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Άπο καιρού είς καιρόν ε"ξωθεν τοϋ Βουλευτηρίου παρουσιάζονται ξένοι
τινες είκονοπώλαι, έκθέτοντες βαναυσουργικά τινα οόγεογροεφΊηρΛοε'τοε, όδυνηράν παριστάνοντα την ήξεραν της δευτέρας παρουσίας. Έν ταΐς είκοσι
ταύταις, έν μέσφ φλογών καί κοχλαζόντων λεβήτων, διακρίνονταιχυδαΐα
συμπλέγματα αμαρτωλών βασανιζόμενων, ένω πέριξ έκάστου λέβητος
δαίμονες ϊςανται κρατούντες άρπάγας καί προσπάθοϋντες νά άναρπάσωσςν
έκεϊθεν τούς έν αύτω τιμωρούμενους, μεθ’όσης βουλιμίας οί ανέστιοι μεγάλουπόλεών τινων, οί διά πελωρίου περόνης προσπάθοϋντες νά άγρεύσωotv άντί ολίγων κερμάτων τεμάχιον λιπαρού κρέατος. Πρό τών εικόνων
τούτων, έπί ώρας ολοκλήρους παραμένει ό όχλος άποθαυμάζων ΐά κέρατα
καί τάς ούράς τών διαβόλων, ένφ δύναται νά δΐέλθη χωρίς νά σταμα
τήσω καν.πρό είκόνος τίνος τοϋ Ρούμπενς ή τοϋ Βάν-Δίκ. "Ο;τι συμβαί
νει παρ’ ήμΐν έν τή γραφική, τδ αύτό δύναται τις νά είπη, ότι συμ
βαίνει κ·αί έν τή ποιήσει. Οί αύτοί λόγοι τής στοιχειώδους έλλείψεως
τού καλού κινούσιν είς θαυμασμόν τούς πολλούς πρός ποιήματα ούδέ—
μίαν σχέσιν ούτε πρός τούς κανόνας τής τέχνης, ούτε πρός τήν άλήθειάΨ,
άλλ’ ούτε πρός τήν λογικήν έ'χοντα, ένω άδιαφόρως δύνανται νά παρίδωσιν αρχαιοπρεπή τινα φδήν τού Κάλβου ή ^σμά τί τού Σολωμοϋ.
Τά καλλιτεχνικά έ'ργα κρίνονται άναλόγως τής άναπτύξεως τοϋ καλού
καί τής πνευματικής μορφώσεως έκάστου. "Οσον δέ άμοιρος τών άγάθών τούτων τυγχάνει έκαστος, τόσον δ θαυμασμός του αύξάνει πρός τά
χονδροειδή πνευματικά τεχνουργήματα. Διά τοϋτο δέν πρέπει νά άχθώμεθα ύπέρ τό μέτρον, δταν βλέπωμεν ώς ποιητάς κρινομένους στιχόυργούς, άφ’ ενός παραλογοϋντας καί άτεχνους καί άφ’ έτέρου έν παντελεϊ
σχεδόν άφανείιρ διατελοϋντας, τόν Κάλβον καί τόν Μαρκοράν. Είς ταϋτα
πάντα ένυπάρχουσι φυσικαί τινες αίτίαΐ, ας δέον νά άναζητήσγι τις έν
τή κοινωνική ύποστάσει καί τή πνευματική μορφώσει τοϋ ήμετέρου
έ'θνους. Έκ τοιαύτης τινός μελέτης δύναται τις μόνον νά έξήγήσή πλεϊστα παράδοξα φαινόμενα, άτινα παρουσιάζει ή νεωτέρα ήμών φιλολογία·
κυρίως δέ τόν θαυμασμόν πρός τάς μετριότητας καί ψήν άφθονίαν τών
έθνικών λεγομένων ποιητών, οϊτινες άνεφύησάν είς τόν φιλολογικόν τής
Ελλάδος άγρόν μετά τήν έθνικήν άποκατάστασιν, μεθ’δσης εύκολΐας οί
μύκητες μετά τήν πρώτην φθινοπωρινήν βροχήν.
Ε’ις τά λοιπά έ'θνη οί μεγάλοι ποιηταί ή οΐ εθνικοί ποιηταί, ώς λέγονται
tomos ιγ', Μάϊος
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ενταύθα, σπανιότατα παρουσιάζονται καΐ μετά μακραίωνα μάλιστα έν
τώ πολιτισμω καΐ τη παιδειι»: βίον. Παρ’ ήμΐν όμως, κοινωνία πρό τινων
έ'τι ενιαυτών έν παχυλωτάτη διατελοϋσα άπαιδευσίφ, ής τδ κράτιστον
μέρος έτρέφετο πνευματικώς μέ την άνάγνωσιν τοϋ οκτωήχου, τοϋ Μπερτοδούλου καΐ τών ερωτικών περιπετειών τοϋ Μπερτολδίνου, κατά 3ω-

συγκρίσει ταύτη δέν έξήρχετο ύπερέχων δ Αθηναίος τραγικός, οΰτω δεν
έςήλθεν ύπερέχων καΐ δ Ούγκώ τοϋ Παν. Σούτσου. Τδ δυστύχημα είναι
δτι, ένφ έξυψούντο οί άπειροκαλλέστεροι τών στιχουργών καί οί ήμιπαραφρονούντες σχεδόν στιχοπλόκοι, άπηξιοϋντο πάσης προσοχής οί εΰστομοι
καΐ αληθείς τού έ'θνους ποιηταί, διότι καΐ έν μέσφ τής μεγάλης έκείνης
ποιητικής άκολασίας, ύπήρξαν καΐ άληθεϊς ίεροφάνται καί μυσταγωγοΐ
τής θείας τέχνης.
★
¥ *
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δεκάδας παρήγαγε τούς εκλεκτούς υιούς τοϋ ’Απόλλωνος. 'Η στρατιά
δέ αΰτη τών αγέρωχων τμοδαδοιφωκ, οΰ μόνον κατέλαβε τάς κορυφάς καί
τάς κλιτύας τοϋ ΙΙαρνασσοϋ, άλλά καΐ τούς πρόποδας αύτοϋ έ'τι, τε
λευταίως δέ μόλις κατωρθώθη νά παραχωρηθή μικρά τις θέσις καί εις
τούς σεμνούς καΐ αληθείς μύστας τών Πιερίδων, τούς άναφανέντας κατά
τά έξήκοντα τελευταία έτη.
Ή άφθονία αΰτη τών ποιητών παρ’ ήμΐν, κα’ι ό θαυμασμός πρδς τάς
στιχουργικάς μετριότητας, εξηγείται κάλλεστα, άν λάβη τις ύπ’ δψει την
έ'λλειψιν της αίσθήσεως τοϋ καλού παρά τή τότε ελληνική κοινωνία καΐ
την έντύπωσιν, ην εμποιεί παν τερατώδες πρδς πάντα άμόρφωτον καΐ
άπαίδευτον ε’ισέτι λαόν. Ταϋτα πάντα άκολουθοϋσι φυσιολογικούς κανόνας
οΰς δέν δύναται η νά άκολουθήση πας λαός, κυρίως δέ ό ήμέτερος, δστις
εύρέθη ύπδ άλγεινάς περιστάσεις, προελθούσας, ούχί βεβαίως έξ ύπαιτιότητος τής κατά τάς άρχάς τής παρούσης έκαιονταετηρίδος γενεάς δτε
άνεφάνη ή σωρεία αΰτη τών ποιητών. Τούναντίον εις τάς άρχάς τής πα
ρούσης έκατονταετηρίδος παρετηρήθη έν τώ ήμετέρφ έ'θνει πνευματική
κίνησις, γενικώτερον έχουσα χαρακτήρα, καΐ φωτίζουσα βαθμηδόν τδ σκό
τος τής βαρβαρωτάτης άπαιδευσίας, είς δ έβύθισεν τδ έ'θνος ή έπικαθήσασα
τοϋ τραχήλου του τουρκική δεσποτεία. Ή έπανάστασις καΐ ή κατόπιν
έπελθοϋσα έθνική άποκατάστασις, έπηύξησε τήν πνευματικήν ταύτην κίνησιν, τδ Si έ'θνος έμπλεον πολεμικής δόξης, ήσθάνθη τήν άνάγκην τών
ειρηνικών απολαύσεων καΐ έζήλωσε τής πνευματικής δόξης τών εύρωπαϊκών εθνών μεθ’ ών ήρξατο νά έπικοινωνή. Άλλ’ ένφ έστερεϊτο έπαρκών
δυνάμεων ϊνα κρίνη έπί καλλιτεχνικών καθαρώς έργων, εύρεν άφ’ έτέρου
άσοφους καΐ άπειροκάλλους κριτικούς, οΐτινες έμφυσώντες τδ κριτικόν πνεύμά των είς τδν ποιητικόν τής έποχής έκείνης ασκόν, ε’παρουσίαζον εις τά
ομματα τοϋ έκπληκτου λαοϋ τά τερατώδη φιλολογικά μορμολύκεια, χωρίς
δ λαός ούτος νά εύρίσκηται είς θέσιν, ϊνα κρίνη δ ίδιος καί άπαντήσή πρδς
τδν έμφυσώντα τδν άσκδν τεχνοκρίτην τδ παροιμιώδες τού αγοραστού τών
πεφυσημένων εντέρων.Άλλά καΐ ή κριτική και οί πεπαιδευμένοι τού έ'θνους
έθεώρουν τότε ώς εθνικόν καθήκον νά έξυμνώσι παν φιλολογικόν έ'ργον
τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή πατριωτική παραφορά, ώστε εύρέθησαν κατά τήν
έποχήν έκείνην κριτικοί συγκρίνοντες τδν ’Οδοιπόρον τού Π. Σούτσου πρδς
τά δραματικά έ'ργα τοϋ Ούγκώ" δπως δέ έν τή βυζαντινή εποχή συνεκρίνετο δ Ευριπίδης πρδς τόν Πτωχοπρόδρομον καί εννοείται οτι ίν τή
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Τής έποχής έκείνης οί κράτιστοι βεβαίως ύπήρξαν οί Έπτανήσιοι ποιηταί. Τοϋτο άλλως τε ήτο φυσικόν επακολούθημα.Ή 'Επτάνησος εύρίσκετο
είς ύπερτέραν μοίραν τής λοιπής 'Ελλάδος. Δέν εΐχεν ύποστή τήν καταθλιπτικήν δουλείαν, ούδ’ εΐχεν έκβαρβαρισθή ώς ή λοιπή ’Ελλάς. Περιελθοϋσα είς τήν κυριαρχίαν πεπολιτισμένων έπικρατειών, άφωμοιώθη πρδς
τά ήθη καΐ τδν πολιτισμόν, έν μέρει δέ καΐ πρδς τήν γλώσσαν τών κυρι
άρχων της, άλλά διετήρησε πλήρη τήν άνεξαρτησίαν τού έθνικοϋ. της
φρονήματος καί ε’λευθερίαν τινά έκπαιδεύσεως. Πλεΐστοι δέ τότε έκ τών
Έπτανησίων καΐ κυρίως έκ τής ύφισταμένης άριστοκρατικής τάξεως, καθ’
ήν έποχήν ή βαρβαρότης έκυριάρχει έν τή Πελοποννήσφ καΐ τή Στερεή,
έξαπέστελλον έν τή Δύσει τά τέκνα των χάριν συστηματικής έκπαιδεύσεως, τά χρονικά δέ άναφέρουσιν δτι κατά τήν έποχήν έκείνην έν 'Επτάνήσφ πολλοί έθεράπευον τάς τέχνας καί τάς έπις-ήμας. Ώστε ή κοινωνική
ατμόσφαιρα ύπήρξε προσφόρως παρεσκευασμένη ΐνα παραγάγη άληθεϊς
ποιητάς, είς τάς άρχάς δέ τής παρούσης έκατονταετηρίδος έγραφεν δ
Σολωμος τον ΰμνον του πρός τήν ’Ελευθερίαν καί τδ τραγούδι τής φαρμακευμένης, τδ εύωδέστατον ίσως άνθύλλιον τοϋ ελληνικού Παρνασσού,
καί δ Κάλβος δι’ άρχαικής φόρμιγγος έ'ψαλλε τάς πατριωτικάς φδάς του,
ολίγα δέ έ'τη κατόπιν δ Τυπάλδος καΐ δ Βαλαωρίτης, δ Λάσκαράτος
καί δ Μαρκοράς, εύκέλαδοι ψάλται, έ'γραψαν έργα, άτινα θά μ.είνωσι με
ταξύ τών άρτιωτέρων τής συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως.. ■ Οί. ποιηταί
ούτοι, ένεκα τής γενικής τού έ'θνους πνευματικής ταπεινότητας, δέν κατενοήθησαν ε’ισέτι παρ’ αύτοϋ ώς έ'δει. Δύναται τις νά ε’ιπη, δτι ύπάρχει
εξαίρεσές τις διά τδν Σολωμδν και τδν Βαλαωρίτην, άλλά καί ούτοι
μέχρι τής σήμερον, δτε οί κοινωνικοί δροι ήλλαξαν, δέν κατενοήθησαν
είσέτι παρά τοΰ λαού έπαρκώς, ούδέ κατέλαβον τήν ε’μπρέπουσαν έν τή
συνειδήσει αύτοϋ θέσιν. ΙΙερΐ τών λοιπών έπτανησίων ποιητών, ών τά. ονό
ματα, άνέφερα άνωτέρω, δέν δύναται νά λεχθή ούτε τοϋτο. Περί τών
πλειόνων έκ τούτων, ού . μόνον δ λαός,.άλλά καί. οί σοβαρώτερον καταγινόμενοι είς τά γράμματα διατελοϋσι.ν έν πλήρει -άγνοίφ.Έπί τή περιστάσει
δέ ταύτη. ενθυμούμαι άκριβώς δτι, ήρώτων φίλον μού τινα, έκ τών άσχο-
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λουμένων πλειότερον είς την έλαφράν λεγομένην φιλολογίαν, αν άνέγνωσέ ποτέ τόν Κάλβον.
— Ούτε το όνομά του γνωρίζω, μοί άπεκρίθη.’Άν γνωρίζγ τόν Μαρκοραν ;
— Γνωρίζω τόν άλλοτε γραμματέα τής ελληνικής έν Πετρουπόλεε
Πρεσβείας, άν τούτος είναι δ ποιητής αγνοώ, έγώ Μαρκοράν γνωρίζω έ’να
μόνον, τόν διπλωμάτην. Τοΰτο δέν μοί έφάνη πολύ παράδοξον, άφοΰ
δ κ. Α. Ραγκαβής, έν μελέτη αύτοΰ περί συγχρόνου ελληνικής φιλολο
γίας, ροόλες Si’ ολίγων άφηρημένων λέξεων αναγράφει τόν ποιητήν τοΰ
"Ορκου, έπιδαψιλεύων έν τούτοις άφθονους τους έπαίνους καί τά εγκώ
μια πρός στιχοπλόκους τοΰ χειροτέρου είδους. "Ο τε Μαρκοράς καί δ Κάλβος διατελοΰσιν άγνωστοι, μόλις δέ πρδ έτους δ κ. Παλαμάς, μετ’ ένθουσιασμοΰ, άπορρέοντος έκ Καλλολογεκης πεποιθήσεως ύγιοΰς, προσεπαθησε
νά έξαγάγη της άφανείας τόν Άνδρέαν Κάλβον. Άλλ’ άφοΰ καί σήμερον
έτι, δτε καταρρέουσιν αί σαθραί περί ποιήσεως καί γλώσσης ίδέαι, δέν
κατανοεΐται δ αρχαιοπρεπής ψάλτης τών Ωδών, επόμενον ήτο νά μή
καθίστατο γνωστός είς ήν έποχήν έ'γραφεν δ ’Αλέξανδρος Σοΰτσος :
Ό Κάλβος καί ό Σολωμδς ώδοποιοί μεγάλοι
Κ’ οί δύο έλησμόνησαν τής γλώσσης μας τά κάλλη,
Ίδέαι δμως έξοχοι πτωχά ένδεδυμέναι
Δέν είναι δι’ αιώνιον ζωήν προωρισμέναι.

Μέ τούς τέσσαρας τούτους στίχους πρ.οεγράφετο άπανθρώπως τό μέλ
λον τών δύο μεγαλειτέρων λυρικών μας. Τά έτη δμως παρέρχονται, ή
άνάπτυξις προβαίνει έν 'ΐΕλλάδι, είσδύουσα καί είς τά κατώτερα στρώ
ματα, παρά τάς προφητείας δέ τοΰ ποιητοΰ, αί πτωχοενδεδυμέναι έκεϊναι ζοχοί ίύ'έαι·» καθίστανται δημοτικώταται, ένω αί άποθαυμαζόμεναι έν τφ ίδίφ έκείνφ ποιήματι μελοδραματικαί ρετσιτατίβαι τοΰ 'Οδοι
πόρου, μόλις δύνανται νά ίκανοποιήσωσι σήμερον τήν καλαισθησίαν έρώτολήπτου τίνος βρακοφόρου.
Άλλά καί σήμερον έτι, μεθ’ δλην τήν παρατηρουμένην κοινωνικήν και
πνευματικήν πρόοδον, δέν δύναται τις νά είπη δτι ή α’ίσθησις τοΰ καλοΰ
έγενικεύθη σπουδαίως έν Έλλάδι. Καί σήμερον ετι, τό τερατώδες καί τό
άτεχνον έξακολουθεϊ θαυμαζόμενον ύπό τών πολλών, άλλ’ ούχί πλέον ώς
είς προγενεστέραν έποχήν. Διότι είναι άληθές, δτι οΐ οπαδοί τοΰ Ίσπανοΰ
ποιητοΰ Γόγκορα ήραιώθησαν ούσιωδώς, οί δέ άκομψοι αντιγράφεις τοΰ
Παράσχου σχεδόν έκλείπουσιν, ούδέ έπιδρώσι πλέον έπί τοΰ πνεύματος
τοΰ λαοΰ τά μωρολόγα γαλλικά μυθιστορήματα, ώς προ είκοσιπενταετίας, δτε έστρεβλοΰντο οί χαρακτήρες τών νέων έκ τοιαύτης δηλητηριώ
δους άναγνώσεως, άλλ’ ύγιέστεραι περί τήν μάθησιν καί περί τήν έκλογήν τών διδόμενων πρός άνάγνωσιν βιβλίων έπικρατοΰσιν άρχαί, ούδέ
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κατέρχονται πλέον πάντες οί έφηβοι είς τό δημόσιον, έπιζητοΰντες τήν
δάφνην μέ συλλογάς άνοησιών διακρυσταλλουμένας είς στίχους. Τότε, προ
είκοσιπενταετίας, πας έφηβος έθεώρει ώς καθήκον άπαραίτητον νά προβάλη είς τό μέσον, φέρων μίαν συλλογήν ποιημάτων είς τάς χεΐρας καί
μίαν μακράν κόμην είς τήν κεφαλήν, δύο απαραίτητα εφόδια διά-τήν
δόξαν. Ευτυχώς προ πολλοΰ έξέλεπον οί ποιητικοί έκεϊνοι τύποι, καί αί
μέν ποιητικαί συλλογαί έξηφανίσθησαν, αί δέ μακραί κόμαι ύπεβλήθησαν είς τήν κυριαρχίαν τής ψαλλίδος τοΰ κουρέως. Έκτοτε, άφ’ ής έ' ■
λειψαν αί ποιητικαί συλλογαί καί αί μακραί κόμαι, ή τέχνη άνεπνευσε
καί έ'λαβεν ή ποίησις άξιοπρεπή τινα θέσιν. Είς τοΰτο ούχί μικρόν συνετέλεσαν αί κριτικαί διατριβαί περί συγχρόνου ποιήσεως τοΰ κ. Ροΐδου,
καί δ έξ αύτών προκύψας άγών, καθ’δν έτέθησαν άρχαί τινες, ούχί βεβαίως
κριτικής δεινότητος ύποδείγματα, άλλ’ δπως δήποτε, έγένοντο άφορμή
νά άποσπασθώσι τοΰ γογχοριστικον τενάγους, πλειστοι έκ τών τότε άναφαινομένων νέων ποιητών· τής διαπάλης δέ ταύτης τά αποτελέσματα
βλέπει τις έν τή τροπή ήν έ'λαβεν ή σύγχρονος ποίησις, ής προεξάρχουν
δ Σουρής, δ Παλαμάς, δ Δροσίνης καί δ Προβελέγγιος, Πάντες ούτοι οί
ποιηταί, άπηλλαγμένοι, ώς έπί τό πολύ, τών ελαττωμάτων, άτινα διεκρινον τούς πλείστους τών ποιητών τής παρελθούσης γενεάς, έταμον νέαν
δδόν, καί έπ’ αύτής βαίνοντες, ήδύνουν καί τέρπουν καί συγκινοΰν. ’Εκ
τούτου δύναται τις νά είκάση, δτε έπήλθε μεταβολή εν τή πνευματική
καταστήσει τής ήμετέρας κοινωνίας’ αλλα τοΰτο θεωροΰμεν ημείς
απλώς, ώς άρχήν μόνον μελλούσης πνευματικής χειραφετήσεως, διότι δέν
έ'παυσαν άκόμη νά παράγωσιν έντύπωσιν, παρά τή άνωτέρικ μάλιστα λεγομένη κοινωνίςι, ήτις ύποτίθεται ή μάλλον άνεπτυγμένη μερίς τής κοι
νωνίας, άλλ’ ής ή παίδευσες έπιπολαίως καί άνευ συστήματος γινόμενη,
δέν παρέχει τήν παραμικράν έγγύησιν, ούδέ κρίσεως, ούδέ λογικής, ποιή
ματα άνάξια λόγου, τό δέ χείρον είναι δτι δέν. επαυσεν έπιδεικνυομένη
παρά τής κοινωνικής ταύτης μερίδος περιφρόνησες ή καί άγνοια τής νεωτέρας ήμών φιλολογίας, προερχομένη έξ άμαθείας. Τό περιεργότερον
τούτων δλων είναι δ σχηματισμός Ιδιαιτέρων δλως ποιητών, ύπό νέαν
ιδιότητα έσχάτως παρουσιασθέντοιν, ποιητών τών αιθουσών. Τόν χα
ρακτηρισμόν τών νέων τούτων ποιητών, νομίζομεν δτι πρώτος έ'δωκεν
δ κ. Ροίδης έ'ν wt τελευταίως δημοσιευθείση έν τή «Άκροπόλει»
κριτική. "Ισως είναι άκατάλληλος ή περίστασις νά έξετασθή ή νέα αυτή
τής ποιήσεως διάκρισις, άλλά άφοΰ άπαξ έλέχθη σημειοΰμεν ένταΰθα
τήν γνώμην μας. ’Ακριβώς δέν γνωρίζομεν ποιαν σημασίαν δίδει δ κ.
Ροΐδης είς τάς άθηναϊκάς αίθούσας καί είς τό νέον τοΰτο είδος τής ποιή
σεως, νομίζομεν δμως δτι ποιήματα τών αιθουσών θα θεωρη τα στίχουργικά κομψοτεχνήματα, άτινα δύνανται νά θεραπευωσι τας καλαι
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σθητικάς απαιτήσεις λεπτεπίλεπτων δεσποινών κα'ι αβρών κορασίδων.
Έκ της κριτικής τοϋ εύφυεστάτου Έλληνος λόγιου κινούμενοι, διεξήλθομεν τά έν λόγφ ποιήματα, άλλ’ άτυχώς άντί νά ευρωμεν έν αύτοΐς
λεπτόν άρωμα καί άριστοκρατικήν κομψότητα, εΰρομεν ποιήματα, άτινα
ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι και ώς πατριωτικά άρθρα επαρχιακής τίνος
έφημερίδος καί ώς χυδαΐαι ύμνολογίαι Παπύρων ερώτων υπομονητικών
τετραπόδων, έν φράσει ύπενθυμιζούση τά αισχρότερα τών διηγηματίων
τοϋ παρισινού πορνογράφου Σιλβέστρ, άτινα όμως έν τή Γαλλική πρωτευούση δέν θεωρούνται ώς τών αιθουσών τά άναγνώσματα, "Αν έπετρέπετο
νά κρίνη τις έκ τών πιναρών τούτων στιχουργημάτων περί τών αθηναϊ
κών αιθουσών, ήθελεν σχηματίσει θλιβεράς σκέψεις μάλλον περί τής ηθι
κής ή περί τής μορφώσεως τών έν αύταϊς συχναζόντων. Ευτυχώς ή αλή
θεια είναι οτι ήθελε άδικήσει τις τήν κοινωνικήν ταύτην μερίδα, άν παρεδέχετο ώς αληθείς τάς περί αύτών κρίσεις τοϋ κ. Ροΐδου. Πλήν ούδείς
πιστεύει ταϋτα- ούτε αί Άθήναι απέκτησαν α’ιθούσας κατασταθείσάς
κέντρα πνευματικής αριστοκρατίας, ουδέ ποιητήν τινα αιθουσών δύναν
ται κατ’ ακολουθίαν νά έχωσιν, άν δέ τις έκ τών νεωτέρο>ν ποιητών μας
ήδύνατο νά θεωρηθή ώς επαρκών είς τήν καλαισθησίαν τών άτθίδω-’,
ήμεϊς λεππότερον καί κομψότερον δέν εύρίσκομεν τοϋ κ. Δροσίνη, ούτινος
τά ποιημάτια δύνανται αληθώς νά παραβληθώσι πρός τ$ μικροσκοπικά
έκ πορσελάνης κομψοτεχνήματα, τά κοσμοϋντα τάς α’ιθούσας φιλοκάλων
δεσποινών.
Τό περίεργον έν τή περιστάσει ταύτη είναι, πώς ο τόσον φειδωλός
είς επαίνους κ, Ροΐδης, δ μετ’ άστοργίας φαυλίσας ποιητάς καί ποιήματα
άτινα έ'θρεψαν φιλολογικώς ολόκληρον γενεάν, καί άνευρίσκων μεταξύ
τόμων ολοκλήρων ολίγα λυρικά ποιημάτια, καί μεταξύ μυριάδων στί
χων δύο ή τρία τετράστιχα, άξια νά σταματήσο'σι τήν προσοχήν αύτοϋ,
άποροϋμεν πώς άντιφάσκων πρός έξενεχθείσας παρ’ αύτοϋ άρχάς, τοσοϋτο
δαψιλώς έπέχυσε τούς έπαίνους έπί στίχων, οΐτινες μόλις κατά βαθμίδα
ύπερβαίνουσι τήν άπλουστέραν πεζολογίαν, ένφ ήδύνατο νά σταματήση
έπ'ι ετέρων έλαφρών ποιηματίων τοϋ ίδιου στιχουργοϋ, είς ά θά ήτο εύκτέον άν περιωρίζετο καί έκαλλιέργει. Ένφ τοιαϋται κρίσεις παράλογοι
δημοσιεύονται σήμερον, καί τοιοϋτος τεχνικός πάταγος έπιδιώκεται
δι’ άπλοϋς στιχοπλόκους, διατελεϊ άγνωστος σχεδόν καί παρά τφ πλήθει καί παρά τοΐς λογίοις, δ ψάλτης τοϋ Κρητικού άγώνος, Γεράσιμος
Μαρκοράς. Τόν ποιητήν τούτον, τόν σχεδόν άγνωστον, θεωροϋμεν πρόσφορον τήν περίστασιν, νά παρουσιάσωμεν ώς εύγευστον άντίδοτον τών
καθ’ έκάστην παραθετομένων σαπρών καρπών, καί διότι νομίζομεν ότι ή
πνευματική άνάπτυξις προέβη έ'κτοτε έπί τοσοϋτον, ε’ν τή ήμετέρα κοινωνίγ.,ήΐστς δύναται αυτή νά έννοήση σήμερον ποιητήν, δστις παρήλθε άπος-

ρατήρητος πρό εικοσαετίας, καί διότι ή ηρωική Κρήτη εύρίσκεται είς
τάς παραμονάς τών περιστάσεων, αϊτινες ένέπνευσαν τό αθάνατον έ'ργον
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Όλίγιστοι βεβαίως είσίν οί γνωρίζοντες, και έξ ονόματος άκόμη, τόν
Γεράσιμον Μαρκοράν. Ούτε τά ποιήματά του, ούτε ή φήμη αύτών έ'φθασε
μέχρι τών προπόδων τοϋ βράχου τής Άκροπόλεως.Έξετυπώθησαν έν Κερκύρφ, έκεΐ δέ έκυκλοφόρησαν έν στενοτάτφ κύκλφ φίλων τοΰ ποιητοϋ.
Μετριόφρων καί δειλός, δ ποιητής τοϋ "Ορκον, δέν έπεζήτησεν, ούδέ κατ’
έλάχιστον, νά καταστή γνωστός πέραν τοϋ κύκλου τής κοινωνίας τής νή
σου του. Τούτο προήρχετο έκ λόγων ιδιοσυγκρασίας, άποτρεπούσης αύτόν
τής φιλολογικής κινήσεως, ήτις ε’τελεΐτο κατά τήν έποχήν εκείνην, δτε
ήκμαζον ποιηταί παραθέτοντες άντί έννοιών καί εικόνων, αφθονίαν απο
σιωπητικών καί σωρείαν θαυμαστικών, στίχους δέ φορτικώς καί κακοζήλως απεικονίζοντας άνύπαρκτα αισθήματα καί γελοίους αυτόχρημα πό
θους. Έν τφ έκφαυλισμφ έκείνφ, δνπερ ύπέστη ή ποίησις, έδειλία δ άλη
θής ποιητής νά προβάλη, καίτοι δέν ύπολείπεται ποσώς τών τριών ή
τεσσάρων' ποιητών τών κλεϊζόντων τήν ήμετέραν φιλολογίαν. Ή φιλο
λογική αΰτη δειλία παρατηρεΐται καί έν τώ κοινωνικφ βίφ τοϋ Μαρκορά.
Εξηκοντούτης σήμερον, αποφεύγει τόν κόσμον- άλλά καί δτε ήτο νέος
δέν εύρίσκετο είς μεγάλην έπαφήν μετ’ αύτοϋ. Πάντοτε έπροτίμα τήν
άπομόνωσιν καί τοϋ σπουδαστηρίου του τήν ηρεμίαν,"Απαξ δέ μόνον έ'λαβεν ενεργόν μέρος πρός έπίτευξιν καλλιτεχνικού τίνος σκοπού, τήν ΐδρυσιν
φιλοδραματικής εταιρίας έν Κερκύρφ. Διά τής εταιρίας ταύτης, διδατκούσης άπό σκηνής έλληνικά δράματα ή είς έλληνικήν γλώσσαν τοιαϋτα, έπεδιώκετο ή γενίκευσις τής πατρίου γλώσσης, ήν είχεν έν τή πόλει
τής Κερκύρας διαδεχθή άπό εκατονταετίας καί πλέον ή ιταλική. Ό
Μαρκοράς άνήλθε μάλιστα τήν σκηνήν ώς έρασιτέχνης, δτε έπέδειξε δε
ξιότητα υποκριτικής, ήτις συστηματικώς καλλιεργούμενη ήδύνατο νά τόν
άναδείξη ύπέροχον τής σκηνής πρωτοτέχνην. Μετά τήν άποτυχίαν τού
έπιδιωκομένου σκοπού τούτου, άπεσύρθη τής κοινωνικής τύρβης, καί άπό
τοϋ θανάτου τής συζύγου του, θυγατρός τοϋ πολύ ίσχύοντος τότε γραμματέως τής επτανησιακής γερουσίας κόμητος’Αντωνίου Δούσμανη,· διέρ
χεται τό πλεΐςον μέρος τού χρόνου έν τή έξοχή, άφωσιωμένος έν τή φιλολογίφ μόνον.Ό τρόπος ούτος τοϋ βίου καί ή ύπερβολική και μεχρες έλαττώματος φθάνουσα μετριοφροσύνη του συνετέλεσεν είς τήν παντελή φιλο
λογικήν αύτοϋ άφάνειαν. Ή έκ τούτου προελθοϋσα άδικία δέν ήτο μόνον
διά τόν ποιητήν. Εξίσου έζημιώθη καί τό έθνος έκ τής άγνοιας ύπερόχου
έν τή φιλολογία μας άνδρός, κυρίως δμως .τό πταίσμα οφείλεται είς τόν
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ίδιον κ. Μοορκορόςν, δστις έπεδίωξε πάντοτε,.' νά διατηρηθή δσον τδ δυ
νατόν· άγνωστος -παρά τοΐς συγχρόνοις του. Τοϋτο δέν γνωρίζομεν έάν
ηναι απλώς σφάλμα τοϋ ποιητοΰ, άλλά δέν δύναται βεβαίως νά έπιδράση
έπ'ι της μελλούσης φιλολογικής τοϋ Μαρκορά δέσεως.
Πρό τινων έτών εις τών εύφυεστέρων παρ’ήμΐν λογιών έγραφεν, «δτι ή
κριγιζη προ πολλόϋ άπέδειξεν δτι δ πρώτος δρος της αθανασίας ποιητοΰ
τίνος είναι νά ζήση παρά τοΐς συγχρόνοις του>. Τοϋτο δέν δύναται νά ή
δρθδν και παρ’ άλλαις μέν κοινωνίαις, πολλφ δέ μάλλον δέν δύναται νά
θεωρηθή ώς μέτρον ασφαλούς κρίσεως παρ’ ήμΐν, ένθα ύπάρχει μεγίστη ή
πνευματική ανωμαλία, προελδοϋσα έκ της άπαιδευσίας είς ήν περιήλδε τδ
έθνος μετά τεσσάρων αιώνων δουλείαν. Ή βραχεία ιστορία τής νεωτέρας
ήμών φιλολογίας άποδεικνύετ παρακεκινδυνευμένον τδν ανωτέρω ισχυρι
σμόν, δν ούδεις τών κριτικών τής Εσπερίας ύπεστήριξεν. Έν Έλλάδι
μετά τήν εθνικήν ήποκατάστασιν, ποιηταί άκμάσαντες καί θαυμασθέντες παρά τοΐς συγχρόνοις των, έλησμονήδησαν έντελώς, ένφ έτεροι, ών
τά ποιήματα δέν έτυχον τών έπαίνων τών συγχρόνων των, ήρχισαν
σύν τή πνευματική τοϋ έδνους προόδφ, καταλαμβάνοντες ύπέροχον θέσιν,
τά δέ ποιήματά των καδιστάμενα κοινά άναγνώσματα.Άποκρούοντες τδν
ισχυρισμόν, τούτον, δέν έννοοϋμεν νά άπολογηθώμεν ύπέρ τοϋ Μαρκορά,
διότι τά ποιητικά έργα τοϋ εύστόμου Κερκυραίου ποιητοΰ δύνανται νά
θεωρηθώσι καί ώς χειρόγραφα ε’ισέτι, καθ' δσον, ώς’ έδημοσιεύθησαν, παν
άλλο ή δημοσίαν κυκλοφορίαν έ'λαβον. Ό Μαρκοράς έδημοσίευε τά ποιή
ματά του είς Κερκύραϊκάς έφημερίδας, ών ούδέν φύλλον, ούδέποτέ, έξήλθε
πέραν τής νήσου έκείνης, ή είς φυλλάδια, άτινα διακρίνει ή-τυπογραφική
άφιλοκαλία, κυκλοφορήσαντα έν ώρισμένφ άριθμφ φίλων τοϋ ποιητοΰ.
Ό Κερκυραϊος ποιητής ουδέποτε έζήτησε νά συναγωνισθή πρδς τδν μα
καρίτην Βασιλειάδην, ούδέ έφθόνησε τήν δάφνην τοϋ κ. Άμπελά.Ύπήρξε
πάντοτε ξένος πρδς ταϋτα, καί κατ’ακολουθίαν, ξένος άπέμεινεν αύτών.
Έγραφε ούχί φιλοδοξών νά άκούση αίσθητικάς θεωρίας παρά τών κρι
τικών τών ποιητικών διαγωνισμάτων, αΐτινες· γέμουσιν άκρισιών άπ’άρχής
μέχρι τέλους, αί πλεϊσται. Ή ποίησις διά τδν Μαρκοράνδέν ήτο νεα
νική. τις έ'ξαψις, άλλά δώρον θεόσδοτον, δπερ έπλήρου τήν ψυχήν του,
καί ήσθάνετο δλην τήν άγαλλίασιν ήν αισθάνεται πάς δστις
. . . Ώραϊδν νά δώση ευτύχησε στα ό'νειρά του σώμα,
Μέ. στίχον ή μέ μάρμαρο, μ’ ήχο αρμονίας ή χρώμα.

