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KAI ΙΔΙΩΣ

ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΛΟΚΩίΤΑ \
Κύριος

“Ατοπος ίσως και άκαιρος, πιδανώτατα δέ και αδικαιολόγητος πάντη —-< .
τις ο?δε! — θέλει φαν·?) εις πολλούς έξ υμών δ άπό του βήματος /τούτου

περί ελληνος ποιητοδ καί ελληνικής ποιιησεως - λόγος, μετά τό χθες μόλις '

άντηχΐσαν έντεδθεν, καί έ'ναυλον βεβαίως έ'τι διαμένον, γενικόν εκείνο καί
φοβερόν ανάθεμα κατά της νέας ελληνικές ποιησεως, δ'περ μετά τοσαύτήφ.
έκαρύκευσεν εύφυολογίας δ. εισηγητής· της κρίσεως

τοΐί δραματικοί) διαγωνι

σμοί! του ήμετέρου συλλόγου, καί απερ τοσούτον ΐ'σως εύαρέστως ήχμσεν είς

τά ώτζ των εί’τε έξ άγνοιας εί'τε έκ προθέσέως ετοίμων νεκροπομπόν της
νεαρας ημών φιλολογίας, — «Πώς;» θέλουσιν ΐ'σως
πολλοί έξ ύμ,ών'

άπορησει καθ’εαυτούς .

«ημείς ηκουσαμεν χθες, οτι όχι μόνον δεν υπάρχει, άλλ’

ουδέ δύναται κδν νά ύπαρξη νεοελληνική ποίησις"

καί παρέρχεσαι σύ ση-·

μερον εις μέσον ημών, πριν ή κδν ε·ΐι άπηχηση η τοσούτον ευφυής εκείνη

προγραφή, πριν όί πως λησμονηθώ τό φοβερόν εκείνο Lasciate ogni speranza,
καί τολμάς νά μάς απασχόλησης, λέγων περί ποιήσεως ελληνικές καί περί

ελληνος ποιητοϋ ;
’Αληθώς, κύριοι" τόλμη βεβαίως καί τόλμ.η μεγάλη άπαιτεϊται, δπως λά
*

λήσρ τις

πλέον πρός ύμίίς περί ποιητικές παραγωγής τής νέας

Ελλάδος,;

μεθ’ό'σα προ ολίγων μόλις ημερών Ακούσατε εν τη αιθούση ταύτη,μεθ’δσα

πολλοί έξ ύμών ΐ'σως, Sv μη πάντες, έπιστεύσατε περί της. παντελούς ποιη

τικές στειρώσεως της νέας ελληνικές γενεί,ς. Τασαΰτον ευπρόσωπος ύπήρξεν

ή προγραφή,,

τρσοθ.τον πείθουσα

καί παρασύρουσα ή έτυμηγορία, τοσοΰτον

* Άπηγγΐλώ) Ιν τφ Σνλλόγω τήν 22’Απριλίου 1877.
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■■··.'ούτε. τυχαία . ές έαυτών· ούτε . προσό:χής· ανάξια ώς έα τής κλήσεώς των-<«t

’..<· ...:. ποιητικότητος εν Έλλάδι''. Ίτιΐ’·δέ μβίζων ή από τής το ια.υτης . καταδίκης,

έξενεγκόντα αΰτήν.διχαστικά χείλη. ■
.
Ή τόλμη όμως αύτη είνε ζ.αθήζ.ον . επιτακτική: έπιβαλλόμενονεις ' τον

ά-όστασ·.: τοϋ θ'εμελίόϋνόός δήθεν αυτήν άξιώματος, άτι ούτε υπάρχει ού'τε
δύνάται νά ύπαρξή ποίήσις έν Έλλάδι, διότι, δέν υπάρχει. έν αυτή ποιητική

■,·■..

έχοντα την τιμήν νά άποτείνη την στιγμήν ταύτην

.

πρός ,ύμβς τον, λόγον.'

ατμόσφαιρα.
;
·.·
■<'...
. Δέν θέλω νά έπιμείνω ούτε επιμένω είς τήν φρασεολογικήν τής καταδίκης

0 τοσάκις άλλοτε άπό τοΰ βήματος τούτου άσχολήσας την ευμενή υμών
*

■

'

r

προσοχήν περί την νεωτέραν ελληνικήν ποίησιν,

;
. ,:

ό τοσάκις έπικαλεσάμενος

τάυτης διατύπωσιν, καί τοι—-(ξομολογούμαι ταπεινώς,—-ούτε την

την συμπάθειαν της ύμετέράς μνήμης υπέρ.των, άποιχομένών άηδόνων τοΰ

car άΓ^οσ^α^Δκ ευκόλως εννοώ, ' ούτε βλέπω τόν. βάσανίζοντα τά λοιπά

νέου ελληνικού Παρνασσού, ό συμμελετήσας μεθ’υμών,

εν ώρα ευάρεστου·

£θνή πνευματικόν σάλον, ούτε γνωρίζω,ή ήκουσά ποτέ ώς κοινωνικήν νόσον

λήθης τής. κύκλω ημών άμουσου τύρβης, τά έργα τών νέων 'Ελλήνων ποιητών,

τήν έλλειψιν και δίψαν ιδανικού, ούτε εννοώ πώς έκ νόσου οΐαςδήποτε δόνα-

καί μετ’ εθνικήςύπερηφανείας άναφυσησας τόν έν αύτοϊς ποιητικόν σπινθή-

.

..

ται νά προέλθγϊ ποίησις άξια τοΰ ονόματος, καί πώς μάλιστα πρός. παραγω-,

ρ«, νομίζει καί.σήμερον ότι ιερόν έ'χει καθήκον νά απόδειξη ύμϊν, ότι ,οΰτε

• j

γην ποιήσεως άπαιτεΐται ούχί ύπαρξις άλλ’ έ'λλειψις ιδανικού.
*δέ εις έξονύχισιν τών

αύτός έφαντασιοκόπει λάλων, ούτε ύμεϊς φαντασμαγορίας ήζ.ροάσθε άκούον-

τες περί ελληνικής ποιήσεως
*

ί ,. . ·." '

λεπτομερειών τούτων,

Δέν επιμένω

διότι υποθέτω ότι πάσαι

χρέος δ’αύτοϋ άπαράβατον φρονεί νά δίκαιο

αύται άί εύηχοι φράσεις συνεφορήθησα.ν απλώς είς διάκόσμησιν καί πρόχει

λογηθή πρός υμάς ου μόνον διά λόγων, αλλά καί διά πραγμάτων, καί νά

ρον συνθηματικήν ύποστήριζιν τής φοβέρας εκείνης θανατικής καταδίκης,

σας πείσγ ότι δέν ύπέκλεπτε

ήτις αγνοώ άληθώς πόθεν καί πρός τί'να σκοπόν έξηνέχθη κατά πάσης όμοΰ '.

ταχυδακτυλουργών ~τήν ΰμετέραν προσοχήν,

.τής νεωτέρας έλληνίκής ποιήσεως, ύπ’άνδρός μέν εύφυόΰς, οτηριχθεϊσα ΰμω;

ούτε περί άνυπάρκτων διελέγετο, οΰτ’έμυθολόγει περί νέας ελληνικής ποιη- ·
σεως, ούτε, κριτικάς μελετάς έπαγγελλόμενος,

λόγον,

και θεμελιωθείσα έπι αξιώματος αΐωρουμένου έν τώ κενώ καί στερούμενου . ·

ηνθιζεν έγκωμιαστικώς τόν.

■ παντός ί.στοριζ.οΰ τε καί κριτικού θεμελίου.

οΐον εδνους τις επικήδειος πανηγυριστής ή εγκάθετος μετριοτήτων .,

Θέλω άρκεσθή, κύριοι, είς τήν ουσίαν μόνον καί τήν καθ’αύτό έννοιαν τής
επαινετής.
■
Δέν υπάρχει
ποίησιςέν τή νεωτέρα Έλλάδι,

ούτε σκιά ούτε ίχνος πο·.ή-

φράσεως εκείνης,

ολίγων ευμενή προσοχήν, όπως δι’όλίγων άποδείξω, ότι τό δήθεν άξίωμκ

υπάρχει ούτ® δυναται νά ΰπάρξη ποίησις έν αυτή», διότι «ποιητής

έκεΐνο: «Δεν είνε δυνατόν νά γεννηθή ποιητής έν μή ποιητική ατμόσφαιρα:a

είνε ψευδές αξίωμα, ώς ψευδής έπϊσης εϊνε ό ισχυρισμός, ότι έν τή σημερινή

είπον—αδύνατον εΐνε νά γεννηθή καί νά ΰπάρξη εκτός μιάς οίαςδηποτείπε- .

Έλλάδι δέν υπάρχει ποιητική ατμόσφαιρα.

ριρρεοΰσης αυτόν ποιητικής ατμόσφαιρας», διότι τοιαύτη ατμόσφαιρα ποιη
τική δέν υπάρχει έν Έλλάδι, διότι ή Ελλάς, εϊνε ξένη τοϋ βασανίζον.τος σή

.··

μερον τά λοιπά έθνη .πνευματικού σάλου, διό.τι ή Ελλάς δέν νοσεί-τήν ν.όσον:.

ώ/.<.

αισθητικής έπιστήμ,ης αρχή, ή τό παράδοξον τοΰτο, οτι αναγκαία χαίάπα-

φαίτητος μήτηρ του ποιητοΰ είνε ποιητική τις άτμοσφαΐρα, ότι ή ποιητική ■ . .

δι’ών, δίκην,·παπι·Λθϋ άφορισμοϋ, προεγράφη-μετά

μεγαλοφυία ή τό ποιητικόν τάλαντον δέν εΐνε, έγγενή έν τή ψυχή τοΰ ποιη-

πολλής τής .αύταρκείας

νέας 'Ελλάδος, απεφυσήθη δέ.παντελώς καί έξηνεμώθη πάσα καί τοΰ μέλ

τοΰ, καί οίανει μερίς τις τοΰ θείου και αιωνίου πνεύματος, άλλ’αποτέλεσμα
ξένης.καί εξωτερικής έπιδράσεως, φύτρα σπόρου κοινωνικού, άντήχησις, ούτως .

λοντος αύτοΰ ποιητική ελπίς.
Δέν ανήκει βεβαίως εις. έμέ νά υπερασπίσω κατά τής γενικής ταΰτης καί

τήν ..αισθητικήν έπιστήμην άσχοληθέντες, πάντες όί περί τέχνης καί καλόϋ'

: συλλήβδην έκφερομένης καταδίκης πάντας τούς .από τής άναγεννήσεώς.τής
'Ελλάδος γράψαντας έν αυτή στίχους ν| ποιήματα, ούτε ύπερ πάντων, α.ΰτών
νά διεκδικησω τό ποιητικόν: δίπλωμα.

’Εγώ πρώτος αναγνωρίζω, καί: πολ-

λάκις άπό τε τοϋ βήματος, τούτου λάλων καί δημοσία γράφων,. υπέδειξα τό

.,

.

ψει,;. άλλ’αύταΐς όμως λέξεσιν, αί συνθηματικοί καί πως άόριστοι φράσεις,

καί άπο καθέδράς..ούτως-είπεϊν, σύσσωμος. .ή ποιητική παραγωγικό'της τής

.■· .-·>·

Ούδ ε.ποτε ίσως, άπό τών αρχαίων μέχρι τών νεωτάτων φιλοσόφων. καί
κριτικών:} έξηνέχθη έπαναστατικωτέρα κατά τών άναλλοιωτών θεσμών τής

ατού αιώνας, τςύτεστιν έ'λλειψιν καί δίψαν ίδανικοΰ.τ—Τοιαϋταί εΐσιν έν συνά

'■·.; '.··

καί θέλω παρακαλέσει ύμάς νά μοί; παράσχητε στιγμών

σεως,—ηχούσατε άπό τοϋ βήματος τούτου πρό ολίγων μόλις εβδομάδων' «δέν
σάς

"

έωλον .και- πεζόν πολλών έκ τών ποιητικόφανών προϊόντων τής. νεωτέρας

ί

είπεϊν, τοιούτου ή τοί.ούτόυ κοινωνικού σάλου. Πάντες δέ τουναντίον οί περί

φιλοσοφήσαντές όμοφώνως .παραδέχονται,· ότι πρώτον καί κύριον τοΰ ποιητοΰ
προσόν είνε ή έμπνευσις, ό έγγενής έκεϊνΟς σπινθήρ,·. ούτινος · άνομοίώς έλάχον
. παρά' τής φύσεως,οΐ θνητοί,

ή μυστηριώδης·, έκ-είνη καί ανεξήγητος δόναμις

τοΰ αίσθάνεσθάι ο,τι, πάντες αισθάνονται, μ τοΰ έκπροσώπε,ϊν: πάσάν άνθρωπί- '
νην καρδίαν καί ανταποδίδειν δ,τι αισθάνονται, μέν ίσως; άλλ.’ άδυνατοΰσι καί

ημών φιλολογίας. Μεγίστη όμως ύπαρχε·, διάστασις μεταξύ τοιαύτης τίνος

νά έκφράσωσιν οί πολλωί. "Οπως δήποτε δέ καί Sv αληθή

έπί,μέρους χατακρίσεως ..καί τής γενικής καί ■ ώνεξετάστομ. '^νήσεοϊςίπάσης'

«ύτη δύναμις, είτε

ή μυστηριώδης

ή ενθουσιασμός, είτε άπο-.

.
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.·; '^ίΐίτά: ποιουσιν,

κάλυψις ή θεία χάρις, βέβαιον εΐνε πάντοτε καί πάστ,ς συζητήσεως ύπέρτε- ,

·

ρον, δτι ή κατ’εξοχήν ύποκειμβνίκή τών ωραίων, τεχνών, ήποίησις,έορχν·.·.
αυτής έχει και πηγήν τήν ψυχήν καί τήν ζαρδίαν τοΰ ποιητοΰ, ■ μάτην δέ

ήθελε ζητήσει αυτήν έξωθεν ο έσωθεν πτωχός,

καί μάτην ήθελε μοχθήσει

μέλι καί γάλα κατεχόμεναι. έμφρονες δέ ούσάί ού,

καί . τών μελοποιών ή

ψυχή τούτο εργάζεται, δπερ αυτοί λέγουσι’ λέγουσι γάρ δήπουθεν πρό; ήμάς
οί ποιηταί, δτι άπό κρηνών μελιρρύτων

άντλών ποιητιζάς εμπνεύσεις έκ τοϋ έξωτεριζοΰ κόσμου ό έχων πεζήν τήν .

διάνοιαν,

άλλ’.έπειδπν ιέμβώσίν; -είς την .αρμονίαν . καί1 είς τόν .ρυθμόν

κάί βαζχεύουσι καί κατεχόμενοι. ώσπερ <χί βάκχ-κι άρύτονταί έκ των ποταμ,ών .

έκ Μουσών κήπων τινών καί ναπών

. δρεπόυι.ενοι τά. μέλη ήμΐν φέρουσίν ώσπερ αί μέλιτται, καί αυτοί ούτω πε-

χαμαιπετή τήν φαντασίαν, τήν καρδίαν ριγούσαν έκ ποιητικής,

τόμενοι" καί άληθή λέγουσι’ κοϋφον γάρ χρήμα ποιητής έστι καί πτηνον ζαί··

άναιμίας, και τήν ψυχήν αύτοΰ ταπεινήν έκ φύσεως κάι καινήν.

ιερόν, και ού πρότερον οϊός τε ποιεΐν, πριν 3ν ίνθεός τε γένηται καί έκφρων'

"Ώρας ί'σως όλοκλήρους ήδυνάμην, zoptoi, νά άπασχολήσω ΰμΐίς:, μαρτύρια

καί ό νοΰς μηκετι έν αύτφ ένή’

έως δ’ &ν τοϋτί έχη τό κτήμα,

άδύνατος

τώνλόγων μου επικαλούμενος, και παραθέσεις έκτε τών άρχαίων καί νέω
*

πας ποιεΐν έστιν άνθρωπος καί.χρησμ.ιρδεΐν .... .Διά ταΰτα δέ ό θεός, ,έξάι- -

τερών. όρμαθίζων είς ύποστήριξιν αύτών. Θέλω ομώς άρκεσθή είς δύο μόνους

ρούμενος τούτων τόν νουν, τούτοις χρήται ύπηρέταις καί τοΐς χρησμφδοΐς καί·

άλλά μεγάλους της αρχαιότητας άνδρας, εις τούς γίγαντας εκείνους τις φι

τοΐς. μάντεσι τοΐς θείοις, ΐνα ημείς, οϊ άκούοντες είδώμεν, δτι ούχ ουτοί είσιν

λοσοφίας, οΐτινες και σήμερον έτι, μετά χιλιετηρίδων πάροδον, άπότελοϋ·’

οί ταΰτα λέγοντες ούτω πολλοΰ άξια,

σι τούς δύο πόλους του άξονος, περί δν εξακολουθεί στρεφόμενη ή νεωτερκ

αύτός έστίν ό λέγων, διά τούτων δέ φθέγγεται πρός ήμ.άς. Μεγιστον δέ τεκ

. /

φιλοσοφική επιστήμη, είς τον Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλη.

μήριου τφ λόγφ Τύννιχος ό -Χαλκιδεύς,

ό'ς άλλο μέν ούδέν πώποτ’ έποίησέ

ποίημα, δτου τις άν άξιώσειε μνησθήνα,ι, τόν δέ παίωνκ, θν πάντες φδουσι,

λιτείας τούς ποιητάς, ώς όντα ανωφελή καί επικίνδυνα, δέν έδίστασεν όμως

σχεδόν τι πάντων μελών κάλλιστον, άτεχνώς, δπερ αύτός λέγει, εύρημά τί

«σοφίιγ, αλλά

φύσει τινί και ένθουσιάζοντες, ώσπερ οί Θεομάντεις καί οί χρησμφδοί»

Μωσάν. ’Εν τούτφ γάρ δή μάλιστά μοι δοκεΐ ό θεός ένδείξασθαι ήμΐν^ ϊνκ
.

μή διστάζωμεν, ό'τι ούκ άνθρώπινά έστι τά καλά ταΰτα ποιήματα ουδέ άν-

Θεία, .κατ’αύτόν μανία καί Μουσών χαΐοχίύγη, ώς τήν άποκαλεΐ, εΐνε τής

θρώπων, αλλά θεία καί θεών, οί δέ ποιηταί ούδέν άλλ’ ή έρμηνεϊς είσι τών

ποιήσεως παραγωγός, καταλαμβάνουσα άπα^ήν καί αδατον ^νχην, εγέΐ-

θεών.»

.fowm καί έχδαχχεύουσα, αύτήν' καί ματαιοπονούν.τα κηρύττει εκείνον,όοτις.
ανεν μανίας Μουσων eril ποιητιχας θύρας ά^ίχηται 5. Λεπτομερέστερων δέ,
καί μετά τής άμιμήτου εκείνης διαλεκτικής χάριτος,

ήτις

ιδιάζει- «ύτω,

'Ο θεός λοιπόν γεννά και ό θεός εμπνέει τούς ποιητάς,

κατά τόν Πλά

τωνα, ούχι δέ ή τοιαύτη ή τοιαύτη κοινωνία, ούτε ή άλλη άλλως καί αλ

λαχού άτμοσφαΐρα αυτής. ’Ένθεον τόν ποιητήν άνακηρύττει ό άθηναΐος φι

ή.·

λαλεϊ περί τού πράγματος ο Πλάτων έν "Ιωνι Α Θεία, λέγει, δύκαμις, κινεί

λόσοφος,

j ..

τούς ποιητάς, σώςπερ έν.τήλίθω, ήν Ευριπίδης μέν Μαγνήτιν ώνόμασ.εν, οί

έκλάβώσι τόν θεόν τοΰ Πλάτωνος καί του Άριστοτέλους όπως θέλωσιν οί αν

Λ

δέ πολλοί 'ΙΊρακλείαν’καί γάρ αυτή ή.λίθος ού μόνον αυτούς τούς δακτυλίους

θρωπινότερα τά πάντα έκλάμ.βάνοντες, άς ύπολάβωσι τήν ένθεον μανίαν δπο>ς

άλλα καί δύναμήν, έντίθησι τοΐς. δακτυλίοις, ώστ’ αύ

άρέσκωνται, άς έννοήσωσιν ώς Μούσαν ο,τι άν πρόαιρώνται’ δέν θά κατορ-'

άγει τούς σιδηρούς,

δύνασθαι ταύτόν τούτο ποιεΐν, δπερ

καί ή Μούσα ένθεους μέν ποιεί,αυτή, διά δέ τών ένθεων τούτων άλλων έν-

μέν άνθρώπινά καί άνθρώπων, λέγει, ό. Πλάτων, ή δέ π.ρίησις θεία καί θεών. .

Ευστοχωτάτη άληθώς

τών ποιητών,

εΐκών τής επί.

_■

.

κοινωνικήν άτμόσφαϊραν,

δηλαδή έπίδράσιν άνθρώπων έπ’ανθρώπους, έπιρ·

Ταΰτα

Τό θειον.δέ τοϋτο τής ποιήσεως'εϊνε αυτός εκείνος ό έκ τής άεννάου εστίας'

και απροσμάχητος άναίρεσις τής

τοΰ θείου πυράς καί φωτός έκπεμπόμενος. σπινθήρ καί θείίκ έμπνεύσει καταβαί-

ψευδοΟς εκείνης θεωρίας, δτι αί κοινωνίαι τουναντίον γεννώσι καί διαμορφου-

νων καί κατασκηνών έν εκλεκτή κάί; προνομιούχω άνθρωπίντρ ζαρδίγ. Δέν είνε
έπίδρασις τής έξωθεν κοινωνίας, τής χαμαιζήλου συνήθως καί χαμαιπετοΰς,

βι τοιούτους ή τοιουτους τούς ποιητάς. Άλλ’ άς μή διακόψωμεν τόν- ΓΙλάτω■

θώσωσιν δρ,ως ούτε δύνατκι νά έννοήσωσιν υπό πάντα ταΰτα ποιητικήν τινά

ροήν περιστάσεων καί γεγονότων καθημερινών καί ανθρωπίνων.

τούς πολλούς έπιδρώσεως
.

ή λίθος, άλλους άγςιν δακτυλίους,.

i'riltor δ’ επίσης ζην ποίησιν ό σταγειρίτης ’Αριστοτέλη; h ’’Ας

ώστ’ ενίοτε ορμαθός μακρύς πάνυ σιδηρίων και δακτυλίων εξ άλλήλων ήρτηται’ πάσι δέ τούτοις έξ (κείνης τής λίθου ή δύναμις άνήρτηται. Ούτω δέ

Θουσιαζόντων ορμαθός έξαρτάται.»

να: « Πάντες, εξακολουθεί, οΐτέ των επών ποιηταί οί αγαθοί ούκ έκ τέχνης

,τής πεζής καί πλήρους άδυναμιών καί έλαττωμάτων.

άλλ’ ένθεοι δντες καί κατεχόμενοι πάντα ταΰτα τά καλά λέγουσι ποιήμα

πλάττει ποιητάς οίαδήποτε κοινωνία, οίονέί θερίμή·τϊς ΰέλοστεγής,

τα, καί οί μελοποιοί οί'άγαθοί ωσαύτως, ώςπερ οί κορυβαντιώντες ούκέμφρο
*

ποιηταί δέν εΐνε τεχνητά προϊόντα ύέλοφράκτων φυτοκομείων" διότι ό ποιτ<»

νες δντες όρχοΰν-.αι, ούτω. καί αί μελοποιοί ούκ έμφρονες αντες τά καλά μέλη
: . ί?Μίνων, ·99.—ϊ· Άπολογ, 22.—3. Φ«3ρ, 215.-4 533, 535; "
'■ Λ. '

7

.

άλλ’ό θεός

Ό μέγας τοϋ Σωζράτους μαθητής, ό προγράψας έκ τής ιδανικής του Ποτ
νά όνομάσν). αυτούς θείονη k Δέν ποιοΰσι, λέγει, οί ποιηταί

/.

οΐς νοϋς'μή πάρεστιν,

;. 1 Έτ,τορ. Γ,7.

Δέν δημιουργεί ούτε

διότι οί

■

ιί V. .
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της γεννάται άλλά δεν γίνεται, nascitur nori fit, ώς έλεγε παραδόξως ό έν

; τοιαύττ; τινί ποιητική δήθέν' άτυ.οσφ α.ίρα

. ' ράν των, οί άθλων γλιχόμενοι καί αμοιβών, οί ζητοΰντες νά θερμάνωσιν έξω

ti

τάί'. καί ή θωπεύουσιν άναγκαίως ϊν.α θωπευθώσιν, ή φωνάζουσί τουναντίον

μως, χαριζόμενοι τοϊς πολλοϊς,όπως γεννήσωσι πάταγον, καί εΰχκριστήσω-

ώς λέγει ό έν δμοίφ γεννηθείς άτμοσφαίρα, άλλα κριτικός - μάλλον ή ποιη-

■■

σι τω οχλω.

. ’Άλλο καί πάντφ διάφορον εινε τό ζήτημα, οτι αί κοινωνικά! περιστάσεις

της γενόμενος Bbileau,
Τό άμετάπτωτον τοΰτο καί άναλλοίωτον άξίωμα-άνωμολόγησαν καί. άνε-

έπηρεάζουσι βεβαίως την εξωτερικήν έκδήλωσιν τής ποιητικής, δύνάμεώς,

κήρυζαν πάντες οί των νεώτέρων χρόνων αισθητικοί φιλόσοφοι κάί κριτικοί,

μ.ορφοΰσι δέ ένίοτε τοιάυτην μάλλον ή τοιαύτην τήν ποιητικήν παραγωγήν

ολοκλήρους δέ ώρας ήδυνά-

δεν. γεννώσιν. βμως αύται την. αιτίαν καί τήν πηγήν αυτής, τΰ ποιητικόν

μην ν’άπασχολήσω ύμ^ς, άναγινώοκων ποια καί πόσα είπαν ό Fichte καί ά

τουτέστι τάλαντου, δπερ ανήκει, ώς προείπομεν, εις άλλον, υπέρτερου καί

Hegel, ό Carriire καί ό "Fischer, δ L6v£que καί εΐ'τις άλλος, πρός άπόδειξιν

ιδανικόν κόσμον, τον κόσμον τοΰ θείου και τής θείας ημών ψυχής. Καί αύΐή

■ μικροί καί μεγάλοι, μάλλον ή ήττον διάσημοι,

τής ενδιαθέτου καί ψυχικής πηγής.τής ποιητικής ευφυΐας, Ουδείς αυτών

δέ ή επί την ποιητικήν παραγωγήν έπίδρασις τής κοινωνίας έγένετό συνή

οτι αΐ κοινωνία». γεννωσι

θως, οσάκις έγένετο, πρός βλάβην μάλλον ή πρός όφελος τής συγχρόνου άλη-

έφαντάσθη ποτέ ούτε ήτο δυνατόν νά φαντασθή,

έκείνους, δσοι έκόντες ή άκοντες ύπέστησαν αύτήν. ’Έστω δέ πρόχειρον εν

χάς τοΐί φθινοπώρου.
Παρορμά ί'σως ένίοτε είς ποιητικήν παραγωγήν ή εδνους τή ποιήσει άτμοσφαίρα, καί ενθαρρύνει είς ^σμα φιλόμουσον κοινόν. Τοιαύτης όμως άπρορ- ,

,

θοΰς. ποιήσεως, καί ελαττώματα μάλλον ή άρετάς έπροίκισέ τούς ποιητάς

τούς άληθεΐς ποιητάς, όπως οί καστανεώνες τούς άμανίτας μετά τάς βρο-

'

εισΐ...ψευδείς.· καί■■ κατά συνθήκην πο'.η- .

όπως, προξενήσώ,σιν έντύπωσιν, καί χειρονομοΰσι βιαίως καί μορφάζουσιν άσχη-

S’ .11 nft sent point du ciel 1’. influence .secride,
Si son astre en naissanl ne I’ a forme jicete, .

.

θεν την ψύχραν κυτών καρδία.ν,

’

. έν αυτή τή πο·.ητικωτάτ·ρ γεννηθείς κοινωνία,

.
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·.■■.■■■■■··.?:-'«JGi άλλοι δέ,,οί πρός.τάς διαθέσεις.τής κύκλιμκοινωνίας άρμόζοντες 'την λύ>-

τεχθεις, άλλ’ ουδέποτε έν τούτοιζ

άληθής ποιητής γενόμένος, 'Ορά.τκίς· διότι όύδείς ποτέ γίνεται· ποιητής,^ καλ <

'

1

αλλά μέγα των λόγων μου . παράδειγμα, ό αμίμητος τής Αγγλίας δραμα

Λ

τικός Shakespeare. Δύο χωριστοί ούτως εΐπεΐν, καί άποτόμως διακρινόμενοι

μησεως άνάγκην έχουσιν ούχι οί αληθείς ποιηται, οί λαχόντες την μαγνητικήν εκείνην δυναμιν τοΰ Πλάτωνος καί αυτομάτως αυτήν με'ταδίδοντες,.οί

ποιηται συνενοΰνται έν τφ ποιητή τοΰ Macbeth καί τόΰ King Lear. Ό εις
μέγας, υψηλός, αιώνιος, αιρόμενος ΰπεράνω παντός'χρόνου καί τόπου, ούδε-

ψάλλοντες διότι όφείλουσι νά ψάλλωσιν, οί γράφοντβς διότι ανάγκην αισθά

μίαν έχών εθνικότητα καί ούδενός σύγχρονος, ποιητής «οΰχί τοΰ αΐώνός του,
ώς λέγει περί αύτοϋ ό έχθρός του μέν πολλάκίς καί

νονται πρός τοΰτο ενδόμυχον1 αλλά οί ποιηται οί ψευδείς, οί μή γεννώμενοε

άλλα πάντός αίώνος,»

κάί αναπτυσσόμενοι έν ύπαίθρω άλλ’ έν ύελόφράκτω φυτοκομείο», .οί ποιοΰντες

φθονητής νεμισθεις, . άληθής δ’ όμως καί πεφωτισμένος έκτιμ-ητής/του Ben.

έπ'ϊ σκοπώ χειροκροτημάτων καί πανηγυρισμών, οί άπαβλέποντβς εις άμοι-

Jonson. Ό ποιητής ούτος είνε. ό άληθής καί μέγας

βάς καί εις έκδότας, οί θέλοντες νά άργυροκοπήσωσι τόπενιχρόν.αύτ.ών.τα-

δ τήν ίσχυράν τής ψυχής τού άκούων φωνήν, καί αύτήν εις τόν κόσμον φθέγ1·

γόμενος,

■ : λα,ντον. . Εκείνοι μέν,. οί αληθείς καί έζ εαυτών ποιηται, ψάλλουσιν «ώς ,

.· .

ό πρός' τό θειον τής ποιητικής άποκαλύψεως φέγγος άτενίζων τό ■ \

βλέμμα καί αυτό άντανατέλλων είς των θαυμαστών του τόν όμιλον. 'Ο άλ

Μόΰσ’.έδίδαξε, Διός παϊς,» ώς λέγει ό "Ομηρος, διότι

? t.sj Deus in iltis . . .
impetus hie sacrae setnina mentis babel,

Shakespeare,- δ ένθεος,:

λη; εΐνε τοΰ πτωχού καί πλάνητος ήθοποιοΰ

‘

χάριν του χρηματίου,

νά κολακεύη

ό σύντροφος, δ ανάγκην έχων,

τάς πρόστυχους όρέξεις τοΐί συγχρόνου

κατά τον Όβίδιον.Άδικφοροΰσιν άν εις ποιητικόν κοινόν αποτείνονται, δέν τοϊς.

κοινού, δ τής διεφθαρμένης καί μεμολυσμένης κοινωνικής του ατμόσφαιρας

μέλει άν θέλουσιν εύφημηθή, καί λέγουσ·. βεβαίως, ώς ό ψάλτης τοΰ Giilhe:

τήν επιρροήν ύφίστάμενος, δ τοϊς καιροϊς καί τοϊς άνθρώπόις δουλεύων -ποιή-,.

Ich singe' wic der. Vogel singt
det· in den Zweigen vrohnet ·,
das Lied, das aus. der Kehle. driugi .
ist Lobo, der reichlich lohnet.
τίΜτε'ϊτι

τής, ό βωμολοχων καί ληκυθίζων, ό «έκών άέκοντι θυμώ» πλάττων σκη- ■
νάς καπηλειών κκί χαμαιτυπείων, δ. περί αίματα διατριβών καί άγχόνας
£

καί φόνους, ϊνα· τοϊς πολλοϊς άρέσφ, ut ttii'ba ;iniretor. Καί οί πολλοί .-μέν
τότε, ή σύγχρονος τοΰ Shakespeare tnrbdy έθαύμάζον ·. ταΰτα καί ταΰτχ

έχειροκρότουν, δεν κκτενόουν δμως ούτε ήσθάνοντο τάς άφθίτόυς καί άπκρα-

Ψάλλω κ’ εγώ .ώς το πτηνόν
ψίίλλεί έντος των κλάδων,
. . κβ} έ'πα&λόν.μου ικανόν
το ψσμα έχω ijowv.

φθόρους καλλονάς τής: ποιήσεως τοΰ άλλου εκείνου,, τοΰ πρώτου .'Shakespeare,

τάς έκ των μυχών τής καρδία; καί τής φαντασίας τοΰ ποιήτο.ΰ πηγαζούσας,
τάς συναποτελουσας τόν μέγαν
ϊ

1

καί. άνέφικτον ποιητήν, , αίτινες επί δύο

.
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,

δλους αιώνας ..Αγνώριστοι · καί ' άν,εκτίμητ,οι••■;·<ίς· τους πολλούς,:. μόλις: αάτα. ■■ ■ '

τάς άρχάς του παρόντος ή'ρξάντο έκτιμώμ'εναι, ό'τε ό Schlegel ιδίως -καί' φ' :
Tieck κατέστησαν κοινόν τών θεάτρων και τής φιλολογίας -κειμήλιον τά δρά--.··■

Εύρώπής, διότι, δόξα τώ Θεώ,. δέν. έγηράσαμεν είσέτι έθνικώς,: όυ.τέ κατην. τήσαμεν τοσοΰτ.ον έκ τοϋ πολιτισμού κρονόληροι, ώστε νά πϊριέλθωμεν': είς.

ξός μέν κατ’ επιφάνειαν, αληθής όμως. καί .ευεξήγητος κατά βάθος, δυαομός

. παροξυσμούς άπομεμωραμένων 'καί υστερικάς, ορέξεις παραπαιούση; διανοίάς.

τής δραματικής τοϋ Shakespeare παραγωγικότατος εϊνε ή μεγίστη ί'σως άφορ-

Έπράξαμεν μέν, κατά τόν Κ.· εισηγητήν, τό μέγα έ'γκλημά νά αποκτήσω -

μή τής μέχρι και σήμερον ψεύδους κριτικής έκτιμήσεως τοϋ πόιητοΰ, άπο-

μεν Πανεπιστήμιου καϊ Βουλήν, νά σϋνταχθώμεν είς έθνος εχον νόμους καί ■
■ δικαστήρια καί σχολεία, νά έχωμεν τηλέγραφον καί ταχυδρομεία, ατμοκί

νητα ολίγα, καί σιδηρόδρομον ολίγοιτερον’ άλλ’ ή κατ’ ανάγκην Λυτή πεζό-

ένθεν δέ είς άδικον και άκαταλόγιστον κατάκρισιν. .
"Ομοια .παραδείγματα παρέχει παντός έθνους ή φιλολογική ιστορία, μα-

της ημών, ήν μάλιστα δέν νομίζουσι σήμερον ίκανώς άναπτυχθεϊσαν οί ισχυ

κρά δέ ήθελεν άποβή ύι καί επιπόλαιος αύτών άπαρίθμησις. Άρκείτω μοι μόνον

ροί τής.γής, όνειρευόμενοι ακόμη πού καί που επί τών όρέω.ν ημών ύποπτόν

νά ύπομ-νήσω .τούς έστω καί μικρόν περί τάς νεωτέρας φιλολογίας σπονδάσαν-

τας, οτι ή άμουσοτάτη τών κοινωνιών παρήγαγε τόν Μίλτωνά καί ή βδελυ-

τινα φουστανέλλαν ή δύσηχόν τι καρυοφΰλλιον, ή πεζότης ημών, λέγω, αυτή
δέν κατωρθωσεν ευτυχώς νά συγκαλύψγ ό'λως καί άποπνίςη τόν εθνικόν ημών

. ρωτάτη τόν Dante, καί δτι ό ποιητικότατος δήθεν αιών τοϋ 1Δ' Λουδοβί

βίον, ούτε νά έξανεμώϋ·/) έν ταΐς κκρδίαις τοϋ ελληνικού λαοΰ τάς. έθνικάς

.

.

.

νάται .πλάνην. Δέν έχομεν·· βεβαίως : ημείς τούς nihilistes. .;τής 'Ρωσίας ούτε

:. τούς socialisteS τής:· έκ χρηματσλογικών ζητημάτων φλεγμαίνούσης γηραιάς'

ματα τοϋ κύκνου τής Άβώνος. Τοΰτο δέ, ό μυστηριώδης ούτος καί παράδο

■ κλινούσης πολλάζις ένθεν μέν είς υπερβολικόν καί άπόλυτον πανηγυρισμών,

'

/ .
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ούτε νά έξαλείψγ καί σβέσν; εις σκότος ύλισμοϋ τάς είς

κου ούδένα άλλον άληθινόν έγέννησε ποιητήν πλήν τοϋ κωμφδοποιοϋ ΜοΙίέ-

αύτοΰ παραδόσεις,

re, καί είς αότόν δέ δέν ένέπνευσε βεβαίως ούτε τον Tartuffe ούτε, τόν Mi

τό μέλλον. θερμάς.ελπίδας τρϋ'ελληνος. "Αν δέ άληθ εόει, ότι τό παρελθόν

santhrope ούτε τόν Avare, τά αιώνια ταΰτα κτήματα παντός καιρού καί

ιδίως κάί τό μέλλον, αί αναμνήσεις καί οί πόθοι, αί παραδόσεις καί αί' έλ-

παντός, τόπου, τά έκ τής μεγαλοφυ'ί'ας τοϋ ποιητοϋ, χωρίς τίνος εξωθεν έπι- .

πίδες λαοϋ τίνος αποτελοΰσιν ιδίως καί προ πάντων τόν εθνικόν αύτοΰ ποιη

δράσεως καί μεσιτείας τεχθέντα, άλλά τάς Fourheries de Scapin, τόν M6de-

τικόν διάκοσμον, μή ταρασσώμεθα έκ τοϋ ψευδοΰς πολιτισμού μ.ερίδος τινός

cin malgri lui, τόν Amphitryon, τήν Psyche, τήν Melicerte, τήν Pastorale Co-

τής αθηναϊκής κοινωνίας, μή πτοώμεθα, άν έκ μοιραίας τών· πραγμάτων φο

mique, καί: όσα άλλα τών έργων του διστάζει σήμερον ή κριτική νά παρα

ράς κατηντήσαμεν.οί πολλοί έν Άθήναις νά ,πιθηκίζωμεν τάς. γραίας τής Δύ-

δεχθώ ώς παρά τοϋ αύτοΰ ποιητοϋ. γεγραμ.μένά.
’Ικανά ταΰτα,· κύριοι, καί πλείονα ίσως τών δεόντων περί τοϋ πρώτου

ήμών συμπλήρωμα, νά προτιμώμεν τά ύδνοφόρα τών γάλλων μαγείρων πα

σεως κοινωνίας,

νά θεωρώμεν

τά χειρόκτια ώς απαραίτητον τοϋ ιματισμού .

εκείνου ψευδοΰς άξιώματας, ότι γεννήτωρ τοΰ ποιητοϋ είνε ή κοινωνία. Επι

ρασκευάσματα τοϋ έξ άραβοσίτου πλακουντος τών πάππων . ήμών, νά άντι-

τρέψατε μοι νϋν, δπως περάνω τό πέραν ίσως τοϋ πρέποντος έκταθεν προ-

γράφωμεν τάς παρισινάς εφημερίδας τοΰ συρμοΰ, καί νά άναγινώσκώμεν εύα-

... οίμιον τοϋ κυρίου μου λόγου, νά προσθέσω ετι ολίγα τινά περί τοϋ δευτέ
ρου, ψευδούς επίσης ισχυρισμού, καθ’ ον έν τή σήμερον ‘Ελλάδι όύδεμία ύπάρχει ποιητική άτμοσφαϊρα.
εννοώ ακριβώς, ώς καί άνω■ ’Εξομολογούμαι ΰμΐν, κύριοι, ταπεινώς, οτι δέν
δ
V Λ.
τέρω είπαν, τάς
λέξεις : ποιητική άτμοσφαϊρα. Ύποθέτω όμως, εκ τώνέπιφερομένων έπεξηγήσεων. είκάζων. on δέν εννοείται δι’ αύτών κοινωνία άν-:

τικειμενικώς ποιητική, εύνους δηλονότι πρός τήν ποίησιν, εΰαρέστως αύτής
■ άκροαζομενη,

ασμένως άναγινώσκουσα ποιήματα, καί προθυμως τοΐς πόιή-

ρεστότερον τήν Madame Bovary ή τά δημοτικά ήμών $σματα καί τήν πλη

κτικήν, .ιστορίαν τοϋ ελληνικού άγώνος.

Οί είς

τοσοϋτον

έκπολίτισθέν-

τες κάτοικοι τών’Αθηνών εϊνε ευτυχώς ολίγοι, πολύ δέ όλιγώτεροί, είμί βέ-,
. βαιος,.οί καί έξ αυτών

άποταχθέ.ντες ολως είς πάσαν οίανδήποτε τοϋ έθνι-

κοϋ ημών βίου έπίδρασιν, οί εντελώς τόν ζυγόν άποσείσαντες τοϋ. παλαιού
"Ελληνος^ καί έίς άνθρώπους τής Δύσ,εως άναβαπτίσθέντες. Άλλ’ όπωςδή■^οτε καί άν έχγ η αθηναϊκή κοινωνία, ή ελληνική όμως, ή εκτός τών πε
πολιτισμένων Αθηνών, ή πανταχοΰ τής έσω

καϊ έ'έω 'Ελλάδος

διεσπαρ?·

ταΐς συμπαθούσα, αλλά κοινωνία ύποκειμενικώς μάλλον ποιητική, τουτέστι

μένη, ή σπαίρουσα ές αναμνήσεων καί πόθων πρός, τό μεγαλεϊαν τής. Ελλά

δυναμένη διά. τοϋ όλου ποιητικού διακόσμου των αναμνήσεων

δος, ή άκοίμητον διατηρούσα τό πϋρ τών εθνικών παραδόσεων καί1 τοΰ

αυτής καί

τών ελπίδων, τών παθημάτων αυτής, τών έργων καί τών πόθων, τοΰ πα
ρελθόντος

αυτής καί τοϋ μέλλοντος, νά διάθεση, είς εθνικήν

ποιητικήν

παραγωγήν τάς ήδη έξ εαυτών ποιητικής φύσεις τοΰ έ'θνους. "Αν τοιαύ-

,

τοϋ.ελληνικού,

ή μή τρώγουσα

βίου .

πλάκοϋντάς, μήτε ενδυομένη ροίΓ de' ehevl'e

και oxford, μήτε φορούσα, talons Λ la Louis XV, μήτε

εχγνυσα μήτέ

Ά.τώέ.όωΐ'α, ή, κοινωνία αυτή εΣνε άλλοία ευτυχώς καί διάφορος. Ή κοι

.. την τινά κοινωνίαν εννοεί, ώς υποθέτω, έλλείπουσαν έν 'Ελλάδι Α είσηγη-

νωνία αΰτη. δέν έ'γεινεν έ'τι έκφυλος, · καί· τηρεί, . δίκην σεμνής Έστιάδος,

' ■ 'ίήιΐ τ§ϋ δραματικοί, άγώνος τοΰ ήμετέρου συλλόγου,· μεγάλην,

τήν ..ίεράν εκείνην φλόγα, ήτις< εθέρμάνεν Άπί τετρακοσίους δουλείας χει-

-

<·
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Ή κοινωνία αύτη, πρός ήν μειδιώσιν ίσως οί όψίφημοι καί'νεόπλουτοι της

γράφων, ώς τά τερατοφανή, παιδία,

λ,ους άνδρας

τά στερεότυπα Wunderkinder,

ανάγκην παράγουσι σήμερον τούς μεγά-

οί βιογράφοι των, ούτε νεανίας άωρος ήρξζτο δημ.οσιεύων τούς '·

είνε ή ιερά τής εθνικής ημών

,. χρόνους τοϋ πρώτου στρατιωτικού του βίου, οτε καταλιπών τής ’Ιταλίας τά

αληθινή καί Αδιάφθορος ελληνική γενεά,

παιδευτήρια, ήλθεν είς τήν άγωνιζομέ.νην πατρίδα,, καί έζωσε τά .-ξίφος τοΰ
ft-

μαχητοϋ περί τήν νίαράν.του όσφύν. Άλλ’ έκ τών στιχουργημάτων /.εκείνων

ούδέν ευτυχώς έδημοσίευσεν δ ποιητής, οτε ώριμος ήδη άνήρ, πλέον ή τεσ
*
. -.

δία, έρωτήσάτε τάς ζρημνώρείας τοΰ Ταΰγετου, και πανταχοΰ θέλετε ακού

σαρακόντούτης, παρήλθε σπουδαίως. είς τής δημοσιότητος τήν σκηνήν, και ,

τοΰ "Ελληνος καρδίαν, πανταχοϋ θέλετε ίδέΐ

ήρξατο άσχολών τήν περιέργειαν καί το ενδιαφέρον τοΰ τότε κρίνου. Είνε όμως . -

σει πάλλουσαν

τήν γνησίαν

σάινθηρίζοντα τόν οφθαλμόν του πρός τήν ιδέαν του μεγαλείου τής πατρίδος.
Δύνάταί'τις νά άγνοή

ταΰτα πάντα,

διότι δέν ένόμισεν- ί'σως τοϋ κόπου

άξΐον νά τά μάθγ, ούτε εδρεν αυτά ζητήσας έν βιβλιόθήκαις.

