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Κατά τον Μάρτιον τοϋ 1880, ήτοι είκοσι καί έν έτη προ τοϋ ύπέρ 
ανεξαρτησίας ελληνικού άγώνος, έν μικρόν Κράτος άνεγνωρίζετο· ή Δη
μοκρατία τής 'Επτάνησου.

Δέν δύναται ν’ άναγνώση τις τά επίσημα έγγραφα τής εποχής εκεί
νης τής σχετιζομένης προς τδ γεγονός τοΰτο, χωρίς νά θαυμάση τήν 
άπροσδόκητον ταύτην πολιτικήν άναγέννησιν τοΰ Ελληνισμού είς μίαν 
γωνίαν τής 'Ελλάδος, ήν ή Θεία Πρόνοια πάντοτε έπροστάτευσε κατά 
τών έρημώσεων καί επιθέσεων τών βαρβάρων. Έπί τής Μεσογείου νέα 
έκυμάτιζε σημαία άνεγνωρισμένη καί σεβαστή ύπό τών μεγάλων ευρω
παϊκών Δυνάμεων. Ή Ελληνική θρησκεία έκηρύχθη ώς ή κυριαρχούσα, 
ή δέ γλώσσα τοϋ Πλάτωνος άνεγνωρίσθη ώς ή επίσημος γλώσσα. ’Ενεργός 
στρατιωτική δύναμις συγκειμένη έξ Ελλήνων, μεταξύ τών οποίων συγ- 

·- κατηριθμοΰντο πολλοί Σουλιώται, ,έγυμνάζετο τακτικώς διά τήν ύπε£ά-
ί σπισιν τής πατρίδος, ή δέ δημοσία έκπαίδευσις ήρχισε νά διαδίδεται έν
j πνεύματι αληθώς έθνικφ. Οί νόμοι, τά διατάγματα, οί κανονισμοί, τά
i στοιχειώδη διδακτικά βιβλία έδημοσιεύοντο ελληνιστί, ό δέ πολιτικός
ί βίος ευρύς ήνοίγετο είς τήν ελληνικήν νεολαίαν.

I
* Τδ μικρόν αυτό κράτος τδ άνατεΐλαν είκοσι καί έν έτη πρδ τής ελ

ληνικής έπαναστάσεως ήτο ή πρώτη λαμπάς τής ελευθερίας πρός ήν απε
γνωσμένοι οί λοιποί Έλληνες ήτένισαν1 παρά τήν γήν τής Στερεας καί 
τής Πελοποννήσου, αϊτινες έστενον ύπδ τήν δουλείαν, μ.ία μικρά, ποιη- 

L τικωτάτη καί πλήρης πνεύματος ελευθερίας Δημοκρατία άνιδρύετο.
|Ι Ό πρόδρομος ούτος τής Ελληνικής άναγεννήσεως, ή νέα Ίόνιος Δη-
' μοκρατία, περιέλάμβανέ τάς επτά νήσους, ήτοι τήν Κεφαλληνίαν, Κέρ

κυραν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, ’Ιθάκην, τά Κύθηρα καί τούς Παξούς.
Είναι γνωστόν πώς συνετελέσθη τδ γεγονός τούτο. Άπό τοΰ 1386 

ή Ένετική Δημοκρατία κατείχε τάς Ίονίους νήσους, αϊτινες άπό τριών 
αιώνων καί μέχρι τής πτώσεώς της, άπετέλούν τδ κυριώτερογ μέρος τών 
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ανατολικών κτήσεων τής Δημοκρατίας ταύτης. Κατά τό 1794 οί Γάλ
λοι κατέλαβον τάς νήσους, άλλά μετά εΐκοσάμηνον κατοχήν ήναγκάσ- 
θησαν νά τάς έγκαταλείψωσιν είς τούς ρωσσοτουρκικούς στρατούς. Διά 
τής συνθήκης, —■ ήν δφείλομεν τή 'Ρωσσίφ, — τής συνομολογηθείσης έν 
Κ/πόλει τήν 20ην Μαρτίου 1800, μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας, ή 
Επτάνησος άνηγορεύθη Δημοκρατία- καίτοι δ’ ήναγκάσθη ν’ αναγνώ
ριση τήν επικυριαρχίαν τής Τουρκίας, δπως πρόστατευθή κατά τών επι
θέσεων τών βαρβάρων, έν τούτοις διά τοΰ άρθρου 5ου τής Συνθήκης έκεί- 
νης, τά φρούρια καί άπαντα τά οχυρωματικά έργα τά έπί των νήσων, 
παρεδόθησαν είς τήν νέαν Δημοκρατίαν, ήτις ώφειλε νά πρόβλεψη διά 
τήν ύπεράσπισιν αύτών, δι’ ου τρόπου έθεώρει τελεσφορώτερον.

Ή Δημοκρατία δμως αύτη γεννηθεΐσα έν έποχή καθ’ ήν άπασα ή 
Ευρώπη εύρίσκετο είς άναστάτωσιν καί έν τφ μέσω τών πολυποίκιλων 
ραδιουργιών τής έξωτερικής πολιτικής, αΐτινες διεσταυροΰντο έπ'ι τής 
μικράς της γής, δέν ήδύνατο βεβαίως νά προκόψη έπί μακρόν. ΤαραχαΙ 
εκραγεΐσαι μετ’ ού πόλύ ήνάγκασαν τήν χώραν νά έπικαλεσθή τήν έπέμ- 
βασιν τής ’Ρωσσίας, ήτις λαβοΰσα οΰτω ένεργον μέρος πρδς άνίδρυ- 
σιν τής τάξεως, άνέλαβε καί τήν διοίκησίν τών δημοσίων υποθέσεων. 
Διά τής έν Τιλσίτ Συνθήκης τοΰ 1807 αί Ίόνιοι νήσοι ήνώθησαν μετά 
τής Γαλλικής αύτοκρατορίας, ό δέ Στρατηγός Berthier διω'ρίσθη Διοι
κητής αύτών.

Τέλος διά τής γνωστής Συνθήκης τών Παρισίων τοΰ 1815 τά Επτά
νησα έτέθησαν ύπδ τήν αγγλικήν προστασίαν.

Ύπδ τούς ’’Αγγλους διέμειναν μέχρι τοΰ 1863, ήτοι έπί τεσσαρά
κοντα καί οκτώ έτη. Ή ’Αγγλία έφήρμοσεν είς την διοίκησίν τής Έπτα- 
νήσου είδος τι αριστοκρατικής Δημοκρατίας αντιπροσωπευτικής. Ή νο- 
νοθετική ,έξουσία άνετέθη είς Βουλήν άπαρτιζομένην έκ τεσσαράκοντα 
μελών, ών ένδεκα έκλεγόμενα παρά τής Κυβερνήσεως καί είκοσι έννέα 
ύπό τοΰ λαοΰ. Ή έκτελεστική έξουσία έδόθη είς Γερουσίαν συγκειμένην 
έξ ενός Προέδρου, έκλεγομένου ύπδ τής αγγλικής Κυβερνήσεως καί έκ 
πέντε Γερουσιαστών έκλεγομένων έκ τών μελών τής Βουλής ύπ’ αύτών 
τών ίδιων έπί πέντε έτη. “Αγγλος τοποτηρητής διηύθυνε τάς έξωτερικάς 
σχέσεις, τήν αστυνομίαν καί τδν τύπον, ή δέ ’Αγγλία είχε τδ δικαίωμα 
νά έχη φρουράς έν τοΐς φρουρίοις και νά διοική τδν στρατόν.

Συνεπείφ τών συμβάντων έν Γαλλίφ κατά τδ 1848 έξερράγή έν Κε- 
φαλληνίφ έπανάστασίς, ής σκοπός ήτο ή προσάρτησις τών νήσων είς τήν 
Ελλάδα, Είναι γνωστόν πώς κατεστάλη ή έπανάστασίς έκείνη καί πό

σον ύπήφερον τότε οί γενναίοι Κεφαλλήνες.

έ'

ί
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Έπΐ τέλους τήν Ιην ’Απριλίου 1863 ή ’Εθνική τών 'Ελλήνων Συ- 
νέλευσις εξέλεξε Βάσιλέα τδν δευτερότοκον υίδν τοϋ πρίγκιπος Διαδόχου 
τής Δανίας δστις έλαβε τδν τίτλον «Γεώργιος ό Λ' Βασιλεύς τών ΈΛ- 
λήνωνί) καί δστις προέθέτο ώς δρον τής αποδοχής του τήν παραχώρη- 
σιν τών Ίονίων νήσων τή Έλλάδι, συμμορφούμενος οΰτώ πρδς τούς πό
θους οδς έξέφρασε κατά τήν ήμέραν τής έκλογής του ή Εθνική τών 
’Ελλήνων Συνέλευσις.

Ή Συνθήκη τής 1ης ’Ιουνίου τοΰ 1863 μεταξύ Δανίας κα’ι τών
Ε τριών προστατίδων τής Έλλάλος Δυνάμεων έπεκύρωσε τήν έκλογήν

ταύτην, τδ δέ 3ον άρθρον αύτής ανανέωσε τήν έγγύησιν τών Δυνάμεων 
διά τών αύτών σχεδόν δρων τών τοΰ άρθρου 4ου τής Συνθήκης τοΰ 1832 
ήτοι : «Ή Ελλάς ύπό τήν βασιλείαν τοΰ πρίγκιπος Γεωργίου τής Δα
νίας καί τήν έγγύησιν τών τριών Αύλών θέλει άποτελέσει Μοναρχικόν 
Κράτος, ανεξάρτητον, συνταγματικόν.!)

Ή ’Αγγλία ήτις κατείχε τάς Ίονίους Νήσους ύπδ τήν προστασίαν της 
από .τοΰ 1815, παρεχώρησε ταύτας τή Έλλάδι διά τής Συνθήκης τής 
4 Νοεμβρίου 1863, ύποχωρήσασα πρδ τής ομοφώνου εύχής καί τών πό
θων τών κατοίκων τών Νήσων. Κατά τηλεγραφικήν τότε άνακοίνωσιν 
τοΰ λόρδου Russel τής 10 ’Ιουνίου 1863 πρδς τούς αντιπροσώπους τής 
Μεγάλης Βρεττανίας παρά ταΐς ξέναις Αύλαΐς, ή ’Αγγλική προστασία 
έπί τών νήσων έξωμοιοΰτο πρδς παρακαταθήκην, έμπιστευθεΐσαν τή Άγ- 

- γλίφ, ήτις έσπευδε ν’ άποδώση ταύτην είς τδν νόμιμον Διάδοχον τοΰ
Βασιλείου τής Ελλάδος.

Η Συνθήκη τής παραχωρήσεως ταύτης ύπεγράφη παρά τών τριών 
i προστατίδων Δυνάμεων, συνυπέγραψαν δέ ή Αύστρία καί Πρωσσία.

Οΰτω παρητήθη τής προστασίας ή ’Αγγλία, αί δέ τέσσαρες μεγάλαι 
Δυνάμεις έδέχθησαν τήν παραίτησιν ταύτην υπέρ τής Ελλάδος, άλλ’ ύπδ 
τδν δρον τής διαρκούς τήν Νήσων ούδετερότητος, δρον τεθέντα τή έπι- 
μόνω θελήσει τής Αύστρίας.

-■ Τοιαΰται εν συνόψει αί κυριώτεραι φάσεις, δι’ ών διήλθεν ή Έπτάνή- 
νησος. Έν συνόλφ βλέπομεν δτι αί Ίόνιοι Νήσοι δέν ύπέφερον τά μαρ
τύρια τών. λοιπών ελληνικών χωρών· ή έρήμωσις, ή καταστροφή., ή δου- 

Ε λεία, οί βιασμοί, αί διά χιλίων φοβερώς άνάνδρων τρόπων δολοφονίαι καί
σφαγαί, δέν έγνώσθησαν έν Έπτανήσω· Ή Επτάνησος κατεκτήθη 
διαδοχικώς ύπό εύγένών φυλών. Άπδ τής ύποταγής αύτής ύπδ τδν 
Μέγαν ’Αλέξανδρον μέχρι τών σημερινών χρόνων δέν έπίέσε τά στέρ
να της ό βάρβαρος ποϋς, δέν έβεβηλώθησαν αί έκκληάίαι της, ούτε 
τό αιμα της έχυσαν τόσον άπανθρώπως κτηνώδεις κάτακτηταί. Ένεκα
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τούτου δέν άπαντώμεν εν αύτή τά δυσεξάλειπτα τής δουλείας ίχνη, f
καί δι’ αυτόν τον λόγον ό πολιτισμός της διατηρείται ακμαιότερος καί f
έπεκτείνεται άπό τών πόλεων μέχρι τών ελάχιστων χωριδίων. Ο Ε- j
πτανήσιος γνωρίζει καλώς τά πολιτικά του δικαιώματα καί άλλοίμονον *
αν ζητήση τις νά τά καταπατήση.

Μετά τάς γενικάς ταύτας γραμμάς, αιτινες καίτοι γνωστάί ούδολως ι'
βλάπτει νά έπαναλαμβάνωνται, είπωμεν ολίγα περί Κεφαλληνίας ιδιαι- 
τέρως. . . f

Εις τών νομών τής 'Ελλάδος, περί τοϋ οποίου λίαν άμυδράν έχει ιδέαν ;
τό πολύ ελληνικόν κοινόν είναι άναμφηρίστως ό τής Κεφαλληνίας. Είτε 
διότι ή ξένη Κυριαρχία έπέμεινε πλειότερον έπί τής 'Επτανήσου καί 
συνεπώς καί έπί τής Κεφαλληνίας, άποκλείσασα ούτω τήν ελληνικήν 
έπί τών νήσων πρωτοβουλίαν, είτε διότι δέν ηύνοήθη διά τών συχνών 
επισκέψεων ούτε τών ήμετέρων Βασιλέων, ούτε έτεροχθόνων εστεμμέ
νων κεφαλών καί επισημοτήτων, τό αληθές είναι δτι, έκτος ελάχιστων ■
εξαιρέσεων, λίαν περιωρίσμ.ένας έχομεν γνώσεις περί τής μεγαλοπρεπούς ,
νήσου, ήτις μένει ώσεί κεκαλυμμένη ύπό πυκνού πέπλου; δν δέν ήδυ- 
νήθησαν νά διαπεράσωσιν έτι πλεΐστοι ελληνικοί οφθαλμοί. Ο πέπλος 
ούτος δέν πρόκειται διά τών ολίγων τούτων γραμμών ν’άρθή, άφοΰ δέν 
τόν έξηφάνισαν τόσα συγγράματα είδικώς περί Κεφαλληνίας πραγμα- 
τευθέντα έλλήνων καί αλλοδαπών,—-έξ ών δέον νά μνήμόνεύσωμεν ευ
θύς άπ’αρχής τά τελειότερα, ήτοί' τό τού Δόκτωρος’Ιωσήφ Partsch, f
ιδίως δμως τό τού ήμετέρου κ. Άντ. Μήλιαράκη λεπτομερώς περιγρά- 
φον τήν γεωγραφίαν καί πιστώς τά τής νήσου ταύτης άπείκονίζον.— 
Όλίγαι δμως γραμμαί δι’ ένα νομόν έκ τών έξοχωτέρων τής πατρίδος r
μας, ύφ’ δλας τάς επόψεις, ριπτόμεναι άπό καιρού είς καιρόν, ίσως κινή
σουν τό ένδιαφέρον παρά τισι είτε ν’ άναγνώσουν περί Κεφαλληνίας, είτε 
νά έπισκεφθώσιν αύτήν, άφοΰ μάλιστα κατά τά τελευταία έτη, ίσως χά- '
ριν τής άναπτύξεως τής συγκοινωνίας, ήρχισε κάπως o’ “Ελλην ν’ άπο- 
τινάσση τοΰ παλαιού 'Ρωμηού τάς καθιστικές έξεις καί να αισθανηται 
τήν άνάγκην νά γνωρίση καί άλλους τόπους καί νέους ν’ άντικρύση ορί
ζοντας.. :

Ή Κεφαλληνία, ή μεγαλειτέρα τών Ίονίων κατά τήν έκτασιν καί 
κατά τόν πληθυσμόν (ύπερβαίνοντα τάς 70 χιλ. κατοίκων) έρχομένη 
εύθύς μετά τήν Κέρκυραν, σήμαντικωτέρα δέ ίστορικώς, διαφέρει τών 
λοιπών κατά τήν πρωτοτυπίαν καί ύπό φυσικήν καί ύπό κοινωνικήν έπο- 
ψιν, ή δέ διαφορά αύτη δέν περιορίζεται μόνον ώς πρός τούς άλλους νο
μούς τής Ελλάδος άλλά καί ώς πρός τούς γείτονας, αυτής νομούς τής ί 
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Επτανήσου. Ή φύσις τή έδώρησεν ιδιαίτερα θέλγητρα καί ίσως καί οί κά
τοικοί της έκ ταύτης άνέπτυξαν καί τόν δλως ιδιόρρυθμον χαρακτήρά τών.

Ή περικαλλής φύσις τής Κερκύρας, αί γλύκεΐαι καί όμαλαί γραμμαί 
τής Ζακύνθου, αί ώραΐαι κοιλάδες δμοιαι πρός άπέράντους κήπους, άπετυ- 
πώθησαν ύπό τοϋ χρωστήρος πλείστων ζωγράφων έν λαμπροΐς πλαισίοις· 
ούδείς δμως ήδυνήθη ν’άν.τιγράψη τήν άγρίαν φύσιν τών κεφαλληνιακών 
τοποθεσιών, άν καί άπαντες άπεθαύμασαν καί άποθαυμάζουσι ταύτας, 
ώς ολίγιστοι είναι οί περίφημοι χρωστήρες οί δυνηθέντες ν’ άπεικονίσωσι 
τήν άγρίαν φύσιν, τάς άποτόμους καί ποικίλας γραμμάς καί τάς πολυ- 
χρώμους φάσεις τών σκώτικών τοπίων. Ή δέ ήμετέρα Κεφαλληνία, δύ- 
ναταί τις νά είπη, είναι ή Σκωτία τής 'Ελλάδος· κ’έκεΐ ώς έδώ πρωτο
τυπία φύσεως καί πρωτοτυπία άνθρωπίνων χαρακτήρων. Ό άνθρωπος 
άκολουθεΐ τήν φύσιν,’ αΰτη δέ πλάττει τόν άνθρωπον.

Ό περίερχόμενος δι’ άτμοπλοίου τήν Κεφαλληνίαν θ’ άντικρύση ποΰ 
μέν τάς πλέον άποτόμους καί βραχώδεις παραλίας τής 'Ελλάδος, αγρίως 
κατατετμημένας, έμποιούσας φόβον έκ τοϋ ύψους των, πού δέ άπαράμιλλον 
γλυκύτητα φύσεως· ό δέ περιδιαβάζων αύτήν έσωτερικώς, θά εύρεθή εν
τός τής όρεινοτέρας πασών τών Ίονίων. Αί δειράδες. τής Έρίσσου, τής 
Ώμορφίας, τής Εύγερω, αί όρειναί καί πολυκόρυφοι δειράδες τής Δάφνης 
καί Βαξιας καί πρός έπίστεψιν πάντων τό Μεγάλο-Βουνό, ό υπερήφανος 
καί έλατοφόρος Αίνος, νέας έκπλήξεις θά προκαλέσωσι καί νέοι ορίζον
τες κάλλους θά διανοιγώσι πρό τών όμμάτων τοΰ θεατού.

’Εντελώς διάφορος είναι ή φύσις τής ομαλής καί γλυκείας Κερκύρας, 
τής εύανθούς Ζακύνθου.

Ή ορεινή δμως αύτη φύσις τής νήσου άποτελεΐ άκριβώς καί τήν 
έκτακτον καλλονήν της· ουδέποτε θ’ άπαυδήση ό οφθαλμός έκ τής μονο- 
τονίας έκτεταμένων πεδίων, ούτε μεγάλας κοιλάδας, καί έκτενεΐς περιο- 
χάς θά διέλθη τις μέ άδιάφορον βλέμμα, διότι δέν υπάρχουν έδώ ούτ’ 
έκτενήπεδία ούτε μεγάλαι όμαλαί έκτάσεις. Εις έκαστον βήμα καί πα
ραλλαγή φύσεως, πού μέν νέα θά προκύψη κορυφή, νέαι γραμμαί, νέαι 
εικόνες, τεμάχιον κυανής θαλάσσης μακρόθεν, πού δέ μεγάλαι κλιτύες, 
απότομοι χαράδραι, πρόβουνοι άπολήγοντες είς.κοιλάδας γραφικωτάτας,- 
είς μικρά πεδία κατάφυτα, είς λοφίσκους καλλιεργημένους άπό κορυφής 
μέχρι βάσεως· κατ’ άποστάσεςς δέ καί είς άληθώς καλλιτεχνικωτάτας 
τοποθεσίας έν τφ μέσφ κυματοειδών καταφύτων λοφίσκων, είσί διεσπαρ
μένα χωρίδια τών οποίων αί μικραί καί κανονικαί οίκίαι όμοιάζούσι τά 
ελβετικά έκέΐνα άθύρματα, τά όποια έν τή μεγάλη αύτών άπλότητι έν- 
θυμίζουσι τήν ποιητικήν φύσιν τής πατρίδος των.



334 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 335

Τά μέσα τής συγκοινωνίας όλων ανεξαιρέτως τών χωρίων κα'ι τοποθε
σιών είναι έκτάκτως άνεπτυγμένα- αΐ τε καί δημόσιαι δήμοτικαϊ οδοί,τής 
Κεφαλληνίας διατηρούνται έν όλη τη άκμή των, παράδόξως κα'ι .μετά 
τήν Ένωσιν, δυνάμεναι νά παραβληθώσι πρός τάς πρώτιστας τών ευρω
παϊκών κρατών. Μέχρι τής δυσπρόσιτου σχεδόν κορυφής τοΰ Αίνου τής 
καλούμενης Μέγας-Σωρδς καϊ ύψούσης τό μεγαλοπρεπές ανάστημά της 
χίλια εξακόσια μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής. θαλάσσης, ανέρχονται δι’ 
άμάξης,— μέ λανδώ, αν αγαπάτε. "Απασαν τήν Νήσον άπ’ άκρου είς 
άκρον δύνασθέ νά περιέλθητε επίσης δι’ άμάξης, έπ'ι οδών άνευ χασμά
των, άνευ λίθων, ώς ταράτσας, καϊ κυριολεκτικώς εύπροσωποτέρων άπα- 
σών τών αθηναϊκών .οδών.

Τά χωρία τής Κεφαλληνίας, τά δαψιλώς έσπαρμένα καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις, δύνανται νά όνομασθώσι παραρτήματα πόλεως μή προσομοιά- 
ζοντα μέ τά χωρία τής λοιπής ’Ελλάδος. Χωρία άν^υ χωρικών, ώς τούς 
έννοοΰμεν ήμεΐς. Χωρία μέ οικίας ολίγον μικροτέρας μέν τών τής πόλεως 
άλλ’έξωτερικώς καϊ έσωτερικώς διεσκευασμένας δι’ αστόν καϊ ούχ'ι διά 
χωρικόν» Κλίναι, τράπεζαι, ερμάρια έκ καρυάς μεγαλοπρεπέστατα, κά
τοπτρα,. εδραι καϊ άπαντα τά τής οικιακής χρήσεως εύρίσκονται είς 
πολλάς οίκίας τών πλείστων χωρίων καϊ απορεί ό επισκέπτης πώς εις 
τάς ύπωρείας τοϋ Αίνου εύρίσκει τόσην ευμάρειαν. Τό πράγμα δμως 
είναι άπλούστατον. Οί κάτοικοι τών πλείστων χωρίων είσϊ ναυτικοί, ώς 
οί πλεΐστοι Κεφαλλήνες, έξ έκάστου δέ ταξειδίου των έπιστρέφόντες, 
πλουτίζουν.τάς οίκίας των καϊ δι’ ενός νέου έπίπλου και μέ δ,τί δύναται 
νά έξωραίση τούς ποιητικούς οίκίσκους των. Οί πλεΐστοι τών κατοίκων 
τών χωρίων είσϊ κτηματίαι ή. γεωργοί- δέν όμοιάζουσιν δμως τούς αμα
θείς αγρότας τής λοιπής Ελλάδος, ύπό κοινωνικήν έποψιν έννοοΰμεν, διότι 
άν καϊ ή παιδεία έν Κεφαλληνία δέν προώδευσε πολύ, έξ άλλου δμως 
κατέχουσι γνώσεις ποικίλας, όμιλοΰσι περί τών λοιπών λαών τοΰ κό
σμου ώς άνθρωποι πολλά ίδόντες καϊ γνωρίσαντες, καϊ θά φανή λίαν πα- 
ράδοξον είς τον περιηγούμενον, ν’άκούση έκ τοΰ στόματος αγρότου μέ 
τήν δίκελλαν είς τάς χεΐρας, έκφερομένας γνώσεις περί τής Κυανής Βί
βλου τής ’Αγγλίας και γνώμας κα'ι ιδέας περί διοίκήσεως καϊ δικαιοσύνης 
έν συγκρίσει πρός τάς τών άλλων εθνών. Ποσάκις άνεμνήσθημεη τοΰ 
πτωχού καϊ άμαθεστάτου Μενίδιάτου τόΰ μίαν ώραν άπέχοντος τής Πρω- 
τευούσης κα'ι μή γνωρίζοντας ακόμη ν’άρθρώση τήν ελληνικήν!

Ύπό ύλικήν εποψιν ό χωρικός κόσμος τής Κεφαλληνίας δύναται νά 
διαιρεθή είς τρεις τάξεις. Ή πρώτη περιλαμβάνει [τούς κτηματίας, τούς 
κυρίους γαιών καϊ καλλιεργοΰντας αύτάς δι’ ίδιον λογαριασμόν- ή τάξις 

k

αδτη είναι ή δλιγαριθμοτέρα.Ή δεύτερα περιλαμβάνει τούς κυρίους κτη
μάτων κατά τό άγροληπτικόν σύστημα.Τό είδος τοΰτο τής καλλιέργειας 
κυριαρχεί έν Κεφαλληνίφ πρό άμνημονεύτων χρόνων. Ώς γνωστόν, οί 
κύριοι τής γής έκχωροΰσι τό δικαίωμα τής καλλιέργειας είς άγρολήπτας 
ύποχρεωμένους νά δίδωσι τό ήμισυ τοΰ καρποΰ είς τούς κυρίους τών 
γαιών. Ή έκχώρησις αυτή καθιστφ τόν άγρολήπτην άναπόσπαστον πα
ράρτημα τοΰ κτήματος, παρακολουθούν αύτό είς πάσαν αλλαγήν κυρίου, 
είναι δέ διαδοχικόν δικαίωμα. Ουτω ή κεφαλληνική κυριότης ομοιάζει 
κατά πολύ τήν ρωμαϊκήν ex jure Quiritium μέ τήν σπουδαίαν διαφο
ράν, δτι ένταΰθα οί κύριοι δέν άρκούνται είς τήν ψιλήν κυριότητα, άλλά 
λαμβάνουσι τό ήμισυ τών καρπών τής δλης παραγωγής, δύνανται δέ καϊ 
ν αποβάλλωσι δικαστικώς τούς άγρολήπτας καθ’ ώρισμένας περιπτώΛις.

- . Η. τρίτη τάξις περιλαμβάνει τούς απλούς καλλιεργητάς τούς έχόντας 
ώς μόνον κτήμα τούς βραχίονάς των. Όθεν ό λαός τής Κεφαλληνίας 
είναι λαός γεωργικός. Έκ τών άνω δύναται νά έννοηθή ευκόλως πώς έν 
τοΐς χωρίοις. ύπάρχουσιν άφ’ ενός κτηματίαι πλουσιώτατόΐ κα'ι πτωχό
τατοι έργάται άφ’ ετέρου. ,··..·...

Ό χωρικός Κεφαλλήν είναι οικονόμος, έργατικός, είς άκρον δ’ άγαπρί 
τήν γήν έφ’ ής έγεννήθη, τό χωρίον του- αν δι’ οικονομικούς λόγους ήναγ- 
κάσθη νά γείνη ναύτης, τότε θέλετε τόν ίδει πολύπειρον ταξειδιώτην, 
ολοκλήρους δεκαετίας περιερχόμενον τήν γήν καϊ πάλιν κατασταλά- 
ζοντα είς τήν γενέθλιον- αν ή τύχη δέν τόν έκπατρίση, τότε δέν θά έξέλθη 
τής περιοχής του.Ύπάρχουσιν έν τοΐς χωρίοις άνθρωποι λίαν ευκατάστα
τοι ούδέποτε έξελθόντες τοΰ χωρίου των καϊ ούτε σκεπτόμενοι νά έξέλ- 
θωσιν> ευτυχείς ώς λέγουσι ν’ άφήσωσι τά κώλα κα'ι ταφώσιν ύπό. τήν 

. σκιάν μεγαλοπρεπούς πρίνου, καϊ έν τφ περιβόλφ τού ρωμαντικοϋ έκ- 
κλησιδίου των. Ό Κεφαλλήν μέσον δρον δέν φυλάττει- ή θά έξέλθη τής 
χώρας του κα'ι τότε θά περιέλθη τήν ύφήλιον, φέρων. μεθ’έαυτού ώς μό
νον έφόδιον τήν Επιχειρηματικήν του κεφαλήν κα'ι τήν πεποίθησιν είς 
εαυτόν ή δέν θά έξέλθη ποτέ. Έγνωρίσαμεν έν τφ χωριφ Κρριάνα τής 
Αειβαθούς ένενηκοντούτη λίαν εύκατάστατον καϊ λίαν εύφυά γέροντα, 
δστις .ουδέποτε έπεσκέφθη, τάς ’Αθήνας, αν καϊ έ’χη έν. αύταΐς συγγενείς 
διακεκριμένους- δταν'τφ έξέφρασα τήν μεγάλην έκπληξίν μου διά τήν 
έλλειψίν του ταύτην,. μοϊ άπήντησε διά τής εξής πρωτοτύπου άποστρο- 
φής. <ίΜπά ! παιδί μου, μη δά θαρεΐς πως άν δε γδρ κάνεΙς τήν 
'Αθήνα δεν Λογιεται άθρωπος ; » Τοιούτου δέ είδους αθρωποι. ύπάρ- 
χουσι πλεΐστοι έν. Κεφαλληνία, και πράγματι δταν γνωρισθή τις μετ’, 
αυτών, ευκόλως θ’ άναγνωρίση δτι ή άγνοια τών κλασικών ’Αθηνών μας
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ουδόλως έμείωσε τήν ανθρωπιά τους, πολύ δέ ανώτεροι είναι καθ’ δλα 
πλείστων πρωτευουσιάνων μας.

Ή στοργή τοΰ Κεφαλλήνος πρός τόν τόπον του είνε παροιμιώδης* 
είτε είς έκατομμυριοΰρχον μεταβληθή, είτε μείνη πτωχός, τώνειρόν 
του είναι νά έπανεύρη μίαν ήμέραν τερπνόν άσυλον έν τφ πατρίφ έδά- 
φει, νά ζήση καί ν’ άποθάνη έπί τής περικαλλούς νήσου του. Έν αύτή 
τή Κεφαλληνία ή στοργή έκάστοϋ πρός τόν ιδιαίτερον τόπον τής γεννή
σεώς του λαμβάνει μορφήν είδικωτέραν, μορφήν τοπικισμού ούτως είπεϊν 
ήτις, είς τόν μή γνωρίσαντα τόν χαρακτήρα τοΰ Κεφαλλήνος, δύναται 
νά προξενήση ούκ όλίγην θυμηδίαν. Ουτω ό έκ τοΰ χωρίου Φραγκάτων 
λ. χ. καταγόμενος δέν έννοεΐ κατ’ ούδένα λόγον καί είς ούδεμίαν περί- 
στασιν νά ύποχωρήση πρό τοΰ γείτονός τουχωρικοΰ τών Βαλσαμάτων. 
Τά Φραγκάτα δι’αύτόν εινε παράδεισος, είνε ή γή τής επαγγελίας, ένθα 
ό άνθρωπος πρέπει νά είναι ύφ’δλας τάς επόψεις ανώτερος τών άλλων. 
Ό έκ Βαλσαμάτων έξ άλλου άδιακόπως ειρωνεύεται καί περιφρονεΐ τόν 
γείτονά του, ή δέ διηνεκής αυτή καί κυριαρχούσα ιδέα είναι έρριζωμένη 
πρό άμνημονεύτων χρόνων έν τή συνειδήσει τών κατοίκων έκάστου, διά 
τό ίδιον αύτοϋ χωρίον, ύπάρχουσι μάλιστα καί παραδείγματα, γνωστά έν 
Κεφαλληνία, ρήξεων μεταξύ χωρίων και αποκλεισμοί καί άλληλοκανονο- 
βολισμοί,—-διότι, λεχθήτω έν παρόδφ, έκαστον χώρίον έχει καί τό κανό
νι του,τδόποΐον θάπτουσιν ύπό τό χώμα, έκθάπτεται δέ υπό της επιτρο
πής επι τοϋ κανονιού καί κροτεί κατά τάς περιστάσεις. Είναι δέ άστει- 
οτάτή άπασα αύτή ή δικονομία, όπόταν συμβή νά έκταφή τό κανόνι έν 
έπίσήμφ εθνική εορτή; ίδίως πώς πληροΰται, πώς τίθεται τό πΰρ έπί 
τής βεβρεγμένης έπί τής οπής πυρίτιδος καί κατόπιν πώς τρέπονται είς 
φυγήν οί πυροβοληταί, μέχριςού κροτήση τό κανόνι, δτε αύθις έπιστρέ- 
φουν, λίαν σοβαροί, καί έπαναρχίζουν τά ίδια καθ’ δλην τήν ήμέραν. 
Κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψιν τών Βασιλέων έν Κεφαλληνία., άπασαι 
αί επίτροποι επι τών κανονιών τών πλείστων χωρίων τής νήσου, έφ’ 
όλης τής ήμέρας έθετον πΰρ, έτρέποντο είς φυγήν καί πάλιν έπανήρ- 
χοντο πρδ τοΰ έσκωριασμένου βροντοφώνου των ! —Άλλ’ έπανέλθωμεν 
είς τάς περί τοπικισμού ιδέας τών νησιωτών μας. Μήπως δέν τυγχάνει 
γνωστή ή μεταξύ Άργοστολιωτών καί Ληξουριωτών αδιάκοπος άλληλο- 
ειρωνεία, ήτις έκσπφ είς τήν παραμικρόν περίστασιν ; Ότε έσχάτως οί 
Λήξουριώται, κατά τάς άπόκρεως, ήθέλησαν νά παραστήσωσιν εντός άρ
ματος τήν άνακάλυψιν τής ’Αμερικής, μετά τοΰ σχετικού έννοεΐται Κο- 
λόμβου της,οί Άργοστολιώται, εύρόντες εύκαιρίαν, άποκαλοΰν έκτοτε τούς 
Ληξουριώτας, μετά σκληρού σαρκαστικού μειδιάματος, «Κολόρθους,ό

Γ
δέ Λασκαράτος μετά τής ιδιορρύθμου σατύρας του δέν γράφει τδν «μιμη
τόν πλήρους δηκτικής ευφυΐας . στίχον του : όντις επ.Ιασε ό Θεός την 
Οικουμένη, τό Ληζοϋρι καί τόσους άΛΛους τόπους» καί τδ· πλήρες 
υποκριτικής σατύρας ποιημάτιον ; .