ΕΓσθάνετο δ ποιητής τήν άνάγκην νά έξωτερικεύση τά κατακλύζοντα
αύτδν αισθήματα, ούχί δμως καί δ άνθρωπος τήν άνάγκην νά τά δημο
σίευση. Ίσως είς τοϋτο συνετέλει δτι άί περί ποεήσεως άρχαί του δέν θά
ήννοοΰντο έπαρκώς ή θά παρηννοοϋντο. Ή καλαισθησία είχε διαφθαρή
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καί έκ τών άπειροκάλων μέν καί στομφολόγων ποιημάτων, άλλά καί έκ
τών κρίσεων τών έφημερίδων, είς τάς στήλας τών δποίών έπλαστουργήθησαν ώς ποιηταί χιλιάδες, ών ούτε τά έργα, ούτε τά ονόματα ενθυμεί
ται τις πλέον. Ποίησις, προσκρούουσα είς τά φιλολογικά καθεστώτα,
προτιμότερου ήτο νά μείνη αφανής καί δτε θά ήρχετο τδ πλήρωμα τοΰ
χρόνου, ήτοι ή πνευματική τοϋ έθνους άνάπτυξις, τότε μόνον νά άνεφαίνετο. Κατά τοϋτο έμιμήθη δ Μαρκοράς τδν ρώσσον ποιητήν Λέρμαντωφ,
πρδς δν καί έ τέρας δμοιότητας εύρίσκει τις. Ό κράτιστος τών ρώσσων
λυρικών, άνεγίνωσκεν έπίσης πρδς τούς στενοτέρους τών φίλων του τά
ποιήματά του καί έκρυπτεν είτα ασφαλώς αύτά έντδς ερμαρίου, έδέησε
δέ οί φίλοι του νά διαπράξωσι κλοπήν διά ρήξεως, καί κρύφα νά δημΟσιεύσωσι συλλογήν τού τινα ΐνα άκουσθή άπδ άκρου είς άκρον τής Ρωσ-τ
σίας μία μεγάλη καί παρατεταμένη έκφρασις θαυμασμού.
Ευτυχώς έγώ δέν εΰρίσκομαι είς τήν αύτήν δυσχερή θέσιν, νά διατ
πράξω κλοπήν διά ρήξεως,ΐνα άνεύρω ποιήματα τοϋ Μαρκορά· είναι δμως
αληθές δτι μετά πολλής δυσχερείας ήδυνήθην νά προμηθευθώ τδν "Opxor
του, καί άνασκαλεύων παλαιάς κερκύραϊκάς έφημερίδας και έγγραφα,
πρδς συλλογήν ύλης δι’έτέραν μελέτην, νά άνεύρω έκεϊ δημοσιευμένα
έ'τερα ποιήματά του.Τά ποιήματα άτινα γνωρίζω ώς δημοσιευθέντα εισί:
«Τά κάστρα μας», γραφέν κατά τήν ήμέρανί,τής κατεδαφίσεως τών φρου
ρίων τής Κερκύρας καί δημοσιευθέν έν τή έφημερίδι τής πόλεως ταύτης
«Ή άναγέννησις», «Πρδς τδν Βασιλέα Γεώργιον ύμνος», «Ή άνοιξις καί
τδ παληκάρι», «’Ωδή είς τήν ΚΕ' Μαρτίου», «Ή δημώδης καί ή καθα
ρεύουσα», ποίημα δι’ ού πραγματεύεται τδ αιώνιον ζήτημά τής γλώσ
σης, δπερ απασχολεί καί σήμερον πάντα φιλολογοϋντα Έλληνα. Επί
σης έδημοσίευσε καί σατύρας τινάς, έξ ών ή μία δ «Σπαρτσίνης καί δ
Πέλεκας», σατυρίζουσα τδν τότε πρόεδρον τής επτανησιακής Γερουσίας
Καροϋσον, μεγίστην ένεποίησεν έντύπωσιν, καθ’ ήν έποχήν έγράφη. Σή
μερον τά πράγματα άπέδειξαν δτι τά σατυριζόμενα πρόσωπα παν άλλο
ήσαν ή άξια σάτυρισμοϋ, άλλως τε αί σάτυραι έκεϊναι, ώ,ς καθαρώς προσωπικάί καί έπίκαιροι άποβαίνουσιν έντελώς ακατάληπτοι σήμερον.
Έπί τών ανωτέρω ποιημάτων, καίτοι μεστών ιδεών καί έκπώγλων
εικόνων, θά άποφύγω νά φέρω τδν λόγον καί θέλω περιορισθή εις μόνον
τδν «Όρκον», δημοσιευθέντα έν Κερκύρα κατά τδ 1875, καί ύπερέχοντα
πολύ τών άλλων Τοϋ αύτοϋ ποιητοΰ έργων. Ό "Όρχος είναι έκ τών λε
γομένων έπικολυρικών ποιημάτων, γεγραμμένον εις γλώσσαν δημώδη.
Τήν γλώσσαν ταύτην μετεχειρίσθησαν πάντες οΐ ποιηταί τής Έπτανήσου καί τά ανθηρότερα δέ τών έλληνικών ποιημάτων έν τή γλώσση ταύτη
έγράφησαν, άλλ’ δ Μαρκοράς είς τήν γλώσσαν ταύτην έ’δωκε δύνάμιν
καί' πλαστικότητα ίσαξίαν τών δημοτικών ήσμάτων, άναπτύξας δλα τά
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θέλγητρα και τά μυστήρια αύτής. Συνήθως άναγινωσκομεν η ακουο[/.εν νά έκφράζηταε γνώμη αυθαίρετος περί ποιητοΰ μ.ονον εκ λεξεων τινων,
άς μεταχειρίζεται ούτος καί άς άγνοοϋσιν οί κρίνοντες και μη ασχοληθέντες ουδέποτε είς τά μυστήρια της γλώσσης τοϋ κρινομενου. "Ενε
κα δέ τών λόγων τούτων, ούχί σπανίως, προγράφονται ποιήματα εκ
τών ωραιότερων. Κρίσεις τοιαϋται βεβαίους μονον την μωρίαν τών κρι—
νόντων άποδεικνύουσιν. Καθ’ ημάς, ή γλώσσα δέν είναι εκείνη ητις κα
θιστεί καλόν η κακόν εν ποίημα. Ή γλώσσα, είναι το άμφίεσμα [/.ονον,
ή δύναμις δμως παντός ποιήματος εύρίσκεται έν τή εσωτερική αυτοϋ
άξιφ, τουτέστιν έν τη έμπνεύσει, τη αληθείς καί τη τέχνη. Η δε εμ—
πνευσις, ή αλήθεια καί ή τέχνη, είτε φέρουσι χρυσοΰφαντον μανδαρίνου
μ,ανδύαν, είτε περιβάλλονται ευπρεπή λαϊκήν έσθήτα,μένουσι πάντοτε ακέραιαι. Πάντες σήμερον οί περί τήν κάθαρσιν τής γλώσσης ασχολούμενοι
συμφωνοϋσιν είς έν, δτι αί ίδέαι δέον νά περιβάλλωνται διά φράσεως οσον
το δυνατόν κομψοτέρας, άλλά κυρίως δέν συμφωνοϋσιν ώς πρός τήν χρήσιν της γλώσσης, διότι οί πλείονες τών έν Άθήναις φιλόλογούντων καί
κυρίως τών δημόσιογραφούντων, θεωροϋσιν ου μόνον ώς κομψοτεραν, αλλα
καί έπωφελεστέραν την χρησιν της καθωμιλημένης. Ό λόγος δε είναι
άπλούστατος· ό δημοσιογράφος προ παντός έπιδιώκει νά άναγινώσκηται
δσον τό δυνατόν εις εύρύτερον κύκλον άναγνωστών, κατ’«ακολουθίαν εζαναγκάζεται νά γράφη τήν γλώσσαν ήν δύναται να έννοηση ο λαός' η
εύρεϊα δέ έξάπλωσις ην έ'λαβε, σχετικώς προς το παρελθόν, ο τύπος κατα
την τελευταίαν ταύτην δεκαετίαν, οφείλεται κυρίως εις την γλώσσαν,
ήν μεταχειρίζεται. "Αδικος οθεν και ματαια αποβαίνει η κατακρισις,
διότι ταΰτα πάντα δέν γίνονται άνευ λόγου ώς φρονεί ο εν Τεργέστη
τάς διατριβάς του ποιών εύρϋμαθέστερος δέ τών Ελλήνων λογιών κ.
Θέριανός, έν τη τελευταίως έκδοθείση τριτόμ,φ μελετη του περί Κοραή,
ητις θά άπομέίνη πάντοτε μνημεϊον περιφανές ματαίας ίσως επιδειξεως
πολυμαθείας, άλλά καί λεκτικής άκριβορρημοσύνης, ένθα κακίζει πάντας
τούς δημοσιογράφους τών ’Αθηνών ώς στρεβλωτας τοϋ γραφικοϋ της
γλώσσης χαρακτήρός καί παραθέτει τοιαυτας στρεβλώσεις, λάμβανων
αύτάς έξ άρθρων η καί ειδήσεων δημοσιευθεισών εις διάφορα της πρω-

της αύτοκρατείρας έμπνέει ήδύν σεβασμόν ... διά την καλαισθητικήν
κομψότητά της δέν έχει η νά ρίψη τις έν βλέμμα έπί της ίοχρόουέσ®ητός της διά νά έννοήση κτλ».Άλλά πάντες γνωρίζουσιν δτι ύπάρχει άργυρόηλος θρόνος, άλλά δέν είναι δυνατόν νά ύπάρζη άργυρόηχος γέλως,
οτι δ σεβασμός, ούτε ήδύς λέγεται, ούτε αλγεινός, καί δτι ή δίς κατ’έπανάληψίν παράλογος της προθέσεως διά χρήσις ούδεμίαν περιποιεϊ κομ
ψότητα ούτε είς τάς φράσεις κτλ.». Ημείς γράφοντες τάς έπιστολάς
έκείνας έν ταχύτητι, ητις δέν έ'διδεν ήμ,ϊν καιρόν νά ρίψωμεν δεύτερον
βλέμμα έπ’ αύτών, δέν ήξιούμεν δτι έλαξεύομεν φράσεις, ούδέ δτι παρείχομεν ύπόδειγμα γλωσσικής καθαριότητος, άλλά νομίζομεν δτι ώς κοσ
κινίζονται αί άνωτέρω φράσεις, καί αί φράσεις τών πλείστων κατάκρινομενων δημοσιογράφων έντός πολύ σχολαστικού κόσκινου κοσκινίζονται,
διότι ώς υπάρχει «άργυρόηλος θρόνος» καί μεταλλική φωνή καί Χρυσό
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τευούσης φύλλα.
Μεταξύ τών κακιζομένων έσμέν καί ημείς, όφείλομεν δέ άπάντησίν
τινα προς τόν σοφόν συγγραφέα τοϋ Κοραη, διο ανοιγομ.εν μιαν παρεν—
θέσιν ένταύθα : «Κατά τόν γάμον της βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας έν
ΙΙετρουπόλει, γράφει ό κ. Θερειανός, έγραφέ τις έκ τών λογίων συνεργατών
έφημερίδος, έν Άθήναις έκδιδομένης. «Το μειδίαμα της (ρωσσίδος με
γάλης δουκίσσης ’Ελισάβετ) πληροί την άτμόσφαιραν καί δ άργυρόηχος
γέλως της ηχεί ώς μυστηριώδης τόνος μουσικής. . . Η συμπαθή? μορφή
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στομος ’Ιωάννης καί χρυσορήμων» δύναται άξιόλογα νά ύπάρξη καί άρ
γυρόηχος γέλως, άφοϋ δέ παρ’ άρχαίοις άπαντώνται μεταλλικοί γέλω
τες, το δικαίωμα νομίζομεν είναι πλήρες έπί της έκλογης τοϋ μετάλ
λου παρά τοϊς νεωτέροις. Άλλως τε, δλα ταΰτα λαμβάνονται κατά
μεταφοράν· καί άν ήθελε τις σχολαστικώς νά κρίνη τάς φράσεις έκά
στου συγγραφέως, δέν γνωρίζομεν τί ήθελον άπομείνει τότε άπό τάς
«μελιγδούπους άοιδάς» τοϋ Πινδάρου, «τά ροδινά μειδιάματα» τοϋ
Σουλύ Προυδώμ καί τοϋ Paul Bourget τάς «πιπτούσας καί ήχούσας ώς κέρματα χρυσού λέξεις» καί τόσων άλλων συγγραφέων καί
ποιητών, οΰς ούδέποτε έσκέφθη τις νά κακίση διά την χρησιν τοιόύτων μεταφορών. Περί τών άλλων φράσεων της έπιστολής μου, άς πα
ραθέτει δ κ. Θερειανός, θά είχε βεβαίως δίκαιον, έάν είχον αύται ώς τάς
άναφέρει, άλλ’έν τφ κειμένφ, έκ τυπογραφικής αβλεψίας, ής δέν είμαι έγώ
δ ύπεύθυνος, έτέθη άντί «Ή συμπαθής μορφή της αύτοκρατείρας έμπνέει
βα,θύν σεβασμόν», «ήδόκ σεβασμόν» τούτο δέ γίνεται κατάδηλον έκ της
άμέσως έπομένης φράσεως «δ δέ σεβασμός ούτος γίνεται βαθύτερος, άμα
άναλογισθή τις τόν οικογενειακόν βίον κτλ.» ’Επίσης ή άναφερομένη
φράσις «διά την καλαισθητικήν κομψότητά της δέν έχει η νά ρίψη τις έν
βλέμμα έπί της ίοχρόου έσθητος διά νά έννοηση κτλ.» ’Ενταύθα δ κ.
Θερειανός έπιθυμών νά άποδείξη δτι ή δίς κατ’ έπανάληψιν παράλογος
της προθέσεως διά χρησις, ούδεμίαν περιποιεϊ κομψότητα, ούτε είς iτάς
φράσεις, ούτε είς τάς έννοιας, άντικατέστησεν αύθαιρέτως τό ϊνα, διά τού
διά καί έσημείωσε διά να, έννοήση άντί ϊνα, έννοήση ώς έχει το κείμενον.
’Εν πάση δμως περιπτώσει, καί αΐ έναντίον άλλων συναδέλφων καί αί
έναντίον ήμών κακώσεις τού περιφανούς γλωσσολόγου, είναι τόσον μάλ
λον αύστηραί καί άδικαιολόγητοι, καθ’δσον καί αύτός δ ίδιος άναγνωρίζει δτι οί δημοσιογράφοι «ήναγκασμένοε νά συντάσσωσιν ή νά μέτα-
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φράζωσιν έκ τής γαλλικής και γερμανικής παντοια άρθρα,.μετά πολλής
εργαζόμενοι σπουδής και τάχους, νύκτωρ δέ και μεθ’ ημέραν ύπό τών
τυποθετών διωκόμενοι άποροϋσι και τόϋ-άναγκαίου χρόνου πρός άναθεώρησιν των γέγραμμένων» .Άλλά κα'ι δ κ. Θερειανός καί πας άλλος οφείλει
νά άνομολογήση χάριτας είς την ελληνικήν δημοσιογραφίαν, διότι τραπεΐσα αύτη άπό δεκαετίας άλλην δδόν, άπέφυγε τάς κενολογίας κα'ι
πρακτικώς εργαζόμενη μετήγγισε πρακτικάς ιδέας είς τόν λαόν. Ή πα
ρατηρούμενη δέ αύτη τροπή τοϋ ήμετέρου λαοϋ επί τό όρθοφρονέστερον
κατά μέγα μέρος οφείλεται ε’ις την αθηναϊκήν δημοσιογραφίαν. Κλείοντες την παρένθεσιν ταύτην έπανερχόμεθα είς την γλώσσαν, ήν μεταχει
ρίζεται δ Μαρκοράς.
*
♦ *
Έν. τή γλωσσική άκαταστασίφ, έν ή εύρισκόμεθα, έξ ανάγκης οφείλει δ
γράφων περί ποιητοϋ τίνος νά ένδιατρίψη είς τήν γλώσσαν είς ήν έγραψε.
Καθ’ήμ.άς, εκείνο δπερ δύναται τις νά άπαιτήση άπό τούς λογογραφοϋντας εινε νά ή ή γλώσσά των έντελής καί άμεμπτος έν τή καλλιεπείς, ή
λέξις ακριβής καί κυρία, έ'ντονος καί αρμονική, ή δέ φράσις κομψή καί έντέχνως συνηρμοσμένη, αί άρεταί δέ αυται δύνανται νά ύπάρχωσι έν τή
καθωμιλημένη. Καί δταν δύνανται νά ύπάρχωσιν έν αύτή, δέν γνωρίζομεν διατί ή προτίμησις τής άρχαϊζούσης, ήν έκτος ολίγων μανδαρίνων
τών γραμμάτων ούδείς άλλος ούτε τήν δμιλεϊ ούτε τήν εννοεί. Έν τή
δημοτική μάλιστα γλώσση ύπάρχουσι πάσαι έκεϊναι αί άρεταί, ας απαι
τεί ή ποίησις· άπόδειξις δέ τούτου πρόκειται δ "Ορκος τοϋ Μαρκορά. Το
ποίημα τοϋτο γραφόμενου είς τήν καθαρεύουσαν ήθελε βεβαίως διατη
ρήσει τάς Ιδέας καί τάς εικόνας έξ ών άφθονεϊ, άλλά ήθελεν άπολέσει
δλην τήν διακρίνουσαν αύτό ρώμην.Άμφιβάλλομεν άν και δ γλαφυρώτετερος τών εις καθαρεύουσαν γραψάντων ποιητών ήδύνατο νά άποδώση
τήν στιλβηδόνα, ήν διατηρεί τό κατωτέρω τυχαίως άποσπώμενον τεμάχιον έν έτέρς γλώσση ή έν τή δημοτική :

Τ’ αρνί στήν μάντρα έπλάγιαζε, τ’ αγρίμι στή μονιά του,
'Όλα τά πλάσματα, Θεέ, στον ισκιό σου άπό κάτου. ,
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Είχε νυχτώσει.—Τ’ οΰρανοΰ βαθύτατη μαυρίλα
Τή χλόη τοΰ κάμπου έσκέπαζε καί τοΰ βουνοΰ τα φύλλα·
Μαυρολογοΰσαν τά νερά κ’ οΐ βράχοι τής θαλασσής·
’Άστρο χλωμό δέν έφεγγε στήν ερημιά τής πλάσης,
Kat μόνον έκανε, κρυφά περνώντας τό φεγγάρι,
Μιαν άκρη άπό τά σύγνεφα λάμψι αργυρή νά πάρη.
φωνή δέν ακόυες· πούπετα δέν έβλεπες διαβάτη·
Είχε τόν ΰπνο άπ.οδ.εχτή καλύβι καί παλατι.
Δέν έσπαρνοΰσαν τά πουλιά, ποΰ σύσκοτα είχαν βάλει,
Σκέπη θερμή., τήν ίδια τους φτεροΰγα στό κεφάλι.
Τίταν τό χόρτο, τό κλαρί κι’ δ άνθος τήν ώρα εκείνη
Τοΰ μαμουδιού προσκέφαλο,; τής πεταλούδας κλίνη.

Τό τεμάχιον τοϋτο μεταφράσατέ το είς ήν γλώσσαν δ κ. Λελέκος
μεταφράζει τά’δημοτικά ήσμά'τα, είς τήν γλώσσαν τής πέριλαλήτου ·κα*
ταστάσης πλέον’ Άργύρως, ένθα :
Φαρμακίλας ύπερεκχειλίδος
"Αχός εν φλογερόν καί βαρύ,
Έξ άπέλπίδος άκανθυλλίδος
Έξερχόμενον περιβομβεΐ".
"Οταν δμως δ ψεύστης δ έρως
Ώνειρεύετο ρόδινον θέρος
Καϊ ύπέρ δλολεύκους έλπίδας
Έπωχεϊτο βροντών τάς ακίδας,
Αυτή ήρχετο γύρω τριγύρω
Ή βαθύφρων καί σύννους Άργύρω.

Είς τήν γλώσσαν ταύτην τής ύπερεκχειλίδος μεταφράσατε τούς άνώύ.
τέρω στίχους τοϋ "<9μάόι>, καί θέλετε ύποστή τήν έντύπωσιν, ήν θά σάς
έπροξένει νεάνις, ήν ε’ίδετε ε’ις τά βουνά, πλήρη σφρίγους κάϊ ζώή’ς καί
δράσεως καί ήν έπαναβλέπετε έν αιθούση νοσοκομείου, άίίούκελεΫωμέ'ν'ήν
καί άσθμαίνουσάν. Τά κάλλη τής δημοτικής γλώσσής κάτένοήθήσάν ‘ευ
τυχώς παρ’ δλων τών σήμερον γραφόντων στίχους, καί ούδείς πλέον ένδύει τάς έμ.πνεύσεις του έν τή ψυχρή καθαρευούση. Αύτοί δέ οί άλλοτε
ύπέρμαχοι αύτής, σήμερον άλλάξαντες γνώμην, άπαρνοϋνται. . τήν' χθες
θεάν των κάί ένεκολπώθησαν τήν άληθής τήν ζωντανήν τοϋ έ'θνους γλώσ
σαν. Σήμερον δύναται τις νά εέπη δτι έν τή ΐϊόιήσει καθιερώθή πλέον
ώς γλώσσα ή δημώδης- καί έν τή πεζογράφίή δέ ήρξατο κατακτώσα έδα
φος. Άν δέ ύφίσταται μέχρι σήμερον έν τώ πεζφ λόγφ, τοϋτο όφείλεπάι
είς παλαιάς προλήψεις κληροδοτηθείσάς ύθϊδ τής σεβαστής τών μανδαρί
νων χορείας."Αξιόν άληθώς πάρατήρήσεως είναι δτι τά έπιπλεύσαντά τών
έτών ποιήματα είσί τά έν τή δήμώδει γραφέντα. Έξ δλων δέ τών ποιη
τών τής Ελλάδος οί έπτανήσιοι μόν.ον κάτενόησαν τήν γλωσσικήν αλή
θειαν καί μετεχειρίσθησαν τήν άληθή τοϋ έθνους γλώσσαν. Πλέίστάάις
τήν γλώσσαν ταύτην τών έπτανησίων ποιητών κάτέκριναν ώς περιέχούσαν ιδιωτισμούς καθαρώς τοπικούς. Ό ισχυρισμός ούτος δέν δύναται, νο
μίζομεν καί νά συζητηθή σπουδαίως, διότι ή γλώσσα δέν είναι προνο
μίου ταύτης ή έκείνης τής έπαρχίας, ταύτης ή εκείνης τής πόλεως. Ή
γλώσσα είναι έθνική, δ δέ ποιητής έχει πλήρη τήν έλεύθε’ρίαν νά λάμβάνη αύτήν ή έκείνην τήν λέξιν, αύτήν ή εκείνην τήν φράσίν, ήτις ήθε
λεν άναπαραστήσει τελειότερον τό δικνόημά· του. Τΰϋτό δέ ακριβώς
συνεβούλευεν δ πλεεότερον πάντων καταγείνας είς τήν γλώσσαν σοφός
Κοραής, γράφων «δτι τότε μόνον θά προβιβάσωμίεν τήν παιδείαν τοϋ
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έθνους πολλαχώς, έάν έκ πάσης πόλεως και χώρας ελληνικής συλλέξωμεν την ύλην,, ήτοι τάς λέξεις καί τάς φράσεις της γλώσσης». Αύτάς
δέ, άκριβώς τάς κατά πόλεις σωζομένας λέξεις καί φράσεις λαμβάνων ό
ποιητής, θά. καταστήση διά της γενικεύσεως κτήμα ολοκλήρου τοϋ
πανελληνίου, «πλουτίζων την γλώσσαν καί παρέχων τώ κοινφ λαφ
μερίδα τινά της δλης έπιστήμης τοϋ Έθνους». Τοΰτο έγένετο είς άπάσας τάς γλώσσας τοϋ κόσμου καί ιδίως τών έκ βαρβαρότητος άνακυψάντων λαών. Έν 'Ρωσσίφ, ό γλωσσοπλάστης Ποϋσκιν, έν τοϊς ποιήμασιν αύτοΰ, ενεκεν της πενιχρότητος της ιδίας γλώσσης, έπλούτισε
την Ρωσσικην εισαγαγών ξενας λέξεις καί ένδύσας μέ ρωσσικόν σαραγχτι
ξενας φράσεις, με ξένας δέ λέξεις καί μέ ξένας φράσεις έδημιούργησε την
σήμερον πλουσιαν και φιλολογικωτάτην γλώσσαν τών Ρώσσων. ’Άν επι
τρέπεται ή ξένη λεξιθηρία είς άλλους ποιητάς καί συγγραφείς,πολύ πλειότερον,νομίζομεν, οτι επιτρέπεται είς τούς έπτανησίους ποιητάς, τούς λαμβάνοντας λεξεις και φράσεις, ών δ ελληνικός λαός ποιείται χρησιν. Την
άρχήν ταύτην ήκολούθησεν έν τώ ποιήματι του δ Μαρκοράς· έκ τού
του δε,ου μονον δεν επήλθε ζημία τις έν τώ ποιηματί, άλλά τουναντίον
επεδειξε . σθεναρωτάτην την δημώδη γλώσσαν, ήτις λαμπρύνει τήν αληθή
τοϋ ποιήματος εμπνευσιν καί τήν ρώμην τών ιδεών, καί τήν ένάργειαν
τοϋ στίχου καί τούς φυσικούς χρωματισμούς τών εικόνων, άς έν έγκρατείςο καί τέχνη συνήρμοσεν έν τώ Όρκω του δ ποιητής.
Ό "Ορκος είναι ποίημα έπικολυρικόν, ή διηγημ,ατικόν, ώς άποκαλούνται ταύτα άλλαχού- το ποίημα τούτο, διαιρούμενον είς δύο μέρη περι
λαμβάνει δισχιλίους περίπου δεκαπεντασυλλάβους. Έν δλόκλήρφ δέ τφ
ποιηματί θρηνολογούνται αί συμφοραί τής Κρήτης κατά τήν τριετή έπανάστασιν τού 1866. Ή έπανάστασις αύτη ένέπνευσε τόν Μαρκοράν, δπως
τόν 3ολωμον ένέπνευσεν ή έθνική τοϋ 1821. Διό, ϊνα κατανοηθή τό
ποίημα τούτο, δπως παν έ’ξοχον ποιητικόν προϊόν, δέον νά συνεξετασθή
μετά τών συμβεβηκότων, άτινα το ένέπνευσαν. Ή ιστορία τού Κρητικού
άγώνος διαρρέει έν τοϊς γλαφυροϊς στίχοις τού «Όρκου»1 επομένως ή ιστο
ρία τού Κρητικού άγώνος είναι άπαραίτητος πρδς πλήρη κατανόησιν τού
ποιήματος, τοσούτω μάλλον, καθ’ δσον δ άγων έκεϊνος δέν άποτελεϊται
έκ σειράς μαχών μόνον, δπως δλοι οί αγώνες τού παρόντος αίώνος. Ή
βαρβαρότης τού κατακτητού έκτραχύνει τούς άγώνας τών μαχομένων
χριστιανών καί έπαναφέρει τήν σκληρότητα πολέμων παρελθόντων αιώ
νων. Διά τοΰτο αί νίκαι καί αί ένδοξοι· μάχαι τής Κρητικής έπαναστάσεως, συνδέονται άναποσπάστως, μέ τάς θυσίας, τάς άτιμώσεις, τάς σφαγάς τών γυναικοπαιδών καί τδν έξανδραποδισμδν αύτών. Τά δύο ταύτα
διακεκριμένα μέρη τής Κρητικής έπαναστάσεως συνεκέντρωσεν δ ποιη
τής έν τή άνελισσομένη ίστορίφ τών δύο προσώπων τού. ποιήματος του,