Δεν δύναται

όμως ούτε δικαιούται νά τά άρνήται, μόνον καί μόνον διότι δέν τά έμαθε.
Ούτε πρέπει τις νά καταδικάστ) είς ποιητικόν θάνατον ολοκλήρου έθνους κοι

βέβαιον οπω; δήποτε, ότι ή πρώτη έκδήλωσις τής ποιητικής τοΰ Ζαλοκώ.στα :

ί

ρίτιδος,' καί ότι τό πρώτον τής Μουσης φίλημα έδέξατο ό Γεώργιος, 0τε νεκ
ρός πολεμιστής

“Μικρός το ς’φοί ί'ζωσεν»

<

ώς λέγει αυτός περί εαυτού, άφελώς άπειζονιζόμενος διά τοΰ. μαχητρΰ. Δή

τής πΛαζεΐας τοΰ Συντάγματος ν.άί του Σο.ίω/είοΐ.·.
Δεν άληθευει λοιπόν, κύριοι, ότι έν Έλλάδι δέν υπάρχει ποιητική

άτμο-

παλμοί τής καρδίας τοϋ,.ήμετέρου ποιητοϋ έγεννήθησαν έν.μέσφ τοΰ όρυμαγ-

σφαίρα’ πρέπει τις μόνον νά γνωρίζγ ποΰ νά τήν εύρη, καί ευρών αυτήν νά

. δοϋ τής μάχης, ό'τι ή πρω'ίμωτάτη έκδήλωσις τοΰ ποιητικού αύτοϋ ταλάντου

μου έν τω Μεαοίογγία του. Τό γεγονός δέ τοΰτο, ότι οί πρώτοι ποιητικοί

δόναται νά τήν αισΟανθή. "Εστω δέ είς πραγματιζωτεραν καί αίσθητότέραν

ταυτίζεται .ούτως είπεΐν καί συμπίπτει μετά τοΰ πολεμικού του ενθουσια

τών λόγων μου ή πολλάκις και πολλαχώς έζδηλω-

σμού, καί άν άλλαχόθεν, έκ τών περισωζομενων βιογραφικών περί τοΰ ποιη-.

θεΐσα έπίδρασις αυτής, ούχί είς παραγωγήν,—καθότι ώς προαπέδειξα ού-

τού ειδήσεων, δέν έμα.ρτυρεΐτο, θά έξήγετο.άπταίστως και ασφαλώς έξ αύτοϋ·

? δέμία: άτμοσφαϊοα γέννα ποιητάς — άλλ’ εις εξωτερικήν διαμ.όρφωσιν

τής

τοΰ χαρακτήρας τής κυριωτάτης φάσεως τής ποιητικής του παραγωγής.

■ ■ -

Τό πρώτον δέ πιθανότατα γέννημα τής έποχγής ταύτης, τό πρώτον ποιη

ποιητικής εύφυ'ί’ας τής νέας Ελλάδος. 'Οσάκις τό ποιητικόν εκείνο τής; νέώτέρας 'Ελλάδος πνεύμα έπέπνευσεν είς αληθώς ποιητικής ψυχάς. οσάκις 0

τικόν προϊόν τοΰ μεταξύ ποιητοϋ καί στρατιώτου συνδέσμου είνε· Ή μάχη

. πνευματικός εκείνος τοΰ έθνους πλούτος έτάμιεύθη είς καρδίας γνησίως έλ- .

τον ΣοβοΛάχον, γραφεΐσα, καθ’ όσον δυναταί τις άκριβέστερον νά έίκάσνι,·

ληνικάς και αδιάφθορου; έτι ύπό τών μαγγανευμάτωντοΰ νεωτέρου πόλιτίτ ■’■

διαρκοΰντος έτι του..μεγάλου άγώνος,.δήμοσιευθέϊσά δέ- μόνον μετάδάνατΟν .

σμοϋ, παρήγαγε ποιήματα, εθνικότατου έχοντα τόν τύπον, αληθώς ελληνικά,

τοΰ ποιητοϋ έν.τ·?) πρώτγ έκδόσει. τών ζ^πάπτωζ'του.

τιμώντα και τήν νεαράν ημών φιλολογίαν καί τούς γράψαντας αύτά ποιητάς.

ήρχισμέν.ον μονόν άλλ’ ουδέποτε, φαίνεται, περαιωθέν, επιγράφεται μέν, ώς

. TotaO-a τά πρώτα ποιήματα τών αδελφών Σουτσών καί τά πλείστα τών λυ-

προεϊπον, Μάχη τον Σ.οβοΐάχον^ άΤΜ ούδέν άλλο. έϊνέ ησόντομος περι-

■ ρικών τοϋ'Ραγζαβή· τοιαΰτα τά ζάλλιστα τοΰ. Άχιλλέως Παράσχου, τοϋ Βαλαωρίτου καί τοΰ Τερτσέτου, τοιαΰτα τά πλεΐστα τοϋ Ζαλοκώστα, είς ον ζαΐ
άγει τέλος ημάς ό λόγος.
; Ουτω δέ, κύριοι, μ.Γκρά τις και σύντομος περί τών ποιήσεων

. ...

εΰφυ'ίζς έγεννήθη έν μέσφ τής κλαγγής τών δπλων καί τής οσμής τής πυ-·-.

νωνίαν,'διότι δέν κατόρθωσε νά άναπνευση ποιητικήν ατμόσφαιραν μεταξύ

.. ■ ούτως είπεϊν ώπόδειξιν

.

' στίχους του, ’Αναφέρονται μ.έν αληθώς τά πρώτά τού ποιητικά έργα είς τούς .

ή άφθονου καί πλούσιον τηρούσα έν τή -καρδίρρ αυτής τό ταμεϊον τής νέας ελ

.

ζχτο

έξ ών κατά, π.αράδεδομένην πλέον

πεπολιτισμένης Ελλάδος ημίθεοι, zcd ol· άπόκόρον έχοντες.τόνΟυρανίσκον έά

,

33ί

έν τή .ίστορίγ'τώνγραμ.μάτων, ζάϊ., δ'περ εύκτάΐον ήθελεν είναι-Sv ,συγνότέρον .

Madame Angot,ούτε ύπό τών χρηματιστηρίωντόν χρηματοφθόρον κλυ.δωνα!

τάς χιονοσκεπείς ζορυφάς τού Παρνασσού, κατβλθετε είς- τά θεσσάλικά πε

. :γ

; έπανελαμβάνετο έν .τή ,νεωτέρ^ έλληνίκί). φι'λσλογίφ..'. Οδτε'· παΕ; ί μόλις ή'ρ-

δέν θά σβεσθή. τόσον ευκόλωςύιτο τήν πνοήν, τών ασμάτων τής, Fille de

ληνικής ποιήσεως. Διέλθετε τά παρθένα, δάση τής Ακαρνανίας, άνάβητε είς

.

■ / 'Ο Γεώργιος Ζαλοζώστας παρέχει- ήμΐν φαινόμενου·, σπαννώτατον συνήθως

' τήζοντκ μόλις. έτών,ΆαΙ ήτις~—ίτίς. οΐδε, άλλά-.'καί τίς τολμί^ νάδιστάσηπ—

παρακαταθήκης θεματοφύλαξ, ή

......... -.-r..., .-b..r. ...

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΘΓ ΖΛΑΟΚΩΪΤΤ

..μάνας- τόν. ‘Έλληνα,; ήτις εξερ^άγη·. τέλοςγ;«!ς··φοββράν···πνρ.χοΛά·ν-..Λρ4;νβν-·

τών καρυκευμάτων του έσπερίόυ πολιτισμού,

’’’

τοϋ Ζάλα-

. κώστα.μελέτη έστω ή πραγματιζωτάτη άπόδειςις τής 'άλήθείαςίών1 έλεγον-.

Τό. ποίημα τοΰτο,

.

; Ά:

ριγραφή:όμ.ηρικής. τίνος-μονομαχίας μεταξύ τοΰ Κεχαγιά,Τούρκου. ΙΙασσά καί

τοϋ Καραϊσκάκη', καθ’ ήν ουτος φονεύει έκεϊνον. Καί δέν ■ δυναται μέν-βε- .
βαίως ή μάχή· τον ΣύβοΛάχον-, ούδ’ έκ μακράς ζάν άπο.στάσ®ώς, ··· νά-παραβληθήί . πράς τά;..μεταγενέστερα καί ώριμώτερα έργα τοϋ.ϊπύΐργτοϋ,ύ- ελέγχει

όμως ήδη έν. μικρώ'τήν μέλλουσαν τάσιν τοϋ ποιητικού του ‘.πνεύματος, καί .
τήν δεξιότητα ιδίως έκείνην περί τάς περιγραφής 4ωηρίον μάλιστα καί πλή-

■ ρων κινησεώς σκηνών,, ήτις: -καθ’'.δλην<·τήν<.ποιητικήν.φον Ζαλοζώστα παρα- · .

- -
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γωγήν υπήρξε τό κύριον αύτοΰ

-7-’·7ί\.Ύ
:λ7:7.7.;.<’-7 7'··;·.
KAI ΙΔΙΩΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓ1Ο1’ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ

7

.

χαρακτηριστικόν.Τούτο δέ καταδεικνύει ή ■:

.
αρχή εύθύς τοΰ ποιήματος:

'..

Έν των πρώτων επίσης ποιημάτων τοΰ Ζαλοκώστα, δπερ, δήμοσιεύσαςό ποιητής κατά τό έτος 1839

. . έλησμόνησε κατόπιν εντελώς,

εν έπιφυλλίδι τινί ναυπλιακής έφημερίδος,
και δπερ άγνοουμεν. διατί συμπεριελήφθη

. έν τΐϊ νέα. έκδόσει τών 'Απάντων του,

ύμνος εις την 25 Μαρτίου,

εινε μάκρος τις και ίκανώς άχρους

έ'ργον πολύ τής Μάχης τοΰ Σοβολάκου ύπο-

δεέστερον, καί τό παιδικότερου Αναντιρρήτως

προϊόν

της γραφίδας τοΰ

',:7'777· 7.··'.·.··· -■ 7:

έλεγεν ό Ακμαρτΐνος
*

■:

Me χιλιάδας Άλωανών καί τάγματα ίππέων
Τριίππουρος πασσάς κινεί άπό Βραχώρι, πνέων
’’Αγρια μίση.
Με μέγα τάχος προχωρεί· άλλ’.έ'ξαφνα ot βράχοι
Τοΰ Σοδολάκοο .τον κρατούν, καί σταματά· ή μάχη '
ΙΙρέπει ν’άρχίση.
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sous un «el toujonrs pur le cffiur ne nririt pas.
Dans la coupe ilfttasa le.jus du pampre cdule,

■ et le baunie flOtri sous le pied.; qui le.fouie
re'pand ses parfurns sur vos pas.
Ουτω καί τά περιπαθέστερα τών λυρικών ποιημάτων τοΰ Ζαλοκώστα, τά
άληθεστερον έ'χοντα τό αίσθημα καί ύποκειμενικώτάτα τών προϊόντων τής

λύρας του, εΐσίν αί πλήρεις οδύνης έλεγεϊαι,

έν αις είτε αμέσως είτε εμμέ

σως άποτυποΰται η άπαρηγορος αύτοΰ μελαγχολία καί τό. βαθύ τοΰ. ποιητοΰ
πένθος επί τώ θανάτω τών φιλτάτων του.

Τοιαΰτα ιδίως ιΟ βορίι&ς^ποΰ"

ζ' αρνάκια παγόπι, ‘II Χαροκαμμάνη., Είς την αποδημούσαν $υχήν τον,
Είς τό ρ,εχχάμι, 'Η μητρική στοργή,

Τύ ύννύγον,

Τύ σνναπάντημαρ

καί αύτός Ό ποιητής, δν, κατά περισωθεΐσαν παράδοσιν, έσκόπει τό κατ’
άοχάς νά παραστησγι ό Ζαλοκώστας ώς πατέρα θρηνοΰντα έπί τοΰ τάφου
τών τέκνων του, μετέγνω δέ κατόπιν, δυσωπηθείς, ώς έλεγε ποτέ, τό κατά

ήμετέρου ποιητοΟ.
’Από τής εποχής όμως ταύτης άρχεται ιδίως διαμορφουμένη καί Ανα

πτυσσόμενη ή ποιητική

ευφυΐα τοΰ Ζαλοκώστα.

Διπλοΰν δέ βαθμηδόν

1 ■. ;

. προσκταται τόν χαρακτήρα η ποίησις αύτοΰ,

ενθεν μέ'ν μετά περιπαθούς

^στοργής καί έκφανοΰς προτιμήσεως διατρίβουσα εις τον ελληνικόν Αγώ
να καί τά ήρωϊκά αύτοϋ επεισόδια, καί τοι ό νεαρός μ.αχητής εΐχεν ήδη
. Αναρτήσει Αργόν εις τόν τοίχον τό ξίφος,

καί ήσχολεΐτο εις αριθμούς καί

καταστάσεις κάί στελέχη καί λογιστικά
λογιστικά βιβλία,
βιβλία. ένθεν δέ μύχιον έκπέμπου-

.

σα θρήνον, ύπό την Αλλεπάλληλον καί βαρεΐαν σειράν των οικογενειακών■

τών μνροΛογίων του μεμψιμοιροϋν κοινόν, καί μετηλλαςεν είς εραστήν όδυ-

νώμεν.ον επί τώ θανάτω τής φίλης του.

τη- συμφορά, έστω αυτή καί ξένη, θρήνος έλέγχουσι πανταχοΰ σχεδόν την

αίμάσ.βουσαν πατρικήν καρδίαν, καί έχει ούτω ή τής λύπης, αύ.τοδ φωνή Ατο

μικήν τινα και ίδιάζουσαν,

Μυστηριώδης. όλέθρόυ

αλλά περιπαθή όμως πάντοτε καί σπαρακτικήν

κλαγγήν, την κλαγγήν εκείνην,

ήν ειχον βεβαίως τά μυρολόγια τών περλ

τήν Βρισηΐδα θρήνουσών τόν νεκρόν του Πατρόκλου γυναικών, αϊτινες

στενάχοντο ...
πρόφβσιν μεν Πάτροκλον, σφών δ’.αότών ζήίε ’ έκαστη,

του δυστυχημάτων,
7 ’Ολίγοι βεβαίως των ακροατών μου Αγνοοΰσιν, οτι επτά αότου τέκνα,
τό άλλο ό πενεαρά; έτι και μόλις άνθαόσας κάλυκας, έθαψε τό έν μετά
■

Έν γένει δέ ή εκφρασις Αλγεινών

συναισθημάτων παρά τώ ήμετέρω ποιητή,, ή κραυγή τής οδύνης καί ό επί .

κατά τόν μέγαν ψύχολόγον τής Ίλιάδος ποιητήν.
’Εκ τών τοιάυτης φύσεως ποιημάτων τοΰ Ζαλοκώστα >τό κάλλιστον αναν-

μοίρα ήθε~ ημών,
Λ., λ,*»
λ.εν εί’πει τις οτι έσφράγιζεν-Άμα γεννώμενα τά τέκνα τοΰ ποιητοΰ

τιρρήτως είνε

οίονεί προμνηστέυαμενη .αυτά εις τόν θάνατον, ερχόμενη δέ κατόπιν, οτε μό

τόμω τής Μνημοσύνης. Έν τώ ποιήματι τούτορ δέν γνωρίζει τις αληθώς , τί

λις ή[ρχιζεν ή διάνοια φωτίζουσο: τό .βλέμμα των. καί. ό λόγος, έμψυχών τά

πρώτον νά θαυμάσφ· τήν ποιητικωτάτήν ένσάρκωσιν τών εθνικών τής 'Ελ
λάδος παραδόσεων, τήν Αλήθειαν καί βαθύτητα τόΰ αισθήματος, τό άπλοϋν

;; ριπαθής της Χαροκαμμένης ποιητής.

ρόδινα των χείλη, Απεκόμιζε τά έκλελεγμένα θύματα είς τών νεκρών το
συνέθρυψε
τοΰ Ζαλοκώστα την καρδίαν, έθο
κράτος. ‘Ο βαρύς αύτος όλεθρός συνέ
1
λωσεν αύτοϋ έκ δακρύων

ποιήσεώς του έπίδρασιν.

υς
τούς

οφθαλμούς, καί μεγίστην ησκησεν επί τής

’Άχαρί βεβαίως είνε είς τόν κριτικόν νά αναγράφω

ώς Μρΰσαν τοΰ ποιητοΰ τόν πόνον καί την δυστυχίαν, νά χειροκροτή. τήν
κραυγήν ■ του άλγους και νά συλλέγω άδάμαντας ποιητικούς έκ δακρύων πυ- .
ρίνων. Άλλ’ ούτω δυστυχώς έτάχθησαν τά τοΰ ■ βίού- ημών’ τοιαύτην δέ

ιδίως έπέκλωσεν ό θεός την δόξαν εις τούς .ποιητάς,.καί ουτω ’πικρόν ώρισεν·
εις αυτούς, τής ύστεροφημ^ς. τό τίμημα :
,., Les pleurs soat pour nous la celeste rosio ■'■■■.

'■ j.

τό £νναπάντημα, δημοσιευθέν τό πρώτον έν τω πρώτω

συνάμα καί όμως σπαραξικάρδιου τής ύποθέσεως, τήν έγκράτειαν, τό εΐί- ■
χρουν καί τό έντονον τής φράσεως, ή τό κάλλος τής .γλώσσης, τής γλώσσης

εκείνης τής δημοτικής, ής παραμένει έτι. ανέφικτου πρότυπον καί υπογραμ
μός ό Ζαλοζώστκς. .

'

. .77

’Επιτρέψατε μοι, κύριοί, νά σάς άναγνώσω τό ποίημ.α τοΰτο, ούτινος ολίγα

έχει πάρισα ή νέα .ελληνική, φιλολογία.
■ j,

’Απρίλης εινε" γύρου μάς πετοΰν τίι χελιδόνια: 7
Καί όένίρα, κάμποι καί βουνά, όλα μοσχοβολάνε.
: Γλυκά λαλούν τ’αηδόνια .■·.■■
Κάί ζευγαρόνει ή. πέρδικα .καί : οί. κούκοι κελαϊδάνε
*

'
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Ή γή γελάει, και ό ουρανός μαργαριτάρια χώνει:· ■
Εις τά τριαντάφυλλά της, ;·
Και κάπου κάπου φαίνονται και μαραμένοι κρίνοι.
Αγρίμι κϊν τούς πάτησε κδν άπονος διαβάτης..

---Τΰ σήκωσαν τό λείψανο τέ·ισεροΐ;’.ηο; στον ώμο·
Καί έκεί που τό. διαβαίνανε γιομάτο άπο λουλούδια,
Απάντησαν. στο δρόμο.
Τραγουδιστάδες καί βιολιά. Σωπάσαν τά τραγούδια !

Σαν κρίνο που μαράθηκε καί γέρνει πρός το χώμα,
’Ώ, κύτταξε ένα λείψανο, μιά νηά καμαρωμένη !
Θαρρείς πού κρένει ακόμα,
Άλλα τά λόγια δεν τ’ άκοΰς· μ’ αγγέλους συντυχαίνει.

Μεγάλο θαύμα ό θάνατος με τήν ζωή νά σμίγη 1
Ό θάνατος νικάει . . .
Τή διώχνει ή λύπη τή χαρά, τόσο ή χαρά εΐνε λίγη.
Γι’ αύτά σωπαίνουν τά βιολιά όταν νεκρός περνάη.

Κοιμάται ή νηά σάν τά νερά-τής λίμνης, όπου άνεμοι
Και ζάλαις δέν κυλάνε,
Καί δμως ατά χείλη ενα πικρό χαμόγελό της τρέμει,
'Ωσάν νά λέη: «Βαρέθηκα, κόσμε σκληρέ καί πλάνε.»

Ό Νάσιοςποδχε τάργανα, τό λείψανο γνωρίζει,
Καί, κίτρινος σαν τό κερί, μέ χέρια σηκωμένα,
« Ξανθή μου 1 ξεφωνίζει,
Ξανθή μου, Sv πας στήν έκκλ.ησιά, καρτέρα με κ’ έμενα.»

Πόσους ή άγάπη δύστυχους καί νηούς καί νηαίς θά φάγι!
Δέν μπόρεσε εις τήν απονιά τοΰ Νάσιου νά φτουρίση,
Βαρέθηκε, καί πάει
Έκεΐ ποΰ κάθε πλάσμα γης ή γή θέ νά ρουφήση.

Καί ρίχνει στο ζωνάρι του σάν άστραπή τό χέρι
Καί άπάνου τό σηκόνει.
"Ολο εις τά στήθια έχώθηκε τό κοφτερό μαχαίρι ...
’Αποθαμμένος τήν νεκρή, ό νηός τήν νηά ανταμώνει.

Γερόντισσα γονατιστή μ’ε δάκρυα φλογισμένα
Τήν πεθαμμένη βρέχει.
Μυριολογάει ή κακότυχη, πικρά, φαρμακωμένα,
Καί κλαίγει καί σκοτώνεται. ’'Αλλο παιδί δέν έχει.

ι Ξύπνα, Νεράιδα τοϋ χωρίου, ξύπνα λαμπρό μου αστέρι,
Νά ίδής τή γή πώς χαίρεται, τους κήπους πώς ανθίζουν.
Μέ τό χρυσό σου χέρι
Σηκού νά κόψης τούς άνθούς όπου μοσχο μυρίζουν.
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Τοιουτον είνε, κύριοι,, τό ποιητικόν τοϋτο κειμήλιου, ούτινος άπέκοψα τήν
τελευταίαν στροφήν, διότι, είλικρινώς εξομολογούμαι ύυ.ΐν, έπεθόμουν νά μην

είχε γραφή ύπό τοΰ ποιητοϋ, Τοσοΰτον πεζήν δυσαρμονίαν πρός τήν ποιητικωτάτην τοΰ ό'λου περιπάθειαν αποτελεί ό τελευταίος αύτής στίχος :

«Σκεφθήτε νηοΐ τούς στίχους μου, μόνον γιά σας τούς γράφω»
τοσοΰτον ή έσκεμμένη αίίτη υποθήκη μεταβάλλει τήν έκ πόνου σπαίρουσαν
καρδίαν. τοΰ ποιητοΰ εΐς ψυχρόν διδάσκαλον ηθικών παραγγελμάτων. 'Οσά

κις, κύριοι, άνέγνων το άριστούργημά τούτο τής νεωτέρας ελληνικής λυρικής

ποιήσεως καί. κατήντησα εΐς τόν άτυχή αύτον τελευταίου στίχον, άνεμνή,-

”Ω συμφορά μουί τούς άνθούς τούς κόφτουν άλλα χ^ερια,
;
Τους βλέπουν άλλα μάτια, .
’Εσύ με άγγέλους τ’ούρανοΰ τώρα,
άστερια,
Καί
ή καρδ’ά μου καίγεται καί γίνεται κομμάτια.
πετφς

στα

έμέ

σθην πάντοτε τής τελευταίας επίσης άτυχους στροφής του ’/δαπποΰ

γοητεΰσεως ό ποιητής, επικαλείται.. . τήν εργασίαν— διά Beschaftigung εΐς

παρηγοριάν αύτοΰ.
:

Ξανθή μου ! Άκοΰς τής εκκλησίας τό σήμαντρο πώς κλαίεις
Για σένα'κλαίει τό σήμαντρο, για σε ή λαμπάδα λυόνει
Καί τό λιβάνι καίει,
Κι’ ό ψεύτης τής άγάπης σου, ό Νάσιος, ξεφαντώνει!
Κακό στοιχειό ή ψυχοΰλά της στούς υπνους σου νά.γένη,
Φονιά τής θυγατρός μοι> I
Κακό στοιχείο αά κυνηγάη τό νοϋ σου ή πεθαμμένη,
Κ’ύπνο τή νύκτα νά μή βρής, στην άκρη Sv πας τοϋ κοσμου.»

(Die

Ideale) του Schiller, έν γ έρημος καϊ ριγών έν μέσω πάσης αύτοΰ τής άπο-

Πολύ του Συκαπα/ττήιιατος γνωστότερος καί πολύ μάλλον αύτοΰ άνά τά

χείλη φερόμενος εΐνε ό Ποιητής' τό κατ’ έμέ προτιμάω τούτου εκείνο, καί υπό
έποψήν μάλιστα εθνικήν ούδέ παραβάλλω καν πρός άλληλα τά δυο ταΰτα
ποιήματα τοΰ Ζαλοκώστα. ’Έχει.άληθώς καί ό Ποιητής πολλήντήν,.περί".
πάθειαν, και ΰπό τήν. έποψϊν τής μορφής καί τής γλώσσης,. κατ’ούδέν υπο

λείπεται τοΰ Σνναπαγτήιιατΰς.

Έλαττοΰται ομ.ως εκείνου κατά τήν άλή-

θειαν καί τό βάθος τοϋ αισθήματος,

ιδίως δέ κατά τό γνησίως ελληνικόν

τής ΰποθέσεως.‘.Q ποιητής, όστις

λ

.'. ;

'
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. την άύτοϋ βράβευσιν/γενομένη τκύτφ. παρατήρησις παρά τοΰ βάσιλέως;Όθω<

«σιμά στή ·3ρόσι . . . . κυττκζ;·.
" ■■

·, '. '

<

νός-, ότι ή ποιητική άσχόλησις βλάπτει τήν στρατιωτικήν ύπήρεσίαν. Τήν
βλάπτει ίσως -—τις οίδε, καί είχε πιθανώς δίκαιον ώς πρός τοΰτο ό άγαθός .

τής γης -ή'Λ όψι τήν θολή, ■ .

καί με τήν ίρημιά λαλεϊ

" .

καί συχνοαναστενάζει,

και άποτείνει σέρας τήν νύκτα περιπαθή. άφήγησιν τοΰ κάλλους καί τοΰ Θα-

'

,

τιώτου ό Ζαλοκώστας^ ούδ’ό'πως γ.σθάνετο άύτός τήν αποστολήν τοΰ ελληνος

νατού της ερωμένης του, καί λέγει, ότι

,

ποιητοΰ.

«Φάντασμα κ’ ίσκιο κηνυγα

Έκ τοΰ ψυχολογικού τούτου συνδέσμου πραήλθον· τά κάλλιστα τών διη-

οε 3άση Ερημωμένα»
δεν εΐνε ελλην ποιητής, δηλαδή ποιητής δημοτικός' λέγω δε δημοτικής^·

γηματικών ποιημάτων τοΰ Ζαλοκώστα, άτινα πάντα σχεδόν είσίν έπεισόδιοε

τοΰ μεγάλου άγώνος' τό Χάνι τής Γραβιας, τό Μεαο,Ιύγγιον, ή ΤεΛεντα,ία.

καθότι ή έρωμ,ένη του έλέγετο, κατά τόν ποιητήν, Χρύσω και

καί οί '^ματω.έοι και ΚΛίτται είσί προϊόντα τοΰ ποιητικού αύτοϋ συνδέ
σμου. Πάντα ταΰτα τά επικολυρικά ποιήματα ζωογονεί ή αυτή θερμή φιλοπα

Εΐνε μάλλον ποιητής ξένος, καί απλώς είπεΐν πρόσωπον όθνεΐον, κάτοικον

τρία, ό αυτός κάι αδιάπτωτος, ενθουσιασμός πρός τε τά έργα, καί τούς άνδρας

ί'σως κλιμάτων βορείων καί ομιχλωδών, ήρως τοΰ Ossian, άν θέλετε, άλλ’

τής ίεράς εκείνης πάλης, ή'τις έδημιουργησε τήν νέαν Ελλάδα, καί ό'μοιαν

ούχΐ όμως έλλην, ζών. έν χώρφ, όπου

πανταχοΰ τό άκραιφνές καί γνήσιον έθνικόν αίσθημά. Ουτω δέ ώς πρός

«ό αύγερινός ρωτοβολεΐ.»

τήν έμπνευσιν μεν καί τόν ενθουσιασμόν τήν αύτήν. έ'χουσι πάντα αξίαν,

Τοιαύτη, κύριοι, εν όλίγοις καί διά τών καλλίστων αύτοϋ έργων άπεικονισθεΐσα ή μία τών ποιητικών φάσεων τοΰ Ζαλοκώστα, ή ελεγειακή ούτως

λ

κρεμαμένην παρά τήν όσφΰν αύτοϋ άργήν σπάθην κάτάλυματίοΰ,. αλλά καί
τήν ΐεράν εκείνην καί σκωοιώσαν σπάθην, ήν έφόρει ό νεαρός τοΰ Μεσολογ

γίου πρόμαχος, καί ήν άνηρτημένην που ί'σως τοΰ τοίχου προσέβλεπε. βε
βαίως ενδακρυς ό ποιητής, ότε άνέκραζεν έκ μυχίου ένθουαιασμαΰ πρός την

άνάπτυξιν καί βελτίωσιν, ήτις διεμόρφου βαθμηδόν τήν ποιητικήν ευφυΐαν,
Κ;

τοΰ Ζαλοκώστα, άπό τών άτελεστάτων καί πρώτων αύτοϋ έργων, ήτοι του

I

ΧανΙον τής Γραβι&ς, τοΰ Μ.τότσαμι?, των Σκιάν τοΰ Φαάήροϋ, μέχρι τών
π.ελειότάτων καί άψογων σχεδόν είπεΐν, ήτοι τοΰ' «Σάομ/ου τής Ιΐρεβεζής
'καί ΚΛίκτων καί τοΰ εις δημοτικήν γλώσσαν γεγραμμέ-

τών

νου άριστουργήματος τοΰ ποιητοΰ ‘Ο Φωτός κα'ι ή Φρόσω,

Ό ποιητής ημών, έν ’[ταλίφ νεανίας παιδευθείς καί πρωΐμως τήν διά
νοιαν αύτοϋ καί τήν φαντασίαν άρδέύσας διά τών ναμάτων τοΰ ίταλικΰΰ ■

Παρνασσού, εΐχεν ύποστή φυσικφ τφ λ'όγω τήν έπίδρασιν τής κατά τάς

. »’Ώ! τότε τό πρώτον μου οπλον ζητώ,
’Ώ! τότε τ’άρχαΐά μου πέδιλα φόρων,
Έκεϊ όπου ρέει γοργός ό Άχερων
μαζύ σου πετώ.»

Μετά. τής Μούσης αληθώς, ποιητής, συνάμα καί μαχητής,

άρχάς του αίώνος κράτούσης έν Ίταλίφ ποιήσεως, τής ποίήσεως τοΰ Allien,
τοΰ Monti, του Foscolo, ηαί τών νεωτέρων Manzoni καί Leopardi. Καταπλαγείς δε βεβαίως και θαυμάσαςτό είς κόμπον πολλάκις καί στομφολογίαν

ήθελε πετά-

άποβκϊνον εύχρουν καί έπανθές του λόγου τών ΐταλών ποιητών,

τόν πλοϋ.
*

διότι ό ιερός εκείνος σύνδεσμος

τον παρ’αύτοϊς τών επιθέτων καί τά αφοριστικόν, ούτως εΐπεΐν καί. έντονον

τοΰ ψάλτου, καί στρατιώτου παρέμεινεν άλυτος πάντοτε έν τή καρδίιφ του,'

τής φράσεως, σπανίω; που,. καταβαινούσης υπό τήν. ύπατην τής διαπασών,

■ διότι μέχρις έσχατης αύτοϋ πνοής ώΐειροπόλει προαγωγήν στρατιωτικήν, ώς

άκων καί άνέπιγνωστώς,ύπέστη τήν έπίδρασιν. τής ποιητικής έκείνης φρα

ξει είς τήν δούλην του πατρίδα ό Γεώργιος,

,ώνειροπόλει δάφνας ποιητικάς, · διότι ούδέν ποτέ άλλα έπίκρανε τοσοϋτον τήν

στρατιωτικήν αύτοϋ κάι ποιητικήν συνάμα φιλοτιμίαν, οσον ή μετά, τήν πρώ-

.

καταδεικνύουσα. μάλιστα σα-οώς καί άναμφισβητήτως τήν. καλλιτεχνικήν

στίχον. Ή άλλη δέ τής ποιητικής τοΰ Ζαλοκώστα ευφυΐας φάσις, εκείνη:

μνήσεις, κάι σκιρτώντα έκ πατριωτικού ενθουσιασμού, ούχί βεβαίως προς τήν.

τόάπέ-

φής καί τής γλώσσης, μεγίστη πολλάκις υπάρχει ή μεταξύ αύτών διαφορά,

φοραϊς, ΰπό διαρκούς τρυχόμενον οδύνης, και στενάζοντα ύπά'πάντα αύτόΰ

τοΰ ιερού ημών άγώνος, έμπεφορήμένον τάς μεγάλας αύτοϋ καί ζωηράς ανα

‘Ως πρός τήν καλλι

ριττον τής διαλεκτικής, τήν σαφήνειαν τής έρμηνέίας, τό'κάλλος τής· μορ

ακριβέστερου τόν ποιητήν ημών, ώς άνθρωπον έν πικοαϊς δοκιμάσθέντα συμ-

παρισ-^ ήμϊν τόν ποιητήν ψάλτην κατ’έξοχήν

καί' ούδέν δύναταί τις νά τάξη τοΰ άλλου ΰπέρτερον.

τεχνικήν όμως αύτών τελείωσιν, ώς πρός τήν έγκράτειαν κάί

είπεΐν καί καθαρώς υποκειμενική. Και αύτη μέν εκπροσωπεί πιστότερου καί

Μοϋσάντου:

. .

Νι>£, τό Σΐόιιΐΰν. τής Πφεβ^ΐ,ης, ά\,-ΚΛη^οτο^ία^ 6 Μ κ6τααξ>ης, έν μέρει δέ

βασίλισσα ήτον ’< τόν χορό .
»’ς τήν έκκλησια ήτον πρώτη.»

περί ής άρχγτερον έλεγον,

εκείνος ήγεμών—όπως κατήντησ.έ·. σήμερον παρ’ήμΐν ή στρατιωτική ύ.πη-

ρεσία’ δέν τήνέβλαπτεν ό'μως,δπώς ώνέιρέύεΤο τήν κλήσιν τοϋ ελληνος στρα
*

σεολογίας, καί άφθονα κατελέγχει τά ίχνη-τής: έπιδράσεως ταύτης έν τοΐς

πρωτοις αύτοϋ ποιήμασιν. Εις πρόχέιρον·: ΐόϋόίσχυρισμοΰ μου τούτου άπόδειξϊν

■ ΤΟΜΟΣ Λ
* ’

.

22
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άντιγράφώ τρεΐς κατά τύχην στροφάς έχ,τοϋ Χανιού τής Γραβιάς ;

. .
■

;

Πέριίπτατ’ εκεί πολύαιμων
’Εν νβφέλαις καπνοΰκαι πυράς,
Μέ τό βλέμμα δριμύ, -φοβερός
Τοΰ ολέθρου ό δαίμων.

■

Ταχυθάνατου πέλεκυν σείει,
Και άκόρεστον βλέμμα κολλά
“Όπου αίματα ρέουν -πολλά,
Όπου θνήσκουν ανδρείοι.

;

·.' . ι
;

;

.

■. ζ
...·':·

Ή κλαγγή ώς γλυκόφθογγον μέλος
Τοΰ θηρίου τά ώτα κτυπϊ,
Καί τά μέλαινα χείλη του σπα
Καταχθόνιος γέλως.

μ

Βαθμηδόν δμως η διαλεκτική αΰτη υπερτροφία εξαλείφεται ίν τοΐς νεω,τεροις ποιήμασι του Ζαλοκωστκ* ή φράσι; αύτοϋ γίνεται εγκρατής καί με-

ί

μετρημένη, χωρίς διά τούτο ν’άποβάλη τό ευχρουν αΰτίίς καί τό ζωηρόν, τό
άπέριττον δέ και ταφές συνάμα των νοημάτων καϊ τό παντελώς σχεδόν

|γ

αψογον τής γλώσσης κατελέγχουσι την περί τούς άρχαίους κλασικούς ένδε
*

Ελ·

λεχή διατριβήν του ποιητοΰ. Οδτω μένει μ-έν πάντοτε ό .Ζαλοκώστας ό πα-

ί

λαιός ποιητης, γίνεται όμως νέος καλλιτέχνης, διότι ηλλαξε διδάσκαλον,

. .

Τής νέας ταύτης περιόδου έν τή ποιητικοί παραγωγοί τοΰ Ζαλοκωστα δυο
εϊσι κάτ’έμην γνώμην τά κράτιστα προϊόντα : Τδ στό/ιιον τής Πρεβίζης

b:

*
•vW!
’ 'Γ ·'

. ■........ ' ' .. ' '
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'Η πόλις ταράσσεται
*
οχλος πολύς ■
Όλόγυρ'α ζώνει τό μέγαρον, όπου
Κατώκει ένίοτε, μάστις τοΰ τόπου,
Ό Νέρων Ά/.ής.
Εντός γυνάικώνυς, εις πλούσιον δώμα
’Ακούεται θρήνος δριμος, αλγεινός
*
Άνήρ χρυσοχαίτης, άγάς άλβανος
Εκεί έξαπλοΰται παράμορφον πτώμα.

Χανούμισσα χάρις, ώραία γυνή,
Εμπρός τοΰ νεκροΰ γονατίζουσα κλαίει»
^Ακοίμητος πόνος τά σπλάγχνα της καίει,
Τον νοΰ'ν της κλονεΐ.

. ' ..:.bb

Δειλοί»! φρενήρης κτυπα τούς κροτάφους,
Φρενήρης ύψόνει τάς χεΐρας αύτής,
Καί βόστρυχοι κόμης άτακτου, λυτής
Κυμαίνουν καί χύνονται μέχρις έδάφούς.

? : ' "

*Ω δύστηνος χήραί Πικρά στοναχή
Τής πνίγει τούς θρήνους
*
τό στήθος της σπαίρει,
Κ’ έτοιμη νά φύγη, τό στήθος της δέρει
Άλγοϋσα ψυχή.

ί ;.

καί '<? φωτός καί ή Φρόσω.
Τό Στόμιον τής ΠρεΒέζης

h.
.b

ύπόθεσιν έχει συγζεφαλαιουμένην εις ολίγα;
μόνον λέξεις: την εις τόν Άμβρακικόν κόλπον ε&οδον τεσσάρων ελληνικών

b

«Σελίμη! Ψυχή τής ψυχής μου, έγείρου
*
Σύ, οστις ταχύς ώς ιέραξ πετας,
Σελίμη! κραυγάζει, άκούεις βροντάς,
Ακούεις πώς τρέμει ή γή τής Ηπείρου;

-‘ <

.

bb

πλοιαρίων. Περί τό άπλοΟν όμως τοϋτο καί ηρωικόν έπεισόδιον κατωρθωσεν
ό ποιητής νά πλάσγ ολόκληρον πλήρες ζωής καί κινήσεως ποίημα, καί νά
ύίράνή τόν ώραϊον αύτοΰ ιστόν ούχΐ μόνον διά πολεμικού μένους, καί οσμής

A

«Γκιαβοΰραι τόν κόλπον πατούν με οργήν
*
■'Οπλίσου! σαλπίζει.τής μάχης ό δαίμων,
01 λόχοι σέ κράζουν, ό ίππος σου βρέμων
Λακτίζει την γην..

b

.» Άλλ’ S> συμφορά μου ! ή σπάθ’ή καμπύλη,
’Αδέσποτου τεΰχός,. μνημείου ,φρικτ&ν
Τοΰ πάθους σου, κρέμαται, κ’αίμα πηκτόν
Των δέκα πληγών σου σκεπάζει τά χείλη.

.

’πυρίτιδος καί βρόντής τηλεβόλωλ, άλλα καί δι’αισθήματος πολλαχοΟ πε

ριπαθούς καί διά πάθους βαθέος καί ανυπόκριτου. Επιτρέψατε μοι, κύριοι,

εις μικρόν υπόδειγμα τής έντίβ εΐ'δει τούτφ τής ποιήσεως καλλιτεχνικής τέλειώσεως τοΰ ποιητοΰ, νά άναγνώσω τό πρώτον ήμισυ τοΰ. τετάρτου μέρους,
τον Στομίου, έν ώ θρηνεί τον νεκρόν τοΰ φονευθέντος Σελίμη. ή έ'κφρων έκ

..

τής λύπης σύζυγός του:

,

■•■ν' ;■

Νυξ είνε
* φ.ρυάσσουν τά βάρβαρα γένη
Καί κρύφιος τρόμος την πάλιν κρατεί.
Ναί, τρόμος καί φρίκη, άλλά διά τί
.’Οξύς τον αιθέρα κλαυθμός·διαβαίνει^ -

,

.,

,

ι ’Ό, πώς την Οανήν σου έγ-ώ ν’άνεχθώ; . · .
‘ Πλατυτέραν, φίλοι, άνοίξατε μνήμα
*.
’Εκεί κ’έγώ σπεύδω:μέ πρόθυμον, βήμά,
Τό .μνήμα ποθώ.»

. ..,·
..
.

·

· ·,··
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ποιήσεώς έν. γένει, διότι στερείται: πολλών . όρων,
ψγμ ναυμαχίαν,
,
*

χήν υμών περί τούς 'κίρ/ιατω^ούς val ΚΛίτίτας, όπως καταδείξω ύμϊν μετά

ποιητάί μας εις μικράς μόνον ποιήσεις,

όρέων καί δρυμών, καί όποιον, γνησίως ελληνικόν καί σύμφωνον πρός τάς

θον, όπως Si’ αύτοΰ και τών παρ’ αύτώ τεταγυ.ένων έπεισοδίων άφηγηθή.τήν

νος ό τελευταίος αυτός λόγος, ό τήν χρήσιν τής δημοτικής γλώσσης δήθεΑ .

πλήρη περιπετειών κάί ποιήσεώς ζωήν των ορεσιβίων εκείνων ηρώων, τών .

ΰπαγ.ορευων, είνε όμως όρθή ή γνώμη τοϋ. ποιητου καί ορθή επίσης ή προ-

ήρωϊκών προδρόμων τής εθνικής ημών πάλης. - Έπεθύμουν επίσης νά διατρί-

τροπή του' τής γνώμης του δέ ταύτης την καλλίστην άναντιρρήτως έφαρ~;

ι

μογήν εΰρίσκομεν έν τοϊς έ'ργοις τοϋ ήμετέρου. ποιητου; ΟύδεΙς τών ποιητών

στοργής ύμνησεν ό ποιητής ημών τά παθήματα καί την ήρωΐκήν,καταστρο

τής νεωτέρας 'Ελλάδος έξετίμησε κάλλιον του Ζαλοκώστα

φήν τής μάρτυρος πόλεως. Έπεθύμουν τέλος νά Αναλύσω λεπτομερέστερου τό

Γ

κάλλος τής δημοτικής γλώσσης, καί ούδείς έγραψεν αυτήν καθαρώτέράν καί

κειμήλιου έκεΐνό τής δήμώδόυς ελληνικής ποιήσεώς, ■ τό έπιγραφόμενον Φω-

ι

ψω εις το Μεσο26γγιον, και την Τε'ίευϊαΐατ νύχια, δι’ών μετά τοσάύτης

ζος καί Φρόσω, έν ώ αμφιβάλλει τις Αληθώς, Αν την ουσίαν μάλλον πρέπει
νά χειροκρότηση ή την μορφήν, Sv τό Αφελές Αλλά καί περιπαθές τοΰ μύθου

j|

μάλλον ή την εΐίχρουν καί ζωντανήν γλώσσαν τού ·ελληνικού λαοϋ, ήν διά

j.

παρά τής καθαρευ.ούσης, όπως συγκάλυψη, τήν πτωχείαν

ί

Καί Αν δ’ ένίοτε,

■

,Ααχοϋ -τής Ελλάδος λαλουμένων ιδιωμάτων, , ούτε έδανείσθη, ώς Αλλοή
σπανίως όμως,

τής δημοτικής. .

παρέλαβέ τι παρ’εκείνης, διεμόρφώσεν

εις ίδιον αυτής

κειμήλιον υπό την

τών υψηλότατων συγχρόνως και βα-θυτάτων εννοιών. ’Άλλ’ ανάγκη νά βρά-

χύνω τόν λόγον’ θέλω δέ μόνον, πριν ή περάνω αυτόν, νά διατρίψώ μικρόν

δεξιάν γραφίδα τοΰ ποιητου’ τούτο δέ, διότι ό ποιητής ημών δέν είχε σπου

-

εκείνο, μετεμορφώθη

δάσει τή βοηθεί^ αναγνωσμάτων καί λεξιλογίων τήν δημοτικήν τής 'Ελλά

ϊ

δος γλώσσαν, αλλ’ είχεν Αντλήσει αυτήν ζώσαν από τοΰ στόματος του λαοϋ, ’

έν τών ϊδιάζόντων αύτοΰ χαρακτηριστικών.
Τό ζήτημα τή' χρησιμωτέρας καί προσφορωτέρας γ-λώσσης έν τή νεοελ-

καί ενσαρκωθείς, ούτως είπεϊν, αυτήν, κατείχε τό πνεΰμά της τό αληθές καί

.λήνική ποιήσει πολλάκίς συνεζητήθή’ έγενετο δ’ένίοτε μακρών ερίδων καί.

συνγισθάνετο έν τοΐς μυχοΐς. ,τής ελληνικής του καρδίας .πάσαν αυτής τήν

Ακαδημαϊκών Αφορισμών. αιτία, καί έχώρισε τέλος τούς ποιήτάς ημών εις δύο

καλλονήν καί τήν δύναμιν. ΤΗτο δ’έν γένει Αληθής περί τήν γλώσσαν καλ

;

λιτέχνης.ό Ζαλοκώστας, καί ού μόνον τήν δημοτικήν Αλλά καϊ τήν καθα- .

ανισκ μέν τόν αριθμόν άλλ·.υπάρχοντα όπως δήποτε καί εργαζόμενα στρατό
πεδα, τό μεν τών προτιμώντων την οΰτω κληθεΐσκν καθαρεύουσαν, τό δέ

ρεύουσαν έγραφεν ώς ολίγοι τής νέας 'Ελλάδος ποιηταί.

τών θιασωτών τής άπ2ης ή ό'ηροτ/κη<:.Δεν δύναται βεβαίως τό ζήτημα

βαθύρριζον. έν. τή ψυχή αύτοΰ τό. αίσθημα τοΰ ωραίου, όμοφοεις δέ καί επί

Εΐχεν έμφυτον και

τούτο νά γείνγ Αντικείμενου παροδικής καί προχείρου άναπτύξεως κατά την

σης ώραϊαι έγεννώντο έν. τή διανοία του ή ιδέα και ή μορφή. Δέν εΐχεν, είνε

στιγμήν ταύτην, καθότι κάί εκτός τοϋ προκειμενόυ ή'θελεν είναι, καί μα-

Αληθές, εύτοκίαν ποιητικήν ό Ζαλοκώστας, ,οϋτεζέστιχουργει προχείρως κά.ί

κρότερον πολύ του ΰπολειπομένου μοι χρόνου ή'θελεν άποβή.

|

διά τοΰτο, ν’Ακούσγ τήν Απάντησιν τοϋ Άπελλοΰ πρός τόν ζωγράφον εκεί

ούτος περί τοϋ γλωσσικού ζητήματος έφράνει, καί πώς γραφών έφήρμοσε τάς

νον, όστι; έκκυχκτο δτι έν μ«ρ ήμέργ; έγραψε- πίνακα όλό,κληρ'ον. ΕΪχεν όμως

περί αύτοΰ άρχάς του. «'Η δημοτική γλώσσα», έγραφεν ό ήμέτερος ποιητής

λεπτήν, τήν σμίλην καί τό γλύφανον τοσοϋτον Απαλόν, ώστε ούδέν αύτών

προκειμένου λόγου περί'τής‘ ποιήσεώς τοΰ

έν τω Β'φυλλαδίιρ

Ζαλοκώστα,

ίχνος κατελείπετο επί τοΰ. περικαλλούς καλλιτεχνήματος, β,περ δίκην 'λευ-

τής il/r/yinciir/K·, «άδκμά; άξιος νά στολίσγ) την χρυ-'

σήν κόμην τών ΙΙιερίδων, κόρη πρωτότοκος τής αρχαίας έλληνικής, Αλλ’ίδιότροπος κατά τήν φράσιν καί τήν μορφήν, διεφθάρη σήμερον

εις τάς πόλεις,

■

άτημελήτως, εις θαυμασμόν τών λατρευτών τοΰ ποσ.οΰ, καί δέν έκινδύνευε, '

Πρέπει όμως νά
τί

μνημονευθή,

'

αυτά., ώς Αληθής καλλιτέχνης, κατά τό πνεύμα τής δημοτικής γλώσσης,
καί τό δάνειον

έτι περί τό γλωσσικώς διφυές τής ποιήσεώς τοΰ Ζαλοκώστα, οπερ αποτελεί

\

τό ποιητικόν

γνησιωτέραν. Δεν συνωρμάθισεν ούτε συνεζύμώσεν, ώς Αλλοι, τήν γλώσσαν

. κατάστήσγ. έρμηνέα των ποικιλότατων άμα καί λεπτότατων αισθημάτων,

1 ·';

;

τής δημοτικής του ποιήσεώς έκ διαλεκτικών τύπων , και φράσεων τών παν-

ταχυδακτυλουργικής, ούτως είπεΐν, δεξιότητος .κατώρθωσεν ό Ζαλοκώστας'νά

.