«Όμορφη χωροποϋλα εΐν’ το Ληίοϋρι 
»Ποϋ βρέχει στό γιαλό τά ποδαράκια της· 
»Μέ τά βουνά τοϋ ’Αργοστολιού στή μούρη, 
«Όπίσωθέ της έχει τά.......... βουνάκια της·
«’Εκείνη πρωτοβλέπει οποίος περνάει, 
«Μά τή μαύρη κάνεις δέν τήν ψηφάει.

«Πουλώ κατοικημένη άπό τ’ ’Αργοστόλι 
»Είν’ καί πλούσια ,περσσότερο άπό γή· 
»Κα'ι μ* δλα ταΰτα, τό γνωρίζουν όλοι, 
«Πως εΐν’ άμεληαένη καί φτωχή. 
»Κι’ ά γυρέψη ποτέ μιά καστανιόλα, . 
«Ποιος τό πιστεύει; Τήνε ’βρίζουν κηόλα.»

έπίσκεψιν, ήν ή βασιλική οικογένεια εύηρεστήθη νά κάμη

Β

ί

Κατά τήν έπίσκεψιν, ήν ή βασιλική οικογένεια εύηρεστήθη νά κάμη 
έν τη νήσφ, πόσα σκώμματα δέν έρρίφθησαν εις βάρος τών Ληξουριω- 
τών ώς πρδς τήν ύποδοχήν, ήτις άλλως τε έγένετο ένθουσιωδεστάτη, και 
πόσην χαράν ένδόμυχον θά ήσθάνοντο οί Άργοστολιώται αν ό Βασιλεύς 
πάρήρχετο χωρίς νά έπισκεφθή τδ ώραΐον Ληξούρι. Ή Α. Μ. όμως, λέ- 
χθήτω εν πάρόδφ, φρονίμως ποιούσα, έπεσκέφθη τδ Ληξούρι, καί ούτω τά 
πράγματά διήλθον έν ήσυχίφ, άλλως οί Λήξουριώται μετεβάλλοντο πάν- 
τές καί αύθημερόν είς ultra δημοκρατικούς.

Ή Κεφαλληνία έχει μίαν έπίσημον πρωτεύουσαν τό Άργοστόλιον, 
περίλαμβάνον ύπέρ τάς 10 χιλιάδας κατοίκων, αλλά, τδ πλησίον αύτής 
κείμενον Ληξούριον δύναται νά λογισθή ώς δευτέρα ούτως είπεϊν πρωτεύ
ουσα, αριθμούσα ύπέρ τάς 6 χιλ. κατοίκων. Έκατέρα τών πόλεων τού
των, κάίτοι μόλις τρία ναυτικά μίλια άπέχουσίν άλλήλων, διακρίνεται 
διά τδν ιδιόρρυθμον τύπον τών κατοίκων της.Ή διάφορος τοποθεσία τών· 
δύο τούτων πόλεων έπέδρασε καί έπί τών κατοίκων, έπΐ τοσοϋτον, ώστε, 
ό άποκτήσας κα'ι δλιγίστην πείραν έκ τής διαμονής έν τή νήσφ, δύναται 
ευκόλως νά διακρίνη τόν ενα τού άλλου. Ή πόλις τοϋ Αργοστολιού· 
κειμένήύπρ τούς υψηλούς προβούνους τής Εΰγερω καί τής’Ωμορφίας, στε
ρείται αναπεπταμένου όρίζοντος,οί κάτοικοι άντικρύζουσι τάς έπιβαλλού- 
σας κορυφάς τών όρέων, οί δέ πρόβουνοι ούτοι, ώσεί έπικαθήμενοι έπί. 
τών στέρνων,μετέβαϊλον καί τδν χαρακτήρά των ό Άργοστολιώτης είνε- 
σιωπηλός, σκυθρωπός, μελαγχολικός, νομίζει τις δτι άγνοεΐ τ(Γθά είπηΓ 



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 339338 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

γέλως· έπί [χήνας ολοκλήρους αν διαμείνητε έν Άργοστολίφ δέν θ’ άντη- 
χήση είς τά ώτα σας ήχος γέλωτος. Ή σόβαρά φύσις έπλασε λέληθό- 
τως σοβαρούς τους ανθρώπους, Είς τά δύο ή τρία ύπαίθριαζαφφενεΐά των 
κατά τάς γλυκείας εσπέρας τοΰ θέρους, συνάζονται πλεΐστοι τών κατοί
κων τής πόλεως πρός αναψυχήν όμοιάζοντες βωβά φαντάσματα· ούτε ψί
θυρος ακούεται έκ τών εκατόν έκείνων στομάτων· όμοιάζουσιν ανθρώ
πους συνωμοτοΰντας· τοσοΰτον αί συνδιαλέξεις καί αί ψυχραί στάσεις των 
ένέχουσί τι τό μυστηριώδες.

Ή μελαγχολία αΰτη τής φύσεως έπέδρασεν ίσχυρώς καί έπι τών κα
τοίκων, αποτέλεσμα δέ τούτου πασιφανές είναι ό δυσανάλογος αριθμός 
τών έν Κεφαλληνίφ παραφρονούντων. Διότι τυγχάνει γνωστόν στατι- 
στικώς, δτι έξ δλης τής Ελλάδος έν Κεφαλληνίφ απαντάται άναλογι- 

■κώς ό πλειότερος αριθμός τών παραφρόνων, ούς άπαντά τις είς πάν 
βήμα έν ταΐς όδοϊς τών πόλεων ή χωρίων μονολογοΰντας, ρητορεύοντας 
ή χειρονομοΰντας αγρίως.

Δέν έχει δμως ουτω τό πράγμα έν Ληξουρίφ. Έκεΐ οί πρδβουνοι 
δέν έπικάθηνται τής μικράς πόλεως, ή φύσις είναι όμαλωτάτη, εύρύτα- 
τατος τήν περιβάλλει όρίζων καί οί κάτοικοι είναι έκτάτως ζωηροί, ευε
ρέθιστοι, αρειμάνιοι τό ήθος, στωμύλοι, άρεσκόμενοι είς τάς εύφυολογίας, 
είς τάς φάρσας. Ό Ληξουριώτης είναι ό Ταρταρέν τής Κεφαλληνίας. 
Έκ τών δύο τούτων δλως αντιθέτων χαρακτήρων τών κατοίκων τών δύο 
γειτνιαζουσών πόλεων ευκόλως συμπεραίνει τις καί τ’ αποτελέσματα, 
άν μάλιστα λάβη ύπ’δψιν καί τήν ιδιορρυθμίαν άμφοτέρων, Οί Άργοστο- 
λιώται άποκαλοΰσι περιφρονητικώς τούς Ληξουριώτας «κοΛόμβους,Τ) οί δέ 
Ληξουριώται τούς Άργοστολιώτας «.άραχννάσρ,ίνους,Ί) άμφότερ'οι δ’ά- 
πακαλοΰσΐ τούς μή.Κεφαλλήνας «σγούράουςΤ)' ή έτυμολογία τής τελευ
ταίας ταύτης λέξεως διαφεύγει τάς έρεύνας μου.

Οί πλεΐστοι τών κατοίκων τών δύο πρωτευουσών πόλεων, ώς απαν- 
τες οί Κεφαλλήνες, έχουσιν έκαστος τήν πρωτοτυπίαν του, τήν μικράν 
μανίαν του, τό ιδιαίτερόν του tic, ώς θά έλεγον οί Γάλλοι, καί τήν αδυ
ναμίαν του ταύτην δέν πρέπει νά τήν έγγίσητε διότι πιθανόν πικρώς νά 
μεταμεληθήτε. Πρωτότυποι είς δλα, είς τόν τρόπον τοΰ ζην, είς τήν 
συνδιάλεξιν, είς τδ βάδισμα, έίς τάς ιδέας- καί εις αύτά τά ονόματα τών 
κατοίκων, καί τά τών χωρίων διακρίνεται τδ ιδιόρρυθμον. Ύπάρχουσι 
χωρία έν Κεφαλληνίφ, ών οί κάτοικοι πάντες φέρουσι τό αύτό έπίθετον 
είς τό χωρίον Κομποθεκράτα λ. χ, πάντες φέρουσι τό έπώνυμον «Κομ- 
ποθέκρας !», είς δέ τό χωρίον Κονιδαράτα. πάντες οί οίκοϋντες έπωνομά- 
ζόνται «Κονιδάρης,» άντιθέτως δέ είς τά χωρία Χιονάτα καί Μαυράτα 

ούδείς ύπάρχει κάτοικός φέρων τά ονόματα Χιονάς ή Μαύρος. Έξ άλ
λου έν τισι χωρίοις ώς είς τδ χωρίον Άλειματά πάντες φέρουσι το έπώ
νυμον ..... Λ'ουρκου/ιέ^ηζ’ ! οί δέ κάτοικοι τοΰ χωρίου Γρατσαντιάτα 
πάντες τό έπώνυμον .... Κοκκόλης ! "Αλλα χωρία φέρουσι παράδοξα 
ονόματα, λείψανα έποχών ξένων κατακτήσεων, ήχοΰντα άλλοκότως είς 
ώτα ελληνικά- έτερα φέρουσιν ονόματα ελληνικής μέν καταγωγής ούχ’ 
ήττον δμως περιέργου σχηματισμού. ’Ιδού καί τινα έξ αύτών : Κουρου- 
πάτα, Κατσαράτα, Κουτροκόη, Ντομάτα, Κουλουμπαριτσάτα, Πολυ- 
καλάτα, Προκοπάτα, Φαβατάτα, Ματσουκάτα, Κλείσματα. Τών δύο τε
λευταίων ή επωνυμία ελπίζω δτι έξήλειψε πάσαν αμφιβολίαν σας. 
Ύπάρχουσιν δμως καί λίμναι μή καθυστερούσαι ώς πρός τήν έπωνυμίαν, 
ώς ή έπί τοΰ λεκανοπεδίου τής Σάμης λίμνη όνομαζομένη “ΑκωΛη, καί 
άκρωτήριον ονομαζόμενο'' St, δρμος τούπίκλην Ποντικός, φρέαρ «.Φου- 
σάτοϊ) καί ρευματιά ύπό τδ όνομα <ςΧειρωνικό.» Δεν πρέπει δέ νά παρα- 
λείψωμεν δτι ή Κεφαλληνία παράγει μέλανα οίνον, έξαιρέτου ποιότητος, 
ύπό τδ όνομα σκυλοπνίχτης.

Τδ Άργ,οστόλιον ώς πόλις διακρίνεται διά τάς ώραίας οικοδομάς, τάς 
εύρείας καί καθαρωτάτας οδούς κα'ι πλατείας της, τήν' λαμπράν προκυ
μαίαν, έργον τοΰ άγγλου τοποτηρήτοϋ Napier, τάς συσκίους δενδρο- 
στοιχίας καί τούς ρωμαντικούς περιπάτους της.. Παρά τινι ακτή, ού 
μακράν τής πόλεως, άνεξήγητον φυσικδν φαινόμενον, μή λυθέν μέχρι σή
μερον, κινεί τήν περιέργειαν απάντων. Ή θάλασσα εισρέει αενάως είς 
δύο. καταβόθρας, χωρίς ούτε νά πληρώνται αύται πώποτε, ούτε νά φαί- 
νηται άλλοθι σημεΐόν τι έξ ού νά έκρέωσι τά θαλάσσια ταΰτα ΰδατα, Οί 
κάτοικοι εύθύς αμα άνεκάλυψαν τό φαινόμενον τοΰτο, κατεσκεύάσαν δύο 
ύδρομύλους, χρησιμοποιήσαντες ουτω τήν έκ τής πτώσεως δύναμιν τόΰ 
ΰδατος, “ϊνα δέ μή καθυστερή τοΰ ’Αργοστολιού τδ ,Ληξούρίον καί κατά 
τοΰτο, έτερον επίσης άνεξήγητον καί περιεργότατον φαινόμενον, μονα
δικόν είς τδν κόσμον, ύπάρχει ού μακράν τής πόλεως τοϋ Ληξουρίου είς τδ 

. άκρον τοΰ ακρωτηρίου τής Κατωής. Παμμέγιστος βράχος, μονόλιθος ολί
γον έξέχων τής επιφάνειας τής θαλάσσης, άδιακόπως καί βραδέως κινεί
ται πρδ άμνημονεύτων χρόνων, χωρίς ή κίνησίς του αΰτη νά παύη έπί 
στιγμήν, είτε ή θάλασσα ηρεμεί είτε είναι, τρικυμιώδης^ Τδ περίεργον 
τοΰτο φυσικόν φαινόμενον, δπερ άποτελεΐ Ιν τών θαυμάσιων τής νήσου, 
ούδείς ήδυνήθη μέχρι σήμερον νά έξηγήση. Πρό ετών άγγλοι πλοίαρχοι 
περιδέσαντες τδν βράχον δι’άλύσεων, έδοκίμασαν νά σύρωσιν αύτόν, άλλ’ 
αί άλύσεις έθραύσθησαν, ό δέ βράχος'έμεινεν άδιάσειστος· έκ τής άφορμής 
αύτής οί χωρικοί θεωροΰσιν δτι τοΰτο προήλθεν έκ θαύματος, διότι ήθε- 
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λον νά καταστρέψωσι φυσικόν, φαινόμενον τέθεν εκεί ύπο τοΰ θείου. Τον 
βράχον τούτον τόν κινούμενον κάλοΰσιν εν Κεφαλλήνίφ Πέτρα πον Κου- 
vierat·. Πρός άντίληψιν δέ τής κίνήσεως τοΰ βράχου έθετον μεταξύ αύτοΰ 
και τής ακτής μάχαιραν, ήτις ένφ ετίθετο εύχερώς έντός τόύ χάσμα
τος, κατόπιν μετ’ ολίγα δευτερόλεπτά ό βράχος κλίνων περιέσφιγγεν 
αυτήν είς τρόπον ώστε ήτο αδύνατον ν’ άπόσύρη τις ταύτην. Με-ίά τόν 
σεισμόν δμως τοΰ 1867 ή δοκιμή αύτη δέν δύναται νά γείνη, διότι ή 
άπόστασις τού βράχου άπό τής ακτής έγένετο μεγαλειτέρα, καίτοι ή 
μυστηριώδης αύτη καί αίωνία κίνησις έξακολουθεΐ άδιαλείπτως η αυτή.

Έν Κεφαλληνία, ιδίως έν Άργοστολίφ, είς πολλά εκατομμύρια ανέρ
χεται τό ολικόν πόσον τών περιουσιών τών κατοίκων, αναλογικώς δε 
κατά ' πολύ ύπερτεροΰσι τών Πατρών και τής Σύρου ύπό τήν έποψιν 
ταύτην. Πλεΐστοι έχουσι περιουσίαν πλέον τόΰ ήμίσεός εκατομμυρίου, 
αρκετοί είναι όί εκατομμυριούχοι, τινές δέ κέκτηνται περιουσίαν άνερ- 
χομένην είς εκατομμύρια. Τύπους περιέργους ζαπλούτων μόνον έν Άρ
γοστολίφ θ’ άπαντήσητε’ δσον πλουσίων τόσον κα'ι φιλαργύρων. Άλλ* 
ούχί τήν φυλαργυρίαν έκείνην τήν γνωστήν τών πλείστων πλουσίων, άλλ* 
είδος ταύτης ιδιαίτερον, μέχρι κωμικότητός άπολήγον. Μόνον ό κάλαμος 
τοΰ Μολιέρου θά ήδύνατο νά περιγράψη τόν έξοχον τοΰτον τύπον τοΰ 
Harpagon-Άργοστολιώτου τοΰ έφευρίσκοντος μυρίας ύπεκφυγάς. χιλιας 
άστειοτάτας προφάσεις όπως άποφύγη άναγκαιοΰντα οικιακά έξοδα. Διη
γούνται δτι εις τού είδους τούτου γέρων φιλάργυρος, προσέφερε πάντοτε 
είς τά τέκνα τού, ποό έκάστου γεύματος, άνά έν κοχλιάριον γλυκύσμα- 
τος δπως μετριάση τήν πεινάν των ! Έτερος πάσχων καταράκτην ούδέ
ποτε ήθέλησε νά ύποστή τά έξοδα ιατρικής έγχειρίσ'εως, ίσχυριζόμενος 
δτι κάποιος φίλος τού ίάθη δι’ ενός. . . . λακτίσματος, δπερ κατά τύχην 
τφ κατέφερεν ό.δνός του κατά πρόσωπον, άνέμενε δέ ύπομόνως τοΐούτόν 
τι θαύμα μέχρίς ού άπεβίωσε, τυφλός έννοεΐται. Μή υποθέσετε δέ οτι 
τ’ άνωτέρω είναι ύπερβολικά. Έν Κεφαλληνίμ ταύτά είσι πασίγνωστα· 
άναρίθμητα δέ τοιαύτης φύσεως γεγονότα ήδύνάμ.ην νά παραθέσω, άν μή 
έφοβούμην μή καταχρασθώ τήν εύμενή ύπομονήν σας.

Άπ’ έναντίας δμως έν ταΐς οίκίαις ετέρων πλουσίων μή φιλαργύρων 
—ώς έξαίρεσις—διαλάμπει ή εύγενής χρήσις τού πλούτου καί ή εύερ— 
γετικώς παραγωγική αύτού δύναμις.

Ή κοινωνική.ζωή έν Άργοστολίφ, συνεπεία τών κυριαρχόυσων οικονο
μικών άρχών τών κατοίκων, είναι δυσανάλογος τής εύμαρείας των. Έν 
πόλει κατοίκουμένη ύπό πλείστων ανθρώπων δυναμένων μόνον διά τού 
ήμίσεος ή καί τοΰ τρίτου τών εισοδημάτων των νά έχωσι λαμπρούς
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οίκους, θέατρα, άμάξας, ίππους, έξοχάς, λέσχας, άνθρωπινά τούλάχιστον 
καφφενεΐα, σήμερον συνωστίζονται πάντες έν πτωχοτάτφ θεάτρφ Κέφα- 
2ος τουνομα, άπολαμ,βάνουσιν άμφιβόλου μουσικής καί άλληλοχασμών- 
ται, εξέρχονται πεζοί τάς εσπέρας υμ βοάτετζάρουκ ίνίοξ στενοτάτης 
τίνος οδού καλουμένης, πίνουν ,γι,άτσο—οί πλέον σπά
ταλοι-—τό έαρ, ύπηρετούμενοι παρ’άνθρώπων ούχί λίαν, ήμέρου δψεως, ή 
μασσούν μικράς αγχιναρίτσας. Συνέπεια τούτου είναι δτι καί ή άγορά 
και τα εμπορικά καταστήματα τής πόλεως μετά τών τεχνουργείων της, 
έκτος σπανίων τινών ύποφερτών έξαιρέσεων, είναι φυσικώς άνάλογα τών 
απαιτήσεων τών κατοίκων. Τού κανόνος τής διαίτης ταύτης βεβαίως 
υπαρχουσιν εξαιρέσεις, δυστυχώς δμως τόσον όλίγαι, ώστε άδυνατούσι 
να δωσωσι ζωήν εις τήν μελαγχολικήν πόλιν καί διδάξωσι τούς κατοί
κους την ευζωίαν καί έπιδράσωσιν έπ’ αύτών έκπολιτιστικώς.

Ετερα συνέπεια τής γλισχρότητος ταύτης τών πλουσίων είναι ή παν
τελής απομόνωσις τής νήσου άπό τής λοιπής 'Ελλάδος καί τής άλλοδα- 
πής. Την περικαλλή, υπερήφανον καί γοητευτικήν Κεφαλληνίαν δλίγιστόι 
επισκέπτονται, όιοτι ούτε φημίζεται, ούτε δύναται νά εύρη ό ξένος τάς 
άναπαύσεις.του ή διέλθη εύχαρίστους ημέρας έν αύτή. Τόν χρυσόν τών 
ξένων επισκεπτών, τών ,καραβανίων τού Cook, τών Ελλήνων δσοι τα- 
ξειοευουν, ενθυλακόνει η κομψή Κέρκυρα, διότι δλος αύτός ό κόσμος 
θελει τουλάχιστον ξενοδοχεία, ό όέ κύρ Σωτήρης— ό ξενοδόχος.τού ’Αρ
γοστολιού με ολην την καλήν του θέλησίν, δέν θά δυνηθή ν’ άνακαλύψη 
τροπον προς εξοικονομησιν των, καίτοι Ληξουριώτης τήν πατρίδα, συνε · 
πώς «Κολομβος» καί εκ τών φανατικωτέρων. Ουτω ή πάγκαλος νήσος 
μενει πάντοτε εν στασιμφ καταστάσει μή έφελκύουσα τήν προσοχήν τών 
περιηγητών, η δε θαλερα αύτη θερινή διαμονή ή δι’ έξαιρέτου φυσικού 
κάλλους ύπό τού Δημιουργού προικισθεΐσα, άγνοεΐται έτι ύπό τών πλεί
στων. ΤΙ θά ήτο ή πόλις τού Αργοστολιού, άν ήθελον ολίγον νά λαμ- 
πρύνωσιν αύτήν οί κάτοικοι, καί πώς θά ήνθει, είναι περιττόν νά εΐπωμεν, 
βεβαίως δμως άλλοίαν θά παρουσίαζεν δψιν καί λίαν διάφορον θά διήγον 
βίον οι σπ2ηηχοΙ Άργοστολιώται. Βεβαίως νήσος τοιαύτα προτερήματα 
κεκτημενη καί τοιαύτην φυσιν δεν δύναται νά διατελη αιωνίως ύπό φθι- 
σικήν κατάστασιν. Θά έλθη ημέρα καθ’ ήν τ’ άπαράμιλλα αύτής κάλλη 
θ αναγνωρισθώσι, και οί άπόγονοι τών φυλαργύρων θ’ άνοίξωσι τούς οφ
θαλμούς, αφού πρώτον άνοίξωσι τά βαλάντια, θά έπιδείξωσιν είς τους 
ξένους τα εκ τής θείας φυσεως τής πατρίδος των άπορρέοντα θέλγητρα, 
ξένος χρυσός θά είσρεύση, νέον αίμα είς τάς φλέβας της, διότι ούδείς Έλ- 
λην ήθελεν όκνήσει νά έπισκεφθή τήν μεγαλοπρεπώς έν μέσφ τής βαθύ- 
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κυάνου θαλάσσης, άναδυομένην Κεφαλληνίαν. Δυστυχώς, κατά τά φαινό
μενα, ή ημέρα αΰτη θά βραδύνη, αν κρίνη τις τουλάχιστον έκ τής άπο- 
τροπίάσεως τών ήδη αρίστων προς πάσαν καινοτομίαν.

Ό μετά τών άλλων Ελλήνων καί ξένων συγχρωτισμός άφ’ ετέρου 
θ’ άποσβέση μερεκάς προλήψεις, άς τρέφει ό κόσμος περί Κεφαλλήνων, 
προλήψεις αΐτινες κατήντησαν νά περιβληθούν δυστυχώς ένδυμα δημοτι
κών αποφθεγμάτων. Ή φράσις : «ΚεφαάΛον’ιτης είσαι ; άδικο εχεις 
τί άλλο σημαίνει, ή δτι ό Κεφαλλήν είναι φίλερις, φιλόδικος, καυγατζής ; 
η δέ άλλη δημοτική παράδοσις : «ό διάβοΛος είχε τρία παιδιά το ενα 
κάθησε στη Κρήτη, το δεύτερο στή Μάνη, το τρίτο στή Κεφα-ΙΛο- 
νιά,νεπίσης φανερώς καταδεικνύει τήν κυριαρχούσαν ιδέαν περί Κεφαλ
λήνων. Δέν γνωρίζομεν ποϋ έκάθισαν τά δύο παιδία τοϋ διαβόλου, 
άλλά βεβαίως τό τρίτο δέν εύρίσκεταε στή ΚεφαΛΛονιά, καί παρακα- 
λοϋμεν τόν άμφιβάλλοντα νά ύπάγη νά έξετάση. Έκεΐ θά γνωρίσχ; έκ 
τοΰ πλησίον τόν μεγάθυμον Κεφαλλήνα,—ώς τόν άποκαλεΐ ό ‘Όμηρος — 
τόν ένθουσιώντα είς πάν δ,τι εύγενές καί γενναΐον, τόν αφελή καί άνευ 
κομπορρημοσύνης χαρακτήρα του. Τό παιδί τον διαβοΛου δέν θά ήδύ
νατο νά ζήσγι μετά λαού αείποτε εύγενοϋς, διαφλεγομένου ύπο αγνού 
πατριωτισμού, λαού χρηστού κα'ι αυστηρότατων -ηθών. Βεβαίως, κρίνεται 
φίλερις ό Κεφαλλήν, διότι άνευ περιστροφών θά ειπη τήν γνώμην του 
καί τήν «σκάφη-σκάφη-» δέν γνωρίζει ψευδή φιλοφρονήματα καί υπο
κλίσεις, ουδέ προσβολήν θά ύποστή άτιμωρητεί. Καί αύτό τό έλάτ- 
τωμα τής φιλαργυρίας περιορίζεται μεταξύ ένίων πλουσίων, ό λαός έξ 
εναντίας εύγενέστατα τρέφει ένστικτα· άκούσατε τήν δημώδη μουσικήν 
του, σπουδάσατε τά δημώδη έξόχως ώραΐα ποιήματα του, έλθετε ν’ άπο· 
λαύσητε τάς νυκτερινός πλήρης ποιήσεως σερενάδας του καί κρίνετε.

Καί έπειδή άνεφέραμεν περί τής δημώδους κεφαλλονιτικής ποιήσεως 
δέν είναι άσκοπον νά παραθέσω φδε δείγματά τινα, δπως κρίνητε, άφ’ 
ένος μέν περί τής, αΐσθηματικότητος τού λαού τούτου, καί άφ’ ετέρου 
περί τής έκτάκτου αύτού ευτραπελίας, ήτις έξεδηλώθη ιδίως έν τοΐς άθά- 
νάτοις έργοις τού Λασκαράτου. Τά κάτωθι δύο δημώδη ποιημάτια, άτινα 
κατά τύχην έξέλεξα, άνήκουσιν εις τήν πρώτην τάξιν :

«Τδ νώ ποϋ συνεβγάνουμέ τί ’έχουμε νά τοΰ πούμε ; 
«ΙΙοϋτο ψηλδς σάν άγγελος, λυγνδς σάν κυπαρίσσι· 
«Ποϋχε το Μάϊ τσή πλάταις του, τήν άνοιξι στά στήθια, 
»Ί” άστρα κα'ι τδν αυγερινό στά μάτια καί στά φρύδια- 
«Πουτον στους κάμπους το βιολί, στήν εκκλησία καντήλι, 
«’Ηταν καί είς το σπήτι του καράβι άρματωμένο.

«Καί τδ βιολί τσακίστηκε καί τδ καντύλι έσβΰστη 
«Καί τδ καράβι τ’ ομορφο κι·’ εκείνο άπηκουμπίστη.»

Καί έτερον ;

«Τώρα είναι Μάϊς κή άνοιξες, τώρα είν* τδ καλοκαίρι, 
«Τώρα κή ό ξένος βούλεται στδ τόπο του νά πάη· 
«Νύχτα σελλώνει τ’ άλογο, .νύχτα τδ καλιγώνει, 
«Βάνει τά πέταλα χρυσά καί τά καρφιά ασημένια- 
«Καί τά σφυροδοκάλιγα κή αύτά μαλαματένια. 
«Κ* ή κόρη ποϋ τδν αγαπάει ορθή τδν "παραστέκει· 
«Πάρε καί μέ, λεβέντη μου, στή στράτα ποϋ πηγαίνεις. 
« Στή στράτα ποϋ πηγαίνω έγώ,, γυναίκες δέν κλουθοΰνε. 
«Εύτοΰ ποϋ π£ς. λεβέντη μου, πολλή άκριβειά νά πέση ! 
«Νά πάή τδ στάρι στά έκατό, τδ κρίθος στά διακόσια, 
«Καί τδ καϋμένο τδ φιλί στά χίλια πεντακόσια 1 »

■ Έξ άλλου ώς δείγμα τής ευτραπελίας ήδυνάμην νά παραθέσω πλεΐ- 
στα δσα ποιημάτια, περιορίζομαι δμως είς τό εξής σύντομον έξάστιχον 
δπερ έδωκεν είς άπάντησιν εις τών ηρώων μας, είς ιερέα δστις τώ έδί- 
δασκε τό: '«.’Αγάπα τον πάησίον σου, ώς ίαυτόν.τ»

«’Αγάπα τδν πλησίο σου ώσάν τδν εαυτό σου, 
«Μά ’πέ μου, Θεουλάκη μου, μά πέμου ’στδ Θεό σου, 
«Μά ν’ αγαπώ τδν Νιόνιο μου, τδν κυρ Σπυράκι,.... πάει, 

ί »’Άν πής γ:ά τήν γυναίκα μου είναι δεξι μου πλάϊ-
»Μ’ αύτδ τδ ίνφαμόκοομο τδν Παΰλο τδν Παντιέρα;

«Κακή ψυχρή του ’μέρα !».

Οί Κεφαλλήνές είσιν έκ τών Ελλήνων οί τολμηρότεροι έπιχειρημα- 
τίαι, ένώπιον ούίενός οπισθοδρομούν απαξ συλλαβόντες ιδέαν τινά έν τφ 
νφ. 'Ρίπτονται είς τόν αγώνα τής ζωής μετά πλήρους πεποιθήσεώς είς 
εαυτούς και μέ πλήρη διάθεσιν δπως έργασθώσιν. Οί Κεφαλλήνες μετά 
τών Χίων άποτελούσι τά κυριώτερα ελληνικά στοιχεία τά τιμήσαντα, 
ύπό έμπορικήν έποψιν, τό ελληνικόν όνομα έν τή αλλοδαπή. Αί έν-τφ 
έξωτερικφ, μάλιστα έν ’Αγγλία καί Γαλλία., έλληνίκαί κοινότητες, αί 
τοσοϋτον σεβασταί, σύγκεινται κατά τά έννέα δέκατα έκ Κεφαλλήνων 
καί Χίων' διά τής άνεπιλήπτου άπό τόσων χρόνων καί τίμιωτάτης συν
αλλαγής των μετά τών ξένων, συγχρόνως δέ διά τής έπιχειρηματικότη- 
τος καί ευφυΐας των υπερύψωσαν τό ελληνικόν δνομα καί τήν ελληνικήν 
πίστιν.

■ Ό Κεφαλλήν ένφ ομοιάζει τού Χίου κατά πολύ, δσον αφορά τήν έν 
τή αλλοδαπή άπύκτησιν τού πλούτου, διαφέρει δμως τούτου κατά τόν
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τρόπον τοϋ έργάζεσθαι καί κατά τόν έν γένέι χαρακτήρα. Άμφότεροι επι
τυγχάνουν τοΰ σκοπού των διά διαφόρων οδών, ό μέν διά τής τόλμης 
καί έπιχειρηματικότητος,. ό δέ διά τής μειλιχιότητος κα! έφευρετικότη- 
τος, άμφότεροι δμως διά συντόνου έργασίας καί αύστηράς τιμιότητος.

Ή είς τήν αλλοδαπήν μετάβασις τών Κεφαλλήνων πρός άπόκτησιν 
πλούτου όσημέραι μειοΰται, καίτοι αί είς τό εξωτερικόν μερικα'ι αύται 
μεταβάσεις μάλλον ωφέλιμοι άποβαίνουσι τή Έλλάδι, άφοΰ ό Κεφαλλήν 
συγκομίζει τά πλούτη έν τή πατρίδι, έπαληθεύων Ουτω τ’ονειρόν του νά 
ζήση και άποθάνη είς τήν γενέθλίον.

Ήδη οί Κεφαλλήνες ήρχισαν ν’ άναπτύσωσιν έσωτερικως τήν γεωρ
γίαν καί βιομηχανίαν. Ή μελέτη τής καθ’ έκαστον έτος έπεκτάσεως τής 
καλλιέργειας τής αμπέλου είναι λίαν διδακτική καί πειστική έν ταυτφ. 
Ή Δήμητρα καί ό Διόνυσος έγκαθίδρυσαν έπί τής νήσου τόν θρόνον των, 
καθημερινώς δ’ αυξάνει ή παραγωγή διά τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας, 
έξ άλλου προοδεύει καταπληκτικώς ή άλλοτε σχεδόν άγνωμος βιομηχανία.