τής Εύδοκίας καί τού Μάνθου, συγχωνεύσας έν μέν τοϊς αίσθήμασι τού
ήρωός του, τά αισθήματα δλων τών μαχομένων νησιωτών, καί έν τοϊς
παθήμασι τής ήρωίδος του τά παθήματα δλων τών γυναικοπαιδών, τών
παθόντων κατά τήν τριετή έκείνην έπανάστασιν. Τά αισθήματα καί τά
παθήματα ταύτα, συνδέει καί έξιδανικεύει δ αγνός,δ ρομαντικός έ'ρως τού
Μάνθου καί τής Εύδοκίας. Ούτω τδ αίσθημα τής θρησκείας, τής πατρίδος
καί τού ίρωτος άποτελούσιν έν τώ ποιήματι τούτφ έν άδιάσπαστον δλον.
Όπως δέ όλέθριον ύπήρξε τδ τέλος τού άγώνος εκείνου,· όλέθριον ύπήρξεν
έπίσης καί τό τέλος τών δύο . ηρώων του. Άλλα εν τή επελθουση κα
ταστροφή δ Μαρκοράς δέν άφίνει τούς ήρωάς του κατακειμένους άμορφα
πτώματα άπολέσαντα μετά τής ζωής πάσαν έλπίδα. Ό κερκυραϊος ποι
ητής δέν κατέχεται άπό τάς φιλοσοφικάς θεωρίας τού Βούδδα. Είναι
χριστιανός πρωτίστως καί τάς φιλοσοφικάς σκέψεις του άντλεϊ. έκ. μό
νου τού Εύαγγελίου. Μέ τήν δύναμιν δέ τής χριστιανικής θρησκείας,
τής έπιπνεούσης έφ’ δλου τού ποιήματος του, παρουσιάζει, τάς ψυχ.άς
αύτών καί ύποδεικνύει τής έτέρας ζωής τά θέλγητρα, άτινα άναμένούσι
πάντας τούς έν τή γή έπ.ιτελέσαντας τδ καθήκον των. Δέν άφίνει έπίσης
έν τή πτώσει της τήν Κρήτην, άλλα δεικνύει εν μεσφ τού ζοφους τών
χρόνων τήν ύποφώσκουσαν έλευθερίαν τής πάντοτε ηρωικής άλλά. πάν
τοτε δυστυχούς Μεγαλονήσου.Έν τφ ποιήματι τούτφ εϊπομεν, δτι ύπάρχουσι στενώς συνεσφιγμένα τά αισθήματα τής πατρίδος, τής θρησκείας
καί τού έρωτος. Πράγματι δέ ούδέν δύναται τις νά θίξη μονομερώς χω
ρίς νά πάθη ή δλη οικονομία τού ποιήματος, αύτδς δέ δ τριπλούς σύν
δεσμος δμοειδών αισθημάτων άποτελεϊ τό κύρεον χαρακτηριστικόν τού
ποιήματος, τού λαμβάνοντος έν γένει θρησκευτικήν χροιάν( δεικνύουσαν
τήν έπικράτησιν τών θρησκευτικών πεποιθήσεων τοϋ ποιητοΰ.
Ό έν τφ Πανεπιστημίφ τής Γενεύης διδάσκων πρδ έτών τήν αισθη
τικήν διαπρεπής καθηγητής Φύσσερ ε"λεγεν, δτι άληθής καλλιτέχνης μη
έχων βαθύ τό θρησκευτικόν αίσθημα, δέν δύναται νά χρωματίση τήν
ποίησίν του διά θρησκευτικής φιλοσοφίας. Τήν αλήθειαν ταύτην εύρίσκομεν πλειότερον ίσχυράν έπισκοπούντες τήν ήμετέραν ποίησιν, έξ ής λείπει
παντελώς σχεδόν τό θρησκευτικόν αίσθημα, Ή έ'λλειψις, αύτη έχει γενικώτερον χαρακτήρα1 προέρχεται έκ τής έλλείψεως θρησκευτικής ανατροφής
καί κατ’ ακολουθίαν θρησκευτικών πεποιθήσεων καρά τή ήμετέρα κοινωνίφ, αϊτινες ύπάρχουσιν άκμαϊαι παρά τοϊς διαμαρτυρουμένοις, τοϊς δυτικοϊς καί παρ’ αύτοϊς τοϊς δμοδόξοις άκομη Ρωσσοις. Εκεΐ ή θρησκεία
ύπάρχει βαθέως έρριζωμένη παρά τοϊς λαοϊς. ΙΙρό τινων δέ χρόνων ύπήρχεν και έν. Έπτανήσφ καί μέχρι σήμερον έ'τι δεν εξελιπεν εντελώς. Ο
παρευρεθείς είς τάς θρησκευτικάς τελετάς τών έπτανησίων ένοεϊ πόσον ή
θρησκεία έπιδρή έπί τής κοινωνίας. Τούτο προήλθε κυρίως έκ.τής συμ-
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βιώσεως τών Έπτανησίων μετά τώνΒενετών. Διότι μεθ’δσα καί άν λέγον
ται και γράφονται τό ένετικόν πνεύμα έπέδρασε και έπί τοΰ χαρακτήρος
καί έπί τής- κοινωνικής συστάσεως τών κατοίκων της 'Επτάνησου. Ή Ένετία μετέδωκε τά ήθη της καί μετ’ αυτών τον θρησκευτικόν .φανατισμόν,
δϋτις; είνε άληθές; έκλείπει βαθμηδόν σήμερον. Διά τοϋτο έν τοΐς ποιήμασι τών έπτανησίων διακρίνει τις παραδόσεις θρησκευτικάς, έκκλησιαστικούςτύπους, τδ πρόσωπον τοϋ Θεοϋ άναφαινόμενον πάντοτε, ναούς καί
μονάς, ψυχάς έρχομένας έκ τοϋ Παραδείσου, ολα δέ ταϋτα, τά όποια είς
μάτην θά ζητήση τις παρά τοΐς λοιποϊς ήμών ποιηταΐς, τά βλέπει μέσφ
τών στίχων τοϋ "Ορκου άνά πάσαν στιγμήν άναφαινόμενα. Οΰτω τό ποί
ημα λαμβάνει τήν ρωμαντικήν έκείνην μελαγχολίαν,τήν διακρίνουσαν τήν
χριστιανικήν θρησκείαν, δ δέ "(7ρχος· είναι τό ρωμαντικώτερον ίσως τών
ελληνικών ποιημάτων, άλλά ρώμαντικόν είς τήν άληθή σημασίαν τής
λέξεως καί ούχί είς ήν περιέπεσαν αΰτη σήμερον παρ’ ήμΐν. Άληθώς παρ’
ήμ,ϊν ρομαντισμός έθεωρεΐτο καί έξακολουθεϊ νά θεωρήται άκόμη, ή δσον
τό δυνατόν άκαταληπτοτέρα έ'κφρασις τών διανοημάτων τοϋ ποιητοΰ,
ή τοποθέτησις σωρείας άποσιωπητικών και ή παράταξες δσον τό δυνατόν
πλειοτέρων παραλογισμών καί έρμαφροδίτων φράσεων καί ένοιών. Υπο
τοίάύτην μορφήν έπαρουσιάσθη έν Έλλάδι δ ροιμαντισμός, τοιοϋτος επι-·
ατεύθη καί οΰτως έχαρακτηρίσθη επομένως ένταϋθα. Ή τοιαύτη περί
ρομαντισμού ιδέα παρήγαγε τήν άκολασίαν έν τή ποιήσεΓκαί έξεφαύλισεν
αυτήν έπί πολλά έτη. Κατά τοϋ ψευδορωμαντισμού τούτου άνεπτύχθη
άντίδρασις πρό τινων έτών, ήτις έκανόνισεν δπως δήποτε τήν θέσιν τής
ρομαντικής ποιήσεως δόσασα νά ένοηθή δτι δ ρωμαντισμος ουδεν άλλο
είναι ή έξιδανίκευσις τοϋ πραγματικού κόσμου, καί δτι δέν δύναται νά
λειψή ούτε άπό τήν φιλολογίαν ούτε άπό τόν σημερινόν βίον, διότι άκρι
βώς είναι άπόρροια αύτοϋ. Έν τφ άρχαίφ βίφ βεβαίως δέν ήδύνατο νά
ύ$άρξή δ ρομαντισμός, διότι οι άρχαΐοι λαοί,άσχέτως πρός τόν πολιτισμόν
αύτών, δέν είχον θέσει έν τφ έ'ρωτι ύψηλότερον τής άπολαύσεως καί τής
έάιθομίας τήν πνευματικήν κυριαρχίαν. Οΰτω, λέγει δ Γκαΐτε είς τάς ρωμαϊκάς έλεγίας του: «Κατά τούς ελληνικούς χρόνους, δτε οί θεοί καί αί
θεαί ήγάπων, ήκολούθέι ή έπιθυμία μετά τό βλέμμα καί ή άπόλαυσις
μετά τήν έπιθυμίαν». Οί στίχοι ούτοι τοϋ Γερμανού ποιητοΰ έμειναν πιστή
άπεικόνισις τών αισθημάτων τοΰ έρωτος, διότι κυρίως έν τφ έ'ρωτι περι
στρέφεται δ ρομαντισμός· έν τή άρχαιότητι δ ρομαντισμός διεξέφυγε τών
αισθημάτων τών άνθρώπων. Καί είναι μέν άληθές δτι εύρίσκομεν τύπους
γυναικείας ψυχικής καλλονής έίς τόν συζυγικόν έρωτα τοϋ Έκτορος και
τής Ανδρομάχης, είς τήν πίστιν τής Πηνελόπης, είς τόν ηρωισμόν έν τφ
έ'ρωτι τής Άλκήστιος, θανούσης ευχαρίστως ύπέρ τοϋ -έαυτής συζύγου,
τής άγάπης τής Αντιγόνης προς τόν πατέρα της, άλλα Ρωμαϊον καί
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’Ιουλίαν ματαίως θά ζητήσωμεν παρά τοΐς Έλλησι και τοΐς Ρωμαίοις.
Έρως τοιοϋτος, ρομαντικός, δέν ύπήρχε τήν έποχήν έκείνην, δι’ δ ούτε
άπετυπώθη έν τοΐς άθανάτοις τών άρχαίων έ'ργοις. Εις τούτο συνετέλει
βεβαίως ή κατάστασις τής γυναικος παρά τοΐς άρχαίοις, ήτις δέν ήδύνατο
νά έμπνεύση έ'τερα αισθήματα. Ή γυνή ήτο ύποδεεστέρα τοϋ άνδρδς καί
τών παίδων άκόμη. Ή Ιφιγένεια τοϋ Εύριπίδου λέγει, δτι είς άνήρ άξίζει χιλίας γυναίκας· ή γυνή δέν ήδύνατο νά συντρώγη μετά τοϋ άνδρός,
άν εκαλείτο ξένος εν τφ οίκφ.Άλλ’έν τή αύτή σειρφ. τής ταπεινής θέσεως
τής γυναικος δέν ϊσταντο έπίσης καί αί έταϊραι τής άρχαιότητος. Ή Α
σπασία καί η Διοτίμα λαβοϋσαι ύπερτέραν άνάπτυξίν τών γυναικών τής
έποχής των,εκυριάρχουν ούχί μόνον έπί τών αισθήσεων τών άνδρών, άλλά
και επι τοϋ πνεύματος τούτων καί έκεϊ μόνον διαφαίνεται χροιά τις ρο
μαντισμού.Έν τοιαυτη κοινωνία δέν ήδύνατο φυσικώς νά ύπάρξη ρομαν
τισμός, ώς τον είσήγαγεν δ Δάντης έν τή «Vita nuova», έ'νθα ψάλλει τόν
προς την Βεατρίκην έ'ρωτά του. Το βιβλίον τοϋτο έγένετο δ στηλοβάτη'ς,
εφ' ου υψώθη ή γυνή ός ή έντέλεια τής θείας δημιουργίας, άπδ τής επο
χής δ’ έκείνης είσήλασεν δ ρομαντισμός ζυμωθείς μέ τά ήθη καί τδν
βιον τών νεότερων κοινωνιών. Επομένως έφ’ δσον δέν μεταλλάσσονται
οί δροι τοϋ σημερινού βίου, δ ρωμαντισμ,ος θά ύφίσταται, όία δήποτε
ονόματα καί άν λαμβάνη παρά τών νεωτεριστών τής Δύσεως.
Έκ τούτου δμως δέν έπεται δτι ή Ρομαντική ποίησις, ή έπιδιώκουσα τήν μεταφυσικήν ώραιότητα, είναι παραλογισμος καί διεκφεύγει τής
άληθείας καί τής λογικής, Οί ποιηταί τής Σχολής ταύτης, έξ εναντίου
έκεϊνα τά δποΐα έμπνέονται διατυποϋσι μετά περισκέψεως καί κατόπιν
ώριμου μελέτης, ούχί έν άχαλιναγωγήτφ φαντασί^, άλλά συμφώνως μέ
τούς δρους τής λογικής καί τούς κανόνας τής τέχνης.Έν τή άληθεϊ ταύτη
ρομαντική Σχολή άνήκει δ Μαρκοράς. Ή ποίησις του μελαγχολική καί
άβρά, δέν έχει ούδέν τδ κοινόν πρδς τάς άποτροπαίους έκείνας εικόνας,
αΐτινες διακρίνουσι τά ποιήματα τής γογκοριστικής άπομιμ.ήσεφς. Ή
μελαγχολία τοϋ ποιητοΰ περικλείεται έντδς τών δρίων τής λογικής. Πρό
τίνος έξεφράσθη ή γνώμη, ενός τών κρατίστων παρ’ήμΐν λογίων, δτι ϊνα
ή άνεκτή ή ποίησις σήμερον δέον νά ή εύθυμος. Ή γνώμη αΰτη^ήδϋνατό':
κατά τοϋτο νά ήναι μόνον ορθή, άν έπεζητεϊτο.ή εύθυμος ποίησις ώς άντίρροπον τής έπικεχυμένης κοινωνικής δυσθυμίας, ήν έπέφερον έν μερει
καί ή άδόλεσχος θρηνολογία τών αύθαιρέτως έπικληθέντων Βυρωνισμών.
‘Υπό τήν έ'ποψιν καθ’ ήν έξετάζεται ή άρχή αΰτη,Λ ύπδ κοινωνιολόγου
μάλλον ή ύπδ αισθητικού, είναι καί δίκαια καί ορθή, διότι δ πρώτος
δρος ύπάρξεως κοινωνίας πεπολιτισμένης είναι ή έ'λλειψις τής δυσθυμίας.
Τήν ποίησιν δμως δέν δύναται τις νά χωρίση εις ευθυμον καί δύσθυμον,
ούδέ νά προτιμήση ταύτην έκείνης. Ό ποιητής έμπνέεται έκτοϋ βίου, δ
τόμος: ιγ',

Μάιος

17

ΙίΑΡΝΑΣΣΟΣ

11 ΧΛΩΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

δέ βίος δέν δύναται νά διαγελρί αιωνίως, ώς δέν δύναται νά καλύπτε
ται πάντοτε ύπο τοϋ πέπλου τοϋ πένθους. 'Η θλίψις καί ή χαρά εισιν
άναποσπάστώς σϋνδεδεμέναι πρός άλλήλας. Άλλ’ είτε ή θλίψις έμ,πνέει
τόν ποιητήν είτε ή εύθυμία, πάντοτε'πρέπει νά επικρατή έν αύτη ί) εγ
κράτεια καί ή αλήθεια, διότι άλλως -ή μέν πρώτη καθίσταται αφόρητος,
ή δέ δευτέρα μεταβάλλεται είς ευωχίαν μεθύσων. Ή έτέρα γνώμη παρά
τοϋ αύτοϋ έκφρασθεϊσα, δτι μετριότης έν τή ποιήσει δέν δύναται νά ύπ
αρξη, είναι όρθοτάτη καθ’ δλην αύτής τήν έκτασιν, διότι ή ποίήσις δέν
είναι δ έπιούσιος άρτος τής φιλολογίας, άλλά ή πολυτέλεια αύτής καί ή
πρέπει νά ύπάρχη έν δλη αύτής τή άκτινοβολή ή νά λείπη έντελώς.

ΆνΟεαίς ή βαφική, ποικ. ή δισκοείδής, Anthemis tinctoria L. β.
discoidea Fl, Gr. 1—2 (συχν.)
Α. ή Παρνασσική, A. Parnassica (Boiss. et Heldr. sub Cota) 2.
Α. ή ορεινή, ποικ. ή Λολιά, A. montana L. β. incana Boiss. (A.
Spruneri Boiss. et Heldr. άλλοτε) 2.
Χαμαιλεύκη τό βήχιον, Tussilago farfara L. Κοινώς χαμόλευκα (2.
Αωρονικόν τό καρδιόφυλλον, Doronicum cordifolium Sternb. Άκόνιτον τοϋ Διοσκόρίδου. Κοινώς Σκορπίδι ή Σκορπιδόχορτο 2—3 (συχν).
Σενίκιον τό νενρ&δες, Senecio Nebrodensis L. 2—3 (συχν.)
Σ. τό τοϋ Χελδραϊχίου, S. Heldreichii Boiss. 3 (σπάν. Τρύπιος
βράζ°Ο·
Σ. τό θαγοειδίς, S. thapsoides DC. 2—3 (συχν.).
Σ. τό Μακεδονικόν, S. Macedonicus Griseb. 2 (Λειβάδι).
Σ. τό τοΰ Παρνασσού, S. Parnassi Boiss. et Heldr. 3 (σπάν.).

(Έπετκι τό τέλος)

Ο. Κελλεανίτης
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2. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΙΝΑΡΟΕΙΔΗ CINARE/E

Η ΧΛΩΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ1
ΣΥΝΘΕΤΑ COMPOSITE
1. ΚΟΡΥΜΒΟΦΟΡΑ

CORYMBIFER/E

Στερρόφυτον ή χρυοόρραηις, Solidago Virga aurea L. .2.
Ήρεγέρων ό αλπειος ποικ. ό μείζων, Erigeron alpinus L/β. ma
jor Boiss. 3 (σπαν.) Π.
'Ίνουλα ή βρεττανική, Inula Britanica L. 2.
I. ή Παρνασσική, I. Parnassica Boiss. et Heldr. 1—2.
Γναφάλιον τό δασικόν, ποικ. τό της Σοφίας, Gnaphalium silvati—
cum L, (G. Sophise Heldr.) 3 (σπάν.)
Έόακία ή σρικροτάτη, Evax perpusilla Boiss. et Heldr. 2. (Άγ.
Νικόλαος).
'Αχίλλεια ή χαιτήεσσα, Achillea setacea WK. 2.
Α. ή ριεγαλόφυλλος,A. grandifolia Friv. 2 (Γούρνα).
Α. ή όλοσηρική, A. holosericea Sibth. 2—3 (συχν.)
Α. τό Άείζωον, A. Aizoon Griseb. 3. (σπάν).
Α. ή σκιαδοφόρος, A. umbellata Sibth. 2—3 (συχν.)
Α. ή τοΰ Φρασίον, A. Fraasii Sell. Bip. 3.
1 Συνέχεια· ΐδε προηγούμενον φυλλάδιον.

Έχίνωψ δ σφαιροκέφαλος, ποικ. ό Τανγετιος, Echinops sphaerocephalus L. β. Taygeteus Boiss. et Heldr. 2.
Ε. ό Σαρτωριανός, E. Sartorianus Boiss. et Heldr. (E. Ritro L.
γ. Sartorianus Boiss. Fl. or.) 2.
Ξηράνθεριον τό κλειστόν, Xeranthemum inapertum W. 1.
Ζ. τό κυλινδροειδές. X. cylindraceum Sibth. 1.
Καρλίνα ή κορυμβωδης, ποικ. ή τοϋ 'Ρωθίου, Carlina COrymbosa L.
β. Rothii Heldr. et Sart. 1—2.
Κ. ή ψυχρόφιλος, C. frigida Boiss. et Heldr. 2—3.
Σταιχελινία ή μονάνθηλος, Staehelina uniflosculosa Sibth. 2—3.
Κάρδος ή κρονίχ, Carduus Gronius Boiss. et Heldr. 2—3 (συχν.).
Κ. ή νεΰουσα, ποικ. ή Ταϋγέτιος, Carduus nutans L. β. Taygetea
Boiss. et Heldr. 2—3.
Κίρσιον τό χιαστόν, Cirsium decussatum Janka. 2.
K. τό 'Ιταλικόν, G. Italicum Savi i.
Κ. τό Σικελικόν, ποικ. τό ριακράκανθον, C. Siculum Spreng.^,
longispinum Boiss. 1. ,θέσις Μπάνια).
Κ. τό άφρικανόν, C. Afrum Jacq. 2—3 (συχνόν καί μετά τής Μορίνας λίαν χαρακτηριστικόν).
'Όνόκορδον τό Παρνασσικόν, Onopordon Parnassicum Boiss. et
Heldr. 2. Π.
Ο. τό ριυριάκανθον, O. myriacanthum Boiss. 2 (σπάν.).
Ίουρινία ή γλυκάκανθος Juriner glycacantha Sibth. 2 (σπάν.)
Κενταύρων τό των Μουσών, Centaurea Mu-ardta Boiss. et Orph
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Η ΧΛΩΡΙΣ ΤΟΤ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

'Έν τών ωραιότερων φυτών τοϋ Παρνασσού, 3 (σπάν. Κλιστοζάστανο). 11.
Κ. ή Κνάνος, C. Cyanus L. 1. (’Ράχοβα).
Κ. τό σχιστό],υλλον, C. dissecta Ten, 2 (συΧ.ν·) ρ-ετά ποικ. της άλπείας (β. alpina Heldr.) 3. (κορυφαί).
·
Κ. τό Πηλιακόν, C. Pelia DG. 1—2.
Κ. τό Kexxagiriardr, C. Geccariniana Boiss. et Heldr. 2 (σπάν.
άνωθεν τών Δελφών) 11.
Κ. τό ψιλάκα,νθον, G. psilacantha Boiss. et Heldr. 1·—2. Π.
Κ. τό Σαλονιτιανόν, ποικ. τό μακμίκανθον C. Salonitana Vis. β.
macracantha Boiss. 1 (’Ράχοβα).

Κ. ό άλλοιόχρονς C. versicolor Sibth. 2. Κοινώς Γαλατόχορτον,
- Κ. ό ^ιζωδης, G. radicosa Bory et Chaub. 3.
Κ. ό Παχνασσικός, C. Parnassica Boiss. et Sprun. 3.
Κ. δ τραχηλιαϊος, ποικ. ό άνα,τολικός C. TracheliurmL. β. Orien
tate Boiss. (G. Athoa Boiss. et Heldr.) 2.
Κ. ό σλαθιόφυλλος, G. spathulata Sibth., Heldr. (G. Spruneri β.
alpina Boiss.) 3.
Κ. τό ΆεΙζωον, C Aizoon Boiss. et Sprun. 3. Π.
ΠοδΜιον τό λεμονιόφυλλον, Podanthum limonifolium (Sibth.
sub Phyteumate), Boiss. 2.
Π. τό τριχοκάλνκον, P. trichocalycinum (Ten. sub. Campanula)
Boiss. 2. (σπάνιον).

3· ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΙΧΩΡΙΟΕΙΔΗ

CICHORACE/E

Λεοντόόο)ΐ- ό δο^νμο^μος, Leontodon hastilis L. 3. (σπαν).
Λ. ό έλληνικός, ποικ. ό Χελδραϊχιανός L. Graecus Boiss. et Heldr.
β. Heldreichianus Boiss. 3.
Τ^αγοπ&γων ό τον. Σαμαριτανίου, Tragopogon Samaritanii Heldr.
et Sart. 2. (σπάν.).
Θξλδαζ ή'Ελληνική, Lactuca Graeca Boiss. 2. (Μαυρολιθάρι).
0. ή έπιτοίχιος, L. rnuralis L. 2.
0. ή λνγοειδής, L. viminea L. 2—3.
Κμηπις ή πολιά, Crepis incana Fl. Gr. 3.
·
Ίιφάχιοζ τό μάκμίνθον, Hieracium macranthum Ten. 2—3.
'I. τό ύψιλον, H. praealtum Vill. 2.
7. τό σαβϊνον, H. Sabinum Seb. et Maur. 3.
7. τό A7A?rwdr,H.GrsecumBoiss.etHeIdr. 3(σπάν.Τρύπιοςβράχος).
7. τό τοΰ Παρνασσόν,Η. Parnassi Fries. 3. (κατά τόν Spruner). 11.
7. τό πυκνότ^χον, Η. pannosum Boiss. 3.
7. τό τοΰ Γωόρυίον, Η. Gaudryi Boiss. 3. (σπάν.) Π.
7. τό σκί/πο^όροΓ, Η. scapigerum Boiss, Orph. et Heldr. 3.
7. τό Σαχτωριανόν, H. Sartorianum Boiss. et Heldr. 3. (σπάθ.).
7. τό τπιτοζροΓ, H. murorum L. 2.
7. τό ΑΖατώρωέοΤ, Η. abietinum Reut. 2. (σπάν. Διπόταρ,ος).
7. τό β^ακττιομό^ον, Η. bracteolatum Sm. 2.
7. τό πολύκομον, Η. crinitum Sm. 2.
ΚΩΔΩΝΑΝΘΗ

CAMPANULACE/E

’Έόηανθος τό' ό,γεΜστιόόμνλλον, Edraianthus graminifolius (L.)
3 (σπάν. Τρύπιος βράχος).
Κωόωνίσκος ό πετρόφιλος, Campanula rupicola Boiss. et Sprun.
"Εν τών ωραιότερων καί τών πλέον χαρακτηριστικών φυτών τοϋ Παρνασσοϋ, 2—3 (συχν.) Π.
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lent;bularie>e

Λιπά,Μον τό όασνανθές, Pinguicula hirtiflora Ten. To ρ.όνον έντο[Λοφάγον φυτόν της ελληνικής χλωρίδος1. 2.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΩΔΗ

PRIMULAQE/E

Πασχαλις ή άκανλος, Primula acaulis Jacq. Κοινώς ΙΙασχαλούδες

και Δακράκια. 2.
Λυσιμαχία. ή κελαινοποριρνρος, Lysimachia atropurpurea . L. 1.
(’Ράχοβα).
Λ. ή άναγαλλιδοειδής, L, anagalloides Sibth. 3,.
ΑΠΟΚΥΝΩΔΗ

APOCYNE/E

Βίγκα ή ποώδης, Vinca herbacea WK. 2.
ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΩΔΗ

ASCLEPIADE/E

Άντιτοζικόν τό χιονόφιλον, Vincetoxicum nivale Boiss. et Heldr.
3. (σπάν.).
Α. τό ϋπόφαιον, V. fuscatum Rehb. fil. 2. (Αειβά^ι σπάν.).
ΓΕΝΤΙΑΝΩΔΗ

GENTIANE/E

’Ε^υθοαία τό Κένταυρον, Erythraea Gentaurium Pers. Κοινώς
θερριόχορτον. 1—2.
ΠΕΡΙΑΛΛΟΚΑΥΛΑ

CONVOLVULACE/E

Περιαλλόκαυλον τό κοχλιοειδές. Convolvulus cochlearis Griseb.
(C. Parnassicus Boiss. et Orph. άλλοτε) 2. (σπάν.).
Έπίθυμον τό μακμάνθηρον, Cuscuta macrantheraHeldr. et Sart.3.
Ε. τό τής Καλλιόπης, Q. Calliopes Heldr. et Sart. 3. (παράσιταν
έπ'ι τοϋ Δαφνιωει^οϋς τοϋ έλαιοφύλλου). Π.
Έ. ή λευκόσμαίξα, C. leucosphaera Boiss. et Heldr. 2.
1 Τδ. Heldreich, eine insektenfressende Pflanze d.griect), Flors, in Qgstgr·»
rejchische botan. Zeitschrift, 1879, p. 291,

z
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ΒΟΥΓΛΩΣΣΩΔΗ

BORRAGINE/E

Σ έμφυτον τό βοΛβΰίδες, Symphytum bulbosum Schimp. Κοινώς
Στεκούλι. 2,
, ,
Όνοσμα τό άστ«γοε«Α;ί, ποικ. τό wj^or, Onosma stellulatum WK.
β. pallidum Boiss. 2.
ΆΛκάννα ή. έΛΛηγική, ποικ. ή τραχύτριχος, Alkanna Grseca Boiss.
et Sprun. β. hispidior Boiss. (A. Boeotica A. DC.) 2.
Μυοσωτις ή δχσική, Myosotis silyatica Hoffm. 2.
'ΟμφαΛ&δες τό της ΛουχιΛΙας, Omphalodes Lucilise Boiss. Χαριέστατον φυτόν έν Έλλάδι ρ.όνον έπ'ι τφ Παρνασσφ φυόριενον, άφιερωθέν
ΰπο τοΰ Boissier εις την σύζυγόν του. 2. (Γούρνα σπαν.) Π.
ΜαττΙα ή ίΛΛηνιχή, Mattia Grseca Boiss. et Heldr. 2.—3.
ΣΚΡΟΦΟΥΛΑΡΙΩΔΗ SCROFULARIACE/E

'

Βερβάσκον τό τοΰ Γονικκιαρδίον,Verbascum Guicciardii Boiss. et
Heldr. 2 (*Ράχοβα) Π.
Β. το έπίξανθον,Ν. epixanthinum Boiss. et Heldr. 2—3.
Β. τό 8ύσοσμον, V. foetidum Boiss. et Heldr. 2 (Διπόταμος).
Β. τό έριοφόρον, V. mallophorum Boiss. et. Heldr. 2—3.
Β. τό ευπρεπές, ποικ. ό μεγαΛόφΛομος V. speciosum Schrad. β.
megalophlomos Boiss. et Heldr. Κοινώς Φλόκος καί Άλεπουσιά. 2. Π.
Λινώξις ή Σιπθωρπιανή, ποικ. ή Παρνασσική, Linaria Sibthorpiana
β. Parnassica Boiss. et Heldr. 2—3.
ΣηροφουΛαρΐα ή πτερυγωτή, Scrofularia alata Gilib. (S. Samaritanii Boiss. et Heldr.) 2 (Γούρνα).
Σ. ή ίτερόφυΙΛος, S. heterophylla W. 1—2.
ΣακτυΛΐτις ή όρφνινή, Digitalis ferruginea L. Κοινώς Κορακόχορτον η χελιδονόχορτον 2 (συχνότατη).
Α. ή Λεία, D. laevigata WK. 2 (συχνή).
Λ. ή έριότριχος, D. Ianata Ehrh. 3 (κατά τόν Spruner).
Βερονίκη ή θυμόφυΛΛος, Veronica thymifolia Sibth. 3.
Β. ή Χαμαίδρυς ποικ. ή τριχωτή, V. Ghamaedrys L. β. pilosa
Boiss. 2.
Β. ή τών Τεύκρων, V. Teucrium L. 2. (σπαν,).
Β. ή αφνΛΛος, V. aphylla L. 3.
Β, ή Σαρτωριανή, V. Sartoriana Boiss. et Heldr. 2 (σπαν.)
Όδοντίτης ή τοΰ
Odontites Linkii Heldr. et Sart. 2.
'Ρίνανθος τό μεϊξον, ποικ. τό Παρνασσικόν, Rhinanthus major
Ehrh. β. Parnassicus Boiss. (R. pubescens Boiss. et Heldr.) 3

(σπών.) II.
Weqxijopror τό έΛΛηνικόν,

Pedicularis Grseca Bunge. 3 (σπαν.).
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ΙΕΡΟΒΟΤΑΝΩΔΗ VERBENACE7E

Ίεροβότάνον τό ύπτιον, Verbena supina L. 2 (Λειβάίι),
ΧΕΙΛΑΝΘΗ LABIAT/E

Μίνθα ή άγρια, Mentha silvestris L..Άγριοηίύοσρ,ο 2.
Όρίγαν ον τό κοινόν, Origanum vulgare L. Κοινώς Ρίγανη 2.
Ο. τό Λασιότριχον, Ο. hirtum Vogel. 2. (συχν.)
'
,.
Θύμος ό τενκριοειδής, Thymus teucrioides Boiss. et Sprun. 3.
Θ. ό έρπυΛΛος, ποικ. ό τοΰ Σωβαρδίου, Th. Serpyllum L. β. Ch'aubardi Boiss. et Heldr. 2 (συχν.).
Θ. <5 δασύτριχος, Th. hirsutus MB. 2—,3. ·
Θυμβρ&δες τό ΐίαρνασσικύν,Satureia Parnassica Heldr. etSart. 3.
Μικρομερες τό κρημνόφιΛον, Micromeria cremnophila Boiss. et.
Heldr. 2 (Γούρνα σπαν.).
ΚαΛαμίνθη ή άΛπεία, Calamintha alpina (L.) 2—3.
Κ. ή εύοσμος, G. suaveolens Sm. 2.
Κ. ή βάρύοσμος, C. graveolens MB. 2.
ΈΛεΛίσφακος ό ρυγχωτός, Salvia ringens Sibth. 2.
Ε. <5 κοκκινίλων, S. Sclarea L. Κοινώς Άϊάνης η Γοργοιάνης 1 — 6.
Ε. ό άργύφεος, ποικ. ό ΆΛπειος, S. argentea L. β. alpina Heldr. 3.
Νεπετία ή αΐΛούριος, Nepeta cataria L. 1 (Δελφοί).
Ν. ή Παρνασσική, Ν. Parnassica Heldr. et Sart. 2. Π.
Ν. ή γυμνή, Ν. nuda L. Κοινώς Καλοϊάνη. 3. (συχν.).
Σκαφίδιον τό άνατοΛικόν, Scutellaria Orientalis L. 3 (σπαν.).
Σ. τό ξενικόν, S. peregrina L. (S. adenotricha Boiss. et Heldr.)
ριετά της ποικ. τής Παρνασσίας (β. Parnassia Heldr. et Sart.) i—2.
Μαρούβιον τό ύΛοσνρικόν, Marrubium velutinum Sibth. Κοινώς
Βροψ.όρ.ουρος 2—3 (συχνότατον).
Σιδηρΐτις ή τοϋ Ροεξέρου, Sideritis Roeseri Boiss. et Heldr. Κοι
νώς Τσαί ελληνικόν. 2—3.
..
Στάχυς ό Γερμανικός, ποικ. δ κρωβυλώ^ης, Stachys Gerinanica
L. β. penicillata Heldr. et Sart. 3.
Σ. ό τοΰ ΧεΛδραϊχίου, St. Heldreichii Boiss. 2 (σπαν,).
Σ. ό τοϋ Σβαϊνσωνίου, St. Swainsonii Benth. 1—2 (συχν.).
Σ.ό επέτειος, St. annua L. 1. ('Ράχοβα).
Βετονική ή τοϋ Ίακουινίου, Betonica Jacquini Grcn. et Godr.
Κοινώς Μπετόνικα. 2—3.
Λάμιον τό κατάγραφον ποικ. τό εΛαττον, Lamium striatum Sibth.
β. minus Boiss 2-—3.
Λ. τό ποικίΛον, L. pictum Boiss. et Heldr. 3.
ΦΛομις ή σαμία, Phlomis Sarnia L. 2.
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Φ. ή κεγτρώδης, Ph.' pungens W.1.
Τεύκριογ τό όιεστόκ, Teucrium divaricatum Sieb. 2ί
Τ. τό όρειγόγ ποικ. τό Παργασσικόγ, Τ. montanum L. β. Parnas
sicum Celak. 3. (σπάν.) Π.
ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΩΔΗ

PLUMBAGINE/E

Άκαγθόλειμογ ό 'Εχΐγος, Acantholimon Echinus (L. sub Statice)
Boiss. 3.
’dppopla ή μαγελλική, Armeria Majellensis Boiss. 3.
ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΩΔΗ

PLANTAGINE/E

Άργόγλωσσογ τό λογχοειδές, ποικ. τό κεφαλωτοΥ, PlantagO lanceolata L. β. capitata Presl. 2—3.
CHENOPODIAC/E

ΧΗΝΟΠΟΔΙΩΔΗ

ΤεντλΙς ή νανοφυής, Beta nana Boiss. et Heldr. 3 (Στρούγγα Ό
σιου Λουκά).
Άγαθόφυτον τό άγριοσπανάκιον, Agothophytum bonus Henricus
(L.) κοινώς Άγριοσπανάκι 2—3.
ΠΟΑΥΓΟΝΩΔΗ

POLYGONE/E

Λ&παθον τό ό'ζυνον, ποικ. rd αλπειον, Rumex Acetosa β. alpinus Boiss. 3.
ΘΥΜΕΛΑΙΩΔΗ

THYMELE/E

Jαφνοειδές τό έλαιόφνλλον, Daphne oleoides Schreb. 2—3 (συΖνότ·)·
Λυγία ή στρονθεία, Lygia Passerina (L.) 2.
SANTALACE/E

ΣΑΝΤΑΛΩΓΗ

Θήσειον τό τοΰ Παρνασσού, Thesium Parnassi A. DC. 2 (σπάν.).
Θ. τό τον Μπε^γέρου, Th. Bergeri Zuccar. 2 (σπάν.).
LORANTHACEAE

ΛΩΡΑΝΘΩΔΗ

'Λρκενδόβιον τό τϋΰ όζυκέδρον, Arceuthobium Oxycedri DC. ΓΙαρασιτον επι τοϋ κορμού τοϋ Άρκεύθου τοϋ Όζυκείρου. 2. (Άγιος Νι
κόλαος).
ΕΥΦΟΡΒΙΩΔΗ

EUPHORBIACEAE

Εϋφόρβιοντό κατακλινές, Euphorbia deflexa Sibth. 2 (συχν.).
Έ. τό κηλοχορτ δφνλλον, Ε. herniariaefolia W. 2.
7?. τό τον ΌρφανΙδου, Ε. Orphanidis Boiss. 3 (σπάν.) Π.
'Ε, τό τον Χελδραϊχίου, ποικ. τό τοΰ 'Ροεζέρου, Ε. Heldreichii
Orph. β. Roeseri Boiss. (Ε. Roeseri Orph. mss.) 2 (σπάν.) Π.
ΚΥΠΕΛΛΟΦΟΡΑ

CUPULIFERAE

^ΰς ή «,πους, Quprcus sessiliflpnt Sm. Κοινώς dpi) καί Δένδρο 2·
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261

d. ή Πρίνος ποικ. ή /ενδόπρινος, Q. coccifera Ε. β. pseud'OCOCCLfera (Desf.) 1—2.

ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ MONOCOTYLEDONE/E
ΑΡΩΔΗ AROIDEZE

*Αρον τό στικτόν, Arum maculatum L. 2 (σπάν.).
ΟΡΧΕΩΔΗ

ORCHIDEAE

"OpjiC ή στικτή, ποικ. ή μαρσιποφόρος, Orchis maculata L. β. saccigera (Brongn.) 2 (Διπόταμος).
Γνμναδηνία ή κωνοποειδής, Gymnadenia conopsea (L.) 2. (σπάν.)
Κεφαλάνθηρα ή ζιφόφυλλος, Gephalanthera ensifolia (Murr.) 2.
Κ. ή ώχρα, C. pallens (W.) 2. (σπάν.).
Έπιπακτϊς ή πλατύφυλλος, Epipactis latifolia All. 2 (σπάν.).
Έ. ή έρνδρομλλαΐΥα, Ε. atrorubens Hoffm. 2 (σπάν.).
ΙΡΙΔΩΔΗ

IRIDE/E

Κρόκος ό Βελοΰχιος, Crocus Veluchensis Herb. 2 (Λειβάίι).
Ά. ό _£ρ<5σαζ<7οζ·, C. chrysanthus Herb. 2. (Λειβάίι).
ΚΟΑΧΙΚΩΔΗ

COLCHICACE/E

Κολχικόν τό παργασσικόγ, Colchicum Parnassicum Boiss. Orph.
et Heldr, Κοινώς Σπασόχορτον 2.
Κ. τό ορεινόν, C. montanum L. (C. Catacuzenium Heldr.) 2
(Λειβάίι).
—
ΛΕΙΡΙΟΔΗ

LILIACE/E

dtipiov τό άρειογενές, Lilium Martagon L. (L. Boissieri Orph.
mss.) 2. (Διπόταμος, σπάν.).
Λ. τό τοϋ Χελδραϊχίου, L. Heldreichii Freyn. 1—2.
. Κυβιστη ή τον Γουικκιαρδΐου, Fritillaria Guicciardii Heldr. et
Sart. 2 (σπάν.)
Γαγέα ή στενοπέταλος, Gagea stenopetala Fries. 2. (Λειβάδι).
ΌρΥϊθύγαλοΥ τό ορεινόν, Ornithogalum montanum Cyr. 2.
Ο. τό λεπτδφυλλον, Ο. tenuifolium Guss. 2.
Σκύροδον τό τ&ν αμπελωνών ποικ. τό νπόχλωρον, Allium vineale
L. β. virens Boiss. (A. affine Boiss. et Heldr.) 3.
Σ. τό αρουραΐοΥ, A. arvense Guss. 1.
Σ. τό καταφερές, A. descendens L. 1.
Σ. τό τοϋΓονικκιαρδίου, A.. Guicciardii Heldr.et Sart. 3. (σπάν.) Π.
Σ. τό αχαϊκόν ποικ. ro Παρνασοικόν A. Achaium Boiss. et Orpht
β. Parnassicum Boiss. 3,
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Σ. τό γοΰήεν, ποικ. τό ύπώχβον A paniculatum L. β. pallens

Κ. τό Λοικ'ιίον ποικ. το Κν.Πήνιον; F. varia Haenke β. Cyllenica
Boiss. et Heldr. 2—3.
Κ. τό περίβλεπτον ποικ. τό συγγενές, F. spectabilis Jan. β. affinis (Boiss. et Heldr.) 2 (Άκρινόνερο).
Βραχυπόδιον τό δασικόν, Brachypodium silvaticum (Huds.) 2
(Διπόταμος).
Άγρόπυρος ό
Agropvrum repens (L. sub Tritico). Κοινώς
’Αγριάδα. 1—2.
Σήκαίις ή ορεινή, Secale montanum Guss. 2.
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Boiss 1—2.
Βοτρυανθές τό έπίχαρι, Botryanthus pulchellus Heldr. et Sart.
(sub Muscari) 1.
Β. τό τοΰ Χε.1δραϊχίου, B. (Muscari) Heldreichii Boiss. 2.
ΆσφοδΜιον τό ξανθόν-, Asphodeline lutea (L.) 1—2.
ΑΣΠΑΡΑΓΩΔΗ

ASPARAGINE/E

ΠοΛυγόνατον τό κοινόν. Polygonatum vulgare Desf. 2. (κατά τον

Sibthorp.)
Π. τό χοίυανθές, P. multiflorum (L. sub Gonvallaria). 2. (σπάν.
Διπόταμος).
ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ

GRAM1NE/E

ΦόΙεΐον τό τοϋ Βοηριερΐου, Phleum Boehmeri Wib. 1.
Φ. τό Λεψώνιον, Ph. pratense L. 2—3.
Φ, τό θ,.Ιπειον, ποικ. τό ριετάΛΙακτον, Ph. alpinum L. β. commutatum (Gaud.) 3.
ΆΛωπέκουρος ό τοϋ Γεραρδίου, Alopecurds Gerardi Vill. 3.
.Αασιάγρωστις ή Καίαριάγρωστις, Lasiagrostis Galamagrostis, (L.

sub Agrostide). 2 (Διπόταμος).
Άρρηνάθηρον τό όπηρμένον, ποικ. τό βοϊβ&δ'ες, Arrhenatherum
elatius (L.) β. bulbosum (W.) 2.
ΣεσόΙερΐα ή κνανιξονσα, Sesleria caerulans Friv. 3.
Κοείερία ή .Ιοφωτή, ποικ. ή μεγα.Ιανθήτ, Koeleria cristata (L.) β.
grandiflora (Bertol.) 2—3.
Μηίική ή
Melica ciliata L. 2.
Μ. ή Κρητική, M. Cretica Boiss. et Heldr. 3.
Βρίζα ή σταχυωτή, Briza spicata Sibth. 2.
ΛακτυΛίς ή σφαιρωτή, Dactylis glomerata L. μ.ετά τής ποικιλίας
αυτής της ισπανικής (D. glom. β. Hispanica Roth.) 2·—3.
Jloa ή τριχόρυΑΙος, Poa trichophylla Heldr. et Sart. 3 (συχν. είς
τά οροπέδια μεταξύ τών κορυφών). II.
Π. ή Κενισία, Ρ. cenisia All. (Ρ. oreophila Boiss. et Heldr. mss.)
3 (Τρύπια σπηλαία).
JI. ή αΛπεία, -now., ή Παρνασσική, P. alpina L. β. Parnassica Boiss.

et Heldr. 3.
Π. ή όΐσική, P. nemoralis L. 2.
Καρφοειδές τό ριηΐότροφον, Festuca ovina L. έν δυσί ποικιλίαις τή
ν.Ιανκη (Fest, glauca Schrad.) καί τγ βαίισιακη (Fest. Valesiaca
Schle'ich.) 2 — 3.
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ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ GYMNOSPERM/E
ΚΩΝΟΦΟΡΑ CONIFER/E

ΙΙεύκη ή .Ιαρικοειδής, Pinus Laricio Poir. Κοινώς Μοσχοέλατο καί
’Αγριόπευκο, ΙΙίτυς άγρια τοϋ Θεοφράστου 2.
Έλάτη ή' τοΰ ’Απόλλωνος, Abies Apollinis Link. Κοινώς Έλατο
(πληνθ. τά έ'λατα). Έλάτη ή άρρην τοϋ Θεοφράστου, 2 (συχν., σχη
ματίζει κυρίως τά $άση τής άνωτέρας ύλώίους ζώνης).
’Άρκευθος ή όξύκεδρος, Juniperus Oxycedrus L. Κοινώς Κέδρος.
Όξύκε^ρος τών αρχαίων. 2.
Α. ή κοινή, J. communis L. 2. (σπάν.).
Α. ή ταπεινή, J. depressa Stev. (J. hemisphaerica Presl.) 3.
Α. ή δύσοσριος J. foetidissima Willd , Boiss. (ή Α. ή σαβινοέιδής,
J. sabino'des Griseb.). Βράθυ τών αρχαίων. Κοινώς Μαλόκείρον. 2.
Δεν^ρώ^ης και συχνότατη άνάμικτος ταΐς έλάταις.
Τάήος ό ραγοφόρος, Taxus baccata L., Σμίλαξ τών αρχαίων. Κοινώς
"Ιταμός. 2. (σπαν. Καρκάρια, συχνότερος έν τη Οίτη1).

ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ ΑΓΓΕΙΟΦΟΡΑ CRYPTOGAM/E
VASCULARES
ΠΤΕΡΙΔΩΔΗ

FILICES

Πτέρις ή άετώδης, Pteris aquilina L. Κοινώς Φτερά. 1—3. (συχνό
τάτη προ πάντων έν τη ζώνη τής Έλάτης).
Άδίαντον τό καλλίτριχον, Adian-tum Capillus Veneris L. Κοινώς
ΓΙολυτρίχι. 1 — 2.
"Αοπληνον τό Τριχοριανές, Asplenium Trichomanes L. 2.
Α. ή'Ρυτή ή έπιτοίχιος, A. Ruta muraria L. 2. (σπάν. Γούρνα).
1 Πέρΐ τών έν τοϊς ορεσι τής Στερεάς Ελλάδος δένδρων παράβ. Beldreich «Musinitza» in «Deffner, Arcliiv fur Mitt, u neugr. Philologie», I. σελ 89 — 403. 1880.
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.7. τό ΆόΙαντον τό jiijav, ποικ. τό τοϋ ΟνιργιΛΙου,-A., AdiantUm
nigrum L. β. Virgilii Bory. 2.
■Ασπίδων ή .Λογχΐτις, Aspidium Lonchitis (L. sub Polypodio) 2.
Α. τό 'Ακανθωτόν, A. aculeatum CL. eup Polypodio) 2.
Νεφρόόιον ’Αρρενόπτερις, Nephrodium Filix mas (L. sub Poly
podio) 2.
Ν. τό σκίηροφυές, N. rigidum (Sw. sub Aspidio). 2.
Κυστόπτερις ή εύθραυστος, ποικ. ή .ίεπτοσγιδής, Cystopteris fl agilis (L.) β. tenuisecta Boiss. C. Taygetensis Heldr.) 2—3.
Καί ταϋτά είσι τά Φανερόγαμά τε καί Κρυπτόγαμα Άγγειοφόρα
φυτά, όσα μνημονεύονται ή παρετ.ηρήθησαν μέχρι τούδε ύπό τών βοτα
νικών ώς αυτοφυή έν τάϊς όρειναϊς ζώνάις τοϋ Παρνασσού. Υπολείπονται
ί’ έ'τι τά σχεδόν δλως άγνωστα Κυτταρώδη Κρυπτόγαμα φυτά (ήτοι
τά Βρύα, αί Λειγήνετ, τά Φύκη και οί Μύκητες'), επίγΰντχ εύρύ θέμα
παρατηρήσεων τοΐς φυτολόγους τοϋ μέλλοντος.
Κατά Μάρτιον 1890.

θ. Λέ "Χελδράχ^ζ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ή καλλιτεχνική έ'κθεσις, ήν τό τμήμα τών Καλών Τεχνών τοϋ ήμε
τέρου Συλλόγου Παρνασσού διωργάνωσεν, ήνέωξε τάς πύλας της τήν 8
Απριλίου καί έ'κλεισεν αύτάς τήν 4 Μαίου. Πολλοί έπεσκέφθησαν αυτήν,
έν οίς ή A. Β. Υ. ό Διάδοχος μετά τής πριγκηπίσσης Σοφίας καί οί-βασιλόπαιδες Γεώργιος καί Νικόλαος. "Εδωκε δέ καλλιτεχνικήν κίνησιν καί
ζωήν έπί τοσαύτας ημέρας είς τάς ’Αθήνας. Διά τούς μ.ή έπισκεφθέντας
αυτήν, γραφομεν όλίγας σημειώσεις.
Άς άρχίσωμεν άπό τά στεφθέντα μέ χρυσοϋν μετάλλιον, Τά σκαρι
φήματα έν πρώτοις τοϋ κ. Γύζη. Ό κ. Ν. Γύζης είναι πασίγνωστος. Τά
έργα, άτινα ήδη εκθέτει, είνε τά προσχεδίασματχ, αί πρώταί συλλήψεις
τών πινάκων, ους βραδύτερου έξετέλεσε καί έπώλήσε. Τά τοιαϋτα στιγ
μιαία, έν ώρ^ ένθουσιασμοϋ συλλαμβανόμευα καλλιτεχνήματα ονομάζον
ται παρά τοΐς Γάλλοις esquisses, παρά δέ τοΐς Γερμανοϊς skizzen,ημείς
δέ άπεδώκαμεν τήν λέξιυ διά τής αντιστοίχου αρχαίας ελληνικής.σκαριφή
ματα. Αΐ ιιπόκρε.ω μεταξύ αύτών έξέχουσι διά το θαυμάσιου τού. φωτισμού
καί τή’λζωηρότητα τής παραστάσεως; Κάτωθεν άνήρτηται τό παρά τήν
εστίαν, οπερ ενθυμίζει τά μικρά τούΡέμβραντ έλαιογραφήματα.Όλη ή ,τέ
χνη αυτού έ'γκειται έν τή φωτοσκιάσει.Ή οικογένεια συνωθεΐται δλόκληρος

περί τό πϋρ έν χειμερινή ώρα καί άκροάται τής διηγήσεως τής καλής
μάμμης. Είκών ειλημμένη έκ τοϋ πραγματικού, έκ τού καθ’ ημέραν βίου,
μέ όλα τά λεπτά αισθήματα και τήν τρυφερότητα τής οικογενειακής
εστίας, κάλλιστον δείγμα τού είδους genre, δπερ ελληνιστί ίσως μοχον
διά τοϋ ηθογραφία θά ήδυνάμεθα νά μεταφράσωμεν. Ή «τέχνη καί: τά
πνεύματα αύτής είς συναγωνισμόν προκαλοϋσα» είνε δ μέγιστος τών πι
νάκων, οΰς έξετέλεσε ποτέ ό Γύζης, ύπέρ τά δύο μέτρα ΰψους. Έν τή εκ
θέσει άνήρτηται μόνον τό σκαρίφημα τής συνθέσεως ταύτης. Άλλά μή
τό περιφρονήτε! Είνε πολλφ καλλίτερου και τεχνικώτερον τού μεγάλου
έξείργασμένου πίνακος, τοϋτο δέ είνε ή γενική κρίσις τών είδότων ή ισχύς
τοϋ ταλάντου τοϋ Γύζη είνε είς τά σκαριφήμητα. Συνθέτει ταχέως, τά
δέ skizzen αύτού είνε περιζήτητα. Τό περί ού δ λόγος έχει καί λαμπράν
αλληγορίαν. Τά πνεύματα διαγωνίζονται· όσα έ'χουσιν ίσχυράς πτέρυγας
άνέρχονται είς δυσθεώρατα ύψη, τά άλλα, άτινα έ'χουσιν άνισχύρ.ους μ.ένουσιν είς τό μέσον, έν δέ, δπερ ήθέλησε νά πετάξη μέ ξένα πτερά, μό
λις φθάνει είς άρκετόν ύψος, τά πτερά έκσπώνται καί τό δύστηνον πνεύμα
κρημνίζεται κατακέφαλα χαμαί.’Ωραία σύνθεσις είνε καί ή «Νύμφη μετά
Έρωτος παίζουσα», δπερ έχει έ'ξοχον χρωματιστικήν αρμονίαν, μίαν
σπανίαν θερμότητα είς τό χρώμα, ήτις ένθυμίζει τού Μάκαρτ τόν χρω
στήρα. Αί «κουλοϋραί» του είνε ώς έπιτράπεζον λίαν επιτυχής τελειότης
αντικειμένων αψύχων.
Μέ χρυσοϋν μετάλλιον έβραβεύθησαν και τά ύδατογραφήματα τού κ.
Γιαλλινά. Είνε κερκυραϊος καί δέν ήτο δυνατόν παρ’ ε’κεϊθεν έκ τών γρα
φικών τοπείων τής ώραιοτάτης τών επτά νήσων τοϋ Ίονίου να εξελθη
δ άριστος ούτος ύδατογράφος. Τά έ'ργα του έ'χουσι τοιαύτην τόλμην,
τοσοϋτον άγέρωχον καί άτίθασσον ύφος, ώστε ευθυς εξ αρχής κινοΰσι τ.ον
θαυμασμόν. Πολλαχοϋ τό σχέδιον σαλεύει, παρεκτρέπεται, δ χρωματι
σμός πολλάκις εινε ύπερβολικός, ή αρμονία έζητημένη, αί άντιθέσεις πυκναί, άλλά ούδαμοϋ θά άπαιτήσητε δειλίαν χρωστήρος, άδαημοσύνην
τεχνικήν. Πανταχοϋ τούναντίον θριαμβεύει ή ζωή, ήν μυριοτρ.όπως άποδίδει δ χρωστήρ του. Ό χρωματισμός ιδίως καταφαίνεται πλησιφαής έν
τοΐς δύο ίσπανικοϊς του τοπείοις τή «Γρανάδ^:» καί τώ «Τολέδφ». ΓΙοία
άλλη χώρα δύναται νά παράσχη παρομοίαν ποικιλίαν καί δύναμιν χρω
ματισμού παρά τήν Ισπανίαν; Έκεΐ ή φύσις έπέστρωσε τον πλουσιώτατον τάπητα έκ τής θαυμασίας αύτής “Ίριδος. Ή «Κάρμεν» είνε έπίσης
ώραία. Μέ. τό γαρύφαλον είς τό στόμα εΐλκυεν άπληστα τά βλέμματα
των νεαρών φιλοτέχνων. Άλλά καί οί άφιλότεχνοι ένησμενίζοντο να βλέ
πουν τούς δύο μαύρους εκείνους ζωηρούς οφθαλμούς τής Ίσπανίδος, οϊτινες άνεπόλουν δλην τήν μεθυστικήν καί θελκτικήν μουσικήν τοϋ Β,ιζέ.
Τό ώραιότατον τών έφγων του εινε ή «Δείλη τής Κερκύρας» διά το ήρε·-
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μον και άρμονικόν ώς καί διά το άσάλευτον τοϋ σχεδίου. Ό Γιαλλινάς
έκτος τοϋ χρυσού μεταλλίου έ'δρεψε καΐ πολλά . . . . . χαρτονομίσματα.
Έξ τών έργων αύτοϋ έπωλήθησαν είς πολύ καλάς τιμάς.
.’Αλλ' ιδού καΐ δ Ξυλιάς ο τρίτος αξιωθείς χρυσού μεταλλίου διά τάς
προσωπογραφίας. Αί προσωπογραφίαι αύτοϋ έχουσί τι έκ τής γραφικής
τών άρχαίων τεχνιτών, οΰς φαίνεται μιμούμενος έν τή φωτοσκιάσει. Ή
καλλίστη άπασών είνε ή τοϋ πρφην Κερκύρας κ. ’Αντωνίου Χαριάτου,
έξειργασμένη μέχρι τών τριχών τοϋ πώγωνος, ήρεμος, γλυκεία καΐ εκ
φραστική φυσιογνωμία· καί ή ένδυμασία άκόμη μετά τέχνης πολλής
κεκαλλιτεχνημένη.
Αργυρά μετάλλια εις. προσωπογραφίας έ'λαβον οί κ. κ. I. Οικονόμου
καΐ Μ. Σιγάλας. Ό πρώτος είχε προσωπογραφίαν άνδρός πλέον προτο
μής μέ τάς χεϊρας συμπεπλεγμένας πρό τοϋ σώματος. 'Η είκών αύτη διεκρίνετο διά τό άκριβές σχέδιον ώς καί Six τό έπιμεμελημένον της δλης
εργασίας. Έκαστον φώς, έκαστη σκιά είς τόν τόπον του. Σπουδή άξια
λόγου τών ένδυμάτων καί ώραία τών χειρών έξεργασία. Ό κ. Οικονόμου
δύναται νά βαδίση θαρρούντως έν τη προσωπογραφία,όταν έχη ώς θεμέ
λιον τοιοϋτον τεχνικόν οΐον τό ύπ’ άριθ. 37 έ'ργον. Τό έπιτράπεζόν του
έν τη μικρή αιθούση είνε εύστοχος έκ τοϋ φυσικού άντιγραφη. Τά ώραϊά
του δέ κυδώνια άποδεικνύουσιν οτι βλέπει την άλήθειαν. Ό δεύτερος έχει
σειράν δλην προσωπογραφιών άριθ. 8, 11, 12, 14, 27. Πάνταχοϋ παρα
τηρεί τις καλόν σχέδιον, φυσιογνωμίαν καΐ άπλοϋν χρωματισμόν. Πράγ
ματι ό Σιγάλας προετοιμάζει λαμπρά. Μέ όλίγας τοϋ χρωστήρος έπί
της οθόνης έπαφάς καΐ σάς παρουσιάζει προητοιμασμένην την προσωπο
γραφίαν. Τοϋτο δέν είνε εΰκολον. «Άρχή ήμισυ παντός». Έν τη ζωγρα
φική δέ όπως σχεδιασθή καί προετοιμασθΐ^ ώς λέγουσιν οί ζωγράφοι,
σύνθεσίς τις η έν άπλοϋν πρόσωπον εντός της οθόνης απαιτείται μεγίστη
ίκανότης, ήτις άποτελεϊ τό ημισυ τής έπιτυχίας. Έάν δ κ. Σιγάλας είχε
καί τό έτερον ημισυ θά ήτο τέλειος. ’Αλλά διά τό έτερον ήμισυ άνάγκη
νά τελειοποιηθή τις έν τή έσπερίγ. Ό δέ κ. Σιγάλας στερούμενος τών
μέσων μένει οΰτω πως ήμισυς καλλιτέχνης. Tooot πλούσιοι, τόσοι δμογενεΐς δέν θά φανώσι γενναιότεροι διά τήν Τέχνην ;
Τέταρτος έλαβε χρυσουν μετά.ΖΛοζ δ κ. Άλέξαν. Φιλαδελφεύς, Τό
έλαβε διά τάς συνθέσεις, έξ ών ή μείζων είναι τό «συσσίτιον», σκηνή
έπίχαρις καί φαιδρά έκ τού στρατιωτικού βίου. Τήν κρίσιν περί ταύτης
μεταφέρω έκ τοϋ «Spectateur d’Orient» τής 13 ’Απριλίου 1890:«”Ας
μνημονεύσωμεν ήδη τοΰ «συσσιτίου» τόΰ κ. Άλεξαν. Φιλαδελφέως. Ή
όθόνη αΰτη είνε έ'ργον πλήρης ζωής καί φαιδρότήτος, ή άληθής στρατι
ωτική ζωή, Έν τινι καπηλείφ παρίστανται τρώγοντες μετά μεγίστης
όρέξεως περί τούς είκοσι :στρατιώται..Δύο κύ.νες ισχνοί καί οστεώδεις πε

ριφέρονται πέριξ μέ τήν ματαίαν φεϋ ! ελπίδα νά άπολαύσωσι κανέν ψι—
χίον έκ τού δείπνου,άλλά φθάνει νά ρίψητε έν βλέμμα είς τούς τρώγοντας
στρατιώτας, δπως κατανοήσητε δτι καθ’ δν τρόπον τρώγουσιν ολίγη ελ
πίς ύπάρχει καί όστοϋν καν νά ύπολειφθή., Ό πίναξ ούτος έσχεδιάσθη
κατά τόν τρόπον τής σχολής τού ύπαίθρου (du plein air) μέ μεγίστην
εύχέρειαν έν τώ χειρισμώ τοϋ χρωστήρος. Ό κ. Φιλαδελφεύς έκαμε μακράς σπουδάς έν τή ’Ακαδημίιγ τοϋ Μονάχου. Τοϋ ίδιου καλλιτέχνου
έ'χομεν άκόμη σειράν δλην σκαριφημάτων και σπουδών, οπού καταδείκνυται τάλαντον άξιοσημείωτον καί μία έπίπονος σπουδή τής φύσεως»..
Ταϋτα έκ τού Spectateur d’Orient. Καί δ ελληνικός τύπος λίαν
κολακευτικώς έξεφράσθη περί τών έργων τοϋ κ. Φιλαδελφέως. Άλλ’ άς
έλθωμεν είς ισχυρόν τάλαντον λίαν έκπεφρασμένου τύπου είς τάς σπου
δάς τοϋ κ. Γ. Ροϊλοϋ νεαρού ζωγράφου σπουδάζοντος ε’ισέτι έν Παρισίοις.
Αί σπουδαί του άρκοϋσι νά καταδείξωσι τήν ίσχυράν ιδιοφυίαν καί τήν
δαιμονίαν, άνευ ύπερβολής δυνάμεθα νά ειπωμεν, δύναμιν μεθ’ ής χράται τή χρωστήρι. Έάν βαδίση μετ’ ’ίσης ταχύτητος ώς μέχρι τούδε, ή
Ελλάς έν τώ Γεωργίφ Ροίλώ θά άποκτήση τόν μέγαν άληθώς καί έθνικόν ζωγράφον της. Διότι ούδείς μέχρι τούδε έξ δλων τών διαπρεψάντων
έλλήνων καλλιτεχνών δύναται νά άποκληθή μέγας. Ό Γύζης είναι θαυ
μάσιος είς τάς συνθέσεις του, άλλά χωλαίνει ολίγον είς τάς μεγάλα?
γραμμάς'τοϋ σχεδίου, δ Λύτρας συνθέτει καΐ σχεδιάζει, άλλά δέν κατώρθεσε νά διαπλάση, ίσως έ'νεκα τών περιστάσεων, κόσμον ίδιον, αύτοτελή, μέ χαρακτήρα ιδιαίτερον, μέ γραμμάς ιδίας, αΐτινες νά φέρωσιν είς
τά χείλη παντός θεατού τάς λέξεις: «’Ιδού δ Λύτρας, είνε γραμμή του !»
Έπίσης δ Ίακωβίδης. Καλός χρωματιστής, άριστος σχεδιαστής,· άλλ’
άπτέρυγος. Άνευ πτερύγων δέν γίνεται τις μέγας. Είς διδάσκαλος δέν
γίνεται ποτέ Ερρίκος Χάϊνε, ούτε είς καλλιγράφος Άλφόνσος Δωδέ. Χω
ρίς νά άδικήσωμεν τόν Ίακωβίδήν, δστις είνε άριστος ζωγράφος, δυνά
μεθα νά δμολογήσωμεν δτι στερείται φαντασίας. ’Ολίγοι ζωγράφοι συνενοϋσιν δλας τάς άρετάς, καΐ σχέδιον καί χρώμα και φαντασίαν καί
πνεύμα διά τοϋτο ολίγοι είνε καί οί μεγάλοι. Άς έπανέλθωμεν έν τοΰτοις είς τήν Έκθεσιν.
Ό κ. Β. Κοντόπουλος έ'λαβε άργυρούν μετάλλιον διά τά έπιτράπεζα
αύτού. Έάν δ «Διάδοχός» του δέν άρέσκει είς δλους, άλλ’ ούδείς θά εύρη
νά ψέξη τι είς τάς καλάς του οπώρας, τά δροσερά του σταφύλια,- τούς
κρεμαμένους του λαγωούς καί τά νωπά μήλα. Είνε είδικότης δυνάμεθα
νά ειπωμεν είς τά έπιτράπεζα, δι’ ών μεταφράζομεν τό παρά Γάλλοις
nature-morte.
Καλάς καί τεχνικωτάτας σπουδάς έχει δ κ. Γ. Λεμπέσης έν Μονάχφ
τελειοποιηθείς καί έν τή τοΰ Λεύφτς σχολή βραβευθείς. Ή «Λουομένη»
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τού έχει συμφωνία» έξοχον τόνων και χρωμάτων. Ή «αυλή» έπίσης είνε
καλόν μέρος φυσικής σπουδής. ’Ολίγον έαν ήδ'ύνατο νά σύνθεση εύκολώ-

σιστιον πλέει τό πλοϊον. Ή κίνησις τών νεφών έν τφ ούρανφ καί οί περί
το πλοϊον περεπεταννύμενοι λάροι δίδουαι πο.ίησιν είς τήν .δλην γραφήν.
Τό μάλλον εύχάριστον είνε δτι τόν πίνακα τούτον έξετέλεσεν αξιωματι
κός τοϋ ελληνικού στρατού. Άς προχωρήσωμεν. ’Ιδού έν τή μεγάλη
αιθούση καί έτέρα θαλασσογραφία, ύπ’ άριθ. 2 καί φέρουσα το όνομα
τού κ. Ε. ΓΙούκα. Κίνησις, ζωηρότης χρωματισμού· σχεδόν α’ισθάνεσθε
τήν ποντίαν αύραν. Αί απομιμήσεις τών ίμπαστωτ γραφών, τών γοβελινείων δηλ. ταπήτων τής κυρίας Σαρίτας Ρ. Ραγκαβη είναι άξιαι ιδι
αιτέρας προσοχής. Μετεφράσαμεν έμπαστα'ι γραφαί έκ τοϋ δμηρικοϋ
«Έμπάσσω άέθλους» κεντώ δηλ. εικόνας καί παραστάσεις έπί τού ύφάσματος. Καί απλώς δέ ή λέξις «παστός» σημαίνει ποικίλον τάπητα.
Έν τή έκθέσει ύπήρχον καί παλαιαί γραφαί ιδίως αί παρά τοϋ κ.
Καλλιβωκά έκτεθεϊσαι, άλλά τούτων ή αναγραφή διαφεύγει ένταϋθα τόν
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τερον θά άνεδεικνύετο. Ή σύνθεσίς ταπεινόνει δυστυχώς πολλά τάλαντα.
Δεν άρκεΐ νά έχη κάνεις χρώμα κά'ι γραμμάς καθώς δεν άρκεΐ νά έχητε
λέξεις καί ιδέας καλάς. Απαιτείται αί ίδέαι νά έκφρασθώσι, νά συντεθώσι, νά άναλυθώσι, νά συναρμολογηθώσιν, άλλως φρούδαι καί αύται,

φρούδα και τά κάλλιστα λεξιλόγια ! Ά ! το συνθέτειν εινε ή παρα
γωγή, είνε ή δαιμόνια εκείνη μυστηριώδης δύναμις, ήτις ύπο τόν χρω
στήρα τοϋ Μάκαρτ παρήγε τάς θείας έκείνας μορφάς, τάς ύπερτάτας
έκείνας συνθέσεις, αΐτινες έξεγείρουσι τόν θαυμασμόν σύμπαντος τού κόσμου!
Ώς σπουδή αξία λόγου είνε δ «Εβραίος» τοϋ κ. Θ. Άντωνιάδου.
Νέος μόλις πέρυσιν άποφοιτήσας τοϋ Πολυτεχνείου πρώτην φοράν έκτίθησιν έ'ργον ’ίδιον δημοσίφ. Έάν κρίνωμεν έκ τοϋ «Εβραίου» δυνάμεθα
μετά λίαν εύέλπιδος βλέμματος νά προίδωμεν τό μάλλον τοϋ νεαροϋ ζω
γράφου. Ή κεφαλή τοϋ «Εβραίου» είνε άριστοτεχνικωτάτη. Τής κυρίας
Άμηραδάκη τό έπιτράπεζόν είναι έπίσης μία τών καλών γραφών τής έκθέσεως, δεό καί δικαίως έ'τυχε τοϋ χαλκού μεταλλίου. Άλλ’ ώς έπιτράπεζον τήν άρίστην εις τό είδος του θέσιν κατέχει τό τοϋ κ. Ν. Βώκου
ζωγράφου έν Μονάχφ διαμένοντος καί έκεϊ άπό τίνος γνωστοϋ καθιστά
μενου. "Ολοι έθαύμασαν τά ώραϊα καί δροσερά κεράσια καί τά ζωηρά
μήλα και τήν φιάλην καί τόν λευκοκίτρινον πετεινόν. "Όλοι δταν τά
έβλεπον, έ'λεγον «διατί νά μή ήνε άληθινά νά τά παραθέσω εις το πρό
γευμά μου /» καί έλειχον τά χείλη των. Ό κ. Βώκος έν τούτοις ώς αλη
θής καλλιτέχνης ξενοδόχος είχε κάτοιθεν και τήν τιμήν, άλλ’ αύτή
φαίνεται κατεσίγαζεν δλας τάς γαστριμαργικάς ορέξεις τών πολλών φι

λοτέχνων ...
Τής κυρίας Σκούφου τά έπί μετάξης έλαιογραφημένα όίνθη δεικνύουσιν
επιμέλειαν καί λεπτοφυή ιδιοφυίαν. ’Άς έξακολουθή έργαζομένη καί θά
παρουσιάση καί πρωτοτύπους συνθέσεις, βραδύτερον. *0 κ. Μανοϋσος είνε
ειδικός άγιογράφος. Έσπούδασεν έν Ρωσίφ τόν άρχαϊον τρόπον τής βυζαντιακής άγιογραφίαις δαπάναις τής Βασιλίσσης. Ό «άγ. Νικόλαος»
εινε έπίχρυσον καλλιτέχνημα. Πολλή λεπτότης καί γνώσις ακριβής έν τή
τεχνική έξεργασίφ. Αγιογραφίας έξέθηκε καί δ κ. Παπαδάκης. Είνε έπιμελώς είργασμέναι καί κατά τήν παλαιάν παράδοσιν τοϋ Αγίου “Όρους,
Ή αγιογραφία έν Έλλάδι διατελεϊ ε’ισέτι έν άοριστίφ. Μόνον μία καλλι
τεχνική Ιδιοφυία ήδύνατο νά παράσχη αύτή τόν καλλιτεχνικόν τύπον.
, .Έν τή μικρή αιθούση ύπάρχει θαλασσογραφία τις τοϋ αξιωματικού τοϋ
Μηχανικού κ. I. Όρφανίδου. Είνε έκ τοϋ φυσικού. Ή θάλασσα άρκετά
γαληνιαία,’ τά κύματα ήρεμα μέ βαθύν κυανοϋν χρωματισμόν βαθμηδόν
έλαττούμενον καί πρός τόν δρίζοντα λευκαινόμενον Έν τω μέσφ πλη-
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σκοπον τοϋ άρθρου καί παραπέμπομεν τόν αναγνώστην είς τά ύφ’ ήμών
διά μακρών έν τή «Άκροπόλει» έν τφ φύλλφ τής 20 Απριλίου τ. έ'.
γραφέντα.
Ή Γλυπτική πενιχρότατα αντιπροσωπεύεται έν τή έκθέσει, τών πλείστων έλλήνων γλυπτών έπιμόνως άρνηθέντων τήν συμμετοχήν. Πρώτος
προθυμότατος άπέστειλε πλεϊστα άγαλμάτια ανάγλυφα καί άνάγλυπτα
μετάλλια έκ ΙΙαρισίων δ έκεϊ άπό έτών τελειοποιούμενος καί ήδη κατά
μικρόν- γνωστός καθιστάμενος νεαρός γλύπτης κ. Λάζαρος Σώχος μαθη
τής ένταϋθα μέν τού άποθανόντος Δρόση, έκεϊ δέ νϋν τού διαπρεπούς γάλλου γλύπτου Mercier. Τά ανάγλυφα ώς καί τά άγαλμάτια τού κ. Σώχου έ'χουσι λεπτότητα ού τήν τυχοϋσαν, "Απαντα διακρίνονται διά τήν
εύγένειαν τών γραμμών, αΐτινες μαρτυροΰσι ένθουσιώδη τών αρχαίων
προγονικών άριστοτεχνημάτων σπουδήν. Έχομεν πλήρη πεποίθησιν έκ
τών μέχρι τοΰδε έργων τοϋ κ. Λαζ, Σώχου άρυόμενοι ταύτην δτι έν
αύτφ θά έ'χη ή Ελλάς τόν κάλλιστον καί γονιμώτατον τών γλυπτών
της. Μετά καταπληκτικής ταχύτητος έπιλαμβάνεται τών γλυπτικών
σκαριφημάτων χράται δέ τή γλυφίδι μετ’ ίσης εύχερείας καί ταχύτητος
ώς τφ χρωστήρι δ φίλος του κ. Ροίλός. ’Άς έλπίσωμεν άπό τήν εύγενή
ταύτην ξυνωρίδα ή νεοελληνική τέχνη νά σταδιόδρομήσή μάλλον γενναίως καί νά δδηγήση τήν έθνικήν τέχνην είς άληθή δρίζοντα καλλι
τεχνικής μεγαλουργίας. Τοϋ κ. Παπαγιάννη ή «Βοσκοποϋλα» εινε χαριέστατον άγαλμάτιον ιδίως ή άμφίεσις έχει πολύ τό πρωτότυπον καί τό
θελκτικόν. Νεωτεριστής κατά τοϋτο δ κ. Παπαγιάννης μεταξύ τών έν
Άθήναις γλυπτών πρώτος έτόλμησε νά άπορρίψη τόν αιώνιον άρχαϊον
πέπλον καί νά ένδύση τήν «βοσκοποϋλαν» του ώς πράγματι ένδύονται
αύται.
Τοιαύτη κατά τάς κυριωτάτας γραμμάς ή μικρά έ'κθεσις ήν διωργάτομο» ιγ', Μάϊος
18
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νωσε το καλλιτεχνικόν τμήμα τοϋ συλλόγου «ΙΙαρνασσοϋ». Ή μικρά
αΰτη έκθεσις ειχεν ειδικόν προορισμόν νά γνωρίση τώ κοινω κατά πρώτον
φοράν καλλιτεχνικά σκαριφήματα, ολας δηλ. έκείνας τάς συνθέσεις, τάς
στιγμιαίας συλλήψεις, τά μικρά έργα, τάς έν τή έξοχή ή έν ώρ<γ σχολής
ή έν στιγμή ενθουσιασμού σπουδάς, τά καλλιτεχνικά αθύρματα, μεθ’ ών
πλουτοϋσι τά έργαστήριά των οΐ ζωγράφοι και οι γλύπται καί περί ών
έλαχίστην ιδέαν έχει τό πολύ τοϋ κοινού. Αί έκθέσεις αύται τών σκαρι
φημάτων, αί skizzen ausstellungen τών γερμανών είνε τρόπον τινά μύησίς τις είς τά ένδότερα της καλλιτεχνικής εστίας, είς τά μύχια τών
άδύτων της τέχνης. Τό ελληνικόν κοινόν ήτο έντελώς άπροετοίμαστον.
διά τοιαϋτα έ'ργα καί φυσικόν ήτο πολλοί μή έννοήσαντες πολλά τού των άδίκως νά ψέγωσι καί έπιρρίπτωσι μομφάς κατά έκθεμάτων, άτινα
κατά τούς εΐδότας είχον μεγάλην άξίαν. ’Αλλά τό σπουδαιότατον είνε
οτι ή έ'κθεσις αύτη μέ όλην τήν σμικρότητά της (σμικρά δέ καί Ισχνότα
τη καί αναιμική είνε καί ή δλη έλληνική καλλιτεχνία) παρέσχεν άφορμήν
πολλών άγορών, καί πρωτοφανές διά καλλιτεχνικήν έ'κθεσιν έν Έλλάδε
γεγονός— έπαρουσίασεν έξ άγορασθέντων πινάκων ποσόν έξεκνούμενον είς
6,000 δραχμάς.
Οί άριθμοί, λέγει δλος δ κόσμος, δμιλοϋσιν εύγλωττότερον πάντων
τών άλλων. Άς άφήσωμεν τάς 6,000 νά κλείσωσι τήν παρούσαν μικράν

έπιθεώρησιν ενός καλλιτέχνου άλλ’ ούχί καί τεχνοκρίτου.
Έν Άθήναις τή 5 Μαιου 1890.

