
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ*

Κκτά τά τέλη τοϋ 1879, έν τώ γνωστφ -Παρισινφ θεάτρφ Άθηναίφ, 
Ιδίδετο έπΐ τοεϊς δλοκλιζρους μήνας επιτυχής τις κωμφδία τής τε ευνοϊ
κής των διακεκριμένων κριτικών κρίσεως καί της έπιδοκιμκσίας του κοι
νού τυχοϋσα τότε. Της κωμφδίας ταύτης μία, ενθυμούμαι, ύπέρ πάσας 
τάς λοιπάς σκηνάς έκίνει καθ’ έκάστην εσπέραν τον Ασβεστον του Παρι
σινού κοινού γέλωτα καί προεκάλει τάς ζωηρότερα; αύτοϋ χειροκροτή
σεις κα'ι ή σκηνή αυτή ήν εκτενής διφορούμενης έννοιας διάλογος 
μεταξύ απλοϊκή; τίνος χωρικής ύπηρέτιδος καί τίνος υπάλληλου της αλ. 
λοτε Αζμασάσης Ασφαλιστικής Εταιρίας τοϋ Ήλιου :

— Ειμί Αντιπρόσωπος του Ήλιου κα'ι ασφαλίζω την ζωήν, έλεγεν έν 
Αρχή τοϋ διαλόγου δ Παρισινός υπάλληλος έπιθυμών ίν’Αναγγελθώ ουτω 
■υπό τής ύπηρέτιδος εις τόν κύριον αύτής.

— Του Ήλιου Αντιπρόσωπος ; . . . Ανέκραζεν έκπληκτος αυτή, κατά 
δύω ύποχωροϋσα βήματα καί Από κεφαλής μέχρι ποδών έπιμόνως τόν 
παράδοξον έξετάζουσα επισκέπτην, ώσεί δέλουσα ν’ ανακαλύψη λάμψιν 
τινα έπ’ αύτοϋ μαρτυροδσαι την προς τόν λαμπρόν της ζωής πατέρα 
σχέσιν του.

— Καί Ασφαλίζω την ζωήν, προσέθετεν δ πανούργος υπάλληλος πονη- 
ρώς πλέον μειδιών προ τοϋ Απίστευτου μεγέθους τοιαύτης άπλότητος.

— Τήν ζωήν ; Ασφαλίζετε Αληθώς την ζωήν ; Έάν δεν μέ άπατΑτε 
λοιπόν την Αγράμματον, κύριε, δεν είναι δυνατόν πρίν η σΑς Αναγγείλω 
εις τον κύριόν μου νά Ασφαλίσητε πρότερον την ϊδικην μου ; ήρώτα μετά 
κωμικές εύπιστίας η απλοϊκή κόρη.

— Εύχαρίστως, απήντα μετά προσπεποιημένης αύστηρότητος εκείνος,
άλλ’ είναι Ανάγκη νά μοί είπητε πρώτον ποιας ηλικίας είσθε, μέχρι τί
νος εποχής έπιδυμεϊτε νά άσφαλισθήτε, εάν............

— "Οσον διά την ηλικίαν, διέκοπτε μετά σπουδές η χωρική, δεν εν
θυμούμαι, Αλλ’ άφοϋ θά έ'χητε την καλωσύνην νά άσφαλίσητε την ζωήν 
μου, επιθυμώ νά μοί τήν άσφαλίσητε μίαν φοράν διά πάντοτε.

— ΑΓ, τοϋτο είναι δλίγον δύσκολον, παρετήρει μόλις κρατών τον γέ
λωτα δ πονηρός υπάλληλος, άλλως τε θά πληρώσητε πολλά.

— Πώς; θά πληρώσω ; θά σΑς πληρώσω ; άλλ’ είναι Αδύνατον, Απο
λύτως Αδύνατον, διότι δ κύριός μου θά μοί δώση όλους τούς μισθούς μου 
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ως ΐΐροίΛχ μόνον όταν υπανδρευθώ. Τί άτυχία! και rt άθχνασίχ λοιπόν 
αγοράζεται δια χρημάτων; ήρώτα μετ’άπελπισίας ή άτυχης ύπηρέτις.

'Ο διάλογος έξηκολούθει επί τοΰ πότερον ό γάμος $ ■}> ασφάλεια τής 
ζωής είναι προκριτώτερον καί παρετείνετο, τής άπλοϊκής χωοικής επί 
πολύ διαμενούσης έν τή αύτή γλυκείς πλάνη.

Έαν αί άσφαλίζουσαι την ζωήν Έταιρίκι είχον την έννοιαν, ήν ύπέ- 
Οετεν η απλοϊκή υπηρετίς, εαν παρεΐχον αληθώς ο,τι θερυ.ώς αυτή έζή- 
τεί, όποιον τότε έπιτυχέστερον δι’ εμέ αναγνώσματος θέμα ; Τίς θά ήδύ- 
νατο να συνάθροιση πλειοτερους άκροατάς εκείνου, δστις διά πρώτην έν 
Ελλαδι φοράν θα άνεπτυσσε τούς ορούς καί τον τρόπον τοιαυτης .άσφα- 
λείας ; Τις θά άπουσίαζεν έκουσίως, τίς θά άπεχώρει προκειμένου περί 
τοιουτου Ευαγγελίου ; Ούδείς, ή το πολύ αί κυρίαι μόνον, έάν έτερος 
κατα την αυτήν εσπεραν άλλαχοΰ καί ύπδ τήν αυτήν πάντοτε έννοιαν 
ωμιλει περί ασφαλείας τής καλλονές καί οι ύποψήφιοι ίσως βουλευταί 
κατα την εποχήν τάυτην, εάν άλλος έδείκνυε τίνι τρόπιρ δύναται ν’ 
ασφαλισθή η βουλευτική επιτυχία.Δυστυχώς ούδεμία εταιρία κατώρθωσεν 
ετι ν’αφαιρεση το μονοπωλίου τών θρησκειών καί η αθανασία μένει ακόμη 
αποκλειστικόν προνομιον τοϋ ωραίου φύλλου . . . της ψυχής τουτέστιν. 
Είναι άληθες ότι το προνόμιον τοϋτο δύναται νά θεωοηθή δικαίως ώς 
καταδίκη υπό τών ωραίων απογόνων της Εύχς, διότι έάν άπαντες μετα- 
βαλλωμεθα μετά θάνατον εις ψυχάς , εις κυρίας Τουτέστιν , ό πέραν 
τοΰ τάφου βιος θα ήναι δντως βίος άβίωτος, άλλα διά τοϋτο μετά 
λύπης λέγω οτι ουδεμίκ δυστυχώς άσφαλιστική 'Εταιρία μετέβαλε την 
«θανασιαν τνίς Ψ'-’Χ,ή? εις αθανασίαν τοϋ ανθρώπου καί δτι τδ θέμα μου 
j -ομενως δεν παρουσιάζει τδ άνεκτίμητον εκείνο ενδιαφέρον δπερ θά ηύ- 
χόμήν.Είναι τουναντίον έκ πρώτης δψεως θέμα ξηρόν, πτωχόν, πτωχότε- 
ρον τοϋ ελληνικοϋ ταμείου, μικράς πάντοτε άναπτύξεως τυχόν, ούδεμιάς 
ίσως εν Ελλαδι, θέμα υποδεικνΰον την θεσιν τοϋ έπιχειροΰντος την ανά
πτυξήν αΰτοϋ δυσχερεστέραν της τοϋ καλουμένου νά ύμνηση καί έξάρη 
έν έπικηδείφ λόγφ τάς άρετάς άσημου καί άγνώστου νεκροϋ. Διατί λοι
πόν έςελεξας τοιοΰτον άτυχες θέμα ; θά μοί εί'πητε. Διότι ώς έκ τοϋ 
επαγγελματός μου έχω καθήκον ν’ άναδέχωμαι την ύπεράσπισιν παντός 
άτυχοϋς έστω καί άληθώς έγκληματίου, πολύ δέ πλειότεοόν τών άδι- 
κουμενων καί πρεπει νά μάθητε δτι ώς πολλών άνθρώπων οΰτω καί πολ· 
λών θεμάτων ή άξια παραγνωρίζεται. Τδ περί ού πρόκειται θέμα ύφ’ 
δλην την υποτιθεμενην ξηρότητα, ύφ’ δλην την φαινομένην πτωχείαν του 
έγκρυπτει ικμάδας άληθοΰς ζωής,ύλην πλουσίαν καί ωφέλιμον,ένδιαφέρον 
πρακτικόν περισσότερον πολλών φιλοσοφικών καί έπιστημονικών φημιζό
μενων ζητημάτων. Χωρίς νά ύποσχνήται πολλά έκ πρώτης οψεως δύνα- 
ται εγγύτερον καί βαθύτερον έξεταζόμενον νά προκαλέση την σύντονον
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Προσοχήν καί τδ ένδιαφέρον πάντων, ούδ’ αυτών τών ήκιστα πρακτικών 
Ηπί τά μάλα ρωμαντικών δεσποινίδων εξαιρούμενων διά τής ύποδείξεως 
λ. χ. τοΰ τρόπου δι’ ου καί νά σχηματισθή καί αύξηθή ή προίξ των, δύ
ναται, ούδ’ αύτών τών μάλλον ρωμαντικών λέγω, διότι ευτυχώς ή δυσ
τυχώς ύπέρ πάσαν ρωμαντικών σκέψιν Ισχύει τδ πνεΰμα τοϋ αίώνος καί έάν 
δ γλυκύς έκεΐνος Γαλάτης ποιητής δ συγγράψχς την κωμωδίαν A QUOI 
REVENT LES JEUNES-FILLES συνέγραφε δευτέραν τοιαύτην σήμερον, 
θά ήναγκχζετο νά δείξη τάς νέας όνειροπωλούσας ούχί τόσον πλέον ρω- 
μαντικούς έραστάς τών οποίων ή ιδανική είκών εισέρχεται διά τής θυ- 
ρίδος πριν ή δ πατήρ είσαγάγη αυτούς έπισήμως διά τής θύρας, όσον 
άξιόλογον εί δυνατόν προίκα κκί πλούσιον κυρίως σύζυγον. Άλλ’ έάν πλα- . 
νώμαι ώς προς τήν έκτίμησιν τοΰ θέματός μου, έάν καθ’ ύπερβολήν ύπε- 
λόγισα τή,ν νομιζομένην αύτοϋ πχραγνώρισιν, μοί μένει πάλιν ή μικρά 
δικαιολογία δτι κατόπιν τοσούτων ύψηλών καί πλουσίων θεμάτων άνα- 
πτυχθέντων άπδ τοΰ βήματος τούτου ύπό διαφόρων άξιοτίμων συναδέλ
φων μου, ήτο καλόν χάριν ποικιλίας καί πρδς άνάπαυλαν τοΰ συχνάζοντος 
ένταΰθα άκροατηρίου, ΐνα άναλάβω καί έγώ τήν άνάπτυξιν τίνος ήττονος 
σημασίας καί άφοϋ έν άρχή τοϋ έτους ωμιλησα περί της αφαιρεσεως τής 
ζωής, νά ομιλήσω νΰν περί τής άσφαλείας ταύτης.

Πριν ή προβώ εις τδ κυρίως ένδιαφέρον ήμΐν θέμα, άναγκαϊον νομίζω 
νά δώσω πρώτον γενικόν τινα ΰπδ νομικήν έποψιν δρισμδν τής έν γένει 
άσφαλείας. «'Η άσφάλεια είναι συνάλλαγμα, δι’ ού εν ή πλειότερα άτομα 
ύποχρεοΰνται άντί ώρ,ισμένου άντιτίμου, άσφαλίστρου κχλουμενου, νά 
Ιπανορθώσι τάς ζημίας, άς θά ύφίστατο δ ιδιοκτήτης πράγματός τινος 
διά τής άπωλείας ή βλάβης αύτοϋ ένεκα αιτίων τυχαίων, άνεξαρτήτων 
τής θελήσεώς του καί ών (ζημιών) ή φύσις καί ή άξία εκφράζονται διά τοϋ 
συναλλάγματος».Πάνπράγμα ούτω ύποκείμενόν εις δλικήν ή μερικήν φθοράν 
ένεκα διαφόρων τυχαίων αιτίων δύναται νά καταστή άντικείμενον άσφα- 
λείας. Ύπδ τήν έποψιν ταύτην, λέγει συγγραφεύς τις, ή άσφάλεια φαί
νεται παίγνιον τυχηρδν μεταξύ δυω μερών, ών το μεν εκτίθεται εις ζη
μίαν δυνατήν χάριν κέρδους έλαχμστου σχεδόν βεβαίου, τδ δέ ύποβάλλε- 
τχι εις άπώλέιαν έλαχίστην βεβαίαν, ινα άποφύγη τδν κίνδυνον άπω
λείας σοβχρκς. ’Αλλ’ δ οικονομολόγος καί δ φιλόσοφος διακρίνουσιν έν τή 
άσφαλείιη ύψηλοτέραν επίνοιαν καί άντί νά χαρχκτηρίσωσιν αύτήν ώς τυ
χηρδν απλώς, παίγνιον, άναγνωρίζουσι τούναντίον ώς σοφόν μέσον προφυ- 
λάξεως κατά τών άπροόπτων τής τύχης προσβολών*.  Ό γαλλικός εμ
πορικός νόμος ή'νωσεν έν ιδιαιτέρφ κεφαλαίω**  τάς περί τών ναυτικών 
ασφαλειών διαφόρους άπδ τοϋ 1681 διατάξεις, έπενεγκών συναμα τάς

*“Ι3. diction. Pierre Larousse,assurance sur la vie. 
Code de commerce liv. II titre dixieme.
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έκάστοτ® ύπδ τή; πείρας ώς Αναγκαία; ύποδειχθείσκς συμπληρώσεις, 
διορθώσεις και βελτιώσεις, ere’ αύτοΰ δ*  έβκσίσθησαν καί αί λοιπαί ξέναι 
νομοθεσίαι, έν αΐς καί ή ήμετέρα. Άλλ’ έν Γαλλίςρ μέχρι τής παλινόρ- 
θώσεως, τδ σύστημα των Ασφαλειών περιωρίσθη εντός τοϋ κύκλου τοΰ 
διά θαλάσσης έμπορίου, ένφ εν Άγγλίφ είχεν έπεκτ.αθή άφ’ ενός ήδη 
αίώνος επί τε τών Ακινήτων και κινητών ιδιοκτησιών, οικιών τουτέ- 
στιν, επίπλων, Αγρών, καρπών, κτηνών και έπί παντός έν γένει πράγ
ματος υποκειμένου εΐ'τε έκ των στοιχείων της φύσεως, είτε έξ άλλων αι
τίων εις βλάβην η καταστροφήν, τέλος δέ καί επί τής Ανθρώπινης ζωής 
ώς παραγωγικού κεφαλαίου είς απώλειαν υποκειμένου ληφθείσης. Έκ τής 
ζωηράς ταύτης πρδς τδ Ασφκλίζειν τάσεως τοϋ πρακτικοί! των ’Άγγλων 
έθνους, ήτις μικοδν κατά μικρόν καί εις τά λοιπά πεπολιτισμένα της Ευ
ρώπης μετεδόθη έθνη, έγεννήθησαν τά διάφορα γνωστά τών'ασφαλειών 
εΐ'δη ήτοι αίκατά τοϋ .πιχόλ,αί άχμοτζπα/,έν αΐς αί κατά τίϊς χαλάζης,τοΰ 
παγετοί!, τής πλημμύρας, τοϋ θανάτου τών κτηνών, αί κατά των έκτου 
σιδηροδρόμου δυστυχημάτων, άλλαι πολλαί καί τέλος al ΐ.τ'ι τής άνθρω- 
πίνης ζωής, περί ών μόνον θά ποαγματευθώ σήμερον.

Κατά τινας πρώτοι τήν ιδέαν τών έπι τής ζωής Ασφαλειών' συνέλαβον 
καί έπιτυχώς έπραγματοποίησαν οί ’Ιταλοί από τοΰ δέκατου έκτου αίώ
νος διά τών δανειστικών επί μικρφ ένεχύρφ καταστημάτων. Καί αληθώς 
έν τώ V1 βιβλίφ τής δημοκρατίας τοϋ Jean Bodin, οπερ Αναφέρει δ Lou- 
vet*  ευρίσκομεν τδ έξής χωρίον. «Τά επί ένεχύρφ δανειστικά καταστή- 
»ματα, τά έν ταϊς πόλεσι τής ’Ιταλίας ιδρυμένα είσίν ωφέλιμα, έντιμα, 
»ευεργετικά καί μεγάλως τους πτωχούς ανκκουφίζουσιν. Ύπάρχουσι τοι- 
»αΰτκ έν Φλωρεντίφ, Αούκκα, Σιένν-ρ καί άλλαχοϋ ένθα δ άποκτών κό- 
)’ρην τήν ήμέραν τής γεννήσεώς της τοποθετεί εις ταΰτα εκατόν τάλ- 
ϊληρα καί Αναλαμβάνει χίλια ώς προίκα αυτής μετά δεκαοκτώ έτη ! 
ϊ’Εάν ή κόρη άποθάνγ πρδ τής παρελεύσεως αυτών, τά εκατόν τάλ- 
ιληρα μένουσι τφ καταστήματι, έκτδς εάν δ πατήρ έχ·ρ άλλας θυγατέ- 
»ρας είς Ας διαδοχικώς φυλάσσεται ή προίξ». Χωρίς ν’ Αμφισβητήσω είς 
τδ ιταλικόν πνεϋμα τά πρωτεία τοιαύτης φιλάνθρωπου συλληψεως, νο
μίζω δτι ή συστηματική σύστασις τών έπί τής ζωής Ασφαλειών οφεί
λεται τή Άγγλίγ, ένθα ώς φυσικόν ούτως είπεϊν έπήλθεν αποτέλεσμα 
τής προς τδ τά πάντα άσφκλίζειν τάσεως έν αυτή κατά τδν παρελθόντα 
αιώνα καί προς πρόληψιν, κατά τδ εφικτόν, τής πενίας είς ήν εύποροΰ- 

. σαι κατά τδ φαινόμενου οίκογένειαι μετέπιπτον αίφνης ένεκα τοϋ’θανά
του τοϋ άρχηγοϋ αυτών καί τής στερήσεως τοΰ έκ τής έργασίας του 
κέρδους. Άλλα καί έν Άγγλί^ τδ σύστημα τών έπί τής ζωής άσφαλειών 
δεν έσχεν αμέσως έξ Αρχής τήν μορφήν, ήν δείκνυσι σήμερον, δέν

* Έν τ<5 Dictionnaire de la Conversation.
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έζήλθε τοΰ πνεύματος τών συλλαβόντων αύτδ τέλειον ώς ή Άθηνά έκ 
τής κεφαλής τοϋ Διός, ούδ’ έβάδισεν άνευ έπανειλημμένων προσκομμά
των καί Ολισθημάτων καί κλονισμών καί πτώσεων έπί τοϋ εδάφους τήί 
εφαρμογής. Ήκολοόθησε καί τοϋτο τδν μοιραϊον Αληθώς νόμον όλων σχε
δόν τών Ανθρωπίνων έργων, άλλ’ ηύτυχησε νά μή θνήξν) ώς άλλα πολλά 
έν τή σταδιοδρομία τής έξελίξεώς του. Κατά τήν έπι^εώρησιν τοΰ 'Εδιμ. 
Μούργοι', ώς ποώτη ασφαλιστική τής ζωής Εταιρία πρέπει νά θεωρηθή 
ή τών έν Λονδίνφ γελγοπωλών κατά τδ 1698, ήτις ύπισχνεΐτο έτησίκν 

•'πρόσοδον 30 λιβρών είς τάς χήρας, ών οί σύζυγοι είχαν άνεδεχθή 100 
λιβρών κεφάλαιον. Ή Εταιρία αυτή ως καί έτέρα μετά έν έτος ύπέρ 
τών χηρών επίσης καί ορφανών συστάσκ άπέτυχον ταχέως, άλλά τφ 
1706 συνέστη ή γνωστή Society Amie έκ 2,000 τδ πρώτον άπαρτιζο- 
μένη συνεταίρων, οΐτινες έπρεπε νά ώσιν ήλικίας μεγαλειτέρας τών 40 
ετών. Καί κατ’Αρχάς μέν αί καταβολαί τών συνεταίρων ήσαν αί αύταί» 
άλλά τώ 1720 ένόησαν ότι έπρεπε νά διαφέρωσιν αύται άναλόγως τής 
ηλικίας. ’Αμέσως μετά τήν 'Εταιρίαν ταύτην συνέστησαν ή Royal ex
change καί ή London assurance corporation, τώ 1762 δέ ίδρύθη ή με
γάλη καί γνωστή ασφαλιστική 'Εταιρία Equitable, ής τά κέρδη υπήρξα^ 
τόσον μεγάλα, ώστε μ,ετά τάς δεκαετείς είς τούς μετόχους διανομά5 
έμ.εινεν είσέτι έν αυτή κεφάλαιον 300 έκατομ. φρ. Άλλ’άπδ τοϋ 1706 
μ-έχρι τοϋ 14®J έτους τής βασιλείας Γεωργίου τοΰ II! ή πρδς τδ άσφα- 
λίζειν τάσις μετεβλήθη πολλάκις είς αληθή μονομανίαν. Κατά τινα τήί 
εποχής εκείνης χρονογράφον, τδ Λονδΐνον έβριθεν Ασφαλιστικών εταιριών 
καί, κατά ποιητήν τινα σύγχρονον αύτφ, αί οδοί τής Αγγλικής μεγάλο*  
πόλεως κατεκλύζοντο καθ’έκάστην ύπδ τών μεσιτών αύτών. «Τινές τού*  
των, λέγει ό Louvet, ήσφάλιζον ιδιαιτέρως τήν ζωήν τών στρατιωτικών 
καί ναυτικών μόνον, άλλαι τών κληρικών, έτερκι τών διδασκάλων, άλλ’ 
αί παραδοςώτεραι επιχειρήσεις τοϋ είδους τούτου ήσαν αί καλούμεναι 
little Goes, έν αίς διάφορα άτομα κατέβαλλον άλληλοδιαδόχως πέντε σε
λίνια καθ'εβδομάδα ύπδ τήν συμφωνίαν ατι μετά τδν θάνατον έκάστου 
έξ αύτών θά έπληρώνοντο 200 λίβραι είς τδν κληρονόμον του*  Έκ τών 
εμπορικών χρονικών τοϋ Macpherson μανθάνομεν οτι έκ τών 200 έπινοη- 
θεισών παραδόξων Ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά τήν πρώτην έκείνην 
περίοδον, τέσσαρες μό,ον διετηροϋντο έτι έπί τής εποχής του ! Τής τοιαύ- 
της τοΰ άσφκλίζειν μονομ,ανίκς έπωφελούμενοι οί κερδοσκόποι δέν έβρά- 
δυναν νά μετκβαλωσι τήν Ασφάλειαν είς αληθή περίδοσιν, ής Αντικείμε
νου έγείνετο παν δυνατόν γεγονός καί πάσα παντός πρκξις Από τοΰ τε
λευταίου ιδιώτου μέχρι τών ξένων ηγεμόνων ή τών μελών τής ’Αγγλι
κής βασιλικής οικογένειας. Ουτω έν τω Public advertiser εύρίσκεται διά-

* Ένβα άνωτ.
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ψευσίς τις επίσημος τής άσθενείκς τής πριγκιπίσσης τής' Ούαλλίας «ήτις 
έπενοηθη χάριν των παιγνίων των έπί της ζωής άσφαλειών» κατά τάς 
λεξεις τής διαψεύσεως. Κοινή έθεωρεΐτο περίδοσις ή έπί τής διάρκειας 
τής άγωνίας τών ψυχοοραγούντων τιθέμενη ! Μέγα ποσδν χρημάτων 
έπληρώθη είς διάφορα πρόσωπα ύπδ των μετόχων τοϋ Lloyd, οίτινες εΐ- 
χον κερδοσκοπήσει ·έπΙ τής άπωλείας νέου τίνος στοιχηματίσκντος νά 
μεταβή έντδς ώοισμένου χρονικού διαστήματος είς Λαπωνίαν καί ένέγκν^ 
έκεϊθεν δύω ταράνδρους και δύω γυναίκας και δστις πράγματι έπέστρε- 
ψεν ώς εΐχεν είπει. Άλλ’ έκ τών άναφερομένων περιδέσεων τοϋ εί'δους 
τούτου ιδιαιτέρας μνείας άζίαν κρίνω εκείνην, ή'τις ετίθετο έπί τοϋ πό
σον χρόνον θά διήρκει ή εύνοια των ερωμένων ξένων τινων ήγεμόνων. Εις 
τάς έρωμένας ταύτας δεν θά συμπεριελαμβάνοντο, ύποθέτω, αί μη τίτ 
τλοφορούμεναι έπισήμως ώς τοιαϋται, διότι ζήτημα πολέμου θά καθί
στατο άλλως, μά τήν αλήθειαν, ή είς τάς καθ’ήμέραν κρύφιας έρωτικάς 
τών βασιλέων σχέσεις αυθάδης των ’Άγγλων άσφκλιστών άνάμιξις καί 
τδ εργον των όργάνων αύτών λίαν όχληρδν θ’άπέβαινεν είς πολλούς ύπδ 
μανδραγόραν ααθεύδοντας τής αυλή; εύνοουμένους Ύπδ τήν άλλην τού·! 
ναντίον έ'ποψιν καί ακίνδυνος καί δυνατή φαίνεται ή περίδοσις, διότι 
εάν άνέλθωμεν ολίγα έτη, ευκολον λ. χ. θά ήτο νά άποδειχθή πόσον 
διήρκεσαν αί πρδς τήν δεσποινίδα La Valli^re, τήν μκρκησίαν Montespan 
ή τήν κυρίαν Maintenon σχέσεις τοϋ Λουδοβίκου XIV ή αί πρδς τήν δού- 
κισσαν Chateauroux, τήν κυρίαν Pompadour και τήν κόμησσαν Du Barry, 
κατά τήν εποχήν περί ής πρόκειται, τοϋ Λουδοβίκου XV, /Αδύνατος 
£σως Θ’ άπέβαινεν ή περίδοσις, έάς ώς άντικείάενον αυτής έλαμβάνετο δ 
χρόνος τής εύνοιας των εραστών άλλης τίνος Μαργαρίτας τοϋ Βαλοά, 
διότι έν τή καρδί^ι τής γυναικδς,έάν κατορθωθή άπαξ μία τοιαύτη άντι- 
κατάστασις εύνοζας, ή ταχύτης πλέον των επομένων μεταβολών καθί
σταται άνυπολόγιστος, ύπερβκίνουσα ίσως κατά πολύ καί τήν τής δια·*  
δοχής των φωτεινών κυμάνσεων. Ούχ’ ήττον τής ρηθείσης περιδόσεως 
άξια λόγου μοι φαίνεται και ή ώς άντικείμενον σχοϋσα τδ φϋλον τοϋ 
ιππότου d'Eon de Beaumont, 8ν a Λουδοβίκος XVI άπεκάλεσεν, ώς γνω
στόν, διά'διατάγματος δεσ.ποικι'δα καί τφ όποίφ έπέτοεψε τήν είς τδ 
γαλλικόν έδαφος είσοδον ύπδ τδν ορον ότι θά έφερε γυναικείαν περιβολήν, 
Τοιοϋτοι ίππόται, χωρίς όμως νά ωσιν ίππόται, ύπάρχουσι καί σήμερον 
ίσως ικανοί, άλλ’ ούδείς έσκέωθη ευτυχώς νά κερδοσκοπήση επί τής άβε- 
βαιότητος τοϋ φύλου των, Παραδοξωτέοα ή άναιδεστέρκ, κατ’ άλλους, 
φαίνεται ή σκέψις τών θεσάντων ασφαλείας επί τής άγνείκς τών γυναι
κών καί τής πιθανότητας τών διαζυγίων ! Τδ διαζυγίου έν τοϊς άγγλι1- 
κοϊς ή'θεσι έθεωρεΐτο τότε, φαίνεται, άναγκαία συνέπεια τής παραβά1· 
σεως του πρώτου συζυγικού καθήκοντος! ! ! Είς τήν τοιαύτην τοϋ πνευ· 
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ματος τών άσφαλειών κατάχρησιν, εις τάς τοιαύτας σκανδαλώδεις περι
δέσεις έτέθη τέλος τέρμα κατά τδ 14°ν έτος τής βασιλείας Γεωργίου 
τοϋ τρίτου διά πράξεως τοϋ Κοινοβουλίου δριζούσης oTt « επί ποινή 
ώκυρότητος ούδεμία άσφάλεια έπιτρέπεται επί τής ζωής προσώπων ή 
επί οίουδήποτε γεγονότος εί'τε ύπδ μορφήν παιγνίου ή περιδόσεως άνευ 
τής συγκαταθέσεως τοϋ ενδιαφερομένου ».

Έν Γαλλίιρ ή πρώτη άπόπειρα εισαγωγής τών έπί τής ζωής ασφα
λειών έγένετο τφ 4787 δοθέντος μάλιστα καί αποκλειστικού έπί δεκα
πενταετίαν προνομίου είς τήν πρώτην ασφαλιστικήν 'Εταιρίαν τοϋ είδους 
τούτου, τφ 1793 όμως άφηρέθη τδ προνόμιον δι’ ετέρου διατάγματοί 
καί επετράπη μέν μετά 26 έτη ή σύστασις άλλης 'Εταιρίας άνευ προνο
μίου, άλλ’ αί έργασίαι αύτής ύπήρξαν μέτριαι. Ό κοινωφελής χαρακτή? 
τών άσφαλιστικών Εταιριών, ή'ρξατο νά νοήται καλλίτερον έν Γαλλιςρ 
άπδ τής Παλινοοθώσεως, έ'κτοτε δ’ έπολλαπλασιάσθησαν έπαισθητώς αυ' 
ται καί μολονότι δεν έτυχον έτι τής δλης έφικτής άναπτύξεως, ουδέ 
παρήγαγον τούς άγλαού; τών άγγλικών, Εταιριών καρπούς, άπέβησα7 
ούχ’ήττον καί άποβαίνουσιν έπωφελέσταται διά τής παροχής τών μέσων’ 
δι’ών καί έαυτφ καί τοϊς άλλοις νά προετοιμάση δύναται τις μέλλον ευ
τυχές έπί τής φιλοπονίας καί τής οικονομίας βασιζόμενον. Ή εισαγωγή 
τοιούτων άσφαλιστικών εταιριών έπετεύχθη βραδύτερον καί είς άλλα 
ευρωπαϊκά πεπολιτισμένα έθνη ώς είς τήν Γερμανίαν, Αύστρίαν, Δανίαν, 
Βέλγιον, 'Ολλανδίαν,

Μετά τήν σύντομον ναύτην ιστορικήν έκθεσιν τής γεννήσεως, άνα
πτύξεως καί διαδόσεως τών έπί τής ζωής άσφαλειών, έξετάσωμεν βαθύ- 
τερον τά κατ’ αύτάς.

Ή άσφάλεια τής ζωής, κατά τδν κοινότερου πλέον ορισμόν, είναι συν
άλλαγμα, δι’ ού έταιοία τις κεφαλαιούχων ύποχοεοΰται νά πληρώσφ 
άτόμω τινι είς ώρισμένην vtva εποχήν κεφάλαιόν τι ή ισόβιον πρόσοδον 

-άντί τοϋ ύπδ τούτου έν αρχή καταβληθέντος μικροτέρου κεφαλαίου ή 
τοϋ έτησίως καταβαλλόμενου μικροτέρου άσφαλίστρου- ή καί άλλως νά 
πλήρωσή μετά τδν θάνατον τοϋ άσφαλισθέντος είς παν ύποδειχθέν ύπ’ 
αύτοϋ πρόσωπον κεφάλαιόν τι ή ισόβιον εισόδημα άντί τοϋ άντιτίμου, 

- όπερ δ άσφκλισθείς εφάπαξ ή έτησίως κατέβαλεν*.  Αί έπί τής ζωής λοι
πού άσφάλειαι συμφώνως τφ δρισμφ τούτω διαιρούνται είς δύω μεγάλας 
διαιρέσεις' είς τήν τών πληρωτέων ζώντος έτι τοϋ άσφαλισθέντος, καί 
είς τήν τών πληρωτέων μετά τδν θάνατον αύτοϋ,

Τδ ποώτον είδος ζητείται πρωτίστως ύπδ τών έπιθυμούντων νά αΰξή- 
σωσιν έπαισθητώς τδ μέλλον εισόδημα αύτών, ύπδ τών προβλεπτικών 

<καί φρονίμων εκείνων άνθρώπων, οιτινες φροντίζουσιν έγκαίρως ϊνα μή
* *13.  Dictionnaire de la conversation, assurance sur la vic p. Aug. Chevalier. 
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ρ,είνΟΤί ΤΤΟΤΕ (2vEU έφοδίου κατά τ&ν Απροόπτων τίς τύχης ιδιοτροπιών, 
ύπδ τών θελόντων τέλος νά προετοιμάσωσιν άκοπον, . άνετον, ανεξάρτη
τον τό γίρας χωρίς νά ύποστώσιν άλλοίωσίν τινα έν τφ ευ ζην μετά την 
έγκατάλειψιν η μετρίασιν τίς εργασίας των. Έν τφ περιφήμφ Αρχαίφ 
ίσπανικφ μυθιστορήματι Gusman d’Alfarache τοϋ Mateo Alaman, εύρίσκε- 
ται άπόλογός τις, καθ' ον μετά το τέλος τίς δημιουργίας τοϋ σύμπαν- 
τος, ό Ζεϋς δούς τδ είναι τοίς λοιποΐς πρώτον ζώοις καί τελευταίου τφ 
Ανθρώπφ, Απεφάσισεν ΐνα ώς τέρμα της ζωής όλων ανεξαιρέτως θέση τδ 
πριακοστδν έτος. ’Αλλ’ ό δυστυχής δνος μαθών παρά τοΰ πατρδς τών 
■θεών τον προορισμόν του καί κρίνων τούτον Ανυπόφορου, ήτήσκτο μετά 
θερμοτάτων παρακλήσεων ίνα τω έλαττωθί, τουλάχιστον κατά 20 έτη 
ό άθλιος βίος του. Τδ παράδειγμα του όνου έσπευσε νά μιμηθ-η Αμέσως ό 
μίμος πίθηκος, δστις δέν ήτο επίσης, φαίνεται, ευχαριστημένος έκ τοϋ 
προορισμοϋ του, την αυτήν ύποβάλλων ταπεινώς παράκλησιν τφ νεφεληγε
ρέτη. Άλλ’ ό άνθρωπος δέν έσκέπτετο ώς ό όνος καί δ πίθηκος ! Ίδών 
τουναντίον εαυτόν ώραίον, Οαυμασίως ώργανισμένον, τέλειον κατά τδ 
σώμα, κάτοχον δέ πνεύματος καί λόγου, ένόμισεν ότι τοιοϋτον δημιούρ
γημα θά ήσφαλίσθη βεβαίως ύπδ τοϋ θείου εργάτου διά τίς αθανασίας, 
προς πλειοτέραν όμως βεβαιότητα ηθέλησε νά μάθη παρ’ αύτοϋ τοΰ Διδς 
την Αληθί τοϋ βίου του διάρκειαν. Φαντάζεσθε την έκπληξιν καί Απελ
πισίαν τοΰ άτυχοϋς ημών προπάτορας όταν ηκουσεν δ'τι ενώπιον τοϋ νό
μου τίς ζωής πάντα τά ζώα ήσαν ί'σα, καί ότι ούτος ζώου, ώς και τά 
λοιπά, ύπηγετο εις τδ δριον τών τριάκοντα ετών. Τί νά πράξη; αί θείαι 
βουλαι και αποφάσεις ούδέποτε αίρονται, άλλ’ έάν δέν μεταβάλλονται 
άπολύτως, εϊσιν ούχ’ ήττον, φαίνεται,Αρκούντως καί αύται έλαστικαί διά 
τινας προνομιούχους, ώς οί επίγειοι νόμοι καθ’ όσον αφορφ τούς ισχυρούς! 
Μαθών λοιπδν δ άνθρωπος ότι δ όνος καί δ πίθηκος παρητήθησαν έκα
στος τών είκοσιν έκ τοϋ βίου των έτών καί θερμώς μάλιστα παρεκάλε- 
σαν ΐνα γείνη Αποδεκτή η παραίτησίς των κύτη, προσηλθε τώ δημι- 
ουργφ και εις την φιλευσπλαγχνον αύτοϋ Αγαθότητα μετά δακρύων 
Αποτεινόμενος, ήιήσατο ώς δώρον τά Απορριπτόμενα ύπδ τών ζώων τού
των έτη. Ό αγαθός Ζευς δλιγώτερον τοϋ Ιεχωβά σκληροτράχηλος καί 
ιδιότροπος δέν έβράδυνε νά εΐσακούση τών δεήσεων τοϋ έκλεκτοϋ πλά
σματός του, άλλ’ ύπδ τον όρον ότι δ άνθρωπος θά έζη πρώτον τά τριά
κοντα ΐ'δια έτη, κατόπιν τά εί’κοσι τοϋ όνου, εργαζόμενος ώς αύτδς καί 
μετ’-αύτά τά τοϋ πίθηκου, μιμούμενος κωμικώς δ,τι δέν έχει πράγματι, 
παρφδών δ,τι δέν δύναται νά πράξη πρεπόντως,- στολιζόμενος γελοιωδώς, 
μορφάζων ώς έζεϊνος καί παίγνιον καθιστάμενος τών νέων*.  Αγνοώ έάν

* ’Ίδ. La fable dans l’Age moderns iv τοΐς ffiuvres compiles de La Fontaine. Έν τφ 
πρωτοτύπφ δπάρχει και τδ μίρο; το5 χυνό;, τδ όποιον ό Γάλλο; μεταφραστής παρέλιπεν 
ώς άνωφελίς.
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δ συγγραφεύς του ρηθέντος μυθιστορήματος, δστις έσκόπεί νά διακωμφ- 
δηση τούς γέροντας εΐχεν ή ού άπολύτως δίκαιον δεικνύων βίου πιθήκου 
τον πέραν τοϋ πεντηκοστού έτους, άλλ’ οί ύπολαμβάνοντες ώς έτη όνου 
τά άπδ της ένάρξεως της ανδρικής ηλικίας μέχοις αύτοϋ και εργαζόμενοι 
άόκνως κατ’ αύτά καί αποταμιεύοντές τι διά τδ μέλλον, δέν θά εύρε- 
θώσί ποτέ άναμφιβόλως εις την Θέσιν τοΰ μυθολογουμένου τέττιγος κατά 
τον χειμώνα. Οί τοιοϋτοι δυσκόλως άληθώς θά ευρισκον καταλληλότε- 
ρον καί συμφερότερον μέρος τοποθετήσεως τοϋ μικροΰ αύτών κατ’ έτος 
Αποταμιεύματος τών Ασφαλιστικών έπι τίς ζωί; εταιριών. Έάν λ. χ. 
είκοσιεξαετής νέος ζών διά της εργασίας του δύναται νά οικονομά άνευ 
στερήσεων 500 φρ., κατ’ έτος καί τοποθετη ταΰτα άσφαλιζόμενος εις 
Ασφαλιστικήν τινα εταιρίαν, εις τδ 50δν τίς ήλικίκς του έτος θά έχη 
κεφάλαιον 25,955 φρ. ή ισόβιον πρόσοδον 2010 φρ., ώς δέ κατωτέρω θά 
δείξω πολύ δύσκολου, ΐνα μη εΐ'πω Αδύνατον θά η το νά σχηματίση άλ
λως διά τών οικονομιών του τδ ποσδν τοϋτο.

Άλλα τδ είδος τοϋτο τών έπί της ζωής Ασφαλειών συμφέρει επίσης 
εις τούς γονείς τούς θέλοντας νά σχηματίσωσιν η αύξήσωσι την προίκα 
τών θυγατέρων των. Λάβωμεν ώς παράδειγμα άνθρωπον πολύ ολίγον εύ· 
ποροΰντα ,.η έλάχιστα δυνάμενον νά οικονομά ύπέρ της Αποκαταστάσεως 
τών τέκνων του. Έάν ό τοιοΰτος δίδη τη Ασφαλιστική έταιρίη 502 φρ. 
λ. χ. κατ’ έτος άπδ τίς γεννήσεως της θυγατρός του μέχρι τοϋ εικο
στού αύτίς έτους εις τριμηνιαίας, εξαμηνιαίας η έτησία; δόσεις, δύναται 
ν’ άσφαλίση αυτή προίκα 20,000 φρ. ’Εννοείται ότι της κόρης Αποθνη- 
σκούσης προ τίς ληξεως τοΰ εικοστού έτους, τά κα ταβληθέν τα δέν Ανα
λαμβάνονται, διότι άνευ τοϋ ύποτιθεμένου έστω καί Απιθάνως τούτου 
κέρδους, η εταιρία δέν θά παρείχε τοιαΰτα ποσά, ούχ’ ήττον όμως καί 
ο όρος ούτος δύναται νά έκλίπη επί μικρή τών ασφαλίστρων αύξησέι» 
Ουτω επί, τοϋ έν λόγφ παραδείγματος, είναι δυνατή ή έν περιπτώσει 
θανάτου τίς κόρης επιστροφή τών καταβληθέντων χρημάτων, έάν δ πα- 

· τήρ πληρώνη Αντί τών 502 φρ., ώς είπον, 652 έτησίως. Ή καταβολή
[ τών ασφαλίστρων δύναται νά γείνη επίσης εφάπαξ καί τότε τδ κατα

βαλλόμενου ποσδν είναι κατά τδ φαινόμενου πολύ μικρότερου τοΰ Αθροί
σματος τών ενιαυσίων καταβολών, λέγω δέ κατά τδ φαινόμενου, διότ1 
μετά τήν πρόσθεσιν εις αύτδ τών τόκων καί έπιτοκίων ή διαφορά σχε
δόν έκλείπει. 'Οπωσδήποτε αί ένιαύσιαι καταβολαί προτιμώνται ύπδ 
τών περισσοτέρων ώς εύζολώτεραι καί Ανεπαίσθητοι.

Ή δεύτερα τών επί τίς ζωίς Ασφαλειών διαίρεσις, ήτοιή τών πλη
ρωτέων μετά τδν θάνατον τοϋ Ασφαλιζομένου ολίγον βεβαίως > λαμβάνε- 
ται ύπ’ ό'ψει ύπδ τών ύπέρ τών ατομικών μόνον Απολαύσεων μεριμνών- 
των καί ύπδ τοϋ Αγενούς κατεχομένων έγωϊσμοϋ. Διατί νά περικόψη τις
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τάς μχτχίχ; δχπχνχζ του ύπέρ άλλου ; διατί νά μετριάση τάς-επιθυ
μίας του χάριν ξένου συμφέροντος ; διατί νά έπιβάλη έαυτώ θυσίας άνευ 
Ατομικοΰ μέλλοντος κέρδους ; διατί νά προβή είς οικονομίας, ών άλλοι 
θά δρέψωσι τους καρπούς ; Τί ενδιαφέρει αύτώ ή εύπρκγία $ δυσπραγία 
τών λοιπών Ανθρώπων,τί σημαίνει έάν ύπάρξη η καταστραφή ή σφαίρα, 
όταν ούτος δέν θά κατέχη πλέον Θέσιν έν τή βίβλω τής ζωής ; Ούτω 
σκέπτονται οί έγωϊσταί, άλλα το ρητόν ευτυχώς τοΰ Λουδοβίκου XV καί 
τής νόθου καί Ακολάστου αύτοΰ παλλακίδος κομήσσης Du-Barry «μ.ε6*  
ημ,ας ερριέτω ό κόσμ-οςν*  ούτε κατώρθωσεν, ουδέ θά κκτορθώση 
ποτέ νά καταστή σόμβολον τής πεπολιτισμένης Ανθρωπότητος μεθ’ δλα-ς 
τάς κατά τής έξαχρειώσεως δήθεν τών νεωτέρων λαών 'Ιερεμιάδας θεο
λόγων τε και ηθικολόγων. Ανεξαρτήτως τής διανοητικές άναπτύξεως, 
τά αιώνια καί Αναλλοίωτα τοΰ ανθρώπου αισθήματα θά φλέγωσι πάν
τοτε τήν Ανθρωπίνην καρδίαν καί Αντί νά έκπίπτωσιν, ώς τινες ισχυρί
ζονται, διά της κοινωνικής έξελίξεώς, θά λεπτύνωνται τουναντίον, θά 
ένισχυωνται, θά καθίστανται εύγενέστερα, τοΰ αληθούς πολιτισμοί καί 
τής ύγιοϋς φιλοσοφίας έχόντων ώς Αρχήν καί σκοπόν καί σόμβολον την 
ύπαγωγήν τοΰ έγωϊσμοΰ εις τά ύπέρ τών άλλων αγαθά αισθήματα.

*0 πατήρ δ μερίμνων ύπέρ τής μετά θάνατον τύχης τών τέκνων του, 
δ σύζυγος δ αισθανόμενος τό καθήκον καί την Ανάγκην νά καταλίπη τή 
συντρόφφ τοΰ βίου.του μικράν τινα περιουσίαν, ήν θά τώ ητο Αδύνατον 
νά σχηματίση ποτέ διά της εργασίας του ή άκεραίαν την προίκα αυτές 
άποθνησκων άτεκνος, ο φίλος δ εργαζόμενος ύπέρ τοϋ μέλλοντος προσ
φιλών αύτφ δντων, δ ευεργετηθείς καί αισθανόμενος αειφλεγές έν τή 
καρδίιρ τό της εύγνωμοσυνης αίσθημα, έπιθυμών δέ διακαώς ίν’ Απότιση 
έστω καί μετά θάνατον την ευεργεσίαν είς τά τέκνα τοΰ ευεργέτου του, 
ό φιλάνθρωπος δ έπιθυμών έκ τοϋ μικρού τής εργασίας του κέρδους νά 
.καταλίπη κεφάλαιόν τι είς φιλανθρωπικόν κατάστημα ή πρός όποιονδή- 
ποτε άλλον Αγαθόν σκοπόν καί τόσοι άλλοι πνίγουσι την φωνήν τών 
εγωιστών εύρίσκοντες την άσφάλειαν τής ζωής έν περιπτώσβι θανάτου 

•μέσον σπουδαίας ύλικής άαί ηθικής ώφελείας πάροχον.
'Η Ασφάλεια τής ζωής έν πίριπτωσιι θανάτου δύναται νά ύποστή πολ- 

•’λούς και ποικίλους συνδυασμούς έκ τών δποίων άναφέρων τούς κύριωτέ- 
• ρους, πιστεύω, οτι θά μεταδώσω ύμ?ν τήν δέουσαν περί αυτής έ'ννοιαν.

Ώς έπί ijo πλεϊστον ή Ασφάλεια γίνεται έφ’ άλης τής διάρκειας τής 
ζωής, πολλάκις όμως καί μέχοις ώρισμένου τίνος χρονικοϋ διαστήματος. 
Έν τγί πρώτη περιπτώσει δ άσφαλισθείς βφείλει νά καταβάλλη τό ενιαύ
σιον Ασφάλιστρον μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ, ή δ’Εταιρία νά πληρώση την

* Κατ’ αλλονς τό ρητόν τοΟτο Ιλίγβτο ΰπό τοΟ Αονδοβ’χου XV χαί της κ-νρΐας Pompa*  
; dour.

πτώσΐΐ θανάτου άορίστως. 
πενταετές 213 φρ., 
πεντηκονταετές 453 φρ κτλ. 
κίας λ. χ. τριάκοντα έτών, ή 
10,000 φρ. είς τον έπιζήσοντα έ 
έτησίως 431 φρ. ήτοι τό άθροισμα τών κα 
οων Αναλόγως τής ηλικίας των. ‘

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ήμέραν αύτοΰ τό δρισθέν ποσόν είς τό ύπδ τοϋ Ασφάλισθέντος ύποδειχθέν 
πρόσωπον, έν τη δευτέρα όμως τό Ασφκλισθέν κεφάλαιον πληρώνεται 
μόνον, εάν δ θάνατος έπήλθεν εντός τοϋ δρισθέντος χρονικοϋ διαστήμα
τος, άλλως Απόλλυνται τά καταβληθέντα καί ή 'Εταιρία εις ούδέν ύπο- 
χρεοϋται. Κατά τήν περίπτωσιν ταότην, ώς πας τις ευκόλως εννοεί, ή 
'Εταιρία έχει πλειοτέραν πιθανότητα κέρδους, άλλά διά τοΰτο καί τά 
κατ’αύτήν Ασφάλιστρα είσί υ.ικρότερα τών κατά τήν πρώτην πεοίστασιν 
διδόμενων, κατά τοσοΰτον δ’Ακόμη μικρότερα, καθ’ δσον μικρότερα el- 
ναι ή ήλικία τοϋ άσφαλιζομέν.ου καί δ όριζόμενος τής Ασφαλείας χρόνος, 
διότι δσον μεγαλειτέρα ή ηλικία καί περισσότερον τό τής Ασφαλείας 
χρονικόν διάστημα, τόσον πιθανώτερος δ εντός αύτοΰ θάνατος τοϋ Ασφα- 
λισθέντος καί τόσον πιθανωτέρα επομένως ή τής Εταιρίας ζημία. Τό 
τής ήλικίας ζήτημα λαμβκν§τ«ι επίσης σπουδαίως ύπ’ό'ψει καί κατά τήν 
πρώτην περίπτωσιν, τής έφ’ όλης τής ζωής Ασφαλείας τουτέστι, διότι 
δσον μεγαλειτέρας ήλικίας είναι δ Ασφαλιζόμενος, τόσον περισσότερον φυ- 
σικώς ύποκείμενος §ίς θάνατον θεωρείται καί τόσον πιθανωτέρα ή ζημία 
τών ασφαλιστών, οιτινες ζητοϋσι τότε δικαίως έν τή αναλογώ αύξήσει 
τών Ασφαλίστρων δ,τι δέν τοΐς ύπισχνεϊται δ χρόνος. Ούτω εικοσαετές 
ποόσωπον θέλον'ν’Ασφάλιση ύπέρ τίνος τό ποσόν 10,000 φράγ. έν

:, έφείλει νά καταβάλλη 187 φρ. έτησίως,εϊκοσι- 
τριακονταετές 244 φρ., τεσσκρακονταετές'325, φρ· 

’Εάν δύω σύζυγοι, ών δ ανήρ είναι ήλι- 
δέ γυνή είκοσι, θέλωσι ν’ Ασφαλίσωσι . 

έξ αύτών Αδιακρίτως, θά καταβάλλωσιν 
:τ’έ'τος Ασφαλίστρων άμφοτέ- 

ρων Αναλόγως τής ήλικίας των. Έκαστη Ασφαλιστική Εταιρία τοΰ περί 
ού πρόκειται είδους έ'χει τούς Αναγκαίους ίδιους πίνακας, έν οΐς φαίνεται 
ή τιμή τής Ασφαλείας Αναλόγως τής ήλικίας τοϋ Ασφαλιζομένου κόή 
τοϋ χρόνου μέχρι τοϋ όποιου επιθυμεί ν’ Ασφαλισθή ούτος. Πρός τή ήλι- 
κίη σπουδαίως λαμβάνεται επίσης ύπ’ δψει υπό τών Εταιριών καί ή. 
ύγίεια τών Ασφαλιζομένων προσώπων Συνήθως τό δρισθέν κεφάλαιον ή ή 
έτησία πρόσοδος δίδεται ύπδ τής 'Εταιρίας μετά τδν θάνατον ένδς μόνου 
Άσφαλισθέντος’ ενίοτε δμως προσυμφωνεϊται δ δρος τοϋ θανάτου πλειο- 
’τέρων τοιοότων καί ορίζεται νά καταβληθή ή Ασφάλεια τώ έπιζήσοντι 
ή ένί Αποκλειστικούς εξ αύτών, έάν ή'θελεν έπιζήσει.

’Ίδωμεν νυν δι’ δλίγων παραδειγμάτων τά πλεονεκτήματα τής έπί 
' τής ζωής Ασφαλείας έν πιριπτώσΐΐ θανάτου.

Έιπον πρδ μικροϋ' οτι τριακονταετές πρόσωπον δυναται ν’ Ασφάλιση 
ύπέρ τίνος τδ ποσόν δέκακισχιλίων φρ. καταβάλλον 244 φρ. έτησίως μέ- 
‘χρι τοϋ θανάτου.του. Έάν ύποθέσωμεν ότι τδ πρόσωπον τοΰτο έτοποθέ-
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Til Αλλχχοϋ επίσης άσφχλώς καί τοσουτον συμφερόντω; .τχ έκ των -οι-», 
κονομιών του 244 τχϋτκ φρ., ώστε νά προστίθενται αύτοΐ; οΐ τε τόκο6. 
χχϊ τά επιτόκια, έπρεπε νά ζησκ, είλοσι τουλάχιστον έτη, ΐνα συμ- 
πλήρωσή τδ Ασφαλισθέν κεφάλαιον, ένφ εάν καί μετά μίαν μόνον στιγ
μήν Από τη; ημέρα; Αφ’ ήσφαλίσθη Αποθάνη, η Εταιρία ύποχρεοϋ-. 
ται νά καταβάλ·ρ Αμέσως τω ΰποδειχθέντι κληρανόμω ολόκληρον τδ 
τών δεκκκισχιλίων φρ. ποσάν. Άλλ’ η τοποθέτησες τοϋ μικοοϋ των 244. 
φρ. ποσΟΰ κατ' έτος Ασφαλώς και συμφερόντως είναι υπόδεσις καταστρε- 
φομενη ύπδ τη; καθ’έκάστην πείρα;? At Ασφαλιστικά! Έταιρίαι με
γάλα δικχειριζόμεναι κεφάλαια καί έπ’ αυτών είσπράττουσκι τόκου; καί 
επιτόκια δύνανται νά παρέχωσιν εύκόλω; τδ Αναλογούν έκ τούτων τοϊς 
μικροί; των ιδιωτών ποσοϊ;, άλλ’δ ιδιώτης οΰτε Αξιόχρεα ούτε πρόθυμα 
ευρίσκει πάντοτε πρόσωπα, ΐνα κατ’έτος επωφελώς το,ποθετ·^ τά; μι
κρά; ’λ έλαχίστα; αύτοϋ οικονομίας.

Δάβωμεν έτερον παράδειγμα: Υποθέσατε νεαρδν Αξιωματικόν, δντα τδ 
μόνον στήριγμα τού γήρατος πατρδς η χήρας μητρός, έστεοημένον πάσης 
περιουσίας,βλέποντα δ’ ώς έκ τοϋ σταδίου του έστω καί έν Έλλάδι,άλλ 
είς τδ μέλλον εννοείται, τδν ί'διον θάνατον πιθανώτερον ΐ'σως τοϋ θανάτου 
εκείνου η εκείνης. Δι’ Ανεπαίσθητων σχεδόν μικρών οικονομιών κατα
βαλλόμενων κατά τριμηνίαν εί; ασφαλιστικήν τινκ 'Εταιρίαν, δύναται 
ν’ Αποκτησ-ρ την παρηγορον βεβζιότητα δτι δ,τι δήποτε καί Αν συμβη,’ 
τδ προσφιλές του 3ν δέν θ’ άποθάνη έκ τγ?; πείνη; ! Διά τίνος άλλου 
μέσου θά ^το δυνατόν νά έπιτύχν) τοιαότης ενθαρρυντική; καί γλυκείας 
βεβαιότητο; ;

Άλλα καί εις αύτδ τδ Ασφαλιζόμενον άτομον άτομικώς και είς την 
οικογένειαν αύτοϋ πρδ ·τοϋ θανάτου του δύναται ν’ άποβί? λυσιτελεστάτη 
η έν .τίμίπτώσει θανάτου ασφάλεια. Υποθέσατε έντιμον, φιλόπονον,άλλά 
πτωχόν βιομηχανον χργζοντα απαραιτητως κεφαλαίου τίνος χρημάτων 
πρδς κάλυψιν τών πρώτων καί Αναγκαίων της έπιχειρησεώ; του δαπατ 
νών. Δάνειον 20,000 λ. χ. φρ. είς άνθρωπον πάσης στερούμενου κινηνης 
καί Ακίνητου περιουσίας, πάσης φερέγγυου υπογραφής, δάνειον μη ύπο- 
κρΟπτον την έπάρατον λερναίαν τϋς τοκογλυφίας "Ύδραν, δάνειον τοιοϋ- 
τον είς τοιοϋτον άνθρωπον, λέγω, είναι Αδύνατον. Ό ζ·^λος του, η τι- 
μιότης του, η φιλοπονία του, ή πεποίθησι; είς την έπιδεξίαν καί έπΐτ 
τυχί τών έργασιών του διευθυνσιν δέν Αρκοϋσι δυστυχώς ΐνα κάμψωσιν 
ούδένα δανειστήν, σκεπτόμενον δτι ό θάνατος δύναται νά διακόψν), είς 
πάσαν στιγμήν την έξόφλησιν τοϋ χρέους. Kat δ άνθρωπος ούτος, δ φιλό
πονος, δ τίμιος, δ νουνεχής, δ ικανός, δ Αρχηγός δλοκληρου οικογένειας 
είς αύτδν μόνον προσβλεπούσης και παρ’ αύτοϋ τδν έπιούσιον άναμενού- 
σης άρτον καταδικάζεται ένεκα έλλεί^εω; τών Αναγκαίων μέσων είς
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Αργίαν, είς πενίαν, είς δυστυχίαν, ξ'σως είς έγκλημα, ί'σως είς μαρασμόν, 
ίσως είς αυτοχειρίαν. Τδν άνθρωπον τούτον δύναται νά σώσ-ρ ή Ασφάλεια 
τίς ζωη; ! Τί φοβούνται οί δυστροποΰντε; δανεισταί ; τδν θάνατον τοϋ 
τιμίου βιομηχάνου καί την ώς έκ τούτου Απώλειαν τοΰ δανεισθέντος πο- 
σοϋ. ’Αρκεί λοιπόν η διά τδ ποσδν τών 20,000 φρ. Ασφάλεια καί η μετα- 
βίβκσις αύτοϋ έν περιπτώσει θανάτου τοϋ Ασφαλισθέντος είς τδν δανει
στήν, ΐνα έκλίπν) δ έκ τοϋ θανάτου τούτου γεννώμενος κίνδυνος καί δοθ^ 
μέ τελείαν ούτω έγγύησιν τδ αΐτούμενον χρ·ημα.

Υπολείπεται μοι νΰν νά εί'πω δλίγας λέξεις καί περί τοϋ τρόπου, καθ’ 
ίίν αί Ασφκλιστικαι Έταιρίαι δρίζουσι τά πληρωτέα Ασφάλιστρα κατά 
τάς διαφόρου; μορφά; καί τούς ποικίλους συνδυασμούς τνίς έπί τ·ης ζωής 
Ασφαλείας, περί τ·?ϊς μεθόδου δι’ ί; προϋπολογίζονται, κατά τδ δυνατόν, 
τά κέρδη καί τά βάρη αύτών. ·

Ώς κυρία βάσι; τών τοιούτων ύπολογισμών καθ’δλας τάς περιστάσεις 
ταύτας λαμβάνεται η πιθανότης της διαρκείας τ·?5; Ανθρώπινης ζωίίς 
Αναλόγως τών διαφόρων ηλικιών, έξαγομένη έκ τών πινάκων της θνητό- 
τητος, οίτινες έγένοντο έννοεΐται κατόπιν μακροχρονίων παρατηρήσεων. 
Έπί τ·η; πιθανότητος ταύτη; εντεύθεν καί έπί μέτριου τόκου έτέρωθεν 
βασιζόμενοι αί 'Εταιρίαι ύπολογίζουσι τδ Ασφάλιστρου, οπερ φρονοϋσιν δτι 
κατά τά; διαφόρους περιστάσεις δύναται νά τά; ικανοποίησή διά πάσαν 
απώλειαν. Ιλνώσκων πόσον όλίγην συμπάθειαν αισθάνονται οί πολλοί πρδς 
την μαθηματικήν έπιστημην, δέν σκοπεύω νά έξαντλησω την υπομονήν 
υμών διά της ολίγον άλλως τε αναγκαία; Αναπτύξεως τών μαθηματικών 
Αρχών καί πράξεων, δι’ών τελείται δ έν λόγφ υπολογισμό;,1 λέγω μόνον 
ότι τά έκ τών στατιστικών ερευνών Αντλούμενα στοιχεία τούτου δέν άγου- 
σιν έτι, ώς δρθώ; παρατηρεί καί ό Auguste Chevalier, είς θεωρίαν Ακριβή 
καί Αλάνθαστου. «’Απολύτως Αναγκαίου είναι, προσθέτει δ αύτδς συγγρα- 
εφεύς, ΐνα αί Ασφαλιστικά! Έταιρίαι έ'χωσι γνώσιν Ακριβή τΐί; πιθανότη- 
»τος της Ανθρώπινης ζωη; έν ταϊ; διαφόροις τοϋ κόσμου χώραις, άφοϋ 
εάσφαλίζουσιν αύται έν περιπτώσει θανάτου τούς Αποδημοΰντας καί 
εναυτιλλομένους, ο'ίτινες διατρέχουσι τά διάφορα κλίματα, έν οϊς διαφέ- 
'»ρει κατά τδ πλεϊστον $ ^ττον η θνητότη;2».

1 ”Ιδ. Un million de faits, arithmetique sociale p. Leon Lalanne.
2 ”18. Dictionnaire de la conversation t. I. και dictionnaire uuiversel p. P. Larousse. 

Έν Γαλλία οσάκις αί άσφαλιστικαί Έταιρίαι πρόκειται ν’ άσφαλίσώσί τινα έν περιπτώσιρ 
θανάτου μεταχειρίζονται τδν πίνακα τοΟ Duvillard, δστις δείκνυσι, λέγει δ Lalanne, θνη
τότητα λίαν ταχεΐαν,άλλ’ έπί τών άσφαλειών έν περιπτώσει ύπερβιώσεως συν,βουλεύονται 
τουναντίον τόν πίνακα τοθ Deparcieux δστις είχε ΰπ’ ό'ψει τήν θνητότητα της καλής τάξεις 
καί δείκννσιν ίπομένως ταότην βραδοτέραν πολύ το5 τοδ Duvillard. Λ{ άγγλικαι Εταιρίας 
Ιν ταΐς αύταΐς πιριστάσεσι μεταχειρίζονται τους πίνακας τούς παριστώντας τήν θνητότητα
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. Τήν μεγαλην εις τάς άσφαλιστικάς 'Εταιρίας πίστιν τοΰ. κοινοΰ, έπί*  
χείρησάν τινές νά κλονίσωσιν έν Ευρώπη διά τής παρατηρήσεως δτι έ.ν 
περιπτώσει φυσικής τίνος καταστροφής πόλεώς τινύς $ έν περιπτώσει γα~ 
λέρας, λοιμού η άλλης βροτολοιγοΰ νόσου θά ήδυνάτοΟν αύται νά έκ- 
πληρώσωσι τάς υποχρεώσεις των προ της συναθροίσεως τοσούτων ταύτο,- 
χρόνων απαιτήσεων. Ίί παρατήρέσις αύτη θά ήτο όντως άξια λόγου έάν, 
ώς όρθώς παρατήρησαν πολλοί, αί άσφαλιστικαί Έταιρίαι ήσφάλιζον μό
νον έν περιπτώσει θανάτου, άλλ’ δπως άσφαλίζουσι. νϋν, άπόλλυσιν άπα-· 
σαν αύτίίς τήν δύναμιν, διότι e έκ χολέρας καθ’ ύπόθεσιν. θάνατος τών άσφα- 
λισθέντων έν περιπτώσει θανάτου είναι, τόσον πιθανός δσον καί ό τών 
άσφζλισθέντων εν περιπτώσει ΰπερβιώσεως καί αί ζημίαι επομένως τών 
‘Εταιριών,ώς έκ της άνάγκης της καταβολές τοσουτων δμόΰ κεφαλαίων εις 
τούς κληρονόμους £ων πρώτων, έσονται άνάλογοι τών ωφελειών, ώς έκ τοϋ 
δριστικοΰ κέρδους τών ύπό τών δευτέρων καταβληθέντων άσφαλίστρων.

Καί έν τη ήμετέρη πατρίδι έγένοντο άπόπειραί τινες εισαγωγές τοϋ 
συστήματος της άσφαλείκς τής ζωές· Τό της έθνίκής τραπέζης ταμιευ
τήριου καί τό τών άπορων παίδων τοϋ συλλόγου Παρνασσού, καίτοι εις 
έτερον άναγόμενα κλάδον, δύνανται ούχ’ ηττον νά θεωρηθώ.σιν ώς τον 
αύτόν ύπό τινα φάσιν έπιδιώκοντα μετά τών εταιριών τές ασφαλείας 
τές ζωές κοινωφελέ σκοπόν, ήτοι .την έξασφάλισιν τοϋ κεφαλαίου, κα^ 
την μετ’ αύξήσεως άπόδοσιν αύτοϋ. Είδικώτερον βεβαίως εις τό περί ού 
πρόκειται σύστημα άπέβλεψεν ή ναυτική τράπεζα «’Αρχάγγελος»,, ητις 
καί ί'διον ώοισεν έπί τούτφ τμήμα. Άλλ’, ώς γνωστόν, μεθ’ ολην την 
προστασίαν τοϋ ομωνύμου αύτη άρχηγοΰ τών ούρανίων δυνάμεων, η τρά
πεζα αύτη έναυάγησε πρό μικροϋ καί έν τώ γενικφ αύτές ναυαγίφ άπώ- 
λετο καί ή έν λόγω ιδιαιτέρα έπιχείρησις. Τέλος δμ.ως εύτυχώς, γνωστο- 

■ τάτη άσφαλιστική εταιρία, η τές Τεργέστης Αύτοκρατορική Βασιλική 
προνομιούχος Riunione Adriatica di Sicurt έάνήγγειλεν δτι μεταξύ τών λοι
πών αύτές ένταΰθα έργασιών άναλαμβάνει καί την άσφάλειαν τές ζωές· 
Τές εταιρίας ταύτης ίδρυθείσης τφ 1838, κεκτημένης κεφάλαιον μετο
χικόν 52 έκατομ. φρ. και άπολαυούσης μεγάλης ύπολήψεως καί πί- 
στεω; έν Ευρώπη, άντιπρόσωπος ένταϋθα έγένετο ό φίλος καί πά.σιν ύμϊν 
γνωστός κ. Μιχαήλ Π. Λάμπρος, ω έκφράζω δημοσίφ τάς εύχαριστίας μου 
έπί τη εύγενεΐ προθυμίφ, δι’-ής μοί· παρέσχε τούς πίνακας, έ; ών έξήγα- 
γον τά δι’ άριθμών έκεϊνα παραδείγματα καθ’ οσον άφορά την διαφοράν 
τών άσφαλίστρων άναλόγως τές ηλικίας καί τοϋ χρόνου τές άσφαλείας*  
Εις την εταιρίαν ταύτην, ή'τις άνεγνωρίσθη έν Έλλάδι διά τοΰ άπο 27

ίν ταΤς πόλεσι τοΟ Northampton καί Carlisle, ών ό μεν ίμφζίνει αίτν,ν ταχντέραν τής τοΰ’ 
Duvillard, ο δέ βραδυτέράν της τοΰ D6parcieux. ’Ίδ. Lalanne ενθ. άνωτ.

’Ιουνίου 1839 Βασίλ.διατάγματος τοΰ μακαρίτου "Οθωνος,δύνανται ν’άπο- 
τανθώσι πάντες οί νοοΰντες τό έκ τής άσφαλειτίς τής ζωής συμφέρον 
πλήν ί'σως μόνου τοΰ άντιπροσώπου αύτής καθόσον άφοργ τούλάχιστον 
τήν έ.ν περιπτώσει θανάτου άσφάλειαν, διότι τοσαύτην ούτος έκδηλοϊ δύ- 
ναμιν ζωής, ώστε θά έζημιοϋτο φανερώς καί σπουδαίως καταβάλλων έφ’ 
δλόκληρον έ'τι αιώνα άσφάλιστρα.

Τοιοΰτον τό σύστημα τής άσφαλείας τής ζωής, ούτινος τήν άνάπτυξιν 
άνέλαβον είς τήν μεγάλην πρακτικήν αύτοϋ σημασίαν καί είς τήν παν
τελή σχεδόν έν Έλλάδι άγνοιαν τών κοινωφελών αύτοϋ καρπών άποβλέ- 
πων. ’Αγνοώ έάν διά της άναπτύξεως ταύτης κατώρθωσα νά υπερνικήσω 
τήν φαινομένην τοΰ θέματός μου ξηρότητα 
το ένυπάρχον
έάν δέν ήδυνήθην

καί νά άποκαλύψω άπαν 
έν αύτφ ένδιαφέρον, άλλ’ έάν άπέτυχον τοϋ σκοποΰ μου, 

νά καταστήσω αύτό άξιον τές συντόνου ύμών προσο
χές, μελέτης και έκτιμησεως,η άποτυχία δέον ν’ άποδοθη εις την άσθέ· 
νειαν τών έμών δυνάμεων, είς τήν μετριωτάτην ικανότητα τοΰ άναπτύ- 
ξαντος καί ούχι είς τήν πτωχείαν τοΰ άναπτυχθέντος πράγματος. "Οσον 
το έπ’ έ'Λοί, τήν κοινωφελή αύτοϋ σημασίαν ύπό τε τήν ηθικήν καί ύλι- 
κήν έποψιν αισθάνομαι πολύ άνωτέραν, πολύ σπουδαιοτέρκν, πολύ άξιο- 
λογωτέραν έν ολη τη μικροί αύτές άξιώσει έκείνης, ήν διασαλπίζουσι 
διάφορα άλλα συστήματα τήν γενικήν δήθεν τής κοινωνίας άναμόρφωσεν 
και τήν έπίτευξιν τής καθολικής εύδαιμονίας έπιδιώκοντα. Ποιον τό έκ 
τών ματαίων τούτων έπαγγελιών πρακτικόν μέχρι τοΰδε άποτέλεσμα ; 
ποιον τό έκ τών κατά τής κοινωνίας διαμαρτυρήσεων, ύβρεων ή καί δια- 
βολών πολλών πυρεσσουσών κεφαλών κοινόν δφελος; Τίνα μέχρι τής 
στιγμής ταύτης εις τάς κοινωνικάς πληγάς θεραπείαν καί ποιαν τής τύ
χης τών πασχόντων βελτίωσιν ή'νεγκον οί πλούσιοι είς λόγους μόνον, είς 
θεωρίας, είς σχέδια, είς συστήματα μωρά καί άπραγματοποίητα γνωστοί 
καί άγνωστοι κοινωνικοί Προκροΰστκι; Ή προς τό πλουτεΐν μανία, λέ- 
γουσιν, είναι ή κυρία τών κοινωνικών δεινών αιτία καί δ πλούτος δ μό
νος παντός ίεροΰ καί δσίου καταστροφεύς! Πατάξωμεν αύτόν καί θά άνα- 
τείλη άμέσως δ ή'λιος τής ηθικής καί ύλικής τών λαών εύδαιμονίας ! Πό- 
σας τφ οντι άληθείας δέν περιέχει δ ώραϊος έκεΐνος προς τον χρυσόν ύμνος 
τοΰ Τυρολοΰ Frank!

De tous les fils secrets qui font mouvoir la vie, 
0 toi, le plus subtil et le plus merveilleux ! 
Or ! principe de tout, larme au soleil ravie ! 
Seul dieu toujours vivant, parmi tant de faux dieux, 
Mtiduse, dont l’aspect change le coeur en pierre, 
Et fait tomber en poudre aux pieds de la rosiere 
La robe d’innocence et de virginity!
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Sublime corruptenr! Clef de la volontd !
Laisse-moi t’adfhirer ! — parle-moi, — viens me dire 
Que I’honneur n’est qu’un mot, que la vertu n’est rien, 
Que, d6s qu’on te poss6de, on eat homme de bien ;
Que rien n’est vrai que toi1 — Qu’un esprit en ddlire 
Ne saurait inventer de reves si hardis,
Si monstrueusement en dehors du possible,
Que tu ne puisse encore sur ton levier terrible 
Soulever l’univers, pour qu’ils soient accomplis !

• · ······ ·· ··········*

* Την παράφρασιν ταύτην χών στίχων τοϋ Alfred de Musset οφείλω ε’ς την χαρίεσσαν 
ΜοΟσαν τοδ εδφυοΟς ζαί σομπαβοϋς νεαροδ ποιηχοϋ κ. Γεωργίου Δροσίνη, φ ίκφράζω καί 
πάλιν ένχαΟδα τάς βερμας ευχαριστίας μου.

* · · · · · · · · · · · · · « « · · · · · 4
Χρυσάφι 1 δάκρυ λαμπερδ κλεμμένο άπο τδν ήλ’ο *

Μόνε θεέ παντοτεινέ ’ς τούς ψεύτικους τούς τόσους, 
Μέδουσα ! ποϋ ή όψις σου κάθε καρδιά πετρώνει; 
Ποΰ κϊ άπ’ τήν κόρη την σεμνή σκορπάς καί κάνεις σκόνι 
Τής παρθενίας το φόρεμα !. .. Ξελογ’αστή τοϋ κόσμου 1 
Νά σέ θαυμάσω άφησε καί τέτο’α γνώμη δός μου, 
Πώς η τιμή είναι τίποτε κΓ ή άρετη χαμένη 
Πώς οποίος σ’ έ'χει, άνθρωπος κζλδς ’μπορεί νά γένη, 
Πώς μόνον σ’ είσαι άληθινό ! πώς νοΰς που τ’ άχει χάσει 
Δεν θάμποροΰσ’ δνείρατα παράξενα νά πλάση 
Όνείρατα παράτολμα, αύθάδη, παραμύθια

Ποΰ γΐά νάβγοΰν αλήθεια
’Μπορείς νά κατορθώσγς

Στδ φοβερό σου τδ μοχλδ τδν κόσμο νά σηκώσγς.
’Αλλά τδν ύμνον τούτον έθηκεν δ Musset είς τδ στόμα τοϋ δκνηροΰ 

Frank, τοϋ φονέως, τοϋ τυχοδιώκτου, τοϋ έμπρηστου της πατρικής κα- 
λύβης, δστις ούτω μόνον ένόει τότε την τοϋ χρήματος χοήσιν. Καί όμως 
ϊνα έπιτευχθώσι τά πλεΐστα τών ύμνουμένων τούτων δυνατών κατορθω
μάτων τοΰ χρυσοϋ, θά ήτο άναγκαία προσέτι ή εύρεσις θυμάτων αισθα
νόμενων μέχρι τής καρδίας τούς όνυχας τής πενίας, τοϋ φοβερού τούτου 
θηρίου, τοΰ μεγάλου σκοπέλου καθ’ ού συντρίβεται σ χεδδ 7 πάντοτε τδ 
σκάφος πάσης άρετής, τής πενίας, ής τδ αποτρόπαιου καί μαϋρον φάσμα 
καθίστησι λαμπροτέρας τάς άκτϊνας τοΰ χρυσοϋ καί αί φοβεοαί άπειλαί 
έλκτικωτέραν τοΰ άσματος τών άρχαίων Σειρήνων την γοητευτικήν τοΰ

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ S57

Μ'.ρασμοΰ φωνήν. ‘II πενία λοιπδν και ούχι δ πλούτος, ή πενία πρδ πάν
των μεγάλη αυτή καθ’ έαυτήν κοινωνική πληγή γενν^ τά πλεΐστα κοι
νωνικά έλκη, άλλ’ ή πενία πρέπει νά πολεμήται διά τής άφαιρέσεως τοΰ 
ξένου χρήματος ή διά τής εργασίας και τής οικονομίας; — Πάσα έπί- 
νοια, παν μέσον, παν σύστημα συντελούν έστω καί κατ’έλάχιστον, άλλα 
Ουντελοΰν πράγματι είς τήν διά τής νομίμου ταύτης δδοΰ έλάττωσιν 
τής πενίας καί τών έξ αυτής πηγκζόντων κακών μοί φαίνεται πλείονος 
αξίας και περισσοτέοας προσοχής άξιον πολλών πομπωδών καί μεγάλων 
άλλ’ αγόνων θεωριών καί σχεδίων περί τής καθολικής καί αμέσου δήθεν 
έύδαιμονίας τών λαών. Διά τοΰτο τοσοΰτον θερμώς, άν ούχί έπιτυχώς 
κάί μετά τοσαύτης πεποιθήσεώς προέβην είς τήν άνάπτυξιν συστήματος*  
δπερ ασφαλίζει τφ φιλέργφ καί οίκονόμφ άνθρώπφ γήρας άνετου καί 
έλεύθερον στερήσεων, τή πτωχή κόρη έντιμον καί ευτυχή άποκατάστα- 
σιν, τφ τιμίφ βιομηχάνφ τά μέσα τής εργασίας του καί τής δι’ αύτής 
σύντηρήσεως αύτοΰ τε καί τών τέκνων του, συστήματος, τδ όποιον πα
ρέχει τδν επιούσιου άρτον είς ολόκληρον διά τοΰ αιφνίδιου τοΰ πατρδς 
θανάτου άπΟρφανισθεΐσαν οικογένειαν, τήν ησυχίαν καί τδ θάρρος είς τδν 
άπογοητευόμενον πρδ τής άβεβαιότητος τοϋ μέλλοντος καί ύπδ μυρίων 
καταλαμβανόμενου πολλάκις πειρασμών έν τώ έργφ του ή τή έκτελέσει 
τοΰ καθήκοντός του, τήν άφατου παρηγοριάν είς τδν πατέρα δτι δέν θ’ 
άποθάνωσιν έκ πείνης τά τέκνα του, δτι δέν θά πώληση μετά τδ τέλος 
αύτοΰ άντί ενός τεμαχίου άρτου τήν τιμήν της ή θυγάτηρ του.

Αΐ, πχντχ ταΰτα είσίν ισχυροί, νομίζω, κοινωφελείας τίτλοι, πάντα 
ταϋτα άρκοϋσιν ίνα πείσωσιν δτι ή σύστασις τών άσφαλειών τής ζωής,' 
καί ύπισχνεϊται καί παρέχει πολλών δεινών τήν θεραπείαν. ‘Ως καί άλ
λοτε εΐπον καί νΰν έπαναλαμβάνω, πανάκεια δέν ύπάρχει έν τή κοινω-' 
νιολογί^, ώς δέν ύπάρχει καί έν τή ιατρική επιστήμη. Ευτυχής δ δυνά- 
μενος νά συντελέση κάπως είς τήν εφικτήν τών κοινωνικών ελλείψεων 
έλάττωσιν!

Άνδρε»; Λ. Π»παδι»μ.»ντύπουλο;.

1’ομ.ο; Θ' 4, 8, 6, — Απρίλιος, Μαΐο;, ’Ιούνιο; 1888
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ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Πρδ τεσσάρων ετών, ενώ δ ρωσσικδς στρατός έβάδιζε πρδς τδν Αίμον, 
71 δ’ Ελλάς έφλέγετο ύπδ τοΰ πατριωτικού πόθου νά άναμιχθή είς την 
πάλην, ένφ ή νεολαία παρεσκευάζετο πρδς πόλεμον, αί δ’ Έλληνίδες 
κατεσκ.εύαζον μοτόν, ή άθηνα’ίκή κοινωνία πυρέσσουσα ίν τή προσδοκία 
σπουδαίων περιπετειών άφ’ ών έξήρτητο τδ μέλλον της πατρίδος, άνε- 
κουφίζετο παρακολουθούσα τάς φάσεις φιλολογικού άγώνος, ούτινος οί τε 
άγωνισταί καί οί κριταί συνωθοϋντο έν ταΐς αίθούσαις τοΰ φιλολογικού 
συλλόγου αδ Παρνασσός».

Ύπδ την προστασίαν τοΰ συλλόγου τούτου έγένετο δραματικός δια
γωνισμός. Οί διαγωνισθέντες ήσαν πολλοί'—περί τούς δώδεκα.—Έν το.ύ- 
τοις ούδέν έκ τών ύποβληθέντων είς την κρίσιν της εξεταστικής επιτρο
πής έργων έκρίθη άξιον του ποιητικού άθλου.

'Ο εισηγητής κ. Ρο’ίδης, συγγραφεύς ευφυέστατος, κριτικός δξύνους καί 
πεπαιδευμένος*  συνεπέραινε μάλλον έσπευσμένως, ώς έκ της έλλείψεως 
δεδομένων, ότι «ή παρούσα εποχή είναι ποιητικώς στείρα». Κατά τδν 
κ. Ρο’ί’δην, «ούδείς ποιητής δύναται νά γεννηθή έκτδς ποιας τίνος ποιη
τικές άτμοσφαίρας», έν δέ τη εκθέσει αύτοϋ ίσχυρίζετο δτι τοιαύτη 
άτμοσφαΐρα δέν υπάρχει σήμερον έν Έλλάδι'—δτι οί "Ελληνες άποκτή- 
σαντες άπαξ την Ανεξαρτησίαν, ήσχολήθησαν αποκλειστικώς είς τδ νά 
καταστησωσιν αύτήν καρποφόρον, δτι αί ύλικαί φροντίδες παρεμποδί- 
ζουσι την άνάπτυξιν τοΰ ιδανικού.

Έάν τδ διάγραμμα τοϋ βιβλίου ημών τδ έπέτρεπεν, ενδιαφέρουσα 
ήθελεν είσθαι ή άνέλιξις τοΰ θέματος τοΰ είσηγητοΰ καθ’ δλας αύτοϋ. 
τάς φάσεις*  άλλ’ Αναγκαζόμενοι ακροθιγώς πως νά διαλάβωμεν περί 
αύτοϋ, άρκούμεθα νά εί'πωμεν δτι, έάν πράγματι η 'Ελλάς διέρχηται 
περίοδον μη ποιητικήν, ούχ ήττον, τδ πνεύμα τές σατύρας έκ τούτου 
δέν έξέκλινε' άπόδειξις αύτη ή έ'κθεσις τοΰ κ. Ρο’ίδου.

Ό κ'. "Αγγελος Βλάχος, είς τών γονιμωτέρων συγγραφέων τών ’Αθη
νών, πεζογράφος άμα και ποιητης, άνταπαντών είς τδν κ. Ρο'ίδην δι 
ίδίας μελέτης έπί τοΰ ποιητοΰ Ζαλακώστα, απέδειξε δι’ ένδς παραδείγ
ματος δτι η πηγή τής ποιησεως δέν έστείρευσε παντάπασιν έν Έλλάδι.

Ό κ. Ρο’ίδης τδν άντέκρουσε έν δυσί διαλέξεσι' έν τή μέν έπανέλαβε 
τδ θέμα αύτοϋ καί ΰπεστήριξεν έκ νέου δτι αί σημεριναί περιστάσεις 

* Ιδ. Οϊλ. 60.
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δέν είναι έύνοϊκαι πρδς την ποίησιν,. έπικαλούμενος πρδς τούτο διά σει
ράς μαρτυριών τδν Άριστοτέλην, τδν "Εγελ, τδν Σέλιγγ καί τδν Κάρο
λον Λεβέκ’ έν τ^ έτέρορ διαλέξει έξήτασεν, άνευ ένθουσιασμοΰ, τά ποιη
τικά έργα τές συγχρόνου Ελλάδος.

Αί διαλέξεις αυται έξηγειραν καταιγίδα ποιητικών διαμαρτυρήσεων. 
*0 κ. Βλάχος ύπερησπίσθη καί πάλιν τδ θέμα αύτοϋ*  άλλ’ έ κ. Ρο’ί
δης έμμένων έν τ$ πάλη κατίσχυσε τών Αντιπάλων του καθδ λαλήσας 

τελευταίος ·
Ή κριτική είναι πάντοτε ωφέλιμος,Ακόμη καί δτε έξάπτεται καθ’δσον 

παρέχει Αφορμήν πρδς έμβριθεϊς συζητήσεις. Οί ’Αθηναίοι δέν είχον παρα- 
σταθη είς παρομοίαν σύγκρουσιν έπιχειρημάτων υπέρ ή κατά φιλολογικές 
τίνος γνώμης, άφ’ ής έποχές δ γέρων Άσώπιος άντεπεξηρχετο κατά τοΰ 
ΙΙαναγιώτου Σούτσου, καταπολεμών τό τε σύστημα καί τά έργα αυτού.'

Άλλ’ ή καταδίκη της σημερινές ποιησεως ήτο ώρα δικαία ΐνα $ δρι- 
στική ; Ό κ, Βλάχος καλώς έμπνευσθείς,δτε έπεκαλεϊτο ώς παράδειγμα 
τές ποιητικής έν Έλλάδι ζωτικότητος τδν Ζαλακώσταν, έπζνέφερεν είς 
νέαν συζητησιν τδ θέμα.

Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά διαφιλονεικησωμεν την γνώμην τοΰ- Άσω*  
πίου, καί μετ’ αύτην την του κ. Ρο’ίδου, δτι έπί εν τέταρτον τοΰ αίώ- 
νος, ή ποίησις διηλθε κρίσιμον περίοδον έν Άθήναις’ δτι ύποταχθεϊσα 
είς αύστηοάν κηδεμονίαν,έδέησε νά παλκίση όπως χειραφετούμενη έπαν- 
εύοη τήν οδόν της. Νομίζομεν δτι τοΰτο γίνεται σήμερον.

'Η Ελλάς βαδίζουσα πρδς τήν Αναγέννησίν της διήλθε διά δοκιμα
σιών μεταβατικές περιόδου. Έν τη πορείγ ταύτη προέβαινεν έξ Ανάγκης 
άμφιταλαντευόμενη καθ’ δλα καί είς αύτην έτι τήν φιλολογίαν καί τήν 
ποίησιν. ’Αλλά τοσαύτας ένίκησε δυσχερείας, ώστε δέν επιτρέπεται' ν’ 
άμφιβάλη τις περί της τελείας άπελευθερώσεώς της. 'Ως πρδς τά γράμ
ματα τούλάχιστον τά σημεία είναι καταφανή, καί ή χειραφέτησις τής 
ποιησεως ή'ρξατο ή'δη έν Άθήναις.. Θραύουσα τά δεσμά δι’ ών ή'θελον 
άνεπιστρεπτεί νά δεσμεύσωσιν αύτην, Αναλαμβάνει τήν έλευθέραν αυτής 
πτήσιν.

’Άλλως δε, αύτδς δ κ. Ρο’ίδης φαίνεται ψέγων τήν σχολήν μόνην τών 
’Αθηνών, διότι έξαίρων τήν Αξίαν τών ποιητών, οΐτινες έδόξασαν τήν 
Ελλάδα κατά τδ πρώτον τέταρτον τοΰ αίώνος τούτου, Αναγνωρίζει έκ- 
θόμως τήν ποιητικήν δεινότητα τοΰ Βαλαωρίτου, δστις ανήκει είς έτέ- 
ραν σχολήν, καθώς καί τά προσόντα τοΰ Άχιλλέως Παράσχου, δστις, 
καθ’ ήμάς, έκπροσωπεϊ τήν ποιητικήν χειραφέτησιν,περί ής έγένετο ή'δη.

Διατί νά μή τδ δμολογήσωμέν ; Άρχόμέθα της πέριόδου ταύτης τών 
μελετών ήμών,ούχί άνευ τινδς ενδοιασμού. ’Έφθασεν ή στιγμή δπως έξ-
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ερχόμενοι τής ιστορίας είσδυσωμεν εις τήν έξέτασιν τοϋ παρόντος.Εκείνο 
τδ όποιον προ πάντων φωτίζει τδν Αναλαμβάνοντα τδ τοιοϋτον τοΰ κρι
τικού έργον είναι ή πληθύς τής ενώπιον του συσσωρ'ευμένης ύλης. Έάν 
έμφορήται ώς ημείς της επιθυμίας τοϋ ν’ αποδώσγ είς πάντας δικαιοσύ. 
νην, στενοχωρεΐται προβλέπων δτι έξ Ανάγκης θά περιορίσγ την εκλογήν 
του, οτι κινδυνεύει σπεύδων νά παραγνώρισή έργον ύπέρτερον ίσως άλλου, 
η ν’ άποσιωπήσγ) έτερον αξιον επαίνου.

*Όπως παράσχωμεν ιδέαν της πληθύος της πρδς μελέτην ύλης, Αρκεί 
νά εΓπωμεν δτι εις άνθολογίαν δημοσιευθεΐσαν πρό τίνος έν Άθηναις ύπδ 
του κ. Ματαράγκα, ποιητοΰ και αύτοΰ, . δ πίναξ τών ζώντων ποιητών 
περιλαμβάνει τεσσαράκοντα οκτώ ονόματα, δ δ’ εκδότης υπόσχεται και 
δεύτερον τεύχος περιλαμβάνον Αποσπάσματα ποιήσεων, τών οποίων οί 
συγγραφείς δέν περιελήφθησαν έν τώ πρώτω. Και όμως πόσοι έκ τών μη 
περιληφθέντων έν τή Ανθολογίρρ ταύτν] θεωροϋσιν εαυτούς Αδικηθέντας ! 
Είναι άληθές δτι, έκ τών μη παραλειπομένων πολλοί άντιπροσωπεύουσιν 
άλλας σχολάς, οί πλεϊστοι δμως ανήκουσιν είς την σχολήν τών ’Αθηνών, 
τουτέστιν είς την τών γραφόντων την καθαρεύουσαν.

Δεν είναι δέ μόνον η ποσότης τών ποιητών εκπληκτική, αλλά και η 
γονιμότης τινών έξ αυτών. Ώς έν παραδείγματι άναφέρομεν,. δτι δ κ· 
Σοφοκλής Καρύδης έδημοσίευσε διαφόρους συλλογάς λυρικών ποιήσεων, 
κωμφδιών κ.τ.λ., καί δτι είς τδν Αριθμόν τών τόμων τούτων τών Α'α- 
δεγομέκωχ· ά2.1ή.1ους avtv ύ'ιακοπήι·, έπιπροσθετει καί τάς πολυαρίθμους 
σατύρας τάς περιλαμβανομένας είς τάς σατυρικάς εφημερίδας, ών υπήρξε 
συντάκτης. Άλλος ποιητής, ό κ. Συνοδινός, έξέδωκεν, (έάν δέν ύστεροΰ- 
μεν ήδη), τδν ενδέκατον τόμον τών λυρικών αύτοΰ ποιήσεων. Τρίτος, ό 
γυμνασιάρχης κ. Άντωνιάδης, δημοσιεύει μεθ" ύπερφυοΰς εύχερείκς ποι
ήματα, δτέ μέν δραματικά, ότέ δ’ εποποιίας,έν οί; οί στίχοι ρέουσι κατά 
χιλιάδας, και έξ ών τά πλεΐστα έ'χουσι την τύχην νά βραβεύωνται ύπδ 
τοϋ Πανεπιστημίου. Ό κ. Βλάχος τέλος, ουτινος ήδη έμνησθημεν, αναγ
γέλλει έπι τοΰ έξωφυλ,λου ένδς έκ τών νεωτάτων βιβλίων αύτοΰ, τριά
κοντα δύο τόμους, ών τδ ημισυ έργα ποιητικά, έν οίς δφείλομεν νά ση- 
μειώσωμεν άξιόλογον μετάφρασιν τών Ποιητικών Me.lszw τοϋ Λαμαρτί· 
you. Τδ τριακοστδν τοΰτο τρίτον βιβλίον τοΰ κ. Βλάχου είναι η μετάφρα-· 
σις Νάθαν τοϋ σοφοϋ τοΰ Αέσιγκ, ητις έβραβεύθη ωσαύτως ύπδ τοΰ Πα
νεπιστημίου.

Είναι άληθές οτι αν τινες τών ποιητών παρέχωσι τοσαύτην δαψίλειαν 
ποιήσεων, ύπάρχουσιν άλλοι τών οποίων τδ έ'ργον περιορίζεται είς φυλ
λάδια. Εύχής έργον θά ήτο διά τον κριτικόν έάν οι τοιοϋτοι· ήσαν οί 
πλειότεροι. Ό χρόνος θά έκτελέση τδ έ'ργον του. Έκ της πληθυος τών 
στίχων τούτων θά έξαφανίση παν τδ μη βιώσιμου. Άπο τοΰδε τδ' κοινόν,

τοϋ δποίου ή καλαισθησία δσημέραι Αναπτύσσεται,λησμονεί παν τδ Αξιόν 
λήθης. Προσθετέον είς ταΰτα καί την έπιρροήν Αμερόληπτου καί αυστη
ρά; κριτικής, οΐαν δ κ. Ρο'ίδης ένεκαίνισεν έκ νέου, καί ητις φωτίζουσα 
την κοινήν γνώμην περί τών ποιητών, φωτίζει καί τούς ποιητάς περί 

εαυτών. ν
Έάν η κριτική συνήθως είναι εύκολωτέρα τής τέχνης, είναι δμως ενί

οτε καί επίσης δύσκολος. Οί ποιηταί τών ’Αθηνών θά μάθωσιν (δπερ εύ- 
χόμεθα) νά παράγωσιν όλιγώτερα, νά μή δημοσιεύωσι πζν δ,τι παρά- 
γουσι, καί νά προτιμώσι μούσαν στεΐραν, παρά τήν παράτολμον μούσαν 
της μετριότητος.Μόνον είς ένα Άλφρέδον Μυσσέ έπιτρέπεται δταν γράφν] 
περί τέκνου μονοφθάλμου καί ύβου νά λέγγι :

C’est deja bien joli quand on en a fait un.
Δίκαιον είναι νά δμολογήσωμεν δτι ή εύθόνη τής έν Άθηναις ποιητι

κής δαψιλείας, δέν επιβαρύνει μόνους τούς ποιητάς. τδ στιχουργεϊν είναι 
σχεδδν έμφυτον τοΐς 'Έλλησι. Γνωστά είναι τά μοιροΛόγια, άτινα αί γυ
ναίκες αύτοσχεδιάζουσι θρηνοϋσαι τούς νεκρούς.Οδτως αί νεάνιδες, έν πολ" 
λαις νήσοις, παίζσυσαι Ανταλλάσσουσιν αυτοσχεδίους στίχους. ’Αλλαχού 
δέ συναντώμενοι έκτοξεύουσι κατ’ άλλήλων εμμέτρους αστεϊσμούς. Τδ 

■τοιοϋτον είναι έμφυτον είς τήν φυλήν ταύ’την*  έ'γκειται είς τάς έξεις 
αυτής- ή δ’ελληνική Ατμόσφαιρα διατελεϊ Αείποτε ποιητική καί μέθ’ 
δλας τάς εκθέσεις, τάς διαλέξεις καί τάς ιδέας τοϋ κ. Ρο'ίδου.

Ούτως έμορφώθη ή ωραία δημώδης ποίησις, ητις έδοξάσθη, πέπρωται 
δέ καί αδθις νά έμπνεύσρ τήν αληθώς εθνικήν ποίησιν τής Ελλάδος.

Πρδς τοΰτο έ'δει νά δοθή μόνον καλή διεύθυνσις είς τήν εθνικήν ίδιο- 
φυ'ίαν, χαλιναγωγουμένης αύτής, Αλλά συνέβη τδ έναντίον. Βιάζοντες 
τήν παραγωγήν, δέν έρριψοκινδύνευσαν Αρά γε νά έξαντλήσωσι τδν χυμόν;

Πρδ τριάκοντα περίπου έτών, χάρις είς τήν γενναίαν συνδρομήν πλου
σίων Ελλήνων, είς τήν αλλοδαπήν εγκατεστημένων, τδ έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιου έ'θηκε ποιητικόν διαγωνισμόν. ’Αντί, ώς ώφειλε νά ύπο- 
βκλυ) τούς διαγωνιζομένους είς ώρισμένον Αριθμδν στίχων καί είς θέματα 
εκλεγόμενα έκ τών προτέρων, τούναντίον, θέλον νά ένθαρρύνγι αύτούς, 
τοΐς Αφήκε πλήρη ελευθερίαν ώς πρδς τδ πραγματευθησόμενον θέμα, 
προσδιώρισε δέ ώς έλάχιστον όρον τδν αριθμόν πεντακοσίων στίχων, Αριθ
μόν δστις κα'ι πάλιν δύναται νά φανή υπερβολικός. Άφήκε δέ τδ στά” 
διού έλεύθερον ώ; πρδς τδν Ανώτατου όρου. Ό μόνος έπιβληθε'ις πε
ριορισμός άναμιμνήσκει τήν αποκλειστικότητα τών Γάλλων κλασικών 
κατά τήν έποχήν τής πρδς τούς ρωμαντικούς πάλης αύτών*  Απέβλεπε 
τήν γλώσσαν. Τά ύποβληθησόμευα είς τδν διαγωνισμόν ποιήματα έδει 
νά ώσι γεγραμμένα είς καθαρεύουσαν γλώσσαν, πάντα δέ τά είς τήν 
δημώδη γεγραμμένα Απερρίπτοντο.
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Άλλ’δμω; δ αποκλεισμός ουτος άπεφασίσθη μετά τον τρίτον $ τέ
ταρτον διαγωνισμόν, δτε άπεδείχθη δτι τά πλειστα τών άποσταλέντων 
ποιημάτων ήσαν γεγραμμένα είς τήν χυδαίαν εκείνην γλώσσαν, ήν αί 
μοϋσαι άπερριπτον ώς άναξίαν εαυτών. Έχρειάσθησαν εικοσιν έτη πεί
ρας είς τδ Πανεπιστήμιον, δπως παραιτηθή τ·ϊίς π^καταλήψεως ταύτης. 
"Οτε τφ 1872 έτελοΰντο τά άποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Πα- 
τριάρχου Γρηγορίου, τοΰ ύποστάντος μαρτυρικόν θάνατον ύπδ τών Τούρ
κων τφ 1821, τδ Πανεπιστήμιον θέλον νά πανηγυρίση τήν εθνικήν 
ταύτην εορτήν δι’ ενός ύμνου, άπετάθη είς τδν Βκλαωρίτην, δστις έγρα
φε? είς δημώδη γλώσσαν και δέν άνήκεν είς τήν σχολήν ήν τδ Ιϊανεπί- 
στήμιον μετά τοσούτων μόχθων ήγωνίζετο νά μορφώσρ.

"Οπωσδήποτε άμα συστηθέντος διαγωνισμού, ή νεολαία τών σχολείων 
καί τοΰ Πανεπιστημίου, δέν ή.^ύνατο νά μή άποδεχθή τήν πρόσκλησιν. 
Καί καθηγηταί άκόμη τοΰ Πανεπιστημίου δέν έθεώρησαν άνάξιον εαυ
τών νά διαγωνισθώσι προς τούς μαθητής των. Τινές έστιχούογησαν κατά 
τδ προταχθέν ύπόδειγμα, και ή'ραντο τδ άθλον.

Αλλως τε το αθλον ητο επίζηλον. Στέφανος δάφνης άπενέμετο δη
μοσία είς τδν νικητήν, ενώπιον εκλεκτής δμηγύρεως, ή'τις δέν ήτο παν- 
τάπασι φειδωλή είς τάς άνευφημίας της, ή δέ τιμητική αύτη αμοιβή 
συνωδεύετο ύφ’ έτέρας, χρησιμωτέρας ΐ'σως ενίοτε,ήτοι ύπδ χιλίων δραχ
μών. Έν Άθήναις, ώς καί άλλαχοΰ, οί ποιηταί εί καί ύποτίθενται δτι 
ζώσιν είς τά νέφη, ούδέν ήττον είναι και αύτοί εκτεθειμένοι είς τάς ύλι- 
κάς άνάγκας τοΰ βίου.

’Όντως άξιοι οί'κτου καί συμπάθειας ήσαν οί άποτελοΰντες τήν επι
τροπήν καθηγηταί, οΐτινες έκρινον τά προβαλλόμενα ποιήματα καί άπέ- 

. νεμον τά βραβεία. Ή άνάγνωσις τοσούτων χειρογράφων, ή άνάλυσις αυ
τών, ή άνεύρεσις τών ήμαρτημένων, ή άναζήτησις τής άξίας καί ή σύν
ταξις τών εκθέσεων, αΐτινες άνεγινώσκοντο δημοσία, ταΰτα πάντα ήσαν 
έ'ργον δχληρδν καί άφοΰ άκόμη έλήφθη φροντίς δπως άμείβωνται οί τοι- 
οϋτοι κόποι. Άλλ’ ή κυριωτέρα δοκιμασία προήρχετο έκ τών αντεγκλή
σεων τών άποροίπτομένων ποιητών, αΐτινες σπανίως ήσαν δίκαιαι, σπα- 
νιώτερον δέ προ πάντων, μεμετρημέναι. Ή έξιστόρησις άπάσης τής επι
θετικής φιλολογίας, ήν έγέννησαν αί τοιαΰται έριδες, ήθελεν εΐσθαι έ'ρ
γον διασκεδαστικόν άμα καί διδακτικόν. Τδ τοιοΰτον θά παρεϊχεν εν έ'τι 
κεφάλαιον είς τό σύγγραμμα τοΰ ’Ισαάκ Δισραέλη, τδ έπιγραφόμενον j>e- 
ΙοΛογιχαΙ άβρότητες (Am0nit6s litt^raires).

Τδ Πανεπιστήμιον άρα, ώς προερρέθη, έξεβίασε τήν παραγωγήν στί
χων ,έν Έλλάδι άνευ τοΰ έπιζητουμένου αποτελέσματος, τοΰ νά κατα- 
στήση δηλονότι τήν γλώσσαν τών λογίων οργανον τής εθνικής πόιήσεως. 
Ή σχολή τών Αθηνών προεκυψεν έκ τής σχολής τής Κωνσταντινουπό-
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λεως. Οί άμεσοι διδάσκαλοι αυτής ύπήρξαν οί Σοΰτσοι καί δ κ. Ραγκα- 
βής· άλλα τδ Πανεπιστήμιον έμπνεόμενον ύπδ τής επιρροής αυτών, προ- 
έβη έ'τι περαιτέρω. Ποοσεπάθησε διά τών διαγωγισμών αύτοϋ νά έπι- 
βάλη τδ ύπ’ αυτού εύνοούμενον σύστημα καί νά έπαναφέρη έπί μάλλον 
καί μάλλον τήν καθομιλουμένην είς τούς γραμματικούς τύπους τής άρ- 
χαίας ελληνικής. Ή σχολή άρα τών ’Αθηνών εμορφωθη υπδ τοΰ Πανεπι
στημίου. Θά ποοσπαθήσωμεν νά παράσχωμεν ιδέαν τινά' τών τάσεων καί 
τής αξίας αύτή;, άνκλύοντες τά ποιήματα τών καλλίτερων αυτής 
ποιητών.

Β'.

Ό πρώτος λαβών τδ βραβεΐον είς τούς διαγωνισμούς ήτο δ Γεώργιος 
Ζαλακώστας. Οί είσηγηταί άναγνωρίσαντες δημοσίη τήν ποιητικήν αυ- 
τοΰ άξίαν, ένεκαινίασαν έπ’ άγαθοϊς οίωνοϊς τά νέα ταΰτα Παναθηναια.

Ό Ζαλακώστας δέν ήτο τότε νέος, ώς λέγει δ ίδιος είς τούς στίχους 
τοϋ βραβευθέντος ποιήματος αύτοϋ, τοΰ έπιγραφομένου εΜισολόγγιον.»

Είς άμουσον άείποτε διάγων άσχολίαν, 
Τοΰ βίου καίτοι διαβάς τήν μέσην ηλικίαν, 

Άγ’ωνιστήςζπροβάλλω.
Άκμάζων έ'τι τήν ψυχήν, μεγάλην ιστορίαν 

’Επιχειρώ νά ψάλω.
Θεά σεπτή τδ κάλυμμα τοϋ παρελθόντος αί'ρει, 

Κ’ έξ ούρανοΰ πυρίνη 
Τήν δεξιάν μοί τείνει,

Καί φέρομαι πρδς τ’ άδενδρα τοϋ Κερασόβου μέρη.

Ό άφελής ούτος καί εύκρινής τρόπος τοϋ άμέσως είσερχεσθαι είς τδ 
θέμα, ιδιάζει τφ Ζαλακώστγ. Βαίνει κατ’ εύθεϊαν πρδς τδν σκοπόν, λε- 
γων τί ήσθάνθη καί ούδέν πλέον. Πρδ πάντων δέ δταν ύμννί τάς άνδρα- 
γαθίας τής ελληνικής έπαναστάσεως, βλέπει τις δτι στρατιώτης δμιλε^ 
καί είναι.πράγματι στρατιώτης. Γεννηθείς τφ 1805 έν Ήπειοφ, ητο 
δέκα έξ ετών δτε έξ ’Ιταλίας έ'νθα έσπούδαζεν, έ'σπευσε μετά τοΰ πα- 
τρδς καί τοϋ πρεσβυτέρου άδελφοϋ του, δπως λάβη τδ βάπτισμα τοΰ 
πυρδς είς αύτδ έκεϊνο τδ Μισολόγγιον, δπερ βραδυτερον έ'μελλε να εξύ
μνηση. ’Ίσως, ώς παρατηρεί δ κ. Βλάχος, αύτδς εαυτόν είκονίζει έν τφ 
ποιήματι αύτοϋ περίγράφων τδν άνδρεΐον Δήμον.
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Βαστάζει τ όπλον τδ μακρδν η ανδρική του πλάτη, 
ΐδετε ! καιτοι κεκμηκως, τα στέρνα του προτάττει 

Κα'ι βαίνει μ.’ ύφος γαϋρον.
Έξ εύωνύμων κρέμαται δασύιμαλλοις φλοκάτη 

Βαμμένη μ? αίμα μαΰρον
Σκεπάζει μακροθύσανος την κεφαλήν του πίλος

■ Έξ ού κυμαινόμενη
; Ή κόμη καταβαίνει’

Τοξεύει πΰρ τδ βλέμμα του, πικρόγελα τδ χείλος.
Φορεΐ πιστόλας αργυράς καί μέ καμπόλον στόμα 
Μακράν ρομφαίαν. Βλέπετε τδ ύψηλάν του σώμα, 

Τάς κνημας τάς εντόνους ;
Μικρδς τδ ξίφος έζωσε, δέν έκλεισεν ακόμα 

Τούς εικοσί του χρόνους,
Κ εν τουτοις, ως εις πόλεμόν γηράσας, διαβαίνει,

Ψυχής έμφαίνων σθένος, 
'Οπλίτης γυμνασμένος.

Πατρις τοιούτου μαχητοΰ ζυγδν δέν ύπομένει.

Ιδού πραγματικές τδ Αληθινδν πα.Μηκάμ.
Μετά τδ πέρας τοϋ πολέμου, δ Ζαλακώστας ■ έ'μεινεν εις την ύπηρε- 

σιαν. Εζησε και ετελευτησε φερων την στολήν τοΰ Αξιωματικού. Άλλ’ 
ύπδ τδν στρατιώτην ύπηρχεν ο ποιητης. Άνακαλών τάς Αναμνήσεις αύ
τοϋ ύμνησεν είς στίχους Αρρενωπούς διάφορα επεισόδια. τοϋ πολέμου, δν 
συνεμερίσθη, καί τών μαχών έν αΐς ηγωνίσατο.

Ιδού η Αρχή τοΰ ποιήματος του Το χάνε τ^ς Γραβεάς, έν φ 
έδοξάσθη δ περικλεής Αρχηγδς Όδυσσεύς τώ 1821;
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Μετ’ ολίγον έδώ καταφθάνει 
Στρατιά μυριάνδρων εχθρών, 
Είναι στάδιον δόξης λαμποδν 

Τδ μικρδν τοϋτο χάνι.

Είς τδ μέγα στενόν θά ’ξυπνήσουν 
Οί Αρχαίοι της Σπάρτης νεκροί, 
Και τδν τόπον αύτδν φοβεροί 

Τουρκομάχοι θά σείσουν.

Κ’ή σκιά τοϋ Διάκου πκρέκει 
Τοϋ είς σούβλαν ψηθέντος σκληράν, 
Μέ μεγάλην θ’ Ακούση χαράν 

Νά βροντή τδ τουφέκι.

Έκεΐ κάτω κυστάξετε’ φθάνει 
'Ο πομπώδης στρατός τών έχθρών· 
Ιδού στάδιον δόξης λαμπρδν 

Τδ μικρδν τοϋτο χάνι.

Στρέφουν ολοι κα'ι βλέπουν. Δίέβη 
Τδ ποτάμι απίστων πληθύς, 
Καί Ακούεται δοΰπος βαθύς, 

Και δ τόπος σαλεύει.

Πιστολίων Ακούονται κτύποι
Καί βαρβάρων φωναί συνεχείς,

Καί τινάσσουν την χαίτην ταχείς 
Καί Αφρόεντες 'ίπποι.

Πρδ τών άλλων ξιφηρης προβαίνει 
Είς δερβίσης τδν ίππον κεντών. 
Ό υίδς τοϋ Άνδρίτσου αύτδν 

Έρωτ^ ποϋ πηγαίνει.

Άποκρίνετ’ έκεΐνος: Νά σφάξω 
*Οπου ’βρώ τοΰ προφήτου έχθρούς, 
Καί πατών τούς Απίςους νεκρούς.

Τδ Αλλάχ νά Ανακράξω.

’Αλλ’ έδώ, ώ υίέ τοΰ προφήτου, 
Μιναρέν δέν θά ’βργς ύψηλόν, 
’Αλλά μόνον τουφέκι καλόν, 

Καί ιδού ή φωνή του.

Καί ηνίας καί σπάθην Αφίνει 
Ό δερβίσης τά πτέρνα πληγείς, 
Καί μέ κρότον πεσών κατά γίΐς, 

Ρεΐθρον αίματος χύνει.

Τοϋ θανάτου ίδρώς περιβρέχει 
Τδ χλωμδν μέτωπόν του εύθύς, 
Καί ό ίππος αύτοϋ πτοηθείς 

Κοΰφος κ’ εύκαιρος, τρέχει.

Άπδ κρότων δογάνων βο’ίζει
■ Τνίς Γραβιάς τδ βουνδν Αντίκρυ. 
Λάμπουν όπλα χρυσά, και λεοη 

Φουστανέλλα μαυρίζει.

Πρδς τδ Χάνι χορδς καταβαίνει 
Άπ’ δδδν έλικώδη, λοξήν, 
Καί φλογέρα μέ ^χον δξύν 

Χοροΰ άσμα σημαίνει.

Όδυσσευς δ ταχύπους ηγείται 
Τοϋ μαχίμου εκείνου χοροΰ, 
Και εγκυμων σκοποΰ τολμηροί. 

Πρδς τδ χάνι κινείται. .

Έκεϊ δέ τδν χορδν διαλύει,
Κλεΐ την μάνδραν'καί ούτω λαλει. 
'Η πατρίς μας έδώ μάς καλεϊ, 

2τρατιώται ανδρείοι.

Ή λύρα τοϋ Ζαλακώστα δέν τίτο μονόχορδος· πολλάκις είσηγαγε τδν 
έρωτα είς τάς ποιήσεις αύτοϋ, ώς π. χ. είς τδ δεύτερον στεφθέν ποίημά 
του : Άρμ,ατωλοε καί Κ,λέφταε, δπερ περιέχει ωραιότατα ποιη
τικά χωρία.

Τδ Ακόλουθον ποίημα περιλαμ.βάνει έν τγ Αφελείς του θελκτικώτατον 
έρωτικδν δράμα.

Ή συνάντησες.

Απρίλης είναι, γύρω μας πετοϋν τά χελιδόνια
Καί δένδρα, κάμποι καί βουνά, δλα μοσχοβολάνε.

Γλυκά λαλούν τ’Αηδόνια
Καί ζευγαρόνει η πέρδικα καί οί κούκοι κελαδάνε
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Ή γη γελάει καί δ ουρανός μαργαριτάρια χύνει 
Εις τά τριαντάφυλλά της,

Και κάπου, κάπου φαίνονται και μαραμμένοι κρίνοι. 
’Αγρίμι καν τούς πάτησε κάν άπονος διαβάτης.

Σάν κρίνο που μαράθηκε καί γέρνει προς τό χώμα,
’Ό, κύτταξε ένα λείψανο, μιά νηά καμαρωμένη ! 

Θαρρείς που κρένει άκόμα,
’Αλλά τά λόγια δέν τ’ άκοΰ'ς' μ.’ άγγέλου,ς συντυχαίνει.

Κοιμάται ή νηά σάν τά νερά τ·ης λίμνης, όπου άνεμοι. 
Καί ζάλαις δέν κυλάνε,

Καί όμως στά χείλη ενα πικρό χαμόγελο τής τρέμει,. 
'Ωσάν νά λέη «Βαρέθηκα, κόσμε σκληρέ καί πλάνε»

ΪΙόσους ή άγάπη δύστυχους καί νηούς καί νηές θά φάγ ?
Δέν ’μπόρεσε εις την άπονιά τοΰ, Νάστου νά φτο.υρίση, 

Βαρέθηκε καί πάει
Έκεϊ που κάθε πλάσμα γης ή γη θέ νά ρου.φήση,

Γερόντισσα γονατιστή μέ δάκρυα φλογισμένα 
Την πεθαμένη βρέχει.

Μυριολογάει ή κακότυχη, πικρά, φαρμακευμένα,.
Καί κλαίγει καί σκοτόνεται. ’Άλλο παιδί δέν έχει,.

Τό σήκωσαν τό λείψανο τέσσεροι νηοί στόν ώμο,
Καί έκεϊ ποΰ τό διαβαίνανε γιομάτο άπό λουλούδια*  

’Απάντησαν στο δρόμο
Τραγουδιστάδες καί βιολιά. Σωπάσαν τά τραγούδια ?

Μεγάλο θαύμα δ θάνατος μέ την ζωή νά σμίγνι !
Ό θάνατος νικάει. ...

Τη διώχνει ή λύπη τη· χαρά, τόσο η χαρά είναι λίγη.
Γι’ αυτό σωπαίνουν τά βιολιά δταν νεκρός περνάγ.

Ό Νάστος πούχε τάργανα, τό λείψανο γνωρίζει,
Καί, κίτρινος σάν τό κερί, μέ χέρια σηκωμένα, 

«Ξανθή μου! ξεφωνίζει,
Ξάνθη μου, άν π^ς στήν έκκλησιά, καρτέρα με κ’ έμενα. »

Και ρίχνει στο ζωνάρι του σάν αστραπή το χέρι

Καί άπάνου τό σηκόνει.
"Ολο είς τά στηθια έχώθηκε τό κοφτερό μαχαίρι. .. 
’Αποθαμένος την νεκρή, δ νηός την νηά άνταμόνει.

Παραθέτομεν τον εξής γλυκύθυμ.ον θρήνον, άποπνέοντα βκθυτάτην 

μελαγχολίαν :

Εες τήν άποδημοΟβαν ψνχήν xou

Τώρα ποΰ χαμοκέρασα μοσχοβολάν στη φτέρη,
Ποΰ ανοίγει τ’ άνθη η μυγδαλιά,
Που κρυφοσμίγουν τά πουλιά 

Καί παίζουν τέρι, τέρι.

Τώρα ποΰ ντύθηκεν ή γ·η νυφιάτικο στολίδι.—

Άχ, ναι ! — καί ή θάλασσα χρυσή 
Λαμποκοπάει, ποΰ πας εσύ 

Στο θλιβερό ταξεϊδι;

Χΰσε, ψυχή, μιά δέησι στους ουρανούς καί στάσου,
Καί μή στο μαύρο χώμα, μή 
Άφίνγς τ’ώμορφο κορμί 

Καί τά ξανθά μαλλιά σου.

Ψυχή ! μέ άφίνεις έρημον, ψυχή λαχταρισμένη !

Λέτε πώς κλαίγω, πώς πονώ, 
’Αγγέλοι ποϋ στόν ουρανό 

Τήν πάτε δειλιασμένη !

Κρατείστε, άγγελοι, τά φτερά, καί αύτη νά σταματήσει 

Σταίς ώμορφιαίς τών λουλουδιών, 
Καί στά παιγνίδια τών παιδιών 

Τά μάτια νά γυρίσνμ

’Όχι! παιγνίδια νά μή ΐδη εδώ στό κόσμο κάτου,

Μήτε λουλούδια δροσερά!
Ν’ άκούση μόνον θλιβερά. 

Τραγούδια τοΰ θανάτου.
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'Ο Ζαλακώστας καί τοι γραφών είς καθαρεύουσαν γλώσσαν έν τοΐς 
ποιήμασι τοΐς χάριν τών διαγωνισμών γεγραμμένοις, εις τάς λοιπάς 
όμως αύτοΰ*  ποιήσεις μετεχειρίζετο την δημώδη διάλεκτον. Εις την 
γλώσσαν ταυτην έξέφοασε προ πάντων τά αισθήματα της καρδίας του*  
τοΰτο δ’ έ'πραζεν ούχί αυτός μόνος, άλλα και άλλοι τών εις τήν καθα
ρεύουσαν γραφόντων ποιητών έλησμόνησαν τούς περιορισμούς τών γλωσ
σικών θεωριών, όπως έκφράσωσι τά ενδόμυχα αύτών αισθήματα.

Έν τή δημώδει γλώσσν) έξεδήλωσεν δ Ζζλακώστας τήν πατρικήν αδ- 
τοΰ λύπην μετά περιπαθούς συγκινήσεως, ώς έν τφ προλαβόντι ποιή- 
ματι και έν τφ έπομένφ.

Εος το φεγγάρε

Χαρά τής πρώτης μου ζωής, φεγγάρι αγαπημένο, 
Σύ δέν πονεϊς, έγώ πονώ· 
Γιατί ψηλά στον ούρανό 

Κρεμιέσαι λυπημένο ;

Έσύ ποΰ χρύσονες τή γή καί έμάγευες το κΰμα,
Γιατί μου ρίχνεις φώς πικρό,
Σάν νά φυλίρς ένα νεκρό

Ποΰ κοίτεται στο μνήμα !

Φεγγάρι ! στο βασίλειό σου μή κατοικούν άγγελοι
Καί δ άγγελός μου κατοικεί ;
Μη φίλημα πικρό άπο ’κεΐ,

Τήν λάμψι σου μοΰ στέλλει ;

’Ώχ, λάβε αυτόν τον στεναγμό καί πέ του, δέν φοβάται 
“Αλλην δ νοΰς μου συμφορά— 
Κάθε μου πόθος και χαρά

Στο χώμα του κοιμάται.

Αύτά, φεγγάρι, σοΰ ζητώ και πέτου, άν σ’ έρωτήστ) 
Πότε θά παύσουν οί καϋμοί;
“Οταν μία αχτίδα σου χλωμή 

Τήν πλάκα μου φωτίση.

'Ο ποιητής έδοκιμάσθη πικρώς έν τή πατρική αύτοΰ στοργή, άπε- 
βίωσε δέ μέ καρδίαν συντετριμμένων τφ 1857. Το ό'νομα αύτου διαμένει 
άγαπητύν έν Έλλάδι.

'Η άναμφισβήτητος δημοτικότης αύτοΰ, ηύ'ξησε προϊόντος τοΰ χρόνου. 
Έκ τών ποιημάτων αύτοΰ τά μάλλον προσφιλή είναι τά .γραφέ>τ« εις 
τήν καθομιλουμένην. Τά ή'κουσα αδόμενα ύπο ωραίας Έλληνίδος, κατά 
τό ίδορρύθμως μονότονου καί αρμονικόν έκεΐνο μέλος, τό δμοιάζον πρός 
τον φλοίσβον τών έπί τών βράχων τής Ίονίας Οραυομένων κυμάτων.Ιδού 
έν τών δημοτικωτέρων ασμάτων του : !

■ Τό φίλημα

Μιά βοσκοποΰλα άγάπησα, μιά ζηλεμένη κόρη,
Καί τήν άγάπησα πολύ — 

’Ήμουν αλάλητο πουλί; °
Δέκα χρόνων αγόρι.—■

Μιά ’μέρα ποΰ καθόμασθε στά χόρτα τ’ ανθισμένα, 
Μάρω, ένα λόγο θά σοΰ πώ, 
Μάρω, τής είπα, σ’ αγαπώ,

Τρελλαίνομαι γιά σένα.

Άπο τή μέση μέ άρπαζε, μέ ’φίλησε στό στόμα
Και μοϋπε : γιά αναστεναγμούς, 
Γιά τής άγάπης τούς καϋμούς 

Είσαι μικρός άκόμα.

Μεγάλωσα και τήν ζητώ . . . άλλον ζητή ή καρδιά της 
Καί μέ ξεχάνει τ’ ορφανό ... :
Έγώ δμως δέν τό λησμονώ 

Ποτέ τό φίλημά της.

Έν τώ άκολούθφ ποιήματι, ό ποιητής άφηγεΐται μετά φιλοσοφικής 
υπομονής συνάντησίν τινα μετά ληστών·:

Τό ώρολόγο μου

Ή νύχτα μυρωμένη, 
Καί δ Φίλιππος κ’ έγώ 
Σέ αμάξι ή'μασθε οί δυώ

Εξαπλωμένοι.

Καί. νά καί τό φεγγάρι 
Άνέβαινεν έκεΐ, 
Στά δένδρα μεταξύ, 
Μέ τόση χάρι.
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Άραδωτά ’περνούσαν, 
Καί έλεγα ποΰ θολά 
Δαιμόνια είς τήν φωτιά 

Χοροπηδοΰσαν.

—Γλυζειά ’vat ή νύχτα’ στάβου 
’Ολίγον, άμαξα, 
Κατέβαινε σιγά

Με τάλογά σου.—

"Ημουν εις πανηγύρι 
Χωρίς νά φαντασθώ 
Τί μ’ έμελλε νά ΐδώ 

Είς τδ γεφύρι.

Νά κάμω τδ σταυρό μου 
Δεν ’πρόφθκσα, καί ιδού 
Ή μύτη ενός σπαθιοϋ 

Είς τδν λαιμό [/.ου.

Καί άλλος ληστής παρέχει 
Τδ σκάνδαλο κρατεί, 
Τδ στήθος μου πατει 

Μέ τδ τουφέκι.

Καλά ήτον έμπροσθά dcej
Νά μή βρεθώ ποτέ"

Τί θέλετε άπ’εμέ ; 
"Ολα δικά σας.

Τά όπλα χαμηλόνουν
Οί κλέφταις κατά γής,
Και είς τδ πουγγί μου έύθδ$ 

Τά χέρια άπλόνουν.

Δεν τώβρηκαν γεμάτο*
Ουδέ πολύ παχύ*

Ποιητικέ πουγγί,
Ποΰ άνάθεμά το 1

"Αλλους χαϊδεύει ή τύχη’
Γιά εμέ είναι θησαυρός
Τοϋ Ντάκη μου ή ζωή.

Καί δλίγ.οι στίχοι.

Άλλ’ οιν δέν είχα λίρες,
Γιά έν άλλο τι πονώ*  
Ρολόγι μου φτωχό, 

Τί δρόμο έπήρες ;

’Εάν δ Ζαλακώστας είχε γράψει τά μικρά μόνα ταΰτα ποιήματα, θά 
κατετάσσετο είς τδν δμιλον τών ποιητών, ό'ίτινες έμειναν πιστοί είς τήν 
δημώδη εθνικήν γλώσσαν, καί περί ών θά διαλάβωμεν βραδύτερου. Άλλ’ 
ένεκα τών μακροτέρων αύτοϋ ποιημάτων πρέπει νά καταταχθ'ρ μετά 

τών ποιητών τής σχολής τών Αθηνών.

Γ'.

Μεταξύ τών άντιπάλων τοϋ Ζαλακώστα, ό δεινότερος, μεθ*  ού πολ- 
λάκις διηγώνίσατο ύπέρ τοϋ ποιητικού άθλου, ητο δ Θεόδωρος Όρφανί- 
δης, καθηγητής τής βοτανικής είς τδ έν Άθήναις Πανεπιστήμιον, δστις 

τρις ήρα το τδ γέρας έν τοϊς διαγωνισμοί;.Δύο τών βραβευθέν των ποιημάτων αύτοϋ, η Χέος δούλα}, καί Ο 
ΙΙύργος τ5$ς ΙΙέτρας, άμφότερα γραφέντα έν έξαμέτροις, ύπόθεσιν 

έχουσι την ιστορίαν τής έγκαταστάσεως τών Φράγκων έν 'Ελλάδι κατά 
τδν μεσαιώνα.

Έν έτέρφ λυρικοεπικω ποιήματι, δ 'Άγεος Μήνας, δ κ. Όρφα
νίδης έπραγμκτεύθη έπεισόδιόν τι τών σφαγών τής Χίου κατά τ.δ 182!. 
Τδ ποίημα τοϋτο ύποβληθέν είς τδν διαγωνισμόν τοϋ 1859, άπερρίφθη 
χάριν ετέρου έργου λησμονηθέντος έκτοτε, δ δέ κ. Όρφανίδης έξερεθι- 
σθείς, άντέκρουσε την κατ’ αύτοϋ κρίσιν έν σφοδρά και πικρ^ λογομα
χώ, ή'τις προστεθεϊσα έν τελεί τοϋ ποιήματος, άποτελεϊ τδ ήμισυ τοΰ 

χ βιβλίου.
Ή μούσα τοΰ κ. Όρφανίδου είναι πρδ πάντων σατυρική. Τοΰ φιλολογι- 

κοΰ αύτοϋ σταδίου ήρξατο διά σατύρας, άκολουθήσας τά ΐ'χνη τοϋ ’Αλε
ξάνδρου Σουτσου. Τδ τρίτον βραβευθέν ποίημα αύτοϋ, τδ ΊΓερε —λερε, 
είναι ωσαύτως σάτυρα ευφυής, καίτοι έκτεθειμένη είς την μομφήν, δτι 
είναι ύπέρ τδ δέον εκτενής. Είς τά σοβαρά αύτοϋ ποιήματα ύπάρχουσιν 
ωραιότατα ποιητικά χωρία, μαρτυροΰντα φαντασίαν ζωηράν και γόνιμον. 
’Αλλά μάτην θά έζητει τις έν αύτοϊς την άρμην εκείνην τοϋ αισθήμα
τος, την ίσχυράν πρωτοτυπίαν της διανοίάς, τδν εθνικόν χαρακτήρα, δι’ 
ών τά ποιητικά προϊόντα άποκτώσι διαρκά) φήμην.

Μεθ’ δλην την τών στίχων καλλονήν καί την τεχνικήν αύτών σύνθε- 
σιν, τά ποιήματα ταΰτα δζουσι λύχνου, τοΰθ’ δπερ ή λεπτοφυής καλαι
σθησία τών αρχαίων ηλεγχεν ενίοτε και είς αυτούς τούς άρίστου; συγ
γραφείς. Προσέτι δέ καταφανής γίνεται έν αύτοϊς η ξενική έπίδρασις καί 
ιδίως η τοΰ Βύρωνος. Την μομφήν ταύτην άσθενώς μόνον αποκρούει ό κ. 
Όρφανίδης, έν τφ παραρτηματι τοΰ ποιήματος αύτοϋ δ "Λγεος Μη. 
νας (σελ. 186), λέγων δτι τδ ποίημα τοϋτο άνηκει «είς την βυρώνειον 
σχολήν.»

Συγκεφαλαιοΰμεν την περί τούτου κρίσιν ήμών, πζραθέτοντες τάς δλί- 
γας γραμμάς δι’ ών δ κ. Εύγένιος Γεμενής περαίνει τήν περί τοΰ κ. Όρ
φανίδου μελέτην αύτοϋ έν τω συγγράμματί του : a'U βύγχρονος 
Ελλάς, ηρωες καί ποειηταέ,» (La Gr0ce moderoe, h6ros et pontes). 
Ό κ. Όρφανίδης, λέγει, κατά παράδοξον άντίθεσω, καίτοι άρχαίζων 
τήν εξωτερικήν μορφήν απομακρύνεται δμως τών άρχαίων παραδόσεων’ 
προσπαθεί νά δώση τροπήν νεωτερίζουσαν είς τήν έμπνευσίν του, εισά
γει νέα τινά πάθη είς τήν δρασιν τών ποιημάτων του. Ό Κ. Γεμενης 
έπάγει καί ταΰτα : «'Η'τοιαύτη τάσις πρδς νεωτερισμόν έξασκεϊ άρα 
άγαθήν έπιρροήν έπί της προόδου τής ελληνικές φιλολογίας ;»

Τοϋτο δυσκόλως ήθέλομεν παοαδεχθη, πιστεύομεν δ’ δτι οΐ πλεϊσ.τοι 
τών πεπαιδευμένων 'Ελλήνων τδ αύτδ φρονοΰσι. Δυνάμεθα δέ νά προσθέ- 
σωμεν, δτι ή τάσις αυτή πρδς άπομίμησιν τών τής Εσπερίας νεωτερι
σμών,— ή'τις, ώς βραδύτερου θά ι'δωμεν, είναι τδ κυρίως χαρακτηρίζον 
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τήν σχολήν τών ’Αθηνών,-— δέν κατώρθωσέ νά ρίζοβολήσή έν ΈλλάΙι«· 
Ή ποίησις πρέπει νά άνατρέξτ) είς τήν γνησίαν αύτής πηγήν, ήτοι- «τήν 
δημώδη έ’μπνουσιν,» ητις διέτήρησε τ,δν άρρενωπδν καί αφελή- τύπον 
τής άρχαίας ρ.εγαλοφυ'ίας. Ή δημώδης ποίησις έν τή φυσική καί ελεύ
θερέ αυτής εξελίξει, καί ύπδ μορφήν μή ύπαγομένην είς τά δεσμά τής 
συντάξεως καί τοΰ λεξικού, είναι έλληνικωτέρα τής τεχνητής και ξενι- 
ζούσης εκείνης, ποιήσεως,. είς ήν δέν ήδυνήθησκν νά δώσωσιν αληθή 
ζωήν.

Ό Δημ.ήτριος Παπαρρηγόπουλος και ό Σπυρίδων Βασιλειάδης, ποιη- 
ταί άμφότεροι, άπεβίωσαν τριακοντούτιδες μόλις, δ μέν τώ 1873, δ δ 
ετερος τώ 1874,πριν η δυνηθώσι νάναδείξωσιν ολόκληρον την άξίαν των.’

Άνηκοντες άμφότεροι εις την νέαν ελληνικήν γενεάν, δι’ ην η μεγάλη 
τής έπαναστάσεως εποποιία .είναι παράδοσις μόνον; μη φορέσαντές ποτε- 
την φουστανέλλαν, έβίωσαν καί έμορφώθησαν έντδς άτμοσφαίρας πάντως 
διαφόρου εκείνης έν η έ'ζησαν οί προγενέστεροι αύτών. Δέν ήναγκάσθη- 
σαν ώς εκείνοι νά μεταβώσιν είς την άλλοδαπήν πρδς έκπαίδευσιν. Πε*  
ρατώσαντες τάς κλασικάς αύτών σπουδάς είς τά γυμνάσια της πατρίδο? 
των, έσπούδασαν τδ δίκαιον έν τώ Πανεπιστημίφ τών’Αθηνών, δπερ καζ 
τάς γνώσεις των άνέπτυξε, καί την ποιητικήν αύτών ΐδιοφυϊί'αν διέ- 
πλασεν. Είναι, ούτως είπεΐν, άμεσα προϊόντα τοΰ Πανεπιστημίου κα 
της ποιητικής σχολής της μορφωθείσης ύπδ τ·’,ν έπιρροήν αύτοΰ.

Ή κρίσις ημών περί τοΰ Παπαρρηγοπούλου καί τοΰ Βασιλειάδου δέν 
μετέχει όλου τοΰ έ^θουσιασμοΰ τών νέων αύτών δμηλίκων, οΐτινες προ- 
λαμβάνοντες την κρίσιν τών μεταγενεστέρων, ' έπεσώρευσαν δάφνας έπί 
τών τάφων αύτών. Άλλ’ η περιβάλλουσα την μνήμην τών δύο ποιητών 
δημοτικότης, πρδς δέ καί ή πραγματική αύτών αξία, έπιτρέπουσιν ημΐν 
νά τούς λάβωμεν ώς τύπους και υποδείγματα της σχολής τών Αθηνών.

Δ'.

Ό Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, υιός τοΰ διάσημου ιστορικού, ένεφα- 
νίσθη τετράκις είς τούς ποιητικούς διαγωνισμούς. Τά έ'ργα αύτοΰ, καί 
δτε δέν έ'τυχον τοΰ βραβείου, διεκρίθησαν δμως πάντοτε καί ανευφημί- 
σθησαν..

Αί λυρικαΐ αύτοΰ καί έλεγειακκί ποιήσεις είναι πλήρεις βαθείας με
λαγχολίας, είς ην δ πρόωρος θάνατος τοΰ ποιητοΰ προστίθησιν ή'δη νέον 
θέλγητρον.
' Παραθέτομεν δύο έκ τών ποιημάτων αύτοΰ :
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Ό ήλιος έκ της θαλάσσης
‘Υγρός ακόμη ανατέλλει
Κ’ είς τάς απέναντι εκτάσεις 
Ώς ρόδων φαίνεται νεφέλη . . .

Φευ ! πόσας, ήλιε, κάρδίας
Άπέλπιδας, ώχράς, φωτίζεις !
Τί ωφελεί άκτίς· εύδίας
Είς τό κενόν, είς ό βαδίζεις ;

Τό σκότος άν πρό σοΰ έχάθη,
Πλην της ψυχής τό σκότος μένεΓ
Είς τοΰ ώκεανοΰ τά βάθη
Ή λάμψις σου δέν καταβαίνει...

Ναί, ήλιε,, γελγς, δέν κλαίεις’ 
Είς όμμα χαΐρον ή δακρύον 
Όμοίαν λάμψιν διαχέεις, 
Φωτίζων θάνατον και βίον,..

Τί ή άκτίς σου κατοπτεύει
Είς τών Θερμοπυλών τό χώμα ’, 
Τον Λεωνίδαν άνιχνεύει; 
Ζητεί τούς μαχητάς άκόμα ;

Άλλ’ έ’κρυψε μετά πικρίας
Και τό στενόν ό ροΰς τών χρόνων’ 
Μέ την σιγήν της έρημίας 
Ένοΰται ή άκτίς σου μόνον’

Και μέ την μνήμην συναντάται, 
’Ητις εκείνους εξυμνούσα, 
Μέ βήμα έλαφρόν πλανάται 
Τύμβους και λίθους κατοικούσα...

Τά πάντα έτριψεν δ χρόνος,
At γενεαί περώσι πάσαι’ 
Άλλ’ άναλλοίωτος σύ μόνος 
Έπί τήν κόνιν των πλανάσαι.

20
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Καί όμως, ήλιε, ποϋ τείνει, 
Που ή μακρά αύτη πορεία ;
Ούδ’ ίχνος όπισθεν άφίνει" 
Το φως διώκει ή σκοτία.

Σέ τέρπει ό μ,ακρός σου βίος ; 
Άπήντησες την εύτυχίαν, 
Διότι βαίνεις αιωνίως,
Κ’ήμεΐς ήμέραν μόνον μίαν;...

Προχωρεί την πίστην πορείαν 
’Εμπρός, ή δύσις σέ προσμένει.
Όδόν βαδίζομεν δμοίαν
Δύσις και μνήμα πέραν χαίνει.

Άλλα δέν είναι αΐωνία,
Δέν είναι θάνατος ή δύσις" 
Τίς οϊδεν, άν ώς ή πρωία, 
Δέν θ’ άνατείλωμεν επίσης.

Έν τώ έξης ποιήματι δέν ύποφοόσκει ούδ’ ή έσχατη εκείνη τής έλπί- 
δος άκτίς, ήτις προαγγέλλει τήν παρηγοριάν μελλούσης αύγής. Το πάν 
έν αύτω είναι θλΐψις.

Εές παχδέον.

Πόσον ώραΐον, φίλοι μου, θά ήτο άν ό βίος 
Μετά τής ήβης έληγεν, ένω άπλοϋται έτι 
Τοϋ εαρος ό ουρανός διαφανής και λείος, 
Κ’ ή πλάνη τόν μανδύαν της τόν μέγαν επιθέτει.

Είναι ώρα ία ή Έδέμ πριν έτι παρεισδύση
Ό όφίς τής επαύριον τής νέας ηλικίας
Κα'ι δηλητήριον πικρόν τόν άνθρωπον ποτίση "
Ροφά την δρόσον τής αύγής τό πϋρ τής μεσημβρίας.

’Αρκεί είς φίλος καί άρκεΐ έν βλέμμα έρωμένης, 
Σιγά τής δόξης ή φωνή, μέ τό παρόν κοσμείται, 
Μετά μικρόν τήν άπειρον σκηνήν τής οικουμένης 
Μετρεϊ τό βλέμμα του άνδρδς και πάλιν δέν άρκεϊται ι

Ναί! τότε έπρεπε γλυκύς ό θάνατος είσδύων, 
Ένω κυλιέται ό νους είς έκστασιν αγίων, 
Νά σβύση τό μειδίαμα συγχρόνως μέ τον βίον, 
Νά παραδώση τήν ψυχήν είς τήν αθανασίαν.

Είνε μακρός, πολύ μάκρος ό βίος, τήν εύδίαν 
Άκολουθοΰσι θύελλας ζοφώδεις, καταιγίδες, 
Καί ούτε κάν πιστεύομεν πώς έχομεν πρωίαν 
Καθ’ ήν τοσαΰτ’ έθώπευον τόν βίον μας έλπίδες.

Τί ωφελεί άν διαρκή τό έαρ μαραμμένον, 
Κα'ι άν τό άσμα άντηχή μεστόν μελαγχολίας, 
Κα'ι άν το ροδον σώζεται ωχρόν και τεθλασμένον 
Και άν δ βίος διαρκή χωρίς τής εύτυχίας ;

νΟλα οίκτρά" δ μαρασμός τό άνθος άναμένει, 
Καί τήν γαλήνην απειλεί μακράν ή τρικυμία, 
Καί προς τό έαρ δ χειμών άκατασχέτως βαίνει, 
Προς τό παιδίον ή ρυτ'ις καί ή άπελπισία.

έμπνευ- 
ύπδ τδν

Πάντα ταϋτα είναι πλήρη ποιήσεως, άλλα φαίνονται ώσεί 
σθέντα μάλλον έν τώ μέσω τής πυκνής ομίχλης τής Άρκτου, ή 
διαυγή τής Ελλάδος ήλιον. Καί έν Έλλάδι βεβαίως οί θνητοί άποτίουσι 
τον φορον αύτών είς τήν συμφοράν καί είς τδν θάνατον, αλλά τήν θλΐψιν 
αύτών έκφράζουσι δι’ άλλοίων φθόγγων, οίους εύρομεν έν τω Σολομω, 
οίους άνευρίσκει τις έν τή δημώδει ποιήσει. Είναι άρα Έλλην ό ποιη
τής; Δέν είναι μάλλον μιμητής τοϋ Βύρωνος καί τοϋ Μυσσέ; Οί στίχοι 
ούτοι είναι άξιόλογοι, τινές αύτών ώραιότατοι, άλλ’ είς αύτούς δέν άντα- 
νακλάται ούδ’ άναγνωρίζεται ή Ελλάς.

Το αυτό δυναταί τις ίσως νά ,είπη καί περί τών ύπδ τήν έπιγραφήν 
Χαρακτήρες, εμμέτρων ή πεζών διαλόγων του. Ούτοι άναμιμνήσκουσι 
τάς σκηνάς καί τά δραμάτια (proverbes) τής νεωτέρας γαλλικής φιλο
λογίας. Αληθές μέν ότι τά πρόσωπα φέρουσιν ελληνικά ονόματα" άλλά 

■ τά ονοματα ταΰτά φερόμενα ΰπο προσώπων τής σήμερον, φαίνονται πως 
απηρχαιωμένα.

Ούτως ύπάρχουσιν εις Χαρικλής καί είς Νέανδρος er τφ Γάρω f/’ άντι- 
ΛογΙας, εις Πλάτων είς τά iria δίκαζα των δυστυχών. ’Αλλά τά πρό
σωπα ταϋτα καί τοι φέροντα ελληνικά ονόματα, ούτε άρχαΐοι Έλληνες 
είναι, ούτε σύγχρονοι. "Οτε εν τή γαλλική μεταφράσει διαλέγονται γαλ-
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λιστί, ούδέ'? ξενικόν διακρίνομεν είτε είς τάς σκέψεις είτε είς την συμπερι
φοράν αύτών.

Έάν κρίνωμεν τον Παπαρρηγόπουλον μη έχοντες ύπ’ όψει τήν εθνικό
τητα αύτοϋ, εύρίσκομεν έν τοΐς εργοις αύτοϋ πολλήν χάρον, πολύ αίσθημα, 
πολλήν εύφυΐαν- άλλ’ οσω μάλλον έπαινοΰμεν αυτόν έκτής έπόψεως τής· 
γαλλικής φιλολογίας, τόσφ έπιφυλακτικώτεροι είμεθα έξετάζοντες αύτον 
ώς Έλληνα ποιητήν.

Ε'.

Ό Βασιλειάδης ώσαύτο>ς δέν διε'φυγε τήν ξενικήν έπίδρασιν. Είναι ποι
ητής πλήρη δρμ.ής, άλλά συχνάκις δεΐται χαλινοϋ. 'Υπό τον κάλαμον, 
αύτοϋ αί ίδέαε συνωθοΰνται έπ'ι τοσοϋτον, ώστε δέν εκπλήσσεται τις διά 
τήν σόγχυσιν, ήτις ένίοτε απαντάται έν αύταΐς. Παραθέτομεν ώς ύπόδεεγ- 
μα τοϋ λυρικού αύτοϋ ύφους τάς έπομένας στροφάς τοΰ ποιήματος του 
Ιϋες φίλον.

Είναι τοϋτο δριμεΐα κα'ι πικρά διαμαρτύρησες κατά τών σκληρών αναγ
κών τοϋ βίου. Γνωστε’ον ότι δ τε Βασιλειάδης κα'ι Παπαρρηγόπουλος, σπου- 
δάσαντες νομικά είς το Πανεπιστήμιον, έπεδόθησαν άμφότεροι είς το δικη
γορικόν στάδιον. ’Επειδή δ’ αί Άθήναι δέν στερούνται δικηγόρων, ό συνα
γωνισμός τοϋ έπαγγέλματος παρείχε, φαίνεται, ίκανάς ώρας σχολής είς 
τούς δύο Έλληνας ποιητάς.

Τω φίλω ’Ιωάννη Κ...

Γνωρίζω ποιος μόλυβδος τά στήθη σου βαρύνει
Και ποιον πΰρ ούράνιον τεφρόνει τάς στιγμώς σου
Κ’ έγνώρισα τούς ρεμβασμούς. . . και ποία ή οδύνη
ΛΑν έν ταύτω σέ είπωσιν οί φρόνιμοι- Έργάσου. ..

Κ’ ένω προς τόν αίγιαλόν, έπάνω πέτρας σύννους 
”Η έπί λόφου χλοανθοϋς κρατείς τά βήματά σου 
Και βλέπεις πέραν, έρμαιοι είς λογισμούς πυρίνους, 
Οί άλλοι παρερχόμενοι σοί λέγουσιν- Έργάσου.. .

Και άν ο δύων ήλιος τής λύκης ή μαγεία,
’Ή τ’ ούρανοϋ ή άβυσσος πλανά τά ομματώ σου
Καί αίρεσαι καί σβύνεσάι έν γλυκερά μανία,
Οί άνθρωποι, άφρόντιδες, σοί λέγουσιν- Έργάσου.

Κ’ έν ώ εμπρός σου έκτασις 'διέ,ρ’χϊτάί—παρθένος,
Κα'ι ώς τρωθεΐσα κόπτεται εύθύς ή λαλιά σου
Καί μένεις χαίνων, ή έμεινες έκεΐ συντετριμμένος, 
Οί άνθρωποι, ανάλγητοι, σοί λέγουσιν- Έργάσου.

Έργάσου, ναί. Ώ φίλε μου, γενοΰ αύτόχειρ, σβύσου
Καί θραΰσον άερόπληγα, άβροεπή κιθάραν
Καί φάγε έν ίδρώτί σου τον άρτον τής ζωής σου!
Τοιαύτην έδωκ’ έφ’ ήμάς δ πλάστης τήν κατάραν.

Έργάσου, ναί. Κατάστειλον τάς πτήσεις τοϋ νοος σου, 
Μαστίγωσαν τό στήθος σου, έάν άκόμη πάλλη, 
Μή βλέπης τ’ άστρα τ’ ούρανοϋ, τήν ίριδα τής δρόσου, 
Εμπρός, τής ύλης ή ζωή έχει φρικώδη κάλλη. . .

Έργάσου, χαΐνε έκθαμβος έμπρός τών ηλιθίων
Καί βλέπε όλα κάλλιστα άείποτε κ’ έν πάσιν 
Άλλοίμονον άν ήθελες τήν κεφαλήν σου σείων 
Άλλοίμονον άν ήθελες προ τοΰ κακού μορφάσει!

Έργάσου. Τάς θωπείας σου, τούς λόγους τής ήμέρας,
Τήν νύκτα μόνος σιγηλός, άγρύπνει διαγράφων, 
Άγρύπνει, άλλος άνθρωπος καί σκοτεινόν τι τέρας, 
Παγίδας μηχανώμενος ή άνορύσσων τάφον.

Έργάσου. Δός τήν χεϊρά σου είς βδελυρών φιλίαν, 
Βυθίσου είς εταιρισμούς καί είς ληστών άγε’λην, 
Άπάτα, κλέπτε,—όπλα σου αύτά προς έργασίαν . . . 
Καί μή καλείσαι άνθρωπος καί μή καλείσαι Έλλην.

Ή εργασία ή παροτρύνουσα πρδς την σπουδήν δέν είναι τόσον άξία 
περιφρονήσεως. Ό έργαζόμενος δύναται νά μή ύπερασπίζηται άδίκους μό
νον ύποθέσιις, ούδέ νά ταπεινόνη τόν χαρακτήρά τού διά σχέσεων είς 
κέρδος μόνον άποβλεπουσών. Διά τοϋ κόπου τόν οποίον καταβάλλει τις 
όπως ζήση, κατορθοΤ ένίδτε νά άνυψωθή.

Καί είς τον ποιητήν,—καί μόνον ποιητής έάν είναι, πρέπει νά έπανά- 
λαμβάνηται: Έργάσου, έργάσου! Είς τά ύψη τής τέχνης δέν άφικνεΐταί 
τις άνευ άγώνος, ή δ’ έπιστήμη τοΰ γράφεεν δέν άποκτάται άκόπως.

Ό Βασιλειάδης, έκ φύσεως πεπροικισμένος, άποβιώσας νέος έτι, δέν 
έπρόφθασε νά γνωρίση τήν ήδονήν τής έργασίας, άπηλλάγη τής θλίψεως 
τοΰ νά ίδη τόν χρόνον φεύγοντα καί αίσθανθή ότι δ βίος βραχύς.
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Έν τφ δράματι αύτοΰ ή ΓαΧάτεΐα, δ,τι προ πάντων μοί ένεποίη- 

σεν έντυπωσιν, ήν ή δυναμις μεθ’ ής συνεσώρευσε γιγαντιαίως πως πάντα 
τά είδη τής ποιήσεως, άπάσας τάς-εμπνεύσεις άναμιγνύων τολμηρώς' 
τούς άρχαίους μύθους μετά των νεωτέρων.

Έζεκαθάρισα λοιπόν το παράδοξον τοΰτο δράμα, έπεξειργάσθην τήν έμ
πνευσή τοΰ ποιητού, έξηυγένισα μετ' αύτοΰ τον δημώδη μΰθον, τδν τοσοΰ
τον έμπαθή καί δραματικόν, άφήρεσα άνευ δισταγμοΰ πάν περιττόν ή 
περιπεπλεγμένον έπεισόδιον^ και προσεπάθησα νά έξαγάγω έκ τοΰ αρ
χαίου μύθου το έν αύτώ έγκρυπτόμενον άπλοΰν και ισχυρόν πάθος.

Ό Βασιλειάδης, ώς και δ Παπαρρηγόπουλος, έπιρρεάσθησαν ύπέρ τδ 
δέον ύπο τοΰ ρωμαντισμοΰ. ’Αλλά τις δ λόγος τοΰ ρωμαντισμοΰ έν Έλ- 
λάδι; 'Η Ελλάς δέν άφίκετο είσέτι εις τδν βαθμόν τοΰ ένδοιασμοΰ και 
τής άπογονγρευσεως είς δν είχε φθάσει ή έν Έσπερίεε κοινωνία κατά τήν 
έποχην τής γενεσεως τοΰ ρωμαντισμοΰ. Ώς δικαίως έρρέθη ύπδ τοΰ κ. 
Ροΐδου, ή 'Ελλάς δέν νοσεί- τήν νόσον τοΰ αίώνος" δέν έφθασεν είσέτι είς 
τήν ώραν τής άπογοητεύσεως.

Ή απαισιοδοξία δέν είναι φυσικόν προϊόν τοΰ ελληνικού εδάφους. Έν 
Έλλάδι δ βίος είναι αγαπητός αύτδς καθ’ εαυτόν. Ή μελαγχολία ή ή 
ψυχική άποθάορυνσις, τά αιώνια παράπονα κατά τών κακουχιών και θλί
ψεων τοΰ βίου, έγεννήθησαν ύπδ τά πυκνά δάση τής Άρκτου, ούχ'ι ύπδ 
τήν θαλεράν ελαίαν είναι καρπός τής γοτθικής, ούχ'ι τής ελληνικής 
τέχνης’ πάντα ταΰτα δέν δύνάνται νά εύρωσιν ηχώ έν Έλλάδι, μεθ’ 
δλας τάς προσπάθειας δμίλων τινών, ή μάλλον ρεμβαστικών τινων συνε
ταιρισμών.

Υπάρχει δόσις τις νεανικής περιφιλαυτίας είς τδ νομίζειν εαυτόν δυσ- 
τυχέστερον τών άλλων. *0  βίος βεβαίως ύπόκειται είς άγώνας φοβερούς, 
άλλ’ έάν ή γενναιότης χρησιμεύη όπως άμύνηταί τις κατά τών τραυμά- 
το>ν τής τύχης, ή άληθής γενναιότης συνίσταται εις τδ νά φέρη τις αύτά 
καρτερικώς, όταν έλθωσιν. Ή κραυγή τής λύπης θά έκραγή’ τοΰτο είναι 
άνθρώπινον’ άλλά τό αιώνιον παράπονον τής μεμψιμοιρίας κουράζει έν τε
λεί- δέν άμφιβάλλομεν δέ Οτι οί ζοφεροί διαλογισμοί τής άθηναϊκής νεο
λαίας, θά διασκορπισθώσιν εις τήν πρώτην πνοήν έθνικού τίνος ένθου- 
σιασμοΰ.

Λυπηρόν νά τδ λέγγς τις, πλήν άνάγκη νά έπαναλαμβανηται οτι τό 
επικρατούν ήδη έν τή νεοελληνική φιλολογία: πνεύμα, ένεφυσήθη ύπό τής 
βεβιασμένης ώθήσεως τής έπιβληθείσης είς τούς ποιητάς τών ’Αθηνών.

Ή δίφα τών αμοιβών κα'ι τών άνευφημιών ώθησε τήν σύγχρονον ποίη- 
σιν έξω τής φυσικής αύτής τροχιάς. Τήν πηγήν αύτής είχε, ώς προς τήν 
γλώσσαν, τον ρυθμόν, τήν αρρενωπήν έμπνευσιν, έν τή δημώδει ποιήσει. 
’Αντί δέ τοΰ νά έπιρρώσωσι τήν νέαν ταύτην. τής Ελλάδος ποίησιν διά

τή'ς μελετης τής άρχαιότητος, ένεθάρρυναν τήν άπομίμησιν άρχαιοτρό- 
πων έξωτερικών τύπων, καί ούδέν άλλο κατώρθωσαν ή τήν παραγωγήν 

ί εσιπλάστου φιλολογίας. ’Αλλά τό τέλος τής περιόδου ταύτης τής δοκι-
j μασιας φαίνεται προσέγγιζαν. Τά σημεία είναι καταφανή καί έλπίζομεν
ι νά καταδείξωμεν αύτά πριν ή περάνωμεν τό μέρος τοΰτο τής μελέτης
I ημών.

ΖΖ.

f ■" Ηδυνάμεθα ένταύθα νά έξετάσωμεν τά έργα καί άλλων Αθηναίων
[ ποιητών,, και νά έκλεξωμεν μάλιστα χωρία διακρινόμενα έπί ποιητική
ί καλλονή, ίσως ύέ καί έθνικώτερα τήν έμπνευσιν τών τριών προηγουμένων
I ποιημάτων. Ήδυνάμεθα ώσαύτως νά άναλύσωμεν τινά τών έκτενεστέρων
I; ποιημάτων, άτινα βραβευθέντα έν τώ ποιητικώ διαγωνισμώ, άπεκτησαν
I ούτω φήμην κατλ τό μάλλον ή ήττον διαρκή. ’Αλλά φοβούμεθα μή ύπερ-
f βώμεν τήν γραμμήν ένθα λήγει τό ένδιαφέρον. Ή άφθονία τής ύλης, τό

έπαναλαμβάνομεν, δυσχεραίνει τήν εκλογήν.
Πολλοί ποιηταί, πολλοί στίχοι. Ό χρόνος θά έπιτελέση ο,τι ήμεΐς 

; ούτε τδ δικαίωμα, ούτε τδν καιρόν, έχομεν νά πράίωμεν, πραγματοποιών
έτι άπαξ τό τών γραφών, ότι «ό εαυτόν ταπεινόν ύψωθήσεται, καί ό.ύψών 

ζ εαυτόν ταπεινωθήσεται».
Πολλοί τών ποιητών τής σχολής τών ’Αθηνών έποίησαν στίχους μονον 

κατά τήν νεότητά των. Αί δυσκολίαι τής ποιήσεως συντελοΰσι προς μορ- 
φωσιν τοΰ ύφους, ώστε μέτριος ποιητής δύναται ενίοτε ν’ άποβή άξιολο- 
γος πεζογράφος. ΙΙολλοί τό άπέδειξαν. Ούτω νέος τις λόγοις τιμών νυν 
τήν 'Ελλάδα διά σπουδαίων έργων, έν άρχή έγραψεν έν ή δύο δράματα, 
άτινα καί βραβευόμενα δέν θά ήρκουν όπως παράσχωσιν είς αύτον φιλο
λογικήν φήμην. Τά πλεϊστα τών ποιητικών έργων, άτινα κατακρίνομεν, 
έν τώ συνόλφ αύτών, δέν θά έτύγχανον τής έπικινδύνου τιμής τής δημο- 
σιεύσεοιν άνευ τών διαγωνισμών. Θά έμεναν δ,τι ήσαν προπαρασκευαστικά 
έργα.

Εκπλήσσει τούς Γάλλους ή εύκολία μεθ’ ής έκτυποΰνται βιβλία έν 
Άθήναις. Έν Γαλλίγ, καί όταν συγγραφεύς τις άναλαμβάνη τήν δαπά
νην τής δημοσιεύσεως, δυσκόλως εύρίσκει. έκδότην. Έν Έλλάδι, τούναν- 
τίον εύχερεστάτη ή έκτύπωσις είτε ίδίαις δαπάναις, ε’ίτε διά "συνδρομών.

I
 ’Αληθώς, άν έξ ενός οι συγγραφείς δέν άπαντώσι δυσκολίας έκ μέρους τοΰ

έκδοτου στερούνται δμως έξ άλλου τών πλεονεκτημάτων άτινα χορηγεί 
καλώς ώργανισμένη βιβλιεμπόρια. Ώς έπί τό πολύ· ό 'Έλλην συγγραφεύς 
άρκεΐτα: έκ ανάγκης είς τήν μεταξύ τών φίλων ή τών συνδρομητών αύ
τοΰ μόνον διάδοσιν τοΰ βιβλίου του.

Εύτυχώς, ή δυστυχώς, οί τελευταίοι ούτοι σχεδόν ποτέ δεν λειπουσι.
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Μάς διηγήθησαν έπί τούτω το έξης χαρακτηριστικόν άνέκδοτον περί φι- 
λοπάτριδος και λογίου καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου, άποβιώσαντος πρό 
τινων ετών. Κατά τινα έπίσκεψιν φίλου του, διανομεύς τις τω παρουσιά
ζει κατάλογον συνδρομητών.. Ό καθηγητής ύπογράφει άνεξετάστως και 
προσφέρει τδν κάλαμον είς τδν επισκέπτην αύτοϋ.—-Περί τίνος πρόκειται; 
έρωτ^ αύτός. — Περί της δημοσιεύσεως βιβλίου τινός. — 'Αλλά τίνος βι
βλίου j — Υπόγραψαν!

Ό φίλος ύπογράφεί} δ δέ διανομεύς άναχωρεΐ- μέ δύο ονόματα άντ'ι έ- 
νδς εις τδν κατάλογόν του. — Έάν τδ πράγμα είναι άθλιον, είσαι ύπό- 
λογος φίλε μου, λέγει δ επισκέπτης. — Τί πειράζει · άπαντά ό λόγιος ; 
Πράττε ώς εγώ, φίλτατε, και υπόγραφε πάντοτε άνεξετάστως. Πολλα'ι βε
βαίως άνοησίαι θά δημοσιευθώσιν ούτως, άλλά μετά τών κακών βιβλίων, 
θά τυπωθώσι και καλά, άτινα άλλως, δέν θά ήδύναντό ποτέ νά έκδοθώσιν.

Είπομεν ότι ό Παπαρρηγόπουλος καί δ Βασιλέιώδης έδημοσίευσαν δρά
ματά τινα, άλλά δέν ήσαν μόνοι ούτοι οί γράψαντες τοιαΰτα. Είς τούς 
ποιητικούς διαγωνισμούς ύπεβλήθησαν πολλά δραματικά έργα, ών τινα 
έβραβεύθησαν.

Ό κ. Βερναρδάκης έν άλλοις, πρώην καθηγητής τής Ιστορίας έν τφ 
Πανεπιστημίω, καί έκ τών ποιητών ών ή φήμη ήκιστα διεφιλονεικήθη, 
συνέγραψε δράματά τινα άξια λόγου. Ή ύπόθεσις ένδς έξ αύτών (Μαρία. 
Λόξα itaxpi}), έλήφθη έκ τής ιστορίας τής κατοχής τών Φράγκων έν 
Έλλάδι, έποχής ήτις έπί τινα χρόνον έχρησίμευσεν ώς πηγή έμπνεύσεως 
είς τούς ποιητάς τής σχολής τών ’Αθηνών.

Ό κ. ’Αγγελος Βλάχος, ού πολλάκις έμνήσθημεν έν τή μελέτη ήμών 
ταύτη, έγραψε διαφόρους πνευματώδεις κωμφδίας, ών τρεις ή τέσσαρες έ
βραβεύθησαν.

Ό κ. Δημήτριος Κορομηλάς, σννέγραψε περί τάς δέκα πέντε κωμωδίας, 
τινές τών οποίων μετεφράσθησαν γαλλιστί.

Ή πολυγραφία ■ τής νέας αθηναϊκής φιλολογίας και είς τδ είδος τούτο 
είναι άξία θαυμασμού. Έν τή φιΛο.Ιογικη ιστορία, τής Ελλάδος, δ κ. 
Ραγκαβής παρέχει κατάλογον τών πρωτοτύπων δραματικών έργων τών 
δημοσιευθέντών άπδ τοΰ 1821, δ δέ κατάλογος ούτος περιλαμβάνει περί 
τά εκατόν όγδοήκοντα δράματα μή συμπεριλαμβανομένων τών πολυαρίθ
μων μεταφράσεων άλλογλώσσων δραμάτων. Ό κ. Ραγκαβής βεβαίως 
παρέλειψε καί τινα, διότι έν τώ προλόγω αύτοϋ λέγει*  «Γράφων μακράν 
τής Έλλάδός, στερούμαι τών πηγών αΐτινες θά μοί παρεΐχον άφθονωτέ- 
ραν ύλην, μόνην δέ καταφυγήν έχω τάς σημειώσεις μου καί τάς πληροφο
ρίας άς έκ μνήμης άρύομαι». Τοϋτο εξηγεί- τήν κατά τής ιστορίας ταύ- 
τής τής έλληνικής ^ιΛοΛττρίας ,έπιρριφθεΐσαν μομφήν, ότι είναι άτελής-

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 281 

άλλά καί ούτω τδ έργον τοΰ κ. Ραγκαβή είναι τδ άριστον περί τοΰ άντί- 

κειμένου τούτου.
Έν τώ μακρω καταλόγφ τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Ραγκαβή, ύπάρχουσι 

δράματα μή στερούμενα ωραίων στίχων- ύπάρχουσι τινα έν οϊς ή ανάπτυ
ξες τής ύποθέσεως γίνεται μετ’ εύστοχίας, οι δέ χαρακτήρες έχουσιν ύπο- 
στασιν. Άπαντα σχεδόν άποπνέουσι τδ εύγενές αίσθημα φιλοπατρίας μετά 
μείζονος ή πλείονος επιτυχίας, άλλά μετά τής αύτής πάντοτε ειλικρί
νειας. Έκ τών κωμφδιών, πολλα'ι είναι εύφυέσταται καί ζωηρόταται καί 

"ένεγράφησαν έπαξίως είς τδ δραματολογίαν τοΰ νεωτέρου ελληνικού θεά
τρου. ’Αλλ’ άφίνοντες είς τήν ελληνικήν κριτικήν τήν διαλογήν έκ τής 
δραματικής ταύτης πληθώρας, άρκούμεθα νά είπωμεν δτε π δ σύγχρονον 
θέατρον έν Έλλάδι δέν εύρεν είσέτι τδν Σαικσπήρον, τον Μολιέρον ή καί 

τδν Άλφιέρην αύτοϋ.
Ό μέν κ. Ραγκαβής φαίνεται άποδίδων τδ τοιοΰτον (σελ. 197 τοΰ 

2ου τεύχους) είς τήν έλλειψιν θεάτρου άνταξίου μεγάλων δραματικών 
έργων. Άλλοι λέγουσίν ότι ή Ελλάς εύρίσκεται είσέτι είς τήν λυρικήν 
αύτής περίοδον, ότι δέν ύπερέβη ή δέν ύπέστη τάς αναγκαίας εξελίξεις, 
αΐτινες προηγούνται τής μορφώσεως εθνικού θεάτρου.

Έξερχόμεθα ήδη τών κατά τδ μάλλον ή ήτταν τεχνητών στοιχείων, 
τών ύπό τών διαγωνισμών δημιουργηθέντων, όπως μελετήσωμεν τά έργα 
ποιητοΰ, προωρισμένου, καθ’ ήμάς, νά δώση νέαν τροπήν είς τήν σχολήν 

τών ’Αθηνών.

Η'

Έν τή ελληνική φιλολογίφ άπαντώμεν διάφορα παραδείγματα ποιη
τικών οικογενειών. Παραδείγματος χάρον τούς δύο αδελφούς Σούτσους, 
καί περί τούς έξ τούλάχεστον άλλους τοΰ αύτοϋ όνοματος, οΐτινες ώσαυ- 
τως έγραψαν καί εδημοσίευσαν στίχους. 'Ο κ. Ραγκαβής, ό μεταφραστής 
τής Φαίδρας καί τοΰ Κίννα, είναι πατήρ τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή, 
πατρδς τοΰ κ. Κλέονος Ραγκαβή. Τούτου ή τραγωδία «Ίουλιανδς ό Παρα
βάτης», ήγειρεν άρκετδν θόρυβον πρό τινων έτών. Έν ταϊς έλληνικαϊς 
άνθολογίαις εύρίσκομεν προσέτι τρεις άδελφούς Βυζαντίους, δύο αδελφούς 
Ματαράγκας κλπ.

Ούτως έ’χομεν καί δύο αδελφούς Παράσχους τδν Γεώργιον καί τδν 
Άχιλλέα- ό πρώτος έγένετο γνωστός έκ τών ποιήσεων αύτοϋ, ών τινες 
έγένοντο δημοτικαί, καί. έκ τής καλής αύτοϋ μεταφράσεως τοΰ Έρνάνη, 
δημοσιευθείσης μέχρι τοΰδε έν άποσπάσμασιν. Ό δεύτερος, άπδ τοΰ θανά
του τού Βαλαωρίτου, είναι ό δημοφελέστατος ποιητής τής Ελλάδος.

Ό ’Αχιλλεύς Παράσχος δέν είναι είς έκ τών δαφνοστεφών ποιητών, ούς■ 
τδ Πανεπιστήμιον έδωρεΐτο κατ’ έτος τή Έλλάδι. Ούτος άπετάθη άπ’ εύ-
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θειικς εις το zotvov, η δε φημη του προσήλθεν άφ’ έαυτής άνευ βραβείων 
ζαι διαγωνισμών. Ούτε εκουρασε το κοινόν δι’ αλλεπαλλήλων δημοσιεύ
σεων τών ποιημάτων αυτού, άτινα δέον ν’ άναζητή τις είς περιοδικά, ε
φημερίδας και φυλλάδιά μεχρις ού δημοσίευση ή έν Άθήναις άγγελθεΐσα 
εζδοσις τών απαντων αυτοΰ. Η ζήτησις έν τη περιστάσει ταύτη προη- 
γηθη της προσφοράς.

Ο Παράσχος εχει τά ελαττώματα του. Δέν διήλθε άτιμωρητεί την 
νεότητα του υπο την σκιάν τού Πανεπιστημίου διαβιοίσας έν ΐ·ή περι- 
βαλλουση αύτο άτμοσφαίροι. Κα'ι αύτός ενίοτε νοσεί την νόσον τοΰ αίώ- 
νος, έξ ης οί Αθηναίοι νομίζουσιν ότι κατ' άντανάκλασιν πάσχουσιν- άλλ’ 
εν τοϊς ποιημασιν αύτοϋ ύπάρχει τοσοΰτον ειλικρινές αίσθημα δεδοκιμα- 
σμενου πάθους, ώστε συγχωρεϊ τις είς τόν Έλληνα τούτον τάς ρωμαντι- 
κάς αύτοϋ δρμάς.

Ηδυνατο τις νά μεμφθή τόν Παράσχον και δι’ άλλο τι. Δέν παρέχει 
πάντοτε τφ άναγνιόστη την εύχαρίστησιν νά συμπλήρωσή την ιδέαν του, 
άλλά παρουσιάζει αύτην ύπδ πάσας, τάς φάσεις της, τήν περιστρέφει καθ’ 
όλας τάς διευθύνσεις’ έχει άφθονίαν εικόνων καί παραβολών, άφθονίαν ήτις 
πανταχοΰ ήθελε Θεωρεΐσθαι ύπερβολική, άλλ’ αποβαίνει έτι μάλλον μεμ- 
πτέα δτε δ γράφων άποτείνεται προς κοινόν, οίον τό ελληνικόν, δπερ προ
λαμβάνει τήν διάνοιαν τού λέγοντας. ’Αληθώς αί παραβολαί τοΰ Παρά
σχου είναι ώραϊαι, αί εικόνες αύτοϋ τόσον ζωηραί ό δέ στίχος του τό
σον διάπυρος καί έναρμόνιος, ώστε ό άναγνώστης λησμονεί νά δυσανα- 
σχετήση έπί τή μακρηγορώ αύτοϋ. Είναι φύσις όντως ποιητική κα'ι πρω
τότυπος, κατορθώσασα ν’ άνοιξη ίδιον δρόμον εκτός τών τετριμμένων οδών.

Ό Παράσχος ήκολούθησεν έναλλάξ δύο μεθόδους- έν άρχή μέν έ’γρα- 
ψεν είς τήν ύπό τοϋ Πανεπιστημίου έπιβαλλομένην γλώσσαν, άλλ’ ή έμ
φυτος αύτώ καλαισθησία τόν ώθησε βαθμηδόν είς τήν άνεύρεσιν τής άλη- 
θοΰς εθνικής έμπνεύσεως. Προ πολλών ήδη έτών γράφει είς δημώδη γλώσ
σαν. Ούδέν ήττον διά τού τρόπου τής φράσεως, διά τής κατασκευής τοΰ 
στίχου καί διά τής συνεχούς χρήσεως τής ομοιοκαταληξίας, προ πάντων 
δέ διά τής προς τόν ρωμαντισμόν τάσεως αύτοϋ, συνδέεται μετά τής 
σχολής τών ’Αθηνών.

Ή σχολή αύτη διήνυσε περίεργον περί εαυτήν κύκλον. Σήμερον φαί
νεται έπιστρέφουσα είς τήν άρχήν αύτής, είς τήν άφετηρίαν της. Εάν έξ' 
ένός δ Ζαλοκώστας έγκατέλιπε τήν δημώδη γλώσσαν όπως συμμετά- 
σχη τών άπό τοϋ Πανεπιστημίου ταχθέντων διαγωνισμών, άφ’ ετέρου 
δ Παράσχος, άπέστή τών διαγωνισμών ίνα έπανελθη είς τήν δημώδη 
γλώσσαν. Ό κύκλος εν νέου άνοίγεται είς τό σημεϊον ένθα ήθέλησαν νά 
τόν κλείσωσιν. Ό Ζα>οκώστας ήλλαξε σύστημα όπως είσέλθη εντός τοϋ 
κύκλου. Ό Παράσχος άναστέλλει τήν κίνησίν τοϋ, μεταβάλλει διεύθυν-
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σιν και παραδέχεται τήν ζώσαν γλώσσαν τήν μεστήν ποιητικών καλλο
νών, τήν οποίαν είχον άποπειραθή διά παντός νά άποσκορακίσωσιν.

