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Α'. Έάν είσέλθωμεν εις σχολεΐον και του έλαχίστου χωρίου τών καθ’ 
ημάς χρόνων, καί ρίψωμεν έν βλέμμα εις τδ πρόγραμμα, (civ ύπάρχγ πρό
γραμμά άνηρτημένον), θά ί'δωμεν έν αύτφ πληθύν τινα μαθημάτων καθ’ 
ώρας διδασκόμενων. ’Εάν δέ καθ’δδον άπαντησωμεν παιδάριον, δπερ έκ 
τοΰ παρά την πλευράν αύτοΰ κρεμαμένου σάκκου θ’ άναγν'ωρίσωμεν δτι 
είναι μαθητης, θά παρατηρησωμεν δτι ό ίκανώς έςωγζωμένος εκείνος σάκ- 
κος έχει πολλά τινα και πολυώνυμα βιβλία, ών χρήσιν ποιείται έν τώ 
σχολείφ δ φέρων τδν σάκκον παΐς.

Τοιοϋτόν τι, κύριοι, -/(το πράγμα άγνωστον πρό τινων δεκαετηρίδων 
ούχι εις χωρία άλλά καί εις πλείστας τών τότε πόλεων. Τά των σχο
λείων ήσαν άπλούστατα" άγνωστα ή σαν καί τά προγράμματα καί τά 
πολλά βιβλία.

Οί εις τά σχολεία τότε φοιτώντες παΐδες έφερον ύπδ μάλης οί μέν την 

λεγομένην απλώς φυΛΛάδα, οί δέ τδ Ψαλτήριον, σπάνιοι δέ τίνες τδν 
Απόστολον. [Ιολυαριθμοτάτην δέ τάςιν άπετέλουν δμολογουμένως οί την 
’Οκτώηχον άναγινώσκοντες. Ούδέν ί'σως βιβλίον επί μακρότατον χρόνον 
ήξιώθη νά περάση άπδ τόσας χεΐρας, άφ’ δσας η ’Οκτώηχος.

*Ας μεταβάλωμεν ήδη σκηνήν.
Δέν δυνάμεθα μέν νά διισχυρισθώμεν δτι δ καθ’ημάς ελληνικός λαός 

είναι φιλαναγνώστης, η τούλάχιστον, δτι πράγματι άναγινώσκει πολλά 
τινα* βέβαιον δμως είναι δτι, άν είσέλθωμεν εί'ς τι βιβλιοπωλεΐον καίζη- 
τήσωμεν κατάλογον τών βιβλίων, πλην δεκάδων τινών γραμματικών καί 
άριθμητικών καί γεωγραφιών καί άλλων διδακτικών, ώς έ'χουσι τήν 
άξίωσιν νμ τιτλοφορώνται, βιβλίων, θά ευρωμεν ικανά τδν άριθμδν άλλα 
βιβλία, γεγραμμένα επί τφ σκοπφ ή τούλάχιστον επί τ$ γλυκείς έλπίδι 
τοΰ ν’ άναγινώσκωνται ύπδ του λαοΰ.

Κατά την άνωτέρω όμως μνημονευθεΐσαν εποχήν τά βιβλιοπωλεία 
ήσαν άγνωστα καταστήματα παρ’ ημΐν, ώς άγνωστα είναι τά οινοπωλεία 
έν ταϊς γνησίαις μωαμεθανικαΐς χώραις. Μη ύπολάβητε δμως δτι έλειπον 
καί δλως βιβλία άναγνωστικά. Πλούσιόν τι παντοπωλεΐον θά ήδύνατο νά 

πώληση εις φιλαναγνώστην πελάτην μίαν ιστορίαν τοϋ Μπερτόλδου, ή 

* ΆνεγνώσΟη τήν 7 Φεβρουάριου ε. ε. έν τω 2υλλόγω.
Τόμος Ζ'. 3.—Μάρτιος 1883.
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ΆμαρτωΛων σωτηρίαν, ή τδν χρονογράφον, νι τδν Λαμασκηνον ή τδν 
Έρωτύκριτον, κμ προ πάντων τήν δημοφιλή, ώς λέγομεν τώρα ένασμενί- 
ζοντες εις λέξεις, φυΛΛάάα τον ΜεγάΛονΆΛεζάνάρον,

'Ομιλώ περί τοΰ πλήθους τοΰ ελληνικού λαοϋ καί ούχί περί της άραιάς 
φιλολογικές άριστοκρατίας τής εποχής εκείνης, παρ’ ή καί η Γραμματική 
τοΰ Αασκάρεως μετ’άλλων τοιουτων καί ό-Χρυσολωράς καί άλλα -πολυ
τιμότερα βιβλία ήδύναντο νά εύρεθώσιν’ ομιλώ περί τοΰ όλου έθνους, φυ- 
λαττόμενος νά μη ύποπέσω εις την εκούσιον ή άκούσιον πλάνην τινών 
ύπολαμβανόντων οτι ολος δ ελληνικός λαός έχει τά ελαττώματα ή τά 
πλεονεκτήματα, τάς κακίας η τάς άρετάς, την εύμάρειαν και δίαιταν 
ευαρίθμων οικογενειών τών ’Αθηνών ή της Κωνσταντινουπόλεως.'!! τοιαύτη 

,πλάνη φέρει εις πολλά κα'ι βλαβερά άτοπα.,
Συνελόντι είπεΐν, ή μέν ’Οκτώηχος ητο τώ καιρφ έκείνφ τδ κοινότατον 

τών σχολείων βιβλίον, ή δέ φυλλάδα τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου ήτο έν τών ολί

γων άναγνωσμάτων τοϋ λαοϋ.
Τά μικρά ταϋτα πράγματα είναι βεβαίως είς πάντας ύμάς γνωστά.” 

φρονώ δμως δτι άνηκοντα είς την κοινωνικήν ιστορίαν τοϋ έθνους ήμών δέν 

είναι δλω’ς άνάξια προσοχής. Και τά ελάχιστα του βίου έ'θνους τίνος έχουσι 
τήν σημασίαν των καί δυνανται νά δώσωσιν άφοομήν είς πορίσματα ούχί 
άλυσιτελή. Καθώς δέ δέν είναι πιστή γεωγραφία χώρας τινδς ή περιλαμ- 
βάνουσα μόνον τά μεγάλα ό'ρη, τούς μεγάλους ποταμούς, τάς μεγάλας 
πόλεις, ούτως ή 'Ιστορία δέν άντανακλ^ πιστήν τοΰ παρελθόντος εικόνα, 
άφηγουμένη μόνον τάς μυριόνεκρους μάχας κα'ι τάς μεγάλας πολιτικάς 
μεταβολάς, ών τά αί'τια ούχί σπανίως είναι μικρά καί διαλανθάνοντα. Οί 

δέ τοΰ Παρνασσού φίλοι άνερχονται μέν είς αύτόν, δπως θαυμάσωσι τδ 
ύψος καί τδ μεγαλεΐον αύτοϋ’ δέν άπαξιοΰσιν δμως, ελπίζω, νά προσέχωσι 
μ.ετ’ άγάπης καί είς τά έπ’ αύτοϋ φυόμενα άνθύλλια, μηδ’ άν πλησίον ή 

ύποκάτω ψυχράς χιόνος εύρίσκωνται ταϋτα.
Β'. ’Οκτώηχος έν τοΐς σχολείοις, φυλλάδα τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου έν τφ 

οί'κφ ! Τίδηλοΐάράγε τοϋτο ; Είναι δλως τυχαΐον ; Δέν ήσκησεν έπιρροήν 

Τίνας Δέν είχε τδ φαινόμενον αί'τια παραγαγόντα αύτό;
Τδ σχολεϊον είναι ή φωτογραφία τής ένεστώσης κοινωνικές καταστά- 

σεως έθνους τινδς καί συνάμα δ σπόρος τοΰ μέλλοντος αύτοϋ. Διαρρυθμι- 
ζόμενον κατά τάς τάσεις τοΰ παρόντος, παρουσιάζει άνεπαισθήτως τδ 

, καί μεταβάλλεται πάλιν έπί τδ βέλτιον ή έπί τδ χείρον άναλό-
γως τών μεταβολών, άς αύτό τοϋτο ώς έπί τδ πλεϊστον παρήγαγεν έντη 
κοινωνίγ. ’Αλλά τδ σχολεϊον απλώς ώς σχολεϊον δέν είναι τίποτε. Σπεί
ρατε έπί τής γης κόκκους σινάπεως φέρ’ είπεϊν,θά ί'δητε μετάτινα καιρδν 
φυόμενον άγρδν σινάπεως. Σκορπίσατε έπί .τοΰ άγροΰ κόκκους άμμου, διά 

τής έπαναλήψεως θά έχητε έρημον !
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Συνήθως λέγομεν πάνυ δικαίως δτι ή Άσία διατελεΐ ούσα έν βαρβάρφ 

ααταστάσει, έν στασιμότητι. Καί δμως ύπάρχουσι σχολεία καί έν τή Σι
νική αύτοκρατορίι? καί έν’Αφγανιστάν καί έν Τουρκεστάν. ’Εν αύτή τή 
γείτονι Τουρκία; άπαταται δ νομίζων δτι σχολεία δέν ύπάρχουσι. ΐίάν 
χωρίον μωαμεθανικόν, έχον τζαμίον κέκτηται καί σχολεϊον’ διότι παντού 
δ ’Ιμάμης είναι συγχρόνως καί διδάσκαλος.

Τί ωφελούνται οί λαοί τών χωρών τούτων έκ τών σχολείων; "Οσον 
ωφελείται δ άγρός, έφ’ ού σπείρομεν άμμον. Ούδέν φύεται έν αύτοΐς. Τά 
τοιαΰτα σχολεία στενώς συνδεόμενα μετά τής έξωτερικής λειτουργίας 

τής. θρησκείας, σκοπόν έχουσι κυρίως νά μεταδώσωσιν είς τούς παΐδας 
μηχανικώς τήν τέχνην τής άναγνώσεως πρδς υπηρεσίαν τής ’Εκκλησίας, 
τήν δέ γραφήν δι’ άνάγκας κοινωνικάς. Άλλά μέχρι τοΰ σημείου τούτου 
τά σχολεία κατ’ούδέν ώφελοΰσι τούς διδασκομένους. Καί απορεί τις, πώς 
καί σήμερον έτι συνηθίζουσι πρδς έπαινον έθνους τινδς νά γράφωσιν, δτι 
τόσοι τοΐς °/θ γινώσκουσιν ανάγνωσή καί γραφήν. Ή άνάγνωσις καί γραφή 
απλώς ώς τοιαϋται κατ’ ούδέν προβιβάζουσι τά έθνη” εύλογώτερον ί'σως 
ήθελεν είναι, άν έσημειοΰτο πόσοι τοΐς θ/θ γινώσκουσι τήν γεωργίαν ή τήν 
ραπτικήν, ή πόσοι τοΐς °/θ είναι χρημάτων κρείσσονες, φιλαλήθεις, τίμιοι.

'Ο καταγνούς τον Άριστείδου εξοστρακισμόν ήτο άγρώμματος, άλλ’ οί 

καταδικάσαντες τδν Σωκράτην ήσαν εγγράμματοι' κατά τί διαφέοουσιν 
οί δεύτεροι τοΰ πρώτου ;

Ή ’Οκτώηχος έν τώ σχολείφ σημαίνει δτι δ σκοπδς τοΰ σχολείου εν
τελώς παρεγνωρίσθη ή έλησμονήθη καί δτι έν αύτφ μεταδίδεται απλώς 
μηχανισμός τις συνδυασμ.οΰ οίονεί άλγεβρικών σημείων πρδς άνάγνωσιν 

λέξεων, χωρίς ουδέ ύπόνοια νά ύπάρχη δτι iv ταϊς λέξ.εσι περιέχεται έν- 
νοιά τις. ’Οφείλω ί'σως ν’ άνοίξω ένταΰθα μικράν παρένθεσιν, ίνα δηλώσω 
δτι έγώ δέν δμιλώ περί τής αξίας τής ’Οκτωήχου ώς πρδς τδν σκοπόν, 

πρδς δν έποιήθη, άλλ’ εξετάζω αύτήν ώς βιβλίον άναγνώσεως έν σχολείοις 

τοΰ λαοϋ.
Ούχ ήττον δμως ή άπόκτησις τής άναγνώσεως είναι πάντοτε δυναμίς 

τις. ’Ενδεχόμενον δέ νά θέληση τις μεταξύ τών πολλών νά θέση είς ένέρ1· 
γειαν τήν δύνάμιν ταύτην,: δσον άσθενής καί άν ήναι” ενδεχόμενον νά ζη- 
τήση βιβλίον τι, έν ω πλήν τών συνθηματικών σημείων καί ύπ’ αύτά νά 
εύρη καί έννοιας.

Ό τολμηρός ούτος νεωτεριστής διευθύνετο τότε είς τδ πλούσιον παν- 
τοπωλεΐόν καί. έζήτει βιβλίον τι πρδς άγοράν, ή έδιδε παραγγελίαν πρδς 
τδν είς Βενετίαν μεταβαίνοντα φίλον του, δπωςτφ άγοράση έκεϊθεν κα
λόν τι βιβλίον. 'Ο οίκος του άνδρδς τούτου έγίνετο τότε κάτοχος ενός τών 
άνω μνημονευθέντων βιβλίων, δ, δέ οικοδεσπότης κατά τάς έορτάς ή τάς 
μακράς τοΰ χειμώνας νύκτας άπλήστώς άνεγίνωσκεν, ενίοτε καππακιζωπ,
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εκατοστήν πολλάκις φοράν βιβλίον, ου τά άναγινωσκόμενα δυνατόν μέν 
νά ήσαν ψευδή η ύπερβολαί ή καί μωρίαι, ειχον όμως τδ μέγα πλεονέ
κτημα δτι ήσαν καταληπτά εις τδν άναγινώσκοντα και τούς άκούοντας.

'Η φυλλάδα λοιπδν του Μ. ’Αλεξάνδρου έν τώ οί'κφ δηλοΐ δτι ού'τε ή 
βαρύτατη δουλεία ού'τε τδ άθλιέστατον σχολεΐον δύνανται εντελώς νά 
καταπνίξωσι τδ ανθρώπινον πνεΰμα. "Οσας προφυλάξεις και άν λάβη τις, 
δπως κράτηση τδ κενόν, πάντοτε θά εύρεθώσι πόροι τινές, δι’ ών θά είσέλθη 

δλίγος αήρ εις αυτό.
*0 παΐς έν τφ σχολείφ κατ’ άνάγκην έδιδάσκετο άνάγνωσι'ν έν τ$) 

Όκτωήχφ’ ήλικιούμενος δμως ούδέποτε σχεδόν έλάμβανεν έν ώρ<γ άνέ- 
σεως εις χεΐρας την ’Οκτώηχον πρδς άνάγνωσιν’ και οί μέν πολλοί ούδέν 

βιβλίον άναγινώσκοντες, συν τφ χρόνφ λησμονοΰσι τδ παράπαν Την άνά- 
γνωσιν, δλίγοι δέ τινες άνεζήτουν βιβλίον τι καταληπτόν αύτοΐς.

Γ\ Άλλά πώς έ'μειναν η ’Οκτώηχος και τδ Ψαλτηοιον εις χεΐρας δι

δασκάλων καί μαθητών ώς τά μόνα άναγνωστικά βιβλία ;
"Οταν ό αύτοκράτωρ Ίουλιανδς δ παραβάτης έ'στειλεν εις Δελφούς, ΐνα 

συμβουλευθη τδν ’Απόλλωνα περί τής μελετωμένης έπί την Περσίαν στρα- 
τείας, ή ήυθία άπολέσασα μετά τής ευτυχίας και δόξης και τά ·7ο£ά 
λόγια, έ'δωκε πρδς αύτδν την πλήρη μελαγχολίας έκείνην άπόκρισιν:

Εΐπστε τφ βασιλήί" χαμαί πέσε δαίδαλος αύλά, 
ουκέτι Φοίβος εχει καλύβαν, ού μάντιδα δάφνην, 
ού παγδν λαλέουσαν, άπέσβειο καί λάλον ύδωρ.

Δεν προτιθέμεθα ένταΰθα νά συνθρηνήσωμεν μέ την Ιέρειαν τών Δελ
φών’ τά δάκρυα τής 'Ελλάδος ειχον έξαντληθή πολύ πρότερον έπί συμ- 
φοραϊς σπουδαιοτέραις. Τδ έθνος πρδ πολλοϋ είχε καταπέσει, η δέ πτώσίς 

του ήτο άνάλογος τοΰ ύψους, εις δ είχεν άναβιβασθή.
Μεταξύ τόσων άλλων αγαθών είχον παρέλθει καί οί γενναίοι χρόνοι, 

καθ’ οδς οί Έλληνόπαιδες έμάνθανον γράμματα εις τά αθάνατα τοϋ 'Ο
μηρου έπη’ οί Άλκιβιάδαι μέ τάς άρετάς καί τάς κακίας των έξελιπον 
καί οί Γραμματοδιδάσκαλοι οί μη έχοντες τδν "Ομηρον έν τοΐς σχολείοις 
δέν έφοβοΰ ντο μη ραπισθώσιν ύπ’ αύτοΰ.

Οί μαργαρϊται τοϋ παρελθόντος δέν ήσαν πλέον καταληπτοί εις τδν 
"Ελληνα, ούδέ κάν γνωστοί, τδ δέ παρδν πρδ πολλοϋ είχε παυσει άπδ 
τοΰ νά παράγη γενναΐόν τι διά τδν λαδν άνάγνωσμα. Ποΰ καί ποϋ άνε- 
φαίνετο Πτωχοπρόδρομός τις, ύπδ πενιχοδν ένδυμα πενιχροτέρας γράφων 
ιδέας. Έπί πάσι δέ τούτοις έπέσκηψεν έπί τήν Ελλάδα ή τρομερωτάτη 
ξενική κατάκτησις.

Μετά τδν Κριμαϊκόν πόλεμον, έρρέθη δτι ή 'Ρωσσία συλλέγεται ή 

άπλούστερον συμμαζεύεται εις έαυτήν. Τδ ‘Ελληνικόν έθνος μετά τδ θα
νάσιμου τραΰμα, δπερ έλαβε κατά κεφαλές τήν 29ΰ* Mpctou τοΰ 1453, 
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έντρομον έσυμμαζεύθη — ποΰ ;—εις τδν οίκον και είς τήν ’Εκκλησίαν 

του. Έν τώ άποκλεισμφ αύτοΰ ^ούτω χρεωστεϊούκ δλίγας άρετάς, έν τω 
στενφ έκείνφ κύκλφ φυείσας καί αύξηθείσας. Ό οικογενειακός καί κοινω
νικός βίος έκτήσατο σπέρματα αρετής, άτινα έπιτηδείως καλλιεργούμενα 
ήδύναντό ποτέ ν’ άποτελέσωσι στερεά θεμέλια βίου πολίτικου.

Ό Ελληνικός λαδς άπορφανισθεις έντελώς, έγκαταλειφθείς ύπδ πάντων, 
συνήλθεν εις εαυτόν καί άπεφάσισεν ούχί ν’ αύτοκτονήση άπαρνούμενος 

t θρησκείαν, γλώσσαν καί έθνότητα, άλλά νά ζήση ώς δοΰλος’ ναί, νά ζήση
ώς δοΰλος αύτός, δπως παρασκευάση διά τοΰ χρόνου τήν έθνικήν παλιγ

γενεσίαν. 'Ο λαδς είχε πίστιν. Εις δυο πράγματα έπίστευσε πάντοτε, εις 
τδν Θεόν τών πατέρων του καί είς τήν άπελευθέρωσιν τών έπιγόνων του.

Τδ λαμπρόν παρελθόν πρδ πολλοϋ σβεσθέν εϊχεν έπαφήσει άμυδροτάτας 
τινάς άναμνήσεις έν τ·η τοΰ λαοΰ μνήμη, ζωηρότεραι δέ ήσαν έν τί) καοδίιη 
αύτοΰ αί θρησκευτικαί του πεποιθήσεις. Έκ τών δύο δέ τούτων στοιχείων 
δ λαός, μόνος άνευ διδασκάλων, έμόρφωσε τότε καί τδ σύστημα τ$5ς 
παιδαγωγίας του, σύστημα απλοΰν, ώς τδ τής άρχαίας Ελλάδος έν τ·η· 

έποχ·η τών επτά σοφών. Διά παροιμιών, διά διηγήσεων^ διά ποιηματίων 
απλών μέν, εις τήν καρδίαν δμως είσδυόντων, άφ’ένδς μέν ένέπνεον εις 
τάς ψυχάς τών παίδων άληθεΐς ίδιωτικάς καί κοινωνικάς άρετάς, ών βάσις 

η ήτο ή πρδς τδν Θεόν εύσέβεια καί ή πρδς τήν’Εκκλησίαν ή μάλλον πρδς
τδ πάτριον δόγμα εύσταθής άφοσίωσις, άφ’ετέρου δέ προσεπάθουν ζωηρόν 
πάντοτε καί άκμαΐαν νά διατηρώσι τδ πρδς τδν άγριον καί άπιστον κα- 
τακτητήν μίσος. Ούτω μεταξύ πλείστων άλλων έν άξιοσημειώτω πρδς 
τδν "Ηλιον έπφδή, σωζομένη κατά τήν Θράκην καί έγκρυπτούση ί'σως πο
λιτικόν υπαινιγμόν, δ Ελληνόπαις έ'ψαλλεν;

"Ηλιε μου παραήλΐε, 
Χρυσό μου παλληκάρι, 
"Εβγαλε τά μαΰρά σου 
Και βάλε τά χρυσά σου I 
'Οβραιόπλα, Τουρκόπλα ’στην πίσσα κολλημένα 
Κ’ημείς τά Χριστιανόπουλα ’ςτόν "Ηλιον πυρωμένα.

Αύτη ήτο ή πραγματική τών παίδων άγωγή κατά τούς χρόνους εκεί
νους’ όσα δέ λόγιοι, καί ίδίη πατέρες της ’Εκκλησίας, περί παίδων άγω- 

γης έγραφον, ταϋτα ήσαν ώς έπί τδ πολύ άγνωστα καί άπρόσιτα εις τά 
στρώματα τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.

Τδ δέ σχολεΐον, παράρτημα ον κυρίως τής ’Εκκλησίας, ύπηρέτει αύτί} 
κατά πρώτον λόγον., Ούτω λοιπόν οί παΐδες έμάνθανον άνάγνωσιν έν τή 
Όκτωήχφ καί τφ Ψαλτηρίφ, καί ■ τοΐς άλλοις βιβλίοις, ών ή χρήσις 

ι καθημερινή έν τη Έκκλησίη ήμών.
! ’Επειδή δμως τά βιβλία, δσον άψυχα καί άν ώσιν, έχουσι πάντοτε καί

J-
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παιδευτικήν δύναμιν, τά Αναγνωστικά ταϋτα βιβλία δύο τινά εφερΟνάπο-’ 
τελέσματα είς τούς παϊδας, έδίδασκον την φιλακολουθίαν άφ’ενός, ητις" 
έκαλλιέργει το θρησκευτικόν συναίσθημα, και άφ’ ετέρου άνέπτύσσον την 
πρός την μουσικήν τάσιν τοΰ λαοϋ. Τις ύμών Αγνοεί δτι πλεϊστόι τών 

πατέρων και πάπων ημών άσμενοι έ'ψαλλον έν τγ Έκκλησίγ ; Ύπό πολι
τικά; δέ περιστάσεις καταπιεζούσας πάντοθεν πΑσαν τοΰ πνεύματος έξέ- 
γερσιν η πρός την. μουσικήν αυτή τάσις δέν ητο επουσιώδες Αγαθόν.

Άλλά τό Ανάγνωσμα τοϋ Ελληνικού λαοΰ, η φυλλάδα τοϋ μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, έμαρτύρει τάς κεκρυμμένας και δυσδιάκριτους έ'τι τάσεις 

αύτοΰ. 'Οσον καί Αν διεβληθη δ Αρχαίος ελληνισμός διά λόγους θρησκευ
τικούς, ό λαός όμως διετηρει κρυφίως συμπάθειάν τινα πρός αύτόν. Οί ζω
γράφοι περιελάμβανον έν τφ κύκλφ τών προειπόντων την έκ τίίς Παρθένου 
γέννησιν τοΰ Σωτηρος τόν Σωκράτην, τόν Σοφοκλέα, τόν Αριστοτέλη" οί 
δέ ύπέρ τοϋ λαοϋ γράφοντες δλίγοι δέν έτόλμών μέν είσέτι νά έξυμνη- 
σωσι τούς άθλου; τών Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων, -ηδύναντο 
δμως νά ίστορησωσι τόν μέγαν ηρώα της άρχαιότητος, τόν δημιουργόν 
τίίς ελληνικές ενότητες, τόν τρ^παιοΰχον νικητην τ·ης βαρβάρου ’Ασίας, 
καθ’ δσον μάλιστα δέν $σαν ηναγκασμένοι έν ταϊς θαυμασίαις περί αύτοΰ 

άφηγησεσι νά ποιώντας χρησιν της λέξεως "ΕΛΛην, ητις έσημαινε τόν 
ειδωλολάτρην" Αφόβως δέ ηδύναντο νά τόν δνομάζωσι Μακεδόνα" διότι 
και δ δρθοδοξότατος βασιλεύς Βασίλειος δ δημοφιλή καταλιπών μνημην, 
Μακεδών έπεκαλεΐτο. Έκτος τούτων δ ’Αλέξανδρος ητο βασιλεύς, δ δέ 
ελληνικός λαός διά μακρών αιώνων είχεν έξοικειωθη πρός την βασιλείαν, 
και μέλλοντα πάλιν βασιλέα του προσεδόκα μετά πίστεως είς την Κων
σταντινούπολή.

. Ό ελληνικός λαός Απληστως Ανεγίνωσκε τά πιθανά και απίθανα θαυ
μάσια κατορθώματα τοϋ μεγάλου Μακεδόνος, και έξ άπαντος έν τφ βάθει 
τίίς καρδίας αύτοΰ ηύ’χετο, 'ίνα δ Θεός τών Χριστιανών άναστηση νέον τινά 
’Αλέξανδρον λυτρωτήν τοΰ λαοΰ του έκ της τυραννίας τών απίστων.

Άλλ’η μικρά αύτη φυλλάδα τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου καί δι’ Αλλον 
λανθάνοντα λόγον ητο Αγαπητή είς τόν λαόν.

Ή Ανάγνωσις αύτίίς διηγειρε καί Ακόυσίως έκεΐνο, οπερ η νεωτέρα παι

δαγωγική καλεΐ ποΛιψερες srihayfyor. Τό πνεΰμα τοΰ αναγνώστου έφέ- 
ρετο είς διαφόρους ■ Αγνώστους αύτφ χώρας, Ανεγίνωσκε περί αύτών καί 
τών κατοίκων τέρατα καί σημεία" τόσφ τό καλλίτερον !■ Είς ταϋτα τέρ- 
πεται δ λαός. Ό συγγραφεύς της φυλλάδας ·ζίτθ 'Ηρόδοτός τις άρμόζων είς 
τούς Αναγνώστας αύτοΰ. Ούδέ πρός την φυσικήν ιστορίαν έ'μενεν δ Ανα
γνώστης Αδιάφορος" διότι Ίτεριγράφονται έν αυτί) τόσα ζώα έπί της γης 

καί έν τίί θαλάσση τεράστια. Άλλά καί προς την φυσικήν έκίνει τό μικρόν 
εκείνο βιβλίον τό ενδιαφέρον τοϋ αναγνώστου" διότι δ μέγα; Αλέξανδρο; 

ΤΟ ^ΧΟΛΕΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ

καταδυόμενος είς τά άδυτα βάθη τίίς θαλάσσης προεικόνιζεν ούτως ειπεϊν 

είς τούς αναγνώστας τόν καταό'υόιιετοκ κώδωκα, ώς τό πάλαι δ μϋθος τοϋ 
’Ικάρου ,προανηγγελλε. την τολμηράν έπιχείρησιν τών Μογγολφιέρων.1

Έκ πάντων δέ τούτων έκαστος βλέπει οτι τό Ανάγνωσμα τοΰ έλλη- 
νικοΰ λαοϋ είχε πλεονεκτήματα Ανώτερα τών έν τοΐς σχολείοις Αναγνω

στικών. βιβλίων, άτινα ιδίως ένεκα της γλώσσης ησαν ώς οάίπιγζ ίίόηΛαν' 
φωνη)~ διδοϋσα.

Λ. Καί δμως ούδείς τών τότε διδασκάλων έίσηγαγε την φυλλάδα τοΰ’ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου ώς Αναγνωστικόν βιβλίον είς τό σχόλεΐόν του.’Όχι 
διότι έπροτίμων τάς ιδίας των φυλλάδας' τότε Ακόμη δέν συνέγραφον' 
δλοι διδακτικά βιβλία, άλλά διότι ούδείς τών τότε διδασκάλων ητο ικα
νός νά διαπράξη τοιοΰτο τόλμημα, νά ρίψη διά τίνος δπΰ5ς δλίγάς ώχράς 
Ακτίνας φωτός έκεϊ, δπου έφηρμόζετο δ τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ λόγος «δτι' 
«βλέποντες ού βλέπουσι καί Ακούοντες ούκ Ακούουσιν ούδέ συνιοΰσιν». 
(Ματθ. 13. 14).

’Άν δ Αλεξανδρινός κανών έπί ζημίγ ίσως της έλληνικ’ης γραμματολο
γίας ώρισε τούς μελετητέους 'Έλληνας ποιητάς καί πεζογράφους, ύπηρχεν 
έπίσης καί κατά την έποχην έκείνην άγραφος μέν, αύστηρώς δμω; τηρού
μενος κανών, δρίζων τά έν τοΐς σχολείοις Αναγινωσκόμενα βιβλία, Άλλά 
πάς περιορισμός κωλύει την έλευθέραν τοϋ πνεύματος Ανάπτυξιν.

Ή Όκτώηχος ώς βιβλίον Αναγνωστικόν Αντιπροσωπεύει έν τίί έποχίί 

έκείνη την στασιμότητα, τό πνεΰμα τών τότε διδασκάλων, έμμενόντων 
είς δ,τι παρέλαβον" οί δέ άναγνώσται τίίς φυλλάδας τοΰ μεγάλου Αλε
ξάνδρου Αντιπροσωπεύουσι τό πνεΰμα τοΰ λαοΰ, Αρχομένου νά κινηται κάί 
ζητοΰντός τι κρεϊττον τοΰ ύπάρχοντος. Συνήθως δέ η κίνησις δίδεται έκ 
τών κάτω, έκ τών πολλών δι’δλίγων περιφρονουμένων μέν κατ’ Αρχάς; 
πολλάκις καταδιωκομένων, άλλ’έπί τέλους νικώντων καί έπικρατούντωνί 
Καί είς ίστορικωτέρους χρόνους ύπ'ηρξαν Πανεπιστήμια βαδίζοντα την πε- 
πατημένην έν τίί έπιστημη, έ'ξω δέ αύτών παρεσκευάζοντο μεταβολαί 
καί πρόοδοι, αιτινες διά μακροΰ πολεμηθεϊσαι, έν τέλει έγκαθιδρύθησαν· 
έπί τών εδρών έκείνων, άφ’ ών έρρίπτοντο τά κατ’ αύτών βέλη.

Μετά μακρόν χρόνον η φυλλάδα τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου αύτη μέν, ώς 
είχε, δέν είσηλθεν είς τά σχολεία τοΰ λαοΰ, είσηγαγεν δμως την ελληνικήν 
'Ιστορίαν, την Γεωγραφίαν καί άλλα μαθήματα. Καί δ Μωϋσίίς δέν είσίίλ- 

θεν αύτός είς την γ·ην τίίς έπαγγελίας, δ ’Ισραήλ δμως τροπαιοΰχος είσ- 
ηλασεν είς αύτην. — Ούτω μέν ταϋτα κατά την πρό τινων γενεών έποχην.

Ε'. Άλλ’ύπάρχουσι καί τώρα έν τοΐς σχολείοις’Οκτώηχοι καίΨαλτηρια. 
Μη ύπολάβητε δέ δτι εννοώ τά λεγόμενά γραμματοδιδασκαλεΐα. ’Όχι" 

υπάρχει η ’Οκτώηχος έν ελληνικοί; σχολείοις, έν γυμνασίοις καί νη τόν 
Δία έν τφ Πκνεπιστημίφ αύτφ. Διότι μεταβάλλονται είς ’Οκτώηχον καί
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ό γλαφυρός Βενόφών, καί ό δαιμόνιος Δημοσθένης, καί δ θείος Πλάτων,- 
καΐ δ θαυμάσιος "Ομηρος και πάντες οί διδασκόμενοι συγγραφείς, όταν δι
δάσκονται ούτως, ώστε οί μαθηταί άποφοιτώντες τών σχολείων, πρώτον 

έ'ργον έ'χουσι ν’ άπολακτίσωσιν αυτούς.
Και δυστυχώς δεν αποκομιζουσιν έκ των σχολείων οί νέοι μόνον πρδς 

τά άριστουργήματα τών προγόνων ήμών άποστροφήν ή δλιγωρίαν, άλλά 
συνήθως καί πρδς πάσαν σπουδαίαν καί ύγια μελέτην. Ούτε τήν ποδς την 
φύσιν καί την σπουδήν αύτής αγάπην βλέπομεν, ούτε την πρδς ίστοριζάς 

και γεωγραφικας μελετάς κλισιν, ούτε τδν πρδς τάς άρχαιότητας σεβα
σμόν, ούτε την τασιν εκείνην πρδς τάς έκδρομάς καί τάς έπίστημονικάς 
έρευνας καί άναζητήσεις, έφ’αίς έναβρύνεται δ καθ’ημάς αιών. 'Γπδ την 

έποψιν ταύτην ή παίδευσις δέν έπέδρασεν ούτε εις την γεωργίαν ούτε εις 
την κτηνοτροφίαν, ούτε εις τάς τέχνας ούτε εις την ναυτιλίαν, ούτε εις την 
αναπτυξιν εθνικού πολιτισμού καί την τελειοποίησιν τών παραδόσεων τοΰ 
εθνικοϋ ημών βίου’ έτι δε ψυχρότεροι καί σκαιότεροι παρίστανται οίπαϊ- 
δες ημών πρδς τά^τεχνικά μαθήματα- η ιχνογραφία, ή μουσική καί αύτη 
η γυμναστική ούδεμίαν είσέτι σπουδαίαν κατάκτησιν έποίησαν εις τάς 
καρδιαςγτών ήμετερων νέων. Καί έν αύταΐς δέ ταΐς Άθήναις περικυκλοΰ- 
μεν είσέτι άποθαυμάζοντες % και μυκτηρίζοντες άλλοδαπδν περιηγητήν 

ϊχνογραφοΰντα τδ Θησεΐον ή άντιγράφοντα επιγραφήν τινα. Δέν αγνοώ βε
βαίως δτι ύπάρχουσιν ίκαναί εξαιρέσεις έν ταΐς τάξεσι τών νέων καί τών 
δυο φυλών' εύκτεον δμως ή'θελεν είναι ή έξαίρεσις ν’ άποτελή τδν κανόνα.

’Έργον της άγωγής, ής μέρος καί μέσΟν η διδασκαλία, είναι ν’ άπερ- 
γάζηται ώς ο'ίόν τε τελείους κατ’ αρετήν καί ανθρώπους. Τοιαύτην αγωγήν 
τών παίδων μετήρχοντο οί πρόγονοι ήμών, τοιαύτην έφαρμ.όζουσι τά καθ’ 

ήμάς άληθώς πεπολιτισμένα έ'θνη,πολλά διδασκόμενα παρά τών ήμετέρων 
προγόνων, οΰς φιλοτίμως μιμούνται, κατ’ έξοχήν οί Γερμανοί καί οί ’'Αγγλοι.

"Ενεκα δέ τής περί τήν αγωγήν άτελείας ήμών ταύτης πολύ καί κατά 

πολλά άπολειπόμεθα τών πεπολιτισμένων τής Ευρώπης λαών. Καί λα- 
•λοϋσι μέν πολλοί καί πολλά καθ’ οδόν καί έν τοΐς οί'κοις γαλλιστί, προ

τιμώντας, φαίνεται, νά νομίζωνται μάλλον Γάλλοι. Τδ γαλλιστί δμως λα- 
λεϊν καί ή λοιπή έπιπολαίων και δθνείων τρόπων άπομίμησις τόσον συμ
βάλλεται εις πραγματικήν τινα μεταβολήν τών απομιμούμενων, δσον τά 

πτερά τής περιστεράς ήλλαςκν τήν φύσιν τοϋ κολοιοϋ.
Ή άγωγή ήμών είναι άτελεστάτη πρδ πάντων δέ ή'κιστα έθνική. ’Ορ

θότερου ί'σως πρέπει νά εί'πη τις, δτι ή μέν διδασκαλία είναι άτελής καί 

μονομερής, άγωγή δέ ούδεμία γίνεται. Άλλά τοιαύτη τών παίδων dra- 
τροφή έν, μέν ταΐς πόλεσι παραδίδει αυτούς εις διαφθοράν, έν δέ τοΐς χω- 
ρίοις καί ταΐς κώμαις τή; Ελλάδος διαιωνίζει τήν άγροικίαν' ούτω δέ τδ 
δλον έθνος-αδικείται καί οπισθοδρομεί·

ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ
Ό "Ελλην διδάσκαλος καί δ ίερεύς προσήνεγζον μεγάλας εις τδ έθνος 

υπηρεσίας έν τοΐς δεινοτάτοις τής πατρίδας καιροϊς' τοΰτο οί πάντες δμο- 
λογοΰσιν, άποδίδοντες δφειλόμενον ευγνωμοσύνης φόρον. ’Εάν δέ έν τοΐς 
καθ’ ημάς καιροϊς τδ σχολεΐον, ώς καί ή έκκλησία, δέν άνταποκρίνηται 
εις τάς προσδοκίας καί τάς άνάγκας τοϋ έθνους, ούδεμία μομφή έπί τούτφ 
είναι δίκαιον νά έπιβαρύνή τδν διδάσκαλον.

Ή τών ήμετέρων σχολείων δσημέραι έπί μάλλον έπαισθητή γινόμενη 
άτέλεια είναι κατά μέγα μέρος άποτέλεσμα.τής άτελοϋς προπαρασκευής 
τών έν αύτοΐς διδασκόντων, ούχί δέ έλλείψεως ζή^ου, φιλοπατρίας καί 
φιλοπονίας αύτών. Διά τοΰτο μέγα μέν άγαθδν καί έπιβήλλουσα άνάγκη 
είναι δ πολλαπλασιασμός τών σχολείων’ πολλφ όμως άναγκαιοτέρα είναι ή 
σπουδαία μέριμνα περί άληθοϋς βελτιώσεως τής έν αύτοΐς διδασκαλίας και 

παιδαγωγήσεως.
Ή έςάσκησις παντδς έπαγγέλματος προϋποθέτει δύο άπαραιτήτους 

βρους, τοΰτ’ έ'στι τήν θεωρητικήν καί τήν πρακτικήν προπαρασκευην. Έκα- 
τέρα τούτων, τής έτέρας στερούμενη άτελή άπεργάζεται τδν μέλλοντα νά 
μετέλθν; τδ επάγγελμα. "Οσον δέ δ έπιδιωκόμενος σκοπδς είναι υψηλότε

ρος, τόσον ή. κατ’ άμφω μόρφωσις είναι μάλλον άπαραίτητος.
Είναι δέ άπορον πώς παρ’ήμΐν ή πρόδηλος αύτη άλήθεια παρημελήθη 

διά τδν διδασκαλικόν κλάδον' καί ενώ οί τε ιατροί καί οί τής θέμιδος λει
τουργοί ύποβάλλονται εις πρακτικά; δοκιμασίας, διά τήν έξάσκησιν τοϋ 
διδασκαλικού έ'ργου, τά μάλιστα πρακτικού,’ έθεωρήθη ικανή έγγύησις 
ή προσαγωγή πτυχίου μόνον θεωρητικών-έξετάσεων. "Εκαστος βεβαίως 
εννοεί, οτι, ΐνα τις μεταδώση εις παϊδάς σειράν συστηματικών γνώσεων 
δέν άρκεΐ μόνον νά κατέχν) αύτδς τάς γνώσεις ταύτας έν μείζονι βεβαίως 
μέτρφ, δέν άρκεΐ μόνον νά έ'χη διδαχθή τήν διδακτικήν μέθοδον, άλϋ,’εί
ναι άνάγκη καί ν’ άσκηθή έπαρκώς εις τήν έφαρμογήν διά πράξεως. Σή
μερον τά προγράμματα τών διδασκομένων έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις μαθη
μάτων είναι τόσον έξωγκωμένα, ώστε, εάν μή έ'ρχηται άρωγδς μεθοδική 
διδασκαλία, ού μόνον «ούδεμία ωφέλεια προσδοκάται έξ αύτοΰ, άλλά καί 
βλάβη μεγίστη σωματική καί πνευματική άπειλεΐ τήν σπουδάζουσαν 

νεότητα.
Καί όταν,δέ συχνή παοίσταται ή άνάγκη τής κατ’ οίκον προγυμνάσεως 

τών μαθητών, τοΰτο. συνήθως μαρτυρεί έ'λλειψιν μεθοδικής διδασκαλίας 
έν τφ σχολείφ· Άλλ’υπάρχει καί τι πλέον τούτου. Ή διδασκαλία δέν 

έ'χει μόνον σκοπόν τήν μετάγγισιν γνώσεών τινων εις τάς κεφαλάς τών 
παίδων' άλλ’ είναι έκ τών σπουδαιοτάτων μέσων, δι’ ής έπιδκόκεταΐ και 
τελειοΰται ή τών νέων ηθική διάπλασις. ’Εκείνοι λοιπόν, εις οΰς ή πολι
τεία μέλλει ν’άναθέσν; τήν τών νέων παίδευσιν, δφείλουσι κεκτημένοι τάς 
άναγκαίας γνώσεις, παρεσκευασμένοι διά τής δεούσης άσκήσεως εις τδ 
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μεθοδικώς διδάσκειν, πλήρεις άγάπης πρδς τδ- επάγγελμα καί' πάτριά’ης 

στοργής πρδς τούς πάΐδας καί την κοινωνίαν, νά είναι θεωρητικώς τε καί-' 
πρακτικώς κατήρτισμένοι έν τφ παιδαγωγική.
,'θδέ παιδαγωγικός καταρτισμός των μελλόντων διδασκάλων τοΰ έθνους’ 

ημΐν μάλιστα είναι άπαραίτητος ένεκα τίίς μακράς δουλείας, ητις δια* 
φθείρει τδ ίίθος καί τούς χαρακτήρας. Άστεϊον δμως είναι οτι πρό τίνος 
άνεγνωρίσθη ή παιδαγωγική ώς άναγκαία εις μόνους τούς δημοδιδασκά
λους. Τί δ’ έκ τούτου συμβαίνει ; Οί μαθηταί παρατηοοΰντες οτι. έν τ'ρ 
μέσγ) καί άνωτέρ# παιδεύσει ούδεμία σχεδδν φροντίς λαμβάνεται περί της 

συστηματικής η.θικης άγωγΐίς αύτών σχηματίζουσι την δλεθρίαν πεποίθη·» 
σιν δτι ολον της άγωγης εκείνο τδ έργον σίτο παιδαριώδες τι κατασκεύα
σμα, ανάξιον πλέον ν’ άπασχολφ μαθητάς έλληνικών σχολείων καί γυ

μνασίων.
"Ενεκα δέ τών ουσιωδών τούτων ελλείψεων έν τφ προπαρασκευφ τών 

διδασκάλων δ νεαρδς φιλόλογος διοριζόμενος έν έλλήνικώ σχολείφ η γυ- 

μνασίφ, πρώτην φοράν παριστάμενος ένώπιον ζωηρών νέων, ουδέποτε σχε
δδν ούδέν άκούσας περί διδακτικής τέχνης καί σχολικές άγωγης, ούδ’ 
άπαξ ΐδών διεξαγομένην υποδειγματικήν διδασκαλίαν υπδ τοϋ αρμοδίου 
καθηγητοϋ πρδς οδηγίαν του, άπορεΐ πόθεν ν’ άρχίσφ καί πώς νά τελειώσφ.

Τέλος δέ, μετά πολλάς άγωνίας καί δοκιμάς κατά τδ μάλλον καί ·ητ- 
τον άτυχεΐς, καθ’ άς διδάσκεται νά ξυραφίζφ τδ δη λεγόμενον είς τών 
μαθητών του τάς κεφαλάς, άναγκάζεται ν’ άναπολησφ τδν τρόπον της 
διδασκαλίας τοϋ αρχαίου έν τφ έλληνικφ σχολείφ η τφ γυμνασίφ διδα

σκάλου του καί νά διδάσκη κατ’εκείνον* άλλ’ϊνα φαίνηται σοφότερος 
εκείνου καί νεωτερίζων, κενόνει άπδ καιροΰ είς καιρόν έκ τών πανεπιστη
μιακών του σημειώσεων είς τάς κεφαλάς τών άθώων μαθητών του σπανιό- 
τητάς τινας καί γνώμας καινοφανεστέρας, και έν τούτφ συνήθως συνί* 
σταται η συνεισφορά τοϋ νεωτέρου είς τάς έργασίας τών πρδ αύτοϋ. Περί 
δέ ηθικές άγωγης τών μαθητών συνήθως φρονεί δτι αύτη διαφεύγει την 
άρμοδιότητά του ! τινές δέ αύτών τούτων ένεκα εύχερώς τά πάντα το λ- 
μώσι καί άναδέχονται* διότι «άμαθία μέν θράσος, λογισμός δέ ό'κνον φέρει»; 

.. Δέν άγνοεΐτε, βεβαίως, οτι η ένταΰθα ύποδεικνυομένη προπαρασκευη 
τών μελλόντων διδασκάλων γίνεται έν πάσι σχεδδν τοΐς Πανεπιστημίοις 
της Γερμανίας έχουσι πρδς τδν σκοπδν τοϋτον τά λεγόμενα φροντιστήρια, 
εξακολουθεί δέ έπί τινα χρόνον καί μετά-τάς διδακτορικάς εξετάσεις.

Διά δέ τούς "Ελληνας διδασκάλους έ'χοντας αποστολήν ύψηλοτέραν 
άλλά καί δυσχερεστέραν η τοιαύτη προπαρασκευη είναι, ώς ειπον, άναγ- 
καιοτέρα η είς τούς Εύρωπαίους, τδ μέν, διότι η κατάστασις τοΰ *ημέτέ- 

ρου λαοϋ άπαιτεϊ πρδ πάντων παιδαγωγικήν τών νέων μόρφωσιν, τδ δέ, 
διότι πλεϊστοι τών διδασκάλων προσκαλούνται, όπως διδά,ξώσιν είς τδ 
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δοΰλον έ'τι γένος, ένθα δέν είναι βεβαίως μόνον αύτφ έργον η ξηρά με- 
τάδοσις γραμμ.ατικών καί ολίγων άλλων τετριμμ.ένων γνώσεων.

Ή τελευταία δέ αυτή τοΰ "Ελληνος διδασκάλου κλησις ύπηγόρευεν ημΐν 
καί άλλην έτι, ολως ιδιαιτέραν καί ούτως είπεϊν, προπαρα-
σκευην αύτοϋ -ητις (είρησθω έν παρόδφ) καί είς τούς προξενικούς της 'Ελ
λάδος υπάλληλους εφαρμοζόμενη λυσιτελεστάτη ηθελεν άποβαίνει είς τά 

έθνικά συμφέροντα.
Διά τοιαύτης δέ προπαρασκεύΐίς· ί'σως ή θεσις τοϋ έλληνισμοΰ ηθελεν 

είναι διάφορος, τίς παρούσης κατά την ’Ανατολήν, ούδέ ηθελον,άκούεσθαι 
κράυγαί οδύνης καί άπελπισμοϋ ότέ μέν έκ Θράκης, δτέ δέ έκ Μακεδο

νίας καί άλλοτε έξ ’Ηπείρου είς την έμφάνισιν ένδς Βουλγάρου η 'Ρωμού- 

νου, η Αύστριακοϋ, η Ίταλοϋ άποστόλου.
Ούτως είργάσθησαν καί εργάζονται οί λαοί οί σπουδαίως καί μετά σχε

δίου έπιδιώκοντες την πραγματοποίησιν μεγάλου σκοπού, ιλγας ι’ιί/ας, καί 
δαπανώσι μέν άφειδώς, άλλ’ έν δέοντι καί λελογισμένως καί μετά βε- 
β'αιότητος, οτι αί δαπάναι καί αί ένεργειαΐ δέν θ’άποβώσιν άγονοι.’Ημείς 
δέ πολλάκι; νομίζομεν δτι έξεπληρώσαμεν τδ καθήκον ημών έν πάση αύ- 

στηρότητι, άφοΰ διαθέσωμεν οπωσδήποτε ώρισμένον τι χρηματικόν ποσόν* 
είτα ησυχάζομεν, καί, όταν μετά τινα καιρδν παρουσιασθφ ή άποτυχία 
τίς έργασίας ημών, τότε μεμψιμοιροϋμεν ! ’Εάν δέ άποτυγχάνωσιν ένέρ- 
γε tai, καί θυσίαι ύπδ τά βλέμματα ημών γινόμεναι, ώς π.χ. αί περί έθνι- 
κόΰ θεάτρου, τί δύνατάί τις νά προσδοκφ περί τών πόρρωτέρω γινομένων ; 
-—Τίς δέ η αιτία ; —Τδ δτι άπαράσκευοι-καί άσύντακτοι, άνευ σχεδίου 

καί επίμονης καί άνευ καταλλήλων οργάνων καταρχόμεθα έργων σπου- 

δαιοτάτων καί ύψίστων τοΰ έθνους συμφερόντων.
Ή φορά τοΰ λόγου φαίνεται δτι άπεμάκρυνεν ημάς άπδ τοΰ θέματος* 

νομίζω δμως δτι δέν άπεπλανηθημεν είς χώρας ξένας* τούναντίον πάντα 
ταϋτα άποδεικνύουσιν δτι τδ σχολεϊον είς ούδέν ωφελεί, εάν δέν είναι 

δποΐον πρέπει νά vjvai. -
Τά σχολεία πρέπει νά παρασκευάζωσι πολίτας υγιείς τδ πνεύμα, τδ 

ήθος καί τδ σώμ.α, ούχί δέ ίμιμαθεΐς καί μαλθακούς νεανίσκους, νά έμ- 
πνέωσιν είς τούς μαθητάς φρόνημα εύγενές καί ιδεώδες πρότυπον ηθικίς 
τελειότητος, ούχί δέ είρωνίαν μέν πρδς πάν δ,τι άληθές, καλόν καί άγα- 
θόν, άφοσίωσιν δέ πρδς την ύλοφροσύνην, τδ κέρδος καί'την άπόλαυσιν. 
Τά σχολεία πρέπει νά παρασκευάζωσι μητέρας εύσεβεΐς, φιλοπόνους, φύ
λακας τών πατρφων άρετών, ούχί δέ ν’ άπεργάζωνται άναίμικά, ωχρά 
καί ύπερευαίσθητα κοράσια καί γυναίκας διασταυρούσας τάς δδούς.

Τδ έθνος ημών σχετικώς πρδς τούς άλλους λαούς της ’Ανατολές καθώς 

καί πρδς τούς έπιχειροΰντας πολιτικούς έν αυτί} προσηλυτισμούς έχει τά 
πλεΐστα σχολεία άπδ μακρόΰ ηδη χρόνου, καί δμως μ,εγίστας ύπέστημεν



208 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ . i

ούχί μόνον έθνικάς ταπεινώσεις άλλά πρχγμχτιχχς.χπύ>1είχζ. ’Άς ρίψωμεν ‘
έν βλέμμα έπί της ελληνικές χερσονήσου. >

Ό έλληνισμ,ός πρδ πολλοϋ ή'δη ύπεχώρησεν άπδ τών πέραν τοϋ Άστρου !
χωρών, άφήσαςΆπισθέν του μίσος ζωηρόν καθ’ημών καί άκμαίας άλλοτε· ’ 
άποικίας, τάς μέν άρδην έξαφανισθείσας τάς δέ πολλαχώς έπιβουλευο- ί
μένας. Νεωστί έσαρώθη δ ήμέτερος έθνισμδς έκ τής μεταξύ τοϋ Άστρου 
καί τοϋ Αίμου άξενου χώρας, και έγκατέλιπεν είς άλλοφυλους γνησιωτάτας ι
παρά τδν Εΰξεινον πόντον Έλληνίδας πόλεις καί κώμας, καί ταϋτα άνευ [
κάν ένδείξεως μεγάλης τινδς άθυμίας ημών έπί τούτοις, ένώ ή ’Ιταλία ί
φέρ’ είπεΐν τοσοΰτον ποιεί πάταγον καί διά μικράν γωνίαν ύπολειπομένην 
είς ξένας χεΐρας. Τοιαύτη όμως άναλγησία τών εθνών ίσοδυναμεϊ μέ θά
νατον. Άλλά μη έστάθημεν έπί του Αίμου ; ’Όχι, δυστυχώς. Παρέβιάσθη 

καί δ φραγμός έκεΐνος’ ή δέ άχρους καί διεθνής 'Ρωμυλία παντός άλλου 
όζει ή ελληνισμού, καίπερ έν τή σφαίρα τών ελληνικών χωρών περιλαμ- |
βανομένη. Καί ή'δη οι έχθροί τοΰ ελληνισμού έ'στησαν τάς καταχθονίους 
έλεπόλεις αύτών εγγύτατα τών ήμετέρων ορίων, έν Μακεδονία καί ' j

ΊΙπείρφ! ' [
Αί μεγάλάι αύται έθνικαί συμφοραί μαρτυροϋσιν δτι ούτε πρδς περιφρού- j

ρησιν καί σωτηρίαν τής άκεράιότητος τοΰ έθνους, ούτε πρδς πολιτικήν 
άνατροφήν αύτοΰ αρκεί η ϊδρυσις απλώς σχολείων.

Καμμύσαντες τούς όφθαλμούς πρδς τάς πραγματικάς άνάγκας τοΰ έθνους 
καί άποστρέψκντες την προσοχήν -ημών άπδ της μελέτης τής καταστώ- 
σεως αύτοΰ, μεγίστην έπεδειξώμεθα τάσιν πρδς άπομίμησιν τών άλλοτρίων.

