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Κορίαι xul· Κύριοι, > ' Λ

"Οτε· πρό τινων ετών έπεσκέφθην κατά πρώτον τούς Παρισίους, ήθέ- 
λησα τήν έπιοϋσαν αμέσως νά προσφέρω- τήξ θερμής λατρείας μου;τον 
φόρον είς τήν σόρόν τοΰ μεγάλου Βίκτωρός Όύγκώ, ούτινος ή ποιητική 
δόξα κατέλαβεν ολόκληρον σχεδόν τόν λήγοντα αιώνα,· Παρήλθον τέσ- 
σαρα δλα ετη έκτότε και δμως αί αναμνήσεις παρ.αμένουσι ζωηραί, ώς 
κατά τήν στιγμήν: καθ’ ήνείσέδυσα ύπό τούς μελανούς θόλους τοϋ γη
ραιού, γαλλικού Πανθέου. Μόλις έτος είχε’ συμπλήρωθή από, τοΰ θανάτου 
τού- ευκλεούς ποιητοΰ, καθ’ δν πάσα ή, Γαλλία έν εκδηλώσει πανηγυρική 
αληθούς πένθους, είχε γονατίσει ύπό τήν θριαμβευτικήν αψίδα, ένθα ήν 
εκτεθειμένη ή.νεκρική λά,ρναξ.

. Πρόσφατα επομένως ήσαν τά σημεία, τά μ,αρτυρούντα τόν κλονισμόν 
και τήν άναστάτωσιν, ήν ύπέστησαν οί Παρίσιοι Λατά ?τήν ήμέραν1 τής 
πανδήμου εκφοράς τού δημοφιλέστερου τής Γαλλίας άοιδοϋ. Έκάτρντάς 
στεφάνων, ών έφείσθη ή βροχή κα'ι ο' άνεμος, κατέκάλυΛτον τάς ,έ.ξώ'ΐέΓ 
ρίκας βαθμίδας τοΰ Πανθέου, άπειροι δέ άλλοι στέφανοι άπέκρυπτον σχε
δόν τό άπλούστατον καί μελανόν φορεΐον, το έναποτεθειμέν.ον. έν γωνιαίφ 
θόλφ τού ευκλεούς, κοιμητηρίου.· ; ‘ · ;

Δέν γνωρίζω διατί, ευθύς ώς άπεφάρισα νά γράψω περί, τού θέματος 
δπερ ή. εύμένεια ύμών θά μοί έπιτρέψη νά αναπτύξω κατά τήν έάπέραν 
ταύτην, άκουσίως καί άνεπαισθήτώς άνεμνήσθην τής ζωηράς έντυπώ- 
σεως ήν άπεκόμισα κατά τήν πρώτην τοΰ γαλλικού Πανθέου ίπίσκεψίν 
μου καί τών συγκρόυρμένών αισθημάτων, άτινα άσυνειδήτως μέ καΐεΐ- 
χον ύπό τούς σκοτεινούς· και ήχήέντας θόλους αύτοΰ.

Είς πόσας- Ονειροπολήσεις ειχον έπαφεθή ύπό τούς θόλους. εκείνους j 
Προ ενός μόλις έτους σύμπασα ή Γαλλία ήν έπί ποδός, όλοφυρομένη 
έπί τή άνεπανορθώτφ άπωλείφ τοΰ μεγάλου ;άνδρό£, δστις έπί δύο τρίτα 

. αίώνος έξήπτε καί διηύθυνε τό πατριωτικόν της άίσθημα, ούτινος οί ύψη- 
λοϊ στίχοι άπήχουν εύθύ καί αμέσως έν πάση άνθρωπινή καρδίφ. Τοι- 
αΰτα άναπολών έστρεφον πρός τό παρελθόν καί ένθυμόύμην τούς καλούς

4 ’Απηγγέλθη έν τφ 'Ελλ. Φιλολογικω Συλλ.όγφ Κωνσταντινουπόλεως τήν 12 
Νοεμβρίου 1890.
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χρόνους, καθ’οδς ού μόνον ή Γαλλία, άλλ’ ή Ευρώπη πασα άπεστήθιζε 
τήν μελαγχολικήν ποίησιν τοΰ Λαμαρτίνου, τοϋ Καζιμίρ Δελαβίν τά πα
τριωτικά μσματα, τοϋ Βερανζέρου καί Μυσσέ τούς γοητευτικούς στίχους. 
Καί μετηγόμην είς τήν Ελλάδα, μόλις έξελθούσαν άπό δεινών πολιτι
κών περιπετειών, έν τή οποίοι οί αδελφοί Σοΰτσοι, ό Ραγκαβής, ό Σο
λωμός, ό Βαλαωρίτης, ό Ζαλοκώστας, οί αδελφοί Παράσχοι έψαλλον τάς 
τύχας τής ελληνικής φυλής καί, χωρίς νά τό έπιζητώσι, διέπλαττον τό 
καλλιτεχνικόν αίσθημα τής ασύντακτου έτι καί αμόρφωτου χώρας.

Θά άπορήσητε ίσως πώς πραγματευόμενος: περί ποιήσεως καί κριτι
κής προσηλώθην αμέσως καί κατά προτίμησιν είς τήν έν τφ Πανθέφ άπο- 
κειμένην νεκρικήν σορόν τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ. ’Ίσως μοί είπητε οποία ή 
σχέσις τής κριτικής πρός τήν άφθιτον τοϋ μεγάλου ποιητοϋ δόξαν ; θά 
σκεφθήτε ίσως δτι τά μεγάλα πνεύματα έν τή επιστήμη καί τοΐς γράμ- 
μασι μετεωρίζονται πολύ ύψηλότερα τής πεζής σφαίρας, έν ή ή ψυχρά 
κρίσις ανατέμνει, καί ταξινομεί. Ναί, αλλά δυστυχώς ή ετυμηγορία τών 
συγχρόνων δέν εινε ή μόνη καί ασφαλής οδός πρός τήν αθανασίαν. Ό εν
θουσιασμός τοϋ πολλόϋ πλήθους δέν άποτέλεΐ πάντοτε τίτλον διά τούς 
ολίγους, τούς άναμετροΰντας τήν ποιητικήν άξίαν ούχ! μέ τούς παλμούς 
τής καρδίας, αλλά μέ τδ μέτρον τής αλήθειας καί τής λογικής. "Οταν 
παρέλθη ολίγος χρόνος καί έξασθενήση ό ενθουσιασμός, είς τούς δλίγους 
επιβάλλεται ή άπόφασις έάν οί πολλοί άπατηθέντες άπεθέωσαν ή παρα- 
γνωρίσαντες ήδίκησαν ύπέροχόν τι πνεύμα. Προ τριάκοντα ετών ή 
ποίησις του Λαμαρτίνου άφήρπαζε σύμπαντα τόν κόσμον ήτο άλλως τε 
εποχή, καθ’ ήν ό ρομαντισμός διετέλει είς τήν ακμήν του. Αί μεσαιω
νικά! παραδόσεις δέν εΐχον τέλεον λησμονηθή καί αί εύρωπαϊκαί κοινω- 
νίαι είχον συνειθίσει νά ρέπωσι πρός τήν μελαγχολίαν καί τόν άπελπι- 
σμόν καί νά άρέσκωνται είς τήν ύπερφυσικότητα. Τά μ.υθώδη τερατουρ
γήματα τής φαντασίας τοΰ Σκώτ, τοΰ Σύη, τοϋ Τεράϊγ καί τοΰ. πατρός 
Δουμά ήσαν ή κοινή πάντων, τού ωραίου ιδίως φύλου, καί προσφιλής με
λέτη. Έζήτουν, έφόσον ήτο δυνατόν, νά έξομοιωθώσι πρός τήν εποχήν, 
καθ’ήν ό ’Άθως μετέβ&λλε τήν γην είς μυριόνεκρον πεδίον, έν τφ όποίφ 
άύτός μόνος έσώζετο χωρίς ν’ άπολέση ούτε σταγόνα έκ τοΰ ίδίου αίμα
τος· ήσαν οί καιροί, καθ’ Οδς μετά περισσοΰ ένδιαφέροντος παρηκολούθουν 
τάς περιπετείας μαρασμώδους τινός έρωτος έκ τών πολλών κατά τούς 
μέσους χρόνους. Οί έρωτες, οΰτοι πάντες δέν διέφευγον προδιαγεγραμμέ- 
νον τινά τύπον. Ή ώραία δέσποινα έπί δεκάδας πολλάκις έτών άνέ- 
μενε κατάκλειστός, ξένη προς πασαν κοινωνικήν κίνησιν καί ζωήν, τόν 
έκλεκτόν της, δστις διά μέσου περιπλανήσεων καί τυχοδιωκτικών πολέ-
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μων, ώς μόνην παρηγοριάν είχε τήν γλυκεΐάν της άνάμνησίν καί ώς 
μόνον σύντροφον τά χρώματα, τά όποια ή ώραία ήγάπα καί άτινα έφε-

·. ρεν αύτός έπί τού στήθους του, άνηρτημένα διά χειρός έκείνης.
Δέν ήσαν βεβαίως ακριβώς τοιούτοι οί χρόνοι, καθ’ οδς έζησεν ό Αα- 

; μαρτΐνος, άλλ’ .ήσαν έγγύτερον πρός τήν■ έποχήν,. καθ’ ήν τοιαΰτα γε-
k γονότα έλάμβανον χώραν, ένθουσιώντα άκόμη διά τής άναπολήσεως αύ-
Γ τών τούς συγχρόνους του. . -
[ Βεβαίως ό καθ’ ημάς αίών ήτο πολύ κατά τάς άρχάς αύτοΰ πνευμα-
ί τικώτερος τών χρόνων, οδς ήμεΐς σήμερον διερχόμεθα. Άναμ,φίβολον δτι

ή δλη τότε δέν, έκυριάρχει δσον νύν. Επομένως οί γράφοντες κατά τούς 
, καιρούς έκείνους τούς ευτυχείς ήτο αδύνατον νά μή έ,πηρεασθώσιν έκ τής

ατμόσφαιρας ήν άνέπνεον. ’Ενθυμούμαι δτι άλλοτε σφοδρός φιλολογικός 
αγών διεξήχθη έν Άθήναις, άπό τού βήματος τού φιλολογικού συλλόγου 
Παρνασσού, μεταξύ δύο έκ τών λογιωτέρων τής Ελλάδος άνδρών. Έπρό- 

, κειτο έάν τόν ποιητήν παράγωσι περιπτώσεις πρόσφοροι είς ποιητικάς
I. έξάρσεις. ή έάν ό ποιητής θά προκύψη είς μέσον καί κατά τήν πεζοτέ-

ραν έτι έποχήν. Ή άλήθεΐα φρονώ δτι έγκειται έν τφ μέσφ. Ό ποιη
τής δέν δημιουργεΐται, άλλά γεννάται φέρων έν έαυτφ τό θειον πύρ, τό 
όποιον τοσούτον φειδωλώς άπονέμει ή εύγενής τοΰ Παρνασσοϋ κόρη. 
Άλλά τό πύρ τούτο, τό ποιητικόν τάλαντον καλούμενον, άναπτύσσεται 

t διαφοροτρόπως, άναλόγως τών χρόνων καί τών περιστάσεων, έν μέσφ 
τών οποίων θά διαρρεύση ή ζωή τού συγγραφέως. Δέν παρήγαγεν ό Τρωι
κός πόλεμος τόν "Ομηρον, άλλά τά περιπετειώδη καί ήρωϊκά έκείνου 
έπεισόδια ένέπνευσαν είς τόν άθάνατον τυφλόν άοιδόν τάς έπιβαλλούσας 
εικόνας καί τήν μεγαλοπρεπεστάτην αρμονίαν τών στίχων του.

Καί σήμερον έτι έάν έζη ό Λαμαρτΐνος θά συνεκίνει ώς προ τριά
κοντα έτών, διότι εΐνε ό μέγας τού αίώνος λυρικός, ο άπεικον,ίσας τήν 
ματαιότητα τής ανθρώπινης ζωής καί τήν πικράν αλήθειαν τής καρ
δίας τού ανθρώπου. Ό Βίκτωρ Ούγκώ πάντοτε θά συνταράσση τά πλήθη 
τών θνητών, διότι εΐνε ό ύψιπέτης άοιδός, ό μετεωριζόμενος ύπεράνω τής 
γηινης σφαίρας, ό κατέχων τήν δύναμιν νά κινή καί τάς λεπτοτέρας ήμών 
χορδάς καί νά έξάπτη τά γενικώτερα αισθήματα. Έν τούτοις φυλλομε- 

I τροϋντες σήμερον τάς ποιητικάς έκείνου μελέτας, τά δράματα τούτου 
καί τάς ποιήσεις, χωρίς νά τό έπιζητώμεν έρχεται στιγμή καθ’ ήν δια- 
κόπτομεν τήν μελέτην καί σκεπτόμεθα. Τούς άνεγνώσαμ,εν πολλάκις είς 
τό παρελθόν, πολλάκις οί ύψηλοί, οί μεθυστικοί στίχοι των έπούλωσαν 
τάς πληγάς τής ψυχής μας, τής οποίας εννόησαν καί τάς τρυφερωτέρας 
σκέψεις καί τούς κρυφιωτέρους στοχασμούς. Άλλά τάς ποιήσεις των
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άπό πολλοΰ γινώσκομεν άπό στήθους, ό ενθουσίασες ημών ώς έκ τού
του δέν εινε. ή τής πρώτης ημέρας. άλλοφροσύνη, σήμερον σκεπτόμεθα. 
’Ιδού ή κριτική. ί

Τοιαΰτά τινα άνεπόλουν ύπό. τούς θολούς τοΰ γαλλικού Πανθέου πρό ■
τινων ετών. Ακριβώς καθ’ ήν ,ήμέραν άπεφάσισα νά έπισκεφθώ τόν τά* 
φον τοΰ Ούγκώ είχον άναγνώσει επιφυλλίδα έν τφ Xporq, έν ή έκρίνετο j
κα'ι κατεκρίνετο ό ποιητής, τοΰ οποίου οί νεκρικοί στέφανοι κατεκάλυ- >
πτον ακμκϊο.ν. έτι το μελανόν φέρετρον. Ήρχετο ή κριτική ϊνα ταράξη 
τόν αιώνιον ύπνον τοΰ μεγάλου διδασκάλου, δστις έπανεπαύετο έπί τών 
φύλλων τής δάφνης, τών σπαρέντών παρά συμπάσης τής. εύγνωμονούσης 
άνθρωπότητός. Ό ψυχρός νοΰς, μόλις συνετελέσθη ή άποθέωσις, ήρχισε ■ 
τήν πρακτικήν αύτοΰ εργασίαν.

Φαντάζομαι τί ενδέχεται νά διανοήσθε κατά τήν στιγμήν ταύτην : |
Τί πρός ημάς δλα ταΰτα, όπόταν ή αθάνατος τών ’Ολυμπίων κόρη, κα* ί 
τέρχεται ευεργετική θεά. έξ ούρανοΰ. ινα έξιδανικεύση τήν χαράν μας, *
ένσταλάξη παραμυθίαν εις τούς πόνους μας, μάς άποσπάση έπί . μικρόν ί
άπό τής πεζής , πραγματικότητος, έν ή κυλιόμεθα, "να μάς φέρη εις κό
σμον ένθα ή ψυχή απολαμβάνει φώς, μουσικήν καί άρώματα ; Ήμεϊς 
πάντες διατ,ηροΰμεν τής πρώτης ημών ευτυχούς νεότητος τάς άναμνή* 
σεις μετά τών οποίων στενότατα συνδέεται ή ποίησις ή διαπλάσασα. τήν 
νεότητα ημών, καί τόν χαρακτήρα. Μετά τοΰ Ούγκώ κα'ι τοΰ Λαμαρ- 
τίνου εϊμεθα παλαιοί καλοί σύντροφοι, διελθόντες ολοκλήρους νύκτας 
αρρήτων ονειροπολήσεων, παρά τήν λάμψίν καί τό θάλπος τής οίκογε- 
νειακής εστίας, Ή Ίουλιέτα τοΰ Σαικσπήρου, οπότε ήσθάνθημεν . τούς 
πρώτους, άορίστους έκ τής ζωής πόθους, υπήρξε τό ιδεώδες, τό όποιον 
δέν θά λησμον,ήσωμεν ποτέ. Καί δτε κατά τάς μακράς τοΰ χειμώνος νύ
κτας αόρατος κατήρχετο ή Μούσα ινα συνομιλήση. μετά τού ποιητοΰ 
τοΰ Μυσσέ, ένομίζομεν δτι ευεργετικόν τι θειον πνεύμα κατέστελλε πά
σαν άλλην σκέψιν, πάσαν άλλην δύναμίν έκτος τής δυνάμεως τού ν’ ά- 
πολαμβάνωμεν πάσαις αίσθήσεσι τήν μαγικήν εκείνην φαντασμαγορίαν.

Τοιαύτη αληθώς εινε ή' ποίησις. Μάς βαυκαλίζει κατά τήν νεότητα 
..καί μάς παραμυθεΐ όπόταν έπικρατώσιν αί πρώτοι λευκαί τρίχες. Ότε 
,εχομεν τό έαρ έν τή ψυχή, παν δ,τι μάς λέγει εινε ή αλήθεια. Ακόμη ι 
δέν έγνωρίσαμεν τάς άν.άγκας τής ζωής καί τήν πραγματικότητα. Όλα 
γελώσι, πάντα εύώδιώσι καί νομίζομεν δτι ούτε τό έαρ τής ψυχής -ημών 

<θά δ.ιαδεχθή ό χειμών, ουδέ τον κόσμον τόν χρυσοΰν τόν όποιον έπλασα- ί
μεν, ό κόσμος τής ανάγκης. Άλλ’άτυχώς ό (βίος ρυτος τής ανύποπτου ■
ευτυχίας δέν διαρκεΐ μακρόν, ένφ ή ποίησις θά παρακολούθηση ολόκληρον >
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τήν ζωήν μας. Όπόταν εισέλθωμεν εις τήν κοινωνικήν πάλην, διαλύονται 
κατά μικρόν· τά εύοαίμονα έκεΐνα όνειρα. Βεβαίως δέν λήσμονοΰμέν τήν 
Ίουλιέταν τοΰ Σαικσπήρου, αλλά δέν είνε ώς τό πριν τό θερμόν ‘ίδανί- 
κόν μας· ή Μούσα λαλοΰσα προς τόν ποιητήν τοΰ Μυσσέ λαλεΐ πάντοτε 
τήν αρμονικήν καί γόησσαν γλώσσάν της, άν δμως συμπέση νά έχωμεν 
δυστυχή τινα συλλογισμόν, ίσως κλείσωμεν τό βιβλίόν, αλλά δέν θά 
δυνήθώμεν—φεΰ! νά άποδιώξωμεν τήν έπασχολοΰσαν σκέψιν.

Δυστυχώς τοιοΰτος έπλάσθη ό άνθρωπος, τοιοΰτον τουλάχιστον καθι- 
στώσιν αυτόν οί δροι τής ζωής ήν σήμερον διερχόμεθα.’Ανέσυρα μίαν πτυ
χήν τού παραπετάσματος ούχί διά νά ιδητ’ε τήν σύγχρονον ημών εικόνα, 
τήν οποίαν πολύ καλώς γνωρίζετε, αλλά διά νά εξηγήσω όφθαλμοφανέ- 
στερον τήν σχέσιν τής κριτικής πρός τήν πόίησιν. Είς τούς καιρούς, καθ’ 
ούς ό πνευματικός βίος ήτο ή βάσις τής δλης ζωής, αί έξάρσεις τής ποιή- 
σεως ειχον τήν άπήχησιν αύτών έν τή καρδίρι τών ανθρώπων. Κατά τήν 
εποχήν τής άναγεννήσεως έν ’Ιταλία ιδίως καί Γαλλί^ι, καί έπί δύο 
σχεδόν αιώνας βραδύτερου τοσαύτη έπέπνεεν αίσθηματικότης έν τή κοι
νωνία, ώστε ό Μολιέρος ένεπνεύσθη καί έγραψε τήν άπαράμιλλον κοινω
νικήν σάτυράν του, τάς Precieuses Ridicules. Άνασκάπτοντες οί τοΰ 
ΙΕ' καί Ιί' αίώνος τά κειμήλια τής αρχαίας ελληνικής τέχνης καί άνα- 
ξέοντες τάς περγαμηνάς, δέν ηύτύχησαν νά έπαναφέρωσι τόν χρυσοΰν 
αιώνα τοΰ Περικλέους καί τής ’Ασπασίας, ώς έφαντάσθησαν, άλλ’εδη- 
μιούργησαν αιώνα, δστις έσχε βραδύτερον τά ευτυχή άποτελέσματά τόυ· 
αλλά τότε τούλάχιστον ήτο αιών καθ’ δλα αισθηματικός, καί μόνον 
αισθηματικός. Αί σκέψεις, ή φράσις, ή περιβολή, αί πρός άλλήλους σχέ
σεις, πάντα έρρυθμίζοντο καθ’ ώρισμέυον κανόνα, ούτως ώστε έπέπνεε 
πνεύμα μονοτονίας καί σχολαστικό τητος.

Ήτο ανάγκη νά έπέλθη ή άντίδρασις καί έπήλθε, συντελεσθεϊσα κάτά 
τά τέλη ιδίως τοΰ- αίώνος τούτου. ’Ίσως μετεπέσαμεν είς τά άκρα κ’έ- 
γενόμέθα σκεπτικοί καί μόνον σκεπτικοί. ’Ιδού ό κίνδυνος, καί τίς δίδε 
μή είνε ανάγκη νά έπανέλθωμεν μικρόν πρός τά όπίσω. Παρεξέκλινά πι
θανώς έκ τού κυρίου θέματός μου', διά νά ευτυχήσω νά καταδείξω δτι 
ή κριτική εϊνέ ό αναγκαίος' οδηγός τής ποιήσεως. Δέν έπιζητεΐ 'νά· από
σπαση τά αμάραντα άνθη τά όποια κοσμοΰσι τόν στέφανόν τής παρθε- 
νικής κόρης, ούτε νά εξάτμιση' τά άρώματα τά όποια αύτη διάχέει 'πέ- 
ριξ αύτής.’Αλλά μετά χειρός φιλοστόργου καί ευεργετικής άποσπα άοσμα 
ή κάκοσμά τινα φυτά, τά" όποια άσχημίζουσι τόν καλλωπισμόν της, ή 
διαλύει έκ τών άρωμάτων της δσα τυχόν δέν έχουσι τήν καταγωγήν 
άπό τοΰ Παρνα.σσοΰ καί τού Έλικώνος. Μηδείς ύπολάβη δτι ή κριτική 
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είνε έσκωριασμένη καί σχολαστική τέχνη γραμματικού, έχοντος νεκράν 
τήν άντίληψιν καί άμβλείας τάς αισθήσεις. Όλως τουναντίον, εινε ή 
φωτεινή επιστήμη τοϋ φιλοσοφοϋντος έπί τών αριστουργημάτων τοϋ πνεύ
ματος, επιστήμη τήν οποίαν άντιπροσωπεύουσιν ανδρες καλαισθητικοί 
και βαθεΐς έξερευνηταί τών. μυστηρίων τής φύσεως καί τής ιδιοφυίας τοϋ 
ανθρώπου. Διεξερχόμενοι τάς σελίδας αυτών, αΐτινες άνατέμνουσι τήν 
ποίησιν, άναγινώσκομεν σελίδας πλήρεις ποιήσεως, φιλοσοφικωτέρας καί 
πραγματικής, διότι τίθεται κατά μέρος ή έκ τής έξάρσεως υπερβολή καί 
προκύπτει πλήρης ή αλήθεια.

Πρό τινων ετών, έπασχολούμενος είδικώτερον έπί τών δραμάτων τοϋ 
Ούγκώ κατέφυγα είς τό σύγγραμμα τοϋ Σαίν Μάρκ Ζιραρδέν. Άνα- 
πτύσσων τό κεφάλαιον τής πατρικής στοργής ό βαθύς κριτικός ειχεν ύπ’ 
δψιν αύτοΰ πάντα τά γνωστά ποιήματα τά έ'χοντα ώς βάσιν τό πατρι
κόν φίλτρον επομένως και τόν ΒάσιΛ'εα Λιασκεδάζοντα. τόν περιστρε- 
φόμενον περί τά παθήματα τοϋ άτυχοϋς γελωτοποιού του Φραγκίσκου 
Α'. Ό Τριβουλέτος μίαν είχε κόρην ώς μόνον αγαθόν έπί γής καί τήν 
κόρην του ταύτην άφήρπασεν ή ακολασία τοΰ Βασιλέως. Ή ευτυ
χία του πάσα διελύετο και ούδέν άλλο τφ άπέμενεν είμή ή δυσμορφία, 
ή καθιστώσα αύτόν μισάνθρωπον, καί ή πέδη τοϋ γελωτοποιού, ή έξα- 
ναγκάζουσα Ενα καταπνίγω πάσαν πικρίαν καί στεναγμόν διά νά δύναται 
νά γελφ πρός θυμηδίαν τοϋ Βασιλέως. Ή άπόγνωσις τοΰ δυσμοίρου πα- 
τρός έξέσπα έν στίχοις άμιμήτου ποιητικού ύψους καί τρυφερότητος· 
εινε στίχοι άρμονικώτατοι τήν υφήν, έκπροσωποΰντες πλήρες τό κάλλος 
τής ιδέας, άλλά στίχοι, ώς παρατηρεΐό Ζιραρδέν, άρμόζοντες είς χείλη 
έραστοΰ ούχί πατρός απεγνωσμένου. Ό πατήρ ό εχων παρ’ αύτφ ήτιμα- 
σμένην τήν κόρην του, τήν οποίαν έτήρει μακράν από παντός βλέμμα
τος, από πάσης ψυχοφθόρου κοινωνικής επιμιξίας, κλαίει καί οδύρεται, 
άλλ’ ή στοργή αυτού δέν έκδηλοϋται δι’ έκφράσεως αισθηματικής έξάρ
σεως πάθους ακατανίκητου. Ή ποίησις τοϋ Τριβουλέτου εινε αληθής, 
άλλά τό αίσθημά του δέν εινε ή στοργή πατρός, έκδηλουμένη έν τή 
φυσικότητι αύτής και' τή άφελείρι. Ό πατήρ ό άποξενούμενος, ούτως ή 
άλλως, τοϋ μόνου τέκνου του δέν διαφλέγεται ύπό παθών, όποια κα- 
τασπαράσσουσι τόν Τρίβουλέτον, άλλ’ ό βαθύς αύτοΰ πόνος εινε πόνος 
μάλλον σιγηλός, ύποσκάπτων μετά τής έκλιπούσης εύτυχίας άύτήν τήν 
ύπαρξίν του.

’Ιδού τό εύεργετικόν. έργον τής κριτικής, τό εξυπηρετούν τήν ποίησιν 
διά τής άποκαταστάσεως τού αισθήματος είς τό μέτρον αύτοΰ τό άληθές. 
ΟύδεΙφ τεχνοκρίτης, φιλοσόφων έπί τών λυρικών τρΰ Αα|ίοφτίνου, δι?~ 
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νοήθη ποτέ ή έτόλμησε νά άμαυρώση τήν άλήθειαν καί τό ύψος τής ίδέας 
του. Έψυχολόγησε μόνον και εΐπεν ή φιλοσοφία τής ποιήσεως, δτι ή 
έπικεχυμένη έπί τών ποιημάτων του μελαγχολία εινε πολύ βαρεία, ίκα- 
νώς μονότονος καί πάντοτε έπι τού αύτοΰ άπαραλλάκτου και άναλλοιώτου 
τόνου. Ούδείς αγνοεί δτι ή γή δέν εινε ό έπηγγελμένος παράδεισος, ,δπου 
μόνον φως καί φσματα καί διαρκής άπόλαυσις άπαντώσι. ΙΙάντες γινώ- 
σκομεν δτι αρκετά βαρύ φορτίον εινε ή ζωή, καί δτι άκριβά πληρόνο- 
μεν τά μειδιάματα τής τύχης. Άλλά διατί ό ποιητής, ιδίως όπόταν φέρη 
τον τύπον τής μεγαλοφυΐας, νά λαμβάνη τό σκοτεινόν μόνον μέρος τοΰ 
βίου, διατί νά μάς λέγη δτι καί αύτήν άκόμη . έβαρύνθη τήν ελπίδα ; 
Όπόταν αύτός, ό εμπνευσμένος τής Μούσης υιός, έχασε τήν έλπίδα, τ( 
τότε άπομένει είς ημάς τούς κοινούς θνητούς, τούς άπ’ αύτής καί μόνης 
έξαρτωμένους ; Καί άν θέλωμεν δέν εινε δυνατόν νά πιστεύσωμεν δτι 
ούδεμία χαρά, τόν έφαίδρυνέ ποτέ καί ούδεμία έύτυχία τόν άναμένει. 
Ύπάρχουσι τόσαι άληθεΐς εύτυχίαι έπί γής, τόσαι μεθυστικαί καί αλη
σμόνητοι άπολαύσεις. Διαρκοϋσι μικρόν, εινε άληθές, άποτελοΰσι σταγό
νας γλυκέος ύδατος εντός τοϋ άπεράντου ωκεανού τής άλμυράς θαλάσ
σης, άλλ’ ύπάρχουσι καί όπόταν μάς έ'λθωσιν, είνε έπαρκεΐς, νά έξαλεί- 
ψωσι πάσαν σκιάν παρελθούσης δυστυχίας.

Κατά τόν λήγοντα ιδίως αιώνα ή ποίησις προσέλαβε ίδιάζοντά τινα 
τύπον, τόν όποιον έκάλεσαν μωμα,/τισμόκ. Έμνημόνευσα δύο κορυφαίων 
άντιπροσώπων τής ρωμαντικής σχολής, οΐτινες ούχ ήττον, μεθ’ δλας 
τάς παρεκβάσεις αύτών, εινε καί θά παραμείνωσι δύο μεγάλοι ποιηταί 
έν παντί αίώνι καί πάση έποχή. Ή τάσις έν τούτοις τοϋ ύπερβάλλέιν 
τήν έ’κφρασιν, τοϋ χρωματίζειν ούχί βεβαίως άναληθώς άλλα πάντως 
ύπερφυσικώς τά άνθρώπινα αισθήματα καί πάθη, είχε πολλούς άλλους 
ήττον γνωστούς μιμητάς, οΐτινες, χωρίς νά έ'χωσι τό θειον χρίσμα τής 
μεγαλοφυΐας, έπλήρωσαν τάς μικρόν ημών προηγηθείσας κοινωνίας άνε- 
ξαντλήτων κλαυθμηρισμών καί γόων. Άπετέλεσαν τελείαν φιλολογικήν 
έπιδημίαν, άπό τής οποίας ή άνθρωπότης έδει τέλος ν’ άπαλλαχθή. ΤΗτο 
καιρός νά καταπέση ή μακρά κόμη τοϋ ποιητοΰ, διότι καί άνευ ταύτης 
ήδύνατο κάλλιστα νά έμπνέηται καί νά γράφη καλούς στίχους· ήτο πε
ριττόν νά στολίζη τά ποιήματά του διά τών κυπαρίσσων τοΰ κοιμητη
ρίου, τοϋ ωχρού φωτός τής σελήνης, τοΰ φλοίσβου τοΰ κύματος, τοϋ μ- 
σματος τών άηδόνων, καί τοΰ πένθιμου ψιθύρου τών πευκών. Όλα ταΰτα 
έγράφησάν καί θά γραφώσι παρά μεγάλων ποιητών, άλλά δέν παρα
τάσσονται άναμίξ καί άσυνειδήτως διά νά άποτελέσωσιν άχρουν καί ά- 
χαριν στιχουργίαν, ήτις παρά τόν σκοπόν ον έπ^διώκε^ δέν είνε ίκανή 
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ΐνά συγκινήση. Ή ποίησις δέν αγαπά σώματα φθισικάκαίψυχάςέτόί- 
μους νά λιποθυμήσωσιν/Η ποίησις εινε ή ζωή, όποιαν ό καλός Θεός τήν 
έδημιούργησε, μέ δλα τά δυσάρεστα αυτής άλλά κα'ι μέ δλα τά αγαθά 
της. ”Αν έχης τδ ευεργετικόν δώρον τοϋ συγκοινωνεΐν πρός τήν θεότητα, 
ψάλλε μου τήν πατρίδα μέ τήν μεγαλειότητα τοΰ 'Ομήρου' περίγραψέ 
μου τήν αγριότητα καί τδ μεγαλεΐον τής φύσεως διά τής φαντασίας τοϋ 
Όσσιάνου’ είσάγαγέ με ώς ό Δάντης είς τδν "Αδη.ν ή τδν Παράδεισον- 
δός μου νά εννοήσω τδν Έρωτα διά τής αλήθειας καί φυσικότητος τοΰ 
Μ-υσσέ· φιλοσόφησε, ψυχολόγησε έπί τοΰ ανθρώπου ώς ό Σαικσπήρος- 
ψάλλε μου τδν πότου καί τήν χαράν ώς ό ’Ανακρέων ζωγράφησέ μου 
τδν αγροτικόν βίου καί τήν ποι-μένικήν εύτυχίαν ώς ό Θεόκριτος’ καυ
τηρίασε τήν κακίαν ώς ό Ίούβενάλης- γράψε κοινωνικήν σάτυραν ώς ό 
Μολιέρος καί φέρε μοι τήν θυμηδίαν καί τδν γέλωτα ώς ό Γολδόνης. 
Άφοΰ είμαι θνητός, έχω βεβαίως τάς περιπετείας μου, έχω τάς θλιβεράς 
στιγμάς μου καί αισθάνομαι ενίοτε τήν ανάγκην νά φιλοσοφήσω έπί τής 
ματαιότητος τοΰ βίου. Ζητώ άπδ σέ τδν ποιητήν νά μοί φέρής τά δάκρυα, 
τά όποια δέν μοί έρχονται και άτινα έν τούτοις θά μέ ανακουφίσουν. 
Δός λοιπόν τήν διέξοδον είς τήν λύπην μου, δπως μοι τήν δίδει ή Αν
τιγόνη, δτε όδηγήσασα δι’ ερήμων καί, δυσβάτών οδών τδν τυφλόν πα
τέρα της εις τδν Κολωνόν/ άπόλλυσιν αίφνης αύτδν κατελθόντα τδν σκο
τεινόν κα'ι μυστηριώδη ούδδν τοΰ ναοΰ τών Ευμενιδών, ώς ή ’Ανδρομάχη, 
δτε, προτείνουσα τδ βρέφος, αύτής, τόν πρώτον τρυφερόν καρπόν τοΰ συ
ζυγικού της έρωτος, έξορκίζει τδν Έκτορα νά μή - άφεθή είς τήν άγρίαν 
ορμήν τής πάλης πρός ήν άπήρχετο. Δέν γνωρίζω άληθέστερον πόνον κό
ρης φιλοστόργου, άπολοφυρομένης έπί τή άπωλείφ τοΰ έαυτής πατρός, 
ούτε φυσικωτέραν θλϊψιν συζύγου πιστής καί άφωσιωμένης, ήτις προη- 
σθάνετο δτι ή σπάθη τοΰ Άχιλλέως θά κατέρρίπεν άπνουν τδν προσ
φιλή της σύντροφον. Έάν δέν εχης τήν δύναμιν νά συγκλονής ουτω βα- 
θέως τδν αναγνώστην σου, έάν είσαι ποιητής, χωρίς νά ήσαι, ώς ό Σο
φοκλής καί ό "Ομηρος, μεγαλοφυ'ία . περιορίσθητι τότε νά έκφράσης τδ 
αίσθημά σου, δ,τι δήποτε καί αν εινε, άφελώς, φυσικώς, δπως τδ αντι
λαμβάνεσαι καί δπως τδ εννοώ χωρίς νά κυνηγάς μεγάλας ιδέας, αΐτινες 
δέν έρχονται έάν δέν ύπάρχωσιν, ούτε νά έξώτερικεύης αύτάς. πομπω- 
δώς, διότι όπόταν τεχνάζήσαι τήν έκφρασιν, πάσχεις πτωχείαν ιδεών.

