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μών, έν δσω δέν προφέρετε αυτήν ήμεΐς βασιλεύετε έπ’ αυτής.
8) Ό χρόνος θά ηναι κύριος, εις έκεΐνον οστις δέν έχει τοιοΰτον.
9) Κτίζε έ'να μιναρέ και κρήμνιζε μίαν πόλιν.

10) Έπώλησε τήν άμπελόν του και ήγόρασε ληνόν (πατητήρι).
11) 'Η συκή ή βλέπουσα τήν συκήν γίνεται γόνιμος.
12) Τρία πράγματα δύνανται ν’άποδείζωσι τήν δύναμιν τοϋ 

πνεύματος: τά βιβλία, τά δώρα, και αί συμβουλαί.
13) Τά δεδανεισμένα ένδύματα δέν θεομαίνουσιν.
14) Πας άνθρωπος δύναται νά πηδήση ένα λάκκον.
1 5) 'Η μήτηρ δολοφονηθέντος ανθρώπου κοιμάται, ή τοΰ δο- 

λοφονήσαντος δέν δύναται νά κοιμηθή.
1 6) 'Η ανέχεια αναπτύσσει τό πνεύμα.
1 7) Οι καλλίτεροι σύντροφοι έν καιρω άνέσεως εισιν τά βιβλία.
1 8) Αί καλλίτεραι επισκέψεις εισιν αί βραχύτεραι.
1 9) Μήν ίππεύης έπί τοΰ έφιππείου τοΰ γείτονός σου.
20) Προτίμα τήν κεφαλήν κυνός, από τήν ούραν λέοντος.
21) Δύναται τις νά ώλισθήση και κατά τόν ’Ιούλιον.
22) Άπουσίαζέ τις δύο έτη, έπανέκαμψεν μέ δύο κίτρινα υ

ποδήματα.
23) Ή μέθη τής νεότητος, είναι έπικινδυνωδεστέρα από τήν 

μέθην τοΰ οίνου.
24) Αί έπιστήμαι εισιν κλειδαριαϊς, ή μελέτη είναι ή κλείς.
25) Λάβε συμβουλήν και από μεγαλείτερον και από μικοότε- 

ρόν σου, μετά ταΰτα σχημάτισον ιδίαν γνώμην·

■CASSE-MOISETTE’



Έϊ ΠΞΥΚΗ

(R.AMBOSSON, HISTOIRE ΕΤ LEGENDES DES PLANTES).

Αί ιδιότητες αύτής, τά διάφορα είδη. "Ελαια πιτωΐδος και μάννας τής 
πεΰκης.— Έριον τών δασών. — Βάμβαξ καί φλανέλλα φυτική.—Λαμ
πρά άποτελέσματα___Τό ήλεκτρον.

I
ί πεΰκαι είναι δένδρα αειθαλή κα 
έν γένει υψιτενή. Γθ καρπός τής πεύ- 
κης Ονομαζόμενος κυρίως μέν στρό
βιλος, κοινώς δέ κουκουνάρα, σχη
ματίζει κώνον καταρτιζόμενον έκ 
λεπών σκληρών καί ξυλοδών ατε
νώς έφηομοσμέν&ρν τών μέν έπί τών 
δέ. Εις τήν βάσιν έκάστου λέπου; ύ 

πάρχουσι δύω οστεώδη κάρυα περιέχοντα άνά ένα σπόρον, 8ν πε
ριβάλλει υμενώδες πτεοόν. Οί σπόροι ούτοι Ονομάζονται πιτυ'ί'δες, 
ζουζουκάρια.

Αί πεΰκαι είναι δένδρα τών άρκτώων χωρών, προτιμώσι δέ τάς 
ξηράς, άνύδρους καί άμμώδεις γαίας.

Τδ ξύλον αύτών είναι κατά το μάλλον καί ήττον ρητινώδες, 
/ρησιμώτατον δέ και διαρκέστατου μεταχειριζόμενον εις ξυλείαν 
οικοδομημάτων, είς σανίδας, σωλήνας πρδς διοχέτευσιν ύδάτων, 
έπηγκενίδας πλοίων κτλ, άνέκαθεν δ’ έχρησίμευσε πρδς κατα
σκευήν τών ίστών τών πλοίων.
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ς μόνον κατά 
εις δέσμας εντός 

τούς στροβίλους ού; καταρτίζουσι λεπη τρα- 
δέ κατά την κορυφήν, 

είς τούς ψυχρούς τόπους 
ςαχοΰ, έκτος τών μερών

Πολλά είδη δίδουσιν άφθονον ρητίνην ρευστήν η ξηράν, πίσ
σαν κτλ. Μία κοινή πεύκη παράγει 6 έως 8 χιλιόγραμμα ρητί
νης κατ’ έτος έπι εϊκοσιν έτη

Έκ τών πεύκων τοΰ Καναδά κατασκευάζουσι ζΰθον εξαίρετον, 
δλωνδέ τών πευκών τάς σχίδας μεταχειρίζονται προς κατασκευήν 
δάδων καί πυρσών, καί έκ τής έξ αυτών παραγομένης κίτρινης 
ρητίνης κατασκευάζουσιν είδος τς κηρίων. Οί στρόβιλοι χρησι- 
μεύουσιν ώς καύσιμος δλη καί ιδίως ώς προσάναμμα.

Αί έλάται είναι επίσης περικαλλή καί ύψητενή δένδρα ρητινώδη, 
αειθαλή καί συγγενή τή πεύκη. Διαφέρουσι ταύτη 
τά φύλλα, άτινα ουδέποτε είναι συνηνωμένα 
κολεών, καί κατά 
χέα, άλλ’ ούχί καί ξυλώδη, λεπτότερα 
Είναι δέ δένδρα άγρια φυόμενα φυσικώς 
καί τά υψηλά 0οη καί άρεσκόμενα πανί 
τών εκτεθειμένων είς τόν θαλάσσιον άερα.

Τά εΐδη τών πευκών είναι πολλά, πλείονα τών τεσσαράκοντα, 
ών δέκα περίπου φύονται φυσικώς έν Γαλλία, έν Έλλάδι καί αλ
λαχού.

'Η πίτυς ή κουκουναριά είναι μέγα καί ώραΐον δένδρον, ού οι 
κλάδοι σχηματίζουσι κεφαλήν στρογγύλην καί έκτεταμένην ώς 
άλεξήλιον, έχουσαν περικαλλές γλαυκοπράσινον φύλλωμα. Φύεται 
δέ κυρίως έπί τών δρέων τών μεσημβρινών χωρών, έν Γαλλίφ, έν 
’Ιταλία, έν Έλλάδι καί έπί τών ακτών τής Βαρβαρίας.

Ό καρπός τής πίτυος, δγκώδης ών, πίπτει μετά τρία μόνον 
έτη, ένώ δ τών άλλων ειδών πίπτει είς τό τέλος τοΰ δευτέρου έτους 
περιέχει δέ αμύγδαλα γνωστά υπό το ό'νομα κουκουνάρια (πιτυΐ- 
δες), έχοντα τήν αύτήν περίπου γεΰσιν ώς τά λεπτοκάρυα, εξ ών 
εξάγεται έκλεκτόν έλαιον καί κατασκευάζονται καί ζακχαρωτά. 
Έν ’Ιταλία καί έν Έλλάδι τρώγονται νωπά καί έψημένα, καί 
είς διάφορα φαγητά.

Ή πεύκη ή combro δνομαζομένη (καί alviez courre καί tinier), 
έχει μικρόν τό ύψος καί αυξάνει βραδέως' οί σπόροι της είναι ευ
χάριστοι τήν γεΰσιν ώς καί τό έξ αύτών έξαγόμεΫον έλαιον, δταν 

είναι πρόσφατον. Τό ξύλον αύτής είναι μαλακόν, εύώδες και εύ- 
κατέργαστον. Οί ποιμένες τοΰ Τυρόλου καί τής Ελβετίας γλύ- 
φουσιν έξ αύτοΰ ζώα καί άλλα άντικείμενα, τά όποια πωλοΰσιν 
είς τούς περιηγητάς.

'Η δασοφυής πεύκη (pin Sylvestre,) ή δνομαζομένη καί πεύκη 
' ΕΛβετικη, πεύκη της Γε> εύης, πεύκη της 'Ρωσσιας·), είναι δένδρον 
ώοαίον τό σχήμα καί ύπερίψηλον, φύεται δέ έπί τών πλείστων 
υψηλών τής εύρώπης δρέων. Είναι τό δένδρον τής Ελβετίας, τής 
Σαβοΐας, τών Πυρηναίοιν, τών Βοσγίων δρέων καί τής Ώβέρνης. 
Έκ τοΰ ξύλου τής πεύκης ταύτης, δπερ είναι λευκόν, κατασκευά- 
ζουσιν υδρίας, καδίσκους καί διάφορα άλλα οικιακά σκεύη έν 
χοήσει έν ταΐς χώοαις ένθα φύεται. Τό ξύλον χρησιμεύει έπίσης 
είς έργα λεπτουργικής καί είς ξυλείαν οικοδομημάτων. Οί Αά- 
πονες χατασκευάζουσιν έκ τοΰ φλοιοΰ είδός τι άρτου, έν άλλοις 
δέ άοκτώοις τόποις ό φλοιός χρησιμεύει πρός πάχυνσιν τών χοί
ρων καί πρός βύρδευσιν, ώς δ φλοιός τής δρυός.

'Η πεύκη τής Κορσικής (Laricm) φθάνει εις ύψος μέγιστον’ 
ή κορυφή αύτής σχηματίζει πυραμίδα κανονικήν κεκαλυμμένην 
υπό έρυθροΰ φλοιοΰ καί περικεκοσμημένην διά φύλλων μακρών 
καί λεπτοτάιων καί μή δντων έπαισθητώς σκληρών. Τό δένδρον 
τοΰτο τελεσφορεί έν Γαλλία' χρησιμεύει πρός κατασκευήν ιστών, 
άλλά δέν έχει τήν στερεότητα τής δασοφυοΰς πεύκης.

’// πεύκη W β'mouth η πεύκη τοΰ .Ιόρόου είναι δ γίγας τής 
οίκογε είας, έλαβε τό όνομα αύτής παρά τοΰ λόρδου Weymouth 
είσαγαγόντος αύτήν πρώτου είς ’Αγγλίαν. Έν ’Αμερική, τή γε- 
νεθλίω αύτής χώρα, άνέρχεται μέχρις 60 μέτρων υψους έπί 6 πε
ριφέρειας, είναι δέ κοινή είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, οπού τό 
ξύλον αύτής γενικώς χρησιμεύει πρός κατασκευήν οικιών και έκ- 
τέλεσιν μεγάλων ξυλοπαζών έργων, άλλά πολλάκις προσβάλλεται 
υπό μεγάλων σκωλήκων, οΐτινες τρυπώσιν αύτό πανταχόθεν.

'Η λάριξ ( arix melezi ) φύεται έπί τών υψηλών δρέων τών 
νΑλπεων παρά τούς άίννάους πάγους, πολλάκις καί ύπεράνω τών 
ελατών, άλλά μεμονωμένη και ούχί είς δάσος' έπίσης καί έπί 
τών κατωτέρων δρέων καί είς ύψηλάς κοιλάδας, άρκεΐ νά ηναι 
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έκτεθειμένη πρδς βορραν, είς μέρος καλώς αεριζόμενου. Έκ τοϋ 
δένδρου τούτου εκρέει άφθονος ρητίνη, ήτις επιμελώς συναζόμενη 
πωλείται ύπδ τδ δνομα Τερέβινθος της Βενετίας- Κατά τδν Μάϊον 
καί τδν Ιούνιον άποστάζει άπδ τών φύλων έν ε’ίδει σπορίσεων 
γλοινωδών καί ευκόλως μεταξύ τών δακτύλων συντριβομένων, 
είδος τι μάννας όμοιας τή της Καλαβρίας καί επίσης καθαρκτι- 
κής, άλλ’ εις μεγαλειτέοαν δόσιν. ΓΗ λάριξ ύπεοτερεΐ κατά τε την 
ποιότητα καί την διάρκειαν τοϋ ξύλου πασών τών άλλων πευκών. 
Άνθίσταται έπί πολύ είς την επήρειαν τοΰ άέρος καί τής υγρα
σίας. Έκ τοϋ ξύλου τούτου κατασκευάζονται ύδρορρόαι, υπόγεια 
υδραγωγεία, ξυλεία, πλοία. Οί ζωγράφοι κατασκευάζουσιν έξ αύ- 
ταϋ πλέσσια διά τάς εικόνας των, κτλ. 'Ο φλοιδς χρησιμεύει πρδς 
βύρσευσιν τών δερμάτων.

'Η θαλασσία πεύκη (pin mar'tinn·) καθιστα γονίμους τάς α
γόνους καί άμμώδεις παραθαλασσίας γαίας, αναχαιτίζει τήν βίαν 
τών άνέσ.ων καί στερεοί τήν κινητήν άμμον. Τά φύλλα αύτής 
έχουσι 12 έως 15 έκατοστομμέτρων μήκος, είναι δέ ωραία τδ 
σχήμα καί γίνεται ύψηλοτάτη, κυρίως είς τά περίχωρα τοϋ Βορ- 
δώ καί είς τάς Λάνδεις" φύεται δέ καί έπί τών όρέων τ ν Πυρη
ναίων καί τοϋ Δωφινέ, κλπ. Έκτδς τών ιδιοτήτων, άς έχει κοινάς 
μετά τών άλλων ειδών τών πευκών, έχρησιμοποιήθη θαυμασίως 
έν τή βιομηχανίρι. Τά περί τούτου δέ νομίζομεν καλδν νά έκθέ- 
σωμεν έν έκτάσει.

II.

Έκ τής θαλασσίας πεύκης έκατόρθωσαν νά έξαγάγωσ ν οΰ μό
νον ποτά, έλαια, ρητίνην, αλλά καί βάιιβακα, έρια πρδς πλέξιμον, 
κλωστήν μετατρεπομένην είς παντοειδή υφάσματα, πεοιέχοντα 
βαλσαμικάς ουσίας ευώδεις καί ζωογόνους.

Τδ φυτικδν έριον, γνωστδν έν Γερμανία ύπδ τδ δνομα λλ ahl- 
AVOlle (έοιον τών δασών), εξάγεται έκ τών κεντροειδών φύλλων 
τής θαλασσίας πεύκης. Είναι δέ προϊόν νέας βιομηχανίας, ήτις 
εφθ σε κατά τά τελευταία έτη εις μέγαν βαθμόν έπιτυχίας. 'Η 
ωραία νηματώδης ουσία, ήν έξάγουσιν έκ τών φύλλων τής πεύκης, 

ιονομάσθη έριον τών δασών, διότι έχει μεγάλην ομοιότητα πρδς 
τά κοινά έρια, ούσα ώς αύτά ούλη καί πιλοειδής καί ωσαύτως νη- 
θομένη καί ύφαινομένη.

Τδ εύθύ καί βελονοειδές φύλλον τής πεύκης, τής έλάτης 
καί τών κωνοφόρων έν γένει, σχηματίζεται έκ συμπλέγματος λίαν 
λεπτοϋ καί συμπαγούς ίνών περιβαλλομένων καί συ'ηνωαένων 
διά λεπτοϋ λεπύρου ρητινώδους. Διαλύοντες τήν ουσίαν ταύτην 
διά τής βράσεως καί τής προσθήκης χημικών τινών αντιδραστι
κών, έλευθεροϋσι τάς ίνας, άναλόγως δέ τής είς τοϋτο χρησι- 
μευούσης χημικής ούσίας ή έξαγομένη έριοΰχος ύλη είναι λεπτή 
ή χονδρή καί χρησιμεύει ώς βάμβαξ ή ώς έρια στρομνών.

Τδ μέγα νοσοκομεϊον τής Βιέννης πρώτον έδοκίμασε τήν χρή- 
σιν τοΰ έρίου τούτου καί τών έξ αυτού κατεσκευασμένων ύφα- 
σμάτων. Παρετηρήθη δέ δτι τδ έριον τής πεύκης άπομακούνει 
τών κλινών τά' παράσιτα έντομα, καί δτι ή αρωματική αυτού 
δσμή είναι ύγιεινή δσον καί ευχάριστος. Άπεδείχθη πρδς τού- 
τοις, δτι τδ έριον τής πεύκης είναι ήττον δαπανηρόν τών άχυρί- 
νων στρωμνών, καθόσον τδ άχυρον δέον ν’ άνανεοϋται κατ’ έ
τος, ένίοτε δέ καί μετά έξ μόνον μήνας. Τήν σήμερον, αί στρω" 
μναί τών πλείστων δημοσίων καταστημάτων τής Γερμανίας 
κατασκευάζονται έξ έρίου τών δασών.

'Ο βάμβαξ δ έξαγόμενος έκ τού αύτοϋ δένδρου, είναι πάντο
τε στεγνός, έκπέμπει δέ άρωμα εύεργετικώτατον καί πολυειδώς 
έφαρμόζεται εις τήν ύγιεινήν. ΓΗ φλανέλλα ή καλουμένη έκ τοϋ 
κατασκευαστοϋ αύτής Schmidt-Misseler, κατασκευαζομένη έξ 
έρίου τής Θαλασσίας πεύκης, έχει μέγα μέλλον. Αί έν αύτή περι- 
εχόμεναι ούσίαι βοηθοΰσι θαυμάσιους τάς μεγάλας λειτουργίας 
τής άναπνοής, τής άπορροφήσεως καί τοϋ ίδρώτος, είς 8ν μετα- 
δίδουσι βαλσαμικδν χαρακτήρα άξιοσημείωτον, ζωογονοΰσαι ολό
κληρον τδν όργανισμόν.

Κατά τήν κατασκευήν τοϋ φυτικού έρίου σχηματίζεται αίθερώ- 
δες έλαιον πρασινόχοουν καί εύοσμον, τδ οποίον μεταχειρίζονται 
είς τάς άρθρητικάς καί ρευματικής παθήσεις, τά τραύματα καί τι- 
να δερμικά νοσήματα.
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Τδ έκ τών φύλλων ττίς θαλασσίας πεύκης έξαγόμενον μύρον, 
συνιστάται ώς κατ’ εξοχήν τονικόν, διά τήν περί το σώμα επι
μέλειαν’ σταγόνες τινές τοΰ μόρου τούτου, χεόμεναι έπί πεπυρα- 
κτωμένου σιδήρου, έςατμίζονται και διαχέουσιν εϊς τά δωμάτια 
ευωδίαν γλυκεΐαν και λία · ώφέλιμον εις τούς έχοντας αδύνατον τό 
στήθος. Τοΰ πευκίνου σάπωνος αι σμηκτικαί και μαλακτικα'ι ιδιό
τητες πηγάζουσιν έκ τοΰ αίθερικού ελαίου δι’ ού κατασκευάζεται 
και δι’ ού καθίσταται πολύτιμον κόσμητρον.

Άνεγνωρίσθη ωσαύτως, οτι το ρευστόν τό χρησιμέυσαν είς την 
βράσιν τών φύλλων έχει επίσης ιαματικά; ιδιότητας. Συμπυκνού- 
μενον διά τής συγκεντρώσεως, άποστέλλεται εις καλώς κεκλεισμέ- 
να άγγεΐα, πρός τούς έπιθυμούντας νά κάμωσι λουτρά κατ’οίκον. 
Τό στερεόν εκχύλισμα διαλυόμενον έν τώ υδατι σχηματίζει λου- 
τρόν έχον όλας τάς ιαματικά; άρετάς τών περιφήμων ύδάτων τοΰ 
F.anzensbad, τών τοσούτων ωφελίμων είς τήν ποδάγραν καί είς 
δερμκάς τινας παθήσεις.

ΓΟ τόν νέον τούτον κλάδον τής βιομηχανίας δημιουργήσας, ή
το χαρτοποιός όνόματι ’Ιωσήφ Weiss έκ Ζουκμάντελ τής άνατο · 
λικής Σιλεσίας. Ό βιομήχανος ούτος ήθέλησε καα’ άρχάς νά με- 
ταχειρισθή τά φύλλα τής μαύρης πεύκης αντί τοΰ άχύρου πρός 
κατασκευήν τοΰ στυποχάρτου. Άλλά μετ’ ού πολύ αί έρευναι αώ
του τόν ήγαγον είς άνακάληψιν, ήν δέν είχε πρό οφθαλμών. Άνε- 
γνώρισεν ότι τά φύλλα ταϋτα, ά περί δλίγου έποιοϋντο, περιειχον 
υλας πολυτίμους, ρητίνην, έλαιον, ταννίνην, λεπτάς ίνα;, άς ή 
βιομηχανία έμελλε νά χρησιμοποιήση έπωφελώς. Ένθαρρυνθείς έκ 
τινων μικρών δοκιμών δ ’Ιωσήφ W ei.-s μετεποίησε τώ 1846, τό 
χαρτοποιεΐον του είς έργοστάσιον έρίου τών δασών. Δυστυχώς τό 
1848 έκλήθη είς Βιέννην ώς μέλος τοΰ κοινοβουλίου, ή δέ παρα- 
τεταμένη αύτοϋ απουσία άπέβη ολέθρια είς τήν έπιχείρησίν του, 
ήτις καί έζέπεσεν.

Άλλ’ όμως μή θέλων νά έγκαταλείψη τά πειράματα έκεΐνα, 
είς ά προεμηνύετο λαμπρόν τό μέλλον, δ Ίωτήφ eis.- μετέ
φερε τήν βιομηχανίαν του έπί τού πρωσσικοΰ έδάφους υπό τήν 
διεύθυνσιν εταιρίας διά μετοχών. Τό έργοστάσιον ένεκατέστη
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έκ νέου υπό τήν έπωνυμίαν Pre Humboldt, προσετέθη δ’ εις 
αυτό κατάστημα λουτρών έκ φύλλων τής πεύκης.

Κατά μίμησιν τοϋ καταστήματος τούτου ίδρύθησαν πλεϊστα 
αλλα διεσκορπισμένα την σήμερον εις τά δασώδη μέρη τής Γερ
μανίας και δικαίας απολαύοντα φήμης.

To Pre Humboldt δέν έμεινεν άπηλλαγμένον τών προσκομ
μάτων, τά οποία άπήντησε τό πρώτον έργοστάσιον τοΰ ’Ιωσήφ 
Weiss, πολλαί δέ ενοχλήσεις παρενεβλήθησαν είς αυτόν. Ό 
νοήμων ούτος ανήρ δέν είχε πλέον τήν προτέραν αύτοϋ δραστη
ριότητα. Έξασθενήσας ώς έκ τής ηλικίας καί τών σκληρών 
δοκιμασιών Ας ύπέστη, ήναγκάσθη νά ζήση έν Απομονώσει τά 
τελευταία τής ζωής του έτη. Και δέν κατοόρθωσε μέν ν’ άπο- 
κτήση τδν πλούτον, 8ν βεβαίως ήλπισε κατ’ άρχάς, άλλά τού · 
λάχιστον απέθανε χαίρων διότι έποοίκησε τήν μέν πατρίδα του 
διά νέας βιομηχανίας, τήν δέ πάσχουσαν ανθρωπότητα δι’ Αλη
θούς εύεργετήματος.

Αί νόσοι, αί παντοειδείς παθήσεις, καταπληκτικούς πολλα- 
πλασιάζονται είς τήν ήμετέραν γενεάν. Αί νέαι απολαύσεις ας 
φέρει ό πολιτισμός, δ ατμοταχύς βίος, 8ν είσήγαγεν, έκνευρί - 
ζουσιν, έξαντλούσιν, έζασθενούσι τάς κράσεις καί διαθέτουσιν 
αύτάς είς μυρίας Αλγηδόνας. ΤΙ ήθελε συμβή έν τοιαύτη τών 
πραγμάτων καταστάσει, αν παρά τάς νόσους δέν εύρισκεν ή 
πρόοδος καί τά φάρμακα;

Δυνάμεθα λοιπόν νά είπωμεν δικαίως, ότι τά φυτά έν γένΐι 
και ιδίως τά δάση περιέχουσι δι’ ημάς αληθείς πανακείας, ότι 
είναι τά φυσικά φαρμακεία, ά ή θεία Πρόνοια έθεσεν έπί τής 
γηΐνης σφαίρας, όπως προλαμβάνη καί θεραπεύη τά πάθη ή- 
μών. Φεϋ ! Λυπηρόν είναι νά ώφελούμεθα αύτών τόσον δλίγον. 
Έλπίσωμεν, ότι τά διά τής μελέτης ενός μόνου δένδρου, τής 
θαλασσίας πεύκης έπιτευχθέντα λαμπρά Αποτελέσματα, θέλουσι 
παροτρύνει τούς έρευνητάς νά αντλήσωσιν έκ τών αγνώστων 
σχεδόν θησαυρών εκείνων.

θαυμασίαν φυσικήν Αλληγορίαν παριστα ή θαλασσία πεύκη 
καί πάντα τά δένδρα τής οικογένειας ταύτης, άτινα άδιαφο- 

19
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ροΰντα πρδς τά ψύχη τοΰ χειμώνος διατηρούσα τά φύλλα άύτών 
στιλπνά υπό τήν χιόνα και τόν παγετόν, ώς διά ν’ άποδείξωσιν 
είς τόν άνθρωπον, δτι δύναται ν’ άνθέξη είς δλους τούς καιρούς 
καί νά παρασκευάση έαυτω εύρωστον τό γήρας.

Ή θαλασσία πεύκη είναι έξ δλων τών ειδών τής πεύκης ή 
μάλλον ευδοκιμούσα έν Έλλάδι.

III

Τό ήλεκτρον είναι πιθανώς προϊόν προκατακλυσμιαίου είδους 
δένδρων άναλόγοιν τή πεύκη. Πάντες γνωρίζουσι τήν πιμελώδη 
ταύτην ούσίαν, τήν έχουσαν δψιν χρυσού διαυγούς και διαφανούς.

Τό ήλεκτρον ανήκει είς τό φυτικόν βασιλείαν, είναι ρητίνη ο
ρυκτή χρώματος κίτρινου κατά τό μάλλον καί ήττον βαθέως, 
διαφανής καί εύοσμος, δυναμένη δέ νά λάβη μεγάλην στιλ- 
πτότητα.

Οί αρχαίοι ποιηταί ύπέθετον, δτι οί κόκκοι τού ήλέκτρου 
προήρχοντο έκ τών δακρύων τών αδελφών τού Φαέθωντος" άλλ’ 
ή έπιστήμη, ήτις ουδόλως είναι αισθηματική, διδάσκει ήμάς, 
δτι είναι προϊόν προκατακλυσμιαίου είδους κωνοφόρων, ών άπαν 
τώσι μόνον οί σπόροι καί οί στρόβιλοι" ήτο δέ κατ’ άρχάς ρευ
στόν ώς άποδεικνύουσι τά έν αΰτω περιεχόμενα ένίοτε έντομα, 
άχυρα, φύλλα κλ.

Το αΰτοκρατορικόν γεωγραφικόν ’Ινστιτούτου τής Βιέννης, 
έκαμε γνωστόν έν έτει 1863 τεμάχιον περιεογότατον έχων 79 
χιλιοστά μήκους έπί 32 πλάτους, ώοε.δές καί έπίμηκες, μελί- 
χρουν καί έντελώς σκληρόν είς τήν έπιφάνειαν, άλλά μαλακόν 
εϊσέτι έσωτερικώς. Τό τεμάχιον τούτο ευρέθη είς 6 περίπου μέ
τρα υπό τήν έπιφάνειαν τού έδάφους είς τάς τοιτογονεϊς άμμους 
τής Σιλεσίας.

Τά έν τή ρητινώδει ταύτη υλη τεταριχευμένα έντομα είναι 
συνήθως τά άπαντώντα έπί τών κορμών τών δένδρων καί είς τάς 
σχιδάς τού φλοιού, καί ζώντα είς τά θερμά κλίματα, είνε δ’ ώς 
έπί τό πολύ άγνωστα ήμϊν καί άνήκουσι πιθανώς είς είδη μή υ
πάρχοντα πλέον.
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Οι Έλληνες ώνόμαζον τήν ύλην ταύτην ήλεκτρον, έξ ού πα- 
ρήχθη ή λέξις ηλεκτρισμός, καθότι έν τή ουσία ταύτη παρετηοή- 
θησαν τό πρώτον τά ήλεκτρικά φαινόμενα.

Δυνάμεθα νά μαλακύνωμεν τδ ήλεκτρον, νά δώσωμεν αύτώτεχνι- 
τόν χρωματισμόν, νά έγκολλήσωαεν ξένα σώματα καθιστώντα 
αύτδ πολυτιμότερον είς τούς φιλοτέχνας.

Τδ ήλεκτρον χρησιμεύει πρδς κατασκευήν έπιχαρίτων κοσμη
μάτων, ένωτίων, περιδέραιων, κομβολογίων, ψελίων, κτενών καί 
πολλών άλλων άντικειμένων κομψών, τά δποϊα έπιζητούσιν οί 
φιλόκαλοι.

Δύναται νά τορνευθή, νά γλυφή, νά χρησιμεύση πρδς ^κατα
σκευήν έογαλείων φυσικής, κατόπτρων, πρισμάτων, καυστικών 
υάλων κτλ. Είδομεν ταύτα πάντα είς τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν, 
άλλ’ δλίγα έν τή έκθέσι ύπήρχον δείγματα άκατεργάστου ήλέκ
τρου, καί δμως έχουσι πολύ τδ ένδιαφέρον.

Άθήναι τή 25 Αύγουστου 1882.

ΕΛΙΖΑ Σ ΣΟΥΤΣΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ο
τε τδν Μάρτιον τού έτους 1821 άπασαι αί Ελληνικά! πό
λεις, παροτρυνόμεναι άπδ τούς άποστόλους τής Φιλικής 
'Εταιρίας, έπανίσταντο ένόπλως κατά τών κρατούντων αυ

τών τυράννων, οί έν Άθήναις ’Οθωμανοί δπως προλάβωσι τδ κακόν 
τούτο έν τή πόλει των, συνέρχονται μυστικώς έν τώ Διοικητηρίω 
καί μετά μακράς συζητήσεις καθ’ άς δ μέν Μουφτής (Είσαγγελεύς) 
μετά τών φανατικοτέρων ’Οθωμανών, οΐτινες ήσαν και οί πολυ- 
αριθμότεροι, ύποστηρίζουσι τήν σφαγήν 8λων τών δυναμένων νά 
φέρωσιν όπλα Χριστιανών, δ δέ Καδδής (δικαστής) Χατζή-Χά- 
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λ$)λ-Έφένδης, άνηρ φιλοδίκαιος καί φύσει φιλάνθρωπος, μετά 
τών φρονιμωτέρων, δτι δέν πρέπει νά καταφύγωσιν άνευ άνά- 
γκης είς τδ άπάνθρωπον τοϋτο μέτρον, δπεο άπας δ εξευγενισμέ
νος κόσμος θά κατέκοινςν, άφοΰ μάλιστα ήδύναντο νά προλάβωσι 
παν άπευκταΐον, διά τές έντελοΰς άφοπλίσεως τών Χριστια
νών καί τοΰ διπλασιασμού τές φρουράς τής πόλεως, άποφασί- 
ζουσι τέλος δπως έν μια. νυκτί κατασφάξωσ.ν δλους τούς άπδ 
14 μέχρι 60 έτών Χριστιανούς άνδρας. — Τοϋτο πληροφορηθέν- 
τες οί Δημογέροντες τών ’Αθηνών, ”Λγγε.Ιος Γέροντας, ΠαΛαι- 
ο2όγ<·ς Βενιζέ.Ιος και Προκόπιος Βενιζέ.Ιος, συνέρχονται κα'ι 
οΰτοι έν συμβουλίου καί βλέποντες δτι δέν ητον άλλως δυνατδν 
νά ποοστατεύσωσι τους συμπολίτας των Χριστιανούς και τούς 
σώσωσι τές σφαγές, καί τοι βέβαιοι οντε; περί της έκρηξεως 
τές έπαναστάσεως έν Άθηναις, λαμβάνουσι την δλως άνδρικέν 
καί νενναίαν άπόφασιν νά προσφέρωσι τεν εαυτών ζωήν, δπως 
σώσωσι μέν τους συμπολίτας των έκ τοΰ βεβαίου θανάτου, δώ- 
σωσι δ’ αύτοΐς καιρδν δπως καί τάς οικογένειας των φυγαδεόσωσι 
καί έζεΐνοι συγκεντρωθώσιν πρδς πραγματοποίησιν τές ίεράς 
ιδέας δι’ ήν άνενδότως πρδ καιοοΰ ήογάζοντο, πρώτου μυηθέν- 
τος τοΰ ΆγγέΛου Γέροντα, ύπδ τοΰ Υδραίου φιλικοΰ Φόνου. 
Πρδς τδν σκοπδν λοιπδν τούτον, αμέσως τεν έπιοΰσαν, ητις ε
τον ή δεκάτε Απριλίου τοΰ έτους 182|, ημέρα Κυριάκε τοΰ 
Πάσχα, προσέρχονται αύθορμήτως καί οί τρεις δεμογέροντες έν 
τώ Όθωμανικώ Διοικητηρίου, τεν ώραν καθ’ έν συνεδρίαζε τδ 
Συμβουλιον τών ’Οθωμανών, καί άφοΰ ποώτον εξέθεσαν όποιον 
λυπηρδν άκουσμα διατρέχει άνά πάσαν τεν πόλιν, έπεχειοίσθη- 
σαν νά διαψεύσωσι τεν έπικρατοϋσαν ιδέαν παρά τοΐς Όθωνα- 
νοΐς δτι οί Χριστιανοί τές ’Αττικές θά έπαναστατά,σωσι κατά 
τών καθεστώτων. ’Επειδή δέ τά πλεΐστζ μέλε τοΰ Συμβουλίου, 
ώς εν επόμενον, έδυσπίστουν εις τους λόγους τών Δεμογερόντων 
καί έφαίνοντο διατεθεμένα νά έκτελέαωσι τδ άπάνθρωπον σχέ- 
διόν των, οΰτοι δπως πείσωσι τούς δυσπιστοΰντας, προσφέρου- 
σιν έαυτονς ομήρους τι·ϊς Όθΐύριανοϊς, λέγοντες δτι τοσοϋτον 
εισιν άλεθε καί βέβαια δία είπον αύτοΐς, ώστε τάς κεφαλάς 

αύτών θέτουσιν ύπδ τάν μάχαιραν τών ’Οθωμανών, έάν οί Χρι
στιανοί συμ-ολΐταί των έπαναστατησωσιν.

Τδ πλήρες αύταπαρνήσεως παράτολμου τοϋτο επιχείρημα, 
τοσοϋτον πειστικόν ύπέρξε παρά τοΐς ’Οθωμανοί;, ώστε η πλει- 
οψεφία τοϋ Συμβουλίου ίίρξατο μεταβάλλουσα γνώμην, κα'ι 
τέλος υπέρ τές πρώτης άποφάσεώς του έμεινε μόνος δ κατα
χθόνιος Μουφτές.

Πεισθέντες θύτου οί ‘Οθωμανοί, άποστέλλουσι τους τρεις 
όμηρους, ύπδ στρατιωτικήν συνοδείαν πρδς φόλαξιν έν τέ άκρο- 
πόλει. ’Επειδή δέ την έπ'·οΰσαν παρετηρησαν δτι οί Χριστιανοί 
συνεταράττοντο έπί τοΐς γενομένοις, καί πολλοί άνεχώρουν τές 
πατρίδος των, συνέλαβον ζαί άπέστειλον έν τη άκροπόλει μετά 
τών Δηαογεσόντουν καί τους εξής διακεκριμένους ’Αθηναίους. 
’’Ανθιμον ’Αγιοταφίτην Ποουτοσύγγελον, Φιλάρετον Τριαντάφυλ
λου ’Ιερομόναχον, Άγγελάκην Βενιζένον, Γεώργιον Μπάρμπανον, 
Ίωάννην Πανταζέν, Φίλιππον Γουναοάκην μετά τοΰ υίοϋ του 
Σπυρίδωνος, Μιχαλίον Χαρίτον μετά τοϋ υίοϋ του Παναγέ, μετ- 
ονου,ασθέντος ύστερον Κάλκου (έκ τοϋ μ-ητρόθεν Πάππου του), 
Δημήτριον Καρρώρην καί Βασίλειον Σαραντην.

Μετ’ δλίγας δ’ ήμέρας, καθ’ άς οί έναπομείναντες ’Αθηναίοι 
■ηρξαντο συνενοούμενοι κρυφίως μετά τών χωρικών καί τών άλ
λων έπαναστατών, άπαντες οί κάτοικοι τές πόλεως έγείρανται 
ένόπλως, καί φονεύοντες τους ποοστυχόντας ’Οθωμανούς, άνα- 
γκάζουσι τούς λοιπούς νά κλεισθώσιν έν τώ φρουρίου, ένθα πολι- 
οοκούμενοι στοέφουσ*.  την έκδίκησιν αύτών κατά τών κρατουμέ
νων, ούς ρίπτουσιν εντός τοϋ έν τη ’Ακροπόλει μέχρι τοϋ έτους 
1 876 διατηρουμένου Ένετικοϋ Πύργου δέσμιους, καί μετά πολ- 
λάς βασάνους, ηρξαντο σφάζοντες καθ’ έκάστην ημέραν άνά ένα 
τών συλληφθέντων, ώ; άνωτέρω έρρέθη, πολιτών, έκράτησαν δέ 
δέσμιους έν τώ Πύργου μόνον τούς τρεις όμηρους, μη στέρζανίος 
τοϋ Καδδη, έναντίον τέ; έπιμόνου άπαιτήσεως τοϋ $ουφτέ, νά 
σφαγώσι καί οΰτοι, δπως δι’ αύτών δικαιολογηθώσιν ενώπιον 
τοϋ μετ’ δλίγας ημέρας αναμενομένου αρχιστρατήγου Όμέρ Πασ- 
σά-Βρυώνη. Ανεκδιήγητοι δμως είσίν αί ωμότητες ά; οί Όθω- 
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μανοί διεπράξαντο κατ’ αυτών, έκδικούμενοι τά παθήματά των’ 
ιδίως ό αίμοβόρος Μουφτής, οστις διά παντός τρόπου δέν έπαύε- 

το τυραννών τούς Δημογέροντας, ιούς μάρτυρας τούτους τής 
φιλοπατρίας, τής αύταπαρνήσεως καί τής χάριν τής έλευθερίαϊ 
τοΰ έθνους των εθελοθυσίας. Μεταξύ τών πολλών ώμοτήτων δέν 
δυνάμεθα νά παραλείψωμεν δτι δ ’'Αγγελος Γέροντας τυραννού- 
μενος καί ζητήσα; δλίγον ύδωρ όπως δροσίση τον άποξηραν- 
θέντα λάρυγκά του, έποτίσθη μέ το αίμα τοΰ θείου του Άγγε- 
λάκη Βενιζέλου. . ·

Έλθόντος τοΰ Όμέρ - Βρυώνη εις ’Αθήνας, μετά τών άλλων 
δύο συναδέλφων του Άμπάς - Πασσα Γκέκα καί Όμέρ - Πασσα 
Καρυστηνοΰ, τήν 23 Ιουλίου 1821 κατορθώνουσιν οί Δημογέ
ροντες διά νοημένων τεχνασμάτων ίνα τούς μεταφέρωσι μετά 
τρεΙς ημέρας, έκ τής έν τή Άκροπόλει φυλακής των είς άλλην 
έν τή πόλει, (πεοιελθούση προ πολλοΰ εις τούς ’Οθωμανούς), καί 
νά δραπετεύσωσιν είς Αίγιναν τήν 29ην Αύγουστου ίδιου έτους, 
ένθα άπ’ αρχής τής έπαναστάσεως είχον καταφύγει αί οίκογέ- 
νειαι αυτών.

Πρωτίστως συνετέλεσεν 'εις τήν σωτηρίαν τών τριών Δημογε
ρόντων ή άκατάπαυστος μέριμνα τής συζύγου του ’Αγγέλου Γέ
ροντα, 'Ελένης, ήτις νυχθημερόν, τοϋτο καί μόνον το μέλημα 
εχουσα έν τώ νώ, τή καρδία καί τή φαντασία της, και δπτα- 
σίαν ίδοϋσα έν η δ 'Αγιος Δημήτριος τή διέγραψε το σχέδιον 
τής δραπετεύσεως τών τριών όμηρων, έξαπέστειλεν είς Φάληρον 
έπί τούτω πλοιάριον τοΰ Κυβερνήτου Τάγκου, ού έπέβαινεν δ 
πιστός θεράπων τής οικογένειας Γέροντα, Άλλαγίάννης (ή Μπου
λούκος), οστις πράγματι είς τήν περίστασιν ταύτην άνέπτυξε 
μεγάλην νοημοσύνην καί άφοσίωσιν, ώ; καί δ νεώτερος άδελφός 
τοΰ Παλαιολόγου Βενιζέλου, Δημήτριος Βενιζέλος. Διά τών φρον
τίδων δ’ αυτών καί τής τολμηράς άποφάσεώς των έσώθησαν οί 
Δημογέροντας ’Αθηνών, καταφυγόντες οί μέν 'Αγγελος Γέροντας 
καί Παλαιολόγος Βενιζέλος είς Αίγιναν, δ δέ Προκόπιος Βενιζέ
λος είς "Υδραν, δπως έφησυχάσαντες έπ’ δλίγον άρχήσωσι νέους 
αγώνας.

Αυτή έν δλιγίστοις ή εθελοθυσία τών Δημογερόντων ’Αθηνών, 
πρδς σωτηρίαν τών ’Αθηνών καί τών συμπολιτών των. — 'Ο ή- 
οωϊσμος ούτος πολύ ανώτερος τών έν τή μέθη τής μάχης τοιού- 
των,είναι κατά τοσοΰτον μάλλον άξιοσημείοτος, καθ’ οσον ή 'Ελ
λάς δέν έχει δυστυχώς νά δείξη πολλούς δημογέροντας ή έν γένει 
άρχοντα; συμμερισθέντας έκ τών πρώτων τοΰ κινήματος οπερ έφε- 
ρεν ολως ’Εθνικόν Χαρακτήρα, μονονού δέ καϊ τεθέντας έπί κε
φαλής τής έπαναστάσεως πρώτους μαρτυρήσαντας καί πρώτους 

άθλήταντας.
Η- -

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

V ΗΤΡΙΚΥΜΙΑ
ΤΟΥ

ΣΕΚΣΠΗΡΟΥ

ταλός συγγραφεύς. έρωτ£. — *Επιές  πότες 
το ανατολικόν ποτον το καλούμενου είσίκ'? 
Πιστεύω όχι’ άλλ’ οΰδ’ έγώ πώποτε τό 
έγεύθην. Λέγουτιν οτι το ποτόν αύτδ έχει 
τήν δύναμιν νά βυθίζη τόν άνθρωπον εις 
εκστασιν, λίαν ευάρεστου, καινά διαθέτη 
αυτόν ε;ς όνειρα απερίγραπτα. Νομίζεις 
δτι μεταβαίνεις είς κόσμον άλλον, άγνω

στον, κατοικούαενον υπό νεωτάτοιν καϊ περιλαμπών δντων. Οί πό- 
δες σου άφίνουσι τήν γήν, καί, ώς νά έγινες πτερωτός, άναβαίνεις 
έλαφρώς εις τόν άέρα, θελγόμενος υπό τών μάλλον ερατεινών 
θεαμάτων, καί άπολαμβάνων, ώς έκ θαύματος, άπάσας τάς έπι- 
θυμίας σου. Λόγου χάριν, άν ησαι γαστρίμαργος, εύρίσκεσαι αί
φνης απέναντι πολυτελέστατης τραπέζης’ άν ησαι υποψήφιος 
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βουλευτής, βλέπεις ότι ή εκλογή σου επέτυχε" άν ήσαι ύπουο- 
γδςεις, ευρίσκεις ετοίμην μεγάλην πλειονοψηφίαν.

Παρόμοιόν τι συμβαίνει μέ την λεγομένην φανταστικήν, ή 
ρωμαντικην, ποίησιν, δταν εύρεθή μέγας ποιητής νά σέ κάμη με*  
τάρσιον έπί τών πτερύγων του.

Πσως ή παρομοίωσές δέν είναι σωστή, καθόσον, ώς λέγουσι, 
τδ ποτόν εκείνο, διά τής συχνής χρησεως αποβαίνει επιβλαβές, 
ένώ, απεναντίας, ή ποίησις ανοίγει άθώως πρδ τών οφθαλμών σου 
τούς θησαυρούς αύτής, καί σέ άπομακρύνει άβλαβώς άπδ τδν 
πραγματικόν κόσμον, προσπαθούσα πολλάκις νά σέ κάμη νά λησ 
μονήσης τάς αηδίας και τάς θλίψεις τού βίου.

Άλλ’ ό ήμέτεοος αιών είναι αιών σκέψεως και κρίσεως, είναι 
ώς άν έλεγον οι φιλόλογοι, πεζός, πεζώτατος. Ή φανταστική 
λοιπόν ποίησις δέν δύναται νά ευδοκίμηση έπί τών ήμερων μας. 
Και δτανακόμη πραγμά τι μάς άρέση, θέλ.ομεν νά μάθωμεν όιαζι 
μάς αρέσει, και α>· πρεπι·/ νά μάς άρέση. 'Ομοιάζομεν τά παιδία, 
τά δποΐα έχοντα άνά χεΐρας παίγνιον ηχηρόν ή χορεϋον, Οέλουσιν 
αμέσως νά τδ άνοίξωσι διά νά είδωσι τί τδ κάμνει νά ήχή ή τι 
τδ κάμνει νά χορεύη" άλλά μόλις τδ άνοίξωσι, μανθάνουσι μετά 
λύπης δτι τδ άθυρμα έκεϊνο ούτε ηχεί, ούτε κινείται, πλέον.

Ποίησιν τοιαύτην ούτε έγνώοιζεν, ούτε ήγάπα, δ άοχαΐος κό
σμος, καί μάλιστα δ ελληνικός. Η ελληνικά) ποίησις έλάτρευε 
τδν ήλιον, ή φανταστική ποίησις, γέννημα έποχών απάνθρωπων, 
έλάτρευε καί-λατρεύει, κατ’ άπομίμησιν, τδν τρόμον καί τήν 
φρίκην. Ή φαντασία λοιπδν ήτο καί είναι έλευθέοα νά μεγαλο
ποίηση τά φρικαλέα αι’σχρουργήματα έποχής τίνος καί νά πλάση 
νέα έτι φρικωδέστερα. Είς έποχάς παρελθουσας, δ άνθρωπος, συ- 
νειθισμένος ν*  άκούη και νά βλέπη τά φρικώδη, ήοέσκετο, καί όταν 
ήκουε, καί δταν άνεγίνωσκε, καί είς αυτά τά φρικωδέστερα τών 
τερατουργημάτων. 'Η φαντασία συνεβάδιζε μέ τά άγρια ήθη τής 
έποχής, ή τής γνωστής τότε, κατά παράδοσιν μόνον, ιστορίας 
τών ποογεγενημένων, ή μυθολογημένων.

Άφότου ή ελληνική Μούσα έσίγησε, διεδέχθη αύτήν άγρια τις 
δραματική ψαλμωδία, άκριβής είκών τής άγριότητος, τών βο

ρείων λαών, παρά τοΐς οποίο ις έγεννήθη καί άνεπτυχθη. 'Η ελλη
νική Μούσα ήτον ήμερος, ώς είναι ήμερος δ ούρανδς τής'Ελλάδος, 
ήτο φιλάνθρωπος ώς είναι φιλάνθρωπος ή ελληνική καρδία. Ήτον 
αδύνατον είς τδν αρχαίου έ'λληνα, ώς είναι καί είς τδν νεώτερον, 
νά είδη έπί τής. σκηνής τοΰ θεάτρου βασανιζομένους ή άπαγχο 
νιζομ.ένους, σφαζομένους ή αύτοκτονοΰντας, νά είδη τάφους άνοι · 
κτούς καί νεκρούς έξ αυτών έξερχομένους, νά είδη, τέλος πάντων, 
τρεις καί τέσσαρας πίπτοντας καί κλεισμένους είς ένα καί τόν 
αύτδν λάκκον κοιμητηρίου τίνος Τοιαύτα φοβερά θεάματα, αντί 
νά κινώσι τδν έλεον, έξεγείρουσι τήν φρίκην καί τήν άγανάκτησιν, 
καί ή δραματική ποίησις χάνει τδ κυοιώτερον καί τδ θελκτικώ- 
τερον καί τδ διδακτικότερου αύτής προσόν, καί καταντγ αξία α
ποστροφής. 'Ο λόγος ένταΰθα περί τής αγγλικής καί τής γερμα
νική, δραματικής ποιήσεως, ιδίως δέ περί τών δραμάτων τοΰ 
Σεκσπήοου. Οι ίταλοί καί οί γάλλοι δραματογράφοι άνήκουσιν 
είς σχολήν άλλην, καί περί αύτών δέν πρόκειται ένταΰθα. Αύ- 
τοί ήθέλησαν νά μιμηθώσιν τήν άρχαίαν Μούσαν, άλλά τδ δράμα 
τοΰ Σοφοκλέους, τοΰ Εύριπίδου καί τοΰ Άριστοφάνους είναι ά- 
μιμητόν, καί δ έπιχειρών νά μιμηθή αύτούς δέν κάμνει άλλο 
είμή νά παραγνώριση μεγάλην τινα αλήθειαν. 'Ο ελληνικός κό · 
σμος ούτε έφάνη ούτε θά φανή πλέον. ’Αν ήτο δυνατόν νά άνα- 
φανή, βεβαίως θά έδιδε—καί θά τούς έδιδε μόνον είς τήν 'Ελ
λάδα—δραματοποιούς παρεμφερείς τώ Σοφοκλεΐ τώ Ευριπίδη καί 
τώ Άριστοφάνει. Μετά τοΰ ελληνικού κόσμου, όμως συναπωλέσθη 
καί τδ δράμα δποΐον, κατ’ ακριβή σημασίαν, πρέπει νά έννοηθή. 
Αύτή ή ιστορία τής αρχαίας 'Ελλάδος είναι τδ έξοχώτερον τών 
δραμάτοον πάσης έποχής. 'Η δραματική έμπνευσες ύπήρχεν έν τή 
ίστορίρι τής μεγαλοδόξου ταύτης χώρας. Τδ μέγα τούτο πλεονέ
κτημα λείπει δλοτελώς άπδ τήν ιστορίαν τών λαών τής Δύσεως, 
καί μάλιστα τών βορείοιν λαών, τών οποίων οί δραματοποιοί 
θαυμάζονται περισσότερον. 'Ο ελληνικός μύθος ήτο τέλειον άπει- 
κόνισμα τοΰ ελληνικού βίου καί τών περιπετειών αύτοΰ, ήτον ή 
άνάπτυξις παντός αγαθού καί εύγενοΰς αισθήματος, ήτον ή προ- 
σωπαποίησις τής θρησκευτικής καί πολιτικής αγωγής λαού τοΰ 
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οποίου ή καρδία ήσθάνετο τούς ίερωτέρου; παλμούς τή; άνθρωπί- 
νης φύσεως. ’Αλλ’ ή ιστορία τών βορείων μάλιστα λαών τή; Ευ
ρώπης αποπνέει πανταχόθεν τήν δυσωδίαν τής βαρβαοότητος, 
τής άγριότητος καί τών αίμοβόοων εκείνων διαθέσεων, αιτινες ά 
ποκλείουσι τόν ελεον καί διεγείρουσιν ούχί τήν θλίψιν, ούχί τήν 
τρυφερότητα, ούχί τόν πόνον, άλλά τήν άγανάκτησιν. 'Ο έ'λλην 
ένεπνέετο άπό τού; Θεούς αυτού, καί άπό τό μειδίαμα τής έλλη- 
νικής φύσεως, ό δέ βόρειος τής Δύσεως άπό τά φαντάσματα, άπό 
τάς μαγείας, άπό τάς μαγγανείας τών άθιγγανίόων, άπό τούς 
διαβόλους, άπό τούς βρυκόλακας, και άπό τά μαντεύματα τής 
στρίγγλας τοϋ χωρίου, και προσέτι άπό τήν άγοιότητα τοΰ κλί
ματος. 'Οποία διαφορά ! 'Ο ελλην ωκτειρε τόν φρενοβλαβή, άλλ’ 
δ βόρειος τής Δύσεως έφιλοτιμεΐτο και φιλοτιμεΐται νά τόν φέρη 
είς τήν σκηνήν ώς σύμβουλον άπομωραμένου βασιλέως ! Τί δλε- 
θριώτερον, τί ταπεινότερον βασιλέως παράφρονος ! !

Καί θέλοντες, καί μή θέλοντες άπεμακούνθημεν ίσως τοϋ ποο- 
κειμένου πλέον τοΰ δέοντος. Τό κύριον θέμα ήμών είναι τό δράμα 

τοΰ Σεκσπήρου, τό έπιγραφόμενον Τξίχυμία.
’’Οτι δ Σεκσπήρος είναι ζωγράφος άμίμητος τών χαρακτήρων, 

ούδείς δύναται νά τό άμφισβητήση. Άλλ’ ό,τι ή ένγένει φιλολο
γία έννοεϊ δράμα, τοϋτο έδωκεν αφορμήν είς κρίσεις, υπέρ καί 
κατά, παμπόλλους. Τό βέβαιον είναι δτι δ Σεκσπήρος έθαυμασθη 
υπό τών συγχρόνων συμπατριωτών αύτοϋ, διότι είς τά δράματά 
του έβλεπεν ό άγγλικός λαός τήν ιστορίαν τής πατρίδος του, τά 
έθη καί τά έθιμα, τάς διαθέσεις, τά; κλίσεις, τά; πράξεις ή τών 
προγόνων, ή καί προσώπων ζώντων, ή πρό μικροΰ παρεληλυθότων, 
κοινωνικώς δέ καί πολιτικώς ενδιαφερόντων τό κοινόν. 'Ο Σεκ- 
σπήρο; έλάμβανεν ύπόθεσίν τινα, λόγου χάοιν, ιταλικήν ώς δρα
ματικήν ύπόθεσιν, άλλ’ είχε τήν ικανότητα νά τήν έξαγγλίζη, 
διά τό συμφέρον τό δποϊο'1 ήσθάνετο νά έπιτύχη τό δράμα του 
διδασκόμενον έν Άγγ. ία. Καί δμως, ήλθεν έποχή, δτε δ Σεκσπή
ρος, καί έν αυτή ακόμη τή ’Αγγλία, έλησμονήθη. ’Αλλά ζώμεν 
είς καιρούς καθ’ ου; δ συρμό; βασιλεύει, καί σήμερον πάλιν είναι 
τοΰ συρμού, είς τήν ’Αγγλίαν ιδίως καί τήν Γερμανίαν, δ Σεκσπή- 

ρος νά άποθεόνεται καί νά τιτλοφορήται ώς δ πρώτιστο; τών 
δοαματοποιών πάσης χώρας καί απάντων τών αιώνων! Κατά 
συναίσθησιν δέ, καί έν Γαλάίρ: καί έν Ιταλία πλεϊστοι ©ιλοτι- 
μοΰνται νά γράφωσι περί τών δραμάτων αύτοϋ. 'Η μανία αυτή 
κατέλαβε πολλούς κα ί έν 'Ελλ άδι. Πόσα δέν έρρέθησαν περί Σεκ
σπήρου έν τοΐς φιλολογικούς Συλλόγοις τών ’Αθηνών ! Καί δμως, 
έν ταΐς Άθήναις, έλησμονήθη δ Σοφοκλής! Ύπό τής ιδίας μα
νίας κατελήφθημεν καί ήμεΐς, άλλά δι’ άλλον λόγον. Θέλομεν νά 
φέοωμεν είς γνώσιν τοΰ έλληνικοΰ κόσμου τό παραδοξότερον τών 
δραματικών έργων τοΰ μ,εγάλου ποιητοΰ.

Λέγουσί τινες δτι τό παραδοξότερον τών δραματικών έργων 
τής ρομαντικής σχολής είναι δ Μαυφοέδος τοΰ Βύρωνος’ άλλ’ ήμεΐς 
νομίζομεν δτι είναι ή Τρικυμία τοΰ Σεκσπήρου. Διά τοϋτο καί 
έπροτιμήσαμεν αυτό.

Τί είναι λοιπόν ή Τρικυμία ;
'Ο Σεκσπήρος ειχεν, ώς εϊπομ.εν, τήν έξαλλον φαντασίαν νά 

γοάφη δράματα περί πάση; ύποθέσεοις, άνεξετάστως άν ή ύπόθε- 
σις ήτις τοΰ ήρχετο κατά νοΰν ήτο δραματική ύπόθεσις, ή οχι. 
Τήν έκαμνε δέ, κατά τόν ίδικόν του τρόπον, δραματικήν, δπως 
άρέση είς άγγλους άκροατάς. Διά τον λοιπόν κόσμον δέν τόν 
έμελε. ’’Ηοχισεν άπό τήν κωμωδίαν καί άπέληξεν εις τήν τραγω
δίαν. Κυρίως δμως είπεΐν, είς τόν Σεκσπήρον υπήρξαν ή κωμωδία 
καί ή τραγωδία ήνωμέναι, δ 'Ηράκλειτος καί δ Δημόκριτο; πρώ- 
την φοράν περιπτυγμένοι άλλήλοις. Τοιαύτην ειχεν ιδέαν δ Σεκ
σπήρος περί τών άνθρωπίνουν πραγμάτων, τουλάχιστον τοιαΰτα 
•ήθελε νά τά παριστρί. Έπεθύμει νά κάμνη τόν θεατήν νά γελά, 
άλλά συγχρόνως νά τόν κάμνη καί νά φρικιά ! ’’Εγραψε τραγωδίας 
έοωτικάς, καί, ύστερον άπό αυτά;, τραγωδίας είκονιζούσας πάθη 
ισχυρά, ώς τόν Μακβέθ, τόν ’ Αμλετον, τόν Όθέλον, τόν βασιλέα 
Αήρ. ’’Εγραψε προσέτι δράματα ιστορικά, έ*  τή; αγγλικής ιστο
ρίας πηγάζοντα, ώ; τόν Ίωάννην, τόν 'Ερρίκον, τόν 'Ριχάρδον' 
’’Εγραψε περιπλέον δράματα, ών τήν ύπόθεσιν ήρύσθη έκ τή; ρω
μαϊκής ιστορίας, ώς τόν ’Ιούλιον Καίσαρα, τόν Κοριολάνον, τόν 
’Αντώνιον. Καί, τέλος πάντων, έφθασε εις δ,τι λέγομεν θαύμα- 
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στόν, ήγουν εϊς γεννήματα τής ιδίας του φαντασίας. ’Αφού, 
κατά τ-Jjv νεότητά του, έφαντάσθη τό χαριτωμένου εκείνο “Οπι 
^or εαρινής τυκτός, κατά τά τέλη τοΰ σταδίου του, και όχι μ.α- 
κράν τοΰ πεντηκοστού έτους της ζωής του, ή έκτακτος φαντασία 
του έγονιμοποίησε την Τρικυμίαν.

Μυοίαι δσαι ερευναι έγένοντο δπως βεβαιωθή πόθεν 0 Σεκσπή- 
οο; ήρύσθη την ύπόθεσιν τού δράματος τούτου. Οι κριτικοί ερι- 
ζουσι μεταξύ των καί περί τούτου, καί περί τής χρονολογίας τής 
Τρικυμίας. Τέλος πάντων, σήμερον επικρατεί ή γνώμη δτι πιθα
νώς δ ποιητής νά έλαβεν αφορμήν νά γράψη τδ δραμα αύτδ έκ 
τού έφεξής περιστατικού : Τδ 1609, δ Γεώργιος Σώμερς καί άλ
λοι έπεχείρησαν θαλασσοπυρίαν πρδς τδν νέον κόσμον, κυρίως δέ 
έπιθυμαύντες νά φθάσωσιν είς τήν Βιογινίαν. Ο στολίσκος ανεχω 
ρησεν, άλλά φοβερά τρικυμία απώθησε μακράν αυτών τήν στο- 
λαρχούσαν ναύν, ήτις έφερε τδν Σώμερς. Έλογίσθη λοιπόν ή ναύς 
αΰτη άπολεσθεΐσα. Άλλ’ ώς έκ θαύματος, ή ναύς εϊχε σωθή, 
προσχωρήσασα μεταξύ δύω σκοπέλων απέναντι τής Βιομανδης. 
Ή Βιρμάνδη ήτο γνωστή, καί έκαλεΐτο νήσος τών διαβόλων. ’Εκεί 
εύρεν δ Σώμερς, μετά τού πληρώματός του, άσυλον, ήδυνήθη δέ 
νά έπιδιοοθώση τδ πλοΐόν του καί ν’ άναχωρήση διά τήν Βιο- 
γινίαν.