Έκ τών προσφιλέστερων ποιήσεων τοΰ Παράσχου είναι τδ :

Ποτάμιο

Ποτάμι ταξειδιάρικο, ποτάμι άγαπημένο I 
Μυριολογώντας ποΰ μέ π^ς νά βυθισθής καϋμένο! 
Άχ! σάν κ’ εμάς είσαι καί σύ- όποιος ’μπροστά βαδίζεε, 
'Όποιος βαδίζει πάντα εμπρός, ποΰ ’πάει δέν γνωρίζει, 
Έγώ, έγώ νά σοϋ τδ ’πώ, εγώ, καλό ποτάμι, 
Τά κρυσταλλένια σου νερά ή Μοίρα τί θά κάμη, 
’Από τήν άβυσσο έρχεσαι, ς’ τήν άβυσσο θά πέσης, 
Δέν θά ’μπόρεσης νά σταθής, φτωχό, δέν θά ’μπόρεσης ί 
Πρέπει τδν νόμο τδν κοινό καί σύ ν’ άκολουθήσης ... 
Ποτάμι, θέ νά στερευθής- ποτάμι, θέ νά σβύσης.
’Άχ! βλέπε, βλέπ’ όσο ’μπορείς καί μάτια άν δέν έχης, 
Τδν άσημένιον ούρανό, τά λούλουδα ποΰ βρέχεις. 
Βλέπε τής γήςτήν ώμορφιά και τ’ούρανοϋ τήν χάρι, 
Πριν πέσης μεσ’ ς τά σκοτεινά κ’ ή άβυσσος σέ πάρη, 
’Αργά, άργά ! μήν βιάζεσαι ! τδν ούρανό στοχάσου. 
Τδν ούρανό που άντανακλ^ς καί πέρνεις ’ς τά νερά σου. 
Ίδέ τά νέφη τά λευκά, , ποΰ έπάνω σου περνούνε- 
Γιατί τούς ’μοιάζεις, ποταμέ, γνζ.υτδ σέ χαιρετούνε. 
Έσ’ είσαι σύννεφο ύγρδ λευκότερο άπ’ τά κρίνα, 
Έσ’ είσαι σύννεφο τής γής καί τ’ ούρανοϋ εκείνα.. 
Γιά ’πές μου, πες μου, ποταμέ, τήν μάννα ποΰ τήν έχεις, 
Ποιά σύννεφα σ’ έσπείρανε, σ’ έγέννησαν καί τρέχεις; 
Άχ! ’μοιάζεις μέ τδν άνθρωπο, άχ! μοιάζεις καί μ’ εμένα- 
'Όμως έγώ ’κουράσθηκα ’μ.προστήτερ’ άπό ’σένα. 
Μ’ έρχεται τώρα, ποταμέ, ’ς τδ κϋμά σου νά πέσω, 
Τήν φλόγα πώχω μέσα μου ’ς τά στήθια σου νά σβέσω, 
’Εγώ φωτιά, εσύ νερό, ποτάμι Θά μέ σβύσης- 
Εχεις τής λήθης τδ.νερό, καί θά μοΰ τό ποτίσης!
— Έλεγε, καί ’ς τοΰ ποταμού τήν άκρη έπεριπάτει 
Ένας θλιμμένος ποιητής μέ δακρυσμένο ’μάτι- 
Ένας π’ αγάπησε πολύ καί δέν άνταγαπήθη.
Καί βλέποντας καί βλέποντας τδ κύμα, έλησμονήθη- 
Δέν είδεν οτι έπεφτε μέσ ’ς τδ τρεχάτο μνήμα- 
Τό κύμα ελαβε τδ νεχο, κ’ ή άβυσσος τό κύμα.
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Το έξης ποίημα δέν θά φανή παράδοξον εις τούς Γάλλους τούς γινώ- 
σκοντας δτι έν τη νυν Έλλάδι ανευρίσκει, τις άνά πάσαν στιγμήν τάς 
ύπό της άρχαίας κληροδοτηθείσας δοξασίας, ώς ανευρίσκει έν Γαλλία τούς 
μύθους τής αρχαίας Γαλατίας, Παρεθέσαμεν ήδη ποίημά τι τοΰ Ιου
λίου Τυπάλδου, έν ώ ό Κλέφτης ,μετά θάνατον μεταμορφοΰται εις πτηνόν 
και έπιστρέφει δπως ψάλη ή θρηνήση μετά των συντρόφων αύτοϋ.

Είς τά δημοτικά οίσματα ό θνήσκων Κλέφτης ζητεί- ν’ άνοίξωσιν αύτώ 
τάφον άρκετά εύρύχωρον, δπως δύναται νά μεταχειρίζηται τά δπλα του, 
ή δέ τελευταία αύτοϋ κατοικία νά έχη οπήν, δι’ ής ν’ άκούη τάς χελι
δόνας άγγελλούσας το έαρ. 'Απανταχού τής Ελλάδος επικρατεί" ή συνή
θεια νά κομίζωσιν ώς προσφοράν έπί τών τάφων κόλλυβα. Ό χριστιανι
σμός άπέδωκεν εις τάς προσφοράς ταύτας θρησκευτικήν έννοιαν, ούχ ήτ- 
τον όμως είναι αύτάι λείψανα τής δοξασίας τής άποδιδούσής είς τήν πέ
ραν τοΰ τάφου ΰπαρξιν τάς άνάγκας τοΰ έπιγείου βίου. ’’Αλλη αρχαία 
συνήθεια, ή τής έκφορδίς τών νεκρών μέ τό πρόσωπον άσκεπές ώσαύτως 
δέν έξέλιπε. Περιβάλλοϋσι τό σώμα μέ τά ώραιότερα ενδύματα και σκορ- 
πίζουσιν άνθη έπ’ άύτοΰ' ή θέα τοΰ θανάτου δέν είναι άντικέίμενον φρί
κης έν Έλλάδι.

Έκρίναμεν άναγκαΐον νά προτάξωμεν ταΰτα, καίτοι γνωστά τοΐς περιη- 
γηταΐς, δπως καταδείξωμεν δτι ή έμπνευσις τοΰ επομένου ποιήματος προ
έρχεται έκ γνήσιας ελληνικής πηγής.

Πόθος

’Ήθελα τοΰ πατέρα μου ν’ άνοίξω τό μνημείο,
Νά σκάψω μέ τά χέρια μου—"νά βγάλω τό φορείο’ 
Νά ίδώ πώς μοΰ τον έκαμαν τόσον καιρό έκεϊ- πέρα 
Ή νύκτα και τά χώματα τον γέρο μου πατέρα ! 
Σφιγκτά σφιγκτά ν’ άγκαλιασθώ τό σώμά του τό κρύ.ο, 

• Στήθος μέ στήθος, κεφαλή μέ κεφαλή κ’ οί δύο.

Ήθελα νάμουν σάβανο νά ’νδύνω τό κορμί του, 
Νά ήμουνα προσκέφαλο νά γύρν’ ή κεφαλή του’ 
Τής νειότης του τό όνειρο ς τον ύπνο του νά γένω, 
Νά ήμουνα τής μάννας του εύχή νά τον ζεσταίνω, 
Νά ήμουν δσα έκανε καλά όπόταν ζοΰσε, 
Κ’ ή προσευχή τών ορφανών όπου παρηγορούσε.

Ήθελα νάμόυν ούρανός ’ς τούς κόλπους νά τον έχω, 
Νά ήμουνα παράδεισος μ’ άκτΐνες νά τον βρέχω’

V
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Νά ήμουν σύννεφο λευκό νά τόνε ταξειδεύω, 
Και τοΰ Θεοΰ ‘αρχάγγελος νά τόνε συντροφεύω. 
Νάμουν αστέρι τής αύγής νά λάμπω ’ς τά μαλλιά του, 
Τής Παναγίας χαμόγελο ν’ άνοίγω τήν καρδιά του !

Ήθελα νάμουνα σταυρός ’ς τον τάφο του νά μένω, 
Νάμουν δροσοΰλα τ’ ούρανοΰ, το χώμά του νά ραίνω, 
Νά ήμουν δένδρο φουντωτό σκιά νά τοΰ χαρίζω, 
Πουλάκι νά τοΰ κελαδώ, άνθος νά τοΰ μυρίζω. 
Νά ήμουν είς τό μνήμά του λαμπάδα άναμμένη’ 
Νά ήμουν μνήμά του έγοό, μονάχος νά μή μένη.

'Υπάρχει όμοιότης καταπληκτική μεταξύ τοΰ νεκρικού τούτου άσμα
τος καί τίνος έρωτικοΰ άσματος τής Προ-βηγκίας «Milgilli ma tante 
aimee».

Ό Παράσχος δέν έποίησε πένθιμους μόνον ώδάς, άλλ’ ύμνησεν ώσαύτως 
τόν έρωτα περιπαθέστατα’ ούχ ήττον έν πδίσι τοΐς ποιήμασιν αύτοϋ επι
κρατεί ή θλίψις. Δέν είναι ποιητής εύθυμος, οίος ό Χρηστόπουλος, είναι 
ψυχή μελαγχολική, άλλ’ ή θλίψις του είναι φυσική,, άνευ έπιτηδεύσεως.

"Ας κρίνη ό άναγνώστης έκ τών εξής στροφών:

Άναμ.νήσεες

Ώ ! νά τό Άντρον τών Νυμφών, και νά τό μονοπάτι 
Όπου έκείνη μχά φορά μαζή μου έπεριπάτει’ 
Νά τό τρεχούμενο νερό, ποΰ τήν έσταματΟΰσε, 
Τό δέντρο, ποΰ τήν πρόσμενα καί τόσο άγαποΰσε, 
Νά κ’ ή μεγάλη πασχαλιά καί νά τό ’ρημοκλήσι. 
Ποΰ ήρχονταν τήν Παναγιά μ’ έμέ νά προσκυνήση, 
Όλα τά ίδια’ φύλλα δυο δέν είναι άλλαγμένα, 
Καί μόνο άλλαξ' ό καιρός έκείνηνε κ’ έμενα ! . . .

νΩ ! νάτηνε ή ρεμματλά, καί τό λιθάρι νάτο, 
Ποΰ μιά βραδυά μ’ έπρόσμενε, κ’ έμενα έσυλλογάτο. 
Έδώ μοΰ πρωτοέσφιξε τό χέρι του μλά ’μέρα, 
Τό πρώτο μας τό φίλημα έδόσαμ’ εκεί πέρα’ 
Έκεϊ καθήσαμε μαζή, έκλάψαμ’ έκεϊ κάτω, 
Έκεϊ τραγούδι έγραψα γι’ αυτήν καρδιά γεμάτο, 
Κ’ έκεϊ έκείνη τ’ άκουε μέ πονεμένα στήθη’ 
Αγέρι ’πήρε τό φιλί καί τό τραγούδι λήθη !
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Έδώ μοΰ είπε : «σ’ άγαπώ !» το άπιστο της στόμα' 
Πέφτω, μέ δάκρυα φιλώ το άγιο τοΰτο χώμα. 
Έκεΐ ποΰ λένε: «σ’ άγαπώ!» είν’ ή μεριά άγια, 
Έρημοκλήσι τής καρδιάς, π’ άκούσθη λειτουργία . . . 
Κάτω έκεΰ χαρούμενη ακούεται φλογέρα . . . 
Είναι τραγοΰδι ερωτικό χυμένο ’ς τδν αέρα, 
Και μεσ’ ’ς τδ λόγγο, ’ς τή δροσιά, όλη ζωή καί χάρι, 
Κάθεται νειά χαρούμενη κι’ άγένειο παλληκάρι' 
’Έτσι μ’ έμενα έκάθουνταν' έναν καιρό κ’ έκείνη !

. Ό νειδς τδ. χέρι της κρατεί, έκείνη τοΰ τ’ άφίνει
Κ’ ή φλογισμένη τους καρδιά ’ς τά δύο του μάτια καίει.
Ή κόρη τοΰ μιλγ κρυφά’—άχ! ξέρω τί τοΰ λέει . .

Ναί, ξέρω’ όλα ή καρδιά π’ άγάπησε τά ξέρει. 
Ξέρω τί είναι νά κρατής αγαπημένο χέρι. 
Τ’ είναι μ,ιά λέξι ατέλειωτη, άνέλπιστα κομμένη, 
Πώς άνεβαίν’ άπ' τήν.καρδιά και πάλι πώς δέ βγαίνει . . . 
Χαριτωμένη κεφαλή ’ς τδ στήθος μας σάν κλίνη, 
Γνωρίζω πόσον εύμορφα, πόσον γλυκά βαρύνει’ 
Όμως άκόμη έμαθα.κ’ έγνώρισα μέ πόνο, 
Πώς είναι όλα έπιβουλή και τέχνη, τέχνη μόνο . . .

Τί κρίμα, τήν άγάπη μου ’ς έκείνη νά τήν θάψω ! 
Κρίμα, λαμπάδα έμπροστά ’ς τδ είδωλο ν’ ανάψω! 
Γιά σύννεφο τοΰ ούρανοΰ δ κορνιαχτός μ’ έφάνη . . . 
Είναι σκληρό, πολύ σκληρό κανένας ν’ άγαπήση 
Ευχή, π’ αργά ή γρήγορα θά τήν καταφρόνηση . . .

Ο Παράσχος ύμνησε περιπαθώς και τήν πατρίδα. Ή έπανάστασις τής 
Κρήτης τφ 1866 —68 και αί κακουχίαι τών εξόριστων Κρητών των 
καταφυγόντων πρδς τούς έν τή έλευθέρ^ Έλλάδι άδελφούς, τώ ένέπνευ- 

σαν ώραίους στίχους.
Ό ποιητής μας άνεμίχθη και είς τήν πολιτικήν. Άνήκεν είς τήν άντι- 

πολίτευσιν εκείνην, ητις διά συνομοσιών και επαναστάσεων προύκάλεσε 
τήν έξωσιν τοΰ Όθωνος. Άλλ’ δ θάνατος τοΰ έκθρονισθέντος ήγεμόνος, 
ένέπνευσεν είς τδν Παράσχον έλεγεΐον, όπερ είναι καί κατά τοΰτο άζιον 
σημειώσεως, καθδ έμφαΰνον τήν είς τά ήθη τής Ελλάδος γενομένην μετα
βολήν, άφ’ ής έποχής δ ’Αλέξανδρος Σοΰτσος εξυμνεί τδν φόνον τοΰ Κα- 
ποδιστρίου.-
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Έλεγεΐον

είς τδν πρώην βασιλέα τής Ελλάδος "Οθωνα Λ'.

Άν πάντες έσιώπησαν οι άνανδροι σου φίλοι, 
Οΰς άπδ σκότος έφερες βαθύ είς τήν ήμέραν, 
Έάν δέν ήνοιξεν ούδείς και διά σέ τά χείλη, 
Κ’ είς λήθην σ’ έγκατέλειψαν θανάτου βαρυτέραν, 
Έγώ, ό πριν πολέμιος, εν δάκρυον. θά χύσω’ 
Δέν λησμονώ, καθώς αύτοί, πώς βασιλεύς μου ήσο ! 
Συγγνώμην, φίλοι μου νεκροί τής Κύθνου, τής Ναυπλίας, 
Έάν έγώ ύπέρ αύτοΰ πικράν ωδήν τονίσω. 
Ήξεύρω ποίας έχετε άγγελικάς καρδίας ...
"Ω ! άκλαυστον δέν θέλετε τδν ’Όθωνα ν’ άφήσω ! 
Ά! όχι, όχι ! δι’ αύτδν τάς χεΐράς σας κινείτε, 
Και τάς πληγάς σας κρύπτοντες νά ψάλω μοΰ ζητείτε . . .

”Ω ναί’ μακράν άπδ έμέ ή έχθρα και τά μίση. 
Τόν τάφον δέν ύπερπηδφ παθών γήινων κΰμα, 
Ό ψάλτης θρόνους δύναται Καισάρων νά κτυπήση' 
Πλήν εύλαβεΐται τούς νεκρούς, πλήν συμπονεΐ τδ μ.νήμα . . 
Φεΰ 1 είναι τόσον ίερδν τδ άφωνον μνημεΐδν, 
Καί έτι ίερώτερον τδ πίπτον μεγαλεΐον ! . . .

’Άν κατ’ έκείνου άλλοτε παράφορος άφέθην, 
Φερομενος ύπδ πνοήν ορμητικών λαιλάπων 
’Άν τδν έτόξευσα κ’ έγώ είς τών παθών τήν μέθην, 
Τδν ήγεμόνα πολεμών, τδν Όθοινα ήγάπων ! 
Και όταν, όταν έδωκε τής ειμαρμένης δίκην, 
Έστέφθην μέ κυπάρισσον εύθύς μετά τήν νίκην ...

Τί άρα, τί έσκέπτετο έξόριστος ; δποίας 
Κολάσεις θά ύπέφερε σιγών · . . Θά ένθυμειτο 
Τήν ώραν, καθ’ ήν έφηβος ΐππεύς πρδ τής Ναυπλίας 
Άπδ εν ’Έθνος εύγενές θερμώς έπευφημεΐτο’ 
Τήν τότε μέθην, τάς λαμπράς έλπίδας, καί άκόμα 
Πώς έπανεΐδεν ύστερον τών πάππων του το δώμα . .. 
Τδν ένθυμεϊσθε "Ελληνες, τδν ένθυμεΐσθε έτι
Μέ τοΰ άγώνος τήν στολήν και μέ τδ σώφρον βλέμμα ;. ..
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Μέ ειπον, οτι μέ αύτην έτέθη είς το μνήμα.
Την ήθελε και σάβανον τήν, παλαιάν του φίλην. . . 
Ότι ύπήρξεν ή 'Ελλάς το ύστατόν του ρήμα. ....

Κοιμοϋ ψυχή περίλυπος! κ’ είς το ψυχρόν σου δώμα 
Συγχώρει, ώς σέ συγχωρεϊ τό έθνος τών Ελλήνων. 
”Ω ! είναι έλαφρότερον τοΰ στέμματος, τό χώμα, 
Και ύπ’ αυτό τήν κεφαλήν τήν κουρασμένην κλΐνον . .
Κοιμοϋ, Μονάρχα δυστυχή! Μονάρχα μου, κοιμήσου! . . .

’Ώ! άνθη, άνθη εύοσμα τοΰ Υμηττού του δότε, 
Τοΰ ορούς του τοΰ προσφιλούς, τήν μνήμην του νά ράνω*  
’Ολίγον χώμα δότε με τής γής μας πατριώται. 
Νά ρίψω είς τό σκυθρωπόν μνημεΐον του έπάνω ! 
Τό χώμα τής πατρίδας του ώς ξένον τόν βαρύνει, 
Και θέλει χώμα αττικόν ή ζοφερά του κλίνη ...

Ναί! φέρετε τό λείψανον τό παραπονεμένον 
Είς τήν ώραίαν ’Αττικήν, δι’ ήν έπόθει τόσον. 
Μνημεΐον σκάψατε εύρύ είς χώρον άνθισμένον, 
Τοΰ κυανοΰ μας ούρανοϋ νά δέχεται τήν δροσον. 
Τρεις πήχεις δότε κ’ είς αύτον,είς τά βασίλειά του, 
Νά μή πλανάτ’ εξόριστος άκόμη κ’ ή σκιά του. . .

’Ιδού εύγενή αισθήματα, τιμώντα σύμπασαν τήν Ελλαδα, εν τώ προ- 
σώπω τοΰ έκφράζοντος αύτά ποιητοΰ κα'ι έν τω τοΰ βασιλεως, οστις τα 
ένέπνευσε.

Παραθέτομεν τέλος και τό εξής απόσπασμα έκ διεξοδικού ποιήματος 
άπαγγελθέντος υπό τοΰ Παράσχου έν τώ συλλόγφ Παρνασσφ, κατα την 
επετηρίδα τής έπαναστάσεως τοΰ 1821.

Ό Παράσχος δέν άπήγγειλε πρώτον τότε δημοσία στίχους εν ήμερα 
εθνικής τελετής. Είς τόν θάνατον τοΰ Κανάρη έν τώ αυτω Συλλογφ, εξε- 
φώνησε πατριωτικόν και συγκινητικώτατον ποίημα. Η συνήθεια τοΰ 
άπαγγέλλειν ποιήματα, διατηρείται έν 'Ελλάδι.

Κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, οΐ ’Αθηναίοι προθύμως συνέρχονται έπι ταυτο 
όπως άκούσωσι στίχους' ούτω και ό Βαλαωρίτης άπήγγειλεν έν έπισημω 
ήμέρα ωδήν έν μέσφ γενικών έπευφημιών. ’Από τοΰ θανατου αυτοΰ ο 
ποιητής εις όν άποτείνονται είς όμοιας περιστάσεις, είναι ο Παράσχος.

Τό επόμενον απόσπασμα έλήφθη έκ ποιήματος γραφεντος έπι τή έπε- 
τηρίδι τής έπαναστάσεως:

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τουφέκια πέφτουνε' χτυκα χαρούμενη καμπάνα' 
Ποιοι νάναι τούτοι ποΰ ξυπνοΰν τήν, πεθαμένη Μάνα, 
Ποΰ έρχονται μέ ρόπαλα και μέ σφενδόναις μόνο 
Νά ρίξουν κάτω τοΰ Όμάρ τό στοιχειωμένο θρόνο*  
Όλα τούς λείπουν άρματα, σπαθί, μπαρούτι, βόλι. 
Μπαρούτι έχουν καί φωτιά μέσ’ ’ς τή ψυχή τους όλοΗ 
Τοΰ Θρασυβούλου τ’ όνειρο τό ξαναβλέπει ό Ρήγας" 
Άπό λιθάρι ενός βοσκού γκρεμίζεται ό γίγας, 
Κ’ εκείνος όπου ή Φραγκιά ώς σήμερα τρομάζει, 
Χτυπά ξαρμάτωτος λαός καί κάτω τόν σωριάζει! 
Σπαθί τό χέρι έγεινε, άετός ή περιστέρα*  
Πολλαίς φοραϊς έκάμαμε τή νύχτα μας ήμέρα.— 
Τουφέκια πέφτουνε' χτυπ^ χαρούμενη καμπάνα' 
Τοΰ Ρήγα τ’ όνειρο ξυπνά τήν πεθαμένη Μάνα! 
Μαυρίζει γή καί ούρανός, τό πέλαγο σαλεύει 
Στή φοβερή κ’ άγέννητη αύτή μονομαχία' 
Χέρια μέ χέρΐ,α ή 'Ελλάς καί ή Τουρκιά παλεύει, 
Καί πέφτουν και σηκόνονται σέ μάχη αίωνία! 
Γής πιθαμή δέν μένει μιά, πελάου ένα κΰμα, 
Χωρίς νά κοκινίσουνε, χωρίς νά γείνουν μνήμα. 
Κα'ι στήν απέραντη νυχτιά στ’ άτέλειωτά της βάθη, 

Δέν ξέρουν, δέν γνωρίζουν, 
Άνίσως έμειν’ ή 'Ελλάς, άν ή Τουρκιά έχάθη ! 
Μετέωρα καμμιά φορά τό μαΰρο σκότος σχίζουν, 
Ποτέ Μιαούλης λέγονται καί πότε Καραΐσκος, 
Ποτέ Κανάρη αστραπή καί πότε ήλιου δίσκος ! . . , 

; Μέσ’ στο σκοτάδι πέρασαν εκείνο χρόνοι τόσοι, 
Και μόνο εξημέρωσε χωρίς νά ξημερώση, 
Και δίχως ήλιο έλαμψαν γή, ούρανός καί λόγγοι, 
Όταν τήν νύχτα εκαμές ήμέρα, Μεσολόγγι ! 
Βουβοί έμέναν οΐ λαοί και τήν πνοή κρατούσαν. 

. Στο θαΰμα όπου έγεινε μπροστά τους άπιστοΰσαν, 
Καί όταν είδανε, χλωμή καί μπαρουτοκαϋμένη 
Απο τή μέση τής φωτιάς νά βγή πληγαις γεμάτη, 

Κ’ είδαν τήν σκλάβα μέ στολή βασιλική νά βγαίν-η, 
Αδάκρυτο άπό χαρά δέν έμειν’ ένα μάτι" 
Χέρι ποΰ·δέν σηκώθηκε νά τήν χειροκροτήσει, _ 

" Ψυχή ποΰ δέν έχάρηκε, καρδιά νά μή χτυπήση !

Τό ποίημα τούτο περατοΰται δ’ άπεικονίσεως τοΰ παρόντος,

Τύμος ®*  4 «, e,— Άκρίλεος» Μάϊοξ, Ίούνεος 1888 21
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άναδεικνύεται ή ύπεροχή τής άρχαιότητος. Αύτη ή υπερβολή της συγ- 
κρίσεως, τής ταπεινούσης ύπέρ το δέον ίσως τό εθνικόν αίσθημα, άπο- 
ΰεικνύει ότι διά τής άντιθέσεως ταύτης, ό ποιητής θέλει ν’ αναζωογό
νηση έν τή νεα γενε^ τον ύπέρ τής άρχαιότητος ενθουσιασμόν, και νά 
τήν πκροτρύνη πρός μεγάλας ήρωϊκάς πράξεις. Μήπως και σήμερον έκ 
τής παρελθούσης 'Ελλάδος δέν γεννάται ή μέλλουσα ·

Θ'.

Οί στίχοι ούτοι τοΰ Παράσχου, οί τοσοΰτον θέλξαντες τούς άκροατάς 
καί μετεπειτα τούς άναγνώστας του, δέν θά έπετύγχανον εξίσου, έάν ό 
ποιητής δέν παρήτει τάς θεωρίας τής σχολής έξ ής προήλθεν, έάν δέν 
μετεχειριζετο εις έ κφρασιν τής ποιητικής αύτοϋ ιδέας τήν δημώδη εκεί
νην γλώσσαν, ητις ομιλεΐ προς τήν καρδίαν τών συμπατριωτών του άλ
λως ή τό καθαρεΰον ιδίωμα τών ποιημάτων τών διαγωνισμών.

Η πάλη μεταζύ τής δημώδους και τής τών λογίων γλώσσης διαρκεΐ 
απ αιωνων. Ενώ οί λογιοι βυζαντινοί έγραφον εις ύφος άποτετυπωμένον 
κατα το άρχαΐ ον άττικτν ύποδειγμα, ή όμιλουμένη και ζώσα γλώσσα 
απο τής δεκάτ ης έτι έκατονταετηρίδος έγράφετο ύπό στιχουργών, έστιν 
ότε δέ καί ύπό πεζογράφων.

Η πάλη αύτη έξακολουθεί έκτοτε άνευ διακοπής, άλλ’ έπ’ εσχάτων, 
και ιδίως άπό τοΰ Κοραή, δυνάμει διττής ένεργείας, τά δύο άκρα τεί- 
νουσιν εις το να συναντηθώσιν. Αφ ενός ή μέν τών λογίων γλώσσα καί 
τοι έμμενουσα, οσον οίόν τε, είς τούς κανόνας τής άρχαίας γραμματικής, 
τροποποιείται κατά τάς νεωτε ρας άνάγκας, καί καθίσταται ύπό τον κά
λαμον δοκίμων πεζογράφων, θαυμάσιον όργανον πρός έκφρασιν τών συγ
χρόνων ιδεών- άφ ετερου δέ ή καθομιλουμένη άπαλλάσσεται όσημέραι 
τών πρώην άσχημιζόντων αύτήν ξενικών στοιχείων. Ύπό τήν έπιρροήν 
τής απανταχού τής Ελλάδος είσδυούσης μαθήσέως, ητις διαδίδεται καί 
είς αύτά τά κατώτερα τής κοινωνίας στρώματα, ένεκα τής διανοητικής 
κινήσεως, ής μετέχει καί αύτός ό λαός, τό λεξικόν τοΰ καθ’ ήμέραν βίου 
αύξάνει όσημέραι, αί ίδέαι έξευγενίζοντάι, καί ο'ι τύποι τελειοποιούνται.

Ποιον ίο άποβησόμενον ’ Θά προσπελάσω,σι μάλλον τή άρχαιότητι, 
ώς τινες εύχονται · Θ’ άπομακρυνθώσιν αύτής έπί μάλλον καί μάλλον, ώς 
άλλοι φρονοΰσιν · ή ό αμοιβαίος συναγωνισμός τής δημώδους παραδόσεως 
καί τής κλασικής έκπαιδεύσεως, θά παραγάγη συγχώνευσιν τών αντιθέ
των στοιχείων, ητις θά χορηγήση είς τό σύγχρονον ιδίωμα τήν έλλείπου- 
σαν αύτώ όμαλοτητα, έξασφαλίζων αύτώ νέαν ζωήν ;

Τά προβλήματα ταΰτα είναι δύσκολον νά λύση τις, τόσω μάλλον καθ’ 
όσον δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν είς τήν νεοελληνικήν αί άρχαΐ
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αί διέπουσαι τήν μορφώσιν τών νεολατινικών γλωσσών. Δέν πρόκειται 
ένταΰθα περί δύο διαφόρων γλωσσων. Ή μεταξύ τής νΰν ελληνικής καί 
τής τοΰ Εύαγγελίου γλώσσης διαφορά, είναι ίσως έλάσσων ή ή μεταξύ 
τοΰ Εύαγγελίου καί τής τοΰ Θουκυδίδου. Είναι ή αύτή γλώσσα πάντοτε, 
άλλά τροποποιηθεΐσα ύπό τής φοράς τοΰ χρόνου καί τών περιπετειών τοΰ 
λαού τοΰ άδιαλείπτως όμιλήσαντος αύτήν. Άλλ’ αύτή αύτη ή ταύτό- 
της έξηγοΰσα καί δεκαιοΰσα τον έρωτα /τών λογίων διά τούς τύπους τής 
κλασικής περιόδου, έπαυξάνει τούς κινδύνους, οΰς ύπέρμετρος λατρεία 
τής άρχαιότητος ήδύνατο νά προξενήση είς τήν φυσικήν άνάπτυξιν τής 
νεοελληνικής γλώσσης.

Τό γλωσσικόν τοϋτο ζήτημα, ύποκινοΰμεν άνά πάσαν στιγμήν, διότι 
είναι μεγάλης σπουδαιότητος έν Έλλάδι. Ή συγχώνευσις, έάν πρόκηται 
νά γείνη τοιαύτη, δέν άπετελέσθη είσέτι- πολλοΰ γεκαί δει. Έντώ πεζώ 
γραπτφ λόγω άφίχθησαν είς τοιοΰτο σημεΐον, ώστε ή έλλειψις τής όμα- 
λοτητος περί ής διελάβομεν, είναι σχεδόν ανεπαίσθητος. Έν τοΐς κοινο
βουλευτικούς λόγοις τό λεκτικόν άκολουθεΐ τούς κανόνας καί τήν ορθοέ
πειαν τής καθαρευούσης γλώσσης, άλλ’ έν τώ καθ’ έκάστην βίω δέν όμι- 
λοΰσιν ώς γράφουσι κάί ώς άγορεύουσιν.

Ή όμιλουμένη αύτη γλώσσα, μέ τάς έν τή προφορά συγκοπάς, μέ τάς 
γραμματικά; άνωμαλίας καί άδειας αύτής, φαίνεται προσφυέστερα κάι 
άρμοδιωτέρα διά τήν ποίησιν.

Γνωρίζοντες τάς έν Έλλάδι φιλολογικάς προκαταλήψεις, ειμεθα βέ
βαιοι ότι δέν θά τύχωμεν τής γενικής επιδοκιμασίας τών λογιών , ως προς 
τάς έν τή μελέτη ήμών ταύτη έκφρασθείσας ιδέας. Δέν επιτρέπεται .εις 
ξένην νά προβάλη λύσιν είς ζήτημα, όπερ μάλλον ήρευνησεν επισταμενως 
ή γινώσκει- άλλ’ όπως δήποτε είς τάς τοιαύτας ήμών σκεψεις υπολανθά
νει διττόν αίσθημα όπερ βεβαίως δέν θά παραγνωρισθή: ό ένθουσιασμος 
πρός τήν άρχαιότητα, καί ή πίστις είς τό μέλλον τής Ελλάδος.

Έν τών συνήθων έπιχειρημώτων των άντιπάλων τής δημώδους γλωσ- 
σης είναι, ότι μέχρι τοΰδε έγένετο χρήσις ταύτης μόνον ύπο έκεινων οιτι- 
νες δέν έγνώριζον νά μεταχειρίζωνται τήν λογίαν. ’Ισχυρίζονται οτι ο 
Σολωμός καί οί πλεΐστοι Ίόνιοι, καθό έν Ίταλίγ έκπαιδευθέντες, δεν εγι- 
νωσκον άρκετά επισταμένως τήν άρχαίαν ελληνικήν, όπως χρώνται αυ
τής, καί ότι ενεκεν άμαθείας έγραψαν είς τήν τοπικήν αύτών διάλεκτον. 
Αί τοιαΰται μορφαί, τό ομολογούμεν, δέν είναι δλως άνυπόστατοι, καθ 
όσον οί Ίόνιοι ποιηταί δέν ήσαν έν γένει πολύ δυζατοί είς τά έ-ΙΛηνιχά. 
Έξ ύπ,ερβολικοΰ μάλιστα ζήλου έβλαψαν έαυτούς, ή δέ ήττά των είναι 
πλήρης ότε γράφοντες είς πεζόν λόγον μεταχειρίζονται λέξεις καί εκ
φράσεις ήμαρτημένας, έπί προφάσει ότι διά τούτου δίδουσιν είς το λε
κτικόν των χρωματισμόν και τύπον δημώδη.
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Όμολογητέον δτι οΐ είς την δημώδη γλώσσαν στιχουργήσαντες δέν 
είναι άπαντες άληθεΐς ποιηταί, οΐ δέ θιασώται της καθαρευούσης επω
φελούνται τών ανοησιών δσαι είς ταύτην έγράφησαν. ’Ώφειλον δμως νά μη 
λησμονώσιν δτι τοιαΰται έγράφησαν και είς λίαν καθαρεύουσαν γλώσσαν.

’Αλλά πλήν της Ίονίους, ύπάρχει καί έτέρα σχολή, ήτις καί τοι έμ- 
πνεομένη ύπδ τής δημώδους μούσης, ούχ ήττον δέν παραμελεί τήν σπου
δήν τής τε γλώσσης καί φιλολογίας τών άρχαίων, και τής οποίας οΐ 
οπαδοί ενώ είς τήν ποίησιν μετεχειρίσθησαν τήν δημώδη γλώσσαν, έν τώ 
πεζώ λόγφ έγραψαν τόσον όρθώς ώστε οΐ άκριβολόγοι δέν δύνανται νά 
τούς έπικρίνωσι δι’ άμάρτημα.

(ακολουθεί) Εύφρασία Κεταέα,

ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΙΓΙΛΛΙΩΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΥΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩι ΜΟΝΩΝ

Δημοσιεύομεν ώδε έκ πατριαρχικών κωδίκων άλλοτε άντιγράψαντες 
ούπω έκδεδομένα δύο σιγίλλια περί δύο κατά τήν νήσον Άνδρον κειμένων 
εύαγών μονών, έπι τή.πεποιθήσει δτι εύχαρίστωγνώμη άναγνωσθήσονται 
ύπδ τών φίλων τής τών νεωτερων χρόνων ήμετερας έκκλησιαστικής ιστο
ρίας. Τών σιγιλλίων τούτων τδ πρώτον άνήκει τή άρχαία μονή τής Ζωο- 
δόχου Πηγής, τής έπικεκλημένης Άγιας, και ύπδ τδ όνομα τοϋτο γνωστής, 
φέρει δέ χρονολογίαν τοϋ άπριλίου τοΰ 1640 γενόμενον έπι Παρθενίου 
τοΰ άπδ Άδριανουπόλεως τοϋ τότε ιθύνοντος τά τοΰ οικουμενικού και 
πατριαρχικού τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνου,1 και άξιον ού σμικροϋ λό
γου έστ'ι διότι έκ τών έν τώ σιγιλλίφ τούτω άναγεγραμμένων πληροφο- 
ρούμεθα δτι δσιώτατός τις έν ΐερομονώχοις κϋρ Μακάριος, δ και καθηγού
μενος τής περί ής έσται ήμϊν ό λόγος μονής μετά τών συν αύτώ έξητή- 
σαντο παρά τοΰ αειμνήστου Τιμοθέου τοΰ άπδ Παλαιών Πατρών πατριαρ- 
χήσαντος (1614—1622) κα'ι λόγοις δεξιοΐς έπεισαν αύτδν δπως έκδφ είς 
όχύρώσιν τής σεβάσμιας αύτών μονής πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμ
ματα, ώστε γενέσθαι τούντεΰθεν και τήν μονήν ταύτην πατριαρχικήν και 
σταυροπηγιακήν κα'ι καταταχθήναι έν τή σειρ^ τής σταυροπηγιακής 
διατυπώσεως. Ή μονή αύτη έκ τών διασημοτέρων τής Άνδρου, άγνω
στον μέν πότε άκριβώς έκτίσθη, άλλα πιθανώτατα πρδ τοΰ ΙΕ', αίώνος, 
ώς παρατηρεί κα'ι δ κ. Α. Μηλιαράκης έν τή περί ’Άνόρον μονογραφία

1 Παρθένίοί ό Α', ό άπδ Άδριανουπόλεως, έπατριάρχησεν άπδ τοΰ 1639— 
1644 δ επικαλούμενος Γέρων, καί πρδς διάκρισιν τών ετέρων Παρθενίων συγ
χρόνων καί μεταγενεστέρων αύτοϋ.
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αύτοϋ, έξ ής ήρυσάμεθα. και τάς κάτοίθι περί τής τοποθεσίας τής μ.ονής 
ταύτης πληροφορίας,—έπειδή δέν ήξιώθην ινα έπισκέψωμαι τήν νήσον—ας 
παρατίθημι πρδς συμπλήρωσιν τών γεγραμμένων μοι.

Ή μονή κειμένη μεταξύ τής κώμης τοΰ Κάτω Γαυρείου κα'ι τοΰ χω
ρίου Μπατσΐ έν τώ δήμω Γαυρείου πρδς νότον τής ύψηλής θέσεως Κα- 
ψορράχης, τής και έν τώ σιγιλλίω μνημονευόμενης, είναι περίοπτος καί 
έκ τής θαλάσσης δμοία φρουρίφ, συνεπώς δ’ έ'χει εύρυτάτην τήν θέαν έπι 
τε τών καταφύτων μερών τοΰ Γαυρείου κα'ι έπι τής εκατέρωθεν τής νή
σου δρώμενης θαλάσσης. Ή μονή έν τή εκκλησία αύτής κέκτηται εικόνα 
τής Ζωοδόχου Πηγής χρονολογουμένην τώ 1325, άμα δέ καί βιβλιοθή
κην, περιέχουσαν ούκ ολίγα χειρόγραφα εκκλησιαστικά, άτινα άπαριθ- 
μοΰνται έν τή άνω είρημένη μονογραφία τοΰ κ. Μηλιαράκη, έν όΐς δέ και 
Εύαγγέλιον τοΰ 8ΧΞΔ (=6664 α κ. κ. ήτοι 1156 μ, X.)

Σημεεωτέον δέ δτι ή μονή αύτη εΐχε και μετόχια, άγνοώ άν νΰν σώ
ζονται, τής Παναγίας δήλα δή τών Κατακο'Άων, τής Παναγίας Φιστω- 
γΐας, τοΰ άγιου ’Αντωνίου τοΰ Φεροϋ και τών Κνπρινίων, ών μνεία γί- 
γνεται έν τω σιγιλλίω, ύποταγής δέ χάριν προσέφερε τή Μεγάλη ’Εκ
κλησία έτησίως είκοσι κα'ι δύο όκάδας έλαίου.

Τδ δέ δεύτερον σιγίλλιον, τδ κα'ι νεώτερον, χρονολογούμενον τώ 1806 
και γενόμενον έπι τής δευτέρας πατριαρχείας τοΰ άοιδίμου Γρηγορίου τοΰ 
Ε'. (1806 —1808) άνήκει τή μονή τής Άγιας Ειρήνης, ήτις ήρειπωμένη 
ούσα, ώς γράφει δ κ. Μηλιαράκης έν σελ. 99 τοΰ αύτοϋ πονήματος, κέ
κτηται κομψήν βυζαντιακήν έκκλησίαν. Κειμένη κατά τό χωρίον Άρ- 
κόντα, ώς αναφέρει μόνον τδ σιγίλλιον, έκτίσθη τω 1780 ύπδ τοΰ ΐερο- 
μονάχου Λεοντίου Πέτρου Σπυρίδου, μετά τδν θάνατον τοΰ δποίου τήν 
επιστασίαν άνέλαβεν δ τούτου άδελφδς Νικόδημος και είτα μετά τδ 
1795 δ άδελφδς τών κτιτόρων τούτων Γρηγόριος, δ καί μητροπολίτης 
Μεσημβρίας.

Περί τοΰ ιεράρχου τούτου προστίθημι τοϊς ήδη γνωστοΐς πρδς διασάφη- 
σιν κα'ι τάδε· δτι διεδέξατο τον Θεόκλητον, προαχθεντα είς τήν μητρό- 
πολιν Μεσημβρίας κατά δεκέμβριον τοΰ 1791 άπδ τής μεγάλης Πρωτο- 
συγκελλίας τοΰ Οικουμενικού θρόνου άντΐ τοΰ είς τήν μητρόπολιν Σερρών 
προβιβασθέντος καί μετατεθέντος Μεσημβρίας Κωνσταντίου, δτι σύν τώ 
Αθηνών Γρηγορίω ένδημεΐ έν Κοινσταντινουπόλει ώς συνοδικός έπι τής 
β'. πατριαρχείας Γρηγορίου τοΰ Ε\, διότι εύρίσκω αύτδν συνυπογράφόντα 
μεταξύ τών λοιπών συνοδικών κατά φεβρουάριον τοΰ 1806 έν τωδε τω 
σιγιλλίω κα'ι κατά Δεκέμβριον τοΰ 1807 έν σιγιλλιώδει γράμματι, «περί
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τον ελληνικού σχολείον τον κειμένου έν τή έπαρχίς, ’Αθηνών τον έπι- 

λεγομένου τον Πετράκη.*

1 Μέτιθι γραφόμενά μου έν τή ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, περί των έν 
τοΐς ναοΐς τοΰ Κουρούτσεσμε χειροτονιών, μεταθέσεων κ.τ.λ. τέΰχος 10 ήτοι 

σςλ. 454--162 του έτους τούτου.

Ό Μεσημβρίας ουτος πκρητήσατο, καί Αμέσως τδν Ιούλιον τοΰ 1814 
έκλέγεται διάδοχος αύτοΰ ό θεοφιλέστατος έπίσκοπος Μελιτηνής κΰρ 
Ιωσήφ, τών κανονικών ψήφων τής εκλογής αύτοΰ γενομένων έπι Πα- 
τριάρχου Κυρίλλου έν τφ κατά τδν Κουρούτσεσμε τοΰ Βοσπόρου (Κων
σταντινουπόλεως) ναώ τοΰ άγιου Ιωάννου τοΰ Προδρομου .

Ό Ιωσήφ ουτός έστιν δ έν τή τής ’’Ανδρου μονογραφή τοΰ κ. Α. Μη- 
λιαράκη άναφερόμενος, ένθα λέγεται δτι τή 7 Ιουνίου 1813 διωρισθη 
διδάσκαλος τής ελληνικής σχολής κα'ι έπιστάτης τής νέας οικοδομής τοΰ 
σχολείου, αλλά κρυφά καί δι’ άγνωστους λόγους μετ’ όλίγας ημέρας δια- 
περαΐωθείς εις Χίον έπανέκαμψεν είς Κωνσταντινούπολιν. Προστίθημι τοΐς 
ήδη περί τοΰ διδασκάλου τούτου και έπισκόπου λεχθεΐσιν ότι ήν πρότε- 
ρον 'ιερομόναχος κα'ι διδάσκαλος τής έν Μεγάλω Ρεύματι τοΰ Βοσπόρου 
(Άρναούτκιοϊ) σχολής, ότι δέ έπ'ι τής β'. πατριαρχείας τοΰ Αοιδίμου Γρη- 
γορίου τοΰ Ε'. ««ατά θερμάς δεήσεις και παρακλήσεις των έκεϊ κατοί
κων ευσεβών κα'ι ορθοδόξων χριστιανών προεχειρίσθη τδν αύγουστον τοΰ 
1806 έν τώ σημερινω πατριαρχικφ ναώ μητροπολίτης τής πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης άγιωτάτης μητροπόλεως Μελιτηνής έπι τω άποκατασταθή-^ 
ναι προεστώτα έν τή ΐερα εκκλησία των ΠαμμεγΙστων Ταξιαρχών τοΰ 
είρημένου έλληνικωτάτου και πολυπληθεστάτου βοσπορείου προαστειου.

Ταΰτα Αρκείτωσαν. Τά άνω μνημονευόμενα σιγίλλια έχουσιν ώδε.

’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ καθολικού πρωτοτύπου σιγιλλιώδους γράμματος.

f ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ έλέω Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
'Ρύμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Άναντίρρητον πάσι και τοΐς ίεροΐς κανόσι προσήκον τήν πατριαρχικήν 
μακαριότητα τοις προσερχομένοις τών Χριστιανών και έπικουρίαν τινά 
άπαιτουμένοις Ανατροπής ένεκα τών όπωςδήποτε και κατά καιρόν έπερ- 
χομένων πρδς αύτούς, διδόναι και χορηγεΐν πάση δυνάμει άντίληψιν αύτής 
και Απαλλαγήν τών έκείνων δεινών, πρδ πάντων δέ μάλιστα, τοΐς ίεροΐς 
καταγωγίοις και τοΐς εύαγέσιν οίκοις, έν οΐς οΐκοΰντες άνδρες, θεοφιλείς 
άκαταπαύστως τε και άεννάως, άνυμνοΰσι και δοξάζουσι τδν Θεόν ον γάρ 
λόγον έγνωμεν τδν Θεόν τά θελήματα ποιοΰντα τών φοβούμενων αύτών, 
κα'ι τάς δεήσεις άκούοντα και σώζοντα αύτούς, τή άκαταλήπτφ αύτοΰ 
προνοώ καί άπείρφ, τδν αύτόν, και τδν οικουμενικόν Πατριάρχην προς
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τούς έπ'ι σεμνω και έναρέτω βίφ, καί Ασκήσει καυχωμένους, φέροντα τήν 
εικόνα τοΰ Θεοΰ έπί τής γης καί πρδς τούτοις καί διά παλαιγενών γραμ
μάτων βεβαιωθείσαις ύποθέσεσιν, άτε καλώς καί νομίμως έχούσαις, παρ- 
εχειν τήν ασφάλειαν αύτών. καί συντήρησιν, τοΐς πατριαρχικούς σιγιλλιώ- 
δ^σι γραμμασι και μηδενα έάν καταπατεΐν αύτάς καί άλλως πως κυβερ
νάν καί διοικεΐν. Φαίνεται γοΰν κατά τήν νήσον Άνδρον εύρίσκεσθαι σε- 
βασμίαν μανήν είς όνομα τιμωμένην τής ζωοδόχου πηγής, τής καλούμενης 
Αγιας, κατα τήν τοποθεσίαν καψοράχην1 ήν ποτέ όσιώτατός τις έν ίερο- 

μονάχοις κΰρ Μακάριος, ό καί καθηγούμενος ταύτης καί άλλοι σύν αύτώ 
δμογνωμονες καί ομόδοξοι καί κατά πάντα τόν Θεόν φοβούμενοι καί τήν 
τοΰ κοινοοιακοΰ τυπου άκρίβειαν φυλάττοντες Αδιάσειστου καί βουλόμενοι 
μένιιν Ανεπηρέαστοι, ώσάν τών πολλών θορύβων έλεύθεροι όντες εύγνω- 
μονως πρδς αρετήν- έπεκτείνοντο καί μηδέν αύτοΐς έμπόδιον γένοιτο πρδς 
τήν του κοινοβίου κατάστασιν πρεσβείαν κοινήν έποιήσαντο τότε γόνυ κλί- 
ναντες τφ Αοιδίμφ πατριάρχη κυρώ Τιμοθέφ, καί άξιώσαντες εκείνον κατέ- 
πεισαν τοΐς δεξιοΐς αύτών λόγοις ώστε δούναι αύτοΐς γράμματα σιγιλλιώδη 
εις όχυρωσιν τής σεβάσμιας αύτών μονής καί πζτριαρχιακής ονομασίας 
άποκατάστασιν και πάσαν έλευθερίαν διαίτης καί διοικήσεως (δ καί έγέ- 
νετο) και έκτοτε μέχρι τοΰδε ούτωσ'ι διήγον έν αύτή τή μονή, έν πάση 
έλευθεριοε και άδουλωσία’ ήδη πάλιν οί αύτής όσιώτατοι πατέρες προελό- 
μενοι κρειττοτεραν την ελευθερίαν καί κυβερνησιν αύτής έχειν προσέδραμον 
τή ημών μετριοτητι κα'ι πολλή τή παρακλήσει καί τή Αξιώσει, έδεήθη- 
σαν τελείως άπολαβεΐν τής πατριαρχικής χάριτος δηλαδή τής σταυροπη
γιακής, καί γενέσθαι τούντεΰθεν σταυροπηγιακήν κα'ι μίαν τών λοιπών 
σταυροπηγιακών μονών καί καταταγήναι έν τή σειρά τής σταυροπηγια
κής διατυπωσεως. "Οθεν ή μετριότης ημών τήν αίτησιν αύτών Απα- 
δεξαμενη, ώς εύλόγως καί νομίμως έχουσαν κα'ι τή ικεσία αύτών καί 
εήσει καμφθεΐσα, σταυροπηγικήν αύτήν μονήν άποκατέστησε καί ώνό- 

μασε καί έν άγίφ παρακελεύεται πνεύματι συνοδική διασκέψει τών ίερω- 
τατων αρχιερέων μητροπολιτών, Αρχιεπισκόπων τε καί έπισκόπων, τών 
εν άγίφ Πνεύματι Αγαπητών αύτής Αδελφών κα'ι συλλειτουργών ϊνα άπδ 
του νΰν κα'ι είς τδν εξής άπαντα αιώνα, ή σεβάσμια αύτη μονή τής Ζωο- 
δοχου Πηγής, τής καλούμενης. Αγίας ειη σταυροπηγιακή πατριαρχική, 
ελεύθερα, μετά, πάντων τών μετοχίων αύτής, τής Παναγίας δηλαδή τών 
Κατακοίλων, τής Παναγίας Φιστωγίάς, τοΰ άγιου ’Αντωνίου τοΰ Φεροΰ, 
και τών Κυπρινίων, καί τών λοιπών τών ύπδ τήν διοίκησιν καί δεσπο
τείαν αύτής Αδούλωτος, .άκαταπάτητος καί όλως Ανεπηρέαστος, μηδενί 
μηδέν δφειλουσα διδόναι μηδ’ οβολόν, ούτε τφ κατά καιρούς άρχιεπι-

1 Τδ χειρόγραφον έχει τοποσία ν καί το καψο ράχην δι’ ένδς ρ.
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σκόπω "Ανδρου, μνημονευόμενου εν αύτη ώς ειθισται έκκλησιαστικώς τοΰ 
πατριαρχικού ονόματος καί ούδενδς άλλου (έν ταΐς σταυροπηγιακαΐς γάρ 
μοναϊς, τό πατριαρχικόν μνημονεύεται όνομα, και ού τοΰ κατά τόπον 
άρχιερέως), ύποταγης δέ χάριν οφείλει ή σταυροπηγιακή αύτη μονή της 
'Αγίας διδόναι τη καθ’ ήμάς τοΰ Χρίστου μεγάλη ’Εκκλησία έτησίως 
έλαιον όκώδας είκοσι δύο, τον δέ ηγούμενον αύτών έκλέγουσιν οΐ έν αύτφ 
άσκούμενοι δτε χρεία, κοινή ψήφω πάντων, συναινέσει καί της ήμών με- 
τριότητος, και ούτε ό νυν αρχιεπίσκοπος "Ανδρου, ούτε ό μετεπειτα ούτ’ 
άλλος τις τών τοΰ βήματος, έχοι άδειαν ή έξουσίαν τινά καταπατεΐν τήν 
σταυροπηγιακήν ταύτην και πατριαρχικήν μονήν και είσέρχεσθαι και 
ζητεΐν πολύ ή ολίγον τι παρ’ αύτής και άργεΐν και άφορίζειν τούς έν 
αύτή άσκουμένους πατέρας και ήγούμενον είσάγειν και έξάγειν και δλως 
άνακρίνειν αύτούς, μήτε περί πνευματικών, μήτ' άλλως πως έχουσών ύπο- 
θέσεων, σταυροπηγιακήν γάρ και έλευθέραν τούτων πάντων άποκατέστησεν 
ή μετριότης ήμών και άνενόχλητον, και άκαταζήτητον (ώς άνωτέρω ει- 
ρηται) διά τοΰ παρόντος σιγιλλιώδους γράμματος- εί δέ ποτέ δεήσειέ τίνος 
■ν / ~ ~ f vr \ , r \ \ ~έργου, παρα τε της ημών μετριοτητος εςει την αποφασιν και παρα του 
κατά καιρούς οικουμενικού πατριάρχου, τοΰ αρχιεπισκόπου "Ανδρου τοΰ 
τε νΰν και τών μ,ετέπειτα, τοΰ λοιπού μακράν άπέχοντος τής σταυροπη
γιακής ταύτης μονής, ώς μηδέν δίκαιον τό σύνολον κεκτημένου έν αύτή, 
έν βαρείς άργία τής άρχιερωσύνης αύτών, και παιδείας τής προσηκούσης- 
ός δ’ άν τών πάντων θελήση ενάντιος φανήναι τή ήμετέργ ταύτη άπο- 
φάσει τής σταυροπηγιακής έλευθερίας και διασεΐσαι τό παρόν σιγιλλιώ- 
δες σταυροπηγιακόν γράμμα, και δολίω τρόπω τοΐς έν τή σταυροπηγιακή 
μονή ταύτη έπιτιθέναι βουλόμενος, και τό έλεύθερον και άδέσποτον αύ
τής τε κάί τών μετοχίων αύτής είς ζυγόν δουλείας μεταβαλεΐν ή νοσφί- 
σασθαί'τι άχρι και οβολού τών εισοδημάτων ταύτης, ή τρόπω βιαίω 
όποιαςοΰν άρπάσας τών αφιερωμένων αύτή ιερών σκευών και αμφίων ή βι
βλίων, ή άλλων κτημάτων κινητών τε και άκινήτων, τούς έν αύτή μο
νάζοντας ύποβιβάσαι είς δουλικήν τάξιν, και ζημίαν τινά αύτοϊς προζενή- 
σαι, τών ιερωμένων ών και τών τού βήματος ό τοιοϋτος αργός μεινετω 
παρά άρχιερατικής και ιερατικής ένεργείας και τάξεως, καταφρονών δέ 
τής αργίας, ώς άφωρισμένος παρά Θεού και ασυγχώρητος ώς τή τελείς 
καθαιρέσει ύπόδικος- τών μοναχών δέ ή και λαϊκών, άφώρισμένος έστω 
παρά Θεού και κατηραμένος και άσυγχώρητος, και άλυτος μετά θάνατον 
και έζω τής τοΰ X. ’Εκκλησίας και τυμπανιαϊος καί τώ αίωνίω άναθέματι 
ύπόδικος- έπάν δέ χρεία- χειροτονίας γένηται, ό προσκαλούμενος άρχιερεύς 
παρά τών ενασκούμενων αύτώ έκτελείη αύτήν άναμφιβόλως, χωρίς τής 
τού ιερού σύνθρονού έγκαθιδρύσεώς. Είς διηνεκή γάρ τήν άσφάλειαν και
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ένδειξιν πάντων, έγκεχάρακτο 1 τδ παρόν τής ήμών μετριοτητος συνοδι
κόν πατριαρχικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, και έπεδόθη. τή σε
βασμέ ταύτη σταυροπηγιακή πατριαρχική και ελεύθερέ μονή τής Ζωο- 
δόχου Πηγής τής 'Αγίας τή κατά τήν νήσον "Ανδρον- έν έτει χιλιοστέ 
έξακοσιοστφ τεσσαρακοστέ μην'ι Άπριλίφ ίνδικτιώνος όγδοης.

Παρθένιος έ.ίέω Θεόν άργιεπΐσχοπος Κωνοταντινουπό.Ιεως, Νέας Ρώ
μης και οικουμενικός πατριάρχης'
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’Δ γγύρας (sic) Λαυρέντιος

3 ΧαΛκηδόνος Παχώμιος
ί Τορνόβου Μακάριος
1 πρώην ’Δθηνών Σωφρόνιός
1 Νικομήδειας Κύριλλος
ι Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ
1 Διδυμοτείχου Δανιήλ

Σ ογίας ’Ιγνάτιος
1 Μυτιλήνης Παρθένιος
1 Βιζύης Δαμασκηνός

Σμύρνης ’Ιάκωβος
Βάρνης Μελέτιος
Γάνου και Χώρας Παίσιος
Κερνίτζης ’Αρσένιος
Δρύστρας Ά ντώνιος
Νέων Πατρών Ίωάσαφ
ΝαυπΛιου και ’'Λργους Θεοφάνης
Μηδείας Μητροφάνης
Σάφωνος Βενιαμίν
πρώην Γάνου και Χώρας Ιάκωβος

ο
ο
ο

Ο Μέγας Λογοθέτης τής Μ. ’Εκκλησίας έχων και τήν γνώμην τού- 
πανιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας.

’Ίσον απαράλλακτον τοΰ ήδη εκδοθέντος σιγιλλιώδους γράμματος περί τοΰ έν τή 
■νήσω ’Άνδρω κατά τ'ο χωρίον Άρκόντα σταυροπηγιακού μοναστηριού τής 
‘Αγίας Ειρήνης.

Όφειλομενον καθίστηκε τή κοινή άγί<γ τού Χριστού μεγάλη Εκκλησία

1 Ούτως έχει ήμΐν τ'ο κείμενον.
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κα'ι τούς κατά καιρούς έμπεπιστευμένοις τούς πατριαρχικούς αύτής οια- 
κας χ.εΐ’ρα; άντιληπτικήν όρέγειν τούς έκασταχοΰ ίεροις μοναστηριοις, ου 
μήν δ’ άλλα και μεταβιβάζειν επ’ εύλογο ις αίτίαις, δσα βούλεται τών 
μοναστηρίων σταυροπηγιακά καθιστ^ν ύπδ τήν αύτής εξουσίαν έπιτε- 
τραμμένον έστί, και δεδομένον αυτή προνόμιον άρχαΐον διά κανονικών 
διατάξεων και' βασιλικών θεσπισμάτων, ώς τοΐς πάσι καθωμολογηται; 
έπειδάν δέ γένηται επ’ αύτφ τούτφ καί ένθερμος αιτησις παρά φιλόθεων 
άνδρών άναθεμένων κατά θειον ζήλον εκκλησίαν τινά, ή ιερόν καταγω- 
γιον, τότε δή τότε εύμενώς προσιεμένη άντιλαμβάνεται, και έπιδαψιλευε- 
εται τήν σταυροπηγιακήν χάριν, καί ελευθερίαν, διά πατριαρχικών αυ
τής κα'ι συνοδικών σιγιλλίων γραμ,μάτων, και κατασφαλιζεται, ως αν το 
αξίωμα αύτής τούτο ύπό νεαράς τής μνήμης διαμένη και έσαει ανεπι- 
χείρητα τή πλεονεξία διατηρήται. ’Επειδή τοίνυν έν τή επαρχία Άνδρου 
εις τόπον λεγόμενον ’Apxorza κεΐται ιερόν μοναστηριον τιμ.ωμ.ενον επ ονο- 
ματι τής άγιας Ειρήνης κτιτορικον δε του μακαρίτου ιερομόναχου Λεον- 
τίου Πέτρου Σπυρίδου, όπερ, ώς έπληροφορηθημεν συνοδικώς απο ζοισης 
φωνής τοΰ άδελφοΰ εκείνου τοΰ μακαρίτου, ΐερωτάτου μητροπολίτου Με
σημβρίας ύπερτίμου κα'ι έξάρχου Μαύρης θαλάσσης έν άγίω πνεύματι άγα- 
πητοΰ ημών αδελφού κα'ι συλλειτουργού κύρ Γρηγορίου άνηγέρθη έκ βά
θρων δΓ έξόδων, κα'ι δαπανημάτων τού ρηθέντος -μακαρίτου Λεοντίου ίε- 
ρομονάχου· άλλ’ έπειδή προ της άπαρτίσεως αύτού τον βίον εκείνος έξέ- 
λιπε καταλιπών ήμιτελές άνέλαβεν ή αύτοϋ ιερότης τον καλόν τού
τον άγώνα και μιμούμενος τον ένθιρμον ζήλον τού αδελφού αύτού, 
καταβαλών έξ ιδίων και δαπανήσας ούκ ολίγα κατεσκεύασεν αύτδ ιερόν 
μοναστηριον κα'ι περιποιησάμενος μεθ’όλων.....1 αύτού ηύτρέπισε κα'ι ούτως

1 δυσδιάγνωστος ή λέξιε’ϊσωζ τών ε ξ α ρ τ η μ α τ ω ν.

άπαρτίσας άνέθετο αύτώ άφιερώματα κα'ι κτήματα κινητά τε και ακί
νητα, προικοδοτήσας κατά το είκδς κα'ι κατασφαλισάμενος συνήγαγε κα'ι 
πατέρας έν αύτώ, άποκαταστήσας και ηγούμενον, φροντιζων και επιμε
λούμενος ώς κτιτορικού αύτού τής βελτιώσεως και εις τά πρόσοι αύξή- 
σεως, καί ταύτα έξ ιδίων φιλοτίμως δαπανήσας, και μετά σπουδής 
ποιήσας, ώς κτίτωρ αύτού γενόμενος κα'ι κύριος κα'ι έξουσι αστής οικεία 
αύτού βουλή κα'ι αύθαιρέτω γνώμη κα'ι προαιρέσει ώμολόγησε συνοδι
κώς, ότι άνατίθησιν κα'ι ύποτάττει αύτο τό κτιτορικον αύτοϋ μονα- 
στήριον ύπο τήν ύπέρμαχον προστασίαν και άντίληψιν ,του καθ, ήμας 
άγιωτάτου πατριαρχικού τε και οικουμενικού τούτου θρονου, και εξητή- 
σατο ένθέρμως 'ίνα έπιβραβευθή αύτώ κα'ι τοϊς κτήμασιν αύτού καί πράγ- 
μασιν και άφιερώμασι τό πατριαρχικόν τής ’Εκκλησίας προνομιον. Ώστε 
είναι τού λοιπού κα'ι λέγεσθαι κα'ι παρά πάντων γινώσκεσθαι. πατριαρχΓ 

κον κα'ι σταυροπηγιακόν μοναστηριον ύποκείμενον τή καθ’ ημάς τού Χρι
στού μεγάλη εκκλησιγ; ως και λοιπά κα'ι πληρώνειν κατ’ έτος λόγ<ρ ύπο- 
ταγής εις τδ κοινόν τής καθ’ ημάς τοΰ Χριστού Μ. ’Εκκλησίας άνά 5 
γροσια, διεξαγομενον δέ και διακυβερνώμενον τή άόκνω σπουδή και έπι- 
μελείρι τής αύτού ίερότητος, παρ’ δλον αύτού τόν βίον, μετά δέ τήν προς 
Κύριον αύτού έκδ,ημίαν παρά τής καθ’ ήμάς τού Χριστού Μεγάλης ’Εκ
κλησίας. Ταύτην γούν τήν ένθερμον αιτησιν αύτού, και θεοφιλή άφιέρω- 
σιν εγνωμεν γνώμη κοινή και συνοδική δέξασθαι εύμενώς και έπινεΰσαι 
φιλαδελφως προς τας παρακλήσεις αύτού και δή έπαινέσαντες κατά τδ 
είκος τόν θεάρεστου ζήλον τής αύτοϋ ίερότητος, καί εύχαΐς έκκλησιαστι- 
καις καταστεψάμενοι γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς ινα τό ρηθέν 
κτιτορικον τής αύτού ίερότητος μοναστηριον τδ τιμοίμενον επ’ όνόματι 
τής αγίας Είρηνης, και κείμενον έν τή νήσω Άνδρω κατά τόν τόπον τόν 
λεγόμενον Άρκόντα μεθ’ όλων τών κτημάτων, καί πραγμάτων καί άφιε- 
ρωμάτων αύτού κινητών καί άκινήτων ινα, τών τε ήδη δντων, καί τών 
είσέπειτα προσγενησομενων άν, ύπάρχη καί λέγηται καί παρά πάντα γινώ- 
σκηται πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν μοναστηριον, ώσπερ καί τά λοιπά, 
ελεύθερον άδούλωτον, άκαταπάτητον καί άκαταζήτητον παρά παντός 
προσώπου ιερωμένου και λαϊκού καί παρά αύτού τοΰ κατά τόπον άρχιε- 
ρέως, μηδενί μηδέν όφεϊλον διδόναι μέχρι καί οβολού’ αλλά μόνον είς τδ 
κοινόν τής καθ’ ήμάς τού Χριστού Μ. ’Εκκλησίας έτήσιον άνά πέντε γρό- 
σια λογω υποταγής μ.νημονευομ,ενου έν αύτώ τού κανονικού πατριαοχι- 
κού ονόματος, ώς νενόμισται, έν πάσαις ταϊς ίεραις τελεταΐς καί έκκλη- 
σιαστικαΐς ακολουθιαις, διεξαγομενον δέ καί διακυβερνώμενον παρά τοΰ 
ρηθέντος ΐερωτάτου μητροπολίτου Μεσημβρίας συναδελφοΰ ημών Αγαπη
τού κύρ Γρηγορίου ώς κτίτορος αύτού παρ’ δλον αύτού τδν βίον, διορι
ζόμενου καί άποκαθιστώντος έν αύτώ ηγούμενον, καμ έπιστάτην δν άν 
έγκρινη δόκιμόν και αξιον, ως πιστόν οίκονόμον, ,άπαιτούντος παρ’ αύτού 
έτησίως καθαρόν και ακριβή λογαριασμόν περί πάντων τών μοναστηρια
κών έσοδων καί έξόδων, μετά δέ τήν πρδς Κύριον αύτού τοΰ κτίτορος έκ- 
δημιαν προστατευομενον καί διοικουμενον παρά τής καθ’ ήμάς τοΰ Xpt- 
στού Μεγάλης Εκκλησίας ως υποκείμενον αύτή, καί παρ’ ούδενδς ετέρου 
δεσποζόμενον ή έξουσιαζόμενον, μηδέ δλως έχόντων τών κληρονόμων τής 
αύτού ίερότητος καί συγγενών προβαλεϊν τινα άπαίτησιν ένεκεν τού πα
τριαρχικού τούτου καί σταυροπηγιακού μοναστηριού, ή τών Αφιερωμά
των αυτου και κτημάτων καί πραγμάτων κινητών τε και άκινήτων λόγω 
κτιτορικού ή κληρονομικού δικαιώματος ή έπί μηδεμι^ αιτία αύτών καί 
προφασει έν μηδενι καιρω, δ δέ κατά καιρούς διοριζόμενος έν αύτώ ήγόύ- 
μενος καί οί σύν αύτώ μονάζοντες πατέρες μοναχοί τε καί ίδιώται όφεί- 
λουσι πειθαρχεΐν τε καί ύποτάσσεσθαι τή ’Εκκλησία καί γνωρίζειν αύτο 
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πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν μοναστήρων και φυλάττειν πάντα τά Εκ
κλησιαστικά προνόμια άπαρώτρεπτα και προθύμως διδόναι τό διορισθέν 
είρημένον ετήσιον, και βιοΰν εύσχημόνως, είρηνικώς τε και κατά πάντα 
άμεμπτως κα'ι Ανεπιλήπτως κατά τον τόπον τοΰ μοναδικού Επαγγέλμα
τος, και έπιμελεΐσθαι παντΐ σθένει της βελτιοίσεως και αύξήσεως αύτοϋ 
τοΰ ιερού πατριαρχικού ήμών και σταυροπηγιακού μοναστηριού, .και τών 
κτημάτων αύτοϋ, και έπειδάν γε’νωνται έν χρείγ χειροτονίας εχωσι προσ- 
καλεΐν τον κατά τόπους Αρχιερέα θεοφιλέστατον Αρχιεπίσκοπον ’’Ανδρου 
έπι τώ έκτελεΐν μετά πάσης της κανονικής παρατηρήσεως, ώσαύτως και 
έν στερήσει ηγουμένου γενόμενοι εχωσι αίρεϊσθαι και έκλέγειν έξ αύτών 
τον μάλλον άξιον και πιστόν οίκονόμον ώς δόκιμον, και αρετή διαλάμ- 
ποντα, και τή Αδείγ τής ’Εκκλησίας άποκαθισταν αύτόν και πειθαρχεΐν 
και ύποτάσσεσθαι αύτώ και συζήν ήσύχως και φιλαδέλφως και εύχεσθαι 
όφειλομένως ύπέρ τών κτιτόρων αύτοϋ τοΰ σταυροπηγιακού μοναστηριού. 
Ταΰτα Απεφάνθη καί κεκύρωται έκκλησιαστικώς, όσοι δέ τών χριστιανών 
εκ τε τοΰ αρχιερατικού και ιερατικού καταλόγου, ή τοΰ πολιτικού συστή
ματος καί τών κληρονόμων και συγγενών τών κτιτόρων- τολμήσωσί ποτέ 
φανήναι καθ’ οίονδήποτε τρόπον άνατροπεΐς τών Εκκλησιαστικώς ούτο> 
δεδογμένων και τά λοιπά Αφωρισμένος ύπάρχη έν τε τώ νΰν αίώνι και έν 
τφ μέλλοντι. Έν ,έτει σωτηρίφ ΑΩΣΤ’ κατά μήνα Φεβρουάριον έπινε- 

μήτεως ια’.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έλίω Θεόν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης-
ψ Καισαρείας Φιλόθεος, -|· Έφεσον Διονύσιος, ·}· Ήρακλείας Μελέτιος, 
Τ Κνζίκου Μακάριος, Νικομηθείας ’Αθανάσιος, ·{- Νικα’ιας Δανιήλ, 
-}- Κέρκων Γρηγόριος, -J- Θεσσαλονίκης Γεράσιμός, Τ Νεοκαισαρείας 
Μελέτιος, Ε Βάρνης Χρύσανθος, ·{■ Αθηνών Γρηγόριος, Τ Άγγύρας (sic) 
Ίωαννίκιος, -j- Μεσημβρίας Γρηγόριος, ψ Πόσνας. Καλλίνικος, -{■ Έλασ~ 
σωνος Ίωαννίκιος, ψ Φερσάλων Παρθένιος.1

1 Τδ σιγίλλιον τούτο έγένετο άρχιερατεύοντος έν Άνδρω (τιμηθείσης εις αρχι
επισκοπήν έπί Κυρίλλου τοΰ Δουκάρεως) τοΰ Παγκρατίου. Ούτος επί τής 

πατριαρχείας τοΰ από Μαρωνείας Νεοφύτου οσιότατος ων έν ίερομονάχοςι 
εχειροτονήβη έν τώ ναώ τοΰ έν Κουρούτσεσμε τοΰ Βοσπόρου αγίου ’ ωάννου 
τοΰ Προδρόμου κατ’ Αύ'γουστον τοΰ 1799 έπινεμήσεως β’. διαδεξάμενος τ'ον εις 
τάς αιωνίους μονάς μεταστάντα Δ ι ο ν ύ σ ι ο ν άπδ τοΰ ίανουαρίου τωΰ ΑΨΟΕ' ποι- 
μάναντα τδ εν Άνδρω λογικδν αύτοϋ ποίμνιον.

Ό Παγκράτιος αποθνήσκει τή 30 αύγούστου τοΰ 1810 καί διαδέχεται αύτ'ον 
κατά σεπτέμβριον έκλεγείς δ μέγας αρχιδιάκονος τοΰ οίκουμενικοΰ θρόνου κυρ 

Διονύσιος.
-------------- .—-—

’Έγραφον έν Άθήναις.
Β. Α. Μυςτακιδης

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΡΟΒΕΛΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ*
ΦΡΟΒΕΛΙΑΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Λιπλωτη καί κοπτή εργασία.

Δυνάμεθα νά δώσωμεν είς τούς παΐδας και δλως ετοίμους έπιφανείας, 
άντιστοιχούσας προς τάς πλινθίδας, οϊον τότετράπλευρον φύλλον χάρτου, 
παντός μεγέθους και χρώματος, και νά όδηγήσωμεν αύτούς νά μεταχειρι- 
σθώσιν αύτάς πολλαχώς κατά τάς απαιτήσεις τής διπλωτής ή τής κοπτής 
Εργασίας. Μέχρι τοΰδε αΐ μητέρες καί οΐ Αγαπώντες τά παιδία έν γένει προ- 
σεπάθουν νά χαροποιώσιν αύτά, κατασκευάζοντας αύτοϊς έζ άπλοΰ ή ποι
κίλου χάρτου πλοιάρια, πετεινούς και άλλα παρόμοια, άτινα τά παιδία, 
ώς έπι το πλεΐστον, μετ’ όλιγίστης ώρας τέρψιν κατέστρεφον. Ποσαχώς 
όμως δυνάμεθα ν’ αύξήσωμεν τήν τέρψιν ταύτην τοΰ παιδος κα'ι τήν πρός 
διατήρησιν τοΰ παιγνίου του τούτου Επιθυμίαν του, όταν όδηγήσωμεν αύτό 
τό ίδιον νά κατασκευώζη ταΰτα, ν’ άποτελή δ® μάλιστα δι’ αύτών σειράς 
όλας καλλιτεχνικών κα'ι βιωτικών σχημάτων. Διότι πράγματι Εκείνο διά 
το όποιον κοπιάζομεν και περ'ι τοΰ όποιου μεριμνώμεν, Εκείνο και πλειό- 
τερον Εκτιμώμεν και Αγαπώμεν. Ουτω και ή αύτοθυμία τοΰ παιδος και ή 
δεξιότης τού ταχύτ$ρον αναπτύσσονται, άποκτ^ δέ και τήν σπουδαιοτάτην 
έξιν τοΰ νά ένδιαφέρηται είς τά παίγνιά του, μέ τον σκοπόν τοΰ ν’ άπο- 
μιμήται κα'ι νά τελειοποιή αύτώ. Έν ώ δέ τά ύφαντά βασίζονται Επί τών 
Αριθμητικών Αναλογιών, χρησιμεύοντα ούτω, κυρίως, είς τάς άριθμητικάς 
Ασκήσεις, ή διπλωτή και ή κοπτή Εργασία βασίζονται έπι τών γεωμε
τρικών σχημάτων και χρησιμεύουσιν είς τάς γεωμετρικάς Ασκήσεις. Επειδή 
δέ τά σχήματα ταΰτα προετοιμάζει ό ίδιος παΐς, διπλώνων ή κοπτων αύτά 
Εκ τοΰ χάρτου του, εζαρτάται δέ έκ τής Ακρίβειας κα'ι έντελείας αύτών 
ή Επιτυχία τών δι’ αύτών Αποτελουμένων παραγιυγών ■ του, έπεται, ότι αΐ 
έργασίαι αυται είναι, δυσκολώτεραι έτι, άλλά κα'ι ώφελιμώτεραι τών προη- 
γηθεισών, έκτελούμεναι έπιτυχώς ύπό μεγαλειτέρων άκόμη παιδίων.

Ούτω διά τήν διπλωτήν Εργασίαν λαμβάνομεν ολόκληρον φύλλον κοινοΰ 
λευκού ή κεχρωματιαμένου χάρτου, όπερ κατά μήκος διπλώνομεν, Ακρι
βώς έν τώ μέσω. Είτα διπλώνομεν τάς τέσσαρας γωνίας πρός το κεντρον, 
είς τρόπον ώστε νά σχηματισθώσι τέσσαρα τετράγωνα και έν τφ μέσω τε- 
τρώπλευρον καθ’ όλον τό πλάτος τοΰ χάρτου. Ούτως έκ μέν τοΰ λευκού 
χάρτου άποτελοΰμεν 4 τετράγωνα και 2 τετράπλευρα, εάν χωρίσωμεν τό

’ϊδέ σελ. 227. 
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έν τώ μέσω έναποληφθέν είς δύο. Έκ τοΰ κεχρωματισμένου όμως μεγα- 
λειτέρου φύλλου άποκτώμεν, διά τής έκ νέου διαιρέσεως τών τετραγώνων, 
1 6 το ολον τετράγωνα κα'ι τρία ή τέσσαρα τετράπλευρα. Πλήν τών τε
τραγώνων όμως και τών τετραπλεύρων δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν τήν δι
πλωτήν εργασίαν και έπι τριγώνων παντός είδους, έπ'ι πολυγώνων και κυ
κλικών τεμαχίων χάρτου. Τούτοιν τά μέν ορθογώνια τρίγωνα έτοιμάζομεν 
διπλώνοντες τό τετράγωνον φύλλον διαγωνίιος έν τω μέσφ είς δύο. Τό δέ 
οξυγώνιον τρίγωνον σχηματίζομεν έάν διπλώσωμεν καθέτως τό τετράγω
νον, θέσωμεν δέ ώς βάσιν τοΰ τριγώνου τήν κάτω πλευράν τοΰ τετραγώνου, 
ε’ιτα λάβωμεν τό μήκος τής βάσεως ταύτης και χαράξωμεν ισομεγέθεις 
αυτή γραμμάς, άπό τών άκρων τής βάσεως προς τήν κορυφήν τής έκ τής 
καθέτου διπλώσεως σχηματισθείσης γραμμής, και τέλος άποκόψωμέν αύτάς.

Έάν δέ λάβωμεν τό ορθογώνιον τρίγωνον και διπλώσωμεν έν τών σκε
λών αΰτοΰ κατά τό τέταρτον τοΰ όλου αύτοϋ μήκους, διευθύνωμεν δέ τήν 
πτυχήν ευθέως άπό τής ουτω σχιματισθείσης γωνίας προς τό άνωθεν άκρον 
τής βάσεως τοΰ ορθογωνίου τριγοίνου, ώστε ν’ άποτελέση τοϋτο τήν κο
ρυφήν τοΰ νέου τριγώνου, σχηματίζομεν τρίγωνον ανισοσκελές Αμβλυγώ
νιον. Τέλος διά τής έν τώ μέσω διαγώνιου διπλώσεως τοΰ τετραπλεύρου, 
σχηματίζομεν τρίγωνα σκαλινά. ’Αλλά και διά τραπεζοειδών και ρομ.- 
βοειδ ών σχημάτων δύναται νά έκτελεσθή ή διπλωτή εργασία. ’Αξιοθαύ
μαστος όντως κα'ι απίστευτος είναι ή πληθύς κα'ι ή ποικιλίά τών. καλλι
τεχνικών και βιωτικών σχημάτων, άτινα προκύπτουσιν έκ τής διπλώ- 
σεως και άναδιπλώσεως τών μικρών τούτων τεμαχίων χάρτου ! Έκ τών 
άνωτερω μαθηματικών σχημάτων Απαρτίζονται βάσεις, δυνάμεναι νά χρη- 
σιμευσωσιν ώς θεμελιώδη σχήματα έξ ών δυνάμεθα ν’ άπαρτίσωμεν σειράς 
όλας νέων πάλιν συνδυασμών. Πεντήκοντα τοιαύτας σειράς δυνάμεθα 
ν’ Αποτελέσωμεν διά τών διαφόρων βάσεων τών ανωτέρω σχημάτων, ών 
έκάστη πεντήκοντα πάλιν περίπου δύναται ν’ άπαρτίση άλλα σχήματα.

Ή παρούσα πραγματεία <5έν είναι οδηγός, ώστε νά παρακολουθήσωμεν 
λεπτομερώς τάς t ποικιλίας ταύτας τής διπλώσεως και άναδιπλώσεως τών 
σχημάτων τούτων. Χάριν καταλήψεως όμως τής πορείας τής όλης διπλω- 
τής εργασίας, άναφέρομεν ενταύθα τά ούσιωδέστατα αύτής. 'Όθεν άπαριθ- 
μοΰμεν μονον τάς βάσεις, περιγράφοντες τά κυριώτερα Ικάστης. Πρώτον 
έκκοπτονται τά διάφορα μαθηματικά σχήματα, χάριν προασκήσεως τής 
δι’ αύτών έογασίας, διπλώνονται δέ ταϋτα άνωθεν, κάτωθεν, δεξιό- 
θεν, Αριστερόθεν, καθέτως, δριζοντίως, πλαγιογράμμως κα'ι κυκλικώς. 
Εϊτα εις δευτεραν σειράν λαμβάνεται τετράγωνον φύλλον χάρτου, διά 
τής διπλωσεως τών πλευρών τοΰ οποίου σχηματίζονται πάλιν ποικιλώ- 
τατα σχήματα και ιδίως βιωτικά. Κατά τήν τρίτην σειράν λαμβάνομεν 
ώς βασιν το τετράγωνον πάλιν φύλλον, διπλώνομεν όμως αυτό άλλεπαλ-
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λήλως και διαγωνίως έκ τών αντιθέτων άκρων, δι’ ού εντελέστατα Αναπα- 
ρίσταται όλη ή σειρά τών μαθηματικών, καλλιτεχνικών και βιωτικών σχη
μάτων. Ταϋτα δέ επαναλαμβάνονται μετ’ άπεριγράπτου ποικιλίας καθ’ 
όλας τάς έπομένας σειράς, ών ή τετάρτη έχει ώς βάσιν τό τετράγωνον 
διπλωμένον έκ τών τεσσάρων γωνιών και Αναδιπλωμένον είς διπλοΰν τε
τράγωνον, ου τά διπλά άκρα εύρίσκονται κάτωθεν, τελείται δέ ή έργασία 
διάτώνέν τω κέντρω τής άνω αύτοϋ έπιφανείαςευρισκομένων απλών άκρων. 
Ταϋτα λοιπόν διπλώνονται προς τά έξω, προς τά έσω, προς τά άνω, προς 
τά κάτω, δεξιά, αριστερά. Τά αύτά αμφοτέρωθεν, πολλαχώς, εύθυγράμ- 
μως, διαγωνίως και τέλος πάλιν καμπυλογράμμως κα'ι κυκλικώς, άπαρ- 
τίζοντα, πεντήκοντα περίπου καλλιτεχνικά και αντίστοιχα σχεδόν βιω- 
τικά σχήματα. Τά αύτά έπαναλαμβάνοντα διά τής πέμπτης βάσεως, ήτις 
γίνεται, ώς ή προηγούμενη, άλλ’ αντίστροφος αύτη,. έπειδή ή εργασία γί
νεται έπ'ι τών όπισθεν διπλών άκρων. Έν τή έκτη βάσει τά διπλά άκρα 
τοϋ τετραγώνου άναδιπλοΰνται έπ'ι τής αύτής μέ τά άπλά άκρα έπιφα- 
νείας, όθεν και πολλαπλή γίνεται ή έργασία, διά τε τών έσωτερικώς κει
μένων απλών καί τών περί ταϋτα διπλών άκρων. Ή έβδομη βάσις είναι 
αντίθετος τής προηγουμένης, καθ’ όσον, διά τής διπλώσεως τών γωνιών, 
έχει τά διπλά άκρα έσωθεν κα'ι έπ’ αύτών τά άπλά, δι’ ού αποκτάται 
ολόκληρος ή γωνία τοΰ χάρτου και καθίσταται πλουσιωτέρα ή Αναδίπλω- 
σις αύτοϋ- ένεκα δέ τούτου ή βάσις αύτη μέ τάς διαφόρους τροποποιήσεις 
τών χρωμάτων τοΰ χάρτου και τής εύθυγράμμου, τής διαγώνιου ή τής 
στροβιλικής διπλώσεως τών άκρων αύτής, παράγει επτά όλα είδη βάσεων 
καί σειρών, έκ 50 σχημάτων έκάστη. Ή δεκάτη τετάρτη βάσις είναι ή 
αύτή μέ τήν τετάρτην, άλλ’ Αναδιπλωμένη τρίς, δι’ ού σμικρύνεται τό 
τετράγωνον πολλαπλασιάζεται δέ καί τό ύλικόν τής έργασίας, καθ’ ό έρ- 
γαζόμεθα άφ’ ενός τά διπλά άκρα, άφ’ ετέρου δέ έπ'ι τής αύτής έπιφα- 
νείας τά άπλά καί τριπλά άκρα. Ώς ιεΖ, ις·’ και ιζΖ βάσις θεωρείται ή 
τετράκις άναδιπλωθεϊσα, δι’ ής στερεότερα γίνονται τά σχήματα, έάν το 
προς αύτήν έκκοπέν τετράγωνον ληφθή μεγαλείτερον τών προηγουμένων, 
διότι, έάν είναι τοΰ αύτοϋ μεγέθους, γίνεται ογκώδες διά τής τετραπλής 
άναδιπλώσεως, και δέν δύνανται νά έκτελεσθώσι πολλά σχήματα δι’ αύ
τής. Ή ιη', ιθΖ καί κ’ βάσις ^γίνεται έκ τής ιεΖ, έάν τά τριπλά άκρα δια- 
τηρήσωμεν"Ακίνητα έστραμμένα πρός τά έξω, όπερ είς τήν άντίθετον επι
φάνειαν δίδει όψιν διπλοΰ σχήματος τετραγώνου, τεθειμένου έπί ρόμβου 
Ή δέ έργασία κατά τάς βάσεις ταύτας γίνεται έξ άμφοτέρων τών όψεων, 
ποικιλωμένου και τοΰ χάρτου. Δύο σειράς λεύκάς καί ποικιλυχροους πα
ρέχει καί ή καΖ λευκή καί ή κβΖ ποικίλη καί έπιμήκης βάσις τών διπλών 
ρόμβων, ήτις Αποκτάται διά τής διαγώνιου πάλιν διπλώσεως καί άναδι- 
πλώσεως τών αντιθέτων Ακρων. Είτα δέ έκ τής δ’ καί έκ τής εΖ βάσεως
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και της άλλαγής τοΰ χρωματισμού σχηματίζομεν την κγ', κδ' καί κε' 
βάσιν, διά προσθήκης τής κάμψεως τών εξωτερικών γωνιών, δι’ ου αί βάσεις 
αυται καθίστανται κυκλικαί, όπερ έτι μάλλον κατορθοΰται διά τής κς' και 
κζ' βάσεως, ητις σχηματίζεται, έάν έκ τής ζ' βάσεως δέν διπλώσωμεν τάς 
πλευράς μέχρι τοΰ κέντρου, άλλ ολίγον μονον κατά το άκρον καί έσω- 
τερικώς.