Ή οίνοποία κατέχει τήν πρώτην βαθμίδα καί δέν είναι βεβαίως ύμΐν 
άγνωστα τά πλούσια καί έντελέστατα οίνοποιητικά καταστήματα τοϋ 
κ. Τούλ έν Κεφαλληνία, τ’ άνυψώσαντα τήν φήμην τής κεφαλληνιακής 
ρομπόλας καί τοΰ μοσχάτου οίνου, έν ταΐς εύρωπάίκαΐςάγοραΐς. Ό κ. 
Τούλ κατώρθωσε διά τής υπομονής καί τών γνώσεών του νά πλάση τύ- 

. πους οίνων νέους, πολύ έκτιμώμένους έν Ευρώπη, έχει δέ έναποθηκευ- 
μένον σήμερον οίνον παλαιόν καί νέον πολύ ύπερβαίνοντα τήν αξίαν ένός 
εκατομμυρίου. Θαυμασία είναι ή έν ταΐς άπεράντοις άποθήκαις καί κατα- 
στήμασιν αύτοϋ τάξις καί ή δλη λειτουργία τής λεπτής καί περίπλοκου 
ταύτης βιομηχανίας.

’Εκτός δμως τών Καταστημάτων Τούλ, ύπάρχουσι καί έτερα έπίσης 
άξια λόγου οίνοποιητικά καταστήματα, καί οινοπνευματοποιία, λειτουρ- 
γοΰντα σήμερον καί παράγοντα έξαίρετα ροσόλια καί λοιπά οινοπνευμα
τώδη ποτά, ών μεγάλη γίνεται έξαγωγή. Προσθετέου δέ δτι ύπάρχουσι 
πλεΐστοι ίδιώται οίνοπαραγωγοί πωλοΰντες έκαστος ίδία τούς οίνους των, 
ών οί κυριώτεροι είναι οί λευκοί ώς ή ρομπόλα, το βοστιλίόι, ό κοζανί- 
της καί τό άσπροϋόι. Ό έκ τοΰ χωρίου Μηνιές οίνος φημίζεται ιδιαι
τέρως, έξ ού καί ή δημώδης : «κρασί Μηη<ηάηκο, τυρί Πυργκηάνικο 
και γυναίκα απ' τό Ληξούρι.» Οί μέλανες οίνοι είναι σπανιώτεροι, δια- 
κρίνονται δέ μεταξύ αύτών ή μαυροδάφνη, ό κορφιάτης καί ό σκυλο

πνίχτης.
Δέν θά έκτεθώμεν βεβαίως πλειότερον ένταΰθα είς τά τής παραγω

γής, προσθέτομε ν μόνον δτι έκτος του οίνου ή Κεφαλληνία παράγει στα-
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φίδα, έλαιον, σΐτον, κριθήν, όσπρια πολλά καί πάντων τών είδών οπώ
ρας. Έπίσης άξια λόγου είναι τά προϊόντα τής■ κτηνοτροφίας, οίόν πρό
βατα, αίγες κλπ. ·

Εν τή Έπτανήσφ · κα'ι συνεπώς καί έν Κεφαλληνίφ, αί κοινωνικά! 
διακρίσεις είσι . πλειότερον καθιερωμένα! ή έν ταΐς- λοιπαΐς πόλεσι τής 
Ελλάδος, καίτοι ..δέ ύπερμέτρως φιλελεύθεροι καί ανεξαρτήτων φρονη- 

μάτων οί κάτοικοι άναγνωρίζουσι τούς συμπολίτας έκείνους ών αί' ύπη- 
ρεσίαι ή αί όίκογενείακαί παραδόσεις τυγχάνουσιν όμολογουμένως γνω- 
σταί. Ούτοι είτε πτωχοί είτε πλούσιοι κατέχουσιν άνεγνωρισμένην θέσιν 
εν τή κοινωνία, πρός δέ τούς απογόνους αυτών φέρονται μεθ’άβρότητος 
ένεχόύσης δόσιν τινα σεβασμού. Τοΰτο δμως δέν έμποδίζει, έννοεΐται, έν 
δεδομέναις περιστάσεσι καί είς έξαψιν πολιτικών παθών,'ώς έσχάτως 
συνέβη, ούχί μόνον νά μή τούς λαμβάνωσιν ύπ’ όψιν αλλά καί νά τούς 
μεταχειρίζωνται ώς τούς άπλουστέρους τών θνητών.

Οί «άρχοντες», ώς καλοΰσιν οί Έπτανήσιοι τό σύνολον τών οικογε
νειών τών διακριθεισών είτε -έν ταΐς έπιστήμαις είτε έν τοΐς δπλοις, ίδίως 
κατά τήν ένετικήν περίοδον, διατηρούσα έτι ξενικούς τίτλους καί’ ίδίώς 
τον τοο κόμητος, καίτοι, τούλάχιστον όί Κεφαλλήνες, όρθώς ποιοΰντες 
δέν φέρουσιν αύτούς.

Καθ’ δν χρόνον ή Ελλάς έύρίσκετο ύπό ξένους ζυγούς,πλεΐστοι 'Έλ
ληνες έγκατελίμπανον -τήν έρημούμένην πατρίδά καί μετέβάινΟν είς ξένας 
χώρας, δπου ήνθει ή παιδεία κάί παιδευόμενοι έκεΐ είς ένα μόνον άπέβλε- 
πον σκοπόν τήν άναγέννησιν τής πατρίδος. Έντή ξένη κατά τήν εποχήν 
έκείνην, πλεΐστοι διεκρίθησαν καί πολλών τήν ύπέροχον αξίαν ήμείψαν αί 
ξέναι κυβερνήσεις διά τίτλων καί παρασήμων, διά θέσεων πολιτικών κάί 
στρατιωτικών ύψίστων. Μεταξύ δέ τών άκμασάντων Ελλήνων, άπό τής 
πτώσεως τής Ελλάδος μέχρι τής νέας αύτής πολιτικής ύπάρξεως, τύ
πους άξιομιμήτους άνδρών παρήγαγε καί ή Κεφαλλήνιά, ήτις ένεκα τού
του κατέχει σήμερον περίλαμπρου θέσιν έν τή ιστορία τής πατρίδος ήμών.

Τυγχάνει δέ γνωστόν πώς ή Κυβέρνησις τής Ένετίας άπένέιμε τούς 
τίτλους είς τούς κατοίκους τών ύπ’ αύτής κυριευθεισών χωρών κα'ι πόσον 
εύφυώς μετεχειρίζετο τήν έλαστικότητά τοΰ έλληνικοΰ νοός. Πολλά! 
έδραι τής ακαδημίας τής Παδούης καί άλλων δημοσίων καταστημάτων 
ένεπιστεύοντο είς έπτανησίους, τό δέ δικανικον στάδιον ώς κάί άΐ στρά- 
τιωτικαί καί πολίτικα! άρχαί ήσαν-προσιτά! αύτοΐς.'

. Οΐ άνδρες.. τής εποχής εκείνης όντως··διέπρεψαν έν τοΐς γράμμαάιν, έν 
ταΐς έπιστήμαις καί τή τέχνη τοΰ .Άρεως,. δικαίως δέ άί ξένάί Κυβερνή- 
ν,εις, ίάντήμειβον αύτούς. .· .ν-.; ··. ' · \ ·

τομος ιδ'. Φεβρουάριος. 23
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, Έκ τών Κεφαλλήνών, τών τότε διακριθέντων, άπό τόΰ 1700 δηλ., 

μέχρι τής Ένώσεως ή τιτλοφορηθέντων, οί πλεΐστοι καί άνευ τών τίτλων 
θά κατεΐχον και σήμερον ύψίστην θέσιν. Ό κόμης -Μάρκος Χαρβούρης, 
ό κόμης "Άγγελος Δελλαδέτσιμας, ό Μαρίνος Πινιατόρος, ό Γεώργιος 
Χωραφας, οί κομήτες Νικόλαος Λοβέρδος καί Σπυρίδων Λούζης κα'ι τό
σοι άλλοι διεκρίθησαν έξόχως εν ταΐς έπιστήμαις κα'ι έν πολέμφ.

. Ένφ δμως άφ’ ενός οί άνδρες εκείνοι, υπήκοοι ξένοι τότε, εύλόγως 
έφερον. τούς τίτλους των, αφού οί· ίδιοι τούς απέκτησαν καί άφοΰ ή μέν 
πατρίς των εύρίσκετο ύπό ξένην, δυναστείαν, πατρίδα δ’ έσύμφερεν’ άνα- 
γνωρίζωσιν έκείνην έν ή έζών κα'ι έν ή βεβαίως άνεγνωρίζοντο και οί 
τίτλοι των,: άφ’ έτέρου οί ■ απόγονοι αυτών, ευτυχέστεροι διότι έχουσι 
πατρίδα έλευθέράν, δέν δικαιούνται, βεβαίως νά φέρωσι τίτλους ξενικούς 
πλέον-, ,άφοϋ ή άναγεννηθεΐσα. πατρίς των δέν αναγνωρίζει και δέν δύναται 
ν’ αναγνώριση τίτλους δοθέντας είς ομοεθνείς ύπ’ αλλοδαπών δυναστών 
άλλοτε τής χώρας.

Ευτυχώς τοΰτο κατανοήσαντες οί Κεφαλλήνές δέν φέρουσι τούς τίτ
λους τούτους, καίτοι πολλοί έκ τών χειρωνακτικών τάξεων ένασμενίζον- 
ται νά θέτωσι πρό τοϋ ονόματος τών απογόνων τών κομήτων τόν άποσ- 
βεσθέντα τίτλον τοϋ «χόκτε», τοΰθ’ δπερ κινεΐ τό μειδίαμα τών τε πα- 
ρίσταμένων καί αύτοΰ τοϋ τιτλοφορούμενου.

Άπό τής. Ένετικής εποχής έπήλθον φυσικώς σκληραί μεταβολαί τής 
τύχης, σήμερον δέ πλεΐστοι. απόγονοι τών άλλοτε έξευγενισθέντων, στε
ρούνται καί τοϋ έπιουσίου άρτου. Θά φανή δέ λίαν παράδοξόν εις τόν 
κάτοικον τής λοιπής Ελλάδος τό ν’ άκούση, ούχί σπανίως έν Έπτα- 
νήσφ, ίδίφ. έν Κερκύρφ; καί Ζακύνθφ, συμβολαιογράφον λ. χ. καλοϋντα 
άπό τής θύρας τοΰ γραφείου τού διαβάτην, ούχί’λίαν καθαρίου*έξωτερικοΰ, 
διά τής έξής χαρακτηριστικής καί γνωστής φράσεώς : τά ζης,
Stop ζόντδ, τά βάΛγς τητ ΰπογραρή σου γιά μάρτυρας,» είς αν
ταμοιβήν δέ νά δίδή τφ κόμητι χαλκά τινα νομίσματα. Τό παράδειγμα 
τοΰτο δεικνύει άφ’ενός μέν τήν.μή έκριζωθεΐσαν έτι παρά τοΐς κατοίκοις 
συνήθειαν τών τίτλων, άφ’ έτέρου δμως τόν φυσικόν αύτών έξευτελισ- 
μον έν χώρφ, ώς ή Ελλάς, ένθα οί μέν νόμοι ούτε άναγνωρίζουσιν ούτε 
προστατεύουσι τούς τιτλοφόρους τούτους, ή δέ κοινωνία ούδεμίαν άπολύ- 
,τως απονέμει αύτοΐς σημασίαν. :

Οί Κεφαλλήνες διακρίνονται διά τήν άκραν αύτών φιλοξενίαν καί 
νίήν αύστηρότητα. τών οικογενειακών ηθών, : ίδίφ, δμως διά. τήν αγνήν 
.αυτών- φιλοπατρίαν, ήτις-άπό τής πλέον άπομεμακρυσμένης άρχαιότη- 
τος μέχρι τών σήμερον χρόνων διέλαμψεν έν άπασι τοΐςύπέρ -έλεύ- 
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θερίας αγώσι τών Ελλήνων, εν οις. πάντοτε ,μετέσχον έκ τών πρώτων, 
,. Είναι έξόχως διδακτική, είς τόνθέλοντα νά σπουδάση, ή μεγάθυμος 
αυτών στάσις καί κατά τής αγγλικής αύτής έπί των Ίονίων νήσφ.ν προ
στασίας, ών ή'έθνική άποκατάστασις οφείλεται κατά τό. πλεΐστον, είς 
τήν ύπέρ πατρίδος αύταπάρνησιν τών Κεφαλλήνών.

Λί. Γ. Μαντζαβίνος. '

Ό άνθρωπος έκπαλαι, έθεώρησε τήν Γεωγραφίαν στενώς συνδεδεμένην 
μετά τής ύπάρξεώς αύτοΰ, αί δέ περί αύτής, θεώρίαι είναι τόσφ παλαιαί, 
οσφ καί αύτός ό άνθρωπος. Ή ανάγκη τής διατηρήσεώς τού ατόμου έπί 
τής γής έθεσε τούς πρώτους κατοίκους είς κίνησιν πρός έξεύρεσιν τής 
διατροφής των, ή δέ μήτηρ γή έχρησίμευσε αύτοΐς. ή πρόχειρος πηγή, 
εξ ής ήδύναντο νά διατρέφωνται καλλιεργοϋντες καί κοπιώντες. Οί 
έπι τοϋ 'οροπεδίου Παμίρ οίκήσαντες πρώτοι λαοί έπί πολλούς αιώνας 
είργασθησαν, έως ού καταλάβωσι τάς περί αύτούς χώρας κα’ι μεταβά- 
λωσιν έπειτα ε.ίς εύφορωτάτους' αγρούς καί' πόλεις .μεγαλοπρέπεΐς, ών 
τά ,έρείπι.α άπεθαύμαζεν είς τόν μετέπειτα χρόνον έν τή ’Ινδική ό δορι- 
κτήτωρ Μακεοών. Τών δέ ήμετ.έρων προγόνων πρώτα έργα αναφαίνον
ταιτά Άργη, οΐον τό Πελασγικόν, τό Όρεστικόν, τό Άμφιλόχιον κτλ. 
δέκα καί. τρία, πάντα . κατά Στέφανον τόν Βυζάντιον. Οί λαοί κατά 
φυσικόν νόμον πληθυνόμενοι άνεζήτουν καί άλλα ’Άργη, ήτοι χώρας 
καλλιεργησίμους καί έντεϋθεν ή ανάγκη , τής κατοχής περισσοτέρων 
χωρών κα'ι αί βραδύτ.ερον έπελθοϋσαι περί ορίων συγκρούσεις κάι κατάέ 
στρεπτικοΐ πόλεμοι μεταξύ αύ-ςών καί αί διαιρέσεις είς.; ομάδας άλληλο- 
μαχούσας. Φοίνικες δέ,. 'Εβραίοι,. Αιγύπτιοι καί Έλληνες, οί μέν'διά τής 
ναυτιλίας καί. τοΰ έμπορίου-, οί δε διά- τών αποικιών' καί περιηγήσεων 
συνετέλεσαν τά μέγιστα είς τήν, αύξησιν τών περί ξένων ?χωρών;γνώ
σεων, ών τό σύνολον. είς σύστημα άναχθέν έκλήθη πρώτον γεωγραφία'. 
Αιώνες δέ ολόκληροι παρήλθον, κ.αθ’·.οδς:,ρί ,λαρϊ κατελάμβανον χώρας οί 
μέν άδεσπότους,.ο.ί δέ καί,, βίφ παρ* άλλων;;άσθενεστέρων' κατεχημένας, 
έως ού έπήλθε προσωρινή τις περί ορίων ισορροπία. Καί ταϋτα πάντα 
έτελοΰντο ύπό τήν οδηγίαν τών περί ξένων χωρών γνώσεων,' ήτοι τής 
γεωγραφίας. Άλλ’ ή τάσις αύτη τοϋ πλείω έχειν, αναπτυσσόμενη σύν 
τφ χρόνφ μεγαλειτέρα, δέν παρεκώλυσε τό ανθρώπινον ,πνεύμα νά: άρθή 
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καί εις θεωρίας ύψηλοτέρας, ών pua τών πρώτων έπιφαίνετάι καί ή περί 
τόϋ σχήμάτος τής γής. Όθεν το έρώτημα, όποιον το σχήμα τής γής; 
άπο τών αρχαιότατων χρόνων άνακινηθέν έξακολουθεΐ μέχρις ήμών διε- 
ρευνώμενον, άλλά μήπω άκριβώς όρισθέν, ώς θά Γδωμέν έν τοΐς έπομένοις.

Οί άρχαΐοι έρευνηταί πρώτον ομοίωμα τής γής εύρόν έπί τής άσπί- 
δος τοϋ Άχιλλέως, εν φ ό Ήφαιστος

Έν μέν γαΐαν ετευξ’, έν δ’ ουρανόν, έν δέ θάλασσαν. 
..................................... .. .........................4

παραστήσας:αύτήν είς σχήμα στρογγύλον, ώς δίσκον, άνευ πρισματικών 
κυρτωμάτων, διότι οί τότε λαοί ύπελάμβανον τό κυκλικόν μέρος τής γής, 
τδν ορίζοντα ώς τδ δλον αύτής, ή καί τό δλον παρεδέχοντο όμόσχημον 
τφ όρωμένφ'κύκλφ. Πάρίστατο λοιπόν ή γή, κατά τάς τότε αντιλή
ψεις, ώς· δίσκος περιβρέχόμένος πανταχόθεν ύπο τοϋ μεγίστου ποταμού, 
τόϋ Ωκεανού2. Ό δέ όύράνός ώς θόλος μετάλλινος στήριζόμενος έπί 
τών κορυφών τών ύψηλοτέρων όρέων, ή κορυφή δέ τοΰ Όλύμπου ήν έν 
τφ ούρανφ, έφ’ ού τό θεών εδος καθ’ "Ομηρον, όυτως ώστε, έάν ήδυνά- 
μέθα νά έπιθέσωμεν τό Πήλιον έπί τής Όσσης, θά έπεσκεπτόμεθα έλεύ- 
θέρως τό θεών ίδος. Άλλά μικρόν καί κατ’ ολίγον ό όρίζών τής διά
νοιας ηύρύ'νετο παρά τοΐς'Έλλησιν, ή γή έλάμβανε μεγαλειτέρας διαβάσεις 
καί έν τή άναπτύξει τών όρίων αύτής έπέσεν ό άρχαΐος κόσμος τών θεών. 
Ό ’Αναξαγόρας, έκατόγχειρ έπίκίνδύνος, τόν 5ον αιώνα π. X; κατέρ- 
ριψε τδ πύρινοι άρμα τοϋ θεού Φοίβου καί τήν θεότητα του, διδάξας δτι 
τδ φαινόμενον είναι λίθινον μετέωρον, μύδρος διάπυρος, σταθερώς προ
σηλωμένος έπί τοΰ ούρανοΰ 6. Περί δέ τοΰ σχήματος τής γής καί ούτος 
δέν είχε διάφορον γνώμην τών πρό αύτοϋ; Ή διδασκαλία τόϋ, Άναξά- 
γόρου έγένετο πολλάκις θέμα ζωηρών συζητήσεων μεταξύ Περικλεούς, 
Εύριπίδου, Θοϋκυδίδόυ κάί άλλων. Ό δέ πολλά περιηγηθείς ‘Ηρόδοτος 
δι'ατυπών τάς έπί τής έποχής του 'έπικρατούσας ιδέας κάί δή τάς τών 
Αιγυπτίων θεωρεί μέν τόν Ωκεανόν περιρρέοντα τήν γήν, άλλ’ εν τφ 
αύτφ βιβλίώ, τή Μελπομένη, οϊκτείρει τούς υπολαμβάνοντας τόντέ ωκε
ανόν ρέοντα περί τήν γήν καί τήν γήν αύτήν κυκλοτερή ώς άπδ τόρνου 4. 
Τόν δέ ήλιον δέν παρέδεχεται ώς θεόν διαθέσντα τον ούρανόν έπί πυρί
του άρματος,ώς όί πρό τοϋ Άναξαγόρου, ούτε ώς λίθινόν μετέωρον, κάθ’ά 
έδίδασκέν ό ’Αναξαγόρας, άλλ’ ώς εκτροχιασθέντα τετράκις μέχρι τής

< Ίλ. 483.
’ Ήρόδ. IV, 8.
* Πλάτ. άπ. Σ. Κς·'.
* Ήρ IV, 36. ? ' χ 
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έποχής του, καί πολλάκις δύσαντα δθεν πριν άνέτελλε καί άνατείλαντα, 
δθεν πριν έδυεν, ήτοι υφιστάμενον μεταβολάς παντο.ία.ς, ώσέί υποκείμε
νον τοΐς άνέμοις *. Οί πρώτοι έπιχειρήσαντες τδν περίπλουν.τής ’Αφρι
κής Φοίνικες έπί τοϋ βασιλέως Νεκώ (504 Π. X.) τήν δυτικήν άκτήν 
πλέοντες παρετήρησαν δτι ό ήλιος άνέτειλεν έξ άλλου σημείου τοΰ ό,ρί- 
ζοντος καί δχι έξ ού άνέτελλεν έν Αίγύπτφ. Τούτο, φαίνεται, έδωκεν 
άφορμήν είς τήν διατύπωσιν τής άνωτέρω περί ήλίου θεωρίας2. :

Δέν παρήλθεν δμως πολύς εκτοτε χρόνος καί ό κόσμος άνακινούμενος 
πάντοτε είς νεωτέρας έρεύνας ήρξατο κατανοών τδ σφαιρικόν σχήμα τής 
γής διδαχθέν πρώτον μέν ύπό Παρμενίδου τοϋ Έλεάτου (460 π. X.) 
εΐτα δέ ύπό τοϋ Άριστοτέλους· τούτων ό μέν Παρμενίδης διήρει καί 
τήν γήν. είς 5 ζώνας. ”, ό δέ ’Αριστοτέλης απέδείκνυε τό σφαιρικόν σχήμα 
τής γής έκ τής έπί τής σελήνής σκιάς \ Ό Πολύβιος παρεδέχετο 6 ζώ
νας, ό δέ Στράβων μόνον τρεις. «Υπερβολή θάλπους καί ελλειψές καί 
μεσότης» *, Μετά τήν αύθεντικήν άπόφασιν τών δύο άνωτέρων σοφών 
νεώτεραι διδασκαλίαι έπεκύρουν τήν θεωρίαν τοϋ σφαιρικού σχήματος, 
δτε ό Κλαύδιος Πτολεμαίος παραδεχόμενος ταύτην έλεγεν δτι ό-πλέων 
gv άνοικτφ * πελάγει τάς κορυφάς τών έπί τής άκτής άντικειμένων βλέ- 
πρώτον, εΐτα τό μέσον καί τέλος τήν βάσίν. "Οθεν ο έπιστήμων γεωγρά
φος δέν έδίσταζε πλέον περί τοΰ σφαιρικού σχήματος τής γής, άλλ’ή 
ίδέα αυτή άνεστρέφετο μάλλον έντδς ώρισμένου κύκλου έπιστημόνων, 
οί δέ πολλοί ένέμενον έν τή παλαιά πίστει. Παράδοξον δέ δτι καί ό 
Τάκιτος ήριθμεΐτο μεταξύ τών τελευταίων ®. Ένταΰθα λήγει ή πρώτη 
φάσις τοϋ ζητήματος, εφεξής δέ. ανελίσσεται ή έτέρα, ήτοι πόσον τό 
μέγεθος τής γής. Καθ’ δν δέ χρόνον οί λοιποί έπιστήμονες κατεποντί- 
ζοντο είς κυκεώνα αντιθέτων καί δή άλληλομαχουσών συμπερασματικών 
αποδείξεων, περί τοΰ μεγέθους τής γής, έπεφάνη, ώς άστήρ φαεινός, ό 
μέγας σκαπανεύς· τών γεωγραφικών ερευνών, ό νέος Πλάτων,, ώς τόν 
άπεκάλουν οί σύγχρονοί του, ό ’Αλεξανδρινός φιλόλογος ’Ερατοσθένης. 
Ούτος άναλαβών τήν καταμέτρησιν τής γής, δι’ ής καθιέρωσε μεγίστην 
κοσμογραφικήν αρχήν έν δλη τή άρχαιότητι, έλ,εγεν, έπειδή. ή γή είναι 
σφαίρα, δέν είναι άνάγκη νά τανύσωμεν περί αύτήν γεωμετρικήν ταινίαν,

«Ήρόδ. II. 442.
« Ήροδ. IV, 42. ;
3 Στράβ. II, Β'.
* Άριστ. Περί Ουρανού Π, 14.

3 Στρ. II, δ'.
4 Falkenhorst. . : '
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άρκεΐ μόνον νά μετρήσωμεν ακριβώς μίαν μοίραν καί ταύτην νά έπάνα- 
λάβωμεν 360-άκις. Οδτω δέ θά έχωμεν τήν περίμετρον τής γης, τδν 
άξονα καί .τό έμβαδόν αύτής ‘. Ή πόλις τής άνω Λίγύπτου Συήνη, 
κείμενη παρά τόν πρώτον καταρράκτην τοϋ Νείλου κεΐταΐ έπίσης κάί 
έπ'ι τοϋ τροπικού, ήτοι έπ'ι τής 24° 10' Β. πλάτους καί 32° 59' Άν.μή
κους κα1. ύπό τόν αύτόν τή'·Άλεξανδρείφ| μεσημβρινόν 1 2 * 4 5 *. Έντή πόλει 
ταύτη παρετηρήθη δτι κατά τάς μεγαλειτέρας ημέράς τοϋ έτους έν και- 
ρφ μεσημβρίας οί γνώμονες τών ωρολογίων ούδεμίαν έρριπτόν σκιάν 
είς τά πέριξ ®. ' ■ ;

1 Seidel Έρατ. II.
* Seidel Έρατ. άπ. h.
’ S. Έρατ. II. h.
4 S. Έρατ. αύτόΟι.
5 Barthey Alex. Mus. ρ. <93,
• S. Έρατοσθ. I.
’ Έρατ. ςιΰτόθι.

Οί Αιγύπτιοι έσκαψαν φρέαρ, ούπερ τήν μεσημβρίαν άκριβώς έφωτί- 
ζετο ολόκληρος ό πυθμήν ύπό τοϋ ήλίου. Τοΰτο παρατηρήσαςό Έρατο- 
θένης ένέπηξε ράβδον έν Αλεξάνδρειά, ής τήν σκιάν καταμετήσας ώρισε 
τό άπό Συήνης μέχρι Αλεξάνδρειάς διάστημα είς 7°, 12' ήτοι 5,000 
σταδίους*. Όρισθείσης άπαξ τής άποστάσεως ταύτης, εύκόλως έπειτα ό 
’Ερατοσθένης ήδύνατο νά καταμέτρηση μίαν μοίραν μεσημβρινού τίνος, 
ήν εξίσου 700 σταδίοις, ολον δε τόν μεσημβρινόν ύπελόγιζεν είς 25.2, 000 
σταδίους. Ό Ερατοσθένης ώρισέν έπίσης κα'ι τήν μεταξύ τών δύο τρο
πικών άπόστασιν είς η/85 τής δλης περιφερείας, προσήγγισε δέ είς τήν 
ακρίβειαν τών ορισμών τούτων περισσότερον καί τοϋ Άριστοτέλους κάί 
τοϋ Άρχιμήδους, διότι ό μέν ώριζε τήν περιφέρειαν τής γής είς 400,000 
σταδίους, ό δέ είς 300,000 Β. Περί δέ τοϋ σχήματος τήε γής έλεγεν 
δτι αΰτη είναι σύμπασα σφαιροειδής ούχ’ ώς έκ τόρνου, άλλ’ έχει άνω- 
μαλίας τινας καί· μετασχηματισμούς έκτε πυράς και ΰδατος καί σεισμού 
καί άναφυσημάτων καί άλλων τοιούτων ®. Έκ δέ τοϋ σφαιρικού σχή
ματος οδηγούμενος έξήγαγε τό συμπέραμα δτι πλέων τις πρός δυσμάς 
έκ τής Ισπανίας διά τοΰ πλάτους τής 'Ρόδου άφικνεΐται είς ’Ινδίας, έάν 
ή μεγάλη έκτασις, αί άμπώτιδες, αί πλημμυρίδες καί έρημία τοΰ ’Ατ
λαντικού δέν παρακωλύωσιν 7. Έφρόνει δέ δτι έν τάΐ; ήπίάις ζώναις 
ύπάρχουσι καί άλλαι νήσοι (ήπειροι) ιδία έπι τοϋ πλάτους' τής 'Ρόδου 
καί Τύνιδος κάί δτι είσί καί αύται κατφκημέναι. Οί μετά, τόν Έρατοσ- 
θένην σοφοί έπειράθησαν πολλάκις νά διασώσωσι τήν δόξαν αύτοϋ ύπόί 

στηρίζοντες δτι ή μέθοδός του έπέτυχε διά σειράς αμαρτημάτων, ατινα 
άναιροϋσιν άλληλα κατ’ ευτυχή τινα σύμπτωσιν καί δτι τό πεφημισμέ- 
νον φρέαρ τής. Συήνης ώρυξαν οί Αιγύπτιοι πρός καταμέτρησιν τοϋ με
σημβρινού, αύτός δέ παρέλαβε τάς έργασίας έκείνων ετοίμους, Μή έπι» 
χειροϋντες νά έλέγξωμεν τούς έπικριτάς παρατητηροϋμεν δτι ό Κυρηναϊος 
σοφός ού μόνον ύπερηκόντισεν είς ταΰτα πάντας τούς πρό αύτοϋ σοφούς, 
άλλ’ έτι καί νϋν, έκ μόνων τών έρειπίων τών συγγραμάτων αύτοϋ κρι- 
νόμενος ΐσταται σήμα μεγαλοπρεπές, δπερ μετά πολλοϋ σεβασμού ατε
νίζει ό επιστήμων.Ό Στράβων καίτοι έλέγχων έν τισι τόν Έρατοσθένην 
ώς άμαρτόντα τής ακριβούς έκτιμήσεως άποστάσεών τινων, παραδέχεται 
άποοκαλύπτως τάτε περί, σχήματος τής γής ύπ’ έκείνου διατυπωθέντα 
καί τά περί ύπάρξεως άλλων ηπείρων καί τά περί τών κατοίκων, σύν 
μόνη τή παρατηρήσει δτι οί κάτοικοι τών άγνώστων χωρών δέν θά είναι 
κατά πάντα δμοίοι' πρδς τούς έν τή ήμετέρφ ήπείρφ ‘. Τάς έπιστημο- 
νικάς ταύτας έρεύνας άτυχώς άνέκοψαν βραδύτ’ερον οί συνοίκισθέντες με
ταξύ τών λαών βάρβαροι καί ό έπελθών χριστιανισμός έπιβαλών είς τούς 
λαούς νέαν ηθικήν καί κοινωνικήν άνάπτυξιν.'Η σοφία τών έθνικών ερευ 
νητών κατειρωνεύετο τότε, ή δέ διδασκαλία περί τοΰ σφαιρικού σχήματος 
τής γής άπεκαλεΐτο βλακία. «Ούδείς νοήμων πιστεύει είς τήν ΰπάρξιν 
τών αντιπόδων, έδίδασκεν ό Φιρμιανός Αακτάντιος, άρχαϊος λάτΐνος συγ- 
γραφεύς, ό έπικληθείς Κικέρων τοΰ χριστιανισμού διά τήν ρητορικήν του 
δεινότητα, διότι οί άνθρωποι δέν δύναται νά τρέχωσιν έπί τών τοίχων 
ώς κάνθαροι ή νά περιπατώσιν ώς αί μυΐαι έπί τής οροφής κάτω τήν κε
φαλήν τηροΰντες, ούτε ή βροχή καί ή χιών πίπτουσι πρός τά άνω.» Καί 
έάν οί ηθικοί έπιστήμονες έδίδασκον δτι ή γή είναι σφαίρα τελεία καί 
δτι τό πάν. τείνει είς αρμονικήν τινα τελειότητα *, οί σοφοί τοϋ μέσου 
αίώνος εΰρισκον άλλα σχήματα κοσμογονίας, οΤον τήν Ίσραηλιτίκήν σκη
νήν τής Διαθήκης, τήν Κιβωτόν τοΰ Νώε, τό σχήμα τοϋ Σταύρου καί 
άλλα. Άλλά δέν έπέπρωτο νά παραδοθώσιν είς λήθην αί τόσαι έπιστη- 
μονικαί έρευναν τό επισκότισαν τόν κόσμον νέφος σύν τφ χρόνω διελύθη 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, οί δέ άνδρες τής επιστήμης κάί πάλιν άνέ- 
κυψαν ύποστάντες προσωρινήν μόνον νάρκωσιν καί αδράνειαν. Οί Άραβες, 
περί τό 770 Μ. X., διεδέχθησαν τήν ελληνικήν διδασκαλίαν. Έν έτει 
δέ 813 Μ. X. διαταγή τοϋ , Καλίφου Μαμούν μέτέφράσθησαν τά συγ
γράμματα τοΰ Πτολεμαίου είς τήν αραβικήν ύπό τήν επιγραφήν «Alma-

