
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ'

Χαίρω, δτι ροι παρέχεται σήμερον ή ευχάριστος ευκαιρία νά έκτε- 
λέσω τό πρώτον τό άπό ετών ήδη άνατεθειρένον ροι ύπό τοϋ έν Άρ- 
στελοδάρφ Φιλελληνικοϋ Συλλόγου τιμητικόν καθήκον τής επιτίμου 
αύτοΰ άντιπροεδρείας. Ή εις ’Αθήνας έλευσις τοϋ γραρρατέως τοϋ 
ειρηρένου Συλλόγου κ. Muller, δςτις ρέλλει σήρερον νά λάβη τόν 
λόγο.ν, δύναται νά θεωρηθή ώς έπίσηρος άνανέωσις τών ρακρών φιλο
λογικών σχέσεων τής ’Ολλανδίας καϊ τής Ελλάδος.

Ή 'Ολλανδία, ή πλουσία χώρα τών καλλιτεχνών, τών έρπόρων καϊ 
τών αποικιστών, ή γή, έν ή διά τήν ποικιλίαν τών πολιτικών καϊ έρ- 
πορικών σύρφερόντων και τήν άξιόλογον έν τή πολιτική ίστορίφ τής 
Εύρώπης θέσιν ένωρ'ις έδηριουργήθησαν αί άρχαϊ τοϋ διεθνούς δικαίου 
έν τφ νεωτέρφ κόσρφ, ή 'Ολλανδία δέν ήδύνατο νά ρείνη ξένη πρός 
τήν ανθρωπιστικήν έκείνην ένέργειαν τήν άπορρεύσάσαν έκ τής αγάπης 
και ρελέτης τών ελληνικών γραρράτων. ’Ήδη δέ άπ’ αύτοΰ τοΰ ιέ' 
αϊώνος ήρχισεν ή περί τήν φιλολογίαν τών δοκίρωύ τής 'Ελλάδος χρό
νων διατριβή. ’Ενωρίς καθ’ δν ήδη χρόνον διά τοϋ ReucBlill έδηριουρ- 
γεϊτο έν Γερρανία ή ρελέτη τοΰ αρχαίου έλληνισροΰ άναφαίνεται έν 
Όλλανδίφ ό ’Αλέξανδρος Hegius, ό διδάσκαλος τοΰ Έράίρου. Ό 
Έρασρος ό είςηγητής τής προφοράς τής ελληνικής τής άπ’αύτοΰ όνο
ρασθείσης εινε ού ρόνον διά τήν 'Ολλανδίαν ό δηριουργός τής περί τους 
δοκίρους συγγραφείς διατριβούσης φιλολογίας, άλλά καϊ ό ρέγιστος τών 
προράχων τοϋ έκ τοϋ άρχαίου κόσρου άπορρέοντος άνθρωπισροΰ, τοΰ 
Humanismus, έν αύτή τή Γερρανία. Έπϊ δέ τά ίχνη αύτοΰ έβησαν 
κατά τόν ιζ’ αιώνα έν 'Ολλανδία ό έγκυκλοπαιδικώτατος Hugo GfO- 
tius, γενάρχης οικογένειας δλης φιλολόγων, ό Gronovius, Ρ Hem- 
sterhuis, δπως αναφέρω ρόνον τούς όνοραστοτάτους. Διά τών τοιού- 
των άνδρών ηύξήθη και διεδόθη ή άγάπη πρός τόν άρχαΐον έλληνισρόν, 
έξεδόθησαν και ύπερνηρατίσθησαν συγγραφείς, έδηροσιεύθησαν ρνηρεΐα 
τών άρχαίων χρόνων, άλλ’ ιδίως έπεκράτησεν ή ασχολία περί τό τυπικόν 
ρέρος τής φιλολογίας, τήν γραρρατικήν καϊ τήν έρρηνείαν τών κειρέ- 
νων, τάσεις χαρακτηριστικώταται διά τήν εποχήν έκείνην τής φιλολο-

* Λογίδριον έκφωνηθέν έν τή αιθούση τοϋ «Παρνασσού» τή 26’Ιουλίου 4892. 
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γικής μαθήσεως τήν έπιζληθεϊσαν ολλανδικήν. Κορυφαίοι δέ φιλόλογοι 
έφάνησαν συνεχίζοντες έν Όλλανδίφ κατά τόν ιη' αιώνα τό έργον τών 
προδρόμων αύτών, κα'ι έξέχουσιν έν αύτοΐς ό Valkenaer, ό Pitihnken, 
ο' Wyttenbach. Ούδ’έπαυσε ποτέ ή περί τόν Έλληνα λόγον και τους 
Έλληνας συγγράφεις μελέτη έν Όλλανδίςι άπό τών χρόνων τοϋ Έρα
σμου μέχρι τών καθ’ημάς ημερών, μέχρι τών ημερών τοΰ Cobet και 
τοΰ Herwerden.

Άλλά και ή νέα ελληνική ήδη ενωρίς ειλκυσεν έν 'Ολλανδία τήν 
προςοχήν τών λογιών. ’Ολίγον μετά τόν χρόνον καθ’ δν έπεσκέπτετο τήν 
χώραν ό επιφανής έπειτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος 
ό Λούκαρις, δςτις εις πολλάς εύρίσκετο πρός τούς καλβινιστάς τής 
'Ολλανδίας σχέσεις, θέλων δι’ αύτών νάντιδράση είς τάς όλεθρίας διά 
τήν ελληνικήν έκκλησίαν ένεργείας τών ’Ιησουιτών, έξεδίρετο τώ 1610 
εν Leyden, τφ βαταβικφ Λουγδούνφ, τό πρώτον νεοελληνικόν λεξικόν. 
Έτο έργον τοΰ Ίωάννου Meursius, δςτις ηύρυνε τάς νεοελληνικάς του 
μελέτας καί έπλούτισε τό γλωσσάριόν του διά τής έξετάσεως τών έν 
τή βιβλιοθήκη τοΰ Λουγδούνου φυλασσομένων έν χειρογράφφ δημωδών 
κειμένων τής ελληνικής γλώσσης, ών τινα μόλις έν τοΐς καθ’ ημάς χρο- 
νοίς έμελλον νά έκδοθώσιν.1 Εινε αληθές, δτι ό Meursius άντελαμβά·, 
νέτο τής νέας ελληνικής ώς γλώσσης άποβεβαρβαρωμένης, ώς έδείκνυεν 
αύτή ή επιγραφή τοΰ λεξικοά του, Glossarium grcecobai'barum. 
Διά τήν άντίληψιν αύτοϋ, ώς διδάσκει ημάς επίγραμμά τι έν τή αρ
χαία ελληνική συντεταγμένου καί έκδεδομένον έν τφ Γλωσσαρίφ, δτε 
ή Ελλάς ήλθεν ύπό τον ζυγόν τών αλλογενών

1 Τδ μέν έπος Καλλίμαχος και Χρυσορρόη τφ 1880 έν τούς έμοις Romans 
Grecs, τδ δέ ποίημά τοϋ Έρμονιακοϋ έν τω Ε' τόμφ τής Biblioth0que Grecque 
Vulgaire τοϋ Legrand.

έγχεοΊ βαρβαρικοχς κάρτα δαμαζόμενη, 
ηθεστν όθνείοις και λέξεσΤ βαρόαροφώνοις 

χώρα τε καά γλώσσα φΰρετο πασσυδχη.

Ούχ ήττον τό Γλωσσάριόν έκεΐνο υπήρξε διά τούς Έσπερίους καί Άρ- 
κτφαυς ή αφετηρία τών νεοελληνικών σπουδών.

Αύτός δ’ό πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Μητροφάνης ό Κριτόπουλος 
ήσθάνθη τήν άνάγκην νά έπενέγκη προςθήκας καί διορθώσεις είς τό έρ- 
γον τοΰ Μεουρσίου, καί οί 'Ολλανδοί δέν έπαυσαν έμμένοντες σποράδην 
είς τήν μελέτην τής νεοελληνικής καί είς τήν άγάπην τής νέας Έλλά-
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δος, ώς άποδέικνύει ό είς τό Αίγαΐον πλους τοΰ Pasch van Krienen 
εκείνου, τοΰ ενθέρμου λατρευτού τοΰ 'Ομήρου, δστις καί αύτήν τήν 
προφοράν τών συγχρόνων Ελλήνων έκήρυσσε, κάτ’ άντίθεσιν πρός τόν 
Ερασμον, όμόιοτάτην πρός τήν τών ομηρικών χρόνων. Ουτω τό Γλωσ

σάριου τοΰ Μεουρσίου συνετέλεσεν ού μικρόν είς έπαύξησίν τοΰ περί 
τών νεοελληνικών μελετών’ενδιαφέροντος έν τή Έσπερίφ, δπου αύται 
έμελλον έπειτα νά προαχθώσι διά τοΰ Δουκαγγίου καί τοΰ Σομμαβέρα 
καί τής έξερευνήσεως τών δημωδών λέξεων καί τύπων έντοΐςβυζαν- 
τιακοΐς κειμένοις, έως ού ήλθεν ή ώρα καθ’ήν ο' Κοραήςέδωκεν δλως 
νέαν ώθησιν είς τήν. μελέτην τής νέας ελληνικής.

Έν ήμέραις καθ’άς ή μέν μελέτη τοΰ άρχαίου ελληνικού κόσμου 
προήχθη είς'βαθμόν λατρείας παρά τφ πεπολιτισμένφ κόσμφ, αί δέ 
νεοελληνικά! σπουδαί έτράπησαν μετ’ εύστοχίας τήν οδόν τής επιστη
μονικής έρεύνης, ή 'Ολλανδία δέν ήδύνατο νά λησμονήση τό παρελθόν 
της. Τοΰτο δέ άποδεικνύει ή έν έτει 1888 ιδρυσις τοΰ έν Άμστελοδάμφ 
Φιλελληνικοΰ Συλλόγου. 'Η άγάπη τής Ελλάδος και τών ελληνικών 
πραγμάτων ύπό τήν εύρυτάτην έννοιαν υπήρξε τό έλατήριον τό ώθήσάν 
τινας τών πανεπιστημιακών καί γυμνασιακών καθηγητών τοΰ Άμστε- 
λοδάμου είς τήν ΐδρυσιν τοΰ Συλλόγου έκείνου, δςτις έκτοτε ού μόνον 
άνά πάσαν τήν 'Ολλανδίαν απέκτησε φίλους, άλλά καί συνέδεσε στενάς 
σχέσεις πρός ημάς τούς Έλληνας καί προςεπάθησε νά ένώση έπί τό 
αύτό τούς άπανταχοΰ φίλους τών ελληνικών γραμμάτων. Ό φιλελλη
νισμός τών εταίρων τοΰ Συλλόγου δέν περιορίζεται εις χρόνους τακτούς 
καί είς αιώνας εύκλείας μόνον. Ή ένότης τής ελληνικής γλώσσης εινε 
τό σύμβολόν του; Ή ύπεράσπισις καί προστασία τής διδασκαλίας τής 
ελληνικής έν τοΐς γυμνασίοις τής Εύρώπης, διατρεχούσης πολλάκις 
κινδύνους πολλούς, εύρίσκει έν Άμστελοδάμφ ύπερμάχους τής κλασικής 
παιδεύσεως έκ τών ένθερμοτάτων, Άλλά τοΰτο δέν εινε τό μόνον αντι
κείμενου τών εργασιών των. Καί ή μέν έκδοσις νέας γραμματικής 
τοΰ γραφόμενου λόγου έξεπληρώθη ήδη έν μέρει διά τής δημοσιεύσεως 
τής Ιστορικής γραμματικής τοΰ κυρίου Muller. Ή δ’έπιθυμία τής 
έκδόσεως λεξικού συγκριτικού τής άρχαίας και νεωτέρας ελληνικής 
γλώσσης έδει νά μή μείνη δνειρον μόνον. Ή τοιαύτη δέ πεποίθησις περί 
τής ενότητας τής ελληνικής γλώσσης διά τών αιώνων ή διά τών ήδη 
είρημένων έργων έκδηλουμένη παρουσιάζεται κα'ι διά τής δραστήριας 
ένεργέίας πρός διάδοσιν τής καθ’ημάς προφοράς έν τή.διδασκαλίφ τής 
ελληνικής γλώσσης. Οί τρώσαντες φιλοτιμοΰνται νά γείνωσι καί οί 
Ίατήρες, κα'ι έν τή συνειδήσει τών απογόνων τοΰ ’Εράσμου έβλάστησεν
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ό πόθος, τής,έπιστροφής έ,ίς τήν προφοράν .τής ελληνικής, ήν καθιέρωσαν , 
αιώνες δλοι τής γλωσσικής συνήθειας εκατομμύριων ’Ελλήνων. ’Αλλά 
τό ζήτημα τούτο τής προφοράς είνε διπλοϋν', είνε επιστημονικόν άμα 
καί πρακτικόν. Κα’ι ή μέν επιστήμη, όσημέραι άσφαλεστέρα γινόμενη καί 
βαθύτερον έγκύπτουσα είς τό ουςεπίλυτον τούτο πρόβλημα, δέν δυνά- 
μέθα νά είπωμεν δτι εύρίσκέται ακόμη εις θέσιν νά είπιρ όριστικώς τήν 
τελευταίαν της λέξιν. Άλλ’ή πρακτική σημασία τής διαδόσεως τής 
καθ’ ήμάς προφοράς είς τά σχολεία τής εσπερίας, και βόρειας Εύρώπης 
είνε αναμφίλεκτος, καί δφείλομεν νά εΐμεθα εύγνώμονες πρός τούς άνα- 
λαβόντας τό βαρύ έργον. ..Διά τής διαδόσεως τής ήμετέρας προφοράς θά 
έκλίπη το μεταιχμίου τό χωρίζον έν ταΐς σπουδαΐς τών ελληνιστών τήν 
άρχαίαν άπό τής νέας γλώσσης, καί ό ύπερβόρειος ό έντφ γραφείφ του 
έγκύπτων είς τήν μελέτην τού ’Ομήρου καί τού Θουκυδίδόυ θά δυνηθή 

. ήμέραν τινά νά τείνη τήν χεΐρα άνευ δυσκολίας είς τόν πλανόδιον παΐδα 
τών αθηναϊκών άγυιών. Ύπό τοιούτους δέ ορούς δύναται νά ρηθή, δτι ή 
ιδέα τών 'Ολλανδών ήρ,ών φίλων περί άνυψώσεως τής νέας ελληνικής 
είς γλώσσαν διεθνή εινε ελπίς νά μή μείνη είς τέλος απραγματοποίητος. 
Ότε πρώτος έν Παρισίοις ό' μακαρίτης d’Eichthal έξήνεγκε. ταύτην 
τήν πρότασιν, ή ιδέα αύτού έθεωρήθη δνειρον. Άλλά τό ονειροπόλημα 
φέρεται εκτοτε μετέωρον διά τής Εύρώπης, καί άπό τού Σηκουάνα διε- 
δόθη είς τάς διώρυγας τού Άμστελοδάμου καί ένεφανίσθή παρά τάς 
δχθας τής Saale, δπου έν τή γερμανική Ίένή ό μέγας δαρβινιστής 
Hackel έγεινε καί αύτός κήρυξ τής αυτής ιδέας, Τίς οίδε δέ αν δέν 
καταστή κατά τόν προσεχή αιώνα πράγμα τούθ’ δπερ τελευτώντος τού 
δέκατου ένατου είνε μόνον ευχή ολίγων όνειροπόλων ; Τήν δέ ύπό τοΰ 
νεωτέρου κόσμου αΐσθησιν τής άνάγκης γλώσσης τίνος διεθνούς άπέδειξε 
τό γεγονός, δτι ή δημιουργία συνθηματικής γλώσσης, άλλως Ανυπάρκτου, 
ής καί αύτό τό όνομα έδει νά πλασθή έκ τού .μή οντός, λέγω τήν Vq- 
lapiik, ού μόνον δέν κατεγελάσθη, άλλά εύρε καί οπαδούς. Άλλ’ ο?α 
διαφορά άπό τής βολαπυκικής νεφελοκοκκυγίας είς τήν ζωντανήν καί

■ εύφωνον καί εύρυθμον γλώσσαν εκατομμυρίων δλων Ελλήνων διεσπαρ - 
•ρένων απανταχού τής γής, είς γλώσσαν ήτις παρ’ δλας τάς μεταβολάς 
άς ύπέστη διά τών αιώνων δέν θεωρείται πλέον γραικοβάρβαρος, άλλ’είνε 
ή άμεσος διάδοχος τής γλώσσης τών έκκρίτίον συγγραφέων τής άρχαιό- 
τητος καί τών μεγάλων πατέρων τής έκκλησίας ! >

Τοιούτων ιδεών εύγλωττος κήρυξ έρχεται'πρός ήμάς ό κ. Muller, ό 
γραμματεύς καί ή ψυχή τού Φιλελληνικοϋ ’Συλλόγου. Καί οί μέν λόγοι 
αύτού δέν θά είνε δύσκολου νά μας πείσωσιν, άτε λεγόμενοι κατά μέγα

I

1

μέρος pro domo nostra. Ή δέ παρουσία αύτού έν ήμϊν θά συντελέση 
πάντως εις σύσφιγξιν στενοτέρωχ δεσμών μεταξύ δύο λαών έπ’ίσης 
εύγενών, έπ’ίσης άγαπησάντων τήν τέχνην, τά γράμματα καί. τήν 
ελευθερίαν, τών Ελλήνων, οϊτινες πολλάκις κατεπάλαισαν τούς βαρβά- 

j ρους, τών 'Ολλανδών, οϊτινες δι’ άγώνων ούχ ήττον ύπερανθρώπων τήν 
■ άξενον τής χώρας αυτών φύσιν ήδυνήθησαν νά μεταβάλωσιν άπό μη

τρυιάς είς, μητέρα φιλόστοργον.
H. ΛάμπροςΚΛΑΔΕΡΩΝ

KAI
(EL SECRETO A VOCES)

ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 1
Άρνεϋτος. Τόρα δ,τι έτελείωσα τάς προσκλήσεις σας δι’αύριον έκ 

μέρους σας- καί προσεκάλεσα τό άνθος τών εύγενών ιπποτών, δεσποινί
δων καί δεσποινών τής Πάρμάς.

Δοντασ'σα,. Καλά, σέ καλή ώρα ’φάνηκες έμπρός μου, Άρνέστε. 
Σέχώ ανάγκην δι’άπόψε.

Άρνέ(ϊτο<·. Είς τάς διαταγάς σας, δ,τι θέλετε. Προστάζετε.
ΔούκίοΌΤΐ. Ό Φρειδερίκος πρό μικρού ήλθεν είς έριδα σφόδρώς . . . 
Άρνέϊ/τος. ΙΙρός ποιον ;
Δονκισ’σ’α. Αγνοώ- μόνον μέ είπαν τήν αιτίαν: ερωτική αντιζη

λία- ά ! μέ είπαν καί αύτό : δτι ό άντίζηλός του τόν προσεκάλεσε δι’ 
επιστολής είς μέρος τι δπου τόν άναμένει Τώρα λοιπόν καλώς γνωρίζεις 
πόσον τόν τιμώ.

’ApvetfTOC. Κυρία μου, βεβαίως· κ’ είνε άξιος τοιαύτης έκτιμήσεως.
Δοΰκίσ'σ'α. Δέν πρέπει δμως νά φανή, δτι καί έχω γνώσιν τών 

συμβάντων, διότι θά καθίστατο πασίγνωστος ή υβρις.
ΆρνεΟτος. Πολύ ορθόν. Λοιπόν τί θέλετε ;
Δο'ύκισ’σα. Πηγαίνεις νά τόν έυρης καί, χωρίς νά πής δτι έγώ σέ

* Συνέχεια και τέλος, ΐ'8ε προηγούμενου φυλλάδιο.·/.
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στέλλω, μή τον άφίνης ούδ* έπί στιγμήν άπό’ κοντά. "Οπού καί αν πη- 
γαίνη, πήγαινε καί σύ μαζή του. Κι’ άν τυχόν ζητήσή νά σοΰ φύγη 
σταμάτησε τον, πάρε πρός τοΰτο δσους άνδρας θέλεις- τό ζήτημά μας 
είνε νά τόν κρατήσης εις μέρος ασφαλές δλην τήν νύκτα απόψε καί τήν 
ήμέραν αύριον.

Άρνέστος. Τρέχω είς άναζήτησίν του παρευθύς, καί σάς ύπόσχο- 
μαι, κυρία, δέν θά τόν άφήσω βήμα. (Εξέρχεται).

Δούκισσα. Θά μάθης σήμερον, αχάριστε, πού δύναται νά φθάση, 
μέχρι ποιου σημείου, γυνή ζηλοτυπούσα.

ΣΚΗΝΗ Γ'.
(Αίθουσα έν τφ οϊζω τοΰ Φρειδερίκου).

(Εισέρχονται δ 'Ερρίκος και δ Φρειδερίκος καί είς υπηρέτης άποσυρό- 
μενος, άμα άποθέση τά κηροπήγια).

Φρειδερίκος. Έγράψετε τήν επιστολήν έκείνην ;
'Ερρίκος. ’Ιδού αύτή, κ’ έλπίζω, δτι θά ίκανοποιηθής τοσοϋτον έκ 

τής προστασίας μου, δσον έγώ έκ τής ύποχρεωτικής σου εύγενείας πρός 
έμέ.

Φρειδερίκος. Είσθε ό βασιλεύων ήγεμών κ’έν πλήρει άσφαλέίφ 
έμπιστεύομαι ύμΐν τά τε συμφέροντά μου, τήν ζωήν καί τήν τιμήν μου. 
Σάς άφίνω καί ό Θεός μεθ’ ύριών. Ήδη ένύκτωσε, πηγαίνω, προτιμώ* 
νά περιμένω καί ολίγον, ή νά φθάσω τι βραδύτερο*.

'Ερρίκος. Πολύ καλά. Άλλά θά μ’ έπιτρέψης νά σέ συνοδεύσω τό 
έλάχιστον, προπέμπων έως έζω τών πυλών τής πόλεως.

Φρειδερίκος. "Ω, σύγγνωτέ μοι άν άποποιοϋμαι τήν προσφερομένην 
μοι τιμήν αύτήν- άλλά, τή άληθείγ, νά σάς εΐπω, τρέμω κι’δλα τά 
φοβούμαι, τήν σκιάν μου αύτήν. Βεβαιωθήτε, άφοΰ κρύπτομ’ άφ’ ύμών, 
άν ήτο δυνατόν θά έκρυπτόμην κ’άπ’ έμού αύτού!

Ερρίκος. Θέλεις λοιπόν νά φύγης μόνος ;
Φρειδερίκος. Ώ, ναί ! χαίρετε !
Ερρίκος. Δέν σ’ έννοώ καθόλου· δμως άδιάφορον- ύγίαινε καί χαΐρε.

(’Ακούεται κτύπος εις τήν θύραν).
Φρειδερίκος. Κτυπούν τήν θύραν ;...«·
Ερρίκος. Ναί !
Φρειδερίκος. (’Ανοίγει). Τίς εινε ; (Εισέρχεται ά Άρνέστος).
Άρνέστος. ’Εγώ είμαι.
Φρειδερίκος. Πώς, κύριέ μου, σείς ; τοιαύτην ώραν έξω ;

Άρνέστος. Ναί, ήρχόμην νά σάς ευρώ.
Φρειδερίκος. Έμέ ; καί τί μέ θέλετε ; (Ίδίρ), Τρέμω δλος.
Άρνέστος. Μέ είπαν δτι ήλθετ’ είς τόν οίκόν μού ολίγον πάσχων 

κι’ ανησύχησα πολύ. Γνωρίζετε όπόσον διά σάς ένδιαφέρομαι καί δέν 
ήθέλησα νά κοιμηθώ πριν σάς ίδώ καί μάθω περί τής υγείας σας.

Φρειδερίκος. Δέν έχω λόγους νά έκφράσω τήν πολλήν μου ύπο- 
χρέωσιν άλλά θά σάς ήπάτησαν είπόντες, δτι είμαι άσθενής- είμαι καλ
λίτερα άπό ποτέ, σάς βεβαιώ.

Άρνέστος. Χαίρω λοιπόν πού ήλθα καί έβεβαιώθην, δτι μέ είπαν 
λάθος . . . . Καί . . . . τί κάμνετε έδώ ; . . . . πώς τά περνάτε ; . . . . τί 
διασκεδάζετε ; - .

Φρειδερίκος. Περνώ τήν ώρα μου συνομιλών έδώ μέ τόν ιππότην 
μας Έρρΐκον τώνα τ’ άλλο . . . . ·

Άρνέστος. Αΐ, ή συνομιλία μετά φίλου σώφρονος καί εύφυούς άξί- 
ζει περισσότερον άπό δλα τά βιβλία τών σοφών- καί τέρπει καί διδάσκει.

Φρειδερίκος. (Ίδίςι). Τρόμος μέ πιάνει, καθώς ήρχισε, σκασμένος 
γιά κουβέντα.

Ερρίκος. (’Ομοίως). Μ’έρχεται, γιά νά δώσφ τέλος, νά άποσυρθώ. 
Έτσι θά έχη όλιγώτερα νά ’πή. (Τω Άρνέστω). Μέ τήν άδειάν σας 
ν’ άναχωρήσω ; ·

Άρνέστος. Καλέ τί λέτε; έπειδή ήλθα μιά στιγμή, θά φύγετε έσεΐς;
Ερρίκος. Ναί, δηλαδή καί όχι.—’Όχι, έπειδή είχα σκοπόν ήδη 

νά φύγω καί πριν έλθετε, ναί δέ, διότι τώρα όπού ήλθατε, ό Φρειδερί
κος δέν θά μείνη μόνος καί νά στενοχωρηθή.

Άρνέστος. Αί. χαίρετε λοιπόν. (Ό’Ερρίκος εξέρχεται).
Φρειδερίκος. Καί τόρα όπού μόνοι έμείναμε, είπέτε, έχετε νά μέ 

δώσετε καμ,μιά διαταγήν; Τί έρευνάτε πέριξ ;
Άρνέστος. Ερευνώ νά εύρω κανέν'κάθισμα, διότι είμαι κατακου

ρασμένος. Καθήσατε καί σείς, (Κάθηνται).
Φρειδερίκος. (Ίδίρι). Μ’ έρχεται νά σκάσω ! έγώ νά βιάζωμαι το- 

σοΰτον καί νά σ’έρχεται ό κύριος μέ δλο του, τό φλέγμα !
Άρνέστος. Καί πώς διεσκεδάσατε αύταίς ταΐς ’μέραις ; καί τής 

νύκταις σας πώς τής περνάτε ;
Φρειδερίκος. (Κατ’ιδίαν). Τήν άποψίνή περίφημα ! (Μεγαλοφώνως 

εγειρόμενος). Συνειθίζω τό βράδυ νά πηγαίνω ’ς τό παλάτι. Άν θέλετε, 
πηγαίνωμεν. Θά λάβω τήν τιμήν νά σάς συνοδεύσω μέχρι τού οίκου σας.

Άρνέστος. Αργότερα, άργότερα....... άκόμη είνε ενωρίς,
(Τον αναγκάζει καί πάλιν νά καθήση).
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Φρειδερίκος. Τί λέτε ; ενωρίς ; (Ίδίφ). Ά,,Λάουράμου, θά σέ χάσω 
λοιπόν σήμερον ;

Άρνέστος. Παίζετε κάποτε πικέτο ;
Φρειδερίκος. (’Ιδίφ). Μά τί απάθεια είν’αύτή ; τί. ψυχρόν αίμα ! 

Καί έγώ νά βράζω ! (Μεγαλοφώνως). Τί είπετε ; πικέτο ; όχι, κύριε.
Άρνέστος. ’Επειδή είνε δ,τι ’βγήκα καί σαν νά μέ ωφέλησε, δέν 

θέλω νά έπιστρέψω αμέσως.
Φρειδερίκος. (’Ιδία). ’Αμέσως λέει ! Κάθεται μιά ωρα ! (Μεγαλοφώ

νως). Έπεθύμουν δμως νά πάγω, επειδή ή δούκισσα μ’ εοωκε σήμερον 
νά γράψω τόσα έγγραφα, όποΰ θά έχω δλη νύκτα νά έργάζωμαι είς τό 
παλάτι. (Πηγαίνει νά έγερθή· ό άλλος τον κρατεί).

Άρνέστος. Καλά, καλά, πηγαίνομεν μαζή· βοηθώ κ’ έγώ. Έχω 
ώραΐον γράψιμο.

Φρειδερίκος. Δέν θέλω νά σάς δώσω τόσον κόπον.
Άρνέστος. Δέν θά μέ είνε κόπος, μπά ! Άπ’εναντίας, ευχαρίστως.
Φρειδερίκος. Δέν είμπορώ νά τό δεχθώ . . . . τί τρόπος ! Κ’έπειτα 

έγώ έλεγα νά σάς άφήσω ’σπίτι σας καθώς περνούμε, διότι είχα νά ίδώ 
καί ένα φίλον μου.

Άρνέστος. Αί, έρχομαι μαζή σας. Δέν θέλω νά σάς εμποδίσω είς 
τάς έπισκέψεις σας, Θεός φυλάξοι! Περιμένω κάτω, κι’αν έίν’ ανάγκη 
έως αύριον πρωί. "Αν έχετε μάλιστα καμμίαν τρυφεράν έπίσκεψι, σάς 
δίδω τόν λόγον μου νά φυλάττω ’ς τόν δρόμον σαν Αρχάγγελος. Μή 
φοβήσθε κι’ έννοια σας· είμεθα μαθημένοι ήμεΐς οι αύλικοί. 1

4 Ή τελευταία φράσις ώς καί τινα άλλα πολύ μικρά συμπληρωματικά τής 
έννοιας, αναγκαία είς τήν ελληνικήν, δέν ύπάρχουν είς τδ πρωτότυπον.

Φρειδερίκος. Ά! τό γνωρίζω, τό γνωρίζω; είμπορεΐ καθείς νά 
βασισθή είς τήν άνδρίαν σας. (Εγείρεται ώσαύτως καί ό ’Αρνέστος). ’Ανάγκη 
δμως νά ύπάγω μόνος μου. Καλή νύκτα, καλή νύκτα σας.

Άρνέστος. Βεβαιωθήτε δτι δέν πηγαίνετε, εκτός αν έλθω καί έγώ 
μαζή σας.

Φρειδερίκος. Μά, κύριέ μου, ποιός σάς αναγκάζει ;
Άρνέστος. Αρκεί νά έρωτήσετε σεις εαυτόν καί ή ανησυχία σας 

θέλει σάς απαντήσει.
Φρειδερίκος. Αί τώρα τί νά σάς είπώ ; έγώ ανησυχία ;
Άρνέστος. Σείς μάλιστα, σείς· καί θά έξέλθετε, άλλά κ’έγώ μαζή 

σας.
Φρειδερίκος. (’Ιδία). ”Ω, τί περίεργος καί δύσκολος ή θέσις μου !
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Άρνέστος. Σάς βλέπω άποροΰντα.
Φρειδερίκος. ’Απορώ καί κάτι περιπλέον.
Άρνέστος. Λοιπόν νά τά είποΰμεν, Φρειδερίκε, καθαρά. Γνωρίζω 

δτι κάποιος άπόψε δι’ επιστολής του σάς έπροσδιώρισε συνέντευξιν,
Φρειδερίκος. (Ίδια). Θεέ μου ! τά είξεύρει δλα ! ώ μαρτύριον !·
Άρνέστος. Καί έπειδή είμαι διοικητής τής Πάρμας, τό καθήκον, ή 

τιμή μου μ’ έπιβάλλουσι νά εμποδίσω τήν συνάντησιν αυτήν. Καί σείς 
ο ίδιος, πιστεύω, συνομολογείτε, δτι, αν σάς άφήσω νά ύπάγητε, συγ
χρόνως παραβαίνω τά καθήκοντα τής θέσεώς μου καί άμα τάς ύποχρεώ- 
σεις μου ως εύγενοΰς ιππότου κα'ι τιμίου. Λοιπόν, εμπρός ! σάς λέγω 
πάλιν, είμαι υποχρεωμένος ή έδώ νά σάς κρατήσω, ή νά πορευθώ μαζή 
σας, διότι είν’άδύνατον νά έπιτρέψω όπως φέρετε είς πέρας δ,τι άνε- 

t δέχθητε. ‘ ’
Φρειδερίκος. (Ίδια). Μέ τό λέγει πλέον καθαρώτατα, δέν είν’αμ

φιβολία. (Μεγαλοφώνως). Σάς εννοώ τί λέγετ’ έξοχώτατε, άλλ’ εύαρε- 
στηθήτε να πιστεύσητε οτ’ ή τιμή σας μετ’ έμού ούδένα . διατρέχει 
κίνδυνον.

Άρνέστος. Καλέ τί μέ λέγετε ;
Φρειδερίκος. Επιτρέπετε νά σάς ομιλήσω είλικρινώς καί έγώ ;
Άρνέστος. ’Εννοείται.
Φρειδερίκος. Γνωρίζετε δτι είμαι ιππότης ;
Άρνέστος. Γνωρίζω δτι ή εύγένειά σας είν’αγνή ώς ήλιος.
Φρειδερίκος. Αφού το λέγετε λοιπόν, έλπίζω, δτι θά συντελέσητε 

ώστε το προσωπον, οπερ μοί γράφει, μοί τείνη καί τήν χεΐρά του νά 
τήν δεχθώ.