Ά,λέξ. Φελαδελφεύς.

H ΠΡΩΤΗ ΑΒΪΟΣΙΑ ΣΧΟΑΗ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ.
(1805—1824)
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το; δε ύπο τής συνελευσεως τών αντιπροσώπων τών διαφόρων κοινωνι
κών τάξεων τοϋ Έπτανησίου συντάγματος τοϋ 1803, παρά τή Γερουσίιγ, τή άποτελούση τήν κυβέρνησιν τής Πολιτείας καί προεδρευομένη ύπό
τού κόμ. Γεωργίου Σπ. Θεοτόκη ώς ήγεμ,όνος τής Έπτανήσου, γραμμα
τεύς μέν τής ’Επικράτειας άνεδείχθη δ Ιωάννης Καποδίστριας, πληρε
ξούσιος δέ άντιπρόσωπος τής 'Ρωσίας άπεστάλη δ κόμ. Γεώργιος Μοτσενϊγος 4.
Κατά τό άρθρον 211 τοϋ συντάγματος ώρισθη δτι ούδείς άπό τού
1810 ήδύνατο ν’ άναλάβη δημοσίαν ύπηρεσίαν άδαής τυγχάνων τής
εθνικής γλώσσης, ής άπό τού 1820 θά έγίνετο άποκλειστική χρήσις έν
πάσι τοϊς δημοσίοις έγγράφοις. Έδει επομένως πρός έκτέλεσιν τής συν
ταγματικής ταύτης διατάξεως νά δεορισθή κατάλληλος τών ελληνικών
γραμμάτων καθηγητής. Τοιοϋτος δέ προσεκλήθη έκ Πάργης είς Κέρκυραν
δ έν Ήπείρφ καί έν Κερκύρα; ήδη γνωστός έπί έκκλησιαστική άρετή καί
έλληνική παιδεύσει ούχ ήττον ή διαπύρφ φιλοπατρία ίερεύς ’Ανδρέας δ
Ίδρωμένος.

Έν τή περί Πάργης καί τής παραδόσεως αύτής ιστορία αύτού δ Φώσκολος έκτίθησιν δτι «εΐκοσιν ιερείς. καί εις άρχιπρεσβύτερος άπετέλουν
τδν κλήρον, δν νϋν κλείζουσιν εύπαίδευτοί τινες άνδρες. Ό ’Ανδρέας Ίδρω
μένος καθηγητής τής άρχαίας ελληνικής έν τή δημοσία σχολή τής Κερ
κύρας, δ ’Αγάπιος 'Ρήγας, καθηγητής τών μαθηματικών έν Βουκουρεστίφ καί δ διάκονος Χρύσανθος ίεροδικαστής έν Ίωαννίνοις άνήκον είς
τήν έκκλησίαν τής Πάργης» a.
Εντολή τής Έπτανησίου Γερουσίας δ γραμματεύς τής Επικράτειας
’Ιωάννης Καποδίστριας έγραφε πρός τόν ιερέα Ά. Ίδρωμένον 3 λήγοντος
τοϋ 1803 έτους,
«•ΕΆέαδεοτατε Κύριε,

Καταλυθέντος τοϋ ένετικοϋ κράτους καί διωχθέντων ύπό τών ηνωμέ
νων στόλων τής 'Ρωσσίας καί τής Τουρκίας τών δημοκρατικών Γάλλων
άπό τών Ίονίων νήσων, διά τής άπό 21 Μαρτίου 1800 συνθήκης ίδρύθη
ή Έπτανήσιος Πολιτεία, καί τήν προστασίαν αύτής άνέλαβεν ή 'Ρωσσία.
Τό γεγονός έχαιρετίσθη ώς ήώς τής ελληνικής έθνεγερσίας 4. Συνταχθέν-

Ή Γερουσία τής νέας μας Ελληνικής Πολιτείας έδέχθη μέ γλυκυτάτην
άγαλλίασιν τήν ε’ίδησιν τής φήμης δποϋ διά τής προκοπής σας άπόκτησε
τό όνομά σας.
Ή πατρίς, πολϊτα ίερώτατε καί λογιώτατε, τήν δποίαν ή θεία Πρό
νοια, μέ τδ μέσον τού ’Αλεξάνδρου τού Α' μάς έχάρισε, έκείνη ή ιδία
μέ τάς άγκάλας άνοικτάς ζητεί νά σάς άποδεχθή καί νά σάς έμπιστευθή

1 Έπί τή άναρρήσει τοϋ Αλεξάνδρου Α’ τω 1801 κατά τήν έν τή μητροπόλει
Κερκύρας δοξολογίαν έπ’ όνόματι τής Έπτανησίου Πολιτείας λόγος έξεφωνήθη ύπδ
τοϋ νομομαθούς ’Ιακώβου Χαλκιοπούλου Μαντζάρου. Έν δέ τή άποφάσει τής Γερου
σίας πρός δημοσίευσιν τοΰ λόγου έκδηλοΰται. ή ύπερτάτη ευγνωμοσύνη τής Έπτα
νησίου Πολιτείας πρδς τδν έλευθερωτήν αυτής πρώην αΰτοκράτορα Παύλον, καί κη
ρύσσεται ότι ή λύπη τής 'Ρωσσίας εσται αείποτε λύπη τής Έπτανήσου, έπίσης δέ

1 Ούτος ύπήρξε σύζυγος τής Ελένης Άρμένη τής κληροδοτησάσης πάσαν τήν έκ
δρ. 1,200,000 ουσίαν αύτής εις έκπαίδευσιν τής κερκυραϊκής νεολαίας.
2 «Narrazione delle fortune e della cessione di Parga» Prose politiche di
Ugo Foscolo. Libro I § XXV. Firenze 18.50.

ή χαρά έκείνης χαρά τοϋ Έπτανησίου λαοϋ.

3 Βιογραφίαν τοΰ 'Ιερ. Α. Ίδρωμένου βρα έν τω περιοδική ’Αθηνών Κ. Πανόώρα
τεύχ. Φεβρουάριου 1871.
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τον πλέον πολύτιμον θησαυρόν δπου έχει, τουτέ'στι τούς νέους της Επτά
νησου επικράτειας, τών οποίων ή καλή άγωγή θέλει είναι ή γωνιαία
πέτρα της τιμής καί της ευτυχίας τοϋ γένους μας. Λοιπον ύμεϊς, ώς
υιός πατρίδος άριστος, ύμεϊς δπου συζώντες μέ τούς Δημοσθενεις, με τούς
Όμηρους, μέ τούς Πλάτωνας, έπλουτίσατε τον νοϋν σας και την καρίίαν σας μέ την ζωηράν επιρροήν τοϋ πνεύματος τών αθανάτων τούτων
άνδρών, ύμεϊς δποϋ εΐσθε τό έρεισμα της σχεδόν ήφανισμένης ελληνικής
παιδείας, είναι τάχα δυνατόν νά άπονεύσετε εις το ευγενες τοϋτο και
τωόντι ελληνικόν έ'ργον, τό της πλάσεως δηλ. τιμίων πολιτών ηγουν
νέων Ελλήνων ; ! Ή Γερουσία σάς προσκαλεϊ. Συλλογισθητε οποίας λογης ήθελαν άποκριθή οί ένδοξοι πρόγονοι ημών και επειτα αποφασίσατε.

Το λοιπόν, άναμένων την προσταγήν της, άφιεροϋμαι είς τήν προστα
σίαν της δεόμενος εκ Θεοϋ αύτφ πάν αγαθόν καί σωτήριον,

με ο2ην ζην ΰποΛηψιν

Ίω. Καποδίστριας»

Και τοι προηγουμένως δ ίερεύς Ιερωμένος ήρνησατο νά μεταβή εις
’Ιωάννινα ώς καθηγητής της αυτόθι ελληνικής σχολής έπιμόνως καί μετά
γενναίων άποδοχών καί δμοίας άλλας κλήσεις άπεποιήθη, ασμένως την
πρόσκλησιν της νέας 'Ελληνικής Πολιτείας άπεδέξατο καί πρδς τόν παρά
τη Έπτανησφ πληρεζουσιον της Ρωσσιας επεστειλ.ε τάδε

«Πρός τόν έξοχώτατον Κόμητα καί Ιππέα κύριον Γεώργιον Μοτσενϊγον τόν έν τή Έπτανησφ Πολιτείφ παρά της Θεοστηρίκτου αύτοκρατορίας τών 'Ρώσσων πληρεξούσιον, εϊη Θεόθεν πάσα χάρις καί άγαθόν κα-

ταθύμιον.
Ούκ έθαύμασα άν δ άγνώριστος καί μηδέν έγώ ηξιωθην τοϋ παρα της
έξοχότητός της, διά φιλογενοϋς φίλου, προσκυνητοϋ άσπασμοϋ της, διότι

ή καλοκάγαθία της είναι τοιαύτη καί η ψυχή της συμπαθής και φιλοπροσήγορος, όσον θαυμάζω καί έπαινώ την άγάπην καί τδν ζήλον δν έχει
είς τό γένος, δ καί στολίζει διά της ιδίας φρονήσεως, έφ’ η προεχειρίσθη
είς τόν βαθμόν, δν άπήτει ή άρετη της.
Ταύτης της φιλογενείας της ποιούμαι ίδιον και την αυτής προς την
έντέλειάν μου διά τοϋ προειρημένου φίλου γεγενημένην κλησιν, η μάλ
λον είπεΐν, εντολήν τουτέστι τδ νά παραδώσω επί το dt αυτής παρά
της προσκυνητής μοι Ίονικης Πολιτείας συνιστάμενον διδασκαλεϊον όσα
άλλοθεν είς ερμηνείαν τών γραμματικών μαθημάτων έδιδάχθην.
"Οθεν ού μόνον διά την προσταγήν της, άλλά καί δι’ άγάπην της,
άφείς πάν έμπόδιον τών μικρών μου πραγμάτων καί ύποθέσεων θέλω δοκιμάση, άν όχι μετά τών πρώτων, μήτε ίσα τοΐς δευτέροις, άλλ’ όπίσω
τών τρίτων νά συνδράμω ώς δύναμαι επ’ ωφελειφ τών ομογενών μου καταβάλλων σύν προθυμία τδ έμδν χρέος.
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9 ’Ιανουάριου 1804.»

Ουτω άρχομένου τοϋ 1804 δ ίρρεύς Άνδρέας Ίδρωμένος μετέβη μετά
τών τέκνων είς Κέρκυραν.
Αλλ ή σχολή άμέσως ούκ ήρξατο λειτουργούσα διότι πολλά, έ'δει
έπί τούτφ νά προπαρασκευασθώσιν. Όμολογητέον δέ δ'τι ή κυβέρνησις
πάσαν κατέβαλε μέριμναν όπως αύ'τη ώς οιόν τε σκοπιμώτερον ίδρυθή ι.
, Καί ώρίσθη μέν τόπος ή πριν λατινική μονή της Τενέδου 2,. διωρίσθη
δε ύπο τής. Γερουσίας έφορος αύτής δ τής επικράτειας γραμματεύς Ίω.
Καποδίστριας, καί διά θεσπίσματος τής 11 Μαΐου 1804 ή Γερουσία
ώρισεν ϊνα δ ύπδ τής κυβερνήσεως προσκληθείς τών έλληνικών ίερεύς.Ά.
Ιδρωμένος αναδεχθή την ανιοτεραν γραμματικήν, φιλολογικήν καί εκ
κλησιαστικήν έκπαίδευσιν ού μόνον τών λαϊκών τών ήδη είς τής Ελλη
νικής γλώσσης την σπουδήν προηγμένων, καί τών νέων τών άφιεμένων
νά καταταχθώσιν είς τον ίέρδν Κλήρον, άλλά καί τών παιδείας δεομένων
ιερέων τής τε πόλεως καί νήσου Κερκύρας· δ δέ ταυτοχρόνως επίσης
κληθείς Χριστόφ. Περραιβος άναλάβηέν τή σχολή τής εθνικής είτε άπλοελληνικής γλώσσης τήν διδασκαλίαν 3.
Τή 1 Νοεμβρίου 1805 διά κηρύξεως φερούσης έν κεφαλίδι τδ έμβλημα
τής Επτανησιου Πολιτείας δ έ'φορος τής σχολής Καποδίστριας απευθυ
νόμενος πρός τούς τροφίμους τής δημοσίας έν Κερκύροί σχολής λέγει οτι
ή πατρις περί πολλοϋ ποιείται τήν πρόοδον τών μαθητών καί μεγάλας
εχει επ αυτούς προσδοκίας. Τή προκηρύξει ταύτη παρέπονται τά ονό
ματα 150 περίπου φοιτητών διαιρουμένων είς τέσσαρας τάξεις έκ νέων
1 Ορα μονογραφίαν περί τής εν ταις Ίονίοις Νήσοις έκπαιδεύσεως άπδ τής είς
τους Ενετούς ύποταγής μέχρι τής εθνικής αύτών άποκαταστάσεως, έν τώ Άττικώ
Ήμερολογίω τοϋ 1874.
‘
, 2 Ή μονή αύτη καί ή σύνεγγυς λατινική εκκλησία τής Τενέδου κεϊνται παρά τδ
νέον λεγόμενον φρούριον. Ίδρύθησαν δέ κατά τδν ις·' αιώνα ύπδ μοναχών φυγόντων
έκ τής νήσου Τενέδου καταληφθείσης ύπδ τών Τούρκων. Οΐ μοναχοί έκεϊνοι ένταϋθα
εύρόντες άσυλον έκόμισαν έκ Τενέδου εικόνα τής Παναγίας, ήτις πρό τίνος παραδοθεΐσα εις τον μητροπολιτικον τών ορθοδοξων ναδν καί έπαργυρωθεΐσα ύπάρχει άνηρτημένη άνωθεν τής έν αύτω λάρνακος τής αγίας Θεοδώρας τής Αΰγούστης. Έν τώ
ειρημενω τής Τένεδου ναώ υπάρχει εικών εξαίσιας τέχνης παριστώσα τήν αγίαν
Αικατερίνην ατενιζουσαν εις τον ουρανον καί πρδ τοϋ στήθους κρατούσαν βέλος· προ
σέτι δέ είκών τής Παρθένου βυζαντιακής γραφής πανηγυριζομένη τή 15 Αύγούστου
και ετερα εν τώ κελλιω διακρινομενη μονον επί τή ώραΐα τοΰ ιματισμού κοσμηματογραφίμ. Άπδ τούτων καί ή σχολή τής Τενέδου ώνομάσθη.
3 Δια θεσπίσματος τής Γερουσίας απο 23 Οκτωβρίου 1805 ίδρύθησαν σχο,λαί καί
εν Λευκάδι, Ζακύνθω καί Κυθήροις.
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εύγενών, στρατιωτικών, και κληρικών της τε ορθοδόξου κα'ι της λατι-

καί πετρών κατ’ ήλιβάτων φέρων έαυτον επιρρίπτει. ’Αλλά θαρρείτω πας
τις καί τφ Σολομώντι φάσκοντι πειθέσθω, δτι ταχέως αμέριμνος έ'σται δ
διά μάθησιν άγρυπνήσας. Καί μάλισθ’ ύμεϊς, ώ ιερείς, οί άλας καί φώς

Hi

κής εκκλησίας.
Ταυτοχρόνως έδημοσιεύθη ό ύπο τοϋ αύτοϋ εφόρου συνταχθεΐς κανονι
σμός, καθ’ δν ώρίζοντο τά καθέκαστα τοϋ άρτισυστάτου εκπαιδευτηρίου.
Λαμπρά καί επίσημος ύπήρξεν, ώς είκός, ή όγδοη Νοεμβρίου 1805,
ήμερα τών εγκαινίων τής πρώτης δημοσίας ελληνικής έν Κερκύρησ σχο
λής. ’Ενώπιον δέ τής φαιδράς και ενθουσιώδους όμηγύρεως δ ΐερεύς Α.
Ίδρωμένος άπήγγειλεν ελληνιστί τόν εξής έναρκτήριον λόγον
«Φαιδράν καί πρόθυμον δρω ύμών τήν προσαγωγήν, ώ μαθηταί, ιερείς
ευλαβείς, τίμιοι τε άναγνώσται, καί παΐδες εύγενεϊς εύγενών πατέρων·
καί χαράν ήδη τφ έξοχωτώτφ ρωσσικω πληρεξουσίφ κόμητι Μοτσενίγω
προμαντεύομαι, άνδρί τά τε άλλα χρηστώ, φιλοπάτριδι, καί τής πολι
τείας οργανωτή καί συμπράκτορι. ’Εάν γάρ ύμεϊς, ώσπερ προθύμως προσέρχεσθε, καί φιλοτίμως σπουδάσητε, καί σπουδάζοντες καρπούς μαθήσεως άπενέγκητε, χαρήσεται, εύ οίδ’ δτι, καί ύμάς οΐον άπαρχάς τών
έαυτοϋ μεγάλων πόνων καί άγρυπνιών άποδέξεται καί γνωριεϊ τφ κυρίφ
αύτοϋ. Τίς δέ αύτοϋ δ κύριος ; Ώς μέγας καί λίαν καλοθελητής, βεβαία
ελπίς καί Θερμός τής Έπτανήσου άντιλήπτωρ τε καί προστάτης, ’Αλέ
ξανδρός φημι δ πρώτος δ τρισαύγουστος τών 'Ρωσσιών αύτοκράτωρ. Ού '
μήν άλλά καί ή ύπερτάτη τής Ίονικής Έπτανήσου Πολιτείας θεοφρούρητος άρχή, ή καί τόν έλάχιστον έμέ συγκαλέσάσα, καί πάντας ύμάς
ύπαγαγοϋσα ήμΐν, δταν διά τοϋ έκλαμπροτάτου γραμματέως τής επι
κράτειας τοϋ καί έφορου τής παρούσης σχολής τοϋ κόμητος Καποδιστρίου
άκούση ύμών πρώτον τήν παρούσαν συνδρομ,ήν, εϊτα τήν είς τά κρείττω
έπίδοσιν, πατρικήν χαράν λήψεται καί προνοήσει ύμών καί τά άπορα
εύπορα ποιήσει, καί χεϊρα δώσει τοΐς δεομένοις ύμών, καί ούδείς έστιν
δστις έπιδούς καί άξιος φανείς, ούκ άν λήψοιτο τά παρ’ αύτής έπαγγελλόμενα βραβεία.
Δεϋτε δέ ούν μετά χαράς καί προθυμίας πάντες είσέλθετε, καί ώσπερ
οί άθληταί άναζωσάμενοι έαυτούς, νήφοντες, έγρηγοροϋντες, προσέχοντες
καί ώς αγαθοί στρατιώται άλλήλοις παρακελευόμενοι, έπίδοτε έαυτούς
πρός τά σκάμματα καί τάς μακράς άγρυπνίας, ϊνα καί νικήσητε τήν
άμάθειαν καί τούς στεφάνους τής μαθήσεως άναδήσησθε· δτε καί περί
βλεπτοι, περιφανείς τε καί τοΐς πάσι τίμιοι γενόμενοι τιμάς καί προε
δρίας καί άρχάς πολιτικάς λήψεσθε καί ύμάς αύτούς παράδειγμα καί ζή
λον τοΐς όψιγόνοις καταλείψετε.
Μηδείς δέ ύμών άποδειλιάτω προς τάς άρχάς καί τούς πόνους τής
μαθήσεως άποβλέπων, δτι δόξα χρημάτων ούκ ώνητή, άλλά σύν πόνφ
τά καλά κτώνται. Ούδέ γάρ ούδέ πραγματευόμενος τις ΐνα θησαύριση,
|ίς κώμους καί θεωρίας, άλλά, κατά τόν Θέογνιν, είς μεγακήτεα πόντον
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τοϋ κόσμου έν τή Γραφή λεγόμενοι καί άντεχόμενοι τοϋ νόμου Κυρίου,
μνήσθητε,δτι έκ στόματος ίερέως έκζητηθήσεται, φησίν δ προφήτης, νό
μος Κυρίου, διότι άγγελος Κυρίου παντοκράτορος έστι· τοϋτον δ’ ούκ άν
ποτέ τοΐς ζητοϋσιν άγγείλειε, είμή δπωσοϋν τοΐς έγκυκλίοις έκπαιδευθείη
μαθήμασι.
Διό καί οί πατέρες ήμών μακράν καί διαπόντιον στελλόμενοι τήν
πορείαν, έν Άλεξανδρείφ ή Άθήνησι, καί δπουοϋν άν τύχοι, τόν λόγον
έξήσκουν, κάντεϋθεν έπί τοϋ ύψηλοϋ ορούς άνέβαινον καί τήν Σιών εύηγγελίζοντο τό σωτήριον τοϋ Θεοϋ· ών άλλος μέν μεγάλη Σάλπιγξ τής εκ
κλησίας, άλλος δέ Θεολόγος, άλλος δέ Χρυσόστομος καί άλλος άλλο τι
τών κατ’ εύφημίαν έπωνομάσθησαν.
Καί τί λέγω τούς παλαιούς ; πολίτας έχων ύμετέρους, τούς χθές καί
πρφην μάκαριωτάτους αρχιεπισκόπους Νικηφόρον τόν Θεοτόκην καί Εύγένιον τόν Βούλγαριν· οϊ διά λόγου έπίδειξις ήσαν τοϋ γένους καί μέγα
παρά τή τρισαυγούστη τών 'Ρωσσιών αύτοκρατείρφ Αικατερίνη τή Β'
έδύναντό τε καί έ'πρασσον. Καί δή δσον άν τούτους μιμήσησθε, τοσοϋτόν
γ’ άν καί τής δόξης αύτών μετάσχοιτε καλάς έκ τής πατριδος διά τό
καλόν παράδειγμα τάς χάριτας άποφερόμενοι.
'Γμϊν δέ, ώ παΐδες, τοΐς τούς αύτούς πατέρας έκ τής θρησκείας έ'χουσι,
καί άλλους πατέρας έκ τοϋ γένους είς παράδειγμα ήδη προβάλλομαι·
έκείνους, λέγω, ών καί τήν γήν καί τοΰνομα καΐ τήν διάλεκτον (διεφθορυΐαν έξ ατυχίας ή άλλης δή τίνος αίτιας) κατέχοντες μέχρι καί νϋν
Έλληνες έσμεν καί ύπό τών άλλογλώσσων λεγόμεθα- έκείνους, οΰς ούκ
άνά έ'να ή δύο ή τρεις έκατονταετηρίς, άλλ’ άνά συχνάς δεκάδας όλυμπιάς τις, εϊτ’ ούν τετραετηρίς, άνά τήν Ελλάδα έξέφυσε. Τίνες δέ ούτοι;
Σωκράτεις, Πλάτωνες, Δημοσθένεις, Σάλωνες, Λυκοϋργοι, Άριστεϊδαι,
Θεμιστοκλεϊς, παρ’ών οί άλλογενεϊς τάς άρχάς τής φιλοσοφίας, τούς τε
πολιτικούς νόμους καί δσα είς στρατηγίαν εκείνοι τακτικά έγραψαν άπομάξαντες, αύτοΐς τούτοις ώς ίδίοις έγκαλλωπίζο,νταί τε και ήμών κατεπαίρονται. Τί ούν ήμεΐς, οί τόν αύτόν έκείνοις άναπνέοντες άέρα, ού σπουδάσομεν ; ού φιλοπονήσομεν ; Ναι δή καί δείξωμεν δσον καί οΐον τό ελ
ληνικόν πνεϋμα, κάν ήδη, ώσπερ άπ’ αιθάλης, μικρός τις σπινθήρ άνακαλύπτεσθαι άρχεται.

Καί ύμεϊς μέν οΰτω καί μετά τοιοότων τών παραδειγμάτων καί καλών
τών έλπίδων είσέλθετε. Έγώ δέ, εί καί ήττων είμι τής φήμης, ήςίσως
παρ’ ύμΐν λέγομαι, άλλ’ ούν γε καθηγήσομαι ύμών τή γλώττη τοϋ γέ
νους, τόν τρόπον καί ώς έγγράφως τή Γερρυσίφ ύπέσγημαι; ούτε είφ π^ς-»
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σωπον άφορών οδτβ έπιζητών έν τφ μέρet, καν ίέη μβ πτωχότερον εις
τήν πατρίδα έπανελθεϊν, χΚΥ ’ίσος τοϊς πάσι καί κοινές τοϊς ζητοϋσί με».
Καί ή μέν έ'ναρξις τών μαθημάτων £ι’ εντύπου εί^οποιήσεως τοϋ εφό
ρου Καποίιστρίου ώρίσθη είς τήν 12 Νοεμβρίου 1805. Λήξάντος £έ τοϋ
σχολικοϋέτ ους, τή 18 Νοεμβρίου 1806, έδημοσιεύθη ώς εξής ή περί
άπονομής βραβείων τοϊς άριστεύσασι τών μαθητών κρίσις. «Τών εξετα
στών ή αρχή ί έκπληροϋσα το κατά τρίτην μετ’ είκάδα τοϋ ’Ιουλίου θέ
σπισμα τής έξοχωτάτης βουλής περί τών βραβείων καί τοϋ σφών ρητοϋ
τιμήματος, τοϊς τοϋ κοινοϋ φροντιστηρίου τροφίμοις, ναι μέν καί το καθ’
έ'κτην μετ’ ε’ικάδα τοϋ ’Οκτωβρίου, ω δή τοϊς έξετασταϊς έπιτέτραπται
κρίνειν περί τής τών τροφίμων προόδου καί ΐκανότητος καί σφίσιν άπονέμειν τά κατ’αξίαν, άποφαίνεται ώς έχει (απονέμει κέρματα άργύρου
καί χρυσοϋ επίσημα εννέα τοϊς άριστεύσασι τών μαθητών, πολλοϊς δέ
ποιείται εύφημος μνεία). Τά μέν κέρματα οί βραβευθέντες οϊσουσιν έπί
τοϋ στήθους, έκάστω δέ τούτων τή μέν μια τών όψεων έπεσφράγισται
Πήγασος, άρχαϊον παράσημον τής νήσου, καί τά ρήματα Κορχύρα, έτος
ς' της κο,Ιιτείας' θατέρα δέ, 'Η βου.Ιη τω φιΛομούσω reu διά τάς χρηστάς ελπίδας, περί δέ τοΰτο στέφανος έκ κοτίνου. Πλήν τοϋ άριστείου
τούτου τής Γερουσίας άπενεμήθη καί έτερον ύπο τοϋ 'Ρώσσου πληρε- ■
ξουσίου, ού ό στέφανος ήν έκ λεύκης.
Μηνί Δεκεμβρίφ τοϋ 1806 έδημοσιεύθη αύθις ύπο τοϋ εφόρου τής σχο
λής Ίω. Καποδιστρίου το πρόγραμμα τής ένάρξεως τών μαθημάτων τοϋ
νέου έτους μετά τοϋ τής νήσου Κερκύρας εμβλήματος,—παρεπόμενης είδοποιήσεως, καθ’ ήν «ή άναβολή τής άνοίξεως τών σχολείων είναι νέον
τεκμήριον τής σπουδής,ήτις έμψυχόνει τήν διοίκησιν διά τήν έπί το κρεϊττον αύτών πρόοδον. Έν τώ μεταξύ αύτή ή διοίκησις προσέθηκε καί νέον
άναγκαϊον τμήμα, καί εύκόλυνεν εις τούς μαθητάς τά άλλα μέσα, δι’ ών
μάλλον επισπεύδει είς τήν τελειότητα ή δημόσιος άγώγή». Άνεγράφοντο δέ τά διδακτέα μαθήματα, ήτοι αρχαία έλληνική ύπό τοϋ α’ιδεσιμωτάτου Άνδρέου Ίδρωμένου. τά στοιχεία τής γλώσσης ύπο Χριστό
φορου Περραιβοϋ, φιλολογία ύπό Άνδρέου Μουστοξύδου, μαθηματικά
(αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία) ύπό Καίσαρος Πελλεγρίνη, φιλοσο
φία, λογική καί μεταφυσική ύπό Γαβριήλ ΓΙαγάνου.
Ούτως ή σχολή κατ’ έτος προώδευε, καί πολλοί τών είτα έν τή πο
λιτεία διακρεθέντων έν ταύτη έμαθήτευσαν.
Τήν αυτήν μέριμναν ύπέρ τής δημοσίας ταύτης σχολής ήκολούθησεν
,έπιδαψιλεύουσα καί ή τήν Επτανήσων διαδεξαμένη Γαλλική κυβέρνη
σες έπί Ναπολέοντος. Ύπό δέ τοϋ τότε προέδρου τής Γερουσίας άπηϋ1 Άπετέλουν ταύτην Νικόλαος δ Μαυρομμάτης, Νικόλαος δ Πολίτης καί Άνδρέας δ Μουστοξύδης.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

577

θύνετο τφ 1808 Φεβρουάριου 10η τό επόμενον έγγραφόν πρός ιερέα Ά.
Ίδρωμένον.
ΓΑΛΛΙΚΗ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Κυβερνεϊον τής Κερκύρας καί τών εξαρτημάτων αύτής
'Ο πρόεδρός τής Γερουσίας ώς επί τών εσωτερικών καί εκκλησιαστικών λειτουργός.
Τώ έν Κερκύρα καθηγητή τής ελληνικής γλώσσης Αίδ. Άνδρέα Ίδρωμένω.