Είτα έπεται σειρά βάσεων έκ τών διαφόρων τριγώνων άποτελουμένη, 
μεθ ο άλλαι έκ τών πολυγώνων και άλλαι έκ τών κυκλικών φύλλων 
χάρτου άπαρτιζόμεναι. Σχηματίζομεν δέ πολύγωνον μέν, έάν τό ορθογώ
νιον τρίγωνον άναδιπλώσωμεν είς δυο, είτα δέ τοΰτο ούχ'ι είς τρίτον τρί
γωνον ορθογώνιον, άλλ’ είς έξαπλοΰν οξυγώνιον, διά τής τριπλής έπιθέ- 
σεως τών άκρων αύτοΰ, δεξιά άνωθεν καί άριστερά κάτωθεν. ’Εάν έκ τοΰ 
ούτω σχήματισθέντος οξυγωνίου τριγοίνου άποκόψωμεν τά προεξέχοντα 
άκρα διά τομής εύθυγράμμου, το άποδιπλούμενον φύλλον θέλει παρουσιάση 
σχήμα πολυγώνου έξαγωνίου. Έάν δέ άποκόψωμεν ταΰτα διά τομής καμ- 
πυλογράμμου, έχούσης τήν κύρτωσιν προς τά κάτω, τότε το σχήμα πα
ρουσιάζει έντιλή κύκλον, δν και πάλιν διπλώνομεν, καί άναδιπλώνομεν, 
σχηματίζοντες τά αύτά ποικιλώτατα σχήματα.

Κασά τήν ήδη άναφερθεϊαν άλληλουχίαν τών βάσεων καί τών σχημά
των αί μεγαλείτεραι μαθήτριαι άπαρτίζουσι συλλογήν, ήτοι τελείαν πά
λιν σειράν ύλης τής διπλωτής εργασίας, προσκολλώσαι έκάστην βάσιν 
μετά τής σειράς τών δι’ αύτής παραγομένων σχημάτων διά κόμιος έπί 
φύλλων χαρτονιού, συνδεδεμένων κατόπιν εις πλήρες βιβλίον. Τά παιδία 
όμως βαθμηδόν μόνον άπο ήλικίας 4 έτών καί άνω οδηγούνται νά διπλοό- 
νωσι τάς εύκολωτε'ρας βάσεις τό πρώτον καί τά εύκολώτερα σχήματα, 
έλκυόμενα διά τής τέρψεως τής έργασίας ταύτης καί τών διά αύτών έκτε- 
λουμένων ωραίων έργων νά προβαίνωσιν έν τώ χρόνω καί πρός τά δυσκο
λότερα. Τά δέ τετράγωνα, τρίγωνα κ. τ. λ., άτινα το πρώτον παρέχομεν 
είς τά μικρά πρός δίπλωσιν πρέπει νά ώσι μεγάλα. Έν τώ χρόνφ δέ, 
άπο έτους είς έτος μόνον, σμικρύνωνται, άναλόγως τής άσκήσεως τών ορ
γάνων καί τής προόδου τής έπιδεξιότητος τοΰ παιδός. Διότι ή έκτέλεσις 
τινών μάλιστα έκ τών κυκλικών διπλωτών σχημάτων άπαιτεϊ μεγίστην 
άκρίβειαν καί δεξιότητα, ιδίως, χειρισμοΰ,

Τά μικρά φυλάττουσι τά μικρά των έργα, διασκεδάζοντα διά τών βιω- 
τικών σχημάτων ή χαρίζοντα είς τούς οικείους των τά καλλιτεχνικά των 
σχήματα, χωρίς όμως νά προσκολλώσιν αύτά έπί άλλης έπιφανείας· άπο 
τοΰ πρώτου όμως τμήματος, δηλ. είς ήλικίαν 7 έτών, δύνανται νά οδη- 
γηθώσι καί είς τήν προσκόλλησιν αύτών, δι’ ής διαρκέστερα καθίστανται 
ταΰτα- συναρμοζόμενα δέ άνά δύο, τέσσαρα καί πλειότερα, άποτελοΰσιν 
ωραίους συνδυασμούς, άστέρας, εικόνας καί περιθώρια. Έάν δέ είς μεγα- 
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λειτέράν ήλικίαν έχωσιν ικανήν δεξιότητα τα παιδια, ώστε να κατασκευα- 
σωσι τά αύτά σχήματα εκ διάφορων υλών, η και εξ υφασμάτων, ευρι- 
σκουσι δι’ αύτών θησαυρούς κοσμημάτων καί ποικίλσεων.’

Κατά τήν κοπτήν εργασίαν, έκ χάρτου λευκοΰ ή ποικίλου, μαθημα
τικά πάλιν κατασκευάζομεν σχήματα, τετράγωνα, ρόμβους, τρίγωνα, πο
λύγωνα καί κύκλους- ταΰτα καλοΰμεν βάσεις πάλιν καί διπλώνομεν τε- 
τραπλώς ή όκταπλώς, άλλ’ άντί ν’ άναδιπλώνωμεν αύτά, χαράσσομεν έπί 
τής όπισθεν τετραπλής ή οκταπλής όψεως, νέους συνδυασμούς σχημά
των, ούς διά ψαλίδος άποκόπτομεν. Τό δέ ούτως άποκοπέν σχήμα ένεκα 
τής πολλαπλής διπλώσεως τετραπλασιάζεται ή όκταπλασιάζεται έφ’ ολο
κλήρου τοΰ φύλλου, καί παράγει ουτω θαυμασιας και πλουσιωτατας συν
θέσεις. Τό πρός έκκοπήν έτοιμαζόμενον φύλλον χάρτου, τετράγωνον, τε- 
τράπλευρον ή' ρόμβος, άφ’ ου διπλωθή τετραπλώς ή όκταπλώς, κρατεί
ται διά τής άριστεράς χειρός, έκ τής άνοικτής άκρας τοΰ τετραγώνου ή 
τοΰ τριγώνου, όπερ πρέπει νά έχη πάντοτε τήν βάσιν πρός τά κάτω, διά 
δέ τής δεξιάς κόπτεται τό έπί τής άνω έπιφανείας τοΰ χάρτου σχεδιασθέν 
σχήμα. Τά σχήματα δε ταΰτα άκολουθουσι την εξής σειράν, οοτις επα
ναλαμβάνεται δι’ όλων τών βάσεων. Πρώτον άποκόπτεται γραμμή κά
θετος πρός τά δεξιά, δεύτερον κάθετος πρός τ’ άριστερά, είτα δύο κάθετοι 
άμφοτέροθεν" είτα δύο ή καί βαθμηδόν πλειότεραι κάθετοι, δεξιά, άρι
στερά, καί άμφοτέροθεν. Είτα μία οριζόντιος γραμμή άνωθεν, οριζόντιος ' 
κάτωθεν, δύο οριζόντιοι άνωθεν καί κάτωθεν, δύο ή πλειότεραι οριζόντιοι 
άνωθεν, κάτωθεν, άνωθεν καί κάτωθεν. Είτα ένωσις τής καθέτου καί τής 
οριζοντίου πρός τά δεξιά, πρός τ’ άριστερά καί άμφοτέροθεν είτα τετρά
γωνον έν τω μεσιρ.

Μετά τοΰτο έπαναλαμβάνονται τά αύτά ώς πρός τήν πλαγίαν γραμ
μήν και τον ρόμβον επίσης δέ τά αύτά καί ώς πρός τήν καμπύλην γραμ
μήν, τήν έλλειψιν καί τον κύκλον,.καί τέλος γίνονται έλεύθερα σχέδια, 
καθ’ ό συνδιάζονται όλα τ’ άνωτέρω. Διά τής έκκοπής τών σχημάτων 
τούτων άποτελοΰνται διάφορα τμήματα αύτών, όλιγώτερα ή πλειότερα, 
άναλόγως τής ποικιλίας τοΰ σχεδίου, άτινα άπαντα διά κόμμιος προσκολ- 
λώνται έπί σκληροτέρου χάρτου, ή χαρτονιού διαφόρων πάλιν χρωμάτων. 
Κατά δέ τήν προσκόλλησιν, ή κατάταξις τών έκκοπέντων τεμαχίων είναι 
έλευθέρα, έξαρτωμένη έκ τής φαντασίας καί τής καλαισθησίας τοΰ εργα
ζομένου. Ή έργασία αύτη καθίσταται δυσκολωτέρα καί επομένως καί τής 
διπλωτής ώφελιμωτέρα- έπειδή πλήν τής άσκήσεως τής καλαισθησίας 
καί τής διά τήν έκκοπήν άπαιτουμένης δεξιοτητος τής τε χειρός και του 
όφθαλμοΰ, άπαιτεϊ υεγίστην άκρίβειαν καί καθαριότητα κατά την προσ
κόλλησή, καθ’ ήν ή έλαχίστη άπόκλισις άπο τής εύθείας είναι έπαισθητή, 
καταστρέφουσ» τήν άρμονίαν τοΰ σχήματος. Η δέ άπροσεκτος χρήσις

Τ6ρ*;  β*  4 3, β»— Άκρίλιος, Μάιος, ’Ιούνιος 1885 2S 
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τοΰ κόμμεως καθιστά άηδές τδ έργον διδ είναι άσφαλέστερον νά τίθεται 
πρότερον τδ κόμμι έπ’ι τοΰ φύλλου, νά στεγνώνη τοΰτο, και βραδύτερον 
μόνον νά έκκόπτηται’ νά βρέχηται δέ μόνον ολίγον διά σπόγγου και ύ- 
δατος, όταν πρόκηται νά προσκολληθή. ’Αλλά κα'ι τήν οικονομίαν άνα- 
πτύσσει ή εργασία αύτη και την προσοχήν περί την τήρησιν των ύλικών’ 
διότι πρέπει νά καταβάλληται μεγίστη φροντίς όπως ούδέ τδ ελάχι
στου τών μικρών τμημάτοιν τοΰ σχεδίου χαθή, καθ’ όσον η απώλεια αυ
τών καθιστ^ άδύνατον τήν σύνθεσιν τοΰ όλου σχήματος, όπερ τότε είναι 
δλως άχρηστον. Κατά τήν ούτω περιγραφεΐσαν άκολουθίαν καταρτίζονται 
αί συλλογαι τής κοπτής εργασίας. Τά μικρά όμως (ούχ’ι κάτω τών 4 ή 
4 1/2 έτών) πολύ βραδύτερον τούτου έν τή έργασία τα.ύτη προβαίνουσιν.

Μέχρι τοΰδε ξυλίνας και χονδράς χαλύβδινους βελόνας μόνον, μολύβδια. 
καί κονδύλια, έθέσαμεν είς τάς χεΐρας τών μικρών, ώς έργαλεΐα διά τάς 
εργασίας των. Νΰν δέ διά τήν κοπτήν εργασίαν δίδομεν αύτοΐς τδ πρώτον 
κοπτηρδν έργαλεΐον,δηλ. ψαλίδιον,όπερ εντούτοις προμηθέυόμεθαάμβλύ,δηλ. 
στρογγυλευμένον κατά τήν κορυφήν, άντί αιχμηρού· ούτως έλαττοΰται δ 
κίνδυνος τοΰ νά κεντηθώσιν δι’αύτοΰ τά ίδια ή νά βλάπτωσιτά παρακαθή- 
μενα παιδία. Πάντοτε δμως ή έργασία αύτη άπαιτεΐτήν μεγίστην προσοχήν 
και φροντίδα, ώστε νά μή έπέλθη έξ αύτής βλάβη τις είς τά παιδία. Πλήν 
δέ τούτου πρέπει νά δδηγηθώσι τά μικρά, πώς νά μεταχειρισθώσι τδ νέον 
τοΰτο έργαλεΐον των, δπερ δυσκόλως μόνον κατορθοΰται, και ιδίως είς παι
δία μή έχοντα προασκήσει τάς χεΐρας καί ίδιαιτέροις τούς δακτύλους των 
καθ’ δσον ούδ’ ή μυωνική των δύναμις έπαρκεΐ τδ πρώτον διά τήν ύπδ 
τοΰ ψαλιδιού άπαιτουμένην θλίψιν καί πίεσιν. Εννοείται λοιπόν, .δτι αί 
πρώται άσκήσεις πρδς κίνησιν και χρήσιν έν γένει τοΰ ψαλιδιού πρέπει 
νά γίνωνται έπί κοινοΰ λεπτοΰ χάρτου, άπλοΰ. Πρδς τοΰτο λαμβάνομεν 
τέταρτον φύλλου χάρτου, δπερ διπλώνομεν κατά τδ μήκος αύτοΰ εις τδ 
μέσον καί άποκόπτομεν έκ νέου δέ διπλώνομεν τά δύο άποκτηθέντα τε
τράπλευρα κατά μήκος είς τδ μέσον καί άποκόπτομεν. Ούτω σχηματίζο
μεν τέσσαρας έπιμήκεις ταινίας, πλάτους δύο δακτύλων περίπου. Τάς ται
νίας ταύτας δδηγοΰμεν τά παιδία νά διπλώσωσι κατά πλάτος έν τώ 
μέσω καί ν’ άπσδιπλώσωσι πάλιν’ έπί δέ τής, ούτω, διά τής πτυχής 
σχηματισθείσης γραμμής, έκτελεΐται ή πρώτη διά τής ψαλίδος κοπτή 
έργασία. Έξακολουθοΰμεν δέ τάς έπί τοΰ άπλοΰ χάρτου κοπτάς άσκήσεις, 
μεταβάλλοντες τάς διευθύνσεις μόνον τών γραμμών καί τδν άριθμδν τού
των, μέχρις ου εύρεθή δ παΐς αρκετά ήσκημένος, ύπως δυνηθή ν' άποκόψη 
διπλοΰν φύλλον χάρτου. Τάς άσκήσεις ταύτας δδηγοΰμεν τδν παΐδα νά 
έπαναλαμβάνη καί διά τής άριστεράς χειρός, ώς πράττομεν καί καθ’ δ- 
λας τάς φροβελιανάς άσκήσεις καί εργασίας- Τδ βρέφος, καί τδ νήπιου ά» 
κόμ’η, έχουσιν άμφητέρας τάςχεΐρας εξίσου αδέξιους,:βαθμηδόνδέ μόνον διά 
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τής άτελείας τής αγωγής καί τής παραδόξου κατά τής άριστεράς χειρός 
προκαταλήψεως, ένισχύεται ή δεξιά ύπέρ τήν άριστεράν. Τδ σφάλμα τοΰτο 
πρέπει νά σπεύσωμεν νά θεραπεύσωμεν, διότι έκ τής καταλλήλου άσκή
σεως άμφοτέρων τών χειρών, καθιστώμεν ίσχυρότερον καί ίκανώτερον τδν 
παΐδα, μεγαλητέραν δέ τήν δεξιότητά του καί τήν έπιτυχίαν όλων τών 
χειρισμών του, καί επομένως τήν έπιτυχίαν όλων τών διά τών χειρισμών 
τούτων ύπ’ αύτοΰ έκτελουμένών. Έν ώρα δέ συμφοράς τίνος τής δεξιάς 
χειρός διαφυλάττομεν αύτδν ούτως άπδ τής άληθοΰς άνικανότηγος καί 
δυστυχίας. Διά τοΰ διπλοΰ φύλλου χάρτου έπαναλαμβάνομεν τάς 
αύτάς ασκήσεις, έφ’ ικανόν χρόνον, μεθ’ δ παρέχομεν είς τδν παΐδα 
τριπλοΰν τδν χάρτην, βαθμηδόν δέ τετραπλοΰν κτλ. δτε έπαναλαμβά- 
νομεν τάς αύτάς άσκήσεις καί δι’ άλλου ύλικοΰ, τέλος δέ καί δι’ ύφά- 
σματος. Έκ διπλοΰ φύλλου χάρτου δ παΐς δύναται νά κόψη σειράν ύ
λην βιωτικών σχημάτων, άνθρωπίσκους, ζώα, φυτά, έπιπλα, εάν σχημα- 
τίσωμεν τδ ήμισυ τούτων είς τήν άνωθεν έπιφάνειαν τοΰ είς δύο διπλω- 
θέντος φύλλου, σχεδιάζοντες τοΰτο πάντοτε πρδς τδ κεκλεισμένον ήμισυ 
αύτοΰ. Όταν κατόπιν άποδιπλώση αύτό, έ’χει ένώπιόν του ολόκληρα τά 
σχεδιασθέντα άντικείμενα, άτινα δύναται καί νά στήση έπ'ι τής τραπέ- 
ζης, έάν έκκόψη αύτά έκ σκληροτέρου χάρτου ή χαρτονιού. Διά τής νφ· 
πτής εργασίας έκτελοΰνται όλα τά σχήματα, επομένως καί τοπεΐα άκόμη 
ολόκληρα μέ φωτοσκιάσεις, ότε τδ φώς παριστώσι τά έκκοπε’ντα μέρη' κα
τασκευάζονται δέ καλλιτεχνικότατα έργα, άτινα άπαντα είσάγουσι τους 
παΐδας βαθμηδόν είς πολλάς τών έν τφ βίφ έργασιών των, ώς καί εις 
πλεΐστα είδη τεχνών, οίον τήν κοπ'τικήν καί ραπτικήν, τήν βιβλιοδετι- 
κήν καί πολλάς άλλας.

Ή διπλωτή όσον καί ή κοπτή έργασία συντελοΰσιν, πλειότερον ή όσον 
δύναταί τις νά φαντασθή, είς έξέγερσιν καί τελειοποίησιν τών ψυχικών 
δυνάμεων. Διότι διά τής διπλωτής μέν ή παρεχομένη έπιφάνεεα τροπο
ποιείται διπλωμένη πολλαχώς ίίς άναπαράστασιν τών διαφορωτάτων σχη
μάτων, διά δέ τής κοπτής διαχωρίζεται ή παρεχομένη επιφάνεια πολλα
χώς, μέ σκοπόν τοΰ νά συνδεθή έκ νέου διά τής προσκολλήσεως, άλλ’ έν 
νέφ διαφορωτάτφ συνδιασμφ τών μερών καί τών άναλογιών αύτής. Ή 
τοιαύτη όμως έργασία ούδέποτε δύναται νά γείνη μηχανικώς, άλλ’ α
παιτεί τήν πλήρη παρουσίαν όλων τών πνευματικών, αισθητικών καί 
βουλητικών λειτουργειών, δηλ. τήν ψυχικήν δράσιν έν όλη τή πληρότητι 
αύτής. Διά τδν έντελέστερον καταρτισμόν έλευθέρας μάλιστα συνθέσεως 
διά κοπτής έργασίας, άπαιτεΐταε παρατήρησις, άντίληψις, έπίγνωσις, άνά- 
μνησις, φαντασία, συνδυασμός καί άναπαράστασις τών σχημάτων άπα- 
σαι δέ αί ένέργειαι αύται είναι διανοητικαί. ’Απαιτείται άκόμη διά τήν 
έπιτυχίαν τοϋ έργου ή μετ’ άρεσκείας και συμπάθειας άναπόλησις τών 
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σχημάτων καί δ πόθος της άναπαραστάσεως αύτών, ίτι δέ μεγίστη κα
λαισθησία και βαθμός τις ενθουσιασμού μετ’ άνυπομονησίας ύπέρ της επι
τυχίας τοΰ έργου' αυται βεβαίως είναι ένέργειαι της αίσθήσεως. Τέλος 
δέ απαιτούνται βούλησις ελεύθερα έν όλη τη πληρότητι τής δράσεως αύ
τής, έγκαρτέρησις και έπιμονή, τάξις, άκρίβεια, προσοχή και δραστηριο- 
τής έν τή έκτελέσει τοΰ έργου' απερ είναι ένέργειαι αύτής τής βουλησεως.

Έκεΐ λοιπόν πρέπει νά τείνωμεν, νά δώσωμεν δηλαδή είς τον παΐδα τήν 
έξιν τής τοιαύτης, δι’ όλων τών ψυχικών λειτουργιών έκτελουμένης έργα
σίας, διότι ούτω μόνον δυνάμεθα νά συντελέσωμεν είς τήν άληθή αύτοϋ 
τελειοποίησιν και νά έξεγείρωμεν αληθώς τήν έν παντ'ι άνθρώπω ύπνώτ- 
τουσαν δημιουργικήν δύναμιν. Τότε δέ μόνον άπό μηχανής έργαζομένης, 
πολλάκις κατά τάς συμπτώσεις τοΰ τυχαίου, θέλομεν καταστήσει είς ηθι
κόν όν, δυνάμενον διά τής αύτοβουλίας αύτοϋνά συμπληροΐ το είς τήν'εύ- 
θόνην και χρήσιν αύτοϋ παραδοθέν μέρος τής όλης δημιουργίας. Ούτοι δέ μό
νον όδηγοΰμεν αύτον νά φθάση είς τήν άληθή εύτυχίαν, καθ’ όσον ή έκ 
τής άνωτέρω συμπράξεως τών ψυχικών λειτουργιών πηγάζουσα αρμονία θέ
λει έπιφέρει τήν άντίστοιχον αρμονίαν και γαλήνην έν τή ψυχή τοΰ ούτως 
έργαζομένου άνθρώπου, δϊ’ής καί τά πάθη του εύκολώτερον καταβάλλει, 
καί αισθάνεται εαυτόν τελειοποιούμενον, ήτοι προσεγγίζοντα προς τήν 
πηγήν πάσης τελειότητος, δηλαδή αύτον τόν Θεόν. Αύτη δέ είναι ή μόνη 
άληθής καί διαρκής εύδαιμονία. Και πάλιν όμως έπαναλαμβάνομεν, ότι 
είναι όλως άδύνατον νά μεταδώσωμεν είς τούς παΐδας ό,τι ήμεΐς αύτοι δέν 
έχομεν. Ούτος είναι ό λόγος δι’ όν βραδέως μόνον έννοεΐται τό πνέΰμα 
τής φροβελιανής μεθόδου καί βραδυτερον άκόμη κατορθοΰται ή άληθής 
αύτοϋ έφαρμογή, έν τή τών παίδων αγωγή. Άλλ’ άς μή όκνήσωμεν ένεκα 
τούτου, άς μή άποκάμωμεν έργαζόμενοι και προ πάντων, άς μή άπελ- 
πίζώμεθα, διότι έν τή πορεία τών χρόνων, καί έάν ήμεΐς δέν τό έπιζή- 
σωμεν, αί νεώτεραι όμως γενεαί άεννάως θέλουσι τείνει είς τήν προσέγγι- 
σιν τοΰ άνωτάτου τούτου σκοποΰ τής άγωγής.

Χτερεά

’lip-jaalai διά χαρτονιού, εφαρμογαΐ διάφοροι, 
ψεκάδισρα, πριονίσματα.

Έκ τών έπιφανειών μεταβαίνομ.εν καί διά τών φροβελιανών εργασιών 
είς τά στερεά σώματα, προς τήν κατασκευήν των οποίων προητοιμασθη 
ήδη ό παΐς διά τινων τών διπλωτών του σχημάτων, καί μάλιστα τών μι
κρών του επίπλων και κουτιών, τών πηγαζόντων διά τής έκ τών πλευ-

ρων διπλωσεως του τετράπλευρου. Αλλ έάν άντί λεπτοΰ χάρτου όδηγηθή 
ο μ.εγαλειτερος παΐς (ανο) τών 6 έτών) νά κόπτη σχήματα έκ χαρτονιού 
η άλλου σκληροΰ χάρτου καί νάπροσαρμόζη αύτά καταλλήλως, συναπτών 
αύτά διά τής ραπτής έργασίας ή διά κόμμεος, τότε νέον πάλιν άνοίγομεν 
αύτώ στάδιον πολυπληθέστατων καί έντεχνων έργων, άτινα σπου- 
δαίως ίκανοποιοΰσι τήν παραγωγικήν του τάσιν, καθ' όσον, άντί ση
μείων, γραμμών καί έπιφανειών, βλέπει ούτως άπαρτιζόμενα ένώπιόν του 
ολόκληρα σώματα, πλήρη καί πάντοθεν ψηλαοητά σχήματα. Ούτω δύ
ναται νά κατασκευάση σειράν ολόκληρον μικρών παιγνίων, έπίπλων καί 
σκευών, κουτία διαφόρων σχημάτων καί μεγεθών, χαρτοθήκας, γραμμα- 
τοθήκας, ώρολογοθήκας, πανεράκια, δίσκους, θήκας διά χειρόκτια καί 
πολλά άλλα' τέλος δέ καί δωμάτια μικρά διά τάς κούκλας, μαγειρεία 
καί ολοκλήρους οικίας, μέ δύο ή τρία πατώματα μέ στέγην, κινούμενα 
παράθυρα καί Θύρας καί πάντα τά προς στολισμόν οικίας άπαιτούμενα. 
’Αλλά καί όλα τά μαθηματικά σχήματα δι’ αύτών έκτελοΰνται, έντυ- 
τυπουμενα βαθύτατα είς τον νοΰν τοΰ έργαζομένου αύτά παιδός. Έτι δέ 
καί καλλιτεχνικά σχήματα καί κοσμήματα παντός είδους. Πάντα όμως 
ταϋτα καθίστανται ωραιότερα καί έντελέστερα άμα όδηγηθή ό παΐς νά 
ένωση προς τήν έκ χαρτονιού έργασίαν του, .καί τάς ήδη γνωστάς αύτφ, 
δηλαδή τήν ύφαντήν, τήν κεντητήν ή ραπτήν, τήν περαστήν, διπλωτήν 
ή κοπτήν, αλλά καί άύτήν τήν ιχνογραφίαν καί ζωγραφικήν, έάν προέβη 
ΐκανώς είς τάς τέχνας ταύτας, ώστε νά δύνηται νά έπικοσμή δι’ αύτών 
τά έργα του. Όπως λοιπόν κατά τά φροβελιανά παίγνια ή ένωσις δύο ή 
πλειοτέρων δώρων έπιφέρει έντελεστέρας συνθέσεις, ούτω καί κατά τάς 
έργασίας, ό σκόπιμος συνδυασμός δύο ή πλειοτέρων τούτων, καθιστά πολύ 
πλουσιωτέρας καί τελειοτέρας τάς έφαρμογάς αύτών αύξάνει δέ ούσιω- 
δώς πάλιν τήν καλαισθησίαν τοΰ παιδός, όσον καί τήν έτοιμότητα καί 
δραστηριότητα τοΰ πνεύματός του προς άνεύρεσιν τών έργων, άναλόγως 
τών τελειότερα συνδυαζομένων έργασιών.

Τερπνόν είδος έργασίας, χρησιμεΰον προς έπικόσμησιν πολλών άντικει- 
μένων, είναι καί τό ψεκάδισμα. Ή δέ έκτέλεσις αύτοϋ είναι εύκολωτέρα 
ή ότι φαίνεται. Έπί φύλλου σκληροτέρου χάρτου, χαρτονιού ή χάρτου ιχνο
γραφίας, ή καί έπί ξύλινης λευκής έπιφανείας διαφόρων ξύλινων άντικει- 
μένων, καταλλήλως προς τόν σκοπόν τοΰτον παρεσκευασμένων, οΐον μικρών 
κουτιών, κοπτήροίν, μικρών τραπεζών καί άλλων, προσαρμόζονται άνθη καί 
φύλλα φυσικά, διαφόρων μεγεθών καί ειδών, ξηραμένα έπί τούτω προηγου
μένως. Προς τοϋτο τά παιδία (άνο> τών 6 έτών) εύχαρίστως συνάζουσι κατά 
τούς περιπάτους των ό,τι θεωροΰσι προς τήν έργασίαν ταύτην προσφορώτε- 
ρον άποξηραίνουσι δέ εύκόλως, θέτοντες αύτά μεταξύ φύλλου κοινοΰ πότην 
χάρτου καί μετέπειτα πιέζοντες έφ’ ικανήν ώραν. Τά φύλλα ή άνθη ταϋτα
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πρέπει νά τοποθετώνται μετά φιλοκαλίας είς διαφόρους συνδυασμούς, Ανα- 
λόγως τοΰ κατασκευαζομενου έργου/ μεθ’ό στερεώνονται έπι ττ^ς επιφάνειας 
τοΰ χάρτου ή τοΰ ξύλου διά καρφίδο^ν, διά νά μή σαλευθή το καταρτισθέν 
σχέδιον. Μετά τοϋτο διά μικράς ψήκτρας λαμβάνεται σινική μελάνη ή και 
χρώμα, κατά βούλησιν, δηλ. λευκόν έάν ή έπιφάνεια είναι μέλαινα, μέλαν, 
φαιόν, καστανόχρουν κτλ., έάν είναι λευκή, έπι δέ έπίτηδες κατεσκευασμέ- 
νου μικροΰ δικτύου έκ σύρματος, κρατουμένου ύπεράνω τών προσαρμοσθέν- 
των φύλλων, προστρίβεται ή ψήκτρα, είς τρόπον ώστε έκ τής Αντιθέτου 
πλευράς τοΰ δικτύου νά πίπτωσι λεπτόταται ψεκάδες, έν ε’ίδει βροχής, έπι 
τής κάτοιθεν επιφάνειας, ητις ούτω βαθμηδόν επισκιάζεται, δηλ. χρωμα
τίζεται. Τότε Αλληλοδιαδοχως άφαιροΰνται τινά τών φύλλων έκ τών θέ
σεων, αΐτινες πρόκειται νά έπισκευασθώσι πλειότερον, όπερ γίνεται, διότι 
έπι τοΰ νΰν λευκοΰ σχήματος τοΰ άφαιρουμένου φύλλου ή άνθους πίπτουσι 
και πάλιν ψεκάδες καί έπισκιάζεται τοϋτο πλειότερον, ένώ τά σχήματα 
τών βαθμηδόν βραδυτερον άφαιρουμένων μένουσι φωτεινότερα, καί τέλος τά 
τών τελευταίου άρθέντων μένουσιν ολως λευκά. Έκ τούτου πηγάζουσι φω
τοσκιάσεις, άριστα μιμούμεναι τάς φωτοσκιάσεις τής δι’ άνθρακος ιχνο
γραφίας.

Μεταξύ τών Απομιμουμ,ένών στερεά σώματα εργασιών, σπουδαίαν θέσιν 
κατέχει βεβαίως καί τό διά μικρών πριονίων πριόνισμα ξύλων διαφόρων 
είδώ.ν, δι’ ών κομψότατα αποτελούνται έργα, καί πάλιν μαθηματικά, καλ
λιτεχνικά και βιωτικά σχήματα, καί διάφορα αντικείμενα, έπιπλα, κου
τιά, θέσεις έπικεκοσμη μέναι κτλ. Ώς δέ άριστα δύναται ή διά χαρτονιού 
έργασία νά παρέχη είς τά παιδία τήν πρός τήν βιβλιοδετικήν Απαιτου- 
μένην δεξιότητα, ούτω δύνανται τό πριόνισμα καί έν γένει αί διά ξύλου 
έργασίαι νά παρασκευάζιοσιν αύτά πρός τήν λεπτουργικήν, τήν τορνευ- 
τικήν, τήν ξυλογραφίαν κτλ. 70θεν άπασαι μέν αί προηγούμενα!; ιδίως 
όμως αί τελευταΐαι αυται, έργασίαι έπρεπε νά είσαχθώσιν, ώς τερπνή 
ένασχόλησις, είς τά σχολεία τών άρρένων, όπως είσήχθησαν ήδη έπιτυχώς 
έν Αύστρία.

Πολλάκις έπανελήφθη ήδη έν τή περιγραφή τών ανωτέρω, ότι ή επι
τυχία τών σχημάτων καί τών δι’ αύτών συνδυασμών ή εργασιών έξαρ- 
τάται ούσιωδώς έκ τήςάκριβείας καί τής καλαισθησίας έν γένει τής έκτε- 
λέσεως" ούχ’ ήττον καί πάλιν πρέπει ν’ άναφερθή, ότι καί πρός τάς τε
λευταίας ταύτας εργασίας τά προσόντα ταΰτα είναι ό κυριώτατος όρος 
τής έπιτυχίας αύτών. Είναι δέ σπουδαιότατον νά συνειθίσωμεν τά παιδία 
Από τής πρώτης αύτών ήλικί^ς νά διακρίνωσι τήν εύθύτητα τών γραμμών 
καί σχεδίων των καί έν γένει πάντων τών περιβαλλόντων αύτά πραγμά
των, καί νά μεριμνώσιν ύπέρ τής διατηρήσεως τής εύθύτητος ταύτης, τεί- 
νοντα διά παντός μέσου είς τήν ακρίβειαν. Διότιμόνον όταν ούτωςΑποκτή- 

σωσιτήν έξιν τοΰ νάτήρώ.σι τήν εύθύτητα καί τήν Ακρίβειαν έν τώ καθημε
ρινό) αυτών βίω καί έν τώ ύλικώ κόσμω, θέλουσι βαθμηδόν δυνηθή νά με- 
ταφέρωσι ταύτην καί είς τόν ηθικόν κόσμον καί διατηρεί καί έν αύτώ τήν 
άληθή ευθύτητα τοΰ χαρακτήρας καί τήν Ακρίβειαν έν τή έκτελέσει τών 
καθηκόντων καί ύποχρεώσεων αύτών" καθ’ όσον ό μή δυνάμενος νά ύποφέρη 
τό έν τώ'ύλικώ κόσμω στρεβλόν, πολύ όλιγιότερον θέλει Ανέχεσθαι τοϋτο 
έν τώ ήθικώ. Άλλ’ όστις διά τάς παρατονίας τών ήχων καί τάς δυστο
νίας τών χρωμάτων Αδιαφορεί, όσον καί διά τό άκανόνιστον καί Αφιλό- 
καλον των σχημάτων, καί μέ τό «τί πειράζει !» παρηγορεϊ εαυτόν καί 
τούς άλλους διά τήν επιπολαιότητα καί τήν Αδεξιότητα, μεθ’ ών έκτε- 
λεΐ τά άνατεθέντα αύτώ ‘έργα, ούτος δυστυχώς μετά τής αύτής εύκολίας 
θέλει παρηγορηθή διά τοΰ «τί πειράζει ! » και διά τά έν τφ ήθικώ κόσμ.φ 
παραπτώματα αύτοϋ, το δέ ψευδός, ή απάτη καί ή φιλαυτία έν γένει, 
οΰδεμίαν θέλουσιν έμπνέει αύτώ αποστροφήν !

ΠΛαστιχή.

Έάν ή ραπτή γραμμή εύρίσκη τήν πληρεστάτην αύτής τελειοποίησιν 
έν τή ίχνογραφουμένη γραμμή, πάντως το διά χαρτονιού ή ξύλου Απο
μιμούμενου στερεόν σώμα εύρίσκει τήν έντελεστάτην αύτοϋ πραγματο- 
ποίησιν έν τή πλαστική. Τά παιδία προθύμως πλάττουσι δια βεβρεγμ,έ- 
νης άμμου παντοϊα σχήματα" τίς δ’ Αγνοεί" τήν χαράν των όταν τοις έ- 
πιτραπή νά έξασκώσι τήν δεξιότητά των πλάττοντα τελειότερα καί διαρ
κέστερα σχήματα διά ζύμης ή διά κηροΰ " Άλλ ή διά τοΰ παιγνιου τού
του άσκησις, προβαινούσης τής ήλικίας, ολως διακόπτεται, οσον και αι 
λοιπαί τών έν τώ νηπιακώ κήπφ καλλιεργούμενων τάσεων του παιδος" 
θέλει δέ φανή καί παράδοξον ’ίσως είς πολλούς, ότι ή νεωτέρα κατά Φροέ- 
βελ αγωγή σκέπτεται νά προπαιδεύη τον παΐδα δια την γλυπτι
κήν, ώς πράττει τοϋτο καί διά τήν μουσικήν, τήν ιχνογραφίαν, τήν ζω
γραφικήν καί τάς λοιπάς τέχνας. Καί όμως, διάτι να μη παρεχωμεν 
είς τούς παΐδας τήν -Αφορμήν, παίζοντας διά πηλοΰ, νά προασκώνται είς 
τήν σύνθεσιν καί κατασκευήν τών μ,ετέπειτα προπλασμάτων αυτών,; τις 
οιδεν έάν διά τοΰ παιγνίου τούτου δέν Αποκαλυφθώσι μεταξύ τών παι
διών μας ιδίως, πλει,ότερα έχοντα τό δώρημα τής άνωτάτης τών τεχνών, 
τής πλαστικής !

Ναί, άνωτάτη τών τεχνών είναι ή πλαστική, διότι αύτη μόνη δυνα- 
ται ν’ Απεικόνιση, ν’ άναπλάση, ούχί τό ίνδαλμα, Αλλ’ όλοκληρον τό σώμα 
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τοΰ έντελεστέρου τών έν τη δημιουργός πλασμάτων, τοΰ Ανθρώπου, και 
διότι διά της πλαστικής, δέν δύναται μέν νά παρασταθή πληθύς Αντικείμε
νων η Αλληλουχία αισθημάτων, εκφράσεων και παθών, άλλά μία μονή 
στιγμή ενός κα'ι μόνου Αντικειμένου, στιγμή όμως ύψίστη ήθικής ζωής· 
Δύναται ή πλαστική νά παραστήση κα'ι έπιπ7α, σκεύη, φυτά, ζώα, 
κωμικάς παραστάσεις, παιδία και άλλα- την άνωτάτην όμως καλλιτε
χνικήν Αξίαν δέν δύναται νά εχη, είμή άγαλμα Ανθρώπου Ακμαίου, έχον
τας ήδη την συναίσθησιν της ήθικης αύτοϋ ύπάρξεως και παριστώντος ή
θος μάλιστα Αξιοπρεπές και χαρακτήρα ισχυρόν. Διότι σκοπός τής πλα
στικής, όσον και τών λοιπών τεχνών, πρέπει νά ήναι ή παράστασις τοΰ 
ύπερτάτου ήθικοΰ κάλλους, όσον τοϋτο είναι δυνατόν εις τε τήν Αντιλη- 
ψιν και τήν έκτέλεσιν τοΰ καλλιτέχνου. Τούτου δ’ ένεκα είναι σπάνιον νά 
φθάσωσιν οΐ καλλιτέχναι είς το Αληθές ύψος τής τέχνης των, διότι πρέπει 
οί ίδιοι πρώτον νά άποκτήσωσι τό ήθος καί τόν χαρακτήρα, όν ποθοΰσι 
νά ύποτυπώσωσιν εις τά έργα των. Ή ιστορία άποδεικνύει, ότι μονον τών 
πλειότερον είς τον άληθή πολιτισμόν προβάντων λαών ή τέχνη έφθασεν 
είς τό αληθές αύτής ύψος- καί ότι καί μεταξύ τών πολλών πλαστικών 
π. χ. έργων τών λαών τούτων, τών Αρχαίων Ελλήνων, φέρ’ είπεΐν, τήν 
άνωτάτην καλλιτεχνικήν Αξίαν δέν δύνανται νά έχωσιν, είμή αί έξόχως 
έναρμόνιοι, ήθικαί, δηλ. θεΐαι, παραστάσεις τών Φειδιών, Πραξιτελών καί 
τών τούτοις όμοιων.

Προς Αποφυγήν παρεννοήσεων πρέπει νά προστεθή ένταΰθα, ότι ούδείς 
πιστεύει βεβαίως, ότι Αρκεί νά διδαχθώσι τά παιδία έκ μικράς ήλικίας έ- 
πιστήμας καί τέχνας διά νά κατασταθώσι μεγάλοι επιστήμονες ή καλλι- 
τέχναι" Αλλ’ ούτε ύποτίθεται, Αφ’ ετέρου, ότι ή κατά Φροέβελ Αγωγή 
σκοπεί νά καταστήση όλους τούς Ανθρώπους καλλιτέχνας καί επιστή
μονας. Τοϋτο ούτε δυνατόν, ούτεσκόπιμον καί λογικόν θά ήτο. Ούχ’ ούτως, 
άλλ’ άρχήθεν άνεφέρθη ώς τέρμα πάσης τελείας Αγωγής ή έναρμόνιος Α- 
νάπτυξις καί τελειοποίησις όλων τών σωματικών καί ψυχικών δυνάμεων 
τοΰ. παιδός’ ·ή δ’ έναρμόνιος αύτη Ανάπτυξις δέν δύναται νά έπιτευχθή 
είμή όταν άναβιβάσωμεν τον νοΰν τοΰ παιδός διά τής επιστήμης πρός τον 
Θεόν, θερμαίνωμεν τήν καρδίαν του διά τής καλλιτεχνίας πρός τόν Θεόν 
καί ένισχύσωμεν τήν θέλησίν του διά τής αύτεξουσίου καί δραστήριου έκ- 
πληρώσεως όλων τών καθηκόντων του, δηλαδή όδηγήσωμεν αύτον διά 
τής έξασκήσεως όλων τών Αρετών πάλιν, πρός τόν Θεόν.

Τούτου ένεκα ή Αγωγή πρέπει νά ήναι έγκυκλοπαιδική, μηδένα πα- 
ραλείπουσα κλάδον Ανθρωπίνων γνώσεων, έργασιών καί έξεων, ώστε πάντα 
τά στάδια τής Ανθρώπινης τελειοποίήσεως νά ώσι πρός πάντας προσιτά" 
ούτω δέ οί μέν έξόχως πεπροικισμένοι θέλουσι προβεΐ έξόχως" μετ’ αύτούς 
όμως καί οί λοιποί άπαντες, καί αύτοί οί έλάχιστα δώρα έχοντες, θέλουσ1 
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δυνηθή νά φθάσωσιν είς πολύ Ανώτερον σημεΐον τελειότητος.
Έν τω Νηπιακώ λοιπόν κήπω καί έν γένει έν τή πρώτη ήλικία δέν 

πρόκειται νά διδάξωμεν γλυπτικήν, άλλά, παρέχοντες είς τά παιδία πλα- 
σίμους ύλας, νά διεγείρωμεν καί νά καλλιεργήσωμεν τήν έν αύτοΐς έμφυ
τον τάσιν τής πλαστικής, ήτις βαθμηδόν δύναται είς μεγαλητέραν ήλι- 
κίαν νά φθάση καί μέχρι τής ειδικής έξασκήσεως τής γλυπτικής, ώς τοϋτο 
δύναται νά συμβή καί ώς πρός τήν ιχνογραφίαν, τήν ζωγραφικήν, τήν 
ποίησιν καί τάς λοιπάς τέχνας.

Πλαστικαί ύλαι διά τά παιδία είναι, ώς έλέχθη ήδη, ή βεβρεγμένη θα- 
λασσία άμμος, ή ζύμη, ό κηρός καί ό πηλός" τά μέν πρώτα διά τά μικρό
τερα παιδία, τά δέ δεύτερα διά μεγαλείτερα" διά τούτων όδηγοΰμεν αύτά 
νά πλάττωσι πρώτον σφαιρικά σχήματα, έπειδή ταϋτα εύκολώτερα κα
τασκευάζονται. Σφαίρας λοιπόν καί καρπούς σφαιρικούς, άρτους, φωλεάς 
μέ ώά, πανεράκια. Ειτα κυλινδρικά σχήματα, δηλ. κύλινδρον, ξυλάρια, 
φιάλας, δοχεία, άλύσσους, ίχθεΐς, γράμματα, γλάστρας, καρπούς διαφόρους 
καί άλλα. Τέλος όδηγοΰμεν αύτώ, καί είς τά δυσκολώτερα κυβικά σχή
ματα, ότε δύνανται ν’ Απομιμηθώσιν δλα τά μαθηματικά, βιωτικά καί 
καλλιτεχνικά πάλιν, κατ’ ιδίαν καί έν συνδυασμώ. Σύν τώ χρόνω δέ προ- 
βαίνουσιν είς τήν πλάσιν άνθέων, φύλλων καί ζώων. Τ’ Ανθρώπινα σχή
ματα είναι τά δυσκολοίτατα πάντων καί επομένως βαθμηδόν μόνον δύναν
ται νά προβώσι πρός ταϋτα τά παιδία, εί καί βεβαίως δέν βλάπτει έάν 
καί διά τής πλαστικής κατ’ άρχάς κατασκευάσωσι δύσμορφους Ανθρωπί- 
σκους, μέ δυσαναλόγους κεφαλάς, κορμούς καί άκρα, ώς άνεφέρθη ήδη, 
ότι πράττουσι διά τής ιχνογραφίας, διότι βαθμηδόν μόνα θέλουν διορθώ
σει τάς ελλείψεις των καί προβαίνει πρός τά τελειότερα.

Κατά τήν διά πηλοΰ έργασίαν θέτομεν έπί τής τραπεζης ένώπιον έκά- 
στου παιδιού μικρών σανίδα, λείαν, έφ’ ής πλάτττει τόν πηλόν, όν παρέ- 
χομεν ήτοιμασμένον, δηλ. ζυμωμένον καί μάλλον νωπόν. Έν τώ μέσφ δέ 
τής τραπέζης έχομεν δοχεΐον μικρόν πλήρες ύδατος, διά νά βρέχωσι τά 
μικρά έκ διαλειμμάτων τάς χεΐράς των, ώστε νά μή προσκολλάται είς 
αυτας ό πηλός. Κατ’ άρχάς διά μονών τών χειρών των πλάττουσι, βρα- 
δυτερον όμως παρέχομεν είς αύτά καί μικρά ξύλινα εργαλεία, διά τών ό
ποιων τελειοτερον επεξεργάζονται καί λειαίνουσι τά έργα των. Πολλαί 
όμως νηπιαγωγοί καί πλειότεραι Ακόμη μητέρες δέν, Αγαπώσι τήν έργα- 
σιαν ταύτην, διότι Απαιτεί προσοχήν, όπως μή λερώνηται ό παΐς, καί κό
πον, όπως καθαρισθή μετά τήν έργασίαν. ’Αλλά διατί νά στερήσωμεν τόν 
παΐδα τής τοσοΰτον εύχαρίστου καί ωφελίμου αύτώ άσκήσεοις, ενώ δυνάμεθα 
να προφυλάςωμεν τάένδύματά του, περιβάλλοντες αύτον διά μακροΰ χιτω- 
νισκου μετά μακρών χειριδών " Διά τον φόβον δέ τής έκ τών βεβρεγμένων 
χειρών ψηξεως, αί έργασίαι αυται δύνανται νά διακοπώσι κατά τήν διάρ
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κειαν τοΰ χεψδνος, ώς διακόπτονται τότε καί τά διά της άμμου παί- 
γνια και ή καλλιέργεια τοΰ κήπου. ’Άλλώς τε δμως καθίσταται δ παΐς 
προσεκτικότερος, δτάν καταγίνηται μέ τάς υλας ταύτας, διότι ή σύγ- 
κρισις μεταξύ ρύπου και καθάριότήτος καθιστί^ αύτώ ταύτην προσφιλε- 
στέραν. Διά τινοιν δέ καταλλήλων άφηγήσεων, κατορθώνομ.εν ν’ άφαιρέ- 
β'ώμεν τήν αποστροφήν πολλών παιδίων, και ιδίως τών άνωτέρων τάξεων, 
πρ'δς τους ένδεώς ένδεδυμενους έργάτας, ή τούς έκ τών διαφόρων εργασιών 
αύτών ρυπαινομένους τοιούτους, οΐον άνθρακεΐς, σιδηρουργούς, μυλωθρούς 
και άλλους, οΰς άριστον είναι νά έπισκεπτωμεθα μετά τών παιδίων, δ- 
πώς ίδωσιν αύτούς και εργαζομένους. "Οταν λοιπόν ό παΐς συγκρίνη και 
εαυτόν εργαζόμενον και ρυπαΐνόμενον όπωσοϋν έκ τής εργασίας του ταύ
της, τότε εύκόλως εννοεί, δτι ό εργάτης εκείνος είναι άνθρωπος ώς αύτος 
καί καλός μάλιστα, χρήσιμος άνθρωπος, παρέχων διά τής κοπιώδους αύ- 
'τοΰ εργασίας τά προς χρήσιν τών άλλων άνθρόπων άπαιτούμενα. Ούτως 
'οδηγείται βαθμηδόν νά εκτιμά τούς περί αύτόν, και δλους τούς άνθρώπους, 
έν γένει, αναλόγως τής άξίας των καί ούχ'ι αναλόγως τής εξωτερικής αύ
τών περιβολής, τείνει δέ άκουσίως καί ό ίδιος νά κατασταθή ικανός, όπως 
ήμέραν τινά και αύτός γείνη χρήσιμος είς τούς περί αύτόν.

Τάς ανωτέρω γενικάς οδηγίας πρός επιτυχή εφαρμογήν τών φροβελια- 
νών άσκήσεων και εργασιών είς τήν τών παίδων αγωγήν, δυνάμεθα νά συμ- 
πληρώσωμεν καταλλήλως διά τών έξης γενικών κανόνων, οίτινες μετά 
τών ήδη άναφερθέντων συναποτελοΰσι τήν βάσιν πάσης ορθής και ιδίως 
τής φροβελιανής αγωγής.

α'.) Προχωρεί πάντοτε έκ τοΰ εύκολωτέρου πρός το ύυσκολώτερον, έκ 
τών γνιοστών πρός τά άγνωστα, έκ των πλησιεστέρων προς τά άπωτερο», 
έκ τών ορατών πρός τ’ αόρατα, έκ τών συγκεκριμένων πρός τ’ άφηρημένα.

β'.) Έπίμ. ενε έπί πολύ είς τάς πρώτας ασκήσεις.
γ'.) Όδήγει σκοπίμως καί έλευθέρως τον παΐδα είς δλας τάς άσκήσεις 

του, ώστε μετά τήν πρώτην άπομ.ίμ.ησιν των προασκήσεων σου να προκα- 
λέσης τήν αύτενεργόν και έλευθέραν αύτοΰ σύνθεσιν.

δ'.) 'Έσο εύληπτος και σαφής κατά τάς οδηγίας σου, έπιζητών τήν εν
τέλειαν είς πάν δτι είπης ή έπιδείξης πρός τον παΐδα.

ε\) Όδήγει αύτόν πρός άνεύρεσιν και διόρθωσιν τών σφαλμάτων του, 
άλλά πάντοτε είς τρόπον, ώστε νά μή άποθαρρυνθή έκ τούτου’ τ’ άνάπα- 
λιν μάλιστα, διά τής έπιγνώσεως των ατελείων του, πρεπει να διεγειρη- 
ται έν έαυτφ δ τε πόθος πρός τά τελειότερα, δσον και ή πρός έπίτευξιν 
τούτων άπαιτουμένη δύναμις και έγκαρτερησις.

στ'.) *Εσο  πρόθυμος είς το νά παρέχης είς τον έργαζόμενον παΐδα τήν 
άπαιτουμένην βοήθειαν, έως ού διά ταύτης έξεγείρης και προκαλέσης τήν 
αύτενέργειάν του. Άπόφευγε δμως νά παρέχγις βοήθειαν, όταν ή δυναμις 

τοΰ παιδός είναι έπαρκής, ίνα μή καταστήσης αύτόν φυγόπονον πρός αύ- 
τοθύμους παραγωγός.

Περί γνρταστικης και παιγνίων, περί όρχήσεως
και ρούσικης.

Ως στερεόν σώμα δύναται ό παΐς νά θεωρή και νά μεταχειρισθή και τό 
ίδιον του σώμα και δι’ αύτοΰ νά παραστήση διάφορα σχήματα, κατά τάς 
οδηγίας τής τε γυμναστικής καί τής όρχήσεως. Έάν δέ έκτελέση τάς 
άσκήσεις ταύτας μετά τών αδελφών ή τών έν τώ σχολείω συμμαθητών 
του, δύναται ν’ άποτελέση μετ’ αύτών σειράς δλας καί συνδυασμούς σχη
μάτων, ώς τούς συνδυασμούς τής γραμμογραφίας καί άλλα πολλά και 
κάλλιστα συμπλέγματα τής ρυθμικής γυμναστικής, έθνικούς χορούς και τά 
παρόμοια.

Γνωστή είναι ή ωφέλεια τής γυμναστικής και πολλά έλέχθησαν περί 
αύτής, ώστε ένταΰθα θέλομεν καταδείξει μόνον πώς ό Φροέβελ είσήγαγεν 
αύτήν είς το σύστημά του και πώς τοΰτο έφηρμόσθη και έπ’ αύτής τής 
γυμναστικής καί τής καθ’ δλου ορχηστικής. Προς τδν σκοπόν τοΰτον 
έλήφθησαν έκ τής ύγιεινήςκα’ι έκ τής καλούμενης παιδαγωγικής γυμναστι
κής δλαι αί ασκήσεις κα'ι αί κινήσεις, αί δυνάμεναι νά συντελέσωσιν είς 
τήν έπίρρωσιν και έξάσκησιν τοΰ σώματος, είτε δι’ απλής κινήσεως τοΰ 
μυωνικοΰ και νευρικοΰ συστήματος, είτε δι’ ένισχύσεως αύτών δΓ έξωτε- 
ρικών ύλικών μέσων, αιώρας, μονοζύγου, διζύγου, κοντών, αλτήρων, κόρη- 
νών κτλ. Άλλ όπως κα'ι διά τών άσκήσεων τούτων έπιτευχθή ή τδν άν- 
θρώπινον βίον χαρακτηρίζουσα κα'ι είς τήν άληθή άνάπτυξιν τής πνευμα
τικής αύτοΰ φυσεως άφευκτος αρμονία, είς τάς σωματικάς ταύτας άσκή- 
σεις, προσετεθησαν καί άλλαι κινήσεις καί βηματισμοί, οίτινες έλήφθησαν 
έξ αύτής τής όρχήσεως. Ούχ'ι τής όρχήσεως τών νυν χρόνων, ητις περιω- 
ρίσθη είς έν κα'ι μόνον σχήμα ταύτης, δηλ. τδ στροβιλικόν, άνευ σκοποΰ 
τίνος ή παραστάσεως, άλλ’ έκ τής άληθοΰς ορχηστικής τέχνης, καθ’ ήν, 
ύποβοηθοΰντος τοΰ ρυθμοΰ, έκτελοΰνται διά τοΰ άνθρωπίνου σώματος τά 
ποικιλότατα καλλιτεχνικά σχήματα, τείνοντα μεμονωμένως, ή κατά πο- 
λυειδή συμπλέγματα, είς τάς διαφορωτάτας άπομιμ.ήσεις καί παραστάσεις.

Ούτω λοιπόν και διά τοΰ σώματός του δ παΐς δύναται νά έκτελέση 
άριθμητικάς άσκήσεις, γεωμετρικά βιωτικά και καλλιτεχνικά σχήματα, 
ένώνων πάντοτε έν τή έκτελέσει αύτών, τάς τε σωματικάς πρδς τάςμετάχά- 
ριτος ρυθμικός κινήσεις, ήτοι τάς σωματικάς άσκήσεις πρδς τήν διάφορα 
σχήματα εκτελουσαν σκεψιν και ενεργόν δράσιν’ τήν χάριν τοΰ σόμ.ατος, 
πρδς τήν μετά ταύτης στενώς συνδεδεμένην εύγένειαν τής ψυχής.καί τοΰ 
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σώματος, καί τήν έκ πάντων τούτων προκυπτουσαν άνάπτυξιν των ευγε- 
νεστάτων αίσθημάτοίν. Κα'ι αυτοί δέ οΐ καλλιτεχνικωτατοι χοροί και αι 
πολυειδεϊς παραστάσεις, δύνανταιέκ τών τετραγώνων πάλιν έκτυλιξεων 
διά τών πολυειδεστάτων συμπλεγμ-άτων και ελιγμών νά φθάσωσιν και 
εις τά κυκλικά σχήματα *' x'1 τάς στροβιλικάς κινήσεις.

’Ιδού λοιπον και έν τή γυμναστική και έν τή άληθεϊ ορχησει η επι- 
ζητουμένη αρμονία, δι’ ής και μόνης δύναται νά επιτευχθή και η αλη
θής ωφέλεια -τών τεχνών τούτων διά τά τέκνα ήμών, οσον και η οσημε- 
ραι αυξανόμενη τελειοποίησις αύτών τών τεχνών τούτων.

"Οτι ή τοιαύτη έξάσκησις τής τε γυμναστικής, και τής ορχησεως εί
ναι ή μόνη άληθής και τελεσφόρος, έν τή αγωγή τών τέκνων ιδίως, επι- 
βεβαιοϊ ήμΐν ή ιστορία τών προγόνων ήμών, οίτινες την τοιαυτην διδα
σκαλίαν τών τεχνών τούτων έθεώρουν άναποφευκτον εις την άγωγην παν
τός έλευθέρου πολίτου, και αληθές μέσον προς άποκτησιν σώματος υγιοΰς 
και χαρέεντος και εύγενείας άμα τρόπων και χαρακτήρας.

’Αλλά και κατά τήν γυμναστικήν κα'ι τον χορον πρέπει να προβαινωμεν 
λογικώς και βαθμηδόν μόνον άναλόγως τής ήλιζίας τών παιδων. Αρι- 
στον βιβχίως και κατά τοϋτο είναι το μέσον οπερ μ.ετεχειρισθη ό Φροεβελ 
καταρτίσας σειράν δλην τερπνοτάτων παιγνίων διά την πρωτην ήλικιαν, 
ένούντιον τάς γυμναστικάς άσκήσεις μετά ποικίλων βηματισμών και χα- 
ριεστάτων ορχηστικών κινήσεων, προς χαράν και ώφελειαν τών μικρών.

Τά παίγνια ταΰτα διαιρούνται:
<χ') Είς παίγνια κινήσεως, καθ’ α, προηγουμ.ένων τινων ασκήσεων τών 

ποδών π. χ. και τών χειρών, τοΰ κορμοΰ κτλ. κινείται ο παϊς μετά φαι- 
δρότητος, ρίδει τρέχων, πηδών και χορεύων, Απομιμούμενος οτε μεν τας 
κινήσεις τοΰ ίππου, ώς έν τώ παιγνίω « Αλογάκι μου καλό», οτε δε τας 
κινήσεις τών ιχθύων, ώς έν τ<3 «εύθυμα μέσα στα νερά« κτλ.»

β’) Είς παίγνια άπομιμήσεως, καθ’ ά, κατ άντίθεσιν τών προηγουμέ
νων, το κυριώτερον είναι ή παράστασις και μέσον αι κινήσεις ούτως εν 
τω παιγνίω «νά ίδοΰμεν τις θά δυνηθή καλώς νά μιμηθη», παιδιον, εν 
τώ μέσω ΐστάμενον, άλληλοδιαδόχως κάμνει διάφορους κινήσεις γυμνά- 
στικής ή χορού, ή .μιμείται τας έργασιας τών τεχνητών κτλ., ατινα 
πάντα έπαναλαμβάνουσιν άπομιμούμενα τά πέριξ έν κύκλω ίστάμενα άλλα 
παιδία. Διά τοΰ παιγνίου «άδέλφια τέσσαρα κινούν»’ παριστανται αι 
τέσσαρες ώραι τοΰ έτους, μέ τάς έν εκάστη επικρατουσας εργασίας. Εν 
τώ παιγνίω «κινείται πλοϊον έλαφρόν», τινά τών παιδιών παριστανουσι 
πλοΐον κινούμενον, έν ω τά λοιπά, κρατούμενα έκ τών χειρών και ταλαν
τευόμενα τήδε κάκεΐσε, Απομιμούνται τάς κινήσεις τών κυμάτων.

γ') Είς παίγνια κυρίως ορχηστικά, καθ ά κα'ι αι κινήσεις και αι πα
ραστάσεις τείνουσιν είς ποίκιλσιν μόνον και φαίδρυνσιν αυτής τής ορχησεως,
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ώς έν τώ παιγνίω «ή Αγάπη και ή φιλία», καθ’ ό τά παιδία, κρατούμενα 
εκ τών χειρών, παριστώσι στεφάνους διάφορων άνθέων, οίτινες συμπλέκον
ται έν τω χορώ. Τοιαΰτα είναι καί το «τί χορός, τί πηδηκτός», ή 
κυτάτη άνοιξις», καί άλλα πολλά.

δ'.) Είς παίγνια άσκήσεως τών αισθητηρίων οργάνων, καθ’ ά 
μενών τών οφθαλμών ένος ή πλειοτέρων παιί ίων διά ρινομάκτρου, 
χονται αύτοϊς, δτέ μέν διάφορα είδη άνθέων, καρπών, λαχανικών καί άλ
λων, άτινα πρέπει νά όνομάσωσιν, άνευρίσκοντα αύτά διά τής όσφρήσεως, 
προς πλειοτέραν έςάσκησιν τής οποίας, έκλέγονται έπί τούτοις εύώδη καί 
δυσώδη αντικείμενα’ οτε δε διάφορα είδη καρπών καί άλλων τροφίμων, 
γλυκών, αλμυρών, πικρών, οξέων, άτινα άνευρίσκουσι διά τής γεύσεως. 
Είτα παρέχονται αύτοϊς ποικίλα ύφάσματα καί άλλα αντικείμενα διαφό
ρων ύλών μαλακών, σκληρών, τραχέων, λείων, π,κνών, αραιών, λεπτών, 
χονδρών, και σχήματα παντοειδή, άτινα άπαντα πρεπει νά διακρίνωσι τά 
παιδία διά τής λφής. Ειτα προσκρούονται ενώπιον των διάφορα πάλιν αν
τικείμενα, άτινα πρέπει νά διακρίνωσι έκ τοΰ ήχου των διά τής ακοής, 
ή ομιλοΰσι προς αύτά άλληλοδιαδόχως τά λοιπά παιδία, άτινα πρέπει 
διά μονής τής φωνής ν άναγνωρίσωσι κτλ. Τέλος λυομένου τοΰ επιδέσμου 
τών οφθαλμών των γίνεται άσκησις τής όράσεως διά τής παραθέσεως 
χρωμάτων ποικίλων καί ανάμικτων, ταινιών, ύφασμάτων, άνθέων ή καρ
πών, ή παρατίθενται αύτοϊς διάφορα Αντικείμενα ώς προς τήν διάκρισιν 
τοΰ σχήματος ή καί έν γένει τήν διάγνωσιν καί άναγνώρισιν τοΰ είδους 
αύτών, οίον διάφορα είδη ορυκτών, μετάλλων, λίθων, φυτών, δημητριακών 
καρπών, ή καί ποικίλα είδη ριζών, μίσχων, φύλλων, σπόρων, εντό
μων κτλ. Άλλοτε ύέ φέρονται ενώπιον τών οφθαλμών τών παιδίων διά
φορα κατά το μέγεθος’αντικείμενα καί ασκείται ή δρασις αύτών είς το νά 
διακρίνωσιν αύτά έκ τοΰ πλησιεστέρου σημείου καί τοΰ βαθμηδόν άπωτέ- 
ρου καί άπο>τάτου. Εννοείται δτι πάντα τά παίγνια ταΰτα ύποβοηθοΰσιν 
άριστα τάς άσκήσεις τής πραγματογνωσίας, καθ’ ό ασκούνται τά παιδία 
είς τήν μετά χαράς καί τέρψεως -άνεύρεσιν καί διάκρισιν τών ποικίλων . 
ιδιοτήτων τών σωμάτων.

ε’.) Τέλος είς ποικίλα παίγνια ένοΰντα πολλάκις δύο ή πλείονα είδη 
έκ τών άνω άναφερθέντων, ή καί προσθέτοντα άλλας διανοητικωτέρας 
έτι-άσκήσεις, ώς τήν άνεύρεσιν κεκρυμμένων αντικειμένων διά τής άσθε- 
νεστέρας ή ίσχυροτέρας κρούσεως μουσικοΰ τίνος οργάνου, ή διά τών Α
παντήσεων είς ώρισμένας έρωτήσεις’ ή καί ολως άφηρημένως (διά μεγάλη- 
τέραν ηλικίαν), τήν άνεύρεσιν λέξεων, ονομάτων, ιστορικών γεγονότων κτλ. 
δι’ ώρισμένων έρωτήσεων, ή καί τήν λύσιν αινιγμάτων κτλ. διά τής έπι- 
τυχοΰς παραστάσεως αύτών. Είς ταΰτα άνήκουσι διά μικρότερα παιδία 
ή έκ τοΰ προχείρου παράστασις ολοκλήρων παραμυθιών ή διηγημάτων,
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ή άπομίμησις διαφόρων επαγγελμάτων, έργασιών κτλ. έκ τών τοΰ βίου 
τών μ.εγάλων, otov τών μητέρων, άς τά κοράσια μιμούνται περιποιούμενα 
τάς κούκλας των, τών μαγείρων, τών στρατιωτών, τών" διδασκάλων, τοΰ 
σχολείου και άλλων πολλών. Βεβαίως όμως και τών παιγνίων τούτων ή 
ωφέλεια έξαρτάται έκ της καταλλήλου και έλευθέρας έπινοήσεως κα'ι 
συνθέσεως και έκ τής ζωηράς και επιτυχούς τής έκτελέσεως αύτών. Διότι 
και εις το κάλλιστον παίγνιον δύναται νά έπέλθη μηχανισμός καί τυπι- 
κότης, έάν τοϋτο άσκόπως καί μηχανικώς ή καί κατά κόρον έπανα- 
ληφθή.

Ώς ήδη έν τή περιγραφή τών άνωτέρω παιγνίων έρρέθη, τά πλεΐ- 
στα τούτων συνοδεύονται ύπο χαριεστάτων άσμάτων, ώς κα'ι άπό τής 
βρεφικής ηλικίας αί πρώται θο;πεύσεις καί τά παίγνια τής μητρός- καί 
μετέπειτα άπαντα τά παίγνια τής σφαίρας καί του κύβου, συνοδεύον
ται ύπο καταλλήλων διά τήν πρώτην ήλικίαν άσμάτων. Τοϋτο είναι 
συμφωνότατον προς τήν φύσιν τοΰ παιδός,- διότι ή μουσική καί ή ορχη
στική είναι αί πρώται τέχναι προς άς ρέπει άρχήθεν ό παΐς, τείνων νά 
έκδηλώση δι’ αύτών τήν χαράν του, ώς καί έν τή πρώτη αναπτύξει τών 
τεχνών, οΐ άρχέγονοι άνθρωποι πρώτον προέβησαν εις έκδήλωσιν τής χα
ράς κα'ι τής θλίψεώς των διά τής όρχήσεως καί τής μουσικής.

Έάν λοιπόν τήν φυσικήν ταύτην τάσιν τοΰ. παιδός ύποθάλψωμεν καί 
ύποβοηθήσωμεν διά τών άνω περιγραφέντων ρυθμικών παιγνίων κα'ι δι’ 
Αρμάτων έχόντων μελωδίας εύκολους,· άπλάς, άνευ υψηλών τόνων καί 
ποικίλσεων, δηλαδή έκτεινομένω.ν είς τήν κλίμακα τής παιδικής φωνής, 
συνοδευομένω.ν δέ ύπό λέξεων, δηλαδή ποιήσεων άπλών έπίσης καί περι
στρεφόμενων μετά χάριτος καί άφελείας είς πάντα τά άφορώντα αύτον 
μόνον τόν περιβάλλοντα τόν παΐδα μικρόν κόσμον, άνευ τής ελάχιστης ά- 
ναμίξεως λέξεων, εκφράσεων ή καί αισθημάτων -ξένων αύτώ ή καί άκα- 
ταλήπτων είς τήν νεαράν του άντίληψιν τότε, άλλά τότε μόνον, καί διά 
τήν μουσικήν καί διά τήν ποίησιν θέλομεν κατορθώσει, ό,τι καί διά τήν 
ιχνογραφίαν, τήν ζωγραφικήν καί τήν πλαστικήν. Θέλομεν δηλαδη εισάξει 
αύτον πρωΐμως είς τά μυστήρια τών τεχνών τούτων, θέλομεν εξεγείρει 
βαθμηδόν καί καλλιεργήσει τήν έν αύτώ ύπάρχουσαν προς αυτάς κλισιν, 
οσον ελάχιστη καί άν είναι αύτη, ή θέλομεν ώθήση αύτον προς την ά
ληθή αύτών περίθαλψιν έάν ένυπάρχη αύτώ τό άληθές τάλαντον.

Ούτω λοιπόν καί ή ώδική καί αί συνοδεύουσαι αύτήν ποιήσεις, παρα- 
κολουθοΰσαι τήν βαθμιαίαν άνάπτυξιν τοΰ παιδός, βαθμηδόν μονον πρέ
πει νά εύρύνωσι τήν τε κλίμακα τών τόνων καί τον κύκλον τών ιδεών 
αύτών. Πρός δέ γτά τής πρώτης ήλικίας καί ποιήματα πρέπει
νά ώσι γαλήνια, άφελή, εύθυμα, άνευ πολλής ζωηρότητος κατ’ άρχάς,

καί βαθμηδόν μόνον ζωηρότερα, άλλ’ άνευ έμπαθείας- ούδέποτε δε μελαγ
χολικά ή ρεμβώδη καί θλιβερά.

Κατ’ ολίγον δέ κα'ι μετά ζέσεως νά έξεγείρωσι πάντα τά έν τή μικρά 
καρδία ύπάρχοντα στοργικά αισθήματα, πρός τούς γονείς, πρός τήν φύσιν 
καί πάντα τά έν αύτη αγαπητά είς τούς παΐδας, πρός πάσας τάς άρετάς 
έν γενει, καί τέλος πρός αύτον τόν Θεόν, ώς πρός τόν άγαθώτατον καί 
φιλοστοργότατον πατέρα, παρ’ ού τά πάντα έχουσι καί τά πάντα πρέπει 
νά προσδοκώσι.

Ούτω μονον, ύποβοηθούσης κα'ι τής άγάπης τής «ρύσεως διά τής έρεύ-, 
νης και περιθάλψεως αύτής, δύναται νά κατασταθή καταληπτή καί άγα- 
πητη εις τούς παΐδας καί ή ιδέα τοΰ Θεοΰ καί νά έξεγερθήπρωϊαίτατα 
εν ταΐς νεαραΐς αύτών καρδίαις δ άληθής σεβασμός πρός τά θεία. Ata μότ 
νου τοΰ μέσου τούτου δυνάμεθα έν τω χρόνφ νά έξεγείρωμεν άλη,θώς καί 
άσφαλώ.ς το ενδόμυχον θρησκευτικόν αίσθημα, άνευ τοΰ οποίου μάτην ζη- 
τουμεν νά παρασκευάσωμεν τήν μετέπειτα άληθή καί ενεργόν σχέσ.ιν με
ταξύ τοΰ πλάσματος και τοΰ πλάστου. "Αλλως καί τά ύψιστα καί ίερώ- 
τατα αισθήματα μένουσι νεκρά, όταν περιβάλλωνται άρχήθεν διά μη
χανισμού καί τυπικότητος, δπερ πάντοτε συμβαίνει όταν τά παιδία, ά- 
παγγέλλωσι τυπικώς, δ,τι δέν έννοοΰσιν’ ή, δπερ είναι λυπηρότερον άκόμη, 
αναπτύσσεται πρωϊαίτατα έν τή σμικρά αύτών διανοίι^ ή πρός τά θεία 
αδιαφορία, καθ’ όσον τά άρχήθεν άκατάληπτα αύτοΐς δέν είχον τήν δύνα- 
μιν νά κινήσωσιν ούδ’ έπ’ έλάχιστον τάς χορδάς τοΰ θρησκευτικού αύτών 
αισθήματος, δυστυχώς δέ σύν αύτφ ούδέ τάς τών λοιπών άγαθοποιών 
αισθημάτων! Τί δέ συμβαίνει, όταν παιδίον τετραετές, ή καί πενταετές 
διδάσκηται, μηχανικώς δλως καί ώς άληθής ψιττακός, ποιήματα κακό
ζηλα καί παραβαίνοντα πάντας τούς άναφερθέντας παιδαγωγικούς όρους· 
Αναβιβάζεται δέ, εκτάκτως κεκοσμημένον, έπί τραπέζης, όπως έκεΐθεν ά- 
παγγείλη, ή μάλλον κραυγάση, μέ τόνον καί εκφρασιν δλως παρά τήν 
φυσιν καί παρά πάντα κανόνα τέχνης καί καλαισθησίας, ενώπιον πολυα
ρίθμου άκροατηρίου, δτι ή κρΰκλά του άπέθανε καί πρόκειται νά τήν θάψη 
καί ότι έκ τής θλίψεως καί τής απελπισίας τό επώασαν τά νεΰρά του!! ή 
ό,περ έτι χειρότερον, όταν κατά τόν αύτον τρόπον εκφώνηση δέησήν πρός 
τον Θεό.ν, διδασκόμεεον νά προσποιηθή εύλάβειαν, ήν ούδέποτε ήσθάνθη 
καί έτι όλιγώτερον θά αίσθανθή ποτέ, έν φ πράγματι, έν άγνοίφ ίσως καί 
τών διδαξάντων αύτό, έδιδάχθη νά έμπαίξη τό θειον, θεατρίζον αύτο, ού·; 
τω, χάριν στιγμιαίας καί έπιβλαβεστάτης αύτφ έπιδείξεως! !
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Ή παρούσα έπιθεώρησις τώ'*  κατά το Φροεβολεανόν σύστημα μέσων 
της άγωγής ήθελεν έπεκταθή πέραν τοΰ πρέποντος έάν μετά τά μέχρι 
τοΰδε περ'ι τών παιγνίων, τών εργασιών και- τών τεχνών έν γενει εκτεθεν- 
των, διεπεξήρχετο και τά περί τής εφαρμογής τοΰ Φροβελιανοΰ συστή
ματος έπι τών λοιπών κλάδων τών άνθρωπίνων γνώσεων. ’Αλλά συνο- 
ψίζοντες γενικότατα τινα μόνον περ'ι αύτών λέγομεν, οτι και κατα ταυ- 
τας πρό πάντων πρέπει νά σπουδάσωμεν τήν φύσιν τοΰ παιδός και νά πα- 
ρακολουθήσωμεν, ύπο'ΰοηθοΰντες, τήν βαθμιαίαν έξεγερσιν και άναπτυξιν 
τής διανοίας αύτοΰ. Ούτω λοιπόν έν τή πρώτη ηλικία πρεπει παντελώς 
νά παραλείπωμεν ού μόνον τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν, άλλα και πά
σαν διδασκαλίαν έν γένει. Το παίγνιον είναι το προσφιλές στοιχεΐον τοΰ 
παιδός’ άς δώσωμεν λοιπόν εις αύτό παίγνια, δι’ ών νά δέχηται τάς πρώ- 
τας έντυποόσεις όλων τών ανθρωπίνων γνοόσεων, εμπράκτως, δια τής Οη- 
σαυρίσεως πείρας πολυειδοΰς και πλούσιας. Αί έντυπώσεις δ’ αύται, ή πείρα 
τών περιβαλλόντων αύτό αντικειμένων, παρέχουσιν εις αύτο τάς πρώτας 
επόψεις, δι’ ών καταρτίζει τάς πρώτας έννοιας τών άντικειμενων τούτων. 
Διά τής πρώτης ταύτης έπιδράσεως τοΰ εξωτερικού κοσμου επι την μ.ι- 
κράν, βαθμηδόν μόνον άφυπνιζομένην διάνοιαν αύτοΰ, έξεγείρεται κατ ο-

* > Ί , \ , X / , , ' f / Vλίγον και αυτό το εσωτερικόν ενοιαφερον, κατ αρχας- ως περιέργεια, ειτα 
δ’ ώς άληθής φιλομάθεια και όγεξις τοΰ ειδέναι. Τότε διά τής προαιρε
τικής προσοχής καί παρατηρήσεως πολλαπλασιάζει ό ίδιος τάς έντυπω- 
σεις ταύτας, διά δέ τών έν τφ χρόνφ έξεγειρομένων λοιπών διανοητικών 
ένεργειών του, τής συγκρίσεως, τής συσχέσεως, τής άναπολήσεως, τής ά- 
φαιρέσεως, τής ε’ιδοποιήσεως καί μάλιστα δι’ αύτής τής φαντασίας, έμ- 
ψυχώνει τάς επόψεις του καί πολλαχώς διασαφηνίζει καί πλουτίζει τας 
έννοιας, καί κατά συνέπειαν τάς έκ τούτων ιδέας καί γνώσεις αύτου. Ό
σον περισσοτέρας λοιπόν έντυπώσεις παρέχομεν είς τον παΐδα διά τών 
πολυειδεστάτων παιγνίων του, φροντίζοντας πάντοτε αί έντυπώσεις αύται 
νά μή ώσιν άκανόνιστοι καί τυχαΐαι, αλλά νά περιστρεφωνται εις ωρι- 
σμένον κύκλον γνώσεων, σύμφωνον πάλιν πρός τήν ήλικίαν καί τήν άνα- 
πτυξιν τοΰ παιδός, έκτεινόμενον δέ από έτους είς έτος, συμφώνως προς τήν 
ταύτογ ρόνως έκτεινομένην καί άναπτυσσομένην διάνοιαν αύτοΰ τοσοΰτον 
άσφαλεστέραν καί θετικωτε’ρανπαρασκευάζομεν τήν μετέπειτα προοδονκαι 
έναρμόνιον άνάπτυξιν αύτοΰ. Όπως οί πολλαχοΰ ταξειόεύοντες και πολ
λών πραγμάτων πείραν λαμβάνοντες, γίνονται έμπειρότεροι καί εύφυεστε- 
ροι, καίτοι πολλάκις άμαθεΐς όντες, τών ούδέποτε έκ τοΰ τοπου των έξελ- 
θόντων, ούτω καί ό παΐς, δστις έκ μικράς ήλικίας παρηκολούθησε, παι- 
ζων, τον βίον τών φυτών καί τών ζοίων καί άπέκτησε, παιζων παλιν, τήν 
έξιν τοΰ νά διακρίνη όλα τά σχήματα καί τάς ιδιότητας τών σωμάτων, 
τοΰ ν’ άντιλαμβάνηται διά τών διαφορωτάτων άναφορών τών τε άριθ- 
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μών, τών μεγεθών και τών αποστάσεων, τουνά έξηγή άλληλοδιαδόχως καί 
να σχετιζη τα ποικιλωτατα φαινόμενα τής φύσεως, όστις, έν ένί λόγω, 
ηγαπησε την φυσιν και υπο τή^ αγάπης ταύτης πρωϊαίτατα θερμανθείς, 
απέκτησε τον αληθή ποθον τής μ,αθήσεως·’ δ παΐς ούτος βεβαίως θέλει 

- εισθαι καταλληλοτερον προπαρασκευάσμένος πρός τήν έν κΟίρφ τφ πρέ- 
ποντι (10—12 έτών) προσθήκην τών θεωρητικότερων γνοόσεων, ή άλλος 
παΐς, οστις άρχήθεν, αντί νά δεχθή έντυπώσεις καί έμπειρικάς έπόψεις, 
εισηχθη αμεσώς εις την ξηραν διδασκαλίαν τών τυπικών γραμμάτων, τών 
κανόνων και τών εκστηθισεων.' Ο τελευταίος ούτος ταχέως άποκάμ,νων, 
ούδέποτε θέλει διακρίνει τι έν τή θαυμασία καί μεγάλη βίβλφ τής φύσεως, 
ή τοΰ ψυχικοΰ βίου' εν ω δια τον πρώτον, ού μόνον ούδέν μένει τοΰ λοι
πού άγνωστον, εν τε τφ υλικώ και τώ ήθικω κόσμφ, αλλά καί πηγή ά- 
παυστως νέων τερψεων καθίσταται ή τάκτοποίησις καί κατάταξίς τών 
γνωστών αύτώ, ή έξαγώγή τών εις ταΰτα άναγομένων κανόνων καί συμ
περασμάτων καί έν γένει ή έπί το θεωρητικώτερον άνακεφαλαίωσις καί 
γενικευσις αυτών. Ιδού λοιπον τό μ.έσον δι’ ού διδάσκαλος, ούχί κατά 
την μέχρι τουδε σημασίαν, αλλα παιδαγωγός εύφυής καί έμπειρος, άνευ * 
πολλών βιβλίων και τυπικής διδασζ.άλιας, αλλ εν περιπάτοις καί έκδρομαΐς 
και δι επισκέψεων μουσείων, εργοστασίων καί άλλων τοιούτων, δύναται νά 
θέση τά θεμέλια τής τελειοτάτης τών εκπαιδεύσεων, ής ή περαιτέρω 
τελειοποίησες κατ αναγκην θελει φερεί ριζικήν μεταβολήν είς ολόκληρον 
τό σύστημα τής μέχρι τοΰδε διδασκαλίας.

Η δ έν τη διδασκαλιφ και εν τή αγωγή έν γένει μ.εταρρύθμισις αύτη 
δέν θελει βραδύνει να επελθη, διότι οσημ.έραι καταφανέστερα καθίστανται 
τα πλεονεκτήματα και ευεργετικότερα τ’ άποτελέσμα ;α τής φυσικής αγω
γής. Αδύνατον δε μετ ολίγον θά είναι νά ύποβάλωμεν τούς, έστω καί 
κατα την πρώτην αυτών ηλικίαν μ,ονον, κατά τά άνω ρηθέντα παρεσκευα- 
σμενους παιδας εις τον μηχανισμόν τής κατά τά παλαιά συστήματα άγω- 
γής’ να τον είσάξωμεν, φερ’ είπεΐν, είς τήν τυπικήν έκστήθισιν άκατα- 
ληπτων κανόνων, εις την' άσκοπον γραφήν καί άντιγραφήν παλαιών, με
σαίων και καθαρών έξηγήσεων μήπω καταληπτών κειμένων και είς τήν 
ανευ εφαρμογής άνωφελή ολως χρονοτριβήν τής ξηρας τεχνολογίας, συν
τάξεως και αναλυσέως τών λόγων σπουδαιοτάτων πολλάκις συγγραφέων, 
δζ δυστυχώς τα παιδία μας, έπί οκτώ όλα έτη κατατρίβουσι δοΐδεκα 
ώς επι το πλεΐστον πολυτίμους ώρας καθ’ εβδομάδα, χωρίς ν’ άποκτή- 
σωσι την εις την ολην αναπτυξιν αύτών άφευκτον αληθή γνώσιν τής 
πλούσιας ημών .γλωσσης, χωρίς ν’ άποκτήσωσι τήν ταύτης άχώριστον 
άγαπην πρός τους άρχαιους συγγραφείς, καί τό πάντων χείριστον, χωρίς 
ποτέ να εμπνευσθώσιν υπο τών εν τοΐς θαυμασίοις έργοις τούτων έμπεριε- 
χομενων θείων αισθημάτων καί φρονημάτων 1 Άλλ’ άς έλπίσωμεν, ότι
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θέλομεν έπιζήσει την μεταρρύθμισή ταύτην, ήςή άναβολή είναι επιβλα
βέστατη διά την πρόοδον τοΰ έθνους ήμών. "Ας θεωρήσωμεν δέ μάλιστα 
ταύτην άρξαμένην ήδη διά τής πρδς βελτίωσιν τής κατωτέρας έκπαιδεύ- 
σεως βαθμηδόν είσαγομένης γερμανικής καλούμενης μεθόδου, καθ' όσον 
αύτη κατά τά πλεΐστα βασίζεται έπι τών φροβελιανών αρχών.

Αΐ άρχα'ι αύται περιέχουσιν αιωνίους καί παγκοσμίους άληθείας, δι’ ο 
καί διεδόθησαν τάχιστα έν τή πατρίδι αύτοϋ τοΰ Φροε'βελ καί πολλα- 
χοΰ, εί και τδ δλον σύστημά του βραδύτερου μόνον είσάγεται, όπως πάν
τοτε συμβαίνει κατά τήν διάδοσιν νέων ιδεών.