Τδ συμβάν τούτο, κατά τδ 1610, έγένετο κοινόν είς τδν λαόν 
τής ’Αγγλίας. 'Ο λόρδος Σουταμπτών, φίλος και προστάτης τού 
Σεκσπήοου, είχε χορηγήσει βοηθήματα’ υπέρ τή; θαλασσιας εκεί
νης εκδρομής. ’Εκ τούτων λοιπόν εικάζεται ότι ο Σεκσπήρος ελα- 
βεν άφοομήν καί έγοαψε τήν Τρικυμίαν. Καί ή εικασία αυτή δεν 
είναι απίθανος, δταν άναλογισθώμεν δτι μικρά αφορμή εκ τής ελ
ληνικής ή τής ρωμαϊκής ιστορίας, κυρίως δε έκ τού Πλουτάρ
χου, ιταλικά τινα διηγήματα, ή παραδόσεις τινες άγγλικαι ή δα- 
νικαί, μετεβάλλοντο υπδ τού Σεκσπήρου είς δράματα, μετά το- 
σαύτης εύκολίας, υ,εθ’ δσης δ θαυματοποιός τελεί τά θαυμάσια 
σκευωρήματά του, έκπλήττων τούς θεατάς αυτού.

Ή πλοκή τού φανταστικού δράματος τής Τρικυμίας είναι ή 
εφεξής:

Εύτόχι ος, δούξ τών Μεδιολάνων, κλίσιν έχων πρδς τά γράμ- 
μ,ατα, ήσχολεΐτο είς μελέτας, καί έκαλλιέογει τάς μυστηριοιδεις 
τότε λεγομένας έπιστήμας. Ειχεν δμως τδ ελάττωμα νά παρα
μελή τήν διοίκησιν τής επικράτειας αυτού, άφίνων αύτήν είς τάς 
χεΐρας ταύ άδελφού του ’Αντωνίου. Ούτος, φιλόδοξος ών, καί συνε- 
τμιρισθείς μετά τών πρθύχόντων τών Μεδιολάνων, άπέφάσισε νά 
άρπάση τήν ήγεμονίαν τού άδελφού αυτού, "Οθεν, συμμαχήσας 
μετά τού βασιλέως τής Νεαπόλεοις Άλόνσου, έδέχθη τήν επικυ
ριαρχίαν αυτού, καί τδν Ευτύχιον, μετά τής θυγατοός του, μικρας 
έτι ούσης, έβαλεν είς πλοιάριον, τδ δποΐον άφησεν είς τήν θάλασ
σαν άδιοίκητον διά νά καταποντισθή. Είς τών αΰλικών, άνήρ 
αγαθός, Γονζάλβας καλούμενος, προμηθεύει είς τδν Ευτύχιον τά 
άννγκαϊα ένδύματα καί τάς αναγκαίας τροφάς, καί, δμοΰμέ αυτά, 
μεταφέρει είς τδ πλοΐον καί τά τόσον αγαπητά αυτού βιβλία, 
ένεκα τών δποίων άπώλεσε τδ κράτος του.

ΓΗ τύχη έφερε τδ πλοιάριον είς νήσον τινα, τήν όποιαν δ ποι
ητής δέν δνομάζει. ΓΗ νήσος αΰτη έκατοικεΐτο υπδ ένδς καί μόνου 
ανθρώπου, δστις είχε πλείστην δμοιότητα μέ κτήνος άγριον, δέν 
έλάλει δέ καμμίαν γλώσσαν.

Ό Ευτύχιος έδίδαξε τδν άγριάνθροιπον αύτδν νά δμιΑή, καί, 
διά τής μαγικής αυτού δυνάμεως, κατώρθοσε νά ύποτάξη είς τήν 
θέλησίν του, όχι μόνον αύτδν, άλλά καί δλα τά δαιαόνια τής νή
σου, καί μάλιστα αγαθοποιόν τινα δαίμονα, 8ν δ ποιητής άπο- 
καλεΐ έναέριον δαίμονα. ’Επιμελούμενος δέ τήν άγωγήν τής μι
κρά; θυγατοός του έκρυπτεν είς αύτήν, ενόσωήτο μικρά, τήν άλη- 
θινήν αυτού κατάστασι/ καί τδ παρελθόν αυτού μεγαλείου.

Συμβάν δμως άποοσδόκητον έρχεται είς βοήθειαν τού Εύτυ- 
χίου. Τδ συμβάν δέ τούτο έχρησίμευσεν δπως έκδικηθή εύγενώς, 
καί συγχρόνως άποκαταστήση τήν θυγατέρα του εύτυχή, φθάσα- 
σαν ήδη τδ 11°' έτος τής ηλικίας.

Ό Άλόνσος, βασιλεύς τή; Νεαπόλεως. μετά τού δποίου είχε 
συμμαχήσει δ άδελφδς τού Ευτυχίου Άντώτιος, ειχεν έκδώσει 
είς νύμφην πρδς τδν βασιλέα τής Τήνυτος τήν θυγατέρα του 
Κλαριβίλην. Τήν νύμφην ταύτην συνώδευσαν είς Τήνυτα δ πατήρ 
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αύτής, δ υιός του Φερδινάνδος, δ άδελφός του Σεβαστιανός, καί 
δ ’Αντώνιος έκεϊνος δ γενόμενος είς αύτδν ύποτελής, και νΰν δούξ 
τών Μεδιολάνων.

Κατά τήν εις Νεάπολιν κάθοδον τοϋ συμπεθεριού τούτου, τδ 
πλοίον διέβαινε πλησίον τής νήσου δπου έμενεν δ Ευτύχιος' ου- 
τος, δυνάμει τής υπερφυσικής έπιστήμης του, έλαβε τήν έμ.πνευ- 
σιν περί τής πλησιάσεως τοϋ πλοίου, καί έπικαλεσθείς τά δαι
μόνια τής νήσου, έξήγειοε φοβεράν τρικυμίαν, καταποντήσασαν 
και τδ πλοίον καί τδ πλήρωμα.

θύτου προλογίζεται δ ποιητής εις τδ δραμα τής Τρικυμίας. 
Εννοείται οίκοθεν οτι ή τρικυμία εκείνη καί τδ ναυάγιον έκεΐνο 
είναι αλληγορία, καθαρόν καί άθώον αποτέλεσμα μαγείας. Οί 
τδ πλήρωμα τοϋ πλοίου άποτελοϋντες μετεφέυθησαν ύγιεΐ; είς 
τήν νήσον, άλλος έδώθεν καί άλλος έκείθεν. Ό βασιλεύς Ά- 
λόνσος μετά τοϋ ’Αντωνίου, καί δ γέρων σόμβουλ.ος Γονζάλβος, 
καί άλλοι έκ τοϋ πληρώματος, πιστεύουσιν δτι δ Φερδινάνδος 
άπωλέσθη, ένώ ούτος μετεφέρθη ύπδ τοϋ άγαθοποιοϋ δαίμονος 
είς άλλο μέρος τής ιδίας νήσου.

ΓΟ Ευτύχιος διηγείται τότε πρδς τήν θυγατέρα του τήν ιστο
ρίαν τοϋ βίου του, καί τήν διαβεβαιοι περί τής τύχης τών νομι- 
ζομένων ώς ναυαγών, ύπέρ τών οποίων αύτή δεικνύει σημεία 
συμπάθειας.

Ό άγαθοποιδς δαίμων, έν τούτοις, διασκεδάζει διά τής ψαλ
μωδίας του, έπί παρουσία τοϋ Εύτυχίου καί τής Μιράνδο, τδν 
νέον Φερδινάνδου. Οί δύο νέοι βλέπονται πρδς άλλήλου; καί 
έρουτεύονται. 'Ο πατήρ, δστις ηύχαριστήθη έκ τούτου, ή μάλλον 
αύτδς τδ έπροκάλεσε, δεικνύει απεναντίας δυσπιστίαν πρδς τδν 
ξενιζόμενον νέον καί τδν ύποχρεόνει εις έργασίας δουλικάς, θέ- 
λων ούτω νά δοκιμάση τήν έπιμονήν του είς τδν έκδηλωθέντα 
αύτοϋ έρωτα. 'Ο Φερδινάνδος υπακούει εύχαρίστως καί μεταφέ
ρει ξύλα είς τδ άντρον τοϋ Εύτυχίου. Δι’ αύτδν, μόνη εύτυχία 
ήτον νά ευρίσκεται πλησίον τής ποθητής του νεάνιδος ήτις, 
συλληπουμένη αύτδν, τοϋ εξηγεί τδν έρωτά της καί τοϋ προσφέ- 
ρεται είς γάμον. Έντοσούτω, δ ’Αλόνσος καί δ Γονζάλβος, κατα- 

βληθέντες έκ τοϋ κόπου καί τοϋ κινδύνου, άπεκοιμήθησαν, δ δε 
’Αντώνιος καί δ Σεβαστιανός, κακοποιοί άνθρωποι, μελετώσι 
τήν δολοφονίαν τοϋ Άλόνσου, καί δ Σεβαστιανός, παρακινηθείς 
ύπδ τοϋ ’Αντωνίου, ξιφουλκεί κατά τοϋ Γονζάλβου, θέλων ν’ ά- 
παλλαχθή τοϋ ένοχλητικοϋ καί πιστού τούτου ανθρώπου. Έν τώ 
μεταξύ δέ δ ’Αντώνιος έμελλε νά φροντίση νά έλευθερώση τόν 
Σεβαστιανόν έκ τής πρδς τδν ’Αλόνσον υποταγής του. Άλλ δ 
άγαθοποιδς δαίμων, δ έναέοιος δαίμων, άγρυπνος πάντοτε, έξυ
πνοι έγκαίοως τδν Γονζάλβον, καί λυτρόνει ούτω τδν βασιλέα 
’Αλόνσον.

'Ο Καλίβανος —ούτω ώνομάζετο δ αγριάνθρωπος τής νήσου—■ 
έμυκτήριζε πάντοτε τδν εύεργέτην του Ευτύχιον, θεωρών αύτδν ώς 
άρπαγα τής νήσου έκείνης τήν δποίαν πρότερον έπίστευεν δλην ίδι ■ 
κήν του. Αίφνης δ αγριάνθρωπος βλέπει έρχόμενον άγνωστόν τινα 
καί άρχίζει νά φοβήται. 'Ρίπτεται λοιπόν χαμαί- τότε δέ φθάνει δ 
Τριγκοϋτος, άρ αϊος γελωτοποιός, είς έκ τοϋ διασωθέντο; πλη
ρώματος. Ό Τριγκοϋτος αύτδς έκλαμβάνει τδν Καλίβανον ώς 
ίχθϋν νεκρόν, καί ρίπτεται, έπάνω του, έκτάδην. Άλλος δέ τοϋ 
διασωθέντος πληρώματος, δ τροφοδότης Στέφανος, κρασοκανά
τας φοβερός, οστις κατώρθωσε νά εύρΐ} φιάλην οίνου έκλεκτοϋ, 
έρχεται έν τώ μέσω. ’Αναγνωρίζει τδν σύντροφόν του Τριγκοϋ- 
τον, αλλά, βλέπων οτι δ Καλίβανος δέν ήτο νεκρός, τοΰ δίδει 
τήν φιάλην νά πίη, καί τότε δ αγριάνθρωπος προσφέρεται μετά 
σεβασμού πρδς τδν Στέφανον. Τδν άνακηρύττει λοιπόν δεσπότην, 
καί τοϋ προτείνει τδν έξολοθρευμδν τοΰ Εύτυχίου, τήν αρπαγήν 
τής θυγατρός του καί τήν κυριαρχίαν τής νήσου. 'Ο Στέφανος δέ
χεται τάς προτάσεις, καί δ Καλίβανος τδν πείθει νά ύπάγη νά 
φονεύση τδν Ευτύχιον, κοιμώμενον έν τω άντρω αύτοϋ.

Ό Εύτύχιος, έν τοσούτω, πεπεισμένος περί τοϋ αμοιβαίου έρω
τος τοϋ Φερδινάνδου καί τής Μιράνδος, δίδει αυτήν συζυγον προς 
έκεϊνον. Αλλά, θελήσας δπως διατρανωθή ή εύγενής τοϋ νέου α
γωγή, απαιτεί νά ύποσχεθή ούτος ότι θά σεβασθή τήν νέαν, 
μέχρις ού δ γάμος τελεσθή έπισήμως. Κατόπιν ετοιμάζει χορόν 
ποοσωπιδοφόρων άλλ’ ένώ ούτοι χορεύουσιν, δ Ευτύχιος αποχαι-
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οετά τούς μελλονύμφους, ένθυμηθείς την συνωμοσίαν τοϋ ΚαΊι- 
βάνου, άποκαλυφθεϊσαν είς αύτόν υπό τοΰ έναερίου άγαθοϋδαίμονος.

Ό δαίμων ούτος τιμωρεί τούς μωρού; 
συνωμότας τοΰ Καλι<οάνου. Ένω αυτοί, 
δ Στέφανος, εύρόντες ενδύματα τινα, διεσπαρμένα, 
εις τήν νήσον, ήτοιμάζοντο νά στολισθώσιν εναντίον τής γνώμης 
τοΰ φιλυπόπτου Καλιβάνου, σμήνος κυνών τούς κυνήγα καί τούς 
διασκορπίζει μακράν τον ένα τοΰ άλλου.

Έζ άλλου, ένω δ Άλόνσιος, δ Σιβαστιανός, δ ’Αντώνιος καί 

έκείνους κα'ι κακοήθεις 
ήτοι δ Τριγ/.οΰτος καί 

τήδε κακεϊσε,

δ Γονζάλβο; έκάθησαν νά δειπνήσωσι, παοηνωχλήθησαν μεγά
λοι; υπό τίνος άρπυίας, ήτις δέν ητον άλλο τι παρά αυτός δ ίδιος 
εναέριος αγαθοποιός δαίμ.ων, δστις επιπλήττει τον Σιβαστιανόν 
καί τόν ’Αντώνιον διά τά αμαρτήματα καί τάς σκευωρίας των, 
καί έμφυσσα είς αύτούς μανιώδεις παραφοράς.

'Ο Ευτύχιος, ’έμπροσθεν τοΰ άντρου αύτοϋ, άναμένει τόν αδελ
φόν του καί τον βασιλέα τής Νεαπόλεως. ’’Ερχονται ούτοι φρε- 
νητιώντες. 'Ο Ευτύχιος, ένδεδυμένος ακόμη ώς μάγος, λέγει 
κατά πρόσωπον άμφοτέροον τά έγκλήματά των, καί φανερόνεται 
ποός αύτούς δποϊος πράγματι είναι. Διά νά ήσυχάση όμως τόν 
βασιλέα Άλόνσον, τόν πιστεύοντα ώς πνιγέντα τόν υίόν αύτοϋ, 
έν τώ ναυαγίω, τοΰ δεικνύει τόν υιόν του Φερδινάνδον, παίζοντα 
σκάκι μετά τής θυγατρός του, έντός τοϋ άντρου αύτοϋ. Τά πάντα 
έλησμονήθησαν, τότε, καί οί πάντες έσυγχωρήθησαν αμοιβαίως, 
δλοι δέ, μετρηθέντες, εύρέθησαν σωστοί κατά τόν αριθμόν, καί 
προσέτι εύρέθησαν δποΐοι άπ’ αρχής ήσαν. 'Ο μέν γνωρίζει τόν 
δέ, καί ή ύπό τών κυμάτων συντριφθεϊσα ναϋς ύπάοχει σώα, καί 
τό πλήοωυ.α δλον σώον, -ό δποϊ ιν δ βασιλεύς ένόμιζεν ώ; άπολε- 
σθέν, δλοι, τέλος πάντων, εύρέθησαν έκεϊ σώοι καί ύγιέστατοι ! 
'Ετοιμάζονται λοιπόν δλοι νά μεταβώσιν είς Νεάπολιν, δπου θέ- 
λουσι τελεσθή οί γάμοι, καί δ Ευτύχιος, σκοπεύων νά έπανέλθη 
είς τά Μεδιόλανα, συλλογίζεται τί νά γοάψη είς τόν τάφον του.

Τοιοϋτον είναι τό άλλόκοτον τοϋτο δράμα, τό δποϊον μάλ
λον κωμωδία δύναται νά θεωοηθή παρά άλλο τι. Δι’ ημάς, ούτε 
κωμωδία είναι, ούτε τραγωδία. 'Η δράσις δλη ανήκει είς τήνμα-

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΚΟΒΕΛΕΦ
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γειαν τοΰ Ευτυχίου καί εις τήν δύναμήν τοΰ έναερίου δαίμονος. 
Μέθυσοι δέ καί μωροί διασκεδάζουσιν έν ταΐς δραματικαΐς περι- 
πετείαν, καί, διά τής έπιπλήξεως, την δποίαν ύπδ τοΰ άγαθο- 
ποιοϋ δαίμονος λαμβάνουσι, καί διά τής καταδιώξεως αυτών ύπδ 
σμήνους κυνών, έρχεται ή λυσις καί ή καταστροφή !

Ποίαδμως ή δέσις τοΰ δράματος ; Καριμία. Και εις τοϋτο πάν- 
τες συμφωνοϋσι. ’Αλλά, τί θά είπήτε, άν άναγνώσητε τούς μεγά· 
1ους θαυμασμούς μεγίστων φιλολόγων περί τοΰ δράματος αύτοϋ ; 
Βεβαίως, είς την έποχήν τοΰ Σεκσπηρου, έν ’Αγγλίμ, άνευ μέθυ
σων καί φαυλοβίων, καί μωρών καί τρελλών, και μαγισσών, καί 
δαιμόνιων, δράμα, διδασκόμενον, δέν ηδύνατο νά ευδοκίμηση καί 
κριθή ώς δραμα άξιον λόγου. Αυτά η βασίλισσα ’Ελισάβετ ειχεν 
ύπδ τήν προστασίαν της περίφημόν τινα γόητα, τδν Ίωάννην Δή, 
τδν όποιον επίσης έτίμα μέ την φιλίαν του καί αύτδς δ λόρδος 
Δε'ίκέστερ! Αύτή είναι ή μεγαλητέρα δραματική ίκανότης τοΰ 
Σεκσπηρου, οτι έγνώρισεν όποιον δραματοποιδν άπήτουνοί καιροί 
εκείνοι, καθ’ οΰς αύτδς έζη. Ή ίκανότης αυτή είναι αξία μεγί
στης έκτιμήσεως, καί ηύχόμεθα οί παρ’ ημΐν περί τά δραματικά 
άσχολούμενοι νά είχον τήν τοιαύτην ικανότητα, διά νά γίνωσιν 
ώφέλιμοι, ώς έγένετο δ Σεκσπήοος. ’Εκ τούτου δέ κυρίως έδόθη 
άφορμή όπως θαυμασθή παρά τών συγχρόνων του, καί δ θαυμα
σμός εκείνος έπανέρχεται κατά καιρούς, εις τε τήν ’Αγγλίαν καί 
είς άλλας χώρας, ώς όρεξις τής φαντασίας, έπιθυμούσης κακο- 
ζήλως, ενίοτε, ν’ άνατρέχη είς τάς άηδίας εποχών πτωχών πάσης 
καλαισθησίας.

Τώρα, άν θελήσε τε ν’ ακούσετε τούς σχολιαστάς καί τούς μέ
χρι μανίας θαυμαστάς τοϋ Σεκσπηρου, άπδ τούς μέν θά μάθετε 
ότι δ πρωταγωνιστής Ευτύχιος είναι δ μάλλον άξιαγάπητος και 
φιλάγαθος τών μάγων, άπδ τούς δέ ότι παρημέλησε τήν διοίκη- 
σιν τής πατρίδος αύτοϋ διά ν’ άφιερωθή είς μελέτας, αϊτινες έπρο- 
ξένησαν τήν δυστυχίαν του, άλλά διά τής έπιστήμης, τήν όποιαν 
έμαθεν, ήδυνήθη, είς νήσον έρημον, νά δώ-ιη άγωγήν έξαίρετον 
είς τήνθυγατέρα του, νά κατανικήση φυσικάς καί ύπερφυσικάς δυ
νάμεις, ν’ άνακτήτη τδν άπολεσθέντα θρόνον του, καί νά κατά-

20
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στήση ευτυχή τήν Μιράνδαν. Καί άλλοι πάλιν συγκρίνουσι τδν 
Ευτύχιον πρδς τδν ’Ιάκωβον πρώτον, βασιλέα τής ’Αγγλίας, καί 
άποδίδουσιν εϊς τδν Σεκσπήρον αύλοκολακείαν, χωρίς νά έξετάσωσι 
άν υπήρξε ποτέ δ Σεκσπήρος αύλοκόλαξ. Τινές δέ ειπον δτι δ 
Ευτύχιος είναι αύτδς δ Σεκσπήρος δστις, αισθανόμενος τήν άνάγ 
κην τής Ανέσεως, άμα διδαχθέντος τοΰ δράματος τής Τρικυμίας, 
παοήτησε τδ δραματικόν στάδιον, και άπεσόρθη εις τδ Στρατ- 
φόρδ, δπου καί έτελεύτησε, μετά παοέλευσιν έτών πέντε.

Τοιαύτας, καί άλλας παρόμοιας, εικοτολογίας Αναγινόσκει τις 
πολλάς, άν έχη δρεςιν, περί τοϋ δράματος τούτου. ’Εν τοϊς πλεί- 
στοις τών φανταστικών δραμάτων τοϋ Σεκσπήοου χωροϋσι πα
ράδοξοι εΐκασίαι, ώς είναι παράδοξα και αύτά τά δράματά 
του. Και άν δέν χωρώσςν, οί περί αύτδν γράφοντες τάς κά- 
μνουσι νά χορέσωσι, έπιθυμοϋντες ουτω νά μετάσχωσι τής σεκ- 
σπηρείου δόξης, καί, δμοϋ μέ τδ όνομα τοϋ Σεκσπήοου, νά μνη
μονεύεται καί τδ ϊδικόν των. Περιποιοϋσι δέ ουτω εϊς εαυτούς 
τήν υψίστην φιλολογικήν τιμήν δτι εννόησαν δήθεν τδν έν πολ- 
λοΐς άκατανόητον άγγλον δραματοποιόν. ΓΗ μανία αύτη τοϋ υπο
μνηματίζει συγγραφείς, ώς τδν Σεκσπήρον, είναι γενική έν τή 
έσπερία Ευρώπη, και μάλιστα σήμερον. Ευτυχής δ υπομνηματι
στής δστις γράψη τι νεώτεοον, έστω και άν είναι τοΰτο μ-όνης 
τής φαντασίας του Αποκύημα' φθάνει δτι κατόρθωσε νά ένωση τδ 
όνομά του μέ τδ όνομα τοϋ Σεκσπήοου, τοϋ Δάντου, τοϋ Σίλλερ 
ή τοϋ Γαίτου.

Οί ποθοϋντες τήν ύπαρξιν ελληνικής σκηνής, ματαιοπονοϋσι, 
καιοίως δέ βλάπτουσι, προσπαθοΰντες ν’ άνεγείρωσιν αύτήν, διά 
τής διδασκαλίας ξένων δραμάτων, και μάλιστα τοιούτου είδους. 
Διά νά ύπαρξη σκηνή έθνική, πρέπει νά ύπάρξωσι δραματογράφοι. 
Άλλ’ δλίγιστοι, παρ’ ήμΐν, είναι τοιοϋτοι, άξίζοντες. Και δμως, 
και αύτών τών δλιγίστων τά έργα περιφοονοϋνται. Πρωτίστην, 
βεβαίως, μεταξύ αύτών κατέχει θέσιν ό πολυκλαυστος Βασιλεια- 
δης. Καί μόλον τοΰτο, σπανιότατα διδάσκονται οί Καλλέργαι, δ 
Ύψηλάντης, δ Νοταράς, ή Γαλάτεια, ένώ καθημέραν σχεδδν κα- 
λούμεθα νά εϊδωμεν τδν Άμλέτον καί τδν Οθέλλον. Άλλά δεν 

αΐσθανόμεθα δτι, συνειθίζοντες τδ κοινδν εις τοιαύτας ξενικάς πα
ραστάσεις, διαφθείρομεν τήν ελληνικήν καλαισθησίαν, άνευ τής 
οποίας σκηνή έθνική Αποβαίνει αδύνατος καί Ακατόρθωτος. Δέν 
είναι δέ άναγκαϊον νά παρατηρήσωμεν δτι τοιαύτη σκηνή, δποίαν 
τινές άνήγειραν, δλως ξενικήν και βέβηλον, δέν δύναται νά χρη- 
σςμεύση εϊς άλλο εϊμή εϊς τήν παραχάραξιν τοΰ έθνικοΰ χαρα- 
κτήρος.

Έν Άθήναις τή 14η Σεπτεμβρίου 1882

ΠΑΝΑΓ· Ι· ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αίαν έπιτυχώς χαρακτηρίζει γερμανόςτις τήν Αγάπην τών δια
φόρων έθνών' ώς πιστδς παρατηρητής τής γυναικείας φύσεως εκ
θέτει τάς ιδέας του καταλλήλως καί συντόμως (παραλείπων τήν 
’Ιταλίδα, ώς μή γνωρίζων φαίνεται τήν φύσιν αύτής) κατά τήν 
εξής σύγκρισιν.

— Ή γαλλις υπανδρεύετε άπδ συμπάθειαν, ή άγγλίς άπδ συνή
θειαν, ή γερμανίς απδ Αγάπην.—

— 'Η γαλλις άγαπγ κατά τήν διάρκειαν τοϋ μέλιτος, ή άγ
γλίς έπί ζωής, ή γερμανίς αιωνίως.

— ΓΗ γαλλις οδηγεί τήν θυγατέραν της εϊς τδν χορόν, ή άγγλίς 
εϊς τήν έκκλησίαν καί ή γερμανίς, τήν ϊδικήντης εϊς τδ μαγειρεΐον,

— 'Η γαλλις έχει πνεϋμα, ή άγγλίς νοημοσύνην, ή γερμανίς 
φρόνησιν.

— 'Η γαλλις ένδύετε μέ καλαισθησίαν, ή άγγλίς άνευ καλαι
σθησίας, ή γερμανίς ένδύετε.

— Έ γαλλις φλυαρεί, ή Αγγλίς δμιλεΧ, ή γερμανίς πολυλογεί.
— 'Η γαλλις δίδει ρόδον, ή Αγγλίς δάλια, ή γερμανίς μή μ’ 

ά λησμό νει.
Ή γαλλις έχει γλώσσαν, ή Αγγλίς κεφαλήν, καί ή γερμανίς 

καοδίαν.
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Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΚΟΒΕΛΕΦ

'Ο Σκόβελεφ, δ ένδοξος ούτος καί νεαρό; στρατηγός περί τών 
κατορθωμάτων τοΰ οποίου τοσοϋτος έγένετο λόγος, υπέκυψεν κατά 
το έτος τοϋτο έν Μόσχα είς θάνατον όσον μυστηριώδη, τοσοΰτον 
αίφνήδιον.

"Οταν οί ήρωε; άποθνήσκουσι πρό τής έκπληρώσεως τοϋ ποοο- 
ρισμοϋ αυτών, έρωτώμεν, διατί, και πώς άπεβίωσαν ;

'Ο Σκόβελεφ ήτο ρωμαλαΐος, ανδρείος, έξοχος, πλήρης ζωής. 
Πίπτων έπί τοϋ πεδίου τής μάχης, έξεπλήρου τήν αποστολήν 
αύτοϋ, άλλα τό άποθνήσκειν έπί κλίνης (En la ρ ume comine 
canards), ώς έλεγε δ γέρων Montlne εινε χλεύη διά τούς άνδοας 
τούς είθισμένους νά καταφρονώσι τόν σίδηρον. Ουδέποτε άνήρ 
υπήρξε μάλλον θαυμαστής τοϋ Σκόβελεφ έν ώρα μάχης. ’Απαντα
χού, όπου υπήρχε κίνδυνος, ήτο παρών.

'Ο αγαπητός αύτοϋ φίλος, δ κ. Βερισαγκίν, δ έξοχος στρατιω
τικός ζωγράφος, οστις τόν συνώδευε είς τόν Αίμον, μας άπεικονί- 
ζει αύτόν, ύψοϋντα τό μέγα αύτοϋ σώμα άπέναντι τών τουρκι
κών σφαιρών, τών συριζόντων άνωθεν καϊ γύρω αύτοϋ, καί διερ- 
χομένων άνά μέσου τών κνημών. Τότε δ Σκόβελεφ, έπιδει- 
κνύων γενναιότητα έβράδυνε τό βήμα’ ήτο χαρ ίεις καί εύπρεπής 
καί έν αύτώ τώ κινδύνω. Τό έκ κίτρινης μετάξης σημάτιόν του, 
διάτρητον έκ τών σφαιρών, κατεσχισμένον έκ τής συμπλοκή; οπερ 
έψαυσα, εύωδίαζε έκ διπλής δσμής, πυρίτιδος, καί ίου. Ήγάπα 
τόν κίνδυνον τοσοΰτον, όσον δ Μουράτ, τόν όποιον, καί αύτοί οί 
κοζάκοι έχειοοκρότουν κρατούντες τούς μικρούς των ίππους, μέ 
τήν μακράν αύτών χαίτην, όπως τόν ίδωσιν έπιτιθέμενον. Έμίσει 
τούς Γερμανούς, έξ άντιθέσεως χαρακτήοος. ’Απεσταλμένος παρά 
τοϋ Τζάρου, ίνα παραστή είς στρατιωτικά; τινας παρατάξεις έν 
Βερολίνω δ στρατηγός Σκόβελεφ έξεδύθη έν φορητή κλίνη, αυτός 
δστις, έν τώ πεδίω τή; μάχης, έμενε πάντοτε έν στολή, μέ τό 

ι

ξίφος παρά τό πλευοόν. ’Ολίγον πρό τής άφίξεώς του έν Βερολίνω 
είς σταθμόν τινά έξελέγξεως υπάλληλός τις, τω έζήτησε τό είσι
τήριόν του.

Έκοιμώμην, μέ αφύπνισα;, άφησόν με ήσυχον !
Τό είσιτήριόν σας Κύριε !
Δέν έχω καί επομένως δέν θά σοί δώσω.
Κάλλιστα, καταβήτε λοιπόν.
Δέν θά καταβώ, παρά, έάν θελήσω.
Προσέξατε θά καλέσω τήν αρχήν.
Ύπαγε κάλεσον δντινα θέλεις’ καί έν τώ άμα δ διευθυντής 

τοϋ σταθμού, οί υπάλληλοι, οί τής άστυνομίας, πάντες κατέφθα- 
σαν. Καταβήτε, Κύριε, δέν έχετε είσιτήριόν τις εισθε ;

Τότε μετά τής κακοτρόπου εύχαριστήσεω; ίνα ίδη άπάσαςτάς 
κεφαλάς άποκαλυπτομένα; ένώπιόν του, καί τά μέτωπα κλίνοντα 
δ στρατηγός, άπήντησε μετά υφου; ύπερηφάνου. Είμαι δ στρα
τηγός Σκόβελεφ άπεσταλμένο; τοΰ Τσάρου, καί προσέθηκεν είς τό 
έπίθετον αύτοϋ μετά δεικτικότητος, έπεθύμουν να είπω είς τούς 
έμούς Πρώσσους ότι έν τώ τόπω μου Ονομάζομαι Σχόβε.ίε<ρ ή 
έιιπξιοσθογυ.Ιαχή.

Ένθυμούμεθα τούς έν Παρισιού; λόγους του, τούς τοσοΰτον 
κοοτήσαντας. 'Ο στρατηγός ώφειλε νά έπιςρέψη είς τά ίδια. "Οταν 
δέν έμάχετο έγοαφεν. Άφήκε σωρόν σημειώσεων θαυμασίως συν
τεταγμένων περί τών μαχών ών μετέσχε, περί τών εισακτέων 
στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων, περί τών στολών τοΰ έφοπλισμοΰ, 
τής τροφής τοϋ στρατού κ.τ.λ. ^Ητο νυμφευμένος, καί διαζευγ
μένος, δ γάμος αύτοϋ διήρκεσεν έπί τρεις μ όνον ημέρας. Φοβερόν 
τι δυστύχημα τώ έπηκολούθησε, ή δολοφονία τής μητρός του, έν 
ένέδρμ παρά τίνος αξιωματικού, οστις, ίνα διαφύγη τήν δικαιο
σύνην ηύτοκτόνησεν. Ό συμπαθής στρατηγός δ ούδέν φοβούμενος 
έκλαυσε τότε ώς παιδίον.

Φρικίασιν αισθάνεται δ βλέπων, τόν Σκόβελεφ κλαίοντα, έλεγε 
είς τών φίλων του.

’Αγαθόν, καί εύφυές μειδίαμα, ίίψου ένίοτε τόν μακρόν ξανθόν 
πώγωνα τοϋ στρατιώτου τούτου, οστις διελογίζετο νά πέσνι ή- 



340 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 314
μέραν τινα έκ τοϋ 'ίππου αύτοϋ έν νίκη καί θριάμβω. Έν τούτοι; 
άπέθανεν έπ! κλίνη; έν Νοσοκομείο».

Παραθέτομεν ώδε, την τελευταίαν έπιστολήν του, ήν έγραψε 
τρεϊ; μόλι; μήνα; πρδ τοϋ θανάτου του,δτε άφήκε τού; Παρισιού;.

Φίλτατε κύριε............

’Αναχωρώ περίλυπος, δτι έλειψα έκ ’ής συνεντεύξεως ύμώ», άλλά θά 
συναντηθώμεν πάλιν, καί χάρις τφ Θεφ, ελπίζω δτι οί άγαθοί Γερμανοί, 
δέν θά έμποδίζωαι πάντοτε τούς προτιθεμένους νά όμιλώσιν, ούδέ, θά 
γένωνται έμποδόν μεταξύ τώ» έν ΓΙαρισίεις φίλων μου, και έμοΰ.

ΣΚΟΒΕΛΕΦ.

Φεϋ ! δέν έχει πλέον νά μισή τού; άγαθού; Γερμανού;" οΰτοι 
δέ, δέν θά φοβώνται τοϋ λοιπού αύτόν.

Αύγουστος 1882.
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

Σ. Π. Σ. Δύο καλλίστων δεσποινίδων τά ονόματα συγκαταλέγει άσμέ- 
νως φέτος ή «Ποικίλη Στοά· έν τφ πλουσίψ κύκλψ τών εύγενώς συμμε- 
τασχουσών. έλλογίμων κυριών, τών κκ. Αίκατερίνης Μ. Καζαντζή καί 
Μελπομένης Βαλσαμάκη. Ή δεσποινίς Αίκατερίνη Καζαντζή, κόρη μου
σοτραφής καί άριστα μεμορφωμένη εντός μικρού θέλει φέρει είς φίί.ς 
πλήρη τήν μεταγλώττισιν τοΰ Genie du Cuhistianisiue τοδ γνωστού φι
λέλληνας καί ποιηταΰ Chateaubriand, ού περικοπή είναι τό δημοσιευό- 
μενον περί Μεταναστεύσεως τών φυτών. Έάν κρίνωμεν έκ τι- 
νων χωρίων ύπό έγκριτων λογιών έπιδοκιμασθέντων, ή ίλη τοΰ έργου 
έπιτυχία έσεται πλήρης, καί καθ’ δλα άξιόλογος. Τούτο άγγέλλει μετά 
πόσης εύχαριστήσεως ή διεύθυνσις τής «Ποικίλης Στοάς», χαίρουσα διότι 
ή εργασία τοιούτου έργου θέλει καταδείξει τήν φιλοπονίαν καί τόν πρός 
τά γράμματα έρωτα τής άξιολόγου ήμών συνεργάτιδος.

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΑΡΕ

Έν Άθήναις. τήν 20 Αύγούστου 1882.

Αξιότιμε Κύριε I. Άρσένη,
Έλαβον τήν λίαν φιλόφρονα έπιστολήν σας.
Τήν «Ποικίλην Στοάν» θεωρώ έργον πολύ χρήσιμον, διότι εΤνε άνάγνω- 

σμα τερπνόν άμα καί σπουδαΤον. Τοιούτου είδους έργα τελειοποιούμενα 
θέλουσι γίνει πρόξενα άληθούς κοινωνικού αγαθού. Ευχαρίστως λαμβάνω 
μέρος είς τήν σύνταξιν τοΰ ήμερολογίου, άφοΰ επιεικώς επιμένετε πι
στεύουν, δτι εϊμαι αρμόδιος είς τοϋτο. Συνημμένην φδε ευρίσκετε βιο- 
γραφικήν σκιαγραφίαν τοΰ ’Αμβροσίου Παρέ. Έάν έγκρίνετε, φι
λοξενήσατε αύτήν έν τή φίλη «Ποικίλη Στο?".

Δέξασθε, άξιότιμε Κύριε ’Αρσένη, τήν έκφρασιν τών μάλλον διακεκρι

μένων πρός ύμάς αισθημάτων.
Γ. ΤΥΠΑΔΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ.

ΓΟ γάλλο; ’Αμβρόσιος Παρέ (Ambroise Pare), ό έπικληθείς 
πατήρ τή; νεωτέρας χειρουργίας, έγεννήθη έν τή πόλει Laval τής 
επαρχία; Maine έν Γαλλία το έτος 1510, έκ μικρας καί πενε- 
στάτης οικογένειας. 'Ο άνήρ ούτος, οστις έξήσκησεν ούσιωδεστάτην 
έπιρροήν έπι τής προόόου τών ιατρικών επιστημών, ήκμασε κατά 
τήν περίοδον έκείνην, ήτις άνέδειξε πάντα; τούς μεγάλους μυστα- 
γωγού; τοϋ νεωτέρου ευρωπαϊκού πολιτισμού. 'Ο Παρέ πρόκειται 
έν τών πολλών άλλά πάντοτε άζιοσηυειώτων παραδειγμάτων τής 
άκατανικήτου δυνάμεω; τής θελήσεως ή μάλλον τής κλίσεως τινών 
ανθρώπων πρό; τι έργον. Έστερεϊτο τών πάντων. Ήγνόει δέ τά 
στοιχειώδη έκεϊνα γράμματα, τά όποια έδιδάσκοντο οι συνηλικώ 
ται αύτοϋ κατά τήν έποχήν έκείνην. Ένένετο επομένως πράγματι 
δ δημιουργός τή; τύχης του. Κατόρθωσε πρώτον νά έκμάθη σχεδόν 
άνευ διδασκάλου τήν ιδίαν γλώσσαν γραμματικό»;. Εις αύτήν δέ 
άνέγνωσεν έν μεταφράσεσι τινά τών ιατρικών συγγραμμάτων τής 
άρχαιότητος. Αί πρόοδοι αύτοϋ εί; τήν χειρουργικήν ύπήρζαν τα- 
χεϊαι. Διέτριψεν ώ; βοηθος έπι τέσσαοα έτη έν τώ έν Παοισίοις 
νοσοκομείο» Hotel—Dietl, ένθα έξετέλεσε τάς πρώτα; αύτοϋ έγχει- 
ρίσει; μετά μεγίστη; έπιτυχίας.
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'Ως χειρουργός ό Παρέ θέλει αείποτε θεωρηθή ώς εϊς τών καθι- 
δρυτών ούτως είπειν τής χειρουογίας. Άλλ’ υπάρχει καί τι ίδιον 
εις τδ στάδιον τοϋ έξόχου τούτου άνδρός. Ούτος ύπήρξεν δ πρώ
τος έξ επαγγέλματος στρατιωτικός χειρουργός τής νεωτέοας Ευ
ρώπης. Άπδ τοϋ 1 536, ήτοι άπδ τοϋ εικοστού έκτου έτους τής 
ηλικίας του άφοσιοϋται εις τδ στάδιον τής στρατιωτικής χειρουρ 
γίας έν τοϊς στρατούς τής πατρίδος του, διακρίνεται έν αύτώ, 
καί έπι τριάκοντα δλα έτη λαμβάνει μέρος εις δλας τάς κατά την 
έποχην έκείνην συχνάς τών γάλλων έκστρατείας. Ούτως είς τδν 
Παρέ άνήκει ή δόξα, δτι έγένετο δ καθιδρυτής τής έν Γαλλία 
στρατιωτικής υγειονομικής υπηρεσίας, ήτις έπ'ι τών μεγάλων τής 

• πρώτης γαλλικής δημοκρατίας καί τής πρώτης γαλλικής αυτο
κρατορίας πολέμων τοσοϋτον έδοξάσθη και προήχθη υπδ τών Des- 
genettes, Percy και Larrev. ’Εν τω μέσω τών κινήσεων τών ς-ρα- 
τοπέδων καί τών άσχολιών αύτοΰ, δ Παρέ τελειοποιεί την πρώτην 
αύτοΰ φιλολογικήν και επιστημονικήν αγωγήν, άκ αταπαύστως 
διδασκόμενος καί συγκροτούμενος διά τής άναγνώσεως και διά 
τής πείρας. Ουτω όλίγον κατ’ δλίγον ώφελούμενος έκ τών έν Πα- 
ρισίοις κατά καιρούς διατριβών του, άπέκτησε δι’ έπιτυχών έξε- 
τάσεων, τδν ένα μετά τδν έτερον τούς βαθμούς τοϋ πτυχιούχου 
και τοϋ προλύτου, και τέλος τδν τοϋ Δόκτορος τής χειρουργίας τή 
18 Α,ύγούστου 1 554. Κατά τάς έν Παρισίοις διατριβής αύτοΰ, δ 
έπιφανής στρατιωτικός χειρουργός έθεράπευε μεταξύ άλλων και 
τούς έκ τών τότε συνεχών μονομαχιών τραύμα τιζομένους εύγενεϊς. 
Τώ 1562 δ Παρέ διορίζεται πρώτος βασιλικός χειρουργός. 'Υπη
ρέτησε δ’ έκτοτε ώς τοιοΰτος τούς βασιλείς Κάρολον τδν 9ον και 
’Ερρίκον τδν 3ον. Ό Παρέ ήτο διαμαοτυρόμενος. ’Οφείλει δέ είς 
τδ ιατρικόν αύτοΰ αξίωμα, δτι ύπήοξεν έκ τών δλίγων διαμαρ- 
τυρου-ένων οδς έφρόντισεν δ Κάρολος δ 9ος νά σώση άπδ τής φρι
καλέας σφαγής τής νυκτδς τοϋ Αγίου Βαρθολομαίου, ήν αύτδς δ 
βασιλεύς διέταξεν. Ούτος δ βασιλεύς άπένειμε τώ Παρέ τδ αξίωμα 
τής εύγενείας μετ’ οικοσήμου, φέροντος τοΰτο τδ λόγιον «’2?τώ 

ίχέδεσα., ό όέ θεός ί0εράχιυσε? avzor» (Je le pansay, 
Dieu Is guarist),

Τδ έργον τοϋ Παρέ έν τή ιστορίρι τής ιατρικής άσφαλίζει αύτώ 
τήν άθανασίαν. ’Οπως φθάσει δπου έφθασε, έδέησε διά τής μεγα- 
λοφυιας του καί διά τής έπιμονής του νά κατισχύση τών προσ
κομμάτων, άτινα άντέτασσον αύτώ και ή πενιχρότης τών οικογε
νειακών μέσων του καί ή βαρβαρότης τής έποχής έν ή έζη. Έν τή 
χειρουργία έποίησε πλείστας και ούσιώδεις άνακαλύψεις. Έπι*  
στεύθη, δτι διά μόνης τής μεγαλοφυίας του εύρε τήν μέθοδον τής 
άπολινώσεως, ήτοι τής έπιδέσεως τών άρτηριών. Άλλ’ ή λαμπρα 
αύτη μέθοδος, ήν πρώτος έν τή νεωτέρα Ευρώπη ένήργησεν δ Παρέ, 
ήτο γεωστή εϊς τούς άρχαίους έλληνας ιατρούς, έξ ών διάφοροι 
περιγράφουσιν αύτήν λεπτομερώς. Λίαν εύκρινώς περιγράφει τήν 
μέθοδον ταύτην καί δ Παϋλος δ Αίγινίτης, δστις ήκμασε κατά 
τδν έβδομον μετά Χριστόν αιώνα. Έάν ήδη λάβωμεν ύπ’ δψιν, 
δτι δ Παρέ έλαβε γνώσιν τών κυριοτέρων έργων, ιδίως τών χει
ρουργικών, τών άρχαίων έλλήνων καί άράβων ιατρών έκ μετα
φράσεων λατινικών και γαλλικών, δύσκολον είναι νά ύποθέσωμεν, 
δτι ούδεμίαν περί άπολινώσεως εϊχε λάβει έκεΐθεν νύξιν. 'Ο Παρέ 
ύπήρξεν δ άρχαιότατος τής νεωτέοας Εύρώπης δφθαλμολόγος. 
Ήσχολήθη δ’ έπιτυχώς έπί τών πλείστων κλάδων τής χειρουρ- 

γίας.
Έν συνόλω τδν εξοχον έκείνον άνδρα διέκρινεν δ έρως τής άλη- 

θείας, καί μεγίστη φιλανθρωπία. Αι άρεταί δέ αύται έχουσιν ού
τως είπεΐν έκατονταπλασίονα άξίαν είς τήν σκοτεινήν καί βάρβα
ρον έκείνην εποχήν. Διότι αι προλήψεις τής έποχής έκείνης ησαν 
τοιαϋται, ώστε καί αύτδς δ φύσει έπ.στημονικδς νοϋς τοϋ Παρέ 
ύπέκυπτεν ένίοτε εις αύτάς. Ουτω λόγου χάριν έπίστευε καί ού
τος είς τάς μετά άκαθάρτων πνευμάτων μαγικάς σχέσεις τών άν- 
θοώπων. Περιέγραψε δέ λεπτομερώς μετά γελοίας πεποιθήσεως έν 
τισι χωρίοις τών συγγραμμάτων αύτοΰ τήν ιεραρχίαν τών πνευ
μάτων τούτων, άποδίδων τδ οίκειον άνομα είς έκάστην τάξιν τών 
διαβόλων. Άλλ’ έάν δέν κατόρθωσεν δ έξοχος ούτος άνήρ ν’ άπαλ- 
λαγή καθ’ δλοκληρίαν τών προλήψεων τής έποχής του, ύπήρξεν 
ούχ ήττο.ν πολύ ά.ώτερος αύτών καί άνεδείχθη πράγματι είς τών 
λαμπρών φανών τής Εύρώπης κατά τδν δέκατον έκτον αιώνα 
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διά τε τάς επιστημονικάς συμβολάς αύτοϋ και διά τήν φιλαν
θρωπίαν αύτοϋ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ

Σ. Π. Σ. Τφ έγκρίτφ λογίψ καί οιαπρεπεΤ φίλψ τής «Ποικίλης Στοδς» 
άξιοτίμψ Κψ Γεωργίψ Τυπάλδψ Κοζάκη, τφ τοσαύτας διατρέφοντι αγα
θά; καί παρηγόρους προσδοκίας υπέρ τής έμψυχώσεως τοΰ έργου ημών 
καί δημοσία άπο^έμομεν τάς ενδομύχου; ήμών εύχαριστίας, δι’ οσα πο- 
λυτίμως ε’ιργάσατο και ύπισχνεΐται είς τό μέλλον πρός εύόδωσιν τής 
«Ποικίλης Στοδ;».

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ
Ο ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟΝ

ΜΕΡΟΣ Α'·

Κατά τόν υίόν δέ τής παιδίσκη; ταύτης εί; 
έθνος μέγα ποιήσω αύτόν, δτι σπέρμα σόν έστιν

Δ
ύο δντα μία γυνή καί έν παιδίον έπορεύοντο ποτέ κατά τούς 
παναρχαίους χρόνους, προς τήν έρημον. Έβάδιζον δέ τεθλιμ
μένοι καί καταβεβλημένοι, διότι έγκατελίμπανον το μέν 

τήν πατρικήν στέγην, ή δέ τόν νυμφικόν θάλαμον, πρός ά ούδέ 
ποτέ τις αποτείνει τό ύστατον χαΐρε άνευ συντριβής καρδίας.

'Η Άγαρ εύτεκνος άναδειχθεϊσα ειχεν έπισκιάσει τήν Σάραν 
τήν νόμιμον σύζυγον τοϋ Αβραάμ. Άλλ’ αύτη εύερέθιστος ουσα 
και ποοσβληθεϊσα έκ νέου υπό εκείνης κατόρθωσε νά πείση τόν 
Αβραάμ ν’ άποπέμψη οριστικός εκείνην, ήτις είχε δώσει τώ συ- 
ζύγω αύτής τόν πρωτότοκον αύτοϋ’Ισμαήλ. Ούτω λοιπόν ή μήτηρ 
και τό τέκνον μή έχουσα τοΰ λοιπού άλλην ελπίδα καί στήριγμα 
είμή τόν θεόν, έβάίιζον, έβάδιζον πάντοτε πρός τήν έρηαον.

Άλλα τι θά εΰρωσιν εις τήν έρημον; Τό άπέραντον τοϋ έξ 
άμμου ώκεανοϋ. Αλλά τι λέγω. 'Ο ’Ισμαήλ εύρεν έκεί ήδη δίψαν 

και δίψαν θανάσιμου. Διψώ λέγει, καί ή μήτηρ αύτοϋ ήδη άπε- 
σύρθη ίνα μή ίδη θνήσκον τοϋτο, τόν καρπόν τών σπλάγχνων της ! ! 
Αλλά μή φοβοΰ, Άγαρ, εάν ή γυνή τοϋ Αβραάμ έφάνη άνοικτίρ- 
μων πρός τόν ’Ισμαήλ σου, ό θεός δέν έχει τούς αύτούς λόγους μέ 
έκείνην, ίνα τόν μισήση. Μή φοβοΰ, οί άγγελοι τοΰ ούοανοϋ μας 
άγαπώσι συχνάκις πλειότερον ή οί τής γής καί ιδού ότι είς έξ αύ
τών έρχεται νά σοί δείξη ύδωρ τό όποιον μέλλει νά σώση τόν υιόν 

σου καί τήν γενεάν του.
'Ο ’Ισμαήλ άνεκάλυψε τό ζών ύδωρ είς τήν έρημον, δπως βρα- 

δύτερον δ Σαμψών έμελλε νά εύρη τήν μελικερίδα έν τώ στόματι 
τοϋ λέοντος καί δ Χριστός τήν ζωήν έν τώ τάφω. 'Υπήρζ-ν εύ- 
γνώρων πρός αύτό. Ένεκαθιδρύθη έκεί καί κατώκησε τό βόρειον 
τής μεγάλης ταύτης χερσονήσου, ήτις από τοϋ δνόματος τών τέ
κνων του, άτινα διέμειναν εις αύτήν έξ δλοκλήρου ώνομάσθη 'Αραβία 
καί ήτις έκτεινομένη από τοϋ Περσικοϋ κόλπου μέχρι τής ’Ερυθρά; 
θαλάσσης άποτελεΐ τρόπον τινά κόσμον κεχωρισμένον από όλους 
τούς άλλους, ένθα δ άνθρωπος καί τά ζώα, δ ούρανός καί ή γή 
παρουσιάζωσιν έτέοαν μορφήν, καί κυβερνώνται ΰπ’ άλλων νόμοιν.

Ή ευρεΐα αύτη χερσόνησος ήν ούδεΐς ποταμός διασχίζει, έφ’ 
ής ούδέν όρος ύψοϋται άοκούντως ύψηλόν δπως σταματά καί δια
λύει είς βροχήν τά νέφη, ή όπως καλύπτηται άπδ χιόνα; εις τάς 
καυστικάς αύτάς ζώνας βασανίζεται άδιακόπως υπό τής δίψης. 
’’Αφθονοι τινες πηγαί, άς τό έμευχητικόχ τοϋ ανθρώπου ή τό τών 
ζώων ένστικτον άνεκάλυψεν καί α’τινες έπιμελώ; διωχετεύθησαν 
έντδς δεξαμενών ή βαθέων φρεάτων, υπό παναρχαίας αγαθοερ
γίας άφιλοκερδοϋς ήν άγνωστος έπεδαψίλευσεν είς τού; αγνώστους 
τών μελλουσών έποχών, έπιδεικνύουσι κατά μακράς αποστάσεις 
τούς τόπους ένθα δ άνθρωπος δύναται νά συντηρήση τήν ζωήν του, 
άλλ’ άπέχουσιν δ είς τοϋ άλλου δπως αί μεγάλαι πόλεις άπέχου- 
σιν έν τή ήμετέρα Εύρώπη. ’Εκτός τούτων τών δεξαμενών, όμως, 
έτεραι πηγαί αϊτινες διέφυγον τάς ερεύνα; τοΰ ανθρώπου ή αΐτι- 
νες δέν έπεσκευάσθησαν ύπδ τών έργασιών του, διατηροΰσι τά 
ύδατά των διά τά θηρία τής ερήμου, διά τούς λέοντας καί τάς 
τίγρεις, άτινα κορέννυσι τήν δίψαν αύτών ώς έπί τδ πλεΐστον έν 
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τώ αϊματι, ή διά τούς αίγαγρους οΐτινες έντρομοι φεύγουσι πρό 
αύτών.

'Ο άνθρωπος ό κατοίκων τήν χώραν ταύτην τόσον διαφέρουσαν 
τών λοιπών άλλων έπροικίσθη υπό τής φύσεως μέ την άνα’γκαίαν 
έκείνην ρώμην ϊνα θριαμβεύση εναντίον τών κακών πρδς ά έκλήθη 
νά άγωνίζηται. Μυώδης, εύκαμπτος, Ολιγαρκής, υπομονητικός, 
γινώσκει ώς ή κάμηλος, δ πιστός αότοΰ σύντροφος νά ύπομένη 
τήν δίψαν καί τήν πείναν, τινες φοίνικες ή ολίγον κρίθινου άλευ- 
οον δπερ ραντίζει έν τή χειρί αύτοϋ άοκοϋσιν ώς τροφή αύτοϋ, το 
δροσερόν ύδωρ, τό καθαρόν ύδωρ είναι δι’αύτόν τόσον σπάνιον, 

τώ φαίνηται τόσον μέγα ευεργέτημα τοϋ ούρανοϋ ώστε πολύ δλί- 
γην κλίσιν έχει εϊς τά πνευματώδη ποτά, άλλά ζητεί τολμ,ηρώς 
έν τή έρήμω τά δλίγα πλούτη άπερ αύτη υποκρύπτει, διαπεργ 
αύτήν τολμηρώς καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, καί έχει υποδουλώσει 
άπαντα τά ζώα, άτινα τήν κατοικοϋσι, ή μάλλον συνωκειώθη πρός 
αυτά ώς φίλος.

Διά τοϋ θριάμβου τής φίλεργε!ας καί τοϋ θάρρους δ άνθρωπος 
δύναται νά ζήση έν ’Αραβία παλαιών εναντίον τής φύσεως, δέν θά 
ήδύνατο δμως νά ζήση έκεϊ έάν έπρόκειτο νά παλαίση έναντίον 
τοϋ δεσποτισμοϋ. 'Ο ’’Αραψ υπήρξεν πάντοτε έλεύθεροε, καί θά 

ηνε πάντοτε τοιοϋτος, διότι ή απώλεια τής έλευθερία; του θά 
συνεπήγετο καί τήν απώλειαν τής ύπάρξεώ; του. Αι πόλεις τής 
’Αραβίας έξαιρουμένων τών τής Υεμένη; εινε δημοκοατίαι καί δ 
"Αοαψ τής έρήμου δέν αναγνωρίζει ειμή τήν πατρικήν μόνον διοί- 
κησιν/Ο Σεΐκης δ δημογέρων τής φυλής θεωρείται ώς δ πατήρ αύ
τής, άπαντα τά μέλη τή; φυλής ταύτης καλοϋνται τέκνα του,ρη
τορικόν σχήμα συχνάκις υίοθετηθέν καί παρ’ άλλαις κυβερνέσεσιν 
άλλ’ δπερ έν ’Αραβία μόνον είναι έγγύς τή ποαγματικότητι. 'Ο 
Σείκης συμβουλεύει τό τέκνον του πρός τό καλόν του, ούδέποτε 
διατάττει αύτούς, αι άποφάσεις τής φυλής γίνονται έν τή συνε- 
λεύσει τών γερόντων, καί έκεΐνος εις δντινα δέν συμφέρουσιν στρέ
φει τόν ίππον αύτοϋ πρός τήν έρημον καί έξακολουθεϊ άνευ τών 
αδελφών αύτοϋ τήν μονήρη αύτοϋ πορείαν.

Αί λέξεις ξένος καί έχθρός εϊσί συνώνυμοι διά τό τέκνον τής 

έρήμου, έκτός έάν δ ξένος δέν έχει άποκΐήσει δικαιώματα ξενίας 
γευθείς άλας έν τή τραπέζη του, ή δι’ εύγενοΰς τίνος έμπιστοσύ- 
νης άνευ ούδεμιάς προτέρας σχέσεως έλθών νά καθεσθή παρά τήν 
έστίαν του" τότε δ ξένος καθίσταται δι’ αύτόν ιερόν πρόσωπον, 
θά διανεμηθή μετ’αύτοϋ τό τελευταϊον τεμάχιον άρτου, τό τελευ- 
ταΐον ποτήριον υδατος, καί έφ’ δσον τώ υπολείπεται ίχνος δυνά- 

μεως θά τήν μεταχειρισθή πρός ύτεράσπισίν του.
Ό ’’Αοαψ είναι έζ δλων τών λαών δ μάλλον τιμών τούς παοελ- 

θόντας χρόνους, διαφυλάττει μέ θρησκευτικήν έπιμέλειαν τήν ιδίαν 
αύτοϋ γενεαλογίαν ώς καί τήν τών μάλλον πεφιλημένων αύτοϋ ίπ
πων. Κληθείς δποις έν τώ πλάνητιαύτοϋ βίω άπαντα άνθρώπους 
παντοίου γένους δέν θέλει ποτέ νά λκσμονήση τό καλόν ή τό κα
κόν δπερ οί πρόγονοι αύτοϋ ύπέστησαν παρά τών προγόνων έκεί- 
νων ούς συναντρί έν τή πορεία του. Καί έπειδή ή μνήμη αύτοϋ είναι 
αιωνία, ή ευγνωμοσύνη αύτοϋ είνε άπεριόριστος καί ή έκδίκησις 

αύτοϋ άνοικτίρμων.
Άλλ’ είνε λίαν περίεργος ή σιωπή μεθ’ ής ή ιστορία καλύπτει 

τόν βίον τοΰ λαοϋ τούτου μέχοις δτου άνεμίχθη ή μάλλον διε- 
σταυρώθη διά τής κατακτήσεως μέ τά άλλα έθνη. Τρεις ιστορικοί 
’Ρωμαίοι άναφέρουσι μόνον τούς Σαρρακηνούς ώς άνταλλάσσοντας 
μετά τών έμπόρων τής αύτοκρατορίας μέταξας καί άρώματα τής 

’Ινδίας.
'Η μακρά αύτη σιγή τής ιστορίας διασχίζεται υπό τής φωνής 

τοϋ Άραβος Ίώβ ήν οί μαθηταί τοϋ Μωϋσέως καί τοϋ Χοιστοΰ 
υπελάμβανον έμπνευσμένην καί ής ή άπομεμακουσμένη ήχώ 
άντηχεΐ εΐσέτι υπό τούς θόλους τών συναγωγών καί τών χριστια 
νικών ναών.*0 άνθρωπος ούτος εινε υπέρτατος έν τή συμφορά αύτοϋ.

Btiuxd; γάρ γεννητός γυναικός όλιγόβιος, και πλήρης οργής· ή ώσπερ 
άνθος άνθήσαν έξέπεσεν άπέδρα δέ ώσπερ σκιά καί οϋ μή στή.