Αιδεσιμότατε Κύριε,
Ό ύποσημειούμενος ασμένως επισυνάπτει ύμϊν τόν κατάλογον τών μα
θητών τών είς τόν ιερόν Κλήρον προωρισμένων όπως έπιμεληθήτε νά διοεγνώσητε τούς διατεθειμένους νά έπωφεληθώσι τής δημοσίας διδασκα
λίας και μ.οί διαβιβάζητε έβδομαδιαίως έγγραφον έ'κθεσιν περί έκάστου
αυτών όπως ή κυβερνησις, ή περί πολλοϋ ποιούμενη τήν έκπαίδευσιν αυ
τών βραβεύση έκαστον κατ’ αξίαν.
Έκφράζων πρός ύμάς τήν δημοσίαν εύαρέσκειαν διατελώ. 1
Ό πρόεδρος τής Γερουσίας

Οεοτόκης»

Ούτος ήν ό Βαρών ’Εμμανουήλ Θεοτόκης, τότε ύπό τής Γερουσίας
άναδειχθείς έφορος τής δημοσίας σχολής άντί τοϋΚαποδιστρίου εις Ρωσσιαν απερχομένου 1.
"Έτει δέ 1810 έφορος τής Σχολής άντί τοϋ Θεοτόκη διωρισθη ό Στυλ.
1 Διαπεραιωθε'ις είς Ύδροΰντα δ Καποδίστριας εγραφεν έκεϊθεν τώ ίερεΐ* Ά.
Ίδρωμένω ύπδ χρονολογίαν 5J17 Αύγούστου 1808.,
«Λογιώτα τε

Εύρίσκομαι έδώ, άφ’ ου άπέρασα μεγάλο ζώρη έξ αίτιας τών ’’Αγγλων. Κάμνω
έδώ τήν καραντίνα καί επειτα διά ξηράς άπερνώ είς Νεάπολιν. Άπδ τήν Νεάπολιν δέν ήξεύρω ποϊος θέλει είναι δ έδικός μου δρόμος. ’Ιδού, φίλε καί αδελφέ, τήν
ιστορίαν μου.
Μήτε τόπος μήτε περίστασις δέν θέλει όλιγοστεύση τήν αληθινήν αγάπην, τδ
σέβας κα'ι τήν ύποχρέωσιν δποϋ σας προσφέρω. — Σάς παρακαλώ νά μέ έχετε είς
τήν καλήν σας ένθύμησιν, καί νά μέ αγαπάτε.
Διά πάντα έδικός σας φίλος-

Ίω. Καποδίστριας»
Έκ τής επιστολής ταύτης φαίνεται οτι τδ πλοϊον, τδ φέρον τδν Καποδίστριαν είς
’Ιταλίαν διέτρεξε παρ’ ολίγον τδν κίνδυνον νά συλληφθή ύπδ τών ’Άγγλων, οΐτινες
άφ’ ου έκυρίευσαν τάς έξ Ίονίους Νήσους, άπέκλειον τότε διά θαλάσσης τήν Κέρ
κυραν. Ουτω άκολουθοΰντος τοΰ άποκλεισμοΰ, οί ’Άγγλοι τω 1813 είχον συλλάβη
έκ Κερκύρας είς Λευκάδα διαπεραιούμενον τδν συνταγματάρχην Baudrand πρόεδρόν
τής έπί Γάλλων Ίονικής Ακαδημίας, ής τή μεσιτςίοι άπηλευθερώθη. Όρα τήν παρά
ταύτης έπί τούτω ελληνιστί άπευθυνθεΐσαν έπιστολήν τώ προέδρω τής ύπδ τών Άγ
γλων εν Ζακύνθω συστηθείσης εταιρίας, έν τω περιοδικώ Κερκύρας Άραηστη 1.85S
σελ. 487.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ!
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Δώριας Προσαλέντης, δς έπιστέλλων τώ Άνθίμφ Γαζή έν έτει 1812 1
έκτίθησι τά έξης περί της σχολής ταύτης- «Εις το δημόσιον σχολεϊον
διδάσκονται αί άρχα'ι της φιλοσοφίας, τών επιστημών και αί γλώσσαι
καθώς φαίνεται άπο τον ακόλουθον κατάλογον τών διδασκάλων.
Ίερεύς Άνδρέας Ίδρωμένος, διδάσκαλος της ελληνικής διαλέκτου διδά
σκει τά γραμματικά καί τά ποιητικά. Ό ελλόγιμος ούτος άνήρ είναι
άξιέπαινος όχι μόνον διά την προκοπήν του, άλλά καί διά τά χρηστά

Κ®4 Άνδρέας Ίδρωμένος καθηγητής τής ελληνικής γλώσσης καί φι
λολογίας έπί μηνιαίφ μισθφ ταλλήρων 36.
Κ®? Π. Ίδρωμ,ένος υιός ώς βοηθός 15.
Κ®? Άνδρέας Μουστοξύδης καθηγητής τής λατινικής καί Ιταλικής
φιλολογίας 30.
Κ®? Καρανδηνός καθηγητής τών μαθηματικών 36.
Κ®? Παύλος Προσαλέντης καθηγητής τών ώραίων τεχνών 40.
Κ®? Γεράσιμος ΓΙιτζαμάνος καθηγ. τής πολιτικής άρχιτεκτονικής 40.
Κ®ς Άντ. Βίλλας καθηγητής τής καλλιγραφίας 25.
Κ®ί Κούλσων καθηγητής τής Αγγλικής 50.
"ΟΘεν ή τών καθηγητών μισθοδοσία κατ’ έτος άνήρχετο είς τάλληρα
3264 (περί τάς δρ. 20,000).
Τό ε’πιόν έτος (1819) ό άριθμός τών μαθητών ηύξήθη είς τό διπλάσιον περίπου άπό τών ε’κ Πάργης είς Κέρκυραν προσφυγόντων, κατά τήν
ύπό τών Άγγλων οίκτράν έκείνην παράδοσιν τής έλληνικής έκείνης χώ
ρας είς τήν Τουρκίαν.
Ή Σχολή τής Τενέδου διήρκεσε μέχρι τού 1824, δτε ίδρύθησαν ή Ίόνιος Ακαδημία καί τό γυμνάσιον. Έπί έν δέ καί ε’ίκοσιν έτη διετέλεσεν
έν αύτή-διδάσκων τήν άρχαίαν ήμών γλώσσαν καί έρμηνεύων είς τήν έν
αύτή φοιτώσαν νεολαίαν τούς κλασικούς συγγραφείς καί ποιητάς τής
Ελλάδος ό Ίερεύς Άνδρέας Ίδρωμένος. Όπόσον δέ συνετέλεσεν ούτος
είς διάδοσιν τής έλληνικής έν Κερκύρφ παιδείας μαρτυρεί, πλήν άλλων,
ο σύγχρονος αύτφ καί σοφός μεταφραστής τοϋ Ηροδότου, καί τών Κερκυραϊκών ιστοριογράφος Άνδρέας δ Μουστοξύδης λέγων. «Ή δημοσία
Σχολή τής Κερκύρας συγκαταριθμεί μεταξύ τών έν αύτή μάλλον διαπρεπόντων καθηγητών πολίτην τινά Πάργιον, τόν κύριον. Άνδφέαν Ίδρωμένον. Είς τον εύϋποληπτον καί πεπαιδευμένον τούτον ιερέα χρεωστοϋσιν
οί Κερκυραϊοι κατά μέγα μέρος τόν πρός τήν έλληνικήν γλώσσαν καί
τήν κλασικήν γραμματολογίαν έ’ρωτα, τον χάριν αύτοϋ καθ’ δλην τήν
πόλιν διαδοθέντα» 4.
Ουτω μετά πεντακοσίων έτών ξενοκρατίαν έν Κερκύρςρ, άφ’ ού σύν τφ
φρονήματι, καί τής έλληνικής γλώσσης τό πϋρ άσβεστον έτηρήθη, άρχομένης τής ήδη φθινούσης έκατονταετηρίδος τοϋτο άνεζωπυρήθη καί νέαν
άπέδωκε λάμψιν, Έάν δέ ή τελευταία είκοσιπενταετηρίς βίου έντελοϋς
άνεξαρτησίας καί γενικής προόδου διέχυσε παντού τελειότερο? φώς, ού
δείς δύναται δικαίως ν’ άρνηθή δτι έφ’ ικανόν χρόνον πρό τής έλληνικής
έπαναστάσεως ή Κέρκυρα άμα άπαλλαγεϊσα τής ξένης κυριαρχίας πάσαν
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του ήθη.
Παναγιώτης, υιός τοϋ αύτοϋ γυμνάζει τούς πρωτοπείρους εις τάς άρ
χάς της γραμματικής.
Νικόλαος Μαυρομμάτης, διδάσκαλος τών μαθηματικών, ελληνικής τε
και απλοελληνικής φιλολογίας, άνηρ άλκιμος καί γνωστός ε’ις πάντας
τούς πεπαιδευμένους ομογενείς διά τάς γνώσεις του, ·τεμ<? τόν τόπον, είς
τόν δποϊον διατρίβει καί ύποθάλπει της σπουδής τόν ε’ρωτα είς τάς ψυ-

χάς τών νέων.
Ιωάννης Καρανδηνός 1
2, ύποδιδώσκαλος είς τά μαθηματικά, καί διδά
σκαλος είς την μηχανικήν, διδάσκει τό σύστημα τοϋ Λακροά, Λαπλάς
καί τών νεωτέρων Γάλλων.
’Ιγνάτιος Βάν Μαρούλοβιν, διδάσκαλος της λατινικής διαλέκτου, παλαιάς τε καί νέας ιστορίας.
Άββάς Κανδώνης, διδάσκαλος της λογικής, μεταφυσικής καί ηθικής
καί παραδίδει τά στοιχεία Φραγκίσκου Σοαυΐου.
Κανονικός Ζανίνης, διδάσκαλος εκκλησιαστικής ιστορίας καί κανονι
κού δικαίου.
Μόρδος, διδάσκαλος της μαιευτικής 3.
Λαρόζας διδάσκαλος της γαλλικής καί ιταλικής διαλέκτου.
Είναι όλοι είς χρέος νά διδάσκωσι καθ’ ημέραν, έξαιρουμένων τών εορ
τών κατά δέ τόν Αύγουστον μήνα εξετάζονται οί μαθηταί καί βραβεύ

ονται οί.φιλομαθέστεροι».
Ή έν λόγω Σχολή ήκολούθησε λειτουργούσα καί έπί της άγγλικης έν
Έπτανησφ προστασίας. Έν καταλόγφ άπό 15 ’Ιουλίου 1818 * αναγρά
φονται τά τε ονόματα τών καθηγητών, τά διδασκόμενα μαθήματα και
ή μισθοδοσία.
1 Όρα Λόγιον Έρμήν τοϋ 1812 σελ. 190.
2 Ό μετά ταϋτα καθηγητής τών υψηλών μαθηματικών και έφορος τής Ίονιου
’Ακαδημίας, έπί τοΰ κόμ. Γυϊλφόρδου.
3 Λάζαρος Μόρδος ίατροδιδάκτωρ συγγράψας διαφόρους σπουδαίας ίατρικάς διατριβάς καί περιγραφήν τής νήσου Κέρκυρας. (Nozioni Miscellanee intorno a Corcira. Nella tipografia nazionale di Corfu 1808.
4 Εϋρηται έν τώ παρά τή δημοσία βιβλιοθήκη αρχείω τής Ίονιου ’Ακαδημίας
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1 Έν τή περί τών γεγονότων όσα συνέβησαν πριν καί μετά τήν παραχώρησιν τής
Πάργας εκθέσει τή έν Παρισίοις τώ 1820 δημοσιευθείση καί ύπδ Ίω. Βερβιτσιώτου
έξελληνισθείση έν Κερκύρςι τώ 1851 σελ. 13.

: ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΙΟΥ. ΚΑΙ ΑΙ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ! ΚΛΑΣΕΙΣ

κατέβαλεν έπιμέλειαν εις καλλιέργειαν τής ελληνικής γλώσσης, ώς τών
εθνικών αύτής αισθημάτων οδδέποτε άπηλλοτριώθη.

ύπερμέτρως έκ τών παραμικρών αμυχών τοϋ παρόντος, ή διά τών μηχανών άντικατάστασις τών βραχιόνων έπηύξησε τά δεινοπαθήματα τών
έργατών, διότι δ αριθμός των έπολλαπλασιάσθη καί τό ημερομίσθιον
κατ’ άνάγκην έξέπεσε. Τό έμφυτον τώ άνθρφπφ πάθος τής πλεονεξίας
άφ’ ετέρου καΐ ή έ'φεσις τών πενήτων πρός άπομίμησιν τών εύπορούντων
καΐ πρός καθ’ δμοιον σχεδόν τρόπον άπόλαυσιν τών τοϋ βίου συνεπλήρωσαν τό έ'ργον καΐ ταύτοχρόνως ήγειρον δεινόν τόν . πόλεμον κατά τών
κεφαλαίων.
Ή Γερμανία, διά τών διδασκάλων της, έσπειρε τάς γνωστάς κατά
τών κεφαλαίων καΐ τών κεφαλαιούχων θεωρίας, άς έν 'Ρωσσίφ οί μη,δενισταΐ τελειοποιοϋσιν άναμίξαντες καΐ τήν πολιτικήν εις τήν οικονομι
κήν και τήν κοινωνικήν έπανάστασιν ταύτην. Ό μέν Κάρολος Μάρξ έπρέσβευεν δτι τό κεφάλαιον. δέν είναι άλλο τι παρά κλοπή καί δτι ή συσσώρευσις τοϋ πλούτου, εις έν τών άκρων τής κοινωνίας έπιφέρει άναγκαίως
τήν απορίαν είς τό έτερον άκρον, δ δέ Φερδενάνδος Λασσάλ ύπερήσπιζε
τήν Ιδέαν τής καταλήψεως τής έν τή κοινωνία θέσεως τών αστών παρά
τών έργατών. Αί ίδέαι δ’ αύται, καίτοι μή συνφδουσαι πρός τάς άληθεϊς
οικονομολογικής άρχάς περί διανομής τοϋ πλούτου, άς παραδέχεται σή
μερον ή έπιστήμη, έ'σχον ούχ’ ήττον ιδίαν έπήρειαν έπί τής κεφαλής τοϋ
τέως σίδηρου άρχικαγγελαρίου καί έπί τών ήμερων του έ'λαβε τάς γνω
στάς διαστάσεις ή έτέρα θεωρία τοϋ κοινωνισμοϋ τοϋ Κράτους,. δι’ ής
τά πάντα άπερροφώντο παρά τούτου, ένφ άφ’ ετέρου δεινώς κατεδιώκετο
δ άπλοϋς κοινωνισμός. Τά ληφθέντα δμως κατά τών κοινωνιστών παρά
τοϋ Βίσμαρκ αύστηρά μέτρα έπηύξησαν τήν έπιρροήν τών. κοίνωνιστών
καΐ ούδείς έλησμόνησε τήν πρό ολίγου άκόμη έπιτευχθεϊσαν έκτακτον
έπιτυχίαν τών κοινωνιστών βουλευτών, οΐτινες πολυαριθμότεροι είσήλθον
έν τώ 'Ράϊχσταγ.
Έν τφ λόγφ τούτφ κυρίως δέον νά άναζητήσγ τις τήν σύγκλησιν του
μεγάλου Διεθνούς ’Εργατικού Συνεδρίου έν Βερολίνφ, κατά,, τάς. συνε
δριάσεις τοϋ δποίου συνεζητήθησαν τά ληφθησόμενα μέτρα περί τοϋ αρι
θμού τών έργασίμων ώρώ.ν, περί τοϋ προσδιορισμού τής ήλικίας, άφ’ ουτινος θά έπετρέπετο ή έργασία είς τούς μικρούς έργάτας, περί τής έργασίας τών γυναικών κτλ. Ή διακανόνισις μάλιστα τής έργασίας τών
παίδων έθεωρήθη καΐ αΰτη χρήζουσα τής μερίμνης τών άνδρών, οΐτινες
παρεκάθησαν έν τώ Διεθνεΐ τούτφ Συνεδρίφ. Ώς δέ γνωστόν, πρώτος δ
'Ροβέρτος Πήλ, βασιλεύοντος Γεωργίου τοϋ III, έκανόνισε, κατά τό 1802
τά τής έργασίας τών άνήβων έν τοΐς βιομηχα.νικοϊς καταστήμασι προσδιορίσας ώς άνώτατον δρον έργασίας τό χρονικόν διάστημα τών δώδεκα
ώρών. Μετά ταϋτα, τά λοιπά -ευρωπαϊκά κράτη έμιμήθησαν, τόν ευεργε
τικόν τότε θεωρηθέντα νόμον τούτον καΐ όίρισαν άκόμη καΐ τήν ήλι-
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Άνδρέας Μ. Ίδρωμένος.

Η ΠΡΩΤΗ

ΜΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ!

ΚΑΑΧΕΙΣ

"Οτε, κατά τον προπαρελθόντα μήνα, συνεζροτεϊτο έν Βερολίνφ το
μέγα εργατικόν Διεθνές Συνέδριον, αί συνεδριάσεις αύτοϋ κατηναλΐσκοντο
ύπέρ της έξευρέσεως τών μέσων, δι’ών θά έξησφαλίζετο αισιώτερον το
μέλλον ε’ις τούς έργάτας. "Εκτοτε εναρξις έγένετο τών σπουδαίων προε
τοιμασιών, εις πάντα τά έργατικά κέντρα της Εύρώπης και της ’Αμερι
κής, τών τεινουσών προς κοινήν και ταύτόχρονον έκ μέρους τών εργα
τών διαδηλωσιν, ήτις φόβος έπέκειτο δτι ήθελε καταλήξει και εις γενικήν
αύτών απεργίαν.
Το μέγα ζήτημα τοϋτο, δπερ τοσοϋτον άπησχόλει τότε καΐ άνησυχεϊ
άκόμη τήν Εύρώπην άπασαν καί μέγα μέρος τής 'Αμερικής, παρ’ήμΐν
δέον νά μή παρέλθη άπαρατήρητον, ώς πλεϊστα άλλα. Ναι μεν δμολογοΰμέν δτι παρ’ ήμΐν τά έργατικά ζητήματα είσΐν δλως ακίνδυνα, διότι
καί δ άριθμος τών εργατών είναι έλάχιστος έν Έλλάδι και ή πολλών ερ
γατών δεομένη βιομηχανία εύρίσκεται άκόμη έν σπαργάνοις, τά δ’ εκτελούμενα παρ’ ήμΐν δημόσια ή ιδιωτικά μεγάλα έ'ργα άπασχολοϋσι δυ
στυχώς κατά το πλεϊστον αλλοδαπούς έργάτας, άλλ’ ή παροϋσα καταστασις αυτή δέν δύναται βεβαίως νά έξακολοΰθήση επ’ άπειρον και ελπίς
ύπάρχει δτι ή βιομηχανία και ή γεωργία ήμών θά έπεκταθώσιν, δ δ’ α
ριθμός τών έργατών θά πολλαπλασιασθή, ώστε ή παρ’ ήμΐν γνώσις τών
άλλαχοϋ συμβαινόντων καΐ ή μελέτη τών πολυειδών έργατικών ζητημά
των οφείλει, νομίζομεν, ν’ άπασχολή τούς αρμοδίους, δπως οΰτω προετοιμασθή ομαλή ή οδός, διά τής καΐ παρ’ ήμΐν παραδοχής τών προό
δων, αΐτινες γίνονται παρ’ άλλοις έ'θνεσι δεκταί, καΐ μή έκτεθή το Κρά
τος ήμών εις τόν έκ τών έργατικών ζητημάτων προερχόμενον πολλάκις
δεινόν σάλον, πρός δν παρασυρόμενα τά άρτιπαγή πρό πάντων Κράτη
δύνανται νά ύποστώσι πολλάς ζημίας.
Τά έργατικά ζητήματα τήν γένεσίν των έσχον ώς έπί τό -πολύ έν τή
ανακαλύψει τοϋ άτμοϋ καΐ τή άντικαταστάσει τών βραχιόνων δια των
μηχανών. "Οσον καΐ άν διϊσχυριζηται δ μέγας οικονομολόγος 'Ρόσσης δτι
λησμονοϋμεν τάς βαθείας πληγάς τών προγόνων μας καΐ συγκινούμεθα
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κίαν τών παίδων, άφ’ ής έπετρέπετο νά γίνωνται ούτοι δεκτοί έν τοϊς
βιομηχανικοϊς καταστήμασιν. Ή ηλικία αύτη έποίκιλεν άπό 10 έ'ως 12
έτών, άλλ* δ αριθμός τών εργασίμων ώρών έξέπεσε προϊόντος τοϋ χρόνου
άπό 12 εις 8 ώρας διά τούς μικρούς τούτους έργάτας.
Άπό της εποχής ταύτης χρονολογείται ή έπέμβασις τοΰ Κράτους προς
κανονισμόν τών της εργασίας, άλλ’ ή μέθοδος αύτη δέν εύρε πανταχοϋ
ύποστηρικτάς. Πλειστοι ήσαν οί άντεπεζελθόντες δριμαίως κατά της πα
ρεμβάσεως ταύτης, δέν έλλείπουσι δ’ έ'τι καί σήμερον οί δόκιμοι συγ
γραφείς, οΐτινες καταδικάζουσι τήν έν άναρμοδίφ κύκλφ είσχώρησιν ταύ
την. Ού'τως, έν τφ νεωτάτφ αύτοΰ συγγράμματι: L'Etat Moderns, δ
σοφός καθηγητής Κος Leroy Beaulieu, πραγματευόμενος τό ζήτημα
τοϋ παρά τοϋ Κράτους κανονισμού τής έργασίας, διισχυρίζεται οτι ούτε
τό δίκαιον, ούτε ή έλευθερία τοϋ άτόμου έπιτρέπουσι τοιαύτην. παρέμβα

σιν έν παραπλησίφ ύλη. Έάν συμφέρη είς τόν Α. παραδείγματος χάριν,
έ'χοντα πλειοτέρας τοϋ Β. άνάγκας, νά έργάζηται μίαν, δύο, ή καί τρεις
καθ’ έκάστην ώρας πλειότερον, δέν δύναται νά έννοήση, δ αληθώς δει
νός οικονομολόγος, έπί τίνος δικαιώματος βασιζόμενον τό Κράτος θά παρέμβη είς άλλοτρίαν ύπόθεσιν καί θά παρακωλύση έκεϊνον τής έργασίας
του ! Ό διισχυρισμός ούτος δέν είναι βεβαίως έπιπόλαιος, άλλ’ έπιτρέπεται ήμϊν νά παρατηρήσωμεν οτι, άπέναντι τοϋ γενικού συμφέροντος
δλων τών έργατών, τό Κράτος έχει καθήκον νά παραβλέπη εις τινας
περιστάσεις τό δίκαιον τοϋ ενός άτόμου, χάριν τοϋ συμφέροντος τών πολ
λών, διότι έπί τή υποθέσει δτι οί εγοντες πλειοτέρας τών συναδέλφων
των άνάγκας ήθελον παρουσιασθή πρός τήν βιομηχανίαν έν.μεγάλφ καί
έπεβλητικφ άριθμφ, τότε άναμφιβόλως αί πρόσθετοι αύται έργάσιμοι ώραι
ήθελον άντικαταστήσει τήν έργασίαν ετέρων έργατών, ώς έκ τούτου δέ

ή ύπέρ τινων μονομερής καί μερική ώφέλεια ήθελε βλάψει άλλους σπουδαίως, καθό μέλλουσα ν’ άποστερήση αύτούς τής έργασίας των.
"Ωστε ή παρέμβασις τοϋ Κράτους πρός διακανόνισιν τής έργασίας δέν
προσκρούει τοσοΰτον πρός τό δίκαιον, δσον προσκρούει πρός πλείστας άλλας δυσκολίας, ώ.ν σπουδαιότεραι θεωρούνται άφ’ ένός τό άναπόφευκτον
τής διεθνούς καί δμοιομόρφου νομοθεσίας, δπως μή τό εν Κράτος εύρίσκηται έν μειονεκτική απέναντι τοϋ άλλου θέσει καί άφ’ έτερου τό δυσεφάρμοστον τής τιμωρίας, μετά παράβασιν έκ μέρους έργάτου τίνος.
Έν τούτοις, χάριν τής διακανονίσεως ταύτης τών έργασίμων κυρίως
ωρών, ειχον συνέλθει δύο έργατικά συνέδρια έν Παρισίοις, κατά ’Ιούλιον
τοϋ παρελθόντος έτους, άλλ’ αί άποφάσεις τών συσκεφθέντων έν τοϊς συνεδρίοις τούτοις, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. ’Ιουλίου Γέσδ, δέν εύρον ού
δεμίαν ήχώ παρά τάϊς κυβερνήσεσι πάντων τών Κρατών. Μόνον έν τφ
Συνεδρίφ τοϋ Βερολίνου συνεζητήθησαν καί αύται καί έξεφράσθησαν εύ-
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χαί ; α1) ύπέρ τής έζασφαλίσεως τοϊς ,έργάταις μιας ήμέρας άναπαύσεως
καθ’ εβδομάδα,
ύπέρ τοϋ προσδιορισμού τής ηλικίας, άφ’ ής επιτρέ
πεται ή εργασία τών άνήβων καί γ’) ύπέρ τής διακανονίσεως τών τής
έργασίας τών γυναικών. Τό ζήτημα δμως τής έλαττώσεως τών καθ’ ήμ.έραν έργασίμων ώρών καί δ προσδιορισμός αύτών κατ’ άνώτατον δρον ύποχρεωτιχως άπεκλείσθη τοϋ Συνεδρίου, καίτοι τοΰτο άπετέλει διά τούς
έργάτας τής ύφηλίου τό κυριώτερον άντικείμενον τών έργασιών τού Συ
νεδρίου. Ό άποκλεισμός ούτος, ώς ήτο επόμενον έπέφερε γενικήν δυσαρέ
σκειαν. Διό καί τό έργον έφάνη ισχνόν έν τφ συνόλφ, μετά τήν έκ τοϋ
περιβόλου μάλιστα τού Συνεδρίου τούτου αποπομπήν τών άρμοδιωτέρων
προσώπων, διότι, ώς τυγχάνει ίσως γνωστόν, οί μέν οικονομολόγοι άπεκλείσθησαν, αί δέ συνεδριάσεις συνεκροτήθησαν έν κύκλφ πολιτευομένων,
μηχανικών καί διπλωματών ! Έν τή περιπτώσει ταύτη δύναται τις κα
ταλλήλως νά έπαναλάβη τό τοϋ Φιγαρώ : «έγοειάζετο εις μαθηματικός
καί άντ’ αύτοΰ εύρέθη είς χοροδιδάσκαλος». . .
Μετά τήν άποτυχίαν λοιπόν τοϋ Συνεδρίου έκείνου άνεμένετο άνυπομόνως παρά τών έργατών ή περιβόητος πρώτη Μαίου, καθ’ ήν θά έγίνετο έν πάσι τοϊς έργατικοϊς κέντροις τής Εύρώπης καί τής Αμερικής ή
μεγάλη διεθνής τών έργατών διαδήλωσις, ύπέρ τής έλαττώσεως τοϋ αριθ
μού τών έργασίμων ώρών, άπό 12 είς 8 μόνον καθ’ έκάστην. Είς τήν α’
Μαιου έδόθη ή προτίμησις, διότι ή χρονολογία αυτή συνέπιπτε μέ τήν
έπέτειον τού θανάτου τού Φερδενάνδου Λασσάλ. Συνήλθον δέ, κατά τήν
δρισθεϊσαν ταύτην ήμέραν, οΐ έν άπεργίφ κατά τό πλεϊστον εύρισκόμενοι
έργάται καί συνεκρότησαν είς τάς οικείας πόλεις μεγάλας διαδηλώσεις,
ών τό άποτέλεσμα, μ’ δλους τούς φόβους, έγνώσθη δτι, ενεκεν τής συναντηθείσης πανταχοϋ τής Εύρώπης σώφρονος έκ μέρους τών κυβερνήσεων
άντιδράσεως, ούδεμίαν έπέφερε μεταβολήν είς τό καθεστός, έκτος τών
άσημάντων καταστροφών καταστημάτων τινών, έκτος μερικών συλλή
ψεων καί τής θραύσεως ολίγων επαναστατικών κεφαλών.
Τό έργατικόν ζήτημα άποτελεϊ καί τοΰτο έν τών μεγάλων προβλημά
των τοϋ αίώνος μας, τά δέ μεγάλα προβλήματα δέν λύονται διά τών
ΦραγχΜνείων ΰεωρι&Γ 1, ούτε διά τών παραπλήσιων διαδηλώσεων. Πάν
τες συμ,φωνοϋσιν έπί τής αρχής δτι δ άνθρωπος παράγει πάντα τά χρή
σιμα πρός ίκανοποίησιν τών αναγκών του καί δτι, άφ’ ής ύπάρχομεν,
ζητεϊ τήν διά μάλλον όλιγοχρονίου έργασίας άπόλαυσιν μεγαλείτέρου
αριθμού χρησίμων πραγμάτων. Έπειδή δ’ είς τό άπομεμακρυσμένον κατά
τι παρελθόν ήσαν άγνωστοι αί διαδηλώσεις, αί άπεργίαι καί αί θεωρίαι
τοϋ Φραγκλίνου, ή, άκριβέστερον είπεϊν, τά μέσα ταύτα δέν έθεωροΰντΟ

ί Ό Φραγκλϊνος έπρέσβευεν δτι αί εργάσιμοι ώραι δεν ’έπρεπε νά ύπερβαίνωσι
τάς τέσσαρας καθ’ έκάστην.
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ώς πρόσφορα και μοναδικά προς καλλιτέρευσιν της θέσεως τών εργατών,
διά τοϋτο ούτοι προσεπάθουν. νά καθιστώσι την εργασίαν των παραγωγικωτέραν και ώς έκ τούτου έπήλθον αί εφευρέσεις, έπεννοήθη ό κατα
μερισμός τών έ'ργων και προ.έκυψεν ό πολλαπλασιασμός τών κερδών
τοϋ άνθρώπου. Καϊ ωφειλε βεβαίως καϊ ό έργάτης νά προσπορίση έαυτφ
μερίδα έστω και έλαχίστην τών έκ τών ποικίλων προόδων άγαθών, άλλά
ταϋτα, κατά τάς θεωρίας τών κοινωνιστών, περιήρχοντο πάντα εις τούς
έργοστασιάρχας και τούς κεφαλαιούχους, έκείνου
αί άνάγκαι ηύξανον
μέ την αύτήν άναλογίαν μέ οΐαν και τά κέρδη. Την άνώμαλον λοιπον
κατάστασιν ταύτην, ένόμισαν οί ήγέται τών έργατικών κινημάτων οτι
ήδύναντο νά θεραπεύσωσιν, έάν αί Κυβερνήσεις παρεδέχοντο τάς προτάτ
σεις των περί κανονισμού της έργασίας και προσδιορισμού τών έργασί-

νωνικά βάρη κατασταθώσι φορτικά καί φθάσωσιν είς τό σημεϊον τοϋ νά
ύπερβώσι τάς δυνάμεις κοινωνικής τίνος κλάσεως, διαίρεσις φυσικώς επέρ
χεται είς ταύτην μεταξύ έκείνων, οΐτινες δύνανται νά τά βαστάξωσι και
έκείνων οΐτινες άδυνατοϋσιν. "Ωστε ή μεσαία κλάσις, διά τής παρελεύσεως τοϋ χρόνου, έν τή οικονομική πάλη, προώρισται βαθμηδόν καί κατ’
ολίγον νά καταβροχθισθή παρά τής τάξεως τών απόρων, ή διά τής ίκανότητος ν’ άφομοιωθή πρός έκείνην τών πλουσίων. Τοϋτο τούλάχιστον
άποδεικνύει ή ιστορία τών έθνών, άπό τών άρχάιοτάτων χρόνων μέχρι
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μων ώρών.
Και δτι αί τάσεις τών εργατών προς έλάττωσιν τών εργασίμων ώρών
είσιν, οΰτως ε’ιπεϊν, έμφυτοι, ούδεμία δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία. Ή
οκνηρία είναι δώρον καί τοϋτο της φύσεως, τά μάλιστα διαδεδομένον
παρά ταΐς έργατικαΐς κλάσεσιν. Άλλ’ άντί νά ζητήται παρά τών Κυβερ
νήσεων ή παρέμβασις πρός προσβολήν κατά της ιδιοκτησίας τών έργο—
στασιαρχών η τών πατρώνων και κατά της έλευθερίας τών βουλομένων.
έκ τών έργατών νά διαθέσωσι, κατά τό δοκοϋν, τάς έργασίμους των
ώρας — τοϋθ’ δπερ άλλως τε άντίκειται πρός τόν προορισμόν τών .Κυ
βερνήσεων, δστις συνίσταται ιδίως είς την προστασίαν της έλευθερίας
καί της ιδιοκτησίας τών πολιτών — θά ήτο προτιμώτερον νά καταδειχθώσιν είς τούς στασιαστάς τούτους τά εύάρεστα αποτελέσματα τής
οικονομίας, τής φιλοπονίας καί τής άποταμιεύσεως, δι’ ών, έστω καί δι’ όλιγωτέρας καταβολής κόπων καί έργασίας, άποβήσεται εύχερεστέρα ή
έξασφάλισις ,εύτυχοϋς σχετικώς μέλλοντος.
"Αλλως τε., ώς έχουσι τήν σήμερον τά πράγματα, ή θέσις των έργα
τών δέν εύρίσκεται έν ύποδεεστέριγ μοίρικ εκείνης τών άστών, ή τής άλ
λως καλουμένης μεσαίας τάξεως, διότι είναι μέν άληθές δτι ή ΐκανότης
καί αί γνώσεις, κατά τούς παρόντας χρόνους, κανονίζουσι τήν τύχην τών
θνητών, άλλά τό βάρος δλου τοϋ κοινωνικού φορτίου έπικρέμαται έπί τής
κεφαλής τών άποτελούντων τήν μεσαίαν κλάσιν, ουτω δ’ αί κοινωνίαι
ώθοϋνται έκ τοϋ τριπλού είς τόν διττόν διχασμόν, ήτοι τών πλουσίων καί
τών άπορων, τής έτέρας κλάσεως τών άστών δσημέραι έκλειπούσης. ’Ε
πιστημονικοί κανόνες, δι’ ών θά ήτο έφικτόν νά σταθμίση τις πρότερον
καί νά έπιρρίψή είτα τά κοινωνικά βάρη, άναλόγως τών δυνάμεων έκάστ,ου, δέν έφευρέθησαν άκόμη παρά τής οικονομικής έπιστήμης, ούτε εί
ναι ευκολον νά κατανοηθώσι καί έπιβληθώσι δικαίως έπί τών κοινωνικών
κλάσεων. Διά τοϋτο δέ βλέπομεν καθ’ έκάστην δτι, αμέσως άμα τά κοι-
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τών καθ’ ημάς. Οί πόλεμοι καί αί έπαναστάσεες τήν μεσαίαν κυρίως κλάσιν
αν έπαισθητώς ή καί ένίοτε κατέστρεψαν. Οί φόροι ώσαύτως
κατά τής μεσαίας τάξεως έπιπίπτουσιν έπιβαρυντικώτεροι. Οί πλούσιοι,
δσον πλουσιώτεροι τυγχάνουσι, κατά τοσοϋτον άναισθητοϋσι περισσότερον
εις τάς τοιαύτας προσβολάς.
Τούτων δ’ Ούτως έχόντων, δμολογοϋμεν μέν δτι αί έργατικαί κλάίέΐς
ύποφέρουσιν, άλλά τό μέλλον άνήκει είς αύτάς, ή δέ φειδώ, τό πρός τήν
τάξιν καί, τούς νόμους σέβας, μετά τής φιλοπονίας, έσόνται οί. βέβαιοι
τίτλοι, έφ’ ών βασιζόμενος δ έργάτης θά δυνηθή, ώ; προείπομεν, πλήρης
έλπίδων ν’ άτενίση πρός τό προσεχές.
’Εν τούτοις, ή πρώτη αύ'τη μεγάλη καί ταυτόχρονος τής α' Μαΐού
συνέντευξις τόσων χιλιάδων άνθρώπων πρός ύπεράσπισιν τών δικαίων των
καί προς σημαντικήν κοινωνικήν μεταβολήν τών ίσχυόντων δύναται νά
καταταχθή μεταξύ τών μεγάλων γεγονότων τοϋ αΐώνός μας. Καίτοι δέ
αί, τής εύτυχίας ήμέραι δέν άνέτειλον άκόμη διά τούς έργάτας, ώς ένό—
μιζον οί άπλοϊκώτεροι, οΐτινες άποτελοϋντες τόν μέγιστον άριθμόν συχνάκις γίνονται θύματα τών ολίγων ταραχοποιών καί συμφεροντολόγων
τών έν ταΐς διαδηλώσεσι και τή έπαναστάσει εύρισκόντων δργανον πρός
ίκανοποίησιν ένοχων πόθων, ούχ ήττον είναι βέβαιον δτι μία τών άνθρωπινωτέρων, τών γενναιοτέρων καί τών δικαιοτέρων φροντίδων τής έπογής τυγχάνει καί ή έξαναγκαζομένη ’ίσως έκ τών γεγονότων τούτων,
άλλά μετ’ εύχαριστήσεως παρατηρουμένη έπασχόλησις δλων τών μεγά
λων άνδρών τής σήμερον πρός άνύψωσιν τής κοινωνικής καί οικονομικής