Τδ κΰρος τής αλήθειας ταύτης έπιμαρτυρεΐ ή αρχαία ελληνική ποίησις 
ή έπικληθεΐσα κλασική. Παρήλθον πολλοί αιώνες εκτοτε, ήλθον κα'ι έξέ- 
λιπον αλλεπάλληλοι γενεα'ι ανθρώπων, μετεβλήθησαν αί σκέψεις αυ
τών κα'ι οί δροι τοΰ κοινωνικού βίου, καί δμως ή αρχαία έλληνική ποίη-
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σις πρόκειται πάντοτε τδ πρότυπον τής αληθούς έμ.πνεύσέως; ή διαυγής 
καί δροσερά πηγή, έξ ής ποτίζεται ή διψώσα άνθρωπότης.

Ή τήν ποίησιν εκείνην διαπνέουσα ιδέα μετέδωκεν είς τήν Ελλάδα 
τήν έκπολιτιστικήν αποστολήν, ή οποία άπδ τής πρώτης έμφαν.ίσεως αυ
τής τήν έχαρακτήρισεν. Τήν ποίησιν έκείνην έφερον οί διδάσκαλοι τοΰ 
Βυζαντίου είς τήν ’Ιταλίαν, ένθα οί Μέδικοι μαγευθέντες έν.όμισαν δτι 
ήδύναντ’ο νά έπαναφέρωσι τούς παλαιούς ελληνικούς χρόνους· ή ποίησις 
αύτη ένέπνεε τήν αυλήν.τοΰ Φραγκίσκου Α' καί βραδύτερου τοΰ Λουδο
βίκου ΙΔ', τδ έλευθέριον καί άδηλον ταύτης πνεύμα έπέφερε τήν πυρε- 
τώδη έποχήν τής άναγεννήσεως καί κατέρριψε βαθμηδόν, άλλ’ ασφαλώς 
τάς σκοτεινάς τοΰ μεσαιώνος παραδόσεις. 'Οπότε διά τών σοφών μετα
ναστών τοΰ Βυζαντίου άπεκαλύφθη τό απαράμιλλου κάλλος τής ελλη
νικής ποιήσεως και τής τέχνης,αΐτινες φέρουσι τδν αύτδν τύπον καί τήν 
αύτήν έκφανσιν, τριόΰτος οργασμός κατέλαβε τήν Εύρώπην, ιδίως τήν 
’Ιταλίαν και τήν Γαλλίαν, ώστε άπας ό έπίσημος καί ιδιωτικός βίος 
ένεπνέετο έκ τών ελληνικών ιδεών τών κλασικών χρόνων, ή δέ γλώσσα 
ή γαλλική, ήτις τότε άπεκαθαίρετο κα'ι άνεκαινίζετο, έτεινε νά προσ- 
λάβΐβ τδ πνεύμα καί τήν υφήν τοΰ ελληνικού λόγου. Βεβαίως ό Ιζ’ καί 
ΙΖ' αίών δέν ήσαν είσέτι προπάρεσκευασμένοι νά κατάνοήσωσι πλήρη 
τδν αρχαίου ελληνικόν κόσμον καί οί άγώνες έκεΐνοι πάντες ήσαν τδ 
προοιμίου άπλώς τής μελλούσης έργασίας. Άλλ’ ή άναμόρφωσις, ήτις 
συνετελέσθη διά τής άποκαλύψεώς τής ελληνικής άρχαιότητος, έν τή πο
λιτειακή καί κοινωνική καταστάσει τής Δύσεως,άποδεικνύει ό'τι ή ποίη- 
σις, ή ένέχουσα τήν αλήθειαν, τδ κάλλος καί τήν δύναμιν τής έλληνι- 
κής, δέν επαγγέλλεται μόνον τήν πρόσκαιρου τοΰ ανθρώπου ψυχαγωγίαν, 
άλλ’ έχει σημαντικωτέραν καί διαρκεστέραν άποστολήν,

Ειπον δτι ή.κριτική άποκαθιστφ τδ αίσθημα είς τδ μέτρου αύτοΰ τδ 
άληθές. Και λέγων αίσθημα εννοώ έν γένει τήν ιδέαν,,ήτις ένέπνευσε 
τδ ποίημα, και ήτις τδ διαπνέει. Άλλά βεβαίως δύναται νά άντιταχθή: 
όποιον άρα, προκειμένου περί λόγου, εΐνε τδ .μέτρον τοΰτο ; Τίς δύναται 
εύσυνειδήτως νά ίσχυρισθή δτι αύτδς κατέχει τδν άλάνθαστον γνώμονα 
τής άληθείας ; Πάντες οί άνθρωποιδέν άντιλαμβανόμεθα άπαραλλάκτως 
τά άμέσως είς τήν σίσθησιν ημών προσπίπτοντα. Ή χαρά καί ή λύπη 
διαφόρως έκδηλοΰνται, ή ιδέα τής πατρίδος, τοΰ Θεοΰ, τής άθανασίας 
κατά διάφορον τρόπον μάς έπηρεάζουσι. Πώς λοιπόν ή κριτική -δύναται 
νά είπη τήν άπόφασιν αύτής, ασφαλώς καί άνεκκλήτώς, προκειμένου 
περί τής αύτής ιδέας παρά πλειοτέρων έκφραζομένης, πώς· θά δυνήθή -νά 
είπη πού έξεδηλώθη συμφωνότερον προς τήν άλήθειαν, καί πού δχι ;

I
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Εάν ή αλήθεια'εινε εκείνο το όποιον αισθάνομαι, δεν τήν είπα άρά γε 
διότι δέν τήν αισθάνεσαι δπως τήν άντελήφθην Έν έν'ι λόγφ δέν άπα- 
τάται άρά γε ή κριτική, άποθεοΰσα ή προγράφουσα ; Δέν ύπάρχουσι τε
κμήρια καταδεικνύοντα δτι αδίκως κατερρίφθησαν από τοΰ στυλοβάτου 
αύτών ποιηταί, τούς όποιους βραδύτερου άνεστήλωσεν ύψηλότερα μάλλον 
πεφωτισμένος λόγος ; ή δτι ύπερετιμήθη μέτριόν τι ποιητικόν πνεύμα, 
τό όποιον μετ’ ού πολύ παρέσυρεν ή λήθη τοΰ χρόνου ;

Είνε αναμφίβολόν δτι καί ή κρίσις τών ανθρώπων παρακολουθεί τήν 
ατέλειαν τών γήινων πραγμάτων. Ούδείς ύφίσταται μαθηματικώς ώρι- 
σμένος κανών προκειμένου περί ιδέας, ήτις είνε άϋλος, καί λόγου, δστις 
δύναται νά έχηπολλάςκαί διαφόρους τάς εκφάνσεις. Ύπάρχουσιν αναλ
λοίωτοι τινες καί άφθαρτοι άλήθειαι, τάς αλήθειας δέ ταύτας λαμβάνει ή 
κριτική ώς μέτρον. Εργάζεται διά τοΰ ορθού λόγου άλλά καί τής κα
λής πίστεως. Όταν λειψή ή καλή πίστις, τότε παύει οΰσα ή φιλοσοφική 
επιστήμη. Μεταβάλλεται είς εμπαθή πολεμίαν, ποτίζουσα τον Βύρωνα, 
άμα τή ανατολή του, τάς πικρίας, αΐτινες βραδύτερου τφ ένέπνευσαν 
τάς καυστικός κατά τών Ζωίλων σατύρας του.

Παρ’ ήμΐν άτυχώς μέχρι τοΰδε ούδεμία έγένετο σοβαρά εργασία έπί 
τής πνευματικής τοΰ έθνους παραγωγής. Ή γνησία ελληνική ποίησις 
τοΰ Σολωμοΰ καί τοΰ Βαλαωρίτου, ή ένέχουσα τό μεγαλεϊον τών άπο- 
κρήμνων βουνών μας, τήν ήμερότητα καί τήν δρόσον τής περιβαλλούσης 
φύσεως, ή άναπαριστώσα τάς αφελείς καί γλυκείας ελληνικός παραδόσεις, 
αΐτινες όσημέραι λησμονοΰνται καί έκλείπουσι, συνεκλόνησε σύμπαν τό 
ελληνικόν, χωρίς νά άποτελέση ακόμη τό θέμα σοβαρός μελέτης παρά 
τών ολίγων. Όσάκις έλάλησε παρ’ ήμΐν ή κριτική, ή έπιπολαίως ή έμ- 
παθώς έξεφράσθη. Πρό τινων ετών έν Άθήναις εύφυής άνήρ καί δεξιός 
λογογράφος έξέφερε γενικήν προγραφήν κατά πάντων συλλήβδην τών 
ποιητών τοΰ έθνους, οδς ομόθυμος ή κοινή γνώμη άνεγνώρισε καί ένε- 
στερνίσθη. Πάντες έξεπλάγημεν τότε διότι ήκούσαμεν έτυμηγορίαν ασυ
νείδητον καί έλαφράν, άνατρέπουσαν έρριζωμένας μακρών χρόνων πεποι
θήσεις, τάς όποιας έν τούτοις καί σοφοί τής Δύσεως λογογράφοι, ασχο
λούμενοι περί τήν νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν έκθύμως άπεδέχθησαν. 
Τά γνησιώτερα άνθη τής ήμετέρας ποιήσεως, τά ψαλλόμενα μελφδικώς 
από τής ποιμενικής καλύβης μέχρι τής κομψοτέρας ελληνικής αιθούσης, 
άδιαφόρως άν τά συνοδεύή ό αύλός ή τό κλειδοκύμβαλου. έχαρακτηρί- 
σθησαν ώς κακόζηλα καί κακόηχα στιχουργήματα. Ποιος άρα είνε ό 
σκοπός τής οΰτω άποφαινομένης κριτικής ; Δύναται ασθενής πνοή ανέμου 
νά ^βέση ζωηρόν πυράν, ήτις έθέρμανε γενεάς δύο ανθρώπων ; Δύναται 
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ή κρίσις ενός νά είνε όρθοτέρα τής όμοθύμου γνώμης δλου έθνους ; Τό 
έθνος αύτό, τοΰ όποιου οί ποιηταί του διηρμήνευσαν τούς πόθους, τάς 
τυχας, τας τάσεις, οΰτινος άπετύπωσαν τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα, πε- 
ριέβαλεν αύτούς διά τής λατρείας του καί τούς έκάλεσεν έθνικούς ποιη- 
τάς. Ό σκοπός ήτο άρά γε'ν’ άνατραπώσιν αί τέως πεποιθήσεις ; Τά 
έλατήρια τής τοιαύτης προγραφής πρέπει ν’ άναζητηθώσιν αλλαχού. Έ- 
προκείτο νά πολεμηθή είς έν τή φιλολογίγ αντίπαλος, πρό μικρού μόλις 
γράψας κριτικήν μελέτην έπί τής ελληνικής ποιήσεως καί ίδίγ έπί τών 
έργων δημοφιλούς τοις "Ελλησι ποιητοΰ.Έδει ν’ άποδειχθώσιν έσφαλμέ- 
ναι αί θεωρίαι του, καί δέν ήδύνατο νά έπιτευχθή τούτο είμή διά το- 
σούτιρ πρωτοτύπου έτυμηγορίας.

Άλλά δέν γράφεται οΰτω ή κριτική, ούτε τόσον ευτελής είνε ό προο-, 
ρισμός της. Αι τοίαΰται άπόπειραι, δσον δήποτε εύφυεΐς, δσον δήποτε 
πρωτότυποι καν ύποτεθώσιν,' έξυπηρετοΰσιν ίσως τήν έξαψιν μιας στιγ
μής, αλλ εκλείπούσι μετά τού πάθους, δπερ τάς προύκάλεσεν. 'Οπότε 
καί τά ελληνικά γράμματα άξιωθώσι μάλλον έπισταμένης μελέτης, θ’ά- 
ποκατασταθή βεβαίως είς τό προσήκον ή ποιητική παραγωγή τής νεω- 
τερας Ελλάοος καί ή λήθη θά παρασύρη πολλούς οδς πρόσκαιρος ένθου- 
σιασμος ανεκήρυξεν. Άλλ* ή ποίησις, ή έκ τοΰ γνησίου ελληνικού πνεύ
ματος έκπηγάσασα, ή διερμηνεύσασα τούς παλμούς τοΰ έθνους, θά ζήση, 
δπως ζή ή άλήθεια, έξ ής ήρύσθη τάς έαυτής έμπνεύσεις.

Τό θέμα τό όποιον άπετέλεσε τήν πραγματείαν, δι’ ής έθάρρησα νά 
έπασχολήσω υμάς, είνε έκ τών άξιουμένων πολλφ βαθυτέρας καί έπι- 
στημονικωτέρας μελέτης.Ώς πρό τινων ημερών λίαν όρθώς παρετήρησεν 
έγκριτος τής Κωνσταντινουπόλεως έφημερίς, γράφων τις περί ποιήσεως 
καί κριτικής, δύναται νά πραγματευθή τό θέμα τούτο ύπό διαφόρους έπό- 
ψεις. Μή έχων άτυχ%ς είς τήν έμήν διάθεσιν είμή μόνον τόν χρόνον, δν 
μοί έπιτρέπουσιν άήλας πνευματικός ενασχολήσεις αί συνήθεις έργασίαι 
μου, έπιθυμών δ’ έξ άλλου ν’ άνταποκριθώ’’είς τήν φιλοφρονεστάτην παρ- 
όρμησιν τοΰ κυρίου Προέδρου, τοΰ τιμώντός με μετά τής εύγενοΰς φιλίας 
του, έπραγματεύθην τό θέμα, τό όποιον προύκήρυξα, ύπό μίαν αύτοΰ έπο- 
ψιν τήν άπλουστέραν καί τήν μάλλον ίσως τούς πλειοτέρους ένδιαφέρου- 
σαν. Ειχον άλλως τε.ύπ’ δψιν μου δτι αποτεινόμενος πρός κοινόν, όποιον, 
είνε τό συρρέον έν τή αιθούση τοΰ πρώτου έκ τών Ελληνικών Συλλόγων 
ούδένα ειχον νά φωτίσω, ούδένα νά διδάξω τι νέον καί άγνωστον. 'Όσα 
ειπον παντες τα εγνωρίζετε εκ τών μέχρι τοΰδε πνευματικών ύμών έν- 
ασχολησεων ηθέλησα απλώς καί μόνον νά συγκέντρώσωμεν όμού έπί 
β?αΖυ εντυπώσεις μας, ανευ άξιώσεωη άλλης, καί ύπό τύπβν swy-w
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Ιίώσεων μόνον. Ή ποίησις πρός πάντας ήμαξ παρέσχε τά εύεργετικά 
δωρά της, λαλοΰσα τήν γλώσσαν, ήτις εινε ικανή να ένθουσιφ, νά φαιδρύ- 
νη, νά συγκινή νά παρηγορή καί νά φανατίζη. Ήθέλησα ν’ άναμνησθώ- 
μέν όμοΰ τών στιγμών, καθ’ άς έφυλλομετρήσαμεν τά άριστουργήματα 
τής ποιητικής παραγωγής, καί συγκεντρούμενοι εις εαυτούς έζητοΰμεν νά 
πεισθώμεν δτι δσα μάς έλεγεν ή ποίησις ειχον αληθώς έν ήμΐν τήν άπή- 
χησίν των. Ποσάκις έδυσφορήσαμεν δτι ό ποιητής έξέφρασε διανόηρ-α, 
τδ όποιον πολλάκις μάς κατέλαβε και έν τούτοις δέν ήδυνήθημεν, ώς 
αυτός, νά έξωτερικεύσωμεν ; Ποσάκις έν αύτφ άνεγνωρίσαμεν πλήρη κα'ι 
τελείαν τήν ήμετέραν εικόνα ; ’Ιδού ή πρώτη έμφάνισις τής κριτικής, 
πρΙν ή διατυπωθώ ύπό μορφήν έπιστηριονικωτέραν εις τά συγγράμματα 
τών έξ έπαγγέλματος τεχνοκριτών.

Εύγ. Γ. Ζαλοζώστας.Η ΕΝ ΑΡΓΕΙ ΣΦΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1833
Ζ'

’Οκτώ καί πεντήκοντα παρήλθον ήδη ετη από τής άπαισίας ήμ.έρας, 
έσάρωσεν ό χρόνος τδ πλεϊστον τής γενεάς έκείνης και οί έπιζώντες 
διατηροΰσιν έτι [Λελαγχολικήν τήν άνάμνησιν τής τρομερός σφαγής, ήν 
άποκαλοϋσι κοινώς καιρόν τών Φραντσέζων. Τδ συμβάν έβύθισεν είς πο
λυχρόνιον πένθος τήν πόλιν τοΰ "Αργους κα'ι ένέπλησεν αυτήν απεχθείας 
καί φρίκης πρός τδ όνομα τών Γάλλων, διότι ύφ οδς ορούς ελαβον χω
ράν αί τραγικαί σκηναί, ούδ’ έπί Τουρκοκρατίας, ούτε κατα τας περιπέ
τειας τοϋ ’Αγώνος ειχεν ΐδει ή πόλις παρομοίαν συμφοράν.

Άλλ’ ή είδησις τηζ σφαγής αύτής, μεταδοθεΐσα ^ιά τής φήμης, συνε- 
κίνησε βαθέως καί δλην τήν Ελλάδα καί κατετάραξε τήν εθνικήν συνεί- 
δησιν, έξήγειρε δέ αύτήν κατά τών έν Νάυπλίφ Συνταγματικών, οιτι- 
νες ήσαν οί ήθικώς υπεύθυνοι τοΰ δράματος. Διότι κατέστη πλέον εναρ
γές, δτι ούτοι, δπως διατηρήσωσιν είς χειράς των τήν κυβέρνησιν τής 
χώρας μέχρι τής έλεύσεως τοΰ βασιλέως κα'ι φοβούμενοι τήν έπικράτη- 
σιν τής ύπό τόν Θ. Κολοκοτρώνην ίσχυράς Στρατιωτικής Επιτροπής, 
εύρον πολιτικόν συμφέρον νά καταλύσωσιν αύτήν ως ταχιστα· εξ εσχά- 
της δέ άρχομανίάς κα'ι αδυναμίας, μετεχειρίσθησαν καταχθονίως τάς γαλ
λικός λόγχας, αΐτινες δμως δυστυχώς έβάφησαν είς τδ αίμα τών αθώων 
Άργείων.

Ήτο? φαίνεται, τόσω μεγάλη ή έξέγερσις τής κοινής γνώμης καΓτόσφ 
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θλιβερόν καί άποτρόπαιον τδ δράμα, ώστε κατετάραξε καί αύτούς τούς 
Συνταγματικούς. Διά τοΰτο καί αμέσως προέβησαν είς πολλά εχταχτχ 
μέτρα,- μετά μεγίστης δραστηριότητος καί δεξιότητος έκτελεσθέντα, 
δπως δικαιολογηθώσι καί παραστήσωσιν εαυτούς αθώους.' Τοΰτο δέ είρ- 
γάσθησαν νά κατορθώσωσιν άφ’ ένδς μέν διαστρέφοντες τά γεγονότα καί 

ι· μειοΰντες τήν σοβαρότητά των, άφ’ ετέρου δέ δικαιολογοϋντες τούς φί
λους ’αύτών Γάλλους καί έπιρρίπτοντες τήν εύθύνην είς τούς έν "Αργεί 
οπλαρχηγούς !

Καί άλλος δμως λόγος σοβαρώτερος έθορύβει τούς έν Ναυπλίιρ, Ό 
βασιλεύς "Θθων, καταπλέων είς τήν 'Ελλάδα μετά τής άντιβασιλείας, 
ήτο τότε έπί τής ’Αγγλικής φρεγάτας Μαδαγάσκαρ καί μετά τοΰ συνο- 
δεύοντος αύτον μεγάλου στόλου έλλιμενισμένος είς τινα παραλίαν τής 
Πελοποννήσου. Εύλόγως δ’ έφοβήθησαν οί Συνταγματικοί, δτι ή μ,υριό- 

I στομος φήμη ήδύνατο νά φθάση καί μέχρι τών ακοών αύτοΰ καί ό βα
σιλεύς θά έμόρφωνε χειριστήν περί αύτών ; γνώμην ή θά έπέστρεφεν 
ίσως είς Βαυαρίαν ώς. έκ τής αναρχίας.

Τούτων ένεκα ή διοικητική ’Επιτροπή άπέστειλεν αμέσως πρδς τδν 
βασιλέα καί τήν συμπλέουσαν άντιβασιλείαν τδν έξοχον καί νοημονέστα- 
τον πατριώτην Νικόλαον Δραγούμην, δπως δώσ^ πληροφορίας περί τής 
σφαγής.

■ Ή αποστολή τοΰ Δραγούμη ύπήρξε πολύτιμος, διότι ή φήμη, προ- 
πορευθείσα αύτοΰ, είχεν ανησυχήσει είς άκρον τήν άντιβασιλείαν, αύτδς 
δέ .τήν καθησύχασεν. Ό φιλόπατρις άνήρ περιγράφει τά κατ’ αύτήν είς 
γλαφυρός καί ,άξιοπεριέργους σελίδας *, έξ ών σταχυολογώ.

«Δύσκολον, λέγει, καί να φαντάσθή τις σήμερον τήν κυριεύσασαν ή- 
μάς άθυμίαν, Πάντες έλέγομεν θρηνολογοΰντες, «νΰν νεναυαγήκαμεν, 
δτε ηύπλοήκαμεν», διότι πάντες έπιστεύομ.εν, δτι, άν τοϋ συμβάντος ή 
φήμη, έξωγκωμένη μάλιστα, ώς σύνηθες, περιήρχετο είς τάς άκοάς τοΰ 
βασιλέως, θά έπανέκαμπτεν είς τά ιδία. Αύτδ τοΰτο φοβούμενοι καί ο.ί 
κυβερνώντες, άπεφάσισαν νά στείλωσι πρδς τδν βασιλέα έπίτηδές τινα, 
ΐνα προλάβη, εί δυνατόν, τό δυστύχημα, παριστών μικρά τά γινόμενα. 
"Επεσε δέ ό κλήρος έπί τόν γράφοντα τάς αναμνήσεις ταύτας. Jial.iy.- 
θύς συνετάχθη ή πρδς τδν ηγεμόνα έπιστολή, δι’ ής έλέγετο., δτι έστέή- 
λετο ό κομιστής, ΐνα δώση καί διά ζώσης πληροφορίας.. .»

Ό Δραγούμης έ'δραμε πάλλων πρδς τά μέλη τής Διοικητικής ’Επι
τροπής, ΐνα ύπογράψωσι τήν έπιστολήν καί μετά τοΰτο ώρμησε πρδς 
τδν λιμένα. ’Εκεί συνέβησαν άλλαι σκηναί, διότι οί κυβερνήται τών τρε- 

·* Ιστορικοί άτομνησεκ otE 178—185.
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χαντηρίων ήρνοΰντο νά τόν φέρωσι προς τόν- βασιλέα, ζητοΰντες ναύλον 
150 γρόσια καί μή εμπιστευόμενοι δι’αυτά τήν Ψωροκώσταιναν κυ
βέρνησή, καθόσον τό δημόσιον ταμεΐον ούδε Λεπτόν είχε ! Μετά πολ
λούς δ'ε μόχθους καί αγωνίαν κατωρθώθη νά εύρεθή το ποσόν αύτό έκ τών 
ύπέρ .τής φρουράς ώρισμένων εισπράξεων τοΰ τελωνείου.

Επι τέλους ό επίσημος απεσταλμένος εφθασεν εις τόν πρός δν ορον. 
Είδε κατά πρώτον τά συνοδεύοντα τόν βασιλέα μέλη τής Ελληνικής 
πρεσβείας, ήτις εϊχε μεταβή είς Μονάχον διά νά τφ προσφέρη τό στέμμα 
κα’ι άφοΰ περιέγραψεν αύτοΐς τά τής σφαγής, διηυθύνθη μετ’ αύτών είς 
τήν Μαδαγάσκαρ.

’Εκεί περιεκυκλώθη ύπό πλήθους Βαυαρών, οΐτινες τόν ήρώτησαν κα'ι 
περί τών έν "Αργεί, διότι τήν προτεραίαν εΐχον λάβει άνησυχητικάς ει
δήσεις παρά τίνος πλοιαρίου, κα'ι περί τοΰ Κολοκοτρώνη, δστις έπίστευον 
πάντες δτι έμελλε ν’ άντίστή είς τήν καθίδρυσιν τής βασιλείας καί δν 
ύπελάμβανον,· «ώς άλλον Κύκλωπα, μονόφθαλμον, ρώμην έχοντα άκατα- 
μάχητον. ή Σατανάν κερκοφόρον, δυνάμενον νά πατάξη διά τής ούράς 
σύμπασαν τήν Βαυαρικήν στρατιάν καί νά καταβύθιση αύτήν είς τά βάθη 
τοΰ πόντου, έτρεμον δέ και άκούοντες τό όνομά του !»

Μετ’ ολίγον παρουσιάσθη είς τόν βασιλέα, είς τόν αύλάρχην του κό· 
μητα Σαπόρταν καί τούς αντιβασιλείς, πρός οδς ένεχείρισε τήν επιστο
λήν καί έξέθηκε Λεπτομερέστερον τά έν’Άργει. Εί και παρέστησεν δμως 
αύτά ως ανάζια Λόγον, δισταγμοί, φόβοι καί αμηχανία έζωγραφοΰντο 
άδιακόπως έπ'ι τοΰ προσώπου τών αντιβασιλέων, οΐτινες ήσαν είς άκρον 
ανήσυχοι έκ τοΰ άπαισίου συμβάντος.

Έν φ δέ ουτω συνετώς έξεπλήρου ό Δραγούμης τήν αποστολήν του, 
ή έν Ναυπλίφ κυβέρνησις έξέδιδε πομπωδεστάτας διακηρύξεις, προδιδού- 
σας λυσσώδη πολιτικήν εμπάθειαν και προπετή διαστροφήν τής αλήθειας.

Τή αύτή ήμέρφτής σφαγής (4 Ίανουαρίου) ή Γραμματεία τών Στρα
τιωτικών έξέδοτο δύο διακηρύξεις, τήν μέν «πρός τούς είς τήν πόλιν 
τοΰ ’Άργους εύρεθέντας αξιωματικούς καί στρατιώτας έκ τών έλαφρών», 
τήν δέ «πρός τούς κατοίκους- τοΰ Άργους». Έπιρρίπτουσα δέ δΓ αύτών 
τήν εύθύνην τών σφαγών είς όΛΐγους στασιαστας και κακούργους, διά 
μέν τής πρώτης διέταττε τούς "Ελληνας στρατιώτας «ν’ άπέλθωσι τοΰ 
Άργους ανυπερθέτως καί άκολουθήσωσι τάς διαταγάς τών αξιωματικών 
Γάλλων»; διά δέ τής δευτέρας έζήτησε νά έξεγείρη τόν λαόν τοΰ Άρ
γους κατά τών ά'άκτων στρατιωτών. Ή πρώτη διακήρυξις άρχεται 
οΰτως· «Έσχάτη μωρία, ή πλέον μαύρη αχαριστία έσπρωξαν ολίγους 
μεταξύ ύμών, δχι “Ελληνας, δχι στρατιώτας, άλλά κακούργους, μυρίων 
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ποινών άξιους, είς τό τελευταΐον έγκληματικόν τόλμημα, τοΰ ν’ αντι- 
σταθωσιν είς τόν Γαλλικόν στρατόν...» άποκαλεΐ δέ τούς άντιστ άν
νας απονενοημένους, κακούργους, αχάριστους, άχρείους, ζητήσαντας νά 
άμαυρώσωσι τήν έθνικήν υπόληψιν κλπ. Ή δέ δευτέρα διακήρυξις χα
ρακτηρίζει αύτούς, ώς «πεπωρωμένους τδν νοΰν καί τήν καρδίαν, φτά
νοντας είς τό τελευταΐον έγκληματικόν τόλμημα, άπονενοημένους, στα- 
σιαστάς,. κακούργους, άθλιους, εγκληματίας, οΐτινες μέ δείγματα στυ- 
γεράς καί μαύρης αχαριστίας έτόλμησαν νά προσάψουν άποτρόπαιον κη- 
λΐδα είς τόν ελληνικόν χαρακτήρα».

Έκτος τών διακηρύξεων αύτών, ή διοικητική ’Επιτροπή έξέδοτο Έγ- 
κύκΛιον διακήρυξιν «πρός τούς Έλληνας», δι’ ής αποδίδει τήν αιτίαν 
τών σφαγών είς «μαύρην άχαριστίαν, ήτις έσπρωξεν ολίγους ένόπλους 
κακούργους, προσκολλημένους είς τήν αταξίαν, ψευδωνύμους ‘Έλληνας, 
είς οδς δμως ή θεία δίκη έρρίψε τούς κεραυνούς της.» Περατοΰται δέ ή 
εγκύκλιος αύτή διά τοΰ εξής επιλόγου- «Ή Κυβέρνησις, αίσθανομένη 
δ,τι αισθάνεται δλον τό ’Έθνος, μέ φρίκην της σπεύδει νά κοινοποιήσω 
είς τούς Έλληνας τό λυπηρόν τοΰτο συμβεβηκός, διά νά στηλιτεύση 
δημοσίως τούς αύτουργούς τοΰ τρομεροΰ τούτου άνοσιουργήματος καί νά 
έπισπάση έπί τάς κεφαλάς των τάς άράς καί τό άνάθεμα δλων τών Ελ
λήνων. Άμα λάβη ή Κυβέρνησις τάς λεπτομερείς πληροφορίας τοΰ τολ
μήματος, θέλει κάμει γνωστά είς ολον τό ’Έθνος τά φρικώδη ονόματα 
τών αυτουργών του διά νά παραδοθώσιν είς τήν απέχθειαν δλων τών 
γενεών *.»

Ή διοικητική ’Επιτροπή δέν περιωρίσθη είς αύτά μόνον. Επιθυ
μούσα δήθεν έπίσημον έξακρίβωσιν τών συμβάντων, άπέστειλε πρός 
τοΰτο είς ’Άργος διοικητικόν τοποτηρητήν τόν Δ. Καρατζάν, δστις ύπ- 
έβαλε τή 8 Ίανουαρίου 1833 πρός τήν Γραμματείαν τής ’Επικράτειας 
έκθεσιν τών συμβάντων 2. Ή εκθεσις αύτή, συνταχθεΐσα βεβαίως κατά 
τάς μυστικάς οδηγίας κα'ι τό πολιτικόν συμφέρον τών έν Νάυπλίφ κυ- 
βερνώντων και πρός ύπεράσπισιν τών Γάλλων, εΐνε πλήρης διαστροφών 
ώς πρός τήν αφορμήν, έκτύλιξιν κα'ι σοβαρότητα τών γεγονότων. Άν καί 
έγράφη δέ μετ’ έκτάκτου τέχνης κα'ι νοημοσύνης έν άβρφ φράσει καί otov 
άφηγουμένη ίστορικώς τά συμβάντα, το σύνολον καί ή έννοια αύτής εΐνε,

1 Καί αί τρεις αΰταΐ διακηρύξεις έδημοσιεύθησαν έν τή έφημερίδι Άθηνα, άριθ. 
81 τής 48 Ίανουαρίου 1833 τή ήμέρρι, καθ’ ήν δ βασιλεύς εφθασεν εις τον λι
μένα τοϋ Ναυπλίου.

s Καί αΰτη έδημοσιεύθη έν τή Άθηνα άριθ. 81 καί 82 τής 18 κα! 21 Ία
νουαρίου 1833.
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δτι τά πάντα είνε εις βάρος τοΰ έ'ν Άργει έλληνικοΰ στρατού καί τής 

Στρατιωτικής Επιτροπής*.

* Ή έκβεσις αΰτη διαφΟείρει τήν άλήθειαν διά πολλών ανακριβείων έν «I; καί 
αί αξιοσημείωτοι: ώ; πρδ; τήν αιτίαν τή; σφαγή; προστίΟησι και οτι ει; Ελ- 

«(Λ-1*·™ ’“.Χΐ ΐ·

έμπρδ; καί μέ τά'σπαθιά γυμνωμένα κατά του στρατωνο;, εν φ ει; τη * 
αύτοΰ ήν παρατεταγμένο; ε’ι; τά δπλα δ Γαλλικό; στρατό;!
διαοκούση; τή; σφαγή;, άντέστησαν καί έπυροβόλησαν εκ τη; οικία; του στρα 
τηγοϋ Τσο'^ καί έφόνερσαν δύο Γάλλου; κλπ., έν $ είνε αληθέστατη και βεβαι- 
οΰται ύφ’δλων τών έπ.ζώντων Άργείων, δτι η σκηνη αυτή συνέβη , τη 

ούχί τοϋ Τσόκρη, άλλά τοϋ Π. Ψάλτη, ώ; προειρηται, γειτονικήν ν, 
άνακρίβεια αυτή είχε μεγίστην σημασίαν, ώ; ενοχοποιούσα την 
’Επιτροπήν έν τώ προσώπφ τοϋ Τσοκρη, μέλου; αυτή;.