Αρνέστος. Α οσον διά τοΰτο, Φρειδερίκε, θέλω συντελέσει καί έζ 
όλης μου ψυχής· έπιθυμώ δέ μάλιστα καί. τό ταχύτερον νά γίνη.

Φρειδερίκος. Άπό καρδίας σάς ευχαριστώ θερμώς. 4 '
Αρνέστος. Νά μοΰ ειπήτε.μόνον ποιον είν* αύτό τό πρόσωπον.

Φρειδερίκος. (’Ιδία). Μήπως έκαμα λάθος πιστεύσας είς τήν'ευτυ
χίαν μου; ■ » ■ .

Αρνέστος, Διότι θά υπάγω μόνος μ.ου νά τό ευρώ δπου σάς περι
μένει.

Φρειδερίκος. Ωστε αγνοείτε όντως ποιον είνε ;
ΑρνεΟτος. Ναί, μόνον γνωρίζω δτι ήλθατε είς έριδας καί δτι σάς 

προεκάλεσε ....
4 Κατά λέξιν «σάς φιλώ μυριάκις τούς πόδας» κατά, ισπανικήν φρασεολογίας 

ώς καί «Ζητώ ό Θεδς» κτλ. παραλειφΟέντα.
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Φρειδερίκος. Τίποτε άλλο δέν γνωρίζετε ;
Άρνέστος. Τίποτε.
Φρειδερίκος. Λοιπόν σάν εινε . . . .
Άρνέστος. Τί; >
Φρειδερίκος. Κ’έγώ τίποτε πλέον δέν ζητώ άπό ύμάς. Διότι δέν 

Τ ( r . ) . — \ f Λ ·— — · ν Α -*>εινε ιπποτου ιοιον να σας ειπω το ονομα του, αφού σεις το αγνοείτε. 
Δύναμαι δέ [/.όνος άνευ ύμών νά πράξω δ,τι εινε τό καθήκον [ίου.

Άρνέστος. Καϊ νομίζετε δτι δέν δύναμαι κ’έγώ έπίσης νά πράξω 
δ,τι χρεωστώ ;

Φρειδερίκος. Δέν σάς λέγω δχι, άλλά τό πρόσωπον όποϋ περιμένω 
δέν θά μέ περιμένη περισσότερον. (Ετοιμάζεται νά φύγη).

Άρνέστος. Σάς λέγω θά σάς έμποδίσω.
Φρειδερίκος. Πώς;
Άρνέστος. Θά το ίδήτε. (Φωνάζων). ’Άνδρες, προχωρήσατε.

, (Εισέρχονται δπλΐται).
Οί όπλϊται.Χ ’Εξοχότατε !
Άρνέστος. Καταλάβετε τάς θύρας δλας. (Προς τδν Φρειδερίκον). Πα- 

ραδοθήτε, άλλως βλέπετε εις ποιον κίνδυνον έκτίθεσθε.
Φρειδερίκος. (Ίδιοι). 7Ω Θεέ μου! Τετέλεσται ή ευτυχία μου κι’άρ- 

χίζ’ ή δυστυχία μου ! ’Έπρεπε νά τά προΐδω. (Μεγαλοφώνως). Δέν ήτο 
άνάγκη τόσων οπλιτών.

Άρνέστος. “Ισως . . . πιθανόν .... άλλά σάς προειδοποιώ νϋν άπ- 
ερχόμενος, μή δοκιμάσετε νά φύγετε, διότι εΐσθε φονευμένος παρευθύς.

...................... (Ό Άρνέστος κα'ι οί δπλϊται εξέρχονται). '

Φρειδερίκος. Ά! βεβαίως δέν μέ κρατεί ό φόβος τοΰ θανάτου· 
άλλά φοβούμαι πολύ μάλλον, τρέμω μήπως γίνη σκάνδαλον, καϊ δια- 
κινδυνεύση ή ύπόληψις τής προσφιλούς μοι Λάουρας .... Άλλ’ άφ’ ετέ
ρου πάλιν μ’ είν’ άδύνατον νά άγνοώ τί γίνεται ή Λάουρα και νά τό 
ύποφέρω « . . . Ά ! έχω τρόπον νά περάσω εις τήν γείτονα οικίαν μυ
στικά !! ! Περίμενέ με, Λάουρα, έντός μικρού σέ φθάνω, μεθ’δλους τού 
πατρός σου τούς όπλίτας, μεθ’δλην τής δουκίσσης τήν μανίαν.

(’Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ Δ'.
ξ·Ο τόπος τής συνεντεύξεως).

(Εισέρχεται ή Λάουρα).

Λάουρα. Σκότος άπαίσιον, όμού κοιτ’ις καϊ τάφε τού φωτός ! Άν 
τά έρωτικά έγκλήματα εινε γραμμένα είς τόν ζοφερόν σου Πόλον, τόσα
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τό πλήθος τά συμβάντα δσα κ’οί άστέρες σου, δι’ών θά σημειόύται 
τόρα καϊ ή μοΐρά μοΰ, εως ού είς τήν πρώτην λάμψιν τής αυγής άφα- 
νισθώσιν—ώ, μή άπορης άν βλέπης ερωτ’άτυχή έδώ συμπεριάγοντα 
τυφλήν ζηλοτυπίαν . . .. ΎΩ τιμή μου, καϊ άν εινε τοΰτο σφάλμα, εχω 
κα’ι τάς δικαιολογίας μου- ναί, ό πατήρ μου φοβερά μέ τυραννεΐ, ό αξιών 
τήν δεξιάν μου μέ καταδιώκει, και μέ κατατρέχει ή άντίζηλός μου . . . 
Οΐμοι! Ό Φρειδερίκος πώς άργεΐ ; . . . παρέρχεται ή ώρα . . . τί νά 
τού συνέβη άρά γε ; . . . “Ω, δέν φοβούμ’ άλλοίωσιν τών αισθημάτων 
του, και μ’ δλην τής δουκίσσης τήν έκδήλωσιν εινε πιστός πολύ και 
σταθερότατος .... Άλλά βεβαίως άπροσδόκητόν τι τόν κρατεί έν τή 
οικία του· καϊ φεύ ! καθένας είς τήν θέσιν μου άμέσως προεικάζει μάλ
λον το κακόν ή τό καλόν διότι τούς ζωηροτέρους πόθους παρακολουθεί 
άεϊ ή άποκάμωσις. * (Εισέρχεται ή δούκισσά)

Δούκισσά. Ό Φάβιος μέ είπε δτι ό Φρειδερίκος τόν διέταξε νά 
περιμένη είς τήν γέφυραν παρά τόν κήπον- συμπεραίνω έξ αύτού, δτι ή 
έρωμένη του θά κατοική είς τό παλάτι ... Ή Λάουρα άπεσύρθη τόσον 
ενωρίς, ώστε δέν ήδυνήθην νά τής ’πώ νά.κατάβή αύ.τή ’ς τόν κήπον, 
κ’ ήλθα μόνη μου, μή δυναμένη νά έμπιστευθώ είς άλλην έκ τών κυριών 
μου. Ουτω κα'ι ό Άρνέστος άφ’ενός κα'ι άφ’ετέρου έγώ φροντίζομεν 
νά έμποδίσωμεν συγχρόνως τήν συνέντευξιν. Άλλά τί βλέπω ; . . . Άν 
όέν μέ άπατφ τό μεταξύ τών φυλλωμάτων τρέμον τών άστέρών φώς, 
νομίζω εινε σώμά τι κινούμενον. (Μεγαλοφώνως). Ποιος εινε ;

Λάονρα. (Ίδια). Ά ! ή δούκισσά! βοήθησέ με τώρα, πνεύμά μου. 
(Μεγαλοφώνως). Εινε κάποιος έδώ παραμονεύων, έπειδή ή δούκισσά τον 
έχει διατάξει νά ίδή, νά μάθη, εί δυνατόν, τίς εΐν’έκεΐνος, δστις νύκτωρ 
τή προσβάλλει τήν τιμήν κάϊ τήν υβρίζει.

Δοιίκισσα. Μή φωνάζης τόσον δυνατά, Λάουρα.
Λάονρα. Ποιος εΐσθε ;
Δοιίκισσα. Έγώ είμαι.
Λάονρα. Σείς, κυρία ; μόνη ; είς τόν κήπον καί τοιαύτην ώραν ;
Δοιίκισσα. Μάλιστα, έγώ είμαι.
Λάονρα. Μέ συγχωρεΐτε, δέν σάς έγνώρισα.
Δοιίκισσα. ’Επειδή έλησμόνησα τό πρωί νά σέ είπώ νά κατέλθης 

εις τον κήπον, είπα νά έλθω μόνη μου.
Λαονρα. Κυρίά δούκισσά, αύτό θά ήτο προσβολή δι’ έμέ.. Είνε 

ανάγκη καθ’ήμέραν νά μέ λέγετε δ,τι μέ διετάξατ’άπαξ ; Άλλ’ έκτος 
τούτου εινε καϊ άλλος λόγος δστις μέ ήνάγκασε νά καταιβώ.

Δοιίκισσα. Τί τρέχει ; είπέ μου.
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Λάονρα. (Ίδίςι). Ώ έρως! φέρε ροι τό σφάλρα ρου αύτό εις δικαιο
λογίαν, (Μεγαλοφώνως). Πρό ολίγου, εΰρισκορένή εις. τό παράθυρον τό 
•πρός τόν κήπον, ήκουσα νά διαβαίνουν ίπποι- άρέσως ύπωπτεύθην δτι 
κάτι έτρεχε καί ήλθα νά βεβαιωθώ.

Δούκισσα. Αύτά όποϋ ρέ λέγεις συρ.φωνοϋν πληρέστατα ρ’δσας 
πληροφορίας έχω κα'ι έγώ, και σέ εύχαριστώ διά τόν ζήλόν σου. Καί 
λέγε ριου λοιπόν, τί είδες είς τόν κήπον, είδες τίποτ? ;

Λάονρα. Τίποτε, κυρία, τίποτε σχετικόν πρός τήν αιτίαν, ήτις ρ.’έ
φερε. Είρπορεΐτε δρ,ως νά άποσυρθήτε εσείς, κυρία, αρκεί δτι έγώ θά 
είρ’ έδώ.

Δούκισσα. Καλά, ας είνε· ρεΐνε σύ.
Λάονρα. Κα'ι ρή σάς ρέλη, έννοια σας !

(’Ακούεται κτύπος εις τήν θύραν τοϋ κήπου).
Δούκισσα. Άκοϋς; νορίζω ’κτύπησαν.
Λάονρα. Θά είνε ό αέρας ίσως. (Έκ νέου κτύπημα είς τήν θύραν).
Δούκισσα Ά ρπά ! αέρας ! Άνοιξε νά ερώτησης ποιος είνε ;
Λάονρα. Έγώ καλέ νά έρωτήσω ;
Δούκισσα. Μή φοβήσαι· έρχορ’ άπό ’πίσω σου, νά ράθωρε ποιος 

είνε, ποιόν ζητούνε.
Λάονρα. Άλλά .... γνωρίζεται άρέσως ή φωνή ρου, ξεύρετε !
Δούκισσα. Έλα, καϋρένη· άλλαξέ την ’λίγο. Πήγαινε, ποϋ σοϋ 

λέγω.
Λάονρα. (Ίδίφ). Πώς τρέρω ! Ά! τί δύσκολον νά ήααι πρόσωπόν 

διπρόσωπον σ’αύτήν τήν κωρφδίαν τήν νυκτερινήν, είς τήν οποίαν δέν 
ρέ χρησιρεύει πλέον κ’ή συρ.βολική ρ.ας ρέθοδος.

(Πάλιν κτυπάται ή θύρα),
Δούκισσα. Μά τί φοβείσαι;
Λάονρα. Νά ρή ρέ γνωρίσουν, άρα όριλήσω, σάς τα είπα.
Δούκισσα. Ουφ, ρή γίνεσαι παράξενη ! Πήγαινε τόρα!
Λάονρα. (Άνοίγουσα ολίγον). Ποιος είνε ; (Εισέρχεται ό Φρειδερίκος).
Φρειδερίκος. Ένας όποϋ πεθαίνει, θεία Λάουρα!
Λάονρα. (Πρδς τήν δούκισσαν). Τό βλέπετε, άρέσως ρέ έγνώρισαν, 

ρέ ρίαν λέξιν όποϋ είπα.
Δούκισσα. Κ’έγώ σ’έγνώρισα άρέσως. .
Λάονρα. Ίππότα, άφοϋ ’ξεύρετε ποιά είραι, πρέπει κα’ι νά "ξεύρετε, 

δτι δέν είρ’έγώ έκείνη ποϋ ζητείτε. Πηγαίνετε ! νά εισθε κ’εύχαρι- 
στηρένος όποϋ ή προσβληθεΐσά ρου τιρή άρκεΐται, αντί άλλης έκδική- 
ί?εως, νά σάς σφαλίση, νά!, τήν θύραν κατά πρόσωπόν. (Κλείει).
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• Φρειδερίκος. Λάουρα, κυρία ρουΓ καλή ρου, δέν πταίω έάν ήργησα- 
αχ ! άκουσέ ρε κ’εΐτα σκότωσέ ρε, εί δε θά φονευθω έδώ άρέσως.

Λαονρα. (Τή δουκίσση). Δέν σάς τό έλεγα έγώ, θά ρέ γνωρίσουν 
παρευθύς;-.

Δούκισσα. Σιωπή !
Λάονρα. Άχ, αν τό ράθη ό πατέρας ρου ή ό Λιζάρδος !
Δούκισσα. Πρόσεχε, ρή φωνάζης!
Λάονρα. Τ’ήταν αύτό, καλέ, τ’ήταν αύτό ;
Φρειδερίκος. Ακούσε καί σκότωσέ ρε! Έλεος,άνοιξε, ώραία Λάουρα.
Δονκίσσα. (Άνοίγουσα). Τί έχετε νά ρέ ειπήτε ; Λέγετε.
Φρειδερίκος. Η δούκισσα^ καλέ, σέ λέγω, ρανιώδης καί ρισοϋσά 

ρε, ρ. εστειλε τον πατέρα σου νά ρ’έρποδίση νάλθω . νά σ’ευρώ. 
Μ εκρατησ εις το σπίτι ρου καί ρόλις τόρα ήδυνήθην νά τούς δραπε
τεύσω.—Έλα, τί αργείς; Οί· ίπποι περιρένουν έξω καί έχω κ’ένα 
γραρρα τοΰ δουκός, δστις θά ράς παράσχη άσυλον καί προστασίαν εις 
Μαντουην. Ελα, ελα καί νά φύγωρεν άρέσως, ήρχισε νά χαράζη· δέν 
σηραινει. Φθάνει ρόνον νά προφθάσωρεν νά βγοΰρ.’άπό τήν πόλιν.

Λαονρα. (Ίδί$). Έκήπη ή φωνή ρου. Αποθνήσκω !
Δούκισσα. Φρειδερίκε, είνε πλέον άργά διά σήρερον' καλλίτερα νά 

επιστρέψης εις την φυλακήν σου κι’ αύριον βλεπόρεθα, νά λάβωρεν τά 
ρέτρα ρας.

Φρειδερίκος. Ή ψυχή ρου, τό γνωρίζεις, κ’ ή ζωή ρου σοι άνή- 
κουν. Δι’αύτό σέ ύπακούω. Άλλά ρήν είσαι θυρωρένη ; ·

Δούκισσα. Ναί, κατά τοΰ άστέρος ρου,1 άλλ’ όχι κατά σοϋ. Ύγίαινε !
Φρειδερίκος. Χαίρε, φίλη ρρυ. (’Απέρχεται).
Δούκισσα. Αί λοιπόν, Λάουρα ;
Λάονρα. Κυρία ρου ....
Δούκισσα. Τίποτε ρή ρέ είπής, άφοϋ καί τίποτε δέύ σ’ ερωτώ, 

(Ίδίφε). Πεθαίνω έκ ζηλοτυπίας.
Λάονρα. Πλήν λάβετε ύπ’ δψιν σας, κυρία .. , .
Δούκισσα. Πήγαινε ρέσα’ δέν είρπορεΐς νά ρένης δλη νύκτα έδώ. 

(Ίδια). θά δείξω εις τόν κόσρον, δτι είρ’έγώ έκείνη όποϋ είραι,* (Με
γαλοφώνως). Πάρε, Λάουρα, σέ λέγω.

1 Δηλαδη : κατα τής τύχης ρου, τής μοίρας μου. Φρασεολογία ισπανική.
5 Mostvard al mundo <jue «yo soy quien soy». Τούτο είνε τδ ύψιστονρητόν 

τής ισπανικής ατομικής φιλοτιμίας καί υπερηφάνειας. Έπ’ αύτοϋ βασίζεται ·δ 
-ηρωισμός, η εθελοθυσία ·των - πλείστων πρωταγωνιστών τής τιμής έν τοΐς. δράμάσι 
τών ϊσπανών.
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Λάονρα. (Ιδία). Δυστυχία, δυστυχία μ.ου. “Εχασα αλας'τάς ελπίδας 

μου. {Ανοίγει ή Ούρα κα! εισέρχονται ό Άρνέστος, ό Φάβιος και οι δπλϊται).
Δούκισσα. Άλλά ποιος πάλιν ανοίγει τήν έξώθυραν τοΰ κήπου ;
Λάονρα. Καθόσον διακρίνω είς τ’ολίγον φώς τής χαραυγής, θαρρώ 

πώς είνε ό πατέρας μου.
Δούκισσα. Ναί αύτός είνε. Στάσου σύ εδώ.·—Θέλω νάμ.άθω διατί 

ανοίγει κ’έρχεται ό Άρνέστος είς τοιαύτην ώραν.
Λάονρα. (Ίδια). Ουρανέ, βοήθει με ! Μή χάσω άμα τήν τιμήν καί 

τήν ζωήν μου.
Άρνέστος. “Ελα νά μοΰ είπής άριέσως, Φάβιε, πρός τίνα σκοπόν 

έμενες έκεΐ, κ’ έφύλαττες μέ δύο άλογα;
Φάβιος. Μά συλλογισθήτε, κύριε, δτι έγώ ποτέ εις τήν ζωήν μου 

δέν είχα σκοπόν νά έχω ένα σκοπόν ώστε νά ’πώ τόν ένα ή τον άλλο 

τόν σκοπό . . . .
Άρνέστος. ’Ολίγα λόγια· διατί ήσο έκεΐ ;
Φάβιος. Έγώ, πανευγέστατε, έγώ . . . . ή παροιμία λέγει : Δούλευε 

τόν αφέντη σου νά φας ψωμ.ί μαζή του.*
Άρνέστος. Γιά ’πέ μου· μέ ’ποιον ’μάλωσεν εχθές ό Φρειδερίκος ;
Φάβιος. Δέν ’ξεύρω, ίσως μέ τήν άγαπητικιά του· δέ' θά τοΰ είχε 

ξεκολλημό !
Άρνέστος. Θά σέ κάμω έγώ νά μοΰ πής τήν αλήθεια· έννοια σου, 

καί δέν θά μοΰ φύγης.
Φάβιος. Ένας γιατρός μία φορά ήτανε σ’τό κυνήγι, καί τοΰ λέγει 

ένας φίλος του : «Νά, νά ένας λαγώς έκεΐ πλαγιασμένος· δάνεισε μου 
τό τουφέκι σου νά τόν κτυπήσω- μήν τύχη κα'ι σηκωθή». Καί ό γιατρός 
τοΰ άπαντφ: «Μή φοβάσαι νά σηκωθή· άφοΰ είνε πλαγιασμένος καί τόν 

είδα, έννοια σου καί δέν θά σηκωθή».
Άρνέστος. Χαίρω, Φάβιε, δτι σέ βλέπω νά έχης καί δρεξι δΓ α

στεία είς τοιαύτες στιγμές.
Φάβιος. Έγώ πάντα έτσι είμαι, άνοιχτόκαρδος !
Άρνέστος. (Βλέπων τήν δούκισσαν). Μπά ! σείς έδώ, κυρία !
Δούκισσα. Ναί, έπληξα καί ήλθα ’λίγο είς τόν κήπον. Άλλα τί 

συμβαίνει;

1 Κατά λέξιν : «ένδιαφέρομαι νά καθήσω σ’τδ τραπέζι μέ τον αφέντη μου 
καί δι’αΰτδ κάμνω δ,τι θέλει», τοϋθ’οπερ είνε άναφορικώς προς τήν ισπανικήν 
παροιμίαν : «Κάμνε δ;τι σέ διατάττει δ αφέντης σου καί θά καθήσης σ’ τδ τρα
πέζι του μαζή του». Δέν γνωρίζομεν, άν έπιτυχώς άνάλογόν τι είνε ή ελληνική 
φράσις, δι’ ής έν ανάγκη άντικαθιστώνται ταϋτα.
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Αρνέστος. Έπήγ’απόψε είς έκτέλεσιν τών προσταγών σας. Άλλ’ 
επειδή οιά τής .πονηριάς δέν κατώρθουν νά τόν εμποδίσω, ήναγκάσθην 
να τον θέσω υπό κράτησιν καί τόν άφησα είς τήν οικίαν του ύπό καλήν 
φρουράν.,

] Δούκισσα Ω, βέβαια καί τόν «φρούρησαν λαμπρά !
gf Άρνέστος. Έπειτα έγύρισα δλον τόν κάμπο γύρφ διά νά ίδώ έάν 
I τυχόν θά εύρω καί εκείνον ποΰ τόν έπερίμενεν. Άλλ’ηύρα μόνον, είς. 
Ι τήν γέφυραν κοντά, τόν ύπηρέτην του αύτόν, τόν Φάβιον, καλλίτερα 

τόν ΦαύΛιοτ, καί ό όποιος ίστατο έκεΐ μέ δύο ίππους, κα 
γενή γνωστόν, δτι ό κύριός του διετέλει ύπό φυλακήν, τόν έφερα μαζή 
μου από τήν κρυφήν αύτήν έξώθυραν, καί τής οποίας πάντοτ’ έχω τό 
κλειδί, διά νά τόν κρατήσω είς τό σπίτι μου.

Φάβιος. Μά-’πείραξ<

ί

, καί μή θέλων νά

ρ

,α. κανένα ποΰ κρατούσα τά δυο άλογα ; 1
| Άρνέστος. Τώρα τί θέλετε, κυρία μου, νά γίνουν καί ό κύριος κι’ό 

υπηρέτης;
f Δούκισσα. 'Οδήγησε έδώ τόν Φρειδερίκον σκοπός μου ήτο νά προ

λάβω έν δυστύχημα καί τώρα δ,τι ήθελα νά μάθω τώμαθα. Τόν ύπη
ρέτην άφες τον ελεύθερον.

Φάβιος. Κυρά μου, σάς φιλώ χίλιαις φοραΐς τά πόδια σας.2 
Άρνέστος. Πηγαίνω είς τοΰ Φρειδερίκου. (’Εξέρχεται).
Λάουρα. Σκεφθήτε, δούκισσα, τί πράττετε· φεισθήτε τήν ύπόληψιν 

μου.

Δονκισσα. Αφησε μ.ε, Λάουρα 1 (Εισέρχεται δ Ερρίκος).
Ερρίκος. Κυρία, άν ώς ξένος δύναμαι νά σάς ζητήσω μίαν χάριν, 

σάς παρακαλώ άπόδοτ’είς τόν Φρειδερίκον τήν ελευθερίαν του.
1 Δούκισσα. Περιττόν νά μέ παρακαλέσετ’ έπί τοΰ πρόκειμένου, 

διότι είν’έλεύθερος καί μάλιστα πολύ ελεύθερος. Άλλά παρακαλώ εΐ- 
πέτε μου : έλάβετε, Έρρΐκε, σήμερον έπιστολάς έκ τοΰ δουκός ;

Ερρίκος. Έγώ κυρία ; δχι.
Δούκισσα.Άί λοιπόν, έλαβα έγώ.
Ερρίκος. (’Ιδία). Αύτό είνε περίεργον.
Δούκισσα. Κ’ έν τή έπιστολή του γράφει μοι ό δούξ, δτ’ ή ύπόθεσίς 

σας δίωρθώθη. Ουτω δέ έλπίζω, δτι αύριον ευθύς θά έπανέλθετ’ είς

1 Έν τώ πρωτοτύπω υπάρχει μικρόν λογοπαίγνιον μέ τήν λέξιν Caballo, ση- 
μαίνουσαν ίππον άλλ’άμα και άλλο τι.

’ Κα! πάλιν ή αύτή ισπανική φρασεολογία, ήτις έδώ είμπορεΐ νά είνε μάλλον 
έΰαπόδεκτος άπο σκηνής ελληνικής. Λαμβάνομεν ύπ’ οψει έν τή μεταφράσει πάν
τοτε τήν άπο σκηνής άπαγγελίαν.
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Μαντούην, επειδή δέν έχετε κανένα πλέον λόγον νά μένετε είς Πάρμαν, 
’Ερρίκος. Εινε αληθές, κυρία, δτι γράμμα του δουκός δέν ελαβον 

άλλά μ.οϋ έγραψ’εις τών ίσχυόντων φίλων του,· δστις μέ λέγει νά μήν 
επιστρέφω τόσον γρήγορα, διότι ή ελπίς μου δέν έπραγματοποιήθη ετι.

Δφύκίσσα. Είριπορεΐ ό φίλος σας νά γράφη αύτά’ άλλ’ έγώ σας 
λέγω άπό αΰριον νά έπιστρέψητε, διότι τίποτε δεν κάμνετε έδώ καί 
λείπετε άδίκως άπ’ έκεΐ ποΰ εΐσθε χρήσιμος.

Έρρΐκος· (Ίδια). Ώ Θεέ μου ! μ’ άποπέμπει ριετά τόσης άδιαφορίας 
οσον κ εύφυώς. (Εισέρχεται δ Λιζάρδος).

Λιζάρδος. Καταδεχθήτε νά μοϊ τείνετε τήν χεΐρά σας, κυρία, κ’ επι
τρέψατε νά άσπασθώ τήν χεΐρά τής φιλτάτης Λάουρας. Ή εύτυχία μου 
έξησφαλίσθη πλέον. Ταύτη τή στιγμή λαμβάνω διά τοϋ φακέλλου αύ
τοϋ τήν άδειαν, ήν ή αγαπη μού άνυπομόνως έπερίμενεν άπό μακροΰ.

ΔονκτοΌα. (Ίδια). Σ’τήν ώρα έρχεται κι’αύτός !
Λάουρα. (Ίδια). Ώ τί μ.αρτύριον !

(Εισέρχεται δ Μρνεοτος και Φρειάερΐ^οσ.
Άρνέστος. ’Ιδού ό Φρειδερίκος.
Φρειδερίκος. Τί διατάττει ή ύψηλότης σας ;
Δούκισσά. Νά δώσης παρευθύς τήν χεΐρά σου ’ςτήν Λάουραν· διότι 

αξίζω περισσότερον παρ’δ,τι ’νόμισες καϊ πρέπει νά τό μάθη ό κόσμος.
Φρειδερίκος - Λάουρα. ”Ω, τί λέγετε ;
Δούκισσά. Ότ’ εϊμ’ έγώ εκείνη όποΰ είμαι !
Άρνέστος. Άλλά δέν βλέπετε, κυρία, δτι μέ προσβάλλετε ;
Λιζάρδος. Κ’έμένα, δτι μ’έξυβρίζετε ; ·
Δούκισσά. Είνε ανάγκη, ουτω πρέπει· καϊ πιστεύσατέ με άμφότεροι.
Άρνέστος. Αί λέξεις σας λοιπόν αύταί μέ άναγκάζοον έτι μάλλον 

ν’ άρνηθώ τήν συγκατάθεσίν μου. Είμπορεΐ νά ύποθέση πας* τις, οτι λό
γοι μυστικοί υπαγορεύουν κι’απαιτούν τό ,συνοικέσιον αύτό.

Φρειδερίκος. Ή-μυστικοί, ή φανεροί οί λόγοι είνε, όέν σάς περιά- 
πτω όνειδος θαρρώ..........έγώ !

Άρνέστος. Όχι βεβαίως· άλλά δέν συγκατατίθεμαΐ.
Φρειδερίκος. ’Εν τούτοις μ’ είχατε ύποσχεθή τήν Λάουραν.
Άρνέστος. Έγώ ; ποΰ ; πότε ;
Φρειδερίκος. Είς τόν οΐκόν μου αύτόν, τήν νύκτα, δταν μ’ είπατε 

δτι θά συντελέσητε ν’ άποδεχθώ τήν χεΐρά τοΰ προσώπου, δπερ μ’ έπε- 
ρίμενε. ΤΗτο ή Λάουρα . . . . . . αύτό, νομίζω, σάς άρκεϊ.

Λιζάρδος. Άλλ’ δχι καϊ έμέ............παρά νά τό δεχθώ ποτέ αύτό,
καλλίτερα νά χάσω τήν ζωήν μου.
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Φρειδερίκος. Θά ΰπερασπισθώ κ’έγώ τά δικαιώματά μου. 
Δούκισσά. Τί είν’ αύτά, τί εινε ;
Άρνέστος. Θά είμαι μ,άρτυς σου, Λιζάρδε..
Ερρίκος. Κ·’ εγώ ’δικός σου, Φρειδερίκε.
Δούκισσά. (Ίδίςι). Ώ φρικτή οδύνη! Καθήκον δμως τής τιμής εινε 

νά θεραπεύση τάς πληγάς του έρωτος. (Πρδς τδν Λιζάρδον καί Άρνέστον). 
Έάν λοιπόν δέν σάς άρκοϋσιν αί διαταγαί μου, μάθετε, δτι τοΰ Φρει
δερίκου μάρτυς είν’ό δούξ ό τής Μαντούης.

Άρνέστος. Ποιος δούξ ; ,
Ερρίκος. Έγώ, είς τόν όποιον έδωκε φιλοξενίαν, "να δυνηθώ νά 

ατενίσω τήν ύπέρλαμπρον Φλωρίδαν, έγώ, δστις είμϊ προστάτης τόρα 
καί τοΰ Φρειδερίκου καϊ τής Λάουρας’.

Δούκισσά. Όπως κ’έγώ, ί'να ό κόσμος μάθη, δτι ή γενναιοφροσύνη 
μου είν’ύπερτέρα τής οργής μου!

Άρνέστος. Τί νά σ’ είπώ, Λιζάρδε ! άφοΰ ό δούξ κ’ ή δούκισσά μας 
εινε μέ τό μέρος των, πηγαίνω και έγώ ύπέρ.

Λιζάρδος. Κ’ έγώ παρηγοροΰμαι διά τήν άπώλειαν, καίτοι πολύ 
μεγάλην, άναλογιζόμενος, δτι ό Φρειδερίκος ήγαπάτο πρό έμοΰ.

'Ερρίκος. (ΙΙρδς τήν δούκισσαν). Κ’ έγώ, κυρία, ταπεινώς σάς ικετεύω, 
άνταμείψατε τόν έρωτά μου καϊ τήν σταθερότητα.

Δούκισσά. ’Ιδού τήν χεΐρά μου. (Ίδίςι). Θά λησμονήσω δ,τι ήμην, 
άπό τοΰδε έχουσα ύπ’ δψιν μου και μόνον τό τί είμαι,

Λάουρα. Νϋν ό Θεός έπλήρωσε τοΰς πόθους μου !
— Φρειδερίκος. Δέν έχω άλλο πλέον νά ζητήσω παρά τοΰ Θεοΰ !

Φάβιος. Χίλιαις φοραίς χιλιάδες μ’ ήλθε ώς έδώ, ώς έδώ (δεικνύει 
τδν λαιμόν του και τά χείλη του) νά τό ’πώ, δτι ή άγαπητικιά τοΰ Φρειδερί
κου είν’ή Λάουρα. Ποιος μάς το είπεν δμως; Τά μυστικά και cpara- 
κτά. Και νά μάς συγχώρησε*. λ (Καταπετάννυται ή αυλαία).

ΤΕΛΟΣ

Ίω. Κ. Καμ.παύρογλους

* Κατά τδ σύστημα δλων τών κωμφδιών έν Ίσπανίοι τή εποχή εκείνη, εις τδ 
τέλος έν τών προσώπων έξαιτειται τήν έπιείκειαν τών κρίσεων τοϋ κοινού, καί 
τοΰτο έκ σεβασμού μεγάλου τών ποιητών πρδς τδ άπαιτητικώτατον έκεΐνο καί 
θορυβώδες και νοημονέστατον κοινόν, ίνα τδ έξευμενίζωσι. Κ’έδώ εις τδ τέλος ό 
Φάβιος λέγει κατά λέξιν : «Συγχωρήσατε τά λάθη μας, δι’ ά σάς ζητοΰμεν συγ
γνώμην έν πάση ταπεινότητι».

Σημ. ζΐιετβ. Εΐ καϊ δ ΖΙαρνασσος δημοσιεύει κατά προτιμήσω έργα πρωτό
τυπα, έν τούτοις μετά χαράς έφιλοξένησεν εις τάς σελίδας του τήν μετάφρασιν 

τοιλος ιλ'. ’Ιούνιος. 3V
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ταύτην, ήτις άπ’ ευθείας γενομένη έχ. τοΰ ισπανικού πρωτοτύπου και μεθερμη- 
νεύουσα μέ τόσην γλαφυρότητα τό έργον του έξοχου ποιητοΰ, ενέχει μεγάλην 
φιλολογικήν αξίαν χάριτας δέ ομολογεί πρός τόν δεξιόν μεταφραστήν κα'ι διακε- 
κριμένον λόγιον κ. Ίω. Καμπούρογλουν διά τήν πολύτιμον συνεργασίαν του.

ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ*

’Εντυπώσεις

Ή πολυμερής άνέλιξις, τήν όποιαν καλπάζον διανύει τδ ήμέτερον 
έθνος, έν τφ κοινωνικφ κα'ι πολιτικφ αύτοϋ βίφ, καί ταΐς ποικίλαις έκ- 
φάνσεσιν αύτών παρουσιάζει τη αλήθεια είς τά δρίματα τοϋ παρατη- 
ρητοϋ τήν ποικιλωτέραν, άλλά καί τήν άσταθεστέραν εικόνα αδιάλειπτου 
μεταμορφώσεως. ’Ίσως ή ταχύτης αύτη καί ή σπουδή, έν ή τελεσιουρ- 
γεΐται τοϋ φυσιολογικού τούτου νόμου ή έκδήλωσις κα'ι αι καταστάσεις 
διαδέχονται άλλήλας, ίσως δημιουργεί άτελείας καί χάσματα έν τή 
έγκαταστάσει τοϋ νέου έθνικοϋ καί κοινωνικού βίου. ’Ίσως συμβαίνει καί 
ένταΰθα δ,τι συμβαίνει έν τοΐς ζωΐκοΐς όργανισμοΐς, δτε ταχεία και άρ- 
ρυθμός τελείται ή άνάπτυξις τών οργάνων. Ούχ ήττον εινε κλήρος ού
τος αναπόδραστος τών νεαρών έθνών, δσα έτυχε ν’ άνοίξωσιν αίφνης τά 
δμματα είς τδ φώς τής έλευθερίας περιβαλλόμενα ύπδ λαών διά μα
κρών αιώνων έξιχθέντων είς βαθμόν ύπερτέρου πολιτισμού, άναπτύξεως 
καί δυνάμεως. Ή πρός τήν παράλληλον τού περικυκλοϋντος πολιτισμού 
ίλιγγιώδης αυτή άνύψωσις τών νεαρών κοινωνιών, παρουσιάζει όντως πρδ 
τοϋ έπιχειρούντος τήν έξέτασιν οίουδήποτε κλάδου τής άναπτύξεως 
αύτών άόριστον καί ποικίλην και δυσεξιχνίαστον εικόνα. ’Εάν δέ ή 
είκών' αύτη εινε σκοτεινή καί δυσεξιχνίαστος δσον άφορφ τάς ύλικωτέ- 
ρας έκφάνσεις τοΰ νεοπαγούς πολιτισμού, άποβαίνει έπί μάλλον τοιαύτη, 
δσον άφορ^.τάς πνευματικός αύτοϋ έκδηλώσεις. Κα'ι εινε μέν στενό
τατα συνδεδεμένη πρός τήν πολιτικήν καί τήν κοινωνικήν ιστορίαν τών 
λαών, ή πνευματική καί καλλιτεχνική αύτών ίστορία, ή άπορρέουσα ώς 
ευώδες άνθοστάλαγμα πάσης τελειότητος, άλλ’ αί άναλογίαι δέν είνε 
πάντοτε εύκολον νάναζητηθώσιν, ούδέ νά εύρεθώσίν.

1 Άνεγνώσθη έν τω Φιλολογιχω Συλλόγω «Παρνασσω».
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Ή παντοδαπή πρόοδος καί έν τφ έθνικφ καί έν τφ κοινωνικφ ήμών 
βίφ κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας, δσον καλπάζουσα καί αν συνε- 
τελέσθη, τυγχάνει έν τούτοις άναμφισβήτητος, κυριώτατα προσπίπτουσα 
εις τά δμματα τών έπισκεπτομένων τήν χώραν ήμών ξένων. Τών ελ
ληνικών πόλεων ή προΐοΰσα τελειοποίήσίς βαίνει ευοίωνος, αί έξεις τού 
βίου έκλεπτύνονται, ή αδρά τής βαρβαρότητος κληρονομιά όσημέραι 

< άπεκπλύνεται άπδ τής ελληνικής γής, και μεθ’ δσα καν λέγωσιν οί άνα- 
γινώσκοντες είς τήν προΐούσαν ταύτην άνέλιξιν δυσοιώνους χρησμούς 
έθνικής έκφυλίσεως, βέβαιον εινε δτι ό σύγχρονος πολιτισμός τόϋ μεγά
λου αίώνος εύρίσκει γόνιμον τδ έδαφος, έν φ έξεδηλώθη λαμπρότατος 
τού αρχαίου κόσμου δ παναρμόνιος πολιτισμός. Είς τήν έπίδρασιν ταύ
την τοϋ περιβάλλοντος ούδένα, ήμεΐς τούλάχιστον, διορώμεν έθνικδν 
κίνδυνον. Ή έθνική αύθυποστασία καί ό χαρακτήρ τών λαών έγκειται, 
νομίζομεν, πολλφ βαθύτερον ή δσον κοινώς νομίζεται, έπιρρώνυται δέ 
καί ζωογονείται άδιαλείπτως ύπδ τών κλιματικών έπιδράσεων καί τών 
έθνικών παραδόσεων, όταν μάλιστα αί κλιματικαί έπιδράσεις άπορρέου- 
σιν άπό τής ελληνικής φύσεως καί αί έθνικαί παραδόσεις άπδ τής έλλη- 
νικής ιστορίας. Αί Άθήναι, ή ζώσα τού ελληνισμού καρδίά, τό λευκόν 
άστυ, έστί τοΰ οποίου εύθύτερον καί διαρκέστερον έπέδρασεν ό· εύρωπαί- 
κδς πολιτισμός, παρουσιάζει σήμερον τήν άρμονικωτέραν εικόνα τής 
συζεύξεως τούτου πρδς τής ελληνικής φύσεως τήν χάριν καί τήν έντέ- 
λειαν. Ή χάρις καί ή έντέλεια καί ή άβρότης έν τοΐς έργοις τής τέ
χνης καί τφ κοινωνικφ βίφ, καί τών έπιστημών καί τών τεχνών ή πε
φωτισμένη θεραπεία, ύπδ τήν σκιάν τής Άκροπόλεως καί τάς αύγάς τού 
άττικοϋ ουρανού, συναρμόζονται είς εικόνα ύπερτάτης χάριτος καί έπι- 
βολής, ύπό δέ τήν έπίδρασιν τοΰ έλευθέρου βίου καί τής διαίτης καί ό 
ελληνικός τύπος τελειοϋται όσημέραι, ή δέ ελληνική άτμοσφαΐρα καί 
ή ελληνική φύσις πλαστουργεί καί πάλιν καί έκτρέφει τοϋ σωματικού 

ί κάλλους τδ ελληνικόν ιδεώδες. ' .
'Οπωσδήποτε ή άλήθεςα εινε δτι έν τφ νεωτέρφ ήμών έθνικφ βίφ; ή 

σήμερον δέν άναγνωρίζει τήν χθές. Πενταετία άπό πενταετίας καί. δε- 
t καετία άπδ δεκαετίας παρουσιάζει χαρακτήρας άπιστεύτου άνομοιό- 
L τητος. Έπιχειρούντες δ’ ένταΰθα νά άνασκοπήσώμεν είς άπλάς έντυ-
ι ,πώσεις τήν ποιητικήν παραγωγήν τής τελευταίας δεκαετίας, διαβλέ-

· πομεν δτι εύρισκόμεθα ;πρδ θέματος πολλφ πολυπλοκωτέρού ή δσον 
ί άρχήθεν φαίνεται καί τοΰ οποίου αί μεγάλαι καί στοιχειώδεις γραμμαί 

θά διαγραφώσιν ίσως ένταΰθα. Θέλομεν νά σημειώσωμεν μόνον οτι. ή 
ι ποιητική τής δεκαετίας ταύτης ίστορία έφείλκυσε δικαίως ή αδίκως τήν ί··
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προσοχήν ήμών', ούχί χρονολογικώς μόνον, άλλ’ ως παοέχόυσα ίδίουί 
τινάς. χαράκτήραξ, οϊτινες ϊσως άποτελοϋσι τάς βάσεις τής μελλούσης 
φάσεως τής νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως. Δέν όμιλοΰμεν εννοείται 
ένταΰθα περί ποιήσεως καθ’ δλας αύτής τάς κλασικάς διαιρέσεις. Τοΰτο 
ήθελε φέρει ημάς μακράν. Θαπασχόληση ημάς ή ποίησις ή λυρική, ύπό 
τήν εύρυτέραν μορφήν, ήν προσέλαβε διά τών αιώνων καί ήτις ίσως καί 
μόνη έκ τών άλλων ποιητικών κλάδων, παρουσιάζει τά άρτίώτερα 
προϊόντα έν τή συγχρόνφ φιλολογική ημών κινήσει.
- Οί ενθουσιώδεις τών καλλιτεχνικών απολαύσεων έρασταί,· οί άνευρί- 

σκοντες τάς ύπάτας ήδονάς έν τή αρμονική ζωγραφία τής φύσεως. κα- 
τοΰ άνθρώπου, τής φύσεως είς χρώματα καί αύγάς και ήχους, τοΰ αν
θρώπου είς συναισθήματα καί πάθη καί σκέψεις, δσοι πρό τοΰ ύπεργείου 
οράματος τοΰ περιβάλλοντος φυσικού καί ηθικού . κόσμου . αισθά
νονται έν έαυτοΐς τήν καλλιτεχνικήν κληθεΐσαν άντίδρασιν καί έσυνεί- 
θισαν νά βαυκαλίζωνται καί νά συγκινώνται είς τών στίχων τά μέλη, 
έκεΐνοι πρός ούς αποτείνει μεστόν έξωτικών θελγήτρων τό γλυκύ τοΰ 
Χιαβάθα άσμα ό Longfellow, ϊσως είς τοΰ λήγοντος αίώνος τά ήθη 
καί τάς ορέξεις διαβλέπουσι περίλυποι ,τό πνεύμα τής ποιήσεως άπα- 
τμιζόμενον ύπό τό κράτος απελπιστικής πεζότήτος. Δυσοίωνοι χρησμοί 
περί τόΰ μέλλοντος τής ποιήσεως ήκούσθησαν πολλαχόθέν καί ή πρός 
τά κοινωνικά έργα αδιαφορία έξελήφθη ώς θλιβερόν προανάκρουσμα τοΰ 
πεζού κράτους τοΰ ύλισμοΰ. «Όσον θλίβονται οί σύγχρονοί μας, λέγει 
γάλλος κριτικός, διατυπών τήν ιδέαν ταύτην, διότι δέν φέρουσιν ώς 
κάτά τόν ΙΗ' αιώνα πτερά έπί τών πίλων καί τρίχαπτα περί τάς 
κνήμας, τόσον θλίβονται καί διά τήν στέρησιν τών ποιητικών απολαύ
σεων, αϊτινες κατέλιπον είς πολλούς καί τών ανεπτυγμένων έτι τήν 
άνάμνησιν παρφχημένης καί παραδόξου «ξεως». ’Άς έπιτραπή ήμΐν νά 
μή συμμερισθώμεν καθ’ ολοκληρίαν τών απαισιόδοξων τάς θλίψεις. Ή 
άνθρωπίνη φύσις, αμετάβλητος διά τών αιώνων, ύφίσταται ύπό αιωνίους 
τινάς νόμους τήν έπίδρασιν τοΰ περιβάλλοντος. Ή φύσις, ή ποτνία μή- 
τηρ, ή άείζωος καί ποικίλη αναπτύσσει ακοίμητος τό εράσμιον αύτής 
πανόραμα. Αί άνατολαί καί αί δύσεις, αί εύωδίαι καί τά χρώματα, τών 
ήχων αί άρμονικαί συζεύξεις, αί δροσεραί αυραι τών θαλασσών, καί τών 
όύρανών αί κυαναυγεΐς μαρμαρυγαί, τοΰ ανθρωπίνου κάλλους αί ένθειοι 
αύγαί, άέναα προσπίπτουσιν είς τής άνθρωπίνης ψυχής τά ομματα, 
άέναα έξελίσσονται περί τόν άνθρωπον. Καί τά μεγάλα καί εύγενή 
αισθήματα, άτινα ώς φωτεινή άντίδρασις άναθυμιώνται άπό τοΰ ένδο- 
τέρου κόσμου τοΰ άνθρώπου, ό έρως καί ή στοργή καί ό έλεος καί ή 

φιλία καί ή άγάπη, αιώνια καί παγκόσμια άνθοΰσι, χαράσσοντα τάς 
μεγάλας τής ιστορίας σελίδας καί γεννώντα τά προϊόντα τής καλλιτε
χνικής δημιουργίας. Έν τή άνελίξει τοΰ κόσμου διά τών αιώνων καί 
ύπό τήν έπίδρασιν τών ιστορικών περιπετειών τών λαών, τροποποιείται 
βεβαίως ή έπικράτησις τούτων ή έκείνων τών αισθημάτων καί ο μέγας 
νόμος τοΰ κόρου καί τής έξεως, νο’μος αμείλικτος, ποικίλλει τήν έπι- 
κράτησιν τών διαφόρων κλάδων τής τέχνης καί τροποποιεί τήν μορφήν 
αύτών. Άλλ* ή τέχνη καί ή ποίησις ζή καί δταν λάμπη έν τφ αίώνι 
τοΰ Περικλέους, καί τοΰ Αύγούστου καί τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. καί τών 
Μεδίκων, ζή δμως καί δταν είς αιώνας δουλείας ή παρακμής δειλή 
περικλείεται είς τών εθνών τά στήθη λανθάνουσα, ΐνα έκδηλωθή καί 
πάλιν ε.ίς νέας λαμπρότητος μορφήν.

Είς τής μακράς δουλώσεως τοΰ ελληνικού έθνους τήν περίοδον, δπως 
έζησεν ακοίμητος ή ιδέα τής ελευθερίας

Σαν τή σπίθα κρυμμένη ’ς τή στάχτη

έλώφαζε δειλόν καί τό πνεΰμα τής έλληνικής ποιήσεως, έκδηλούμενον 
αδρόν καί πρωτογενές είς τά άσματα τοΰ κλέφτου έπί τών όρέων τής 
Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας. Αί κλεισώρειαι τών βουνών, οί βράχοι 
καί τά δάση, λέγει ή κυρία Ίουλιέττα Λαμπέρ, έφύλαξαν τό μυστικόν 
τών πλείστων θεαμάτων, άτινα εϊδον. Τά άσματα δέ τά άπό γενεάς 
είς γενεάν μεταδοθέντα διέσωσαν τήν μνήμην αύτών. Ότε δέ τόσων 
αιώνων πόθοι έπραγματώθησαν, ή ποίησις ύπήρξεν ή πρώτη καλλιτε
χνική έκδήλωσις τοΰ άπελευθέρωθέντος έθνους. Ώς ήν επόμενον, ή ποίη- 
σις τών πρώτων χρόνων τής άνεξαρτησίας ήμών δέν ήτο δυνατόν νά 
παραγάγη άρτια καλλιτεχνικά έργα. Ή ποίησις είνε αβρόν άνθος φυό- 
μενον έν έδάφει λεπτφ καί ύπό ατμόσφαιραν χλιαράν. ’Ίσως εύρίσκει 
γονιμώτερον τό έδαφος κατόπιν θυελλών καί ύετών, κατόπιν παγετών 
καί χιόνών, άλλά δέν δύναται νάνθήση καί νά εύωδιάση ούτε ύπό τό 
ισχυρόν πνεΰμα τοΰ βορρά, ούτε έν μέσφ τών πάγων καί τών χιόνων. 
Ή ποίησις εινε τό άβρότερον τοΰ πολιτισμού άνθος. ’Ίσως έν τφ κλύ- 
δωνι τών έθνικών καί κοινωνικών διαταραχών, ίσως έν ταΐς θυέλλαις 
τών κινδύνων, άκούονται κραυγαί ποιητικά! καί μέλη άγριου ύψους, 
άλλ’ ούτε έκεϊναι, ούτε ταύτα άποτελοϋσι τήν ποίησιν. ’Αρχαία αισθη
τική άλήθεια, λέγει, δτι οί ποιηταί γεννώνται, Άλλ’έπίσης μεγάλη 
αισθητική άλήθεια εινε δτι έκ τών γεζζ'ωμεχωζ ποιητών ολίγοι γίχοζ- 
ται. Γεννώνται πολλοί, πλειότεροι ϊσως δσων φανταζόμεθα, οί διατε
θειμένοι καλλιτεχνικώς πρός τάς έξωθεν επιδράσεις καί αισθανόμενο. 
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έν έαυτοΐς τήν. ανάγκην τής καλλιτεχνικής άντιδράσεως πρός τάς φυσι
κός εντυπώσεις. Άλλ’δπως ή άντίδρασις αυτή έκδηλωθή εις τέλειον 
καλλιτεχνικόν έργον, φέρον τά στοιχεία τής τεχνικής άρτιότητος καί 
τελειότητος* προσαπαιτοΰνται οροί πολλοί καί ποικίλοι, οί άποτελοΰντες 
τήν αισθητικήν ανατροφήν. Ό Ταίν, έξετάζων τό έργον τοϋ Σαίξπήρ, 
διέγραψεν εις θαυμασίας γραμμάς τούς νόμους τούτους, τούς διέποντας 
τήν γέννησιν τών καλλιτεχνών καί τών καλλιτεχνικών έργων. Θέλομεν 
νά είπωμεν δτι έν τφ μικρφ μας έλευθέρφ βίφ κα'ι κατά τούς πρώτους 
αύτοϋ χρόνους μάλιστα, φυσικόν δλως είνε νά μή άνευρίσκωμεν άληθή 
καί άρτίαν τήν ποιητικήν έκδήλωσιν. Άλλ’ ουδέ δυσοίωνος έπρεπε νά 
θεωρηθή ή κατάστασις αΰτη διά τό μέλλον τής ελληνικής ποιήσεως. 
Τά έργα τάποτελέσαντα τάς πρώτας ποιητικός έκδηλώσεις τοϋ έλευ- 
θέρου έθνους, δσον άκατάσκευα καί ατελή καί άν ώσι, κρύπτουσιν έν 
έαυτοΐς βαθέως τής ελληνικής χάριτος τά δώρα. Υψηλής πτήσεως έργα . 
καί άβράς χάριτος αντήχησαν εναλλάξ άπό τά χείλη ποιητών τής έλευ- 
θέρας καί τής δούλης Ελλάδος. Τό μ,αγίκο παΜ,τι, τής ποιήσεως, δπερ 
έκτισεν ή Πινδάρειος φαντασία τοΰ Ζακυνθίου ψάλτου τής ’Ελευθερίας, 
ακτινοβολεί έτι, δσον ημιτελές και άν κατελείφθη, τήν λάμψιν γνήσιας 
ελληνικής ποιήσεως. Τό άσμα τοΰ Λευκαδίου ψάλτου άπηχεϊ έν ρωμαν- 
τίκφ τόνφ τών ηπειρωτικών βουνών τά ένδοξα άθλα, αδρόν έν πολλοϊς 
καί άλάξευτον, άλλ’ άνιπτάμενον πολλάκις μέχρι τοΰ ύψους, τοϋ μεγά
λου προφήτου τοΰ ρωμαντισμοϋ, τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, ούτινος θεωρεί 
αυτόν ώς γνησιώτερον τών μαθητών ό κ. 'Ροΐδης, Οί ποιηται τής Σχο
λής τής Κωνσταντινουπόλεως —- έάν άκολουθήσωμεν τήν ταξινόμησιν 
τής κυρίας Λαμπέρ— είς ξενίζοντας, έπικουρείο.υς, τερπνούς καί ήδέως 
μελαγχολικούς στίχους, έκδηλοΰσι τά άβρά καί κάπως συβαριτικά ήθη 
τής πρωνοπαγοΰς έν Φαναρίφ ελληνικής άριστοκρατίας. Οί δέ τής Σχο
λής τών Αθηνών μέχρι τοΰ Άχιλλέως Παράσχου, υφιστάμενοι κατ’ 
εξοχήν τήν ξένην έπίδρασιν, παράγουσιν έργα ξενότροπα καί ύφίστανται 
ύπέρ πάντας τούς άλλους τήν νόσον τοΰ αίώνος, άλλ’ έργα πολλάκις 
καί υψηλής πτήσεως καί γοητευτικής χάριτος. Ή ποιητική apo. ιστο
ρία τών ολίγων δεκαετηρίδων τοϋ έλευθέρΡυ ήμών βίου παρουσιάζει 
ποιητικήν παραγωγήν άσύντακτον μέν καί άνομοίαν καί άκατάστατον 
ίσως, άλλά καί πλρυσίαν είς έργα γενναίας; καί άληθοΰς έμπνεύσεως καί 
χάριτος. Διαβλέπει τις έν τοΐς ποιητικοΐς ίκείνοις έργοις τόν αισθητι
κόν ριπτασμόν, τόν χαρακ,τηρίζοντα τά έργα πάσης μεταβατικής, περιό
δου, έν οίφδήποτε κλάδφ. Έν τή ποιητική γλώσση, έν τή μορφή καί 
τή κατασκευή τοϋ στίχου, έν τή ποιητική θεματολογία, πανταχοΰ δια
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βλέπει τις τόν ριπτασμόν τούτον. Προλήψεις αίσθητικαί, προλήψεις 
γλωσσικαί κρατοΰσιν έτι καί ποιητών καί κοινοΰ, ή δέ ποιητική παρα
γωγή ύπερεκχειλίζουσα έν τφ μέσφ τής συγχύσεως ταύτης, παρουσιάζει 
άληθές χάος, έκ τοϋ οποίου .διασώζονται ευάριθμοι γνήσιαι ίδιοφυίαι.

Ή λεπτομερής έντούτοις άνασκόπησίς τής . ποιητικής ταύτης περιόδου 
δέν θέλει απασχόληση ημάς ένταΰθα, αί δέ γενικαί καί μεγάλαι γραμ
μαί άς άφιερώσαμεν αύτή μέχρι τοΰδε,. άρκοΰσι νομίζομεν ί'να ύποτυ- 
πώσωσι τήν έξέλιξιν ήν ήκολούθησε μέχρι τής τελευταίας δεκάετηρίδός 
ή νεοελληνική ποίησις. Έκθέτοντες ένταΰθα άπλάς έντυπώσεις δέν 
άξιοϋμεν δτι παρέχομεν πλήρη τήν. εικόνα τής τελευταίας φάσεως αύ
τής. «Είνε δύσκολον, λέγει Γάλλος σοφός, εί μή αδύνατον νά γράψη τις 
τήν ιστορίαν φιλολογίας συγχρόνου. Πώς νά έκτιμήση τις κίνησιν ιδεών, 
μή άποπε'ρατώσασαν τήν έξέλιξιν αύτής ; » Άλλ’ είπον άνωτέρω που 
δτι έν τή εξετάσει τών. ποιητικών έργων τής τελευταίας δεκαετίας, 
σκοπός μου είνε νά σημειώσω απλώς χαρακτήρας μόνον καί τάσεις τινάς 
ιδιαιτέρας καί άξιοσημειώτους.

*
¥ ¥

Περί τά τέλη τής προπαρελθούσης δεκάετηρίδός διαβλέπομεν έτι 
άκμάζουσαν τήν άλόγιστον ποιητικήν γονιμότητα, ήν ύπηνίχθημεν. 
Περί τήν αραιόν φάλαγγα εύσυνειδήτων ποιητών, ών πολλοί μέν ήδη 
έσίγησαν διά παντός έν. τφ τάφφ, είς πρός ένα, οί .δέ έπιζώντες συνέ- 
τασσον, κατά τήν φράσιν τοΰ κ, 'Ροίδου, τόν ποιητικόν αύτών άπολογι- 
σμόν, μ-υρμηκιά όλη παρακρουόντων στιχουργών, παιδαρίων τών σχο
λείων ή κρονολήρων άδιορθώτων, έπλήρου τάς επιεικείς στήλάς τών 
περιοδικών, καί τών εφημερίδων διά στίχων άμούσων καί κακοτέχνων 
καί διά θεματολογίας μονοτόνου, προκαλέσασα σωτηρίαν ψυχρολουσίαν 
διά τής ιστορικής έκείνης κρίσεως τοΰ κ. 'Ροΐδου, ήν ίσως ή απαισιοδο
ξία τοΰ συγγραφέως της έχρωμάτισε μελανώτερον τοϋ δέοντος, άλλά 
τής οποίας τάποτελέσματα, παρά προσδοκίαν ίσως, ύπήρξαν μάλλον 
εύάρεστα ή δυσάρεστα. Είς τό βαρύ κτύπημα, δπερ δέν έφείσθη ούδέ 
τών διδασκάλων, ή φάλαγξ τών μαθηταρίων διεσκεδάσθη περίτρομος. 
’Ολίγον μετά ταΰτα τά πρώτα φαινόμενα τής άναγκαίας άντιδράσεως 
άνάφαίνονται έν τφ φιλολογικφ ήμών στερεώματι, καί οί έργάται τής 
άντιδράσεως ταύτης, νέοι δλοι, άντιλαμβανόμενοι τής ζωής καί τής φύ
σεως φυσιολογικώτερον, άρτιώτερον μεμορφωμένοι καί, έγκλείοντες έν 
έαυτοΐς τό τάλαντον τής τέχνης, έστησαν άσυνειδήτως ίσως τήν ση
μαίαν τής άντιδράσεως έπί τών επάλξεων πςλιτικςσ.ατυρικοΰ φύλήον 



60960S ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

παταγωδώς τότε έκδοθέντος, του 'Ραμ,παγα. Ή έμφάνίσις τοΰ Ραμ- 
παγα ίσως άποδειχθή έν τφ μέλλοντι οτι αποτελεί σταθμόν ούχί 
καταφρονητέον έν τή φιλολογική ήμών ίστορίφ, ύπό πλείστας έπόψεις. 
Έν τφ 'Ραμπαγά, δστις βραδύτερον ήρξατο παρέχων τύπον έφημερίδος 
φιλολογικής κα'ι κοινωνικής, έν μέσφ τής, ψυχρώς σοβαράς πολιτικής 
δημοσιογραφίας και τών άηδώς κωμικών σατυρικών φύλλων τής έποχής, 
ών έντιμον έξαίρεσιν άπετέλει μόνος ό σπινθηροβολώ·* Άσροάαΐος, έν 
τφ'/’αμΛαγα ήρξαντο τότε συγκεντρούμενα στοιχεία νέα καί εύέλπιδα. 
Και παρά τά κοινωνικά καί φιλολογικά άρθρα, ήρξαντο τότε δημοσιευό
μενα, δειλά—δειλά, άνευ αξιώσεων μεγάλων κα'ι τίτλων, ώς παιδικά 
μάλλον γυμνάσματα, άνευ παρακεκινδυνευμένων πτήσεων είς τάς χώρας 
τοΰ ύψηλοΰ, άνευ αξιώσεων εθνικών παρορμήσεων, ολιγόστιχα, κομψά, 
περιτετεχνημένα, ομαλά τήν γλώσσαν, φιλοπαίγμονα ώς έπ'ι το πλεϊ- 
στον ποιήματα κα'ι ύπ’ αύτά, άντϊ μακροσκελών ονομάτων, διεκδικούν- 
των τήν αθανασίαν μέ δλα τά πατρωνυμικά των γράμματα, αφελείς 
ψευδώνυμοι ύπογραφαί : Κωστής, Νίκος, ’Αράχνη, Souris, General, 
Coc καί ει τις άλλη. Σύνηθες και νόμου κύρος περιβληθέν σχεδόν έν τή 
ίστορίφ τής τέχνης εινε δτι. ώς έπ'ι τό πολύ αί μεγάλαι έπιβολαί, έκτος 
σπανιωτάτων έξαιρέσεων, γεννώσι τά μετριώτερα τών έργων. Τήν 
γαλλικήν παροιμίαν περί τής βηματιαίας άποστάσεως τοΰ ύψηλοΰ άπό 
τοΰ γελοίου και τόν μΰθον τοΰ ’Ικάρου ένδοξοι έκύρωσαν πτώσεις εν 
πάση παντός κλάδου ίστορίφ. Ταΰτα έχων ύπ’οψεϊ θά ήδύνατο τις μετά 
λόγου νά έλπίση, δτι ή μετριόφρων τότε κα'ι ταπεινή κα'ι λελογισμένη 
ποιητική έργασία ήθελεν έγκαινίση αφετηρίαν εύελπίδος ποιητικής προ
όδου. Διότι, ας μή ύποτεθή δτι ή ποίησις ή οίοσδήποτε άλλος τής τέ
χνης κλάδος δέν έχει ανάγκην έργασίας έλλογου καί πεφωτισμένης. Τά 
μεγάλα ποιητικά έργα, έάν δέν δζωσιν έλλυχνίων, δέν έπεται δτι εινε 
τής στιγμής προϊόντα και δτι δέν κατειργάσθησαν έν άγρυπνίαις και 
μόχθφ. Είς τά απλά λοιπόν έκεϊνα στιχουργήματα, άτινα δέν ειχον τήν 
άξίωσιν νά έγείρωσιν έπαναστάσεις ή νά μεταβάλωσι τήν δψιν τού κό
σμου, ήρξατο ύπαυγάζουσα ή ανατολή ποιήσεως, έν τή όποίφ ή φύσις 
ή ελληνική και ή ζωή και ή χάρις ευρισκον καλλιτεχνικωτέραν τήν 
παράστασιν. Τοΰ νοσηρού ύπερρωμαντίσμού, δστις κατέκλυσε μέν κατά 
τόν λήγοντα αίώνα σύμπασαν τήν Ευρώπην, άλλ’δστις εσχε την οικ- 
τροτέραν αύτοϋ έκδήλωσιν έν τή νεοελληνική ποιήσει ήραιώθήσαν αι 
αγωνιώδεις οίμωγαί, αί άλόγιστοι τοΰ άγυρτικοΰ ψευδοπατριωτισμού 
κραυγαΐ έκόπασαν κάπως καί τών έρωτικών παθών τά παθολογικά παρα
ληρήματα έσπάνισαν. Οί κεντρίζοντες τάς νεανικάς τότε μικροφιλοδό- 
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ξίας ποιητικοί διαγωνισμοί ειχον διακοπή, τό πνεΰμα τής άντιδράσεως 
ήρξατο κραταιούμενον καί ευσυνείδητοι τινες έκδόται περιοδικών μετέ- 
βαλον τάς χαρτοκαλάθους αύτών είς κοινόν δοχεΐον, ένφ διωχετεύθη 
άκινδύνως ο κατακλύζων τήν άτμόσφαίραν ποιητικός ηλεκτρισμός. Ή 
έκλειψις τής ποιητικής ταύτης γονιμότητας έθεωρήθη παρά τινων ώς 
σύμπτωμα ποιητικής στειρώσεως καί απαίσιοι ήγέρθησαν φιλολογικοί 
γρονθοι κατά φανταστικού έχθροΰ, τού ύλισμού, παρασταθέντος είς τά 
ομματα τών πολλών ως θηρίου φοβερού μέ ουράν καί μέ κέρατα, έπι- 
δραμόντος κατά τής ελληνικής ποιήσεως. Ύπό τάς συνθήκας ταύτας 
καί τήν προϊούσαν κοινωνικήν άνάπτυξιν τοΰ ελληνικού, ίδίφ δέ τού 
αθηναϊκού κοινού, ή νεωτέρα ποιητική φάλαγξ ήρξατο άκολουθοΰσα εύοί- 
ωνον άνέλιξιν. Τά απλά καί φιλοπαίγμονα έκεϊνα στιχουργήματα συνε
χίζονται κατόπιν έν άλλφ φιλολογικφ καί κοινωνικφ φύλλφ, τφ Μη 
Χάνεσαι, ειδει ελληνικού έν μικρογραφία Φιγάρώ. Ό χαρακτήρ τών 
νεαρών ποιητών άρχεται ήδη διαγραφόμενος, ή ποιητική αύτών φυσιο
γνωμία διαυγάζεται, οί στίχοι των καθίστανται τελειότεροι, μάλλον 
συνεπτυγμένοι, μ-ελωδικωτεροι, ανευ χασμφδιών, ή ποιητική των γλώσσα 
μορφοΰται, πλουτίζεται, έξομαλύνεται, παρακολουθεί έλευθεριώτερον 
την ανελιξιν τών νέων ιδεών. Η ποιητική των θεματολογία εύρύνεται 
και αι εμπνεύσεις των καθίστανται ελληνικώτεραι, άρτιώτεραι, τρεπό- 
μεναι προς πηγας υγιεστέρας, προς τήν ελληνικήν φύσιν καί . τήν παρά- 
δόσιν. Ηδη τα ονοματα τών ψευδωνύμων ποιητών καθίστανται προσ
φιλέστερα, άναζητούνται, γνωρίζονται. Τπό τά καλλιτεχνικά έκεϊνα ολι
γόστιχα στιχουργήματα, πότε έν γλαφυρά καί ομαλή καθαρευούση, πότε 
έν γλυκεία δημοτική, υπο τα οποϊα ή φιλοσοφική σκέψις άκτινοβολεϊται 
απο σεμνών εικόνων τής φύσεως, άπό απέριττων παραβολών, ύπο τά. 
αβρα ταΰτα στιχουργήματα, τά φέροντα τό ψευδώνυμον Νίκος, άνα- 
γνωρίζεται συμπαθής τότε τοΰ δικαίου σπουδαστής, ό Νϊκος Καμπάς, 
ο πρώτος κατόπιν συναθροίσας τά διεσπαρμένα καί μετριόφρονα έργα 
του εις περικομψον τομίδιον. Τό τομίδιον έκεϊνο,. καθ’ ήν έποχήν αί 
ποιητικαι συλλογαι ενεφανίζοντο ύπό πομπώδεις τίτλους, δανειζομένους 
τώρα μεν εκ τού βασιλείου τών φυτών, τώρα δέ έκ τοΰ κόσμου τών 
μετεώρων, προβάλλει μετά παρθενικής αίδοϋς ύπό τόν άπλούν τίτλον : 
Α’εήγοι. Και είς τούς πρώτους χαρίεντας στίχους, τούς προτασσομένους 
τής ευωδιώσης ταύτης συλλογής, ό ποιητής παραβάλλει εαυτόν πρός τήν 
οειλην παρθένον, ήτις πρό τοΰ κλειδοκυμβάλου της παίζει έρυθριώσςς 
το πρώτον ίσως ά.σμα, δπερ γνωρίζει ·ν
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Μικρόν τί $σμα ψάλλω τολμητίας, 
τρόμων ύπ’ άλλων μήπως άκουσθώσιν 
οί στίχοι μου, οί στείροι μελωδίας.