καταστάσεως τών έργατικών κλάσεων. Έκ δέ τής ένασχολήσεως ταύ
της καί τής μελέτης τών έργατικών ζητημάτων παρά τών αρμοδίων,
ύπάρχει βεβαία έλπίς δτι τά ζητήματα ταϋτα θά διαφωτισθώσι, θά ώριμάσωσιν έτι πλειότερον καί έπί τέλους θά λυθώσιν αισίως.
Ε. ’’Εμηδορεκος.

tomos ιγ'

Μάϊος.
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ΕΡΙΚΟΥ ΟΥΣΑ1

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΑΩΡΑ*
Μετά παρέλευσιν ολίγων έτών ήλθεν ήμερα καθ’ ήν αί ύβρεις τής κω
μικής σκηνής, αί συκοφαντίαι τής άγοράς και αί άπό τοΰ βήματος βίαιαι
έπερωτήσεις δέν ήρκουν πλέον εις τούς εχθρούς τοΰ Περικλεούς. Έσκέφθησαν νά είσαγάγωσιν αύτόν εις δίκην 8ιά. τινα πράξιν τοΰ δημοσίου
βίου του- άλλ’ δ μέγας πολίτικος άνήρ ήτο άκόμη λίαν δημοφιλής. Διό
έν ελλείψει τοΰ Περικλεούς οί δυσηρεστημένοι άπεφάσισαν νά διενεργήγήσωσιν όπως καταδικασθώσι οί προσφιλέστατοι τών φίλων του. Διά τοΰ
τρόπου τούτου οί αντίθετοι αύτοϋ όχλαγωγοί ήθελον νά μετρήσωσι τάς
δυνάμεις των, ταυτοχρόνως δέ νά καταρρίψωσι τήν ύπόλ*ηψιν τοΰ Περικλέους· ήτο αΰτη ή πρώτη έπίθεσις κατά τής ισχύος αύτοϋ παρά τφ
λαφ. Ήρξαντο κατά πρώτον προκαλοΰ.ντες τον εξοστρακισμόν κατά
τοΰ γηραιού Δάμωνος, δστις έχρημάτισεν εις τών διδασκάλων τοΰ Πε·
ρικλέους και εΐχεν άπομείνει φίλος του. "Ελεγον περί αύτοϋ δτι ύπό τό
πρόσχημα μαθημάτων μουσικής έδίδασκε τήν πολιτικήν. Συχνάκις τόν
ήκουσαν λέγοντα δτι ή τυραννΐς άνδρός.πεφωτισμένου ήτο τό άριστον
τής κυβερνήσεως είδος. Ό Δάμων έξωρίσθη. Μικρόν μετά ταϋτα, ήτοι
κατά τούς τελευταίους μήνας τοΰ έ'τους 433 πρός τούς πρώτους τοΰ 432
οί αντίπαλοι τοΰ Περικλεούς ένθαρρυνθέντες ε’κ τής πρώτης έπιτυχίας,
συνεννοήθησαν δπως παραπέμ.ψωσι πρό τών ήλιαστών τόν Φειδίαν, τόν
Αναξαγόραν καί τήν Ασπασίαν ταυτοχρόνως 2.
Ό Φειδίας κατηγορήθη έπί ύπεξαιρέσει, Δεκασθείς ύπό τίνος τών έχθρών

τοΰ Περικλέους εις τών μαθητευομένων τοΰ μεγάλου γλύπτου παρουσιάσθη ικέτης πρό τών έν τή άγορή βωμών. Ό άνήρ αύτός δστις έκαλεϊτο
Μενών, έζήτησε νά έξασφαλισθή άπό τών συνεπειών τής δίκης, ήν ήθελε
νά κινήση κατά τοΰ Φειδίου. Γνωστόν δτι δ κατήγορος έάν δέν έλάμβανεν ύπέρ αύτοϋ τό πέμπτον τών ψήφων, ύπέκειτο είς βαρυτάτας ποι1 Σϋνέχ. ί'δε προηγούμενου φυλλάδιον.
2 Πλούταρχος,
ΛΑ' ΛΒ'. Αριστοφάνης Ειρήνη στιχ. 601 καί έφεξ.
Διόδωρος ά Χικελιώτης, IB', 38, 39.
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νάς *. Άφοΰ δ δ λαός έχορήγησε τήν αΐτηθεϊσαν ύπόσχεσιν τής ατιμω
ρησίας πρός τόν Μένωνα, δ άθλιος αύτός κατήγγειλε τόν διδάσκαλόν
του ώς ύπεξελόντα μέρος τοΰ χρυσού, δν οί ταμίαι τοΰ ναού τής Θεού παρέδωκαν αύτφ διά τήν κατασκευήν τοΰ χρυσελεφάντινου αγάλματος τής
Άθηνάς. Ή πρό τοΰ δικαστηρίου άπολογία τοΰ Φειδίου δέν ύπήρξε δυσ
χερής, διότι είχε διευθετήσει τοιουτοτρόπως τά έκ χρυσού ίμάτια τής
θεάς, ώστε χωρίς ποσώς νά βλαβή τό έξ έλέφαντος. άγαλμα, ήδύ
νατο νά έξαχθή δλον τό μέταλλον καί νά ζυγισθή. Τήν ιδέαν ταύτην
εΐχεν ύπαγορεύσει είς τόν γλύπτην δ Περικλής, δστις έδυσπίστει πρός τον
φιλύποπτον χαρακτήρα τών Αθηναίων, καί δστις ίσως ήθελεν δπως δ
ογκος αύτός τοΰ χρυσού, δ άποτελούμενος έκ τεσσαράκοντα ταλάντων,
είνε δυνατόν έν σοβαρή τινι περιστάσει να χρησιμεύση πρός πολεμικάς
δαπάνας. Ό Φειδίας ήθωώθη· άλλ’ οΐ εχθροί του έκίνησαν παραχρήμα
κατ’ αύτού νέαν δίκην ύπό ίύο έτέρας προφάσεις κατηγορίας. Είχε χα
ράξει τήν εικόνα του έπί τής άσπίδος τής Άθηνάς, και τοϋτο ήτο κατά
τούς έχθρούς του ιεροσυλία. Είχε δεχθή τόν Περικλέα εις τό έργαστήριόν
του καθ’ ήν ώραν εύρίσκοντο έντός αύτού γυναίκες, ήτοι έκ τών χρησιμευουσών ώς πρότυπον καί άλλαι έπισκέπτριαι καί τούτο πάλιν έθεώρουν μαστροπείαν. Διαρκούσης έ'τι τής άνακρίσεως έπί τής δευτέρας ταύ
της δίκης δ Φειδίας άσθενής ών καί σφοδρά τεθλιμμένος έτελεύτησεν έν
τή ειρκτή 2.
Ό Αναξαγόρας ήχθη πρό τών δικαστών έπί γραφή άσεβείας. Φαίνε
ται δτι κατά τήν έποχήν έκείνην τά δικαστήρια; έγίνωσκον μόνην τήν
καθαυτό ιεροσυλίαν, ήτοι τάς δημοσία γινομένας ύβρεις πρός τούς- θεούς,
τήν βεβήλωσιν τών ιερών καί τών θείων εικόνων, τά κατά τάς έορτάς
1 Πλάτων, ’Λποάογ. Σωκράτους σ. 36 Δημοσθένης, περί Στεφάνου, καίά
Άνθρ. κατά Τιμοκρ. κλπ.
.
2 ’Αριστοφάνης, Ειρήνη στιχ. 605 και έφ. καί ό Σχολιαστής αυτόθι. Πλούταρ
χος, Περικλής ΛΒ'. Διόδωρος δ Σικελιώτης IB' 39.
Δέν θέλομεν νά έγείρωμεν ένταϋθα συζήτησιν περί τής δίκης τοϋ Φειδίου, ήτις έγέ
νετο αφορμή τοσούτων αντιλογιών. Έπιθυμοΰμεν δμως νά ειπωμεν δτι άν έπανήλθομεν εις τήν παλαιάν γνώμην, τήν άποκρουομένην ύπδ τοΰ Sauppe (Goettinger
Nachrichten 1867 σελ. 73) καΐ τοϋ Muller-Strfibbing (Die Legenden vom Tode

der Pheidias Jarbficher ffir Classische Philologie 1882, σελ. 25 καί έφ.), άλλά
ύπό τινας περιορισμούς, έξητάσαμεν πρότερον μετά πολλής προσοχής τους προβαλλομένους ύπδ τών είρημένων λογιών λόγους καί έπείσθημεν δτι εύχερώς αντικρούονται. Τω δντι, δλον τδ ζήτημα συγκεφαλαιοΰται είς τήν χρονιάν τής δίκης τοϋ Φει
δίου. Άν ή δίκη αΰτη έγένετο τδ 438, ευθύς μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ αγάλμα
τος τής Άθηνάς, τότε φαίνεται πιθανόν δτι δ Φειδίας άπέθανεν εις ’Ήλιδα. Προκύπτει δμως άναμφιρήστως καί έκ τών στίχων τοΰ Άριστοφάνους καί εκ τής συμ
φώνου διηγήσεως τοΰ Διοδώρου καί τοϋ Πλουτάρχου δτι ή δίκη έγένετο κατά τάς
παραμονής τόΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, ήτοι τδ 433—432.
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σκάνδαλα, την ανακοίνωσή τών μυστηρίων, τάς παρωδίας τών τελετών.
Άλλ’ οί φιλόσοφοι καί οί σοφισταί έπλεόναζον ηδη έν Άθήναις καί δ
ρήτωρ Διοπείθης τοϋτο προφασιζόμενος κατώρθωσε νά ψηφισθή νομος εξομοιών πρδς τούς ίεροσύλους πάντας τούς [/.ή πιστεύοντας είς τούς θεούς
τής πόλεως και ασχολούμενους είς τήν έξέτασιν τών ουρανίων φαινο
μένων. Ό ίεροεξεταστικδς ούτος νόμος ήπειλει πάντας τούς φιλοσόφους,
άλλά κυρίως έστρέφετο κατά τών φίλων τοϋ Περικλεούς, έντεϋθεν δέ και
κατά τοϋ Περικλεούς αύτοϋ. Άν, ώς ήλπιζον, οί οικείοι του κατεδικαζοντο έπί τη τοιαύτη κατηγορώ, ήδύνατο καί κατ’ αύτοϋ τοϋ Περικλέους νά κινηθή ανάλογος δίκη. Ό Αναξαγόρας δστις φανερώς εδόξαζεν οτι δ ήλιος εινε μύδρος διάπυρος, δτι ή σελήνη είνε κόσμος κατοικούμενος, δτι ή βροντή παράγεται έκ τής συγκρούσεως τών νεφών, άτινα
ήσαν ίδέαι άσεβεΐς, δέν παρουσιάσθη είς τδ δικαστήριον. Τή συμβουλή
τοϋ Περικλεούς, δστις έφοβεΐτο μήπως δ φίλος του καταδικασθή εις θα
νατικήν ποινήν, άπήλθε λαθραίως έξ ’Αθηνών. Ή 'Ηλιαία κατεδίκασεν
αύτδνέρήμηνί.
Ώς δ ’Αναξαγόρας καί ή ’Ασπασία κατεδικάσθη έπί άσεβεία, ώς πρεσβεύουσα αντίθετα πρδς τάς θρησκευτικάς δοζασίας τής πόλεως. Ώς
δ Φειδίας κατηγορήθη έπί μαστροπεία, δτι δήθεν προσείλκυσεν είς τήν
οικίαν της εταίρας καί γυναίκας έγγάμους δπως παρέχη- αύτάς τώ Περικλεϊ 2.
Τίνας άρα άποδείξεις ήδύνατο νά προσαγάγη δ κινήσας τήν δίκην
ποιητής Έρμιππος περί τής ένοχής τής Μιλησίας ; Ώς πρδ τδ πρώτον
μέρος τής κατηγορίας έπεκαλεϊτο τήν μαρτυρίαν μιας δούλης, ήτις είχε
πιθανόν ακούσει τήν ’Ασπασίαν συζητούσαν ή άστειευομένην έπί τίνος
ίεροϋ μύθου· βεβαίως δέ, δέν θά παρέλειπε νά ίσχυρισθή δτι ώς φίλη τών
φιλοσόφων ή ’Ασπασία θά συνεμερίζετο καί τάς ιδέας των.
Ώς πρδς τδ δεύτερον μέρος, δ Έρμιππος πιθανώς περιωρίζετο'είς τδ
ν’ άναφέρη μεγαλοποιών αύτά, τά φληναφήματα τής άγοράς. Άί συκο
φαντία! αύται—διότι τοιαύτας τάς θεωροϋμεν—είχον έν τούτοις χροιάν
τινα άληθείας. Οί ’Αθηναίοι δέν είχον συνειθίσει νά βλέπωσι τάς νομί
μους αύτών συζύγους μεταβαινούσας είς τάς οικίας τών εταιρών. Δεχομένη είς τήν οικίαν της πολίτιδας ή ’Ασπασία έξετίθετο είς σοβαράς
ύποψίας. "Οπως δήποτε ή ’Ασπασία μέγαν διέτρεξε κίνδυνον. Δι’ έκά
στην τών δύο πράξεων έφ’ αίς έκατηγορεϊτο καί αϊτινες έχαρακτηρίζοντο
ώς έγκλήματα ύπδ τοϋ αθηναϊκού νόμου, ύπέκειτο είς ποινήν θανάτου 3.
- 1 Πλούταρχος //ερικ.Ιης ΑΒ'. Πλάτων, ΆηοΛογία Σωκράνονζ 31. Διογένης
Λαέρτιος Β' 5.
2 Πλούταρχος, ΙΙεριχ.Ιης ΛΒ’.
3 Πλάτων ΆποΛογ. Σωκράτουε. Αισχίνης κα,τα Τιμάρχ. 160, 165, Δειναρχος
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Ή ’Ασπασία ήδύνατο νά δραπετεύση πρδ τής δίκης. Άναμφιβόλως δ
Περικλής, αγαπών τα μαλα ειλικρινώς τήν ερωμένην του, θά προέτεινεν
αύτή ν’ άκολουθήση τδ παράδειγμα τοϋ Άναξαγόρου. Άλλ’ ή Μιλησία
ένόησεν δτι έγκαταλείπουσα τάς Αθήνας καί δικαζομένη έρήμην θά
προυκάλει βεβαίαν καταδίκην καί θ’ άπεχωρίζετο τοϋ ΓΙερικλέους. Κατ’
εκείνην δε την στιγμήν δ άτυχης μέγας άνήρ είχεν ανάγκην τής άγά-

πης τής Ασπασίας. ’Ησθάνετο δτι ή κοινή γνώμη έστρέφετο κατ’ αύτοϋ·
τον άπεστέρησαν τών προσφιλεστάτων έκ τών φίλων του, τέλος δέ έκίνουν κατ’ αυτού δίκην, προσκαλοϋντες αύτδν ν’ άποδώση εύθύνας καί
κατηγοροϋντες αύτον έπί σφετερισμφ, έπί κακώσει καί άδικί^ ’. Ή
Ασπασία παρουσιάσθη εύτόλμως πρδ τών δικαστών. Ό Περικλής φαί
νεται πιθανόν δτι συνηγόρησεν ύπέρ αύτής, διότι δ νόμος δέν έπέτρεπεν
εις τας γυναίκας να υπερασπίσωσιν αύταί έαυτάς. Έν πάση περιπτώσει
ο Περικλής έπενέβη κατά τήν διάρκειαν τής δίκης καθικετεύων τούς
δικαστάς καί μή διστάζων νά δείξη πρδς αύτούς τά δάκρυά του. Τδ δικαστήριον ήθώωσε τήν Ασπασίαν.
Ε'

Είς τήν Ασπασίαν άπεδόθη ή εις Σάμον έκστρατεία· έμελλε ν’ άποδοθή είς αύτήν καί δ Πελοποννησιακδς πόλεμος. Κατά τδ 432 δ Περι
κλής ένήργησε νά ψηφισθή έπί τή προφάσει αδικημάτων τινών νόμος,
δι’ ού οΐ Μεγαρεϊς άπεκηρύσσοντο ύπδ τοϋ ήμίσεος τής Ελλάδος. Αί
άγοραί τών Αθηνών καί τών ταύταις ύποτελών πόλεων άπεκλείοντο
δι’ αύτούς- πας Μεγαρεύς δστις ήθελε συλληφθή έπί τοϋ άττικοϋ έδάφους θά έθανατοϋτο· οί στρατηγοί άναλαμβάνοντες τδ αξίωμά των, ωφειλεν νά δμόσωσι δτι ήθελον μεταβή δίς τοϋ έτους δπως λεηλατήσωσι
τήν Μεγαρίδα. Τδ ψήφισμα τοϋτο έσχε βαρυτάτας συνέπειας καθότι δέν
έγένετο μέν κυρίως ή άφορμή τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, άλλά συνήργησεν δμως είς τήν έ'κκρηξιν αύτοϋ. ’Ιδού δέ τί λέγουσι περί αύτοϋ οί
έχθροί Περικλεούς :
«Πόρνην δέ Σιμαίθαν ίόντες Μεγαράδε
νεανίαι κλέπτουσι μείυσοκότταβοι,
κμθ’οΐ Μεγαρεϊς όδύναις πεφυσιγγωμένοι
άντεξέκλεψαν ’Ασπασίας πόρνα δύο·
καντεΰθεν αρχή τοϋ πολέμου κατερράγη
"Ελλησι πασιν έκ τριών λαικαστριών
κατα Αημοσθ. 23 Meursius, Themis Attica/1, 7. Ήδύνατο επίσης νά καταγνώσθή αύτή ποινή ήττον αυστηρά, οιον εξορία ή βαρύ πρόστιμον.
1 Πλούταρχος ΛΓερικ^ης ΛΓ', Διόδωρος Σικελιώτης IB' 38—39.

290

ΑΣΙΙΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
'Εντεύθεν οργή Περικλέης ούλύμπιος
ήστραπτ’ έβρόντά, ξυνεκύκα τήν 'Ελλάδα,
ετίθη νόμους ώσπερ σκόλια γεγραμμένους
ώς χρή Μεγαρέας μήτε γή μήτ’ έν άγορίί
μήτ’ έν Οαλάττη, μήτ’ έν ήπειρο) μένειν.

;

Πλήν έκτος τοϋ δτι το ανέκδοτον τοϋτό φαίνεται ήκιστα πιθανόν καθ’
εαυτό, τόσον μεγάλα αποτελέσματα δέν προέρχονται έκ τόσων μικρών
αιτιών. Άναμ.φιβόλως το δτι έδέχθησαν δούλους φυγάδας καί έσφετερίσθησαν κτήματα άνήκοντα είς τάς Μεγάλας Θεάς τής Έλευσϊνος, αϊτινες ήσαν αί μόναι κατά τών Μεγαρέων διατυπωθεϊσαι κατηγορίαι,
δέν έδικαιολόγουν τήν αυστηρότητα τοϋ ψηφίσματος· άλλά ταΰτα δέν
ησαν είμή προφάσεις. ’Απο πολλών έτών δ πόλεμ,ος προεμηνύετο μοιραίος,
άναπόδραστος μεταξύ ’Αθηνών καί Σπάρτης. Ή συνομολογηθεϊσα μετά
τής Κερκύρας συμμαχία κατά τό 433 έπέσπευσε τά πράγματα, έξοργίσασα τούς Κορινθίους καί άνησυχήσασα τήν Σπάρτην. "Οπως έκδικηΘώσι διά τήν χορηγηθεΐσαν είς τούς Κερκυραίους ύποστήριξιν οί Κορίν—
θιοι ύπενήργησαν τήν έπανάστασιν τής Ποτιδαίας, πόλεως ύποτελοϋς
τών ’Αθηνών. Πρός άντεκδίκησιν οί ’Αθηναίοι έξέδωκαν τό ψήφισμα κατά
τών Μεγάρων, πιστών συμ,μάχων τών Κορινθίων2.
Τά σοβαρά ταΰτα γεγονότα έπήλθον άμέσως σχεδόν μετά τάς τρεις
δίκας τοϋ Φειδίου, τοϋ Άναξαγόρου καί τής ’Ασπασίας κάί καθ’ ήν στιγ
μήν δ Περικλής ήπειλεΐτο ύπό δίκης περί άποδόσεως ευθυνών. Ή
σύμπτωσις, ήτις ήτο τφ δντι δυσάρεστος, ώς ε’ικός παρετηρήθη. Διό έσχηματίσθη παρά τφ λαώ και έτέρα ύπόνοια δτι δ Περικλής προύκάλεσε
τάς έχθροπραξίας δπως διατηρηθή είς τήν έξουσίαν, καθιστάμενος άπαραίτητος. Κατά πάσαν πιθανότητα μεταξύ τών είρημένων δικών καί
τοϋ κατά τών Μεγάρων ψηφίσματος ύπήρχε μάλλον σύμπτωσις ή σχέσις. Παραμένει ούχ ήττον ύποψία τις, καί δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν
δτι άφ’ ενός ή δυσχερής κατάστασις έν ή δ Περικλής εύρίσκετο τότε,
άφ’ ετέρου δ* αίσθημά τι λίαν συγχωρητόν, καίπερ προσωπικώτατον έπέδρασεν έπί τής διαγωγής του. Ό Περικλής είχε τότε ηλικίαν εξήκοντα
πέντε έτών, τόν-δέ πόλεμον έθεώρει άναπόφευκτον έν δεδομένφ χρόνφ·
δέν ήτο λοιπόν προτιμότερον διά τούς ’Αθηναίους νά έκραγ'ή ζώντος έτι
αυτοϋ; Οί μεγάλοι άνδρες είσί φύσει επιρρεπείς νά συνταυτίζωσι τό ίδιον
αύτών συμφέρον μετά τού κοινού συμφέροντος.
Ο πόλεμος ήρχισεν. Οί ’Αθηναίοι κατ’ άρχάς έφάνησαν νικηταί. Έπολιορκησαν την ΓΙοτίδαιαν, κατέλαβον τήν Αίγιναν καί τάς Πλαταιάς,
έκυρίευσαν τάς Πρασιάς παρά τών Λακεδαιμονίων, έξεδίωξαν τόν πε2 Θουκιδίδης, Α' 32-83, 56, 67, 139—140, Β' 31. Διόδωρος Σικελιώτης, IB’

291

λοποννησιακόν στόλον άπό τών ύδάτων τής Κεφαλληνίας, είσήλασαν εις
τήν Μεγαρίδα, έλεηλάτησαν τά παράλια τής Άργολίδος, τής Λακωνι
κής, τής Μεσσηνίας. Άλλ’ αί μακράν συμβαίνουσαι έπιτυχίαι αύται δέν
ίσοφάριζον πρός τά ένσκήψαντα έπί τών Αθηνών δεινά. Δίς οί Λακε
δαιμόνιοι είσέβαλον είς τήν Αττικήν, άναγκάζοντες τούς κατοίκους νά
καταφύγωσιν έντός τών τειχών τής πόλεως. Έγκαταλείψαντες τάς οι
κίας των, τάς γαίας των, τά άργυρωρυχεϊά των είς τήν ύπο τών εχθρών
δήωσιν, κατεσκήνουν έλεεινώς είς τάς πλατείας, πέριξ τών ναών, μεταξύ
τών μακρών τειχών. Αίφνης έξερράγη δ λοιμός μετ’ άνηκούστου σφοδρότητος έν τφ μέσφ τοϋ πλήθους τοϋ συνηθροισμένου είς τόσον μικρόν
χώρον καί ήδη έξησθενημένου έκ τών παθημάτων καί τών στερήσεων.
Πάμπολλοι άπέθανον. Δέν έπήρκουν διά τήν ύπηρεσίαν τών αποτεφρώ
σεων καί τών ένταφιασμών· αί δδοί ήσαν έσπαρμέναι ύπό πτωμάτων 1.
Ή φρικτή αυτή έπιδημία, ή είς τήν Αττικήν έπιδρομή τών Πελοποννησίων, αί αύτόθι διαπραττόμεναι παρ’ αύτών δηώσεις όλα ταΰτα,
τά δεινά δμοϋ μέ τήν πρόγνωσιν μακροϋ πολέμου προύκάλεσαν γενικόν
κατά τοϋ. Περικλέους έρεθισμόν. Όί πολιτικοί τοι αντίπαλοι έπωφελήθησαν έκ τούτου. Ή δίκη πρός άπόδοσιν εύθηνών ή κινηθεϊσα κατ’ αύτοΰ
πρό τίνος καιροϋ κατά τήν έποχήν τής δίκης τής ’Ασπασίας καί ήτις εΐχεν έγκαταλειφθή κατά τήν έναρξιν τοϋ πολέμου, άνεκινήθη ύπό τοϋ δη
μαγωγού Κλέωνος κατά τό θέρος τοϋ 430. 'Ο Περικλής έδέησε νά έμφανισθή πρό τών δικαστών, κηρυχθείς δ’ ένοχος κατεδικάσθη είς ζημίαν
όγδοήκοντα ταλάντων, άνεκλήθη δ’ έκ τοϋ άξιώματος τοϋ στρατη
γού, είς δ τακτνκώς κατ’ έτος πρό τριακονταετίας έξελέγετο πρός δόξαν
τών Αθηνών 2.
Ούτω βαρέως πληγείς κατά τόν πολιτικόν του βίον δ Περικλής ούχ
ήττον άλγεινώς έπλήγη καί ώς ιδιώτης. Έντός ολίγων ημερών πολλοί
τών φίλων του, ή αδελφή του καί οί δύο γνήσιοι υιοί του δ Ξάνθιππος
καί δ Πάραλος άπέθανον έκ τοϋ λοιμού. "Οτε δ Περικλής οστις ειχεν ύποστή γενναίως πάσας ταύτας τάς συμφοράς έ’θηκε τόν νεκρώσιμον στέ
φανον έπί τής κεφαλής τοϋ Παράλου, δέν ήδυνήθη πλέον νά συγκρατήση τήν κατεσπαραγμένην καρδίαν του, όλολύζων δέ καί χέων ά
φθονα δάκρυα έλιποθύμησε παρά τό πτώμα τοϋ τελευταίου υιού του3,.
'Έν έτος μετά τήν καταδίκην του οί Αθηναίοι, οΰς ή ύπερβολική
άστασία των παρέσυρεν ένίοτε είς τοιαύτας παλινδρομίας, άπέδοσαν τήν
άρχήν είς τόν Περικλέα. Έπραξαν δέ καί τι πλέον, άπέδοσαν αύτφ ένα
υιόν, καταργήσαντες τόν νόμον περί τών νόθων τέκνων. Ό Περικλής ειχεν
1 Θουκυδίδης Β’, 1 — 6, 47—59. Διόδωρος Σικελιώτης IB’, 42—45.
2 Θουκυδίδης Β’, 65. Διόδωρος Σικελιώτης IB’, 44, Πλούταρχος ΠιριχΛης.
3 Πλούταρχος, ΖΖεριχάης, Λ^»’.
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υιόν Ι'Α τής ’Ασπασίας. Ήδυνήθη νά τον άναγνωρίση κα'ι νά τον έγγράψη είς τούς καταλόγους τών πολιτών !.
Ό υιός ούτος, δστις εκαλείτο έπίσης Περικλής, έξελέγή στρατηγός κατά
τό 406, νικήσας δέ τούς Λακεδαιμονίους κατά την έν Άργινούσαις ναυ
μαχίαν έσχε τήν τύχην τών πέντε άλλων στρατηγών, οΐτινες μετ’ αύτοϋ
ηγούντο τής εις Αίολίδα εκστρατείας· οί ’Αθηναίοι έτίμησαν μέν αύτούς
επι τη νίκη, άλλά τούς κατεδίκασαν εις θάνατον διότι μετά τήν μάχην
ημέλησαν νά βοηθήσωσι τούς τραυματίας κα'ι τούς ναυαγούς. Είς τήν εκ
κλησίαν τής Πνυκος, ήτις κατά παράβασιν τοϋ νόμου έδίκασε τούς
στρατηγούς, ό Σωκράτης, δ άρχαΐος φίλος τοϋ Περικλεούς καί τής ’Α
σπασίας διεμαρτυρήθη μόνος κατά τής παρανομίας τής διαδικασίας 2.