Χαρακτηριστικώταται είνε αί έξης δύο περικοπαί τής αξιοπεοιέργου 
αύτής έκθέσεως.-«Ό Γάλλος συνταγματάρχης κ. Στοφελ είνε πολλά 
άξιέπαινος διά τό κατά τήν κατάληψιν τής οικίας Καλλέργη φέρσιμον 
του, γεμάτον άπύ μετριότητα, ευγένειαν καί προσοχήν. . .» διότι δέν 
έπέρασεν 'όλους τούς εντή οίκιφ h στόματι μαχαίρας, λυπούμενο;, μή
πως ήθελε συμπεριληφθή είς τήν ιδίαν τύχην καί ή Κυρία Καλλέργη!» 
—Καί κατωτέρω διά τά μετά τήν σφαγήν «Είνε τφόντι παράδοξος 
καί απίθανος ή εύσπλαγχνία καί ή συμπάθεια, ήτις χαρακτηρίζει το 
ενταύθα γενναΐον Γαλλικόν στρατιωτικόν και τον αρχηγόν του κ. ‘ 
φέλ, άφοΰ έ'μαθεν, δτι έγιναν θυσία πολλοί άθώοι! Στρατιώται και αξιω
ματικοί δέν παύουν, 8ταν γίνεται άνάμνησις τής τραγικής, αυτής ^σκη
νής, νά στενάξουν καί νά οίκτείρουν μέ κατήφειαν τάς ψυχάί, αΐτινες 
ύστερήθησαν τήν ζωήν, συλλογίζόμενοί μάλιστα, δτι μεταξύ αυτών δυτ 
νανται νά ύπάρχουν καί πατέρες, οΐτινες έφισαν άλλας ψυχας αδύνατους 

είς άξωθρήνητον δυστυχίαν καί θλιψιν». ( ,
' Καί τέλος είς έπίμετρον δλων τούτων ή κυβέρνησις έξέφρασε και τας 
έπισήμους αύτής ευχαριστίας I πρός τον στρατηγόν Γκεενέκ,οπερ επρα- 
ξαν τή ένεργείφ αύτής καί οί δημογέροντες Ναυπλίου. . , , ,

Είς τά κυβερνητικά αύτά μέτρα έσπευσεν επίκουρος και ο ομοφρφν 
τύπος, αί έν Ναυπλίφ έκδιδόμεναι τότε έφημερίδες Αθήνακαι Ε
θνική Έφημερίς. Μάλιστα ή Αθήνα τή αύτή ήμέρφ τής 4 Ιανουαρίου 
έξέδοτο το ύπ’ άρ. 79 φύλλον της, δημοσιεύσασα έκτενη ,.εκθεσιν των 
συμβάντων. Τό άρθρον της τούτο, τόσφ μάλιστα έκτάκτως ενημερον εις 
τάς ειδήσεις του αύτάς, ού μόνον συμφωνεί πιστώς προς τας, επισήμους 
έκθέσεις καί διακηρύξεις τής κυβερνήσεως, έξ ού πρόδηλόν, οτι καθ μ- 
παγόρευσιν αύτής έγράφη, άλλ’είνε καί έμπαθέστατος λίβελλος κατα της
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Στρατιωτικής 'Επιτροπής, ήν άπροκαλύπτω; καί προπετώ; δυσφημεί 
Ιίροόίδει εν τούτοι; ίκανώ; τό μυστήριον τοϋ δράματος· διότι δ,τι δέν 
ετολμησεν η έν Ναυπλίφ Τριανδρία νά είπη έπισήμως τό έδημοσίευσε 
οία της Αθήνας.·,. . . . ·
πεΓτ“?θ^ν ™ ^ύτιμος μελέτη

οΰτω - ""«Μ' λ' δ^™ιογραφ{κων ήθών, δρχεται
ουτνο · «Με^λυπην γΛα; ανέκφραστον δημοσιεύομεν τό^λπισμένονκαί 
«πο ^καταχθόνιόν ίσως πολιτικήν κίνημά τινων έκ των

^ περιθοήτου έκείνη; Στρατιωτικής ’Επιτροπής, · τής συστη. 
πΖπδ1ς Λ?ϊ°\ι“* τ·έλ.5ς ^«ξεγυμνώσουν τούς πολυπαθεϊς
Πελοποννησιους, αλλά καί μέ σκοπόν, ώς λέγουσι πολλοί, νά είνε συν- 
^μενοι και ..να. παρουσεασθοϋν .τοιουτοτρόπως dvraroi τοΰ

Μονάχου Πατρίδα δώνά τδν
εκθαμβώσουν ίσως καί νά λάβη χωρίς δυσκολίαν έκαστος τά συνήθως 

οι μένα .εις τους Καπεταναίους τούτους σιτηρέσια (χάρτζια) άπό τόν 
Σουλτανον. Πιθανόν οί.-κύριοι/Αντιπρέσβει; τών σεβαστών Συμμαχικών 
Δυναμεων,;καθώς καί ό τήν:Πελοπόννησον άρχηγός τών Γαλλικών
στρατευματιον, οτι έθεό,ρησαν φρονιμότατα τήν ανάγκην τοϋ νά κα- 
θαρισθν, απο αύτούς ήπόλιςποϋ 'Άργους, όπον ήτο τό κέντροντων^. 
Εξακολουθεί δε μετά τοϋ αύτοΰ ΰφους ή .^^ άφηγουμένη τά'συμ

βάντα καί επιρρίπτουσα τήν; άφορμήν καί εύθύνην ■ είς τούς .έν Άργει 
οπλαρχηγούς καί τόν Θεόδωρον Κολοκοτρόνην, άποκαλοϋσα τούτον 
πρόεδρόν της. ληστρικής Στρατιωτικής ’Επιτροπής, τούς δέ οπαδούς 
«υτης ^απονενοημένους Ανθρώπους καί άντάρτας. καί παρατηρούσα, δτι ό 
φιλάνθρωπος .στρατηγός Κορβέτος έφείσθη τό έλληνικόν αίμα καί δέν 
εκέτρεψε vsur ο’ξρα/γηγ' f ■

Οΰτω διά γενικού πυρός ή Αιοικητική Επιτροπή ήγωνίζετο κατά 
της τρατιωτικης λυσσωδέστατον καί άμείλικτον άγώνα έξοντώσεω,ς. 
Jq ‘αχωρρ ντα δύο ίσχυροτάτας πολιτικάς μερίδας τού Έθνους . 
πάθη παρωξυνθησαν τότε είς τό έπακρον. '

^Έν τφ άντεθνικφ τούτφ άγώνι Κράτησαν οί ΣυνταγματικοίΆΕχ- 

«φως και πριν η ο Οθων καί ή Άντιβασιλεία άναχωρήσωσιν έκ Βαυα- 
ρίας, αι,σκευωρίαι τών Συνταγματικών ειχον ζωγραφήσει έν τή σύνει- 

οησει αυτών αποτροπαιον καί άναρχικόν τόν μέγιστον άνδρα τοΰ Άγώ- 
νος, ■ τον στρατάρχην τής ΙΙελοποννήσου; Κολοκοτρώνην καί τούς όπα- 
δους του. Τα. αυτα ειργάσθησαν καί παρά τοΐς Γάλλοι; καί έχρησίμο- 
,ί LL
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βάρυναν καί τήν διοικητικήν 'Επιτροπήν κατεκηλίδωσαν έν τή συνει- 
δήσει τοΰ Έθνους. Τότε ή έν Ναυπλίφ Τριανδρία περιέστη είς κρίσιμον 
ηθικώς θέσιν, διότι είχε καθήκον καί συμφέρον καί έαυτήν καί τούς Γάλ
λους νά έξαγνίση έκτου φοβερού άγους καί τούς αντιπάλους νά ενοχο
ποίηση ένώπιον τοΰ κόσμου καί προ πάντων τοΰ βασιλέως καί τής άν- 
τιβασιλείας, δπως μή άπολέση δ,τι τέως είχε κερδήσει. Καί έντεΰθεν ή 
αποστολή τοΰ Δραγούμη, αί διακηρύξεις αύτής, αί διοικητικαί ανακρί
σεις, ή δηροσίευσις ιδίως αντών καθ' ην ήιιέραν ό βασιλεύς ίνε.ίιμενί- 
ζετο είς ΝαύπΜ,ον καί τά άρθρα τών φίλων αύτή εφημερίδων καί δλα 
έν γένει τά μέτρα,, ατινα έπειγόντως έλαβε καί πύρετωδώς έξετέλεσεν.

Η'

Μολαταύτα δέν ήτο δυνατόν ή ν’ άκουσθή καί ή aletra pars.
Οί έν Αργεί οπλαρχηγοί, βαρέως φέροντες τό άποτρόπαιον συμβάν 

καί σκληρώς δυσφημισθέντες, άπηύθυναν εύγλωττον διαρΜρτύρηαιν 
«πρός τούς έξοχωτάτ.ους Κυρίους Άντιπρέσβεις τών Σ. Συμμάχων Δυ
νάμεων Αγγλίας, Γαλλίας καί ’Ρωσσίας», δι’ ής έξέθεντο τά γενόμενα 
μετά πατριωτικού καί δικαίου πόνου καί αξιοπρέπειας καί δι’ έπιχει- 
ρημάτων λογικωτάτων ύπερήσπισαν τήν τιμήν καί αθωότητα αύτών καί 
τά δίκαια τής δυστυχούς πόλεως *,

Πρέπει ν’ ανάγνώσητε περικοπάς τινας τοΰ περισπουδάστου τούτου 
εγγράφου. Οί οπλαρχηγοί, έκθέντες τά περί τής μετά τοΰ Στοφέλ σινεν- 
τεύξεώς των τήν πρωίαν τής 4 Ιανουάριου, έξακολουθοΰσιν ούτως:

«Εύχάριστοι οί ύποσημειούμενοι είς τάς έκφράσεις τοΰ κυρίου Συν
ταγματάρχου, είδον, καθήμενοι ήσυχοι είς τάς οικίας των, περί τήν με
σημβρίαν τής αύτής ήμέρας δλον τόν ύπό τήν οδηγίαν του Στρατόν προσ- 
βάλλοντα αίφνιδίως τήν αγοράν καί τήν πόλιν ολόκληρον διά τής λόγ
χης-καί τοΰ κανονιού. Τό άκατάπαυστον πΰρ, ή έπίμων(8Ϊθ) ορμή τής 
προσβολής καθ’ δλων τών οικιών τής πόλεως καί ή γεννηθεΐσα έντεΰθεν 
φρικώδης ταραχή τοΰ Στρατιωτικού καί τοΰ Λαοΰ, δέν έδοσαν είς τούς 
ύποσημειουμένους ούδέ ψιλήν εύκαιρίαν τοΰ νά μάθωσι τήν αιτίαν τοΰ 
φαινομένου καί νά τήν προλάβωσιν, άν ήμπόρουν, εγκαίρως. Περιωρίσθη- 

. σαν έντεΰθεν είς τά ίδιά των, άποροΰντες, χωρίς νά λάβωσι μετοχήν ένερ-

1 Το έγγραφον τοΰτο, συνταχθέν πιθανώς ύπο τοϋ Ίω. Φιλήδονος, γραμρ·α- 
τέως τής Στρατιωτικής Επιτροπής, είνε πολλοΰ λόγου άξιον. Δυστυχώς, φαίνε- 

■ ται, δέν έδημοσιεύθη είς τάς συγχρόνους εφημερίδας, δεν ήδυνήθην δέ ν' άνεύρω 
- αύτδ πλήρες. Έν τή αλληλογραφία τοϋ μακαρίτου στρατηγού Τσόκρη ηΰτύχησα 
. μόνον νά εδρω άντίγραφον μ/ρο«ξ αύτοΰ, πιθανώς τοΰ μείζονος, άνευ τέλους.
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L γόν, άν καί έβλεπον μέ λύπην βαθύτάτην θυσιαζομένόυς αδιακρίτως επί

τέσσαρας ώρας καί στρατιώτας καί πολίτας καί γυναίκας καί παιδία 
καί γέροντας. . . . ■

«Αίσθανόμεθα τήν πλέον εγκάρδιον λύπην, βιαζόμενοι νά τολμήσω- 
μεν όμολογοΰντες·, δτι είς τήν Ιστορίαν; τής 'Ελλάδος καθίσταται πρω
τότυπος καί μοναδική παρομοία τραγική σκηνή. Ό δυστυχής στρατιώτης,· 
μένων ήσυχος είς τό κατάλυμά του ή δπου έτυχετήν ώραν εκείνην, έ- 
σφάγη, ώς μήν έχων μήτε διαταγήν τινα, μήτε τήν προαίρεσιν ν’ άντι- 
πολεμήση. Ό αξιολύπητος πολίτης, καταγινόμενος είς τό έργον τού ή 
καθήμενος είς τάς άγκάλας τής οικογένειας του έσφάγη, βέβαιος, δτι 
αντί μιας μανιώδους άπηνείας θέλει ίδει. δλην τήν φιλάνθρωπον προστα
σίαν . τοΰ έξευγενισμένου Γάλλου είς τήν ειρηνικήν διαγωγήν του. Ή 

I ,. αθώα γυνή, το άκακον παιδίον, ό δυσκίνητος γέρων έσφάγησαν. Είς ένα
j λόγον συμφάμιλοι οίκίαι κατεθυσιάσθησαν, μήν εύροΰσαι εύσπλαγχνιαν
| μ’ ολας τάςίκετικάς φωνάς, μ’ολους τούς δακρυρροοΰντας οφθαλμούς των.

. «Τής θρηνώδους αύτής περιστάσεως ή αιτία, οσον είναι δυσεξήγητος, 
τόσον μένει ακατανόητος είς ήμας. Δίδεται είς τήν αταξίαν άπλοΰ τινός 

’ στρατιώτου. Άλλ’δσον καί άν ύποτεθή βαρύ τό έγκλημα τούτου, έπαι-
δεύετο, ζητούμενος παρά' τοΰ αρχηγού του. ’Άλλως: Ποιος λόγος δι- 
καϊόνει τήν γενομένην θυσίαν ; Άν όμολογουμένως έπταισεν ένας, τίς ή 

Μ έναντίον όλου τοΰ Στρατού καταδίκη; Άν πάλιν * έπταισεν έξ ύποθέ-
; σεως καί δλον τό παρευρεθέν Στρατιωτικόν, διατί νά σφαγώσιν οί πο-
ί λϊται, αί γυναίκες καί τά παιδία; Είναι αλήθεια αναντίρρητος δτι ή

Προστάτις Συμμαχΐα άπέστειλε τόν Γαλλικόν στρατόν διά νά σώση καί 
ρχι.νά θυσιάση πολίτας. ,.

«Τδιόν μας καί μάλλον ίδιον τής ; παρούσης στιγμής δέν είναι το νά 
j έπεμβώμεν είς περισσοτέραν έξήγήσιν πραγμάτων, άφόρώσαν τό οΰσιώ-

δες άντικείμενον τής σκηνής αύτής, πιθανο2ογουρ.ένης.(>χι απρορ,εΛε- 
■· _ τήτον, Περιοριζόμεθα διά τοΰτο.νά άναφέρωμεν πρός τήν Τ. Ε. καθο
| παρουσιάζουσαν τό πρόσωπον μιας έκ τών Προστατίδων Δυνάμεων, δτι
r καί τό Στρατιωτικόν καί οί πολΐται τού Άργους έπεβουλεύθησαν πασι-

φανώς είς τά τιμαλφέστερα προσωπικά δίκαια τής ζωής καί τής ύπολή- 
• ψεώς των, χωρίς νά γνωρίζωσιν είς τόν εαυτόν των άίτίαν τινά ή νά εί-

δοποιηθώσι καν περί τής ένάντίου των προσβολής διά τού άνήκοντςις τα
κτικού τρόπου.

«'Όλαιαί ανωτέρω περιστάσεις , δεικνύουσι τρανοτάτην τήν άθώαν 
διαγωγήν τών ύποσημειουμένων καί έκ προσθήκης, ή παντελής άνετόΐ-

k 
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μασία,των άπό πολεμοφόδια καΓ^ατάσχεσιν θέσεων πολεμικών.Ή. μίτ 
κρά . έναντίωσις πολλά ολίγων, διεσκορπισμένων είς τήν πόλιν, προήλθε 
κυρίως άπό τήν βεβιασμένην άνάγκην τής εναντίον των· ορμής καί τήν 
έσχάτην απελπισίαν τοΰ άναποφεύκτου κινδύνου». ■

Έκτος τούτων δμως σθεναρός ύπέρμαχος τής αλήθειας καϊ τού δι- 
καίοϋ,. ήγέρθη και ό · έγκριτος δημοσιογράφος Άνδρέας Παπαδόπουλος 
Βρετός,: ιατρός, πεπαιδευμένος.καϊ φιλόπατρις άνήρ, συντάκτης τοΰ <ΕΕ2- 
Ληνίκόΰ Καθρέπήυ» , έφημερίδος πολιτικής καϊ φιλολογικής, έκδίδομέ- 
νης Ελληνιστί καί Γαλλιστί. Ό·'-ΕΛΛιρτιχός- Καθρέπτης ίδρύθη καϊ έξε- 
δίδοτ.ο -κατ’ άρχάς έν Ναυπλίφ. Άφωσιώμένος. δμως είς τήν Γερουσίαν, 
τήν μόνην νόμιμον καϊ πρώτην Αρχήν τής Ελλάδος, παρηκολούθησεν 
αύτή· είς δσας ύπέστη· καταδρομάς,- ώς έκ τής- πρός τήν διοικητικήν 
Επιτροπήν διαστάσεως αύτής, καϊ συνεμερίσθη τάς περιπετείας της. 
Τόν Νοέμβριον 1832 άπήλθε νύκτωρ καϊ μυστικώς είς Άστρος, ένθα 
έξεδόθησαν δύο αριθμοί τής έφημερίδος αύτής, ό 18 κα'ι 19, έκεΐθεν δέ 
άνεχώρησεν. είς Σπέτσας,-δπου έξεδόθησαν οί λοιποί- μέχρι τοΰ 28 άρι- 
θμοί1 .'ΟΈΛΛηνίχος Καθρέπτης λοιπόν, έν Σπέτσαις τότε έκδιδόμενος, 
έγραψε ■ μετ’εύφραδείας, σοβαρότητος κα'ι δικαιοσύνης περϊ τών έν’Άργει 
σφαγών έν τφ άριθ. 26 τής 15 Ίανουαρίου 1833 καϊ τφ άριθ. 27 2.

Έν τφ άριθ. 26 έγραψεν ολίγα, διότι τό φύλλον ετίθετο είς τά πιε
στήρια, δτε ,ελαβε τήν λυπηράν ειδησιν σύνώδευσεν δμως αύτά διά τών 
εξής εύστοχων παρατηρήσεων

«Διά τήν τιμήν καϊ τήν δόξαν τοΰ έν Πελοποννήσφ Γαλλικού στρα- 
τοΰ άγαπούμεν· νά πιστεύσώμεν, δτι-τά λεγόμενα ή είναι ψευδή, ή λέ
γονται μ’'υπερβολήν, έπειδή δέν ήμποροΰμεν ούτε καν νά ύποθέσωμεν, 
οτι ό άνώτερος άρχηγός τού πολίτου βασιλέως τών Γάλλων Λουδοβίκου 
Φιλίππου" νά εφθασεν εως νά άνανέώση είς τήν Ελλάδα κατά τό 1833 
έτος τήν. έπισυμβάσαν κατά τάς 2 Μαίου 1808 είς τήν καθέδραν τής 
Ισπανίας κατάσφαγήν τοΰ έκεΐ λαοΰ, διά προσταγής ενός άνωτέρου άρ- 
χηγόύ .τοΰ Ναπολέοντος καϊ χωρίς τίνος αιτίας ικανής διά νά τόν φέρη 
εις .τοιοΰτον σκληρόν μέτρον» 5.

.' .«Ιστορική έκθεσις τής-έφηαερίόος ό ΈΕΙηνιχος Καθριπτηςι» (Άθήναι 1839) 
σελ. 30—36. ,

* Μετά τδν αριθμόν τούτον έπαυσεν ή έκδοσις τής άρί.στης αυτής έφημερίδος
3 Περίεργος · τωόντι σύμπτωσις ! Ό Γαλλικός στρατός τοϋ' Μ, Ναπολέοντος 

είσήλΟεν είς τήν 'Ισπανίαν ύπδ τδν Μυράτ τή. 26 Φεβρουάριου 1808 ώς ε.Ζευ- 
θίρωτής στρατός. Τή δέ 2 Μαίόυ, ένεκα διαμαρτυρήσεως τοϋ λαοϋ κατά τής 
βίάςτών Γάλλων, Ί> Μυράτ -εισέρχεται μετά τών στρατευμάτων του είς τήν Μα
δρίτην καί κατασφάζει περί τούς 400 Ισπανούς.

. Κατόπιν δμως, λαβών άκρίβεστέρας πληροφορίας παρά τοΰ έν Ναυ
πλίφ άνταποκριτού του-κά'ι έξ έπιστολών ,-πρός, τούς.· Γερουσίαστάς, ό 
ΈΛΛηνικος Καθρέπτης έίς' τόν άρ. 27 έγραψε μακρόν καί " φλογερόν 
άρθρον ύπό τόν τίτλον «Σφαγή Άργείων»,' ύποστηρίζών. τά δίκαια αύ
τών καϊ κατακρίνων τάς άπαισίας σκηνάς, άς-διηγείται έν λεπτομερείς 
καϊ χαρακτηρίζει ώς «αιώνιον κηλΐδα τοΰ Γαλλικού "Εθνους», άπόκα- 
λεΐ δέ τήν ήμέραν, καθ’ ήν συνέβήσαν, «δευτέραν ήμέραν αιωνίου " πέν
θους διά τούς άληθεΐς Έλληνας μετά τήν άπαίσιον τής 27 7βρίο.υ» *.

Ιδού πώς άρχεται τό άρθρον αύτό :
«Μέ βαθυτάτην κα'ι ζωηροτάτην συν.άίσθησιν .έγκάρδίου θλίψεώς κα'ι 

μέ δακρυσμένους οφθαλμούς λαμβάνομεν τόν κάλαμον είς χεΐρας διά νά 
δημοσιεύσωμεν είς τό κοινόν τάς περϊ τής σφαγής τών δυστυχών καϊ. ει
ρηνικών κατοίκων τού Άργους λεπτομέρειας, τής γενομένης παρά τών 
τοποθετημένων Γαλλικών στρατευμάτων. Αύτό τό επίσης άπροσδόκητον, 
δσον καθ' όΛους τονς Μγονς άντιποΜτικον.<ϊλι.%ερο'ΐ συμβεβηκός, περϊ 
τοΰ οποίου άμφεβάλομεν, άν' υπήρξε, διέσπειρε φρίκην καϊ. έντρομον 
θάμβος είς δλας. τάς πόλεις καϊ χώρας τήςΈλλάδος,δπουέφθασεν'ήει- 
δησις μέχρι τής σήμερον»., . ' \ ί ·· - .

Εϊτα διηγείται τά συμβάντα καϊ. πρόσχίθησι τά εξής εμβριθέστατα 
καϊ εύγλωττα :

«Οί δυστυχείς.. Άργεΐοι, οί έπιζήσαντες μετά· τήν φρικτήν έκείνήν σφα
γήν, συνελθόντες είς εαυτούς άπό. τήν Ολιβεράν έκπληξίν των,-έρώτοΰ- 
σαν συναλλήλως τήν αιτίαν αύτής τής σφαγής καϊ. κάνεις δέν ■·ήξευρε, 
τί νά είπή καί πώς νά έξηγήση τήν διαγωγήν τών συνταγματικών 
στρατευμάτων ενός άπό τά πλέον έξευγενισμένα .έθνη τής Ευρώπης.

«Ώς καί είς τό Ναύπλιον μέσα δέν γνωρίζεται ποία αιτία ήδυνηθη 
νά έρεθίση τούς Γάλλους είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά λησμονήσουν δτι 
ειμεθα είς τόν 19. αιώνα καϊ ό'χι είς τόν καιρόν τού Αττίλα ηαϊ τών 
Βανδάλων.·- ........ ■■··-.. .. ■ .

«Έάν στρατιώται Έλληνες έτόλμησαν - νά' έγείρωσϊν δπλα κατά τών 
Γάλλων, ήμποροΰσάν -ούτοι άπωθοΰντες,τήν βίαν. διά- τής βίας, . νά ·συλ- 

. λάβωσι τούς, ένοχους , νά τούς πάραδώσώσιν έ'ίς τάς: έλλήνικάς : άρχάς 
καϊ νά ζητήσωσΜ έπιμόνως, νά · τιμωρηθώσι μέ δλην τήν αύστηρότητα
τών νόμων, άλλ’δχι ποτέ νά έκτραπώσιν είς τοιαύτην υπερβολήν,'.ώστε
νά φονεύσωσιν άθώους άνθρώπους καί τό χειρότερον γέροντας^ γυναίκας 
καϊ μ.ικρά παιδία. Έκ.τούτων δέν άμφιβάλλομεν δτι ή είς Άργος, δια
γωγή των Γαλλικών στρατευμάτων θέλει άποδοκιμασθή άπό τδ Γαλ- 

’ 27 7βρίου 1831, καθ’ήν έδολρφονήθη,ό'Κυβερνήτης Ίώ, Κάποδίστριας.
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Άϊκόν έθνος, άπό τά γενναΐά του στρατεύματα, άπό τό νομοθετικόν του 
σώμα καί άπό τόν βασιλέα τών Γάλλων καί τούς ύπου'ργούς του.

«’Εδώ πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ότι ό άνώτερος αξιωματικός,"δστις 
διοικούσε τά είς ’Άργος Γαλλικά στρατεύματα έπρεπε νά ένθυμηθή ,έ-. 
κείνην τήν γενναίαν άπόκρισιν, τήν οποίαν ’έκαμεν ό άρχίστράτηγος τοϋ 
έν Πελοποννήσφ Γαλλικοΰ στρατοπέδου Κ. Γκεενέκ διαμέσον τοΰ ύπα- 
σπιστοϋ του εις τόν στρατηγόν Τζαβέλλαν, όταν δέν ήθέλησε νά παρα- » 
δώση τό φρούριον τών Πατρών. «Οί Γάλλοι δέν ήλθον εις τήν 'Ελλάδα 
διά νά χύσουν τό ελληνικόν αίμα, άλλά διά νά ύπερασπισθοΰν τούς "Ελ
ληνας». Αιώνιος δόξα είς τον γενναΐον τούτον πολεμικόν τής Γαλλίας, 
α U κκος ανω ειρη[χενος αξιωματικός άπρεπε να μιμηυη ομοίως την ευ- 
γένη διαγωγήν τοϋ άντιναυάρχου 'Ρικόρδου ώς πρός τά δύστυχή συμ
βάντα τοϋ Πόρου κατά τό 1831, δτε άντ’ι νά κρεμάση είς τήν φρεγάταν 
του τούλάχιστον τόν διοικητήν, τοϋ φρουρίου Έϋδέκ, δστις έλαβε τήν 
άποτρόπαιον αυθάδειαν νά πυροβολήση εναντίον τής αύτοκρατορικής ση
μαίας, εύχαριστήθη νά τόν συλλάβη δΓ Ελλήνων στρατιωτών κα’ι νά 
τόν άποστείλη είς Ναύπλιον.

«Έφονεύθησαν καί είς Πόρον 22 'Ρώσσοι στρατιώται καί έπληγώ- 
θησαν θανασίμως 2 Αξιωματικοί. Άλλά οί 'Ρώσσοι δέν έφόνευσαν μήτε 
κανένα Ύδραΐον, μήτε κανένα Ποριώτην.

«Ιδού λοιπόν παράδειγμα, άποδεικνύον, δτι δέν έφονεύθησαν μόνον 
Γάλλοι στρατιώται άπό τούς άναξίως φέροντας τό όνομα τών 'Ελλήνων. 
Μ’ δλον τοΰτο αύτοί ήμποροϋσαν νά φονευθώσιν είς τόν θυμόν τής μά
χης, άλλ* ο'χι οί κάτοικοι τοϋ Άργους, οί όποιοι ένησχολοϋντό είρηνι- 
κώς είς τά έργα των.

«’Άθλιοι Άργεΐοι! ποια τρομερά σφαγή σάς περιέμενεν. εις τήν πα
ραμονήν τής.άφίξεως τοΰ .νέου Μονάρχου μας, τοΰ επιθυμητού ’Όθωνος 
καί τής άντιβασιλείας του ! ήμπ^ρούσατε νά ύποπτεύσετέ ποτέ διά μίαν 
στιγμήν, δτι άντί κλάδων δάφνης, μέ τούς οποίους προετοιμάζέσθε νά 
ύποδεχθήτε τόν νόμιμον Βασιλέα, μας, έπρεπε νά παρουσιασθήτε είς τήν 
Μεγαλειότητά του μέ κλώνους' κυπαρίσσου ; ήμποροϋσαν ya φαντασθοϋν 
οί "Ελληνες, δτι αί γυναίκες, οί: άδελφοι και τά τέκνα, των, τά αίχμα- 
λωτισθέντα άπό τούς βαρβάρους στρατιώτας τοϋ αίμοβόρου Ίβραήμ και 
Δράμαλη κα'ι έξαγοράσθέντα είς τά παζάρια τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί Σμύρνης μέ. ιδιαίτερα χρήματα τοϋ Βασιλέως των κα'ι άπό τούς 
άξιοτίμους προξένους τής Γαλλικής κυβερνήσεως είς τάς άλλας παρα
λίους πόλεις τοΰ Σουλτάνου, έπρεπε νά γίνωσι μίαν ημέραν σφάγια- Γάλ
λων στρατιωτών είς τήν Πελοπόννησον ;». , ..

Τελευτφ δέ τό αρθρον διά τών βαρυσημάντων τούτων :
«Θί Γάλλοι ίσως θέλουν μετανοήσωσι τήν πραξίν των, άγανακτοϋντες 

κατά εκείνων, οΐ όποιοι έζαπατήσαντες τούς έξετραχήλισαν είς αύτό 
τό μέγα κα'ι άπαραδειγμάτιστον Ανοσιούργημα είς τήν ιστορίαν τούτου 
τοϋ αίώνος».

Τά άρθρα τοϋ ΈΛΛήηχον Καθρέπτου, στηριζόμενα άλλως τε έπί 
τής άληθείας καί τοϋ δικαίου καί τόσον εύγλωττα, ένεποίησαν μεγίστην 
αισθησιν είς τούς έν Ναυπλίφ, προ πάντων δέ είς τούς Γάλλους. Διό καί 
προύξένησαν είς τόν φιλοπάτριδα δημοσιογράφον περιπέτειας, διότι τότε 
ή ελευθεροτυπία ήτο λέξις κενή καί προνόμιον τών ισχυρών μόνον.

Μετά τήν έκδοσιν τόϋ άρ. 27 ό συντάκτης του άνεχώρησεν έκ Σπε
τσών είς Ναύπλιον, διότι προσήγγίζεν ό βασιλεύς. ’Εκεί δμως έμαθεν, 
δτι «οί στρατιώται Γάλλοι ήσαν έξηγριωμένοι εναντίον του καί είχον 
όρκισθή τόν όλεθρόν τού διά τό αρθρον τοϋ τελευταίου φύλλου τοΰ Κα- 
θρέπτου. ,Βλέπων δέ δτι ή ζωή του έκινδύνευεν, έκρινε φρόνιμον νά κα- 
θυποβάλη εαυτόν είς εκούσιον φυΛάκισιν, μένων εντός τής ’Εθνικής 
Κορβέτας, κυβερνωμένης ύπό τοϋ υποναυάρχου τών Σπετσιωτών Γεωρ
γίου Άνδρούτσου καί μόνον μετά τήν τελείαν άναχώρησιν τών Γαλλι
κών, στρατευμάτων έκ Ναυπλίας καί τών προαστείων, της ήδυνήθη νά 
έξέλθη καί έπανέλθη είς τήν οίκογένειάν του» 4.

Όπόταν δμως ή Ιστορία έπιτελέση τό εύσυνείδητον καί αύστηρόν 
καθήκον κα'ι έργον της, θά σημειώση μετ’ απαίσιων γραμμών τήν αί- 
ματόφυρτον αύτήν σελίδα τών τελευταίων ημερών τής έν Έλλάδι άναρ- 
χίας. Οί Γάλλοι τότε, οίτινες τόσον οίκτρώς συνδέονται μετά τών ήμε- 
ρών έκείνων, δέν θά διαφύγωσι τήν βαρεΐαν ευθύνην καί τήν δικαίαν κα- 
τάκρισιν, δτι προέβησαν είς Ανήκουστον κατάχρήσιν τής ισχύος καί υπε
ροχής των, είς άδικαιολόγητον καί σκληροτάτην άπήνειαν κατ’ άθώας καί 
δυστυχούς Έλληνίδος πόλεως καί έβαψαν άδόξως καί άγρίως τάς λόγχας 
των είς τδ αίμα τών Ελλήνων, διά τήν άπελευθέρωσιν τών οποίων λαμ- 
πρώς ήγωνίσθησαν,αύτοί οί στρατιώται τοΰ Μαιζώνος καί συμπατριώται 
τοϋ Φαβιέρου καί τοϋ Δερινΰ.

Λ. Κ. Οαρδουνεώτ^ς.

1 ’Οφείλω νά σημειώσω ένταϋ6&, δτι πάνΟ’ δσα έγραψα ήρύσθην κυρίως έξ 
αξιόπιστων πληροφοριών έπιζώντων αντ οπτών μαρτύρων .τοϋ δράματος καί έξ 
ανεκδότων επιστολών καί έγγραφων τής έποχής έκείνης.
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Έπί μακρά έτη δια(/.ε£νας εν τή "Ανω ’Αλβανία καί ώς έκ τοΰ έπαγ- 
γέλματός μου είς στενήν μετά τών ’Αλβανών σχέσιν ευρισκόμενος, ήδυ- 
νήθην έκ τοΰ. σύνεγγυς νά σπουδάσω τά έθιμα τοΰ λαού έκείνου, άτινα 
καί διά τό περίεργον αύτών καί διά τήν μεγάλην σχέσιν, ήν έχουσι μέ 
τινα τών έν τισιν έπαρχίαις τής Ελλάδας έπικρατούντω.ν, πολύ τό έν- 
διαφέρον- δι* ημάς ιδίως τούς "Ελληνας έχουσι;. και είναι επομένως άξια 
νά άναγνωσθώσίν ένώπιον-τοΰ έκλεκτοΰ τούτου ακροατηρίου. .