4 Στράβ. II.
. * Schwegler μετάφρί Χαντξαρά «. 100 καί BpecRh άπ. Φιλοή. τοϋ Πυ^α» 
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gAste», ήτοι συλλογή αστρονομικών καί γεωμετρικών παρατηρήσεων. 
Το βιβλίον τοΰτο είχε συγγράψει ό; Πτολεμαίος Κλαύδιος περί τδ 140 
Π. X, περιείχε δέ τάς παρατηρήσεις τών άρχαίων αστρονόμων, τρόπον 
καταμετρήσεως τών σκιών τοΰ Ήλίου καί τής Σελήνης, κατάλογον τών 
αστέρων ύπδ 'Ιππάρχου καί άλλα. Οί ’Άραβες παραδεχθέντες τήν έλλη^ 
νικήν διδασκαλίαν ουδόλως άμφέβαλλον περί τοΰ σφαιρικού σχήματος 
τής γής. Ό δέ Άμπουλφέδ, άραψ ιστορικός καί γεωγράφος, έλεγεν δτι 
εάν δύο άνθρωποι περιέλθωσι τήν γήν, ό μέν έξ ανατολών, ό δέ έκ δυσ- 
μών καί συναντηθώσιν έν τφ κοινφ όρμητηρίφ, ό μέν θά έπανέλθη μίαν 
ημέραν ένωρίτερον, ό δέ μίαν ήμέραν βραδύτερου. Ό: δέ Χαλίφης Μα- 
μ,ουν διέταξε τούς αστρονόμους του νά καταμετρήσωσι μοΐράν τινα τής 
γής έπί τού πεδίου Ταδμώρ, διά νά παραβάλη τδ αποτέλεσμα τής κατα- 
μετρήσεώς των πρός τήν καταμέτρησιν τοϋ μόνου μέχρι τότε καταμε
τρήσου Έρατοσθένους. Οί άραβες αστρονόμοι εύρον δτι'τό τοΰ με
σημβρινού τήί γήί ϊσοΰται πρός 56 s/5 αραβικά μίλια. Ό ακριβής ορισ
μός του μήκους τοΰ αραβικού τούτου μιλίου είναι δυσχερής, γνωστόν , 
μόνον είναι δτι περιλαμβάνει; 400 μέλανας πήχεις. Τδ μέτρον δέ τούτο 
έλαβε τήν προσωνυμίαν έκ τοΰ οτι οί άραβες ειχον μονάδα μήκους τδν 
πήχυν τής χειρδς μέλανος ευνούχου. Ό μέλας όύτος πήχυς δΐηρεΐτο εις 
8 παλάμας, ών έκάστη περιείχε 4 δακτύλους, τδ δέ πάχος τοΰ δακτύλου 
έξισοΰτο πρδς 6 κόκκους κριθής, καί ό κόκκος τής κριθής υποδιαιρείτο είς 
6 τρίχας ήμιόνου, Κατά τά διδόμενα ταΰτα έκ τών ύστέρων κρίνοντες 
δλον τδ μήκος τού μεσημβρινού περιελάμβάνε 2600 έκατομ. δακτύλων 
και έάν κατά μέσον δρον ύπολογισθή ό δάκτυλος ίσος μέ <6/(000 τού μέ
τρου, κατά τούς αραβικούς υπολογισμούς, τδ μήκος' τοΰ μεσημβρινού περι
λαμβάνει 41,600 χιλιόμετρα. Βραδύτερου τά αραβικά συγγράμματα 
μετεφράσθησαν είς την λατινικήν γλώσσαν καί τοιούτφ τρόπφ οί άνδρες 
τής έπιστήμης έλάμβανον γνώσιν τών ελληνικών έργων χειρί δευτέρφ. 
’Εκ τούτου ή διάδοσις τών έπϊστημονικών γνώσεων έβαινε βραδέως, 
διότι ή γλωσσομάθεια τότε εύρίσκετο είς πολύ ταπεινήν θέσιν. Ό 'Ρο- 
ζάρ Μπεκούν · (1267) άγγλος μοναχός, ό έπονομασθείς doctor rnira- 
Μΐϊδ.διά τάς άστρονομικάς, μαθηματικάς καί χημικάς γνώσεις του, 
παρεπονεΐτο δτι έν σύμπαντι τφ καθολικφ κόσμ,φ δέν εύρίσκοντο τέσ- 

. σάρες άνδρες γινώσκοντες τήν Ελληνικήν, Εβραϊκήν καί ’Αραβικήν γραμ
ματικήν. Σπανίως δέ καί μετά πολλής δυσκολίας ήδύνατο τις νά εύρη 
τάς συγγραφάς τών 'Ελλήνων καί Λατίνων φιλοσόφων. Αυτός ό Μπε
κούν έπί εΐκοσιν έτη άνεζήτει τδν Σενέκαν, έως ού τέλος τδν εύρεν. Έν 
τούτοις ή άναγέννησις τών επιστημών έφερε τοΰτο τδ αποτέλεσμα, δτι- 
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ού μόνον παρά τοΐς σοφοΐς, άλλά καί παρά τοΐς όπωσοΰν άνεπτυγμ.ένοΐς 
τών ανθρώπων έσχηματίσθη ή πεποίθησις περί τοϋ σφαιρικού σχήματος 
τής γής. Ό Δάντης ταΰτα φρονών έν τφ 34φ ’Άσματι τοΰ 'Άδου του 
διηγείται πορείαν διά τού κέντρου τής γής πρδς τούς αντίποδας. Έάν ■ δέ 
μέχρι τοϋδε τδ περί μεγέθους καί σφαιρικού σχήματος τής γής πρόβλημα 
είχε καθαρώς έπις-ημονικδν χαρακτήρα, ταχέως έμελλε νά έπέλθη ό χρό
νος καθ δν ή γνώσις τού μεγέθους τής γής πρό πάντων ήθελε έχει μεγί- 
στην πρακτικήν σημασίαν. Παρά τοΐς θαλασσοπορούσι Πορτογάλλοις δΐ- 
ηγέρθη. ακατάσχετος έπιθυμία πρδς μεγάλας έπιχειρήσεις. Άνεζήτουν δέ 
τήν εις ’Ινδίας οδόν έν διαστήματι ολίγων δεκαετηρίδων,δτε ό Κολόμβος 
εσχεδίασε τδν είς τάς άνατολικάς άκτάς.τής ’Ασίας πλοΰν αυτού διά 
τοΰ Ατλαντικού ’Ωκεανού. Ήγνόει δμως ό άνήρ τήν προφητικήν προϋ- 
πόθεσιν τού Έρατοσθένους περί τής νέας οικουμένης ηπείρου. Κατά τήν 
γνώμην τού Κολόμβου πέραν τοϋ Ατλαντικού έκειντο τά κράτη Κατάη 
καί Τσιπάνγα, ήτοι . Κίνα καί ’Ιαπωνία, τήν δέ άπόστασιν μεταξύ 'Ισ- 

. πανίας καί ’Ιαπωνίας ύπελόγιζε κατά τδ ,ήμίσυ καί μεΐον τής πραγμα
τικής μικροτέραν. Γνωστόν δέ δτι ό Κολόμβος άνακαλύψας τήν νήσον 
Τουαναχάνην έν τή Βαχαμαίφ πολυνησίφ τφ 1492 ένόμιζεν οτι αύτη 
άνήκεν εις τήν ανατολικήν τής ’Ασίας ακτήν καί έν τή. πεποιθήφει 
ταύτη άπέθανεν δ Κολόμβος. Άλλ’ αί κακουχίαι καί τά δεινά, άπερ ύπέ- 
στη κατά τήν δυσχερεστάτην θαλασσοπορίαν έκείνην χάριν τής έπιστή
μης καί ή τόλμη μεθ’ ής διεξήγαγεν τδ έργον του καθιστώσι τδν άνδρα 
ζηλωτόν. Ή εποχή τών ανακαλύψεων έπέφερεν, ώς ήν επόμενον, τήν 
τελευταίαν καί τελείαν άπόδειξιν τού σφαιρικού σχήματος τής γής διά 
τών πέρίπλων αυτής. Ή ίστορία διηγείται δτι ό κόσμος τότε ήν διηρη- 
μένος μεταξύ 'Ισπανών καί Π°ρσογάλλων, άλλ’ έν τφ όρισμφ τής χώ
ρας ήγέρθη έρις μεταξύ τών δύο εθνών περί ορίων, ίδίφ δέ διά τήν κυ
ριαρχίαν τών άρωματοφόρων Μαλούίνων νήσων. Ό έφάμιλλος τοΰ Κο
λόμβου, ό μέγιστος θαλασσοπόρος πασών τών εποχών, Φρειδερίκος Μά- 
γελάν, Πορτογάλλος, άπεφάσισε νά πλεύση είς τάς νήσους ταύτάς διά τού 
’Ατλαντικού. Τή δέ 20 Σεπτεμβρίου 1519 έξέπλευσεν έκ τού λιμένος 
San Lucar σκοπών νά παρακάμψη τήν Νότιον ’Αμερικήν. Άνακαλύ- 
ψας δέ τφ 1520 τδν μεταξύ Παταγωνίας καί Γής τού πυρος πορθμόν, 
δν έτίμησε διά τού όνόμ.ατός του καί πρώτος αυτός διαπλεύΟάς τόν πρδ 
αυτού άνακαλυφθέντα Ειρηνικόν ωκεανόν τφ 1513 ύπό τού Βάσκου δέ 
Βαλβόα, άφίκετο τώ 1521 εις τάς Μαριανάς νήσους, πρδς άνατολάς 
τών Φιλιππινών. Άτυχώς τφ αύτφ έτει άποβιβασθείς έπί τής νήσου Με» 
τάνης έπεσε μαχόμενος κατά τών Ιθαγενών· Ό βέ συμπλωτήρ ορύτφΓ 
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Σεβαστιανός Δελ-Κάνο έξετέλεσεν έπιτυχώς τόν πρώτον περίπλουν τής 
γής, διότι τή 6 Σεπτεμβρίου ■ 1522 τό πλοΐον αύτοΰ Βικτωρία,· μόνον 
αυτό διασωθέν έκ τών πέντε πλοίων άτινα άπετέλουν τόν στολίσκον τοΰ 
Μάγελαν, έπανήλθεν έν θριάμβφ είς τόν λιμένα San Lucar, δθεν πρό 
τριετίας εΐχεν έκπλεύσει. Έκ τοϋ πληρώματος διεσώθησαν μόνον 18 άν- 
δρες, ών οί πλεΐστοι ασθενείς. 'Ο περίπλους ούτος έπεκύρωσε τόύς λό
γους τών σοφών ερευνητών καί τοΰ Άμπουλφέδ περί τόΰ σφαιρικού σχή
ματος τής γης. Κάμπτοντες δμως τό Πράσινον άκρωτήριον ■ οί ναΰταΐ 
ήθέλησαν νά μάθωσι παρά τών έν τφ άκρωτηρίφ Πορτογάλλων τίνα 
ήμ'έραν τής έβδομάδος ειχον ήκουσαν δέ μετ’ έκπλήξεως Πέμπτην, 
ένφ έκεΐνοι ήρίθμουν Τετάρτην. «Τούτο περιήγαγεν ημάς είς θαυμα
σμόν μέγαν, διηγείται ό Παγαφέτ, ιστορικός τού πρώτου περίπλου τής 
γής, διότι έν . τφ ήμερολογίφ εΐχομεν ακόμη Τετάρτην. Έγώ, εξα
κολουθεί ο' ιστορικός, έσημείουν ακριβώς τάς ημέρας, διότι ήμην πάντοτε 
ύγιής· βραδύτερον δέ έμάθομεν, λέγει, δτι ούδεμίαν’ημέράν παρελείψα- 
μεν άσημέίωτον, άλλ’ δτι ή διαφορά αυτή γίνεται πάντοτε είς τούς πέ- 
ρίπλέοντας τήν γήν έξ ανατολών πρός δυσμάς. "Οθεν ό περιπλέων τήν 
γήν υστερεί κατά μίαν ήμέραν έν συγκρίσει πρός τόν μένοντα αεί έν τή 
αύτή θέσει».Τήν διαφοράν δέ ταύτην τής ημέρας ήρμ.ήνευσεν έπειτα ό έν 
τή Ισπανική αύλή πρεσβευτής τής Ένετίας ΚονΤαρίνι, πάντες δέ οί 
λοιποί κατ’ άρχάς ένόμιζον δτι έν τφ ήμερολογίφ εΐχεν είσφρήσέι λάθος· 
άλλ’ ή άπορία έλύθη διά τής παρατηρήσεως δτι ή πολιτική ημέρά δέον, 
ν’ άρχίζη έκ τών άνατολικών ορίων τής ’Ασίας, ούτως ώστε ή έν ταΐς 
Φιλίππίναις νήσοις ήμέρα Σάββατον νά ήναι Κυριακή παρά τοΐς έν Μα- 
κάφ Πορτογάλλοις. Έκ τούτου δέ καί έγένετο γνωστόν βτΐ πάντες οί 
τόποι δέν έχουσι συγχρόνως τήν αυτήν ώραν, δταν διάφέρωσιν κατά γεω
γραφικόν πλάτος. Ή έρις μεταξύ 'Ισπανών καί Πορτογάλλων, ής άνω- 
τέρω έμνήσθημεν, άνετέθη είς συνέδριον Ισπανών καί Πορτογάλλων 
κυβερνητών έν Bajados τής Ισπανίας τφ 1524, άλλά τό συνέδριον 
κατηναλώθη είς μάτην, μή έπιτευχθείσης λύσεως εύαρέστου, διότι οί δία- 
φερόμενοι ειχον ίδιον καί δή διάφορον μέτρον καταμετρήσεως τής γής, 
τών μέν Πορτογάλλων ύπολογιζόντων τήν μοίραν ισην πρός 70 μίλία, 
τών δέ Ισπανών ισην πρός 62 1 /ζ. Ή έρις σύνεβίβάσθη άργότερα λαβόν- 
τος τοΰ Αύτοκράτορος Καρόλου τοΰ Ε' 500,000 δολαρίων ώς άντάλ- 
λαγμα τών Μαλουΐνων. Ό Γερμανός Σνέλλιός έφήρμοσέ νέαν καταμέ- 
τρησιν άκριβεστέραν τριγωνομετρικήν ένεκα τής έπιστάσης άνάγκης 
έξεύρέσεως μέτρου άκριβούς καί κοινού διά πάντάς, Ούτος καταμετρήσας 
TOV μεσημβρινόν τής Άλημάρας κα'ι τού Βέργκουν-Όβ-Τσούμ, όήλάν- 

δικών πόλεων, ώριόε μέτρον, δπερ παρά πάντων άνεγνωρίσθη ώς άκρι- 
βέστερον κα'ι ή χρήσις αύτοΰ έγένετο παγκόσμιός. Τήν έπιστημονικήν 
άξίαν τού Σνελίου ζηλώσαντες οί φιλότιμοι έρευνηταί τής εποχής εκεί
νης έπεχείρησαν καί αύτο'ι νέας καταμετρήσεις. Πρώτη δέ ή ’Ακαδημία 
τών Παρισίων άπέστείλε τόν Ίώάννην Ρισσέ είς Καϋένην τής Νοτίου 
’Αμερικής διά νέας-έπιστημονικάς παρατηρήσεις. Αί ώραι έν Καϋένη 
άπεκάλυψαν τφ Ρισσέ νέόν μυστήριον ώς προς τό σχήμα τής Γής. Τά 
εκκρεμή τού Ρισσέ καθυστέρουν ένταΰθα καθ’ έκάστην 2',48". Τούτο 
παρατηρήσας ό Ρισσέ έσμίκρυνε τό εκκρεμές κατά 1 */α γραμμήν τών 
Παρισίων διά νά δεικνύωσι άκριβώς τάς ώρας. Και τότε μέν επέτυχε 
τού ποθουμένου, άλλ’ έπανελθών είς Παρισίους πάρετήρησεν δτι τά έκ- 
κρέμή έδείκνυόν 2,48" πλέόν τόΰ κανονικού. Ό Ρισσέ ένόησε τήν δια
φοράν καί'συνεπέράνενλογικώς δτι αί κινήσεις τού έκκρεμοΰς κανονίζον
ται έκ τής ίσχυροτέρας ή άσθενεστέρας ελκτικής δυνάμεως τής Γής, ήτοι 
αν ή έλξις εΐν'άι ίσχύρά/έκκρεμές-ώρισμένου μήκους κινείται ταχύτε- 
ρον, άν δέ άσθενής, αί κινήσεις τοΰ έκκρεμοΰς τελούνται άραιότεραι. Έκ 
τούτου δέ συνήγαγεν ό άνήρ δτι οί Πάρίσιοι κεΐνται πλησιέστερα πρός 
τό κέντρον τής Γής ή ή Καύένη. Πόρισμα δέ τούτου δτι ή γή δέν έχει 
κανονικόν σφαιρικόν σχήμα, άλλ’ είναι καί κατά τούς πόλους πεπιεσ
μένη καί κατά τον ’Ισημερινόν αίωρεΐται. Ή άνακάλυψις’ αυτή τού 
Ρισσέ έδωκεν άφορμήν είς οξύνους έρευνητάς νά κυρώσωσιν δτι ή Γή 
παραλλάττει τού σφαιρικού σχήματος, άλλα δύο αντιθέτων γνωμών προ- 
τάθέίσών, επέστη άνάγκη νέας καταμετρήσεως πρός άπόδείξιν τής έτέ- 
ρας τούτων. Τώ 1735 οί μέν Μπούγε καί Κονταμΐνος άπεστάλησαν 
προς καταμέτρησιν τής μοίρας είς Περού, οί δέ Μπερτίού καί Κλαιρώ 
είς Λαπλανδίαν, Τά άποτελέσμάτά καί τών δύο καταμετρήσεων άπέ-
δειξαν μόνον τό πεπιεσμένον τής Γής κατά τούς πόλους καίούδέν πλέον. 
Νεώτεραι δέ ■ έπίάτήμονικαί παρατηρήσεις πολλάκις έπανάληφθεΐσαι 
έκύρωσαν έπί τέλους διά ψηφίσματος τής συνελεύσεως τών Γάλλων τό 
μέγεθος τής γής. Τό ψήφισμα δέ τοΰτο συμπληρωθέν περί τά τέλη τοΰ 
παρελθόντος αίώνος ώρισεν άμετακλήτως τό μετρικόν σύστημα. Όθεν 
μονάς τοϋ μετρικού τούτου συστήματος είναι ^ό μέρος τοΰ
γιήνου μεσημβρινού, γνωστήν απανταχού ύπό τό όνομα γαλλικόν μέτρον, 
Τούτο παραβληθέν καί πρός τά άποτελέσμάτά. τής- μεγάλης αποστολής 
φυλάτετται νύν έν Παρισίοις έν ύπογείφ δώματι ήσφαλισμένον κλείθρφ 
κα'ι σφραγΐδι. Νύν δέ διεθνής εύρωπαϊκή εταιρία άνέλαβε νέαν καταμέ- 
τρησιν τών μοιρών. Άλλ’ ή μαθηματική άκρίβεια τού μεγέθους τής γής 
μή έπίτευ^ζθεΐσα μέχρι τούδε εξακολουθεί έρευνωμένη, καί τό έργον τή^ 
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καταμετρήσεως ^άρξάμενον προ 2160 ετών ύπό τοϋ Κυρηναίου σοφού 
εξακολουθεί παραλλάττρν κατά πάσαν νέαν καταμέτρησιν, ούτωςώστε 
προκαλεΐται νεωτέρα δοκιμασία. Έν ετεί 1841 ή προς τον ’Ισημερινόν 
αχτίς τής γής καταμετρηθεΐσα εΰρέθη έχουσα. μήκος, 6,377,397 μέ
τρων εκ δέ τών καταμετρήσεων τοϋ 1878 άπεδείχθη δτι έχει 6,378,190 
Καί η διαφορά αΰτη δέν φαίνεται σημαντική καθ’ έαυτήν, άλλά παρ«“ 
βαλλόμενη πρδς τήν έκ τής τελευταίας καταμετρήσεως διαφέρει κατά 
2,270 τετραγωνικά μίλια *. ’Ίσως δέ νεώτεραι δοκιμαι άποκαλύψιρσι 
καί αλλας σημαντικωτέρας διαφοράς, ούτως ώστε νά περιπλακή έτι μάλ
λον τδ ζήτημα άντί νά βαίνβ αισίως πρδς τήν λύσιν του.

Αλλά τδ τετελεσμένου γεγονός δτι · άνεκαλύφθησαν αί άνωμαλίαι 
αυτοΰ καί δή οτι έπιμονώτατα άνευρευνώνται, δέν είναι θρίαμβος τής 
επιφτήμης ; Η έπιστημονικώς συντεταγμένη φάλαγξ τών ερευνητών τής 
γής υπο τήν πολύχρωμου διεθνή .σημαίαν στερρω τω βήματι και δψηλφ 
τΦ μετώπφ βαδίζουσα ευθύ πρδς. τάς επάλξεις τοΰ δυσαλώτου φρουρίου, 
τοϋ ορισμού τοΰ σχήματος καί μ,εγέθους, δέν είναι μέγα επιστημονικόν 
κατόρθωμα τών αιώνων : Ή ελπίς, τδ άσφαλές τοΰτο καταφύγιου τών 
“ΜΧ^ύντων, ύπόσχεται ήμΐν τδ μέλλον αίσιώτερον. Τδ δέ Πυθαγό
ρειον οτι τδ πάν τείνει είς άρμονικήν τινα τελειότητα εύκταΐον νά νοηθή 
πρωτίστως δια τδν εγκέφαλον τοΰ άνθρώπου, είς δν δφείλομεν τόσας 
νέας εφευρέσεις καί τελειοποιήσεις, ώστε, αν άνέζη ό Σάμιος φιλόσοφος 
«νενίκηκα !» ήθελεν άνακράξει. Έκ δέ τών θαυμάσιων τούτων έργων 
τής άνθρωπίνης διανοίας πειθόμεθα δτι ταχέως άναλάμψει άκτίς σοφίας 
καθοδηγήσούσα τδν επιστήμονα είς τδν ορισμόν τοΰτε σχήματος καί 
τοΰ μεγέθους τής γηραιάς μητρδς γής, έάν γεωλογικός τις μεταπλασ- 
μδς μήπω ύποπεσών είς τήν άνθρωπίνην διάνοιαν δέν παραπλανήση έκ 
νέου τον κόσμον τής επιστήμης2.

4 Falkenhorst.
* Έν τή πραγματεία ταύτη πλήν τών έν ταΐς παραπομπαΐς σήμειουμένων 

βοηθημάτων, παρηκολούθησα έν πολλοϊς τόν διαπρεπή έπιστήμονα Falkenhorst 
γράψαντα έπί τοϋ αύτοϋ θέματος.

ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΗΘΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

. Β'

Ο ΧΑΣΗΣ
Ή Α'ρίσίή τον Πάρΐύΰς, τδ''Σ&Λϋισμά Ποίεμώτήριον, ή ΐίίγ'αΛό- 

(ρι.Ιία τον ΦιΤτίου και Λύματος είναι ποιήματα τοΰ Δημητρίου Γόυζέλή 
ωριμότερα και έπιβλητιλώτέρά’ άλλ’ ούδέν έξ αυτών έχει τήν σημα
σίαν τήν περιβάλλουσαν τδν Χύσητ, κωμωδίαν έμμετρον, τήν οποίαν 
συνέθεσεν δταν ήτδ ακόμη νεανίας εικοσαετής. Τοΰτο συμβαίνει διότι 
παρά τών άλλων τήν έκτασιν κάί τήν μελέτην,—άλλά τδ μετριότατου 
δφος κάί τδ πάντοτε άτεχνον τής έκτελέσεως—μόνον ό Χάσης, τδ άτε- 
λές αύτδ καί άσυυείδητου παίγυιου μάλλον ή έργου φιλολογικού, άναπα- 
ριάτα έυ τφ προσώπφ τοΰ Θοδωρή Καταπόδη χαρακτήρα τοπικόν όλο- 
ζώυταύου, αύτούσιου τδυ ζακύυθιου πάσης έποχής καί πάσης καταστά- 
σεως. Καί έυά μεν ζακύυθιου ώς τδν Θοδωρήυ Καταπόδηυ, ύφ’ δ'λάς τάς 
επόψεις απαράλλακτου εινε δύσκολου ίσως νάσυνάντηση τις σήμερον 
τοΰτο δμως δέυ σημαίνει δτι, μεθ’ δλήυ τήυ ύπερβολήυ τοΰ κωμικοΰ, ό 
ήρως τοΰ Γουζέλη δέν είναι αληθέστερος τοΰ άληθοΰς άποτελούμενος έκ 
τών κοινών τοπικών χαρακτηριστικών, ώστε νάποβαίνη ό αιώνιος γνώ- 
μων παντδς ζακυνθινοΰ, ούδ’ δτι τδ έργον έν τφ μικρφ του κύκλφ δέν 
είνε άνάλογον πρδς τά μεγάλα ήθογραφήματα, περί ών έλέγομεν άλλοτε 
δτι όμοιάζουσι τούς τύπους έκείνους τούς γενικούς, τούς παρεχομένους 
ύπδ τής άλγέβρας, ύφ’ οδς υπάγονται δλα τά δμοειδή ζητήματα. Πρδ 
τοΰ σπανίου κάί μεγάλου τούτου τής κωμφδίας προσόντος, πρό τής απα
ράμιλλου τοπικής χροιάς, ώχριώσι πάντα τά λοιπά·— ή άλήθεια καί η 
ζωηρότης τών σκηνών, ή πολλάκις άνυπέρβλητος φυσικότης τοΰ διαλόγου 
καί μάλιστα έν δεκαπεντασυλλάβφ, τών προσώπων δλών ή ζωή, ή ενια
χού λυρική χάρις τής έκφράσεως καί τοΰ ζακυνθίου ιδιώματος ή πίστη 
άπομίμησις,— δπως πρδ αύτοϋ χάνονται καί τής νεανικής άπειρίας τά 
πολλά έλαττώματα, τδ άκατάστατον καί άσύνθετον τής δράσεως, ή συχνή 
χωλότης τοΰ στίχου, ή σκοτεινή σύμπραξις τής φράσεως καί άλλοΰ ή 
παλιλλογία.·

Κάτά τήν χρονόλόγή'σΊν τόΰ ίδιου ποιητοϋ, ο Χάσης έγράφη τδν ’Ια
νουάριον τόΰ 1795, ώσ-τε ό Τδύζέλής, γεννηθείς τδν Μάρτιον τόΰ 1774
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ήγε μόλις τό εικοστόν πρώτον έτος. Ή έπιτέλεσις τοιούτου έργου έν 
ήλικίφ, καθ’ ήν συνήθως τό ασυνείδητον κρατεί ακόμη τοΰ εύσυνηδείτου, 
μαρτυρεί παντός/ άλλου; 'τρανότ,ερον ·φήν .'καλλιτεχνικήν ιδιοφυίαν, τήν 
οξύτητα τής παρατηρήσεως καί τήν δύναμιν τής έξωτερικεύσεως τοϋ 
άνδρός, ό όποιος πριν ή γνωρίση ακόμη τ'ι εινε ή κωμφδία καί τί απαι
τεί τό θέατρον, έγραψεν έν τούτοις·'έργον, άναπαριστανόμενον καθημε
ρινώς μέ σκηνήν ολόκληρον τόπον καί ηθοποιούς δλους αύτοϋ τούς; κατοί
κους. Ό Χάσης τφ ό'ντι δέν εινε κωμφδία· δέν αποτελεί έν σύνολον 
τεχνικόν, δέν έχει ύπόθεσιν, δέν κινεί τό ένδιαφέρον δι* ούδενός είδους 
πλοκής. Είνε σειρά; σκηνών άτακτος καί ασύνδετος, δυναμενη να συν- 
τομέυθή είς μίαν μόνην ή νά έκταθή ακόμη· έπ’ άπειρον,-σκηνών ατε
λών καί καθ’έαυτάς καί άποπερατουμένων είς απόπειρας σ,σματίου ή 
έπφδοΰ, μέ κανέν γνωμικόν, μέ καμμίαν μεταφοράν ή κανένα χαρακτη
ρισμόν. Τήν τοιαύτην αταξίαν καί τό χάος επαυξάνει ή έλλειψις έκδό— 
σεως οώθεντίκής,. γενομένής ύπό τοϋ ποιητοΰ. Αί ύπάρχουσαι είναι πολύ 
μεταγενέστερα!1 εκ παλαιών χειρογράφων έλλειπών καί έκ μ.νήυ.ης 
φαίνεται συντελεσθεϊσαι; άνευ τής ελάχιστης κριτικής έργασίας, πλήρεις 
λαθών, χασμάτων, καί ασυμφωνιών καί πρός· άλλήλας καί πρόρ άλλα 
υπάρχοντα χειρόγραφα, φστε ύποθέτομεν δτι μετά δυσκολίας θ’άνεγνώτ 
ριζε σήμερον ό' ποιητής τό έργον του είς τά τυπωμένα αύτά συντρίμ- 
ματα. Δέν είνε άπ,ίθανον.τό δτι έξ άρχής, ή .κωμφδία θά είχε μεγαλει- 
τέραν ενότητά ή.τούλάχιστον θά ήτο ολίγώτερον χασματώδης’ άλλά καί 
ούτως ή σφραγίς τής νεανικής χειρός δέν θ’ άφηρεΐτο άπ’ αύτής. καί κατά 
τήν'φ,ράσιν άτέχνου καί κατά τήν μορφήν ατελούς 2, πλήν καί ουτω 
ζωογονουμένης ύπό τής' δημιουργικής πνοής τοΰ ποιητοΰ, ή οποία φύσει 
ετυχεν ισχυρά. ' ' ' ' ■
’ ,Είς τ*όν νεαρόν Γούζέλην‘έδωκεν αφορμήν πρός σύνθεσιν τής σατύρας 
του — καί διά κανένα άλλον σκοπόν «πάρεξ διά ξεφάντωσιν τών φί
λων» ώς λέγει ό ίδιος,—ή καθημερινή λογομαχία κα'ι ή γελοία κομπορ- 
ρημοσύνη οικογένειας λαϊκής γείτονας του,'κατοικούσης παρά τήν’Επι- 
σκοπιανήν. Ό πατήρ τής οικογένειας αύτής, Θοδωρής Καταπόδής. ό επι
λεγόμενος Χάσης, τό, κύριον πρόσωπόν, εξνε υποδηματοποιός, έχφν τό 
έργαστήριόν του είς τήν συνοικίαν τοΰ Αγίου Παύλου. Ή σύζυγός ταυ

Ό Χάσης; .κωμωδία ύπδ Δημητρίου Γουζέλη ζακυνΟίου, κατά τον τότε 
ίζακύνθιον ιδιωτισμόν. ’Εν Ζακύνθω τύπόγραφέϊον ό Ζάκυνθος Κωνστ. Ροσολύμου 
I860. Ό Χάσης Δημητρίου Γουζέλη, έν Ζακύνθω τύποις Σ. X. Ραφτάνη, 4880. 
, (δ^άσ4τ.0νομάζρρ.έν,’τδ; μέτρον καί τήν; δμοιοκαταληξίαν,- έν έν

γένει· αύτήν τήν αισθητήν παράστασιν τής- ιδέας, ένδς. καλλιτεχνήματος. , .
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ή- κακομοίρα καί ά,ΙογάστριγκΛα, ή ύβριζομένη σκαιώς ύπό τού υιού καί 
δερομένη ύπό τοΰ πατρός, ονομάζεται Κατερίνα. Τό αξιολάτρευτο/ τοΰτο , 
ζεΰγρς εΐχεν αποκτήσει τέσσαρας υιούς καί μίαν θυγατέρα. Έκ τών 
υιών δύο μέν, . .....

Δύο φωστήρες ζωντανοί ποϋ δνομα άοήκαν,

κατά τήν φράσιν καί τήν γνώμην τοΰ πατρός των, ειχον άποθάνει· ό 
τρίτος, ό Σπύρος, ανάρας ^ούερώτατος·, καί αύτός εύρίσκετο είς την 
φυλακήν άποτίων ποινήν έπ'ι φόνφ· ό δέ τέταρτος ό Γερόλυμος, έκ τών 
δρώντων προσώπων τής κωμφδίας, ή μόμο,Ια, εύρίσκετο πλησίον τού 
πατρός. του. συνεργαζόμενος, άλλά περισσότερον κοιμώμενος κα'ι λογο- 
μαχών.. Ή μοναχοκόρη εΐχεν ύπανδρευθή, είς τά Κύθηρα μ’ ένα κάποιον 
τον όποιον ό Θοδωρής, κατά τήν φράσιν καί τήν γνώμην του πάλιν, 
έπροίκισε χοντρόν άλλ;’ αυτός έκεΐ τά έπαιξε καί τά έχασεν δλα, έστειλε 
δέ τόν μικρόν του Γιάννην τόν τσιριγώτην βάρος .είς τόν πάππον. του, 
γιά τά λειψοπροίκια, αφορμήν και αύτόν μεγάλης οικογενειακής <ραω- 
μ,άρας. ' . ,',;··,..- ’

Ο Θοδωρής 1'ιωργόπουλος ό παπουτσής, ήτο σύντροφος τοΰ μαγα
ζιού. Ο 'Στάθης. ΙΙοντήλιος, ό ’Αντώνιος Μπαρζός άρχοντόπουλο, ό 
Μαρής ΚαΤαιβάτης, φίλοι έκεΐ γύρφ καί γείτονες έλάμβανον μέρος καί 
ύπεδαύλιζον τάς κωμικάς σκηνάς τοΰ μαγαζιΟΰ διά νά γελοΰν. Τέλος ή 
’Αγγέλω τής Λασκαροΰς, ή πονηρά ζακυνθινοποΰλα, ήτο ή ερωμένη 
τοΰ Γερόλυμου, συγχρόνως δέ καί τοΰ. πατρός του. Αύτά είναι τά κύρια 
πρόσωπα τής κωμφδίας. Μερικαί σκηναί λογομαχίας καί κόμπορρημο- 
σύνης είς τήν οικίαν τοΰ Χάση, μερικαί είς τήν οικίαν τής Άγγέλως 
καί αί περισσότεραι είς το -μαγαζί, απαρτίζουν ώς .τόσα·.ανεξάρτητα 
έπεισόδια την κωμφδίαν. Ύπόθεσιν δέν έχει άλλην, ώς είπομεν, παρά 
τήν ύπόθεσιν έκάστης σκηνής. Ούτε" θέσιν, ούτε- λύσιν ’Άν θελήσωμεν νά 
τήν διηγηθώμεν, θά έπανάλάβωμεν έδώ χωρίς, νά τό έννοήσωμέν, τό βι- 
βλιον ολόκληρον. ’Αλλ' έπειδή τοΰτο θά ήτο,-καί. άσκοπον καί κοπιώδες, 
περιαριζόμεθα,, νά έξετάσφμεν οΐας ανακύπτει έκ τών ■ άτάκτων τούτων- 
σκηνών ό χαρακτήρ τοΰ Χάση, ό πρωτεύων.