Ύπό τούς φιλοπαίγμονας πάλιν στίχους, με τούς αφελείς τίτλους 
και τά εύφυά, τά σύγχρονα, τά κοσμικά, θέματα, έν τοΐς όποίοις 
παρελ,αύνουσιν αί καλλοναΐ τοΰ Φαλήρου, αί άτθίδες τών ελληνικών 
αιθουσών, έν αΐς ύμ.νεΐται τώρα μέν τό χαμύγελον μιας ξανθής, τώρα 
δέ τό κατάλευκο χεράκι μιας φιλαρέσκου, άλλοτε ή Πρωταπριλιά καί 
άλλοτε μετά περισσής χάριτος ή 'Τπναροϋ, ύπό τούς στίχους, τούτους 
καί το ψευδώνυμον 'Αράχνη, avaqai'it'iai ό Γεώργιος Δροσίνης, είς τάς 
πρώτας έκδηλώσεις τής ποιητικής αύτού ιδιοφυίας. Οί βαθέως αισθημα
τικοί έκεΐνοι στίχοι, οί μελαγχολικώς ροδιζόμενοι ύπό ,.τοΰ δύοντος ήλίου 
τοΰ ρωμαντισμοΰ, άπό τών όποιων ό πόνος τοΰ έρωτος και τής μελαγ
χολίας ό στεναγμός άναδίδεται γλυκύς καί καλλιτεχνικός καί ή σκέψις 
έκπηδφ μελφδική καί φιλόσοφος, άνήκουσιν είς τόν Κωστήν Παλαμάν, 
Ό ύπό τό γαλλικόν ψευδώνυμον Souris, έλληνικώτατος Σουρής, εινε 
ήδη γνωστός καί συμπαθής άπό τούς πρώτους στίχους του . έν τφ Άρι~ 
στόφαν ει, άλλ’ έν τφ 'Ραμπαγα ή ποιητική αύτοΰ πρωτοτυπία έκδη- 
λοΰται έναργέστερον καί τελειότερον. Τά γεγονότα τής ημέρας, τά 
πολιτικά καί κοινωνικά, τά πρόσωπα καί τά πράγματα άναπηοώσιν 
ύπό τήν γραφίδα του είς ζέοντας καί πλουσίους δεκαπεντασύλλάβους, 
μεστούς άνωδύνου σκώμματος, πρωτοφανούς καί άκάκου φαιδρότητος, 
σπινθηροβολοΰντος πνεύματος. Τό Μή Χάνεσαιτόν' είχε βαπτίση ήδη 
Βερανζέρον τής Ελλάδος. Παρά τόν Γεώργιον Σουρήν.γελφ είς στίχους 
εύφυεΐς, άλλ’ έζητημένης ολίγον φαιδρότητος ό Coq, ό τόσον θλιβερώς 
καταλήξας άτυχής Κόκκος. Ή άντίδρασις βλέπετε άνδρούται σήμερον. 
Τά. διεσπαρμένα ποιήματα άθροίζονται, έκδίδονται είς τεύχη. Τούς 
Στίχους τοΰ Νίκου Καμπά διαδέχονται οί 'Ιστοί Αράχνης τόΰ Δρο- 
σίνη, οί Γέλωτες τοΰ Κόκκου. Ή νέα ζωή και ή χάρις, ή διαχεομένη 
άπό τών νέων ποιητικών προϊόντων, διασκεδάζει τά ζοφερά καί φλύαρα 
στιχουργήματα τών φωνασκών καί τών μεμψίμοιρων; οϊτινες δχυροΰν- 
ται είς έτήσια τινα ημερολόγια και εφήμερα περιοδικά. Έν ταΐς στή- 
λαις τοΰ σοβαρού περιοδικού τύπου παρελαύνουσιν ήδη μετά. τών. δοκι- 
μωτέρων έκ τών πρεσβυτέρων οί νέοι ποιηταί.. Τά ποιητικά σχέδιά^ 
σματα ματαιόδοξων στιχοπλόκων, ρίπτονται είς τά καλάθια. Είς τάς 
σελίδάς τής Εστίας, τής άσκούσης τόν αύστηρότερον έλεγχον έπί τής 
δημοσιευομένης ύλης, βλέπει τις τά ονόματα τού Γεωργίου Δροσίνη, τού 
Κωοτή Παλαμά, τοΰ Σουρή, τοΰ Καμπά, τού Προβελεγίόυ, τού Βιζυη-
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νού. ’Άλλα περιοδικά 
φ.ιλοτιμούνται είς τήν 
τών νεαρών ποιητών. 
αίσθηματικός..:ποιητής. 
φανίζονται ήδη άραιότερον, άλλ’ ___
Σταλακτϊται τού Δροσίνη, τά Τραγούδια τής πατρίδος μου τού Πα
λαμά, οί τόμοι τού Σουρή, ούχί πλέον Στ όνοι και Παλμοί, Φθινοπω
ρινά φύλλα καί δσα άλλα. Οί νέοι ποιηταί κρατούσιν ήδη τό σκήπτρον. 
Έκ τών εμπνευσμένων ποιητών τής παλαιοτέρας γενεάς τούς πλείστους 
έκάλυψεν ήδη γή. Τού Βαλαωρίτου ένιαχού άναφαίνονται άνέκδοτά τινα 
όψιφανή έργα, ό Γεώργιος Παράσχος έσίγησε μέταφράζων τήν Ίλιάδα, 
ό πολύς ποιητής τοΰ Γοργοϋ Ίέρακος μεταφράζει ήδη έν Βερολίνφ τόν 
Φαν στ ον και τούς Πέρσας τοΰ Αισχύλου καί συντάσσει κατόπιν έν 
Άθήναις τό 'Αρχαιολογικόν Λεξικόν του, ό Άχιλλεύς Παράσχος, 
άπορφανισθείς τής συντρόφου ποιητικής γενεάς, άναφαίνεται ποΰ καί που 
τονίζων ελεγεία ή πολιτικάς σατύρας. Έκ τών παλαιοτέρων ό ’Αριστο
μένης Προβελέγιος, γνησία ποιητική φύσις, κρατεί άσβεστον τών έστιά- 
δων τό πΰρ καί μετά τής νέας ποιητικής γενεάς ψάλλει ναυτικά άσματα 
καί ζωγραφίζει δΓ αριστοτεχνικής γραφίδος τήν φύσιν, άποκηρύττων 
τήν ψυχράν ποιητικήν γλώσσαν, έν ή έγραψε τό στεφανωθέν Μήλον τής 
Έριδος. Ό Γεώργιος Βιζυηνός εκδίδει τάς Άτθίδας Αύρας καί δημο
σιεύει έν τφ περιοδικψ τύπφ μετά χάριτος δημοτικά ποιήματα, έν οΐς 
ή φιλοσοφική σκέψις απλή καί άβίαστος έπιπνέει τόν ύπό τήν καλλιτε
χνικήν γραφίδα τού ποιητοΰ άναπηόώντα θελκτικόν κόσμον τών παρα
δόσεων καί τών μύθων. Άλλοι νεαρώτεροι ποιηταί, άκολουθοϋντες τήν 
χαραχθεΐσαν οδόν, δημοσιεύουσιν άβρά πρωτόλεια εύτυχών έμπνεύσεων, 
έν έπιμεμελημένη στιχουργίφ καί εύσυνειδήτφ έν γένει έκτελέσει, ύπό 
τινας τών οποίων μαντεύει τις εύέλπιδας ποιητικάς ίδιοφυΐας. Ή Επτά
νησος, ή πεπολιτισμένη και ποιητική, ή γεννήσασα τόν Σολωμόν, τόν 
Κάλβον, τόν Βαλαωρίτην καί τόν Μαρκοράν, συνεισφέρει ποΰ καί που 
άβράς καί πλ.ουσίας έμπνεύσεως άνθέμα είς τήν ανθοδέσμην τής .νεοελ
ληνικής ποιήσεως καί ό κορυφαίος τών έπιζώντων έπτανησίων ποιητών, 
ο Γεράσιμος Μαρκοράς, δν ή σύγχρονος κριτική έταξεν είς τήν πρό 
πολλοΰ όφειλομένην αύτφ θέσιν, ζωογονεί τήν νεωτέραν ποιητικήν κίνη- 
σιν διά τής νέας έκδόσεως τών ποιητικών αύτού έργων καί συνεισφέρει 
τής Οαλεράς του μούσης νέα έπιλέπτου έμπνεύσεως καί τέχνης προϊόν
τα, έν οις ή εύγένεια τού αισθήματος καί τής τέχνης καί ή άνεκζή- 
τητος πρωτοτυπία άναθυμιάται άπό παντός στίχου καί πάσης λέξεως.
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δημοσιεύματα, ημερολόγια καί εφημερίδες άντι- 
δημοσίευσιν νέων και άρτίωτέρων έκάστοτε έργων 
Είς τήν χορείαν αύτών προστίθεται γλυκύς και 
ό Ιωάννης Πολέμης. Αί ποιητικαί συλλογαί έμ- 

αύται εινε πλέον τά Ειδύλλια καί οί
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Δέν θά έπιχειρήσωμεν νάναλύσωμεν ενταύθα τό ποιητικόν έργον και 
τήν καλλιτεχνικήν ιδιοσυστασίαν τών ποιητών τής μνημονευθείσης ποιη
τικής περιόδου; ής παρέσχομεν άπλοϋν χρονογραφικον σκαρίφημα διά 
τών γενικών άνω γραμμών. Θά έπεθυμοΰμεν νά παρουσιάσωμεν προ 
υμών λεπτομερές τό πανόραμα τής ποιήσεως ταύτης, κα'ι τά δρια δμως 
καϊ ή φύσις τών γραμμών τούτων, άναγκάζουσιν ημάς νά περιορισθώμεν 
εις τόν γενικόν χαρακτήρα τής μελέτης ήμών, προσπαθοϋντες νά παρά- 
σχωμεν γενικόν τινα χαρακτήρα ποιητικής περιόδου, διατρεχούσης έτι 
στάδιον μεταβατικόν, δσον άφορ^ τάς δύο μεγάλας πάσης ποιήσεως 
υποστάσεις, τήν μορφήν κα'ι τήν ουσίαν.

★
¥ *

Τής μορφής τής Ποιήσεως, ήν αποτελεί ή τελεία καλλιτεχνική έκ- 
δήλωσις τής ποιητικής συλλήψεως, τό άθροισμα δηλονότι καϊ ή διάταξις 
τών συμβόλων διά τών οποίων περιβάλλεται έκδηλουμένη ή έν τή 
ψυχή τοϋ ποιητού γέννωμένη άντίδρασις πρός τάς εντυπώσεις τοΰ φυσι
κού καί τού ήθικού κόσμου, τού περιβάλλοντος αύτόν, τής ποιητικής 
μορφής τό σπουδαιότατον στοιχεΐον είνε ή ποιητική γλώσσα, είτε καθ 
δσον αΰτη διαπλάσσεται είς έντελεστέραν παράστασιν τών εικόνων και 
τών εννοιών, είτε καθ’ δσον αρμόζεται άρμονικώτερον εις τών στίχων 
τούς ρυθμούς κα'ι τά μέλη. Τό ζήτημα τής γλώσσης, καϊ τής ποιητικής 
ιδία καϊ τής καθ’δλου έν γένει, άπετέλεσεν άληθώς έν τή νεοελληνική 
φιλολογία άπό τοϋ Κοραή μέχρι τού κ. Ψυχάρη, τό φλέγον θέμα απε- 
ράντων καϊ φλογερών συζητήσεων, άπό τών οποίων αν μή εξήλθεν opt— 
στικώς λελυμένον ζήτημα έπίπλοκον άλλως, προέκυψαν όμως εις μέσον 
άλήθειαι άπαρατήρητοι τέως καϊ διελευκάνθησαν έπιστημονικώτερον 
λεπτομέρειαι έξεταζόμεναι μέχρι τούδε άπό ατομικών άντιλήψεων καϊ 
περιωρισμένών έντυπώσεων. Αι τελευταΐαι μαλιστα γλωσσικαι έργα.— 
σίαι, δσον άφορφ τήν φιλολογικήν καϊ ποιητικήν ιδιαίτερον γλώσσαν 
('Ροίδης, Ψυχάρης, Παλαμάς, Καλοσγούρος)1 κηρυχθεΐσαι μετά μικρών 
διαφωνιών ύπέρ τής δημοτικής γλώσσης, ανύψωσαν το ζητημα εις επι— 
στημονικωτέραν περιωπήν, διά πεφωτισμένης και απαθούς συζητησεως, 
ήν θά ηύχόμεθα νά ίδωμεν συνεχιζομένην, προκειμένου περί θέματος 
άρρήκτως συνδεδεμένου πρός τήν σύγχρονον ήμών φιλολογικήν ζωήν. 
Άτυχώς παρά τοΐς πολλοϊς προλήψεις δυσκαταγώνιστοί κρατοΰσιν δσον 
άφορ^ τό θέμα τούτο, τών προλήψεων δέ τούτων άσφαλές σύμπτωμα

< "Οτε έγράφομεν τάνωτέρω δέν είχεν ετι εκδοθή τοΰ σοφοΰ κ Πολυλα «H 

(ριΛύΛογιχή μάς ΓΛΖσσα».
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εινε ό ,βαρβ?ροπρεπής φανατισμός, δν διεγείρει πάσα νέα ιδέα, καθα- 
πτομένη δήθεν τού γλωσσικού δόγματος. Ή γλώσσα θεωρείται έτι παρά 
τοΐς πολλοϊς ώς θεόδοτον χάρισμα τών εθνών, ύποβεβλημένον είς αιώ
νιόν τινα θειον κώδηκα, είδος θεογράπτου δεκαλόγου, άνεξαρτήτου πά
σης ιστορικής, έπιδράσεως, πάσης κλιματικής έπιρροής,' πάσης άλλης 
φυσικής αιτίας. Τό έργον τού συγγραφέως καί τού ποιητού ύπέλαβον. 
ούτοι πολλφ άπλούστερον ή δσον φαίνεται καϊ είνε. Οί φανατικώτεροι 
τών συζητητών τούτων είνε εκείνοι, οϊτινες, παραγνωρίζοντες τόν καϊ 
έπί τού βίου τών γλωσσών καθ’ δλα τά φαινόμενα έπικρατούντα δαρβί- 
νειον νόμον τής έξελίξεως/ υπέθεσαν δτι ή γλώσσα ή νεοελληνική, αντί 
νάκολουθήση τόν φυσικόν πρός τά πρόσω δρόμον ύφισταμένη τάς επι
δράσεις των χρόνων καϊ τού πολιτισμού, ώς πάσαι αί άλλαι εύρωπαϊκαϊ 
γλώσσαι, άνεξαρτήτως τού μητρικού αύτών στελέχους, ήθελε τραπή 
αντιθέτως πρός τά όπίσω, καϊ καθαιρομένη διά τού χρόνου, καταστή 
αύτή ή άρχαία τυπικώς καϊ μορφολογικώς. Οί ρύποι δέ ούτοι άφ’ ών 
έλπίζουσι νά άποκαθαρθή ή γλώσσα ή νεοελληνική, είνε ούδέν όλιγώ- 
τερον, ούδέν περισσότερον ή ό πλούτος, καϊ οί κόσμοι, ών μετέλαβεν ή 
νεωτέρα γλώσσα έν τή νέφ αύτής ζωή μεταξύ τού συγχρόνου πολιτι
σμού, κόσμοι δέ καϊ πλούτος, δν ,έλπίζουσιν δτι θ’άνακτήση οπισθοδρο
μούσα εινε αι λέξεις και οι τύποι, οδς άπέσβεσεν ή κατέστησεν ύποτυ- 
πώδεις (rudimentaires) ή φορά τών χρόνων, ώς τά όργανα εκείνα 
τών ζώων, ατινα έν. τή εξελίξει τοΰ είδους ήτρόφησαν ή έξηφανίσθησαν 
διά παντός. Οί άκολουθούντες τήν αΐρεσιν ταύτην, μετ’ άποτροπιάσεως 
ατενίζουσιν ού μόνον πρός τήν δημοτικήν γλώσσαν, άλλά καϊ πρός πά
σαν γλωσσοπλαστικήν τάσιν, πάντα τύπον είσφερόμενον άπό ξένης 
γλώσσης, πάσαν μορφήν λόγου μή άκραιφνώς έλληνικήν, παραγνωοίζον- 
τες τήν μεγάλην καϊ εύεργετικήν έπίδρασιν, ήν άσκεΐ ό νόμος τής έπι- 
μιξίας έν τή τελειοποιήσει καϊ τφ πλουτισμφ τών γλωσσών, οιαν άσκεΐ 
καϊ έν τή διαπλάσει τών ζωολογικών ειδών. Άλλ’ύπάρχουσι καϊ οί 
άντιθέτως σύροντες τό πολυπαθές γλωσσικόν ζήτημα. Ούτοί είσιν οί 
ύπολαμβάνοντες δτι έθνική καϊ φιλολογική γλώσσα οφείλει νά είνε άσπι
λος καϊ άμόλυντος ή γλώσσα τού λαού καϊ τών δημοτικών ασμάτων 
κατα τε τούς τύπους και τήν λέξιν. Άλλά δέν έλαβον ύπ’όψει κοιϊ ούτοι 
δτι ή γλώσσα ήν ύπαινίσσονται δέν είνε ενιαία, άλλά διάφορος κατά 
τόπους, τά δέ δημοτικά άσματα παρουσιάζουσιν έπίσης κατά τόπους καϊ 
χρονικός περιόδους τό ποικιλώτερον μουσαϊκόν. Έλησμόνησαν δέ συγ-

4 Ferrtere « Le Darvinisme appliqui ά la thiorie des. langues. 
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χρόνως δτι μέγα μέρος τοϋ λεξιλογίου τής γλώσσης ταύτης, δσον μά- 
λιστα άφορφ τα είδη τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, εχει φραγκικήν είτε 
τουρκικήν τήν καταγωγήν. Καθαιρόμενον δέ άπό τούτων τό γλωσσικόν 
τοΰτο ιδίωμα, ώς ίεροσύλου δέ θεωρούμενης πάσης γλωσσοπλαστικής 
έπ’αύτοϋ' απόπειρας, ή εισφοράς λέξεων καί φράσεων άλλης περιόδου 
ήθελε καταστή δργανον πτωχότατον καί πενιχρότατο?.

Ευτυχώς, ώς ειπομεν, κατά τών γλωσσικών τούτων προλήψεων, άν- 
τέταξαν συζήτησίν επιστημονικήν καί πεφωτισμένην διακεκριμένοι 
λογογράφοι καί ποιηταί. Τό ζήτημα ήδη ανεξαρτήτως διαφωνιών τινών 
καί αποπλανήσεων περί τάς λεπτομερείας, ανεξαρτήτως άπερισκέπτων 
τινων αρχαρίων, οϊτινες έκ τής συζητήσεως έφανατίσθησαν άπλοϊκώς, 
καί προσεκολλήθησαν εις τάς νέας ιδέας, άνευ ακριβούς έπιγνώσεως, τό 
ζήτημα τό γλωσσικόν είσήλθεν είς στάδιον λίαν εύοίωνον. Όσον άφορφ 
μάλιστα τήν ποιητικήν γλώσσαν, συνεργούσης τής παραδόσεως, τής έκ 
τών δαψιλεστάτων πηγών τής δημοτικής ποιήσεως και τών έκλεκτοτέ- 
ρών προϊόντων τών άρχαιοτέρων ήμών ποιητών, τό ζήτημα φαίνεται 
σχεδόν λελυμένον ύπέρ τοΰ δημοτικού τύπου. Φαίνεται λελυμένον ειπο- 
μεν δσον αφόρα μόνον τήν ποιητικήν, ίσως δέ καί εύρύτερον τήν φιλο
λογικήν ήμών γλώσσαν τό ζήτημα, καθ’ δσον άγνοοΰμεν αν δύναταί τις 
νά έλπίση τήν έπικράτήσιν τούτου έν άλλφ πεδίφ, τφ τής επιστημο
νικής καί τεχνικής γλώσσης. Έν τφ πεδίφ τούτφ όμολογουμένως συνε- 
τελέσθη ήδη γλωσσοπλαστική εργασία αξιοσημείωτος κα'ι πλουόία. Έν 
τή Ιατρική, έν τφ Δικαίφ, έν ταΐς Φυσικαΐς Έπιστήμαις, έν τή Φιλο
σοφία, πληθύς δρων και τύπων και έκφράσεων παρελήφθη καί καθιερώθη 
έκ τής αρχαίας, νέαι δέ λέξεις κα'ι δροι έδημιουργήθησαν κατά τό τυπι
κόν τής αρχαίας γραμματικής. Εύρισκόμεθα ένταΰθα πρό τετελεσμένου 
γεγονότος. Έάν ό άνθρωπος τοΰ κόσμου συλλαμβάνη σήμερον τας εικό
νας καί τάς ιδέας τών συναισθημάτων αύτοϋ έν τή γλώσση τή δημο
τική καί ό ποιητής επομένως, ίνα άναγάγη είς τόν κόσμον τών συναι
σθημάτων, ανάγκη νά μεταχειρίσθή τόν δημοτικόν τύπον ■—ό έπιστή- 
μων συλλαμβάνει τάς ιδέας καί τάς εικόνας τών έπιστημονικών φαινο
μένων καί αληθειών έν τή καθαρευούση καθιερωμένη έπιστημονική 
γλώσση, τής οποίας αί λέξεις κάί αί φράσεις εινε δι’ αύτόν τά σύμβολα 
τών πραγμάτων. (Αί Λέξεις είνε σέμβοΛα των πραγμάτων. Taine). 
Άλλ’ήμάς ένδιαφέρει ένταΰθα κυρίως ή ποιητική γλώσσα. Τό δημο
τικόν ίδίωμα, ζωντανόν, άρμονικόν, πάρθενικόν, εύπλαστον, πλουτιζό- 
μενον έκ τών διαφόρων έθνικών γλωσσικών πηγών κατά τό μέτρον τής 
καλαισθησίας τοΰ ποιητοΰ, έξεδήλωσε τάς εύτυχεστερας ποιητικάς συλ
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λήψεις τής νεωτέρας ημών ποιήσεως. Ή γλωσσοπλαστική ευφυΐα άνε- 
γνωρίσθη παρά τών μάλλον έπιλέκτων ήμών λογογράφων, ώς εις τών 
κυριωτέρων χαρακτήρων τοΰ συγγραφέως και τοΰ ποιητοΰ καί άνεγνω- 
ρίσθη έπίσης δτι ώς ή Άθηνά πάνοπλος έξεπήδησεν άπό τής κεφαλής 
τοΰ Διός, τά γνήσια τής διάνοιας έργα εξέρχονται άπό τής κεφαλής τών 
συγγραφέων ήμφιεσμένα τήν στολήν, ήν συνέρραψαν αύτοΐς ούχ'ι ξέναι 
χεΐρες, άλλ’ αί χεΐρες τών γεννητόρων έκ τοΰ ύφάσματος τής έθνικής 
γλώσσης. Ό κ. Πολυλάς—λέγει δόκιμος κριτικός, ό κ. Γ. Καλοσγοΰρος, 
κρίνων τήν μετάφρασιν τής ’Οδύσσειας — τρέπεται ήδη πρός πάσας 
εκεινας τάς πηγάς, δσαι δύνανται νά παράσχωσιν αύτφ στοιχεία ζωο
γόνα, άναδεικνύοντα τήν δημοτικήν γλώσσαν άξίαν νά παραστήση τά 
ομηρικά νοήματα καί αισθήματα, πρός τόν λαλοΰντα τήν γλώσσαν 
λαόν, παρ’ <ρ πολλοί λανθάνουσι θησαυροί λέξεων καί φράσεων μεστών 
ποιήσεως, πρός τήν δημοτικήν, τήν μεσαιωνικήν, τήν Κρητικήν ποίη- 
σιν, πρός τήν έκκλησιαστικήν, πρός τόν άρχαΐον ελληνισμόν, καί τά 
στοιχεία ταΰτα πρώτος άποπειράται νά συγχωνεύση είς ενότητα». Ή 
γλωσσοπλαστική αύτη έργασία ήρξατο εύτυχώς ήδη εύρύτερον τελου- 
μένη έν τή ποιητική ήμών γλώσση. Τήν άνεπάρκειαν τοΰ πενιχρού 
γλωσσικού ιδιώματος τής καθαρώς δημοτικής γλώσσης συνησθάνθησαν 
πρώτιστα πάντων οί εύσυνείδητοι μεταφραστα'ι τών μεγάλων ποιητικών 
έργων. Έν μέσφ μάλιστα πυκνών προλήψεων ρηξικέλευθος μεταφρα-

■ i 
στής, ό συμπαθής συγγραφεύς τοΰ Λουκή Λάρα, ό σοφός κ. Δημήτριος 
Βικέλλας, ένέδυσε τά Σαιξπήρεια δράματα έν γλώσση ελληνική έντό- 
νφ, ποικίλη, άνωμάλφ ίσως, άλλά πλουσίρ:, τή μόνη ήτις θά ήδύνατο 
νάποδώση άκεραιότερον τόν μέγαν σαιξπήρειον κόσμον. Τήν δημιουρ- . 
γικήν ταύτην έργασίαν, άτελεστέραν τό πρώτον, τελειοτέραν κατόπιν 
διαβλέπει τις καί έν τή ποιητική γλώσση τών ποιητών τής τελευταίας 
δεκαετίας. Παραδεχθέντες έν συνόλφ τήν έπικράτήσιν τοΰ δημώδους 
ιδιώματος, τοΰ άρμονικώτερον καί προσφυέστερο? άρμοζομένου πρός 
τής νέας στιχουργίας τάς άπαιτήσεις, εύθύτερον δέ θίγοντος τήν καρ
διάν διά τοΰ απέριττου αύτού κάλλους, δέν προσεκολλήθησαν φανατικώς 
είς τάς λέξεις ή τούς τύπους. Ό "Ύμνος της ’Αθήνας, τό στεφανωθέν 
μεγαλοπρεπές έργον τοΰ Κωστή Παλαμά, παρουσιάζει τά έντελέ,στε.ρα 
ύποδείγματα γλωσσοπλαστικής έργασίας έν τή ποιήσει τής δεκαετίας 
ταύτης. Άποδεικνύεται αρα καί. θέλει άποδειχθή δτι ή μόρφωσις τής 
γλώσσης. τής φιλολογικής ούδέποτε προηγήθη τών συγγραφέων καί τών 
ποιητών. Οί Έλληνες ποιηταί, οί άξιοι τοΰ ονόματος, άπό τοΰ Σολω- 
μοΰ, τοΰ Βαλαωρίτου, τοΰ Μαρκορά μέχρι τής πλειάδος τών νεωτέρων, 
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κατέθηκαν καϊ καταθέτουσι τήν μεγαλειτέραν συμβολήν είς το οικοδό
μημα τής νέας ποιητικής γλώσσης.'Καί :

’Άν δέν μετράη τά λόγια τους 'Ομηρική αρμονία
. . . Μιλοϋν γλώσσα άνυπόταχτη, λαχταριστή, θρεμμένη,
Μέ τών ελληνικών βουνών τόν πάναγνον αέρα, 
Άλλά γλυκειά καί γνώριμη ......... 
Γιατ’ είν’ ή γλώσσα τής ζωής και ή γλώσσα τής αλήθειας. ’

"Οσον άφορφ τάς άλλας τής ποιητικής μορφής—έν τή εύρυτέρφ τε
χνική τής λέξεως εκδοχή—λεπτομέρειας, αδύνατον αποβαίνει διά γενι
κών γραμμών νά χαρακτηρισθή ή ποίησις, περί τήν οποίαν διατρίβομεν 
ένταΰθα. Σχόλιον εύσυνείδητον θάπήτει μακράν και λεπτομερή παρά- 
θεσιν παραδειγμάτων μακρών, εργασία δέ τοιαύτη ήθελεν άποτρέψει 
ήμάς τών διαγραφέντων ορίων. Ή περί τήν μορφήν δμως τών δοκιμω- 
τέρων οπωσδήποτε ποιητικών προϊόντων τής περιόδου ταύτης προίοϋσα 
τελειότης, αποτέλεσμα μάλλον έντελεστέρας αισθητικής μορφώσεως καί 
διαπαιδαγωγήσεως τών ποιητών ή μικρολόγου μερίμνης κα'ι έπιμελείας, 
ώς ύπέλαβον πολλοί, τυγχάνει αναμφισβήτητος. Οί φρονοΰντες δτι σχο
λαστική επιμέλεια και ύπομονή δύναται νά παραγάγη τήν τεχνικήν 
εντέλειαν τής μορφής έν τοΐς καλλιτεχνικούς έ'ργοις, συγκεχυμένην βε
βαίως έχουσιν ιδέαν περί αύτής, ώς είχεν άναμφιβόλως λίαν αόριστον 
τοιαύτην ό ποιητής τοϋ Περιπίανω^ένου, γράφων περί τών ποιήσεων 
τοϋ Κάλβου καί τοΰ Σολωμοΰ δτι:

... Ίδέαι πΛούσιαι, πτωχά ενδεδυμέναι 
Δέν είνε δι’ αιώνιον ζωήν προωρισμέναι,

ώσεί μία ιδέα ήδύνατο νά παρουσιάζηται τώρα μέν ύπό πλούσιον και 
τώρα ύπό πενιχρόν ένδυμα, άναλόγως τής ορέξεως ή τής ίκανότητός 
τοΰ ποιητοϋ. Ημείς τουλάχιστον φρονοΰμεν δτι ή άρτιότής καί ευγένεια 
καί τό κάλλος τής μορφής, ήν άπαντώμεν είς πλεϊστα έκλεκτά προϊόντα 
τών νεωτέρων ποιητών, εκπροσωπεί τήν ευγένειαν τών έμ,πνεύσεων, καί 
τήν αρτιότητα τής συλλήψεως καΓτό κάλλος τών ιδεών καϊ τών εικό
νων τών συλλαμβανομένων έν τφ έγκεφάλφ τών ποιητών τούτων. "Ινα 
παράσχη άκεραίαν τήν' αισθητικήν άπόλαυσιν τό καλλιτεχνικόν έργον, 
απαραίτητον νά εινε άρτίως έκπεφρασμένον, πάσα δέ ατέλεια περ'ι τήν 
έκφρασιν καϊ πενιχρότης, («πτιυγά erMvjiirai», ΣοϋτσΟς) είνε μαρ
τύρων αντιστοίχου άτέλείας περί τήν σύλληψιν κα'ι τήν αρχικήν διά-
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πλασιν τής ιδέας, κατά νόμον φυσιολογικόν άναντίρρητον, ώς έν ταΐς 
ύλικωτέραις λειτουργίαις τοϋ εγκεφάλου πάσα ατέλεια περ'ι τήν αΐσθη- 
σιν καϊ τήν κίνησιν αντιστοιχεί πρός ώρισμένην ατέλειαν είτε βλάβην 
κεντρικήν. Είς τόν έξετάσοντα έν λεπτομερείς κα'ι μεμονωμένως τούς 
δοκίμους έκ των συγχρόνων ποιητών , εύρείας μελέτης θέμα θέλει πα
ράσχη τό ζήτημα τής έν γένει ποιητικής μορφής, καθ’ δσον πλεΐσται 
αύτής λεπτομέρεια!, μάλιστα δέ ή διαμόρφωσις καϊ ό βυθμός τής νεοελ
ληνικής στιχουργίας, άπαιτοΰσΐ' μακράν και ενδελεχή διασκόπησιν.