διότι άλλως ,οί πολύ έπιγενέστεροί

μας δέν θέλουσιν εύρεί. ούδ'ίχνος αυτής.» Καί εΐνε μέν προδήλώς εσφαλμέ

παραδόσεις τοΰ κλεπτικού καί άρματωλικοϋ βίου, κατώρθωσε νά πλάση μϋ-

■ /

λόγου χάριν, εκτός εάν λάβγ τούς όρους έκ τής, Αρχαίας

μιξοβάρβαρος. Διατεινόμεθα όμως·, ότι πρέπει , νά τήν μεταχμιρισθώσιν ο.ΐ.

ιδανικά ποίητικώς πρόσωπα τούς Αγρίους έκείνους κατοίκους των ελληνικών

-■■

καί αδυνατεί νά περιγρά-

γλώσσης, αλλά τότε . Αποβάλλει τήν . πρωτότυπον χροιάν καί καθίσταται

πόσης δεξιότητας καί ποιητικές χάριτός Ανεβίβασεν ό ποιητής ημών εις

■

■

φρονοϋμεν;, λέγεί μετά, μικρόν, , δ-ςι ή δημοτική πρέπει νά ήνε; ή γλώσσα ..τής-'

τό συγχωρεΐ, οΰτε τολμώ νά ελπίσω τοσοΰτον

ήρω'ίκήν τήν ύμετέραν ανοχήν. Έπεθόμουν ιδίωςν’ Απασχολήσω'τήν προσο

,.’ΐ

Sli

■ σχίζει τήν :γήν τά Αροτρον,. όπου ύψοΰται ή καλύβη. ή φιλέρημος.» ·■— «Δέν’

διατριβών περί πάντα τά όμοιας φύσεω; ποιήματα του Ζαλοκώστα, - διότι

.

'

Αλλ’ άγνή καί παρθένο; διατηρείσαι, οπού ήχεϊ ό αυλός τοϋ ποιμένος, όπου

Δεν δύναμαι, -κύριοι, καί -του πολύ έπεθόμουν,- νά παράμείνω λεπτομερώς .

ού'τε ή ώρα δυστυχώς μοί

/

κοδ μαρμάρου , έξήρχετά, στίλβοΐ ΛίίΙ ^7ζβ:σΐ?^''ϊ'τ(>ν έ»; τής Αριστοτέχνου

.
.

ΐ.

.

5θΰ:.'χειρός^· ·..-■

ή-λ. ■> ·,γ·.

:·

.. ■:
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Τοσαΰτα, Κυρωι, περί τοΰ ήμετέρου ποιητου,■ ολίγα μέν βεβαίως καί άτ&
λή, ικανά όμως, ελπίζω, εις αληθή αύτοΰ καί δικαίανάκτίμησιν. ■’Έπρεπε'#

ί'σώς, όλιγώτέρα καί βραχύτερα προλογίζων,

νά παραμείνω πλειότερον περί

r.. :........... ........ .... .■ '" '

.. ........... .
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Άπό τοΰ 7oa έτους τής- ηλικίας διετριβεν ό Πεσταλότσης κατ’ έτος χρό-

νον τινά παρά τώ έκ μητρό; πάππω αύτοΰ, ■ δστις ήτο ίερεύς έν.τινι παρά τή ■

Ζυρίχγ χωρίω,

Hdngg κκλουμένω. -Ό χωρικός ίέρεύς, διάνων βίον άπλοΰν,

εξομολογούμαι ύμιλι, ύπήρ-

ήσυχου καί αυστηρόν, καί λζτρεύων τόν Θεόν έν άνυποκρίτφ ευλαβείς, ήγώ-

χεν ό άρχικός μου σκοπός. Δεν μετανοώ όμως ; δι’δσα γενιζώτερον έξέθηκα

πα άπό καρδίας τό λογικόν άύτοΟ. ποίμνιονκαί εμερίμνα πατρικώς περί τής

τήν ποίησιν ιδίως τοϋ Ζαλοκωστα'

καί τοϋτο,

ύμϊν περί τής καταγωγής τής ποιητικής ευφυΐας καί περί τής ποιητική; άτ- ■

ευημερίας, αύτοΰ, Τό.παράδειγμα, τής ειλικρινούς εύσεβείας καί αρετής τοΰ,

μοσφαίρας τής νέας Ελλάδος, ού'τε ε?νε ξένη η περί ταΰτα. μακοοτέρα ίσως .

πάππου τοσαυτην ροπήν έ'σχεν έπί τοΰ θρησκευτικο.0 συναισθήματος τοΰ έγ-

του δέοντος διατριβήτοΰ περί Ζαλοκωστα λόγου. *Ο ; ποιητής ημών έϊνε ζώσα

γόνου, ώστε ουτος, . θεωρών αύτό. άξιολογώτερον. πάσης διδασκαλίας, κκί παν

καί διά τών πραγμάτων κύρωσις τών αληθειών εκείνων, άς κηρύσσει μέν

τός κηρύγματος, άπεφήνατο ότι «έν τή .θρησκευτική μορφώσει ιδίως συντε

ποτέ -κατορθώσει

λεί ή θέζ άληθοΰς χριστιανού.» Έν τή οίκίίρ τοΰ πάππου . διάμένων ό Πε

νάμεταβάλγ, όσον περιέργως καί άν εύφυολογήσγ,. οσον καί άν διωξ-ρ τον

σταλότσης μεγάλως έπικράνθη κατά τής Ζυρίχης, Οί κάτοικοι τής.πόλεως.

έκ του παραδόξου θρίαμβον. Ό ποιητής, περί οδ εΐχον την τιμήν νά σΚς

ταυτης, άφελόντες κατά , μικρόν παρά τών χωρικών άπαντα τά δικαιώματα,,

διεμόρφωσε δέ την έξ

ήνάγκαζον αύ.τούς νά στενάζωστν υπό. τον ζυγόν σκληρών, καταπιέσεων.. Οί

ή αισθητική

επιστήμη δέν δύνατάί τις δέ ούτε θέλει

λαλήσω, εΐχεν έμφυτον τό

ποιητικόν

τάλαντον,

ελληνικήν ατμόσφαιραν, ·ήν

τών ψυχών έπιμεληταί συνεμερίζοντο μετά τής κοινότητας τών δεινών τού

διεσκέδάσεν επί την Ελλάδα ό άπό της πόλης του 'Ρωμανοΰ πνεύσας άνε

των καί πάντες τό αυτό έξέφραζον παράπονου ότι omne malum ex urbe. ΤΙ

αύτοΰ παραγωγήν κατά τήν γνησίαν εκείνην

μος,· ήτις συνετήρησε τήν 'Ελλάδα ζώσαν επί τέσσαρας αιώνας,

καί ήτις

ελεεινή, αυτή κατάστασις τών χωρικών συνεκίνει τήν ευαίσθητου

καρδίαν .

καί σήμερον.έτι, έν μέσφ πάσης ημών της έκθηλύνσεως καί τής άδιαφορίαςς.

τοΰ Πεσταλότσή καί ήνάγκαζεν αύτόν νά λέγγ πολλάκις καθ’εαυτόν «εγώ

εϊνε τό μόνον πνεύμα ζωής, δπερ διαστέλλει εις εύγενεϊς πόθους τά στήθη

»άρά γε δέν δύναμαι νά συντελέσω κατά τι. πρός άνακούφισιν τών χωρικών ·,·.»

ημών καί άναπτεροΐ εις δόξης όνείρους τήν ήμετέραν φαντασίαν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Δεκαετής ήδη., ών ο Πεσταλότσης ή'ρξατο φοιτών . εις τό έν Ζυρίχγ. γυ

μνάσιου' άγαθός ών καί προσηνέστατος ήγαπάτο παρά τών συμμαθητών

αύτοΰ.- Εις τούς διδασκάλους αΐ'νιγμα έφαίνετο

καταστάσεως τοΰ Πεσταλότσή.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗΛ

ή ποικιλία τής πνευματικής

Ουτος .οτέ μέν κατεδείκνυε μεγάλα προτε

ρήματα καί ύφίστατο εκτάκτους πόνους, ότε δ έ πάλιν κατεδείκνυε μεγάλην
απροσεξίαν καί ανοησίαν. Ό Πεσταλότσης πρός πάσαις ταϊς έπιπλήξεσι καί

’laarryc ’Έρρΐχος 6 ϊΊίσταΛΰτσηο (Joh. Heinrich Pestalozzi) .1· έγεννήθη

τή 12 ’Ιανουάριου τού 1746 έτους έν Ζυρίχγ τής 'Ελβετίας, έν ή ό πατήρ
αύτοΰ μετήρχετο λίαν εύδοκίμως τό τοΰ χειρουργού έργον. Εξαετής γενόμενοςεστερήθη τόΰ πατρός
*

ταΐς τιμωρίαις τών διδασκάλων, ών τόν έν τή διδασκαλία μηχανισμόν, με
γάλως έβδελύσσετο, δέν κατώρθωσε νά μάθή νά καλλιγραφή ή τουλάχιστον

νά γράφη εύαναγνώστως' έν $ δέ τών κανόνων τής στίξεως καί τής ορθογρα

φίας ούδέμίαν ίννοιαν είχε, τουναντίον ήτο .τδμ καί

έν πανζι,

άφο-

ή δέ μήτηρ αύτοΰ, μείνασα κυρία τής μικράς πε

ριουσίας τοΰ άποθάνόντος συζύγου, άπεφάσισε νά ύποστή. πάσαν θυσίαν υπέρ

τής αγωγής του τέκνου αυτής.'Η μήτηρ τοΰ Πεσταλότσή, καί περ άμοιροΰσα

παιδαγωγικών γνώσεων, κάτώρθωσεν ΐνα άναθρέψγι τον υιόν αύτής έν τη ειλι
κρινείς καί τή φιλαλήθεις, ιδίως δέ κάτώρθωσεν ΐνα έμπνευση εις τήν καρδίαν

αυτού τό συναίσθημα τής εύσεβείαςκαί-τής πρός τον πλησίον συμπάθειας,αϊτινες
άρετάί παρηκολούθησαν τόν Πεσταλότσην μέχρι τοΰ τέλους τής ζωής αύτοΰ
*

ή άύτή όμως μήτηρ ένεκα τής περιωρισμένης άγωγής, ήν μετέδιδεν εις τόν
υιόν, συνετέλεσεν ούκ ολίγον εις τήν τούτου άγροικίαν καί τήν περί τά κοι
νωνικά καθήκοντα αδεξιότητα.

*. ΆνιγνώσΟη Εν. τφ Συλλόγφ τ^ 22’ΑπριλίΟν 1876.
’1 Περί Πεσταλότσή έγράφιραν πολλά καί διάφορα, ήμεΐς άρυόμεβ® Λς περί αϊτοί
«ι3ϊ[«ις Ικ πηγής γΐρμανίκ^ί, '
/
" ■
:

fwrzi τας πνΐν_ματιΜ(; αύτοΰ χζιίίας, η άταγεοοαένω

πγώς τάς άνάγχας

.

τής. πατμ/δος· καί τοΰ ,Ιαοϋ αύτοΰ. ’Έν τισιν όμως άντικειμένοις οΐ διδάσκα

;

λοι τοΰ έν φ έσπούδάζε Collegii humanitatis καί ιδίως ο περίφημος Bodmer

έπέδρασαν μεγάλως. έπί τής ψυχής τοΰ Πεσταλότσή,

κατά τήν μαρτυρίαν

αύτοΰ τούτου.. Οί διδάσκαλοι ουτοι, διδάσκοντες τούς παΐδας τής Έλβετι-

κής δημοκρατίας τούς δοκίμους συγγραφείς . τής άρχαιότητός, έφιλοτιμοΰντο
νά έμπνεύσωσιν εις τάς ψυχάς αυτών τοιοΰτον ενθουσιασμόν, ώστε ούτοι νά
άμιλλώνται πρός άλλήλους τις νά ύπερτερήσγΐ του ετέρου κατά τήν ’έν τοϊς
δικνοήμασι και τώ βίω άπομίμησιν τών ρωμ,άλέων καί φιλελευθέρων άνδρών

τής άρχαιότητός. Λυτός ό Πεσταλότσης διηγείται δτι

«οί μαθηταί τοΰ εκ

παιδευτηρίου τούτου έ'ζων έπί πολ.λ.άς ήμερα: τρεφόμενοι· διά πόας καί λα-

χάνων., .,Άνβξάρττισίά) λέγει,,. α.υή6ξο,μσιοά'ύς, έύπαιίά, «ύταπάρνησις καί φς-

1

j

Τ ,
Sit
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J

• λόπατρία,. ήσαν τά .συμβολά 'τής δημοσίας'ημών .μορφώσε.ωζ. Β7π^κΜς έκτών

]
·.-.>.<{

καθηγητών ημών, · γράφει ό Πεσταλότσης,-έγίνωσκέ ίίαλώς τά- έλληνικάγ

■ :. j

*Η έμή έκ τοΰ ελληνικού μετά-·-

, ,ί

ούδέν δ'μώς πλεονέκτημα ρητορικόν. είγμν.

φράσις ώς πρός τό πθρ καί. τήν ρητορικήν ζωηρότητα ήτο ΰπερτέρα τήςτοΰ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΈΐίϊΝ'ΤΟΥ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ

τοϋ επαίτου έπεσκέπτετρ ό Πεσταλότσης καί τήν εύτελεστάτην καί .ρύπαρω-

τάτην καλυβήν. Τά οίκονΟμ-ϊκά άύτόϋ έβαιναν κάτ’ έύχήν. Ιίάτά τήν. εύτυώ

ωραιότατων κάϊ ανθηρότατων

λογικάς σπουδάς κατά την επιθυμίαν των έάυτοΰ συγγενών" άλλ’ έί καί έκέ-

συγκατηριθμεΐτο μεταξύ τών

παρθένων τής πόλεώς.

Αύτη εΐχεν εύγενή .

καρδίαν καί διάνόςαν άνεπτυγμένην, ή δέ τοΰ Πεσταλότση

ώς τοϋτο άπέδειξεν άπειράκις έν τω

■ έν σώμκτι άσχήμω'· εκείνη ήτο θυγάτηρ

έταράσσετα, καί ή πρώτη αύτοϋ. πρός τό

πλούσιου τινός

ψυχή κατψκεϊ

Ζυριχίου εμπόρου,

ούτος δέ ήτο γεωργός, διεγείρων διά τής σωματικής' αύτοϋ άτήμ,ελείας τήν

κηρύξάι απόπειρα άπέτυχεν όλοσχερως. Ή αποτυχία αυτή, ώς κάι ήδιαβε-

άποστροφήν τών λεπτοφυών Ζυριχίων.

βαίωσις τών ιατρών, ότι έχει προδιάθεσιν πρός φθίσιν, παρεκίνησαν αυτόν

τής νέας ήνέωξεν είς αυτήν τήν έάϋτόϋ καρδίαν διά τής εξής επιστολής'

όκτωκάιδεκαετή ό'ντα νά εγκατάλειψη την θεολογίαν καί νά σπουδάσή περί

..J

τά νομικά. Έν τη νϋν πυρώδει ένεργεία ούδέν έτερον έθεωρησε προύργιαίτε-

;

ppv ό Πεσταλότσης % νά υπεράσπιση τά δικαιώματα τών πτωχών, χωρικών
κατά της πλεονεξίας τών τής Ζυρίχης.εύγενών' τούτου ένεκα περιεφραννίθη
έν Ζυρίχη $ έμισήθη καί κατεδιώχθη, άπολέσας συγχρόνως καί την έπιδιωτ

!

κομένην πολιτικήν θέσιν. Τούτων ούτως έχόντων 6 Πεσταλότσης διελαγίζέ-

J

το τί έπρεπε νά πράξη, ότε φίλος τις, Bluntschli ονομαζόμενος, προϊδών τόν

ί

«Πεσταλότση, εγώ μέν άποθνήσκω,

ί

[

σύ δέ έγκαταλελειμμένος εις σεαυτόν '

Ε

.

>

δυνάμ,ενον νά σέ κάτασ.τηση θϋμά

J

τής άγάθότητος καί πίστέώς σου. Ζητησον βίον ήρεμο-ν και άτάραχον" άνευ

δέ φίλου, συμβουλευοντός σε ήσύχως κκί έχοντας γνώσεις άσφαλεϊς περί τβ

■

'Ο Πεσταλότσης ζητήσας τήν χεϊρα
· ’

«Περί τής σωματικής μου άσχημίας, όΰδεν θέλω ε’πεΐ" διότι έκαστος γνωρίζει πό
σον βαθμόν ταΰτής φέρω έν έμαυτφ. ;Με κατηγοροϋόιν οτι τρέχω «πρεπώς τήόε καζείσε. Είναι Αληθές
πανταχοΰ παρουσιάζαυσιν εις έμε κάϊ άνθρωποι καί, πράγμα
τα, ίίτινα όταν παρατηρώ με άπασχολοΰσιν ιδιαζόντως· έγώ δέ διαμένω παρ’ αύτοΐς ■
ευχαρίστως έπι&υμών ΐνα παράσχω βοήθειαν τινά. Ό χρόνος τοΰ να έχω πανταχοΰ.
φίλους παρήλθε έμ,έ. Δέν λυπούμαι όμως διότι έοχυν έν τω παρελθόντι φίλους ε’.ς
ο'ός παρέδωκα έμαυτόν. Δια τοΰ. τρόπου τούτου διέγνων τούς συμπολίτας μου, δπερ
πάντοτε θέλει μοι χρησιμεύσει· — Είμαι όγιής και ε&ρωστος, άλλ’ ούδόλως πλανώμαί
παραδεχόμενος από τόΰδε σπουδαίας έν τφ μέλλοντι καί δείνας περιπέτειας. ΆπροσδόΡ .
κητα · γεγονότα δύνανται εόκόλως νά μου άφαιρέσωσι. τήν χαράν καί: τήν Αταραξίαν
τής ψυχής.· Τήν δυστυχίαν τής πατρίδας καί τών φίλων μου θεωρώ πάντοτε ώς έμήν
δυστυχίαν, καί πρός σωτηρίαν τής πατρίδο.ς δύναμαι νά λησμονήσω καί γυναίκα καί
τέκνα.—Τώρα γινώσκεις πόσον είμαι ισχυρός καί πόσον Ασθενής. ’Έκλεξον λοιπόν.»
. Είναι Αληθές ότι έγώ, ώς γνωρίζεις, ευκόλως εκπλήσσομαι υπό δοσαρέστων σύναισθη- ·
μάτών, άλλ’ όμως περιπτώσει, καθ’^ν ήθελες μέ Αποκρούσει, έλπίζω νά εόρώ άρ2
κετάς έν έμ.οΐ δυνάμεις ώστε νά όποφέρω5 τό· γεγονός' ώς λογικός άνήρ καί χριστίί
*
νός. Ss αγαπώ άπό καρδιάς.»
, .
..■.·.
οτι

|

εαυτού θάνατον εϊπεν είς τόν Πεσταλότσην τούς εξής παραινετικούς λόγους·'

δέν πρέπει νά τράπης πρόςάγώνά τινα,

515

βίου και τής ενέργειας τόϋ τε γεωργού^ - τοΰ μισθωτού, τοΰ βιομηχάνου κάι5

τοΰ Πεσταλότση είχεν αδελφήν τινα,· ήτις

'ΟΠεστ.αλότσης,έκμαθών τάς άρχαίας γλώσσας,παρεδόθη έκθόμωςείς θεό·"

κτητο έκτακτον ρητορικήν δεινότητα,

·Κ- . ..........

χή ταύτην εποχήν έτελεόθη καί ό γάμος αύτοϋ,. Εις τών έν Ζυρίχη φίλων,

καθηγητοΰ, έϊ καί εγώ έλαχίστην γνώσιν εϊχον τής ελληνικής γλώσσης.»;

. βίφ αύτοϋ, έπι τοΰ άμβωνος όμως

. ή>··ά. -* ...

· ί

τών άνθρώπων καί τών πραγμάτων, μη παραδώσης σεαυτόν εις μεγάλας επι-

δι

έν

χείρησεις, ών αΐ άποτυχίαι ήθελόν cot άποβή όπωςδήποτε επικίνδυνοι. » Τήν

συμβουλήν ταύτην τοΰ άποθνήσκοντος φίλου ακολουθών ό Πεσταλότσης έγ-

.. ’

κάτέλιπε τήν Ζυρίχην και άπεφάσισε νά-γίνη γεωργός,, βοηθών ουτω τώ

λ

■

ί

”Αγ,ων ήδη τό 22ον έτος τής ηλικίας διηυθύνθη ό Πεσταλότσης κατ’ άρλ

■

γέώργικώ λαώ διά τής μετ’αύτοϋ συμβιώσεως.

χάς μέ.ν-πρός τόν-θειον αύτοϋ Hotze,

κατοικόϋντα- έν τώ χωρίφ Κίο^βΓε-

Πρωτότυπος 'είναι τσιαύτη του γάμου συνθήκη. 'Η νέα αύτη, . ής τήν καρδίαν. έζήτει ό Πεσταλότσης καί ήτις "jlrra ΣχονΛ3ήσον εκαλείτο,, έγί-

νωσκε νά δ’.κκρίνη μεταξύ ούσίας καί φαινομένου. 'Η ειλικρινής τοΰ. Πεστά- :

λότσή κάρδία, ή διάφλεγαμ.ένη ύπό της επιθυμίας τοΰ. νά φανγ ωφέλιμος

chwyl, είτζ δέ πρός τινα περίφημου θεράποντα τής γής Tschiffeli, κατοι-

εις τήν ανθρωπότητα,

κοϋντα έν Kirchberg τοΰ τής. Βέρνης νομού,

λην περί , του μετ’ αύτ.ής γάμου πρότάσιν» ■ Ουδόλως έφρόντιζεν ή "Awsc περί

παρ’ ω έσπούδάζε νά μάθη τη·.
*

οικονομίαν. Μετά ταΰτα συναθροίσας ό Πεσταλότσης τήν μικράν αύτοϋ πέριρυ'σίαν ήγόρασε πλησίον τής Lenzburg γαίας έρημους. ’Ενταύθα έργαζόμε-

-νος φιλοπόνως κατεσκεύασεν άξιόλογον κτήμα, οπερ ώνόμασε. Neuhof, καί- λ.
0πέρ έπε·χείρει νά προζγάγη ετι μάλλον έχων κοίνωνόν. τών εαυτοϋ έπιχει-

ρήσεων εμπορικόν τινα καί πλούσιον έν Ζυρίχη οίκον.

Ό Πεσταλότσης πα

ραδοθείς σώματι καί ψυχή εις τήν γεωργίαν ούδέν είδος έργ'ασίας

περιεφρό- ’

ϊ

έκτιριήθεΐσά παρά τής νέας,

ΐής πικρές έπικρίσεως τών Ζυριχίων κυριών.

έυ-κταίωτε πάσαν άλ

Αύτη, συναισθανόμενη

κεκλημένην νά γίνη σύντροφος τόΰ άνδράς εκείνου,

έαυ-ήν ■

δν έθειόρει έπ-τήδειον νά

γίνή εϊς τών μεγίστων εύέργετών . τοΰ άν.θρώπίνου γένους, συνεζεύχθη· μετά
τοΰ Πεσταλότση τή 24'Ιανουάριου του 17-69 έτους έν Neuhof. ’Επί 46 έτη
έζήσεν· αύτη μετ’ αύτόϋ, έπίδειξαμένή μέγίστην αγάπην’ καί άφόόίώσϊλ έν

: τέΐαΐς εύτυχίαΛς καί τάΐς δυστυχίαις. 'Η "Αννα καθ’ άπαντά τόν χρόνον ‘τής

πολλάκις δέ όχούμενος διά τών.οδών τής Ζυρίχης έφ’άμάξης έπλατά—

μετά τοΰ Πεσταλότση συμβιώσεως διετέλει ζώσκ εντός τών στενών ορίων

.διά. ίϋς, μάστιγος, πρός . θλΐψιγ ,των εχθρών.Πρός· έξακρίβωσιη το&.

τοΰ'γύνάίηείου προορισμοϋ^ ουδέποτε ^αρακωλύσ«ίεά· τον σύζυγον αυτής/άπό

*
νει

.

,
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εύρισκεν :ά Πεστάλότσης άνάπαυσιν καί: άναψυχήν, ..οσάκις 4
βχώρβι
*

κώς έκ τών επιπόνων %αι μεγαλεπιβόλων-αύτοΰ επιχειρήσεων.

t

. τέρω αύτοΰ ερευνών.'. Άλλα πώς έ'φθασεν είς τό πρακτικόν τοΰτο -άποτέλε-

σμα 6 Πεστάλότσης, -δ μή διακείμενος λίαν εύμενώς πρός την πολιάν θεωρίαν;
Έν έτει 1775 ΐδρυσεν έν. Neuhof σχολεϊον διά. παΐδας,

είς ήν .

ανήκοντας εις

. τήν κατωτέραν; τοΰ λαού τάξιν,καί.παρέλαβεν έν αύτώ 50 έγκαταλελειμμέ-

τις τήν διακοπήν τών επιχειρήσεων αύτοΰ. Άλλ’ όμως ό Πεστάλότσης δεν .

να καί έπαιτ.οΰντα παιδία ούχί απλώς όπως διδάξγ αυτά όμολογουμένοις τγ|

ήτα έκ των άνδρών εκείνων, οϊτινες ευκόλως παρεκτρέπονται έκ των σχε

φύσει, άλλ’ όπως άναθρέάη αυτά ,φυσικώ τώ τροπφ. Έκ τοιάύτης άρχ.ήςόρ-

δίων αυτών ένεκα παρεμπιπτόντων κωλυμάτων.

μώμενος ο Πεστάλότσης ήτο μάλλον πατήρ καί παιδαγωγός

Ό Πεστάλότσης, έγκατα™

ή διδάσκαλος

λειφθείς εις τάς έαυτοΰ δυνάμεις και τά έαυτοϋ μέσα, έδίπλάσίασε τάς εαυ

τών παίδων τό δέ σχολεϊον ήτο μάλλον βιομηχανικόν σχολεϊον ή διδακτι

τού ένεργείας προς διεκπεραίωσιν τοΰ έργου εκείνου, 3περ παϊς έτι ων έν τφ

κόν κατάστημα" τούτου ένεκα τά πτωχικά αύτοΰ παιδία κατά μέν . τό θέρος

διά γραμμών. άμυδρών, τοΰ έργου

ήσχολοΰντο . περί τόν άγρόν, κατά δέ τόν χειμώνα περί

τό νήθειν καί περί ,

κατά Πεσταλότσην, δεν πρέπει

έκείνου, οδτίνος ή χρεία παρίστατο λίαν απαραίτητος έν τω διαυγεϊ Αμματι

άλλας χειρωνακτικές εργασίας. Οί πτωχοί,

της ψυχής αύτοΰ καί εις ούτινος την εκπλήρωσιν έθυσίαζεν άσμένως καί ου

νά τρέφωνται ΰπό τής πολιτείας,

σίαν καί δυνάμεις καί ζωήν.

εκείνην, καθ’ήν όφείλουσιν αυτοί νά φροντίζωσι περί εαυτών.

Έθλίβετο διά την δυστυχίαν τοϋ λαού, ί>ν

έγίνωσκε λίαν καταβεβλημένον. Παρετηρει την πνευματικήν έξάμβλωσιν τής ■

ακολασία, ύ σχεδόν ζωώδης βίος της τάξεως ταύτης ένυττον την κκρδίαν

αύτοΰ" άλλα πώς νά άπομακρύννι ταΰτα; 'Ο άπλοΰς άνθρωπος άπεγυμνοϋτο ·

άλλά νά προάγωνται. εις τήν κατάστασιν

: 'Οποία πράγματα παρεϊχον είς τόν Πεσταλότσην τά ολως άπώρφανισμένα
παιδία,'εννοείται οΐ'κοθεν. Ήθέλομεν λίαν άπομακρυνθή τοΰ θέματος; ημών, Sv

κατωτάτης τάξεως. έπαυξανομένην- διά της άμαθείας καί' της δεισιδαιμο

νίας" άλλα πώς νά θεραπεύση αύτήν ; Ή ένδεια, ή πενία, ή ρυπαρότης,· ή

£
i'
ϊ

: επεχειρρΟμεν νά άνακοίνώσωμεν ,άπάσας τάς περί τούτου πληροφορίας, τάς ένυ-

ΐ

παρχούσας εν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ" δεν δυνάμεθα όμως νά παραλείψωμεν

ί

καν βραχύν τινα.λόγον, οστις χαρακτηρίζει άπαντα τόν βίον καί άπασαν τήν'·

σχεδόν πάντων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί έστερεϊτο της ανθρώπινης

σπουδήν τοΰ Πεσταλότση. ε’Έζησα, λέγει, επί πολύν χρόνον έν τφ μέσφ 50

αύτοΰ άξίας" αλλά πώς νά άποδώσή ταΰτα εις αύτόν; Τά τέκνα τών πτω.-<

. »και έτι. πλέον άπέρων παίδων, έμοίραζον μετ’ αυτών τόν πτωχικόν μου

χών διήγον έν άργίγ, καί περιφερόμενα έν τε ταΐς κώμαις καί ταΐς όδοΐς η■

):·άρτον" έζων εγώ αυτός ώς επαίτης, ΐνα έπκίτας διδάξω τά πώς νά ζώσιν

έπητουν ήέκλεπτον"

άλλα πώς νά έξανθρωπίση ταΰτα;

»ώς άνθρωποι::·.

Αυται καί άλλαί

"Οπως ό 'Ρουσσώς, οδ τίνος τον

,

<

Έν τή εκτελέσει· τοΰ ίερωτάτου έργου τής εύποιΐας ό Πεστάλότσης ούδ.ε-·

; τοιαυται άπορ.ίάί ,.κατέθλιβαν αυτόν μέχρις ού διεχάραξε τήν λύσιν· αυτών.

μίαν ελαβεν ύποστήριξιν παρ’ούδενός’ δώ κάτηνάλωσε τήν έκυτοΰ περιου- ■

είχε μελετήσει; κατά τχ σχολι

κά έτη, παρετηρει και ό Πεστάλότσης Οτι η κυρία καί Ουσιώδης αιτία της

σίαν, ενεχυρίασε δέ καί τήν. περιουσίαν τής έάυτοΰ συζύγου, . Πολλάκις εύρί-ι

από της μύ-

. σκέτο, έν απορία χρημάτων, χρησιμευόντων. πρός .άγοράν. άρτου καί κκυστ:-'

σεως και από των ■ μεγάλων καί Ιερών 'ήτορ'ιων καί δικαιωμάτων αυτής,

κής ύλης,. καί. όμως ουδόλως 'άφίστατο τοϋ έργου; άφ’ ου ·..άπέτρεπεν αυτόν·.;

Γινώσκων δέ καλώς ότι ό.θέλών νά θεραπεύσγ ριζικώς την έκ της κακοτε

ό άποθνήσκων φίλος. Ένεκα τής άπορίας ταύτης οΐ τρόφιμοι ήναγκάζοντασά -

. άθλιότητος τών ανθρώπων ένέκειτο έν τοότω ότι άπέστησακ

χνίας προελθοΰσαν διαφθοράν, πρέπει νά έπιστρέψν) όπίσώ πρόςτάς οδηγίας

Μ

έγκαταλείπωσι ..τον Πεσταλότσην, δπερ μεγάλως...έλύπει τήν καρδίαν αύτοΟν;.,

καί τάς υπαγορεύσεις τής φύσεως, ένόμισε καθήκον αύτοϋ πρώτον μέν-νά γνω-

Έν ΐ.ήί. ένδείο: ταύ,τη ευρισκόμενος' ό; Πε,στζλότσης ήναγκάσθη νά ένυποθηκεύ?

ρίσνι καλώς την φόσιν τον ανθρώπου κατά τε τήν ουσίαν καί τήν'άκάπτυ-

ση τά κτήματα αύτοϋ έφελκύσας ουτω τόν. γέλωτα καί τά σκώμματα τών

ζιν αυτής" δεύτερον δένά έξεύργ τά μέσα τά χρησιμεύοντα είς προαγωγήν

σκληροκαρδίων άνθρώπων. Οί φίλοι, τοΰ Πεσταλότση έμέμφοντο αύτόν καί

Προς -δύο λοιπόν αντι

ώπτειρον θεωροϋντες ώς άνθρωπον,. δν ούδείς ήδύνατο νά βοηθήσγ. ‘Ο βιβλιο

ένθεν μέν πρός τάς φυσικάς

πώλης Ffissli είπεν εις αύτόν δτι. ο,ΐ φίλοι αύτοΰ,' κινδυνεύομσι νά παραδεχθώ-;

ύφ’άς τό παιδίον εισέρχεται είς τόν κόσμον, καί

σιν ότι αύτός τάς τελευταίας αύτοΰ Ημέράς' θέλ:ι διάνύσε.ι. ή έν τώ. νοσοκο-

α'ίτινες ύπ’ «ύτοΰ έκκλοϋντο δίαιτα" ένθεν δέ προς τά μέσα, καί τον τρόπον

1 Βμρί; τώνπμίδα-γωγ ικώ ν όεωριίϋν'ΐϊοΰΈεστκλΐτση: ΐίλορεν πραγροιτενθή κατόπιν;

. αύτ'ης, έν οΐς ώς ενεργά έθεώρει μόνον τά φυσικά.

κείμενα έστράφη ή προσοχή τοΰ Πεσταλότση,
καί εξωτερικά ς αναφοράς,

'

ήτοι ώ;

καί άπεσύρθη από τής κοινής έπίχειρήσεως έγκατάλιπών τά περαιτέρω εις

οίκω τοΰ πάππου αύτοϋ είχε σχεδιάσει

.

τής τοΰ ανθρώπου άναπτύξεως, κπερ οδτος έκάλει 'στοιχειώδη μέθοδον. "Οτι

γΛωσσική^. τυπική καί αριθμητικήςτοΰτο είναι τό. μεγα πόρισμα τών περαί·-

περιήλθεν: ό Πεστάλότσης ήτο τοιαύτη, ώστε ευκόλως ήδύνατο-. νά περιμέν·/).

•
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οΐκος έλαβε, δυσαρέστους . ειδήσεις περί της οικονομίας τοϋ Πεσταλότση, διό

μόνον τόν, Πεσταλότσην καί τά άσθενή αύτοΰ μέσα. 'Π κατάστασις

,

"*

δης .καί μορφωτική,; καί: ότι ή ^διδασκαλία;,εμφανίζεται τριπλή,

■ ■

. "Ας έπανέλθωμεν εις Neuhof. Ό προμ.νημονευθείς έν Ζυρίχη έυ.πορικός ..

.

,

.δέ 'μόνον. ή αισθητική ή. παραστατική: διδασκαλία .■ είναι ή άληθώς στοιχειών

·κεκοιη-.

:

‘^7’··-

,

ΠΕΡΓ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΤ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ

τής έκτελέσεώς των έαυτοϋ σχεδίων. Έπ’ι τής πιστήςκαρδιάς τής Άννης ■ ,
.

*

ί8
3.

ΠξΕΙίΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ TOT ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ
*
ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ

μείω ή έν τω φρενοκομείφ.'Ο ποτέ συμμαθητής αύτοΰ La vat er έξήνεγκεμε- .

τμωτέοκν κρίσιν πεμ τού Πεσταλότσή, εΐπών ενώπιον', τής γυναικός αύτοΰ
·
*

■ «'Άν ή'μην ήγεμών ήθελον 'ζητεί τήν γνώμην τοΰ' Πεσταλότσή. έν παντϊ
«-.πράγματι, άφορώντιτόν λαόν καί τήν- βελτίωσιν τής καταστάσεως αύτοΰ’

ϊοάλλ’δμως ούδέ. λεπτόν ή'θελον έμπιστευθή ;είς αύτόν » . ■

·■■

Ό Πεσταλότσης ουδόλως άπέβαλε τό Θάρρος έν τγ τοιαύττ) των πραγμά-·
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·.* παλόΰμενον,;έν. ψ κατεχωρίσθησαν^διάλογοι χωρικής τίνος οίκογένείας- περί

Αεινχάρδου, καί Τερτρούδής, σκοπόν-έχοντες:-τήν :δι- άπλών καί θερμ.ών λέζεων

. διδασκαλίαν τοΰ.πτωχοΰ λαού. 'Ο Πεσταλότσης έςέδωκε καί' άλλα συγγράμ
ματα 1 καί διαφόρους διατριβάς έν . διαφόρόις περιοδικαΐς φυλλορς, άτινα πάν

τα, παιδαγωγικής φόσεως όντα, .προτίθεν.ται:. τήν διά τής άναπτύζεως τοΰ:

πνεύματος προαγωγήν του δυστυγοΰντος λζ·>ΰ.—Ό Πεσταλότσης πρός γνώ-

τών. καταστά'σει καί έν τοιαύτγ τών άνθρωπών έπιτιμήσει, άλλ’ακολουθών τήν

σίν του διδακτικού καί. παιδαγωγικού συστήματος, καί άλλων χωρών περιη-

συμβουλήν τοΰ Fussli ηψκτο πάλιν τοΰ συγγραφικό®. ίέργοΰ. Συγγράφων ■ δή.

γήθη έν ,έτει 1-782 διάφορα μέρη τής,Γερμανίας, έπεσκεφθη τά περιφημότερα-

δέν έλαβε πλέον ύπ’οψιν τούς λόγους τοΰ Αήμόσθένους,ούδέ τήν σπαρτιατικήν

έκπαιδευτήρία,. δοκιμάζων καν παρατηρών τόν οργανισμόν αύτών, όπότε έγνω-

νομοθεσίαν.Ή έζ,ευγένισις τον κατωτέρου ·1αοΐ> ήτο πάλιν τό άντικείμενοντήψ

ρίσθη .καί μετά , τών περίφημων ποιητών καί φιλοσόφων-τής Γερμανίας, olov

σκέψεως αύτοΰ κα’ι τής συγγραφής/Ο Lavater ό’κνόν πάλιν παρείχε τώ Πεστα-

μετά τοΰ Klopstoek, Wieland, Goethe, Jacobi καί άλλων.

λότσή, λέγων’ «"Αν ίβλέπον οτι εις στίχος της συγγραφές σου ήτο άπηλλαγ-

.. Έν έ'τει .1798 ή.περιβόητος έπανάστασις ύπερεπήδησε καί τά ήσυχα όρια

μένος γραφικού άμαρτήμκτος,ήθελαν σέ θεωρήσει κατάλληλον εις πολλά, πα-

τής πα,τρίδος του Πεσταλότσή, πλεϊστα δέ στίφη παιδιών άπορφανισθέντων

ραπολλά πράγματα». Τοιαότην άποθαρρυντικήν γνώμην έξήνεγκεν ό θεωρη

περιεφέροντο τήδε κάκεΐσε έστερ'ημένα πάσης φυσικής καί ηθικής έπιβλέψεως,

τικός Lavater, άλλ’ όριως ό πρακτικός Πεσταλότσης ούδόλως ήκουσεν αύτόν,

*0 Πε.σταλ.ό.τσής τοσοΰτον

άλλ’ έζηκολούθει

συγγραφών τό περίφημου δημώδες

μ.υδιστόρημα

συνεκινήθη έπί τή θέρο τών Απροστάτευτων τουτ

των πλασμάτων,, ώστε ευθύς μετά νεανικού ενθουσιασμού καθυπέβαλε καί.

χάρδος καΙΤερτρούδη» (Lienbard und Gertrud), οπερ ταχέωςέξήλθεν έκ τοΰ

πάλιν τό περί δημοτικής.άγωγής σχέδιον ;άύτοΰ., ,Εις τών 5 τής Ελβετίας

καλάθου αύτοΰ, ώς αύτός ό Πεσταλότσης έδήλωσεν είπών’ «Τό βιβλίου συνε-

■κυβερνητών, Legrand καλούμενος, τοσοΰτον ορθόν εύρε τό σχέδιον τοΰ Πεστα-.

τελέσθη εν όλίγαις έβδομ,άσι χωρίς εγώ νά τό σχεδιάσω καί χωρίς νά προ»

λότση, ώστε είπεν εις αύτόν’ «"Αν καί-πρόκειται νά παραιτηθώ τής. θέσεώς

αισθανθώ ότι τοιοΰτον έμελλε ν’ ώποβή». Ό Πεσταλότσης γινώσκων τό έν

μου, άλλ’ όμως δέν θέλω πράΕει τούτο πριν σύ είσέλθγς εις τό στάδιόν σου».

τή συγγραφή πλημμελές αύτοΰ παρέδωκε τά 4 πρώτα τυπογραφικά φύλλα

Ευθύς λοιπόν παρεχωρήθη έν Stanz οικοδόμημά τ< εις τόν Πεσταλότσην, έν

. εί'ς τινά γραμματικόν πρός διόρθωσιν’ άλλ’ όμως μεγάλως έςεπλάγη δτβ πα-

ραλαβών τό έργον αύτοΰ εϊδεν αύτό δλως ήλλοιώμένονί Ό διορθωτής άφεϊ-

ω ουτος παρέστη

τό δεύτερον μεταξύ τών παίδων τοΰ συρφετώδους όχλου

ώς παιδαγωγός, ώς διδάσκαλος, ώς δοΰλος, Ό έν Βερολίνφ καθηγητής

λεν έκ τής συγγραφής- τήν χωρικήν ενδυμασίαν, καί ένέδυσεν αυτήν έσθήτα

lisch, ό άλλοτε μαθητής αύτοΰ,

τεχνικήν καί ιερατικήν. Ό Πεσταλότσης έπεμψε τό χειρόγραφον εις τό γνω

τής έν Stanz διατριβής αύτοΰ".

στόν Iselin’ οδτος δέ άναγνούς αύτό άπεφήνατο ό'τι «Τό βιβλίαν πρέπει ταχέως

ν’ απαλλαγή τής περί τήν ορθογραφίαν όρθότητος' ότι υπερτερεί πάντων τών
ομοείδών αύτοΰ βιβλίων καί ότι αΐ έν αύτω έπικρ.ατόΰσαι θεωρία ι είναι σπού-

δαιόταται -χρεϊαι τής ήμετέ-ρκς εποχής η. Ό Iseliti είχε δίκαιον. Τό δημώδες
μυθιστόρημα « Αέινχάρδος ,κάΐ Γερτρούδη» ύπ’ ρύδενός μέχρι σήμερον ύπερηκοντίσθη, διότι δέν συνεγράφη

έπί άψυχου γραφείου, άλλ’ έπί τής καρδίας

τών εμψύχων άνθρώπων. Έν τφ βιβλίφ τούτω ή παιδική καί άφελής παράστασις θαυμασίως καταθέλγει τόν άναγνώστην, αί δέ ενδόμυχοι τής ανθρώ
πινης καρδίας χορδαί θίγονται Αρμονικότατα, Τό βιβλίον τοϋτο έπεφημίσθη
άνά πάσαν τήν Ελβετίαν καί Γερμανίαν
*

άπασαι αί ενταύθα

έκδιδόμέναι·

εφημερίδες και αύτά τά ημερολόγιά έπληρώθησαν έκ τής έν αύτγ ΰπαρχούση'ς

διηγείται τά εξής, λόγον

Ka-

ποιούμενος περί

'-

..«Απροετοίμαστος, άνεο χρηματικών μέσων, μή όοναμένης τής Κιϊβέρνήσέως'
νά έκπληρώση.τάί όαοτήί ύποσχέσεις, άνεο οικιακών μέσων, άρωγόν εχων μίαν καί
μόνην θεραπαινίδα, ό Πεσταλότσης ήτο μεταξύ τών ήμιαγρίων καί άπροστατεότων παίδων τό παν. Ουτος νυκτός κάι ημέρας ώέτριόε μεταξύ τών παίόων, έπετήρει αότους
καί παρείχε ΐοιαύτας όπηρεσίας, οίας καί αύτοί οί γονείς έγκαταλείπουσιν είς τάς
■ ύπηρετρίας. 'Ο Πεσταλότσης. ’έλουε τούς παΐόας καί έκα&άρίζεν αύτούς άπό του ρύπου
τής άμελείας καί ,.ένέδυεν αύτοΰς καί ήοίόασκε- νά βοηθώσιν άλλήλους· ■ ήτα νοσοκόμος
δμα καί ώίιίσκαλρς άνευ όιόακτικών μέσων. Τό γυμνόν άλώνιον ήτο τό άκροατήρων
’αύτοΰ. tf0.« προσέπιπτεν εις τάς αισθήσεις αύτοΰ μετεβάλλετρ εύθύς εις παραί.νεσιν ■
καί διδασκαλίαν,
εις χρυσόν, παν, ούπερ ήπτετο ό μυθολογούμενος
Μίοας. Πρός τούτοις ύπερήσπιζεν αυτούς, ’ώς πιστός ποιμήν, κατά τών προλήψεων'
'.τών συγγενών, οίτινες έσποόόαζον ν’ .άποσπάσώσ'ιν .αυτούς άπό 'τών ονύχων, τοΰ ώα
*
μαρτυρομένου «ίρέτικοΰ καί νεωτεριστοΰ »· · -.■ ■ ■ \ ,‘.s ■ ' : ■
όπως μετεβάλλετο

οί δέ κάτοικοι τής Βερόης έπεμ'ψαν εις τόν συγγραφέα υπό

■ ? . /Μετά, sv έτος άα.τέλκβεν πάλιν τήν. .Ελβετίαν'· ή φρίκη τοΰ πολέμου, ήτι;

μνημά τι μετά χρμσοΰ παρασήμου, όπερ όμως ο5τος ήναγάάσθη μέτ’ .όλίγας;

ήνάγκάσε καί τά πάιδία ν’ άποσπασθώσιν άπό τής 'αγκάλης τοΰ ΙΙεσταλό-

διδακτικής ύλης
*

< εβδομάδάς νά πώληση ένεκα πενίας.—Μετά τοΰ Αεινχάρδου καί τής Γερτρούδηςσυνκπτεται έτερον συγγραμ.μ.α τοΰ Πεσταλότσή,

; ,t( Ένωίς δίαπρέπΟΰσιν αί: ν’Έριυνα·. πιρί της πορείας τής φνσιιος έν τη Αναπτύξει τοΰ
'.Ανθρωπίνου .γένρν,ςΛ.
■'■'</--ίγ ..
,ΐ'ίί '
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-.-a

is. -

- ;

τσ.η. "Εκαστος δύναται νά φ<κv<aσθ.^ τό (Λέγεβος της λύπης, ήν ήσθάνθή ό

■

. διεοθόνουσιν, άλλά· καί μέρος λαμβάνουμε ..σο'μπαίζοντες·: -■ Ι'τι δέ καί εις τούς ποικίλους
καί αείποτε μεταβαλλόμενους περίπατο,υςγδί’ί ών διατηρείται ακμαία καΐζω.ηρά ή πρός

Πεσταλότσης βλέπων τούς έν Stanz πόνους αύτου καί τάς καλλίστας έλπί- ■

. τά πέριξ φαινόμενα τής φύσεως .προσοχήν ήθελον εΐπέϊ είς ύμας.πώς μεταξύ τών νέων,
τών ωυρρευσάντων πρός εκμάθησιν τής μεθόδου, εύρίσκονται καί άνδρες καί γέροντες,
οΐτινες παρακαθήμενοι Ιν ταίς τάξεσι μετά τών.
άμιλλώνται πρός αυτούς έν τή
έκμαθήσει τών μεθοδικών ασκήσεων·, πώς φιλόστοργος τις ■ πατήρ έκ Στοκχόλμης, έγ- .
καταλιπών νεαρόν σύζυγον καί νεογέννήτον τέκνον, ήλθε πρός τον ΙΙεσταλότσην όπως
άκούση παρ’: αύτοϋ καί μάθη τον τρόπον, καθ’ &ν δύναται ν’ άναθρέψη τόν υίόν αύτοϋ
καί καταστήσει αύτόν.φρόνιμον, ένάρετον κάι θεοσεβή· πώς έκ Βέρνης πατήρ καί υιός,
τό διδασκαλικόν έργον μετερχόμενοι, ε.ίσήλθον είς τό σχολεΓον τοΰ Πεσταλότση ΐνα
τελειοποιηθώσιν έν τω διδασκαλικψ αύτών έπαγγέλματι».