Άλλ’ όπου εύφυής νοΰς άντελήφθη μιας ή πλειόνων τών αρχών τούτων 
και είσέδυσεν είς τδ βαθύτερον πνεΰμα αύτών, άπλήστως παρεδέχθη και 
μετά χαράς και πληρέστατης έπιτυχίας έφήρμοσεν αύτάς. Όθεν έν τή 
Δύσει συμπληροΰται ήδη βαθμηδόν καί έν τω χρόνω, άλλ’ ασφαλώς και 
θετικώς, ή έφαρμογή τών φροβελιανών άρχών έπι πάσας τάς βαθμίδας 
τής έκπαιδεύσεως κατά τάς ύποδείξεις αύτοϋ τοΰ ίδιου Φροέβελ, όστις έπε- 
ζήτει μέν έκπαλαι τήν εφαρμογήν ταύτην, δέν έπεζησεν όμως ινα ιδη τδ 
έργον αύτοϋ συμπεπληρωμένον. Άφήκεν όμως κληρονόμον τοΰ ύπέρ τού
των ζήλου αύτοϋ τήν μετ’ αξιοθαύμαστου διά τήν προβεβηκυίαν αύτής 
ήλικίαν ζέσεως κα'ιαύταπαρνήσεως έργαζομένην και άόκνως μοχθούσαν Βα- 
ρώνην Β. V. Marenholtz Bulow, τήν έξοχον αύτοϋ μαθήτριαν, ητις, ώς 
πρόεδρος τοΰ ύπ’ αύτής έν Δρέσδη τής Γερμανίας ΐδρυθέντος φροβελιανοΰ 
Συλλόγου, διά τε τής μορφώσεοις φροβελιανών νηπιαγωγών και παιδαγω
γών, όσον και διά τών σοφωτάτων συγγραμμάτων αύτής, συνετέλεσεν είς 
τήν διάδοσιν τοΰ φροβελιανοΰ συστήματος καθ’ δλην τήν Γερμανίαν, τήν 
Αύστρίαν, τάς Κάτο> Χώρας, τήν ’Αγγλίαν, τήν ’Αμερικήν, τήν Ιταλίαν και 
τήν Γαλλίαν.

Είθε δέ μετ’ ολίγον νά δυνηθώμεν νά προσθέσωμεν είς τά ονόματα τών 
έν τώ πολιτισμώ και τή προόδω προεξεχουσών τούτων χωρών και τδ τής 
φιλτάτης ήμών πατρίδος ! διότι και πάλιν είς τήν τελεσφόρον διδαχήν 
και προθυμοτάτην αρωγήν εκείνης Θά όφείληται καί ή παρ’ ήμΐν διάδο- 
σις τών φροβελιανών άρχών.

Τελειοποίησις λοιπόν ολοκλήρου τής άνθρωπίνης ύπάρξεως διά τής 
έναρμονίου τελειοποιήσεως όλων τών σωματικών κα'ι ψυχικών αύτής δυ
νάμεων, πρδς έξέγερσιν τοΰ ήθικοΰ έν αύτή δντος, χάριν αύτής τής άλη
θείας, τής άρετής καί τοΰ καθήκοντος, τοϋτο έστω τδ μόνον μέλημα κα'ι 
τέρμα πάσης ένεργείας όλων τών άμέσως ή έμμέσως είς τά τής άγιογής 
τών παίδων καταγινομένων. Τούτο άριστα κατορθοΰται, έάν όλοψυχως μι- 
μηθώμεν τόν Φροέβελ είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ ρητοΰ αύτοϋ,

«Ζήσωμεν ύπέρ τών παιδίων ήμών!»

Αί·ζ. Λασ-ζαρίδου.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΙΒΟΡΝΩι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (1805— 1837)
Όπου οΐ "Ελληνες είτε χάριν έμπορίου ή και φυγαδευόμενοι μετφκη- 

σαν έν τή Εσπερία, έφρόντιζον περί δύο τινών, περί ναοΰ πρδς έκκλησία- 
σιν και περί σχολής πρδς έκπαίδευσιν τών εαυτών τέκνων τοϋτο συνέβη 
κα'ι τοΐς έν Λιβόρνω μετοικήσασι κα'ι όριστικώς άποκαταστάσιν άπδ τοΰ 
1760 διά τής άνεγέρσεως ναοΰ είς μνήμην τής Αγίας Τριάδας. Μόνον 
όμως κατά τώ 1802 συνησθάνθησαν τήν άνάγκην ΐδρύσεως σχολής, προσ- 
καλέσαντες διά τής κάτωθι έπιστολής Νεόφυτόν τινα έν Μεσσήνη τής 
Σικελίας και Νεαπόλει προσδιατρίβοντα,1 δς όμως έδήλωσε προηγουμέ
νως τήν έαυτοΰ έφεσιν πρδς Σεραφείμ τδν έτερον τών έφημερίων τής κοι
νότητας, ινα ώς έφημέριος κα'ι αύτδς ύπηρετήση τούς μετοίκους. Έγρα
ψαν δ’ αύτώ οί μέτοικοι τάδε :

«ΖΖμόζ· τδν έν Μεσσήνα ιερομόναχον κυρ πάτερ Νεόφυτον

Λιβόρνον, τή 26 ’Ιανουάριου παλ. 1803.

«’Επειδή καί τδ έδώ γένος μας εύρεν εύλογον διά νά φέρη ένα τρίτον 
έφημέριον διά τήν έκκλησίαν μας, καί ένταυτώ ίκανδν τοΰ νά κάμνη τόν 
διδάσκαλον, πρδ πολλοΰ έρευνών καί διαλογιζόμενον έκρινεν άζιον καί προ
τίμησε διά τοιοΰτον έπάγγελμα τήν πανοσιότητά της· διά τοϋτο ώς έ- 
πιτροπεύοντες ήμεΐς καί όμογνώμως τοΐς άδελφοΐς, τή δηλοποιοΰμεν τήν 
αύτήν κλήσιν τόΰ γένους μας σύν.ταΐς έπακολουθούσαις συνθήκαις, δηλ. 
ό μισθός της ώς έφημέριος θέλει είναι μόνον φλωρία έξη τδν καθέκαστον 
μήνα, χωρίς όμως νά μετέχη άπδ τά τυχηρά τών;δίσκων (οί όποιοι δί-

1 Τής κοινότητος άπόκεινται δύο επιστολαϊ έν τώ άρχείω αύτής πρδς Νεόφυ
τον έν Νεαπόλει (’Ιούνιος ί 802) καί Μεσσήνη (’Απρίλιος 1802) διατρίβοντα, δε
χόμενες αύτδν κατά τήν έαυτοΰ έ'φεσιν ώς έφημέριον’ αί διαπραγματεύσεις δμως 
αύτοϋ μετά τής κοινότητος διήρκεσαν μακρότερον, διότι κατά τήν ανωτέρω πα- 
ρατεθεΐσαν επιστολήν (’Ιανουάριος 1803) προσκαλείται δ Νεόφυτος ώς διδάσκαλος 
καί ώς εφηιχέριος· δ Νεόφυτος έδέχΟη τήν πρόσκλησιν δι’ έπιστολής αύτοϋ (Φε
βρουάριός 1803) μέ τήν παρατήρησιν τοΰ δυσκόλου ί'να διδάσκη τά ελληνικά άντί 
τών κοινών. "Ετεραι δέ τρεις , επιστολαϊ έκτδς τών ανωτέρω εΰρηνται πρδς αύτδν 
τής κοινότητος, καί ετεραι τρεις αύτοϋ πρδς τήν κοινότητα άφορώσαι τήν μισθο
δοσίαν αύτοϋ (’Απρίλιος 1803). Ήΐν δέ νομίζω δ ύστερον έν τή σχολή διδάξας 
Νεόφυτος Κυριακίδης.
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σκοι «καρτερούν είς τούς άλλους δύο έφημερίους) και έτερα εξ φλο>ρία τον 
καθεκαστον μήνα θελει τής δώσουσι διά νά διδώσκη οσα πτωχά παιδία 
ήθελε εύρεθώσι έδώ άπό τοΰ γένους μας, όπου δέν ήμποροΰν νά έχουσι 
τόν τρόπον (άπό τά όποια όμως όλιγώτατα και μπάνια .εύρίσκονται), ω
σαύτως δέ τά έξοδα τοΰ ταξειδίου της καί τό*  κελλι ελεύθερον είς τά σπί
τια της εκκλησίας ύπ’ έξουσίας της. ΛΑς κάμη λοιπόν παρακαλοΰμεν τούς 
άναγκαίους της στοχασμούς και άς μας φανερώση εις άπόκρισιν την άπό- 
φασίν της. Σιμά είς τά πτωχά παιδία όπου ήμποροΰσι νά εύρεθοΰν είς τό 
γένος μας, εύρίσκονται και αρκετά έχοντα την κατάστασιν ποιον όλιγώ- 
τερρν ποιον περισσότερον., και αύτά θέλει πληρώνουν άπό τό έδικό τους 
ξεχωριστά διά νά διδάσκονται.

1 Ουτος άνεμίχΟη εις τήν περί γλώσσης φιλολογικήν διένεξιν Αδαμάντιου Κο- 
ραή κα'ι Παναγ Κοδρικα.

2 Έκ τοΰ αρχείου τής έν Λιβόρνω Ελληνικής κοινότητος.
3 Ό William Martin Leake : Researches in Greece. London 1814·' p. 80, μνη

μονεύει Θεοδόσιόν τιναΜυτιληναΐον γράψαντα «Στοιχεία Ναυτικής» Διβόρνος 1807· 
ίδέ και Παρανίκα : Σχεδίασμα περί τής έν τω έλλ. έθν. κατ. γραμ. Κωνσταντ. 
1867 σελ. 173.

«Κατά τό παρόν τό γένος μας αγνοεί άν θέλη άπολαύση ένα έφημέ- 
ptov και έν ταύτώ διδάσκαλον, όπου τόσον άγαπά και σέβεται. Πλην ή 
πανοσιότητά της ήμπορεΐ νά είναι βέβαια είς τό νά εύρη εύγνώμων, πλου- 
σιόδωρον και εύπειθές.

«Άνυπομόνως προσμένοντες έπιστολην της, κηρυττόμεθα διά παντός.

’Αλέξανδρος Πατρινός.1
Στέφανος Μπρέτζης. 
Νικόλαος Σγούρου. 
Κωνσταντίνος Παράσχη. 1 2

Ό Νεόφυτος ούτε ώς εφημέριος, ούτε ώς διδάσκαλος ύπηρέτησε την κοι
νότητα, άγνωστον διατί, εί και ή ,κοινότης και ό Νεόφυτος έσυμφώ- 
νησαν περί τούτου. rHv δ’ ό Νεόφυτος νομίζω ό ύστερον έν τη σχολή διδάξας 
(1818 — 19) Νεόφυτος Κυριακίδης.

Αύτη δ’ έστιν ή πρώτη περί έγκαθιδρύσεως της σχολής άπόπειρα τών 
μετοίκων κατά δέ τό επόμενον έτος θετικώτερόν τι έγένετο διότι προσε- 
κάλεσαν Θεοδόσιόν τινα3 διδάσκαλον, άγνο>στον πόθεν κα'ι ύπο ποίας συμ
φωνίας, ώς διδάσκαλον τής κοινότητος, ός καί άφίκετο είς Λιβόρνον δέν 
έγένετο όμως δεκτός, διχογνο>μησάντων των μετοίκων, ώς δηλοΰται έκτης 
έξης άναφοράς τριάκοντα τούτων πρός τούς έπιτρόπους . τοΰ γένους, προ- 
τρέποντας αύτούς ινα κρατήσωσι τόν διδάσκαλον Θεοδόσιον «... μέ έκεί- 
νας τάς συμφωνίας και τρόπους οπού στοχασθήτε άρμοδιωτέρας καί ώφε-
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λιμωτέρας διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ διδασκάλου, καί έπίδοσιν τών μελλόν
των σπουδάζειν.»

« Τιμιότατοι έπίτροποι.

Λιβόρνο, τή 26’Απριλίου 1804 ε. π.

«Σάς είναι γνωστόν ό’τιέφθκσεν έδώ ό κύρ Θεοδόσιος, είδήμων τής'Ελ
ληνικής γλώσσης ’Ιταλικής τε κα'ι άλλων έπιστημών, χρήσιμος διά νά 
κάμη τόν διδάσκαλον διά τούς τοΰ γένους μας νέους καί παιδία.

Σάς ένθυμίζωμε πρός τούτοις ότι ή παρελθοΰσα έπιτροπεία μέ τήν γνώ
μην και θέλησιν τών περισσοτέρων, έγραψε κα'ι έπροσκάλεσεν αυτόν τόν 
άνθρωπον διά διδάσκαλον τήν άπόφασιν όμόγνωμον αύτής και τών τότε 
παρρησιαζόντων τό γένος, δέν ήμπορεΐτε νά τήν ρίξητε νομίμως’ ή μετά 
ταϋτα όποιαδήποτε γνώμη σας έν συνάξει, ούσα παράωρος και παράκαι
ρος δέν δύναται νά άναιρέση τήν πρώτην, είμή διά μόνην τήν έλλειψιν 
τοΰ ύποκειμένου" αύτη δέν ήκολούθησε, και λοιπόν, άγκαλά καί τινες 
τών ομογενών μας ήμποροΰν διά τόν εαυτόν τους νά βαστάξουν αύτον 
τόν διδάσκαλον διά μόνον τά παιδία του; καί ανθρώπους τους, πλήν σε
βόμενοι τό γένος, κα'ι έπιθυμοΰντες τήν ωφελειών του γενικήν, και μισοΰν- 
τες τάς φατρίας, σχίσματα και τάς λεγομένας Ίταλιστί πίκας, προκρίνουν 
νά προστρέξουν είς τήν τιμιώτητά σας, και άναθυμίζωντά σας τάς προ- 
λεχθείσας αιτίας σάς προσκαλοΰσι και παρακινοΰσι νά λάβητε είς καλόν 
στοχασμόν τό γένος δεόμενον σπουδής και διδασκάλου, τήν αιτησιν, καί 
γνώμην τών περισσοτέρων δι’ αύτούς, τήν άνάρμοστον έναντιότητα όλι- 
γωτώτην, αίτίαις άς αύτο'ι μόνον οίδον κα'ι μέ τήν φρόνησιν σας και ά
δειαν, όποΰ έχετε παρά τοΰ γένους νά φροντίζητε, και ένεργάτε τά δέοντα 
και ώφέλιμα διά αύτο.

«Βαστάξατε τόν διδάσκαλον Κύρ Θεοδόσιον μέ έκείνας τάς συμφωνίας 
και τρόπους όποΰ στοχασθήτε άρμοδιωτερους και ώφελιμωτέρους διά τήν 
ύποχρέωσιν τοΰ διδασκάλου, και έπίδοσιν τών μελλόντων σπουδάζειν.

«Και έρρωσθε έν Κυρίφ.»
("Επονται τριάκοντα ύπογραφαί).1

Σύν τή αναφορά ταύτη τών μετοίκων ύπάρχει και άλλη τις τών νέων 
τής Λιβόρνου πρός τούς έπιτρόπους περί τής ιδίας ύποθέσεως έχουσα ούτω’

»Τιμιώτατοι έηίτροποί· καί Προιστο'ι τον Γένους των Γραικών των 
έν .Λιβόρνω ευρισκομένων.

Λιβόρνω τή 26 ’Απριλίου 1804. ε. π.

«Οί ύπογεγραμμένοι νέοι Γραικοί οί έν Λιβόρνω κατοικοΰντες χρεία

1 Έκ τοΰ άρχ. τ. έν Λιβόρνω Έλλην. κοινότητος.
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βιαζόμενοι είς την τιμιότητά σας, παραστένωντές σας την ανάγκην είς- 
τήν οποίαν εύρίσκονται νά σπουδάζωσι τήν διάλεκτόν τους, και έκείνας 
τάς έπιστήμας όπου ήμ.ποροΰν νά εύπρεπίσωσι οχι μόνον ήμάς, αλλά και 
τούς γονείς μας, συγγενείς μας και εύεργέτας μας.

Ήκούσαμε μέ λύπην μας, τίμιοι προεστοί, ότι φθάσαντος έδώ τοΰ δι
δασκάλου κυρ Θεοδοσίου, δέν έκαταγίνητε νά τον βαστάξητε διά διδά
σκαλον, και διοικητήν ενός σπουδαστηρίου προς φωτισμόνμας, και το πταί- 
σιμον βέβαια δέν είναι ίδικόν σεις, αλλά πολλά ολίγων φατριαζόντων και 
έναντιουμενων.

»'Ημείς, τιμιώτατοι, έχωμεν χρείαν νά σπουδάζωμεν, εσείς το γνωρίζετε 
ώς ήμ.εΐς, και καλλιώτερα. Τί μας χρησιμεύουν, ημάς άλλαι δόξαι και με- 
γαλοπρέπειαι τοΰ γένους, όταν εύρισκώμεθα τυφλοί δόξαι και άπειροι σπου
δής ' δέν γνωρίζετε μόνοι μας ότι ημείς είμεθα φυτά όπου άπο καλοσύνην 
σας έξερριζώσατε άπο τήν πατρίδα μας, μέ τήν βλέψιν νά καλητερεύ- 
σητε τήν προκοπήν σας, φυτεύωντάς μας ύπο τήν έπίσκεψί σας είς ταΰτα 
τά μέρη μά άν μάς άφίνητε χωρίς ποτισμόν σπουδής, χωρίς διδάσκα
λον νά αύξηση τήν προκοπήν μας, ςερενοίμεθα -ται γινόμεθα άδόκιμοι και 
άχρηστοι και διά τον εαυτόν μας, και διά τήν δούλευσίν σας.

Άρα ποιος άληθής Γραικός ταΰτα διαλογιζόμενος έν εαυτώ, δέν θλί
βεται, δέν σπαράττεται ή ψυχή του ;ή τιμιότης σας γνωρίζετε τήν χρείαν 
μας, άναπληροόσατέ την μέ τήν άπόκτησϊν ένος διδασκάλου, όν κα'ι άνά 
χείρας και παρακαλοΰντές σας νά μην άπορρίψετε τήν αύτήν αίτη-
σιν μας, διά νά σάς κράζωμεν ύπερασπιστάς τοΰ γένους, και τής έδικής 
μας έπιδόσεως και προκοπής, ύποσημειούμεθα μέ τό προσήκον σέβας.

«Τοΐς ύμετέρας τιμιότητας, 
»Εύπειθεΐς δοΰλοι.

»Οί er Λιβόρνω veoi και ΉΛΛήνων παΐδες.*

1 Έκ του άρχ. τ. έν Αιβόρνιρ έλλην. κοινότητος.

('Έπονται τριάκοντα και μία υπόγραφα?)1

Ή κοινοτης ό’μως ούτε τής μερίδος τών τριάκοντα μετοίκων ούτε τάς 
τών νέων δεήσεις είσήκουσε, μή δεχθεΐσα τον Θεοδόσιον ώς διδάσκαλον, ός 
φαίνεται παρέμεινεν είς Λιβόρνον κατ’ ιδίαν διδάσκων, ένθα κατά τό 1807 
σύγγραμμά τι «Στοιχεία ναυτικής», έδημοσίευσεν ώς άνωτέρω έσημείωσα.

Όψιαίτερον όμως ή κοινότης κατανοήσασα τήν άνάγκην τής συστά- 
σεως σχολήν, κατέγεινε πρός άνεύρεσιν διδασκάλου, γράψασα ώς φαίνεται 
διά τοΰ Μιχαήλ Ζωσιμά πρός τόν έν Ίωαννίνοις Χριστόδουλον Εύθυμίου, 
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ός άπήντησεν αύτώ ώς εξής τήν 10 Μαρτίου τοΰ 1804.1 «... κατά 
τήν διαταγήν σας έφέρθην είς τόν άγιον Οίκονόμον,2 εγχειρίζοντας του 
και τήν γραφήν μοΰ έσφαλούσατε,3 και έρωτώντάς τον μυστικώς, παρ’ 
ελπίδα μοΰ είπε τά μύρια διά τό ύποκείμενόν του, και δέν σύμφωνά νά 
σταλθή, και πως ήθελε σάς άποκριθή διά μέσου μου, ούτως κάγώ δέν ά- 
νεφερα τοΰ ρηθέντος ιεροδιακόνου τό μηδέν, όπου κα'ι συνεχώς μ.έ έρωτα’ 
σάς γνωστοποιώ όμως όπου αύτός κατ’ άρχάς έχρημάτισεν είς τόν άγεον 
Οίκονόμον μαθητής, κα'ι’έπειτα έφυγεν, κα'ι έπήγεν ύποκάτω είς τόν κυρ 
Αθανάσιον Έαλίδαν’ τόν έκατάτρεξαν οί Μπαλαναΐοι, πρό χρόνων, άλλ’ 

ό Ψαλίδ ας τόν έβοήθησε, δικαίως ή άδίκως, αύτό δέν τό ήξεύροί, τόσον 
μονον, ότι οί μέν Μπαλαναΐοι γενικώς καταφρονούν τούς μαθητάς τοΰ 
Έαλίδα, καθώς οί τοΰ Έαλίδα τούς τοΰ Μπαλάνου, ήρεύνησά μυστικώς 
διάφορους και άπο ιερωμένους και άπό λαϊκούς, δέν τόν κατηγορούν . . . »4

Έκ τοΰ άποσπάσματος τής έπιστολής ταύτης καταφαίνεται ή μεταξύ 
τών δύω τών Ίωαννίνων σχολών ένυπάρχουσα έχθρα’ ή κοινότης ό’μως τάς 
τοΰ Κοσμά Μπαλάνου κατηγορίας δέν ήκουσε, γράψασα διά τοΰ Μιχαήλ 
Ζωσιμά ίνα σταλή είς Λιβόρνον ό ιερομόναχος Γρηγόριος, ός έγραψε πρός 
τούς έν Ίωαννίνοις οικείους αύτοΰ Ίωάννην Σταματάκην κα'ι Χριστόδου
λον Εύθυμίου ίνα συμφωνήσαντες άποστείλωσι τόν Γρηγόριον, οίτινες ά- 
πήντησαν αύτώ τήν κάτωθι έπιστολήν ήν παραθέτω ώς χαρακτηριστικήν 
τών κατά τόν Γρηγόριον.

« Λιβόρνω

» Πρδς τδν έντιμώτατον κύριον Μιχαη.Ι Ζωσιμαν,

» ’Ιωάννινα 20 Σεπτεμβρίου 1804.

» Άφ’ ού ήξεώθημεν τάς τιμίας σας άπό τάς .2 ’Ιουλίου, δέν έλείψαμεν 
νά έρευνήσωμεν βαθέωςπερί τοΰ ιεροδιακόνου κύρ Γρηγορίου, διά τόν όποιον 
και ήκούσαμεν παρά πολλών ότι είναι χρηστοήθης, έχει άρχάς είς τήν 
’Ιταλικήν διάλεκτον, και πλουτεί τήν μητρικήν γλώσσάν μας κανονικώς, 
καθώς μ.ετρίως και τήν λατινικήν, όπου είς τοΰτο και μάς έβεβαίωσεν ό 
διδάσκαλός του κύρ ’Αθανάσιος Ψαλίδας, βάνοντες προ οφθαλμών κα'ι 
τήν χρείαν τοΰ αύτοΰ γένους, άπεφασίσαμεν και τόν έσυμφωνήσαμεν κατά 
τό έσωθεν γράμμα5, τοΰ οποίου τά γρ(όσια) 200 έμετρήθησαν παρά τοΰ

1 Τά πρό τούτου αγνοώ, ώς κα'ι πόθεν ή κοινότης έγνώρισε τδν Γρηγόριον, περί 
ού δ Ζωσιμάς ζητεί πληροφορίας.

2 Κοσμαν Μπαλάνον τδν Βασιλόπουλον.
3 Κατά τήν γνωστήν παράλειψιν τοΰ αναφορικού, άντί: τήν γραφήν όπου μου 

εσφαλούσατε.
4 Έκ τοΰ άρχ. τ. έν Λιβόρνω Έλλην κοινότητος.

5 Τδ συμφωνητικδν τοΰτο άπόκειται έν τω άρχ. τ. έν ΛιβόρνωΈλλην. κοινότητας.
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Χριστοδούλου. Εύθυμίου, και πληρώσατε τα τοΐς α.ύτόθι. κυρίοις Μανούση 
και άδελφούς Εύθυμίδη' έπαρακινήσαμεν τδν ρηθέντα και έχειροτονήθη, 
όπου ούτως ήμπορεΐ νά χρησιμεύση και διά ΐερεύς, κα'ι διά νά μισεύση 
κατ’ αύτάς μπαστιμέταν διά Μεσσήναν, άπερνώ κα'ι δ ίδιος μέ αυτό, και 
άφοΰ εύοδωθή και τελείωση τδ λαζαρέτον του εκεί, εξακολουθώ τδ ταξεί- 
διόν του διά αύτόθι, είθε κατά την επιθυμίαν μας, τάταξίματά του, κα'ι 
κατά την μέχρι τοΰδε διαγωγήν του νά φερθή κα'ι αύτόθι καί νά εύδοκι 
μήση, τδ όποιον άναμένομεν έν καιρώ νά τδ βεβαιωθώμεν» πρδς εύχαρί- 
στησίν μας. Είς είδησίν σας δτι εδώ ήτον διδάσκαλος εις τδν άρχοντα κυρ 
’Αλέξιον Ίωαννούτζου, και ό μισθός όπου παρ’ αύτοϋ έλάμβανεν έσυνί- 
στατο είς γρόσια πεντακόσια τδν χρόνον τδ διακριτικόν σας λοιπόν κα'ι 
τδ φερσιμόν του καί επιμέλεια όπου δείξει, άς συμφωνήσουν αύτόθι τδν μι
σθόν του. Τήν παρουσών μας σάς κάμνομεν τριπλάσιαν, κα'ι τάς μέν δύο 
δίδομεν τοΰ ρηθέντος κυρ Γρηγορίου, τήν μιαν σάς πέμπομεν μέ τήν πό
σταν. Κάμνομεν τέλος και άκριβοπροσκυνοΰντες σας, μένομε ν.

«Δοΰλοί σας ταπεινοί
»’Ιωάννης Σταματάχης 
^^ριστοΰον.ϊος Ευθυμίου.1»

1 Έκ τοΰ άρχ. τής έν Λιβορν. Έλλην. κοινότητος. «Τω έντιμ. εύγενεστάτφ 
κυρίω Μιχαήλ Ζωσιρ,ά, εις Λιβόρνον.»

’Εκτός τών πληροφοριών τοΰ Σταματάκη και Εύθυμίου πρδς τήν κοι
νότητα διά τοΰ Μιχαήλ Ζωσιμά περί τοΰ Γρηγορίου, ή κοινότης δμως διά 
τοΰ ίδίου Ζωσιμά έζήτησε πληροφορίας και άπδ τδν διδάσκαλον ’Αθανά
σιον Ψαλίδαν, δς άπήντησεν αύτώ ώς έξης.

« Γενναιότατε &νεξ>, χαι εύγενεστάτη ψυχή !

» Μέ τήν πόσταν τής έγραψα δσον διά τά βιβλία, και τήν παραλαβήν 
αύτών, τοσον κα'ι γράμμα πρδς τδν Κοραήν σάς έπερίκλεισα, και μάλιστα 
τής έπαράσταινα διά τδν διδάσκαλον, όπου ζητεί αύτοϋ τδ γένος- ότι είναι 
Έλλην, καλός ποιητής, ρήτωρ, λογικός, μεταφυσικός, ήθικός, αριθμητικός 
Ιν'ι λόγω μαθηματικός, έμπειρος τής λατινικής διαλέκτου και ’Ιταλικής, 
όχι όμως νά όμιλή, επειδή δέν έλαβε χρήσιν- τδν είχα είς τδ σχολεΐον 
ύποδιδώσκαλον μέ μισθόν 500 γροσσίων, ύστερον τόν επήρεν ο άρχων Λο
γοθέτης, τροφήν φορέματα καί 500 γροσια τοΰ έδιδε, και τοΰ έδίδασκε τόν 
άδελφον*  είναι θεοσεβής, φιλόπονος, χρηστοήθης, και δέν αμφιβάλλω, ότι 
δέν θέλει εύχαριστηθή τδ γένος άπδ αύτόν, και αύτδς άπδ τδ αύτοϋ γένος" 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΙΒΟΡΝΩ ΕΛΑ. ΣΧΟΛΗΣ 329

επειδή τδν έκατώπεισα ότι τδ γένος αύτοϋ είς Λιβόρνον δέν πληροόνει τούς 
παρομοίους κόπους, άλλά τούς βραβεύει, ώς γεναιόφρον καί έλευθεριώτα- 
τον πρδς τά τοιαΰτα τών έργων- όθεν καί ή γενναιοτώτη σου ψυχή δέν 
άμφιβάλλω, ότι δέν θέλει συνεργήση ώς επίτροπος, διά νά τοΰ δοθή μισθός 
άνάλογος, καί ώς σου φανή εύλογος είς τήν γενναιόφρονα ψυχήν της, ώς 
ειδήμονα, καί έμπειρον καί φιλέλληνα καί φιλόμουσον καί φιλόπολιν, ής

»είμί καί έσομαι 
»δοΰλος ταπεινός 

»’Αθανάσιος ό Ψα.Ιίδας1

1804 έτος
Σεπτεμβρίου 23

’Ιωάννινα.

Τέλος ό Γρηγόριος κατά τούς Σταματώκην καί Ευθυμίου επεβιβασθη 
. _ . = ~ , _ ΙΠΛ) ζ ι 2 ’ -| 7Γ·-» ■·.·· - ,

διά Μεσσήνην, ένθα έφθασε τήν 22 ’Οκτωβρίου τοΰ 1804, γράψας2 έκεΐ- 
θεν και άποστείλας μίαν τών δύω επιστολών τών δοθεισών αύτώ ύπδ τών 
άποστειλάντων αύτδν πρδς τδν Μιχαήλ Ζωσιμάν) μή λαβών δ’ άπώντ.η- 
σιν έγραψεν αύθις αύτώ τήν έπομένην επιστολήν ’.

» Πανευγενΐστατε αμχον I

» Καί -.κατά τήν κβζ. τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου όπου έφθασα Γις 
Μεσσήνην έγραψα .τή^εύγενείγ της, έν ή επιστολή μου περιέκλειον καί 
μίαν επιστολήν τών άποστειλάντων με επιτρόπων κυρίου Ίωάννου Στα
ματάκη καί Χριστοδούλου Εύθυμίου, έξ ών έγνωτε-τήν μεταξύ ήμών συμ
φωνίαν- νΰν δέ τελειώσας τήν κοντομάτζιάν μου, καί άποκρίσεως παρά 
τής εύγενίας της μή άξιωθείς, καί πολλά περί τοΰ ένταΰθα κατακυριευον- 
τος θανάτου, καί τήν άναχοόρησιν πάντων έκ τής Λιβόρνου άκούων, είς 
ώκραν απορίαν εύρίσκομαι τοΰ τί πρέπει νά άκολουθήσω, τδ νά έλθω 
τώρα αύτοϋ, κοντά όπου θέλω ,γίνη ριψοκίνδυνος, καί ή εύγενία τους δέν 

θέλει μοί τδ επαινέσει ·
Λοιπόν παρακαλώ τήν εύγενείαν της νά μοί γράψη τδ τί πρέπει νά ά

κολουθήσω, έδώ νά σταθώ ή νά άπερώσω είς άλλο κήνένα μέρος πλησιέ- 
στερον; έως ού δ θεός γένητο 'ίλεως καί παύση τδ κακόν, καί τότε νά έξα-

1 Έκ τοΰ άρχ. τής έν Λιβ. Έλλην, κοινότητος.
2 Τό γμάμμςι τοϋτο τοΰ Γρηγορίου δέν εϋρίσκεται έν τω άρχ. τής έν Λιβ. έλ.*  

κοινότητος.
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κολουθήσω τόν δρόμον μου καί νά άξιωθώ καί τής εύγενικής-της πρόσω· 
πικής παρουσίας, ής και είμί

1804 Νοεμβρίου 30 
Έν Μεσήνη

προς μέν Θεόν ευχέτης 
δούλος δέ

Γρηγόριος (Μάσκα.1ος 
Παλτρυρίτης1·

’Αγνοούνται τά μέχρι Φεβρουάριου τοΰ 1805 επομένου έτους συμβάντα 
και ποΰ ό Γρηγόριος διέμεινε μέχρι τής εποχής ταύτης, καθ’ ήν έγένετο 
τό μεταξύ αύτοϋ και τής κοινότητος συμφωνητικον όπερ έξ άντιγράφου 
έκ τοΰ αρχείου αύτής παρατίθημι’

«Έπ'ι τοΰ παρόντος γίνεται δήλον, ότι (συμφώνησαν οι κύριοι έπίτρο- 
ποι τοΰ γένους, κα'ι τής έδώ εκκλησίας τών Γραικών,2 τόν πάτερ Γρηγό- 
ριον, και τόν (σύστησαν κοινόν διδάσκαλον όλου τοΰ γένους, έπι τοιαύτη 
συμφωνία.

α.'. θέλει είναι είς χρέος ό ρηθείς πάτερ Γρηγόριος νά διδάσκη όλα τά 
παιδία τοΰ γένους, καί όλους τούς προσερχομένους αύτώ ομογενείς κοινά 
γράμματα Ελληνικά, ’Ιταλικά, και ότι άλλο ήξεύρει, μέ τήν πρέπουσαν 
επιμέλειαν και προσοχήν.

β'. Θέλει ακολουθεί ή κοινή παράδοσις πάντοτε τρεις ώρας προ τοϋ ■ 
γεύματος, και δύο μετά το γεΰμα, έν οΐς θέλει διδάσκονται όλοι οΐ μαθη- 
ταί ομογενείς ολα τά άνήκοντα μαθήματα, χωρίς νά ζητή παρ’ αύτών 
τόν παραμικρόν μισθόν.

γ'. Θέλει λαμβάνει παρά τών κυρίων επιτρόπων τοΰ γένους δώδεκα 
φλωρία τόν καθέκασταν μήνα διά μισθόν του καί- κελλί διά νά κατοική 
αμισθί.

δ'. ”Αν τινες μαθηταί, είτε δ[Ζ.ογενε~ς, είτε ετερογενείς ήθελαν άκολΰυ-

1 Έκ τοϋ άρχ. τής έν Λιβόρνω Έλλ. κοινότητος. «Τώ εύγενεστάτω κυρίω Μι
χαήλ Ζωσιμα. Λίσίως, είς Λιβόρνον». ’Λπέθανεδ’ό Μιχαήλ Ζωσιμας τω 1809 είς 
Λιβόρνον, καί έτάφη έν τω νυν παλαιω νεκροταφείω τής κοινότητος κειμένφ έν 
τή Piazza di Cisternone’ φέρει δ’ 'ο τάφος τήν επιγραφήν τ ήνδε ’· A I Ο | Μιχαήλ 
ό Ζωσιμάς | ό.έξ Ίωαννίνων [ ενθάδε κεΐται | μακάριος μέν ξ τφ πλείστων αγα
θών | ών άμα τοϊς φίλοις άδελφοϊς | αίτιος "Ελλησι κατέστη | φθόνω δέ τύχης ( 
αθέατος | τής όσον ούκ ήδη παρούσης I ελληνικής ευδαιμονίας—τελευτήσας ( ηλι
κίας έ'τει μζ'. | α'. ’Ιουλίου μωθ’.

2 Είς τά μετά ταϋτα συμφωνητικά τών διδασκάλων καί τής κοινότητος άπαν- 
τώμεν επιτρόπους ίδιους τής σχολής’ούτως έν επιστολή τινί τοΰ Γρηγορίου πρός 
τόν Παναγιώτην Πάλλην (Μάϊος 1811) άποκειμένη έν τώ άρχείω τής κοινότη
τας, ονομάζει αύτον επίτροπον τής σχολής, μέχρι τοΰ 1819 έπι διδασκάλου Ζ. 
Γϊαπαδοπούλου ύπογράφονται επίτροποι τοΰ γένους κα.ΐ τής εκκλησίας τών Γραι
κών’ μετά ταϋτα δυο έξελέγοντο επίτροποι τής σχολής.
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θήσει μαθήματα έςω τών άνω διορισθεισών πέντε κοινών ωρών τής ήμέ- 
ρκς, τότε οΐ μαθηταί θέλουν άγροικοϋνται μετά τοΰ διδασκάλου είς ξεχω
ριστήν συμοωνίαν καί πληρωμήν/

ε'. Υπόσχεται ό ρηθείς πάτερ Γρηγόριος ενίοτε καί νά ΐερουργή, ότε 
ήθελαν τόν διορίσει οΐ επίτροποι τοΰ γένους καί τής εκκλησίας’ καί περι- 
πλεον, άν το γένος ήθελε λάβει χρείαν διά εφημέριον, θέλει είναι είς χρέος 
ή λογιότης του, εύθύς όποΰ προσκαλεσθή, νά έκτελή όλας τάς έκκλησια- 
στικάς ιεροπραξίας, κατά τόν τρόπον, τούς νόμους, καί τήν συνήθειαν τής 
έδώ εκκλησίας, ώς θέλει λάβει τον τόπον ενός τών εφημερίων, χωρίς όμως 
νά ήμπορή νά ζητήση καμμίαν προσθήκην μισθού διά τοϋτο, άλλά μονον 
νά λαμβάνη τό άνάλογον μέρος τών δίσκων, καί ότ’ άλλων τυχηρών όποΰ 
έχουν οΐ εφημέριοι τής εκκλησίας.

στ'. Ή παροΰσα συμφωνία γίνεται δι’ ένα μόνον χρόνον, καί μετά ταϋτα 
θέλουν είναι ελεύθερα τά μέρη καί τά δύο, άν δέν κρίνουν εύλογον τήν 

έξακολούθησίν της.
Προ τούτων πάντων θέλει (γνωρίζει ώς χρέος του απαραίτητον ό πάτερ 

Γρηγοριος τήν πρός τούς μαθητάς επιμέλειαν, καί τό σεμνόν καί άρμόζον 
είς διδάσκαλον καί καλόγερα πολίτευμα τής ζωής του, ομοίως τό γένος 
καί οΐ κύριοι επίτροποι αύτοϋ θέλουν αποδίδει τό άνήκον σέβας καί εύλά- 
βειαν τή λογιώτητί του’ ένδείξεως δέ χάριν εγειναν δύο παρόμοια γράμ
ματα συμφωνητικά πρός ησυχίαν έκατέρου μέρους καί έστω.

Γρηγόριος ιερομόναχος και διδάσκαλος

1805. Φεβρουάριου Λιβόρνω1.

Κα’ι τοιαύτη μέν έγένετο ή έγκαθίδρυσις τής σχολής τής έν Λιβόρνω 
Ελληνικής κοινότητος, τήν ύπαρξιν τής οποίας πολύ ολίγον έγινώσκομεν 
έκ τοΰ Ίακωβάκη Ρίζου τοΰ Νερουλοΰ αύταις λέξεσι μνημ,ονεύοντος ταύ
της : «Οΐ μεγαλέμποροι 'Έλληνες τής πόλεως Λιβορνου συνέστησαν ωσαύ
τως σχολεΐον διά τής γενναιότητος καί τοΰ ζήλου τών κυρίων Πατρινοΰ, 
Παναγιώτου Πάλλη> Μοσπινιώτη, Ροδοκανάκη καί Σπανιωλάκη2 ...» 
Μνημονεύει ταύτης καί ό πρώτος αύτής διδάσκαλος Γρηγοριος έν ταϊς 
συγγραφαΐς αύτοϋ, καλών αύτήν «Έλληνομουσεΐον» έξ ού μνείαν ποιοΰσι

.1 Έκ τοΰ άρχ., τής έν Λιβόρνω Έλλην. κοινότητος.
2 Cours de litteralure Grecque Moderne Geneve 1827 Ελληνική μετάφρασις 

Όλυμπ. "Λββοτ. ’Λθήναι, 1870, σ. 152.
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ταύτης ο Παπαδοπουλος Βρετος1, ό Δεκιγάλας1 2, και ό Ματθαίος Πα- 
ρανίκας3.

1 Βρετοΰ Κατάλογος νεοελ. φιλολογίας. Μέρος β'. σελ. 145, άριθ. 415, κα'ι σ 
179, άρ. 552.

2 Δεκιγάλα σχεδίασμα Κατόπτρου νεοελλ. φιιλολ. Έρμούπολις 184 4 σελ. 75.
3 Παρανικα Σχεδίασμα περί τής έν τώ έλλ. έθν. κατ. τ. γραμμ. σ. 137.
4 Αμαρτάνει Ίακωβάκης Ρίζος δ Νερουλός (Cours de litt. Grec. Moderne 

έλλ. μετάφρ. σελ. 166) καλών τδν Γρηγόριον Κρήτα τήν πατρίδα.
5 Μνημονεύεται εν τοΐς ληξιαρχικούς βιβλίοις τής κοινότητος τών βαπτίσεων. 

γάμων κτλ. εφημέρευε δέ κατά συνέχειαν έπί δύο έτη (1807 — 9) καί περιοδικώς 
κατα καιρούς' κατα τδ 1811 μηνι Μαΐω- εζητησε τήν ακύρωσιν τοΰ άρθρου τοΰ 
ύπο.χρεοΰντος αύτδν ίνα ίερουργή ανάγκης τυχούσης' (έπιστολή Γρηγορίου πρδς 
τδν Παναγ. Πάλλην, 1811, Μάϊος)' επέτυχε δέ τοΰ ζητούμενου ώς δηλοΰται έκ 
τής ευχαριστηρίου έπιστολής πρδς τδν ίδιον Π. Πάλλην (έπιστ Γρηγορίου 8)20 
Μαίου 1811). Κατά τδ γενόμενον δμως συμφωνητικδν τώ .1814 ύπεχρεώθη καί 
χρείας τυχούσης νά ίερουργή, άποποιηθέντος δέ τοΰ Γρηγορίου δυσηρεστήθη ή 
κοινότης, δ δέ Γρηγόριος δι’ έπιστολής αύτοΰ πρδς τδν ’Αλέξανδρον Πατρινόν, 
(4814 ’Ιουλίου 6) έξιλεοί αύτόν' ά'πασαι αύται αί έπιστολαί άπόκειν ται έν τώ άρ- 
χείω τής εν Λιβόρνω έλλην. κοινότητος.

6 Ή διαθήκη τοΰ Γρηγορίου γενομένη έπιστασίμ τοΰ τότε έφημερίου ’Ιωακείμ 
Βαλαμόντε απόκειται έν τώ άρχείω τής κοινότητος' δι’ αύτής έκληροδότησε τήν 
μικράν αύτοΰ περιουσίαν είς αγαθοεργά ένδιαιτήματα τής πατρίδος αύτοΰ’Ηπεί
ρου καί εις τούς συγγενείς αύτοΰ, τήν έαυτοΰ βιβλιοθήκην ;είς τήν σχολήν είς ήν 
εδίδασκεν δ Ψαλίδας, καί μερίδα τινά βιβλίων είς ήν ανήκε μονήν.

Ην δ ο Γρηγόριος εξ Ιωαννίνων καταγόμενος τής ’Ηπείρου4 εις τήν μο
νήν τών Παλιουρων ανηκων ε£ ης και Παλιουρίτης προσωνομάζετο, έδι- 
δαχθη το πρώτον εν τή σχολή τή ύπο τοΰ Κοσμά Μπαλάνου διευθυνομένη, 
αφ ης άπεσυρθη δυσαρεστηθείς και είς τήν τοΰ Ιταλίδα προσελθών ής και 
υποδιδασκαλος εχρημ,ατισεν εκ τών περί αύτοΰ δημοσιευθεισών επιστολών 
γινωσκεται ο βιος τοΰ ανδρος ος ήν, κατά Ψαλίδαν, ποιητής, καλός, ρή- 
τωρ, λογικος, μεταφυσικός, ηθικός, αριθμητικός, μέτριος μαθηματικός 
και ειδημων τής λατινικής και ιταλικής διαλέκτου. Τά περί τής είς Λι- 
βορνον προσκλησεως και καθοδου αύτοΰ άνωτέρω έξέθηκα, έσυμ.φώνησε δέ 
δι εν έτος με την κοινότητα, (1805—6) ώς έκ τοΰ παρατεθέντος συμφω
νητικού αύτοΰ δηλοΰται ύπηρέτησεν όμως αύτήν μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ, 
διδάσκων καί ιερουργών5, συμβάντα τήν 23 Μαρτίου τοΰ 1816®, είχε 
δέ τόν έτερον οφθαλμόν βεβλαμμένόν.

Κατά τήν έν Λιβόρνω διδασκαλίαν αύτοΰ συνέγραψεν'. «επιτομή τής 
ιστορίας τής 'Ελλάδος, συνερανισθεΐσα μέν ύπό Γ. Δ. τοΰ έν Λιβόρνω 
έλληνομουσείου, τύποις δέ έκδοθεΐσα άδρα δαπάνη τής πανεντίμου αδελ
φότητος τών έν αύτή τή πόλει ορθοδόξων 'Ελλήνων. ’Επιστασία καί διορ
θώσει Σ. Β. εν Βενετία 1807. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ έξ Ιωαννίνων, 
τόμοι 2. 8ον ».
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Τή συγγραφή ταύτη ούπω ένέτυχον, παρέλαβον δ’ έκ τοΰ Πάππαδό- 
πούλου Βρετοΰ τόν τίτλον1 ό όποιος φαίνεται μοι κεκολοβωμένος ώς ειθι- 
σται παρ’ αύτώ, μνημονεύει ταύτην καί δ William Martin Leake,2 
'Ερμής ό λόγιος3 τής Βιέννης καί δ Δεκιγάλας'4 προσθέτει δ’ δ Βρετος 
'ότι άνετυπώθη κατά τώ 1815 παρά τώ ίδίω τυπογράφω ένετίησι' έπιστα- 
σία Σπυρίδωνος Βλαντή.5

Συγγράψας· δέ τήν άνωτέρω έπιτομήν δ Γρηγόριος καί θέλων tva τύ- 
πρις έκδώση αύτήν, έγραψε πρός τήν κοινότητα τήν εξής έπιστολήν ήν 
χάριν τής μνήμης τοΰ άνδρός παρατίθημι καί ώς άναγομένην είς τήν μνη- 
σθεΐσαν συγγραφήν αύτοΰ :

«.'Εντιμότατοι, επΙτροΛοι^ και 2οιπη άδεΛφότης τον ήμετόρον γόνους.
Ό ένθερμος ζήλος, τόν όποιον τρέφετε διά τήν βελτίωσιν όλου τοΰ ελ

ληνικού γένους ημών, καί ή μεγάλη ύστέρησις τών αναγκαίων είς τήν 
έπίδοσίν του βιβλίων, παρότρυναν κφμέ ν’ άφιερώσω καί τάς μικράς τής 
άναπαύσεώς μου στιγμάς έκ τών άσχολιών τοΰ έργου μου είς τό νά συνε- 
ρανίσω μίαν έπιτομήν τής ιστορίας τών εύκλεών προγόνων ημών Ελλή
νων ή εύγνωμοσύνη μου διά τήν πρδς εμέ εύνοιαν τής ήμετέρας εύκλεοΰς 
άδελφότητος μέ παρεκίνει νά λάβω τό θάρρος νά τήν προσφέρω είς τήν 
άδράν και φιλάδελφον γενναιότητα ύμών, άλλά τοΰτο μ.ου άπήτησεν ή 
σχολή ώς ιδιόν της Χρέος, διά νά τήν προσφέρη αύτή αμέσως ύμΐν τοΐς κη- 
δεμόσιν αύτής καί προστάταις, έλπίζουσα βέβαια, ότι ώς αύτή παρ’ ύ
μών έλαβε τήν σύστασιν αύτής, ούτω και τό έξ αύτής δι’ ύμών νά ίδή 
τό φως.»

Ό ύμέτερος δούλος καί διδάσκαλος
Γρηγόριος6

’Αρχαιολογία ελληνική, ήτοι φιλολογική ιστορία, περιεχουσα τούς νό
μους, τήν πολιτείαν, και έθιμα τής θρησκείας, τών εορτών τών γάμων 
καί επικήδειων, τά δημόσια καί τά κατά μέρος παιγνίδια τών παλάιών

1 Βρετοΰ. Κατάλογος νεοελλ. φιλολογίας, μέρος β' σελ. 145 αριθ. 415. 
. 2 Leake, Researches in Greece, London 1814 σ. 80.

3 'Ιστορία παλαιά τής Ελλάδος, ύπδ Γρηγορίου τοΰ Παλλιουρα, εξεδόθη εν 
Βενετία έν δυσί τόμοις είς 8ον τώ 1006. 'Ερμής δ λόγιος Βιέννη 1811, σ. 13' καί 
Γρηγόριος Παλιουρας έξ ’Ηπείρου έξέδωκεν έν Βενετία τω 1807 ιστορίαν τής Ελ
λάδος, είς τόμους δύο' 8ον Ερμής δ λόγιος Βιέννη 1811, σελ, 354.

4 Παλιουρίτης Γρηγόριος, διδάσκαλος τής έν Λιβόρνω έλληνοσχολής. Συνέταξε 
κατ’ έπιτομήν ιστορίαν τής ‘Ελλάδος ένετίησιν, 1806 καί 1815. Δεκιγάλα σχες 
δίασμα Κατόπτρου νεοελ. φιλολ. σέλ. 75,

5 Βρετοΰ. Κατάλογος νεοελ. φιλολογίας' μέρος β'., σελ. 145, άρ, 115" σημ.
* Έκ τοΰ άρχ. τ. έν 'Λιβόρνω Έλλ. κοινότητος.
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'Ελλήνων, έξαιρέτως δέ τών ’Αθηναίων, συνερανισθεΐσα έκ διαφόρων συγ
γραφέων παρά Γρηγορίου ίερομονάχου ΙΊαλιουρίτου, τοΰ έξ Ίωαννίνων, 
διδασκάλου τοΰ έν Λιβόρνω έλληνομουσείου, τον γ. τόμον άναπληροΰσα 
τής αύτοϋ 'Ελληνικής Ιστορίας’ έπιστ'ασίγ και διορθώσει Σ Β. έν Βενε
τία παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω έξ Ίωαννίνων, 1815 (τόμοι δυο) 8ον’ τό
μος αζ. σελ. 256, τόμ. β'. σελ. 347.

Ή συγγραφή αύτη προσφωνεΐται: Τή τιμιωτάτη κοινότητι τών έν Αι- 
βόρνφ 'Ελλήνων’ δ συγγραφεύς εύνοίας ένεκα, καί: Τοΐς τιμιωτάτοις και 
φιλογενέσι κυρίοις Άλεξ. Πατρινώ καί Παναγ. Πάλλη τοΐς έξ Ίωαννίνων 
εύπατρίδαις. Καί δ τίτλος τής συγγραφής ταύτης εύρηται έλλειπής παρά 
Βρετω,1 μνημονεύει δέ ταύτης καί δ Δεκιγάλας.1 2

1 Βρετου. Κατάλογος νεοελλ. φιλολ., μέρος β'. σελ. 179, άρ. 552.
2 Δεκιγάλα. Σχεδίασμα νεοελ. φιλολ. σ. 76. «. . . 'Έτι (συνέταξεν) αρχαιολο

γίαν τών Ελλήνων, ητις έπεται τής ρηβείσης ιστορίας, αύτόβι 1816.

Συγγράψας δ Γρηγόριος καί τήν άνωτε’ρω μνημονευθεΐσαν συγγραφήν, 
έγραψε πρδς τήν κοινότητα τήν εξής έπιστολήν, αίτούμενος τήν πρδς έκ- 
δοσιν αύτής δαπάνην, ητις καί παρέσχεν αύτήν ώς έκ τοΰ τίτλου τής 
συγγραφής δηλοΰται’.

«Έζτιμδτατοι κύριοι επίτροποι, καί άδε,ΙφοΙ τοΰ σώματος των ύεκαέζ.

»Ή πρδς τδν πλησίον καί ομογενείς εύεργεσία είναι τοΰ άνθρώπου τδ 
πρώτιστον καθήκον, έν ώ ή τίμια ύμών αδελφότης ευδοκιμεί βοηθοΰσα 
παντοίφ τρόπω τούς δυστυχείς δμογενεΐς, ώς έργω τοΐς πασι γίνεται δή- 
λον’ πρώτη δέ καί μεγίστη εύεργεσία κρίνεται έκείνη, δώ ής δ άνθρωπος 
προσπαθεί νά σηκώση τοΰ πλησίον τήν αμάθειαν, χορηγών αύτώ τά μέσα 
τοΰ φωτισμού, είς το δποΐον έτι υπάρχει ή τιμία ήμών άδελφότης πάν
των σχεδόν τών άνά τήν Εύρώπην γραικών, ώς φαίνεται καί δι’ άλλων, 
καί διά τής άφθονου δαπάνης, τήν οποίαν έκαμε'ν χάριν τών δμογενών της 
είς τήν έκδοσιν τής ελληνικής ιστορίας μου κατά τδ 1807, ή οποία έλα- 
βεν έκείνην τήν ύποδοχήν, τής οποίας ήτον άξία ή ύμετέρα γεναιότης καί 
οί ίδικοί μου κόποι.

» Η .είς τον προλογον ταύτης ύποσχεσίς μου διά τδν τρίτον τόμον, καί 
ή χρεία τοιούτου άναγκαιοτάταυ βιβλίου, τδ δποΐον στερείται τό γένος, 
μ ύποχρέωσεν μεταξύ τών κόπων τοΰ σχολείου καί τών άλλων μαθημά
των μου νά δαπανώ καί τάς είς τήν άνάπαυσίν μου αναγκαίας στιγμάς 
είς τήν συγγραφήν εκείνου, τδ δποΐον καί ήδη θεία χάριτι έτελείωσα’ άν 
ή κατάστασίς μου τδ έσυγχωροΰσεν, ήθελ’ έξοδεύσω τδ όλον άφ’ έαυτοΰ 
μου διά νά τον κοινοποιήσω είς τούς δμογενεΐς’ άλλ’ είς τήν συγγραφήν 
τουτου παρά τούς κόπους έξώδευσα πολλά είς τήν άπόκτησιν τών δι’ αύ-
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τήν άναγκαίων βιβλίων, διά τοϋτο προστρέχω είς τήν γενναιότητα τής εκ
κλησίας νά μοΰ γένη βοήθεια ή έπί. το κρεΐττον μεταβολή τών πραγμάτων, 
καί τδ φιλογενές καί περί τά τοιαΰτα φιλόκαλον τής ύμετέρας άδελφό- 
τητος, (μάλιστα ότι είναι μακράν ή φιλοκέρδεια, ώς έργω τό έδειξα μή 
λαβών έκ τής προτέρας ιστορίας ούτε έν σώμα) μέ κάμνουσιν εύελπιν, ότι 
δέν θέλει άφεθή κολοβόν τδ προεκδοθέν σύγγραμμα, άλλά θέλει δειχθή 
κοινωφελής καί είς τοϋτο ή έκκλησία καί ή τιμία ύμών άδελφότης θέλει 
άπολαύσει έκείνην τήν τιμήν καί δόξαν ητις ανήκει είς τούς έκδότας μάλ
λον παρά είς τδν συγγραφέα, ής καί είμί

1814 Σεπτεμβρίου 6)18 Λιβόρνω Δούλος καί διδάσκαλος

Γρηγόριος ΠαΛίουρίτης1

Έτερον έκ τών δύο άνοιτέρω μνημονευθέντων συγγραμμάτων τοΰ Γρη
γορίου δέν γνωρίζομεν’ έκτος τής διαθήκης αύτοϋ, περί ής ανωτέρω έμνή- 
σθημεν άπακειμένης έν τώ άρχείω τής κοινότητος καί πολλών επιστολών 
αύτοϋ πρδς τήν κοινότητα έπιστελλομένων διαλαμβανουσών περί τών 
μεταξύ αύτοϋ καί τής κοινότητος συμφερόντων κατά τήν ένδεκαετή αύ- 
τοΰ εν Λιβόρνω διδασκαλίαν, έξ ών τρεις ένταΰθα έδημοσιευθησαν, άπό- 
κεινται άπασαΐ αύται αί έπιστολαί έν τω άρχείω τής κοινότητος.

Καί τοιοΰτος μέν έγένετο ό Γρηγόριος, ένδεκαετίαν δλην διδάξας .έν 
Λιβόρνω ώς πρώτος τής αύτόθι 'Ελληνικής σχολής διδάσκαλος.

Παρεμπίπτει μεταξύ τοΰ θανάτου τοΰ Γρηγορίου τώ 1816 χάσμα μέ
χρι τοΰ 1818., καθ’δ έτος άπαντώμεν δεύτερον τής σχολής διδάσκαλον τόν 
άρχιμανδρίτην Νεόφυτον Κυριακίδην, όπερ έκ τοΰ άρχείου τής κοινοτητος 
δέν ήδυνήθημεν νά πληρώσωμεν. Ό Νεόφυτος Κυριακίδης δ κατά τδ 1 803 
προσκληθείς ύπδ τής κοινότητος ώς έφημέριος καί διδάσκαλος, ιερομόνα
χος τότε ών, δι’ άγνωστον δ’ αιτίαν δεχθείς δέν προσήλθεν είς τήν ύπη- 
ρεσίαν τής κοινότητας, έδίδαξε δ’ έν έτος (1818—9) έν τή σχολή τής 
κοινότητος, εκτός έάν άπδ τδ 1816 έδίδασκε ή έμεινε κλειστή ή σχολή 
μέχρι τής εύρέσεως διδασκάλου.

Τόν Νεόφυτον διεδέχθη Ζαχαρίας τις ΙΙαπαδόπουλος έπί διετίαν διδά- 
ξας (1819—1820), δν διεδέχθη Γεώργιός τις Σταυρίδης έπί εν έτος δι- 
δάξας καί παραιτηθείς (1820—1821)2, τοΰτον δέ διεδεχθη Καλλίνικος

1 Έκτου άρχ. τ. έλλην. κοινότητος. «Τοΐς έντιμοτάτοις κυρίοις κυρίοις επι- 
τρόποις καί άδελφοΐς τοΰ σώματος τών δέκα έξ τής εκκλησίας τής Παναγίας Τριά- 
8ος»’ έκτος τής έκδόσεως τών συγγραμμάτων του Γρηγορίου, ή κοινότης παρείχε 
βιβλία δωρεάν έπί επιστροφή τοΐς μαθηταΐς, συνέτρεχε δέ καί έκδότας άλλων 
βιβλίων.

2 ‘Ο Γεώργιος Σταυρίδης άπεποιήΟη τήν έπί έτερον έ'τος διδασκαλίαν εν τή 
«χολή- (επιστολή Γ. Σταυρίδου 30 Μαρτίου 1821) διότι ή κοινότης δέν έξετέλεσε
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ο Κρεατζούλας έκ Χίου δι’ Άγκώνος είς Λιβόρνον έλθών- μέχρι τοΰ 
Σταυρίδου έν τη σχολή έδιδάσκοντο τά κοινά λεγόμενοι γράμματα άπο 
τοΰ Καλλινίκου άναλαβόντος την διδασκαλίαν τω 1822, άγνοοΰμεν τόν έν 
τω μεταξύ διδάξαντα άν προέστη τις της σχολής, η σχολή έγένετο φιλο
λογική, διότι έκτος τών κοινών γραμμάτων έδιδάσκετο ή άρχαία 'Ελλη
νική γλώσσα καί φιλολογία, ηθική, ιστορία, και χριστιανική κατήχησις 
κατά τό σύστημα τής έν Χίω σχολής,1 έξ έπιστολής δε τοΰ Κρεατζούλα 
προς τήν κοινότητα μανθάνομεν ότι οί μαθηταί άνήρχοντο είς τεσσαρά
κοντα δύο, έξ ών οί δέκα οκτώ έδιδάσκοντο κοινά γράμματα οί δέ λοιποί 
τήν 'Ελληνικήν παιδείαν- διηρεϊτο δ’ ή σχολή είς τρεις τάξεις βοηθουμέ- 
νου τοΰ διδασκάλου καί άπό ύποδιδάσκαλον,2 προέτεινε δέ καί είς τήν 
κοινότητα τω 1 825 τήν άνάθεσιν τών καθηκόντοιν τοΰ έφημερίου παραι- 
τηθέντος ενός τούτων τοΰ Δημητρίου3- παρέτεινε δε τήν διδασκαλίαν αύ
τοΰ ό Καλλίνικος μέχρι τοΰ 1826 (Φεβρουάριος), δτε παραιτηθείς άνέ- 
λαβε τήν εφημερίαν τής έν Μασσαλία 'Ελληνικής εκκλησίας4. Τόν Καλ
λίνικον έπί τετραετίαν διδάξαντα (1 822—1 826) διεδέχθη Νικόλαός τις 
Καλούδης Πάριος τήν πατρίδα, διατριβών δ’ έν Λιβόρνω δι’ έπιστολής 
αύτοΰ, παραιτηθέντος τοΰ Καλλινίκου, έζήτει τήν διδασκαλικήν έδραν,5 
ητις καί παρεχωρήθη αύτώ. Έδίδαξε δέ περί τά τρία έτη (1826—9) καθ’ 
ό διάστημα δυσηρεστήθη τώ 1827 μετά τής κοινότητος,6 δι’ ό ή.κοι- 
νότης έζήτησε διδάσκαλον κατά τω 1827 άπό τόν έν Κεφαλληνία τότε 
διδάσκοντα Νεόφυτον Βάμβαν ός άπήντησεν αύτή ώς έξης :

«Τιμιώτατοι επίτροποι της έν Λιβόρνω έΛΛηνιχης σχολής.

«Έλαβα τήν έπιστολήν τής 5/1 7 Αύγουστου, είς τήν οποίαν μοΰ γρά-

τάς πρδς αύτδν υποσχέσεις αύτής, δηλαδή τήν πληρωμήν τοΰ ναύλου αύτοΰ, (πα- 
ραχωρουμένου εις άπαντας τούς διδασκάλους) και τήν μή έξακολόύθησιν τών σπου
δών αύτοΰ, μετά διετή έν τή σχολή διδασκαλίαν δι’ εξόδων τής κοινότητος, άς 
διέκοψε πρδς ζήτησιν πόρου ζωής" (έπιστ. Γ. Σταυρίδου πρδς τούς επιτρόπους, 
14 Μαρτίου 1821’ άρχεΐον κοινότητος).

1 Κατά τδ σύστημα τής έν Χίω σχολής ρητώς μνημονεύεται έν τώ συμφωνη- 
τικώ αύτοΰ μετά τής κοινότητος δηλαδή νά διευβύνηται ή σχολή, ώς καί αί εξε
τάσεις αύτής νά γίνωνται κατά τήν συνήθειαν ομοίως τής έν Χίω σχολής.

2 Επιστολή Κ. Κρεατζούλα πρδς τήν κοινότητα αΛ. Μαρτίου 1824. Άρχ. 

κοινότητος.
3 ’Επιστολή Κ. Κρεατζούλα πρδς τήν κοινότητα- ε'. Φεβρουάριου 1825 άρχ. 

κοινότητ. έν έτέρμ αύτοΰ έπιστολή πρδς τήν κοινότητα έζήτει μίαν ούράνιον 
σφαίραν χορηγηθεΐσαν αύτώ (έπιστ. Άπριλ. 1825. άρχ. κοινότητος).

* Έπιστολή Κ. Κρεατζούλα, ’lavovaatot 1826 Άρχ. έλλ. κοινότ.
5 ’Επιστολή Ν. Καλούδη πρδς τούς έπιτρόπους. Ιανουάριος 1826. Άρχ. έλ

λην. ■ κοινότ. Λιβόρνου.
6 Τοΰτσ'έξ έπιστολής αύτοΰ πρδς τήν κοινότητα καταφαίνεται (6 ’Ιουλίου 

4827). Άρχ. έλλ. κοινότ. Λιβόρνου.
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φετε νά σάς εύρω κανένα άξιον διδάσκαλον τής ελληνικής γλοίσσης. Δέν 
τον ζητείτε προφέσσορα, δηλαδή, άνδρα σοφόν καί έπιστήμονα- τοΰτο 
φαίνεται άκομη καί άπο τάς οποίας προβάλλετε συμ.φωνίας- έγώ δμως, 
πατριώται, άν εύρισκα .προφέσσορα, έπιμόνως ήθελα σάς συμβουλεύσει νά 
προσπαθήσητε τήν άποκτησίν του διά τήν παιδείαν τών τέκνων σας- τό
σον μέγα στοχάζομαι, μάλλον δέ τδ πάν, τήν έξ άρχής σπουδαίαν καί 
φιλοσοφικήν άνατροφήν τοΰ πνεύματος! Τοιαύτη ανατροφή, δσον πολ.υ- 
δάπανος καί άν ήθελεν είσθαι, δίδει δμως πάντοτε τήν ανταμοιβήν άσυγ- 
κρίτώς πολυτιμοτεραν, διά τήν ορθότητα καί ταχύτητα τών προόδων 
της. Άπο τό φαινόμενον τής παιδικής ήλικίας μήν άπατώμεθα είς λο
γαριασμόν τοΰ' συμφέροντος ολοκλήρου τής ζωής των, τοΰ συμφέροντος 
τών οικογενειών μας, τοΰ έθνους καί τής πατρίδας μας- είς έκεΰνα τά μι
κρά βλαστήματα καλώς γεωργηθέντα, εμπεριέχεται ή δύναμις δλη τού
των τών πολυτίμων καρπών.

«Έδώ είς τήν Κεφαλληνίαν, καθώς καί είς τάς γειτονικάς νήσους, δέν 
εύρίσκεται διδάσκαλος, ούδέ όποιον τόν ζητείτε- τούλάχιστον δέν γνωρίζω 
κανένα τοιοϋτον- δσοι άπό τάς περιστάσεις έκατάφυγαν έδώ καί άν τινές 
έχωσιν ίκανάς ιδέας, ή διδακτική των δμως μέθοδος κρατεί άκόμη άπό τό 
παλαιόν. Άπό τούς μαθητεύσαντας είς έμέ άφοΰ ήλθα, οί πλειότεροι όν- 
τες εύπατρίδαι, αποβλέπουν είς άλλα έπαγγέλματα- ολίγοι τινές, άπό τήν 
φύσιν άφιερωμένοι είς το διδασκαλικόν, έπέρασαν είς τήν ακαδημίαν τής 
Κέρκυρας- εις μόνος άπό τήν τάξιν ταύτην μένει άκόμη κοντά μου- εύ- 
εργετηθείς είς τάς δεινάς περιστάσεις μου άπό ένα του συγγενή, τόν έζή- 
τησα έξαρχής μαθητήν άμισθί, καί αρκετόν καιρόν τδν είχα οίκότροφον 
έχει ήλικίαν είκοσι χρόνων, πνεΰμα όχι άπό τά οξέα, φρόνησιν δμως, στα
θερότητα καί χρηστοήθειαν τοιαύτην, οποίαν σπανίως έμπορε? τις νά εύρη 
καί είς τελείους άνδρας- γυμνάζεται ήδη πέντε χρόνους τήν έλληνικήν- 
τδν πέμπτον τοΰτον χρόνον έδιδάχθη καί τήν ιδεολογίαν- σάς τδν προ
βάλλω λοιπόν ώς τδν άξιώτερον άπδ τούς δσους γνωρίζω εδώ- τοΰ έφα- 
νέρώσά τάς υποσχέσεις σας μέ τήν προσθήκην τών πέντε φλωρίων, καί τά 
χρέη του' άναδέχεται τδ έργον- προσμένω λοιπδύ τήν τελευταίαν άπό- 
φασίν σας.

«Ευχόμενος υγείαν καί άνάκτησίν τής πατρίδάς- μένω πρόθυμος είς τάς 
προσταγά.ς σας.

Άπδ Κεφαλληνίαν, τήν 29|10 Σεπτεμβρίου 1827.

Ό πατριώτης 
Λ. Βάμβαςί

Παρέμεινεν όμως ο Νικόλαος Καλούδης διδάσκων μέχρι τοΰ 1829 ήν

1 Έκ τοΰ άρχ. τ. εν Λιβόρνω Έλλ. κοινότητος.

Τόμος β’ 4 8, β,— 'Απρίλιος, Μάιος, 'Ιούνιος 1888 24
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δέ Πάριο; τήν πατρίδα, ώς προεΐπον, καί γαμ,βρός έπ’ αδελφή τοΰ άρχιε- 
ρέω; Κε’ας Νικοδήμου Ρούσου, έτύγχανε διδάσκων τό πριν ένΚεα δτε κατά 
την έπανάστασιν φυγών έπεσκεφθη τον ’Αγκώνα, Τεργέστην κα'ι Βιέννην 
μετερχόμενος τόν διδάσκαλον, έκεϊθεν δ’ είς Βλαχίαν φυγών ήνταμώθη έκεϊ 
μετά τοΰ Νικοδήμου.1

Κατά τό έτος 1829 ύπήρχεν έν τη σχολή καί ύποδιδάσκαλο; Ίωάν-

1 ‘Ο Νικόδημος "Ροΰσος άρχεερεύς Κέω ήν ’Άνδριος τήν πατρίδα έκ χωρίου 
Λαρδιά; τοΰ Κορθίου’ «... προεχειρίσθη τω 1796 ύπδ του ίερομάρτυρος Γρη
γορίου κατ’ άρχάς μέν αρχιεπίσκοπος Τζείας και ©ερμίων ό εκ τών ΐεροδιακόνων 
αύτοϋ Νικόδημος δ 'Ροΰσσος ’Άνδριος, τω δέ 1810 προεβιβάσθη είς μητροπολίτην 
Κίας (sic) καί ©ερμίων ύπδ τοΰ αύτοϋ πατριάρχου’ («πάντως τής τιμής ταύτης 
ήξιώθη δ’ εύαρεστησιν», κατά τήν επί τής μητροπολιτικής εκκλησίας αγίας Βαρ
βάρας επιγραφήν). Μιμητής δέ καί ζηλωτής τοΰ εύνοοΰντος αύτδν θείου πατριάρ
χου γενόμενος, έμερίμνησε περί ίδρύσεως σχολείων, ναών, μητροπολιτικών οικη
μάτων καί τών τοιούτων, ών ένεκα περιερχόμενος τάς τουρκικά; καί ρωμανικά; 
δς προσεκάλεσεν αύτόν, ΐ'να εύλογήση τού; έπαναστάτας καί κοινωνήση αύτούς 
τών άχράντων μυστηρίων. "Οθεν μετά τήν άτυχή έ'κβασιν τής ύπδ αρχηγόν τδν 
Α. 'Υψηλάντην έπαναστάσεως διελθών εν μυρίοις κίνδυνοι; τδ αύστριακδν κράτος, 
έπανήλθεν εις τήν μικράν επισκοπήν, ής διετέλεσεν άρχιερεύς ών μέχρι 1842, 
άρκούμενος τή έκατονταδράχμω χορηγία, ή; άπήλανεν άπδ του έθνικοΰ ταμείου 
άντί τών πολυμόχθων αγώνων.

Παραιτηθείς κατά τώ 1832" άποθανών τω!842 έν Κέα (Κυθνιακά ήτοι τή; νή
σου Κύθνου, χωρογραφία, ιστορία κτλ. Α. Βάλληνδα. Έν Έρμουπόλει 1882’σελ. 
75). Κατά Μηλιαράκην προεχειρίσθη άρχιερεύς Κέα; τω 1799 καί βλέπων τού; 
έπαοχιώτα; αύτοϋ Κείους στερούμενους σχολείων, μετέβη τω 1820 είς Βλαχίαν, 
δπως συλλέξη σύνδρομά; πρδς άνέγερσιν καί συντήρησιν σχολείου έν Κέω’ τυχών 
δ’ αύτόθι κατά τήν έκρηξιν τοΰ άγώνος, έλαβε, τδ κατ’ αύτόν, ένεργδν μέρος. Ού 
το; έν’Ιασίω έψαλε τδν άγιασμδν καί έ'ζωσε τδ ξίφος τώ Ύψηλάντη ποιήσας προ
τρεπτικόν λογίδριον είς τούς συνηγμένους μαχητάς. Μετά τδ τέλος τών έκεΐσε 
αγώνων έπανήλθεν είς Κέω, φέρων λείψανά τινα τών συνδρομών, ας είχε συλλέξει 
καί ά'ρχισε τήν άνέγερσιν σχολείου, ύπερ του οποίου καί πάντες οί κάτοικοι εφι- 
λοτιμήθησαν νά προσφέρωσι τήν εαυτών συνδρομήν. Πρώτον διδάσκαλον προσεκά- 
λεσε τδν άδελφδν αύτοϋ Μητροφάνην ιερομόναχον, ειδήμονα τής Ελληνικής, διδά
σκαλον δέ τέως ενΣάμω’ μετά δέ ταΰτα τδν Νικόλαον Καλούδιον.

Ήτο δ’ δ άρχιερεύς ούτος έναρετώτατος καί άπλούστατος τ°ύ; τρόπους. ’Απί
θανε τώ 1842 Δεκεμβρίου !5, πενέστατος έν Κέςι, άρχιερατεύσας έν αύτή έτει 
43’ ή κυβέρνησις είχεν άπονείμει αύτω τδ άριστεΐον καί σύνταξιν 200 δραχμών 
έκ τών οποίων μόνον τά; 100 έλάμβανε τάςδέ λοιπά; κατέλειπεν ύπέρ τοΰ έ'θνους. 
('Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων’ ’Άνδρο;—Κέως. Α. Μηλιαράκη 
Άθήναι, 1830’ σελ. 295—6). 'Ο γαμβρός αύτοϋ Καλούδης, Λιβόρνω διατριβών 
έπειράθη ίνα έλθη είς δεύτερον γάμον ζώση; τής συζύγου αύτοϋ μετά δύο αύτοϋ 
θυγατέρων, δι’ όπερ δ Νικόδημος έγραψε πρδς τήν κοινότητα Αιβόρνου, δηλών 
αύτή τά κατά τδν Καλούδην, υπογράφεται δ’ έν αύτή: 'Ο Τζιά; Νικόδημο; (επι
στολή Νικοδήμου, 1828. Άρχ. έλλ. κοινότ. Αιβόρνου).
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νης Δρόσο; καλούμενος, έπί διετίαν διδάξα; (1829—1831) δώ επιστολή; 
αύτοϋ πρός τήν κοινότητα, καταλαβών τήν θε’σιν-1 ώς διάδοχος τοΰ Κα- 
λούδη, προσεκλήθη ό έν Βιέννη έφημερεύων Μισαήλ Άποστολίδης δστις 
δεχθείς τήν θε'σιν,2 παρητήθη τής εφημερίας, ής μή γενομένης δεκτής ή- 
ναγκάσθη ν’ άποποιηθή τήν ύπόσχεσιν αύτοϋ0 ύποδείξα; ώς άντικατα- 
στήσοντα αύτόν τόν Χίον Ίωάννην Άνδρεάδην έν Βιέννη διδάσκοντα, έ- 
δίδαξε δ’ δ ’Ιωάννης έπι διετίαν, (1829—1830) παραιτηθείς τόν Μάϊον 
τοΰ 1830,4 διαδεχθείς ύπό Δανιήλ τοΰ Μάγνητος Θεσσαλοΰ τήν πατρίδα 
έπί διετίαν καί τούτου διδάξαντος (1831—1833) καί παραιτηθέντος' 
(’Ιανουάριος 1833)5 κατ’ αιτησιν δέ τής κοινότητος παρέτεινε τήν διδα
σκαλίαν αύτοϋ έπί έτι μήνας τρεις ότε διάδοχος αύτοϋ έξελέχθη (1833) 
Μελε’τιος Γεωργιάδης, έν Πείσαις διατριβών 6 δέν έδίδαζεν όμως άγνω
στον διατί, ώστε διάδοχος τοΰ Δανιήλ Μάγνητος έγένετο ’Αντώνιός τις 
Τολμίδης έπί διετίαν καί ούτος διδάξας (1833—1 835) καί παραιτη
θείς,7 ότε διεδέχθη αύτόν ό ’Ιθακήσιος "Αναστάσιος Καραβίας έπί διετίαν 
καί ούτος διδάζας (1835-7), ότε έλλείψει μαθητών, έκλείσθη ή σχολή,8 
διότι έπί Τολμίδου (1833) γνωρίζομε» ότι οΐ μ,αθηταί ήσαν ολίγοι, ύπο- 
χρεουμένου τοΰ διδασκάλου νά διδάσκη καί τούς άρχαρίου; μαθητάς’ τότε 
δέ μόνον ή κοινότης ύπεχρεοΰτο νά διορίση ύποδιδάσκαλο» δταν οί μαθη- 
ταί ύπερεβαινον τούς δώδεκα καί οΐ αρχάριοι τούς έξ.9

Καί τοιαύτημέν έγένετο ή έν Λιβόρνφ 'Ελληνική Σχολή έπί τριάκοντα 
καί πέντε έτη περίπου διατηρηθεΐσα, διάσημος μέν ούχί, ικανόν όμως 
παιδείας φως παρασχοΰσα τοΐς μετοίκοις άναδειχθεΐσιν όποιοι έπί τής με
γάλης ήμών έπαναστάσεως άνεδείχθησαν, ώς έν τή περί τής ιστορίας τή; 
όλη; κοινότητο; θά διαλάβωμεν.

1 Επιστολή I. Δρόσου ’Ιανουάριο; 1829 Άρχ. έλλ. κοινοτ. Αιβόρνου.
2 ’Επιστολή Μισαήλ Άποστολίδου, ’Ιούλιο; 1828. Άρχ. έλλην. κοινότητο; 

Αιβόρνου. Έστι δ’ ό Μισαήλ ό ύ'στερον γενόμενο; Μητροπολίτη; ’Αθηνών.
3 ’Επιστολή Μ. Άποστολίδου. Σεπτέμβριος 1828. Άρχ. έλλην. κοιν. Αιβόρνου.
4 ’Επιστολή I. Άνδρεάδη Μάιο; 1830. Άρ. έλλ. κοινότ. Αιβόρνου.
5 ’Επιστολαϊ Δ. Μάγνητος ’Ιανουάριο;, Φεβρουάριο; 1833. Άρχ. έλλ. κοινότ. 

Αιβόρνου. Ό Δανιήλ έδίδασκε μετά-ταΰτα (1839 — 40) έν τή έν Βυζαντίω έλλην. 
εμπορική Σχολή. (Παρανίκα σχεδίασμα κτλ, σ. 34).

6 ’Επιστολή Μ. Γεωργιάδου’ ’Ιούνιος 1833. Άρχ. έλλ. κοινότ. Αιβόρνου.
7 ’Επιστολή Άντ. Τολμίδου. ’Ιανουάριος 1835. Άρχ. έλλ. κοινότ. Αιβόρνου.
8 Ευχαριστήριον τοΰ Α. Καραβία πρό; τήν κοινότητα άπόκειται έν τώ άρχείω 

αύτής.
9 Συμφωνητικών Α· Τολμίδου 1833. Άρχ. έλλ. κοινότ. Αιβόρνου.
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Σειρά τών διδασκάλων τής έν Λιβόρνω 'Ελληνικής Σχολής.

Γρηγόριος Παίίουρ'ιτης 
Νεόφυτος Κυριακΐόης 
Ζαχαρίας Παπαόόιτου,Ιος 
Γεώργιος Σταυρ'ιδης
ΚαΜίτικος Κρεατζού,ίας 
Νικόλαος ΚαΛούόης 
Ιωάννης Άνδρεάόης 
ΛανιηΛ Μάγνης 
Αντώνιος Το,Ιμίδης 
’Αναστάσιος Καραβίας

1805—1816
1818— 1819
1819— 1820
1820—1821
1822—1826 
1826—1829 
1829—1830 
1831—1833 
1833—1835 
1835—1837

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ—ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

(’Αποσπάσματα έκ τής δημώδους ήστςονομίας του Φλαμμαριώνος.)

(Έκ συγγραφής «Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Λιβόρνω»)

Έγραφον έν Έρμουπόλει Σύρου κατά Φεβρουάριον τδ 1885

Περικλής Τ. Ζερλέντης.

Άφοϋ έδείξαμεν τήν θέσιν, ήν κατέχομεν έν τώ σύμπκντι, λέγει ό Flam- 
ΙΒδΗΟΠέν τή ρηθείση Αστρονομία του, και έξετιμήσαμεν τήν Γήν ώς 
αστέρα τοϋ ούρανοϋ ύπο τοιαύτην ώς πρώτην έποψιν δεαφερόμενοι νά θεω- 
ρήσωμεν τήν σφαίραν μας, όπως άπαλλαγώμεν διά παντός τοϋ κενοδό
ξου αισθήματος, ένεκα του όποιου άχρι τοϋ νϋν έθεωροϋμεν τήν Γήν ώς 
τήν βάσιν και το κέντρον τής κινήσεως, όπως άπαλλαγώμεν τής τυφλής 
έκείνης φιλαυτίας, ένεκα τής οποίας προετιμώμεν τήν χώραν μας τοϋ λοι
πού κόσμου, ού μικρόν νϋν διαφέρον έσται ήμϊν νά θεωρήσωμεν έπ’ 
ολίγον αύτήν ύπδ τήν έποψιν τής ζωής, ήτις τήν περικοσμεΐ, τών ό
ρων, ύφ’ οΰς ή ζωή αυτή έ*εφανίσθη,  τής αρχής τών όντων και αύτοϋ 
τοϋ πλανήτου και τής τύχης, ήτις προσμένει ήμάς και πάντας τούς κα
τοίκους τοΰ κόσμου τούτου.

Ή θαυμαστή αύτη ζωή, φυτική, ζωική και ανθρώπινη, ή γονοβολοϋσα 
περί τήν σφαίραν ταύτην άπό τών πόλων μέχρι τοΰ ισημερινού, ή ζοιο- 
γονοΰσα τά βάθη τών ωκεανών και τήν έπιφάνειαν τών ηπείρων, ή πολ- 
λαπλασιαζαμένη και άδιαλείπτως άνακαινιζομένη αύτη ζωή δεν ύπήρξε 
πάντοτε τοιαύτη, ο'ίαν βλέπομε,ν αύτήν σήμερον. Άπδ αίώνος είς αιώνα 
έτροποποιήθη, μετεσχηματίσθη. Ήλλαξαν οί όροι τής οίκήσεως, μετ’ 
αύτών δέ και τά είδη. 'Υπήρξε καιρός, καθ’ όν ούδέν τών νϋν έμβιων δν- 
των ύπήρχεν. έπί- τής έπιφανε;ίας τής σφαίρας’. 'Υπήρξε καιρός, καθ’ όν 
αύτή ή ζωή ύπδ ούδεμίαν ένσάρκωσιν ύπήρχε. Και αύτο τδ σχήμα τής 
γήινου σφαίρας, ή τών πόλων .συμπίεσες, ή δεάταξες των γεωλογικών 
στρωμάτων, ή μεταλλική φύσις τών άρχεγόνων έκ τών κατωτέρων τού
των, τά είσέτι καπνίζοντα και τάς φλογέράς των λάβας έξερευγόμενα η
φαίστεια, οί σεισμοί, ή κανονική αύξησες τής θερμοκρασίας καθόσον τις 
κατέρχεται έν τώ έσωτερικώ τής σφαίρας, άπαντα ταϋτα συντείνουσι προς 
άπόδειξιν, ότι κατά τούς άρχεκούς χρόνους ή Γή ούτε κατφκεΐτο, ούτε 
ήδύνατο νά κατοικηθή, καί ότι είνε τά μάλα πιθανόν ότι αύτη εύρίσκετο 
έν άρχή είς κατάστασιν ήλιου θερμοϋ, φωτεινοϋ καί διαπύρου. ’Αφ’ ετέ
ρου έάν τις έξετάση τήν περί τόν 'Ήλιον ένιαύσιον τοΰ ήμετέρου πλανή
του κίνησιν, καθώς καί τάς τροχιάς τών άλλων πλανητών, παρατηρεί,
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OTt πδόσαι περιστρέφονται περί το επίπεδον τοΰ ήλιακοΰ ισημερινοΰ, πά- 
σαι κατά την αύτην διεύθυνσιν, Ακριβώς καθ’ ήν ό 'Ήλιος στρέφεται περί 
εαυτόν. Μικροί τινες πλανηται Απομακρύνονται ολίγον τοΰ γενικοΰ τού
του επιπέδου- άλλ’ ό έν τη αύτη ζώνη άριθμός αύτών και ή μοναδική 
των σμικρότης δεικνύουσιν ότι ύπέστησαν διαταράξεις μεγάλας. Τήν ιδέαν 
δέ ότι ή άρχή τών κόσμων είνε κατά τινα τρόπον συνδεδεμένη μετά τοΰ 
Ήλιου, περί τον όποιον κινούνται ώς τέκνα άρρήτως προσκεκολλημένα 
τφ πατρί, εινε δύσκολον νά άποκρούσωμεν άφ’ εαυτών. Ή ιδέα αύτη προ 
καιροΰ, κατά τόν τελευταΐον αιώνα, είχε πλήξει τόν Buffon τόν Kant 
και τόν Laplace. Και νΰν έ’τι πλήττει ήμάς μέ τήν αύτήν δύναμιν, εναν
τίον δυσχερειών τινων περί τάς λεπτομέρειας είσέτι άνεξηγήτων Έπειδή 
δέ προσωπικώς δέν παρέστημεν είς τήν δημιουργίαν τοΰ κόσμου, δέν δυνώ- 
μεθα νά έφαρμόσωμεν άμεσον θεωρίαν, ούδέ ιδέαν άλλως περί αύτής νά 
σχηματίσωμεν, ή μόνον καταφεύγοντες εις τήν επαγωγικήν μέθοδον. Άλλ’ 
ή πιθανω'ΐέρα ύπόθεσις, ή έπιστημονικωτέρα θεωρία είνε ή παριστώσα 
ήμϊν τόν Ήλιον ώς συμπεπυκνωμένον τι νεφέλωμα, άναφερομένη δέ είς ά
γνωστον εποχήν, καθ’ ήν τοϋτο έξετείνετο έφ’ όλης τής έκτάσεως τοΰ 
ήλιακοΰ συστήματος καί έτι πλέον, ώσπερ άερώδης φακός Απειρομεγέθης 
βραδέως στρεφόμενος περί εαυτόν κα'ιέχων τήν εξωτερικήν αύτοϋ περι
φέρειαν έπι τής υπό τής τροχιάς τοΰ Ποσειδώνος σημειουμένης ζώνης, ή 
και περαιτέρω, έάν, ώς είνε πιθανόν, ο ΙΊοσειδών δεν αποτελεί το αληθές 

~ " 1του συστήματος οριον.
Φαντασθώμεν λοιπόν έν τώ διαστήματι άπειρόν τινα μάζαν άερώδη. 