("Επεται συνέχεια)
ΙΙέτρος Άποατολέδης ,

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ο ΛΙΑΡαΚΑΠΠΗΣ

’Εκείνο τό βράδυ έκανα κονάκι ςτό σπήτι τοΰ Νικόλα τοΰ Τρύπια, 
κοντά ςτόν άη Νικόλα, τή μεγάλη εκκλησία τοΰ χωριού. Ή Παππα- 
δάτη εινε δπως δλα τά χωριά τοϋ Ξερόμερου, χτισμένη άπάνω σέ ψη
λές ράχες καϊ σέ ξερούς βράχους, μέ πουρνάρια καί στορνάρια, μέ κάνα 
γαϋρο κάπου κάπου, μέ θεόρατα βουνά ολόγυρα, μέ κάμπους μέ χίλια 
χρώματα, μέ λόγγους άτέλειωτους, καϊ μέ λίμνες ζαφειρένιες κάτω άπό 
τό ριζό τής ράχης, μέ νερό ζεστό, κουβαλημένο ςτές βαρέλες άπό μιάς 
ώρας δρόμο,, καϊ μ’ ένα άθάνατο μαΐστρο, σωστό μπουγάζι, ποΰ ξεπα
γιάζει μίά χαρά κάθε άσυνήθιστος πεδινός, μπουγάζι ποϋ ξεκινφ σάν 
φοβερό φουσάτο, άπ’ τά Τζουμέρκα πέρα, κι’ άπό τά βουνά τοΰ Σουλιοΰ. 
Είχα φθάση μέ τό τσάκισμα τοϋ ήλιου κάτω ςτ’ άλώνια. "Ολο τό 
χωριό ήταν πνιγμένο ςτή δουλειά' δλοι ςτό θέρο, ςτ’αλώνισμα καϊ ςτό 
λίχνίσμα. Έκεΐ βρήκα τόν Νικόλα τόν Τρύπια, πότισα τ’άλογό μου 
ςτή β.ρύσι, δρόσισα τά χείλη μου ύστερα άπό εφτά ώρες δρόμο, καβαλ- 
λίκεψε κι’ ό Τρυπιάς ςτό γρίβα του, καϊ πήραμε τόν άνήφορο τοΰ χω
ριού. Δάφνες καϊ βαγιές, άνθισμένες κ’ εύωδάτες άγράμπελες, κισσοί 
παμπάλαιοι, θεόρατες κουκουρευτιές, βελανιδιές άθάνατες, πορνάρια ίσια 
μ* έκεΐ άπάνω, γαύροι μοναχιασμένοι, δάση άπό μεγάλες λυγαριές, βρά
χοι κα'ι σπηλιές, κληματσίδες πολυκαιρινές κρεμασμένες ςτά κλαριά 
στεφανωτά, θυμάρια κ’άγριολούλουδα, έστόλιζαν άπό τά δύο πλάγια 
τό πετρώδες μονοπάτι, κι’δλη εκείνη τήν κακοτοπιά, ποϋ μοϋ βγήκε
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σάν τοϋ σκυλιού ή γλώσσα έξω άπο τό στόμα, δσο νά τήν ανεβώ, άν 
κ’ είχα κόλληση σφιχτά σάν βδέλλα ςτά πλευρά τοϋ σαμαριού, αντι
κρίζοντας όχι με λίγο τρόμο ςτήν άκρη άπό τά πέταλα τών άλογων 
βαθύτατες σάρες με στεφάνια γύρω, ποϋ μόνο άγριοκάτσικα μπορούσαν 
νά τά πατήσουν. “Iota με τό σορούπωμα φτάσαμε ςτή κορφή τοϋ χω
ριού. Ξεππεζέψαμε ςτήν αύλή τοϋ σπητιοΰ.

— Έ ! μαρή Άρτνιά!, βγάζει μιά φωνή ό Τρύπιας, κ’ ή μισογυρ- 
μένη πόρτα τοϋ χαμηλού σπητιοΰ ανοίγει, και προβάλλει ένα κεφαλάρι 
λυγερής, μέ μιά μαύρη μαντήλα δεμένη σταυρωτά άποκάτω άπδ τό 
σαγόνι, κοντή άποπίσω γιά νά ξεφεύγουν ςτή πλάτη δυο χρυσές πλε
ξίδες, πειό χρυσές άκόμα μέσα ςτήν άναλαμπή τής βραδυάς. Μάς ζύ
γωσε άμέσως ή χαριτωμένη παιδούλα, μέ καλωσόρισε μέ χαμηλωμένα 
μάτια καί μέ δειλή φωνή. Έπήρε τ’ άλογα άπό τό καπίστρι, τάσυρε 
ςτήν άκρη άπο τόν τοίχο, τά ξεσαμάρωσε καί τάδωσε γιά νά βοσκή
σουν σέ καμμιά λάκκα, σ’ ένα μικρό παιδάκι, ποϋ έρριχνε βροχή τά 
στορνάρια τοϋ βουνού ςτά κλωνάρια μιας γρηάς μυγδαλιάς, γεμίζοντας 
τόν κόρφο του άπό ψύχες. Μπήκαμε μέσα ςτό σπήτι καί ξαπλωθήκαμε 
σέ μιά στρωματσάδα. Τό σπήτι ήταν μιά κάμαρα μεγάλη, μέ καπνι
σμένα δοκάρια ψηλά, μ’ασπρισμένους τοίχους ολόγυρα, μέ τή γωνιά ’ςτή 
μέση ενός τοίχου, μέ τές δυο μπολίτσες ςτό πλάι της, μέ τ’άράφια 
ολόγυρα, φορτωμένα άπό λογιών λογιών είδίσματα, μέ τ’ άμπάρι τό 
μεγάλο ςτό βυθό, γιά νά γίνεται ένα μικρό χώρισμα, μέ τδ φούρνο 
παρακάτω, καί μέ κάνα δυο ντουλάπια. Κανένα στολίδι γύρω, μονάχα 
σέ μιά άγκωνή ένα είκονισματάκι μ’ άναμμένη καντήλα, και κοντά ’ςτό 
παράθυρο, μέσα ςτό γαλανό φώς τούρανοϋ καρφωμένη φτωχικά μιά με
γάλη ξανθή ζωγραφία τής δυστυχισμένης βασιλοπούλας μας, μέ μεγάλα 
γράμματα άπό κάτω Μ. Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Πώς σάς φαίνεται τό 
συμπαθητικό αύτό καρδιοχτύπι τοΰ ερημίτη χωριάτη, γιά τήν άγαπη- 
μένη κόρη τής Ελλάδος, σ’ έκεΐ'. ο τόν πορναρότοπο ; Ή Άρτινιά μας 
φίλεψε σέ λιγάκι άπό μιά μαστίχα, κ’άπώνα φλέτζάνι καφέ, βγήκε 
υστέρα έξω, έκραξε τόν πατέρα της νά τής σφάξη δυό κοτόπουλα, καί 
ξανάρθε γελούμενη μέ τό ταψί ςτά χέρια, μέ τά σφασμένα κοτόπουλα, 
ποϋ σπαρτάριζαν άκόμα ’ςτό αιμάτων, και μ’άνασκουμπωμένΟ φου
στάνι καί μανίκια. Κ’ έτσι μέ τά παχουλά της χέρια, μέ τό λιγυρό 
της τ’ άνάστημα άρχισε νά θερμίζη και νά μαδάη, νά πλάθη τή πήττα 
της, ν’άπιθώνη τήν τέντζερη ’ςτή φωτιά καί νά καίη τό φούρνο. Σ’αύτή 
τήν ώρα άρχίσαμε νά τά λέμε μέ τδν νοικοκύρη τοΰ σπητιοΰ. Γιά λίγες 
στιγμές καλόμαθα τήν ίστορία του, γιατ’είχε ίστορία υ Νικόλας ό 
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Τρύπιας, άν καί χωριάτης, κ’ίστορία πονεμένη κΓάλήθινή. Δέν θάτανε 
σαράντα πέντε χρονών, καί φαίνονταν απάνω άπ’ τά πενήντα. 'II θλί— 
ψες, και ή κάκοτυχιές τόν είχαν συντρίψη πάρωρα. Ή ψαρή του κε
φαλή άσπριζε περισσότερο άπό δτι ήταν μέσα ςτό φώς τού λυχναριού, 
τά μάτια του δέν είχαν πειά πολλή, φλόγα νά τά θερμαίνη, καί τό 
ψηλό του τ’ άνάστημα έδειχνε πώς δέν είχε άδυνατίση μονάχα άπ’ τής 
δουλειάς τον κόπο. Ή φωνή του είχε κάποια βραχνάδα σβυσμένη, καί 
κάθε λ έξι της είχε κρυφό πόνο. Μώλεγε συχνά πυκνά πώς όλες ή δυ
στυχίες τον βρήκαν άπό τό καινούργιο σπήτι πούχε χτίση έδώ καί 
πέντε χρόνια, δταν ήταν άπάνώ ςτά καλά του. Ήταν ισκιερό τό σπήτι, 
κι’αύτό τώφαγε γιά ενα ξάμηνο τή γυναΐκά του καί τρία παιδιά, τρία 
παλληκάρια τώνα κοντά ςτ’ άλλο, άνθρωποδύναμα, τό καμάρι τής καρ
διάς καί τού σπητιοΰ του, το καμ.άρι τοΰ; χωριοΰ, παλληκάρια πού τό 
τρανήτερο δέν είχε κλείση τά έΐκοσι τρία χρόνια άκόμα. ’Απάνω ςτήν 
απελπισία του έβαλε καί γκρέμνισαν κείνο τό ’ρμαδιακό, κ’ήρθε κ’έ
κατσε τόρα μ’αύτή τή κοπέλα ςτό παληόσπητό του. Ή Άρτινιά μονάχα 
τ’ άπόμεινε ςτό κόσμο, ή Άρτινιά τό φώς καί τό χάραμμα τών ματιών 
του, μά κΓ αύτό τ’ άμοιρο χωρίς νά τό θέλη, πίκρες τον έπότισε μονάχα 
μέ τή κακοτυχία της. Κ’έσταμάτησεν έως έδώ, μ’έναν βαθύ άναστε- 
ναγμό, μέ τά μάτια γυρισμένα τρυφερά πρός τή μικροκάμωμένη λυγε
ρή. Κάτι έτρεχε πειό θλιβερό άκόμα σ’εκείνο τό σπήτι. Έρριξα τό 
μάτι μου άπάνω ςτήν Άρτινιά καί μές ςτό θαμπό φώς τοΰ σπητιοΰ, 
έκεΐ πώπλαθε τή πήττα μοϋ φάνηκε πώς τό λιγυρό κορμί της δέν ανα
ταράζονταν μονάχα άπό τή γοργή κίνησι τού πλάστη.

Έτσι σάν μ’άποδιηγήθηκε τά βάσανά του ό Νικόλας ό Τρύπιας, 
σάν άπούπαμε κάτι καί γιά τό χωριό του καί τους χωριανούς του, καί 
σάν άποψήθηκε καί πήρε θράκα ή πήττα, κ’ έγεινε τό ψωμί τό σταρέ
νιο ςτό φούρνο, κ’άπόβρασε ςτή φωτιά ή τέντζερη, ή νοικοκυρά μάς 
έστρωσε εμπρός ςτά πόδια μας ένα καθαρό μεσάλι, μάς άπλωσε ςτά 
γόνατά μάς ένα πεσκίρι, μάς έβαλε δύο πιάτα γεμάτα άπό τό μαγει- 
ρεμμένο κοτόπουλο, μάς έφερε καί ςτή μέση τή -πιάτα μέ τά ροδοβαμ- 
μένα φελιά τής πήττας, μιά λίμπα ςτό πλάι άπό κατάπηχτη ζύτα 
καί τή μεγάλη τσίτσα ςτό πλάι, πού είχε στείλη προτήτερα ό Τρυπιάς 
καί τήν γέμισε ςτό Μπαμπίνι, τό μόνο χωριό ποΰ έχει άμπέλια σ’ δλο 
τό δήμο Έχίνου. - ··. ,

—Καλώς ώρίσατε !
—Καλώς σάς βρήκα !
Κάμαμε τό σταυρό μας κι’ άρχίσαμε νά τρώμε. Πεινάγαμε κ’ οί δύο; 
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έκεΐνάς κατακόμμένος άπο τό κάμμα καί τό λιοβορε της ημέράς, κ’ εγώ 
άπο τόσο δρόμο, άπό λαγκαδιές σέ ράχες, σέ βουνά. Ή Άρτινιά έκά- 
θησε ςτήν. άκρη της, άκουμπησμένη ςτό πλάι τ’ άμπαριού, μέ τά γόνατα 
άνασηκωμένα, καί μέ τή ροκά της . μπροστά. Στά χωριά έτσι τώχουν· 
ή γυναίκες δέν κάθονται ποτέ, ςτή τάβλα, όντας εινε ξένος ςτδ σπητι- 
κό των. Τ’ ανοιχτό παραθύρι άφινε νά τρέμουν λίγα άστέρια ςτόν ού- 
ρανό καί ό μαΐστρος τής νύχας έπαιζε μέ τά σγουρά φυλλάκια τοϋ 
βασιλικού, ποϋ εύώδιαζε άπό τδ παρμάκι τοΰ παραθυριού μέ τήν παρ- 
θενική αναπνοή του όλο τό σπητάκι. Ένας γρύλλος έτριζε ςτή στέγη, 
κ’ ό Μαλλιαρός έκούναγε ςτή πόρτα τήν ουρά του ολοένα κ’ άλυχτοΰσε 
συχνά. Κάνα τσοπανόπουλο κατεβαίνοντας μέ τά γίδια άπό κάνα βράχο 
έσχιζε τόν αέρα καί τής νύχτας τή σιγαλιά μέ το ψιλό τραγούδι του, 
ποΰ έρχονταν ίσια ςτ’ αύτιά μας. . ,

’Απόψε δέν κοιμήθηκα και σήμερα νυστάζω 
γιά δυο ματάκια γαλανά, γιά Sub vXuxa ματάκια- 
Θέ νά τά κλέψω μιά βραδυά, νύχτα χωρίς φεγγάρι 
νά τ’ ανεβάσω σέ βουνό, ψηλά σέ κορφοβούνι, 
νά τά φιλώ μεσάνυχτα, νά τά φιλώ τδ τάχυ, 
όντας λαλάη ή πέρδικα, όντας λαλή τ’ αηδόνι..

Καί ςτά ύστερνά του λόγια ποϋ μόλις έφτασαν ξάστερα ςτήν ακοή 
μας, ό γέρος άναστέναξε πάλι, κ’ ή Άρτινιά έγειρε πειό χαμηλά τά 
μάτια ςτήν ποδιά της, κα'ι τό χεράκι της παράδερνε μέ τό σφοντήλι 
τής ρόκας. Μ’ δλη τή δροσιά τής νύκτας καί τό γλυκό της νανούρισμα 
αντάρα καί καταχνιά έστεκε μέσα σ’ έκεΐνο τό σπητάκι. Δέν μπορού
σες ν’ άναπνεύσης ελεύθερα. Θαρρούσες πώς κάτι τι βαρύ σάν μολύβι 
κάθονταν άπό στιγμή σέ στιγμή πειό βαρύ ςτόν αέρα, ςτούς τοίχους γύρω 
σου, μέσα ςτά πλεμόνια σου, καί σοΰ έπνιγε τόν λάρυγγα. Ό Νικόλας 
ό Τρύπιας είχε άποφάγη πειά καί ξαπλώθηκε ςτό πλάϊ τής γωνίας, άπό 
τήν μιά μεριά αυτός κ’ έγώ άπό τήν άλλη, ή Άρτινιά σηκώθηκε καί 
πήρε τή τάβλα, άνάψαμε άπώνα τσιγάρο ξερομερίτικο, είπαμε κάνα δυό 
καί πέσαμε πάλε έμεΐς καί τό σπήτι δλο ςτή προτητερινή σιγαλιά.

Άξαφνα άπ’ τ’ ανοιχτό παράθυρο έπεσαν άγάλι’ άγάλια μέσα, κα
ταγής τρία χαλικάκια- τό ύστερο γκρέμνίσε ένα βαζάκι μ’ ενα μορφάτθι 
κάτω μέ θλιβερό κρότο, καί τήν ίδια τή στιγμή άντήχησε ένα σιγανό 
σφύριγμα. Ό Νικόλας ό Τρύπιας κ’ ή κόρη του βρέθηκαν ςτό πόδι, κ' 
οί δύο τους κατακιτρίνιασαν, άνοιξαν τά χείλη των καί έμουρμούρισαν 
πολύ χαμηλά, μέ μιά φωνή.

— Ό Λιαροκάππης I
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— ’Εκείνος εινε, πατέρα ! .
Ό γέρος έβαλε δύο δάκτυλά του ςτό στόμα καί σφύριξε τρεις φορές.

Δέν πέρασε στιγμή, ή πόρτα άνοιξε, ό Μαλλιαρός μπήκε μέσα μέ ζουρλά 
πηδήματα καί μ’ ένα χαρούμενο ούρλιασμα,- κ’ άποπίσω του ό Λιαρο- 
κάππης, ένας κοντός νευροδύναμος λεβέντης, μ’ άγριο μαύρο πρόσωπο, 
άγρια μάτια μαύρα, άγρια μακρυά γένεια, άγρια στριμμένα μουστάκια. 
Στό πάτημα τών τσαρουχιών του έλεγες πώς έτρεμεν ή γή καί πετούσε 
σπίθες. Άστραφταν ςτά πλατειά στήθη τΟυ δύο μεγάλα θηλυκωμένα 
κοσζίκια, βρόνταγαν άποπίσω ςτή μέση του δυό φλωροκαπνισμ ένες 
παλάσκες μέ τά πολλά γατζούδια των, μπερδεύονταν ςτή λερή φουστα- 
νέλλα του ή άσημένιες αλυσίδες τών άσημοσουγιών του, φοβερές έχυναν 
άναλαμπές τά κουμπούρια καί τά χαρμπιά άπό τές δίπλες τού χρυσο- 
κεντισμένου σελαχιού του, άστραφτε σάν τό φώς τού ήλιου ή κάννα τού 
κοντοτουφεκιοϋ του καί τ’ άσημογιαταγάνι του.

Καί οί τρεις ήμαστε ςτά πόδια μας.
—Καλή ’σπέρα σας!
—"Ωρα καλή σου !
Καί μώρριξε μιά κρύα κι’ άγρια ματιά, πού κρύωσαν τά πόδια καί τά 

χέρια μου κι’ άνετρίχιασαν φοβερά δλα τά, μέλη μου. Ό Τρύπιας σάν 
νά κατάλαβε, καί τού είπε ·/

— Είνε ξένος άπ’ έδώ, διαβαίνει τήν νύχτα γιά ’δώ πά τόν Άκτό, 
κ’ έρχεται μέ γραφή άπ’ τούς δικούς μας, άπ’ τή Λεπενού.

Καί τ’ άγριο θερίο σύχασε, μώσφιξε δυνατά τό χέρι μου, φίλησε τήν 
Άρτινιά μέ κάποια ντροπή ςτά μάτια, έπιασε το χέρι τού γέροντα, κ’ 
έκατσε ςτό πλάι του. Ό γέρος τόν ρώτησε αν έπεινοΰσε νά φάη, αύτός 
σήκωσε τό κεφάλι του μέ τή μαύρη καί κατακουρελιασμένη σκέπη του, 
κ’ έκαμε μέ τά χείλη του «ντσιού!»

—Έχετε κρασί μονάχα ;
Τώδωκε τή τσίτσα καί ρούφηξε φοβερά. Έγώ τάχα χάση, μά γρή

γορα κατάλαβα τί έτρεχεν. Ό Νικόλας ό Τρύπιας μοΰ τά ξήγησε σέ 
λίγο.

—Είνε γαμπρός μου τού λόγου του, ό Γρηγόρης- κι’ αναστέναξε ,βαθυά 
ό δυστυχής γέρος,

Δέν άργησα νά μάθω τήν ιστορία τού Λιαροκάππη. Ό Νικόλας ό 
Τρύπιας τόν έκαμε γαμπρό ςτή κόρη του, πού τόν είχε ξετρελλάνη τό 
σιγαλοπερπάτημα καί τό χαμηλοκύτταγμά της, έδώ καί δυό χρόνια. 
Δέν είχε πάρη τότε τά βουνά. Ήταν τίμιο κι’ άξιο παλλικάρι, ώμορ- 
φόπαιδο, νοικοκυρόπουλο, μονάχα πώς έστεκε πάντα Παράφορο κ’ έκανς
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καμμιά φόρα παλλικαριές. Γιά κακή του τύχη πρόπερσι ςτό πανηγύρι 
τοΰ Λιγοβυτσιού, εκεί ποϋ ςτό ύψωμα τοΰ βουνού του [χαζεύονται περι- 
σότεροι άπό έξ χιλιάδες πανηγυριώτες άπ’ δλη τή Ρούμελη, άπάνω ςτό 
κρασί καί ςτό ξεφάντωνα λογόφερε μ’ ένα συντοπίτη του, παραφέρθηκε 
κα'ι τοΰ τήν άναψε’κατακέφαλα. Άπό τότε πήρε τά βουνά- έξ μήνες 
έκαμε φυγόδικος, άπό κοντά του τ’ απόσπασμα, κι’ώς τά τότε δέν είχε 
κάμη τίποτε κακό άκόμα, καϊ δέν είχε κηρυχθή κλέφτης. Μά τά βουνά 
ξαγριέβουν τδν άνθρωπο- μιά καθημερινή ζωή έκεΐ πέρα μέσα ςτήν 
άγριότητα τής φύσις ξαναγεννφ τδν προϊστορικό άνθρωπον- έπειτα'αύτή 
ή άνάγκη φέρνει μονάχη της τό κακούργημα, καϊ τό πρώτο κακό δευ- 
τερόνεται, κα'ι τό δεύτερο τριτεύει κ’ έτσι πάει λέωντας, καϊ άπό ένας 
φυγόδικος κι’ ό πειό ήμ^ιος άνθρωπάκος καταντρί χαραμής καϊ κλέφτης. 
Χωρίς νά θέλη θά πατήση τή στάνη τοΰ τσοπάνη, χωρίς νά τό γυρεύη 
θ’ άδειάση τδ σακκοΰλι τοΰ διαδέτη καί θά ψηλαφήση τδν ξένο. Έτσι 
κι’ ό Λιαροκάππης ό γαμπρός τοϋ Νικόλα Τρύπια κατήντησε κλέφτης 
μέ τ’ όνομα- τουχαν βγάλ-ζΐ κα'ι τραγούδι κι’ δλας. Τρεις φορές είχ’ 
άνταμωθή μ’άποσπάσματα κα'ι τές τρεις άφησε πίσω του, μαζί μέ τδ 
αίμά του καί κάνα δυδ κορμιά λαβωμένα. “Οντας βαριώνταν μέ τ’ 
άπόσπασμα μέ τδ μπλοΰκι του, κάθε χωριό άπδ τδ Ξερόμερο ώς τδ 
Βάλτο, μέσα ςτδ σφύριγμα τών μολυβιών ξεχώριζε μιά χαρά τδ βραχνό 
ξέρασμα τοΰ σασεπώ του, σασεπώ πού έζησε πολλά χρόνια πάντα σέ 
ψηλά βουνά καί σ’ άπάτητα κορφοβούνια, παρατημένο άπδ τ’ άποκα- 
μωμένα χέρια τοΰ γέρου κλέφτη σ’ άφοβα καί παλληκαρίσια νειάτα.

Ή Άρτινιά σάν έβλεπε έτσι λυπημένο τδν πατέρα της, άρχισε νά 
μιλάη λιγάκι μέ γελούμενα χείλη. 'Ρωτούσε τόν,άντρα της πώς τά περ
νούσε ψηλά ςτά κρύα νερά, ςτές δροσερές άμαλαγιές, καί ςτά κακά στε
φάνια. Ζήτησε μ’ επιμονή μεγάλη νά τής δείξη άν έκλεισε μιά πα- 
ληά λαβωματιά ςτή ζερβή του άντζα, καί ςτά υστέρα τδν ρώτησε άν 
ήθελε ν’ άλλάξη τά λερά του. Ό Λιαροκάππης ούτε μιλιά σ’ δλα αύτά- 
μονάχα σήκωνε κάθε φορά τ’ άγριωμένο κεφάλι του, άνοιγε τά.παχειά 
χείλη του κ’ έκανε κάθε τόσο ένα «τσιού !» Ήταν ξαπλωμένος ςτή 
καππα του μέ τδ κοντοτούφεκο παραμάσχαλα καί σάν πώς λαγοκοι- 
μώνταν, γιατί τσαλαφιάζονταν σέ κάθε μουρμούρισμα τοΰ. Μαλλιαρού 
καί ςτδ παραμικρό φτερούγισμα τοΰ μαΐστρου μέ τά σγουρά κλωνάρια 
τοΰ βασιλικού. "Ετσι θά πέρασε μιά ώρα, ώς τή στιγμή ποΰ σηκώθηκε 
ςτά ποδάρια του. Έφερε δυδ γύρες μέσα ςτδ σπήτι άπ’ τή γωνιά.ςτ’ 
αμπάρι κι’έπ’τ’άμπάρι ςτή γωνιά, θέλησε νά μιλήση δυδ φορές χωρίς 
νά μπορέση νά πή λέξι, καί σέ κάθε γύρα του φαίνονταν πειό στενα- 

χωρημένος. Ξεκρέμασε τότε τδ σακκοΰλι του άπ’ τδν ωμό του, έχωσε 
τδ μαλλιαρό καί ήλιοκαμμένο χέρι του μέ τήν πλατειά μανίκα μέσα ςτδ 
βυθό του κ’ έβγαλε ένα τρυφερό κομμάτι κρέας ροδοψημένο καί τ’ άπί- 
θωσε ςτή γωνιά.

—Δέν πέρν’ τε απ’ τό κυνήγι μου;
—Βάρεσες κάνα αγρίμι; άποκρίθηκε δ πενθερός του- καί μέ τδ σουγιά 

του άρχισε νά κοψιδιάζη τδ κομμάτι.
—Μπλάτσασα μέ τά ξημερώματα ένα πλατόνι πέρα ςτή βελαόρα.
Έπήρε κΓ αύτδς λιγάκι κ’ έπιαμε δλοι ςτήν ύγειά του. KJάς καλοκάρ

δισε, όντας γυρίζει καί λέει τοΰ πενθεροΰ του :
— Ξέρεις, γέροντά μου, ήρθα νά πάρω τήν Άρτνιά.
Ό Νικόλας ό Τρύπιας άνατινάχτηκε, έβαλε τους γρόνθους του σφιγ- 

γμένους ςτά πλευρά του, σούφρωσε τδ γεροντικό μέτωπό του κ’ είπε μέ 
σβυμένη φωνή:

—Πάλε, ορέ Γρηγόρη !
—Τί νά σ’ κάμω, πατέρα. Δέν μπορώ νά μείνω ςτά χαμ’λώματα 

τόρα τδν Άλωνάρι. Θά μάς πάρουν ςτδ πόδι τ’ άποσπάσματα καί θά 
βαρεθούμε. Βουλέψαμε μέ τ’ άσκέρι νά πάρη καθένας μας τδν άνθρωπό 
του και νά περάσουμε τδ Βάλτο ίσια μέ τά πρωτοβρόχια.

Ό γέροντας κούνησε μιά καί δυδ τή ψαρή κεφαλή του άπάνω ςτούς ώμους 
του, σάν νά μήν ήθελε νά πιστέψη ςτά λόγια τού γαμπρού του, έρριξε θο
λωμένο κ υγρό τδ θλιβερό του μάτι άπάνω ςτή θυγατέρα του,καί ξεφώνησε-

— Μπρέ, παιδί μου, τί γυρέβει τδ θηλ’κδ ςτά βουνά καί ςτές έρμιές ; 
Σέ καλό νά σοΰ βγή ! . Ποΰ άκούστηκε ποτέ νά βάνη κανένας μαζί 
μέ τδ δικό του κεφάλι καί τής γυναϊκάς του ςτδ σακκοΰλι;

— Τδν άντρα της γυρέβει, γέροντά μου- ξέρεις έγώ δέν παίρνω άπδ 
λόγια. “Οταν πατάω τό χωριό, δέν τδ πατάω πάρα γιά τή γυναΐκά μου, 
μά τδ στεφάνι π’ άλλαξα. Έτσι έ! νά μήν τήν χαρώ τόσο καιρό τόρα ! 
Έγώ αύριο γιά ζώ, γιά μέ παίρνει κακό βόλι, καί συ μοϋ ψάλλεις άπδ 
τέτοια. . . "Αιντε, άρή Άρτνιά ! .

— "Οπως θέλεις, παιδί μου, γυναΐκά σου είνε, μουρμούρισε ό γέρος κι’ 
άπόμάδησε τή φούντα τού τσαρουχιού του μέ τά χέρια του.

Ό κλέφτης άνοιξε τή πόρτα, σκούντηξέ όξω τδ Μαλλιαρό μέ τδν 
κόπανο τοΰ τουφεκιού του, καί μέ τ’ αύτί τεντωμένο κατά τδ χωριό 
άφογκράστηκε. Ό Μαλλιαρός ξαναγύρισε σέ λίγο κουνώντας τήν ούρά 
του μέ κατεβασμένα αύτιά. Θάτανε μαθημένος άπδ μικρός σέ τέτοιες 
παγανιές, καί σάν άνθρωπος ποΰ έκαμε τό χρέος του πήγε καί ξαπλώ
θηκε ςτά ποδάρια τοΰ Τρύπια καί κάρφωσε τά μεγάλα καί στρογγυλά 
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μάτια του κατεπάνω του, μ’ ένα παραπονετικό δφος. Καί έτσι τήν 
ίδια ώρα ό Λιαροκάππης, άφοϋ μάς καληνύχτησε, άνοιξε τή. πόρτα μέ 
προσοχή, βγήκε αυτός πρώτος, καί σάν άποφίλησε τό χέρι τοϋ πατέρα 
της ή κακομοίρα ή Άρτινιά, τήν έσυρε κι’ αύτή μαζί του, καί τό μάτι 
μου τούς ακολούθησε νά φεύγουν, δσο ποϋ άποχάθησαν μέσα ςτή σκο
τεινιά τής νύχτας ροβολώντας κάτω τή λαγκαδιά. Κάνα σκυλί τούς 
άλύχτησε γιά λίγο, άποκόβοντας τήν σιγαλιά τής νύχτας, δσο ποϋ άπο- 
βουβάθηκε κι’ αύτό. Καί τότε σάν έγύρισα τήν δψι πρός τό Νικόλα τόν 
Τρυπιά, μέσςι ςτή θλιβερή ερημιά τοΰ σπητιοΰ, ή σβυσμένη φωνή τοΰ 
δυστυχισμένου πατέρα, μέ τά σταυρωμένα χέρια ςτά στήθεια του, καί 
τά θολά του μάτια καρφωμένα ςτά καπνισμένα ξύλα τής στέγης του, 
έφτασε βαθειά ώς τή ψυχή μου μέσα, μ’ένα αλησμόνητο παράπονο ποΰ 
μ’ έκαμε ν’ άνατριχιάσω γιά ολη μου τή νύχτα : -

— Θεούλη μου ! δέ μ’ ν’ έπερνες καλλίτερα κι’ αύτή;μέ τ’ άλλα...!
Μ^τσος Χ,ατϊόίΐουλος.

Η ΕΒΡΑΤΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έν Ένετίφ, κατά τήν πάνδημον εορτήν τοΰ Ιουλίου -τοϋ 1797, έ- 
ορτάζοντος τοϋ χριστινίακοΰ λαοΰ τήν άποκτηθεϊσαν ελευθερίαν * αγνό— 
οΰντος δτι μετ’ ού πολύ παρά τοΰ αύτοϋ των, θά έπω-
λεΐτο εις τήν Αύστρίαν—συνεώρταζον και οί 'Εβραίοι καί έξέφραζον τήν 
χαράν των, διότι μέ έκείνην τήν μεταλλαγήν τής κυβερνήσεως άπή- 
λαυσαν παντός ανεξαιρέτως δικαιώματος*.

Τδ αύτό έτος 1797, άφίκοντο καί έν Ζακύνθφ οί δημοκρατικοί Γάλ
λοι. Καί οί Ζ.ακύνθιοι, ώς πάντες οί Ενετοί υπήκοοι, εώρταζον τήν έ- 
λευσιν τών ελευθερωτών Γάλλων, ύπό τούς ήχους δέ τών κωδώνων καί 
τούς κρότους τών πυροβόλων καί δπλων έχόρευονπερί τόν Hrδρον της ε
λευθερίας, κείμενον είς τήν πλατείαν τοΰ αγίου Μάρκου, νΰν τοΰ Ποιητοΰ 
Σολωροΰ. Είς τήν χαράν ταύτην τής Ζακύνθου έλαβον μέρος καί οί 'Ε
βραίοι, οϊτινες, κατά πρώτην φοράν μετά τών χριστιανών συνεώρταζον, 
χαίροντες διότι ήσαν έλεύθεροι πολΐται καί ό Ραββΐνος αύτών έτέθη έν

1 Πρβλ. ΙΪ Monitore Veneto ά. 7 — 8.
1 Πρβλ. Raccolta di Rapporti, decreti processi verbal! e discorsi con- 

cernenti li Cittadini Ebrei di Venezia dopo la loro Rigenerazione. Βενε- 
τία 1797,
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ιση μοίρφ πρός τούς αρχηγούς τών δύο άλλων έν τή νήσφ πρεσβέυομέ- 
νων θρησκευμάτων. Κατά τόν περί τό δένδρον τοΰτον χορόν έψάλ- 
λοντο διάφορα τραγούδια τοΰ Ρήγα, Μαρτελάου καί άλλων, οί δέ Ε
βραίοι ήδον καί τό εξής :

Λευθεβιάς έφθασε ή ώρα 
νά χαροϋμεν οί πιστοί, 
Χριστιανοί και Όβραΐδι τώρα 
αδελφοί είμεθα πιστοί.

Οί κακόμοιροι οί 'Οβραιοι 
Είμεθα σάν Χριστιανοί, 
είμεθα καί τσιταδϊνοι 3

' τής Φράντζιας οΐ πλειδ πιστοί !
Νά μάς ζήσή δ Βοναπάρτες 
ποϋ καί Όβραίους άγαποί 
καί δέν θέλει νά μάς βρίζουν, 
νά μάς κράζουνε σκυλιά.