δαςματαιουμένας, Ό αυτός άσθενήσκς έπικινδύνως ήναγκάσθη νά ένδώση
εις την στρατιωτικήν ΐσχύν, ήτις κατέστησε τό διδακτήριο? αύτοϋνοσοκο- ■

νέων

μεΐον. Ό Πεσταλότσης ουδόλως άπόδυςπετών έξηκο'λούθει μ.ετ’ ενθουσιασμού ■
τά παιδαγωγικά αύτοϋ σχέδια, γινώσκων' κάλλιστα τάς τε

άνάγκας τοΰ

λαού-καί τήν τούτων , θεραπείαν. Ουδόλως έφρόντιζε περί τής άξια; τής θέσεως, έφ’ ής ιστάμενος ήδόνατο νά πραγματωσιρ τό ό'νειρον τοΰ βίου αύτοϋ' .
ήθελε μόνον νά έργάζηται. Τούτου ένεκα έζήτησε νά γίνγ καί έγεινε

ύποδιδάσκάλος έν τινι σχολείιρ ev Burgdorf. Άλλ’ ένταϋθα ήρξαντο ταχέως
οί συνάδελφοι αύτοϋ νά π.εριφρονώσιν

αυτόν θεωροϋντές μωρόν ν.ν,Ι ανωφελή

τόν τρόπον της τούτου διδασκαλίας. Τέλος κατόρθωσε διά φίλων τινών -νά

i?-'

"Οτε ό Πεσταλότσης διέτριβεν έν Burgdorf, ή Ελβετία, Απειλούμενη υπό

&
I

τής Γαλλίας, είχε χρείαν ,πρεσβευτοϋ τίνος,
l·?;'

λάβγι έν τή αύτ^ . πόλει άμισθον δημ.οδιδασκαλικ.ήν θέσιν. Έν τη δημσσί^

χης καί τής Βασιλείας, έξελέξατο τόν Π.εσταλΰτσην; οστις δεξάμενος εύχα^·

εξετάσει τής τάξεως αύτοϋ, τ^ γενομένη κατά τόν 8ον μήνα τής διδασκα

λίας, ή εργασία αύάόϋ έτυχεν μεγάλης επιδοκιμασίας.

Ή. τοΰ

σχολείου

επι

fe.
gstf

,ρ,ίστως. την εκλογήν

ετε.ι 1.802.
k··!

tf

ύπ’ οψιν οτι ο.ΐ πλείονες

νά λάβηι

τών άνθρώπων δέν. άνέχονται ν’ άκούωσι γυμνήν

καί απροκάλυπτου τήν αλήθειαν' τούτου ένεκα έφελκύσας πολλούς εχθρούς'

fc,·
i

μεταξύ τών Αριστοκρατικών ήναγκάσθη νά έγκαταλείψτ) τήν πόλιν Burgdorf
καί νά μεταφερη τό έκπαιδευτήριον αύτοϋ εί'ς τι παρά τγ, Βέρνη

παρ’ φ έκειτο τό περίφημου τοΰ Fellenberg οικονομικόν

χωρίον4

έκπαιδευτήριον.

Μετά τοΰ εκπαιδευτηρίου τουτου ό Πεσταλότσης ήθέλησε νά ένωση τό ,έαυτ

του, άλλ’.άπέτυχεν ένεκα τών διαφόρων θεωριών,. αίτινες διέκρινον άμφοτέρους τούς διευθυντάς άπ’ άλλήλων. Άποτυχουσης τής ένώσεως τών εκπαι
δευτηρίων τούτων, ό Πεσταλότσης ήναγκάσθη

έτος (1804) είς Yverdon καί νά ΐδρύστ;

ν’ άναχωρήσγι κατά τό αυτό

αυτόθι τό έζυτοΰ έκπαιδευτήριον,

ένθα ή Κυβέρνησις παρέσχεν αύτφ πρός τόν σκοπόν τούτον τό έαυτής μέγαρον. λ

λεσεν ό Πεσταλότσης πάλιν μικράν τινα περιουσίαν. Έν ίτει 1801 παρέχω-

Ή.πόλις Yverdon εΐνσκ ό. τόπος έν ώ κατ’ εξοχήν έδοξάσθη <? παίηρ.τής
γέας πα^αγώγιχής. Τό έκπαιδευτήριον αύτοϋ, κοινώς , ονομαζόμενου Ζ7εοτα-

ρήθη τό έν JSurgdorf κενόν μέγαρον έπρός ΐδρυσιν αύτοτελοϋς παιδαγωγείου:·). ’

*0 Πεσταλότσης ήσθάνθη άνέκφραστον' χαράν βλέπων τό όνειρον αύτοϋ έκ-

Λόΐσειον, έξήπλωσε τό.όνομα αύτοϋ ού μόνον εις τόν παλαιόν, άλλά καί έΐς: ; ..

πληροόμενον κατά μικρόν' διό πλήρης ενθουσιασμού συνέγραψε «Πως ή Γερ-

τόν νέον κόσμον. Έκ. πάντων των μερών τής γης., προςέτρεχον πάντες, ό'σοι.

τρούδη διδάσκει τά τέκνα .αότής» καί τό εΒιβλίον τών μητέρων». 'Ερρίκος

έφρόντιζον μάλλον . ή ήττον περί τής μορφώσεως καί

είς τών έν Burgdorf βοηθών αύτοϋ, γράφει έν τώ συγγράμματι,

τής

εύδαιμόν.ίας. τοΰ

λαοΰ. Περί τόν Πεσταλ,ότσην συνεκεντροϋντο πλειστοι, νέοι τε καί, γέροντες,

Αξιομνημό

βσοί εφλέγοντο υπό τής επιθυμίας ΐνα.ϊδωσι. και γνωρίσωσ
.
*

νευτα λόγια περί τοΰ ενταύθα βίου αύτοϋ'

,·. ν’Αναγκάζομαι βιαίως ν’ άποσπααθώ άπό τοΰ ^Burgdorf, άλλως ήθελον. εΐςαγάγει
, ύμδς είς ’τάς παιδιάς τής εύ.θύμο» νεολαίας, ας οί διδάσκαλοι οΰ μόνον. θεωροΰσΓκαί...

καί συγγρκμρ.α, έπιγραφόμενον

νά επιστητή ιδίως.τήν προσοχήν αυτής». Έν τω συγγράμμ-ατι. τοΰτφ έξέ-..

νέοι, ών οί πλειστοιορφανοί, οίτινες πα-

τω έπιγραφομένφ «’Αναμνήσεις έκ τής ενεργείας μου». τά εξής

έτει συνέγραψε

φρασε τήν εαυτού γνώμην περί τών αναγκών τής Ελβετίας, χωρίς

■ρεδόθησαν είς τήν επιμέλειαν χύτου ύπ’ ανθρώπων ευεργετικών, έξ ου άπετέ-

ό Κρύσι,ος,

Έν τφ αύτω

«Θεωρίαι. περί, τών Αντικειμένων, έ.φ’ών ή νομοθεσία τής Ελβετίας πρέπει

"Ενεκα: τής εύμενοϋς ταύτης κρίσέως ό Πεσταλότσης έκτήσάτο γενικήν έμ.. πιστοσόνην’ διό. εύρέθησαν πολλοί

καί άπελθών ?ίς Παρισίους ύπερησπισε μετά θάρρους

καί δι’ ευγλωττίας ακαταμάχητου τά δικαιώματα τής έαυτοΰ πατρίδος έ.ν

τροπή άπεφήνατο τά εξής περί τής διδασκαλίας αύτοϋ’

* «01 μαθηταί τού Πεσταλότση Ιπεϋείξαντο καταπληκτιζας' προόδους. Ό διδάσκαλος
αυτών κατέδειΐε πάσας δυνάμεις κέκτηται ήδη ο παϊς έν. τή τρυφερωτάτη αύτόΰ ήλικί^, και Ιδίως τήν τοΰ νοεϊν και συναισθάνεσΟαι. Γνωρίζει καλώς νάίιεγείρτ; καί καλλιεργήση. και,ολας τάς δυνάμεις και έκάστην ιδία ούτως, ώστε οί διαφόρων ιδιοτήτων
καί δυνάμεων μαθηταί νά κάμνωοι καταπληκτικά^ προόδους. Ήδυνάμεθα. νά πληροφόρηθώμεν οτι έν έκάστφ παιδί έγκειται Ιδιάζον τι, Sv ό διδάσκαλος ήδόνατο νά εόρή
'αύτό καί θέση είς ένέργειαν. ΙΙρότερον οί παίδες, καίπερ εχοντες ήλικίαν 8 -τών, μό
λις ήδόναντονά άναγινώσκωσιν ήδη ύπάρχουσι πλειστοι μεταξύ αυτών, οΐτινες: δύνανται ρύ μόνον ν’ άναγινώσκωσιν, άλλά καί να γράφωσι, νά ίχνογραφώσι, καί νά άριθμώσιν, Ό Πεσταλότσης κατόρθωσε νά έμπνειίση εις τάς καρδίας αύτών και τήν αγάπην
πρός τήν γεωγραφίαν, τήν φυσιογνωσίαν καί τήν γεωμετρίαν, Τοΰ λοιπού δεν θ.άήναι
Ανάγκη νά δαπαναται τόσος πολύς χρόνος διά τάς ποοκαταοκτικάς γνώσεις
*
τούνάντίον
θέλει προάγεσθαι άκαθέκτως ή διδασκαλία καί θέλει παράγει ευάρεστα αποτελέσματα»,

δυναμένου νά ύπερασπίση τά

δίκαια αυτής ενώπιον τοΰ. τότε υπατεύοντας Βοναπάρτου. Ό νομός της Ζυρί

τόν μέγιστον παι

δαγωγόν, και καταυ.άθωσι τόν τρόπον τής παιδαγωγικής αύτοϋ ένεργείας..
f

·

Τούς, προσερχομενους ΰπεδέχετο. ό Πεσταλότσης φιλοφρονέστατκ και πατρι-

<
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κώτατα’ διό καί έπεκαλεϊτο παρά πάντων Λατής>. Πάντες οί προσέρχομαι,

:

βλέποντες τήν μεγάλ.ην άφοσίωσιν τοΰ. άνδρός έν τφ παιδαγωγικών έργω καί
την φίλοφρονεστάτην αύτοΰ συμπεριφοράν,συνέχαιραν αύτω, καί απερχόμενοι

εξέφραζαν μετά δακρύων και συγκινήσεως τήν εαυτών ευγνωμοσύνην.

Ο μα-

θήτης αύτοΰ Ramsauer, λόγον ποιούμενος περί τής έκ της πόλεως Yverdon,

·■·■·■■■'

άναχωρήσεως αύτοϋ, λέγει"

..ΜΙ άναχώρησις ·ν/,ΰ, ώς -ζαί παντός έτίρου. άναστραφι'ντος έπί πολίιν χρόνον μετά
τοΰ Πεσταλότση, έγένετ'ο καθ’ όπερδολήν βαρεία. Δι^τριψα πολόν χρόνον τής. ζωής
μου μετά τοΰ πατρός Πεσταλότση- έκοινώνησα μετ’ αύτοΰ πολλών τέρψεων και θλιψεων- έθιωροόμ,ην τέκνου τοΰ εκπαιδευτηρίου αύτοϋ" καί ώί τοιουτον ΰπεστην άπασας
τάς τόχας αύτοΰ, ήτοι ώς μαθητής καί τρόφιμος, ώς οικιακός θεράπων, ώς ΰπο3ι8άσκαλος καί συγχρόνως βιβλιοδέτης τοΰ καταστήματος, ώς τυμπανιστής καί σαλστιγκ-τ-η.- ενταΐς τακτικαΐς άσκήσεσιν, ώς γραφεύς τοΰ Πεσταλότση καί νυκτρφύλαξ του καταστή
ματος εναλλάξ μετά των λοιπών διδασκάλων, εΐτα ώς ανώτερος διδάσκαλος καί τέλος
. έπλ δΥτη ώς ιδιαίτερος οικείος τοΰ Πεσταλότση».
·.

F.

'Ως ό Ramsauer ούτω και άλλοι έμορφώθησαν έν τώ έν Yverdon έκπκιδευτηρίφ τοΰ Πεσταλότση

Η βαθεΐά ψυχολογική βασις, έφ’ ής ήρείδετο τό σύστημα τοϋ Πεσταλό
τση, δ ευσεβής καί μέγας αυτου ενθουσιασμός πρός τό ιερόν έ'ργον τής άν-

οί μέν ώς υπότροφοι, οί δέ ώς ιδιοσυντήρητοι. Ου-

τοι, διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί γενόμενοι, έξήπλωσαν είς άπαντα τά πεπο-

ένεποίουν μεγίστην άί'σθησιν είς.τάς ψυχάς πάντων, όσοι έπίτηδες ή τυχαίω;

κατά τό πνεύμα τοΰ εαυτών διδασκάλου. ·

?Ενταΰθα περιοριζομεθα ν’ ά.ναφέρωμεν τούς έπισημοτέρους έξ αυτών, , τους
διαπρέύκντας έν τφ παιδαγωγική κόσμφ, οίον τόν Blochmann

άνεστρέφοντο μετά τοϋ άνδρός. Ούτως ύπηρέτης τις λιθουργοϋ έν' τ·^ αποδη
*

μία αύτοΰ ή'κουσε περί τής φήμης τόΰ Πεσταλότση.

έν Δρέσδης, .

συμβαίνοντα έν τώ δωματίω τής διδασκαλίας- θαυμάσας ·δέ την μεγάλη»

τής παιδαγωγικής

θητών αύτοΰ, και ιδού δ ποτέ καθαριστής τών υποδημάτων έγένετο κκτςή

περιώνυμον παιδαγωγόν Gasoline Rudolphi εν Heidelberg, τόν Nageli εν Ζυ
ίρίχνί,: τούς περίφημους ιδρυτάς και τελειωτάς τής γυμναστικής Jahn, Else-

την μαρτυρίαν αύτοΰ τοΰ Πεσταλότση εΐς έξ εκείνων, %τινε; πιστότατα καί

άκριβέσ.τατα,μετεχειρίσθησάν τήν μέθοδον αύτοϋ. Ό άνήρ ούτος $το ό μετά ■ ' ■

Jen, Spiess καί άλλους.
.
■
,, ,
■Μεταξύ, τών διαφόρων χωρών, ή Πρωσσία ιδίως εκαρπωσατο κατ επίμονον

δερίκου-Γουλλιέλμου Γ' έπανειλημμενως τά έν Konigsberg σχολεία, άτινα ό

τότε προςκληθείς Zeller έρρύθμισε κατά τό σύστημα τοΰ Πεσταλότση, ουτί-

. ■ νος τά συγγράμματα άνεγίνωσκε μετά μεγάλης ευχάριστή-εως. Ό αείμνη
στο; ύπουργός .·ΠΖ<’η»ίι’ύλμέλλων νά. πέμψγ, νέους άνδρας είς Yverdon ινα μορ-

,φωθώσι; παρά τώ Πεσταλότση, έγραψεν

πρός αυτόν έκ Kbnigsberg τ·?; 11

.Σεπτεμβρίου 1808 τήν εξής επιστολήν

ά··.«Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης . ό βασιλεύς έπιθυμών τήν προαγωγήν τής. έθνικής άγωγής,
: :^τιτ έΐναι, τό προςφιλέστατον.έμ«ν μέλημα, άνέθηκεν- είί /έμεW ®ΐεύθμγσιν.:φής,παν·

.

. αύτοΰ φιλομάθειαν, παραλαμβάνει αυτόν καί συγκαταριθμεί μετά τών μα

Κάρολον 'Ραουμερ έν Έρλάγγτ), τόν Schmidt, τόν Tillich, τόν Wagner, τήν

λισσα τής χώρας .ταύτης Μζα έπεσκέψατο μετά: τοϋ συζύγου αύτής Φρει

ή

φωρΚ αύτόν ό Πεσταλότση; παρατηροϋντα έκ τής όπής τών κλείθρων τά

τόν Ιεροκήρυκα Muralt

συμβουλήν τοΰ φιλοσόφου Fichte τό πεσταλότσειαν εκπαιδευτήριου.‘Η βασι-

:

λοτσείφ ζαταστήματι ώς καθαριστής τών υποδημάτων. 'Ημέραν τινά κατα-

' Denzel, τόν θεμελιωτήν τών νηπιαγωγείων Frobel έν Keilhaa, τόν Hoffmann
έν Πετρουπόλει, τόν περίφημου συγγραφέα τής ιστορίας

Έπιθυμών δέ νά γνω-

ριση αυτόν έρχεται είς Yverdon καί κατορθώνει νά προσληφθ-ρ έν τω Πεστα-

τόν Biber έν Άγγλί?, τόν De Lasp6 έν Wiesbaden, τόν μέγαν παιδαγωγόν
έν Νεαπόλει, τόν γυμνασιάρχην Kruger έν Bunzlau,

'■

θρωπίνης μορφώσεως, καί ιδίως τό γόητρον τής άγάπης κάί εύθύτητος αύτοϋ,

λιτισμένα μέρη τοΰ κόσμου τάς παιδαγωγικάς άρχάς τοΰ Πεσταλότση καί

ίδρυσαν το πανταχοϋ παιδαγωγεί
;
*

δείας. Βέβαιος δν περί τής μεγάλης άξίας, της ύφ’ ϋμών ε&ρςθείσης «αί έπιτοχώς
φσρμοσθεώης διδακτικής: μεθόδου, διανοούμαι,ϊνα διά τής εισαγωγής αυτής εις τά ■ '■
σηοιχευϋδη σχολεία ϊπ-φερω γενικήν . των σχολειών άναδιοργάνωσιν, έξ ής προςδοκώ ■
τήν μεγίστην προαγωγήν τής τοΰ λαοΰ μοιφώσεως. Μεταξύ τών μέτρων, 5·.:ι·,α σκο. πω νά μεταχεφισθώ πρός τοΰτο, διανοούμαι ν’ άποστείλω πρός ύμας καί δόο νέους .
ΐνα άντλήσωσι τήν παιδαγωγικήν μέθοδονάότης τής διαυγεστάτης .πηγής, ϊνα ούχί
άπλώς μέρη τινά παιδαγωγικά διδαχθώσιν, : άλλ’ ί'να καταμάθωσιν άπαν τό σύστημα τής παιδαγωγικής μεθόδου, ί’να δπό τήν διεύθυνση» τοΰ άξωτίμρυ άρχηγοϋ τής παιδα
γωγικής καί τών άξιοσεβάστων αύτοΰ .βοηθών άσκηθώσίν, ί'να μεθ’ ύμων άναστρεφίμενοι μορφώσωσιν ού μόνον τό πνεύμα, άλλα καί τήν καρδίαν αότώί, καί ϊνα έμφορηθώσι του αυτόΰ συναισθήματος πρός τήν Ιερότητα τοΰ έαυτών παιδαγωγικού έργου,
δπερ παρωτρυνε καί ύμας πρός τό διά βίου άφιερωθήναι εις αύτό.—"Οπως ένεργήσω
σκοπίμως έπιθυμώ νά μάθω παρ’ ύμών όποιους τινάς νέους θεωρείτε Επιτηδείους πρός
έκμάθησιν , τής παιδαγωγικής καί διδακτικής μεθόδου, οποίαν ήλικίαν, όποιον χαρα
κτήρα υιαΐ οποίαν διανοητικήν μορφωσιν πρέπει ούτοι νά ί'χωσι. Ταΰτα οέ ώιιθυμω νά. .
μάθω ίνα έκλέξω τοιούτους νέους, οϊτινες δυ'νανται ν’άνταποκρ(θώσι τελέως εις. τάς
ύμετέρας εύχας κτλ· »·

ταΰτα περίφημος γενόμενος Laspi,
κατα τά4 Πεσταλοτσείαυς άρχάς.
# '

δ ίδρύσας έν Βεισβάδη έκπαιδευτάριον

'.

Περί τών'.μ.αθητών αύτοΰ λόγον ποιούμε- ■

·'

νος ό αείμνηστος παιδαγωγός Δειστερβέγιος λέγει' «ούδαμοΰ άλλαχοΰ είδον
χομοίαν ζωηρότητα καί προθυμίαν πρός. σκέψιν καί έρευναν ούδ’έν
»Ίσράηλ παρόμ.οιόν τι εδρον.»

'0

Κάρολος 'Ράουμερ

τώ

έν τγί ίστορίο; τής Παιδαγωγικής 'αύτοΰ λέγέι δΐι ,?

.

κα τά τήν έν; Yverdon διατριβήν αύτοΰ τό. πεσταλότσειαν καθίδρυμα είχεν

138/εσωτερικούς τροφίμους, έχοντας ήλικίαν 6—17 Ατών, καί . 28 έξωτε-

ρικούς κατοικουντας έν τή πόλει.
εν τω ζαταστήματι.

Μεταξύ αύτών ήταν 78 'Ελβετοί, οί δέ λοιποί ήσαν

Γερμανίας, Γαλλίας, 'Ρωσίας, Ιταλίας, ’Ισπανίας καί βορείου ’Αμερικής.
Εντός του καταστήματος κατωκουν 15 διδάσκαλοι, ών 9 ' ήσαν Ελβετοί,

ΤΟΜΟΣ Α’

:

Κατά τήν μεσημβρίαν έ'τρωγον άπκντες
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μορφωθέντες έν τώ άύτφ κατάστήμάτι.Προς τούτοι;’ άριθμόΰντάι καί έτεροι

1 ί'

i

*

'

'

περί των παιδαγωγικών ενεργειών τοτ πεςτααοτςιι

353

«τοΰ. Ουτος έφερε.τήν χριστιανικήν, πίστιν ούχί έπί τών χειλέων,: άλλ’ έν τή

32 προίεβηκότες τήν ηλικίαν, οϊτινες ήλ,θον οπιος μάθιοσι την μ.εθοδον, ων

καρδίιγ, έπεδ-ίκνυε δέ αυτήν ένϊταΐς' πράξεσιν. *
0 Πεσταλότσης, Έχων φρό-

οί 9 ήσαν Ελβετοί.
Δεν θεωροϋμεν

νήμα ευσεβές, καρδίαν κζθκράν,
σκοπού νά περιγράψωμεν ενταύθα τόν τ®

εξωτερικόν-,

βίου άγιον καί άμεμπτον, έβάδιζενέπί, τοϊς

άγωνιζόμενος ύπέρ τής σωτηρίας καί

ίεροϊς ΐ'χνεσι ,τοΰ φιλάνθρωπου Ίησοΰ,

καί εσωτερικόν χαρακτήρα του πζτρός της Παιδαγωγικής. Τό προσώπου τοΰ .·■

ευδαιμονίας τής ανθρωπότητες.

Πεσταλότσή ήτο άσχημου, τό μέτωπον. αύτοΰ έρρυτιδωμενον, αί τρίχες τής

-

Τό 1815 έ'τος ήτο άτυχες διά τόν Πεσταλότσην. Ό δαιμόνιος οδτος άνήρ

κεφαλής μέλαιναι, πυκναί και τραχεϊαι. Οί σρφνορ αύτοΰ οφθαλμοί ότέ μ.έν

πρός πάσγ> αύτοΰ τή παιδαγωγική δεξιότητι δέν ήτο επιτήδειος νά διευθύνη;

άπήστραπτον τήν λώμψιν της χαρΚς, ότέ δέ τήν άστραπήν τής οργής’ έττο

έκπαιδευτήριον τοιάύτης βύρύτήτος, οΐαν είχε νυν τό εαυτού' έστερεΐτο εκεί

τοΰ προσώπου αύτοΰ έπεκάθητο ί'χνος τι μελαγχολίας, παρατηρούμενου καί

νης τής φρονήσεως, τής προσοχής, τής ακρίβειας καί τής άνδρικής σταθερό-

έν αύτή τή εύθυμίγ αύτοΰ’

τά παιδία προςειλκύοντο ύπ’ αύτοΰ θαυμασίως,

τητος, αϊτινες πρός τούτο άπαιτοΰνταί.

αλλά καί αύτός έπί τη θέ<γ τών παιδιών καθίστατο ιλαρός καί μειλίχιος
*
ή γλώσσα αύτοΰ ήτο καθαρά, σαφής και ποιητική. 'Οσάκις ώργίζετο έλη- '

ήριζον πρός άλλήλούς. έξ άντιζηλίας.

σμόνει εαυτόν καί ώμίλει μετά μέν τοΰ Γάλλου γερμανιστί, μετά δέ τοΰ Γερ-

μανοϋ γαλλιστί" ' ή δίαιτα αύτοΰ ήτο λιτή καί απέριττος·

ήτις έπί 46 έ'τη διετέλεσε κάλλιστος σύντροφος, συμμεριζομένη μετ’αύτοΰ

αύτοΰ ήσαν άπλοόστατα' τό στήθος αΰτοϋ καί. ό λαιμός διε τηρούν το γυμνά

γενναιότατα τάς τ® . ευτυχίας καί τάς δυστυχίας, ‘'Οτε τή 14 Δβκεμβρίου

έν πάσι τοΐς καιροϊς του ενιαυτού’ ό Πεσταλότσης εΐργάζετο πολύ, άνεπαύ®-

τά πάντα, ώς περί τούτου μαρτυρεί τό εξής γεγονός, δπερ αναφέρει ό πρό-

ΐστατο ό Πεσταλότσης περίλυπος καί έ'νδακρυς έπί τοΰ τάφου, τής φιλτάτης

αύτοΰ συζύγου, έξερράγη ή· μεταξύ τών διδασκάλων άπό πολλοΰ επικρατού

I

σα έρις, ήτις έπήνεγκ,ε κατά τό ακόλουθον έτος 1816 τήν έκ τοΰ καταστή-

μνημονευθείς μαθητής αύτοΰ Ramsauer. «"Οτε έν ετει 181 Ί ό βασιλεύς τής.

μάτ.ος ,άναχώρησιν τών δυσαρεστηθέντων. Τό έκπαιδευτήριον τοΰ Πεδταλό
*

Ήρωσσίας Φρειδερίκος Γουλλιέλμ,ος ό Τ' ήλθεν εις Neufschatel, ό Πεσταλό
τσης ήτο λίαν άσθενής’

τσή ήρξατο νά παρακμ.άζη,

άλλ’ όμως παρεκλήθην νά μεταφέρω αύτόν εκεί

ινα έκφραση πρός τόν βασιλέα τάς ευχαριστίας διά τόν ύπέρ τών σχολείων,
ζήλον αύτοΰ καί διά τήν εις Yverdon Αποστολήν πολλών μαθητών. Έν τή

πορείίγ πολλάκις έλιποθυμησεν ό Πεσταλότσης,

Πρός άνόρθωσιν δέ καί προαγωγήν έδεΐτο .διευ-..

θυντοΰ νεωτέοου τοΰ εβδομηκονταετούς Πεσταλότσή, οστις παραπεισθείς ύπό

ΐΜ·

τών.: συνεταίρων ύπερεπήδησε τά άρχικά όρια τοΰ σχεδίου αύτοΰ καί ήνέφξ®

Ο·

τάς ,πυλας τοΰ έκπίκιδευτηρίου μάλλον εις τά τέκνα τών ύψηλοτέρων τά-:

διό ήναγκαζόμην νά εξάγω

ξεων τής κοινωνίας. Έν έ'τει 1819 έπεμελήθη ό Πεσταλότσης τής έκδόσεως

. αύτόν έκ τής άμάξης καί. μεταφέρω εις τινα οικίαν. ’Εγώ- τόν συνεβούλευον

τών εαυτού συγγραμ.μάτων,. ατινχ συμπεριλαμ.βάνονται έν 1 5 τόμοις. Μεταξύ τών συνδραμόντων εις τήν έκδασιν τών συγγραμμάτων τούτων συγκα-

περί επανόδου' άλλ’εκείνος μοί άπεκρίνετο. «"Οχι’ μή κάμνγς λόγον περί
*
έπανόδου

Κάτά τό αύτό έτος τό δρέπανον τοΰ

θανάτου άφήρπασε· τοΰ φιλοπονωτάτου τούτου1 άνδρός τήν πιστήν σύζυγον,

τά ενδύματα

το ολίγον. ~— Πρός έπίτευξιν εύγενοΰς τίνος σκοπού ό Πεσταλότσης έθυσίαζε.

Πολλάκις ύπέκυπτεν εις τήν ϊσχύν

καί τάς μ.ηχανορραφίας τών εν τφ καταστήματι αύτου διδασκόντων, οίτινες

πρέπει νά ίσω τόν βασιλέα καί άν πέπρωται ν’ άποθάνω τούτου

ταριθμεϊται δ τε αύτοκρώτωρ Αλέξανδρος, προσενεγκών 5000 ^ο.ΰβλια, καί.

. ενεκκ’ εάν διά τής ενώπιον τοΰ βασιλέως παρουσίας μου καί g/ς fidror παΐς

ό Φρειδερίκος Γουλλιέλμος Γ', προσενεγκών τάλληρα 400. Ό Πεσταλότσης^

τύχιρ έν Πρωσσία κρείττονος διδασκαλίας, είμαι άρκετά ικανοποιημένος. »-π·

έχοιν πάντοτε πρό όφθαλμ.ών

"Οτε δέ έν τω θορυβωδεστάτφ έτει 1814 ό αύνόκράτωρ τής ΊΡωσσίας ’Αλέ

συνδρομάς ταΰτας εις ΐδρυσιν νέου σχολείου διά τούς πτωχούς έν . τφ παρά

ξανδρος διέτριβεν έν Basel, ό Πεσταλότσης έπορεόθη ϊνα παρακαλέσγ αυτόν

τήν τοΰ λαοΰ

μόρφωσιν,

κατανάλωσε τάς

τή Yverdon Clindy· άλλά καί τό σχολεΐον τοϋτο δέν έπέζησε πολύ.ν .χρόνον.

ό'πως ένέργήσν; νά μή μ.εταβληθή τό έν Yverdon εκπαιδευτήριου αύτοΰ έές

.

αυστριακόν νοσοκομείου έπί βλάβν] τής φυσικής και ήθικής αγωγής τής άν- ,

άπεμ-ονώθη ολος. 'Ο μόνος αύτοΰ υιός Λουδοβίκος εϊχεν ή'δη άποθάνει έν έ'τει

θρωπότητος, ής μέρος άπετέλει καί τό μέγα κράτος, τών 'Ρώσων, ών αύτός
προΐστατο.

Έμφανισθείς δέ , ενώπιον .τοΰ αύτοκράτορος έ'σπευσε ν’άσπασθή

τήν δεξιάν αύτοΰ,

άλλ’ ό γενναιόφρων ήγεμών άπέσυρε τήν χεϊρα αύτοΰ’

προσδράμών δε ένηγκαλίσθη τόν Πεσταλότσην καί. ήσπάσπτο τον άξιότιμον
άνδρα, όπως άσπάζεται εύ'γνωμον τέκνου τόν έαυτοϋ πατέρα' εν τίύ αύτφ

■ ετει έτίμησεν αύτόν καί διά τοΰ παρασήμου τοΰ Βλαδίμηρου. —Ό Πεστα,λότσης ύπο θρησκευτικήν έ'ποψιν θεωρούμενος ήτο άληθής. οπαδός τοΰ Χρι-

’ίδού λοιπόν ό Πεσταλότσης, ό έναγκάλισθείς άπ.ασαν τήν Ανθρωπότητα,

1794’ ή σύζυγος, αύτοΰ "Αννα κατέβη εις τόν τάφον προ μικρού’ τά σχο

λεία αΰτοϋ εύρίσκοντο ήδη κεκλει.σμένα· Κεκμηκως ή'δη καί βαρυθυμών επα
νέρχεται ό Πεσταλότσης εις Neuhof, . ένθκ τά νεανικά εκείνα < καί χρυσ&
ονειρκ εΐχεν. όνειρευθή. Θεωρών όμως εαυτόν είσέτι ικανόν νά, έργασθή έγέ-

νετο πρόεδρος μορφωτικών τινων εταιριών, έν αίς είργάζετο δραστηρίως. ‘Ως .
κύκνειον άΰτοϋ άσμα δυνατα.ί νά,'θε,ώρηθή τό τελευταίου αύτοΰ σύγγφάμμ«·.

^«αί τύχαι, μοϋ/?ως;προϊστάμί®νίιμ;:τώή εκπαιδευτηρίων μου έν Burgdorf καί

'

!isc>

■
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Έν τφ μέσφ τής χλευαστικής τ,αύτης φωνής,: ,ήν άνεγίνωσκο,ν έπί τών χει.- '·,.·
λέών αύτών, Λ ισχυρός, χείμαρρος τής καρδίας μου ούδεμίαν. έδ.ιδ.εν άκρόασ.ιν. ■

Yverdon», οδτινός ή .άνάγνώσί^μβγάλώς 'συγκινεϊ . τόν: άναγνώότην, άναλογιζόμενον τάς πολλά;/πικρίας, ών έγεύσατο-δ'Πέσταλότσης,·· θέλών νά μόρ

Προς έν.καί μόνον άπέβλεπρν, ήτοι πώς νά εκπληρώσω τό·> σκοπόν μου, πώς

φωση τόν λαών. "Οτε έν ετει 1826 δ Πεσταλότσης έπεσκέψατο τά sKBeug-

■νά φράξω .τάς πηγάς τής δυστυχίας, εις άς. έ'βλεπον τόν. λαόν κατ'αβυθίζό-

gen σχολεΐον τοΰ Zeller, τά παιδία ήθέλησαν νά. στέψωσίν .αύτόν διά τιμήεν-

ρ,ενον. Ή. ιδέα αυτή ένίσχυεν επί μάλλον τάς δυνάμεις μου. Αί δυστυχίάι

τος στεφάνου' άλλ’ό ταπεινόφρων Πεσταλότσης δακρύσας απεποιήθη τήν

μου μέ έδίδασκον

τόιαύτήν τιμήν είπών’ «Τοιαυτητιμή αρμόζει τ$ άθωότητι.»

όσημέραι νέας: άληθείας πρός επιτυχίαν τοΰ σκοπού μου..

"Ο,τι ούδένα έξηπάτα, τούτο έξηπάτα εμέ 'πάντοτε,, άλλ
*
α,τι τούς πάντα;;
έξηπάτα, τοΰτο ουδέποτε έξηπάτησεν εμέ.»

Μεταβαίνομεν νϋν είς τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ βίοϋ τοΰ ρεγάλου τού
του άνδρός. Ό Πεσταλότσης καταληφθείς υπό σφοδρότατου πυρετού.τη 15

Φεβρουάριου τοΰ 1827 μετηνέχθη εκ τοΰ Neuhof είς Bragg πρός έπίτευζιν

ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ Κ. ΧΠΧ0ΑΚΚΪ.

ιατρικής θεραπείας, αλλά τγ 17. τοΰ αύτοϋ μηνός πρά μεσημβρίας παρέδω- .
κεν εις τόν Πλάστην τήν ψυχήν αύτοϋ, ασχολούμενου είσέτι περί τήν ιδρυσιν

ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΑΟΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩι

νέου εκπαιδευτηρίου διά τούς πτωχούς εν Neuhof. Άποθνήσκων δέ' είπε τά
. έζής εύαγγελικά λόγια’

«Συγχωρώ τούς εχθρού; μου,

έπιθυμών

νά εύρωσι

»τάν ειρήνην εκείνην, εις ήν εγώ νϋν εισέρχομαι.» Ή κηδεία αύτοϋ έγένετο

’Εσχάτως έδημοσιεύθη έν.Αονδίνω τεύχος οπερ πάντως δέον νά έφελκύσγ

ί τή' 18 Φεβρουάριου άπλουστάτη καί άνευ πατάγου κατά τήν ίδί'/.ν αύτοϋ

τήν προσοχήν τοΰ ελληνικού κοινού, εν εποχή καθ’ ήν ένηργήθησαν ή ενερ-

παραγγελίαν. Οΐ διδάσκαλοι τών παρακειμένων χωρίων μετά τών μαθητών

γουνται όσημέραι παντοΐαι άρχάιολογικαί άνακαλυψεις είς τήν πάτριον ημών

αύτών έψαλον επί τοΰ τάφου, εύχαριστοϋντες τώ μεγίστφ διδασκάλω. 'Ο

ιστορίαν καί τέχνην άφορώσαι.

Πεσταλότσης κεΐται έντός τάφου, κεκαλυμμένου κατά τήν ιδίαν αύτοϋ πα

Είναι δέ τό τεΰχος τοΰτο τό τοΰ κ. Βούδ, πρ,άγματεύόμενον περί τών

ραγγελίαν υπό λίθου άπλοΰ πλησίον τοΰ σχολείου τής κοινότητος Birr, είς .&

παρ’αύτοϋ γενομένων έν Έφέσφ άνακαλύψεων Α περί οδ ήδη έπραγματεόθηανήκει τό Neuhof.
. Τό φρόνημα τοΰ Πεσταλότση ούδέν άλλο δύναται νά χαρακτηρίση καλλιτερον ή οί ίδιοι αύτοϋ λόγοι, αυς έν έτει 1782 έγραψεν έν τφ

σαν ή Βρεΐα,ννιχί} 'ϋπιθεώρηοις (φυλλάδιον τοΰ Φεβρουάριου} καί ή Έπιβίώ-

ρησις τοΰ Σαββάτου The Saturday Review (φόλλον τής j 7 μαρτίου έ. έ.)

«Ελβετικοί

Ό .άκάματος ουτος άρχαιολόγος εννέα όλα έτη ένησχολήθη περί τάς έν

φύλλω διά ίτόν λαόν», καί οδς δϊετήρησε μέχρι τοΰ τέλους τής ζωής αύτοϋ.

Έφεσφ άνασκαφάς, από τοΰ 186.3 έως.του 1874, χορηγούντο; τήν δαπά

«Θέλω, έγραφε, νά μ.είνω παιδίον, μέχρι θανάτου’ ούδέν υπάρχει μεγαλο

πρεπέστερου ή τό έ'χειν πάντοτε παιδικήν φρένα, τό αγαπάν,

νην τοΰ Βρεταννίκοΰ Μουσείου,

τό πιστεύειν,

τό. έπεσθκι άλλοι; ώς παιδίον, τό. φρονειν τά κάλλιστα περί τών άλλων, τό.
πεποιθέναι έπίταΐς τών άλλων καρδίαις, και τό συγχωρεΐν πάντας σοφούς

μονής, έν μέσφ παντοίων
τε καί μωρούς.» .
Πριν ή καταστρέάωμεν τόν λόγον περί Πεσταλότση καλόν κρίνομεν νά

και αύτών τών ιδιαιτέρων πόρων του, ,.έ.νφ ήπείλουν αυτόν καί .οΐ λγσταί,
οί συλλαβόντες καί τόν έν έπισσήμνι συνάδελφόν του Βάν Αεννεπ, παρ’ ού έζήτ

. .«Εύχαριστώ, λέγει, τώ Θεώ, τω έφαπλώσαντι έπ’εμέ τήν θείων αύτοΟ/πρό-

τουν ώς λύτρα 50 χιλ. φράγκων.

νοιαν. Καί έζ αύτών ήδη τών ατυχημάτων έδιδάχθην νά διακρίνω τάς δυ

Άλλ’ ηύνόησε, καί έπροστάτευσεν αύτόν

ή Πρόνοια,. διότι έχάρισεν αύτώ σύντροφον θ.αυμάσίαν, ·σήν νεαράν αύτοϋ συ

στυχίας, τοΰ λαοΰ κ.ζί νά μανθάνω τήν άληθή αύτών πηγήν. Ύπήνεγκα

ζυγών, ήτις ού μόνον συνεμερίσθη τούς ;μόχθους, τήν μόνωσίν και. τάς στε

Έζησα μετ’

ρήσεις του,. αλλ’ άνέλαβε νά μετριάζγ ■ αύτ.ούς, ,νά μ.ακρύνγ δ.έ- άάΐ.',τούς. κιν -

:αύτ.οϋ άρκετά έ'τη ώς ή γλαυξ μεταξύ τών πτηνών. Άλλ’έν τω μέσφ γε-

δύνους. "Εχουσα.γνώσεις τινάς ίατρικάς, ένοσήλευε τά'ς 'οικογένειας,,τών έγ-

«Συ άθλιε ! σώμ

. ; ιραι.'όύδέ/σεναύτόν νά· ^οηθήσγς, και φαντάζεσαι, νά.βοήθήσγς καί,τον,λαόν; ·»

καί κίνδυνων,

είς αΐσιον πέρας τό έργον του. Άφιερώθη είς τοΰτο μετ’ενθουσιασμού καί

ρακτηρίζουσι θαυμασιώτατα τόν τε βίον καί τάς ένεργείας τοΰ Πεσταλότση.

κατώτερος ών καί αύτοϋ τοΰ εύτελεστάτου τής ημέράς μισθωτοί!,: δέν δύνα-

ταλαιπωριών, μυρίων στερήσεων

δραστηριότητας άπαραμίλλων καί έξηκολουθησεν αύτό μέχρμς έξαντλήσεώς

δάσκει τά τέκνα αυτής» τούς άξιορ.νηυ.ονευτους εκείνους λόγους, οϊτινες χα-

λώντων καί χλευαζόντών άνθρώπων ή'κουον τάς κραυγάς.

επί τέλους έπαυσε τήν χορή-

απειλούμενος υπό τών ληστών τοΰ τόπου και ύποστάς άσθενείας, ίφερεν όμως

παραθέσωμεν ένταΰθα έκ τοΰ συγγράμματος αύτοϋ «Πώς ή Γερτρούδη δι

:ο,τι. λαός ύποφέρει’ ό λαός κατεδείχθη είς έμε όποιος ήτο.

δπερ όμως

γησιν καί έμεινεν ούτως ή έπιχείρησις είς ..βάρος μόνου αύτοϋ. Άλλ’ούτος
δεν άπεθαρρύνθη. Δι’άτρύτων μόχθων, δι’ άκάταπείστου επιμονής κάίύπο-

:

1 Discovries at Ephesus, including the : site .and remains 'of the . Great temple of Dianas

By J. J. Wood. London 1877.
I
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άπαΰστως είς διαλείποντας η κκί κακοήθεις πυρε

. κακόδαίμων Ήρόστρατος- έκεϊνοο; ·ίν’ άποκτησγι ό'νομκ· άθάνζτον ! Επειδή· δε ■

τούς, χορηγούσα καί τα φάρμακα καί οΰτω γενομένη η Ίάτειρα τών ληστών

τό έδαφος -ην λίαν ελώδες, ό άρχιτέκτων ηναγκάσθη όπως βοηθηση την εκροήν <

καίτών χα^ειιίωί· των.
’Ανεκτίμητοι εισίν αί ύπηρεσίαι, άς προσηνεγκεν ό κ.· Βούδ, διά. της άνα
.
*
.

τών ΰδάτων, νά σκάψγ· ύπό τά θεμέλια υπογείους οχετούς, εύρεθένταςάίδη τ’

κατοίκων ύποκειμένων

καλύψεώς του,

εις την επιστήμην καί την αρχαιολογίαν, καθότι άνεΰρεν

όλου δέ τοΰ ναοΰ η οίκοδοαη διηρκεσε 220 ετη, τελειωθεΐσα ύπό Δημητρίου
τινός καί Ηαιονίου. (Ersch und Grueber.'Encycl.) Ή περίμετρος του ναοΰ ίν ■

έπιγραφάς. πολυτίμους καί την καθαυτό θέσιν τοϋ ναοΰ. της Άρτέμιδος έπϊ.

άπέραντος.

τοσοϋτον χρόνον, άμφεσβητουμένην ύπό τών σοφών.

ύπό 217 κιόνων, έχόντων ύ’ψος .60 ποδών. Οίκίονες άπαντες $σαν κορινπ

Γνωστόν δέ οτι ό ναός ούτος συγκατηριθμεϊτο εν τοΐς επτά θαύμασε.τοϋ

Είχε φ/ηζ-ος

θιακοϋ . ρυθμοΰ,

μέν 425 ποδών, εύρος δέ 220, και. έκοσμ.εϊτο

ώς έβεβαιώθη τοΰτο ύπό τών άνασκαφών, πλεϊστοι δε αυ

κόσμου, καί ότι η ’Άρτεμις, επί τοϋ ’Αποστόλου Παύλου εττ, εκαλείτο υπό

τών έκοσμοϋντο δι’αναγλύφων λαμπρών, έν οϊς καί μία γυνή θαυμασίας έρ- .

τών εθνικών ή μεγάΐη θεά ,!^φ>τεμις'

γασίας τοΰ γλύπτου Σκόπα, τουθ’ σπερ ώς παρατηρεί" ό έν τγί Επιθεωρήσει

τοσαυτη τίν η πρός αύτην εύλάβεια

τών 'Ελλήνων καί τών άλλων ειδωλολάτρων.

.