Βεβαίως η μίμησις δέν είναι κακή, δταν τις ζητή νά ώφεληθή έκ τής 
πείρας καί τών φώτων τών άλλων, είναι δμως κατωφέρεια επικίνδυνος, 
καί πολλάκις, δταν γένηται κλίσις, φέρεται πρδς τά επουσιώδη καί δη 

καί πρδς έπιβλαβέστατα. 'Ο δέ μέγας Περικλής μεθ’ υπερηφάνειας έλεγε : 
«Χρώμεθα πολιτείγ.. . παράδειγμα μάλλον αύτοί οντες τινί $ μιμούμενοι 
ετέρους». Έπί μακρδν χρόνον πλεϊστα έγράφοντο έν τώ ήμετέρφ τύπφ- 

μετά νεανικωτέρου ζήλου περί τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος τών 
“Αγγλων πρδ πάντων, ώς εί ή'ρκει είς χάρτης καί διηκριβωμέναι θεωριάι 
νά μετενέγκωσιν είς χώραν τινά τδ άριστον πολίτευμα' περί τής βάσεως 
δμως τοΰ πολιτεύματος τούτου, ήτοι της τοΰ λαοΰ ηθικής καί θρησκευ
τικής μορφώσεως ούδέν σχεδόν εγίνετο. Ούδέν σχεδόν έγράφετο πρδς γνώ- 
σιν του λαοΰ καί τών κυβερνητών αύτοΰ περί τών πολυτίμων καί πατριω
τικών έργασιών, άς άνδρες σοφώτατοι, ποιηταί, συγγραφείς, καλλιτέχναι, 
κατέβαλλον κατά τά τέλη της παρελθούσης καί τάς άρχάς τής παρούσης 
έκατονταετηρίδος έν Γερμανίιγ, Έλβετίγ, Ίταλίγ, Άγγλίη υπέρ εθνικής 
τών πολιτών μορφώσεως. Ή τοΰ λαοϋ άνατροφη δέν έγένετο παρ’ ήμϊν (
διαρκώς άντικείμενον σπουδαίας μελέτης καί έμβριθοΰς εργασίας. ΙΙολλά-
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κις δέ καλή τις αρχή γινόμενη τάχιστα έλησμονεΐτο καί διεκόπτετο, 
άλλά και ε?τι καλόν ένομοθετεϊτο, δυστυχώς παρ’ ήμΐν μέγα. έστήρικται 
χάσμα μεταξύ τών έν τφ χάρτη γεγραμμένων καί τών έ'ργφ γινομένων. 
’Επειδή δέ ή στατιστική άλλων έθνών έδείκνυεν αύξησιν τών σχολείων, 

κατά μίμησιν ηύξάνομεν καί -ημείς τδν άριθμδν αυτών άλλά περί τής 
ποιότητος αυτών, περί τών μέσων της προόδου καί τής βελτιώσεως ούδέν 
γενναϊον ούτε έβουλεύθημεν ούτε έπράξαμεν. Τοσαύτη μάλιστα ήτο η 
περί τούτου αδιαφορία ήμών, ώστε ούδέ παρατηροϋμεν δτι οί άλλοι λαοί . 
δέν περιωρίζοντο μόνον είς τδν πολλαπλασιασμόν ελληνικών σχολείων καί 
γυμνασίων, άλλά καί γεωργικάς καί τεχνολογικής καί έμπορικάς σχολάς 
συνιστώσι προς θεραπείαν τών ποικίλων τοϋ λαοϋ άναγκών. Ή Βουλγαρία 

πρδ τεσσάρων ετών αυτόνομος γενομένη συνέστησε διδασκαλείου έν Θεσ
σαλονίκη καθ’ δν καιρόν τδ πρδ ολίγου συσταθέν έκεϊ ήμέτερον έκλείετο ! 

Άλλά διά τήν εθνικήν τοΰ λαοΰ μόρφωσιν δέν άρκοΰσι μόνον σχολεία; 
Ποιημάτια κατάλληλα, πραγματεΐκι περί τών έθνικών χωρών μετά στα
τιστικών άληθών, έορταί καί πανηγύρεις ούχί βεβαίως φαληρικαί, εικόνες 
έκ τοΰ έθνίκοΰ βίου, εικόνες δυνάμεναι καί είς τήν καλύβην τοΰ τελευταίου 
χωρικού νά είσαγάγωσι ζώσαν τήν ιστορίαν τοΰ έ'θνους, άσκήσεις γυμνα- 
στικαί, ών τά σπέρματα ύπάρχουσιν εύτυχώς παρά τώ λαφ ημών, πάντα 
ταϋτα τελεσφορώτατα συντελοΰσιν είς ύγιά ηθικήν καί έθνικήν μόρφωσιν 
τοΰ έθνους καί προφυλάττουσιν έξ ί'σου από τε τής σκαιότητος καί άπδ 
τής μάλθακότητος. Γερμανός ποιητής έποίησεν ολίγους στίχους γλαφυρούς 
δι’έκαστον ποταμόν τής Γερμανίας· διά τοΰ δημώδους δέ τούτου τρόπου 
κατέστησεν ού μόνον γνωστήν άλλά καί άγαπητήν τήν μεγάλην. πατρίδα 

του είς τούς άναγνώστας τών στίχων του, δπερ δωδεκάς ξηρών γεωγρα
φιών δέν ήδύνατο νά έπι τύχη., "Αλλοι τινές έποφθαλμιώντες εις ήμετέρας 
χώρας, έπλήρωσαν έσχάτως Θράκην καί Μακεδονίαν εικόνων, ούχί πλέον 

Αγίων, ώς άλλοτε, άλλ’ εικόνων ιστορικών, αίτινες όμως δυστυχώς ούδέν 
κοινόν έ'χουσαι πρδς τάς ήμετέρας έθνικάς παραδόσεις, είναι προωρισμέναι 

νά ύπηρετήσωσι ξένους σκοπούς! .
<7'. Ένφ δέ ή όκτώηχος υπό άλλην μορφήν κατά μέγα μέρος εξακολουθεί 

επικρατούσα έν τφ σχολείω, δυστυχώς δέν έφάνησαν πολλοί καλοί άντι- 
κάταστάται καί διάδοχοι τής φυλλάδας τοΰ μ. ’Αλεξάνδρου. Τούτου δ’ 
ένεκα δ ελληνικός λαός όλίγον άναγινώσκει καί, δπερ χείρον, ούχί τά μά
λιστα άναγνώσεως άξια βιβλία. Καί διά τήν έ'λλειψιν δέ ταύτην δέν 

πταίει καθ’ όλα δ λαός. Ού μόνον άφθονία καλών βιβλίων δέν υπάρχει 
παρ’ ημΐν, άλλά καί είς τών δλίγων τοιούτων τήν κοινοτέραν διάδοσιν έλ- 

λείπουσι παρ’ημΐν αί άλλαχοΰ μέγισται εύκολίαι, Ή εύκολία αύτη θά πα- 

ρείχετο ί'σως διά τής ίδρύσεως συνδέσμου τινδς τών βιβλιοπωλών καθ’δλον 
τδ Κράτος κάί διά συστάσεως βιβλιοπωλείων είς όσον οιόν τε πλεϊστα κέ,ν- 
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,τρα;· ’Αλλά νΰν ή πρωτεύουσα: άδικεΐ τάς επαρχίας, ών τά ολίγα βιβλιο
πωλεία σχεδόν μόνον τά λεγόμενα διδακτικά βιβλία έκ τυποκλοπίας συ
νήθως προερχόμενα περιέχουσι. Φαίνεται δμως δτι και τοΰ λαοΰ αί πα- 
ροΰσαι τάσεις ύλιστικώτεραι γενόμεναι άποτρέπουσιν αύτδν πάσης σχεδόν 
πνευμκτικωτέρας ένασχολήσεως καί άπολαύσεως. Καί αύτή δέ ή ,σπανίχ 

κχΐ έπιπόλαιος άνάγνωσις γίνεται έν τοΐς καφφενείοις καί ούχί περί τήν 
οικιακήν εστίαν, ώς έν γένει ο τόσα τερψίθυμζ θέλγητρα έχων οικογενεια
κός βίος υποχωρεί δσημέραι εις τον δημόσιον και άγοραΐον. Τδ δέ ώραΐον 

,φύλον τέρπεται εις μυθιστορίας.
Καθαοωτάτη πηγή ηθικής τοΰ λαοΰ μορφώσεως θεωρείται ή έπ,ίσκεψις 

μουσείων καί συλλογών. Αί Άθήναι νυν κατέχουσι πολυτίμους τοιούτους 
θησαυρούς’ άλλά πόσοι είναι οί έπισκεπτόμενοι αύτούς, πόσοι οίείς την 
Άκρόπολιν άνερχόμενοι ; Τόσον δέ έπουσιώδης θεωρείται· έτι παρ’ ήμΐν τοι- 
αύτη τις έπίσκεψις, ώστε ούδεμία τών εφημερίδων έκρινεν άναγκάΐον νά 
γνωστοποιή εις τούς πολίτας καί ξένους τάς ημέρας καί ώρας, καθ’άς τά 
διάφορα Μουσεία είναι άνοικτά. Καί η περί την στατιστικήν δέ Ολιγω
ρία ήμών καί ή πρδς τάς μετεωρολογικής καί άλλας επιστημονικής παρα·^ 
τηρήσεις άδίαφορία, θέτουσαι ημάς εκτός τοΰ κύκλου τών πεπολιτισμένων 

λαών, μαρτυροΰσι κατά τοΰ έπικρατοΰντος συστήματος τής έν τοΐς σχο- 
λείοις ήμών παιδεύσεως. Διά τοΰτο πολύ εύεργετεΐ τήν κοινωνίαν ήμών δ 
«Παρνασσός» ένθαρρύνών τδ έφ’ έαυτφ άδιαλείπτως τής τοιαύτας επιστη
μονικής εργασίας; Καί τώ ό'ντι πάσαι αυται αί ούσιώδεις έλλείψείς προ- 
δίδουσι μίαν κυρίως ριζικήν, τήν έ'λλειψιν τής άγωγής εκείνης, ήν ή νεω- 
.τέρα παιδαγωγική έπαγγέλλεται καί ή'τις συνίσταται εις τήν έξέγερσιν 

τοϋ πο.Ιυμεροΰς ίνδιαφΐρογτος. Ή εύθύνη άρα διά τάς ελλείψεις ταύτας 
του ήμετέρου έθνους βαρύνει ούκ ολίγον τή άτυχή σχολεία. Καί πώς Οχι; 
άφοϋ παρ’ήμΐν τά σχολεία, ή μεγίστη αυτή τής τών εθνών άναπτύξεως 
καί προόδου δύναμις, δέν ήξιώθησαν έτι νά έπισύρωσι τήν σοβαράν προσο
χήν ούτε τής πολιτείας ούτε τής κοινωνίας; ’Άς εί'πωμεν τήν σκάφην, 
σκάφην" έν γένει επικρατεί περί τών διδασκάλων ούχί ή άρίστη γνώμη.Τίς 
δμως έμερίμνησε σπουδάζων περί τής βελτιώσεως αύτών ; Αί διακοπαί 
διά τούς διδασκάλους είναι εποχή άνέσεως καί έπιρρώσεως εις τδ ίερδν 

έργον αύτών. Πρδς τδν σκοπόν τούτον γίνονται άλλαχοΰ περιηγήσεις, συ
νελεύσεις, συζητήσεις, έορταί. Παρ’ήμΐν άληθώς κατ’ Αύγουστον βρίθόυ- 
σιν αί οδοί τών ’Αθηνών διδασκάλων" άλλά τίς διενοήθη νά έπωφεληθ^ 
τήν συρροήν ταύτην διδασκάλων καί καθηγητών έπ’άγαθφ τής ηθικής 
παιδεύσεως; · '
- Τά διδακτικά όργανα, είναι σήμερον δ επιούσιος άρτος τής διδασκα
λίας* ή δέ 'Ελλάς, ή'τις έπρεπε νά είναι ή άποθήκη τούτων δι’ όλους τούς 
λαούς τής Ανατολής, στερείται καί τών στοιχειωδέστατων καί άναγ- 
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αάζεται, ως άσιανή τις χώρα, νά πορίζηται αύτά αντί μεγάλων δαπανών 
ίκκί μετά πλείστων δυσχερείων έκ τής άλλοδαπής· εκ τής άλλοδαπής, 
ή Ελλάς πρέπει ν’ άγοράζγ καί τοΰ Παρθενώνός της τήν εικόνα, ΐνα δ δι
δάσκαλος δείξη αύτήν εις τδν μαθητήν τής Σπάρτης!

Άπό τίνος χρόνου έκθαμβούμεθα ώς μικροί παΐδες εις τήν θέαν μεγαλο

πρεπών οί'κων, εις τδ πλήθος καί τήν λαμπρότητα άμαξών καί ίππων, εις 
τήν πολυτέλειαν χορών καί εσπερίδων, εις έξαλλον συσσώρευσιν θαυμα
στών άληθώς άλλά ξένων βιομηχανιών, προϊόντων, μή έξαιρουμένών μηδέ 
τών άθυρμάτων καί τών conserves, τοΰθ’ δπερ κινδυνεύει V’ άποδείξγ ήμάς 
ότι στόμα μέν έχομεν χεΐρας δέ ό'χι" άλλ’έάν ταΰτα άποτελώσι τήν δύ- 

ναμιν καί τδ μεγαλεϊον καί τήν εύτυχίαν έθνους τινός, άπορεϊ τις διά τί 
θαυμάζεται καί τιμάται δ τής άρχαιότητος Δημοσθένης, οστις ού μόνον δέν 
χαίρει έπί τοιούτοις τισίν άγαθοΐς τών συγχρόνων αύτοΰ άλλά καί καταμέμ- 
φεται αύτών ; Ποΰ δέ οί σώφοονες εκείνοι λόγοι τοΰ μεγίστου τών ’Αθηνών 
άνδρδς «φιλοκαλοΰμεν μετ’εύτελείας καί φιλοσοφοϋμεν άνευ μαλακίας».' 
> Έμήκυνα ύπέρ τδ δέον τδν λόγον καί κατεχράσθην τήν επιείκειαν 
ύμών. Τελευτών δέ, εύχομαι, καθώς δ λαός, έπί τής κυριαρχίας τής ό- 
,κτωήχου έν καιροϊς χαλεποΐς έζήτησε βέλτιόν τι διά τής ταπεινής φυλ* 
λάδος τοϋ μ. Αλεξάνδρου, ούτω καί τώρα Κυβέρνησις καί κοινωνία άνα- 
νήφουσαι καί μεγαλοφρονοϋσαι νά έπιζητήσωσι διά μέτρων σπουδαίων τήν 
βελτίωσιν τής τών νέων άγωγής καί παιδεύσεως, ή'τις είναι ή μ.όνη άσφα- 
λής κρηπίς άληθοϋς προόδου καί ισχύος παντός έθνους. Τότε δέ ή 'Ελ
λάς θά δυνηθή έτι άπαξ νά πιστώσγ τδν ποτέ δοθέντα χρησμόν. «’Ασκός 
βαπτίζγ, δϋναι δέ τοι ού θέμις,» καί νά έκπληρώση μεγάλην πάλιν ά- 

ποστολήν έν τή εύγενεΐ σταδιοδρομώ τών πεπολιτισμένων λαών.

! Βλ. Γ. Βκορδέλης

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ

Ο ΚΟΙΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ!'

• , , Α' ;

Πάντες οί δραματικοί συγγραφείς έχουσιν ένα άνώνυμον συνεργάτην. / 
ν . . τήν Τύχην. 'Η τύχη μεγάλως άναμίγνυται έν ταΐς δραματικαΐς συλ- 
λήψεσιν. Αί ΐδέαι δέν φύονται μόναι έν τή κεφαλή τών ευφυών" δέν υπάρ
χει αυθόρμητος σύλληψις,-χρειάζεται πάντοτε σπόρος τις, σημεΐόν τι; Τδ 
σημεΐον τοΰτο διά τδν δραματικόν συγγραφέα είναι πολλάκις γεγονός τι
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δπερ βλέπε'., λέξις τι; ην άκούει, βιβλίον δπερ άναγινώσκει, πρόσωπον 
τό δποΐον συναντά, άνάμνη.σις ητις τφ επέρχεται. Χωρίς άλλο τα τυχηρά 
ταϋτα συμβεβηκότα ϊνα γονιμοποιηθώσι πρέπει νά έύρεθώσιν εις την δδδν 
τοΰ εύφυοϋς συγγραφέως, άλλά καί δ εύφυης συγγραφεύς δέον νά διέλθη 
την ημέραν εκείνην έκ νης έν λόγφ δδοΰ.

Ποιου ένδιαφέροντος θά $το έάν διάσημοι συγγραφείς έδιηγοϋντο τάς 
άγνωστους αιτίας έξ ών παρηχθησαν πολλάκις ωραιότατα έργα, ’ΐδούτινα 
τούτων άτινα συνηγαγον καί άτινα μοί φαίνονται περίεργα.

’Άρχομαι δέ άπό ένα τώ? μεγίστων ημών τραγικών. Ό Κορνηλιος είς 
τί δφείλει τδ πρώτον αύτοϋ αριστούργημα ; Είς την τύχην. τΗν. τριακον
ταετής* σειρά δέκα περίπου έπιτυχιών έν τώ θεάτρφ έσχημάτισε περί αύ

τοϋ φημην. Συναντ^ ημέραν τινά ένα τών συμπολιτών του, άρχαΐον ύπάλ- 
ληλον, τδν Σαλών, δστις ειχεν άποσυρθί) εις 'Ρουάν την πατρίδα του. Ό 
Σαλών τφ λέγει. «Αί μέχρι τοΰδε έπιτυχίαι σου παροδικήν μόνον σοί έφε- 
ρον δόξαν. Δέον νά άλλάξηςθέματα’ πλούσιον μεταλλείου είναι τδ'Ισπα
νικόν θέατρον καί μέχρι τοΰδε άνεκμετάλλευτον. Γνωρίζω κάλλιστα την 
Ισπανικήν, έλθέ νά μέ ί'δης είς 'Ρουάν, θά σοί την έκμάθω καί θά σοί με
ταφράσω 'άποσπάσματα δράματός τίνος τοΰ Γουΐλέν δέ Κάστρο δπερ είς 
χεΐράς σου δύναται νά άποβη αριστούργημα.» Τί έκ τούτου προέκυψεν; δ 

ΣΙδ. Άφαιρέσατε τδν Σίδ έκ τών δραματικών έργων τοϋ Κορνηλίου, καί 
μέγα μέρος τοΰ Κορνηλίου έκλείπει.

Μοί διηγηθησαν ποία σύμπτωσις άναγνώσεως ένέπνευσεν είς τδν Βί- 
κτωρα Ούγώ έν τών ώραιοτέρων του δραμάτων. Είχεν άναγνώσει τδ ώραΐον 
εκείνο άπόσπασμα τών Confessions ένφ δ 'Ρουσσώ ζωγραφίζει μετά τόσης 
πικρίας την λύπην του δτι είναι ύπηρέτης. Ό Βίκτωρ Ούγώ έσημείωσεν 
ημέραν τινά είς νεαρόν τινα φίλον του, την είρωνίαν ταύτην της τύχης,’ 
ητις έξυπνου άνθρωπον κατέστησεν υπηρέτην καί τδν συνεβούλευε νά έπω- 
φεληθη τούτου δπως συγγράψη δράμα" δ νέος δέν ήδυνηθη νά χρησιμο
ποίηση την ιδέαν, δ Ούγώ δμως την έχρησιμοποίησε καί ουτω παρηχθη 

δ 'Ροΰϋ Β.Ιάς.
’Ενίοτε η τύχη έρχεται είς βοήθειαν τνίς φαντασίας ουτω προσφόρως 

ώστε δύναται νά θεωρηθνί έκ προνοίας έρχομένη. ’Εργάζεται τις συντόνως 
δτέ έπέρχεται δυσκολία άπρόοπτος καί δυσκαταγώνιστος. Αί'φνης πρδ 
ύμών συμβαίνει τι δπερ άνοίγει τούς ύμ,ετέρους δφθαλμούς, δεικνύει είς 
υμάς τδν δρόμον καί λύει τδ πρόβλημα. Δύο διάσημοι συγγραφείς δ Ώζιέ 
καί δ Σαρδού μοί παρέχουσι δύο ώραϊα παραδείγματα.

’Αρχίζω άπδ τοϋ Ώζιέ. Κατά τδ έτος 1849, έν τώ Γαλλικφ θεάτρφ 

έμελέτων την ΓαβριέΛΛακ. Τδ δράμα γενόμενον δεκτόν έν άνευφημίαις 
κατά την ένώπιον τ·ης επιτροπής άνάγνωσιν, έκέρδαινεν ώς είκδς πολύ 
έπί τν5ς σκηνης διδασκόμενου. Οί ηθοποιοί ησαν ενθουσιασμένοι. Έπέρχε- 

ANAMNHSEIS ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑί ΘΕΑΤΡΙΚΑ! 215

•τα,ι ·η ε' πράξις, γενική δυσαρέσκεια. Δεν έπρόκειΐο νά διορθωθη λάθος, 
άπιθανότης τις νά έκλειψη" πάντες $σαν δυσηρεστημένοι αχι δι’ ο,τι ητο 
άλλά δι’ δ,τι δέν ητο. Κάτι έλειπε. Καί δ συγγραφεύς καί οί ηθοποιοί 
ησθάνοντο την άνάγκην γενναίου τινδς κινήματος άνελπίστου διά νά πλη- 

ρωθη η ζ' πράξις. Ό Ώζιέ μάτην προσεπάθει. Ούδέν εδρισκε. Πρωίαν τινά 
λίαν ένωρίς περιεπάτει κατά μνίκος τάς παρακτίας τοΰ Σηκουάνα οτε φθάς 
είς την γέφυραν τών Τεχνών είδε βαδίζοντα πρδ αύτοϋ, τδ πρόσωπον 
έστραμμένον πρδς τδ Ίν.στΐτοϋτον, άνθρωπον τεσσαρακοντουτη περίπου 
μετά τ^ς μικράς κόρης του" ένεκα της πρωινής ώρας ή γέφυρα ίν σχεδδν 
έρημος" τδ παιδίον αισθανόμενου εαυτό σχεδδν μόνον, προεχώρει τινά βή
ματα, έπειτα έπανηρχετο τρέχον πρδς τδν πατέρα του έρρίπτετο είς τάς 
άγκάλας του καί δ πατήρ τδ άνύψου μέχρι τών χειλέων του καί τδ ένηγ- 
καλίζετο μετά πάθους, ενώ τδ παιδίον έγέλα ένάγκαλιζόμενον δμοίως τδν 
πατέρα του. Τδ θέαμα ήν χαριέστατον. — Εύγε, είπεν δ Ώζιέ, δστις τούς 
Ακολουθεί.—Τίς ίτο δ άνθρωπος ουτος ; Είς τών κυριωτέρων ήθοποιών τνίς 

ΓαβριέΛΛας δ ’Ρενιέ μετά τνίς θυγατρός του. — Δέν είσθε πατήρ ; έρωτά 
τδν Ώζιέ δ ηθοποιός. — ’Όχι άποκρίνεται δ ποιητης" άλλ’ έχω τέσσαρα τέ
κνα έκ τών άδελφών μου. — Οί δύο φίλοι έχωρίσθησαν. Ό Ώζιέ άνεχώρησε 
σκεπτικός η μάλλον συγκεκινημένος. Τδ θέαμα δπερ είχεν ίδεΐ, τά δύο 
έκεΐνα πρόσωπα, τά βλέμματα, οί γέλωτες, τά φιλήματα, πάντα ταϋτα 
τφ άπεκάλυψαν τόσον ζωηράν εικόνα τ·ης πατρικές στοργής ώστε η πέμ
πτη αύτου πράξις τφ έφάνη ύπδ νέαν μορφήν" βλέπει, αισθάνεται τδ πρό
σκοπον τοΰ πατρδς έν τη λύσει.τοΰ δράματος και γράφει την θαυμασίαν 
έκείνην σκηνην ητις άρχεται διά τών στίχων τούτων.

Nous n’ existons vraiment que par ces petits 6tres 
Qui dans tout notre coeur s’ etablissent en maitres 
Qui prennent notre vie et fie s’ en doutent pas 
Et n’ ont qu’ δ vivre heureux pour n’6tre point ingrats.

Βεβαίως δ Ώζιέ καί μόνος ηδύνατο νά κατασκευάση τούς στίχους τού
τους έκ τοιαύτης συναντησεως" πολλοί δραματικοί συγγραφείς ·ηδύναντο 
νά διέλθωσιν έκεϊθεν την πρωίαν έκείνην, βεβαίως δέν θά κατεσκεύαζον 
την πέμπτην αύτοϋ πράξιν, άλλά διά τδν Ώζιέ πάντως η γέφυρα τών 
Τεχνών έχρησίμευσεν αύτφ ώς η δδδς πρδς τδ Ίνστιτοΰτον.

Τοϋ Σαρδού τδ συμβάν είναι χαρακτηριστικότερου. ’Έγραψε τούς ’Αγα
θούς Χωρικούς κωμφδίαν έν 3) δ Πραδώ διεδραμάτισε μέρος τόσον κωμικόν 
καί άστεϊον. Μόλις έφθασέν είς την δ' πράξιν, δ Σαρδού έσταμ^τησεν. Τδ 
κωμικόν τοϋτο πρόσωπον εύρίσκετο άναμεμιγμένον είς μίαν τών παθητι- 
κωτάτων σκηνών τοΰ δράματος. Ό Σαρδού δέν ηδύνατο νά κάμη χωρίς 
αύτδν άλλά δέν ή'ξευρε καί πώς νά συμβιβάση τά πράγματα. Έφοβεϊτο 
οτι ήθελε παραβλαφθ^ όλη η δραματική σπουδαιότης τ'ης πράξεως διά 

Τόμος Ζ'. 5. —Μάρτιοί 1885. 15 · 
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τής παρεμβάσεως του κωμικού εκείνου προσώπου, δπερ διά τής άστείας; 
φυσιογνωμίας καί τής παραδόξου φωνής του προεκάλει είς σπασμωδικδν 

γέλωτα τδ κοινόν. Τήν στιγμήν εκείνην άνοίγει ή θύρα και ποιος εμφανί
ζεται πρδ τοϋ Σαρδού ; . .. Ό Πραδώ’αύτός. Ήκτινοβόλει έκ χαρδίς, καί 
ή φυσιογνωμία του ήτο κωμικωτέρα ή συνήθως, τδ δέ μέγα στόμα του 
έχαινε πλειότερον καί έπροκάλει άπλετον γέλωτα.’Ήρχετο έκ τοϋ Ωδείου 
δπου δ υιός του δέν ενθυμούμαι τίνος ήξιώθη βραβείου. Ένφ διηγείτο τήν 
χαράν του είς τδν Σαρδού, συγκίνησις τόσον μεγάλη καί πατρική άγάπη 
τόσον βαθεϊα άνεφάνη έν τφ προσώπφ του, ώστε δάκρυα ή'ρχισαν νά τφ 
τρέχωσιν έκ τών οφθαλμών και δ Σαρδού δακρύων μ.ετ’ αύτοΰ ,είπεν αί
φνης; «Άλλ’ ιδού ή λαμπρότερα σκηνή τής τετάρτης μου πράξεως, νά 
θέσω δάκρυα είς τούς οφθαλμούς τούτους έν οΐς διαλάμπει πάντοτε ή χαρά, 
νά κάμω νά κλαύση έκεΐνος δστις κάμνει τούς άλλους καί γελώσιν. Είναι 
βέβαιον τδ άποτέλεσμα.» Καί τήν εσπέραν δ Σαρδού συνέγραψε τήν δ' 
αύτοΰ πρόίξιν; Ό ήθοποιδς έν άγνοίφ του υπέβαλε τήν σκηνήν είς τδν 

συγγραφέα.
Ηδυνάμην νά πολλαπλασιάσω τά^παραδείγματα και νά άναφέρω γνω

στότερα. 1 Μη τοι ή Φαίδρα δέν είναι προϊδν στοιχήματος ; τδ στοίχημα 
τοΰτο συνομιλίας ; Ή δέ συνομιλία προϊδν συμπτώσεως ; Ό Λεμερσιέ, έν τφ 
προλόγφ αύτοΰ τοϋ Πίντου γράφει πώς τδ. έογον τοΰτο τδ παραδοξότατον 
τών έ'ργων του, ύπήρξε τδ άποτέλεσμα στοιχήματος. Ύπεστήριζον ενώ
πιον αύτοΰ δτι πκσαι αί μορφαί τών δραματικών έ'ργων άνευρέθησαν ήδη* 
ύπεστήριξε τδ: εναντίον. καί ύπεχρεώθη νά φέρη έντδς δεκαπέντε ημερών 
δραματικόν έ'ργον γένους δλως διόλου νέου. Έκέρδησεν. ’Έφερε τδν Πΐν- 
zor. Τί δέ είναι δ Πίντος ; Ή κωμφδία τραγφδίας, ιστορικόν συμβάν δια- 

δραματισθέν έν τοΐς παρασκηνίοις, έπανάστασις έν κοιτωνίτη. ,’Έκτοτε 
κατεχράσθησαν πολύ τδ είδος τοΰτο. Εί'δομεν τήν δολοφονίαν παρουσία- 
ζομένην ύπδ κωμικήν μορφήν, άλλ’ή έφεύρεσις άνήκει τώ Αεμερσιέ καί 

τίί τύχη.
Χωρίς' νά άνατρέξω μακράν ή νά άνέλθω υψηλότερα, μικροΰ άριστουρ-? 

γήματος τών ημερών μας ή χαρά προξενεί τρόμον πλήρους αισθήματος 
καί πνεύματος, τήν ύπόθεσιν ή συγγραφεύ; κυρία δε Γιραρδέν είδε καθ’ 

ύπνους. ’Άλλης τινδς κωμφδίας έπιγραφομένης Γευματίζω παρά τή μητρί 
μου ή’τις έ'τι καί νΰν παριστάνεται μετ’επιτυχίας ή ύπόθεσις συνελήφθη 
ούτω πως. Ό Ααμπέρ-Τιβούς· εισέρχεται πρώτην τινά τοΰ νέου έτους 
παρά τφ φίλφ τόυ Δεκουρσέλ. ’Έρχομαι νά γευματίσω μαζύ σου διότι σου 

τδ ύποσχέθην, άλλά παρ’ δλίγον νά μείνω παρά τή πτωχή φίλη μας 
’Ητο κατατεθλιμμένη διότι έγευμάτιζε μόνη της σήμερον. Είς δλας της 
τάς προσκλήσεις άπεκρίνοντο, άδύνατον γευματίζω παρά τή μητρί μου.— 

Ά, τί ωραία ύπόθεσις κωμφδίας, άνέκραξεν δ Δεκρυρσέλ. Βεβαίως έχρεια-
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σθη δλον τδ πνεΰμα τών συγγραφέων διά νά γραφή άλλ’ή σύμπτωσις έπέ- 
δειξεν αύτοϊς τήν ύπόθεσιν.

. *0 Σκριβ βεβαίως υπήρξε μεγαλοφυής’ τίς τδ συζητεϊ.; Τίς έπλασε 

πλείονας αύτοΰ θεατρικάς περιπέτειας, νέας, περιέργους, συγκινητικάς, ευ
φυείς. Λαμπρά ιδίως μνημονεύεται ή τής δ' πράξεως τοΰ Προφήτου. Τήν 

ένθυμεϊσθε — Ή συνάντησις τοΰ προφήτου Ίωάνν.ου μετά τής μητρός του 
Φιδές. Ό ύποτιθέμενος ούτος υίδς τοΰ Θεοΰ δστις θά κατερρίπτετο έκτου 
ύψούς τοΰ θείου του μεγαλείου άν άναγνωρίση τήν μητέρα του, άναφωνέϊ, 

ψΓί μέ θέλει ή γυνή αύτη ; είναι τρελλή. *Ε λοιπόν, είς τυχαίαν τινά σύμ- 
πτωσιν δρίζει δ Σκρίβ τήν δραματικήν ταύτην σκηνήν. ’Ανεγίνωσκε. τδ 
εύαγγέλιον δτε ή πρδς τήν μητέρα του άποστροφή τοΰ Ίησοΰ- «,Γύναι τί 
έμοί καί σοί;» ένεποίησεν ίσχυράν είς αύτδν έντύπωσιν καί έγέννησε τήν 
ώραίαν εκείνην σκηνήν.

Τελευταίου παράδειγμα. Τδ δανείζομαι καί τοΰτο παρά τοΰ Σαρδού; 
*0 διευθυντής τοϋ Γαλλικοΰ θεάτρου κ. Ε. Περρέν έζήτησε παρ’αύτοΰ κω
μωδίαν τινά’ δ Σαρδού τφ προ έτεινε δ ρόίμα στρατιωτικόν μέ μάχας, πυ· 
ρίτιδα καί άναλόγους ένδυμασίας. ....................

— "Οχι, άπεκρίνατο δ κ. Περρέν,. τδ κοινόν περιμένει παρ’.ύμών κωμ.φ- 
δίαν τών ημερών μας, πίνακα σημερινών ήθών καί εθίμων.

— Θά φροντίσω είπεν δ Σαρδού’ καί μόλις, καθεσθείς πρδ τοΰ γραφείου 
του έρευνή τά χαρτία του έν οις φύρδην μίγδην ρίπτει τάς ιδέας του. Προσ
πίπτει πρδ τών οφθαλμών του σχέδιον κωμφδίας διά τδ θέατοον τοΰ Pa
lais Royal έν τδ κύριον πρόσωπον: θά ύπεκρίνετο δ κωμικός Ζωφροά; 
’’Ην ή κωμική θέσις ανθρώπου νυμφευθέντος. τήν πρωίαν έν τφ δημαρχείφ 
καί μέχρι μεσημβρίας χωρισθέντος έν τή έκκλησίφ ένεκα μυρίων έμπο- 
δίων. Ένυμφεύθη. δηλαδή καί δέν ένυμφεύθη. Διατρέχει τδ σχέδιον δ 
Σαρδού καί αί'φνης άναφωνεΐ. «Ένταϋθα ύπόκε,ιται βαθύτερα τις ιδέα* δέ/ 

πρόκειται περί τής κωμικής άπελπισίας Ταντάλου τινδς πρδ τής ματαιώ- 
σεως τοΰ γάμου* πρόκειται περί τοΰ άγώνος μεταξύ τοΰ πολίτικου καί τοϋ 
έκκλησιαστικοΰ γάμου* ιδού λοιπόν θέμα άξιον τοΰ Γαλλικού θεάτρου.» 
Καί δ Σαρδού έ'γραψε τδν Λανι,ήΛ ’Ροσά.

. Τά μικρά ταϋτα παραδείγματα άποδεικνύουσι νομίζω τδ ύπ’όψινύμών 
θέμα θά άναφέρω δέ ύμϊν καί έτερον παράδειγμα είς εμέ τδν ίδιον συαβάν.

Εγραφον τφ 1837 μετά τοΰ Γουβώ δραμ,α είς πέντε πράξεις δπερ ύπήρ- 
ξεν ή προτελευταία δημιουργία τής διασήμου Μάρς, τήν Λουίζαν δέ Λινίε- 

ροΛ. Η ύπόθεσις ενεκα τοΰ νεωτεριστικού αύτής μας είχε παρασύρει. ΎΗν 
η παλλακίς τοΰ συζυγου. 'Τπεστήριξε δέ τήν ιδέαν μου ότι τδ θέμ.α ήν νέον 
καί τοΰτο ότι διηγηθείς αύτδ μεθ’ όλων τών περιπετειών του είς γηραιόν 

φίλον τοΰ πατρόςμου, πλ.η.ρη τών ιδεών ταΰ ιε'αίώνος, τήν έπεδοκίμασε 
πληρέστατα. Περάιωθέντος τοΰ δράματος μετέβημεν νά τδ άναγνώσωμεν
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«ίς τδν Εΰγ. Συην καί εις έύφυά καί πρωτότυπον φίλον μάς τδμ Σω8£ζ.
Και οί τέσσαρες λοιποί έγκατέστημεν προ τοϋ ζωγραφικού δκρίβαντος 

τοϋ Συν), διότι ούτος ίσχυρίζετο δτι ποτέ δεν ηκουε τόσον καλά εΐμη δσά- 
κις νίκουε ζωγραφών. ’Εγώ άνεγίνωσκον. Αί τρ'εϊς πρώται πράξεις, έν αΐς 

μεταξύ των έμάλωνον ο σύζυγος, "δ σύζυγος καί η παλλακίς ηρεσαν πολύ 
εις τούς ημετέοους κριτάς, άλλ’ άπδ της δ'πράξεως σιωπή ψυχρά έβάρύνεν 
επί της άναγνώσεως, καί μετά την ε πράξιν ληξάσης της άναγνώσεως δ 
φίλος ημών Σωβάζ έξαγαγών κλείδα έκτου θυλακίου ηρξατο συρίζων. Διε- 
μαρτυρηθην, ώργίσθην, έφώναξα, δ Σύης μέ ύπερασπίσθη, άλλ’δ Σωβάζ 
άνέπτυξε κριτικήν μελέτην δηκτικωτάτην καί τόσον φαίνεται πειστικήν 
ώστε καί αυτός δ συνεργάτης μου Γουβώ άποσύρας την κλείδα της θύρας 
■ίίρξατο συρίζων ισχυρότερον του Σωβάζ. Λοιπόν έτελείωσε,τδ δράμα έπεσε. 
Διά νά διατηρηθώ έδει νά άναπλασθ-ρ καί άπδ της επαύριον ήρξάμεθα τοϋ 
έργου. Άλλ’δλος δ χειμών παρηλθεν εις άγονους προσπάθειας’ ούδέν εύρί- 
σκομεν. Τέλος πρωίαν τινά μεταβαίνω παρά τώ Γουβώ καί τφ λέγω. Εις 
μόνος τρόπος υπάρχει σωτηρίας. Ή άδυναμίκ ημών προέρχεται έκ τούτου 
δτι περιστρεφόμεθα περί τον αύηδν κύκλον. Χρειάζεται νέον στοιχεΐον, νέον 
πρόσωπον καί τδ πρόσωπον τοϋτο είναι προφανές' είναι δ σύζυγος της παλ- 
λακίδος.

— ’Έχεις δίκαιον, είπεν δ Γουβώ. Συνάντησις μεταξύ τών δύο συζύ

γων, μονομαχία 1
—- ’Όχι μονομαχία, άποκρίνομαι εγώ.—Όχι μονομαχία’ μοί άποκρί- 

,νεται* άλλά τότε ποϋ έ'σται τδ ενδιαφέρον ;—Άκουσον, τφ λέγω, δεν μάς 
χρειάζεται πρόσωπον μόνον, μάς χρειάζεται χαρακτηρ, άκούεις χαρακτηρ. 
Ό χαρακτηρ λοιπόν αυτός σήμερον την πρωίαν άνεφάνη προ έμοϋ, έν τ·ρ 
αίφνηδίφ άναμ.νησει παραδόξου καί τραγικής ιστορίας έν ·ρ άκων άνεμίχθην. 
Ή ιστορία αυτή είναι αύτη καθ’έαυτην δράμα δλόκληρον, τδ δ ποιον πα- 
•ρασάγγας δλους μάς μεταφέρει μ.ακράν τοϋ ίδικοϋ μας, άλλ’ εύρίσκεται έν 
άύτίί μία λεπτομέρεια, μία λέξις, ητις άναπτυσσομένη, καλλιεργουμένη 
δύναται νά χρησιμεύσγ ως βάσις εις τδν άναδιοργανισμδν τών δύο τελευ
ταίων πράξεων' θέλεις νά σοϋ διηγηθώ την ιστορίαν αύτην ;
'λ —Καί'βεβαίως ύπέλαβεν δ Γουβώ. Πρδ παντός δέ μη παράλειψής μηδέν.

— ’Έστω καί υπομονή' άρχίζω.

II

Εύρισκόμην εις Ρώμην κατά τδ 1832.’Ήμην είκοσιπέντε ετών. Έκεϊ άτ 

πηντησα νέον τινά Γάλλον κατά τι μεγαλητερον έμοϋ δστις μέ έθελξε διά 
τνίς δραστηριότητας καί πρωτοτυπίας τοϋ χαρακτήρας του. 'Γψηλός, άθλη- 
τικός, αιματώδης μέ μφλανδν πώγωνα καί γαλανούς οφθαλμούς^ πράγμα τα 
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δποϊον δίδει πάντοτε παράδοξόν τινα. έκφρασιν εις την φυσιογνωμίαν, δ 
Αύγουστος Λ . . έθηρευεν εις τά πέριξ της Ρώμης μετά τοϋ Όρατίου Βερνέ, 
έγυμ,νάζετο εις τά όπλα μετά τοϋ Κωνσταντέν, τοϋ περίφημου έπί Πορ
σελάνης ζωγράφου, έζωγράφιζεν άρκετά καλά καί αυτός δ ί'διος, έφερεν έκ 
τών κυνηγετικών έκδρομών του περισσότερα κομψά ύδρογραφηματα ίδ κυ- 
νηγιον, έξώδευεν ως μέγας αρχών, καί.. . έπληττε θανασίμως. Ύπηρχεν έν 
αύτώ έκ φύσεως κληρονομική η μελαγχολία. Ό πατήρ του έν φ έπρο- 
γευετο ημέραν τινά έΐς την έξοχην του μέ αύτδν καί την άδελφην του, 
εγείρεται αί'φνης σιωπηλός, καί μετά τινας στιγμάς, τά δύο παιδία άτ 
κούουσιν έκπυρσοκρότησιν' δρμώσι πρδς τά έξω καί εύρίσκουσιν εί'κοσιν άπδ 
τ^ς θύρας βήματα τδν πατέρα των νεκρόν. Είχεν αύτοχειριασθη. Τδ κα
ταστρεπτικόν αύτδ συμ.βάν έρριψε πένθιμον πέπλον έπί της φαντασίας τοϋ 
νεανίου. Μοί έλεγε συχνά: Θά άποθάνω ως δ πατήρ μου.

Εις Παρισίους έπανελθόντες συνεδέσαμεν στενοτέραν φιλίαν. Έβλεάό- 
μέθα τρις της έβδομ.άδος εις τδ δπλασκητηριον, Μέ παρουσίασε εις την 
άδελφην του την δποίαν ύπερηγάπα καί ης έλάτρευε τά τέκνα.. Ό τρα
γικός τοϋ πατρός των θάνατος τούς συνέδεσε στενότερον. Συνεσφίχθησάν 
πρδς άλληλους έκ φόβου καί έξ άγάπης. Ήθέλησε νά μέ σχετίσφ έπίσης 
μέ. τδν προσφιλέστατον η μάλλον εΐπεϊν τδν μόνον του φίλον. Ό Γουστά- 
βος Δ .. . άφ’ ου έπί τινα έτη ύπηρέτησεν έν τώ στρατφ, κληρονομησας 
μεγάλ,ην περιουσίαν παργτηθη μέ βαθμόν άντισυνταγματάρχου καί ένυμ- 
φεύθη τεσσαράκοντα πέντε ετών περίπου κόρην πτωχήν καί έξαισίω; 
ώραίάν. Ποτέ δέν είδον μεγάλητέραν άντίθεσιν άπδ την ύπάρχουσαν με- 
ταζύ τών δύο τούτων συζυγών. Άπλοΰς, σοβαρός, κατά τι άγριος έχων 
την καρδίαν πληρη τΐίς μεγάλης έκείνης άγαθότητος 'ητις ώσεί φοβουμένη 
τούς λόγους έκφράζεται μόνον διά πράξεων, δ Γουστάβος Δ . ·. . μοί άνεμί- 
μνησκε στρατιωτικούς τινας χαρακτήρας της Δημοκρατίας. ’Εκείνη δέ.. . 
κοντή, μικροκαμωμένη, παχουλή, ροδοκόκινος, μέ άπαστράπτοντας Οφθαλ
μούς, μέ καταλεύκόυς καί γελαστούς όδόντας, μέ μικρούς κινητούς γελα
σίνους, φρίσσοντας εις τά δυο άκρα τοϋ στόματος, καί τί λαιμός, τί λά- 
ρυγξ, τί βραχίονες!. . . Τέλος θελκτικόν μίγμα, θεάς, πλαγγόνος καί πα
ρισινής.Ό,τι προησθάνετό τις, συνέβη. Ήπάτησε τδν σύζυγόν της οστις 
την άνεκάλυψε καί έζητησε συμβουλήν άπδ τδν φίλον του.

— Πρέπει νά φονεύσφς τδν εραστήν, τώ άπηντησεν δ Αύγουστος Λ . . 
καί νά διώξ-ρς την γυναίκα.

— Όέραστης άνεχώρησεν. ν
— Ή γυνή μένει, δίωξέ την.
Άλλ’ δ Δ ... ·ητο φοβερά έρωτευμένος' η γυνή έκλαιεν, ικέτευε, μετε- 

νόει καί δ σύζυγος έκλ,ινε πρδς την έπιείκειαν, άλλ’ δ Αύγουστος A. .... $το 

άκαμπτος.
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— *Αν την συγχώρησές σήμερον, αΰ'ριον θά έπαναλάβ-ρ τά αυτά. Έγώ' 

θά την έδίωκον.
Μετά δυο ί τρεις ημέρας, πρωίαν τινά καθ’ έξηρχετο του γραφείου 

τοΰ φίλου του, ευρεν είς τδ πλησίον δωμάτιον την νεαράν γυναίκα πεοιμε-1 

νουσαν αύτόν. ■ , ?
*— ’Επιθυμώ νά σας όμιλησω, κύριε, τφ είπε.
— Είμαι εις τάς διαταγάς σας, κυρία. :

Εΐσήλθον εις μικράν τινα αίθουσαν* μόλις δέ έκλείσθη ή θύρα προχωρεί
κατ’εύθεϊκν πρδς αύτδν καί τοϋ λέγει.

— Διατί τόσον μανιωδώς μέ καταδιώκετε κύριέ, τί σάς έκαμα ;

»—Τι μου έκάμετε, έ παν έλαβε τρέμων έξ δργ·ης. Μοί έπροξενησατέ 
δσον καί είς εκείνον κακόν ! διατί τόσον μανιωδώς σάς καταδιώκω ; διότι 

σας μισώ και σας περιφρονώ ώς τδ άθλιέστερον τών οντων ! διότι διά νά 
άπατησητε άνθρωπον δστις σάς έξηγαγε της πτωχίας, της άθλιότητος 
σχεδδν καί δστις σάς ηγάπησεν έν ταύτφ ώς αδελφός, ώς πατήρ, ώς ερα

στής, δστις έχει την μεγαλητέραν άφ’ οσους έγνώρισα καρδίαν, δστις 
έχει ολα τά εύγενη αισθήματα γυναικδς και δλην την δραστηριότητα 
άνδρός, διά νά έχητε τδ θάρρος νά κτυπησητε θανασίμως τοιοϋτον άνθρω
πον δέν θά έχητε βεβαίως ούτε καρδίαν ού'τε σπλάγχνα!... "Ενεκα της 

πρδς αύτδν συμπάθειας μου, της πρδς αύτδν αγάπης μου καί της πρδς 
υμάς άποστροφης μου, σάς καταδιώκω τόσον μανιωδώς. Χαίρετε, κυρία, 
και άνεχώρησε.

■ —Διάβολε ! μοί είπε μειδίών δ Γουβώ, δ φίλος σου είναι άγριος·! Καί 
τί έκαμεν η γυνή ;

— Τί έκαμεν η γυνή ; μάντευσε.
— Φοβούμαι δτι έπεχείρησε νά τδν ξετρελλάν^ διά νά έκδικηθί;.
— Δέν έμάντευσες.
— Μήπως τδν έδολοφόνησεν ώς κατά τδν μεσαιώνα ;

• Ού'τε.
— Τί έκαμε λοιπόν ; · .
—— Κατεληφθη έξ αιφνίδιου καί μανιώδους πάθους πρδς αύτόν.
— ’Έπρεπε νά τδ ύποπτεύσω. Αί γυναίκες άγαπώσιν εκείνον δστις τάς

εκπλήττει, τάς- κυριεύει, τάς περιφρονεΐ άκόμη. · ·
.—· *Οπερ καί συνέβη ! η βίαιος αύτη φιλία, η πρδς την άχαριστίαν 

φρίκη, την ε'φερε πρδς τδν ενθουσιασμόν. Τδν ήγάπησε διότι την περιεφρό- 
νησε, διότι την έμίσει, διότι τ·ης τδ έξεφράσθη, καί ώνειραπόλει έκτοτε 

περιστασιν νά τοΰ φανερώση τά πάντα, νάριφθί} είς τούς πόδας του λέ~ 
γουσα ; Κτυπα, κτυπα, λατρεύω την χεϊρα ητις μέ κτυπά!

■**—’Ώ ! ώ | είπεν δ Γουβώ, τδ πράγμα περιπλέκεται! Έάν^τ^ς επηλθέ 
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τοιαύτη ιδέα βεβαίως καί την έξετέλεσε, καί τότε τί έκαμεν δ άκαμπτος 
τοΰ συζύγου σύμβουλος;

— Μετά τινας ήμέρας ήλθε νά μέ ί'δη καί μόλις είσηλθεν, "ή φυσιογνω
μία του μοί έξέφρασε τά πάντα. Ή γυνή ώμίλησεν! ’Ητο ωχρός, ισχνός. 
Έφρικίασα. «Φίλε μου τφ είπον έν μόνον σοί μένει έν δσφ είναι καιρό; ά

κόμη, έν δσφ έτι δέν έξεφράσθης. Φύγε ! Είς’Αμερικήν ! είς’Αφρικήν ! 
δσφ τδ δυνατόν μακράν ! άλλά φύγε, άλλως κατεστράφης! τδ πϋρ σέ κα

ταλαμβάνει! Νομίζεις δτι μόνον άφωπλίσθης, συνεκινηθης, συνεπάθησες, 

δχι... έρωτεύθης!
— Έγώ .* άνέκραζεν άνασκιρτών έντρομος, έγώ. Άλλ’ αύτδ θά ητο φρι- 

κώδες ! Μεθ- δσα είπον! μεθ’ όσα έπραξα ! ... Με την άγάπην την οποίαν 
αισθάνομαι πρδς αύτόν ! ’Όχι ! όχι ! αδύνατον ! είναι έγκλημα !
? _ Καί δμως άληθέστατον ! Καί άκριβώς διά ταϋτα έρωτεύθης !.. < 

Μήπως νομίζεις δτι η άνθρωπίνη φώσις είναι πάντοτε εύγενης! Είσαι ερω
τευμένος δπως εκείνη .... ίσον μέ έκείνην.... καί πλέον έκείνης ί'σως 

.... Φύγε!
Εύρισκόμεθα κατά τάς άρχάς τοΰ -’Ιουνίου. Άνεχώρησα την επαύ

ριον είς Διέππην, μέ την οίκογένειάν μου, οπού πλέον τίίς έβδομάδος 

έμεινα άνευ ειδήσεων. Πρωίαν τινά επανερχόμενος τοϋ λουτροϋ, ευρον αύ
τδν περιμένοντά με.
- — £ύ είσαι! έφώνησα βλέπων κατά πόσον μία μόνη έβδομάς ηλλοίω- 
σεν, ηύλάκωσε την φυσιογνωμίαν του. Τί τρέχει;

■— Μέ συνεβούλευσες νά φύγω, άπηντησε μέ φωνήν ·ηλλοιωμένην, προσ
τρέχω λοιπδν πρδς σέ- δός μοι άσυλον! Ή σύζυγός σου, τδ τέκνον σου, η 
εύτυχία σου θά μοί άποδώσουν την γαληνην και την φρόνησιν ! Δόξα τώ 
©εφ δέν έχω τι άκόμη νά κατηγορήσω έμαυτόν. Δέν έπρόφερα λέξιν. 

’Έρχομαι πλησίον σας διά νά ευρώ την δύναμιν νά σιωπήσω διά παντός!
"Εμεινε δέκα πέντε ημέρας πλησίον μας. Ποτέ δέν θά λησμονήσω τούς 

περιπάτους μας είς τδ δάσος. Ίππεύομεν καί οί τρεις, εκείνος, $ σύζυγός 
μ.ου καί έγώ μετά τδ πρόγευμα καί έτρέχομεν δύο η τρέϊς ώρας κατάμο
νοι, διά μέσου τών ώραίων γιγαντώδών φηγών καί άναβαίνοντες τδν λο
φίσκον δστις ύπερέχει της μικράς πεδιάδας είς τδ βάθος της όποιας ρέει 
δ Σόργης ! Κύπτων έπί τοϋ τράχηλου τοϋ ίππου του ουδέ λέξιν έπρόφερεν. 
Ή σιωπή του ^το τόσον σκυθρωπή, ώστε καθίστατο κολλητική, έπεβά- 
ρυνε καί ημάς. Μόλις ηδυνάμεθα καί ημείς νά άνταλλάξωμεν λέξεις τινάς 
διότι είμεθα βεβαρημένοι άπδ την μελάνην αύτην εικόνά της άπελπισίας 
περιμένοντες τραγικήν τινα καί μυστηριώδη καταστροφήν.

’Έμεινε δύο εβδομάδας μ.εθ’ ημών. ’Επιστολή την όποιαν έλαβε κατ’ 
αύτδ τδ διάστημ.α τδν έτάραξε πολύ. Ή άδελφη του κατώκει ισόγειον 
καί κ^πον μικροϋ τίνος,.μεγάρου είς την συνοικίαν τοΰ 'Γάμπλ. Ημέραν
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τινά έγραψεν εις τον αδελφόν της δτι νεαρά τις και ωραία κυρία' κατφκη·* 
σεν εις το πρώτον πάτωμα, δτι ώς έκ τούτου έγνωρίσθη μετ’αύτής καί 
τών τέκνων της, δτι έπλήρου αυτά θωπιών, δτι τά ήσπάζετο μετά συγ- 
κινήσεως και αγάπη;, δτι μάλιστα τοΐς προσέφερε μικρά δώρα μετά το- 
σαύτης εύγενείας καί λεπτότητος, ώστε άδύνατον νά τάάρνηθή, δτι, δ λα 
ταϋτα έφαίνοντο πηγάζοντα έξ αναμνήσεων. ΎΠτο ή δυστυχής γυνή ήτις 
περίλυπος. διά την άναχώρησιν εκείνου τον όποιον ήγάπςι, περιεπλανατο 
περί, τον οίκον της άδελφής του διά νά βλέπη τά δύο παιδία τά όποια 
ήξευρε πόσον εκείνος έλάτρευεν ένόμιζε δτι έβλεπεν εκείνον ! Έδράξατο τής 
περιστάσεως νά τά πλησιάση, νά άγαπηθή ολίγον ύπ’αύτών, έλπίζουσα 
δτι^θά τδ έμάνθανε διά της άδελοης του και θά συνεκινεϊτο.

Έγκατελείψαμεν την Διέππην συγχρόνως* εκείνος επανήλθε εις Παρι
σίους, ημείς έπεστρέψαμεν εις την μικράν εξοχικήν οικίαν μας. .Μετά ένα 
μήνα^έμαθα άπδ του στόματός του δ,τι προέβλεπον δτι θά συμβή ! Εΐδον 
πάλιν άλλήλους, ήγαπήθησαν* ο σύζυγος τδ έμαθε καί κατόπιν εξηγήσεων 
δ Αύγουστος έτεθη εις την διάθεσιν του συζύγου.

•—Δεν μονομαχώ, κύριε, άπήντησε ψυχρώς δ σύζυγος* διότι τοϋτο θά 
σάς έπροξένει εύχαρίστησιν. Δέκα έ'τη άφιερωθέντα εις την υπηρεσίαν τής 
πατρίδοςμου μοί δίδουσι τδ δικαίωμα νά εκλέξω τδν τρόπον τής έκδική- 
σεως* εγκαταλείπω τδν ενα εις τδν άλλον.

Άπεσύρθησαν πράγματι άμφότεροι εις την μικράν εκείνην εξοχικήν οι
κίαν πλησίον τοϋ Κομπιέν δπου δ πατήρ τοϋ φίλου μου ηύτοχειριάσθη. 
Έπί δύο μήνας δεν έλαβα ειδήσεις του.

’Ανήσυχος διά τήν σιωπήν του τοϋ έγραψα επιστολήν έν η τω ώμίλουν 
περί τριπράκτου κωμωδίας τήν οποίαν έγραφον διά τδν ερχόμενον χειμώνα, 
’ΐδού ή άπάντησις τήν οποίαν ευθύς έλαβον’ πάσα γραμμή έμεινεν άνεξα- 
λείπτως άποτέτυπωμένη εις τήν μνήμην μου. ιι’Ά ! κρυψίνου φίλε ! Γρά
φεις δράμα περί τοϋ οποίου ποτέ δεν μοί έκαμες, λόγον ! Διά νά σέ τιμω
ρήσω θά σέ έσόριζον εις τήν πρώτην παράστασιν άλλα μοί είναι άδύνατον 
νά παρευρεθώ. Ailpior αύτοχειριάζομαι όμοΰ «επί του δήμιοι> μου. ’Άν με 
έβλεπες δέν θά μέ άνεγνώριζες πλέον. 'Η κόμη μου είναι κατάλευκος. Συν
άθροισα μέ εύλογοφανη πρόφασιν, έντδς μικρού οίκίσκου ευρισκομένου εις 
τδ βάθος τοϋ κήπου ξύλα καί φιάλας τινάς ελαίου τερεβενθίνης. Αυριον 
τήν ένδεκάτην τής εσπέρας θά ύπάγωμεν εκεί εκείνη καί εγώ συνεννοηθέν- 
τες έκ των προτέρων. Θά βρέξω τά ξύλα μέ τδ έλαιον τής τερεβενθίνης, 
θά θέσω πϋρ, θά τήν φονεύσώ διά πιστολιού καί έπειτα θά φονευθώ καί 
έγώ. Χαΐρε, εύτύχει έν τω κοσμώ τούτω εγώ πηγαίνω νά ί'δω άν ύπάρχν} 
καί άλλος.» ’Εννοείτε τήν λύπην μου καί τήν έκπληξίν μου. Άνεχώρησα, 
διά Παρισίους ευθύς, έτρεξα εις Κομπιέν. Τά πάντα έτελείωσαν. Εύρον τδν 
οίκίσκον κεκαυμένον, καί έμαθον ότι μεταξύ των πυριφλεγών έρειπίιφν εύραν. 