Η έλξις εινε δύναμις σύμφωνος παντ'ι ύλικώ άτόμω. Τό μέρος άρα τής 
μάζης, όπερ ήθελε τύχει πυκνότερον, έλκει άνεπαισθήτως πρός εαυτό τά 
λοιπά, κατά δέ τήν πρός τό μέρος τούτο, όπερ ήδη. κατέστη έλκτικώτε- 
ρον, βραδεϊαν πτώσιν τών μάλλον άπομεμακρυσμένων Ατόμων, παράγεται
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γενική κίνησις, Ατελώς πρός τό κέντρον διευθυνομένη, καί μετ’ ού πολύ 
πχρασύρουσα έν περιστροφή ολόκληρον τήν μάζαν. Τό ουσικον σχήμα εινε 
το σφαιρικόν’ τοιοΰτο λαμβάνει σταγών ύδατος, τοιοΰτο σταγών ύδραρ- 
γύρου άφεθεΐσα έλευθέρα.

Οΐ νομοί τής μηχανικής δεικνύουσιν, ότι, όταν τό νεφέλωμα συμπυ- 
κνοΰται και σμικρυνεται, ή περιστροφική αύτοϋ κίνησις έπιταχύνεται. 
Στρεφομενον συμπιέζεται κατά τούς πόλους κα'ι λαμβάνει τό σχήμα ύ- 
περμέγερους αερώδους φακού. Δύναται δέ νά απόκτηση τοιαύτην ταχύτητα 
ώστε έπί τής έςωτερικής αύτοϋ περιφερείας νά Αναπτυχθή φυγόκεντρος 
δύναμις Ανώτερα τής γενικής έ'λξεως τής μάζης, ώς συμβαίνει έν τή πε
ριστροφή τής σφενδόνης- ή άφευκτος τότε συνέπεια είνε ή διάρρηξις τής 
ισσορροπιας και η αποσπασις εξωτερικού δακτυλίου. Ο δακτύλιος ουτος 
θα εξακολουθή συστρεφόμενος ταυτοχρονως καί μετά τής αύτής ταχύτη
τας- άλλα το γεννήσαν νεφέλωμα θά μ.ένη τοΰ λοιποΰ Αποκεχοιρισμένον 
καί θά εςακολουθή ύφιστάμενον τήν αύξητικήν συμπύκνωσιν καί τήν έ- 
πιτάχυνσιν τής κινήσεώς του. Τό αύτό άρα άτοτέλεσμα θά παράγηται, 
οσάκις ή περιστροφική ταχύτης καί κατ’ ακολουθίαν ή φυγόκεντρος δύ- 
ναμις ήθελε κατά τι ύπερβή τήν δύναμιν τής έλξεως.1

1 Σ. Μ. Ί8ού τί λέγει περί τούτου δ Laplace έν τή ’Εκθέσει τοΰ κοσμικού συ
στήματος. «Οίονδήποτε καί άν εινε τδ αίτιον τοϋτο (τών αρχικών κινήσεων τοΰ πλα
νητικού συστήματος) έπειδή παρήγαγεν ή διηύθυνε τάς κινήσεις τών πλανητών, 
δέον νά περιέβαλε πάντα τά σώματα ταϋτα- ένεκα δέ τής ύπερβολικής αποστα- 
σεως ήτις χωρίζει αύτά, δέν δύναται νά ύπήρξεν ή ρευστόν απείρου εκτασεως. 
'Ίνα δ,ώση δέ αύτοΐς κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν κίνησιν σχεδόν κυκλικήν περί τόν 
"Ηλιον, δέον τό ρευστόν τοϋτο νά περιεκύκλου αύτδν ώσπερ ατμόσφαιρα. 'Η πα- 
ρατήρησις λοιπόν τών πλανητικών κινήσεων άγει ήμάς νά σχηματίσωμεν τήν 
ιδέαν ότι δυνάμει τής ύπερβολικής θερμότητος, ή ατμόσφαιρα του 'Ηλιου εξετεί- 
νετο πέραν πασών τών τροχιών τών πλανητών καί οτι συνεστάλη διαδοχικώς μέ
χρι τών σημερινών ορίων». Καί αλλαχού- «ή αρχική αύτη ύλη είνε νεφέλωσις ανά
λογος ταϊς ύπδ τοΰ ilerscbel άνακαλυφθείσαις, καί έφ’ ών δυνάμεθα νά παρακο- 
λουθήσωμεν τά βήματα τής συμπυκνώσεις, ώς έν δάσει έπί δένδρων διαφόρων η
λικιών »

Τό τηλ εσκοπιον μας δεικνύει είς τά βάθη των ούρανών νεφελώμ,ατα, 
ών τά σχήματα συμφωνοΰσι πρός τάς μεταμορφώσεις ταύτας. Τοιαΰτά 
εισι πολλά μεταξύ τών οποίων Θά άναφέρωμεν τρία. Τό πρώτον εύρίσκε- 
ται έν τω άστερισμω τών Κυνηγετικών Κυνών καί παρέχει δεϊγμα κεντρι-

1 Σ. Μ. ’Ιδού τί λέγει ό Laplace περί τούτων. «Τό σημεΐον ή τό οριον καθ’ ο ή 
φυγόκεντρος δύναμις ισορροπεί τήν βαρύτητα κεΐται τόσω έγγύτερον τοΰ σώματος 
οσω ή περιστροφική κίνησις είνε ταχυτέρα. 'Γποθέτοντες λοιπόν οτι ή ατμό
σφαιρα εκτείνεται μέχρι τοΰ ορίου τούτου καί ειτα οτι συστέλλεται καί συμπυ- 
κνοΰται εκ τής ψύξεως πρός τήν έπιφάνειαν τοΰ σώματος, ή περιστροφική κίνη- 
σις θα γινηται επί μάλλον ταχυτέρα καί τό οριον τής ατμόσφαιρας θά προσεγγίζη 
απαυστως τώ κέντρω. Διαδοχικώς λοιπόν ή άτιαόσφαιρα θέλει καταλείπει εν τω 
επιπεδω του ισημερινοΰ αύτής ζώνας ρευστάς, αί'τινες θά έξακολουθώσι στρεφό- 
μεναι περί τό σώμα, τής φυγοκέντρου αύτών δυνάμεως ίσης οΰ'σης τώ βάρει των- 
τής ισότητος όμως ταύτης μή ύφισταμένης διά τά μόρια τής άπό τοΰ ισημερινοΰ 
ατμόσφαιρας, ούδόλως θά παύσωσι ταϋτα άνήκοντα αύτη. Οί δακτύλιοι τοΰ Κρό
νου πιθανώς είνεζώναι τοιαΰται καταλελειμμέναι ύπδ τής ατμόσφαιρας του.» Καί 
αλλαχοΰ- «δυνάμεθα λοιπόν νά εΐκάσωμεν 8τι οί πλανήται έσχηματίσθησαν είς 
τά διαδοχικά δρια τής ατμόσφαιρας ταύτης έκ τής συμπυκνώσεως τών ζωνών, ας 
ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη έν τώ έπιπέδφ τοΰ ισημερινοΰ αύτής. Αί άτμοειδεΐς 
αυται ζώναι ήδυνήθησαν διά τής ψύξεως νά σχηματίσωσιν ύγροΰς ή στερεούς δα
κτυλίους περί τό κεντρικόν σώμα . . . 'Ηνώθησαν γενικώς είς πολλάς σφαίρας, ό
ταν δε ή μία τούτων έ'γεινεν ίκανώς ισχυρά όπως έλξη είς έαυτήν τάς λοιπάς, ή 
ένωσις αύτών άπετέλεσε πλανήτην παμμεγέθη. . . Δυνάμεθα νά εΐκάσωμεν έπίσης 
τι οί δορυφόροι έσχηματίσθησαν όμο ιοτρόπως έκ τών άτμοσφχιρών τών πλανητών.» 
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κής συρ.πυκνώσεως σχημπτιζούσης εστίαν ηλιακήν εν τώ κέντρφ σφαι
ρικού 7) φακοειδούς νεφελώματος' τδ δεύτερον ευρισκεται εν τω Τδροχοω 
καί είκονίζει σφαίραν περικυκλουμένην υπο δακτυλίου ορωμενου εκ της 
κόψεως και ύπομιμνήσκοϋσαν ίδί<£ τδν σχηματισμόν κοσμου τοιούτου, 
οιος ή Κρόνος' τδ τρίτον άνήκει εις τδν άστερισμδν τοϋ Πήγασου, και δια- 
κρίνεται διά ζωνών ήδη άποκεκομένων έκ τοΰ κεντρικού πυρήνος, άποτε- 
λοΰν άληθή ήλιον περικυκλούμενον ύπδ άερώδους τίνος σπείρας.1 Ή φα- 
σματικη δέ άνάλυσις δεικνύει, δτι νά νεφελώματα ταΰτα δέν σχηματί
ζονται έκ σωρείας άστέρων, ώς έπίστευεν δ Arago και δ Babinct, άλλ’ 
άληθώς έξ άερίων, έν οϊς επικρατεί τδ άζωτον και τδ ύδρογόνον.

1 Σ. Μ. Έν τοίς περιεργοτέροις νεφελώμασι καταλεκτέον τό νεφέλωμα τής Αν
δρομέδας, ον έν τών άξιολογωτέρων αντικειμένων του ούρανοΰ, τό τοΰ Αέοντος, 
δεικνύον ομιχλώδεις δακτυλίους έν τω σχηματίζεσθαι, καί τό τής Παρθένου εύρι- 
μκήμενον έγγύτατμ του εις άστέρα τελικού .αύτου μετασχηματισμού.

Έν τώ ήμετέρφ συστήματι, οι δακτύλιοι τοΰ Κρόνου ύπάρχουσιν έτι.
Ό διαδοχικός δέ τών πλανητών σχηματισμός, ή θέσις των πρδς τδ έ- 

πίπεδον τοΰ ήλιακοΰ ισημερινοΰ και αΐ περ'ι τδ αύτδ κέντρον μεταστατι- 
καΐ αύτών κινήσεις έξηγοΰνται κάλλιστα διά τής θεωρίας, ην εκτιθέμεθα. 
Ό άπώτερος γνωστός πλανήτης, δ Ποσειδών, άπεσπάσθη έκ τοΰ νεφελώ
ματος έν εποχή, καθ’ ήν τοΰτο έξετείνετο μεχρις αύτοΰ εις άπόστασιν 
ενός δισεκατομμυρίου λευγών, και καθ’ ήν έξετέλει βραδείαν περιστροφι
κήν κίνησιν άπαιτοΰσαν χρόνον 165 έτών. Ό αρχικός δέ δακτύλιος τότε 
μ,όνον ήδύνατο νά μένη έν τή κρικοειδεϊ καταστάσει, δτε ήθελεν είσθαι 
δμογενής καί κανονικός' άλλά τοιαύτη περίπτωσις εΐνε, ούτως είπεΐν, α
δύνατος, διό δέν έβράδυνε και αύτδς νά συμπυκνωθή είς σφαίραν. Κατά 
τδν αύτόν τρόπον άπεσπάσθησαν διαδοχικώς δ Ούρανός, δ Κρόνος, δ Ζευς 
ή πληθύς τών πλανητίσκων, δ Άρης. Είτα άπεσπάσθη ή Γή, ής ή γένε- 
σις άνέρχεται είς έποχήν, καθ’ ήν δ 'Ήλιος έφθανε μεχρις αύτής και έ- 
στρέφετο περ'ι εαυτόν έν διαστήματι 365 ήμερών. Ή ’Αφροδίτη κα'ι δ 
Ερμής έγεννήθησαν βραδύτερον. Τί δε’' θά παραγάγη έτι δ 'Ήλιος νέον 
τινα κόσμον; Άπίθανον. ’Έπρεπε πρδς τοΰτο ή περιστροφική κίνησις αύ
τοΰ νά έγίνετο ύπερμέτρως, 219κι? ταχυτέρα.1

Ή Σελήνη έσχηματίσθη ομοίως δαπάναις τοΰ γήινου ισημερινοΰ, δτε ή 
έτι νεφελώδης Γή έξετείνετο μέχρι τής τροχιάς αύτής και έστρέφετο περ'ι 
τδν άξονα της έν 27 ήμέραις και 7 ώραις.

Τήν θειορίαν ταύτην έπιρριόνυσιν ή σχετική τών κόσμων πυκνότης. Ή 
Σελήνη, ή ούτως είπεΐν έκ τών έπιπλεουσών ούσιών τοΰ γήινου νεφελώ
ματος σχηματισθεΐσα είνε πολύ έλαφροτέρα τής Γής. Οΐ απώτεροι πλα- 
νήται, Ποσειδών, Ούρανός, Κρόνος και Ζευς είνε πολύ όλιγώτερον πυκνοί 
τών πλησιεστέρων τοΰ 'Άρεως, τής Γής, 'Αφροδίτης και Έρμου. Έν τή 
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χημική προσέτι συνθέσει τών διαφόρο>ν κόσμων, και μάλιστα τή τών 
κομητών, τών διαττόντων άστέρων και τών άερολίθων ευρισκομεν τας 
αύτάς ούσίας, αιτινες άποτελοΰσι τήν Γήν, καί αιτινες ύπάρχουσιν ώσαύ- 
τως ύπδ άεροειδή κατάστασιν έν τω Ήλίω.

Ούτως έσχηματίσθη ή Γή τή βραδείς συμπυκνώσει άερώδους δακτυ
λίου χωρισθέντος άπδ τοΰ Ήλιου, δστις έξακολουθών είτα συστελλόμενος 
καί συμπυκνούμενος παρήγαγεν όψιαίτερον τήν Άφροδίτην και τον Έρμήν. 
Τδ γήϊνον νεφέλωμα έσχεν έκτοτε τήν άνεξάρτητον αύτοΰ ύπαρξιν. Η- 
δυνήθη ολίγον κατ’ ολίγον νά σχηματίση άπειρομεγέθη άερωδη σφαίραν 
περί έαυτήν στρεφομένην. Ούτω δέ συμπυκνωθεΐσα και ύπδ τής άτομικής 
και διαρκοΰς συγκρούσεως πάντων τών έξ ών σύγκειται ύλών θερμανθεΐσα, 
ή άρτιγέννητος γή έλαμψε δΓ άμυδράς αίγλης έν μέσφ τής σκοτεινής νυ- 
κτδς τοΰ διαστήματος.

Άπό έναέρου έγεινεν ύγρά, είτα στερεά, άναμφιβολως δέ εξακολουθεί 
έτι και νΰν ψυχομένη και συστελλόμενη. Ή μάζα όμως αύτής αύζάνει άπδ 
αίώνος είς αιώνα έκ τών άερολίθων και τών διαττόντων άστέρων, οίτινες 
άπαύστως έπ’ αύτής πίπτουσι (πλείονες τών εκατόν δισεκατομμυρίων κατ 
έτος).

'Ούχί δ’ έτη, ούχ'ι αιώνας πρέπει ν’ άριθμήσωμεν, όπως όρίσωμεν τδν 
άσύμμετρον χρόνον, δν ή φύσις έχρειάσθη έν τή κατεργασία τής γενέσεως 
τοΰ κοσμικού συστήματος. Εκατομμύρια προστιθέμενα έκατομμυρίοις εί- 
κονίζουσι μόλις δευτερόλεπτα τοΰ αιωνίου ώρολογίου. -Άλλ’ ό ήμέτερος 
νους περιλαμβάνων τδν χρόνον ώσπερ καί τδ διάστημα, βλέπει είς τδ εξής 
γεννωμένους τούς κόσμους, κατ’ άρχάς μέν λάμποντας δι’ άμυδράς νεφε
λώδους αίγλης, μετά ταΰτα έκλάμποντας ώς ήλιους, ψυ^ομένους, καλυ
πτόμενους πρώτον μέν ύπό κηλίδων, είτα δέ ύπδ στερεοΰ φλοιοΰ, ύφιστα- 
μένους συνταράξεις καί κατακλυσμούς τρομερούς έκ τών συχνών.βυθισμά
των τοΰ φλοιοΰ έν τή καμίνω, κατασημειουμένους διά πολυαρίθμων ού
λων, στερεοπ,οιουμένους βραδέως διά τής ψύξεως, λαμβάνοντας τοΰ λοιποΰ 
έξωτερικώς άπδ τοΰ Ήλιου τήν θερμότητα καί τδ φώς, κατοικιζομένους

1 Σ. Μ. 'Ο Η. Faye παραδέχεται ort τό έν αρχή έν τώ διαστήματι νεφέλωμα του 
ήλιακοΰ συστήματος ήτο ομογενές καί σφαιρικόν καί ύφίστατο ούχί γενικήν περι
στροφικήν κίνησιν, άλλα έσωτερικάς ασθενείς στροβιλώσεις (συστροφάς), αυτοτε
λείς καί ώρισμένης διευθύνσεως. Άποδίδων δέ τάς διαδοχικάς άποτομάς τών εξω
τερικών ζωνών ούχί είς τήν συμπύκνωσιν τοΰ ήλιακοΰ νεφελώματος, άλλ’ είς τήν 
επίρροιαν τής εσωτερικής βαρύτητος έπί τών βραδέων στροβίλων διατιθέμενων 
ύπό τήν επίρροιαν ταύτην. κατά δακτυλίους κειμένους περίπου έν τω αύτφ ε,πι- 
πέδω, απ.οδεικνύει ότι οί δακτύλιοι ούτοι έ'δωκαν διαδοχικώς γέννησιν. είς τούς 
πλανήτας άρχόμενοι τών έγγυτέρω τω κέντρω καί ούχί τών άποτέρω. Κατά τήν 
θεωρίαν ταύτην πρώτος μέν σχηματισθείς πλανήτης είνε ό Έρμης, έ'σχατο.ς δέ 4 
Ποσειδών ό "Ηλιος δμως κατέχει καί έν μύτη τήν ύστάτην θέσιν 
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δι’ όντων έμβιων, γιγνομενους έδρα φιλόπονων άνθρωποτήτων μετασχη- 
ματιζουσών ομοίως την επιφάνειαν, και άφοΰ χρησιμεύσωσιν ώς ενδιαι
τήματα τή άνοιτερα ζωή και διανοίγ, αποβάλλοντας κατά μικρόν τήν 
γονιμότητά των, άνεπαισθήτως φθειρόμενους ώς και αύτό τό έμβιον όν, 
φθάνοντας είς τό γήρας, είς' τό έσχατον τής ζωής, είς τόν θάνατον, και 
κυλινδουμενους τοϋ λοιπού δίκην περιφορητών τάφων έν ταΐς σιγηλαΐς έ- 
ρήμοις τής αιωνίου νυκτός.

Μεταμόρφωσις αιώνια κόσμων τε και όντων ! Ποσάκις τό πρόσωπον 
τής Γής έχει άνακαινισθή άπό τής μακρυνής έποχής τής έπι τών ισημε
ρινών ορίων τοϋ ήλιακοΰ νεφελώματος διάπυρου αύτής γεννήσεως ! Και 
πρό πόσων αιώνων αύτη στρέφεται περί τόν Ήλιον; Πρό πόσων δέ αιώ
νων λάμπει αύτος ό Ήλιος ; Έν τή ύποθέσει, ότι ή ομιχλώδης ύλη έν 
άρχή εύρίσκετο είς άκραν λεπτότητα, ύπελογίσθη ή ποσότης τής θερμό- 
τητος ή δυνηθεΐσα νά γεννηθή έκ τής πρός τό κέντρον πτώσεως πάντων 
τών μορίων τούτων, έκ τής συμπυκνώσεως, είς ήν οφείλεται ή γένεσις τοΰ 
ηλιακού συστήματος. 'Υποτιθεμένου, ότι ή ειδική θερμότης τής συμπυκνου- 
μενης μάζης ήτον ήτ.οΰ ύδατος, ή θερμότης τής συμπυκνώσεωςήρκει νάπα- 
ραγάγη ύψωσιν θερμοκρασίας κατά 28 εκατομμύρια βαθμών τοΰ έκατομ- 
βάθμου (Helmholtz και Tyndall). Γνωρίζομεν δέ πρό πολλοϋ, ότι ή 
θερμότης δέν είνε άλλο ή είδος τι κινήσεως. Είνε παλμώδης τις κίνησις 
άπειροστική τών ατόμων δυνάμεθα νϋν νά μετατρέψωμεν πάσαν κίνησιν 
είς θερμότητα και πάσαν θερμότητα είς κίνησιν.1· Ή έκ τής συμπυκνώ
σεως λοιπόν ταύτης κίνησις ήρκεσε και ύπερήρκεσεν, όπως παραγάγη 
τήν νϋν τοΰ Ήλιου, και τήν αρχικήν πάντων τών πλανητών θερμοκρα
σίαν. Έάν δ’ ό λάμπων ούτος άστήρ, ώς είνε πιθανόν, έξακολουθεΐ νά 
συμπυκνώται, πάσα συμπύκνωσις βραχύνουσα τήν διάμετρον του κατά 
VaOOO T0^ σημερινού αύτής μήκους θέλει γεννγ ποσόν θερμότητος ικανόν, 
όπως καλύπτη έπί 2000 έτη τήν έκ τής εκπομπής απώλειαν. Έν τω 
ένεστώτι τής έκπομπής βαθμω, ή ήλιακή θερμότης, ή έκ τής προγενε- 
στέρας τής μάζης αύτοϋ συμπυκνώσεως παραγομένη διαρκέσει είσέτι εΐ- 
κοσιν εκατομμύρια έτη. ’Αλλά τό μήκος τοΰ άπαιτηθέντος χρόνου ύπό 

1 Σ. Μ. Ή υπόθεσις αύ'τη περί τής φύσεως τής θερμότητος οφείλεται τ'ο πρώτον εις 
τόν Rumford, διευθυντήν χυτηρίου τηλεβόλων έν Μονάχω, τω 1798. Τήν ύπόθε- 
σιν ταύτην ύπεστήρςξε καί άνέπτυξεν ό Mayor, μετ’ αύτδν δέ ό Helmholtz, ό 
Thomson καί ό Tyndall δώσαντες είς αύτήν μορφήν έπιστημονικωτάτης θεωρίας, 
μηχανικής θεωρίας τής θερμότητος Λαλουμένης. 'Ο Tyndall μάλιστα καί οί ■κλει
στοί. τών φυσικών σήμερον ού μόνον τήν θερμότητα, άλλά καί πάντα τά φυσικά 
φαινόμενα, οίον τδ φως, τδν ήχον, τδν μαγνητισμόν, τδν ηλεκτρισμόν κλπ. εξη- 
γουσι διά τής αύτής μηχανικής θεωρίας, ήτοι άνάγουσιν αύτά εις τήν παλμικήν 
κίνησιν, τδν τρομώδη κραδασμόν τών τά διάφορα σώματα αποτελούντων μορίων, 
κατά τδ μάλλον καί ήττον τήν έ'ντασιν μεταβαλλόμενον.

τής συμπυκνώσεως, ήν έδέησε νά ύποστή τό άρχικόν νεφέλωμα, έως ότου 
φθάση είς τήν κατασκευήν τοΰ ήμ ετέρου πλανητικού συστήματος, μηδε
νίζει ολως τήν φαντασίαν ήμών. Λογιζόμενον διά δισεκατομμυρίων .αιώ
νων ούδόλως μεγαλοποιείται. Τά έπι τοΰ βασανίτου (basalte) πειράματα 
τοΰ Bischof άποδεικνύουσι σχεδόν, ότι, πρός μετάβασιν άπό τής ύγράς 
είς τήν στερεάν κατάστασιν, πρός άπόψυζιν άπό θερμοκρασίας 2000 βαθ
μών είς 200, ή σφαίρα ήμών άπήτησε 350 εκατομμύρια έτών. Ό Ήλιος 
ύπήρχε πρό πολλών άλλων εκατομμυρίων αιώνων ! Τί είνε άπασα τής άν- 
θρωπότητος ή ιστορία έμπροσθεν τοιούτων περιόδων;—Κύμα έν ώκεανω.

Έπι χιλιάδας αιώνων, έν καταστάσει απειρομεγέθους χημικού έργαστη- 
ρίου περιεκυλίσθη έν τω διαστηματι ή γήινος σφαίρα. Διηνεκής κατα
κλυσμός ζέοντος ύδατος έπιπτεν έκ τών νεφελών έπι τοΰ διακαούς έδώ- 
φους, άνήρχετο είς άτμούς έν τή ατμόσφαιρα κα’ι πάλιν έπανέπιπτεν. "Οτε 
ή θερμοκρασία έγένετο κατωτέρα τής τοΰ ζέοντος ύδατος, οί ύδρατμοί 
ύγροποιήθησαν και κατέπεσαν. Έν μεσω τών τρομερών τούτων καται
γίδων, ό γήινος φλοιός, μυριάκις θραυόμενος ύπό τών συνταράξεων τοΰ 
κεντρικού πυρός, έζηρεύγετο φλόγας καί συνεκολλάτο, ήφαίστεια άνέδυον 
τούς εαυτών όγκους ύπεράνω τής έπιφανείας τών θερμών ώκεανών, και 
αί πρώται νήσοι άνεφαίνοντο. Αί πρώται ήμίρευστοι. συνθέσεις τοΰ άν
θρακας άπετέλεσαν τά πρώτα στοιχειώδη βήματα τής ζωής, ούσίας (κα- 
ταστάσεως) μόλις δυναμένης νά κληθή ’οργανική, μή οΰσης έτι απλώς 
ορυκτής, άλλά και ούπω φυτικής ή ζωικής. Τά πρώτα φυτά, τά φύκη, 
άτινα πλέουσιν άδρανή έν μέσω τών ώκεανών, ύπήρζαν ήδη μία πρόο
δος. Τά πρώτα ζώα, τά ζωόφυτα, τά στοιχειωδέστερα μαλάκια, τά κο- 
ράλια, αί μέδουσας, ύπήρξαν ώσαύτως έτέρα προοδος. Άνεπαισθήτως, άπό 
αίώνος είς αιώνα, ό πλανήτης άπώλεσε τήν τραχύτητά του, οί όροι τής 
ζωής έτελειοποιήθησαν, τά όντα έπολλαπλασιάσθησαν διακρινόμενα τοΰ 
άρχικοΰ γενάρχου καί προσκτώμενα όργανα, πρώτον μέν άμβλέα και 
άτελή, είτα δέ άνεπτυγμένα καί τέλεια.

Ό άρχικός αιών, καθ’ ον ή άρτιγέννητος ζωή ένεφανίζετο μόνον διά 
τών φυκών, μαλακοστράκων, καί τών είσέτι έστερημένων κεφαλής σπον
δυλωτών, φαίνεται, ότι μόνος καθεΐξε τά 53 εκατοστά τοΰ χρόνου, δστις 
παρήλθεν άφ’ ής έποχής ή Γή έγεινε κατοικητή.

Ή τοΰτον διαδεχθεΐσα πρώτη περίοδος τύπον μέν έχει τήν σύστασιν τής 
άνθρακώδους βλαστήσεως καί τοϋ βασιλείου τών ιχθύων, φαίνεται δέ ότι 
καθεΐξε τά31 επόμενα εκατοστά.

Ή δευτέρα περίοδος, καθ’ ήν τά μεγαλοπρεπή κωνοφόρα φυτά έδέσπο- 
σαν τοΰ φυτικοΰ κόσμου, ενώ τά υπερμεγέθη σαυροειδή ερπετά έδέσποζον 
τοΰ ζωικού, διήρκεσεν έπί 12 επόμενα εκατοστά. Ή Γή τότε κατωκεΐτο 



348 ΠΑΡΝΑΣΣΌΣ

ύπδ δντων φανταστικών συγκροτούντων διηνεκείς [χάχας έν μέσφ τών ά- 
δαμάστων στοιχείων.

Ούτως, ιδού, κατά το συγκρινόμενον πάχος τών κατά τάς διαδοχικάς 
ταύτας έποχάς άποτεθέντων γεωλογικών στρωμάτων, ιδού, λέγω, τά 96 
εκατοστά του παρελθόντος χρόνου κατεχόμενα ύπδ ζοίσης τίνος φύσεως, 
άπολύτως διαφόρου της νϋν τή.ν σφαίραν ήμών κοσμούσης, φύσεως σχε- 
τικώς τρομεράς και άδρομόρφου ομοίως διακεκριμένης τής, ήν γνωρίζομεν, 
ώς ή παντός άλλου κόσμου. Τίς τότε ήθελε τολμήση ν’ άνασύρη τον μ,υ- 
στηριώδη του μέλλοντος πέπλον και νά μαντεύση τήν άγνωστον έκείνην 
μέλλουσαν εποχήν, καθ' ήν ό άνθρωπος έμελλε νά επιφανή έπι τοϋ άνα- 
μετασχηματισθέντος πλανήτου ·

Ή τρίτη περίοδος, καθ’ ήν βλέπομεν άφικνούμενα μόνα τά μαστοφόρα 
και τά κατά το μάλλον και ήττον φυσικάς αναλογίας πρός το ανθρώπι
νον γένος παρΟυσιάζοντα ζωικά γένη, ήλθεν είτα, ΐνα συλλέξη τήν κλη
ροδοσίαν τών πρώτων αιώνων καί ύποκαταστή τή προηγούμενη περιοδω. 
Ή διάρκεια αύτής δέν έφθασεν ούδέ τά 3 εκατοστά τής ολικής διάρκειας..

Τέλος, δ τέταρτος αιών είδε γεννοίμενον τό ανθρώπινον γένος και τά 
καλλιεργήσιμα δένδρα, μή παριστών 1 εκατοστόν τής χρονικής- κλίμακος.

Πόσον αί μεγάλαι αυται παρατηρήσεις μεγαλοποιοΰσι τάς ιδέας, ας 
συνήθως σχηματίζομεν περί τής φύσεως ! Φανταζόμεθα, ότι πολύ μακράν, 
άνερχόμεθα είς τδ παρελθόν θεωροΰντες τάς είσέτι όρθιας έν ταΐς κοιλάσι. 
τής Αίγύπτου παλαιάς πυραμ.ίδας, τούς διά μ.υστηριωδών ιερογλυφικών, 
κεχαραγμένους οβελίσκους, τούς βωβούς ναούς τής ’Ασσυρίας, τας αρχαίας 
παγόδας τών ’Ινδιών, τά είδωλα τοϋ Μεξικού·καί τοϋ Περού, τας πολυ^ 
χρονίους παραδόσεις τής ’Ασίας καί τών προγονών μας Αριών, τα όργανα 
τοΰ λίθινου αίώνος, τά γεγλυμ,μενα εκ πυρίτου (silsx) όπλα, τα βέλη, 
τάς λόγχας, τάς μαχαίρας, τά ξύστρα, τούς σφενδονιους λίθους τής πα- 
λαιάς ήμ.ών βαρβαρότήτος., τολμωμεν μόλις να ομιλώμεν περί δέκα, 
περί είκοσι χιλιάδων ετών! Αλλά καί εκατόν χιλιάδων ετών ηλικίαν πα
ραδεχόμενοι διά τδ λίαν βραδέως προβαΐνον γένος μας, τί είνε ταΰτα έμ
προσθεν τής μυθικής έπισωρεύσεως τών αιώνων, οίτινες προηγηθησαν η
μών έν τή ιστορία τοΰ πλανήτου !

. Έκατοντακισχίλια μόνον έτη άπονέμοντες τώ τετάρτω αίώνι, αίώνι 
τής σημερινής φύσεως, βλέπομ.εν, ότι ή τρίτη περίοδος έδέσποσεν έπί τρια- 
κοσίας χιλιάδας έτών προ αύτοϋ, ή δεύτερα έπί εν εκατομ.μ.υριον και δια- 
κοσίας χιλιάδας, ή πρώτη έπί τρία σχεδόν εκατομμύρια, καί ή άρχική έπι 
πέντε καί πλέον εκατομμύρια. Έν ολω 10 εκατομμύρια έτη! Τι δ ετι 
είνε ή ιστορία αύτη τής ζωής συγκρινομένη προς την ολικήν ιστορίαν τής 
σφαίρας, άφοϋ έδέησαν πλέον τών 300 εκατομμυρίων ετών, όπως η Γή 
χ.αταστή στερεά, έλαττουμένης μέχρι 200 βαθμών τής έξωτερικής θερμο-
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κρασίας", Πόσα δέ εκατομμύρια πρέπει νά προσθέσωμεν έ’τι, δπως παρα- 
στήσωμεν τδν χρόνον, δστις παρήλθε μεταξύ τής θερμοκρασίας τών 200° 
καί τής τών 70®, μεγίστης πιθανόν τοΰ δυνατοΰ τής οργανικής ζωής!

Ή σπουδή τών κόσμων άνοίγει ήμΐν έν τή τάξει τών χρόνων τοιούτους 
αχανείς ορίζοντας", οΐους καί έν τή τάξει τοΰ διαστήματος. Τοιαύτην αΐ- 
σθησιν έμποιεΐ ήμΐν περί τής αίωνιότητος, οΐαν καί περί τοΰ άπειρου . . .

Πάντες θαυμάζομεν νΰν τάς καλλονάς τής φύσεως, τούς χλοερούς λό
φους, τούς εύώδεις λιμώνας, τούς κελαρύζοντας ρύακας, τά μυστήριώιδη 
σκιερά δάση, τά έκ μελωδικών πτηνών έμψυχα άλση, τά έκ παγώνων 
έστεμμένα όρη, τδ άχανές τών θαλασσών, τάς έν τοΐς σαπφειροχρύσοις 
νέφεσι λαμπράς τοΰ ήλίου δύσεις, καί τάς έκ τών κορυφών τών κεχροι- 
ματισμενων όρέων μεγαλοπρεπείς αύτοϋ άνατολάς, δτε έν τοΐς ύπολεύκοις 
τής πεδιάδας άτμοΐς ριγοΰσιν αί πρώται τής πρωίας άκτΐνες. Θαυμάζο
μεν τά άνθρ,ώπινα έργα, άτινα νϋν στέφουσι τά τής φύσεως, τούς άπδ ό
ρους είς όρος εύτόλμως έρριμμένους όδαγωγούς,1 έφ’ ών τρέχουσιν αί άτμά· 
μαξαι" τά πλοία, τά θαυμάσια ταΰτα οικοδομήματα, άτινα διαπλέουσι 
τον ωκεανόν" τάς- λαμπράς καί έμψυχους πόλεις" τά μέγαρα καί τούς να
ούς" τάς βιβλιοθήκας, τά μουσεία τοΰ πνεύματος" τήν γλυπτικήν καί τήν 
ζωγραφικήν, αΐτινες ίδανικοποιοΰσι τδ πραγματικόν" τάς μουσικάς εμπνεύ
σεις, δι’ ών έπιλανθανόμεθα τής χυδαιότητος τών πραγμάτων" τάς δια
νοητικής τέλος εργασίας τοΰ πνεύματος, δπερ έξερευνή τά μυστήρια τών 
κόσμων καί μεταφέρει ήμάς είς τδ άπειρον" ζώμεν δ’ εύτυχεΐς έν μέσφ τής 
φαιδροτάτης ταύτης ζωής, ής ήμεΐς αύτοί άποτελοΰμεν όμοφυές μέρος. 
Αλλ’ άπασα αύτη ή καλλονή, άπαντα ταΰτα τά άνθη, άπαντες ούτοι 

οί καρποί θά παρέλθωσιν.
Ή Γή έγεννήθη. Θά άποθάνη.
Θά άποθάνη, είτε έκ γήρατος, δταν θά φθαρώσι τά ζωτικά αύτής στοι

χειά, είτε έκ τής άποσβέσεως τοΰ Ήλίου, έκ τών άκτίνων τοΰ οποίου 
έξαρτάται ή ζωή της.

Ήδύνατο νά άποθάνη καί τυχαίως, τή συγκρούσει ούρανίου τίνος σώ
ματος συναντήσαντος αύτήν κατά τδν δρόμον του, άλλά τδ τέλος τοϋτο 
τοΰ κόσμου είνε τδ μάλλον άπίθανον πάντων.

Δύνάται, λέγομεν, ν’ άποθάνη έκ φυσικοΰ θανάτου, διά τής βραδείας 
άπορροφήσεως τών ζωτικών αύτής στοιχείων. ’Όντως, εινε πιθάνδν δτε 
τδ ύδωρ και δ άήρ έλαττουνται. Ό ωκεανός καί ή άτμόσφαιρα φαίνοντάι 
ότι άλλοτε ύπήρξαν πολύ σημαντικώτεροι ή κατά τάς ήμέρας ήμών. Ό

1 Σ. Μ. Όδαγωγδς (Viaduc) έστι γέφυρα αψιδωτή ή καί άλλη τις οικοδομή 
συνδέουσα δύο οροπέδια χωριζύμενα διά φάραγγος ή βειθρου, δι’ ής διέρχεται 
σιδηρόδρομος.
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γήινος φλοιός διαπεράται ύπο τών ύδάτων, άτινα συνδυάζονται χημικώς 
μετά τών βράχων. Είνε μέν σχεδόν βέβαιον, δτι ή θερμοκρασία τοΰ εσω
τερικού της σφαίρας φθάνει την τοΰ ζέοντος ύδατος, μέχρι δέκα χιλιομέ
τρων βάθους και εμποδίζει τδ ύδωρ νά κατέρχηται κατωτέρω, άλλ’ ή ά- 
πορρόφησις θά εξακολούθηση συν τη άποψυξει της σφαίρας.1 Τδ οξυγόνον, 
τδ άζωτον και τδ ανθρακικόν οξύ, άπερ άποτελοΰσι την ατμόσφαιραν 
ημών, φαίνονται ύποστάντα επίσης βραδεϊάν τινα άπορρόφησιν. Ό σκεπτι
κός νΰν δύναται νά προ'ίδη διά μέσου της ομίχλης τών έλευσομένων αιώνων 
την έτι πόρρω άπέχουσαν εποχήν, καθ’ ήν ή Γή θέλει ψυχθή διά τοΰ νε
κρικού ύπνου, στερηθεϊσα τοΰ ατμοσφαιρικού ύδρατμοΰ, δστις συγκεντρώ- 
νων περί αύτήν τάς ήλιακάς ακτίνας τήν ύπερασπίζει ώς θερμοκήπιον 
κατά τοΰ παγερού ψύχους τοΰ διαστήματος. Έκ τής κορυφής τών ορεων 
τδ σάβανον τών χιόνων Θά κατελθη έπι τών ύψηλών οροπεδίων κα'ι τών 
κοιλάδων, διώκον έμπροσθεν αύτόΰ τήν ζωήν και τδν πολιτισμόν, και κα- 
λύπτον ές άε'ι τάς πόλεις και τά έθνη, άπερ θέλει συναντ^ κατά τήν διά- 
βασίν του. Ή άνθρωπίνη ζωή και ενέργεια θέλουσι περιορισθή άνεπαισ- 
θήτως είς τήν διακεκαυμένην ζώνην. Πετρούπολις, Βερολϊνον, Αονδϊνον, 
Παρίσιοι, Βιέννη, Κωνσταντινούπολή, 'Ρώμη διαδοχικώς θά κατακοιμη- 
θώσιν ύπδ τήν αιώνιον αύτών νεκροσινδόνα. Έπί πολλούς αιώνας, ή άμ- 
φίσκιος άνθρωπότης θέλει επιχειρεί ματην άρκτικάς έκδρομάς προς άνευρε- 
σιν ύπδ τούς πάγους τής θέσεως τών Παρισίων, τής Λυώνος, τών Βορδι- 
γάλων, τής Μασσαλίας. ... Αί δχθαι τών θαλασσών θά έχωσι μετα- 
βληθή, και δ γεωγραφικός χάρτης θά έχη μετασχηματισθή. Δεν θά ζώσι 
πλέον, δέν θά άναπνέωσι πλέον άνθρωποι, ή έν τή περί τόν ισημερινόν 
ζώνη, άχρι τής ήμέρας εκείνης, καθ’ ήν ή τελευταία φυγή θελει καθηση, 
ύπδ τοΰ ψύχους καί τής πείνης ήδη νεκρά, έπί τής ακτής τής ύστάτης

1 Ή γείσων ήμϊν Σελήνη, ήτις είνε νεωτέρα μέν τής Γής ώς θυγάτηρ αυτής, 
μικρότερα όμως, ελαφρότερα και άσθενεστέρα, άπώλεσεν ήδη τό μέγιστον μέρος 
τών ύγρών καί τών αερίων της, διότι οί διά τών χαινόντων αυτών στομάτων 
διαπερώντες αύτήν αναρίθμητοι κρατήρες έξήμεσαν τά διάφλογα αύτών σπλάγχνα 
έν μέσω τών ταραττόντων αύτήν σπασμωδικών καταιγίδων εν εποχή, καθ’ ήν ή 
σελήνιος ατμόσφαιρα ήθελεν είσθαι άσυγκρίτως πυκνοτέ,ρα ή σήμερον. ’Ίσως πα- 
ριστάμεθα εντεύθεν, χωρίς νά τό ύποπτεύωμεν, είς τήν αγωνίαν τών τελευταίων 
φυλών τής σεληνίου άνθρωπότητος, παλαιουσών κατά τής επικυριεύσεως του ψύ
χους καί του θανάτου. I νά ήδύναντο οί ούράνιοι ούτοι γείτονες νά μάς ομι- 
λήσωσι τηλεγραφικώς καί νά μας διηγηθώσι τήν ιστορίαν των 1

Ό πλανήτης· ’Άρης, δστις είνε προγενέστερος καί μικρότερος τής Γής φαίνε
ται ωσαύτως μάλλον παρηκμακώς ήμών, καθότι αί θάλασσαι αυτού δέν κατεχου- 
σιν ώς αί ήμέτεραι τά τρία τέταρτα τής σφαίρας, άλλά περιεστάλησαν εν μα- 
κραΐς τισι καί στεναϊς μεσογείοις. Άναμφιέόλως ή Άρήϊος άνθρωπότης εχει φθαση 
νυν είς τό άπόγειον αύτής, ένω ήμεΐς μόλις έξήλθομεν τής παιδικής καί βαρβα- 
ρικής καταστάσεως.

θαλάσσης, ύπο τάς άκτϊνας ώχροΰ ήλίου, φωτίζοντος τοΰ λοιπού έν τώ 
προσώπω τής Γής περιφορητον τινα τάφον στρεφόμενον πέριξ άνωφελοΰς 
φωτός καί άγονου θερμότητος. Καταληφθέν ύπδ τοΰ ψύχους, τδ τελευταίου 
ανθρώπινον γένος θέλει ψαυσθή ύπδ τοΰ δακτύλου τοΰ θανάτου, πά- 
ραυτα δέ τά οστά αύτοϋ θά ταφώσιν ύπδ τδ σάβανον τών αιωνίων πάγων.

Ό ιστοριογράφος τής φύσεως Θέλει γράψη έν τώ μέλλοντι: ’Ενθάδε 
κεϊται άπασα ή άνθρωπότης ζήσαντος κόσμου ! ’Ενθάδε κεϊνται πάντα 
τά όνειρα τής φιλοδοξίας, πάσαι αί ένδοξοι πολεμικαί κατακτήσεις, 
πάντα τά ηχηρά έργα τών χρημάτων, πάντα τά συστήματα άτελοΰς ε
πιστήμης καί πάντες οί ό'ρκοι τών θνητών ερώτων ! ’Ενθάδε κεϊνται άπα- 
σαι αί καλλοναί τής Γής. . . Άλλ’ ούδεμία νεκρική πλάξ θά δείξη τήν 
θέσιν, ένθα δ δυστυχής πλανήτης θά έκβάλη τήν τελευταίαν πνοήν.

— Αλλ ίσως ή Γή ζή^η έπί μακρόν, όπως μή άποθάνη ή έν τή ά- 
ποσβεσει τοΰ Ηλιου. Η τύχη μας εσται πάντοτε ή αύτη (πάντοτε ό 
ύπδ τοΰ ψύχους θάνατος)’ ή λήξις μόνον τής εποχής δύναται ν’ άναβληθή

, ή φυσις έπιφυλάττει βεβαίως 
τή δευτέρφ, πρέπει δ^ έ- 

τά στάδια τοΰ μέλλοντος. . . Ή 
ηθικώς, πολλώ πριν φθάση είς τδ

έπι μακρότερον. Εν τή πρώτη περιπσώσει, 
ήμϊν έτι εκατομμυρίων τινών έτών ύπαρξιν- έν 
κατομμυρίων αιώνων ν’ άριθμήσωμεν 
άνθρωπότης θ’ άλλοιωθή φυσικώς κα'ι 
άπόγειον αύτής, πολλώ πριν μειωθή.

Ό Ήλιος Θά σβεσθή. Άπόλλυσι 
τοΰ’ διότι ή ένέργεια, ήν δαπαν^ έν 
ανεικαστος. Η εκπεμπομενη θερμοτης υπο τοΰ άστερος τουτου ήδύνατο 
καθ ώραν να βράση 290ί) εκατομμύρια κυβικών μ,υριαμέτρων ύδατος θερ
μοκρασίας του πάγου! Πάσα δε σχεδόν ή θερμότης αύτη άπόλλυται έν 
τώ διαστήματι, τής ποσότητας, ήν οί πλανήται λαμβάνουσιν έν τή δια
βάσει και χρησιμοποιοΰσι προς ζωήν των, ούσης άσημ-άντόυ σχετικώς τή 
άπολλυμένη.

Αλλ εαν ο Ηλιος συμπυκνώται έτι κα'ι νΰν μ,εθ’ ικανής δυνάμεως 
πρδς άναπλήρωσιν τής τοιαύτης άπωλείας, ή έάν' ή έξ άερολίθων πιθα
νόν επι τής επιφάνειας αυτου αδιαλειπτως πίπτουσα βροχή εινε έπαρκής 
προς συμπληρωσιν τής διαφοράς, ο άστήρ ούτος δέν ψύχεται είσέτι’1 έν 
έναντι^ όμως περιπτωσει, η τής ψύξεως αύτοϋ περίοδος δέν ήρχισεν ήδη. 
Το πιθανωτερον εινε τούτο, διότι αί κηλϊδες, αιτινες έκάστοτε άναφαί- 
νονται έπ’ αύτοϋ, δέν δύνανται σχεδόν νά θεωρηθώσιν ή ώς ένδειξις τής 
ψυςεοις. Θα ελθη δε καιρός, καθ ον αί κηλϊδες αυται θέλουσι γείνη πολλφ

διαρκώς μέρος τής θερμότητος αύ- 
τή άκτινοβολίιγ είνε, ούτως είπεϊν, 

ένατο

1 Αι δυο αυται υποθέσεις άποτελοΰσι τήν πιθανοτέραν θεωρίαν τοΰλν. Thom
son και Heimoltz περί τών πηγών τής υφιστάμενης καί τής έν τή σφαίρςι τοΰπλα
νητικού συστήματος δαπανομένης τοΰ Ήλίου θερμότητος.
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πλείονες τώ» κατά τάς ημέρας ήμών, κα'ι καθ όν θέλουσιν άρχίση νά κα- 
λύπτωσιν άξιοσημείωτον μέρος τής ηλιακής σφαίρας. Άπο αίώνος είς αιώνα 
ό σκοτισμός κατ’ ολίγον (ούχ'ι κανονικώς) θά ,μύξάνη’ διότι τά πρώτα 
τοΰ φλοιοΰ καλύψαντα τήν ύγράν περίφλεκτον επιφάνειαν τεμάχια δέν θά 
βραδύνωσι νά βυθισθώσι και άντικατασταθώσιν ύπό νέων. Οΐ μέλλοντες 
αιώνες θέλουσιν ίδεΰ τόν ήλιον σβεννυμενον και άνάπτοντα, μ,'έχρι τής μα- 
κρυνής εκείνης ημέρας, καθ’ ήν ή άπόψυξις θά καταλάβη όριστικώς σύμ- 
πασαν τήν επιφάνειαν, καθ’ ήν αί τελευταΐαι διαλείπουσαι καί άμυδραί · 
ακτίνες θά έζλείψωσιν ές άεί, καθ’ ήν ό ύπερμεγέθης ερυθρός μύδρος 
θά συνεπισκοτισθή, ούδέποτε πλέον σκοπών νά φαιδρύνη τήν φύσιν διά 
τοΰ ήδέος εύεργετήματος τοΰ φωτός. Τοιοϋτον είνε τό τέλος τών χρόνων 
ψαλέν έπί στιγμήν ύπο τοΰ άοιδοΰ τοΰ Rolla έπί τής έλαφράς του λύρας: '<

Le neant? le neant? Vois-tu son ombre immense 
qui rouge le Soleil sur son axe emflamine? 
L’ombre gagne et s’etend... l’eternite commence 1

’Ήδη εί’δομεν έν τώ ούρανώ 25 άστέρας λάμψαντας σπασμωδική τινι 
λάμψει καί μεταπεσόντας εις άπόσβεσίν τινα γείτονα τώ θανάτω’ ήδη 
λαμπροί τινες άστέρες ύπο τών πατέρων ημών χαιρετηθέντες έζηφανισθη- 
σαν έκ τών ούρανίων χαρτών1 ό 'Ήλιος είνε άστήρ' θά ύποστή άρα τήν 
τύχην τών αδελφών του" οΐ ήλιοι, ώς οί άλλοι κόσμοι, γεννώνται, ίνα ά- 
ποθάν,ωσι, καί έν τή αίωνιότητι αύτό τό μακρον αύτών στάδιον δέν θέ
λει διαρκέση πλέον τοΰ διαστήματος πρωίας.

Ό Ήλιος τότε, άστήρ σκιερός, άλλ’ είσέτι θερμός, ηλεκτρικός, καί ά- 
ναμφιβόλως άσταθώς φωτιζόμενος ύπό τών κυματιζουσών τής μαγνητι- 
κής ήοΰς άμυδρών λάμψεων^ θέλει γείνη πάμμεγέθης τις κόσμος, ύπο πα
ραδόξων όντων κατοικούμενος. Περί αύτόν θά έξακολουθώσι στρεφόμενοι οΐ 
πλανητικοί τάφοι, μέχρι τής ημέρας εκείνης, καθ’ ήν ή ηλιακή πολιτεία 
θέλει τέλεον έξαλειφθή έκ τοΰ βιβλίου τής ζωής καί έξαφανισθή άπολεί- 
Λουσα τόν χώρον είς άλλα συστήματα κόσμων, είς άλλους ήλιους, είς άλ- 
λας γαίας, είς άλλας άνθρωπότητας, είς άλλας ψυχάς,—τούς διαδόχους 
ήμών έν τή παγκοσμίω καί αίωνίιγ ίστορίιγ.

Τοιαύτη είνε ή τύχη τής Γής καί πάντων τών κόσμων. Πρέπει όμως 
έκ ταύτης νά συμπεράνωμεν, ότι, έν ταΐς διαδοχικαις ταύταις καταστρο- 
φαϊς, το σόμπαν θά γείνη ποτέ άπειρός τις καί μέλας τάφος ’ Ούχί1 άλ
λως θά είχεν ήδη γείνη άπό τής παρελθούσης αίωνιότητος. Ό Θεός άναγ- 
καίως δημιουργεί άπό τής πρώτης στιγμής τής ύπάρξεώς του, δηλ. αιω
νίως’ δέν θά παύση δέ δημιουργών κόσμους τε καί όντα, έν άλλοις λόγοις, 
αί δυνάμεις τής φύσεως δέν δύνανται νά μείνωσιν άδρανεΐς. Οί άστέρες θε- 

λουσιν άναστή έκ τής τέφρας αύτών.1 Ή συνάντησις άρχαίων λειψάνων 
γεννά νέας φλόγας καί ή μετατροπή τής κινήσεως είς θερμότητα άναπα- 
ράγει νεφελώματα καί κόσμους. Ό γενικός θάνατος ούδέποτε θά βασιλεύση.

5 Ί. X. Βλάίαβης.

ΓΛΩΣΣΙΚΑ
("Εκ τοϋ γαΛ.Ιικοϋ.)

Το έγγραφον, ό κατωτέρω δημοσιεύομεν είναι ελληνική δήθεν μετάφρα- 
σις νόμου τινός, δημοσιευθέντος έν Ένετία τω 1767 καί σκοποΰντος νά κα
νονίση τά περί τών κληροδοτημάτων, άτινα ευσεβείς χριστιανοί άποθνή- 
σκοντες έκληροδότουν είς ναούς ή φιλανθρωπικά ιδρύματα. Καί περί μέν 
τής ούσίας τοΰ νόμου δέν είναι ένταΰθα ό λόγος’ ή δέ γλώσσα τής μετα- 

\ φράσεως είναι τό μάλλον άξιοπερίεργον. ΤΙ μετάφρασις έγένετο έν Κερκύρρι
. παρά τοΰ Συμβολαιογράφου Άνδρώνη, έτει 1800. Δημοσιεύομεν δέ αύτήν, 

δπως έχωσιν ιδέαν οί άναγνώσται τοΰ Παρνασσού τής γλωσσης τής ελ
ληνικής, οποία έλαλεϊτο κάί έγράφετΟ παρά τινων (καί δή δημοσίων συμ
βολαιογράφων) έν Έπτανήσω κατά τάς άργάς τής παρούσης εκατονταε
τηρίδας. Έν έγγράφω τριών μόνον σελίδων άπαντώσιν ύπέρ τάς εξήκοντα 
ίταλικάς λέξεις’ έκ δέ τοΰ όλου εγγράφου, ή μάλλον τής ελληνικής δή
θεν μεταφράσεως, όλίγιστα νοεί1 ό άναγνώστης’ ό’πως έννοήση τόν νόμον 
έχει άνάγκήν παραβολής προς τό ιταλικόν πρωτότυπον αύτοΰ.

Έν Κέρκυρά' κατά μήνα Σεπτέμβριον 1885.

Σπυρίδων Κ. Παπαγεώργιος. 
Kdraou

ί ’ Μετάγ.Ιοσις απω τω -φραγικο
ί ΙΙά,ρτε*  πια,σμίνι είς τώ Γα.1ι,νοτατο Μεγα ΣυνβουΜο εις
ί την ηπύθεσιν των αγαθόν <ha εΛειιιονιτικαις ετίες
ί ϊ7δ7 ίΟ Σεπτεμβρηον
1 είς τί> Πρεγάθι

Με πολοτατους νομούς, και ανά μέρος με έκείνους του χρονου 1338 (24 
σεπτεμβριου, 1536) ειςτερη δεκαιμβριου ετουτου του μεγα Συνβουλιου, 
και με την ετερην 1605 (26 Μαρτίου) του Σενατου3 επασκιθικε να αμ-

1 Τήν περί άναστάσεως τών κόσμων θεωρίαν πραγματεύεται έκτενέστερον & 
Fiammarion έν βιβλ. Γ”, κεφ. ς' τής Δημ. ’Αστρονομίας, σελ. 380—387.

2 Ρ8Γΐβ=άπόφασις.
3 Senato—γερουσία.

β' 4 Β, β,— ’Απρίλιος, Μάϊος, ’Ιούνιος 188S 2S
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ποδιστη τα σταμπυλα1 ετούτης της χορας, και του στάτου μας1 2 να μη 
πάνε είς τούς εκλεζιαστηκούς δια λεγατα,3 δονατζιονες,4 άλλοτριοσιδες, 
η σε άλλους τροπους, δια τώ ωπίο σκοπώ ετοτες αποωασιστηκε δια τα 
προιμενα αγαθά ακίνητα νά πουλιθουν, και οτη πιαστή απώ την πουλισι 
τους να εινε ειμπιεγαδο5 είς τες ελειμονιτηκαις ορδιγνες.6 Μα ή δοκιμασι 
εστονδας να εκαμε νά γνορηστή οτη η φρονιμάδα εκινον τον νομον .δεν 
επροξενεψε αυτώ τω μεγα που εσταθι στοχασμένο, ωπου εινε εκινο να στε- 
ρεοσι τη αναλογία των σωματον πολοτατα χρηασομενι της ειρηνης, και 
καλού ορδινε7 της καθέ Βασιλιάς, και νά φύλαξη τες ουσίες τον φαμι- 
γλ.ον λευκόν, προτο θεμέλιον τον διναμεων, και της ευτηχίας καθενοΰ Βα- 
σιλεου, ,η σοφρονια του σενατου ειβρηκε δια ετούτο με το δεκρετο του8 12 
απριλιου 1766 να εινε ανανγεο να διναμοσι περησοτερο την ειποθεσιν. Με 
το οφελιμο σκοπώ εοστόσο δια να εμποδιστή αυτώ τω αρπαλώ δρομο εις 
τω οπιο κινούν, και αραδα πιενουν τες ουσίες των λαηκόν και να εμπο
διστή τη βαρηότητη ζιμ,ια που λαβε'νη ή δουλεψι του αφενδος Θεού και 
το καλώ του γενου απώ την αναρμοσια μεγαλι των Εκλησιαστηκον και 
τόπους ελειμονετηκους.

1 Stabile = μόνιμον.
2 Stato = κράτος.
3 1^3ΐο=κληροδότημα.
♦ Donazione = δωρεά.

‘ 5 Impiegato=yivv) χρήσις.
6 Ordinaziom — προορισμόν.
7 Οπ1ίηβ=τάξις.
8 ΒθθΓβΙο=άπόφασις.
9 Ρ3ΐΊβ=είδοποίησις.
10 Fondi == γήπεδα.
11 Zecca= Νομισματοκοπείου
12 ΓοΠΜ=τύπος.
13 Contratto = σομβόλαίον.
14 Novello — έδαφονόμιον.
,s I('raneabile=0£aYopaff^ov.

1. Θελι παγι παρτε9 προτο στη φιλαμενους τους άλλους νομούς που 
δε ανδιονουνδ'ε του παρονδου, τά φόνδα,10 11 τά αγαθά, τα καπιταγλια, και 
διάφορά της τσε'κας,1’1 καρπούς, τιμήματα, προσοδες, και ωφελίματα στά
σιμα καθενης φισις, εις των παρόν κέκτημat να απω ραγιάδες γιγνόμενι, 
δια τω ερχόμενό απώ κατου σε κάθε φόρμα12 απω διαθίκι Κουδικιλο, 
καταλειπομενον δορον, διάδοχη, χαρησμα αναμέσος σουδανους,κοντρατο,13 
πάκτο, καταβεβεοσι, νοβέλο14 τοσο πανδοτινώ, οσαν και φρανκαμπιλε15 ή 
απανου είςτηνζοήν, σιβαση, μεταθεσι, ανδαλάγή, ποκτησμα, ενφιτεψη,προ- 
τημηοι, γραμα μηδέ με τώ μέσο του επίτροπου του Αγιου Μάρκου, του. 

μεγάλου σκολίου, του Ιερεον γιγνομενον, ή άλες κουμεσαρίες,1 ανθροπους, 
και συνέδρια λαϊκα, η απω κατου εις σε άλλο στοχασομενο τροπο, που να 
ερχοτουν καθαρησμενο, κανένα εξο αφιμενο, να μη ειμπορουν διχος θέλημα 
του σενατου εις τω τρόπον που θελή εξεκαθαρηστη εις τώ αρτηκολο2 «να 
αφιστουνε, δορηστουνε, πουλιθουνε, τσεδερηστοΰνε,3 και μεταφερθουνε εις 
εργατα και ετηες ελειυοσινης, εκλισιες, ευεργεσίες, κινονιες, και σπίτια 
θεοσεβώς, επιτρεπειν τινιοτη, και τιτουλα4 της ταξες στρατηοτηκαις, 
συνέδρια εκλεσιαστικά, φλαρει,5 καλο.γερη, καλογρηες, κλερηκ'ι, κανονική,6 
παπαδες κανονική, σεμηναρια,7 σκογλία, φιλαξες, σιναγογαις, και άλλους 
τοπους ελειμονιτικους, και σινδροφιες εβλαβιτηκαις με κάθε ονομα μπα
σμένες, ή να λάβουν χάρη να μπαστούν.

2. Νά μή εμπορεσουν όμως τετηα χρήματα, καρπούς, προσοδες, ακί
νητα, ή καπιταγλια, και διάφορά της τζεκας εις κανένα τροπο, καιρω 
και ποσότητα να εινε ειποτεκαδα ομπλιγάδα8 των αυτόν σοματον και 
ανθροπους έκλεσιαστηκους, ή δια εργατα, και ετιες ελειμονιτηκαις ηπο 
κανένα τητουλο, ετήα και ονομα, τα ωπια ολα να εινε οσαν ξεκαθαρη- 
σμενα, και ενομενα εις των παρονδα νομο.

3. Διά τέτοια τέλι θελη ακουστή πέσιμενι, αθετή, μηδεις και καμιανης 
διναμης. Κάθε δισποζιτζιον,9 ήστρουμεντο,’θ και χάρτη το οπιο να μη 
ελαβε ακόμη αποπλιροσις, κα'ι να εκανε ενανδιο ενεργιμα εις την παρούσα 
σημβουλευσιν’ εις τω οπιο νομο θελη ομους ήποτακτουν τα κασα11 δια 
τήν βοήθια του κλιρονομου λάκκον, ακόμα αβεβεομενα, ανερησονδας ε
τούτο τω σιμβουλιο με την εκρατη του εξουσία κάθε κλησις, ατζιον και 
δίκιο οπιανου ειμπορουνε να απαρθενέψι13 και να ειτουν ενανδια στην πα
ρούσα σημβουλευσιν.

Πα,ρα,Λ,ιπομ,ενα

5. Η κολησις ανοθεν γενόμενι δια το απερασμώ και ηποτεκα14 δια τα

1 Commessarie = παραγγελίαι.
2 Articolo.= ά'ρθρον.
3 Cedere = παραχωρώ.
I Titolo — τίτλος.
5 ?Γ3ΓΪ=λατΐ’νοι ιερείς.
6 Ganonico='i8pacixbv αξίωμα τών Λατίνων.
7 Seminario = ίεροσπουδαστήριον.
8 Obligato. 'Υποθήκη.
9 Disposizione—διάθεσιι.
10 Instrumento = οργανον.
II 0α8ο=περίπτωσις.
12 Αζίοηβ=πράξις.
13 Appartenere == άνήκειν.
14 'Υποθήκη.
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ακινιτα θελι περιεχι ακόμη τχ κινιτηκά, ιγουν γαζετες,1 ασιμια, τζο- 
γες2. ζονδανά, πραγματιες, και άλλους είδους, και ουσίες, με ετούτην την 
μοναχιν ρέγουλα3 και διφερένσα4 περώ5, οτη εις τα κινιτικα να ειμπο- 
ρεσι κάθε ένας να δισπονερη6 η να χαρήσι ατιτουλο7 δια κάθε ετηα ε- 
λεημοσινης το δέκατο μερηδη της ουσίας τον κινιτικόν ανοθεν επομενι, 
φτανη οτη ολι του η δεσποζιτσιον να μη εινε περησοτερή απώ δουκάτά 
πενδακόσια της πιάτσας8 απανου εις την ακερηα ολολητα τους, και παν- 
δαφερμενι εις εφετηβες9 γαζέτες, και δια μία φορά μονού.

απαραΛιπόμενα,

7. Κατά πος σε καπιο κασο εξαίρετο ειμπορουν να εινε άφορμ,ες δια τες 
ωπιες ή έλειμοσινοι αφενδικα στοχαζομενοι την άληθινη χρηα καπιανης Ε- 
κλισιας, ή ελειμονιτικαις ποίημα, ή άλλη περηστασι γνορησι καλώ νά 
συνδρεξη δια χάρη εις καπιαν εφκολία, και δισπένσα’θ απώ τω παρονδα 
νομο, ετζι δινι θελιμα του ηδιου σενατου να ειμπαρεσι να τω καμ.η ετούτο 
λαβενονδας προτα τες εινφορματζιονες41 με ορκο άπω τώ συνέδριον του 
δέκα φρόνιμόν απανου εις τες δεκατιες του. ρεαλτου12 με την φορμαλιτά13 
άπώ παρτε14 μονάχη, και στενεψες απώ τεσερα πένπτα του συνέδριου,και 
σένα τον ορησμενες απώ τω δεκρέτο15 του’ηδιου σενατου, 23 μαρτίου 
1714, εξεκαθαρησονται περώ οτη αποτα μέσα εις τω διάστημά του 
χρονου απο την ήμερα της πρεσεντατζιον της προτης σουπλικας16 να μη 
ελαβε τη χάρη, θελη ακουστή μιδή, και πεσιμένο το ρηκόρσο17 και να μη 
ειμπορεσι νά πασκιθή.

8. Αν εισος και εις σε κάθε καιρώ ειθελε βρεθούνε αγαθά, και ουσίες εις

1 β3ζζβΐ3=νόμισμα.
2 Gio.ja—κοσμήματα.
3 Regola=aav<0v.
4 Differenza=8iaiyopd.
5 ΡβΓό=8μως.
6 Disponere=8ta6sTeiv.
2 Atitolo—είς τίτλον.
8 Piaza=aYopa.
9 ΕΓίβΗίνο===μετρητά.
10 ΒΪ8ρβη88=·άπαλλαγή.
11 Infarmozioni—πληροφόρίαι.
12 RialtQ=6soti τής Ένετίας.
13 Formalita—διατύπωσις.
14 ΡαΓΐβ=μέρος.
15 Decreto=iX7t0yafft; διαταγή.
16 Suplica=a’irii]0^.
17 Riccorso==scpseiq.

χέρια των εκλεσιαστικον, και χερηα απεθαμενα ενανδίω της προσταγής 
του παρόνδου νόμου, νά εινε, και νά ακουστούνε ευτης απλικαδα3 εις τώ 
αφενδικώ φίσκο4 και τω συνεδρηο τοο δέκα φρόνιμόν5 αβογαδορη6 και ρα- 
πρεσεντανδιδες7 ήωποιή θελη κάμουν τω ευβρεμα, και την αποπλιροση, 
να λαβενουν τδ δεκαπετε τα εκατώ απανου εις τω καπιταλη του παζα
ριού πιασμένου, τω οπιω δεκαπετε τα εκατώ απανου εις τουκαπιδαλη να 
εινε μιρασμενο με τους ρεσπετιβους μηνήστρους με τα μεθοδα του νόμου.

9. Εζεκαθαρισετε οτη κάθε εξινγεσι που ειθελε κανένας να δοσι του πα- 
ρόνδα νύμου εις τα κασα ανφιβολα, να εχι να ζιγιστη είς βοήθιαν του 
λαϊκού δια το τελο να λαβή ολην την περισοτερη ελευτερια, και απλιν 
μεταφρασις.

παραΛίχόμενα

Και η παρούσα δεν θελι ακουστή πιασμενι ανείσος και δέν θελι βαλθι, 
και πιαστή εις τώ, μεγα Σινβούλιο. 1767 (20 Σεπτεμβρίου. Εβαλθικε 
και επίαστηκε εις τω μεγα σινβούλιο.

22 σεπτεμβρίου 1767.
Πέτρο Βιγνολα Σεγρεταριος6

Κρημενή απανου εις τες σκάλες του άγιου Μάρκου και του Ριαλτου 
απω των Ιωανη Μπατηστα Πάτζε κουμανδαδόρος7 αφενδικος.

1800[4 αυγουστόυ Ε. 1Ί. Εγουαλμενη την παρούσα κόπια απώ ενα 
τιπο ομιο, και ειν κοντραδα8 απώ εμε ηπογεγραμενος.

Μπούπλικος Νοτάριος4
Αθανάσιος Άνδρόνης
Νοτάριος Μπούπλικος (τής Κερκιρας)

(αγισμενι έ'ζο την Λεγα,Λιτά.)

1 Applicata = εφηρμοσμένη. <
1 Fisco = Δημόσιον.
3 Consiglio dei dieci Savi, έλέγετο έν Ένετίςι.
4 Avocato = δικηγόρος.
5 Rappresentante = αντιπρόσωπος.
6 Segretario = Γραμματεύς.
7 Comanduoro,= K^po; δημόσιος έν Ένετίμ.
8 Incontrare= έξακριβουν.
9 Publico Notaro = δημόσιος Συμβολαιογράφος
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ΘΗΡΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ1

Τό πάπλωμα τοΰ Αράκου.
'Τίτανε μΐά φορά ένας βασιλέας και είχε οχτώ γοφούς. Το λοιπός δ βα

σιλέας ήφτώχανε και ήστειλε τά τκχι^ίάΊ του νά δουλέψουνε. Αυτά δέν 
ήξέρανε τί νά κάνουνε και πήανε στον άτζίγκανο κι,’ ήκάμανε 8 φερεντί- 
νες, κάθε ένας τώνε νά πάρη έναν. Τσή πήρανε και πηγαίνανε τδ δρόμο, 
τδ δάσος μέσα, ώστε ποΰ θενά βροΰνε νά θερίσουνε νά πάρουνε ψωμί νά 
φάνε. Δέν τών άρεσε κανένα χωράφι μέ τδ κριθάρι, γιατί τανε μικρά και 
δέν τδ ψυχιάζουντα, δέν τδ θέλανε. Ήπήανε μέσα στδ δάσος κι’ ήβρήκανε 
ένα χωράφι, ποΰ ήτονε γεμάτο κριθάρι ’ίσα μέ μέσα, ποΰ έμπαινε δ άν
θρωπος κΐ ήχώνοντα ισα μέ τήν κεφαλήν. Αέει εδώ νά μπούμε νά τδ κό- 
ψωμε, ώστε ποΰ νάρθχι δ νοικοκύρης νά δή πώς τδ κόψαμε νά μας δώση 
τήν δουλεψί μας. Μπαίνοντας μέσα κα'ι άρχίζουνε νά θερίζουνε· -δτι κό- 
βγουνε τδ κριθάρι μέ τό μαχαίρι, τών έπαρουσιάζεται ένας δράκος μεγά
λος κα'ι τωνέ λέει' μωρέ παιδιά τί θέλετε δώ· ’Ήρθαμ’ άφέντη νά σοΰ θε- 
ρίσωμε τό κριθάρι, ώστε ποΰ νά μάς δώσης νά οίκονομηθοΰμε. Έτοΰτο θε
ρίζεται, παιδιά μου, με στοίχημα- κα'ι τί στοίχημα, πατέρα μου · Νά 
κόβγετε κι εγώ νά μαζόνω. Και ή μέ προφταίνετε, νά σάς έδοόκω κα'ι 
εγώ οχτώ θυγατέραις καθενοΰς τή μΐ,ά’ ά δέ, νά σάς έκάνω δ,τι θέλω.. 
Τώρα ήρθε τδ μεσημέρι και ήμπλάξανε μέσ’ τδ χωράφι δ ένας εδώ κ’’ δ 

_ άλλο έκεϊ1· ώστε νά μαζόξη δ δράκος εκείνο ποΰ ’κοβγε κάθε ένας, έκά- 
νανε οί άλλοι σοιροί. Ό δράκος άφοΰ είδε καί τονέ προφταίνανε τώρα 
πρέπει νά στείλω έναν ένανε στδ σπίτι. Πιάνει κα'ι κάνει ένα γράμμα τσί 
γυναίκας του καί τδ δώνει άπδ τσί 8 αύτά τά παιδιά τοΰ πΐ,δ μικροΰ, 
τοΰ Γϊαννάκη· καί τοΰ λέει’ νά πας στή γυναΐκά μου, ποΰ σοΰ γράφω νά 
σοΰ δώση μιά φουρνιά ψωμί κ/ έναν άρνί νά φέρης νά γευτούμε. Ήπήαινε 
τδ παιδί’ στδ δρόμο ποΰ πήαινε τδν πάντηξε ένας γέρος. Τδ δρόμο δποΰ 
πας παιδί μου, τί θες εδώ καί ήρθες ’ νά μοΰ δείξης τδ γράμμα. Είς τοΰ 
τάδε το σπίτι πάω τοϋτο τδ γράμμα’ λέει θά μοΰ τδ δείξης- δέ σ’ άφίνω νά 
περάσης, ά δέ μοΰ δείξης τοϋτο τδ γράμμα. Τοΰ τό παίρνει τδ γράμμα 
και το διαβάζει και ήγραφε’ ιδού γυναΐκά μου, τούτο τδ νέο όπου σοΰ 
στέλλω νά τόνε σφάξης, νά τονέ ψήσης νά τόν έχωμε τδ βράδυ νά τονέ 
φάμε. KV εμένα μοΰ ’πε πώς έχει γραμμένα νά πάρω ψωμί καί άρνί νά 
φάμε, κα'ι τώρα γράφει αύτά. Λεει αύτά γράφει παιδί μου’ λέει δ γέρος. 
Τό τες γράφει δ γέρος τά ψωμι,ά και τδ άρνί, ήσκισε αύτδ και τοΰ δίνει

1 Έκ τής συλλογής του κ. Πέταλά.
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αύτά’ πάει στή δρακόντισσα, άφοΰ ήδ^,άβασε τδ γράμμα τοΰ δίνει τδ ψωμί 
και τ’ άρνί, τά παίρνει καί πάει στ’ άμπέλι. Τδ λοιπός δ δράκος ήθύμωσε, 
μά δέν του ’πόδειξε, καί ήκάτσανε κι’ ήφάανε. Τδ βράδυ τσί παίρνει κα'ι 
πάνε στδ σπίτι αύτοϋ τά 8 παιδιά’ τωνέ βάνει καί δειπνούνε καί στρώ
νουνε 8 κρεββάτΐ,α καί παίρνει κάθε ένας μιά κόρη τοΰ δράκου καί πέφτουνε 
στδ κρ'εββάτι νά κοιμηθούνε καί τδ πρωί νά στεφανωθούνε. Ό μικρός δ 
Γιαννάκης ποΰ ήξερε τή γνώμη τοΰ δράκου λέει εγώ πρέπει νά κάθωμαι 
ξυπνητός. Σηκώνεται σιγά καί περνφ στή σωτοκάμαρα τοΰ δράκου καί 
μπαίνει άποκάτ’ άπδ τδ κρεββάτι’ έκεϊ λέει δ δράκος τσί δρακόντισσας, 
λέει" γυναΐκά μου, έχομε μεζέδες νά τρώμε πολύν καιρό. Καί πώς θενά τσί 
σκοτώσης · τδν άρωτ^ ή δρακόντισσα. Θά πάω, δρακόντισσα μου, καί όπου 
’γγίζω μαντήλι είνε ή κόρη μας, κι’ όπου ’γγίζω φέσι, θενά καρφώνω το 
μαχαίρι. Ήσηκώθηκε αύτδς καί πάει μέσα στήν κάμαρα καί πάει στδ 
κρεββάτι τοΰ πρώτου άδελφοΰ του, βγάνει τδ φέσι καί βάνει τδ μαντήλι, 
έτσι δά σέ όλα τά κρεββάτ’α όλων του τ’ άδέρφία. ΙΙάει καί στή μικρή, 
βγάνει τδ μαντήλι της, τό φακιόλιν της καί τσί βάζει τδ φέσι καί πέ
φτει κοντάτσι. Σηκώνετε δ δράκος’ λέει γυναίκα, είνε στδν πρώτον ύπνο, 
είνε καιρός νά πάω νά τσί σκοτοίσω’ ύπήε δ δράκος άπδ μέσ’ τή κάμαρα 
καί ήπιασε άπό τδ πρώτο κρεββάτι’ όπου ήγγιζε φέσι, ήκάρφωνε τδ σπαθί- 
τδ λοιπός άπέρασε όλα τά κρεββάτια καί ήκάρφωσε όπου εύρηκε φέσι*  
ήπήε καί στονέ μικρό, καρφώνει ’κείνη καί άφίνει αύτόνε καί έπειτα πάει 
στή γυναϊκάν του καί τσί λέει' ιδού γυναΐκά μου έχομε τώρα φαγητά νά 
τρώμε δλαις τσί μέραις- μά δέν ήμίλησα γιά νά μήν ξεσπάσω τσί θυα- 
τέραις μας. Άφοΰ ήφυε δ δράκος σηκώνεται αύτδς καί πάει καί ξυπνγ τ’ 
άδέρφιά του καί τωνέ λέει, βρέ δέ βλέπετε, παρά κοιμάστε; σηκωθήτε νά 
φύωμεν γιατί άν μάς εύρη δ δράκος, θά μάς έθυσιάση. Σκοτεινά, άποδώ 
άποκεΐ ήβρήκανε τή πόρτα κΥ όπου φύη ήφυε. Ώς καθώς τσί βάλε μπρο
στά κι’ ήτρέχανε κι’ ήβγαίνανε τήν πόρτα, πίσω πίσω ήταν αύτός. Απλώ
νοντας τά χεριάν του νά φύουνε γλήγορα ήβρηκε τδ χέριν του άπά σ’ ένα 
σκρινί κι,’ ήβρηκε τδ. χέριν του άπά σ’ ένα κασελάκι καί τδ παίρνει, τδ 
βάνει στδ στήθόν του καί παίρνουνε αύτοί πολύ δρόμο, μακρύνουνε πολύ 
άπ’ αύτδ τοΰ δράκου τδ μέρος. Πάνε σέ μ^,άν πολιτεία καί πάνε στδ βα
σιλικό παλάτι καί λέν’ τοΰ βασιλέα καί τσί βάλε μέσ’ τδ παλάτι κι’ έρ- 
γάζουντα όλοι (αύτά τά 8 παιδιά) κι’ ήκάνανε ό τι δουλειά ήμπορούσανε. 
Τονέ μικρό τονέ βάλανε στήν κάτω πόρτα τή βασιλικ’ά νά φυλάη. Ένα 
,πριό’ί ποΰ ήκάθουντα άμοναχδς κειδά ήβαρέθηκε κι’ ήθυμήθηκε τδ κασ- 
σελάκι ποΰ ήπηρε άπδ τοΰ δράκου τδ σπίτι’ τό βγάνει άπδ τδ στήθος 
του τ’ άνοίεΓ τδ κασσέλι μαλαματένιο κ’ είχε τρία μήλα μέσα’ ένα μαλα
ματένιο, ένα μαργαριταρένιο, κι,’ ένα δίαμαντένίο’ ήπιασε τδ μαλαματένιο 
μήλο κΥ ήκλείδωσε τά άλλα’ τδ βάστα καί τό παίζε- τοΰ βασιλέα ή κόρη
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ήτανε στο παραθύρι στήν κάμαρά»; τσι' τα ζήλεψε καί τοΰ λέει' μωρέ δέ 
μοΰ δίνεις αύτδ τδ μήλο, κι’ δ,τι θέλεις νά μοΰ ζητήξης. Λέει, άνή μέ βά- 
νης, βασίλισσα, στην επάνω πόρτα, σοΰ δίνω τδ μήλο. Εύτυς τδν ήβαλε 
ή βασίλισσα και παίρνει τδ μήλο' β<κνεε τδν άπάνω κάτω και τδν κάτω 
άπάνω. Την άλλην ήμερα πιάνει τδ μαργαριταρένιο’ τδν έδε ή βασίλισσα 
τοΰ τδ γυρεύγει πάλι. Τσι ζητ^ και τονέ βάνει στην πόρτα τσι κάμαρά 
τσι και τόνε βάνει και παίρνει τδ μήλο τδ μαργαριταρένιο’ έπειτα τήν 
άλλη τό πρω'ί ήπι,ασε τδ διαμαντένιο’ τό ’δε ή βασίλισσα, τδ γυρευγει πάλι’ 
λέει μωρέ δ,τι θέλεις νά σοΰ κάμω και νά μοΰ τδ δοόσης πάλι. νΛ μέ βά- 
νης, βασίλισσα, μέσα στην κάμαρί σου νά δ^ανεύγωμαι, νά σέ μπερετώ, 
σοΰ δώνω κ/ αύτδ τδ μήλο. ”Οχι νά μέ μπερετ^ς, παρά νά σέ κάτσω 
μαζί μου νά μάς μπερετοΰνε και τσι δυδ οί σκλάβοι μας. Τδν έβαλε μέσα? 
τδν έκατσε στδν καναπά και τσι μπερετοΰσανε κα'ι ήζούσανε ζωή ευτυ
χισμένη. Τδ λοιπός άφοΰ ήπερνούσανε τ’ άδέλφιάν του ήζηλέψανε καί 
ήπήανε κ^’ ήβρήκανε τδ βασιλέα νά τονέ καταδώσουνε. Λένε τοΰ βασιλέα' 
λέει, βασιλέα μου, πώς άλλο δέ σοΰ λείπει παρά τοΰ δράκου τδ άλογο ποΰ 
μιλεΐ. Κα'ι ποιος είνε άρκετδς νά πά’ νά μοΰ τό φέρη ; Αυτός ποΰνε άπάνω 
στήν κόρη σου τή βασίλισσα. Τονέ κάλεσε, τονέ καταιβάζει άπδ τήν κά
μαρη τσι κόρης του και τοΰ λέει. Νά πγς, παιδί μου, νά μοΰ φέρης τοΰ 
δράκου το άλογο, γιατί τδχω επιθυμία. Τδ παιδί δέν ήμπόρίε νά κάμη 
πλδς άλλοτ,ώς καί φεύγει καί πάει έζ’ άπδ τδ παλάτι σέ μιάν παληά κά
μαρα καί ήκλαιε’ τοΰ παρουσιάζεται μια γρηά καί τοΰ λέει, παιδί μου, 
τί έχεις καί κλαΐς ’ τδν έρωτα’ καί τσι λέει’ δ βασιλέας μέ στέλλει νά τοΰ 
φέρω τοΰ δράκου τδ άλογο καί δέν είμ’ αρκετός, δέν είμ’ άξος. ’’Αμε νά 
πής τοΰ βασιλέα νά σοΰ δώση 40 καντάρια’ μπαμπάκι, ψωμί καί τυρί καί 
σταφίδες καί σΰκα καί νά πας δποΰ εκεί κοντά είνε ένα μεγάλο σπήλαιο 
νά ρίζης τδ μπαμπάκι κΐ’ άπάνω αύτά δΖλα καί νά σταθής άπόξω.Καίθά 
’βγούνε πεντικοί άρκετοί νά τά πάρουνε, αύτά δλα καί έπειτα θά σέ πάρουνε 
μέσα. Έπήγε στοΰ βασιλέα τοΰ λέει’ τοΰ τά δώνει’ τά παίρνει’ πάει στδ 
σπήλαιο καί ρίχτει τδ μπαμπάκι κι’αύτά άπάνω. Ήβγήκανε οι πεντικοί, 
τά πήρανε στδ βασιλέαν τωνε’ άφοΰ τά κουβαλήσανε λέει δ βασιλέας’ 
έβγάτε νά ’δήτε ποιδς μάς έκανε αύτή τή μεγάλη χάρι’ τονέ παίρνουνε 
τονέ πάνε στδ βασιλέαν τωνε. Παιδί μου, τί ζήτας άπδ μάς, δπου μάς έκα
μες αύτή τή μεγάλη χάρι; Βασιλέα μου θέλω νά μοΰ κ-άμης τή χάρι νά 
βρεθχι τοΰ δράκου τδ άλογο μπροστά. Τονέ βάνει καί καθίζει κοντά του 
δ βασιλέας τοΰ ’κάμε περιποίησαις πολλαΐς καί βρίσκει ένα πεντικδ άπδ 
τδ στράτεμμάν του δυνατό, μεγάλο. Μωρέ, νά πας εσύ νά φέρης τοΰ δρά
κου τδ άλογο έδώ όπως ’μπορής. Μά αύτδ το άλογο δ άέρας νά σήκωνε 
σκόνε νά τοΰ χτυπήση, ήθε νά χιλιμιντρήση· τοσο κακό ήτονε! Ύπήε δ 
πεντικδς στδ μέρος δποΰ ήτανε τδ άλογο, στον άχερώνα- ώς καθώς τονέ 