τον Σαββάτου γράψας,' άντέβαινεν όλως πρός την αληθώς ελληνικήν χάριν

Καί περί μεν’Εφέσου περιοριζόμεθα νά μνημονεόσωμεν ενταύθα, εναντίον
τί!ς γνώμης της Έπιθεωρήσεως τον Σαββάτου, ίσχυριζομένης ρτι η σημα
σία αύτ“ης εϊνε όλως τοπική,

ότι

τών έν τ.ϊ| Μικρφ

η διαπρεπέστατη

καί απλότητα; Ό ναός περιείχε καί αριστουργήματα τοϋ

Άπελλου καί

τοΰ Παρρασίου, ό δέ βωμός άπας σχεδόν $ν πληρης έργων τοΰ. Πραξιτέλους

ώς-καί τινων τοΰ Θράσωνος. Τό δέ άγαλμα της θεάς κατά τούς μέν ίν όλον .

.Άσί<ρζ'Ελληνίδων πόλεων «ή πρώτη καί μεγίστη ,μητρόπολις της ’Ασίας»

έκ χρυσοί, κατά τούς δέ έξ έβένου καί κατασκευής παραδόξου, διότι τό μέν

έπί τών χρόνων τίς μακεδονικές, ιδίως, καί της ρωμαϊκές δυναστείας, καί

σώμα ην διγρήμένον εις ζώνας,

κατά τόν Στράβωνα, «’Εμπορείου μέγισταν τών κατά την ’Ασίαν την εντός

τούς βραχίονας, είχε λέοντας, εϊς '-τό στήθος άπειρους μαστούς καί επί τοΰ

Ταύρου'»'κατά δέ τόν Πλίνιον «λύχνος της ’Ασίας»

ί δέ κεφαλή έστεφανοΰτο ύπό πύργου,

είς <

διά τε την άλλην με

λοιπού σώματος παντός εΐ'δους ζώα καί δένδρα. ,Τοιοΰτος ijv ό θαυμάσιος .

γαλοπρέπειαν της . καί διά την άκμην έν αύτγί τές παιδείας καί τούς περι

ούτος ναός, ά λαμπρότατος πάντων, μετά τον τοϋ ΣολΟμώντος, καί ό πλου- .

φανείς άνδρας, όΰς παρηγαγεν, οτι κατέχει επιφανή σελίδα έν τ·ί! έκκλη-

σιώτατος εις παντοϊα αναθήματα, μετά τόν του ’Απόλλωνος έν Δελφοΐς. Φί

σιαστικίϊ ΐστορί^ι, ώς παραδέχεται καί ή ρηθεΐσα Έπιθεώρησις, διά την. μίαν

λων ό Βυζάντιος λέγει, ότι μόνον ό ναός ουτος

οίκος· τών Θεών, κάί τού

τών έν αύτΐ; επτά ποώτων Εκκλησιών τοϋ Χριστού, την παρουσίαν τοϋ ’Απο

του ενεκέν, ώς ιστορεί ό Στράβων,

στόλου Παύλου, την μνείαν αυτής έν τγ Άποκαλύψει υπό Ίωάννου τοϋ . Εϋ-

ολών τών κατά την Μικράν Ασίαν ελληνικών , ναών έζγρεσε· τόν τΐϊς Άρτε- ■

.αγγελιστοϋ, τοϋ διατρίψαντος αύτόθι και την έν αύτ'μ συνελθοΰσαν μίαν τών

μιδος. "Οτε δέ ό Κροϊ.σος ό του Άλυάττεω έπολιόρκει την. ’Έφεσον, οί Έφέ-τ

οτε διέταξεν ό Κέρςης την πυρπόλησιν

επτά Οικουμενικών Συνόδων, καί τέλος διά την ύπό τοΰ κ. Βούδ γενομένην

σιοι άνέθηκαν τη Θε^ την πόλιν,

άνακάλυψιν τοΰ τάφου τοΰ ’Αποστόλου Λουκά, ώς υποθέτει, ούχί άνευ πιδοί-

Θωμίγγων τάς πυλας καί τά τείχη από τοΰ ίερου, ώστε έκ τούτου καταφαί

νότητος, ό αρχαιολόγος ούτος.

νεται οτι ό παλαιότερος ναός ύπαρχε πολύ προ τοϋ Τ' π. X. αίώνος, καθόσον ·

■ ,

"Ηδη θέλομεν περιγράψει άρυόμενοι έκ τοϋ Στράβωνος,

άλλων άρχκίων διά βραχέων τόν περίβλεπτον ναόν,

·

τοϋ Πλινίου καί

ώς ιστορεί ό 'Ηρόδοτος, συνάψαντες διά

ό χρόνος της κτίσεως αύτοϋ ούδαμοϋ μνημονεύεται,

καί μόνον γνωρίζομε
*

ου τά πρώτα ερείπια

ότι μετά την άποίκισιν έν Μικρφ Άσί^ι τών Δωριέων και ’Ιώνων, οί της ’Εφέ

άνεκαλυφθησαν κατά τό. 1871, ώς άναφέρέι καί ο κ, "Ανδλερ, έν τρ Τοπο~

σου ’Ίωνες εόρόντες έν τγί πεδιώδι τοϋ · μέρους ναόν πίνα της Άρτέμιδος, ·λ

γραφΙά, της Έφεσον (Fr. Andler Erlauterungen znin gtadtplan von Ephe-

τις ’Ίσιδος,ίς την λατρείαν έφερεν ό Σέσωστρις, αιγυπτιακές αρχιτεκτονικές,

sos 1872, έν τώ τεύχει τοϋ κ. Κουρτίου, Beitrage Ζ. Ges. und Top. KleinJ

ηγέιρον έτερον ελληνικότερου, ού άρχιτέκτων ύπΐίρξεν ό μνησθείς Χερσίφρων;

asriens, Berlin 1872, ε'νθά πολλά τινά δύναται ν’ άρυσθγ ό φιλάρχαιος περί

’Από τοϋ έαρος τοϋ έτους εκείνου έως τοϋ Σεπτεμβρίου ειχεν άνκκαλυφθη
τό έν τρίτον τοϋ .ναοΰ,

είς τούς πρόποδας τοϋ "Ορους της νΰν κωμοπόλεως

‘//γίάΣονάούκ (παραφθοράς, ώς είκάζουσι,

της λέξεώς "^γιος Θεολόγος),

. θέσιν, ην ό άγγλος Άρουνδέλ ύπέδειξεν, άλλ’ ούδεΐς ακολούθως ίήρεύνησεν.

Πρώτος, ώς ιστορεί ό Στράβων, ήρχιτεκτόνησε τόν ναόν ό Χερσίφρων,λέπειτα δ’ άλλοι έπενόησαν αύτόν λαμπρότερου,

1 Τον Ήρόστρκτον καταδίκασαν δια την κακοΟργον πράξ'ν τον οί "(ωνες tij;
’Ασίας ε’ς οδυνηρόν θάνατον, καί έψ^φισαν "να μό τις τοΰ λοιποΟ άναφέρει τό όνομά τον
άλλ’ ΰκήρξαν καί οί διστάσαντες οτι.ούτος λνέπρησε τόν ναόν καί άποδίδουσι τόν ?μκρήσμόν s’; άλλον.
. υ '■ ■ ·
, ■
υ. -λ- ■ ' :■ ■■
2 ’Ο Χερσίφρων ούτος ην ίκ ΚνωσσοΒ τ^ς, Κρήτης, Ιόονίθησε. ..δέ αότρ.ν .έ’ς,-.την οικοδομήν
τοΰ ναοΟ ό υιός αϊτού Μοτεγένης, κατά Βιτρρόώον,
δό- τόν Πλίνιον, τά Οεμίλια τοΰ
ναού εί)η·/.ϊ δι’ όν λόγον, τΐπομεν άνωτίρ.ω, Ι.π’ι· στρώματος ' άνθράκων λειοτριόημίνων, κατά '
συμβουλήν τοΰ περιωνύμου Σαμίοο άρ'χιτίκτονος Θεοοι.'ιρου, ώς άναφέρει καί Διογ. ό Ααίλτιρς·(όρ« γαλλικήν μετόφρ.βσιν τοΰ Στρ^β,ιοιιος όπο Κοραή)., ’ ■
Μικρϊς.

του προκειμένου θέματος).

μεχρισοϋ : έπυρπόλησεν αυτόν ό
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Τόν άρ.χαιότερον ναόν ένέπρησεν, ώς ,έ'φημεν άνωτέρω, ό ‘.Πρόστρατος’ συ

ύπ’ αύτοΰ τοΰ . άνδριάντος ώς έκ προχόης.

■

.

' .

τέλος, κκτεστράφη διά'παντός έπί τής εισβολής μοίρας

τίνος Σκυθών ή μάλλον Γότθων, έκ των επίδραμόντων εις Ελλάδα, τω 2 63
έπει μ. X., έπί άρχοντας επωνύμου -Αθηνών, τοϋ ιστορικού Δεξίππου, οστις

' έτήυ'ς τής- 106 Όλυμπιάδος (359 π. X.).-Ό■ ·Ηλοάταρχος άνμφέρων τό περί- ■ '

: έν ήμέραις έκ-πτώσεως τών Ελλήνων άπέδειξεν- άρετάς. καί ανδρείαν, αξίας

ειρωνεύεται

τόν Ιστορικόν Ήγησίαν

κατατρόπωσα; - τούς βαρβάρους

τών”λαμπρότερων χρόνων τοϋ Ελληνισμού,

τόν Μ αγνή τα, έπιφωνήσαντα «ώς εικότως καταφλεχθήναι τόν νεών, τής

^κείνους καί άπα-λλάξας τάς’Αθήνας άπότής επιδρομής αύτών. Φρονοΰσι'

Άρτέμιδος ασχολούμενης περί τήν Αλεξάνδρου-μαίωσιν.» Ή ψυχρότης.,; έπι-

δέ τινες οτι

φέρει ό Πλούταρχος, τοϋ επιφωνήματος τούτου ήδύνατο νά σβέση τήν πυρ-

νικόν περί τής. καταδιώξεως τής εΐδωλολατρείας θέσπισμα.

κα’ίάν. Παραθέτομεν δέ καί τά άλλα αξιοσημείωτα, άπερ άναφερει ό Πλού

ό ναός κατεστράφη, οτε ό-Μ'έγας Κωνσταντίνος έζέδωκε·τό γε

Λί συλλεγεΐσαι ύπό τοϋ κ. Βούδ, έπιγρκφαί τη βοηθ.είγ καί διάσημων

ταρχος ώς γενόμενα αύτήν εκείνην τήν ημέραν. «Όσοι τών μάγων ετυχον

τινών σοφών, ώς λέγει ή. 'Έπιθεώρησις τον Σαββάτου, είσίν άληθώς πολύ 

τότε διατρίβοντες έν Έφέσ.φ τότου ναοΰ πάθημα νομίζοντες σημεΐον άλλου

τιμοι.. ’Ένιαν τούτων άνήκουσιν εις εποχήν, καθ’ ήν αί πόλεις τών ’[ώνων δέν

παθήματος,έ'τρεχον άνά. τάς οδούς τής πόλεως τυπτόμενοι καί βόώντες «άτην

ήσαν μ^ν εντελώς αυτόνομοι, άλλ’.ήσαν. πάντοτε μέν δημοκρατούμεναι, τό

άμα-καί συμφοράν μεγάλην τγ- Άσίχ τήν ημέραν εκείνην τετεκέναι.» Καί

μήλον δέ τής έριδας μεταξύ τών βασιλέων,τής Περσίας άφ’ ενός,

τω φιλίππφ δέ προ μικρού κυρ.ιεύσαντι τήν Ποτίδαιαν

ύπερμάχων τών έλ.ληνικών δικαιωμάτων, ότέ μέν τών Αθηναίων,

τρεϊς ήλθον συγχρό-

. νως άγγελίαι τήν ημέραν εκείνην, ή μεν, ότι οί Ίλλυριοΐ. ήττήθησαν έν με-

ΧιίΙιοαύων, εις μίαν

δέ ή περί τής ’Αλεξάνδρου γενέσεως.
Ότε δέ ό.Μέγας ’Αλέξανδρος είσήλασε

έγγραφόμενος πολίτης.
t

καί τών
ότέ δέ

τών Λακεδαιμονίων, άφ’ ετέρου. Μεταγενέστερον εύρίσκομεν τό σύστημα τών

γάλη. μάχγ, ή δέ ότι ένίκησεν ούτος είς τά ’Ολύμπια «ΐππω κέλητι», τρίτη

τών όποιων ως εις. πάτριάν έ'δει

-

ν’άνήκγ: πας νέος

■ ,

■

νικηφόρος εις.’Έφεσον καί εγνω

Πχμπολλαι τών επιγραφών τούτων περιέχουσι ύλην χρήσιμωτάτην εις

ότι οί Έφέσιοι προύτίθεντο ν’ άνοικοδομ.ήσωσι τόν ναόν, προξτεινε νά κατα-

τήν ιστορίαν, τών διαδόχων· τοϋ ’Αλεξάνδρου, τινές δέ περιέχουσι διεξόδικώ-

άλλ’έπί τω δρφ ν’ άναγορεύσωσιν αύτόν θεμε

τατα.ψηφίσματα νόμων άξια λόγου. Επιγραφή τις^ έν σελ. 50 καί 51 μ.νη-

βάλη αύτός τήν δαπάνην,

λιωτήν. Άλλ’οί Έφέσιοι εύσχήμως πάνυ καί λίαν εύφυώς άπέρριψαν τήν
πρότασιν είπόντες «ώς ού πρέποι θεφ Θεοί;· αναθήματα κατασκευάζεινύ. ':Ο

' ’Αλέξανδρος «θαύμασε τό.φιλόπατρι τών Έφεσίων. καί έκήρυξε τήν Έφεσον

.

δέ αυτών. ρέοντα. ποταμόν, χυνόμευον

.

σ.τατικον τοϋτο (έν. βίφ ’Αλεξάνδρου)

'. .

ορούς, / τήν δ’ εν άριστερΧ, έν μέσφ

Ό ναός ούτος,

νέπεσε. δέ νά συμβγ ό εμπρησμός τήν ημέραν άκριβώς καθ’ ήν ή ’Ολυμπίάς
έγέννησε τόν ’Αλέξανδρον, ήτοι τήν εκτην-τοϋ μηνός Έκα,τορ.βαιώνος τοΰ α'

3ί’ί

δύο πόλεις, τήνμένέκδϊξ'.ώντοϋ .

'Γουτοι.ς s/£"75v παρθένους» λέγει ό Στράβων' έ'χαιρε δέ ό ναός καί τό δικα.ίω-;
μα τής ασυλίας, ής ή έκτασις μετεβλήθη δίς ή. ,τρ'ίς.

'

Ο ΝΑΟΣ ΤΒΣ^ΡΤΕΜΓΔΟΣ ΕΝ ΕΦΕΣΟ
-... ·
ψ· :·. -; · · -'■■■ .-" ·■- '■■ ■

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΧ ΕΝ ΕΦΕΣβ

. ,Οί'ύΙερεϊ’ς τοΰ ναοΰ -ήσαν-,βύνοΰχ»· καλούμενοι Μεγάουζοι, ·. '«συν.ιεράσθαι δέ

-

.μ,

(I

’

μέλους τής:βασιλικής εν ’ίουδαί^ οικογένειας, τόν-

μ.ονεόει άγνωστον τέως

' Κάϊοτ ΊούΛιυν ΆγρίχΛαΫ- υιόν τοϋ βασΛεως ’Αλεξάνδρου. Ό ’Α
ουτος ήν υιός *Αριστοβούλου τοϋ Β' φίλου τοΰ Καίσάρος, καί καταπολεμ.η-

πόΛλ· έ.?ει;άεγιυ·.
Ό νεώτερος ναός ήνέ’ρ-γον τοΰ Δεινοκράτους λ καί, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ

θεΐς ίσως δέ καί θανατωθείς . ύπό τ.οϋ Πομπη'ί'ου.

Στράβωνος άνηγέρθη λαμπρότερος τοΰ πρώτου, Οι Έφέσιοι κατέβαλαντούς

περίπου . π. X., ώς εικάζεται

λοιπόν

‘Ο Κάίος

’Ιούλιος.

Άγρίππα; ουτος ήν "Ύπαρχος καί Πραίτωρ τής ’Ασίας, κατά τό έ’τος 21
καθ’ήν ή 'Άσία

έκ . τής επιγραφής, εποχήν,

διέθεσαν δέ καί τούς

έγένετο συγκλητική Επαρχία και διωκεΐτο ύπό .’Ανθυπάτου αντί Οραίτορός.

πρότερον κίονας. Ά.ξιον, νά μνημονευθη ένταϋθα οτι κατά τό σχέδιον τοΰ

Περιεργοτάτη δέ είναι καί τις επιγραφή, ή'τις μεταφέρει τήν διάνοιαν ημών

περιωνύμου τούτου αρχιτέκτονας έκτισ.θ.η καί ή’Αλεξάνδρεια (ή έν Αιγύπτιο)

εις διάφορον ό'λως εποχήν, τήν τοΰ Βυζαντίου, ή .εξής' . .

στολισμούς-‘τών. γυναικών., και ■ τάς ιδίας περιουσίας,

' αύτός δέ οδτος ΰπισχνεΐ'το εις τόν ’Αλέξανδρον τό μεγαλουργόν εκείνο σχέδιον

. . ■ X ρ t σ τ ι ά ν ώ ν·; β α σ ι λ έ ω ν

λ?

τοΰ νά διαμόρφωση τόν ’Άθων εις ανδριάντα αύτοΰ «μονιμώτατον, ά.γαλμά-

.-■‘.■/'·,·■

.

. των αύ.τδι καί. περιφανέστατου, τη μέν αριστερά χειρί. περιλαμβ,άν.οντα μμ-.

■ ριανδρον πόλιν, τγ δέ δεξι.^ σπένδοντος ποταμού ρεΰμα δαψιλές εις τήν . θά
■r
λασσαν ά'πορρέόν»»·
Καί ούτω μέν, τό πράγμα παρίστησιν ό Πλούταρχος»

I

.

.

■
’ ■

εύ σ ε.βών. βασιλέαν :
'

;·

/Ρίνες ήσαν

1 Κοι8?'ά ίναγινώσκοριίν .*καί 5ν τ«Γϊ.ση(ΐειώσεσι τ^ί γαλλικής μεταβράσεώς ταΟ Στράβιο- ■
. , νος τό, όνόμά το0το: φίρεται ώαφοροτρόπως' iii’; άλλων-μάν Χειροκράτης, ύπ’ £λλί»ν 2ε Δει··
νώφάτης, 3ι«σιχρ«τ»ΐΐΐ... άλλ’Λ Εύατάίιος καλεϊ αότΰν Α-ωκλήνί Κβτςγε,το δέ Ικ ‘Ρήγίοιίιτ-'

πρασίνων

πολλ. «... τ ά’έτη·

<Λ

πολλ ά

τ'ά,;

εύσεβεΐς/ ούτοι βασιλείς

οί

άνήκοντες

.

■■·

<< ■. .:./ ■

εις. τούς ΙΤραςίνους.;

δχι βεβαίως δ'’Ιουστινιανός.,.'οστις. άνήκεν εις.τού; Βενέτους. Πιθανόν ό ’Ανα..φτάσίός

ό. Αίάορόί/ .δ άνήκιον .τ^.φαφρίιρ τώ·ν· Πρασίνων'‘ όίτίνες ήσαν,.άφωτ
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ν.

σιωμένοι

ζαί εις τούς συγγενείς. τούτου,

....................................

κατά τον ζ. Πκπαρρηγόπουλ.ον.

«'Οτως'δήποτε, επιφέρει ή ρηθεϊσα' Έϊζιθίώ^ησα:, παρέχειή επιγραφή αΰτη

. πράγματι ούτως έχει. Ήολλα'χοΰ· βλέπει·τις έν Μαυροβουνίφ άγρίίίν,: ρώμ'α.ν-: ■

,.τίκήν φύσιν
*

καί περαιτέρω'όλίγην χλόην,

διατυπωθέν έπι μαρμάρου από των έν τφ ιπποδρόμιο τοΰ Βυζαντίου όμοιο-

Βούδ1 άνεΰρεν ού μόνον τόν ναόν τον υπό' των Γότθων πυρποληθέντα,
άλλάκαί τόν Έροστράτου,. διότι ώς φαίνεται-καί ώς· ό κ. ’Άνδλερ εξάγει έκ

. .παρόντος 5’ούδέν άλλο είναι ή τεμάχιο» άσκάφου εδάφους περιπεφραγμένον

διά δρυφάκτου, ολίγη χλόη,'καί τι προσομοιάζον πρός πρασιάν άνθέων,

των. επί τόπου παρατηρήσεών του; ό νεώτερος ναός ήν δλως άλλη οικοδο
μή, ούχι δέ άνοικοδόμησις επί τοΰ άρχαιοτέρου, καί μετέφερεν εις Αγγλίαν
πολλάς πλάκας καί τοΰ ναοϋ τούτου.
Έ Βρετανική ’Εχιθίωρησις, λόγον ποιούμενη περί τόϋ·ς προζειμένης άνα-

ή κοιλάς 'περικλείεται πάντοθεν ΰπό βράχων'.

'Ο ηγεμονικός κήπος πλησίον, των ανακτόρων μ.όλις έσχεδιάσθη, έπί τοΰ

·

'Ο χ.

ούδένα όμως περίπατον, ’Εάν εξαιρέσωμεν εύάρίθμά'τινα- δένδρα

κάτωθεν τοΰ μοναστηριού, καλήν.· ρίπτοντα σκιάν -επί μικρού τίνος λειμώνός;

αξιόλογο» δεϊγμα.κραυγής φατρίας'», ήμεΐς δε .προσθέτομε» «μεταφερθέν.'καί

ειδών φατριαστικών καί στασιαστικών κραυγών».

.163

Κα-

φεπωλεία καί εστιατόριά δέν ύπάρχουσιν' ή πρώτη απόπειρα πρός άνίδρυσιν
τοιουτων έκπολιτευτικών- ιδρυμάτων, έ'λαβεν οίκτρόν τέλος. Πώς ζώσιν ενταύ
θα οι ξένοι, αγνοώ. Χάριν των. προξένων, έάν ούτοι ήναι ήναγκασμένοί νά δια-

τρίψωσιν έπΐ μακρότερον χρόνον έν Κετίγνγ, επειδή δέν δύνανταί βεβαίως νά

καλύψεως, επιφέρει «Τό Βρεταννικάν Μουσείο» έταπεινώθη πως έπι τή έπι-

διατρέφωνται παρά τή αυλή, μαγειρεύει λίαν φιλοφρόνως γυνή τις. Ό μή

τυχίγ ταύτν) τοΰ κ. Βοϋδ, ήν δεν ήδυνήθη νά προίδγ. Άφήκε νά διαφόγω-

δυνάμενος νά άπολαόγ τής φιλοφροσύνης ταύτης,

σι» αύτ.ώ οί εΰρεθέντες έν Κόπρω υπό τοΰ στρατηγού Κεσνόλα θησαυροί, νά ■

περί έαυτοΰ, προστρέχω» εις τήν φιλοξενίαν των κατοίκων. Οί αλλοδαποί,. οί-

έξαζολουθήσωσιν αί άνασκαφαί εν Τροί^, τοΰ ζ. Σχλείμαν, χωρίς νά πέμψή

τινες ένασκοΰσιν ενταύθα δημοσίαν τίνά λειτουργίαν καί δέν ηύ.τύχησαν νά

εν& ζάν ’Άγγλον 'ίνα συμμετάσχγ τής δόξης, καί, όπως κάλυψή την προς

ευρωστ καλήν κάγαθήν σύζυγον, συνιστώσι κοινήν οικονομίαν,

τον ζ. Βούδ γλισχρότητά του, κατέφυγεν εις την παρά τοΰ κ» Καστελλάνη

σήμερον συμβαίνει έν τή μετρίγ οικία τοΰ χρηστού καθηγητοΰ Νοβάκοβιτςί

δέον νά προνοήση άλλως

ώς τούτο τήν

άγοράν, άντί τοΰ υπέρογκου όντως ποσοΰ των 200 χιλ. φράγκων, τοΰ χαλ

Εν αυτή ■ κοινός υπάρχει μάγειρος, οστις συγχρόνως επέχει τάξιν θεράποντος-

κού προσωπείου της ’Αφροδίτης. Προύτίμησαν, δηλαδή, τά σοφά αΰτοΰ μέλη

κοινή των κατ’ οϊκον επιμέλεια κοιναϊς γινόμενη δαπάναις' κοινή τράπεζα έν

την ερατεινήν θεάν,.άντί της σώφρονός Άρτέμιδος! »

κοινω τινι ισογείω δωματίφ,

Ή έπιχείρησις τοΰ κ. Βούδ έν τουτοις έχει τούτο τό κοινόν- μετά τής
τοΰ κ. Σγλείμαν, οτι ,άμφότεροι ένεψυχοϋντο ύπό αδιάσειστου πεποιθήσεις

ή πρός τάς άνάγκας τοΰ βίου έγκαρτέρησις, καί όμως ή οικία, αΰτη εΐναι άλη-

καί καρτερίας εις. τό έργον των, καί προς άμφοτέρους αί νεαραί σύζυγοι αυτών

θης ευεργεσία. ε?ς τε τούς συνοίκους, ώς καί εις τούς ξένους, όΐτινες έύτυχοϋσί

έγένοντο χρήσιμώταται καί συνετέλεσαν ού μικρόν εις την αγαθήν, έ'κβασι»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ίΐΩΠ.

τοΰ έργου.

ό'περ έν καφώ νυκτός χρησιμεύει ένταύτώ ώς

κοιτών τού κοινού μαγείρου. Έν πάσι τούτοίς καταφαίνεται ή μετρίάτης καί

νά ζενίζωνται ένταΰθα. Θά μνημονεύω αείποτε εύγνωμόνως τάς εύθυμούς ιίίρας,

ας διήλθον ενταύθα συχμάκις μέν μέχρις εσπερινής δείλης, πάντοτε δέ μέχρι'

βαθείας νυκτός, έν κύκλω φιλών άλλήλοις ίλαρότητα καί ευφροσύνην πάρεχόντων, έν οίς ό Συμεών Πόποβιτς ό συντάκτης τής ένταΰθα Εκδιδομένηςέφημέ
*
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ρίδος 7’σίγ'ί'αχ<γ>α, .σφριγών και λίαν άγχίνους άνήρ, μεγάλην ένασκών δύναμιν·

επί τής κοινής γνώμης εν τε τφ ^Μαυροβουνίφ καί έν αύταϊς ταϊς γειτονικάΐς
■

ΠΙΟ

SIEGFRIED HOPPER.

χώραις, ό Λιουβομίρ Νεναδόβιτς, έκ Σερβίας, συγγραφεύς πολλήν
κόσμου πείραν καί μεγάλήν αξίαν,

οστις ού μόνον κέκτητάι την ΰπόληψιν

δτι είναι ό γλαφυρώτα.τος σέρβος λογογράφος,

Γ Η ΠΟΛΙΣ 1ί.Μ Η αΛΆΙΙ
«Βεβαίως», άπεκρίθη. πρό μικροΰ δ ήγεμών Νικόλαος πρός τινα Γάλλον,

έχων τοΰ

αλλά και άξιος αυτής είναι,

οί

Δαλματοι Βεάρρας καί Νοβώκοβιτς, διδάσκαλοι έν τγ) θεολογική σχολή,
καί ό αείποτε φαιδρός δοργανωτής. καί διευθυντής τοΰ άρτίως έν Μαυραβόύ-

2^τήΨ. θυσίαν, εις ήν άνήρ
δστις επί τω σκοπώ, νά τόν ευχάριστή σγ εςηρε
υποβάλλεται,' έγκλειόμενος διά βίο»
τοΰ κόσμου καί καλής τυχών αγωγής ύπί
εντός τών μεμονωμένων Μελανών Όρέων καί ίδίιγ έν τίί γυμνή καί έρήμω Κε-

νίφ συ.σταθέντος ταχυδρομείου καί τηλεγραφείου Πέτρος Σόύβοτιτς έκ Κα
πάρου, παρά τής αυστριακής κύβερνήσεως έπί τώ σκοπώ τούτω ''ένταΰθΚ· ; -

τίγνϊΐ, «βεβαίως, Άστις θέλει νά ζήσή ένταΰθπ, δέον νά αίσθάνηται έν έαυ-

αφορμή των χρηστών τούτων άνδρών, εις. ήν μόλις, θά ,ήδυνάντο .νά άρκεσθώ-

τώ τήν δύναμιν τοΰ άρκεϊσθκι εις την ηδονήν, ην
ήν ή έκπλήρωσις της
τής ώνατε-

σιν, εάν δέν έδιδεν αΰτοϊς τήν πρός τόΰτο δύναμιν. ύ πρόθυμος ζήλος πρός

θενμένης αύτω εντολής παρέχει' , καθόσον άλλο οΰδέν ευρίσκει ενταύθα. »■:Καν

το'εαυτών επάγγελμα.

αποστολείς.

Τί κατ’ οίκον συναναστροφή εϊναι - ή μόνη

πρός δίασκέδασίν.

J
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ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑϊΡΟΒΟΓΝίΏΤίΚΑί

' ■ > Τί δέ πράττουσιν έκτόζ τής οικίας; Άνάπτουσι σιγάρον ■’καί πράττουσι^ ■τεΐαν, .έν ήδέν μένει τις έπί πολύ, μόνοςν ’Επειδή δι’ δλής τής ημέρας Απαν
*
τα τις ενταύθα ανθρώπους

ΐον·έξελέξαντσ τόν έκ Αησίγγης Αρωματώδη1 ζΰθον... Ούδ’ ένταΰθα μένει . τις ■

frt- ■

■ . δ',τι καί οΐ εγχώριοι. ,Π'βριπατοΟσιν έν.ρτγί μεγάλη όδω.ή μετραΰσι: τήν; πλατ

.

V*

νεωστί αφιζομένους, ξένους Ανάζητοΰντας τούς

γνωρίμους αυτών, και εγχωρίους περιμένοντας

αύτούς. ’Εκεί.μέν συναντά

τις τόν Βοϊβόδαν τών Ούσκόκών, μεγαλοπρεπή γέροντα πολεμικήν. έχοντα
την οψιν, ό'στις'φέρει νέα Από τών έρζεγοβινίων συνόρων,

ένταΰθαδέ άθλια .

περιβεβλημένον ράκη ήλιοκαή τινα Βογιάνον, ό'στι; πεποιθώς έπί. τήν ψέ.υδή

g
l·
t·t.

διά μέσου τής Αυστρία; έπιτευχθεϊσαν «μνηστείαν, . είχεν έπιστρέψει είς · τό

/

σέρχονται τοιοΰτοι εντός ολίγου, καθόσον και αύτά τά συντηρικώτάτα στοι

ούδαμώς στενόχωρεΐταί τις ένταΰθα’ έν ελλείψει εδρών καί θρανίων, κάθηνέν οΐς πρό ολίγου

έκομίσθη. τό καλόν τής Αησίγγης

προϊόν, έπί τής τραπέζης τοΰ πωλητοΰ,

ή: έπί τοΰ κατωφλιού τής; θύρας,

xat επί των βαρελιων

Αντιτάσσουσι τόν Γορτσακώφ κατά τού Βίσμαρκ καί τόν Βίσμαρκ κατά τοΰ,.

Άνδράσυ, ή ακροωνται- τούς θελκτικούς ή'χ.ους γόύσΛας τινός. ,'Η Κέτίγνη ·κέ- ·

κτήται ευτυχώς έξαίρετον κιθαρωδόν

Ούδε'ις γινώσκει Αν οδύρεται ή Αδει,. άλλ’ οί λόγοί αύτοΰ είναι ώς πύραυλοί

λύραν, νέον τινά περιβεβλημένον. έρυθρόν ,χιτώνιον, έκ καλής οικογένειας καί

έν: τη Αλλο'κότφ αύτοΰ

στολ’ρ ή'ρως τις έκ ΒιελοπΑβλιτς^

£

ψάλλόντα έπί τήν μονόχορδον. ταότην .

εύ'μορφον, αλλά τυφλόν καί κατά τούς δύο οφθαλμούς,

'Η . ωδή καί ή λύρα

μέχρις όδόντών

δεν είναι εις αύτόν χοηματισμός, αλλ’Ανάγκη καί Αγάπη, καί τοΰτο, διότι

ώπλισμένος, αςης' έπιχαρίτως μειδιών τείνει την χεΐρα. ΐίάντές γινώσκουσιν

απ’ αρχαιότατων χρόνων είναι ταΰτα του τυφλού ή.παρηγοριά καί ό ιερός

Οτι ένταΰθα εύρίσκονται έν Ασφαλεΐ άλλ’όμως εύχα,ριστοΰσιν έν

ζρυπτώ τόν

κλήρος. ’Έχω ακροασθγ έν τφ βίω μου πολλών τοιούτω,ν κιθαρφδών'

■Θεόν, 8τι δέν είναι Τούρκοι. Άλλ’ ιδού καί τις Μουσουλμάνο; έχων πρόσω
πο·' δυνάμενον νά παράσχη ΰπονοίκς είς καλώς εξησκημένον Αστυνομικόν

Αλλ’

Κ

δεκασύλλαβον Ανομοιοτελευτον στίχον, οστις τόν μέν Ακροατήν τόσον εύ-. .
κόλως καταπονεί,

καί καταλιπών σύζυγον καί τέκνα, άπέδρα είς Μαυροβούνίον. ’Επειδή δέ με

διήγησις καί ό διάλογος διεκρίνοντο απ’Αλληλων ακριβώς, καί δτε πλείανα

τόν δέ ποιητήν παρασύρει εις φορτικήν μακρηγρρίαν. Ή

ταξύ τοΰ Μαυροβούνιου καί της Πύλης ούδεμία συνθήκη περί πάραδόσεως

πρόσωπα έλάλουν, ό ψάλτης έσήμαινε πάντα ταΰτ,α διά τής σχημάτοποιίας,

τών έγκληματούντων οφίσταται, προσφέρονται Απλώς πρός αύτόν ώ; πρός

διά τοΰ ρυθμοΰ, διά τής έπιταχύνσεως ή έπιβοαδύνσεως τοϋ λόγου.

Ούσκόκον, καί δύναται νά περιφέρεται ενταύθα έλευθέρως καί νά διατρέφη-

τις έναργώς τόν τύφον, έν τ*^

«Εΐσαι Χριστιανός; » ήρώτησα αύτόν. Αντί Αποφατικής απαντήσεώς «κρό

τησε διά τήςγλώσση;.— «Δεν θά έπεθύμεις νά γείνης;

τί νά Απάντησή
*

-Τίτο έν Απορία, .

νά ύβρίσή δεν είχε τήν τόλμην,: νά. μέ ευχαρίστηση διά

τήν πρότασιν δέν έπεθύμει. *
Έκρότησε

πάλιν διά τής γλώσσης. — «Διά τί

κυρίως έφόνευσας τόν χγ&ν : » — «Ούχλ εγώ έφόνευσα αύτόν
*
« Άλλ’όμως ή χειρ σου! » — «Τί πταίω

ό Θεός! »,·^—

E-

"Ηκουέ '

ίμιλίιγ τοΰ περί τής νίκης έκ. τών προτέρων βε-,

βαίου πασσά— έκαστη λέξις αύτοΰ ένέφαινεν ύπερηφάνειαν — καί έτέοω.θεν

τηρκ νίκγί τοΰ δυναστευόμενου

κατά τοΰ δυνάστου. Τότε έβλεπε τις. άνα-

λάμποντας τούς τυφλούς του Αοιδου οφθαλμούς,

Καλλίτερον διερμηνέα δεν:

ήδόνατο. νά έπιθυμήσ-ρ ό ποιήσας Πίτ^οΥ· τον Β' Βλαδίκας Πέτροβιτς Νιέγός.

Πλείονας Αφορμάς πρός διασκέδασι.ν δεν έ’χει ούδ’αύτός ό ήγεμών, μάλι
στα δ’ εις .αύτόν, ώς οίζοθεν εννοείται, μένει κεκλεισμένον τό έκπολιτευτικόν

τινα υπουργόν ή γερουσιαστήν, οΐτινες επίσης είναι άκροι φίλοι τής εν. ύπαί-

'τής Αησίγγης.καθίδρυμα. ’Ήδη λίαν πρωά δύναταί τις. νά ί'δγ αύτόν. έξερχό-

θρω κινήσεως, γίνεται διάλογος περί υψηλής πολιτικής καί πκντοΐκ συνά

μενον τής οικίας μ.εθ’ ενός ύπασπιστοΰ ή μετά τίνος τών γερουσιαστών, πο-

Άλλ’ιδού τό ταχυδρομεϊον Ανυπομόνως Αναμενόμε

ρευόμενον πρός τήν παλαιάν φιλύραν, καί καθεζόμενον ■ κάτωθεν αυτής έπί

σπεύδει είς τό

τίνος πέτρας’ εκεί περιμένουσιν αύτόν τινε; τών υπουργών καί γερουσιαστών,

'Ο Πέτρος Σοόβοτιτς

γραφείον αύτοΰ, καί μετά τινα λεπτά πάντες είναι βεβυθισμ.ένοι είς τάς νεω-

οί πόρρωθεν άφικόμενοι Βοϊβόδαι καί πολλοί έζ του λαοΰ,

τάτας ειδήσεις έκ Βιέννης, Παρισίών καί Λονδίνου. .’Εάν., μηδέν Αλλο έχει τις

ρατάσσονται έν ήμικυκλίιρ είς ικανήν Από, τοΰ . ήγεμόνος ,απόστα.σιν, ή. πρός

νά πράξη, . εισέρχεται είς τό ετερον έκ τών δύο νεωστί, ίδρυθέντων ζυθοπώ -

τήν παράκλησιν αύτοΰ καθίζονται επίσης

' ■ λείων, έν οϊς δύό. Απόστολοι

ανέλαβον τήν εντολήν νά ειοαγάγωσιν είς Κε-

τίγνην τό καλόν γερμανικόν έθιμον τοϋ. ζυθοτϊοτειν και πρός τογ σκόπόν-τό.ΰ·

.
'.

βασανιζόμενου ραγιά, καί τέλος τόν Αλαλαγμόν τοΰ θριάμβου έπί τή αίμκ-

χεΐρά μου;»—Έν ελλείψει τοιουτων επεισοδίων, σχηματίζεται κύκλος·περί

νον φθάνει επί δύο ισχυρών ήμιόνων.

.

τήν είρωνίαν, είτα δέ τήν πικρίαν καί τήν άγρίαν ορμήν εν τοΐς λόγοις τοΰ

εγώ, οτι ό Θεός έξελέξατο.· τήν.

γονται συμπεράσματα.

■

. ούτος πρώτος με έδίδαξε, πώς πρέπει νά μεταχειρίζηταί τις τόν μονότονον

■βλέμμα. Έφόνευσέ που έν τη εύρείιη τοΰ Σουλτάνου έπικρατείά άγαν τινα

ται κουρεύων γιαουρους μαυροβουνίους, μέχρις ου Α.ποκόψγί τινός τόν λαιμόν—

.:

ποί ουδόλως δυσμενώς διάκεινται πρός τό έκπολιτευτικόν τοΰτο έ'ργον. Καί

δέ οικίαν κατακεζαυμένην. Προ; τί νά μένγ) έν τή έρημωθείσηπατρική γή;
σφενδονιζόμενοι μεταξύ εύφλεκτων Ακροατών. Άλλαχοϋ πάλιν προσέρχεται

.....

■ μόνος, άλλ’.ήτοι ευθύς έξ Αρχής εισέρχεται .1 μετά καλών , συντρόφων, ή προ

χεία τοΰ Μάυροβουνίου, οί κύριοι Γερουσιασταί, Βοϊβόδαι, Σερδάραι κκϊ λοι
!

: πατρικόν αύτοΰ χωρίον, έκεϊ όμως τούς μέν ίδιους ευρεν έκδεδιωγμένους,. τήν

, ·
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πετροιν. ’Εάν τις έχγ, παράπονόν τι,

.
..

οίτιιες τότε πα

έπί τής χλόης ή πέριξ έπί τών

■

δύναται νά ΰποβάλγ, αυτό άνευ προοι

μίων. Παραχρήμα γίνεται Ανάκρισις' καν- έπερχεται συμβιβασμός. — «Πώς

: ·.

BUIS!»,

.....................................................................- ' .-' 'If >1 ".>J.H («· 'li»Kh«i«
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ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΙίϊΤΙΚΑ

3G6

.-<-. εχουσε τά . πράγματα έν. τι) . Μοράτσα σου»Στιγέπο: » —· «ιΕύχαριστώ,

Al ;ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ ΤΟΥ ΒΕΤΟΒΕΝ
*

Όσποδάρε, καλώς.»^— «Πώς διάκεισαι πρός τόν- Ίβόν ,’ Ζήτε. εΐσέτι έν εχθρός

■

, πρός άλλήλους; » —■ «Αδτη μόνον πέραν τών τάφων άμφοτέρων .ήμ.ών..δυνατάι νά καταπαύσγ».—- «Τί σημαίνει τοΰτο ; Θέλω, νά προσέλθττ ενώπιον
.

μου ό Ίβόν!»·-— « Ιδού αυτός, Κύριε ! »— «Εντροπή, παιδλά, "Εχετε καί

cl δύο πόλιούς πωγωνας, είσθε γείτονες καί ερίζετε. πάντοτε προς άλλήλους!.

γών ένεκα του χ.αρακτήρός του τοΰ φύσει μέν αγρίου

Προσέλθετε, δότε άλλήλοις την χεϊρ.α, μετκβητε εις τηνοικίαν μόυ.καί διά-

οτέραν μουσικήν; τήν όποιαν ήδύνατό ποτέ άνθρωπος νά συνθέσγ. Διά τής

,μέχρι Θανάτου Ιχθρα. — Κ Πώς έχει τό σήσαμον, 'Ράδο. Τάπρόβκτκβαί-

ωραίας, ταύτης γλώσσης-έλάλει πρός τούς Ανθρώπους, οΐτινες όμως δέν κατ-

ναυσι κατ’εύχήν, ,Γιόκο ; Καί πώς εχεις, 'Ρίστο; » ~ς—«Κακώς, κύριε' πρέ-

πει νά έργάζωμαι.» — «Ναι, αδελφέ,

'

γάζωμαι,

και ούδείς θά είπγ,

εδέχοντο νά άκοόσωσιν, όπως ή φύσις λαλεΐ διά τής:ουρανίας αρμονίας τοΰ

και εγώ είμαι ήναγκασμένος νά ·,έρ-

άνεμου, τών ΰδάτων, τοΰ γσματος τών πτηνών. Ό Βετόβεν είναι ό αληθής

ότι εις εμέ τό έργον αποβαίνει ευχερές.» —

Ουτω'παρέρχεται μία περίπου ώρα, ύστερον. δέ συνοδεύόμενος

προφήτης του Θεοΰ, διότι μόνος αυτός έλαλησε τοΰ Θεοΰ τήν γλώσσαν.

ύπό τών γε

Καί όμως τοσοΰτον κακώς έζετίμεί αυτόν,

ρουσιαστών, οΐτινες έν τώ
τώ ιι-εταζύ άπάντες συνηθροίσθησαν, .μεταβαίνει εις
τήν γερουσίαν,, όπως έπιμεληθή τών έργων τη.ίς ημέρας. Εΐτα υποδέχεται

ότι είναι «δεςιός κυμβαλιστής.»

g
ij

ένθα εντός ολίγου έρ

'

'

άρχάς γή. συνοδεία συνίσπατάΐ . μ.όνον έκ δυο ή τριών προσώπων,

πενιχράν σύνταζιν καί μόλις έπαρκοΰσαν είς τάς άνάγκας του. Ή μόνη του
χαρά ήτο νά περιπλανδίται εντός ωραίου δάσους παρά τήν πόλιν, καί μόνος,

βαίνγι ο ήγεμών, έκαστος ού μόνον,νά χαιρετίζγ αυτόν εύσεβάστως, κάί μώ-

παραδεδομένρς εις τήν μεγαλοφυ’ί’αν του,

αλλά καί νά παρακολουθώ

νιας του, νά άνυψοΐ τήν ψυχήν του

. τήν συνοδείαν αύτοΰ. Τότε δέ'συνεχίζεται ή εωθινή ύπό τήν φίλύοαν συνομι

νόν,

λία. Ούδενί άπαγορευεται -ό λόγος. Σπουδαία- καί φαιδρά αντικείμενα έπαλ-

κογενειακή. εις'Ριγέκαν,. πρός τήν ώραίαν κοιλάδα τοΰ Βιελοπά.βλιτς, , ή: επί ■

«ύτό τοΰτο. έτι μ,ά,λλον τιγχπκ, τω εγραψεν ότι είχεν άναμιχθή έν Βιέννη

βαθότάτον σεβασμόν, και όπου. κατασκήνοΰσιν : ημέ

εις δυόαρεστόν τινα ύπόθεοιν, καί ότι μ.όνη ή,παρουσία τοΰ θείου του ή δυ

ρας. τινάς παρά τό φλέγον πυρ. Τάς δέ μακράς τοΰ χειμώνας εσπέρας διέρ

νατό νά τόν σώσγι.

χεται δ. ήγεμών πίνων μετά τών στενότατων οικείων τέ'ίον κάί Ασχολούμε
νος περί τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων αυτου.

•

.(’ΕχτοΠ γερμανικού).

■

A. ΑΙΑΝ OS.

:
; 1

νήγαγεν άκοντα εις τήν γήν οπού τόν άνέμενον νέαι θλίψεις. Ανεψιός.περί
τής Ανατροφής τοΰ όποιου ό Βετόβεν είχε φροντίσει καί δν εΰεργετήσας δι’

τής κορυφής τοΰ Λόφτσεν παρά τόν τάφον του αειμνήστου ποιητοϋ, πρός όν

/Γοιοΰτος είναι- έν. κεφαλαίωό βίος έν τγ αύλΐ) τής Κετίγνης.

διά μ,ελωδικών ήχων πρός τόν ουρα

πρός τούς αγγέλους διά γλώσσης τής οποίας

καθ’ήν στιγμήν, ουδόλως είχε·τόν νουν του εις τά γήϊνα, επιστολή τόν-έπά-

τήν αύλήν καί . κατά τήν πόλιν .θρυλήματα. Ενίοτε γίνεται εκδρομή τις οι

*··.·.

καί νά συνδιαλέγεται

νά συνθέτγ τάς ύψίστας συμ.φω- .

τό, κάλλος ώτα ανθρώπινα δέν ήσαν ικανά νά αΐσθανθώ-ι. Άλλ? όμως

■λάσσουσιν άμόιβαίως,· άστεΐοι λόγοι, ανέκδοτα, . καί πρός τούτοις τά κατά

ό ήγεμών διατρέφει

παν άλλήλους. Πρός έπίμετρον δέ τών δυστυχιών του εγένετο κωφός..
Τότε ό Βετόβεν άποχώρήσας εις Βάδεν, έ'ζη έν λυπηρή έρημίςς λαμβάνων .