μόνον οστάτινα καί κατακεκαύμένα_μέλη, τεμάχιον τής ωμοπλάτης τής 
γυναικδς καί τδν καρπδν τής μιας χειρδς περιβεβλημένον σιδηράν άλυσιν. 
Τί συνέβη ; Ποιας τρομεράς φάσεις διήλθε τδ τραγικόν αύτδ πάθος ώστε 
νά λήξγι εις μίσος ; Διατί ή κόμη του έλευκάνθη έντδς δύο μηνών ; διατί 
την άπεκάλει δήμιον του; Πώς έφονεύθησαν όμοϋ, συνεννοηθέντες καί πώς 
νά έξηγήσωμεν τήν έν τω θανάτφ αυτήν ένωσιν ; Καί ή σιδηρά αυτή περί 
τδν καρπδν άλυσις ;.. . Παράφορος, ήρεύνησα, έξήτασα . . . Τίποτε !.., 
τίποτε δέν έγνώριζαν ! Ή τρομερά αύτή τραγφδία διεξήχθη μεταξύ τών . 
δύο των.. 'Γά προξενήσαντα τδ πράγμα αίτια, αί προηγηθεΐσαι σκηναί, οί

• άμε,ιφθέντες λόγόι, τά πάντα ήφανίσθησαν έν τγί πυρκαϊγ, κατεβροχθίσθη- 
σαν ύπδ τοϋ πυρός, έσβέσθησαν μετά τών φλογών, έτάφησαν ύπδ τά 
ερείπια !

Συνήθροισα έν τοσούτφ πληροφορίας τινάς περί τών τελευταίων ημε
ρών των. Καταστραφείς σχεδόν εντελώς ένεκα επιχειρήσεων εις άς έπεδόθη 
διά νά άποδώσγ εις αύτήν τήν πολυτέλειαν τήν οποίαν χάριν αύτοϋ ά- 
πώλεσεν, άπεφάσισε νά αύτοχειριασθή . . . Διά νά άσφαλίση τήν έκτέλεσιν 
του σχεδίου του τήν παρεκάλεσε νά ύπάγη εις Παρισίους χάριν προμηθειών 
'τινών. ΆΆΧ’εκείνϊ] τδν έ[Λάντευσε? καί· του ε^ττεν οτι ούδέ έτί στ&γ[ζ.7)ν τδν

. έγχαταλέίπει,. δτ& θά άποθάνη μετ’αύτοϋ άν.αύτός άποθάνγμ
— Δέν είναι λοιπδν δήμιός του, άνέκραξεν δ Γουβώ είναι θϋμα, θϋμά 

έκουσκον.
■— Δέν έννοώ καί έγώ τίποτε, φίλτατε ! .. . ’Αλλά μήπως ή λέξις αύτή 

δήμιος άναφέρεται μάλλον εις τήν μανιώδη άφοσίωσίν της καί τάς θυσίας; 
Ιδού τί μέ φέρει εις τήν ύπόθεσιν ταύτην. Ώς κυνηγδς ήτο περιπατητικός, 
εκείνη δέ λεπτή αδύνατος καί ώς αί πλεΐσται παρισιναί άκατάλληλος 
πρδς περίπατον δύο ωρών. Πρωίαν τινά νομίζων δτι εκείνη κοιμάται ά- 
κόμη άνεχώρησε πρδς τδ δάσος φέρων τδ δπλον του πλήρες* μετά πέντε 
λεπτά τής ώρας ευρεν αύτήν περιμένουσαν εις τήν καμπήν μιάς δεν- 
δροστοιχίας. Καταληφθείς ύπδ φρενητιάσεως έρρίφθη διά μέσου τών δασών 
βαδίζων γοργφ κυνηγετική βήματι* τδν ήκολούθησεν άσθμαίνουσα, κατά* 
κοπος, μέ τούς πόδας καταξεσχισμένους ύπδ τών πετρών καί δμως περιε- 
πάτει πάντοτε, πάντοτε εύρίσκετο έπί τά βήματά του, καί ό 'δρόμος των 
διήρκεσε πολλάς ώρας μέχρις οτου τέλος έπεσεν έπ’ αύτοϋ. λέγουσα δτι 
ποτέ δέν θά τδν έγκαταλείπη, δτι πρέπει νά φονεύση αυτήν πρώτην διά 
νά φονευθή. Τήν ημέραν εκείνην συνέλαβον τδ σχέδιόν των. Αί τελευτ-ζΐζι 
ώραί των ύπήρξαν παράδοξοι. Έκάθησαν τήν μεσημβρίαν νά προγευθώσι, 
καί έμειναν άμφότεροι, δ εις απέναντι τοϋ άλλου σιωπηλοί καί σκυθρωποί* 
δταν οί ύπηρέται έφεραν τδ γεϋμα εύρον τδ πρόγευμα άνέπαφον. Περί τήν 
ένάτην τής εσπέρας είπεν εις τούς άνθρώπους του δτι δύνανται νά κατα- 
κλινθώσι καί έμειναν πάλιν μόνοι οί δύο* έν μόνον κηρίον τούς έφώτιζε. Περί 
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τήύ ένδεκάτηυ δ υπηρέτης ήκουσε θόρυβον εις τδ έστκκτόριον. Ήγέρθη, %· 
νοιξε τδ παράθυρου κκί παρετήρησεν έξω.Είδεν αυτούς Ανοίγοντα-ς τδ έπί το<5 
κήπου παράθυρου, έπειτα πηδώντας αμφοτέρους έξ αύτοϋ· κατόπιν διηύθυν- 
θησαν προς τδν οίκίσκον μεγάλου φύλακος κυνός, τδν έλυσαν καί έλαβον την 
άλυσίν του. ’Έπειτα Αφηρεσαν την κλείδα τίίς θυρας της εισόδου καί την έρ- 
ριψαν άνω τοΰ τοίχου. Μετά τοϋτο έπροχώρησκν δμοϋ πρδς δενδροστοιχίαν 

φιλυρών ή'τις έφερε πρδς μικρόν οίκίσκον. Ό υπηρέτης τούς έβλεπεν έκ 
διαλειμμάτων διά μέσου τών κλάδων, νά διέρχονται φωτιζόμενοι ύπδ της 

σελήνής όμοιοι πρδς δυο φάσματά η μάλλον πρδς δύο καταδίκους, διότι η 
άλυσις τοϋ κυνδς περιέσφιγγε συνδέουσα τδν δεξιόν καρπόν τοΰ ένδς πρδς 
τδν αριστερόν τοΰ άλλου. ’Έπειτα έχάθησαν έν τφ κήπφ και ό υπηρέτης 
μη άκούων πλέον τίποτε κατεκλίθη και Απεκοιμήθη. Μετά μίαν ώραν, 
αί ύλακαί τοΰ κυνός, ό θόρυβος τδν πιπτουσών δοκών και η σπιυθηροβό- 
λησις τών φλογών τδν έξυπνησαν. Ό οίκίσκος έκαίετο, έτρεξεν έκεΐ ώς καί 
οί γείτονες' ήτο Αργά, ό οίκίσκος ητο πυριφλεγές έρείπιον. Ιδού ή ιστο
ρία μου.

Είναμ τρομερά ,η ιστορία σου, μέ είπεν ο Γουβώ ! Άλλά τί ευρίσκεις 
έν αύτη δπερ δύναται νά χρ.ησιμεύση είς τδ δραμά μας ; ·.

— Μικρόν τι συμβεβηκδς έξ ού δμως δυνανται νά έξαχθώσι καί αί δυο 
πράξεις μας.

'— Τδ ποιον ;
*—'Η άρνησις τοΰ συζύγου νά κτυπηθί). .. Υπάρχει έν ταύτφ δράσις 

καί χαρακτηρ.
Ό Γουβώ έπείσθη' ήρχίσαμεν τδ έργον, καί ιδού πώς τδ σπουδαιότεροι» 

τοϋ δράματος πρόσωπον, τδ πρόσωπον διά τδ δποΐον έλέχθη δτι. έγένετο 
τδ δραμα, ό Ζιβρύ, μάς ένεπνευσθη έν μέσιρ τίίς έργασίας μας ύπδ της 
τύχης.

Ή εύγνωμοσυνη μέ ώθησε νά δώσω τδ άρμόζον μέρος είς τά θεατρικά 
.έργα, είς τδν Ανώνυμον συνεργάτην. Δεν θέλω δμως καί νά αναβιβάσω 
,ύπέρ την αξίαν την σύμπραξίν του. Παρέχει την ύλην, πρέπει έξ αύτ'ης 
νά γείνη τδ έργον. Σοί παρουσιάζει κατά τύχην έν εύρημα' ή τέχνη πρέ- 
,πει νά ήξεύρη νά τδ χρησιμοποίηση.

(Μελέτη Έρ. Λεγουδέ Αναγνωσθεΐσα έν τη Γαλλική Άκαδημεία.
Μετεφράσθη ύπό Δ. Π. Δ.).

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΝΓΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ

ύπό Κ. Α. ΠΛΛΑΙΟΑΟΓΟΓ

I"'*

ΈγχύκΛινς τοϋ νποκαγκεΛαρΙον πρίγκιπος Α. Μ. ΓοΛΙτΐ,ντ 
τοΐς er άΕΙοδαπη άΓΐίπροσώ.τοίζ τήζ'Ρωσίας.^

Έν Πετερχώ<ρη2 21 ’Ιουνίου 4768*.
'Η Αύτοϋ έκλαμπρότης δ κ. ύποστράτηγος κόμης ’Αλέξιος Γρηγόριεβιτζ 

Όρλδβ χάριν άναρρώσεως καί κατά συμβουλήν τών ιατρών Απέρχεται εις 
τά έν τη αλλοδαπή ιαματικά ύδατα, μεταβάς ήδη είς Γερμανίαν. Γνω
στοποιώ ύμΐν τοϋτο κατά διαταγήν τής Α. Α. Μεγαλειότητος'ίνα καθ’ 
άπασαν την έν ταϊς ύμετέραις χώραις διαμονήν αύτοϋ παρέξητε αύτφ παν 
τδ δυνάμενον νά ευχαρίστηση αύτόν, καί. φανητε αύτφ ωφέλιμοι κατά.τα 
ένόν-συνοδεύει αύτδν δ αδελφός αύτοϋ Θεόδωρος Γρηγόριεβιτζ. Πρδς Αποτ 
φυγήν δέ πάσης παρεξηγησεως ένεκα της περιηγησεως ταύτης Απέρχονται 
άμφότεροι ύπδ τδ ψευδώνυμον τών κυρίων Όστρόβ.3 ’Εν τη ακολουθία 
αύτών. εύρίσκονται δ συνταγματάρχης Γέλστορφ και ό ίλαρχος.βοΰγχολτζ. 
Εύαρεστήθητε >ά μοι Αναγγέλλετε τακτικώτατα παν δτι Αναφέρεται είς 
τούς κυρίους κόμητας καί ιδίως περί της Αφίξεως, διαμονές παρ’ ύμΐν ή 
τη γείτονι χώροι, ώς καί τήν διεύθυνσιν ήν θά λάβωσιν, ινα. γινώσκωμεν 
ποϋ νά διευθύνωμεν τάς πρδς αύτούς έπιστολάς.4

ί>^οκαγκι1ά(>ι.ος
Α. Μ. Γολίτζιν.

* *Ίδε Παρνασσοδ τόμ. λ' (1877) σελ. 915-921. τόμ. Β' (1878) σελ. 459-464 καί 
708-712. τόμ. Ε'(1881) σελ. 443-153. Ίδε καί τόμ. Γ' (1879) σελ. 34-50, κα'ι τόμ. Δ' 
(1880) σελ. 28-51). ...

1 Έκ τοϋ 'Ρωσικού ’Αρχείου 1876 άρ. 7 σελ. 270. Έλήφθησαν έκ τών ιδιωτικών 
Εγγράφων τού ύποκαγκελαρίου Α. Μ. Γολίτζιν.

2 Θερινή ΐπαυλις παρά τή Πετρουπόλει.
3 Τδ ό'νομα τοϋτο παρέλαδον Εκ τοθ παρ'α τή Μόσχοι κτήματος Όστρόβ Ανήκοντος τή οι

κογένεια τών κομήτων Όρλόδ.
4 Γνωστόν ότι ή Ασθένεια αυτή τής δυάδος τών Αξιομνημονεύτων παντι "Ελληνι κομήτων 

,Όρλοβ ύπήρξεν άλως πλαστή, σκοπός δέ κύριος τής εις τό Εξωτερικόν μεταδάσεως αύτών ήτο 
ή προς τήν είς Πελοπόννησον Εκστρατείαν προόλασις τής όδοΟ. Αύτή δή αΰτη ή Εγκύκλιος 

. Εμφαίνει Εν τόλει τήν Επιπροφάσει Ασθένειας περιήγησιν τών Αδελφών Όρλόβ, ΑφοΟ ζητείται 
τοσοΟτον Επιμόνως παρ'α τών Αντιπροσώπων ή τακτική Ανακοίνωσις τού τόπου τής διαμονής 
αύτών πρός Ανταλλαγήν Επιστολών. ΠροκειμΕνου περί Ασθένειας πραγματικής πδν ετερον ή ή 
τοιαύτη Ακριβής Επίσημος Αλληλογραφία ηθελεν δφίσταται μεταξύ τοΰ Επι τών ’Εξωτερικών 
δπουργείου τής'Ρωσίας καί τρδ .ΑσθενοΟντος Όρλόβ. Τήν.τοιαύτην δέ ήμών πεποίθησιν Επι-
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ΪΖ'

*ΕηιστοΛη ’ Β. Σ. Ταμάρα τω ΰποκαγκε.ΙαρΙω πρίγκιπι Α. Μ. Γο.Ιίιζι/τ.

Έν Βενετία 1]42 Μαΐου 069

Είμαι -ηναγκασμένος νά γνωστοποιήσω τη ύμετέρ<η έκλαμπρότητι δτι 
δυστυχώς τδ συνθηματικόν άλφάβητόν μου περιέπεσεν εις χεΐρας τοϋ Μαρ- 
κησίου Μαρούτζη Κατά την άπουσίαν μου είσ^λθεν εις τδ δωμάτιόν μου 
και άναδιφών τά έγγραφά μου εύρεν αύτό, ούτως ώστε δτε έπαν^λθον ει- 
δον $δη αύτδν έ'χοντα άνά χεΐρας τδ έν λόγιο ώλφάβητον. Μέ ηρώτησεν 
εάν εινε τδ συνθηματικόν εκείνο άλφάβητον τδ όποιον προσδιωρίσθη δ? 
αυτόν. Ήναγκάσθην ν’απαντήσω καταφατικώς. ’Ιδού διατί έβράδϋνα έπί 
τοσοϋτον νά γράψω ύμΐν μη ευρών εύκαιρον πεοίστασιν. Έπι τέλους εύρον 
τοιαύτην διά τίνος εμπόρου "Ελληνος έν Βιέννη, δστις πιστώς θέλει δια- 
βιβάση την επιστολήν μου εις χεΐρας τοϋ πρίγκιπας Γολίτ^ν πρεσβευτοϋ 
έν Βιέννη.

Μοί άνεκοίνωσαν δτι κατ’ αύτάς. κατέπλευσεν εις Τεργέστην πλοΐον έκ 
Σπάρτης πρδς άνίχνευσιν μήπως εινε τις ένταϋθα έκ 'Ρωσίας. 'Εποπτεύω 
λίαν δτι τδ πλοΐον τοΰτο έκόμισεν. ανθρώπους πρδς διεξαγωγήν διαπραγ
ματεύσεων μετά τών κυρίων Όστρόβ 3, τόσον μάλλον καθ’όσον θετικώς 
γινωσκω δτι άπεστάλησαν έπί τούτω έκ Σπάρτης άνθρωποι και άμα τφ 
κατάπλφ τοϋ πλοίου άπέστειλαν 4 τοΐς ένταϋθα άνταποκριταΐς αύτών δύο 
έπιστολάς. Έπι τέλους ό πατήρ Δαμασκηνός 5 έ'χει γνώσιν περί τούτου, 
και έγώ δέν θά λείψω μεταδίδων ύμΐν τά τρέχοντα. ’Ήδη έ'δωκα έντολην 
εί'ς τινα νά συνάψη σχέσεις πρδς τούς αγνώστους τούτους άνταποκριτάς 
τών κκ. Όστρδβ και αναμένω ειδήσεις.

Τδν Μαρούτζην σφόδρα άποστρεφονται ένταϋθα οί τε "Ελληνες και οί εύ- 
γενεϊς Βενετοί. Οί κομήτες Όρλδβ είνε λίαν κατ’ αύτοΰ ώργισμένοι.

βέβαιοί φρονώ αρκούντως καί αύτό τό ψευδώνυμον τών κυρίων Όστρόβ. Και ότι άλλως τις δ 
σκοπός τής ύποκρύψεως; Άλλα και έν τή έπιστολή τοΰ έν Βενετία 'Ρώσου διερμηνέως Τα
μάρα ήν κατωτέρω καταχωρίζομεν καταδεικνύεται ήδη σαφέστατα ότι οί κύριοι Όστρόβ π2ν 
έ'τερον έν Τεργέστη έποίουν ή ένοσηλεύοντο. (Κ. Π.)

1 Έκ τοΰ 'Ρω σι κ ο Ο Ά ρ χ ε ί ο υ 1876 άριδ; 7 σελ. 283. Τό πρώτον μέρος τής έπι- 
‘ στολής ταύτης κατεχωρίσθη προ χρόνων έν τφ «Παρνασσώ» (τομ. Α'. σελ, 915). άπαντήσας
δέ καί νυν τό δεύτερον ϊσπευσα νά δημοσιεύσω και αυτό ώς μή στερούμενου σπουδαιότατος.

2 Τότε άντιπρόσωπος τής 'Ρωσίας παρά τή Λημοκρατίφ τής Βενετίας; Κατά τό· φαινομενόν 
όμως δέν Τχαιρε τά πιστά τών κομήτων Όρλόβ. 'Ο Ταμάρκς ητο παρ’ αύτώ διερμηνεύς.

3 ‘Τπό τό ψευδώνυμον τό όποιον έκρύπτοντο οί κόμητις Όρλόβ.
4 Οί κόμητες Όρλόβ.
5 "13ε Π αρνασσοΰ τόμ. Α’ σελ. 915 και 916.
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III'

’ΕΛίστοΛη 1 Μάρκου Bair ου τω πρίγκιπι Α. Μ. ΓοΛίτζιν %.

Βενετία· 5 Αύγούστου 1769.

Ουδόλως άμφιβάλλω ότι ή ύμετέρα έκλαμπρότης γινώσκει την πρόθε- 
σιν τών κομητών ’Ορλδβ τοϋ νά έπιχειρησωσιν ένταϋθα την κατά τδν 
’Οθωμανών ναυτικήν έκστρατείαν. Τούλάχιστον δ άνώτερος εξ αύτών τ^ 
άρωγ·^ φιλαρπάγων άνδρών, διψώντων λείας, συνέλεξε έπι τώ άνωτέρω 
σκοπφ "Ελληνας και Σλαύους ύπηκόους της δημοκρατίας ταύτης 3.

Ή κυβέρνησις άπεφάσισε νά μη ύποκρύπτη τδ κακόν τοΰτο και ·ηναγ- 
κάσθη νά ποίηση δ^λον τοΐς κυρίοις τουτοις ν’ άπέλθωσιν έντεΰθεν όσον 
τάχιον, άπαγορεύσασα συγχρόνως τοΐς ύπηκόοις αύτης νά κατατάσσων- 
ται έθελονταί- έπι άπειλγί τιμωρίας ώς διά πολιτικόν έγκλημα. ’Αγνοώ 
όμως έάν έγένετο ύμΐν δ'ηλον ότι οί κκ. Όρλδβ μετέβησαν εις Γένουαν, 
Αγόρασαν εκεί πλοΐον 20 τηλεβόλων έφ’ ού προτίθενται νά έπιβιβάσωσι 
πλήρωμα 150 άνδρών συλλεγέντων ένταϋθα, έναντίον πάσης άπαγορεύ- 
σεως και ότι ένόσφ τδ πλοΐον τοΰτο έξωπλίζετο, οί τδ πλήρωμα αύτοΰ 
<έπαρτίζθντες άνδρες άσυστόλως διεκηρυσσον ότι δέν θά άρκεσθώσιν εις 
τάς κατά τών ’Οθωμανών έχθροπραξίας, άλλ’ότι θά έπιπίπτωσιν καί κατά: 
τών πλοίων έκείνων τών χριστιανικών δυνάμεων, αΐτινες έχουσι σχέσεις 
πρδς τούς ’Οθωμανούς και ιδίως κατά τών της 'Ραγούζης άτινα πλέουσι 
δυνάμει ’Οθωμανικών διαβατηρίων- ότι η Γενουαία κυβέρνησις μαθοϋσα 
ότι τδ πλοΐον τοΰτο προδιετίθετο εις πειρατείαν καί καταδυνάστευσήν 
τοΰ εμπορίου, Ανάγκασε τούς πωλητάς του πλοίου νά ζητησωσι την έπι* 
στρόφην αύτοΰ καί άποδώσωσι τά χρήματα, άπαγορεύσασα συγχρόνως 
πάντα έξοπλισμδν έν τοΐς λιμέσι τοΰ κράτους αύτης' η αύτη δέ άπαγό- 
,ρευσις άνεκοινώθη καί εν Φλωρεντίγ περί τών λιμένων της Τοσκάνης. Πα
ρακαλώ ύμας, άξιότιμε κύριε, νά έπιστησητε την ύμετέραν προσοχήν εις 
τίνας χεΐρας ένεπιστεύθη η τοσοϋτον άξιοσέβασ,τος σημαία της ’Ρωσικές 
Αυτοκρατορίας;

Καί έν τούτοίς καί τοι ώφειλέ τις νά ύποθέση ότι ένεκα πάντων τού
των ,οί κκ. κόμητες Όρλδβ θά έγκαταλίπωσι την έπιχείρησιν αύτών, ού- 
τοι άπέστειλαν ιδιαίτερον απόστολον πρδς την αύλην, όπως τύχωσιν άδείας 
καί πλοιαρχικών δικαιωμάτων, ούδόλως προτιθέμενοι ν’ άπολύσωσι τδ

1 Έκ τοΰ 'Ρωσικοΰ ’Αρχείου 1876 άρ. 7 σελ. 281,
2 Πρεσβευτής τής'Ρωσίας έν.Βιέννή κατά την έποχήν .εκείνην.
3 Τής Βενετίας. . _
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πλήρωμα· δι’ S οί εύποροι οΐ τε εγχώριοι καί οί τών παρακτίων, ύπδ με
γίστου κατέχονται φόβου, ώστε δυσκόλως εύρίσκει άσφαλιστάς τών πλοίων 
τών έξ ’Ανατολής καταπλεόντών. 'Η τοιαύτη ταραχή δύναται νά παύση 
διά άπολύτου διακοινώσεως καί διαβεβαιώσεως δτι ή ρηθεΐσα έπιχείρησις 
δέν θά Άοέβγ) τέλος.

"Ενεκα τνίς μεγίστης ανάγκης δύναμαι νά τολμήσω, άξιότιμε κύριε, 
προστρέχων τή ύμετέρφ προστασίφ και καθικετεύων νά συμπράξητε έν 
τη καταπαύσει τών ταραχών τούτων αΐτινες άποτελοΰσιν αυτόχρημα δυ
στύχημα. "Απαντες οΐ έμποροι θά είνε ύμΐν εύγνώμονες καί έγώ αύτδς 
δέν θά παύσω διατελών κ.τ.λ.
( 'Ιππότης Μίρκος Βίϊν.

I©'

, Έπισιοίΐ} * κόρ.ητος,Α2εζΐου Γρηγόριεδιζζ ’Op-icS τω νποχαγκε.Ιαρίω 

πρίγκιπα Α. Μ. Γοά/τζιρ.

Έν Πίση Ί8]29 ’Οκτωβρίου Πδ9.

Μετ’άφατου χαοάς έσχον την τιμήν νά λάβω την άπδ 22 7βρίου επι

στολήν τίς ύμετέρας έκλαμπρότητος, έν γ περιγράφετε τά τρόπαια τοϋ 
στρατού ήμών πόδηγετουμένου ύπδ τοϋ πρίγκιπας Α. Μ. 1 2 Άλλ’ άς εκ
θέσω ύμΐν καί τά περί τής ύποθέσεώς μου 3· μεγάλας ελπίδας καί θάρρος 
παρέχει ή υπόδεσις αυτή άπασι τοΐς λαοί; τών χωρών τούτων, οίτινες διά- 
κεινται ημΐν φιλίως· εις ταϋτα προσθετέον δτι άπαντώ σπουδαιότατα 
προσκόμματα έν αύτοΐς τοΐς άπλουστάτοις ζητήμασι. Εύελπιστώ έν τού- 
τοις νά τύχω τη θείφ Προστασία του σκοπού μου, δι’ ο δέν αποθαρρύνο
μαι. Νυν δέ πρόκειται μόνον ν’ αναμένω τδ άποστελλόμενόν μοι παρ’ύ
μών φορτίον δπερ λίαν βραδέως κινείται, καί τοι ποθώ νά έ'λθη δσον τά
χιστα πρδς πληρεστέραν καί μείζονα επιτυχίαν, καί πριν άφυπνισθώσιν 
οί μυστικοί καί κρύφιοι ήμών έχθροί. Μέχρις ού δέ δέν λάβω τάς ήνίας είς 
χεϊράς μου ούδέν δύναμαι νά έπιτύχω.

1 Έκ ΐοβ 'Ρωσικοί ’Αρχείου 1876 άρ. 7. σελ. 276.
2 Α. Μ. Γολίτζιν ίξάδελφος τοδ ύποκαγκελαρίου πρδς ον απευθύνεται ?ν τή παρούση & 

κόμη; Όρλόβ. ’Εννοεί δέ την ύπδ τοδ πρώτου άλωσιν τοδ φρουρίου Χοτίου.
3 ’Εννοεί τήν ύπδ τούς ναυάρχους Σπυρίδοβ καί Έλφινστον ναυτικήν μοίραν.

- Κόμ,ης Αλέξιος Όρλόδ.
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Κ'

★Επιστολή * τοΰ έν Βιέννη Πρεσβέντον της 'Ρωσίας πρΐγκι.τος Α. Μ. ΓοΛίτζιν 

τω αδεΛφω αύτοϋ ΰποκαγχε^αρίω πρίγκιπι Α. Μ. Γοΐίτζιν.

Έν Βιέννη 48 Μαΐου 4770.

"Αμα τή ένάρξει τής έκστρατείας 2 ήμών, καί οί Βενετοί έπελάβοντό 
τής έξοπλίσεως του στόλου αύτών, διάβεβάιοϋντες τούς ’Οθωμανούς δτι 
παρασκευάζονται είς ένδεχομένην άμυναν τών έμπορικών αύτών συμφερόν
των. Είς τοϋτο οί ’Οθωμανοί έ'διδον πίστιν μόνον μέχρι τής ένάρξεως τών 
έν Πελοποννήσφ εχθροπραξιών. "Απας δέ τούτου γενομένου ή Πύλη άπε- 
■τάθη πρδς τήν Ένετικήν Κυβέρνησιν αιτούσα λόγον τών έν τφ μέλλοντι 
διαβημάτων τής δημοκρατίας.

Έν τούτοι; τή 9, 12 καί 18 ’Απριλίου ήδη συνήφθησαν αΐ επιτυχείς 
μάχαι ύπδ τών Ελλήνων, έν Ήπείρφ καί Πελοποννήσφ, έν τώ Αίγαίφ δέ 
πέλάγει δ άποκλεισμδς τών ’Οθωμανικών φρουρίων ύπδ τοϋ 'Ρωσικοδ 
στόλου.

ΚΑ' — Τω αύτω.

Αυτόθι, 6 ’Ιουνίου 1770.

■ Άγγελίαι έκ Μελίτης νεώτεραι μεταδίδουσιν δτι κατεκτήσαμεν άπα- 
σαν σχεδδν τήν Πελοπόννησον, τή αρωγή τών 'Ελλήνων, έξεγερθέντων 
ύπέρ τής άνεξαρτησίας καί δπως ,προσενέγκωσιν υπηρεσίαν τή κραται^ 
Αύτοκρατείργ. (’Επισυνάπτει δέ τή έπιστολή ταύτη δ πρίγκιψ Δ. Μ. Γο- 
λίτζιν σχέδια τών ’Οθωμανικών φρουρίων σχεδιογραφηθέντα κατά τδν 
παρελθόντα μεταξύ Βενετίας καί Τουρκίας αγώνα κατά τδ 1687—1688 
ήτοι· α' Ελλησπόντου, β' Αευκάδος, γ' Κύθνου, δ' Μονεμβασίας, ε' Χαλ
κίδας, Μεθώνης ζ' Ναυπλίου μετά λεπτομερούς τοπογραφικής αυτών 

έκθέσεως γερμανιστί).

ΚΒ' — 7φ αύτω.

Αύτόθι, 4 6]27 ’Ιουνίου 4770.

Έν Βενετίγ έληφθή έπιστολή άπδ 5116 Μαΐου τοϋ κόμητος Όαλδβ ήτις 
έκοινοποίησεν δτι δ στρατός ήμών έγένετο κάτοχος τοΰ λιμένος καί τοΰ 
φρουρίου Ναυαρίνου, άπάσης τής φρουράς αύτοϋ αίχμαλωτευθείσης. Κατ’ 
αλλας δέ ειδήσεις ή μοίρα τοϋ υποναυάρχου ’Έλφινστον πρδ ένδζ μηνδς

1 Έκ τού 'Ρωσικοί Ά ρχε ί ο ύ 1876, ip. 7. σελ. 272.
2 Τη? εις Πελοπόννησον.
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διήλθεν άπέναντι τής Μελίτης έξ ου συμπεραίνω οτι εύρίσκετα; ήδη έν 
Πελοποννήσω.

Καταπλεΰσαν έκ Κέας πλοΐον έκόμισε την άγγελίαν ότι περί τά τέλη 
Μα'ίου δ κόμης ’Αλέξιος 1 κατόρθωσε νά συμφιλιώσγ τούς ερίζοντας καί 
διχονοοϋντας Έλληνας οΐτινες εύγνωμονοϋσι λίαν αύτω. Το αύτδ πλοΐον 
άνεκοίνωσεν δτι άπασα ή Πελοπόννησος ύπετάχθη τοΐς οπλοις τοΐς Αύτής 
Μεγαλειότητος.

ΚΓ"— Τω αύτω.
Αυτόθι 29 ’Ιουνίου 1770.

Έκ Τεργέστης έπιβεβαιοϋσιν ότι κατέχομεν άπασαν την Πελοπόννησον 
και διεκόψαμεν πάσαν μετ’ αύτής συγκοινωνίαν’ δτι δυο είσέτι φρούρια κα« 
τέχονται παρά τών ’Οθωμανών, αλλά καί αυτά τοσοϋταν στενώς είνε πο- 
λιορκημένα, ώστε έλλείψει τροφών θέλουσιν άφεύκτως παραδοθή, 'Ωσαύτως 
έν τω λιμένι άπεκλείσθη δ Δζαφέρ-βέης μετά 13 πλοίων. Έκ Βενετίας, 
έγνώσθη δτι κατεβυθίσθησαν ύπδ δύο ήμετέρων πλοίων παρά τω στομίω 
τής Άδριατικής έκ τών δώδεκα ’Οθωμανικών πλοίων οκτώ, και έπυρπο- 
ληθησαν πέντε πλοία τοϋ Δζαφέρ-βέη άποπειραθέντα νά διασπάσωσι την 
γραμμήν τών άποκλεισάντων την έν λόγω μοίραν ήμετέρων πλοίων’ βε· 
βαιοϋται ωσαύτως δτι δ κόμης ’Αλέξιος Όρλόβ εξόπλισε πέντε τάγματα 
τακτικού στρατού, έν έκ Κεφαλλήνων, έν έκ Ζακυνθίων, έν έξ ’Αλβανών 2 
έν έκ Σπαρτιατών καί έν έκ τών λοιπών Πελοποννησίων’ δτι κατά δια
ταγήν τοϋ κόμητος καθ’ έκάστην οί άνδρες οδτοι γυμνάζονται. Έπι τέλους 
«ύελπιστοϋσιν δτι τγί θεία: αρωγή λίαν προσεχώς θά συμβ-JJ σπουδαιότερόντι.

ΙίΔ' — Τω αντω.

Αυτόθι 4]Ι5 Αύγουστου 4770.

’Αγγέλλεται η πρώτη ναυμαχία μεταξύ τοϋ υποναυάρχου Έλφινστώνος 
καί της οθωμανικής μοίρας παρά τδ Ναύπλιον. Κατά τάς ειδήσεις άς έλα- 
βον.οί έν Βιέννη οίκοΰντες "Ελληνες την 5 ’Ιουλίου κατεστράφη δλοσχεοώς 
δ δθωμανικδς στόλος. Οί 'Ρώσσοι δισχίλιοι έν συνόλφ μετά 10 τηλεβόλων 
άπεβιβάσθησαν εις 'Ράφτη ένθα κατατροπώσαντες τδ δθωμανιάδν σώμα 
έγένοντο κύριοι τριών χιλιάδων κοιλών σίτου καί πληθύος κτηνών. Ή λεία 
αυτή ικανοποίησε την έπαισθητην έλλειψιν τών ζωοτροφιών. "Απαντεςοί 
"Ελληνες έξ’Αθηνών, Κορίνθου καί λοιπών γειτνιαζουσών χωρών άπηλθον 
ένοπλοι εις τά όρη. Έν τούτοις δ βεζίρης διέταξεν αύστηρώς ταΐς στρα- 
τιαΐς αύτοϋ νά μη ένοχλώσι τούς "Ελληνας καί λοιπούς χριστιανούς. .

1 Όρλόδ.
2 Προδήλως ’ Βπιιρωτών.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ*

Ό ΟΰϊΛιέΛ^ιος τή ’Έρμα.

Έν Λονδίνω τη 15η’Ιανουάριου 18...

Διατί σιωπάς, *Εμμα ; Διατί είσαι- τόσον σκληρά. Έγεννήθης ί'σως έν 
'Ισπανίιγ ; Διαρρέει ίσως διά τών φλεβών σου τδ αίμα τοϋ αγίου Δομίνικου; 
Φόνευσόν με, πρδς Θεοϋ, διά μιας' έκάστη Ι'ς της καρδίας μου αισθάνεται 
σπασμούς, δλαι αί τής ψυχής μου δυνάμεις πάσχουσι’ οδύνη είνε παν δτι 
σκέπτομαι, ουδέποτε ηθελον πιστεύση 'ότι δ άνθρωπος δύναται νά ταλαι- 
πώρηθή τοσοϋτον καί νά μη άπαυδήση. Δικαίως έλεγεν δ Βύρων δτι τδ άλ
γος καί η οδύνη είνε τδ ήυιισυ της αθανασίας αύτοϋ.
• Ό λιμός κορέννυται, η χαρά κορέννυται, η έργασία άπαυδ^, η σκέψις
άναπαύεται, η φιλοδοξία ησυχάζει, ή πλεονεξία κοιμάται, η εύφυ’ία έπί- 
σης· άλλά τδ άλγος ουδέποτε κοιμάται, ούδέποτε άναπαύεται, ουδέποτε 
κατακορέννυται’ άλλ’ ώς Φοϊνιξ τοϋ αρχαίου μύθου άναγεννάται έκ τής 
ιδίας τέφρας καί όταν τά νεϋρα δέν άρκώσιν εις τοσαύτην βάσανου, τδ 
μέν άλγος μεταβάλλει μορφήν, διαμένει δέ σκληροτέρα καί νέα η βάσα- 
νος. Μετά τήν δάκνουσαν δργήν, αισθάνομαι τδν διά τών ονύχων του συλ- 
λαμβάνοντά με σπαραγμόν, μετά τδν σπαραγμόν τήν άπελπισίαν, μετά 
τήν άπελπισίαν τήν πικρίαν, μετά τήν πικρίαν τήν άθυμίαν καί μετά 
ταϋτα έκ νέου τδν σπαραγμόν καί τήν βάσανον, τδν αίματορρόφον, τδν 
καταναλίσκοντά μοι τδ τής καρδίας αίμα, τήν ταραχήν-τρομερού ονείρου 
καί πάντοτε άβυσσον σφοδρού, άπεριορίστου, ..αιωνίου πεπηγότος, άδυσω- 
πήτου άλγους ;

Καί συ είσαι δ δήμιος τοσαύτης βασάνου καί σύ ή μόνη έννοοΰσά με 
δύνασαι νά φαντασθής όποιον είνε τδ άλγος μου. Σύ δέν καθιστάς ένα μό
νον άνθρωπον πάσχοντα, άλλά δύο γενεάς... σύ τδ γινώσκεις.

• Ό έρως συνέδεσεν έν έμοί δύο γενεάς, δύο έίμαρμένας, δύο κόσμους. 
•Η μήτηρ μου ήτο Ίταλίς, δ πατήρ μου ’Άγγλος, δύο λίαν διάφοροι χαρα
κτήρες, έξ όσων ποτέ ή φύσις έπλασεν καί δ έρως, δ ισχυρότατος τών άλ- 
χημιστών, ήνωσεν αύτάς καί έγώ αισθάνομαι δύο φύσεις, δύο κόσμους σκέ
ψεων, παθών, χαράς καί πόνων. Αισθάνομαι έκάστοτε τόν Ούεσούβίον καί 
τήν ομίχλην τοϋ Λονδίνου καί σύ μειδιώσα πλέον ή άπαξ μέ ώνόμασες 
ηφαίστειου ή' δμίχλην, καθόσον έν έμοί ώμίλει δ ’Ιταλικός ή Αγγλικός 
χαρακτήρ. Ούδέποτε ώς νϋν, ήσθάνθην τί σημαίνει νά έχη τις διπλήν φυ- 
σιν. Τά θερμά αισθήματα, ή φλέγουσα φαντασία μέ έξάπτουσι μετά τα- 
ί * Ίο. σελ. 49 καί 129. . , ,
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χύτητος άστραπης, αισθάνομαι δτι δ Μονγιβέλλης και δ Ούεσούβιος καί- 

ουσι Stoi μικς έν έμοί, παρατηρώ καί ψηλαφώ έμαυτόν, νομίζων δτι το- 
σαύτη φλδξ φθείρει τδ άσθενές και λεπτόν μου σώμα' πάσχω, χαίρω καί 
αισθάνομαι ώς τά τέκνα τίίς γης εκείνης, ητις παρηγαγε τον Δάντην, τδν 
Λεοπάρδην, τον Μακιαβέλλην καί τούς Βοργίας· άλλα τά αισθήματα δέν 
μέ καταβιβρώσκουσιν, ούδέ ή φαντασία μέ φθείρει' έν τφ κοατηρί μου ου
δέποτε είδον την τέφραν, άλλα πάντοτε το φλέγον πυρ. Θεωρώ έμαυτδν 
ώς άνθρωπον έξ αμιάντου άείποτε ευρισκομένου μεταξύ τών φλογών καί 
ουδέποτε φθειρομένου. ■— Έν τφ μέσφ τη; παραφροσύνης δ "Αγγλος δεν 
θνήσκει, ούτω καί έγώ διατηρούμαι μετρών τούς παλμούς τ^ς καρδίας μου 
καί βιάζων την θέλησιν ΐνα σβέση το πϋρ, καί δ άνθρωπος τών πράξεων 
καί δ άνθρωπος τών αισθημάτων άναπνέουσιν δμοϋ, συναγωνίζονται καί 

συμπάσχουσι.
Καί μετά την παραφροσύνην, δτε δ της μεσημβρίας άνθρωπος φθαρείς 

ΰπδ τών φλογών κοιμάται και άναπαύετκι, δ "Αγγλος εγείρεται ζωηρότε
ρος, δραστηριότερος, έκκεντοικώτερος $ άλλοτέ ποτέ, άνανεών τδ πάθος 
καί άνακουφίζων τδ άλγος. Αισθάνομαι ώς ’Ιταλός, ενεργώ ώς ’Άγγλος 
καί εάν τδ άεικίνητον υπάρχει καί εάν ή αιώνιος κόλασις δεν είνε δνειρον 
εύρίσκονται έν έιαοί άμφότερα ταΰτα.

Ή φύσις, η δοΰσα τά ηφαίστεια τ·η Ίταλίιη έδωκεν αυτή καί τδν εύ'ο- 
σμον άνεμον τών πορτοκαλλεώνων, η φύσις η δοΰσα τώ τροπικώ την ζη
λοτυπίαν τοϋ ’Άραβος καί τάς ήδονάς της γυναικωνίτιδος, έδωκεν αύτφ 

καί τδν μπκρδν ύπνον καί την μακαρίαν χάσμην, άλλ’ έγώ έχω τδ ήφαί- 
στειον καί την δμίχλην, έ'χω την έπίτασιν καί την έκτασιν τοϋ άλγους, 
Διατί δ έρως έπιτρέπει έαυτφ τά σκληρά ταΰτα παίγνια ; Νά συνδέη την 
λευκήν άρκτον μετά τ·ης τίγριδος, την άκανθαν μετά τοϋ ρόδου, τδν πά

γον μετά τοϋ πυρό; ;
Ένφ έγώ πάσχω έκ σφοδρού άλγους, δπερ έδεί νά σβεσθη έν τφ 

κλαυθμώ καί έν τγί παραφροσύνη, η τοϋ ’Άγγλου θέλησις θέλει νά ύποτάξη, 
τδ άλγος, νά δώση αύτφ μορφήν ύψηλης σκέψεως, νά μεταβάλη την βά— 

σανόν εί; τέχνην καί εις τά πάλλοντα καί σπαραττόμενα σπλάγχνα νά 

άνεύρη τδ ώραΐον. ·
"Εμμα, ’Έμμα, σύ έννοεΐς ταΰτα πάντα, σύ θά ηδύνασο νά μέ διδά- 

ξης, σύ θά ηδύνασο νά εύρη; τδ μυστήριον, δπως διατάξης τάς δυνάμεις 
ταύτας ώστε νά μη ζώ παραδόξως, άλλ’ ώφελίμως καί καλώς. ’Έμμα, 
διατί θέλεις νά γείνης αύτόχειρ,. διατί θέλεις ν’αύτοκτόνηση;;

Σύ τδ αισθάνεσαι, δεν μεγαλοφρονώ. Αί ψυχαί ημών είνε συνδεδεμέναι- 
αί καοδίαι ημών πάλλουσιν έν τφ αύτφ χοόνφ, η πνοή της ψυχής σου ζη
τεί την ίδικην μου* φονεύουσα τδν Ούϊλιέλμον, φονεύεις σέ αυτήν. Διατί 
θέλεις ν’άποθάνης, τοσοϋτον νέα, τοσοΰτον εύ'μορφος, τοσοΰτον προσφιλής; 
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“—■Διατί θέλεις νά φονεύσης δύο πλάσματα άτινα συνδεόμενα θά ησαν τό

σον ευτυχή, θά ηύλόγουν τήν ώραν τ·η; γεννησεω; αυτών, τδν πατέρα 
καί την μητέρα καί τον πλάσαντα αυτούς Δημιουργόν χάριν άλληλών ; 
Ποιος είνε δ λόγος, ποιον είνε τδ μυστήριον τδ έξηγοΰν τδ φρικαλέον τούτο, 
έγκλημα ;—Έγώ γίνομαι δεισιδαίμων, νομίζω δτι εύρίσκομαι έν τφ ψυχρφ 
καί ύγρω άντρφ άοράτου Σιβόλλης, νομίζω οτι αισθάνομαι την φρικίασιν 
καί περιμένω παρά μαντικού λόγου την άπόφασιν της ειμαρμένης μόυ. 
'Γπάρχει λοιπδν ή ειμαρμένη, υπάρχει λοιπδν ή φαρμακεύτρια, η μαγεία 

καί τά μυστήρια, ή άδυσώπητος σιωπή τού ναού καί δ λόγος δ φονεύων 
άνευ κρίσεω; ; υπάρχει λοιπδν τδ αόρατον ξίφος της ειμαρμένης, δπερ άνευ 
δικαιώματος καί λόγου καταπίπτει έπί της κεφαλές, καί καθιστφ τδν 
κυνικδν μειδιώντα, καταρώμενον την ζωήν, την πρόνοιαν, τδν Θεόν;

Διατί δεν καθίσταμαι παοάφρων ; Διατί δέν δύναμαι ν’ άποθάνω ; ’Αλλά 
καί έάν ημην δ ένδεέστατος, δ ατυχέστατος, δ μάλιστα δύσκαταφρόνητος 
τών άνθρώπων, είμαι καί έγώ άνθρωπος καί σύ γυνή, ητις πρέπει νά προσ- 
φέρη την χεϊρα εις τδν πάσχοντα, τδν τοσοΰτον πάσχοντα. —Θώπευσον 
άπαξ'έτι τδ θΰμά σου, πριν η παραδώσης αύτδ εις τδν δήμιον, άπότεινόν 
άπαξ έτι αύτφ τδν λόγον.

Δέν ζητώ έρωτα, μόνον την έλεημοσύνην μι^ς λέξεως. Παρελθόν τρεις- 
•ημέραι, άφ’ δτου σοί έγραψα' έννοεΐς, ’Έμμα, τί σημαίνουσι τρεις ημέραι; 
Τρεις ημέραι καί τρεις νύκτες' έβδομηκοντα καί δύο ώραι, άφ’ δτου άνέ- 
γνων χάρτην υπογεγραμμένου ύπδ σοϋ έν ω μοί έλεγες οτι δέν δύνασα^ 

νά γείνης σύζυγός μου ! Οί νεώτεροι νόμοι καταγινώσκουσι μέν είσέτι την 
θανατικήν ποινήν, άλλ’ δ καταδικασθείς άκούει άναγινωσκομένην την 
άπόφασιν, καί μανθάνει έξ αύτης την αιτίαν τού θανάτου του' καί σύ μέ 
μεταχειρίζεσαι χείρον ληστοΰ, χείρον πατροκτόνου ; Παρηλθον τρεις ημέραν 
άφ’ δτου έλαβες την επιστολήν μου, καί 'ήδυνηθης νά σιωπησης επί τρεις 
Ημέρας; Δέν είσαι λοιπδν γυνή ;... η κάλλιον δέν είσαι άνθρωπος ; Βε
βαίως θά άπέθανες δέν είνε δυνατόν νά ζης, γινώσκουσα δτι δλίγα βή

ματα μακράν σου, δτι πρδ τ·^ς οικίας σου, πρδ τών τειχών τού κήπου σου 
κατασπαράσσεται άνθρώπινον πνεύμα, δπερ άνηκει εις σέ, είνε μέρος της 
ψυχ'δς σου, δτι άποθνησκει έκ τού ψύχους καί ούδείς άνοίγέί αύτφ,την 
θύραν, ?να τδ θερμάνη. Βεβαίως θά άπέθανες ’Έμμα. Είμαι θρασύς έσως, 
άλλά ζητώ ώς εύσπλαγχνίκν έν δνόματι τοϋ πατρός σου, ον πάντοτε άνα- 
φέρεις καί 3ν έγώ μισώ, ώς μισώ σέ καί πάντας τούς άνθρώπους καί τδ 
σόμπαν. .. Έν δνόματι τοϋ πατρός σου μίαν λέξιν. . ·.

*Η *Εμ.[ΐα εω ΟνϊΜ,Ιμω.
Έν Αονδίνφ .τή 16 Ίανοοσρίου 18...

Έν δνόματι τοϋ πατρός μου, 8ν μισείς, έν δνόματι τοϋ πρδς με έρωτός σου, 
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λησμόνησόν με Ούϊλιέλμε. Δεν γινώσκεις δτι καί έγώ πάσχω, δτι καίέγωί 
καταρώμαι την τύχην, την ειμαρμένην εκείνην, ήτις §έν εινε φανταστικόν 
δνειρον, οΜ' υπάρχει πράγματι καί ϊσταται ύπεράνω ημών, εινε ισχυρό
τερα ημών ; Αλλά τδ καθήκον ύπάρχει προ ημών, η ανθρώπινη κοινωνία 
υπάρχει προ ημών και εις αυτήν όφείλομεν νά θυσιάσωμεν δάκρυα καί 
τδ παν. Τδ εφήμερου πλάσμα δέν δικαιούται νά σβέση τδν ήλιον, δπως 
ΟερμανΟη.

; Λησμόνησόν με, Ούϊλιέλμε, έκπληρών οΰτω καθήκον, έκτελών γενναίαν, 
εύγενή, μεγάλην πράζιν καί συγχρόνως δι’ αύτοϋ του τρόπου έκπληρώ και 
εγώ αυτήν μετά σου. Καθ’ δλον τδν βίον θά σύνδεση ημάς δεσμδς ίεροΰ 
καθήκοντος, αλλά πλέον ου. Ένθυμοΰ ενίοτε καί την ’’Εμμαν σου, άλλ’ 
άγάπησον άλλην γυναίκα" λησμόνησόν με μάλιστα. Τδ παν τοϋ ανθρώπου 
δέν εινε δ έρως, ύπεράνω αύτοϋ ϊσταται τδ καθήκον, ύπεράνω αύτοΰ ύπάρ- 
χει ί άρετη, τδ μεγαλείου τής θυσίας καί ή ευδαιμονία τής άνθρωπίνης· 
κοινωνίας. "Ολα τά πλάσματα άγαπώσιν, δλα τά πλάσματα φλέγονται 
ύπδ τοϋ πυρδς τοϋ έρωτος' άλλ’ δ άνθρωπος μόνος δόναται νά σβέση αύ- 
*V<5v, δπως καταστή εύγενης καί μέγας.

Σβέσον τδν Ούεσούβιον, Ούϊλιέλμε, καί γείνε πάλιν ’Άγγλος. Και εγώ 
δέν πάσχω δλιγώτ,ερον σου αλλά δύναμαι νά κρατήσω έμαυτην, γινώσκω 
νά σπογγίζω τά δάκροα, ϊνα. μη πέσωσιν επί τοϋ χάρτου τούτου καί άνά- 
ψωσιν έν σοί πΰρ, δπερ θέλει έξ άπαντος σέ φθείρη, καλέ μου φίλε. ’Εγώ 
είμαι κατά πάντα Άγγλίς καί γινώσκεις τοΰτο καλώς, καί επί τέλους- 
Ούϊλιέλμε μου πάντοτε ύπέφερον, έχω πείραν της δυστυχίας και σύ έπα- 
νίστασαι κατ’ αύτής, διότι τοΰτο εινε τδ πρώτον κακόν, δπερ πάσχεις' εινε 
μέγα, άτελεύτητ,ον Ούϊλιέλμε μου, τδ γινώσκω, Ούϊλιέλμε μου,. δπόσον 
είνε σφοδρόν' άλλ’εγώ ήδη πρότερον καί μυριάκις έκλαυσα καί επί έτη 
ύπέφερον, διδ δ βίος μου μ.οί φαίνεται -ηδη λίαν μακρύς.

< ’Αλλά τδ άλγος τοΰτο εινε τδ μέγιστον πάντων' μέ καταθλίβει, μοί 
άφαιρεΐ άπάσας τάς δυνάμεις, μέ φονεύει. Δέν σοι Αρκεί, Ούϊλιέλμε, δτι 
σοί δμιλώ ούτω ; Δέν αρκεί εϊσέτι; ’Επιθυμείς ακόμη καί άλλα νά μάθης ■ 
Έγώ αύτη δέν ησθάνθην τδ θάρρος νά παλαίσω καί κατά τάς τρεις εκεί— 
νας ημέρας της σιωπής, καθ’ άς η φαντασία σου μέ παρίστα ολως διατε- 
Οειμένην νά σε βασανίσω, έζήτουν, έπεκαλούμην μεγαλοφώνως συμμάχους. 
Ή .καλά θεία μου ,έκλαιε μετ’έμοΰ, αλλά καί αύτη εΤχεν ανάγκην τής- 
ένθαρρύνσεως εκείνης, ήν εγώ παρ’αύτής έζήτουν.—Μετά δύο ημέρας 
δακρύων, Ούϊλιέλμε μ.ου, άνέλαβον τοσαύτην δύναμιν, δση η'ρκει ϊνα με- 1 
ταβώ πρδς τδν γέροντα ίατρδν τοϋ πατρός μου, δν ούτος μοί παρήγγειλεν 
νά συμβουλεύωμαι κατά τάς σοβαρωτάτας τοϋ βίου στιγμάς. Καί λοιπδν 
δ καλδς ούτος γέρων, διελθών πρώτον δλόκληρον ημέραν μετ’ έμοϋ, μοί 
έ,πέβαλε. ν’ Αναχωρήσω έξ,’Αγγλίας, Καί οταυ συ θ’ Ανάγνωσης ’τάύτην 

ΜΙΑ ΙΙΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ

•την έπιστολήν, θά εύρίσκωμαι ήδη επί τής ηπείρου. Μοί έρωτήσης ποϋ 
θά διευθύνω τά βήματά μου. καί τδν πόνον μου. ’Άφες μόνον εις την οι
κίαν μου γραμμήν λέγουσάν μοι δτι.μέ ύπακούεις, δτι θά ζήσης, δτι θά 
καταβάλης πάσαν προσπάθειαν, ϊνα μέ λησμονησης,. ϊνα μεταβληθης εις 
Αδελφόν μου. Καί έπειτα,. Ούϊλιέλμε, δμοσόν μου, ότι δέν θά μέ Αναζή
τησης, οτι ούδέποτε πλέον θά μοι γράψης.

Χαϊρε, Ούϊλιέλμε μ.ου, μη φθείρης την νεότητά σου, την ρώμην σου, την 
εύφυ'ί'αν σου. εις άγονον δδόν, μέλλουσαν νά σε δδηγηση εις την απελπισίαν. 
Εί'μεθα λίαν Ασθενή πλάσματα, δπως άγωνισθώμεν εναντίον πάντων. Μη 
.γείνη δ βίος σου βάσανος! Παρατηρησον πέριξ, ίδέ δπόσα δύσκολα πράγ
ματα δύνασαι νά έκτελέσης, οποίας μεγάλας άληθείας δύνασαι νά κατά
χτησης· έργάσθητι, παρηγόρησον, άνύψωσον τούς έκπεπτωκότας, παραμύ- 
,θησον τούς τεθλιμμένους, σπείρε την χαράν καί την αλήθειαν πέριξ σου.

Ταυτα πάντα πράξον πρδς άγάπην μου, πρδς άγάπην τής. σής
Αδελφής "Εμμας.

Ό zfj ”Ε/ιιια.

Ναί, "Εμμα, θά ζήσω επειδή μ’Αγαπάς, θά ζήσω επειδή αιωνίως θά 
με άγαπήσης, άλλ’ ουδέποτε θά σε λησμονήσω, σοί το ομνύω σέ μόνην 
άγαπώ θησαυρέ μου, θεέ μου, τδ παν μου.

'Ο Ούΐ.ΙιΜμος rfj '’Eftfia·

’Εν Άγίω Τερεντίφ τή 20 Άπριλίφ 48. · .

Αδελφή μου, κατηγόρησέ με, άλλ’άκουσον* δέν δύναμαι νά μη σοι 
εΐ'πω πάραυτα δτι είμαι ενταύθα πλησίον σου' τοΰτο εινε τοιαύτη χαρά, 
ώστε δέν δύναμαι νά κρύψω καί νά Αποσιωπήσω αύτήν. "Οπου εύρίσκομαι,. 
βλέπω την οικίαν, έν η κατοικείς, κλειστά τά παράθυοα, όπισθεν τών 
οποίων, σύ κατά την στιγμήν ταύτην, διαμένεις δνειρώττουσα $ στενά- 
ζουσα. Μεταξύ έμοϋ καί σοΰ δύο μόνον σπιθαμαί κήπου ύπάρχουσι καί οί 
κάλαμοι’ τοϋ κήπου μου, ωθούμενοι ύπδ τοϋ θαλασσίου άνέμου, θωπευουσιν 
έρωτύλως τούς τοίχους τής οικίας σου.