Έκ τών έθίμ.ων τούτων ,προύτίμησα. νά αναφέρω τρία, άτινα μάλλον 
τών λοιπών είσι περίεργα.Είναι δε ταύτα τό έθιμρν τοΰ αΐματος-Γκιά- 
κου άλβανιστί—ή λεγομένη Μπέσα, ή τόπον συμβολαίου έν τη Άλβα- 
νία. έν γένει έπέχουσα, και ό Γάμος. Καί κατά πρώτον τόΰ αίματος.

Προτοΰ νά είσέλθω εις τήν άφήγησιν. τοΰ δσον απαίσιου τόσον καί 
περιέργου τούτου .έθίμου, έπιτρατήπω μοι νά είπω ολίγα τινα περί 
τής "Ανω έν γένει Αλβανίας. Ή άνω ’Αλβανία άποτελεΐται-κυρίως ·έξ - 
επτά επαρχιών, αΐτινες μολονότι κατοικοΰνται ύπό μιας καί τής αυτής 
φυλής, έχουσι τοσαύτας διαφοράς μεταξύ των κα’ι ώς πρός τήν γλώσσαν 
καί ώς πρός τά έθιμα καί ώς πρός.τά παραδόσεις έ,ν. γένει, ώστε ήδύ- 
νατό τις νά.ύ'ποθέση δτι αί έπαρχίαι αύται κατοικοΰνται ύπό άνομοίων 
φυλών. Ό έν Σκόδρα π. χ. διαμένων καί μεταβάς αίφνης είς Γουσίνιαν 
δυσκολότατα δύναται νά συνενοηθή μέ τούς έκεΐ Αλβανούς ένεκα τής 
μεγίστης διαφοράς τής γλώσσης των,

. Αί τής άνω Αλβανίας έπαρχίαι-είναι'αί έξης ■:
Ιον) Επαρχία Σκόδρας, μέ .πρωτεύουσαν ομώνυμον, καί έδραν γενι

κού Δ ιοικητόΰ. ’Έχει έν δλφ 206 χιλιάδας κατοίκων, έξ ών 106 χιλιά
δας Μουσουλμάνους, 4 χιλιάδας ορθοδόξους, καί 96 χιλιάδας καθολι
κούς. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων συμπεριλαμβάνονται καί οί όνο- 
μ.αστοί Μιρδΐται, οΐτινες είς 18 χιλιάδας συμποσούμενοι, δνόματι μόνον 
είναι ύποτελεΐς τή Τουρκίφ, πράγματι δμως είναι έντέλώς ανεξάρτητοι, 
ύπό χριστιανού Δωικητοΰ, ύπό τών ίδίων^έκλεγομένου, κυβερνώμενοι-

2ον) Επαρχία Γόυσίνιας, μέ ομώνυμόν πρωτεύουσαν έχει εν δλφ 15 
χιλ. κατοίκων, έξ ών 13 χιλιάδας Τούρκους καί 2 χιλ. ορθοδόξους.

3ον) Επαρχία Ίπέκ μέ 49 χιλιάδας κατοίκων, έξ ών 33 χιλιάδας
1 Άνεγνώσθη εν τω Φιλ. Συλλέγω /Ζαρνασσξί τήν 5 Δεκεμβρίου ε. ε.

’Οθωμανούς, 2 χιλιάδας καθολικούς καί 14 χιλιάδας Ορθοδόξους. 
/*4ον) Επαρχία Ι’ιακόβας μέ ομώνυμον πρωτεύουσαν' έχει έν δλφ 62 

χιλιάδας κατοίκους, έξ ών 53 χιλιάδας ’Οθωμανούς, 8 χιλιάδας καθο
λικούς καί 1000 ορθοδόξους. · -

6ον) ’Επαρχία Κοσόβου μ.έ 80 χιλιάδας κατοίκων, έξ ών 55 χιλιάδας 
Μουσουλμάνους, 3 χιλιάδας καθολικούς, καί 22 χιλιάδας όρθοδόξούς. Καί

7ον) ’Επαρχία-Λίμπρας μέ 60 χιλιάδας κατοίκων, έξ ών 50 χιλιά
δες ’Οθωμανούς καί 10 χιλιάδας ορθοδόξους.

. Ή άνω ’Αλβανία, καί ιδίως ό Νομός Σκόδρας, περιβρέχεται ύπό δύω 
μ,εγάλων ποταμών πλωτών; τοΰ Μπουγιάνα καί τοΰ Δρίνου, έχει δέ καί 
μίαν μεγάλην λίμνην, δι’ ής συγκοινωνεί ή Σκόδρα μετά τοΰ Μαυροβού
νιου. Έν τή λίμνη . ταύτη, ■ έξ ής:πηγάζει ό ποταμός. Μπουγιάνας, ύ- 
πάρχουσι πάντοτε δύώ ή τρία μικρά θωρηκτά ατμόπλοια, προωρισμένα 
δπως έπισκοπώσι τάς κινήσεις τών Μαυροβουνίων.

Με.τά τά ολίγα ταϋτα γενικά έπιλαμβάνομαι άμέσώς τοΰ κυρίως θέ
ματός μου, μή έπιθυμών νά κατάχρασθώ έπί πολύ τής ευμενούς ύμών 
προσοχής.

ΑΙΜΑ

Έθιμον τοΰ αίματος παρά τοΐς Άλβανοΐς σημ.αίνει τήν ύποχρέωσιν, 
ήν. νομίζουσιν δτι έχουσιν οί συγγενείς φονευθέντος ή πληγωθέντος τίνος 
νά έκδικηθώσιν έπί τίνος οίουδήποτε συγγενούς τοΰ φονέως.

Τό τού αίματος έθιμον έπικρατεΐ έν άπάση: έν γένει τή Άλβανίφ. 
Ό. ’Αλβανός έκεΐνος, ούτινος έφόνευσαν ή έτραυμάτισαν συγγενή τινα 
θεωρείται έσφει .άτιμος, άν δέν δύνηθή να λάβη δπίσω τό αίμα παρά τοΰ 
φονέως ή . παρά τίνος τών συγγενών του- ούδέίς τόν πλησιάζει ΐν.α μή μο- 
λυνθή,ύπό .τής ατιμίας του' καί. αυτοί οί στενότεροι του συγγενείς μετά 
προσοχής τόν άποφεύγουσιν, δπως μή φωραθώσι συνδιαλεγόμενοι μετά 
τοΰ Παρία τούτου.

’Ελλείψει καταλλήλων συγγραμμάτων δέν δύνατάί τις νά άνεύρητήν 
αρχήν τού έθίμου τούτου. Μελετών δμως έπισταμένως τά πολυπληθή 
τών ’Αλβανών άσματα, συμπεραίνει δτι τό έθιμον τοΰτο είναι πα,λαιό- 
τατον. Οί ’Αλβανοί έχουσιν αληθή μανίαν νά μελοποιώσίν άκαταπαύ- 
οτως πάσαν πράξιν έχουσαί κατ’ αυτούς χροιάν ηρωισμού. Έφόνευσέ τις 
π. χ. δύο ή τρεις άνθρώπους ; είναι' ήρώς ! Ιδού αμέσως: καί νέον δι’αύ- 
τόν φσμα ! ’Αντί τοΰ φονέως έδολοφόνησεν ετερος: μεμ.ακρυσμένον τινά 
σύγγενή του, δλως άθώον τόΰ εγκλήματος : Είναι καί ούτος ήρως ! ’Ιδού 

, και πάλιν νέον ψσμα διά τόν ήρωά! Έκ τών ψσμάτων λοιπόν τούτων
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καταφαίνεται δτι ή' συνήθεια τοΰ αίματος είναι αρχαιότατη. Ύπήρχεν 
εποχή κατά τήν οποίαν ολόκληρα σχεδόν χωρία κατεστρέφοντο ενεκα 
τοϋ θηριώδους τούτου έθίμου, καθόσον είς τούς παλαβούς χρόνους ό φόνος 
χωρικού τίνος .δέν έθεωρεΐτο, όπως σήμερον, ώς μερική προσβολή τής οι
κογένειας μόνον τοΰ φονευθέντος, άλλ’ ώς γενική, προσβάλλουσα καιρίως 
σόμπαν τό χώρίον, καϊ επομένως άπαντες οί χωρικοί ώφειλον νά λάβωσι 
τά δπλα ινα έκπλύνωσι τόν ρύπον, έπιπίπτοντες κατά τοΰ χωρίου τοΰ 
φονέως καί φονεύοντες αδιακρίτως πάντα, δν άπήντων επί τής οδού των.

Πλεΐστα δσα παραδείγματα τής πανωλεθρίας ταύτης ήδυνάμην νά α
ναφέρω, θέλω δμως άρκεσθή είς δύο, έξ ών έν μέν αναφέρει ό πολυμαθής 
καθολικός επίσκοπος Monsignor Don Massei, τό δ’ έτερον ό έπί δε
καετίαν έν Σκόδρα: διαμείνας Γάλλος πρόξενος κ. Hecquart.—·Είς τό 
χωρίον Πούλατι έγένετο άλλοτε έμπορική πανήγυρις, είς ήν πλεΐστοι 
συνέρρεον έκ τών πέριξ χωρίων πρός πώλησιν τών προϊόντων των. Κατά 
τήν επικρατούσαν συνήθειαν οί Αλβανοί φέρουσι πάντοτε μεθ’ εαυτών 
ολόκληρον πανοπλίαν/ ήτοι δπλον, ζεΰγος αργυρών και διαφόροις λίθοις 
πεποικιλμένων πιστολίων, καί πλεΐστα φυσίγγια έπιδεικτικώς κρεμά- 
μενα έκ τίνος δερμάτινου ζωστήρος. Μετά τό πέρας τής πανηγύρεως χω
ρικοί τινες μεταβάντες εις τι πανδοχεΐον συνδιεσκέδαζον τρώγοντες καί 
άφθόνως θύοντες τφ Βάκχφ. Αίφνης εις έξ αύτών εγείρεται, κραυγάζει 
δτι άπώλεσεν έκ τοΰ ζωστήρός του έν φυσίγγων, δπερ βεβαίως θά τφ 
έκλεψέ τις τών συνδαιτυμόνων. Διαμαρτύρονται οί άλλοι περί τής άθωό- 
τητός των, πλήν ούτος έπιμένεί, έξαγριοΰται, καί έπί τέλους έξαγα- 
γών έν έκ τών πιστολίων του φονεύει τόν πλησιέστερον συνδαιτυμόνα καί 
τρέπεται είς φυγήν. Ό φονευθεις κατήγετο έκ τοΰ χωρίου Τοπλάνα, ό 
δέ φονεύς έκ τοΰ χωρίου Κύρι. "Αμα τή διαδόσεΐ τοΰ έγκλήματος ά
παντες οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Τοπλάνα όπλισθέντες έπέπεσον κατά τοΰ 
χωρίου Κύρι, έκαυσαν πλείστας οικίας, καί έφόνευσαν τά */5 τών κα
τοίκων του. ’Ήθελον δέ βεβαίως έξολοθρεύσει αύτό έντελώς, αν δέν προσ- 
έτρεχον είς τόν τόπον τής συμπλοκής οί καθολικοί ιερείς, κρατούντες 
τόν Σταυρόν καί τό Ιερόν Εύαγγέλιον. Τό περίεργον είναι δτι κατά τάς 
άγριας ταύτας συμπλοκάς ενεργόν λαμβάνει μέρος καί τό ώραΐον φΰλον, 
ένθαρρύνον τούς άνδρας είς τήν σφαγήν καί ύποσχόμενον τό ήρωΐκώτε- 
ρον ασμα είς τόν μείζονα θηριωδίαν έπιδείξόντα.

Ό κ. Hecquart αναφέρει τό δεύτερον παράδειγμα· έπρόκειτο δύο 
χωρικοί νά διανείμωσι δύο ίππους, έξ ών ό εις ήν κατά τι νεώτερος τοΰ 
άλλου’ εγείρεται φιλονεικία τίς θά λάβη τόν νεώτερον έκάτερος έπι- 
μένει, καί έπί τέλους τό πιστολών λύει τήν διαφοράν. Οί συγχωρικοί τοΰ

φονευθέντος σύν γυναιξί καί τέκνοις έπιπεσόντες κατά τοΰ χωρίου Λό
για κατβστρεψαν αύτό σχεδόν έξ ολοκλήρου, διότι έκ τών 63 οικιών, 
άς £ΐχε, μόλις ε'μειναν 9, έκ δέ τών 250 κατοίκων του μόλις έσώθήσαν 
διά τής φυγής περί τούς εΐκοσιν.

Αί σύμπλοκαί αύται τήν σήμερον έμετριάσθησαν σπουδαίως διά τής 
t επεμβάσεως τοΰ καθολικού κλήρου, δστις διά τής λεγάμενης Μπέσας κα-
Γ τώρθωσε νά περιορίσ^ τάς έριδας ταύτας μεταξύ τών ένδιαφερομένων μό

νον οικογενειών, καί ούχί, ώς πρότερον, σύμπαντος τοΰ χωρίου.

ΜΠΕΣΑ

ί Η Μπέσα είναι οιονει-προφορικόν συμβόλαιον έντελώς άπαραβίαστον’
ι παρα τοΐς Αλβανοΐς. Εις τας εν γένει ύποθέσεις των οί ’Αλβανοί είναι

λίαν στρεψοδικόι· ούτε υποσχεσις, ούτε ό μεγαλείτερος δρκος ισχύει νά 
| συγκ-ρατήσ^ τον Αλβανόν είς τάς υποχρεώσεις του- μόλις δμως εκφέρει
Ί^' δις την λεξιν Μπέσα, προτεινων άμα τήν δεξιάν αύτοΰ έν είδει έπισφρα-

γίσεως τοΰ.ορκου του, τότε δύναταί τις νά είναι βέβαιος δτι θά τηρήση 
τον λογον του. Πολλακις συνεπεσε νά ίδω ορεινούς ’Αλβανούς άρνουμέ- 
νους ενώπιον τοΰ δικαστηρίου τά χρέη τών, καί προθύμως δεχομένούς 

J ορκισθώσιν επι τοΰ Ευαγγελίου οτι ούδέν όφείλουσι- μόλις δμως ό εύ-
ί' φυηξ οικάστης απετεΐνεν αύτοΐς τήν έρώτησω «Μπέσα, Μπέσα δέν χρέω-
; στεΐς ;» ειοον αυτους ταρασσομένους καί όμολογοΰντας έν τέλει τήν δφει-
* λήν των τοσοΰτον ιερά θεωρείται ή Μπέσα. Διά τοΰ άσφαλοΰς λοιπόν
j τουτου μέσου οι καθολικοί ιερείς κατώρθωσαν νά περιορίσωσι τάς λεη-
ί λασίας ταύτας, και ηδη μόνον οί συγγενείς τοΰ φονευθέντος είσίν ύπό-
ι χρεοι νά λάβωσι τό αίμα.
ί Οταν -Αλβανός τις, ’Οθωμανός ή Χριστιανός, φονεύση ή πληγώση

ετερο.ν, απαντες οί συγγενείς τοΰ φονέως πρέπει νά κρυφθώσΐ πάραυτα, 
J οιότι μόλις γνωσθή ή τής δολοφονίας είδησις, αί οίκίαι αύτών πολιορκοΰν-
ί ται υπο τών συγγενών τοΰ φονευθέντος,. μέχρι τής άφίξεως ξένου τίνος
ί προσώπου, οπέρ κατορθοΐ νά έπέλθη προσωρινή τις άνακωχή τής ύφι-
) σταμενης εριδος. Κατά τό διάστημα τούτο δ τε φονεύς καί οί συγγενείς
I ουδενα διατρέχουσι κίνδυνον, διότι έν περιπτώσει καθ’ ήν οί τού φο-
j, νευθέντος συγγενείς ήθελον παραβιάσει τήν δοθεΐσαν Μπέσαν, έκτος τοΰ

οτι υποχρεοΰνται νά πληρώσωσιν ώρισμένον τι πρόστιμον—συνήθως 1500 
γροσια, ήτοι τριακόσια φράγκα —, θεωρούνται καί διά παντός ήτιμα- 

ί σμένοι.
Παρελθούσης ομ,ως τής ανακωχής, ούδέν πλέον αναχαιτίζει τούς συγ

γενείς τοΰ φονευθέντος νά λάβωσι τό αίμα παρά, τοΰ φονέως ή παρά τι-
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νος συγγενούς του.-Ή. οικογένεια τού.φονευθέντος : θεωρεί- έαυτήν βεβα- 
ρυμένην ύπο δεινού εφιάλτου μέχρις ου κατορθώση νά έκδικηθή· j»ai αυτά 
ακόμη τά μικρά παιδία ούδέν άλλο ονειρεύονται ή τήν άνάκτησιν τού 
αίματος. ’Άρχονται λοιπόν παρακολουθούντες νυχθημερόν βήμα πρός 
βήμα τόν φονέα ή τούς συγγενείς του, οΐτινες αναγκάζονται νά περι- 
πλανώνται ώς άλήται τήδε κακεΐσε φόβφ μή δολοφονηθώσιν. Ευτυχώς

■ οί φυγάδες οΰτοι ένεκα έτέρου . εθίμου εύρίσκουσι πανταχοΰ τροφήν καί 
ενδύματα. Όσον μεγαλειτέραν επιρροήν κέκτηται ή οικογένεια τού θύ
ματός των, τόσον περισσότερον οί φονεΐς έκτιμώνται, καί τοσούτον με- 
γαλειτέρων περιποιήσεων τυγχάνουσι παρά τοΐς διαφόροις χωρίοις ένθα 
καταφεύγουσιν. Έν τούτοις σπανιότατα διαφεύγΟυσι τό μοιραΐόν τέλος, 
δπερ τούς αναμένει. Ώς έπί τό πλεΐστον μετά τινα χρόνον οί τοΰ θύμα- 
τος. συγγενείς κατορθουσι να φονευσωσιν είτε τον ιοιον φονεα :είτε έτε
ρόν τινα.συγγενή του1 οδτω'δέ, ανακτώμενης διά τού νέου τούτου φόνου 
τής τιμής, λήγει ή περαιτέρω καταδίωξις./’Ενίοτε δμως συμβαίνει οί 
τού θύματος συγγενείς νά φονε,ύσωσι δύω μέλη έκ τής οικογένειας τοϋ 
φονέως, ή μή δυνάμενοι νά λάβωσι τό αίμα απ’ ευθείας παρά τής οικο
γένειας τού φονέως, λαμβάνουσιν αυτό παρά τίνος λίαν μεμακρυσμένου 
συγγενούς του τότε δέ έν μεν τή πρώτη περιπτώσει οί συγγενείς τού 
φονέως βλέποντες δτς έπλήρωσαν άκριβώτερον τό όφειλόμενον αίμα, 
από οφειλετών μεταβάλλονται εις δανειστάς, και λαμβάνουσιν άπαντα 
τά μέτρα δπως λάβωσιν αυτοί πλέον τό όφειλόμενον αίμα- έύ δέ τή 
δευτέρφ περιπτώσει οί συγγενείς τού φονευθέντος βλέποντες δτι τό αίμα 
έλήφθη παρ’ ατόμου, δπερ δέν ήτο υπόλογον διά τόν πρώτον φόνον, ετοι
μάζονται νά έκδικηθώσι τόν αδίκως φονευθέντα συγγενή των. Είς άμ- 
φοτέρας τάς περιστάσεις ή αρχική έρις λαμβάνει εύρυτέρας διαστάσεις, 
προξενούσα συνήθως τόν θάνατον πλείσ.των προσώπων. ’Ιδού πίναξ, 
ακριβώς άναφέρων τόν έκ τοιαύτης αιτίας αριθμόν τών φονευθέντων 
κατά τό 1885 έν τή, περιφερείς, εις;ήν διέμενον :

Είς τό χωρίον Νίκαϊ—μέ 387 οικίας — έφονεύθησαν 52 άνθρωποι.
Είς τό χωρίον Σόσι—μέ 170 οικίας—έφονεύθησαν 4.
Είς τό χωρίον Σάλια—μέ 275 οικίας—έφονεύθησαν 25. 
Είς τό. χωρίον Ντουσμάνι—μέ .14.5 οικίας—έφονεύθησαν 17. 
Είς τό χωρίον ΙΙλάντι- μέ 180 ο Μας— έφονεύθησαν έπίσης 17. 
Ενίοτε ό φονεύς μή εχων συγγενείς και έπιθυμών νά διασώση τήν 

κεφαλήν του, απέρχεται είς μεμακρυσμένους τόπους, ένθα διαμένει έπι 
δυάδας έτών ειτα δέ ύποθέτων δτι έλησμονήθη πλέον τό έγκλημά του 
επανέρχεται αμέριμνος είς τό .χωρίον του. Καί δμως, καίτοι τοσοΰτος

I ΖρόνΟς διέρρευσεν, οί συγγενείς τοΰ φονευθέντος ουδόλως έλησμόνησαν
τήν ..προσβολήν, ό δέ φονεύς άποτίέι συνήθως διά τής ζωής του τό'έγ
κλημά του. ’Αλλά καί μακράν ένίοτε τής πατρίδος του εύρισκόμενος 
ό φονεύς πληρόνει τό άίμα. Πολλάκις είς Κώνσταντινούπολιν φονεύονται 
έν μέση άγορφ ’Αλβανοί, ανακαλύπτεται δέ δτι ο φονεύς, έχων πρό πολ- 
λού λαμβάνειν αίμ,α καί άπελπισθεις ν’άναμένη εις Αλβανίαν τόν όφειλέ- 

r την του, έρχεται είς Κώνσταντινούπολιν καί έξοφλεΐτόν λογαριασμόν του.
Άλλά θά μέ έρωτήσητε, ή διοίκησις δέν' τιμωρεί τά τοιαύτα έγ- 

κλήματα : Δέν δύναται νά προστατεύση τήν ζωήν τών άπειλουμένων ; 
Όχι δυστυχώς-· έν Άλβανίφ ή άνάκτησις τού αίματος είναι Νόμος, έπι- 
σήμως ανεγνωρισμένος ύπό τής Αρχής, έπομένως οί τυχόν συλλαμβα- 
νόμενοι φονεΐς ουδόλως τιμωρούνται, απλώς μόνον ύποχρεοΰνται νά κα- 
ταβάλλωσιν εικοσιν οθωμανικός λίρας είς τό ιδιαίτερον ταμεΐον τού γε
νικού βιοικητού. Κα'ι τό χρηματικόν τούτο πρόστιμον καθίσταται ούτως 

ρ,. αίτια ού μόνον; νά μή λαμβάνηται'ούδέν μέτρον περιστολής τού αποτρό
παιου τούτου έθίμ.ου, άλλά κα'ι έπιτηδείως ' νά ένθαρρύνηται καί νά αύ- 
ξάνη, ώς σπουδαίως έξογκούν τάς προσόδους τών έκάστοτε γενικών διοι
κητών.

Πρό τινων έτών τή ένεργείφ καί πάλιν τών καθολικών ιερέων έπήλθε 
νεωτερισμός τις είς τό έθιμον τού αίματος. Ό φονεύς δηλαδή αγοράζει 
τό χυθέν αιμα, ήτοι πληρόνει χρηματικήν τινα ποσότητα είς τήν οικο
γένειαν τού θύματός του, κα'ι έξοφλεΐ ουτω τόν όφειλόμενον λογαριασμόν. 
Ο νεωτερισμός οΰτος είσήχθη ήβη είς άπάσας τάς φυλάς, έκτος τών 

Μιρδιτών, παρ’ οΐς θεωρείται αυτόχρημα ώς ατιμία. Αί λεπτομέρειαι 
τής τοιαύτης πρωτοφανούς άγοροπωλησίας είναι λίαν περίεργος καί διά 
τούτο έπιτραπήτω μοι νά τάς αναφέρω ένταύθα.

Όταν ό φονεύς πρό πολλοΰ έγκατέλειψε τό χωρίον του, διάφοροι φί
λοι αυτού μεταβαίνουσίν είς τήν οικίαν τού φονευθέντος καί προσπαθούσι 

• διά θερμών παρακλήσεων νά κάμψωσι τούς στενοτέρους συγγενείς τού
θέματος καί νά τύχωσι τής συγγνώμης αυτών. ’Εάν ή απόπειρα αύτη 
άποτύχη, τότε προστρέχουσιν είς τήν θρησκείαν. Ό ίερεύς τού χωρίου 
φερων το επιτραχηλίου του καί συνοδευόμενος ύπό τίνος παιδός, φέροντος 
τόν Σταύρον κα'ι τό Εύαγγέλιον, εισέρχεται είς τήν οικίαν τού θύματος 
κα’ι έξορκίζει έν όνόμαΐι τού Θεού τούς συγγενείς του νά συγχωρήσωσι 
τόν φονέα. ’Εάν μείνωσίν άκαμπτοι είς τάς παρακλήσεις αύτοΰ, τότε ό 
ίερεύς απειλεί αύτούς διά τού άφορισμοΰ, καί έπί τέλους έκφέρεί βρον- 
τωδώς την εξής καταραν : «Είθε ή σφαίρα σας νά μή τύχη ποτέ τοΰ 

' σκοπού της- είθε ή πυρΐτίς σας νά μή άναφλεχθή πότε, είθε νά άποθά-
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νητε απαντες μέ δπλα γεμισμένα !» Είναι πράγμα σπανιώτατον οί τε
λευταίοι ούτοι λόγοι τοϋ ίερέως νά μή στεφθώσιν ύπό επιτυχίας· ώς έπι 
τό πλεΐστον οί συγγενείς τοΰ φονευθέντος δέχονται έπι τέλους νά συγ- 
χωρήσωσι τόν φονέα. Όρισθείσης τής ημέρας, καθ’ήν θά λάβη χώραν 
ή συμφιλίωσις, οί πλέον μεμακρυσμένοι συγγενείς τοΰ θύματος μεθ’δλων 
τών συγγενών τοΰ φονέως διευθύνονται είς τήν οικίαν τοΰ φονευθέντος, 
έχοντες έπ'ι κεφαλής τόν ιερέα μετά τοΰ Σταυρού καί τοΰ Ευαγγελίου. 
Όπισθεν τούτων ακολουθεί πλήθος άλλων ανθρώπων, ών έκαστος φέρει 
μίαν κοιτίδα, είς ήν επαναπαύεται κα'ι έν βρέφος. Όσον περισσότεραι 
κοιτίδες συσσωρευθώσι, τόσον μεγαλοπρεπεστέρα καί ίερωτέρα θεωρεί
ται ή παράδοξος αΰτη.τελετή. Τήν συνοδίαν κλείει ό φονεύς, δεδεμένας 
έχων τάς χεΐρας καί φέρων είς τόν λαιμόν τό φονικόν δπλον. Προτού νά 
είσέλθωσιν είς τήν οικίαν, αποκαλύπτονται άπαντες καί θέτουσι τά κα
λύμματα των έπί τών κοιτίδων καί τινες μέν αύτών μετά τοΰ ίερέως 
είσάγουσι τόν φονέα είς τήν οικίαν τοποθετούντες αύτόν παρά τή έστίφ, 
οί-δέ έτεροι θέτουσι τάς κοιτίδας παρά τήν θύραν, φροντίζοντες ώστε τά 
έν αύτοΐς βρέφη νά βλέπωσι πρός τήν ’Ανατολήν. Τούτου γενομένου, 
ό τοΰ θύματος πλησιέστερος συγγενής, ώσεί νά ήγνόει έντελώς περί 
τίνος έντελώς. έπρόκεινο, έρωτγ τό αίτιον τής τοιαύτης συναθροίσεως. 
Τότε ό ίερεύς άναπολών έν συντόμφ άπασαν τήν ιστορίαν τοΰ αίμα
τος τούτου, ικετεύει αύτόν νά συγχωρήσω τόν φονέα, δστις έν βρασμφ 
δήθεν ψυχής έξετέλεσε τήν ανθρωποκτονίαν. Ούτος κατ’ άρχάς άν,θίστα- 
ται, άλλ’έπί τέλους αρπάζει μίαν έκ τών κοιτίδων, κάμνει πολλάκις 
τόν γύρον τοΰ δωματίου έξ αριστερών πρός τά δεξιά,. καί τοποθετεί αύ· 
τήν οΰ.τω, ώστε τό έν αύτή παιδίον νά βλέπη πλέον ούχ'ι ώς πρότερον 
πρός τήν ’Ανατολήν, άλλά πρός τήν Δύσιν. Οί έτεροι συγγενείς μιμούν
ται τό παράδειγμά του, έκδηλοΰντες ουτω διά τών άλλοκότων τούτων 
κινήσεων τήν συγκατάθεσίν των. Τήν στιγμήν ταύτην ό ίερεύς οδηγεί 
τόν φονέα, κάτω νεύοντα, έμπροσθεν τών συγγενών τοΰ θύματος και γο- 
νατίζων μετ’αύτοΰ λέγει : «Έν όνόματι τοΰ Θεού καί τοΰ 'Αγίου Νι
κολάου συγχωρήσατέ τον.» Ό άρχηγός τής οικογένειας συγκινείται, 
κλαίει, βλέπει πρός τόν ούρανον καί λέγει : «Ή καρδία μου δέν είναι 
είσέτι έτοίμη». Έπί τέλους μετά δισταγμούς, οίτινες ενίοτε διαρκοΰσι 
πολλάς ώρας, ανεγείρει τόν δολοφόνον, τφ άποσπφ τό άνθρωποκτόνον 

, δπλον, καί άφοΰ τόν έλευθερώση τών δεσμών του, τόν έναγκαλίζεται λέ- 
γων: «Μπέσα, μπέσα, σέ συγχωρώ». Είναι όντως συγκινιτική ή στιγμή 
αΰτη νά βλέπη τις γέροντα πολιόν συγχωροΰντα καί έναγκαλιζόμενον 
τον φονέα τοΰ μονογενούς του πολλάκις υίοΰ ! “Απαντες οί συγγενείς 

έναγκαλίζοντα-ι επίσης τόν φονέα καί έπαναλαμβάνουσι το «Μπέσα,μπέσα, 
σέ συγχωρώ». Τότε εις ένδειξιν εύγνωμοσύνης άπαντες οί συγγενείς και 
φίλοι τοΰ φονέως προσφέρουσι τά δπλα των είς τήν οικογένειαν τού θύ
ματος, καί εΐτα κάθηνται είς τράπεζαν, ένθα ή ρακή ένεργόν λαμβάνει 
μέρος. Μετά τό πέρας τούτου ό. άρχηγός τής οικογένειας έπαναδίδει τά 
δπλα τών ξένων του, κρατών μόνον ολίγα ώς ένέχυρον τοΰ χρηματικού 
ποσού, δπερ ό φονεύς οφείλει νά πληρώση.Τδ ποσόν τοΰτο ποικίλλει α
ναλογώ? τών διαφόρων φυλών κατά μέσον δμως δρον άνέρχεται είς εί- 
κοσιν είκοσάφραγκα. Μετά τήν έκτέλεσιν δλων αύτών τών διατυπώσεων 
συνήθως. δ τε φονεύς καί οί συγγενείς του ούδένα διατρέχουσι κίνδυνον 
ένίοτε δμως, είτε διότι ούτος .δέν άποτίει τό όφειλόμενον ποσόν, είτε 
διότι συγγενής τις τοΰ θύματος μή συγκατατιθέμενος νά συγχωρήση τό 
έγκλημα, δέν παρευρίσκεται είς τήν γενομένην τελετήν, ό φονεύς μετά 
παρέλευσιν πολλών έτών δολοφονείται.. Δ'ις άχρι τοΰδε. παρετήρησα νά 
φονευθώσιν άνθρωποι, οίτινες προ εικοσαετίας είχον άγοράσει τά αιμα, 
δπερ ώφειλον. .:

Τοιοΰτον τό έθιμον τοΰ αίματος, δπερ, ώς άνωτέρω κατέδειξά, 
συχνότατα άποδεκατίζει πολυμελείς οίκογενείας. ΓΙροσεπάθησα νά διη- 
γηθώ αύτό δσον ένεστι λεπτομερέστερον, καθόσον καί είς τινας επαρ
χίας τής Ελλάδος, ιδίως δέ είς Μάνην, έπικρατεΐ, νομίζω, τοιαύτη τις 
συνήθεια, ήτις ταχέως εύχομαι νά έκλειψη όλοτελώς. ’Ήδη μεταβώμεν 
είς έτερόν διασκεδαστικώτερον κάπως έθιμον,. τό τοΰ. γάμου, οδτινος αί. 
λέπτομέρειαι είναι επίσης λίαν, περίεργοι.

(Έπετσ-t συνέχεια)
Άλέζ. Λευτεραΐος.

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ

Συνέχεια τών περιέργων αύτοΰ φαινομένων. Χ

Δι&ρκεια τοϋ ΰπνωτισμοϋ.

. Δέν εινε βεβαίως ώρισμένος ό χρόνος, καθ’ δν δύναται νά μείνη τις 
υπνωτισμένος. Ποικίλλει άπό στιγμών μέχρι μακροτάτου χρόνου άναλό- 
γως τής καταστάσεως τοΰ άτόμου.

Ύπό πολλών συγγραφέων σημειοΰνται περιστατικά, καθ’ S οί ύπνω- 
τισθέντες άφυπνίσθησαν μετά μήνας ολοκλήρους.
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Ό Delatour. λέγει (dans l Hermes, journal magnetique.); 
«Συχνάκις άφινα τούς ύπνοβάτας μου κοιμισμένους βλην τήν-ημέραν 

μέ τους οφθαλμούς ανοικτούς διά νά κάμνώ τά? .παρατηρήσεις μου. Μοί 
συνέβη, λέγει, νά παρατείνω έπι.. 14— 15 ημέρας τήν , ύπνοβασίαν μιάς 
νεάνιδος, ήτις, ούσα έν τή καταστάσει ταύτη,έξηκολ.ούθεί κανονικώς τάς 
εργασίας της ώς νά ήτο έξυπνος.. "Οτε δ’άφυπνίσθη, ευρέθη ώς-ξένη-εις 
τήν οικίαν καί ουδόλως ήτο ενήμερος τών έν αυτή διατρεξάντων.»