(Ίώβ κεφ. ιδ'. 1 κα’ι 2).
Ίνατί γάρ δέδοται τοΐς έν πικρία φώς, ζωή δέ ταΐς έν όδύναι; ψυ- 

χαΐς ; (Ίώβ κεφ. γ'. 20)
Μνήσθητιδέ, δτι πνεϋμά μοο ή ζωή, καίούκέτι έπανίλεύσεται ό οφθαλ

μός μου Ιδεΐν αγαθόν· ούκ άτενιεΐ μοι ό οφθαλμός όρώντός με οί οφθαλ
μοί σου έν έμοί» καί ούκ είμί, ώσπερ νέφος άποκαθαρθέν άπ’ ούρανοΟ. 
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Έάν γάρ άνθρωπος καταβή είς άδην, ού μή άν άναβή έτι, οόδέ μή έπι- 
στραφή ?τ< είς τόν ϊδιον οΐκον, ούδέ μή έπιγνω αυτόν ό τόπος αύτοδ έ’τι 

(’Ιώβ κεφ. ς'. 1—11).

Εϊνε υπέρτατον έπίσης δτε συζητεϊ μέ τδν θεόν του καί επικα
λείται έπί παρουσία του τήν ανισότητα τών αμυντικών αύτοΰ 
όπλων.

Τήν χεΤρά σου άπόσχου άπ’ έμοδ, καί ό φόβος σου μή μέ καταπλησ- 
σέτω· εΐτα καλέσεις, έγώ δέ σοι υπακούσω ή λαλήσεις, έγώ δέ σοι δώσω 
άπόκρισιν. Πόσαι είσ'ιν αί άμαρτίαι μου καί άνομίαι μου ; τίνες ε'ισί, δί
δαξαν με. Διατ'ι άπ’ έμοδ κρύπτη : ήγησαι δέ με ώσπερ ύπεναντίον σοι, 
ή ώσπερ φύλλον κινούμενο; ϋπό ανέμου εύλαβηθήση ; ή ώς χόρτψ φερο- 
μίνιρ ϋπό πνεύματος άντίκεισαί μοι ; Ότι κατέγραψας κατ’ έμοδ κακά, 
καί περιέθηκάς μοι νεότητος άμαρτίας. (’Ιώβ κεφ. ιγ' 21—27.)

*Η ό βίος σου ανθρώπινος ; ή τά έτη σου ώς ήμέραι άνδρός ; (Ίώβ κ. ί.) 

'Ετέρα έπίσης είκών ’Αραβική ήτις διαπερα τδ σκότος δπερ κα 
λύπτει τδ υπόλοιπον της ιστορίας τοΰ έθνους τούτου, είναι ή τής 
Ζηνοβίας θυγατρδς Σε'ί’κου τινδς *Αοαβος, ήτις Απώθησεν τους Πέρ- 
σας, κατετρόπωσε πολλάκις τού;'Ρωμαίους, έξέτεινε έπί τινα στιγ
μήν τδ κράτος της έπι τής Συρίας και τοΰ Εύφράτου ήν είχε κα
τακτήσει και ής ή λαμπρά και σχεδόν ρωμαντική Ανάμνησις φέ
ρεται εϊσέτι έπί τών μεγαλητέρων μνημείων τοΰ κόσμου, έπί τής 
Παλμύρας.

Μωάμεθ. Τήν δεκάτην Σεπτεμβρίου 570 έπί τών ορίων τής’Α
ραβίας Πετραίας έν τή πόλει Μέκκα έν τώ μέσω τής φυλής τών 
Κορε'ίς, ήτις κατάγεται κατ’ εύθεΐαν άπδ τοΰ ’Ισμαήλ γεννάται 
παιδίον τοΰ δποίου οι πρόγονοι κατέχουσι άπδ πέντε ήδη γενεών 
τήν κυριαρχίαν τής πόλεως. ’Εντός δυο μηνών δ θάνατος τώ άφαρ- 
πάζει τδν πατέρα του καί έντδς έξ έτών τήν μητέοα αύτοΰ. 'Ο 
όρφανδς άνατραφείς υπό τοΰ θείου του Άββού-θαλέβ Αποδύεται 
εις τδ έπάγγελμα τοϋ έμπορίου. ’Εν ήλικία δεκατριών έτών οδοι
πορεί έν τή Συρία, έν ηλικία δεκαοκτώ έτών ή κανονικότης τής 
διαγωγής του, ή ειλικρίνεια τών λόγων του, ή συμφωνία τών έρ
γων μέ τούς λόγους αύτοΰ τδν καθιστώσιν άξιον τοΰ όνόματος 
Άλ-άμίν (πιστός), έν ήλικία τεσσαράκοντα έτών ό μεμυημένος διά 
τών περιηγήσεων αύτοΰ τών θρησκευτικών δογμάτων τών χωρών, 

άς διέτρεξεν ρίπτει τδ βλέμμα πέριξ αύτοΰ, βλέπει τούς μέν Ά
ραβας διηρημένους εις φυλάς Αντιζήλους καί πρεσβεΰοντας τούς 
μέν τήν εΐδωλολατρείαν, τούς δέ παρεφθαομένον τινα ’Ιουδαϊσμόν, 
τούς Χριστιανούς τής ’Ανατολικής έζκληοίας διηρημένους είς άπεί 
ρους αιρέσεις, αίτινες κατεσπαράσσοντο άμοιβαίως μετά λύσσης. 
Αύτδς μόνος έν τώ μέσω τών άγροίκων καί Αααθών λαών πε
προικισμένος μέ άπειρον μνήμην, μέ ζωηράν ευγλωττίαν, και μέ 
σπανίαν τοΰ πνεύματος έτοιμότητα, μέ ρωμαλέαν κοάσιν μέ θάρ
ρος άκλόνητον αναγνωρίζει τήν υπεροχήν αύτοΰ έπί πάντων τών 
περικυκλούντων αύτόν. Μαντεύει δτι τδ έδαφος δέν περιμένει είμή 
τδν σπόρον και «αρχίζει νά σκέπτηται δτι ήδύνατονά ήτο καί αύ
τδς κλητός καθώς καί δ Ίησοΰς ό υίδς τής Μαρίας δπως διδάξη 
τά δόγματα νέας θρησκείας. Μετ’ ού πολύ παρουσιάζεται πρδς 
τδν λαόν ώς ό Απεσταλμένος τοΰ Θεού καί ώς πας ιδρυτής λα- 
τρείας αρχίζει νά έξεγείρη τήν Απιστίαν καί τήν καταδρομήν αύ
τοΰ. Καταδιωχθείς υπδ τών Κορεϊσχιτών ώς ψευδής προφήτης ή- 
ναγκάσθη νά έγκαταλείψη τήν Μέκκαν ώς φυγάς καί έκ ταύτης 
τής φυγής, ήτις αντιστοιχεί καθ’ ήμας μέ τήν Παρασκευήν 4 8 
’Ιουλίου 622 γνωστής υπδ τδ όνομα ’Εγίρα, ήτις σημαίνει Άρα- 
βιστί φυγήν, άρχεται διά τδν κόσμον τρίτη χρονολογία.

'Η Μέδινα υποδέχεται τδν φυγάδα, ένταΰθα συνενοΰνται αύτώ 
οί μαθηταί του, ένταΰθα συναθροίζεται στρατός. Τίθεται έπί κε
φαλής αύτοΰ καί μέ τδ ξίφος είς τήν χεΐοα διανοίγει έαυτω οδόν 
πρδς τήν πόλιν, ήτις έξώρισεν αύτδν καί έν τή οποία κατά τήν 1 2 
’Ιανουάριου 630 είσήλθεν ώς κατακτητής καί ώς προφήτης έν η
λικία έξήκοντα. έτών. Τότε ό γηραιός πρεσβύτης προσέρχεται είς 
τδν ναόν καί κατακρημνίζει τά τριακόσια έξήκοντα είδωλα χω
ρίς νά έξαιρέση ουδέ τά Αγάλματα τοΰ Αβραάμ καί τοΰ ’Ισμαήλ, 
τών προγόνων του. Τέλος μετά δύο έμπλεως τιμών καί σεβασμού, 
μοναδικός προφήτης θρησκείας, ήτις κατέχει νύν τδ ήμισυ τοΰ 
αρχαίου ημισφαιρίου, πρώτος ιδρυτής αύτοκρατορίας, ήτις αύξη- 
θέϊσα υπδ τών διαδόχων του περιέλαβε έντδς Ογδοήκοντα δύο 
έτών πλειοτέρα; χώρας ή οσας οί 'Ρωμαίοι κατέκτησαν, Απο- 
θνήσκων έν Μεδίνη, τήν 3 Ίανουαρίου 632 κατά τήν Χριστιανι
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κήν χρονολογίαν και έπί τρεις ολοκλήρους ήμέρας οί άοχήγοί τών 
φυλών, ας ύπέταξεν αναγκάζονται νά παραφυλάττωσι τδ πτώμα 
αύτοϋ, δπως πιστεύσωσιν δτι έκεΐνος οστις συνετέλεσεν τόσον με
γάλα έργα ήτο θνητδς όπως καί οί λοιποί άνθρωποι.

Τδ όρφανδν έκεΐνο παιδίον, ό φυγάς εκείνος άνήρ, δ θριαμβεύων 
ούτος γέρων εινε Μωάμεθ δ Προφήτης 3ν οί τής ’Ανατολής κα- 
λοΰσιν Μωάμεθ-’Αμπούλ-Κασσέμ.

Διδασκαλία τογ Μωάμεθ Ή διδασκαλία τοΰ Μωάμεθ εινε λίαν 
άπλή. ’Εμπεριέχεται έν τοΐς εξής τρισίν θεμελιώδεσιν οροις Τδ 
ένιαΐον τοΰ θεού, τήν αθανασίαν τής ψυχής, καί τήν μέλλουσαν 
άνταπόδοσιν. "Απασα η θρησκεία τοΰ Μωάμεθ στηρίζεται έν πρώ- 
τοις έπί ταύτης τής βάσεως, τδ ένιαΐον τοΰ Θεοΰ, ό Θεός εΐται, 
Θεό< λέγει καί δ Μωάμεθ δ προφήτης του. Εύθύς έξ αρχής τής 
άποστολής αύτοϋ σπεύδει νά καταορίψη τήν λατρείαν τών ει
δώλων καί τών άνθρώπων τών άστέρων καί τών πλανητών. ’Απορ
ρίπτει τήν Τριάδα τοΰ Χριστιανικού δόγματος τοΰ δποίου ουδέ
ποτε ίσως ήννόησε καλώς τήν έννοιαν, ό Θεός ar ευ οικογένειας 
άνακράζει. ’Απαγορεύω τήν λατρείαν τών εικόνων ώ; έγγύς τή ει
δωλολάτρεις.

'Ο * Α δης διαιρούμενος είς έπτά δμοκέντρους κύκλους δπως δ 
τοΰ Δάντου δέν θά ήνε αιώνιος είμί διά τους απίστους. Αί τοΰ 
Παραδείσου τέρψεις θά ηνε αιώνιοι καί δ έσχατος τών πιστών 
θά έχή πρδς χρήσίν του δώδεκα Ούρί ή κόρας μέ μέλανας δφθαλ- 
μούς πεπροικισμένας ύπδ άκτινοβόλου καλλονής καί παρθενικής 
άγνότητος καί εξαιρετικής ευαισθησίας, αί στιγμαί τής ήδονής 
θά διαοκώσιν έπί αιώνας καί εκατονταπλάσιαι άλλαι μείζονες τέρ
ψεις θά καθιστώσιν εύτυχεστάτους τους άξιους τής ευδαιμονίας 
ταύτης.

'Ο Μωάμεθ προσθέτει ούχί μόνον τήν αθανασίαν τής ψυχής 
άλλά καί τήν άνάστασιν τών σωμάτων είσέτι ώς καί τήν τελευ- 
ταίαν κρίσιν.

Ή ήθική τοΰ προφήτου εινε έπίσης απλή δπως καί τδ δόγμα 
αύτοϋ, απολήγει εις τήν αναγκαστικήν έλεημοσύνην καί προσμέ
νει δι’ έκαστον ιδιώτην είς τδ δεκάτον τής περιουσίας αύτοϋ είς 

προσευχάς συνοδευομένας ύπδ λούσεων καί αίτινες οφείλουσι νά 
γίγνωνται πεντάκις τής ημέρας είς νηστείας καί είς τδν ίερδν πό- 
λεμον έναντίον τών απίστων. Ιδού μερικά έκ τών παραγγελμά
των αύτοϋ έπ’αύτοϋ του αντικειμένου. «ΓΗ αρετή δέν συνίστα- 
ται εις τδ νά στρέφη τις τδ πρόσωπον του προσευχόμενος πρδς 
τήν ’Ανατολήν ή τήν Δύσιν άλλά είς τδ νά πιστεύη είς τδν Θεδν 
καί είς τήν τελευταίαν ημέραν, είς τδ Βιβλίον καί είς τούς προ- 
φήτας, νά δίδη χάριν τή; πρδς τδν Θεδν άγάπης βοήθειαν είς 
τούς γονείς του εις τούς πτωχού; καί είς τούς οδοιπόρους, νά 
έξαγοράζη τούς αιχμαλώτους καί νά έκπληρή τάς προσευχάς αύ- 
τοΰ, νά ποιή έλεημοσύνην, νά τηρή τάς ύποχρεώσεις αύτοϋ νά 
δεικνύηται ύπομονητικδ; έν τή καταφορά. τής τύχης έν τοΐς σκλη- 
ροΐς καί βιαίοις καιροϊς. Οί πράττοντες ούτως είσί δίκαιοι καί 
φοβούνται τδν Θεόν.

«’Εκείνοι ών αί γενναιοδωρία*.  γίγνονται χάριν επιδείξεως δέν 
θά έπισπάσωσιν είςεαυτούς ούδεμίαν ώφέλειαν εκ τών έργων των.»

«'Ο βέλτιστος τών άνθρώπων έστίν δ μάλλον εύεργετών τούς 
δαοίους του.»

Τδ ξίφος είναι ή κλείς τοΰ ούρανοΰ καί τοΰ "Αδου. 'Ρανίς αΐ- 
μ.ατος χυθεΐσα χάριν τοΰ Θεού, λογίζεται μάλλον τώ πιστω ή δύο 
μήνες νηστειών καί προσευχών, καί τοΰ έν τή μάχη πίπτοντος 
άπαντα τά αμαρτήματα συγχωροΰνται. Κατά τήν ήμέραν τής 
κρίσεως αί πληγαί αύτοϋ θά λάμψωσι μέ τά λαμπρότερα χρώματα 
θά άναδίδωσι τά λαμπρότερα άρώματα καί τά μέλη άτινα άπώ- 
λεσαν θά άντικατασταθώσιν διά πτερύγων τών άγγέ^ων καί τών 
Χερουβείμ.

Ή Μουσουλμανική θρησκεία δέν ανέχεται ποσώς κλήρον. Καί 
τδ σώμα τών Ουλεμάδων ού ή διοργάνωσις άλλως προέρχεται εκ 
τών Σουλτάνων τής Κωνσταντινουπόλεως εινε σώμα μάλλον σο
φών ή ίερέοιν κυριολεκτικώς. ΓΟ Μωάμεθ ουδέ μοναχούς προσθέτει 
έν τή θρησκεία του, καταδικάζει τήν μοναστικήν ζωήν, καί τά 
πρώτα σμήνη τών Φακιρών καί τών Δερβισών έφανησαν τριακόσια 
έτη μετά τήν ’Εγίραν.

Ό Μωάμεθ δέν έγκατέλιπεν ούδέν έγγραφον. Κατά τήν δόξαν
21 
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τών πλειοτέοων Ιστορικών ήγνόει μάλιστα νά άναγινώσκη καί νά 
γράφη, άλλ’ οί μαθηταί του έφρόντισκν νά συναθροίσωσιν έπιμελώ; 
τού; λόγους του έπί φύλλων φοίνικος ή έπί ωμοπλατών άονίου καί 
αί σελίδες αΰται έρριμμέναι άτάκτως έν τινι κιβωτίω, τοϋ όποιου 
μία έκ τών γυναικών τοΰ προφήτου εϊχε την κλείδα, έτακτοποιή- 
θησαν καί έδημοσιεύθησαν ύπδ τοΰ Άβοΰ-Βεκήρ δύο έτη μετά τον 
θάνατον τοΰ συγγραφέως αυτών, άποτελοΰσι δέ το Κοράνιον οΰ 
τίνος το ημισυ είναι εις στίχους καί τδ έτερον ήμισυ είς πεζόν 
άλλά μετά ποιητικού ύφους γεγραμμένον.

ΜΕΡΟΣ Ε'·

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 
ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗι

Οΰτο; (ό ’Ισμαήλ) έσται αγροίκος άνΟρωτος· αί χεϊρε; αύτοϋ έπι πάν
τα;, και αί χεΤρε; πάντων έπ’ αύτόν· καί κατά πρόσωπον πάντων τ&ν 
άοελφών αύτοϋ κατοικήσει. (Γεν. ίστ. 12).

"Οτε ό Μωάμεθ άπέθαν-ν έν έτει 632 το κράτος αύτοϋ τό τε 
κοσμικόν καί το θρησκευτικόν περιελάμβανε την χερσόνησον τής 
’Αραβίας μή έκτεινόμενον περαιτέρω. 'Η 'Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
καί ή Περσική ήσαν τότε περιπεπλεγμένα1, εϊς μακράςκαί άνευ ορι
στικού αποτελέσματος έχθροπαθείας έπί τών ποταμών τής Μεσο
ποταμίας καί τών ορίων τής ’Αρμενίας, οί δέ φιλόδοξοι καί φα
νατικοί τοΰ Μωάμεθ οπαδοί έθεώρουν αύτάς ήδη ώς λείαν των. 
Άπό τοΰ πρώτου ενιαυτού τής βασιλείας τοΰ Άβοΰ Βεκήρ άμεσου 
διαδόχου τοΰ Μωάμεθ κατεκλείσθησαν αί δύο αύταιυεγάλαι αύ- 
τοκρατοοίαι. 'Η Περσία άντέταξεν ασθενή άντίστασιν. Τινές νίκαι 
καί τινες πολιορκίαι έφερον τά ’Αραβικά όπλα άπό τοΰ Τίγρητος 
μέχρι τοΰ ’’Οςου και άνέτρεψαν όμοΰ μέ τήν Σασσανιακήν δυνα
στείαν τήν άρχαίαν καί διάσημον θρησκείαν ήν έπρέσβευεν. 'Επτά 
έτη ένεργητικοΰ καί διαρκούς πολέμου ήρκεσαν δπως ύποτάξωσι 
τήν εύφορον Συρίαν ύπερασπιζομένην υπό τών οχυρών πόλεων κα 
υπό πολυαρίθμων στρατών ζαί δ Καλίοη; Όμάρ μόλις ειχεν ά- 

πενθύνει χάριτα; εις τόν ουρανόν έπί τή περατώσει τή; εκστρα
τείας ταύτης δτε δ υποστράτηγος αύτοϋ Άμρού τώ άνήγγειλε τήν 
ολοσχερή τής Αίγυπτου υποταγήν έν ή έκυμάτιζεν ήδη άπό τοΰ 
ένός άκρου μέχρι τοΰ έτέρου ή τροπαιοΰχος αύτοϋ σημαία. Μετά 
τινα καιρόν οί Σαοαζηνοί παρακολουθοΰντες τήν παραλίαν τής ’Α
φρικής έπεξέτειναν τάς κατακτήσεις αύτών μέχρι τών Στηλών 
τοΰ 'Ηρακλέου; καί τρίτη ήδη έπαρχία άπεχωρίζετο διά παντός 
άπό τής ελληνικής αύτοζ.οατορίας. Αί έν τή Δύσει κατακτήσεις 
έθεσαν αύτούς είς συνάφειαν μέ νέους έχθρούς καί τού; ώδήγησαν 
είς μάλλον ένδόζου θριάμβους. Μετ’ ού πολύ ένθαρρυνθέντες έκ τών 
σπαραγμών τών Βασιγότθων καί τής διχονοίας ήτις έπεκράτει με
ταξύ αύτών ποοσκληθέντες δέ καί ύπο τής προδοσίας διέβησαν 
τό επικείμενον δριον τή; Μεσογείου καί δύο έτη μετά ταϋτα έπε- 
καλοΰντο τό όνομα τοΰ Προφήτου είς τού; ποόποδας τών Πυρρη- 

ναίων.
Άν αί νίκαι τών ’Αράβων ήσαν ταχεϊαι, αί διανοητικοί αύ

τών πρόοδοι δέν υπήρξαν έλαχίστου λόγου άξιαι. Μεταβάντε; αί- 
φνηδίως άπό τής βαρβαρότητο; είς τόν πολιτισμόν έπεδόθησαν είς 
τήν σπουδήν μετά τής αύτής ζέσεω; μεθ’ ής καί πρός τά; κατα
κτήσεις, ούτως ώστε μετά τό πέρας ένός αίώνος εύρέθησαν ώς οί 
μόνοι ρέκται έν τώ κόσμο) τών επιστημών, αύτοί μόνοι φωτί,ον- 
τες διά τών έφευρέσεων αύτών τόν έν ζοφερά διανοητική νυκτί κα- 
θεύδοντα κόσμον, ένασχολούμενοι άκαταπαύστως νά αύςάνωσι τό 
βάθος τών άνθρωπίνων γνώσεων, άς οί "Ελληνες καί οί 'Ρωμαίο; 
ώφεελον νά διαφυλάξοισιν άλλά τάς όποιας έγκατελίμπανον είς τήν 
άπώλειαν. Δέν θά ήδύνατο τις νά προί’δη μέχρι πού θά ήδύνατο 
νά φθάση ή θερμή μεγαλοφυία μεσημβρινού λαού οστις ώρμα μέ 
σύμπασαν τήν άκμαιότητα έν τώ σταδίω, έάν δέν περιωρίζετο ά- 
μέσως ύπο τών όρίων τή; πολιτική; καί δέν συνεσφίγγετο παν- 
ταχόθεν υπό τή; ζηλοτυπίας τής εξουσίας.

Πολύ έσυζητήθη άν τό Κοράνιον περιείχε, έν έαυτώ τά σπέρ ■ 
ματα τής λαμπρά; ταύτης έκπολιτίσεως ήτις ήνθησεν ύπό τήν 
σκιάν τής Καλιφείας. Καθ’ δσον άφορα έμέ πιστεύω οτι έάν δέν 
έμπεριεϊχεν αύτήν, ούχ’ ήττον δεν άντέκειτο είς αύτήν, ώ; άρκούν ■ 
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τω; μαρτυρεί τδ γνωστόν αξίωμα τδ αποδιδόμενου εις τδν Προ
φήτην «Πνεύμα άνευ καλλιέργειας είναι ώς σώμα άνευ ψυχής 
καί ή δόξα συνίσταται ούχί εί: τά πλούτη άλλ’έν τή μαθήσει.» 
Οΰτο> τουλάχιστον ύπέλαβ ον αυτοί οί άμεσοι και έμμεσοι αύτοΰ 
διάδοχοι, ώς τοΰτο Υποδεικνύεται έάν άκολουθήσωμεν τήν λαμ- 
•π ράν κα'ι ένδοξον αυτών πορείαν.

"Οτε οί βάρβαροι κατέκλεισαν τήν Εύρώπην, δ αρχαίος πο
λιτισμός στηοιζόμενος είς δύο ψευδείς βάσεις, τήν δουλείαν και 
τήν πολυθεΐαν είχε καταρρεύσει, έπί τών έρειπίων δέ ζοφερόν δια
νοητικόν σκότος έπεκοάτει τρομερώτερον ίσως ή τδ κατά τήν πρώ
τον ήλικίαν τής άνθρωπότητος έπικοατοϋν. 'Η αποστολή τής έκ- 
πολιτίσεω; ήτις αείποτε διά μυστηριώδους τίνος νόμου μετεδί- 
δετο άπδ τοΰ λαοΰ τοΰ άπολύοντος αύτήν είς τδν άποκτώντα ταύ-
τήν λαόν, ή άλυσσος αυτή ή ένοΰσα τήν πρδς τήν πρόοδον άκά- 
θεκτον ορμήν της άνθρωπότητος έφαίνετο θραυσθεϊσα διά παν
τός, πάσαι αί άρχαΐαι έστίαι τών έπιστημών καί τών φώτων 
ήσαν έσβεσμέναι ή βεβηλωμέναι.

Έν τώ μέσω τοΰ ζόφου της νυκτδς ταύτης αναφαίνεται ή ήώς 
νέας πνευματικής άναγεννήσεω; άπδ τοΰ τετάρτου διαδόχου τοΰ 
Μωάμεθ Άλή δστις δπως ό Σολομών έδημοσίευσεν άπάνθισμα 
γνωμικών. Ό άντίζηλος καί διάδοχος αύτοΰ Μοασβιάχ δ άρχη- 
γδς τής άτυχοΰς γενεάς τών Όμμιαδών έν Συρία έκαλλιέργησεν 
έπίσης τήν ποίησιν καί τά γράμματα άτινα οί άπόγονοι αύτοΰ 
εμελλον βραδύτερον νά έμφυτεύσωσιν έπί τοΰ ’Ισπανικού έδάφους. 
Άλλ’ ό χρυσούς αιών τής Αραβικής φιλολογίας ήρχισεν έν Βα- 
γδατίω υπδ τήν βασιλείαν τοΰ Καλίφου Άλμανσούρ κατά τδ 155 
μ. X. Κατά τήν αύτήν έποχήν καθ’ ήν ό έλλην αύτοκράτωρ Σέων 
δ ’’ίσαυοος έκαυε τά βιβλία καί τους συγγραφείς αύτών, δ Άλ
μανσούρ έδεικνύετο έν μέσω μάλιστα τών πολιτικών διχονοιών 
δ ένδελεχής αύτών προστάτης. 'Η θεολογία ή νομική ή άστοο- 
νομία ή ποίησις ένεθαρρύνθησαν καί έκαλλιεργήθησαν ύπ’ αύτοΰ 
καί δ Γεώργιος Baelisluia ιατρός χριστιανός έξ ’Ινδίας μετέφρασε 
κατά διαταγήν αύτοΰ τά ιατρικά συγγράμματα τά έν τή Ελ
ληνική, Συριακή καί Περσική γλώσσή γεγραμαένα.

'Ο έγγονος τοΰ Άλμανσούρ Άρούμ-Άρασχίδ οΰτινος ή έλευθε- 
ριότης έκάλυψε τήν σκληρότητα ύπερέβη έτι τδν πάππον αύτοΰ 
έν τή πεφωτισμένη προστασία ήν έπεδαψίλευεν είς τά γράμματα. 
'Ο Έλμανσίν διαβεβαιεΐ ημάς δτι ούδέποτε έταξείδευε άνευ συνο
δείας εκατόν σοφών, οΐτινες συνώδευον αύτδν καί είς τδν πόλεμον. 
Ούτως ή παιδεία ήπλώθη άπδ τοΰ θρόνου είς δλας τάς κοινωνικός 
τάξεις- Παρά τάς θρησκευτικός αύτοΰ κατά τών χριστιανών προ
λήψεις,δ Άρούμ ένεπιστεύθη είς τδν ΏβνΜέσχια, βαθύτατον μύστην 
τής Ελληνική; φιλολογίας, τήν φροντίδα τής διευθύνσεως τών 
μαθητών τή; αύτοκοατορίας. Μετεκάλεσεν ώσαύτως είς τήν αύ- 
λήν αύτοΰ Νεστοριανόν τινα μοναχόν Νισαβούρ καί έτοποθέτησεν 
αύτδν έν τή Κορασσδν χώρα, ήτις φαίνεται ώς έδρα αρχαίας πνευ

ματικής άναπτύξεως.
'Ρίψωμεν διαβατικώ; βλέμμα δμοΰ μέ τδν σοφόν συγγραφέα τής 

'Ιστορίας τών Μαθηματικώνέπιστημών έν ’Ιταλία Μ. Libri είς τήν 
έπιρροήν ήν οί Νεστοριανοί μ.οναχοί έσχον κατά τήν γένεσιν τοΰ 
’Αραβικού πολιτισμού, άντληθέντος έν μέρει έκ τής πηγής ταύτης. 
Άπδ τών πρώτων μετά Χριστόν αιώνων παρατηροΰμεν τούς ευλα
βείς τούτους λογίους ώς ειρηνικούς προδρόμους τοΰ Μωάμεθ είσ- 
δύοντας έν Περσία έν Ινδία καί μέχρι τοΰ βάθους τής Σινικής δια
δίδοντας τήν πίστιν τή βοήθεια τής έπιστήμης καθ’ 8ν χρόνον έν 
τή έτέοα έσχατιά τοΰ ημισφαιρίου ήμών δ μοναχός Νικόλαος με- 
τέφοαζεν διά τούς έν Ανδαλουσία ’'Αραβας τά έργα τοΰ Διοσκο- 
ρίδου. Άλλ’ δ μάλλον ύπερβάς τούς άλλους διά τών υπηρεσιών άς 
προσήνεγκε τοΐς Άραψιν εϊνε ’Ιωάννης δ Δαμασκηνός δστις ένεκα 
τής εύγλωττίας αύτοΰ έπωνομάσθη Χρυσόρρους. Έγεννήθη είς Δα
μασκόν περί τά τέλη τής έβδόμης εκατονταετηρίδας έκ λαμπράς 
χριστιανικής οικογένειας. 'Ο πατήρ αύτοΰ μέγας βεζύρης έν τή 
αύλή τών Καλιφών Όμμιαδών τής Δαμασκοΰ, είδε ποτέ έπί τής 
δημοσίας θέσεως μέγαν τινα άοιθμδν χριστιανών αιχμαλώτων, 
οΰς ειχον έκθέσει έκεϊ. Οί αγόμενοι δέ έξ αύτών είς τήν έκτέλε- 
σιν τής θανατικής αυτών ποινήςέρρίπτοντο είς τού; πόδας τοΰ ένδς 
μεταξύ αύτών καί συνίστων εαυτού; ταπεινώς είς τάς δεήσεις των. 
'Γπήρχε Μοναχός τις Ιταλό; δνόματι Κόσμο; συλληφθείς ^ατά 
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θάλασσαν όμοϋ μέ τού; άλλου; αιχμαλώτου;. Ό μέγα; Βεζύρης 
τον ήοώτησε ποιο; είνε. Είμαι, άπήντησεν, δυστυχής μοναχό; ότ'-ς 
διήλθον τήν ζωήν μου σπουδάζουν την φιλοσοφίαν και τά; έπι- 
στήμας καϊ δμο>; ομολογώ οτι μοί εϊνε οδυνηρόν νά άποθνησκο» 
χωρίς νά δυνηθώ νά μεταδώσο» είς άλλου; τάς γνώσεις ά; απέ
κτησα. Ό Μέγα; Βεζύρης έζήτει πρό πολλοΰ διά τόν υιόν του άν - 
θρωπον όστι; νά δυνηθή νά τω δώση ανατροφήν άρμόζουσαν. Κα- 
ταθελχθεϊς ότι εύρεν θησαυρόν έν αΐχμαλώτω βν έμελλον νά άπαγ- 
χονίσωσιν έσπευσε νά ζητήση αυτόν παρά τοΰ Καλίφου όστι; τώ 
παρεχώοησεν αύτον άνευ δυσκολία;. Ό κόσμο; άνέλαβε την ελευ
θερίαν του κατ’ ολίγον και έγεινε ό φίλο; τοΰ πατρό; και διδά
σκαλος τοΰ υίοΰ όστι; υπό την διεύθυνσίν του έμαθε μέ θαυμασίαν 
πρόοδον τήν γραμματικήν, ποίησιν, την θεολογίαν, γεωμετρίαν, 
αστρονομίαν καϊ τήν Άριστοτέλειον φιλοσοφίαν ήν έμελλε νά με- 
ταφέρη εΐ; τού; ’’Αραβας. Ή αξία Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ έξε- 
■τιμήθη πρωίμως ύπο του Καλίφου όστι; άπένειμεν είς αυτόν τό 
αξίωμα τοΰ μεγάλου Βεζύρου. Άλλ’ ό νέος έθήρευσεν άλλα μεγα
λεία ούχϊ γήινα. ’Επέτυχε παρά τοΰ Καλίφου τήν άδειαν νά ζήση 
έν μοναστικώ άναχωρητηρίω ένθα συνέγραύε τά πολυάριθμα αύ- 
τοΰ έργα και ιδίως τήν διαλεκτικήν αύτοϋ ήν μετέφρασεν αυτός 
έν τή αραβική.

Οί ’Ιουδαίοι τή; ’Ανατολής, περιβόητοι τότε διά τάς γνώσεις 
αύτών καϊ διά τά; έογασία; τών σχολείων αύτών δύνανται έπίσης 
νά διεκδικήσωσι τήν τιμήν δ,τι είσήγαγον τούς ’Άραβα; εΐ; τά; 
έπιστήμα; τή; άρχαιότητος. Ή ιατρική έκαλλιεργεϊτο τότε έπι- 
τυχώ; υπό τών Ιουδαίων οϊτινες έδίδαξαν αύτήν εί; τού; Άραβα; 
καϊ ούτοι έτελειοποίησαν αύτήν μέ τήν έξέσιον έκείνην αγχίνοιαν 
καϊ τήν λεπτομερή καϊ έμμονου παρατηρητικότητα, ήτι; χαρα
κτηρίζει αύτού;.

Ή λάμψιςτή; βασιλεία; τοΰ υίοΰ τοΰ Άλ-'Ρασχϊδ Άλμαμούρ ύπε- 
ρέβηέτιτήν τοΰπατρός αύτοϋ. Έπϊ τή; βασιλείας τοΰ ήγεμόνο; τού
του (81 3—833) όστι; δικαίως έπωνομάσθη Μωαμεθανό; Αύγους-ος 
ή αύλή τή; Βαγδάτη; υπήρξε τό άσυλον τή; παιδεία; πάση; θρη
σκεία; ήν αί έλευθεριότητε; αύτοϋ προσείλκυον έξ Ελλάδος έκ

Περσία; καϊ έκ Χαλδαίας. ’Εν Βαγδάτη ώ; βραδύτερου έν Καρδούη 
τά πρώτα άξιώμα τα τοΰ κράτους υπήρξαν τό αποκλειστικόν προνό·· 
μιον τή; αξία; καϊ τών γνώσεων. ΓΟ Άλμαμούρ συνέλεξε έν 
όλαι; ταΐς έπαρχίαι; τή; άχανοΰ; αύτοϋ αύτοκοατορία; τά χειρό
γραφα άτινα τό ναυάγιον τών γραμμάτων είχε διασκορπίσει. Κιρ- 
βάνια ολόκληρα εΐσήλθον έκ Βαγδάτη; πλήρη έκ τών θησαυρών 
τούτων τή; διανοίας πάραυτα μεταφρασθέντων κατά διαταγήν 
τοϋ Καλίφου καϊ παραδοθέντων εΐ; τήν άκοάτητον περιέργειαν τών 
Αράβων. ’Ολόκληροι οικογένεια», συμπεοιλαμβανομένοιντών γυναι- 

τήν τέχνην τοΰ μεταφράζειν καϊ απέκτησαν 
κληρονομικόν προτέρημα. Άλλά διά παοαδό- 

πρωτότυπα 
τοΰ Άλμα- 

παρ’ αύτών χειρό-

κών έπεδόθησαν ε 
μετά γενεά; τινα: 
ξου τίνος ιδιοτροπία; τοΰ άμαθοΰ; τούτου ζηλωτοΰ τά 
άμα μεταφρασθέντα έκάησαν κατά διαταγήν αύτοϋ 
μούρ δστι; νικητή; ών τών Ελλήνων άπήτει ι 
γραφα ώ; φόρον.

Έκ παοαλλήλου προ; τά; προόδου; ταύτα; τοΰ Αραβικού πο
λιτισμού έν τή άπωτάτη Ανατολή άνεπτύχθη έν τή άπωτάτη 
Δύσει εΐ; διάστημα ένος περίπου αΐώνος έτερο; Αραβικό; έκπολι- 
τισμο; άξιο; ΐσω; αντίζηλο; τοΰ πρώτου. ΓΟ μόνο; βλαστό; τών 
Όμμιαδών όστι; διέφυγε τήν γενικήν σφαγήν, ήτι; έπηκολΛύθησεν 
εί; τήν οΐκογένειάν του κατέφυγεν έν ’Ισπανία ένθα ίδρυσε Καλι- 
φάτον ανεξάρτητον τοΰ τής Βαγδάτη; όπερ οί διάδοχοι αύτοϋ ήθέ- 
λησαν νά κοσμήσωσι διά τή; αύτή; φιλολογική; καϊ επιστημονι
κή; λάυιψεω; ήν άντενάκλα τό πρώτον. Ό μάλλον ένδοξο; ήγε- 
μών τή; δυναστεία; ταύτη; ήν ό Άβδέλ-’Ραχμάν όστι; έξισώθη 
κατά τήν φήμην καϊ τήν δόξαν πρό; τόν Άρούμ Άλρασχϊδ τή; 
Βαγδάτης. "Οπως έκεΐνος έκαλλιέργησε τά γράμματα έθεσε σο
φού; νόμους, δπως έκεΐνος έδέχθη πρεσβείαν παρά τοϋ αύτοκρά- 
τοοο; τής ανατολής ήτις έμεινε κεχηνυΐα ένώπιον τής πολυτε
λεία; καϊ καταπληκτικής μεγαλοπρεπεία; τή; αύλή; αύτοϋ, δπως 
έκεΐνος ήγειρε θαυμαστά οικοδομήματα καϊ έδημιούργησεν ιδίως 
δύο λεύγας μακράν τή; Καρδούη; πόλιν ολόκληρον έκ μαομάρων, 
πόλιν πρό; τιμήν τή; αγαπητή; αύτοϋ Ζεί’ρα;, έξ ή; άπένειμε τό 
δνομα είς τήν νεόκτιστου πόλιν Άλλ’ όπως έκεΐνος ιδίως έσχεν
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ώς υίόν, άνθρωπον 8ν ζαλοϋσι «πατέρα τών γραμμάτων», και όςις 
ύπήρξεν. και αυτός ό Αύγουστος τών ’Αράβων τής Δύσεως Άλ. 
Ούακείμ Ιί.

Πέοιξ τών δύο τούτων εστιών τών φώτων άνταποκρινομένων 
πρός δύο μεγάλα πολιτικά κέντρα τών δύο Καλιφάτων, έπιρρέ- 
πουσιν ώς δορυφόροι αί πρωιεύουσαι τών δευτερευόντων Κρα
τών, τό Κά'ίρον ή Καϊοοάνη ή Γέτζ. Πάντα ταϋτα τά κράτη συν
δεόμενα διά τής αύτής θρησκείας, κυριαρχούμενα υπό τής αύτής 
Φυλής, ενούμενα διά τή; αύτής διαλέκτου άπετέλουν ευρεΐαν δη
μοκρατίαν τών γραμμάτων. Ό Άραψ τής Ισπανίας εύρίσκετο έν 
τή πατρίδι αύτοϋ ων έπι τ ών άπομεμακρυσμένων οχθών τοϋ Νεί
λου καί ή δυτική παραλία τοΰ Μαρόκου δέν ήτο ποσώς εξορίοο 
διά τό τέκνον τοϋ Εΰφράτου. Δι’ 8 δέν θέλομεν ποσώς διαιρέσει 
έν τή πραγματείρι ταύτη διά πολιτικών ορίων, άτινα ούδέποτε τό 
πνεϋυ.α αύτών έγνώρισεν αδελφούς διττώς πρός άλλήλους συγγε
νείς δ ά τοϋ αίματος καί τοϋ πνεύματος, άλλά θά κατατάξωμεν 
αύτούς κατά τούς διαφόρους κλάδους ού; έζαλλιέργησαν άνευ δια- 
κοίσεως ούοανοϋ ή πατοίδος.

“Οπως άκολουθήσωμεν πορείαν άνιοϋσαν, θά άρχίσωμεν, εναν
τίον τή; γενικώς άζολουθηθείσης τάξεως, πραγματευόμενοι τού; 
’ Αραβας έν τή τελειοποιήσει τών γνώσεοον άς έσχον έκ τών άλ
λων εθνών, θά μεταβώμεν είτα είς έκείνας άς έκαλλιέργησαν ώς 
αύτόχθον προϊόν τής μεγαλοφυέας αύτών ώς καί τοϋ έδάφου; αύ
τών, καί είτα τελευτώντες θά ε’ίπωμεν όλίγας λέξεις περί τής παρ’ 
αύτοΐς έπιδόσεωςτών καλών τεχνών

Ή μεγίστη ζαί η μάλλον πραγματική έζδούλευσι; ·?,ν οί Άοα- 
βε; προσέφερον είς τόν πεπαιδευμένου κόσμον είνε κυρίως ούχί ότι 
έδημιούργησαν τάς έπιστήμας, άλλ’ δτι δέν άφησαν αύτάς νά 
άπολεσθώσιν. Άπληστοι παντός είδους γνώσεων, οί απόγονοι τοϋ 
Ισμαήλ φαίνονται πεπροικισμένοι μέτήν δύναμιν τοϋ οίκειοποιεΐ- 
σθαι πρό; τελειοποίησήν τάς ανακαλύψεις τών άλλων έθνών, καί 
μεταδίδοντε; ταύτας εί; τό έκτεταμένον αύτών κράτος νά παρα- 
δίδοισι αύτάς ώς κληρονομιάν τώ άνθρωπίνω γένει-

ΙϊΤυΓίΑ. Μεταξύ τών διαφόρων κλάδώύτήςάύθρωπίνη: εύμαθείας, 

ιστορία ύπήρξεν είς εκείνων ού; οί Άραβες παρά τόν ζήλον αύτών 
δέν ήδυνήθησαν νά τελειοποιήσωσιν. Διάδοχοι τών ’Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων παρ’ ών ειχον δανεισθή τάς έπιστήμας καί τήν φιλο
σοφίαν εινε λίαν άμφίβολον άν οί ’’Αραβες κατενόησαν τά αίώντα 
πρότυπα άτινα οί δύο οΰτοι λαοί έκληροδότησαν είς τήν ιστορίαν, 
ή έάν κατενόησαν αύτά δέν ήδυνήθησαν τούλάχιστον νά μιμη- 
θώσιν αύτά. Τό πνεϋμα αύτών μακρολόγον έκ φύσεως άντεμάχετο 
πρός τήν άόρενωπόν βραχυλογίαν τοϋ Τακίτου ή τοΰ Θουζυδίδου. 
'Η μόνη αξία τών συγγραμμάτων αύτών έν τώ εΐδει τούτω εινε 
καλή τις πίστι; έν ταϊς κρίσεσιν, καί άφελής καί κεκοσμημένη 
άφήγησις τών συμβεβηκότων έπηρρεαζομένη έξ δλων τών προλή
ψεων τής έποχής. 'Η ιστορία μεγάλου κράτους γενικώς είνέ τι 
λίαν ευρύ δι’αύτούς’ καταμερίζωσιν ταύτον είς βιογραφίας ή είδι- 
κάς ιστορία; επαρχιών ή πόλεων. Περίεργοι είς γενεαλογίας ώς 
πάντες οί λαοί κατά τήν παιδικήν αυτών ηλικίαν, δέν φείδονται 
τοϋ αναγνώστου δπως άναφέρωσι τήν γενεαλογίαν ένδοξου τίνος 
άνδρός ώς καί τήν περιφήμου τίνος ίππου. ’Ακριβέστατοι περί 
τάς χρονολογίας αύτών μέχρι μικρολογίας άκολουθοϋσι μετά υπερ
βολικής άκοιβείας τήν χρονολογικήν τάξιν. “Οπω; καί οί ’Ιουδαίοι 
μ.ισοϋσι λίαν τούς ξένους, και οί ιστορικοί τών Όμμιαδών ώ; καί 
οί τών Άβασσιδών γέμουσι δειγμάτων τής κατά τών ξένων αύ
τών μεροληψίας ώ; καί κολακείας πρός τούς κυρίους αύτών. ’Εν 
γένει τό Αραβικόν πνεϋμα είναι σχοινοτενές καί παιδαριώδες 
άλλ’ οφείλονται εί; το παιδαριώδες τοϋτο τοϋ ύφους πολύτιμοι ά- 
ποκαλύψεις καί ζωηραΐ άπεικονίσεις τών ηθών τής έποχής.

Οί κορυφαίοι “Αραβες ιστορικοί εισιν Άλ-Ταβαρί, Άβουλφέδα, 
καί Έβν-Βατρίκ, οΐτινες συνέγραψαν παγκόσμιον ίστορίαν,-άπό κα
ταβολή; κόσμου μέχρι τής έποχής αύτών, ό Βεζύρης Τέμαν-Βέν- 
Άμοί άποθανών τό 896 δστις συνέγραψε τά χρονικά τών Έμι- 
ρών τής 'Ισπανίας, ό Μέσοδι δστις περί το μέσον τοϋ 1' αίώνο; 
άφηγεΐται έν τώ βιβλίω αύτοϋ τώ έπιγραφομένω «Χρυσοί Λειμώ
νες» τού; πολέμου; τοϋ Άβδέλ 'Ραχμάν 111 κατά τών Χριστια
νών, ό Άβδέλ Μαλέζ, ό Μουλβαλίδ-Έβν’Αλφαρδί καί ό Βέαν-Μα- 
ζούλα συγγάα'φεϊ; ίστοέϊκών λεξικών, ο Άβοϋ Άβδαλλάχ-βέν-Να- 
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op-ελ- Όμαΐδι καί 5 Άλαβάρ-ελ-Κοδάι, οΐτινες άφησαν ήμΐν βρα
χέα χρονικά έπί τής βασιλείας τών Όμμιαδών, ό Άχμέτ-Άλ- 
'Ραζί δστις έζε περί τδν 1Υ αιώνα μετά τήν ’Εγίραν συγγρα- 
φεύς ιστορίας εκτεταμένες τής ’Ισπανίας και τών βιογραφιών 
τών μάλλον ενδόξων αύτής άνδρών. 'Ο Άβου-Μεροβαι γνωστότε
ρος ύπδ τδ όνομα Έβν-Χαγιάν άποθανών έν έτει 1088 δστις 
συνέγραψεν έπί τοΰ ίδιου θέματος χρονικά εϊς 10 τόμους και έτε
ρον ιστορικόν σύγγραμμα εις 60, ό Άβούλ-Κχασέμ-Καλάφ- 
βεν-Πασκουάλ τής Καρδούες άποθανών τώ 1 197 δστις συνέγραψε 
τήν διαμέλισιν τοϋ Καλιφάτου και ό Άβδέλ-Καλϊμ τής Γρενά
δες συγγραφεύς τοΰ ΧΙΥ αΐώνος, δ Έβν Κχαλδούμ τής Τύνιδος 
κατά τδν αύτδν αιώνα και έπί τέλους έν τοΐς έσχάτοις χρόνοις δ 
Λιζάν Έδδίν Άσσαλεμανι γραμματεύς τών βασιλέων τής Γρε
νάδες, δστις άφεγήθε βασιλείας αύτών ύπδ τδν παράδοξον τίτ
λον Πανσέλενος. Δύναται τις νά άναφέρε πλείστους άλλους έτι 
καί ιδίως τδν Άβουλμαμδέρ δστις άπεθανάτισε τήν φήμην τών 
ένδόξων ίππων, καί τδν Ά λασμέδ τήν τών μάλλον πεφημισμένων 
καμήλοιν.

Στατιστική και γεωγραφία. Ή στατιστική έπιστεμε τοσοΰ- 
τον πρόσφατος έν Εύρώπη και ή γεωγραφία άμφότεραι άδελφαί 
τής ιστορίας έσχον τους *Αραβας θερμούς Οπαδούς καί συσπουδα- 
στάς μετ’ επιτυχίας. Αι συνεχείς περιηγήσεις τών σοφών αύτών 
διά μέσου τής αχανούς έκτάσεως τών κρατών τών ύπαγομένων 
εις τδν νόμον τοΰ Ίσλάμ, έδωκαν είς τάς περιγραφής αύτών τήν 
ευκρίνειαν και τήν ακρίβειαν, αΐτινες έλλείπουσι συνήθως έν τοΐς 
εργοις τών Μουσουλμάνων.

Τά πλείονα τών γεωγραφικών συγγραμμάτων άτινα διασώ
ζονται συνετέθεσαν κατά διαταγήν τών Καλιφών τής Βαγδάτης 
καί τής Καρδοόες. Ό Άβέν-Ισα ελ-Γκατσανι έστάλη εϊς Αίγυ
πτον ύπδ τοΰ Άλ Χακτίμ ϊνα κάμη τήν έπιστεμονικήν αύ- 
τής περιγραφήν, κατά διαταγήν δέ τοΰ αύτοΰ μονάρχου συνετάχθη 
ακριβής και λεπτομερής στατιστική τής ’Ισπανίας. Ό Άλζεΐδν 
τής Σεβίλλης άφεσεν ήμΐν Sv έκ τών καλλιτέρων γεωγραφικών έρ
γων δυνάμενον νά συγκριθή μέ τά τελειότερα τοΰ είδους 

τούτου δπερ έκληροδότησεν ήμΐν ή άρχαιότης. 'Ο Ναστορεδδίν, 
Μασουδέχ, Έβν-ΆΘ'ιρ, Άλκαζουίνι μεταξύ χιλίων άλλων διεκρίθε*  
σαν έτι διά τών βαθειών αύτών γνώσεων έν τώ κλάδω τούτω. 'Ο 
Έσσεοίφ Έσσάκαλι και δ ’λβούλ-Φάδε δστις έζε περί τδ μέσον 
τοΰ XIX αΐώνος διεκρίθεσαν έτι, άλλ’ δ μάλλον ύπερβάς πάντας 
διά τής εργασίας αύτοΰ, ώς καί διά τής φήν.ης ήν έζ αύτής έκτή- 
σατο εϊνε δ Σερίφης Έδρϊς γνωστότερος ύπδ τό όνομα Νουβνάνος, 
γεωγράφος δστις κατεσκεύασε διά τδν βασιλέα τής Σικελίας Ρο- 
γήρον τήν περιβόετον ούράνιον σφαίραν έξ αργύρου π:ρί τής 
οποίας τοσοΰτος λόγος έγένετο κατά τδν μεσαίωνα καί δστις συνέ
θεσε τεράστιον γεωγραφικόν έργον ού δυστυχώς δέν σώζεται ήμΐν 
εϊμή μικρά έπιτομή. Παράγραφός τις τής περιφήμου ταύτης γεω
γραφίας παρέχει ήμ.ΐν ύπονοίας δτι οί ’’Αραβες έγνώριζον πρδ ήμών 
τάς Καναρίους νήσους. Πλοΐον ού έπέβαινον 80 άνδρες, αναφέ
ρει, άνεχώρεσεν έκ Αισβώνης έν άρχή τοΰ δευτέρου μετά τήν ’Εγί
ραν αΐώνος πρδς ανακαλύψεις. ’’Επλεον έπί δύω ήμέρας προς νο- 
τον υ.έ ούοιον άνεσ,ον καί άνεκάλυψαν νήσον τινα (άναμ,φιβολως 
τήν τες Μαδέρας) μ.ετά ταΰτα έξεκολούθησαν τδν πλ.οΰν αυτών 
έπι 1 2 έτι ήμέρας πρδς νότον καί άνεκάλυψαν έτέραν (άναμφιβόλως 
τινα έκ τών Καναοίων). Αυτή κατωκεΐτο ύπδ ανθρώπων έρυθρών 
ύψηλοΰ αναστήματος καί μέ μακράν κόμεν. Αί γυναίκες ήσαν 
ώραΐαι καί ή γή έπιμελώς έκαλλιεργεμένε· Ό Βασιλεύς τοΰ τό
που ά©οΰ ήγγυήθη εις αύτούς τδ αδύνατον τοΰ νά φθάσωσι τδ 
άκρον τής Μεγάλες θαλάσσες άπέστειλεν αύτούς μέ κεκλεισμένους 
τούς οφθαλμούς είς τήν κατέναντι παραλίαν τής ’Αφρικής, ήτις 
άπεΐχεν τρεις ήμέρας καί τρεις νύκτας ένθα έχρειάσϋεσαν δύο 
ήμέραι ϊνα έπανέλθωσιν εϊς Μοβόνην.

Ιατρική. Μία έκ τών έπιστημών ήτις ού μόνον δέν έμεινε στά
σιμος παρά τοΐ; ’’Αραψιν άλλα καί έτελειοποιήθη καί εύξήνθε 
διά τών σπουδών αύτών ύπήρξεν άναμα>ισβητήτο>ς ή ιατρική. ’Εν 
Βαγδάτη μόνον ήρίθμουν κατά τδν C;i.->iri 860 ιατρούς. 'Η ίδιά- 
ζουσα καινοτομία τής ’Αραβικής ιατρικής ήν ή χρήσις μαλακτι
κών, άτινα άντεκατέστησαν τά δραστήρια και ισχυρά καθαρκτικά 
τών Έλλ-ήνων εϊς τούς ”Αραβας ωσαύτως οφείλωνται αί πρώτα·. 
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άπόπειραι τής έφαομογής της χημεία; εί; την ιατρικήν. Καϊ άν 
καϊ άλληλοδιαδόχως άγαν υπερύψωσαν ή άγαν κατεφρόνησαν την 
σπουδαιότητα τών μελετών αυτών, παρατηρεί, εύλόγω; ό Hai'ts- 
vel, ούχ ήττον οφείλεται αυτοί; μελέτη προσεκτικωτέρα περί τά 
συμπτώματα τών άσθενειών καϊ προ πάντων ή πρώτη κανονική 
μέθοδος πρδς θεραπείαν τής ευλογίας νόσου ολέθριας ήτις μέχρι 
τοΰ λ II αίώνο; έφαίνετο αγνοουμένη ύπδ τοϋ ανθρωπίνου γένους. 
Ούτοι τέλος έτελειοποίησαν τάς περί τήν ιατρικήν γνώσεις, ας 
παρέλαβον παρά τών ’Ιουδαίων τή; Ανατολή; καϊ παρά τών 
Χριστιανών μο/αχών καϊ έδίδαξαν είς του; μαθητά; οϊτινες ήρ- 
χοντο νά σπουδάσωσι παρ’ αυτοί; έκ τών έσχατιών τή; Ευρώπη;, 
τάς άοχάς τή; τέχνης τοΰ ίάσθαι.

Ή φυσική ιστορία καϊ ή βοτανική έπίσης δεν ήμελήθησαν παρά 
τών ’Αράβων, δ Έβν-Κχχδή;-’Ικιάβα, δ Άβοΰ-Όσμάν καϊ έτερος 
σοφδς συνέγραψαν τήν ιστορίαν τών ζώων, ό Άβδέλ 'Ριχάν Άλ- 
βιοΰνι περιηγήθη έπϊ 40 έτη εί; τάς ’Ινδία; όπως σπουδάση τά 
ορυκτά, απερ άνέλυσεν εί; πλείους πραγματεία;' άλλ’ δ μάλλον 
περίφημος έκ τών ’Αράβων φυσικών εινε ό έκ Μαλάγας Έβν-’Αλ- 
βέθαο άποθανών τώ 1 248 δστις περιήλθε όλον τδ γνωστόν τότ3 
μέρος, τδνύπη τών μουσαλμάνων άυχαΐον κόσμον άπδ τών δχθών τοϋ 
Γάγγου μέχρι τών Στηλών τοΰ 'ΙΙοακλέου; και συνέλεξεν απεί
ρου; θησαυρού; έν τοΐς τρισϊ βασιλείοις τή; φύσεω;' έδημοσίευσε 
δέ, κατά τδ λέγειν τοΰ Gasiri, τρεις πραγματεία; έπϊ τών φυτών 
τών ζώων καϊ τών μετάλλων.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αί φυσικαϊ καϊ μαθηματικαϊ έπιστήμαι αϊτινες, 
ώ; λέγει δ Άββά, «προχωροΰσιν αείποτε καϊ ουδέποτε δπισθο- 
δρομοΰσιν,ι όφείλουσιν έπίση; δικαίου; τίτλου; δόξη; πρδς τούς 
’’Αραβας. Έξ ’Ιουδαίων, ώ; καϊ αυτοί δμολογοΰσι παρέλαβον τήν 
αριθμητικήν και τδ σύστημα τοϋτο τών αριθμητικών ψηφίων τδ 
τοσοΰτον άπλοΰν καϊ τοσοΰτον γόνιμον, δπερ χάρις αύτοΐς διε- 
δέχθη τδ σύν’ετον σύστημα τών ’Ρωμαϊκών ψηφίων. Ό μεγαλο
φυής ούτος τρόπο; τοΰ άριθμεΐν, τελειοποιηθεί; ύπδ τών ’Αράβων 
καϊ έκ τοΰ όνόματο; αυτών έπονομασθεϊς, μετεδόθη έν τή Δύσει 
ύπδ'τοΰ σοφού G&rver! δστις έσπούδασεν έν ταΐς σχΟλαΐ; αύτών 

έν Καρδούη, καϊ οστις βραδύτεοον έγένετο Πάπας ύπδ τδ όνομα 

Σίλβεστρος II.
Οί πλείονες τών Μουσουλμάνων μαθηματικών, έξαιρέσει τοΰ 

'Αλγεβερ, έζων έπϊ τών Όμμιαδών, δ Θεβ'ιθ-Βέν-Κοράχ καϊ δ 
Άλιχαμέδ-Βέν-Μόκτοα εισιν οί άρχαιότεροι. Ούτοι ύπεξέτεινον 
τήν έπιστήμην άρκούντως μέχρι καϊ τής λύσεως τών έξισώσεων 
τοΰ δευτέρου βαθμού. ΙΙρδς τιμήν τοΰ τελευταίου τούτου οστις 
άπεκάλυψε κατά τό λέγειν τοΰ Casil’i, τοΐς συμπατριώται; αυ
τού καϊ διά τούτων συμπάση τή Ευρώπη τήν έπιστήμην εις ·ήν δ 
’’Αλγεβερ έδωκε τδ δνομα αύτοϋ. Ή ’Αραβική ποίησις έλάμπρυνε 
τήν κατάκτησιν τής έπιστήμης, ήτι; χρονολογείται περί τδ τέ

λος τοΰ \ III αιώνος.
Ό αύτδς Θεβΐθ έπλού-ισε τδν τόπον αύτοϋ διά μεταφράσεω; 

τών έργων τοΰ Άρχιμήδους καϊ τδ περί κωνικών τομών τοΰ ’Α
πολλώνιου, τοΰ δποίου μέρος έδιορθώθη παρ’ αύτοϋ. Τά έργα τών 
άρχαιοτέρων Ελλήνων γεωμετρών έπίσης μετεφράσθησαν. Αί τε
ράστια». καϊ στερεαϊ οίκοδομαϊ, άς οί 'Αραβες ήγειοον μετά το- 
σαότης τέχνης καϊ φιλοκαλίας, ένδεικνυουσιν άκριβή γνώσιν τής 
τε γεωμετρίας καϊ τής μηχανικής. Άποδίδουσιν έπίση; είς αυ
τού; τήν έφεύρεσιν τοΰ έκκρεμοΰς. Ή τριγωνομετρία καλλιεργη- 
θεϊσα παρά τών ’Αράβων οφείλει αυτοί; τήν μορφήν ήν κατέχει 
έτι σήμερον, άλλ’ ή άστοονομία ύπήρξεν ή πρδ πάντων δι’ αυτούς 
άντικείμενον ειδικής δλως σπουδή;

Αστρονομία. Αί ίεραϊ Γραφαϊ διδάσκουσιν ήμΐν δτι άνέκαθεν 
ή έπισκόπησις τών άστέρουν ην οικεία τοΐ; αρχαίοι; κάτοικοι; τής 
’Αραβία;, ώ; εί; πάντα; τού; νομαδικού; λαούς. Άπδ τής άστοο- 
νομία; δέ μέχρι τής τυφλή; πίστεως εί; τήν έπιρροήν τών άστέρων 
παρά λαώ δεισιδαίμονι δέν είνε είμή Sv βήμα εύκολοδιάβατον. 
'Αλλως τε ή θρησκεία ένταΰθα συνεχέετο μετά τής έπιστήμης καϊ 
είς τού; οφθαλμούς τοΰάμαθοΰ; 'Αραβο; ώς καϊ τούς -οΰ Χαλ- 
δαίου οί αστέρες ούτοι ησαν θεοί. Ή θρησκεία τοΰ Μωάμεθ, δρ- 
μητική άντίδρασι; έναντίον τοΰ είδους τούτου τής λατρείας, τόσον 
φυσική; παρά τοΐς νομαδικοί; λαοΐς, προέγραψε τήν λατρείαν 
αύτών άλλά ούχϊ καί τήν σπουδήν τών άστέρων ήτι; διέμεινε πάν- 
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τότε προσφιλής εϊς τάς γηραιάς προλήψεις τής ’Αραβίας. Οί αρ
χαίοι ’’Αραβες ώς καί οί ’Ινδοί έποίησαν τάς παρατηρήσεις αυτών 
πρδ πάντων εις τοδ; απλανείς αστέρας, αντιθέτως τών νεωτέρων 
εθνών άτινα έπεδόθησαν μετά πλείονος αποτελέσματος περί τήν 
μελέτην τών πλανητών. Τά σνόιιατα τών αστέρων, τόσον πολυά
ριθμα παρ’ αύτοΐς, έλαμβάνοντο παρά τών ποιμνίων, τών συνή
θων συντρόφων τοΰ πλάνητο; αύτών βίου, και ή έν τοΐς σπαο- 
γάνοις αύτη Αστρονομία είχε πρδ πάντωνώςσκοπόν νά καταδείξη 
εις τούς ποιμένας τάς μεταβολάς τοΰ καιροΰ καί τών εποχών.