Δέν έκοιμήθην δλην νύκτα. Δέν αισθάνεσαι δτι δ Αήρ τοϋ Αγίου Τε- 
,ρεντίου άπδ τής χθεσινής εσπέρας εινε διάφορος; Αισθάνομαιέμαυτδν τό- 
σοΰτον εύτυχή, ώστε άπδ χθες εσπέρας μοί φαίνεται, δτι άπαντες* θά 
■παρατηρησωσιν δτι είμαι δ ευτυχέστατος απάντων' καί (μη γελ^ς) κκτωπ- 
τρίσθην πλέον η δεκάκις, ϊνα ί'δω έάν δ άνθρωπος ούτος ό τοσοϋτον 
άγαλλόμενος ή'μην έγώ αύτδς πράγματι.

Άφοϋ έτόλμησα ν’ αθετήσω την ύπόσχεσίν μου, τοϋ νά μη σε ζητήσω, 
φαίνεται μοι, δτι ούδέν μέγιστον τούτου αμάρτημα, ύπάρχει, καί τολμώ 
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είσέτι νά παραβώ έτερον δρκον, τοΰ νά μή σοι γράψω ουδέποτε’ άλλά 
γράφων σοι θά είχον τοσαΰτα νά εί'πω, ώστε αγνοώ πόθεν ν’άρχίσω και 
έν έμοί διαταράττεται. δκιμόνιον, μή έπιτοέπον είς τήν σκέψιν μου άνά- 
παυσιν. Έκάστην δέ στιγμήν υψώνω τούς δφθαλμούς άπδ τοΰ χάρτου, 
δπως άτενίσω είς τό παράθυρόν σου, καί αισθάνομαι οτι ολη ή ψυχή μου 
περικυκλοΐ τήν οικίαν σου δι’ άτμοσφαίρας έρωτος καί θωπεύει αύτήν, ώς 
τό προσφιλέστατον καί ίερώτατον αυτής άντικείμενον.

Αδυνατώ νά περιορίσω τάς σκέψεις μου έν τοΐς δρίοις τοΰ χάρτου τού- 
του, διό μόνον επιθυμώ νά μάθης πάραυτα, δτι είμαι μετά σου έν Άγίφ 

Τερεντίφ’ θέλω πάραυτα νά με έκδιώζης μακράν σου ή θέτουσα τήν χεΐρά 
σου έπί τής κεφαλής μου, νά μοι εί'πης μειδιώσα: «Αδελφέ Ούϊλιέλμε 
σέ συγχωρώ».

Χαΐρε, ’Έμμα, πορεύομαι εί; άναζήτησίν τίνος μέλλοντος ϊνα σοι κο
μίση τήν έπιστολήν μου ταύτην.

Ό ΟύΐΛιέ.Ιμος τί/ Έρμα.

Έν 'Αγ!φ Τερεντίφ τή 20 ’Απριλίου 18 .. .
Έξήλθον μετά τής επιστολής μου, ή καρδία μου σφοδρώς έπαλλε καί 

ήμην τοσοϋτον τεταραγμένος, ώστε εάν άστυνομικδς κλητήρ καθ’ οδόν 
ήθελε μ’ άπαντήση, θά με συνελάμβανε πάραυτα, διακρίνων έν έμ,οί τό 
πρόσωπον ανθρώπου μέλλοντος νά διαπράξη μέγα τι έγκλημα. Καί πράγ
ματι δέν παρέβην τήν δοθεΐσαν ύπόσχεσιν ;

Διήλθον πρό τής οικίας σου, ήτο κεκλεισμένη, άπαντα τά παράθυρα 
έπ’ί'σης κεκλεισμένα, πάντες έκοιμώντο. ’Έβαινον περί τήν οικίαν και 
ένθα ό τοίχος άνυψοΰται έπί πεδινής ατραπού, παρετήρησα πέριζ’ μή 
βλέπων δέ ούδένα έπλησίασα και έφίλησα τόν τοίχον εκείνον. Δέν ήσθάν- 

θης σύ τό φίλημα. "Εφυγον, ώς εάν ειχον φονεύση άνθρωπον, έπί ήμίσειαν 
καί επέκεινα ώραν τεταραγμένος καί κάθιδρως έτρεχον διά μεμονωμένων 
^ενδροστοιχιών έν τώ μέσω τών έλαιώνων, δτέ μέν άτενίζων εις τήν οι

κίαν σου ή είς τήν θάλασσαν, ότέ δέ είς τόν Ούοανόν’ μέχρις ού ή κατα- 

πόνησις τών μυών μοί παρέσχεν δλίγην άνάπαυσιν. ”Αχ! πώς ποτέ τό 
άσθενές του άνθρώπου σώμα δύναται νά περίκλειση έν έαυτφ τοσοϋτον 

πΰρ, τοσοϋτον ένθουσιασμόν, τοσαυτην ζωήν, δλόκληρον κόσμον χαράς, 
άγωνιζόμενον έναντίον ετέρου κόσμου άλγηδόνων ;

Έπανήλθον είς τό χωρίον δ'·ά τής παραθαλασσίου δδοϋ, έβάδιζον λίαν 
■έσπευσμενως έπί τής παραλίας καί έτερπόμην βλέπων τά υπό τών βημά
των μου καταλειπόμενα ίχνη έπί τής λεπτοτάτης άμμου έξαλειφόμενα 
υπό τοΰ δροσερού καί λευκοΰ υδατος τής θαλάσσης, ητις έφαίνετο ώς εί 

«■ήθελε ν’άσπασθή τούς, πόδας μου. 'Οποία γοητεία ελκύει άπαντας τούς 
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άνθρώπους έπί τής στενή; αυτή; παραλίας, χωριζούσης τήν ξηράν άπδ τής 
θαλάσσης, τδ πέπερασμένον άπό τοΰ άπειρου, τήν έφήμερον ζωήν άπό 
αιωνίων δνείρων, έλπίδος καί πόθων !

Ήοώτησα εάν έν άγίφ Τερεντίφ ύπήρχε ταχυδρομείου’ οχι μοί άπε- 

κρίθησαν καί οτι ώφειλον νά κομίσω τήν έπιστολήν είς Lericv ούδέν έτε
ρον μέσον ύπήρχεν είμ.ή νά ζητήσω άγγελιαφόρον. Εύρον αύτδν καί κα- 
θίσας έπί τοιχίσκου, περιέμενα τήν έπάνοδον τοΰ γυμνόποδος μικροΰ ά- 
λιέως, δν άπέστειλα μετά τής επιστολής μου. Δίς ένόμισα δτι δ ώροδεί- 
κτης δέν έκινεΐτο καί έπλησίασα τό ώρολόγιον είς τδ ούς μου’ ε?τα δέ 
άδημονών έκλεισα τούς δφθαλμούς καί έ'παιζον μετά τών μικρών ριζών 
ήδυόσμου, έφ’ ών έκάθισα καί αΐτινες εύωδίαζον τδν πέριξ άέρα.

’Άχ! ’Έμμα μου, έάν άνθρωπος μή έρών παρετήρει εραστήν, δπόσον 
ή'θελεν εύρη αύτδν· γελοίου ! Ό αλιεύς έπανήλθε μετά τινας στιγμά;, χο- 
ροπηδών άπδ λίθου είς λίθον, άλλ’ ειχεν είσέτι τήν έπιστολήν μου άνά 
χεϊρας. "Εκλεισα έκ νέου τού; δφθαλμούς, ώς τά νήπια πράττουσι, νομί- 
ζοντα δτι τοιουτοτρόπως δέν δρώνται ύπδ τών άλλων. Παρά τοϋ άγγελια- 
φόρου μου έμαθον δτι ή θύρα ήτο άκόμη κεκλεισμένη καί ούδέ κωδωνίσκος 
ή άλλο τι ύπήρχεν, ϊνα έξυπνίση τούς κοιμωμένους. Άλλ’ δ εύκίνητος άγ- 
γελιαφόρος μου δέν ήρκέσθη είς κεκλεισμένην θύραν καί άνερριχήθη έπί 
τών κιγκλίδων τοΰ ισογείου· άλλά τά πάντα καί αύτδ τδ μαγειρεϊον ήσαν 
κεκλεισμένα, έλεγέ μοι ούτος, καί ούδέ ή γαλή έφαίνετο. ’Ηλθε δρομαίως 
ϊνα με έρωτήση, έάν ηδύνατο νά κρούση τήν θύραν δι’ενός λίθου, δπώς 

έγείρη τούς κυρίους εκείνους, οϊτινες έκοιμώντο alia pisana. . . είπε μει- 
διών καί ποιών ζωηροτάτους μορφασμούς διά τοΰ μελανωπού καί άκαθάρ- 
του αύτοϋ προσώπου. "Οχι, τφ είπον, τδν ηύχαρίστησα, καί έπαναφέρων 
τήν έπιστολήν μου διατίθεμαι νά σοι γράψω αυθις. "Αχ! δ έρως μετα
βάλλει πράγματι τδν άνθρωπον είς παΐδα’ άλλ’ δ παΐς είνε καί τδ Οερ- 
μότατον, άθφότατον, τδ εύκινητότατον τοΰ κόσμου πλάσμα. Καί εύρίσκο* 
μαι ενταύθα αισθανόμενος φλόγα έν τη κεφαλή, άλλά συγχρόνως έχων 
τήν κατάλλήλον ηρεμίαν, δπως ζητήσω παρά σοϋ συγγνώμην, δικαιολο

γηθώ, ύπερασπισθώ, ϊνα μοί συγχωρήσης τδ αμάρτημά μου.
Άνεχώρησες έκ Λονδίνου καί έγώ έμεινα έν αύτώ. ’ίδού δλη ή ιστορία 

τοϋ άλγους εκείνου, δπερέπί τρεις μήνας δέν ήδυνήθην νά ύπερνικήσω καί 

πρώτην καί τελευταίαν, έλπίζω, φοράν, μέ κάτέστησεν έπίορκον είς τήν 

ύπόσχεσιν μου.
Μετά τινας ημέράς, δτε δ πόνος τής άπελπισίας μοί παρέσχε καιρόν 

καί τρόπον ϊνα σκεφθώ καί έπανέλθω είς έμαυτόν, έφεΰρον μέσον, δπως 
δυνηθώ νά ζήσω. Μόλις έγερθείς σοί έγραφον καί έπί δύο ή τρεις ώρας 

εύρισκόμην ουτω μετά σοϋ. "Επτυσσον τήν επιστολήν, ώς εί προέκειτο ν' 
άποστείλω αύτήν είς τδ ταχυδρομεΐον, διέταττον νά έπισάζωσι τδν ϊππον
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μου καί τυχαίως εισερχόμενος εις τδν πρώτον ενώπιον μόυ. παρουσιαζόμε-ί 
νον κήπον, πκρεδιδόμ.ην εντελώς εις τδν άχαλίνωτον καλπασμόν τοϋ Blits 
μου, τρέχων άνω καί κάτω διά τών μακρών δεντροστοιχιών καί φκνταζό- 
μενος δτι θά σε συναντήσω καί εγχειρίσω έγώ αύτδς την επιστολήν μου, 
ην πάντοτε μετ’ έμοΰ έφερον. Κατ’αύτην την ώραν ημην ο μόνος ίππεύς 
οστις έπάτει τδ έδαφος τών κήπων τοϋ Λονδίνου, καί η φαντασία έξαπτο- 
μένη ύπδ της σκέψεως πάντοτε εις έν καί τδ αύτδ άντικείμενον μέ ηπάτα" 
δτι έγώ έντελώς μεμονωμένος άπδ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου έτρεχον καί 
έτρεχον επί τών πτερύγων του ίππου μου, έπεβιβαζόμην εις την ακτήν της 
Μεσογείου, ευρισκον την οικίαν σου, σέ έ'βλεπον εις τδ παράθυρον, σέ έβλε- 
πον μειδιώσαν, σέ έχαιρέτιζον. Μετά ταΰτα άνυψούμην έπί τών άναβολέών 
σύ έξέτεινες τδν βραχίονα καί έγώ σοί ένεχείριζον την έπιστολην. Ούτως 
έβαινον λίαν τεταραγμένος έν τώ όνείρω τούτω, έφ’ οσον η καταπόνησις 
τοϋ ίππου μου δέν με ηνάγκαζεν νά άπέλθω οί'καδε, ημην είσέτι μετά σοϋ.

"Οτε έπαυηρχόμην οί'καδε ημην τοσοΰτον κεκμηκώς, ώστε ηδυνάμην 
νά κατακλιθώ καί διέλθω δύο η τρεις ώρας εις νάρκην καί άναλγησίαν.

’Εγειρόμενος έκ του ληθάργου εκείνου, οστις θά έπεθύμουν νά διηρκει 
καθ’ δλον τδν βίον, έσκεπτόμην έκ νέου, άνεγίνωσκον την έπιστολην μου 
καί φανταζόμενος οτι έγώ ημην σύ αύτη, άπηντων δι’έκτενοϋς έπιστολης 
τοΰ Ούϊλιέλμου, ην έδίπλωνον καί έ'γραφον έπ’αυτής την διεύθυνσίν μου. 
Πρδς σέ όφείλω νά εί'πώ τά πάντα, ίνα μάθης δπόσον σέ αγαπώ. Πλέον η 
άπαξ άπέστειλα εις τδ ταχυδρομείου την άπάντησίν σου, ύπ’ έμοΰ γρα- 
φεισαν καί μεγάλως έχαιρον, δτε ό υπηρέτης μου έφερεν αυτήν μετά της- 
σφραγίδας τοΰ ταχυδρομείου. Δεν ή το βεβαίως αύτδς ο βίος, Sv μ,οί επέ
βαλλες ίνα άγω, αλλά δέν ηδυνάμην άλλως, καί άνευ τούτου μόνον την 
αυτοκτονίαν ηδυνάμην νά φαντασθώ. Σύ μοί έγραψες νά έργάζωμαι, νά 
άνυψώνω τούς τεταπεινωμένους, νά παρηγορώ τούς άθύμους καί νά σπείρω 
την χαράν και την αλήθειαν πέριξ έμοΰ' άλλ’ δ άτυχης σου Ούϊλιέλμος 
τουναντίον, δέν ηδύνατο είμη έν μόνον πράγμα νά έκτελέσγ, ν’ αγαπά 
σέ, ν’ άγαπά σέ μεθ’ δλης της δυνάμεως ην παρέχει ή άπελπισία.

’Ολίγον κατ’ ολίγον δμως η συνεχής αυτή έξαψις, έν η εύρισκόμην, τδ 
ζώηρώς φαντάζεσθαι κόσμον μη ύπάρχοντα, μ.οί προύξένησαν είδος παοα- 
φροσύνης καί άληθόϋς μανίας, έμποίούσης μοι τρόμον μείζονα τοΰ θανά
του’ διότι έκ νεαράς ηλικίας έφοβηθην μάλλον τδν θάνατον τοΰ ένδιαθέ- 
του λόγου, 3ν καλοϋμεν παραφροσύνην, $ τδν γενικόν θάνατον, δστις έπί 
τέλους ούδέν άλλο είνε η άρνησις τ^ς ζωής, άρνησις λίαν ούτιδανοΰ πράγ
ματος !

Τότε αί'φνης άνετινάχθην ώς τι πολυχρονίως πιεζόμενον μετά την άφαί- 
ρεσιν τοΰ έπ’αύτοΰ βάρους. ’Εν διαστηματι ολίγων στιγμών διέκρινα σα- 
■φώς την θέσιν μου, ησθάνθην δτι η έπί τρεις μιηνας άπομόνωοις μέ ηνάγ-* 

■κάσαν έτι μάλλον νά σε άγαπησω, ένόησα δτι δ βίος μοι άπέβαινε άχθος 
άφόρητον, άπεριόριστος βάσανος. Είχόν σοι ύποσχεθτ; νά ζησω, άλλ’έξα- 
κολουθών ούτω ώς καί πρδ τριών μηνών έπραττον, ηθελον καταστη πα- 
ράφρων καί σύ τοσοΰτον αγαθή ουσα δέν ήθελες βεβαίως έπιθυμησγ) τοΰ·;ο. 
Τότε διελογίσθην νά σε αναζητήσω πανταχοΰ, δπως αιτήσω παρά σοϋ 
την άπόδοσιν της ύποσχέσεώς μου. Τδ τοιοΰτον ητο σκληρόν δίλημμα, 
άλλ’ άφευκτον" δέν έβλεπον μέσην οδόν, δέν ηδυνάμην καλλιτέραν ταύ- 
της νά επινοήσω.

Έν τοΐς λαβυρίνθοις τοΰ έγκεφάλου, μεταξύ τών ηφαιστείων της καρ- ‘ 
δίας μυρίαι καί μυρίαι σκέψεις έπέρχονται, έπισωρευονται, περιελίσσονται, 
μ,υρίοι πόθοι οίκοδομοΰνται καί παρέρχονται" άλλ’ έλθούσης. της ημέρας 
τοΰ άγώνος, έκάστη ομίχλη αφανίζεται, έκάστη μανία καταπραύνεται, 
έκαστος σπασμός κατευνάζεται και έν τφ διαφανεΐ πεδίφ της πράςεως 
έμφανίζεται πρδ ημών δίλημμα, τουτέστιν η πάλη δυο άρχών, δύο πα
θών, δύο άτόμων, δύο έποχών, δύο στρατευμάτων" έπί τέλους δυο τινά, 
ών τδ μέν θά νικησν), τδ δ’έτερον ηττηθησετκι, δύο ζώντα πράγματα, 
ών τδ έτερον πρέπει ν’ άποθάνη.

. Τδ δέ δίλημμα ητο δι’έμέ έν μόνον, η νά ζησω μετά τοΰ έρωτός σου· 
η ν’ άποθάνω.

Έκ τοΰ κόσμου τών ονείρων είσελθών πάλιν εις τδ πρακτικόν έ'δαφος, 
καί έξαντληθείσης της ιταλικής ποιησεως, της άνκγκαζούσης με τοσοΰ- 
τυν μανιωδώς νά έρώ, επανήλθαν εις τδν ’Αγγλικόν χαρακτήρα μου καί 
ούδέ πρδς στιγμήν άμφέβαλον, ότι θά ηδυνάμην νά σε άνευρω. Σύ μισείς 
τδ ψύχος, τάς πίτυς, τάς φαιάς στέγας τοΰ βορρά, άρα μόνον έν Ίταλίιρ 
$το δυνατόν νά είσαι. ’Ήμην βέβαιος ότι θά ησο έν Σοροέντφ, η έν τφ 
κόλπω της Σπετίκς. Δέν είνε ψεΰδος, δέν είνε φαντασία δτι η καρδίκ προ-· 
αισθάνεται. Δέν δόναταί τις ν’ άγκπηση χωρίς νά έχη έν έαυτφ μέγα μέ
ρος η ί'σως πάσαν την ψυχήν τοΰ άλλου, χωρίς νά έχη έν έαυτφ μέρος 
τών σκέψεων αύτοΰ, χωρίς νά αίσθκνθη έν τοΐς σπλάγχνοις αύτοϋ τδ 
αίμα τοϋ άλλου. Ιδού διατί ή καρδίκ άναγινώσκει καί μαντεύει" διότι 
άναγινώσκει έν έκυτη τοϋθ’δπερ άντέγραψεν έξ ετέρου βιβλίου, αισθάνε
ται έν έαυτη συνείδησιν άποσπασθεΐσκν έξ έτέρας άδελφικ'ης ψυχής.

ΤΗλθον εις Σπετίκν, άνεζητησα εις έκαστον ξενοδοχείου εις έκάστην 
οικίαν" χθες εσπέρας έ'μαθον παρά τίνος λεμβούχου, δτι πρδ τριών ηδη 
μηνών ώδηγησε δύο κυρίας εις "Αγιον Τερέντιον, ών η μέν, έ'λεγεν ούτος, 
$το ώραιοτάτη νέα καί πάσχουσα" η δέ, γραία, ευτραφής καί κατά τδ 
φαινόμενου λίαν άγκθη κυρία. Σύ βεβαίως θά $σο, σύ μετά της θείας 
σου. Είπον πάραυτα τφ λεμβουχω υά με δδηγηση είς 'Άγιου Τερέντιον’ 
άλλ’ ούτος μοί άπεκρίθη δτι πνέοντος σφοδροΰ άνέμου, ώφειλε νά συμπα- 
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ραλάβη σύντροφον δέν ήθέλησα, αύτδς μόνος ώδ-^γησεν ύ^ς, αύτδς [/.ό
νος ώφειλε νά δδηγήση καί τδν Ούϊλιέλμον.

Έκάθισα παρά τδ πηδάλιον, τδ ίστίον ήτο τοσοϋτον έξωγκωμ.ένον, ώστε' 
μικροϋ δεϊν άπεσπάσθη, ίπτάμεθα έπί τών κυμάτων" άΧΕ έγώ συχνάκις 

ύπδ άφαιρέσεως καταλαμβανόμενος πλέον ή άπαξ διεκινδύνευϊα νά ρίψω 
τδ σκάφος έπί τών σκοπέλων ή ν’άνατρέψω αύτδ έπί τών κυμάτων. Ό 
Γαετάίος δέν μοι έπέτρεψε πλέον νά διευθύνω τδ πηδάλιον, τοϋτο δέ και 
έγώ προετίμων. Έρρίφθην έπί της πρώρας και έκεϊ, κεκλεισμένος μεταξύ 
δυο ιστίων, σπιθαμήν μόνον άπέχων άπδ τών κυμάτων, έ'νθα έφυσα ψυ- 
χρδς άνεμος και είσέδυε μέχρι τών δστών μου, ήδυνάμην νά καταβροχθίσω 
ούτως είπεϊν, διά τών όφθαλμών πάντα τδν παράδεισον έκεΐνον χαρο

ποιών λόφων, σκυθρωπών σκοπέλων και ποασίνων πεδιάδων, δστις όνομά- 
ζεταν δ κόλπος της Σπετίας. Ήγάπων έκαστον φύλλον έλαίας, έκαστον 
πέτασον πίτυος" ήκολούθουν δι’ ερωτικών βλεμμάτων έκαστον άποσπώμε- 
νον μαργαρίτην τών ύπέρ τήν θάλασσαν κυμάτων, δπως τρέξη έπί τδ χεί
λος της ήμετέρας λέμβου καί καταστή άφαντος" έγευόμην μετ’ ανοικτού 

στόματος τδ της θαλάσσης έρρωμα, άπήλαυον παντοιοτρόπως τοϋ παρα
δείσου εκείνου, διότι ή ή φωλεά έν ή είχε κρυφθή ή έμή ’Έμμα. Περί τήν 
δείλην έφθάσαμεν είς ’’Αγιον Τερέντιον, πάραυτα μετέβην είς τδ καφε

νείου τής'Έ^ώσεωσ καί άνευ τής έλαχίστης προσοχής ήρώτησα περί σοϋ, 
καί έ'μαθον τοΰθ’ δπερ έγίνωσκον" ή'δη πάραυτα έμίσθωσα δωμάτιον άπέ- 
ναντι τοΰ δωματίου σου, ήσθάνθη,ν έμαυτδν πρδς στιγμήν τδν εύτυχέ- 
στατον πάντων" άλλ’ή εύδαιμονία μου δέν με κατέστησε παράφρονά, 
διότι ήδυνήθην νά περιμείνω, άφ’ ού ειδον εσπέρας τδ ώχρδν καί θειον 
πρόσωπον σου διά τοϋ παραθύρου, ήδυνήθην ν’ άνθέξω καί διαμείνω οί'κοι" 
διότι είς άπόστασιν σπιθαμών τινων. άπδ σοϋ ευρισκόμενος, έ'γνων νά κα

ταπνίξω φυσικήν κραυγήν α’Έμμά, ’Έμμα» καί άπελθών έκ τοϋ παραθύ
ρου έρρίφθην έπί τής κλίνης κρύπτων τδ πρόσωπον καί πειρώμενος ούτω 
ν’ άφαιρεθώ, δπως πρδς στιγμήν λησμονήσω αίσθημα, δυνάμενον νά με 
φονεύση.

Ό έ'ρως μοι έφώνει στεντορίως έν τφ στήθει" ή ’Έμμα σου είνε εδώ, 
εύρίσκεται πλησίον σου" ηδύνατο ν’ άκούση τήν φωνήν σου, εινε εδώ καί 
είνε ίδική σου, διότι ούδείς δύναται τοσοϋτον ν’άγαπήση αύτήν, δσον δ 
Ούϊλιέλμος, ούδείς δύναται νά καταστήση αύτήν τοσοϋτον εύτυχή, δσον 
οδτος.

Ή δέ άλαζονεία σου έφώνει έπίσης ώς ό έρως. Ή "Εμμα σου ήτο είς 

τήν Εύρώπην, τοϋτο μόνον έγίνωσκες καί ή καρδία σου ώδήγησέ σε εκεί, 
ένθα εύρίσκετο, ώς περιστεράν, ή’τις κλειστούς έχουσα τούς δφθαλμούς 
'άποχωρισθέϊσα έκ μεμακρυσμένων χωρών επανέρχεται είς τήν έαυτής φω- 
λεάν, ώς βέλος έπιδεξίου κυνηγοϋ, ζητοϋντος άσφαλώς τήν λείαν αύτοϋ, 
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ώς δφθαλμδς ζώντος πλάσματος, και φύλλον έντεταφιασμένου φυτοϋ, 

άνευρίσκοντος τήν ηλιακήν άκτΐνα, ώς ό τής έρημου ’Άραψ,. δ δσφραι- 
νόμενος τδ ύδωρ τής άπομεμακρυσμένης δασέως, ώς δ Ούϊλιέλμος ζητεί 
τήν ’Έμμαν, ώς ή "Εμμα ήθελεν εύρη τδν Ούϊλιέλμον.

Δέν νομίζεις, "Εμμα μου, κατόπιν πάντων τούτων, δτι δ Θεδς μέ έπλασε 
διά σέ, δέν, πιστεύεις ί'σως δτι εΐ'μεθα δύο κλάδοι άποσπασθέντες έξ ένδς 
καί τοΰ αύτοϋ κορμοϋ, καί δτι ή έλεήμων χειρ σου οφείλει νά ένώση καί 
συνδέση αύτούς, ϊνα ζήσωσιν έκ του αύτοϋ χυμοΰ, άναπνεύσωσι τδν αύτδν 
άέρα καί αιωνίως συνδεθέντες καί ένωθέντες ζήσωσιν έκ μιας μόνης ζωής;' 
Πλήν τούτου δύνασαι νά μοί εί'πης έν μόνον πράγμα δήλα δή δτι άγα- 

π^ς άλλον. Έάν τοϋτο είνε άληθές, είπέ μοί το, έντδς μιάς ώρας ή μάλ
λον κατά τήν στιγμήν ταύτην, ϊνα ύπδ άλγους τελευτήσω πρδ τής οι
κίας σου, πρδ τοΰ τοίχου έκείνου, έφ’ ού πρό τινων στιγμών ένετύπωσα 
φίλημα θερμδν ώς ή ζωή, πιστδν ώς δ θάνατος.

Ή ’’Ejiua τω ΟνϊΛΜμφ

Έν άγίφ Τερεντίφ τή 20 ’Απριλίου 18...
Ούϊλιέλμε μου, προσφιλής μου Ούϊλιέλμε, διατί ήλθες ένταΰθα, Ούϊ

λιέλμε μου διατί μέ άγαποϊς τοσοϋτον ; Ναί θά σοι εί'πω τά πάντα, ναί, 
δός μοι μόνον δλίγας ώρας άναπαύσεως, ΐνα λάβω τδ θάρρος καί σοι εί'πω 
τήν άλήθειαν" άλλά πριν ή λάβγς έπιστολήν μου, όμοσον δτι δέν θά έλ- 
θης πρός με. Έάν ή'θελον σέ ί'δγ, άδελφέ μου, δέν θά λάβω θάρρος νά σοι 
εί'πω τδ πάν, Ούϊλιέλμε, ύπόμενε" τώρα πλέον είσαι πλησίον μου" ή άδέλφή 
σου σοί λέγει δτι δέν ήγάπησεν, ούδέ άγαπίρ έτερον" δθεν περίμεινον όλί- 
γας ώρας είσέτι. Ναί, σοί τδ ύπόσχομαι, έντδς τής ημέρας θά σοι γράψω 
τδπκν, Ούϊλιέλμε μου. Χορήγησαν στιγμήν άνέσεως τή σή ’Έμμη, έάν 
άληθεύη δτι άγαπης αύτήν" έ'σο έπιεικής πρδς αύτήν, ή'τις είνε άσθενής, 
άτυχής καί μόλις άναλαμβάνουσα έκ μακράς άσθενείας" άφες, δπως άνα- 
λάβη τάς δυνάμεις, πάσας τάς δυνάμεις αύτής, ϊνα σοί εί'πη, διατί άνε- 
χώρησεν έκ Λονδίνου.

Χαΐρε, φίλε, πιστέ μου φίλε.

Ί1 "Επιια, τω Οίΐ.Ιΐί’.Ι^ω

Έν άγίφ Τερεντίφ τή 2,0 ’Απριλίου 18...

Ούϊλιέλμε μου, προσφιλής μου Ούϊλιέλμε, έχεις άνάγκην νά σοι εί'πω 
διά τίνα πάλλει ή καρδία μου, μετά παρέλευσιν τοσούτων μηνών κοινής 

άγωνίας, μετά τοσούτους κοινούς στεναγμούς, έ'χεις άνάγκην λόγων ινα 
μάθης τίνα άγαπ^ ή άτυχής σου ’Έμμα ; Δέν γινώσκεις σύ αύτδς τοϋτο 
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κάλλιον έμοΰ ; Άλλ’ή ’Έμμα δεν δύνατκι νά γείνη ίδική σου, ούδέ άλλου 
τίνος κνδρός κωλύει αυτήν ιερός δρκος, ού ένεκα πρέπει νά ζήση καί Από* 
θανη μόνη. Τδ αίμά μου είνε κατηοαμένον, είνε Ατυχώς προωρισμένον Ίνα 
εν εαυτώ καί μ.νω σβεσθή, και δ σδς και δ έμδς έρως καί άπασαι αί Αν·4 
θρωπιναι δυνάμεις ένούμεναι δέν θά ήδύναντο νά έξορκίσωσι την Αδυσώ- 
πητον ταυτην άπόφασιν, ένώπιον τής οποίας πρό τινων ετών ή ’’Etxua σου 
υττεκυψε, πριν η σε γνωριστμ

’Ώμοσα είς τδν πατέρα μου νά μη καταστώ ούδέποτε σύζυγος, δτε ή- 
γνοουν τι έστιν έρως, και δτε ή πρδς τδν πατέρα αφοσίωσις κατείχε την 
καρδιάν μου δλην. ’Ώμοσα, νά μή φέρω ποτέ έπί των γονάτων βρέφος, 
οπερ τρυφερώς Ατενίζον πρός με, ή'θελε μοί εί'πη μειδιών «μήτερ !» δτε έγώ 
η ίδια ημην ολίγον μεγαλητέρα βρέφους. Νϋν δέ γινώσκω τί έστιν έρως; 
γινωσκω οτι είνε τι άνώτερον της ζωής, νϋν συμπεραίνω τί σημαίνει τδ 
νά είνε τις μητηρ' άλλ’ έγώ ούδέποτε θά γείνω σύζυγος, ούδέ μήτηρ, ού- 
δεποτε θά παραβώ τον δρκον.

Άχ ! διατί Ούϊλιέλμε μου, σκληρά τύχη σέ ώθησεν έπί της δδοϋ μου, 
διατί με ήγάπησες, διατί με ήγάπησες τοσοΰτον ; Έγώ μόνη ή'θελον φέρη 
δλον 'τδ βάρος της δυστυχίας μου, μόνη μετά της μνήμης τοΰ πατρός μου 
υπερήφανος δτι έξεπλήρωσα καθήκον, πιστή Αναδειχθείσα πρδς την τέ
φραν αύτοϋ καί την δσιότητα τής ύποσχέσεώς μου. Διατί ποτέ σέ παοέ’ 
συρα είς τδν στρόβιλον τοΰ Αδυσωπήτου, Αμεταβλήτου ολέθρου μου ; Ά- 
κουσόν μου, Ούϊλιελμε, και ίδέ όποιον δυστύχημα έξισοϊ τδ ίδικόν μου. 
Αγνοώ, έάν έγεννήθην κλαίουσα, ώσπερ οί λοιποί τών Ανθρώπων, Αλλά 
τοϋτο μόνον ένθυμοΰμαι δτι ή παιδική μου ηλικία ύπήρξε συνεχής κλαυθ
μός, ηύξησα θρηνούσα, καί γυνή καταστάσα έχυσα πικρότατα δάκρυα. 
’Έζησα έν τώ μέσω Απαύστων δυστυχιών.

*Επαιζον μετά τών πρεσβυτέρων αδελφών μου, είχον προσφιλέστατο* 
δωδεκαετή Αδελφόν Ίωάννην δνομαζόμενον, 
ζησω άνευ αύτοϋ, ήσθένησε και μετά ασθένειαν μηνών τινων έτελεύτησε’ 
τήν δέ αδελφήν μου Ζεννήν, έ'χουσαν μορφήν Αγγέλλου, ένθυμοΰμαι έ'χου- 
σαν πάντοτε έπί τών οφθαλμών δάκρυ, ούδέποτε Αποξηραινόμενον’ Αλλά 
καί αύτη έτελεύτα βαθμηδόν ίσχναίνουσα, ώς τεμάχιον ζακχάρεως έν τώ 
ύδατι διαλυόμενον.

Κατά τδ λυκαυγές τών αρχαιοτέρων Αναμνήσεων μου, ένθυμοΰμαι δτι 
ημέραν τινά είπον τη Ζεννή : Διατί καθ’ έκάστην καθίστασαι ώχροτέρα 
καί ίσχνοτέρα, καί ή Ζεννή καταληφθεϊσα ύπδ δακρύων έ'δραμε φωνά- 
ζουσα είς τδ δωμάτιόν της «Διότι αποθνήσκω.» Ούδέποτε έγέλα τις 
έν τή οικία: μου. "Οτε οί μικροί αδελφοί μου έθορύβουν, δ πατήρ μου σο
βαρός σκυθρωπάζων ή'ρχετο, ώστε θά ένεπνεε φόβον καί άνδρείφ ήρω’ί, καί 
έπέβκλλεν ήμϊν σιωπήν. ’Αείποτε κατέκειται έν τή κλίνη είς τών έν τή 

καί έν ώ δεν ηδυνάμην νά

ρίκίιρ ημών, 8ν δέν έπρεπε νά ένοχλήσωμεν. Ό ιατρός τε καί τά φάρμακα 
ούδέποτε έλειπον. Καί κατά τδ άριστον έσιωπώμεν καί συνήθως έτρώγο- 
μεν άνευ τοΰ έλαχίστου κροτου.

Ένθυμοΰμαι δτι έπί πολλά έτη πάντοτε έν τή οίκίη μου έπενθηφόρουν.
’Ήμεθα δώδεκα τέκνα καί βλέπεις έγώ μόνη έναπέμεινα, έγώ ή νεω- 

τέρα, ητις γεννηθεΐσα έφόνευσα τήν μητέρα, ήν καί ούδέποτε έγνώρισα.
• 'Η θεία Άννα μέ Ανέθοεψε καί πολύ αγαπώ αύτην, διότι μοί λέγουσιν 

δτι ομοιάζει τή Ατυχη μητρί μου.
Καί αύτδς δ πατήρ μου ήσθένει πάντοτε’ αείποτε έβηχε καί ένθυμοΰ- 

μαι δτι έπί πολλούς χειμώνας μετεβαίνομεν μετ’αύτοϋ είς Νίκαιαν τής 
Γαλλίας ή είς Πίσαν. Άλλοτε, ποτέ μετέβημεν είς’Αλγερίαν, καί έπίτίσ- 
νας μήνας διεμείναμεν έπί τίνος πλοίου. Θά ηδυνάμην ν’ Αριθμήσω τούς λό
γους, ούς καθ’δλον τδν βίον δ πατήρ μου μοί είπεν’ αλλά συχνάκις μ’; 
έκράτει έπί τών γονάτων καί έκατοντάκις μ’ έφίλει καί διεπέρα τήν χεϊρα 
αύτοϋ διά τής κόμης μου. Αύτός δ ί'διος μ’ έκτένιζε καί μ’ ένέδυε, καί έγώ" 
ήγάπων καί έσεβόμην αύτόν’ ήσθανόμην τφ ό'ντι πρός αύτόν εύλάβειαν. 
Ό πατήρ μου ητο τοσοΰτον άτυχης, έφερεν έπί τοΰ προσώπου τά ί'χνη σφο
δρού παμμεγέθους άλγους, ώστε δέν ήδύνατό τις νά παρατήρηση αύτδν 
χωρίς νά αίσθανθή οίκτον μεστόν Αγάπης καί σεβασμού.

Δεκαπενταέτις γενομένη, έναπέμεινα τώ πατρί μου ή μόνη έξ δλων 
τών τέκνων του. Άπαντες ειχον τελευτήση έκ φθίσεως καί δ πατήρ μου 
έκινδύνευεν έκάστοτε ν’ Αποθάνη έκ τής αύτής νόσου. Ένθυμοΰμαι ότι 
έναγκαλιζομένη αύτόν, προσεΐχον πάντοτε νά μή τον σφίγξω τόν αριστερόν 
βραχίονα, έπί τοΰ οποίου έφερε πληγήν, ήν οί ιατροί είχον Ανοιξη έπί τοϋ· 
σώματος αύτοϋ. Πολλάκις οί ύπηρέται μέ παρετήρουν στυγνώ βλέμματι 
καί μοι έλεγον μετά οί'κτου. «Ή δυστυχήςαύτή ’Έμμα αντέχει καλά, φαί-· 
νεται ’σαν νά μή θέλη ν’ Αποθάνη, αλλά τίς οίδε τό τέλος.» Θαλαμηπό
λος τής θείας μου, εί καί έπίσης αγαθή γυνή, μοί έγίνετο πρόξενος μεγά
λης λύπης. Ό πατήρ μου μοί ειχεν Απαγορεύση νά μεταβαίνω εσπέρας είς 
τόν κήπον τής οικίας, λέγων δτι ή δρόσος τής νυκτδς ή'θελεν έπαισθητώς '-· 
μέ βλάψη’ Αλλ’εσπέραν τινά ή σελήνη έλαμπεν ωραιότατα ό'πισθεν τών- .. 
πίτυων τοϋ μικροΰ ρύακος, καί έγώ παοεκάλεσα τήν μις Μαρή νά με συ- 
νοδεύση είς τόν κήπον. Ήδυνήθην νά παρακούσφ τόν πατέρα μου, άλλ’ 
ή'θελον νά γείνη ή Μαρή σύμμαχός μου, πρός έκτέλεσιν τοΰ αμαρτήματος'· 
τούτου. Ή Μαρή έν πρώτοις έδίστασεν’ άλλ’είτα καλύψασά με διά θερμοΰ· 
επανωφοριού μοί είπεν. «Ύπάγωμεν, ύπάγωμεν, ’Έμμα, νά χάρης έπί τέ-, 
λους τάς ύπολειπομένας σου ημέρας’ καί τάς αδελφάς και τούς αδελφούς 
σου προεφυλάξαμεν ούτω, καί δμως απέθανον’ έλθέ, ύπάγωμεν,. υπάγω- ; 
μεν, είς τδν κήπον.»

’Έκλαυσα τότε πικρώς, δέν ήθέλησα νά. μ.εταβώ είς τδν κήπον όπως-
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τήν σελήνήν, τάς πίτυς τοϋ ρύακος, καί είπον τγ Μχργ δτι έπεθύμουν 

νά υπακούσω εις τδν πχτέρχ, καί δτι δέν ήθελον ν’ άποθάνω. ’Έκλαυσα 
καθ’ δλην αύτήν την νύκτα καί την επαύριον έτι.

Ούτως, Ούϊλιελμε μου, παρήλθεν ή παιδική τής "Εμμας σου ηλικία, ού
τως έζησα κατά την νεότητα, καί γυνή γενομένη, έν τή ηλικία καθ’ ήν 
παραδείσιος κόσμος εις τάς λοιπάς νεάνιδας παρίσταται, μεστός ποιήσεως 
καί ελπίδων, έγώ ήμην ήδη εθισμένη νά ζώ έν λίμνη δακρύων, καί βλέ- 
πουσα την οικογένειαν μου τοσοϋτον άτυχή, πλέον ή άπαξ διελογιζόμην 
διατί δ Θεδς ύπήοξε πρδς ημάς τοσοϋτον άδικος· διατί ημείς μόνοι έπέ- 

πρωτο νά ζήσωμεν εντός κοιμητηρίου οίονεί έχαντες. αείποτε άνεωγμένον 
δι’ ημάς τάφον.

Ή άτυχης θεία ’Άννα εινε άγαθή, καί σύ γινώσκεις αύτην, Ούϊλιέλυ,ε 
μου, άγαθοτάτη γυνή, παρασχοΰσα υπηρεσίας νοσοκόμου εις την μητέρα 
μου καί τούς ένδεκα άδελφούς μου. Καί δμως ούδέποτε έ'κλαιε, διότι είχε 
τούς δφθαλμούς αιωνίως υγρούς, ερυθρούς, ώς έάν ειχον ήδη άπαυδήση 
καί έξαντληθή κλαίοντες" δταν δέ ήρώτων αύτην, δπως άνακαλύιέω, 
όποιον τρομερδν μυστήριον έπεβάρυνε την οικίαν μας, άπήντα μονοσύλλα

βόν τΛχ λέξιν καί πάοαυτα ενησχολεΐτο εις τδν μάλλινον χιτωνίσκον μου 
καί τάς ύγράς κνημϊδας ή τι τοιοΰτον' καί έγώ δέν ήδυνάμην ν’ άναπνεύσω 
άπαξ πλειότερον τοϋ δέοντος, χωρίς άπαντες νά φοβηθώσι καί μοι παραγ- 
γείλωσι νά κατακλιθώ καί καλέσωσι τδν ιατρόν.

. Καί δτε μετέβην εις την εφηβικήν ηλικίαν δ πατήρ μου προσεκάλεσε 
έτερον νέον ιατρόν, τδν διδάκτορα Θώμ, §ς έ'κτοτε κατέστη δ προσφιλέ
στατος αύτοϋ φίλος, καί ήτο δ μόνος, δν έ'βλεπον μειδιώντα καί φέροντα 
άκτϊνα φωτδς καί εύθυμίας εις τδν αδην τής οικογένειας μας. Εις αύτδν’ 
δφείλω τάς μόνας παρηγοριάς τής νεανικής μου ηλικίας.

■ Άπολέσας δ πατήρ μου πάντα τά τέκνα του, καί έμοΰ μόνης αύτφ 
καταλιπομένης, παρήγγελε καθ’ έκάστην τφ ίκτρφ νά μ’ έπισκέπτηται, 
καί άκόμη δσάκις δέν ήσθανόμην ένόχλησίν τινα' άλλ’ ούδέποτε δ άγαθδς 
ουτος ιατρδς μέ ήνώχλει, καί κατέληγε πάντοτε διά τών αύτών λέξεων : 
«Ή δεσποινίς "Εμμα εινε λεπτοφυής άλλ’ υγιής, καί ούδείς φόβος ύπάρχει.» 

Φθινόπωρόν τι δ πατήρ μου ήσθένει μάλλον τοϋ συνήθους καί δ ιατρδς 
θωμ συνεβουλευσεν αύτόν, νά μεταβή ταχέως εις Μεντόν. Άνεχωρήσαμεν, 

αλλ’ο άτυχης πατήρ μου ήτο τοσοϋτον άσθενής, ώστε ήναγκάσθημεν 
πολλακις νά σταματήσωμεν, ούτως ώστε έδαπανήσαμεν δεκαπέντε ημέ
ρας, όπως μεταβώμεν εκ Λονδίνου εις την Μεσόγειον, Εν Μεντδν διήλθε 
τδν χειμώνα σχεδόν πάντοτε έν τή κλίνη, καί έγώ ώφειλον νά περιπατώ 
έπί τών πεδιάδων καί τών δρεων, μόνη μετά τής παιδαγωγού, έπειδή ο 

πατήρ μου ελεγε πάντοτε, παρά την τών ιατρών γνώμην, δτι ή νόσος 
αύτοϋ ητο μολυσμ,ατικη, καί δεν ήθελε νά μείνω έν τώ δωμ.ατίφ αύτοϋ
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πλειότερον δλίγων λεπτών' καί δτε την πρωίαν καί την εσπέραν έδίδο- 
μεν αύτφ τδν πρώτον καί τδν ύστατον τής ημέρας χαιρετισμόν, δέν ήθε- 
λεν ούδέποτε νά με φιλήση έπί τών χειλέων, άλλά μόνον έπί τοϋ μετώπου. 

Λήξαντος τοϋ φε.βρουαρίου έδειξε, βελτίωσή δπωσοΰν. Ό θείος Θώμ έλ- 
θών έκ Λονδίνου έπέβκλε μεταβολήν εις τδν τής διαίτης τρόπον, ένδυνα- 

μώσαντα αύτδν έντδς δλίγων ημερών. Έγείρετο καί έπί βακτηρίας στη - 
ριζόμενος διήρχετο ώρας τινάς έν τφ κήπω. Ή θεία ’Άννα καί έγώ με- 
γάλως έχαίρομεν έπί τή βελτιώσει ταύτη, άλλ’ δτε έπειρώμεθα νά κα- 
ταστήσωμεν εύθυμον τδν άσθενή ημών, ουτος έ'σειε τήν κεφαλήν καί έδεί- 
κνυεν επί τοϋ προσώπου αύτοϋ άπελπισίαν, έμπνέουσαν ήμϊν φόβον.' Ημέ
ραν τινά έγείοεται ενωρίς καί διατάττει ημάς νά έτοιμασθώμεν, δπως 
έπανέλθωμεν εις Λονδΐνον. Ή θεία ’Άννα καί έγώ έντρομοι καταστάσαι 
διά τήν άπερίσκεπτον ταύτην άπόφασιν, έδράμομεν πρδς αύτόν, όπως τδν 
άποτρέψωμεν. Ό ιατρδς Θώμ τφ επέβαλε νά διαμείνη έν Μεντόν, μέ- 
χρις ού αύτδς τφ έπιτρέψη ν’ άναχωρήση· άλλ’ αυτή ήτο ή πρώτη φορά, 
καθ’ήν ό πατήρ μου παρήκουε τδν ιατρόν. 'Η θεία ’Άννα έφώνει καί ή- 
πείλει·' έγώ δέ ριφθεΐσα πρδ τών γονάτων τοϋ πατρός μου, καί έναγκα- 
λιζομένη έξώρκιζον αύτδν δι’ άγάπην μου νά περιμε'νη μέχρις ου ή άτμό- 
σφαιρα θερμανθή ολίγον, ΐν’ άναλάβο>μεν τδ ριψοκίνδυνον αύτδ ταξείδιον., 
Τά.πάντα εις μάτην άπέβησαν καί δ πατήρ μου ήτο τοσοϋτον ήρεθισμέ- 
νος, ώστε ήγέρθη φωνάζων : «Θέλω νά άποθάνω έν Άγγλίγ, επιθυμώ 
ν’άποθάνω έν τή οΐκίγ μου.» Ούδέποτε ειχον άκούση παρά τοϋ πατρός 
μου τδν τόνον έκεΐνον, καί άποσυρθεΐσα ΐνα προετοιμάσω τά κιβώτια ήμών 
έκλαυσα έπί μακρόν, διότι διά τών λέξεων έκείνων ένόμισα δτι άνέγνωσα 
τήν εις θάνατον καταδίκην τοϋ άτυχούς πατρός μου.

’Εν διαστήματι δκτώ ημερών μετέβημεν εις Λονδΐνον, άλλ’ ό πατήρ 
μου έφθασεν έν άθλίη καταστάσει. Μόλις είδεν αύτδν ό ιατρδς Θώμ καί 
σείσας τήν κεφαλήν ειπεν : «'Ο άνθρωπος ούτος ήθέλησε ν’ αύτοκτονήση».*’ 

Πρδ δέκα ήδη ήμερων δ πατήρ μου έκειτο έν τή κλίνη κατατηκόμε- 
νος ύπδ σφοδρού πυρετού, δτε αίφνης εσπέραν τινά μέ προσεκάλεσε. Ή 
ώρα ήτο προκεχωρηκυϊα καί έγώ ήτοιμαζόμην νά πλαγιάσω, Εύρον άύ- 
τδν μόνον" ή λυχνία ήτο κεκαλυμμένη καί κεκρυμμένή. Ό πατήρ μου 
έκάθητο έπί τής κλίνης καί μόλις έπλησίασα πρδς αύτδν έλαβε τήν χέΐρά 
μου καί έγώ τότε ήσθάνθην δτι ή ίδική του έφλεγε καί ήτο κάθιδρως. 

Χωρίς ν’ άφήση τήν χεϊρά μου μέ παρεκίνησβ νά καθίσω έπί τής. κλίνης 
καί μοι είπε: «Γινώσκεις, Έμμα, διατί πάντες οί άδελφοί καί αί· άδελ- 
φαί σου άπεβίωσαν ;. Γινώσκεις διατί ή οικία μας έπί τόσα έτη υπήρξε 
νεκροταφεϊον;. ..Διότι έγώ έθανάτωσα πάντα τά τέκνα μου»· σπογγί- 
ζων δέ τδν ιδρώτα έκ τού τοσοϋτον ωχρού , καί οίονεί κηρίνου μετώπου 
διεπέρασε τήν χεϊρα διά τής κόμης αύτοϋ. «Ναί, ’Έμμα μου, έφόνευσα
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τούς αδελφούς σου, έφόνευσα τάς άδελφάς σου καί κατεδίκασα .καί σέ 

εις άτυχίί βίου.
?! ' — Πάτερ, φίλτατέ μοι πάτερ, παραφρονείς, έψιθύοισα.

— ’θ/Λ όχι δεν παραφρονώ, η'μην άσθενης, ειχον έν τω αΐματι το 
βλάστημα της Ασθένειας, ηπς νΰν μέ φονεύει και μετέδωσα χύτην εις τά 
τέκνα μου καί τα έφόνευσα· Δεν έδικαιούμην νά γείνω πατήρ και ηθέλησα 
οικογένειαν’ ώφειλον μόνος νά ύποστώ την καταδίκην της φύσεως, καί 

; τούναντίον έπεθύμησα τέκνα και έδηλητηρίασα αύτά διά τοϋ αίματός μου,
τά έφόνευσα, εννοείς...

■?! Καί δ πατήρ μου καταληφθείς ύπο σφοδρας βηχδς ηναγκάσθη ν’άνα-
παυθη, καί έπανειλημμένως νά πίγ, δπως άναλάβρ την ομιλίαν αύτοϋ.

— Καί σύ, ’’Εμμα μου, έχεις έν τω αΐματι το αύτο δηλητηριον και αί 

της επιστήμης προσπάθειαι καί τελευταία της Προνοίας εύσπλαγχνία σέ 
διεφύλαξαν, ΐνα κλείσγς τούς δφθαλμούς τοϋ άτυχους πατρός σου, οστις 

άνευ σοϋ ηθελέν Αποθάνν) μόνος, μόνος μετά τύψεως συνειδότος, ητις θά 
< ' ληζ’{1 μόνον έν τφ τάφφ" Αλλά συ, Έμμα μου, δεν δύνασαι νά καταστγς

σύζυγο; ούδέ μητηρ. ’^Ομοσον, ’Έμμα μου, επί του χάρτου τούτου, ον διά 
! σέ έγραψα, και τον οποίον θ’ άναγνώσγς μετά τον θάνατόν μου. Zvjoov

μετά της θείας ‘Άννης. -Ποίησον δ, τι θέλεις' άφιέρωσον τον βίον σου εις 
τάς τέχνας, εις τά ταξείδια, εις τήν αγαθοεργίαν, την θρησκείαν* σοΐ έπι- 
τρέπω τά πάντα, άλλ’ ουδέποτε, ουδέποτε νά καταστγς σύζυγος. Μοί το' 
δμνύεις ’Έμμα ; . .. μόνον διά τοϋ ορκου σου τούτου αποθνήσκω ήσυχος.

’Εγώ έκλαιον καί κατέπνιγον τον κλαυθμόν, ΐνα μη λυπήσω τον πα
τέρα, ούδέν δμως έξ δλων τούτων ένόουν. Ένόουν μόνον δτι λέξις μου ηδύ- 

;!' 1 νατό νά παρηγόρηση τον ψυχορραγοϋντα πατέρα, άλλ’ οί λυγμοί και τά'
δάκρυα μ’έμπόδιζον νά ομιλήσω.

— Άλλ’δμοσον λοιπόν, ’ Εμμα μου, ομοσον, Αποθνήσκω, δεν δύναμαι 
νά περιμείνω.

'Ο πατήρ μου η'σθμαινε φρικτώς.
;:! 1 —· Ναί, ομνύω, πάτερμου, ομνύω.
, — 5,Ομοσον έν δνόματι τ9!ς μητοός σου, έν δνόματι του πατρός σου.
;.! —- Ναί, πάτεο, δμνύω έν δνόματι σοϋ, έν δνόματι της μητρός μου. Θά

ζησω καί θ’ άποθκνω μόνη.
Ούϊλιέλμε μου, οί δφθαλμοί τοϋ πατρός μου τότε έσπινθηροβόλησαν ύπο’ 

θείας χαρκς. Με ένηγκαλίσθη, μέ κατεφίλησε και εγώ πλησίον αύτοϋ 
». έκλαιον, έκλαιον καί γσθανόμην δτι οί βραχίονες και αί χεΐρες αύτοϋ καθί

σταντο ψυχραί. Δεν ενθυμούμαι πλέον τί συνέβη μετά ταϋτα* τούτο μό
νον ένθυμ,οΰμαι δτι μετά τινας στιγμάς δ πατήρ μου εξέπνευσε.

. Ούϊλιέλμ.ε μου, εννοείς τώρα διατί ή ’Έμ.μα δεν δύνατκι νά γείνη 
ίδικη σου ·,
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’Εννοείς τώρα τΑν τύχην μου ; δύνασαι εϊσέτι νά με κατηγόρησες;
■ Άνάγνωσον, Ούϊλιέλμε, τί λέγουσι τά έγγραφα, άπερ δ πατήρ μου μοι 
ΑφΑκεν, άνάγνωσον καί ίδέ, εάν τις δύναται Ατυχέστερος έμοΰ νά δνομασθη.

Χαϊρε, Ούϊλιέλμε, έλθέ νά με ί'δης, άφ'ου δμόσης είς σεάυτύν δτι ούδέν 
άλλο δύνασαι νά είσαι, δέν θέλεις νά είσαι, Α φίλος μου καί Αδελφός μ,ου.