Υπερβολικός, μεγάλαυχος, καυχησίλογος. Τέκνον καί αύτός τοΰ ήλίού 
.έχει έξημμένην τήν κεφαλήν, βλέπει τά πράγματά μεγεθυσμένα ‘κάί 
επειδή .προπάντων είνε εγωιστής, τά ίδικά,τόυ; ’Αγαπά τά μεγάλα 
λόγια, ύστερεΐ δέ είς τά έργα, ανόητος, νωθρός, δειλός. Ή οικογενει
ακή ερις εινε-η καθημερινή του Τρόφήν Μόνον είς τήν . οικίαν 'ίου περι
βαλλόμενος δι ισχύος κυρίου, ζητεί νά τήν έφαρμόίτη κατά τής συζύγου 
καί τών τέκνων. Η έκ' τής ϊ^έσεως; τάύτης-, άντίδρασις έκσπφ ;εΐς■■λόγους 
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κάϊ· εις κινήματα- υβρίζει καί ύβρίζεται, δέρέ'ι αλΤιοε καί ένίοτε δέρεται. 
'Σπανίως ■ πραγματοποιεί τάς άπειλάς του. Είς τον κίνδυνον κρύπτεται· 
καϊ άμα παρέλθη, εξέρχεται καί άνδρειεύεται καϊ καυχάτάι.Έχει συνει- 
θίσει πλέον εις τά πλάσματα τής φαντασίας του, τά πιστεύει καί αυτός 
ό ίδιος καϊ διηγείται καλή τή πίστει ψεύδη ώς άληθείας. Ζή μέ όνειρα, 
γινόμενος έρμαίον παραδόξου τίνος απάτης. Νομίζει δτι ό κόσμος τόν* 
άγαπά, τόν φοβείται, άλλά πρό πάντων δτι τόν σέβεται. ’Άλλη φράσις 
αύτή. Θέλει νά έχη τδ ΐδικόν του, τήν ιντράδα του κα'ι μέ αύτήν μαζί 
τήν ύπόληψιν τόυ,-τήν φήμην του, άλλά δεν γνωρίζει νά έργασθήούτε 
διά τό έν ούτε διά τό άλλο. Νομίζει δτι τά ήξέύρει δλα καϊ γίνεται 
καταγέλαστος μέ τήν άμάθείάν του, δταν άκριβώς νομίζει δτι κατάγει 
θριάμβους. Τά καλλίτερα πράγματα είναι τά ίδικά του, τά καλλίτερα 
παιδιά, τά καλλίτερα_ κτήματα, τά- καλλίτερα προικιά, - τά καλλίτερα 
κρασιά. Εινε κακός καϊ φιλέκδικος, άλλ’ έχει χάσει τήν εύθύτητακαϊ 
τήν τόλμην καϊ τείνει, δταν ήμπορή, νά έκδικήται είς . τό. σκότος διά 
τρίτου καϊ διά δόλου. Περ'ι οικογενειακής τιμής δέν υπάρχει άλλος νά 
καυχάται περισσότερον’ ολίγα σπίτια εινε τόσον άμωμα κα'ι ■ άγνά ώς 
το ΐδικόν του1 άλλ’ αυτό δέν τον εμποδίζει νάνέχεται άστεφάνωτην τήν 
χοχέΛα τοϋ υίοΰ του, ύποχωρών ταχέως μετά τάς πρώτάς φώνασκούί 
άντιστάσεις, νά διατηρή δέ καϊ αυτός εκτός τής συζύγου του καϊ ζαμ- 
μίαν ερωμένην. ’Άν τόν άκόύής τέλος πάντων, είναι -λέων άφοβος, ό 
άδάμας τής τιμής και ό φοΐνιξ τών οίκοκϋρέων άλλ’ εινε πράγματι 
δειλός, παλιάνθρωπος, χαμένος,χαράκτήρ ένϊ λόγω κίβδηλος και γελοίος. 
Τοιοΰτος είνε ό Χάσης, - τοιοϋτος ■ εινε γενικώς ό ζακϋνθίνός. Μέ τήν 
διαφοράν δτι ή είκών τοΰ Γουζέλη, ή κωμικώς ύπερβολική, εϊνε σάτυρα 
μέ άλλους λόγους τών κακιών άναπαράστασις και καυτηριασμός. Τδ 
μετάλλιον έχει έν τούτοις καϊ-τήν αντίθετον, τήν φωτεινήν αύτοΰ δψιν. 
Άλλ’ ό ένθουσιασμ.ός. ύπέρ τής άρετής και ή έξύμνησις τών προτερημά
των δέν είνε έργον τοϋ σατυρικού ποιητοΰ. Έν τούτοις τοΰ Χάση ό 
χαρακτήρ εινε είς τάς γενικάς τοϋ γραμμάς έύρύτατος.Εινε, ώς είπομεν 
γνώμων, μέ τόν όποιον εΐμπορεΐ νά μετρηθή κάθε ζακϋνθίνός. Θά εύρεθή 
ίσος, μικρότερος ή μεγαλείτερος, όποιαδήποτε είνε ή τάξις του καϊ ή 
άν.άπτυξίς του. Ύπάρχουσι χάσιδες επιστήμονες, χάσιδες λόγωι, χάσι- 
δες ποίηταί, χάσιδες έμποροι, χάσιδες παλληκαράδες, χάσιδες πατριώ- 
ται, χάσιδες άριστοκράται, χάσιδες παπάδες, χάσιδες λαϊκοί. Διά τοΰτο 
ή άπαγγελία μερών έκ τοΰ Άάση ύπό ζακυνθίνοΰ στόματος — πράγμα 
άλλως, τε. συχνόν, διότι είς τόν ΐόπϋν τό έργον τοΰ Γόυζέλη είνε. άπό 
εκατόν έτών δημοτίκώτατον ~-4μπνέει ϋ;άράδοξύν τί αίσθημα είς τόν
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άκούοντα, άφ’ ού πολλάκις ήκουσεν άπό τοΰ ίδίου στόματος τά ίδια 
άνευ τοΰ μέτρου καϊ τής ομοιοκαταληξίας ....

Άλλ’ έκτος τής θαυμαστής ταύτης γενικότητος, οποία πιστή άπεικό- 
νισις κα'ι είς τάς Χεσττομερείας ! Όποια άλήθεια καϊ χάρις κωμική κα'ι 
τοπική χροιά είς τήν σκηνήν τοΰ προγεύματος είς τδ μαγαζί, ή είς τό 
έπεισόδιον τών βρωμερών δρτυκίων ή είς τήν φιλονεικίαν μεταξύ πα- 
τρός καϊ υίοΰ περί τών ιταλικών κα’ι τών έλληνικών τά όποια ήξεύρουν, 
δταν ό Θοδωρής εξηγεί τά τροπάρια κατά τόν ΐδικόν του έκεΐνον τρό
πον ! Τί ολοζώντανη Ζακυνθινή ή Άγγέλω έκείνη ! Όποια -μίμησις τής 
γλώσσης, τής βαρβάρου καϊ νόθου, ώς λέγει ό ίδιος ό Γουζέλης, ό όποιος 
μή φροντίσας έπίτηδες περί καθαρότητος, φαίνεται έφαρμόσας τό αξί
ωμα : rrjr γΛωσσάν Sia rnr γΛωσατ, άνάλογον πρό τό I’art pour 
I’art. Έδώ παύει πραγματικώς νά είνε δργαναν καϊ γίνεται σκοπός· 
ή μάλλον ή ηθογραφική είκών εινε τόσφ ατενώς μαζί της συνδεδε- 
μένη, ώστε θά ήτο ,άδύνατον ν’ άφαιρεθή αύτή χωρίς νά ώχριάση κ’ 
έκείνη. Πώς είνε δυνατόν ν’ άποταθή πρός τόν υιόν του ό Χάσης άλλως' 
Λ < t ? Λ, η ως εςης :.

Έδώ είνε κι’ δ Γερόλυμος ! μπράβο σου κι’ άμπονόρα, 
'Καλώς μάς κομπαρίσισες, ,όρσε, μωρέ, δυο φιόρα 1 

ή ό Σκουρδούλης πρός τόν Γερόλυμον :
Νίεϋοίς, μά σοϋ ίμπενιάρουμε, έκεϊ μοϋ δίνεις κόντο, 
Στραπάτσο, ίνφετάρισμα κα'ι βίργκολα καϊ πόντο.

Πλήν έξ δλων τών μερών τοΰ Χάση, τδ άνώτερον βεβαίως εινε ό 
έκτενής μονόλογος τόΰ' Θοδωρή άρματωμένου, ό όποιος δταν μέν τφ 
ειπον, διά ν’ άστειευθοΰν, δτι ό Διαμαντής, ένας βαστάζος, τόν φυλάτ- 
τει απέξω μ’ ένα τρομπόνι φωνάζων «δξω, Κερατοχάση !» ώχριφ καϊ 
ζητεί νά κρυφθή· άλλ’ άμα έβεβαιώθη, δτι ό κίνδυνος παρήλθε καϊ ό Δια
μαντής τάχα έφυγεν, ώπλίσθη ώς άστακός >καϊ ήρχισε ν’άνδρειεύεται, έκ- 
τραγφδών τά παλαιά του άνδραγαθήματα. Ακούσατε :

Μανάδες δέν έκλάψανε, πατέρες τούς υΐγιούς τους, 
Τσοί άνδρες ή γυναίκες τους, τ’ άδρέφια τσ’ άδρεφούς τους ; 
Ό μπάρμπας τ’ άνηψίδι του καί δ φιότζος το νουνό του 
Κουνιάδος τον κουνιάδο του, γαμπρός τόν πεθερό του ; 
Ό σέμπρος, δ συμπέθερος, δ φίλος χωρίς μέτρο 
Ό γνώριμος καί δ γείτονας, πικρότερ’ άφ’ τόν Πέτρο ; 
Σαν άφ’ τόν δαίμονα δέ μ’ είχε ουλος δ κόσμος, 
Γέροι, παιδιά, κάθε λαός ; δέν ήμουν φόβος τρόμος ;.

tomos ιδ’. Φεβρουάριος.
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Σαν άφ’ τον "Αδη δαίμονας'5έν έκανα τά "δια ; 
Τά συ.πάρα κα'ι τσοί σκοτωμούς δέν τάχα γιά παιγνίδια ;
Δέν έντεσκαπριτσιάρισα μέ άχριασία, μέ φάρδο

' Φουρτούνη, Βάρδα καί Λαδά, Κοέυρη καί Καγάρδο ; { 
Παλέρμου καί Κουρόυμαλου τδ κρήας δέν τσου ’πήρα, 
Άπδ τή μέση χίλιωνε, δέν τσούπα αλάργα τήρα;

..................................................................................................... ' ί
Σάν λέοντας δέν επέταξα έτοϋτο τδ χαντζάρι 
Κ’ είπα πεθαίνει δ κερατάς έκειδς ποϋ τδ πατζάρει ;’.

Τοιαϋτα κατορθώματα ό Θοδώρής εχει άπειρα και τ’ ανακαλεί καί 
αύτοθαυμάζεται:

Ποϋ ειν’ εκείνος δ καιρδς ποΰ έζωνα ΐ’ άρματά τδυ f
Καί ή πιάτσα έκουνιάτανε άφ’ τά πατήματά μου ;
Ποϋ είν’ εκείνος δ καιρδς δπ’ ούλα τά παρτίδα 
Ούλα έτρομάζανε γιά μέ καί κείνοι ποΰ δέ μέ εΐδα ; 
Θυμούμαι εκείνο πώκαμα μέσα στδ Μαχαιράοο ’ 
Ποϋ έδειρα τδν Κυβετό, Φορτούνη τδ νοδάρο.

Καί δστερ’ άπο το κατόρθωμα τοΰ Μαχαιράδου καί τήν έρώτησιν :

Καί δέ μου λες άν άφησα ποτέ μου πανηγύρι 
Δίχως αντάρα καί καυγά δποΰ νά μήν πατίρη ;

άναπολεΐται ή σκηνή τής 'Εβραίας ή. περιβόητος, ή περιγραφομένη μετά 
πάσης φιλάρεσκου λεπτομέρειας : I

Δέν είμ* έγώ ποΰ έκαμα έκειδ τσή Όβρήας το κάζο f
Ποΰ βνομ’ άφίνω όθε τδ πώ κα'ι πάντ’ ανατριχιάζω ; |
"Ω πώς θύμοΰμαι ποΰ έγνεθε μέ κάτι Όβρήες άλλαις, t
Αρματωμένος ήτανε κοντά τση και δ Κανάλες· 4
Κ’ έκεΐ· περνώντας άλλά βιά, δίχως νά χαιρετήσω, · 
"Εκαμα ένα βήξιμο κ’ έκειδ παλλικαρίσο, . .
"Ημουνα μέ τδ φέσι μου, σίδερα φορτωμένος 
Κολδρ ντε πατρόνα 1 ήμουνα επιταυτού ζωσμένος 
Ντριτζέτες δύο φοβερές στά φιάνκα και στή μέση. ΐ

1 Παλληκαράδες τής εποχής διάσημοι.
! Έκειδς ποΰ τδ πατσάρει=έκείνος ποΰ ήθελε τδ έγγίσει. Τδ παεσάρω εινε εν !

χρήσει κυρίως έπί άπαγορεύσεως. Είνε ή κωμικωτέρα λέξις τοΰ Χάση.
’ Κώμη τής Ζακύνθου.
< Σελάχι.
* Είδος δπλου πυροβόλου.

"Αλλη μικρή γιά τά κοντά, φυσέκια εις τδ φέσι
Σπατζακουβέρτα5 φοβερή, χαντζάρα τόση καί άλλη ί
Μωρ* τί λεβέντης, τι κορμί μά είχα και κεφάλι ! !

I

Ο ΧΑΣΗΣ

'Ρίψας κατόπιν ενα λόγον προσβλητικόν, ένα ηροηόζιτο, ώχυρώθη 
αμέσως οπίσω άπό τή μεσινή κολόνα τοΰ Μιχαλίτση, διότι εις τάς φω- 
νάς τής 'Εβραίας, απόσπασμα στρατιωτών, διερχόμενον τήν στιγμήν 
έκείνην, ετρεξε νά τόν συλλάβη. Ή μάχη συνήφθη εκατέρωθεν φοβερά, 
ομηρική. Τ’ αποσπάσματα, νά, νά, νά, έσπευδον πρός τόν κρότον τών 
πυροβολισμών.Ό Θοδωρής άδειασεν δλα του τά φυσέκια- μόνος του αύΐός 
έκαμεν εξήντα σμπάρα- φαντασθήτε τόρα πόσα έκαμαν οί άλλοι δλόι. 
Έν τούτοις δέν έφονεύθη· αί σφαΐραι ποΰ καί που τόν έφιλοΰσαν μόνον 
στά χέρια ή στά πόδια ή σΐό κορμί. Έπί τέλους έτρεξε μέ τό μαχαίρι 
καί τούς κατέσφαξεν δλους. Καί είς τήν στιγμήν τής άποθεώσεώς του 
τότε ήκουσε, λέγει, μίαν φωνήν θαυμασμού άλησμόνητον : ’Ω παλλικάρι 
ράρο ! Όλων δέ αύτών τών φαντασιωδών κατορθωμάτων ό επίλογος 
είνε μόνον δύο στίχοι, κλείοντες δμως θαυμασίως τόν μονόλογον :

Κα'ι τόρα τέτοιο άπόκλεισμα ; Όξω, Κερατοχάση ; 
Μ’ ένα τρομπόνι δ Διαμαντής κα'ι νά μας τεταρτιάση ;

*
¥ ¥

Άπεκόψαμεν τά ωραιότερα μέρη τοΰ μονολόγου δχι μόνον χάριν συν
τομίας άλλά κα'ι διά τήν βωμολοχίαν, ή οποία πολλή άπαντοί είς τό κω
μικόν αριστούργημα, δπως καί διά τό ιδιωματικόν τής γλώσσης καί τήν 
πληθύν τών υπαινιγμών, άκαταλήπτων άνευ πολλών ύποσημειώσεων 
και είς τόν ξένον καί είς τόν σημερινόν Ζακύνθιον. Διότι καί δι’ αυτόν 
άκόμη ή πρό 100 ετών γλώσσα μέ τούς συχνούς ίταλισμούς είνε σήμε
ρον ξένη, πολύ δέ περισσότερον τά" παλαιά γεγονότα, τά όποια υπαινίσ
σεται ό Χάσης, αί φράσεις καί αί πάροιμίαι, τά; πρόσωπα, κα'ι τά πράγ
ματα, άγνωστα δλως είς τούς νεωτέρους, τούς μή άναδιφήσαντας τά 
ζώντα λεξικά τών γερόντων. Θά ηύχόμεθα επομένως νά γίνη δσω είνε 
καιρός μία εκδοσις τοΰ Χάση, κριτική και μετά σχολίων επεξηγηματι
κών, δσφ τό δυνατόν πλήρης, μετ’ άκριβή τών υπαρχόντων χειρογρά
φων συμπαραβολήν καί δλων τών σκοτεινών χωρίων διασάφησιν διότι 
είνε κρίμα, μά τήν άλήθειαν, έργον τοΰ οποίου ισάξιον αμφιβάλλω. άν 
έχη καμμία τοπική φιλολογία, νάποβή μετά τινα χρόνον άκατάληπτδν 
άνευ κόπων μεγάλων, νά είνε δέ καί τόρ’άκόμη απρόσιτον εντελώς είς 
τόν μή Ζακύνθιον. Άλλά πολύ θερμότερον θά ηύχόμεθα νά πληρωθή 
τοΰ ποιητοϋ ή τελευταία επιθυμία καί νά μετακομισθοΰν έκ Πύργου 
δπου άπέθανε τφ 1842, τά όστα του είς Ζάκυνθον διά ν’ άναπαυθώσιν 
είς' τόν Άγιον Ίωάννην τοΰ Γουζέλη, δπου καί οί τάφοι τών προγόνων 
του. Ό ποιητής τής ΚρΙσεως τοΰ ΖΖάρJoe, θάποθάνη, άλλ’ό ποιητής
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τοΰ Χάση θά ζήση. Οίανδήποτε :δέ ήμέραν — αν οί επιλεγόμενοι φα- 
νώσι φιλοτιμότεροι τών συγχρόνων— θ’ αναστηλωθώ έν Ζακύνθφ λευκή 
ή προτομή τοΰ Γουζέλη, θά συνέλθωσιν περί τό μνημεΐον δλοι αύτοϋ "οί 
συμπολΐται, έκδηλοΰντες θαυμασμόν άνυπόκριτον πρός εκείνον, ό όποιος 
έζωγράφησε μέν τον Ζακύνθιον διά δεξιάς χειρός,-ήνοιξε δέ δι' αύτής 
πηγήν άστείρευτον γέλωτος καί εύθυμίας, αγαπητός γενόμενος και ζών 
και νεκρός.'

ΜΕΤΖΟΦΑΝΤΗΣ (MEZZOFANT1) ΕΝ ΒΟΑΟΝΙλ*
(1774 — 1831)

Il sait se faire entendre a tous
les oreilles.

Gomme il sait gagner tous 
les coeui’s.

(Graf de Marcellus).

...................Λ.’

Νεανική αύτοϋ Αλικία κα'ι χρόνος ο'πονδης.

Έν τή αρχαϊκή πόλει τής Βολωνίας ύπάρχει οδός τις φέρουσα το δυ
σώνυμον όνομα: Via Malcontenti. έν ή κεΐται ή οίκία ύπ αριθ. 1988 
κτισθεΐσα πρό 100 περίπου έτών, ούχί βεβαίως ωραία καί έξωθεν καθαρά 
ώς σήμερον. Πέραν τής εισόδου έν τινι δωματίφ ύπάρχει πίναξ τις φέ
ρω ν τήν έπιγραφήν:

Heic ortus. Mezzofantus, notissimus, Orbi 
Unus qui linguas calluit Omnigenas 

έξ ού δείκνυται δτι έν τφ οΐκφ τούτφ έγεννήθη ό Μετζοφάντης.
Ό πατήρ τοΰ περιφήμου τούτον άνδρός έκαλεΐτο .Φραγκίσκος, καί ήτο 

τραπεζοποιός, άπλοΰς τις αστός, μόλις γινώσκων τήν άνάγνωσιν καί 
γραφήν, αλλά τόσην έκέκτητο φυσικήν οξύνοιαν, ώστε ένομίζετο ώς .μη
χανική εύφυία καί ένεκα τοΰ αμέμπτου αύτοϋ χαρακτήρος, τής εύσε- 
βείας καί των υγιών αύτοϋ άρχων ήτο σεβαστός παρά πασι, δσοι τόν 
έγίνωσκον. Ή μήτηρ του Ίεσουάλδα, καταγομένη έξ αρχαίας, άλλ’ έκ-

4 Το όνομα έδωκεν αφορμήν εις το επόμενον επιγραμματικόν λογοπαίγνιον di- 
niidium Fantis iam nunc supereminet omnea I — quid, .credis, fieret, si in
teger ipse foret ?

365Ο ΜΕΤΖΟΦΑΝΤΗΣ ΕΝ ΒΟΛΩΝΙΑ· 

πέσούσης εύγενοΰς οικογένειας Dall’OImo, κα'ι έχουσα άνωτέραν τινά 
μόρ.φωσινγ ήτο; επίσης· άπλή γυνή, ευφυής, πράεΐα, συνετή" κα'ι εύσεβε- 
στάτη; Πολλά τών 'τέκνων της άπέθανον έν μικροί ήλικίφ, δύο δέ έμει
ναν έν τή ζωή, ή θυγάτηρ Θέρη γέννηθεΐσα τφ 1764 καί ό ’Ιωσήφ 
(Gaspar) γεννηθείς τή 19 Σεπτεμβρίου 1774. Ή Θέρη συζευχθεϊσα 
νεωτάτη τόν κατασκευαστήν φενακών ’Ιωσήφ Μιναρέλλην έγένετο μή
τηρ έξ υιών κα'ι έξ θυγατέρων.

Ό μικρός Ιωσήφ μόλις τριετής έστάλη ύπό τών γονέων του είς δί- 
δασκάλισσάν τινα, μεγαλειτέρους παΐδας τά πρώτα γράμματα διδάσκου- 
σαν, ούχί χάριν μαθημάτων, άλλά μάλλον δπως ό παϊς συνειθίση τήν 
έν τφ σχολείφ διατριβήν καί ησυχίαν. ’Αλλά δτε ή διδασκάλισσα είδε 
μετά πόσης προσοχής ό παΐς ήκροάτο, έδοκίμασε νά έρωτήση καί αύτόν 
περί τοΰ διδαχθέντος, ό δέ ’Ιωσήφ έγίνωσκε νά άπάντφ όρθώς καί τα
χέως. Έκτοτε ούτος καίτοι νεώτατος, έγένετο τακτικώτατος μαθητής 
τοΰ κατωτέρου τμήματος τής Σχολής της. Έν τφ Ανωτέρω τμήματι, 
έν φ έδίδασκεν ό ίερεύς Φίλιππος Κικόττης, έδιδάχθή ό Μετζοφάντης 
τήν άνάγνωάιν, γραφήν, άριθμητικήν, γραμματικήν, γεωγραφίαν καί άρ- 
χάς τής λατινικής. Ό έξαίρετος διδάσκαλος έπέστήσε τήν προσοχήν τών 
γονέων εις τά έκτακτα, προτερήματα τοΰ υίοΰ των καί ένεθάρρυνεν αύ
τούς νά παρασχωσιν αύτφ άνωτέραν παίδευσιν. Άλλ’ ό πατήρ έδίσταζε 
πρός τοΰτο και έπεθύμει ό ’Ιωσήφ νά ένασχοληθή περί τοιαύτας σπου- 
δάς, δι’ ών θά ήδύνατο νά κερδίζη τά πρός τό ζήν, καί πρός τοΰτο προ- 
ετίμα τήν·· μηχανικήν.Εύτυχώς δμως ή μήτηρ του δεν συνεφώνει πρός 
τόν πατέρα, εύγενής δέ ίερεύς τής ρητορικής (Φιλιππϊνος) ό ’Ιωάννης 
Βαπτιστής ’Ρεσπίγκης, δστις έγνώρισε τά προτερήματα τοΰ παιδός και 
ήγάπησεν αύτόν, κατώρθωσε νά είσαγάγη τούτον είς τάς τών εύσεβών 
Σχολάς τής Βολωνίας (Scuole pie), αΐτινες ειχον ίδρυθή τφ 1616 ύπό 
τοΰ Φλωρεντινού Ίωάννου Φραγκίσκου Φιαμέλλη, ύπέρ πτωχών μαθητών 
καί έκυρώθησαν έπισήμως ύπό τοΰ Πάπα Γρηγορίου ΙΕ' τφ 1621. Ε
καλούντο δέ εύσεβεΐς (Pie) έπειδή ή διδασκαλία έγίγνετο δωρεάν, καί 
δέν πρέπει νά συγχέωνται πρός τάς Scuole Pie. άς ϊδρυσεν ο άγιος 
’Ιωσήφ έκ Γαλασάντσης.

Μεταξύ τών διδασκάλων τοΰ Μετζοφάντη έν τφ παιδευτ,ηρίφ τούτφ 
εύρίσκομεν κα'ι τρία μέλη τής προ μικρού καταπιεσθείσης έταιρίας τοΰ 
’Ιησού, ανδρας, οϊτινες έξ Ισπανίας κα'ι τής ισπανικής Αμερικής ήλθον 
είς τό παπικόν κράτος. Ούτοι έκαλούντο : ’Εμμανουήλ Αποντης Ισπα
νός, δστις ύπήρξέν έπί πολλά έτη ιεραπόστολος έν ταΐς Φιλιππίναις 
νήσοις· Μάρκος Έσκοβάρ,. έκ. Γουατεμάλας, ύπηρετήσας πολλά έτη
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ώς ιεραπόστολος εν Μεξικώ καί μεσημβρινή Αμερική· καί Λαυρέντιος 
Θιοΰλεν (Thjulen) έκ Σουηδίας. Ό τελευταίος ούτος ώς νέος πολλά 
περζηγηθέίς μέρη χάριν σπουδής ήλθεν εις Λισσαβώνα καίΓάδειρα. Έκ 
Γαδείρων έπλευσεν είς.Κορσικήν, άλλ’ έξ ανάγκης έπέβη πλοίου, δπερ 
έκόμιζε πληθύν έξορίστων Ιησουιτών. Κατ’άρχάς ή 'Εταιρία αύτη τή 
ήτο μυστηριώδης και φοβερά, άλλά μετ’ ού πολύ ό φόβος του έξέλιπε 
καί ό νέος διαμαρτυρόμενος κατά το μακρόν ταξείδιον έδιδάχθη τήν υπο
μονήν, φιλοφροσύνην καί πολυμάθειαν τών συνοδοιπόρων του.

Άπό τής Κορσικής έπορεύθη τφ 1768 είς Φερράραν, μετέστη έκεΐ εις 
τήν καθολ. θρησκείαν καί τφ1770 έγένετο μέλος τοϋ τάγματος τοΰ Ίησοΰ.

Ύπό τών άνδρών τούτων καί άλλων καθηγητών^ έδιδάχθη ό Μετζο
φάντης άύ μόνον τά έγκύκλια, δήλον δτι, λατινικά, ελληνικά, γεωγραφίαν 
ιστορίαν, μαθηματικά καί ρητορικήν, άλλά καί τήν ’Ισπανικήν, καί άρχάς 
Μεξικανικής καί τινα ιδιώματα τής μεσημβρινής ’Αμερικής. Οί διδά
σκαλοι έχαιρον έπί: τή προόδφ τοΰ μαθητοΰ των, δστις μετά τής ταχείας 
άντιλήψεως συνέδεε καί τεραστίαν μνήμην. Ότε ό καθηγητής, του ποτέ 
δούς αύτφ . μέρος τι τοΰ,περί, Ίερωσύνης λόγου τού Χρυσοστόμου. διέ- 
ταξεν αύτόν νά. τό άναγνώση καί εΐτα νά τό άπαγγείλη, ό Μετζοφάν- 

. της δωδεκαετής τότε ών άναγνούς άπαξ, άπήγγειλεν αύτό, αύτολεξεί μη- 
δεμίαν παραλιπών λέξιν (sans de,placer un seul moi),· κινήσας ουτω 
τόν θαυμασμόν τοϋ διδασκάλου. \ -

Νέον δείγμα τής εύφυΐας.καί τής μνημονικής- του έδειξεν ό Μετζοφάν
της έν τή τάξει τής ρητορικής. Προέκειτρ νά διαγωνισθή περί βραβείου, 

; τά ,δέ δοθέντα -θέματα ήσαν ίταλίστί καί λατινιστί, άτινα έπρεπε νά 
έπεξεργασθώσιν οί διαγωνιζόμενοι έν ποιητικφ λόγω. Καί εις μέν τό 
ιταλικόν έλάβεν ό Μετζοφάντης, τόν πρώτον βαθμόν, άλλ ’ είς τό λατι
νικόν άπέτυχε κατά τήν κρίσιν τών καθηγητών του. Άλλά τήν έπομέ- 
νην, καθ’ήν οί μέν διαγωνιζόμενοι ώφέιλον νά.-άν.αγνώσ.ωσί μόνοι ένώ
πιον τών κριτών τά θέματά των, οί δέ κριταί νά άπονείμωσι τό βρα
βείο ν,ό Μετζοφάντης μετά-τήν άνάγιωσιν τοϋ ιταλικού του ποιήματος 
καί τάς έπευφήμίας τών άκροατών, ήρξατο εΐτα άπαγγέλλων. μετ’έν- 
θουσιασμού καί τό λατινικόν, ούχί τό τοίς κριταις, δοθέν καί δπερ είς χεΐ- 
ρας ήδη έκράτει, άλλ’ έτερον δπερ τήν παρελθούσαν νύκτα συνέθηκε, 

. έπισπάσας τά χειροκροτήματά τοϋ άκροατήρίου, καί τυχών αμέσως παρά 
τών καθηγητών τοΰ βραβείου.

Μετά το πέρας τών έγκυκλίων σπουδών ό-Μετζοφάντης έπί τρία έτη 
έπεδόθη είς τήν. φιλοσοφίαν καί 15 έτών τήν ήλικίαν θαυμαζόμενος ύπό 
τών καθηγητών του έγένετο αύτής διδάκτωρ.

Ο ΜΕΤΖΟΦΑΝΤΗΣ ΕΝ ΒΟΛΩΝΙή,.

Άλλ’ αί σύντονοι μελέται έξησθένισαν τόν νεαρόν διδάκτορα, καί έπί 
πολύν χρόνον ήναγκάσθη νά διακόψη τάς σπουδάς του. Άλλ’ αμα άναρ- 
ρώσας έστράφη περί τήν θεολογίαν, είς ήν ίδιάζουσαν είχε κλίσιν, έπι- 
θυμών ν’ άσπασθή τό ιερατικόν άξίωμα. Καί είς τοΰτο πάλιν ό πατήρ 
του υπήρξεν έναντίος, άλλ’έπί τέλους ένίκησεν ό υίός. Ό συμμαθητής 
τούΜετζοφάντου ό πρωθιερεύς Monti θαυμάζων τήν έπιστημονικήν ικα
νότητα τοΰ νέου θεολόγου περιέγραφεν αύτόν «come giovane di ag- 
graziate maniere e d’indole molto amabile, tale chea ll’aspetto 
abitualmente grave e contegnoso poteva esser notato dagli 
stranieri per soverchiamente serio secondo suo eta; ma che 
verso gli amici era tutto gaiezza e soavita innocente... era a 
cotesto tempo uno studente infatigabile, come quegli che fre- 
quente vegliava la intera notte in mezzo ai libri per istudiare.

Μετ’ ίδιαζούσης έπιμελείας έπεδόθη περί τήν σπουδήν τοϋ ’Εκκλη
σιαστικού καί τοϋ 'Ρωμαϊκού δικαίου, περί ά τοσοϋτον διεκρίνετο, ώς 
εί εΐχεν έντείνει πάσας αύτού τάς δυνάμεις είς έκαστον αύτών είδικώς.

Περί τήν άνάγνωσιν δέ τής Ίερας Βίβλου ούδεμίαν έσχε δυσχέρειαν 
διότι τήν μέν εβραϊκήν διδαχθείς έν τε τφ Γυμνασίφ καί Πανεπιστη- 
μίφ ύπό σοφών διδασκάλων έγίνωσκεν άκριβώς, τήν δέ ελληνικήν έξέ- 
μαθε παρά τφ περιφήμφ ελληνιστή Aponte.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών θεολογικών αύτού σπουδών ό Μετζο
φάντης ήτο νέος καί δέν ήδύνατο νά. περιβληθή τό άξίωμα τοϋ ίερέως· 
δθεν ένησχολήθη περί τάς σημιτικάς γλώσσας, έμελέτησε τούς έλληνας 
κλασικούς καί ήρξατο έκμανθάνων τάς νεωτέρας γλώσσας. Ύπό γάλ- 
λου ίερέως έδιδάχθη τήν Γαλλικήν, ύπό τοΰ σουηδοΰ Θιοΰλεν τήν γερ
μανικήν καί έπειδή ό διδάσκαλός του ούτος ένεκλείσθη είς τάς φυλακάς 
ύπό τών επαναστατών ώς παπιστής, ύπό ορφανού ^παιδός Ιταλού έκ 
Σουηδίας είς ’Ιταλίαν πρός έκπαίδευσιν σταλέντος έλαβε τάς πρώτας 
νύξεις, δπως εΐτα μόνος γένηται κάτοχος καί τής γλώσσης ταύτης. "Οτε 
όί συγγενείς τοΰ παιδός έξέφρασαν τάς εύχαριστίας των είς τόν Μετζο- 
φάντην, έπειδή ύπήρξεν ό διερμηνεύς μετά τούτων καί τοϋ παιδός, ούτος 
μετριοφρονών ειπεν:. «Un gio vane ha poche idee e bastano poche 
parole per conversare con esso.»