μ.ετά τιν·κ

'■.βήματα προσκολλώνται πλείονα. ’Επειδή είναι ένταϋθα έθιμον, όθεν άν δία-

■ λίστα νά άσπάζηται τήν χεΐρα καί τό ένδυμα,

...“Ένα φίλον είχε τόν Χοΰμμελ' άλλ’ ή πενία καί ή τών ανθρώπων Αδικία

ένεκα είχε δυσαρεστηθή κατά τοΰ Χοΰμμελ, καί πρό πολλοΰ ήδη δέν έβλε

διά τής πόλεως. Τοιοΰτοι περίπατοι

μετατρέπονται άλλως ώς επί τό πλεΐστον εις μικράν πομπήν. Καί έάν κατ’ ;
.

οτι «εϊνε καλλιγράφος».

έζγρέθιζον τόν Βετόβεν καί τόν καθίστων καί αύτόν ενίοτε άδικον' τούτου

χεται καί ό. κύριος Σοΰλτσε μετά τών έπι τοΰ παρόντος επίσης μελλόντων
ως οί άλλοι,

Ώς δν έ'λεγέ τις περί τοΰ Γερικώ ό'τι «τρί

βει καλώς γά χρώματα» καί περί τοΰ Γαΐτε ότι «δέν είνε άνορθογράφος» η

ήναι ύπερβολικός, έζερχεται-μετά τής συζύγου εις περίπατον περί τήν πόλιν -■

μουσικών, ή διέρχεται,

πράγμα δεινότατου εις

καλλιτέχνην. Αυτός ό ’'Αϋδν δέν εόρισκεν άλλον τινά έπαινον νά τώ εΐπη ή

ή υπό τά δένδρα έν τώ λειμώνι τοΰ μοναστηριού. Τήν δέ εσπέραν κάμνουσι

'

ώστε καί αυτός ήναγκάσθη

πολλάκις, νά άμφιβάλγι περί τής μεγαλοφυΐκς του,

ξένους εν τώ άνακτόρφ, έάν ΰπάρχωσι τοιοΰτοι έν Κετίγνγ, η συνεργάζεται
μετά τών: ύπουργών ή τοΰ γραμματέως, καί μετά ταϋτα, έάν ό καύσων δέν

μικρόν περίπατον είς τόν μέλλοντα ηγεμονικόν κήπον,

άλλ’ έ'τι μάλλον υπό

τής αδικίας καί περιφρονήσεως τών .άλλων έξαγριωθέντος, συνέθετε τήν ώραι-

τάςατε. νά προσφέρωσιν ύμϊν στάμνον οίνου.» -^—Καί ού.τω παύει-είκόσιν έτών

'

Ό Βετόβεν κπκ' μόνον καπά τόν βίον του ήσθάνθη εύτυχίαν καί ή ευ

τυχία αύτητόν έθανάτωσεν. ’Αείποτε πένης καί .μακράν τών Ανθρώπων διά-

'
/ .

* ΑουΒοδΐκος Βετύδεν (Louis Van Beeihovon) δ ςξοχος γερμχνός,μουσιζό; γΕνννΟι·? ίν
Βόννη τφ 1772 συνέθεσε πλείστα; οσά; .συμφωνίας χ^ί μελόδραμά τόν Φώίλων (Αεονώραν)
»ώ εισαγωγές εις τίι μελά δράματα Προμςθέά, Έγμόνδον, ’Ερείπια τών Αθηνών, κλπ. ·Συνέγραψε δί καί Πραγματείαν πιρ'. άρμον'ια; χα': συνθέσεως. ’Απίθανε κατα τό 1827. Σ. Μ.
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Ό Βετόβεν έξεκ ίνησε καί χάριν οικονομίας διή.νύσε .πεζός..μέρος- τοΰ δρό.

έπειτα δέ εΐπεν. «εΐμαι

ό Βετόβεν.τ- Τότε άπεκαλύφθησαν 7.κί προσέκλιναν σιωπηλοί καί μετά σε-

ήσπάζοντο, έννοοϋντες ότι ό άνθρωπός ό μεταξύ αύτών ευρισκόμενος ήτο καί.
«βασιλέας υπέρτερος». Καί τόν εθεώρουν θέλοντες νά ί'δωσι τους χαρακτήρας

ήν μόνοι οί γερμανοι κατέχουσι.

ό Βετόβεν. τοϊς έξέτεινε τάς χεΐρας, εκείνοι δέ τάς έθλιβαν καί τά;

του: καί άνακαλύψωσιν επ’ αυτών τόν τύπον τής μεγαλοφυ’Εας, τόν φωτεινόν

τής δ.όξης στέφανον περί τό πρόσωπόν του.

Ό Βετόβεν έξέτεινε τόν βραχίονα καί τόν ήσπάσθησαν, ό πατήρ, ή μήτηρ,

καί έκαστος τών

ή κόρη και οί τρεϊς αδελφοί της.

κλειδοκύμβαλού,

καί οΐ τέσσαρες

καί ήκροώντο έν έ/,τάσει,

Φαίνεται δέ ότι συνεκίνει αύτρύς τά μέγι

διότι ουδέποτε μουσική ύπήρξεν ωραιότερα ούτε

έξετελέσθη άκριβέστερον.

στα τό έκτελουμενον μουσικόν τεμάχιον, διότι ήσαν εις αύτό προσηλωμένοι

Ό Βετόβεν έμεινε πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού

αύτοσχεδιάζων άσματα ευ

ψ'-χή τε καί σώματι καί αί γυναίκες δέ καταλιποϋσαι την εργασίαν των

δαιμονίας, άλματα ευχαριστήρια πρός τόν Θεόν, μουσικήν όποιαν ούδέποτε

ήκρρώντο καί έπί τών άφελών μορφών αύτών διεκρίνετο γλυκύτατη συγκί-

άλλοτε-έπί ζωής του είχε συνθέσει. Ούτω δέ παρήλθε μέγα μέρος τής νυ-

νησις, καί άνεγίνώσκετο οτι ή καρδία των

κτός. Άλλ’ οί φθόγγοι εκείνοι ήσαν οί τελευταίοι τοΰ Βετόβεν φθόγγοι.

■ συμβαινόντων ήδόνατο ό Βετόβεν νά έννοήσγι,

έπιέζετο. Τοϋτο μόνον έκ τών

διότι δέν ήδόνατο νά άκούσ.ν}

Ό οικοδεσπότης τόν ήνάγκάσε νά δεχθή τήν κλίνην ταυ, αλλά τήν νύκτα

ούδ’ένα μουσικόν φθόγγον. Μόνον δέ βλίτων τήν άκρίβειαν τών κινήσεων

ό Βετόβεν είχε πυρετόν
*

ήγέρθη καί ήσθάνθη τήν άνάγκην άέρος'

έξήλθί

τών'μουσουργών, τήν έμψόχωσιν τής φυσιογνωμίας των, ήτις έδείκνυεν οτι

γυμ-νόπους εις τήν πε διάδα. Καί ή φύσις. ομοίως εξέπεμπε τότε μεγαλοπρεπή·

αισθάνονται ζωηρώς, έφαντάζετο πόσον οί άνθρωποι εκείνοι ήσαν υπέρτεροι

*
αρμονίαν

τών ΐταλών μουσικών, οΐτινες ούδέν άλλο είναι ή μουσικαί μηχαναί καλώς

&

νατό πολλήν ώραν έξω, καί οτε έπανήλθεν εις τήν φιλοξενούσαν οςύτόν οι

-εκφράσωσιν άμοιβαίω; τήν χαράν καί ευδαιμονίαν τήν οποίαν ήσθάνθησαν,

κίαν ήτο παγωμ-ένος.. Πρεσεκάλεσαν ιατρόν έκ Βιέννης, άλλά μεθ’όλας τάς

ή δέ νεάνις ερρίφθη κλαίουσα εις τάς άγκάλας τής μητρός της..

πρός. θεραπείαν τής νόσου προσπάθειας, ό ιατρός μετά δύω ήμέρας έδήλω-

. ’Έπειτα έφάνησαν ώ; συσκεπτόμένοι καί άναλαβόντες τά όργανά των ήρ- .

σεν οτι ό Βετόβεν θά άποθάνν). Καί όντως άνά πάσαν στιγμήν ή ζωή τόν

χησαν έκ δευτέρου.Άλλά τήν φοράν όμως ταυτην ό ενθουσιασμός των έφθα-

μετάσχω τής χαράς ,σας, .διότι,

έγκατέλειπεν. Ένφ έψυχορράγει ετί τής κλίνης του, εισήλθεν άνθρωπός τις
*

’Ητο δέ ό Χοΰμμελ, ό Χοΰμμ.ελ ό παλαιός, ό μόνος φίλος του. Είχε μάθει τήν

β

καί εγώ άγαπώ τήν μουσικήν' αλλά, ώς

Ό Χοΰμμελ, εκλινέν έπ’αύτοΰ, καί διά τοϋ άκόυστικοΰ κέρατο;, διά τοΰ

.

όποιου ήδύνατο ό Βετόβεν νά άκούη λέξεις, τινάς δυνατά προφερομένας, τφ

Έλαβε τό τετράδων, καί οί οφθαλμοί του έτκοτίσθησαν, ή αναπνοή του

έξέφρασε τήν'θλίψιν τήν όποιαν ήσθάνετο βλέπων αύτόν έν τοιαύτη κατα-

. διεκόπη καί τό τετράδιον κατεπεσεν άπό των χειρών του καί έκλαυσε. Διότι

στάσει. Ό Βετόβεν έφάνη ζωογονούμενος, οί οφθαλμοί του έλαμψαν καί είπε
*

ή μουσική τήν. όποιαν έξετέλουν οί χωρικοί καί ύπό τής όποιας , ένεθουσίων,
, ήτο τό' «allegretto τής εΐς la συμφωνίας τοΰ Βετόβεν»..

αλλ’ήτο πλέον αργά. Ό Βετόβεν δέν έλάλει, καί μόνοι βλεμυ.κ ευ

γνωμοσύνης ήδυνήθη νά άπευθύντί πρός τόν Χοϋμ.μελ.

Δότε μοι, παρακαλώ νά άναγνώσω τήν μουσικήν «ΰτήν

, ήτις σάς προξενεί τόσον ζωηράν. καί γλυκεϊαν συγκίνησιν.
.

ασθένειαν τοϋ. Βετόβεν καί ήρχετο νά τόν περιποιηθή καί νά τώ δώσγ χρή
*
ματα

παρετηρήσατε, είμαι εις τ.οιοϋτον βαθμόν κωφός, ώστε δέν δύναμαι νά .άκού-

σω ούδ’ ένα ήχον.

ό άνεμος έσειε τούς κλάδους καί οί κλάδοι συνεκρουοντο πρός άλ-

λήλους, ή είσέδυεν εΐς τάς δενδροστοιχίας ή. περιεδινεΐτο μαινόμενος καί κατασυντρίβων πάν τό προστύχαν. ’Γοιαύτης οΰσης τής νυκτός ό Βετόβεν έπλα-

έρρυθμ.ισμεναι.
“Ότε έτελείωσαν, έ’σφιγξαν τάς χεϊρας άλλήλων μετά παραφοράς, ώς ΐνα

σεν εις τό επακρον' τά όμματά των ήσαν. υγρά καί έλαμπον. .
' -—> Φίλοι μου,. είπεν ό ..Βετόβεν, εϊμάι δυστυχέστα τος μή δυνάμενος νά

,

’Έπειτα αί'φνης ήγέρθη, έκάθησε πρό τοΰ

έ'νευσεν εις τούς τρεις νέους νά άναλάβωσι τά όργανά των,

καί έξετέλεσεν αύτός τό αριστούργημά του εκείνο. ?Ησαν όλοι ώς μία ψυχή,

συγχρόνως ήρχησαν μετά τής συμφωνίας καί της φυσικής εκείνης δεξιότητος .

.
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νην τήν εσπέραν. Οι κάτοικοι τής οικίας, τον ΰπεδεχθησαν, μετέσχε τοΰ δεί

Έρρυθμ.ισαν τά ό’ργανά των, τοΰ πατρός δόντος τόν τόνον,

’

Αί ΤΕΑΕϊΤΑΙΑΙ -ΣΤΙΓΜΑ! ΤΟΤ ΒΕΤΟΒΕΝ

δυνάμ.είς του δέν τώ έπέτοεπον νά έξακόλουθ.ήσ·/!. τόν δρίμ.ον του καί έζ.εί- .

τριών υιών του. έλαβεν άνά εν μουσικόν αργανον κρβμάμενον έπί τοΰ τοίχου.

.

~

*
βάσμοΰ

τινας εργασίας, ό πατήρ άνέιρξε παλαιόν κλειδοκύμβαλου

. *

ΙΙ1'·1

φιλοξενίαν. Σημειωτέον, δ’-ό'τι απείχε,.τίίς Βιέννης πολλά;. ήδη. ώρας μάί αί ■

■ δεσπότου.
■
Μετά τό δεΐπνον έν ώ ή μήτηρ καί η θυγάτηρ κατεγίνοντο περί οΐκιακάς

.

~

‘μάςσπασμωδικοΐ -λυγμοί δέν τόν; άφινον νά λαλήσή
*
:

πνου των καί έπειτα έκάθησε παρά τήν εστίαν επί της καθέδρας τοΰ οϊκο-

.

- - ι- ι"<

λχΛ;"'

Α1 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΣΤ1ΓΜΑΙ ΤΟΤ ΒΕΤΟΒΕΧ'

μ,ού. 'Εσπέραν τινά σταθείς πρό, μικρά; καί πεπαλαιωμένη; οικίαςέζήτησε

■

ι..-ijjii-iii ι-ι.· .■

—- ζ/ΐη tirat, άΛήθΐΐα,

\

Όλη ή οικογένεια συνηθροίσθη πέριξ αύτοΰ. και διά νευμάτων έξίφράζον

πάντε; τόν θαυμασμόν καί τήν περιέργειαν, των. Έπί τινας έτι άκόμή-στιγ-

I

ΧοΐψμεΛ,' οτι, fyiyr %<ΰ ίγά> αάίΐ Τί · Δδται

ήσαν αί τελευταία! του *
λέξεις καί οί οφθαλμοί του προσηλώθηκαν' τό στό
μα του διεστάλη ολίγον καί ή ζωή άπεπτη. /:
Δ. Π. Λ.

ΤΟΜΟΣ Δ'

24

\

It
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l

κλίνεις πρό τοΰ ’Εσταυρωμένου. Πανταχοΰ δέ γυναίκες ’τοϋ λαοϋ .γονυκλινείς. ’

non KAI ΕΘΙΜΑ

' και αύταΐ επί τών μαρμάρων προσηύχοντο κλαίουσαι.

Τότε δέ μόνον έ'μαθον :

ότι ήμην έν τή μεγάλν) αιθούση του πατριαρχικού μεγάρου,

καί οτι ό νε

κρός εκείνος περί τόν οποίον συνηνοϋντο :α.ΐ δεήσεις τής έκκλησίας καί'τοϋ..

ΚΗΔΕΙΑ TOY ΠΔΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

λαοΰ ήτο ό Πατριάρχης τής Βενετίας.

Ό. καρδινάλιος ’Ιωσήφ Λουδοβίκος Τρεβιζανάτος άπέθανε τήν 16/28 ’Απρι

λίου έν. ήλικίφ 66 ετών. Ό λαός, τής Βενετία; τον έλάτρευε, διότι ήτο τέ-

Ό w Βενετία άνταποκριτής τήςΓαλλικής έφημερίδος ΦΙγαρω διηγείται

κνον τής Βενετίας, γεννηθείς, έν τγ νήσω

δία μακρών τηνκηδείαν τοΰ κατ’αύ τάς άπόβιώσαντος Πατριάρχου Βενε-

Γιουδέκκα.

ΤΙΙτο δέ διακεκρι

μένος κληρικός, ρήτωρ δέ άμα καί συγγραφεύς καί εΐς τών μάλιστα ένθερ

. τίας.Χάριν τών αναγνωστών τοϋ ΓΙαρ'ασοην έρανιζόμεθα τινά έκ της επι

μων ζηλωτών καί υπερασπιστών του. άλαθήστου τοϋ Ιϊάπα κατά τήν έν.
στολή: ταυτης. ’
«Έκ τύχης φαίνεται εφθασα είς Βενετίαν άκριβώς ΐνα ι'δω την κηδείαν

τώ Βατικανφ σύνοδον. Δεκατρείς ημέρας μετά, τόν θάνατόν του τήν Παρα

Μαίαν, , έγένετο ή κηδεία, ήτις καί έγένετο. άφορμή εκτάκτων

τοϋ πατριάρχου τής πόλεως, τοΰ πάνιερωτάτου καρδιναλίου Ιωσήφ Λουδο

σκευήν 11

βίκου Τρεβιζανάτου. /Εν πάστ] άλλη πόλει ό ξένος φθάνων την προτεραίαν

μέτρων έκ μέρους τής ιταλικής κυβερνήσεως,

.

τελετής οίασδήποτε χαρμόσυνου ή λυπηρές, εννοεί ευθύς τί τρέχει, ούδεμίαν

' Οΐ πατριάρχαι τής Βενετίας αναπαύονται πάντες έν τφ ίεροδιδασκαλείφ

δ’έχει ανάγκην νά έρωτήση. Άλλ’έν Βενετία όμως συμβαίνει. τουναντίον,

τής εκκλησίας τής Παναγίας τής Ζωτείρας (Santa Maria della Salute), ής οί
δυο θολοί δεσπόζουσι τής αρχής τής. Μεγάλης Διώρυγος. Ή ιταλική κυβέρ-

διότι καί σιωπηλοί είναι οΐ άνθρωποι και ή. φύσις της πόλεως ελάχιστα είναι

νησις άπγτησεν όπως ό πατριάρχης ταφή έν τώ κοιμήτηρίιρ τοϋ αγίου Μι-

κατάλληλος εις ,διάδοσιν ειδήσεων.
: Δύο δλας ημέρας διέτριβον έν Βενετία' χωρίς νά μάθω ότι δ Πατριάρχης

χαήλ, πένθιμου νήσου ής τά λευκά μαυσωλεία.κατοπτρίζονται έν τή Άδρια-

εΐχεν άποθάνει. Ήδυνάμην ν’άναχωρήσω τήν παραμονήν τής κηδείας καί

.τική. Οί θνήσκοντες καρδινάλιοι φέρονται είς τήν εκκλησίαν άποκεκάλυμμέ-

ούδ.είς ήθελε σκεφθή νά μοί εΐ'πγ οτι ώναβάλλων έπί εΐκόσιτέσσαρας ώρας

,νον έχοντες τό πρόσωπον, άλλ’ ή κυβέρνησις άπγτησεν όπως ό καρδινάλιος ...
Τρεβιζανάτος τεθή έν κοινω φερέτρφ. Άπηγορεύθησαν όμοίως καί αί στρα

την άναχώρησίν μου ήθελον πκρευρεθή εις έν τών περιεργοτέρών Θεαμάτων

.οσα ποτέ έφαντάσθην.
-Τυχαίως έξετάζων ριίαν τών προσόψεων

τιωτικοί τιμαί καί ή άνά τήν πλατείαν τοϋ άγιου Μάρκου πανηγυρική πομπή
τοϋ σώματος. Μόνος δ’ ό στρατιωτικός διοικητής. Βενετίας έτίμησε τήν κη- -

τής εκκλησίας τοϋ αγίου Mxpi

δείαν καί.εΐς Αξιωματικός τής υπηρεσίας τοΰ βασιλέως Βίκτωρος Εμμανουήλ,

κου, αληθούς κειμηλίου έφ’ού τά μάρμαρα καί τά ψηφοθετήματα πάσης επο

χής καί παντός έθνους παρίστανται, καί παρατηρών τά χαμίνια τής πόλεως
.

ίρςπεύοντα εναλλάξ τούς.έξ έρύθροϋ μαρμάρου λέοντας τού; πρό τής εισόδου

Τήν ένάτην πρωινήν ώραν οί κώδωνες τοϋ κωδωνοστασίου τοϋ άγιου Μάρ-

κειμένους, εΐδον πλήθος πυκνόν διευθυνόμενον εις μέγαρον νεωτέράς άρχιτέ-

•καυ ήχοΰσι πενθίμως. Αί πάλαι τοΰ πατριαρχικού μεγάρου άναπετάννυν-

κτονικής, τό όποιον εύτυχώς κρυπτόμενον δέν παραβλάπτει την θέαν τής

ται όπως διέλθνι ό κλήρος τής Βενετίας, βαστάζων χρυσά καί αργυρά, κηρο

έκκλησίας.Ήκολούθησα τό πλήθος άποτέλούμε-νον εξ ανθρώπων τοϋ λ.αοϋ καί

πήγια μετά πάμμεγίστων λαμπάδων τάς σημαίας τών διαφόρων θρησκευ

Ιδίως .γυναικών. Τό κΰμα τοΰ λαού μέ παρέσυρεν εις άτελεύτνίτον σειράν .κλι

τικών -ταγμάτων, τήν έρυθράν σημαίαν τοΰ.άγιου Μάρκου, ’Εσταυρωμένους

μάκων». Ποϋμε έφερεν, ήγνόουν1 καί ού'τε έφρόντιζον νά τό μάθω έκ τών

καί Παναγίας αριστουργήματα τορευτικής τέχνης. .Οί προηγούμενοι τής πομ

προτέρων.
Συνωθούμ.ενος εύρέθην εις λαβύρινθον στενών διαδρόμων, εν οις ίβλεπαν ιε

■θέλοντες νά διαμαρτυρηθώσι κατ’ αυτών προχώροϋσι: πρός τήν πλατείαν τοϋ

ρείς εξαφανιζόμενους εντός τών τοίχων διά μικρών θυρών μόλις διακρινομένων.

άγιου Μάρκου, Άλλ’ευθύς δύο χωροφυλακές μεθ’ υποκλίσεων και μετάπολ-

πής ιερείς εί'τε άγνοοϋντες τά ύπό τής κυβερνήσεως ληφθέντα μέτρα είτε καί.

λοΰ σεβασμού τοΐς πκρκτηροϋσιν ότι άπηγ-ορευθη ή άνά τήν πλατείαν λιτά- :

Αίφνης εύρέθην έν μεγάλη τετραγώνφ αίθ.ούσγ, . έν. ή τό πλήθος ήραιώθη.

Έν τω μέσω επί ..κλίνης κεκαλυμμένης δι’ ερυθρών καταπετασμάτων καί
:

ινεία καί: ότι τό λείψανον δέον νά · μετενεχθ^ κατ’ ευθείαν από .τοϋ πατριαρ

περί, την οποίαν έκαιον άπειροι λαμπάδες, κατέκειτο νεκρός ένδεδυμένος επι

χικού μεγάρου, είς τήν εκκλησίαν. , -

σκοπικήν στολήν, φέρων τήν μίτραν , επί κεφαλής καί παρ'αύτώ .τόν ερυθρόν

;

πίλον τοΰ καρδιναλίου.

Παρά τόν. νεκρόν δεκας καπουκίνων μοναχών έψιθυ-.

'ρίζεν εύχάς. Κατά τάς τέσσαρας δέ γωνίας τής αιθούσης, ήσαν Ιερείς γόνυ-

' ..

. ■ - ,-

ΊΙ εκκλησία είναι ήδη μ.εστή ανθρώπων καί όμως τό έν τί[ πλατείς πυ> .

,κνόν πλ.ήθος θέλει καί αυτό νά είσέλθ.γ..· Ούδε’ις

τό εμποδίζει, ή εκκλησία

-εϊνάί. προσιτή, .άοΐς .πάσι,: Έαί τό-,πλήθος υείρέρχεται. - θορυβωδώς μετά. τής.

.
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ΚΗΔΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΓ ΒΕΝΕΤΙΑΣ'

'·Οί κώδωνες τοΰ Αγίου Μάρκου άρχισαν έκ νέου τόν πένθιμον. αυτών ^χο'ν

λ ΐ.'

ιδιαιτέρας εκείνης σπουδές τοΰ. πλήθους; εις τά δωρεάν παρέχόμενά θεάματα
.
*

.

καί είς την κωδωνοκρουσίαν ταΰτην άνταπεκρίθησαν

Οΰδέν πρωτό’τ'υπότέρόν καί μεγαλοπρεπέστερου .τοΰ' θεάματος εκείνου. Ένψ

γόνδολον καί η κηδεία ηρξατο βαίνουσα έπί,τ^ς θαλάσσης" προηγούντο δ’

ςιάντες οί έν τ^ πόλ^ι. ξένοι καί περιηγήταΐ πληρούσα τούς διαδρόμους, τούς

αύτϋίς καί εϊποντο έπι μεγάλων λέμβων φερουσών τά εθνικά χρώματα, δύο’

ναΐσκους, πάσαν καί την έλαχίστην γωνίαν. Αί κόραι τοΰ λαοϋ, ώραιόταται,.
.

άκτένιστόι, ώς επί τ.ό πλείστον1 μελαγχροιναί μεθ’δλην την περί τοΰ έναν-

γονδολών, μεταξύ τών οποίων διακρίνονται η βασιλική γόνδολα ίς οί γονδο-

μεταχειρίζονται επίσης καλώς ώς καί τό εγχειρίδιου. Σε προσβ.λέπουσι μετ’

λιέροι φέρουσι τά βασιλικά σήματα, η πατριαρχική γόνδολα, ίς οί γονδολιέ-'

οΐκειότητος· άλλ’ η οίκειότης αδτη είναι έν μέτρω καί υπενθυμίζει τάς πε

ροι έχουσι. στολήν κυανήν ..καί πίλους υψηλούς επάργυρους ώς τινες άμαξηλά-

ριστεράς της πλατείας τοΰ άγίού Μάρκου, αϊτινες τρώγουσι μέν άπό τών

ται αριστοκρατικού άνδρός κρατούντες αντί τ^ς κώπης τό μαστίγων. Αί γόν-'
δολαι τ-ης Εταιρίας τώ κηδειών έχουσι λεύκάς σημαίας μετά πένθιμων επι

έπι τών ώμων του, άλλ’άφίπτανται τα

Αί γυναίκες

κατά τό έθιμον τοΰ

καλυμμάτων, οί δέ γονδολιέροι στολήν μέλαιναν μετά χρυσών καί άργυρών·

τόπου φέρουσιν από κεφαλής τό σάλιόν των, διαλέγονται δυνατά, άνταλλάσσόυσιν αστεϊσμούς,
τόν σταυρόν των.

αλλά δεν πα,ραλείπουσι

κοσμημάτων, Ή πομπή οίίτω πως βαίνουσα διέρχεται την Μεγάλην Διώρυ

νά ποιώσιν έκάστότε εύλαβώς

γα. Τό ύδωρ εξαφανίζεται υπό τάς γονδόλας"

Μεταξύ τών εγχωρίων κυκλοφοροϋσιν ’Άγγλοι έχοντες τά

δίοπτρα ανηρτημένα από τοΰ ώμου,

αυτών νά μετ«β·5)

καί τόν ερυθρόν οδηγόν τοΰ Βαίδεκ.ερ,

ηδύνατό τις πεζή βαίνω ν έπ’

άπό τίίς μιας εις την άλλην όχθην. Παρωμοίασα τοΰτο

προς εόρεϊαν σχεδίαν, $τις δι’ ολίγων κωπηλατημάτων κατορθοΰται νά πλέγ.

Ιίροάται καί Σκλαβώνοι φοροϋντες χαμηλόν φέσιον καί πλατείας άναξυρί!-

Τά έπι Wj; Μεγάλης Διώρυγας παλαιά μέγαρα έρημα καί έγκαταλελειμ-

δας, "Ελληνες ναΰται καί πλοίαρχοι εύρωπαϊστί τό πλείστον ένδεδυμένοι,

μένα συνήθως είναι πληοη θεατών. Έπι τοΰ εξώστου τοΰ μεγάρου τοΰ Μα

οδηγοί τών ξένων, πωληταί μικροτεχνημάτων εξ όστρέων καί: χαραμε.Ιων,

ρίνου Φαλιέρου ξανθή γυνή όμοιάζουσα πρός αγίαν τοΰ Τισιανοΰ, λικνίζει ώ-

αίθίοπες. ’Εν γωνίγ τινί τ^ς εκκλησίας Γερμανός ζωγράφος άπό ημερών εκεί

ραϊον ξανθόν βρέφος έν ταϊς άγκάλαις της. "Ολαι αί γέφυραι, ό'λαι αί διώρυ?

στησας το έργαστηριόν του άποπερατοΐ άσΰχως εικόνα, καί κΰω.ν άκολουθη-

μας τό πλήθος εκείνο εκβάλει φωνήν Ολιβεράν διότι έλακτίσθη.

μουσικαΐ, ών η έτερα η αστική καλούμενη· μ.ουσικη, είναι κατά πάντα έξαί-.

ρετος. ϊΐέριξ έμπροσθεν καί ό'πισθεν της νεκροφόρου λέμβου έκατοστυες ολαι

τίου γνώμην, διέρχονται μειδιώσαι το προκλητικόν εκείνο μειδίαμα τό όποιον

χέως μόλις θέληση τις νά τάς συλλάβγ.

οί κώδωνες όλων τών

εκκλησιών τΐΐς Βενετίας. Τό φέρετρου μετηνέχθη είς την άναμένούσάν αυτήν,

ιερέων χοροί ψάλλουσι την νεκρώσιμαν ακολουθίαν οί. κάτοικοι, τ^ς Βενετίας,

■χειρών . τοΰ ξένου καί άνέρχονται
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γες είναι κατάμεστοι θεατών.Ή Z’ijwpa τοΰ 'Ριάάιου παριστΧ ιδίως εξαίσιου

Οι δέ ίερεΐς

'

■ ψάλλουσι την νεκρώσιμου άκολουθίαν.
>
'Η τελετή παρατείνεται έν τί) έκκλησίγ μέχρι της 2 μ. μ. ώρας. Κατά

θέαμα. Αί μουσικαΐ παιανίζουσι λυπηρά έμβατηρια. Οί κώδωνες έξακολου-

θοΰσι κρουόμενοι πενθίμως.
Ήκολούθησα την κηδείαν μέχρι τοΰ. κοιμητηρίου,

την στιγμήν ταΰτην κίνησις έκτακτος φαίνεται πρός την Γetpvpar τώχ Ά-

δτε δ’ έπανό5λθον εις τό

ξενοδοχείου ή νύξ είχεν έπελθει. Ή μικρά πλατεία, ά κατ’ εξοχήν καλούμε
*

χύρωτ. Ή πένθιμος
έφθασεν.. .
. .
'Η γόνδολα αυ.τη είναι μεγάλη καί πλατεία λέμβος, ην ·η εταιρία τών

νη Piazzetta έξηφανίζετο έν τη σκιμ, μόλις δέ διεκρίνοντο έτι. ώς φάσμα-'
τα οί δυο αυτής κίονες οί φέροντες τον άγιον Θεόδωρον καί τόν λέοντα τοΰ

.κηδειών.τ^ς Βενετίας διεσκέόασεν. επί τνί περι,στάσει. τα.ύτ'/j. διά μεγάλων

,αγίου Μάρκου. Τελευταία άκτίς της ημέρας έπαιζεν ετι έπι τοΰ ροδόχρού

επίχρυσων άγάλμ.άτων, διά χρυσών νεκρικών λυχνιών καί δ,ίά μελανών πα

- μαρμάρου τοΰ δουκικου παλατιού. Μοί έφαίνετο έτι έπαναβλέπω την άρχαίαν

ραπετασμάτων μετά παρυφών κεχρυσωμενών. Τέσσαρες. κωπηλάται μελανά

Βενετίαν,, την Βενετίαν τών Δογών καί τοΰ συμ-βουλίου τών Δέκα.

ένδεδυμ.ένοί κινοϋσΐ την λέμβον. "Έμπροσθεν ·δ’ΐσταται ό επί τών κηδειών

Γόνδολα

διηρχετο την στιγμήν εκείνην ΰπό την T'scpvpa.r τώκ -Σΐ&ταγιι&τ' μοί έφάνή

υπάλληλος φέρων ερυθρόν ώσπερ καρδιναλίου ένδυμ.α καί πίλον, ελεεινόν δυσ

δτι μεταφέρει μακράν πρός την ’Ορφατήτ Άιώρνγα τό πτώμα πολιτικού δε- .

ανάλογον . καί πρός την λοιπήν στολήν καί πρός την περίστασιν; Τό ερυθρόν

σμίου, κρυφά θανατωθέντος. Αίφνης ό γονδολιέρος ηρξατο αδων άσμα . . .

τοΰ υπάλληλου τούτου χρώμα είναι τό μόνον ΰπολειπόμενον έκ της άρχάίάς

Ο?μ.οι! τό άσμα ητο η χόρη ’’χίγγώ.ϊ).

παραδόσεως, καθ’ $ν τό.ερυθρόν ίν έν Βενετίρρ τό χρώμα τοΰ πένθους. Έπει-,
δη αί γόνδολαΐ: αί μέταφέρουσαι τούς ζώντας. νίσαν μέλαινα κατ’ άπόφασιν

ΑΦΡΟΦΟΡΟΣ Ο ΑΦΡΩΔΗ^

της Γερουσίας, ίίτο φυσικόν αί γόνδολαι τών νεκρών νά ?)ναι έρυθραί. Σήμε

ρον ό'μως ερυθρός έμεινε μόνος ό υπάλληλος,
τούς νεκρούς εις τό κοιμητηρίου

η δέ γόνδολα ·η μεταφέρουσα

Τάς -ημέρας ταΰτας ύτε τά κάλλη ,.της έξοχες προκαλούσι τούς πάντας

τοΰ άγιου Μιχαήλ είναι μέλαινα ώς καί

η,μεταφέρουσα. τούς έραστάς' εΐς τό Άίδον.

. : .

νά κατάλιπώσί τών πόλεων τόν μονότονον βίθν? θά παρατηρησωσιν. οί άνά .
fc

e
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τούς Αγρούς πλανώμενοι λευκόν αφρόν επί τών θάμνων καί τών" δενδρυλλίων, .·-·'■·.

σχηματίζεται κενόν, έν ω τό έ'ντομον μένει εν ξηρω καί κινείται έλευθέρως-

άφρόν, 8ν ό λαός Αποκαλεϊ κατά τόπους φειίσμά τον βατράχοιι

Τό δέρμα δ’ άλλάσσουσιν αί νυμφαι· σχιζόμενου πρώτον μεν του επί της κεφα

<ρτώγΐιά τήέ ";·

λές,, εϊτα δέ τοϋ έπΐ τοϋ θώρακος..

άγο/ζεως.'-Αν παραμερίση τις τόν άφρόν. τοϋτόν θά παράτηρήση όποκάτώ αΰ-

Τό φθινόπωρον αί θήλειαι του άφροφόρου είναι μεσταί ώών’ είναι δέ τόσω

του μικρόν σκώληκα έξ ίχοντα πόδκς, χρώματος πρασίνου και ύπό τν,ν κοι

βαρεΐαι, ώστε μόλις δόνανται νά πηδώσιν ή νά ίπτανται, οί άρρενες τουναν

λίαν κίτρινου. 'Ο σκώληξ ούτος είναι ό του εντόμου τοϋ κληθέντος
'

ί

ό Αγγπόδψ;· (aphrophora spumaria), υπό δέ τοϋ .Λινναίου τίττιζ ό άψρώβήζ'

τίον πηδώσι καταπληκτικά πηδήματα . πολλάκις δύο. μέτρων.. Εΐναι δυσκοΑ

(cicada spumaria).

λώτατον νά συλληφθώσιν, ό δέ φυσιοδύφης Σβάμμερδαμ ώνόμασεν αύτάς έ

Ό Αφροφόρος ζΐ] έν τώ άφρώ μεχρισοΐί» τέλειον

νεκα τών πηδημάτων τιαν^χρί^α^Ψν^ονς.

έ’ντομον γενόμενο:, άπο-

* .* Μ.

κτήση πτερά, τόν Αφρόν δέ τούτον παράγει αυτός καθ’ εαυτόν. Πρόφυλάττε-

ται δ’ ούτω ού μόνον κατά της θέρμης του ήλίου, Αλλά. καί κατά των προσβολών των σαρκοφάγων εντόμων

:καί

ιδίως των Αραχνών, εΐ καί τινα τών

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

δμενοπτέρων εντόκων γινώσκουσιν, άπομακρύνοντα τόν Αφρόν, νά έπιπίπτωσί.
κατά τών μικρών τούτων σκωλήκων.
'Ο σκώληξ τοϋ άφροφόρου ϋίν δύναται νά ζήσηπολύ έξω τοϋ παραδόξου

ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΛΚΡΟΠΟΑΙΝ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ *

τούτου περικαλύμματος" πειράματα γενόμενα κατέδειξαν ότι τό σώμα αΰτοϋ
άμα Αποσυρθέν

.

άρχεται έλαττούμενον κατ’ ό’γκον καί το δυστυχές εντόμον

τειχίσματος Σερπετζέ τοϋ εις εύρύν προμαχώνα

θνήσκει ώς ό έκ της θαλάσσης άνασυρθείς ιχθύς.

' Ό Σουηδός-φυσιοδύφης Γέερ, ήθέλησέ νά
να μάθ-ρ

πώς τά έντομα ταϋτα

,.

Ρ

Γ

έκ.τοϋ μέσου τοϋ αφρόΰ του, τό έκαθάρισε καλώς διά πτερού καί τό έθεσεν

τό Άσκληπιεϊον παλαιοτέρων τε καί νεωτέρων κτισμ.άτων, Ακώλυτον έχο-

κοπέντος,
τό όποιον ένέθεσεν εντός
%»

μεν την θαυμασίαν θέαν τής πεδιάδος, τών λόφων, της φαληρικής αμαξιτοί),

επί νεαρού κλάδου αιγοκλήματος νεωστί

υδατος διά να διατηρή την δροσερότημά του. Κατόπιν διά του μικροσκοπίου

τής θαλάσσης καί τών νήσων, διότι έκρημνίσθη μέχρι τής ύπέο τάς Αψίδας

παρετήρησε τά έξής ώς ό ίδιος διηγείται. «Κατ’ άρχάς

τό έ’ντομον ευρίσκει

ζώνης τό οχυρωματικόν στεφάνωμα τοϋ Αρχαιότερου τοίχου. Καί οίίτω» μετά

του ..κλάδου έν τω οποίοι ενθέτει τό άκρον τής προβοσκί-

τόσα άλλα., μνημεία τής άπό τοϋ πέμ,πτου μ.έχρι τής αρχής του σήμερον

κατάλληλον μέρος

δος του

αίώνος μεσολαβησάσης βαρβαρότητος,· Αληθείς λειψανοθήκας τής Αρχαίας

και έκμυζ^: τόν χυμόν αυτού. Άποσυρων κατόπιν την προβοσκίδα

ιστορίας καί τέχνης,

τοποθετείται επί τίνος φύλλου" έκεϊ δέ μετά τινας κινήσεις της κοιλίας ταυ ;

έξέλιπε τέλος καί τό βαρβαρικόν άθροισμα λίθων και

οαέ~
πάνταχόθεν, βλέπει τις έξερχοι

θραυσμάτων ελληνικών μνημείων τό τειχίζον τόν υπό τοϋ ενετού μηχανικοί)

νην έκ του όπισθεν τοϋ σιόματός του μικράν φυσαλίδα υγρού, ητις διολισθαί

Ούερνέδα. recinto basso έπιστημονικώτερον καλούμενου Σερπενζέν’ ό δέ μελε

ήν Αναβιβάζει, καταβιβάζει καί στρέφει

διά του σώματός του κινούμενου. Άρχίζουσιν έκ νέου αί αύταί κινήσεις

τών τών ’Αθηνών, την τοπογραφίαν, μόνον επί τών Από τής ΙΖ' έκατονταε-

καί ιδού δεύτερα φυσαλίς τοποθετείται παρά τήν πρώτην καί ούτως έξακο-

τηρίδος μέχρι τής σήμερον εικόνων τής νοτίας πλευράς τής Άκροπόλεως καί

λουθοϋσιν άί κινήσεις καί εξέρχονται .αϊ φυσαλίδες καί τοποθετούνται παρ’ .

τών προ τής κατεδαφίσεως φωτογραφημάτων, δύναται νΰννά ΐδη αυτόν.

νει

' ,

περικλείοντας ολον τόν με

ταξύ τών δυο θεάτρων τής. νοτιάς, κλιτύος τής Άκροπόλεως χώρον, νϋν δ! Από
τοϋ .εδάφους, έφ’ ου Αλλεπάλληλα κεΐνται τά άνασκαφέντα ερείπια τών περί

. παράγουσι τόν Αφρόν και τό κατώρθωσε'κκτά τόν εξής τρόπον. Άπέσυρεν έν

■

Άπό δεκαπέντε περίπου ήμερων ήρξατο —ή’κατεδάφισις τοϋ τουρκικού προ-

άλλήλας πρός τό έμπροσθεν

/
μέρος,

τού."Ολαΐ αυται αί φυσαλίδές

•/
μένει

χυμός έν τω σώματι αυ

, Έξεσφηκωθησαν δ’ άπό του τείχους πλήθος λίθων άνηκόντων εις τά εγγύς

συνηνωμέναι άποτελοϋσι λεπτόν λευκότατον

Αρχαία οικοδομήματα, κυρίως μέν· Αρχιτεκτονικά τμήματα αυτών,επιστύλια,

έν δσω

άφρον, ού τά πωρώδες κρατεί τόν Αέρα κεκλεισμένον

έν ταΐς φυσαλίσι καί

εμποδίζει την διάλυσίντου. ’Εάν ό χυμός 8ν τό έντομον έμύζησεν έκ τόύ φυ
τού εξαντληθώ πριν ή καλυφθώ ΰπό Αρκετού Αφροϋ,

Αρχίζει νά μυζ^; εκ νέου

μέχρις ού Απόκτηση νέον άφρόν οςτις ένοϋται μετά τοϋ πρώτου.

'

Έν τφ άφρφ τούτοϋ οί σκώλήκες τοϋ Αφροφόρου

τελοΰσι πάσας τάς με-

... ταμορφώσςις των’αί νυμφαι άλλάσσουσι τό δέρμα εντός τόϋ .. Αφροϋ, εχουσί δέ

. τήν τέχνην. νά..έξατμίζώσι-τον έγγίζοντα. τό,σώμά-τών;;άφρόν,: ούτως

χ;

k.

στυλοβάται, κίονες, κιονόκρανα ιωνικά,

προχθές δε. καί κάλαθος κορινθιακός,

πλουσιώτατος". έπειτα δέ καί θραύσματα αγαλμάτων καί Αναγλύφων ώς επί
τό πολύ άμορφα. καί

ικανά λείψανα έπιγραφών,

έν αΐς καί Αξιόν λόγου,

τμήμα δραματικής διδασκαλίας κατατεθέν έν τώ προαυλίφ. τής.Άκροπόλεως,

πλησίον τής έκεϊ κατακειμένης

δεκάδος περίπου, παραπλήσιων τεμαχίων

* Αημοσιεδεται ίν τ<5 ς' τεύχιι τοί> Βελτίον τής ίλληνικης Αλληλογραφίας,,
εόμενιΰς 81 ίδόθη-ήμΐν όπό τοϋ διενίϊνντοό της Γαλλικής Σχολής κ. Ά. Αουμόν-

.
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τής

πολλϋϋ έλκυούσης την έμβριθή ..μέλέτην. τοϋ γραμματέως'

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ

/■

ληνικής άρχαιολογιχής εταιρίας άάΙ:>σως όδχϊ.· άνεπιδέκτΟυ^υναρμογής^ -„■Κζ< ταότά μέν εις μνημόσυνου τοΰ τουρκικούτείχους καί δηλωσιν. της έξ

,

. αύτοϋ Αρχαιολογικής συγκομιδής.
.: Έν δέ τώ ένδον χώρω συνετελέσθη σχεδόν τό σύνολον

ΔΩΔΩΝΗ
.

τής άνασκαφης,

*3

I
L
ih
l·
£

έναπολειφθησών μικρώντινων μόνον ένθα και ένθα ερευνών Οικ σκαφής χω

μάτων ή δι’άποσυνθέσεως μεταγενεστέρων κτ.ισμάτων,. έν οΐς καί,ή μεγά
λη θολωτή ξηρότατη δέ δεξαμενή,

ή προ της καθόδου των χωμάτων προς,

δυσμάς καί παρά.τον της ίφηαψ; opor κείμενη,ής. μέχρι τοΰδε μόνη ή Ανα

τολική ήνοίχθη πλευρά.
.’Αλλά πέραν τοϋ,παρά;την κρήνην όνομασθεΐσάν τοΰ Ασκληπιού,

■ ..

άρ-

.

ούτε ίχνος τοιουτου τινός ' κτίσματος εόρεθη, *

σιν πλέον τών 20000 τετραγ. μέτρων καί βάθος 2?> 50 επόίησεν έν Ή-

~
1 8 περίπου

τείνομένη Από τοΰ Μ Α πρός το ΒΔ έχει μήκος

12 σχεδόν χιλιομέτρων καί

πλάτος 700. μέτρων κατά μέσον ορόν.

λευταίφ τεύχει του ’ΛθηταΙον (τόμ. Ε' σ. 522) δημοσιευθεΐσα ύπ’ Αριθ. 6

επιγραφή, ή μετά της ύπερκειμένης είκόνος άνάγουσα την ήμετέοαν μνημην

σειρ^ς τών λόφων τών χωριζόντων άύτην άπο της κοιλάδας τών Ίωαννίνων
Σχηματίζει είδος ακρωτηρίου, κεϊνται τάέρείπιαμικρζςπόλεως·ϊ) άκροπό-

6ίς την Τροιζηνα καί τόν πατέρα του Ιππολύτου, ήν έν. τοίχφ ένωκοδομη-

λεώς, θεάτρου καί ΐέροϋ. περιβόλου.

Έπί λόφου οστις άποσπώμενος

·.

τη'ς~

:·.

-

ίΐ πόλις, κείμενη επί .τ·7;ς κορυφής' τοϋ ακρωτηρίου τούτου εις όψός 1 5

προσδοκωμένων,.

έως 20 μέτρων άνω τ$ίς πεδιάδας, έ'χει Οχημα ομοίάζον σχεδόν προς τό τέ-

αντί βραχέος κΑν, θεμελίου αυτών ίχνος, άπεκαλύφθησαν πρός μέν,τφ βράχω

ταρτον κυκλου. Αί δύο πλευρά- τ·θς γωνίας από Α πρός Μ καί άπό Α πρός

δύο ξηρά κεραμοτειχή φρεάτια, -άπωτέρω δ έ πρός νότον aaUv-έδάφει κα-

Β έ'χουσι μ^κος, ί μέν πρώτη 198Η η δέ δευτέρα 168ρ· Τό τόξον, δέ, όπερ

τωτέριρ, άλλόκοτόν τι πλίνθων οπτών κτίσμα μετ’επικλινών δυο οχετών,

έκτείνεται .πρός τό ΜΔ

λέίψάνον πιθανώς άδηλου τινός εργαστηρίου.
,·
Ώλην, καί περ ούχΐ γενναία ή έν τη θέσει ταύτη άνκσκαφή, όμως παρε-

χυρουται ύπό επτά πύργων. Τά τείχη, άτινα περικυκλοϋσι την πόλιν, είσίν

σχεν ήμΐν βορειοδυτ-.κώς, παρά την άνάβασιν τοϋ πρός την είσοδον της Άκρο·

τασις αύτ-Zc. διατεμνομένη ύπό Έλλ. τοίχων, οΐτινές' μόλις, φθάνουσι σημέ- .