"Ετερος μαγνητιστής, ό Chardel, άπεκοίμισε δύο νεανίδας κατά τόν 
χειμώνα καί τάς έξύπνησε. μετά πολλούς μήνας, είς τό μέσον τής άνοί- 
ξεως. "Οταν άφυπνίσθησαν, έμειναν έκπληκτοι βλέπουσαι τά φύλλα και 
άνθη τών δέν.δρων,'τά όποια ειχον αφήσει πριν κοιμηθώσι, φυλλοροοΰντα 
καί χιονοσκεπή (Aubin Cauthier-Histoire du somnabulisrne. 
1842. 11. 363).

'Ο περίφημος κληρικός Faria ισχυρίζεται δτι τινά τών υποκειμένων 
του, έφ’ών έπειραματίζετο, έκοιμήθησαν έπί έτη ολόκληρα καί έξυπνι- 
ζόμενα έλησμόνουν παν δ,τι τοΐς είχε συμβή κατά τήν μακράν αυτήν 
διάρκειαν τοϋ υπνου των (Grille de la Tourrette).

’Επίδρασες των μετάλλων καί μαγνητών έπί. τών ύπνωτιβμένων.

Οί μαγνήται καί τινα τών μετάλλων έχουσι τήν ιδιότητα νά δρώσιν 
έξ άποστάσεως καί κατά περίεργόν .τρόπον εις τά ύπνωτισμένα άτομα.

(’Ανάγκη νά προσθέσωμεν δτι παρετηρήθή έσχάτως δτι καί ό ηλε
κτρισμός καί τεμάχια ακόμη ξύλων έδειξαν άναλόγους έπιδράσεις).

Μεταξύ άλλων, τά ακόλουθα πειράματα, τελεσθέντα εις τό. Νοσοκο- 
μεΐον Charite, εινε λίαν, χαρακτηριστικά τής ΐδιότητος ταύτης.

Ό πειραματιστής ύπνώτιζεν είς ληθαργίαν έν υποκείμενόν διά τοΰ 
βοηθού έθετε πρό' τοϋ προσώπου τοΰ υπνωτισμένου πίνακα αρκετής πα- 
χύτητος, ίστάμενος δέ μακράν 8—-ID .μέτρα. έκράτει είς χεΐράς του ευθύ 
τεμάχιον μαγνήτου, ου τόν ένα πόλον διηύθυνε πρός τόν ύπνωτισθέντα· 
μετά τινα δευτερόλεπτα ό υπνωτισμένος μετέπιπτεν είς κάτάστασιν κα- 
ταληψίας, ήνοιγε μεγάλως τούς οφθαλμούς, ήγείρετο τοϋ καθίσματος 
του καί διηυθύνετο ήρέμα πρός τόν μαγνήτην έλκόμενος ύπό τούτου. 
Ένφ'. δέ έβάδιζε πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην, βοηθός τοϋ πειραματι- 
στοϋ ίστάμενος όπισθεν έλάμβανεν είς χεΐρας έτερον τεμάχιον μ.αγνήτου 
τής αύτής δυνάμεως καί διηύθυνε τούτου τόν αντίθετον πόλον όπισθεν 
τής ράχεως τοϋ υπνωτισμένου.

Κα'ι τότε τί έβλεπέ τις ; ■ . -
Ό υπνωτισμένος, τοποθετημένος μεταξύ δύο αντιθέτων μαγνητικών 

ρευμάτων, "στατο ακίνητος, αδυνατών νά προχωρήση. Έάν άφηοεΐτΟ ό
πρώτος .μαγνήτης τοΰ πειραματιστοΰ, ό υπνωτισμένος τότε εΐλκετο αμέ
σως πρός τά όπίσω έκ τοΰ δευτέρου μαγνήτου δν έκράτει όπισθεν ό βοη
θό?, χωρίς έννοεΐται νά τόν βλέπη. ό ύπνωτισμένος.

<ν
Άλλο πείραμα ούχί όλιγώτερον περίεργον:

. "Εν υποκείμενον, δπερ ύπέστη προηγουμένως τοιαύτην μαγνήτισιν, 
ύπνωτίσθη έπίσης ύπό τοϋ πειραματιστοΰ ,είς ληθαργίαν, μετά τοΰτο ό 
πειραματιστής έθεσεν είς μικράν από τοϋ ατόμου άπόστασιν μαγνήτην
παχύν μέ 5 άκρα. Είς τήν αρχήν ούδεμία έξεδηλοϋτο κατά τό φαινό

μενου τοΰτο έ-μ.ενον έπιδρασις τοϋ μαγνήτου- κα'ι έν τούτοις τό ύποκείμι 
μαγνητιζετο ήρέμα, έφορτίζετο τ. έ. μαγνητικοΰ ρεύματος δπως μία 
φιάλη τοϋ Leyde. Κα'ι τφ όντι τοΰτο έγένετο φανερόν έκ τοϋ έξής: 
Ό πειραματιστής άφήρεσε τόν μαγνήτην κα'ι μεταβάς κρύφα τοϋ ’ατό
μου εις άλλο δωμάτων, έκρυψε ταχέως τοϋτον περιτυλίξας έντός πολ
λών κλινοσκεπασμάτων.

■τού ’άτό·

Ίδού τί αμέσως παράγεται :
Ό υπνωτισμένος, δστις έμαγνητίσθη, μεταπίπτει είς καταληπτικήν 

κατάστασιν, ανοίγει τούς οφθαλμούς, έγείρεται σιωπηλώς καί βήμα προς 
βήμα οδηγείται ,έπί τά ,ιχνη τοϋ μαγνήτου πρός άνεύρεσιν αύτοΰ, χωρίς 
κανέν παρεντιθέμενον κώλυμα νά δύναται νά τόν άποτρέψη, Έάν τις 
παρεντίθεται είς τόν δρόμον του, τόν απωθεί μετά δυνάμεως άπεριγρά- 
πτου- έάν κλείη τις τήν θύραν, τήν ώθεϊ μετά μεγίστης βίας διά νά ά
νοιξη. Άπαξ τέλος είσελθών είς τό δωμάτιον, ένθα κρύπτεται ό μαγνή
της,.διευθύνεται ώς βέλος πρός τήν διεύθυνσιν αύτοΰ καί άνατιν.άσσων μεθ’ 
ορμής τά κλινοσκεπάσματα, έν οις ήτο περιτυλιγμένος; ό μαγνήτης, τόν 
ανευρίσκει και μένει έν σιωπηλή έκστάσει πρό τών πόλων αύτοΰ ή έπΐ- 
θέτει τήν χεΐρα στηρίζων ταύτην. έκεΐ μετά βαθύτατης εύχαριστήσεως 
προσηλωμένος καί ακίνητος.

Μεταφορά (TransfertJ

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγεται κα’ι ή λεγομένη μεταφορά αι
σθήσεων, κινήσεων, πόνων κλπ. από ένός μέρους τοΰ σώματος είς άλλο, 
ώς καί από ενός ατόμου είς έτερον.

Ή νευροπαθολογία δέν έλειψε νά χρησιμοποιήση έν τή θεραπευτική 
τά φαινόμενα ταΰτα τής μεταφοράς.

Διά’τ-ής μεθόδου ταύτης έπανέφερον τήν αϊσθησιν είς μέρη αναίσθητα 
τοΰ σώματος.

Μετεβίβασαν έπίσης διαφόρους νευραλγίας από τοΰ πάσχοντος άτόμου 
tomos ιδ1. Δεκέμβριος 16
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εις βτερον; ύπνωτισθέν έν υπνοβασία, καί έκ τού δευτέρου τούτου άπε- 
δίωξαν ακολούθως την νόσον διά της υποβολής. ΙΙλεΐσται άλλαι νό
σοι δυναμίκαί θεραπεύονται σήμερον διά τής μεθόδου ταύτης, μ,εταγγιζό- 
μεναι ούτω. Καί ίδέαι άκόμη μετεφέρθησαν άπό ενός ατόμου, εις. ετερον 
τη απλή παρενθέσει τοΰ μαγνήτου (Babinski)..

’Ιδού τί λέγει και ό Janet ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο :
«Μοί φαίνεται δτι ό μαγνήτης, όπως αί μεταλλικα'ί πλάκες, δπως 

ρ ηλεκτρισμός, εχει μίαν αληθή έπίδρασιν έπί τών άδυνατισμένών τού
των. νευρικών συστημάτων.

Ή γυνή Σ. ήτις ποτέ δέν ύπήγεν εις νοσοκομείου, ήτις δέν γνωρίζει 
τίποτε περί τών ζητημάτων τούτων, έπεσε συνεσπασμένη άπό σιαγόνων 
μέχρι ποσών άμα έθιξεν ένα μαγνήτην.

’Άλλη, ή R.., έπανακτφ χάρις, είς τόν μαγνήτην τήν αισθητικότητα 
τής.άφής της, ήν δεν ήδύνατο. νά τή δώση ή υποβολή.

’Ιδού μετά πάσης έπιφυλάξεως ή έξήγησις ήτις μοί φαίνεται πιθανή ·. 
«Ή έπίδρασις τοΰ μαγνήτου θά εΐνε μία: άόριστος διέγερσις, ανάλογος 
πρός τήν’ παραγομένην έκ,τοΰ .ηλεκτρικού . ρεύματος, τών πλακών τοΰ 
Burq, και ή ίδιάζουσα μορφή ύπό τήν οποίαν ή διέγερσις αύτη έκδη- 
λοϋται, επάνοδος τής αίσθητικότητος, συσπάσεις, μεταφοραί, θά έξηρτατο 
έκ νόμων μάλλον ψυχολογικών ή φυσικών».

Είς τό αύτό περίπου συμπέρασμα έφθασε καί ό Fere δι’ άλλων 
σπουδών.«Ή πρώτη ενέργεια, λέγει, τοΰ μαγνήτου ή τοΰ ειδικού μετάλ
λου διά τό ύποκείμενον εΐνε νά παράγη μίαν δυναμογένειαν, οΐον δήποτε 
κα'ι άν ή τό μέρος έφ’ ού έφαρμόζεται, ή μεταφορά δέν έρχεται παρά έ
πειτα. Παν είδος διεγέρσεως αισθητικής παράγει τήν μεταφοράν κατά 
τόν αύτόν μηχανισμόν» (Fere, Sensation et mouvement. 75).

Ύποδολη (Suggestion).

Τά φαινόμενα τής ύποβολής εΐνε τφ δντι τό θαυμασιώτερον μέρος τού 
ύπνωτ.ισμού καί συνταράσσουν δχι ολίγον τόν σκεπτικισμόν τού αίώνός μας.

"Ιδωμεν τέλος πάντων τά κυριώτερα τούτων, τά όποια άξίζει τόν 
κόπον, νά περιγραφώσι.

Πλήν τών έν τή καταληψίιρ φαινομένων τής ύποβολής, αναπτύσσονται 
κυρίως ταύτα έν τή καταστάσε,ι .τής. ύπνοβασίας.

Είς δλα τά αισθητικά κα'ι διανοητικά κέντρα τού ύπνωτισμένου δύνα- ’ 
ται ό πειραματιστής-νά παραγάγη οίαςδήποτε θελήση έντυπώσεις καί 
ανυπάρκτους άκόμη τοιαύτας νά έγχαράξη. Διατηρούνται δέ αύται κατά 
τήν διάρκειαν τής ύπνοβασίας καί μετά; τήν άφύπνισιν.

υπνωτισμός: tw

. Κα'ι διά τών κατωτέρων άκόμη αισθητηρίων δύναται ό υπνωτιστής νά 
μεταδώση μίαν ύποβολήν. Έάν λ. χ. θέση τις έν μολυβδοκόνδυλου είς 
τήυ χεΐρα άτόμου. έν ύπνοβασίςι διατελοΰντος ή καί έν έγρηγόρσει, αρκεί 
νά εΐνε έπιδεκτικόν είς ύποβολήν, τφ γεννάται άμέσως ή έπιθυμία νά ζω
γραφίση, δπερ καί πράττει σχεδιάζον έκσυνειδήτως διαφόρους εικόνας.

Άλλ’ ή κυρία όδός προς ύποβολήν έν τή ύπνοβασία εΐνε ή ακοή, ό δέ 
λόγος τού ύπνωτιστοΰ εΐνε ρ παντοδύναμος ούτως είπεΐν παράγων , δλων 
τών φαινομένων τής ύποβολής.

Άς λάβωμεν δέ έν προςίν τά διάφορα κέντρα τών αισθήσεων, κατω
τέρων κα’ι άνωτέρων.

"Ορασις. "Εκαστον άντικείμενόν προ τών οφθαλμών, τοϋ υπνωτισμέ
νου δύναται ό πειραματιστής δι’ απλού λόγου νά τό παραστήση δπως 
θέλη ή καινά τό έξαφανίση έκ τής όράσε.ως τοϋ ύπνοβάτου; λέγων μό
νον αύτφ δτι δέν ύπάρχει, μολονότι κεϊται ενώπιον του (suggestion 
negative).

Τφ παρουσιάζει λ, χ. έν τεμάχιον ξύλου λέγων αύτφ δτι εΐνε γλύ- 
κυσμα καί τό φέρει ό ύπνωτισμένος είς τό στόμα μέ τήν πεποίθησιν 
δτι εΐνε τοιοΰτο. .....

Τφ δεικνύει άντικείμενόν τι κυανού χρώματος λέγων αύτφ δτι εΐνε 
λευκόν καί ώς τριούτο τό. βλέπει.

Τώ υποβάλλει νά ΐδη τι άνύπαρκτον άντικείμενόν καί τό βλέπει ώς 
πραγματικόν,:.

Τφ λέγει νά μή ΐδη ποσώς τόν δείνα άνθρωπον δστις εΐνε ένώπιόν του 
καί άδύνατον νά τόν ΐδη. δσον δήποτε ούτος καί αν πιστοποιή τήν πα
ρουσίαν του.

Αίσθητικότης. Δύναται νά τφ εΐπη «δταν θά έξυπνήσης, θά είσαι 
άναίσθητος είς τό. δείνα μέρος τού σώματός σου ή δέν θά αίσθανθής τό 
καύσιμον». Ούτω καί γίνεται.

Ακοή. Τφ λέγει «νά άκούσης μετά τόσα λεπτά τής ώρας, τό δείνα 
τεμάχιον μουσικής» καϊ μετά τόν όρισθέντα χρόνον. έξυπνίζεται έκ τών 
κρότων τής μουσικής, ούς άκούει ώς πραγματικούς, ,

'Αφή. Δύναται έπίσης ό. υπνωτιστής να...τφ ύποβάλη καί αίσθανθή 
τάς ώραιοτέρας άνυπάρκτους όσμάς. . ,, ·. , . ..

Γεϋσις. Τφ δίδει τεμάχιον χάρτου ώς παστίλιαν και μή Αμφιβάλ
λετε δτι τό καταπίνει μέ· πλήρη τήν αΐσθησιν τής,έξ αύτής γλυκύτητος. 
, , Κατ’ άνάλογον. ύποβολήν προσέφεραν . πειραματιστα'ι είς. τούς ύπνω- 
τισθέντας ιδεώδη γεύματα έκ πολυτελών φαγητών καί εφαγον οί δυστυ
χείς μέ, πραγματικήν αΐσθησιν άπολαύσεως. .......
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Κίτητικοίης. Θά έχης, τφ λέγει, τον βραχίονα ή τήν γλώσσαν ή 
τον πόδα παράλυτον, και ιδού τον τάχιστα παράλελυμένον τελείως.’Εάν 
εινε ο ποϋς, αθάνατον να βαδίση ή εάν ή γλώσσα, αδύνατον νά άρ- 
θρώση [λίαν λέξιν, διά χειρονομιών δέ προδίδει τήν βαθεΐάν ένεκα τούτου 
αγωνίαν του.

Τά π'αραόοξότερα δμως φαινόμενα τής υποβολής εινε τά τής φυτικής 
καλούμενης ζωής, παράγόμενά έπί τών αγγειοκινητικών νεύρων.

Κα'ι τφ δντι, τί έκπληκτικώτερον τοϋ νά βλέπη τις νά παράγεται 
εις τον ύπνώτίσμένόν έκοόρίον μόνον διά τοϋ λόγου ! Δέν έχει παρά νά 
σημειώση ό πειραματιστής είς τι μέρος τοΰ σώματος τοϋ υπνοβάτου καί 
νά τφ είπή «εδώ νά παράχθή έκδόριόν» και ’μέτ* ολίγον χρονικόν διάτ· 
στημα ιδού εις τό σημειώθέν μέρος έρυθρότής, έξόγκωσις καί ακολούθως 
φυσαλίδες, δλα τ. έ. τά φαινόμενά πραγματικού έκδορίου.

Καί ή Σχολή τής SalpStf iere καί ή τής Nancy άριθμοϋ'σι τοι'αΰτά 
πειράματα αδιαφιλονίκητα.

Ο Janet περιγράφει δτι παρήγάγέ δια τής ύποβολής πολλάκις σινα
πισμούς έπι διαφόρων γυναικών. «Τή υπέβαλα, λέγει, ημέραν τινά δτι 
τή εθεσα είς σημειώθέν μέρος τοϋ σώματός της σιναπισμόν διηρημένον 
εις 6 τεμάχια. Ή έρυθρότής τοϋ σιναπισμού παρήχθη τελείως είς τό 
σημειώθέν σχήμα, έπέμεινε μάλιστα καί πλέον τοΰ συνήθους.»

Παρήγγειλα είς άλλην σιναπισμόν έπί τοϋ αριστερού μέρους τοΰ στή
θους είς σχήμα S δπως τή άφαιρέσω τό νευρικόν αύτής άσθμα. «Ή υ
ποβολή μου, λέγει, έξετελέσθη κατά γράμμα- παρήχθη τουτέστιν ό σι
ναπισμός έπί τοΰ στήθους της είς τό όρισθέν σχήμα S καί παρήλθε τό 
φσθμά της».

Μάς σϋγχώρέΐτε νά άναφέρώμεν ενταύθα καί μίαν σχετικήν έΛχράίτή- 
ρησίν ημών ως πρός τό ζήτημα τούτο τής περιέργου δυνάμεως τής ύ'πο- 
βολής έπί τού αγγειοκινητικού συστήματος ούχ ήττον πε'ρίεργον.

• Έθεραπεύομεν πρό τίνος πελάτιδα ημών νευροπάθητικήν. Ημέραν 
τινα καθ ήν τήν έιίεσκέφθημεν, εδρομεν αύτήν παραπονουμένην, 1πλήν 
άλλων ενοχλήσεων, δι’ισχυρά ρίγη, φύσεως νευρασθενικής. Ή το ώχροτάτη 
καί τρ’έμουσα, τά άκρά της ψυχρΐότατά- έγνωρίζομεν έκ τών π'ρότέρων 
οτι ήτο υπνωτίσιμος καί έκρίναμεν καλόν τήν στιγμήν έκείνην νά προσ- 
τρεξωμεν είς τόν υπνωτισμόν πρός θεραπείαν τών τόσων ένοχλήσεών της. 
Τήν ύπνωτίξομεν λοιπόν αυτοστιγμεί καί τή δίδομέν τήν εξής.ύποβο— 
λήν' δττ είς τήν γωνίαν τοϋ δωματίου ύπάρχε'ι 'θερμάστρα 'μέ άνθρακας 
άνήμμένους'.(χωρίς, έννοειτάι, *νά ύίιήρχε τόιαύτή)· πλήσί'αάε λοιπόν, τή 
έπαναλαμβάνομεν, διά νά θερμανθής καί θά παρέλθουν άμέσως τά ρίγη 
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σου. Πλησιάζει μέ πλήρη τήν πεποίθησιν οτι εύρίσκετο πρό πυράς καί 
μετά τινας στιγμάς έκφράζει πολλήν εύχαρίστησιν άνακουφίσεως. «’Ά. . 
λέγει, καλά έκάματε καί ανάψατε φωτιά., . . έθερμάνθηκα . . . έθέσατε 
δμως πολλά κάρβουνα. . .» Καί ή φυσιογνωμία της έπιστοποίει τούτο τ 
τήν ωχρότητα τοϋ δέρματος διεδέχετο έρυθρόφης, καί μ.ετ’ δλίγην ώραν 
θερμή καί πυρόχρους περιερρέετο ύπό ίδρώτος. ,

Δέν άντέστημεν είς τόν πειρασμόν νά παρατείνωμεν τό πείραμα μέ
χρι τού εξής σημείου : Τό μέρος αύτό τής χειρός σου, τή λέγομεν, έπλη- 
σίασε πολύ,είς τήν θερμάστραν κα'ι αύτοστιγμεί σημειοϋμεν επί τής χει
ρός της ένα κύκλον μέχρι περίπου ενός, ταλήρου. Αύτό τό μέρος, τή έπα
ναλαμβάνομεν, έθερμάνθη περισσότερον άμα αίσθανθής δτι σέ καίει, νά 
άπομακρυνθής ολίγον. Μετά παρέλευσιν αρκετής ώρας έκπληκτοι παρε- 
τηρήσαμεν δτι διεγράφετο είς τό σημειώθέν μέρος τής χειρός άρχόμε- 
νον έγκαυμα I ’Εθερμάνθη λοιπόν, καί έκάη ακόμη, άνευ ,πυρός ! .

Τό πείραμα τοΰτο εσχεν ώς συνέπειαν, εκτός τής εύγν.ωμοσύνης, καί 
τήν κωμικήν πεποίθησιν ήν εκτοτε έμόρφωσε περί ημών ή δυστυχής 
γυνή δτι κατέχομεν μυστηριώδη τινά δύναμιν ιατρικής.

Πλεϊστοι τέλος ιατροί καί σήμερον καί παλαιοτέρας εποχής εδωκαν 
παραδείγματα τής τοιαύτης επιρροής τής σκέψεως έπί τού σώματος.

Θά έχρειάζοντο τόμοι ολόκληροι διά να άριθμήση τις τάς θαυμασίας 
θεραπείας τών αγίων καί τών αποστόλων διά τής δυνάμεως τής υποβο
λής (Grelety. Dii merveilleux, des miracles et de pellerinages 

. au point de yue medical 1876,38).
Ό μαγνητιστής δύναται νά παραγάγη πληγήν διά φαντασιώδους πό

νου, ελεγεν ό Gharpignon. (Phisiologie magnetique 364).
Τό αίμα, μιας σικύας έπαυε, τοϋ νά ρέη ή έπανήρχιζε ya ρέη κατά 

τήν θέλησιν τοΰ μαγνητιστοΰ (Journal magnetique 1852, 446).
Πλεΐστα ανάλογα πειράματα έτελέσθησαν ύπό τοΰ Focachon έν Nan

cy, τών Bourru et Burot έν Rochefort καί τόσων άλλων νεωτέρων.
Είς γυναίκα 22 ετών έγγαμον, άλλα μή εχουσαν τέκνα, ύπνωτισθεϊ- 

σαν, εδωκε τήν εξής ύποβολήνό κ· Luys: «έκ τών μαστών σου, τή λέ
γει, νά έκρεύση γάλα». Καί δέν έπήλθε μέν τελεία γαλακτόρροια, διότι 
ό πειραματιστής δέν παρέτεινε πολύ τήν ύποβολήν έκ φόβου ένδεχομέ- 
νης διαταραχής, παρετήρησεν δμως μετ’ έκπλήξεώς του τά εξής : Οί 
μαστοί τής γυναικός έξωγκώθησαν τά μέγιστα, αί δέ άλφ αύτών έχρωμα- 
τίσθησαν, ύποφαίως μετ’ έξοιδήσεως τών θηλών, έκ τών»όποίων κατόπιν 
άρχισε νά έκρέη ύγρόν ρρρώδες, οπερ έκηλίδονε τόν υπενδύτην τής γυ- 
ναικός ώς ή έξ αμύλου κόλλα.
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Είς άλλην, έγγυον, κατά τήν ώραν τοΰ τοκετού, δστις έβράδυνεν έξ 
ατονίας τής μήτρας, άφοΰ τήν ύπνώτισεν έδωκε τήν εξής ύπόβολήν : 
«Αί συστολαί τής μήτρας σου νά τελώνται κανονικώς καί μετά τής 
δεούσής φυσιολογικής δυνάμεως· ό τοκετός νά περαιώθή κατά φύσιν καί 
ανευ ώδίνων.............» Φαντάζεστε ποία ήτο ή έκπληξις τής γυναικός,
ήτις έκοιμήθη έ'γγυος καί έξύπνισεν ύπό τάς κραυγάς τοΰ τέκνου της, 
δπερ ειδεν αίφνης είς τό πλειρόν της ! Συγκινητικοί δέ γέλωτες ημών 
τών παρισταμένων πρό τοιούτου φαινομένου έχαιρέτισαν τήν έμφάνισιν 
τοϋ νεογνού.

Μνήμη. Καί είς ταύτην δέν υπολείπεται ή επιρροή τής ύποβολής. 
«Νά μή μέ ένθυμηθής άμα έξυπνήσης», λέγει ό υπνωτιστής είς τόν υ
πνοβάτην του· άφυπνιζόμενος δ’ ούτος τόν λησμονεί εντελώς. Άλλά καί 
ψυχικά πάθη δύναται νά τφ έγχαράξη διά τής ύποβολής, οϊον έρωτος, 
φιλίας, έχθρας κλπ. πρός τι πρόσωπον έξυπνιζόμενος δέ ό·ύπνωτισμέ- 
νος εύρίσκεται αίφνης φιλικότατα ή εχθρικότατα διατεθειμένος'πρός τό 
ύποδειχθέν πρόσωπον ή ερωτευμένος πρός τήν δείνα νεάνιδα κλπ.

Φρεναπάται (Hallucinations)

Είς τάς διαφόρους έξ υποβολής πλαναισθησίας, άς άπηριθμήσαμεν, ή 
φαντασία, ώς ευκόλως παρατηρεί τις, δέν μένει αμέτοχος τής τοιαύτης 
επιρροής.

Θαυμασία εινε καί είς ταύτην ή δύναμις τής ύποβολής,
’Εντεύθεν αί δι’ αύτής ποικίλαι φρεναπάται καί ψευδαισθήσεις, πα- · 

ραγόμεναι είτε απ’ εύθειας έκ τής ύποβολής είτε αυτομάτως'καί κατά 
συνειρμόν ήτοι ύποβάλλει τις είς τό άτομον τήν αρχικήν ιδέαν καί έκτελεϊ 
ταύτην μέ δλα της τά σχετικά συνακόλουθα. Π. χ. έάν εί'πωμεν είς τό 
ύπνωτισμένον ύποκείμενον δτι κρατεί είς χεΐράς του έν πτήνόν, μίαν 
άηδόνα λ. χ., δχι μόνον πιστοποιεί διά τών διαφόρων χειρονομιών του 
δτι βλέπει καί κρατεί ταύτην είς χεΐράς τόύ, άλλ’ δσόν οδπω σας βέβαιοί 
δτι άκούει καί τό ασμά της (Hallucinations complexes).

Τφ λέγει τις δτι εύρίσκεται είς τό άτμόπλοιον ταξειδεύων καί όχι 
μόνον έμεΐ καί ύποφέρει από τήν νόσον τής θαλάσσης, άλλά νομίζει 
ακολούθως δτι έπεσεν έκ του άτμοπλοίου καί ιδού τον, κολυμβα μετ’ 
αγωνίας έπί τοΰ πατώματος νομίζων δτι εύρίσκεται έντός τοΰ υδατος, 
ανεγείρεται έπειτα μέ τήν ιδέαν δτι έσώθη έξελθών είς κάποιαν νήσον 
καί ριγεί σφόδ£α έκ τής ψύξεως ήν ύπέστή έντός τής θαλάσσης κατά τό 
ναυάγιον ! Ωραιότατα περιγράφει τοιαΰτα πειράματα δ Richet.

«’Έκαμα, λέγει, το ύποκείμενον, έφ’ όύ έπειραματιζόμην, νά άνέλθ·β 

είς ωραίας έκδρομάς έπί τής σελήνης· τό κατεβίβασα ακολούθως είς τά 
βάθη τής γής. . . Μέ ήρκει νά τφ δώσω έν θέμα έπί τόΰ οποίου συνέ
πλεκε τάς περιεργοτέρας φαντασιώδεις πλοκάς.»

Παράδοξοι τροπαΐ τής «ροσωπικότητος τοΰ υπνωτισμένου 
δι’ ύποβολής.

Διά μόνου τοΰ λόγου ό πειραματιστής δύναται έπίσης νά προκαλέση 
είς τήν φαντασίαν τοΰ ύπνοβάτου άληθεϊς άλλαγάς τής προσωπικότητάς 
του. Νά καταστήση τοΰτον λ. χ. άπό νεαρας ηλικίας γέροντα ή νά τόν 
μεταφέρ-η είς παρελθούσας περιόδους τοΰ: βίου ήδη λησμονηθείσας κ.τ,τ.

Καί ό ψυχραιμότερος παρατηρητής δέν [δύναται παρά νά έκπλαγή τή 
άληθείφ πρό τοιούτων φαινομένων, ών περιγράφομεν ευθύς άμέσώς τινά 
έκ τών περιεργοτέρων.

Καί είς άρχαιοτέρους συγγραφείς άνευρίσκομεν τοιαύτας περιγραφάς 
οιον είς τά πειράματα τής λεγομένης μαγνητικής μαγίας (Magie ma- 
gnetique)TO0 Dupotet, τοΰ οποίου άξίζει τόν κόπον νά άποσπάσωμεν 
τήν άκόλουθον περικοπήν διά τό περίεργον τής περιγραφής (dans son 
style ronflant).

«Άς πειραθώμεν, λέγει, είς ένα νέον άνδρα νά φέρωμεν άπό τοΰδε 
τήν γεροντικήν παρακμήν. Τό γήρας άς καταλάβη τόν ζωηρόν καί ορ
μητικόν νεανίαν, άς παρουσιασθή τοΰτο μέ τόν ίδιάζοντα χαρακτήρά του. 
Πρέπει τά έτη νά σφραγίσωσι διά τής σφραγίδάς των εκείνον τόν όποιον 
ή φύσις έταξεν είς τό τέταρτον τής περιόδου τοΰ βίου. Πρέπει νά γίνη 
εκατοντούτης χωρίς νά δισνύση τά έτη . . . ’Ιδού τον είς τήν φωνήν μου, 
(ένταΰθα έννοεΐται δτι τφ δίδει τήν ύποβολήν νά γηράση). Ή ράχις του 
κυρτοΰται, τά σκέλη του κλονοΰνται, ή όμιλία -ίου γίνεταιάσθενής, έχασε 
τόν ηχηρόν τόνον της, αί γραμμαί τοΰ προσώπου συρρικνοΰνται, ό δφθαλ- 
μ,όςτου χάνει τήν ζωηρότητά του. Στηρίζεται έπί τής βακτηρίας, ήτις 
τφ έδόθη. Δέν έχει πλέον τίποτε έκ τοΰ άνθους τής ήλικίας. Τό λεκτι
κόν του εινε λεκτικόν γέροντος. Τό στόμα του είνε χαΐνον. Άπό τήν ρΐνά 
του. στάζει δάκρυ κολλώδες. Πτύει υλας φλεγματώδεις. Γέλήί σκωπτι- 
κώς. Πέρνει τήν πρέζα του καί βαδίζει άργά μέ μετρημένα βήματα. 
Είνε ,τοΰτ’αυτό φύσις γεγηρακυΐα, άνθρωπος έγγύς' τοΰ τάφού.' Άλλά... 
τί λέγω ; νομίζει εαυτόν νέον : ρίπτει βλέμμα άρπακτικόν έπί τών νεα- 
νίδων καί οί όφθαλμ,οί του φαίνεται δτι λέγουσιν : είμαι άκόμη ικανός ! 
Μάταιον-καί κομπορρήμον γερόντων ! δέν δύναμαι νά σέ άφήσω είς τήν 
άθώαν παραφροσύνην σου. Έπάνελθέ, έπάνελθε τάχιστα είς τό εαρ σου, 
Αύτό τό όποιον τέρπει τήν συνεδρίασίν μας μέ θλίβει είς τήν' καρδίαν.
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Ζωσα είκών τής παρακμής τοΰ βίου ! γεννφς μελαγχολικάς σκέψεις. Καί 
διά τάς στιγμάς τάς οποίας σοί άφήρεσα, νεανία, θά έχω τόκρ'ΐμά σου.»

Ο Janet ύπνωτισας γυναίκα, ήτις έπασχεν αναισθησίαν; είς , τό αρι
στερόν ήμιμόριον, τήν έβεβαίωσε διά τής ύποβολής οτι είνε ηλικίας μό- 
νον 10 ετών καί μετεμορφώθη ή δυστυχής είς δεκαετές ζοράσιον μέ τήν 
ζωηρότητα, τήν φαιδρότητα, τάς κινήσεις,άς ειχεν εις τήν δεκαετή ηλι
κίαν της· έζήτει τήν κούκλάν της .νά παίξη, έχόρευεν, έκάλει τάς τότε 
όμήλικάς της φιλάς καί άλλα πρόσωπα γνωστά εις τήν εποχήν εκείνην 
τά όποια ήδη είχε λησμονήσει. Τό περιεργότερον δμως δτι ένφ, ώςεί- 
πομεν, ήτο αναισθητική είς τό αριστερόν της μέρος, έπανέκτησε τήν αί- 
σθησίν της κατά τήν μεταμόρφωσίν της είς δεκαετή ηλικίαν, καθ’ ήν δέν 
ήτο αναισθητική.

Ύπνωτίσας άλλην, ήτις ήτο τυφλή έκ τοΰ αριστερού οφθαλμού, τήν 
επαναφέρει δι’ ύποβολής είς ηλικίαν 7 ετών παρατηρεί δτι είναι αναι
σθητική έκ τοϋ αριστερού οφθαλμού. Τήν μεταφέρει ακολούθως είς ηλι
κίαν 6 έτών καί ή τέως τυφλή ανέκτησε τό φώς της· έβλεπε τουτέστι 
καί διά τών δύο οφθαλμών !

Παρετηρήθη λοιπόν κατά τό πείραμα δτι είς τάς διαφόρους ηλικίας 
είς τάς οποίας τήν μετέφερε παρουσιάζοντο καί αί διάφοροι φάσεις τής 
προίούσης ύστερικής τυφλώσεώς της καί τάς όποιας αύτη ποσώς δέν έν- 
θυμεΐτο.