'Ως δέ τά πρακτικά τών αρχείων τής άρχιεπισκοπής τής Βολώνίας 
μαρτυροϋσιν, ό Μετζοφάντης έκάρη μοναχός τήν 26 ’Ιουλίου 1796, 
κατά τήν 24 Σεπτεμβρίου τοΰ αύτοΰ .έτους έλαβε τούς 4 κατωτέρους 
βαθμούς, τήν 17 Δεκεμβρίου έγένετο ύποδιάκονος, τήν 1 ’Απριλίου τού 
1797 διάκονος καί παπική άδείγ τήν 23 Σεπτεμβρίου ίερεύς καί 8 ήμέ- 
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ροίς στρότερόν έιάοσι τριών έτών τήν ήλικίαν καθηγητής. τοϋ Πανεπι
στημίου.

S5'

Ό Μετζοφάντης καθηγητής, πρώην καθηγητής, πάλτν 
Καθηγητής καί. βοηθός βιβλιοθηκάριον, καθηγητής ' 

και βιβλιοθηκάριος.

Είνε αληθώς εύχάριστον νά μάθη τις πώς ό νέος Μετζοφάντης .έγένετο 
καθηγητής τής εβραϊκής γλώσσης έν τφ. Πανεπίστημίφ τής Βολωνίας. 
Ό προκάτοχός του έπί τής έδρας ταύτης ήτο τόσον ανίκανος,· ώστε ήνάγ- 
κασαν. αύτον νά άποσυρθή, ή δέ έδρα έμενεν ένεκα τούτου κενή.

Ήτο δέ τότε έθος έν Ίταλίφ οί μνηστήρες θέσεως καθηγητικής έν τφ 
Πανεπίστημίφ νά ύφίστανται δοκιμασίαν τινά εις το μάθημα, δ έμελλον 
νά διδάξωσιν. Ό καθηγητής Vogli, άλλοτε. διδάσκαλος τοΰ Μετζοφάν- 
του, προέτρεψεν αύτόν νά συμμετάσχη τοϋ άγώνος. Ό νεαρός διάκονος 
ύπήκουσεν εις τον διδάσκαλόν του καί ευθύς π'ορεύεται φέρων. τήν αίτη- 
σίντου είς τόν κοσμήτορα τής φιλοσοφικής Σχολής,.τόν. κόμητα Μαρε- 
σάλλην. -Μικρόσωμος, ταπεινός καί ωχρός .ένεχείρισε.τ.ήν αναφοράν του 
είς τδν κόμητα καί αίδημόνως παρεκάλεσεν αύτόν. νά τήν λάβη ύπ’δψει. 
"Οτε δέ ό συγκλητικός έρωτών, τίς ό αίτών ; ώς μή δυνάμενος νά φαν- 
τασθή δτι πράγματι αύτός ήτό, -καί ό Μετζοφάντης, άπεκρίθη δτι ό ίδιος 
ήτο ό τήν έδραν αντιποιούμενος, καί «γίνώσκεις τφ λέγει εβραϊκά - 
'Ολίγα-,' κόμη,- άπεκρίθη ό -Μετζοφάντης. — Άλλά δέν ειν-ε .δυνατόν, 
άπήντησεν ό συγκλητικός, πρό ολίγου έξεδιώξαμεν ένα ,ονο.ν,. φαντά- 
σθητι λοιπόν, άν θά θελήσωμεν αντί έκείνόμ ,νά . θέάωμεν Βν παιδίον. 
Ούχ ήττ-ον άφες τήν αίτησιν-καί θά ίδωμεν.»

Αποθαρρυνθείς έκ τών λόγών τούτων τοΰ κόμητος έπορεύθη οίκαδε ό 
Μετζοφάντης, άπόφασιν έχων νά.μή ύποστή. δοκιμασίαν, άλλ’ είς τόν 
φίλον του Vogli πεισθείς μετέβαλε γνώμην. Ή δοκιμασία συνίστατο 
είς- προφορικήν έξέτασιν,· ,δεκατέσσαρες δέ έξετασταί έλάμβανον μέρος. 
Τήν. εσπέραν τής 15 Σεπτεμβρίου τοϋ 1797 ένεφ.ανίσθη ό Μετζοφάντης 
πρό τών έξεταστών, ό δέ κόμης Παρεσάλκης προσηγόρευσεν αύτόν έβραϊ- 
στί «Tob jon» (καλήν ημέραν). Άλλ' ούτος ίδών τάς έπί τής τραπέ- 
ζης άνημμένας λαμπάδας,, άπήντησεν εύθύς έν τή αύτή γλώσση «Tob 
erep» (καλήν εσπέραν). «Εύγε !» άπήντησαν πάντες διά τήν ετοιμό
τητα τοϋ ν.έου, δστις δοκιμασθείς είτα ύπό τών καθηγητών έκρίθη άξιος 
τής καθηγεσίας.

Άφοΰ ύπέστη τήν δοκιμασίαν, εις τών εξεταστών ήρώτησεν: «Κύριε 
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άββά, •γνωρίζετε ίσως κάί τινας τών ζωσών γλωσσών ; » -— Μάλιστα, 
άπεκρίθη ό Μετζοφάντης,-γινώσκω ολίγα ισπανικά, γαλλικά, άγγλικά, 
γερμανικά.» — Αρκεί, άρκεϊ (basta, basta), άπήντησαν, πολλά !» Καί 
ήδη ήρξατο μικρός συνδιαλέξεως κύκλος, διότι μεταξύ τών εξεταστών 
ύπήρχον άνδρες, οϊτινες έγίνωσκον τήν μέν ή τήν δέ τών γλωσσών τού
των, καί ήδύναντο καλώς έν ταύταις νά έκφρασθώσιν. "Ωστε συνδιελέχ- 
θησαν άρός τόν Μετζοφάντην έπί πολύ ίσπάνιστί, γαλλιστί, άγγλιστί καί 
γερμανιστί καί πάντες έξεπλάγησαν 'διά τήν εύχέρειάνκαί ορθότητα, 
μεθ’ ών ούτος πάσας ταύτας τάς γλώσσας ώμίλει.

Άλλ’ή καθηγεσία τοΰ Μετζοφάντου ύπήρξεν όλιγοχρόνίος, διότι ώς 
πιστός ύπήκόος τοΰ Πάπα μή θέλων νά όμόση τόν πρός τήν γαλλικήν 
δημοκρατίαν δρκον, άπηλλάγη”τής ύπηρεσίας’ τή 22 Απριλίου 1798 ύπό 
τοΰ Βονάπάρτου, δστις τότε κατήρτισεν τήν έντεΰθεν τών ’Άλπεων 
δημοκρατίαν προσαρτήσας αύτή τήν Βολωνίαν, Φερράραν καί 'Ρωμανίαν 
καί ύπέρ ταύτης δρκον πίστεως παρά τών ύπαλλήλων άπαιτήσας *.

Τά επόμενα έτη ήσαν τφ Μετζοφάντη πλήρη φροντίδων καί στερή
σεων. Ό πατήρ καί ή μήτήρ έζών έτι, ό μέν ώς γέρων καί άνάπηρος 
ολίγα έκ’τής έργασίας κερδάίνων, ή δέ τυφλή καί λίαν προβεβηκυΐα τήν 
ήλικίαν. Ή οικογένεια τής άδελφής του κατέστη πολυάριθμος, πάντες 
δέ ούτοι περιέμενον άνακούφισιν παρά τοϋ υίοϋ καί άδελφοϋ, έν φό 
παρά τοΰ' αρχιεπισκόπου χορηγούμενος αύτφ μισθός ήτο μόνον διακόσια 
φράγκα.

Άλλά μετά πέντε μήνας άπό τής παύσεώς του έδόθη αύτφ πάλιν 
άνευ δρκου ή καθηγεσία τής αραβικής γλώσσης. Πλήν αντί τίνος άμοι- 
βής ! Αντί διάκόσίων φράγκων κατ' έτος καί έκ τούτων μόνον τά 
ημίσή ώφειλέ νά λαμβάνη έπί τοΰ παρόντος, μέχρις ού τό ταμεΐον εύπο- 
ρήσή. Διά τριακοσίων ή τετρακοσίων λοιπόν φράγκων έπρεπε καί αύτός 
νά ζή καί τήν πολυμελή του οικογένειαν νά διαθρέψή, ώστε εύρέθη 
ήναγκασμένος νά έπιδιώξιρ καί ιδιαιτέρας παραδόσεις, ών ούκ ολίγας

4 Μεταξύ τών καθηγητών, οϊτινες έμειναν πιστοί είς το πρώην καθεστώς, ήτο 
και δ περίφημος φυσικός Λουδ. Γαλβάνης, δστις ύποπεάών είς μεγίστην ένδειαν 
έκ μαρασμού άπεβίωσε τω 1798. Ό Πετράρχης έξυμνών τοιούτους άνδρας χαρα
κτηρίζει άριστά διά τών έξης:

assai piu belli
Con la lor poverta, che Nida o Crasso 
Con Γ oro, ond’ a virtu furon ribelli

δ συνάδελφος δμως αύτοϋ καθηγητής Βόλτας έν Παταβΐω ήκολούθησε τδν Βονα- 
πάρτην εις Παρισίους και έτυχεν έκεΐ- τιμών, τίτλων καί πλούτου 
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εύρε χάριν τής περί τάς γλώσσας έμπειρίας του ‘. Ιδίως δέ έχρημάτι- 
σεν οικοδιδάσκαλός έν τφ οικφ τοΰ κόμητος Μαρεσάλκη, ου έγένετο 
καί ένθερμος φίλος. Ό κόμης έθηκεν ύπό τήν διάθεσιν αύτοϋ τήν πλου- 
σίαν αύτοϋ βιβλιοθήκην, έν ή ό Μετζοφάντης έπεξέτεινε τάς γλωσσικός 
αύτοϋ γνώσεις καί νέας άλλας έξέμαθεν.

Εύκαιρίαν δέ πρός έκμάθησιν άλλων γλωσσών παρέσχον αύτφ καί οί 
έκ τών αιματηρών μαχών μεταξύ Γάλλων καί τών συμμάχων τραυμα- 
τίαι, οϊτινες ένοσηλεύοντο έν Βολωνίφ. Έν τοΐς νοσοκομείοις τής πό
λεως ταύτης εύρίσκοντο Γερμανοί, Τσέκοι, Πολωνοί, 'Ρώσσοι, Κροάται, 
Σλοβήνοι, Μαγυάροι, καί 'Ρωμοΰνοι, οδς ώς σαμαρείτης περιποιούμενος 
ό Μετζοφάντης ήδυνήθη νά μάθη τήν γλώσσαν των καί νά καταστή ό 
διερμηνεύς των πρός τους ύπηρέτας και ιατρούς. Κατήχησις, μικρά τις 
γραμματική, λεξιλόγιόν τι ήρκουν νά παράσχωσι τό μέσον, ώστε νά 
είσέλθη είς τόν λαβύρινθον πάσης γλώσσης καί δι’αύτοϋ νά έξέλθη νι- . 
κητής. Τρεις ή τέσσαρας μόνον έκοιμάτο ώρας, τάς δέ λοιπός έχρησι- 
μοποίει είς σπουδήν καί είς συλλογήν τοΰ αναγκαίου τής γλώσσης ύλι— 
κοϋπρός τόν σκοπόν του. Άν γλώσσά τις ήτο δλως νέα, καί ούδέν 
ευρισκε βοήθημα,παρεκάλεί τόν ασθενή νά τφ άπαγγείλη προσευχήν τινα 
ή τήν ομολογίαν τής Πίστεως, δπως διά τούτων μαντεύση τάς λέξεις 
τής νέας γλώσσης, ή έμάνθανε παρά τοΰ άσθενοΰς τάς έννοιας τοϋ θεοΰ, 
πατρός, ούρανοΰ κλπ. καί μικρόν κατά μικρόν κατεσκεύαζε τήν νέαν 
γλώσσαν, δπως δι’ αύτής παρηγορήση, καί περιποιηθή τούς ξένους αύτοϋ 
ασθενείς. Έπραττε δέ τοΰτο ό Μετζοφάτης ένεκα τής πρός τόν Θεόν 
αγάπης καί τοΰ πλησίον διότι ένόμιζε καθήκον του τό ύπό τοϋ Θεοΰ 
δοθέν αύτφ τών γλωσσών δώρον πρός δόξαν αύτοϋ και νά χρησιμοποιή.

Ένεκα δέ τής φιλανθρωπίας αύτοϋ ό Μετζοφάντης. έκτήσατο πολλούς 
φίλους αξιωματικούς, ιδίως δέ τόν στρατηγόν Σουβάρωφ, ού έπήνει τό 
πολύγλωσσον καί πολυμαθές. Άπό τοΰ ’Ιουνίου τοϋ 1779 μέχρι τοΰ 
Ιουνίου τοΰ 1780 ή Βολωνία ήτο ύπό τήν έξουσίαν τών Αύστριακών, 
έν αύτή δέ συνέρρεον έκ πάσης τής Εύρώπης, πολλοί ξένοι, πρός οδς ό 
ό Μετζοφάντης ήτο περιζήτητος ένεκα τής γλωσσομάθειάς του, άλλά 
καί αύτός ήρέσκετο είς τήν μετ’, έκείνων συνομιλίαν, διότι ,ήσκεϊτο περί 
τάς γνωστάς αύτφ γλώσσας ή έμάνθανε νέας. Κατά τήν έποχήν ταύτην 
έμαθε καί τήν Φλαμμικήν γλώσσαν ύπό τίνος έκ Βρυξελών χάριν σπου
δής διατρίβοντος έν Βολωνίφ.

1 Δέν πρέπει δέ νά φανή παράδοξος ή μικρά τότε αντιμισθία τών διδασκάλων, 
διότι καί δ περίφημος Ίωάν. Χριστοφ. Adelung ώς καθηγητής έν τω Γυμνασίω 
τής Έρφούρτης έλάμβανεν έτήσιον μισθδνμόνον τάλληρα 75,ήτοι δρ. 300 περίπου.
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Έν ούγγρικφ τινι συντάγματι εύρίσκετο τότε καί Αθίγγανός τις, 
ού ό διάκονος έγένετο ένθερμος μαθητής καί περί τά τέλη τοΰ βίου του 
έξέμαθεν έτι έντελέστερον τήν γλώσσαν τών Αθιγγάνων έκ βιβλίων. ·

Τφ 1803 ό Μετζοφάντης διωρίσθη βοηθός έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Ίν- 
στιντούτου τής Βολωνίας 5, καί μετ’ ολίγον καθηγητής τών ανατολικών 
γλωσσών καί τής ελληνικής γλώσσης, αύξηθέντος καί τοΰ μισθοΰ του. 
Άπό τοΰ χρόνου τούτου έγένετο φίλος τοΰ περιφήμου άσιανολόγου άββά 
Ίωαν. Βερνάρδου δέ 'Ρώσση έν Πάομφ, πρός δν ύπέδειξε κατά πρώτον 
τήν συγγένειαν τής ελληνικής γλώσσης πρός τήν ρωσσικήν έδιδάχθη 
δέ νϋν ό Μετζοφάντης τήν περσικήν, αραβικήν καί τουρκικήν, ένεκα 
δέ πάντων τούτων τών κόπων ά.σθενήσας βαρέως άπέστη έπί ολίγον 
χρόνον τών εργασιών του, ταύτοχρόνως δέ άπέκρουσεν έντόνως καί πρό- 
τασιν τοΰ Ναπολέοντος, δπως μεταβή είς Παρισίους,. προτιμήσας παντός 
θησαυρού καί δόξης τήν, αγαπητήν του πατρίδα καί τους προσφιλείς 
αύτφ συγγενείς, καίτοι μετ’ ού πολύ καί .ή θ.έσις αύτοϋ έν τφ Πανεπι- 
στημίφ κατηργήθη καί δι’ ιδιαιτέρων παραδόσεων ήναγκάσθη πάλιν νά 
έξοικόνομή ,τάς άνάγκας του. ., ,

Έκ ΐοϋ περιφήμου συγγράμματος τοΰ Φριδερίκου Σλέγελ «liber 
die Sprache und Weisheit der Indier» (1808) παρακινηθείς έπέ- 
στησε τήν προσοχήν του έπί τήν σανσκριτικήν γλώσσαν, έπορίσατο έξ 
Αγγλίας τά, αναγκαία βιβλία καί μόνος έσπούδασεν ού μόνον τήν Σανσ
κριτικήν, αλλά καί. αλλας τών ανατολικών Ινδιών γλώσσας, έπειτα δε 
ενησχολήθη περί τήν σπουδήν τής Αρχαιολογίας, Νομισματικής, 
Αστρονομίας καί ’Εθνογραφίας.

Περί τών εκτάκτων γνώσεων τοΰ Μετζοφάντου μάρτυς αψευδής είνε 
ο Πέτρος ’Ιορδάνης (Petro Giordano) δστις, καίτοι αντίθετος κατά τά 

..πολιτικά φρονήματα καί ούχί φίλος του, γράφει δτι. ό Μετζοφάντης 
ποιεϊ^έξα.ίρεσιν μεταξύ τών συναδέλφων του, διότι ού μόνον εύσεβής εινε, 
άλλά καί θαυμασίας κέκτηται γνώσεις, καί πολυγλωσσότατος, δτι είνε 
μετριόφρων, δτι ζή άφανώς, καί πρός αίσχος τοΰ αίώνος είνε πτωχός, 
“Οτι έν διενέξει φιλολογική άν ό Βιτρούβιος ήτο Ρωμαίος ή Έλλην, 
ό Μετζοφάντης έξ αύτοϋ τοΰ Βιτρουβίου λέγοντος antiqui nostri 
άπήντησεν εις τούς έρωτήσαντας αύτόν δτι ήτο Ρωμαίος, οί δέ έν τφ 
βιβλίφ του έλληνισμοί προήλθον, διότι μετενεγκών χωρία έλλήνων 
συγγραφέων ήναγκάσθη νά μεταχειρισθή καί έλληνίζουσαν λατινικήν

’ *Τπό τοϋ στρατηγού Μαρούλη ίδρυθεισα, καί ύπό τοϋ Πάπα Βενέδικτου 
ΙΔ’ πλουτηθεΐσα περιέχει 150,000 τόμους, πλήθος χειρογράφων καί ώραιοτάτην 
συλλογήν διαφόρων αντικειμένων.
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φράσιν. Ότι ό άνήρ εινε σπάνιός, ανήκουστος, απίστευτος· άνθρωπος 
πάντων τών ετών καί πάντων τών αιώνων καί δτι έγεννήθη άπο τής άρ
χής τοΰ κόσμου (θ Γ uomo di tutte le nazioni e di tutti i secoli 
per Dio, pare che sia nato dal principio del mondo).

Οί Γάλλοι τήν Βιβλιοθήκην τοϋ ’Ινστιτούτου ήνωσαν μετά τοΰ Πανε
πιστημίου καί τόν Μετζοφάντην διόρισαν βοηθόν τοϋ Βιβλιοθηκάριου 
Ποζέτη (1812)· ή θέσις αύτη ύπήρξεν ευχάριστος τφ διακόνφ, ού 
μόνον διότι ήτο φίλος τοϋ βιβλιοθηκάριου, άλλά κα'ι διότι παρέσχεν αύτφ 
ευκαιρίαν νά άσκηθή ει’ς τάς γλώσσας και νά έκμάθη νέας.

Τφ 1814 μετά τήν πτώσιν τού Ναπολέοντος ό Πάπας Πίος Ζ’ 
λαβών τήν άδειαν νά έπανέλθη είς Ρώμην, διέτριψεν ημέρας τινάς έν 
Βολωνία καί έκεΐ γνω^ρσας έκ τοϋ σύνεγγυς τον Μετζοφάντην, πιστόν 
του ύπήκοον, παρεκάλεσεν αύτόν νά μεταβή μετ’αύτοΰ είς 'Ρώμην καί 
νά δεχθή τό σπουδαΐον υπούργημα τοϋ Γραμματέως τής Προπαγάνδας. 
Άλλ’ ό Μετζοφάντης ήρνήθη έπιμόνως κα'ι άντ’ αύτής τής θέσεως έδέ- 
ξατο πάλιν τήν καθηγεσίαν τών άνατολίκών γλωσσών (28 Απριλίου 
1814), έν Βολωνίφ δέ τφ 1815 άποθανόντος τού άββα Ποζέτή, έγένετο 
αύτοΰ διάδοχος κα'ι έσχέν έλευθέράν κατοικίαν έν τφ οίκήμάτι τοΰ Πανε
πιστημίου.

’Εκτός δέ τούτου ήτο κα'ι έξομολογητής, ιδίως τών ξένων, τών άγνο- 
ούντων τήν ιταλικήν «ίΐ confessore dei forestieri.» Μεθ’ δλας 
ταύτας τάς ασχολίας, ούδεμίαν έλευθέράν ώραν άφινε νά παρέλθη ό 
Μετζοφάντης χωρίς νά μελετφ, αλλά καί μέχρι βαθείας νυκτός κατεγί- 
νέτο περί τάς γλώσσας, ιδίως δέ περί τήν ποίησιν τών διαφόρων λαών, 
άρεσκόμενος καί αύτός νά γράφη έμμέτρως.

Τοσοϋτον δέ έγένετο όνομαστός διά τήν γλωσσομάθειάν του, τάς γνώ
σεις του, τήν φιλανθρωπίαν καί τάς πολυειδεΐς αύτοΰ άρετάς ό Μετζοφάν
της, ώστε καί ό Βύρων, σπουδαίος γλωσσομαθής καί αύτός, έπεθΰμησε 
νά γνωρίση τόν θαυμάσιου άνδρα, καί έπεσκέφθη αυτόν τφ 1817. Ό 
Μετζοφάντης, έγίνωσκεν τάς ποιήσεις τοΰ Βύρωνος καί πολύ έξετίμα 
αύτόν, άλλ’ έλυπεΐτο, οτι τό γιγάντειον τοΰτο πνεύμα έκειτο είς τάς 
σκιάς ψυχροΰ σκεπτικισμού, δτι πολύ συχνά περιέκοπτε τάς πτέρυγάς 
του, καί έπάγωνεν ολός έκεϊνος, δστις ήτο πλήρης φαντασίας καί πυρός.

Καί κατόπιν ό ποιητής, τφ 1823, ίσως έπεσκέφθη τόν Μετζοφάντην, 
καί παρ’ αύτοΰ έλαβε μαθήματα τής νέας ελληνικής, ώς μέλλων νά 
πορευθή είς Ελλάδα. Καλεΐ δέ αύτόν έν τφ ήμερολογίφ του ό μέγας 
ποιητής γλωσσικόν θαΰμα, Βριάρεων τοΰ λόγου καί φορητήν βιβλιοθή
κην, Ό άνήρ ούτος, λέγει, φαίνεται δτι έζησε έπί τής έποχής τής οίκο-
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δομής τοΰ Πύργου τής Βαβυλώνος καί υπήρξε γενικός διερμηνεύς· εινε 
αληθές θαΰμα. Ώμίλησα μετ’αύτοΰ είς πάσας τάς γλώσσας, άς ολίγοι έγί- 
νωσκον, συναναστραφείς πρός αγρίους, πειρατάς, πορθμείς, ναύτας, γονδο- 
λιέρους, άγωγεΐς ήμιόνων ή καμήλων, ταχυδρόμους κλπ. καί μά τόν Θεόν, 
ομολογώ δτι ού μόνον ταύτας έγίνωσκεν, άλλά καί έν αμηχανία μέ έφε- 
ρεν δσον άφορφ είς τήν μητρικήν μου γλώσσαν, διότι ούτος έγίνωσκεν 
τήν γλώσσαν τών εύγενών καί τήν δημώδη καλλίτερον τού Μυλόρδου.

Κατά τό έτος 1819 διήλθε διά Βολωνίας ό Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας 
Φραγκίσκος ό Α’ καί έπεθύμησε νά ιδη τόν Μετζοφάντην. Κατά τήν 
άκρόασιν συνέστησεν έξ έκ τής άκολουθίας του διαφόρου έθνικότητος καί 
πρός πάντας ό Μετζοφάντης ώμίλησε διά τής ιδίας των γλώσσης, κινή- 
σας τόν θαυμασμόν τοΰ αύτοκράτορος.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1820 ένεκα άσθένείας διέκοψε τάς παραδόσεις 
καί τάς γλωσσικάς αύτοΰ σπουδάς, περιηγήθη δέ, ένασχολούμενος περί 
τήν Βοτανικήν, τήν Μάντουαν, Μοδέναν, Πίσαν καί Λιβόρνον, ένθα 
εύρεν εύκαιρίαν νά σπουδάση τήν εβραϊκήν ψαλμφδίαν έν τή Συναγωγή 
καί τό πρακτικόν σύστημα τοΰ τονισμού τής αρχαίας εβραϊκής γλώσσης, 
συναναστρεφόμενος δέ πρός έλληνας ναύτας έξέμαθε τήν ορθήν προφο
ράν τής νέας ελληνικής γλώσσης.

Έπί τή εύκαιρίφ τής έκλείψεως τής Σελήνης τφ 1820 20 7βρίου 
πολλοί διακεκριμένοι άστρονόμοι ήλθον είς Βολωνίαν, έν δέ τφ άστε- 
ροσκοπείφ ένθα καί αύτός προσεκλήθη, συνδιελέχθη άπταίστως πρός 
πάντας ούγγριστί, ρωσσιστί, γερμανιστί, έν τφ σβεπικφ ίδιώματι, 
άγγλιστί, πολωνιστί, ρωμουνιστί, τσεκιστί.

Έτι δέ έδιδάχθη τήν άρμενικήν ύπό ’Αρμενίου, τήν τής Γεωργίας 
ύπό Γεωργιανού έκ Τίφλιδος, έν δέ τφ ύπό τοΰ Cavedoni σταλέντι 
αύτφ νοσμιματολογικφ βιβλίφ (Spiciiegio nomismatico), παρόντων 
.πολλών έν τφ οίκφ του φίλων, αύτοσχεδίως έγραψεν ελληνιστί τό εξής 

δίστιχον :
Είς Κελεστΐνον Καυεδόνιον

Μνήματα τών πάλαι ανθρώπων σοφδς δσσ’ άναφαίνεις
Έκ χρόνου ού πέρθει· σοϋ δέ κλέος θαλέθει.

Πόσον δέ κατά τόν χρόνον, τούτον ήτο άπησχολημένος ό Μετζοφάν
της, καταφαίνεται έκ τίνος έπιστολής του πρός τόν Καβεδόνην (1822) 
«Δέν έχω ούτε στιγμήν έλευθέράν, λέγει, ή βιβλιοθήκη, ή καθέδρα, τά 
ιδιωτικά μαθήματα, ή έπιθεώρησις τών βιβλίων, οί ξένοι, οί ύγιεις, οί 
ασθενείς καί οί θνήσκοντες δέν μέ άφίνουσιν ούτε νά άναπνεύσω.»

Τόν Αύγουστον τοΰ 1823 άπεβίωσεν ό Πάπας Πίος ό Ζ’.Ό δέ διά»
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δοχός του Λέων ό IB’ Γξαρεκάλεσε τόν Μετζοφάντην νά μεταβή καί 
διαμείνη παρ’ αύτφ έν Ρώμη, άλλ’ ουτος καί αύθις ήρνήθη.

Τόν Αύγουστον τοϋ 1825 έπεσκέφθη τόν ήμέσερόν Μετζοφάτην καί 
ό περίφημος φιλόλογος Fried. Jacobs, δοτές βεβαιοϊ δτι -ούτος έγίνω- 
σκεν άκριβώς νά διακρίνή τά δρια μεταξύ συγγενών γλωσσών, έΟαύμαζε 
δέ αύτόν διά τόν πλούτον τών περί τάς γλώσσας γνώσεών του. Κατ’ 
αυτόν δέ τόν χρόνον έδίδασκεν καί Φραγκισκανόν τΘα τήν τουρκικήν j
γλώσσαν. ■

Λ f ■ : ’ ■ ’ ■ ; ; - ί
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Ό Μετζοφάντης έν 'Ρώμη <1831-1849). Πρώτος Βτβλτοφΰλαξ 
έν τη Βιβλιοθήκη τον Βατικανού και Καρδινάλιος. .

Κατ’ έθος μετά τήν εκλογήν νέου ποντίφηκος αί πόλεις τοϋ εκκλησια
στικού Κράτους άπέστελλον εις Ρώμην πρεσβείαν, δπως πρόσφέρωσι τά 
σεβάσματά των καί λάβωσε τάς ευλογίας τού νέου πατρός. Έν Βολωνία 
λοιπόν μεταξύ άλλων συναπεστάλη καϊ0 Μετζοφάντης, πρδς μεγίστην 
χαράν τοΰ άγίου πατρός, δστις ήλπιζέν ήδη οτι θά τόν κρατήση πλη
σίον του.

Ή πρώτη έν 'Ρώμη έπίσκεψις τοΰ Μετζοφάντου, έγένετο έν τή 
Προπαγάνδά, ένθα μετά τήν λειτουργίαν μετά πολλοϋ ενθουσιασμού 
έγένετο δεκτός. Ένταΰθα εύθύς συστηθέίς ύπό τοΰ προϊσταμένου ώμί- 
λησε τουρκιστί πρός τινα έκ Κωνσταντινουπόλεως Άντ. Χασσούν, είτα *
δέ ελληνιστί πρδς Έλληνά τινα Μόυσαβίνην, κατόπιν γενόμενον επί
σκοπον έν Σμύρνη, είτα πρός έτερον αγγλιστί καί κατά σειράν πρδς 
έκαστον μαθητευόμενον είς τήν ιδίαν του γλώσσαν.

Εύθύς άμα τη είς Ρώμην ζφίξει του ό Πάπας διώρισεν αύτόν άρχιε- ι
ρέα καί άποστολικόν Πρωτονοτάριον, καί διέταξε νά παρασκευασθή 
αύτφ οίκημα έν Κυριναλίφ, μετ’ ολίγον δέ ώνόμασεν αύτόν Κανονικόν 
έν τή Basilica Liberiana τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Μείζονος.

Ένταΰθα καί έν τή πλουσιωτάτη τής Προπαγάνδας βιβλιοθήκη 
έσπούδασεν ό Μετζοφάντης τήν κινεζικήν γλώσσαν, ήν καί έξέμαθεν έν 
τφ Ίνστιτούτφ τής Νεαπόλεως, έν φ έσπούδαζον νέοι Σΐναι. "Έπειτα δέ ■ 
έν 'Ρώμη έσχε καιρόν ό Μετζοφάντης νά άσκηθή καί πρακτικώς εις * 
πολλάς γλώσσας, άς μόνον έκ τών βιβλίων έγίγνωσκεν. 4

Διέταξε ποτέ ό Πάπας δμιλον τινα νέων έν τή Προπαγάνδφ μαθη- 
τευομένων καί έκ διαφόρων τοΰ κόσμου μερών νά προσέλθωσιν έν τφ 
κήπφ του Βατικανού, καί κρυβέντες όπισθεν θάμνων νά έμφανισθώσιν 
άπροόπτως πρό αυτού συμπεριπατοΰντος μετά τοΰ Μετζοφάντου. Τοΰτο | 
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καί έγένετο* σόμπας έκεϊνος τών μαθητών ό όμιλος έν διαφόροις γλώσ- 
σαις πρδ τοΰ ποντίφηκος' γονυπετήσας ώμίλει πρδς τδν Μετζοφάντην., 
δστις δμως πρδς μεγίστην έκπληξιν τοΰ αγίου πατρός άπήντα πρός 

έκαστον τούτων έν τή μητρική των γλώσση.
Διορισθέντος γραμματέως τής Προπαγάνδας τοΰ πρώτου βιβλιοφύλα- 

κος τής Βατικανής Βιβλιοθήκης ’Αγγέλου Μάι, ό Μετζοφάντης, διωρίσθη 

έν τή θέσει τούτου.
Καί έν τή θέσει ταύτη ό νέος βιβλιοφύλαξ έκτήσατο τάς συμπά

θειας πάντων, καί έκίνησε τόν θαυμασμόν τών έπισκεπτομένων τήν 
Βιβλιοθήκην ένεκα τής πολυμαθείας καί γλωσσομαθείας του. 'Ο ποιητής 

Frankl έκάλει αυτόν χαμαιλέοντα τών γλωσσών.
Έπειδή δέ ή έκκλησία St. Maria, Maggiore, έν ή κανονικός ήτο ό 

Μετζοφάντης, εκειτο μακράν τοΰ Βατικανού, ό Πάπας Γρηγόριος διώ
ρισεν αύτόν πρώτον έν τή έκκλησίφ τοΰ άγίου Πέτρου, καί εύθύς σύμ
βουλον τής Ίερας Ένώσεως πρδς διόρθωσιν τών λειτουργικών βιβλίων, 
τών ’Ανατολικών Εκκλησιών, καί σύμβουλον τής ’Ακαδημίας τής καθο

λικής θρησκείας.Καίτοι δέ ή θέσις αυτού ώς πρώτου φύλακος έν τή Βατικανή δέν ήτο 
πρδς έπίτευξιν βαθμού Καρδιναλίου, οΐα είνε ή τοΰ Νουτσίου έν Βιέννη, 
Παρίσίοις, Μαδρίτη ή ή τοΰ γραμματέως τής Προπαγάνδάς, ούχ ήττόν 
δμως ό πάπας Γρηγόριος ό Κϊ’ τφ 1838 μετά τοΰ ’Αγγέλου Μάϊ, 
ώνόμασεν αύτόν Καρδινάλιον καί ώς έκκλησίαν χάριν τοΰ τίτλου ώρισεν 

αύτφ τήν τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου έπί τοΰ Ίανίκούλου.
Ό νέος πορφυροφόρος παντάχόθεν έλαβε πλεϊστα συγχαρητήρια, οί 

δέ τρόφιμοι τής Προπαγάνδας συνεχάρησαν αύτφ είς 53 διαφόρους γλώσ
σας, είς οδς έπίσης άπήντησεν ό Καρδινάλιος μεταχειρισθείς δι’ έκαστον 

τήν ιδίαν του γλώσσαν.
Ό Ρούσελ διηγείται δτι έπισκεφθείς αύτόν τφ 1841 εύρεν όμιλοΰντα 

έκ των αφρικανικών γλωσσών τήν αύχαρικήν καί γε-έζ πρός τρεις 
Άβησσηνούς μετά πολλής εύχερείας. Άλλά καί τήν βασκικήν καί τάς 
διαλέκτους ταύτης ώμίλει τόσον εύχερώς, ώστε έξέπληξε τδν D’ Abba- 
die καί τδν πρίγκιπα Λουδοβίκον Βοναπάρτην, δστις ήτο είδήμων τής 

γλώσσης ταύτης.
Έν πάσαις δέ ταις γλώσσαις ήρέσκετο ό Μετζοφάντης νά στιχουργή 

καί τοΰτο άνευ μελέτης, άλλ’ έκ τού προχείρου. Είς φίλον του παρα- 
καλέσαντα αύτόν νά γράψη μ.όνον τδ όνομά του έν τφ λευκώματί 'του 

εύθύς συνέθηκε τδ έξής δίστιχον : ■ - .