("Επεται συνέχεια)

ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΤΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΕ0ΛΙ2Ν ΑΥΤΟΤ

*Εν τγ ίστορί^ τών τεχνών Απαντώμεν συχνότατα την περίστασιν, καθ’ 
Αν το πνεύμα περιστοιχίζεται υπό ποικιλών τοϋ βίου περιπετειών, μυρίά
εις την δδύν τΑς Αναπτύξεως αύτοϋ προσκόμματα παρεμβαλλουσών. Φαί-
νεται.δ’ ημΐν φυσικώς ώς ένδοξος καί πολλών επαίνων άξιος ηρως δ δύνη» 

θείς πάσας τάς δυσκολίας νά Αποκρούση καί έκ πασών τών προς τάς βνώ* 
τικάς Ανάγκας μαχών νικητΑς νά έξέλθγ. Διά τόϋτο όμως δικαιούμεθα 
άρά γε νά έκθειάσωμεν ολιγώτερον το έξοχον τοϋ τεχνίτου πνεΰμα, -εις S 

πιότώς η εύτυχία προσηνεγκε τάς έαυτΑς υπηρεσίας καί δπερ επί τών 
πτερύγων έύνοϊκών τοϋ βίου περιστάσεων φερόμενον ΑδυνΑθϊ) νά μεταρ-

σιωθ$ εις τον κολοφώνα τοϋ μεγαλείου τΑς τέχνης ;
Ό 'Ραφαήλ Ατο τοιοΰτο τεχνικόν φαινόμενου ύπδ πάσαν έποψιν εύνοού- 

μενον. Ό βίος αύτοϋ έρρεεν ώς η'ρεμος ρύαξ, οστις βαθμηδόν πλατύνέΐ’αΐ 
καί γίνεται ρεΰμα, τοιοΰτο ρεΰμα, δπερ δεν είνε Αναγκασμένου νά διέλθη 

διά στενών σπιλάδων, νά κατακρημνϊσθη ΰπέρθευ βράχων, άλλ’δπέρ γο- 
νιμ'όϋΟίεϊ τάς άρουρας καί καθίσταται φλέψ τ^ς συγκοινωνίας τών λαών* 

• *Αν πρού'κειτο τφ σοφωτέρω τών Ανθρώπων νά έπινοΑση καί θέση 
εις ένέργείΑν τούς εύνοΐκώτέρούς ορούς πρύς εύτυχη Ανάπτυξιν τοϋ έξόχόυ 
πνεύματός τοϋ τεχνίτου, όύδόλως θά Ατ° δυνατόν νά έκτελεσθώσι Λάντά 
ταϋτα κάλλϊόν έκείνων, υπό τά δποϊα δ μέγας καλλιτέχνης έπέτυχε ΐό'ϋ 
ένδόξού άύτόΰ σκοπού* Ό γενέθλίοξ αύτοϋ τόπος καί αί τρείς πόλεις-έν 
άΐς Αλληλοδΐαδόχώς δίεβίωσέ τέ καί ειργάσθη, έπισημαίνΟύσιν Αμΐν Αμά 
καί τούς σταθμόύς, έν οΐς τΑν τελειότητα τΑς έαυτοΰ τέχνης Ανέάτυξεν.

*0 'ΡΑφάηλ έγεννηθή τη 8 ’Απριλίου 1483 έν Ούρβίνφ. *0 πάτΑρ άύ·» 
τοϋ ’Ιώάνης ΣάντιΟς (Σάντιός παρΑχθη βραδύτερου έκ τοϋ λατινικού Ονό
ματος Saiictius) Αν εύπορός^ ζωγράφος καί ουτός, φιλόλογίκώς καί ποιη- 
τικώς μεμορφώμένος* Τάκτίκαΐ οιζογένειάκάί σχέσεις περίέβαλλον ένώρίς 
τ·Αν νεότητα τοϋ 'Ραψαηλ* Ή ϊύσεβΑς μΑτ·θρ έσπειρεν έν τη καρδίιη τοϋ

f _ __ ,-,
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υίοϋ τον σπόρον τή; ενδομύχου εύσεβείας εκείνης, ήτις έμελλε βραδύτερου 
έν τή τέχνη αύτοϋ νά παραγάγη τόσον θαυμάσια άνθη. Δυστυχώς ούδέν 
άξιόπιστον έ'ργον τής ιδίας χειρδς εκ τής περιόδου ταύτης διεσώθη ήμΐν, 
ώστε άδυνατοϋμεν νά κρίνωμεν όποϊζί τινες ήσζν «λ πρώτζι, πτήσεις 
τής τέχνης αύτου. Επειδή όμως ο πατήρ αύτοϋ, ώς .γίνεται δήλον έκ 

τών αύτογράφων χρονικών αύτοϋ, μεγίστην σημασίαν έδιδεν εις τήν κα- 
τάληψιν της σκιαγραφίας, έκ τούτου δυνάμ.εθα ή'δη νά συμπεράνωμεν ότι 
ή διδασκαλία τοϋ μικροϋ 'Ραφαήλ επί εδραίας έστηρίζετο βάσεως. Το εν
δέκατον δέ περίπου τής ηλικίας έτος άγων άπώλεσε τον πατέρα (7 ’Οκτω
βρίου 1491). Βεβαίως τοϋτο, κατά τήν Ανθρωπίνην γνώμην, μέγα διά τδν 
'Ραφαήλ θά έξελαμβζνετο δυστύχημα, Αλλ’ ή Πρόνοια προεϊδεν,-ώς καί 

τδ ό'νομα αύτής σημαίνει, Απωτέρω’ δ μικρδς μαμμόθρεπτος δεν ήτο δυ
νατόν νά έκπαιδεύηται επί πλέον οί'κοι, οθεν έ'δει νά έξέλθη εις τδν κό
σμον. Τοϋτο δέ συνέβη μόλις κατά τδ έ'τος 1 500. Μέχρι τοϋ χρονικού τού

του σημείου ΐ'σως είργάσθη έν τή πατρίδι αύτου, έν τφ έργαστηρίφ τοϋ 
Τιμοθέου Βίτου, δστις κατά 1495 είχεν έγκατασταθή έν Ούρβίνφ.

. Περί τά τέλη τής έκατονταετηρίδος δ 'Ραφαήλ ήτο έξ δλοκλήρου κα- 
τηρτίμμένος εις τδ πρακτικόν μέρος της τέχνης, πρού'κειτο δέ μόνον νά 
διαμορφωθώ και θεωρητικώς. 'Η μόνη προς τδν σκοπόν τούτον κατάλλη
λος δδδς ήν ή άγουσα ευθύ προς τδ τοϋ Πέτρου Βανουκκίου έν Περουγίφ 
έργαστήριον. Ό Πέτρος Περουγΐνος εύρίσκετο έν τή Ακμή τής τέχνης αύ
τοϋ· "Ο,τι δ 'Ραφαήλ έν τφ έργαστηρίφ τούτφ είδεν, έμελλε νά κατα- 
φλέξη τήν νεανικήν αύτοϋ ψυχήν’ ένταΰθα έκειτο ή περίφημος αύτου 
είκών τής glc xbr τάφον: καταβάσεως (νϋν έν τφ Όφικ.ίω), αί λαμπραί 
συνθέσεις τής ΆναΛήψεως καί Ό άρραϋων τής Μαρίας. ΌποΧα.’. τεχνικαί 
καλλοναί καί οίος πλούτος ιδανικών τύπων καί σκέψεων κατέλαβον τδν 
τεθαμβημένον νεανίαν δι’ ενός και μόνου βλέμματος! Μετ’ ένδομύχου ένθου- 

σιασμοϋ έπλησίασε τω μεγάλφ τεχνίτη, οστις όμως καί αύτδς τάχιστα 
κατενόησεν ο'ίζν πολύτιμον λίθον ένεπιστεύθησαν αύτφ πρδς στίλπνωσιν. 

Δεν παρήλθε μακρδς χρόνος καί δ 'Ραφαήλ άνεγνωρίσθη ύπό τε τοϋ Πε
ρουγίνου καί των συμμαθητών αύτώ ώς δ όξυνούστερος μαθητής τοϋ ερ
γαστηρίου. Ό τεχνίτης μετεχειρίσθη αύτδν καί ταχέως εί; τά πολλά αύ
τοϋ έργα. Έκτδς τούτων δ ένθερμος μαθητής τάς έαυτοϋ σπουδάς .έποιέΐτό, 
κατά τά σχέδια καί τάς εικόνας τοϋ Περουγίνου. Θά ΐ'δωμεν ότι, ή τοιαύτη 
έργασία δέν άπέβη άκαρπος καί τεθαμμένη έν τφ χαρτοφυλακίω αύτοϋ. 
’Άν ποτέ Αντέγραφεν ομάδα τινά έκ τών μεγάλων τοϋ διδασκάλου αύτοϋ 
συνθέσεων, τοσοΰτον έγινωσκε νά έπεξεργάζηται αύτήν Ανεξαρτήτως καί 
να μεταδίδη αυτή έκτου ίδίου λεπτοϋ αισθήματος, ώστε έξ αύτής έγεν- 

νίτο είκών, ήτις έγίνετο Αναφαίρετος ιδία πνευματική αύτοϋ περιουσία,
;Τό3 'Ραφαήλ τά έργα ταχέως άπέλαυσζν γενικής άναγνωρίσεως κα|. 

■
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τδ όνομα αύτοϋ έγνώσθη καί πέραν τής Περουγίας. Τοϋτο εικάζεται έκ 

των Αναριθμήτων παραγγελιών αΐτινες Αλλεπαλλήλως ή'ρχοντο. αύτφ καί 
αϊτινες ήΐΛερφ τή ήμέρφ ηύξανον. Ό Περουγϊνος έτιμδίτο διά τδν πρκον 
και γοητευτικόν τύπον, δν αύτδς έγίνωσκε νά δίδη εις τάς Παναγίας αύ
τοϋ. Έν ταύτη τή θέσει ή τέχνη αύτοϋ εύρεν έν τή ψυχή τοϋ νεανίσκου 
ίσχυράν ηχώ, μέχρι τοϋ θανάτου αύτοϋ Αντηχήσασαν. Π2σαι αι μεγάλαι 
συνθέσεις τής βραδύτερου Αναπτυχθείσης τέχνης αύτοϋ διακόπτονται εύα- 

ρέστως διά τών πολλών εικόνων τής Παναγίας, αϊτινες ώς χρυσή άλυσός 
περιβζλλουσι τδν τεχνικόν αύτοϋ βίον. Έν εξ καί τεσσαράκοντα ζωγρα- 
φίαις (πλήν τών πολλφν σκιαγραφημάτων καί σχεδιζγραφημάτων) ποι

κίλλει τδ ιδανικόν τής Παρθένου, νέαν τινά πάντοτε λίθον εις τδν ναόν τής 
δόξης αύτής προστιθείς. Τίς δύναται νάί'δη τήν πινακοθήκην ταύτην τών · 

Παναγιών, τήν λαμπρότητα ταύτην τοϋ κάλλους καί τής Αρετής-, άνευ 

συγκινήσεως, άνευ ένθουσιασμοΰ ;
Μικρόν είκόνιον τής Παναγίας, εις τά πρώτα έργα τοϋ 'Ραφαήλ άνήκον, 

μεθ’ ου θέλομεν επιχειρήσει νά συνυφάνωμεν τήν τεχνικήν αύτοϋ έργασίαν 
μ.ετά τών βιωτικών αύτοϋ περιστάσεων, εϊνε τδ είκόνιον τής εν τή ΒίβΛω 
άναγινωσκοΰσης Παναγίας μετά τοϋ παιδός, δπερ έκ τής συλλογής τοϋ 
Σολλύ εις τδ έν Βερολίνφ Μουσείου περιήλθεν, ένθα καί δεύτερα είκών 

τής αύτής έποχής, ‘Η Μαρία μετά τοΰ άγιον Ιερωνύμου καί τοΰ Φραγκί- 
σκον, εύρίσκονται. Ή τελευταία ιδίως αποπνέει τδ πνεϋμα τοϋ Περουγίνου, 
καί ή σχεδιογραφία δέ έν αυτή (έν τή Άλβερτίν^) φαίνεται ώσεί προκα- 
τεγράφη ύπδ τοϋ τελευταίου. Καί τρίτη πρδς ταύταις είκών τής Παναγίας 
παρήχθη έν τούτφ τφ χρόνφ’ είνε δ’ έκείνη, ήν δ 'Ρώσος αύτοκράτωρ 
ούχΐ πρδ πολλοΰ χρόνου από τοϋ οί'κου τών Κοννεστάβιλε απέκτησε.

Ταχέως προσηνέχθη αύτφ εύκαιρίζ νά δοκιμάση εαυτόν έν μείζοσι συν- 
θέσεσιν. 'Η οικογένεια Βιτέλλη έν Citta di Castello παοήγγειλεν εικόνα τής 
Αγίας Τραπέζης, τήν στεψιν τοϋ άγιου ΝικοΛάου ύπδ Τολεντίνου. Ή εί
κών αύτηέξηφζνίσθη Από τοΰ 1789. Κατ’έντολήν τής Μαγδζλήνής 

degli Oddi έζωγράφησε τφ 1503 τήν λαμπράν εικόνα τοϋ αρραβώνας τής 
Μαρίας διά τδν άγιον Φραγκίσκον έν Περουγίη (νϋν έν Βατικανφ). Εΐ καί 
ή επιρροή τοϋ Περουγίνου είνε έτι Ανεξάλειπτος, έν τούτοις τόσον ύψώθ’η 
ό ζωγράφος κατά τδ κάλλος, τήν ζωηρότητα καί τήν πλησμονήν τών 
σκέψεων, ώστε, ώς Ανεξαρτήτως σκεπτόμενος,. αύθυπάρκτως δημιουργός 

τεχνίτης νομίζεται.
Είνε πολλοΰ διαφέροντος άξιου νά παρατηρήσωμεν.μεθ’ δποίας Αφελείας 

δ 'Ραφαήλ κατ’έκεϊνο τοϋ χρόνου προσεδέξατο τήν Αναγέννησιν. Έν τή 
έν Λονδίνφ εθνική πινακοθήκη είνε μικρά είκών, ήτις παρίστησιν ύπό τό 
Μνάρον κοιμώιανον νίον ιππότην, ύπδ δύο γυναικείων μορφών περιστοι- 
χιζόμενον, έξ ών ή μεν κρατεί έν χερσί βιβλίου κ»ι ξίφος, ή δ’ έτέρα άνθη.
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τφ καταλόγφ Ονομάζεται 'Όνειρον τον 'ιππότου, καταλληλότερα έν 
τουτοις θαήτο η σημασία ών εξελα μ.βανετο ως ΉράχΛης ΙπΙτηςόιαχΛά- 
δώσεως των δόων.

Έν ετει 1504 ε’λαβεν δ 'Ραφαήλ νέον θέμα- έ’δει νά ζωγραφήση κατά 
την έν Citti di Gastello τόν γάρον την Μαρίας. Ό τρόπος, καθ’ βν δ τεχνί
της, έξετέλεσε τήν παραγγελίαν ταύτην κινείτο ιδιαίτερόν ημών διαφέ- 
ρον. ’Ολίγον πρδ τούτου έζωγράφησεν δ Πεοουγϊνος την αύτην ύπόθέσιν 
διά τδν μητροπολιτικδν ναόν τής Περουγίας (νΰν έν Καέν’ τδ ώριστερδν 

ήμισυ τής σκιαγραφίας ταύτης έν τφ Μόυσείφ τοϋ Βροΰνσβικ). Εί’πο- 
μεν ήδη δτι δ 'Ραφαήλ ώντέγραφε σχεδιογραφίας καί εικόνας τοϋ διδα

σκάλου αύτοϋ, και ώς ολως ιδίας έπεξειργάζετό ταύτας. Διά την παραγ- 
γέλθεϊσαν εικόνα (Lo sposalizio, νυν έν Βρέρφ έν Μεδιολάνοις) έσφετερίσθη 
πάσαν κατάταςιν, ήν δ διδάσκαλος έν τή ίδίφ είκόνι ένέβαλεν’ άλλ’έδω- 
κεν αύτή δλως νέον ί'διον πνεύμα’ και δταν τις θέση άμφοτέρας τάς εικό

νας πλησίον άλληλων, τότέ δά εί’πη: Είνε βεβαίως έπίτοΰ αύτοϋ εδάφους, 
αί αυταί μορφαί έν δμοίφ κατατάξει, καί δμως κατά βάθος διαφέρουσίν 
άλληλων έν τή εκφράσεις τφ χαρακτήρι, τή κινήσει· παρά τφ Περοϋγίνφ 
ώκόμη έπικρατεϊ πιστή κατοχή τών παρκδεδομένων τόπων, παρά τφ'Ρα
φαήλ έ’ξοδος έκ τών προτύπων είς την ελευθερίαν τοϋ σκεπτομένο'υ καί 
δημιουργόΰντος πνεύματος. Τοϋτο δμως τδ αριστούργημα τοΰ διδασκάλου 
αναγκάζει ημάς, παρά την άκριβη τών μερών έξέτασιν, νά ύπολάβώμεν 

οτι ενταύθα η επιρροή καθίσταται αισθητή, έπιρρόή, ής δέν ήδύνήθη νά 
κυριάρχηση εν τή Όμβρίκή Σχολή, έν τφ έργαστηρίφ τοΰ Περουγίνου καί 
ην δνομαστί αποδεικνυσιν δ λαμπρός έν Βραβάντη ναός. *Οθέν ί’σωςή’δή 
δ φλωρεντινιακδς τρόπος τής τέχνης έ’σχε πως έπί τοϋ 'Ραφαήλ ροπήν’ πι
θανόν δ’δτι: επεσκεψατο ήδη τφ 1 502 συν τφ Περοϋγίνφ τήν Φλωρεντίαν.

'Η· Όμβρικη Σχολή, ής δ διαπρεπέστερος ώντιπρόσωπος είνε δΠερου- 
γΐνοςί, είχε την άρχήν νά παριστφ τάς ψυχικάς διαθέσεις έν ήρεμούση κα- 

ταστασει ευρισκαμενας καινά φερη- είς άντίδεσιν τήν έπίγειόν υπαρξιν πρδς 
τδν βιον’ εν Φλωρεντία τουναντίον, έ’νθα προσεκύνοϋν τήν φυσικότητα καί 

προσεκολλώντο προθυμοτερον είς τδ φυσικόν, έπεκράτησε τδ κινούμ.ενον 
ή δραματικόν στοιχεΐον έν τή τεχνή. 'Ο 'Ραφαήλ φαίνεται δτι εγκαίρως 

κατενόησε την διευθυνσιν ταύτην τής τέχνης. Έν ταϊς μικραϊς αύτοϋ ει- 
κόσι τών αγίων ΜιχαηΛ· καί Γεωργίου (έν Λούβρφ) έξέχει» προφανώς αύτη 
η δραμ,ατικη κινησις. ’Ητο μεγα διά τδν τεχνίτην εύτύχημα, δτι πρώτον' 

είχ'ε παραλαβει έκ τής Όμβρικής Σχολής τδάριστον αύτήςστοιχεϊον, πριν 
μαθη αυτό , εν Φλώρεντίη. Ούτω συνήψεν είς έν τά προτερήματατα άμ* 

φοτέρων τών Σχολών. .

■ Περί-<γο6, 1504 εγκατεστη δριστικώς έν Φλωρέντίφ. ’Ενταύθα* ούδέν γι- 
νωπκομεν εκ τφν ,ώφόρώντων είς τδν τεχνίτην, διότι έλλείπουσιν ειδήσεις.

Τοϋτο μόνον περί τών προσωπικών αύτοϋ σχέσεων άναφέρεται δτι έν τή 
παρά τδν ’Άρνον πόλει δ ζωγράφος Φρά Βαρθολομαίος καί δ έμπορος’’Αγ
γελος Δόνης ήσαν οί στενότεροι αύτοϋ φίλοι. Δυνάμεθα ομ-ως νά έζαγαγω- 
μεν πλείονα έκ τών έν Φλωρεντίφ περατωθέντων αύτοϋ έ’ργων. Κατά τδν 
αύτδν χρόνον δ Μιχαήλ ’’Αγγελος ήτο ήδη πεφημισμένος τεχνίτης. Ό 
Αεονάρδος έπανέκαμψεν έκ Μεδιολάνων είς Φλωρεντίαν καί δ,τι ήδύνατο νά 
?δη ένταΰθα δ 'Ραφαήλ έ’μελλε νά συλλάβη καί κυριεύση τήν εύαίσθητον
αύτοΰ ψυχήν είς τδν ύψιστον βαθμόν. Καί τά πολλά δέ άριστουργήματα

διαρρυεισών δεκαετηρίδων, άτινα εύρίσκοντο έν ταϊς έκκλησίχις τής Φλω- 
ρεντίας έν νωπή, ούτως είπεϊν, λαμπρότητι, είλκυσαν αύτδν ,ίσχυρώς. Έκεϊ 
είδε τά σπουδαιότερα έργα τοϋ Λίππη, Μασακκίου, Χιλανδαγίου, Βοτι- 
τσέλλη, Πολλαγιούλου καί άλλων πολλών. 'Ως μέλισσα έμύζα έκ πάντων
τών άνθέων τής τέχνης τδ μέλι, δπως έπεξεργασθή αύτδ έν τφ ίδίφ αύ- 
τοϋ πνεύματι. Άπδ τής πρώτης στιγμής έπέδρασεν έπί τοΰ 'Ραφαήλ δ
τεχνικός τρόπος τής έκφράσεως τοϋ Βακκίόυ della Porta. Ούτος δ τεχνίτης, 
φίλος τοϋ Σκβοναρόλα, είσήλθε μετά τδν μαρτυρικόν τούτου θάνατον είς
τήν τάζιν τών κληρικών, έπονομασθείς Φρά Βαρθολομαίος. Αύτη ή έπιρ-
ροή τοϋ δεινοΰ τεχνίτου αναφαίνεται ίδίφ έν πολλαΐς ,είκόσ.ι τής Θεοτόκου, 
άς δ 'Ραφαήλ συνέθετο έ,ν Φλωρεντίφ’ ιδιαίτατα δμως έν τή εντεθρονι- 
σρεντ) Μαρία, ήν έζωγράφησε διά τήν μονήν τοΰ άγιου ’Αντωνίου εν Πε- 
ρουγίφ. Έν τφ μέσφ κατέχει τδν θρόνον ύπδ τδν θόλ.ον αύτοϋ ή Μαρία 
μετά τοΰ ένδεδυμένου παιδός, προστρέχει δέ ό μικρός Ιωάννης ίνα εύλο- 
γηθή ύπδ τοΰ. Ίησοΰ. Ώς μάρτυρες τοΰ συμβάντος ίστανται έκατερωθεν 
βί κορυφαίοι τών ’Αποστόλων, δλως κατά τούς χαρακτήρας τοϋ ;Βαρθόλο-

λίνης έγίνωσκε νά μεταδίδη είς

μαίου, έν φ αΐ δυο άγιαι (ή Αικατερίνη λ:αϊ ή Αωροθεα} ύπομιμνησκουσι 
τάς μελλονύμφους έν τφ Sposalizio καί είνε γνησίως ραφαηλικαι. Το αυτό 
ρητέον καί περί της έντεθρονισρένης Θεοτόκου ρετά τ^ν αγΙϋ>ν ΝτχοΛαον 
χαΐ Ίωάννου τοϋ βαπτιοτϋΐ·, εί καί ά,ναγνωρίζομ.εν ένταΰθα καί την,έπαι·’ 
σθητήν εκείνην ήρεμίαν καί τδ πανηγυρικόν, άτινα μόνος δ ’Ιωάννης Βελ- 
λίνης έγίνωσκε νά μεταδίδη είς τάς δμοίαν ύπόθέσιν έχούσας ,εικόνας αυ- 
τοΰ. Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά άποδείξωμεν πώς δ εύσεβής Βενετος τεχνί
της 'Ραφαήλ ήδυνήθη έν Φλωρεντίφ νά έπιδράση’ ή διά τήν Περουγιαν 
γραφεΐσα είκών αυτή εύρίσκεται τανΰν έν Βλέγχαϊμ, διά τοΰ ονόματος της 

Παναγίας τοϋ’Ανοίόνη γνωστή. Πλεϊσται άλ.λαι προσέτι εικόνες τής Θεο- 
Έν ταύταις έτόνισεν ιδίως δ τεχνί

της τήν καθαράν ώνθρωπίνην κλίσιν’ ούτω δ’ απεικόνισε τήν αγίαν Παρ
θένον έν τή μητρική αύτής εύδαιμονίφ, ώς αύτδς έφαντάσθη αύτην. Έγι- 
νωσκε νά δίδη είς το κατά τδ φαινό.μενον άπλο,ΰν τοϋτο θέμα τας ποικι- 
λωτάτας παραστάσεις, χωρίς έν τούτοις ν’ άπαρνηθή τδ ιδανικόν. Ή Πα

ναγία αύτοϋ γιειά τοΰ παιάός εί καί πιστώς από τής πραγματικότητος

μήτορος παρήχθησαν έν Φλωρεντία.

νωσκε νά δίδη είς
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έλήφθη, ούδόλως δμως έμπνέει προκλητικής διαθέσεις. Αί σχέσεις γηίνηί 
μητρύς προς τό ίδιον τέκνον έπανελήφθηταν καί έπιτυχώς παρεστάθησαν 
έν πάσαις ταΐς σχολαϊς, άλλ’ έν τοϊς τοιούτοις άπεικονίσμασι πάντοτε 
άναγνωρίζει τις τήν έκ τής έπιγείου σφαίρας καταγωγήν, έν ω παρά τφ 
'Ραφαήλ άναγκάζεται άείποτε νά άναγάγη τον νοϋν εις τήν Θεοτόκον. 
Ούτω παρά τίί Παναγία τής Terranuova, del Granduca, Panshanger, Colonna

■

1 1

‘ j

καί rp μετά τοϋ καναρίου.
Συμπεριλαβών δ’ δ τεχνίτης καί τον Ίωάννην παϊδα ή καί τόν άγιον 

’Ιωσήφ έν τγί παοαστάσει, προσεπάθησε, καί ύπο τοϋ Φρά Βαρθολομαίου 
προτρεπόμενος, νά δώση είς τάς έν ταΐς είκόσιν αύτοϋ περιλαμβανόμενα; 
συνθέσεις πυραμιδοειδές σχήμα, καί ούτω συμμετρικώς νά πεοατώση αύ- 
τάς. ’Αποδείξεις τούτου είνε ή Παναγία μετά τοϋ χαναρίου (Έν Όφι
κίφ), ή έν τω δάσει, (έν Βιέννη) ή ώραία κηπουρός (έν Λούβοφ) καί ή τοΰ 
Κανιγίάνη (έν Μονάχφ)* έν τφ τελευταίφ τούτφ προστίθεται καί ή ά
για ’Ελισάβετ είς τόν όμιλον. ’Άξιον δέ σημειώσεως είνε καί τάδε* δ 'Ρα
φαήλ ήρέσκετο νά δίδη είς τάς εικόνας αύτοϋ τάς πκριστάσας άγιας οι
κογένειας έξοχικόν ήλιον έν έαρι είς το βάθος.

Είς συνήθεις εικόνας τής Θεοτόκου, είς ταύτην τήν έποχήν άνηκούσας 
(ώς την Παναγίαν μετά τοϋ έχ φοίνιχος ριπιδίου, τήν μετά τοϋ χαρυοφύΛ- 
Λου, τήν μετά της καΛΰπτρας, καί άλλας) δέν δυνάμεθα νά ένδιατρίψωμεν 
λεπτομερώς, εί καί αύται, ώς καί πάσκι αί άλλαι, αί υπό τοϋ 'Ραφαήλ 
παραχθεϊσαι, μαρτυροϋσι το έξοχον τής τέχνης αύτοϋ.

Είς τό τελευταίου χρονικόν τμήμα τής έν Φλωρεντία διαμονής αύτοϋ

D
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άνηκει μέγας τοϋ ίεροϋ βήματος πίναξ, ή Παναγία del Baldachino ονομα
ζόμενη, νϋν έν τφ μεγάρφ Πίττη· Ή Μαρία μετά τοϋ παιδός έφ’ ύψηλοϋ 
τίνος θρόνου καθημένη, περιστοιχίζεται υπό τών άγιων Αύγουστίνου, ’Ια
κώβου, Πέτρου καί Βρούνου* δύο αίωρούμενοι άγγελοι σύρουσιν είς τά οπίσω 
τό παραπέτασμα. Έν τη παραστάσει, ιδίως δέ έν ταΐς μορφαϊς τών αγίων, 
ούχί δυσκόλως φαίνεται ή επιρροή τοϋ Βαρθολομαίου, έν ή άναγνωρίζομεν 
τού; δύο γυμνούς $δοντας Πούττη ώς γνησίους άδελφούς τών έπί τών ει

κόνων τοΰ Βελλίνη.
Κατά τόν αύτόν χρόνον παρήχθη τό άριστοτέχνημα, δπερ διά μιάς άνέ* 

δείξε τον 'Ραφαήλ έξοχον. Είνε η είς τόν τάφον χατάδασις τσϋ Χρίστου, 
φέρουσα τό όνομα καί τό έ'τος 1507. Αύτη εύρίτκετο κατ’άρχάς έν τφ 
άγίφ Φραγκίσκφ έν Περουγί^:, νϋν έν τφ βοργιανφ μεγάρφ έν 'Ρώμη. *Η 
σύνθεσις αύτη έπήνεγκεν είς τό πνεύμα τοϋ 'Ραφαήλ ριζικήν μεταβολήν,

Ηίΐϊΐ'-ΧΚ
μέχρις ού έτελειοποιήθη είς κλασικήν καλλονήν. Ό τεχνίτης έβασίζετο 
έπί τής είκόνος τοΰ Περουγίνου, οστις τήν έαυτοϋ σύνθεσιν έκ τής Mater 
dolorosa μετετύπωσεν. Ό 'Ραφαήλ έσχεδιογράφησε πολλά σχεδιογραφή’ 

ματα όμοιας σημασίας, μέχρις δτου ή έν Φλωρεντίφ παρ’αύτοϋ άποκτη-*

O’st'Toe θεωρία τής τέχνης ώρισεν δπως τονίση άντί τής ηρεμίας την κίνη- 
σίν καί την δραματικήν δρασιν. Οί μαθηταί, οί φέροντες τό λείψανον τοϋ 
Χριστοϋ, αί γυναίκες αί κρατοϋσαι την μητέρα τοΰ Ίησοΰ καί περιστοι- 
χίζουσαι αύτήν έν τφ πόνφ αύτής είκονίζουσι πλουσίκν ποικιλίαν ψυχικών 
διαθέσεων άναλυομένην εις ζωηράν έκδήλωσιν τοϋ πόνου. Διά τής είκόνος 
ταυτης δ 'Ραφαήλ έκτήσατο μεταξύ τών άριστων ομοτέχνων τής έαυτοϋ 
εποχής τιμητικήν θέσιν.

Πλην τών έκ τής ίεράς ιστορίας ειλημμένων συνθέσεων τούτων, ήοχο- 
λήθη δ 'Ραφαήλ έν Φλωρεντία καί εις προσωπογραφίας. ’Έχομεν ενταύθα 
τήν ιδίαν έαυτοϋ εικόνα (έν Όφικίφ), τάς εικόνας τοϋ φίλου αύτοϋ. 
Δόγη καί τής συζύγου αύτοϋ (έν rjj Πινακοθήκη Πίττη). Αυτόθι υπάρχει 
καί είκών γυναικός, ήτις ένεκα τής παραστάσεως αύτής συνήθως Donna 

gravida καλείται.
"Ο,τι δ 'Ραφαήλ ήδύνατο νά εύρη καί πόνοις καί κινδύνοις άποκτήση, 

έξηντλήθη πλέον* δθεν δ εύνοών αυτόν άστήρ αύτοϋ ώδήγητεν αύτόν εις 
νέον κύκλον ένεργείας, έν ω ήδύνατο νά άναπτύξη τό άπαξ άποκτηθέν· 
*0 Πάπας ’Ιούλιος ό Β' προσεπάθει νά προσελκύση παρ’αύτφ τούς διαπρε
πέστερους καλλιτέχνας* δ Μιχαήλ ’Άγγελος έζωγράφει τό σιξτινικόν ναύτ 
δριον, δ δέ Βραμάντης ένησχολεϊτο είς τήν οικοδομήν τής έκκλησίας τοΰ 
αγίου Πέτρου. Ό τελευταίος ούτος, συμπατριώτης τοϋ 'Ραφαήλ, ώμίλησε 
περί αύτοϋ τφ Πάπ^,· καί τφ 1508 προσεκλήθη εις 'Ρώμην, είς ήν μετά 
προθυμίας μετέβη. "Οθέν περί τάς άρχάς τοΰ Σεπτεμβρίου εύρίσκόμεν ήδη 
τόν 'Ραφαήλ έν'Ρώμη. 'Ό,τι ένταΰθα έντός δώδεκα έτών μέχρι τοϋ θα
νάτου αύτοϋ έδημιοόργησε φαίνεται ήμϊν αληθώς θαΰμα. 'Ο έν 'Ρώμη 
βίος αύτοϋ είνε διηνεκής δημιουργία καί δ προτιθέμενος νά δίηγηθή τά 

κατ’ αύτόν άνάγκη νά άρκεσθη εις μόνην τήν άπαρίθμ-ησιν τών τεχνουρ
γημάτων αύτοϋ. Ή είς τήν τέχνην ένασχόλησις ούδέ χρόνον ούδέ χώρον 
καταλείπει τφ καθ’ ημέραν βίφ. Μόνον ή καρδία δεν έδεσμεύθη έν τοϊς 
μυχίοις αίσθήμκσιν αύτής. Διετηρήθη^αν τρία' δοκίμια έρωτικών Ασμά
των έκ τής χειρός αύτοϋ τοϋ 'Ραφαήλ, έν οΐς διά στίχων έξέφραζε τόν 
έρωτα αύτοϋ. Λέγεται δτι άντικείμενον τοϋ έρωτος τοϋ μεγάλου ζωγρά
φου ήτο απλή κόρη τοϋ λαοϋ, ήν άνευ λόγου βραδύτερου είς θυγατέρα 

άρτοποιοΰ μετεποίησαν (τήν Φορναρίναν). Τί εΐλκυσε τον 'Ραφαήλ είς τό 
ύν τοΰτο, φυσικφ τφ λόγφ άδυνατοΰμεν νά είπωμεν, ί'σως δμως άπέριτ- 
τός τις φυσική αφέλεια, ί'σως ή σταθερά πίστις, ήν μέχρι τοϋ θανάτου m- 
τής’αΰτη διετήρηοεν αύτφ. Βεβαίως δ γαλήνιος ούτος έρως ύπήρξεν αίτια, 
ής ένεκα δεν ήδυνήθη νά άποφασίση νά νυμφευθή τήν ανεψιάν τοϋ καρδι
ναλίου Βιβιένα, ήν αύτφ ούτος ύπέσχετο. ;

Μεταβώμεν νϋν εις έπίσκεψιν τοϋ μεγάλου τεχνίτου έν τφ έργαστηρίω 
ί,ιϊύτοϋ· τοΰτο. είνε πληρέστατα άξιον τοϋ καλλιτέχνου, είνε τό Βατικανόν*
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'Ο 'Ραφαήλ ήν δ απόλυτος αρχών της τέχνης έν 'Ρώμη, ήν τδ κατ’ έξο< 
χήν άστρον της αιωνίου πόλεως* μεταβαίνοντι εις το Βατικανόν, συνώδευον 
«ύτφ πεντήκοντα περίπου καλοί καί έξοχοι τεχνϊται, δπως διά τνίς εαυ

τών συνοδείας τιμήσωσιν αυτόν. ’Εν τω Βατικανω παρήγγειλεν δ Πάπας 
νά κοσμηθώσιν ύπ’αύτοΰ τρία δωμάτια. Ταϋτα έκτοτε δνομ,άζονται Αί 

ι φϊθουσαι τοϋ 'ΡαψαήΛ. Ούδόλως δ’ήσαν Ασήμαντοι αί υποθέσεις, αΐτινες
ίϊρού'κειτο ένταϋθα νά εύρωσι τήν λύσιν αύτών διά τοΰ χρωστηρος., Αί τέσ-, 
σάρες πνευματικαί δυνάμεις, αί άρχουσαι τοΰ άνθρωπίνου βίου, έμελλον 
ένταΰθκ προσηκόντως δι’ εικόνων νά έρμηνευθώσιν, ή Θεοδογία, ήΦιΛοοο- 

<ρία, ή Ποίησις και ή δικαιοσύνη.
ΚοινΑς Αξίας τεχνίτης θά έδιδεν άπλώ; τέσσαρας αλληγορικάς παραστά- 

: βεις, δ'Ραφαήλ όμως έδωκεν εις τήν Απόλυτον έννοιαν πνεύμα, ζωήν, σώμα

ούτως είπεΐν, και ταϋτα πάντα έν τελειοτάτφ σχήματι και κάλλει. Ή Όμ- 
, βριζή Σχολή συνηνώθη εις έν μετά τής Φλωρεντινικής' εις την δραματι-

κώς διαμεμελισμένην πράξιν ένεπνεύσθη δ βαθύτερος αισθηματικός βίος. 

’Jpv τή είκόνι της ΘεοΛογίας (λίαν έσφαλμένως 77 ερις των άγιων ονομα
ζόμενη), έγκολποΰται η θριαμβεύουσα καί Αγωνιζομένη έκκλ.ησία τά ά

για μυστήρια' ή Φιλοσοφία παρισταται διά τής επί τδ αύτδ συναθροίσεως 
των Αρχαίων φιλοσόφων, ής τδ κέντρον αποτελεί δ Πλάτων καί ’Αριστο
τέλης (Σχολή των ’Αθηνών)' πρδς άπεικόνισιν της Ποιήσεως συνήθροισεν 

έπί των Ακρωρειφν τοϋ Παρνασσοϋ περί τδν ’Απόλλωνα τούς έκπρεπεστέ- 
ρους ποιητάς τών παλαιών και νέων χρόνων. Τό δίκαιον, δπερ κατά τήν 
φ.ύσιν. αύτοΰ (ώς τότε έξελαμβάνετο) εΐνε διπλοΰν, κοσμικόν καί πνευματι- 
κόν,. ευρίσκει την διασάφησιν αυτής έν διπλή είκόνι’ δ αύτοκράτωρ Ίου- 
^τινιανδς τους Πανδέκτας, δ Γρηγόριος Θ'τά δόγματα αύτοΰ προσφέρουσιν 
αύτή. Εις τά τέσσαρα θολωτά κοιλώματα τών πύργων τοποθετεί δ 'Ρα· 
φαηλ τάς τέσσαρας έπιστήμας έν άλληγορικαΐς μορφαΐς, δ.μ.οίαις ταΐς έπι- 
γραφαΐς τών τίτλων τών, ιστορικών συνθέσεων. Αδτη ήαί'θουσα ήν ή'δη 
τφ 1511 έτοιμη. Την δευτέραν, μάλλον εκτεταμένων καί περίπλοκων συν

θέσεων, κατειργάσθη εν έτει 1512—-1514. ΈκεΐΑλως π.αρεμερίσθη ή αλ
ληγορία καί έν ίστορικαΐς συνθέσε.σι ,παρίστα.ται, ή ύπεράσπισις, ήν ή έκ- 
κλησία <ν μεγάλοις κινδύνοις ευρίσκει. Ένταΰθα βλέπομεν την Απδ τοϋ 
ναοϋ. Αποδ.ίωξιν τοϋ Ηλιοδώρου, την πανήγυριν τη.ς Βολσενας (τήν άπ$- 

λευθέρωσιν και σωτηρίαν άπδ των πνευματικών κίνδυνων της Απογνώσεως 
■καί Απιστίας), τδν ’Αττίλαν πρδ- τής 'Ρώμης καί την άπδ τοϋ ναοϋ άπε- 
λευθέρωσιν του Γίέτρόυ. Δυστυχώς πρέπει εις μόνην απλήν τών τίτλων Α* 
παρίθμησιν νά άρκεσθώμεν, διότι διά βραχειών παρατηρήσεων δεν περι
γράφονται έργα ών έν καί μόνον. Αδύνατο νά. Αναδείξη τδν 'Ραφαήλ Αξιόν

J ^τής αθανασίας. λ
* ■ Ό ’Ιούλιος Β# δεν. έπέζησεν επί πλέον τή συμπληρώσει, Απέθανε τφ 
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1513. Ό διάδοχος αύτοΰ λέων δ Γ, ωσαύτως άνθρωπός τοϋ κόσμόυ (ια
τρός), ως φίλος τής τέχνης καί τής έπιστήμης, έδειξε τφ 'Ραφαήλ την 
αυτήν ήν καί δ προκάτοχος αύτοΰ συμπάθειαν. Εις παν τεχνικόν έργον 
^ζητείτο ή συμβουλή , αύτοΰ. Επειδή δ’έν τφ μεταξύ άπέθανεν δ Βρα- 
μάντης, έγκαθιδρύθη αύτδς τή I Αύγουστου 1504 Αρχιτέκτων τοΰ ναοϋ 
τοϋ άγιου Πέτρου άναλαβών έκών άκων καί. την επιστασίαν πασών τών 
άνασκαφών. Σπανίως εις και μόνος άνθρωπος έσχεν έπί τών ώμων τόσον, 
πολλά, καί τόσον μεγάλα υπουργήματα, άλλ’ έτι .σπανιώτερον έξετέλεσε 
ταϋτα μετά τοσαύτης ύπομονής καί αγάπης, ως δ 'Ραφαήλ. ’Ίδωμεν Αδη 
καί την τρίτην αί'θουσαν, ητις νΰν άρχεται κοσμουμένη.

Καί ενταύθα δέ ίστορικαί ύποθέσεις, ώς,'77 παρά την ΌστΙαν νίκη κατά· 

τ,ων πειρατών, ή έν Βόργω πνρκαϊά, άμφότερα γεγονότα της έποχης Λε- 
^ντος τοΰ Δ'. Μετά την συμπλήρωσιν τών αιθουσών τούτων τω 1517, ήλ- 
θεν ή σειρά τής αιθούσης ητις άπδ της έν αύτφ κυριωτέοας εΐκόνος καλεί
ται Αίθουσα πον Κωνσταντίνοι·. ’Ήδη έν τή τρί.τγ) αιθούση έγένετο Ανάγκη 
χά βοηθώσι τφ διδασκάλφ οί μαθηταί, δστις ώς έκ τής ύπερβολικής έρ· 
γασίας έκωλύετο μόνος νά έκτελή πάντα ταϋτα τά έργα. ’Αλλ’έν τού- 
τοις καί πάλιν αύτδς δ 'Ραφαήλ έχάρασσε πάντοτε τά σχέδια, ών προη
γείτο έν τφ μεταξύ μελέτη καί διδασκαλία. 'Ο ’Ιούλιος 'Ρωμαίος καί δ 
Φραγκίσκος Πεννης ήσαν οί κατ’ έξοχην μαθηταί, ούς δ διδάσκαλος συ
χνότατα . έχρησιμοποίει. Ούτως έν τνΐ αιθούση τοΰ Κωνσταντίνου, ένθα Αν 
έζωγραφημένη η μάχη τοΰ Κωνσταντίνου, η την νίκην τοϋ χριστιανισμοϋ 
κατά τ^ς είδ.ωλολατρείας παριστάσα, έξετελέσθη κατά τδ σχεδιογράφημαι 

τοϋ 'Ραφαήλ ύπδ τοΰ Ιουλίου 'Ρωμαίου.
• ’Εκτός τούτου δ 'Ραφαήλ έσχεδιογράφησε βιβλικάς ιστορίας, αΐτινες 
ωσαύτως ύπδ τών μαθητών αύτοΰ έξετελέσθησαν καί μάλιστα έν ταΐς 
ατοαϊς της ύπδ τοΰ Βραμκντη οίκοδομηθείσης αύλης έν τφ Βκτικανφ, 
ί Ό 'Ραφαήλ έδείκνυεν έν ταΐς μικρκΐς τα,ύταις συνθέσεσι την ^ίαν τε
χνικήν τελειότητα, επειδή διά τών άπλουστέρων μέσων καί δι’ολίγων 
πινών προσώπων έγίνωσκε νά παριστ^ τδ συμβάν εις ανυπέρβλητον βαθμόν 
τελειότητος. Οί διάδρομοι ούτοι είνε άξιοι διαφέροντος καί ένεκα της δια- 
η,οσμήσεως αυτών,^ή'τις έκάλυπτε τήν επιφάνειαν τών τοίχων καί,π?ριέ- 

βκλλε τάς εικόνας, ώς καί διά τήν έπικόσμησιν τών λουτρών εκείνων τοϋ 
Τίτου, άτινα άνεκαλύφθησαν έσχάτως κατά τδ πνεΰμα τών Αρχαίων 

Απεικονίσθησαν,
, Καί έκτος δέ τοϋ Βατικανού δ, 'Ραφαήλ έξετέλεσε τοιχογραφίας. .,Έχ 
ταύταις έξέχουσιν ιδίως αί έν τη Villa Farnesina, τι) ύπδ τοΰ τραπεζίτου 
Αυγουστίνου Κίγη οίκοδομηθείση· πρδ πασών δέ διαπρέπει ένταΰθα ή τΑς 
δευτέρας αιθούσης είκών, Ό θρίαμβος της Γαϊατείας, ητις, ύπδ Τριτώνων, 
'Νηρη’ίδφν^και Έρώτω,ν..περιστοιχιζομένη καί φερομένη, σύρεται ύπδ δελ-
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φίνων έπί τών κυμάτων τής θαλάσσης. Είνε μαγευτική είκών, δμοία πρΙ>( 
μουσικήν συναυλίαν πληρούσαν διά τής μαγείας αύτής την καρδίαν ημών 
(Συνεπληρώθη τφ 1515). ’Ολίγον μετά ταϋτα ήλθεν ή σειρά τνίς διάκο- 
σμήσεως τοϋ προστόου, έν φ δ 'Ραφαήλ έζωγράφησε σκηνάς έκ τοϋ μύθου 
τοϋ Άπουληί'ου, τον “Ερωτα καί την Ψυχήν. “Οτι δ καλλιτέχνης πολλά- 
πλώς εις τδ σπουδαΐον τοϋτο ποίημα_ένησχολήθη, άποδεικνύουσι τά βρα
δύτερων έκτελεσθέντα 52 σχέδια.

Εις τάς μετά ταϋτα τοιχογραφίας καταλέγονται Λΐ Σίβυλλαι έν S. 
Marie della pace, ήν δλην μόνος έζωγράφησεν, Ή στέψϊς τον'Αλεξάνδρου 
και της 'Ρωξάνης, άλλοτε έ'ν τινι έπαύλει, βραδύτερον δ’ εις τδ βοργια- 
νδν μέγαρον μετενεχθεϊσα* έν άμφοτέροις τούτοις ενυπάρχει ή τρυφερό- 
της τοϋ αισθήματος, έν δέ τφ τελευταίφ και χαρίεν τι άστεϊον ύφος. Έν 
έ'τει 1516 τέλος περατοϋται ή έν τφ λουτρικφ δωματίφ τοϋ καρδιναλίου 
Βιβιενα τοιχογραφία, έν ή δ 'Ραφαήλ δλως κατά τδ άρχαϊΌν πνεύμα πα
ρέστησε σκηνάς έκ τών περί τής ’Αφροδίτης και τοϋ ’’Ερωτος μύθων.

Πλην τών άξιομνημονεύτων τούτων έ'ργων, άτινα καί μόνα θά ήσαν 
Ικανά όπως ολόκληρον τδν βίον ένδς άνθρώπου πληρώσωσιν, δ 'Ραφαήλ 
έφημίσθη και διά πολλά έπί ύφασμάτων ζωγραφήματα. Καί ένταΰθα πά
λιν έξέχει η είκών της Θεοτόκου, εις την κατεργασίαν τής δποίας έπα- 
νειλημμένως άπησχόλησε την τέχνην αύτοΰ. Ή 'Ρώμη δμως έπιφέρει μετα
βολήν τινα εις τδ ΐδανικδν των Παναγιών αύτοΰ' τδ πρόσωπον της Θεο- 
μητορος γίνεται δεσποτικδν καί παρουσιάζει γνησίους ρωμαϊκούς χαρακτή
ρας, ώς καί τά τοϋ σώματος μέλη καί αί πλατεϊαι της έσθήτος πτυχαίί 
"Οπου υπάρχει άνάγκη έξοχικών τοποθεσιών χρησιμεύει αύτώ ώς πρότυ
πον ή τής 'Ρώμης έξοχή συν τοΐς έρειπίοις αύτής. Δυστυχώς δλίγας τινάς 
μόνον τφ φίλφ άναγνώστη τοιαύτας εικόνας δυνάμεθα νά καταλέξωμέν* 
την Παναγίαν έκ τοϋ οίκου νΑλβα (Ιν Πετρουπόλει), την τοϋ Άλδοβραν- 
δίνη (έι^ίονδίνφ), τήν τοϋ Λορέτου. Έν τή τελευταίφ ή Μαρία ύπεγεί- 
ρει τδν πέπλον άπδ τοϋ κοιμωμένου παιδιού ϊνα δείξη αύτδ τφ μικρφ 
’Ιωάννη. Καί έν τή μετά, τοϋ διαδήματος Παναγίμ, (έν Δούβρφ) δμοία τι{ 
παρίσταται θέσις" τδ παιδίον έξύπνησε, καί η μήτηρ άποσύρει την καλύ- 
πτραν. Τήν θαυμαστοτέραν δρΧσιν συν τή μεγίστη άπλότη τι παρουσιάζει 
ή Παναγία della sedia (παρά τοΐς Πίττη). Ούδείς καλλιτέχνης ήδύνατο 
λαμπρότερον νά άπαθανατίση έν εΐκόνι, τήν εύδαιμονεστέραν μητρικήν εύ- 
φροσύνην, ώς έ'πραξεν αύτδ ένταϋθα δ 'Ραφαήλ. ’Αλλά καί τά χρώματα 

εινε άπαραμίλλως ώραΐα, ή σκιά τοσοΰτον τεχνική, ώστε τά πρόσωπα 
φαίνονται οίονεί άποκεχωρισμέ α άπδ τής είκόνος, δίκην αναγλύφων. 
’Έπειτα παοήχθησαν δύο μεγάλαι τής Παναγίας εικόνες πρδς κόσμον τοϋ 
ίεροϋ βήματος' ή Παναγία τοϋ Φουλίγνου (έν Βατικανφ) καί ή του del 
Pecce (έν Μαδρίτη). ’Άλλη θαυμάσιου κάλλους είκών είνε ή κατά τδ 1513 

f

ί

διώ τήν Βολωνίαν ζωγραφηθεΐσά τής άγιας Καικιλίας, ύπδ άγιων περιστοι- 
ζομένης, έν αΐς πάνυ έπιτυχώς έξεικόνισε τήν νίκην τής ουρανίου κατά τής 
επιγείου μουσικής. "Οπως έν τη μεγάλη ένταϋθα εΐκόνι τδ βλέμμα τοϋ 
θεατοϋ διατρέχει έκτάσεις μεγάλας, ούτω καί έν τή μικρφ, έν τή περί τής 
δευτέρας παρουσίας οπτασία τοϋΊεξεκιήλ (παρά τοϊς Πίττη). Ένταΰθα προ
φανώς δ 'Ραφαήλ ένεπνεύσθη ύπδ τών προφητικών μορφών τών έν τφ Σιξ- 

τινίφ ναϋδρίφ τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου.
Κατά τά τελευταία έξ έ'τη τοϋ βίου τοϋ 'Ραφαήλ αί εικόνες τών Πα

ναγιών τοϋ 'Ραφαήλ καί πάλιν μετεβλήθησαν ούσιωδώς, καταστάσαι ώί 
έπί τδ πλεΐστον μεγάλα συμπλέγματα, εις ά προστίθενται περί τήν άγίαν 
οικογένειαν καί ή ’Ελισάβετ καί δ'Ιωάννης ώς εί’ς τινα ίεράν καί οίκείαν 

συνδιάλεξιν* ούτως έν ταϊς είκόσι τής ύπό τήν δρϋν Παναγίας καί τής μετά 
Τοί5/ιαμχαρ/εου (άμφότεραι έν Μαδρίτη). Κατ’ έξοχήν λαμπρώς παρεστάθη 
ή οικογενειακή ευτυχία έν τφ εΐκόνι, ήν δ 'Ραφαήλ έζωγράφησε περί τά 
1518 διά τδν Φραγκίσκον Α'τής Γαλλίας (έν Αούβρφ), έν η άγγελος ραί
νει τήν Παναγίαν δι’ άνθέων. Μεταξύ δμως πασών τών κατά τήν έποχήν 
ταύτην παραχθεισών εικόνων τής Παναγίας ύπερέχει δ μαργαρίτης τής 
έν Δρέσδη Πινακοθήκης, ή Σιξτίνα, θαϋμα τής χριστιανικής τέχνης. 
*Η Μαρία μετά τοϋ παιδός, ύπέρ τά νέφη αίωρουμένη, είνε έξ δλοκλήρου 
άπεσπασμένη τών γη'ί'νων καί οί πρδς τιμήν δέ αύτής περϊίστάμενοι άγιοι 
Σίξτος καί Βαρβάρα συμπεριελήφθησαν έν τφ ούρανίφ τούτφ μαγευτικφ 
χορφ.Έίνε δέ ή μόνη είκών, ή'τις κατεσκευάσθη ύπδ τοϋ 'Ραφαήλ άνευ 
προηγουμένης μελέτης καί σχεδιογραφήσεως* αΐ ούράνιαι μορφαί έρρίφθη- 
σαν έπί τοϋ ύφάσματος οιονεί άντανάκλασις τής φαντασίας τοϋ 'Ραφαήλ. 
Άνερριχήθη εις τήν άκροτάτην κορυφήν, εις ή'ν ποτέ ή τέχνη ήδύνατο νά 

άρθή.
Νΰν θέλομεν άναγράψει τήν εις πρόσωπα πλουσίαν σταυροφορίαν (έν Μα

δρίτη) καί τδν αρραβώνα τής Μαρίας (έν Βατικανφ). Ό 'Ραφαήλ εύρε πολ- 
λήν ευκαιρίαν έν 'Ρώμη ϊνκ εΐκονίση πρόσωπα' καί εις τοϋτο δέ τδ στάδιον 

έ'χομεν νά καταλέξωμέν άριστουργήματα, ώς τήν εικόνα τοϋ Πάπα Ιουλίου 
Β' καί τήν τοϋ Λέοντας Γ, τών προστατών αύτοΰ, εΐτα τήν τοϋ νέου βιο- 
λιστοΰ (έν Σκιάρρφ έν'Ρώμη), τήν τοϋ καρδιναλίου Βιβιένα, Ίγγιράμη, 
Καστιγλιόνη. ’Έξοχος δ’ είκών γυναικδς δεικνύει ήμΐν τά χαρακτηριστικά 

τής διά τδ κάλλος αύτής περίφημου Ιωάννης τής Άρραγονίαι.
"Οτε ένησχολεΐτο δ 'Ραφαήλ, ώς άρχιτέκτων, εις τήν οικοδομήν τοϋ 

άγίου Πέτρου, εις τήν κατασκευήν τοϋ ύπέρ τήν άγίαν Τράπεζαν θόλου τοϋ 
ναΐσκου Κίγη έν S. Maria del Popolo καί πολλών άλλων μεγάλων καί έξο- 

χικών έπαύλεων, συγχρόνως έσχεδιογράφει έντολή τοϋ Πάπα κατά τδ 
1515 καί 1516 ένδεκα πίνακας έπί ταπήτων διά τδ σιξτίνιον ναύδριον. 

Οί τάπητες ουτοι ύφάνθησαν έν Φλανδρί 

- ■ ■■■
X / 5 /ιί<χ· ευρίσκετε έν
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δεύτερον έν Βερολίνω* τά θαυμάσια έπί ναστόχαρτου ύποδείγμα-τα, ύπο' 
τ.οΰ'Ροΰβενς έν Βρυζέλλαις άνακαλυφθέντα, περιήλθον εις την Αγγλίαν 
καί φυλάσσονται έν τφ South-Kensington μουσείφ., Ό δυνάμενος νά εκτί
μηση τοιαΰτα έργα, στερούμενα χρώματος, έχει νά θαυμάση τον τέλειον 
κλασικόν ρυθμόν αύτών. Αί ύποθέσεις είσίν ειλημμέναι έκ τής άγιας Γρα

φής ·: Ή διά θαύματος άΛιεΐα, ή τω Πέτρω παράδοσις τα>ν κ.ίειδών, ή θε-, 
ραπεΐα τοϋ χωΛοϋ, ό θάνατος τοΰ ' Λυ αν ίου, ή επιστροφή τοϋ ΠαύΛου, δ 
Παϋ.Ιος εν τή φυ-Ιακή, ή εν Λύστρα θυσία, τό εν 'Λθήναις κήρυγμα, ή Λι- 

θοβόΛησις τοϋ Στεφάνου καί ό άρραθών τής Μαρίας.
Τό κύκνειον $σμα τής τέχνης τού 'Ραφαήλ ήν ή Μεταμόρφωσες, η έκ-. 