Καταληγομεν τέλος με τό ακόλουθον ούχ ήττον χαρακτηριστικόν, 
ένέχον δέ καί αρκετήν δόσιν άστειότητος.

’Υπνωτίζει έτέραν γυναίκα είς ήν λέγει δτι δέν ειμεθα είς τό έτος. 
1888 άλλ’είς το 1886, κατά τόν μήνα ’Απρίλιον. Ό πειραματιστής 
έγεινεν ένταΰθα μάρτυς άπροσδοκήτου φαινομένου, τοϋ εξής :

Ή γυνή αρχίζει νά στενάζη, παράπονεϊται δτι εινε βεβαρυμένη και 
δέν δύναται νά βαδίση. «Έ λοιπόν, τί έχεις ; τήν έρωτφ. ”Ω, τίποτε, 
άλλά ... είς τήν κατάστασιν πού εύρίσκομαι . . . ξεύρετε . . . Ποίαν 
καταστασιν ; Δια μιας χειρονομίας τφ δεικνύει τότε τήν κοιλίαν της, 
ητις αίφνης έςωγκώθη πραγματίκώς καί ήτο τεταμένη συνεπείς ύστερι- 
κοϋ τυμπανίτου. Τι είχε συμβή ; Ο πειραματιστής τήν ειχεν έπαναφέρει 
έν άγνοια: του καί κατά σύμπτωσιν είς τήν έποχήν καθ’ ήν αΰτη ήτο 
έγκυος. Έπανελθοϋσα λοιπόν διά τής ύποβολής είς τήν έπόχήν εκείνην 
όπανέκτησεν δλας τάς σωματικός καί ψυχικός καταστάσεις, άς είχε τότε, 
έν αΐς καί τήν έξόγκωσιν τής κοιλίας καί λοιπήν εικόνα μιας εγκύου!

Τόσφ παραδοζα φαινόμενα, ύπερβαίνοντα έκ πρώτης άπόψεως τόν 
κύκλον τοϋ θετικισμού, δικαίως εμβάλλουσιν είς σκέψεις πάντα έπιστη— 
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μόνικόν νοϋν καί γεννώσιν άναγκαίως τήν επιθυμίαν τής έξηγήσεως 
τούτων.

Περί τούτου θά προσπαθήσωμεν, τό έφ’ ήμΐν, νά άνταποκριθώμεν εις 
προσεχές φύλλον, δπου καί θά άπαντήσωμεν καί είς τινας ερωτήσεις άς 
αξιότιμοι κύριοι εύηρεάτήθησαν να άπευθύνωσιν ήμΐν έπί τοϋ θέματος 
τούτου έξ εύγενοϋς περιέργειας.

W· ΚαΙλδΜΟύνης, ιατρός.
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■Μετά τήν μεγάλην έπιχείρησιν τοΰ στρατηγού Άνενκώφ, έν τη κεν
τρική. Άσίφ, ήτις κατέπληξε τήν ύφήλιον, ό ευρωπαϊκός τύπος άσχολεΐ- 
ται ήδη περί μεγαλειτέρου έργου, περί τοΰ σχεδίου δηλονότι τοϋ 'Ρωσ- 
σικοΰ ’Έθνους έπί τής κατασκευής τοΰ έκτενεστέρου καί μεγαλειτέρου 
έν τφ κόσμφ σιδηροδρόμου. Ό σιδηρόδρομος ούτος πρόκειται νά διάσχιση 
τήν ’Ασίαν ολόκληρον καί νά φθάση είς τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν, συν- 
δέων ουτω τό Σινικόν σύμπλεγμα πρός τό Ευρωπαϊκόν. Ουτω δ’ ή Σι
βηρία, δπως αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, θ’ άπολαύση τόν μέγαν ύπερσι- 
βηριακόν σιδηρόδρομόν της.

"Ινα σχηματίση τις ακριβή ιδέαν τοΰ μεγέθους τής έπιχειρήσεως ταύ
της, δέον νά άναπολήση είς τήν μνήμην δτι ή 'Ρωσσία σήμερον είνε τό 
εύρύτερον έν τφ κόσμφ κράτος, δτι κατέχει τό έν έκτον μέρος τών γνω
στών ηπείρων καί δτι ή έπιφάνειά της έξισοϋται μέ τό ήμισυ τής 
σελήνης.

Ό περιηγητής, ό εισερχόμενος είς 'Ρωσσίαν έκ τών γερμανικών συνό
ρων καί θέλων νά διάσχιση τήν άπέραντον ταύτην χώραν, θά ύποχρεόϋ- 
ται νά διατρέξη σιδηροδρομικώς 6,000 λεύγας, "να άφιχθή είς τάς σι- 
βηριακάς δχθας τοϋ Ειρηνικού 'Ωκεανού. Ή διαφορά τοΰ χρόνου, μεταξύ 
τών δύο τούτων άκρων τής έκτεταμένης ταύτης αυτοκρατορίας, ύπερ- 
βαίνει τάς δώδεκα ώρας, δηλαδή ό ήλιος δέν δύει έν 'Ρωσσίσ., διότι καθ’ 
δν χρόνον έξαφανίζεται πρός δυσμάς, κατά τόν αυτόν χρόνον άνατέλλει 
πρός άνατολάς· οτε οί κώδωνες άγγέλλόυσι τήν μεσημβρίαν έν τφ Εί- 
ρηνικφ Ώκεανφ, έν Πολωνίγ. έχουσι μεσονύκτιον.

Ή Σιβηρία, αυτή καθ’ έαυτήν, έχει εκτασιν ύπερβαίνουσαν κατά τό 
έν τέταρτον εκείνην τής Εύρώπης ολοκλήρου, αί δ’αποστάσεις άπό-ανα
τολών πρός τό δυτικόν μέρος είσί συνεπώς παμμέγισταΐ. Ούτως ύπολο- 
γίζουσιν δτι άπό τής θέσεως Τζοΰμεν, τοΰ ενός άκρου, μέχρι τής πόλεως 
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Βλαδιβοστίκ, τοϋ ετέρου άκρου, η άπόστασις·. ύπερβαίνει τάς 6,400 χι
λιομέτρων. "Ωστε ή γραμμή αυτή έσεται ή έκτενεστέρα άπασών τών 
γνωστών ώς παμμεγίστων ήδη αμερικανικών γραμμών. Και πράγματι 
εκείνη τοΰ Καναδά, έγκαινισθεΐσα κατά τδ 1884 , δέν έχει'μεγαλειτέραν 
έκτασιν τών 5,071 χιλιομέτρων, ή έτέρα τοΰ Βορείου Ειρηνικού πλέον 
τών 5,293 καί ή άλλη τοΰ ’Ατλαντικού καί Ειρηνικού πλέον τών 5,631.

Τδ γιγάντειον τοΰτο έργον μελετηθέν ήδη, δέν παρουσιάζει μεγάλας 
δυσκολίας καθ’ δσον άφορφ τάς ανωμαλίας τοΰ εδάφους, άλλ’ οί μεγάλοι 
ποταμοί, ώς ό Τοβώλ, ό Ώβ, ό Τώμ, ό Γενισάϊ, ό Ίρτύσχ κτλ., οδς ό 
σιδηρόδρομος ούτος πρόκειται νά ύπερπηδήση, θά.ύποχρεώσωσι, τήν μέλ- 
λουσαν ν’άναλάβη τήν έκτέλεσιν εταιρίαν νά κατασκευάση γεφύρας, ών 
ή δαπάνη εσεται μυθώδης. Διά τούτο σκέπτονται νά ναυπηγήσωσιν ατμό
πλοια ταχύτατα, άτινα κατά τδ θέρος θά μεταφέρωσι τούς έπιβάτας καί 
τά εμπορεύματα άπδ τής μιας είς τήν έτέραν παραποταμίαν όχθην. 
Κατά δέ τδν χειμώνα θά έχωσι κινητάς σιδηράς ράβδους, άς θά τοπο- 
θετώσιν έπί τών πάγων, "να έπ’ αύτών διέρχηται ό σιδηρόδρομος. Τδ 
σχέδιον μάλιστα τοΰτο σκέπτονται νά θέσωσιν εις ενέργειαν καί διά τήν 
μεγάλην λίμνην Βαϊκάλ, ής τδ πλάτος ύπερβαίνει τά 200 χιλιόμετρα 
καί τήν οποίαν ό μέγας ούτος σιδηρόδρομος οφείλει νά διάσχιση.

Δυσχερής θεωρείται ό ύπολογισμδς τών δαπανών τής κατασκευής-τής 
σιδηροδρομικής ταύτης κολοσσαίας γραμμής, καί διά τοΰτο τδ μέν 'Ρωσ- 
σικδν Ύπουργεΐον τών Δημοσίων ’Έργων προϋπολογίζει τετρακόσια ό- 
γδοήκοντα εκατομμύρια διά τήν δλην έπιχείρησιν κα'ι χρονικόν διάστημα 
30 έτών, ό δέ στρατηγός Άνενκώφ ζητεί τριακόσια εκατομμύρια καί 
προθεσμίαν 4 έτών. Ώς φαίνεται, αί τελευταΐαι προτάσεις γίνονται 
άποδεκταί καί υπέρ τούτων έτάχθησαν ήδη τό Ύπουργεΐον τών Στρα
τιωτικών καί έκεΐνο τών Οικονομικών.

Έκαστος έννοεϊ τδ συμφέρον οπερ έχει ή 'Ρωσσία δπως έπισπευσθή 
ή άποπεράτωσις τοΰ έργου, διότι πρώτον μέν τά ύποχρεωθησόμενα έν τφ 
έργφ μεγάλα κεφάλαια θά δώσωσι ταχέως τόκους κα'ι δεύτερον τό πο
λυπληθές προσωπικόν τής διευθύνσεως τής έπιχειρήσεως κατά τήν έκτέ- 
λεσιν, άντί ν’ άνταμειφθή έπί τριακονταετίαν, θ’ έργασθή έπί τετραετίαν 
μόνον, ή δ’έκ τούτου και μόνου ωφέλεια έσεται τά μάλα σημαντική. 
Υπάρχει μάλιστα μέγας άριθμδς προσώπων σημαινόντων έν τφ κύκλφ 
τών αρμοδίων Εν Έωσσίφ, οΐτινες έχουσι μεγάλην πεποίθησιν είς τδν 
στρατηγόν Άνενκώφ, καθότι έχουσι πρόσφατον άκόμ.η τήν έκτέλεσιν 
τής έτέρας ούχ ήττον μεγάλης σιδηροδρομικής έπιχειρήσεως τοΰ Κα- 
σπιακοΰ σιδηροδρόμου, ήτις άπεπερατώθη, κατά τά ύποσχεθέντα, έντός 

τών συμφωνηθεισών προθεσμιών. Ό στρατηγός άλλως τε ούτος εργάζε
ται μεθοδικώτατα. Χρησιμοποιεί έν τοϊς παραπλησίοις έργοις τούς στρα- 
τιώτας-, τούς φυλακισμένους καί τούς έξορίστους. Κατασκευάζει κατόπιν 
μόνον τούς άπολύτως άναγκαίους σταθμούς, τήν πολυτέλειαν δέν θεωρεί 
άναπόφευκτον, περιορίζεται μάλιστα έίς, τδ άναγκαΐον καί μόνον.

Οί άναγνώσται ημών έκ περιέργειας θά θελήσωσι βεβαίως νά μάθωσι 
τάς πιθανάς εισπράξεις τής μεγίστης ταύτης τών σιδηροδρομικών Επιχει
ρήσεων. ’Ίσως θά ήτο παρακεκινδυνευμένον νά τολμήση τις νά έρευνήση 
τά τοΰ έπακριβοΰς προσδιορισμού, τών εισπράξεων, ούχ ήττον λαμβάνων 
ύπ’ό'ψει άφ’ενός μέν δτι θά τεθώσι τά μεγάλα'Ρώσσικά κέντρα είς άμε
σόν καί ταχειαν συγκοινωνίαν μέτά τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού, άφ’ ετέρου 
δ’ δτι ή 'Ρωσσία γίνεται διά τοΰ, σιδηροδρόμου τούτου τδ μοναδικόν 
ταχύ ένωτικδν σημεΐδν τοΰ έμπορίου τής άκρας ’Ανατολής μετά τής Ευ
ρώπης καί δτι ή Σινική, ή ’Ιαπωνία καί τόσαι άλλαι άνατολικαί χώραι 
θά προτ,ιμώσι τήν γραμμήν ταύτην τής ύφισταμένης διά θαλάσσης, άγε
ται είς τδ νά δεχθή δτι τδ 4 °/ έσεται εισόδημα έξησφαλισμένον διά 
τούς μέλλοντας νά ύποχρέώσωσι τά ίδια κεφάλαια έν τή επιχειρήσει.

Ή άπδ τής Δυτικής Βύρώπης άπόστασις τής Σαγγάί είναι ήδη 44 
ημερών διά τοΰ πορθμού τοΰ Σουέζ καί 34 διά τοΰ Κασπιακοΰ σιδηρο
δρόμου. Διά τοΰ Σιβηριακοΰ δμως έλαττωθήσεται είς 24 ήμέρας μόνον 
κα’ι ή διαφορά αύτη θεωρείται σημαντική : δπως δοθή πάσα , πρΟτίμησις 
είς τήν νέαν ταύτην οικονομικήν τοΰ χρόνου γραμμήν. :

Τά-σπουδαιότερα μάλιστα προϊόντα τής άκρας ’Ανατολής, ήτοι ή μέ- 
ταξα καί τδ τέϊον, ύπάρχει βεβαιότης δτι θά μεταφερθώσιν είς Εύρώπην 
διά τοΰ νέου τούτου σιδηροδρόμου. Ώς δέ γνωστόν ίσως, ή Εξαγωγή τών 
ειδών τούτων ανέρχεται είς πολλά εκατομμύρια φράγκων κατ’ έτος. 
Ούτω κατά τήν Γενικήν Έπιθεώρησιν των Τελωνείων τού 1890, έξή— 
χθησαν έκ τής Σινικής μόνον

Τέϊα άξίας πλέον τών
» » »
» . » - »

Μέταξα
162,000,000 φράγκων
185,000,000 »
18,000,000 »

175,000,000 »
Έν συνόλφ . 540,000,000 »

Άλλ’Εκτός τών οικονομικών ωφελειών τούτων, αΐτινές είσιν αναμ
φισβήτητοι, καί αί ήθικαί ώφέλειαι έσονται πολυσήμαντοι. Ελπίς βέ
βαια ύπάρχει δτι διά τοΰ σιδηροδρόμου τούτου οί Ασιατικοί λαοί θ’ά— 
νεγερθώσι ταχέως τοΰ ληθάργου, είς δν εύρίσκονται βεβυθισμένοι έτι καί 
σήμερον, ό δέ πολιτισμός θά δυνηθή νά διεισδύση καί είς τούς άχρι τοΰδε 
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. απροσίτους αύτιρ τόπο,υ,ς τούτους. Ωσαύτως διά: τοΰ σιδηροορόμ.ου τούτου 
θά γνωσθώσι κάλλιστα αί χώραι, αιτινες πολύ άπέχουσι τοϋ να θεω
ρώντας ήδη καλώς έξηρευνημέναι καί θά συνδεθώσ.ι σχέσεις μετά λαών, 
τέως αγνώστων τή Ευρώπη. Έκτος τούτου θά προστεθώσιν άπειροι εκ
τάσεις είς τήν προφδευμένην εύρωπαϊκήν έκμετάλλευσιν, αιτινες Κύριος 
οιδεν είς ποιον σημεΐον παντελούς έγκαταλείψεως εύρίσκονται νΰν. Ουτω 
δέ ή αχανής Σιβηρική χώρα, κατοικουμένη ήδη παρά 5 μόνον εκατομ
μυρίων ανθρώπων, ένφ ή έπιφάνειά της υπερβαίνει τά 10'εκατομμύρια 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, θά ιδη αύξανόμενον τον πληθυσμόν της καί 
έκμεταλλευόμενον τόν πλούτον της.

Τάς ούκ ολίγον ένδιαφ.ερούσας πληροφορίας ταύτας ένομίσαμεν καλόν 
νά δημοσιέύσωμεν έν τφ Παρτασσω, νομίζοντες οτι παρέχομεν εύχάρι- 
στον και ωφέλιμον ανάγνωσμα είς τούς ήμετέρους.

Ε. *Εμ.πεορ£κος.

Η ΣΑΤΤΡΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

(Σημειώσεις έκ τον περιθωρίου τοΰ «ΦασΌυλη Φιλοσόφου»)

Ευρίσκω μεγίστην τέρψιν νά ρίπτω έπί τού περιθωρίου τών καλών 
βιβλίων σκέψεις, ιδέας, φράσεις ατελείς, διά τούς άλλους μέν άνευ τίνος 
έννοιας, άραβουργήματα, κεντήματα άκομψα πολυτελούς υφάσματος, 
δι’ έμέ, δμως προσφιλείς αναμνήσεις, εύτυχεΐς νοεράς συναντήσεις, στι
γμιαίας πνευματικάς μετά τοΰ συγγραφέως διαλέξεις.

*
¥ ¥

Γνωρίζετε τόν γερμανόν Μάξ Νόρδαου ; Άνέγνωτε τά «κατά συνθήκην 
ψεύδη του», τό σπινθηροβόλον έκεΐνο βιβλίον, τό όποιον έν Γερμανίφ θεω
ρείται ώς τό μεγαλείτερον φιλολογικόν γεγονός τής τελευταίας δεκαε
τίας ; Είδετε πώς, κατά τόν εύφυέστατον συγγραφέα, ·ή πολιτική, ή 
μοναρχία, τό κεφάλαιον, ό έρως, ό γάμος, δλα, δλα, εινε έκ συνθήκης 
ψεύδη τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος ;

Ό Σουρής είνε ό έμμετρος Μάξ Νόρδαου. τής Ελλάδος, ό δέ Φασου- 
λής Φιλόσοφος προώρισται νά συμπληρώση τό έργον τοΰ πνευματώδους 
Γερμανού.

★
■ ¥ ¥

Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, ό Νόρδαου και ό Σουρής, εινε οί 
αληθέστεροι φιλόσοφοι έξ δλων τών συγχρόνων., Δέν μέ άρέσκει ούτε ό
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άγγλος Σπένσερ μέ τδν άκρον χοζιΐιβισμύν τού, Ούτε ό Γερμανός Χάρ- 
τμαν μέ τόν μαΰρόν itemjuo/piir του, ούτε ό Βούνδτ μέ τόν ωμόν νά- 
zovpa.liaiior του.

Όύδείς έκ τών τριών λέγει τήν αλήθειαν καί φιλοσοφία άνευ άλήθέίαζ( 
έρρέτω. Ό Νόρδαου καί ό Σουρής εύρον τήν άλήθειαν . . . είς τδ ψεύδος. 
Πόσον μέ τέρπει ή άληθής μετριοφροσύνη τού τελευταίου είπόντος :

Τί δύναμις ένήργησε,και διεπλάσθ’ ή σφαίρα ; 
δ ένας είπε τή φωτιά κι’ δ άλλος τδν αέρα 

κι’ δ τρίτος μόνο τδ νερό
Άλλ’ δ σοφδς Εμπεδοκλής εδέχθη καί τά τρία ·
και τέλος πάντων έγινε μεγάλη φασαρία 

σ’ εκείνον τδν παληδ καιρό.
. , Καθένας ήτο βέβαιος πώς ηύρε τδ σωστό .

καί καθέ τόσο άλλαξαν τοϋ κόσμου, τδν Χρίστο 
μέ ,χίλια δυδ μπερδέματα ...

άλλά έδιάβασα κι’ έγώ αύτά τά κολοκύθια, 
κ’ είς ένα κι’ άλλο σύστημα εύρηκα μιάν αλήθεια, 

. πώς ολα είνε ψέμματα. 1
:'» *

♦
Ό Σουρής πλειότερον παντός άλλου άνέγνωσε καί κατενόησε τδ έξο- 

χώτερον ποίημα τοϋ αίώνος, τδν Φαύστον, καί ιδίως τόν πλήρη αλή
θειας στίχον έκεϊνον τού μονολόγου:

Σοφδς δέ είμαι τόσον ώς καί πρότερον 

καί άπό τού σοφωτάτου τούτου στίχου ώς άπό χρυσού καρφιού έξήρτη- 
σεν δλον τό φιλοσοφικόν του σύστημα έν τφ «Φασουλή φιλοσόφφ του». 
Έν οιδεν, δτι ούδέν οιδεν, ιδού τό μσμα τών ψσμάτων τής φιλοσοφίας του.

*
¥ ¥

“Ο,τι ό Σπινόζας, ό Σσπενχάουερ καί ό Χάρτμαν ανέπτυξαν διά πολ
λών τόμων, ό μέν πρώτος διά τής ’Ηθικής του, ό δέ δεύτερος 'διά τής 
φιλοσοφίας τού, καί ό τρίτος διά τών ((Φιλοσοφικών ζητημάτων τοΰ πα
ρόντος», περί τών άπαισιοδόξων θεωριών των, τάς οποίας άναγινώσκων 
τις νομίζει δτι άναπνέει αύραν νεκροταφείου, νομίζω δτι συνοψίζονται 
κάλλιστα είς τούς τέσσαράς αύτούς στίχους:

’Άνθρωπος είμαι φύσεως πετώσης καί πεζής, 
Ηράκλειτος φιλόσοφος κάί δημοσιογράφος, 
κι’ δταν κανένας μέρωτμ «σάρέσει, βρέ, νά ζής ;» 
τοΰ άπαντώ «τρομάρα μας, άν έλεςπε κι’δ τάφος».

*

ίΟ Σουρής πρό τής έκδόσεως τού /«Φμσουλή Φιλοσόφου» δέν είχε πά- 
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σον φωτεινήν φιλολογικήν φυσιογνωμίαν, δπως σήμερον. Εις τάς διάκο- 
σίας χιλιάδας στίχους; του έβλεπες τόν παρατηρητικόν δημοσιογράφον 
τόν εύφυά χρονογράφον, τόν φροντίζοντα να ζήση έφημέρφς, νά σκορπίση 
εις τά πτερόεντα φύλλα Τοϋ «'Ρωμηοΰ» τό αττικόν μέθυ καί τήν αστι
κήν θυμηδίαν, κα'ι αμεριμνοϋντα περί τής Δόξης, είς τήν οποίαν δλοι οί 
αληθείς ποιηταί άποβλέπουσιν. Άλλ’ ένεπνεύσθη τόν «Φασουλήν Φι
λόσοφον» καί έν φ πρότερον τόν περιέμενε τό χάος τής Νιρβάνας τοϋ 
Βούδδα, ήν τόσον έξόχως έξύμνησεν, ήδη τφ ανοίγονται τά ολύμπια δώ
ματα τής αθανασίας, εντός τών όποιων θά συμπαρακαθήση μετά τής σε
μνής χορείας τών αληθών ποιητών τής άνθρωπότητος.

- *
¥ ¥

Όσοι έγραψαν μέχρι τοΰδε περί τοϋ «Φασουλή-Φιλοσόφου» λίαν εύ- 
φυώς έξήρον τά φωτεινότερα σημεία τοΰ έργου, ή ώστε νάναγκασθώ νά 
έπαναλάβω τάςί δίας επ’ αύτών κρίσεις. Δέν συμφωνώ έν τούτοις μετά 
τίνος έξ αύτών, δστις έσφάλη κακίσας μέρη τινά τοΰ «Φασουλή Φι
λοσόφου», ώς μή φέροντα δήθεν φύλλον συκής. Τό αρχαϊκόν κάλλος δέν 
στέργει τοιαύτας αμφιέσεις. Ή ’Αφροδίτη τοΰ Κανόβα, καίτοι άποκρύ- 
πτουσα τήν γυμνότητά της διά τής χειρός της, κινεί περισσότερον είς 
πειρασμόν άπό τήν Άφροδίτην τοΰ Πραξιτέλούς, ήτις μεθ’ δλην τήν 
άδαμιαίαν περιβολήν της, σέ μεταρσώΐ είς τάς ίδανικάς σφαίρας τής σκέ- 
ψεως. Μάρτυρες οί άγγλοι περιηγηταί, οΐτινες συνελήφθησαν ύπό τών 
φυλάκων τοΰ Μουσείου τής Φλωρεντίας παίζοντες ρόλον φλογερών Πυγ- 
μαλιώνων ένώπιον τής πρώτης.’Άλλως τε πότε έθεσαν οί προπάτορές μας 
τό φύλλον τής συκής ; Μετά τήν αμαρτίαν, μετά τήν αισχύνην.

★ -
¥ ¥

Άλλ’ έκεΐνο, τό όποιον διέφυγε τήν οξυδέρκειαν τών κριτών τοΰ «Φα
σουλή Φιλοσόφου» εινε ή Σάτυρα, ή αληθής Σάτυρα, ήτις έξέρχεται 
πάνοπλος έκ τοΰ έργου τούτου, καί ήτις.; δέν ύπήρχεν είς τά. προγενέ
στερα έργα τοΰ Σουρή, έκτος ολίγων στίχων τοΰ «Δόν Ζουάν» του.Όχι! 
δέν ήτο Σάτυρα τό άπέραντον έκεΐνο έκ στίχων οικοδόμημα, τό . ό
ποιον ή γόνιμος τοΰ ποιητοΰ μας Μοΰσα ήγειρεν άπό εικοσαετίας. Ήτο 
ή θεά τής Φαιδρότητος, ή κρατούσα είς τήν μίαν χεΐρα πλαγγόνα έρυ- 
θρόσκουφον μετά κωδωνίσκων καί διά τής άλλης τά ξύλινα ανδρείκελα 
τοΰ Φασουλή καί τοΰ ΠερικλέτΟυ. Ήτο ή άχολος τοΰ Γέλωτος Μοΰσα, 
ή φορούσα προσωπίδα καί ραίνουσα μέ στίχους καί άνθη έκείνους, ένώ
πιον τών οποίων παρήλαυνε τό πτερωτόν αρμα του. Ήτο ή γελωτο- 
ποίησις, ή φάρσα, ή bouffonnerie. Άλλά δέν ήτο ή Σάτυρα ή κρα- 

τοΰσα τήν μάστιγα τοΰ Αρχιλόχου, τήν λόγχην τοΰ Ίφυβενάλη καί 
τό βούνευρον τοΰ Βοαλώ.

Διά τοΰ «Φασουλή Φιλοσόφου» ό Σουρής έγένετο αληθής σατυρικός 
ποιητής, δστις

ridendo castigat' mores, 

δστις διά τών αιματηρών μαστιγώσεών του καί τών μεστών ά- 
γανακτήσε,ως κραυγών του ανεγείρει έκ τοΰ λήθαργου καί τήν μάλλον 
πεπωρψμένην καρδίαν. "Αν ό Σοΰτσρς καί ό Καρύδης έκαυτηρίασαν πλη- 
γάς τινα? έθνικάς, ιδίως πολιτικάς παρεκτροπάς, άλλ’ ό Σουρής ύψοΰται 
άνω τής συνήθους σφαίρας τών πολιτικών καί κοινωνικών έλαττωμάτων 
τοΰ έθνους, καί γίνεται παγκόσμιος. Ή κατά τοϋ έρωτος καί τών γυ
ναικών σάτυραί του (άριθ. 32, 33, 38 καί 41) καθώς καί ή παρφδία τοϋ 
ανθρωπίνου σώματος (άριθ. 44) εινε άριστουργήματα σατυρικής ποιή
σεως, πλήρη οργής καί μίσους, άναμιμνήσκοντα τόν μέγαν λατΐνον 
ποιητήν..

* * 
¥

“Ο,τι πρό δεκαετίας άστειευόμενος ίσως δημοσιογράφος φίλος του 
έλεγε περί τοΰ Σουρή, δτι είνε ό Καρδούτσης τής Ελλάδος, τότε μέν 
ήτο πρόωρος άστειότης, τήν σήμερον δμως έγένετο πραγματικότης. Καί 
οί δύο έχουσι γενναίαν τήν πτήσιν, γενικωτέραν τήν έμπνευσιν. Ούτε ό 
εις ανήκει είς ,τήν ’Ιταλίαν ούτε ό άλλος είς τήν Ελλάδα. Άμφότεροι 
άνήκουσιν είς τήν ανθρωπότητα. Ό Καρδούτσης γράφει στίχους περί 
'Ελλάδος, οδς ήθελον φθονήσει δλη ή χορεία τών έθνικών ποιητών της. 
Ό Σουρής έξυμνεΐ τόν Βούδδαν ώς έμπνευσμένος τις άρχιβραχμάν, άπό 
τών άδύτων τής παγόδας του:

’Εκεί άς αναπαύεται πας μάρτυς καί πας ήρως, 
γευθείς σοφίας μάννα...

δέν είνε αμοιβή παντός και τοΰ τυχόντος κλήρος 
τοΰ Βούδδά ήΝιρβάνα.

Χρυσοΰς όρθοΰται ’στον Ναόν εκείνον τής σιγής 
δ τρίπους τής Πυβίας, 

καί δέν εισέρχεται ποτέ χειρώναξ εναγής 
κι’ εχθρός τής ’Αλήθειας.

’Εκεί- φωτίζει τήν πυκνήν τοΰ Μηδενος σκοτίαν 
φως αληθών θαυμάτων, 

καί βλέπομεν αθάνατον τήν αριστοκρατίαν, 
τών εΰγενών πνευμάτων.

* *.
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Γνωρίζω, ποιητά μου, δη θάγανακτήσης έκ μετριοφροσύνες έναντίον 

τοΰ φίλου σου, δστις χαράσσει έξ άληθούς ενθουσιασμού τάς γραμμάς 
ταύτας, κα'ι θά κραυγάσης : «Ουφ 1 τί θυμιατήρι!» καί ίσως ίσως έκ- 
στομίσης έναντίον μου καμμίαν άπδ έκείνας τάς προσφιλείς σου λέξεις 
έκ τοΰ πλουσίου λεξικού σου.' Άλλ’ άδιάφορον. Θεωρώ καθήκον μου νά 
συλλέξω έκ, τοΰ περιθωρίου τοΰ «Φασουλή Φιλοσόφου» δλας τάς σκέψεις, 
άς μοΐ.,διήγειρεν ή άνάγνωσις καί νά τάς ρίψω - άτημελήτούς, άψιμμυ- 
θιώτους, ανευ άξιώσεως, επί τοΰ χάρτου, ώς έμπνεύσεις μάλλον παρά ώς 
κρίσεις έπί τοΰ έργου σου. Άν δέ άπομακρύνωμαι ένίοτε άπό· τοΰ έργου 
διά νά ομιλήσω περί τοΰ -ποιητοΰ, τοΰτο πράττω, διότι· φρονώ, δτι εΐνε 
αδύνατον νά,.γράψη τις .περί έργου τίνος κα'ι μάλιστα ποιητικού, χωρίς 
νά γνωρίζη καί τον ποιητήν. · Λοιπόν παΰσε νά γκρινιάζης διά τούς δι
καίους επαίνους καί ακούε απαθώς τά έλαττώματά σου.

·* ·* ;
■ ' ¥

’Ελαττώματα ! κα'ι τίς δέν έχει; Μήπως ό Όμηρος καί ό Σαίκσπηρ 
δέν γέμουσι τοιούτων ; Εινε δυνατόν νά εινε τις άληθής ποιητής χωρίς 
νά: έχη. ελλείψεις· είτε ·έκ. τής ιδιοσυγκρασίας του, είτε έκ τής διεγερσι- 
μότητος τής νευροπαθούς φύσεώς του ;

Ό Σουρής εΐνε τό κατ’έξοχήν μαμμόθρεπτον τέκνόν τοΰ άττικοΰ 
ήλίου. Εγείρεται δπως έκεΐνος ένίοτε μέ νέφη όμίχλης καί κατακλίνε- 
ται έν μέσω άπλετου σελαγισμοΰ. Λατρεύει έκεΐνο, τό όποιον πυρπολεί 
καί πυρπολεί έκείνο τό όποιον λατρεύει. Ανεγείρει βωμούς είς τόν Έ
ρωτα . σήμερον, δπως τόν σατυρίση αΰριον. Χλευάζει τήν γυναίκα τήν 
πρωίαν, καί τήν λαχταρά τό εσπέρας. Σήμερον εινε ό πλατωνικώτερος 
τών άνθρώπων καί γράφει στίχους εξατμιζόμενους είς τά ιδανικότερα 
υψη τής ποιήσεως, αύριον εινε ό διακαέστερος ψάλτης τής Κλεοπάτρας 
καί τής Λουκρητίας. Γράφων τούς φαιδρότατους έκείνους διαλόγους τοΰ 
Φασουλή καί ΙΊερικλέτου, εινε σκυθρωπός καί σιωπηλός ώς Κουάκερος, 
έν φ στιχουργών τδν σοβαρόν Φασουλήν φιλόσοφόν του εινε εύθυμώτατος. 
Εινε νέος καί ποθεί τό γήρας, καί δμως δταν εινε πλέον γέρων θά λέγη:

Καί δμως, ,έν ω πλέον
. εσάπισα παλαιών

εις τής ζωής τήν πάλην,
τδ γήρας τδ μισώ -
κα'ι θέλω καί λυσσώ

Νά γίνω νέος πάλιν.
* *

¥
Φασουλής καί Περικλέτος ! ίδού οί δύο άθάνατοι έθνικοί τύποι, τούς 
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οποίους έδημιούργησεν έν τφ «’Ρωμηφ» του. Ξύλινάι πλαγγόνες, είς τάς 
οποίας έδωκε σάρκας- καί αίμα ή ψυχοδότέιρά Μούσα τού μάγου ποιη- 
τού μας. ’Άλλα έθνη έχουσι μόνον ένα τοιοΰτον κωμικόν έθνικόν τύπον, 
τόν . Πουλτσινέλλαν ή τόν Αρλεκίνον; ή Ελλάς χάρις έίς· τόν Σΰύρήν 
της έχει δύο... Ή διαφορά δέ μεταξύ Φασουλή καί ΙΙερικλέτου’άφ’ενός 
καί τοΰ Πουλτσινέλλα καί Άρλεκίνού άφ’ ετέρου, εινε δτι τούς μέν τε
λευταίους έδημιούργησεν ο λαός ολόκληρος καί έπί πολλούς αιώνας, έν φ 
τούς πρώτους έπλασεν εντός δέκα έτών,'εις καί, μόνος, εις δημιουργός 
ποιητής, έμφυσήσας είς αυτούς τάς σκέψεις, τάς ιδέας, τά έλαττώματα 
ολοκλήρου τοΰ .έθνους.Ίδού διατί ό «’Ρωμηός», καίπ.ερ έφημερίς, θά.μεί- 
νη. αθάνατος, αιώνιος, καίπερ διακωμφδών τά, έπίκαιρα μόνον τής.ή- 
μέρας γεγονότα, τάς πολίτικός ή κοινωνικός actualites τοΰ έθνομί.