I
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Accipe quod poscis—nomen. Scribatur ut ipsum 
In coelo, ad Dominum tu, bone, funde preces.

Εις τόν άποστείλαντα αύτφ ώς δώρον κατά τήν πρώτην τοϋ έτους 
δίοπτρα ευχαριστών εγραψεν :

Deficit heu acies oculornm,—instante senecta! -
Deficit,—at comis lumina tu duplicas
Lumen utrumque mihi argento dum nocte coruscat 
Haud' mihi qui dederit decidet ex animo.

Τφ 1847 έξεδόθη έν Ίνσβρούκη ύπό Wagner ελληνικόν εύχολόγιφν 
ού ό καθηγητής Bernard Niedermiihbichler άπέστειλεν αντίτυπο» 
τφ Μετζαφάντη. Ούτος άρια λαβών ευθύς έσημειώσατο έν τινι άγία είκό- 
νι: ubi plura nitent in carmine, non ego paucis offendar macu- 
lis (Horat) ήν άπέστειλεν εις τόν φίλον μετά δίστιχου γερμανιστί.

. ’Αλλ’ από τοΰ 1847 ήρξαντο ήδη έκλείπουσαι αί δυνάμεις τοϋ περιφή- 
μου τούτου άνδρός, τφ δέ 1849 τή 15 Μαρτίου έκ, πυρετού καταβληθείς 
παρέδωκε τό πνεΰμα ό μέγιστος τών αιώνων γλωσσομαθής, ού ή τεραστία 
μνήμη είχε κινήσει τόν θαυμασμόν πάντων τών σοφών τοΰ αίώνός του.

Έτάφη κατά παραγγελίαν του άνευ πομπές, έν τή εκκλησία τοϋ Άγ. 
Όνουφρίου παρά τό πλευρόν τοϋ Τορκουάτου Τάσσου, πλάξ δέ άπλή 
μετ’ επιγραφής καλύπτει τήν σορόν τοϋ μετριόφρονος άνδρός καί δαιμό
νιου Καρδιναλίου.

Πίναξ τών τοΰ Μετζοφάντη όμιλουμένων γλωσσών

Γλώσσαι δς ώμίλει εντελέστατα.
1 'Εβραϊκή. 2 'Ραβίνων γλώσσα. 3 Αραβική. 4 Χαλδαϊκή. 5 Κοπτική. 6 ’Αρ

μένική (άρχ.). 7 ’Αρμένική (νέα). 8 Περσική. 9 Τουρκική. 10 ’Αλβανική. 11 
Μελιταία. 1.2 'Ελληνική (άρχ.) 13 'Ελληνική(νέα). 14 Λατινική. 15. ’Ιταλική. 
16. 'Ισπανική. 47 Πορτογαλλική. 18 Γαλλική. 19 Γερμανική. 20 Σουηδική. 
21 Δανική. 22 'Ολλανδική. 23 Φλαμμική. 24 ’Αγγλική. 25 Ιλλυρική. 26 'Ρωσ- 
σική. 27 Πολωνική. 28 Τσεκική. 29 Μαγυαρική. 30 Σινική.

Γλώσσαι δς ήττον εύχερώς ώμίλει.
4 Συριακή. 2 Γεέζ. 3 Άμαρίνα. 4 Ίνδοστάν. 5 Γουτσαρέττε (Άνατ. Ίνδ.)

6 Βασκική. 7 Βλαχική. 8 Καλιφορνική. 9 Άγγλοσινική (δυτ. Ίνδ. γλώσσα). 

Γλώσσαι, δς σπανίως ή όλιγώτερον εντελώς ώμίλει.
1 Κουρδική. 2 Γεωργική. 3 Σέρβική. 4 Βουλγαρική. 5 Άθιγγανική. 6 Πε- 

γουανική. 7 Γαλλεσική. 8 Άγγολεσική. 9 Μεξικανική. 10 Χιλιανική. 11 Πε- 
ρουανική.
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Γλώσσαι, δς άτελώς ώμίλει.
1 Σιγγαλεζική (Ίνδοστάν). 2 Βιρμανική. 3 Ιαπωνική. 4 Ιρλανδική. 5. Τε

λική. 6 Δελαουαρική. 7 Χιπεούας. 8 Ιδιώματα τινα τής ’Ωκεανίας.

Γλώσσαι, δς μόνον έκ τών βιβλίων έσπούδασε», άλλά δέν εινε γνω
στόν, αν τάς ώμίλει.

4 Σανσκριτική. 2 Μαλαϊκή. 3 Τογκινεσική. 4 Λαπλάνδική. 5 Ρουθηνική. 
6. Φρισική. 7 Λεττική. 8 Κοχιγκίνας. 9 Τεβετανική. 10 Ισλανδική. ΙΙΚορ- 
νουαλική (άρχ. Βρετταν. έν Cornwall). 12 Άρχ. ίίερουανική (Guichua.)

Διάλεκτοι, δς ώμίλει ή έγίνωσκε τά ίδιώμ,ατα τούτων.
1'Εβραϊκής Σαμαριτών. 2 Αραβικής: Συριακάς διαλέκτους- Αίγυπτ. διαλέ

κτους- Μαύρων διαλέκτους- Βαρβαρέζών διαλέκτους. 3 Κινών : Διάλεκτον τοϋ 
Kiang-Si. Διάλεκτ. τοΰ Hu-Kuang. 4 Ιταλικής; Σικελική- Σαρδηνίας- Νεαπό- 
λεως- Βολωνίας-Λομβαρδίας· Ένετίας- Φριαουλική- 'Ρωμανική; 5 Ισπανικής- Κα- 
ταλωνική- Βαλάντια,νική. Διαλέκτους, τής, Μαϊόρκας 6 Βασκικής: Λαβουρδινική- 
Σουλετινική· Γουπογοανική. 7 Μαγυαρικής: Δεβρέσκιν· Έπώριες- Πέστ-Τρανσυλ
βανίας. 8 Γερμανικής: Άρχ. Γοτθική- Διαφόρ. διαλέκτους τής Β. και Μ. Γερμα
νίας. 9 Γαλλικής: Προβηγγίας- Τολούσης- Γασκωνΐας- Βεαρνϊας- Λορραίνης- Κά
τω’ Βρεττάνής’. 10 Αγγλικής: τάς διαλέκτους τοϋ Somersetshire Yorkshire* 
Λαγκαστρίας· Κάτω Σκωτίας.· -

• Έμμ. Γα,λάνης.
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Περίεργος είναι άληθώς ή τύχη τών τελευταίων Παλαιολόγων καί 
είς πλείστας περιήλθον άντιφάσεις καί είς ιστορικός άνακρίβείας περιέπε- 
σον οί περί αυτών γράψαντες, ένφ έξ άλλου άρκετοι ύπεστήριζον. μέ- 
χρις, εσχάτων δτι. κατάγονται έκ τής οίκογενείας .ταύτης, προ τινων. δέ 
έτών άνεγράφετο είς, τάς ·εύρωπάίκάς εφημερίδας, οτι έν Ρώμη άπέθα
νεν ή. τελευταία απόγονος τοΰ μεγάλου τούτου ελληνικού οίκου. Ή έξα? 
κρίβωσις τής άληθείας εινε καί σήμερον έτι δυσχερεστάτη μεθ* δλας τάς 
γενομένας μελέτας καί δημοσιεύσεις έγγραφων σχετιζομένων είς τόν 
οίκον τούτον. Έν τούτοις ούχί ολίγον φως χύνουσιν είς τάς θλιβερός 
σελίδας τής Ιστορίας τών απογόνων τοϋ τελευταίου έλληνος αύτοκράτο 
ρος αί δημοσιεύσεις Ρώσσων χρονογράφων, οϊτινες μετά μεγίστης λεπτο
μέρειας περιέγραψαν τάς γενομένας διαπραγματεύσεις τών γάμων τής 
Σοφίας Παλμιολόγου μετά τοΰ αύτοκράτορος τής Ρωσσίας Ίβάν τοϋ 
τοΰ Ιν. Τής έλληνίδος ταύτης αυτοκρατείρας τόν βίον θά παρακολου- 
θήσωμεν φέροντες έν πληρεστέρς λεπτομερείς είς φώς πράγματα, άτινα 
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ακροθιγώς ήψατο ό Πύρλιγγ έν τινι μελέτη δημοσιευθήση κατά το 1887 
είς τήν Revue des questions historiques, άφορώσαν δέ είς τόν 
γάμον τής αύτοκρατείρας Σοφίας ΙΊαλαίολόγου.

Ως γνωστόν μετά τήν άλωσιν τής Κ/πόλεως ή οικογένεια των Πα - 
λαιολόγων περιωρίσθη είς τούς δύο αδελφούς τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταν
τίνου, Δημήτριον καϊ Θωριάν, οϊτινες έκυριάρχησαν τής Πελοπόννησου. 
Τό 1460 ό Δημήτριος έπιλήσμων γενόμενος τοΰ ονόματος του, έπέ- 
στρεψεν είς 'Βυζάντιον, ένθα ό Σουλτάνος ώρισεν αύτφ σύνταξιν, ,παρ.έ- 
λαβε δε εν τφ χαρεμίφ του τήν θυγατέρα του. Ιστορικοί τινες άναφέ- 
ρουσιν Οτι έξησλαμίσθη κατ’ άρχάς, άλλά ριετά τινα έτη ριετανοήσας 
έδραπετεύσεν εκ Κωνσταντινουπόλεως καϊ καταφυγών είς Βενετίαν έβα- 
πτισθη εκ νέου καϊ απέθανεν χριστιανός. Ό. Θωμάς δμως τή συνδρομή 
τής ένετικής κυβερνήσεώς κατέφυγεν είς Κέρκυραν καϊ έκεΐθεν μετέβη 
είς ’Ιταλίαν τήν 16 Νοεμβρίου 1460. Έν Ρώμη άνέμενεν αύτόν θερ- 
ριοτάτη φιλική δεξίωσις προετοιμασθεΐσα ύπό τών φίλων και .συμπατρι
ωτών του καρδιναλίων Βησσαρίωνος καϊ ’Ισιδώρου. Ό Πάπας παρε- 
χώρησε πρός κατοικίαν του τό μέγαρον τοϋ Santo Spirito in Sassia, 
ένθα μέχρι σήριερον δύναταί τις νά ΐδη τόν τάφον δστις εγκλείει τά 
οστά τών Παλαιολόγων. Ή καθολική εκκλησία καϊ ή ένετική κυβέρνη- 
σις προσηνέχθησαν είς τόν καταφυγόντα έκεΐ δεσπότην τής Πελοπον- 
νήσου μεθ’ δλων τών ενδείξεων τής τιμής, ήτις ώφείλετο είς γόνον 
περίβλεπτον βασιλικού οίκου, ώρισαν δέ έτησίαν σύνταξιν ό μέν Πάπας 
3600 δουκάτων, ή άδελφότης τών Καρδιναλίων 2400 καϊ ή ένετική 
δημοκρατία 500. Πλήν τών χρηματικών τούτων επιχορηγήσεων, επαρ
κών άλλως τε διά τήν έποχήν έκείνην, έγένετο είς τόν Θωμάν ιδιαιτέρά 
δλως'τιμή τής άπονομής τού χρυσού ρόδου, δπερ σπανίως άπεδόθη είς 
ξένους ηγεμόνας ή ήγεμονίδας. Έκ πάντων τούτων καταδείκνυται δτι 
δλως άνακριβές εινε 'τό γραφέν παρά τού Γρηγοροβίου, δτι ό απόγο
νος ουτος τών Παλαιολόγων, άπέθανεν έπαιτών τόν άρτον είς τούς προ- 
νάους τών έκκλησιών τής Ρώμης. Ούτε δ Θωμάς, ούτε τά τέκνα του 
πέριήλθόν ποτέ είς τοιαύτην δεινήν θέσιν. Μετά τόν θάνατον μάλιστα 
αύτοΰ, έπισυμβάντα κατά τήν 12 ΑύγούστΟυ τοΰ 1465, ή οικογένεια 
του άποτελόυμένη έκ τών δύο θυγατέρων καϊ τών δύο υιών τόυ, εύρεν 
περίθαλψιν πατρικήν παρά τε τοΰ Πάπα καϊ τών καρδιναλίων Βησσα
ρίωνος καϊ ’Ισιδώρου. Ή πρεσβυτέρα αύτού κόρη άπέθανε τό 1474, ή 
δευτέρα δμως μετά τών άδελφών αύτής Άνδρέου καϊ Μανουήλ έξεπαι- 
δεύθη έν Ρώμη,1 τή συνδρομή τού Πάπα, κατά πρόγραμμα κανονισθέν 
ύπό τοΰ καρδιναλίου Βησσαρίωνος. Καϊ ή Σοφία καϊ οί δύο αδελφοί 

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

αύτής, τή συναινέσει τού πατρός αύτών, άπεδέξαντο τόν καθολικισμόν, 
τούτο δέ έθεώρει ώς άπαραίτητον ό μέγας έλλην κληρικός Βησσαρίων, 
διότι έφρόνει δτι ήδύνατο νά έκμεταλλευθή τήν άρνησιθρησκείαν των. 
παρά τοΐς δυτικοΐς πολίτικοΐς, νά συντελέση είς τήν ένωσιν τών έκκλη
σιώνκα’ι νά κινήση σταυροφορίαν έναντίον τών Τούρκων, ίδρύων αύθις τήν 
άνατολικήν αύτοκρατορίαν έν Βυζαντίφ.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών τής Σοφίας, ήρξαντο διαπραγ
ματεύσεις συνοικεσίου ταύτης· μετά τοϋ βασιλέως τής Κύπρου ’Ιακώ
βου Β', ώς άναφέρόυσιν πλεΐστα έγγραφα υπάρχοντα έίς τά αρχεία τής 
Βενετίας 4. Ό χρονογράφος Φραντζής, μάρτυς αύτόπτης σχεδόν, άναφέ- 
ρεο δτι ού μόνον ό βασιλεύς τής Κύπρου'έζήτησε τήν χεΐρα τής περι
καλλούς έλληνίδος, άλλά καϊ ό . ίταλός πρίγκιψ Καρατσιόλας ή Πα- 
ρατσιολας, έζήτησε νά νυμφευθή τήν Σοφίαν έν έτει 4467. Ή έλλη- 
νϊς ήγέμονόπαις φαίνεται δτι κατέστη περιζήτητος νύμφη, άναφέρεται 
δέ καϊ είνε ίστορικώς βεβαιωμένον δτι κα! ό βασιλεύς τής Γαλλίας καϊ 
ό δούξ τών Μεδιολάνων έπρότεινον αύτή γάμον, άλλ’ επειδή ό Πάπας 
εΐχεν αρχίσει ήδη διαπραγματεύσεις συνοικεσίου τής προστατευομένης 
παρ’ αύτού έλληνίδος μετά τοΰ Τσάρου τής Μόσχας Ίβάν τόύ Γ', έμα- 
ταιώθησαν αί προτάσεις τών εύγενών νυμφίων.

Τάς τού γάμου τούτου λεπτομερείς διαπραγματεύσεις λαμβάνομεν έκ 
τών ρώσσων χρονογράφων. Τόν χειμώνα τοΰ 1469, άναφέρουν τά χρο
νικά, άφίκετο είς Μόσχαν, έκ Ρώμης προερχόμενος, "Ελλην τις Ίούριος 
καλούμενος, κομίζών έπιστολήνέξ ονόματος τοϋ καρδιναλίου Βησσα
ρίωνος πρός τόν Ίωάννην τόν Γ'. Μέχρι τοΰδε έθεωρεΐτο δτι ό κυρίως 
άσχοληθεϊς έν τφ γάμφ τούτω ήτο ό Βησσαρίων, μεριμνών ινα κάλλιον 
άποκαταστήση τήν σΟμπατριώτιδα αύτού’ ήδη άποδεικνύεται δτι πάση 
δυνάμει, έπεδίωκε τήν σύναψίν τού’συνοικεσίου τούτου, διότι έβλεπεν δτι 
διά τής Ρωσσίας μόνον, τής άγνώστου σχεδόν τότε έν τή Δυτική Ευ
ρώπη,..ήδύνατο νά συντελεσθή τό έργον τής άνιδρύσεως τής ελληνικής 
αύτοκρατορίας. Ή έπιστολή αύτοΰ, ή άπευθυνομένη πρός τήν κοινότητα 
τής πόλεως Βιέννης χρονολογουμένη δέ άπό τής 10 Μαίου 1472, δεικνύει 
δτι ό Βησσαρίων, καίπερ λατΐνος κληρικός, καί τοι μικρού δεϊν -άνήρχετο 
τόν παπικόν θρόνον, δέν έπαυσεν ών Έλλήν καϊ συμπάσχων έπϊ ταΐς 
έπελθούσαις συμφοραΐς τού γένους μετά τών καταφυγόντων είς Ιταλίαν 
Ελλήνων «Έν Βολωνίρι, έγραφεν, είς τούς προκρίτους, συνέστησα ύμΐν 
τόν πρέσβυν τής Μεγάλης Ρωσσίας, μεταβαίνοντα είς Ρώμην, ΐνα δϊα- 
πραγματευθή συνοικέσιον,δπερ πρόκειται νά συναφθή μεταξύ τής ανεψιάς

• Pregad i, Secreti XXIII F® 18.
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τοϋ Έλληνος αύτοκράτορος κα'ί τοΰ Ήγερόνος τής Ρωσσίας. Ή νύρφη 
εινε δηριούργηρα τών ρόχθων καί τής στοργής ρου, διότι πάντοτε συνέ- 
πασχον έν ταΐς συρφοραΐς τών ήγερονιδών, οϊτινες έπέζησαν τής κατα
στροφής, έθεώρουν δέ ύποχρέωσίν ρου νά συνδράρω αυτούς, διότι, ούτοι 
καθιστώσι στενότερους τούς δεσρούς ρεταξύ τής πατρίδος ρου καί τοϋ 
λαού. Ούτως έάν ή νύρφη διέλθη διά Βιέννης, παρακαλώ ύράς νά τη 
παρασκευάσητε λαρπράν υποδοχήν, ϊνα οί συνοδεύοντει, αυτήν δυνηθώσι 
νά ραρτυρήσωσιν είς τόν ήγερόνα των περί τής πρός αυτήν αγάπης 
τών ’Ιταλών. Τοΰτο θέλει'αύξηση τήν πρός αυτήν ύπόληψιν τοϋ συζύ
γου της» Έκ τής έπίστολής ταύτης, ώς και έξ άλλων γεγονότων, ατινα 
θέλορεν συναντήσει περαιτέρω; έξάγεται άριδήλως, δτι ού ρόνον ό Βησ
σαρίων έπερίωξε τον γάρον τούτον και τόν έφερεν είς πέρας, άλλά καί 
δτι ό γάρος ούτος ώς κύριον σκοπόν είχε τήν παρασκευήν τής κατά τών 
Τούρκων έκστρατείας τών Ρώσσων είς πάντα δέ ταΰτα τά σχέδια ήτο 
ρερυηρένη και αύτή ή Σοφία, ήτις χάριν τής ιδέας ταύτης άπέρριψε 
τοσαύτας προτάσεις έστερρένων ρ-νηστήρων καί έστερξε νά άπέλθη είς 
άγρίαν καί παντελώς άγνωστον είς αύτήν χώραν, προσφέρουσα τήν καλ
λονήν της καί τήν. νεότητά της θυσίαν ύπέρ τοΰ κλυδωνιζορένου γένους.

Τό κύριον πρόσωπον είς δ ένεπιστεύθη τήν διαπραγράτευσιν τών γά
ρων του ό αύτοκράτωρ Ίβάν Βασιλείεβιτς ήτο ό ’Ιωάννης Φριένζης. Ό 
αίδέσιρος Πύρλιγγ παρέχει πλείστας ένδιαφερούσας πληροφορίας περί 
τοΰ Μοσχοβίτου πρεσβευτοϋ. Τό καθ’αύτό όνορά του ήτο ’Ιωάννης Βατ- 
τ.ίστας Δέλλα Βόλπε. Κατήγετο έκ Βενετίας και άνήκεν είς εύγενή τής 
δηροκρατίας ταύτης οίκον. Άνήρ έπιτηδειότατος καί έχών νοϋν δεξιόν, 
τρεφόρενον πάντοτε ρέ σχέδια ρεγάλων έπιχείρήσεών, άπήλθε κατά τό 
1.455 είς τήν ’Ανατολήν καί προχωρών πρός βορραν έφθασε ρέχρι τής 
πρωτευούσης τής Ρωσσίας, διελθών ούτω ρέσφ ποικίλων λαών τής Τα- 
ταρίας. Τά ρωσσικά χρονικά άναφέρουσιν δτι κατά τό 1469 διεδραρά- 
τίζε σπουδαιότατ.ον πρόσωπον έν Μόσχα, έθεωρεΐτο δέ ώς εις τών έρπί- 
στων τοΰ. Τσάρου, είς αύτόν δέ αποδίδεται ή υποδαύλισις τοΰ ανατολικού 
ζητήρατος κατά τήν έποχήν έκείνην, είς τήν επιτυχίαν τοΰ’ όποιου εύρι- 
σκεν συνεπίκουρον τόν καρδινάλιον Βησσαρίωνα, διά τής προτάσεώς του 
πρός σύζευξιν τής ήγερονίδος Σοφίας Παλαιολόγου ρετά τοΰ ρώσσου 
ήγερόνος.

Είς τό άρχεΐον τής Βενετίας (Senato, senreti Τ XXV ρ. 8) δια
σώζονται έγγραφα φέροντα πολλάκις τό δνορα τοΰ Βαττίστα Βόλπε. Έν 
τφ έγγράφφ τούτφ ό ’Αντώνιος Ζιλάρδης καθιστά. γνωστόν είς τήν ένετι- 
κήν κυβέρνησιν δτι ό θείος αυτού, διαπρέψας δέκα έξ έτη ρεταξύ τών 

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 38!

Τατάρων καί τών Μοσχοβιτών, έθεώρει ώς βεβαίαν τήν έξέγερσιν κατά 
τών Τούρκων, έπληροφόρει δέ δτι έν τοιαύτη περιστάσει ήδύνατο ό Χάνης 
τών Τατάρων νά παράτάξη πλέον τών 250,000 ραχητών. ’Εν Βενετίφ 
έδωκαν ρεγίστην σηρασίαν είς τήν άνακοίνωσιν ταύτην, διό άπέστειλαν 
είς Μόσχαν τόν γραρρατέα τής Γερουσίας Ίωάννην Τρεβιζάνον, 'ϊνα 
προσωπικώς διαπραγρατευθή ρετά τοΰ Βόλπε τά τής προτάσεώς ταύ- 
τής. Ό Ζιλάρδης διωρίσθη ακόλουθος τοΰ Τρεβιζάνου, άρφότεροι δέ οί 
πράκτορες ούτοι τής ένετικής δηροκρατίας εύρίσκοντο έν Μόσχοι καθ’ 
ήν'έποχήν.ό Βόλπε ένήργει τάς διαπραγρατεύσεις τοΰ γάρου τοΰ αύτο
κράτορος τής Ρωσσίας ρετά τής Σοφίας Παλαιολόγου. Ή ρελετωρένη 
αύτη έπίθεσις κατά τών Τούρκων δέν έπραγρατοποιήθη, ίσως διότι ή 
ένετική κυβέρνησις δέν ήθελε νά καταναλώση ρεγάλα χρηρατικά ποσά· 
πολύ πιθανώτερον δρως εινε δτι δλα ταΰτα ήσαν φαντασιοπληξίαι τοΰ 
ίταλοΰ τυχοδιώκτου. 'Ο Τρεβιζάνος έγραφεν είς τήν κυβέρνησιν του. 
δτι ούδέν σοβαρόν δύναται νά έπιτελεσθή, τοΰ Βόλπε ούδερίαν παρέ- 
χοντος αξίαν λόγου βάσιν πρός ένέργειαν.

Έν τφ ρεταξύ, ό Δέλλα Βόλπε έλαβε τήν ύψηλήν έντολήν άπό 
Ίωάννην - τόν Γ' καί ρετέβη δίς είς Ρώρην χάριν τών διαπραγρα- 
τεύσεων τοΰ γάρου, έπί τή εύκαιρίγ δέ ταύτη ήδυνήθη νά δώση τάς 
δεούσας εξηγήσεις περί τοΰ ρεγάλου κατά τών Τούρκων σχεδίου του 
καί νά άναπτύξη τήν πολιτικήν σηρασίαν τού έγχειρήρατος τούτου’ 
έγκαταλείψας δέ τήν ένετικήν δηροκρατίαν, άπετάθη πρός τήν έν Ρώρ,η 
άρχήν, έπιστεύθη δέ έπί ρικρόν παρ’ αύτής, δτι ό Χάνης τών Τατά
ρων ήτο πράγρατί έ'τοιρος νά έκκινήση κατά τών Τούρκων, έπί κεφαλής 
άκαταραχήτου στρατού, έάν παρείχετο αύτφ ρηνιαία έπίδοσίς 10,000 
χρυσών δουκάτων. ’Αλλά οί έν Ρώρη, δπως καί οί έν Βενετίφ δέν ήρ- 
γησαν νά έννοήσωσιν δτι αί προτάσεις τοΰ Βόλπε ήσαν φαντασιώδη έπι- 
νοήρατα, διό άπεκρούσθη ρετ’ άγανακτήσεως καί ή αιτησις αύτοϋ νά 
διορίσθή έπισήρως αντιπρόσωπος τής Ρώρης παρά τφ Τσάρφ τής Μόσ
χας, εξέθεσε δέ διά τής απρονοησίας του είς τήν οργήν τοΰ Τσάρου καί 
τόν Τρεβιζάνον, δν έξέλαβον ώς κακοποιόν καί κατάσκοπον έν Μόσχα.

Τοιοϋτος ήτο ό χαρακτήρ τοΰ πρέσβεως τοΰ Ίβάν Τ', δστις έπί τέλους 
κατώρθωσε νά φέρη είς αίσιον πέρας τάς διαπραγρατεύσεις τοΰ γάρου 
τής Σοφίας Παλαιολόγου. Έν τή διασήρφ ρελέτη τοΰ καθηγητοΰ κ. 
Σαλοβιώφ δηροσιεύονται έγγραφα άφορώντα είς τήν περιγραφήν τών τε
λετών τών ήγερονικών γάρων, έξ ών ρεταφέρορεν τά ρδλλον αξιοπε
ρίεργα αύτών ρέρη. «Σήρερον, γράφει (14Ί2) συνήλθον είς συνεδρίασιν 
91 Καρδινάλιοι. Ό σκοπός τής συνόδου ταύτης ήτο ή γενησοριένη ύτρ?-
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δοχή τών πρεσβευτών τοϋ Ίωάννου, ήγεμόνος τής Ρωσσίας. Οί πρεσ
βευταί ούτοι ήλθον είς Ρώμην έν πρώτοίς ινα προσκυνήσωσι τόν Πάπαν, 
εΐτα δέ νά ζητήσωσι τήν χεΐρα τής θυγατρός (inde desponterent fl- 
liam) τοϋ πρώην δεσπότου τής Πελοπόννησου, ήτις έξεπαιδεύθη έν 
Ρώμη μετά τών δύο άδελφών της, φυγόντων έκ τής πατρίδας των καί 
έπικαλεσθέντων τήν άντίληψιν τοϋ άποστολικοΰ θρόνου. Οί πρεσβευταί 
άπεφασίσθη νά φιλοξενηθώσιν έν τφ παλατίφ Μόντε Μάριο, όπόθεν ή θέα 
τής πόλεως εινε έκπαγλος, έκεΐ δέ θά ένδιαιτώνται μέχρι τής άναχωρή- 
σεώς των. Ή τελετή τοΰ γάμου γενήσεται έν τφ ναφ τοϋ Αγίου' Πέ
τρου. Είς υποδοχήν τών πρέσβεων έξήλθον οί ακόλουθοι τοϋ Πάπα καί 
οί Καρδινάλιοι.»

Τήν 25 Μαίου οί πρεσβευταί έπέδωκαν τά διαπιστευτήρια αυτών 
γράμματα, έσφαγισμένα δλα διά χρυσής σφραγίδος. Τά γράμματα ταΰτα 
ήσαν γεγραμμένα είς ρωσσικήν γλώσσαν, άπηυθύνοντο δέ ώς άκολούθωε : 
«Πρός τόν Μέγαν Σ.ίξτον, Πάπαν Ρώμης, ’Ιωάννης ηγετών τής λευκής 
Ρωσσίας, κύπτει τήν κεφαλήν καί παρακαλεΐ νά δοθή πίστις ει’ς τούς 
πρέσβεις αύτοϋ,» Οί πρεσβευταί προσέφερον τά άποστελλόμενα δώρα 
παρά τοϋ Τσάρου πρός τόν Πάπαν, μίαν βαρύτιμον μηλωτήν καί δοράς 
70 λευκόϊκτίδων. Ό Πάπας έγκωριίασε τόν Τσάρον διά τάς χρίστιανι- 
κάς αύτοϋ άρετάς, καί διά τήν έπιθυριίαν του νά νυμφευθή μετά ήγεμο- 
νίδος χριστιανής άνατραφείσης είς τούς κόλπους τής καθολικής εκκλη
σίας. Κατά τήν έπίσηριον ταύτην τελετήν παρίσταντο οΐ αντιπρόσωποι 
τοϋ Βασιλέως τής Νεαπόλεως, .τής Ένετικής Κυβερνήσεως, τοϋ Δουκός 
τών Μεδιολάνων καί τοϋ Δουκός τής Φερράρας.

Τό περίεργον τοΰτο έγγραφον έχει χαρακτήρα επίσημον, έξ αύτοϋ δέ 
κατά πρώτον μανθάνομεν δτι κατά τήν έποχήν έκείνην πρεσβευτής τών 
Μεδιολάνων ύπήρχεν έν Ρώμ.η ό έπίσκοπος τής Νοβάρας,. Ιωάννης Άρ- 
κιμπάλδης, δστις διά μακροΰ έγγραφου ανήγγειλε τή κυβερνήσει του 
τά τής ύποδοχής τών ρώσσων πρεσβευτών. Έκ τών λατινικών.τούτων 
έγγραφων άποδεικύεται έναργώς ό ύπολανθάνων πάντοτε σκοπός τής 
λατινικής έκκλησίας, προσπαθούσης νά προσελκύση είς τά δόγμ,ατά της 
τούς Ρώσσους, φαίνεται δέ δτι καί διαπραγματεύσεις τινές ειχον γείνει, 
διότι έν τοΐς άρχείοις τής Μόσχας; διασώζεται έγγραφον τοϋ Πάπα Δέ
οντος τοΰ Γ', απευθυνόμενου πρός τδν μέγαν Δοΰκα Βασίλειον, εν τφ 
όποίφ άναφέρεται, «δτι έλαβεν (ό πάπας) τό’έγγραφόν του, δι’ ού θεία 
έμπνεύσει έπιθυμεΐ νά έπανέλθη είς τήν ρωμαϊκήν έκκλησίαν.» Κατά 
τήν κρίσιν δμως τοΰ Καραμζίνου, οί καρδινάλιοι έβλέπον έν τοΐς ρωσ- 
σικοΐς έγγράφοις πολύ πλειότερα τών δσων περιελάμβανον ταΰτα, τοϋ

I , C , ?
ί Βόλπε κατά πάσαν πιθανότητα ύποσχεθέντος πολύ πλείονα τών δσων
| είχε λάβει ούτος έντολήν. Παράδοξον δμως εινε πώς οί έν Ρώμη έδιδον
ί πίστιν είς τάς διαβεβαιώσεις τοΰ Βόλπε, άφοΰ ειχον συλλάβει πλέον τοΰ-
ί τον ψευδόμενον έν τφ ζητήμάτι τής κατά τών Τούρκων έκστρατείας

τών Ρώσσων καί Τατά ρων.
Αί τελεταί τής μνηστείας έγένοντο τήν 1 ’Ιουνίου 1472 έν τφ ναφ 

τοΰ Αγίου Πέτρου. Εύτυχώς διεσώθησαν δλίγαι πληροφορίαι περί τής 
• τελετής ταύτης. Τήν νύμφην συνώδευσαν έίς τόν ναόν μεγάλαι δέσποι- 

ναι, έν αϊς ή βασίλισσα τής Βοσνίας Αικατερίνη, ή Κλαρίσσα Όρσίνη, 
ή μ,ήτηρ.τοΰ Λαυρέντιου τών Μεδίκων, διάσημοι ρωμαΐάι δέσποιναι, 
πλεΐσται άλλαι έκ Φλωρεντίας καί Σιένης πρός τόν σκοπόν τοΰτον ριε- 
ταβάσαι είς Ρώμην καί οί αντιπρόσωποι δλων τών άριστοκρατικών 
οίκων τής ’Ιταλίας. Τούς αρραβώνας ηύλόγησεν έπίσκοπος, ούτινος τό 
δνομα έμεινεν άγνωστον. Κατά τήν έπίσημον πιστοποίησιν τών μνή- 
στρων συνέβη αρκετά σοβαρά παράλειψις, ήτις ανησύχησε σπουδαίως 
τούς έν Ρώμη. Ότε ό έπίσκοπος έζήτησε τόν δακτύλιον αρραβώνα, ό 
ρώσσος πρεσβευτής, άπήντησεν δτι δέν έφερε μεθ’ έαυτοΰ τοιοΰτον καθ’ 
δσον τό έθιμον τής ανταλλαγής τών δακτυλίων δέν ύφίστατο έν Ρωσ- 
σία. Ή έλλειψις αυτή δέν έθεωρήθη έπαρκής πρός διακοπήν τής τελετής, 
διό αΰτη έξηκολούθησε· τήν έπομένην δμως ήμέραν ό Πάπας έξέφρασε 
τήν λύπην του, διότι τά μνήστρα δέν έτελέσθησαν νομίμως κάθ’δλα, 
ένεκεν τής άναφανείσης έλλείψεως.