νοιώθει τδ άλογο τδ πεντικδ πώς πάει κοντάν του—ήτανε νύχτα — ήχι- 
λιμίντρησε’ εκεί ακούει δ δράκος δποΰ ήκοιμούνςανε στο κρεββάτι του 
του καί μΐά καί στδ παράθυρόν του άπδ τδ κρεββάτιν του, ποΰ ητανε. 
Καί άνοίοντας τδ παραθύρι φωνάζει τοΰ άλογου του. Μωρέ μασκαρά τί 
έχεις καί φωνάζεις ; τίποτε άφέντη’ πεινάς, διψίκς ; όχι, άφέντη’ άμε μή 
φωνάζγς άλλην φορά, γιατί θά σέ θανατώσω. Κλειδώνει καί πάει καί κοι
μάται δ δράκος’ δ πεντικδς ποΰ τανε χωσμένος μέσα στά άχερα, άφοΰ 
είδε ήσυχία βγαίνει καί πάει στδ άλογο" ώς καθώς ήπήαινε νά τδ τρα- 
βήξη άπδ τά χαλινάρια, τδ άλογο ήκανε ύπομονή, μά ήσυρε τήν μεγάλη 
φωνή, τήν άγρια. νΗκουσε πάλι δ δράκος καί σηκώνεται θυμωμένος. 
’Ακούοντας δ πεντικδς πώς έρχεται δ δράκος, κρύβγεται μέσ’ τά άχερα. 
Βγαίνει καί τοΰ φωνάζει’ τί έχεις, μωρέ κι’ άπόψε δέ μέ ’φησες νά ήσυ- 
χάσω ; Πεινγς, δειψίγς; λέει όχι’ άμέ τί έχεις; λέει τίποτε. Τοΰ λέει σοΰ 
χάρισα τή μιά, τσί δυό, ή ξαναφωνάξης τσί τρεις, θά σοΰ κόψω τήν κε
φαλή. Ήπήε ήπεσε δ δράκος, μά θυμωμένος κακά. ’Ήβγηκε ό πεντικος 
πάει στδ άλογο’—άφοΰ τδ φοβέρισε πώς θά τδ τελειώση, δέν ήμίλνίσε'— 
τδ παίρνει άπδ τά χαλινάρια καί φεύγει. Τδ πάει στδ βασιλέαν του καί τδ 
παίρνει δ βασιλέας τδ δώνει τοΰ Γιαννάκη' λέει, ιδού φίλε μου τδ ζήτημά 
σου, εκείνο ποΰ ζήτηξες. Δώνει τήν εύχαρίστησι στδ βασιλέα, παίρνει τδ 
άλογο καί σηκώνεται καί φεύγει. Πάει τοΰ βασιλέα, τοΰ τό προσφέρει 
καί μιά καί στή βασίλισσάν του. Τονέ βλέπει ή βασίλισσα, μά τή χαράν 
τσι, οποΰ ήθάρριε πώς θά τδ νέ χάση, καί ήκάθοντα κι,’ ήκλαιε’ άφοΰ τδν 
έδε ήχάρηκε. Τότες άφοΰ είδε δ βασιλέας τό άλογο ήχάρηκε πολύ δποΰ τό 
θελε’ τότες τ άδέρφίαν του’ λέει’ μπρε μά άντίς γιά κακό, τοΰ κάμαμε 

καλό ! Παρά πάνε βρίσκουν τό βασιλέα καί τοΰ λένε’ είδές βασιλέα πόσο σ’ 
άγαποΰμε καί σοΰ φέραμαμε τό άλογο, παρά τώρα σοΰ πρέπει νά ’χες καί 
τοΰ δράκου το πάπλωμα, δποΰ είνε μέ τά κουδουνάκ’α· τά μαλαματένια' 
αυτός ποΰ σοΰ φερε τ’ άλογο, θά σοΰ φέρη κι’ αύτό. Τονέ κάλεσε, τοΰ 
το λεει καί έπειτα πάει πάλι αύτός στήν πρώτη θέσι ποΰ έζαναπήε. Ήρθε 
ή γρ’()ά καί τοΰ λέει’ τί έχεις κα'ι κλαΐς; λέει, δ βασιλέας μέ στέλλει πάλι 
νά πάω νά τοΰ φέρω τδ πάπλωμα. Τά ίδιά ποΰ σοΰ δώσε στήν άλλη, 
θά πας νά σοΰ δώση καί έτσά θά τοΰ τδ φέρης κι’ αύτό. Ήπηρε τό μπα
μπάκι, ψωμί, τυρί, σταφίδα, σΰκα καί πάει στδ ίδιο σπήλαιο. Καί τά θιχ
τεί καί βγάνουνε πάλι οί ίδιοι πεντικοί καί τά παίρνουνε καί πάνε μέσα 
στο ύπογειο, στά σπήλαιάν τωνε. Τονέ πήρανε μέσα καί τοΰ λέει δ βασι
λέας παιδί μου, ιντα θέλεις νά σοΰ κάμωμε,, δποΰ μάς έκαμες πάλι τόσαις 
χάραις' μεγάλαις ; Θέλω βασιλέα μου νά μοΰ κάμης τή χάρι νά βρεθή τοΰ 
δράκου τδ πάπλωμα έδώ- πέμπει πεντικοί καί τωνέ λέει νά πάτε νά μετρή
σετε τά κουδούνια ποΰ έχει άπάνω’ τδ λοιπός πάνε τά μετροΰνε, ήτανε 
40, άπό κάθε πάντα 10. Τό λοιπός πέμπει 40 πεντικοί, στδ στόμα μπαμ-
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I · πάκι γεμάτο, μέσα σ’ αύτοί όλοι ήτανε και ένας κουτσδς με έναν πόδι’
παω αύτο'ι καί πιάνουνε στο στόμα τά κουδούνια γΐ,ά νά μη χτυπήσουνε 
ποΰ τανε τδ μπαμπάκι’ ώς καθώς πάνε νά τδ σηκώσουνε νά τό πάρουνε, 

. ήσκοντούφλησε ό κουτσδς πεντικός, άφίνει τδ κουδούνι και πέφτει κάτω’
άκούει δ δράκος, φεύγουνε οί πεντικοί. Πάνε’ μπρε δέν τδ ’φέρετε; τούτος 

,:ί ■ ήφηκε τδ κρυδοΰνι ποΰ ήπεσε κάτω μέ τόναν πόδι’ τοΰ -δίνει μιά, σπα
ίί καί τάλλον του. Ό δράκος ξυπνώντας και χάνει τδ πάπλωμα’ μπρε γυ

ναίκα τδ πάπλωμα, λέει’ ά ! εμείς τδ ρήξαμε κάτω. Τότες ήσκεπαστή- 
ί : κάνε και κοιμούνται καί πάνε πάλι οί πεντικοί. Χάβγοντας σά κου

δούνια πάνε στδ βασιλέαν τωνε. ’Ήπηρε τότες δ βασιλέας άπδ τούς πεντι- 
ί κούς τδ πάπλωμα, τδ δίνει τοΰ παιδ^οΰ, τδ παιδί δοόνει την εύχαρίστησι

ί . στδ βασιλέα καββαλικεύγει τάλογόν του καί πάει στό βασιλέα Λέει βασι-
• λέα μου ορίστε εκείνο ποΰ μοΰ ζήτηξες, καί μχά κι’ άπά στην κάμαρα, κά

θεται καλά μέ την βασίλισσάν του. ’Άς άφήκωμε τώρα αύτοί κι’ άς 
πιάσωμε τ’ άδέρφιάν του, δποΰ ήπήανε νά σκάσουνε άπδ τη ζήλιαν τωνε- 

, πάνε καί βρίσκουν τδν βασιλέα, βασιλέα μου, άφοΰ εχεις τδ άλογο και τδ
πάπλωμα, πρέπει νά σοΰ φέρη αύτδς ποΰ σου φερε αύτά καί τδ δράκο τδν 
ίδιο, δποΰ δέ θέλεις μηδέ στρατέμματα, μηδέ τί ’οτες, δ τι πόλεμος σοΰ 

ΐ ’ρθγ), θάχης τδ δράκο νά σοΰ νίκα’ τοΰ ψηλώσανε τά μυαλά τοΰ βασιλέα
’ τονέ καλεΐ, τονέ παρακαλεί, γιατί τδν έγάπα ποΰ λωλαίνουντα δ βασιλέας

τδ παιδί αυτό’ νά πας, παιδί μου, νά μοΰ φέρης 'καί τδν ίδιο τδ δράκο, 
γλκτί τονέ θέλω νά τδν έχω μέσ’ τά στρατέμματα μου. Φεύγει πάλι τδ 
παιδί καί πάει στην κάμαραν δποΰ έπηαιν η γρηά’ τί έχεις πάλι, παιδί 
μου, καί σέ βλέπω καί πικραίνεσαι ; Ό βασιλέας θέλει νά πάωνά τοΰ φέρω

' τδ δράκο. Τώρα πρέπει νά γενής ένας χωριάτης, νά ξεπολυθής νά παλη-
β· ■ οντυθής νά πάς σ’ αύτδ τδ μέρος' καί νά πάρης κι’ άπδ δλα τά σιδερικά
I .; τών μαραγκών καί νά πας άποκάτω άπδ τδ παράθυρόν του δποΰ είνε ξυ-

( λικη καί τότες νά πιάσης νά χτυπάς μέ τδ μπαρτά άπά στά δένδρα. Ύ-
πηε στδ βασιλέα καί τά γυρεύγει αύτά (τά σιδερικά) καί τοΰ τά δοίνει. 

j ’Ήβαλε καί ρούχα άσκημα, ξεσκισμένα κι’ ηφορτώθηκε καί πάει στδ μέρος
τοΰ δράκου τδ παλάτι καί εκεί πιάνει τδ μπαρτά κι’ ήχτύπα στά δένδρα 
άλύπητα μέ ύλην τυυ τη δύναμι. Μά έλα δ δράκος δποΰ ήμάχοντα αύτδ 

’’ τδ Γ^αννάκη, γιατί άλλα τοΰ ’γράφε καί άλλα ύπηε στη γυναίκαν
) του, ποΰ τοΰ δώσε τά ψωμιά τότες- καί άφοΰ ησκότωσε καί τσί θυα-
[' τεραις του καί τσί’ψήσε καί τσί ’φαε'· λέει αύτδς είνε δυνατός καί
ί' άντρειωμενος καί γι’ αύτδ μ’ ένίκησε καί μοΰ τά καμ’ αύτά. Εκεί
λ ακούει δ δράκος μέσ’ τδν ύπνον του τόν έχτυπο στά δένδρα, στη ξυ-
! r λικη, ήτρόμαξε καί πάει καί άνοίει τδ παράθυρόν του καί βλέπει κάτω

καί φωνάζει’ πο.ιδς είσαι σύ ποΰ χτυπάς ; Έγώ, είμαι αφέντη, ένας χωρι- 
; κος είμαι καί έρχομαι άπδ την τάδε πόλι, έδώ ποΰ είνε δυνατά ξύλα νά

κόψω νά κάμω 
δποΰ κοντεύγει νά
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ένα σεντούκι νά βάλω εκείνο τδν άντρειωμένο τδ Γιαννάκη 
ξεμπιτάρη (άδειάση) την πόλι. Καί άκούοντας δ δράκος 

τό Γι,αννάκη πώς θά κάμουν σεντοΰκι νά τονέ βάλουνε μέσα, ένα σάρτο 
καί μέσ’ τδ δάσος βρέ, λέει, παιδί μου, τδ Γιαννάκη ; λέει ναί άφέντη, 
γίατί κοντεύγει νά μάς έφάη όλοι’. νά μάς σκοτώση μέσ’ την πόλι, γιατί 
εινε θηρίο μοναχό. Καί ήρθα νά τοΰ κάμω άποδώ ένα σεντοΰκι δποΰ εινε 
τά ξύλα δυνατά, νά τονέ βάλωμε μέσα νά τονέ ρίξωμε στη θάλασσα. ’Α
κούοντας δ δράκος δποΰ τονέ μάχουντα, άρπ^ τούς μπαρτάδες καί μιά 
καί δυό, τά δένδρα κομμάτια. Πιάνει δ δράκος κόβει τά σανίδια κάνουνε 
ένα σεντοΰκι’ δυνατό, άφέντη, νά γένη καί χοντρό καί μεγάλο ίσα μέ τδ 
μπόϊ σου’ νάνε δυνατό γιατί σπα τά σίδερα νά μην τα σπάση κι’ έβγη 
όξω καί μάς .σκότωσε. Ήγείνηκε τδ σεντοΰκι κ’’ ήκαρφώσανε τά περόνια 
άπδ τη μιά ’ίσα μέ την άλλη κι’ ήγείνηκε σά σιδερένιο. Άφοΰ ήτελείωσε 
τοΰ λέει γιά έμπα, άφέντη, μέσα νά γροθίσης’ νά κλοτσίσης, νά δοΰμε άν 
είνε δυνατό νά μην τδ σπάση νά βγη οξω κι’ ήχαθήκαμε’ μ,παίνει δ 
δράκος στδ κασσόνι καί άξαπλαρι,άζεται μέσα, τονέ σκεπάζει, τονέ καρ
φώνει άπδ κάθε καντούνι ένα περόνι καί πάει ίσα μέ τδν πάτο. Άφοΰ 
τδν έβαλε, τόν έκάρφωσε, γροθίζει δ δράκος, μηδέ ήκούοντα καθόλου, 
κλοτσ^, τίποτες’ λέει, μπρέ παιδί μου, ήνοιξέ μου καί τοϋτο είνε συρήμη. 
Λέει, ναί άφέντη, θά σ’ άνοίξω’ άντίς νά τδν άνοιξη, τδν έκάρφοισε κι’ 
άλλα πολλά περόνια απάνω δυνατά καί τδν άφίνει καί πάει καί πιάνει 
τή γυναίκαν του καί τηνέ σκοτώνει και κόβγει τσϊ βύζαις τσι ποΰ ήτανε 
μεγάλαις, γιατί ήτανε δρακόντισσα, καί τά κρέμασε στδ κλειδί τοΰ σπι- 
θΐοΰ κι’ έπειτα ύπηε καί τδν ευρίσκει καί τοΰ λέει’ δράκο, έγώ είμαι δ 
Γιαννάκης,’ δποΰ ήφερα τά ψωμιά στ’ αμπέλια, έγώ είμαι δποΰ ήσκότωσα 
τσί θυγατέραις σου, έγώ σοΰ ’πήρα τδ άλογο, έγώ σοΰ πήρα τδ πάπλωμα, 
σοΰ σκότωσα καί τή γυναϊκά σου τή δρακόντισσα, τώρα θά σέ πάρω νά σέ 
ρίξω στή θάλασσα. ’Ακούοντας δ δράκος αύτά δλα, ήφρισσε, ήτάρασσε 
έκειδά μέσα’ τδν έσήκωσε καί τονέ πάει στοΰ βασιλέα καί τοΰ λέει’ βα
σιλέα μ.ου.νά ποΰ σοΰ φερα τδ δράκο κι’ άνοίξετέ τόνε' καί πάει αύτδς 
άπανω καί παίρνει τή βασίλισσάν του καί πάει μέσα γιά μέσα στδ πα
λάτι καί κρύβγεται. 'Ύστερα άφοΰ ήνοίξανε τδ κασσόνι, βγαίνει δ δράκος 
μανισμένος, θυμωμένος έξ αιτίας τοΰ Γιαννάκη καί ησκότωσε καί βασιλέα 
καί στρατέμματα καί όλοι καί τσί ’φαε' άφοΰ ήγέμωσε τήν κοιλιάν του, 
ηφορτώθηκε καί σώματα πολλά σκοτωμένοι καί πάει στδ σπίτι’ άφοΰ 
ύπηε στδ σπίτι κι’ ήβρηκε τσί βύζαις κρεμασμένες, τσί ρουκάνισε’ λέει, ά 
ή γυναϊκά μου άφράτο κρέας ποΰ μούχει έδώ γιά νά φάω νά ξεκουρασθώ’ 
άφοΰ μπαίνει μέσα καί βλέπει τή γυναϊκάν του σκοτωμένη λέει’ αύτδς δ 
Γιαννάκης μοΰ τά έκαμε όλα’ άπό τήν πίκραν του πρίσκεται καί ψοφ^.
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Τότες βγαίνει δ Γιαννάκης μέ τή βασιλισσών του κι' ήκάμανε νέο 
βασίλειο κ’’ ήζήσανε κΐ ευτυχήσανε.

"Ο καλή κόρη.

Ήτανε μιά φορά ένας βασιλέας κι’ είχε τρία κορίτσα’ τδ λοιπός δ βα
σιλέας ήμουφλουζεψε σέ τόσον καιρό. Ήθυμήθηκε μιά φορά στδ πολύν του 
σεκλετι πώς έχει ε’να καράβι σά στήν πόλι. Λέει αύτδ δέ θά τδ βρήκανε 
οί χρεοφειλετάδες νά τδ πάρουνε’ άς πάω νά τδ πουλήσω νά πάρω χαρ- 
τζηλικι. Ό βασιλέας πάει στήν προίτη του κόρη’ κόρη μου Θά φύω, όντα 
θελεις νά σου φέρω. Νά μοΰ φέρης μιά γριλάντα μαλαματένια’ πάει στήν 
άλλη, τσί το λέει’ νά μοΰ φέρης, πατέρα μου, ένα μπουκέτο μαλαματέ
νιο. Στή μικρή του κόρη — τήν έγάπα καλά άπδ τσί δυό. — Καλή μου 
κόρη—άπο τήν αγάπη ποΰ τσί ’χε τήν έλεε καλή μου κόρη—τί θές νά 
σοΰ φέρω; πατέρα μου, δέ θέλω νά μοΰ φέρης πράμα, παρά θέλω τή γυιά 
σου’ οχι, κόρη μου, θά μοΰ παραγγείλης νά σοΰ φέρω και σένα τίποτα, 
γιατί θά φέρω τών άλλωνώνε. "Ε πατέρα μου, φέρε μου ένα τριαντά
φυλλο. ’Ήφυε αύτός' στδ δρόμον δποΰ επήαινε, τοΰ παντήξανε οί γνώρι- 
μοίν του’ λέει που πάς’ λέει πάω νά πουλήσω αύτδ τδ καράβι οπούχω 
νά οίκονομηθώ. Λέει βρέ καϋμένε στρέψε πίσω γιατί θά σέ. βάλουνε καί 
σένα στή φυλακή. Άπδ τήν πίκραν του άντίς γιά νά στρέψη στο παλά- 
τιν του ήπηρε μέσα τδ δάσος. /Ήκλαιε κι’ ήπήαινε κι’ ήσυλλοούντανε 
πώς θά κώμη τά παιδιών του. Έκεϊ ήφταξε σ’ έναν παλάτι στην έξοχή 
καί μπαίνει μέσα καί φωνάζει, κανένανε δέ βλέπει’ παρά τδ παλάτι συ
γυρισμένο, ή τράπεζα έτοιμη μέ τά φαγιά καί κανένανε μέσα. ’Ήκατσ’ 
αύτδς στήν τράπεζα, ήφαε καλά ήπιε κι’ έπειτα ήσηκώθηκε νά φύη. Στδ 
φευγειόν του ήμπηκε σ’ ένα περιβόλι ώραϊο. Γυρίζοντας τό περιβόλι 
βλέπει κείνα τά δένδρα τά ωραία, νερά, πουλιά πολλώ λογιώ, βλέπει 
μέσα στή μέση καί μιά τριανταφυλλιά μέ τά τριαντάφυλλα ώραϊα. 
Καλά καί ηύρηκα τά τριαντάφυλλα νά κόψω τσί καλής μου κόρης, νά 
τσί τδ πάω’ τών άλλωνώνε δέν ηύρηκα. Κόβγει τδ τριαντάφυλλο καί ή- 
γαύησε κείνο τδ μέρος καλά καί μέ τδ γουητδ πεθηέται ένα λεοντάρι. Τδ 
λεοντάρι τοΰ λέει’ μωρέ, δέ φτάνει ποΰ ήφαες κι’ ήπιες κι’ ήχόρτασες καλά 
καί ήδιασκέδασες στδ περιβόλι παρά ήθελες νά κόψης καί τδ τριαντά
φυλλο. Αύτδς ήφοβήθηκε καί ήτρεμε, δέν ήμπόριε νά τοΰ μιλήσή. Θά μοΰ 
πής μωρέ, ιντα θά τδ κώμης τδ τριαντάφυλλο καί τόκοψες; Λέει τρεις 
κόραις'έχω, μά ή μικρή μου κόρη, ή καλή μου κόρη παρήγγειλε νά τσί 
τδ πάω’ τδ λοιπός άφοΰ θά τδ πάρης τσί καλής σου κόρης, σοΰ χαρίζω
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τή ζωή, μά θέλω νά μοΰ τή φέρης μέ όρκο, γιατί όπου κι’ άν πάς, όπου 
κι’ ά σταθής, θά σέ σκοτώσω, θά σέ φαω. Λεονταράκι μου αφησέ με κι’ 
εγώ θά σοΰ τηνέ φέρω. Σηκώνεται πάει πικραμένος στήν καλή του κόρη 
καί τσί προσφέρει τδ τριαντάφυλλο, ή ώλλαις τώρα κι’ ήζηλεύγανε’ ώ πα
τέρα, αύτηνής ήφερες τδ τριαντάφυλλο καί μάς δέ μάς έφερες πράμα’ λέει 
κόρη μου, ήφερα τδ τριαντάφυλλο μά θενάρθη νά τήν πάρω καί στδ λεον- 
τώρι άπ’ όποια θέλει άπδ τσί τρεις σας ή μιά. Λέει ή πρώτη, πατέρα 
μου, εγώ δέν πάο> στδ λεοντάρι, γιατί δουλιώ. Λέει τσί δεύτερης, έρχεσαι 
σύ ; λέει πατίρα μου δέν πάω 'γώ νά χαθώ. Ή μικρή ή καλή κόρη, πα
τέρα μου δέν έρχεσαι νά μέ πάς εμένα κι’ άς μέ φάη, παρά πικραίνεσαι 
καί συλλοάσαι τοΰ λέει, πατέρα μου, παρά νά χαθής εσύ, αϊντες νά πάο> 
γώ στδ λεοντάρι. Τονέ παίρνει πάνε στδ παλάτι μέ τδνπατέραν τσι ή καλή 
κόρη. Βλέπουνε τδ παλάτι συγυρισμένο, έξαψαις φοβεραϊς πώς ήπήε ή κόρη 
Τότες κάθουνται αύτοί στδ παλάτι, τδ. βράδυ νά κι’ έρχεται τδ λεοντάρι 
φώτα πειά, ή τράπεζα στρωμένη. Μπαίνει τό λεοντάρι, Καλησπέρα, κα
λησπέρα κόρη μου σοΰ εύχαριστώ φίλε μου, ποΰ ήσουν άληθινός. Καθίζουνε 
στδ τραπέζι κι’ ήδειπνήσανε, ήκώτσανε στδν έναν καναπέ τδ λεοντάρι, στδν 
ώλλονε ή καλή κόρη μέ τδν πατέρα τσι νά κάμουνε τρεις μεραις έκεϊ. Ή- 
πέρασε ή βεγγέρα τωνε κι’ ήκουβεδιάζανε’ ήσηκώθηκε τδ λεοντάρινά φύη. 
Τσί καληνυχτίζει καί λέει τρεις φοραϊς τσί μικρής. Μ’ άγαπάς καλή μου 
κόρη. Λέει όχι. Άναιστέναζε δυνατά, τονέ παίρνουνε τά δάκρυα καί φεύ
γει άπδ τδ παλάτι καί χάνεται. Τδ λοιπός καί τήν άλλη τδ βράδυ τδ 
ίδιο τρεις βραδειαϊς έτσαδά. Στσί τρεις είπε τσί καλής κόρης νά. τόΰτα 
τά κλειδιά καί ώμε άνοιξε δδς τοΰ πατέρα δ,τι θέλει ποΰ θά φύη γιατί 
είνε όλα δεκά σου καί χρήματα καί φορέματα. Πάει αύτή καί τοΰ δώσε 
καί χρήματα καί φορέματα £$’ .ΰή.α.’ .?ήν. άλλη μέρα φεύγει, τήν άφίνει 
μοναχή. Ήπήαινε τδ λεοντάρι κάθε μέρα καί τσί ν,χΊζ συντροφιά κάθε 
βράδυ, ήθελε νά τσί πή αύτδ τδ λόγο. Μ’ άγαπάς ’ δέ σ’ άγαπώ' καί νά 
φύη μέ τά κλάμματα. Στά πολλά τδ αγάπησε αύτή καί ήμ.αθε πειά κάθε 
βράδυ καί ήπερίμενε ποτέ νώρθη νά τή συντροφιήση. Μιά βραδειά ποΰ ή- 
κουβεδιάζανετήνε βλέπει λυπημένη καί τσί λέει’ τί έχεις καλή μου κόρη, 
μου, πάς και θυμάσαι τόν πατέρα σου ; rQ ναί, λεονταράκι μου, καί νώ- 
ξερα ιντα κάνει δ πατέρας μου’ τοΰ θυμούμαι. ’Άμε μέσα στήν κάμαρα 
καί είνε ένας κατρέφτης νά τδν άνοιξης έκεϊ μέσα ειν’ δ πατέρας. νά τδν 
έδής τί θά κάνη. Άνοίει αύτή τδν κατρέφτη, ιντα νά δή’ τδν πατέρα τσι 
στά δλίαθια έξ αιτίας τήν καλή του κόρη. Πάει τό λεοντάρι τηνέ βρί
σκει λυπημένη. Καλησπέρα καλή μου κόρη, καλησπέρα λεονταράκι μου. 
Μά δ πατέρας μου χάνεται. Λέει καί θέλεις νά πάμε ,νά τόν ίδής. Λέει νά 
πάω’ έ! αύριο τδ πρωί νά σηκωθής καί νά πάρης τδ δαχτυλίδι ποΰ θά. 
βρής στδ μαξελώρι σου, νά τδ βάλης στδ χέρισου και νά πας νά κώμης οκτώ
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μέραις, μήν κάμης έννηά γιατί χάνομαι. Σηκώνεται αύτή τό πρω’ί τά βρί
σκει αύτά κι’ ένα φορτσέρι γεμάτο χρήματα κα'ι φορέματα και πάει στον 
πατέρα τσι1. Πάει τον άγκαλιάζεται. Λέει εσύ ’σαι καλή μου κόρη, τώρα 
έγείνηκα καλά. Δονεί τά χρήματα και φορέματα στσ'ιάδερφαΐς τσι κα'ι λέει*  
πατέρα μου οκτώ μέραις θά κάμιο, άν κάμω έννηά θά χάσω το λεοντάρι 
μου. Θωροΰνε ή άδερφαΐς τσι αύτή βασίλισσα, ήζηλέψανε; Νά μην τήν 
άφήκωμε νά πάη νά τόνε χάση ν’ άπομείνη κι’ αύτή σάν εμάς, νά μήν εί
ναι αύτή άρχόντισσα.’Ήρθανε ή οκτώ, δέν τήν άφίνανε νά φύη. Στσ'ι έννηά 
είδε ένα όνειρό πώς τό λεοντάρι τσι χάνεται’ παίρνει τόν πατέρα τσι και 
φεύγει’ πάει στο παλάτι, βλέπει σβυστά όλο τό παλάτι, χαμένα όλο, 
σκοτεινό. Ψάχει, μπαίνει μέσ’ τό περιβόλι δέν ηύρηκε τό λεοντάρι. Γυρί
ζοντας όλο οό περιβόλι τό βρίσκει άποκάτω άπό ένα δέντρο και ήτανε 
στά όλοίσθια ότι νά ψοφήση’*καί  πάει κα'ι τό άγκαλιάζετ’ αύτή. Ώ λεον- 
ταράκι μου, έγώ ήρθα γιά σένα και σύ χάνεσαι; ιντα θά γενώ χωρίς 
εσένα, όπου σ’ άγαπώ. ’Εκείνος άπό κεΐ όπου ήτανε στο βάθος τσι φω
νάζει’ καλή μου κόρη μ’ αγαπάς; Ναι λεονταράκι μου σ’ άγαπώ και 
θέλω νά σέ βλοηθώ. ’Από τήν χαράν του πρίσκεται και γίνεται σάν ά- 
φουρα και ήμούγγριζε κα'ι ήφώναζε κι’ έπειτα σκλοπάρει αύτό τό δέρμα 
τό άγριο καί βγαίνει άπό μέσα ένα βασιληόπουλο ποΰ λάψε ήλιε και μή 
λάψης. Και τήν άγκαλιάστηκε’ κι’ έκείνη ήγύρευγε τό λεοντάρι τσι. Μά 
έγώ είμαι το λεοντάρι και μοΰ καταρήστηκε ή μαΐρά μου, κι ήγεινα 
άγριος, τώρα ποΰ μέ ’γάπησες εσύ, ήγείνηκα ήμερος. Και τσι στεφανώσανε 
κι’ ήπεράσανε ζωή χαρισάμενη.

Ό «βντάκλημιος.

Ήτανε ένας γέρος, είχε έναν αμπέλι μέ τέσσερης άμπελιαΐς, όλη 
μέρα τό φύλαε, το βράδυ ήπήαινε και τό φύλαε σέ μιάν γκρόττα 
(σάν καλύβα). Τό λοιπός ήρθ’ ό καιρός ποΰ ήρχίσαν’ ή άμπελιαΐς 
του, ήβγάναν βλαστοί και τσι καμάρωνε, όλη μέρα τσί βλεπε. 'Ύ
στερα ένα πρωί πάει και βρίσκει τσί βλαστοί μασουλισμένοι’ σ’ τσί 
τρεις μέραις όπου τσί βλεπε τσιδά, λέει άλλο δέν είνε παρά νά κά
μω μιάν καλύβα έδώ νά ξεμένω καί τή νύχτα’ ήμάζωξε λοιπό κακό- 
ξυλα κι’ ήκαμε τήν καλύβα. Άφοΰ ήστάθηκε στήν καλύβα, αύγή αύγή, 
νύχτα άκόμη, βλέπει μιά μαεμοΰ κι’ ήπεριφέρουντα στσί βλαστοί καί τσί 
μήραινε, τσ'ι μασσούλιζε- τότες ό γέρος τηνέ βάνει στο δρόμο, τήν κυνήγι 
καί αύτή δέν ήξερε ποΰ νά σωθή πάει σ’ ένα σπήλαιο, σέ μιά τρύπα. Τό
τες ό γέρος δέν ήμπόριε νά τήν πΐάση’ φεύγει καί πάει καί καθίζει στήν 
καλύβαν του αντίκρυ στή σπηληώ. Έκεΐθωρεΐ τή μαεμοΰ καί βγαίν’ άπό 

τό. σπήλαιο καί λεΐ τή βράκαν του- τό λοιπές τσί φωνάζει*  έλα, μαεμ,οΰ 
μου, μέσ’ τή βράκα μου, λέει δέν έρχομαι γιά θά μέ σκοτώσης. Έλα καί 
δέ φοβάσαι. Ή μαεμοΰ σαρταίνει καί στή βράκα τοΰ γέρου μπαίνει’ τότες 
τήν κλειδοόνει καί τσί λέει τώρα θά σέ σκοτώσω, μαεμοΰ. Μή με σκοτώ
σης, γέρο, κι’ έγώ νά σέ κάμω βασιληά. Τήν άφίνει και τοΰ λέει" άμε 
τώρα εσύ νά κάθεσαι στή γκρόττα σου καί έγώ θά φυλάω τ’ αμπέλι. Τό
τες μπαίνει αύτή στήν καλύβα, ήσκάλιζε, ήσκάλιζε βρίσκει λιανά λεφτά, 
πάει στοΰ βασιλέα. Λέει στό βασιλέα μου, ό μπάρμπας μου ό πεντάκλη- 
μος σέ χαιρετά καί νά τοΰ στείλης τό μισοκοΐλι ποΰ μετράς τσί μπακίραις. 
Τό παίρνει πάει στήν καλύβα, ρίχτει τσί μπακίραις καί τοΰ πάει τό μι- 
σοκοΐλι του βασιληά. Σκαλίζει τσι καλύβας τά χώματα καί βρίσκει ένα 
άσημενιο’ τρεχει πάλι πάει στοΰ βασιληά καί παίρνει -τό μισοκοΐλι ποΰ 
μετρ^ τά ασημένια, πάει στήν καλύβα, ρίχτει αύτά μέσα κα’ι τοΰ .τό 
πάει πάλι τοΰ βασιληά. Λέει, μωρή, ήμέτρησε’ λέει, ναί βασιλέα μου, 
γιατί παίρνει καί δόνει όλη μέρα χρήματα. Τήν άλλην ήμέρα πάλι σκα
λίζει αύτό τό μέρος βρίσκει ένα τάλληρο’ πάει στό βασιλέα, λέει βασιληά 
μου νά μοΰ δοόσης τό μισοκοΐλι ό μπάρμπας ό πεντάκλημος όποΰ θέλει 
νά μετρήση κάτι τάλλαρα, όποΰ θά τά δώση. Τό παίρνει πάλι, πάει στήν 
καλύβα ρίχτει τό τάλλαρο μέσα καί πάει τα μπρος όπίσω στο βασιλέα. 
Λέει μά, μαεμοΰ, μοΰ παίρνεις τά μισοκοίλια, μετράτε κ’ έπειτα τά φέρ
νετε μέ τά χρήματα μέσα. Ά ! λέει βασιληά μου εμείς έχομε πολλά άπ’ 
αύτά. Φεύγεε πάλι αύτή καί ήσκάλιζε, βρίσκει μιά λίρα’ στέλλει πάλι 
στό βασιλέα νά τοΰ στείλη τό μισοκοΐλι ποΰ μετρρί τσί λίραις τό παίρνει, 
ρίχτει τή λίρα μέσα καί τό πάει στό βασιληά. Λέει, μωρή μά τόσα χρή
ματα έχετε εσείς; ”Α λέει βασιληά μου αυτός έχει ενα σπήλαιο μπακί
ραις, ένα λιανά, ένα ασημένια. Έχει θησαυροί μεγάλοι. Τό λοιπός μαε
μοΰ, άφοΰ είνε τόσο πλούσιος κι’ έχει αύτσί τσί θησαυροί, δέν είνε τρόπος 
νά τοΰ πής νά πάρη τήν κόρη μου. νά τονέ κάμω γαμπρό ; Καί είσαι 
βασιληά μου, άξιος νά κάμης τόν μπάρμπα μου τόν Πεντάκλημο, γαμ
πρό, ποΰ ’κείνος είνε μυριόπλουτος. ”Α βασιληά μου, δέ θά θέλη, μά νά 
’δώ, νά τοΰ τό· πώ άπόξ’ απόξω. Φεύγει ή μαεμοΰ, στήν επιστροφήν τσι 
λέει τοΰ βασιλέα, πώς τόν έφερα άσένιο λιακάκι) σάν τοΰ τό ξαναπώ. 
Ξαναπάνει τήν άλλην ήμέρα καί τοΰ λέει βασιληά μου δέν ήθελε μά τόν 
εκατάφερα κι’ είπε τό ναί. Είπε τό ναί, παρά κατά τήν ώρα δέν έχει 

.καιρό γιά νά κάμη φορέματα γαμωρικά καλά, παρά νά τοΰ έτοιμάσης 
μιά φορεσά καλή καί σέ τρεις μέραις νά γενή ό γάμος, ή ετοιμασία, γιατί 
θά γυρίσ’ ή γνώμη που. Έ λέει μωρή μαεμοΰ, φτάνει ποΰ είπε τό ναι 
καί σέ μιά μέρα είμαι άρκετός νά τά ετοιμάσω. Γιατί βασιληά μου δέν τά 
μετανειώνεις πώς τόν κάνεις γαμπρό, γιατί έχει όλουνοΰ τοΰ κόσμου τά 
πράματα καί θά τρομάξης. Τό λοιπός ό βασιληάς άπό τήν χαρών τουτά’



368 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 369

ετοίμασε μονομιάς. Σέ τρεις μέραις πάει ή μαεμοΰ, παίρνει ένα άλογο κα'ι 
τά ρούχα και πάει στοΰ γέρου τη γκρόττα καί τοΰ λέει, γέρο, έλα νά σέ 
κάμω τώρα βασιληά. Λέει, μωρή, άφησε με- λέει, έλα δώ, γιατί σοΰ τό 
’ταξα. Τό λοιπός τόνε πιάνει τό γέρο, τονέ γδύνει, τονέ -πλύνει καί τονέ 
βάνει πίτετα,-καί τοΰ δίνει στά νεφρά και τονέ κάνει λαμπάδα έσο. 'Ύστερα 
πιάνει και τονέ λύει αύτά τά ρούχα κα'ι τονέ καθίζει στό άλογο και τονέ 
πάει στό βασιληά και τοΰ λέει βασιληά μου νά ποΰ σοΰ φέρω τόν μπάρπα 
τόν Πεντάκλημο. Έτοιμα δλα κα'ι τονέ στεφανώνουνε μέ την κόρη τοΰ 
βασιλέα. “Ύστερα ήκάτσανε οκτώ μέραις φαεΐ, ζωη εύτυχισμένη. 'Ύστερα 
λέει ή μαεμοΰ, μά ξέρεις, βασιλέα μου, πώς θενά πάμε νά κάμωμε τόν άν- 
τίγαμο στοΰ μπάρμπα τοΰ ΙΙεντάκλημου τό σπίτι, μόνο νά έτοιμασθής 
και καλά πότε είν’ ή ώρα' λέει θά σηκωθούμε τη παρασκευή, νά σηκώ- 
σης τά στρατέμματα γιά νά πάμε τήν Κυριακή, γιατ’ εινε μακρυά. Ά
φοΰ ήκάτσανε στά άλόγατα πεζοί και καββαλαρέοι κι’ ό βασιληάς, τότες 
τοΰ λέει ή μαεμοΰ' λέει έμενα θ’ άκλουθής βασιληά μου. Ήμπήκανε στό 
δρόμο ήπηαίνανε κι’ ήκλουθούσανε τώρα τσί μαεμοΰς. Έκεϊ δποΰ έπήαινε

■ ή μαεμοΰ . στό δρόμο, βλέπει ένανε κι’ είχε ένα μαντρί μέ άρκετά πρό
βατα μέσα' τοΰ λέει, μωρέ, δ βασιληάς θά περάση αποδώ μέ τή δωδεκά
δαν του και θά σ’ άρωτήξη τίνος είν’ αύτη ή μάντρα και νά πής πώς 

ί είνε τ’ άφέντη τοΰ Πεντάκλημου και θά σέ πληρώση και δέ θά σέ σκο
τώση· και νά βγάλης τά πρώτα όξω νά τά δή δλα. Έπειτα φεύγει ή 
μαεμοΰ, περνρί ό βασιλήάς άρωτα' λέει τ’ άφέντη τοΰ Πεντάκλημου, τοΰ 
ρίξε λίραις δ βασιληάς άπό τή χαράν του. Πάει πάλι ή μαεμοΰ σέ κάμ
ποσο διάστημα κι’ είδε έ’νανε κι’ ήφύλαε τά βούδια και τσί τράοι, μά αρ
κετά' τοΰ κι’ αύτινοΰ τά ίδια. Περνά δ βασιληάς έρωτά τά ίδια καί ρί
χνει λίραις χάμαι ώς τά χιόνια.

. Ή μαεμοΰ πάλι βρίσκει ένανε σέ μιάν περιγιάλια, τόν άρωτγ, βρέ τί 
' κάνεις εσύ έπαδά · Λέει, μαεμοΰ μου, ή δουλειά μου είνε νά φυλάω κα
ί:; ράβια, γουλέταις, μικρά μεγάλα, ποΰ βλέπεις' τοΰ λέει πάλι κι’ αύτουνοΰ

τά ίδια. Περν^ δ βασιληάς άρωτ^, τά ίδια ήπέτα άπάνω στδ άλογο τέ- 
θοι γαμπρό νά κάμη' τοΰ. δώσε κι’ αύτινοΰ τδ χάρισμάν του. Φεύγει πάλ’ 
ή μαεμοΰ, πάει μέσα στά όρη τών όρειώ, μέσα στδ δάσος,' ποΰ δέν ήπή- 
αινε μηδέ πουλί πετάμενο. Μπαίνοντας ή μαεμοΰ μέσα στδ δάσος τδ α
κατοίκητο θωρεΐ έναν παλάτι, μά αύτδ ήτανε άντίς γιά χώματα καί 
πέτραις, δλο μάλαμα κι’ άτίμηταις. πέτραις- μπαίνει μέσα ή μαεμοΰ ήκα-■ 
τοικ,θύσανε σαράντα δράκοντες σ’ αύτδ τό μέρος, οί τριαντανιά ήλείπανε, δ 
ένας ήτανε εκεί' τό λοιπός βλέποντας δ δράκος τή μαεμοΰ ήτσούνα τήν όρυάν 
του κι’ ήκανε τή χαρά πώς θενά τή φάτ). ’Εκεί τοΰ κάνει' μωρέ σύ, δράκο

, θωρεϊς αύτδ τ’ άνέφαλο όποΰ έρχεται ; μωρή μαεμοΰ ίντά νε; τδ θωρώ.
Λέει ό βασιληάς έρχεται μ.έ τή διοδεκάδαν του κι’ αλλοίμονο σ’ εσένα.

Λέει καί τώρα μαεμοΰ, ίντα νά γενώ ; νά μέ κρύψης. Έμπα μέσ’ τδ 
φοΰρνο. Τονέ βάνει στδ φοΰρνο, τοΰ δόνει φωθιά άπδ μπροστά, τδν έκαμε 
στάχτη. “Ύστερα πιάν’ αύτη καί συγυρίζει τδ παλάτι, πλύνει, σαρόνει, 
ποΰ ήτανε 40 κάμαραες. 'Ύστερα πιάν’ αύτη καί βγάνει τά φυλαμένα 
μόμπιλα καί στολίζει τσί κάμαραις καί ήπλυνε—γιατί ήτανε δράκοντες 
καί ήτανε δλο αίματα, γιατί ήτρώανε κρέατα, κάθε λογιώ πράματα—· 

“κα'ι τά συγύρισε δλα. Ήτοίμασε δίσκοι, γλυκά, δλα ύστερα άφοΰ ήγει- 
νήκανε δλα χαζήρεκα, ήβγηκε μέσα στην αύλή καί ήπερίμενε. Έκεϊ θω- 
ρεϊ τδ βασιλέα καί ήμπρόβαινε μέ τή δωδεκάδα- τονέ καλεϊ καί τδν έ- 
γνεφε’ βασιλέα μου, έδώ ελάτε. Πά" δ βασιληάς κοντά θωρεΐ κι’ ήγιάλιζε, 
εκείνα τά παλάτια τά ώραΐα" άπδ τή χαράν του ήκαταίβηκε. κάτω άπδ 
τδ άλογο κι’ ήπήαινε περπατώντας. Ό βασιληάς μ.παίνει, ίντα νά δή · 
αύλαΐς μαλαματένιες, πόρταις,'δλα, δέν ήξερε νά.περπατήση. Λέει, μωρή 
μαεμοΰ, δλα τοΰτα είνε· τ’ άφέντη τοΰ Πεντάκλημου; Ήγύριζε ό βασι- 
ληάς δλο τδ παλάτι καί σέ κάθε καντούνι τσί κάθε κάμερας ήτανε σωρός 
χρήματα. Ήκάτσανε, βγαίνουνε κείνα τά τραταμέντα τά ξεχωριστά, δ 
γέρος ό κακομοίρης μά τήν τρομάραν του, μά τή χαράν του' λέει μά μά 
ίντα πράμα είν’ αύτή ή μαεμοΰ ύστερα τωνε στρώνει καί τραπέζι καί κα
θίζουνε καί τρώνε' εκείνα τά φαγειά ποΰ δέν τά φαγε δ βασιληάς ποτέν 
του. 'Ύστερα άφοΰ τσί ποτάϊσε, πάει αύτή μέσ’ τό μαερειδ· γιά νά πλύνη 
τά πιάτα καί στήνει καί τή μεγάλη καζάνα τών δράκοντω μέ τά σα
ράντα χέρια και μέ τά κρέατα γεμάτη' ήσυγύρισε, ήσασέν τα δλα τά 
πάντα’ ήπέσανε νά κοιμηθούνε οί άφεντάδες καί βγαίν’ αύτή μέσα στήν 
αύλή κι’ ήπερίμενε τσί δράκοντες. Τδ λοιπός έκεϊ βλέπει κι’ ήρχουντα οί 
δράκοντες, τηνέ βλέπουνε κι' εκείνοι κι’ ήκάνανε.χαρά πώς θά τηνέ φάνε. 
Τότες τωνέ φωνάζει' μπρέ, λέει καϋμένοι, αγάλια άγάλια, γ$ατ’ είν' ό 
μεγαλείτερός σας μέσα στό παλάτι. Τότες αύτοί οί δράκοντες ήπομείνανε' 
λέει, μωρή μαεμοΰ, ίντα μάς έλες; λέει δ βασιληάς μέ τή δωδεκάδαν..του 
είνε μέσα καί είστε χαμένοι'· λέει μαεμοΰ' πέφτουνε στά πόδιαν τσι καί 
τήν παρακαλοΰνε νά τσί γλυτώση. Λέει άλλο· δέν είνε, παιδιά μου, παρά 
νά πάτε νά προσκυνήσετε τό βασιλέα καί *τδν  Πεντάκλημο καί νά πάτε 
νά καθίσεται στσι καρέγλαις' άνη σάς έρωτήξη δ βασιληάς, νά τοΰ πήτε 
πώς είστε δούλοι τ’ άφέντη τοΰ Πεντάκλημου. Μπαίνουν αύτοί ώς τσί 
ζεματισμένοι, χαιρετούνε καί καθίζουνε, τσ·’ άρωτοΰνε' λέει, βασιληά μου 
πολυχρονεμένε, είμεστα δούλοι τ άφέντη .τοΰ ΙΙεντάκλήμου. Μπαίνει ή 
μαεμοΰ μέσα, πάει στό μαερειδ καί τωνέ κενοίνει καί τωνέ βάζει τραπέζι 
καί τωνέ φωνάζει- μπρέ σείς, έλάτε δά. δοΰλοι τ’ άφέντη. τοΰ Πεντάκλη
μου ελάτε νά φάτε- τσί καλεϊ' πάνε μέσα καί τρώνε- βγαίν’ αύτή δξω- 
λέει βασιληά μου στ’ άμπέλια καί στσί έξοχαΐς τσ’είχε κι’ ήδουλεύγανε 
τώρα τσί βαλα καί τρώνε. Τότες δ βασιληάς, ίντα τά θέλω γώ τά στρα-
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τέμματα τώρα ποΰ χώ 40 δράκοντες; ήφηκε τότες δ βασιληάς τδ παλάτι 
κα'ι την πολιτεία κι’ ήκατοίκησε πειά σ’ αύτδ τδ μέρος καί ήζησε.

Ή *Λσπρη  σάν τό χεόνε καί κόκκινη σάν τό αιμ.α.

’Ήτανε μιά φορά ένας βασιληάς" είχε ενα γυιό. Τδ λοιπός ήτανε ελ- 
λειψι τοΰ λάδιοΰ μιά χρονιά σ’ αύτη την πόλι. .Ποιος είχε μαζωμένο λάδι 
πολύ; δ βασιληάς. Ήπήαινε όλοι οι άθρώποι κι’ ήπέρνανε 5 οκάδες νά 
τοΰ δώνουνε τδν άλλο χρόνο 10, ήπέρνανε 10, νά τοΰ δώνουνε 20, άς 
είνε. Πάει κα'ι μιά φτωχή γρηά στδ βασιλικό παλάτι και λέει" *Ε  βασι- 
ληόπουλο δέ μοΰ δόνεις κι’ έμενα μιά σταλιά ν’ άνάψω τδ λύχνο μου ; 
λέει και βαστάς τόπο νά σοΰ τδ βάλω ; βγάνει αύτή ενα ροάκι άπδ μέσ’ 
άπδ τή σακοΰλάν τσι, ποΰ ήβανε 50 δράμια μοναχά. Ώς τό ’δε τδ βα- 
σιληόπουλο κάνει τσιδά μέ τδ δάχτυλόν του, τδ ρίχτει χάμαι, γίνεται 
κομμάτια. Ώ βασίληόπουλο ιντα μέκαψες, ποΰ τόχα φυλαμένο γιά τήν 
ευχή τσ'ι μάνας μου ; ώς μ’ έκαψες, νά σε κάψη ή ’Ασπρη σάν τδ χιόνι 
και κόκκινη σάν τδ αίμα. Τδ βασίληόπουλο τσι γεμώζει μιά στάμνα λάδε 
τάν δώνει ενοΰς^θρώπου, τήν πάει στδ σπίτι. ’Ήφυε τδ βασίληόπουλο 
ήπηρε τσί φίλοιν του κι’ήπήανε στδ κυνήγι. Έκεϊ όποΰ κυνηγούσανε στδ 
βουνό καί ήτανε τά χιόνια άλυωτα κι’ ήσκύβγανε άπδ τά κλαδιά (τών 
δένδρων) νά δοΰνε ποΰ εινε τδ πουλί, ήχτύπησε τδ βασίληόπουλο στδ δέν
τρο σ’ έναν κλαδί κι’ ήνοιξε ή μύτην του κι’ ήπεσε τδ αίμα άπά στδ 
χιόνι. Τότες το βασίληόπουλο πουδε τδαίμα άπά στδ χιόνι κι’ ήπρέοισε 
τοΰρθε στδ νοΰ ή κατάρά ποΰ τοΰδωκε ή γρηώ, καί λέει, ώ πόσο ώμορφο 
ποΰνε ίνά βρη κάνεις μιά άσπρη καί κόκκινη νά τηνέ πάρη. Τδ λοιπός 
φεύγει, πάει στδ παλάτι μαραμμένος, συλλογισμένος· ποΰ νά ξερε ποΰ υ
πάρχει ή Άσπρη σάντδ χιόνι και κόκκινη σάν τδ αίμα. Εξετάζει, γυ- 
ρέύγει, άρωτ^, πράμα, κάνεις δέν ήξερε. Λέει άλλο δέν είνε παρά νά πάω 
νά γυρίσω τδν κόσμο νά δώ ποΰ θά τήν εύρω. Τδ λοιπός παίρνει τδ σπα- 

' Θάκι του, παίρνει χρήματα και ’ σηκώνεται και φεύγει. Ήπήαινε, στδ 
δρόμο όποΰ ήπήαινε φτάνει σέ μιά ρίζα τοΰ βουνοΰ, άναιβαίνει άπάνω, 
βρίσκει έναν ασκητή, μά τόσο ήτανε χάμαι πεσμένος,' άδύνατος, ποΰ δέν 
ήμπόριε νά σαλέψη. ’Ήκατσε κοντά του, βγάνει έναν μπουκαλάκι άπδ 
μέσ’ άπδ τδ στήθό ταυ και τοΰ δώνει και πίνει. Ώς καθώς ήπιε’ ό γέρος 
αύτδ ήδυνάμωσε και ήσηκώθηκε άπδ κεΐ όποΰ έκάθουντα. "Α λέει παιδί ,
μου, εσύ ποΰ μοΰ δωκες τή δύναμί μου, ιντα χάρι ζήτας άπδ μέ; Άλλη |
χάρι δέ θέλω παρά νά μοΰ πής ή Άσπρη σάν τδ χιόνι και κόκκινη σάν ι

. τό αίμα ποΰ ύπάρχεί. ”Α παιδί μου νά σέ ’ρδινιάσω" στδν κόσμο είνε* υ- | 
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πήανε πολλοί και περισσοί νά τήν πάρουνε, μά κανένας δέν είνε αρκετός, 
γιατ’ έχει μιά μάννα δρακόντισσα και τσι τρώει όλοι. Τόνε παίρνει και 
τδν άναιβάζει στήν κορυφή τοΰ βουνοΰ και τοΰ δίχτει ένα δάσος, μιά έξοχή 
και τοΰ λέει, σ’αύτή τήν έξοχή είνε ένας πύργος χτισμένος και μέσα εί
ναι ή Άσπρη σάν τδ χιόνι και κόκκινη «άν τδ αίμα και τόσο ψηλό, δποΰ 
πουλί δέ φτάνει νά πάη, ποΰ εχει ένα παράθυρο μοναχά και είναι τριγυ- 

. ρισμένος άπδ δένδρα γιά νά μήν τδν εύρίσκη κανένας. Καί εκεί θά πας 
εσύ- στά δέντρα καί ίσως καί εύρης τδν τρόπο νά έμπης μέσα, σά δής τή 
μάνναν του ποΰ θά βγαίνη. Τότες τδ δόνει τδ μπουκαλάκι όλο τοΰ γέρου 
καί καταιβαίνει τδ βουνό, φεύγει. Έκεϊ πάει, πάει, σε πολύν καιρό φτά
νει σ’ αύτδ τδ δάσος καί πάει καί κάθεται σ’ αύτά τά δένδρα. Τότες ή- 
θώριε νά δή κανέναν, τίποτα. Έκεϊ ποΰ κάθουντα, άκούει μιά φωνή καί 
λέει*  Άσπρη μου κόρη ρίξε μου τά μαλλάκιά σου νά βγ’ άπάνω. Τότες 
τδ βασίληόπουλο ώστε νά βγή, ώστε νά δή, δέν είδε τίοτες· ήμεινε λυπη
μένος. Έκεϊ τήν άλλη τδ πρωί άκούει πάλι μιά φωνή καί λέει' Κόρη μου 
θά φύω νά κάμω δυδ μέραις—κι’ ήτανε δ λόγος τσι δυδ ώραις.—r-Τότες τδ 
βασίληόπουλο ήλυπήθηκε· λέει μά πότε θά περάσουνε δύο μέραις. Έκεϊ ποΰ 
κάθουντα κι’ήπερίμενε τσί δυδ μέραις άκούει σέ δυδ όόραις τή φωνή καί λέει*  
Άσπρη μου κόρη ρίξε μου. .. Μπροβαίνει τδ βασίληόπουλο ιντα νά δή· μιάν 
άναλαμπή μεγάλη καί τήν τράβα άπάνω μέ τά χρυσιά μαλλιά. Μπρε τώρα 
ήκατάλαβα- τήν άλλη μέρα ποΰ ήκαταίβαινε ή δρακόντισσα μέ τά μαλλιά 
στή γής καί τσί φωνάζει κόρη μου θά κώμοι τύσσεραις μέραις—τέσσεραις 
ώραις—νάρθω, άφοΰ φεύγει αύτή κι’ ήτραβήχτηκε μέσα αύτή, βγαίνει τδ 
Βασίληόπουλο καί τσ'ι φωνάζει. Άσπρη μου κόρη ρίξε. . Αύτή θαρεμμένη 
πώςείν’ ή μάνναν τσι, μιά τά μαλλιών τσι κάτω,ήτρώβα αύτή, ποΰ νά ση- 
κώθή κείνος. Λέει μά καλά ή μάννα μου ποτέ δέ μοΰ κάμε τέθοιο βάρος 
κάί τώρα μοΰ κάνει. Αύτή περίεργη νά δή ιντα νε τδ βάρος τονέ τράβηξε 
μ’δλην τσι τή δύναμί καί τονέ φέρνει ισα μέ τδ παράθυρο- Γυρίζει καί τονέ 
βλέπει λέει’ άχ, πώς μ’ έγέλασες- ποιος μέ βαστγ τώρα νά σ’ άμολάρω. 
Λέει βασίλισσά μου, Άσπρη μου κόρη,, σκλάβος σου καί γλύτωσέ με. Τοΰ 
δώνει μιά τόνε πέτα στή μέση τσί κάμαρας. Τότες τοΰ δίχτει ποΰ ήτανε 
όλο μάρμαρα διαφόρω λογιώ ή καρέγλαις, ή καναπέδες, δλα τά μόμπιλα· 
τδ λοιπός τοΰ λέέι βλέπεις αύτά δλα τά μάρμαρα πούνε διαφόρω λογιώ; 
λέει ναί. Έτοΰτα δλα είνε δλο άνθρωποι ποΰ ήρθανε γιά μένα κα'ι τσ,ί 
νοιώθε ή μάνα μου καί τσί κάμε τσαδά. Καί σύ. ποΰ μέ γέλασες μ’ αύτδ 
τδν τρόπο είσαι τσ'ι τύχης μου, εσένα Θά πάρω, δέ σ’ άφίνω νά χαθής, 
νά σέ κρύψω τώρα. Τοΰ δώνει μιάν μπατσά, τονέ κάνει ’να μήλο στή σα
κοΰλάν τσι. ’Έρχεται ή μάναν τσι, τσ'ι φωνάζει, τήν άναιβάζει, πέφτει 
κοιμάται, ξυπνά, τσί βάνει καί τρώει. Άφοΰ ήφαε, ήσηκώθηκε, ήφυε, ή
θελε νά λεμτεροόση δλα τά μάρμαρα, νά ζωντανέψη . δλοι τσί αθρώποι.
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Το λοιπος πιάνει και βάζει σέ ολα τά μάρμαρα άπο έναν πιάτο ζουμί 
καί λιακάκι ψωμί κι’ έναν κομματάκι κρηάς. Πιάνει μιά βίτσα κι’ ή- 
χτύπα κι’ ήνοιωθε ό άθρωπος ηύρισκε το πιάτο κοντά του, τό ρούφα 
κι’ ήναιστήνουντα. Έτσιδά όλα τά μάρμαρα έγεινήκαν άθρώποι. Ήγέ- 
μωσε αυτή η κάμαρα, οπυΰ δεν ήπεφτε σησάμι νά ριχτέ κανείς, έτόσο 
πολλοί ήτανε" τωνε λεει, νά φύετε" ήφεύγανε πειά όλοι σάν τά φίδια., 
και ήδειασε ή κάμαρα. Τότες ήμείνανε οΐ δυό" τώρα πρέπει νά φύωμε κα'ι 
μεΐς. Το λοιπος τονέ παίρνει κα'ι φεύγουνε. "Ας άφήκωμε αύτο'ι ποΰ πάνε*  
δρομο πολύ δικάββαλο κι άς πιάσωμε τή δρακόντισσα ποΰ ήρθε κα'ι φω
νάζει. Με την άντρείαν τσι, μέ το θυμόντσι τ—άφοΰ δέν τσί κουε κανείς, — 
μπαίνει- μεσ το παλάτι. Είδε άδειτά, ήτρόμαξε. Τότες ψάχει τό παλάτι 
άποδώ, αποκεΐ, βρίσκει ενα νέο, κα'ι τον είχε σαρωνιά καμωμένο" τοΰ δόνει 
μιά σπροξά, γίνεται νέος. Μωρέ λέει τί Ιγεινήκανε'ή κόρη μου μέ αυτοί; 
λεει ένας νέος ήρθε κα'ι τήν έπηρε κι’ ήφυανε. Τότες τοΰ δόνει κι’ αύτη- 
νου το δρομον του κι άναιβαίνει ή δρακόντισα στήν ψηλή ταράτσα" 
τσι βλεπει και βάνει το δρόμο μπροστά, κόντεψε νά τσι πλάκωση. Γί
νεται αύτή μιάν έκκλησά καί κάνει αύτόνε ένα παππαδάκι κι’ ήσήμαινε 
τό καμπανάκι. Περν^ ή δρακόντισα τόν άρωτά" δέν είδες κανέναν καββα- 
λάρη νά περάσή άποδώ " ά λέει κεράμου δέν είδα κανένα. Θωρεΰ, δέν είδε 
κανε'ι, στρέφει πίσω στήν ταράτσα, τσι θωρε~ πάλι ήτρέχανε" τρέχ’ αύτή 
νά τσ'ι πλάκωση. ’Αφοΰ ήκόντευγε νά τσι πλάκωση, γίνεται αύτή έναν 
περιβόλι κι’ αύτος ένας περιβολάρης κι’ ήσκάλιζε τά δέντρα" τόν άρωτ^ 
ή δρακόντισα λέει πά νά ’δες κανέναν καββαλάρη νά περν^ άποδώ · λέει 
όχι κερά μου, έγώ κάνω τή δουλειά μου. Στρέφει πάλι πάει στήν ταρά
τσα, τσ'ι θωρεύ πάλι" λέει & εκείνα ποΰ ήβλεπα είνε και μέ γελάσανε, 
τρέχει ήκόντευγε νά τσ'ι ριβάρη" κάνει αύτή αύτόνε μιά γοΰρνα μέ τδ νερό 
κι’ αύτή μέσα χέλι. Πάει αύτή κα'ι βάνει τό χέριν τσι κι’ ήπολέμα νά 
πιάση το χέλι και τζΰ λεε έλα κόρη μου νά σέ χαρώ, ποΰ μ’ άφησες μ,ο- 
ναχή. Σά δέν ήμπόριε νά τό πιάση μέ τό πολύ ζόρι. Λέει άμε κόρη μου 
και νά τον έφιλήση ή μάναν του νά σοΰ ξεχάση και πάει στό σπίτι. Τό
τες ζωντανεύγουνε αύτοΐ και περνούνε τό δρόμο κα'ι πάνε στήν πολιτείαν 
τωνε. Τοΰ λεει νά θυμάσαι τήν κατάρα τσ'ι μάνας μου" λέει θυμοΰμαι, 
βασίλισσά μου, παρά νά σταθής έδώ στήν έξοχή, κα'ι τήν άφίνει και πάει 
νά τό πή τοΰ πατέραν του νά φέρη στρατέμματα νά τήν φέρουνε μέσα. 
Ήσήκωσε ό βασιληάς τό στράτεμμα, τά άλόγατα, ήκαμε έτοιμασίαις" 
καθίζει τό βασίληόπουλο σ’ ένα μέρος ώστε νά ετοιμαστούνε κα'ι ήκοι- 
μήθηκε" πάει ή μάνναν του, τόν άγκαλιάζεται,. τονέ φιλεΐ" τότες άφοΰ 
τά ’κάμε όλα έτοιμα ό βασιληάς λέει γυιέ μου σήκου νά'παμε" λέει πα
τέρα μου, πώς σοΰ ’πα πώς θά πάρωμε τίοτες—ήλησμόνησε όλα-—λέει 
όέ μοΰ πες πώς ήφερες τήν ’Άσπρη σάν το χιόνι και κόκκινη σάν αίμα. 

Έ τότες , ό βασιληάς λέει άπό τήν κούρασι είνε ποΰ ’λείπε τόσοι χρόνοι" 
τά ησύχασε τά πράμματα. Τό λοιπός αύτή ήπέρασε ή ώρα" άχ, λέει, τήν 
επαθα, μοΰ ξέχασε. Μπαίνει μέσ’ τήν πολιτεία και βρίσκει ένα γέρο και 
τοΰ λέει νά μέ πγς σ’ ένα ξενοδοχείο νά πιάσω μιάν κάμαρα νάνε πολύ 
ψηλή άντίκρυ στό βασιλικό παλάτι. Ηύρηκε ένα σπίτι και κάθεται εκεί 
άντίκρυ τοΰ βασιληά τό παλάτι. Άποκάτω σ’ αύτό ήτανε καφενές. Τό 
λοιπός ήστολίζοντα κάθε πρώΐ κι’ ήκάθουντα στό παράθυρο άντίκρυ. 
Βγαίνει- ένα πρώ'ί μέσα στήν αύλή τοΰ βασιλέα ό φικιάλος καί τηνέ βλέ
πει" ώς καθώς τήν έδε" λέει μπρέ άς ήμουνε μιά βραδειά μαζίν τσι κα'ι όσα· 
θέλει νά τσ'ι δώκο>" νά πάω νά τσ'ι τό πώ. Τότες βρίσκει τό γέρο κα'ι τσ'ι 
τδ μην^ί" χρήματα θέλω μηδέ πράμα. Πάει τηνέ βρίσκει τό βράδυ, τοΰ 
κάνει μεγάλαις άρχοδιαϊς. Λέει τό χέρι" λέει κάθισε κι’ όλ’, ή νύχτα είνε 
δική μας, δέ θέλεις χέρι. Ήπέρασε ή ώρα—μά ήτανε βορηάς ξυδάτος, 
χιόνια ντομάνι, κρύο πολύ—κα'ι πάει αύτή στή σωτοκάμαρα, άνοίει τό 
παραθύρι πενταπόρτι κι’ άπέκειο άναιβαίνει στό κρεββάτιν τσι αύτή. Ή- 
γδύθηκε αυτός μέ τή χαράν του και πάει στο κρεββάτι νά κοιμηθή, τοΰ 
λέει κάμε μου τή χάρι κλείσε το παραθύρι νά μήν κρυώσωμε. Άναιβαί- 
νει νά σύρη τά σκοΰρας πάει αύτή τοΰ δώνει μιάν παλαμιά στον κώλο, 
τόν άφίνει κειδά ξερό" και ήνοιε κα'ι ήσφάλιζε τό παραθύρι κι’ ήκανε 
μπαμπαλάκια (ήκρόβγοντα κι’ ήφανερώνουντα). Τό πρώ'ί πάει καί τοΰ 
δώνει άλλη μιά κα'ι τονέ νοιώθει" χτυπ^ τά παλαμάκια καί έρχουνται 
άποκάτω άπό τόν καφενέ κα'ι τόν παίρνουνε και τονέ λιθοπυρήσανε (=τόν 
έπύρωσαν μέ ζεστά, μέσ’ τά ρούχα, διότι ήτο παγωμένος) κε’ ήπήε πάλι 
στό παλάτι. Τήν άλλη τό πορνό βγαίνει δ ύπασπιστής τοΰ βασιλέα και 
τή θωρεΰκαΐ πάει κι’ αύτός. Σάν ήρθε, ή ώρα νά κοιμηθούνε, ήψε αύτή τό 
μαγγάλι μέσ’ τή σωτοκάμαρα, ώστε νά γδυθή νά πάη κι’ αύτός. Πάει 
αύτός μέσα γδυμνός νά κοιμηθή, τοΰ λέει νά μοΰ συμπαθήσης άμε νά 
σβύσης τά κάρβουνα νά μή μάς χτυπήση όλη νύχτα ή ζέστη στήν κε
φαλή. Καθίζοντας αύτός νά σβύσητά κάρβουνα, τοΰ δίδει μιά στον κώλο 
κι’ ήφτε κι’ ήσβυνε τή φοβοΰ όλη νύχτα. Τό πρώ'ί χτυπά αύτή τά πα
λαμάκια— τοΰ δώσε πάλι μιά at’ ήζωντάνεψε — τον περνούν . . . τά 
’ίδια τον πάνε στό παλάτι.

Τήν άλλη τό πορνό τηνέ θωρεΐ δ Βηζύρης τοΰ βασιληά κα'ι πάει κι’αύτός 
τά ’ίδια" σάν ήρθε ή ώρα νά κοιμηθή, πάει στήν κάμαράν τσι και πιάνει το 
άναγκαϊόν τσι γεμώζει και τ’άφίνει ξεσκεπασμένο άναιβαίνει στό κρεββάτι. 
Πάει αύτός νά πέση μέ τή χαρά κα'ι τοΰ λέει νά μοΰ συμπαθήσης νά πας νά 
σκεπάσης αύτό τδ τέθοιο ώστενά μή μάς έσκοτίσηή μυρωδιά" πάει, τοΰ δίνει 
μιά, και τδν άφίνει καί κεϊνονε ξερό καί ήνοιε κι’ ήσφάλιζε όλη τή νύχτα" 
Τό πρώΐ τονέ παίρνουνε κάτω, τονέ λιθοπυρίζουνε, τονέ πάνε στδ παλάτι. 
Ήκάθουντα αύτή στολισμένη στδ παράθυρο. Έκεϊ βγήκανε αύτοΐ οΐ τρεις
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μέσα στήν αύλή κι’ήσολατζώρανε και τί) θωρούσανε στο παραθύρι κι’ ή- 
γελούσανε. Άρωτ^ 'ο ένας τον άλλονε, μπρέ γιάντα τη θωρεϊς και γε>.^ς · 
λέει μπρέ ιντα νά σοΰ ποΰ" έπήα μιά βραδειά πως θά την κοιμηθώ και 
μέ βάλε και ήνοια κι’ ήσφάλιζα έναν παραθύρι κι’ ήξεπάγιασα ποΰ νά την 
πάρη και νά τη σηκώση. Λέει κι’ άμε μένα τη φοβοΰ την έφτου και την 
ήσβυνα δλη νύχτα ! Άμέ μένα ποΰ μέβαλε στδ άναγκαΐόν τσι και μέ 
βρώμισε’ κι’ ήγελούσανε’ ηκουσε τδ βασιληόπουλο τά γέλοιάν τωνε’ τσ’ 
άρωτ?, βγαίνει κα’ι τηνέ θωρεΐ, τοΰ τά λένε’ λέει, μπρέ νά μηνύσω νά 
μοΰ τη φέρουνε έδώ. Τσι μηνά, στολίζεται αύτη καλά και μιά και 
δυδ στδ παλάτι. 'Ως την εϊδε δ βασιληάς δ πατέρας ήθυμήθηκε ’κείνα 
ποΰ τοΰ ,’πε δ γυιός του όντας ήλειπε κι’ ήρθε. Μπρέ, λέει, παιδίμου, δέν 
εινε ή "Ασπρη κόρη*  Τότες τδ βασιληόπουλο τδ θυμήθηκε καί τσί πήρε 
συμπάθειο και ήτοιμάσανε τδ γάμο και στεφανώνουνται κι’ ήζήσανε ζωή 
ευτυχισμένη.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣ*
Βαυκαλήμ,ατα.

1. Κάμε νανά, κάμε νανά σ’ τήν άργυρή σου κούνια
Σ’ τήν άργυρή και σ’ τή χρυσή και σ’ τή μαλαματένια.

2. Κάμε νανά, κάμε νανά, χρουσή μου καδενέττα, 
Μαλαματένιέ μου σταυρέ κι’ ατίμητη μου πέτρα.

.. 3. Νανά τοΰ 'Ρήα τδ παιδί και τοΰ βηζύρη ’γγόνι 
Και τσή κερά βασίλισσας τδ πετραχηλιδόνι.

Κ 4. Νανά, ποΰ σ’ έσπερν’ άητδς κι’ δποΰ σέ ’γέννα κόρη. 
Κι’ δποΰ σέ κοιλοπόνησε ή πέρδικα σ’ τά δρη.

5. Νανά, ποΰ σοΰ τά ραύγουνε τά ρουχά σου σ’ τήν πόλι 
Και δέν τά ξετελεύγουνε έξηνταδυδ μαστόροι.

.6. Νανά τδ δαφνογέννημα, τδ μοσκότυλιμένο 
Τδ δαχτυλίδι σ’ τή φασκιά έγώ τδχω βάρμένο.

• 6α. Νανά δ δαφνόγέννητος, δ ροδοπΟυλημένΟς,
’Όντες τώ ’ργανα χτυποΰσα, τά λαοΰτα κήλαδοΰσα, .< 
Τότές δ γυεδς δ καλογυιός,‘τότες έδά γεννηόύντα.

6β. Νανά τδ βασιληόπουλο, τδ δαφνοτυλιμένο

1 Έχ τής συλλογής τοΰ κ. Πέταλα.

'Ρόδα και τριαντάφυλλα τό ’χουνε σκεπασμένο 
Γιά σένα, φώς μου, ήχασα, γιά σένα τήν τιμή μου 
Γιά σένα τάχρμσά μαλλιά ποΰ ’χα στήν κεφαλή μου.

7. Κοιμήσου ποΰ στδ γάμο σου τρεις μΰλοι θά σ’ άλέθου, 
δ ένας τά πιπεριά σου κι’ δ άλλος τά ψωμιά σου
Κι’ δ τρίτος δ καλλίτερος τά ζεροτήανά σου.

8. Κοιμήσου, καλομάζαρο, κι’ ή μοιρά σου δόυλευγει, 
Τδ ριζικό σου τδ καλό θά κουβαλή νά φερνή.

9. Κοιμήσου,.’μέρα ώμορφη, νύχτα μέ τδ φεγγάρι, 
Κοιμήσου, χαδεμμένη μου, μέ τοΰ Χριστοΰ τή χάρι,'

10. Κοιμάται τδνα μου παιδί, τδνα μου κλωναρώκι 
Τόνα μου τδ καλλίτερο μέ τ’ άργυρό χεράκι 
Μέ τ’ άσημένιο βούλωμα και μέ τ’άλυσσιδάκι.

11. Κοιμήσου, ποΰ νά μή ^>αή τρίχα τσή κεφαλής σου 
Κι’ ή Παναγιά τσή Πισκοπής νά βρίσκεται μαζί σου.

12. Κοιμήσου, ποΰ νά μή ραήιτρίχ’ άπ’ τήν κεφαλή σου 
Ώστε νά ζοΰνε τά βουνά, νά ζή και το κορμί σου.

1 3. Κοιμήσου, καλομάζαρη και καλοτελειωμένη, 
Ποΰ σ’ έχ’ άφέντης δ Χριστός καλά μελετημένη.

. 14. Κοιμήσου, γάστρα μου χυτή μέ το μαργαριτάρι 
Και μοΰ ’στείλε τήν ,προζενειά ο νειος ποΰ θα σέ παρη.

15. Κοιμήσου, ποΰ παράγγειλα παποΰτζα σ το τζαγκαρη 
Νά σοΰ τά κάμ’ δλόχρυσα με το μαργαριτάρι.

16. Κοιμάται τδ παιδάκι μου, μά πώς να το ζυπνησω, 
Φέρτε μου μήλα κόκκινα νά τδ λιθοβολήσω,

,17. Κοιμάται μέσ’ τήν κούνια, δ αυγερινός κι η πουλιά.
18. Κοιμήσου, ποΰ σοΰ ραύγουνε σ’ τή Χιό το πάπλωμά σού 

Και μέσ’ τή μέσ· ειν’ άετός, σ’ τήν πάντα τονομα σου.
19. ’Ύπνε μου, έπαρέ μου το κι’ άμε το σ τά περβόλια' 

Και γέμισε τήν. πέτσαν του τριαντάφυλλα και ρόδα. 
Τά ρόδα νά ν’ τής μάννας του και τάνθη τοΰ κυροΰ του 
Και τάσπρα τριαντάφυλλα εινε τοΰ σάντουλου του.

20. Κοιμάτ’· δ ήλιος σ’τά ’ψηλά κι’ή πέρδιΧα σ τα Ορη 
Κα'ι μένα τδ παιδάκι μου κοιμάται μέσ την κούνια*.

21. Κοιμήσου, ποΰ ,νά σέ χάρή ή μάννα ποΰ σε γέννα 
Κι’ δ κύρης δποΰ σ’ έκαμε νά ’δή χαρ’ άπο σένα.

* 22. Κοιμάται τδ ψηλδ ’μπάνι ποΰ τό ’χουνε σ’ τήν πολι 
Ποΰ τόχ’ δ βασιληάς βρα-κ'ι κι ο πισκοπος φαιλονι.

23. Κοιμήσου, μέρα ώμορφη, νύχτα μέ τ’ άστρουλάκια, 
Μπαξέ*μόυ : μέ τά λούλουδα αάι μέ τά διασημάκια.
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24. Κοιμήσου, καί σάν κοιμηθής, νά *δ^ΐς  τί θά σοΰ κάνω 
Μαλαματένια κάμαρα και μέσα νά σέ βάνω.

25. Κοιμάται το παιδάκι μου, τόναμου κλωναράκι 
Καί τό μαστραπαδάκι μου μέ τ’ άργυρό χεράκι.

26. Κοιμάται τό γαρύφαλλο κοντά σ’ τη μαντζουράνα 
Κοιμάται τό παιδάκι μου μέ την καλή του μάννα.

^27. Κοιμήσου σάν τή ζάχαρι, ξύπνησε σάν τό μέλι 
Νά λένε ή γειτόνεσσαις πώς ειν' καλό κοπέλι.

28. Κοιμήσου, ποΰ σάν κοιμηθής χαρίζω σου τήν πάλι 
Χαρίζω σου τή Βενεθιά ποΰ νε’ μεγάλη χώρα.

29. Έλα, μπαμπάλα, κι’ έπαρε όσα παιδάκια κλαΐνε 
Και μένα τό παιδάκι μου ποτέ ποτέ δέν κλαίει.

*30. Κοιμήσου, ποΰ σ’ τό γάμο σου, σ’ τ’ άρρεβωνιάσματά σου 
Τό χώμ’ άλεΰρι θά γενή και τά βουνά δαμάλια 
Κι’ ή θάλασσα γλυκό νερό νά πιουν τά παλληκάρια.

31. Κοιμ.ήσου, ποΰ σ’ τό γάμο σου δώδεκα μυλ’ άλέθουν, 
Οι τρεις άλέθουν τον καφέ κι’ οΐ τέσσερης άλεΰρι 

.Κι’ οί άλλ’ οί άποδέλοιποι άλέθουν τό πιπέρι.
32. Κοιμήσου, ποΰ σοΰ ραύγουνε τή γοΰνά σου σ’ τήν πάλι

. Δέ σοΰ τήν ξετελεύγουνε σαραντατρεΐς μαστόροί.
Ό ένας βάζει μάλαμα κι’ ό άλλος τή χ'ρουσώνει 
Κι’ ό τρίτος ό καλλίτερος τή μαργαριταρώνει.

33. Κοιμήσου μέσ’ τήν κούνιά σου και μέσ’ τό πάπλωμά σου 
Και μεσ’ σ’ τά σεντονάκιά σου ποΰ ’νε τό μάθημά σου..

,,1 34. Κοιμήσου μωρουδάκι μου, κι’ εγώ σέ ναναρίζω,
I, Κι’ εγώ κουνώ τήν κούνιά σου κι’ εγώ σ’ άποκοιμίζω.
ι , 35 Κοιμάται τό παιδάκι μου, τοΰ στείλαν’ άρραβώνα

Κι’ εγώ τ’ άπολοήθηκα, δέν τό παντρεύγ’ ακόμα.
Ί 36. Ό ύπνος θρέφει τά μωρά κι’ ό κάμπος τά μοσχάρια
” Κι’ εμένα τό παιδάκι μου τό θρέφουνε τά χάδια.

5 37. Κούνΐέ το, ντάντα, τό παιδί, κούνΐέ το, ’μέρωσέ το 
J ! , Κι’ άνή γυρέψη καί βυζί, σκύψε καί βύζασέ το.

' ; 38. Καί κοιμάται καί κοιμάται, τσή μαμάς του δέ θυμάται.
39. Κοιμήσου, ποΰ σάν κοιμηθής τρεις χώραις σοΰ χαρίζω, 

Τρεις χώραις καί τρεις κάμαραίς, τρία μοναστηράκια,
Σ’ τσή κάμαραίς νά γεύγεσαι, στσή χώραις νά κοιμάσαι.

40. Τό παιδί μου θέλει χάδια, θέλει καί ψιομιά καθάρια.
41. Κουνώ το, ναναρίζω το, μά τοϋτο δέν κοιμάται, 

Μέ τούς αγγέλους χαίρεται, μέ τό Χριστό διάται.
42. Κοιμήσου, ποΰ σοΰ ραύγουνε σ’ τήν πόλι τά χρυσά σου

Σ’ τή Βενεθιά τά ροΰχά σου καί τά διαμαντικά σου.
43. Ύπνε μου, έπαρέ μου το καί φέρε μού το πάλι 

Μή μοΰ τό φέρης άσκημο, μή μοΰ τό φέρης μαΰρο 
Φέρε το μέ τά ^όδα του καί μέ τήν ώμορφιά του.

44. Κοιμήσου μέ τήν Παναγιά καί μέ τόν Άϊ-Γιάννη 
Μέ τόν άφέντι τό Χριστό ποΰ τ’ άκλουθοΰν οί άγιοι.

Γαμ-ήλεα-

1. Νύφη μου, σ’ τή χωρίστρα σου τρέχει νερά δροσάτο, 
'Όποιος τό πιή δροσίζεται καί πάλ’ άναιζητ^ το.

2. Νύφη, καθρέφτης σμαγδωτός μ’ άτίμητα πετράδια 
Καί τζουβαερικό πολύ νά ράνουν τά στεφάνια.

3. ’Όμορφη ποΰ ’ν’ ή νύφη μας σάν άργυροκαμπάνα 
Μά ’χει τήν παραπόνεσι όπως δέν έχει μάννα.

4. Ώ άρφανέ, Πεντάρφανε ’πό μάννα κι’ άπό κύρη 
Σάν τό καράβι σ’ τό γιαλό χωρίς καραβοκύρη.

5. Σ’ τό σπίτιν όποΰ ’μπήκαμε πέτρα νά μή ρα’ιση - 
Κι’ ό νοικοκύρης κι’ ή κυρά χίλια χρόνια νά ζήση.

6. Ή τράπεζά μας ολόχρυση, τά πιάτα ’ν’ άσημένια 
Καί τά πειρουνομάχαιρα εινε μαλαματένια.

7. Νύφη μου, μήν πικραίνεσαι όπώς δέν έχεις μάννα
Κι’ άφέντης σου σοΰ εύχεται μέ δλαν του τά σπλάχνα.

8. Τής νύφης πρέπουν τά χρυσά καί τοΰ γαμπρού βελυΰδα 
Καί τσή κερά κουμπάρισσας πρέπουν τά δαχτυλίδια.

9. Παπά, μή βάλης βλοητο άκόμη σέ μιάν ώρα
Γιά θά καταίβ’ άφέντης τση άπ’ τήν άπάνω χώρα.

10. Ή ευχή τοΰ πεθερού σου σ’ τάκαντούνια τοΰ σπιθιοΰ σου. 
Κι’ ή ευχή τσή πεθεράς σου μέσ’ τά άνεκοκάτοφλά σου.

11. Άμή άμή, περικαλώ καί τσή κουμπάρας μέ καλό.
12. Άμου πεθερά κι’εγώ νοικοκυρά.
13. Έλα, Χριστέ καί Παναγιά μέ τό μονογενή σου

Σ’ τά άντρόϋνο ποΰ γίνεται νά βάλης τήν εύκή σου.
14. 'Αγία ‘Ιερουσαλή κι’ "Αγιε ’Ιωάννη 

Γιά ράνετε τό νυφικό νερό τοΰ ’Ιορδάνη.
15. Εύγένεια καί άρχοδιά, κάλλος καί ζαρειφλίκι 

Όλα σ’ τή νύφη κατοικούν ώς διαμαντένια θήκη.
16. Ξεχωριστός εΐν’ ύ γαμπρός, ώς ξεχωρίζουν τ’ άστρα 

Ώς ξεχωρίζουν τά βουνά άπ’ τά μεγάλα κάστρα.
17. Ευλογημένα. γονικά δώσετε τήν ευχή σας
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Σέ τούτα ποΰ στολίζονται [χέ όλη την ψυχή σας.
18. Σήμερα όλα τά πουλιά άς γλυκοκηλαδοΰσι 

Νά λεν’ τά καλορίζικα ώς ποΰ νά βαρεθοΰσι.
19. Τοΰτα τά δύο στέφανα είς τον τζερβέ βαρμένα 

”Ας είνε καλορίζικα και καλομαζαρένια.
20. 'Ρουμπίνια και διαμαντικά και μύρια μωριλάνθια 

Τήν έλλαψι δέν έχουνε ’μπρος σ’ τοΰ γαμπροΰ τά μάθια.
21. Γαμπρέ', ή ώραιότη σας και τ’ άμορφο σας νάζι 

Στοχάζομαι δέ βρίσκεται άλλος γιά νά σάς μοιάζη.
22. "Ας είνε καλορίζικα, Απ’τήν καρδιά μου ’φχήστηκα.
23. Νύφη και γαμπρέ νά ζήτε και παιδόγγονα νά ’δήτε.
24. "Ησμιξ’ ό Θεός, καληώρα, μαντζουράνα μέ τή βιολα.
25. Κόπιασε, μάννα τοΰ γαμπροΰ, νά δώσης τήν εύχή. σου 

Ποΰ ’ταν ό Νικολάκης σου ό πόθος τσή ψυχής σου.
26. Κουμπάρ’ άτοΰ ποΰ κάθεσαΡ είνε ξερό τό ξύλο 

Κι’ άπό τσή νοστιμάδαις σου βγάζει καρπούς και φύλλο.
27. Ό Μαθουλιός παντρεύγεται, ώ Παναγιά, και δός του 

Μιάν προβατίνα μέ τ’ άρν'ι νά'τριγυρίζ’ όμπρός του.
28. Πρέπ’ ή νύφη σ’ τήν κασσελα σάν τήν Παριανή σκουτέλα 

Πρε'πει κι’ ό γαμπρός σ’ τόν πάγκο σάν το γάύαρο τό μαΰρο.
29. ΛΑς είν’ ή ώρα ή καλή, Θεός νά σάς ’βλοήση 

Και ή εύχή τοΰ Άβραά νά σάς παιδογονήση.
30. Σιαις. σιαις βρονταϊς γροικώ, άγγελος καταιβαίνει 

Και τήν. εύχή .τσή μάνας, σου σ’ τά στεφανα τη φερ,νει.
31. Φέρτε μου λίσταις σμαγγωταΐς- κι’ ατίμητα πετράδια 

Και τζουβαερικό πολύ νά δέσω τά στεφάνια.
32. Κουμπάρε κα'ι κουμπάρισσα δποΰ ’ χετε τή χάρι 

Γιά ράνετε,.τά στεφανα μέ τδ μαργαριτάρι.
33. Πρέπει.και. τσή κουμπάρισσας νέος ά τήν Εύρώπη 

Νά τή θωρή νά χαίρεται τήν άκριβήν τση νείοτη.
33. Γαμπρέ μ’ όταν σέ κράξανε ά’ τήν άπάνω στράτα 

"Ολος δ κόσμος ’κλούθησε κι’ δ ούρανός μέ τ’ άστρα.
34. Ή νύφη είν’ ή Βενεθιά και δ γαμπρός ή Πολι, 

Και ή κερά κουμπάρισσα τσή Χιδς. τδ περιβόλι.
35. Ταιρειάζ’ ή νύφη κι’ δ γαμπρός σ’ τή φιλοπροσωπία 

Γιατί τήν έχουνε κι’ οί δυδ μικρή τήν ήλικία.
36. Νύφη, Βενέτικη μηλιά, γαμπρέ μου κυπαρίσσι.