Ό «Φασουλής Φιλόσοφος» εΐνε κομβολόγιον έκ μαργαριτών πελα
σμένων διά λεπτού χρυσού νήματος. Οί μεγαλείτέροι μαργαρίται εΐνε : 
τοΰ Βούδδα. ή Νιρβάνα, το πρός τάξ ιστορικός γυναίκας ποίημα, ή Ανα
τομία, ή Νεότης καί ή Κατάρα τού Φασουλή.

¥ ■·
Τί παιγνιδιάρα, τί. πεταχτή,,τί φιλόγελως εΐνε ή Μούσα τού Σουρή 

έν τφ «Φασουλή Φιλοσόφφ» του ! Πόσον γνωρίζει νά κινη τό μειδίαμα, 
τόν γέλωτα, τόν θαυμασμόν I Δύναταί τις νά τήν παρομοίάση πρός τήν 
μαγικήν πυξίδα τής Πανδώρας ή πρός τό μυθικόν κέρας τής Άμαλ- 
θείας, άπό'τού οποίου διασπείρονται έν άφθονία τής ποιήσεως τά δώρα, 
ή αρμονία, ό ρυθμός, τό μέτρον, ή ομοιοκαταληξία. "

Έν τφ «Φασουλή Φιλοσόφφ» ήθέλησεν ό'Σουρής,:·ώς ό;πλούσίός’έκέΐ- 
‘νος έβραίος τοϋ παραμυθιού, νά έκτυλίξη μέ μίας ολο’ν τόν. άμύθ'ήτΟν 
πλούτον τών μέτρων του. Δέν ύπάρχει δέ"' όύοεμία 'άμφςβδλία.·1 δΐι τό 
έργον τούτο θά θεωρήτάι ώς τό άριστούργημα τής μετρικής, .καί ιδίως 
τής πλούσιας ομοιοκαταληξίας δλου τοΰ κόσμου,' Τούτο δέ εξ ή’μίσείας 
οφείλεται είς τόν άριστοτέχνην τού στίχου .Σουρήν, καί έξ' ήμισείας έίς 
τόν άκένωτον θησαυρόν τής ελληνικής γλώσσηςι

’· ' ' ' '■ · '·...* *.'·' ■· -*.· . *. ,··.·. .. >·-;; Λ ; -
, -,.;·; ¥ _·

Καί έπειδή τό φλέγον τής ήμέράς ζήτημα εΐνε τό γλωσσικόν, ας θί- 
! ξωμεν αύτό άκροίς δακτύλοις, χωρίς νά έκφράσωμεν ενταύθα έξ ολοκλή
ρου'ίήν’ περί αυτού γνώμην μας. Πώς' σάς: φαίνεται:ή γλώσσα τού Σου- 

' ρής ; Δέν' εΐνε πλήρης' ζωής; κάλλους, πλαστικότητος, ποικιλίαςάπό τού 
' στίχου : '”·'· ' ’ ' ' ‘ :> ■:'<■ -··.'■·<: ■ .: c:’. · : ,»ι·ι· -■.,·:..
' ' ........ Ήλίκον έωράκαμεν οι Αθηναίοι Θαϋαα-Ι

roteoS" ιλV Δεκέμβριος · · ' 1 '*
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μέχρι' τοΰ άλλου έκείνου :
■; . .’Ελάτε περδικόστήθοας καί μαρμαροτραχήλαις,

άνερχομένη μέχρι τοΰ αιθέριου ύψους τών κορυφών τοϋ Όλυμπου, κα'ι* 
κατ.ερχομένη :αύθωρεί:, ώς Μούσα άργυρόπεζα, πτερωτή, δπως πρέπει νά 
εινε: ή γλώσσα,.έχόυσα πτέρυγας τήν Φαντασίαν καί τήν Σκέψιν, μέχρι 
τών άπατήτ.ων~λημ.έριών τής Λιάκουρας καί τής Πίνδου.

,. Ό,τι θέλουν άς λέγουν οί διαιροΰντες τήν ελληνικήν γλώσσαν είς κα
θαρεύουσαν, τίς δημ.ώδη καί είς. όμιλουμένην. Ή γλώσσά μας.εινε μία, 
ενιαία’,. δπως τσ έθνος, δπερ τήν λαλεί είνε έν, ένιαίον. Διγλωσσίαν καί 
τριγλώσσίαν έν αυτή, εύρίσκουσι μόνον οί δασκάλοι. Ή γλώσσά μας είνε 
μία, άλλ’ώς πλουσιώτέρα πάσης . άλλης έχει ’τρεις-αμφιέσεις,, τρία δια
δήματα,' τρία στολίδια. Όπως δέ ή χαριτόβρυτος Βασίλισσα, μας είς 
έθνικάς έορτάς, είς αίσθηματικάς τοΰ έθνους στιγμάς περιβάλλεται τά 
ελληνικά της ’ φορέματα και γίνεται ώραιοτέρα, γοητευτικωτέρα, ούτω 
φρονώ δτι καί διά τά'αισθήματα τής: καρδίας, διά τά εθνικά ιδεώδη, διά 
τήν λεβεντιά τοΰ Άγώνος, τήν παλληκαριά τής ξηρας ’καί τούς ηρωι
σμούς τής θαλάσσης, αρμόζει μάλλον ή γλώσσα τοΰ λαοί, ή γλώσσα 
τών πατέρων μας.

. Ό ένας 'Κύριος παραπονείται δτι δέν δύναται νά έκφράση τά λε
πτότερα ' φιλοσοφικά, διανοήματά του διά τής. δημώδους γλώσσης 1 
Έχέί πολλά βλέπετε καί δέν μπορεί νά τά' έκφράση ! Ό άλλος π-αρα- 
πονεΐται δτι δέν δύναται νά περιγράψη ναυμαχίαν μέ τήν δημώδη ! Τόν 
γεννάδαν !·Καί δμως δέν πιστεύω νά ύπάρχη έν τφ κόσμφ γλώσσα έκτος 
βεβαίως τής ιταλικής, ήτις νά είνε τόσον πλούσια είς δρους ναυτι
κούς, εις θαλασσινούς τύπους, δσον ή γλώσσα τών νήσων, ή αληθής, ή

ί

γνήσια γλώσσα τοΰ έθνους
* ■*

♦
Έν μόνον -ελάττωμα έχει, ώ λογιότατοι. Ένφ είνε πλουσιώτέρα 

τής-γαλλικής κάί ύτής αγγλικής κατά τάς λέξεις, κατά τούς τύπους,·κα
θ’ δλα,·''δέν; έχει τήν ευτυχίαν, δπως έκεΐναι, νά όμιλήται ύπό τόσων 
έκατομμυρίων ανθρώπων. ’Ιδού ή μόνη πτωχεία της. ’Εάν ή ελληνική 
γλωσά ώμιλέίτο ύπό τριακοσίων έκατομμυρίων, δπως ή αγγλική, τότε 
αμφιβάλλω άν ύπήρχον δλα αυτά τά ζητήματα τής διγλωσσίας και τής 
τρίγλωσσίάς', Τότε θά ,ύπήρχε : ελληνική φιλολογία άξιοπρεπεστέρα., Οί 
συγγραφείς-θά ^έγρ!αφβ3»·τιάΙ. θάντεμείβοντο. Αί εκδόσεις θά κατεβροχθί- 
^δντο' άνά έπληρώνοντο μίαν λίραν αγγλικήν
κατά στίχον, δπως ο Τένυσίων, δστις καλείται καί laureatus. Οί φι- 
λςλογβι <ν Έλλάδι δέν θά ήταν dilettanti καί θά άπέζων έκ τής δια
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νοητικής των έργασίας έπαρκώς, ώστε ’ νά μήτούς άφάιοώσι τδν ίδρωτά 
των. οί έκδόται τών περιοδικών, καί τών ημερολογίων.

.-■Ο δε Σουρής μας ί.θ,ά ,έγένετο .εκατομμυριούχος ούχί μόνον τών στί-’ 
χων, άλλά καί τοΰ χρήματος, καί δέν θά. ήναγκάζετο· νά γράφη εφημε
ρίδα έμμετρον διά νά ζήση .τήν. πολυάριθμον -οίκόγένειάν τού; άλλά θά 
συνέγραφεν έργα σοβαρά ώς ό «Φασουλής Φιλόσοφος» πρδς; δόξαν εαυτού 
κα’ι τοϋ 'έθνους του. . . . . . . , , · "··" ..

Γεώργιος Χτρατήγης.

ΣΠΥΡΙΔΠΝ ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΣ
ί ΚΑΙ Η -ΟΙΚΟΓΕ,ΝΕΙΑ . ΑΪΤΟΥ.- -

1 ('.Σημύωσις ΐκανορθώτικη και συμπΛηρωτικη )

Έν τή καταχωρισθείση είς τδ 1 φυλλάδιον τοΰ μηνδς. Σεπτεμβρίου 
ε. ε. τοΰ Παρνασσού άξιολόγφ ιστορική έκθέσει τής έν ’’Αργεί σφαγής 
κατά τό 1833, γινομένου λόγου περί τοΰ Κερκυραίου ύπολοχαγοΰ τού 
πυροβολικού τού τουφεκισθέντος κατ’ εκείνο το .έτος ΰπο τών Γάλλων, 

. ήμαρτημένως κατά τε το όνομα καί τδ έπώνυμον άποκαλέϊται.ΰύτός.Νι-
Γ κόλαος Καλλισγοΰρος, .Καί τδ μέν αληθές αύτοΰ .όνομα ήτο Σπυρίδων,

ώς προκύπτει καταφανώς καί έξ έπιστολών καί σημειώσεων καί άλλων 
έγγράφων σωζομένων παρά τή έτι ύφισταμένη έν Κέρκυρα. οικογένεια 
έτι δέ καί τής προφορικής μαρτυρίας φίλ<»ν αύτοΰ έτι ζώντων καί δια- 
μεν.όντων. αύτόθι· τδ δέ έπώνυμ.ον, δι’ού καί έκείνος , ύίςεγράφετο καί-. ό· 
αδελφός αύτοΰ Ιωάννης, περί ού καί κατωτέρω γίνεται λόγος, καί πάν
τες έτι οί πρό αύτοΰ, ώς έκ παλαιών αύτών αύτογράφων δηλοΰται, ήτο 

J Καλοσγοΰρος καί ούχί Καλλισγοΰρος. Ήμαρτημένως δέ σημειοϋται πρός
τούτοις καί ή ηλικία αύτοΰ- διότι γεννηθείς, ώς ύπό τοΰ .βαπτιστικοΰ αύ-· 

J τοΰ πιστοΰται, τή 10η ’Ιανουάριου τοΰ 1807, ήγε τότε τό 26ον καί
ούχί τό 32ον έτος τής ηλικίας.
. Κατά τά άλλα ή περιγραφή τοΰ. τραγικού συμβάντος : καί τοΰ ήθους 
τοΰ άτυχούς νέου συμφωνεί κατά πάντα πρός δσα γενικά ένθυμούμεθα’ 
έκ» παρα'δόσεως τοΰ .τε άδελφοΰ'αύτοΰ καί τοΰ έξαδέλφου πρό ίκάνοΰ χρό
νου τελευτήσάντων. Έκ τούτων ό τελευταίος προσέθετε μόνον ότι φί
λοι προέτειναν αύτφ νά συνεργήσωσιν είς άπόδρασιν καί δτι έκείνος 
άπέκρουσεν ύπερηφάνως τήν πρότασιν Δύο δέ φίλοι αύτοΰ έτι ζώντες εν
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Κερκ^φ',·.·ώ.ν ^!{έίςΑ/έξέτέλεΐ-ί κατ’-εκείνους’τούς χρόνους στρατιωτική* 
έν Έλλάδι υπηρεσίαν καί συνανεστρέφετο μετ’ έκείνου έν "Αργεί μέ
χρι τής. παραμονής τοΰ συμβάντος, ■ διηγούνται καί αύτο'ι μετ’ άξιοση- 
μβΐ}&τόυ ;θερμότητος πάντα σχεδόν τά παρά τοΰ, κι..Βάρδουνιώτόυ έκτε* 
&όντά,'έξαί.ρρ·ντες ούχ.ήττον -αύτοΰ το ’ γενναΐόν τού ήθους καί τό θάρρος 
και- τα -αλλ,ά προτερήματα τοΰ άνδρός, προσθέτοντες δέ μόνον λεπτο- 
μερειας τινάς έπικυρούσας εκείνα, οίον δτι. ήγαπάτο ιδιαζόντως ύπό τών 
στρατι^^·.'βπΛ·δέ^-<φν.ήνέσ.ε:·νά-'καλυφθώσιν οί οφθαλμοί αύτοΰ κατά 
τήν στιγμήν τοΰ τουφεκισμού, δτι προσέβλεψε γενναιότατα τόν έπικεί- 
μενον θάνατον κα'ι άλλα τοιαΰτα.

Έν. τούτοις'σήμειώσς'ως άξιον είναι δτΐ ούτε τών είρήμένων συγγενών 
ή παράδοσις, ούτε τών έπιζώντων φίλων ή πρός ημάς άφήγησις μαρτυ* 
ρεΐ τι^πέρί επιστολής "τού Κάλλέργήπρός τήν σύζυγον άπόσταλείσης 
ύπό τοΰ Γάλλου συνταγματάρχου πρός τόν Σπυρίδωνα, περί ής άλλως 
καί ό κ. Βαρδουνιώτης ποιείται μνείαν ως περί πράγματος αμφιβόλου2. 
Έρωτήσαντες περί .τούτου τούς άξιοτίμους αδελφούς κκ. Νικόλ. καί 
Γέώργ: Φοντάνα·' δστις καί τοΰ Καλοσγούρου ήτο φίλος καί πρός τόν 
Κάή,λέργην οίκειότατα μέχρι' τέλους διέκειτο, ήκούσαμεν δτι ό πατήρ 
'■αύτώίή ύν; πολλ'άκίς ήκούσάν διηγούμενο* τό συμβάν, ουδέποτε άνέφερέ 

περί 'έπίστολής, 'έλεγε δέ μάλιστα ρήτώς δτι ό Καλλέργης, άφ’ ου 
ειχεν ανάθεσή' είς ’τόν Καλοσγοΰρον τήν εντολήν τής προστασίας τοΰ 
;δΐκύύ?κάτ’ ένδεχόμένης άπάιτήσεώς τών έρχομένων Γάλλων, κατόπιν, 
■=συνέννθήθεΙς'!-κάθ’·οδόν μετά τοΰ Γάλλου συνταγματάρχου, παρέλειψε νά 
•ε.ίδόποίϊήσή 'περί -/θύτου τόν Καλοσγοΰρον, δι’ δ κάΐ έλυπεΐτο ’ ύστερον 
"βάθέώς·? Καί'δύν.αταί τις μέν νά είκάση δτι ό Φοντάνάς έννόει παράλει- 
■ψιν'τόδτιό Καλλέργης δέν έγραψεν άπ’ ευθείας πρός τόν Καλοσγοΰρον, 
'■ή·’;παντέλήξ ,σρίως 'αύτοΰ άποσιώπησιςπερί έγχειρισθείσης έπιστολής κά- 
'•'θ’ΐήτφ'καί'τήν ύπόθέ’σϊν ταύΐήν αμφίβολον. Όπωςδή'ποτε, καί άν ήθελεν 
4ίτδδεΐχθή'Αληθές τό 'λεγόμενόν," τό περιστατικόν τοΰτο ούδόλώς βεβαίως 
^ειόΐτ^ν αΤγλήν:;ι'δι’'·'ής: καί- ή συνέίδησις τών συγχρόνων καί ή παρ’ αύ-

'ΟΓκί ’ϊσ. Ζωλής. '

*. Ό κ. Βαρδουνιώτης, γράφων έν "Αργεί, λέγει περί τοϋ άποσταλεντος παρά 
ίΐδ^νΣτόφέλ ΐφδό'τδ'ν-Καλΰσγό'ϋρόν’ .«κομίζων και επιστολήν'τοϋ' Κάλλέργή προς 
.τόήν,σύξυγ'άνίτάχι-περί τούτου,.: ώς λέγεται», παρακατϊών δέ λέγει- «Τότε'έν τγί 

μεγάλη- καί φοβερά σκηνή, ήν ή διάσημος δέ* 
σπόινα, αύτόπτις μάρτυς, ακόμη καί τώρα διηγείται έν άκρα συγκινήσει καί 
π&ή'. λεπτού. ερεια» Έάν. έκ τοΰ τελευταίου τούτου χωρίου είκάσωμεν δτι δ κ. 

ν^άροουνιώτης'^κούσε παρ’ αύτής τής Κυρίας Κάλλέργή τήν άφήγησιν τών συα- 
'ί4ά^ώόν>ϊτά·'ϊ&: ‘Λ^έ^αί'ΐέλέι •^ύ^-έΰΟύςφασΰμβ'ίβάστον'^ρδ'ς’αυτό.' ' - ■
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■τών μεταδοθεΐσα παράδοσις περιέβαλε τήν.πράξιν:τοΰ Καλίσγόύρου. - Ή 
προσεκτική άνάγνωσις τής ' όλης έκθέσεως τοΰ κ. ·Βάρδουνιώτοθ·· πείθει 
δτι εκείνος, ώς ειχον τότε, τά πράγματα καί ώς ήτο έξ··αυτών'διατεθεί'*" 
μένος καί έτι μάλλον ώς- "Ελλην στρατιώτης · πρός- ξένούς ’έρχομένο’ύς 
ώς αύθάδεις κατακτητάς, δέν ήδύνατό’καί δέν έπρεπεν'άλλως νά πρ'άξή 
ή ώς έπραξεν.. Οί Γάλλοι,- είτε - έπταιόν άύτοί -είτε άλλοι 'προδίέθέ&άό 
αυτούς .καί τούς παρώρμησαν, είναι- βέβαιον Ότΐ:έπήρχοήτο<,αύθάδώς··κά’ι 
μετά στρατιωτικής υπερηφάνειας καί οργής άπαιτοΰντες τήν,έκκένωσιν'τής 
οικίας,-ή προπέτεια δέ αυτή-, καί :·άν προφορίκΰς · προσέθετον τά'··τής 
σ.υνεν.νοήσεως αυτών μετά τοΰ Κάλλέργή καί άν έτι προσήγΟν επιστολή* 
.έστω καί πρός αυτόν τόν- Καλοσγοΰρον -άπευθυνομένην, άπήλλαττε τύΰμ 
τον τής υποχρεώσεως νά ένδώσή καί καθίστα ■ καθήκον1 αύτοΰ τήν άν^ 
τίστασιν,.1 έάν δέ; τφ δντι ένεχειρίσθη επιστολή, καλώς, νομίζομε*, 
έπραξε μή λαβών ά-ύτήν ύπ.’ δψιν ·κάί άποστείλας αύτήν πρός τήν'αυϊ* 
ρίαν Κάλλέργή, οτε"ήδη ειχεν- έκτελέση άύτός τό καθήκον του. - Όίονί 
δήποτε δέ νεανικώς καί άν παραδεχθώμεν δτι ένήργησε κατά? τή* έν τή 
αιθούση τής οικίας, διένεξίν πρός τόν -Γάλλον' συνταγματάρχην; ΰπερβάς 
τό νόμιμον δριον έν τή όρμή τής δικαίας άγανακτήσεως, τοσοΰτον δμως 
έκ τοΰ δλου τής πράξεως δΐαλάμ.πει το εύγενές τοϋ έλιατηρίου, τοσοΰτον 
δέ διατρανοΐ τήν γενναιότητα έκείνης τής ψυχής ή μέχρι-τής ύστάτής 
στιγμής επιμονή αύτής είς τήν θέσιν της, ώστε ό θαυμασμός ύπερισχύει 
πάσης άλλης έπί τοΰ. πράγματος, σκέψεως. ■’ · ' * ·<.<

Έπί εξωφύλλου περιτυλίσσοντος τάς ανωτέρω μνημονευθείσας'ίκαΐ 
παρ’ ήμΐν σωζομένας έπιστολάς τής μητρός κ.αί-τής άδελφής αύτοΰ έκ 
ΙΙαρισίων άναγινώσκεται .’ιδιόχειρος. ’Ιταλική..επιγραφή τοΰ- αδελφού 
αύτόΰ Ίωάννου «έπιστολαΐ τής μητρός ■ και-τής-, ά-δελφής. έκ'Παρισίων, 
έτι δέ τοΰ άδελφοΰ Σπυρίδωνος έξ Ελλάδος.»' Δυστυχώς αί τελευταίοι 
παντελώς έξέλιπον, έξ;ών θά- ήδυνάμεθα ιφω? -ψύχρλόγοΰντες ν’ άνεύμωί' 
μεν ,σπανίαν τινά συνένωσιν ψυχικής ρώμης-καί τών:γλυκύτατων αίσθηή- 
μάτων τής. ανθρώπινης καρδίας; έπί δέ -τών; πρώτων .υπάρχει ’άτυχώς 
μέγα χάσμα μεταξύ τοΰ 1825 καί ,τόΰ 1842.? Μόνον εν ταΐς’πρό «δ 
συμβάντος συχνάκις άναφέρέται. ,ό:? Σπυρίδων ΰπό^τής-εύαισθήτου - μητρός 
ώς φιλάνθρωπος καί γενναίος, καί έκ τίνος τόύτω.ν-.έξάγεται τό" καί-ύπό 
τοΰ κ- .Βαρδ.συνιώτου λεγόμενον δτι-νεώτατος έξεπαιδεύθη' έν Παρισίοις

1 Οί ανωτέρω μνημόνευθέντες Ζωλής'καί Φοντάνάς προσδέτούσιν ώς βέβαιον 

το παρά τοϋ κ.'Βάρδόρνΐωτου παραλεαρβέν οτι; δτε' έόραύάύησαν. αί'θόράι καί 
-εΐσώρμων οί Γάλλοι, ,δ Καλσσγοδρος καί ’οΐ έν τή: οικία■έπυροβόλήσα:ν·κά!8'’’-άντ,ών 

.ίμπδ.τρΰ.,ά.νωτέρ'ΰϋ άκρρμ τής,'κλίμακος. ■·. - ,' .">*
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παράληφθείς παρά τοϋ, μητρυιού αύτοΰ Γάλλου Potier, άνδρός μνη
μονευόμενου συνεχώς καί μετά πολλοϋ σεβασμού ώς πολλαχώςεύερ- 
γετήσαντος πασαν τήν οικογένειαν. ’ ’Επανήλθε δέ εις τήν πατρίδα, 
ώς φαίνεται, όλίγφ ,πρότερον τοΰ 1825, και έντεϋθεν μετ’ ολίγα έτη, 
άναγορευθέντος Κυβερνήτου τής. 'Ελλάδος τοϋ Ίωάννου Καποδιστρίου, 
δστις είχε βαπτΐση αυτόν, κατήλθε μετά τών άλλων γνωστών Κερκυ- 
ραίων είς τήν Ελλάδα'προσκληθείς, ώς έκ παραδόσέως έχομεν, ύπ’ αΰτοϋ.

Τήν φυσικήν τής ψυχής αΰτοϋ ευγένειαν είχε κάλλιεργήση καί λε
πτόν·^ είς άκρον ή έν Γαλλία παίδευσις, ώς μαρτυροϋσι καί οί γνώρισαν- 
τες. αυτόν, άλλ’ ό , Σπυρίδων,, είχε :καί κίνητρα, έξεγείρ.οντατήν φιλοτι
μίαν .εύγενεΐς οίκογενειακάς παραδόσεις- περί, τών πατέρων αΰτοϋ, οΐτι
νες από πολλών μέν γενεών . μέχρι, τοΰ .πατρός αύτοΰ Καπετάν Γεωρ
γίου ήσαν πάντες αξιωματικοί πυροβοληταί, ώς αυτός, τινές δέ τούτων, 
ύπηρετούντες τήν Βενετικήν, Πολιτείαν, εΐχον καί διαπρέψη είτε ύπερ- 
ασπίζοντες φρούρια τών ’Οθωμανών, είτε πολεμοϋντες έν πάσαίς ταΐς · 
ναυμαχίαις, δσαι συνήφθησαν μεταξύ τούτων καί τών Βενετών άπό τού 
τέλους, τής, δέκατης έβδομης εκατονταετηρίδος μέχρι τοϋ 1718. Οί 
Καλοσγοΰροι ούτοι, ώς καί έκ προφορικής παραδόσέως έχομεν καί ύπό 
παλαιών βαπτιστικών καί άποβιωτηρίων πιστοΰται, ειλκόν τό γένος έκ 
Σπίναλόγγας τής Κρήτης, ήσαν δέ ανέκαθεν Έλληνες καί ορθόδοξοι, 
ώς μαρτυρεί καί τό έπώνυμον έξ ελληνικών λέξεων σύνθετον καί όμοια— 
ζον προς άλλα επώνυμα βεβαίως ελληνικά καίίκανώς παλαιά.

Μαρτυρία τών . είρημένων, παρ’ ήμΐν σωζομένη, πρόκειται αύτόγρα- 
φος Αίτησις τοΰ πάππου τοΰ Σπυρίδωνός Καπετάν Ίωάννου, άπευθυν- 
θεϊσα πρός τήν Βενετικήν Κυβέρνησιν κατά τό 1779, δι’ ής ο.ύτος έξ- 
αιτεΐται, δπως χάριν τών υπηρεσιών, έαυτοΰ τε καί τών πατέρων αύτοΰ 
άφεθή είς τήν πτωχήν αύτοΰ οικογένειαν ή έν τφ παλαιφ φρουρίφ Κερ- 
κύρας οικία, ήν ή Κυβέρνησις είχε παραχώρηση αύτή, χάριν τών είρη
μένων ύπηρεσιών, άπό τεσσαράκοντα ήδη έτών. Ή αίτησις καθάπτεται 
Λογοθέτου τίνος κατορθώσαντος παρά τφ τότε Προβλεπτή νά χορηγηθή 
είς αύτόν ή οικία έπί έτησίφ' έδαφονομίφ, έξ επιστολής δέ τοϋ 1825 
τής μήτρός:.τοϋ Σπυρίδωνος παρακινούσης τόν υίόν Ίωάννην καί πωλήση 
τήν έν τφ παλαιώ φρουρίφ οικίαν εικάζεται δτι ή αίτησις είσηκούσθη.

Έκ τοΰ ανεκδότου τούτου εγγράφου, ίταλιστΐ καί ούχί κακώς γε- 
γραμμένου, άποσπώμεν δ,τι έχει ιστορικήν σημασίαν.

«Κατά πάντας τούς πρόγεγενημένους αιματηρούς, πολέμους έχυσεν 
αφειδώς Ιδρώτας καί αίμα ή έντιμος άφώσιωμένη τή Δημοκρατία οικο
γένεια έμοΰ τοϋ Καπετάν Ίωάννου Καλοσγούρου (Cap. Zuanne Calo-

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ

ινδρείας υπερασπιζόμενος τό εί-

έπί τοσούτοις·'δέ
» -

X

ί

sguro). Ό πάππος. μου Ιωάννης, άκολουθών τά ίχνη τοϋ πατρός Γιωρ- 
γιλά *, έπεσε πληγείς ύπό βολής εχθρικού τηλεβόλου .κατά τήν έν Μα- 
ραθονησίφ ναυμαχίαν, υπηρετών ώς ’Αρχηγός ύπεράριθμος έν τή βενε
τική νηί «Θριάμβφ» καί έχων μεθ’ εαυτού καί τούς δύο αύτοΰ υιούς 
Νικόλαον καί Κυριάκόν, ύπηρετοΰντας εν,τφ Πυροβολικφ.

Ό Νικόλαος, δστις είναι' πατήρ μου, έποιήσατο έναρξιν τοΰ σταδίου 
αύτοΰ άπό τού έτους 1705 έν τφ φρουρίφ τής Σπίναλόγγας, ένθα κατά 
το έτος Ί 715, αξιομνημόνευτου διά τάς αύτόθι γενομένας συμφοράς, πα- 
ρέσχε λαμπράς αποδείξεις πίστεως καί ά' 
ρήμένον φρούριον....Κατά δέ τό έτος 1716 μετέσχε τής έν τφ πορθμφ 
τής Κερκύρας ναυμαχίας, ταύτό δέ τοΰτο έποίησε κατά τήν έπακολου- 
θήσασαν έκστρατείαν έν ταΐς ναυμαχίαις τής Ίμβρου, 'Αγίου ,’’Ορούς.· καί 
Μαραθονησίου, έτι δέ κατά τό. έτος 1781 . έπί- τής προσβολής τοϋ 
Δουλσινίου ώς Άρχισκοπευτής. (Capo Pontadore),· 
κινδύνοις καί ένδείξεσι πίστεως ήξιώθή τής. προαγωγής είς Φρούραρχόν 
(Capo' preposto) τού παλαιού φρουρίου τής Κερκύρας, ένθα, μετά, συν-r 
εχή ύπηρεσίαν έβδομήκοντα τεσσάρων έτών, έκλεισεν έπ’ έσχάτων τούς 
οφθαλμούς.

. Ό Κυριάκός, ό έτερος ,άδελφός καί,.θεΐός μου, ύπηρετών ώς Σημαιο
φόρος (Alfiere) τών Βομβαρδιστών κατά τήν ύπεράσπισιν τής Σπινα- 
λόγγας καί έν πάσαίς ταΐς ύστερον ναυμαχίαις, έξεμέτρησε τέλος τό 
ζήν έν Βουθρωτώ, άκμάζων τήν ήλικίαν,έκ τού; νοσηρού άέρός έκείνου, 
ένθα άπεστάλη πρός ένίσχυσιν διά τάς κατά τό έτος 1719 έγερθείσας 
ζηλοτυπίας. ;. ... ......Λ,..'.', , .•.•.ν-τχ

Ίσος πρός τούς προγενεστέρους μου κατά τόν ζήλον καί τήν πίστιν 
έγώ ό ευπειθέστατος Καπετάν ’Ιωάννης τοΰ ποτέ είρημένου Νικολάου 
είσήλθον είς τό στρατιωτικόν στάδιον άπό τού έτους 1 729 καί δυνάμει 
τής μακρας καί έντιμου υπηρεσίας, ήν παρέσχρν έν πολλαΐς περιστάσε- 
σΐν έν τε τή ’Ανατολή καί τή Πρωτευούση, άνή7<θον είς τον βαθμόν· 
τοϋ Καπετάνου έν τφ Τάγματι τών Πυροβολητών, καί από τοϋ;.έτόυς 
1744, άφ’ ου ύπηρετώ ένταΰθα ; έν.-τή- ’Ανατολή έχφν Τον έίρημένόν. . 
βαθμόν, δέν έφείσθην ζήλου καί πόνου δπως άξιωθώ τής δημοσίας έπι- 
δοκιμασίας, δι’ δ καί, άνετέθη μοι ύπό τοϋ Έξοχωτάτου ΙΙροβλεπτοϋ 
Εύγενεστάτου κ. Νάνη,ή διεύθυνσις τοϋ δημοσίου ’Εργαστηρίου, ανευ 
ούδεμιάς έπιβαρύνσεως τού δημοσίου, . ένθα καί σήμερονιύπηρετώ.» .Αί

έγώ ό ευπειθέστατος Καπετάν ’Ιωάννης τοΰ πότε είρημένου Νικολάου

'll

Νάνη ,ή διεύθυνσις τοΰ

καλαί αύται οίκογενειακαί παραδόσεις ύποθέτομεν δτι ούχ ήττον τής έν
1 Δέν ήδυνήθημεν νά έςακριβώσωμεν έάν τοΰτο ήτο τδ όνομά'τόΰ πατρός τοΰ 

Ίωάννου, ή τδ .έπώνυμον έλληνος.. έπλαρχηγοϋ, δστις πρέπει να ύπρτε&ή· Ιερωμένος.·

I-
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Γαλλίμ παιδεύσεως το.ϋ Σπυρίδωνος θα ' συνετέλεσαν πολύ είς έγκαιρόν 
άναπτέρωσιν τής άλλως φύσει γενναίας εκείνης φυχής ,

Ούχί ανάξιος αύτοΰ αδελφός άνεδείχθη ό κατά τό 1878 τελ.ευτήσας 
έν Κερκύρφ γηραιός καλλιτέχνης ’Ιωάννης* περί ού καλ.όν κρίνόμεν να 
προσαρτήσωμεν είς τήν σημείωσιν ταύτην όσα κατ’ εκείνο τό έτος έδη- 
μοσιεύσαμεν έν τινι τώ,ν έν Κερκύρφ έκδιδομένων εφημερίδων.

Έγεννήθη ούτος έν Κερκύρφ κατά τό 1 794. Παιδευθείς έν τοΐς τότε 
παιδευτηρίρις τής πόλεως ταύτης.περί τά εγκύκλια ’ μαθήματα και δι
δαχθείς άμα τάς άρχάς τής ’Ιχνογραφίας καί ’Αρχιτεκτονικής παρά τί
νος Ρώσσου συνταγματάρχου, ένεγράφη τφ 1812 είς τήν Σχολήν των 
'Ωραίων Τεχνών τήν ίδρυθεΐσαν τότε έν αύτή καί διευθυνομένην ύπό τοϋ 
διασήμου Κερκυραίου ζωγράφου.καί'γλύπτου Παύλου τοΰ Προσαλέντου 
ένθα μετά ζήλου σπουδάζων περί τε τήν Γλυπτικήν και τήν Ζωγραφι
κήν ούχί μικρόν είς άμφοτέρας έπέδωκεν. Είναι δέ ούχί ανάξιον τής έπι- 
δόσεως τοϋ Ίωάννου μαρτύριον δύο τών πρώτων αύτοΰ έργων, ήτοι ή 
εικών Αλέξανδρου του Μακεόόνος έν άναγλύφφ καί έτέρα τοιαύτη πα- 
ριστώσα. Σάτυρον.