. -Λίαν ένδιαφέροϋσαι έπίσης εινε αί πληροφορίαι τής άναχωρήσεώς έκ 
Ρώμης τής Σοφίας Παλαιολόγου καί ή περιγραφή τοΰ μέχρι Μόσχας 
έπιπόνου ταξειδίου της. Χάριν τοϋ ταξειδίου τούτου κατεβλήθησαν 
σπουδαΐαι χρηματικαί καταβολαί, ίνα δλη τή ηγεμονική μεγαλοπρεπείς 
συνοοευθή ή απόγονος τών αύτοκρατόρων τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
μέλλουσα αύτοκράτειρ.α τής Λευκής Ρωσσίας. Τήν 27 ’Ιουνίου 1472 τή 
έμετρήθησαν έκ τοΰ ιδιαιτέρου ταμείου τοϋ Πάπα 5400 χρυσά δουκάτα. 
Ώς ακόλουθος αύτής μέχρι Μόσχας είχε ταχθή ό έπίσκοπος Μονουμπρέ, 
πρός δν έμετρήθησαν επίσης 600 χρυσά δουκάτα. Ό Πάπας έφώδίασε 

I τήν άπερχομένην μ-νηστήν τοΰ Ρώσσου αύτοκράτορος καί διά θερμότατης
t επιστολής, δι’ ής συνίστα αύτήν είς πούς ηγεμόνας, διά τών χωρών τών

όποιων, θά διήρχέτο. ή περικαλλής νύμφη.
ί Έν μις τών έκκλησιών τής Ρώμης, χρησιμευούση σήμερον ώς νοσο-
ί κομεΐον, είς τό Santo Spirito in Sassia, υπάρχει ώραΐα τοιχογραφία

παριστάνουσα τόν Σίξτόν Δ', κυκλούμενον ύπό πλείστων ηγεμόνων, Έν
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τη είκόνι ταύτη εύρίσκετο καί ή είκών τής Σοφίας Παλαίολόγου, ώς 
δύναταί τις να κρίνη έκ τής ακολούθου επιγραφής :

«Andream Paleologum Peloponnesi et Leonardum Toccum 
Epiri Dynastas a Turcarum Tyranno exutos regio sumpta 
aluit. Sophia Thomae Paleologi filiam Ruthenorum duci nu- 
ptam cum aliis muneribus turn sex mille aureorum dote 
auxit.» Ή επιγραφή αυτή άναφέρεται πρώτον παρά τφ Forcella, 
Inscrizioni delle Chiese t. VI p. 438. Ή είκών αύτη κατά πάσαν 
πιθανότητα εινε σύγχρονος τής Σοφίας Παλαίολόγου, ώστε δύναταί τις νά 
πιστεύση δτι αί εικόνες έκεϊναι εινε αί αύθεντικαί προσωπογραφίαι τοϋ 
Άνδρέου κα'ι τής Σοφίας Παλαίολόγου.

<*>. Βελλεανέτης.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Ανακοίνωσές τοΰ έν Μεσολογγίω Ιατροϋ κ. 3. Νίδερ έν τφ 
φυοιογνωστικω τμήμ,ατι τόΰ Συλλόγου.

Έν τή ύπωρεία τοΰ ορούς ΧαΛκΙς τών αρχαίων, νΰν δέ Κάρασσόβα 
απέναντι τών Πατρών, οπού έκειτο τό πάλαι ή πόλις Καρυδών, νΰν δέ 
υπάρχει σταθμός τοϋ έκ Μεσολογγίου σιδηροδρόμου, άναβλύζουσι διάφο- 
ραι πηγαί, έξ ών ή μεγαλειτέρα εινε «ΚεφαΛόβρυσι,'» καί λέγεται τήν 
σήμερον Κρυονίρΐ κατ’ έξοχήν. Ό λαός θεωρεί τά ΰδατα αύτής ώς 
ιαματικά. Ό δέ κ. Νίδερ' νομίζει δτι είνε άναμίριβόλως ή αύτή πηγή 
«ΛΓαΛΛρρο'η,» περί ής μύθον λίαν ρώμαντίκο-τραγικόν μνημονεύει ό 
Παυσανίας (’Αχαϊκά, βιβλ. VII. κεφ. 21), τόν εξής . . . “Οτε δέ 
φκεΐτο έτι Κα.ΐυδών, άλλοι τε Καλυδωνίων έγένοντο ιερείς τφ Θέφ 
καί δή καί Κόρεσος, δν ανθρώπων μάλιστα έπέλαβεν άδικα έξ έρωτος 
παθεϊν ήρα μέν Καλλιρρόης παρθένου· όπόσον δέ ές Καλλιρρόην έρώτό”ς 
Κορέσφ μετήν, τοσοϋτον εΐχεν άπεχθείας ές αυτόν ή παρθένος. Ώς· δέ 
τοϋ Κορέσου δεήσεις τε ποιουμένου πάσας καί δώρων υποσχέσεις παν- 
τοίας ούκ ένετρέπετο ή γνώμη τής παρθένου, έκαθίζετο Ικέτης ήδη 
παρά τοϋ Διονύσου τό άγαλμα. Ό δέ ήκουσέ τε· εύχομένου τοϋ ίερέως, 
καί οί Καλυδώνιοι το παυράυτίκα ώσπερ ύπό μέθης'έγίνοντο έκφρονες 
καί ή τελευτή σφάς παραπλήγας έπελάμβανε. Καταφεύγουσιν ούν έπί τό 
χρηστήριον το εν Δωδώνη· τοΐς γάρ τήν ήπειρον ταύτην οΐηοϋσι, τοΐς τ?
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Αίτωλοΐς καί τοΐς προσχώροις αύτών Άκαρνάσι καί Ήπειρώταις, αί 
πέλείαι καί τά έκ τής δρυός μαντεύματά μετέχειν· μάλιστα έφαίνετο 
αλήθειας. Τότε δέ τά χρησθέντα έκ Δωδώνης Διονύσου μέν έλεγεν . 
είναι τό μήνιμα, έσεσθαι δέ ού πρότερον λύσιν πριν ή θύση τφ Διονύσφ 
Κόρεσος ή αύτήν Καλλιρρόην ή τόν άποθανεΐν άντ’ έκείνης τολμήσαντα. 
Ώς δέ ούδέν ές σωτηρίαν εύρίσκετο ή παρθένος, δευτέρα έπί τους θρε- 
ψαμένους καταφεύγει· άμαρτάνουσα δέ καί τούτων, έλείπετο ούδέν έτι 
ή αύτήν φονεύεσθαι. Προεξεργασθέντων δέ όπόσα ές τήν θυσίαν άλλα 
έκ Δωδώνης μεμαντευμένα ήν, ή μέν ίερείου τρόπον ήκτο έπί τόν βω
μόν, Κόρεσος δέ έφειστήκει μέν ή θυσία, τφ δέ έρωτι εΐξας καί ού τφ 
θυμφ εαυτόν αντί Καλλιρρόης διεργάζεταΐ. Ό μέν δή άπέδείξεν έργον 
ανθρώπων ών ΐσμεν διατεθείς ές έρωτα άπλαστότατα. Καλλιρρόη τε 
ώς Κόρεσον τεθνεώτα είδεν, μετέπαισε τή παιδί ή γνώμη, καί, έσήει 
γάρ αύτήν Κορέσου τε έλεος καί δσα ές αύτόν ειργασται αιδώς, άπέ- 
σφαξέ τε αυτήν είς- τήν πηγήν, ή έν Κα.ΙυδωνΙ εστιν ού πόρρω τοϋ 
Λι,ρ,ένος, καί άπ’ έκείνης οί έπειτα άνθρωποι ΚαΛΛιρρόην τήν πηγήν 
χα.Ιοϋσι.Τ) :

Πρό πολλών ήδη χρόνων έφείλκυσε ή.Ιστορική πηγή αύτη τήν προσο
χήν τόΰ κ. Νίδερ, διό έφρόντισε δπως γίνη χημική άνάλυσις τοϋ ύδατος 
αύτής. Τοιαύτην δέ κατά ποιότητα έξετέλεσε βαυαρός τις στρατιωτι
κός φαρμακοποιός έπί Όθωνος τοϋ έν Μεσολογγίφ νοσοκομείου· έπεμψε 
μάλιστα ό κ. Νίδερ τό πρωτότυπον χειρόγραφον τής άναλύσεως ταύ
της. ’Αγνοεί δέ άν ισως ύπάρχη. μεταγενεστέρα καί ακριβέστερα κατά 
ποιότητά τε . καί ποσότητα άνάλυσις ύπό Λάνδερερ, Χρηστομάνου ή 
Δαμβέργη καί παρακαλεΐ τόν Σύλλογον δπως έξετάζων τά περί τού
του άναλάβη τήν φροντίδα, θεωρών τό άντικείμενον άρκετά σπουδαΐον 
καί διάφορον. Ή δέ άνάλυσις τοΰ βαυαροϋ φαρμακοποιού έκείνου άπέ- 
δειξεν δτι τό ύδωρ τοΰ Κρυονερίου ένέχει. ανθρακικόν οξύ έλεύθερον έν 
Ικανή ποσότητι κα'ι έκτος τούτου καί συνθετημένην μετά διαφόρων 
βάσεων, άσβεστον, πάτασσαν, νάτρον ύδροχλωρικόν καί όξυθειϊκόν, καί 

μαγνησίαν. .

Έν Άθήναις τή 25 Φεβρουάριου 1892.

Ο· Δ. Χ®λδράϊχ.
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ΔΕΚΑΤΟ ΕΛΕΓΕΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΒΙΟΥ ΤΙΒΟΥΛΛΟΥ

Ποιους ήταν, ποΰ πρωτόβρηκε τά μισημένα ξίφη ; 
ω, τί σκληρός αύτός καί σιδερένιος ήταν !

Τότ εγεννήθη ’ς τούς θνητούς ό πόλεμος καί ο' φόνος 
και ανοίχθηκε κοντός δρόμος σκληρού θανάτου.

5/ Άλλά δέν φταίει ό δύστυχος· εμείς ένάντιά μας 
τά στρέφομε, άν καί αύτός τά εύρήκεγι’. άγρ.ια ζώα. Λ 

Είναι κακό τοΰ χρυσαφιού, δέν εκαμναν πολέμους, . 
όταν τού τραπεζιού ίδρένια ήταν ή κούπα· 

δεν ήσαν πύργοι, ή χάντακες, καί ασφαλισμένου ύπνο
1θ ευρισκεν ο βοσκός ς τού κοπαδιού τή μέση.

Τότε νά έζούσα κι’ άγνωστα τ’ άθλια τού πλήθους δπλα 
νά μού ήσαν, σαλπισμούς νά μήν ακούω μέ τρόμο.' 

Τώρα ’ς^ ταίς μάχαις σέρνομαι, κ’ ίσως ό έχθρός τά βέλη 
κι όλης φορεΐ, πού έδώ ’ς τό πλάγι μου θά εμπήξη.

15 Πλήν σώσετέ με, Λάρητες, πού μ’ άναθρέψατ’, δταν 
περιτρεχα μικρός συχνά τά γόνατά σας· 

καί μή ’ντραπήτέ, άπό κορμό φτυασμένοι άν ήσθε αρχαίο· 
τέτοιοι και τού παππού το σπίτι έκατοικήστε-, 

Ησαν πιστότεροι ς εμάς, δταν φτωχή λατρεία
20 είχε μικρού ναού θεός ζυλοφτυασμένος.

Αυτός εξιλεονοτουν, άν τού ’βαζες σταφύλι 
καί ς την ιερή του κόμη άστάχυνα στεφάνια.

Κι οποίος το ταμμ απόλαυσεν, έφερν’ αύτός ταΐς· πήτταις, 
και μέλι αγνό ή μικρή καί ακόλουθή του κόρη.

25 Πλήν διώξετέ μου, Λάρητες, ταΐς χάλκιναις σαίτταις· · 
θα χετε θυμ’αγρού γεμάτης στάνης χοίρο- 

κ εγω ξοπίσω μέ λευκή στολή καί μέ κανίστρι 
δεμενο με μυρτιαίς καί μέ μυρτιάς στεφάνι.

Θά σας αρέσω· δυνατός άς ήναι ’ς τ’ άρματ’ άλλος,
30 τούς πρώτους τών έχθρών άς ρίχνη μέ τόν Άρη 

βοηθο, καί τ’ άθλά του άς μ®5 ύμνή, ’σάν πίνω, ό πολεμάρχος 
και ας γράφη μέ κρασί στρατόπεδα ’ς τήν τάβλα.
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Τί τρέλλα νά ζητφ κανείς τόν Θάνατο ’ς ταί μάχαις 1 
επάνω μας αύτός κρυφός σιγά πλα’κόνει.

35 Δέν είναι κάτω έκεΐ σπαρτά καί αμπέλι’, άλλ’ ό ώργισμένος 
Κέρβερος, τής Στυγός καί ό σιχαμένος ναύτης· 

μέ φαγωμένα μάγουλα καί μέ καϋμέναις τρίχαιζ 
’ς τά σκοτεινά λιμνιά τό άχνό πλανάται πλήθος. 

Τί μακαριώτερος αύτός, ποΰ μ’ έτοιμη τήν κλήρα
40 σέ καλυβάκι άργά γεράματα τόν φθάνουν ! 

Αύτός διοικεί τά πρόβατα, ό υιός τ’ άρνιά, ή γυναίκα 
έχει έτοιμο ζεστό νερό τού κουρασμένου. 

Τέτοιος κ’ έγώ- τήν κεφαλή λευκαΐς ν’ ασπρίζουν τρίχες 
και παλαιών, καιρών έργα νά λέγω γέρος.

45 Κι’ άς ήν’ ή Ειρήνη ’ς τούς άγρούς, Τά βώδια πρώτ’ ή Ειρήνη 
’ς τού άροτρου τούς.ζυγούς ή άχραντ’ είχε ζέψη· 

ή Ειρήνη έθρεψε κλήματα, θησαύρισε τούς μούστους, 
ό πατρικός χοχλιός κρασί τού υιού νά χύνη· 

προκόβ’ ΰννί καί δίκοπη μ’ αύτήν, καί ή μούχλα κρύβει
50 - δπλα δεινά σκληρού πολεμιστή ’ς τό σκότος·

καί σπίτι μισομέθυστος ’ς τό άμ.άξι ό άγρότης φέρνει 
άπό λογγάρ’ ιερό κάί τέκνα κα’ι γυναίκα. 

Τότε Αφροδίτης μάλλωμα, κάί τά ξερριζωμένα 
ή κόρη κλαίει μαλλιά, ταΐς θύραις, πού τής σπάσαν

55 καί τά γδαρτά της μάγουλα θρηνεί· γιά τών χεριών του 
καί ό νικητής θρηνεί τών.δυνατών τήν τρέλλα. 

Κι’ ό άκόλαστος ’Έρως γεννφ λογοτριβαίς καί στέκει 
άνάμεσ’ άπαθής τών δύο θυμωμένων.

Στερνάρ*-είναι καί σίδερό, τήν κόρη τής καρδιάς του
60 δποιος βαρεΐ! ξεσπφ θεούς άπό τά ούράνια. 

Τοϋ σώνει, άν φόρεμα λεπτό ’ς τά. μέλη της ξεσχίσή· 
τοΰ σώνει, άν τών μαλλιών τής λύση τά στολίδια· 

σώνει, άν ίδή τά δάκρυα, της· τριπλά μαάάριος είναι, 
• άν κόρη τρυφερή τού κλαύση ’ς τόν θυμό του.

65 Άλλ’ ’ άν ’ς τά χέρια είναι δεινός, άσπίδα καί κοντάρι 
άς έχη, άς παραιτή τήν ήμερη ’Αφροδίτη.

Καί σύ, σεπτή, έλα. ’ς εμάς,. Ειρήνη, άστάχυα κράτει, 
καί ό κόρφος σου ό λευκός καρπούς άς. ,ξεχειλίζη.

: y ν
Μετάφρασις Γλαύκου ϋοντέου.
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ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΑΕΛΤΙΟΝ τών κατ& τήν γεωργίαν «άί τήν Οργανικήν φύσιν έν τφ 
άθηναΐκώ λεχανοπειϊίω περιοδικών φαινομένων)

’Ιανουάριος 1892'.

(Κατά τήν γρηγοριανήν χρονολογίαν)

Σκάπτονται οι ποτιστικοί αμπελώνες.
Καθαρίζονται αί έλαΐαι καί αί άμπελοι
Παρατηρεΐται ή αρχή τής άνθήσβως των εξής φυτών.

' Λ' αυτοφυών

α') Κατα την πρώτην άεχαπένϋημερίαν τοΰμηνάς.
Συκόρριζα ή καλθήφυλλος (Ficaria calthaefolia Reichb.)
Ευζωμον τό σπαρτόν (Eruca sativa Lam., κοινώς ρόκα).
Άνάγυρις ή δυσώδης (Anagyris foetida L.)
Καλανδίς ή άρουραία (Calendula arvensis L.).
Βερονίκη ή Περσική (Veronica Persica Poir.).
Βερονίκη τό κυμβάλιον (Ver. Cymbalaria Bert.).
Βερονίκη ή κισσόφυλλος (Ver, hederaefolia L.).
Λάριιον τδ περίβλαστον (Lamium perfoliatum L.). .
Θυμέλαια ή δασεία (Thyrnelaea hirsuta L.).
Κνίδη ή κοινή (Urtica urens L.).
Παρθένων τό ιουδαϊκόν (Parietaria Judaica L.).
β') χατά την όευτίράν άεχαπενΰημερίαν.
Υπήκοον τό μέγαλανθές (Ilypecoum grandiflorum Benth.)
Καπνία ή φαρμακευτική (Fumariaofficinalis L.).
Σισύμβριόν ό Τριών (Sisymbrium Irio L.).
Άνθεμΐς ή χία (Anthemis Chia L.).
Βέλλις ή επέτειος (Bellis annua L.).
Εύφδρβίον τό ηλιοσκόπιου (Euphorbia helioscopia L.).

β' Κ.ηπευτ<δν
α') Τοϋ μηνάς αρχομενου.

I Tb Δελτίον ΐόδτο ένεκα έλλεί^εως χάρου δεν έδημοσιεΰθη εις τδ προηγούτ 
^ps| φυλλάδιον.
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Μαλκολμεία ή παραθαλασσία (Malcolmia maritima L.).
Ίβερις ή πικρά (Iberis amara L.).
ΌξαλΙς ή νέουσα (Oxalis cernua Thunb.).
Άμυγδαλέα ή κοινή (Amygdalus communis L.).
Καλανδίς ή φαρμακευτική (Calendula officinalis L;). '
Ναρδοσμία ή ηδύοσμος (Nardosmia fragrans L.).
β') μεσοϋντος άε τοΰ μηνάς. *
Κύαμος ό κοινός (Faba vulgaris Gartn.).
Ψευδοδάφνη ή εκκρεμής (Viburnum Tintis L·.). '
Ψευδοδάφνη ή εκκρεμής (Vib. suspensum Hort.).
Βουγκαινβιλλεία ή ευπρεπής (Bougainvillea spectabilis Willd.).
Έξηκολούθησαν δ’ άνθοϋντα καί κατά τόν Ιανουάριον πάντα δσα κα- 

ταλέγονται φυτά έν τφ δελτίφ τοΰ Δεκεμβρίου π. έ. αυτοφυή τε καί 
κηπευτά. ’ -

■ Έν ΆΟήναι; τή 19/31 Ίαν. 1892.
Ο. Άβ. Χελδράϊχ. ■
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Φεβρουάριος 1892.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τόν λήξαντα μήνα συνεκροτήθη τακτική συνεδρία.
Έγένοντο δέ τά εξής αναγνώσματα.
Ό κ. Δ. Βικέλας άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω μελέτην, «τά Παρί

σι» καί ή ελαφρά .φιλολογία,»
Ό κ. Μ. Χρυσοχόος, πάρεδρον μέλος ώμίλησε, περί τής ΙΙρασιάδος 

λίμνης.
«· Ό κ. Αί Διομήδης Κύριακός’πάρεδρον μέλος ώμίλησε περί τήςϊγερ- 

μανικής θεολογίας. ■ Λ
Έπαναληφθεισών τών επιστημονικών εσπερίδων ό κ. Π. Πρωτοπα

παδάκης ώμίλησε περί τοϋ Ίσθμοϋ τής Κορίνθου.
*0 Σύλλογος τών Κυριών υπέρ τής γυναικείας παίδεύσεως προέτεινε 

τφ Συλλόγω καί ό Σύλλογος παρεδέξατο δπως κατά πάν Σάββατον γί- 
γνωνται έν τφ Συλλόγω θρησκευτικά! ο'μιλίαι, Τάς θρησκευτικάς ομι
λίας άνέλαβον οί κ. κ. Α. Διομήδης Κυριακές καί Ίγν. Μοσχάκης καί
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έναρξις τούτων έγένετο τή 29 Φεβρουάριου διά τοΰ κ. Α. Διομήδους 
Κυριάκου. ■ ’ '

Ό Σύλλογος συνήψε σχέσεις μετά τοΰ έν Πετρουπόλει Πάλαιστίνοΰ 
Συλλόγου κα'ι ριετά τής ένταΰθα αδελφότητος τών θυγατέρων τοΰ Έπου- 
ρανίου Βασιλέως.

Άπεστάλη έκθεσις τής έξελέγξεως τής έν Καλάμαις σχολής τών 
άπόρων *παίδων, ριαρτυροΰσα περί τής καλής καταστάσεως τής αύτόθι 
σχολής.

Άνετέθη ει’ς τήν ’Εφορίαν τοΰ Συλλόγου δπώς συννενοηθή μετά τών 
διαφόρων άτμοπλοϊκών Εταιριών περί τής Προσεχούς εκδρομής τών 
ριελών τόΰ Συλλόγου άνά τήν ’Ανατολήν.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα ΦνοΊογνωΟτικόν. Δύο συνεκροτήθησαν συνεδρίαι. Κατά 
τήν πρώτην τούτων ό κ. I. Βάμβας αφορμήν λαμβάνων έκ τής τελευ
ταίας έν Άθήναις έπιδημίας τοΰ τυφοειδούς πυρετού καί βασιζόμενος 
έπί τών πληροφοριών, άς συνέλεξεν ώς μέλος τής ειδικής διορισθείσης 
έπιτροπείας, άπεφήνατο δτι έκτος τής διά' τού ύδατος παραδεδεγμένης 
όδοΰ ή μετάδοσις τοΰ μολύσματος γίνεται και διά τοΰ άέρος, Ώς εστίας 
δέ παραγωγούς τούτου θεωρεί τάς έκτος μέν τής πόλεως άποκομιζομέ- 
νας άλλ’ άτυχώς άμέσως περί αύτήν ριπτομένας άκαθαρσίας, τάς ανευ 

,χωροσταθμίσεως καί κανονικής κλίσεως κατασκευαζομένους υπονόμους, 
γενομένους δοχεία του βόθρου τών πλείστων οικιών, ioiqt δέ τήν έν τή 
όδφ ’Αθήνας διανοιχθεΐσαν τάφρον τοΰ υπογείου σιδηροδρόμου. Ό κ. 
Βάμβας υπέβαλε καί στατιστικός σημειώσεις τών προσβληθέντων άτό- 
μων, καθ’ άς έκ τούτων οί ήμίσέις άνήκουσιν είς μαθητάς διαφόρων 
σχολείων πλήν τού ’Αρσάκειου. ’Εκ τών τμημάτων τής πόλεως τό μάλ
λον προσβληθέν είναι τό κατά δεύτερον λογον τό Ε' καί όλίγιστα 
πάντων τό Α'.

Μετά τούτον ό κ. 'Κι Μήτσό’πόύλος’ανέπτυξε τά περί σεισμικών κέν
τρων έν Έλλάδι καί Τουρκία., παραδέχεται δ’ εννέα τοιαύτα σείοντα 
άνεξαρτήτως τό Έν τόΰ έτέρου τό έδαφος τής Ελλάδος, τών νήσων τού 
Αιγαίου καί τών παραλίων τής Μικράς ’Ασίας.

Κατά δέ τήν δευτέραν ό κ. Θ. Χέλδραϊχ, ύπέβαλεν άνακοίνωσιν τού 
έν Μεσολογγίφ’ άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Ε. Νίδερ, περί τής πηγής 
Κρύόνέρι, ήτις δημοσιεύεται έν τφ παρόντι τεύχει.

'Μετά ταύτα ό κ. Μιχ. Λάμπρος όμιλήσας περί τών έξ αίματος
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βροχών καί άναπτύξας πώς αύται προέρχονται έκ κηλίδων δηλ. τής καμ
πής τής Φαινηέσσής τού κάρδου, άνέφερε περίεργον παράδόσιν τής Άνά- . 
φης, καθ’ ήν αί κηλΐδες αύται λέγονται αιμα Χριστού. Κατόπιν ό κ. 
Δευτεραΐος ώμίλησε περί τού δαμαλισμού καί παραγωγής δαμαλείου ύλης 
έξ αιγών. Άνέφερε δέ πειράματα αύτού έπιτυχόντα ενταύθα καί ανέ
πτυξε τά πλεονεκτήματα τόΰ έξ άίγών δαμαλισμού καί κυρίως τήν 
άποφυγήν τής φυματιώσεως. Έν τέλει ό κ. Γερμανός ώς εισηγητής 
ειδικής έπιτροπής άνέφερε περί τοϋ λεξιλογίου τών ονομασιών τών ελ
ληνικών φυτών τού συνταχθέντος ύπό τού κ. Χέλδραίχ καί έξήρε τήν 
σκοπιμότητα :'τής συγγραφής.: Προσέθηκε δ’ δτι ή έπιτροπή άποδέχεται 
τήν έκδοσιν καί τό τμήμα όμοφρόνως παρεδέξατο τήν γνώμην ταύτην.

Τμήμα Φιλολογικόν και αρχαιολογικόν. Μίαν τό τμήμα τούτο 
συνεκρότησε συνεδρίαν..

Ό κ. ΤΙανταζίδης, άνεκοίνωσεν είς τό τμήμα διόρθωσίν τινα τοΰ 48 
στίχου τού «Οίδίποδος έπί Κολωνφ» τχοντος ώς εξής :

. · Άλλ’ ουδ’εμάς τοι τορ ξανιστάναι πόλεως
. Δίχ’έστι. θάρσος πριν γ* αν ένδείξω τι δρω.

Ό κ. Πανταζίδης- θεωρ έΐ ώς νοσούν τό χωρίον τούτο, έξοβελίζει τάς. 
λέξεις τί όρω καί αντικαθιστά αύτάς διά τής λέξεως παρώρ.

1 Ό κ. Σπυρίδων Λάμπρος παρουσίασεν εις τό τμήμα μικρόν λεξικόν 
έλληνοαλβανικόν, γραφέν ύπό τού Μάρκου Βότσαρη έν Κερκύραη δωρηθέν 
δέ τή βιβλιοθήκη τών Παρισίων ύπό τοϋ Pouqueville, δστις έχει 
γράψει ίδιοχείρως καί τήν ακόλουθον φράσιν : «Ce lexique est ecrit 
de la main de Marc Botzaris a Corfou 1809 devant moi» 
Pouqueville. To δίγλωσσον τούτο λεξικόν θέλει δημοσιεύσει πιθανώς 
ή ’Εθνολογική Εταιρία έν καιρφ καταλλήλφ.

Είτα ό κ, Βάλβης έπανήλθεν είς προτέραν διόρθωσίν του εις τινα 
στίχον τού «Οίδίποδος Τυράννου.» Μεθ’ δ ό κ, Νικόλ. Πολίτης ύπεστή- 
ριξεν δτι τά έν τφ 47φ κεφαλαίφ τής Αθηναίων Πολιτείας μνημο
νευόμενα συγκεχωρημένα μέταλλα, ών ή σημασία παρενοήθη, εινε αί 
άλλως λεγόμεναι καινονομίαι, διαστελλόμεναι τής άλλης κατηγορίας 
τών μεταλλείων τών έργασίμων (ήτοι ύπό έκμετάλλευσιν) καί-τών άνα- 
σαξίμών (ήτοι τών έξηντλημένων καί έγκαταλελειμμένων.)

Τμήμα Νομικόν και τών Πολιτικών Επιστημών. Συνήλθε δίς 
είς συνεδρίαν. Καί κατά μέν τήν πρώτην συνεδρίαν ώμίλησεν ό κ. Έπ. 
Εμπειρικός έπί τοΰ ζητήματος τής άφομοιώσεως τού Ελληνικού νόμου 
περί συγκρούσεως πλοίων πρός τόν Αγγλικόν, Έξετάσας πρακτικώς τό 
ζήτημα άπήντησε διά μακρών είς τόν κ. Χρυσανθόπουλόν, δστις βασισθείς
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έπί τής θεωρίας έκηρύχθη έναντίος τής άφομοιώσεως ταύτης. Ύπεστή- 
ριξε κατόπιν κατά σειράν πάντα τά ύπέρ τής προτάσεώς του επιχειρή
ματα, υπέδειξε τά έπακολουθήσοντα ώφελήματα έκ τής καί παρ’ ήμΐν 
ισχύος τοΰ αγγλικού νόμου, δι’ ού τοσαύτας καταπληκτικάς έποιήσατό 
προόδους ή αγγλική ναυτιλία καί κατέληξεν είς τήν παρόντρυσιν τών 
μελών τοϋ τμήματος, δπως εκφράσώσι ; τήν άρμοδίαν ευχήν ύπέρ τής 
αίτηθείσης ήδη παρά τών έλλήνων ιδιοκτητών άτμοπλοίων άφομοιώσεως 
τοΰ νόμου τούτου. , Χ .

Κατά τήν δευτέραν συνεδρίαν ό κ. Θεοφάνης Μπαλτής, άνέγνω με
λέτην άφορώσαν τό τελευταΐον έδάφιον τοϋ άρθρου 834 τής Πολτικής 
Δικονομίας, Ό κ. Μπαλτής ύπεστήριξε γνώμην εναντίαν τής έπικρα- 
τούσης νομολογίας καί τής ύπό τοϋ κ/Οίκονομίδου έξενέχθείσης. Κατά 
τόν κ. Μπαλτήν, τό μετ’ άναίρεσιν δικάζον δικαστήριον τής παραπομπής 
δέν δύναται κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν νά έπιληφθή ζητήματος λυθέντος 
ύπό μή άναίρεθείσης άποφάσεως. .

Τόν κ. Μπαλτήν άντέκρουσεν ό κ. Μπαλάνος, είπών έν πρώτοίς, δτι 
έν τφ Νομικφ τμήματι πρέπει νά φέρωνται πρδς συζήτησιν γενικώτερα 
ζητήματα καί ιδίως ζητήματα μή άφορώντα εκκρεμείς, δίκας, "Οτι άλ
λως, τό ύπό συζήτησιν ζήτημα ήρτηται εκ τοϋ .ορισμού τών οριστικών 
αποφάσεων κατ’αυτόν ή άσφαλεστέρα γνώμη είναι ή δεχόμενη ώς ορι
στικές αποφάσεις τάς άπεκδυούσας τόν δικαστήν πάσης περαιτέρω έρεύ- 
νης, τούτου δέ δοθέντος, ή παρά τοΰ κ. Μπαλτή ύποστηριζομένη γνώμη 
δέν είναι ορθή. . >

Τμήμα Καλών Τεκνών. "Απαξ συνήλθεν είς συνεδρίαν. Συνεζη- 
τήθησαν δ’ έν αύτφ οί οροί τοϋ διαγωνίσματος τού μελοποιηθη<?ομένόυ 
ύμνου τοϋ Συλλόγου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
επαΜ; εμπειρικού. Περί αψομοτώσΐως τον Ελληνικού νόμου 

περ\ ΟνγκρονΟεως πρός τόν ’Αγγλικόν. Ή ολιγοσέλιδος αύτη 
διατριβή τοϋ κ. Εμπειρικού, γεγραμμένη μετά τής γλαφυρότητος καί 
έμβριθείας, ήτις διακρίνει τά έργα τοϋ νεαρού έπιστήμονος, άξιεπαίνως 
καταγινομένόυ ε,ίς τήν μελέτην διαφόρων νομικών ζητημάτων, πραγμα
τεύεται θέμα λίαν σοβαρόν, άποκτήσαν μείζονα έτι σπουδαιότητα καί 
ένδιαφέρον ένεκα τών προσφάτως συμβάντων εις τάς έλληνικάς θαλάσ- 
σάς δυστυχημάτων. Ευχής έργον εινε νά λάβωσιν οί αρμόδιοι ύπ’ δψιν 
τάς έν τή άξιολόγφ ταύτη διατριβή όρθάς σκέψεις τοΰ συγγραφέως, 
αϊτινες πραγματοποιούμεναι πολύ θά. συντελέσωσίν είς τήν πρόοδον καί 

,τήν άνύψωσιν τής ύπρλήψεως τοΰ ήμετέρ,ου ναυτικού,