λαμψις έπί τοϋ Θαβώρ. Κάτω παρά τούς πρόποδας τοϋ δρους ή ,άνθρωπίνη 

έλεεινότης, άνω είς την κορυφήν ή λαμπρότης. Θά ήτο δ’ άλυτος άντίθε- 
σ,ις άν μη η κλείς τοΰ αινίγματος τής ζωής έ'κειτο έν τοϊς λόγοις τοΰ Πέ
τρου* «Κύριε καλόν έστιν ημάς ώδε είναι!» Ό καλλιτέχνης δεν ήδυνήθη 
νά συμπλήρωσή την εικόνα. Καταβεβλημένος ύπο των ημερησίων έργασιών 
ήσθένησε τώ 1520 και άπέθανε τή 6 ’Απριλίου τοΰ αύτοϋ έτους, ήμέριη 
τής μεγάλης Παρασκευής έν τη άκμή τή; ηλικίας αύτοϋ. Ό Πάπας συν 
άπάση τη' 'Ρώμη έπένθησε τον νεκρόν. Κατά την επιθυμίαν αυτού ένετά- 
φιάσθη έν τφ Πανθέω, ένθα καί η δι’αύτον προορισμένη καί προ αύτοϋ 
άποθζνοΰσα μνηστή άνεπαύετο.

Παρηκολουθήσαμεν οίονεί ιπτάμενοι την γιγαντιαίαν πορείαν τής τεχνι
κής αύτοϋ άναπτύζεως καί διά το στενόν τοΰ χώρου καί διότι σκοπός ημών 
ήτο νά προτρέψωμεν τούς φίλους τής καλλιτεχνίας είς βαθυτέραν μελέτην 
της θαυμαστής ταύτης ζωής καί ένεργείας. Τόν μη άσμενίζοντα δέ εΐς,έπι- 
στημονικάς έρεύνας καί άρκούμενον μόνοις τοϊς άποτελέσμασι τούτων, παρα-: 

. πέμπομεν είς τό σύγγραμμα τοΰ W. Liibkes : Βίος και έργα τοΰ 'Ραφαήλ.
.. Καταπαύομεν μ.ετά τών λόγων τοΰ boihe, λακωνικώς μέν, άλλ’ έπι
τυχώς είπόντος περί τοΰ 'Ραφαήλ : Έζετέλεσε παν ό,τι άνθρωπος θά έπε? 
θμμει νά πράζη.

(Έκ τοΟ Vom Pels zutn Meer ύπό J. G. Wessely).

Ιωακείμ ΒαλΟβάνης

ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(Άνεκοινώθη κατά τήν συνεδρίαν τής 18 Μαρτίου 

τοϋ Φυσιογνωστικοϋ τμήματος.

’Επειδή η έν Βερολίνω ’Ακαδημία τών έπιστημών εύμενώς έδημοσίευ- 

σεν έναγχος έν τοϊς πρακτικοΐς αύτήςέμήν έκθέσιν περί φυτολογικής έζε- 
τάσεως τής Θεσσαλίας, διά ταϋτα λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναγνώσω αύ
τήν ήδη έζελληνισθεϊσαν ενώπιον τοΰ έντιμου τούτου τμήματος τοϋ Συλ
λόγου. Καί δή άρχομαι τοΰ λόγου.

Ή Θεσσαλία μέχρι τοΰδε ύπο βοτανικήν έποψιν ήτο σχεδόν άγνωστος 
καί μόνον τόν "Ολυμπον έπεσκέφθησαν καί έζήτασαν δπωσοΰν άκριβώς 
δ Aucher-Eloy έν έτει 1836, δ Heldreich έν έτει 1851 καί δ Όρφανίδης 
έν έτει 1857. Περί πάντων τών λοιπών μερών τής Θεσσαλίας, οιον τής 
Θεσσαλικής πεδιάδος, τής παραλίας ζώνης, τών δοέων Πηλίου, "Οασης καί 
ΐίίνδού αί φυτολογικαί ημών γνώσεις είσαν λίαν έλλειπεΐς.Ουτε δ Sibthorp,’ 
ούτε άλλος τών μεταγενεστέρων βοτανικών έπεσκέφθησαν τήν Θεσσαλίαν* 
διό έν τοϊς μεγάλοίς περιγραφικόϊς συγγράμμασι καί χλωρίσιν, ώς έν τφ 
Προδρόμφ τοϋ Δεκανδώλ (De Candolle Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis), τή ’Ανατολική χλωρίδι τοΰ Boissier (Flora Orientalis) καί τή 
Εύρωπαϊκή χλωρίδι τοϋ Nyman (Conspectus Florae Enropaeae) εύρίσκει 
τις τήν Θεσσαλίαν, έξαίρουμένου βμως τοΰ Όλύμπου, δεκάκις μόλις μνη- 
μονευθεϊσαν. 'Ητό λοιπόν λίαν εύκταϊον νά πληρωθή τό έν τή Ελληνική 
χλω ρίδι κενόν τοΰτο καί έπί τούτω έπεχείρησα έν τφ θέρει τοΰ παρελθόν
τος έτους βοτανικήν εκδρομήν είς Θεσσαλίαν, όπως έξετάσω κατά δίμη- 
νον έκεϊ διαμονήν ίδί^ρ τά περίχωρα τοΰ Βώλου, τό ορος Πήλιον, τήν Θέσ- 
σαλικήν πεδιάδα μέχρι Ααρίσσης, τήν κοιλάδα τής Άγυιάς, τό δρος "Οσ- 
σαν καί τά Θεσσαλικά Τέμπη.

ΤΗτο έξ άρχής επόμενον δτι ή χλωρίς τής Θεσσαλίας ήθελε παρουσιάση 
μεγίστην δμοιότητα πρός τήν τών δμόρων χωρών, δηλαδή προς τήν τής 
μεσημβρινής Μακεδονίας πρός βορράν καί τήν τής Φθιώτιδος καί Εύρυτατ 
νίας πρός νότόν, καί τοΰτο άπεδείχθη καθόλου ύπο τής άκριβεστέρας έπι- 
σκοπήσέως. ’Εν τούτοις εδρον εί'δη τινά φυτών δλως νέα καί πάλιν άλλα 
τινά γνωστά μέν, αλλά πρωτοφανή έν τή 'Ελληνική χλωρίδι, περί ών γε- 
νήσέται λόγος έν οίκέίώ τόπιρ*
• Τό Πή.Ιιον δρός, διαφερόντως διακρίνεται διά τό πολυάριθμον τών πη
γών καί τό ύλώδες τής βλαστήσεως αύτοϋ καί ώς έκ τούτου ή χλωρίς
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αύτοΰ πλουσία καί πολυποίκιλος. ’Ήδη και έν τγ άρχαιότητι έκλείζετο 
έπί μεγάλη εύκαοπίφ καί φυτών άφθονίγ, όπως ίδίως έξάγομεν έκ "λίχν 
ένδιαφερούσης περιγραφές αύτοΰ έν άποσπάσμασι τοϋ Δικαιάρχου, δπου 
άναγινώσκομεν τάδε*

«"Οτι τδ καλούμενου Πήλιον όρος μέγα τ’ έστί και ύλώδες, δένδρα έχον 
τοσαϋτα καρποφόρα, δσα και τάς τών γεωργουμένων συμβαίνει χώρας. 
Τοϋ δ’ ορούς ή μεγίστη και λασιωτάτη ρίζα τές πόλεως κατά μέν 
πλοϋν ζ' άπέχει στάδια, πεζέ δέ κ'. Πάν δ’ έστί τδ δ’ρος μαλακόν, 

γεώλοφόν τε και πάμφορον' ύλης δ’ έν αύτφ παν φύεται γένος' πλείστων 
δ’ όξύην έ'χει και ελατήν, σφένδαμ.νόν τε καί ζυγίαν, έτι δέ κυπάρισσον 
καί κέδρον’ έστι δ’ έν αύτφ καί άνθη, τά τε άγρια καλούμενα λειριά 
καί λυχνίδες. Γίνεται δ’έν αύτφ καί βοτάνη κτλ.»'.

Καί δ Θεόφραστος μνημονεύει έν τισι χωρίοις τέ; περί φυτών ιστορίας 

αύτοδ τδ Πήλιον, δνομάζων μάλιστα αύτδ φαρμακωδέστατον (IX, 15, 4. 
«Τών δέ περί την 'Ελλάδα τόπων φαρμακωδέστατον τότε Πηλιον τδ έν 
θετταλίφ καί τδ Τελέθριον τδ έν Εύβοί^ καί δ Παρνασσός έ'τι δέ καί ή 
’Αρκαδία καί ή Λακωνία»).

Άνυψοΰται τδ όρος τούτο μέτρα 1618 υπέρ την θάλασσαν και κατά, 
μέν τδ άνκτολικδν παράλιον εύδοκιμοϋσιν αί λεμονοπορτοκαλέαι καί εις 

άμφότερα τά πέρατα αύτοϋ μέχρις ύψους 1000 μέτρων ή ελαία. ’Εν τη 
ζώνη ταύτρ κεϊνται τά έκ του άριθμοϋ αυτών κληθέντα «Εί'κοσι τέσσαρα 
χωρία», ών τά πλεϊστα έπίσημοι κωμοπόλεις, έν μέσφ πυκνοϋ δάσους 

έπωροφόρων δένδρων, ιδίως έκ μη.Ιεων, κερασιών, δαμασκινε&ν, καρύων 
καί Λεπτοκαρυών συνισταμένου. Συχνότατη δέ εϊνε καί η καστανέα, άπο- 
τελοϋσα πολλάκις μικρά δάση. Άπδ τοϋ ύψους τών 1000 μέτρων μέχρι 

τών κορυφών, τδ όρος καλύπτεται κατά μέγα μέρος ύπδ όζυων, δυστυχώς 
όμως ούτοι ύπάρχουσιν ώς έπί τδ πλεΐστον μόνον έν άναστήματι δργυιαίων 
μόλις θάμνων καί σπανίως δενδρώδεις έν μεγαλητέριρ έκτάσει. Ή κατα
στροφή τών δασών ήτο καί ένταΰθα, ώς καί πανταχοϋ τές Ελλάδος άνυ- 
περνίκητος.συμφορά" έντεϋθεν ή άποψίλωσις τών δρέων η άείποτε αύξανο- 
μένη γιγαντιαίοις βήμασι. Συχνά καί πολλάκις φύεται δενδρώδης ή εις 
τά μεσημβρινά μέρη τές Ελλάδος σπανία, προσαρκτίως όμως τοϋ Όλύμ- 

που καί έν Μακεδονία κοινοτάτη ΚήΛαστρος (Ilex Aquifolium, κοινώς άρκου- 
δοπούρναρος). Διά τδ εύθαλές δμως καί τδ . μέγεθος διαπρέπει κατ’έξοχήν 

ή ΠΛάτανος πανταχοϋ πλήθουσα ένθα ρέει ύδωρ. Πλάτανοί τινες έν τοϊς 
χωρίοις συνήθως έπισκιάζουσαι τάς κρήνας τών αγορών έλαβον μετ’ άνα- 
λόγου ηλικίας διαστάσεις άληθώς κολοσσιαίας, ώς δεν ενθυμούμαι άλλα- 
χοϋ τοιαύτας ποτέ νά ΐ'δω. ’ίδίως έν τη κωμοπόλει Ζαγορά έπί τη άνατο-

1 Παράβαλε Geographi Graici minores, ed. C. Mtliier, Paris, Didot, 1855, p. 106 (Di- 

caearchi, ut fertur, potius vero Athenaai descriptions Graeciaa fragments tria).
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Αικη πλευρά του Πηλίου .ύπάρχουσι μεγαλοπρεπέστατα άθροίςματα τριού* 
των γιγαντιαίων πλατάνων, καί τδ στέλεχος μιάς τοιαυτης μετρηθέν ύπ’ 
έμοϋ εις ύψος ημίσεως μέτρου άνω της έπιφανείας τοϋ εδάφους έχει περι
φέρειαν δώδεκα μέτρων, ενώ δ κορμός τές πολυθαυμάστου έν Κηφισσίρρ 
τές ’Αττικές πλατάνου, μετρηθείς παρά την επιφάνειαν τοϋ έδάφους έχει 
■περιφέρειαν μόνον μ. 9,75.

Τά κμριώτερα"προϊόντα καί συγχρόνως τά σπουδαιότατα εί'δη εξαγω

γές τοϋ Πηλίου είνε τδ έλαιον, τά μήλα, τά λεπτοκάρυα καί τά γεώμηλα. 
Οί μέγιστοι ελαιώνες, δ κύριος πλούτος τές χώρας, εϊνε εις την δυτικήν 
πλευράν τοϋ όρους. Αι μηλέαι άνηκουσαι εις την ολίγον έξημερωθεϊσαν ο£ΰ- 

καρπον καλουμένην ποικιλίαν της άγριας μηλέας φέρουσι καρπούς μικρούς 
μέν, άλλ’ έχοντας εύάρεστον γλυκεΐαν γεΰσιν, ο'ίτινες γνωστοί ύπδ τδ 

ύνομα φιρίκια είνε περιζήτητοι καί μεταφέρονται εις μεγάλα ποσά μάλι
στα εις ’Αθήνας καί Κωνσταντινούπολιν. Ή γονιμότης τών δένδρων τού
των ε?νε δλως έκτακτος καί οτε κατά τδ τέλος τοϋ θέρους έβλεπον αύτά, 
κατάμεστα μέχρι θραύσεως τών κλάδων δι’ ήμιερυθρών καί ωχρών μήλων 
έτερτξόμην έπί τφ τερπνφ θεάματι. Τά γεώμηλα δέ εύδοκιμοϋσι κάλλι- 
στα καί μετ’έπιμελείας καί κόπου καλλιεργούνται μέχρι τές ύψίστης ζώ
νης τοϋ όρους·, εϊνε,τά κάλλιστα έν ’Ανατολή καί επίσης μεταφέρονται 
εις τάς διαφόρους πόλεις τές Ελλάδος καί Τουρκίας. Καί οίνον ερυθρόν ά- 
ρίστης ποιότητος παράγει τδ Πήλιον, άλλ’εις μικράν μόνον ποσότητα.'Γην 
καστανέαν δέν έγκεντρίζουσι και τούτου ένεκα οί καρποί αύτές ε?νε μικροί 
καί εύτελοϋς ποιότητος. Τοϋ δένδρου τούτου χρησιμεύει μάλλον τδ ξύλου 
έξ ου,σκληρού καί άσαποΰς όντως, κατασκευάζονται ιδίως δοκοί, δόγαι καί 
βυτοστέφανοι.

'Ως πρδς δέ τήν αύτοφυέ βλάστησιν τοϋ Πηλίου, αύτη φέρει τδν χαρα-r 
κτέρα τές Ελληνικές δρεινές χλωρίδος έν γένει, ιδίως τές χλωρίδος της 
εν Εύβοίοε, ούχί άνευ σχέσεών τινων πρδς τήν τοϋ δυτικού μέρους τές Κρή

της. Χαρακτηριστικά είνε ιδίως ή πληθύς τές κοινές πτέριδος (Pteris 
aquiline) στιβαδδν φυομένης ύπδ τές άκροθαλασσίας μέχρι τών ύψηλών κο
ρυφών, ώς καί έπί τές ”Οσσης, τοϋ Όλύμπου καί έν Εύβοίη.Έκτδς τούτου 
επί ταϊς κρήναις καί τοϊς ρύαξι φύονται άρκούντως συχνά διάφορα εί'δη 
πτερίδων καί βρύων,θέαμα σπανιώτατον άλλως έπί τών 'Ελληνικών όρέων. 
Μεταξύ τών βρύων καί συμπεπλεγμένον μετ’ αυτών εΰρον ού σπανίως τδ 
κομψόν καί λεπτοφυές φυτδν εκείνο, δπερ ύπδ τοϋ Αινναίου άφιερώθη εις 
τον Sibthorp, τδν Πατριάρχην ούτως είπεϊν της νεωτέρας 'Ελληνικές φυτο
λογίας. 'Η Sibthorpia Africana αύτη καί τδ πτεροειδές Blechnum Spicant L. 
ησαν τά φυτά τά άναμνήσαντά με τήν δυτικήν Κρήτην, δπου ύπδ τήν 
σκιάν τών εύκρήνων καστανώνων τών Έννεαχωρίων φύονται μετά τές Άνα- 
γαλλίδος τής ΑεΛτοτάτης (Anagallis tenella L.), τές Όσμουνδης τές βασι-
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ύδικές (Osrtiunda regalis L.) καί τοϋ Ααθύρου του νέυρολόβου (LathyrUs 
neurolobus Boiss. etHeldr.). Εις την ζώνην τών δασών ευρον μεταξύ τές 
κοινής πτέριδος ώραιότατον 5—6 ποδών ύ'ψος έ'χον είδος έλελισφάκρυ, 

οπερ πιθανώς άποτελεϊ νέον είδος (Salvia Eichleriana Heldr. Mss.). Ευρού 
επίσης αύτόθι και νέα τινά εί'δη βρύων. Τδ δέ μάλλον άξιοσημείωτον εύ

ρημα μου επι τοΰ Πηνίου έτο το της Σ ιφονοοτεγίας τής Σνριακής (Sipho- 
nostegia Syriaca Bois. et Reut.), διότι τδ κύριον κέντρον τές γεωγραφικές 
διανομές τοϋ έκ τές τάξεως τών Προσωπιδανθών γένους Σιφονοστέγιά 

κεΐται έν τη άνατολικη Άσίρι και τδ είδος, οπερ εκτείνεται περισσό
τερον πρδς δυσμάς εΐνε η Σιφονοστέγιά η Συριακη, ητις όμως μέχρι τοϋδέ 

ητο γνωστή μόνον εκ Συρίας καί Κιλικίας διά τών άνακαλύψεων τοΰ 
Kotschy, Boissier καί Balansa, Τδ άξιοπερίέργον τοϋτο φυτδν άποτελεϊ 
τύπον νέον καί δλως έτερογενέ έν τη Εύρωπαικέ χ^ωρίδι. Φύεται 
δ’ άφθόνως εις την άνατολικην πλευράν κατά τά χθαμαλά μέοη τοΰ 

I ΠήλιΟυ επι ευήλιων λόφων μεταξύ τές δενδρώδους έρείκης. Εδρον δέ άύτδ
καί κατά ’Ιούλιον είσέτι άνθοΰν. ’Εκτός τών ηδη μνημονευθέντων δένδρων 
καί άλλων φυτών καταλέγω ώς ιδίως χαρακτηριστικά τές χλωρίδος τοΰ 
Πηλίού τά έξές εί'δη. Aubrie'tia gracilis Sprun., Berteroa incana (L.\ Car- 

damine acris Griseb. (φυτδν τές Μακεδονίας, γνωστόν και έκ τοϋ Δίρφυος 
j τές Εύβοιας), Βερβερίς η Κρητικη (Berberis Cretica, θάμνος κοινότατος, ώς

έίς πάντα τά ό'ρη τές Ελλάδος), Dianthus viscidus Bory et Ghaub., Silene 

multicaulis Guss·, Hypericum Olympicum L., Geranium striatum L., Cyti- 
'! Sus Austriacus L., Medicago falcata L., Galega officinalis L. (άφθόνως),

Bubus tomentosus Borkh., Potentilla birta L., Agrimonia Eupatoria L., Myr- 
tus communis L., Epilobium spicatum Lam. (άφθόνως καί λαμ-πρώς κοσμί- 
σον διά τών ώραίων ερυθρών άνθέων του την ύλώδη ζώνην), Epil. lanceo- 

latum Seb. et Maur., Gircaea lutetiana L. (καί έπί τές ’Όσσης), Eryngium 

•Γ amethystinum L. β. tenuifolium Boiss. (έν άφθονία), Bupleurum semidia-
I?; . phanum Boiss., Sison AmomUm L. (καί επί τές ’Όσσης), Asperula Aparine
ί ' MB., Scabiosa UcraniCa L , Achillea graridifolia Friv., Acb. compacts W·,

, Achillea nov. spec., Artemisia campestris L., Centaurea Macedonia Heldr.,
Gent. Pella DC., C, Salonitana Vis., Cirsium Candelabrum Griseb. (έν άφθο- 

1J 1 vi^c καί έπί τές Όσσης), Cirs. Siculum Spreng’, Cirs. odontolepis Boiss.,
Chamaepeuce Afra DC., Hieraciurti macranthum Ten., Hier. bracteolatum
Sibth., Campanula Leutweinii Heldr. (εύρέθη κατά πρώτον ύπδ Leutwcin 

! j έν Εύβοια, συχνότέρον δέ φύεται παρά τές ’Όσσης), Camp. Ttachelium L.

' β· Orientalis Boiss., Erica arborea L. (άφθόνως), Primula acaulis Jacq. (έν
πληθγ), Lysimachia punctata Jacq., Ilex Aquifolium L., CusCuta leuco- 
Sphaera Boiss. et Heldr., Verbascum mallophorum Boiss. et Heldr., Verb, 

epixanthinum Boiss. et Heldr,* Digitalis grandiflora All,, Big. laevigata WK.
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Lini>ria Macedonica Griseb., Odontites unkii Heldr. et Sart. (και επι του 
Παρνασσού), Origanum hirtum Vogel, Sideritis Scardica Grisb., Stachys Ger- 

manica L. β. penicillata Heldr., Phiomis Sarnia L., Euphorbia oblongata 
Grisb., Euph. Myrsinites J.., Alnus glutinosa (L.), Juniperus Oxyfedrus L., 
Cyperus flavescens L.·, Gyp. fuscus L., Trisetum flavescens (L.), Sorghum 
Halepense (L.) (έν άφθονίιη καί χρήσιμον ώς τροφή ζώων ύπδ της κοινές 
Ονομασίας Άγούλαρο), Fontinalis Heldreichii Mull, (νεον είδος), Hypnum 

irriguum Brid., Brachylhecium rivulare Br. et Schimp., Marchantia poly- 

morpha L. κτλ. '
Φυτολογικώς έττον ένδιαφερον ώς μονοτονωτερον και αυχμηρότερου 

ένεκα τών ώλιγωτέρων έν τη ύψηλη ζώνη πηγών, ευρον το ορος της Οσ- 

<της, τά νΰν Κισσάβου. ’Εν τούτοις κατ’ έξοχην εις την ανατολικήν πλευ
ράν τές ’Όσσης τά δάση έ'χουσι μεγαλητέραν έ'κτασιν και διατηρούνται 

κάλλιον η έπί τοϋ Πηλίου. Ή καταστροφή αύτών δέν έπροχώρησε κατ’ ί'σον 
βαθμόν" διότι έ Όσσα εΐνε μάλλον απρόσιτος καί αγριωτέρας φύσεως καί 

όλιγώτερον κατφκημένη. Έν τούτοις και ενταύθα όυστυχώς εκμεταλ
λεύονται καί κατκστρέφονται άνηλεώς καί άνευ δασονομικοϋ κανονος υπο 
άνθρακέων τά λαμπρά ταϋτα δάση, καί δπερ τδ χείριστον έκλεγονται 
πρδς τδν σκοπόν τούτον τά νεαρά δένδρα, τά πρδς ύλοτομίαν ευχερεστερα. 
‘Η δυτική πλευρά τές ’Όσσης εΐνε έττον ύλώδης, εί και ένταϋθα εδρον 
ώραϊα σύδενδρα μέρη ύπδ όξυών καί δενδροειδών πρίνων (Quercus coccifera 
var. Calliprinos Webb.) καλυπτόμενα. Τδ ώραιότατον όμως δάσος, οπερ 
ενεκα της πυζ.νότητος καί τές άρχεγόνου καταστάσεως αύτοΰ δυναται νά 
παρκβληθέ πρδς παρθένον δάσος, κατέχει την μεταξύ τών βορειοανατο
λικών ύπωρειών κειμένου όρμου Τζάγεσι καί τοΰ χωρίου Καρίτζα άνατο- 

λικην πλευράν της ’Όσσης έκτεινόμενον υψηλά έπ’ αύτές καί άνέκον εις 
την αρχαίκν μονήν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, γοαφικώτατα έν μεσφ αύτοΰ 
κειμένην. Συνίσταται κυρίως, όπως κατά τδ μάλλον καί έττον πάντα τα' 
έπί τών άνατολικών πλευρών τές “Οσσης δάση έκ καστανεών, όξυών, 
πλατάνων, κληθοων (Alnus glutinosa L.), δρυών (τοΰ εί'δους Quercus con- 

ferta Kit.), άριών (Querc. Ilex L?, μελιών (Fraxinus excelsior L ), βουμελιών 
(Frax. Ornus L.), σφενδάμνων (Acer campestre L.), άγριομηλεών (Pirus Hia
tus L.), άχράδων (Pirus amygdaliformis Vill.), ούών (Sorbus domestica L.), 
κερκίδων (Cercis Siliquastrum L.) και δύο ειδών φιλυρών, τές κοινές (Tilia 
intermedia DC.) καί της άργυροφύλλου (Τ. argentea Desf.). Τές τελευταίας 
ταύτης ύπάρχουσιν ιδίως μεγάλα καί ώραϊα δένδρα πλησίον τές ρηθεισης 

μονές τοϋ 'Αγίου Δημητρίου. Τάς ξηράς υπώρειας τές ’Όσσης καλυπτούσι 
πυκνοί θαμνώνες έκ Παλιούρων (Paliurus aculeatus Lam.), Τερμίνθων (Pista- 
cia Terebinthus L·), Κοκκυγεών (Rhus Cotinus L., κοινώς χρυσόξυλον), Α

σπαλάθων (Calycotome villosa Vahl.), Σπάρτων (Spartium junceum L.), Kpa-
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νειών (Coraus mas L.\ Κομάρών (Arbutus UnedoL.), Έρεικών δενδροειδών 
(Erica arborea L·.), Έρεικών σπονδυλανθών (E. verticillata Forsk..), Κότινων 

(Olea Europiea var. Oleaster DC.), Όσυρίδων (Osyris alba L.), Χαμαιπρίνων 
(Quercus toccifera L,), Όξυκέδρων (Juniperus Oxycedrus L.) κτλ.Ή Κρανεία 
φύεται τόσον άφθονως έπί της Όσσης, ώστε οί καρποί αύτ^ς άποφέρουσι 
μικρόν τι εισόδημα εις τούς ενδεείς τών χωρικών. Αί γυναίκες συλλέ- 

γουσι τά ώριμα κράνα και τά μεταφέρουσι προς πώλησιν εις τάς άγοράς 
τών Άμπελακίων, της Άγυιάς καί τνίς Ααρίσσης. Έκτος της κοινής έρυ- 
θροκάρπου ποικιλίας τη; κρανείας υπάρχει ενταύθα καί έτέρα εχουσα καρ
πόν μελίχρουν μικρότερόν τι, ητις μοί ητο άγνωστος. Καί οί καρποί τίς 
επί τη; ’Όσσης έν τοιαυττ) δαψιλε.ίγ φυόμενης. κομάρου συλλέγονται ύπό 

τών χωρικών, ϊνα χρησιμευωσι προς παρασκευήν άξιολόγου οινοπνεύματος 
(ρακίου), ου η χρησις ενταύθα είναι γενική. 'Η ωφέλιμος αύτη χρησις τών 

καρπών της κομάρου είναι σχεδόν άγνωστος έν τγ λοιπή Έλλάδι. Ή καλ
λιέργεια του εδάφους επί της ’Όσσης είνε λίαν περιορισμένη, διότι οί κά
τοικοι τών ολίγων χωρίων είναι ως τό πλεϊστον άνθρακεΐς, ποιμένες καί 
θαλασσινοί. Τά μόνα προϊόντα είνε αραβόσιτος, γεώμηλα, ολίγος οίνος καί 
έ'λαιον,. >

Φυτά χαρακτηρίζοντα την χλωρίδα της ’Όσσης δύναμαι, πλην τών 
ηδη μνημονευθέντων δένδρων καί θάμνων καί τινων ειδών, άτινα ηδη 
εσημ.ειωσα μ.εταξύ τών φυτών του Πηλίου, να καταλέξω υιόνον τά έξης. 
Delphinium lialteratum Sibih,, Lunaria biennis Mnch., Malachium aquaticum 
L., Herniaria incana Lam., Evonymus Europseus L., Scabiosa tenuis Sprun., 
Inula Britanica L., Heliotropium suaveolens MB., Solanum Dulcamara L., 
Physalis Alkekengi L., Linaria Sibthorpiana β. Parnassica Boiss. et Heldr., 
Asphodehne Liburnica Scop. κτλ.

Ίδιω; χαρακτηρίζουσα την χλωρίδα τοΰ τε Πηλείου καί της Όσσης είνε: 

η παντελής έλλειψις τών ελαφοειδών κωνοφόρων, ένφ η Παραλία Πενκη 
(Pinus Halepensis Mill.) έν Εύβοίγ καί τ·ρ μεσημβρινή Έλλάδι πάσγ, εξαι

ρούμενων μόνον τών πλείστων νήσων, είνε τό κοινότατον δένδρον επί τών 

υπωρειών καί τών παραλειών, ή δε Έ.Ιάτη (Abies Apollinis Link.) συχνά 
αναμεμιγμενη μετά της ΊδαΙας Πεύκης (Pinus Laricio Poir., κοινώς μο- 
σχοελατος) άποτελοϋσιν εις τά πλεΐστα ύψηλά όρη, ως εις την Οΐ'την, 
Παρνασσόν, Κανδυλην καί Δ.ίρφυν τ·ης Εύβοιας, τά ό'ρη της Πελοπόννησου 
κτλ., εις ύψος 2500 η 3000 μέχρι 5000 μέτρων έκτεταμένην ύλώδη ζώνην. 
Τα δυο τελευταίως ονομασθεντα είδη κωνοφόρων δένδρων, παρουσιάζονται 

το πρώτον πάλιν επί του Όλυμπου, όπου σχηματίζουσιν εναλλάξ μετά 
ύξυών εκτεταμένη όαση. Έπί τοΰ Όλυμπου εύρον καί άλλο είδος πεύκης, 

την .Ιευκόδερμον (Pinus leucodermis Ant., η Ρ. Heldreichii Christ) καί κατά 
τόν Nyman όευτερεΰέν είδος; τίίς Αυστριακή; πεύκης της μελαίνης, 
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(Ρ. nigricans Host.), ητις ενταύθα φθάνει εις τον μεσημβρινόν όρον τ^ς 
γεωγραφικής έκτάσεως αυτής .Είνε δέ άςιοσημειωτον ότι ο Δικαιαρχος εν 
τη προειρημένη περιγραφή τοΰ Πηλίου ρ.έτα,υ τών αυτόθι φυόμενων δεν- 
δόων'μετά της δξύης, τοΰ σφενδάμνο.υ, της ζυγίας, της κυπαρίσσου καί 

της κέδρου καταλέγει καί τήν έλάτην. Έφύετο άρα γε η έλάτη κατα 

τούς άρχαίους χρόνους έπί. τοΰ Πηλίου καί ηφανισθη μετεπειτα, η η μαρ

τυρία τοΰ Δικαιάρχου είνε ημαρτημένη ;
Πρός μεσημβρίαν τ^ς-Όσσης, μεταξύ αύτίίς καί τοΰ άρκτικοΰ μέρους τοΰ 

Πηλίου τοΰ γνωστού ύπό την έπωνυμίαν Μαυρο6οΰνι. έκτείνεται η εύ'φο- 
ρος κοιλάς της Άγυιάς μετά της ομωνύμου πρωτευούσης της επαρχίας και 
τινων χωρίων. Έν τγ άφθονως αρδευομενη κοιλαδι ταυτγ καλλιεργούνται 
σιτηοά, άραβόσιτος, άφθονον σησαμον και άμπελοι. Πλησίον δε της. Αγυιάς 

καί 'Ρέτζίανης ύπάρχουσι καί έκτεταμέναι φυτεϊαι μωρεών πρός σκωλι- 

κοτροφίαν.
Εύφορωτάτη χώρα τ·ης Θεσσαλίας καί καταλληλότατη πρός καλλιέρ

γειαν τοΰ αραβοσίτου είνε η παραλία πεδιάς, ητις από τών έκβολών τοΰ 

Πηνειοΰ παρά τώ Τζάγεσι καί τώ Αασποχώρι έκτείνεται παρά τόν Θερ
μαϊκόν κόλπον, μεταξύ αύτοΰ καί. τοΰ Όλυμπου μέχρι των συνόρων της Μα
κεδονίας παρά την Κατερίνην.Ό αραβόσιτός είνε το κύριον προΐον αυτ^ς. 
Πλησίον τοΰ Αασποχωρίου είνε καί έκτεταμένοι σικυώνες (μποστάνια) έν 
οίς καλλιεργοΰνται ιδίως εξαίρετοι ύδροπέπονες (καρπούζια). Ή· γονιμο- 
τάτη χώρα αυτή είνε έπίσης ευδενδρος καί παρατηρεί τις ενταύθα παμ- 
μεγέθη δένδρα λωτοΰ 1 (Celtis australis L., κοινώς μικροκούκκη), Πτελέας 
Ulmus campestris L.), Λεύκης (Populus alba L.), Δρυός (τοΰ είδους Quercus 
pedunculata Ehrh.), Μελίας (Fraxirius excelsior L.) καί Σφενδάμναυ (Acer 
campestre L.). Έν αύτοΐς πλεονάζει στηβαδόν οργυιαία πτέρις έξ $ς άνυ- 

ψοΰντάι τά έτι υψηλότερα άνθοφόρα στελέχη τοΰ Έλενίου (Inula Heleniutn 
L.). Τό τελευταίου τοΰτο εύρίσκεται συχνά ιδίως εις τούς πρόποδας τοΰ 
Όλύμπου, οπού φύεται καί έν άφθονί^ι καί μάλιστα δενδροειδώς η Κηλα- 

στρος (Ilex Aquifollum L.) καί η Πύξος (Buxus sempervirens L.).
Ό Πηνειός πηγάζει, έκ τ·ης σειράς τοΰ Πίνδου παρά τά δυτικά όρια τίς 

Θεσσαλίας καί παραρρέ.ει την Τρίκκην καί Λάρισσαν, διευθυνόμένος δε πρός 

άνατολάς διέρχεται τέλος τό 15 χιλιόμετρά περίπου κατά μήκος στενόν 
μεταξύ Όσσης. καί Όλυμπου —■ τά έν τγ άρχαιότητι τοσοΰτον όνόμαστά 

ΘεσσαΛικά, Τέμπη. Οί άνάντεις βράχοι καί άί πλευραί τών ύρεων άμφοτε- 
ρων τών μερών γραφικότατα μεμορφωμένοι καί ηί πλούσια βλάστησις δέν

δρων. καί θάμνων, ητις καλύπτει πυκνώς τά πάντα άπό τών ύψωμάτων μέ
χρι τών οχθών τοΰ ποταμού, καί ενίοτε μέχρι τ·ης μέσης αύτοΰ καί έπί τέ
λους η «ίφνιδία καί μαγευτική άποψις της θαλάσσης πριν $ έκβάλγ η κοι-

1 Λωϊός το δίνίρον τών άρχαΐων, και τα νδν εν Θδσσαλί^ κοινώς λ co τ <> ι ·
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λάς ε’ις την παραλίαν πεδιάδα παρά τό Λασποχώριον άποτελοϋσιν άδια- 
λείπτω; ,παραλλάσσουσαν σκηνην τοσοΰτον έξαιρετικη; φυσικώ; καλλονώς, 

ώστε η φημη ην έπί τούτφ είχον τά Τέμπη, πληρέστατα δικαιολογείται 
και μεγά>ως ικανοποιεί την υπέρ τώ; φύσεως παλλαισθησίαν των αρχαίων, 
παλλαισθησίαν, περί τίς άμφέβαλον τινές τών νεωτέρων συγγραφέων.

ΙΙροεξάρχοντα είδη ξυλωδών φυτών τών 'Γεμπών είσί τά έξώς" η πλά

τανος και η ιτέα (Salix alba L.) άμφότεροι παρά τάς δχθας, συχνάκις 
δέ και έν τώ μέσω του ρεύματος του ΙΙήνειοϋ’ έρινεοί καί άγνοι (Vitex 

Agnus castus L.) επίσης παρά τάς δχθας τοϋ ποταμού, μάλλον δέ έπί τών 
πλευρών πρίνοι, άρίκι (Quercus Ilex L.) γαϋροι (Carpinus Duinensis Scop.), 
όστρύαι (Ostrya carpinifolia Scop.)» κότινοι (Olea Europaea var. Oleaster DC.) 
φιλυρέαι (Phillyrea media L.), βουμελίαι (Fraxinus Ornus L.), παλίουροι 
(Paliurus aculeatus Lam.), τέρμινθοι (Pistacia Terebinthus L.), κοκκυγέαι 
(Rhus Colinus L.), ροιαί (Punica Granatum L.), και κερκίδες (Gercis Sili- 

quastrum L.) Ή κληματΐτις (Clematis Vitalba L.), δ κισσός καί η άγρια άμ
πελος περιελίσσουσι γραφικότατα τά δένδρα. Παρά τγ ψυχροτάτγ καί 
άνεκτιμητω πηγ’Τί, ιζτις άναβρύει παρά τούς πόδας τοϋ «Κάστρου τ·ης 
Ωραίας» έν μέσφ τών Τεμπών, ,ευρον έπί σκιερών βράχων διάφορα εΐ'δη 
πτερίδων (Grammitis Ceterach L., Polypodium vulgare L., Asplenium tri- 

chomanes L.\ και βρύα τινά μεταξύ τών οποίων καί νέον είδος (Anomodon 
viticulosus Hook, et Tayl. καί Leskea Ileldreichii Fehlner).

Τέλος προσθέτω ολίγα τινά περί τώ; μεγάλης ©εσσαλικης πεδιάδος, ·ητις 
ύλίγον υπέρ την θάλασσαν ύψουμένη, εκτείνεται άνατολικώς μέν μεταξύ 
Βώλου καί Ααρίσσης, δυτικώς δέ μεταξύ Φαρσάλων, Καρδίτζης καί Τρίκ- 
κης καί σχεδόν έν τώ μέσω διασχίζεται κατά μήκος διά σειράς μικρών 
υψωμάτων εις δύο ανόμοια μέρη, ών έκαστον έ'χει 60—70 χιλιομέτρων 

μήκος επί 15—30 χιλιομέτρων πλάτος. Είνε δέ αυτή λίαν μ.ονότονος καί 
σχεδόν πάντη άδενδρος. Καλλιεργείται δέ κατά μέγιστον μέρος διά σίτου, 
ούτινος η εξαγωγή είνε το σπουδαιότατο/ εισόδημα τώ; χώρας. Έν ώρρρ 

χειμώνος πλημμυρεϊται καί κατά μέρος μεταβάλλεται εις ελώδεις λίμνας, 
τό δέ θέρος παρουσιάζει οψιν άπεράντου καλαμηφόρου άγροϋ* ένεκεν δέ 

τοϋ άφορητου καύσωνο; είνε μόνον κατά την νύκτα διαβατή καί ύλίγι- 
στα παρέχει τφ βοτανικφ άξια παρατηρησεως. Ή όλη χλωρίς συνίσταται 
κατά τό θέρος εΐ'ς τινα Κυναροειδώ καί φυτά τοϋ άγροϋ, εις τά όποια προσ
τίθενται παραδόξως πως είδη τινά αλλαχού ίδια τών άλιπέδων, άτινα όμως 

ενταύθα εύρίσκοντκι καί εις ικανήν άπόστασιν από της παραλίας. Ώς φυτά 
κοινά τώ; Θεσσαλικώς πεδιάδος έσημείωσα τά έξώ;’ Ammi Visnaga L. (ά- 
φθόνως έπί τών αγρών), Echinops microcephalus Sibth., Gentaurea Saloni- 
tana Vis., Garthamus dentatus (Vahl), Xanthium spinosum L., Marrubium 

peregrinum L., Peganum Harmala L. (φυ τον τοϋ όποιου η τέφρα χρησιμεύει
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ώς ερυθρά χρωματιστικη ύλη), Hyperium crispum L,, (έκ τούτου τε καί 
τοϋ Marrubium peregrinum κατασκευάζονται σάρωθρα έν χρησει καθ’ δλην 
την Θεσσαλίαν), Leontice Leontopetalum L., καί εις μέρη ύγρά τά άλόφιλα 
είδη Eryngium Creticum Lam., Cardopatium corymbosum (L.), Statice Li- 
monium L. καί Juncus acutus L. Εις δέ τάς δχθας τοϋ Πηνειού πλησίον 
τώ; Ααρίσσης η βλάστησις είνε επίσης όλιγοποίκιλος καί έξ όλίγων ειδών , 
συνισταμένη περιορίζεται εις είδος ίτέας (Salix alba L.), είδος μυρίκης 

(Tamarix Pallasii Desv.), Lytbrum Salicaria L., Artemisia compestris L., 
γιγαντιαίαν ποικιλίαν τη; Salsola Kali L· καί έν τγ άμμω παρά τον πο
ταμόν Glinus lotoides L., Heliotropium supinum L. καί Fimbristylis dicho- 

toma (Rottb.).
Εις την παραλίαν, πλησίον τοϋ Βώλου, εύρον άφθονα τά έξώς άλόφιλα 

φυτά* Salsola Soda L., S. Kali L., Suaeda setigera DC., Salicoroia fruticosa 
L., Atriplex portulacoides L., Chenopodium urbicum L., Ammi majus L., 
Echinophora Sibthorpiana Guss, Cynanchum acutum I., Datura Stramonium 
L., Statice Limonium L., κτλ.,καί ώς έ'κκριμμα τώς θαλάσσης τρία είδη θα

λασσίων Ναϊαδοειδών, ήτοι Zostera marina L , Ζ. nana Rc th. καί Cymodo- 
cea nodosa (Ucria) κατά τον προσδιορισμόν τοϋ μονογράφου αυτών καί ά- 
ξιοτίμου φίλου μου καθηγητοϋ Ρ. Ascherson, μετά τώ; παρατηρησεως 
αύτοϋ, ότι η υπαρξις τών δύο τελευταίων έν τοΐς ελληνικοί; ύδασι δεν εί- 

χεν είσέτι επιβεβαιωθώ·
Έκ τών έν Θεσσαλίγ ύπ’ έμοϋ παρατηρηθέντων φυτών έ'χουσι παρά τώ 

Πηλίω, τγί ’Όσσγ; καί τώ Όλύμπω τον μεσημβρινόν ορον τώ; γεωγραφικής 
έκτάσεω; αυτών (τουλάχιστον κατά τά; σημερινά; περί τώς έν Εύρώπν] 
έκτάσεω; ταύτης γνώσεις ημών) τά έξώ; είδη· φίλυρα η άργυρόφυλλος 
(Tilia argentea), Malachium aquaticum L., Geranium striatum L., Cytisus 
Austriacus L., Astragalus glycyphyllos L ., Rubus saxatilis καί Rub. caesius 
L., Epilobium spicatum Lam. Circaea lutetiaua L., Sison Amoinum L., Achil
lea compacta W., Artemisia campestris L., Lysimachia punctata L., Gentiana 
verna L., Digitalis grandiflora All., Linaria Macedonica Grisb., Pinus leuco- 
dermis Ant. καί Cyperus flavescens L. Ή κηλαστρο; (Ilex Aquifolium L.) 
φύεται,άν καί σπανίως έν Εύβοίοι καί επί τώς Οίτης, η δέ Πύξος,συχνοτάτη 
παρά τφ Όλύμπφ, σπανιωτέρα δέ επί τοϋ Πηλίου καί μεσημβρινότερα μόνον 
έν τγ μέσνι Εύβοια: εις θέσιν,ητι; έκ τοϋ φυτοΰ τούτου Πυξαριά Ονομάζεται.

Έν συνόλφ έσημείωσα κατά την τελευταίαν έν Θεσσαλίγ εκδρομήν μου 
450 περίπου είδη φυτών άν δέ προστεθώσιν εις ταϋτα καί 250 περίπου 
άλλα προηγουμένως έν Θεσσαλίγ καί μάλιστα τά πλεϊστα έπί τοϋ Όλύμ- 
που παρατηρηθέντα είδη, έξάγεται ώς όλικόν ποσόν 700 μέχρι τοϋδε έΑ 

Θεσσαλίας γνωστά είδη, δηλαδη. κατά πάσαν πιθανότητα μόλις τό άίμύπ* 
τών έν τί) έπαρχίγ ταύτγ αυτοφυών άγγειοειδών. φυτών. Συνέταςα έπί

1
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τούτω άκριβή συστηματικόν κατάλογον πάντων τών ύπ’ άλλων καί ύπ’ 
έμοΰ έν Θεσσαλία μέχρι τοΰδε εύρεθέντων φυτών, άλλα νομίζω πρόωρον 
τήν δτ,μοσίευσιν αύτοΰ, διότι είσέτι δέν συνεπληρώθη αρκούντως δ κατά
λογος ούτος τής Θεσσαλικής χλωρίδας και πρδς συμ.πλήρωσιν αύτοΰ Απαι
τείται κατ' έξοχην νέα έξέτασις κατά την εαρινήν ώραν τοΰ έτους.

β. ΛΑ Χελδράϊχ 
διδάχτωρ τής φιλοσοφία;

ΑΠΟΔΕΜΙΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΑΙ ΑΑΙΕΙΑΣ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ*

Ή μικρά έκτασις της Μεσογείου και πολλώ μάλλον έκείνη τών ελλη
νικών θαλασσών δεν έπιτρέπει ί'σως νά εί'πωμεν ότι αί παοουσίαι εί'τε αΐ 
άπουσίζι τών διαφόρων ιχθύων κατά τάς άκτάς μας, προέρχονται έξ απο
δημιών κατά την άκριβή τής λέξεως σημασίαν. ’Αλλά και ο όρος αποδη
μία άπωλεσεν ήν έκέκτητο έννοιαν από τίνος χρόνου καί κατά την δποίκν 
η άποδημία έσήμαινε κίνησιν προερχομένην έξ ένστικτου· καί σήμερον δέ 
Αποδίδεται εις άνάγκην όφειλομένην εί'τε εις την άνεύρεσιν άφθονοτέρας 
τροφής είτε εις την αναζήτησιν τόπων προσφορωτέρων διά την Ανατροφήν 
τών απογόνων.· Ουτω λοιπόν δύνανται νά έξηγηθώσιν αί ελεύσεις έκεϊναι 
καί άπελεύσεις τών ιχθύων άλλοτε μέν πρδς τάς άκτάς και τδ έσωτερικδν 
τών κόλπων άλλοτε δέ πρδς τδ ανοικτόν πέλαγος;

Οί Αλιεΐς διακρίνουσι καλώς τούς ίχθϋς ο'ίτινες διαρκοΰντος τοΰ έτους 
ολοκλήρου δεν καταλείπουσι τάς άκτάς καί εκείνους ο'ίτινες καθ’ώρισμέ- 
νας αναφαίνονται έποχάς. Τούς τελευταίους τούτους καλοΰσι περαστικούς, 
καί τοιοΰτοι είναι τά διάφορα εί'δη τών τριχιών (σαρδελών), οί σκόμβροι, 
οί κολιοί, τά σαυρίδια, οί θύννοι, αί παλκμύδαι, καί εις τινα μέρη καί αί 
βελονίδες (ζαργάναι).

’Ιδού δέ ποιοι είναι οί ίχθϋς ούς άλιεύουσιν είδικώς κατ ά τούς διαφόρους 
μήνας τοΰ έτους.

Κατά τδν Ιανουάριον άλιεύονται τά μελανούρια, αί φρίσσαι και αί συ
ναγρίδες. Αί φρίσσαι μάλιστα κατά την έποχήν ταύτην τοΰ έτους κύουσιν. 
*Αλλά πλήν τούτων και άλλοι πολλοί ίχθ

Τδν Φεβρουάριον εί'ς τινα μέρη ώς έν παραδείγματι την νήσον Πόρον άρ-

* Χημ. ’Επ. Παρ. Έπ’ ιίιχαιρ'φ τή; χαι’α τδν προσεχή Μάϊον έν Αονδίνω τελονμ/νης ' ί

Αλιευτιχή; έχθε'σεω; δ διδάχτωρ χ. Ν. Χρ. ’Αποστολίδη; εις όν άνετίθη ύπδ τοδ ύποοργείου ;

τών ’Εσωτερικών ή φροντι; τή; περισοναγωγή; έχθεμάτων χαί ή Αντιπροοώπευσι; τή; Έλλά- 

δο; εξέδοτο Γαλλιστί β.βλίον λίον σποοδαϊον «ή αλιεία έν Έλλάδι» ίν ώ πλήν τή; φυσικής 
ιστορία; τών ιχθύων, εκτίθεται ή περιγραφή τών Αλιευτικών οργάνων, οί διάφοροι τρό

ποι τή; αλιείας, οί εις τήν Αλιείαν άναφερόμενοι νόμοι καί παν έν γίνει σχετικόν. ’Εκ τοΟ 

βιδλίού τούτου άπισπίσδη κχί μετεφράσθη Γαλλιστί τδ δημοσιευόμενου σήμερον κεφάλαιόν. I 

ΰς άλιεύονται τδν Ιανουάριόν.

χονται άναφαινόμ.ενα τά σαυρίδια, και έν Χαλκιδι κατα τινα ετη αι πα- 
λαμύδαι, άλλ’ ό Φεβρουάριος εΐνε κυρίως η εποχή διά τά γουφάρια καί τάς 
λίτσας.

Ό Μάρτιος είναι ή εποχή της αλιείας τών παντοιων ειδών τών κεφα
λών. Κατά τήν έποχήν ταύτην οί ίχθϋς ούτοι εισέρχονται είς τάς λιμνο- 
θαλάσσας τοϋ Μεσολογγίου καί τής Άγουλινίτσας.

'Ο ’Απρίλιος και δ Μάϊος είναι οί καταλληλότεροι διά τήν αλιείαν μήνες 
διότι κατά τήν έποχήν ταύτην οί ίχθϋς τοΰ άνοικτοΰ πελάγους προσεγγι- 
ζουσι πρδς τάς άκτάς διά ώοτοκήσωσι. ’Αλλά κατά τινα εύτυχή συνήθειαν 
κατά τήν έποχήν ταύτην τοϋ έτους οί αλιεΐς χωρίς ούδείς ειδικός νόμος 
νά τδ άπαγορεύη δεν έξασκοϋσι τήν μεγάλην αλιείαν έκείνην ή'τις ήδύ- 
νατο νά κατάστοέψη τά μικρά τών ιχθύων1 εύλαβόΰνται, καί ή λέξις έφαρ- 
μόζεται , πληρέστατα είς τδν "Ελληνα άλιέα, τήν άδυναμίαν τών ιχθύων 
καί άφίνουσιν αύτούς έλευθέρους είς τάς φροντίδας τής πολλαπλασιάσεις 
τοϋ εί'δους.

Άπδ τών μέσων τοΰ Μαίου άρχετκι ή τακτική αλιεία’ ιδίως 
μνείας κατά τήν έποχήν ταύτην είναι ή αλιεία τών θύννων, ούς κοινώς κα- 
λοΰστ μαγιάτικα. Διά τήν Αλιείαν τών θύννων οί ήμέτεροι άλιεϊς μεταχει
ρίζονται ί'διον είδος δικτύων τά καλούμενα Qvvrla, ών οί όφθαλμοί είσι 
κατεσκευασμένοι έκ χονδροΰ σχοινιού. Κατά τδν μήνα Μάϊον έν τή ώρι- 
σμένη έποχή 20 καί πλέον πλοία έκ Σπετζών όρμώμενα, άλλα δ’ δμοίως 
έκ Σκιάθου έπιχειροΰσι τήν αλιεία? τών θύννων διά τών ιδιαιτέρων τούτων 
δικτύων. "Οταν άγγελθή ή άφιξις τών θύννων είς τάς άκτάς των, οί Αλιεΐς 
προετοιμάζονται. "Ολα τά πλοία κυρίως τών Σπετζών τοποθετούνται είς 
τήν εί'σοδον τοϋ Άργολικοϋ κόλπου, διότι έκεΐθεν διέρχονται συνήθως οί 
ίχθϋς ΐνα είσέλθωσιν είς τδν κόλπον οί Αλιεΐς προσεγγίζουσιν είς τήν 
άκτήν καί άφίνουσιν έκεϊ τήν μίαν άκραν τοϋ δικτύου, άναγόμενοι δ’ είς 
τδ άνοικτδν πέλαγος ρίπτουσι τδ έπίλοιπον τοΰ δικτύου. "Οταν τελείωσή 
ή εργασία αυτή έμβυθίζουσι πάσσαλον είς τδ ύδωρ καί καταλείπουσιν έπί 
τοΰ πασσάλου φύλακα’ τδ δέ πλοΐον έπιστρέφεί είς τήν ξηράν διαγράφον 
καμπύλην καί άποφέρον έν αύτφ σχοινίον, δε* ού συρό μενον τδ άκρον τδ 
άφεθέν είς τδ άνοικτδν πέλαγος δύναται διά τοΰ δικτύου νά περικυκλωθή. 
Μόλις δ’ 5 φύλαξ διά σημείων συμπεφωνημ,ένων είδοποιήση τούς συντρό
φους του ότι πολλοί θύννοι εύρίσκονται έντός, σύρουσιν άπδ τή; γής τδ 
δίκτυον καί συλλαμβάνουσ; τούς ίχθϋς. Καί δ ’Αριστοτέλης δέ (περίζωων 
ιστορίας βιβλ. δ\ κεφ. t'. 4.) άναγράφει «πολλάκις δέ καί οί θυννοσκόποι 
περιβάλλονται καθεύδοντας, δήλον δ’έκ τοϋ ησυχάζοντας καί τά λευκά 
ύποφαίνοντας άλίσκεσθαι’Β έξού άποδείκνυται οτι Αρχαιότατος ήν ό τρό
πος ούτος τής αλιείας.

Ευθύς μετά τήν Αλιείαν οί ίχθϋς εκτίθενται είς πώλησιν’ άλλ’ Αν τδ
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ποσόν αυτών είναι τοσοΰτον μέγα ώστε δέν ευρίσκει καταναλωτάς, ώθοϋσι 
τούς θύννους προς την άκτην ρίπτοντες λίθους καί θόρυβον πολύν ποιόϋν- 
τες, άναγκάζουσι δ’αύτούς νά είσέλθωσιν είς μικράν διώρυγα έκ τοΰ προ- 
τέρου έν τγ5 γη σκαφεΐσαν καί δι’εύρέος στομίου μετά τ’/ίς θαλάσσης συγ
κοινωνούσαν’ είς την είσοδον της διώρυγας άφοΰ άπας είσέλθωσιν οΐ ίχθϋς 
κατασκευάζουσι διά κλαδίσκων καί λίθων είδος τοίχου άπείργοντος την 
έξοδον αυτών, ούτω δε διατηροΰσι τούς θύννους πάντοτε προσφάτους δέκα 
καί δεκαπέντε ημέρας. Ή αλιεία αυτή τών θύννων καί ως έκ τών πλοίων 
καί ώς έκ τών άνθρώπων οϊτινές καταγίνονται μέ αυτήν είναι άφθονοτάτη 
καί λίαν παραγωγός, διαρκεΐ σχεδόν ένα μήνα καί οί άλιευθέντες ίχθϋς 
άνέρχονται καί είς 15000 όκάδας. *Αν ή Κυβέρνησις καί ίδιώται είση- 
γον την βιομηχανίαν της διατηρησεω; τοΰ θύννου έν κιβωτίοις έκ λευκο
σίδηρου ηδύνατο η αλιεία τοΰ θύννου νά άποβη πηγη πλούτου διά τούς 
κατοίκους ιδιω τών νήσων, οΰς ή κατάπτωσις τίίς εμπορικές ναυτιλίας 
καταστρέφει καθ’ έκάστην·

Καθ’ δλον τον Ιούνιον έκτος της αλιείας τοΰ θύννου, ητις έξακολουθεϊ 
μέχρι τ’ης 15 τοΰ μηνός, άλιεύονται τά σαυρίδια, οί κολιοί, αί τριχίαι, 
(σαρδέλαι) η αλιεία τών οποίων έξακολουθεϊ καί καθ’ δλον τον ’Ιούλιον. 
. Άπό της 6 Αύγούστου της ημέρας της Μέταμορφώσεως τοΰ Σωτηρος 
μέχρι της 14 Σεπτεμβρίου ’της ηυιέρας τοΰ Σταυροϋ οί άλιεΐς δεν έργά— 
ζονται. Φρονοΰσι γενικώς δτι τά ύδατα τών θαλασσών κατά την εποχήν 
ταύτην, κατά την φράσιν αυτών «κόπτουν τά δίκτυα». Το βέβαιον είναι 
δτι κατά την έποχην ταύτην σχεδόν δλοι οί ίχθϋς ένεκα τοΰ ύπερβολικοϋ 
καύσωνος άποσυρονται είς το ανοικτόν πέλαγος δπου το βάθος τών ύδά— 
των δεν έπιτρέπει άφθονον αλιείαν. "Αλλος έπίσης σπουδαίος λόγος εί
ναι δτι κατά την έποχην ταύτην ένεργεΐται ή συγκομιδή τών καρπών καί 
τών σταφυλών καί επειδή έκαστος αλιεύς κατέχει καί δλίγας άμ,πέλους 
καί τρία τέσσαρα καρποφόρα δένδρα προτιμά νά μένη οΐ'κοι η νά έκτίθη- 
ται είς τούς μεγάλους καύσωνας. Μετά την έποχην ταύτην επαναλαμβά
νεται η αλιεία καί τότε άλιεύονται αί βοΰπες καί αί σάλπες. Τότε δ’ά
λιεύονται κυρίως καί τά μπαρμπούνια, τά λεθρίνια καί αί μικραί σαρδέλ- 
λαι α'ίτινες κατά τούς άλιεΐ; είναι τά νεογνά τών σαρδελλών αίτινες δι- 
ηλθον τά; άρχάς ’Ιουνίου. Κατά την έποχην δέ ταύτην άλιεύονται καί αί 
ζαργάνε; η βελονίδε; αίτινες είναι περαστικά! είς τάς βόρειας Σποράδας 
Σκιάθον καί Σκόπελον καί ών ή αλιεία διαρκεΐ μέχρι μέσων Νοεμβρίου.