Ή ώμορφιά σας ’κούστηκε ’Ανατολή και Δύσι. .
37. Νύφη μου, ποΰ ’ναιθρεύγου σου ώσάν τδ χηλιδονι, f

Ήκέρδιξες τδν άητδ πρΰ ’γάπας τόσοι χρόνοι.
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38. Νύφη π’ Αστράφτεις και. βροντάς, ποΰ ψηχαλ^ς καί βρέχεις 
Κι’ όλου του κόσμου τσ’ ώμορφια'ΐς άπάνω σου.τής έχεις.

39. Γαμπρέ μου ωραιότατε, μέ πλούτη κα’ι μ’ άκάλλη, 
Μέ οικογένεια λαμπρά και μέ σπουδή μεγάλη'

40. Νύφη μου, σ’ τδ φουστάνι σου ποΰ. ’μοιάζει σ.ά στοφετο 
Νά θελες νά μέ μπούκωνες μιάν πειρουνιά κουφέτο.

41. Νύφη π’ άστράφτεις και βροντάς, ποΰ. ψηχαλάς και βρέχεις 
Κι’ όλαις τσή χάραις τοΰ Χρίστου άπάνω σου τής έχεις.

4?. Νύφη μου, ποΰ σοΰ φέρανε δεντρδ μέσ’ τήν αύλή σου 
Νά τδ ποτίζης χλυδ νερό νά τόχης στή ζωή σου.

43. Γαμπρέ, μή λυπηθής φλουριά νά κάμης ναν κλουβάκι 
Νά βάλης τή νεόνυφη ποΰ 'νε κοπελουδάκι.

44. Κουμπάρε, ρίζα τσ’ άρχοδιάς, βουλή τώ βουλευτάδω, 
Συμβούλιο τών άρχοντω και τών πραγματευτάδω.

45. Ήλιος είν’ δ νειδ γαμπρός κι’ ή νύφη ’νε φεγγάρι, 
Φωστήρες άπ’ τούς ούρανούς και έχουνε τή χάρι.

46. Ό έρωτας είν' δ γαμπρός κι’ ή νύφη ’Αφροδίτη, 
Κι’ άλλος δέν ήταν άξιος νά 'μπη σέ τέθοιο σπίτι.

47. Ή νύφη είνε ώμορφη σάν τοΰ πονέντε τ’ άστρο, 
Και σάν τδ τριαντάφυλλο τδ κόκκινο και τ’ άσπρο.

48. Κουμπάρε, ρήγα τσή Φραγκιάς και πρίντζηπα τής Πόλις 
Και γενεράλε και κριτή τής Σαντορίνης όλης.

49. Πρέπει και τσή κουμπάρισσας τραοΰδι νά τσή ποΰμε 
Κα'ι σ’ τά^Μν τση μέ καλό νά πάμε νά ’φχηθοΰμε

50. Εύχαριστώ τον Κύριο και τήν Άγ’ά Λεοΰσαι
Ποΰ ’μπήκ’ δ χαδεμένος μου σ’ τδ σπίτι ποΰ ποθοΰσα.

51. Σήμερο ξένοι κα'ι δικοί, φίλοι κα'ι συγγενείς σου 
Χαίρουνται, χαδεμένε μου, σ’ τήν τύχη τή δική σου.

52. Πρέπ’ ή νύφη σ’ τήν καπέλα σάν τήν Παριανή σκουτέλα. 
Πρέπει κι’ ό γαμπρός στδν πάνκο σάν τδν άουστρκ σ’τδν κάμπο.

1. "Αρχισε, νοΰ και λο’ισμέ, μέ μπένα και μελάνη 
Αύτή ή νειά ποΰ γάπησα πάσκει νά μέ λωλάνη.

2. "Ανοιξε τόν Άκλήδωνα ςτ’Άι----Γ^ανν’οΰ. τή χάρι
Κι’ όποιά ’νε καλομάζαρη τδ μήλόν τση νά’πάρη.

3. "Ανοιξε τδν Άκλήδωνα πουχω κι’ έγώ ’νά μήλο, 
Ποΰ τδ ’κρυφομελέτησα γιά έναν άσπρον κρίνο.
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4. ’Αγάπη μας είναι πολλή, μά εινε θολωμένη, 
Κάλλια νά ’νε ’λιγώτερη κα'ι voc ’νε μπιστεμμένη.

5. "Αλλο σου δέ μέ ’μάρανε παρά το λακριδί σου,
Το γέρμα καί τό λύϊσμα ποΰ κάνει τό κορμί σου.

6. "Αν μ’ άρνηστής, Ίχ σ’ άρνηστή ή μάνα ποΰ σέ ’γέννα,
Τό γάλα που σοΰ ’βύζασε, νά τό ξεράσης γαϊμα.

7. ’Ανοίξετε τσή. πόρταις σας νά ’μπ’ ή χαριτωμένη,
Νάμπ’ ή ’ψηλή μέ τά μαλλιά σά νύφη στολισμένη.

8. Άπά ’ς τό καπελίνι σου γαρυφαλλάκια δύο,
Κι’ ήξιζε τό κορμάκι σου τοΰ βασιληά τό βίο.

9. ’Αγάπα με νά σ’ άγαπώ, ποΰ ’ς τ’ όνομά σ’ άμόνω, —
Ά δέ σέ πάρω, θά χαθώ, μά δέν τό φανεροόνω.

10. "Αμε, κακομοιριάρη μου, ’ςτή Ν^ό νά κάμης ξύλα.
Γιά δέ σοΰ πρέπει, νά.φορής βρακί μέ πέντε φύλλα

11. Άφοΰ ή καρδιά μου φλιβερή, τό πρόσωπο πώς θά’νε;
Τά λόγ^ά σου μέ άρρωστοΰν, πώς νά σοΰ ’πώ καλά ’μαιγ

12. Άκόμη δέν έμίσεψα δοό ώραις τοΰ λιμένα,
Και τρέχουνε τά μάθιά μου σά βρύσαις τοΰ χειμώνα.

13. ’Αφήστε με νά κρεμαστώ ’ς τοΰ δίασημιοΰ τόν κλόνο,
Νά βγή στο κόσμο.ξάκουσμα «ή αγάπη φέρνει φόνο.»

14. "Αστρα πολλά κι’ άρίφνητα, ποΰ φέγγετε τή νύχτα, 
Γ>ά ’πήτε τής αγάπης μου πώς ήλειπα και ήρθα.

15. ’Άσπρη, κατάξασπρη κλωστή, κατάξασπρο μετάξι,
Ά δέ σέ ’δοΰν τά μάθιά μου, ό νοΰς μου, θά-πετάξη.

16. "Ασπρη, κατάξασπρη κλωστή, κατάξασπρο μετάξι.
Κατάξασπρη μου μπαμπακιά, ποιος νειδς θά σ’ άπολαύση

17. Αρχοντικό μου πρόσωπό, ’δει μου καροφυλλάτο
Φεγγάρι δέν μπορώ νά ’δώ, μόνο βαρεθηκά το. j

18. Αγάπη μοΰ ’χες περισσά, μά τανε δολωμένη,
Άς ήτονε ’λίώτερη και νάτον μπιστεμμένη.

19. Άσπαλαθοκορφόρριζα κι’ άγκίλι π’ άγκιλώνεις, .
Έκεϊ ποΰ δέ σέ θέλουνε, μήν π^ς νά ξεφυτρώνης.

20. Αγάπα με, πουλάκι μου, σάν ποΰ μ’ άγάπας πρώτα I
Κι’ δ τι σοΰ λέσι μή γροικάς κα’ι τήν καρδιά σ’ άρώτα. |

21. Άνή ’πεθάνω γΐά τασέ, γιά τή δική σ’ άγάπη, I
Θ’ άνοίξ’ άπά ’ς τό μνήμά μου μιά λεμονιά μέ τάθη. |
Ή ρίζα θά ’χη τόν καμδ και ή κορφή τά πάθη, ψ
Τά φύλλα θενά γράφουνε πώς γιά τά σένα ’χάθη. j

22. Ά βουληθής και μ’ άρνηστής και κάμης άλλο ταϊρι, ί
Ή νεχότη σου νά καίεται ώσάν τό άγιοκέρι. 1

° . t
ι
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23. Απόψε σ’ «ονειρεύτηκα μέσα ’ς τήν ταμπακέρα,
Πώς τά ματάκιά, σοΰ τά δυο πεσκέσι μοΰ τά φέρα.

24. ’Απόψε σ’ «ονειρεύτηκα και σύ ’σου τόνειρό μου, ,
Και περισσότερη χαρά δέν είδα ’ς τόν καιρό μου.

25. Αγαπημένε τών πολλώ κι’ επίβουλε σέ ’μένα,
- Μήν άγαπας πολλαΐς πολλαϊς και χάσης μβ και μένα.

26. ’Αγγελικό μου πρόσωπο, μάθιά μου ζαχαρένια,
Τό νοΰ [Λου δέν τόν έχω πλε^δ παρ’ όλο μετά σένα.

27. "Ασπρο μου τριαντάφυλλο και κόκκινη μου βλόλα,
Μέ τήν καρδιά μου σ’ άγαπ«ο κι’ άς μή σέ πάρω κΐόλα.

28. "Ασπρε μου κρίνε, κρΐνέ με, γΐά θά κριθ’ άπατο μου,
Πολλαϊς άγάπαις ήκαμα μά σύ ’σ’ δ θάνατός μου.

29. "Ασπρο μου τριαντάφυλλο καί κόκκινο μου ρόδο,
Ποΰ ρέομαι νά σέ θωρώ, μά δέν εύρίσκω μόδο.

30. Άσπρο μου τριαντάφυλλο, γεμάτο τή γλυκάδα, ■
Φαρμάκι ποΰ μέ ’πότισες τούτη τήν εβδομάδα.

31. Άλλοί! μέ δίχως άφορμή, με δίχως νά σοΰ φταίξω,
"Ηνοιξ’ ή δόλι,ά σου καρδιά και ’κλείδωσε μ’ άπέξω.

32. "Ασπρο μου τριαντάφυλλο, γερμένο ’ς τό Λεβάντε,
Έσύ ’σαι τό χρουσό δεντρό, ποΰ κάνει τό δίαμάντε.

33. Αγάπη σου ’ς τά στήθη μου κοντεύγει νά ριζώση
" Νά κάμη φύλλα και κλαδιά και νά μέ θανάτωση.

34. "Ασπρη, κατάσπρη μπαμπακιά, σκάσε τα τά βαβούλια,
Γιά σένα χαδεμένη μου, τά λέω τά τραούδι,α.

35. "Ασπρη, κατάσπρη δέ φελ^ σάν πατημένο χιόνι,
Μονάχο ή μελαχροινή σάν τό γλυκό ποπόνι.

36. Άσπροστρογγυλοπρόσωπη, νεραντζομαουλάτη
Τήν πέτρα σκίζεις, κάνεις δυδ μέ τό δεξί σου μάτι.

37. "Ασπρο μου τριαντάφυλλο μέ τή δροσοδιορία,
"Ωστε νά είσαι ’λεύτερος νάχω παρηγορία.

36. ’Άς ’πώ πώς δέ σ’ άγάπησα, μήδ’ είδά.σε πότες μου
"Εναν κλαδί βασιλικό ήβάστου κι’ ήπεσέ μου.

39. Άγάπη σου μ’ έχει τρελλό, μέχει νερό γνεμένο,
Όποΰ μέ γνέψη έρχομαι κι’ όποΰ μοΰ ’πή, πηγαίνω,

40. Άλλοί! κι’ιντα κατάλαβα δσονκαιρδ σ’ άγάπου,
Ποΰ τρεχανε τά μάθιά μου δάκρυα τοΰ θανάτου.

41. Άναιστενάζω, δέ μ’ άκοΰς, κλαίω, δέ μέ λυπάσαι,
Τά λόγια ποΰ ’μιλήσαμε τάχα δέν τά θυμάσαι j

42. Άναιστενάζω κι’ ό καιρός μαυρίζει μου τά ροΰχα,
Δέ μου τ’ άσπρίζει τδ νερό σάν τήν άγάπη ποΰχα.
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43. ’Αφήστε το πουλάκι μου κι’ άς άγαπα σαράντα, 
Έγώ ’μ' ύι πρώτην του φιλιά xt’ εμένα θάχη ’πάντα.

44. Άγχπχ με, πουλί μου, και λόγια μήν άκοΰς, 
Γιατί ’ς τή γειτονιά'μάς εχω πολλούς εχτρούς.

45. ”Αν πζντρευτής, παντρεύομαι, άν μένης, κι’ έγώ μένω 
Άνή γενής καλόγερος κι’ έγώ καλογερεύω.

46. ’Αποφάσισε, πουλί μου, άπόφάσισε καί σύ,
Νά μέ πάρης, νά σέ πάρω, και ν ά ζήσωμε μαζί.

47. "Αχού βάχου ’μέρά-νύχτα μοΰ’φθείρες· τά νειάτα μου 
Σάν της βρύσαις τοΰ χειριώνα τρέχουνε τά μάθια μου.

48. Βάλε νά μέ σκοτώσουνε, τά φείδιά νά μέ φάνε, 
Γιατί πλέον βαρέθηκα σ’ αύτο τον κόσμο νά ’μαι.

49. Βάστα καλά την άκρια κι’ έγώ βαστώ τη [ΐέση, 
Μη λύσην·η άγάπη μας και πά’ άλλου και δέση.

. 50. Βάλε το χιόνι ςτό νερό, καρτέριέ το νά λύση,
Σά δέν ήκράτεις το σεβτά, γιατ ’ι νά μ’ άγαπήσης.

51. Βάλε τόν κρίνο ’ς το νερό, σά θέλης νά φούντωσή
Σά θελης κι’ ή άγάπη μας νά ξανακάινουριώση.

52. Βώλε, Ζαμπέλα, φυλαχτά, βάλε ’ς τά δϋό σου μπράτσα, 
Νά μή σέ καταπιάσουνε τώ χρισθιανώ τά μάθια.

53. ΛΑν ’πώ το πώς δέ σ’ άγαπώ, το λέω ψώματά μου,
Κι’ άνή σοΰ παραπονεθώ, μέ δικαιώματά μου.

54. ’’Ανθη μου ωραιότατο, σελήνη μέ τσ*  άχτίναϊς, 
Πάρε, πουλί μ’ άπομονή άκόμη δυο τρεις μήνες.

55. Γελάς και τά βουνά γελοΰν κι’ όλα τά δέντρ’ άθοΰνε, 
Και τά πουλάκια κελαδοΰν και μέ παρηγορούνε.

56. Άπ’ όντας ήμουν δυο χρονώ και σύ, πουλί, τεσσάρω, 
Μιά μάϊσσα μοΰ τό ’γνεψε ότι θενά σέ πάρω.

57. Γιά σένα Θανατώνομαι και γίνομαι θυσία
Και σύ άκόμα βρίσκεσαι σέ αδιαφορία.

' 58. Γιά σένα θά θανατωθώ, γιά σένα θά ’ποθάνω,
Γιά σένα θά το στηρεύτώ τον κόσμο τόν άπάνώ.

59. Γιά δέ πώς μέ κατήντησες κι’ όλ’ οΐ γιατροί τό λένε, 
Πώς εχω βέβαια χτικιό κα'ι ζωντανή μέ χ'λχϊ·ίί.

60. Γιά δέ πώς μέ κατήντησες και πορπατώ καί βήχω
Κι’ όλος ό κόσμος μ’ άρωτα κι’ έγώ δέν τ’ άποδείχτώ.

61. Γράψω δέ γράψω ςτό χαρτί, κάμω, δέν κάμω γράμμα, 
Τον πόνο πουχω ςτήν καρδιά είνε μεγάλο πράμα.

62. Δέ θέλω πλειό μου ν’ άγαπώ, μηδέ νά μ’ άγαποΰνε,
• Λεύτερη θενά κάθωμαι νά μέ παρακαλοΰνε.

63. Δίανταφυλλένια μάγουλα και μάθια μενεξέδες, 
Γιά σένα γλυκοκηλαδοΰ τ’ άδόνι,α ς’ τσή μπαξέδες.

64. Διορισμό μοΰ βάλανε νά μή σ’ άναιντραλίζω, 
Νά μή γυρίσω νά σέ ’δώ κάΐ νά μή σοΰ ’μιλήσω. 
Κι’ έγώ. γιά τό διορισμό περνώ το τό σωκάκι 
Κι,’ άκόμα δέν ήβάλανε τών έμμαθιώ δίασάκι.

65. Δίγνωμε και διπρόσωπε καί ψεύτη ’ς τήν άγάπη, 
Σά δέν ήξέρης ν’ άγαπ^ς, άρώτηξε νά μάθης.

66. Έγύρισα νά τονέ ’δώ, τόν άγαπώ ’ς τά μάθΐχ 
Κι’ εκείνος τ’ άναιντράλισε κα'ι μέ ’κάμε κομμάτ’α.

67. Έσύ τό λές πώς μ’ άγαπάς καί πώς ποθείς γιά μένα, 
Κα'ι τώρα μέ παράτησες νά προπατώ ’ς τά ξένα.

68. Έγώ δέ σέ παράτησα νάχω τήν άμαρτία,
Ό Χάρος μέ ’κοντάρεψε μέσα ’ς τά δυό μου φρύδια.

69. Έσύ ’σαι τής ψυχής ψυχή κα'ι τής καρδιάς μου φύλ.λο, 
Έσύ ’σαι, χαδεμένε μου, ό μπιστικός μου φίλος.

70. ’Έρωτα, δέ σοΰ γύρεψα, προυκιά νά μέ προυκίσης, 
Μόνο τή νέα π’ άγαπώ νά μοΰ τηνέ χωρίσης.

71. Έ σοΰ ’πα νά μήν τά γροικάς τά λόγια τά περισσά; 
Γι,ά δές τά δαχτυλάκιά σου, άν είνε όλα ’ίσα.

72. Έτοΰτα ’νε τά βάσανα κι’ όχι τά περασμένα, 
Όποΰ τραβώ, πουλάκι μου, καθημερνώς γιά σένα

73. Έλα νά πάμε ’μεΐς τά δυό σέ δέντρα ποΰ άθοΰσι, 
Νά λέμε ’μεΐς τά πάθη μας κ/ εκείνα νά μαδοΰσι.

74. ’Έχω σου παραπόνεσι, ’ψηλή νε σάν τόν πύργο, 
Μά θέλω τρόπο ώμορφο νά σοΰ τήν ξεδιαλύνω.

75. Έγώ πλέον ’ποφάσισα νά ζώ δυστυχισμένα
Κι’ άς τάξω πώς δέν εινε πλειό ό κόσμος γιά τά μέ^ά.

76. Έγώ σοΰ λέω σ’ άγαπώ κα'ι σύ δέ μοΰ πιστεύεις 
Κάνεις το, χαδεμένη μου, διά νά μέ παεδεύης.

77. ’Έρωτα, ποΰ μέ "μπέρδεψες άγάπη ν’ άγαπήσω, 
Ξεμπέρδεψέ με ώμορφα νά μή σέ βλαστημήσω.

78. Έναν πλακάκι μάλαμα θά ρίξω ’ς τό πηάδί,
Νά καθαρίζουν τά νερά νά ’δώ ποιος θά σέ πάρή.

79. Ειπά σου νά μήν τοΰ ’μιλής τοΰ άρρεβωνιασμένου 
Γιατί βαστ^ ς’ τό χέριν του μαντήλι μαεμμένο.

80. Έσύ θαρρείς κι’ ήγάπου σέ, θαρρείς το κι’ άγάπώσέ, 
Μά τόν άληθινο Θεό γελώ κα'ι περγελώ σέ.

81. Έσύ θαρρείς κι’ ά δέ θωρώ, θαρρείς πώς δέ μαθαίνω, 
Θαρρείς πώς είμ’ άνόητος κα'ι δέν καταλαβαίνω.
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82. Έπέθανες και μοΰ ’φηκες τρία γανιά φαρμάκι
Νά πίνω κα'ι νά νίβγωμαι, ώστε νάπας και νάρθης.

83. Έμενα πρέπει νά μέ λέ’ τό πικρο-Μαρουλάκι, 
Γιατ’ ήπιε τ’ άχειλάκι μου πολλώ λογιώ φαρμάκι.

84. Ειπά σου, κάθου φρόνιμα, λωλάδαις μη γυρεύγης, 
Μη βάνης φτίλια ςτή φωθιά χωρίς νά μαειρεύγης.

85. Έναν πουλάκι ’τάϊζα αλύπητο άλεΰρι
Και χορταράκι πράσινο γιά νά τό κάμω τέρι.

86. Έναν πουλάκι κηλαδε^, ξέρω ποΰ τό λέει
Και τόν κηλαδ.σμό γροικώ,, δέ ξέρω ποΰ μέ καίει,

87. Είπά σου, μην πικραίνεσαι διανταφυλλάκι μ’ άσπρο, 
Και μάς είν’ ή άγάπη μας θεμέλιο μέ τό κάστρο.

88. Έχω τραγούδια νά σοΰ ’πώ γραμμένα ’ς τό τεφτέρι, 
Στό σπίτι μας τά ξέχασα, ποώς πάει νά τά φέρη;

89. Έχω τραγούδια νά σοΰ ’πώ ένα σακκ'ι γεμάτο, 
Κι’ έξεκωλώθη το σακκ'ι κι*  ήπέσαν όλα κάτω.

90. Έχεις ωραίο πρόσωπο κι’ αγγελική θωριά 
Κι’ όποιος γυρίση και σέ δη δέν έχ’ ελευθερία.

91. Είδά σε κι’ είδα τό Χριστό, κι’ άς μοΰ τό συμπαθήση 
Κι’ άς μοΰ τό δώση κάνονα νά μη μέ κοινωνήση.

92. Έσύ ’σαι δποΰ έλεγες πώς είμαι ’γώ το φώς σου
Κα'ι τώρα πορπατεΐς καί λές πώς είμαι ’γώ οχτρός σαυ.

93. Έγώ ’μαι τοΰτο τό πουλί, όποΰ τό λέν κανάρι 
Όποΰ ’χει κίτρινα φτερά και ή καρδιάν του μαύρη.

94. Έστράφηκα ςτόν ούρανό κι’ είδα δυο φιλαδέρφια 
’Όμορφα ποΰ χορεύουνε αύτά τά δυό αδέρφια !

95. Έσύ μ’ αύτή τη γνώμη και μέ τσή μαριολιαΐς 
Θά πάρης γέρον άντρα νά βγάζη φασολιαΐς.

96. Θωρώ τον κάμπο πράσινο κι’ άθεΐ και λουλουδίζει 
Και μένα ή καρδοΰλά μου σάν κάρβουνο μαυρίζει.

97. Θωρώ τόν κάμ;πο πράσινο, μά μένα δέ μ’ άρέσει 
Γιατ’ εχει ή καρδοΰλά μου μιά σαϊθιά ςτή μέση

98. Ζωή και σπλάχνο!; σοΰ ζητώ κι’ έλεος σοΰ γυρεύω.
Γιά λόου σου, πουλάκι μου, στέκω και κιντυνεύω.

99. ’Ημάθαν ή Βουρβουλιαναΐς και βράζουνε ςτά μπρίκια 
Και μαγειρεύουν τόν καφέ σάν πικρία ραδίκια.

100. *Ιντά  ’καμα δ Χρισθιανδς κα'ι μέ κατηγορούνε,
Καί μέ ’χουνε ςτό στόμαν τως μαστίχα και μασσοΰνε;

101. Ή ξενεθειά σέ χαίρεται κι’ ο τόπος σέ στεράται 
Και ή καϋμένη μου καρδιά κλαίει κα'ι σοΰ θυμάται.
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102. Ήδίψασα κι’ ήγύρεψα νερό τδ μεσημέρι
’Από γιαλέν^ο μαστραπά κι’ άπο δικό σου χέρι.

103. ’Ίντα τή θές τήν ώμορφιά τήν τόση νά τήν έχής, 
Και πρόσωπο σγουραφιστδ και γνώσι νά μήν έχής ·

104. Ήγάπου σε ποΰ ’πέθαινα και σε ’χα σάν τον κρίνο, 
Τώρα μέ 'λίγην άφορμή τοΰ χάρου ’γώ σέ δίνω.

105. Ή άγάπη σου σά μέ ’κάμε κι’ δ έρωντάς σου μέ ’χει 
Ωσάν τό μήλο τ’ άγγούρό, ποΰ μυρωδιά δέν έχει.

106. Ήμίσεψες και ήφησες τή γειτονιά λειβάδι,
Κα'ι πότε νάρθης, κρίνε μου, νά τήν πρεπίσης πάλι;

107. Ζαχαροφουντόυκάκι μου, κάδιο μπελονιασμένο, 
Ξέρω το, ζαριφάκι μου, πώς μόΰ 'σαι χολιασμένο.

108. Ήγύρισα ’ς τόν ούρανό κι’ είδα ’κλησά μέ δήμα
Κι’ είδα καί τήν άγάπη μου ’ς τή μέση κι’ ήπροσκύνα. .

109. Ή βελονίτσα ποΰ φορείς εινε μέ τό μαγνήτη,
Κα’ι όποιος νέος κι’ άν σέ δή, στέκεται σάν πετρίτης.

110. *Ιντά  'χουν τά ματάκια σου κι’ εϊνε δακρυωμένα, 
Πας σέ μαλών’ ή μάνα σου πώς άγαπάς έμένα ;

112. Κι’ άν σέ μαλών’ ή μάνα σου, κάμε τό θέλημάν jffij 
Γιά θά σοΰ δώση τά προίκα τ’ άμπελοχώραφάν τσή.

112. Ήψήλωσές το πάλι ’ς τήν τάβλα τδ τυρί 
Κι’ ήβγήκανε τά μάθια τοΰ κάτη νά θωρή.

113. Θαμάζομαι δ ούρανός πώς στέκει χωρίς στύλο, 
Θαμάζομαι ή ώμορφαις πώς δέ μέ κάνουν φίλο.

114. Ή ξενιθειά τδ χαίρεται κι' έμένα τδ πουλί μου
Κι’ έγώ τό 'νηστηρεύγομαι τδ φώς καί τή ζωή μου.

115. Θυμοΰμάί .σου, πουλάκι μού, μά ντα μπορώ νά κάμω 
Ποΰ ’νέ τά μίλϊά μάκρύα καί δέν μήορώ νά δράμώ ;

116. Ή μάνα, ποΰ σε ’γέννησί καί πόΰ σέ ’κόίλόΐΐόνα, 
Είχε βασιλικό ’ς τ’ άύτί καί ζάχάρί ’ς τύ στόμα.

117. Θαμάζομαι τδ σάφι σου καί τήν άπομονή σου
Καί τή σκληρότη τήν πολλή δποΰ 'χει τδ κορμί σόιί.

118. Ή άγάπη σου μέ κάνει νά σφάώ μέ τδ σκεπάρ·ΐίι.
119. Ήγάπου σε ποΰ ’πέθαινα, τώρα βάρέθηκά σε, 

Γιατ’ ήρθανε καί μόΰ ’πάνε τά λόγια που δέεσαι.
120. ’"Ίντα θαρρείς πώς ειμ’ έγώ άμ,άδα νά μέ παίζής, 

Καί ξύλο νά μέ πελεκάς καί νά μέ περισιάίζής j
121. Λεβέντης ’ς τήν ^αλληκαρίά καί |ήαςείς τδ δίδμα, 

Θαμάζομ’ όντας περπατής, πώς δε βουλα. τό χδμα!
122. Κάτσετε, βαρειορίζικοι,’ς τήν πάντα-γιά νά κλάϊτε
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Και jxsvoc τ’ Άνεζίνι μου ποτέ δέ μ’ άπαρνηέται.
123. Κακ’ά κι’ άμάχη έχομε μέ το τριαντάφυλλό μου

Μά’ θελα νά τό ρώτηξα ποζό ’νε τό φταίξιμό μου ;
124. Καρδιά μου, ποιος σέ ’κλείδωσε κι’ ήπηρε τό κλειδί σου,

Και δέν άνοίεις νά την ’πής την παραπόνεσι σου '
125. Καρδιά τοΰ ληονταριοΰ κρατείς και δύναμι σίδερου 

Και δέν μποροΰν τά μάθιά μου σ’ άγάπη νά σέ φέρου.
126. Λιγνέ κι’ άγγελομάτη καί νειοχωρίτη μου, 

Πλησίον ’ς τά σπιτάλια είνε τό σπίτι μου.
127. Καρδιά της τίγρης σύ κρατείς, δέ θέλεις νά ’μερώσης 

Καί σ’ άλλα χέρια θά μέ δής καί θά τό μετανοιώσης.
128. Κρυφά του κόσμου σ’ αγαπώ καί φανερά του νοϋ μου, 

Κι’ άγάλι-άγάλι,α εδωκες θάνατο τοΰ κορμιού μου.
129. Κυπαρισσάκι μου ’.ψηλό, σκύψε και κάμ’ άέρα 

Νά κηλαδήσουν τά πουλιά, νά ξημερώσ' ή ’μέρα.
130. Λεβέντης ’ς την παλληκαριά καί ρήας εις τό διώμα. 

'Έχεις και την παράδεισο ’ς τά χείλη καί ’ς τό στόμα.
131. Καταμεσής ς’ τά στήθη σου μιάν ασημένια βιόλα 

Κι’ ό,τ’ έχει ή καρδοΰλά σου εγώ τά ξέρω όλα.
132. Κόκκινο τριαντάφυλλο γύρω τριγύρ’ αγκάθια

Κι’ όποΰ μοΰ ’πή νά σ’ άρνηστώ, νά ’βγουν τά δυόν του μάθια. 
1 33. Κι’ ώς πότε βέργα μάλαμα, κι’ ώς πάτε βέργ’ άσήμι

Κι’ ώς πότε, χαδεμένη μου, θά μοΰ ’χης κακοσύνη
134. Λέσι μου νά μή σ’ άγαπώ καί νά μή σ’ άντον^άρω'

Μά σύ κακό δέ μοΰ ’καμες' πώς θά σέ ’παντονάρω;
135. Κι’ ά βούλεσαι νά μ’ άρνηστής, νά πά’ νά πάρης άλλη, 

Τό κρΐμά μου ν’ άναιλεχτή ’ς τή μέση σου ζωνάρι.
136. Κάλλια τοΰ Χάρου δίνω σε, τοΰ Χάρου σέ ταΐζω, 

Παρ’ άλλη νά σέ χαίρεται κι’ εγώ νά μή σ’ ορίζω.
137. Λιγνό κυπαρισσάκι μου, σείσου και βγάλ’ άέρα 

Νά κηλαδήσου τά πουλιά, νά ’ξημερώσ’ ή ’μέρα.
138. Καί νά ’ξέρα τήν τύχη μου πώς θενά καταντήσω, 

Δέν ήνοια τό στόμα μου άθρωπου νά ’μιλήσω.
139. Κύτταξε ποΰ ήμαστη πουλιά κι’ ήμαστη φωλεμμένα, 

Κι’ ήπέρασ’ ένας κυνηγός καί ’σκότωσε τό ένα.
140. Καρδιά ’νε τούτη καί πονεΐ, ψυχή ’νε καί λυπάται, 

Μήν τής μηνγς δεσπετικά, γιατί παραπονάται.
141. Καρδιά μ’άπαρηγόρήτη, παρηγορήσ’άτή σου

Κι’ άλλοι πολλοί τήν ’πάθανε, δέν εισ’ άμοναχή σουι.
Ϊ42. Κάλλεα νά ’δώ τό αΐμά μου χάμαι νά κοκκινίζη,
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Παρά νά ’δώ τδν κρίνο μου άλλοΰ νά λακριδίζη.
143. Κόκκινο τριαντάφυλλο, άσήμι μέσ’ τή μέση'

Όποιος μοΰ ’πή νά σ’ άρνηστώ, ή γλωσσά του νά πέση.
144. Κλαίω, θρηνώ τό λογισμό ποΰ έμελλε νά γείνη,

Πλήν ή άγάπη σταθερή περικαλώ νά μείνη.
145. Μά τής Μεντέλης τό νερό, ποΰ πάει ρέμμα ρέμμα,

■’Έτσι νά πά’ τδ αιμά μου, άν ’πώ κακό γιά σένα.
1 46. Μπέμπω σου χαιρετίσματα χιλιάδες μέ γλυκότη

Σ’ τδ ζαχαρένιο σου κορμί, ς’ τήν άκριβή σου νειότη.
147. Μέσα ς’ τή μέση τής καρδιάς τήν έχω φυτεμμένη

Μ’ έναν κλειδάκ’ όλόχρουσο τήν έχω κλειδωμένη.
148. Ντίανταφυλλιά ντίαντάφυλλο, μηλιά μου μέ τά μήλα,

’Ήβαλα τήν άγάπη σου μέσ’ ’ς τσή καρδιάς τά φύλλα.
149. Μέσ’ ς’ τήν καρδιά μου σέ ’βαλα Άγιοκωνσταντινάτο, 

'Ραμνάκ’ άπδ τή Βενεθιά άθόνερο γεμάτο.
150. Μέσ’. ς’ τήν καρδιά μου σέ ’χα 'γώ, μά θελες κι’ ήβγαλά σε

Μά δέ σέ μεταβάνω πλειό, ώστε νά ζής καί νά ’σαι.
151. Μά τή ζωή μου δέν ψηφώ, μά νά ’ποθάνω πάλι

Λυποΰμαι άλλος νά χαρή τά νόστιμα σ’ άκάλλη.
152. Μέσα ς’ τά φύλλα τσή καρδιάς κι’ άκόμα παραμέσα 

’Σγουράφισα τά κάλλη σου, γιατί πολύ μ’ άρέσα.
153. Μά’γώ καλησπερίζω σε, άνθη τής Έγγλιτέρας,

Κι’ άστρι μου μέ τσ’ άχτΐνές σου κι’ ήλιε τής ημέρας.
154. Μέσ’ ’ς τσή καρδιαϊς τσή φλιβεραΐς βρίσκεται κι’ ή δική μου, 

Ό κόσμος όλος άπορεϊ μέ τήν άπομονή μου.
155. Μά ’ντά χεις κι’ όταν θά μέ1 ’δής, μέ σοβαροκυττάζεις,

. Κι’όντα θά κουβεδιάσωμε, κρυφοαναιστενάζεις; ,
156. Μήλο μου, μή μαραίνεσαι, μή χάνης τή θωριά σου,

Κι’ εγώ γιά σένα στέκομαι καί γιά τήν" ώμορφεά σου
157. Μάθια καί φρύδια ώμορφα, άρχοντικο μου πάσσο,

Όλοι τσ’ άγιοί περικαλώ, πουλί μου, μή σέ χάσω.
158. Μισεύγω κι’ άποχαιρετώ τή γειτονιά ώς κάτω

Νά μοΰ ποτίζου τδ δεντρό, ώστε νά πά’ καί νάρθω.
159. Μά ’γώ δέν είχα συλλοή, μήδ’ έρωτα άκόμα,

Οί φίλοι ποΰ ’χες ήρχουντα κι’ όλο μοΰ τά προσφέρνα.
160. Μά ’γ’ άγαπώ σε, μάθια μου, καί δέ σοΰ δώνω θάρρος,

Γιατ’ έχομε πολλούς οχτρούς, ποΰ νά τσοί πάρ’ ό χάρος;
161. Μοίρα μ’, όντας μέ ’μοίραζες, ήστέκου σου ς’ τδ διάκι,

Μέ ’μοίρασες βιαστικά καί πίνω τδ φαρμάκι.
1 62. Μαλώνω τα τά μάθι» μου πώς δέ. σταλάσου γαϊμα,
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Μόνο σταλάσου τό νερό, πουλάκι μου, γιά σένα.
163. Μά ’ντά χεις κι’ ίντα σοΰ ’καμα, άφράτό μου λεμόνι'

Και μέ κρυφοδεσπέτεψες; τώρα τό ’μάθαν όλοι.
164. Μά σύ ’σαι ’κείνο τό δέντρο ποΰ κάνει τό πιπέρι,

Ποΰ τό χειμοποτίζουνε χειμώνα καλοκαίρι.
165. Μά ’χεις του τίλιου τσ .ώμορφιαΐς, τοΰ φεγγαριοΰ τσ’ άσπράδαις

Τοΰ μήλου τοΰ Βενετικού τσή ροδοκοκκινάδα,ις.
166. Μέσα ς’ τά φύλλα τσή καρδιάς, μ,έσα ς’ τή σκοτεινάδα,

Τήν έχω τήν άγάπη σου γιά φωτερή λαμπάδα.
167. Μαλαματένιε μου σταυρέ κι’ ασήμι δαχτυλίδι,

Ώς πότε, θενά κάθεσαι μέσ’ ς’ τό πορταλαμίδι; .
168. Μαλαματένιε μου σταυρέ, τ’ Άΐ-Γιανν^ΰ τσή Μάρτας, 

Χρουσό μου δισκοπότηρο, ποΰ σέ βαστ^ δ Πάπας.
169. Μά μένα μ.οΰ τό είπανε άθρώποι μερακλήδες

Πώς τήν καλλίτερη ζωή περνοΰνε οΐ μπεκρήδες.
170. Μπαρμπουνάκι μου κριμίζο, τή ζωή μου σοΰ χαρίζω,
171. Μέ τά σωστά μου σ’ άγαπώ και μ’ όλα μου τά μέλη

ΚΛΐ τήν ψυχή μου ν’ άρ.ωτφς, θά ’πή εσένα θέλει.
172. Μάθια μου μαριολεμένα, γιά κυττάξετε καλά,

Νά μοΰ πιάσετε τόν κλέφτη, ποΰ ’νε μέσ’ ς’ τό μαχαλά.
173. Μωρή, τσικαλοστούπωμα και μυζηθροκουροΰπα,

Δέν ντρέπεσαι τά περγελ^ς τήν άσημ.ένια κοΰπα j
174. Μά’γώ πώς θά σκοτίζωμαι γιά μιά παληογυναϊκα;

Στέλλω γραφή ς’ τή Μύκονο και φέρνω πέντε δέκα,
175. Νά κάμω θέλω άναφορά ’ς τό βασιληά νά ρίξω,

Νά πάρω τήν αγάπη μου ίσως κα’ι νταγιαντήσω.
176. Νά ’ξέρα τό πουλάκι μου σέ ποιο δέντρο κοιμάται.

Σέ ποιο δεντρό ’κάμε φωληά και μένα δέ θυμάται.
177. Νά ’ξερες πόσο σ’ άγαπώ και πώς ποθώ γιά σένα,

’Ήθε νά ’πή τ’ άχείλι σου μιά μάνα μάς έγέννα.
178. Νά ’ξέρα τό πουλάκι μου κι’ άν κάθεται ’ς τόν ήλιο

Νά τοΰ ’στέλλα χρουσό τζερβέ νά σφούλιζε τόν ϊδρω,
179. Νά ’ξερ,α και σέ ’κέρδιζα με μαϊκά, πουλί μου,

Ήπήαινα ’ς τσή μάϊσσαις κι’ άς χάσω τή ζωή μου,
180. Ντέρτι δέν είχα ’ς τήν καρδιά, τώρά ’βαλα μαράζι,

Κι’ ή άγκουρα τοΰ καραβιοΰ νά σύρη δέν τό βγάζει.
181. Νά ’ταν ή θάλασσα γυαλί και τό γυαλί καθρέφτης,

Νά κάτεχα, πουλάκι μου, σ’ ιντα κρεββάτι πέφτεις;
182. Νά κάτεχα τό χλυό νερό ά’ πότε καταιβαίνει,

Άπό ψηλά γκρεμίζεται, σέ περβολάκί μπαίνει.
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183. Νά πάω θέλω ς’ τό βουνό νά βρω κλαδιά καμένα, 
Νά τά ρωτήξώ νά μόΰ ’πουν γιά τά ξενιτεμένα.

184. Ξέρω τήν άμουρίδα σου, πολύ τηνε κατέχω1,- 
Περνώ καί χαιρετώ τηνε και φίλαινα τήν εχώ.

185; Ξεχωριστέ μου τσ’ άρχόδιάς και τσή βιζαροσυνης 
Τέρι σου' δέν έύρέθήκε μέσα ’ς τή Σαντορίνη.

186. Νά ’χα τό σύννεφ’ άλογο καί τ’ άστρι χαλινάρι 
Τό φεγγαράκι τής αύγής νά ’ρχουμου -κάθε βράδυ.

187. Νά ’μουνε ’ς τή γής μιά βοΰρβα, ’ς τό φεσάκι σου μια φοΰντα·;
188. Μά ’ντα τΐ θές τήν ώμορφιά και τή βιζαροσύνη,

Και μέσα τό σακούλι σου δέν έχει ’λεημοσύνη;
189. Ξέρω καί ξεβουκίζω, ξέρω και άναιλώ, 

Ξέρω καί κάνω σβία.κι’ ολαις σάς περγελώ.
190. Ξενιτεμένο μου πουλί, στεΐλέ μου ένα γράμμα,

Γράψε μου τήν ύγεία σου, γιά δέ σκολώ το κλαμμα.
191. Ξανθιά μαλλιά ς’ τήν κεφαλή, πλεγμένα μέ μετάξι, 

Και κάθε τρίχα γίνεται σαΐτα νά μέ σφάξη . .
192. Ό μισεμός εινε καμός, τό «έχε ’γειά» ’νε ζάλη 

Καί τό «καλώς ώρίσετε» είνε. χαρά μεγάλη.
193. Ό ήλιος έβασίλεψε και τό φεγγάρι ’βγήκε, f

Νέα άγάπη έκαμα καί ’ς τήν καρδιά μ’ έμπήκε.
194. Όλοι οι πόνοι δέχουνται κάποια παρηγοριά, 

Μά τά ’δικά μου βάσανα δέν έχου θεραπεία.
195. "Ογοιος μέ ’δή μπορεί νά ’πή νά μιά καμαρωμένη ! 

Κι’έγώ λέγ’ άπό μέσα μου νά ’μουν άποθαμμένή.
196. Όντα σοΰ' θέλω θυμηθώ και δέ σέ ’δώ μπροστά μου, 

Ώς τρέμ’ ή γής μέ τό σεισμό, τρέμουν τά γόνατά μου.
197. Ό ουρανός ποΰ ’ν ούρανός λυπάται τή σκλαβιά μου, 

Και σύ δέν τά ’βαρέθηκες τ’ άναιστενάγματά μου!
198. Όντες τρως και ξεφαντώνής, δόνε κι’ άλλονοΰ φτωχοΰ, 

Γιά νά τό ’βρης ’ς τή δευτέρά παρουσία τοΰ Χρίστου.
199. Όντες τρως κα'ι ξεφαντώνής, δόνε κι’ άλλου ποΰ πεινά, 

Μήν άλησμον^ς τό χάρο, γιατί στέκεται σιμά.
200. Όντε δέν έχω ’γώ λεφτό και ξημερώνει σκόλη, 

Κάλλιά ’χω νά μέ ψάλουνε έξηνταδυό διαόλοι.
201. Όποΰ ’χει τήν άπομονή, δποΰ ’χει και τή γνώσΐ, 

Τό μ-εγαλείτερο θεριό βούλεται νά ’μερώση.
202. Όντας σέ βλέπω, χαίρομαι, τήν τύχή μου δοξάζω, 

Κι’ όντα μακρύνής άπ’ τά μέ θάνατο λοαριαζω.
203. Όποιος μ’ άκού’ καί τραουδώ, λέει δέν έχω πίκρα,



390 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Κι' έγώ 'χω μέσα ς’ "W καρδιά ενα μαχαίρι δίπλα.
204. Ό έρωτας ανυφαντής μέ πονηριά έγίνη,

’Αράχνην ήστησε ’ψηλά κι’ ήπιάστηκα σ’ έκείνη.
205. Ό έ’ρωτας μοΰ ’μήνυσε νά πάω ’ς τον όντάν του

Μέ μόσκους, μέ γαρύφαλλα νά κοιμηθώ 'μπροστάν του.
206. Όλα τά ντέρτια ντέρτια ’νε, μά το δικό μου μένα,

Σά νά θε’ μοΰ καταραστή ή μάνα ποΰ μέ ’γέννα.
207. Όλο τον κόσμο 'γύρισα, ’Ανατολή και Δύσι,

’Μορφώτερη δέν ηύρηκα άπ’ τή δίκη σου κλίσι.
208. Όπ’ άγαπήση άρφανή, πρέπει νά έ’χη γνώσι,

Γιατ’ εχει μέ την Παναγιά λογαριασμό νά δώση.
209. Ό ’δυόσμος μοΰ 'κάμε κακιά, μά δέν τό πιάνω ζάλη,

Γιά δέν περν^ ’λίγος καιρός κα'ι θά προσπέσγ πάλι.
210. Όσ’ άστρα ’νε 'ς τδν ουρανό καί φύλλα ’ς τή μπόυρνέλλα, 

Τόσα καλημερίσματα σοΰ μπέμπω κάθε μέρα.
211. Ό ύπνος περιφέρνεται ’ς την κλίνη αου άπάνω'

Κλειστά τά μάθια σέ θωρώ, άνοίω τα, σέ χάνω.
212. Όντα σε ’γέννα ή μάνα σου, ήτον μεσημεράκι,

Και σέ ’κάμε μελαχρινό σάν τδ γαρυφαλλάκι.
213. Όντα σέ γέννα ή μάνα σου ήτονε μεσημέρι,

Τά δεντρ’ άθοΰσαν ζάχαρι και τδ βουνό πιπέρι.
214. Όντα σέ ’γέννα ή μάνα σου, & ’θελε πέση στήα,

”Α 'θελε σέ ρουφήσουνε δράκοντες και θηρία.
215. Όντα γυρίσω και σέ ’δώ και σύ μ.έ ’δής έμένα,

Στάζ’ άπδ τήν καρδοΰλά μου δυο στάλαις μαΰρο αίμα.
216. Όποιος τά λόγια σου γροικ^, τούς όρκους σου πιστεύγει,

Σ' τή θάλασσα πιάνει λαγούς και ς’ τά βουνά ψαρεύγει.
217. Ό ούρανός κι’ ή γής βροντή κι’ δ κόσμος όλος τρέμει,

Όντας άποχωρίζεται άγάπη μπιστεμένη.
218. Ό χωρισμός σου, μάθια μου, είνε πολλή παιδεία,

. Εινε σέ μένα μιά σκλαβιά χωρίς ελευθερία.
219. Ό ούρανός κι’ ή θάλασσα κι’ ή γής κι’όλα τά πάντα

Μοΰ λέσι νά σ’ άπαρνηστώ, μά δέν ήξέρω γιάντα.
220. Ό κρίνος έχεε βάσανα και τδ κρινάρι ^ίκραις,

’Απόντες σέ ’δα κι’ ειδές με μέσ’ ’ς τήν καρδιά μου .'μπήκες.
221. Ό ερωτάς σου μέ 'κάμε διά νά προτιμήσω

Τό θάνατο χίλιαις φοραΐς παρά ζωή νά ζήσω.
222. Ό έρωτας είς τήν άρχή εινε γλυκός σά γάλα

Κι’ άφοΰ ριζώση ’ς τήν καρδιά κάνει κλαδιά μεγάλα.
223. Ό ερωτάς σου, μάθιά μου, γυαλίζει σά χρουσάφι
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Κι’ άφοΰ ριζώση ’ς τήν καρδιά δέν έχει πειδ ΐσάφι.
224. Όντες άναιστενάξω, ή θάλασσα φυρ^

Και τά ψαράκια κλαΰνε μεσ’ ’ς τήν περιγί,αλιά.
225. Πολλαΐς άγάπαις ήκαμα, ούλαις τσή 'γάπου ισα,

Μά σένα ή άγάπη σου εΤνε πολλά περίσσα.
226 Πάω νά πιάσω τδ χαρτί νά σύρω τδ κοντύλι,

Νά γράψω χαιρετίσματα ’ς τδ κόκκινο σ’ άχεΐλι.
227. Παραπονιάρικο πουλί, παΰσε τά φυσικά σου,

’’Αλλη καμμ.ιά δέν άγαπώ, μή θλίβης τήν καρδιά σου.
228. ’Πές, μάθια μου, τσή μάνας σου νά μή μοΰ καταράτάι,

Γιά θά τήν κάμω πεθερά κι’ ύστερης θά μοΰ φχδδται.
229. Ποιος είδε τέθοιον πόλεμο, νά πολεμούν τά μάθια,

Δίχως μαχαίρι και σπαθιά νά γίνουνται κομμάθία.
230. Πέτρα μέ πέτρα θά γενώ, τροχός μέ τά μαχαίρια,

Νά μή σ’ άφήσω, μάθια μου, νά μπλέξης σ’ άλλα χέρια.
231. Πότε νά σμίξωμε τά δυο νά ποΰμε τά κρυφά μας,

Τή γής νά κάμωμε πηλό άπδ τά δάκρυά μας.
232. Ποιδς πληγωμένος έγίανε, νάχω κι’ έγώ ελπίδα,

Σά μοΰ ’δωσες τή μαχαιριά μ.έσ’τσή καρδιάς τά φύλλα;
233. Πέφτω γιά ν’ άποκοιμ,ηθώ, ξυπνώ και συλλοοΰμαι

Μήν εινε άπδ λόγου μου όπώς σέ υστερούμαι.
234. Πέφτω γιά ν’ άποκοιμηθώ, σηκώνομαι, καθίζω.

Και τδ προσκεφαλάκι μου δάκρυα τδ πανίζω.
235. Πουλάκι μου, ποΰ 'τρέφουμαι μέ τδν κηλαδισμο σου,

Και τώρα πώς θά νταγίαντω τδν άποχωρισμό σου;
236. Πράσινό 'νε τ’ άλισμαρι κι άσπρα πουλάκια κάνει

Κι’όποΰ χ’ άγάπη σέ κρυφό, μαΰρο συκώτι κάνει.
237. Πρόσμενε νά εύρω τρόπο και καιρό *1  άμοναξά,

Νά σοΰ ’πώ τά μυστικά μου ποΰ ’χω μέσα ’ς τήν καρδιά. 
— Μά τοΰτο τδ άδύνατο πότες δέν ’πετυχαίνει,

Γιατί και ’ς τήν άντάμωσι δέ ξέρεις τί τυχαίνει.
238. Πέρνα το, σκύλε, τδ στενό μ’ άχαμηλά τά μάθια,

Μή βάλω και σέ κάμουνε ’ς τήν πόρτα μας κομμάθία.
239. 'Πονέσαν τά ματάκια μου άπδ τδ θώρι-θώρι 1

Γιά νά γυρίζω νά θωρώ μεριά ’ς τδ Κοντοχώρι.
240. Πολλώ λογιώ πουλιά θωρώ, πολλώ λογιώ γεράκια,

Μά τδ ’δικό μου δέ θωρώ κι’ είμαι νά π’ώ φαρμάκια.
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ΤΑ ΝΕΟΤΑΤΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΏΝ
Έν έσπερίδι τελευταίως γενομένη έν Παθισίοις παρά τή Κυρία Αδαμ 

(Ίουλιέττη Λαμπέρ) έψάλησαν διάφορα δημώδη ασματα ελληνικά, ών 
τούς ήχους συνήγαγε και προσήρμοσεν ό κ. Bourgault-DuCOudray.

Ή Βι.Ιγικη Ανεξαρτησία. έξέδοτο προ ολίγων ήμερων έκτακτον φύλ- 
λον περιέχον σκηνάς και εικόνας τοΰ χειμέρινοΰ βίου. Έκαστος έκ τών 
διασημοτέρων Γάλλων λογογράφων, ώς οΐ Theodore de Banville, 
Alphonse Daudet, Armand Silvestre, Georges Ohnet, Andre 
Theuriet κτλ., μετέσχον τής συντάξεως τοΰ βιβλίου, τάς δέ εικόνας αύ- 
τοΰ έχάραξαν οί έπιτηδειότεροι έν ΙΊαρισίοις καλλιτεχναι. Το καλλιτε
χνικόν τοϋτο φυλλάδιον έπωλήθη συγχρόνως έν ΙΊαρισίοις καί Βρυξέλ- 
λαις, άντί πεντήκοντα μόνον λεπτών.

Έν ΙΙαρισίοις έπ’ έσχάτων συνέστη’Ακαδημία όδοντοιατρική (1 5, Rue 
Vignon), έν $ καθ’ έκάστην συνωθεΐται μέγα πλήθος έπιστημόνων, πα- 
ρακολουθούντων τά πειράματα τοΰ νεωστί έφευρεθε'ντος συστήματος άν- 
τικαταστάσεως βεβλαμμένων όδόντων. Το θαυμάσιον τοϋτο σύστημα αν
τικαθιστά, ώς γράφουσι τά γαλλικά φύλλα, τούς άπολεσθέντας όδόντας 
χωρίς νά είσαγάγη ψευδείς. Είνε άληθής τις τρίτη οδοντοφυΐα..

Ή θέσις, έν ή. θέλει όριστικώς στηθή ή προτομή τοΰ μεγάλου Γάλλου 
ζωγράφου Ευγενίου Δελακροά προσδιωρίσθη ήδη παρά τής έπί τούτω σύ
στασης επιτροπής, εινε δέ αύτη ή μεγάλη έκ πλατάνων δενδροστοιχία, 
ή μονήρης καί σκιερά, ή άγουσα άπό τοΰ Λουξεμβούργου είς τα νέον θερ- 
μοκήπιον τών πορτοκαλλεών. Το έργον, το όποιον παρασκευάζει ό γλύ
πτης Dalon, συναποτελεϊται έκ τής προτομ.ής τοΰ μεγάλου ζωγράφου, 
άνωθεν ύψηλοΰ στυλοβάτου, παρά τήν βάσιν τοΰ οποίου ή Δικαιοσύνη, 
φερομένη έπί τών πτερύγων τοΰ Χρόνου, καταθέτει στέφανον έπευφημοΰν- 
τος τοΰ Πνεύματος τών καλών τεχνών.

Πολύς τελευταΐον γίνεται λόγος έν τφ γαλλικφ τύπφ περί τοΰ Sar- 
VOgnan de Brazza, δστις άπελθών κατά τον ’Απρίλιον τοΰ 1883, 
έπανήλθεν έσχάτως έν Γαλλία, έξερευνήσας τό Κογκό, τήν μεμακρυσμέ- 
νην ταύτην χώραν τοΰ Βασιλέως Μακοκώ. Έκτακτοι τιμαί άπεδόθησαν 
είς τόν άκάματον έπιστήμονα έν τώ σταθμώ τοΰ Όρλεάνς παρά τών άν*  
τιπροσώπων διαφόρων Γεωγραφικών εταιριών καί τοΰ γαλλικοΰ τύπου, 
παρισταμένου καί έπευφημοΰντος άπειρου πλήθους ένδιαφερομένών καί πε
ριέργων. Ό Brazza είνε ό αρχηγός τής έν τή δυτική ’Αφρική γαλλι
κής άποστολής, κατορθώσας μετά πολλά έτη άκαταπονήτου εργασίας νά 
είσαγάγη ποιόν τινα πολιτισμόν έν τή άγρία έκείνη καί μεμακρυσμένη 
χωριγ. Άνέπτυξεν δπως δήποτε τό έμπόριον, καθιέρωσεν ειδός τι αστυνο
μίας, κατωρθώθη νά περιβληθώσιν οΐ άγριοι εκείνοι ομοιόμορφόν τινα στο
λήν καί νά λάβωσιν δπλα τέλεια. Κατά τόν Brazza ό πρόχειρος ούτος 
στρατός είναι ό καλλίτερος έκ τών αποικιακών, ύπόσχεται δέ έν άνάγκη 
δτι δύναται έντός μικροΰ νά συγκαλεση χελίους άνδρας έμπειροπολεμους 
καί ετοίμους νά τόν άκολουθήσωσι πανταχοΰ.

Ειδική καλλιτεχνική έκθεσις, σκοπόν έχουσα τήν έξυπηρέτησιν φιλαν
θρωπικοί! σκοποΰ, κατηρτίσθη έν ΙΊαρισίοις έν όδώ de Seze. Ή εκθεσις 
περιλαμβάνει πλέον τών εκατόν έργων ζωγραφικής τών γνωστότερων Εύ- 
ρωπαίων καλλιτεχνών. Διακθίνονται μεταξύ άλλων αί θαλάσσιαι σκηναί 
καί τά ολλανδικά τοπία τοΰ Jongkind, η σκοποβο.Ιη καί ή έζηγρνω- 
ιιένη θά.Ιασσα τοΰ Servin/ ό κατατρώγων ’Άρα,&α Λέων τοΰ Δελακροά, 
ή Ntxpa πόΛις τοΰ Cazin.

Μετά τό άγαλμα, τό όποιον τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοΰ Tours 
άπεφάσισε κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον νά έγείρη είς τόν πατέρα 
τής νεωτέρας μυθιστορίας Βαλζάκ, νέον άνδριάντα αύτοϋ μελετφ ή έν Πά- 
ρισίοις Εταιρία τών Λογίων. Έν τινι τών τελευταίων αύτής συνεδριά
σεων έλαβε τή προτάσει τοΰ Emmanuel Gonzales τάς εξής άποφάσεις :

Συνέστη γενική έπιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Emile Augier. 
Συγχρόνως δέ καί πέντε ετεραι, ή μέν δπως παράσκευάσή θεατρικάς παρα
στάσεις, ή δέ δπως προβή είς έκδοσιν τεύχους περιέχοντας τά αριστουργή
ματα τοΰ μεγάλου συγγραφέως, ή, τρίτη/ δπως συνεννοηθή μετά τοΰ Δη
μοτικού Συμβουλίου πρός έξεύρεσιν τής καταλληλοτέρας διά τόν άνδριάν^· 
τα θέσεως, ή άλλη ίνα ζητήσ η παρά τής Κυβερνήσεως τό άναγκαΐον μάρ- 
μαρον ή τόν χαλκόν, καί ή τελευταία διά νά έπικαλεσθή τήν συνδρομήν 
τών καλλίστων καλλιτεχνών.
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- Ούτως ή Γαλλία τελεί συγχρόνως εις δύο αύτής πόλεις περιφανή φόρον 
τιμής είς ένα έκ τών μεγαλειτέρων της άνθρωπίνης καρδίας εξερευνητών.

~ Την 19 Νοεμβρίου έτέλεσε την όγδοηκονταετηρίδα του ό διάσημος της 
διώρυγος τοΰ Σουέζ και της τοΰ Παναμά πρωτεργάτης Φερδινάνδος Δέ 
Λεσσέψ. ’Αντιπρόσωποι όλων τών επιστημονικών, φιλολογικών και καλ
λιτεχνικών σωματείων, οί διάσημο τεροι πολιτικοί καί δημοσιογράφοι με- 
τε'βησαν νά συγχαρώσι τώ μεγαλεπιβούλω γέροντι, η νά έγγράψωσιν εις 
επίτηδες έκτεθειμένον βιβλίον τά όνόματά των.

Ό δέ Λεσσέψ, άφοΰ έπανηγύρισεν έν Παρισίοις την όγδοηκονταετηρίδα 
του, άπήλθεν ινα επιθεώρηση τά έργα της τομής τοΰ ΐσθμοΰ τοΰίΐανα- 
μά. Επ εύκαΐρία της άναχωρήσεως ταύτης δ γαλλικός τύπος συζήτεΐ 
και εκ τών συζητήσεων τούτων πληροφορούμεθα ότι μόλις μετά τρία έτη, 
αν μ.η μετά πλειοτερον έτι χρονον, θά ήνε άποπερατωμένον τδ μέγα τούτο

Υπέρ έγέρσεως μνημείου τοΰ γνωστού ναυάρχου Κουρμπέ κατεβλήθη- 
σαν τά έξης ποσά- παρά τής οικογένειας του 1 0,000 φρ. παρά τών αξιω
ματικών καί ναυτών τοΰ γαλλικού ναυτικού 36,000 φρ., καί παρά τοΰ 
στρατού τής ξηρας 14,910.

Εινε άληθές ότι έκ πάντων τών πεπολεσμένων εθνών, ή Γαλλία πρώτη 
τήν ύπέρ παν άλλο έθνος γεραίρει τήν μνήμην τών όπως δήποτε κλεϊ- 
σάντων τδ όνομά της.

Νεαι μεγάλαι αιθουσαι κατηρτίσθησαν καί προσεχώς έγκαινίζονται ύπδ 
τοΰ προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί τοΰ ύπουργοΰ τών Καλών 
τεχνών έν τώ Μουσείφ τοΰ Τροκαδερώ. Αί αιθουσαι αύταί είσί προωρι- 
σμέναι διά τά γλυπτικά έργα τοΰ ΙΖ' και ΙΗ' αίώνος.

Ή μία έξ αύτών θά περιλάβη, έκτδς βιβλιοθήκης ιστορικών μνημείων, 
τάς πρωτοτύπους εικόνας τοΰ Violet-LeduC, θά κοσμηθή δέδιά τών προ
τομών τοΰ Βιτέ, Μεριμέ, Ερρίκου Μαρτέν, Βίκτωρος Ούγκώ, Κισερά και 
Σωμεράρ.
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τδ κύριόν της όνομα Mme Nathalie, περιβόητος άλλοτε ηθοποιός τής 
Comedic Fran^aise, άπεβίιρσεν έν ήλικί^ι 69 έτών. Γεννηθεΐσα τφ 1816 
άνήλθε τδ πρώτον έπι της σκηνής τοΰ Porto Saint-Antoine 1 δετής 
μόλις. Κατόπιν άνεφάνη ώς κωμφδδς άμα και χορεύτρια έπι τοΰ Θεάτρου 
Folies Dramatiques. ’Ενθυμούνται ό’τι ή έπιτυχία της ώς χορεύτριας 
ήγειρε τδν φθόνον τών συγχρόνων συναδέλφοιν της. Μετά τάς πρώτας ταύ
τας έπιτυχίας ή Ναθαλία διήλθε πλείστων θεάτρων σκηνάς, τοΰ Gy- 
mnase, Palais Royal, Vaudeville, άπήλθεν είς ’Αγγλίαν, καί μόλις 
τέλος τό 1849 προσελήφθη εις τήν Comedie FranQaise, τής οποίας 
ώνομάσθη εταίρος τώ 1852. Είδικώς ύπεδύετο τδ πρόσωπον τών φιλα- 
ρέσκων, τών εύγενών μητέρων. Άναφέρουσι μάλιστα ότι ιδίως έγένετο 
γνωστή ώς Κυρία Guerin, ώς δεσποινίς Seigliere και Κυρία Άνδρέ. 
Δέν ήτο μεγάλη καλλιτέχνις, άλλά καλλιτέχνες πρώτης τάξεως. ’Ιδού ή 
τελευταία περί αύτής λέξις τής κριτικής τής πατρίδος της. Τής Co- 
medie FranQaise ή Ναθαλία άπεσυρθη όριστικώς τω 1876, καταλι- 
ποΰσα τήν θ,έσιν της είς τήν ΙΙαυλίναν Granger, ήτις ιδίως διακρίνεται 
είς τήν ύποδυσιν προσώπων ύπηρετριών τών κωμωδιών τοΰ Μολιέρου.

Νέον εργον τοΰ συγγραφέως τοΰ SeverO ΤοΓθΙΜ, Φρανσοά Coppee, 
παρίστκται κατ’ αύτάς άπδ τής σκηνής τοΰ Odeon, οί Jacobites. Έκ 
τών πράξεων τοΰ νέου δράματος ή Γ' καί ή Ε' παρήγαγον μεγίστην έν- 
τύπιοσιν, κατ’ αύτάς δέ διακρίνεται ή δεσποινίς Weber, ήτις τό πρώτον 
άνερχεται έπί τής γαλλικής σκηνής.

Τδ δράμα τούτο τοΰ Coppee, τδ όποιον, άποτελούμενον έκ πέντε πρά
ξεων, ανάγεται είς τό 1745 καί 1746, έχει τήν σκηνήν του έν Σκωτίιγ 
καί πρωταγωνιστάς, γέροντα τυφλόν πατέρα καί τήν κόρην του. Περι
γράφει δέ διά ζωηρών χρωμάτων τά ημιάγρια τής Σκωτίας ήθη, τδν εύ- 
τυχή πατριαρχικόν βίον καί τά αφελή αύτοϋ έθιμα. Ό Coppee αύτός 
είπεν είς τινα δημοσιογράφον φίλονήου ό’τι τό νέον τούτο εργον έγραψε παρά 
τήν πολύφλοισβον άκτήν, ώς μόνην έχων έπασχόλησιν τδν έπί τών βρά
χων πάταγον τών κυμάτων.

Έπ’ έσχάτων έν τώ παρισινώ θεάτρφ Porte Saint-Martin έδίδασκεν 
ή Σάρα Βερνάρ τήν Marion Delorme τοΰ αθανάτου V. Hugo, διερ- 
μηνεύουσα θαυμασίως τόν δύσκολον τής βασιλίσσης έκείνης χαρακτήρα.

Ή Ναθαλία-Ζα’ίρα Μάρτελ, ή γνωστή είς τδν θεατρικόν κόσμον ύπδ
Ο έν Παρισίοις έκδοτης Caiman Levy έξέδωκε τελευταϊον νέον έρ-
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γον τοΰ γνωστοΰ συγγραφέως ΈρνέστΟΟ 'Ρένάν, δ- ’Λρχιερεΰς της Νενή 
έπιγραφόμενον. Ή Νενή, καθ’ οΰς χρόνους δ 'Ρωμύλος έκτιζε τήν ’Ρώμην, 
ήτο τόπος καθιερωμένος είς την λατρείαν της Άρτέμιδος, νησίδιον έν τω 
μέσω λίμνης παρακειμένης είς τά τείχη της Άλβας Λόγκας, κα'ι έφ’ ού 
πάντες ας. λαο'ι τοϋ Αατίου προσέφερον θυσίας. Ό ήρως τοϋ 'Ρενάν, Άρ- 
χιερεύς Άντίτιος, θελήσας νά καταρρίψη την παλαιάν βάρβαρον συνή
θειαν τοΰ νά άναλαμβάνη τό υψιστον έν τω ναώ άξίωμα τοϋ άρχιερατέύειν 
εκείνον έκ τών λοιπών αύτοΰ ιερέων δστις ήθελε κατορθώσει νά φονεύσή 
τόν προκάτΟχδν, έγένετο τό άντίκείμενον δεινής έναντίον αύτοΰ συνωμο
σίας, ·άφ’ ής έσωσεν αύτόν ή γενναία πρόνοια τής Καρμέττας, ητις έκτε- 
λοΰσα έν τώ ναφ τής Νενή χρέη Σιβύλλης, τόν ήγάπησε. Τό έργον τοΰτο 
τοΰ 'Ρενάν επαινείται ώς ένέχον συγκινητικωτάτας και πλήρης δράσεως 
σκηνάς.

ΤΑ ΝΕΩΤΑΤΑ TQM ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΤΛ. 

S’inclinant a l’auteul, d’ou le bonheur s’epanche, 
Aurait, apres un an, son voile pour linceul ?

Le cerceuil 1. . . Voila done οΐι toute chose tombe, 
C’est l’eternelle loi que rien ne peut changer. 
Fiancee a la mort, son bouquet d’oranger 
Est encore assez frais pour mettre sur sa tombe.

Dieu parfois laisse errer sur le bord du chemin 
Un ange radieux que l’on croit une femme, 
Mais il manque la-haut, et quand Dieu le reclame, 
On n’apu bien souvent que lui toucher la main.

397

ΙΊδίσαι αΐ παρίσιναί εφημερίδες άναφέρουσιν ώς έπικείμενον τόν γάμον 
τοΰ πέφημισμένου όξυφώνου Νικολίνη μετά τής Άδελίνης Πάτη. Άλλ’ 
ό γάμος ούτος δέν δύναται νά συντελεσθή πρό τής 1 6ης Μαΐου 1886, διότι, 
άφοΰ ή Πάτη έλαβεν άπό τοΰ συζύγου της Μαρκησίου de CaUX τδ 
διαζύγιον τήν 1 6 ’Ιουλίου ένεστώτος έτους, δέν δύναται νά συζευχθή, κατά 
τδν περί διαζυγίου Νόμον, πρό τής παρελεύσεως 1 θ μηνών άπδ τής ρή
ξεως τοΰ πρώτου γάμου.

Τδ μυστήριον θά τελεσθή εις τήν έπαυλιν τής Πάτη έν Craig-1-Noth, 
ένθα ή διάσημος καλλιτέχνης σκοπόν έχει «ν’ άποσυρθή, όταν μετά τινα 
έτη λήξωσι αί άπέναντι τών μεγάλων τοΰ κόσμου θεάτρων ύποχρεώ- 
σεις της.

Έν Βρυξέλλαις παρεστάθη έν γαλλική μεταφράσει τδ έργον τοΰ διάσή- 
μου Βιενναίου μουσικοδιδασκάλου Ιωαννου Στραους ο Φ&ίόρος Πό·£ε~ 
μος. Τδ μελόδραμα τοΰτο πρδ τριών έτών έψάλη συγχρόνως έν τε Βερο
λίνο) και Βιέννη καί ήγειρεν έπιδοκιμασίαν γενικήν. Γαλλιστί πρώτον νΰν*  
ψάλλεται, τδ δέ βελγικόν κοινόν έζήτησε τήν έπανάληψιν σχεδόν τοΰ δλου 
έργου διά φρενητιωδών επευφημιών.

’Αγγέλλεται ώς έπικεκμένη, τδ πολύ μετά έν ί^τος, ή άνασύστασις τοΰ 
έν Παρισίοις Αυρικοΰ θεάτρου, ύπέρ τής όποιας έργάζονται άκαμάτως οΐ 
διασημότεροι τών Γάλλων λογίων καί μουσικών.

Έν τώ μέγάρφ DfOUOt έν Παρισίοις έξετέθησαν είς πώλησϊν αύτό- 
γραφα τών έπισήμων άνδρών τοϋ ΙΘ’ αίώνος. Έν τή.παραδοξω ταύτη 
άγορ^ τά όλιγοίτερον τιμηθέντα χειρόγραφα ήσαν τοΰ Θιέρς, τοϋ Mac- 
Mahon και τοΰ Grevy.· Αύτόγραφον τοϋ Βαλζάκ ήγοράσθη 200 φράγ
κα, έπιστολή τοΰ Σατωβριάν, άπδ 26 ’Ιουνίου 1831, 77 φράγκα, ομοιον 
τοϋ Λαμαρτίνου 50 φράγκα, χειρόγραφον τοΰ Άλφρέδου Μυσσέ 140, 
συλλογή τις ποιηματίων τοΰ Αλεξάνδρου Δουμά, υίοΰ, 400 !

Έκ τοΰ'εξής παρατιθεμένου χαριεστάτου αποσπάσματος θ’ άνομολο- 
γήση δ άναγνώστης ότι ή τιμή δέν ήτο λίαν ύπερβάλλουσα :

Qui jamais aurait dit, excepte Dieu lui seul ?
Que cette jeune femme, avec sa robe blanche,

Πρό τινων εβδομάδων έδήχθησαν έν Βερσαλλίαις παρά λυσσώντος κυνδς 
τρεις νέαι άδελφαί, άνήκουσαι είς έπιφανή οικογένειαν. „Ό πατήρ αυτών, 
εύθύς ώς δ κτηνίατρος έβεβαίωσε τήν άπαισίαν τοϋ κυνδς άσθένειαν, τάς 
ώδήγησεν είς τδν διάσημον Pasteur, δστις περιθάλπει αύτάς τακτικώς 
διά τής νέας του μεθόδου πρδς θεραπείαν τής λύσσης. Μέχρι τοϋδε αί νέαε 
άσθενεϊς έλαφρδν μόνον πυρετόν ύπέστησαν, ο δε Pasteur μεγάλας δια
τρέφει έλπίδας περί πλήρους ίάσεως.
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Έν τώ Παλαιώ Θεάτρφ τής Λειψίας παρεστάθη κατ’ αύτάς κοιμφδία 
τοϋ Χάϊνεμαν ητις έφερε τήν περίεργον επιγραφήν «ό κύριος κα'ί ή κυρία 
Τπποκράτους». Έν δέ τφ Θεάτρφ τοΰ Μονάχου παρεστάθη ή νέα τρα- 
γφδία τοϋ Σίγερ Κλυταιμνήστρα ής το κύριον πρόσωπον ύπεδύθη ή διά
σημος τραγφδδς Κλάρα Τσίγλερ.

Το ούτω καλούμενον αύστριακδν Μουσεΐον τής Βιέννης προεκήρυξε διά 
τούς μήνας Μάρτιον, ’Απρίλιον κα'ι Μάιον τοΰ 1886 έκθεσιν τών εργασιών 
τών γινομένων κατ’ οίκον καί διά τής χειρός καθ’ άπαν τδ Αύστροουγ- 
γρικον Κράτος ύπδ γυναικών καί μόνον.

Έν 'Ρώμη άπδ τοϋ Θεάτρου Constanzi έψάλη νέον μελόδραμα τοϋ 
μελοποιοΰ Μαρκέτη ζ/όν ’Ιωάννης d /ίύστριακός. Έχειροκροτήθη καί 
έπηνέθη πολύ τδ νέον έργον, καίτοι πολλά αύτοϋ μέρη ύπενθυμίζουσι τδν 
φημισθέντα αύτοϋ 'Ρου'υ-Βλάς. Ή Βασίλισσα Μαργαρίτα καί ή όωμαϊκή 
άριστοκρατία ολόκληρος παρέστησαν κατά τήν πρώτην παράστασιν καί δ 
μελοποιδς έκλήθη πλέον ή είκοσάκις έπί τής σκηνής.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Άπρέλεος, Μάιος, Ιούνιος.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τετράκις συνήλθεν είς συνεδρίαν κατά τούς μήνας τούτους ό Σύλ
λογος.

Γινομένων τών αρχαιρεσιών διά τδ ΚΑ'. έτος τοϋ Συλλόγου έξελέγη- 
σαν. επίτιμος πρόεδρος ό κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός ό κ. Τιμ. Άρ- 
γύρόπουλος, άντιπροεδροι οί κκ. Τιμ. Άμπελάς καί Α. Παπαδιαμαντό- 
πουλος, γενεκδς γραμματεύς δ κ. Μ. II. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί 
κκ. Γ. Χαλκιόπουλος κα'ι Δ. ’Ηλιόπουλος, ταμίας δ κ. Κωνστ. Κουτσά- 
λέξης, επιμελητής τής Βιβλιοθήκης δ κ. Στ. Δ. Βάλβης καί διευθυντής 
τοϋ άναγνωστηρίου δ κ. Κωστής Παλαμάς. ’Έφορος δέ τής Σχολής τών 
άπορων παίδων δ κ. Π. I. Φέρμπος καί κοσμήτορες οί κκ. Ίω. ’Ανάρ
γυρος, Θ. Μπαλτής, Γ. Δουρούτης, Κ. Μπαλίλης, Ίω. Μίνδλερ καί Σπ. 
Άντωνόπουλος.

Μέλη τής έξελεγκτικής επιτροπής έξελέχθησαν δμοίως οί κκ. Στ. Ίωαν- 
νίδης, Α. Καράλης καί Γ. Παπαγεωργιάδης, μέλη δέ τής επιτροπής τοΰ
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περιοδικού οί κκ. Δ. Κοκκίδης,Α. Λιακόπουλος, Ε. Ζαλακώστας καί Τιμ. 
Ηλιόπουλος.

Τήν 19 Μα'ιου έωρτάσθη ή εικοστή επέτειος εορτή τοϋ Συλλόγου διά 
κοινοϋ συμποσίου τών μελών έν Κηφισσίγ.

Τήν 23 Μα'ιου έγένοντο αί εξετάσεις τής έν Άθήναις Σχολής τών ά- 
πόραιν παίδων έπί παρουσία τοϋ ύπουργοϋ τής Παιδείας κ Α. Ζυγομαλα 
καί τών άποτελούντων. τήν εξεταστικήν έπιτροπήν μελών κκ. Α. Διομ. 
Κυριακοϋ, Ίγν. Μοσχάκη καί Στ. Ιωαννίδου.

Πρδς τήν Χριστιανικήν ’Εφορείαν καί τήν Δημογεροντίαν τοϋ τμήμα
τος Λασιθίου Κρήτης δ Σύλλογος παρεχώρησε συλλογήν βιβλίων έκ τών 
διπλών αύτοϋ διά τήν βιβλιοθήκην τοϋ Γυμνασίου, έτι δέ καί σειράν ορ
γάνων πρδς χρήσιν τοϋ μαθήματος τής Φυσικής.

Όμοίως δ Σύλλογος έψήφισε τήν αποστολήν βιβλίων έκ τών διπλών 
αύτοϋ πρδς τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην τής πόλεως Ζακύνθου; , .

Έπί τώ θανάτφ τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ δ Σύλλογος έπεφόρτισε τδν έν 
ΙΙαρισίοις διατρίβοντα κ. Δημ. Βικέλαν, άντεπιστέλλον αύτοϋ μέλος, ίνα 
ΐ^γράση πρό τήν οικογένειαν τοϋ άποθανόντος μεγάλου ποιητοϋ τά συλ· 

/Ύυπητήρια αύτοϋ. Ό κ. Βικέλας έξετέλεσε τήν έντολήν τοΰ Συλλόγου 
λίαν προθύμως, ή δ’ οικογένεια τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ άπέστειλε πρδς 
τδν Σύλλογον τά ένθερμα αύτής εύχαριστήρια.

’Αποβιώσαντος έν 'Ροόμη τοΰ έπιτίμου μέλους καί γερουσιαστοΰ Tspsv· 
Μαμ,εάνη δ Σύλλογος άνέθετο τήν έντολήν πρδς τδν έν 'Ρώμη 

Έλληνα έπιτετραμμένον κ. I. Κυργούσιον,'ίνα διαβιβάση τά συλλυπητή
ρια αύταΰ πρδς τήν οικογένειαν. Ό κ. Κυργούσιος έξετέλεσεν άμέσως τήν 
έντολήν τοϋ Συλλόγου, ή δ’ οικογένεια ηύχαρίστησεν . αύτδν έπί τούτω.

Άπεβίωσαν έν Άθήναις δ Εανερεος Λ.άνδερερ καί δ Λ. ύ£αρά- 
βας, μέλη έπίτιμ.α τοΰ Συλλόγου έκ τών παλαιοτέρων καί προσφιλε- 
στέρων. Ή ’Εφορεία τοϋ Συλλόγου άπέστειλε πρδς τάς οικογένειας τών 
θανόντων συλλυπητήρια γράμματα.

Έξεδόθη ή Λογοδοσία τών κατά τδ ΙΘ'. έτος γενομένων έν τφ Συλ- 
λόγω ύπδ τοΰ Προέδρου κ. Τιμ. Άργυροπούλου. Κατά τήν λογοδοσίαν 
ταύτην έν ή άναγράφονται έν τοΐς πίναξι καί τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μέχρι τέλους τοϋ λήγοντος έτους, ταΰτα άνέρχονται έν συνόλφ εις 801 
έξ ών τακτικά μέν 284 (111 ένεργά καί 173 πάρεδρα), επίτιμα 182, 
άντεπιστέλλοντα 286 καί έκτακτα 49. Ό Σύλλογος δέ διατελεΐ είς σχέ
σεις μέθ’ 106 σωματείων, ών 76 μέν ελληνικά, 30 δ’ άλλοδαπά.
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ΕΡΓΑΣΙΑI ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμ.3}μ.α Καλών Τεχνών. Το τμήμα τοϋτο, συμφώνως προγενέ
στερα αύτοϋ άποφώσει, διωργάνωσε κατά μήνα ’Απρίλιον έκθεσιν καλών 
τεχνών, ής τά εγκαίνια έτελέσθησαν την 21 ’Απριλίου. Έν τη έκθέσει 
περιελήφθησαν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, ξυλογραφίας, λιθογραφίας, 
χαλκογραφίας και σχεδιογραφήματα Αρχιτεκτονικά. Ή έκθεσις έμεινεν 
Ανοικτή έπί δεκαπέντε ήμέρας, ή δ’ είς αύτήν προσέλευσις ήν. προσιτή 
πασι και ύπελογίσθη δτι έπεσκέφθησαν αύτήν ώσε'ι δωδεκακισχίλιοι.

Τμ.ήμ.α Αρχαιολογικόν και Φιλολογικόν. Είς δυο συνήλθε 
τότμήμα τοϋτο 'συνεδρίας. Και κατά μεν τήν πρώτην έγένοντο αί έξης Α
νακοινώσεις· Ό κ. Α. Πασπάτης άνεκοίνωσεν ετυμολογικά τινα περί υ
ποδημάτων; Ό κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος ώμίλησε διά μακρών περ'ι του Από 
ΚανΑ τής Γαλιλαίας λίθου και τών έν Έλατεία γενομένων Ανασκαφών. 
Ό κ. Γ. Κρέμος έπέδειξε περίεργον κρυπτογραφικόν δίπλωμα τοϋ 1826. 
Ό κ. Σπ. Βάσης ύπέβαλε διόρθωσιν χωρίου τίνος τής ^Ρωμαϊκής άρχα.ιο- 
λογίας τόϋ Διονυσίου τοϋ Άλικαρνασσέως (Κεφ. γ'. 26). Ό κ. Ί. Τυπάλ- 
δος έποιήσατο διδρθωσιν χωρίου τίνος τοϋ Caillemer έν τή πραγματείγ 
του περί τοϋ συμβολαίου τής ΑγορΑς παρά τοις Άθηναίοις. Ό κ. Άλεξ. 
Μίλετόπουλος έπέδειξεν ώραιότάτΟν κάλυμμα τοϋ ΙΖ'. αίώνος, ό δέ κ. 
Κ. Παπζρρηγόπουλος ώμίλησε περί τής έκδόσεως τοϋ Θεοφάνους ύπδ

Κατά δέ τήν δευτέραν συνεδρίαν ΰ κ. Ίω. Τυπάλδος ε7ίοιήσάτο διά ύ.χ- 
κρών τήν ερμηνείαν τής έκ Γόρτυνος τής Κρήτης επιγραφής τής άναφέ- 
ρομένης είς τδ Αστικόν δίκαιον. Ό κ. Τυπάλδος διώρθωσεν έν πολλαΐς 
τδν Γαλλιστί μεταφράσαντα τήν επιγραφήν κ. Δαρέστ' συνεπλήρωσαν δέ 
τήν ερμηνείαν τοϋ κ. Τυπάλδόυ έν τισιν οί κκ. Βάσης και Χατζηδάκης. 
Μετά τδν κ. Τυπάλδον ύπέβαλε διόρθωσιν χωρίου τινδς Ελλανίκου τοΰ 
Μιτυληναίου δ κ. Ίω. Σακελλίων, με θ ’δ δ κ. Ίω. Τσέτσης άνεκοίνωσε 
τήν ύπ’ αύτοϋ άνακάλύψίν δώδεκα κυρίων Αμιγών μελφδικών κλιμάκων 
καί εκατόν οκτώ μικτών. Έν τελεί δ πρόεδρος τοϋ τμήματος κ. Κ. Πα- 
παρρηγόπουλος έκήρυξε τήν λήξιν τών έργασιών τοϋ τμήματος διά τδ 
έτος τοϋτο.