• Οί σκληροί μας άφεντάδες
τώρα δύναμι κάμμιά 
έχουν νά μάς τυραννοϋνε, 
νά μας έχουν σάν σκυλιά.

Αι ομάδες εν τή εξαψει των, οσάκις έκδηλοϋσι τήν χαράν των, πάν
τοτε εινε ελαφραι, και δεικνύουσαι τήν αγνωμοσύνην των φαίνονται έ— 
νιοτε αγνώμονεσταται, ως οι εν Ζακύνθφ Εβραίοι λοιδοροΰντες τούς εύ— 
γενεΐς. Αλλ αν ίσως συγγνωστοί ήσαν αύτοί πανηγυρίζοντες τήν έλευ- 
σιν τών Γάλλων, δέν εινε δμως συγγνωστός καί ό έκ Κερκύρας Εβραίος 
Δονατος δε Μόρδος, δστις αν κα'ι όμολογή δτι οί ομόθρησκοί των άπή- 
λαυον προνομίων επί τής Ενετοκρατίας, ούχ ήττον πολλά λέγει δτι ύ- 
πεστησαν οεινά ενεκα τοΰ φανατισμού, αύτολεξεί δέ αναφέρει «..... vis-
sero in tristissima condizione per la guerra ostinata e barba- 
ra, che conlro loro tenne setnpre vivo il fanatismo religioso’.» 
Ο Εβραίος συγγραφεύς δέν εινε φιλαλήθης δσον απαιτεί ή έπιστήμη. 
Οι ομόθρησκοι συμπολΐται τού Μόρδου ήσαν εύτυχέστεροι τών λοιπών 
Εβραίων τών κατοικούντων τήν ένετικήν πρωτεύουσαν καί τό επί— 

λοιπον ένετικόν κράτος, ώς παρατηροϊ όρθώς ό ιστορικός Έρμαννος 
Λούντζης ’. Ο ά.είμνηστος ’Ιωάννης 'Ρωμανός επίσης ιστορεί δτι ή κα-

3 τσιταδΐ'νοι=πολΓτάι ■
4 Ρ. Donato de Mordo. Saggio di una descriziorie geografico storica delle 

Isole Jonie σελ. 65. Κέρκυρα 1865.
* Della Condizione politica delle Isole Jonie sotto il dominio Veneto- σελ. 

456. Βενετί^ 1860.



626 - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τάστασις τών 'Εβραίων έπί τών χρόνων τής Ενετοκρατίας δέν ήτο α
ξιοδάκρυτος *,  έπειδή ή πολιτεία ιδίαν πρόνοιαν έλάμβανε περί αύτών 
καί φιλανθρώπως αύτοΐς προσεφέρετο.

• 'Η Εβραϊκή κοινότης τής Κερκύρας, έν τφ Άττικω 'Ημερολογίφ τοϋ έτους 
1872, καί έν τή 'Εστία 1891 άρ· 24—26.

Ή Ιστορία τών δεινοπαθειών τών τελευταίων Εβραίων βεβαίως 
εινε οίκτρά, διό πολλοί τών ιστορικών φιλοσόφων κα’ι νομοθετών προ- 
σεπάθησαν νά άνυψώσωσιν αύτούς εις ήν θέσιν τούλάχιστον απαιτεί ή 
φιλανθρωπία. Παράπονα πολλά δμως δέν πρέπει νά έχωσιν οί ’Ιουδαίοι 
άπό τάς επαναστατικά; άρχάς, καί, ώς άνωτέρω έρρέθη, οί έν Έπτανήσφ 
ήσαν εύτυχέστεροι τών έν ταΐς λοιπαΐς κτήσεσι τής Ένετίας. Ουτω λόγου 
χάριν μετά τήν έπιφανή έν Ναυπάκτφ νίκην τών Χριστιανών, συμβασαν 
τφ 1571, έπιθυμοϋσα ή 'Ενετική Πολιτεία νά φανή εύγνώμων πρός 
τόν Χριστόν, μεταξύ τών πράγματι θεαρέστων πράξεων, έπραξε καί τι 
βεβαίως ούχί άρεστόν τφ Χριστφ, τούτέστι ν’ άποπέμψη έκ παντός 
μέρους τοϋ Ένετικοΰ κράτους τούς δυστυχείς Εβραίους. Είς τήν προ
γραφήν ταύτην οί τών ήμετέρων- νήσων δέν συμπεριελήφθησαν. Είς άλλα 
κράτη ύπέφερον δεινά έτι οίκτρότερα. Λουδοβίκος ό Θ’ βασιλεύς τής 
Γαλλίας και εις τών διασημοτέρων ηγεμόνων τοΰ μεσαίωνος, δν ό Πά
πας Βονιφάτιος κατέταξε μεταξύ τών αγίων, δέν έπέτρεπεν είς τούς 
Εβραίους ούδέ συμβόλαιον νά συνάψωσι διά τάς υποθέσεις των καί διέ- 
ταττε είς τούς χριστιανούς νά μή άποδίδωσιν αύτοΐς τά δφειλόμενα.

Τφ 1288 ή Γαλλία έπίσης έτιμώρησε διά προστίμου τούς Εβραί
ους, έπειδή έν τή συναγωγή ύψωσαν πολύ τήν φωνήν. Είς τήν Άγ-’ 
γλίαν δέ ό νόμος δέν έτιμώρει τόν φονεύοντα Εβραίον.

Παρ’ ήμΐν λοιπόν ή τών Εβραίων κατάστασις δέν ήτο τόσον α
ξιοδάκρυτος., Οί έν Ζακύνθφ 'Εβραίοι ναι μέν δέν ειχον τά προνόμια 
τών έν Κερκύρφ ομοθρήσκων αύτών, άλλ’ δμως σχετικώς ήσαν εύτυχεΐς, 
καθότι ούτε αί ένετικαί αρχαί, ούτε αί τοπικαί, ούτε οί εύγενεΐς, έτρε- 
φον έναντίον αύτών άσπονδον μίσος, άλλά σχετικώς δσον ήδύναντο προ- 
σεπάθουν νά εινε πρός αύτούς φιλάνθρωποι, ώς έναργώς δηλοϋται έκ τών 
διατάξεων καί προγραμμάτων πασών τών άρχών.

* *
* * -

Οί έν Ζακύνθφ πρεσβεύοντες τό ιουδαϊκόν θρήσκευμα άπό εκατόν και 
δγδοήκοντα έτών κατοικοϋσιν ήνωμένοι είς ήν διαμένουσι νΰν συνοικίαν, 
έπονομαζομένην Γέτο, κειμένην είς κεντρικόν τής πόλεως μέρος καί ά- 
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ποτελουμενην εκ δύο διασταυρουμένων δρόμων, ων αί άκραι διετάχθη νά 
τειχισθώσι και έπί τών πυλών νά τεθή ή επιγραφή :

In cruce quia crucifixeruht

δήλα δή «.Οί εν σταυρω στανρώσαντες σταυρωθήτωσαν»,
Ή μέν έπιγράφή μετά τοϋ ένετικοΰ στέμματος άφηρέθη άμα τή ά- 

φίξει τών δημοκρατικών Γάλλων, τά δέ τειχίσματα κατερρίφθησαν ολί
γα έτη πρό τής ένώσεώς. Άπό τής Μεγάλης Πέμπτης μέχρι τής Τρίτης 
τής Διακαινησίμου ύπεχρεούντο, κεκλεισμένων τών πυλών, νά μένωσίν 
έν τή συνοικία των, δημοσία δέ δύναμις έφρούρει αύτούς, ιδίως κατά τήν 
Μεγάλην Παρασκευήν. Κατά τάς ήμέρας ταύτας οί παΐδες καί αί άγαν 
ζηλωταί έκ τών πιστών έρριπτον λίθους έντός τής συνοικίας, εύκαιρίας 
τυχούσης, ώστε ένίοτε δέν έτόλμ.ων νά έξέλθωσιν έκ τών οικιών των, 
καθότι φόβος υπήρχε μήπως οί λίθοι τούς πληγώσωσιν ! Ούτως Ρα
χήλ τις, τφ 1762,. έξελθοϋσα τής οίκίας της δπως μεταβή είς τήν 
απέναντι οικίαν, ΰπό' λίθου βληθεΐσα έπεσε χαμαί. 'Ο προβλεπτής δ
μως κατά τήν αγίαν τών Παθών εβδομάδα έδημοσίευε προκύρηξιν, δΓ 
ής. παρήγγειλεν είς τούς χριστιανούς νά μή ένοχλώσι τούς Εβραίους, έπί 
αύστηρφ τιμώρία τοϋ παραβάτου.

Ο περιορισμός ούτος τών Εβραίων ήτο βεβαίως βάρβαρος, άλλ’ ό 
περιορισμός είς ώρισμένον χώρον δέν έγίνετο μόνον παρ’ ήμΐν, ώς τοΐς 
πάσι γνωστόν εινε. Έάν θλιβώμεθα διά τά συμβαίνοντα κατά τούς πο
νηρούς έκείνους χρόνους, πολλφ μάλλον πρέπει νά αίσχυνώμεθα διά τάς 
άπανθρώπους παρεκτροπάς τάς ένεκα μισαλλοδοξίας γενομένας τήν σή
μερον καί εν αύτή τή πεφωτισμένη Εύρώπη. ’Αείποτε δμως ύπήρχον άν
δρες κηρυσσόμενοι κατά τοϋ βαρβάρου περιορισμού και κατά τοϋ φανα
τισμού, Περιεργείας χάριν άναφέρομεν, έπειδή νομίζομεν δτι δέν εινε 
ασΧετον, είς τήν διήγησιν ήμών, έπεισόδιον τοΰ βίου τοϋ Φωσκόλου δπερ 
συνδέεται μετά τής ιστορίας τών έν Ζακύνθφ Εβραίων. Ό Φώσκολος, 
παις ετι ων, νομίσας άπάνθρωπα τά τειχίσματα καί τόν περιορισμόν 
τών Εβραίων εις ·τοΓετο, ήμέραν τινά, καί άκριβώς τή 10 Μαΐου 1785, 
συνάζει αρκετά τής συνοικίας του παιδία, τά όποια πείθει νά μεταβώ- 
σιν εις το Γετο μετά καταλλήλων έργαλείων πρός άπεΛευθέρωσιν τών 
Εβραίων. Η ομας αύτη οδηγούμενη ύπό τοΰ τολμηρού παιδός έφθασεν είς 

την πλατείαν τής Άναλήψεως, δπου εινε κα’ι ή αρχή τού Γέτου. Ό Φω- 
σκολος οια να οώση θάρρος είς τήν στρατιάν του πρώτος άναρριχαται 
καί ή έργασία ήρξατο.

Ουδεις έγνώριζε τόν σκοπόν. Οί Εβραίοι οί ταλαίπωροι έφώναζον 
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ζητοΰντεςβοήθειαν. Φυσικφ τφ λόγφ πλήθος λαοΰ συνεσωρεύθη. Πάντες 
ήγνόουν τί συνέβη καί συνέρρεον εις το Γέτο καί ιδίως είς. τό .τ.7άζτωμα 
τής Άναλήψεως. Ό Φώσκολος είργάζετο καί οί ύπό τάς διαταγάς του 
έπίσης τό αύτό έπραττον. Έν τούτοις έ'φθασεν ή δημοσία δύναμις, άλλά 
πρός θαυμασμόν πάντων, έν φ οί λοιποί συνωμόται παϊδες έδραπέτευ- 
σαν, μόνος ό Φώσκολος ό μικρότερος πάντων, πλήρης οργής έξηκολούθει 
τήν έργασίαν, καθότι τά γενναία αύτοϋ αισθήματα, καί έν τοιαύτη εί- 
σέτι ήλικίφ ένέπνεον αύτφ περισσότερον θάρρος. Ό παϊς συλλαμβάνε- 
Tat καί ο'δηγεϊται είς τό κρατητήριον, έξετασθείς δέ είς τήν άνάκρισιν 
άπήντησεν δτι «όέκ νομίζει δίκαιον να εινε περιορισμένοι οί Έ- 
βραΐοΐ'». 'Η θεία αύτοϋ ’Ιωάννα Σπάθή τρέξασα είς τόν Προβλεπτήν 
δι’ αναφοράς έξητήσατο τήν άπόλυσιν τοΰ παιδός, ήτις βεβαίως έγένετο 
μετά είκόσιτεσσάρων ώρών περιορισμόν. ’

Πρό τοΰ 1712 κατφκουν οί Εβραίοι είς έτι κεντρικωτέραν συνοι
κίαν, δνομαζομένην τότε Strada Pieta, «ϊνα ό εύσπλαγχνος Θεός λάβη 
«εύσπλαγχνίαν δι’ αύτούς καί τούς φωτίση ν’ άσπασθώσι τόν χριστιανι- 
«σμον» κατά τήν γνώμην τοΰ Προβλεπτοΰ, νϋν δέ οδός ΦώσκόΛον, δ
που μέρος αύτής καί σήμερον έτι φέρει κοινώς τό όνομα Όβρέϊκα Μα- 
κεΛΛειά. Άλλ’ άν καί ό δρόμος έκεΐνος έθεωρεϊτο ό κύριος τόπος τοΰ 
συνοικισμού τών ’Ιουδαίων, κατφκουν δμως ούτοι καί είς άλλα τής πό
λεως μέρη 8 Είς άρχαιοτέρους χρόνους οί 'Εβραίοι δέν κατφκουν είς ώρι- 
σμένον χώρον άλλά μεταξύ τών χριστιανών καί δή πα^ά τοΐς ίεροϊς να- 
οΐς, τοΰθ’ δπερ τά μάλιστα έσκανδάλιζεν ίδίώς τούς μισαλλόδοξους, πρό 
πάντων δταν Εβραίος τίς άπήγαγε χριστιανόν κοράσιον. Οί Ζάκύνθιοι, σύν 
πολλοϊς άλλοις'αίτήμασι τφ 1553, ένόμισαν πρέπον πρός άρσιν παντός 
σκανδάλου νά ζητήσωσιν άπό τήν Ένετικήν Πολιτείαν τόν περιορισμόν 
τών ’Ιουδαίων είς ώρισμένον χώρον, ύπόδειχθέντα ύπό τής έγχωρίου,Διοι- 
κήσεως 9 καίτοι δμως ή Ένετία άπεδέχθη τό αίτημα τών Ζακυνθίων, α- 
γνοοΰμεν τίνος ένεκα ή διαταγή έμεινεν άνεκτέλεστος.Άλλά τή 5 Απρι
λίου τοΰ έτους 1664 ό Πάπας δι’ έγκυκλίου του κατέστησε γνωστόν είς 
τούς πιστούς δτι δέν εινε πρέπον νά κατοικώσιν οί Έβραϊοι μεταξύ τών 
Χριστιανών 10 καί μετ’ ού πολύ μετεβλήθη είς Γέτο, ή νϋν οδός Φωσκό- 

1 Πρβλ. C. Antona Traversi. De’ Natali, de’ Parenti, della famiglia di Ugo 
Foscolo σελ. 401—404 καί έν τή «Conversazioni della Domenica». τών Μεδι- 
ολάνων, ετο; Γ'. άριθ. 53.

• Βαρβιάνη-Χρονικον φυλ. 14 χειρόγραφον έν τφ Άρχειοφυλακείφ.
’ Libri Ordini κτλ. Αρχειοφυλακείων.
Ρ ’ Φάκελλος DiversOrum Άρχςΐόν δυτικού ’Αρχιεπίσκοπε ίου. .

Π fcfiPA-t-ΪΗ. gOflfOTHS iiAKYi^Ot

Jov, ώς άνωτέρω άνεφέρομεν, 1 11 "Οτε ή πόλις τής Ζακύνθου.έκειτο είσέτι 
έν τφ φρουρίφ (Gastello) καί ή. νϋν πόλις έθεωρεϊτο ώς .προάστειον, 
Στό ΓιαΛό καί ίταλιστι Borgo della marina, δσα μέχρι τοΰδε έγ
γραφα εϊδομεν. πιστοποιοΰσιν δτι όλίγιστοί ήσαν οί έν τφ φρουρίφ Έτ. 
βραϊοι καί πρώτον κατφκουν μεταξύ τών χριστιανών, άκολούθως δέ εις 
μίαν οικίαν ηνωμένοι. Τφ 1502 έξερράγη είς τό φοούριον πυρκα’ιά καί 
έπίσημος έκθεσις λέγει «δτι αί ζημίαι- ήσαν όλίγαι, διότι ή πυρκα’ιά 
«δέν έφθασε μέχρι τής οικίας έν y κατοικονσιν,οί ’Ιουδαίοι» αύτολεξεί 
δέ «...... i danni sono pochi perche il foco non arrivo fino 
la casa che habitano li Zudei.» Έκ τών μέχρι τοΰδε εις γνώ- 
σιν ημών- περιελθόντων έγγράφων φαίνεται δτι οί ’Εβραίοι προύτίμουν 
τό προάστειον τον ΑιγιαΛον. ■>

★
* *

Πόθεν ήλθεν ή έν Ζακύνθφ ξένη αύτη όμάς ; Ή έπίλυσις τοΰ ζητή- 
ματος τούτου δσον σπουδαία τόσον καί δύσκολος είνε. Γνωστόν εινε δτί 
άπό χρόνων άρχαιοτάτων οί Έβραϊοι κατφκουν είς πολλάς τής Ελλά
δος πόλεις καί κωμοπόλεις. Οί άρχαιότατοι Έβραϊοι δέν ήσαν κερδοσκό- 
ποι καί έπιχειρηματίαι δσον εινε οί Εβραίοι τοΰ μεσαίωνος καί οί ση
μερινοί. Ό Μωϋσής περί έμ,πορίου ολίγον έφρόντιζεν, άλλ’ ώς παρατη
ρεί όρθώς ό Jahll, διά τών τριών μεγάλων εορτών των, εί καί ό ιερός 
νομοθέτής ίσως δέν έσκέπτετο περί εμπορικής συναλλαγής, παρέσχεν 
έίς τον έμπόριον ζωήν τίνα. 12 Ή περί τό έμπόριον εύφυ'ία καί ή κερδο
σκοπία παρ’ Έβραίοις άνεπτύχθη κατά τόν μεσαίωνα, δτε ό χριστιανι
σμός έπίέζε. τούς ετεροδόξους. Άλλά ή περίπλανωμένη καί διασκορ
πισμένη αύτη φυλή, δείξασα τήν μεγαλειτέραν φιλεργίαν καί κλίσιν είς 
τό έμπόριον, καρτερίκώς ύπέφερε τάς καταδρομάς καί τό μίσος τών 
χριστιανών. ’Έχοντες ούτως έμφυτον έν έαυτοΐς οί ’Ιουδαίοι τό εμπορι
κόν θάρρος, λίαν ταχέως μεγίστας έποιήσαντο έμπορικάς προόδους καί 
άπειρα πλούτη συνεσώρευσαν, δπερ περισσότερον άνέπτυξε τό κατ’ αύ
τών πάθος καί μϊσος. Αληθές δμως εινε δτι ή πλεονεξία αύτών ήτο με
γίστη, έπειδή έπεθύμουν ίσως νά έκδικηθώσι τούς χριστιανούς διά τών 
χρημάτων των, δι’ών τούς έπίεζον άμα ειχον παρ’ αύτών άνάγκην. 
Άλλ’ οί Έβραϊοι δέν ήσαν οί μόνοι έπωφελοόμενοι έκ τών άναγκών 
τών άπορούντων.18 Άνθρωποι τόσον φίλεργοι, καρτερικοί καί έπιχει-

Μ Φάκελλοι Comunita Άρχειόφυλακέϊρν .
1! Archeologia Biblica ρ. I. c. VII, § 3.
18 Πρβλ. Depping : Les Juifs au moyen Age. 
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ρηματίαι επόμενον ήτο δτι έζήτουν τόπους προσοδοφόρους, καταλλήλους 
δια τας επιχειρήσεις αυτών, διό φυσικφ τφ λόγφ ή Ελλάς και ή ’Α
νατολή ήτο αύτοΐς αρεστή.

Ό Ραββΐνος Βενιαμίν ό έκ' Τουδέλης τής Ισπανίας, δστις κατά τόν ' 
IB' αιώνα πάσας τάς Συναγωγάς έπεσκέφθη, ινα έκ τοϋ σύνεγγυς λάβη 
γνώσιν περί τών έθίμων καϊ ιεροτελεστιών τών ομοθρήσκων του, διη
γείται δτι εύρεν καϊ έν Έλλάδι συναγωγάς. *’ Ό Ισπανός ούτος ραββΐ
νος υπέρ τό δέον έπηνέθη καϊ κατηγορήθη διά τής συγγραφής τοϋ 'Ο
δοιπορικού καί πολλοί διατείνονται δτι έζήλωσε τοϋ μυθοπλάστου μάλ
λον ή τοϋ άμερολήπτου ιστορικού τήν δάφνην, ώστε μέθ’ δλην τήν καλήν 
διάθεσιν, ήν εΐχεν ό ίσπανδς Andres 18 νά τόν έπαΐνεση, ομολογεί δτι 
πολλαχοΰ τής συγγραφής τοΰ συμπολίτου αύτοϋ ραββίνου άρκετά ύπάρ
χουσι τά μυθώδη. “Οσον δμως άφορφ διά τούς έν Έλλάδι Εβραίους, άν 
σφάλλη, ώς πρός τόν αριθμόν τοΰτο εινε άδιάφορον. Εβραίοι τότε ύ- 
πήρχόν έν Έλλάδι, τούλάχιστον τούτο έπιβεβαιοϋσι περιηγηταϊ καϊ 

.συγγράφεις άξιοπιστότεροι τοϋ ίσπανοΰ ραββίνου.
Τά σωζόμενα αρχαιότερα έγγραφα έν τοΐς άρχειοφυλακείοις εινε άπό 

τά τέλη τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος, καί άπό τοϋ καιρού έκείνου φαί
νεται δτι ύπήρχον Εβραίοι έν Ζακύνθφ. Ή προέλευσις αύτών, αν έκ τής 
Δύσεως εινε ή έκ τής Ανατολής, άδηλον ήμϊν. Έκ τών γνωστών ε,ίς ή
μάς έγγράφων φαίνεται δτι ή μεγαλειτέρα όμάς ήλθεν έκ Κρήτης κα'ι 
τόσον έπέδρασεν έπί τών λοιπών Εβραίων οδς εύρεν έν τή νήσφ προ- 
γενεστέρως έγκατεστημένους, ώστε ή έτι σωζομένη άρχαιοτέρα έν Ζα
κύνθφ Συναγωγή καλείται Κρητικό Συναγωί. Έγγραφα επίσης πιστό- 
ποιοϋσιν δτι πρό τής έλεύσεως τών έκ Κρήτης, ήλθόν τινες έκ Πελο- 
ποννήσου χάριν έργασίας καί έμπόρίας κα'ι ίδίως έκ Πατρών, ένθα πο
λυπληθείς ήσαν οί Εβραίοι. Ό ραββΐνος Βενιαμίν έν τφ ρηθέντι = 'Ο
δοιπορικά του λέγει δτι εύρεν έν Πάτραις πεντήκοντα Εβραίους, άλλά 
ολίγον κατ’ολίγον πολύς άριθμός έκεΐ κατψκησέν, ένθα ίδρυσαν τέσσα- 
ρας Συναγωγάς καί μετήρχοντο τδ έμπόριον τής μετάξης, τοϋ λινοΰ, 
τοϋ μέλιτος, τοϋ κηρού καϊ τοΰ τυροΰ 1β.
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Έρευνήσαντες τά βιβλία τών άφίξεων τά έτι σωζόμενα είς τά δύο 
αρχειοφυλακεία και εκείνα τών άναχωρήσεων κάί άπαφήσεων διαβατη
ρίων, παρετηρήσαμεν δτι κατά καιρούς άφίκοντο έκ Τουρκίας, Κερκύ- 
ρας καί Ιταλίας εβραίκαϊ οίκογένειαι, δτι τινές έκ τών έν Ζακύνθφ οι
κογενειών μετέβαινον είς τάς λοιπάς νήσους, είς τήν Τουρκίαν 11 * * * * * 17 καϊ ’Ι
ταλίαν. Επίσης παρετηρήσαμεν δτι τινές τών άναχωρούντων μετά πα- 
ρελευσιν χρόνου έπανήρχοντο.

11 Περί του Ραββίνου τούτου δρα Carmoly : Notice sur Benjamin de Tudele
et ses voyayes. Bruxelles 1852.

,s Dell’ Origine de’ progressi e dello stato attualo d’ ogni letteratura. τόμ.
XI μέρος Β'. βιβ. Γ’.

*· Descrizione Storico-Ceogra fica dell' arcipelago e, suoi littorali, isole pro
vince adiacenti κτλ. del teatro della guerra presente tra la Russia e la
porta Ottomans. Venezia 1770. σελ 18. Έπειδή τό βιβλίον τοΰτο είνε κάπως

★
* *

Είς τό άρχειοφυλακεΐον δέν σώζονται ληξιαρχικά τών Εβραίων βι
βλία ως σώζονται τά τών Χριστιανών, ώστε άδύναΐον ήμϊν άποβαίνεί 
νά συντάξωμεν στατιστικήν τών έν,Ζακύνθφ Εβραίων κατά τούς χρό
νους εκείνους. Άλλ’ δμως έξ δσων ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν, είκά- 
ζομεν, οτι ο εν Ζακύνθφ πληθυσμός τών ’Ιουδαίων δέν ήτο μέγας. Τφ 
1527 κατ’ έπίσημον άπογραφήν ,ήσαν 47 οίκογένειαι μέ ψυχάς 204. 18 
Τφ 1555 φαίνεται δτι ήσαν 29 μέ ψυχάς 140. 19 Κατά τδν ΙΣΤ' 
αιώνα αί έγκατεστημέναι οίκογένειαι έφερον τάς εξής έπωνυμίας;: Σαρ- 
δάτος, Κάπιος, Ζαμβλάκος, Ζαφαράνος, Ρέσος, Μαρένος, Μπολής, Δά
δες, Χανής, Σετώνης, Άλταδώνάς, Σπανιολέτος, τοϋ Σαββατάη, Κού- 
της, Νεαπολιτανός, Χάρτες, Ροΰσός, Σακερδότες, Ρωμανός, Βενάτης, 
Ροάν, Καμβιώτος. Είς τδν 1Ζ’ άπαντήσαμεν κα'ι τάς έξης νέας οικογέ
νειας : Κομίτζ, Κόρρες, Βιδάλ, Ρώσος, Κοέμ, Φωκάς, Ζάνος, Δελμαν- 
όίν, Βίνας, Τσεκούλης, Μπούλης, Ίναχαμούλης, Ζαμπάτης, Τρένος, Δα- 
φάνος, Φράγκος, τοϋ Ίωσέφ, Σουριάν,ος, Μέλδης, Ίσαχέμος, 'Ράσεν, Μου- 
σουλμάν, Καπελίνος, Άμάδιος, Σαμολένας, Λέβης, Τεδέσκος *°.

δυσεύρετον, δημοσιεύομεν τό σχετικόν περί Πατρών απόσπασμα « .... Pa* 
«trasso, citta antica e considerabile della Morea, capitale del D. di Clarenza 
«con Arcivescovo Greco, parecchie belle moschee, alcune chiese greche e 
«qiiattro sinagoghe per gli Ebrei, i quali vi sono in gran numero e vi fanno 
«un commercio considerabile, principalmente di seta, corame, mele, cera e 
«cacio.Trovansi ne’ monti circonvicini alcune piante clie producono la manna, 
«e de cipressi d’ una prodigiosa altezza. I frutti, massime le melegranate, i 
«cedri ed aranci.vi sono molto saporiti».

11 Μέ τήν λέξιν Tbvpxiar έννοοΰμεν τήν τότε ύπόδόυλον Ελλάδα, ’Ανατολήν 
καϊ λοιπά ύπό τήν Τουρκίαν μέρη.

18 Κ. Σάθα : Μνημεία Έλλ. 'Ιστ. σελ. 264 Τομ. VI.
11 Libro Ordini κλπ. Άρχειοφυλακεΐον.
!· Σημειωτέον ότι ήσαν καϊ πολλά! οίκογένειαι φέρουσαι τό αυτό έπώνυμον 

λ. χ. τρεις τό τοΰ Κάπιος κα'ι Ρωμανός, δύο τό τοΰ Κόρρες, Ναπολιτάνος κλπ.
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Ό άριθμός twv ίίίβράίων ολίγον κατ’ολίγον ηύξανε,: ο&ογένειαίΛι
νές έξέλειπον καί άλλαι ,έπολλαπλασιάζοντο ένεκα τών πολλών ίρρέ- 
νων. Το έμπόριον αύτών ηύδοκίμει καί πάντες είργάζοντο,ώστε κατά τον 
παρελθόντα αιώνα, ήσαν χίλιοι οί Εβραίοι. 81 Μετά τήν κατάργησιν τής 
Ενετικής Πολιτείας κατ’ ολίγον α πληθυσμός αυτών ήλαττοΰτο, καί 

πρό τών λυπηρών σκηνών τής Μεγάλης Παρασκευής τοΰ παρελθόντος 
έτους κατά τάς πληροφορίας, άς μάς έδωκεν ό ραββϊνος Σολομών Λεύής, 
έφθασεν είς 271, έξ ών ύπέρ τούς διακοσίους κατά τάς πληροφορίας τοΰ 
ίδίου ραββίνου, συνοδευόμενοι μέχρι τής προκυμαίας ύπό τής δημοσίας 
δυνάμεως κλαίοντες 88 κατέλιπον τήν γήν τής γεννήσεώς των. Άλλ’ έ
πειτα, μετά μήνας, πεισθέντές οτι έν Ζακύνθφ ούδένα διέτρεχον κίνδυ- 
νον και έν άκρφ άσφαλεία ήδύναντο νά ζώσιν, ολίγον κατ’ ολίγον έπέ- 
στρεψαν καί έν ειρήνη έξακολουθοΰσιν εργαζόμενοι διά τής γνωστής αύ
τών φίλοπονίας καί δραστηριότητος.

* * .

*Επί Ενετοκρατίας οί έν Ζακύνθφ 'Εβραίοι ήσαν ωφέλιμοι εις τόν 
ΐ-όπον, ώς άποδεικνύέται έξ εγγράφων μίχρις ήμών περιελθόντων. Ή 
’Εβραϊκή κοινότης έδειξε μεγίστην προθυμίαν είς τάς γενομένας συνει
σφοράς ύπέρ τών παθόντων πτωχών έκ τών σεισμών καί ύπέρ τής συν
δρομής τών πτωχών κατά τούς λιμούς. Έφάνησαν, πρόθυμοι νά συνει- 
σφέρωσιν οσάκις τό Συμβούλιον τών Εύγενών ·έζήτει διά συνεισφοράς νά 
άποστέλλη είς τήν Ένετίαν πρεσβείαν ύπέρ τών άναγκών τής νήσου.Είς 
τά πρακτικά τοΰ Συμβουλίου (Atti Consiglio della Comunita di 
Zante) φαίνονται τά ονόματα τών Εβραίων μετά τοΰ ποσοΰ τής συν
εισφοράς έκάστου.

Άν αί, Άρχαί ή επιτροπή τις τών κατοίκων έζήτόυν καί παρ’ αύτών 
εισφοράν, οί Εβραίοι δέν ήρνοΰντο. ’Ενίοτε έμεμψιμοίρουν δτι αδί
κως έφορολογούντο άλλά τόν οβολόν τω'ν τόν έδιδον. '

Ή κοινότης τών Εβραίων τής Ζακύνθου δέν έδειξεν έκτακτα δείγ
ματα εύφυίας, δράσεως καί έμπορικής έπιχειρήσεως ώς ή τής Κερκύ-

*· Ceografia Storico-Politica della Repubblica di Venezia. Top.. Β' σελ. 
29.2. Βενετίςι 1795. /

’* Παρευρέθημεν εις τήν προκυμαίαν κατά τήν άναχώρησίν τινων οικογενειών, 
καί πράγματι ήτο σπαραξικάρδιος ή στιγμή καθ’ .ήν έπί τής λέμβου έπέβαινον. 
Ό λόγιος φίλος κύριος Φερδινάνδος Καρρέρ έντός ολίγου θά δημοσίευση λεπτομερή 
άφήγησιν τών λυπηρών σκηνών τής μεγάλης Παρασκευής τοϋ παρελθόντος έτους 
προτάξας πολλά καί καλά περί ’Ιουδαϊσμού καί άλλων σχετικών, , 
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ρας, Οΰχ ήττον-.· δραστήριοι καί φιλόπονοι ό'ντες ,οί ,'Εβραίοι έκ . φύσεως, 
έδειξαν καί έν Ζακύνθφ εργατικότητα, καίτοι δέ πτωχοί άφικνούντο ,είς 
τήν νήσον, κατόρθωσαν νά άποκτήσωσιν ύπόληψιν καί πλοΰτον ούχί, ,ευ
καταφρόνητο ν.,

Εί καί άφοσιωμένοι είς τήν έργασίαν καί είς τό έμπόριον, ούχ ήττον 
δμως έφρόντιζον διά τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων αύτών, σχετικώς μέ 
τά εφικτά κατά τούς χρόνους εκείνους μέσα. Ό Ραββϊνος, δν έκάλουν 
καί δάσκαΛον, όασκαΛάκητ καί Ministro, έπληρώνετο άπό τήν εβραϊ
κήν κοινότητα διά νά διδάσκη τούς παϊδας καί τήν εβραϊκήν γλώσσαν 
καί έδιδάσκετο αυτή φαίνεται καρποφόρως, καθότι σχεδόν ολοι έγνώρι- 
ζον αυτήν διά τάς έργασίας των, έπειδή, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, παρά 
τοΰ νόμου ύπεχρεούντο νά συντάττωσιν έβραϊστί τάς άποδείξεις, προ- 
κειμένου περί δανείου ή ένεχύρου. Οί παΐδές των έδιδάσκοντο έπίσης 
τήν ελληνικήν γλώσσαν, τήν όποιαν έλάλ,ουν 8S καί τήν ιταλικήν. Ό 
Προβλεπτής έπεκύρωνε τάς άποφάσεις τής Κοινότητάς των, προκειμέ- 
νου καί περί διορισμού νέου διδασκάλου ή διατηρήσεφς τοϋ ίδίου είς τήν 
ύπηρεσίαν. 84 ί;,;:.-.·.·.::,?. .■

Διάταγμα τοΰ 1664 τόΰ Γενικού Προβλεπτοΰ Άνδρέου Κόρνερ έ- 
πικυροϊ τήν άπόφασιν τής Εβραϊκής Κοινότητος περί άνεγέρσεως οικο
δομής παρά τή Συναγωγή 2aJ.ar διά νά χρησιμεύση ως σχολεϊον «.... 
per peter mantener un loro precettore all’ insegnamento della

*3 Σημειωτέον ότι ή έν Ζακύνθφ γλώσσα τών Εβραίων ήτο ή Ελληνική, ώς 
εινε καί τήν σήμερον.