πόλεως βράχου λείψανον άρχαιοτάτου περιβόλου, ' γωνίαν πολυγωνίου ^κατα

ρον μέχρι τίίς έπιφανείας, διαιρείται εις πλεϊστα τεμάχια άνηκοντα κατάπάσαν πιθανότητα εις άρχαίας κατοικίας. Μικρά τις δεξαμενή λελαξευμέ^ ■

πρός ανατολές καί σαφώς οξτω δεικνύουσανότι.τό ένθεν αυτής ην^περιοο-

if

τής άντιθέτως άνεωγμένης καί

λεως, έχουσα^πλάτος 4?· έκειτο έπί τ-ης ΒΑ πλευράς

^σχηματισμένης υπό τε τής' μεσημβρινοδυτικής άκρας τοϋ περίβολου του

τερωΟεν υΐτά άυο

ττύ^γων. ■

καί ώχυροϋτο έκα-

.·

Προς τά ΜΔ τ.-ης πόλεως κεϊται τό θέατρον, .trόπερ δν έκ τών μεγκλειτέρων .

καί μεγάλου πολυγωνίου λίθου προσκείμενου τή ακρζ ταυτνι

δυτικως καί κατά παρέκτασιν,—άρά γε π«ς ό&τος ό χώρος έαά/wro»· απο-

Mptfo&r

και των κκλλιον διατηρούμενων 'Ελληνικών θεάτρων εδράζεται μέν έπί τοϋ

ή μήπως ή επί τής· έπιφανείας τοΰ έδάφους περαιτέρω, έν .

βουνου^κατά την γενικήν σχεδόν συνήθειαν παρά τοϊς ··Έλληίίίν, ύποσΐηρί-

τώ μέσφ περίπου τοΰ χώρου τούτου φάινομένη ισόπεδος και παράλληλος

ζεται δέ εκατέρωθεν ύπό Ισχυρών τειχωμάτων, Συγκειμένων

σειρά μεγάλων.λίθων ete/rcr etc δόο ΛβρίΕόΛΰυς rfr εχτασιν τηύτην;

μέγάλων λίθων, οΐτινες άνευ άσβεστου ή -άλλου μίγματος συναρμόζονται μετά

>

τετράγωνον

πολλής τής ^τέχνης. Ή ίκτασις. τοϋ ήμικυκλίομ;έπί μέΐ :ΐήςύ&ρύφής ΐοϋπόί-

Τοΰτο άδηλον, τόγε νϋν.έχον..

λου του θέατρου είναι 188? 50,

.·'-·'·? Έν Άθήνσις, τη <4(23 Mat ου -1877.

■

νη -εν μερει εντός τοΰ βράχου, είναι τό μόνον οικοδόμημα όπέρ διάκρίνεται
μεταξύ τ·η.ς μονοτόνου έπαναληψεως τών τοίχων. Ή μόνη δέ πύλη της πο-

λός'ίεροϋ, :π-* Άλλ’άρά γε, πάς· ό χώρος ό μεταξύ της γωνίας ταυτης και

Ασκληπιείου

καί πρός τό ΒΔ, έχει ολικά,ν έ'κτασιν 325? καί ό·

Ελληνικές κατασκευές καί έχουσι πάχος 3? 25 έως 5? 80., "Ολη δέ η'έκ-

σκευής προσιρκουομημένην τή πρός μεσημβρίαν εξοχή, του βράχου ^αινούσαν

τϊίς διαγωνίως απέναντι .κείμενης έτέρας,

■

πείρω, άνακαλύψάς τά έρείπικ τής πάλαιάς Δωδώνης καί μάλιστα . τόν

πεφημισμένον ναόν αυτής.

άλλ’οΰτε γλυφή τις ή γραφή άναμιμνήσκουσά πως-αυτά- διότι-ή εν τω τε-

τρον. ’Αντί δέ. τών ιστορούμενων καί διά τούτο εύλόγως

......

25 Μαρτίου (6 ’Απριλίου) της Ακαδημίας τών επιγραφών καί των γραμμά-'

των ό ·/.. Κ. Καραπανος περί τών άνασζαφών άςέπΐ έξ μήνας καί εις έκτα-

χιλιόμετρων έν τω μέσω σχεδόν τής κοιλάδας τής Τσαρακοβίτσας, ή'τις έκ-

μένη παρά τό Σπήλαιον τό νομιζόμενον τοϋ Κάλω καί τό Διονυσιακόν θεα-

'

της 'ΕΜηγιχης ά^ογρα^ας έ~

’fiv τφ τελευταίω τεύχει τοϋ

δημόσιέύθη ή έ'κθεσιζ ήν άνέγνωσδν τν Παρισίοις κατά την συνέδρίάσιν τής

Ί1 θέσις αίίτη κεϊται ΜΔ τών Ίωαννίνων καί έίς άπόστασιν

χαίου μεγαλολίθου περιβόλου, εκεί ένθα προσεδοκώμεν την Αποκάλυψή των
μετά τό.’Ασκληπιείου ιερών,
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επί/δε τής· επιφάνειας 80? 45 .

Τό ύψος

δ’ αύτοϋ κατά λοξήν διεύθυνσιν είναι 45?, διαιρείται δέ ύπό στοάς είς δύο '

5. ΔΡΑΓΟΪΜΗΖ,

άνισα. μέρη ών τό άνώτερον εχει μόλ.; τό ήμισυ ύψος τοϋ κατωτέρου.

[·,

Αί

?
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

βαθμίδες τοΰ κοίλου κατά: τήν-. ,ύπόθεσιν τοΰ; κ. Καραπάνου

θά ήνε 49.

λ’.'. ‘Έξω τοΰ τεμένους, καί ΜΑ αύτοΰ υπάρχειοίκοδόμ.ημκ παραλληλόγραμ- ·.

Τοίχος σχήματος ήμεκυκλίου χωρίζει τό ζοΐλον άπό τής ορχήστρα;καί έν
μέν :τ·/ί δυτική άκρςι τής σκηνές εύρέθή υπόγειον

379

μον μήκους ·144(
*
καί πλάτους 13 μ 5θ, όδτινος τά τείχη, Ελληνικής όντα

:

στρογγυλόν π.λακόστρωτον

κατασκευής, μόλις φθκνουσι μέχρι τής επιφάνειας τοΰ εδάφους, , Τό οικοδό

■ δώμ.άτιον κείμενον εις βάθος ίΟΡ- υπό την σημερινήν επιφάνειαν,έν δετή ανα

μημα τοϋτο. ήδύνατο έκ του σχήματός, του νά θεωρηθή ώς χρησίμευαν εις

τολικό) τά ερείπια αρχαίας ..πύλης κείμενης έπί τοΰ τοίχου,

δστις έχώριζέ.

Ναίονς άγωνάς, οΐτινες έτελοΰντο έν Δωδώνγ πρός τιμήν τοΰ Να'ίόυ dioc καί

τήν - σκηνήν. τοΰ παρασκηνίου,. είσί δέ ταϋτά καλώς κατειργασμένα καί άνή-

τής κ/ιώκγς’ άλλα τό σμικρόν τής αποστάσεως ήτις υπάρχει μεταξύ αύτοΰ

κουσινείς 'Ελληνικήν εποχήν. Τέσ.σαρες κίονες ’Ιώνικοΰ ρυθμοΰ κοσμοΰσιν εκα

καί τοΰ-τοίχου τοΰ τεμένους, καί ή παρακώλυσις, άίτις. ήθελε προελθεί έκ

τέρωθεν τάς παρασπάδας αυτής.
'Ο ιερός περίβολος κείμενος προς Α τοΰ-θεάτρου καί. ΜΑ της πόλεωςδιαι

τούτου εις τάς κινήσεις των τε παλαιστών και των θεατών, καθιστ^ πιθα-

ρείται εις τόν ιδίως περίβολον τοΰ ναού καί εις τό τέμενος. Καί. δ μέν περί-,

και έχρησίμευεν εΐ'ς τινας θρησκευτικές τελετές.

νωτέρκν τήν ύπόθεσιν οτι τό οικοδόμημα, τοϋτο άνήκε μάλλον,εις τούς ναούς

βαλός του ναοϋ έχων μήκος■ μέν 200Ρ·, πλάτος δ’ 90ΐΛ έχει τρία κτίρια τόν

ναόν τοΰ Διάς, έχοντα μήκος 40^ καί

πλάτος 20μ>50,

Καί ταΰτα μέν έν συνάψει περί των υπό τοΰ κ. Καραπάνου άνακαλυφθέν
*

οστις.βράδυτερον

[ζετεποιήθη εις χριστιανικήν εκκλησίαν , και έν ώ δϊακρίνεται

των ερειπίων τής Δωδώνης’ τελευτώντες δέ παρατίθεμεν σύντομον κατάλο

ή ,θέσις τοΰ

γον τών έν. τοϊς έρ'ειπίοις εΰρεθέντων διαφόρων Αντικειμένων.

προνάου του ιδίως ναού καί τοΰ όπισθοδόμου καί δύο άλλα, κτίρια, ών τό μέν

τετράγωνον σχεδόν (19?i 50 επί 18!
)
*
10, μέτρων,

.

Τά έξ ορειχάλκου καί χαλκοΟ αναθήματα καί άλλα τεμάχιά είσι τά σπου
δαιότερα καί πολυκρίθμότερα. Διαιρούνται δέ εις τάς εξής κατηγορίας·..

κείμενον ΜΑ τοΰ ναοΰ εις άπόστασιν

περιέχει δυο ορθογώνια, δωμάτια καί. τρεις . διαδρόμους, τό δέ

άπέχον τοΰ δευτέρου 48!
*

, Α' 19 όρειχάλκινα άγαλμάτια διαφόρων εποχών, ών τά πλεϊστα αρχαϊκά.:

προς Δ έχει ,σχήμα τραπεζοειδές καί έκτασιν

Β" 28 ανάγλυφα επί όρέιχαλκίνων πλακών, είκονίζοντα διαφόρους πα

-42^» 50 επί 30Ρ··έ'χει δέ καί κλίμακα τεσσάρων βαθμιδών. Τά δύο δέ τελευ

ταία ταϋτα κτίρια κατά τόν κ. Καράπάνον θά έχρησίμευον

ραστάσεις.

ώς χώρος πε- .

ριέχων τινά των προφητικών μέσων άτινα μετέχειρίζετο τό μαντεϊον τή,ς

I"

. - ■ ■

.

14 άγαλμάτια ζώων.

Λ-

. : Δ' 24 έγγεια καί έσερα άναθήματα καί τεμάχια άναθημάτων, φέροντα

άναθηματικάς έπιγραφάς εις . τόν Νάϊόν Δία καί τήν Διώνην καί έν εις τήν

Δωδώνης.
Τό δέ τέμενος κεϊται 4μ περίπου χθαμαλώτερον καί ΜΑ. τοΰ περιβόλου

Άφροδίτην.

πλάτος δέ 105^ καί περιέχει κτίρια "Ελλη

Ε' 38 έπιγρκφαί καί τεμάχια,επιγραφών επί όρέιχαλκίνων καί χαλκών

νικής τέχνης διάφορα, έκ των. άνακαλυφθέντων δ1 αναθημάτων καί τίνος μι

πλακών^ περιέχουσαι εύχάς άπονομάς προξενιάς καί άλλων τιμών, άπελευ-

κρού τροχού εχοντος επιγραφήν Αναθηματικήν είς την Άφροδςτην δείκνυται

Οερώσεις δούλων κτλ.

τοΰ.ναού έχον μήκος μέν 1 10ί
*

ότι ταϋτά άπετ'έλουν τόν ναόν τής-’Αφροδίτης ήτις ειχεν ίδιον ώς γνωρίζομεν ναόν έν Δωδώνη.
Τρεις πόλαι φέρουσιν εις τό εσωτερικόν τοΰ τεμένους,

C' 84 έπιγραφαί πλήρεις ή τεθραυσμέναι επί μολυβδίνων πλακών, αϊτι-

νες περιέχουσιν ερωτήσεις καί εύχάς άπευθυνομένας εις τό μαντεϊον

τοΰ

ή μέν ΜΔ ή δέ ΒΑ

Ναΐου Διός καί τής Διώνης καί τινας απαντήσεις τοΰ μαντείου τούτου. Τών

καί ή τρίτη ΜΑ.'’Εκ τούτων .αί δύο πρώται ουδέν πςιρουσιάζουσιν έκτακτον·..

πλακών τούτων εΐσί τινες, ών- έκαστη φέρει μέχρι τριών επιγραφών διαφόρων,

Τί τελευταία όμως αποτελεί είδος προπυλαίων περικλειόμενων εκατέρωθεν

καί ενίοτε μεμακρυσμένων εποχών. Αί. έπιγραφαί δέ αύταίείσιν: ενίοτε τοι

υπό. πύργων ■ καί τοίχων Ανεξαρτήτων· τών γειτνιαζουσών οικοδομών.

ουτοτρόπως περιπεπλεγμένοι, ώστε ή άνάγνωσίς των καθίσταται σχεδόν
αδύνατος. Μέχρι σήμερον, δεν κατώρθωσα να άναγνώσω πλείονας τών τρικ-

'του τεμένους, εις βάθος 0-t
*·:

κτιρίων, έξ ών ή πρώτη

Εντός

7 5 μ.έχρις 1μ-50, εύρέθησαν δύο σειραί μικρών

ή 'καί κυραοτέρα, κεϊται έμπροσθεν τοΰ ναοΰ τής

σύγκειται έκ 1.6 μικρών κτιρίων, ορθογωνίου σχήματος.

' -

<

- ■ Περιξ των μικρών τούτων κτιρίών καί πρό πάντων των τής πρώτης σει- -

.,ς-,

Ζ' 96 τεμάχια στεφάνων καί πλακών, όρέιχαλκίνων καί χαλκών, χρησι-

μέυσασών πρός- κόσμήσίν θωράκων,
θημάτων.

ράς, εύρέθη μέγας αριθμός τεμαχίων, έξ αγγείων, 'άγαλματίων καί άλλων

αγγείων, 'τριπόδων καί άλλων ανα

·

■·.·.■.,■·..

Η' 39 μικροί τρίποδες καί τεμάχια τριπόδων καί λυχνιών. ,

Αντικειμένων εξ ορειχάλκου, χαλκοΰ και σιδήρου, πολλά τεμάχιά επιγραφών

.

επί πλακών όρέιχαλκίνων καί χαλκών, καί τινες έπ.ιγραφάί επί μολυβδίνώά

.;

: έλασμ-άτων. -.

. , ,

κοντά πέντε έξ αυτών.

’Αφροδίτης καί σύγκειται έξ 25 κτιρίων διαφόρων σχημάτων, ή δέ δεύτερα

■

Θ' 12.8 ,άγγεϊα διάφορα, φιάλα.ι καί, τμ.ήμάτα- άγγείων ·κάί φιαλών.

184 λάβάί άγγείων ίδιαφόρων μορφών.

,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
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ΙΑ'102 διάφορα Αντικείμεναχρήσιμα- προς ενδυμασίανκαι στολισμών, .
ώς π. χ. πόρπκι, βραχιόνια, δακτόλια κτλ.

κόΐλον, ή έ-πιγραφή δέ άΰτη ήτο. προωρισμένή νά έπιτιθ0άς·,'·έπΐ τών άόλ-

:

,

λυρϊακών φυραμάτων,

IP/ 14 Αντικείμενα, άνήκοντα εις ιππείς καί εις ίππους, ώς πτερνιστή

έν δσω ταϋτα: εΰρίσκ-ο.ντο ξτι εις ύγ.ράν κατάστασιν,

«περ έπειτα ξήραι.νόμενα έπωλοϋντο

εις τά .φαρμακεμπορεΐα των 'Ρήμων.

ΙΙρός τοϋτο έχρησίμευεν ή σφραγίς αυτή. Φαίνεται δ’ότι αί τοιαΰται σφρα-

ρες, χαλινοί κτλ.
■ 1Γ 33 τεμάχια διαφόρων αντικειμένων .εξοπλισμού, ώς περικεφαλαιών,
βελών κτλ.
_■ ΙΔ' 27 τεμάχια διαφόρων εργαλείων,

384

γίδες' εινε κελτικής έφευρέσεως. : Ό Κ. Robert τουλάχιστον διατείνεται ή

μάλλον άποδεικνυει οτι αί πλεΐσται τών μέχρι τοϋδε ε.όρεθεισών, α’ίτινες είνέ
ώς μαχαιρών, ύαλίδων,

δων κτλ.

.

γραφί-.

είκοσιεννέα, ώς εί'πομεν, προέρχονται έκ τής Γαλατίας ή έκ τών παριστρίων

.

'

. γαλατικών σταθμών. . ’Επί τής μιας, μεγάλης πλευράς ή επιγραφή τής ήμε-

ΙΕ' 46 Αντικείμενα χρησιμεύοντα πιθανώς εις θρησκευτικά; τινας τελε-·

τέρας σφραγΐδος λέγει
*
CASS I) IVCVNDI DIALEPIDOS AD ASPRI-

■τάς, ώς π. χ. υποστηρίγματα. θυμιατηρίων, μίκράί θήκαι, μικροί Αναθημα

TVDINE'S}; έπί τής άλλης
*

τικοί πελέκεις κτλ.
IT' 1 00 τμήματα Αγαλμάτων διαφόρου μεγέθους καί Αγαλματίων ζώων.

PETVS OCV(LORVM),
(ίσως, rosmarini,

JZ' 110 τεμάχια διαφόρων Αντικειμένων, ώς π. χ. κλείθρων, αγκίστρων,

_■

CASS1 ITCVND1 DIASMVRNES ADJN-

έπί δέ τών

δυο μακρών πλευρών FLOS ROM

SpoJt^arov}.

Τό όνομα τοϋ οφθαλμιάτρου, Jucundns, εΐνε όνομα δουλικόν, Αλλ’ώς γνω

στόν παρά ‘Ρωμαίοις οΐ δούλοι μόνον καί οί απελεύθεροι μετήρχόντο την ια

ήλων κτλ.
. .
Έκ σιδήρου εύρέθησαν 37 λόγχαι διαφόρου μεγέθους καί σχήματος, 4 τε

τρικήν τέχνην.; 'Ως προς τάς λέξεις dialepidos diasmyrnes, 'αύται εΐνε ήδη

μάχια ξίφους, 1 δακτύλιος καί τινα τεμάχια διαφόρων εργαλείων, ώς γρα

γνω.σται ώς δηλόυσαι φάρμακα τών οφθαλμών,

φίδων,-στλεγγίδων, μαχαιρών, ψαλίδων, βελονών κτλ. .

γος διότι έσχηματίσθησ.αν έκ τής έλλ. διά προθέσεως μέ τήν γενικήν τοϋ

Έκ χρυσοΰ καϊ αργύρου, ώς καί έξ οπτής γής, μαρμάρου καί Αλλων υλών,

Ή γένεσις των εΐνε περίερ

ονόματος τοϋ κυριωτάτου στοιχείου τοϋ φαρμάκου
*

διά deitiSoc (φάρμακον

κατασκευαζόμενον διά λεπίδας, διά ρινισμάτων) καί δίά σμύρνης (φάρμακον

εύρεθησαν όλίγιστα Αντικείμενα καί ταϋτα ασήμαντα.
j Εύρέθησαν προσέτι 662 νομίσματα, διάφορα, ών τά 14 Αργυρά καί 64Β

■διά σμύρνης: κατασκευαζόμενον)’ όμοιάζουσι λοιπόν περίπου . τά δυο ταϋτα

.όρειχάλκινα. Διαιρούνται δέ ταϋτα εις τάς εξής κατηγορίας
*

ονόματα πρός την συνθέσω, ήν έκαμον οί νεότεροι έν τφ diapasson (= διά

. 288 νομίσματα Ηπείρου καί διαφόρων’Ηπειρωτικών χωρών,

ών τά τρία

πασών). Σημειόϋμεν έν τέλει ότι αί aspritudines καί οι inpetus εϊνε Ασθε

Αργυρή.
82 διαφόρων πόλεων καί χωρών τής 'Ελλάδος, ών τά πέντε Αργυροί..

νεί at τών οφθαλμών καθ’ολου μέν εύχερώς κατανοοόμεναι (τραχύτητες και

:. ■ 9.0 διαφόρων βασιλεών και πόλεων τής Μακεδονίας-, ών τά τρία άργυρΑ.

ρου καί έπιστήμονικώτερον (όρισμένην τινά τών οφθαλμών Ασθένειαν, διότι, ό

φλογώσεις),

άγνωστον όμως Αν αί λέξεις αίται προσδιορίζωσι καί ειδικότε

ήμέτερός Ίουκοϋνδός δυνατόν νά μή ήνε άλλο, τι ή εμπειρικός τις ή κάί αγύρ

60 /Ρωμαϊκά, ών τά τρία άργυρΑ.

της, Όπωςδήποτε τό μικρόν τούτο μνημεΐον πόρρω

>

142 δλως έφθαρμένα.

Απέχει άπό τοϋ νά ήνέ

λόγου Ανάξιον καί μάλιστα,, επειδή τόσον ολίγα εΐνε τά σωζόμενα γαλατικά

ΡΩΜΑίΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

μνημεία, Αν καί αφ’ οτου οί ‘Ρωμ.αϊοι έγενοντο κύριοι τής Γαλατίας όγαλλορωμαϊκός πολιτισμός άνεπτόχθη καί έκραταιώθη καί έπέδρασε καί επί ομό

ίΦΡΑΓΙί ΓΑΛΛΟ ΡΩΜΑΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ. Ό Κ. Ρ. Charles.Robert εταί

ρων λαών οχι ολίγον. Διακοσίας πόλεις, καθ’ z λέγει ό’Ιουδαίος Ίωσηπος,

ρος τΰϋ τής.Γαλλίας Ινστιτούτου έδημοσίευσεν έν τοΐς αύτοϋ .άρχαιοΛαγΐχοΙ<ί

ειχεν ή Γαλατία κατά τόν

μ. X. αιώνα·, Ό βουλό.ιενος νά ί’δη καϊ εικό

χαΐ ίστορικοΐς Συμμίκτοις 1 τώ 1875 σφραγίδα οφθαλμιάτρου παλαι-άν,/ητις"

νισμα τής σφραγϊδος ταυτης παραπέμπεται. (Αν δεν δΰνηται νά ΐ'δη τό βι

καί άλλαχοϋ έπειτα άνετυπωθη. Μέχρι τοϋδε είκοσι καί έννέά έν όλω το,ί-

βλίου τοϋ Ιί, Robert) κκί εις τό γαλλικόν περιοδικόν la.Mosai'que 1876 σ.56.

αϋτα μικρά μνημεία γνωρίζει ή επιστήμη. Ή περί ής τώρα πρόκειται σφραγίς εΐνε μικρόν έπίμηκες τετραγωνικόν τεμάχιον ύποπρασίνου σχιστόλιθου,

δπερ είδος τοϋ- λίθου .απαντάται πολύ έν Γάλλιο: καί μάλιστα εις τινα αυτής

ι

ΠΛΑΚΕί ΟίίΟΥΝΑί. Έν έτει

1870 Ανευρέθησαν εΐ; τά πέρϊξ τής Σε

μέρη, μήκους μέν 4-0 ΰποχιλιομέτρων, πλάτους δέ 27, πάχους δέ περίπου

βίλλης, εν Όσσούνμ, φρεϊςόρειχάλκιναι ενεπίγραφοι πλάκες, παρεμφερείς μέν

ΰπό του πάχους έχέι , πέριξ έπιγράφήν εις.

προς τάς περιλάλητους πλάκας τής Μαλάγας, περιλαμβάνουσαι δε τον κα

7. ,Τό γόρωμα τό. Αποτελούμενον

, 1 Melanges <Γ aroh^ologie el d’ histoire, Paris ,1875. ■

.-

ταστατικόν νόμον ρωμαϊκής τίνος έν τ-μ Βαιτικγί αποικίας, ήτις εκαλείτο Ge-

,τ

-

'
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nitiva Julia. Τό εύρημα ευθύς έξ:·άρχής έκρίθη ώς πολλού λόγΟύ/Αξιόν ρδιάϊΤζ.·

.. .τών δυο. Ανδρών,' δστις αναφοράν ποιείται εΐς. τούς δεκουρίωνας.>: Όί’ δεκου-

τήν καθ’ ολου ιστορίαν: τής ρωμαϊκής .αύτοκρατορίάς. άαί-—-κατί εξοχήν—διά

,. ριωνες αποφασιζουσι περίτής παραχωρήσεως ή μή τοΰ ύδατΟς

τήν ειδικήν ιστορίαν. τών νόμων, οΐτινες διεϊπον παρά 'Ρωμαίοις τά τών ά- ,

ποικιών. ■ ■
' .
*0 πεοι τά έπιγραφιζ.ά τριβών γάλλος Κ. Λέων 'Ρενιέ έζήτησε παρά τοΰ
ιδιοκτήτου. τών πλακών ,νά λάβν) γνώσιν τοΰ κειμένου, Λνα κάυ.η τάς δέουσας ■

Αρθρ. 101Ο προεδρευων τοΰ εκλογικού συλλόγου διά τάς τών Αρχόν
** 2. 
.Λ

των αρχαιρεσίας, πρεπει νά φροντίζή νά μή ανακηρύττη ώς έκλεχθέντας εΐμή
εκείνους, ών εινε. νόμιμος ή ύποψηφιότης.

.·

Αρθρ. 1 06. ’Απαγορεύεται πασα μυστική σόνάθροισις.

-έπ’ αύτοΰ μελετάς, Αλλ’ ό ιδιοκτήτης ή ρ·. ήθη τήν χάριν ταύτήν τώ Κ. ‘Ρε-

: . Τοιαυτης φυσεως· εινε τό περιεχόμενόν τών πινάκων

νιέ, Ανέθηκε δέ τήν ερμηνείαν τών πλακών: τώ καί. τάς. τής Μαλάγας πλά

συρουσι το ενδιαφέρον καί τών φιλολόγων καί τών αρχαιολόγων καί τών νο

κας διαλευκάναντι ισπανφ λογίω Κ1?. Βερλάγγςρ. Δυστυχώς τής νέας ταΰτης

μομαθών.

.·..'...

τούτων, οΐτινες έπι-

.

έργασία.ς του Κ. Βερλάγγα ολίγιστοι ήδυνήθήσαν νά λάβωσι γνώσιν,. διότι

τών όλιγίστων

ΚΟΜΜΟΔΟί ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ· Ή εΐς 'Ρώμην μετάθεσις τής καθέδρας τής ’Ι

σοφών, εις αύς έγένετο γνωστόν τό περί ου ό λόγος κείμενον, καταλέγονται

ταλικής κύβερνήσεως έσχεν ώς φυσικόν αποτέλεσμα τήν αύ'ξησιν τοΰ πληθυ

.τό. ύπόμνημα αύτοΰ έξεδόθη εις όλίγιστα Αντίτυπα- Μεταξύ

εικότως ό Μόμσεν καί ό Hiltner, οΐτινες καί παρευθύς παρεσκευάσθησαν εις

σμού τής αιωνίου πόλεως. Διά τοΰτο Ανάγκη έγένετο νά Ανοιχθώσι νέαι συ-

τό νά υπομνηματίσω σι τάς. πλάκας τής.’Οσσούνας, εύγενώς δε εκοινοποιησάν-

νοικίαΐ μάλιστα επί τοϋ Ίΐσκυλίνου, τά δέ έργα τάΰτα έδωκαν Αφορμήν εΐς

:πρό τής έκδόσεως τάς εργασίας αύτώντώ Γάλλω Κ. Καρόλφ Giraud, δστις

νέας αρχαιολογικής έρεύνας

καί Ανήνεγκε περί τούτων εις τήν’Ακαδημίαν τών Επιγραφών έν Παρισιοις. *

Αί πλάκες, εΐνε τρεις. Ή πρώτη άρχεται Από του 91 άρθρου τοΰ αποι

καί ανακαλύψεις.

Καί δή, τό παρελθόν έτος,

πλην. πολλών άλλων μ.ικροτερου· λόγου αξίων αντικειμένων, εύρέθη προτομή

ακέραια διηκο.υσα μ-εχρι μέσου του σώματος,

καθ’ & συνήθως έποίουν αύτάς

πρώτης καί φθάνει μέχρι

επι Σεπτιμιου Σεβηρου καί τών τελευταίων Άντωνίνων. Κατ’ άρχάς ένομί-

τοΰ 106 άρθρου. Ή τρίτη επαναλαμβάνει πάλιν τό κείμενον τοϋ νόμου.μετά

σθη ότι ή προτομή αυτή παριστάνει τόν'Ηρακλέα, τοΰτο δέ διότι τρία χα

κιακού νόμου, ή δεύτερα εινε έξακολούθησις τής

μακοόν χάσμα. Άν λοιπόν κατ’ Αναλογίαν ύπαλογίσωμεν οτι εξ .άρθρα . πε-

ρακτηριστικά ηράκλεια σύμβολα

ριελάμβανεν. έκάστη πλάξ, εύρίσκομεν δτι πλέον τών δεκαπεντε όμοιων πλα

δέξια: χειρί κρατεί έπ’ ώμου Ο εΐκονίζόμενος καί».τά μήλα τών 'Εσπερίδων,

κών προηγούντο. τής ήν όνομάζομεν νυν πρωτην. Τα ανευρεθε-ντα λο,ιπον εινε -

άπερ δρακί έχει διά τής Αριστερές, καί ή έπί τής κεφαλής αύτοΰ λεοντή. 'Α-

έλάχιστον μόνον μέρος τοΰ δλου συηάγμαϊος τής Inline Genitivae. Τό σύν

κριβεστεραι-όμως έρευναι καί πρό πάντων παραβολή

ταγμα τοΰτο έγένετο έν. 'Ρώμγ επί τής δικτατωρίας του ’Ιουλίου Καίσαρος,

νομίσματα τών αύτοκρατόρων,λέδειξαν οτι τόν αύτ.οκράτορα Κόμμοδον εΐκό-

.42 π. X., 710 A. 'Ρ.

.

νιζει η προτομή, ώς *
Ρ<ύμαΐον' *
Ηραχ.2έα.

. ; ;

,Άναφέρομεν. εφεξής έν περιλήψει τό πεοιεχόμενον τινών έκ τών 12 άρθρων

τών δύο πρώτων πλακών.

τό'ρόπαλον, οπερ τή

τής προτομής πρός τά

Γνωστόν εινε ότι καί νόμισμά εκο-

ψεν ό Κόμμοδος μέ επιγραφήν Herculi Romano, και εΐς τόσον έΐ/ε παρατεί

νει την μανίαν, ώςτε ήθελε καί αυτό τό όνομα τής 'Ρώμης νά έξάφανίσν) καί

Τέλος του άρθρ. 91. Ούδείς, άν δεν κατοικί; έν τη αποικία

ή

έν μίλλιόν

τούλάγιστον εΐς τά πέριξ, δύνατκι νά γείν·/) οϊωνοσζ.όπος, ποντίφιξ ή δε- .

κουρίων. ,

..

λιν πρέπει καί ή εκλογή του: πρεσβευτοΰ καί ό λόγος τής Αποστολής νά ύπο-

βληθώσιν εις τούς δεκουρίωνας, οΐτινες Αποφασίζουσι

κατά πλειονοψηφίαν.

."Αν τις εκλεχθείς πρεσβευτής δεν δυνηθή νά δεχθή τήν εντολήν ένεκα κωλύ

ματος, οφείλει νά παρουσίαση αντικαταστάτην, άλλως πληρώνει χιλίων ση-

;

στερτίων πρόστιμου.

' "Αρθρ. 100. "Αν τις έκ τών άποίκων θέληση., νά οίάειόποιηθή ύδωρ ρέον.
μή ον εις τήν κατοχήν ούδενός, οφείλει νά δηλώση

να μετονόμάσγ τήν πόλιν Colonia Lucia Antonina Commodiana, ΤΙ προτομή
. εχει βασι.ν Άμαζόνός Ασπίδα, εΐς άνάμνησιν

πησεν ο Κομμοδος, δύο Άμαλθείας κέρατα

’Άρθρ..92, ’Όταν πρόκηται νά στολή πρεσβεία εις πλησιόχωρόν τινα πά

1 *Η Τχ8οσι; μεΐβ της Βιούσής Ερμηνείας ήρξττο
Βερολίνου. ..
. . :.

ήσαν εκεί προφανή,

τούτο πρός τόν έτερον

Ιν τή’Επιγρσφιχξ Εφημέριός' τόό
.

τής: Μαρκίας εκείνης, ήν ήγά-

καί δυο ’Αμαζόνας καί ουράνιον

σφαίραν μέ τρία τοΰ ζφδιακοΰ σημεία, τόν σκορπίον, τόν αΐγόκερων καί τόν
ταύρον. Ώς εΐπομεν δέ καί ανωτέρω, ή προτομή εΐνε άριστα διατετηρημένη

καί έκ τών σπανιωτάτων.

'

■

’Ολίγον μετά τήν Ανεύρ,εσιν τής ρηθείσης προτομής άνευρέθη έπί ΐοΰΤΙσκυλινου

επίσης λαμπρότατον ’Αφροδίτης άγαλμα, ,Αρίστης τέχνης ύπό τών

ειδημόνων κριθεν καί ώς έργον άύτοϋ τοΰ Σκόπα. ύπό πολλών νομισθέν. "Εχει
ύψος τό άγαλμα 1 μετρ. 50. Δυστυχώς δεν άνευρέθη Ακέραιον, έπεσκευάσθη
όμως καί συνεπληρώθη κατά τό ύπό τοΰ Κ. Μαριάνη δοθέν σχέδιον. «Τό πε-

ριγραμμκ τοΰ κορμού, λεγει ό ΐταλός Αρχαιολόγος· Κ. Βισκόντης, εμφαίνει ρω
*

μαλεον καί παρθενικϋν κάλ.λος, δπέρ υπενθυμίζει· τήν μεγαλοπρεπή καί Α-
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·. κριβή τεχνοτροπίαν τών ν.χ\5>ν - τής παλαιάς τεχ^νης ^χρόνων μάλλον,πχφ

"Η τε προτομή τής Κομμόδου

ίώ»· (συνέχεια,)

-

σάρων πινάκων.)

ι

.

'

.

Ού, Καΐλερ, ^Αττικά, ^ηφ^αματα τον άή/εοο τοΰ α' ή/ιίσεος της. ά' έκα^

.■_■■■■

"

.(μέτά τεσ-'

: λ·. .- ' ' /·■·■ ■.. ■ ■ ■■■ ;· λ ' :

■?'■.Φ, Δουν., Σαρκοφάγος ίζ.Αυχίας' (μετά τρ.ι.ών πινάκων.)

έν τφ Almanach de Γ Illustration τοϋ τρέχοντος έτους,

'

■

’Affy?,-

,·.

Ε. Τσίλλερ, Περί των

καί τής ’Αφροδίτης τό άγαλμα πολλαχοϋ

άπεικονίσθησαν. Ό βουλόμενος. δύναται νά ί'δη πρόχειρον αύτών άπεικάνισμα
.

:xpdg'πίριήγηαιν ■■ ·τ^ς:*
ΑκροίίύΛ£α>ς

. ί-.’Αθ. -Μιχαελη,

την έπιτετηδευμένην. καί πολυτελή. κομψότητα τής Μεδικείας’Αφροδίτης ή

τά ηδυπαθή θέλγητρα τής Καπιτωλίνής.».

38»
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ήοαταϊ-τημίδος.'
Ού. Καΐλερ. Tb νότειον π:(γιτΗ·γιιγα too &στεος τ&ν ^Αθηνών μετά τάς

ΜΟΛΥΒΔΙΔΕί.

Τάς ώοειδεΐς καί προς μεγάλην ελαίαν

βδίδας (glandes plumbeas)

μετεχειρίζοντο

παρεμφερείς μολυ-

άναακαφάς της ^ρχαιο^ογεκης ί£ε'αφ/ας.(μεθ’ ένός πίνακος.)

οΐ άρχαϊοι ώς βλήματα διά της

Ρ. ΰάϊλ. At έν’ΟΑνμπία άνασκαφα,ι .κατά, rbr γειμωνα 1876—1877.

σφενδόνης ριπτόμενα, ήσαν δέ, όπως τό όνομα εις άμφοτέρας τάς γλώσσας

Πρακτικά των αννεάριάσεων» .

δηλοΐ, μολόβδινοι. Πολλαί τοιαϋται έχουσι καί λέξιν έπιγεγραμμΐνην, ώς λ.χ.

ΠονκΙΛα.

Fir (firmiter ή feri) παρά τοϊς'Ρωμαίοις, Λέζαι. παρ’ Έλληοι-αλ.. Ί'οιαύτη

Τό φυλλάδιον συνοδεύει σημείςοσις των μελών τοϋ Γερμανικού άρχαιολο- ,

μολυβδίς είκονίζεται καί έν τώ του Rich λεξικω έν λ. glans, Επ’έσχάτων

.···'.'.

γικοϋ ’Ινστιτούτου. .

άνευρέθη χιλιάς περίπου μολυβδίδων έν Ascoli τής Ιταλίας, τφ παλαιω ”Α

σκλφ τω Πικεντίνφ, αύτ·η έκείντ]

δήλα δη τή πόλει, ήτις δια τής σφαγής

ΕΙΔΗεΕΙξ

τοϋ ανθυπάτου Σερου’ίλίου καί τών περί αύτόν 'Ρωμαίων έδωκε τό σύνθημα
του συμμαχικού πολέμου. ’Επί τοιούτου εδάφους

φυσικόν είνε ότι τοσοΰτος

> Έν’ τδ! Παλιγγενεσία, τής 17 Μαΐου

έγένετο ό θεοισμός μολυβδιδων. Πάσα δέ ή άξία των μικρών τσ.υτων βλημά

των συνίσταται εις τάς επιγραφάς, ας ώς εί'πομεν, σϋνείθιζον νά έγχαρκττω.· σιν επ’ αυτών'οί παλαιοί. Ι^ϊνε λοιπόν αΐ μολυβδίδες μικρά επιγραφικά μνη

k·
■£·

πλάτους 0,48 πάχους 0,33, εύρεθέντος πέρυσιν

.

έξ αυτών

Ά

.φαίνεται ότι καί δεύτερα επιγραφή έ'χει έγκολαφθή επί τής πρώτης καί τρί

τη

επί τής δευτέρας ενίοτε, ‘Όθεν ή αυτή μολυβδίς έχει έπιγεγραμμενας

τάς λέςεις Feri Romanos καί Feri Jtalos,

Βεινοκράτης κλάρωι Ζηνΐ τροπαϊ'α φέρειν,
ού τον άπ’ Εύρώτα ,δείσας στόλον ούδέ Λάκαιναν

άρτου)· φοβερά γνωστοποίησις.τών πολιορκο.υυ.ένων. προς· τούς πολιορκοϋντας ! .

ασπίδα' Θηβαίοι κρείσσονες έν πολεμώ·/

Οί έ'ςωθεν δέ έρριπτον πάλιν βλήμα προς τούς ένδον, μέ.τάς λέζεις' Esuris

καρύσσει Αεύκτροις νίκαφόρ.α δουρί τρόπαια" ,

ef celas (πεινάς καί. μ.οί. το, κρύπτεις). ”Ας άναφέρωμεν καί τήν εκφραστικήν

ούδ’’Επαμεινώνδα δεύτεροι έδρζμ.ομεν.
Περί τοϋ άςιολόγου τούτου επιγράμματος ό κ, Κουμανούδης σημ,ειοϊ τάδε’

τοϋ ευρήματος τούτου, τοϋ ’Άσκλου, ά.νέγνωσ.ε.ν ύπόμνημα πρό.,τινος χρόνου ό

Κ, Έρνέστος Desjardins έν τί) έν Παρισίοις Ακαδημία: τών ’Επιγραφών..

Σ. Κ. Σ.

■

·

‘Ανίκα τό Σπάρτας έκράτει δόρυ, τηνάκιΣ έϊλεν

στρατοί την μετεχειρίσ,θησαν. ’Άλλη μολυβδίς λέγει ?sine masa (άνςυ μάζης,

Περί

Ξενοκ,ράτη.ς,
Θεόπομπος,.·'

Μνασίλαος.
•μ

σημεΐον δτι καί, οί δυο πολέμιοι

ταύτην, άλλα μ.ή μεταφραζομένην έπιγραφήν" pete culiinj Octaviani.

έν άνασκαφαϊς γενομέναις

περί τάς Θήβας.

μεία. ’Επειδή . δέ τάς αΰτάς μολυβδίδας τάς συνήθροιζον οΐ πολέμιοι μετά
την πρώτην βολήν και πάλιν τάς έρριπτον, διά τούτο εις πολλής

ό κ. Σ. Α. Κουμανούδης έδημο-

σίευσε .τό επόμενον επίγραμμα κεχαραγμένον έπί λίθου υπόλευκου ύψους 0,86

’Είναι φανερόν, .οτι τό έπίγραμμα :άναφέρεταί εις την περίφημου ένΆέύκτροις (τό 371 π. Χρ.) μάχην,
(θ

έν

μέρος. εϊχεν,.'ως. έκ τοϋ ,Παυσανίου

13,6 καί .Δ' 32,6) :γνωρίζομεν, .κ.αί ό;..3ενοκράτης ό άναγεγραμμένΟς

έπι τοϋ ,λίθου, Βοιωταρχης ών τότε μετ’ άλλων καί αύγρΟ. τοϋ. Επαμεινών

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ίΧΟΛΗ

δα καί σύμφωνος τ*η

τούτου γνώμη περΓ ταχείας συγήροτήσεως τής μάχης. ■

Ίινε.ς.δέ Οι μετά τον Εενοκρατη άναγεγοαμαενοι δύο έτς άνδρες; Περί τοϋ

-

l.

■■· Αί συνεδριάσεις τής Σχολής έπαυσαν τ·η 14/26 ’Απριλίου. Τό' β' τεύχος

Μνασιλάου τίποτε δεν ήςεόιω. Πιθανότατα δέ ό Θεόπομπος δεν είναι άλλος

τοϋ β' τόμου. τοϋ υπό τής σχολής’ δημοσιευόμενου Περιοδικού,- έκδοθήσίτάι

.,π,αρ,α, πόν ,υπό Πλουτάρχου. (έν βίιρ. Πελοπίδα- κεφ, · 8) άναφερόμενον ώς- ένα ..

-τάς ημέρας ταύτ.ας περιέχει .δέ’τά-όψής’· ■

.

τώκ.πρωτών κατά τούς χρόνους έκείνους.άνδρών,

Τ0Μ02 Α';

(Πρβλ. καί

Πλουτ. περί.

25 ■

y

^5
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. <· , «— Αί ^ν Ολυμπίά. άνασκαφαί' άΐίγινόμεναι υπό τής •'Γερμανικής κοβερ-

του.Σωκρ. δαιμον. 25. 30). Οΰτδ δέ ©εότ:ρμ.πος ούτε Μνίκσί7.αος άναγράφονται ώς Βο.ιωτάρχαι ύπό Παυσανίου ' (ένθα ανωτέρω) άλλά; άλλοι τινές.

νήσεως διεκόπησαν τόν μηνά

Καί ταϋτα μέν ούτω
*

.γλυπτικών έίργίον έγένοντο καί άπεστάλησάν εις Βερολίνου.

τό δ’επίγραμμα αύτό έχει έν τίρ οι'στίχω,

άλ.λά ’

τούτον.

Γύψινα εκμαγεία τών άνευρεθέντων

— Αί άνασκαφαί θά έπάνκλήφθώσιν έν Μυκήνάις δαπάνη τής ’Αρχαιολο

καί έν τώ β', όχι τόσον σαφή τήν φράσιν, διότι, καί νέα έχει λέξις ,τό χρο
νικόν επίρρημα τφτάχι εμφανίζεται καί άδηλόν πως είναι, Sv τό έν τελεί

γική; Εταιρίας περί τά μέσα ή τά τέλη προσεχούς ’Ιουνίου' θά έξακολουθή-

.αύτοΰ Σ έκληπτέον ώς αντωνυμία β'προσώπου μ.έ άπόστροφον, ή ώς ληκτι-

σωσι δέ άπό τών άτελών μίινασώνάνασκαφών του κ. Σχλιέμαν καί θά προ-

κόν τοΰ επιρρήματος. ”Αν έκληφθή ώς άντωνυμία, εις τί πράγμα $ πρόσω-,

χωρήσωσι καί άλλαχοΰ. Τά έκάστοτε άνακάλυπτόμενα θ’ άναγγέλλωμεν έν

πον θ’άναφέρεται; "Ισως εις άσπίδα ή δόρυ η κράνος,-οπερ ελών ό Εενο- '

καιρώ.

κράτη; άφιέρωσεν ώς τρόπαιον
*
■

σκαφών δτε έγνώσθη ότι τάς τελευταίας ταύτας ημέρας εΰρέθησαν τρία με

.

.

τής δεξιάς ό

γάλα τεμάχια έκ τών πλακών τοΰ θωράκείου ίου ναοΰ τής Άπτέρού Νίκης,

χθης τοΰ. Ίλισσοΰ καί έν θέσει, ένθα εδρέθησαν. άλλοτε

εχοντα άναγλύφους μορφάς, έν αΐς διακρίνονται τέ&σαρες Νΐκαι καί έν ήρ0·

— Νοτιοδυτικώς τώ· Όλυμπιείώ επί

, . έπιγραφαί εΐς ’Απόλλωνα άναφερόμεναι

πκιον. Καί είναι μέν βεβλαμμένά τά νέα τεμάχιά, άλλ’είναι ό'μω; σπουδαιό

καί χορηγικών

μνημείων λείψανα, κατέκειτο ήμελημένος ενεπίγραφος λί

τατα, διότι ένομίζετο ύπό τών Αρχαιολόγων ότι πάσαι αί γωνιαΐαΐ μορφαί

θος πεντελήσως, έ'χων μήκος ενός καί ήμίσεος μέτρου αυ

-ΤόΟ Ναοΰ είχαν άνέυρεθή κατά τάς πρώτας προ ετών άνασκαφάς. Πλείονα

τόθι έν σκαφή θεμελίων εύρεθείς καί κατά τήν εξαγω

καί λεπτομερέστερα έν τω προσέχει τεύχει.