Κατά τον ’Οκτώβριον άναφαίνονται άναλόγως τών έτών αί παλαμύδαι 
;οί κολιοί καί οί λίχνοι (λοΰτσοι)’ οί ίχθΰ; ουτοι καί άλλοι δλιγώτερον 
άφθονοι, έξακολουθοΰσιν άλιευόμενοι κατά τον Νοέαβριον καί Δεκέμβριον.

Ή αλιεία έν Έλλάδι ευνοούμενη από εύκρατότατον κλίμα δύναται νά 
.ένεργ'ηται καθ’ δλον τό έτος’ ,ούδείς νόν,ος προστατεύει τού; ίχθϋς ούτε 
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κατά την έποχην της κυοφορίας αύτών. Μόνον οί άλιεΐς άκολουθοϋντες 
άρχαίας παραδόσεις, έννοοΰσιν δτι διά νά έχωσι πάντοτε πρόχειρον λείαν 
πρέπει νά άφίνωσιν αύτνί άνάπαυλάν τινα.

’Εάν τό αΐ'σθημα τοΰτο έξηκολούθει νά διαμένρ σοβαρόν ώς άλλοτε, η 
άνάγκη προστατευτικού τών ιχθύων νόμων θά άπέβαινεν ακατανόητος’ 
άλλ’άφ’δτου κυρίως πληρόνονται άκριβά οί ίχθϋς, οί άλιεΐς ηρξαντο κα- 
ταλείποντες τάς παραδόσεις καί παραβλέποντες τά πατρικά έ'θιμά. ’Έκτοτε 
κατά την κοινήν πεποίθησιν οί ίχθϋς ολιγοστεύουν. Κατά τήν έμην γνώ- 
μ.ην ουδόλως οί ίχθϋς ηλαττώθησαν, άλλ’ επειδή άναζητοϋνται πλειότερον 
.καί έπειδη πλειότεροι νϋν καταγίνονται μέ την αλιείαν, έκαστος φυσικόν 
είναι νά συλλαμ,βάνη δλιγωτέρους. Έν είναι βέβαιον καί άναμφισβητητον 
οτι ή έφαρμογή πρός αλιείαν μέσων, άτινα έ'δει νά άπαγορευθώσιν, άπει- 
λεΐ νά έρημώσν) τά παράλιά μας από ιχθύων οίτινες πρότερον διέμενον έν 
αύτοΐς. "Ωστε προστατευτικός τών ιχθύων νόμος είναι λίαν κατεπείγων·.

Ν. Χρ. Άποστολίδης

ΠΕΡΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΑΣΤΡΑΠΑΔΩΝ

(Άνεκοινώβη κατά τήν συνεδρίαν <7 Φεδρόυαρίου τοΰ Φιλολογικού 

καί Αρχαιολογικού τμήματος.).

Τά πρό ύμών σήμερον ύποβαλλόμενα άγγεϊα ταΰτα οικιακής χρησεως 
τών καθ’ ημάς χρόνων είναι γνωστόν δτι εύρίσκονται έν Ήπείρφ, κυρίως 
δ’ έν Καλαρρύταις’ κατεσκευάζοντο δ’ έν ’ίταλί^ παραγγελλόμενα παρά 
πλουσίων Ήπειρωτών εμπόρων οίτινες έκεϊθεν μετέφεοον αύτά είς την πα
τρίδα. Έχρησίμευον δέ κυρίως πρός έναπόθεσιν τοΰ οί'νου καί έκαλοΰντο μα- 
σΐραπάδες, παρετίθεντο δ’ εις τάς τραπέζας πρό; πολυτελή χρησιν καί πρός 
κόσμον συνάμα. Ποϋ δμως ταΰτα κατεσκευάζοντο ; έκ τοϋ συμβόλου τοΰ 
έργοστάσίου, δπερ εύρίσκεται έπ’αύτών καί δπερ είνε δύο CC έξάγομεν δτι 
κατεσκευάζοντο έν Π εσάρω πόλε·, κειμένν) έν τφ δουκάτιρ τοΰ Ούρβίνου 
καί άπεχούσγ έξηκοντα χιλιόμετρά τοΰ Άγκώνος.

Νίτο δέ το Πέσαρον περιφανές ηδη άπό τών χρόνων ττίς άναγεννη- 
σεως διά τά έργοστάσια αύτοΰ τ’ης πορσελάνης καί δ Passer! πολλά έγραψε 
περί τών εργοστασίων αύτοΰ ών διασημότερα ^σαν τά τοΰ Ιερωνύμου καί 
Βαλθάσαρ Vasaro, τοΰ ’Ιακώβου Lanfranchi καί άλλων’ άλλά δεν πρόκει
ται περί τούτων. Ταΰτα πολύ άφίστανται τών χρόνων καθ’ ούς κατεσκευά- 
σθήσαν οί περί ών δ λόγος μζστραπάδες οίτινες μόλις άριθμοΰσι βίον ΙΟΟ 
—120 έτών.
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Δύο τεχνΐται έκ τής πόλεως Αόδι,»ών δ μεν εκαλείτο Φίλιππος 
’Αντώνιος Καλεγάρης, δ δέ ’Αντώνιος Καζάλης 'ίδρυσαν περί τδ 1763 
εργοστάσιου δπερ άπεμιμεΐτο ιδίως τάς πολυτελείς πορσελάνας τις 
Σέβρης καί έπλασεν είδος κατασκευής πρωτότυπόν τε καί ιδιόρρυθμον. Αί 
έν ΙΙεσάρφ κατά τδν χρόνον τούτον κατασκευαζόμεναι πορσελάναι έφε
ραν πάσαι ώς σύμβολου τδ διπλοϋυ CC, ήτοι τά Αρχικά τοϋ ονόματος τών 
δύο κατασκευαστών Καλεγάρη και Καζάλη, τόσφ δ’ ή'κμασε τδ εργοστά
σιου αύτώυ ώστε μετ’ού πολύ προσρταιρίσθησαν γνωστού ζωγράφον πορ
σελανών τδν Πέτρον Λεϊ έκ τοϋ χωρίου Sassuolo, τοϋ παρά την Μόδεναν 
οστις έν πολλοΐς έργοις παρά τά αρχικά τών έργοστασιαρχών γράμματα 
προστίθησι και τά ί'δια έαυτοϋ Αρχικά Ρ. L. Ούτος δ’ άπεμιμήθη λίαν 
έπιτυχώς καί Κινεζικά πρότυπα.

Πόσον διετηρήθη τδ εργοστάσιου τοϋτο τοϋ Πεσάρου είναι ήμΐν άγνω
στον, βέβαιον είναι οτι έχομεν προϊόντα τοϋ εργοστασίου τούτου φέροντα 
καί την χρονολογίαν 1784. ’Αλλά φαίνεται ότι τδ εργοστάσιου τοϋτο είργά- 
ζετο καί κατεσκεύκζεν αντικειμένων πλήθος τά όποια κυρίως άπέστελλεν 
εις την ’Ανατολήν. Πρόχειρον δέ δείγμα έστωτδ είδος τών μικρών έκείνων 
μαστραπάδων μέ κίτρινα καί κυανοί κοσμήματα καί μέ δικέφαλον άετδν 
ή οικόσημα εις τδ μέσον άτινα εύρίσκονται καθ’εκατοντάδας εις όλα τά 
μέρη τής Ελλάδος καί τής Ανατολής, φέροντα τά πλειότερα καί τδ σύμ
βολου τοϋ εργοστασίου CC.

Ή διάδοσις αυτή ή μεγάλη τών Αγγείων τούτων άρα ητις άλλος λόγος 
έπεισαν τούς πλουσίους Ίωαννίτας καί Καλαρρυτιώτας έμπορους νά παραγ- 
γείλλωσιν εις τδ εργοστάσιου τών Καλεγάρη καί Καζάλη τούς μαστραπά- 
δες περί ών ένταϋθα πρόκειται ; Ή μάλλον η παραγγελία τών φερόν- 
των έλληνικάς έπιγραφάς μαστραπάδων έπεισαν κατόπιν τούς έν ΙΙεσάρφ 
Αγγειοπλάστας, εύρόντας τόπον καταναλώσεως, νά κατασκευάσωσι διά 
την ’Ανατολήν τά Ανεπίγραφα αυτών κυανοκίτρινα αγγεία άτινα έστελλον 
έν πλήθει εις τάς έλληνικάς χώρας;

Εί'τε τδ έν εί'τε τδ άλλο παραδεχθώμεν τδ πιθανώτερον είναι τοϋτο,οτι 
τδ ΙΤεσαρον ήτο έργοστάσιον διάσημου κεραμευτικών έργων, έκειτο δ’ έγ- 
γύς τοϋ Άγκώνος, οστις ώς γνωστόν ήτο σπουδαίου κατά τούς πρδ τνίς 
έπαναστάσεως χρόνους ελληνικόν έμπορεϊον καί μέχρι δ’’ έπ* έσχάτων έξη- 
κολούθει δν τοιοΰτον καί μέχρι τής σήμερον διατηρεί Ανεξάλειπτα ί'χνη τής 
παλαιας εκείνης ελληνικής εμπορικής ακμής.Είναι δέ καί τοϋτο βέβαιον οτι 
οί Ήπειρώται έμποροι έπιστρέφοντες εις τάς εστίας μετέφερον πολλάς έκ 
τών τοϋ ευρωπαϊκού βίου ευκολιών εις την πατρίδα καί διάσημος ήν ή 
πολυτελεία τοϋ. βίου ήτις έν Καλαρρύταις καί Συρράκφ ειχεν άναπτυχθή 
κατά τούς πρδ τής έπαναστάσεως χρόνους. Δεν είναι δ’ Απίθανου νά πα- 
ρεκινήθησανείς την παραγγελίαν τών μαστραπάδων τούτων τών φερόντων
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’ έλληνικάς έπιγραφάς καί έκ τούτου, οτι τά εργοστάσια τής κεραμικής τά
έν ΙΙεσάρφ είναι τά πρώτα κατασκευάσαντα αγγεία μετ’έπιγραφών έκ 
λόγων οΰς μακρδν θά ήτο ένταϋθα νά αναπτύξω. Καί πράγματι έχομεν 
τοϋ Πεσάρου Αγγεία μετ’ έπιγραφών περιέργων χρόνων προηγουμένων.Οϊον 
Chi semina virtii fama recoglie. Sola speranza el mio cor tiene. S’ el dono A 
picolo e di poco valore basta la fede el povero se vede και ούτω καθεξής.

'Οπωσδήποτε εί'τε διά τοΰτον ή εκείνον τδν λόγον τδ σπουδαίου είναι 
οτι οί περί ων δ λόγος μαστραπάδες είναι πάντες έυ Πεσάρω κατεσκευχπ 
σμέυοι έυ τώ άνω ρηθέυτι έργοστασίφ τώυ Καλεγάρη καί Καζάλη.

Έν ούδενί τών συγγραμμάτων τών περί κεραμευτικής πραγματευόμενων
; γίνεται λόγος περί αυτών καί τοϋτο Υποδεικνύει οτι κατεσ/.ευάζοντο έπί

παραγγελίφ, δεν ήσαν δέ αντικείμενα εμπορίου. Αί έπιγοαφαί αύτ.ών έδί- 
δοντο ύπδ τοϋ παραγγέλλοντος αύτάς καί άναφέρονται πασαι εις τδν οίνον, 

ί πρδς διανομήν δέ τούτου καί έχρησίμευον έν τοΐς συμποσίοις.
ι ’Ολίγα έκ τών Αγγείων τούτων άτινα καίπεο έξω κατασκευαζόμενα συν-
j δέονται όμως μετά τών ήμετέρων πραγμάτων, είσί γνωστά. Ό πατήρ μού
λ κ,έκτηται έν τη Συλλογή αύτοϋ τέσσαρκ φέροντα τρεις έπιγραφάς, πάντα
j δέ τδ σύμβολου τοϋ κατασζευαστοΰ CC καί αύ'ξοντα αριθμόν. ’Επειδή ·δέ
ΐ δύο φέροντα μίαν καί τήν αύτήν έπιγραφήν φέρουσι τδν αριθμόν I, εικό-
ί τως δύναταί τις νά υπόθεση ότι δ αύ'ξων αριθμός ετίθετο έν τφ έργοστα-

σίω κατά λόγον τών παραγγελλομένων διαφόρων απ’ άλλήλων έπιγραφών.
; Ουτω δ’έχομεν Αριθ. 1, άριθ. 2 καί YptQ. 4 μάς λείπει δ’δ Αριθμός 3.
! Έκ τούτων δέ τών γνωστών ήμ.ΐν μαστραπάδων εις μέν είναι μικρότερος
I παρομοιάζων τήν κατασκευήν πρδς τά κοινά αγγεία περί ών έν Αρχή-εί·

πον, οί δέ λοιποί μεγαλήτεροι διπλοί τδ μέγεθος κατασκευής λίαν έπιμε- 
μελημένης μέ ποικίλα χρώματα καί άνθη ώς δύναταί τις νά ΐδη έκ τοϋ 
παρατιθέμενου σχήματος έν πίνακι Β'. Περιγράφω έκαστον τούτων 
-χωριστά.

1. ’Αριθ. 1.CC
ί Δ. X.
I Δεν πίνουν οί Τούρκοι τδ κρασί

Τδ πίνουν οΐ Ί’ομέη 
Τδ πίνουν οί φτοχολογιά 

1 Ν’ αλησμονούν τα χρέη

Τά Αρχικά γράμματα Δ. X. τά ύπέρ. τήν έπιγραφήν κείμενα θά ανή
κω σι βεβαίως εις τδν παραγγείλαντα κάτοχον.

Άριθ. 1 CC

"Ομοιου τούτου μέ τήν διαφοράν ότι έλλείπουσι τά Αρχικά τοϋ κατόχου 
καί υπάρχει διαφοράς τις εις τήν δρθογραφίκν.

> (Άμφότερκ έκ τής Συλλογής τοϋ πατρός μου)
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3. Άριθ 2.
Ίωαννήτες χίρεσται 
Και πίεται με είγύαν 
Κρασί γλυκό καί κόκυνο 
Π’εΰφρενι τήν καρδίαν

(Έκ τής Συλλογής τοϋ πατρός μου)

. Τοΰτο ώς καί. έν άρχή είπον είναι μικρότερον τδ σχήμα καί άλλοΐον τήν» 
κατασκευήν.

-4. Άριθ. 2.
Ίωανήτες χερεσταί 
Και πίεται μέ ήγύαν 
Κρασύ γλυκόν καί κόκυνον

!·:· Π’ εύφρένι τϋν καρδηαν

Τοΰτο μετά τινων παραλλαγών ορθογραφίας φέρει τήν αυτήν ώς τδ άνω 
επιγραφήν, εΐνε όμως τοΰ μεγάλου μεγέθους καί ανήκει είς τήν νεωτεραν 
κεραμευτικήν Συλλογήν τοΰ Βρετανικοΰ Μουσείου κατατεταγμένον είς τά 
τοΰ Πεσάρου. . ,

*>. CG. Μεγάλου μεγέθους φέρον τδ αύτδ τετράστιχον μέ τάς διαφο
ράς εννοείται τής Ορθογραφίας άλλ’ άντί Ίωζννΐται έχει:

Καλαρρυτιώτες χαίρείται κτλ.

’Ανήκει τή Συλλογή τοΰ έν Αονδίνφ κ. Franks δστις εύηρεστήθη νά μοί 
άποστείλη άντίγραφον τής επιγραφής.

ί Έκ τής επιγραφής τούτου τοϋ άγγείου και τοΰ προηγουμένου καταφαί
νεται σαφώς δτι οί Ίωαννΐται κυρίως και Καλαρρυτιώται έμποροι ήσαν

' . εκείνοι οί όποιοι παρήγγελλον είς Πέσαρον τά άντικείμενα ταϋτα τής οί-
ι κιακής χρήσεως.
) Ένταϋθα όμως ανήκει καί άλλο είδος μαστραπά οπερ συνδυάζω μετά

τής έν λόγφ επιγραφής και δστις βεβαίως είναι μίμησις τών Ήπειρωτών.
ί , Τούτον ήγόρασα πέρυσιν έν Σμύρνη προφανώς δέ άντεγράφη ή επιγραφή έκ
< τών άλλων δ’ άφηρέθη ή πρώτη λέξις Ίωαννίτες Καλαρρυτιώτες καί προσ-

ετέθη απλώς ή λέξις «Φίλοι μου χαίρεσται—καί πίεται μέ ύγείαν—κρασί 
-γλυκό καί κόκυνο—εύφρένη τήν καρδίαν.» 'Η κατασκευή αύτοΰ είναι δια
φορετική, δέν φέρει δέ σύμβολον έργοστασίου καί έκ τής τέχνης εξάγω δτι 
είναι έργον ενός τών παρά το Πέσαρον κεραμευτικών εργοστασίων τοϋ 

ιCastel-Durante ή τοΰ Urbino. Δέν είναι δέ άπίθανον δτι έμποροι ί'σως Χϊοι 
s ίδόντες τούς ηπειρωτικούς μαστραπάδες κατεσκεύασαν κατά μίμησιν τοι-

ούτους έν άλλω έργοστασίφ καί αντέγραψαν τάς έπιγραφάς.

ΠΕΡΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΑΣΤΡΑΠΑΔΩΝ
ι
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β· Άριθ. 4. C. C.
"Όστις νιος είτιζ νία .
Πίνει ύπερβολίκά 
Τήν τιμήν του άφανίζει 
Τήν ύγείαν του χαλνζί.

(Έν τή Συλλογή τοΰ πατρδς μου)
Ή κατασκευή δμοία μέ τήν τών άλλων άλλά τοΰτο διακρίνεται τών 

λοιπών διά τήν πλήρη έλλειψιν άνορθογραφιών.
y. Τδ κατωτέρω δέν περιήλθεν είς τήν δψιν μου, άγνοώ επομένως τδ 

τε μέγεθος καί τδν άριθμδν 3ν έχει. Ή επιγραφή αύτοΰ έχει ώς εξής:
Μετρίως τείνε ποθητέ 
Μή μέ φυγής άδελφέ

' Νά περνώμεν φιλικά
Καί ουχί ποτ’ εχθρικά.

Ταϋτα είναι πάντα τά γνωστά αγγεία τά τοιούτου εί'δους. Έν τφ Μου· 
σείω C!uny τών Παρισίων, έν τοϊς Μουσείοις τής τέχνης καί βιομηχανίας 
τοϋ Βερολίνου καί τής Βιέννης, πλουσιωτάτοις είς κεραμευτικής Συλλογάς 
καί έν τω Μουσείφ Kensington τοΰ Λονδίνου δέν ύπάρχει ούδέν τοιοϋτον 
άγγεΐον,ώστε δύναταί τις νά εί'πν; δτι ή πλουσιωτέρα τούτων σειρά εύρη- 
ται παρ’ήμΐν. ’Ακούω οτι έν Μελίτή εύρίσκονται άκόμη ένιαχοΰ τοιαΟτα, 
γνωστόν δ’ δτι έν Μελίτη πολλοί έκ τών Ήπειρωτών έμπορων είχον κα- 
ταφύγει μετά τήν καταστροφήν τής πατρίδος, ί'σωςδ’άκόμη νά εύρίσκωνται 
τοιαΰτα καί κατά τήν ’Ήπειρον έν ταΐς κώμαις καί τοϊς χωρίοις διασω- 
ζόμενα, άλλά τοΰτο μόνον έπιτόπιος δύναται νά έξακριβώση μελέτη.

Περαίνων τδν περί τών ηπειρωτικών τούτων άγγείων λόγον δέον να είπω- 
δύο λέξεις καί περί ετέρου άνπικειμένου ευρισκομένου εις τδ έν Έδιμβούργφ 
Μουσεϊον τών τεχνών, ού τδ σχέδιον (πΐναξ Γ) κατεσκευάσθη κατά τήν 
σταλεΐτάν μοι φωτογραφίαν, ήν οφείλω είς τήν εύγένεΐαν τοΰ διευθυντοϋ 
αύτοΰ καθηγητοΰ κ. Archer.

Eivat λεκάνη χρησιμεύουσα διά τδν αγιασμόν κατεσκευασμένη δμοίως 
είς τδ αύτδ έργοστάσιον τών Καλεγάρη καί Καζάλη έν Πεσάρφ καί πα- 
ραγγελθεϊσα διά τινα τών ήπειρωτικών έκκλησιών ύπδ τών κατασκευα- 
ζόντων καί τούς μαστραπάδες. Είναι κυκλοειδές άγγεΐον στηριζόμενον έπί ■ 
τριών λεόντων, έξωθεν μέν φέρον άνθοδέσμας, έσωθεν δέ κυκλο+ερώς άν
θινους ταινίας. Είς τδ βάθος τής λεκάνης είναι έζωγραφισμένη ή βάπτισις 
πέριξ δέ είς δύο γραμμάς διά μεγάλων ελληνικών γραμμάτων τδ τροπά-
ριον τής βαπτίσεως «Έν ’Ιορδάνη κτλ.» Άνωθεν δέ τής βαπτίσεως διά 
μικρών γραμμάτων «ούτος έστιν ό υίός μ.ου δ αγαπητός έν ώ ηύδόκησα.Β 
Ταϋτα δέ πάντα φέρουσι πολλάς άνορθογραφίζς.

Μ. Π. Λάμπρος
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«Πνεύμα Κυρίου |π*έμ£* ού ^νεχεν εχρισί με* εδαγγε- 
λίσασΟαι πτωχοις άπ^σταλκέ με, ίάσασθαι τούς συντετριμ
μένους την καρδίαν, κηρύξαι α’χμαλώίοις δφεσιν και τυ
φλοί; άνάβλεψ.ν, άποστεΐλαι τεδραυσμένους έν 
χηρύξαι Ινιαυτον Κυρίου δεκτόν».

(Αουκ. δ’ 18, 19).

θέαμα άληθώς συγκινητικόν καί ώραΐον πρόκειται ημΐν σήμερον ενταύθα. 
’Εκλεκτή τ-ης κοινωνίας μερίς συν’ηλθεν είς τον ίερδν τούτον ναόν, ίνα διά 
των ευχών της ’Εκκλησίας έπικαλεσθή την έξ ύψους άντίληψιν έπί έ'ργον 
κατ’ εξοχήν χριστιανικόν καί φιλάνθρωπον, σκοπούν την ψυχικήν και σω
ματικήν σωτηρίαν τών μεθ’ ημών προσευχόμενων δυστυχών τούτων άδελ* 
φών. Κατ’ εύτυχΐί δέ συγκυρίαν ή ιερά αυτή λειτουργία τελείται την 
σήμερον ημέραν, καθ’ ην έν τώ μέσω ημών προβάλλεται είς προσκύνησιν 
τό ίερδν της αγάπης καί της φιλανθρωπίας σύμβολον,δ σταυρός. Διότι έπί 
τοΰ σταυρού τούτου ύψώθη εκείνος, οστις ηγάπησε μάλιστα τούς πτωχούς 
καί έπαρηγόρησε τούς δυστυχείς και ηλευθέρωσε τούς αιχμαλώτους καί 
τούς δούλους καί ηνέωξε τούς Οφθαλμούς τών έν τώ σκότει της αμαρτίας 
καί τ·ης πλάνης πορευομένων καί έξηπλωσε πανταχοϋ τό πνεΰμα τόϊς 
φιλανθρωπίας καί άγάπης τδ πνεύμα τοΰ άληθοϋς άνθρωπισμοΰ.

Ναί, ευσεβείς άκροαταί, εις τδν έπί τοΰ σταυροΰ ύψωθεντα οφείλει η' 
άνθρωπότης τδ πνεΰμα τ^ς φιλανθρωπίας κα'ι άγάπης. Ποΰ τοΰ αρχαίου 
κόσμου έξεδηλώθησαν τά φιλάνθρωπα έκεΐνα αισθήματα, άτινα έκδη- 
λοΰνται έν τφ χριστιανικω κόσμω έν πάση έποχη ; Δικαίως έκληθη ή 
θρησκεία τοΰ Ίησοΰ θρησκεία της άγάπης, θρησκεία τί?ς άνθρωπό τητος* 
διότι δι’ αύτης η άνθρωπότης μετεβληθη είς μίαν μεγάλην οικογένειαν, 
καί συνετρίβησαν τά δεσμά της δουλείας, καί έπληρώθησαν τά χάσματα 
τά χωρίζοντα λαούς καί έθνη άπ’ άλληλων, καί ηρθησαν αί φυλετικά! 
καί αί προσωπικαί διακρίσεις, καί η άνθρωπίνη αξία άνεγνωρίσθη.Έντεΰθεν 
εξηγείται, διατί έν τώ χριστιανική κόσμω έτέθησαν τδ πρώτον τά θεμέ
λια τών φιλανθρωπικών έκείνων ιδρυμάτων, άτινα ηγέρθησαν προς περί- 
θαλψιν και θεραπείαν τών πτωχών καί άσθενών, τών ορφανών καί εκθέτων 
νηπίων, τών τυφλών καί γερόντων. Καί τοΰτο, ευσεβείς άκροαταί, κατωρ- 
θώθη ού μόνον διότι έκηρύχθη ύπδ τοΰ Ευαγγελίου η άρχη τ^ς καθολικές 
άγάπης, αλλά καί διότι ό Ίησοΰς έπεσφράγισε καί ζώσαν κατέστησε την 
άρχην ταύτην διά τοΰ θείου αύτοΰ παραδείγματος, ύπομείνας έν τέλει

* Άπηγγίλδησαν ώ ταΐί φυλαζαΐζ Μινδρεσέ τη 20 Μαρτίου, Κυριακή τη; σταυροπροσζυ- 
νό’ίως, τή παρακλάδι τής ύπίρ τδν γυλαζδν Επιτροπής τοδ νορ.ιζοΰ ψήριατο; τοΟ Συλλόγου.
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> υπέο τών άνθρώπων καί τδν άτιμώτατον έπί τοΰ σταυροΰ θάνατον* «Μεί-
ζονα ταύτης αγάπην ούδεΐς έ'χει, ίνα τις τήν ψυχήν αύτοΰ θγ ύπέρ τών 
φίλων αύτοΰ)· (Ίωά ts.' ! 2).

Μία τών φωτεινότερων όψεων της χριστιανικές άγάπης είναι η εφαρ
μογή αύτης είς τούς έν φυλακαΐς. θερμότατα συνέστησέν δ Ίησοΰς τοϊς 
μαθηταΐς αύτοΰ την προς τούς έν φυλακαΐς αγάπην είπών, οτι της μελ- 
λούσης εύδαιμονίας θ' άπολαύσωσι μόνοι εκείνοι, οίτινες έχόρτασαν τούς 
πεινώντας, έπότισαν τούς διψώντας, περιεποιηθησαν τούς ξένους, ένέδυσαν 
τούς γυμνούς, έπεσκέφθησαν τούς άσθενεΐς καί τούς έν φυλακαΐς. Διατί δέ 
συνέστησέν ίδίγ δ Ίησοΰς την πρός τούς έν φυλακαΐς άγάπην; θέλων ίσως 
νά διαμαοτυρηθη κατά τές πολιτείας, ητις τιμωρεί αυτούς; Ούδαμώς. 

I Ό Ίησοΰς ύπ-ηρξεν δ φιλονομώτατος πάντων. ’Αείποτε συνέστησέν ύπο-
' ταγήν είς την πολιτικήν εξουσίαν, έν καί περιέβαλε διά κύρους και άρχης

θείας, ίνα έ'τι μάλλον εξασφάλιση αύτήν κατά πάσης προσβολής. Καθη- 
γίασεν ού μόνον τά θρησκευτικά, άλλα καί τά πολιτικά καθήκοντα είπών* 

Γ «Άπόδοτε τά Καίσαρος Κκίσαρι καί τά τοΰ Θεοΰ τώ θεζρ» (Ματθ. κβ'.
; 21 ).^Αύτδς δέ δ Ίησοΰς ύπηκουσε πάντοτε είς τδν νόμον, ούδέποτε κατ’ αύ-

τοΰ στασιάσας, άλλα καί αύτδν τδν παρανομώτατον τών θανάτων άγογ- 
γύστως ύπομείνας, ίνα μη άντιστγ είς τδν νόμον. Και δέν ητο δυνατόν 
νά συμβγ άλλως. ’Εκείνος, οστις ήλθε ν’ άναπλάση καί τά άτομα καί τάς' 
κοινωνίας, δέν ηδύνατο ν’ άντιστρατευθτ) καθ’ένδς τών θεμελιωδεστάτων 
δικαιωμάτων της πολιτείας, κατά τοΰ δικαιώματος της ποινής. Διότι πώς 
άλλως δύναται νά συντηρηθώ και προαχθγ η πολιτεία η τιμωρούσα τού; 
προσβάλλοντας τά τών πολιτών δικαιώματα, άτινα προώρισται νά ύπερα- 
σπίζγ ; Διατί λοιπόν συνέστησέν ίδίφ δ Ίησοΰς την πρός τούς έν φυλακαΐς 
άγάπην ; Διότι, άν μέτρον τές άγάπης πρέπει νά "/jvai δ βαθμός τές δυ
στυχίας, τδ καθέκον της άγάπης πρός τούς έν φυλακαΐς περιβάλλεται τδν 
ίερώτατον καί επιτακτικότατου χαρακτήρα. Καί ποια συμφορά ύπάρχει 
μεγαλητέρα της τών έν φυλακαΐς ; Είναι οί δυστυχέστατοι τών άνθρώπων* 

ί διότι έχουσιν έν τ$ καρδίιγ αυτών τιμωρδν δικρκ·η καί άμείλικτον, την
ί συνείδησιν, ητις ώς φάσμα φοβερόν παρακολουθεί αύτούς νυκτός καί ημέ

ρας, καί πληροί φόβου καί τρόμου, καί εξεγείρει έν αύτοΐς σκέψεις άλγει- 
νάς, άναμνησε,ις φρικαλέας, προαισθήματα άπελπιστικά. Είναι οί δυστυ- 
χέστατοι τών ανθρώπων* διότι άπώλεσαν πολυτιμότατον άγαθόν,την έλευ- 
θερίαν* διότι μένουσι μακράν τών γονέων καί τέκνων, μακράν τών οικείων 

; καί φίλων, μακράν πάσης μετ’ άλλων άνθρώπων κοινωνίας. Είναι οί δυστύ-
χέστατοι τών άνθρώπων* διότι είναι νεκροί καί ζώντες, είναι οί νεκροί 
τοΰ αϊωνοε (Ψαλμ. ρμβ' 1), είναι, οί απόκληροι τές κοινωνίας. ”Ω! ποία. 

: καρδία άνθρωπίνη δύναται νά μείνγι αναίσθητος είς τοιαύτην συμφοράν !
\ Είναι ένοχοι, ναί* άλλ’ είναι διά τοΰτο άνάξιοι οί'κτου καί συμπάθειας;
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Είναι ένοχοι, αλλά δεν είναι άνθρωποι, δέν είναι αδελφοί ημών; ’Άφετε 
την δικαιοσύνην νά πατάξη τδ έγκλημα, νά σώση την κοινωνίαν, νά τι- 
μ.ωρηση τον ένοχον- άλλ’ανακαλύψατε έν τφ ένόχφ τον άνθρωπον, άλλά 
μη παρίδητε έν τφ ένόχφ τόν δυστυχή, άλλ’ οίκτείρατε έν τφ ένόχφ τδν 
άποπλανηθέντα.

Ναι, τον άποπλανηθεντα' άλλ’ άρά γε εις την άποπλάνησιν ταυτην εύ- 
θύνεται μόνος αυτός; άρά γε η'θελε φθάσει μέχρι τοϋ έγκληματος, αν 
ενωρίς άνεπτύσσοντο έν αύτφ αί άρχαί της θρησκείας καί ηθικές, δι’ ών 
εξευγενίζεται ή καρδία καί καταπνίγονται τά πάθη τά δδηγοϋντα εις τδ 
έγκλημα ; άν η αγωγή καί η παιδεία διεδίδοντο έγκαίρως εις άπάσας 
τάς στιβάδας της κοινωνίας; "Ο,τι δ’αυτή δέν έπραξεν, ΐνα προλάβη τδ 
έγκλημα, δεν έ'χει άρά γε καθήκον νά πράξη, ϊνα προλάβη την ύποτρο- 

1 πην ; Καί είναι τάχα ή φυλακή απλώς τόπος κολάσεως καί καταδίκης, 
ουχί δε και θεραπευτηρίου, έζ ού δ άσθενης την ψυχήν οφείλει νά έπι- 
στρεψη ύγι-ης εις τούς κόλπους της κοινωνίας ;

Έκ τοιουτων δρμωμενα σκεψεων, τοιούτων εμφορούμενα αισθημάτων, 
εις την γλυκεΐαν ύπείκοντα τοϋ Ίησοΰ φωνήν, α’Εν φυλακή ημην, καί ηλ- 
θετε πρρςμε,» έγκριτα μέλη >τοΰ Συλλόγου έκείνου, δστις καθ’έκκστην 
αποδεικνυει ότι καί την αγαθήν προαίρεσιν καί την δύναμιν κέκτηται προς 
παν άγαθον κοινωνικόν, τά) πρωτοβουλία άνδρδς κατ’ έξοχην χριστιανού 
και φιλάνθρωπου, άνελαβον νά συντελέσωσιν εις την βελτίωσιν των φυλα
κών. Άνελογισαντο οί φιλάνθρωποι ούτοι άνδρες, ότι έθνη μ,ικρά καί άσθενη, 
οϊον το ημ,ετερον, εν τη άρχη τοϋ πολιτικού καί κοινωνικού αύτών στα
δίου ευρισκόμενα, δεν δυνανται νά έπαρκέσωσιν άμέσως καί έν χρόνφ βρα
χεί εις πάσας τάς κοινωνικάς άνάγκας, ών μία των πρωτίστων, αλλά πο- 
λυδαπανωτάτων είναι καί η άνίδρυσις φυλακών καταλλήλων. Ένόησαν μά
λιστα πάντων, οτι άνευ φυλακών καταλλήλων άδύνατον νά λειτουργηση 
τελεσφορως η ποινική νομοθεσία, τδ θεμέλιον τοϋτο πάσης πολιτείας. Εί- 
δον μετά λύπης την οίκτράν κατάστασιν τών ημετέρων φυλακών, έν αίς 
χιλιάδες υποδίκων καί καταδίκων πάσης τάξεως καί ηλικίας, έν άργίρι ση- 
πόμενοι, αλληλους διαφθείροντες καί έξαχοειοΰντες, έπανέρχονταί εις την 
κοινωνίαν μεταδίδοντες εις αυτήν πάσαν την διαφθοράν καί την έξαχρείω- 
σιν τών φυλακών. ’Έσχον ύπ’ώψει, όποια καί δπόσα έγένοντο άλλαχοϋ 
υπέρ τών φυλακών τη ιδιωτική πρωτοβουλία,καί συνειδόντες ότι καθ-ηκον 
εκπληροΰσιν ιερόν καί πολύτιμον προσφέρουσι τη πατρίδι υπηρεσίαν αύθορ- 
μ.ητως ανελαβον νά μεριμνησώσιν έκ τών ένόντων ύπέρ τών φυλακών, κα- 
θιστώντες τους φυλακισμένους κοινωνούς τών αγαθών της Θρησκείας, δι
δάσκοντες αυτούς την ηθικήν, τά γράμματα καί τάς τέχνας, καί ένα- 
σχολοΰντε; εις έργα βιοποριστικά. Ού'τε κόπων ού'τε θυσιών φειδόμενοι, 
τίρξαντσ» μετά ζήλου καί ενθουσιασμού τοϋ χριστιανικού, άλλλ’ έπιμοχθο-
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-«τά'ίου αυτών έργου. Γινώσκοντες δ’ ότι είς έργα οδτω. χριστιανικά πρωτα
γωνιστεί πάντοτε καί ταχύτερον φέρει αυτά είς πέρας ή φύσει ευαίσθητος 
καί φιλάνθρωπος τ·ης γυναικδς καρδία, έπεκαλέσθησαν καί εύρον πρόθυμον 
την συναρωγην εύγενών καί φιλάνθρωπων κυριών, έκείνων, ών τά δνόματκ 
συνεδέθησαν άναποσπάστως πρδς παν δ,τι χριστιανικόν καί φιλάνθρωπον 
τελείται έν τ·η ημετέρρι κοινωνί^. ·

Βαίνετε, εύγενεϊς καί φιλάνθρωποι καρδίαι, βαίνετε μετά θάρρους καί 
έγκαρτερη.σεως είς τδ χριστιανικόν ύμών έργον. ’Ενσπείρατε είς τάς ψυχάς 
τών δυστυχών τούτων άδελφών την πίστιν, τδν φόβον καί την άγάπην 
πρδς τδν'Θεόν, τδ σέβας καί την άφοσίωσιν είς τδ καθήκον καί την κοι
νωνίαν, την φρίκην καί την άποστροφήν πρδς τδ έγκλημα. Σώσατε αυτούς 
διά τνίς εργασίας άπδ τίς τελείας διαφθοράς καί έξαχρειώσεως. ’Εξημε
ρώσατε αυτούς διά βιοποριστικών έργων, καί τούς υπό τδ βάρος τοϋ έγκλη
ματος διατελοϋντας άποδώσατε είς τούς κόλπους τ·ης κοινωνίας πολίτας 
χρηστούς καί τίμιους. 'Η κοινωνία θά έλθη άναποφεύκτως πρόθυμος ύμών 
άρωγός, θά ένισχύση υμάς διά θυσιών γενναίων έν τφ εύγενεΐ ύμών άγώνι 
καί θά συντέλεση είς την πληρη καί τελείαν τοϋ ίεροϋ ύμών έργου εύόδιοσιν.

Ύμεΐ; δέ οί δυστυχείς, οί έν τ-η κοιλάδι ταύτη τοϋ κλαυθμώνος ένδιαι- 
τώμενοι, προσπέσατε είς τούς πόδας τοϋ έσταυρωμένου καί δοξάσατε τδν 
Θεόν, δτι έφώτισε τάς φιλανθρώπους ταύτας καρδίας νά ένθυμηθώσιν ύμάς 
καί ν’άνακουφίσωσι την δυστυχίαν ύμών. Πενθήσατε ένδομύχως καί μετα
νοήσατε. άπδ καρδίας έφ’ οίς έπράξατε κακοΐς. Μη άπελπίζεσθε" η κοινω
νία δεν σάς έλησμόνησε. Προσπαθήσατε ν’ άναδειχθητε άξιοι τών συμπα
θειών αύτης, καί άσμένος θέλει τείνει πρδς ύμάς την χεΐρα. Ευλογείτε τά. 
ένόματα τών μεριμνώντων ύπέρ ύμών, καί εύ'χεσθε είς τδν Θεόν, ΐνα 
κατευοδώση τά διαβήματα αύτών έπ’ άγαθφ καί ύμών καί της κοινωνίας.

I. Μοσχάκης

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΙΑΣ
’Εν τοΐς κειμηλίοις της αρχαϊκής τέχνης, τοϊς εύρεθεϊσι κατά τάς γινο- 

μένας νυν άνασκαφάς έν τφ προ τ^ς ανατολικής πλευράς τοϋ Παρθενώνος 
χώρω, συναριθμεϊται καί μικρόν άνάγλυφον, ύψους 0,31 καί πλάτους 0,23. 
Τδ κολοβόν τοϋτο άνάγλυφον, διότι ελλείπει τδ κάτω μέρος αύτοΰ, δια
τηρεί ζωηρά ί'χνη χρωμ.άτων, άπείκονίζει δέ κατά κρόταφον θεάν,βλέπουσαν 
δεξι^ τφ όρώντι, ύποδηλοϋσαν δέ διά της κινησεως τών χειρών, οτι κρατεί 
ηνίας καί διευθύνει άρμα. Ού μόνον δ’ έκ τοϋ κράνους καί έκ της όπισθεν 

Τόμος Ζ'. 5.—Μάρτιος 1885. 19
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«ύτοΰ διαγραφής τής λοφιάς, ήτις άρχιζώς παρίστατο διά χρώματος, άλλά 

και έκ των καθόδου χαρακτήρων τοΰ προσώπου, άπαραλλάκτων τφ τύπω 
τής κεφαλής τής Άθηνάς, 8ν φέρουσιν άττικά νομίσματα τής ς·'εκατον
ταετηρίδας, συνάγεται άριδήλως, δτι έχομεν πρδ ημών εικόνα τής πολι
ούχου τών ’Αθηνών θεάς.

Ή παράστασις Άθηνάς ήνιοχούσης, καίπερ τδ πρώτον ή'δη, καθ’δσον 
ημεϊς τουλάχιστον γινώσκομεν, άπαντώσα έν άναγλύφφ, είναι συνήθης 
έν άλλοις έργοις τέχνης. Έν γραφαϊς αγγείων, άπεικονιζούσαις την άπο- 

θεωσιν τοΰ Ήρακλεους παρίσταται η Άθηνά ηνιοχοϋσα τέθριππο ν’. Έν ά- 
Οηναϊκφ νομίσματι τών καλών χρόνων Απεικονίζεται ομοίως Άθηνά ήνιο- 
χοΰσα δίφρον 2. ’Επίσης έν άρχαίςο σφραγιδολίθω 3, καί έν άργυρφ άγγείω 
τοΰ έν Νεαπόλει βουρβωνικοΰ Μουσείου παρίσταται Άθηνά έποχουμένη δί
φρου !i. Έν σφραγιδολίθφ δέ του βερολινείου Μουσείου εΐκονίζεται Άθηνά 

έν άρματι, συρομένφ ύπδ δύο γλαυκών 5. Ή παράστασις δ’ αύτη σχετίζε
ται άναμφηρίστως τοϊς μύθοις, τοϊς άναφερομένοις εις την λατρείαν τής 
θεοΰ, ώς Άθηνάς Ιππίας. Ή 'Ιππία Άθηνά έλατρεύετο έν Κολωνφ,μετά του 
Ποσειδώνος 'Ιππίου 6, καί έν Όλυμπί# μετά τοΰ "Αρεως 'Ιππίου?. 'Ομοίως 

έλατρεύετο ώς 'Ιππία έν Άχα'ρναϊς της ’Αττικής 8, καί έν Μανθυρέι^ τής 
’Αρκαδίας,ένθα η λατρεία α-ύτήςέσχετίζετο τοϊς περί γιγαντομαχίας μυθοις: 

«δτι τώ έκείνων λόγφ γινόμενης τοϊς θεοΐς πρδς γίγαντας μάχης έπηλα- 
»σεν Έγκελάδφ ίππων τδ άρμα.» 9 Κατά τδν Πίνδαρον (Όλ· ΙΓ, 115) 

δ Βελλεροφοντης άνήγειρε βωμόν 'Ιππί<£ ’Αθήνα, διότι κατά τούς Κοριν
θιακούς μύθους, ή Άθηνά έδίδαζεν αύτφ την χαλίνωσιν τοΰ Πήγασου 
και τούτου ένεκα έλατρεύετο έν Κορίνθφ ώς Χαλινϊτις και Δαμάσιππος’ *. 
Ούχί άσχετος δ’είναι και η λατρεία της Άθηνάς ώς 'Ιππολα’ίτιδος έν Λα
κωνική παρά τδ Ταίναρον ,2.

Έμυθεύετο δέ η Άθηνά ώς πρώτη διδάζασα την τών άρμάτων ποίη- 

σιν. Κατά τδν 'Ομηρικδν ύμνον εις Άφροδίτην (στιχ. 13) ή Άθηνα

Πρώτη τέκτονας άνδρας έπιχθονίους έίίοαςεν 
πριήσαι σατίναςτε καί έρματα ποικίλα χαλκω.

1 Gerhard, Auserles. Vasenbilder πιν. 136, 139, 194, 210, 325. Βλ. καί άριθ. lit. 
Antike Bildwerke πιν. 46,3.

2 Beuld, les monnaies d’ Athenes σελ. 390.
3 Inghirami, Gal. Omer. I. πιν. 62.
4 Mttller-Wieseler, Denkm. der Kunst II, 2, πιν. 22, ip. 240.
5 Αδτ. ip. 241.

‘6 Σοφοκλ. 0'3. Κολών. 1070-1.—Παυσ. A’, λ', 4.
7 Παυσαν., >Ε', ιε', 5. *
8 Παυσαν., Α’, λα’, 6.
9 Λύτ. Η', μζ', 4.
10 Πίνδαρ., Όλύμπ. ΙΓ, 92.
11 Παοσαν., Β', o', 1.'5.—Σχολ. Άριστοφ. Νεφ, 167.
12 Παυσαν., Γ', κε', 6.
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Οί Κυρηναϊοι καί οί Βαρκαϊοι έλεγον, δτι έδιδάχθησαν την τών ίππων δά- 
μασιν ύπδ του Ποσειδώνος καί τής Άθηνάς1. Κατά τίνος δέ μϋθόν ή Κορία. 
Άθηνά εύρε τδ τέθριππον 2. Ιδιαίτατα δ’ οί άττικοί μϋθοι άνέφερον εις 
την ’Αθήναν την τών ίππων δάμασιν και την ζεϋξιν τών αρμάτων* έν τφ 
δυτικω άετώματι τοΰ Παρθενώνος παρίστατο,* ώς γνωστόν, η θεά δαμά- 
ζουσα τούς ίππους τοΰ Ποσειδώνος. Έδίδαξε δέ την τέχνην τδν Έριχθό- 
νιον, οστις πρώτος έζευζεν άρμα, καί ήγωνίσθη έν τοϊς Παναθηναίοις 3.

Έξοσων γινώσκομεν περί της λατρείας τής Άθηνάς 'Ιππίας νομίζομεν 

δτι δυνάμεθα νά δδηγηθώμεν καί εις τήν κατανόησιν τής πκραστάσεως 
τοϋ γνωστού άρχαϊκοΰ άναγλ,ύφου, τοΰ Υποκειμένου έν τή πρώτη αιθούση 
τοϋ Μουσείου τής Άκροπόλεως 4. Τδ άνάγλυφον άπεικονίζει γυναίκα ήνιο- 
χοϋσαν, στηρίζουσαν έπί τοΰ άρματος τδν άριστερδν πόδα, μετέωρον δ’ 

έχου.σκν τδν λελωβημένον δεξιόν. Ούδείς τών άρχαιδλογούντων προετεινε 
πιθανήν τινα γνώμην περί ερμηνείας αύτοϋ, τηλικαύτη δέ διχογνωμοσύνη 
έπικρατεϊ,ώστε τινές μάλιστα ύπεστήριζαν δτι ούχί γυνή, άλλ’άνήρ είναι 
δ άπεικονιζόμενος ηνίοχος. Καί συνετέλεσε μέν πως εις τήν παρερμηνείαν 
ταύτην ή μακρά έσθής, ήν έν μνημείοις τής άρχαίας τέχνης παρίστανται 
φέροντες οί ηνίοχοι, καί ή έ'λλειψις προέχοντος κολπώματος έν τφ στήθε^ 

κύριος λόγος δμως αύτής είναι ί'σως ή άμηχανία τών αρχαιολόγων πρδς 
έξήγησιν τής πκραστάσεως· ’Αληθώς δέ έν ούδενί μνημείφ τής άρχαίας 
τέχνης υπάρχει άπεικόνισις γυναικδς ήνιοχούσης, καίται δ’ υπό τινων ύπε- 
λήφθ.η δτι έν τή ζφφόρω τής βορείου πλευράς τοΰ Παρθενώνος άπεικονίζον- 
ται γυναίκες ηνίοχοι, δι’ έπιμελεστέρας δμως παρατηρησεως άπεδείχθη

1 Σοφοκλ,. Ήλ. 727 και Χχολ. ait.—-Στεφ. Βυζ. λ. Βάρκη.,—Έσυχ. λ. Βαρκα'οις.
2 Cicer., Ν. deorum III, 28—Παυσαν , Η', κα', 3.
3 «(’Εριχ)θόνιοξ Παναθηναίοις τοΐς πρώτοις γενομένοις αρμα εζευξε και τδν άγώνα 2δεί— 

κνυε. . . Έριχθονΐου του τδ αρμα ζεύξαντος.» (Παρ. Μάρμ. ίν C. I. Gr. 2374).
Primus Eric.hthonius currus et quatuor ausus 
iungere eques, rapidisque rotis insistere victor,

(Virgil., Georg. Ilf, 113.) Βλ. και Philargyrium αδτ. «Varro in libro, qui Admirabi- 
liutn inscribitur, Erichtonium ait primum equos quatuor iunxisse ludis, qui Panathenaea ap- 
pellantur.»—«Όπλΐται γάρ καί ιππείς τών ’Αθήνας εύρημάτων ε’σί.. . Παραπλησίως 31 καί 
περί τής ιππικής* λέγεται γαρ ’Εριχθδνιον μίν τδν τής ΟεοΟ τρόφιμον πρώτον άνθρώπων 
αρμα ζεΰξαι "ππων. Βελλεροφόντη 81 αο πρδς τδν κέλητα γενίσθαι χαλινδν παρβι τής ’Αθή
νας. Τριπτόλξμος 81 Έριχθονίου νεώτερος* εϊη δ' αν καί τουτω τα μ'εν σπέρματα παρα τής 
Δήμητρος, τδ 31 αρμα παρα τής ’Αθήνας.» (Άριστείθ., ’Αθηνα σ. 12)' «£τι 3’ ίππων &μιλ- 
λητηρίων καί πολεμιστήριων ϊφηνε οχήματα* και ζεογνοσιν έν τή3ε τή γή πρώτος άνθρώπων 
δ τής3ε τής θεοΟ πάρεδρος άρμα τέλειον σδν τή θεώ και φαίνει πάσι τήν τελείαν ιππικήν.» 
^αδτ. ΙΙαναθ. σ. 407)'«πρώτος γάρ οοτοε (’Ερεχθεΰς) αρμα τέλειον, ό έστι τέθριππον Ιζεοςε* 
σνν τή θειή 3ε ειπεν ότι αδτής ’Αθήνας τήν κατασκευήν ύποβαλούσης αδτιή.» (Σχολ. ε’ς ’Αρι- 
βτείδ. Παναθην. τ. III. σ. 62 Dind).

4 Άριθ. 5039 έν καταλόγιρ Sybel 1881 σ. 343— Βλ. πέρΐ τοθ άναγλύφοο τούτου 
Ικτάσει Scholl, Mittheil. aus Griech. Il, 4.— Friedrich, Bausteine I. σ. 23 κε.— Michaelis, 
Parthenon a. 123—Overbeck, Gesch. <1. gr. Pl. 1881. τ. 1. oi 152 κε.
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τδ ανυπόστατου τή; γνώμης τχύτης Αλλά βεβαίου δντος, δτι' τδ 
άνάγλυφον παρίστησι γυναίκα, δφείλομεν κατ’ άνάγκην νά παραδεχθώ- 
μεν δτι ή είκονιζομένη δέν είναι κοινή γυνή, άλλ’ άθάνατος θεά. Τίς δ’ 
ή θεά αυτή; Έκτος τής ’Αθήνας έν άρχαίοις μνημείοις είκονίζονται 
έποχούμενοι δίφρων ή τεθρίππων, ί Κόρη, ή Δημήτηρ 1 2, ή Ήρα πιθανώς 3 
και ή Juno Sospita έν ρωμαϊκοί; ύπαπκοϊ; νομίσμασι 4, ή Ήώς πτερωτή 
ί άπτερος και ή Σελήνη.’Αλλά πάσαι (Απεικονίζονται ούτως έν σχέσει πρδς 
ορισμένους μύθους ή πρδς ώρισμένας περιστάσεις της λατρείας, ή Κόοη 
καί η Δημήτηρ έν παραστάσεσι της άνόδου της Κόρης, ή Ήώς έν είκοσι 
του θανάτου του Μέμνονος ή έν τώ άρμκτι τοΰ Ήλιου, ή Σελήνή μετά 
τοΰ Ένδυμίωνος. Έν δέ τφ προκειμένω άναγλυφφ, δπου ούδεμία τούτων 
(Αρμόζει, νομίζομεν δτι η είκονιζομένη θεά είναι Νίκη άπτερος, ώς άπει- 
κόνιζεν αύτην ή άρχαιοτάτη τέχνη 5, έπέχουσα την θέσιν τής ’Αθήνας 
ιππίας. 'II Νίκη έ'ν τισι μνημείοις τοΐς αρχαίας τέχνης άντικαθίστησι την 
’Αθηνών, ης ήτο άρχικώς ·. άπλοϋν κατηγόρημα, βραδύτερον μορφωθέν είς 
ιδίαν ύπόστασιν. Έν παραστάσει τής άποθεώσεως τοΰ Ήοακλέους, άντι 
τής ’Αθήνας της έν πάσαις ταϊς τοιαύταις παοαστάσετιν άπεικονιζομένης, 
άπεικονίζεται Νίκη πτερωτή ήνιοχοϋσα τδ άρμα 6. Τά δέ νομίσματα τών 
Κυρηναίων, οίτινες ώς άνωτέρω εί'δομεν έμύθευον δτι την τών ίππων δά- · 
μασιν έδιδάχθησαν ύπδ τής ’Αθήνας, φέρουσι τδν τόπον θεώς δδηγούσης 
άρμα 7* έστί δ’ αυτή άναντιρρήτως ή Νίκη, ώς άποδείκνΰσιν ή παράστασις 
αύτης πτερωτής έν έτέρω νομίσματι της αύτής χώρας 8. ’Αλλά καί έτε
ρος τις παρατηρησις κρατύνει την εικασίαν ταύτην": ή θέσις τής θεάς έν 
τφ άρματι, δέν είναι έπιβαινοόσης, ώς περιγράφουσι πάντες οί περί τοΰ 
άναγλύφου πραγματευθέντες" δ δεζιδς ποΰς άν έσώζετο δέν θά έστηρίζετο 
έπί τοΰ έδάφους, ώς έν πολλαΐς είκόσι της ηνιοχούσης ’Αθήνας, αλλά θά 
ήτο μετέωρος, ώς ύποδείκνυσι τδ σωθέν μέοος, ούτω δέ ή στάσις τή; θεώς 
θά ήτο ούχί έπιβαινοόσης, άλλ’είσπηδώσης είς τδ άρμα. Δήλον δτι ηθέ- 
λησεν ό τεχνίτης νά παραστήστ; την Νίκην έν σχέσει πρδς τδν αγώνα τών 
άποβατών, δστις παρά μόνοις τοΐς Άθηναίοις καί τοΐς Βοιωτοΐς έν χρη-

1 Βλ. Michaelis, Parthenon σ. 245.
2 Gerhard, Auserlesene Vasenbilder πιν 40. — Έν έτέραις παριστάσεσι τδ άρμα τής ArJ- 

μητρος ε’ικονίζεται πτερωτόν, ή συρόμενου ύπδ ό'φεων.
3 Αύτ. πιν. 194.
4 Overbeck, Kunstmythologie τ. II σ. 160 164.
5 Βλ. Langbehn, Flilgelgestallen der altesten gr. Kunst. M. 4881 σ. 6._ Άπτερον ΐρ

τδ παλαιότατον ξόανον έν τώ ναώ τής ’Αθήνας Νίκης- ("Αρποκρατ , λ· Νίκη Άθηνϊ__Παν-
σαν., Γ', ε', 7. Ε’, κς', 6) και ή Νίκη τοΰ Καλάμιδος έν Όλυμπίφ. (Παυσ. Ε', κς', 6).
6 Gerhard, Antike Bildwerke πιν. 31. ■
7 L. Muller, Numismatique de l’ancienne Afrique τ. I σ. 49 κε. άο. 184. 185. 189.