14 Περιέργειας χάριν παραθέτομεν μίαν τοιαύτην έπικύρωσιν ανέκδοτον : Addi 
10 Giugno1766 S. V. —L’ Ill.mo et Ec.mo Sig. Zuane Moro Provveditore 
sotto r .QcchiO e froprip: diligente esame 11 concorde stabilimentp seguito li 
5 Maggio caduto con offerte maggiori in appresso de’ ρίύ commodi corifra- 
telli dell’university degli Ebrei e rimanenti di questp Ghetto onde trattenere 
un altro anno, per maestro di scuola a educazione e profitto di giovani et 
officio della Sinagoga,' ecelentb Abramo Levi Rabbino, col debito di supplire 
a tutte le altri funzioni occorrenti all’ university medesima e scorgendo il 
sano oggettofid utility di tai aceordato e volontario assunto obbligo da con- 
fratelli prendvre non contrarianti pure alia; pratica ed al sentimento delle 
pubbliche prescrizioni, il tenue imposto peso, di nostra licenza, per operare 
e provvedere ne’ modi pili possibili alle occorrenze dell’ university, giusto ai 
pubblici decreti. Ha Γ E. S. admesso-e confermatp il stabilimpnto medesimo 
in ogni sua parte corrispojisione e destinazione^ cocicchb riportar abbia 1’ 
intero effetto e produrre in conseguenza pel bene a cui mirano i votiet esi- 
genza de’ confratelli κτλ. (έκ του βιβλίου Libro Ordini, Άρχειοφυλακειον).

tomos ιδ'. ’Ιούνιος. 41 
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loro Ebraica Sinagoga alii loro figli25 Τφ δέ 1623, δτε διά δου- 
κικοΰ διατάγματος ίδρύθη έν Ζακύνθφ ή τής Κοινότητος Σχολή, έν ή 
έδιδάσκετο ή 'Ελληνική, Λατινική και ’Ιταλική, μεταξύ τών μαθητών 
ένεγράφησαν καί δύο 'Εβραίοι. Κατά Σάββατον δέ ήτο ύποχρεώμένός 28 
ό Ραββΐνος νά έρμηνεύη πρός τούς φοιτώντας εΐς τάς 'Συνάγωγάς τάς 
γραφάς καί.νά έμπνέη εις τάς καρδίας τών ομοθρήσκων του τήν άφο- 
αίωσιν πρός τήν Ένετιζήν πολιτείαν καί τήν ύπακοήν έΐς τούς νόμους. 
21 Περί τών δίαπρεψάντων ζακυνθίων ραββίνων καί ιδίως περί τών άνα- 
φερομένων έν τή Coi’Ografia d’ Italia προσεχώς θά διαπραγματευ- 
θώμεν, "να μή αί παροΰσαι ίστορικαί σημειώσεις έκταθώσι ύπέρ τδ δέον.

.Εις τούς Εβραίους έπετρέπετό μόνον νά μετέρχωνται τούς ύποδική- 
γόρόυς, διό δέν κατέγίνοντο . πολύ εις τήν επιστήμην τοΰ δικάίόυ. Οι 
δυνάμενοι δμως μετέβαίνον εις τήν 'Εσπερίαν πρός έκμάθησιν τής ιατρι
κής επιστήμης, εις ήν οί εύγενεΐςτ ζάκύνθιοι δέν έπεδίδόντο τόσον, νομί- 
ζοντες αύτήν ούχί τόσον αξιοπρεπή, δσον εκείνην τοϋ δικαίου κάί τής φι
λοσοφίας. Τούτου ένεκα έπ'ι 'Ενετοκρατίας οί 'Εβραίοι έφημίζοντο ώς 
ιατροί, καί έχαιρον τήν εμπιστοσύνην άπάσης τής κοινωνίας,

Τό Συμβούλων τών Εύγενών εξέλεγε τόν ιατρόν διά τήν δημοσίαν υ
πηρεσίαν και διά τούς πτωχούς ιδίως. 'Ο χρόνος τής ύπηρεσίας δέν ήτο 
πάντοτε ό αύτός, ότέ μέν περιοριζόμενος είς έν έτος, ότέ δέ έΐς περισσό
τερον διάστημα κατά τήν διάθεσιν τοΰ συμβουλίου, καίπεμ ώρισμένη ήτο 
ή διάρκεια τής ύπηρεσίας έπί δύο έτη. Καί αύτδς ό μισθός δέν ήτο ό αύ
τός, ποικίλλων άπό εκατόν δουκάτων μέχρι διακοσίων, ενίοτε δέων καί 
έλάσσων τοΰ πρώτου δρου καί μείζων τοΰ δευτέρου. Περίεργον δέ εινε δτι 
οί πλεΐστοι τών δημοσίων τούτων, ιατρών τών έκλεγομένων παρά τοΰ Συμ
βουλίου τών Εύγενών ήσαν 'Εβραίοι ή ξένοι.; Τό 1576 έξελέγετο ό Ιτα
λός Σε μπρώνιος Μαντέβας, μετά έν δέ έτος ό 'Εβραίος Σαβατάης, -δστις 
τόσην εύνοιαν απέκτησε διά του ζήλου καί τής φιλανθρωπίας του, ώστε 
τδ 1578 έξελέγη έπί αλλα τρία έτη και τδ 1582 τό Συμβούλλιον άπε- 
φάσισεν δπως όρωθή αύτφ μεγαλειτέρα αμοιβή, Τδ 1593 τδ Συμβού
λιού έξέλεξεν ώς δημόσιον ιατρόν τόν ΐταλδν Μπεβιλάκουαν, άλλά δέν 
προσείλκυσε τήν συμπάθειαν τής κοινότητος καί τοΰ έν γένει λαοΰ καί 
ουτω τό 1605 έξελέγη ό Εβραίος 'Ηλίας Σουράνος· άλλά τφ 1608 
έζήτησε τήν θέσιν τοΰ ίατροΰ ό Ανδρόνικος ’Αθηναίος, δστις καί τήν έ-

Pojago· «Leggi Municipal!» σελ. 338' Τομ.Β'.
,β Πρβλ. 2. Δέ Βίάζη : «Ή Ζάκυνθός έπι ’Ενετοκρατίας» έν τή Xvfalr) Ζα- 

κύνθου|έτος Δ'.
” Φάκελλος Diversorum, έν τω ’Άρχειοφυλακείφ. 
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λαβε μέ αμοιβήν όλιγωτέραν, έκείνής, ήν έλάμβάνεν ό ‘Εβραίος. Μεγά- 
λην ύπόληψιν ιατροφιλοσόφου άπέκτησεν ό Εβραίος Έφραιμ Κόρρε,' δ 
εκλεχθείς τφ 1622 έπί τρία έτη, ένεκα δέ τής κοινής πρδς αύτόν άγά- 
πηςί καί τής δραστηριότητος, άφιλοκερδείας καί ικανότητάς του τό 
1625 έξελέγη έπί αλλα πέντε έτη καί τδ 1629 έπί άλλα πέντε.

Τά καθήκοντα τοΰ ίατροΰ τής κοινότητος ήσαν νά έπισκέπτηται δίς 
τουλάχιστον τό έτος τά φαρμακεία, ϊνα ίδή αν τά φάρμακα ήσαν καλής 
ποιότητος καί άν οί φαρμακοποιοί είνε ικανοί καί προμηθεύωνται πάντα 
τά αναγκαία διά τδ έργον των. Ό ιατρός δέν ήρκει νά εινε διδάκτωρ 
καί νά είχε τήν αδειαν δπως μέτέρχηται τόν ιατρόν, άλλ’ έπρεπε νά είνε 
καί γνωστής ίκανότητος, άλλως δέν ήδύνατο νά έπιζητήση τήν θέσιν.

Τό 1656 τό συμβούλων έσκέφθη δτι εις ιατρός δέν ήρκει διά τάς ά- 
νάγκας τοΰ τόπου καί ούτως άπεφάσισε νά έκλέγωνται δύο. Τφ 1659 
έξελέγησαν λοιπόν δύο, ό χριστιανός Πορφύριος Μισοκοβίτης καί ό 'Ε
βραίος ’Ιωσήφ Καμίτζ. Πλήν ένφ τόσαύτην ύπόληψιν έχαιρον οί έβραϊοι 
ιατροί καί εύσονείδήτως ύπηρέτουν τήν κοινότητα, αίφνης άνεφύη τδ ζή
τημα δτι οί Έβραϊοι δέν πρέπει νά είνε ιατροί χριστιανών δτι είνε ά- 
μάρτημα καί τά τοιαϋτα. Τό άληθές αίτιον τής καταφοράς ήτο δτι 
μερικοί εύγενεΐς έκ τών έγχωρίων είχον σπουδάσει καί άποκτήσει δί
πλωμά διδάκτορος τής ιατρικής, προσεπάθοον δέ ύπδ τήν σκέπην τής 
θρησκείας νά καταστρέψωσι τούς ταλαιπώρους έβραίους ιατρούς. Ούτω 
κατά τό 1659 ό Δημήτρίος Μοντζενϊγος , έλαβε τόν λόγον εις τδ Συμ
βούλων κατά τών Εβραίων, διά νά πείση τούς συναδέλφους δτι κατά τά 
θεσπισμένα καί πρό πάντων κατά τάς-'διατάξεις τών συνοδικών Κανό
νων είνε αμάρτημα δ Εβραίος ;νά έπισκέπτηται άσθενοΰντά Χριστιανόν, 
διά τον-λόγον δέ- τούτον , έζήτησε τήν άκύρωσιν τής έκλογής τοΰ ε
δραίου ίατροΰ ’Ιωσήφ Καμίτζ. Οί Σύνδικοι Φραγκίσκος 'Ρώμας, Ιωάν
νης Συγοΰρος καί Στέφανος Φωσκάρδης έλαβον άμέσως τόν λόγον, ύπο- 
στηριζόμενοι ένθέρμως καί ύπό τών Κηνσόρων, πρός άνασκευήν τών λε- 
χθέντων- ύπό τόΰ φανατικού .συναδέλφου των. Μετά .μακράν συζήτησιν 
τό; Συμβούλων άπεφάνθη δπως λύση τό άναφυ.έν σπουοαΐον ζήτημα ή 
άνωτέρα.άρχή.-:Χ) γενικός Προβλεπτής τής θαλάισσης Άλβίζης Κωυ- 
βάν, ώς σΰνετός .'Ενετός, έδικαίωσε -τούς Συνδίκους.κάί τούς Κήνσωρας 
καί-διά διατάγματος , έπέτρεψεν.-.είς ;τούς 'Εβραίους νά έκλέγωνται άπό 
τ.ό Συμβούλων, ώς ιατροί, τής Κοινότητος. Τδ Συμβούλων έκ νέου,έξέ- 
λεξε τόν ρηθέντα ιατρόν έβραΐον Καμίτζ έπανειλημμένως, ένεκα τής 
άγάπης, ήν παρά πάση τή κοινωνίφ έχαιρε καί τοϋ ζήλου καί τής με
γίστης ικανότητάς του. ’Έκτοτε τό Συμβούλων διά νά μή σκανδαλίζων- 
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ται οί άγαν ευσεβείς πρρκειμένρυ,περί εκλογής ΐαπρομ,1 πάντοτε ανεφε* 
ρεν. δτι,ή Ένετιχή Πολιτεία επιτρέπει εις τούς Εβραίους νά εκλέγων- 
ται ιατροί της Κοινότητος.

Το 1665 έξελεγη έκ νέου ό έβραΐος Καμίτζ καί ό εύπατρίοης Ιω
άννης δέ> Ρώσάης, βστις -μετ’ ού πολύ παρήτήθη,.Τό Τ668 Ιξελέγήσάν 
δύο χριστιανοί, ό Νικόλαος Σανγουίνάτζος ϊταλός καί ό ζακύνθιος Δη- 
μήτριος Κουμοϋτος, δστις επίσης παρητήθη ένεκα γήρατος. Έν τή 
παραιτήσει του έγραφεν δτι έλυπεΐτο διότι δέν ήδύνατο νά υπηρέτη την 
πατρίδα ώς έκ τής ηλικίας του, άλλ’ ή πολιτεία, προσέθετεν, έγίνωσκε 
τά αισθήματά του καί τήν ύπέρ τής πατρίδος άφοσίωσιν. · Εκ νέου ειτα 
έξελέγη ό; επιφανής, γενόμενος Καμίτζ, έχων χριστιανούς συναδέλφους’ 
ποώτο.ν μέν τό,ν Καρμόην και κατόπιν ’ τόν^-Ξανθόπ-όυλον. Μετά τον 'θά
νατον χών δύό· τούτων-τήν. υπηρεσίαν άπασαν : άνέλαβεν ό Καμίτζ,. οστις 
ήμέραν. καί νύκτα έτρεχεν εις τήν:πόλιν--καί τά χωρία ένεκα.: τής ,έπιδή- 
μίας-j ήτις-κατεμάστιζε τότε τήν νήσον. 'Ο αγαθός ούτος έπι.σφήμ'ών φθά- 
σας εις τό,77 έτος τής ηλικίας του έζήτησε ν’απαλλαγή τής ύπηρέσίας’ 
το συμβούλων δμως έχον ύπ* δψιν τήν πολυχρόνιον υπηρεσίαν και τήν 
αφιλοκέρδειαν αύτοϋ, άπεφάνθη.νά λάβη καί τούς μισθούς τών χδυο τέ- 
θνεώτων ιατρών Καρμόη καί Ξανθοπούλου έξέφρασε πρός αύτόν τήν 
ευαρέσκειάν του, συνάμα δέ τόν έξέλεξεν έκ νέου μετά, τοΰ Γεωρ
γίου Κανιόλη. Τό 1675 έξελέχθησαν μόνον χριστιανοί, οί ρηθέντες Κα
νιόλης καί Δέ Ρύσης, τό δέ 1679 ό αύτός Ρώσσης καί ό Ιωάννης Βε- 
νετάντος καί τό 1689 ό Μάρκος ’Ιωακείμ έβραΐος, δστις, άποβιώσας αν- 
τεκατεστάθη ύπό τοϋ Αντωνίου Φρεδιάνη. ” -

Αύτά νομίζομεν άρκοϋσιν ινα <5 εύμενής ημών άναγνώστης λαβή τόέαν 
τινά περί τής έκτιμήσεως, ήν έν Ζακύνθφ ειχον οί έβραΐοι ιατροί καί 
πόσον τούς έξετίμα τό Συμβούλων.

' ★
ψ ν', , - < »■*..·

Πολλά τών σωζομένων εγγράφων μαρτυροϋσι δτι ή ζακυνθία κοινω
νία κατεφέρετο κατά τών Εβραίων, οϊτινες κατά τους χρόνους εκείνους 
έξήσκούν τήν τοκογλυφίαν εις βαθμόν τοιΟυτον-, ώστε υπεχρρωθη να ζη- 
τήση παρά τής Κυβερνήσεως'" τόν περιορισμόν τοΰ: πάκου; - “ ·

'Οποία τις ήτο ή κοινωνία τής. Ζακύνθου πρό"·"7ώνΕνετών καί οιαρ- 
κόύσης τή< Ένετοκραίίας δέν?είνε είσέάι αρκούντως σήμερον έξηκρι«

“ Atti del Consiglio della Comunita,’Αρχειοφυλακεΐον. Οί έν ύπηρεσία ιατροί 
έλέγόντό condottati κονδοτάτοι καί ή είς ύπηρεσίαν διάρκεια condotta κονδοτα, 
λέξεις έτι σώζόμεναι.

Ί
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βωμένον. Ή ίστορία δεν έξήτασεν αύτήν μεθοδικώς καί μετ’ ακρίβειας, 
περιωρίσθη μόνον εις τήν απλήν αναγραφήν τών γεγονότων καί δέν άπε- 
φάνθη εύσυνεςδήτως. Τοιαύτη ε{νε ή ήμετέρα γνώμη, ήν ,έσχηματίσαμεν 
έκ τής μελέτης καϊ έξετάσεως τών σωζομένων έίς τά αρχειοφυλακεία 
εγγράφων καί τής αντιπαραβολής αύτών πρδς τάς ίστορικάς περί Ζακύν
θου διατριβάς τοϋ Ρεμονδίνη, Σέρρα, Μερκάτη, Λούντζη, Χιώτη, Λομ- 
βάρδου καί Κατραμή, ινα τούς έπισημοτέρους άναφέρωμεν. Έκ τών έγ- 
γράφων τών σωζομένων είς τά δύο δημόσια αρχειοφυλακεία κα'ι είς έκεϊνο 
τοϋ δυτικοϋ άρχειεπισκοπείου καταφαίνεται δτι σπουδαιοτάτη μάστιζ 
ήτο έν Ζακύνθφ ή τοκογλυφία, ή, ώς τήν έλεγον, τά προστυχιά, i 
prostichi. Διατάξεις, προγράμματα, εγκύκλιοι, ούχί όλίγαι κατά των 
προστυχιών σώζονται είσέσί μαρτυροΰσαι τήν πρόνοιαν τής Ένετικής 
Πολιτείας καί τών εγχωρίων αρχών περί τοϋ περιορισμού τούλάχιστον 
τοϋ κακοΰ τούτου. ’Επίσης είς τό ύπό τό κατάστημα τών Δικαστηρίων 
άρχειοφυλακεΐον, τό όποιον, ένεκα τοϋ ολίγου σεβασμού τών αρμοδίων 
πρός τά πάτρια κειμήλια καταστρέφεται άπό ήμέρας είς ήμέραν, ση- 
πομένων εν αύτφ πολλών πολυτίμων εγγράφων, άνεύρομεν παντοίας 
κατηγορίας καί αποφάσεις κατά τών τοκογλύφων. Νά γραφή λεπτομερής 
ίστορία τής τοκογλυφίας τής έποχής εκείνης εινε δλως άδύνατον καθότι 
τά πλεΐφτμ,.τών^έ.γγράφων ήδη έφθάρησαν. Έκτος τών κυβερνητικών 
διαταγών καί τών προσπαθειών τού Συμβουλίου τών εύγενών, καί αύτοί 
οί άρχηγοί τής ορθοδόξου καί δυτικής Έκκλησίας προσεπάθουν νά κατα- 
διώκωσι τήν τοκογλυφίαν ώς αμάρτημα άποκηρυττόμενον ύπό τοϋ Εύαγ- 
γελίου και τών Πατέρων. Έκ τούτου φαίνεται δτι καί οί χριστιανοί 
μετήρχοντο τήν τοκογλυφίαν, κρθά πιστοποιοϋσι διάφοροι δικαστικαί α
ποφάσεις, μέ τήν διαφοράν δμως δτι οί χριστιανοί ήσαν ώς έπί τό πλευ
στόν μάλλον φιλάνθρωποι κάί ευσυνείδητοι. Ό Πρωτοπαπάς Ζακύνθου 
Εύστάθιος Κοτρόνάς, υιός τοϋ ίερέως Γεωργίου έκ Μεθώνης, τό 1590, 
Μαρτίου 10, έξέδωκεν εγκύκλιον πρός τούς Εβραίους, δι’ ής προσεπά- 
θει νά πείση αύτοούς δτι τά κείμενα τής Παλαιάς Διαθήκης καταδικά- 
ζουσι τούς τοκογλύφους. Τό 1562 πάρεπιδημών έν Ζακύνθφ ό ραββΐνος 
’Αβραάμ δε’Σέμος, έκηρύχθη καί αύτός κατά τής τοκογλυφίας. Πλήν τό 
πράγμα ήτο άνεπίδεκτον θεραπείας.

(Έπεται συνέχεια)......  . Χήυρέδων Πέ Βοάζης
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Πληροφορηθεις πρό τινων ετών, δτι έν Πάτμφ εύρίσκονται τά πρω

τότυπα ανέκδοτα επιστολών διαφωτιζουσών τόν βίου τοΰ Κοραή. 
έφρόντισα καί έλαβον πιστόν τούτων άντίγραφον. Μελετήσας αύτάς και 
κατιδών οίαι σκέψει καί οϊα συμπεράσματα ειδικά και γενικά δύνανται 
νά έξαχθώσιν έκ τών αφελών καϊ απέριττων γραμμών τοΰ Σταμάτη 
πρός τον σιόρ Ευστάθιον Θωμαν, ανήγγειλα τοΰτο τφ διαπρεπεΐ λο- 
γίφ Δ. Θερειανφ, πρόθυμος νά άποστείλω αύτφ τάς περί ών ό λόγος 
έπιστολάς πρός συγγραφήν παρ’ αύτοΰ συμπληρωτικής τινός διατριβής 
τοΰ πολυτίμου πέρΐ Κοραή έργου του. ·Ό κ. βερειανός μέ προέτρεψε νά 
πράξω έγώ τοΰτο. Δυστυχώς αί λοιπαι άσχολίαι μου δέν μοί τό έπέτρε- 
ψαν μέχρι τοϋδε" δπως δέ μή μένωσιν έπί πολύ έτι ανέκδοτοι αί έπιστο- 
λαί αύται, αποστέλλω ταύτας πρός δημοσίευσιν έν τφ «Παρνασσφ», 
επιφυλασσόμενος βραδύτερου νά δημοσιεύσω τάς έξ αύτών σκέψεις μου.

Έν Άθήναις, 20 Αύγουστου 1894.
Λ. Γρ. Καμπυύρογλος

Λ’. ■ τν··. : —

ζ/ιά την Σμύρνην, προς τον ενγενη μου ανθύντην σιορ Ευστάθιο 
Θωμά χαι συντροφιά* -

4772 5 'Οκτωβρίου, Άμστερδάμ.

Ή παρούσα μου εινε πρώτον νά σάς άκριβοχαιρετίσω" δεύτερον νά 
σάς δώσω τήν ειδησιν τό τρέχει τήν σήμερον αναμεταξύ έμένα και σιόρ 
Διαμαντή Κοραή. Έγώ, αύθέντη, έθαρρουσα, καθώς έμιλήσ,αμεν αύτοΰ, 
νά μέ στείλετε μέ τόν σιορ Διαμαντή καί νά εϊμεσθε ώσάν αδέλφια, 
μάλιστα μοΰ τόν επαινούσατε πώς εινε πολλά καλός καί χριστιανώτα- 
τος. Έλπιζα και έγώ νά εινε έ’τσι καί τό είχα κρυφή χαρά. Σέ δλον 
τόν δρόμον έπεράσαμεν καλά, έως όποΰ ένοικιάσαμεν τό σπίτι' άφοΰ 
δμως έπήραμεν τό σπίτι, περάσοντα ένας μήνας, έκαταχέρισε νά ψηλώ- 
νεται καί κατά το φαινόμενον έλαβε μεγάλαις φαντασίαις είς μερικά

1 Σημ. Διευθ. /Ταρνασσοϋ. Έκριθη περιττόν νά τηρηΟή ή ορθογραφία τοϋ 
πρωτοτύπου, μή ποοκειμένου άλλως τε περί μνημείων φιλολογικής αξίας, ώς 
χ.γθιστώσα δυσχερή τήν άντίληψιν τής έννοιας, ~ 
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πράγματα.Τοΰ έλεγα καμμιά φοράν πώς ό αύΟέντης μου όντας έδώ δέν 
έκαμνε έτσι'άλλά τοΰ έλεγα καθώς ή αύθεντία σας έπερνούσετε καί α
κολούθως είς δ,τι έβλεπα πώς είν συμφέρον τοΰ όσπιτίου τοΰ τό έλεγα, 
αρχάριος όντας καί μή είξεύροντας τήν γλώσσαν τήν Όλλανδέζικη μήτε 
τούς ανθρώπους, δηλαδή τούς μεσίταις καί άλλους γνωστούς, είξεύρον- 
τάς με έμένα άπό άρχήτερα καί βλέποντάς τον τόν σιόρ Διαμαντή 
όποΰ. δέν εϊξευρε Όλλανδέζικα, έμιλοΰσαν έμένα καί τοΰ έ'λεγα τά δσα 
ήκουα. Αύτηνοΰ, ώς φαίνεται, τοΰ έκακοφαίνονταν, τέλος πάντων έκα- 
ταχέρισε νά μέ μισή καί μ’ έκανε τό. βαρύ. .

Είς τό τραπέζι έκαθήσαμεν νά φάμε ψωμί, τοΰ έμιλοΰσα. καί μόλις 
μοΰ άποκρίνουνταν καί άλλα πολλά. Έγώ βλ,έποντας πώς μέ τά ’μένα 
εινε μανισμένος, έπήα είς τόν παππαν μας καί τοΰ. είπα τά γινόμενα- 
εις τον ιοιον καιρόν τον επερικαλεσα πνευματικφ τροπφ να τον ερω- 
τήση τί τοΰ έφταισα καί εινε μετά ’μένα μανισμένος. “Αν τοΰ έσφαλα 
εςς τίποτε ωσάν άνθρωπος, ας μοΰ τό είπή νά διορθωθώ. Έσκέφθη ό 
ό παππάς καί ήλθεν ε ίς; τό σπίτι καί τόν έντάμωσε καί τοΰ είπε νά τοΰ 
είπή τήν αιτίαν διά τήν ο'ποίαν είνε μανισμένος μέ έμένα" αύτός τοΰ 
άπεκρίθη καί τοΰ εϊπε πώς δέν εινε πνευματικαίς δουλειαίς, άλλά κοσμι- 
καίς «δμως αν θέλη ό Σταμάτης νά πάη στήν Σμύρνην, άς πάη καί 
έγώ γράφω τοΰ σιόρ Στάθη καί τοΰ κάνει καλλίτερη κυβέρνησι άπ’ έδώ»· 
αύτά δλα. μοΰ τά είπε ό παππάς. Τέλος πάντων τοΰ μίλησα κα'ι άτός 
μου νά μου είπή τήν αιτίαν διά τήν οποίαν εινε μανισμένος με έμένα 
καί. μοΰ αποκρίνεται πώς «έγώ δέν έχω νά κάμω μετά ’σένα τίποτες». 
Έγώ δμως δέν έμπόρεσα νά ήσυχάσω" έπ’ άληθείας, αύθέντη, τρία με
ρόνυχτα ύπνος οέν έκόλλα στά μάτιά μου, επειδή έστοχαζόμουν πώς 
είμαστε σ’ ένα σπίτι καί νά ζώμεν τέτοια ζωήν καί νά μήν είξεύρω διά 
ποίριν αιτίαν εινε μανισμένος, δέν ήμπόρεσα νά ήσυχάσω. Τέλος πάν
των; έκαθήσαμεν νά φάμε ψωμί τό μεσημέρι καί δέν μοΰ ..έδιδε όρεξιν 
νά φάω μιά μπουκουνιά ψωμί" πλέον δέν έβάσταξα, μ’ έπήραν τά δά
κρυα καί κλαίοντας τον έπαραχαλοΰσα νά μοΰ είπή τήν αιτίαν ποΰ εινε 
μ’ έμένα κακισμένος, Τ;έλος πάντων μέ πολλά παρακαλέσματα μέ; είπε 
πώς μέ λυπάται πώς ξοδιάζω πολλά είς τά ρούχα , καί όχι άλλο τίπο- 
τις. Έγώ τοΰ είπα: «Ιχεις δίκαιόν είς αύτό" δμως έγώ δέν έκαμα;περισ- 
σό,τερα άπό δυό φορεσαίς, μιά καθημερινή καί τήν άλλη σκολιάτικη, έτσι 
τά είχα καί όταν ήμουν είς τόν αύθέντη μου έδώ». Έγώ πάλιν δέν η
σύχαζα, έπειδή ριάντοτες μ’ έκανε τόν μανισμένον μάλιστα δέν ήθελε 
νά μέ προστάξη νά κάμω καμμίαν δουλειάν, μόνον έστελλε κρυφά άπό 
έμένα τον Ριατζήτζόγλού είς δ,τι; εϊχε νά χάμιρ. Ιίετά μίαν ήμέ|άν 
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στερά μέ λέγει : «Έγώ σέ βλέπω καί έίσάί '‘συγχισμένος κάί δίάήσυ- 
χία σου να σοΰ ειπώ'δίατί· μέ έσένα είμαι ψυχραμένος· τδ πρώτον είνε 
εις τήνΜπόΰρσά όταν μιλρίς μέ τούς μεσίτας κ’ έμένα μέ άφίνέις νά 
στέκομαι καί θωρώ· τδ δεύτερον σέ βλέπω καί μεοικαΐς φοραίς εγέις' κά
ποιους αλόγους θυμούς·' τό τρίτον, δταν έρχωνται άνθρωποι είς τδ σπίτι 
έμπροστά μου μή μιλής μέ'αυτούς· τδ τέταρτο,'δέν θέλω νά πίνης κα
πνό μπροστά.-μου, επειδή τδ σπίτι δέν εινε λοταρία'86 τδ πέμπτο κλέι- 
οώνεις'τήν κάμαρά σού κάί πέρνεις τδ κλειδί κάί ήλθεν ένας φίλος μου 
διά νά ίδή τήν κάμαράν μου'κάί, δεν ήτον ανοικτή"•'τ$·'?κτο;"·’μ&αξ·ί·ί|£ε 
τδ Γιατζήτζόγλόυ καί έχώ'-ΰπόψια' ΐτ'&ζ μιλάτε διά λόγου μου·'τό έ
βδομο, ή δουλεύτρα βλέπω κάί. δέν μέ ακούει καί λογιάζω πώς' είνε άπδ 
σένα». Καί εγώ τής έμάλλωσα μίαν ήμέραν καί πάντοτες δταν έβλεπα 
παράστρατά, αύτδς τήν έρώτα διά νά τοϋ πή διά. ποιαν' αιτίάν τήν έ
μάλλωσα· αύτή, καθώς μέ λέγει, δέν τοΰ είπε τίποτες" δμως εις τδν 
διον καιρόν μέ φοβερίζει καί μέ λέγει : «άν μέ μαλλώσης άλλην φοράν, 
θά τό ’πώ τοΰ αύθέντη’» τής λέγω καί έγώ : «έγώ δέν σέ μαλλώνω πα- 
ράστρατά" έκεΐνό ποΰ σοΰ λέγω είνε καλό κάί διά έσένα καί διά τδν αύ
θέντη· δμως επειδή ό αύθέντης δέν θέλει νά σέ προστάζω έγώ παρά 
ατός τού, έμένα πλέόν μή μέ έρωτφς είς τίποτες, έίτειδή είμαι και έγώ 
δούλος ώσαν εσενα.» Έτοΰτο τδ έκαμα επειδή φαίνεται φανερά πώς έ- 
σήκωσέν δλήν τήν έξουσίαν καί έλευθερίαν. Αύτή ή δουλεύτρα ήτον ά- 
πάράλλάκτή' ώσάν τή ρηχίνα 41 είς δλα καί αύτδς τήν έχάλασέν, επειδή 
δέν τοΰ ήρεσεν ή τάξίς τής άύθεντίας σου" έγύρεψ'έ' νά κάμη τάξαις φραν · 
τσέζικαίς καί κατέστησε τόσον τήν δουλεύτρα, όποΰ ολίγον έλείψε νά 
δαρθοϋν. Τώρα θά τοΰ φέρη δ γραμματεύς άλλη. Αύτδς ό γραμματεύς 
είνε Όλλανδέζος, μέ τδν σιορ Διαμαντή μίλεΐ φραντζέζικα καί, ώς 
φαίνεται,- αύτδς τήν έβγάλεν άπδ τά καύκαλά του. Έκέΐ όπδΰ άπερνού- 
σαμεν ήσυχα δέν τοΰ ήρεσεν καί τώρα έγεινε τδ σπίτι ώσάν μία Βα
βυλώνα καί εις τδ έξής ό" Θεός είξεύρει Έγώ ώστόσόν δέν άποτολμώ 
να ειπώ τίποτες, επειοήαν μιλήσω, είμαι βέβαιός πώς θά μέ βρίάή· μά- 
λιστα-μέ το είπέ’ καί άνοικτά;'λέγοντάς με πώς είναι! νοικοκύρης’ καί 
ο,τι 'θέλει κ'άμνει. Οσον εμισούσα τούς ύπερήφάνούς, ή κακή μου τύχη 
με εμπλεξεν εις ενα ύπερήφανον, όποΰ δλόι οί γνωστοί φίλοι μού τδ εί
παν. Έγώ τούς είπα πώς δέν είνε υπερήφανος, άλλά .είνε άκόμη άρχά-

*β Σημ. Διευθ. Παρνασσόν. "ίσως osteria = κάπήλειον.
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ρίός κάί μέ τδν καιρόν" μανθάνει. “Εως τώρα φαίνεται πώς μ’ εσήκωσεν 
δλην τήν εξουσίαν έγώ διά· τό' άσκανδάλίβτον 'φέρομαΐ'Ότο'‘σπίτι ώσάν 
ένας ξένόςι τού ύποσχέθήκα νά κάμω -καθώς μέ προστάξη καί τάέδέ* 
χθηκα είς δλα οπού μοΰ είπεν, Αύτό τό έκαμα, αύθέντη, νά ίδώ τά τέ- 

' λδς ποΰ θά καταντήση καί διά τοΰτο δέν σάς έγραψα ’ άρχήτερα; ‘θαρ
ρώντας είς τό έξής πώς θ’άλλάξη γνώμην νά περνούμενώσάν καί 
πρώτα. Αύτδς δμως δχι πώς δέν άλλαξε γνώμην, άλλά εγεινε χειρό
τερος, μάλιστα έγώ δέν τοΰ δίδω είς τίποτες αιτίαν, έπειδή καθώς είπα, 
δλα εκείνα δπόΰ μοΰ είπέ τά εδέχθηκα. “Ομως έγώ, αύθέντη, βλέπω 
κακά σημεία καί ό σκοπός του ποΰ θέλει νά φύγώ άπδ έδώ είνε διά 
νά μείνη ελεύθερος νά κάνη τ,ά θελήματα του! Αύτός τδν καιρόν όποΰ 
έρχόμάστεν διά τδ Άμστερδάμ είς τδν δρόμον έβλεπα μέγάλην εύλά- 
βειάν είς αύτόν, μάλιστα είς τήν κουαραντίναν έκάμαμεν τών Α
γίων ’Αποστόλων τήν Σαρακοστή καί δέν εύρίσκαμεν σαρακοστινά φα’ίτά 
κ’ έπαρνούσαμε μέ ξεροφαγίαν.