Άλλ’ έκείνο δπερ δέν ήτο είμή έμπειριχή παρατήρησις έγεινεν 
έπιστήμη έπι τοΰ Άλμαμούρ. ΓΟ Καλίφης ένθερμος οπαδός τής 
παιδείας διέταξε τήν μετάφρασιν τής Άλμαγέσσης τοΰ Πτολε
μαίου ήτις προύξένησε τοΐς Άοαψι τήν πρώτην πρδς τήν Αστρο
νομίαν τάσιν. Οί γιγάντιοι α τών γνώμωνες ήσαν δργανα αναμ- 
φιβόλω; λίαν Ατελή καί δμως Αστρονομικά! έπιχειρήσεις μεγί
στης σπουδαιότητος Απδ τότε συνετελέσθησαν, ή Απόκλισις τής 
έκλειπτικής, ή έτησία κίνησις τών ισημεριών, καί ή διάρκεια τοΰ 
τροπικού ένιαυτοΰ άπεπερατώθησαν, ύπδ τήν έπίβλεψιν τοΰ Άλ- 
μαμούρ. Βαθμός τοΰ μεσημβρινού ύπελογίσθη δις καί ή περιφέρεια 
τής γής ώρίσθη εΐ; 24000 μίλια ή 9000 Γαλ. λεύγας. Οί υπο
λογισμοί ούτοι, ένθα μικράς μόνον ανακρίβειας ευρίσκει τις κα- 
ταδεικνύουσι εις τινα βαθμόν προόδου ειχεν Αυνψωθή ή έπιστήμη 
παρά λαώ, δστις κατέχει εις τόσον μέγαν βαθμόν τδ παρατηρη
τικόν πνεύμα. Άν καί ή δόξα τής άνακαλύψεως τοΰ ήλιακοΰ συ
στήματος Ανήκη είς τους μεταγεν εστέρους λαούς, αί κινήσεις τών 
αστέρων καί δ δίσκος τοΰ ήλιου έμελετήθησαν μετά τής μεγαλη- 
τέοας έπιμελείας καθώς καί αί έκλείψεις, και αί μελέται αϋται δέν 
υπήρξαν δλως Ανωφελείς διά τήν μεταγενεστέραν έπιστήμην.

Αί εΐδικαί πραγματεία;, άς οί’’Αραβες, έγκατέλειπον ήμΐν περί 
αστρονομίας είνε λίαν πολυάριθμοι, όόστε νά δυνηθή τις νά ανα- 
φέρη άπάσας. Τά λάθη τών πινάκων τοΰ Πτολεμαίου έδιορθώ- 
θησαν ύπδ τοΰ σοφού Άλβατενίου έν νέοις πίναξιν. Ή διάρκεια 
τής φαινομένης περιστροφής τοΰ ήλιου έπεοιωρίσθη είς τά πραγ
ματικά αύτής δοια άν καί αί σεληνιακαί περίστροφα! έλήφθησαν 

παρά τών Αράβων ώς μέτρον τών μηνών καί τών έτών. Είς αύ
τούς ώσαύτως οφείλονται αί έπιστημονικαί παρατηρήσεις καί ιδίως 
ή περίφημος Τιράλδα τής Σεβίλλης ήτις Ανηγέρθη τώ I 4 96 ύπδ 
τοΰ διάσημου Άλγεβερ καί δπερ είναι τδ Αρχαιότερον καί Αναμ- 
φιβόλως τδ ώραιότερον μνημεΐον τοΰ είδους τούτου έν πάση τή 
Χριστιανοσύνη. «Ίσως, προσθέτει ό Kartsvell, προσθέτων είς τδ 
τέμενος τδ λαμπ οδν τούτο Ανίδρυμα δ *Αλγεβερ, ήθελε νά μιμηθή 
τού; Αρχαίους Σαβίνους, οΐτινες ταύτίζοντες τήν Αστρονομίαν μέ 
τήν θρησκείαν, έθετον τάς παρατηρήσεις αύτών πλησίον τών ναών 
των δπως έκ τής θεωρίας τών έργων τής Δημιουργίας δύναται τις 
νά μεταβαίνη εις τήν λατρείαν τοΰ παραγαγόντος αύτά έκ τοΰ 

μηδενός-»
Φιλοσοφία. Τήν φιλοσοφίαν έκαλλιέργησαν οί Άραβες μετά 

μεγάλης ζέσεως. Πολλών έτι ’Αράβων φιλοσοφούν τά ονόματα εισί 
θαυμαστά έν Εύρώπη ώς τδ τοΰ Άβεροές τοΰ έκ Καρδούης, τοΰ 
μεγάλου σχολιαστοΰ τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ Άλ-Ταραβί δστις 
ώμίλει εύχερώς 60 γλώσσας καί δστις συνέγραψε περί δλων τών 
έπιστημών έν μια έγκυκλοπαιδεία, τοΰ Άλ Γκατζέλη, τοΰ Έβν- 
Γουφάί'τ, τέλος τοΰ έπί τής βασιλείας τοΰ Άλμαμούν ζήσαντος 
Άλκίνδη τοΰ μεγίστου φιλοσόφου καί ιατρού συγχρόνως τής λαμ· 
πράς ταύτης έποχής, πολυτόκου συγγραφέω; δστις συνέγραψε 

πλείους τών 200 τόμων.
Δυστυχώς ή φιλοσοφία τών Αράβων ύπήρξε σταθερώς ώς ή 

τοΰ Μεσαίωνο; έν γένει ύποτελής τώ Άριστοτέλει τώ β«- 
σιλεΐ τούτω, καί ένίοτε τυράννω τή; ανθρώπινης διανοίας. 
’Εάν ύπάρχη βασιλεία μή έπηρεασθεϊσα ύπδ τών επαναστά
σεων καί τών αιώνων εινε ή τή; μεγαλοφυίας, καί Από- 
δεξις τούτου δ Αριστοτέλης. Ό παιδαγωγός τοΰ Άλεξάν- 
δοου βασιλεύει ήδη αιώνας πολλούς μετά τον μαθητήν αύτοϋ, 
ζών, καί δ νικητή; τής ’Ασίας δέν ήδυνήθη μετά τοσούτους αιώ
νας νά διατηρήση τοσοϋτον χώρον δσΟν νΰν κατέχουσι τά χει
ρόγραφα τοΰ Σταγειρίτου φιλοσόφου.

ΓΟ ήμιχριστιανικδ; ιδεαλισμός τοΰ Πλάτωνος καί ή διαρκής έν 
αύτώ τάσι; τής ψυχής πρδ; τήν Θεότητα δέν συνεβιβάζετο πρδς
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ιδ Μουσουλμανικόν πνεύμα καί τάς αισθητικά; αύτοΰ δρμάς. 'Ο 
δογματισμός καί ή αύστηρά μέθοδος τοϋ Σταγειρίτου ήσαν έξ εναν
τίας μάλλον προσφυείς είς τάς έξεις τοϋ πνεύματος τών ’Αρά
βων. 'Ο άκαμπτος αύτοΰ συλλογισμός δίδουν μορφήν είς τήν σκέ- 
ψιν αύτών παρείχε·; αύτοΐς δπλα διά τάς μακράς καί κενάς συζη
τήσεις τάς τοσοϋτον προσφιλείς τοΐς Άνατολίταις σοφοΐς. Συγ- 
κρατουμένη ούτως είς σειράν επιχειρημάτων αγόνων άνευ ένεογη- 
τικότητος έν τή μεθόδω καί άνευ τόλμης έν τή συλλήψει, ή έπι- 
στήμη εις τάς χεΐρας αύτών σχεδόν δέν έκαμε βήματα πρός τά 
πρόσω. Γ0 ’Αριστοτέλης έπέθεσεν έπ’ αύτών τήν αύτήν τυραννίαν 
ήν βραδύτερον έξήσκησεν έπί τής Εύρώπης προ τής διανοητικής 
αύτής χειραφεσίας, καί ή πρόσφορος αύτη μέθοδος τόσον πολύ
τιμος καθισταμένη έστιν δτε, υπήρξε λαβύρινθος διά τήν έν τοΐς 

σπαργάνοις έτι σκέψιν αύτών.
Καί δμως τό ανθρώπινον πνεϋμα καί έν αύτή έτι τή αποπλα

νήσει του, δέν διέρχεται ούδεμίαν τών οδών τής έπιστήμης χωρίς 
νά άφήση έκεΐ πολύτιμα τούλάχιστον ίχνη' αείποτε αί άποπλα- 
νήσεις καί οί παραλογισμοί αύτοΰ χρησιμεύουσι τούλάχιστον ϊνα 
άποφεύγουσιν αύτά άλλοι. f0 ’Αριστοτέλης, όφείλομεν νά όμολο- 
γήσωαεν, έσπουδάσθη υπό τών φιλοσόφων τοϋ Ίσλάμ. μετά τοϋ 
ένθ/ρμου ζήλου, καί μετά περιπαθούς ζέσεως. Τότε ή μανία τοΰ 
συλλογίζεσθαι καί τοϋ έφευρίσκειν επιχειρήματα έξεφύλισε πολ
λάκις τήν φιλοσοφίαν έν ταΐς χερσίν αύτών καί μετέβαλεν αύ
τήν είς άνόητον σωρόν λέξεων δστις έσύγχιζε τό ούς ϊνα φθάση 
μέχρι τής διανοίας. ΓΗ έμφυτος λεπτότης είς τδ’Αραβικόν πνεϋμα 
έφεϋρεν ϊνα καλύψη τήν γυμνότητα τοϋ Κορανίου πλήθος άλλο- 
κότων αλληγοριών ένθα τδ κείμενον έξηφανίζετο ύπδ τά σχό
λια. Πλέον ή άπαξ δμως ή ορθ .δοξία τών ευλαβών Μουσουλμά 
νων ήγανάκτησε βλέπουσα καλούμενα τά δπλα τής έπιστήμης είς 
έπικουρείαν τών ούρανίων άληθειών τοΰ Κορανείου. ΓΗ γυμνή καί 
γραμματική έννοια τοϋ αγίου βιβλίου διεδηλώθη ώς προμριτέα 
τών έντέχνων τούτων έρμηνεύσεων καί ήπείλησαν διά έπονειδί- 
στου θανάτου τδν τολμήσαντα νά άναμίξη τδ ιερόν τώ βεβήλω.

Ή έπιοροή τών’Ιουδαίων σοφών έπί τής’Αραβικής φιλοσοφίας, 

θύχ’ ήττον έπαισθητή ή ή τοΰ Άριστοτέλους, ύπήρξεν έτι μάλ
λον δλεθοία. Μυηθέντες είς τά μυστήρια τής Αιγυπτιακής σοφίας, 
οί Ίουδα ΐοι προσέθεσαν εις τάς γηραιάς ταύτας έξ ’Ινδιών παρα
δόσεις άς ή Αίγυπτος δέν κατενόει πλέον, τους άλλοκότους καί 
άνοήτους συνδέσμους τής Καβάλλας, έπιστήμης μυστηριώδους 
τών ψηφίων καί τών ονομάτων. ΓΗ παιδαριώδης αύτη έπιστήμη, 
διδαχθεΐσα ύπ’ αύτών είς τους ’’Αραβας, έγένετο δεκτή μετά ζέ
σεως καί άνεσκαλίσθη μετά διαπύρου ζήλου, οί λόγοι τοϋ Κορανίου 
έσχολιάσθησαν μετά περιέργου φροντίδος, δέν έζήτουν πλέον τήν 
λογικήν αύτών έννοιαν άλλά τήν μαγικήν έπιρροήν, ήν ειχον τά 
αναρίθμητα ονόματα τοϋ Θεού καί τών αγγέλων’ ούτους ή ’Αρα
βική μαγεία έγεννήθη έκ τής θρησκείας ώς ή αλχημεία έκ τής 
χημείας, ή αστρολογία έκ τής αστρονομίας, καί δπως ή πλάνη 
τέλος γεννάται έκ τής έπιστήμης, δταν τδ δεχόμενον αυτήν πνεϋμα 
δέν εϊνε αρκούντως ήνδρωμένον δπως βχστάση αύτήν.

Γραμματική και φιλολογία. Είς τήν φιλοσοφίαν προσέθεσαν 
ώσαύτως οί νΑραβες τήν σπουδήν τής γραμματικής καί τής φι
λολογίας καί κατέστησαν τήν γλώσσαν αύτών ειδικήν, γλυκεΐαν 
διακεκριμένην καί έμβαθύνουσαν είς τά πράγματα, έθεώρουν τήν 
γνώσιν αύτής ώς τήν μάλλον ουσιώδη, τήν μάλλον ωφέλιμον καί 
τήν μάλλον γόνιμον τών έπιστημών. Μία έκ τών πρώτων αύτών 
φροντίδων έν τή άναγεννήσει τών γραμμάτων ήν ή τελεία ποίη- 
σις τοΰ δργάνου τούτου τής σκέψεως καί τής φαντασίας, καί πράγ
ματι ή καλλιέργεια τών γραμμάτων ύπήρξε παρ’ αύτοΐς τδ άν- 
τικείμενον έργασιών μεγάλου αριθμού σοφών. Διηρέθησαν δέ είς 
δύο σχολάς άντιθέ-ους τήν τής Κούφας καί τήν τής Βασσόρας πέ- 
ριξ τών όποιων ύπήρχον πολυάριθμοι δευτερεύουσαι άκαδηυ.ίαι έν 
αϊς διεπέρων διά τής χοάνη; τής άναλύσεως, άπαντα τά τοϋ λε
ξικού πλούτη, ένθα καί έκαθάριζον και έπλάτυνον τδν χρυσόν 
τών έκφράσεουν ή διευκρίνουν τήν σημασίαν τών λέξεων είς τρόπον 
ώστε νά έξαγάγωσι τήν έσωτερικήν αυτών ουσίαν, καίέκ τών άκα- 
δημιών τούτων έξήλθε μέγας αριθμός διακεκριμένων ανθρώπων, 
οΐτινες άνέλυσαν μετά τής μεγαλητέρας ϋεπτότητος άπαντας 
τούς κανόνας τής ’Αραβικής γλώσσης. Δι’ 3 πιστεύομεν δτι δέν θά

22
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ήτο έκτδ; τοΰ ζητήματο; έάν έλέγομεν διαβατικά»; ύλίγα; λέξει; 
περί τή; καταγωγή; καϊ τοϋ χαρακτήρα; τή; διαλέκτου ταύτη;.

'Η Αραβική γλώσσα ήτις είναι έτι ήζώσα γλώσσα 40,000,000 
άνθρώπων, και ής τδ άλφάβητον είνε διαδεδομένου άπδ τοΰ Μαρό
κου μέχρι τή; Μαδαγασκάρ καί τή; Σιβηρία;, είνε κλάδο; έκ τοΰ 
Σημητικοΰ στελέχους οπερ περιλαμβάνει τήν Άραμαϊκήν, όμιλου- 
μένην εί; τά βόρεια τή; Συρία;, τήν Χαλδαϊκήν καί τήνΣυοιακήν.

Ή Άοαμαϊκή έκ τών τριών ομοφύλων διαλέκτων εινε ή πτωχό
τερα ή τραχυτέρα και ή ήττον άναπτυχθεϊσα, τή; ’Αραβική; δμι- 
λουμένη; πρδ; νότον τή; Παλαιστίνη; ήτι; έν συγκρίσει πρδ; τήν 
Άραμαϊκήν εινε πλούσια εί; φωνήεντα και εί; ιδιώματα, και τέλο; 
τή; 'Εβραϊκή; ήτι; ουσα έν τώ μέσω ένεκα τή; γεωγραφική; αύ
τή; τοποθεσία; είναι πλουσιωτέρα τή; Άραμαϊκή; και πτωχοτέρα 

τή; ’Αραβικής.
Πρωΐμως ή ’Αραβική άπεσπάσθη τή;'Εβραϊκή; ώςκαϊ τή; Άρα

μαϊκή;, καί δυστυχώ; όλίγιστα μνημεία σώζονται ήμΐντήςγλώσ- 
σηςταύτης πρδ τή; γεννήσεω; τοΰ Μωάμεθ. Μεταξύ άπασών τών 
φυλών τή; Αραβική; χερσοννήσου ή τοΰ Καρεΐσχ, είς ήν άνήκε και 
ή οικογένεια τοΰ Προφήτου έσημειώθη διά τδν άττικισμδν τή; 
γλώσση; αύτή; καϊ δια τήν φροντίδα ήν κατέβαλε νά ίδρύση τήν 
ενότητα τή; γλώσση; έκριζοΰσα τά; έπαρχιακά; έκφράσει; καϊ 
τού; ξενικού; βαρβαρισμού; Έν τώ Κορεϊσχιτικώ ίδιώματι έγράφη 
τδ Κοράνιον έργου θεϊον εί; τού; οφθαλμού; τών πιστών τόσον 
ένεκα τή; έμ.πνεύσεω; καϊ διά τήν μαγείαν τοΰ υφους οπερ δέν 
είνε δεδομένου τώ άνθρώπω νά μιμηθή. 'II Αραβική έκτοτε έγέ- 
νετο ο κυριώτερος αντιπρόσωπο; τή; Σημητική; οικογένεια;, ή δέ 
Μουσουλμανική κατάκτησες ίδρύουσα τήν θρησκευτικήν ενότητα 
άπερρόφησεν άπάσα; τά; ομοφύλου; διαλέκτου; καϊ άπετέλεσε τήν 
μεγάλω; έξηπλωμένην ταύτην γλώσσαν έν τε τή Άσία, καϊ τή 

Αφρική.
Κυρίως μία Αραβική γλώσσα μόνον υπάρχει καθότι αί διάφο

ρά! αίτινες χωρίζουσι τά; έκ τή; Λατινική; παοαχθείσα; γλώσ
σα; εί; διαλέκτου; μερικωτέρα; δέν ύτάρχουσιν έν τή Σημητική 
οικογένεια. 'Η χυδαία Αραβική δέν απέχει άπδ τή; φιλολογική; 

τόσον όσον ή νεωτέοα 'Ελληνική π. χ. άπδ τή; αρχαία;. 'Η γρα- 
φομένη Αραβική δέν διακοίνεται τή; χυδαίας είμή κατά τινα; 
παραβάσει; τών κανόνων τή; γραμματική;, καϊ αί διαφοραι αύται 
είσϊ λίαν λεπταί. Άοκεϊ πολλάκι; ή ποόθεσι; μερικών τόνων καί 
τινων διακριτικών σημείων, όπως μεταφέρη τι; έκ τή; χυδαία; 
Αραβική; εί; τήν φιλολογικήνγραφομένην, άλλο»; τε αί δύο αύται 
διάλεκτοι είσϊν έπίση; άρχαϊαι μέ τήν διαφοράν ότι ή πρώτη μό
νον γράφεται, τήν δέ δευτέραν μεταχειρίζονται έν τή συνομιλία 
καϊ τή οικιακή διαλέκτω.

Αί καλλοναϊ τή; γλώσση; ταύτης, τή; τοσοΰτον διαφερούση; 
τών άλλων είσϊν άπειροι. 'Ο θαυμάσιο; ύργανισμδ; τή; γραμμα
τική; αύτή;, ή λεπτότη; αύτή; καί άπλότης, ή πλουσιότη; καϊ 
ποικιλία τών όρων αύτή;, ή αρμονία τών ήχων καϊ πρδ πάντων 
ή χάρι; καϊ δ χρωματισμό; τών έκφράσεών τη; καϊ τών σχημά
των αύτή; κάμνουσι τού; γνωρίσαντα; αύτήν «πχζ νά διεισδύσω- 
σιν εί; αύτήν βαθέω; καϊ νά λυπώνται όταν δέν άκούουσιν αύτήν 
πλέον καϊ νά θεοιρώσιν ώ; έξορίαν τδ νά ώσι κεχωρισμένοι άπδ 
τών δμιλούντων αύτήν. '"Οθεν οί Άραβες δικαίως καυχώνται διά 
τήν γλώσσαν αύτών, γλώσσαν ήτι; καϊ τήν σήμερον είνε ή αύτή 
οΐα ήν καϊ έπϊ Σαλαδίνου καϊ έπϊ Μωάμεθ καϊ οια πιθζνώ; ήν 
καϊ έπϊ Μωΰσέω; καϊ Αβραάμ. Γλώσσαν πρδ τή; όποια; τδ παν 
μεταβάλλεται καϊ ήτι; δμω; δέν άλλοιοΰται, γλώσσαν ή; αί λέ
ξεις είσϊν σταθερώτεραι καϊ στερεώτεραι τοΰ χαλκού καϊ τοΰ 
μαρμάρου, καϊ έπϊ τών οποίων ούδέ οί άνθρωποι ούδέ αί ήλικίαι 
έχουσι τήν έλαχίστην έπιρροήν, γλώσσαν ήτι; είδε χωρίς νά κλίνη 
τήν δφρΰν, τά έθνη νά άπόλλυνται, τάς αυτοκρατορίας νά καταο- 
δέοισιν, τού; πολιτισμού; νά παρέρχωνται, ώ; καϊ τάς θρησκεία; 
καϊ τού; νόμου;, ήτι; παρέμεινεν ώ; ήρεμος θεατή; είς τήν πτώ- 
otv τή; Βαβυλώνο;, τή; Μέμφιδος, τής Καρχηδόνο;, τή; 'Ρώμης, 
καϊ ήτις ισταται έτι, θά ϊδη πίπτοντας τού; Παρισιού; τδ Λον
δίνου καϊ άπάσα; τάς νεωτέρα; ημών πρωτευούσα; καϊ αυτή δέν 
θά πέση. 'Ο χρόνο; ήδυνήθη νά κατατρίψη όλοσχεοώς τάς Θήβας 
καϊ τήν Νινευή, άλλά δέν ήδυνήθη νά άλλοιώση ποσώς τήν διά
λεκτον τή; Ύεμέν. Ένφ αί Εύρωπαΐκαϊ ημών γλώσσαι, υπέρ-
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γηροι Θυγατέρες τής Σανσκριτικής, βήχουσιν εις πάσαν συλλαβήν 
καί προσπαίουσιν εις πάσαν στιγμήν και δέν δύνανται νά βαδί- 
σωσιν, είμή στηριζόμεναι έπί τής 'Ελληνικής και Λατινικής, τάς 
αιωνίους αύτών βακτηρίας, καί (Μεταβάλλονται έντδς τριακοσίων 
έτών είς τρόπον δύστε νά καθίστανται Αγνώριστοι καί Ακατανόη
τοι δι’ αύτούς έτι τούς δμιλοΰντας αύτάς, ένω ή ’Αραβική γλώσσα 
έμμονος έπί τών ριζών αύτής ώς έπί χρυσοΰ τρίποδος, λάμπει 
ύπο αθανάτου νεότητος καί καλλονής Αμαράντου, παοομοία τή 
'Οδαλίσκη τοΰ I igr‘‘> έπί τοΰ βελούδινου αύτής σοφά Αείποτε 
ζωηρά, αείποτε χαρίεσσα καί ραδινή άνευ ρυτίδος είς τδ μέτωπον 
καί άνευ όδύνης έν τή καρδία, μυκτηοίζουσα τον Κοόνον καί τό 
δρέπανον αύτοϋ.

Ρητορεία. Οί ’'Αραβες φιλόλογοι, οΐτινες καταδεικνύουσιν ήμΐν 
τάς καλλονάς τής γλώσσης αύτών, έδράττοντο μετά ζέσεως πά - 
σαν περίστασιν τοΰ ν’ Αναπτύξωσιν έν ταϊς σοφαϊς δμηνΟρεσι 
πάν τό ώραϊον καί έναομόνιον αύτής, έζησκήθησαν δθεν είς τήν 
ρητορείαν καί ιδίως είς τήν ακαδημαϊκήν ρητορείαν. Έν τώ στα- 
δίω τούτοι δ Μαλέκ έθεωρήθη ώς ό πειστικότερος τών ρητόρων αύ 
τών καί 5 Σχοοαίφ ώς γινώσκων είπερ τ ς άλλος νά συνενή τήν 
λάμψιν τής ποιήσεως έν τώ σθένει τοΰ πεζού λόγου, καί δ Άλ- 
Χαριζί τέλος έκλήθη ύπ’ αύτών εις τήν θέσιν τοΰ Δημοσθένους καί 
τοΰ Κικέρωνος.

ΠοιηςΙΣ. Φθάνομεν έπί τέλους είς τήν μεγαλητέραν δόξαν τών 
‘Αράβων, έν τή τέχνη έν ή ύπερέσχον τό μάλλον, ήτις Απετέλεσε 
τήν εύνοουμίνην αύτών ένασχόλησιν άπό τής γεννήσεως αύτών, ττ.ν 
ποίησιν. 'Β ’Αραβική ποίησις ήρξατο προτοΰ έτι ή χρήσις τής 
γραφής καταστή γενική, καί έκ παναρχαίων χρόνων ποιητικοί 
διαγωνισμοί καί Ακαδημαϊκαί έορταί έλάμβανον χώραν έν τή πόλει 
τής Όκκάδ. 'θ Μωάμεθ αύτός έτι έκαλλιέργησε τήν ποίησιν καί 
τόήαισυ τοΰ Κορανίου είχε γεγραμμένον είς στίχους,δταν έξέόωκε 
τό δεύτερον κεφάλαιον τοΰ βιβλίου τούτου, δ Ααβίδ βεν-Βαβία, δ 
μάλλον ένδοξος ποιητής τής έποχής έκείνης, έξέσχισε τό σύγ
γραμμα δπερ ειχεν υποβάλλει είς διαγωνισμόν καί έκήρυξεν εαυ
τόν νενικημένον ύπό τοΰ Προφήτου. Οί πρώτοι Καλίφαι έπί τώ 

παραδείγματι αύτοϋ έκαλλιέργησαν μετ’ αύτόν τήν ποίησιν, άλλ’ 
ύπό τόν ’Αλ. Μαμούν τής Βαγδάτης καί ΆλΧακέμ. τής Καρδούης 
έφθασεν είς τόν ύψηλότερον βαθμόν τής λαμπρότητος αύτής. 
Τότε έφάνη δ μέγας Αριθμός τών ποιητών, οί ρωμαντικοί έρασταί 
καί αί μουσοπόλοι ήγεμονόπαιδες, οδς οί Άνατολογράφοι παοα- 
βαλλουσι πρδς τόν Άνακρέονα, τδν Πίνδαρον καί τήν Σαπφώ. 
Οίος δ Ζοχα’ίρ δστις συνέγραψεν είς στίχους τδ έγκώμιον τοΰ 
Προφήτου δ Άλ-Καλίλ-Άχμάδ-Άλ-Παραχιδί δστις έδωκε κανόνας 
είς τήν ποιητικήν τέχνην, δ Άλ-Μονοταββί γεννηθείς έν Κουφά, 
8ν δ Andres Αποκαλεϊ τδνήγεμόνα τών ποιητών, δ Άβιλλάβα-’Α- 
βδαλλάχ δστις καίτοι υιός τοΰ ’Εμίρου Μοταζ δεν απηξιωσε να 
έπιδοθή είς τήν ποίησιν, δ Άβοΰ Ναυάς, έτι, δ χαριεις Βεν-Νο- 
κανές, δ Αθάνατος ’Αμραλκεϊσί καί τέλος ο εκ Βασσορας Χαριρι 
γεννηθείς τώ 1054, δστις συνέπλεξεν έν ταϊς εδραις αύτοϋ ( >ie- 
!·:;ί ΐ)3 ) ώς πολυτίμους λίθους πέριξ διαδήματος, άπαντας τούς 
ίδιιοτισμ.ούς, τάς παροιμίας τάς εύρισκομένας εν απασι τοΐς λοι- 
ποϊς συγγράμμασιν. Το βιβλίον αύτου χρησιμεύει ω; λεξικόν τοΐς 
"Αραψι τών συνωνύμων, ώς έγχειρίδιον ρητορικής και ευγλωτ
τίας καί ώς έγκυκλοπαιδεία αύτών. 'Εομονεόοΰσιν αυτό εν τοΐς 
σχολείοις, Αναγινώσκουσιν αύτδ έν ταϊς δμηγύρεσιν, άναφερουσιν 
αύτό πάντοτε, καί μετά τδ Κοράνιον είναι τδ μάλλον σχολιασθεν 
καί τδ μάλλον μελετηθέν ύπδ τών δπαδών τοΰ ’[σλάμ.

Αί γυναίκες δέν απέμειναν δ πίσω έν τή τόσον ένδόξω ποιήσει. 
'Η διάσημος Ναβαδύτα κόρη τοΰ βασιλέως Μωάμ εθ Άλ Μουττα- 
κφι-Βίλλα, ήγεμονίς μέ μέγα πνεύμα καί μέ προτέρημα έκτα
κτον πεοΐ τήν ποίησιν, θεωρουμένη ΐσως ώς ή Σαπφώ τών Άοάοων, 
ή Μαρία Αλ-1' ΐΐΊΐιι ήτις δύναται νά θεοιρηθή ώς ή Κόριννα, 
ή Άγιέσχα τής Καρδούης έπέσπα τάς δλοψύχους επιδοκιμασίας 
τής ακαδημίας τής πόλεως ταύτης, ή έκ Σεβίλλης Σάφια, ή Λα · 
βάνα καί ή Άβάσσα έπίσης έξισώθησαν κατά τδ ύψος μέ τούς 
μεγίστους ποιητάς.

οί ’’Αραβες συνέγραψαν απείρους έρωτικάς ποιήσεις, ποιήσεις 
πένθιμους έπί τώ θανάτω τών ήρώων αύτών ή τών ωραίων αύτών, 
ποιήσεις ήθ'.κάς μεταξύ τών δπσίων δύναται τις ν'ά κατατάξω 
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τούς μύθους, τά έγκώμια, τάς σατύρας τάς περιγραφάς καί διδα
κτικά ποιήματα έφ’ όλων τών επιστημών. Άλλά μεταξύ τοσού- 
των ποιημάτων τών οποίων δ κατάλογο; μόνον άποτελεΐ έν τώ 
’Εσκουριάλ συλλογήν έξ 24 τόμων δέν υπάρχει ούδέν έπ'.κδν ποί
ημα, ούδεμία κωμωδία ώς κα'ι ούδεμία τραγωδία.

Έν τοΐς διαφόροις αύτών ποιήμασιν οί Άνατολΐται δεικνύουσι 
μεγάλην λεπτότητα και εύκινησίαν της σκέψεως, ή έκφρασις αύτών 
εϊνε χαρίεσσα καί κομψή, τά αισθήματα είσίν εύγενή, καί έν τή 
ϊδιοτρόπω αύτών γλώσση έπικοατεΐ αρμονία έν τοΐς στίχοις, εύθύ- 
της περί τάς έκφράσει; καί χάρις έν τώ συνόλω, αίτινε; άπόλλυν- 
ται έν μεταφράσει. «Λεν θά ήδυνατό τι; νά υπολογίση διά τής 
σκέψεως, λέγει δ Villemain, έκεΐνο οπερ ή λάμψες τής άλλοκό- 
του έκφράσεως, ή επιστήμη τοΰ ρυθμού, αί μή έπιδεχόμεναι με- 
ταφράσεως άλληγορίαι προσθέτουσιν εις τήν χάριτα τής ποιήσεως 
ταύτης. 'Η Mine Slacel ή τοσοϋτον μεγαλοφυής ομολογεί δτι ή 
φαντασία ένεργοϋσα διά τή; αρμονία; ειχεν έπ’ αύτής τοιαύτην 
δύναμιν, ώστε δέν ήκουεν άνευ συγκινήσεω; νά έπαναλαμβάνωσι 
τούς λόγου; τούτους «οί πορτοκαλλεώνες τοϋ βασιλείου τή; Γρε
νάδας καί οί λεμονεώνες τών Μαυροβασιλέων».

Ή ποίησις τών ’Αράβων εϊνε έρρυθμος. Θά ίδωμεν μάλιστα κα
τόπιν δτι άναμφιβόλως ούτοι έφεΰρον τον ρυθμόν καί μετέδωκαν 
αύτδν ήμΐν. Δύο είδη στιχουργίας εϊνε προ πάντων εϊς χρήσιν παο*  
αύτοΐς ή Gliazeln καί ή Gasside. Ή Casside εϊνε έρ&ιτικδν καί 
πολεμικόν είδύλλιον ούή έκτασις ορίζεται άπδ 20 — ΓΟΟ δίστι
χων. ΓΗ Gliazele εϊνε έρωτική ωδή ήτις δέν δύναται νά έχη ολιγώ- 
τερα τών επτά δίστιχων ούδέ πλειότερα τών δεκατριών. ΓΗ πρώτη 
εϊνε δλως διόλου έν τώ είδει τοΰ can ο ιϊ τοΰ ΙΙετράρχου ή δέ 
δευτέρα έν τώ τών ωδών αύτοΰ.

Οί ’’Αραβες περιεφρόνησαν τήν ποίησιν τών Ελλήνων ήτις έφαί
νετο αύτοΐς δειλή, ψυχρά καί μεμετρημένη. Μεταξύ απάντων τών 
βιβλ ίων, άτινα παρέλαβον έξ Ελλάδος μετά δεισιδαίμονος σχεδόν 
λατρείας, δέν εινε ούδέν έπικδν ποίημα, ούδέν έργον τής κλασσι
κή; αύτής μεγαλοφυΐας είχε κριθή ύπ’ αύτών άξιον μεταφράσεοις, 
καί πράγματι ούδέ δ "Ομηρος ούδέ δ Σοφοκλής, ούδέ αύτδς δ Πίν

δαρο; δύνανται νά παραβληθώσι μέ τού; ποιητάς αύτών. Οί ’’Α
ραβες θέλουσι νά λάμπωσι διά τών τολμηροτέοων εικόνων τών 
μάλλον τεραστίων, ζητοΰσι πάντοτε νά έκπλήττωσι τδν αναγνώ
στην διά τοΰ άπροσδοκήτου τή; έκφράσεως, κουράζουσιν αύτον 
διά τοΰ πλούτου αύτών, ουδέποτε πιστεύουσιν δτι το ώραΐον δύ- 
ναται νά η υπερβολικόν. Δέν άρκοΰνται εις μίαν παραβολήν, συσ- 
σωρεύουσι τήν μίαν έπί τή; άλλης, ούχί δπως δώσωσι τήν ιδέαν 
τοΰ πράγματος άλλ’ δπως κάμωσι τδν αναγνώστην νά θαυμάση 
τδν χρωματισμόν. Δέν ένασχολοΰνται περί φυσικών αισθημάτων, 

θέλουσι απλώς νά διαφαίνηται ή τέχνη.
"Οσον πλε.ότερον ή τέχνη έπολλαπλασίασε τά κοσμήματα, το- 

σοΰτον φαίνεται αύτοΐς αξιοθαύμαστος.
Έκ τών αισθημάτων εϊς ών τήν άπεικόνισιν οί "Αραβες ποιηταί 

πρδ πάντων ύπερέχουσιν εϊνε δ πολεμικδ; ένθουσιασμός. Αισθάνεται 
τις δτι δ Βεδουΐνο; έν τώ κόλπω τών πολιτειών τούτων εϊς ά; δέν 
εϊνε πεπλασμένος φυλάττει εϊσέτι τά ένστικτα τή; έρήαου. ώ; δ 
κέλης 8ν έλευθεροΰσιν τοΰ χαλινοΰ, όταν ή ώρα τή; μάχη; έφθα- 
σεν καί δστις εισέρχεται εϊ; τδ στοιχεΐον αύτοΰ καί δι’ 8ν δ πό
λεμο; έστί ή έλευθερία. Ούδείς ποιητή; ήδυνήθη νά έμπνευσθή 
8πως οί τοΰ Ίσλάμ έκ τή; αίματορρύτου ποιήσεω; πεδίου μάχης, 
ούδείς ήδυνήθη νά φθάση αυτού; εϊ; τήν άνευρεσιν εικόνων νεω- 
τέρων καί μάλλον καταπληκτικών. Στρατιά έν κινήσει «σειούσα 
ώ; δ άετδς τάς δύο σκιερά; αύτή; πτέρυγας» εϊνε εϊ; αύτούς τδ 
έαρ, ή έποχή τή; χαράς καί τών άνθέων, ήτις σπείρει έφ’ άπάσης 
τή; φύσεω; τήν κίνησιν καί τήν ζωήν, τα τάγματα άτινα 8ta*  
χέονται έπί τή; πεδιάδο; είσίν οί ίανθοι καί τά φύλλα άτινα 
βλαστάνουσιν είς τήν αύχμηράν έξοχήν, αί σημαΐαι είσίν άνθη πε- 
ποικιλμέναι ώς καί έκεΐνα ύπδ χιλίων χρωμάτων, δ κονιορτό; δ- 
στις εγείρεται ύπδ τών μαχομένων εϊνε τά νέφη, τά ξίφη αυτών αί 
άστραπαί, δ κρότο; τοΰ βήματος αύτών ή βροντή, ήτις ήχεΐ καί δ 
σάλος τοΰ ζώντος τούτου κύματος εϊνε δ βαθύ; καί άτέρμιον ώκε- 
ανδς δστις παφλάζει.

Τέλος, άλλά τις θά τδ έπίστευεν ; Αύτδς δ έρως έτι δστις ένδύ- 
εται συνήθως παρά τώ αϊσ&ηματικφ τούτω λαφ εικόνας τοσοΰ-
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τον θελζτικάς, ό έρωςοστις δένε'ρίσκει έν τή φύσει άρκοΰντα άνθη 
καί άρώματα άπω; τά παραβάλη μέ τά θέλγητρα τινδς ερωμένης, 
άναζητεΐ ενίοτε έπί τοϋ πεδίου της μάχης παραβολάς έτι μάλ
λον άλλοκότους. «Έσκεπτόμην εις σέ, αναφωνεί εϊς έκτων υμνη- 
σάντων τδν πόλεμον, ένόσω αί λόγχαι κατασβέννυσι την δίψαν 
αυτών έν ταΐς πλευραΐ; μου ζαί ένόσω τά ’Ινδικά ξίφη έπλύνοντο 
έν τώ ζέοντι αϊματί μου, έπεθόμουν νά άσπασθώ τάς ρομφαίας 
ταύτας ών ή σπινθηροβολούσα λάμψις μοί άνεμίμνησκε τούς δδόν· 
τας σου όταν μειδιάς».

Άλλ’ έπειδή ήρχισα νά μνημονεύω χωρία έκ ποιητών ’Αράβων, 
έλπίζω ότι δ αναγνώστης δέν θά δργισθή άν έξακολουθήσω αύτά 
έπί τινα στιγμήν. Ιδού κατά πρώτον γοαμμαί τινες Άραβος 
ποιητοϋ πρδς την έρωμένην αύτοϋ, αίτινες άναμιμνήσκουσι τδ 
έρωτικδν άσμα τής νέας Sulamite.

«'Ορκίζομαι εις τδ τόξον τών δφρύων σου ζαί εις τδ τόσον εύ
καμπτον ανάστημά σου, είς την λεπτήν σου χάριν ήν ακοντίζεις 
καθ’ ημών ώς βέλος, είς την τρυφεράν λόξωσιν τών πλευρών σου, 
καί είς τδ διαπεραστικόν ξίφος τών δφθαλμών σου, είς τήν λάμ- 
πουσαν λευκότητα τοϋ μετώπουσου καί τδ στίλβον μέλαν τής 
κόμης σου, είς την οφρϋν σου, ήτις άποδιώκει τδν ύπνον άπδ τούς 
οφθαλμούς μου καί ητις είτε απαγορεύει είτε διατάττει συνέλκει 
την θέλησίν μου, είς τού; βοστρύχους οϊτινες διαφεύγουσι τής 
κόμης σου καί διαχέουσιν αντιφάρμακου είς την καρδίαν τοϋ έρα- 
στοϋ σου, είς τάς ρόδου παρόμοιας παρειάς σου καί τδν μετα- 
ξώδη αύτών χνοϋν δστις άναβλαστάνει, είς τδν ρουβίνιον τών 
χειλέων σου καί τούς μαργαρίτας τών όδόντων σου, είς τδ άρωμα 
τής πνοής σου ζαί τδ μέλι ζαί τδν οίνον τδν έξερχόμενον τοΰ 
στόματός σου, είς τδν ύψαύχενα τράχηλόν σου καί τδ ανάστημά 
σου δπερ κάμπτεται ώς δ κάλαμος, είς τού; δύο σου μαστούς, οϊ
τινες ϊστανται έπί τοϋ στήθους σου ώς δύο μήλα, είς τούς μα
στούς σου καί τήν στοογγύλην αύτών περιφέρειαν ήν μαντεύει τις 
καί έν τώ ΰπνω του έτι' είς τδ δέρμα σου γλυκύ είς τδ θοιπευειν 
ώς ή μέταξα. . .άλλ’ ή φΰσις δέν έχει αρώματα παρόμοια τών 
όσων έκπέμπει έκείνη ήν αγαπώ, καί μέ τήν άναπνοήν ήτις έκ-
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φεύγει τοϋ στόματός της δ ήλιος έν άπάση τή λαμπρότητί του 
είναι ήττον λαμπρδς έκείνης καί ή σελήνη πλησίον αύτή; βλέπει 
ώχριώσαν πάσαν τήν λάμψίν τη;.»

Τδ πρώτον έκ τών έπτά ποιημάτων τών έπιγεγραμμένων έν 
τώ ναώ τής Μέκκας ήτο είδύλλιον ή Cassido τοΰ Άμραλκεΐ. Ο 
ήρως οδηγεί δύο έκ τών φίλων του εν τώ τόπω 8ν κατελαμβανε 
τδ χαρέμιόν του καί έκεί κλαίει τήν άναχώρησιν τών ινδαλμάτων 
τής καρδίας του. Βλέπων τά ίχνη αύτών στενάζει κλαίει καί ά- 
πελπίζεται, απωθεί πάσας τάς παρηγοριάς ά; οί φίλοι αύτοϋ τώ 
προσφέρουσιν.

Ή έχεις δοκιμάσει, τώ λέγουσι, καί άλλοτε δυστυχίας ούχί 
μικροτέρας.—Άναμφιβόλως, άπαντά, άλλά τότε ή παρουσία τών 
ώραίων μου έθελγε έτι τήν καρδίαν μου καί έμέθα τάς αισθήσεις 
μου, τότε οί οφθαλμοί μ.ου έπληροϋντο δακρύων άλλά δακρύων 
έπιθυμία:, κατεπλήρουν τά δάκρυα τάς παρειάς μου καί τδν κόλ
πον μου καί αύτδς δ τελαμών μ.ου έτι ήτο β·βρεγμένος ές αυτών. 
— Τουλάχιστον, τώ λέγουσιν οί φίλοι, ή άνάμνησις παρελθούση; 
εύτυχίας άς γαληνιάση σήμερον τήν οδύνην σου, σκέφθητι δπόσα 
θέλγητρα ένέσπειοαν διά σέ είς τδν βίον.

'Ο ήρως τέλος παρηγορηθείς διά τής άναμνήσεω; ταύτης άνα 
μιανήσκεται ποάγματι τάς ευτυχείς ήμέοας άς διήλθεν, τάς ή- 
δύτητας τών συνεντεόξεών του μέτήν Όνεΐτσαν καί τήν Φαθίμαν, 
τάς ώραιοτάτας μεταξύ τών ώραίων καί καυχάται διά τδν έρωτα 
παρθένου’πρδς ήν ούδεμία έξισοϋται κατά τήν καλλονήν.

'Ο λαιμό; της, λέγει, ήτο ώ; δ τοϋ φλώρου όταν ήγειρεν αύ
τδν ϊνα παρατηρήση μακράν, ώς ούτο; ήτο κεκοσμημένος ύπδ 
κου,ψών περιλαίμιων. Ή κόμη αύτής έζυμάτιζεν έπί τών ώμων της, 
ήτο μέλαινα ώς δ έβενος καί ούχί δλιγώ τερον πυκνή ή ώς οί κυ 
ματιζόμενοι κλάδοι τών φοινίκων, τδ άνάστημα αύτή; ήτο έπί
σης λεπτόν καί εύκαμπτον ώς ταινία καί ή μορφή της έφώτιζε 
τά σκότη τής νυκτδς ώς ή λυχνία τοϋ μονήρους σοφού, δστις ερ
γάζεται έν ταΐς άγρυπνίαις αύτοϋ, τά ένδύματα αύτής τέλος ά- 
πηύγαζον τδ κυανοΰν τοϋ ούρανοϋ καί ή μέταξα αύτών ώς καί οί
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πολύτιμοι λίθοι ήσαν παρόμοιοι μέ τάς Πληϊάδας δταν ανατέλ- 
λουσιν έπί τοΰ δρίζοντο;. »

'Ως παράδειγμα τή; διοοατικότητος καί έπικαίρου ευφυΐας τών 
Αράβων άς άναφέρομεν καί τδ επόμενον. «'Ωραία τις νεάνις πα- 
ρατηρουμένη Ατενώς ύπδ 'Αραβας ήρυθρίασε.—Τά βλέμματά μου, 
είπεν ό 'Αραψ μετά πάθους, ένέσπειρον ρόδα εις τάς παρειά; σου' 
καί κατά τδν νόμον δ στείρων έχει τδ δικαίωμα νά δρέψη τους 
καρπούς τών σπόρων του—Κ.’ έγώ άρα πρέπει νά δρέψω δτι έσπειρα, 
είπε, φιλών αύτήν.

Νομίζομεν δτι δέν θά ήδυνάμεθα νά περατώσωμεν κάλλιον εί- 
μή ’Αναφέροντες περικοπάς τινάς τοϋ Κορανίου γραφείσας είς έρ- 
ρυθμον πεζδν λόγον και δλως διόλου ποιητικάς ένεκα τής έκ- 
φράσεως και τή; ύψώσεω; τής σκέψεως.

«Όταν δ Θεδς έπλασσε τήν γήν έφέρετο αύτη τήδε κακεΐσε μέ- 
χρις δτου δ Θεδς έπλασσε τά όρη δπως συγκοατώσιν αύτήν. Τότε 
οί άγγελοι ήρώτησαν αύτόν' ώ Θεέ υπάρχει έν τή πλάσει πράγμα 
ίσχυρότερον τών δρέων ; Καί δ Θεδς Απήντησεν. Ό σίδηρος, διότι 
δ σίδηρος διασχίζει τά όρη — Καί υπάρχει έν τή πλάσει τί ίσχυ
ρότερον τοϋ πυρό; ; —Ναι τδ ύδωρ δπερ σβέννυσιν αύτδ Και είνε 
τί ίσχυρότερον τοϋ ΰδατος ; — Εινε δ άνεμος δστις τδ συντα- 
ράσσει—ώ ύπέρτατον ήμών στήριγμα υπάρχει τι έν τή φύσει ίσχυ
ρότερον τοϋ Ανέμου ;—Ναι, δ άγαθδς άνθρωπος δστις ποιεί έλεη- 
μοσύνην. Έάν δίδη διά τής δεξιάς χειοδς χωρίς νά γινώσκη τοϋτο 
ή Αριστερά υπερβαίνει άπαντα τά πράγματα.»

'Η μίμησις τή; φύσεως ειχεν άνα καλύψει είς τούς λαούς τούς 
κατέχοντας τήν κλασσικήν ποίησιν, τδ έπικδν είδος και τδ δραματι
κόν έν ο’ς δ ποιητής προσπαθεί νά δώση είς τά αισθήματα τήν 
αληθή γλώσσαν τή; καρδίας. Οί λαοί τής ’Ανατολή; δέν έσχον 
ποσώς τήν Αξίωσιν ταύτην, πάσα ή ποίησις αύτών ούσα λυρική, 
οφείλει νά φαίνεται ώς έμπνεομένη ϊνα έξέλθ η δλης τής γλώσσης 
τής φύσεως καί υπδ δποιονδήποτε όνομα ουσα γνωστή καί ύπδ 
δποιονδήποτε κανόνα, καί ύποκειμένη οφείλει πάντοτε νά ήνε τδ 
άσμα τών παθών.

Άλλ’ άν οί 'Αραβες δέν έχωσι ποσώς ποίησιν έπικήν ή δρα

ματικήν, είσίν δμως έφευρεταί εΐδου; τίνος δπερ κατέχει θέσιν 
έποποιΐας καί δπερ Αναπληοεΐ παρ’ αύτοΐς τδ θέατρον. Όφείλο- 
μεν αύτοΐς τούς μύθους έκείνους, ών ή πλάσις εινε τόσον έξαισία*  
ένθα ή φαντασία εινε τόσον πλούσια καί τόσον ποικίλη,τούς μύθους, 
οΐτινες Απετέλεσαν τήν ηδονήν τής παιδικής ήμών ήλικίας, καί 
τούς οποίους ούδέποτε Αναγινώσκομεν έν ήλικία μάλλον προκε- 
χωρημένη χωρίς νά αίσθανθώμεν εαυτού; τεθελγμένους καί πα- 
ρασυοομένους ύπ’ αύτών. Ούδέν κάλλιον τών μύθων τούτων κα
ταδεικνύει τήν γονιμότητα τής έφευρέσεως ήτις χαρακτηρίζει 
αύτούς.

Καλαι ΤΕΧΝΑΤ. Πρδ τοΰ ένασχοληθώμεν είς τήν Αρχιτεκτονι
κήν τήν μόνην έκ τών ωραίων τεχνών ής οί 'Αραβες έγκατέλειψαν 
ίχνη προόδου, εΐπωμεν ολίγα τινά περί τών άλλων τεχνών ένθα 
ή θρησκεία έθετεν Ακατανίκητου πρόσκομμα είς τάς προόδου; αύ
τών. Βεβαίοις δέν δύναταίτις νά Αρνηθή δτι λαδς δστις ίδρυσε τήν 
Άλάμβοαν ήν Αρκούντως τελείως καλλιτεχνικώς διμηουργημένος 
καί OTt πεοιεΐχεν ένστικτον ήνωμένον μετά χάριτος καί κομψότη- 
τος. Έάν δ νόμος τοϋ Μωάμεθ δέν ειχεν Απαγορεύσει πάσαν παρά- 
στασιν τής μορφής ανθρώπου ή ζώου ούδείς αμφιβάλλει δτι δ 
λαδς ούτος τοσοϋτον έοαστής τής μορφής, καί ένθα αί μορφαί εί
σίν τόσον ώραΐαι, δέν θά έκαλλιέργει τήν γλυπτικήν μετά τής 
αυτή; έπιτυχ!α; ώ; καί τήν αρχιτεκτονικήν καί τήν μουσικήν. 
'Η τέχνη αύτη γεννηθεΐσα ύπδ τδν ώραϊον ούρανδν τή; 'Ελλάδος 
θά ένεκλιματίζετο ταχέως ύπδ τδν τής Βαγδάτης καί τής Γρενάδης.

’Αληθές εινε δτι άπαξ παρελθούσης τής πυρετώδου; ζέσεως 
πρδς τδν ’Ισλαμισμόν ή Απαγόοευσις τοϋ προφήτου παρεβιάσθη 
πλέον ή άπαξ. Ό Άβδέλ-'Ραχμάν Γ'. άφοϋ κατώκησε διά ζώων 
τήν διαμονήν του έν Άτζαρά ανήγειρε διά έτι μάλλον τυπικής 
παοαβάσεω; Ανδριάντα έκ μαρμάρου τής ερωμένης αύτοϋ έπί τής 
θύρας τών ανακτόρων του. Άλλ’ αί φαντασία», αύται τοϋ δεσπό
του, αϊτινες καθώργιζον τούς εύλαβεΐς ήσαν άπλαΐ έξαιοέσεις είς 
τδν κοινδν κανόνα, καί ή τέχνη δέν έκέρδιζεν έκείνο δπερ έχκ- 
νεν ή εύσέβεια. ’Άλλως τε ή δοθεΐσα ώθησις τώ Άραβικώ πνεύ- 
ματι ύπδ τής πρώτης ορμής τής κατακτήσεως παοεξετράπη τής 
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δδοΰ ταύτης καί ητο λίαν αργά δπως έπανεπιστρέψή. Αί τέχναι 
δπως λάβωσι ρίζας παρά τινι λαώ έχουσιν ανάγκην νά γεννηθώσι 
καί νά αύξήσωσι μετ’ αύτοΰ, καί νά Ακολουθήσωσιν αύτδν εν τε 
τί) ακμή καί τή παρακμή του.

’Επειδή δέν θεωροΰμεν τήν καλλιγραφίαν ώς τέχνην δέν θά ένα- 
σχοληθώμεν ποσώς περί αύτής παρά τήν δλως ειδικήν σπουδήν 
ήν αφιέρωσαν αύτή οί ’’Αραβες. Δύναται τις νά ίδη έν τώ Ca-iri 
(II. 9) λεπτομέρειας περιέργου; έπί τών κεχρωματισμένωυ μελα
νών, Ας μετεχειρίζοντο και τούς θαυμάσιους χρωματισμούς τών 
μεμβρανών αύτών, ών ή έκτακτος λάμψις άντενάκλα τά Αντικεί
μενα ώς εις κάτοπτρου.

Άλλ’ ή μουσική κατέχει σπουδαιοτέραν θέσιν έν τώ Άραβικώ 
πολιτισμώ καί δέν θά δυνάμεθα είμή νά είπωμεν δλίγα τινά περί 
αύτή; διαβατικώς.

Καί τοι δ πατριάρχης ’[ώβ ώμίλησε περί τής άοπη; αύτοΰ άφιε- 
ρωμένη; εί; άσματα θλιβερά, συγκεχωρημένον εινε νά άμφιοάλ- 
λωμεν άν ή μουσική έπιστήμη έπέδοσεν πολύ παρά τοΐς αρχαίοι; 
Αραψιν. 'Η κλίσις αύτών διά τάς διηγήσεις τάς γιγνομένας γε- 

γωνυΐα τή φωνή, τόσον προσφιλείς τοΐς μεσημβοινοΐς λαοΐς, καί 
ούτως εύκόλως γιγνομένας έν ταΐς άρμονικαΐς αύτών γλώσσαις 
έδίδαξεν αύτοΐς τάς έπαναληπτικάς αποχρώσεις, αΐτινες κατέ- 
χουσι τόπον μουσικής παρά τοΐς νηπίοις λαοΐς.

Άλλ’ δταν ό νόμος τοΰΜωάαεθ ένετύπωσε τώ λαώ τούτω τήν 
θρησκευτικήν καί φιλολογικήν αύτοΰ ορμήν, αί τέχναι ένεψυχώθη- 
σαν ώσαύτως. Ή 'Ελλάς είχε κληροδοτήσει τάς έπιστήμας τοΐς 
"Αραψιν, ή δέ γεωμετρία έδίδαξεν αύταϊς παν δτι διδάσκει είς 
τάς τέχνας λ. χ. τάς αναλογίας τή αρχιτεκτονική καί τάς Απο
στάσεις έν τή μουσική, το δέ υπόλοιπον συνεπλήοωσεν ή φύσις.

Χωρίς νά ύψωθή παρ’ αύτοΐς ή μουσική είς έπιστήμην ελαβεν 
ούχ ήττον κανονικότητα ήν ούδέποτε έσχε παρά τοΐς ’Ελλησιν, τύ 
μαθηματικόν πνεϋμα φυσικόν τοΐς "Αραψιν έτε.'-ειοποίησε τήν θέ
σιν τοΰ ένστικτου καί έκτοτε ή μουσική ανεμίχθη ώς καί ή ποίη- 
σις εϊς άπαντα τόν βίον αύτών. Ούχί μόνο« δέν κατεφρονεΐτο ώς 
παρά τοΐς νεωτέρόι; Μουσουλμάνοι; καί δέν έγκατελιμπάνετο ταΐς 

γυναιξί καί τοΐς δούλοις αλλ*  έκαλλιεργεΐτο έν ταΐς Ανωτέραις 
τάξεσι τής κοινωνίας, ό δέ Άβδέλ 'Ραχμάν Π έπορεύετο έφιπ
πος μεθ’ όλης αύτοΰ τής αύλής πρός προΰπάντησιν τής Βαριάβ 
διασήμου καλλιτέχνιδος.

Αρχιτεκτονική. Δέν θά είσέλθωμεν ένταΰθα είς τάς μακράς 
συζητήσεις ας ήγειρε τό ζήτημα τής γεννήσεως τής’Αραβικής αρ
χιτεκτονικής καί τής λεγομένης Γοτθικής Αρχιτεκτονικής. Τά 
δύο ταΰτα είδη, άτινα διακρίνονται διά τοσούτων τίτλων δμοιά- 
ζουσιν άλληλα διά τής λεπτότητος καί ποικιλίας τών λεπτομε
ρειών, ώστε ήθέλησαν παντί σθένει νά άνακαλύψωσιν έν αύτοΐς 
σύνδεσμόν τινα δστις δμως δέν υπάρχει μήτε ώς πρός τήν χρο
νολογίαν μήτε ώς πρός τήν ιδέαν, αλλ’ έπαρατηρήθη δτι τά δύο 
ταΰτα είδη δέν έγεννήθησαν ούδέ τό έν έκ τοΰ άλλου ούτε τό 
tv μετά τό άλλο, άλλά καί τά δύο συγχρόνως έκ τής αύτής κα- 
ταγιογής τής Βυζαντινής δηλονότι σχολής.

'Η Ανατολική αρχιτεκτονική αδελφή ετεροθαλής τής Δύ- 
σεως έγεννήθη ώς καί αύτη έκ τοΰ Βυζαντίου. Άλλ’ οί υψωμένοι 
θόλοι καί τά μακρά παράθυρα τών Χριστιανικών έκκλησιών δέν 
συνεβιβαζοντο εϊς τά καυστικά κλίματα ένθα δ άνθρωπος όχι μό
νον δέν προσκαλεϊ τό φώς καί τήν ημέραν έντός τών οικοδομών 
του Αλλά ζητεί νά αποκλείση. Ο£τ&) οί "Αραβες υίοθετοΰντες τό 
σχήμα τή; Βυζαντινής σχολής κατεβίβασαν τόν θόλον ούτως ώστε 
νά καταστρέψωσι πασαν αναλογίαν μεταξύ τής έκτάσεως καί τοϋ 
ύψους τή; οικοδομή;. Τό τέμενο; τή; Καρδούης τύπος έντελής 
τής πρώτης ταύτης ηλικίας τοΰ Ανατολικού ρυθμού εινε παρά τήν 
γοητείαν τοΰ έκ στηλών αύτοΰ δάσους Ατελές καί βεβαρημένου 
οϊκοδόμηυ.α, πολύ χαμηλόν ώ; πρός τήν εκτασίν του, δπεο τώ δί
δει μικρότητά τινα καί εύτέλειαν έν τώ μέσω αύτή; τή; Απει
ρίας του.