191.194.
8 Ait. i?. 492.
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σετ εθεωρεΐτο ώς δ κάλλιστος κόσμος τών Παναθηναίών, άναφερομένης 
της ίδρύσεω; αύτοΰ είς Έρεχθέα, τδν ύπδ τής ’Αθήνας την άρματηλασίαν 
διδαχθέντα 2. Έν τφ άγώνι τούτφ «οί έμπειροι τοΰ έλαυνειν άρματα 
«άμα θεόντων τών 'ίππων άνέβαινον διά τόΰ τοοχοΰ έπί τδν δίφρον κα! 
«πάλιν κατέβαινον άπταίστως*» 3 ή «άποπηδώντε; έπί τφ έσχάτφ δρό- 
«μφ συνέθεον οί άναβάται τοΐς ΐπποις ειλημμένοι τών χαλινών.» 4

Κατά τής τοιαύτης εικασίας δύο παρουσιάζονται άντιρρήσεις" δτι οί 
άποβάται έν τή ζφφόρφ τής βορείου πλευράς τοΰ Παρθενώνος είκονίζονται 
φέροντες άσπίδα θ, καί δτι έλλείπει έκ τοΰ ήμετέρου άναγλύφου δ τγβι~ 

βάζων ήνϊοχοτ, ού μνημονεύουσι πάντοτε αί περί τών παναθηναϊκών άγω- 
νων έπιγραφαί. Άλλ’ έν άναγλύφφ άπεικονίζοντι ούχί άποβάτην, άλλά 
προσωποποιίαν τής νίκης αύτοΰ, ήν βεβαίως περιττή ή άσπίς, δ δ’ ηνίο

χος δέν ήτο απαραίτητος ώς ύπεμφαίνεται έκ τών περιγραφών τοΰ άγώ- 
νος, άς παρέθεμεν, καί έξ έπιγραφής Άφροδισιάδος τής Καρικής, έν ή δίς 

μνημονεύεται άποβάτης άνευ ηνιόχου 6.
Ν. Γ. Πολίτης. 

------- — i

ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Α'. ’ ΑνάγΛνψος αρπαγής παράστασις.

> Έν Πειραιεϊ πρδς τή πλατείς τής Τερψιθέας, (και ούχί ώς πρότερον γέ-
γραπταί μοι εγγύς τοΰ λιμένος) άνευρέθη κατά τδν αύτδν χρόνον, καθ’θν 
καί τδ τής Άθηνώς άγαλμάτιον, περί ού έν τώ προηγουμένφ έγράφη τεύ- 
χει, καί έντδς τοΰ αύτοΰ ύδραγωγείου τεμάχιον λίθου λευκοΰ ήμικυκλι- 
κώς τετμημένου, υψους 0,12 πλάτους 0,16 έν κοίλη δμοιοσχημφ έπιφα- 
νεία: φέρον άνάγλυφον παράστασιν άρπαγής βεβαίως έρωτικής, οΐαι πολ
λά! αί κατά την μυθολογίαν, δυσχερή πως δμως είς άκριβή καθορισμόν.

1 «Ό άποβάτης Ιππικόν τι αγώνισμα και αποβήναι τδ άγωνισασθαι τον άποβάτην. . . · 
«Χρώνται δέ τούτω μόνοι τών "Ελλήνων "Αθηναίοι καί Βοιωτοί.» (Αρποκρατ.)
2 Ψευδοερατοσθένους, Καταστερισμ. 13· «ήγαγε δέ (Έρεχθεύς) έπιμελώς τα Παναθήναιά 

«και άμα ήνιόχει [κατά τήν διόρθωσιν τοΰ Boeckb. κοινώς φέρεται ηνίοχον] έχων παραβάτην 
«άσπίδιον εχοντα καί τρΑοφίαν έπι τής κεφαλής. ’Απ’ έκείνου δέ κατα μιμησιν ο καλούμενος 
«άποβάτης.» — Έν παρόδιο ε’ρήσθω ένταΰθα ότι τδ περιεργότατον πολύχρωμου άνάγλυφου,

j* τδ έσχάτως κατά τάς αδτάς έυ Άκροπόλει άυασκαφάς εύρεθέυ, άπεικονίζου δέ γε.νειών.τα άρμα-
ί τηλάτηυ, έστραμμένηυ έν κατατομή εχοντα τήν κεφαλήν πρδς τά όπ(σω, παρίστησι πιθανώς

τδν Έρεχθέα. Γινώσκομεν δέ ότι έν τή Άκροπόλει άνέκειτο είκών τοΰ Ερεχθέως, αρμα έλαύ— 
νοντος- «έν τή άκροπόλει όπίσω τής θεοΰ ό Έρεχθευς γέγράπται αρμα ελαονων. — Εν τή 
«άκροπόλει φησίν, όπίσω αύτής [τής θεοΰ] γέγραπται [Έρεχθεδς] αρμα έλαύνων, ώς πρώτης 
»[γρ. ίσως πρώτος| τοΰτο τής θεοΰ δεξάμενος.« ΙΣχόλ. είς Άριστείδ. Παναθ. τ. Ill σ. 62 Dind.)

3 Έτυμολ. μέγ. σ. 124__Bekk. Anecd. σ. 426.
4 Παυσαν., Ε', β", 2.
5 Michaelis, Parthenon σ. 215.

I 6 C. I. Gr. II, 2758.

:: ι\ ;
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Τράγος ευτραφές πήδα ζωηρώς έκ δεξιών πρδς τά άριστερά, μετά γαυ- 

ρϊωσης τνϊς έκφράσεως καί ύπερηφάνως ύψουμένου τοϋ λαιμού και τν5ς κε
φάλας επί τφ φορτίφ οζερ ύπδ τοιαύτην μορφήν εύτύχημα έθεώρησε ν’ 
άπαγάγη. Έπ’ αύτοΰ δηλ. άντωπδς κάθεται γυνή ποδηρή χειριδωτόν φο
ρούσα χιτώνα περί την όσφύν έζωσμενον, 'Γη αριστερή περιβάλλει τδν λαι
μόν τοϋ ζώου έχομένη τούτου· φαίνεται, δ’ η άκρα μόνη άριστερά έπι τοϋ 
λαιμού άπδ τών δακτύλων και έξης. Διά της δεξιάς άνυψωμένης κρατεί 

τδ άπδ της κεφαλής κατερχόμενον καί πρδς τά δεξιά ύπδ τ^ς φοράς τοϋ 
ζώου κολπούμενον ίμάτιον, οπερ καταπίπτει συνεστραμμένου επί τών μη

ρών καί άπλοΰται άπδ τών γονάτων πρδς τάς κνημας, άπδ δέ τοϋ άρι- 
στεροΰ μηροϋ παρά την κνημην την τ-ηδε συνεπτυγμένον ανελίσσεται πρδς 
τά κάτω είς πτυχάς. Άπδ άριστερών πετόμενον έρωτίδιον σύρει άμφοτέ- 
ραις ταΐς χερσί κατά ταύτδ καί η γυνή, άλλ’ όλίγον κατωτέρω, διά της 
δε ζιας τδ ίμάτιον, ώσεί προσπαθούν νά ύπανοίξη αύτό. Τδ σώμα καί οί 
πόδες τοϋ τράγου άπατώσι σφόδρα, καί δ λαιμός δέ, ώς καθ’ όλα γυμνά 

τριχών και πρδς ίππου παρεμφερή.
Ώς τ;δη προεΐπον τδ δλον πκρίστησιν αρπαγήν ερωτικήν καί δη νύμφης 

τινδς ίσως ύπδ θεότητος άλ).ης μεταμορφωθείσης ύπδ ποταμού η άλλου 
τινός. Έκ της μυθολογίας .γνωστδν ύπάρχει οτι ό τράγος ώς καί ό ταΰρος 
είκονίζει την βίαν την ορμητικήν, άλλά καί την άσέλγειαν ιδίως δ τρά

γος, την καταστροφήν, άλλά καί την γονιμότητα καί τδ καρποφόρον. Οί 
ποταμοί, οίον δ Άχελφος ύπδ σχήμα ταύρου παρίστανται. Περί τοϋ ρη- 
θέντος ποταμοΰ φέρεται η παράδοσις ότι ηγάπησε την θυγατέρα τοϋ βα- 
σιλέως τών Αΐτωλών Οίνέως πλην εύρεν αντίπαλον τδν Ήρακλέα δστις 
άγωνίσθη ύπέρ ταύτης. 'Ο Άχελφος κατά την πάλην, ζητών μετά της 
νέας νά διαφυγή μετεβληθη την ό'ψιν είς παντοΐα ζώα. ’Αν μετεβληθη καί 

είς τράγον τοϋτο ώρισμένως η μυθολογία δέν αναφέρει. "Ενεκα δμως τών 
μεταμορφώσεων τοϋ ποταμού τούτου θά ηδύνατό τις νά δεχθ·η δτι και η 
προκειμένη παράστασις ποταμδν ίσως τινά είκονίζει αν μη τδν ’Αχελώον. 
’Εκτός εάν ή παράστασις, ερμηνευόμενη καθ’ ην σημασίαν έ'χει δ τράγος 

έν τ$ μυθολογία,άποδοθ'ρ είς τάς περί τδν Διόνυσον οργιαστικά; άρπαγάς.
‘Οπωσδηποτ’άν η τδ άνάγλυφον φαί εται κατασκευασθέν ώς αναθημα

τικόν, ώς δηλοΐ αύτδ τδ σχ·ημκ αύτοΰ, έντεθειμένον βεβαίως είς πρδς τοϋτο 

κοιλότητα έν βοάχφ ·η έπι άλλου τεμαχίου λίθου κατεσκευασμενην. Κεϊ- 
ται δέ νΰν παρά τφ εύρόντι κ. Βάθη. ("Osa πίνακα Δ'.)

Β'. Λείψανα έπιγραφιχά.

Πρό τίνος προσηνέχθη ύπό τίνος τών μαθητών τοϋ Γυμνασίου είς τδ Μου
σείου Πειραιώς τεμάχιον λίθου λευκοΰ, έλάχιστον μέρος επιγραφές χρόνων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

καλών, ώς τά γράμματα τά έπ’αύτοΰ δηλοΰσι τάδε :

• · * · · · · · · *
*······· · ·

....................... OYCDN
. . . . . . . ΙΧΑΡΙΝ 
...... .ΤΩΙΕΠΙΜ 
....... ΕΥ. .

‘Υπδ τοϋ αύτοΰ προσηνέχθη είς τδ αύτδ Μουσεΐον τεμάχιον έκ τών περί 
τδ στόμιον άγγείου πήλινου άχρου φέρον λατινικοϊς γράμμασιν επί της έξω 
παρά τδν τράχηλον έπιφανείας τοϋ άγγείου τηνδε την επιγραφήν έ'κτυπόν;

ΟΑΔΔΙΡΕ
Τοΰ πρώτου τών τεμαχίων τούτων ύψος 0,08, πλάτος 0,10, τοϋ ετέ

ρου 0,05 ύψος, 0,10 πλάτος.
‘Ιάκωβος X. Δραγάτσης. 

ΕΙ ΔΗίΕΙ ί

Έν καιρφ είχομεν άναγράψει έν τφ Παρνασσφ (τόμο; ς'. σελ. 759) περί 
τών έν τ·η Άκροπόλει γενομένων άνασκαφών είς τδν μεταξύ τοΰ Παρθε- 
νώνος καί τοΰ Μουσείου χώρον. Αί άνασκαφαί έξηκολούθησαν έ'κτοτε άδια- 
λείπτως καί πολλά άνεκαλύφθησαν άξια λόγου εύρηματα, ών ιδίας κρί- 

νομεν μνείας τδ άνάγλυφον Άθηνάς 'Ιππίας περί ού. είς τδ αρχαιολογικόν 
τμήμα τοΰ Συλλόγου ώμίλησεν έκτενώς δ κ. Ν. Γ. Πολίτης και ου την 
ομιλίαν δημοσιεύομεν άνωτέρω. Πρδς δέ κεφαλήν Άθηνάς, καλλίστης ερ

γασίας άνηκουσαν ί'σως είς την μεταβατικήν έποχην άπδ τΐίς άρχαϊκίίς 
τέχνης είς την περίοδον την άμέσως προηγηθεΐσαν τ·ης άκμης’ κορμδν ’Α
θήνας, ού έλλείπει η κεφαλή, καί έν ώ διά χρωμάτων, άτινα ζωηρότατα 
έσώζοντο κατά την εύρεσιν, ύποδείκνυται η αίγίς' Σφίγγα έκ πεντελησίου 
λίθου,μηρδν κολοσσικοΰ άγάλματος,τρεις πλάκας πωοώδους λίθου φερούσας 
άναγλύφους παραστάσεις διφρηλάτου, συμπλέγματος δύο άνδρών καί συμ
πλέγματος ό'φεων,πολλά μικρότερα λίθινα και χαλκά ειδώλια, έν οΐς δια- 

κρίνονται εις ηνίοχος καί δύο Γοργόνες διώκουσαι Περσεα. Περί πάντων 
ί τούτων έκτενίί λόγον θά ποιησωμεν έν τοΐς έπομένοις τεύχεσιν.

ί — Έν τφ Πολυτεχνείφ ηνεώχθη μία τών αιθουσών της Συλλογές τίς
άρχαιολογικίς εταιρίας τίίς έκ τοΰ Βαρβακείου πρδ χρόνου μετακομισθεί- 
σης. Έν τη αιθούση ταύτη ητις είναι προσιτή είς τδ δημόσιον καθ’ έκά- 

στην πλην τών Κυριακών άπδ ώρας 2·—5 μ. μ. κατετάχθησαν τά πήλινα 
αγγεία καί άλλα προϊόντα τ^ς άγγειοπλαστικ^ς, τά χρυσά κοσμήματα, 
οί δακτυλιόλιθοι καί τά νομίσματα. Ή κατάταξις τών άντικειμένων έγε- 

ί νέτο πάνυ άξιοπρεπώς και τιμά την τε άρχαιολογικην εταιρίαν καί τούς
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άναλαβόντας την ταξινομίαν. Μέχρι τοΰ μηνδς Μαΐου έλπίζετάι οτι θά' 
κατορθωθεί νά καταςίί προσιτή εις τό δημόσιον και δεύτερα αί'θουσα, ητις 
θέλει περιλάβει τά πήλινα Αγαλμάτια ών κυριωτέρα και πλουσιωτέρα 

Συλλογή η τών Ταναγραίων καί τά χάλκινα Αντικείμενα.
— ’Από τοΰ προσεχούς Απριλίου επαναλαμβάνονται τ$ έπιμελείη τοϋ 

’Εφόρου τών Αρχαιοτήτων κ. Δ. Φίλιου αί έν Έλευσΐνι Ανασκαοαί δαπά- 
ναις της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας. Πληρης έκθεσις καί διάγραμμα τοΰ 
άνασκαφέντος μέχρι τοϋδε χώρου θέλουσι δημοσιευθη έν τοϊς έκδοθησομέ- 

νοις. πρακτικοί; τές ’Αρχαιολογικές ’Εταιρίας.
' ■:— 'Ομοίως επαναλαμβάνονται μετ’ όλίγας ημέρας καί αί Ανασκαφαί έν 
Έπιδαυρω υπό την διεύθυνσιν τοϋ έφορου κ. Π. Καββαδία.

— 'Η Γαλλική Σχολή θά συνεχίσγι καί κατά τό έ'τος τοϋτο τάς ύπ’ 
αυτές έν Δηλφ γινομένας Ανασκαφάς. Την διεύθυνσιν αύτών θέλει Ανα- 
λάβει δ έκ τών έν Άθηναις εταίρων αύτές κ. Μονσώ.

— Άπεφασίσθη η άνέγερσις μουσείου έν Όλυμπίη έν ώ Θά άποτεθώσιν 
αί έκεϊ εύρεθεϊσαι πολύτιμοι Αρχαιότητες. Τδ σχέδιον τοϋ μουσείου τού
του έξεπονηθη ύπδ τοΰ άρχιτέκτονος κ. "Αδλερ καθηγητοΰ έν τη έν Βε
ρολίνο» πολυτεχνική σχολή, η δ’ έκτέλεσις άνετέθη τώ άρχιτέκτονι κ. 
Δέρπφελδ προσκεκολλημένφ παρά τφ ένταϋθα γερμανικφ Αρχαιολογική 

ίνστιτούτφ.
. — Τδ Μουσεϊον της Αρχαιολογικής εταιρίας Απέκτησε κατ’ αύτάς Αρ

χαϊκόν Αγγεϊον έκ τών ημιλεύκων λεγομένων υψους 0,25 τοϋ γαλλικοϋ 
μέτρου έφ’ ου εύρηται παράστασις τοϋ Άκταίονος σπαρασσομένου ύπδ τών 
έαυτοϋ κυνών. Τδ αγγεϊον τοϋτο κατελογίσθη ύπ’Αριθ. 2800 είναι δε 
καλής Αρχαϊκές τέχνης.Ή παράστασις δ’ έχει ώς έξης.Έν τώ μέσω φέρε
ται δ Άκταίων έφ’ ου Αναρριχώνται επτά κύνες ών δύο ·η τοεϊς ηρξαντο 
κατασπαράσσοντες αυτόν. ’Αριστερόθεν η Άρτεμις προσβλέπει αυτόν ήρεμα 
δεξιόθεν δ’ άλλη γυνή ητις ύποτίθεται ούσα η μητηρ τοΰ Άκταίωνος Αύ- 
τονόη ύψοϊ την δεξιάν πρδς τδν ούρανόν. Ή παράστασις αύτη σπανίως Α
παντάται, τρία η τέσσαρα δ’ αγγεία είναι γνωςά φέροντα την παράς-ασιν 

ταύτην. Τδ Μουσεϊον τές Αρχαιολογικές εταιρίας κατέχει και άλλο Αγ- 
' γεϊον Αρχαϊκόν μέ την αυτήν παράστασιν, περιγραφέν ύπδ Κολινιών (vases 

peints de la Society archeologique Αριθ. 332), καί ύπδ Χάϊδεμαν (Griech.
< Vasenb. πιν, VIII, 3).

; — Τή φροντίδι τές διευθύνσεως τές αστυνομίας κατεσχέθη καί κατε- 
τέθη προσωρινώς έν τφ Αστυνομικω καταστήματι άνάγλυφον έπιτύμβιον 

> έν Έλευσΐνι :εύρ?θέν, ,δπερ Απεικονίζει γυναίκα κρατούσαν έν τή δεξιοί
< υψωμένη σεϊστρον.έν δε τη Αριστερά ύδρεϊον, Τδ ύψος τοϋ λίθου είναι 0,94, 
■ ,τδ δέ πλατ,ος 0,3 1, τδ δ’ύψος τοΰ Αναγλύφου 0,66. Τδ Ανάγλυφον Ακέ-

. αραιόν 'κατά,.τά άλλα .είναι έφθκρμένον μόνον κατά τά άνω, έλλείποντος 

I μέρους τές κόμης. 'Η εργασία είναι τών μεταγενεστέρων ρωμαϊκών χρό- 
ων, η δέ παράστασις Ανήκει εις τδν συνήθη τύπον ίερειών της “Ισιδος η 
μάλλον γυναικών μεμυημένων τά μυστήρια τές “Ισιδος* τοϋ τύπου τού
του πλεΐστα έσώθησαν δείγματα, ούκ ευάριθμα δ’ απόκεινται έν τη τε- 
τάρτη πρδς άριστεράν αιθούση τοΰ έν δδω Πατησίων ’Εθνικού Μουσείου.

— Άνασκαπτομένων τών θεμελίων πρδς οικοδομήν οικίας κατά την 
όδδν ’Απολλοδώρου, Ανευρέθη κεφαλή έκ μαρμάρου γυναικεία φυσικοΰ με
γέθους. 'Η κεφαλή αύτη διατηρείται έν καλή καταστάσει καί είναι τών 
καλών ρωμαϊκών χρόνων, είκονίζει δέ πιθανώς 'Ρωμαίαν αύτοκράτειραν.

—■ Καθά έν Δυοοαχίου έπιστέλλουσι πρδς τδν Πρόεδρον τοΰ άρχαιολογι- 
κοΰ τμήματος τοΰ ημετέρου Συλλόγου πρδς τδ δυτικόν μέρος και εις άπό- 
στασιν πέντε λεπτών Απδ της Θέσεως έν η σήμερον έ'κτισται η πόλις τοΰ 
Δυρραχίου περικλειομένη ύπδ τείχους πολλαχοΰ έν έρειπίοις, γινομένων 
ανασκαφών έν άγρώ τινι τοΰ κ. Μιχαήλ Τρούϊα πρδς μεταποίησιν εις κέ~ 
πον ανευρέθη εις βάθος μέτρου πλάξ ένεπίγραφος μήκους 0,42 Γαλλικού 
μέτρου πλάτους 0,32 καί ύψους 0,10. Ή έπιγραφη αύτη είναι Αατϊνικη 
επειδή δέ κακώς Αντεγράφη δεν Αναγινώσκεται καί Αναμένομεν πληρέστε- 
ρον άντίγοαφον. Εις τδ αύτδ δέ μέρος έξακολουθησασών τών Ανασκαφών 
εύρέθη τοίχος έκ πλίνθων Αρχαίος μαρτυρών την ύπαρξιν έν τή θέσει ταύτη 
τδ πάλαι οικοδομήματος έ'τι δέ καί τάφοι πλινθόκτιστοι οστά καί μόνον 
περιέχοντες. Περαιτέοω δ’ ολίγον άνάγλυφον παριστάν στρατιώτην φέροντα 
πιθανώς δόρυ καί κάτωθεν την έπιγραφήν ΕΤ Τ131, καί έπιτυμβία πλάξ 
μετά της έπιγραφης «Έρμίππφ άρχιτέκτονι ζησαντι έ'τη ξέ. Έρμιόνη και - 

"Ερμιππος πατρί γλυκυτάτφ χαϊρε.»
— Τά έν Γκιούλ-μπακτσέ της Μικράς ’Ασίας Απέναντι της νήσου ‘Ρό

δου άνευρεθέντα άρχαϊκ άντικείμενα περί ών έγένετο λόγος έν σελίδι 88 
τοϋ παρόντος τόμου, άπεστάλησαν εις Βιέννην ύπδ τών άνευρόντων αυτά 
Αυστριακών αρχαιολόγων. ©έλουσι δέ προσεχώς έκτεθή εις κοινήν θέαν.

ΑΑΚΓΟΑΕΙΟΙΝίϋ.ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Άμ,φέοξυς ό λογ^οεεδής. Τ’ όνομα τοϋ ζώου τούτου παντι τφ 
Ακροθιγώς γευσαμένφ τών καθ’ έκάστην δημοσιευόμενων περί τές κατα
γωγές τών σπονδυλωτών καί κατά συνέπειαν τοϋ Ανθρώπου έπίσης, είναι 
γνωστόν. Μέχρι τοϋδε δμως εις δύο μόνον σημεία τές γης είχε συναντηθή, 
εύτυχέ νομίζω έμαυτδν κατορθώσας νά προσθέσω καί τρίτον τοιοΰτον καί 
μάλιστα έν Έλλάδι. Έν τοϊς ύπολείμμασι τοΰ αλιευτικού σάκκου άλιέων 

Ιταλών παρά την πόλιν τών Πατρών ένασχολουμένων εις την αλιείαν 
διά τών γνωστών ανεμοτρατώ)', Ανεΰρον ενα Αμφίοξυν, προερχόμενου έκ 
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τού βάθους της παρά το όρος Γαυρολίμνη θαλάσσης. Βεζχώτχτχ έκεΓ έν 
καί μόνον δέν εύρίσζετο τοιοϋτον ζώον άλλά πολ,λά, ανάγκη όμως τής 
χρήσεως γαγγάμού (Drague) πρδς πλήρη άνερεύνησιν.

■ Ό ιχθύς ούτος είναι άρκετά περίεργος, έχει σχήμα λογχοειδές οζύ κατ* 
άμφότερα τ’ άκρα, είναι επιμήκης, συντεθλιμμένος, τδ δέρμα δ' έχει εντε
λώς γυρίνον λειότατον καί στερρότατον.

Ή κεφαλή δέν διακρίνεται τοΰ λοιπού σώματος. Τδ στόμια είναι κατά 

μήκος ευρύ, κεϊται δέ ύποκάτω και όπισθεν της εμπρόσθιας άκρας της 
νωτακάνθης, περιβάλλεται ύπδ δέκα πέντε ζευγών λοβών ίδιου όλωςσχή
ματος, ευκινήτων μάλλον πρδς τά πλάγια.

■ Τά τών νώτων πτερύγια είναι μακρά άρχονται άπδ της κεφαλής καί 
λήγουσιν είς τδ άκρον της ούράς. Ζώντος τοΰ ζώου τδ σώμα είναι τόσον 
διαφανές ώστε είναι δυνατδν διά τοΰ μικροσκοπίου νά μελετηθώσι καί 

τά μάλλον ευαίσθητα μέρη αύτοΰ’ είναι ευκολον νά ί'δγι, τις τάς κινήσεις 
τών δονητικών βλεφαρίδων καί νά μέτρηση τούς παλμούς τών συστελλό

μενων άγγείων' ό εσωτερικός του σκελετός σύγκειται έκ χονδρώδους νω- 
τακάνθης, συνισταμένης έκ σειράς δισκοειδών κυίελίδων' δ προμηκης 
μυελός εύ'ρίσκεται άνωθεν ταύτης άλλά δέν παρουσιάζει έςόγκωσίν τινα 
δυναμένην νά θεωρηθώ ώς εγκέφαλος. Δέν έ'χει καρδίαν, ή, κυκλοφορία τε
λείται διά τών συστολών τών άγγείων, ή δέ διά της αναπνοής άποκά- 
θαρσις του αίματος οπερ δέν παρουσιάζει ερυθρά αιμοσφαίρια, τελείται εν 
τφ κοιλώματι τοΰ φάρυγγος οδτινος τά τοιχώματα άναπληροΰσι τά βράγ

χια. Έν τή Ιστορία της όημιουργΐας τΰν ύργανιχων ουτων χατά τους φυ
σικούς νόμους b Haeckel γράφει. «*Ο Άμφίοξυς, είναι άναμφηρίστως δ τε
λευταίος τών Μοϊκανών τδ τελευταϊον επιζών ζώον δμοταξίας παμπληθούς 
ύποδεεστέρων σπονδυλωτών, άναπτυγθέντων έν τή πρωτογόνφ τής γής 

εποχή, άλλ’ άτινα ώς μή έ'χοντα στερεάν σπονδυλικήν στήλην δέν έγκα- 
τέλειψαν λείψανα είς τάς γεωλογικάς στιβάδας.» Ή ιδέα τοΰ γερμανοϋ 
φυσιοδίφου πολλούς μέν έ’χει τούς παραδεχόμενους, άλλα και πολλοί είναι 

κατ’αύτής. Ό Άμφίοξυς διατελεϊ πάντοτε ύπδ συζήτησιν, ή θεσις του 
είναι άναμφισβητήτως εις τά σπονδυλωτά κατά πόσον όμως άλλοτε τά 
ζώα ταΰτα ήσαν πολυπληθέστερα τδ ζήτημα δέν έλόθη.

Χνκόλ. Χρ. Άποστολίδής.

*
. * *

’ΈζΟεσις ανθέων. Συμφώνως τή'άποφάσει τοΰ τμήματος τών κα

λών τεχνών τοΰ Συλλόγου προκηρύσσεται έκθεσις φυτών καί άνθεων, 
τελεσθησομένη τήν 22 τοΰ προσεχούς’Απριλίου, ητις θέλει διαρκέσει τρεις 
τουλάχιστον ημέρας. Καλούνται δέ νά μετάσχωσιν αύτής οί φιλανθεϊς ή 

οί κηπουροί αύτών καί έζ επαγγέλματος άνθοκόμοι Έλληνές τε καί μή 
οίκοΰντες όμως έν Έλλάδι. Αί πρδς παραδοχήν αιτήσεις άπευθύνονται τώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΑ

γραμματεϊ τοΰ τμήματος τών καλών τεχνών κ Εύγ. Γ. Ζαλοκώστφ πρδ 
τής 15 ’Απριλίου. Τά εκθέματα δέον νά τοποθετηθώσι δύο ήμέρας πρδ 
τής ένάρζεως τής έκθέσεως· έξαιροΰνται δέ μόνον τά έν άνθοδέσμαις άνθη 
άτινα γίνονται δεκτά μέχρι τής 8 πρωινής ώρας τής ημέρας καθ’ ήν θέλει 

γίνει ή έναρζις τής έκθέσεως. Τά άποσταλησόμενα είς τήν έ'κθεσιν φυτά 
πρέπει νά άνήκωσι άπδ τριών τούλάχιστον μηνών τώ έκθετν) αυτών. Οί 
έλλανοδϊκαι τρεις τδν άριθμδν διορισθήσονται τήν προτεραίαν τής έκθέ
σεως ύπδ τοΰ τμήματος τών καλών τεχνών, τά έκτεθέντα δέ τυχόν ύπ'αυ
τών έξαιροΰνται τών διαγωνισμών. Θέλουσι δ’άπονεμηθή βραβεία τιμής 
καί άθλα χρηματικά όρισθησόμενα πρδ τής ήμέρας τής έκθέσεως' τδ πρώ
τον δέ βραβεΐον τιμής άπονεμηθήσεται είς άνταμοιβήν τού έκθέσαντος 
μεγαλήτερον άριθμδν φυτών άζίων τούτου προκοψάντων διά τής ιδίας του 

καλλιέργειας. Κατά δέ τδ δημοσιευθέν πρόγραμμα διαγωνισμού ή έκθεσις 
διαιρείται είς οκτώ τμήματα τά έξης' 1) φυτά είς γάστρας καλλιεργού
μενα, άείφυλλα καί φυλλορρόα, 2) συλλογαί παχυφύτων, 3) φυτά βολβώδη, 

4) φυτά έν ύπαίθρφ καλλιεργούμενα συνήθως γινόμενα όμως δεκτά καί 

άν είς γάστρας ώσι πεφυτευμένα, 5) συλλογή εγχωρίων αύτοφύτων φυτφν, 
6) άνθη καί άνθοδέσμαι, 7) συλλογή πρωίμων λαχανοειδών, ύπωρών κλ. 

8) άνθοκομική βιομηχανία* σχέδια κήπων κλ.
*

* *
Έργασέαε τής έπε τής βελτεώσεως των φυλακών έπετρο- 

π^ς. ,Καταρτισθεϊσα ή έπί τής βελτιώσεως τών φυλακών έπιτροπή τού 
νομικού τμήματος, τοΰ Συλλόγου ώς έρρέθη καί είς τδ προλαβδν τεύχος 
ήρςατο τών εργασιών αύτής. Καί έν πρώτοις ή επιτροπή άνέθηκεν είς 
δε; ιατέσσαρας κυρίας τών.’Αθηνών τήν συλλογήν εράνων καί ύλικοΰ ύπέρ 

τών φυλακισμένων. Αί κυρίαι αύται αΐτινες είσίν αί έζής' ’Ανδρομάχη Μ. 
Έενιέρη, Έλίζα Θ. Ζα’ίμη, Ελένη Ι. Βούρου, Ναταλία Α. Σούτσου, 'Ρόζα 
Σπ. Βαλαωρίτου, Ελένη Ν. Μαυροκορδάτου, Τερψιχόρη Β. Μελά, Φανή 
ΧΠρετεντέρη, Βάριγκα Α.'Ράΐνεζ, Ιφιγένεια Α,. Συγγροΰ, Αικατερίνη Π. 
Θεολόγου, Ελένη Μ. Μελά, Στυλιανή Γ. Βασιλείου, Ισαβέλλα Α. Σκούζε. 

Αί κυρίαι προθυμως άποδεχθεϊσαι τήν πρότασιν τής έπιτροπής συνήλθον. έν 
τφ καταςήματι τού Συλλόγου καί έκλεςάμεναι πρόεδρον αύτών τήν κυρίαν 
Άνδρομ. 'Ρενιέρη διγρέθησαν κατά τμήματα καί έπελάβοντο μετά ζήλου , 

μεγάλου τής εργασίας αύτών έπεσκέψαντο δέ καί τάς γυναικείας φυλακάς. 

Τδ άποτέλεσμα τών είσπραχθεισών εισφορών θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς. - 
Άλλ’ έν τούτοις ή έπιτροπή διά τών διαφόρων συνδρομών άς άπ’ εύθείας 

είσέπραξε καί αίτινες άνέρχονται είς τδ ποσδν τών δρ. 2065, έφρόντισεν 
δπως μεταποιηθώ έν δωμάτιον είς ναόν έν τφ Μενδρεσέκαί κατασκευάσν) 
μαγειρεϊον καί πρόχειρά τινα σκεύη καί καθίσματα διά τούς μαθητάς καί 

έργάτας τών φυλακών.
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Πρδς εύχερεστεραν διεξαγωγήν τά μέλη τής έπιτροπής διγρεσαν τάς' 
έργασίας αύτών καί άνέλαβον, δ μέν κ. Ίω. Τυπάλδος την έποπτείαν τοϋ 
Μενδρεσέ, δ κ. Ίω. Άραβαντινδς την έποπτείαν τής φυλακής Κόκλα, δ 

κ. Δ. Βορρες την τοϋ Τριγγετα καί δ κ. Ν. Ζηλήμων την τοϋ Γεννήματα.
-Η Ιερά Σύνοδος άπήντησεν εις την αίτησιν της έπιτροπής ότι θέλει 

μεριμνήσει περί διορισμού ιερέων εις έκάστην φυλακήν. Έν τούτοις η επι
τροπή έν τφ μετασκευασθέντι ναΐσκφ τοϋ Μενδρεσέ έφρόντισεν δπως διά 

j < τοϋ ίερέως τών φυλακών άρξηται τελούμενη ή θεία λειτουργία καθ’ έκά-

! στην Κυριακήν και την Κυριακήν μάλιστα τής Σταυροπροσκυνήσεως δ κ.
Ίγν. Μοσχάκης εντολή της .επιτροπής έξεφώνησε τάς έν τφ παρόντι τεύ- 
χει δημοσιευομένας δλίγας λέξεις. Προσηνέχθησαν δέ δ αίδέσιμος ιερομό

ναχος Σεραφείμ Θημβοίτης και δ ίεροδιάκονος Ευθύμιος Καββαδάς δπως 
, ■ διδάσκωσιν έν ταΐς φυλακαΐς τδν Λόγον τοΰ Θεοΰ.

'Η διδασκαλία γραμμάτων είσέτι δέν ήρξατο διότι άναμένεται η έπι 
τούτφ άπάντησις τοϋ Υπουργείου της Παιδείας, άλλ’ έν τουτοις έκ τών 
έν ταΐς φυλακαΐς ύπαρχόντων καταδίκων εύρέθησαν έν τε ταΐς φυλακαΐς 
Κόκλα καί Μενδρεσέ τινές ικανοί ίνα διδάξωσι τούς θέλοντας, μετά μεγά
λης δέ προθυμίας οί μέν άνεδέχθησαν την διδασκαλίαν οί δέ κατεγράφησαν 
ώς μαθητευόμενοι καί έδόθησαν αύτοΐς τά άναγκαιοΰντα βιβλία καί έτο- 
ποθετήθησαν τά επί τούτφ κατασκευασθέντα θρανία.

’ ’ Καθόσον άφορ£ εις την ένασχόλησιν τών καταδίκων ήδη έν Μενδρεσέ
εργάζονται 13 ράπται κατασκευάσζντες άχρι τοΰδε 50 ύποκάμισα διά'

* τούς φυλακισμένους,. τέσσαρες φανοποιοί ο'ίτινες κατεσκεύασαν 150 πινάκια
- < έκ λευκοσίδηρου διά την τροφήν τών φυλακισμένων, καί τρεις ξυλουργοί

Ασχολούμενοι είς την κατασκευήν θρανίων. Οί λοιποί φυλακισμένοι άσχο- 
λοΰνται έπι του παρόντος είς την κατασκευήν μικρών λεπτουργημάτων,

! έωσοΰ διοργανωθή τάξις λεπτουργών τακτικώς διδασκόμενων.
’ 'Η έπιτροπή έπέστησεν ιδίως την προσοχήν αύτών είς την- δίαιταν τών
; φυλακισμένων. Έζήτησε την κατάργησιν τών έν ταΐς φυλακαΐς καπηλειών

τά δποΐα είναι Αφορμή πλείστων καταχρήσεων καί προσεφέρθη ϊνα χορηγή
' αύτη είς τούς φυλακισμένους δψα προκαταβάλλουσα την άναγκαίαν δα

πάνην πρδς συσίτιον τών φυλακισμένων άντί τών παρά τοϋ δημοσίου χορη- 
γουμένων αύτοΐς χρηματικών βοηθημάτων, τά δποΐα νυν σπαταλώνται είς 
κερδοσκόπους προκαταβάλλοντας άντί μεγάλου έκπεσμοϋ τά χορηγήματα 

, τών ‘Υπουργείων. Έπι τούτφ ή έπιτροπη συνέταξε καί ύπέβαλε προ μηνδς
κανονισμόν τής τροφοδοσίας τών φυλακισμένων, άλλ’ ή Απουσία τοΰ Νο

μάρχου κρατεί μετέωρον την έ'γκρισιν τών έ'ργων. Έπι τοϋ παρόντος χο- 
ρηγεΐ καθεκάστην τρόφιμα είς τούς έν τφ Μενδρεσέ εργαζομένους έκ τοϋ 
ταμείου αύτής. .

ι.
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Μάρτιος 188$.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνεκροτήθη τδν ληξαντα μήνα μία τακτική συνεδρία.
Άνέγνωσαν διατριβάς οί εξής:

" Ό Αρχιμανδρίτης κ. Σωκράτης Κολιάτσος έπίτιμον μέλος περί της έν 

τω οϊκω ευδαιμονίας.
Ό κ. Β. Σκοοδέλης τακτικόν μέλος, 'Οκτώηχος και Φυλλάόα τοΰ Με

γάλου ’Αλεξάνδρου η Σχολεΐον και Λαός.
Ό κ. Α. Σπαθάκης τακτικόν μέλος, περί αγωγής καί παιδείας τοΰ με

γάλου 'Μλεξάνδρου.
‘Ο κ. Σ. Σοκόλης άντεπιστέλλον μέλος, περί Ήπειρον και Ή.Ιβανίας 

μέρος Β·.
Ό κ. Άρ. Προβελέγιος τακτικόν μέλος, Αποσπάσματα τής ύπ’ αύτοΰ 

γενομένης μεταφράσεως τοΰ Φάουστ τοΰ Γκαΐτε.

Ό κ. Τιμ. Άμπελος τακτικόν μέλος, τύχαι καί οτιγματισμοι τοΰ ονό
ματος Γραικός.

Ό κ. Ίω. Τυπάλδος έπίτιμον μέλος, Νομικήν ερμηνείαν των εν τη
i Ήττικη όρων.

‘Ο κ. Α, Πασπάτης έπίτιμον μέλος, πολιορκία και-άλωσις τής Κωνσταν
τινουπόλεως ύπδ των 'Οθωμανών τω 1453. Μέρος Α\

Άπεβίωσαν τδν ληξαντα μήνα ένταΰθα μέν ή <1>ωτεενή Οεζονο· 
μάδου έπίτιμον τοΰ Συλλόγου μέλος άπδ τοΰ 1875 καί έν Βζρνγ δ 
Γεώργιος ΕάνΟος άντεπιστέλλον μέλος, τφ 1872 τδ πρώτον κατα
ταχθείς είς τάς τάξεις τών τακτικών μελών.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμ/ημ,α, ζάλών τεκνών. Είς δύο .συνεδρίας συνήλθε τδ τμήμα τοϋτο 
τδν ληξαντα μήνα. Καί έν μέν τή α'. άνεβλήθη διά τδ προσεχές έτος ή 

i έ'κθεσις Αντικειμένων ιστορικών άναφερομένων είς τδν ύπέρ Ανεξαρτησίας
Αγώνα ώς μη ύπολειπομένου ίκανοΰ πρδς παρασκευήν τής έκθέσεως χρόνου 
μέχρι τής 25'Μαρτίου. Έγένετο δέ δεκτή ύπδ τοΰ τμήματος ή πρότασις 
τοΰ κ. Σ. Σπηλιωτάκη περί τελέσεως άνθέων καί έξελέχθη έπιτοοπή έκ 
τών κκ. Θ. Χελδράϊχ, Π. Γενναδίου καί Ν. Άποστολίδου, όπως συντάξνι 

τδν κατάλληλον κανονισμόν. ■
' Κατά τήν β': συνεδρίαν ύπεβλήθη ύπδ τοϋ είσηγητοΰ τής έπ,ιτροπής 

/ κ. Ν. Άποστολίδου δ συνταχθείς κανονισμός τής έκθέσεως τών άνθέων καί
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, τδ πρόγραμμα τοΰ διαγωνισμού, Ατινα καί έψηφίσθησαν μετά τινων τρο

ποποιήσεων. Έξελέχθη δέ καί επιτροπή ήτις θέλει έπιστατήσει είς τήν 
τοποθέτησιν τών εκθεμάτων καί εις την παρασκευήν τής έκθέσεως έκ 
τών κκ. Μ· Μελά προέδρου τοΰ τμήματος, Εύγ. Γ. Ζαλοκώστα γραμματέως 
καί τών κκ. Ν. Τριανταφυλλίδου, Γ. Δουρούτη, Α.'Ρζγκαβή, Κ. Κουτσα- 
λέξη και Α. Χαραλάμπη. Εις τδ τμήμα δ’ ύπεβλήθησκν καί διάφοροι 
άλλαι προτάσεις συζητηθησόμεναί προσεχώς έν αίς καί περί ληπτέας 

φροντίδας περί διασωσεως τών βυζαντιακών έν Έκκλησίαις εικόνων.
Τμ.$$μα νομικόν καί πολετεκών έπεστημ-Λν- Είς δύο συνήλθε “ 

συνεδρίας τδν λήξαντα μήνα. Οί κκ. Ν. Δαμασκηνός, Σιμός Μπαλάνος, 

Κ. Ν. Κωστής καί I. Α. Τυπάλδος ύπέβζλον κατά τήν χ' συνεδρίαν 
: πρότασιν, όπως έκφρασθή ευχή περί καταργήσεως τής προσωπικής κρκ-

> τήσεως, μετά μακράν δέ συζήτησιν, ής μετέσχον έκτος τών ύπογραψάν-
των τήν πρότασιν καί οί κκ. Φιλάρετος, Φλογαίτης,Παπαφράγκος, Πάγ- 

>, καλός, Λεβίδης, Ζηλνμων καί άλλοι, έγένετο δεκτή ή πρότασις ώς εξής:
■ «Τδ νομικόν καί πολιτικών επιστημών τμήμα τοΰ φιλολογικοί Συλλό

γου ΙΙαρνασσοΰ, θεωρούν δτι ή προσωπική κράτησις ώς μέσον έκτελεσεως 
πολιτικών καί εμπορικών Αποφάσεων κατηργήθη παρ’ άπασι σχεδόν τοϊς 
πεπολιτισμένοις έθνεσιν ώς θεσμός Απάδων ταΐς Αρχκϊς τοϋ νεωτέρου πο
λιτισμού, καί δτι ή περαιτέρω αύτοϋ ισχύς έν Έλλάδι έπιβλαβής Αποβαίνει 

' δσημέρκι τή καθ’ ημάς κοινωνίη, εύχεται όπως παύση υφιστάμενη καί έν
'Ελλάδι* Ανατίθησι δέ εις τά μέλη τοϋ τμήματος,'βσα δικτελοϋσι καί βου- 
λευταί, δπως συντελέσωσι προσηκόντως εις τήν πραγμζτοποίησιν τής ευ

χής ταυτης.»
Κατά δέ τήν δευτέραν συνεδρίαν ήρξατοή συζήτησις έπί τής ύπδ τοΰ κ. 

ϊ Σ.Μπαλάνου ύποβληθείσης προτάσεως περί βελτιώσεφς τών δικαστηρίων.
. Πρώτος λαβών τδν λόγον δ κ. Κ. Καραπάνος προέτεινεν, ϊνα δρισθώσιν ύπδ
' ’’ έπιτροπής τά συζητητέα μέρη τοϋ ζητήματος. Είτα δ μέν κ. Ι.Τυπάλδος

’ έπρότεινε τήν άμεσον συζήτησιν τοΰ ζητήματος, b δέ κ. 'Γιμ. Άμπελάς
τδν ύπδ τοΰ τμήματος καθορισμόν τών κατεπειγόντων καί έχόντων προ- 

; τεραιότητα μερών τοΰ πολυπλόκομ ζητήματος καί τήν εις προσεχή συνε-
δρίαν συζήτησιν τών άπδ τοϋδε δρισθησομένων, δ δέ κ. Γ. Φιλάρετος τδν 
προσδιορισμόν ειδικής κατά μήνα συνεδριάσεως πρδς συζήτησιν τοΰ ζητή- 
ματος. Είτα λαβών τδν λόγον δ κ. Α. Παπαφράγκος παρέστησε μέν τδ 

σοβαρόν καί πολύπλοκον τοΰ ζητήματος, Ανέλυσεν έν δλίγοις καί έπί πα- 
ραδείγματι τινά τών σχετικών ζητημάτων, κατέδ,ειξε δέ ότι πρεπει έκ 
τών προτέρων νάκαθορισθη τδ θέμα τής συζητήσεως διά τής έπεξεργά-

·<■ σίας τών προταθέντων ύπδ έπιτροπής. Μετά τήν δμκλίαν τοΰ κ. Παπα-
; φράγκο^ καί βραχυτέραν δμιλίαν τοΰ κ. Παπκλουκά Εύταξίου, προτεί-

ναντος τδν χωρισμόν τοΰ ζητήματος τών δικαστηρίων άπδ τοϋ περί τρο-
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’ ' ποποιήσεως δικονομικών διατάξεων, τοΰ κ. Ζηλήμονος, προτείναντος ϊνα
τδ τμήμα συζητήση μέν τά δεκτικά πολλής συζητήσεως καί Αφορώντα 
εις τήν έκ τών ένόντων βελτίωσιν τών δικαστηρίων, Ανάθεση δέ εις επι

τροπήν τάς δικονομικάς μεταρρυθμίσεις καί τοΰ κ. Αεκα, προτείναντος 
τήν άμεσον συζήτησιν, τδ τμήμα παρεδέχθη τήν περί συστάσεως έπιτρο
πής πρότασιν τών κκ. Παπαφοάγκου καί Καραπάνου, έξελέξατο δέ τοιαύ- 

I την έκ τών εξής μελών τοΰ τμήματος κκ. Α. Παπαφράγκου, Σ. Μπαλάνου
Ν. 'Ράδου, Θ. Φλογαίτου, Γ. Φιλαρέτου καί Ν. Λεβίδου.

* Άρχαεολογεκόν καε Φελολογεκον τμήίαα. Κατά τήν τακτι
κήν. συνεδρίαν αύτοΰ δ πρόεδρος κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος διέλαβε περί δύο 
βιβλίων σταλέντων είς τδ τμήμα, ή'τοι περί έκδόσεως λόγων τινών Ανεκ- 
δότων τών έπισκόπων ’Αθηνών Μιχαήλ Άκομινάτου καί Γεωργίου Βούρ- 
τζη, ύπδ Β. Γεωργιάδου, καί περί τής γαλλιστί γεγραμμένης ιστορίας 
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, τφ 1453, ύπδ Α. Βλαστοΰ.

Ειτκ δ κ. Ν. Γ. Πολίτης ειπέ τινα περί τών έν Άκροπόλει δαπάνη τής 

Αρχαιολογικής 'Εταιρίας και επιμελείς τής γενικής ’Εφορίας τών Αρχαιο
τήτων γινομένων άνασκαφών. ’Αφορμήν δέ λαβών έ'κ τίνος τών εύρεθέντων 
Αρχαϊκών Αναγλύφων, ώμίλησε περί τοΰ γνωστού Αναγλύφου τής ήνιο- 
χούσης γυναικός, τοϋ κατακειμένου έν τή πρώτη αιθούση τοΰ έν Άκρο- 

πόλει μουσείου.
,ί Μετά τοΰτον δ κ. Σ. Π. Λάμπρος έπέδειξε πανομοιότυπου περιεργοτάτης

επιγραφής, γεγραμμένης γράμμασι τής Δ' ή Γ' π. X. εκατονταετηρίδας, 
έχούσης δ’οδτω:

. .ΠΑΛ.. 
ΕΥΞΕΝΙΔΗ* 
ΠΡΟ^ΠΑΛΤΚΧ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΙΝ 
ΦΡΕΔΕΡΙΚΟΞ ΝΟΡΘ
ΑΜΦ1ίΘΕΝΗ< 
ΑΜΦΙδΕΞΙΟΥ 
ΠΡΟίΠΑΛΤΙΟ^
ΕΠΙ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 
CHYP ΛΟΓΟΘ 

1 ίΠΥΡ ΚΑΠΕΤ ΠΑΝ
ΖΑΧΑΡ ξΠΥ ΤΡ1ΚΑΛ

Ή επιγραφή αυτή Αποτελεί κατά τδν κ. Λάμπρον, μέρος έπιτυμβίου έπι- 
γραφής ύπότοΰ κ.Σ. Α· Κουμανούδη δημοσιευθείσης ή δ’ ύπαρξις νεωτερικών 
Ονομάτων, κεχαραγμένων γράμμασιν δμοίοις, έξηγεϊται έκ τοΰ γεγονότος, 
δτι δ λίθος έχρησίμευσεν είς κρήνην ίδρυθεϊσαν κατά τάς Αρχάς τοΰ αίώ-1 

λ νος τούτου ύπδ τοΰ Φρεδερίκου Νόρθ, τοΰ Από τοΰ 1817 μετά τδν θάνα-



292 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
τον του Αδελφοΰ του κληθέντός λόρδου Γκίλφορδ. Λαβών δέ το ενδόσιμου 
έκ τών Αναγραφόμενων δνομάτων Λογοθέτου, Καπέτανάκη, Ζαχαρίτσα καί,. 
Τρικκληνοΰ εϊπέ τινα περί τών έν ’Αθήναις εύπατριδών καί περί τών κοι
νοτικών θεσμών έν ’Αθήναις έπι τουρκοκρατίας: περί ών διέλαβε συμπλη- 
ρωτικώς κάί δ κ. Δ Γρ. Καμπούρογλους.

Ειτα δ κ. Γ. Κρέμος Ανεκοίνωσε πληροφορίας περί σειράς εγγράφων 
άνηκόντων εις τον Γκούραν, περιεχούσης δ’έν δλφ 253 έπιστολάς πρδς 
τδν Γκουρκν, ών αί πλεϊσται έγράφησαν έν έ'τεσι 1824 καί 1825 ύπδ 78 
επιφανών Ανδρών τοΰ Άγώνος.

Ό κ. Ο. Ίασονίδης έποίησεν ειτα ανάλυσιν τοϋ τελευταίου δημοσιεύ
ματος τοϋ έν Λονδίνφ Συλλόγου τών ελληνικών σπουδών καί δ κ. Άλ. 
Μελετόπουλος ώμίλησε περί σφραγίδάς τίνος της έν Άμοργώ μονής τοϋ 
προφήτου Ήλιου.

«Ι»υσεογνωστ6κόν xp.ijp.a. Κατά την τακτικήν μηνιαίαν συνεδρίαν 
τοϋ τμήματος, δ πρόεδρος Ανήγγειλεν, οτι κατετέθη ήδη έν τώ γραφείφ ή 
εκθεσις τής έκλεχθείσης επιτροπής,δπως μελετήση τίνί τρόπω θά καθίς-ατο 
εφικτή η σύστασις ζωολογικού στάθμου έν Φαλήρω η έν Πειραιεΐ μετ’ erv~ 
ΰροτροφείον (aquarium). Μετά τήν ανάγνωσιν ταύτης ύπδ τοΰ είσηγητοΰ 
κ. Ρ. Νικολαίδου, άποφασίζεται δπως τυπωθώ καί γίνη η επί ταύτης συζη- 
τησις έν τη προσέχει συνεδρίιη. Μετά τοϋτο δ κ. Θ. Χελδράϊχ Αναγινώσκει 
μετάφρασιν τοΰ ύπ’αύτοΰ έν τοΐς πρακτικοΐς τής Αζαδημείας τοΰ Βερολίνου 
δημοσιευθέντος ύπομνηματδς, έν ώ πραγματεύεται την Χλωρίδα τής θεσ- 
σαλίας.Ό κ. Α. Χρης-ομάνος, μετ’είσαγωγήν τών μέχρι τοϋδε παρά χημικοΐς 
γνωστών μεθόδων πρδς προσδιορισμόν έν ταΐς Αναλύσεσι τών Αλκαλίων κα
λιού καί νατρίου, εκθέτει ί'διον πρδς τοϋτο τρόπον καί ιδίαν μαθηματικήν 
έξίσωσιν πρδς εύκολωτέραν επιτυχίαν τοϋ ,ποθουμένου. Τδ έπιτυχές δέ 
τής ύπ’ αύτοΰ προτεινομένης μεθόδου, λέγει οτι έβεβαίωσε διά 13 Ανα
λύσεων, καθ’Ας Αλλοτε μέν ώρισμένα έλαβε ποσά Αλκαλίων, Αλλοτε δέ 
απροσδιόριστα, πάντοτε δέ τά Αποτελέσματα ήσαν σύμφωνα ταΐς προσ- 
δοκίαις αύτοΰ. Ό κ. Τιμ. Άργυρόπουλος, ώς πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
Παρνασσεΰ, Αγγέλλει, οτι τδ Ύπουργεΐον τής Παιδείας Απέστειλε τώ 
Συλλόγφ έγγραφον τής διευθύνσεως τοΰ έν Λαρίσση διδασκαλείου, έξ ου 
άποδείζνυται, οτι δ εκεί καθηγητής τών μαθηματικών καί τής φυσικής 
Αναμένει τά έργκλεϊζ καί τάς δδηγίας δπως αρξηται τών μετεωρολογικών 
εργασιών, προσθέτει δέ οτι παρηγγέλθησαν ήδη είς Παρισίους τά Αναγ- 
καιοΰντα έργαλεϊα διά τούς πρώτους έξ μετεωρολογικούς σταθμούς, πρδς 
δέ οτι δ αξιότιμος επί τών Ναυτικών Υπουργός κ. 'Ροΰφος ανέγραψεν έν 
τφ προϋπολογισμέ χιλίας δραχμάς ώς πρώτην συνδρομήν ύπέρ τών σταθ
μών τούτων.

ΠΑΡΝΑίίΟ? Τ0Μ04 Ζ'. ΠΙΝΛ^

ΛΙ©. Κ. ΓΡΟΥΝΔΜΑΝ ΑΘΗΝΑ!

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ
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