Ερχόμενος είς τδν δρόμον έ'φθασε τδ Δεκαπένταύγούστον δλη μέρα 
έπάνω είς τήν πόστα 28 καί νά νηστεύώμεν. Τοΰ είπα νά καταλύσωμε 
κρέας διά νά μή μάς άκολουθήση καμμία άσθένε’ια, έπειδή είς τδν δρό
μον δέν εύρίσκαμεν τίποτες άπδ σαρακοστινά. Αύτδς δέν ήθελε νά τδ 
άκούση, έλεγα καί έγώ : καί όντως χριστιανός ορθόδοξος ! ’Ήλθαμεν είς 
τό Άμστερδάμ· δέκα μήνες σχεδόν έτρώγαμεν είς τοΰ παπά τήν-κά
μαρη. “Υστερα ώσάν έπεράσαμεν είς τδ σπίτι, ήλθεν ή σαρακοστή τών 
Αγίων Αποστόλων· βλέπω καί προστάζει τή δουλεύτρα καί πέρνει 
κρέας. Έγώ τί νά κάμω όποΰ, αν τού μιλήσω αύτδς δέν δέχεται ; Έ- 
στοχάσθηκα πώς θά δώσω σκάνδαλον καί δέν θά μ’ άκούση. Ήλθε τδ 
Δεκαπένταύγούστον, ομοίως έκατελούσαμεν περισσαίς ήμέραις· πριν τήν , 
Σάρακοστήά έτρώγάμεν'ψάρι. Τήν Εκκλησίαν τήν έχει ωσάν πάρεργον 
ό υστέρος πού θέ νά έλθη είνε αύτός· μάλιστα δί έδώ χριστιανοί δλοι 
συγχίζουνΤαΐ μέ^αύτόν· Λέγουν'τοΰ παππά : «Πώς ή Πάνοσιότής - σου 
μάς μάλλώνείς πώς δέν έρχούμεσθε στήν έκκλησίαν ένωρίς ; πώς δέν τδ 
λές τού λογιωτάτου. δποΰ είνε σπουδαίος ; » Ό παππάς άποφάσισε νά 
τοΰ τδ είπή, δμως έστοχάσθηκε πώς δέν θά τδ δεχθή, έπειδή δέν δέχε
ται κανένα νά τοΰ μιλήόη. Έχει φάντασίαις πώς τα είξεύρει δλα. Άν 
πής διά τδ νέγότσιο, 89 σέ λέγω πώς τώχει ώσάν έγλεντάέ. “Οτάν άπΟ- 
λ’ύκη'ή Εκκλησία, αυτός ευθύς’ φέύγει· 'δέν-' κάθέήάι καΐ' άύτός &δάν 
πραμματευτής ν’ άκούση άπδ τούς άλλους όποΰ μιλούν περί νε^ό^άίόύ
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καί περί άλλων συμβεβηκών, καί εις ετούτο ; δλοι έχουν νά κάμουν 
μέ αύτόν. Έίς κοντολογίαν έδόθηκεν είς ματαιότητες και ήδοναίς· ή συ
ναναστροφή του. εινε μέ Φραντζέζους καί Καλβίνους· άπδ τούς Ρωμαίους 
πολλά σπάνια έρχεται κανείς, καί αν έλθή καϊ κανένας, εύθύς γυρεύει 
τδν'τρόπον νά τοϋ δώση δρόμον. Τό παππά απ’ ώς ήλθαμε στδ..‘-σπίτι 
2 φοράς τόν έκραξε και ήφαε ψωμί- καϊ λογιάζω πώς’τδ κάνει το-.πετ 
περισσότερον μήπως κ’ έρθουν οί φίλοι του καί τόν ίδοϋν.;-μ.έσ.’ στό. σπίτε, 
Δίπλα μας. κάθηται ό σπιτονοικοκύρης μας· αύτός έχει 3 ,κόραις, ή ό- 
ποίαις ήλθαν νά ίδοϋν τδ σπίτι καί αυτός τής έδέχθηκε -μέ μεγάλαις 
τιμαίς, επειδή μιλούν φραντσέζικα. Έκάθησαν είς τήν σέϊ1 κάμερα, 
ήλθα καί έγώ άπ’ έξω μέ τδν Γιατζήτζογλου, αύτός έφοβήθη μήπως 
και πάω καϊ καθήσω κοντά του καί κράζει ευθύς τδν Γιατζήτζογλου καί 
τδν καθίζει κοντά του Έλαβε μέ αύτα'ις θάρρος καί ήλθαν καί άλλαις 
φοραίς είς τδ σπίτι- εΐπέ τους δι’ έμένα πώς είμαι δοΰλός του κάί πώς 
ήμουν προτήτερα έδώ μέ τήν αύθεντία σου, διά νά τούς δώση νά κατα- 
λάβουν πώς έγώ δέν είμαι τίποτις στδ σπίτι. Τότες έκατάλαβα πώς δι’ 
αύτήν τήν αιτίαν γυρεύει νά μέ βγάλη άπ’ έδώ- αύτά, αύθέντη,,τ’ α
κούω άπ’ έξω. Μίαν ήμέραν, τδ βράδυ έπήε κα'ι έζήτησε μίαν άπδ αύ- 
τα'ις νά πάνε στδ σπάσσο- 8 καί τοΰ εϊπεν πώς δέν ήμπορεΐ νά πάη ε
πειδή φορεΐ μακρυά ροΰχα καί τής είπε πώς τδν έρχόμενον χρόνον θά 
τά βγάλη. Αύτά μοΰ τά εϊπεν δλα ή δουλεύτρα μας πώς τής τα εϊπεν 
άτή της έκείνη όποϋ προσκάλεσεν, δηλαδή ή κοπέλλα. Έγώ δέν σέ 
λέγω, αύθέντη, πώς έχει κακούς σκοπούς· δμως είμαστε άνθρωποι, καί 
πρέπει νά φεύγωμεν ταΐς αίτίαις. Έχει τέσσαρους δασκάλους· ό πρώ
τος τονέ μαθαίνει όλλανδέζικα, ό δεύτερος εβραϊκά καί σπανιόλικα, ό 
ό τρίτος γεωμετρία, ό τέταρτος τήν κιθάρα, ένα εγγλέζικο παιχνίδι καί 
είς τδν ιδ.ιον καιρόν τονέ μανθάνει και φραντζέζικα τραγούδια μέ τ.ή 
μουσική· μάλιστα έχει ένα μάστορη πολλά τεχνικόν, Πολλές βραδ.ε,ιαϊς 
έρχεται στό. σπίτι υστέρα άπδ τά μεσάνυκτα, στή μισή ή στήν μίαν 
ώραν. Συνειθίζει και πάει μέ τοΰ Ρήγα τδν υιόν τδν μεγαλείτερον, είς 
τδ όποιον έγώ σάς λέγω πώς δέν περπατεΐ σ’ άχαμναίς στράταις, όμως 
αύτδ$ εινε οίκοκύρης τοϋ σπιτιού· ωσάν μείνη, μοναχός καϊ λείπη τόση 
ώρα άπδ τδ σπίτι εκείνο, τότε τί γίνεται ; Όμ,ως αύτός άπό αύτά ολίγο 
τόνε μέλλει, μήτε άπό ζύγι μήτε άπό μαγαζιά.· δμως είς αύτό έχει δί
καιον, επειδή τέτοια πράγματα άλλη φορά δέ.τά είδεν δμως σάν μείνη 
μοναχός, τότες καταλαμβάνει. Βλέπω κα'ι .άλλο ένα άπό τδν άηψιό.

1 "Ισως είς τήν ύπ’ άριβ. 6, 8βϊ=εξ.
I τδν περίπατον. . ,·..;., 
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σας κυρ Γεώργη- ώσάν, έμαθε πώς θά τόνε στείλετε, μέ άρώτησε πόσων 
χρονών εϊνε- καί τού είπα έως 22 χρονών. καί τδ είχε, μεγάλη πίκρα πώς 
ήθελε νά έρθή· τώρα δμως έμαθε πώς. δέν τόνε στέ,λλετε καί τδ έχάρη- 
κεν. Αύθέντη, νά μέ γείνη χαράμι τδ ψωμί όπού έφαγα τώρα 16 χρό
νους, χαίρι νά μήν ίδώ άν σέ γράφω τδ ένα διά άλλο- καθώς ..ακολου
θούν έτσι σοϋ γράφω καί στοχάσου καλά ώσάν φρόνιμος άνθρωπος .ό
που είσαι, έπειδή ή,.άρχαίς του δειχτούν άχαμναίς καί μήν πλανάσαι 
στής ρητορικαίς του. Έγώ ώσάν πιστός δοΰλός σου σέ γράφω εκείνο 
όπου βλέπω πώς. είνε ζημία σου καϊ ή αύθεντία σου είσαι νοικοκύρης 
καί κάμε καθώς σάς φωτίση ό Θεός. Καί σέ περικαλώ νά μέ γράψης μέ 
πρώτο, επειδή εγώ άπεφάσισα πολλαϊς φοραίς ν’ άλλαργάρω άπδ τή 
σπίτι, έ,πειδή δέν ύποφέρνεται- δμως θέλω νά εινε μέ τήν γνώμην σας 
καί καθώς μέ προστάζετε, έτσι θέλει άκολουθήσω. "Αν άποφασίσετε 
δμως νά χωρίσω άπδ τδ σιορ Διαμαντή, σάς λέγω μέ τδν ολίγον μου 
νοϋν νά στείλετε τδν άνεψιό σας . εξάπαντος έδώ. Σέ γράφω κα’ι άπδ 
τά πολλά κλάμματα δέν μπορώ νά βαστάξω τήν πέννα, συλλογιζόμε- 
νος τήν κακή μου τύχη όποϋ τόσους χρόνους δουλεύω είς τήν ξενητειάν 
καϊ άντίς νά εδρω όλίγην άνεσιν, έπεσα είς χειρότερα. "Ομως δέν τδ 
αποδίδω άλλοϋ παρά είνε έξ αμαρτιών μου. Άν πήτε καϊ διά τά έξοδά 
του κα'ι είς κάθε τί τδ χέρι του είνε πολλά άνοκιτό. Δέν μπορώ νά σού 
γράψω καταλεπτώς τή ζωή του- ώστόσον άπδ έτοΰτα όποϋ σέ γράφω 
κατάλαβε τήν πολιτεία του. Άλλο ένα ακόυσα καί δέν τδ έπίστεψα, 
όμως έβεβαιώθηκα καί θαυμάζω πώς άποτόλμησε νά πάη νά πή τού 
σιόρ Στεφάνου αν ήμπορή τήν ήμέρα νά φορή τά μακρυά ρούχα κα'ι τήν 
νύκτα νά βάζη φράγκικα νά γυρίζη. Καί τού, εϊπεν ό σιόρ Στέφανος 
ώσάν. φρόνιμος άνθρωπος νά μή τδ κάμη.·αύτό, έπειδή όποιος ίδή θά ,κα- 
κοβάλη. Έπ’ άληθεί?, αύθέντη, άνετρίχιασα ώσάν τδ ακόυσα πώς άπο
τόλμησε νά τδ είπή, όπου αύτός πιάνεται πώς είνε σοφός. Ακόυσα πώς 
θά πάρη . τδν μικρότερου υιόν τού Ρήγα είς τδ καντόρι καί παρά ναχη 
ξένον δέν είνε καλλίτερα νά στείλετε τδν άνεψιό σας; Καί μέ φαίνεται 
πώς είνε πολλά καλό νά τόνε στείλετε μέ πρώτο, καί μένω.

Β'.
z/ιά τηΐ πρδς ror «υ)·ε»·ή μοι αυ^έκτη σιορ Εύστάβιρ

Θωμά και vvrtpoipla.. ΜΊ2. ’Οκτωβρίου 19.
Καϊ μέ τήν άπερασμένη πόστα σας έγραψα περί του σιορ Διαμαντή 

Κοραή, τήν οποίαν γραφή τήν ?δωσα τού σιόρ Μπρίγκου ηαϊ τήν-εστεί-
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λεν αύτοΰ τοΰ σιόρ Μανωλάζη Κωστάλά διά νά τήνε δώση στά χέρ'ιά 
σάς· καί σάς βεόάίώνω τά προγεγραμμένα. ·Τώρα πάλιν δεν λείπει δποΰ 
νά σάς γράψω περιζαλεστικώς διά* νά μέ γράψετε μέ πρώτο καί νά μέ 
δώσετε άδεια νά χωρίσω άπό τον σιόρ Διάμάντή, επειδή δέν ήμπόρώ 
πλέον νά τόν ύποφέρώ. Αυτός, αύθέντη, έβάλθηκέ νά μέ βγάλη κ’έμένα 
άπ* έδώ, διά νά μείνη μονάχος νά κάμνη έκεϊνα όπού γουστάρει ή καρ
διά του καί κάθε’ημέρα, δίδει αιτίαΐς διά νά συγχισθώ μέ αύτόν, νά εύρη 
αφορμήν νά-μοΰ πή : «σηκού φύγε ! » Όμως έγώ, άύθέντή, διά άγάπη 
σας τά υποφέρω δλα, δ,τι καί άν μέ κάμη, καί δέν τοΰ δίδω αιτίαν εις 
τδ παραμικρόν. Τήν ύποταγήν όπού εχω είς αύτόν δέν τήν-έκαμα ούτε 
■είς τήν αύθεντία σου, όποΰ είσαι αύθέντης μου καί άπό μικρός είς τά 
χέρια σου- καί πάλιν δέν εινε εύχαριστημένος. Σταίς άρχαις, καθώς σας 
πρόέγραψα, μέ ηύρεν άφορμαίς, καθώς θέλετε ίδή είς'τήν γραφή όποΰ 
σάς έστειλα· έγώ, αύθέντη, άλλο δέν στοχάζομαι νά τού εφτάισα, πάρεξ' 
σταίς άρχαις όποΰ ήλθαμε στο Άμστερδάμ είχα τήν ελευθερία όποΰ 
μοΰ ’δώσετε άπό αύτοΰ διά νά περνοΰμεν ωσάν άδέλφια καί νά βαστοΰ- 
μεν τήν τάξιν όποΰ ειχάμεν όντας ή αύθεντία σοΰ έδώ, όποΰ δέν ήβο- 
λοΰσε καλλίτερα. Στής άρχαις όποΰ δέν εϊξευρε, τό έχαίρουνταν σάν 
έβαλα δλα τά πράγματα είς τάξιν καί άπόκτησέ φίλους, έκαταχέρισεν ό 
Σταμάτης νά μήν ώφελάται 'τίποτες. Έγώ δμως, αύθέντη, σάν νά τά 
ειξεύρα πώς ήθελαν νά έλθούν παρόμοια στδ κεφάλι μου- διά τοΰτο σας 
είπα όντας αύτοΰ νά τόν κράξετε νά τοΰ μιλήσετε μπροστά μου τό τί 

λογής έπρεπε να φέρνεται με εμένα. Τότες-μοΰ είπετε καί άνεπαύτηκα 
είς τοΰ λόγου σας, τώρα βλέπω δλον τό εναντίον* έκεΐ όποΰ ήμουν αύ - 
θέντης, έγεινα σκλάβος. Έγώ, αύθέντη, είμαι βέβαιος πώς τού παραγ
γείλετε διά εμένα νά πέρν^ κάθώς μέ εϊπετε, καί διά τούτο έλαβα καί 
έγώ θάρρος και μιλούσα μπροστά του* πού ήξευρα έγώ πώς θά τού κα
κοφαίνεται !-Ύστερα δμως' οπού είδα τή γνώμη τού, πώς δέν ήθελε νά 
μΛώ μήτε νά προστάζω τίποτις άτδ σπίτι, έπάράτησά καί έφέρνόμουν 
καθώς άνωθεν σάς γράφω. Δέν τοΰ έναντιώθήκά είς τίποτες, όποΰ νά μή 
πή θετέο ;30 «ετούτο θέλω νά κάμης έτσι», καί έγώ νά τοΰ ’πώ οχε* 
έγώ μάλιστα τοΰ είπα : «άν σοΰ έσφαλα είς τίποτες ώσάν άνθρωπος, 
πέ μού το νά διορθωθώ, καί πρόσταζε με καθώς ορίζεις νά κάμω.» Τέ
λος πάντων έπρεπε νά γράψη τής αύθεντίας σας, νά σάς γράψη, ?τά 
σφάλμάτ'ά'ίμόϋ καί’τότες ή αύθεντία σας ήμπόρούσετέΓνά με γράψετε 
έκεΐνο όιίοΰ βρίσκετε εύλογον. "Ομως έγώ βλέπω μή*τε: τής αύθεντίας 
σας τό'χατήρί δέν φύλάττει- διότι άν έφύλαττε τδ χάτήρι σας, αντορ

Σήμ. ΔιέυΟ. TldpteictaifiS.*Ίσως ΰποθετέον. ’ 
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έφταια είς, τίποτες,^ ήπρεπε νά στοχασθή πώς είμαι ■ δρύλός σας καί ,νά 
παραβλέπη έίς πράγματα άζημίωτα. Αύτός όμως, καθώς -είπα, δέν βρί
σκει καμμίαν άφορμή καί γυρρύε, μέ τά πείσματά του νά μέ κάμη νά 
παρέλθη άπό έμένα νά,φύγω, διά νά/μείνη αύτός αθώος. Όμως έγώ 
ήλθα τιμημένα, καί άν φύγω, θέλω πάλι μέ τήν τιμή μου νά φύγω καί 
όχι χωρίς αιτίαν. Τήν ζωή ποΰ τραβώ έγώ τήν .σήμερον έδώ’παρακαλώ 
τόν Θεόν νά μή : τήν δώση τοΰ έχθροΰ μου. Αύτός μ’ έμένα δέν κα
ταδέχεται νά μιλήση, πάρεξ όταν είνε τίποτες δουλειά, καί αύτό άν 
δέν τόν έρωτήσω δέν μοΰ μίλ^. Κάθε ημέρα δταν δέν έχω δου
λειά, κάθομαι .μονάχος είς τήν κάμαρα· στό τραπέζι δέν μιλεΐ τίπο
τες· τώρα όπού έπήρε τόν .μικρότερο υιόν τοΰ Ρήγα είς τδ σπίτι, μιλεΐ 
μέ αύτόν μάλιστα μ’ έσήκωσεν άπό τόν τόπον ποΰ κ,άθουμουν εγω και 
ήβαλεν αύτόν. Είς έτοΰτο δμως έμένα δέν μέ κακοφαίνεται- και να μέ 
πή νά πάω στήν κουζίνα νά τρώγω μέ τήν δουλεύτρα, διά τό άσκανδά- 
λιστο θά τό δεχθώ· μά. στοχάζομαι τήν άχρειότητά του πού καν τήν 
ηλικίαν μου δέν κάνει διαφοράν,, έτοΰτο όποΰ έκαμε καί έπήρε τόν υιόν 
τοΰ.Ρήγα .είς τό/σπίτι, άγκαλά.δέν.,κοιμάται έδώ, πάρεξ έρχεται τό ταχύ 
καί φεύγει τό βράδυ- τό. μεσημέρι τρώει, έδώ είς τδ σπίτι..Μ εμενα 
δέν καταδέχεται νά πάη στήν Μποΰρσα, τώρα δμως πάει μ’ αύτό τό 
παιδί. Πολλοί, άπό τούς, μεσίτας μοΰ είπαν πώς έκαμε πολλά ' άχαμ'νά 
ποΰ, πήρεν αύτό παιδί, έπειδή δλα τά μυστικά τοΰ καντορίου * τά ξέρει. 
Είνε'τρόπος ποτέ νά μήν μήν τά λέγη τοΰ πατρός του δ,τι βλεπει καί 
άκούει; αύτό είνε άδύνατον. Φθόνος’γάρ, ούκ οιόε προτιμάν το. σήμερον. 
Οί μεσίταις, καθώς βλέπω, κανείς δέν πατεΐ κοντά μας, άγκαλά καί 
είνε κεσάτι’ δμως δπως δήποτε καθώς πουλούν οί άλλοι, ήμπορούσαμε 
καί ήμεΐς νά πουλήσουμε. Έγώ ντιριοΰμαι νά μιλήσω τούς μεσίτας, ε
πειδή καθώς μέ ίδή, εύθύς έμέ άγριοβλέπει. Βλέποντας καί έγώ έτσι, 
έπαράτησα· καθώς έλθή νά μοΰ μιλήση τινάς, εύθύς τού λέγω : :«νά μΐ- 
λήση τοΰ ατού του»* άγκαλά δέν καταλαμβάνει τόσόν όμως, ώς φαίνε
ται, διά τούτο έπήρε ,αύτό-τό πάιδί,· διά νά τό εχη δραγούμάνο. Αύτός 
κατά τόν σκοπόν του θαρρεί πώς τό κάνει καλά, δμως έγώ βλέπω καί 
είνε δλον τό έναντίον* έπειδή ποιος μεσίτης έρχεται ν’ άγοράση πράγμα, 
νά: τοΰ .δώση τιμή καί νά στοχάζεται πώς θά τό ξεύρη καί ό Ρήγας ς 
Έπειδή άύτοί εινε συν’τεχνίταίς, . άπό τό ίδιο πράγμα δποΰ έχει ό ένας 
έχει καί ό άλλος- ό ίδιος ό μεσίτης είδε καί τών δυών-το πράγμα καί 
τήν τιμήν πού θά δώση τοΰλένούς -δεν θέλει να το ειξεύρη ο άλλος* ήμ- 
πορεΐ αύτο νά γείνη, νά τοΰ δώση τιμήν καί νά μην το: ξευρη ο Ρήγας ;

• :< βθΗΐρ1οΪΓ=έμπορικύν γραφεϊον. μ 
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δμ.ως έγώ δέν άπο τολμώ νά τού είπώ τίποτες Ό Βέλης ακόμη ατό 
μαγαζί μας δέν έπάτησεν, τήν αιτίαν δέν ήμπόρεσα νά τήνε καταλάβω. 
Δι’ αύτό τό παιδί τόσον και ό σιορ Στέφανός ώσάν και δ1 σίόρ Μπρίγκος 
μοΰ είπε κάί αυτός πώς ό σιόρ Διαμαντής έκαμε πολλά άχαμνά όπού 
τό πήρε εις το σπίτι. Έγώ πρώτα τόν επαινούσα τόσον είς τούς Ρω
μαίους ωσάν καί τούς Όλλανδέζους· όμως τό βλέπω, οί έδώ Ρωμαίοι 
δλοι έσήκωσαν τήν ΰπόληψιν όπού τόν είχαν. Έπειδή άλλοι έθαρρ’οΰσαν 
πώς θά γείνη καλό παράδειγμα σέ δλους τούς Ρωμαίους κ’ έγεινεν δλον 
τό εναντίον. Τού Ρήγα τόν υιόν τόν μεγαλείτερον, μέ τόν όποιον συνει- 
θίζει καί γυρίζει μέρα και νύκτα μαζί καί θαυμάζω πώς έσϋμφώνησε 
μέ αύτόν επειδή είνε πολλά αχμάκης· άπ’ αύτό νά καταλάβετε, όπού 
έχει τόσον καιρόν είς τό Άμστερδάμ καί νά τού. πής ποιος είνε ό Βέ- 
λης, δέν είξεύρει νά σού τόν είπή. Άρχήτερα πάντοτε1 έσυνείθιζε καί έρ· 
χούνταν αργά στήν Εκκλησία’ άπ’ ώς έσμιξε μέ τόν λογιότατον έκα- 
ταχέρισαν παντελώς· νά μήν είχε τόν πατέρα του νά τόν παρακιν^, λο
γιάζω πώς δέν έπατούσε ποτές. Αύτό μή θαρρήτε πώς είνε κακής δια- 
θέσεως· προέρχεται δλον μέ τό νά είνε μπουνταλάς. Όλαις του ή με- 
τάχείρκέαις σχεδόν είνε παιδιακίστικες· και σέ πράγματα πού πρέπει 
νά έχη πόθον νά ρωτ$ τί γίνεται είς τήν πιάτσα, τί' πουλούν, τί αγο
ράζουν, δέν τόνε μέλει. Έδόθηκεν νά φέρνη δλη μέρα τόν τυπογράφον’ 
πότε τυπώνει γραφαίς, πότε φατούραις, πότε κονίσματα. Καί αύτά δλα 
δέν τά κάνει δεά όφελος, άλλά διά νά τόν επαινούν πώς είνε άξιος. Αύτά 
ναι πού τοΰ έσήκωσαν τόν νούν καί δσον πάει αύξάνει μέ περηφάνεια 

καί φιλαυτία. Έχομεν τόσον πράγμα στά μαγαζιά καί ποτέ μου δέν 
τόν ακόυσα νά μοΰ πή νά βρούμε τόν τρόπον όπού νά μπορέσωμε κα'ι 
ημείς νά πουλήσωμε τίποτες. Αύτός τό έχει προκοπή διά νά ψουνίζη" 
αύτό τό κάνει καθένας· ή δουλειά είνε νά κάμνης καί πούλησες καί όχι 
νά δίνης άπό τά χαζήρικα. Έγώ, αύθέντη, καθώς μέ γνωρίζετε δέν είμαι 
αρκετόςνά σάς γράψω καθώς πρέπει καί διά τούτο σάς μωρολογώ. Ό
μως ή αύθεντιά σας ώσάν φρόνιμος άνθρωπος καταλάβετε άπό τούτα 
πού σάς γράφω τήν κατάστασίν του. Άν ήτον νεγότσια, αύτός βέβαια 
ήθελε νά κάμη πολλά πράμματα. Αύτός πρώτα·, δέν ήθελε νά βγάλη τό 
καλουέ^άκι“μήτε τά’ μόύστάκια νά κόψη καί τώρα φέρνεΐΛ»άθε>ήμέρα 
τόν περουκιέρη νά του φτιάνη τά μαλλιά μίαν ώραν; Άν’έλθή- ' κανείς 
διά νά ίδή πράγμα, πρέπει νά τόν καρτέρέψη ν’άποφτιάση τήν περούκά 
τοϋ καί νά μιλήσουν. Ώσά θά πάη στήν Μποΰρσα, καταχερνά νά ντύ
νεται άπό τάς 11 */4 ώραις έως στή μισή'- ύστερα μπό τόχμεσημέρι-καί 
πάντοτες έχει τόν καθρέφτη κοντά του. τό τσιμπίδι καί τό ψαλιδάκι, 
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ώσάν νά ήτο καμμία γιού φράου. * Μάλιστα έχει ‘ένα συχαμένο ιδίωμα 
όπού πάντοτες μπρός-σΐό.κάθρέφτή στέκει. Τό καίπέλλο του-νάίτό ίδήί 
είνε ώ,σάν κάποιων φραντζέζικών · κουμεντιάνων· ’ί'Πίήςί φιούμπαις ’ τών 
παπουτσιών του δέν τής βάλλει καθώς δλοι οί πραμματευτάδες^ μόνον 
έμιμήθήκε'τόν γραμματικόν του, όποϋ- ταΐς έχει στραβά είς τά πόδια 
του καί τάς βάλλει κάί αύτός ‘έτσι. Αύτά δλα τά παρατηρούν οί γνω
στοί φίλοι· δμως αύτός άπό αύτά δέν πέρνει. Ένα εμπόδιο έχει άκόμη, 
έμένα. Φεύγωντας καί έγώ, ό θεός είξεύρει τί έχει στον νούν του νά κάμη. 
Καί διά τούτο πάλιν τάς γράφω, τόν άνεψιό σας νά τότε στείλετε έξά- 
παντος μέ πρώτο. Μίαν ήμέραν όπού έγράφαμέ διά τήν πόστα, μέ λέει 
πώς έγώ ήμπορώ μίαν γραφή νά' γράψω τού Πατρίκη νά τόν κάμω δλον 
ίδικόν μου, τό" όποιον τό πιστεύω, επειδή είς πάντα έχει προκοπή. Αύ- 
ταίς ή φαντασίαις είνε όπού τού σήκωσαν τόν νούν κα'ι τού φαίνεται πώς 
δέν είνε άλλος ώσάν αύτόν, Έγεινε καί αύθέντης είς καιρόν όπού αύτοϋ 
ήταν είς τόν πατέρα του ώσάν δούλος. Ηυρηκεν έδώ τήν έλευτερία καί 
πλέον έπεγέντησε τόν εαυτόν του1 διά τούτο ή Εύρώπη δέν είνε δι’ ε
μάς, έπειδή τους νέους τους φτείρει, καί ό Θέος ό άγιος νά μάς βοηθήση.

‘ Jung frau=veavi;. (Έπεται συνέχεια)

------------------- β a ------ ■——
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’Ιούνιος 18*2
Τρώμα Καλών Τεχνών. Είς μίαν τών προγενεστέρων συνεδριά

σεων τού τμήματος τούτου ό κ. Φίλιππος Οίκονομίδης άνέγνωσε δύο 
ποήματα, τό Sv γερμανιστί καί τό έτερον Ελληνιστί παρ’ αύτού συν- 
τεθϊτα είς μνήμην τού άποβιώσαντος έπιφανοΰς προέδρου τού τμήμα- 
Άλεξνδρου Ρ. Ραγκαβή. Τά ποιήματα ταΰτα έχουσιν ώς εξής-

\ AN ALEXANDER RANGABE
Ein\eistes stern ist uns dahingegangen
Du w^t fur Hellas, Rangabe, der Stern ... 
Du hastgeglanzt in Leben nob’ und fern ... 
Wo sollte^enn dein Strahl nicht hingelangen...

I
I

* Ηθοποιών. V\
* Πόρπας. x\

I
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Grazien, Musen haben dich erzogen; 
Apollo selbst, der schonste Gott, gepflegt, 
Sie haben Honig dir im Mund gelegt, 
Dass lieblich suss aus ihrn die Worte flogen ... 
Nun hast du salt, mir scheinl, das Welt gethiimel 
Ιη dessen Mitte du so schon -gesungen ... 
Nachadem du unverwelkten Kranz Errungen 
Flogst hin in deine Heimath, in den Himmel !. .. 
Dort willst du wohl mit Gottes engeln wieder 
Ganz fern vom alter! irdischen Gewimmel 
Fortsetzen die begeist’rungs vollen Lieder! . .. 

Athen, den 17)29 en Januar 1892.

«I*. Α. Οοκονομ.ίδης

ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΡΑΓΚΑΒΗΝ

Λαμπρός πνευματικός άστήρ κατέδυ 
Ελλάδος' σύ, ώ Ραγκαβή, αύτός!
Μακράν, εγγύς, έγένου ορατός
Πού μία καν άκτίς σου δέν είσέδυ ; . . ..
Σ’ άνέθρεψαν αί Χάριτες, αί Μοϋσαι
Κμί ό ’Απόλλων κάλλιστος Θεός.
Αύτα'ι... είν ’ αί θεότητες αίδοΰσαι . ,
Μέλ’ είς. τάσά τά χείλη αφειδώς..

Τοΰ κόσμου πλήν τήν τύρβην έβάρύνθής 
Πλέον, θαρρώ, ωραία ένθα τόσα 
Ή γλυκυτάτα έψαλλε σου γλώσσα, 
Κ’ είς ουρανόν έκπτάς άπεμακρύνθης, 
Τήν θείαν σου πατρίδα, μετ’ αγγέλων, 
Μακράν τής Γής, έφ’ ής πρός ώραν ήνθης 
Ένθουν ωδήν νά συνέχισης μέλλων !