Μαθητεύσας δύο έτη παρά τφ Προσαλέντη μετέβη είς Βενετίαν καί 
ένεγράφη είς τήν ’Ακαδημίαν τών Ωραίων Τεχνών τής πόλεως . ταύτης., 
ένθα διά τε τήν εύφυίαν καί τόν υπέρ τής Τέχνης ζήλον αύτοΰ προσείλ- 
κυσε τήν συμπάθειαν τόΰ διασήμου Ίταλοΰ Ματτείνη καί τοΰ Κερκυ
ραίου καλλιτέχνου Μερκούρη, καθηγητών έν τή είρήμένη Ακαδημία, οΐ- 
τινες καί κατ’ ιδίαν διδάξαντες αύτόν απέδειξαν γλύπτην καί αρχιτέ
κτονα έμπειρότατον. Έν Βενετία δέ έτι διαμένων έποίησέ Βάκχην μαρ- 
μαρίνην, ήν προσήνεγκεν ύστερον δώρον τφ Προσαλέντη, ευγνωμοσύνης 
τεκμήριον.

Περάνας τάς σπουδάς αύτοΰ ό ’Ιωάννης περιήλθε τάς έν ’Ιταλία 
πόλεις έπισκεπτόμενος τά πλούσια αύτής Μουσεία, . έπίχειρήσας δέ νά 
μεταβή καί είς Παρισίους, άλλ’ άποτραπείς έν αύτή τή πορεία ύπό τών 
πολιτικών συμβάντων τής εποχής εκείνης, έπανέκαμψεν είς. τήν πατρίδα 
ένθα ή τότε Κυβέρνησες, έκτιμώσα τόν άνδρα, άνέδειξε πρώτον, μέν Ιδρυ
τήν καί Διευθυντήν τής έν Ιθάκη Σχολής τών 'Ωραίων Τεχνών, έπειτα 
δέ μετά τήν κατάργήσιν ταύτης γενικόν' ίτών Ίονίων .-Νήσων. Μηχανικόν. 
Έν τή θέσει ταύτη παρέμεινεν έπί τεσσαράκοντα καί επέκεινα έτη μέχρι 
τών ημερών τής Ένώσεως, πολλάς δέ· καί σπουδαίας υπηρεσίας προσ- 
ήνεγκε. ' ’
.? Κατά τήν περίοδόν, τα'ύτήν του"βίου αύτοΰj ούκολίγα)έμγα^ζφγραφι- 
κής καί αρχιτεκτονικής καί ιδίως γλυπτικής έφιλοπόνησεν, άλλά καί 
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Σχολήν "τών Τεχνών τούτων έν τω ίδίφ’οικφ 'συνέστήσεν, ένθα' έπί 
πλεΐστα έτη, έφάμιλλος κατά 'τούτο τόΰ άεϊμν·Ζιότόΰ· ' Μαντ·σάρού, Πα
ρείχε δωρεάν'τήν διδασκαλίαν'αύΐοΰ’ είς”·τήν νεολαίαν 'τής πατρίδος.

Μεταξύ τών πολλών'’αύ¥θΰ" έργων ή"έκ μαρμάρου τής Καρράρας προ^ 
τομή της Ελένης Μοτσενίγου, ή ,έν τή αιθούση τοΰ Δημαρχείου ύπάρ- 
χουσα έν.Κερκύργ, ή έκ Κερκυρα’ίκοΰ λίθου προτομή τοΰ φιλέλληνος 
Γυίλφορδ, ή" μετάκομισθεΐσα 'άπό τής έν 'ΚερκύρφέΔημασίάς Βιβλιοθή
κης είς τήν 'Εθνικήν,' νομ;ίζόμεν, είς-Άθήνας, ή^έκ μαρμάρου τής Καρή 
ράρας προτομή τοΰ: Παύλοΰ Πρόσαλέν'τόυ, ή τόϋ Λόρδου ’ Σείτωνος, καί 
πολλά άλλα καί γλυπτικής ·κ·άί αρχιτεκτονικής έργα καί ζωγραφήματα 
άποδεικνύουσι - καί -’τήν σπανίαν τοΰ άνδρός φιλεργίαν καί τήν ούχί κοι
νήν αύτοΰ έμπειρίαν. Εμπειρότατος οέ'ήτο καί-άλλών τεχνών, .oioV τής 
μικρογραφίας, τής- χωρομετρίας, τής τορνευτικής, τής σίδηροχύτικής, ών 
πασών ύπήρξεν άείποτε- άφιλοκερδής πρός τόύ'ς έπιθυμοΰντας διδάσκαλος^

Ούτως εύεργετικώτα.τος άπέβη ό ’Ιωάννης ίδίως είς άπορους τε- 
χνίτας, ών πολλοί είς αύτόν χρέωστοΰσι τόν άνετώτερον βίον καί τήν 
περί τάς τέχνάς αύτών’ τελειοποίησιν. Διέσωζε δέ καΊ αύτός1 κατά τήν 
άκμήν τής νεότητος τό στρατιωτικόν ήθος τών πατέρων αύτοΰ, καί 
έπέδειξε τοΰτο μονομαχήσας πεντάκις, ώς λέγεται, πρός ξένους άλλοε- 
θνεϊς, έτι δέ μάλλον"άνεδείχθη άξιος φύλάξ τής πατρώας φιλοτιμίας 
διά τής έτι καί νΰν παρά πδλλόΐς έν Κερκύρφ μνήμόνεΰομένής' αύστηρο- 
τάτης αύτοΰ τιμιότητός έν’τή· δημοσίφ ύπήρεσία *.

μμ' Γ. Κ,

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙ Δ Υ Λ ΑΙ Α

(Κατά τήν εκδοσιν τοϋ Fritzsche)

ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ Θ’

νις κόΛ Μενάλκας

” Αρχισε γλ,υκολάλημα,.- άρχισε πρώτος, Δάφνι, ,,., Τ .. μ. 
καί σύ, Μενάλκα, δεύτερρ.ςί.ηαΐ, πρώγμ,,^ά. μοσχάρια-;. ,

1 Λίάν ' έύγενως’ ,’·!σΰνέδραμθν' ήμας 'είς ''βέβά'ΐωσίν τινω-ν ';των' έν· τ’ή- διατριβή 
ταύτη εκτεθειμένων οί κύριοι, Λαυρέντιος Βροκίνης, γνωστός διά τον ζήλον μεθ’ 
ρδ ,ςυνέλεξε κα'ι συλλέγει τάς έν Κερκύρα ίστορικάς παραδόσεις τής παρελθούσης 
ιδίως έκατονταετηρίδος, και . δ εύπαίδευτος κ. Φρειδερίκος Κιαπίνης, ύπάλληλο, 
έν τω Άρχειοιουλακεΐφ Κερκύρας. ■ 1 < " ' ■
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. βάλτε ’ς ταΐς μάνναιςκαίσιμά ’ς τάίς. στείραις-πά βαρ-^ρίτα,.·; ■ ■.·■ 
"Ησυχ* αύτά, χωρίς ποσώς ν’ άφήσουν το κοπάδι,

άςβόσκουν. κεΐ *ς τά λούλουδα· άρχισε ώστόσθ; ·Δάφνι,
καί μ’ άλλο ας άπολογηθήτραγοϋδί του ό Μενάλκας. . '

Δάψνις

«Γλυκεία ή φωνή τόΰ μοσχαριού, γλυκεία τής αγελάδας, 
γλυκός τοϋ αντίλαλου κι’ ό ήχος και τοϋ βουκόλου τ’ασμα.

"Εχω σιμά με κρύσταλλα κρύα νερά μιά στρώσι
καί μέσα ωραία καί πολλά τομάρια στοιβασμένα 

άπό δαμάλαις κάτασπραις, ποϋ απ’ τό βουνό μιά μέρα,
ώς έτρωγαν τά κούμαρα, μοΰ τίναξεν ό λίβας·

καί τόσο γιά καλοκαιρναίς λαύραις μέ μέλει εμένα,
δσο τή μάννα τά παιδιά ν’ άκοϋν και τόν πατέρα» 1

Ό Δάφνις τοϋτα έλάλησε, καί άρχίνησε ό Μενάλκας·

«Αίτνα, μητέρα μου, κ’ έγώ ’ς τούς βαθουλούς μου βράχους 
όμορφο σπήλαιο κατοικώ, καί περισσά ’χω μέσα

όσα ’ς τ’όνειρο βλέπομε, και πρόβατα καί γίδαις, \ .
καί περισσαίς ’ς τήν κεφαλή προβειαίς τους και ’ς τά πόδια, 

καί σπλάχνα βράζω μέ φωτιά άπό δρυένια ξύλα,
κΓ άλλα ξερά βαλανιδιάς μοϋ καίονται χειμώνα, 

καί τοϋτον τόσο έγώ ψηφώ, ώς δίχως δόντια γέρος 
ψηφά καρύδια τραγανά σαν έχη έμπρός γλυκάδι».

Τά χέρια έκρότησα κ’ ευθύς έχάρισά τους δώρο,
ραβδί τοΰ ενός, ποϋ έβλάστησε ’ς τό πατρικό μου κτήμα, 

άφύτευτο, ποϋ δύσκολα θά δούλευε τεχνίτης·
‘ς τόν άλλον όμορφο κοχλιοΰ καυκί, ποϋ τό κριάς του 

έφαγα έγώ ψαρεύοντας ’ς τούς Ύκκαρίους βράχους 
καί ’ς άλλους πέντ’ έμοίρασα- κ’ ελάλησέ το εκείνος.

★
( * *

Χαρά σας, Μούσαις ! άχ ’ς τό φως σείς βγάλτε τά τραγούδια,
ποϋ έγώ ’ς τούς άξιους μας βοσκούς τραγούδησα μιά μέρα, 

νά μή μοΰ βγουν ’ς τής γλώσσας μου τήν άκρη φουσκαλίδαις *

1 Όσσον έρώντι πατρός παΐδες και ματρός άκού'ειν.
’ Η. e. ut vestro, Masae,- auxilio vere omnia accurateque referam. Έπ'1 

γλώτταν φλύκταινα! φύονται τοΐς μηδέν πράγμα εύλογον κρινουσίν. Σχολ.
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Τσίτσικας τσίτσικ’άγαπφ, μυρμήκι τό μυρ(λήκι, 
γεράκι τό γεράκι, ;έγω ταίς -Μούσαις, τό τραγούδι.’ 

’Από τραγούδια πάντοτε'νά μοΰ'άντηχφ τό σπίτι. 
'Ύπνος, ξανάσαμα καιρ'οϋ, καί τ’ άνθη ’ς τά μελίσσια 

τόσο δέν είναι αγαπητά δσο ’ς εμένα ή Μούσαις, ·' 
ποϋ άν μέ μάτι σπλαχνικό τόν άνθρωπο κυτάξουν, 

δέν έχ' ή Κίρκη πότισμα γιά νά μάς φαρμακώση.

Γεώργ. Καλοβγοΰρος.

ΦΑΙΝΟΑΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΑΕΛΤΙΟΝ των κατ4 την γεωργίαν καί την δργανικήν φύσιν έν τφ 
άΟηναϊκώ λεκανοπεδίω περιοδικών φαινομένων).

Δεκέμβριος 1891.
(Κατά τήν γρηγοριανήν χρονολογίαν)

Η φυλλόρροια πάντων τών φυλλοβόλων δένδρων άποπερατοΰται.
Τά σιτηρά απ’ αρχής τοΰ μηνός ήρχισαν νά βλαστάνωσι, ώσαύτως 

καί αί άγριαι πόαι καί ώς έκ τούτου πρασινίζουσιν οί αγροί τών πέριξ.
Ό έλαίοτρυγητός άποπερατοΰται.

Παρατηρεΐται ή αρχή της άνθήσεως τών εξής φυτών.

Α' αυτοφυή

’Ανεμώνη ή στεφανωτική (Anemone coronarift; L).
Καψάκιον πήρα ποιμένος (Capsella bursa pastoris L.)
Κήρινθος ό μείζων (Cerinthe major L.).
Νάρκισσος ό κοινός (Narcissus Tazetta L.)

B' κηπευτά

Ματθαιολεία τό λευκόϊον Matthiola incana L.)
'Ρεζεδάς ό εύοσμος (Reseda bdorata. L.)
* Τον τό εύοσμον (Viola odorataL.)*.
* ’Αβόύτιλον (Abutilon) διάφορα είδη.

1 "Οσα εΐ'δη,σήμειοϋνται δι’.άστερίσκρύήσαν ..ήδη. είς άνδήσιν κατά τόν Νοέμ
βριον καί παρατείνουσιν αύτήν καί κατά τόν Δεκέμβριον.
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Τους τό λυγοειδές (viffiinafe), ; . 5^.·τ<--

Άκακία ή Φαρνεσιανή (Acacia Farnesiana). Γ ' f r ;
* Ροδέα ή Βεγγαλίζή 'καί διάφορα άλλα ’είδη·'. · · ■ · , ·
Χειμώνανθος τό ήδύοσμον (Chimonanthus fragrans). 
Βίγκα ή μείζων (Vinca major L.).

Έν Άθήνάις τη 19/31 Δεκεμβρίου ί'89ί.

Ο. Αέ Χελδ^άϊχ.

; , · - - .. . ·?. .. ·: ■' ~ γ > -·\.? Λ; ■’? - ' / ·, ·.

Δέκέμδρίος 1891.

ΕΓΡΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δύο κατά τον λήξαντα μήνα. συνεκροτήθησάν συνεδρίαι τοϋ Συλλόγου. 

Έγένοντο δετά έξης αναγνώσματα,.
'Ο κ. Ίω. Πολέμης τακτικόν μέλος άνέγνω έμμετρα αύτοϋ έργα.,
Ό κ. Άλ. Δευτεραΐος τακτικόν μέλος ωμίλησε περί . Αλβανικών 

εθίμων.
Ό κ. Άλ. Φιλαδελφεύς τακτικόν μέλος ωμίλησε περί τοϋ ενδύμα

τος έν τη καλλιτεχύίφ.
Ό κ. Ν. Μαντζαβϊνος τακτικόν μέλος άνέγνω Κεφαλληνίας ανα

μνήσεις. .......... ? ‘ ?
Ό κ. Θεόδωρος Βελλιανίτης τακτικόν μέλος άνέγνω έμμετρον με- 

τάφρασιν ρωσικών ποιημάτων.
Ο κ. I. Λαμπρίδης τακτικόν μέλος ωμίλησε περί τής γυναικός ώς

Ό κ. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης τακτικόν μέλος ωμίλησε περί του Θεού 
έν τή ίστορίφ. ' .......... ........ . ,

Ήρξαντο κατά τον λήξαντ,ά"..μηχ«'-κα'ι αί επιστημονικά! έσπερίδες τοϋ 
Συλλόγου έπ'ι μικρώ τιμήματι εισόδου. Έγένοντο δέ τοεαΰται τρεις, καθ’ 
άς ό κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος ωμίλησε α) περί φωτός, β') περί ήχου 
γ) περί ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού.

Ό κ. Μιχ. ■ Λάμπρος προέτείνε και ή πρότασις αύτοϋ έγένετο κατ’ 
αρχήν δεκτή, δπως τα μέλη τοϋ Συλλόγου έκδράμωσι κατά” τδ'ποοσε- 
χές θέρος, ένοικιάζούτά: ιδιρ,ν“-άτμόπλοιόν;·. εις 'ταξείδιονλ>,άνά.·πήν. ιΆθοίτο- 
ή.ήν. Τά κύρια σημειά-τδ®·' τ$ξ-έΐδίοβ·έσοντάί7ή“'Θέβσάλόνΐιιήί7

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΒ-Σψ^Δ^Ε’Ρ^ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

"Ορος, ή, Κωνσταντ^ούπολις καί ή Σμύρνη. Α-ί λεπτομέρειαΐ' θά,,χανο^. 
νισθώσιν έν προσέχει συνεδρία. <;,,_/>■ ■■·..· . ■

Άπεβίωσαν δύο έκ τών προσφιλέστερων ·τ<ρ Συλλόγφ. επίτιμων μ?.”, 
λ,ών ,ο ΣΕ«ι>ρόδων ^Επηλιωτάκιης καΙ,;ό ’Αλέξανδρος 11α- 
σπατιης,, οϊτινες πολλαχώς . εϊργάσθησαν ΰ,πέρ.τρϋ, Συλλόγου. Άμφο- 
τέρ,ων την,·, κηδείαν ,ήκολούθησεν. ένσά^ματιί ή, Εφορεία. τοϋ Σφλλόγ,ου 
κ.αταθεΐαα. καί στέφανον έπί τού νεκρού αυτών.

Έψηφίσθησαν. νέα μέλη π.άρέδρα οί κκ··.Μάρκος ,Δράγούμ.ης, Γ,.·,Άθητ. 
νογένης, Κ, Μ. 'Ράλλης, Γ. Μελάς, Κ. Μπαλ,άνος, Λ. Μύντερ. Κ. Γκι- 
νιάρ, Α. Κανέλλης, Διον. ΙΚέρρης, I. Γεράκης, II, Μουτσόπαυλος, Θρ. 
Μάνος, Έύάγ. Τ1%πα%σ.τζ·ηζ, ,Ν, Σκοτίδης, .Χρ, Κοντός, Στ, Βαφειαδάκης.

Ή ενταύθα παρεπιδιμήσασα λογία Άγγλίς κ, Λαύρα Σοάμς άπέστεΐτ 
λεν υπέρ τής Σχολής τών απόρων 500 δρ. Ο δ.έ π·Ά·,Κανέλλης δρ, 250.

’ ΕΡίΆΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Καλών Τεχνών. 'Άπαξ συνήλθεν εις συνεδρίαν. Συνεζητή- 

θησαν δ’ αί προτάσεις περ'ι συστάσεως μονίμου καλλιτεχνικής έκθέσεως 
και περ'ι επαναφοράς τών δημοσίων συναυλιών. Καί ή μέν πρώτη άπερ- 
ρίφθη αντί δε ταύτης έγένετο παραδεκτόν, δπως τόν προσεχή ’Οκτώ
βριον καί έπ’ εύκαιρίφ.τών αργυρών γάρ,ων τής Α.· .Μ., τού Βασιλέως 
διοργανωθή έκθεσις καλλιτεχνική έν ταΐς αίθούσαις τού Ζαπείρυ.. Έξε- 
λέχθη δ’ επιτροπή προς· διοργανισμρν. ταύτης έκ τών κχ. Α. Σούτσομ 
Δ. Α. Κορόμηλά καί Θ. Βελλιανίτου, , , ·,

..'■Ηδέ. β'ίπρότασις περί .έπαναφοράς. τών δημοσίων συναυλιών παρε- 
πέμφθη προς συζήτησιν■ ςίς ειδικήν συστ,άσαν, επιτροπήν, έκ τών κκ. 
Αίδ. Μιχ. 'Ριβέλλη, Δ. Κοκίδου κ. Ε. Εμπειρικού.

Τμήμα Νομικον και Πολιτικών ’Επιστημών: Συνεκρότησε 
τρεις σύνεδρίας. Καί εν μεν, τή πρώτη,. έπελήφθη τής. συζητήσεως ςπί 
τής προτάσεως; τοϋ κ; Εμπειρικού περί άφρμοιώσεως.τρ.ύ ελληνικοώ προς 
τόν. αγγλικόν. νόμ.ογ .δσον,άφορφ, τήν.,σύγκρουσιν τών πλοίων,,,, ’Επί ,τ,οΰ 
Οέμα,τος τούτου, .ήγό,ρευσεν ό κ, Δημ. Τσάτσοςέπικαλεφθείς καί. ,τά 
πορίσματμ, τών. έν. Άμβέρση καί Βρυξέλλαις περί. ’Εμποριαοΰ,.Δικ,α,ίου 
.συνεδρίων., Μεθ’ δ τα τμήμα άπεφάσισεν δπως προσεχώς,, προβή.φις 
συζήτησιν,.περί, τών έπενε.χτέφ,ν. φις,τον περί, διιοθήκης τών;·φ;λρίω.ν,χρ- 

,μρν,τροπαπριήσφων;;/ ,, /'-“ΓΊ·
..V -’Εν- δέ,.τή..δευτέρ^ίαυνεδρίφ, συνφχισθ.είσ.ης, τής περί .ά.φρμόι^σε,^ς· τοϋ 
.^ήνιχφϋ,,,πρ^,^ν ,,μγγλ^κόν νόμοχ-δ.σον άφαρφ ,τήν σ^ρρικμν ,τφν
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πλοίων συζητήσεώς, ό κ. II, Χρυ.σανθόπουλος διά μακρών άγορεύσας άπέ- 
κρουσε τήν άφομοίωσιν ταύτην, διότμή νΰν. ίσχύουσα.διάταξις ούχί μό- 
νον δέν κατεδείχθη άχρι τούοε πλημμελής άλλά τούναντίον περιελήφθη 
εις ολους τούς νε.ωτέρους εμπορικούς Κώδηκας τής Ευρώπης, κα'ι έζρίΟη 
ώς διάταξις ςιολύτιμος καΐ ύπ’ αύτοΰ τοΰ-τελευταίου εν Βρυςέλλαις συνε
δρίου περί εμπορικού ^Δικαίου. Κατόπιν ό κ. Νικολ. Γουναράκης κάτέ- 
κρενεν ώς ανακριβές έπιστημονικώς, δτι τά νΰν πληρωνόμενα άσφάλι- 
στρα εις άγγλους -άσφαλιστάς άπόλλυνται διά τήν 'Ελλάδα, διότι πολ- 
λάκις·μέΐζον αυτών ποσόν επανέρχεται είς τδν τόπον έν περιπτώσει θα
λασσίων ατυχημάτων.

Συνεκροτήθη δέ:καί τρίτη μικτή μετά του αρχαιολογικού τμήματος 
συνεδρία. Κατά ταύτην δ πρόεδρος τοΰ τμήματος κ. Δαμασκηνός, άνε- 
κόίνωσε. τόν σκοπόν τής μικτής ταύτης συνεδρίας, είπε δηλαδή προκειμέ- 
νου περί τοΰ διαγοινίσματος έπί τοΰ έργου τοΰ Άριστοτέλους δτι έκρίθη 
αναγκαία κα'ι τοΰ φιλολογικού τμήματος ή .σύμπραξις διά τόν κανο
νισμόν τών δρων τοΰ έν λόγφ διαγωνίσματος.

Οί κ. κ. I. Πανταζίδης; Ν. Γ. Πολίτης καί Σπ. Λάμπρος άπέκρου- 
σαν ώς· πρόωρον τό διαγώνισμα τούτο καθό μή δντος έτι Υποκατεστη
μένου τοΰ κειμένου τής Πολιτείας ’Αθηναίων, πάσης δέ συνεπώς έπ’αυ
τού ερμηνείας άποβαινούσης ματαίας καί αδυνάτου. Προέτείναν δέ ΐνα 
τό-διαγώνισμα τεθή μάλλον διά τήν άποκατάστασιν τοΰ κειμένου.

Οί δέ κ. κ. Γ. Άγγελόπουλος, Φ. Οίκονομίδης κα'ι Στ. Βάλβης ύπε- 
στήριξαν τό έπωφελές καί επίκαιρον τοΰ διαγωνίσματος ώς τοΰτο έτέθη 
ύπό τοΰ νομικού τμήματος. Έν τέλει προτάσει τοΰ κ. Ν. Δαμάσκηνού, 
έξελέγη έπιτροπή εξαμελής, άποτελουμένη ύπό τών κ.κ. Ί. Πανταζίδου, 
Σπ. Λάμπρου, Ν.. Γ. Πολίτου, Γ. Άγγελοπούλου, Τ. Ήλιοπούλου και 
Στ. Βάλβη, ήτις ένετάλη νά έξετάση καί κανονίση τούς δρους τού δια
γωνίσματος, ύποβάλη δέ τό πόρισμα τών έργασιών της είς άμφότερα 
τδε τμήματα είς κοινήν πάλιν καλούμενα συνεδρίαν.

ΦυσΊογνωΟτίκόν τμήμα. “Απαξ συνήλθεν είς συνεδρίαν. Άναγνω- 
σθέντών κα'ι έπικυρωθέντων τών πρακτικών τής παρελθούσης σύνεδρίάς 
©πρόεδρος τού τμήματός κ. Γ. Μακκάς ηύχαρίστησε τά μέλη διά τήν 
εκλογήν αύτοΰ ώς προέδρου καί πάρεκάλέσεν αυτά νά μή παρεξήγήσωάι 
τήν άπουσίαν έκ τών "δύο προλαβούσών συνέδριών τοΰ τμήματος, διότι 
αΰτη προήλθεν ένεκα λόγων ανεξαρτήτων δλως τής βουλήσεως.

Εΐτά ό κ. I. Βάμβας ώμίλησε περί τής έν Έλλάδι ύπηρεσίας τής 
Δημοσίας ύγιεινής. Μετά τινας είσαγωγικάς λέξεις πρός τήν παρ’ ή
μΐν 'δημοσιογραφίαν περί τών έν ταΐς έφημερίσιν άναγραφομένων είδή- 
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σεων περί τής δημοσίας υγείας, αιτινες πολλάκις συντείνουσι να εκφο- 
βίζωσι τό κοινόν κα’ι νά παραβλάπτωσι τά τε ηθικά καί ύλικα τής πο- 
λεως τών Αθηνών συμφέροντα, χωρίς έν ταύτφ κα'ι νά έπιφέρωσιν άπο- 
τέλεσμα πρός τήν βελτίωσιν τής κατά κοινήν ομολογίαν κακώς έχούσης 
ύγιεινόμικής υπηρεσίας τοΰ Κράτους, έν έκτάσει ανέπτυξε τά τής ισχυ- 
ούσης παρ' ήμΐν ύγειονομικής νομοθεσίας, έπειπών δτι δυστυχώς αυτή 
ύπάρχει -ώς γράμμα νεκρόν καί δτι αί-τε διοικητίκ,αί καί δημοτικά! άρ- 
χαί τοΰ Κράτους μόνον όσάκίς πρόκειται νά άπεκδύωνταιτής ευθύνης έν- 
θυμοΰνται διατάξεις τινάς έξ αύτής, Ώς συμπέρασμα τής ομιλίας ταύ
της ό κ. Βάμβας εΐπεν, δτι διά τήν υπηρεσίαν τής Δημοσίας Υγιεινής, 
κηρύσσομενος ύπέρ τοΰ συγκεντρωτικοΰ συστήματος, θεωρεί κατεπεΐγον 
καί έπάναγκες τήν-ϊδρυσιν κέντρου ύγιεινόμικής ύπηρεσίας,’ (ανεξαρτήτου 
πάσης πολιτικής μεταβολής, έχοντος ίδιον οργανισμόν, ύπευθύνου ένώ- 
πιον τού Νόμου καί τής Κυβερνήσεως, έφωδιασμένου δι’ δλων τών τε 
έπιστημονικών καί διοικητικών ιδίων αύτφ μέσων καί διαθέτοντος χρη
ματικά ποσά έξ ίδίου Ταμείου ·τής Δημοσίας Υγείας καί έπί' τή βάσει 
ίδίου. προϋπολογισμού έξόδων καταβαλλομένων ύπό τής Κυβερνήσεως, 
τών Δήμων κατ’ αναλογίαν, καί ειδικής πρός τούτο καταβολής ύφ’ έκά- 
στου ένηλίκου πολίτου, ήτις ήθελε νά νομοθετηθή ύπό τής Βουλής.

Μετά τόν κ; Βάμβαν λαβών τόν λόγον ό ιατρός κ. Δευτεραΐος ώμί- 
λησεν έν έκτάσει. περί τού απ’ εύθείας έκ τού ζώου δαμαλισμού, άποδεί- 
ξάς-δτι μόνος ό τρόπος ούτος τού δαμαλισμού είναι ασφαλής, δυνάμενος 
νά προφυλάξη τον άνθρωπον τών δεινών τής εύλόγίας., Ό κ. Δευτεραΐος 
πραγματευθείς εΐτα τό ζήτημα τής φυματιώσεως τών δαμαλιδοφόρων 
ζώων άπέδειξεν δτι ούδόλως δέον νά άποτρέπη ημάς τού άνώτέρω ασφα
λούς δαμαλισμού ό φόβος τής είς τόν άνθρωπον μεταδόσεως τής φυμα
τιώσεως, διότι έκτος τού δτι διαμφισβητεΐται ύπο σπουδαίων συγγραφέων 
ή διά τού δαμαλισμού μετάδοσις είς τόν άνθρωπον τής νόσου ταύτης, 
είναι καί άποδεδειγμένον παρά τοΰ όνομαστού κτηνιάτρου Άδάμ δτι τά 
μικρά ζώα ούδέποτε σχεδόν προσβάλλονται ύπό τής φυματιώσεως. Έν 
τέλει ό κ. Δευτεραΐος προέτεινεν είς τό τμήμα δπως τοΰτο έκφράση 
εύχήν νά είσαχθή καί παρ’ ήμΐν, ώς έν άπάση σχεδόν τή Εύρ.ώπη, ό 
απ’ εύθείας έκ τοΰ ζώου δαμαλισμός, δστις παρά πάντων τήν σήμερον 
θεωρείται ώς ό ασφαλέστερος.

Φιλολογικόν και αρχαιολογικόν τμήμα. “Απαξ συνήλθεν είς 
συνεδρίαν. Κατά ταύτην ό πρόεδρος αύτοΰ κ. Ιωάννης Πανταζί
δης ηύχαρίστησε τά μέλη έπί τή έκλογή του, είπών δτι το έπ’ αύτφ 
θά πράξη παν δ,τι δύναται πρός άνάπτυξιν τών έπιστημονικών έργα-'



σιφν. τοΰ Συλλόγου. Μεθ'. δ ήρξαντο αί άνακοινώσεις, Πρώτος ό κ. 
Ίω, Πανταζίδης έποιήσατρ-.άποκατάστασιν τοΰ κειμένου δύο' στίχων 
τοΰ Σόλωνος έν τή ’Αθηναίων πολιτείφ τοΰ Άριστοτέλους (κεφ. 1Β') 
καϊ ήρμήνευσεν.αυτούς.■ ΛΜ.βτά ^τοϋτον’.δ κ. Ν.. Γ.· .Πολίτης έποιήσατο 
τρεΐς, ανακοινώσεις., Ή πρώτη άπέβλεπεν άνάγλυφόν τινα παράστασιν 
έν Λττερυγίφ.... τοΰ·θώρακος αγάλματος τής ’Οδύσσειας έν τφ ένταυθα 
άρχαιολογικφ· μουσείφ· άνεσκεύασε τήν προταθεΐσαν ερμηνείαν τούτοι* 
ύπό.. ,τοϋ δημοσιεύσαντος τήν άπεικόνισιν τοΰ αγάλματος έν τφ περιο
δικό* τοΰ γερμανικού ινστιτούτου (1889)- κ., ΤΓβύ καί ύπεστήριξέν 
δτιέν τφ άναγλύφω έκείνφ απεικονίζεται, ·ή Χάρυβδις· ως επίσης 
Χάρυβδις εινε καί ή.ύπό τοΰ Χάϊδεμανν τφ 1875. έν τοΐς Annali dell’ 
Istituto δ,ημοσιευθεΐσα κεφαλή καί όύχί άνεμος. Έν τή οευτέρρι αύτοΰ 
ανακοινώσει.ύπεστήριξεν ό κ. Πολίτης οτι. έν ,τφ. γνωστφ πωρίνφ άετώ- 
ματι τής. ’Ακροπόλεως, τφ παριστώντι τήν , μάχην τοΰ Διάς προς τον 
Τυφώνα, ή δράκαινα. καθ’ ής. παλαίει ό 'Ηρακλής δέν εινε ή Έχιονα 
ώς κοινώς θεωρείται, άλλα πιθανώς ή δράκαινα Δελφύνη, ήτις άναφέ- 
ρεται έν τφ αρχαίο* μύθφ ώς συμμαχούσα τφ. Τυφώνι, έν φ ή Έχιδνα 
μόνον έν γενεαλογικοί: μύθοις αναφέρεται. Τρίτον δέ προέτεινεν ό,.κ. 
Πολίτης άνάγνωσιν αναθηματικής, τινας .επιγραφής, ,τ,οΰ Καβειρείου, ής 
μόνον ,.τόν α' στίχον άνέγνω ό έκοοΰς αύτόν κ. Ε SzantO. ,e/

Μετά τούτον ό κ. I. Δραγάτσης άνεκοίνωσε νέαν.διά τόν Πειραιάο
νομασίαν τής Άρτέμιδος, Έν τφ θεάτρφ τής Ζέας γενομένης έκσκα,- 
φής άνευρέθη τεμάχιον μαρμάρου πλάτους 0,14 καί ύψους 0,6 έν φ φέ”- 

"ρετ,αΐ ή επιγραφή «’Αρτέμιδος Όρθοσίας Ήγεμόνης.» Ό κ. Γ.'Κρέμος 
κατόπιν άνέγνω τάς. κυριωτέρας ,περικοπάς χειρογράφου, περίελθόντος 
είς χεϊρας αύτοΰ ..καί πέριέχοντος ιστορίαν τής Νάξον καί πολλά τά πε
ρίεργα ενέχουσαν. Έν τέλει ο κ, Στ. Βάλβης προέτεινε διόρθωσιν τού 
εξής στίχου (1'13) τοΰ Οίδίποδος έπί Κολωνω

. σιγήσομαί τε καί ..συ μ’ έξ δδοϋ 'πόδα; 
κρύψΐν κατ’άλίός ' ' ...... .......

διορθώσας ..■■
ί ' σιγήσομαί τε καί σΰ μ’ εξόδου, πόδα ... ■ .... ·.
'.'. λ ..,» ·,;. κρυφή.κατ’ άλσος.. ^ .·. . ■ :· c. ... ; .■·

Έν τω προηγουμένω φυΛΛαά'ίω παρεισέφρησαν τά έξηςρ, 
Λ , «Έίδνλ., Ρ’,,._τελευ-ςαΐος ,στίχ.>,.άν.τί. να σοϋ μ,ένφχ?· να σοϋ γένρ·— 
. Εΐδυλ· ΙΗζ. στίχ?· 7 άντί^ριμτοϋσβζ .γρ.:κγ*οτ<?ϋσαζ.ττ·Αύ,τόθι στίχ. 5ί5 
; άν.τί .’ς: rfc Φ'ί?® γρ, -*£ τηρ ναύτης τ^^αρβ,ι., ν~. Αάφόθι.στίχ.
.21 άντι την γην γρ. την γη». ,. '