'Η δευτέρα καί ή λαμπροτέρα έποχή τοΰ Ανατολικού ρυθμού 
χρονολογείται από τοΰ IX έως τοΰ XIII αΐώνος καί έχει ώ; τύπον 
τήν Άλάμπραν τής Γοενάδης. 'Η Αραβική τέχνη παρακολουθούσα 
τήν Χριστιανικήν, είς πορείαν σχεδόν παράλληλον άπογυμνούται 
ώς καί αύ-η όλίγον κατ’ ολίγον τής Βυζαντινής αύτής βαρύτητος 
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καί λαμβάνει άνάλογον ταϊς δυνάμεσι αυτής πτήσιν, άφίνουσα 
την θρασύτητα ϊνα μη φθάση είμί μέχρι τής χάρνας. Τό έπικρα- 
τοΰν κυρίως έν τή άρχιτεκτονική τής έποχής ταύτης είνε ή εισέ- 
χουσα άψίς ή τό τόξον τό ο ,ηματιζόμενον έξ δπωσοϋν δλιγωτέ- 
ρων τών δύο τρίτων τής πεοιφερείας ένός κύκλου και δπερ αντι
στοιχεί μέ τήν πλήρη αψίδα παρά Βυζαντινοϊς.

Υπάρχει τέλος καί τρίτη έποχή κατά τόν Μ. de la Borde 
άπό τοϋ τέλους τοϋ XIII αϊώνος μέχρι τοϋ τέλους τοϋ XV. Ή 
έποχή αυτή χαρακτηρίζεται διά τής άναμίξεως τοΰ ’Αραβικού 
ρυθμ.οϋ μετά τοϋ 'Ελληνικού. Δύναται τις νά άναφέρη ώς πρότυπα 
τοΰ μικτοϋ τούτου είδους τάς Άλκαζάο τής Σεβίλλης καί τής 
Σεγαβίας καί τού; πύργους τοϋ Benavente καί τοϋ Renafiel. 
’'Ηδη ή Μουσουλμανική τέχνη άρχεται άπολλύουσα τήν πρωτο
τυπίαν αύτής καί ή μίξις αύτη δύο τοσοϋτον αντιθέτων σχολών 
δέν ύπήρξεν έπιτυχής.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ

'Ο πολιτισμός είνε ώ; λαμπάς ήτις δέν δύναται νά λάμψη χω
ρίς νά φωτίση καί θερμάνη παν τό περικυκλοΰν αύτήν. Τοιαύτη 
πράγματι ύπήρξεν ή πνευματική καί έπιστημονική αύτη κίνησις 
ήν οι ’'Αραβες παρήγαγον κατά τόν μεσαίωνα και ήν περιεγρά- 
ψαμεν διεξοδικώς. Πρό τοϋ περατώσωμεν ρίψωμεν έπί τινα στιγ
μήν πέριξ τούς Οφθαλμούς έπί τής έπιρροής ·ήν έσχεν έπί τοϋ πο
λιτισμού ού νΰν απολαμβάνει ή Ευρώπη καί άπονείμωμεν αύτοΐς 
τόν φόρον τή; εύγνωμοσύνης 8ν τοΐς δφείλομεν.

’ίνα μή κουράσωμεν τόν αναγνώστην διά ανωφελών έπαναλή- 
ψεων δέν θά έπανέλθω έπί έκείνο § προλαβών ειπον, καθ’ όσον 
αφορά τήν διατήρησιν μεγάλου άριθμοϋ χειρογράφων τής άρχαιό- 
τητος- έπίσης δέν θά ομιλήσω περί ώφελίμων τινών ανακαλύψεων 
άς έποίησαν ουτοε παραλαβόντε; αύτάς παρ’ άλλων λαών Τός 
’Ασίας καί πκραδόντες ήμϊν αύτάς, τέως δλως άγνωστους ήμϊν, 
ώς τήν τής πυξίδος, τήν κατασκευήν τοϋ χάρτου έκ ρακών τήν 
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χρήσιν τοϋ έκκοεμοϋς κτλ. κτλ. άλλά θά περιορισθώ εις τήν έπιρ- 
ροήν ήν έξήσκησαν έπί τοϋ πνεύματος τής Ευρώπης, έγκαταλεί- 
ψαντες ίχνος άνεξάλειπτον έπί τοϋ ήμετέρου πνευματικού βίου 
καί τής ήμετέρας φιλολογίας.

'Ο ’Αραβικός πολιτισμός ένεφυτεύθη παρ’ ήμϊν διά δύο δδών 
διαφόρων, τήν τής ’Ανατολής διά τών σταυροφοριών καί διά τής 
Σικελίας καί ’Ισπανίας δθεν έξηπλώθη άνεπαισθήτω; εις τούς λοι
πούς λαούς. Οί Προβηγκιανοί ήσαν 5 πρώτος λαός έπί τής φιλο
λογίας τοΰ δποίου έπηρέασε δι’ άξιοσημειώτου τρόπου, ούχί μό
νον ένεπνεύσθησαν έκ τοΰ πνεύματος αύτών άλλάπολλάκις ύμνησαν 
έν ταϊς ποιήσεσιν αύτών Μαύρους ήρωας. Τέλος οΰτοι φαίνονται οί 
πρώτοι οΐτινες παρέλαβον παρ’ αύτών τόν ρυθμόν έν τή μετρική 
αύτών.

'Ο ρυθμός είναι γόνος τής ’Ανατολής καί έτι έκτος τής ποιή- 
σεως, οί πλεΐστοι τών λαών μεταχειρίζονται είδος ύφους δπερ εινε 
πεζόν έρρυθμον. Παρέλαβον δέ τοϋτο παρά τών 'Εβραίων πρό 
πάντων παρά τών Προφητειών τοϋ Ήσαΐου.

'Ετέρα έπιρροή ’Ανατολικά εις ήν τό Ευρωπαϊκόν πνεϋμα δέν 
ήδυνήθη νά διαφύγη είναι τό καλούμενον σήμερον ρωμαντικόν 
είδος δπερ περιήλθεν ήμϊν έκ τών ’Αραβικών μύθων. Πράγματι 
δφείλομεν νά θεωρώμεν τούς μυθογράφους αύτών ώς τούς διδα
σκάλους ήμών έν τή τέχνη τοϋ παράγειν, τοϋ έλκύειν τό ένδια- 
φέρον καί τοϋ ποικίλειν αύτδ άκαταπαύστως, τοϋ πλάττειν 
τήν λαμπράν έκείνην μυθολογίαν τών πνευμάτοιν καί τών νυμ
φών, ήτις αύξάνει τόν κόσμον, πολλαπλασιάζει τά πλούτη καί τάς 
ανθρωπίνους δυνάμεις καί ήτις ποιεί ήμας νά ζώμεν έν τώ θαύ- 
ματι έν τώ άπεράντω χωρίς νά παγώνωμεν υπό τοϋ τρόμου. Έξ 
αύτών έτι προήλθε ή μέθη εκείνη τοϋ έρωτος, ή στοργή έκείνη, 
ή λεπτότης έκείνη τοϋ αισθήματος, ή θρησκεία ή λατρεία αύτη 
τών γυναικών, αΐτινες άλληλοδιαδόχως παρίστανται δτέ μέν δοϋ- 
λαι δτέ δέ θεαί, αΐτινες έσχον τοσαύτην έπιρροήν έπί τοϋ ήμε
τέρου ίπποτισμοϋ καί άς άνακαλύπτομεν έν τή φιλολολογία τής 
Μεσημβρίας. ’Ανακαλύπτει τις πολλάς έκ τών διηγήσεων των εϊς 
παλαιού; ήμών μύθου; ώ; έν τώ Βοκακίω, έν τώ Άριόστφ, καί
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αυτούς έτι τούς μύθους οϊτινες έθελξαν τήν παιδικήν ήμών ηλικίαν 
έκ γλώσσης εις γλώσσαν και άπδ έθνους εΐςέθνος δι*  άγνωστων πολ- 
λάζις δχετών ευρισκόμενοι συνδεδεμένοι, τήν νϋν μέ άπάσας τάς 
αναμνήσεις, άπάσας τάς Απολαύσεις τής φαντασίας τών κατοί
κων τού ήμίσεως τής σφαίρας.

Τό ρωμαντικόν τούτο είδος έπεκοάτησεν δλοσχεοώς έπί τής 
εθνικής φιλολογίας τής Ευρώπης καί ιδίως έπ'ι τής Γαλλικής φι
λολογίας καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ Μεσαίωνος. Έπελθούσης 
είτα τής Αναγεννήσεως ήτις ποοέγραψε και κατεδίκασεν αύτά ώς 
μή σύμφωνα τώ πνεύματι τής Αρχαιότητος και τοΐς κανόσι τοϋ 
ώοαίου καί τής τέχνης ήν ειχεν κληροδοτήσει ήμΐν αυτή, δ F1O- 
lian έπειράθη μόνος νά άναπλάσση τήν ποιητικήν καί λαμπράν 
τών Μαύρων τούτων έποχήν έν τώ βιβλίω αύτοϋ, οπερ έπιγοάφε- 
ται Goncalve de Cordoue άλλά τούς ήοωας αύτοϋ πλάττει μάλ
λον ώς ήρωας κλασσικούς τής άρχαιότητος ή ώ; ίππότας Μαύ
ρους ή Χριστιανούς, και τό σύγγραμμα αύτοϋ καίτοι κομψόν στε
ρείται δμως τής φυσικότητος, τής ζωής τοϋ χρωματισμού, έν 
μια λέξει είνε εύγενής, άλλ*  ώς τό μάρμαρον έπίσης ψυχρός.

Σύν τή Γαλλική έπαναστάσει διεδραματίσθη έπίσης έπανά- 
στασις καί έν τή φιλολογία τοϋ έθνους τούτου. Ό Chateau
briand Ανέλαβε νά ζαταδείξη δτι δ μεσαίων δέν ήτο δλως έστε- 
ρημένος ποιήσεως ώς έφαντάζετο και δτι ή ποίησις αύτοϋ ήτο 
συγχρόνως μάλλον εθνική και μάλλον υψηλή ή ή τής άρχαιότητος. 
’Εάν ή φωνή αύτοϋ εϋρεν Αντιλογίαν έν τή πατρίδι αύτοϋ, εύρεν 
δυ.ως έπίσης καί θαυμαστάς καί τινα έτη βραδύτερου άξιους οπα
δούς έντώ Βίκτωρι Ούγκώ, Λαμαρτίνω, ’Αλφρέδω Μυσσέτω κτλ. 
οϊτινες βεβαιοϋντες τάς δοξασίας του διά παραδειγμάτων, πολ- 
λάκις Αριστουργημάτων πρώτης τάξεως δφείλουσι τήν δόξαν αύ
τών εις τήν άφθονου καί Αθάνατου πηγήν τής φαντασίας και τοϋ 
ρωμαντισμοϋ, ήν οί ’’Αραβες έκληοοδότησαν ήμΐν.

’Εκ τούτου έμπνευσθείς δ zhaleaubriand δ πατήρ τής σχολής 
ταύτης έδωκε τώ κοινώ κατά τό 1818 τό θελκτικώτατον αύτοϋ 
έργον «δ τελευταίος τών Άβενσεράγ» ένθα ήδυνήθη νά εύρη ση
μειώσεις τόσον πιστάς ώστε νομίζει τις μάλλον δτι άναγινώσκει
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μέτάφρασίν τινα τής ’Αραβική; διαλέκτου ή αύτάς ταύτας τάς 
γραμμάς υίοΰ τής ψύχρας Βοεταννίας.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τί έγεινε λοιπόν τό λαμπρόν εκείνο οικοδόμημα, οπερ οι’'Αρα
βες άνήγειρον μέ τά συντρίμματα τών Αριστούργημάτο>ν τοϋ αν
θρωπίνου πνεύματος; Ή πνευματική και πολίτικη αυτή αυτο
κρατορία ένθα οί πολιτισμοί τής'Ελλάδος τής'Ρώμης τών’Ινδιών 
τής Περσίας τής άπωτάτη; ’Ανατολής ειχον συγχωνευθή καί ένωθή 
κατεκρημνίσθη καί αύτά έτι τά ερείπια άπωλέσθησαν.

Etiam periere rmna
'Ο tempus edax τοϋ 'Ορατίου πάντα εξίσωσε, πάντα κατέφα- 

γεν! Οί άπολαύοντες τανϋν τ’ αγαθά τής κληρονομιάς αύτών 
άγνοοϋσιν εις τίνας έφείλουσι ταϋτα. Αύτοί οί απόγονοι τής φυ
λής ταύτης άπέμαθον την παρελθοϋσαν δόξαν τών προγόνων αύ
τών καί έλησμόνησαν ποιοι ησαν οί άνεγείραντες τά μνημεία 
εκείνα έν τώ μέσω τών ερειπίων τών οποίων βόσκουσιν οί ίπποι 
αύτών.

’Εάν δμως παρατηρησωμεν προσεκτικώς οποία υπήρξε1; ί αιτία 
τής ούτοι αώρου καί ούτοι τελείας αύτών καταπτώσεως δέν θά 
βραδύνη νά άποκαλυφθή πρό τών οφθαλμών ήμών.

’Ενίοτε δ θάνατος έρχεται πρό τής ώρας αύτοϋ, ένίοτε διά τά 
κράτη δ ήλιος αιφνηδίως οπισθοδρομεί καί κλίνει εύθύς πρός τήν 
δύσιν ένώ άνέβαινεν έτι είς τόν δοίζοντα, ένώ μόλις είχε φθάσει 
εις τό ζενίθ αύτοϋ Καί παρομοίως συνέβη παρά τοΐς ’’Apaiptv. Τό 
έπαγαγόν τό θανάσιμου κτύπημα είς τόν λαμπρόν πολιτισμόν 
τής ώδαίας ταύτης φυλή; τής καταγομένης έκ τοϋ καθαρωτέρου 
πατριαρχικού αίματος υπήρξεν η στέρησις τή; έλευθεοίας αύτών, 
διότι άνευ πολιτική; έλευθεοίας οί λαοί δποιονδήποτε ό'νομα καί 
άν φέρωσιν, 'Εβραίοι "Ελληνες η ’’Αραβες, οί λαοί λέγω δέν ζώσι 
πλέον. ’Εν οσω οί Μαύροι διετήρησαν την ηγεμονίαν τοϋ ’[σλαμι- 

23
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σμοΰ υπήρξαν ό πρώτος λαός τής Ευρώπης, δτε δμως έστερήθη- 
σαν τής αρχαίας αυτών εξουσίας ύπδ τών Τουρκομάνων παράκμα
σαν,καί δταν ύπεδουλώθησαν καί τδ Καλιφάτονέξέλιπεν, άπέθανον.

Άλλ’ άπέθανον διά παντός. "Ας έπιτρέπηται ήμΐν νά πιστεύ- 
ωμεν τδ εναντίον. Οί αρχαίοι οΐτινες ήρέσκοντο νά παριστάνωσιν 
ύπδ τδ χάριεν σχήμα τοϋ μύθου τάς βαθυτέρας άληθείας διη
γούνται δτι ύπήοχεν πτηνδν διάσημον καθούμενον φοΐνιξ, δπερ 
άνεγεννατο έκ τής τέφρας αύτοΰ. Καί εΐδομεν πράγματι τοιαύτας 
παλιγγενεσίας έτι μεταξύ τών λαών. Διά τοιαύτης τινδς οί από
γονοι τοΰ Μιλτιάδου καί τοΰ Περικλεούς είσίν έκ νέου ελεύθεροι 
μετά δουλείαν 2000 έτών καί ύποστηριζόμενοι ύπδ τοΰ ένδοξου 
αύτών παρελθόντος άνέλαβον τήν πτήσιν αύτών πρδς μέλλον δπερ 
κατά πάσαν βεβαιότητα δέν θά ήνε άνευ δόξης.

'Ο άριθμδς τών παίδων τών δεχομένων τήν κατωτέραν έκπαί- 
δευσιν ήν κατά τινα στατιστικολόγον τής Αίγυπτου 90000 τώ 
1873 άνήλθε δέτώ 1875 εϊς 1ί0,977 μαθητάς καί 0048 διδα
σκάλους. Τοΰ πληθυσμού τής Αίγυπτου άνερχομένου εϊς 5,250,000 
κατοίκων, 372 μαθηταί έκ 1 0000 κατοίκων φοιτώσιν εϊς τά 
σχολεία. 'Η αναλογία αύτη καί τοι κατοιτέρα πρδς τήν τών πλε;ο- 
τέρων κρατών τής Εύρώπης ούχ ήττον εϊνε άνωτέρα άπδ τήν τής 
'Ρωσσίας ήτις δέν άριθμεΐ είμή 150 παΐδας φοιτώντας είς τά 
σχολεία, έκ 10000 κατοίκων.

Έκ τοΰ άριθμοΰ τών I 40,000 μαθητών δέν υπάρχουσιν εϊμή 
3018 κόραι άπασαι σχεδδν έξ οικογενειών μή Μουσουλμανικών, 
διότι υ.έχρι τοΰδε ή γυνή έστερειτο τών εύεργετημάτοίν τής ανα
τροφής. ’Αλλ’ ό Κεδίβης βαίνων έναντίον τών προλήψεων ένασχο- 
λεΐται δραστηοίως περί τή; γυναικείας έκπαιδεύσεως’ ύπάρχουσιν 
νΰν έν Καΐρω δύο παρθεναγωγεία Μουσουλμανικά ίδουθέντα ύπδ 
τοΰ Κεδίβου καί τής ήγεμονίδο; μητρδς αύτοΰ. Τδ μέν τοΰ Σιου- 
φιέχ έχει 18 διδασκαλίσσας καί 298 μαθήτριας, τδ δέ τοΰ Γκε- 
ραβίχ έχει 9 διδασκαλίσσας καί 147 μαθήτριας. Έντεΰθεν θά 
έπέλθη ή έπανύψωσις καί ή παλιγγενεσία τή; φυλής.

Καί άπαξ ή φυλή άναγεννηθεΐσα θά άναλάβη έθνικάς τάσεις 
έναντίον τών οποίων ούδεμία ιδιαιτέρα δύναυ.ις θά δυνηθή νά 

ύπεοισχύση. Θά ίδρυθή έκ νέου μέγα Αραβικόν κράτος. Τότε αί 
ώραΐαι ήμέραι θά δυνηθώσι καί πάλιν νά λάμψοασι διά τάς δύο 
ταύτας ύπδ τοΰ ούρανοΰ προωρισμένας φυλάς, δστις φαίνεται ήνέ- 
χθη πρδς στιγμήν τάς δυστυχίας αύτών ϊνα κατάδειξη διά τρόπου 
έτι μάλλον πασίδηλου δτι ό θεός έποίησε τά; έθνικότητας αθα
νάτους, διότι ώς λέγουσιν οί "Αραβες ό Θεδς έστί μέγα;. ’Αλλάχ 
Βάρ !

Ούτοι είσίν οί μάλλον διάπυροι ήμών πόθοι, αύται αί προσφι
λέστερα! ήμών έλπίδες.

Άθ7|'/αι 5 ’Ιουλίου 1882.

ΛΕΩΝ ΟΛΙΒΙΕ·

ΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Όλίγιστοι βεβαίως, βλέποντε; στυλίσκον τινά έν τώ μέσω τοΰ 
κατά τήν ’Ανατολικήν πλευράν τοΰ Μουσείου (λόςοου Φιλοπάππου) 
κοιλώματος, γνωοίζουσι διατί έτέθη εκεί.

Ιδού έν δλίγοις ή ιστορία του.
"Οσάκις βοΰς έτικτε δίδυμα—πράγμα σπανιώτατον — έθεον 

ρεϊτο τοΰτο ώς κακδς οιωνός καί προάγγελος έπιδημίας’ πρδς απο
τροπήν δέ ταύτης ή πρδς περιστολήν ή κατάπαυσιν, έάν ύπήρχεν 
ήδη, έγίνοντο τά έξής άτινα αναφέρει καί ό Θ. Β. Βενιζέλος 1 πα- 
ραθείς πολύ όρθώς έν τώ συγγράμματί του ταΰτα, ώ; τά έγραψε 
άξιόπιστος γέρων.

’) Περί τοΰ ΙδιωτικοΟ βίου τών αρχαίων 'Ελλήνων, ®ελ. 121.
3Ι ’Εν έτει 1792.
3Ι Κακάβι— λέβης.

»Είς τδ δεύτερο θανατικό,2 ανήμερα τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπου, 
έμάζωξαν 40 μ,ονοστέφαναις, αί όποϊαι προσέφεραν έν ποσδν χρη
ματικόν, καί μέ αύτδ έκαμαν έν άλετράκι, καί έν κακάβι3 άργυ- 
οοΰν, έπήραν καί δύο μοσχαράκια δίδυμα τά όποια τά έζευξαν 
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εις τδ άλέτρι καί έφεραν τρεις γύρους τήν χώραν καί μετά 
ταϋτα έγοαψαν τάς άσθενείας δλας καί τάς έθεσαν εϊς τδ κακα- 
βάκι, και μετέβησαν εις τδν δρόμον τοϋ Πειραιώς δπου ήδη υπάρχει 
τδ πηγάδι και δ σταθμός 1 έσκαψαν ένα λάκκον, έσφαζαν τά μοσ
χάρια και έχυσαν δλα, αλέτρι, κακαβάκι, μέ τάς άσθενείας ώς 
καί τά μοσχάρια, και τά έσκέπασαν, θέτοντες καί μίαν κολώναν, 
τήν οποίαν έβγαλαν οί Γερμανοί, δτε έκαμαν τδν δρόμον Πειραιώς 
τώ 4 835. Αύται αί 40 μονοστέφαναις έγνεσαν βαμπάκι, τό έκα
μαν πανί μονομερής και κατεσκεύασαν ’ποκαμισάκη τοϋ άγιου 
Χαραλάμπου, 2 καί τδ κρέμασαν τοϋ αγίου, και τήν ακόλουθον 
ημέραν τδ έκοψαν είς τεμάχια, καί μοιράσθη είς δλους, τά όποια 
έκαμαν φυλακτικά.»

Διά την αυτήν αιτίαν πρδς αποτροπήν τοΰ πρώτου λοιμοϋ3 έτέθη 
καί τδ παοά τδ Μουσεΐον κολωνάκι. Υπήρχε δέ καί τρίτος δμοιος 
στυλίσκος κατά την ύπ’ αύτοϋ δνομασθεΐσαν συνοικίαν ΚοΛωιάκι.

Εις τά άνο> έκτεθέντα δφείλομεν νά προσθέσωμεν δτι, κατά 
τάς ήαετέρας πληροφορίας, τά μοσχα^άκια δέν έσφάζοντο άλλ’ 
έθάπτοντο ζώντα, έντδς δέ τοϋ ύπδ τδν στυλίσκον λέβητος ετίθεντο 
τά πολυθρύλητα [icirrcMyla μικρά δηλ. τεμάχια παντός πράγμα
τος ήτοι υφασμάτων, χάρτου, διαφόοων μετάλλων, ίπωρών, ζύλων, 
ώών, άνθράκων, καί ιδίως νημάτων, άτινα εύρέθησαν καί ύπδ τδν 
άφαιρεθέντα έν έτει 1835 στυλίσκον.

Αυπηοδν είναι δτι ’Αθηναίοι λόγιοι ζήσαντες εϊς έποχήν καθ’ 
ήν ύπήρχον εΐσέτι άνθρωποι τοϋ παρελθόντος αϊώνος δέν περισυνέ- 
λεςαν πλεΐστα τοιαϋτα έθιμα, ών έγεμον αί έντδς τών τοίχων έλ- 
ληνικώταται Άθήναι.

Εΐσέτι διατηρείται ή πρόληψις δτι έπειδή άφηοέθη έν έτει 1835 
δ άνω ρηθείς κατά την δδδν Πειραιώς στυλίσκος κατεστράφη ή 
ύνεία της πόλεως, διότι διεχύθησαν εις την πόλιν πα·αι αί άσθέ- 
νειαι κεκλεισμέναι ουσαι μέχρι τής έποχής έκείνης έντδς τοΰ λέ
βητος ώς έν πυζίδι Πανδώρας καί δτι άν καταστραφή καί τδ παρά

') Είς θέσιν Πλατύ φρέαρ πλησίον τοΰ καταστήματος τοΰ αεριόφωτος. 
sj Ό Άγιος ούτος έθεωρεΐτο ώς προστάτης κατά τοΰ λοιμοΰ.
’) Έν έτει 1789.

τδ Μουσεΐον μόνον σοιζόμενον κο-Ιωνάκι δυστυχία εις τάς ’Αθήνας. 
’Εντούτοις δ ύπολειπόμενος στυλίσκος καλόν θά ηναι νά δια

τηρηθώ μέχρις δτου καταρτισθή τδ μ.ουσεΐον τής έθνολογικής 
καί ιστορικής εταιρίας,έντδς τοϋ δποίου πρέπει νά έναποτεθή ώς καί 
δ ύπ’ αύτδν πιθανότατα ύπάρχων πλήρηςy/arroJoytwr λέβης, άφοΰ 
δ έν έτει 1835 εύρεθείς έρρίφθη ώς άχρηστος . . . διά μαγείρευμα.

Νοέμβριος 1882
ΔΗΜ· ΓΡ. ΚΑΜΤΤΟΥΡΟΓΛΟΥΣ-

ΚΑΡΟΛΟΣ-ΡΟΒΕΡΤΟΣ-ΔΑΡΒΙΝ-DARWIN

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ο
 μηδέν πλήν τής ύλης εϊς τδν άνθρωπον ένορών, τέλος τοΰ 
παντός βίου πιστεύει τδν θάνατον καί άδημονεΐ διά τδ 
πρόσκερον τής ζωής έν τώ κόσμω. Εϊςτί λοιπόν άπολήγου- 

σιν αί μέριμναι το» βίου; τοϋ δικαίου τά έργα; οί άγώνες ύπέρ 
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πίστεως καί πατρίδος; που της αρετή; οί καρποί; ποϋ ή τιμή κα}. 
ή δόξα, τί; περίσσεια τω άνθρώπω έν π ντ'ι τω μόχθω αύτοϋ, ώ 
μοχθεί ύπδ τδν ήλιον; Καί μετ’ άλγους ή σαρκασμού έπί τέλους 
αναφωνεί μετά τοΰ σοφού τής Ίουδαίας «ματαιότης ματαιοτή
των καί πάντα ματαιότης τά ανθρώπινα.» Τους σωματικούς πό
νους τού ατομικού βίου διαδέχεται ή αίωνία μακαριότη; τού πνεύ
ματος. Είς τδ τέρμα τού σταδίου τών κοσμικών μόχθων ευρη- 
ται ή άνάπαυσις τού γενναίου άθλητοΰ’ καί κεϊται τού άγώνος 
τή; ζωής τδ επαθλον, ή άνταπόδοσις τών έργων τοΰ διανύσαν 
το; τδν βίον έν τή όδώ τού καθήκοντος τή; πατριδος καί τή; 
κοινωνία; -η χάρις, τή; ιστορία; δ αμάραντο; στέφανο;. Μακά
ριος δστις πιστός εί; τδν θειον νόμον καλώ; υπέρ τού αγαθού καί 
τού δικαίου άγωνισάμενο; ήνεκαρτέρησε μέχρι τέλους στρατιώτης 
τής ελευθερία; καί φρουρός τή; πόλεως. Τοιούτος έξ ήμών υπήρξεν 
δ Γεώργιος Καρατζας.

Έγεννήθη τέκνον έπιφα·οΰς οίκου τού Βυζαντίου άρχομένου 
τού παρόντος αιώνος. 'Η κυβέρνησις τοϋ Σουλτάνου είχε προωρί- 
σει τδν πατέρα Ίωάννην μεγάλον διερμηνέα τή; Πύλη; εί; θέσιν 
'Ηγεμόυος καί παοασκευάζετο ή έγκαθίδρυσις αυτού είς τδ υψι- 
στον τών εί; τού; εύγενεΐς τοϋ Φαναριού άπονεμομέυωυ αξιωμά
των, δτε μέχρι τής πρωτευούση; τής ανατολής ήκούσθη τής ελ
ληνική; έλευθερίας ή σάλπιγξ. Ό Σουλτάνος άυτικατέστησευ αύ- 
θορρεί τήν άγχόνηυ είς θρόνον, καί τδν βρό/ον είς άλουργίδα τών 
ήγεμονικών οίκων τού Φαναριού. 'Η οικογένεια τού μεγάλου δι- 
ερμηνέως ύπεξέφυγε τδν έσχατον κίνδυνον περαιωθεϊσα εί; τάς 
νήσους τού Αιγαίου. 'Ο δέ Γεώργιο; είκοσαέτη; ήδη έδραμεν είς 
τήν υπηρεσίαν τού ιερού αγώνας ταχθείς ύπδ τήν δδηγίαυ τού έκ 
μητρδς συγγενούς καί πατρικούφίλου’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου.

Τούτον δ Καρατζας συνώδευσεν εί; δλας τάς πολεμικάς αυτού 
έκδρομάς καί τελευταίου είς Πόλον, ένθα ό Καρατζας ήγωνίσθη 
μετά τών διά τοσαύτης καρτερίας ύποστάντων τήν πρώτην προσ
βολήν τών ναυτικών καί τών χερσαίων δυνάμεων τού αίγυπτίου 
στρατάρχου. Έκεί έπεσαν ήρω'ίκώς μαχόμενοι οί πρόμαχοι τών 
Ελλήνων δ Τζαμαδδς, δ Σαχίνης καί δ φιλέλλην Σανταρόζας.

Μετά τήν άπόβασιυ τών αιγυπτιακών στρατών, αί ασθενείς 
φρουραί τών έπαναστατώυ τής Πελοποννήσου ήναγκάσθησαν νά 
έγκαταλείπωσι τάς κλειστά; τών θέσεων αυτών. 'Ο Ίβοαήμ κυ
ρίευσα; τά έπί τής δυτικής παραλίας φρούρια, τήν Τρίπολιν, τδ 
*Αργος, παρασκεύαζε τδν αποκλεισμόν τής άκρουαυπλίας. Ή προ
σωρινή Κυβέρνησις, ιδίως δ Μαυροκορδάτος, κατενόησε τήν άυάγ’ 
κηυ τού άναδιοργανισμού καί τή; ένυσχύσεω; τοϋ τακτικού σώ- 
ματο;, τδ όποιον μέχρι τή; έποχής εκείνη; είχε παράσχει άξιο - 
λόγου; ύπηρεσίας ύπδ τδν στρατηγόν 'Ρόδιον, άλλ’ είχε πολύ έκ- 
πέσει τής τιμής αυτού είς τήν γνώμην τών λοιπών σωμάτων, 
καί πολύ άπολέσει μέρος τή; δυνάμεως αύτού. 'Η κυβέρνησις άπέ- 
βλεψεν είς τδν άπδ πολλού έν 'Ελλάδι άγωνιζόμευον γάλλον συν
ταγματάρχην Φαβιέρον, καί είς αύτδν άνετέθη ή διοργάνωσις 
καί ή διοίκησι; τού τακτικού. 'Ο Γεώργιος Καρατζας έκ φυσικού 
πνεύματος παιδιόθευ φίλος τή; τάξεως, καί προορών όποιας τδ 
σώμα τούτο ύπέσχετομεγάλα; ώφελείας είς έπιτυχίαν τού ιερού ά
γώνος, έκ τών πρώτων έσπευσενά καταταχθή έθελοντής. Έξ άγνής 
φιλοπατρίας έμπνεόμενος, μή έπιζητών βαθμούς καί τιμάς, άνα- 
λόγους πρδς τήν καταγωγήν καί τήν άνατροφήν αυτού, κατετά- 
χθη ώς απλούς στρατιώτης (α) 'Ο άείμνηστος άρχηγδς βλέπων 
τήν νοημοσύνην καί τήν άφοσίωσιν τού νέου, μετά ένα μήνα δο
κιμασίας προεβίβασεν αύτδν δεκανέα. τοιούτος παοηκολούθησε 
μετά τών έκλεκτών τού σώματος τήν έκστρατείαν είς Σπέτσας 
άπειλουμένας ύπδ τού έχθρού καί συνετέλεσεν είς τήν άποτοο- 
πήν τοϋ κινδύνου τής ήθώϊκής νήσου. 'Η πειθαρχία, ή ακρίβεια καί 
ό ζήλος περί τήν ύπηρεσίαν, ή γενναιότης καί ή αύταπάρνησις 
τού νεαρού άγωνιστού παρέσχον είς αύτδν άλεπαλλήλους προβι
βασμούς, καί άναβάς ίεοαρχικώς δλας τάς βαθμίδας τού ύπα- 
ξιωματικοΰ, ό Καρατζας μετά έν έτος άπδ τής κατατάξεως 
προήχθη είς τδν βαθμόν τού άνθυπολοχαγού (β). 'Ως τοιούτος είς

(α) Είς τό μητρ&ον σημειοΟται ή κατάταξι; αύτοϋ ϋπό χρονολογίαν 

25 ’Ιουνίου 182ο. Έγεννήθη δέ έν ετει I 803.
(β) Είς το μητρφον σημειοΟται Δεκανεύς 29 ’Ιουλίου 182ο, Λο- 

χίας 4 Νορίου, Έπιλο/ία; 1 Αγρίου, Άνθυπολοχαγός 2 Ιουλίου 1826. 
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την έκστρατείαν της Καρύστου έμάχετο εϊς την προσβολήν τοΰ 
φρουρίου μετά τοϋ λοχαγού Βεραντιέρου. Ο λοχαγός τραύμα- 
τισθείς καιρίως Απεχώρησε παοαδούς τήν διοίκησιν τοΰ λόχου είς 
τδν Καρατζάν δ όποιος έξηκολούθησε καρτερικώς πολεμών μέχρις 
οΰ έτραυματίσθη καί αύτδς εις τδν αριστερόν βραχίονα. ’'Ηδη ένεκα 
τών δχυοώσεων τοΰ φρουρίου καί τών ασθενών μέσων τής προσ
βολής εΐχεν άποτύχει καθόλου τδ σχέδιον τής εφόδου, καί διε- 
τάχθη ή άποχώρησι; τοΰ στρατού μετά πολλάς περιπετείας έπα- 
νελθόντος εϊς τήν ’Αττικήν. 'Ο Καοατζάς πιστός είς τήν θέσιν 
αύτοΰ, καί άγογγύστοος δλας τάς κακουχίας ύπομένων, όλίγον μετά 
τήν είς Κάρυστον άτυχή εκστρατείαν άπεστάλη μετά τοΰ λό/ου 
αύτοΰ εϊς 'Υδραν κινδυνεύουσαν έξ έπαπειλουαένης Αποβάσεως 
τουρκικού στρατού. Κατά τδ αύτδ έτος συνεξεστράτευσε μετά τοΰ 
σώματος είς Χαίδάριον δ του δ τακτικός στρατός διέσοοσε τήν τι
μήν τών ελληνικών δπλων, κατά τήν προσβολήν πολυπληθούς 
καί καλώ; έζησκημένου τουρκικού στρατού.

Αί αύτόθι συναφθεΐσαι μάχα δέν έπέτυχον τού σκοπού τή; Α- 
πελευθερώσεοος τής ’Αττική;, καί δ Κιουταχής έπολιόρκει στενώς 
τήν άκρόπολιν. Ή έν αύτή Αποκλεισθεί Γα φρουρά έξήντλησε τά 
δλίγα μέσα τής συντηρήσεω; και τής αμύνης αύτής, καί οί πολιορ- 
κούμενοι ύπέκυπτον εϊς τήν ανάγκην τού νά παραδοθώσιν εϊ μή 
έπήρχετο έξωθεν άμεσος επικουρία καί προμήθειας ιδίως πυρίτι- 
δος καί πυρόλιθων. 'Η περίστασις ήτο κρίσιμος’ αί ξέναι δυνά
μεις ειχον Αρχίσει διαπραγματεύσεις περί τή; ειρήνης, καί συνέ
φερε τά μέγιστα νά μή μένωσιν οί Τούρκοι Αποκλειστικοί κάτοχοι 
τής ’Αττικής. ’Αλλά πώς νά εϊσχωρήση βοήθεια εις τους έν τή 
ακοοπόλει αποκεκλεισμένους ; 'Η Κυβέινησις άπετάθη πρδς τον 
άτρόμητον διοικητήν τού τακτικού, καί δ αείμνηστος φιλέλλην 
δέν έδίστασε ν’ άναδεχθή τδ έθνοσωτήοιον έργον. Έξελέξατο τε- 
τρακοσίους, έκ τών γενναιοτέρων Ανδρών τού σώματος καί είς τού
των ήτον δ τότε ύπολοχαγδς Γεώργιος Καρατζάς. Ό Αρχηγός 
πρώτος αύτών έξ Αίγίνης άπεβιβάσθη είς Φάληρον- έπί τής πα
ραλίας προσεφώνησε τά πιστά τέκνα τής πατοίδος’ παοέδωκεν εϊς 
έκαστον αύτών βαρύτιμον σάκκον πυρίτιδος καί πυρόλιθων’ καί 

οί Ατρόυ.ητοι στρατιώται τής 'Ελλάδος, φέροντε; έπί τοΰ ώμου 
τήν ίεράν παρακαταθήκην, έπί βραχίονος τδ δπλον υπδ τδ φέγγος 
τών αστέρων καί τδ άδιάκοπον πΰρ τών έχθρών διέσχισαν τάς 
γραμμάς τής πολιορκίας καί έφεοον εϊς του; φρουρούς τή; άκρο- 
πόλεως έφόδια έγκαρτερήσεως, καί Ακτίνα σωτηρίας.

'Ο Φαβιέρος έσκόπει νά έπανέλθη ταχέως εϊς Αίγιναν. Άλλ’ ή 
φρουρά τής άκροπόλεως δέν έπέτρεπε πλέον τήν έξοδον εϊς τούς 
έπικούοους τακτικούς. Βοηθούμενοι παρ’αύτών οί πολιορκούμενοι 
έπεχείρησαν πολλάς έξόδους καί αψιμαχίας μετά τών έχθρών καί 
είς μίαν έξ αύτών δ Καρατζάς έπληγώθη τδν δεξιόν βραχίονα. 
Άλλά μετά τήν αύξησιν τής φρουράς ώλιγόστευον δσημέραι τά 
μέσα τής συντηοήσεως τών Ανδρών, καί ή ελπίς αϊσιωτέρου μέλ
λοντος. 'Η πείνα καί δ τύφος έθέριζον ιδίως τούς άνδρας τού τα
κτικού. Άφ’ ετέρου ή Ατυχής μάχη τού Καματερού, ή άκαμπτος 
έπιμονή τών άγγλων Αρχιστρατήγων είς παράβολα σ/έδια, ή παν
ωλεθρία τοΰ έν Φαλήοω στρατοπέδου απέλπισαν τήν επιτροπήν 
τών Αθηνών καί τήν φρουράν τής άκροπόλεως. Άπεφασίσθη δπως 
εκλεκτοί άνδρες άποσταλώσι πρδς τούς άρχιστρατήγους άγγλους, 
τήν προσωρινήν κυβέονησιν καί τδν Καραϊσκάκην, παραδόσωσι 
τά συστατικά αύτών γράμματα, παραστήσωσι διά ζώσης τήν κα- 
τάστασιν τών έν τή άκροπόλει καί συν εννοηθώσι περί τής δια- 
λύσεως τής πολιορκίας. 'Ο Φαβιέρος άνέθηκε τήν έπικίνδυνον καί 
δυσχερή έντολήν εϊς τδν Γεώργιον Καρατζάν. Οί Απεσταλμένοι 
ώφειλον κατερχόμενοι έντδς τής πόλεως, κατεχομένης ύπδ τών 
Τούρκων νά έξέλθωσι τών τειχών νά διατρέξοισι τήν πεδιάδα 
τοΰ -λαιώνος πάντοθεν κατοπτευομένην ύπδ περιπόλοιν καί διά 
τής Σαλαμίνας νά φθάσωσιν εϊς τδ έν Πειραιεί στρατόπεδον. Είς 
τδν Καρατζάν έδόθη συνοδοιπόρος δ Αθηναίος Καράρης ώς έμπει
ρος τών άτραπών τής χώρας. Οί δύο κατήλθον νύκτα εϊς τήν 
πόλιν, έφθασαν εϊς τδ τείχος πρδς τήν Ανατολικήν γωνίαν τής 
άκροπόλεως άκροποδητί δδεόοντες ϊνα διαλάθωσι τήν προσοχήν 
τών έθωμανών, καί άψοφητί άλληλοβοηθούμενοι άνερ’ριχήθησαν καί 
κατέβησαν τδ τείχος, άπέναντι πάσης σκιάς άποτρεπόμενοι τής 
εύθείας δδού, καί άπδ παντός κρότου ύποκρυπτόμενοι έν ταίς τά- 
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φροις έφθασαν μέχρι τοϋ Λυκαβητοϋ όθεν έτράπησαν την πρδς την 
’Ελευσίνα οδόν. Έν αύτη δ κίνδυνος δεν ητον δλιγώτερος ένεκα 
τών περιπολούντοον εφίππων πολεμίων. Έρποντες εντός τών θά
μνων έφθασαν ανυπόδητοι, καί καταβεβλημένοι έκ της αϋπνίας 
παρά την μονήν τοϋ Δαφνιού. Έκεϊ άπεφάσισαν νά δώσωσι μι- 
κράν άνάπαυσιν εις τά βασανισμένα μέλη τοΰ σώματος, κρυμμέ
νοι εις άπόστασίν τινα ό εις άπδ τοϋ άλλου έντδς θάμνων, και νά 
περιμένωσι τδ λυκόφως δπως έξακολουθήσωσι τήν επικίνδυνον πο
ρείαν. 'Ο ύπνος κατέλαβεν αυτούς. Πρδ τής αυγής δ Καρατζας 
έξυπνοι, και ζητεί άλλ’είς μάτην, τδν συνοδοιπόρον, δ δποϊος 
άπωλέσας ομοίως τά ίχνη τοϋ συντρόφου έτράπη άλλην δδόν άπδ 
χαράδρας είς χαράδραν και άπδ βάτου είς βάτον διολισθείσας ή 
έπι πολ,λάς ώρας ύπτιος καταγής διαλαθών τά δμματα τών περί 
πόλιον, καί τών διαβατών Οθωμανών, κεκμηκώς κα'ι άσιτος τήν 
νύκτα, εύρήκεν άσυλον και έρειπωμένον έρημοκλήσιον, δπου έκοι- 
μήθη. Τήν πρωίαν ειδεν ούχί μακράν αλιευτικόν πλοιάριον. Έσώθη! 
Έδραμε πρδς αύτδ, και έν αύτώ διεπερεώθη διά τοΰ στενοϋ τής 
Σαλαμϊνος είς τδν Πειραιά. Τήν έντολήν έξεπλήρωσε, τδ έρ
γον τετέλεκε τήν πίστιν έτήοησεν. Kat τά γράμματα τοϋ άοχηγοϋ 
ευρίσκοντο άλύμαντα είς τδν κόλπον αύτοϋ. ”Ω ! πόσον ηύχαρι- 
στεϊτο άναμιμνησκόαενος, καί μετά πόσης άφελείας μοι έδιηγήθη 
πολλάκις τάς κακοπαθείας τών δύο έκείνων ήμερονυκτίων ! ’'Ανευ 
πεοιαυτολογίας άνευ πεοιεργείας, άνευ αξιώσεων, τιμής καί χά · 
ριτος, ιός δ άνθρωπος δ μηδέν πλέον τοΰ κοινοϋ καθήκοντος έπι- 
τελέσας. Άρα τοιαϋτα έργα συναποθνήσκουσι μέ τδν άνθρωπον ; 
Έν Πειραιεϊ έξετέλεσεν ακριβώς τήν άποστολήν αύτοϋ. Τά περαι
τέρω ήτον έργον τών άοχηγών καί τής θεία; ποονοίας.

’’Ηδη αί τρεϊς σύμμαχοι δυνάμεις άνέλαβον τήν άποκατάστα- 
σιν τής ειρήνης καί τής έλευθερίας έν Έλλάδι ζαί παρενέβαινον 
πρδς ανακωχήν τοϋ πολέμου. Άλλ’ οί Χϊοι βλέποντες τήν πολύ*·  
παθή αύτών πατρίδα έκτος τών δρίων τή; έλευθέρας Έλλάδο; με- 
τεκαλέσαντο τδν παρ’ αύτοΐς Φαβιέρον καί δ ρέκτη; άνήρ δέν ω 
κνησε νά περισυνάξή τδν στρατόν αύτοϋ καί νά μεταβή είς Χϊον, 
έχων υπασπιστήν τδν ύπολοχαγδν Καρατζάν τδν δποϊον ίδιαζόν- 

τως ετίμα, καί μετ’ ού πολύ προεβίβασεν είς τδν βαθμόν λοχαγού.
ΓΗ έκστρατεία τής Χίου ήτον ή τελευταία τοϋ μεγαθύμου φι- 

λέλληνος, ώς άοχη οϋ τοϋ τακτικού τής Ελλάδος.
’’Ηδη έλαβε τά ήνία τής πολιτείας δ Καποδίστοιας. Οί Πρέσ- 

βε ς καί οί Ναύαρχοι τών συμμάχων δυνάμεων πανταχοϋ έπενέ- 
βαινον άναστέλλοντες πάσαν έχθοοπραξίαν έκτδς τών τεταγμένων 
δρίων τοϋ νέου κράτους, καί δ Κυβερνήτης ήναγκάσθη ν’ άνακαλέση 
τδν έν Χίω ελληνικόν στρατόν. Ό Φαβιέοος έθεώρησε λήξασαν τήν 
εύγενή καί άφιλοκερδή, τήν όντως έλληνικήν αύτοϋ άποστολήν έν 
Έλλάδι, παρητήθη τής αρχηγίας τοϋ τακτικού, καί άπήλθεν είς 
τήν γεννήτειραν γήν, μέ τάς χεΐρας άγνάς φέρων τδ αύτό ξίφος 
καί τδν αύτδν βαθμόν τά δποϊα έφερεν έκ Γαλλίας, άλλ’ έπί τού 
τοις άμάρϊντον έπί τής κεφαλής στέφανον, καί τήν αιωνίαν χά- 
ριν τής εύγνώμονος Ελλάδος. Έν έλλε ίύει αρχηγού δ υπασπιστής 
Γεώιγιος Καρατζας παρέδωκεν είς τδν Κυβερνήτην τδ τακτικόν.

'Ο Κυβερνήτης ού μόνον διετήοησε τδ σώμα τοϋτο, άλλά καί 
προέθετο νά καταστήση αύτδ πρότυπον τοϋ ελληνικού στρατού. 
Ό Καραπζάς δέν ήθέλ ησε ν’ άποχωρισθή τοϋ σώματος, μεθ’ ού 
καί υπέρ ού τοσάκις προεκινδύνευσεν, υπηρετών έλευθερίαν καί 
πατρίδα. Ένέμεινεν είς τάς τάξεις, έπέσυρε τήν έμπιστοσύνην 
καί τήν άγάπην τών διαδόχων τού Φαβιέοου, καί άνετέθη αύ:ώ 
ή διοίκησις τού πυροβολικού μέ τδν βαθμόν ύποταγματάρχου.

Άμα τή έγκαταστάσει τής βασιλείας έτέθησαν νέαι βάσεις 
διοργανισμοϋ τού στρατού μή άναγνωρισθέντοον τών ύπδ τών προη- 
γηθεισών κυβερνήσεων άπονεμηθέντων βαθμών Ό Γεώργιος Κα- 
ρατζάς διορισθείς λοχαγός δέν έβαρυθύμησε διά τδν άδικον υπο
βιβασμόν. Άφοσιωθείς είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν τής πα- 
τρίδος έξηκολούθησεν άγογγύστως τδ στάδιον αύτοϋ. Βαθμηδόν 
πουβιβαζόμενος διωρίσθη έν έτει 4 861 'Υποστράτηγος. Διεκρίθη 
δέ είς άς καθεϊξε θέσεις διοικητοϋ διαφόρων σωμάτων, 
τής χιοοοφυλακής, Φρουράρχου Ναυπλίας διοικητοϋ τής 
τικής Σχολής.

Ποοϋποπτευομένης τής μεταπολιτεύσεως τοϋ 1862 
πρδς έπιθεώρησιν τού έν τή δυτική Έλλάδι στρατού, 

Άοχηγοϋ
στοατιω-

άπεστάλη 
καί ή με -
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ταπολίτευσις κατέλαβε τδν υποστράτηγον Καρατζάν έν Καοβασαρ^. 
Οί αύτόσε άνδρες καί αξιωματικοί τοΰ κατά γην καί θάλασσαν 
στρατού ειχον έξομώσει κατά τοΰ Βασίλειος ’'Οθωνος, οί μέν έκ 
πλάνης, οί δέ έκ φόβου. 'Ο έπιθεωρητης ευρέθη μεμονωμένος έν 
μέσω στασιαστών. Ή προσωρινή κυβέρνησις μετέθηκεν αυτόν εις 
αργίαν, ή δέ την μεταπολίτευσή διαδεχθεΐσα Κυβέρνησις τοΰ Βα- 
σιλέως Γεωργίου μετεκαλέσατο αύτδν είς διαθεσιμότητα. Ούχ’ ήτ
τον ό Καρατζας παρέμεινεν έν τω στρατώ προσδοκών τήν άποκα- 
τάστασιν τής έννόμου τάξεως. Άλλά βλέπων δσημέραι χαλαρου- 
μένην τήν πειθαρχίαν καί τήν τάξιν παραλυομένην έν τή πολι
τεία πρδς έξυπηρέτησιν ατομικών συμφερόντων ήτησε τήν άπο- 
στρατείαν αύτοϋ καί άπεσύρθη είς τδν ίδιωτικδν βίον φέρων τδν 
βαθμδν αντιστράτηγου Καί ίδιωτεύων κατά τά τελευταία έτη 
τοΰ βίου πολλάκις έγραφε διατριβάς σπουδαίας. Έν άπάσαις ταΐς 
πολιτικαΐς διατοιβαΐς τοΰ γέροντος άγωνιστοΰ διαλάμπει έν δλη 
τή αύστηρότητι τοΰ ύφους ή φιλοπατρία, η δρθοφροσύνη.

Μετά τήν κατάπαυσιν τοΰ ίεροΰ άγώνος, έν τώ μέσω τοΰ βίου 
δ Καρατζας έξελέξατο σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ αειμνήστου 
Μάρκου Βότσαρη, Αικατερίνην, (α) κοσμουμένην έξ όλων τών πλεο
νεκτημάτων τής καλλονής τοΰ σώματος, τή; άγαθότητος τής καο- 
δίας, τής άρετής τοΰ πνεύματος. Άλλ’ δ πρόωρος θάνατος θερ
μώς ήγαπημένης κόρης έρριψεν εις άφατον πένθος τήν λίαν εύαί- 
σθητον μητέρα, καί ή λύπη παρέσυρεν αύτήν εις τδν τάφον καί δ 
Γεώργιος Καρατζας έν τώ γήρα έμεινεν άπαρηγόρητος διά τδν ά- 
ποχωρισμδν τών δύο φιλτάτουν αύτώ έπί τής γής. 'Ο θάνατος έχώ- 
ρισε καί δ θάνατος συνέδεσεν αύτους έν σκηναΐς δικαίων.

Γενεά πορεύεται καί γενεά έρχεται καί μετά τής γενεάς τών 
αγωνιστών τοΰ είκοσ ενδς δ Γεώργιος Καρατζας άπήλθε τοΰ κόσ
μου τούτου. Άλλά μένουσιν είς τδν αιώνα τά έργα τοΰ άγώνος 
τής ελληνικής έλευθεοίας καί δ Καρατζάς κατέλιπε τοΐς έπεοχο- 
μένοις κλήρον αιώνιον τήν άναγραφήν τών έργων αύτοϋ έν ταΐς

(α) Κατά τήν έν ’Ιταλία διαμονήν αύτής, παιδός έτι έπωνομασθεΐσα 
'ρόζα, ήτοι (ϊόδον.

δέλτοις τής άναγεννήσεως τοϋ έλληνικοΰ πνεύματος. Και γνή

σιον τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος τέκνον δ Καρατζάς άφ'νει άγήρω 
τήν μνήμην τών ίδιων άγώνων δπέρ τής έλευθεοίας καί τής τιμής 
τοΰ έλληνος.

Άπήλθε κομίζων έπαθλον τήν ευγνωμοσύνην καί τήν χάριν 
τής έλευθέρας 'Ελλάδος, καί έσεται αίωνία ή τιμή τών έργων αύ- 
τοΰ, όσον τδ προαιώνιον τής έλευθερίας πνεΰμα, ή ζωή καί ή δό
ξα εις αιώνα τδν άπαντα τοΰ έλληνικοΰ δνόματος.

'Αθήναι τή 3 Αύγουστου 1882.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ

υγιειιτη
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΤ 

ΕΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ (CORSETS).

«Ή χάρις, είναι ώραιότης κινούμενη.» 
«Lessing»

ν καί αί χαλκογραφίαι άς καταχωρίζομεν παρουσιάζουσι 
λεπτομέρειας άνατομικάς, τών δποίων ή θέα δυνατδν νά 
φανή είς τινας τών άναγνωστοιών ήμών ούχί λίαν εύάρεστος, 

προύτιμήσαμεν έν τούτοις νά μήν άπορρίψωμεν αύτάς, άποβλέπον- 
τες πρδς τδνσκοπδν τής τε ώφελείας καί ήθικής. Τά σχήματα 1 
καί 2 παριστώσιν τήν Άφροδίτην de Medicis, ήτις θεωοεΐται 
δικαίω τώ λόγω ώς έξαίρετος συνάμα καί έκφραστικώτατος τύ
πος γυναικείας καλλονής. 'Ο σκελετδς αύτής μάς δεικνύει τά οστά 
έν τή φυσική αύτών καταστάσει.

Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τοΰ 3ου σχήματος παρουσι- 
άζουσιν νεάνιδα τινα, ήτις ήθέλησε νά γείνη λεπτή υπέρ τήν έαυ- 
τής φύσιν περικλείουσα τρόπον τινά το ήμισυ τοΰ σώματός της 
έντδς στηθόδεσμου. Τδ σχήμα 4 δεικνύει τήν λυπηράν κατάστασιν 
τοΰ όστεώδους σώματός της, ούτινος αληθώς ή θέα έγκαταλείπει 
έν τή ψυχή ήμών τάς πλέον μελαγχολικάς εντυπώσεις. Αναπνοή
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συνεχές καί βεβιασμένη, καρδιακοί παλμοί, αίμα κακώς άεριζό- 
μενον, χώνευσις έπίπονος, καί συνεπεία τούτων αδυναμία τών όρ- 
γάνων, κάμψις της σπονδυλικές στήλης, λύγισμα τοΰ άναστήμα-

Σχ. 1.

Σχ. 3. Σχ. 4.

τος, τέλος δέ φοβεραΐ άσθένειαι καταλήγουσαι και είς αύτδν α
κόμη τδν θάνατον. Ιδού κακά τινα προερχόμεναέκ τών πολύ έσφιγ- 

μ-ένων στηθόδεσμων, παραλείπομεν δμως χάριν τών άναγνωστριών 
ήμών τάς αναρίθμητους επιβλαβείς συνέπειας, αΐτινες προέρχονται 
έκ τών όπλίσεων τούτων.

Αί εικόνες δύνανται νά ταϊς δμιλήσωσι και συμβουλεύσωσιν 
αρκετά σαφώς, έν ανάγκη δμως άς συμβουλευθώσιν καί τούς ια
τρούς αύτών, οΐτινες δύνανται νά ταϊς εΐπωσι πλείονα.

Είς δέ τάς δυσπιστούσας καί περιέργους, εύκόλως δύναται ό 
ίατρδς νά παρουσιάση ζωηροτάτην εικόνα, δεικνύων άμφοτέρους 
τούς σκελετούς.

Σπεύδομεν δμως νά προσθέσωμεν, δτι δέν καταδικάζομεν, είμή 
τούς υπέρ τδ δέον έσφιγμένους στηθοδέσμους, άναγνωρίζοντες καί 
ήμεΐς τά πλεονεκτήματα τούτου τοΰ στολισμού δστις δίδει είς 
τδ σώμα τήν πρόσφορον διατήρησιν, εμποδίζουν αύτδ άπδ τοΰ νά 
κλίνη καί νά λαμβάνη διαφόρους μορφάς, συμφώνως πρδς τάς μαλ
θακάς στάσεις καί κινήσεις,άς μένον έλεύθεοον τδ γυναικεϊον σώμα 
τείνει νά καταλάβη. Πρδς άναπλήρωσιν λοιπδν τών γυμναστικών 
άσκήσεων, αΐτινες είσί πάνυ άγνωστοι, αντικαθίστανται δμως 
καί αΰται ύπ’ αύτών κατά προτίμησιν ή διά μιας Quadrille ή 
δι’ ένδς Valse τοΰ Strauss.

Άλλ’ έπιτραπείτω ήμϊν, εύγενεϊς κυρίαι, ν’άποφανθώμεν έν- 
ταΰθα μέ δλους τούς εύγενεστέρους τύπους τοΰ σεβασμού, ούς δυ- 
νάμεθα νά μεταχειρισθώμεν δμιλοΰντες πρδς υμάς δτι διατελεϊτε 
περιπλανώμεναι είς εντελή άγνοιαν, σείς αί γυναίκες φανταζό- 
μεναι, έάν μέν έχετε τήν εύτυχίαν νά ήσθε ώραΐαι δτι προσθέ
τετε τι εις τήν φυσικήν καλλονήν και χάριν υμών, δίδουσαι είς τδ 
ανάστημά σας τήν ψυχράν εκείνην ακαμψίαν, κα'ι συγχρόνως τδ 
σαθρδν πρόσχημα, δπερ λυπηροτάτην έντύπ&οσιν έμποιεϊ. Σείς δέ 
αί φύσει καταδικασθεϊσαι νά ήσθε κατώτεραι τών ωραίων νομί
ζετε δτι αντικαθιστάτε τι τής άπωλεσθείσης ώραιότητός σας ύπδ 
τδ πρόσχημα τής φαλαινοΰφασμάτου πανοπλίας, 'Ωραιότης και 
υγεία εισιν δύο προτερήματα στενώς συνδεδεμένα.

Τό λεπτόν λοιπδν ανάστημά σας, είναι προφανώς άνάρμοστον 
καί ασυμβίβαστον μέ τδ έπίλοιπόν σας σώμα, χάνετε δέ άναμ- 
φισβητήτως ύπδ τήν βάρβαρον πίεσιν τοΰ φαλαινίουδστοΰ (baleiueJ
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ή του χάλυβας, συνάμα έκλειπουσών ές υμών καί άφελείας καί εύ 
κινησίας, αΐτινε; Ήδουσιν έκφρασιν, καθ’ δτι και ή ζωή καί τδ 
αίσθημα είσίν ανηλεώς πεπεισμέναι κάτωθεν τών μηχανικών τού 
των πανοπλιών, μή έμφανιζόμεναι ειμή έκ κοπιώδους και σφο
δρού κινήματος, δμοιάζοντος προς ψευδή άνθρωπον, κινούμενον δι’ 
έλατηρίου ή άτμοϋ.

Τέλος εισθε ή δεν είσθε υπεύθυνοι, σείς αι μητέρες διά την 
ζωήν τών ιδίων δμών τέκνων; Είσθε’ διατί λοιπδν δεν φοβήσθε 
μή τυχόν, δπερ φυσικά επόμενον είναι νά μεταβιβάσητε τοϊ; άθώοις 
τούτοις πλάσμασιν, αδύνατον καί ευπρόσβλητου υγείαν ; Γνωρί- 
ζομεν κάλλιστα, δτι κατατρίβειε τά ευτυχέστερα τής νεότητος 
υμών έτη, εις τδ νά περιποιήσθε αυτά έντδς τοΰ λίκνου των, τδ 
γνωυίζομεν καί έγκαρδίως σάς έπαινοΰμεν, εάν όμως άντ’ αυτών 
τών Ουσιών, εις ά; έκουσίως καταδικάζεσθε, έκπληροΐτε αλλέως 
πώς τδ μητρικόν σας χρέος, θά ήδύνασθε αραγε νά έξαγοράσητε 
τό ελάττωμα τής σωματικής υμών καταστάσεως ; Ουδέποτε" θά 
έγκαταλείπατε λοιπδν αναγκαίως τήν λυπηράν και έδυνηράν ταύ- 
την κληρονομιάν τοΐς ΐδίοις υμών τέκνοις.

Έν Άθήναις τή 20 Αύγούϊτου 1882

PETIT—DUC

Ο ΚΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ JERSEY
Άπδ τοΰ έαρος τοΰ 1879 έθεωρεΐτο ή ωραία Langt 'V ώς ή ώ· 

ραιοτέοα τής εποχής της, ώς ή ήγεμονίς τών ωραίων έν τω κράτει 
τής μεγάλης καί αρχαίας ’Αγγλίας. Αυτή άνευ περιττών καί έπι- 
τηδεδευμένων τρόπων προσείλκυε τά δμματα άνδρών καί γυναικών, 
έκείνων μδν θαυμαζόντων τδ κάλλος τδ έζωγραφημένον επί δλοκλή- 
ρου τοΰ προσώπου της, έκείνων δέ φθονουσών αυτήν και θεωρουσών 
τήν έμφάνισιν ταύτης ώς τδν πέλεκυν δστις κατέκοπτε πάσαν έν 
αΰταΧς τυχδν ύπάρχουσαν ώραιότητος ακτίνα. Πάσα ανθρώπινη Ο Κρίνος της Πολεως (Jersey)
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γυναικεία καρδία έπόθει τάς τιμάς τάς άπονεμομένας είς τδ ίδεώ - 
δες τοϋτο τοΰ κάλλους’ πάσα γυνή έπεθύμει νά θαυμάζηται και 
νά ύπολαμβάνητε ώ; ή Langtry· άλλ’ είς μάτην. Μία λέξις 
έκ τοϋ στόματος ταύτης έξερχομένη ήοκει νά γοητεύση τδν πρδς 
8ν άπετείνετο’ είς χαιρετισμός καθυπέταττε, ύπδ τούς πόδας 
αυτής πάσαν την νεότητα. "Η παρουσία ταύτης έν έορταϊς ώς διά 
χρωστήρος έστόλιζε και έπηύξανε την μεγαλοπρέπε αν τούτων. 
Ή Miss Langtry έθεωρεϊτο ώς ή κορωνίς τών πρδ αύτής καί συν 
αύτή συζωσών. Δέν ήρκει δέ ή γλυκύτης καί τδ άπ’ αύτής έξεοχό- 
μενον καί καταθέλγον άξιαγάπητον, άλλ’ άπήλαυε αυτή καί 
ιδιαιτέρας βασιλικής εύνοιας και άγάπης άπερ μείζονα τήν φή
μην τινδς καθιστάσι. Πάσα ενδυμασία, πάν νέον τοϋ σώματος 
κόσμημα έξ αύτής προήρχετο. Αί τής ’ Αγγλίας γυναίκες έκλαμ - 
βάνουσαι ταύτην ώς τδ ύψιστον κάλλος, πρδς ταύτην άπέβλεπον 
και πάν δ,τι μεθ’ έαυτής έφερε μετεχειρίζοντο. Ίΐ παοάδοξος αυτή 
γυνή μή εύχαοιστουμένη έκ τοΰ μονήρους βίου 8ν έζη, άπεφάσισε 
ν’ άσπασθή τδν τών ήθοποιών βίον' διδ άφιεροϋται είς τήν σκη
νήν ούχί ίνα χρημάτων πληθύν συνάξη, άλλ’ ΐνα τδν παράδοξον 
αύτής χαρακτήρα ευχαριστήσω;. Πανταχοϋ θριαμβεύουσα, πάντο- 
θεν έπιζητουμένη έπέτυχε νά νομισθή τδ στόλισμα τών θεάτριον, 
και τέλος ή έπιτυχία τών παραστάσεων' διότι ή έν τώ θεάτρω πα
ρουσία ταύτης καί τδ πλήθος είλκυε καί έπιτυχίαν τών παριστανο- 
μένουν ύπισχνεϊτο. Ό πρίγγηψ τής Ουαλίας μετά τής συζύγου αύ
τοϋ, ή άριστοκρατία, οι έξοχοι ήθοποιοί, έπλήρουν τδ θέατρον ό

ταν άνηγγέλετο οτι αυτή θά έλάμβανε έν αύτώ μέρος. Πανταχοϋ 
έπετύγχανε, ίδίως δέ είς τήν κωμωδίαν «She sloops to con
quer!» έπί τοσοΰτον ώστε τά τών χειρών κροτήματα, οί έπαι
νοι καί αί ζητωκοαυγαί έπλήρουν τήν ατμόσφαιραν άντηχοϋσαν 
δίκην κροτάλων. Ή γυνή αύτη κατά τούς λόγους πάντων τών 
Εύρωπαϊκών φύλλων καί άποΰσα καί παοοΰσα κατέθελγε, καί πα- 
ριστάνουσα έγοήτευε καί καθιστούσα τδν παρατηροΰντα ταύτην 
έκτδς τοΰ κόσμου είς τά αίθέρια ύψη ιπτάμενον, δπως τδ ιδεώ
δες τοϋτο σύσφιγξη καί άποθαυμάση.

24
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αρά τη έν Άνδριτταίνη βιβλιοθήκη υπάρχει βιβλίον, ύπδ τδν 
άνω τίτλον, ποίημα τοΰ πολυμαθούς ’Αμβροσίου ίερομονάχου 
τοΰ Παμπέοεως, πυπωθέν έν Βιέννη τώ 1802, άφιερωθέν δέ παρ’ 
αύτοϋ τώ αύτοκράτορι πασών τών 'Ρωσσιών, Άλεξάνδρω τώ Α'. 

Μέχρι τοΰδε έγνωρίζομεν την έν μέσω τοΰ νάρθηκας τοΰ εν 
Κωνσταντινουπόλει ναοΰ «Ή αγία Σοφία» έπιγοαφην, καρκινικώς 
άναγινωσκομένην,

«Νΐψοκ άι ο/ιήιιατα, μη /idrar ό'ψιτ·» 
vjv άποδίδουσιν είς "Αγιον Γρηγόριον, τδν Ναζιανζηνόν. Έκτος δέ 
αύτοϋ, τοΰ μάλλον πολυθρυλλήτου καρκινικοΰ στίχου, άπαντώ- 
σιν έν τη ήμετέρα γλώσση πάνυ ευάριθμοι’ οϊον, οί έξης έκ τών 
άπαραβιαστοτέρων τών αρχαίων'

«Έδε μοι Διδς άοα πηγη παρά σοί, Διομέδη. 
Ιερά σά παρά χείλη, "Ηλιε, χαρά πάσα ρεΐ. 
Νόυ.ον ό κοινδ; έχε σδν οίκονόυ.ον.»

’Επίσης και ό έν τινι αρχαία Μονή έπι ιαματικής κρήνης γε- 
γλυμμένος έξης στίχο;'

«Νοσώ- σύ 8; ή ’ίαμα, ’Ιησού, σώσον.»
Και ταϋτα μέν τά τέως γνωστά. "Ηδη δμως θαυμάζομεν ολό

κληρον βιβλίον, τδ έν λόγω τοΰ ίερομονάχου ’Αμβροσίου τοϋ Παμ- 
πέρεως, την ιστορίαν καί τά κατορθώματα τοΰ πρδς 8ν άφιεροΰται 
έμμέτρως καί καρκινικώς περιγράφοντος καί διά την υπομονήν 
πρδ πάντων τοΰ χαλκευτέρου έκείνου κληρικοΰ έκπληττόμεθα. 
Ιδού ολίγοι στίχοι έξ αύτοϋ’

«Νέαν ασω μελίφωνον, ώ φίλε, μώσαν αέν 
"Α σά ρητά Μαζεδών ώδε καματηρ’ ασα 
Ναι έπει τράνωσα ά σά ασων άρτιέπειαν.
ΩΝΑΞ, είς 8 έθετό ΤΕ ΘΕΟΣ έξ άνω,

Σύ όρθώς, έπει δώς, ώ διέπες ώ θροΰς.
"Α τεά άτάρ, έπει έπέρατα άε τά,
ΣΗ χρα νομή, ω άλς λαώ ή Μονάρχης.
"Αρα χύδην ήνί δ νέμων νώ μενοινην, ήδύ χαρά’
’Αετέ, ή άσαι ά ΣΑ, ή έτεά,»

κλπ. κλπ.
Έν Άνδριτσαίνη ά. 7ορίου 1882.

A. X. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
"Εφορο; τή; έν Άνδριτσαίν^ Βιβλιοθήκη;.

Τί ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΜΟΥΣΕΐΟΝ

ή 24 ’Απριλίου 1823 άπεφασίσθη διά βασιλι
κού διατάγματος Φρειδερίκου Γουλιέλμου του 
τρίτου ή άνέγερσις Μουσείου έπι τού Lustgar- 
ter,1 πλατείας κείμενης παρά τή δεςιφ δχθήτοΰ 
ποταμού Spree, διέποντος και έπισκοποΰντος 
τοΰ περιωνύμου άρχιτέκτονος Schink- 1. Τή 3 
Αύγούστου 183 · ένεκαινίσθη τό 'ίδρυμα, τοΰ 
βασιλέως χορηγήσαντος αύτφ, τακτικόν χρη

ματικόν ποσόν έκ τοΰ δημοσίου ταμείου.
Μετά παρέλευσίν έτών τινων, έθεωρήθη αναγκαία ή έπαύξησις αύτοϋ, 

διά τής οικοδομής νέου κτιρίου, άνατεθείσης ύπό Φρειδερίκου τοΰ τετάρ
του, τώ άργιτέκτονι Stiller*  ούτω δέ περί τά ι 843 — 55 άνηγέρΟη δεύ
τερον μεγαλοπρεπές κτίριον ώς παράρτημα τοΰ πρώτου, όνομασθέν νέον 
Μουσεΐον, και χάριν τής συγκοινωνίας ένωθέν διά διαδρόμου μετά τοΰ 
πρώτου, δπερ έ'κτοτε ώνομάσθη παλαιόν. Τό σχήμα τοΰ άρχαιοτέρου τών 
δύο τούτων Μουσείων, είναι ορθογώνιον, τό δέ πρός τόν Lutgarten 
έστραμμένον δυτικόν μέτωπον αύτοϋ, σχηματίζει τήν είσοδον, πρός ήν 
άγει, κλίμαξ έχουσα δεςι? ρ·-ν, τό ές ορειχάλκου λιμπρώς υπό Kiss 
έξεργασθέν άγαλμα έιρίππου Άμαζόνος άμυνομένης κατά τίγριδος, αρι
στερή δέ, έ'ιοίππον νεανίαν ύπό Wolf ώσαύτως έ; ορειχάλκου βάλλοντα 
τό δόρυ κατά λέοντος. Έπι τής μετόπης έπιγραφή λατινική φέρει τό 
ονομα τοΰ ίδούσαντος και τόν σκοπόν τοΰ ιδρύματος : Fridericus Guilel- 
mus III studio antiquitatis omnigenae et artium liberalium museum 
constituit MDCGCXXVII.

*Επι τών γωνιών τοΰ κτιρίου, οί Διόσκουροι καί δύο 'Πραι ποτίζουσαι 
τόν Πήγασον συμπληροΰσι τό κενόν, δπερ ώς έκ τής έλλείψεως αετώμα
τος θά προσέκρουεν είς τό δμμα τοΰ θεατοΰ*  τήν δέ ίλην πρόσοψιν, κο- 
σμοΰσι Ι8 Ιωνίκαί στήλαι, δι*  ών άπλετος φώς έπιχέεται έπί τών τοιχο
γραφιών τών προπυλαίων, έν αΐς, αριστερά τής εισόδου, παρίσταται ή

Κήπο; τής τέρψεως. 
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άνάπτυξις τών θείων δυνάμεων έκ τής νυκτός τών παναρχαίων χρόνων βΐς 
τον ήλιον ελληνικού πολιτισμού, άρχομένη δίά τής μορφής τού γηραιού 
ούρανού, βστις οδηγεί τον χορόν τών αστέρων, τούτψ £πεται αίωρούμε- 
νον θεών άγημα, έλαύνον έκ τή: νυκτός, διά τοΰ λυκαυγούς μέχρι τού 
Φωτεινού κυανού τής μεσημβρίας- ό Κρόνος κα! οί Τιτάνες ύποχωρούσιν, 
ό δέ Ζευς προβαίνει ώς ό νέος κυρίαρχος τού παντός, προηγουμένων τών 
άκτινοβολούντων Διοσκούρων, ένώ ό Προμηθεύς υποκλέπτει τό πΰρ διά 
τούς κατοίκους τής γής. *Η  νύξ έκτείνει τον πέπλον αυτής έπί κοιμωμέ- 
νων έντεΰθεν άρχεται ή ανατολή τής ημέρας, αί σκοτεινά! δυνάμεις ήτ- 
τώνται, έωθινή δέ δρόσος σπόροι και άνθη διασπείρονται, ό "Ερως καί ή 
’Αφροδίτη αναφαίνονται, και τέλος ό Φοϊοος ’Απόλλων ηγείται πάντων 
έπί τεθρίππου άρματος*  οπερθεν αίωροΰνται αί χάριτες.

Δεξιά τής εισόδου απεικονίζεται ό ανθρώπινο; βίος, άρχόμενος μέν έν 
τερπνή ροδοδακτύλψ ήφ έπι εύδαίμονος παραλίας, άπολήγων δέ εις σο
βαρόν τέρμα έν τή φρίκη τή: νυκτός. Ποίησις και πλαστική, άγων και έρ- 
γασία, καλλιτεχνία και έρευνα, παρακο'/ ουθούσι τά: φάσεις τής άναπτύ- 
ξεως τού ανθρωπίνου γένους, α’ίτινες ώς έαρος πρωία, θέρους ήμερα, με- 
τοπωρινή έσπέρα, και χειμερινή νύξ χαρακτηρίζονται*  έν τφ τέλει τής εί- 
κόνος, ό θρήνος συνάγει πολλούς πέριξ τάφου, ύπέρ τά νέφη όμως ανα
τέλλει ροδοδάκτυλος ήώς. Κάτωθεν τών δύο τούτων συνεχών εικόνων πα- 
ριστώνται κεχωρισμένως οί άθλοι τού Θησέως και Ήρακλέους.

'Εκατέρωθεν τής πύλης κλίμακες άγουσι προς τήν άνω στοάν τών προ
πυλαίων ενθεν εύρίσκονται αντίγραφου τοΰ έν ’Αγγλία περίφημου αρ
χαίου αγγείου τού Warwick, και τοιχογραφίαι άπεικονίζουσαι τον αγώνα 
τοΰ πολιτισμού κατά τής βαρβαρότητας και τής μανίας τών στοιχείων. 
Και ταΰτα μέν περί τών προπυλαίων έσωτερικώς δέ, διαιρείται τό Ισό- 
γαιον είς Μ μεγάλα; αίθούσας, ές ών ή πρώτη μετά τήν θύραν κυκλική 
καί κεκαλυμένη υπό θολωτού στεγάσματος, λαμβάνει τό φώ; έκ τών άνω*  
• θόλος αυτής υποβαστάζεται υπό στηλών μεταξύ τών οποίων "στανται 
18 αρχαία αγάλματα, έξ ών τά μέν ακέραια τά δέ συμπεπληρωμένα, 
καίπερ στερούμενα τής ζωής και τελειότητος έν τή έκτελέσει, παρέχου- 
σιν ώς προς τήν αναλογίαν καί τά; γραμμάς, τά κύρια ταΰτα προσόντα 
τής αρχαία; τέχνης, τρανήν άπόδειςιν τού βαθμού τής προόδου τής τέ
χνης καί κατά τήν ρωμαϊκήν έποχήν*  δμοιαι συμπληρώσεις αναγόμενα’, 
είς τήν παρελθούσαν εκατονταετηρίδα ύπάρχουσι και έν ταΤς λοιπαΤς αι- 
Οούσαις σποράδην. Έκ τών αγαλμάτων τούτων τό κά>λιστον εΐναι, ή έν 
'Ρώμη εύρεθεϊσα Ά μαζών. Έν τή αιθούση ταύτη έξετέθησα\ νεωστί, με
ρικά μόνον μέρη τών έν Περγάμω εύρεθέυτων αναγλύφων, άπεικονίζοντα 
τον αγώνα τών θεών κατά τών γιγάντων,έν οΐς ό Ζευς καί ή’Αθήνα ώς πρω- 
ταγωνισται αναφαίνονται, Τό άνω μέρος τών τοίχων τής αιθούσης, κοσ- 

μούσιν αντίγραφα! τών περίφημων ποικιλτών ταπήτων τοΰ ’Ραφαήλου. 
'Από τής αίθούσης ταύτης μεταβαίνομεν εις τήν τών θεών και ήρώων, 
περιέχουσαν αντίτυπα έργων τής έποχής τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων. 
Εκ τούτων θαυμάσια καί άξια έπιμελους σπουδής ή "Αρτεμις, ήτις καί 

έν τφ άντιγράφψ, διετήρησε τόν αγνόν τύπον τού αρχαίου 'Ελληνικού 
πρωτοτύπου, ό τό τόξον τανύων Έρως, καί έλάχιστον άντίτυπον τών πο
λυαρίθμων αντιγραφών τού Πραξιτελείου έργου, ό οινοχοών Σάτυρος. 
Σειρά αγαλμάτων τού ’Απόλλωνος και τών Μουσών, κατέχει μεγάλην 
αξίαν, κα! ούχί αδίκως μερικά έξ αύτών, ώς ή Πολύμνια, άπολαύουσιν 
Ιδιαιτέρου θαυμασμού παρά τφ κοινφ· άλλ’ όμως όπως δυνηθή τις νά 
κρίνη ταΰτα, λίαν κατάλληλος εΐναι ή παραβολή τών αγαλμάτων τούτων 
τών Μουσών προς τά περγαμη-’ά άνάγληφα, διότι τά τελευταία εΐναι 
πρωτότυπα τής αυτής εποχής, είς ήν καί τά άπολεσθέντα πρωτότυπα τών 
Μουσών άνήκον.

’Εν τή συλλογή ταύτη ϊσταται και τό κομψόν έξ ορειχάλκου άγαλμα, 
τού δεομένου παιδός, ό μαργαρίτης τής συλλογής ταύτης, οστις άλλοτε 
εύρίσκετο έν τφ Belvedere είς Βιέννην, βραδύτερον δέ, ήγοράσθη ύπό 
Φρειδερίκου τυϋ μεγάλου άντ! 10,000 ταλλήρων. ’Ολίγον περαιτέρω ό 
παϊς τού Xante a 1 (ώς απλώς ονομάζεται διότι ώρισμένη αρχαία ονομα
σία δεν εύρέθη είσέτι) εύρεθείς έν τή κοίτη τοΰ ποταμού 'Ρήνου κατά τό 
18j8 δσον όμως ή βαρεία χύσις διακρίνει αυτόν τής θαύμαστή;έλαφραί 
τού δεομένου παιδός, τό<ον απολείπεται έπίσης καί ή εργασία τών χρό
νων τών αύτοκρατόρων έν τφ σχηματισμφ, παραβαλλομένη, προς τό εύ*  
γενές πλάσμα τού δεομένου παιδός, ουτινο: ή καταγωγή ανάγεται περί
που είς τούς χρόνους Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου. ’Επίσης πλήρη τέχνης 
καί λεπτής έργασίας, τό πολύτιμον μαρμάρινου άγαλμα Βακχίδος, άνα- 
γόμενον ώσαύτω; είς τούς χρόνους τών διαδόχων, τό τού Σατυρου εκ 
παρίου μαρμάρου, καί μαρμάρινος έδρα Ελληνικής τέχνης, ήτις καίπερ έν 
’Ιταλία εύρεθεΐσα εΐναι αξιοπαρατήρητος διά τά καλώ: διατηρηθε’ντα ανά
γλυφά της. ’Απειράριθμοι είσί σχετικώς προς τήν δλη> συλλογήν, αί άρ- 
χαΐαι κεφαλαι παριστώσαι ώς έπι τό πλεΤστον, τύπου; θεών έκ τών ρω
μαϊκών χρόνων. Προς τό δεξιόν μέρος τής αίθούσης εύρίσκοντα» είσέτι 
κεφαλαι Ελλήνων αϊτινε; έν μέρει είσί γνωστά!, έν μέρει φέρουσιν ονό
ματα έπισήμων άνδρών, ϊσω; έσφαλμένως, έν τούτοι; ά ναγυωρισμέναι εί
σίν, ήτού Σωκράτους, Δημοαθένους, προπάντων δέ λαμπρώς έξειργασμένη 
ή τού Εύριπίδου. Έγκαταλείποντες τήν αίθουσαν τών θεών καί ήρώων, εί- 
σερχόμεθαείς τό ’Ελληνικόν τμήμα, οί τοίχοι τού οποίου κοσμούνται ύπό 
εικόνων σκηνάς τού βίου τών αρχαίων Ελλήνων άπεικονιζουσών· έν 
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μέσφ τής αιθούσης βωμός, έφ’ ου τελείως έξειργασμένος έκ παρίου μαρ
μάρου, ό κορμός σώματος νεανίου, ολίγον περαιτέρω Μσρούας άνηρτη- 
μένος πρός εκδοράν λεπτοτάτης τέχνης. Ώραΐα έργα τής συλλογής είναι 
ωσαύτως ό Τρίτων, τεριόεβλημένη γυνή, λείψανον βακχιζοΰ συμπλέγ
ματος, καί τό επιδιορθωμένου άγαλμα ήρωϊκώς άποθνήσκοντος νεανίου, 
οπερ εύρίθη έν Μήλιρ, καί έπί τής βάσεως τού όποιου άναγινώσκεται τό 
ονομα, Άντιφάνης έκ Πάρου, δστις ίσως ώς έπιδιορθωτή; αύτοϋ σημειοΰ- 
τας. Έπί τίνος τραπέζης εϊσίν εκτεθειμένα, άρχαΐον σπαρτιατικόν άνά- 
γλυφον, μικρά τινα άγαλμάτια άρχαιοτάτης έποχής. Μεταβαίνοντες ήδη, 
είς τήν ρωμαϊκήν αίθουσαν, άπαντώμεν τόλαμπρώς έξειργασμένον άγαλμα 
τοϋ Αύγούστου, άντικρύ δ’ αύτοϋ ΐσταται ό Καΐσαρ τήβενον περιβεολημέ- 
νος, τήν δεξιάν χεΐρα προτεταμένην έ’χων, τήν δέ άριστεράνέπί τήςόσιούος 
στηρίζων Τήν ό'λην αίθουσαν κοσμεί πλήθος προτομών ων τινες λεπτο
τάτης τέχνης, ώ ή τοϋ Καίσαρος, ή τοΰ Άδριανοΰ ή τοΰ Καρακάλα έκ 
λευκοΰ μαρμάρου, καί ή Σκιπίωνος τοϋ ’Αφρικανού τοΰ πρεσβυτέρου έξ 
άλαβάσ·ρου· έν τή σειρά τών αύτοκρατόρων ΐσταται έπίσης καί προτομή 
τοϋ φιλοσόφου Σενέκα, έπιβεβαιωμένη δι’ αρχαίας έπιγραφής Ή επομένη 
αίθουσα περιλαμβάνει έργα τής χριστιανικής έποχής ή μάλλον τής ιτα
λικής πλαστικής, καί τινα γερμανικής τέχνης, ήτις περιορίζεται κυρίως 
είς γλυφάς έπί έλεφαντόδοντος καί ξύλου Τά κυριώτερα έκ τών Ιταλι
κών έργων είσι τά άγορασθέντα ύπό τοΰ μεγάρου Slrozzi έν φλωρεντία 
έν οΐς καί γνωσταί τινες προτομαί, ένίων τών περιφημοτί'ρων Φλωρεντι- 
ανών τεχνιτών τοϋ δεκάτου πέμπτου αιώνος, καί τό πολύτιμον έκ μαρ
μάρου άγαλμα, Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοϋ, ύπό Μιχαήλ ’Αγγέλου, θαυμά
σιου έργον τής νεαρας αύτοϋ ήλικίας, καί τό κάλλιστον τής ίλης συλλογής.

Έγκαταλείποντες πρός στιγμήν τήν συ'λογήν τών αγαλμάτων, μετα- 
βαίνομεν είς τήν τών νομισμάτων, ήτις είναι τό άρχαιότερον τμήμα τοΰ 
Μουσείου, άπό τής δεκάτης έ'κτης έκατονταετηρίδο., ύπό τοΰ έκλέκτω- 
ρος Ιωακείμ τοΰ δευτέρου συστασα. Ή συλλογή αυτή είναι ήδη μία τών 
πλουσιωτέρων. Κατά τόν’Ιανουάριον τοΰ 1 8 > ύπήρχον έν αύτώ, όΡ, >00 
Έλ/ηνικά νομίσματα, έξ ων 1 7 χρυσά καί 1,2 III άργυρά, ρωμαϊκά 
δέ 33,1 0 έξ ων 177 1 χρυσά καί 2·, 0 1 άργυρά, ύπέρ τάς 8<',0 0 Με
σαιωνικά καί νεώτερα, καί 2 ,00 I ’Ανατολικά, ώστε τό ς'λον υπερβαίνει 
τάς 2 ',0 >1).

Τά νομίσματα εϊσίν έκτεθειμέ>α έπί έιμαρίων, άρχόμενα άπό τής Ελ
λάδος καί τών νήσων τής παραλίας τή; μικράς ’Ασία:. Καί πρώτον τά αρ
χαιότατα Ελληνικά έκ τής έβδομης II. X έκατονταετηρ δος, πρό πάντων 
αξιοθέατα τά τή; Αίγίνη; διά τήν άρχαιοτάτην καί επομένως ατελή χά- 
ραξιν αύτών τούτοις έ ονται τά μέχρι 4 0 Π. X. έςικνούμενα, έφ’ έκά- 
στης πλευράς τών όποιων, ύπάρχει εϊκών ένίοτε τελείας τέχνης· ένταΰθα 

άνήκουσι καί τά ’Αθηναϊκά, καί τό λίαν σπάνιον δεκάδραχμου Ώς δια- 
οερόντως ώραΐα άξια μνείας είναι, τά τής Ήλιδος, Μεσσηνίας, ’Αρκαδίας 
καί Στυμφάλου· τά τής Κορίνθου δέ έ'χοντα έπί τή; οπίσθια; έπιφανείας 
τόν Βελλερεφόντην καί τήν Χίμαιραν, είναι εξαίσια.

Έν τοΐς άνω χώροι; τοΰ Μουσείου ευρίσκεται ή πινακοθήκη, άποτελε- 
σθεΐσα τφ 1831 έκ τών διαοόρων συλλογών τών ανακτόρων τοΰ Βερολί
νου, Potsdam καί Schvrlottenboin-g, καί έκ τής βραδύτερον άντί 73 ·,000 
ταλλήρων άγοραοθείσης συλλογής τοΰ Βρεττανοΰ Solly, έν ή περιελαμ- 
βάνοντο σχεδόν άπασαι αί διάφοροι Ίταλικαϊ σχολαϊ του δεκάτου πέμ
πτου Αιώνος, μέρος τών αρχαίων σχολών τών κάτω Χωρών, έν αίς και 
έξαίσια έργα τών αδελφών Dau Eyck, και μέγας αριθμό: έργων τών 
κάτω Χωρών τοϋ δε/.άτου έκτου αιώνος, καϊ πλήθος χαρακτηριστικών 
έργων τών διαφόρων γερμανικών σχολών. Έν τή συλλογή τών ανωτέρω 
τριών ανακτόρων, περιέχονται έργα επισήμων Ιταλών ζωγράφων του 
δεκάτου έκτου μέχρι δεκάτου ογδόου αιώνος καθώς καί τινες λαμπραι ει
κόνες τής Γαλλικής σχολής, πρό πάντων όμως πλήθο: εξαίσιων εργασιών 
’Ολλανδών τεχνιτώντοϋ δεκάτου έβδομου αιώνος- μεταξύ τών άλλων προσ- 
κτηθεισών συλλογών, ύπάρχουσι καϊ 4 εικόνες τοΰ 'Ραφαήλου, έξ ών ή 
καλλιτέρα ή Παναγία μετά τοΰ Χριστοΰ καϊ ’ίωάννου τοΰ Βαπτιστοϋ

Ή ούτω λοιπόν σχηματισθεΤσα συλλογή, έχει τόν ίδιον αύτής χαρα
κτήρα δ’στις έξησφάλισε αύτή παρά ταΐς μεγάλαις πινακοθήκαις τής Εύ- 
ρώπης, ιδίαν σημασίαν καϊ μεγάλην αξίαν άνεδΐίχθη ώς ιστορική συλ
λογή, ήτοι ώς τοιαύτη, ήτις δύναται νά δώση καθαράν εικόνα τής ιστο
ρίας τής ζωγραφικής καϊ τής πορείας αύτής, έν ταΐς διαφόροις σχολαΐς 
καϊ έποχαΐς Ούδεμία άλλη συλλογή πλήν τής Mationil Galcrv τοΰ Λον
δίνου, παρέχει τόσην ποικιλίαν σχολών, καϊ ούδεμία δύναται νά παρα- 
βληθή πρός αύτήν ώς πρός τό πλήθος τών τεχνιτών. Έγκαταλείποντες 
ήδη τήν πινακοθήκην έπανερχόμεθα εις τήν συλλογήν τών αγαλμάτων, 
καϊ δή εις τό κυριώτερον τμήμα αύτής, ήτοι τό τών Περγαμηνών αρχαι
οτήτων, αίτινες τανΰν τήν προσοχήν πάντων τών έπισκεπτομένων τό 
Μούστον έλκύουσιν.

Τό μνημείου έπί τοϋ όποιου ύπήρχον τά ανάγλυφα ταΰτα, ήτο ή βά- 
σι; κο'οσσιαίου βωμοΰ τοϋ Αιός, άνεγερθεντος πιθανόν έπί Εύμένους τοΰ 
δευτέρου, βασιλέως τή: Περγάμου ( 97—159 π. χ.’>. 'II σύλληψι; τών 
γλυφών τούτων δέν είναι πλέον υψηλή καί αγνή ώ; ή τοΰ Παρθενώνας, 
δεικνύει ομω; αίσθημα πρό: τόν δραματικόν βίον, γνώσιν τής ανθρώπι
νης μορφής, πλουσίαν φαντασίαν και χρήσιν τών τεχνικών μέσων.

*Αν καί τά ανάγλυφα ταϋτα εισί λίαν ηκρωτηριασμενα καί τα επ αυ
τών ονόματα λίαν εφθαρμενα, ευκολω- όμως δύναται τις ν αναγνώριση 
τινάς τών θεών, προαλειφομένους είς αγώνα κατά τών Γιγάντων. Τήν 



376 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΛ 377

Έκάτην και Άρτέμιδα ακολουθούμενα; ύπό τών κυνών αύτών διακρίνει 
τι; ασφαλώς. Ένταϋθα θέλομεν περιγράφει τά μάλλον περισωθέντα έξ 
αύτών.

Έν τφ πρώτψ συμπλέγματι θεά τις μετά διαδήματος και μικρών πλο
κάμων, πάλλουσα καιόμενον δαυλόν, εφορμώ κατά Γίγαντος οστις ύπο- 
χωρών άμύνεται, άνυψών διά τής δεξιάς δ’πλον τι ό Γίγας ούτος έχει 
πλήρη άνθρωπίνην μορφήν, είναι δμως πτερωτός, και χωρίς τούτου, έχει 
σημεία, άπαντώντα μόνον παρά τοί; Τρίτωσι καί άλλοι; θαλασσίοις τέ- 
ρασι, βραχέα δηλαδή κέρατα, όξυτενή ώτα άπολήγοντα είς θαλάσσιον φϋ- 
κος, δπερ καί έν ταϊς πτέρυξιν αναφαίνεται. ’Αριστερά νεαρός Γίγας κα
ταπίπτει βληθείς είς τά στέρνα ύπό θανατηφόρου δπλου, πιθανώς βε'λους· 
ή κεφαλή αύτοϋ μετά μακρά; κόμης, πλήρης άγριας καί άδαμάστου δυνά- 
μεως, άλλ’ όμως καμπτομένη ύπό τοϋ θανάτου, είναι έξαισ ας τέχνης· 
ό βαλών αύτός θεός, είναι ίσως ό ’Απόλλων, δστις πλησίον τών συγ·- 
γενών αύτοϋ θεών δύναται νά ύπονοηθή Δεξιοί έπεται έ-έρα θεά μετά 
βραχείας καί πτερυγιζούσης περιβολής, στηρίζουσα τόν δεξιόν αύτής πόδα 
έπί τοΰ οφιοειδούς σκέλους γίγαντος, οντινα Φαίνεται λαβοΰσα διά τής 
αριστερά; άπό τής κεφαλής, ένφ έν τή δεξιδ κρατοΰσα τό ξίφος, παρα
σκευάζεται νά τόν κατασφάξη. Τούτοις έπεται γίγας, οΰτινο; ή έξαιρε- 
τως διατηρηΓιείσα κεφαλή, ομοιάζει γνωστόν τινα τύπον τοΰ Ποσειδώ- 
νος, άνυψών διά τών δύο χειρών άνωθεν τής κεφαλής, τεμάχιον βράχου, 
άμυνόμενο; τήν απειλούσαν αύτόν θεάν Έκάτην, ής ό Κύων δάκνει αύ
τόν εις τό σκέλος. Τό έχόμενον σύμπλεγμα παριστγ νεαρόν ώραϊον γί
γαντα,— Ώρίωνα ώνόμασαν αύτόν — μετά κόρυθος καί λεπτώς κεκοσμη- 
μένης άσπίδος, πάλλοντα έν τή δεξιά τό ξίφος κατά τής Άρτέμιδος, 
μελλούσης νά τοξεύση κατ’ αύτοϋ. Μεταξύ τή; ’Αρτέμιδος καί τοΰ άν- 
τιπάλου αύτής, διεσώθη μία τών καλλίστων μορφών τοΰ διαζώματος έν 
τινι πρεσβυτέρφ γίγαντι ^ωμαλεωτάτου σχηματισμού μετά οφιοειδών 
σκελών, οστις δακνόμενος θανατηφόρως εί; τόν αύχένα ύπό κυνός, δυσ- 
θανατών καταπίπτει· άνίσχυρος δέ και μηχανικώς, δράττεται διά τής δε
ξιάς τή; κεφαλή; τοΰ κυνό;, ένφ ή αριστερά πρέπει νά ύπονοηθή στηρι- 
ζομένη έπί τοΰ έδάφους. ’Εφεξής ρωμαλέο; γίγας αρπάζει διά τών δύο 
χειρών του έκ τών όπισθεν νεαρόν τινα θεόν, μετεωρίζει, καί θέλει ν’άπο- 
πνίξη αύτόν έπί τοΰ στήθους αύτοϋ· ό θεός άνθίσταται χερσί τε ποσί τε· 
άλλ’ οί πόδε; αύτοϋ είναι περιπεπλεγμένοι μεταξύ τών οφιοειδών σκελών 
τοϋ γίγαντος- τόν δέ δεξιόν αύτοϋ βραχίονα κρατούντα άσπίδα άγρίως δά- 
κνει τό τέρα;· οϋτω λοιπόν, μένει τφ πιεζομένφ θεφ, μόνον ή δεξιά χειρ, 
έν ω κρατεί δ’πλον πρό; πλήξιν. Τούτοι; έπεται tv τών ώραιωτε’ρων καί 
μάλλον διασωθέντων τεμαχίων, ώς κυρία μορφή τοΰ έξής συμπλέγματος· 
θεά έν πλούσια περιβολή και φέρουσα διάδημα έπί τή; κεφαλής, συλλαμ

βάνει μακροΤ; βήμασι βαδίζουσα, πρό αύτής έπί τοΰ δεξιού γόνατο; στη- 
στηριζόμενον πωγωνοφόρον γίγαντα θέλει ν’ άφαιρέσγι παρ’ αύτοϋ τήν 
άσπίδα, έν ή ώ; σημεΐον φαίνεται κεραυνός, καί νά βίψή κατ’ αύτοΰτί δ
περ πάλλει έν τή δεξι?. Ηραία μορφή είναι και ή τοΰ ’Απόλλωνος οστις 
θτιαμβεύων ϊσταται έπί καταπεσόντος γίγαντος, δ'στις μόνον τό άνω μέ
ρος τοΰ σώματος έπιμόχθως άνορθοΰν, ό θεό; λαμβάνων δια τής δεξιά; 
έκ τής φαρέτρας βέλος, παρασκευάζεται εί; νέαν όλεθρίαν βολήν· τό τό- 
ξον κρατεί πρυτεταμένον έν τή άριστερ?.

Ή συλλογή τοΰ όλου Μουσείου δύναται νά θεωρηθή βεβαίως ή τελεία 
καί πρό πάντων ή τών έκμαγείων έν τφ νέφ Μουσείω, έπί τών οποίων 
δύναται τις νά σπουδάση έξαιρέτως τήν τέχνην, έχων πρό αύτοϋ άντί- 
τυπον τών άριστουργημάτων τής άρχαία; έποχής. Άλλ' δμως ή έλλειψις 
αρχαίων πρωτοτύπων καιρίως έπλήγωνε τήν φιλοτιμίαν τών Γερμανών, 
οΐτινες πάντοτε παρεπονοϋντο, δτι τό μουσείον αύτών, δέν δύναται νά 
παραβληθή ώ; πρό; τήν κατοχήν πρωτοτύπων, μέ τό τών Παρισίων, 
Λονδίνου καί 'Ρώμης. Ή άπόκτησι; δ’μω; τών έσχάτως άνακαλυφθέντων 
Περγαμινών αρχαιοτήτων, επούλωσε έν μέρει τήν πληγωμένην φιλοτι
μίαν τών Γερμανών, οΐτινες ή;η λίαν ύπερηφάνως καυχώνται διά τήν κα
τοχήν κολ.οσσιαίου πρωτοτύπου έργου

Έν Βερολίνιρ, 10 Νοεμβρίου 1882

Περικλής X. Ζγμβρλκακης.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΜΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ I 862

(Κατά τον καθηγητήν ROBERT DE LABORDE).

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

Άπό κτίσεως κόσμου, έτος

1800. Γεωργία, Κηπουρια, ’Αμπε
λουργία.—Έφεύρεσις τή; βω- 
λοκόπου καί τής δρεπάνης —

Κατασκευή τοϋ έλαίου.—Έ- 
φεύρεσι; τοϋ άρτου. — ’Οπτόν 
κρέας.

1900. Κλωστική και υφαντουργία.
— Βαφή διά πορφύρας

2000. Έκμετάλλευσις. — Μεταλ
λουργία.
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21 00. 'Όπλα.—Δάμασζς ‘ίππων.
2200. Κάτοπτρα μεταλλικά —Νό

μισμα.—Χαρακτήρες γραφής.
2300. Ναυτιλία.
2400. 'Ηλιακόν έτος.
250·?. Φλεβοτομία, ’Εμετικά, Κλύ

σματα.
2621. Όχύρωσις πόλεων.
2700· ’Εργαλεία λεπτουργικής. — 

Άγγεϊα πήλινα.
2800. "Εργα ελεφάντινα.
290 ·. Χρυσοποικίλματα.
32θ0. Μαγνήτης
3266. Ναυμαχίαι.
3370. 'Υπολογισμός έκλείψεων Σε

λήνης.
3410. Γεωγραφικοί χάρται. —Σύ- 

στασις ταχυδρομείων εν Περ
σία.— Καλλιέργεια τής άμ- 
πέλου και τοΰ έλαιοδένδρου 
έν τή μεσημβρινή Γαλατία.

3500. Σύστημα Πυθαγορου. — Κατα- 
πειρατήρ.—Καυστική 'ύαλος.

36 )0. ΎδρβγωγεΤα.
3700. Φάροι. — ’Αντλίαι. — Κλεψύ

δρα.—Έλιξ Άρχιμήοους. — 
—Μηχαναι έκσφενδονητικαί.

381 0. Λιθόστρωσις οδών.
3900. Μωσαϊκόν. — Σάπων παρά 

τοΤς Γαλάταις. —’Λμμωνία- 
κόν άλας.

ΜΕΤΑ ΧΡ1ΣΤ0Χ

"Ετος
100. Θηριακή. — Στίλβωσις κατό

πτρων.
200. Ύαλος χρωματισμένη.
3 0. ΙΙριονόμυλοι.
4ι·0. Πλάστιγγες υδροστατικοί.— 

Κώδωνες. — Γοτθική αρχιτε
κτονική έν Γαλατία

5 Ό. ’Αραβικοί αριθμητικοί χαρα
κτήρες, εισαχθέντες παρά τοΤς 
Φράγκο ις. — Μεταξοσκώληκες.

600. Γραφικοί πτέρινοϊ κάλαμοι. 
—’Ανεμόμυλοι. — Μοναστή-

ριον τοΰ 'Αγίου Διονυσίου. 
678.'Υγρόν πυρ.
700. Χάρτηςέκ βάμβακος.—Τουρ

κικοί τάπητες. — Χημεία παρά 
τοΐς Άραψι.

751. ’Αρχή τής χρίσεως τών βα
σιλέων τής Γαλλίας.

760. "Οργανα ύδατοκίνητα.— Νι
τρικόν οξύ. — Πολεμικόν ναυ
τικόν έν Γαλλία.— Πρώτα κολ- 
λέγια, ίδρυθέντα ύπό τοΰ 
Καρολομάγνου.—Πρώτη εμ
πορική πανήγυρις, συστηθεΤ- 
σα έν Άκυϊσγράνψ. — ’Αφο- 
μοίωσις τών μέτρων καί 
σταθμών έν Γαλλία.

800. Ζάχαρις παρά τοΤς Άραψι.
877. Φ ε ο υ δ α λ ι σ μ ό ς έν Γαλ

λία.—*Ιδρυσις  τοΰ δικαστη
ρίου τών 'Ορκωτών έν ’Αγ
γλία.

900. ΚναφεΤα.
939. Ύποτθεμένη έφεύρεσις τής 

τυπογραφία: παρά τοΤς Σίναις.
I >00. '1 π π ό τ α ι. —-Τρουοαδοΰροι.

__ Μουσικά σημεία.
1100. Σταυροφορία».. — Τάγμα 

τών φιλοξένων, (Ίωαννιτώ'-), 
κατόπιν Ιπποτών τής Μελί- 
της.

II 08.’Απελευθέρωσις τών Κοινο
τήτων έν Γαλλία

1118. Τάγμα τών Ναϊτών.— Χρή- 
σις οικοσήμων. — Σύστασις 
τών ιπποδρομιών έν Γαλλία.

1137. Εισαγωγή του Ιουστινιάνειου 
Κώδηκος είς Γαλλίαν.

1165. Θεμελίωσις τής Παναγίας 
τών Παρισίων __Θεμελίωσις
τοΰ Λούβρου. — Όχύρωσις 
τών Παρισίων και λιθόστρω- 
σίς τών οδών αύτών.—’Ια
τρική Σχολή έν Μοντπελιερω.

1191. Τευτονικόν τάγμα.
1204. ' Ιεροδικείο ν. — Θεμελίωσις 

τής Σορβόννης. — Θεμελίωσις 
τοΰ τυφλό κομε ίου τών 
τριακοσίων. —Κάτοπτρα 
ύάλινα.—Όχετογνώμονες.—

Χρήσις τοΰ έλαίου.
1270 Σύστασι: τών συμβολαιογρά

φων έν Γαλλία. — Σχολή χει- 
ρουργίας έν Παρισίοις.—Δίο
πτρα. — Πυρΐτις.

128 'Ωρολόγια, σημαίνοντα τάς 
ώρας.

1285 Γενική Συνέλευσις τών Τά
ξεων.— Παρλαμέντα μόνιμα 
έν Γαλλία

1 3 «0. Εισαγωγή τής χρήσεως τοΰ 
έκ καννάβεως πανίου είς Γαλ
λίαν.

1302. Π υ ξι ς.
13 3. Πσραδο/ή τής τρίτης τάξεως 

είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν έν 
Γαλλία. — Άλειμμα το κηρία.

1315. Χειραφέτησις τών δούλων τοΰ 
Στέμματος έν Γαλλία. — Χάρ
της άπό ράκη.—Άγων, ποι
ητικός, Ρητορικός κ.λ.π. έν 
Τολώσση, -Κασσιτέρωσις κα
τόπτρων.

1 32 I. Έφεύρεσις τής Συναλλαγ
ματικής ύπό τών ’Ιουδαίων, 
εξόριστων τής Γαλλίας.

1 346 Κανόνια.
1360. Τέχνη τοΰ τείνειν τά μέταλ

λα. 'Ρακή. — Θεμελίωσις τής 
βασιλικής βιβλιοθήκης.

'372. Χρήσις βομβών.
1 380. Παιγνιόχαρτα. —— ’Ακαδημία 

τής ζωγραφικής έν Παρισίοις.
412 Κατασκευή τή: γεφύρας τή; 

Παναγίας, τής μάλλον αρ
χαίο τέρας τών Παρισίων.

1 130. Τουφέκια άερότονα.
1435. Τυπογραφία. —Γίΐλοι έν 

Γ αλλία.—Άμαξα·..
1450 ΆδαμαντογλυΦία.
146 . Σύστασι; ταχυδρομείων έν 

Γαλλία.
I 486. Άνακάλυψις τοΰ ’Ακρωτη

ρίου τής Καλή; Έλπίδος.
4 ^2. Ά νακάλυψις τή; Ά μ ε- 

ρ ή C·
1 5 0 Ωρολόγια κόλπου.
1517. Γΐυρεκβόλιον— (Λούθηρος),

1 533. 'Καλβΐνος).

1534. Τάγμα Ίησουϊτών.
1 540 Σκοτεινός θάλαμος.
1 553. Σύστημα Κοπερνίκου.
i 547. Εισαγωγή πορτοκαλεών είς 

Εύρώπην.
1560. Εισαγωγή νικοτιανής είς Γαλ· 

λίαν
1564. Θεμελίωσις τοΰ Κεραμεικοΰ. 

— Προσδιορισμός τής άρχής 
τοΰ έ'τους, τή 1 Ιανουάριου, 
έν Γαλλία

1578 Καρφίδες —Τάγμα τοΰ αγίου 
Πνεύματος.

1579. Ακαδημία τής Μουσικής έν 
Γαλλία.—Κατασκευή τή; Νέ
α.; Γεφύρας έν Παρισίοις. — 
’Εκκρεμή ώρολόγια.—Χειρο
τεχνία πλεκτών περιποδίων.

1586 Καλλιέργεια γαιομήλου ένΑγ
γλία.

1591. Βοτανικός κήπος έν Παρισίοις. 
1593. Τηλεσκόπια.
1610. Δορυφόρος τοΰ Διός.—Μικρο- 

σκόπιον.
1 61 9. Έ ξ ήγ η σ ι ς τής κυκλο

φορίας τοΰα’ίματος. — 
Θερμόμετρου. — Φενάκαι.

1630. Γαλλική ’Ακαδημία.
631.Π ρώτη έφημερίς έν Γαλλία.

1636. Εισαγωγή χρήσεως τείου είς 
Γ αλλιαν.

1640. Άνέγερσις τοΰ Βασιλικού Πα
λατιού.

1 643. Βαρόμετρου.
1653.’Ηλεκτρισμός. — Πνευ

ματική αντλία.
1662 Χρήσις τής σοκολάτας έν 

Γαλλία
1666. Ταπητουργείου τώνΒοοελίνων 
1670. Νηοσάλπιγξ (τρόμπα μαρί α) 

— Μέγαρον τών ’Απομάχων.
1 675. Φώσφορος.
1681. Τροχιά τών κομητών.
1 683. Έφεύρεσις τοΰ σίφωνος.
16 6.’Ανάκ“οοου Βερσαλλιών.
1 687. Καυστικόν κάτοπτρον. — Τέ

χνη τοΰ χύυειν τά κάτοπτρα.
1 692. Βαϋουνίς έν Γαλλία.
1693. Τάγμα τοΰ Αγίου Λουδοβί-
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κου.— Πυροσβες-ικαί άντλίαι. 
— ΚαφενεΤον έν Γαλλία. — 
Αστεροσκοπείου έν Παρισί- 
οις. ’Αραιόμετρου

1706 Πορσελάνη.
1707. Κυανός Πρωσσικός.
1713. ’Εμβολιασμός
1723. Τηλεσκόπιου άντανακλαςικόν 
1731. Πυρόμετρον.
1740. Ηλιακόν μικροσκοπίου.
173ί . Στρατιωτική Σχολή έν Γαλ

λία.
1753 Κεραυυ αγωγός.
1739. Δημοσίευσι; τή; ’Εγκυκλο

παίδειας.
1760. 'Αρμόνικα.
1773 Άπολύμανσ·.; τοΰ άέρος. 
1775. Διδασκαλία τών κωφαλάλων.

— ΜουσεΤον τεχνών και έπι- 
τηδευμάτων.

1781. Άνακαλυψις τοΰ Ούρανοΰ. 
(πλαν).

17 82. Στενογραφία.
1783.’Αερόστατα έν Γαλλία. — -χο

λή Μεταλλουργική έν Γαλλία.
1790 Δαμαλις. — Τηλέγρα

φος. Πανοράματα.
1 79 1. Σύψασι; τοΰ δικαστηρίου τών 

’Ορκωτών έν Γαλλία.—Άφο- 
μοίωσις τών μέτρων και βαθ
μών έν Γαλλία. — Κατάογησις 
τών συντεχνιαρχιών, έργο- 
στασιαρχιών και σωματείων 
έν Γαλλία. Πρώτη έ'κθεσι; 
τών προϊόντων τής Γαλλικής 
βιομηχανίας.

1792. Γ α λ β α ν ι σ μ ό ς.
1793. ΣιδηραΤ γέφυραι.
1793. Διδασκαλείου και Πολυτε

χνείου έν Παρισίοις.
1797. Στερεοτυπία.
1799 Φωτισμός διά φωταε

ρίου.
1 800. Ζεύχαρις έκ τεύτλου.
1 801.’Ανακαλυψις τής Δήμητρος 

(πλαν.)
■802 Άνακαλυψις τήζ Παλλάδος 

(πλαν.)—Τάγμα τοΰ Λεγεώ
νας τής τιμής. — Λιθογραφία.

1803.Ναπολεόντειος Κώδηξ
1 806. Ά ναζάλυψις τή;’Ες-ίας (πλαν) 

—Πύραυλοι Κογγρεβικοί.
1807 ’Ατμόπλοιου έν Νέα ’Γ- 

όρκη. — Αύτοκρατορικόν Πα
νεπιστήμιου έν Γαλλία.

1809. Σιδηρόδρομοι έν Αμερική. 
ΐ810.Άρτεσιανάφρέατα. — 

Άνέγερσι; τής στήλης τοΰ 
’ίΐστερλίτζ.

1 8 ί 6. Ναυτική Βασιλική Σχολή. 
182'\Χύτραι αύτοκατάπακτοι.
1 822. Τυπογραφικά πιεστήρια καί 

άτμάμαςαι.
1824 Κατασκευή τής ύποποταμίου 

διόδου τοΰ Ταμέσιος.— Λιθο
τριψία.

1827. Λεωφορεία.
1829. Δαγερροτυπία.
1834. Ήλεκτροδίνη;__ ’Ηλεκτρικόν

φδ>;.
1837 ’Ηλεκτρικός Τηλέγραφος.
1 S38. Γαλβανοπλαστική.
18 40. Ηλεκτρικά ώρολόγια.
I 838. Τοποθέτησι; καλωδίου ηλεκ

τρικού τηλεγοάφου μεταξύ Ευ
ρώπη; καί ’Αμερικής.

1862. Χρήσι; πλοίων προκεκαλυμ- 
μένων καί θωρηκτ&ν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. Βαρδουνιωτης

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΜΕΡΟΣ Γ'·

Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ

Τρεις κόραις Sva; βασιλχά; 
Εΐγε χαριτωμένοι;
'Η δυώ ή μεγαλείτεραι; 
"Ητανε ’πανδρεμέναις, 
Ή τρίτη, ή μικρή, 
Έχώριζε ’ς τά κάλλη, 
Τή λέγανε ψυχή.

Κανένα; δέ, θαρρεύτηκε 
Ποτέ νά τή ζητήσφ, 
Γχατ’ δλοι τήν έσέβουνταν 
Κ’ ήθελε ν’ άγαπήση 
Ένανε σάν κι’ αύτή· 
Μά τέτοχα ν’ έχη κάλλη 
Δέν εϋρισκ’ ή ψυχή.

Ή ’Αφροδίτη ’ζήλεψε 
Τήν τόση ώμορφχά της 
Και στέλνει τό αθάνατο 
Παιδί, τόν έ’ρωτά της.

Νά τήν έκδικηθή, 
Πω; ’τόλμησε νά γείνη
Πϊό ώμορφ’ή ψυχή.

Τ’ ακουσ’ ό Έρως κι’ άρπαξε 
Σαΐταις καί δοξάρι,
Πώ; θά νικήση ’πάντεχε 
ΚΓ εϊχε κρυφό καμάρι, 
’Ανίκητη ψυχή
Νά φέρη ’; τά νερά του 
Δέ χάνει ούτε στιγμή.

Μά σάν τήν εϊδ’ ό "Ερωτας, 
’Σ τήν ώμορφχά της ’πιάσιη· 
«"Αχ 1 μάνα μου>>, έφώναξε, 
«Αύτή γχά μένα ’πλάστη'
• ’Αντί; νά νικηθή, 
«Μένα τόν άνίκητο
• Ένίκησ’ ή ψυχή».
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Καί στέλν’ εύτύς τό Ζέφυρο 
Μέ τά χρυσά φτερά του 
Καί μχά νυχτιά τήν άρπαξε 
Μέσα ’ς τήν άγκαλιά του, 
Τήν έφερε Ψηλά, 
’Σ ολόχρυσο παλάτι, 
’Σ τόν "Ολυμπο σιμά.

Όλη χαρά, ό’λη ζωή, 
Μεσ’ τ’ άσπρα φορεμένη, 
Μόσκους Ηλη έμύριζε, 
Μέ τ’ άνθη στολισμένη, 
Μέ κάλλη θεϊκά 
Ντυνόταν ολημέρα 
’Σ τδ Ζέφυρο κοντά.

Κι’ ό " ρωτά? σάν ’πήγαινε 
Κι’ έμενε ’ς τό παλάτι, 
Κλωνάρι νίκης έστρωνε 
Σέ μαγικό κρεβάτι, 
Μέ μιά τ’ άναπνοή 
’Μάγευε καί ’κοίμιζε 
Τή ντροπαλή ψυχή.

Κι’ αυτή ποτέ δέν έβλεπε 
Τά μαγικά του κάλλη, 
Τή νύχτα ’κείνος ’πήγαινε, 
Καί νύχτ’ έφευγε πάλι, 
Μήν τύχη καί τόν ’δή 
Ό "Ερωτας φοβόταν 
Καί χάση τήν ψυχή.

'Η άδελφαίς της τό ’μαθαν 
Κι’έζήλεψαν έκείνη, 
Ό "Ερως ό ανίκητος
ΙΙδς δούλος της νά γείνη 
Κ'.’ δλα ν’ άπαρνηθή !
’Στά χαμηλά θελήσαν 
Νά ρίξουν τήν ψυχή.

Μχά ’μέρα τήν απάντησαν 
Πού ’γείνη πεταλούδα, 
Σέ περιβόλι ’γύριζε, 
’Πετοϋσε ’ς τά λουλούδια 
Γεμάτ’ άπό ζωή.
■ Πού τρέχεις» τής φωνάζουν, 

Πού τρέχεις σάν τρελλή!» 

«Πώς, δύστυχη, πλανέθηκες 
«Πού σύ ποτέ κανένα 
«Νά σέ κυτάξη ’δέχτηκες!
• Τί κρίμα άπό σένα!
«Δέν έχεις έντροπή !
«Πού’ ν’ ή αγνότητά σου, 
«Ή μόνη σου στολή ! »

«Πού σύ δέν είχες γέλασμά, 
«Τόν πλάνο δέ σκοτώνεις 
«Όπου σιμά σου έρχεται
• Μόνο τόν καμαρώνεις!
• Τά κάλλη σ’ άφαιρεΤ
• Τή χάρι σου σοϋ κλέβει*
• Κρίμα ’ς έσέ ψυχήI »

Τήν πλήγωσαν τά λόγια τους 
’Φοβήθη μή καί χάση 
Τά ξακουσμένα κάλλη της 
Κι’ ή ώρα νά περάση 
Καρτέραγχε ή ψυχή 
Τόν πλάνο γιά νά έρθη 
Νά τόν έκδικηθή.

Τόν βλέπει, τρέμει, δέν κρατεί, 
Ό νούς της σκοτεινιάζει, 
Κι’ έκεϊ δπου έκοίτονταν, 
Φως καί μαχαΤρ' άρπάζει, 
’Στά στήθχα του σιμά 
Τό χέρι της σηκώνει, 
Μ’ άξαφνα σταματ^.

Τά κάλλη του τά χωριστά, 
Ή τόση ώμορφιά του
Τή ’θάιεπωσαν καί άφησε 
Νά πέση ’ς τά μαλλιά του 
Τό φώ; πού τόν ξυπνά:*  
Πετχέται τρομασμένος 
Καί μέ θυμό γυρν^

• ’Επίβουλη· έφώναξε,
• Μακράν μου τώρα μείνε*  
«Γχά νά χαλάσης ’θε'λησες
• Τόν "Ερωτα πού είναι
• Ένα μέ τήν ψυχή I 
«Τί είναι πχά ό κόσμος 
«Δίχως μ’ έμάς μαζή I»

Τής είπε κι’ εύτύς ’ξάπλωσε 
Τά Άόχρυσα φτερά του. 
Κλαίει ή ψυχή και θλίβεται, 
Πιάνεται ’ς τά μαλλιά του 
Τρε’χει μ’ αύτόν μαζή*
• Μή φύγης, μή», φωνάζει,
• Καί μείνω μοναχή.»

Μά ή φωνή της σβύνεται 
Μεσ’ ’ς τά ψηλά πού τρέχει*  
Νά τόν κρατεΤ κουράστηκε 
Καί δύναμι δέν έχει, 
Άπόκαμ’ ή ψυχή, 
Καί πχά άποχωρίστη 
Πέφτει κάτου ’ς τή γή.

’Απελπισμένη έτρεξε
Θάνατο νά ζητήση, 
’Σ τό ποταμό έζύγωσε 
Τόν πόνο της νά σβύση
Καί ρίχνεται έκεϊ*
Μά οί Θεοί προστάζουν
• Άθάνατ’ ή ψυχή».

Καί ’ς τή στιγμή τά κύματα 
Τήν προσταγή άκοΰνε 
Καί μνήμα δέν τή; δίνουνε, 
Τή λούζουν, τήν κυλούνε 
Μ’αθάνατα νερά, 
Πού άπαλά τή φέρνουν 
’Σ τήν ακροποταμιά.

Σκοπόν ακούει ξεχωριστόν, 
Γλυκύτατον, πού χύνει 
Θεία μαγεία ’κεΐ παντού*  
Μαγεύεται κι’ έκείνη 
Μ’ ούράνχα μουσική, 
Δίχως νά θέλη φέρνει 
Τό πάτημά της ’κεΐ.

Βλέπει τόν Πάνα τόν Θεόν, 
Κι’ έκεΐνος τή γνωρίζει, 
Σχαστίζει δπου τή θωρεΤ, 
Νά τή ρωτάει άρχίζει 
Τί θέλει, τί ζητετ 
Όπου γυρνά μονάχη 
’Σ έρήμου; ή ψυχή!

Κι’ έκείνη μέ παράπονο 
Τά πάθη της τοΰ λέει, 
Πώς άλλοι τήν πλανέσανε 
Καί μόνη τη; δέ φταίει 
Πού ’φέρθηκε σκληρή*  
Ό Έρως μονο φταίει 
Νά μή φανερωθή.

Τή συμβουλεύει ό Θεός 
Παντού νά τόν ζητήση, 
Νά τρέξη γή καί ούρανό
Τόπο νά μήν άφήση 
Γχά νά συγχωρεθή*
Τήν συμβουλή του ’δέχτη 
Χαρούμεν’ ή ψυχή.

Τρέχει παντού καί τόν ζητεί, 
'Ολόγυρα γυρίζει
Καί μέ λαχτάρα γιά νά βρή 
Τόν Έρωτα έλπίζει*
Τρέχει, δέν σταματά,
Καί ’ς έκκλησιαίς πηγαίνει 
Καί τόν αναζητεί.

Καί ’ς τό παλάτι τό χρυσό 
Φθάνει τή; ’Αφροδίτης, 
Καί άπό φθόνο ή θεά
Τή δέχεται μαζή της 
Δούλα τη; νά γενή*  
Τόσφ ή ’Αφροδίτη 
Μισούσε τήν ψυχή!

Πόσους καϋμούς ύπόφερε ! 
ΤΙ βάσανα καί κόπου; !
Όσα ποτέ δέν έ'παθε 
Κανείς άπ’ τούς άνθρώπου;, 
Τά έπαθ’ή ψυχή, 
Δίχως ν’ άγανακτήση,
Νά παραπονεθή.

Μχά ’μέρα τής ’βουλήθηκε 
’Σ τόν ’Αδη νά τήν πέμψη 
Τήν Περσεφώνη νά εύρη 
Τά μύρα νά γυρέψη 
"Ολα τής ώμορφιά;*  
«Πήγαινε» τήν προστάζει, 
Καί μήν άργοπορφς.»
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Μύρχα κακά ’δοκίμασε
’Στόν ’Αδη νά κατέδη
Καί άλλα τόσα έπαθε 
Ώ; πάλι νά άνέδη 
’Σ τό κόσμο ή ψυχή, 
Όπου τή λυπηθήκαν
Καί τ’ "Αδου οι θεοί.

Σάν τά ’®ερν’ άπ’ τό μόσκο τους, 
Κι’ άπό τήν ώμορφχά τους 
Δέ ’μπόρεσε νά κρατηθή 
Πέρν’ άπ’ τή μυρουδιά του;, 
Ιΐέφτει, λειποθυμεΐ- 
Ό Έρως τή ’λυπήθη, 
Τή φέρνει ’ς τή ζωή.

Τότε κ’ ή άπονη θεά 
Σπλαχνίζεται κι’ έκείνη, 
Γιατί πολλά ϋπόφεοε,
Καί δούλα της έγείνη

Μέ τόσ’ υπομονή· 
Τή συγχωρούν’ ακόμα 
Καί δλοι οί θεοί.

'Ο Ζευς τότε έπρόσταςε 
Πανήγυρη νά γείνη 
’Επάνω είς τόν "Ολυμπο, 
Νά ντύσουνε έκείνη 
Μ’ ουράνια στολή 
Κι’ ό Γάμος νά ένώση 
"Ερωτα καί ψυχή.

Καί άπό τότ’ αγκαλιαστά 
Τόν κόσμο τριγυρίζουν, 
Μέ όνειρα μαγευτικά 
Γή κι’ ουρανό στολίζουν 
'Ο "Ερως κι’ ή Ψυχή 
Καί μένουν αιωνίως 
’Αθάνατοι θεοί.

Μαριεττα Μβετχογ

Π ΑΡΤΕΜΙΣ Ελ ΦΛΛΗΡΩι

£ΐς τού Φαλήρου τάς άκτάς 
Όπου τό κύμα παίζει,

Καί μέ άγκάλας ανοικτάς 
Ή γή αύτό πιέζει,

Όπου τό φως τό μαγικόν
Τής Ιλαράς σελήνης, 

Καλύπτει φως ήλεκτρικόν,
Λευκότερον εκείνης

Όπου πλανώνται ώς σκιαΐ 
Άνθρώπων τόσα πλήθη, 

Όπου θαλάσσιοι πνοαι
Δροσίζουσι τά στήθη,

ΔΙΑΤΙ ;

Διατί ένφ μακράν μου τήν διώκω τήν άνίαν 
Καί ζητώ είς βίον δλω; άφροντιν νά άφεθώ, 
Είς εκείνης άκουσίως πάλιν πίπτω τήν μανίαν 
Κ’ είναι πάντοτε έγγύς μου δσον άν τήν άπωθιϋ ;

Διατί τά χείλη μόλις τό μειδίαμα ανοίγει
Μοί τά κλείουσιν αμέσως αναμνήσεις άλγειναί ;
Διατί πάντοτ’ εί; στόνον ή χαρά μου απολήγει
Κ’εΐναι πάσαι μου αΐ ώραι πάσης τέρψεως κενά! ;

Ή ακόρεστος ψυχή μου διατί πάντοτε πλάττει 
Πόθους οϊτινες δέν είναι δυνατόν νά πληρωθούν ;
’Ατελεύτητος οδύνη διατί νά μέ σπαράττη ;
Καί τάς συμφοράς μου άλλαι συμφορά! ν’ ακολουθούν ;

Διατί νά ήμαι τύχη; παίγνιον τυφλή:, άγριας
Καί νά φέρωμαι άπαύστως δπου μέ ώθεΐ αύτή;
Τόν γλυκόν προκρίνω μάλλον ύπνον τή; άνυπαρςίας 
Βίον άτερπή τοσοΰτον ή ψυχή μου παραιτεΤ.

ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

Θεά προβαίνει θελκτική 
Kat ή άγνή^σελήνη,

Κ’ ή λάμύις ή ήλεκτρική 
Θαμβοϋται, τρεμοσβύνει.

Φλοίσβιζε κΰμα έλαφρώς εις οχθας τοϋ Φαλήρου, 
Καί πνέετ’ έλαφρότερον, ώ αύραι τοϋ Ζέφυρου, 

Πλησίον σας σεπτή Θεά
Προβαίνει, ώς προβαίνουσι τά κύματα θαλάσσης, 
Φωτίζει, ώς φωτίζει φώς αύγής άνατειλάσης.

Και ή μορφή της μειδ’-?.

Θεά βεβαίως· Άρτεμις τόν κΰνα οδηγούσα, 
«Η Άρπαλύκη, αδελφή τοϋ Φοίβου, είτε Μοϋσα, 

π μία νύμφη τών νερών, 
Άφρόεσσα, περικαλλής, και οϊαν ό Αινεία; 
Εΐδεν είς 'Γύρου τάς άκτάς, μετά πολλά; άνίας 

Τήν κόρην τών λευκών άφρών.

Είπέ μοι φως ήλεκτρικόν 
Πόθεν άντλεΤ τό φως της,

25
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Κα'ι πώς τό φώς σου, μαγικόν
Σκοτίζεται έμπρός της ; —

Εϊπέ μοι, κΰμα ηχηρόν,
Ποΰ βαίνει; ποΰ πλανάται;

Είς τής θαλάσσης τόν άφρόν ;
’Στους κόλπους σου κοιμάται ;

Έπι τής γής δέν κατοικεί
’Εν μέσω τών ωραίων,

Φεΰ 1 ήτο δραμα γλυκύ
Καί διελύθη πλέον.

’Εν ’Λθήναις τή 20 Αύγούστου 1882.
Ο*  *

"Ας ήμην ζώνη της έγώ· πλησίον της θά μ’είχε 
αύτόπτην τών θέλγητρων της καί συγκινησιών της· 
μετ’ άνυπόπτων θωπειών συχνά θά μοι παρείχε 
τό θέαμα τών πόθων της καί συγκινήσεών της.

Καί δταν είς τό φέρετρον έξαπλωθή έκείνη —
— αν έδυστύχουν καί νεκρόν νά τήν κοσμήσω σώμα, 
θά συναπέθνησκον μαζύ έν τή μοιραία κλίνΐβ, 
κόνις γενόμενος μαζύ είς τό παμφάγον χώμα.

(’Εκ τών Μυρσινών Συλλογής ανεκδότου).

ΤίΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΒΛΑΣ

’Σ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ.

ΕΙΣ ΖΩΝΗΝ

Άψυχη ζώνη, εννοείς τί σώμα περιπτύσσεις; 
Είξεύρεις τής καρδίας της εγγύς δτι έτέθης, 
ίτι ν’ άκούης δΰνασαι τοΰ στήθους τάς δονήσεις, 
νά ήσαι μάρτυς τής χαράς, τής παιδικής τη; μέθης ;

Όταν άκούή φλογερά έςάλλων νέων έπη, 
δταν πρό; φίλημα θερμόν τήν χεΐρά της προτείνή 
καί μέ σειρήνος γόητρον τούς νεανίας βλέπτ;, 
αισθάνεσαι τά στήθη της ποια κατέχει δίνη ;

Όταν, σψρινώσα, καίουσα έκ τής ήδυπαθείας, 
είς των ονείρων τήν εύνήν έπιχαρίτως πίπτη 
σέ άποθέτει παρ’ αύτη; ή μετά οισπιστίας 
μή γίνης τών θέλγητρων της αύτόπτης σ’ άπορρίπτγι;

"Ας ήμην ζώνη της έγώ, αύτήν νά περιπτϋσσω,
καί ό κοοψός στηθόδεσμος τών τρυφερών στηθών της, 
δταν στενάζ’ ήδυπαθώς έξ ήδονης νά φρίσσω, 
ν’ ακούω φσμα της γλυκύ τούς ήχους τών παλμών της.

ρ^αμαρωμέναις ή στερεαίς 
άπό τήν πλώρη μας περνοΰν, 
βουνά καί κάμποι κι’ άμμουδιαίς 
’σάν νά χορεύουνε γυρνοΰν.

’Σ τήν άκριβή σου άγκαλςά 
γυρμένος μέ κρυφή χαρά 
χάνω τδ νοΰ χωρίς μιλιά 
’ς τά δυό σου’ μάτια τά γλαρά.

Καί φεύγουν, φεύγουν ή στεριαΐς, 
φεύγουν ’ψηλά τόσα βουνά, 
’γιαλό ’γιαλό άπ’τής άμμουδιαίς 
τό βαποράκι μάς περν?.

Πόσαις έλπίδες ξαπετοΰν
’ς αύτή τήν "μορφή βραδειά ! ! 
πόσαις ’ς τόν κόρφο σοο πηδοΰν 
άπ’ τή ’δική μου τήν καρδιά 1 1

Τό σαγανάκι δροσερό 
φέρνει τά μαΰρά σου μαλλιά
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’ς τό πρόσωπό μου. Μά θαρρώ 
πώς νάτανε γλυκά φιλιά.

Δελφίνια δυο, δελφίνια νά, 
μέ δρόμο πώς μας κυνηγούν.
Μά τό βαπόρι τά περν^, 
κι’ άπ’ τον καύμό του; θά πνιγούν

Χωρίς νά πάρω άνασασμό, 
τόσον καιρό σέ κυνηγώ, 
κι’ αν φεύγτ^ς *σάν  τόν λογισμό, 
’σάν τό Δελφίνι θά πνιγώ.

II

Τά κύματ’ άγρια χτυπούν 
’ς τήν πλώρη μας τήν ύφηλή, 
και άσπρα, κάτασπρα ςεσποϋν, 
’πίσω ’ς τήν πρύμνη τή Οολή-

’Σ τήν δροσερή σου αγκαλιά 
μέ πήρε ό ύπνος σιγαλά 
καί με νανούριζαν φιλιά, 
μέσα σέ χέρια απαλά.

Σέ λίγο: «ΙΙόντισον!» φωνή 
μ' έςύπνησε καί ταραχή. 
Ξυπνώ, τί μαύρη ήδονή!
Ή νύχτα ήταν μοναχή

ΈκεΤ ψηλά *ς  τήν κωπαστή 
’ύπνος μ’ έπήρε. Δυό σχοινιά, 
’π’ αέριζε αύρα φτερωτή, 
κομμάτια από δυό πανιά, 
Μ’ έθώπευαν γλυκά γλυκά. 
Κ’ έγώ τά ’πήρα γιά μαλλιά 
’ς τά όνειρα τά μυστικά, 
κ’ έγώ τά ’πήρα γιά φιλιά.

’Από Πειραιώς εις Σκιάθον θέρος 1881 .
Α. Δ. Μωραϊτιδης.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ

I.
φώσκολε, τής Ζακύνθου μου, ώ αηδών γλυκεία, 
Φέρεμε είς τά μάρμαρα τά κατηφή καί κρύα, 
Όπου Σύ πρώτος έσπεισες £ύακας έκ δακρύων· 
Νά άναγνώσω θέλω £ν τών τόσων μυστηρίων ! . . . .

'Ριγώ. . . που μέ παρέσυρεν αίφνης ή φαντασία ;. . . .
Πού βαίνομεν, θεία σκιά ;. . . . Έν μέσψ τών μνημείων!. . . 
*£1! τρέμω. . . . μόνος, άπελπις καί έν νυκτί άγρια !
Νά έρευνήσω πέπρωται εδώ τό μεγαλεΤον;. . . .

Ό ! μεσονύκτιον φρικτόν, στιγμή τού μυστηρ·’ου, 
'Οπότε πάντες κλίνουσι ’ς τοΰ ύπνου τήν αγκάλην, 
Σύ μέ ύψοΐς ενίοτε έν μέσψ κόσμου θείου !
Δός μοι ψυχήν νά πλανηθώ έν μέσψ τάφων πάλιν.

Νά χύσω θέλω δάκρυα, όπου ό Βύας ψάλλει 
Ένώ τών τάφων ή σιγή τής γής άπλοΰται πέρις 
Και πένθιμος δέν άντηχεΤ φωνή όμοια άλλη, 
Ένφ σκιάζει τήν σιγήν ή του θανάτου πτέρυξ.

Τί θέλω μόνος είς αυτά τά φρικαλέα σκότη!
Ένώ εκτείνει πτέρυγα: παντού σιγή άγρία; 
Ένώ τό παν περί έμέ τόν νήδυμον υπνώττει,
Καί στοναχή καν δέν ήχεΤ είς τόν αιθέρα μία ,

Ό νους μου φρίττει!. .. κόπτεται τό ασθενές μου βήμα!. . . . 
Φεΰ. δειλιώ ! Βοήθησον, ώ Φώσκολε, βοήθει!. . . .
*Αν άγαπώμεν τήν ζωήν και τρέμομεν τό μνήμα, 
ΈκεΤνο χέει βάλσαμον είς τά πονοΟντα στήθη.

Πόσαι υπάρξεις ύπ’αύτά τά μάρμαρα σβεσθεΤσαι 
Ένφ είσέτι έ’θαλον, ποθούν εν δάκρυ μόνον !
Έν άνθος άναμνήσεως !. . . . Πλήν, φεύ, λησμονηθεΤσαι 
Καλύπτοντ’υπό τήν σκιάν τών άδακρύτων χρόνων. . .

Εΐς τάφος χαίνει !. . . . αρά γε όποιον θά καλύψη:. . . . 
’Αστέρα μόλις φέςαντα· μόλις άνθήσαν Υον!...
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Όλοι έκεί βαδίζωμεν !.. . .ΤοΟ βίου μα; θά κρύψη
Τά τόσα μειδιάματα ϊν άσπλαγχνον μνημείου,

Καί έπ' αύτοΟ κυπάρισσος θά θάλλ-ρ αιωνίως, 
Νά τήν ποτίζουν δάκρυα, νά τήν μαραίνουν στόνοι
Και δταν μαίνεται βορράς έν τή σιγή αγρίως

* Μόν’ ή ιτέα αδελφικώς, νά τήν φιλή, φεΰ, μόνη !

Ίτέαι και κυπάρισσοι!. . πιστοί άδελφομένοι
Εΐνε τών τάφων αδελφοί,. . ."Εως νά ξηρανθώσι. .. .
'Υπό τών άλλων οί νεκροί σιγοΟν λησμονημένοι· 
"Q ! διατί οί άνθρωποι ολίγον ν’ άγαπώσι ;. . . .

'Οποία φρίκη! τήν σιγήν είς τό νεκροταφείου,
Μόνον οί στόνοι ορφανών πενθούντων σονταράσσοον, 
Σπανίως βρέχει φίλιον τό δάκρυ, εν μνημείου..........
Ώ ! Πώ; παρέρχοντ’οί καιροί! Οί ζώντες πώς άλλάσσουν!

'Η κόρη ήτις άλλοτε περιπαθώς ώμίλει
Είς φθισιώντα ποιητήν, όμνύουσα φιλίαν, 
'Εν άνθος είς τόν τάφον του έδίστασε νάστείλη....
Καί 8μως είχε τρυφεράν ή φίλη του καρδίαν.

II.
"Ω! Πόσους τάισους άσπλαγχνο; θωπεύει, φεΰ, ή λήθη!
Καί δι’ αυτούς ό άνθρωπος, ΐν δάκρυ κδν ήρνήθη. 
Τάφοι σιγώντες, έρημοι, άμείλικτοι καί κρύοι, 
Είπέτε μ’ είς τά σπλάγχνα σας τί έκαστος έγκλείει; 
Λαλεΐτε· πώς κωφεύετε; Πρός τί σιγή βαθεΐα 
Πιέζει τήν καρδίαν σας καί μαύρη έρημία, 
’Εκτείνει νέ»η άγρια παρέχοντα τήν φρίκην, 
Λέγουσα, άθλιε θνητέ, θά άποτίσης δίκην;
Τάφθΐ!...τό πάν, τό πάν σιγ?, ούτε ή αύρα πνέει.... 
Εις μόνος ψάλτης, εύσεοώς ύπό Ιτέας κλαίει.
Καί τίς, καί τις δέν έκλαυσε ; πάντες έδώ θά φθάσουν
Τά μαραμένα στήθη των δπως καθησυχάσουν.
Καί εΐν’ ό τάφος ό λιμήν γαλήνης γλυκυτάτης,
Εΐνε μετά τήν κόλασιν παράδεισος Φαιδρός
Εΐνε παυσίλυπος ακτή τοΰ κόσμου, τής άπάτης,
Τών πόνων τή; καρδίας μας ό μόνος ιατρός.
Δέν εΐν’ ό τάφος ή πικρά σταγών τής ειμαρμένης

Δέν εΐνε τό παράπονου τών αιωνίων πόνων.... 
Δέν θέλγονται τά μάρμαρα μέ άνθη άν τά ^αίνης.... 
ΠοθοΟν ϊν μόνον βάλσαμον· τό βάλσαμον τών χρόνων.

II
"Ω τής Ζακύνθου αηδών, προχωρεί· τών μνημείων 
'Η δψις μόνον, παριστ^ τό θειον μεγαλείου..........
Γυμνά κρανία καί όστά μάρμαρα καί ίτέαι I 
Πόσοι έδώ έτάφησαν 1. . . .ΤΙ ύψηλαί ίδέαι 
’Εγκλείονται ύπό αυτούς τούς άραχνώδεις τάφους ! 
Πόσαι καί πόσαι κεφαλαί έκόσμουν τούς κροτάφους 
Μέ ήγεμόνων στέμματα, μέ δάφνας τών άγώνων, 
Καί πόσαι ώνειρεύθησαν τό σκήπτρον καί τόν θρόνον1 
Καί τώρα... έρημον έκ«Τ κρανίου έ^ιριμμένον 
Σιγ? τών τάφων τήν σιγήν, ξηρόν νενεκρωμένον, 
Ένφ ποτέ διέταττε έν μέσφ ύπηκόων 
Κ’ ηΰφραίνετο βλέπων σφαγάς καί α'ίματα άθώων. 
Ίδέ, θνητέ, τό μέλλον σου, ίδέ. .. ολίγον χώμα.... 
Τινός νά ήνε άρά γε τό σκελετώδες σώμα, 
"Οπερ σιγήσαν έπεσεν έν μέσφ τής σκοτίας;

·) Ένταϋθα άναμιμνησκόμεθα τόν ποιητήν τοΟ «ΦανοΟ τοΰ Νεκροτα
φείου. Δημήτριον Παπαρρηγόπουλον, δν απηνής τάφος έκάλυψεν έν τή 
άζμ^ του.

2) ό ποιητής Σπυρίδων Βασιλειάδηξ, ού τήν καρδίαν πιέζει τό σκλη
ρόν τοΰ τάφου μάρμαρον.

’Εν μέσφ πένθους, σπαραγμών, κλαυθμών καί έρημέας;, ,, 
Ώ ! εΐνε αρα ποιητοΟ;. . .φεΟ, πού θά καταντήση 
Τήν 'ύλην δστις έ'φυγε, τήν γήν αύτήν έμίσει 
Κ’ έζήτει τό Ιδανικόν, τό ύψηλόν, τό θειον, 
"Οστις έδώ έθρήνησεν έπί ψυχρών μνημείων 
Καί 'ύμνησε μέ δάκρυα δόξαν, έλευθερίαν 
Κοιμάται ήδη είς τήν γήν ύπό σιγήν βαθεΐαν·..........
Καί, οΐμοι! λύρα συμπαθής έκεί άνηρτημένη 
Σιγά ώς νά μήν έψαλλε, πτωχή, λησμονημένη! 
Πλήν μόνον Φώς ακοίμητου, ό φάρος τών μνημείων 
"Οστις ποτέ τφ έδωκε τοσοΟτον μεγαλείου 
Έκεΐνος μέ άκτΤνά του ώχράν τόν ένθυμεΐται 
Καί μέ έκείνην ή ψυχή μόνον παρηγορεΐται 1

ΠοΟ εΐνε, ποϋ τών ’Αττικών νυκτών ή μελωδία ; 2
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Και ποΰ τό ασμα τό γλυκύ, μεστόν περιπαθεία; ; 
Φεϋ, δέν υπάρχει έπί γής έκείνη ή καρδία !. . . . 
Τά πάντα κατεσκίασε πτέρυξ μελαγχολίας, 
Καί μία μένει έπι γής άνάμνησι; καί μόνον 
Πικρόν άνάπτουσα, πικρόν έν τή καρδία πόνον.

Ώ 1 όδηγέ, βοήθησαν, προχώρησον, βοήθει- 
Έχω καρδίαν πάλλουσαν εΐσέτι είς τά στήθη.

ΕΙ; τίν’ άνίκ’ή κεφαλή αότ’ ή συντετριμμένη, 
Ή σιαγών ή αχαρις, ή εις τήν γήν θαμμένη ; 
θά ήτον ϊσιυς, ^ήτορος· τοΟ Δημοσθένους ήτο 
Πόσα; καρδίας έθελγε ! τις δέν συνεκινεΐτο 
Τήν δόςαν δταν έίιγε τών ιερών προγόνων 
Καί δταν βλέμμα έβριπτεν είς παρελθόντα χρόνον. 
Πλήν τώρα μένει άλλαλος, κοιμάται- ναι κοιμήσου 
Τήν ώραν ταύτην αγρυπνεί ’ςτά 'ύψη ή ψυχή σου.

Όποιον άλγος! ρίπτουσιν, έκε*  ύπό μαυσωλεϊον 
Κόρην περίχρυσον, ψύχραν, tv μαραμυένον ϊον. 
"Εν ονείρου τοϋ έραστοϋ, καρδίαν μαρανθεΤσαν, 
Ακτίνα μίαν τή; αύγής καί έπειτα σβεσθεΤσαν. 
’Αστρον συνοδοιπόρου μας, φίλην τών άηδόνων, 
Τοϋ καλλιτέχνου ϊν'αλμα και πρόξενον τών στόνων 
Κόρην άθώαν κα'ι φαιδρόν, ώ; ποιητοϋ ιδέαν, 
Ώς τήν αυγήν τοϋ έαρο; γλυκεΤαν και ώραίαν 
Πλήν τώρα πάντα έσβεσε τοϋ τάφου ή ψυχρότη; 
’Η καλλονή έσίγησε, μαραίνετ’ ή άδρότης.

’Αλλοίμονον ! κ' έκεϊ σταυρό;, μαϋρος στεφανομένος, 
Θά περ·μ=νη δάκρυα και στέκει λυπημένο;..........
Μήπως αναψυχήν δωρεΤ, τό δάκρ’εΐ; κοιμωμένου;, 
Τόν ’ύπνον τόν αιώνιον και μήπω πλακωμένους 
Είς όνειρα περισλγή, μεστά πικράς οδύνης ; 
Μ όπως δωρ=Τ τήν ύπαρςιν Ίτόν έπ’ έσχατης κλίνης; 
Καί όμως δάκρυα ποθούν ο! τάφοι, δάκρυ θέλουν 
Πρός τί οί οντες έν αύτοΐς τά φάσματά των στέλλουν, 
’Ενίοτε έπί τής γή: είς νύκτα: νετελλώδεις, 
Έ φ βροντή ό ούρα ός καί πνέει θυελλώδης 
eO άνεμος τήν αστραπήν όργίλω; συνταράσσων, 

Ενφ τό κΰμα φρικωδώς, τό ΘΟμά του σπαράσσον 
Βυθίζει είς τά στ<θη του και πάλιν άνυψοΰται, 
Ένφ παντοΰ ή πένθιμο; σιγιή^ παντοΰ άπλοΰται*  
Πρός τί, τί θέλουν αί σκιναί έν μέσψ τών άσμάτως ; 
Έπί τής γής τί νά ζητούν ;. . . "Ισως τά δάκρυα των. 
"Αχ ! ναι τά δάκρυα ποθούν, οί τάφοι δάκρυ θέλουν, 
Καί δι’αύτό τά φάσματα έπί τής γής μάς στέλλουν.

Τί γράφουσι τά μάρμαρα εκείνα ;—Είμαι ξένη.
Καί ό περίλυπος σταυρός;—Πτωχή όρφσ.νευμένη.
Έδώ μαρμάρου άγαλμα, ένφ έκεΤ πτωχία.
Έδώ οί στοίχοι ποιητών, έκ’ ή μελαγχολία.
Έδώ τά ρόδα θάλλουσι. τά Ζα καί οί κρίνοι
Ένφ τούς τάφους τών πτωχών νεκράνθεμο·/ καλλύνει

Καί ά)λος τάφος!...Ή! πολλοί ... Τά'/ αινα άνθρωπότη;
Ποΰ εΐσαι ; ΓΙώ: δέν μειδιάς J ·. · ’Ιδού ή ματαιότης·
Ιδού, έδώ καλύπτονται ύπό τήν γήν θαμμένα· 
*() έρως, ή φαιδρότης σου, μέ δάκσυα βρεγμένα· 
’Εδώ είς γήν εύρίσζονται τάνθη τή; καλλονής σου, 
Έγκλείετ’ ή καρδία σου, τό παν, ή ύπαρςίς σου.

IV.
*Αν αί ψυχαί έσίγησαν, πολλά οί τάφοι λέγουν

Έν μέσψ τής σκοτίας·
Κ’ οι νυκτικόρακες έκεΤ τάς νύκτας δταν κλαίουν 

Μετά φωνής άγριας

Καί ή κυπάρισσος λαλεΤ, όταν βορράς προσπνέει
Καί κλίνει τόν αύχένα,

Ής ή παρθένος ή σεμνή πενθίμως όταν κλαίτ}
Είς στήθη τεθλιμμένα.

Ένφ όταν αγέρωχος τήν κορυφήν έγείρη
Είς κόσμους ούρανίους·

Καί τρεμοκλίνει καί (5ιγ£ έν μυσιηρίφ πλήρει
Μέ ελιγμού; μυρίους.

Λέγει*  θνητοί ταλαίπωροι, έδώ έν σκοτει ζήτε
ΈκεΤ εΐν’ ή πρωία '. ..
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Στραφείτε κάτω εΐ; τήν γήν τούς τάφου; νά ϊδήτε. 
Έκεΐ άθανασία!...

Άχ ! ναι, έδώ τά δάκρυα ανακουφίζουν πόνους
Τοΰ ανθρωπίνου βίβυ.

Πλήν αϊφνη; χάνομε*  τό φώ; μετά ολίγου; χρόνου;
Τοΰ φαεινού 'Ηλιου.

Και μένει tv έπι τή; γή; αθάνατον, έν ΐον
Άμάραντον ώραΐον,

Φυόμενον ενίοτε έν μέσψ τών μνημείων
Τών βράχων και όρέων.

Καί τό ποτίζουν δάκρυα καί τό ϋμνούσι στόνοι-
Καί τότε μόνον φθίνει

'Οταν παρέλθωσι πολλοί καί θυελλώδεις χρόνοι,
'Ω; άστρον τότε σβύνει.

Ό βίο; εΐνε μάταιο;, παντού βοαί δακρύων, 
Στόνοι κλαυθμοί καί θρήνοι.

Καί έπειτα εϋρίσκομεν ιτέαν κι’tv μνημεΐον
Κ’ έκεΤ ό βίο; κλίνει.

Ποσάκι; τό μειδίαμα εΐ; χείλη έπλανάτο
Ποιητική; καρδία;-

Πλήν χθές υπό τά μάρμαρα κ’ έκείνη έκοιμάτο
’Εν μέσψ τή; σκοτίας.

Ποσάκι; ασματα γλυκά άντήχουν έν γαλήνη
Καί τόση άρμονίφ·

Πλήν τώρα έκλεισε τό πάν ή τελευταία κλίνη
Καί ή σιγή βαθεΐα.

Και ήδη τάφων μάρμαρα, δακρύων ματαιότης !
'Υπό τά; πτέρυγα; αύτά;, κοιμάτ’ ή άνθρωπότη;.

Τό γόνυ κλίνωμεν έδώ. ..θνητοί! ή ϋπαρξί; μας
Δέν εΐνε ονειρον σβεσθέν έν θλιβερή πρωίφ ;
'Υπό τά μάρμαρα αυτά θά κλίνη ή ζωή μα;
Καί πάσα μα; άνάμνησι; έπί τή; γής γλυκεία.

Έπόθησα νά κοιμηθώ τό πάν, φεΰ ! μέ βαρύνει,
Παντού μέ λούουν δάκρυα καί στόνοι μ·’ αναμένουν,
Τόν τάφον θέλω, κ*  επ' αύτοΰ εΐ; άγγελο; νά κλίνη...
Καί μέ τά ρόδα τής αυγή; ο! φίλοι νά τόν βαίνουν.
Νά γράψουν εί; τού τάφου μου τό μάρμαρον τό κρύον

Ώ; μόνον έλεγεΐον.

«Ύ11λθ’είς τήν γήν, έστέναξεν, έδάκρυσ’ έλυπήθη, 
Άλλ’ ύπ’ αυτό τό μάρμαρον πεσών άπεκοιμήθη.» 

V.

Άπηύδησα, ώ Φώσκολε, άπηύδησα δακρύων 
Φύγωμεν, φύγωμεν μακράν τών παγερών μνημείων· 
Μυστήρια έπόθησα ν’ άνεύρω εί; τά σκότη, 
Όπου τό παν τόν νήδυμον έν τή σιγή υπνώττει. 
Άλλ’ οΐμοι τήν καρδίαν μου έσπάραξαν οί πόνοι 
Διότι εΐμεθα έδώ, ώ οδηγέ μου, μόνοι· 
Διότι εί; όλα τών θνητών τά έρωτύλα στήθη 
Φεΰ, έστησε τά τρόπαια ή ψυχοφθόρος λήθη· 
Διότι δέν ήτένησα έν ούδεμία άκρη 

“Εν συμπάθεια; δάκρυ.

Έγραφον έν Άθήναι; κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1875.
Μαρίνος Κοιτογβαδης. 

Ιατρός.

Η ΨΎΧΗ ΤΟΥ

OMNIBUS UMBRA LOCIS ADERO (ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ)

E'i; νύκτα: μαύρα; κατηφεΐ;, έν ω παντού γαλήνη 
ΒαθεΤα έπιχύνεται, έν ψ τό πάν υπνώττει, 
Βαρεία καί ανήσυχο; ή κεφαλή μου κλίνει, 
ΙΙιέζει τήν καρδίαν μου ακοίμητο; οδύνη, 
Καί αγρυπνώ μελάγχολο; καί σύννου; εί; τά σκότη· 
Σκιά τι; μ’ έπιφαίνεται, πλησίον μου χωρούσα· 
Εΐν’ ή ψυχή του, συμπαθή; μαζή μου αγρυπνούσα.

Φαιδρά προβάλλει ή αύγή, ροδόχρους, μειδιώσα, 
Καί στέφ’ ή δρόσο; τόν κισσόν μέ στέμματ’ άδαμάνιων 
Καί ή χορεία τών πτηνών έγείρεται, σκιρτώσα, 
Καί ψάλλει μ’ ασματα χαράς τά κάλλη της, τά τόσα, 
Καί ανυμνεί πάσα πνοή τόν ποιητήν τών πάντων 
Άλλ’ή καρδία μου βωβή καί πάλιν απομένει 
Μέ τήκει τις άνάμνησι; ώχρά καί τεθλιμμένη

Σελήνη άργυρόχρυσος μαγεύει τόν αιθέρα 
Καί παίζ’ή αύρα δροσερά μέ λύγους και μέ μύρτα, 
Μαρμαίρ’ ή θάλασσα έκεΐ, αργύρου στιλπνοτέρα, 
Καί θέλγ’ ή φύσι;, νωχελής καί περιπαθεστέρα, 
Πρός ήν ποτέ ή νεαρά καρδία μου έσκίρτα- 
Πλήν τόρα δέν μέ θέλγουσι τά γραφικά τη; κάλλη· 
Ό, ή ψυχή του κατηφή; εΐ; του; αιθέρα; πάλλει.
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Ό ήλιος έρατεινός προσκλίνει εις τήν δύσιν 
Κ’ ή δύσις περιβάλλεται χαρμόσυνον πορφύραν, 
Ζωή και δρόσο; και χαρά άναζοσμεΐ τήν φύσιν, 
ΓΙρός τίνα ή καρδία μου άναπτεροΰται πτήσιν ; 
Είς κατηφή κυπάρισσον και νεαρόν φιλύραν 
'Η προσφιλής του ή ψυχή μονήρη; πτερυγίζει 
Τόν πόνον τής καρδίας μου έκεΤ αναρριπίζει.

Εις τούς θορύβους τής ζωής, δπου τό π5ν μεθύσκει 
Χαρά και γέλως και παλμός θερμαίνουσιν ερώτων, 
Και ή νεότης έντρυφα, χρυσόνειρος παιδίσκη, 
Πώς ή καρδία μου χαράν και μέθην δέν ευρίσκει ; 
Πλανδται είς τά μνήματα τών παρεληλυθότων 
Μέ τήν φιλτάτην του ψυχήν λαθοΰσα ύπνοβάτις, 
Και άπομάσσει τά πικρά εκείνα δάκρυα της.

Καί όταν κατακλί ωμαι δυσθύμως είς τήν κλίνην 
Και ύπνο; κλείη άτερπής ποτέ τά βλέφαρά μου 
Και ή ψυχή μου εύχαρις τήν ύλην τήν γηΐνην 
ΆποβαλοΟσα, 'ίπταται είς σφαίραν σαπφειρίνην 
Τίς δύναμις αόρατος δεσμεύει τά πτερά μου ;
Εϊν’ ή ψο/ήτουί πάσχουσα, ώχρα, μέ περιβάλλει, 
Τήν βλέπω καί μέ απωθεί τοΰ ύπνού ή αγκάλη

Παντού παντού μ’ ακολουθεί καθ’ οπερ και ακόμα 
Μ’ ακολουθεί είς τ’ άδυτα τών ύπνων, τών ονείρων 
’Ακτίνας ρίπτει χρυσαυγείς τό έ’νδακρύ τη; ομμα 
Και μέ στηρίζει συμπαθώ; ή χειρ τη; και τό στόμα 
Μέ εύλογεΐ μετά στοργής μετά εύχ&υ άπειρων 
Πλήν πάσχει ! τ&ν ονείρων της άπέζοψε τό νήμα 
Σκληρά ή μοίρα, πρόωρον άνοίξασα ϊν μνήμα.

Πως τήν ήγάπων καί ώ, πΚις τήν άγαπίϋ είσέιι, 
Καί π<ΰ; μ’ έλάτρευεν αύτή στο ν κοσμον έδβ) κάτου ! 
Μαζή της ήνΟουν θαλερά τά νεαρά μου έτη.
Τά όνειρα τοΟ βίου μου αύτή εποδηγέτει, 
Τά όνειρα, ποΟ ήρπασεν ή λαΤλαψ τοΟ θανάτου. 
Ψυχή φιλτάτη, ήσο Σύ ό φΰλαξ άγγελός μου, 
Ό φίλτερος καί ιερός αΙώνιος παλμός μου I

Καί τόρα; άλλοι ά; γελούν, εϋδαίμονες, άς θάλλουν. 
Μελάγχολος καί άθυμος στενάζει ή ψυχή μου 
Νυχθημερόν τά χείλη μου τό ονομά Σου ψάλλουν 
Καί διά Σέ τά στήθη μου θερμαίνονται και πάλλουν 
Καί εΐσαι Σύ ή προσφιλής και μόνη προσευχή μου. 
Ψυχή φιλτάτη, τήν σκιάν άπόδαλ' τής λύπης, 
’Αγάπα με, εύλόγει με και μή μ’έγκαταλίπης !

"Αργος 24 ’Ιουλίου 1882.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ
ΜΕΡΟΣ Δ'·

Δημ. Κ. Βαρδογνιωτιις

ΕΛΕΝΗ !· ΠΑΠΑΡΡΗΓΟπΟΥΛΟΥ· Σύζυγο; ή 'Ελένη Παπαρ- 
ρηγοπούλου τοϋ αειμνήστου Ίωάννου Παπαρρηγοπούλου, διακεκρι
μένου όμογενοΰς τοϋ πολλάς προσενεγκόντος χρηματικά; θυσία; υπέρ τοϋ 
υπέρ i νεξαρτησίας άγώνος, Ουγάτηρ Ίωάννου Σπα. οΰ έγεννήθη είς Αιοόρ- 
νον τής ’Ιταλίας τώ 1 807- υπήρξεν έκ τών γυναικών, α'ίτινες απέδει
ξαν, δτι, χωρίς νά έξέρχηται τοϋ κύκλου αύτής ή γυνή δύναται, καί έκ
τος τοΰ οίκου, ού εΐναι πάντοτε τό σέμνωμα καί ή ήγεμονί;, νά διασκορ
πίζω τήν εύεργεσίαν καί την χαράν. ’Εν τώ λαμπρψ βίψ τής έπιφανοΰ; 
έλληνίοο; ταύτης εύρηνται κεχωσμένοι μαργαρΐταζ πολλοί, άφ’ ή; έποχής 
πρό τεσσαράκοντα και πλέον ετών, ή Ελένη Παπαρρηγοπούλου 
στίλοουσα έκ καλλονής, άκμάζουσα τήν ψυχήν καί θαυμαζομένη παρά 
πάντων, έν τή άοτισυστάτψ κοινωνία τών ’Αθηνών, έκάλλυνεν αύτήν δ·.ά 
τή; έξοχου καί ποικίλης παιδείας τη;, τής ανατροφής της τής εξαίρετου 
αύτής αγωγής έφαμίλλου των άριστοκρατικωτάτων οίκων τής Ευρώπη:.

ΊΙ 'ίδρυσις καταστημάτων, προσφεροντων πόρον είς τάς έγκαταλελειμέ- 
νας γυναίκας, υπήρξεν ανέκαθεν μία έκ τών κοινωνικωτάτων καί πολιτι- 
ζωτάτων επινοήσεων, διότι δέν εΐναι απλώς έ’ργον χριστιανική; φιλαν
θρωπίας, αλλά πολιτικωτάτη; πρόνοιας καί σοφωτάτης νομοθεσίας. Ιδίως 
δέ τοιούτων καθιδρυμάτων χρείαν έ χει ή Ελλάς. Ή πρώτη ιδέα τήί 
ίδρύσεως τοιούτου κα έν Άθήναις κέντρου έργατικοΰ, τής άνεγέρσεως 
τοιούτου άληθώ; ναού προνοίας καί έν τή ελληνική πρωτευούση, οφεί
λεται πρωτίστω; εί: τήν Ελένην Παπαρρηγοπούλου.’Εκ τών πρώ
των συνεργατίδων τών έν ένθουσιασμφ καί ά άπη συλλαβουσών τήν 
•δέαν τής ίδρύσεως τοϋ Συλλόγου τών Κυριών υπέρ τών ’Απόρων Γυναι-
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κών ή Ελένη Γίαπαρρηγοπούλου, άνεδείχθη ή σπουδαιοτέρα προ- 
στάτις τοΰ κοινωφελούς τούτου ιδρύματος, μετ’ αποφάσεως αληθώς γυ
ναικείας ύπηρετήσασα μέ/pt τών τελευταίων στιγμών τής ζωής αύτής 
το έργον, σπανίαν δειξαμένη δραστηριότητα, νοημοσύνην και έ'ξοχον εΦε- 
σιν προς τά καλά. Έν τή εύγνωμοσύνη χιλιάδων γυναικών και νεανίδων, 
έκατοντάδων προσφιλών υπάρξεων, α'ΐτινες θά έστεροΰντο τοΰ έπιουσίου 
άρτου, και έν τή απελπισία θά έλησμόνουν έαυτάς έρμαια γενόμεναι τή; 
άπανθρωπία;, Οά άπομένη εύλογητόν τό όνομα τής διαπρεπούς προέδρου 
τοΰ εύεργετικωτάτου τούτου καταστήματος, αειμνήστου Ελένης Π α- 
π α ο ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ. Τοιοΰτος αμάραντος στέφανος κοσμών τήν μνή
μην αύτής, θά παραδίδη ταύτην εις τήν αίωνίαν εύγνωμοσύνην τών μελ— 
λουσών γενεών. Έτελεύτησεν έν Άθήναις τήν 25ην ’Ιανουάριου 1882 τόν 
δέ νεκρόν αύτής κατά τήν έν τω ’Ρωσσικω ναώ ψαλεισαν νεκρωσιμον 
ακολουθίαν ύπό ιερέων Ελλήνων, έτίμησαν έκτος τών τά πρώτα γερόντων 
πλήθους κυριών, ολόκληρο; ή πληθύς τών έν τφ έργαστηρίψ φοιτουσών 
νεανίδων και γυναικών, ών ή αοίδιμο; έπι μα/ρα ετη δτετέλεσεν άλλη 
μήτηρ.

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ ΡΟΥΦΟΥ- (Τό γένος Κουντουριώτου). Πρω
τότοκος κόρη τοΰ Γεωργίου Κουντουριώτου, σύζυγος τού έξόχβυ καίέπι- 
σημοτέρου τή; Άχαίκιάνδρός Μ.'Ρούφου, ήτα έκ τών γυναικών τήςοίχο- 
μένης πλέονέκείνη: γενεάς, γυναικών, α'ίτιν ε; δυστυχώ; δέν άναπληροΰνται 
ένταϊς καθ’ήιιάς ήαέραις " Αν καί πρό έοδομήκοντα δύο έτών ίδοΰσα έν "Υδρα 
τόν πρώτον τή; ζωής ήλιον, και εν τή εποχή ταύτη ή κτήσις περισσότε
ρων γνώσεων δέν έπετρέπετο ύπό τών τότε καιρών είς τό γυναικεΤον ψύλ
λον, έν τούτοι: έν τφ οΐκφ αύτής έδιδάχθη ή Μ α ρ ί α ' Ρ ο ύ φ ο υ πλήρη 
τήν αρχαϊκήν και ελληνοπρεπή εκείνην παίδεοσιν, διά τής οποίας έμελλε 
κατοπινή νέα έλληνίς, νά διβρμη-εύση τά; οικογενειακά; έκείνα; άρετάς, 
-χάριν τών όποιων έτιμήθη μετέπειτα έν τή ύπολήψει συμπάσης τής έλ- 
ληνική; κοινωνίας. "Αν καί οικογενειακόν ονομα έφερε ύψιστον, ουδέποτε 
δυως άνεοίβαζε τόν αφελή χαρακτήρα καί τά 'Ελληνικά ήθη αύτής, 
αλλά τουναντίον διετήρει άμώιαητον τήν μεγίστην αυτή: κοινωνικήν με
τριοφροσύνην καί απλότητα. Τύπο; άληθού; χριστιανή: έν πατριαρχικφ 
συνδέσαω καί έν αίσθήμασι έλληνοπρεπέσι ζησάσης, έφερε άνυπόκρυτον 
εύσέοειαν, άιοθόνω; διαθέτουσα υπέρ τών πασχόντων καί τό τελευταΤον 
αύτής οικογενειακόν έπίδομα, σωφρόνως διά τών τρόπων καί τών αισθη
μάτων της προστατεύουσα πάσαν -χρήσιμον ΰπαρςιν. Μέχρι τή; τελευταίας 
στιγυ-ής ϋπήρξεν ή ζωογονούσα ψυχή. Καί τοι πάσχουσα, ούδενό; έφεί 
δετό μέσου, δπω: συντελέσηται είς τήν εύδοκίμισιν παντός θεαρέστου έ’ρ- 

γου, έν δέ βίφ αύτής έγκατέλιπε σειράν ωραίων αναμνήσεων ύποκαρδίου 
ευγνωμοσύνης και διαπύρων εύχών πληθύο; οικογενειών, δς άπό τής πτώ
σεως ήγειρεν ή γενναία αρωγή τή; διαπρεπούς ταύτης γυναικός. Ή πό
λις τών Ιίατρών έθρήνησε τόν θάνατον τής διακεκριμένης χήρα; τού αοι
δίμου Βενιζέλου 'Ρούφου, τήν Ιην Μαρτίου 1882.

ΧΡΥΣΗΙΣ Α· ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Σύζυγος τοΰ ’Αναστασίου Μαυρο- 
μιχάλη καί αδελφή τοΰ αοιδίμου αρχιεπισκόπου Άργολίδος Γερασίμου 
Παγώνη, γυνή ωραία καί καλλίστη τήν οψιν, άνεφάνη έν τών έγκαυχη- 
μάτων και τών έγκαλλωπισμάτων τής κοινωνίας τών ’Αθηνών, ούδεϊς δ’ 
εύτυχήσας νά γνωρίση τήν άρίστην ταύτην δέσποιναν έν τή άζμή αύτής, 
θά λησμονήση τό θε'λγητρον τή; συναναστροφής καί τής δεξιώσεώς της. 
’Ενάρετος γυνή, κόσμον δλον περικλείουσα 'Ελληνοπρεπών αισθημάτων 
άνέπτυξεν έν τή κοινωνία δλα τά δώρα τής εύγενοΰς ψυχής της. Ούδενός 
φειδομένη ή άρίστην μεταξύ τών συγχρόνων γυναικών καταλαβοΰσα Οέσιν 
άείμνηστος χ ρυ σ η’ι ς Μ α υ ρο μ ι χ ά λ η, συνετέλει εί; τήν εύδοκί μησιν 
παντός θεαρέστου έργου καί κοινωφελούς ιδρύματος, άναφανεΐσα πάντοτε 
ή ζωογόνος θεμελιωτής πάσης ωραίας ιδέας. Σπανίω; τολμηρά καί ύπό- 
μων, διετήρει αφθαρτον έν τή μορφή και τή καρδία τη; άπαντα τόν λαμ
πρόν έκεΐνον καί αρχαϊκόν τύπον χριστιανής καί γνήσιας 'Ε/ληνίδος, 
συμφώνου πρός τάς ευκλεείς καί ιστορικός διακυμάνσεις, α'ΐτινες συνο- 
δεύουσι τό ένδοξον ονομα τού οίκου της. "Εκλεισε τούς όιρθαίμούς διά 
παντός είς τό φώς τοΰ ήλιου, 'ίνα ά'οίξη αύτοϋς είς τό φώς τό άνέσπε- 
ρον τήν Ιην Μαρτίου τοΰ 1882, ταφεΐσα έν Άθήναις, καί ε’λικρινώ; 
κλαυθεϊσα ύπό πλείστων άριστων οικογενειών τής 'Ελλάδος άρρήκτω; συν- 
δεδεμένων πρός τά διαπρεπή μέλη τής οικογένειας αύτής.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Γ ΡΑΛΛΗ· είς τόν κόσμον καθ’ ήν έποχήνέγ-
γυμονεΐτο ή άναγέννησις τή; Έλλάδο;,τό δέ ήρωϊκον Ιούλιον δ'.απραγ- 
ματευόμενον μετά τοΰ αποστάτου Άλή Πασσα και τών αντιπροσώπων 
τή; οθωμανική; Πύλης τήν εξαγοράν τή; ανεξαρτησίας αύτοΰ, έκυμαί- 
νετο μεταξύ ζωή; και ολέθρου. Τής διαπρεπούς καί αξιοθαύμαστου σου- 
λιωτικής οικογένειας Τσαβέλλα προσφιλής Κόρη, εζη ευτυχή; και παρά 
πάντων τιμωμένη. Σύζυγος τοΰ έπιζώντος έξοχου νομομαθοΰς και Σε
βαστού κ. Έάλλη, άνετράφη εις τήν έ’ξιν της αρετής και τοΰ καθήκον
τος, μή άφίσασα πώποτε ’ίνα τά θωπεύματα τής Οέσεως αύτής, ούδέ 
τά θυμιάματα τών οικογενειακών αύτής τίτλων, μεταβάλλουσι τον
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άπώλεσε τόν πατέρα αυτής Ά ν δ ρ έ α ν Βούρβαχην £να τών πλουσι- 
ωτέρων αρχόντων τής πόλεω; Μεσολογγίου, τόν θειον αύτή.Σπυρ. Βούρ
βαχην, και τόν αδελφόν αυτής, ’Αναστάσιον νεώτατον, σπουδάζοντα εν 
’Ιταλία καί άμα τή έκρήςβι τού άγώνος είς Μεσολόγγιον έλθόντα. rO αεί
μνηστο; σύζυγος αύτής I. Παπαζαφείρη; νέο; έτι Ικέτης, άπήλθεν εις Με- 
σολόγγιον έκ Σμύρνης, οπού εΐχε έπιδοθή είς τό εμπορίαν, μετά £ξ έξα- 
δϊλφων αύτου, ικανά κομίζων χρήματα, axtva δ-.εσζόρπισεν είς τούς πο- 
λιορκουμενου; έν Μεσολογγίψ, μόνος δέ ούτος κατά την λαμπρόν πολιορ
κίαν περισωθείς. Περί τής οικογένειας Βούροαχη εις Γάλλος επίσημο; 
συγγραφεύς γράφει : ’Εάν τό Ελληνικόν όνομα μετά τούς αρχαίους χρό
νους τό πρώτον έγένετο γνωστόν έν Εύρώπη καί έοοςάσθη, τούτο οφείλε
ται άφ’ ενός είς τόν I. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ν, άφ’ ετέρου δέ εις τόν στρατη
γόν Λοβερδον καί ιδία την οικογένειαν Βούροαχη ήτις καί Ιδιαιτέραν βλως 
καί έξαίοετον είχε φιλίαν μετά τής Ναπολεοντείου οικογένειας. Καρ
διάν ηρωικήν άναδείςασα καθ’ ολον τόν βίον αυτής ή Μαγιοΰλα 1. Παπα
ζαφείρη, άπέθανε έν ’Αθήναις τή 27η Μαρτίου τοϋ 1882.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ π· ΜΑΥΡΟΜΙ ΚΑΛΗΣ- Ό τίλίοταΤος τ&ν ένδοξων
υίών τού μεγαλωνύμου τής Μάνη; ήγεμόνος, Δημήτρι·; ΓΙ. Μαυ- 
ρομιχάλης, έκκαιδεκαετής νεανίας παρέστη κατά τάς έν Διφφ καί 
Άλμυρφ τής Μάνης συγκροτηθώ ίσα; έν έ'τει 1825 μάχας. Μετά δύ· δέ 
έτη όκτωκαιδεκαετής άπεστίλη είς Παρισιού; προς έκπαϊδευσιν, όπόθεν
έπανδλθών κατετάχθη είς τόν στρατόν. Κατά την έπανάστασιν το® ό- 
κτωμβρίου τά μέγιστα έργασθεί; καί υπουργός των στρατιωτικών άνα- 
δειχθείς ήργάσθη έτόχως υπέρ τής μορφώσεως του στρατού, γενόμ-νος εΐς
τών πρώτων οργανωτών τής συστάσεως τής εθνοφυλακής, καί έκ τών πρώ
των άναδειχθείς είς τήν παρασκευήν του έθνους, άξιομάχου πρός Εγχει
ρήματα νέα, άπερ διέβλεπε προσεχή Μάτην ήλπισεν, ώς ματαιωθείσας 
εΐδε καί τά; έλπίδας, άς εΐχεν εί; τήν κλήσιν τής ’Εθνικής Συνε- 
λεύσεως τού 1862, ήζ τών έργων μετέσχεν ώς πληρεξούσιος. ’Ελπισα; 
έπί τόν Βασιλέα Όθωνα, έδέχθη όπως υπηρέτηση παρ’ αύτφ πρώτον μεν 
ώς διαγγελεύς, εφεξής δέ ώς υπασπιστής. Έν τή αύ?%ή του αειμνήστου 
“Οθωνος ή Φυσική τοϋ Μαυρομιχάλη μεγαλοπρέπεια, ή εξωτερική ώραιό- 
της καί τό παράστημα άτετέλουν κ07μον ολον λαμπρόν, καί έν τφ προ- 
σώπω αυτού έλαμπε ζωηρόν ού μόνον τό όνομα, άλλα καί τό ιστορι
κόν κάλλος τών Μαυραμι/αλαίων. Ό Δ. Μαυρομιχάλη; ήσμοζεν είς 
τήν έπο/ήν, καθ'ήν έχαρακτήριζε τούς πολεμιστάς ή προσωπική ανδρεία 
καί τό ανδρικόν κάλλος, εις την εποχήν, καθ ην ό πολεμιστή; παι^ων
μέ τό μειδίαμα έπί τών χειλεων προς τόν θάνατον, οια του αίματός του 

καί διά τών ιδίων του αγώνων ικανοποιεί τήν τιμήν τού έθνους. Τό ήθος 
τού άνδρός, υπήρξε σύμφωνον τοΤς φρονήμασιν αυτού. 'Η δέ μεγάλη πρός 
αυτόν εύνοια τού βασιλέω; “Οθωνος, καί ή ισχύς ή είς χεϊρας αυτού διαπι- 
στευθεισα έν ώραις έπαναστ» τικαϊς ώ; υπουργώ τών στρατιωτικών, ούδ’ 
έπ’έλάχιστον μετέτρεπον τοϋ άνδρός τόν χαρακτήρα. 'Οσάκις έν ταΤς 
βασιλικαϊς τής Ευρώπης ΑύλαΤς παρά τό πλευρόν τού Βασιλέως παρέστη, 
τόν έλληνικό·/ έτίμησεν όνομα διά τού όντως αρχαϊκού κάλλους του, 
τοϋ ζώσαν παρέχοντα τήν εικόνα τού Ελληνικού τύπου, όν διέσωσβν ήμΐν 
ή καλλιτεχνία τής σμ’λη; τών αρχαίων. Μέ τόν βαθμόν τοϋ συνταγμα
τάρχου, από μακρών δέ έτό ν άπομεμακρυσμένο; τών κοινών πραγμάτων 
καί ούδέ τό παράπαν βουληθεί; έ’κτοτε κοινωνήσαι τών πολιτικών, ό 
Δ. Μαυρομιχάλη; άπέθανβν έν 'Αθήναις τήν 20ην Ίαννουαρίου 
τού 1882.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν· ΓΟΥΛΑΣ- Μικρά τής Ηπείρου κόμη, άλλάπε- 
ριώνυμος, διότι έ; αύτής άνεφάνησαν επίσημοι άνδρες, είδε τόν τής γέν
νησε ως χρόνον τού Ά ν α σ τ α σ ί ο υ Γ ο ύ δ α τφ 1816. Πατρί; αυτού ή 
έλληνικωτάτη καί εύανδρος "Ηπειρος, ή ωραία αύτη πόλις, ής τό όνομα 
στενώς συνεδέθη πρό; τά τιμαλφέστερα τού έθνους κειμήλια, προ; τάς ιε- 
ρωτάτας αυτού αναμνήσεις. ’Από τρυφερϊς ηλικία; ό Α. Γούδας, μετέ
λαβε άπασών τών Ιστοριών τής άναγεννήσεως τού έθνους ήμών. Άτυ- 
χώς είς άπάσας τάς ποικίλας φάσεις τού μικρού καί έπιπονεστάτου 
βίου αυτού ή τύχη ποσώς δεν ηύνόησε τόν ανδρα. Τολμηρώ; κστανι- 
κών τό στάδιον τών στερήσεων καί μόχθων ένέκυπτε πάντοτε μετά 
πεποιθήσεως είς κοπιώδεις μελέτα;, ών τά ευάρεστα αποτελέσματα ό 
χρόνος δέν έοράδυνε νά φέρη είς φώς, καί μορφωθείς μεγάλως είς τήν 
επιστήμην αυτού, άνεδείχθη ού μόνον ό πρώτος φοιτητής, αλλά καί 
ο πρώτος διδάκτωρ τή; Ιατρικής Σχολής τού ήμετέρου Πανεπιστημίου, 
μέ τόν πολύ βαρύνοντα έν εκείνη τή εποχή βαθμόν άριστα. Κατά το 
1862 μυρίας ύποστά; τιμωρίας καί δεινότατου; διαφυγών κινδύνου; ήρ
γάσθη μέ ίσχυράν πεποίθησιν, έξοχον καταδείξας φιλοπατρίαν, τιμιότητα 
καί αύταπάρνησιν, είς περιστάσεις καθ’ ά; καί ούτος πολλά ήδύνατο νά 
περισυναγάγη, άφ’ ού συνήθως παρ’ ήμΐν οί άθληταί τών μεταβολών, 
δ’ταν νικηφόροι περατώσωσι τ· έργον καί τούς αγώνας, ούς άναλαμοά- 
νουσι οέροσσιν έπί τών νώτων αύτών τιμάς καί μεγαλεία, τό δέ βαλάν- 
τιον βαρύτερον. ΊΙσχολήθη περί πολλ ά; καί παντοίας συγγραφάς, ών τι- 
νε; μετεφράσθησαν καί είς πολλά; ξένα; γλώσσας. Έν τφ ίατρικώ αυτού 
βίω, ον δυστυχώς πολ/φ ενωρίς κατέλιπε, όπως υπηρέτηση ύψηλότερον 
τά συμφέροντα τοϋ έθνους, εκτός δύο άριστων τής τότε έποχής περιοδι- 
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χών, ών υπήρξεν μορφωτή; χαί δραστήριος συγγραφεύς τής ’Ιατρικής 
Μ ε λ ι σ σ η ς και τής Μελί σ σ η ς τών ’Αθηνών έςέδωκε πλείστας έ πι- 
στημονικάς μονογραφία;. ’Εκείνο δέ οπερ έσαεί θά καλλύνη τήν μνήμην 
τοϋ ’Αναστασίου Γούδα υπήρξεν ή ύπ’ αύτοϋ εκδοσις τή; συγγρα
φής τών «Παραλλήλων Βίων» υπέρ τή; οποίας ήσχολήθη μετ’ «κα
τασχέτου έρωτος, έξέδωκε δέ οκτώ ογκώδεις τόμους, και κατέλιπε τέσ- 
σαρας ανεκδότους. Εί; τήν έκδοσιν τών «Παραλλήλων Βίων» κατέ- 
γινεν ό άνήρ άνενδότως καί άνευ διακοπής, διότι αγαπών τήν ώραίαν του 
έ’θνους ήμών Ιστορίαν, ένόμιζε ορθόν καί έθνικοϋ χαρακτήρος άξιον, δπως 
είς φώς φέρη τά ονόματα τών μεγάλων εκείνων άνδρών, οϊτινες ή διά 
τών γραμμάτων, τοΰ πλούτου καί τής ύψίστης φιλοπατρίας των, ύπήρ- 
ςαν οί κύριοι μοχλοί τής άναμορφώσεως τοΰ έλληνικοΰ έθνους. Οί 
«Παράλληλοι Βίοι· προύκάλεσαν πολλάς επικρίσεις καί συζητήσεις 
καί έχουσιν βεβαίως ώς καί αύτά τά τελειότατα τών προϊόντων τής δια— 
νοίας τάς έλλειψεις των Τούτο, ούδέ αύτός ό συγγράφει»; πώποτε άπέ- 
κρυψεν. Άναμφιρήστω; δμως ή εκδοσις υπήρξεν U? άπό τά μάλλον προσ. 
ενεγκόντα υπηρεσίαν νεώτερα δημοσιεύματα συμβολή έκ τών έπισηυοτά- 
των. fO μέλλων ιστορικός θά εύρη τούς «Βίους Παραλλήλου;· τοΰ 
’Αναστασίου Γ ου ία, πολύτιμον βάσιν, ήτις θά όδηγήση αύτδν άνε- 
τώεερονκαί μδλλον άπροσκόπτως, πρός εύρεσιν τή; άληθείας παλαιών 
συμοάντων καί θά παράσχη ή όλη έκδοσίς ειλικρινή καί πρόχειρον πη- 
γήν, πδσαν ίσχυράν λεπτομέρειαν, πρό; πλήρη τήν αληθή έννοιαν, καί 
τήν αληθή έκτίμησιν. "Ας έλπίσωμεν δτι ή Ιστορία τών νεωτέρων έργων, 
θ άφιερώση μερικά; σελίδας, άναλύουσα όσον πρέπει τό έργον τοϋτο τοΰ 
άυορός, έργον, ουτινος όέν ύπήρςε μόνον άπλοΰς εκδότης ή διευθυντής, 
άλ/’ ό κύριος συντάκτης καί 0’ άπονείμη άνθηράν δάφνην τώ μετά τής 
ευόοκιμησεως τών «Παραλλήλων Βίων» συνδέσαντιτό δνομα αύτοϋ 
Άναστασίψ Γούδα. Πλήρης ήμερών καί έν ηλικία 68 έτών άπέθανε 
καί έτάφη έν Άθήναις τόν Φεβρουάριον τοΰ έτους 1882.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΑΑΜΠΑΔΑΡΗΣ· (Ουτω 
είναι τό οικογενειακόν αύτοϋ όνομα) έγεννήθη έν Ίωαννίνοις τή 17η ’Ιου
λίου 184 . ΓΙΙ οικογένεια αύτοϋ υπήρξεν μία τών πρωτευουσών τής ’Ηπεί
ρου, τής χώρας εκείνης προς ήν αιωνίως πάλλεται ύπό «κατασχέτου 
πόθου ή έλληνική ήμών καρδία, τή: φιλογενεστάτη; καί εύάνδρου ’Η
πείρου, διότι καί ή μάμμη αύτοϋ ήτο αδελφή τών μεγάλων εθνικών εύερ- 
γετών τών άοελφών Ζωσιμάδων, στενότατα συγγενεύων καί μετά τοΰ άοι- 
οίμου Γεωργίου Σταύρου. Άριστοβάθμιο; ό Κ. Ααμπαδάριος είσελ- 
θών είς τό ’Εθνικόν ΙΙανεπιστήμιον ήκολούθησε τάΝομικά κατά επίμονον

άπαίτησιν τοΰ πατρός αύτοϋ. Φύσει ένθερμος καί ακούραστος θιασώτης 
τής έμψυχώσεω; πάσης ωραίας ιδέας, μετέσχε τότε τοΰ σκοποϋ τής συ- 
στάσεω; τής εθνοφυλακής, σπουδαιότατου λαβών μέρος, άναοειχθείς έπα- 
νηλ^ιμμένως καί άνθυπολοχάγός αύτής, είς ποικίλα; δέ δυσχερείς περι
στάσεις ούχί σμικρόν συντελέσας. Τής νομικής επιστήμης μή ών τόσψ 
θερμός φίλος, δέν κατέγεινε έπί πολύ είς τήν έν γένει τελειοποίησίν του, 
ασχοληθείς βραούτερον μετ’ άκαθέκτου ζήλου καί μοναδικής άφοσιώσεως 
είς Φιλολογικά έργα, ιδία δέ εί; τήν κωμωδίαν. Καθ’ ήν εποχήν ετελείτο 
κατ’ έτος έν τώ Πανεπιστημίω ό Φιλολογικός ή Ποιητικός αγών μεταξύ 
νέων έπιστημόνω ν καί ζηλωτών τών γραμμάτων, ό Κ. Ααμπαδάριος, 
άνεφαίνετο μεταξύ τών πρώτων. Είς τόν ΒουτσιναΤον Ποιητικόν ’Αγώνα 
τοΰ 1873 ήρατο τόν Αον έπαινον ή πολιτική καί λίαν διδακτική κωμω
δία του· «Σκουντούφλης ό Πρωθυπουργό;», ήτι; καί έοημοσιεύθη ειτα. 
Έξαίρετον χάριν εΤχε τωόντι είς τό κωμωοεΤν κοινωνικά έλαττωματα· 
"Εγραψεν ένταύτώ τούς «Αύο Δικηγόρου;» κωμψοίαν είς τρία μέρη 
πρωτότυπον, έπαινεθεΐσαν έπίσης εν τώ Βουτσιναίιρ ποιητικώ άγώνι, 
ήτις καί δημοσιευθήσεται προσεχώς. Ωσαύτως κατέλιπεν έξαίρετα έργα 
τά έξής : Μετάφρασιν τοΰ Πλούτου τοΰ Άριστοφάνους έμμετρον, ής 
άτυχώς κατελοίφθησαν έλλειπή τά δύο τελευταία μέρη. Αϋτη ά-.εγνώσθη 
έν τψ φιλολογικώ συλλόγψ «Παρνασσώ»καί έτυχεν κατά τήν γνώ
μην έγκριτων λογίων πλείστων έπαίνων τά μέγιστα εύαοεστήσασα. Εί
ναι γεγραμμένη είς δεκαπεντασύλλαβον άνομοιοκατάληκτον στίχον καί 
αποδίδει πιστότατα τό Άριστοφάνειον ύφος. Πλήν τοΰ Πλουτου έγκα- 
τέλιπε ό Κ. Ααμπαδάριος ανεκδότους έμμετρους μεταφράσει; τών 
Ί ππ έ ω ν τών Σοηκών τών Έκκλησιαζουσών καί τοϋ Λ εισι- 
στράτους τοϋ Ά ριστοφά νους, μή μεταφρά σας τάς "Ορνιθας τήν Ει
ρήνην καί τάς Ν εφ έ λ α ς ώ; ύπαρχουσών μετεφρασμένων ύπό τοΰ κ. Α. 
Ρ. 'Ραγκαβή. Πρός τούτοι; μετέφρασε κωμωδίας τινας τοΰ περίφημου 
Γολδόνη έκ τοΰ Ίταλικοΰ, καί τινα ποιήματα τοΰ Βύρωνος. Κατέλιπε 
έτέραν κωμωδίαν έμμετρον πρωτότυπον εί; πραξιν μίαν επιγεγραμμένην 

τοΰ Ά ν ε ψ ι ο ΰ μ ο υ · · καί τό Ά γ ν ω σ τ ο ν, δρδμα είς 
εχει ύπόθεσιν έκ τή; άγια; Γραφή; καί πα- 
Καλοϋ ποό; τό Πονηρόν, αναπτύσσει ίόεας 
διά τό ύψος αύτών, έπίσης μετέφρασεν καί 
ς. fO Κ. Ααμπαδάριος αείποτε μετά ζέ- 

Γι, καί ώ; εν τώ·? σπουοαιοτέρων μελών 
τής σχολής τοΰ όποιου υπήρξε κοσμή- 

έκτάκτου ένθουσιασμοΰ. Πρός τήν ίδιαν του πα- 
Ίωάννινα ένθερμον άφασίωσιν τρεφων προσεφερε πάντοτε μεγά- 

συντρέχων τούς έξ ’Ηπείρου φυγάδας. Διά τοϋτο 

«*Η  Σ ύ ζ υ γ ο ς τοΰ Ά ν 
μέρη τρία. Τό δρδμα τοϋτο 
ρουσιάζει τήν διαμάχην τοΰ 
Φιλοσοφικά; καί διακρίνεται 
διάφορα άσματα τοϋ Βύρωνα 
σεως υπέρ παντός καλοΰ οιεκριθη 
τοΰ Συλλόγου «Παρνα σ σ ο ΰ » · 
τωρ, ειργάσθη μετ’ 
τρίδα τά ’’ 
λας υπηρεσίας, άεννάως
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καί άνεδεικνύετο πάντοτε μέλος πρωτεύον και διακεκριμένοι τών κατά 
καιρούς Ηπειρωτικών συλλόγων ή και άλλων, σκοπόν έχόντων τό εθνι
κόν μεγαλείου. Δζέκρινε αυτόν όμολονουμένως λεπτή παιδεία και Ικανή 
έγκυκλοπαιδική μ,όρφωσις. Έν ανθηρή ηλικία άπέθανεν έν’Αθήναις τή 17η 
’Οκτωβρίου 1882.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΥΛΛΟΣ ’Εζ Κυθήρων Ιλκων τήν καταγωγήν, 
ετυχε βιών είς Σμύρνην, έν ή άνετράφη τό πλεΤστον, κατά τά έτη 1830 
και 4850, καθ’ οΰς καιρούς ή έτεροδιδασκαλία έφάνη έζεΤ απειλούσα 
τά π άτρια δόγματα διά τών έξαποστόλων αύτής Ό ξένος προσηλυτισμός 
ύπεσκαπτε τά θεμέλια τής ’Εθνικής ήμών θρησκείαδτε ό Λ α μ π ρ ύ λ- 
λο ς έξ απροόπτου άνεφάνη δεινός αντίπαλος τοΰ προσηλυτισμού έκείνου, 
πρώτον διά τής έν Σμύρνη ελληνικής έτ>ημεριδογραφίας, έπειτα δέ διά 
βιβλίου, ό Μισσιονάριος έπιγραφομένου, πονήματος ογκώδους αρ
κούντως, Ικανήν έντύπωσιν έμποιήσαντος έν τοις καιροΤς τής καθ’ ήμας 
κοινωνίας. ’Εγκρατής βρίθους γνώσεων ό Κ. Λαμπρύλλος, εΐχε σπου
δάσει τά νομικά έν Σιέννη τής ’Ιταλίας, άλλα δέν ήσκησε ταΰτα ώςέπάγ- 
γελμα, ε>μή έπ’ ολίγον χρόνον έ·- Βουκουρεστίψ. Τυχών πατρόθεν πόρου 
ζωή; ανεξαρτήτου έξεδόθη είς τά; μελετάς τή; ιστορία; τοΰ έθνους, τών 
περιπετειών και ατυχημάτων αυτού έν παντί καιρφ, γράφων αείποτε καί 
δημοσιεύουν επιζήλους πραγματείας ίδίαις δαπάναις, είςφυλλάδια ή έντός 
έγκριτων εφημερίδων, ελληνιστί τε και γαλλιστί. Τοισύτα ήλθον εις φώς 
τό έπιγραφόμενον «Τιάρα και Κ ί δ α ρ ι ς » ( Lr turban el la tiare), τό 
Γ ρ η γ ο ρ ι α v ό v 'Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν, και πλεΐστα έτερα. ’Εάν ήνε άληθές, 
οτι τόν πολιτικόν δυδρα συγζροτοϊίσιν ή τε/εία έκμάθησις τής γενικής 
ιστορίας, ή βαθεϊα μελέτη τών τυχών τού Ιδιου έθνους, οί νόμοι, α! πο- 
λιτικαί έπιστήμαι, εΐτα. ό ορθός νοΰς, αί ζέναι γλώσσαι, ή αυστηρά εύθύ- 
τη; και ευστάθεια τοΰ χαρακτή:ος, ή εγκράτεια, ταΰτα πάντα συγκατεΤ- 
χεν ό Κυριάκος Λαμπρύλλος. ’Εν χειρογράφοίς κατέλιπε τεύχη 
ολόκληρα σπουδαίων σημειώσεων, προς δέ καί σύγγραμμα ίστορικοπο- 
λιτικών μελετών. Ίδιωτεύων έ’κτοτε απίθανε έν Άθήναΐς τήν 25ην ’Απρι
λίου I 8 2.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ· Λ ΕΑΗΠΛΝΝΗΣ —Γεννηθείς τφ 1818 έκ πατρός 
Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, ενός έκ τών έπτά υιών τοΰ τότε προεστώτος 
τή; Πελοποννήσου Ί ω ά ν ν ο υ Π α π α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ ή Δ ελ η- 
γ ι ά ν ν η έν ετει 1854, εστάλη είς Γε:μανίαν, ένθα ιριλοπόνως ένέσκύψεν 
είς τήν μελέτην τών πολιτικών έπιστημών και Ιδία τής πολιτικής οικο
νομία; έπανελθών τώ 1841. Φέρων δίπλωμα διδάκτορος τό κατ’ άρχάς 

λίαν μετριοφρονώ; υπηρέτησεν ώς ακόλουθος έν τώ Ύπουργ. τών ’Εσωτε
ρικών, εΐτα τώ 1843 ώς υπουργικός γραμματεύς β'. ζ.αι α'. τάςεως. Έπι 
δεκαετίαν ολόκληρον έν τή εποχή τού 1852 διετέλεσεν υπηρετών ώς έ
παρχος φιλοτίμως καί άξιοζήλως. Ότε δέ κατά τό 1862 έθ&ωρήθη α
ναγκαία ή τότε γενομένη πολιτική μεταβολή είς τόν Ίωάννην Δ =- 
ληγιάννην οί αρχηγοί αυτής ένεπιστεύθησαν τήν μετά τοΰ αείμνη
στου Δ η μ. Π α π α δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ άρχηγού τότε τοΰ Πυροβολικού 
τυγχάνοντο;, τό πρώτον συνεννοήσίν των Έ.κτοτε και ως Νομάρχης εν 
τόσω χαλεποϊς καιροί; έπί έτ-ραν δεκαετίαν διατελέσας, άνεοειχθη πρω
τότυπον έντιμότητος, έ'ξοχον φιλαλήθειας χαρακτήρα έπιδειςάμενος,

Έν έ’τει 1876 ό αοίδιμος Δεληγεώργης ένεπιστεύθη αυτφ την οιεύ- 
Ουνσιν τού Υπουργείου τών Εσωτερικών, διορίσας αυτόν Γενικόν Γραμ
ματέα, έν ή θε'σει υπηρέτησε μέχρι τής άπό τής πρωθυπουργίας άπο- 
χωρήσεως έκείνου. Τελευταΐον έκλήθη είς τό αξίωμα τού παρά τφ Ελεγ- 
κτικφ Συνεδρίω Γενικού Επιτρόπου τή; έπικρατείας, άφ’ ού επί τρια
κονταετίαν υπηρέτησε τά δημόσια μετ’ άπαραμίλλου εγκαρτερήσεως καί 
άξιοσημειώτου άφιλοκερδείας, άνεκτιμητους καί πολυτίμου; προσενεγκών 
είς τήν πατρίδα ύπηρεσΐας. Εραστής τής Γερμανικής Φιλολογίας ό άνήρ, 
παιδείαν άληθή και ποικίλην κεκτημένος, ήγάπα τά μέγιστα τήν σπου
δήν παντός ώραίου καί ε: ωφελοΰς έργου, όφείλομεν οέ είς αότόν την 
μετάφοασιν τού ώραίου Μυθιστορήματος του Εβερτ, τής «Αιγύπτιας 
Βασιλόπαιδος , καί τήν σύνταξιν Γερμανικής Γραμματικής. Εφερε τό 
χρυσούν παράσημου τού Σωτήρος. Έν τή θέσει ταύτη τυγχανων άπε- 
βίωσε έν Ά ί'ήναις τήν 17η ν ΊΝ οεμβρίου 1881, ό Ιωάννης Δε/.η- 
γιάννης, μέλος προσφιλές τής τρίτη; τού οΐκου τών Δεληγιανναίων 
γενεδς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- Έξ Άγριων έλκω·, τό γέ·.ο:,εύρεΟεις 
έν Βλαχία, καθ’ήν εποχήν ό Αλέξανδρος Ύψηλάντης ε'οωκεν εκεϊθεν τό 
πρώτον σύνθημα τή; επαναστά σεως, έσπευσε νεώτατο. νά καταταχθή είς 
τόν ιερόν εκείνον λόχον, ον άπετέλεσε ή εκλεκτότερα μερις τής τότε ελ
ληνικής νεολαίας. Ό ΝικόλαοςΆΟανασί ουύπήρξεν εΐς τών ολίγων, 
οϊτίνϊς έπε'ζησαν είς τήν ένδοξον εκείνην συμφοράν. ΈζεΤθεν κατεκθών εις 
τήν Έ/λάδα τφ 1822, ήγωνίσθη καρτερικώ; έν μέσψ παντοίων κινδύνων 
τό κατ’ άρχάς έν τοΤς άτάκτοι: όμίλοίς, εΐτα δέ έν τφ πρώτψ συγκρο- 
τηθέντι τακτικφ στρατφ. Ή ιστορία μεθ*  υπερηφάνεια; θά μνημονεύση 
τού όνήματος τοΰ άνδρός, οστι; διέπρεψε, γεννα-οψύχω: έγζαρτερών τήν 
είς τήν εθνικήν σημαίαν πίστιν τών στρατιωτών. Εί; τό κατά τή: Καρύ
στου τόλαημα τοΰ Φαβ-.έρουό Ν. ’Αθανασίου, άναμφιρρήστω; έγένετο 
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εΤς τών διαπρβψάντων και προσενεγκόντων τάς ύψίστας τών υπηρεσιών. 
Μετά τήν άποκατά στάσιν τών πραγμάτων έπ1. Κυβερνήτου καί έπί τής 
Βασιλείας, έπί έτη δλα 36 άπό τοΰ 8*28  μέχρι τοΰ 1864 ό Νικόλαος 
’Α θ α ν α σ ί ο υ ύπηρέτησε διαρκώς έν τφ στρατφ. €£1ς άξιωματικός εΐτα 
ό άνήρ διεκρίθη διά τάς στρατιωτικά? αύτοϋ άρετά:, α’ίτινε? μετά θάρ
ρους δύνανται νά προβάλλωνται ώ; υπόδειγμα σπάνιον μιμήσεως είς τούς 
νεωτέρους, 'ϊτινες τοιαΰτα. τότον ώραΤα καί ζώντα αρετής καί καθή
κοντος διδάγματα, πρέπει νά έ'χωσι πρό αύτών πάντοτε, έν ήμέραις μά
λιστα καθ’ δς ή πατρίς δικαίως προσδοκδ παρ’ αύτών έργα αντάξια τών 
πατέρων αύτών, μέλλοντα νά δοξάσωσι καί πάλιν τό ελληνικόν έθνος 
καί ν’ άνηστήσωσι τήν σχεδόν έκλιποΰσαν ένδοξον έκείνην γενεάν. Άπό 
τοΰ 1863 άποσυρθείς τή; ένεργοΰς υπηρεσίας, μέ τόν βαθμόν τοΰ συν
ταγματάρχου τόν πολύ βαρύνοντα τότε, έμενε πλέον ίδιωτεύων. Άπέ- 
θανεν έν Άθήναις τή 8η ’Απριλίου 1882.

ΜΗΜΪΙΟΣ ΓΡΠΠΨΙΑΑΗΪ. Έγεννήθη έν Τριφυλ-α τή 12 Βία ίου 1793 
ή οικογένεια αύτοϋ υπήρξεν ή πλέον αρχαιότερα καί διασημοτέρα τής 
χώρας έκείνης. Έξεπαιδεύθη έν τφ σχολείψ Δημητσάνης, τής επαρχίας 
Γορτυνίας.

Μυηθείς δέ καί ούτος τά μυστήρια τής Φιλικής εταιρίας, τόν Νοέμ
βριον τοΰ 1823, ύπό τοΰ Γρηγορίου Παπαφλέσσα καί συνεννοηθείς μετά 
τών άλλων εύπατριδών τής ΙΙελοποννήσο υ, έκίνησεν είς έπανάστασιν τήν 
έπαρχίαν τής Τριφυλίας (Αρκαδία;), τήν 25 Μαρτ’ου τοΰ 1824. Τεθεί· 
δέ έπί κεφαλής 1,0(10 οπλιτών, έπιτίθεται κατά τών έν τή έπαρχία του 
Τούρκων, εκδιώκει τούτους καί πολιορκεί περί τά Μεσσηνιακά φρούρια 
τοΰ Νεοκάστρου καί τής Μεθώνης, μάχεται ήμέραν καί νύκτα κατά 
τών Τούρκων, δπου τοΤ; εμπνέει τόν τρόμον καί τήν φρίκην Τέλος λαμ
βάνει μέρος δραστηριώτα τον είς τήν ί) ωσιν το ΰ ίσχ υροΰ τοΰ Νεοκάστρου 
φρουρίου, τήν 7 Αύγού στου 1 821 Μετάδέταΰτα όΓρηγαριάδης, 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ ίεροΰ ’ Αγώνος, συμμετέσχε πασών τών έκ- 
στρατειών καί μαχών τής Πελοπόννησου, οϊον τή; έν Νεοκάστρω μετά 
800 στρατιωτών, κατά τόν ’Απρίλιον τοΰ 1825, οπού έπεχείρησε τήν 
λύσιν τή; πολιορκίας τοΰ φρουρίου Νεοκάστρου, άλλ’ άποτυχών, ένεκα 
τή; έξαντλήσεως τών πολεμοφοδίων, ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή· τή, έν 
Μ α ν ι α ζ ί ω, τόν Μάιο / τοΰ αύτοϋ έ'τους μετά 1500, άπελθών πρός ε
πικουρίαν τοΰ Γρηγορίου Μαπαφλεσσα*  τής έν Δραμπάλα ΙΙολυανής, τήν 
4 Ιουνίου τοΰ αύτοϋ έτους μετά 700, ©ημισθείς παοά πάντων ώς ήοως, 
καθό πρώτο; τών άλλων Ελλήνων είσπηδήσα: έπί τών εχθρικών προμα
χώνων τής έν Τρικόοφοις, κατά τό αύτό έτος, μετά 1200, συνηνω- 

μένος καί μετά τοΰ Δημητρίου Γΐλαπούτα, εχοντος ύπό τήν όοηγίαν 
του 800 Καρυτινού , δραμών πρός βοήθειαν τοΰ άδε'φοΰ του Γεωργίου, 
τοΰ Γενναίου Ίω Θ. Κολοζοτρώνη, τοΰ Κανέλλου Δεληγιάννη, τοΰ Δ. 
ΓΙαπατσιώνη καί τών λοιπών· τής έν ΚαρυαΤ;, καθ’ ήν διωρίσθη στρα
τοπεδάρχης μετά 25 0 άνδρών, τής εκστρατείας ταύτης διαταχθείσης 
ύπό τοΰ αειμνήστου στρατάρχου Θ. Κολοκοτρόνη· τής έν Πιάνα κα*  Δα- 
βιδ τής έν Πετσάκω τή; έν Τσετσεβδ*  τής έν “Ισαρι, περί τόν Νοέμ
βριον τοΰ 1826 μετά 1 4) Ο, έν ή έπί 7 ώρας πεισματωθώ? πολεμήσας 
κατά 5, 0 I Αιγυπτίων καί Τουρκα βαυών, ύπό τόν στρατηγόν Άσσδν- 
βέη«, έφάνη νικητής, φονεύσας καί πληγώσας περί τούς 350 περίπου, 
καί ούχί ολίγα λάφυρα συναγαγών τής έν Καυκαρια περί τόν Σεπτέμ

βριον τοΰ 18’27, καί αλλαχού.
’Ακολούθως έχρημάτισε Γερουσιαστής τής Πελοποννησίακή; Γερουσίας 

τφ 1821, πληρεξούσιος είς δ'α; τά; έθνικάς συνελεύσεις καί Βουλευτής,
Έπί τών έμφυλίων πολέμων τοΰ 1824 καί 18 5, έκηρύχθη τότε καί 

ούτο; εις τών ανταρτών, καθό όμόφρων τοΰ Άνδρέου Ζαιμη, Άνδρέου 
Λόντου, Δεληγιανναίω«, Σισίνιδων, Κολοκοτρωναίων καί λοιπών κατα- 
διωχθεί; μέν δέν συνελήφθη, διότι άντετάχθη άτρομήτως διά τών ®πλων 

εις τήν τότε Κυβέρνησιν.
Έπί τής έλεύσεως τοΰ Καποδιστρίου, διωρίσθη διοικητής τής νήσου 

Νάξου, Πάρου καί ’Αντιπάρου. Μετά δέ τόν θάνατον τοΰ Καποδιστρίου 
ό ’Αθανάσιος Γ ρ η γ ο ρ ι ά δη ς, ήνό σπουδαιότερος αντίπαλο: τών 
ονομαζόμενων ά ν τ ι κ υ β ε ρ ν η τ ι ζ ώ ν.

Έπί δέ τής άντιβασιλείας ό Γρηγοριάδης έπαθε ώ; Καποδιστριαζός, 
οσα σχεδόν καί οί στρατηγοί Θ. Κολοζοτρώνη;, Δ. Πλαπούτας-, 0. Γρί
βα;, Ν Κριεζώτης καί πολλοί άλλοι.

Μετά δέ τήν έλευσιν τοΰ αειμνήστου *0%>vnc,  διωρίσθη τφ 1836 διο - 
κητή; τής Πύλου*  τώ 1840 διο κητής Κορί θου*  τώ 18’3 έξ=λέγη πληρε
ξούσιο;*  τφ 1844 διωρίσθη γερουσιαστής, καί τφ μέν 1 85 2 έξε/έγη αντί-, 
πρόεδρός τής γερουσίας· έπί δέ τή: μεταπολιτεύσεων τφ 1862 έχρη-» 
μάτισε καί πληρεξούσιος’ βραδύτερων β- υλευτής, διορισθεί; συγχρόνως 
καί μέλος τη? έπί τών αποζημιώσεων τ·~· ν αγωνιστών έπ τροτής.

Ή'·ώθη δε και τοΰ άργυροΰ παρασήμου τοΰ άγώνος, έπειτα δέ τοΰ 
χρυσού παρασήμου τοΰ Σωτήρος. Έπί δέ τοΰ βασιλέως Γεωογίου, έτι- 
μήθη μέ τόν σταυρόν τών Ταξιαρχών τοΰ Βασιλικού τάγματος τοΰ Σω
τήρος Άπεβίωσεν έν ’Αθήναις κατά μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 1871 .

ΓΟ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΡΙΪΓΟΡΙΑΔΙΙΣ γεννηθείς έν Κυπαρισσία, τφ ‘795 καί 
έκπαιδευθίί; αύτόθι, διέτρεξε και ούτος τό στρατιωτικόν στάδιον ένδοξως 
άπ’ αρχή; τή; ελληνική; έπαναστάσεως μέχρι τέλους αύτής, παρευρε- 
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θϊΐζ είς τάς έκστρατείας ναι μάχσς τοζ$ Νεοκάστρου καί τής Μεθώνης 
τφ 1821, τοϋ Δράμα/η τφ 1822, τών Δερβενακίων, τών Παλ. Πα- 
τρών μετά 8.*  ΙΟ Τριφυλίων, οπού ε’ις δύο μάχας κατά τών όθωμανων 
ήρίστευσ» θαυμασίωϋ, τοϋ Κοιεκου, τής Σούρπης και Φοντάνας τή; Στε
ρείς Ελλάδος, τής Δραμπάλας τφ 1825, τών Τρίκορφων, τών Καρνών, 
τών Βεροαίνων, του Λεονταρίου, τή; Βέργας, του "Αλμυρού, τοϋ Κραμ- 
ποβοΰ, τής Μεθώνης τφ 1826, και άλλων μερών.

Άπί τών εμφυλίων διενέξεων, ώς και μετά τ$ν θάνατον τοϋ Καποδι- 
στρίου, συμμετείχε πάντων τών φρονημάτων τοϋ αδελφού αύτοΰ ’Αθα
νασίου.

ΔιετέΛεσε δέ και οΰτο; πληρεξούσιος και βουλευτής είς δύο έθνοσυνε- 
λεύσεις, τώ 182'2 και I 823. Άπεοίωσε δέ έν Κυπαρισσία τό έτος 1858.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, επίσκοπο; Μεθώνη:, θείος έκ μητρός τών Γρηγοριαδών. 
Ουτος γεννηθείς έν 'Γριφυλία κατά Νοέμβριον τοϋ 1770 έκ γονέων ευπα
τριδών, ύπήρςεν άνήρ μέτρια; μεν παιδείας, άλλα χαρακτήρας ήρωϊκοΰ, 
Ψυχήί γενναίας καί ατρόμητου "Ο ενθουσιασμός αυτού διά τήν άπελευ- 
θερωσιν τής πατρίδος ήτο απαραδειγμάτιστος· διό και πρώτος τών κατά 
τήν Πελοπόννησον αρχιερέων έμυήθη τώ 1817 τό μυστήριον τής Φιλικής 
εταιρίας παρά του ’Αντωνίου Πελοπίδα. Έχρημάτισεν αρχηγός τής πο
λιορκίας τών δύο φρουρίων τοϋ Νεοκάστρου και τής Μεθώνης, τφ 1821. 
^Ορμητικώιατος πάντοτε ών έν ταϊς μάχαις, συλλαμβάνεται παρά τοϋ 
Ίμβραήμ πασσα, έν τή κατά τούς Ναυαρίνους τοϋ Νεοκάστρου μάχη 
τφ 1825, άπάγεται έν τφ φαουρίω Μεθώνης, όίπτεται είς τάς φύλακας 
τοϋ φρουρίου εκείνου, ένθα αποθνήσκει τήν 2? ’Οκτωβρίου τοϋ 1825 εκ 
πανώλους. Καί ούτος έχρημάτισε πληρεξούσιος καί βουλευτής είς τάς 
έθνοσυνελεύσεις, και αντιπρόεδρος τοϋ βουλευτικού διετέλεσεν.

Γ. ElVAliL ΑΛΕΞΛΧΥAOi· ’Εξ Αίγιου έλκων τήν καταγωγήν, 
γεννηθείς καθ’ δν χρόνον ή πατρί: μόλις άνέκυπτεν άπό ζυγόν τόσον αιώ
νων αιματόφυρτος οέ καί έρειπωμένη έξήρχετο άπό οίονεί άπέλπιδα α
γώνα, παρηκολούθησεν έκ τοϋ έγγύς τάς προόδους αύτής έν τώ σταδίψ 
τής διοικητικής όργανώσεως καί τής κοινωνικής άναπτύξεως. Άσπασθείς 
τό δικαστικόν στάδιον και διετελέσας κατά καιρούς πρωτόδικης, πρόεδρος 
πρωτοδικών έφέτης εν Αθήναις, είσήλθεν είς τόν Άρειον Πάγον κατά τό 
έτος 1 868, ϊπου και εκτοτε παρέμεινε. ’Εν τη ϋψίστη ταύτη θέσε*.  τ?ί; 
οηαοσία; υπηρεσίας τή; πατρίοο;, είς ήν άνήλβ·ν ό Π. Ά λ ε ; α ν ο ρ ό- 
πουλάς, μετά μακράς καί έπισταμενα; σπουοάς, έςόγως λαμπρυνόμε
να; ϋπό τής άνωτέρας αύτοΰ νοημοσύνης καί "αθεΐας κρισεως παρέσγεν 

εαυτόν μοναδικόν δείγμα έντιμου καί πεφωτισμένου ανωτέρου δικαστικού 
λειτουργού ΓΗ ευσυνειδησία, ήτις είς τόν δικαστικόν άνορα αποτελεΤ τήν 
κυριωτέραν βάσιν τής έξασκήσεως τού ιερού έργου του, ήτο ό συνέκδιμος 
τοϋ βαθύνους τούτου νομομαθούς άνδρός, είτε υπηρετούντο;, ε’ίτε συνη- 
γορούντος. ΤΠς ανώτερος λειτουργός, ανέπτυξε νομικήν Ικανότητα καί νο
μικήν ύπόληψιν, ού τήν τυχοΰσαν, είς ύψίστην περιωπήν φέρων τήν λα
τρείαν τή; έπιστήμης, πώποτε αισθανθείς κάματον έν τή μελέ η αύτής 
και εκπληρώσει τού εαυτού καθήκοντος, άλλα πάντοτε άναδειχθεις άριστο; 
καί αληθής ίερεύς τής έγκοσμίουδικαιοσύνη: ’Από δεκαπενταετία; έορεύων 
έν τφ άνωτάτψ δικαστηρίψ, καί κατά συ.έ’ειαν γενόμενος ό πρεσούτε- 
ρος τών άρειοπαγιτών, εύσταθώς αντιπροσώπευε τήν χορείαν τών άρχαιο- 
τέρων διδακτόρων τού ήμετέρου Πανεπιστημίου άναδειχθεις οϋτω πο
λύτιμος σύμβουλος καί διαπρεπές μέλος τού ανώτατου δικαστηρίου. rH 
ελληνική κυβέρνησις έτίμησε τάς υπηρεσίας τού άνδρός διά τή; απονο
μή; του Ταξιάρχου τοϋ Σωτήρος. Άπ-θανεν έν Αθήναις την 16 ’Ιου
νίου 1882

ΔΙΓΑ'ΓΐΡίΟδΐ ·· ΦΗΐΓ'ΡΒίΑ.· ’Εντίμου οικογενε'ας τέκνον, έξ εκείνων 
τά όποια γαλουχεϊέν τοϊς κόλποι; αύτής ή άληθής ευγένεια και άγαθό- 
της τοϋ λαού, γεννηθείς τήν 4 Νοεμβρίου τοϋ 1816 έν Σιτούβη τή. ’Λ- 
λαγωνίας. Έν τή τρυφερά άκόμη αύτοΰ ήβη, πασα προστασία ειχεν άπο- 
στατησει άπ’ αύτοΰ, ούδεμία ά^τίληψις ή χειραγωγία εύρεν αύτόν έν τή 
νεαρα ηλικία, τήν νηπιακήν ηλικίαν καί τό πλεΐστον τής παιδικής διήλ- 
θεν έπί τών κορυφών τοϋ Ταΰγετου έν κακουχίαις καί στ.:ρήσεσι μετ’ οι
κογενειών φευγουσών τήν απάνθρωπου μάχαιραν τοϋ Μουσουλμάνου. Εμ- 
πνεόμενος πάντοτε άφ’ έαυτού, άντιπαλαίων κραταιρώς καθ’ όλων τών 
αντιδράσεων, α; έδημιούργει είς τά πρώτα αύτοΰ βήματα ή άφάνεια, η 
έγκατάλειψις, ή πρόληψις καί ή κοινωνική αδιαφορία, ένισχυύμενος έκ 
τής παντοδυνάμου φωνής τή: συνειδήσεως, καί τής πρό; τήν εργασ αν 
όλοθέρμου αγάπης, ήδυνήθη ό Δ Φικιώρης νά δηρ.ιουργήση αύτός 
εαυτόν μετά σειράν κόπων διαπρέψας έν τφ έμπορικφ σταό-.ψ, ·ν ω τά 
μέγιστα άνεδείχθη μετά τόν συνοικισμόν τής νέα; Σπάρτης. "Ο βίος τοϋ 
έναρέτου τούτου άνδρός βεβαίως δέν έχει νά παραθέση σειράς στρατιω
τικών αγώνων ή υπηρεσιών διαπρεπών δεν φέρει τά οικόσημα συστη
ματικής εύγενείας, ούδέ τάς άμοιβάς ταπεινής δουλοφροσύνης, έχει όμως 
αοναδικόν στόλισμα, ζηλωτόν μαργαρίτη < στολίζοντα τό οιάοημά του, 
τήν έξοχον αυτού φιλοπατρίαν, φιλοπατρίαν αληθή, ά .αφαινομένην :ζ 
τής άληθεστέρα: τών πηγών. Έν τώ βίψ τοϋ άνορν. σπανίων τή αλήθεια 
παραδειγμάτων καθολικής φιλοπατρία: καί έρωτος πρό; τήν πρό· δο 
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πάσης εθνικής έργασ'ας, παντός κοινωφελούς έργου, σειρά ευρηται. *Η  
δέ τοιαύτη έπιζήλωυ προσόντων κτήσι; δέ' έβράδυνε νά προσπορίση αυτή 
θεσιν έπαξίαν έν τή κοινωνία, δ/θμα έντιμον, υπόληψιν άόιαφιλονείχητον, 
αγάπην καί άμέριστον πίσιιν παντί τφ μετ’ αύτοΰ διατρίβοντι. Έν τή 
προ; τόν άνδρα έκτιμήσει αύ~φ· οί συμπολϊταί του πολλάκις έξεδήλωσαν 
τήν προ; αύτόν άχοσίωσίν των διά τής έκ'ογής αύτοϋ έν διαφόροις δη- 
μοτικαΐς άρχαΐς, έν αΐς περί πλέον ό άνήρ καί ώς αρχών κατέδειξεν οΐα 
έκέκτητο έξαιρέτου πατριωτισμού πλεονεκτήματα. Εύλαβώς περί τήν ά
πταιστον τοΰ καθήκοντος τέλεσιν, μ-έχρι τελευταίων στιγμών άνέδ-ιξεν 
εαυτόν υπογραμμόν σπανίου χρήστου πολίτου, αν έφαντάζετο πάντοτε 
σεβαστόν καί άξιον διά τής άναγνωρίσεως τών προ; τήν πολιτείαν υπο
χρεώσεων. ΆπέΟανεν έν Σπάρτη τήν 26ην ’Ιουλίου 4 "82.

ΣΟΦΟΚΑΙΙΣ —ΚίΛΙΑΡΕΧΠΣ· Έκ τών νεωτέρων διαπρεπών επιστη
μόνων ιατρών ό Σοφοκλής Σκιαδαρέσης, έπί (κανά έτη έσπού- 
δασν έν Εύρώπη τά θεΤα τής θειοτάτης τέχνη; διδάγματα, άφ’ ού καί έν 
Άθήνα-.ς νεαρώτ^το; εΐχε περατώσει τάς σπουδά; αύτοΰ καί συγκομίσει 
έν έαυτφ άφθονους καί άδιαφιλονεικίτου; τά; γνώσεις περί τήν σπουδήν 
τής επιστήμης τοΰ ’Ασκληπιού. Έκ τής Εύρώπη; έπανελθών είς τήν Ελ
λάδα άριστος Άσκληπιάδηι παρέσχεν αμέσως ενδείξεις σαφείς τής περί 
τήν έπιστήμην αληθούς αύτοΰ μορφώσεως, φιλοπατρίας καί φιλανθρω
πίας. Ούοέποτε έν τφ νεαρφ τοΰ ιατρικού αύτοΰ βίου σταδίψ δέν 
έκαπηλεύθη τήν τέχνην αύτοΰ, άλλά διήλθεν ταύτην άξιοπρεπώς ώς 
έπ·.βάλ/ει ό όρκος τοΰ Ίπποκράτους. Παρακολουθών πάντοτε τήν ά- 
ναπτυξιν τής επιστήμης δέν περιωρίσθη εί; οσα έμαθε, άλλά διετέλει 
αύξάνων τά; γνώσεις του, καί ταύτα; θέλων νά μεταδώση, έξέδωκε μετ’ 
άλλων Ιεροφάντων τής έπιστήμης τόν «Γβ ληνόν», άξιόλογον Ιατρικόν 
σύγγραμμα καί ήδη έκδίδόμενον τοΰ οποίου ό Σ ο φ ο κ λ ή ς Σ κ ι α δ « ρ έ- 
σης υπήρξε εΐ; τών πολυτιμότερων ιδρυτών και άκουράστων συνεργατών. 
Έν τή τόσω ένωρί; διακρινασάση τόν άνδρα έπιστημονική ^μβριθεία, 
οξύτητι καί όρθότητι νοός, άπεβλέπετο τωόντι εν ώραΤον καί έπίζηλον 
μέλλον, έν τφ ό.τοΐω ύπέσχετο ώς πιστό; ιεροφάντη: τής θεία; έπιστή- 
μη: πολ/ά νά πράξη ό άνήρ, καί έκ τής καθηγητικής Εδρας πολλά νά ώ- 
φελήση. Οί ώς υφηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου γ^ωρίσαντες αύτόν νεώτε- 
ροι ήμών ιατροί θά διηγώνται ίσοβίως μετ’ εγκαρδίου θλίψεως καί πό
θου τήν εθελοθυσίαν τοΰ Σοφοκλέους Σκιαδαρέση καί θά άναμε- 
λετώσιν έπωδύνω; άλλά καί έπωφελώς τόν πρωτότυπον πλοΰτον τών 
αρετών τοΰ άνδρό', καί ώ; όμοεπιστήμονος οί συνάδελφοι αύτοΰ θά ένκο- 
μιάζωσι μετά θάροου; τήν ιπποκρατικήν αξιοπρέπειαν καί αλήθειαν καί 
τήν επιστημονικήν βαθύτητα αύτοΰ Έν άνθηρωτάτη ήλικία άπεχαιρέ- 
σησε τόν κύκλον τών τιμώντων τάς άρετά; του, ό Σ. Σ κ ·. α ο α ρ έ σ η ; 
καί έτάφη πενθίμως έν Άθήναι; τήν 28ην ’Ιουλίου 1881.

ΙίΟΧΓΓίΛ'ΠΧρϊ Α ·Ύ\ΊΡ;ΓΠχ·. Ή Ποικίλη Στοά θεωρεί
καΐήχο> αυτής, απαραίτητο., να κατατάξη έν τη σειρδ τών άςιομνημο- 

νεύτων βιογραφιών καί τήν β'.ογραφικήν ταύτην σημείωσιν περί ένός τών 
ένθεομοτέρων αύτής φίλων, πατρός δέ τοΰ φιλτάτου καί έγκριτου ήμών 
συνεργάτου κ. Δημ. Κ. Βαρδουνιώτου Έκτο; δέ τούτων, ά;ινα καί μόνα 
ήρκουν διά τόν ©όρον τής τιμής τούτον πρός φίλην καί σεβαστήν ύπαρξιν, 
καταλιποΰσαν τήν ζωήν, θεωροΰμεν αύτήν καί Ιδιαιτέρα; μνήμης άξια'·, 
διότιύπήρξεν επίζηλος τύπο; άνδρός κοινωνικού καί πολίτου, εί καί συ
νήθως τιμώνται έξαιρέτω; καί άπομνημονεύονται αί έν τώ κόσμω άνα- 
δειχθεΤσαι έξοχότητε;.

ΓΟ βίος τοΰ Κωνστ, Δ. Βαρδουνιώτου δέν παρουσιάζει μεγάλα έκτακτα 
γεγονότα, άτι να περισπώσι τήν προσοχήν τής Ιστορίας. Εΐνε βμω; ό 
βίος τοΰ έξαίρετως χρηστοΰ ανθρώπου καί πολίτου, δστις μεγάλως εν
διαφέρει τόν κοινωνιολόγον. Έγεννήθη έν Μιδέα τή; Ναυπλίας τήν 10 
Δεκεμβρίου 18 6. Έσπούδασε δέ τά έγκύκλια μαθήματα έν "Αργεί. Ή- 
γάπα διαπύρω; τά βιβλία καί τά γράμματα καί διετήρησεν εύλαβώς άπό 
τών παιδικών χρόνων του μέχρι τής τελευταίας πνοή; ογκωδέστατα αύ- 
τοχειρόγραφα τών εγκυκλίων σπουδών του καί μικράν, άλλά πο/λοΰ 
λόγου αξίαν, βιβλιοθήκην, οπερ εΐνε πολύ σπάνιον διά τήν έποχήν τής 
νεότητάς του Περίεργον δέ τι περί στατικόν μαρτυοεϊ ζωηρότερον περί 
τή; ©ιλομαθεία; ταυ. Νεαρός ετι διέκοψε τά; σπουδάς ένεκα απορίας καί 
άπεστάλη ύπό τοΰ πατρός του εί; Σύρον διά νά έπιδοθή είς τό έμπόριον 
ΈκεΤ κατά τάς ώρα; τής άνέσεως άνεγίνωσκε τόν Θουκυδιδην τοΰ Δούκα 
Μίαν ημέραν δμω: μανθάνει έξ έπιστολής συμμαθητοΰ του, οτι εύδόκι- 
μος διδάσκαλος έν "Αργεί έδίδασκε τήν Έκάβην τοΰ Εύριπίδου καί έΐέ- 
πληττε τούς φοιτητά; τής Σχολής του. €Ο νεαρός έμπορο; ήλεκτρίζεται, 
έδ χαίρειν τόν κερδφον Έρμήν καί επιστρέφει είς Αργό; διά ν’ άκούση 
τήν Έκάβην.

Άλλ’ αί βιωτικαί άνάγκαι καί περιπέτειαι εΐνε άνώτεραι τών πόθων 
καί τών ονείρων. Ήνσγκάσθη έπί τέλους νά διακόψη καί αύθ·.ς · ά: σποβ- 
δά; του καί επιδίωξη δημοσίαν υπηρεσίαν, οιοικητικήν καί εΐτα δικαστι
κήν, είς ήν είσήλθε τφ 1836, καί έπι μακρά έτη ύπηοέτησε, δ.ατελέσας 
είς πολλά μέρη διακεκριμένος λειτουργός τή; Θέμιόος. Γί1ς δημόσιος 
υπάλληλος ήτο ©ιλοπονώτατος, αγνός καί προσηλωμένο; πάντοτε εί; 
τό καθήκον.

Αί έπαρχίαι "Αργού; καί Ναυπλία; τόν έγνώρισαν καί ώ; χοηστόν πο - 
λιτήν καί κοινονικόν άνθρωπον τίμιον, εύϋπόληπτον καί χριστιανϊκώτα- 
τον πρό πάντων δέ, ώς οικογενειάρχην, φιλοστοργώτατον καί άνεκτί- 
μητον ύπηρετικώτατον καί ειλικρινέστατο*,  φίλον. Έτελεύτησε τήν 9. 
’Απριλίου 1882. έν "Αργεί, έν τή λατρεία καί ταΤς άγκάλαις τή; οικο
γένειας του καί έκοιμήθη έν ειρήνη τόν νήγρετον ύπνον τοΰ εύσεβοΰ:, 
τοΰ δικαίου καί τοΰ έπιτελέσαντος εύθέως καί έκθύμως τό έπί τής γή; 
καθήκον ανθρώπου.

Γ’ΊΆΪΠΙΟΪ ΚνΆίΡΛ ίΈ Έγεννήθη τώ 1806 έν τή πατρίδι αύτοΰ 
τή ήρωϊκή καί καλλιγόνω ’Ακαρνανία έκ μια; τών πρωτευουσών οικο
γενειών. Ό πατήρ αύτοΰ Κ. Καοαπάνο: συνηργάσθη κατά τό πρώτον 
τής ελληνικής έπαναστάσεως μετά του Άλ. Μαυροκοροάτου ώς άντιπρό- 
σωπο; τή; πατρίδα; του. Διδαχθεί; έπιμελώ; καί υπέρ πάντα άλλον 
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έξόχως κατηχηθείς είς τήν διάπραξιν των πρός τήν δούλην πατρίδα 
καθηκόντων, είχε προελθεί πλέον εις εφηβικήν ήλικίαν καθ’ <Jv χρόνον, 
παρεακευάζετο ό υπέρ τής άπολυτρώτεως τής 'Ελλάδος μέγας καί ιερός 
αγών. Έκ τών έ~ισήμω< έργατών τής έκ τούτου παρασκευής υπήρξε 
καί ό Φώτιος Καραπάνος, θείος τοϋ Γερασίμου Καραπάνου Είσϊν 8<τως 
πασίδηλοι αί μεγάλαι εκδουλεύσεις πρός τό έθνος και αί άποτελεσμα- 
τικαί ένέργειαι τοϋ αειμνήστου Φωτίου, ή έξοχος θέσις τοϋ όποιου, 
άμα τής έλληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821 έκραγείσης σπουδαίαν παρέ- 
σχε μετοχήν είς τάς παρασκευάς τοϋ μέλλοντος άγώνος.

Ό νεαρός Γεράσιμος, άμα άντήχησεν ή σάλπιγξ τής εθνικής έξεγέρ- 
σεως παρά τφ θείιρ αύτοϋ Φωτίιρ Καραπάνιρ βοηθό; καί συνερ- 
γάτης κατά τόν άγώνα, είς τόν όποιον έξοχον διεδραμάτισε πρόσωπον 
ό Φώτιος, συνηργάσθη ενόρκως καί γενναιοφρόνως μετ’αύτοϋ. Τήν αλή
θειαν τών υπηρεσιών, ας προσήνεγκεν ό Φώτιος Καραπάνος είς 
τόν εθνικόν τότε άγώνα έπισημότερον βεβαιεΤ καί ή κατά τό 1823 έν Ά- 
στρει έκδοθεϊσα διακήρυξις διά τής τότε προσωοινής διοικήσεω; τής 'Ελ
λάδος, όι’ής έξεφράζετο ή μεγάλη τοϋ σώρ,ατος εύγνωμοσύχη πρός δέκα 
έπτά διαφόρους επισήμους ανδρας έν ο’ς καταλέγεται έκ τών πρώτων και 
ό Φώτιος.

'Ο αύτος Φώτιος έκληθη τφ 1822 είς τήν διεύθυνσιν τοϋ υπουργείου 
τοϋ πολέμου υπό τοϋ έκτελεστικοϋ Τό έγγραρον τοϋ διορισμού του 
τούτου φέρει τήν υπογραφήν τοϋ αντιπροέδρου θάνου Κανακάρη. Άιοοΰ 
κατά τόν άγώνα παρά τφ θείψ αύτοϋ έπετέλεσε τό έαυτοϋ καθήκον ό Γε
ράσιμος Καραπάνος, μετά αξιομνημόνευτου αύταπαρνήσεως, και τήςγα- 
ρακτηριζούσης τόν ανδρα κανονικότητος έν τή εργασία, ένόμισεν ορθόν, 
’ίνα μή παραμείνη έπί πλέον, καί συνταυτισθή πρός έκείνους, οϊτινες έζή- 
τουν διά δημοσίων αμοιβών καί θέσεων νά διέλθωσι τό υπόλοιπον τοϋ 
βίου των.

θανόντος τοΰ Φωτίου έπανήλθεν είς Άρταν παρά τφ πατρι αύτοϋ Κων
σταντίνοι άνδρί λογίιρ, καθ’ ήν εποχήν ή πατρίς ειχεν ανάγκην ού μό
νον στρατ'ωτών καί όπλων, άλλ’ εύπαιδεύτων πολιτών. Έχει έπιδοθείς ό 
ά'ήρ εΐ; τόν έμπορικόν βί-.ν διά τής δεξιότητας καί Ικανότητάς του ηύ- 
δοκίμησεν είς τό έργον του, ύψίσ-ην έν Ήπείρφ παρά τοΐς έκεί δυνάσταις 
προσκτησάμενο; δόξαν καί έπιρροήν.

Έν τφ βίψ τοΰ άνδρό; αναγράφονται άγαθοεργίαι μεγάθυμοι καί φι- 
λόμουσοι πράξεις, έν γένει ακραιφνής πατριωτική καί χριστιανική πο
λιτεία, άρεται, αίτινες πάντοτε θά άποφάΐνωσι τό όνομα τοϋ άνδρός σε
βαστόν ζαί προσφιλές. Έν Άθήναις έτελεύτησεν ένθα ζαί έτάφη τήν 15 
’Οκτωβρίου τοϋ 1881.

'Ηλ'ΡΆΟν Μ’.ίΊΙ Ζ-’ιΙίλ. Γόνος διαπρεπούς έν Θήρα οίκου ό Σπορί- 
δων Μαρκεζινη: πατέρα είχε τόν θωμάν Μαρκεζίνην, πληυεξούσιον έκ 
τής επαρχίας Θήρας έν τή έν Άθήναις Εθνική Συνελεύσει τοΰ 1843, καί 
βουλευτήν τώ 1844 ά·.αοειχθέντα, καταγόμενου έκ τής νήσου Κεφαλλη
νίας, καϊ άποκαταστάντα έν Θήρα ολίγα έτη πυό τής έπαναστάσεως τοΰ 
1821- Ν'ώτατο; την ηλικίαν ό Σπυρίδων Μαρκεζίνης μετά τάς προκα
ταρκτικές αύτοϋ σπουοά; επεοόθη είς τήν εμπορικήν ναυτιλίαν άναδει— 
χθείς ταχέως έκ τών μάλλον έπιχειρτ,ματικωτέρων εμπόρων.

Παραιτηθείς τών επιπόνων και πολυμόχθων αύτών έργων συνεδέθη δι£
γάμου μετά τής εύπορου οικογένειας Νομικοϋ και έμενε διαρκώς έν Θήρα 
Εκλεχθείς βουλευτής Θήρας κατά τό 1860 και 1861 έπεδείξατο ορθήν 
έκτίμησιν τών πραγμάτων, βαθεΐαν κρίσιν καί ανεξαρτησίαν φρονήματος · 
πρός ούδέν δέ λογισάμενος τήν φοοεράν δυσμένειαν τοϋ τότε πανσθενοϋς 
ήγεμόνος έψήφισεν εύπαρρησιάστως μετά τών 62 βουλευτών εί; τό ιστο
ρικόν καταστάν έκτοτε ζήτημ α τής εκλογής τοϋ προέδρου τής βουλής,
καί έξηκολούθησε πάντοτε πολιτευόμενος συμφώνως ταΐς ύπαγοοεύσεσι
τής ιδίας συνειδήσεων καί ταΐς οικογενειακαΐς παρζδοσεσιν.

’Εκλεχθείς πληρεξούσιος έν τή ’Εθνική Συνελεύσει τοϋ 1862 έν συνδια- 
σμω μετά τοϋ Σπυρίδωνος Α. Μεταξδ, μεθ’ού συνεδέετο στενώς δι’ αρ
χαία; οικογενειακής φιλίας καί μετά τοϋ κ Γ. Δελένδα δέν παρεκάθησεν 
είς τό Πανελλήνιον έκεηο Συνέδριον, διότι έθεωρήθη θεμιτόν ύπό τής τότε 
κρατούσης μερίόος νά είσέλθωσιν άντ’ αύτ ών οί φίλοι αύτής καί τοι μειο- 
νοψηι&ήσαντες. fH έπαρχία τής Θήρα; όμως δέν έπαύσατο έκτιμώσα τά 
περικοσμοϋντα τόν άνδρα προσόντα καίέξελέξατο αύθις αύτόν βουλευτήν
καί τώ 1882. ΑΥονης θανών έτάφη έν Θήρ$ τήν 17 ’Ιανουάριου 1882.
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1882'. 'Εορτολόγιον..................................................................
Μία ατομική άνάλυσις*  ύπό Στεφάνου Ξένου..........................
ΕΙκών Δημοδιδασκάλου έν Σουηδία*  ύπό Έμμ. ΓαΖάνη..........
Μαυροοουνιωτικά (μετά δύο εικόνων)· ύπό Άλεξ. Λεονάρδου 
Είρήνη ύπό Δ η μητριού Πανταζή.....................................................
Κλυτία· ύπό Κωνσταντίνου Γ. Ξένου............................................

3— 22

23— 48
49—113 

113—115 
116—132 
133—136
137 — 153

Αί τελευταϊαιήμέραι τοϋ ΈρρίκουΧάϊνε' ύπό Εύ.Γ. Ζαλοκώς-α. 154—160
Μιχαήλ Κόρακας (μετ’ είκόνο;)· ύπό Ίωάννου Α. ’Αρσένη, . 16!—165
Περί Φυτών καί τών μεταναστεύσεων αύτών ύπό Αικατερί

νης Μ. Καζαντζή.........................................°............................... 165—168
'Ερνάννης (Βίκτωρος Ούγζώ)· ύπό Γεωργίου Παράσχου.......... 169—1*5
Σάρρα Βερνάρ(μετ’ είκόνος) ύπό Σ\*  ................................. 185—189
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Εις τις καί Μία τις Κωμωδία· ύπό Ίσ. Σκυλλίση.................... 190—?35
'Ριχάοδο: Βάγνερ (μετ’ εϊκόνο: ύπό Δ*«*  *t*........................... 235—237
'Η Σελήνη έν τή Μυθολογία. Τώ Έρωτι τή ΓΙο ήσει ύπό

’Ιωάν. Α. ’Αρσέ ,η.. . . . ....................... ................. ................ 237 - 249
Ό Ένεκα τή; ’Α πολεσβεί σης τιμή: έγκληματιας ύπό Τιμβ-

λέοντο; Εύ. Ήλιοπούλου............................................................ 249—274
Ποικίλα ύπό Δημητρ. Κ. Βαρδουνιώτη......................................... 274—287
Άραβικαι παροιμία:· ύπό Gasse-Noisette................................ 2s7—288

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β'.

Ή Πεύκη ύπό Έλίζας Σ. Σούτσου........................ ■................... 290 — 299
ΊΙ εθελούσια τών δημογερόντων ’Αθηνών ύπό Η"* ’............. 299 303
Φιλολογικά· οπό ΓΙαναγιώτου 1. Χαλκιοποόλου...................... 3ΰ3 315
Στρατηγός Σκοόελέ· ύπό Μελπομένη; Βαλσαμάκη................. 316—818
’Αμβρόσιος Παρέ ύπό Γεωργίου Τυ πάλδομΚοζάκη.............. 319—322
Πολιτισμός τών ’' ράβων· ύπό Δέοντος Όλιβιέ........................ 322_ 363
Τό Κολωνάζι ύπό Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου................. 363—365
Κάρολο; Δάροεν (Εΐζών.) Γεώργιο; Καοατζδς, ύπό Ίωάν-

νοο Τυπάλδου ............................................................................... 365—373
'Υγιεινή μετά δύο σχημάτων ύπό Peit-Due......................... 373__376
'Ο Κρίνος- ύπό *"  ........................................................................... 376—377
Καρζινικόν ή Καρκίνος ύπό A. X. Παπαδήμοο ................... .. 378__
Τό έν Βερολίνιρ’Αρχαιολογικόν ΜουσεΤον ύπό Περ X. Ζυα-

βρακάκη ............................................................................................ 379-385
Χρονολογίαν ύπό Δημ. Βαρδουνιώτου......................................... 385 — 388

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ- ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!· ΜΟΥΣΙΚΗ-

ϊημ. ΊΙ «Π. Στοά.» κατηρτίσίη έ; 26 έν ολφ τυπογραφικών φύλ
λων άντί 2.5. Είς τήν εύμένειαν τών ά.αγ-ωστών ήμών καταλίπομεν 
πδν τυχόν λάθος, ίδια δέ τό κατά τάς πρώτας σελίδας συμβάν λάθος 
τής έπαναλήψεως οκτώ όμοιων σελίδων.
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Εψαλη χατα πρυιτον ύττο τής Κυρίας Βασιλιχητ ΣερΕιου (!ιήΐ’ ιια'ι 
triwddn / swAi την IV συναυλίαν του εν Αθήναιτ ί?5ειον,τή 28Ιαν;[8/4

ΧΩΡΙΣ ΟΜΠΡΕΛΛΑ !

Τοιοΰτον ίχει τίτλον τό έπο'μενον χωμιζόν άσμάτιον, τό όποιον έψάλλετο 
χατα τό παρελθόν θέρο; είς τά θερινά θέατρα ύπό τάς ζαστανέας τών Ή λ ο
σίων πεδίων χαι τό όποιον κατέστησε δημοφιλές εις τούς παρισινούς 
αστούς ή αφέλεια τών στίχων χαΐ ή χάρις τού μέλους. Σπανίως τωόντι 
αισθάνονται τήν άνάγχην άλεξηλίου ο: χάτοιχοι τών Παρισίων, άλλ’ είναι ριψο- 
χινδυνον τόλμημα νά εςέλθωσιν άνευ του άλεξιόρόγου, τουλάχιστον χατά τούς 
δέχα μήνας του έτους. Το άσμάτιον τούτο παραθέτομεν έν ή γλώσσει έγράφη 
χαι εψάλη, εχ φο6ου μή ή μετάφρασις ελάττωση τήν αξίαν του έν τή ποιήσει.

IL ΝΆ PAS DE PARAPLUIE
SCIE POPULAIRE

IFCouplet

Allegretto
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Hier, voyan lehiend un uiedl'da-me

. F p:—F F F * # #
, . Id ~ -· - p - p-1

lud an pal - tot flambant.Jais- A uolrtou tou ma da me 
RX.FKAINS _ : * * *ZZfct -4Et

t. Ca va bun quand d Fail beau Mais ijuand it tomb de (a pint - e

2 -p * : λ' * f : * ' . z

Il est teempe juspi'aur os 11 na pas d para.pint.e
------ r—z fr—ΐ;-.
?/*„*/

' " · ' Mais quand il tomb

____________________ . , « ; ' i I 

de la plui-e II esl trempe jusipfaux os.

* ' '
la να I

, * ? ? *
bien c/uand il (hit beau
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