Ο Περικλής άπεθανεν έκ πυρετού βραδέος μετ’ ολίγους μήνας άφότου
ανέκτησε τήν εξουσίαν, περί τά μέσα τοϋ έ'τους 429. Κατά Αίσχίνην
τον φιλόσοφον, ή ’Ασπασία έγένετο τότε ή .έρωμένη πλουσίου προβατοκαπήλου όνόματι Λυσικλέους, χάρις δέ είς αύτήν δ άξεστος αύτός άνήρ έγέ
νετο ε’κ τών τά πρώτα φερόντων έν τη πόλει3. Ό Θουκυδίδης καί δ
’Αριστοφάνης άναφέρουσι τφ όντι Λυσικλέα τινά έμπορον προβάτων, δστις έκλεγείς στρατηγός κατά τό 428 έφονεύθη πολεμών πρός τόν εχθρόν
κατα τα τέλη τοϋ ίδιου έτους\ τουτέστι δεκαοκτώ μήνας μετά τόν
θάνατον τοϋ Περικλεούς. Η ’Ασπασία άρα τάχιστα έλησμόνησε τόν άνδρα οστις δι αυτήν υπήρξε συζυγος, άφ’ έτέρου δέ έντός ύλιγίστου χρό
νου απεπερατωσε την πολιτικήν αγωγήν τοϋ Λυσικλέους. Έν τούτοις,
επειδή ή σχέσις της αύτή μετά τοϋ Λυσικλέους εινε πολύ άμφίβολος
ελεύθερος είνε καθώς νά άμεριμνήση περί αύτής καί νά πιστεύη δτι ή
Ασπασία έμεινε πιστή είς τήν μνήμην τοϋ μεγάλου ’Αθηναίου.
Η Ασπασία δεν έχει ούτως είπεΐν ίδιαν ιστορίαν έχει δμως τήν παράδοσιν ήτις τάσσει αύτήν άνώτερον άφ’δ,τι θά τήν έτασσεν ή ιστορία
Οί Σωκρατικοί κατέστησαν τήν Μιλησίαν ιδανικήν μ,ορφήν, καί ζή ώς
ή Μούσα τοϋ αΐώνος τοϋ Περικλεούς είς τήν μνήμην τών άνθρώπων.
1 Θουκυδίδης Β', 65. Διόδωρος Σικελιώτης IB', 45, Πλούταρχος, ΙΓεριχΛης ΛΖ’.
2 Ξενοφών Έ.Ι.Ιηνικα Α', 7. Άπορ-τηρ. A, 1. Πλάτων, ΆποΑογ. Σωχράΐ.
σ. 32. Διόδωρος Σιζελιώατης ΙΓ', 102.
3 Αισχίνης, παρα Πλουταρχω, ΙΓεριχ,Ιης ΚΔ'. 'Ησύχιος καί 'Αρποκρατίων έν
λ. ’Ασπασία.
4 Θουκυδίδης Γ', 19. ’Αριστοφάνης 'Ιππης, στιχ. 132.
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Μετά τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα αιώνων ύπαρξιν τό αιγυπτιακόν
κράτος ήγωνία ύπό τόν βάσκανον οφθαλμόν τοΰ ρωμαϊκού λαοϋ. Ή έλληνική δυναστεία, άφοϋ μετέδωκεν είς τήν χώραν νέαν ρώμην και άνεζωογόνησε τήν λαμπρότητά της έξηντλήθη διά τής άκολασίας, διά τών
έγκλημάτων καί τών έμφυλίων πολέμων. Διετηρεϊτο ε’ισέτι μόνον χάρις
είς τήν Ρώμην, ής έξηγόραζε λίαν άκριβά τήν άπαίσιον προστασίαν καί
ήτις ηύδόκει ν’ άνέχηται έπί ολίγον ε’ισέτι χρόνον τήν Αίγυπτον ανεξάρ
τητον. Άπηλλαγμένοι σχεδόν έντελώς άπό πάσης στρατιωτικής ύπήρεσίας ένεκα τής στρατολογίας Ελλήνων καί Γαλατών μισθοφόρων οί Αι
γύπτιοι. είχον άποβάλει πάσαν περί τά δπλα άσκησιν. Τόσας ύπέστησαν
έπιδρομάς καί τόσας έδέχθησαν ξένας μοναρχίας, ώστε ή πατρίς δι’ αύ
τούς περιωρίζετο είς μόνην τήν θρησκείαν τών προγόνων. Ώλιγώρουν οί
λαοί αύτοί οί φύσει δουλοπρεπεΐς καί έξοικειωθέντες είς πάντα δεσποτισμόν άν έκυβερνώντο ύπό βασιλέως ελληνος ή ύπό ρωμαίου ανθυπάτου.
Δέν θά έ'διδον διά τοϋτο ούτε ένα στάχυν όλιγώτερον καί δέν θά ελάμβανον ούδ’ ένα ραβδισμόν έπί πλέον.
Μετά τήν έ'κλειψιν τής δόξης της καί τήν κατάπτωσιν τής’ισχύος της
,άπέμεινεν είς τήν Αίγυπτον ό θαυμάσιος αύτής πλούτος. Ή γεωργία,
ή βιομηχανία καί τό έμπόριον έξέχεον είς τήν 'Αλεξάνδρειαν τριπλοϋν ρεύμα χρυσίου. Ή Αίγυπτος, ήτις άλλοτε έπρομήθευε σίτον είς
τήν Ελλάδα καί τήν Έλάσσονα ’Ασίαν, άπέμενεν ό ανεξάντλητος σιτοβολών τής λεκάνης τής Μεσογείου. Άλλ’ ή γόνιμος κοιλάς τοϋ Νείλου,
ή τόσον γόνιμος, κατά τόν Ηρόδοτον, ώστε δέν ήτο ανάγκη ν’ αύλα—
κωθή τό έδαφος ύπό τοϋ άροτρου, δέν παρήγε μόνον σίτον. Ή κριθή, ό
αραβόσιτος, δ βάμβαξ, τό ινδικόν, ό πάπυρος, ή κύπρος, δι’ ής αί; γυναί
κες έβαφον τούς όνυχας, τό τριφύλλων τό έπαρκοϋν είς διατροφήν άναριθμήτων ποιμνίων βοών καί προβάτων, τά κρόμμυα καί αί ράφανοι, έξ
ών οί ασχολούμενοι περί τήν κατασκευήν τής πυραμίδος τοϋ Χέοπος έργάται έφαγον ποσόν άξίας οκτώ εκατομμυρίων δραχμών, αί σταφυλαί,
οί φοίνικες, τά σΰκα καί οι ήδονικώτατοι καρποί τοϋ λωτοϋ, έξ ών, κατά
τόν "Ομηρον, όστις έ'τρωγεν έλησμόνει τήν πατρίδα του, ήσαν έπίσης
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ΐδιαίτεραι πηγαι πλούτου.Ή εγχώριος βιομηχανία παρήγε τόν πιάπυρον,
τά έκ ξύλου, έλέφαντος κα'ι μετάλλου έπιπλα, τά δπλα, τάς ψιάθους, τούς
τάπητας, τά λινά, μάλλινα η μετάξινα λεπτά ύφάσματά, τά κεντητά
ή χρωματιστά, τά έπίστιλπνα κεράμια, τά ύάλινα αγγεία, τά, έκ χαλ
κού ή έξ άλαβάστρου ποτήρια, τά έγκαυστα, τά χρυσά άγαλμάτια, τούς
έκ τιμαλφών λίθων κόσμους. Το έμπόριον τέλος, δπερ διετήρει έμπορεϊα
πέραν τοϋ άκρωτηρίου τών ’Αρωμάτων, δπερ έξαπέστελλε τάς κατά ξηράν συνοδίας διά τής ’Αραβίας καί τής Λιβυκής έρημου καί ούτινος τά
αναρίθμητα πλοία πάσας διέπλεον τάς θαλάσσας άπό τών Ηρακλείων
στηλών μέχρι τών έκβολών τοϋ ’Ινδού, είχε καταστήσει τήν ’Αλεξάν
δρειαν άποθήκην τών τριών ηπείρων. Ύπό Πτολεμαίον τόν ΙΑ', πατέρα
τής Κλεοπάτρας, έκ τών φόρων, έκ τής δέκατης καί έκ τών τελών τής
εισαγωγής καί έξαγωγής τό βασιλικόν θησαυροφυλάκιον εισεπραττε καθ
έκαστον έτος δώδεκα χιλιάδας καί πεντακόσια τάλαντα, ήτοι εξήκοντα
οκτώ εκατομμύρια φράγκων *.
Τήν πρωτεύουσαν τών ΙΙτολεμαίων ’Αλεξάνδρειαν βλεπων ο Αχιλ—
λεύς Τάτιος άνέκραζεν : «'Ηττήθημεν, ώ οφθαλμοί μου !» Κατά πάσαν
δέ πιθανότητα ό Άχιλλεύς Τάτιος είδε τήν πόλιν ταύτην μετά τήν κα
ταστροφήν πλείστων έκ τών αύτής κτιρίων. Άλλ’ δ,τι ιδίως πάντοτε
ένεποίει μεγάλην αϊσθησιν κατά πρώτον εις τούς ξένους ήτο δχι τόσον
δ άριθμός καί ή μεγαλοπρέπεια τών μνημείων της δσον ή* συμμετρική
διάταξις καί ή έξαίσιος διακόσμησις τής πόλεως. Δύο μεγάλαι λεωφόροι
μετά μαρμάρινου περιστυλίου εκατέρωθεν διασταυρούμεναι κατ’ εύθεϊαν
γωνίαν διέσχιζον τήν ’Αλεξάνδρειαν. Ή κατά μήκος έχουσα έ'κτασιν
πλειόνων ή τριάκοντα σταδίων (πεντακισχιλίων καί πεντακοσίων μέτρων)
πλάτος δέ μέτρων τριάκοντα πέντε, διηυθύνετο έκ δυσμών πρός άνατολάς, ήρχιζε δέ άπό τής πύλης τής Νεκροπόλεως καί κατέληγεν είς τήν
Κανωβικήν πύλην. Ή έγκάρσιος είχε μήκος δεκαεπτά σταδίων, έκτει: νομένη άπό τοϋ νοτίου περιτειχίσματος μέχρι τής Μεγάλης πύλης. Πάσαι αί άλλαι λεωφόροι και οδοί έπίσης λιθόστρωτοι διά χονδρών όγκων
γρανίτου, έχουσαι πεζοδρόμια έκατέρωθεν, έπίσης κάθετοι έπ’ άλλήλων,
συνεδέοντο μέ τάς δύο κυρίας δδούς. Ή κανονική αυτή ρυμοτομία, ή
μεγαλοπρεπής θέα, αί άτελεύτητοι αύτής άπόψεις παρέσχον είς τήν ’Α
λεξάνδρειαν τόν χαρακτήρα πόλεως μοναδικής είς τόν κόσμον. Κατάδη
λον ήτο δτι άντιθέτως πρός τάς άλλας πόλεις τάς σχηματισθείσας βαθ
μηδόν δι’ άλλεπαλλήλων προσθηκών συνοικισμών, αυτή έδημιουργήθη
διά μιάς, καθ’ ώρισμένον σχέδιον. Τφ δντι ή πόλις αυτή άνεφύη ούτως
1 Λόγος (άπολεσθεις) τοΰ Κικέρωνος άναφεοόμενος ύπδ τοΰ Στράβωνος ΙΖ', 13.—
Πιθανότατοι δ Κικέρων έννοεΓ τάλαντα αττικά, διότι τδ αττικόν τάλαντον ήτο έν
γενικωτέρ^ι χρήίέΐ ή τδ πτολεμαϊκόν, ού ή. αξία ήτο κατά τδ τέταρτον μικρότερα.

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ©ΕΟΛΩΡΑ
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είπεϊν έκ τής άμμου διά θελήματος τοϋ ’Αλεξάνδρου. Ό ’Αλέξανδρος
προσδιώρισε τήν θέσιν τής πόλεως· αύτός έ'δωκεν είς τό περιτείχισμά τό
σχήμα μακεδονικής χλαμύδος, αύτός μετά τοϋ αρχιτέκτονας Δεινοκράτους
έχάραξε τό κανονικόν σύμπλεγμα τών δδών καί λεωφόρων, αύτός .υπέ
δειξε τά προχώματα άτινα ώφειλον νά έγείρωσι πρός σχηματισμόν τόϋ
νέου λιμέν'ος, δστις προσδιώρισε τήν θέσιν τών κυριωτέρων κτιρίων. Οί
Πτολεμαϊοι κατόπιν έξωράϊσαν τήν πόλιν, 'ίδρυσαν άναρίθμητα μνημεία
καί έφύτευσαν εξαίσιους κήπους, προάστεια δέ πολυάριθμα ε’κτίσθησαν
πρός άνατολάς καί προς δυσμάς. Άλλ’ έν τφ συνόλφ ή Αλεξάνδρεια
ειχεν άπομείνει οϊαν έφαντάσθη αύτήν δ Αλέξανδρος.
Έκ τοϋ Πανείου, τεχνητού λόφου, ύψους τριάκοντα πέντε μέτρων κει
μένου είς τό μέσον τής πόλεως, έφαίνετο τό πανόραμα τής Αλεξάνδρειάς.
Πρός μεσημβρίαν χιλιάδες πολλαί οικιών καί ιδιαιτέρων μεγάρων έξετείνοντο μέχρι τοϋ περιβόλου τοϋ τείχους, δπερ έξ άπόψεως έφαίνετο λουόμενον ύπό τής οίονεί κασσιτέρινής τό χρώμα Μαρεώτιδος λίμνης. Οί τα
πεινοί οίκίσκοι, οί δι’ άσβεστου έπικεχρισμένοι, μέ μικρά, άκανονίστως
τοποθετημένα παράθυρα φέροντα ξύλινα κιγκλιδοιτά φύλλα, μέ τάς έπιπέδους καί δι’ άεριστήρων έφωδιασμένας στέγας, αϊτινες έχρησίμευον ώς
κοιτώνες κατά τάς θερμάς θερινάς νύκτας, ήγείροντο έναλλάξ μετά τών
μεγάλων οικοδομών, τών κεκτισμένων έν τφ μέσφ αύλών καί κήπων, ών
αί λευκαί προσόψεις μέ τάς μεγαλοπρεπείς στοάς, μέ σειράς κιονίσκων
κεχρωματισμένων καί μέ κορωνίδας κεκοσμημένας διά πολυχρόων ζωνών
ήσαν άφανεϊς είς τούς διαβάτας ένεκα τών ύψηλών, οδοντωτών ώσεί
έπάλξεων τοίχων. Τό μέγα Σεραπεϊον έφαίνετο έξέχον έν τφ μέσφ τής
συνοικίας ολοκλήρου. Άνήρχοντο δ’ είς τό κολοσσαϊον αύτό κτίριον διά
κλίματος έλικοειδοϋς έξ εκατόν βαθμιδών· κίονες έκ συηνίτου λίθου* ρυθ
μού κορινθιακού, ύψηλοί δέ τριάκοντα δύο μέτρα ύπεβάσταζον τόν θόλον.
Τό βλέμμα πρός τήν θάλασσαν στρεφόμενον έπεσκόπει τάς πρός βορ—
ράν συνοικίας, τόν Παλαιόν Λιμένα καί τόν Νέον Λιμένα, κεχωρισμένους
άπ’ άλλήλων διά μακράς προκυμαίας μήκους επτά σταδίων, συνδεούσης
μετά τής πόλεως τήν νήσον τοϋ Φάρου. Είς τήν ανατολικήν άκραν -τής
νήσου άνυψοϋτο ό φάρος, ύπερμεγέθης πύργος οκτάγωνος καί διώροφος,
δλόκληρος έκ μαρμάρου φκοδομημένος. ΓΙέριξ τοϋ Μεγάλου Λιμένος άπό
τής Αοχιάδος άκρας μέχρι τοϋ Έπτασταδίου έ'κειτο σειρά λαμπρών ,άποβαθρών παρά τάς δποίας ήγείροντο τά μέγαρα καί οί ναοί. Έναλλάξ
μετά τών καθαρώς ελληνικού ρυθμού κτιρίων ήγείροντο τά αιγυπτιακά
μνημεία καί άλλαι μεγαλοπρεπείς οίκοδομαί, έν αίς συνεδυάζοντό τά
στοιχεία τής άρχιτεκτονικής τέχνης τών δύο έθνών καί ή πενιχρά άναλογία καί τόρνευσις τοϋ γείσου τής σαϊτικής τέχνης έξηυγενίζετο ύπό
τών άναγλύφων τών ελληνικών ρυθμών καί δ κορινθιακός κίων διεδέχετ.ο
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τον κωδωνοειδή κα'ι τό φύλλου τής άκάνθης συνεπλέκετο μέ τό άνθος
τοϋ παπύρου. Είς την πρόσοψιν τών διπλών μετά περιστυλίων στοών ήνοίγοντο αί αψίδες τών μαρμαρίνων εξεδρών. Είς τήν άκραν τών μακρών ύπο
σφιγγών περιβαλλόμενων λεωφόρων άνυψοϋντο οί πυραμιδοειδείς αγκοι τών
γιγαντιαίων πυλώνων,έπι τών λευκών τοίχων τών όποιων παρήλαυνον μακραί σειραί εικόνων κα'ι σχημάτων έζωγραφημένων και ών δ θριγγός έκοσμεϊτο ύπό τοϋ συμβολικού δίσκου τοϋ φέροντος μεγάλας πτέρυγας άναπεπταμένας. Ένταϋθα μέν διεγράφετο έπι τοϋ στερεώματος τό έκ παρίου
έγγλύφου μαρμάρου αέτωμα τοϋ έλληνικοϋ ναού· έκεΐ δέ δ αιγυπτιακός
ναός εύρύχωρος ταπεινός άμα καί ογκώδης, μυστηριώδης, προεξέτεινε τόν
έκ γρανίτου πρόναον, ού οΐ τετράγωνοι κίονες, εφερον έπί τών τεσσάρων
όψεων τών κυβικών κιονοκράνων των τήν κεφαλήν τής θεάς Άθώρ. Έπι
τών έπαλλήλων άνδηρων τών καλυπτόμενων ύπό πρασιών ρόδων καί
σκιαζομένων ύπό συκομορεών, ακακιών καί φοινίκων έφαίνοντο τά μέγαρα
περικυκλούμενα ύπδ στοών έκ κιόνων λωτοειδών, αί σειραί τών πυλώνων,
τά περίπτερα έν ε’ίδει πύργων κωνοειδών, αί διαφανείς σκιάδες, αί ύποβασταζόμεναι ύπό καρυατιδών έξέδραι. Εις τό μέσον τών πλατειών, είς
τάς διασταυρώσεις τών δδών, έμπροσθεν τών θυρών τών κτιρίων άνυψοϋντο
οί Έρμαϊ, τά κολοσσιαία άγάλματα τοϋ Όσίριδος, τά τών ελληνικών
θεοτήτων, οί βωμοί, τά ήρφα, ών ύπερέκειντο κατά διαστήματα ύψηλο'ι
οβελίσκοι καί μεγάλοι ιστοί ε’μπεπηγμένοι είς τό έ'δαφος. έφ’ ών μίκραι
πολύχροοι σημαϊαι έκυμάτιζον ύπό τήν πνοήν τής αύρας.
Μεταξύ τών άναριθμήτων τούτων μνημείων διεκρίνετο έν πρώτοις παρά
τήν εσχατιάν τοϋ ακρωτηρίου δ ναός τής Λοχιάδος "Ισιδος καί. μία με
γάλη βασιλική επαυλις. Είτα πρδ τοϋ κλειστού λιμένος τών Βασιλέων,
τά ναυπηγεία καί τά κτίρια τοϋ Ναυστάθμου. Έκεΐθεν ήρχιζε τδ Βρούχειον. Περιβαλλόμενον ύπδ ύψηλών τειχών καί κήπων κρεμαστών τδ
Βρούχειον ήτο πόλις έντός πόλεως. Ήτο τδ πτολεμαϊκδν. αστυ. "Ε
καστος τών Λαγιδών είχεν οικοδομήσει αυτόθι έν άνάκτορον, είχεν
ανεγείρει ενα ναόν, είχε στήσει άγάλματα, είχε κατασκευάσει κρηνας
μετά πιδάκων, είχε φυτεύσει άλση άκακιών, είχεν ορύξει δεξαμενάς έν αις έ'θαλλον αί νυμφαϊαι καί δ κυανούς λωτός, Ό Στράβων
έφαρμόζει είς τά μνημεία τοϋ Βρουχείου τδν στίχον τής Όδυσσείας :
«Έξ ετέρων έ'τερ* έστιν». Εγγύς τών διαφόρων άνακτόρων καί τών
εύριχώρων αυτών έξαρτημάτων ήγείροντο δ ναός τοϋ Κρόνου, δ ναός τής
πλούσιας "Ισιδος, τδ μικρόν Σεράπειον, δ ναός τοϋ Ποσειδώνος, το γυμνάσιον. μετά τών στοών του μήκους ένδς σταδίου, τδ θέατρον, ή εστε—
γασμένη στοά, ή βιβλιοθήκη περιέχουσα επτακόσιας χιλιάδας τόμων,
τέλος τδ Σήμα, τδ ύπερμέγεθες μαυσωλείου, έν ω άνεπαύετο δ Αλέξαν
δρος έντός λάρνακος έκ συμπαγούς χρυσού, άντικατασταθείσης κατόπιν
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διά λάρνακος ύελίνης. Έτερον κτίριον τού Βρουχείου εΐλκυεν έπίσης τήν
προσοχήν διά τών τεραστίων διαστάσεών του καί τού ύπδ θόλου έπιστεφομένου επιστυλίου του. Ήτο τδ περιώνυμον Μουσεΐον τής Αλεξάν
δρειάς, σχολή άμα καί ήσυχαστήριον καί άκαδημία. Οί γραμματικοί, οί
ποιηταί, οί φιλόσοφοι, οί άστρονόμοι ε”ζων αυτόθι έν κοινότητι, δαπάναις
τών Πτολεμαίων, διδ καί κακεντρεχώς άπεκαλεΐτο τδ κτίριον Κλωβός
τών Μουσών. "Οπως δήποτε ήτο κλωβός μεγαλοπρεπής, ένθα ήδον δ
Θεόκριτος, δ Καλλίμαχός, δ Απολλώνιος, καί δπόθεν ύψώθη ή μεγάλη
φωνή τής άλεξανδρινής φιλοσοφίας.
Μετά τδν ναόν τοϋ Ποσειδώνος ή γραμμή τής παραλίας έκάμπτετο
σχηματίζουσα γραμμήν συγκεκλασμένην πρδς τδ βορειοδυτικόν μέρος, Και
έκεΐ έπίσης τά κτίρια ήσαν άλλεπάλληλα. Αυτόθι έ'κειτο τδ Χρηματι
στήριου, τδ Βευδίδειον, δ υαδς τής ’Αρσινόης καί αι άπέραντοι ’Απο
στάσεις, ένθα άπεθηκεύοντο δλου τοϋ κόσμου τά έμπορεύματα.- Πέραν
τοϋ Σταδίου έφαίνοντο δ παλαιός Λιμήν μέ τά μεγαλα αύτοϋ ναυπηγεία,
δυτικώτερον δέ, έκτδς τοϋ περιβόλου τής πόλεως, τδ προάστειον τής Νεκροπόλεως, ή πένθιμος συνοικία τών ταριχευτών 1.
(Έπεται συνέχεια)

•ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΛΣΟΣ
ΜΑΙΟΣ 1890.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΤΝΕΔΡΙΑΙ. Ό Σύλλογος συνήλθε κατά τδν λήξαντα μήνα είς δύο

τακτικάς συνεδρίας.
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ. Άπεβίωσεν έκ τών μελών τού Συλλόγου δ Μαντό·
λέων θεολόγος επίτιμον διατελοϋν μέλος άπδ τού 1883.
Έψηφίσθησαν διάφορα επίτιμα καί άντεπιστέλλοντα μέλη έν Μασσα
λία, Λονδίνφ, Πετρουπόλει, Κωνσταντινουπόλει καί Όδησσφ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμφώνως τή προηγούμενη άποφάσει τού Συλλόγου δ
συνταγματάρχης κ Ίφικράτης Κοκίδης μέλος τακτικόν τοϋ Συλλόγου
έξεπόνησε τδ σχέδιον τού δριστικοϋ καταστήματος αύτοϋ έπί προϋπολο
γισμό» δαπάνης δρ. 89,000 μή περιλαμβανομένης τής έσωτερικής δια1 Περί τής τοπογραφίας καί τών μνημείων τής ’Αλεξάνδρειάς ίδ. Διόδωρον Σικελιώτην ΙΑ'. 52 Στράβωνα, ΙΖ', 6—10, Άμμιανδν Μαρκελλϊνον IB', 16, Άχίλ.
Τάτιον. Τά κατά Λενκίππην και ΚΑειτοφΆντα Ε’, 1, Mahmoud-Bey, Mem
sur V antique Alexandrie, Kiepert, Topogr. des alten Alexandrien. Νερού·
τσου βέη, Ή 'Αρχαία ' ΑΛεζάνδρεια.
' <
;
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κοσμήσεως. Ό Σύλλογο; ένεκρινε το σχέδιον, γενομένης δέ της συγγρα
φής τών ορών τών συμφωνιών έξετέθη το έ'ργον εις δημοπρασίαν St’ εν
σφραγίστων προσφορών καί εμεινεν έπ’ όνόματι τοϋ εργολάβου κ. Λουκά
Γεωργαντη προσενεγκόντος μείωσιν 22 °/0 έπί τοϋ γενομένου προϋπολο
γισμού.
Την δέ 28 τοϋ μηνός διά χειρός της A. Β. Υ. τοϋ Διαδόχου Κων
σταντίνου παρισταμένου τοϋ Υπουργού της Παιδείας τών αρχών καί
πολλών μελών έτέθη δ θεμέλιος λίθος τοϋ καταστήματος δστις έφερε την
την εξής έπιγραφήν :

«Βασιλεύοντος τών Ελλήνων Γεωργίου τοϋ Α' διά χειρός τής A. Β. Υ.
τοϋ διαδόχου Κωνσταντίνου, τακτικού μέλους τού Φιλολογικού Συλλό
γου Παρνασσού έτέθη τήν κη’ Μαϊου φωι^' δ θεμέλιος ούτος λίθος τοϋ κα
ταστήματος τοϋ Συλλόγου και τής σχολής τών άπορων παίδων προε-^
δρευοντο; μεν τού Συλλόγου Σίμου Μπαλάνου, έφορεύοντος δέ τής «χο
λής ’Ιγνατίου Μοσχάκη, γενικού δέ γραμματέως δντος Μιχαήλ Λάμπρου,
Το σχέδιον εξεπονησεν Ίφικράτης Κοκίδης συνταγματάρχης».

Ό πρόεδρος κ. Σ. Μπαλάνος έξεφώνησε μικράν προσλαλιάν είς ήν δ
διάδοχος άπήντησεν ώς εξής·

«Μετ’ εύχαριστήσεως άπεδέχθην τήν πρόσκλησιν τού συλλόγου Παρ
νασσού, ΐνα καταθέσω τόν θεμέλιον λίθον τού άνεγειρομένου καταστή
ματος αύτού. Τό κατ’ έξοχήν εύεργετικόν τούτο ίδρυμα διά τών κοινω
φελών αύτοϋ εύεργεσιών κατέστη περίβλεπτον και άξιομίμητον. Σάς συγ
χαίρω, κ. πρόεδρε, καί πέποιθα δτι καί έν τώ μέλλοντι δ Παρνασσός θέ
λει έξακολουθήσει νά παρέχν) τήν ώφέλιμον αύτού ένέργειαν».

Τήν επέτειον αύτού έορτήν έώρτασεν δ Σύλλογος τήν 27 Μαιου διά
κοινού συμποσίου έν Κηφισσίφ παρατεθέντος, έν φ παρεκάθησαν έβδομήκοντα περίπου μέλη πασών τών τάξεων. Ή μουσική τής Φιλαρμονικής
Εταιρείας εύμενώς παραχωρηθεισα έπαιάνιζε καθ’δλον τό διάστημα τού
συμποσίου.
ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. Αί γενικαι έτήσιαι έξετάσεις τής σχολής
ήρξ-αντο τήν 7 Μαϊου, ύπό τήν έποπτείαν έξεταστικής έπιτροπής άποτελουμένης έκ τοϋ άρχιμανδρίτου κ. Εύγενίου Δεπάστα καί τών κ. κ. Σπ.
Σακελλαροπούλου γυμνασιάρχου καί Εύστ. Χοϊδά δικηγόρου καί δημο
τικού Συμβούλου. ’’Εληξαν δέ τήν 12 ίδιου μηνός,
Είς ταύτα; προσήλθον έν δλφ 206 μαθηταί, ήτοι 58 τού Α' τμήμα
τος τής Α' τάξεως, 49 τού Β' τμήμ. τής Α' τάξεως, 43 τής Β' τάξ.,
38 τής Γ' και 18 τής Δ' τάξεως. ,
ΙΙροήχθησαν ,δέ·
’Εκ τοϋ Α' τμήματος τής Α' τάξεως εις το Β’ τμήμα τής αύτής τά-
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ξεως 14, έξ ών 4 έ'λαβον τόν βαθμόν άριστα, 5 λίαν καλώ; καί 5 καλώς.
’Εκ τοϋ αύτοϋ τμήματος τή; αύτή; τάξεω; είς τδ Γ' τμήμα 18, έξ
ών 14 έ'λαβον τόν βαθμόν άριστα καί 4 καλώς.
Έκ τοϋ αύτού τμήματος 1 είς τήν Β’ τάξιν διά τοϋ βαθμού άριστα.·
Έκ τού Β' τμήματος τής αύτής τάξεως είς τήν Β' 41, έξ ών 14
έ'λαβον τδν βαθμόν άριστα, 5 λίαν καλώς καί 22 καλώς.
Έκ τής Β' τάξεως είς τήν Γ' 27, έξ ών 12 έ'λαβον τόν βαθμόν άρι
στα, 12 τόν λίαν καλώς καί 3 καλώς.
Έκ τής Γ' τάξεως είς τήν Δ' 25, έξ ών 11 έ'λαβον τόν βαθμόν άριστα
7 λίαν καλώς καί 7 καλώς.
Έκ τής Δ' τάξεως είς τήν Ε' 12, έξ ών 6 έ'λαβον τόν βάθμδν άρι
στα, 5 λίαν καλώς καί 1 καλώς.
Άπελύθησαν δέ τής Σχολής επτά οί εξής* ,
Άπόστολ. Κ. Λεβεντόπουλος, έτών 19 έκ Βώλου, όψοκομιστής, άριςα.
Ήλίας Εύθ. Λάμπρος, έτών 15 έξ Άμφίσσης, ύπηρέτης, άριστα.
Πέτρος Γεράκης, έτών 13 έκ Θάσου, ύπηρέτης, λίαν καλώς
Γεώργιος Δημητριάδης, έτών 19 έκ Θάσου, μικρέμπορος, λίαν καλώς.
Γεώργιος Κ. Φώτα; έτών 20 έκ Λέσβου, λιθοξόος, λίαν καλώς.
Μιχαήλ X. Μυριανθέας, έτών 14 έκ Κύπρου, ύπηρέτης, καλώς.
’Αντώνιος Άντωνιάδης, έτών 11 έκ Κρήτης, έφημεριδοπώλης καλώς.
Ή Κοσμητεία τής Σχολής άπένειμε πρός πάντας τούς τυχοντας τοϋ
βαθμού άριστα ώς καί τούς άπολυθέντας βραβεΐον χρυσόδετον μετά δι
πλώματος τιμητικού. Ίδίφ δέ μετά τοϋ βραβείου τούτου άπένειμε τφ
άπολυθέντι μαθητφ Άποστόλω Λεβεντοπουλω και πεντηκονταδραχμ,ον
δώρον ούχί μόνον διά την καθ’ δλον το έτος μετ ακρας επιμέλειας και
χρηστοηθεστάτης διαγωγής παρακολουθησιν τών μ.αθηματων, αλλα και
έπί τή έξαιρετική αύτού έπιτυχίφ έ'ν τε τή προφορική και γραπτή δοκι-

μ.ασίιρ καί δημοσία έπήνεσε τδν έπίσης άπολυθεντα μαθητην Γεώργιον
Φώταν διά τόν μέγαν αύτοϋ ζήλον είς τά γράμματα καί διότι καθ’ ολας
τάς τριμήνους παρελθούσας διακοπάς κατ’ ιδίαν μελετών, και τοι το
κοπιαστικώτατον επάγγελμα τοϋ λιθοξόου μ.ετερχομενος, ηδυνηθη να κα
τάρτιση τέλειον εαυτόν δπως διά μιας έκ τής Γ' τάξεως, ης απόφοιτος
ήτο, νά έγγραφή τδν παρελθόντα Σεπτεμ-βριον, μετά λίαν ευδόκιμους
έξετάσεις, εις άς έπιμόνως έζήτησε νά ύποβληθή, είς την Ε ταξςν... . .
Ή τελετή τών βραβείων έγένετο ούτως έπισήμως τήν 20 Μαιου, παρισταμένων τών άρχών τοϋ Συλλόγου και πολλών μελών, τού. δ.ιευθυντοϋ τής νομαρχίας, τοϋ δημάρχου ’Αθηναίων και άλλων ακροατών. Q
πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. Σ. Μπαλάνος προσεφωνησε .καταλλήλως, δ δε
γραμματεύς τής κοσμητείας κ. Γ. Χαλκιόπουλος άνέγνω τδ άποτέλεσμα
τών έξετάσεων.Ό δήμαρχος ’Αθηναίων παρακληθεις διενειμεν αυτή χεερι
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τά βραβεία άφοϋ άπήγγειλε κατάλληλον εις τούς παϊδας νουθεσίαν, δτε
δ λαβών το πεντηζοντάδραχμον βραβεϊον μαθητής Απόστολος Λεβεντόπουλος έν συγκινήσει καί 8ιά. λόγων [ζεστών ευγνωμοσύνης ζατέλιπε τδ
βραβεϊον τη έζθρεψάση αύτδν σχολή. Γενικά χειροκροτήματα διεδέχθησαν τούς λόγους τοϋ εύγνώμονος παιδός.
Μεταξύ τών μελών τοϋ Συλλόγου προεκλήθη κατόπιν έ'ρανος δπως
καθιερωθή ετήσιον βραβεϊον ύπέρ της άποκατάστάσεως τών άπολυομένων
παίδων, ή δέ φιλάνθρωπος κυρία Καλλιόπη Δαμαλά διά τοϋ Δημάρχου
’Αθηναίων προσήνεγκεν ύπέρ της περαιτέρω έκπαιδεύσεως τοϋ άπολυΟέντος
παιδύς ’Αποστόλου Λεβεντοπούλου δραχμάς τεσσαράκοντα κατά μήνα.
ΔΩΡΕΑΙ. Οί έν Μασσαλία κκ. Γ. Λ. Ζαφειρόπονλος, Στ. Ζαφειρόπουλος καί Περ. Γ. Ζαρίφης άπέστειλαν δωρεάς πρδς τδν Σύλλογον δ μέν
πρώτος δρ. 500 οί δέ δύο άλλοι άνά δρ. 300.
Οί διδάσκαλοι της έν Άθήναις σχολής τών απόρων παίδων κκ. Π.
Κυπριώτης, Γ. Καλορροίζικος, Ν. Μεταξάς, Κ. Σ. Πιέτρης, Π. Καρνέσης
καί Ε. Σακελλαρίδης δι’έπιστολής αύτών πρδς τήν Κοσμητείαν τής Σχο
λής άγγελλουσιν δτι συνειδότες τάς έκ τής άνεγέρσεως τοϋ νέου κατα
στήματος μεγάλας καί άναποφεύκτους τοϋ Συλλόγου δαπάνας δωροϋσι
τούς μισθούς αύτών τών μηνών ’Ιουλίου καί Αύγούστου πεποιθότες δτι
δ Σύλλογος δέν θέλει άπορρίψει τήν εύτελή μέν άλλά κατά το μέτρον
τών άσθενών αύτών πόρων έξ δλης καρδίας προσφερομένην ταύτην
βοήθειαν. Ή ’Εφορεία τοϋ Συλλόγου εκτάκτως συνελθοϋσα άπένειμε τά
εύχαριστήρια αύτής πρδς τούς διδασκάλους έπί τή εύγενεϊ αύτών πράξει,
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Ή Καλλιτεχνική έκθεσις ή διοργανωθεϊσα
ύπδ τοϋ τμήματος τών καλών τεχνών καί περί ής λεπτομέρειας εύρίσκει
δ αναγνώστης έν τοϊς έ'μπροσθεν έκλεισε τή 4 Μαϊου. Τήν έκθεσιν έπεσκέφθήσαν περί τά πεντακισχίλια άτομα. Έτι δ’ ή A. Β. Τ. δ Διάδο
χος Κωνσταντίνος μετά τής πριγκιπίσσης Σοφίας καί οί βασιλόπαιδες
Γεώργιο? καί Νικόλαος.
Έλλανοδϊκαι ώρίσθησαν οί κκ. A. Ρ. 'Ραγκαβής, Ε. Ζιλλιερδν καί Γ.
ΜαυρΟγιάννης οϊ'τινες άπένειμαν τά εξής βραβεία·
Χρυσοί. Εις τδν κ. Ξυδιάν διά τάς προσωπογραφίας, ε’ις τδν κ. Γκίζην διά τά σκαριφήματα, ε’ις τδν κ. Γιαλινάν διά τά ύδατογραφήματα
ε’ις τδν κ. Φιλαδελφέα διά τάς συνθέσεις.
' Άργυροί. Ε’ις τδν κ. Οίκονόμον διά τάς προσωπογραφίας, είς τδν
κ. Κοντόπουλον διά τά έπιτράπεζα, είς τούς κκ. 'Ροϊλόν, Βώκον, Σιγάλαν καί τήν έφημερίδα Άστυ διά τάς συνθέσεις.
Χαλκοί δ’ έν γένει τή Κυρί<η Άμοιραδάκη και τοϊς κκ. Γρονδάλ,
Γεωργαντ^ καί Αεμπέση.