γήν θραυσθείς εις πέντε τμήματα. Τά έπ’ αύτοΰ γράμ·

— 'Ο διευθυντής τοϋ άρχάιολογικοϋ τμήματος τοΰ μουσείου τοϋ Λούβρου

ματα εινε άρχα'ίκά καί

'Ράβαισσών άνακΟινών έν τη συνεδριάσει τή; 4 Μαίου τής ’Ακαδημίας τών

άβαθή

διακοπτόμενα νΰν εις

σχεδίασμα αύ

επιγραφών καί γραμμάτων νεκρικήν Λήκυθον παριστώσαν γυναίκα ήν ένδύ-

τοΰ. Ό κ. Σ, Α. Κουμανούδης έξετάσας τά γράμματά

όύσΐ δύο θεραπαινίδες, πάρετήρησεν ότι τά έν χρήσει παρά τοΐς άρχαίοις </Ελ-

μετ’ έπιμελείας άνέγνω το εξής επίγραμμα’

λησι πένθιμα χρώματα ήσαν τό έρυθρόν καί τό λευκόν όπως σήμερον τό ίό-

δύο μέρη, ώς δεικνύει τό παρακείμενον

χρουν καί τό μέλάν. Είναι δέ λόγου άςιον νά γείνη γνωστόν Svot άρχαΐοι "Ελ-

« Μνεμα τοδε ΙΙες αρχές Πεισιστ(ρατος Ηιππιο Η)υιος

■ ληνες έβλεπαν τό. ερυθρόν χρώμα μετά τής αύτής έντάσεως μεθ’ ής καί

»θεκεν Απολλονος Πυθ(ιο) εν τεμενε»
αυτό δηλ. έκεϊνο

οπερ

^μεΐς. Διότι τινά έθνη άλλην γνώμην εχουσιν οϊον οί άγγλοι, οΰ; καί τά ζωη

μνημονεύει ό Θουκυδίδης έν

ρότατα τών χρωμάτων δεν ένοχλοϋσι διότι τά αισθάνονται άλλως ή ήμεϊς.

τή ίστορίρρ αύτοΰ-(βιβλ.. ς·7 κεφ. νδΖ) λέγων ο Καί άλλοι
άρχήν καί

, — Ό κ. Λέων Έζέ (Leon Heuzey) έν τή Έταιρί^ τών αρχαιολόγων τής

Πεισίστρατος ό ‘Ιππίου τύραννεΰσαντος υιός, του πάππου

Γαλλίας άνεκοίνωσεν εΐς' τους συναδέλφους του άνακάλυψιν, καθ’ήν τό κόσμη

εχων τουνομα, &ς τών δώδεκα Θεών βωμόν

μα τό φερόμένον ΰπό τών. κυριών σήμερον καί καλούμενου Suivez-moi ήν γνω

τε αύτών ήρζαν

τήν ένιαυσίαν Άθηνάίοις

τόν έν τή .

άγορ^ άρχων άνέθηκε καί τόν τοΰ’Απόλλωνος έν Πυθίου.

στόν ταϊς άρχαίαις κυρίαις. ’Εν τοΰτφ έγκειται ή διαφορά ότι τό σημερινόν

Καί τώ μέν έν τή άγορίϊ προσοικοδομήσας ύστερον ό δή

Suivez-moi είναι, ταινία προσκεκολλημένη όπισθεν τοΰ πίλου ή άνηρτημένη

άπό τοϋ τραχήλου καί κυματίζουσα εΐς τόν άνεμον, ενώ τό παλαιόν ήν παν-

μος ’Αθηναίων μεΐζον μήκος (τοϋ βωμοϋ) ήφάνισε. τού*
πίγραμμα

τοΐον ειδών κόσμημ,α.

τοΰ δ’ έν Πυθίου έτι καί νΰν δήλόν έστιν άμυ-

ομαήμα τόδ’ης άμγήέ /Ζεισιστγατος'Ζππ/ou νίος
■αθηκεν 'Α'ηόΛΙωτος Πυθίου ir ϊεμετει.Ώ

■

.· r'

ρίεργον

άμφισβητουμένην . θέσιν τοϋ

μκιήμεΐον

*-

σχρά γοϋν άλροθώς

άγορασθέν (ΰπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας-

κεϊται "έν τώ'·Β'άρβάάέίφ Μουσείίμ.

' ' "

'

■'

λεςιν ή πολλάκις καί τήν άπετύπου έπί τής άμμου, Τό πε

δ’είναι ό'τι ό συρμ.ός

ό Άλεςανδρεΰ; λέγει : ταϋτα

ίεροϋ τουΠυΟίου ’Απόλλωνος. Τό άξιολογώτάτον τοΰτό

I
I

έχει επιγραφήν

ΑΚΟΛΟΥΘΕ "Ωστε αί αρχαία κυρίαι ήσαν άκριβεστεραι τών σν,μερινών’ ίδιος δέ τρόπος τοϋ δεικνύειν τόν πόδα. άπεκκλυπτε τήν. κεκρυμμενην

Ό περί ού ό λόγος λίθος είνέ τό γείσωμα τοΰ βωμού

καί ορίζει τήν μέχρι τοΰδε

Ό κ. Έζέ εΐχεν ΰπ’οψιν ταϋτα λέγων άρχαΐον άμ-

φορέα, έφ’ού εΐκονίζεται γυναικείος ■ πού;,. ού τό πέλμα

.δροϊς γράμμασι λέγον τάδε:

V

Εΐχον στοιχειοθετήθή τά άνωτέρω περί τών κατά τήν Άκρόπολιν άνα-

)

αλλά τό είΛετ, 'μετά τοΰ επομένου χΛά(<·>

. ον συνεζευγμένον, παρέχει δυσκολίας τινάς.

οδτος διετηρήθη έπί πολύ καί ό Κλημής
έν ΖΖαίδαχώχώ βιβλ.

β' κεφκλ. >.α'

«Αι

τά σανδάλια εκείνα, έφ’ οϊς ,έστί τά χρυσά. άνθεμα
*

άλλά καί. τ&ύς ήλους έλικοειδώς τοϊς .καττύμαιϊΐν έγκατ^κρούειν άξιοϋσιν,

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΪΪΑΑΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

3$

έπιβάσεως όυθμίζουσαι ·7
*λν

Κοσμήτορες τών Σχολών τών άπορων παίδων έξελέγησαν:

.

πολλαΐ δέ και ερωτικούς άαπαπμρ.υς έγχκρκττουσιν αυτοί;, ώς 3ν έζ τής

Σ χολή Άθην;ων.·, .’Έφόρος. Στ. - Δρμγούμης^.· κοσμήτορες
.ΑΙ.
*

γ·^ν κκΐ τό εταιρικόν τοϋ φρονήματος έχ -του βοε—

■■

δίσματος έναποσφραγίσωνται.»

■

" -

■ ■
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.Κατσίμπαλης,.

Κ· Λαμπαδάριος, Μ. Ναύτης, Σ, Ίώαννίδής,Ι Έμμ,· Δραγούμης, Τ. ’Αμπελος,

Κοσμήτορες :

Π., Τσόλας, Έμ. Ψύχας,

Α. Παπαδάμ, Κ.

Σαλταμπάσής, άρχιμάνδρίτης Μεθόδιος Πάπαναστασόπουλος. —-Έλεγκταί:

Διον. Μαρίνος, Έμ.μ. Λυκούδης, Σ. Μάτεσης.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Σχολή ΚαΛαρ,ων. Κοσμήτορες: Άρ, Πανταζόπουλος, Σπ. Δουκάκης,

Ν,

Στρατηγόπουλος, Δ. Καραγιάννης, I. Κηταριόλος. ’Ελεγκταί: Π. I. ΛυζούΤόν λήξαντα μήνα πέντε

ρέζος, Γ. Γεωργαντάκης, Λ. Δεληγιάννης.

έγένοντο συνεδριάσεις πέντε δ’άνεγνώσΟησαν -

Σχολή Χαλκΐθος. Κοσμήτορες:' ’Αχ. Ήλιάδης, Ν. Δ. Σιδερικούδης, Κ;

άναγνώσματα.
Ό ·ζ. Κωνστ. Βήμβας τακτικόν , πάρεδρον μέλος «νέγνω ιστορικήν μελέ
την

ΆΛβανίας και ’Α.ΙΘανων.

Φιλάρετος,Ν, Δημητριζδης, Γ. Φιλάρετος. — Έλεγκταί: Ν. Επισκόπου, I.

.

λ.

Ό z. Τ,ιμολέων’Αργυρόπουλος. υφηγητής ενεργόν, τακτικόν μέλος, ανέγνω

Ιω. Μάργαρης, Γ. ΙίαρβελλΚς.—Έλεγκταί: Σ.-Χ. 'Ραφτάνης, Δ. Μπάρας,
Π. Χκύτης.

Σχολή Πα.τρων. Κοσμήτορες: Ν. Πάνου, Ν. Κύριλλος, "Α. Φραγκόπουλος,

Λογικήέπίκρισις^ περίπύτειαι τον ρή/ιατοο Θουράω.'
Τοϋ κ. Στεφάνου Βλαστού άντεπιστέλλοντος έν Μασσαλία μέλους ά\εγνω.?

Αι Κοντογούρης, Κ. Γκολφινόπουλος.—· Έλεγκταί: Μ. Βαμβακερός, Ο. Κρη

σθη διατριβή περί της έπιθράσεως της ίρπορίας επί τής ΈΛΛηνικής .drs
*

τικός, Α. Χο'ίδίίς.

ζαρτηαΐας. ■
' ■
Τοϋ κ.. Γεωργίου Νέγκα έν Ζακύνθω άντεπιστέλλοντος μέλους. άνεγνωσ.θή

λόγους Ήώ> καί Έ.Ιπ.ίθα.

Ό Σύλλογος συνήψε σχέσεις πράς τους έν Κεφαλληνία φιλοπροόδους Συλή

διατριβή περί τοϋ τεΛους τής Ευρώπης ύπό γεωλογικήν ϊ'παγιν.

Έν τώ Άναγνωστηρίφ τοϋ Συλλόγου προσετέθησαν πλήν τών ύπαρχουσών

.; - Γενομένων τών άρχαιρεσιών τοΰ από τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου, άρχομέτ

νου ιγ' έ'τους έξελέγησαν'
.
Επίτιμος πρόεδρος Κωνσταντίνος

, ■

■· Σχολή Ζακύνθου. Κοσμήτορες : Δ· . Μαρτελάος,. Δ. Σομερίτης, Φ. Καρρέρ,

υπόμνημα περί' ΛαΛοϋντρς τηάεγράφρυ..
.Ί'οϋ κ. Σπυρ, Ζαμπελίου επιτίμου μέλους έν Λιβόρνω άνεγνωσθη . χ^ωζίΌ.
*

εφημερίδων καί αί εξής γερμανιζαίΛίοΙιιίίοΗο Zeitung,Norddeutsche allgemeine ,
Zeitung τοϋ Βερολίνου καί Deutsche Zeitung της Βιέννης. Διά τούτων συνεπο-

Παπαρρηγόπουλ.ος, \. τακτικός πρόεδρος

"

σώθη εις 104 ό άριθμός τών εφημερίδων καί περιοδικών τοϋ ’Αναγνωστηρίου, .

Ορ. Άγγελάπουλος ’Αθάνατος, αντιπρόεδροι Ίω. X. Βάμβας καί Ν'. Σολομός,,

Έν τ·/ί συνεδριάσει τής 27 ’Απριλίου τής-Γαλλικής ακαδημίας ' τών επι

γενικός, γραμματεύς Μ, ίΐ. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί.Κ. Γ, Εένοςρ καί

γραφών καΐ γραμμάτων ό κ. Λέων Έζέ έποιήσατο ευμενή περί τοϋ π,εριοδι- .

Εύστρ. Ίωαννίδης, ταμίας Σπ. Κονοφάος, επιμελητής τής βιβλιοθήκης U. I.

ζοϋ τοΰ Συλλόγου λόγον.
Ή τελετή τής άνακομιδής τών οστών τοϋ ποιήσου’Αλεξάνδρου Σουτσου

·.■'.'■

Φέρμπος, διευθυντής τοϋ αναγνωστηρίου Α. Μάνος..
Μέλη, δέ τών διαφόρων επιτροπών· έξελέγησαν οί έξης’

άνεβλήθη εις τόν Σεπτέμβριον

’Επιτροπή- ’Εξελεγκτική,Φ. Παρασκεϋαΐδης, Ενδοξος Στροϋμπος, ·ϊ.

.· ,

Ευκλείδης, Γ. Μολοχζδης, Δημ. Παπαγεωργίου, Κ. X. Βερσής, Δ. ί. Φέρμπος.

βασίλης, Εύγ. Ζζλοκώστας.

·

■

λος,-Τιμ.Άργυρόπουλος. I. Καμπούρόγλοςι :

. ·■

ό κ. Τισσώ πρέσβυς τής. Γαλλίας ένταΰθα,

ό ζ, Ού. Καΐλερ διευ

θυντής τής Γερμανικής Σχολής, οί έν Ίέν^ ζαθηγηταί ζκ. Πράϊερ καί Χαϊ-

.

κελ καί οί ’Αμερικανοί κζ. Ερρίκος Χάϊνες, 'Ερρίκος Σμίθ, Όδυσσεύς Γράντ,

'> -. . ■

’Επιτροπή προς AiWo· γ»£.Λω>·. —’Αθ. Παπαγεωργίου, Δ. Πατσόπου-

τοιαύτας τελετάς.

μαν,

·..<·:,·
,·’Επιτροπή-πράς.Αγοράν ^ιβλΐων,~π-, Ν. ΜακκίΧς, , EL Αυζούδή,ς»: Α,Φρατ.'

Δημ. Κυριακόπουλος, Άλ. Μωραϊτίδης.

ζριθείσης ακαταλλήλου τής νυν εποχής πρός

Έξελέγησαν μέλη επίτιμα ό έξοχος άγγλος Ιστορικός κ. Έδουάρδος Φρή- ,

’Επιτροπή Νεοελληνικών ’Λναλεχτων.-— Π. 1.. Φέρμπος, ’Ηλ· Τσιτσέλης,

'

. Εύστρατιάδης, Έμμ. Βαβέας.

Ίζ·
.

’Ιούλιος Χάου, ’Ιωάννης Ίάοϋ, . Πλίνυ Μίλς, ΟύιλλίέλμΟς Στύουν, Ρ. Σίμψόν,
’Ιωσήφ Χόρον,

’Έραστος Βρούξ καί Νικόλαος Βιέριγζ.

Έτι δέ οί .έν Σύρφ

κοσμήτορες τής σχολής τών άπορων παΐδών κζ... Έ» Ψύχας ζαί .Ν, Παπαδάμ ·..,■

·;· -?

’ΕπιτροπαΙ προς εκλογήν άίμάτο»·.—Α'Ά. Στούπης, Ν.Καλογερόπουλος,

καί ό ζ. Δ. Θωμ.α'ίδης ενταύθα.

Σ. Χαλκοκονδόλης, Ά. Σουλτάνης.—Β' Τιμ. Λοόης, Ά. Φαρσής, 1. Κουμ.έ-

;· .; ■ ' .

Λίσυνεδριάσεις τοϋ Συλλόγουέληξαν -ένεκα; του θέρους..
.·■

: λης, Ά. Μανοϋσος, Ν. Γ. Πάσσαρης, Σπ. Παυλίδης, Γ. Βρούτος, Τ. Κτένας.
■ .f.'.J

.ο

'Γ.Έ' λ

;

’

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΑΕΚΤΑ
■

-

■
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15

Άπ’ την Πόλι καταιοαίνω
σέ περιβολάκι. ’μπαίνω
’βρίσκω τά κλαριά περίσσια
λεμονιαίς καί' κυπαρίσσια,
βρίσκω .μιά μηληά ·ς τη μέση
’που ραΐζουνταν νά πέση.
Ίΐά’ ό νηός νά κόψη μ^λο .
καί μαραίνεται τό φύλλο
— Μη μου κόβε.ις,. νηέ, τό μίίλο.
καί μαραίνεται το φύλλο
*
’
.
τάχει αφέντης μετρημένα·
κ’ ή κυρά' λογαριασμένα
’ς τό χαρτί καί ’ς τό δεφτέρι
μέ τό παχουλό της χέρι.

'

■ ’Αρκαδία .

Τούτη γνίς—βλάχα βλαχοΰλα—τούτη γης την έσκαβα
μέ τό άσημο μαχαίρι,
κι’ όσο χώ .. .—βλάχα βλαχόόλα—.
κι’ 5σο χώμα έβγαλα
τώβάλα’ς τη ρίζα μ.ου,
γιά νά φτιά ...—βλάχα βλαχοΰλα—
για νά φτιάσω πέρασμα
πέρασμα προσπέρασμα,
νά περνόίν—βλάχα βλαχοΟλα—
■ νά περνάν εφτά πασάδαις
δεκοκτώ μπουλουμπασιάδ.αις,
να περν^—βλάχα βλαχοΰλα—νά πέρνα η παλνιά μ’ αγάπη
νά με λυπηβρ κομμάτι,

2

■’ ■

■
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’Αρκαδία'
'0 Καβουρϊνος μώστειλε νά ’πά νά μ’ ,άνταμώσν)
νά ’πάμε νά πατ.ησωμε ’ς. τό 'Ροηνό ενα ’σπίτι· .. .
νά πάρουμ’ άσπρα καί φλουριά, φλουριά καί ρουμ-πουκιέδαις
*
νά πάρουμε την τσούπα του τη δόλια Παναγιώτα,
πώχει λαιμό γιά τά φλουριά, μεσοΰλα γιά ζουνάρι
.καί · δάκτυλα μασουρωτά γιά πέντε δαχτυλίδια.

. . .

' ·.

'

’Αρκαδία

’Μπάκαν ή άσπραίς ’ζ τό χορό
σάν τη βαρκούλα: ’ς τό γιαλό
*
μά ’μπήκε μιά μά’μπάκαν δυό,
‘μπ^κ’η άγάπη π’άγαπώ,
5
’ςάλ,λοϋ χεροΰλι πιάστηκε
καί ’μένα μ’ άπαράτησε.
Φεύγ’ άπ’αύτοΰ κ’Ιλ’άπ’έδφ
μ ’μένανε ποΰ σ’ άγαπώ,
νά μη σε χεροπιάσούνε
1Q
καί σε σφιχταγκαλιάσουνε,
καί σφίξουν τά δακτύλια σου
καί ’βγουν τά δαχτυλίδια σου.
; * Έξ ίνίκδόΐου σνλλογ^ί Πίριχλίονί Γ. Ζερλίντού.

'.

’Αρκαδία .

k-f
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’Σέ δενδρί ’σέ τριά κλωνάρια
κάΟουνται τριά παλληκάρια,
καί μιά κόρη έρωτεμμένη .
.■
κάθεται ’ψηλά, καί ’φαίνει,
καί' διαλέγει, τό μετάξι,
μέ τό νου καί μέ .την τάξι,.
,■
καί διαλέγει τά μασούρια- '
μέ σκοπούς καί. μ.έτραγούδια. .

■

/

'·}Ν

■ '·■'·■· :·’Ν:

. ·,'

..

■Λ: .

,

■ ■

'·:

■λ ··■ ·.
ι· λ·.···

'·.

Ν'..

.-. .:·

,
4

392

.
10

15

20

•ί .

5

.1.0

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ANAAEKTA

-

ΤΤ''Ρ

ΝΕΟΕΜΗΜΑ αναΧεκΤα

«Παλληκάρια μ.’ άφ’τά ξένα
λ.υπηθήτέ μ.ε καί’μένα
ποδμαι ή δόλια χρυσοχέρα,
Οικονόμου θυγατέρά,
Νάκεντήσω'να μαντήλι ■ ■
νά σκουπίζεσθε ’ς τά χείλη,
νζχγ; γύρω γύρω τράναις
καί ’ς τήν άκρια μαντζουράναις>;
και μιά λεμόνια ς την μέση
να λυγίζεται νά πέσγι.»
.
—Λεμονιά λεμόνισέ με :
δυό λεμόνια χάρισε με. .
—-’γώ ποτίζω ’γώ σκαλίζω
μά λεμόνια δέ χαρίζω,
γιατί τάχω μετρημένα
’ς τό δεφτέρι περασμένα.»

.—Τσατσοΰλά μ.’, κι’άς τον ’πάρωμε
τόν άρρωστο’ς τό’’σπίτι μας.
—Μωρή,'.τί. θά .τόν κάνωμε
.’ποΰ’μεΐς ψωμί δέν έ'χομε. ’
·.— Μάννα; μ’, τό μειραδ.άκι μου,
μέ φτάνει εμέ καί ’κεΐνονε.
—Μωρή τί θά τού: κάνόμε '. ':
πάϋ ροΰχα’μ.είς δέν'έχόμέ;':
—Μάννα μ’ τό· κρεββάτάκι αού
μέ φτάνει εμέ·'καί ’κεΐνονε.■
—·Κ’ έ'πειτα ’σάν τον ’πάρομε
τί θά τον άποκάμ.ομε ;
■ —“Οταν τον άναρρωσωμ.ε
θά τόνε στεφανώσωμε.
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20
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, _ Mtav ημέραν ήτο σκόλ,η ήτο καί ψΓ/.ή βροχή
καί’καθοόμουν ή καΰμέ.νη εις τό ’σπίτι μονάχη' ■
ήρτε δ νηός ό'που μέ ’γάπα καί μου ’πήρε τό φιλί
ό—Τό φιλί δέν είναι κρίμα, είναι πράμμα φυσικό
άά'ι εγώ θά σού το πάρω πόδμαι καί πνευματικός.
—Σώπά, σώπα, δάσκαλέ μ.οτή μήν τ’ άκόΰσύι ή γειτονιά
καί τό ’πούνε τοΰ Δεσπότη καί σου κόψει τά μαλλιά.
:—Σά μου κόψει τά μαλλιά μ’ου δέ μοο κόβει τή ζωή'
άπ’ τά χέρια μου δέ φεύγεις κορασίδα τρυφερή.
Τρέχει τρέχ’ή κορασίδα τό Δεσπότη νά εύρή
κι’δ Δεσπότης έπεισέ?:τηνίκάί'τής’πήρε τό φιλί.

’Πάνω !ς τό τρίκορφο βουνό
μάννα καί θυγατέρα δυόί
Έπλεκαν'τόν "'άμάράν
*Ό
:■

' -

■

καί ’κεϊ βρίσκουν ’νάν άρρώίττο ■:
κκί' κείτουντ’ άπ’ τόν Αδγίωσάο.

Τοΰ Κωσταντή η μάννα κλαΐ καί κλαΐ γιά τόν υίγιό της
—-Γυιέ μου καί ποΰ βραδειάζεσαι καί ποΰ λαμπροφορένεις;
—’Σ τη φυλακή βραδειάζομαι καί ’κέΐ λαμπροφορένω
-Θαμμάζσμαί σε, Κωσταντή, παυσουν καί παλλήκάρι
πώς δέν την σπζς τή φυλακή νά γείνγς φυλακάρης.
—Θαρρείς, μάννα, κ’ή φυλακή πώς είν’ περιβολάκι
νάχν): μηληαίς καί νεραντζιαίς δάφναις καί μερσινίτσαις;
έχει περούνια καί καρφιά καί πόρταις σιδερένιαις’
κι’όταν άνοίξουν τά κλειδιά καί στηλωθοθν ή πόρτκις,
θαρρώ πώς θά μ.ε πάρουνε νά’πά νά με κρεμάσουν.

5

10

■ ?.· 9.

“Ενα Φραγκάκι άφ’ τή Φραγκιά
' μοΰ ’μήνυσε πώς μ.’ άγαπά
μ.ου στέλλει μήλα τέσσερα,
σεντόνια δεκατέσσερα
μοΰ στέλλει·'κτένει.κάί ,γυαλίί
κ’ ενα καπέλλο καναρί'
<
τό κτένι νά κτενίζομαι
κα’ι τό γυαλί νά βλέπω,.;';:: · ·..
καί τοκαπέλλο’νά.·;φόιρώ'!'-1.·
-■'
■ τό νέο ν’ άπαντέχω.

5

10
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'Όσοι τδ χορό κρατείτε
’φηκραστεΐτε μου νά ζητε,
νά σας *πώ γιάμιάν αγάπη '
πίκραις βάσανα π’ έχάΟη,
πίκρα ις βάσανα καί λόγιά
καί καϋμοί καί μυρολόγια
’π’ άγαπώ 'να χελιδόνι
κι’ή μαννοΰλά του μαλόνει
τδ μαλόνει τδ τσιτσιρίζει,
την καρδούλα μου ραΐζει.

■

5

ίο

11
’β Ήλιε μου χαμηλοί σε καί ’πάρε τη γραφή μου
περικαλώσε νά την ’πας ’κεϊ πούνε τδ πουλί μου’
καί σαν την πιάσγι τη γραφή καί σάν την άναγνώσνι
πίκραις καί μαϋρα δάκρυα τδ στήθος θά γεμώση’
και σάν την έκανα κ’ έγώ μέ την ψυχή ’ς τδ στόμα,
λιγοθυμικ μούρχούντανε κι’άκούμπαγα .’ς τδ στρώμα.

' .

12

. "5 ' : '

·■

10

#

is

Κίτρινο λουλουδάκι μου,
πότε θά κοκκινίσγς '
'
γιά νά μέ· παρηγόρησης
— Τδ Μάϊ τδ μνίνα βγαίνω ’γώ
τότε θά κοκκινίσω '
γιά νά < σε παρηγορήσω.
Καρσί’ς τά. παραθύρια σου ■
θά στήσω τον όντά μου
*
τράβα το γερόντισσά μου.
Νά θρέψω τδ κουκόϋλί μου’
νά βγάλω τδ μετάξι
νά σε πάρω μέ την τάζι'
νά βγάλω λίτραις έάατδ
κι’οκάδες πεντεδέκα''
πώς νά σ’ έπαιρνα γυναίκα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ AN ΑΛΈΚΤΑ
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Μά’π'ηρε ό νηδς τά βώδια του
καί πάει ’ςτδ χωράφι '
τδ τριαντάφυλλο μέ τάνθη"
Παίρνει κ’ ή-κόρη τοϋ πάει ψωμί
γιά νά φάνε καί νά πιούνε ' .
καί νά γλυκοφιληθουνε
— "Αφσε, βρε νηέ, τά βώδια σου ·;
κ’ έλα νά φ£ς νά πιοΰμε
καί νά γλυκοφιληθουμε.
Κι’ άρχεύε ό νηδς.τά μέ.τωρα.
κ’ ή κόρη τά παιγνίδια
ποΐί νά τους φαν τά ’φίδια. .

20
. ·■

25

13

Ιίατησανε τά Βέρβενα—μώρ’ σήμερα—
τδ βγάνανε τιβάνι
,
καϋμένε Ντελιγιάννη.
’Π·ϊίραν φλωριά—μώρ’ σήμερα—·
’πήραν μαργαριτάρια, '
τρεχάτε παλληκάρια.
σάς ’πϋραν μία νηόνυφη—μώρ’ σήμερα— ,
τριών μηνώ νυφοΟλα
μώρ’ Βερβενοτοποΰλα.
: ’μπροστά την παν δεν περπάτει—-μώρ’ σήμερα—
’πίσω καί κοντοστέκει, χαράς τον ’ποΰ, τήν έχει.
Περπάτει άστρι περπάτει αύγη-—μώρ’ σήμερα—
περπάτει νηονυφοΰλα
- μώρ’Βερβενοτοποΰλα, .
Μη σε βαρούνε τά φλωργιά—μώρ’ σήμερα·—;.
καί τά μαργαριτάρια ,
—τρεχάτε παλληκάρια.—
Δε με βαραίνουν τά φλωριά—μώρ’ σήμερα—·
καί' τά μαργαριτάρια
—τρεχάτε παλληκάρια.—
Μόν’ μέ βαραίνει τδ παιδί—μ,ώρ’ σήμερα— .
που τάφησα’ς την κούνια
μώρ’ Βερβενοτοποΰλα,
«

’·■*

5

.■
10*

15

•

390 ■■.

■

·χ.

■ ■

·;... .·.

-

,

ΧΡΟΝΙΚΑ

397

,κίω δύο πηγαί, έν Κατακώλφ (άκρωτηριον "Ιχθύος), :έν Κύθνφ (Κάκαβος) θέρ

X Ι» Ο W ΙΚΑ

μη, έν Κεγχρεαϊς (λουτρά 'Αφροδίτης^ ένόΒάργ. έν ταϊς υπώρείαις τοϋ 'Υμητ
τού, έν Πάρω (ζγ. ’Ανάργυροι) 2) θε ι

κ α ί να τ ρ ι ο υ χοι έν θερμοπόλαις,

©ήρφ, Φρεαττύί Πειραιώς.. : 3) Θ-'ε ι α αί μ αγν.η σι ο ΰ χ ο ι έν Μηλιμ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

— 'Ο Παϋλος Μυσσέ αδελφός του γνωστοτάτου Γάλλου TCQf/i-

ανατολικός- τοϋ Κάστρου, έν Αίγίω

ποΰΆλφρέδου Μυσσέ έδημοσίευσε περίεργόν αυτοβιογραφίαν τοΰ άδελφ.οϋ

ίύδωρ ’Αστυνομίας)

καί έν Έπιδάύριο

(Atyovpii.) κρήνη Ασκληπιού;. Ε'):Α'ίδϊ/γιούχά εν Κυθηροις, Άετω ’Ακαρνα

ΐΟ.υ μβτ’ άνεκδότων ζίλως ποιημάτων .και , ποιητικών .δοκιμίων,.' ?

νίας, Θερμοπόλαις, Μηλω, Καρύόϋπόλει Λακωνίας ύδωρ μέλαν/ ί*
)

Θειοΰ^α

: ■—— Ή Βασίλισσα Βικτωρία μζθοϋσζ ότι σώζονται τρεις : νεάνιδες συγγε-

έν Κυλλήνη, έν Μεθάνοις (Βρωμολίμνη), έν ‘Γπάτγ, ΣκιλλοΟντι -’Ολυμπίας

νεϊς τοΰ διάσημου συγγρ.αφέως τοϋ 'ΡρβίΓσωνος Δανιήλ Φόε, ,διέταξεν όπως

(Καϊάφα), έν Μηλω δύο (Μανδράκι καί Κάλαμός), έν Ζάκύνθφ, έν Νέα Κα

έ.κ τοΰ ίδιου . αυτής ταμείου χορηγήται έτησί.α είς έκάστην σύνταξις έξ 75 :

μένη Θήρας, έν Αιδηψφ, έν Πολιάνοϊς (Βρωμόβρυσι) παρά την Μεγαλόπολιν,

.λιρών στερλινών,.

έν Σκουτάρει (Γυθείου),

.

— Έν Λονδίνφ έπωλήθη συλλογή αύτογράφων 28,500 φράγκων, έν οίς

Ελεούσα).

έντοϋ Νεύτωνος πωληθέν 1500 φρ. καί έν τοϋ Πασχάλ .τής αυτής τιμής'

'

έν Κύθνφ (άγ. ’Ανάργυροι),

έν Κεφαλληνίγ- (άγια

■

-—' Έ ακαδημία τών- επιστημών''τοϋ Ταύρίνου θά δώσγί κατά πρώτον τώ

έν τοϋ Όλιβιέρου Κρόμβελ έπωλήθη· 1105 φρ. έν τοϋ’Ερρίκου Η' 1000 φρ.,

.1879 βραβείου εκ' 12000 φρ. εις εκείνον οστις έν τγι τετραετίφ έποιησατο-

έν τοϋ Γαλιλαίου 695 φρ. έν του Σαβοναρόλα 600 φρ. κτλ.

την άξιολογωτέραν άνακάλυψιν 5) έδήμοσίεύσε’τό-κάλλίτερον βιβλίου περί

,

- Ή Σκωτία έώρτασε κάτ’αύτάς την εκατονταετηρίδα τοΰ διασημοτάτου

της φυσικές ιστορίας, τών μαθηματικών,' τ·ης χημείάς, τις φυσιολογίας καί

αυτής ποιητοΰ 'Ροβέρτου Πούρους δί αγάλματος άνεγερθέντος έν τινι των

παθολογίας, ώς επίσης της γεωλογίας,

πλατειών τής Γλασκόβης, γενομένου δια συνεισφοράς

κ·ης. Το βραβείου· τοΰτο εσται διεθνές.

μετέσχον μόνον οί,

Σκώτοι έργάται. Διότι ό 'Ροβέρτος ήν εργάτης τόπρώτον, μετακομίζω? λίθους

Νέα υποβρύχιος σύραγξ μελετάταί νυν έν τφ στενώ τ·ης Γιβρκλτάρης,

διά χειραμάξης, καθ’ ό'λην δέ την ζωήν του έπάλαιε κατά τής. πενίας.

•ητις θά ένωση την Ευρώπην μετά της’Αφρικής. 'Ή δαπάνη τοϋ έργου -θά

— Έν τών μεγίστων άγγλικών περιοδικών ,τό Contemporary ήλλαξε
διεύθυνσιν καί μετέβη εις τάς.' χ,εϊρας-εταιρίας,

ής πολλά μέλη

ύπερβ'^ τά I 00,000,000 φράγκων, αί δ’ έργάσί,αι θά άρχίσωσιν άπό μέν τας

άνήκουσιν

'Ισπανίας άπό τ·ης πόλεως Αλγερία, από δέ της ’Αφρικής από τοΰ Ταγκέρ.

είς την μεθοδιστικήν διαμαρτυρομένην αΐρεσιν. Τό νέον αυτής όνομα εσται

——Κατά μίμησιν τοΰ Λονδίνου πρόκειται καί οί-Παρίσίοι νά ένωθώσι δι’

/Θ' -Λίων καί συντάκται . άναφέρονται . οί. εξοχότεροι ’Άγγλοι συγγραφείς

.1

έν οΐς ό Τύνδαλλ, Τέννυσον, Ουξλεϋ, ό καρδινάλιος Μάννιγκλ.
* *
ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ. —

Ιίατά τινα σημέίωσιν τοϋ καθηγητοΰ τής

χημείας κ. Ά. Χρηστομάνου περιεχομ.ένην έν τή «εκθέσει περί τών πεπραγ
μενών έν. τώ στατιστικοί συνεδρίω τής Βουδαπέστης.. υπό τοϋ τμηματάρχου

fc

κ. Α. Μανσόλ.κ» τά έξης μεταλλικά ΰδατα ύπάρχουσιν έν Έλλάδι.

ΑΖ) Άι^ιοπηγα,ί. Έν: Μήλφ· είς,θέαιν.Πρόβατά έχουσα αεριώδες άνθρακι-.
κόν όξύ και ύδρόθειον θερμοκρασίας 2&θ.; Έν Κόθνω είς θέσιν Λάκκος, έχου-

σα θερμόν άέρα καί ανθρακικόν οξύ.. Έν Σουάκια έπί τοΰ ίσθμοϋ τής Κό

ΐ
Iι

ρινθου έχουσα ύδροθειικόν καί Ανθρακικόν ,-όξύ 45°. IV) ’Οζυατθρακικά. Έν

ρολιθάριον Παρνασσίδος) και έμ Αΐδηψώ; μία. τώνμ τεσσάρων πηγών. Δ') .'Χάλι·
έν

Μήλφ,(Κακή ^κάλα, Θερμπτίά), ,έν. ’Αργολίδι. δύο θερμαί. πηγαί,. έν. Κρέμα- .

στ'/j Ααρίσσγ Φθιώτιδος θέρμη,, έν. Παραλίγ Όποΰν.τος Λακρίδος, έν Λουτραπ

υπογείου σιδηροδρόμου. Γάλλοι μηχανικοί μεΐέβησαν ί εις Λονδίνου, καί έσπού
δασαν τό σύστημα τοΰτο, τό δέ δημοτικόν συμβούλιον απέστεΛεν έπιτρο-

πην έκ τεσσαράκοντα συμβούλων. 'Π δαπάνη θά άνέλθ-ρ είς 150 εκατομμύ

ριά φράγκων, τό δέ ημερήσιον εισόδημα έΐς 140,000 φρλ ’
•
·■
. *
.
¥'
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ —'Ο ύπό του Έδουάρδου Στάμφορδ έκδοθείς έν Λόνδίνω εθνολογικός χάρτης τ"ίς Ευρωπαϊκής. .Τουρκίας καί :τ<!ς Ελ

λάδος, μέτεφράσθη καί γαλλιστί ευρισκόμενος παρά τώ βιβλιοπώλη τών Πα·
ρισίών Ε.: Dentil. 'Ως γνωστόν ά αυτός χάρτης μετείρράσθή. καί είς την έλ-.

λήνίκήν υπό :τοϋ'κ. :Ήρ. Λαζαρίδόυ έ'πάνόρθωθείς έν 'πολλόϊς. ■ : ■

■

---

■' —Έ.ξεδόθη έν Παρισίοις εθ.νογ^αφίίί' και στατιστική '· της 'ΕϋρωΛάίκ^ς.

Μήλφ (Πρωτοθάλασσα) καί έν Γυθείφ (Σκούταρι.) ΓΖ) Ά/κα/ικά. Έν ’Άν-

δρφ (ΰδωρ ’Αποικιών^ έν Έρμιόνγι.,(άγ. ’Ανάργυροι'·, έν Καστριωτίσση (Μαυ-

jfpffai, 1) X λω ρ ιο ΰχ ο ι,. έν..Άλή^Τζελεπή Πατρών 36θ, έν Έλέυσΐνι,

της γεωγραφίας και της άπογραοι-

Τοο^κΙα,ς πάί ΈΛ^ίάόος υπό τοΰ -’κ, -Φ. Βιαγ'κόνη ’ διαμείναντός έπί πολλά

Iίμ·
I

έτή έν Τουρκία ιλς αρχιτέκτονα: καί μηχανικού τών σιδηροδρόμων. Συνοδεύε
ται ' δέ υπό χρωμολιθογραφικού πίνακος · περιέχοντος; τροποποιήσεις καί δνορ-

θώσει.ς, έπί τών ήδη :παραδεδεγμένων-βάσεων πέρί τής Ευρωπαϊκής Τούρκίαςί
Αί πληροφορίας αυται τοΰ κ. Βιαγκόνη συνελέγησαν έπί τόπου καϊ βασίζον
ταιέπί κειμένων αυθεντικών καί αναμφισβήτητων.

Μ'·» ■

7·.

I

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

3?8

•

Κατά τον κ. Βικγκόνην ό Λληθυσμ,ός τών υποτε'λών τφ: Σουλτάνφ κατοί
κων τ·3ί$ Εύρώπαϊ'κί ς Τουρκίας άνερ^έτάί εις 9,62 5,000= δ ί αν.εμόμ,ενος ώς Μ'ί'ς
*

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ.—'Ο

αριθμός τών κατά τό ένεστώς θέρος εγγεγραμμένων;

φοιτητών τ^ς φιλολογίας, ιστορίας και; φιλοσοφίας ,έν τοΐς. πρωσσικόΐς ' πάνέ-,
πιστημίοις άνέρχεταϊ εις 698.

—- ΈϋηνιχαΙ ιριΑαχαΐ. Κατά τάς- επίσημους παρά τω Ύπουργείώ

Κατά φνΛάς

’Εσωτερικών πληροφορίας της υπηρεσίας
*
650,000

. Τοΰρκίοι

..

Κροάται

75,000

3,700,000

’Ερζεγοβίνιοι

140,000

Βούλγαροι

3,1 00,000

Σέρβοι

550,000

...■ Κιρκάσιοι
ΓΙ'» f
• 1 αταροι ■

.......

520,000

Αρμένιοι

200,000

Βλάχοι

90,000

100,000

Ιουδαίοι

8,0.000

νικά μέτρα, εντός τών, όποιων κατά ,τά τέλη

τις 'πρώτης τριμηνίας του·.

1877 έζων 4136 άνθρωποι, κατάδικοι καί υπόδικοι. At φυλακαί αύται δι
αιρούνται υπό τ^ς ’Εφημερίδας των ΦυΛα,χ&ν (Μαΐού 1 877),

110,000

εις δύο κα

ών ί μέν πρώτη περιλαμβάνει

τάς φύλακας ■ τάς διατελούσας

υπό πολλώ χείρονας όρους (διότι πράγματι

ΰπάρχουσι καί τοιοΰτοι), η δέ

τηγορίας,

δεύτερα τάς διατελούσας ύπό όρους ηττον ολέθριους.'

νν

<

9,625,000

■

Το δλον

iii.:

Χριστιανοί. ’Ορθόδοξοι

Α'

.

7,765,000

Καθολικοί

360,000

’Αρμένιοι γρηγοριανοί

110,000

8,135,000

Μουσον.Ιρι&νοι

1,410,000

Ίονάαΐον

80,000

9,625,000
Οΐ δ’ έν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία "ΕΟ/ληνες διανέμονται ώς έζης
"Ηπειρος καί κάτω ’Αλβανία

1,600,000

Τριπόλεως
Ναυπλίας (Άκροναυπλίας)

■»
' ])
»
»
■. · »
: Β .

Σπάρτης
Καλάμων
Πόλου
Κυπαρισσίας
Κεφαλληνίας
Ζακύνθου (Σωφρονιστηριον)
‘Ρίου
Πατρών

ί

δλον....
Β'

Θρ;ρκη (άνέυ Κωνσταντινουπόλεως)

/180
275
304
140
129
266
'240
100

))
»

»
?)
»
))
)]
»

21 2
503
204
29'6
341
141
186
313
248
125

»
»
»

»
»
»

2782

2324

Κατηγορία,.

;αί Γκαρπολ# έν Άθηναις
(Θεραπευτηρίου ιδιαίτερόν).

500,000

.

Κωνσταντινούπολή καί ή άκτη τοϋ Βοσπόρου

·

500,000

»

))

3,700,000

3)

έν ,ταΐς νησοις τοΰ ’Αρχιπελάγους,

»

Κρητη καί Μικρ^ ’Ασία συμποσεϊ τούς έντγ Τουρκίγ καί τί) ελεύθερα: Έλ-

Β

λάδι "Ελληνας εις 7,800,000 ώς έξης
Βασίλειον της'Ελλάδος

1,600,000

Ευρωπαϊκή Τουρκία ώς άνω

3,700,000

Ώ
3Γ

. Κρητη, Κόπρος καί λοιπαί νήσοι

180
440'

600,000

Μακεδονία

Μικρά Άσία

170 μέτ ρα 213 κρατούμενοι

»
»

500,000

,.

Έζετάζων δέ καί τούς κατοικούντας

Κατηγορία.

Φυλακαί Μενδρεσέ έν Άθηναις

Κατά βρησχεία,ν

Θεσσαλία ■

η όλη χωρητικότης τών ποινικών:

καί άνακριτικών τ^ς ‘Ελλάδος φυλακών άναβΐβάζεται εις 4402 τετραγω-

"Ελληνες
’Αλβανοί

τών

.

»

2,000,000
500,000
—....- ■-

"■

«■

.............. ..

/ Το ολον
’ 7,800,000.
■ ,’Εν τούτοι?- δεν συμπεριλαμβάνονται- οί 'Έλληνες οί διεσπαρμένοι έν τ55
Μαύρη, θαλάσσγ, τώ Διβάνο», τ·/)‘Ρωμουνίςρ κάλ. ■ · ■

17

Ναυπλίας (Παλαμηδίου)
Λαμίας
Άμφίσσης
' "
Χαλκίδος (3 φυλακαί)

Μεσολογγίου
■
Σύρου
Κέρκυρας (Σωφρονιστηριον)
»
έν τη πόλει ■
. »
Άνακριτικαί,
Λευκάδας
Ιθάκης
Ζακύνθου (Αοιμοκαθαρτηριον).
Πύργου

όλον

Λ 230 μέτρα 202 κρατούμενοί
—
y .
(21)

200
140
■ 97
270
160
120
220
. 60
110
105
186'
■ 90
100

2078

»
»

»

»

»
Ϊ1

»
■ Μ

/» ■

183
29
59
195
11 0
67.
178
.14
12
40
118
56
70
1354

Μ
»

»
υ:

.3)
»

»
.... »

'.

))

»

Ή
··»:■·

.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΠΟΝ

400
'■

Έάν συγκρινωμίν την χωρητικότητα... και τον πληθυσμόν τών φυλακών

τ·7(ς πρώτης κατηγορίας' πρός την χωρητικότητα καί τόν πληθυσμόν των της
δευτέρας, ενώ εν τη πρώτη έπί 2324 μέτρων ζ’ώσιν 2782 άνθρωποί, έν τγΐ

δεύτερη έπί 2078 μέτρων ύπάρχουσι. 1354. ‘Επομένως λαμβανόμένης

έκ'

τών: ένόντων ώς μονάδος άτύχοϋς,. ενός μέτρου πρός πάντα άνθρωπον, ιδού'

οτιτό ταχυτερον ενώπιον της άρχομένης. θέρμης τοΰ ενιαυτού ώρας πρέπει

νά μεταβιβασθώσιν έκ τών φυλακών της -πρώτης κατηγορίας εΐς τάς της
δευτέρας 458 άνθρωποι.

-

— Κατάδιχοι. ir Έ.1.·1άδι. Ό άριθμός τών έν ταϊς Έλληνικαϊς- φυλακαΐς
κρατουμένων (4136)

αποτελεί το 352®
*

τοϋ ολου ‘Ελληνικού πληθυσμού

(1,457,894 κατά την ώπογραφην τοϋ 1870). 'Η αναλογία : αυτή φυσικώς

έκπίπτει, λαμβανομένου ύπ’ 4ψιν μόνου τοϋ αριθμού τών καταδίκων (3351),
διότι έπί τού .αύτοΰ πληθυσμού άποτελοΰιμν ούτοι τό 43»501ί. “Όπως καί άν

έχ.η,.τό σύμπτωμα αμφοτέρωθεν είναι άξιοπαρατηρητον.
Οι κατάδικοι της 'Ελλάδος δόνανται . νά διαιρεθώσιν εΐς £ξ κλώσεις, έξ

ών ή πρώτη περιλαμβάνει 53 καταδεδικασμένους εΐς θάνατον,

η δεύτερα

.161 καταδεδικασμένους εΐς.ισόβια δετμά, η τρίτη 1017 καταδ.εδικασμ.έ-

νους εις πρόσκαιρα δεσμά (από 10—20.έτών),

η τρίτη 11 98 καταδεδικα-

σμένους εις ειρκτήν (5—10 έτών), ή τέταρτη 480 καταδεδικασμένους εΐς

φυλκκισιν 2—5 έτών καί η πέμπτη 812 καταδεδικασμένους ®ΐς φυλώκισιν
μίκροτέραν (3 ημερών μέχρι δύο έτών).

'

— Ό άλικος πληθυσμός τις Γερμανίας Ανέρχεται κατά την τελευταίαν

ώπογραφην εΐς 42,727,260 ψυχών, έξ ών 20,986,843 άνδρες καί 21,740,
407 γυναίκες.· Έκ τούτων έν Πρωσσόγ κκτοικοϋσιν 25,742,414. Ή αυξη*

σι; άπό της τελευταίας ώπογραφης είναι 1,668,468 ήτοι 1 τ.θ/θ.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
1877 ΜΑΙΟΣ (Ε. Ν.)
BafC’uszfor
Μέση

θλίψις 750,67

Μεγίστη »
ιΕλαχίς-η »

Θερμόμβΐρογ ex,.
χμ

ΙΜεση θερμοκρασία 20,62

757,79 (την 31V)
7742,74
’ ‘................................
(την 19αν)

Μεγίστη
Ελάχιστη

30,0 (την 14Ίν) ,
9,5 (την 4Ίν)

:■>
»

‘Ημέραι βροχής 9 (ποσον τοϋ κατκπεσόντος ύδατος 33,10 χμ.)άστραπών 5 -

βροντών 2.

' '. . . ...

.....

.

"Άνεμοι έπνευσαν κατά .12 ημέρας ΝΔ,. 8 Δ, 3 ΒΔ· 5 ΒΑ,·3 Ν.

:

