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δτι άκουσίως ήθελες αΐσθανθή μεγάλην τέρψιν ε?ς τδ νά τήν θεω- 
ρης μόνον, άλλ’ ό μηδέν ϊδών ούδένα πόθον έχει, ό άποκτήσας 
υ.όνον ζημιοΰται αληθώς... καί έγα> τοσαϋτα άπώλεσα» είπεν 
ό έξοχο; περιηγητής Άραγώ.

Πάτραι ’Απρίλιος 1>>83
Κ. Λ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Λεν είναι ευπρεπές δ προσκαλούμενος sic δεΐπνον νά παρου- 
σιασθή πρό τής τεταγμένης ώρας' διότι ενδέχεται ή νά ι/ρέρφ 
πρόσκομμα εις τους άνθρώπους τής οικίας, ή νά μην εχη εις συ
ναναστροφήν αύτοϋ, είμή rd έπιπλα τής αιθούσης έν ή εύρίσκε- 
ται· ’Α.Ι.Γ άν δέν ή> οι ευπρεπές νά ύπάγτ) ενωρίς, δέν πρέ
πει ωσαύτως νά βραδύνη και νά νοαίζη ΐιζιον νά προσμένηται 
ϋπό τών άλλων. Τούτο είναι συγκεχο/ρημένον εις κυρία / ·, ου
δέποτε όμως εις κύριον, έχτός civ ήναι λειτουργός (-ψηλών 
δημοσίων έργων, ό'στ/ς νά μην δύνηται νά διαθέσρ πάντοτε 
έ.Ιευθέρως τόν καιρόν αύτοϋ·

«MARRONS AU CARAMEL- 

“ΚΑΣΤΑΝΑ ΣΑΚΧΑΡΏΤΑ>
/wwx/\zvx

Λάβετε ωραία κάστανα, άςραιζλσατε τό πρώτον έζώφλοιον, 
και cigioB ψ,-ηθώαιν είτ τό ίίδωρ, άςμαιρέσα rε τό δεύτερον έζώ~ 
τρλοιον και σπογγίσατε ταΰτα μέ χει ρόμακτρον. Λάόετε 133 
δχ-άμια σακγάρεως διά δώδεκα κάστανα· εψήσατε τήν σάκχα~ 
ρινείς μικ( άν χύτραν, εις τρόπον ώστε νά συνδεθή πολύ μέ χρώ
μα δια/γες, τήν όποίκν διατηρείτε εις τόν αύτόν βαθ,,όν τής 
θεςμότητ· ς επί τέφ/ςας θερμή/·, ή προς τήν γωνίαν τής έστίας. 
piyaiS rd κάστανκ ίν προς ?ι·, καί ανατρέψατε τούτα μέ περό- 
ι ην. “Οταν άποσύρητε ταΰτα, εκβάλατε διά βελόνης έιι. ράμμα 
κατάλληλον διά ν' άποσταγθώσι και ζηρανθώσιν.



Φίλτατε Κύριε,

Αέξασθε τήν εχφρασιν της ευγνωμοσύνης μου διά την άποστο- 
Λήν τής ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ· Τήν χοσμοΰσιν ώραϊα προϊόντα 
τοΰ χαΛάμου διακεκριμένων Λογιών, καί παρέχει άνάγνωσιν 
ηθικήν και τερπνήν. *Ηδη  προθύμως κάγώ πέμπω ύμϊν το ύπο~ 
σχεθέν έργον, τής έμής μεταφράσεων των Περσών τοΰ ΑίσχύΙου 
διά τήν ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΣΤΟΑΣ τοΰ 188ί. ΌφείΛω όμως νά 
προτάξω μίαν πα,ρατήρησιν.

Οΰχί προπετώς, καί έν παραγνωρίσει τών άνυπερβΛήτων 
δυσχερείων επεχείρησα τήν α,ΛΛως ώς έγχΛημα δυναμένην νά 
θεωρηθή μετα,μφίεσιν αριστουργήματος τοΰ δαιμόνιου τής άρ- 
χαιότητος δραματουργού' άΛΛ' ϋπήρζε Λόγος δστις είς τούτο μέ 
παρέπεισε·

Τούς Πέρσας είχε μεταφράσει έμμέτρως είς τό Γέρμανιχόν ό 
γνωστός χαι προ δύο ετών ήδη ύπο προώρου θανάτου άναρπαγείς 
'ΕΛΛηνιστής, ό χαθηγητής^^-^^ζέιΜ. [ή? μετάφρασιν δ’ αύτοΰ, 
δηΛαδή τήν τών Χορώτ, εΛαβεν ώς βάσιν μουσουργός σεβαστός 
καί έπίσημος, τ) Α· Τ’. ό ήγεμονόπαις Μεϊνίγγης, γαμβρός τοΰ 
διαδόχου τοΰ Γερμανιχοΰ θρόνου, χαί συν&ταζε δι αυτούς μου
σικήν πΛήρη μεγαΛείου αρχαιοπρεπούς.
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"Οτε άνδρες ούτως εζοχοι καί διαπρεπείς, τήν ϋψίστην κα- 
τέχοντες βαθμίδα τών γραμμάτων καί τής κοινωνίας, ουτω 
περί τό προπατορικόν ημών τοΰτο Αριστούργημα ήσχο.Ιήθησαν, 
περί τόν έζαίσιον τούτον ΰμνον θριάμβου της 'ΕΛΛάδος κατά 
των πρός ύποδοΰ-ίωσιν αυτής έκστ ρατ ευσάντων βαρβάρων, (φυ
σικός έστιν ό ύπό φιΑε.Ι.Ιήνων μοι έκφρασθείς καί ύπ’ έμοϋ αν~ 
τοΰ συμ μεριζόμενος πόθος του νά ίδωμεν αυτό, τώρα μάΑι~ 
στα, διδασκόμενον αύθις μεθ’ ύπερδισχίΑια ετη, καί μετά την 
επάνοδον περιστάσεων άναΑόγων, έπί τής δραματικής των ’Αθη
νών σκηνής.

Ονδείς όμως θέ.Ιει διϊσχυρισθΐί ότι ή ΑΐσχύΑιος γ.Ιώσσα, καί 
μά.Ιιστα ή των χορών, ούτως από τής σν.ηνής άπαγγε.Ι.Ιομένη, 
εσται εΰ.Ιηπτος παντί τω άκροατηρίω τών σημερινών ’Αθηνών.

Α.ΙΑ’ ύπήρχε καί ετερος .Ιόγος, ίσχυρώτερος τούτου, ετι ο.α.Ι- 
.Ιον Αναπόφευκτου την μεταγ.ίώττισιν καθισιών. Ό κ. Κ.Ο6· 

ζλυ> τούς χορούς μεταφράζω* ’, έπροσπάθησε νά ρυθμίση όσον 
ενεδέχετο τό μέτρον αυτών πρός τό τού αρχαίου κειμένου" πρός 
τό μέτρον δέ τοΰτο συνέθηκε τήν μουσικήν ό εκ.Ιαμπρος με.1ο~ 
ποιός. Ά παγγεΑ.Ιοα ένων επομένως ή άοομένων κατά τήν με" 
Αοποιί’αν ταύτην τών χορών, άναγκαϊον εσται νά έκτείνωνται 
κατάτήν προφοράν αί μακραί αυτών συ.ίθαβαί, νά συντέμνωνται 
δ’ αί βραχεΐαι, καί επειδή παρ' ήμΐν ό τόνος διακρίνει τήν μα
κράν προφοράν τής βραχείας, διά τοΰτο αί π.Ιεΐσται έΑΑηνιιεαί 
Αέζεις τοΰ Αρχαίου κειμένου, ενεκα. τής μουσικής θά έπροφέ- 
ροντο παρατόνως, καί ή τοιαύτη Λπαγγε.Ιία θ’ απέβαινεν ανυ
πόφορος. ’Ανάγκη .Ιοιπόν ήν ν’ άντικαταστή κείμενον έκφράζον 
ό'σον ένήν τήν αυτήν ’έννοιαν, ιι.Ι.Ι’ έχον τετονισμένας συ.Ι- 
Ααβάς όπως τό άρχαϊον καί τό γερμανικόν έχει μακράς, καί 
μάκρους χρόνους έχει ή μουσική. Τούτο έζηγεΐ τήν Αναπό
φευκτου Ανάγκην τής μεταφράσεως, καί προσέτι δίδωσι τό μέ
τρον τής δυσχέρειας αυτής, πα.Ιαιούσης πρός τε τήν έννοιαν καί 
πρός τόν μετρικόν τύπον, καί βιαζομένην ίσως ένίοτε νά θυ- 
σιάζρ κατά μέρος εκείνην εις τούτον.

ΌφείΑω δέ νά παρατηρήσω έν τέΑει ότι β κ. ήπο- 

Ααμβάνων ότι τό αίαχύ.Ιιον δράμα περιήΑθεν εις ημάς άτε.ίίς, 
i ποίησε συμπ.Ιήρωσιν αΰτοΰ, καί περικόψας τό τέ.Ιος τής τών 
Περσών θρηνωδίας, ήτις έκρίθη ύπέρ τό δέονμσκρά διά τήν μου
σικήν σύνθεσιν, αντικατέστησε τό ίδιον έργον. Εστί δέ τό τεμά- 
χιον τοΰτο τό ύπό τό γράμμα Β εις τό τέ.Ιος τοΰ δράματος τυ- 
πούμενον, και 8, έν περιπτώσει παραστάσεως,πρέπει ν' αντικαθι
στάς αι τό τεμάχιον Λ, τό έκ τοΰ ΑΐσχύΑου μεταφρασθέν, 
διότι κατά τοΰτο, τό Β, συνετάχθη ή μουσική.

Έν Βερολίνω τή 20 ’Ιουλίου 1883
"Ολως πρόθυμος

A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΕ

Σ· II. Σ. Ό έν Βερολίνω πρεσόευτής τής Ελλάδος, έγκριτος λογογράφος και 
πολυμαθής συγγραφεύς κ. A. Ρ. ‘Ραγκαβής, άνταποκριθεϊς εις τήν θερμήν ημών 
παράκλησή, εύηρεστήθη νά τίμηση τήν (ΛΙΟΙΚΙΑΙΙΝ ΣΤΟΑΝ» διά τής αποστολής 
έξοχου έργου τών «ΙΙερσών» του Αισχύλου. Μεθ’ υπερηφάνειας άναγράφομεν 
νύν τό όνομα τού σοφού άνδρός μεταξύ τών συνεργατών τού ήμετέρου έργου, άπονε- 

μοντες και δημοσία αύτω εγκαρδίους εύγνωμοσυνας.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Χορος γερόντων ('Ο και άλλοι 11)
Ατοςςα

Αγγελος

Δαρειογ εΐδωλον
Ξερξης

ΣΙ1ΜΕΙΩΣΙΣ. Οί χοροί έμελοποιήθησαν ύπ’ άνδρός υψηλήν κατέχοντας 
έν τή κοινωνία θέσιν, έπί τή Γερμανική μεταφράσει τοΰ μακαρίτου καθη,- 
γητοΰ Κοίχλυ Jvoehlus), προσπαθήσαντος τδν άρχαϊον αύτδν ρυθμόν 
νά τηρήση. Ή παροΰσα μετάφρασις αύτδν, ίνα προσαρμόζηται τήμε- 
λφδία, ήν ανάγκη ν’ άκολουθήση αυτήν, καί επομένως τήν Γερμανικήν 
μετάφρασιν είς πάντα αύτδν τά καθε’καστα, ώς καί είς τδν λέξεων τήν 
τομήν.

Έν τφ τέλει ό μελοποιός, άποστάς τδν μακρών θρήνων τοΰ Ξέρξου 
καί τοΰ χοροΰ, άφήρεσε μέν παν τό τεμάχιον δέσημείωσα διά τοΰ γράμ
ματος ψ, αντικατέστησε ο’ άλλο, ύπό τοΰ Κ. Κοίχλυ έλληνιστί ποιηθέν 
καί είς τήν Γερμανικήν μεταφρασθέν, καθ’ήν έννοιαν ούτος έφρόνει «τι ει- 
χεν ή κατά τήν εικασίαν του άπολεσθεΐσα λύσι; τοΰ δράματος. Τοΰτο έστί 
τό ύπό στοιχ. X τεμάχιον, δ μετέφρασα επίσης, διότι ή μουσική σύν- 
6εσις έπ*  αύτοΰ έγένετο.

(Εισέρχεται ά χορός, έκ 12, ήτοι 4 κατά μέτωπον, 3 κατά βάθος).

ΗΓΕΜΩΝ τοΰ Χοαοϋ

ών μακράν, εις Έλλάδ’ άπελθόντων Περσών 
πιστοί φίλοι τυγχάνομεν, κ’ έτι φρουροί 
τών πλουσίων χρυσών ανακτόρων. Αυτός 
ως πρεσβύστους προείλετ’ δ Ξέρξης ήμας 

δ Δαρείου υιός,
ίνα έφοροι ώμεν τής χώρας.

Περί δέ έπανόδου τής βασιλικής 
καί τής τοΰ πολυχρύσου γενναίου στρατού, 
κακών μάντις εντός μου σφαδάζ’ ή ψυχή 

ανησυχούσα.
Ή ισχύς τής ’Ασίας άπήλθε. Ποθούν 
νέον άνδρα τό βλέμμα εις ματην ζητεί, 
καί ούδ’ άγγελος, ούτε τις άλλος ίππεύς 

είς Περσών άφικνείται τήν πόλιν.
"Οσοι Σοΰσα, καί όσοι Έκβάτανα, ή 
τό παμπάλαιου Κίσσιον τείχος 

έκλιπόντες άπήλθον,
άλλοι έφιπποι, άλλοι έμβάντες είς ναϋς, 

άλλοι πάλιν πεζοί,
καταρτίζοντες στίφος πολέμου,
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Άρταφέρνης, Άμίστρης, προ; δέ, μετ’ αύτών 
Μεγαβάτης, Άστάσπης, καί δλ’ οί λοιποί 

τών Περσών αρχηγοί, 
βασιλείς, βασιλέω; μεγάλου ταγοί, 
δομούν, έφοροι δλοι μεγάλου στρατού, 
τοξοκάμπτ’, έπιβάται τών ίππων δριμεις, 
φοβεροί μέν την δψιν κ’ εί; μάχην δεινοί, 

έν ψυχής εύσταθεΐ ακαμψία.
Άοτεμβάρη; έπίσης, ό μέγα; ίππεύ;, 
και Μασσίστη; άκόμη, προ; δέ, δ χρηστός 
τοξοκάμπτη; Ίμαϊος, οί ίππων δξεϊς 
δαμασταί, Φαρανδάκης, Σοσθάνης, καί ού; 
πολυθρέμμων τού Νείλου παρέσχεν ή γή, 
Σουσισκάνης, Αιγύπτιο; Πηγασταγών, 
καί Άρσάαης, της Μέμφιδο; τής ιερά; 
μέγας αρχών" δ τών παναρχαίων Θηβών 
Βασιλεύς Άριόααρδος" πλήθος ναυτών 
ελόβιων, δεινών, ών ούκ ήν άριθμός, 
Αβροδίαιτοι επονται τούτοι; Λυδοί, 
κ*  οί τήν “Ηπειρον γήν πάσαν έχοντες, ου; 
κυβερνούν Μιτρογάθη; δμού καί Άρκτεύ;" 
Κ’ αί πολύχρυσοι Σάοδει; εκπέμπουν συχνού; 
έπιβάτας διζύγων, τριζύγων πολλών 

αμαξών, φοβερών εις τήν οψιν.
Κ’ οί τόν Τμώλον οίκοϋντες, βουνόν ιερόν, 
τή Έλλάδι ζυγόν δουλικόν άπειλούν" 
ό τε Μάρδων καί Θάρυβυς, άκοντισταί, 
κ’ έπιδέξι’ εις λόγχην Μυσοί" Βαβυλών 

δ’ ή πολύχρυσος πάμμικτον όχλου 
πέμπει φύρδην" προσέτι ναυβάτας καλούς 

καί εις τόξου βολά; ήσκημέν'ους.
'Όστις μάχαιοαν φέρει, έκ πάσης τής γή;

τής ’Ασίας δομά
τής φρικτής έκστρατείας κατόπιν.

STOA

’Ην τοιούτο τό άνθος τή; γή; τών Περσών, 
ο άπέπλευσε παν.

Δι’ αυτού; πάσα χώρ’ Άσιάτις θρηνεί 
μετά πόθου θερμού" καί γυναίκες, γονεϊς, 
τάς ήμέοας μετρούντε;, έντρόμως μακράν 
έκτεινόμενον βλέπουν τόν χρόνον.

ΧΟΡΟΣ

Ή βασίλειο; μέν ήδη 
ή περσέπολι; διέβη στρατιά μας 

εις τήν γείτον’ άντιπέοαν, 
κ’ εις λινόδετον σχεδίαν 

τόν πορθμόν τής Άθαμαντίδο; “Ελλης 
υπερέβ’ εις ζυγόν δέσας 

Πολύγομφον τόν αυχένα τού πόντου.
Πολυάνδρου τής ’Ασίας 

αρειμάνιος δ άοχων εις τάς χώρα;
αυτού πάσας διπλούν φέρει 
θειον ποίμνιον πεζών τε 

κ’ έκ θαλάσσης, πεποιθώς εις ανδρείους 
αρχηγούς, χουσογόνου 

γενεά; δ βλαστός, ίσος Θεοί; άνήρ.
Φονικών δρακόντων μέλαν 
βλοσυρόν τό βλέμμα έχων, 
καί πολύχειρ, πολυναύτης, 
άρμα Σύριον διώκων, 
τόν τοξότην φέρει “Αρην 
κατ’ άνδρών τών δορυμάχοον. 
Ν’ άντιστή ούδεί; αντέχει 
εις άνδρών ρεύμα, τό μέγα, 
ή τό κύμα τή; θαλάσση; 
νά κράτηση. Τών Περσών είναι

271

στρ. α'. A (*)

άντιστο. α'k

(*  Τά μεγάλα γράμματα Α, Β,κτλ. παραπέμπουν εί; τά μουσικά τεύχη.
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δ στρατός πολυνίκης, 
δ λαός ανδρείας πλήρης.
Δολοπλόκον τήν απάτην 
τών ©εών τίς αποφεύγει ;
Τίς πρδς πήδηρια τοιοΰτο 
εύπετή τδν πόδα έχει;
Κολακεύουσα, φιλόφρων, 
εις παγίδας δολεράς 
σύο’ ή βλάβη τούς ανθρώπους, 
ούς δυσκόλως κατορθοϊ 
νά έκφόγη δ θνητός.
Έπεκλώσθη παλαιά
έκ Θεών μοίρα ήριΐν
Πυργολέτειρας πολέριους 
νά διέπωσιν οί Πέρσαι, 
ιππικών λόχων κλονίσεις, 

οχυρών πολισμάτων προσβολής.
Και τδ δάσος πλήν αυτοί 
εύρυπόρων θαλασσών, 
άς σφοδρόν πνεύμα λευκαίνει, 
έααθον νά διαπλέουν, 
πεπεισριέν’ είς λεωφόρους 

ριηχανάς, κ’ είς σχοινία λεπτουργή.
Μελαγχίτων δι’ αύτδ
ή καρδία ροου πενθεί. Αί ! αΐ ! 
Φεΰ τοΰ Περσικού στρατού ! 
Μή τά Σοΰσα μάθωικεν.

Πώς κενά τών άνδρών των έμειναν'
Μή ή τών Κισσίων γη 
άνθυμνήση γοερόν' Αί! αί! 
κ’ αί γυναίκες τήν φωνήν 
τήν οίκτράν άκούσασαι, 

έν κλαυθμούς σχίσωσι τούς πέπλους 
Πας δ βαίνων πεζός,

των.

Μεσωδός.



ΜΑΡΙΑ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

( έγεννήθη τήν a6r · Νοειιορίου 1847)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ'
ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

(έγεννήθη τήν ιον- Μαρτίου 1846. Διεδέχδη τόν πατέρα αύτοϋ δολοφονηθέντα 
ύπδ τών Μηδενιστών τήν ι/ι3Τ· Μαρτίου ι88ι) ·
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ιππηλάτης πας λαδ;
σμήνος ώς μελισσών 

τοΰ στρατάρχου κατόπιν έφυγε, 
τδ δίζευκτον διαπορθμεύσας 
μέτωπον γής, τδ κοινδν 

δύω παραλίων.
Πόθος μέγας άνδρών Άντιστρ. ε'.
δακρυβρέχει τάς εύνάς.

Ή φιλάνωρ Περσϊς 
τδν άνδρεΐον έκπέμψασα σύζυγον, 

έκάστη έκεΐ όπου τάς μάχας 
κρίνει τής λόγχης αιχμή, 

έμεινε μονόζυξ.
ΗΓΕΜΩΝ

Άλλ’ ώ Πέρσαι, καθημεν’ εις ταύτην εδώ Β.
τήν άρχαίαν αυλήν,

είς βαθύβουλον σκέψιν, είς σκέψιν σοφήν 
άς δοθώμεν. τδ θέλ’ ή ανάγκη.

Πώς δ Ξέρξης νά ειν’ δ Δαρείου υίδς,
δ ημών Βασιλεύς ;

Άρα πώς τδ πατρώνυμου γένος ημών ;
Άρα έμπειρος τέχνη τοΰ τόξου νίκα, 

ή τής λόγχης ίσχύς 
και δςεΐα αιχμή υπερέχει ;

(Ανοίγεται ή βασίίεινς πΛΛη·, καί φέρεται ε£ω*ύπό  (fov.iur, 
ίπΐ θρόνου καί μετ' οπαδών ή Ατοσσα).

Άλλ’ ίδου, ώς ουράνιον φώς, τοΰ έμοΰ 
Βασιλέως ή μήτηρ προσέρχετ’ εδώ, 

ή έμή βασιλίς. Τή προσπίπτω. 
Διά λέξεων πρέπει προφρόνων αυτή 

ευσεβή ν’ άποτείνωμεν λόγον.
ΧΟΡΟΣ

Περσιδών τών βχθυζώνων υπερτάτη βασιλις
48



ΠΟΙΚΙΛΗ STOA 2Ί5

Χαΐρε Ξέρξου μήτερ, γύναι τοΰ Δαρείου γηοαιά. 
Σύζυγο; Θεού καί μήτηρ Θεοΰ είσαι τών Περσών, 
άν δεν ήλλαξέ τις δαίμων παλαιό; Τα τοΰ στρατού.

ΑΤΟΣΣΑ
Τούς χρυσοστόλιστου; οίκου; ήλθ’ άφεΐσα δι’ αυτό, 
ώς και τόν κοινόν Κοιτώνα τοΰ Δαρείου τε κ*  έμοΰ. 
T7jv καοδίαν μου ταράττει μέριμνα' θα σας είπώ, 
φίλοι, και αυτό. Δεν είμαι άφοβος κατ’ έμαυτήν, 
μτΐ ό μέγας πλούτος, όστι; την οικίαν μας πληροί 
άνατρέψη τού Δαρείου όλβον τόν θεόσδοτον.
Διπλή ταύτα εις τάς φρένα; μ’ εισίν άφραστος φροντί;. 
Ουδέ σεβαστόν τό χρήμα δ ταν λείπη ό άνήρ, 
ουδέ πάλιν φώ; ισχύος λάμπ’ εις τόν άχρήματον. 
Πλούτον έχομεν, καί φόβον πλην διά τού; οφθαλμούς’ 
οφθαλμό; τού οίκου δ’ είναι 5 δεσπότης του παρών. 
Έάν ούτω ταύτα έχουν, σύμβουλοι τών λόγων μου 
γίνετε μοι υμείς, Πέρσαι, ώ πιστοί μου γέροντες. 
Παρ’ υμών αί σοφαι πάσαι συμβουλαί προέρχονται.

ΧΟΡΟΣ (Ήγεμών)
’'Ηςευρε, ώ άνασσα μα;’ περιττόν δίς νά ζητής 
λόγον κ’ έργον, δ,τι είναι εις ημών τήν δύναμιν. 
Σύμβουλον μ’ επικαλείσαι. Σύμβουλος ειμ’ ευμενής.

ΑΤΟΣΣΑ
Πολλά πολλάκις όνειρα νυκτερινά 
βλέπω άφ’ δτου δ υιό; μου εις τήν γήν 
τών Ίαόνων ωχετο μετά στρατού' 
αλλά ποτέ δέν είδον τόσον εναργές, 
ως τήν έσχάτην νύκτα. Θά σοί τό ειπώ. 
Δύο γυναίκες ευπρεπείς, παρέστησαν 
ένδεδυμέναι, ή μέν πέπλου; Περσικούς 
και Δωρικού; ή άλλη. Υοϊ έφάνησαν 
γυναικός ύψηλότεραι πολύ πάσης, 
σπανίου κάλλους, άδελφαί ομογενείς.

Κατώκουν δ’ ήν εις κλήρον χώραν έλαβον, 
ή μέν τήν 'Ελληνίδα, τήν δέ βάρβαοον 
ή άλλη. Μεταξύ των, ώς έφάνη μοι, 
έξήφθη στάσις’ ό υιό; μου δέ αυτήν 
νοήσας, τά; συνείχε, τάς έπράϋνε, 
τάς έζευξεν εις άρμα, τόν αυχένα των 
εις φάλαρα ένόέσας. Ένημβρύνετο 
ή μέν έπί τώ κόσμω καί παρέδιδεν 
εις τά ηνία; ευπειθές το στόμα της' 
έσφάδαζε δ’ ή άλλη, καί συνέτριψαν 
αί χεΐρές της τό» δίφρον, καί άρπάσασα 
αύτόν άχαλινώτοκ, θραύει τον ζυγόν. 
'Ο δέ υίός μου πίπτει, καί παρίσταται 
οίκτείρων ο πατήρ του ό Δαρεΐος. Ώ; 
δ’ αύτόν ό Ξέοξης είδε, διαρρήγνυσι 
τοΰ σώματός του πέπλου; και ίμάτια. 
Καί ταύτα μέν, σας λέγω, είδον έν νυκτί. 
'Ως δ’ έξηγέοθην, τήν καλλίρρουν έψαυσα 
πηγήν, κ’ ή χείρ μου εύσεβώς εις τον βωμόν, 
εί; τούς άποτροπαίους δαίμονας, παρ ών 
ταΰτ’ απορρέουν, έθυε πλακούντιον, 
εκεί, προ; τήν έσχάραν τοΰ ’Απόλλωνος 
πετώντ’ αετόν βλέπω. ’'Εμειν’ άφωνος 
έκ φόβου. Γύψ έφάνη έπειτα. 'Ορμών, 
τήν κεφαλήν εκείνου όνυχοκοπεϊ 
Ούτος δέ πτήξας, το κακόν ύπέμενε.
Φρικτόν μοι ήτο τ’ δραμα, ώ; εις υμάς 
τό άκουσμα. 'Ο Ξέρξης, τό ήξεύρετε, 
άν έπιτύχη, έστάι θαυμαστός άνήρ, 
άν δ’ άποτύχγ, έντελώ; ανεύθυνος, 
καί άν σωθή θά ήναι πάλιν Βασιλεύς.

ΧΟΡΟΣ ('Ηγεμών) 
Οΰδέ φόβον ουδέ θάρρος, μήτερ υπερβολικόν 
νά σοί δώσωμεν ποθοΰμεν. Εύχομέν’ εις τού; θεού;
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άν κακόν τι είδες, τούτου ζήτησον άποφυγήν, 
κ*  ιίς σέ, τέκνα, πόλιν, φίλου; παν καλόν νά τελεσθή. 
Σπονδάς δ’ έπειτ’ αφού χύσης εις τήν γήν καί τούς νεκρούς, 
ταΰτα ζήτει' ό άνήρ σου ό τήν νύκτα σοι φανείς, 
καθ’ά λέγεις, νά σάς πέμψη καί εις σέ κ’ εις τόν υίόν 
έκ τοΰ κάτω κόσμου πάσαν ευτυχίαν εις τό φώς, 
έκ τής γής δ’ αί δυστυ/ίαι εις τό σκότος νά σβεσθοΰν. 
Ταΰτά σοι ό ψυχομάντις εύμενώς παρήνεσα.
Κρίνομεν δέ δτι πάντα θά σοι άποβοΰν καλώς.

ΑΤΟΣΣΑ
Εύνους μοι ονειροκρίτης πρώτος καί είς τόν υιόν 
κ*  εις τδν οΐκόν μου, τδν λόγον τούτον μοι έδήλωσας. 
Ε’ίθε τά καλά νά γίνουν ! Ταΰτα δ’, ώς έφίεσαι 
και πρδς τούς Θεούς θά πράξω καί τούς προσφιλείς νεκρούς, 
άμ’ άπέλθω είς τδν οίκον. Πλήν νά μάθω ήθελον, 
φίλοι, ποΰ τής γής πώς κεϊνται αί Άθήναι λέγονται.

ΧΟΡΟΣ (Τ/γ.)
Πρδς δυσμάς, οπού ό άναζ βασιλεύει ήλιος.

ΑΤΟΣΣΑ
Ό’υίός μου λοιπόν τούτων τήν κατάκτησιν ποθεί ;

ΧΟΡΟΣ (7/γ.)
Τότε θά τώ ήτο πάσα ή Ελλάς υπήκοος.

ΑΤΟΣΣΑ
Κ*  έχουσιν έκεΐνοι μέγα άνδρών πλήθος και στρατού;

ΧΟΡΟΣ (V/r.)
Στρατόν δστις εις τούς Μήδους πολλά έφερε κακά.

ΑΤΟΣΣΑ
Τί προσέτι έχουν άλλο ; 'Εχουν πλούτον έξαρκή;

ΧΟΡΟΣ (Ήγ.)
Έχουσι πηγήν αργύρου’ είναι θησαυρός τής γής.

ΑΤΟΣΣΑ
Είσιν δπλα των τά τόξα κ’ αί ακίδες τών βελών ;

ΣΤΟΑ 277
χορος c ;r.)

Όχι’ στεγαναί ασπίδες κ’ αί λόγχ’ αί στιβκραί.
Α ΙΌΣΣΑ

’0 ποιμήν δέ ποιος είναι, ο δεσπότης τοΰ στρατού ;
ΧΟΡΟΣ.

Οΰδενδς καλούνται δούλοι, ούδ’ είσιν υπήκοοι.

ΑΤΟΣΣΑ
Κ*  ήμποροΰν ν’ άντιταχθώσιν εί; έπήλυδας εχθρούς ; 

ΧΟΡΟΣ (’//γ.)
'Εχουν φθείρει τοΰ Δαρείου μέγαν καί καλόν στρατόν. 

ΑΤΟΣΣΑ
Είς γονείς τών άπελθόντοιν είν’ ο λόγος σου δεινός. 

ΧΟΡΟΣ (' Ιγ ) 1
Πλήν μετ’ ού πολύ θά μάθης, ώ; νομίζω, τ αληθή. 
Ό άνήρ αυτός πού τρέχει έχει βήμα περσικόν. 
’Η καλόν ή κακόν φέοει θεν’ άκούσωμεν σαφώς.

Αγγελος (ίΖσέργέεαι)
ΑΓΓΕΛΟΣ

’β πόλεις πάσης γής τής Άσιάτιδος, 
ώ Περσϊς χώρα και πολύς πλούτου λιμήν.
Πώς πληγή μία τόσον όλβον έφθειρε, 
Και τών Περσών τό άνθος ήρπασται πεσόν! 
Φεΰ! Κακόν πρώτον ν’ άναγγέλλη τις κακά' 
"Ομως ανάγκη νά είπώ τδ πάθημα. 
Ώλέσθη, Πέρσαι, τών βαρβάρων ό στρατό;.

ΧΟΡΟΣ
Οϊμοι ! 'Απαίσια νέα πάθη! Στο. ά. Γ.

Φεΰ! Αί αί! Λαέ τών Περσών, 
τ’ άλγη άκούων θοήνει'

ΑΓΓΕΛΟΣ
’Εκείνα πάντα δλως κατεστράφησαν’
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’Εγώ δέ βλέπω άνελπίστως νόστου φώς.
ΧΟΡΟΣ

Φεΰ! μακρδ; ήτον εις γέροντας Άντιστρ. ά· 
ούτος ό βίος, άνέλπιστον τόσην 
ν’ άζούσωσι δυστυχίαν!

ΑΓΓΕΛΟΣ
Ούχι άκοΰσας άλλων, άλλ’ αυτός παρών 
θά σας έκθέσω, Πέρσαι, 8 έπάθομεν.

ΧΟΡΟΣ
Οίμοι! ούαί! Ματαίως Στρ. β'.
τά πολλά βέλη παμμιγή 
έκ τής γής τής ’Ασίας ήλθον 
έχθρικώς είς Ελλάδα.

ΑΓΓΕΛΟΣ
Νεκρών άθλίως έσφαγμένοιν πλήθουσι
τής Σαλαμΐνος κ’ αί περίχωροι άκταί.

ΧΟΡΟΣ
Ούαί, ούαί! Άλίπλαγκτα Άντιστρ β/
λέγε·.: τών φίλων φέιονται 
σώματα εί; βοασαόν υγρών 
πολυδινήτων κυυ.άτων.

ΑΓΓΕΛΟΣ
Δέν ζοκ'υν τόξα. Πα; έφθάρη ό στρατός 
υπό τών πλοίων, υπ’ έμβόλων ναυτικών.

ΧΟΡΟΣ
Βοήν θρηνώδ’ υψώσατε, Στο. γ'.

τοί; Πέρσαις θλιβεράν,
παγκάκω; πάντα φεΰ! πώς έθηκαν, 
φθαοείσης τή; στρατιάς των.

ΑΓΓΕΛΟΣ
Ω Σαλαμΐνος ό'νομ’ άπεχθέστατον!

Στενάζω τάς ’Αθήνας ένθυυ.ούχενος.

ΧΟΡΟΣ
Άθήναι, τοΐς έχθροΐς φρικταί, Άντιστρ- γ'. 

θά ένθυμώμεθα 
πολλάς ΙΙερσίδας πώς άφήσατε, 
άνάνδρους, εύνής έρήμους’

ΑΤΟΣΣΑ
Σιγώσα μένω. Τά κακά μ’ έξέπληξαν, 
καί υπερβάλλει ή μεγίστη συμφορά 
κ’ έρώτησιν καί λόγον. "Ομως οι θνητοί 
νά υποφέρουν πρέπει δ,τι πάθημα 
οί θεοί δίδουν. Σδ δ’ εϊπέ μας τά δεινά, 
εί καί στενάζων’ δμως διηγήθητΓ 
Τις δ ζών ετι, τίνα θά πενθήσωμεν 
τών αρχηγών, καί ποιος έρημος άφείς 
τήν τάξιν ήν ώδήγεε, άπεβίωσε;

ΑΓΓΕΛΟΣ
Ό Ξέρξης ζή, καί βλέπει τ’ ούρανοΰ τδ φως.

ΑΤΟΣΣΑ
Μέγα φώς λέγεις εις τον οίκον τδν έμδν, 
λευκήν ημέραν άπδ μελανής νυκτδς.

ΑΓΓΕΛΟΣ
"Ο δ’ Άρτεμβάρης, μυριάδων ίππαρχος, 
πίπτ’ εις τάς χέρσου; δχθας τών Σιληνιών’ 
δ δέ Δαδάκης, δ χιλίαρχος, πληγήν 
δόρατος φέρων, έκ νεώς έπήδησε, 
καί δ Τενάγων, τών Βακτρίων πρώτιστος, 
μέν’ εις τήν νήσον τήν ξηράν του Αίαντος. 
Ό Λίλαος, Άρσάμης καί Άργήστης, τρεις, 
πεσόντες εις τήν νήσον τών περιστερών, 
εις τδ πετρώδες έδαφος έτάφησαν.
’Εκ τών πηγών τοΰ Νείλου δ’ είς τήν Αίγυπτον, 
Άρητεύς, Άδεύης, Φερεσσεύης, έπεσον, 
καί δ Φαρνοϋχος, όλοι έκ νεώς μιας.
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Ό Μάτελλος Ιχ Χρύσης, ό μυρίαρχος, 
ίππων μελάνων τρισμυρίεον αρχηγός, 
έβαψε τδ δασύ του πυρρδν γένειον, 
κ’ έδωκε πίπτων χρώμα πορφυρουν αύτώ. 
Μάγος δ *Αραψ,  *Αρταμι;  δ Βάκτριος, 
μέτοικος γης πετρώδους, έπεσαν έζεΐ.
'Ο Άμφιστρεύς, δ δόρυ κρατερδν ασκών, 
δ "Αμιστρις, δ πράος Άριόμαρδος, 
8ν κλαίουσιν αί Σάρδεις, και δ Μόσιος 
Σεισάμης, έτι δ Αυρναΐο: Θάρυβις, 
πεντάκις πλοίων αρχηγό; πεντήκοντα, 
άνήρ ωραίος, κεΐντ’ εκεί έλεεινώς. 
Και δ Κιλίκων έπαρχος Συέννεσις, 
την ευψυχίαν πρώτος, μόνος πάμπολυ 
τούς έχθρούς βλάψας, εύκλεώς άπώλετο. 
Περί αυτών έμνήσθην. Αυτ’ η τύχη των. 
’Ολίγα κακά ειπον’ ησαν δε πολλά.

ΑΤΟΣΣΑ
Φεΰ! φεϋ! ’Ακούω τών κακών τά υψιστα' 
τών Περσών αίσχη καί δεινά θρηνήματα. 
’Αλλά τδν λόγον στρέψον πάλιν καί είπε 
πόσα τά πλοία ησαν τά 'Ελληνικά, 
ώστ’ έν έμβόλοις ναυτικοΐς έτόλμησαν 
νά συγζρουσθώσι προς τδν Περσικδν στρατόν ;

ΑΓΓΕΑΟΣ
Κατά τδ πλήθος πάντως ύπερίσχυον 
οί βάρβαροι' διότι τών 'Ελλήνων ην 
δ άριθμδς είς δέκα τριακάδας πάς 
τών πλοίων, κ*  έτι δεκάς άλλη έκλεκτών. 
Τοΰ Ξέρξου, τδ ήξεύρω, ησαν χίλια' 
τά δέ είς τάχος έξοχα, δις έκατδν 
κ’ επτά προσέτι. Ουτος ην δ άριθμός. 
Μη νόμιζε δ’ έκ τούτου πώς ήττήθημεν.

Δαίμων τις μάλλον τδν στρατδν κατέφθειρεν, 

ήμϊν τήν στάθμην κλίνας άνισόρροπον.
ΑΤΟΣΣΑ

Τών ’Αθηνών η πόλις ήν άπόρθητος;
ΑΓΓΕΛΟΣ

Την πόλιν τής ΙΙαλλάδος σώζουσ’ οί Θεοί. 
Τούς άνδρας έχει ασφαλές της φρούριον.

ΑΤΟΣΣΑ

Τίς ην τής ναυμαχίας ή άρχί), είπέ. 
"Ηρχισαν τίνες; "Ηρχισαν οί "Ελληνες, 
η ό υίός μου εις τδ πλήθος πεποιθώς;

ΑΓΓΕΑΟΣ
Τοΰ κακού δλου ήρχισεν, ώ δέσποινα, 
φανείς ποθεν άλάστωρ δαίμων ή κακός. 
’Ανηρ τις "Ελλην έκ τοΰ ’Αττικού στρατού 
έλθών, είς τδν υιόν σου είπεν ώς εξής’ 
"Αμα τδ μαΰρον έλθη σκότος τή; νυκτδς 
ότι δεν θέλουν μείν*  οί "Ελληνες, αλλά 
κρυφίως, πιστευθέντε; είς τάς κώπας των, 
θά φύγουν άλλοι άλλοσε, σωζόμενοι. 
Τδ ηκουσε- τδν δόλον δέ τού "Ελληνος 
μη έννοησας, καί τδν φθόνον τών Θεών, 
είς τούς ναυάρχους πάντας ταϋτα προσφωνεί 
'Ο ήλιος ώς παύση πυρπολών τήν γήν, 
κ’ είς τδν αιθέρα σκότος νύκτον χυθή, 
νά τάξουν είς τρεις στοίχους πάσας των τάς ναύς 
φυλάττοντες τούς έκπλους καί τά ρεύματα, 
περί τήν νήσον δ’ άλλας τήν τού Αϊαντος' 
ώστε άν εϊχον διαφύγ’ οί "Ελληνες 
ευρόντες πώς κρυφίως ν’ άποδράσωσιν, 
ήθελον πάντες στερηθή τής κεφαλής. 
Τοιαΰτα είπε μετ’ έκθύμου τής φρενός. 
Έκ τών θεών τδ μέλλον δέν έγνώριζεν.
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01 δέ, κοσμίως, καί την φρένα ευπειθείς 
έδείπνουν, καί πας ναύτης ήτοιυάζετο, 

περών την κώπην εις τδν λεϊόν της σκαλμόν. 
Ώς δέ τδ τοΰ ήλιου φώς ώχοίασε 
και νύζ έπήλθε, πας άνήρ κωπηλατών 
πρδς τήν ναϋν ώρμα, καί πας οπλών αρχηγός. 
Έκ μακρών πλοίων τάζις τάζιν έκραζε' 
πλέουν δ*  ώς ήσαν τεταγμένοι έκαστοι, 
κ’ οί κυβερνήται διά πάσης τής νυκτδς 
πλέοντα ειχον τδν λαδν τδν ναυτικόν. 
Ή νύξ έχώρει, δ δ’ έλληνικδς στρατδς 
οΰδαμού έκπλουν έπεζήτει κρύφιον, 
*Οτε δ’ είς δίφρον άνατέλλουσα λευκδν 
έπί τήν γήν ημέρα έλαυ.ψ’εύφεγγτς 
ή'χησεν ασμα τών 'Ελλήνων εύφημοΰν, 
κ’ έκ τής πετρώδους νήσου άντηλάλαξεν 
δρθριον ύμνον ή ήχώ. Οί βάρβαροι 
άπατηθέντες, ήσαν έμφοβοι. Παιάν 
φυγής δέν ήτον δ σεμνδς, ον εψαλλον 
οί "Ελληνες, άλλ’ ήτον εμβατήριο;. 
Κλαγγή σαλπίγγων τάς ψυχάς 'φλόγιζε' 

κ*  ευθύς αί βραγχναί κώπαι κατά κέλευσμα 
δμοϋ τδ κύμα τδ άφρίζον έσχισαν, 
καί άμα πάντες ήλθον είς τδ προφανές. 
Τδ δεξιόν μέν πρώτον κέοας εύτακτον 
κοσμίως προηγείτο, δ δέ στόλος πας 
εϊπετο' πανταχόθεν δέ ήκούομεν 
πολλήν βοήν' «Ελλήνων παΐδες, άγετε, 
έλευθεροϋτε τήν πατρίδα, σώζετε, 
παΐδας, γυναίκας, ιερούς Θεών ναούς, 
προγόνων τάφους. 'Υπέρ πάντων δ άγών.» 
Καί παρ’ ημών δέ βόμβος περσικής φωνής 
άπήντα. 'Ητον έργων έπιστασ’ ακμή. 
Ευθύς προσβάλλει πλοίου χαλκοΰν έμβολον

Τδ πλοϊον’ πρώτον δ’ ήρχισεν Έλληνικδν, 
και θραύει πλοίου Φοινικιού τ’ άφλαστα. 
Κατ’ άλλων δ’ άλλα πλοία διευθύνονται.
Καί πρώτον μέν τδ ρεύμα τοΰ στρατού ημών 
άντεΐχεν' ώς δ’ ήθροίσθη πλήθος τών νηών 
είς τδ στενδν, καί ούτως άλληλοβοήθεια 
ύπήρχ’, έκτυπων έμβολα χαλκόστομα 
αυτών αύτάς, τον στόλον καταθραύοντα. 
'Ελληνικά δέ πλοία κύκλω έπληττον 
έπισταμένως, καί κατεβυθίζοντο 
τά σκάφη, κ’ ήτον άφανής ή θάλασσα 
ύπδ τδ πλήθος ναυαγίων και νεκρών. 
Άκτάς καί βράχους πτώματα έκάλυπτον, 
καί κωπηλάτουν φεύγοντ’ άνευ τάξεως 
τά πλοία πάντα τοΰ βαρβαρικού στρατού. 
Οί δέ ώς θύννους, ώς ιχθύων άγρευμα, 
διά θραυμάτων τών κωπών καί τών σκευών 
έκτύπων κατά ράχιν τού; φυγάδας, κ’ ήν 
οίμωγή, γόο; κατά πάν τδ πέλαγος, 
έως ή μαύρη νύξ τούς έπεκάλυψε.
Πλήν τών κακών τδ πλήθος, άν ήγόρευον 
ημέρας δέκα, δέν θά σοί τδ έλεγον. 
’’Ηξευοε μόνον, έν ήμέρα πώποτε 
υ.ια τοσοΰτοι άνδρες δέν άπέθανον.

ΑΤΟΣΣΑ.
Φεΰ! Φεΰ! 'Ηπλώθη ποιον πέλαγος κακών 
έπί τούς Πέρσας καί τδν βάρβαρον λαόν !

ΑΓΓΕΛΟΣ

Μάθε πώς ούτε ήκουσας τδ ήμισυ. 
Έπ’ αυτού; τόση ήλθε πάθους συμφορά, 
ώστε τά οσα είπον υπερβαίνει δίς.

Ατοσσα

Τίς ταύτης τύχη έχθροτέρα δέδοται;
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Είπέμοι, ποιαν άλλην λέγεις συμφοράν 
εις τδν στρατόν έλθοΰσαν ταύτης μείζονα;

ΑΓΓΕΛΟΣ
"Οσοι έν Πέρσαις ήσαν άκμαιότεροι, 
οι άριστοί των την ψυχήν κ’ ευγένειαν, 
οί πρώτοι πίστιν έχοντες τώ Βασιλεΐ, 
θάνατον εύρον δυσκλεέστατον κ*  οΐκτρόν.

ΑΤΟΣΣΑ
Φεΰ ή άθλία ! Φίλοι, ποία συμφορά ! 
Και τίνα λέγεις θάνατον άπέθανον;

ΑΓΓΕχΟΣ
Έμπρδς τής Σαλαμΐνος νήσος τίς έστι 
μικρά, εις πλοία δύσορμος, είς ή; ό Παν 
τήν όχθην έμβατεύει ό φιλόχορος.
’Εκεί αυτούς δ "Αναξ έςαπέστειλε, 
τούς έκ τών πλοίων σωζομένους "Ελληνας 
έπί τής νήσου ν’ άποκτείνωσι, προς δέ 
νά σώζωσι τούς φίλους έκ τοϋ ρεύματος, 
κακώς τδ μέλλον προϊδώ^. "Οτε Θεδς 
έδωκε νίκην ναυτικήν τοΐς "Ελλησιν 
αμέσως ούτοι,είς χαλκά καλύψαντες 
δπλα τδ σώμα, τών νηών έςώρμησαν, 
κ’ έκύκλωσαν τήν νήσον, ϊν’ άμήχανος 
εϊν’ ή φυγή. Τάς χειρας ώπλιζον πολλοί 
διά πετρών, καί βέλη πίπτοντα συχνά 
έκ χορδής τόξων, έφερον τδν θάνατον. 
'Ορμήσαντες δέ τέλος δμοθυμαδδν, 
κρεοκοποϋσι, σφάζουσι τούς δυστυχείς, 
έως ού πάντες τήν ζωήν κατέλιπον. 
Έστέναζε δ’ δ Ξέρξης β'λέπων τδ κακδν, 
διότι έδραν ειχεν υπέρ τδν στρατδν, 
ύψηλδν όχθον είς τδ πέλαγος έγγύς. 
Τούς πέπλους σχίσας καί όλοφυρόμενος, 

κ’είς τδν πεζδν στρατόν του στέλλων προσταγάς, 
άτάκτως φεύγει. Ταύτην, πλήν τής πρώτης των 
δευτέοαν έχεις συμφοράν ν’ άποθρηνής.

ΑΤΟΣΣΑ
Στυγερέ δαιμον, πώς έφρεναπάτησας 
τούς Πέοσας ! Τδν υιόν μου έτιμώρησαν 
πικρώς, φεΰ! αί Άθήναι ! Δέν έξήρκεσαν 
δσους βαρβάρους έφαγεν δ Μαραθών. 
Νά έκδικήση τούτους θέλων, έφερε 
τοσαϋτα δ υιός μου δυστυχήματα.
Είπέ δέ, δσαι νήες διεσώθησαν 
ποΰ τάς άφήκας; Τδ ήξεύρεις άκριβώς;

ΑΓΓΕΛΟΣ
Οί τών σωθέντων πλοίων αρχηγοί φυγήν 
αίροϋντ’ έν άταξία πρδς τδν άνεμον. 
*0 στρατδς δ’ όλος είς τήν γήν τών Βοιωτών 
έφθάρη. "Αλλοι παρά διαυγή πηγήν 
άπέθνησκον έκ δίψης, άλλοι δ’ άπνοες 
είς τών Φωκέων έπεράσαμεν τήν γήν, 
κ’ είς τήν Λωρίδα, ώς καί όπου χύνεται 
είς τδν Μαλίαν δ λιπαίνων Σπερχειός. 
Τών ’Αχαιών έντεΰθεν μάς έδέχθ’ ή γή 
λιμόττοντας, κ’ αί πόλεις αί θεσσαλικαί" 
κ’ έκεϊ έκ δίψης καί έκ πείνης έπεσαν 
πολλοί, διότι είχομεν άμφότερα.
Διά τής χώρας τών Μαγνήτων, κ’ έπειτα 
τών Μακεδόνων, είς τδν πόρον ήλθομεν 
τού Άξιου, τής Βόλβης είς τά τέλματα 
είς Ήδωνίδα, κ’ είς τδ Πάγγαιον βουνόν. 
Τήν νύκτα ταύτην δ θεδς παράκαιρον 
χειμώνα στέλλει, καί δ ρους έπάγωσεν 
δ τού Στρυμόνος. "Οστις δ’ είς τήν υπαρξιν 
θεών τδ πριν ήπίστει, τότε προσκυνών,
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τήν γην έπεκαλεΐτο καί τόν ουρανόν.
Τών προσευχών του δ’ ό στρατό; παυσάμενος, 
τόν κρυσταλλώδη δρόμον διεπέρασε.
Καί δστις μέν διήλθε πριν τοζεύσωσιν 
αί τοΰ Θεοΰ ακτίνες, ούτο; σώζεται.
Ώς δ’ δ ήλιου κύκλος, φλέγων καί λαμπρός 
έμεσουράνει καί την γην έθέρμαινεν, 
έπιπτον έπ*  άλλήλων, κ’ ευτυχέστερος 
ήν δ τό πνεύμα τάχιστα παραδιδούς. 
"Οσοι δέ άλλοι σωτηρίας έτυχον, 
περάσαντες τήν Θράκην μόλις, δυσχερώς, 
διέφυγον καί ήλθον, ολιγάριθμοι 
είς τάς εστίας' ώστε στένει τών Περσών 
ή πόλις, καί τούς φίλους νέους τη; ποθεί. 
Τ’ αληθή είπον, πλήν πολλά παρέλειψα 
ά δ Θεός τοΐς Πέρσαις έπεμψε κακά.

ΧΟΡΟΣ (Ώ}·ε«ώΓ)
Πόσον βαρύς, ώ δαΐμον δυσκατάβλητε, 
πατεΐ δ ποΰς σου είς τό γένο; τών Περσών !

ΑΤΟΣΣΑ.

Φεΰ ή άθλια ! Ό στρατός άπώλετο. 
Ώ νυκτος δψις, προφανή ενύπνια, 
τά κακά πόσον μ’ έδηλώσατε σαφώς ! 
Κακώς δέ τ’ δνειρόν μου σείς έκοίνατε. 
Άλλ’ επειδή τοιούτος ήν δ λόγος σας, 
θέλω μέν πρώτον τοΐς Θεοΐς νά ευχηθώ, 
κ’ έπειτα δώρον είς τήν Γήν καί τούς νεκρούς 
πλακούντα Οε νά λάβω έκ τοΰ οίκου μου. 
Κ’ ήζεύρω μέν πώς ταύτα έτελέσθησαν, 
πλήν τ’ άλλα θά ζητήσω ευτυχέστερα. 
'Υμείς δέ πάλιν διά τά γενόμενα 
είς πιστούς φίλους πιστάς δότε συμβουλάς. 
’Αν δ υιός μου εδώ έλθη προ εμού

παρηγορεϊτε κ’ είς τόν οίκον φέρετε 
αύτόν, μή τι προσθέση είς κακά κακόν.

ΗΓΕΜΩΝ
Ώ Ζεΰ Βασιλεύ, διατί τών Περσών 
τόν πολύν είς καυχήσεις κ’ είς άνδρας πολύν 

καταστρέφεις στρατόν ;
Τά Έγβάτανα, έτι τών Σούσων τήν γήν 

είς ζοφώδες κατέκρυψας πένθος'
Σχίζουν χεΐρες μητέρων οίκτοών άπαλαί 
τάς καλύπτρας αυτών, καί τό δάκρυ|θερμόν 
καταρρέει καί βρέχει τού; κόλπους αυτών, 

κ’ είς άλγος δεινόν παραιτούνται.
Αί Περσίδες δ’ έκπέμπουσαι γόου; αβρού;, 
τού; φιλτάτους συζύγους ποθούν νά ίδούν' 

τ’ άπαλα των δέ στρώματ’ άφεΐσαι, 
τής γλυκείας των ήβης τήν τέρψιν, 
άκοοέστως θρηνούσαι πενθούσι.

Τών θανόντων τήν τύχην δμοίω; θρηνώ, 
καί πενθώ δι’ αυτού; έπαςίως.

ΧΟΡΟΣ
Στενάζει τώρα έρημος Στροφ. α/ Δ
ή τής συμπάσης ’Ασίας γή. 

δ Ξέοξης έφερε, παπαί ! 
δ Ξέρξης ώλεσε, βαβαί !

τό παν κακώς πράξας πρός συμφοράν, 
βαρυπόρους τόσας ναΰς.

Διατί δ Δαρειάν 
ήν τοΐς πολίταις αβλαβής 
τόςαρχος, τής Σουσίδαις 
δ’ ήν πολέμαρχο; φίλο; ;
Πεζούς δέ καί θαλασσινούς Άντίστρ. α'.
νΰν δίπτερα, μαυρόφθαλμα 

τά πλοία έφεραν, παπαί! 
τά πλοία ώλεσαν, βαβαί !
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Πληγέντα υπ’ εμβόλων φοβερών
κ’ Ίαονικών χειρών 
μόλις δ’ ώ; άκούομεν, 
έφυγεν ό Βασιλεύς 
πεζός εις άνοδίας 
τάς ευθείας τής Θράκης.

Μοίρας πρωτόλει’ αυτοί φεΰ ! Στρ. β'.
εις άκτάς τάς Κυχρείας, δά !
έπεσαν θΰμ’ άνάγκης, Αί ! δα !

Στέναζ’ έν πόνω της καρδίας·
Οΰρανόμηκες άλγος βόα βαρύ. Όά ! 

τάλαιναν σύρε φωνήν, 
κακόηχον θρηνωδίαν.

Κυματοδάρτους τούς σχίζουν, φεΰ ! Άντιστρ. β.' 
τής άμιάντου θαλάσσης, οΰαί !
οί κωφάλαλοι παΐδες. Αί! αί!
Κλαίει δ’ οίκος άνδρδς στερηθείς, 

και^γονεΐς χωρίς παίδων. 'Η θλίψις φρικτή· Αί! αί!
Γέροντες δ*  δδυρμοϊς παν 
ακούουν τδ μέγα άλγος.

Οί δ’ έν ’Ασία τδν Πέρσην 
πλέον δέν σέβονται νόμον 
πλέον δέν φέρουσι φόρον 
έζ άνάγκης δεσπότου· 
οΰδ’ εις γήν δέν προσπίπτουσι 

πρδ τής άρχής-
ΓΗ βασίλειος δύναμις άπωλέσθη.
Ουδ’ ή γλώσσα τών άνθρώπων Άντιστρ. γ/
μένει δεσμία. Λυθείς, 
λαλεΐ ο λαδς έλευθέρως, 
ώς τοΰ ζυγοΰ άπηλλάγη.

Αίμοπότης ή γϋ 
ί περίβρεκτος Αίαντος νήσος 
έχει νΰν πάντα τά Περσών.



ΜΙΛΕΝΑ

ΗΓΕΜΟΝΙΣ ΤΟΎ .ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

(Έ*  οωτογραοίας του 188'2)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ - ΝΙΕΓΟΣ
ΗΓΕΜΩΝ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

('Εκ φωτογραφία; του 1882

Έν Άθτ,ναι; έκ του τυπογραφίίου ’Ανί^*'υυ Κοόό,μηΛα, 1883 — 1> , 638.
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ΑΤΟΣΣΑ

(έπαπρχομεϊη μετ' onadur) 

Φίλοι, την πείραν δστις έχει τών κακών, 
ήξεύρει, δταν καταιγίς έπέρχηται 
κακών, πώς τότε πάντα φόβον φέρουσιν" 
όταν δ’ ή τύχη εύροή, πιστεύομεν 
πώς πάντοτε ούρίως θεν’ άκολουθή. 
Έκ φόβου ούτω κατατούχομαι κ’ έγώ, 
τά πάντα βλέπω εναντία τών Θεών, 
κ’ ήχος βοα τις εις εμέ απαίσιος. 
Μ’ έκφοβεϊ ούτω τών κακών ή έκπληξις' 
δι*  8 και ταύτην τήν δδον άνευ πομπής 
και άνευ οχημάτων διατοέξασα, 
έκ τής οικίας έπανήλθον, τού υιοΰ

X \ r ν X rVπρος τον πατέρα τας /οας κοαιζουσα, 
τάς πραϋνούσας έν τώ ’’Αδη τούς νεκρούς. 
Αευκόν και γλυκύ γάλα τής δαμάλιος, 
και γλυκύ μέλι, στάγμα τής άνθεμουογοϋ, 
ύδαρον κράμα τής παρθενικής πηγής, 
καί έκ μητρος άγριας, άπο παλαιας 
αμπέλου ήδύ, τέρπον, άδολον ποτον, 
και τής έχούσης φύλλ*  άειθαλλή, ξανθής 
ελαίας ό ευώδης πάοεστι καρπός, 
καί πλεκτά άνθη, τέκνα τής παμφόρου γής. 
’Επευφημείτε, φίλ’, είς ταύτας τάς χοάς 
τών νεκρών ύμνους, καί καλεΐτε τον Θεόν 
Δαοεϊον. Εις τούς κάτω δέ Θεούς εγώ 
τιμάς θά πέμύω άς θενά ροφήσ’ ή γή.

ΗΓΕΜΩΝ

Βασιλίς, ώ έγκαύχημα σύ τών Περσών, 
εις τούς κάτω θαλάμους σύ πέμπε χοάς. 
Θά ζητώμεν δ’ έν τούτοις δι’ ύμνων ημείς 

τών νεκρών οι πομποί 19
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ευμενείς έπι γης νά μάς είναι (*)  
Άλλα χθόνιοι δαίμονες, σείς οί άγνοι,

(*) 'Η Άτοσσα στ=φει τόν τάφον και σπένοει λαμβάνουσ ατά; προ-
χοίοα; παρά τών Οιραπαινίϊων.

Βασιλεύ τών νεκρών, και σύ Γή και 'Ερμη, 
την ψυχήν του άφήτε ν’ άνέλθ’ εις τδ φώς.
Θεραπεί’ αν υπάοχ’ εις τδ πάθος ήμών

νά εϊπή μόνος δύνατ’ εκείνος.
ΧΟΡΟΣ

Ώ μακαρίτα Βασιλεύ, Στροφ. α/ Ε.
ώ ισόθεε, κλίνεις τδ ούς, 
τά βάρβαρα, όμως σαφή 
οτε βαόσματα ψάλλω 
παμποίκιλα, κλαυθμηρά ;

Θρήνον γοερδν θεν’ άντβοήσω.
Κάτω άοζ μ.’ ακούεις ;
Άλλ’ ώ γη και οί λοιποί
χθόνιοι ηγεμόνες, άφητε, άφητε 
τδν μεγαλαυχοΰντα Θεδν 
εις τδ φώς ν’ άναβή, 
τδν έκ Περσίας, τδν Σουσιγενη, 
οϊον ή Περσΐς γή ποτ’ άλλον 
δεν έκάλυψεν άνύρα.
Φίλος άνήρ, φίλτατος τάφος, 
δ ψυχήν έγκρύπτων φιλτάτην 
Άϊδωνεΰ, Άϊδωνεύ ! άφες, 
πέμψον τον επάνω, Άϊδωνεϋ, 
τδν Βασιλέα ημών Δαοειάνα, ώά ! 
Ούτος ποτέ άνδρας δεν άπώλεσεν 
έν φθοραΐς πολέμων. Θεοβοόλου 
είχε την κλήσιν έν Πέρσαις, 

και θεόβουλος ήν

Στροφ. β/

Άντιστο. β/

δ άρζας εΰβούλως τοϋ στρατού. Ώά !

Βαλήν, ώ άρχαΐε, φθάσον, Βαλήν, Στροφ. γ/
εις τήν κορυφήν τοΰ τάφου φανού.
έγειραν κροκοβαφές τδ σάνδαλόν σου, 
βασιλείου τιάρα; τδν θύσσανον δεΐξον. 
■Έξω άκακε πάτερ Δαρειάν, έλθέ. Ώά ! 
"ΐν’ άκούσης νέα πάθη δεινά, 
δέσποτα δεσποτών σύ, άναβα. Άντιστο. γ/
Τής Στυγδς σκότος ημάς περιβάλλει. (*)  
Πάσα ή νεολαία πάνδημε! ώλέσθη.
’’Εξοι άκακε πάτερ Δαρειάν, έλθέ. Ώά !

Πολύκλαυστε σύ τοΐς σοΐς φίλοις, θανών, διατί, Έπωδδς 
διατί ώ δυνάστα, ώ δυνάστα, 
έπήλθον εις τήν πάσάν σου γήν

τά δίδυμα ταύτα πάθη ; 
Τά τρίσκαλμα πλοία είν’ άπλοα νύν, 

πνιγέντα, φθαοέντα !
ΔΑΡΕΙΟΣ

(έπιφαίνεται παρά tor τάφον} (' ) 

'Ομ.ήλιχές μου, οί πιστών πιστότατοι, 
γηραιοί Πέοσαι, τι ·η πόλις κόπτεται, 
θρηνεί, στενάζει και κροτεί τδ έδαφος ; 
Παοά τδν τάφον βλέπων τήν συμβίαν μου, 
εκπλήττομαι, κ’ έδέχθην τάς χοάς αυτής. 
Και σείς, θρηνούντες εις τδν τάφον μου εγγύς 
δι’ οικτρών γόων, οϊς ύπήκουν αί ψυχαί, 
μ.’ έπικαλεΐσθε. Δύσκολος ή έξοδος. 
Ποοθυμωτέρως οί υπό τήν γήν Θεοί 
λαμβάνουσιν ή ότι άπολύουσιν. 
Άλλ’ ήλθ’, αυτούς βιάσας" σύ δέ τάχυνον, 
μ.ή μοι μεμφθώσι πώς τδν χρόνον σπαταλώ.

(’) Καπνό; περί τόν τάφον 
(**)  Ό Χορό; γονυπετεΐ.

Βροντά!.
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ΤΙ δέ τδ νέον βαρύ τραύμα τών Περσών ;

ΧΟΡΟΣ
Σ’ εύλαβοΰααι νά σέ βλέπω, σ’ ευλαβούμαι νά λαλήσω. Ζ. 

Σέβας μέ συνέχει άρχαΐον.

ΔΑΡΕΙΟΣ

Άλλ’ άφ’ ού κάτωθεν ήλθον εις τού; λόγους σου πεισθείς, 
μή τδν λόγον παρατείνων, άλλα λέγων σύντομα, 
διηγήθητι τά πάντα, τήν εύλάβειαν άφείς.

ΧΟΡΟΣ
Τρέμω μέν νά πράξ’ ώς θέλεις, τρέμω δέ και νά είπώ aot 

όσα κακώς λέγονται φίλοις.
ΔΑΡΕΙΟΣ

Άφ’ ού φόβος τών φρένων σου παλαιδς άνθίσταται, 
σύ, γυνή εύγενεστάτη, γηραιά μου σύνευνε' 
παϋσον τούς κλαυθμούς καί γόους και εϊπέ μοί τι σαφές. 
’’Ερχονται εις τού; άνθρώπους συμφοραί άνθρώπιναι, 
καί πολλά έκ τής θαλάσσης κ’ έκ τής γής κακά πολλά 
τούς προσβάλλουν, ή ζωή των όταν παρατείνηται.

ΑΤΟΣΣΑ
’Ω τήν ευτυχίαν πάντων τών θνητών υπέρτερε, 
όσον έβλεπε; τήν λάμψιν τοϋ ήλιου, ώς Θεδς 
ζηλωτδς έν Πέρσαις, έζη; βίον πανευδαίμονα.
Σέ ζηλεύω και θανόντα, πριν τδ βάθος τών δεινών 
ίδής. Πάντα, ώ Δαρεΐε, θεν’ άκούσης έν βραχεί.
Άνετράπη ή Περσία πρόρριζος, ούτως είπεϊν.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Τίνι τρόπω ; Στάσις ήλθεν, ή λοιμός ένέσκηψεν;

ΑΤΟΣΣΑ
Ούδαμώς. Πρδς τάς ’Αθήνας κατεστράφη ό στρατός.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Τών υιών μου τις έκεΐσε ήν ό στρατηγός, είπέ.

ΑΤΟΣΣΑ
'Ο ανδρείος Ξέρξης πάσαν έρημων τήν ήπειρον.

ΔΑΡΜΟΣ
Κ’ έκαμε πεζδς ή ναύτης τήν μωράν απόπειραν ; 

ΑΤΟΣΣΑ
Καί τά δύ<ο. Διπλά ήσαν μέτωπα διπλού στοατοϋ.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Πεζδς τόσος νά περάση πώς κατόρθωσε στρατός ;

ΑΤΟΣΣΑ
Τδν πορθμόν τή; ’Ελλης, τούτον έζευςε μηχανευθείς.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Τοϋτο έπραζε, τδν μέγαν κατκκύείσας Βόσπορον ; 

ΑΤΟΣΣΑ
Ουτοις έχει, και είς τ'.ϋτο δαίυ.ων τδν συνέδραμεν.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Οίμοι ! μέγα; δαίμων, οσ ι: έβλαψε τάς Φοένας του.ΛΤΟΣΣα
’Ωστε καί τδ τέλος ήλθε τδ κακό. ιόν έπραζε.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Καί είς τούτους τί συνέβι, ώστε να στενάζητε ;

ΑΤΟΣΣΑ
Κακωθείς στρατδς ό ναύτης τδν πεζόν κατέστ.εψε.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Έςωλόθρευσε τδ δόρυ τόν λαόν ολόκληρον ;

ΑΤΟΣΣΑ
Πικρού; στένουσι τά Σοϋσα, καί άνδρών εισί κενά.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Οίμοι τών ένδόζων τούτων έτικούρων τοϋ στρατού !

ΑΤΟΣΣΑ
Ήοημόθησαν τά Βάκτρα' ουδέ γέρων έμεινε.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Δυστυχής ! 'Οποίαν ήβην σύμμαχον άπώλεσε !
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ΑΤΟΣΣΑ

Λέγουν έμεινεν δ Ξέρξης έρημος μετ’ ού πολλών.
ΔΑΡΕΙΟΣ

Ποΰ και πώς αυτού τδ τέλος ; Ήτον σωτηρία τις;

ΑΤΟΣΣΑ

Εις τήν γέφυραν άπήλθε δύω γαίας ζεύγουσαν.
ΔΑΡΕΙΟΣ

Κ’ εις τήν ήπειρον έσώθη ταύτην ; Είναι αληθές ;
ΑΤΟΣΣΑ

Ναι, σαφώς λέγεται τούτο, καί οΰδείς διαφωνεί. 
ΔΑΡΕΙΟΣ

Φεύ ! Ταχύτατα έπήλθε τών χρησμών ή πλήρωσις. 
Διά ταύτης τ ,ν υιόν μου έκεραύνωσεν δ Ζεύς. 
Ήλπιζον νά τήν τελέσυυν μετά χιόνον οι Θεοί. 
’Οταν πλήν τις αυτός σπεύδη, κ’ οί Θεοί συμβοηθοϋν. 
Τήν πηγήν τών κακών τώρα εύρετε, ώ φίλοι μου, 
ήν τδ νέον τού υιού μου θράσος δέν ένόησεν, 
ώστε δουλικώς τδν μέγαν, ιερόν 'Ελλήσποντον 
ήλπισε ν’ άλισσοδεση, του Θεού τδν Βόσπορον, 
μετεδρύθμισε τδν πόρον, καί σφυρήλατα ύεσμά 
περιάύας, πολύν δρόμον σχίξ’ εις στράτευμα πολύ. 
Θνητός, ήλπισεν άβούλως νά νικήση τούς Θεούς 
πάντα;, καί τδν ΓΙοσειδώνα. Είχε νόσος τών φρενών 
τδν υιόν μου’ και φοβούμαι μήπως γίνη αρπαγή 
τού τυχόντος ή μεγάλη συό'ροή του πλούτου μου.

ΑΤΟΣΣΑ
Ταϋτα δ άνδρεΐυς Ξέρςης έν κακάϊς άναστροφαϊ; 
εδιδάχθη. Πλούτον μέγαν δι’ αιχυ.ής, τώ έλεγον 
πώς απέκτησα;, κ’ εκείνος, ένδον έχων τήν αιχμήν 
κάθηται, μή έπαυξήσας τδν πατρώον θησαυρόν. 
Τούς όνειδισμούς άκούων συχνά τούτους τών κακών, 
μετά τοϋ στρατού τδν δρόμον τής 'Ελλάδος έλαβε.

ΔΑΡΕΙΟΣ

Καί λοιπόν έργον επραξεν άειμνηστον 
καί μέγιστον, οποίον δέν έκένωσε 
ποτέ τών Σούσων πριν τδ φοούριον πεσδν, 
έξ ού δ Ζευς δ άναξ έδωκε τιμήν 
εις ένα, πάσης ν’ άοχη τής εΰθρέμμονος 
’Ασίας, έχων σκήπτρον εύθυντήριον.
Ό Μήδος ήν δ πρώτος αρχηγός στρατού, 
άλλος δ’, εκείνου παϊς, έξηκολούθησε" 
τρίτος δ’ δ Κύρος, άνήο ούτος ευτυχής, 
άρξας, ειρήνην εις τούς φίλους έδωκε, 
καί τούς Λυδούς καί Φρύγας ποοσκτησάμενος, 
τήν ’Ιωνίαν διά βίας έλαβε.
Φρόνιμος ήτον καί ούχί Θεών εχθρός. 
Τέταρτος, μετά Κύρον, ήλθεν έτερος, 
πέμπτος δ’ δ Μέρδυς, αίσχος τής πατρίδος του 
καί τών αρχαίων θρόνων. Τούτον εκτεινε 
σύν δόλ’ δ Άρταφέρνης, τών οικείων εΐς, 
μ.ετ’ άλλων φίλων, οιτινες συνήργησαν. 
At φρένες του ώδήγουν τήν καρδίαν του. 
Κ’ εγώ τδν κλήρον έλαβον δν ήθελον. 
Μετά πολλών πολλάκις εξεστράτευσα, 
αλλά τοσούτο δέν έπέφερα κακόν.
Άλλ’ δ υιός μου, νέος ουν, νέα φρονεί, 
τών εντολών μου έπιλανθανόμενος.
Ήξεύρετέ το, ώ έμοί δμήλικες, 
εξ δλων οσοι ποτ’ ενταύθα ήρξαμεν, 
οΰδείς τοσαύτας συμφοράς έπέφερε.

ΗΓΕΜΩΝ
Καί τί, Δαρεΐε "Άναξ, τδ συμπέρασμα 
τών λόγων σου ; Πώς πάλιν θεν’ άνορθωθή 
εις ευπραγίαν τής Περσίας δ λαός ;

ΔΑΡΕΙΟΣ
’’Αν εις Ελλήνων τόπον δέν στρατεύωσι
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και άν τών Μήδων υπερέχη δ στρατός 
διότ’ ή γή μας ειν’ εκείνων σύμμαχος.

ΗΓΕΜΩΝ
Πώς τοΰτο λέγεις ; Τίνι τρόπω συμμαχεί ;

ΔΑΡΕΙΟΣ
Λιμώ φονεύει τούς υπεραρίθμους μας.

ΗΓΕΜΩΝ
Κατηρτισμένον θενά πέμψωμεν στρατόν.

ΔΑΡΕΙΟΣ
Ουδέ τδ μείναν έν 'Ελλάδι στράτευμα 

θά τύχη σωτηρίας οϋδ’ επιστροφής.

ΗΓΕΜΩΝ
Πώς λέγεις ; "Ολος τών βαρβάοοον δ στρατός 
δέν θά πέραση έξ Ευρώπης τδν πορθμόν ;

ΔΑΡΕΙΟΣ
Έκ τών πολλών ολίγοι, τάς μαντείας άν 
πιστεύσωμεν, ϊδόντες τά γενόμενα. 
Δέν έκπληροϋνται άλλαι, άλλαι δέ ούχί. 
’Αν ούτως έχη, πλήθος έκκριτον στρατού 
κινείται, είς ελπίδας πιστευθέν κενάς" 
μένουσι δ’ όπου ρέει διά Βοιωτών 
δ Άσωπδς, τής γής των φίλον λίπασμα. 
’Εκεί τούς αναμένει κακδν ΰψιστον, 
ποινή τοΰ θράσους, τής άθεου των φρενδς, 
διότ*  είς τήν Ελλάδα απερχόμενοι, 
Θεών έσύλουν έδη, έκαιον ναούς, 
και βωμών βάσεις, όσια ιδρύματα, 
έκ βάθρων φύρδην πρόρριζ’ άνετρέποντο. 
Κακών έργάται, ίσα πάσχουσι κακά, 
καί άλλα θέλουν πάθει ' ουδέ τών δεινών 
έστείρωσ’ έτι, άλλ’ αυξάνει ή πηγή, 
καί βαθύ τέλμα θά καλύψη αίματος 

τήν Πλαταΐδα, υπδ λόγχη; δωρικής" 
σωρός πτωυ.άτων μέχρι τρίτης γενεάς 
άφώνως θενά λέγη είς τά ομματα 
πώς οι θνητοί δέν πρέπει νά έπαίρωνται, 
διότι ΰβρις έξανθούσα, στάχυας 
τής βλάβης φέρει, θέρος πάγκλαυστον δ’ αυτός· 
Βλέπετε ταύτην τήν ποινήν, και μέμνησθε 
τών ’Αθηνών καί πάοης τής Ελλάδος, μή 
καταφρονών τις τήν παρούσαν μοίράν του 
κ’ έρασθείς άλλης, σας βυθίσ’ είς συμφοράς. 
Τών υπερκόμπων φρονημάτων κολαστής 
έστιν δ Ζεύς, τοΰ τύφου δικαστής βαρύς. 
’Εκείνος πάντως έπρεπε νά σωφρονή. 
Διδάσκετέ τον νουθετοϋντές τον υμείς 
τδ θράσος του νά παύση τδ θεοβλαβές. 
Σύ δέ, τοΰ Ξέρξου φίλη μήτερ γηραιά, 
άπδ τού οίκου ευπρεπές τι ένδυμα 
λαβοΰσ’, απάντα τδν υιόν σου. Έπ’ αυτού 
έξηλωμέναι αί λωρίδες κρέμανται, 
διά τήν θλίψιν, τών ποικίλων πέπλων του. 
Σύ πράϋνόν τον διά λόγων προσηνών. 
Ν’ άκούσ’, ήξεύρω, μόνην σέ θεν’ άνεχθή. 
Έγώ δ’ υπάγω είς τδ σκότος υπδ γήν. 
Σείς δέ, πρεσβύται, χαίρετε, εί κ’ άν κακοϊς. 
Τίς καθ’ ημέραν ηδονής εύφραίνεσθε. 
Ούδέν δ πλούτος είς θανόντας ώφελεί. (*)

ΗΓΕΜΩΝ
Πώς έλυπήθην τών βαρβάρων τά δεινά 
άκούσας, τά παρόντα καί τά μέλλοντα ’

ΑΤΟΣΣΑ
Ώ δαϊμον, πόσα άλγη μοί επέρχονται !

(*)  Γίνετυι αφανή: έν άστραπαΤ; καί βρονταΐ;.
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Προ πάντοον πλήν μέ θλίβει αύτ’ ή συμφορά, 
ν ακούσω ποία ή τδ σώμα του υίοΰ 
καλύπτουσ’ άτιυ.ία του ένδύαατος. 
Γπαγω, κ έκ του οίκου φέρουσα στολήν, 

θά προσπαθήσω ν’ απαντήσω τδν υιόν. 
Δεν θά ποοδώσω έν κακοΐς τά φίλτατα (*)

(*) Απέρχεται μετά τίύν όπαοίϋν τη;.

ΧΟΡΟΣ
*Ω μοι, πώς μέγαν και πώς άγαθδν Στρ. α.' Η.

καί φιλόνομον βίον διήγομεν, 
οτε άκακος

ή?χε τής χώρας αυτάρκης, ανδρείος, ισόθεος, 
δ γέρων Βασιλεύς Δαρεΐος !

Πρώτον στρατδν μεν ευδόκιμου Άντιστρ. α.
είχομεν, καί τά εγχώρια νόμιμα 

ουριοδρομούν
εκ τών πολέμων δ’ οί έπιστρέφοντες ήγον άπόνους, 

απαθείς, εύδαίμονας τούς ο’ίκους.
ποσας έπερσε πόλεις χωρίς τδν του Άλυος ροϋν νά περάση 

κ έκ τής εστίας νά σεισθή
οί’ αί περί τδ Στρυμόνιον πέλαγος Άχελωΐδες, έν Θράκης 

χώραις παροικοϋσαι.
Αιτ’ έν χέρσω καί έζω τής λίμνης, Άντιστρ. β.'
αί φέρουσαι πύργων στεφάνους, 

ήσαν ύπήκο’ εις αύτδν, 
κ’ αί εις τής "Ελλης πλατύν τδν πορθμδν 

κ’ ή έντδς Προποντίς, 
καί τοϋ Πόντου αχανές τδ στόμα.
Καί αί νήσοι έμπρδς τών ακτών Στρ. γ·'
έσπαρμέναι και περιβρεχόμεναι

Λέσβος καί Σάμος έλαιόφυτοι, Χίος καί Πάρος,
Νά'ος, Μύκονος, έτι κ’ Άνδρος,

κ’ τ, ταύτης γείσων, ή προσεχής ακτή τής Τήνου.

Κ’ αί παράκτιοι νήσοι, ή Λήμνος
κ’ ή γή τοϋ ’Ικάρου ήσαν υπ’ αΰτδν

Καί 'Ρόδος καί Κνίδος κ’ αί Κύπριαι πόλεις έκτδς αύτών 
Πάφος καί Σόλος, καί ή Σαλαμίς

ής ήν ή μητρόπολις πηγή δεινών μας.
Τών Ίαόνων τδν κλήρον, εύπορους Έπωδδς
εύάνορας πόλεις κατέσχε,
κατ’ αυτών τών 'Ελλήνων τδ φρόνημα.
Είχε δ’ αλκήν οπλιτών ακαματών, 
καί πασ-αίκτους έπικούοους παροντας.

Νΰν θεότρεπτος τύχη 
προδήλως δαμάζει ήμας έν πολέμοις 

καί δείνας καταφέρει 
πληγάς θαλασσίας.

Ξερξης

ΞΕΡΞΗΣ
Ούαί! Θ.
Δυστυχής φεΰ έγώ ! Στυγερας τύχης ήν 
απροσδόκητου εΰρον ! Πώς τήν φρένα ώμδς 
έπενέβη ό δαίμων, τδ γένος ημών 
τών Περσών καταστρέφων ! *Ω  τάλας έγώ !
Τί θά γίνω; Μ’ έλύθ’ ή ισχύς τών μελών 
δτε βλέπω τούς γέροντας τούτους αστούς.
Είθε ώοελε, Ζεΰ, μετ’ άνδρών τών νεκρών 

νά καλύύη κ’ έμέ 
τοϋ θανάτου ή πρόωρος μοίρα!

ΗΓΕΜΩΝ
*Ω φεΰ ! Βασιλεύ, τοϋ ανδρείου στρατού 
τής μεγάλης τιμής τοϋ άρχειν Περσών, 

τών γενναίων άνδοών,
ούς έθέρισεν άσπλαγχνος δαίμων !
'Η γή κλαίει τήν ήβην τήν ιθαγενή 
τών Περσών, ήν ο Ξέρζης άπέκτεινεν, ώς
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τροφοδότη; τοϋ *Αδου  αν ήν.

(*) Προσθήκη.

’Αδοβάται πολλοί, τής Περσίας τδ άνθος, 
πυκνή μυριάς τοξοτών κατεστράφη.
’'Ω ! ο'ία δύναμις ήτον λαμπρά !

ΞΕΡΞΗΣ
Οϋαί μοι, ούαι τοϋ στρατού , τοϋ λαοϋξ! ( ) 

ΗΓΕΜΩΝ
Ή γή τής ’Ασίας, ώ Βασιλεύ, 
δεινώ; φεϋ ! έκλινε γόνυ, δεινώς.

ΞΕΡΞΗΣ
Ειμ’ εγώ, φεϋ, φεϋ συμφοράς ! Στρ.

εγώ άξιος θρήνων προς βλάβην τής πατρίδο; γεννηθείς.
α.'.

ΧΟΡΟΣ
Προσαυδώ προς τδν νόστον 
φεϋ ! κακόφωνον βοήν, 
φεϋ ! κακομελή κραυγήν. 
Μαριανδυνοϋ θρηνητοϋ

θέλω σοι φέρει πολύδαζρυν γόον.
ΞΕΡΞΗΣ

Οίκτρδν πανόδυρτον θρήνον Άντιστο. α/
έκπέμψατε. *Εστρεψεν  δ Θίδς τα βέλη του κατ’ έμοϋ.

Θρηνήσω πανόδυρτον γόον, 
λαοπαθεΐς συμφοράς, 
τήν βύθισιν τών νεών 
και τήν πόλιν πενθήοη.

Θά εγείρω κλαγγήν καί πολύδακρυν θρήνον
ΞΕΡΞΗΣ

Τών Ίάνων θερίζει 
τών Ίάνων δ *Αρης,  
ναυβάτης παναλκής 

Στρ. β/

σκοτεινήν δρεπανίσας άκτήν, 
δυσδαίμονα πλάκα.

ΧΟΡΟΣ
Αΐ, αι! Βοήσας εΐπέ,

ποϋ τών πιστών ειν*  ή πληθύς ;
που οί παραστάται σου, 
ώς δ Φαρανδάκης ήν, 
Σοόσας και Πέλαγων,

(*)  [ Άγδαβάτης καί Ψάμμις ακόμη, πρδς’δε
Σουσισκάνης, ώ, ποϋ ; ] 
δ?τ’ ’Αγβάτανα λιπών ;

ΞΕΡΞΗΣ
Δυστυχεί; ! Τούς άφήκα 
έκ Τυρίας πεσόντας 
νηώς εις τάς δχθας, 

τάς πετρώδεις άκτάς νά πνίγουν 
τάς Σαλαμινίας.

ΧΟΡΟΣ
Ουαί ! Ποϋ δ Φαρνοϋχος ; 
Ποϋ Άριόμαρδος δ καλό; ; 
Ποϋ Σενάλκης Βασιλεύς; 
ή εύπάτωρ Λίλαιος ; 
Μέμφις ; Θάρυβις ;

(*)  [Άρτεμβάρης, προσέτι Μασίστρας, πρδς δε]
[δ Ίσταίχμας, ώ ποϋ ;] 
Ταϋτα πάλιν σ’ ερωτώ.

ΞΕΡΞΗΣ
Φεϋ ! ώ ! Ίώ μοι ! - Στρ. γ-1

'Ως εΐδον φρικτάς τάς ’Αθήνας 
τάς ώγυγίους,

πάντες κατέπεσαν, αϊ αϊ ! 
αϊ αϊ !

σπαίροντες άθλι’εις τήν χέρσον.

Χωρία παραλειφθίντα εις τήν μουσικήν σύνθεσιν.
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ΧΟΡΟΣ
Καί τδν Πέρσην *Αλπιστον

(*') Τά επόμενα μέχρι τέλου; μετάορ. έκ τοΰ Κοίχλυ.

[τδν Βατανάχου]
Πώς τδν πιστόν σου οφθαλμόν, 
τδν μορίων, μορίων κοσμητήν, 
[καί Σησάμαν τδν Μεγαβάτου] 

[και τδν Πάρθον, τδν μέγαν Οίβάρην] 
τδν άφήκες, άφήκες ! Οϋαί δεινών, 

τοΐς Πέρσαις τοΐς ένδόξοις 
κακά τών κακών !

ΞΕΡΞΗΣ
Μέγαν μοι πόθον Άντιστρ/'γ.'

τών φιλτάτων εταίρων εγείρεις 
ανέλπιστα λέγεις 

κακά τών κακών. Βεα
βοά

έντδς του στήθους η ψυχή μου.
ΧΟΡΟΣ

* Αλλους έτι κλαίομεν.
[ουτω τδν Μάρδον]

Ξάνθιν μυρίαρχον, Δίαιξιν
καί τούς ιππότας, τδν Άγχάρην και τδν Άρσάκην]

[καί Αυθίμνην καί Κηγθεδατην] 
καί Τόλμον, αιχμής άπληστον. 

Νεκροί έπεσαν, νεκροί !
Όπίσω δέν έπονται τής άρμαμάξης 

παρά τάς σκτ,νάς.
ΞΕΡΞΗΣ

Άπώλοντο ο: πρωτεργάται τοΰ στρατού Στρ. δ/ 

ΧΟΡΟΣ
’Ανώνυμοι, ούαί, έπεσαν.

ΞΕΡΞΙΙΣ
Αί αί! αί αί ! Άλλοΐν.ον ώ !k

ΧΟΡΟΣ
Θεοί, Θεοί !

αελπτον έπέμψατε έφ’ ημάς 
μέγα κακδν, μεΐζον πάστις βλάβης ;

ΞΕΡΞΙΙΣ
Έπλήγημεν ! Τής τύχης ώ μεταβολαί. Άντιστο. δ.' 

ΧΟΡΟΣ
Έπλήγημεν. Είναι δήλον.

ΞΕΡΞΙΙΣ
*Ω νέαι νέαι βλάβαι βλάβαι!

ΧΟΡΟΣ
Ίάονας 

ναύτας άπηντήσαμεν δυστυχώς 
Κατηγωνίσθ’ ή φυλή τών Περσών

Χ(*)

ΞΕΡΞΗΣ
Κλαίετε, κ*  έπεσθέ μοι εις τ’ ’Ανάκτορα. ’Επωδός.

ΧΟΡΟΣ
Τά δάκρυα προρρέουσι.
Βαοέως πάσχεις, ώ Περσία.

ΞΕΡΞΗΣ
Θρν,νών παοέπου είς τδν οίκον

ΧΟΡΟΣ
Παρέπομαι μετά κλαυθμών καί οίμογών.

Ή βασιΛίς τό>' vlurv άσ.τασάϊί ττ.Ιησιάζει·

Ατοςςδ {μετά .Ιαμπράτ συ>οόίατ)·
ΑΤΟΣΣΑ

Χαΐρε Βασιλεύ παντάναξ, χαΐρε, φίλτατε υιέ,
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τοΐς Θεοΐς ευγνώμων δτι άπό φόνων καί δεινών 
είς πατρί δα καί είς φίλους κ’ είς τούς οίκους τού πατρδς 
βλέποντα το φώ; καί ζώντα πάλιν σ’ έπανέφερον. 
Δούλοι, άρκτε τάς πύλας. ΓΟ δεσπότης έφθασε. 
Πορφυροβαφή τον δρόμον στρώσατε θεράπαιναι. 
"λνδρες, γέροντες, γυναίκες, παΐδες, προσκυνήσατε’ 
"Αρχεσθε της υμνωδίας’ δ Βαλήν εισέρχεται.
'Ως λαμπρά προκύπτ’ ημέρα άπδ μελανής νυκτδς, 
είς λαόν έν θλίψει λάμπει "Ανακτος επιστροφή.

ΞΕΡΞΗΣ
’'Οχι, ώ άγνή μου μήτεο. Τί συνέβη αγνοείς.

Ατοςςα

Καί τδ τί συνέβ’ ήξεύριο καί τδ τί συμβήσεται.
ΞΕΡΞΗΣ

Πώς άπώλεσα ήξεύρεις άνδρας, στόλον καί τιμήν ; 
"ίππους, στρατιώτας, πλοία, άρματα, τδ παν; Κ’έγώ— 
Βλέπεις τί τδ ένδυμά μου ! βλέπεις τά λωρία του.

ΑΤΟΣΣΑ
Ουδέ ταΰτα μέ λανθάνουν. Ιδού, λάβε τήν στολήν. 
Κρύψον ύπδ τήν πορφύραν τδ οίκτρόν σου ένδυμα.
Λάβε τήν τιάραν, λάβε σκήπτρον είς τήν χεΐρά σου.

ΞΕΡΞΗΣ
Τί μοί λέγεις, μήτερ ; Μήπως είμαι πλέον Βασιλεύς ; 
Βασιλεύς λαονμήέχων, Βασιλεύς χωρίς στρατού !

ΑΤΟΣΣΑ
’Αν, Θεών θελόντων, "Αναξ, πολύν ωλεσας στρατόν, 
άλλ’ ή γή δέν άπωλέσθη, μένει έτι ό λαδς, 
τοΐς Θεοϊς έάν άκούων πειθαρχής τοΐς λόγοις των. 
’Αν δ’ άβούλως είς γήν ξένην τδν στρατόν ώδήγησας, 
ήν τού σου ζυγού ποθούσιν έλευθέραν οι Θεοί, 
άπειπών τήν ύβριν, έξεις ευμενές τδ θεϊόν σοι. 
Μένουσι τής γης οί δροι, μένει και τδ κράτος σου,

ΚΟΡΗ ΑΘΙΓΓΑΝΙΣ
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κ’ οί υπήκοοί σου πάντες πειθαρχοΰσιν ώς τδ πρίν. 
’'Ακριτα, αληθή λέγω ; Μαρτυρήσατε υμείς, 
πρόκριτοι, γηραιοί Πέρσαι, τών πιστών οι αριστοι. 
Λέγετε, παρηγορεϊτε τδν δεσπότην όπως δει.

ΗΓΕΜΩΝ
’Αληθή όσα λέγει είσ'ι, Βασιλεύ 
ή τεκοϋσά.σε μήτηο, Δαρείου υιέ’ 
δι’ 8 παύου δακρύων και γόων πικρών, 

καί δος πρόφρον τδ ούς 
εις αΰτάς τάς πίστας συμβουλάς μας.

ΧΟΡΟΣ
Γαϋρος στρατός καί οΐος οΰδείς ’'Εξοδος. Λ.
ώπλίσθη προτού, αν έξέλιπε πας,

Ανεξάντλητος πλήν, 
ώς τά φύλλα τδ έαρ, 
αιώνιος τρέφ’ ή ικμάς του λαοϋ, 
νέον άλλο παράγουσα γένος. 
Καί ώς δ Δαρεϊος εάν οίζουρής, 
θ’ αΰξήση ς τοϋ κράτους όλβον κ*  ίσχυν, 
καλώς κ’ έν ειρήνΤ) θ’ αρχής τής γής 
ήν σ’ άφήκαν οί πρόγονοι κλήρον’ 
έν Αγάπη καί πίστει πρός σε δ λαδς 
θ’ αμύνητ’ εχθρόν, δστις, όθεν άν ή, 
έπειδή απ’ αρχής μέχρι τέλους τών χρόνων 
αΰτδς παρά Πέρσαις κοατεΐ δ Θεσμός: 
Βασιλεύς καί λαδς ότι 8ν εισί.

ΤΕΛΟΣ

20
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(ΊΓό τέλος κατ’ Αισχύλον)

•Τ.

ΞΕΡΞΗΣ
Πώς όχι ; Στρατόν ό τάλας άπώλεσα τόσον ! 

ΧΟΡΟΣ
Τι όχι ; Ή πζσα ΙΙεοσί’ άπωλέσθη.

ΞΕΡΞΗΣ
Δέν βλέπεις τί μοι μένει τοϋ ενδύματος;

ΧΟΡΟΣ

Ναι, βλέπω, βλέπω.
ΞΕΡΞΗΣ

Και τον βελοδέκτην μου ;
ΧΟΡΟΣ

Τί λέγεις δτι έσωσα; ;
ΞΕΡΞΗΣ

Τών βελών τό ταμείον.
ΧΟΡΟΣ

Έκ πολλών έλάχιστζ.
ΞΕΡΞΗΣ

Εΐμεθ’ άνευ βοηθών.
ΧΟΡΟΣ

Οί Ίανες δέν είναι φυγόμαχοι.
ΞΕΡΞΗΣ

Φιλοπόλεμοι. Πράγμ’ άνέλπιστον έιδον.

ΧΟΡΟΣ
Τό θαλάσσιον ήττηθέν πλήθος λέγεις ;

ΞΕΡΞΗΣ
Τον πέπλον μου έσχισα πρός τό κακόν.

ΧΟΡΟΣ
Βαβαί ! βαβαί!

ΞΕΡΞΗΣ
Πλέον άκόμ*  ή βαβαί !

ΧΟΡΟΣ
Διότι δίπλα τά κακά καί τριπλά.

ΞΕΡΞΗΣ
Ήμΐν λυπηρά, χαρά τοΐς έχθροΐς.

ΧΟΡΟΣ
Μάς έκόπ’ ή δυναμις.

ΞΕΡΞΗΣ
Γυμνό; είμαι οπαδών.

ΧΟΡΟΣ
Διά τό πάθος τής θαλάσση;.

ΞΕΡΞΗΣ
Τά πάθη μου κλαϊε, κ’ εις τον οίκον άπελθε.

ΧΟΡΟΣ
Και κλαίω καί οδύρομαι.

ΞΕΡΞΗΣ
Καί άντιβόα εις εμέ.

ΧΟΡΟΣ
Κακά κακών, έίρα κακή !

ΞΕΡΞΗΣ
Κραύγαζε, μέλος συντεθεί;.

ΧΟΡΟΣ
Ούαί ούαί !
Βαρεία αύτ’ ή συμφορά’
πολύ καί δι’ αυτό πονώ.

ΞΕΡΞΗΣ
Καί κόπτου, κόπτου δι’ εμέ και στέναζε.

ΧΟΡΟΣ
Βαβαί, βαβαί ! Δεινά, δεινά !



308 ΠΟΙΚΙΛΗ 2Τ0Α 309
ΞΕΡΞΗΣ

Και άντιβόα είς εμέ.
ΧΟΡΟΣ

Qy. γίνη τοϋτο, δέσποτα.
ΞΕΡΞΗΣ

Άνάκραξον τδ γοερόν.

ΧΟΡΟΣ

Ούαί ούαί !
Μέλαινα τοΐς στόνοις μου 
ή πληγή θ’ άναμιγή.

ΞΕΡΞΕΣ

Τδ στήθος σχίζε, βόα θρήνον Μύσιον.
ΧΟΡΟΣ

’'Ω μΟΙ μΟΙ ! *Ω  μθ'. μοι !
ΞΕΡΞΗΣ

Τάς λεύκάς τρίχας μάδει τοϋ γενείου σου.
ΧΟΡΟΣ

Άπριξ, άπριξ, καί πάνυ γοερώς.
ΞΕΡΞΗΣ

Οςεως κράζε.
ΧΟΡΟΣ

Θενά γίνη.
ΞΕΡΞΗΣ

*Άς σχίσ’ ή χειρ σου τδν κολπώδη πέπλον σου.
ΧΟΡΟΣ

"Ω μοι piot ! "Ω piot [iot!
ΞΕΡΞΗΣ

Μάδει τήν κόμην, μυρολόγει τδν στρατόν.
ΧΟΡΟΣ

Άπριξ, άπριξ, καί πάνυ γοερώς.
ΞΕΡΞΗΣ

Ά'γρδν τδ βλέμμα.

ΧΟΡΟΣ
*Υδωρ δλον.

ΞΕΡΞΗΣ
Καί άντιβόα είς εμέ.

ΧΟΡΟΣ
Ούαί ! Ούαί !

ΞΕΡΞΗΣ
Οίμόζων χώρει πρδς τδν οίκον.

ΧΟΡΟΣ
Ούαί ούαί ! Γή Περσίς δυσδίοδος !

ΞΕΡΞΗΣ
Ούαί καί ήδ’ είς τδ άστυ !

ΧΟΡΟΣ
Ούαί ! Φεϋ ! Μάλιστα, vat, ναί !

ΞΕΡΞΙΙΣ
Θρηνείτε, πατοΐντες τήν γήν άβρώς.

ΧΟΡΟΣ
Ούαί, ούαί ! Γή Περσίς δυσδίοδος !

ΞΕΡΞΗΣ
Αί αί ! είς τά τρίσκαλμα
Αί α’ί ! πνιγέντες πλοία !

ΧΟΡΟΣ
Σέ προπέμπω μετ’ άνάρθρων κλαυθμών.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

ΑΠΕΘΑΝΕ THr 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1883

'Η νεκρολογική έπιθεώοησις τοΰ έτους τούτου περικλείει τδ δυο*  
μα έξόχου ανδοδς, ου αί έπί τόσον μακρδν βίον ύπηρεσίαι συνεδέ- 
θησαν άρρηκτος μετά τής εθνικής ημών ιστορίας τών τελευταίων 
εΐκοσιν έτών.

Ευεηται σελί; τής συγχρόνου 'Ελληνική; 'Ιστορίας, είς τήν οποίαν 
ή ενέργεια αύτοΰ, και προσωπική μεσολάβησι; νά ΰπήρξεν άλλο- 
τρία ; ’Αναγράφεται γεγονδς, εις τδ οποίον ο διαλογισμός του νά 
ήτο ξένος; ’Αναφαίνεται περίστασις μεταβολή, κίνημά τι, είς τδ 

όποιον νά μήν υπήρξεν ό μόνος άξων, πέοιξ τοΰ οποίου πεοιε- 
στράφη πλήρης ό τελευταίος πολιτικός βίος- τής Ελλάδος;

Ποσάκις έν εποχή οδυνηργ. τής ιστορίας τοΰ έθνους του άνε- 
φάνη μέγα; άνήρ, τδ κατ’έξοχή» έκτακτον πνεύμα, ομοιον τοΰ 
οποίου ή ιστορία δεν έχει ίσως άλλο νά επίδειξη.

Έν τώ πολίτικο βίω τής νεωτέρας 'Ελλάδος, έξοχοι ποοσοο- 
πικότητε; καί αεγάλαι καρδίαι προέστησαν τής πολιτείας,ώνομως 
οί πλείστοι δέν πατέδωκαν μέγα νεκρώσιμον, ουδέ ώς σκαπανείς 
μεγάλοι έν τοΐς άγώσι τής πολιτείας, άφήκαν τδ μέγα κενδν τοΰ 
Αλεξάνδρου Κοορ.οονδούρον, έν τή ύπολειπομένη έρ-

Σ. ΓΙ.Σ. Επιτυχή εικόνα τνύ αείμνηστου άνορος η «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» εοημοσίευσε 
κχτάτο παρελθόν έτος τού 1883, έπιτρεψασχ κατόπιν τήν δημοσίευσιν της αυτής 
εικόνας και ειςετερα περιοδικά φύλλα Κατά συνέπειαν έΟεωρήσαμεν άσκοπον τήν έκ. 
νέου δημοσίευσιν αυτής. 

γασία του έθνους. ’Εν τή σκηνή τοΰ βίου ούδεις έξ αυτών έκυ*  
βέρνησε τδν τόπον έπί τοσοΰτον χρόνον.

'Η «Ποικίλη Στοά» οφείλουσα υψιστον σέβας είς τήν μνήμην 
τοΰ άνδρός, άντιπάση; έτέρας πολιτικής βιογραφίας,έντελώς ίσως 
ξένης πρδς τδν σκοπόν αυτής, έν σειρά αναγράφει τδν βίον τοΰ 
άνδρδς, ού τδ όνομα μέγα κέκτηται δικαίωμα έπι τής ιστορίας, 
ή; ό δάκτυλο; ειύγνωμόνω; πάντοτε θά δεικνύη τδ έθνους ήμών 
τδ μνήμα, οπερ Ανυπολόγιστο; συμφορά ήνοιξε κατά τδ έτος 
τοΰ 1883 έπί τοΰ ελληνικού έθνους.

Ησαν οί χρόνοι κζθ’οΰς έπέπνεον αί πρώται αύραι τής ’Εθνι
κής Παλιγγενεσίας, οτε έγεννήθη ό Αλέξανδρος Κ.οομ.θ\>ν· 
οοΰρος μικρόν προ τή; έπαναστάσεω; κατά τδ 1 8 I 5. Έκ Λα
κωνικής οικογένειας επισήμου έλκων τδ γένος, άλλ’ έγκαταλει- 
πών αυτήν πρωίμω; καί άποκατασταθεί; έν Μεσσήνη, ήν έπί μα
κράν σειράν ετών Αντιπροσώπευσε1? έν τώ κοινοβουλίω, είχεν άπ’ 
αρχή; τοΰ σταδίου του έπ.δείξει προσόντα ούχί συνήθη, δι’ ών 
καί κατώρθωσεν έκ πρώτης Αφετηρίας ν’ άνέλθη είς τά πρώτα 
τής πολιτείας Αξιώματα.

Έν ’Αθήναις τελειοποίησα; τά; σπουδάς αύτοΰ, αναφαίνεται 
Απδ τοΰ 1811 είς τδν ένεργδν βίον, οτε καί τδ πρώτον έξελέγη βου
λευτής Μεσσήνης. Μικρόν ακολούθως έγένετο πρόεδρο; τή; Βου- 
λής καί τώ 1856 'Υπουργό; τών Οικονομικών. Είσίν τόσον ποι- 
κίλαι αί πρώται τοΰ βίου αύτοΰ εντυπώσεις, άν μή υπήρξαν το
σοΰτον δύσφοροι οί πρώτοι έκεϊνοι χρόνοι, καθ’ οΰ; ένθουσιωδώ; 
δ Ανήρ παρέδιδεν έαυτδν είς τήν υπηοεσίαν τοΰ έθνους, ώστε καί 
ό μάλλον ψυχρός, καί απλούς χρονογράφο; αδύνατον ν’ αρνηθή 
δπόσον ισχυρά ικανό της, καί δπόσον ποικίλων προσόντων αρετή 
περιέβαλλε τδν νεαρόν τότε έπιστήμονα εύθύ; έξ αρχή; Ανακηρυσ- 
σόμενον υπουργόν, έν ταύτώ δέ καλούμενον είς τήν διοίκησιν σο
βαρού έργου.

Έπελθούσης τής πτώσεως εκείνου τοΰ υπουργείου ακολού
θως δ Λ·. Κ.ουμ.ουνδοΰρος δέν Αναφαίνεται έπί τή; 
πολιτικής σκηνή; ή ώς υπουργός τή; Μεταπολιτεύσεω; τοΰ 1862. 
Συνελθούση; δέ τής Εθνική; Συνελεύσεω; καί πεσούση; τή; πρώ
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της έκείνης κυβερνήσεως ο Α. Κουμ.ουνδοΰρος, άναδείκνυ- 
ται πρωτοστατών εν τή Συνελευσει, κυρήξας ώ; υπουργός αύτήςτήν 
διάλυσιν, όπως εντός [Ληνός άνέλθη εϊς την πρωθυπουργίαν καί 
σχηματίση την πρώτην άπό τοϋ 1862 Βουλήν.

*
* *■

’Από τής μεταπολιτευσεως ό Α. Κ,ουμ,ο'υνδοΰρος εμφα
νίζεται σθεναρός κομματάρχης, άποτελών έν τών μάλλον Επίση
μων καί κατ’ έξοχήν διακριθέντων πολιτικών προσώπων τής 
έποχής. Δίς έγένετο υπουργός έπί τής Μεσοβασιλείας. Μετά την 
λήξιν τής μετά τήν μεταπολίτευσιν τού Όκτωμβρίου συνελεόσεως 
υπουργός γενόμενος υπό τόν Κανάοην, άνελάμβανεν ώς άναγνωρι- 
σθείς άρχηγός, τόν σχηματισμόν τής κυβερνήσεως, άποχωρήσαν- 
τος τοϋ γηραιού ναυάρχου.

• ·
‘Ο ’Αλέξανδρος Κ.ο·υρ.ο·υνδθ'3ρος) έγένετο υπουργός 

δεκαοκτάκις, έξ ών επτάκις υπουργός απλούς προ τής μεταπο- 
λιτεύσεως και έπί τής Μεσοβασιλείας, και δεκάκις πρωθυπουργός 
από τοϋ 1865 και εφεξής. Διηύθυνε εννεάκις τό υπουργείου τών 
έσωτερικών, δπερ έπροτίμα συνήθως, επτάκις τό τής Δικαιοσύνης 
υπό τόν Κανάοην, τετράκις τό Υπουργεΐον τών Οικονομικών υπό 
τόν Διομήδην Κυριάκον και 'Ροϋφον, δΐς τό τών Εξωτερικών, άπαξ 

’Εκκλησιαστικών προσωρινώς, καί άπαξ τό τών Στρατιω-τών 
τικών.

Ουτως, έν τώ μέσω τής κοινοβουλευτικής πάλης, άγων συνή
θως τήν πολυαριθμοτέραν μερίδα άνήρχετο εις τήν έςουσίαν, παρ’ 
ή διέμενε πλείονα τών πολιτικών αύτοϋ άντιπάλοον χρόνον, μέχρι 
τής τρίτη; Μαρτίου τοϋ παρελθόντος έτους. Εις τόν Α. Κου- 
[Λοονδο'υρον, δμολογουμένως άνήκει ή τελευταία εικοσαετία 
τής έν Έλλάδι διοικήσεως. Τδ στάδιον αύτοϋ είναι ακριβής συγ
κεφαλαίωσή όλοκλήρου τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης ’Ελλάδος. 
Προς τδν άνδρα εΐχον άπονεμηθή κατά καιρούς διαφόρους δκτώ έν 
δλω μεγαλόσταυροι πλήν τοϋ ελληνικού μεγαλόσταυρου, δν προ 
πολλών, έτών έφερε.

Ή έν τή κυβερνήσει παρουσία τοϋ άνδρός,συνέπιπτε πολλάκις έν 
στιγμαΐς μεγάλων έθνικών ζητημάτων,έσωτερικών καί εξωτερικών, 
ών πλεΐστα διεξήγαγε μετ’έπιτυχίας μεγάλης, άλλ’ών ή άνάλυσις 
παρεκλίνει τοϋ σκοπού τοϋ ήμετέοου έργου. Όφείλομεν όμως νά 
μήν άρνηθώμεν ότι αείποτε ό Α. Κ.οθ|Λ,ουνδοΰρος7 κεκτη- 
μένος τά προσόντα πολιτικού άνδρός, υπήρξεν εις παράγων κυ
βερνητικός έκ τών πρωτίστων. Έν τώ δλω αύτοϋ βίω ευρηται, ή 
έπιδίωξις εις τήν υπηρεσίαν πατριωτικωτάτων ιδεών, ένεργειών 
ούχί κοινών, ή έφαρμογή τών οποίων έναπέκειτο βεβαίως εί; ούχί 
συνήθη πολιτευτήν.

Ή ακριβής αναγραφή τών περί τών καθ’ έκαστα τοϋ βίου τοϋ 
Α, Κ.οορ.θ'υνδοόρον, δέν είναι έργον πρόχειρον. Ώς δέν 
γράφεται ή ιστορία ενός λαού εις σειράν άρθρων, ουτω καί δέν 
βιογραφείται προσηκόντω; εις τόσον στενόν χώρον ο άνήο, ού τόν 
θάνατον έγκλείει τό έτος τούτο, τδ δ’όνομα αύτοϋ έν περιόδω υ
πέρ τάε’ίκοσιν έτη έπέδρασε τής πολιτικής πορείας τοϋ’Εθνους, εις 
άπάσας δέ τάς πολιτικά; τή; πατρί δος τρι/.υ’ζίας, έ/.ράτησε τδ 
πηδάλιον τοϋ κλυδωνιζομένου πολιτικού σκάφους έπιδεξίως·

*
* *■

Εις τήν αληθή τής ιστορίας κρίσιν π 
άνδρα, διότι αύτη καί μόνη αέλλει μετά 
θείας νά κατατάξη τδν βίον καί τά έργα 
σκηνή; πρδς μέγα πένθο; τοϋ ελληνισμού 
άνδρός, εΐ; τήν άνήκουσαν σφαίραν, άξ'ως δ’ άμείψη τδ όνομα αύ- 
τοϋ, δπερ άναποσπάστω; ακολουθεί τά έξοχώτερα πολιτικά γε
γονότα, άτινα έχει νά σημείωση πάσα έντεΰθεν περίοδος.

αοαδίδοαεν τον έπιφανή 
τή; δφειλομένης απα
τού από τή; πολιτική; 
σύμπαντος έκλιπόντος

Πανομοιότυπον τή; υπογραφή; αυτόν-
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— 'Η βλάστησι; είνε φαινόμενόν τι φυσικόν, φυσική τής γή; 
ίδιότη;' ή γή καλύπτεται υπό φυτών δυνάμει τή; ίδιαζούσης 
αυτή δυνάμεως, υπό μόνη; δε τή; ανθρώπινη; ένεργεία; Απογυ- 
μνοϋται. ’Ακαλλιέργητος, παράγει παντοειδείς θάμνου; και καλύ
πτεται υπό δασών προϊόντος τοϋ χρόνου. Διά τή; βλαστήσεω; 
ή άγονωτέρα γή γονιμοποιεϊτζι. Τωόντι, οί λειχή-.ε; προσκολ- 
λωμενοι εις τά πλευρά των σκληροτέρων βράχων όιασπώσιν αυτού; 
και διά τή; υγρασία;, ήν μεταδίδουσιν αυτοί;, έπιταχύνουσι τήν 
άποσύνθεσιν αύτών. Ούτω δέ σχημ-ατίζε :αι διάστρωσί; τι; έκ 
χώματος, έφ*  ή; φυτά κρείττονα τών πρώτων εύρίσκουσι θέσιν 
επιτήδεια/μετ’ ού πολύν δέ χρόνον, ή διάστρωσί; αύτη γίνεται 
αρκούντω; παχεΐα, δπω; Αναβλαστήσοσιν έν αυτή οί σπόροι δέν- 
δρω νισχυροτέρων. "Αμα δε ταΰτα φυώσι, γίνονται δραστήρια κα 

ταστοοφή; όργανα’ καί αί μέν ρίζαι αύτών έπεκτεινόμεναι καθ’ 
όλα; τά; διευθύνσει; προ; εύρεσιν τροφή;, είσχωροϋσιν εί; τά; 
έλαχίστα; ραγάδα; καί συσφίγγουσαι κανασυντρίβουσι τού; βρά
χους, τά δέ φύλλα αύτών αποσυντιθέμενα μεταβάλλονται εις φυ
τικήν γήν. Τοιούτω τρόπω διά τών δασών Ανεμορφώθη ή έπιφά- 
νεια τή; γή; καί κατέστη κατοικήσιμος. Χάρις εί; αυτά, ο άνθρω
πος εύρε τήν κατοικίαν αυτού έτοίμην καί ήδυνήθη νά έγκατα- 
βιώση, άνευ κινδύνου αμέσου εξοντώσει»;. Προσέτι δέ τά δάση 
έπισκιάζοντα τό έδαφος διατηροΰσι τή; είσδύουσαν έν αύτοΐ; 
υγρασίαν. Διά μέν τών ριζών, δ.ευκολύνουσι τήν εις τά κατώτε
ρα στρώματα διήθησιν τών ύδάτων’ διά δέ τής έπισκιάσεω; 
τών φύλλων διακωλύουσι τήν έξάτμισιν καί δια τή; υπό τών 

φύλλων έκρίσεω; τής υγρασίας, ήν άπερρόφησαν αί ρίζαι τών δέ·- 

δρβν, έτι μάλλον αυξάνει ή ύγρομετρική τής χώρας κατάστασις. 
Ιδού τί λέγει περί τούτων 5 Χουμβολτ. «Οί άποκόπτοντες τά 
δένδρα τάκαλύπτοντα τά; κορυφά; καί τά; ράχει; τών ορέω·<, 
προπαρασκευάζουσιν υφ’ολα τά κΰίματα δύο μεγάλα; συμφοράς 
διά τά;έπ:ρχομένα; γενεά;, τήν ελλειψιν τής καυσίμου ύλης, και 
την στείρωσιν τών πηγών. Τά δένδρα καθιστώσι τάς πηγά; άφθο- 
νωτέρας, ούχί ώς τινες νομίζουσι, διότι έφελκύουσι τού; διακε- 
χυμένους εί; τήν ατμόσφαιραν ατμούς, αλλά διότι κυρίως κατα- 
σκιάζοντα τήν γήν έλαττοϋσι τήν έξάτμισιν τών είς τά σπλάγ
χνα τής γής είσδυόντων ύδάτων. 'Οσάκις λοιπόν τά δένδρα κα
ταβάλλονται, ώ; τοϋτο γίνεται έν ’Αμερική, υπό τών άποίκων τή; 
Εύρώπης, άτάκτω; καί Α περισκέπτως, αί πηγαί στειροϋνται καί 
ή κοίτη τών ποταμών αποξηραίνεται. Έπερχομένων δέ ραγδαίων 
ύετών τά καταρρέοντα δδατα μεταμορφοΰνται εί; χειμάρρου;· 
Τωόντι, έπειδή μετά τών δένδρων τά χόρτα καί ή χλόη έξαφανί· 
ζονται, τά ύδατα δέν άπαντώσι πρόσκομμα εί; τήν ροήν αυτών, 
καί αντί κατασταλάζοντα νά έπαυξήσωσιν άνεπαισθήτω; τόν 
όγκον τών ποτ αμών, καταρρέοντα ώ; χείμαρροι, συναποσπώσι 
τήν γήν καί κατακλύζουσι τούς αγρού;.» ’Εκτός δέ τούτων, τά 
δάση βελτιοϋσι καί τήν κλιματολογικήν τή; χώρα; κατάστασιν. 
ΓΟ ατμοσφαιρικό; αήρ, ώ; γνωστόν, είνε κράμα έκ δύο αερίων δξυ- 
γόνου καί αζώτου. ’'Ογκος άέρος είς 100 μέρη διηρημένος, πε- 
ριέχων 70 αζώτου καί 21 οξυγόνου, προσθετέου δέ καί έλάχιστόν 
τιποσόν Ανθρακικού δξέο;, συνισταμίνου έξ 8 μερών δξυγόνου καί 
3 άνθρακας. Τό μικρόν τοϋτο ποσόν τοϋ ανθρακικού οξέος χρη

σιμεύει εί; τήν αναπνοήν τών φυτών.
Τό φυτόν αναπ-έει καί αποσυντίθησι τό Ανθρακικόν οξύ, δια

τηρεί δέ τόν άνθρακα μετ’ ολίγου οξυγόνου καί έκπέμπει τό υπό
λοιπον τοϋ δξυγόνου. Καί ταΰτα μεν συμβαίνουσιν όσάκις τά φυ
τά είνε έκτεθε.μένα εί; τό ήλιακόν φώς, ά/λ’ έν τώ σκότει συμ
βαίνει τό έναντίον’ δηλ. τό φυτόν έκπέμπει μέν ανθρακικόν οξύ, 
Απορροφά δέ τό οξυγόνου, τούτου’ δ’ έ'νεκα, φυτόν το όποιον δια

τηρείται συνεχώς έν σκιά Αποχραίνεται.
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Έκ τούτου δήλον, δτι ή υπαρξις φυτών έν τινι χώρω, συντελεί 
τόσω μάλλον εις την βελτίωσιν της καταστάσεως τής Ατμόσφαι
ρας, δσω αί ρίζαι τών δένδρων απορροφώσιν ώς γνωστόν, τάς έν 
τή Υ'θ μιασματικάς ουσίας, τάς λεγομένας υπδ τών Γάλλων, 
emanations telluriennes.

Τά δαβη έπιδρώσι και έπ'ι τής διανομής τών ύετών, ώς Απε- 
δείχθη έκ τών υπδ τών κκ. Mathieu καί Fautrat γενομένων 
■πειραμάτων. Έν τώ δάσει, ή μέση θερμοκρασία είναι πάντοτε 
κατωτέρα τής έν άσκεπεΐ χωρίω. Ή δε απόψυξις και ή θέρμανσις 
γίνονται βραδύτερα», και δεν παράγουσιν αιφνίδιας μεταβολάς" έξ. 
ού δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι τά δάση τείνοντα εις τδ να 
καταβιβάζωσι την γενικήν θερμοκρασίαν, έλαττοϋσι τάς παρεκ- 
κροπάς αυτής καί καθιστώσι σπανιότερα τά έπικίνδυνα μετεωρο
λογικά φαινόμενα. Έκ τοΰ δτι δε ή θερμοκρασία είνε σχετικώς 
ψυχροτέρα έντδς τών δασών, επεται δτι έπί έδάφους δασώδους, 
αί βροχαί είσί σοχνότεραι η έπί έδάφους γυμνού" τά γενόμενα πει
ράματα έπεβεβαίωσαν τδ συμπέρασμα τοΰτο. Τδ ποσδν τής βρο
χής τδ καταπίπτον έν τοΐς εύκράτοις ημών κλίμασι,έπί χώρας δα
σώδους είνε 6 τοΐς I 00 άνώτερον τοΰ καταπίπτοντος έπί χώρας 
γυμνής. Τδ φύλλωμα τοΰ δάσους διακρατεΐ τδ δέκατον πεοίπου 
τοΰ υδατος τούτου" άλλ*  έπ-ιδή ή έξάτμισις είνε πεντάκις μι- 
κροτέρα έν τώ δάσει, ή εις τά έκτδς αύτοΰ, τδ έδαφος τοΰ δά
σους διατηοεΐ τήν υγρασίαν, ήν αί άρόσιμοι ναΐαι πρδ πολλοΰ 
άπώλεσαν. Οί αριθμοί ούς αναφέρει δ κ. Mathieu έφαρμόζονται 
είς μόνας τάς εύκράτους χώρας. Άλλ’ έν ταΐς μεσοτροπικαΐς χώ- 
ραις, αί μεταξύ τών δασωδών καί τών ασκεπών χωρίων διαφοοαί 
είσί πολλώ μάλλον έπαισθηταί. Τωόντι τά πειράματα ταΰτα έπα- 
ναληφθέντα είς τήν Εύέλπιδα άκραν απέδειξαν, δτι ή γενομένη 
έν γυμνώ έδάφει έξάτμισις είνε πολλώ μεγαλειτέρα τής έν δασώ- 
δει έδάφει . Ό κ. Βίοιιι παρετήρησεν, δτι έντδς έξ ήμερων, ή 
διαφορά αυτή είνε ενός δακτύλου, έν άγγείω 60 ποδών δια
μέτρου" όίστε είς δάκτυλος είς έξ ημέρας δίδει 17 δακτύλους έν 
έκατδν δύο ήμέραις, καθ’ άς διαρκεΐ ή υγρασία, ήτοι 4300 κυ
βικά μέτρα κατά τετραγωνικόν μυριάμετρον" ουτω δε καθ’ έκα

στον μυριάμετρον δάσους καταστραφέντος, έξατμίζονται έπί μα- 
ταίω καθέκαστον έτος 4300 κυβικά μέτρα υδατος.

Εις τοαΰτα άδενδρα μέρη,αί ακτίνες τοΰ ήλιου είσδύουσαι άνευ 
προσκόμματος έντδς τών βαθυτέρων στρωμάτων θερμαίνουσιν αύτά, 
άποσυνθέτουσι τήν φυτικήν γήν, δσην δέν παρέσυρεν ό άνεμος, έκ- 
καίουσι τδν άνθρακα καί άποδίδ'ουσαι τήν αμμωνίαν είς τήν Ατμό
σφαιραν, έλαττοϋσι τήν υγρότητα τοΰ έδάφους, τδ όποιον καθιστώσι 
ξηρδν καί άγονον. 'Ωσαύτως δέ ή έλλειψιςτών δασώνκαθίστησι σπα- 
νιωτέρους τούς δετούς, καθότι ή Ακτινοβολία τοΰ έδάφους ύψοΰσα 
τήν θερμοκρασίαν, διασκεδάζει τούς υπδ τών ανέμων συσσωρευμέ · 
νους ατμούς, οΐτινες δέν διαλύονται εις βροχήν, είμή μόνον όταν 
έναντίος άνεμος Αναστέλλων τυχόν τδ Αρχικόν ρεύμα συμπιέζει 
τά νέφη καί συμ-υκνοΐ τήν υγρασίαν αυτών 'Η συμπύκνωσις 
αυτή γίνεται τότε αίφνιδίως έκπέμπουσα μεγάλην ποσότητα 
ήλεκτρισμοΰ καί προξενούσα καταστρεπτικής πολλάκις Θυέλλας 
μετά χαλάζης.

'Η δέ χάλαζα σχηματίζεται έκ τής ταχυτάτης έξατμίσεως, ήν 
υφίσταταιή βροχή διερχομένη στρώματα Αέρος ξηρά, Αφαιροΰντος 
Απ’ αυτής Αρκετήν ποσότητα θερμότημος, έξ ού προκύπτει ή 
πήξις. 'Ως έκ τούτου ή χάλαζα είναι πολύ συχνοτέρα είς τά γυ
μνά ή εις τά δασώδη χωρία. 'Ο κ Cantegril έφορος τών δασών 
έν Καρκασώνη, μνημονεύει δτι τή 8 ’Ιουνίου 1874 καταιγίς φο
βερά μετά χαλάζης έβαινεν από τοΰ βορειοδυτικού πρδς τδνοτιανα- 
τολικδν, έπενεγκοΰσα δέ μεγάλην καταστροφήν έν τώ νομώ τοΰ 
Ariege έντελώς άδενδρον όντα, έφθασεν είς τδ νότιον μέρος τοΰ 
νομού τοΰ Anile, τδ όποιον καλύπτεται υπδ έλατών. Αλλά τότε 
ή χάλαζα έπαυσε πίπτουσα, ήρ/ισε δέ πάλιν έν τώ νομώ τών Ανα
τολικών Πυρηναίων, όπου -ά δάση σχεδόν έντελώς κατεστράφη- 
σαν καί ήρήμωσε τούς έπί τής διαβάσεως αυτής κειμένους δήμους. 
Καί όμως υπεράνω τών δασών ό Αήρ ήτο πλήρης ήλεκτρισμοΰ, καθό
τι κατά τήν διάρκειαν τής θυέλλης, ό κεραυνός κατεκεομάτισεν 
δκτώ έλάτας. Παρατηοητέον προσέτι, δτι έπειδή κατά τάς δια
φόρους έδρας τού έτους ή γή ότέ μέν έκπέμπει τήν θερμότητα 
αυτής, ότέ δέ δέχεται τήν τοΰ ήλιου, ή καταστροφή τών δασών 
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άφαιροΰσα προστατευτικόν παραπέτασμα, καθίστησι τδ κλίμα 
ψυχρότερον μέν κατά τον χειμώνα, θερμότερον δέ κατά τδ θέρος. 
Οί άνεμοι πνέουσι τότε^άπροσκόπτως και σαρώνουσι τήν καλύ*  
πτουσαν τδ έδαφος χιόνα, ήτις συσσωρευομένη εϊς τά κοίλα μέ ■ 
ρη τής γής, γίνεται κατά τδν χρόνον τή; τήξεως παραίτιος 
πλημμυρών εις τάς κοιλάδας. Ούτω δέ οί μεν ρυακες ξηροί κατά 
τδ θέρο; μετατρέπονται’κατά τδ φθινόποορον καί κατά τδ έαο· 
εϊς βίαιου; χειμάρρου;, τά δέ όρη κατατοιβόμενα έμφράττουσι 
τούς ποταμούς διά τών συντριμμάτων αυτών, καί εις τά; έκβο- 
λάς αυτών σχηματίζονται σύρτεις λίαν έπικίνδυ-οι εις τήν ναυ
τιλίαν. Ή φυτική γή παρασυρομένη ύπδ τών ρευμάτων άποσπά- 
ται άπδ τής κορυφής τών δρέων, αί δέ λίμναι μεταβάλλονται εϊς 
έλη, ώστε ή άδενδρος χώρα καθίσταται ήττον παραγωγός καί 
ήττον κατοικήσιμος.

Έάνρίψωμεν τά βλέμματα ημών εις τά διάφορα μέρη τού κό
σμου θέλομεν αναγνωρίσει τήν ορθότητα τών θεωρητικών τ,υτων 
πορισμάτων. Πάντα τά κατωκημένα σήμερον μέρη έκαλύπτο-το 
άλλοτε ύπδ δασών, ών πανταχοΰ εύρίσκονται τά ίχνη. Ή δέ με- 
τάβασις άπδ τοϋ αγρίου εϊς κρείττονα βίον δέν κατωρθώθη είμή 
διά τής έν μέρει έκχερσώσεως τών δασών, άλλα πολλαχοΰ αί εκ
χερσώσει; ύπερέβησαν’τά λογικά όρια. Και εϊς μέν τάς ψυχράς 
ή τάς ευκράτους χώρα;, ώςλ. χ. τήν βόρειον Ευρώπην, τδν Κανα- 
δαν, τάς ανατολικά; τή; βορείου ’Αμερική; χώρας, ή καταστροφή 
τών δασών όμολογουμένως ήλάττωσε τήν δριμυτητα τοϋ κλίμα
τος, δπερ κατέστη ξηρότερου, θερμότερον καί υγιεινότερον. Διά 
τής αποκοπή; τών δασών ηύξησε συγχρόνως ή έκτασις τών αρό
σιμων γαιών και οί| κάτοικοι τών μερών εκείνων άπήλαυσαν 
κρείττονας ορούς ύπάρξεως. ’Αλλά τδ πράγμα δέν έχει ούτω έν 
τή μεσημβρινή Ευρώπη, έν ’Ασία καί έν ’Αφρική.

Η ’Ελλάς καί ή μικρά ’Ασία δέν παοιστώσι σήαεοον τήν εικό
να, ήν περιέγραψαν οί αρχαίοι. Αί πηγαί, οί ρυακες, οί καταρρά- 
κται έπαυσαν μινυριζοντε;' αι καρποφόροι άλλοτε πεδιάδες ήρη- 
μώθησαν, αί δ’ άμπελόφυτοι καί έλαιόφυτοι κλιτυες παρουσιάζου- 
σι σήμερον τδ οικτρδν θέαμα βράχων γεγυμνωμ.ένων. II τουοκι- 

κή τυραννία έκάλυψε δι’ ερείπιων τα; χωράς εκείνα;, εν αί; ερ- 
ρεεν άλλοτε: τδ μέλι καί τδ γάλα.

’Εν Παλαιστίνη ή καταστροφή τών δασών επετελεσθη έν 
εποχή, ήν δέν δυνάμεθα ακριβώς να οοισωμεν. IIμεν Παλαια δια
θήκη πολλαχοΰ ποιείται λόγον περί δρυών καί πευκών καί κέδρων, 
άλλ’ έν τή Νέα Διαθήκη οΰδαμοϋ μνημονεύεται ή υπαρίις αλη
θούς δάσους. Τά δένδρα αυτής κατεστράφησαν ώς φαίνεται έν τώ 
οιεσαίω χρόνιο τής έμφανίσεως τών δύω τούτων ιερών βιβλίων. 
Πρδς άνατολά; δέ, οΰδαμοϋ καταφαίνονται φοβερώτεραι αί συνέ- 
πειαι τή; καταστροφής τών δασών, όσαι έν Περσία, υπδ τήν κυ- 
βέονησιν τών σαχών’ άπασα αύτη ή χώρα ή τόσον άλλοτε εύ
φορο; καί καλώς άρδευομένη, ή καλυπτομένη ύπδ κήπων καί ρό
δων, ή κατοικουμένη άλλοτε ύπδ κατοίκων έργατικών καί δρα
στήριων, κατέστη έρημος. Έν αυτή, ό διαβάτης ευρίσκει άνά παν 
βήμα διώρυγας ξηράς, ίχνη γεφυρών έπί ποταμών έξαφανισθέν- 
των, οικίας ήρειπωμένας, τείχη καταρρέοντα, ναούςύπδ τοϋ ήλιου 
καταφλεγομένους, οΰδαμοϋ δέ δένόρον όπως αναπαυθή, ή κρηνην 
όπως καταπαύση τήν δίψαν αύτοϋ. Ή κατάστασις αύτη ή μαρ- 
τυοοϋσα τήν άθεράπευτον τών μωαμεθανικών χωρών παρακμήν, 
είναι σχετικώς πρόσφατος’ ό Tavernier διηγείται, ότι κατά τήν 
δεκάτην έβδόμην εκατονταετηρίδα, εΰγενής τις Πέρσης τώ έλεγεν, 
ότι καθ’ 8ν χρόνον έκυβέρνα έπαρχίαν τινα, τετρακόσιαι βρύσεις 
είχον ξηρανθή έν αυτή, ώσαύτως δέ αί Μουσουλμανικά! φυλαί 
άφησαν ίχνη τής ΰλεθρίας διαβασεως αυτών εν τή βορειω Αφρική, 
νϋν μέν ώς έπί τδ πλεϊστον ξηρά καί άγόνω, άλλοτε δέχορηγούση 
σίτον εϊς τήν 'Ρώμην. Καί έν ’Αλγερία δέ, τή Γαλλική ’Αλγερία, 
ή καταστροφή τών δασών λαμβάνει πολλαχοΰ γιγαντιαίας δια
στάσεις, ώς κατά τδ 1853, ότε έν μόνη τή έπαρχ-ία τής Κων 
σταντίνης, τδ πϋρ κατέστρεψε δάση έκτάσεως 150,000 στρεμ
μάτων.

Τελευταίου δέπαρατηρώ ότι τάς στέππαςτής Ταρταρίας διασχί- 
ζουσι ποταμοί, ο'ίτινες ξηροί δντες τήν σήμερον καθίστων άλλοτε 
εύφορον τήν χώραν· Αί δέ πεδιάδες τής Κριμαίας έπί μέν->Μιθριδά- 
του ήσαν εύφοροι καί πολυάνθρωποι, σήμερον δέ πολλαχοΰ απαντά; 
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τις έπί τοϋ εδάφους λείψανα πολυαρίθμων χωρίων, συντρίμματα 
αρχαίων υδραγωγείων καί τάφων καίίχνη δένδρων έξαφανισθέντων.

Τοιαΰτα τά έκ τής άπερισκέπτου καί ακανόνιστου καταστρο
φής τών δασών αναπόδραστα αποτελέσματα.

Ό κ. Ρομβισσών έν έξάλλορ ένθουσιασμώ έπί τή θέα τών με
γαλοπρεπών καί βαθύσκιων δασών, ά έπεσκέψατο κατά τόπους 
διαφόρους, περιγράφει έν τή ιστορία τών άξιολογωτέοουν καί ώφε- 
λιμωτέρων φυτών, ώς έπεται, τήν ψυχολογικήν συγκίνησιν τών εις 
τά δάση έμφιλοχοορούντων, είτε έκ κόρου τοϋ κοινωνικού βίου, 
είτε ένεκα ήθικών δυσιάτων άλγηδόνων, είτε τελευταίου ένεκα 
ένθείου τίνος καταζωχής, καί μυστηριώδους έμπνεύσεως, δι’ ή; ή 
ψυχή άποσπωμένη άπό τών επιγείων, ώς έκ πνευματικού τίνος δρ- 
μεμφύτου, φέρεται προς τά άνω, πρδς τδ κατά τδν Πλάτωνα 
«όντως Sv». Τά μεγάλα δάση, λέγει, παοιστώσιν tv τών μάλλον 
καταπληκτικών καί μαγευτικών θεαμάτων. Τά μεν φυλλώματα 
αύτών αμύθητου καί συγκινητικήν ψιθυρίζοντα μελωδίαν, ήδυ 
καί τεοψίθυμον μεταδίδουσιν άρωμα εις τήν έπιψαύουσαν αυτά 
αύραν! Ύπδ δε τήν δροσεράν σκιάν αυτών αναψυχή παρήγορος, 
γλυκεία καί θελκτική ζωογονεί τδ κεζμηκδς σώμα τοϋ οδοιπόρου.

Έν τώ μέσω τών δασών ή ζωή οίονεί άγνίζεται, τά πάθη κα
τευνάζονται, δ ψυχικδς πυρετδς μαραίνεται, τδ φρόνημα ύιύοϋται, 
αί συναισθήσεις λεπτύνονται καί ή ψυχή μεταστρέφεται έύχερώς 
έν άυ.υθήτω ευφροσύνη έπί τήν ουσίαν τών δντων, έπί τήν ουρα
νίαν αυτής καταγωγήν.

Πάντες οί έζοχοι άνδρες, οί δι’ έξαιρέτων διανοητικών δυνά- 
μ,εων προικισθέντες συναισθάνονται στοργήν έγκάρδιον καί ακατά
σχετου ροπήν πρδς τήν έοημίαν καί ιδίως πρδς τά βαθύσκια δάση. 
'Η δε προκύπτουσα αρμονία έκ τοϋ διήκοντος γλυκέος φωτδς τά 
ασκεπή τών δασών χωρία καί έκ τής βαθείας σκιάς, ήν περιχέου- 
σι τά ύψικάοηνα δένδρα, προσέτι δέ ή αδιάλειπτος τών ευκινή
των φυλλωμάτων συναυλία, τά ηδύοσμα καί ρωστικά αρώματα 
άτινα έκπέμπουσιν έκ τών κόλπων αυτών, καί ή πλήρης δονήσεων 
καί μαρμαρυγής άτμόσφαιρα, ή περιβάλλουσα τον έν δάσει βαθύ
σκιο) έμφιλοχωροϋν τα, πάντα ταΰτα απεργάζονται απαύγασμά τι
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κόσμου μυστηριώδους, 8ν διορά ή διάνοια καί ού σχεδόν άπτεται 
διά τών πνευματικών πτερύγων αυτής. Ού μόνον δέ ή διάνοια 
άνυψοΰται εις τάς αιθέριους ζώνας πτερυγίζουσα υπό την άναψυ- 
κτικήν σκιάν τών μεγάλων δασών, άλλα καί αί εύγενεϊς φύσεις 
αί είς συμφοράς περιπεσοΰσαι ευρίσκουσιν έν αύταϊς σωτήριον 
παραμυθίαν. Ούτω δέ ή πιέζουσα τήν ψυχήν γλυκεία μελαγχο
λία καί ή πρός τό θειον μεταστροφή αυτής μετριάζουσι τήν έκ 
τών έψευσμένων έλπίδων βαρεϊαν άθυμίαν.

Τά φυτά παοέχουσιν ήμϊν αληθή πανάκειαν, άποτελοϋσιν αλη
θή φυσικά φαρμακεία καί θεραπευτήρια τών ήμετέρων νοσημάτων.

Έκ τοϋ ξύλου, τοϋ φλοιού, τών βλαστών, τών φύλλων, τών άν- 
θέων, τών καρπών, έκπέμπονται μ.ϋρα ζωογόνα, έπιρρωννύοντα τά 
όργανα ημών, άνακαινίζοντα τό αίμα καί οΰδετεροϋντα τά περι- 
στοιχοΰντα ημάς μιασματικά στοιχεία.

'II ίστοοία πάντων τών αιώνων διδάσκει, ότι οι προνομιούχοι 
τόποι οί υπό μεγάλοον δασών επισκιαζόμενοι, υπήρξαν αεί
ποτε υγιεινοί καί πολυειδώς χοήσιαοι. Αί αύταί δέ χώραι μετά 
τήν καταστροφήν τών δασών μετεβλήθησαν εις έλη καί παρήγα- 
γον μιάσματα καί παντοειδή στοιχεία θανάτου.

Χαίρετε λοιπόν δάση προσφιλή, αναφωνεί δ αύτός συνγραφεύς" 
υπό τήν σκιάν υμών ή ψυχή καί τό σώμα ευρίσκουσιν άνάπαυσιν 
ζωογόνον. Ύπό τήν σκιάν υμών ή ιδέα τής θείας Μεγαλειότητος 
αποκαθαίρει μέν τήν διάνοιαν, υποθερμαίνει δε τήν καρδίαν, ώς ή 
εύστοργος πνοή μητρός πεφιλημένης.

Παρ’ ήμϊν δύο είσί τά κύρια αίτια τή; άθρόας ή ακανόνιστου 
καταστροφής τών δασών. Οί έξ ακηδίας ή έκ προμελέτης έτη- 
σίως άνανεούμενοι έμπρησμοί καί ή άδεια τών αρχών ένεργουμένη 
αποκοπή τών θάν.νων καί δένδρων ϋπό τών άνθρακέων, ή δ'.ζκ,ω- 
λύουσα πολλαχοϋ, τόν τόσον ευχερή έν τώ ελληνικά» έδάφει φυσι
κήν άναδάσωσιν. "Αλλως δέ παρ’ ήμϊν τεχνική καλλιέργεια δά
σους, ή κανονική υλοτομία ούδαμοΰ ένεργεϊται. "Ωστε πλεϊστα 
δάση διαμένουσιν έν καταστάσει ύλης αχρήστου, ένεκα τή; έλ~ 
λείψεως μέσων συγκοινωνίας καί μηχανημάτων έπιτηδείων πρός 
κατεργασίαν τής ξυλείας’ τούτου ένεκα, ή άναγκαιοϋσα τή χώρα

21



322 ΠΟΙΚΙΛΗ

ξυλεία εισάγεται εξωθεν έκ Τουρκίας ή ’Ιταλίας. Τουναντίον δέ 
έν άλλαις χωραις, ένεκα τών σιδηροδρόμων, ου μόνον ή εγχώρια 
ξυλεία έπαρκεΐ εις τάς ποικίλας τών κατοίκων χρείας, άλλ’ έν 
Γερυιανία ιδίως ίδρύθησαν από τίνος χρόνου, 4'17 καταστήματα, 
κατεργαζόμενα έτησίως δι’ ατμοκίνητων μηχανών δυνάμεως 37, 
000 ίππων καί διά 465,000 Steres, στερεομέτρων ξύλων, ένδς 
κυβικού μέτρου έκαστου, 139,600,000 χιλιάγραμμα μάζης πρδς 
κατασκευήν χάρτου.

Τελευταίου δε παρατηρώ, ότι παρ’ ήμίν, τόσον έπί τής έξειο- 
γασμένης ξυ λείας, όσον καί έπί τής μή έξειργασμένης έπιβάλλε- 
ται δικαίωμα υλοτομίας 10,20,15, καί 25 ο]° έπί τής τρε- 
χούσης τιμής. ’Επειδή δέ ή τρέχουσα τιμή περιλαμβάνει καί τδ 
πληρωθέν δικαίωμα, άρα’δ έπιβαλλόμενος έκάστοτε φόρος γίνεται 
φόρος έπί φόρου’ τούτου δ’ ένεκα, ή έξόδευσις τής εγχωρίου ξυλείας 
καθίσταται δυσχερέστερα.

’Αλλά τί πρώτον, τί δεύτερον, νά είπη τις περί τού ήμετέρου 
φορολογικού συστήματος, δπερ έπ’ ούδεμιάς επιστημονικής στη
ρίζεται βάσεως, καθόσον συστηματικώς μάλιστα αντιβαίνει εις 
τήν μόνην αναμφισβήτητου περί φόρων αρχήν τού δικαίου, καθ’ ήν 
τά δημόσια βάρη δέον νά διανέμωνται άναλόγως τής περιουσίας, 
ή ακριβέστερου τών προσόδων έκάστου.

’Αλλ’ έν δσω τοιαύται άδικοι διατάξεις έπιβαρύνουσι τήν περι
ουσίαν τών φορολογούμενων, οι κοινωνιολόγοι δέν δικαιούνται τά
χα άξιοΰντες, ότι κατά τούς καθ’ ημάς χρόνους, οί μέν πλούσιοι 
γίνονται πλουσιότεροι, οί δέ πένητες πενέστεροι ;

Άθηναι τ<; 28 ’Ιουλίου 1883

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. S0TTS05

Σ· Ι1· Σ. Το δεύτερον ηδη ή «ΠΟΙΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ» κοσμείται δι’ έργου σοβαρού 
τοϋ Σεβαστού αυτής συμβούλου και σοφού άνδρός κ. Ίωάννου Σούτσου, καΟηγητοϋ 
έν τω Έ9ν. Πανεπίστημίω. Τιμώντες έξόχως τά διαπρεπή αισθήματα πρδς το ημετε- 
ρον εργον τοϋ Σεβαστού ημών καΟηγητοϋ κα'ι επιφανούς συγγραφέως απονέμομεν και 
δημοσία τάς εύ/αριστι'ας ημών, διά τήν υψηλήν αυτού συνεργασίαν-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΚΑΑΔΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ

'Η ελληνική νεκρολογία τού λήξαντος έτους καταλέγει έν τοΐς 
μάλλον διακεκοιμένοις δνόμασι καί τδν Γεώργεον ΊΓυπάλ- 
δον Ίακωβάτον, ένα τών σπουδαίων έργατών τής ένωσεως 
καί ένα τών εύγλωττοτέρων πολιτικών ρητόρων τής Επτάνησου 
καί τής ’Ελλάδος.

Ό Ίαχωβάτος έγεννήθη έν Ληξουρίω τής Κεφαλληνίας τώ 
1814, έξ οίκου ευπατριδών. Νεότατος μετέβη εις τδ έν Κερ- 
κόρα Πανεπιστήμιου, δπερ έκαλεΐτο τότε Ίόνιος ’Ακαδημία. 
’Εκεί μετά έντελή εγκυκλοπαιδικήν έκπαίδευσιν έσπούδασε τήν 
νομικήν καί έγένετο διδάκτωρ, ακολούθως μετέβη εις τδ έν Πίση 
τής ’Ιταλίας Πανεπιστήμιου όπου έκ δευτέρου έτιμήθη μέ τδ δί
πλωμα τού διδάκτορας τού δικαίου. Περιηγηθείς έπειτα τήν ’Ιτα
λίαν, μετέβη κατόπιν εϊς Παρισίους ένθα ήκροάσθη διαφόρων μα
θημάτων τής νομικής καί τής πολιτικής οικονομίας. Έκειθεν έ- 
πανήλθεν εϊς Κεφαλληνίαν, ένθα μετήρχετο τδν δικηγόρον.

Άξια μνείας είνε ή άδελφότης τών ’(ακωβάτων. Ό πρεσβύτα- 
τος τών αδελφών ήτον ό Κωνσταντίνος, άνήρ επίσημος γενόμενος 
έν τή έκκλησία καί γνωστός μάλιστα ύπδ τό όνομα τού έπισκό- 
που Σταυρουπόλεως Τυπάλδου. Ούτος διέπρεψεν ώς καθηγητής τής 
Θεολογίας έν τή Ίονίω ’Ακαδημία, έξελέχθη δέ παρά τού κλήρου 
Κεφαλληνίας πρώτος υποψήφιος διά τδν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον 
τής νήσου έκείνης τώ 1841, άλλ’ ή έκλογή αυτού δέν έπεκυρωθη 
παρά τής άντιπαθούσης αύτώ άγγλοϊονικής κυβερνήσεως. Μετά 
τούτο μεταβάς εις Κωνσταντινούπολή προεχειοίσθη εϊς έπίσκο- 
πον Σταυρουπόλεως, έλαβε σπουδαίου μέρος εϊς τήν άναγνόρισιν
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τού αυτοκέφαλου της εκκλησία; τή; 'Ελλάδος ώ; μέλος τή; 'Ιε
ρά; Συνόδου τή; Κωνσταντινουπόλεοις τώ <851, και δπήρξεν δ 
πραγματικός καθιδρυτής καί δ έπί μακρά έτη έξοχο; διευθυντή; 
και καθηγητή; τή; έν Χάλκη ιερατική; Σχολή;. 'Ο έξοχος ούτος 
κληρικό; διήνυσε τά τελευταία έτη τής ζωή; του έν Ληξουρίω, 
ένθα άπεβίωσε τώ 186 5. Μετά τδν Κωνσταντίνον μνηυ.ονευτέος 
δ Νικόλαο;, γενόμενος δήμαρχος Αηζουρίου, βουλευτής και Πρόε
δρο; Βουλή; τώ 1879. Μετά τούτον έρχεται δ Χαράλαμπο;, ια
τρό; ικανό; και φιλάνθρωπο;, γενόμενος πολλάκις βουλευτής. Νεό
τατο; πάντων ήτον δ Γεώργιο;, δστις όμως έθεωρεΐτο ώς ή κεφαλή 
τή; οικογένειας.

Ό Γεώργιο; ήτον άνήρ ευφυέστατος, πολυμαθή;, έκ νεαρά; 
ηλικία; φιλαναγνώστη;, σεμνό;, έντιμο;, κατεχόμενο; υπό ιδεών 
και αισθημάτων άνωτέρων. Έξήσκει μέγα γόητρον έπί τών πεοί 
αυτόν και έπί τού λαού τή; ιδία; εαυτού πατρίδος. Είχε δέ βε
βαίως άικούσαν αξίαν δπω; διατρέξη στάδιον πολύ μεγαλήτερον 
έ κείνου δπερ διέτρεξεν, έάν ησαν ευνοϊκώτεραι αύτώ τινές περιστά
σεις τού βίου του, καί έάν δέν άπεμάκρυνεν αύτόν συχνάκι; άπό 
τών δρων τού πρακτικού βίου έκτακτος ιδιοτροπία. Τά ποακτικα 
τή; ΒΧ’ έν Άθήναις εθνική; συνελεύσεως και τών Βουλών τής 
'Επτάνησου και τής Ελλάδος γέμουσιν αγορεύσεων εύγλωττοτά- 
των και ενίοτε έμβριθεστάτων τού έξοχου ρήτορας. Έν τώ υ.έσω 
δέ τής έπικρατούση; σήμερον παρ’ ·ήμϊν πεζότητος, αδύνατον είνε 
νά μη προσβλέψη τι; μετά, περιεργείας και συμπάθειας προ; τήν 
ϊδιόρυθμον ταύτην προσωπικότητα.

Υπό ιστορικήν έποψιν τό σπουδαιότατου μέοος τού πολιτικού 
σταδίου τού ’Ιχζοοΰτ.τΟΌ έίνε ή πολιτεία αυτού ώ; βυυλευτού 
Κεφαλληνίας έν τή θ'. Ίονίω Βουλή. Οίανδήποτε καί έάν φέρη τις 
κρίσιν περί τών προσώπων καί τών πραγμάτων τή; σελίδος έκεί- 
νη; τή; ιστορία; τή; 'Επτάνησου, δέον νά δμολογήση, δτι οί πρω- 
ταγωνιστίσαντε; τότε ριζοσπάσται μεγάλω; συνετέλεσαν εις τήν 
μεταβολήν τή; πολιτικής αυτή; καταστάσεως. Καθ’ ά βεβαιοΰ- 
σιν αύτήκοοι μάρτυρες, ή ευγλωττία τού Ίακωβάτου κα-.ά 
τήν βουλευτικήν εκείνην περίοδόν ήτό τι αληθώς έξαίσιον.

Τό στενόν τού χώρου δέν επιτρέπει ήμϊν νά εισέλθοιμεν εΐ; λε
πτομερή άφήγησιν τών γεγονότων. Πλήν πιστεύομεν δτι οι άνα- 
γνώσται τή; · ΠοικίΛης Xrodc” μετά πολλού ενδιαφέροντος θέ- 
λουσιν άναγνώσει τό κατώτεροι ιστορικόν κείμενον, δπερ συνοψίζει 
έν ολίγοι; ολον τό ιστορικόν έργον τή; πολυθρηλλήτου εκείνης 0/ 
Ίονίου Βουλή;. Ιδού αυτό, οΐον έπαρουσίασ εν αύτό τότε δ έκ Κε
φαλληνίας βουλευτή; ’Ιωάννης Τυπάλδος (Δοτοοάτος-Καπελέτος ·

— «Χχέδεον ιψϊ}φεσμ.ατος Βουλές τών άντε»
στροοωστων. — Επειδή ή ανεξαρτησία, ή κυριαρχία καί ή 
έθνικότης έκαστου Λαοΰ, είναι δι καιώματα φυσικά καί π.παγά” 
γραυτπα. Επειδή ό Λαός της Έπτ ανήσου άπαρτίξων μέρος άνα- 
πόσπαστον τής 'ΕΛΛηνικής φυΛής, στερείται σήμερον τής πραγ
ματικής άποΛαυής καί εξασκήσεως τών τοιοΰτων δικαιωμάτων. 
’Επειδή πρός τοΐς ΆΛΛοις ίξέΛ είδαν πΛέον αί άφορμαί, ενεκα 
των όποιων ετέθη ι5.πύ τήν ’Αγγ./ικήν Προστασίαν, δυνάμει 
συνθήκη':, εις τήν όποιαν ούδεμίαν ποτέ έδωκε συγκα,τάθεσιν. 
’Επειδή τέ.Ιος μ>ρίς τις τής 'ε ΐ.ίηνικής φυΛής εις τήν όποιαν ανή
κει δ'ΐ Ιαδή ή (ΐπεΛεοθερωμένη 'ΕΛΛάς, ανέκτησε τά κυριαρχικά 
καί έθ'/ικά αύτής δικαιώματα. Αι δΛαταϋτα ή πρώτη έίενθέρα 
ΒουΛή τών αντιπροσώπων τής ' Επτανήσου διακηρύττει. "Οτι ή 
όμόθυμος, στερεά καί άμετάτρεπτος θέ.ίησις τοΰ ’Επτανησια
κού Λαοΰ εΐναι ή άνάκτησις τής άνεξαρτησίας του, καί ή ενωσις 
αύτοΰ ιιε τό Λοιπόν έθνος του, τήν άπεΛευθερωιιένην 'ΕΛΛιίδα- 
Ή παρούσα διακήρυξις θέίει διαθιβα σθή, διά διαγγέΛματος τής 
ΒουΛής πρός τήν προστάτιδα Λύναμιν, όπως διά τών Αρμοδίων 
ιιέσων διακοινώση αυτήν εις τάς Λοιπάς τής Ευρώπης Λυνάμεις 
διά νά 'ενεργήσωσιν όμοΰ πρός ταχεΐαε αυτής πραγματοποίησιν. 
Έν τή ΒουΛή τών αντιπροσώπων τής 26 Νοεμβρίου 1S50. 
Ε. ί· Οί αντιπρόσωποι Γεράσιμο; Α. Λιβχδάς, Ναδαλης Δομε- 
νογίνης, Ήλία; Ζερβός, ’Ιωσήφ Μομφεοράτος, Τηλέμαχος Παΐζης, 
’Ιωάννης Τυπάλδος Δοτοράτος, Σταματέλο; Πυλαρινός, Γεώργιος 
Τυπάλδος Ίακωβάτος, Χριστόδουλος Ποφάντη;».

Άπό τής έποχή; εκείνης, ήν συνοψίζει τό ανωτέρω κείμενον, δ 
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Ίακωβχτος έςαφανίζεται σχεδδν άπδ τοϋ πρακτικού πολίτικου 
σταδίου. 'Ο Ίαχωβατος ήτονέκτών άνδρών έκείνων, οΐτινες διά 
τών προτερημάτων καί τών έλατωμάτων αυτών, χρησιμεύουσιν 
ώ; μοχλοί εις σπουδαίας πολίτικα; κινήσει;, άλλ’ οΐτινες πα· 
ρελθούσης τή; ύζείχς κρίσεως εισΐν ανίκανοι προ; πρακτικήν ερ
γασίαν.

Ύπο ιστορικήν εποψιν, δ Ίκκωβάτος δόναται νά Οεωρηθή 
δικαίως ώ; εί; τών καθιδρυτών τής ένώσεω; τή; 'Επτάνησου 
μετά τή; 'Ελλάδος, καί τούτο αρκεί προ; άπ,θζνάτισιν του ονό
ματος του. ’’Εκτοτε δμως παύει τδ πρακτικόν αύτοϋ στάδιον. 
Καίτοι ευφυή; πάντοτε καί εύγλωττο;, ούτε εις τήν'Ελλάδα ούτε 
εις τήν ιδίαν αύτοϋ πατρίδα ήδυνήθη νά χρήσιμε όση πλέον, κατα- 
ναλώσας δλην αύτοϋ τήν ικανότητα εις τού; γνωστού; έν τώ ελ
ληνικοί κοινοβούλιο) καί έν τή έπζρχία του προσωπικού; άνώνας.

Ό Ίαχωβχτος ήτο έγγονος τοϋ κατά τήν άποχώρησιν τών 
Βενετών έκ Κεφαλληνία; τώ 1797 κρεουργηθέντος υπδ τοϋ όχλου 
τοϋ Αηςοηίου, άρχοντος Αγγέλου Τυ πάλδου. Τδ προσεπώνυμον 
Ίκκωβκτοξ ή ·:αλισ;ί ;·ΐ*  > 11.1 ritto έσ ημείου ώ; διακριτικόν 
άπδ πολλών γενεών ή οικογένεια αύτη άπό τίνος προγόνου ’Ια
κώβου Τυπάλδου. Ή ζπδ τοϋ δέκατου πέμπτου αίώνος έν Κε- 
φαληνία έγκζτεστηυ.ένγ) ιστορικό και πολυμελής οικογένεια τών 
Τυπκλδων κατάγεται έζ’Ιταλίας. Συλλύ βδ ην προσαγορεύονται 
ουτοι <ραμι./ΐ7αι, υποδιαιρούμενοι εις διαφόρους κλάδους διακρι- 
νομένους διά προσεποο/0Λ»ν. ’’Ε/ουσι δέ κο ινδν οικόσημον, θυρεδν 
κυανοϋν περιέχοντα λέοντα χουσοΰν έστεμμένον, ίστάμενον έπί 
τών οπισθίων ποδών καί ποοσδεδεμένον δύο άργυραϊς στήλαις. Ό 
θυρεός επιστέφεται τώ στέματι τή; Βενετική; εύγενεία;

*) 411 παρούσα όιατριοή είναι απόσπασμα ανεκδότου πραγματείας 
τ·ΰ κ. Φλογαΐτου περί τού «μέλλοντος και τοΟ προορισμού τού ανθρώπου 
έπί τή; γής , εύμενώς χορηγηθέν ήμϊν.

* ·
♦ * * *

11ΕΡ1ΤΙΙΣ ΜΕΓΑΞΪ Τ·1Ν AW1M ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΤΤ..............................ρ0 χιλιάδων ήδη έτών ζώσιν έν τή γή ταύτη άνθρωποι, 
Ιπποι, κύνες, πίθηκοι' πρδ χιλιάδων έτών βιοϋσι φυτά και βότανα, 
όμοια, ομοιότατα, απαράλλακτα πρδς τά ζώα καί τά βότανα τής 
παρούσης έποχής, κατ’ούδέν μεταβληθέντα έν τοΐς μακραίωσι δια- 
στήμασι τών άλλεπαλλήλοον γεωλογικών περιόδων. Άπδ τοϋ ένδς 
μέχρι τοϋ άλλου άκρου τοϋ πλανήτου ημών έπί τε τή; ήμετέρας 
γενεάς και τών άπδ πολλοϋ παρεληλυθότων χρόνων, τδ μικρόν 
μαλάκιον, ούπερ ή κόγχη αποτελεί είδος κιμωλίας, έχει παντα- 
χοϋ τήν αύτήν ζωικήν οικονομίαν και τδν αύτδν βίον. Πολλά αύτών 
τών άνοργάνων χημικών σωμάτων, οίον δ σίδηρος, τδ σόδιον κτλ. 
κατά τάς ακριβείς παρατηρήσειςτών αστεροσκόπων καί χημικών τών 
νέων αιώνων συναντώνται άπαραλλακτότατα έν αύτώ τώ κέντρω 
τοϋ πλανητικού ημών συστήματος, τώ φωτοβόλω ήλίω, καί έτι 
άπώτερον έν μακράν άπέχουσιν άπλανέσιν άστράσιν, ώντδφώς διά 

οστάσεως μετά πολλά μόλις έτη άφικνεΐται εις τάς 
ς έν τώ κόσμω τοότω, όμοι

α τδν διάφορον αύτής βαθμδν παράγουσα τήν ταύτότητα 
γένος, τδ αύτδ βασίλειον τής φύ- 

τδ μακρδν τής ά
χώρας ημών. Ιδού λοιπόν ή όμοιότη 
ότης κατ
τών είς τδ αύτδ είδος, τδ
σεως άνηκόντων.

Άλλ’ ή δμοιότης αυτή

αύτο

τών ανθρώπων πρδς του; ανθρώπους,
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τών ίππων πρδς τους ίππου;, τών δστρακοδέρμων πρδς τά οστρα
κόδερμα, προέρχεται έκ τή; ταύτότητος τών γεηκώχ γαρακτή- 
ξ>ωχ έν παντί Ανθρώ-ω, έν παντί ΐππω, έν παντί δστρακοδέρμω, 
έν πάση μαλάχη’ άλλ’υπάρχουσιν άλλοι μερικώτεροι χαρακτή
ρες, μεοικώτατοι, εις ού; καταπαύει ή δμοιότης και έξ ιόν άρχεται 
η άνομοιότης’οί μεοικώτατοι δέ ούτοι χαρακτήοεςείναι λεπτομέρειαι 
δυςπερίγοαπτοι, καθ’ά; διαφέρει δ εϊς τοϋ άλλου, ’ΐδού ή άνομοιό- 
της, ήτις παράγει τδ άτομον. ‘Ο Πέτρος (άνθρωπο;) διαφέρει τοϋ 
Παύλου (ανθρώπου)- ό Βουκέφαλο; (ΐππο;) τού Γηγενούς (ίππου)’ δ 
Κέρβερος (κύων) τοϋ Θήρουνος (κυνό;) και ούτω καθεξής. ‘Υπδ τήν 
εποψιν δέ ταύτην σκοπουμένης τής δμοιότητος, ούδέν υπάρχει έν 
τή φύσει απαραλλάκτω; όμοιον πρδς άλλο τι. Μεταξύ τών μάλ
λον άλλήλοις δ μοιαζόντοιν άδαμ.άντων, τών μάλλον δμοιαζόν- 
των φύλλων δένδρου, τών μάλλον δμοιαζόντων διδύμων αδελφών 
υπάρχουσι διαφοραί κατά τδ μέγεθος, τήν στιλπνότητα, τδ πλά
τος, τδ πάχος, τήν αρμονίαν τών μελών ή τοϋ όλου, άνευ δυσχε- 
ρείας ώ; έπί τδ πολύ διακρινόμεναι ύπδ τοϋ έχοντος ύγιαίνουσαν 
δρασιν καί νοϋν άκμαΤον ανθρώπου. ‘Υπάρχουσι λοιπδν μεταξύ τών 
έν τώ κόσμω φυσικών όντων διαφορα'ι καί δμοιότητες μεγάλαι, 
λίαν περίεργοι, άξιαι αληθώς εμβριθούς έπιστημονική; έξετάσεως, 
έξ ών προέρχεται ή διαίρεσες αυτών εις άτομα (Πέτρον, Παύλον), 
είδη (άνθρωπον, ίππον, κύνα), γένη (μαστοφόρα, ερπετά), βασί
λεια τής φύσεως (ζώα, ορυκτά)’ αλλά καί ή διαίρεσες αύτη, έκ τών 
κυριωτά των αόνον διαφορών καί δμοιοτήτων πηγάζουσα, είναι άτε- 
λεστάτη. ‘Υπάρχουσι τοσοϋτοι χαρακτήρες, καθ’ ού; δμοιάζουσιν 
άλλήλου; και διαφέρουσιν αλλήλων τά φυσικά οντα, ώστε δύνα- 
ται νά κατασκευάση τις πλείστας, πάνυ πλείστα; διαιρέσει;" Ου- 
τω φέρ’είπεϊν οί Καυκάσιοι Πέτρο; και Παύλος, άνθρεοποι διαφέ- 
ροντε; κατά τούς Ατομικού; χαρακτήρας, δμοιάζουσιν όμως αλ- 
λήλου; ούχί μόνον κατά ττν Ανθρωπότητα ή Ανθρωπινότητα, 
άλλα κα'ι κατά τήν Καυκασιακήν αυτών κατασκευήν, λευκότητα 
κτλ.διαφέροντες τών είςτήν Αίθιοπικήν φυλήν Ανηκόντων ανθρώπων. 
‘Οίππος δ Αραβικδςδιαφέρει αΐσθητώςτούίππου άλλων τόπων’δ μο- 

λοσσικδς κύων διαφέρει μεγάλως τών άλλοον ειδών τών κυνών κτλ.

‘Η διαιρεσις τών χαρακτήρων είναι πολλαπλή. ‘II έξέτασις αυ
τών παρήγαγε τδ συμπέρασμα, ότι έκαστος τών χαρακτήρων εί
ναι τοσοϋτο μάλλον γεχικόο· όσον είναι ήττον σύνθετοι; και .τε- 
ξίπΛεκής' καί άντιθέτω; τοσοϋτο ήττον σύνθετος, όσον είναι μάλ
λον γεηχός· Ούτω φέρ’είπεϊν τδ σύστημα τών ειδικών χαρακτή
ρων, δπερ διακρίνει άτομόν τι άλλου ατόμου, είναι άφθονώτατον, 
ώς Αρκούντως έμφαίνεται έκ τοϋ πλήθους τών λεπτομερειών, Ας 
δέον νά έκφέρη τις πρδς Ακριβή περιγραφήν μορφής τινο; ή ψυχής 
ώρισμένου ανθρώπου. ’Αλλά τδ σύστημα τούτο τδ τοσοϋτο ποικί
λου, δέν αρμόζει ή εις ένα και μόνον άνθρωπον και διαρκεϊ μόνον 
έφ’ όσον δ άνθρωπος ούτος ζή- Οί δέ κοινοί χαρακτήρες, οίτινες 
διακοίνουσι τήν φυλήν, είναι βεβαίως άπείοω; μάλλον διαδεδομέ
νοι έν τε τή γη’ί’νη έκτάσει και έν τή χρονική διαρκεία, διότι άρ · 
μόζουσιν ού μόνον εί; άπειρον αριθμόν συγχρόνων ατόμων,αλλά καί 
εις απεριόριστον αριθμόν αλλεπαλλήλων γενεών. Άλλ’Αντί τούτου 
είναι πάλιν πολλώ ήττον πολυάριθμοι,διότικατ’Ανάγκην τά διακρι
τικά έκαστου τών ατόμων,τών Ανηκόντων εις τήν αύτήν φυλήν,αφέ- 
θησαν κατά μέρος, ύπελείφθη δέ μόνον δ γενικό; τύπος διά τής ά- 
φαιοέσεω; ταύτης. ’’Ετι δέ υ.άλλον συυ.βαίνει ή έκτασι; μέν τής 
διαδόσεως, ή έλάττωσις δέ τοϋ Αριθμού, τών κοινών χαρακτήρων 
εις τδ είδος, λ. χ. τδν άνθρωπον κατ’ Αντίθεσιν πρδς τ> άλλα 
εΐδη τών ζώων, και έτι μάλλον εις τδ γένος κτλ. Έν έκάστη βαθ- 
μίδι δηλονότι τής κλίμακο; τών φυσικών όντων δ τύπος πτωχι*  
ζόμενος έξ ένδ;Λ πλουτιζόμε-ος έξ άλλου, αποβάλλει μέν τινάς 
τών προτέρων αύτοϋ χαρακτήρων, Αλλά κτάται εις Αντάλλαγμα 
νέους Αντιπροσώπους’ ούτοι τά στοιχεία αύτοϋ είναι μάλλον συνε
σταλμένα, άλλ’ή δικαιοδοσία αύτοϋ εΰρυτέρα’ έτέροις ρήμασι τδ 
περιεχόμενον αύτοϋ έλαττούται, έν ω χρόνω ή έκτασ ; αύτοϋ με
γεθύνεται κα'ι τούτο ού μόνον κατά τόπον αλλά καί κατά χρόνον. 
Οί Ατοαικοί χαρακτήρες απόλλυνται σύν τώ ατόμω Οι φυλετικοί 
απόλλυνται σύν τή φυλή, διαρκούση έπι Ασυγκρίτως μακροτέραν 
διάρκειαν χρόνου. Οί τού ε'ίϊους Απόλλυνται υ.όνον σύν τώ εϊδει, 
έπιζώντι τή καταστροφή τής φυλής. Οί τού γένους τέλους μόνον 
σύν τώ γένει, δυσκόλως έξαφανιζομένω. Ούτως αί μ,εγαλόσαυραι 
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(είδος ζώων) έξηφανίσθησαν [χετά πολλούς αιώνας ύπάρξεως, άλ
λα το γένος, εί; 8 άνήαον αύται, ζη έτι έν αλλοις είδεσι, κατόπιν 
γενντ,θεΐσι η έπιζησασι' άλλ’ οί χαρακτήρες τοϋ γένους δέν είναι 
η τμήμα τών τοϋ είδους και το γένος, οπερ έπιζη έν ταΐς νεω- 
τέραις σαύραις, παρίστησι μοίραν μόνον τών χαρακτηροιν τοϋ έζ- 
αφανισθέντος είδους. ’Αλλά τά περί τούτου άλλοτε έκτενέστερον.

‘Η άρχικωτάτη και θεμελιακή, ούτως είπεΐν, διαίρεσις τών φυ
σικών οντων, ής μέλει ήμϊν ενταύθα, είναι ή εις τά τρία φυσικά 
βασίλεια, (καί g>i>aeic άλλως καλούμενα), γενομένη έπί τή βάσει 
τών ούσιωδών μεταξύ αύτών διαφορών, συνισταμένων ού μόνον 
εις τήν έξωτερικήν αύτών μορφήν καί κατασκευήν, άλλα καί εις 
τά; διαφόρους ένεργείας αύτών, έκπηγαζούσας προφανών; άπό δια
φόρων δυνάμεων. Τά τρία ταΰτα βασίλεια είναι το βασίλειον τών 
άνοργάνων όντων, τό βασίλειον τών ©υτών καί τό βασίλειον τών 
ζώων.

Καί άνόργανα μέν όντα είναι τά έστερτ,μένα ζωή; οργανικής, 
(συνεπαγούσης τήν λεγομένην ατομικήν ζωή? ήτοι τήν ατομικό
τητα), ών διά τούτο έκαστον κεχωρισμένον μηχανικώς μόνον καί 
τυχαίως άπο τών λοιπών, συνίσταται καί συντηρείται ώς δλον τι 
διά μηχανικής έλξεως τών συγκρατούντων αύτό μορίων ή διά 

μηχανικής συγγένειας καί ένώσεως τών στοιχείων αύτοϋ(*).

*) ’Ονομάζεται ψυχική ζωή ή ζωή ή; εύμοιροΰοι τά ζώα, κατ’ 
άντιδιαστολήν τής φυτικής ζωής έκ τής λέςεως ψυχ ή, δι’ ής έμφαίνε- 

■ται έν τή φιλοσοφία τό δλον τών ψυχικών δυνάμεων. Καί οι μέν πνευ- 
ματισται δοςάζουσιν, δτι αί ψυχικαί δυνάμεις προέρχονται ές άλλου τί
νος οντος αυθυποστάτου καί αύτενεργοϋ, ήνωμένου προσκαίρως μετά του 
σώματος τοϋ ζώου, οπερ ονομάζεται ψ υ χ ή· οί δέ ύλισταί πρεσοεύου- 
σιν, οτ. ώς έν τή άνοργάνψ φύσει ένοικουσι καί ένεργοϋσιν ό ηλεκτρι
σμός, ό μαγνητισμός καί ό χημισμός, άδηλον πώς, ώς έν τή φυτική φύ
σει μετά τών είρημένων φυσικών δυνάμεων συνενοικοΰσι καί συνενεργοϋσιν 
ή συντηρητική καί ή γεννητική δύναμις, άδηλον έπίσης πώς, ούτω καί 
έν τώ έγκεφάλω, έ; ου προφανώς έκφύονται τά αισθητήρια καί κινητή
ρια νεΰρα, ένοικοϋσιν αί καλούμενα», ψυχικαί δυνάμεις, ήτοι ή γνωστική, 
ή συναισθητική καί ή ορεκτική, άνευ άλλη; τινός αύθυποστάτου ουσίας. 
Τό φρόνημα τοϋτο τών υλιστών ίσχυροποιοϋσιν αμέσως μέν οί εςής λό
γοι, ά. δτι, άναπτυσσομένου διά τής ήλικία; τοϋ σώματος του ζώου, καί 
επομέ-ω; καί τοϋ εγκεφάλου), συναναπτύσσονται καί αί ψυχικαί δυνά
μεις, ο'. δτι, έπησ-αζομένου τοϋ εγκεφάλου έκ σωματικών ή και απλώς 
εγκεφαλικών καί νευρικών ασθενειών, οΐον έκ σκληρύνσεως ήμαλακύνσεως 
τοϋ έγκεφάλου, έκ βλάβης σπουδαίας τοϋ κρανίου, έκ φλογώσεως τών 
μηνίγγων κτλ.) συνεπηρεάζοντα». καί συνα ιθενοϋσιν άπασαι αί ψυχικαί 
δυνάμει:, γ'. οτι ή ψυχική ζ»υή τοσοΰιον τελειότερα παρίσταται έν τώ 
συνόλψ αυτής είς τά διάφορα τών ζώων γένη καί είδη, όσον τελειότερα 
είναι καί ή σωματική διοργάνωσις αυτών τούτου δ' £νεκα καί εις τόν 
άνθρωπον, τό όργανικώς τελειότατου τών ζώων, ί'ού ιδίως ό έγκέφαλος 
διατελεΤ τά μάλιστα ανεπτυγμένος), εμφανίζεται ή ψυχική ζωό εις τόν 
ύπατο, βαθμόν τής τελειότητας αυτής, δ'. δτι ή υπερβολική τής διάνοιας 
€νασχόλησις καί ενέργεια έςασθενοϋσι τόν έγκέφαλον καί τό νευρικόν σύ
στημα, δπερ έμφαίνει, δτι ό έγκέφαλος μετά τοϋ άπ* αύτοϋ ήρτημένου 
^ευρικοϋ συστήματος είναι τό κέντρον καί ή πηγή τών ψυχικών τοϋ άν- 

’Οργανικά δέ τά πεπροικισμένα δι’ οργανικής ζωή; (και έπομέ*  
νω; δι’ άτομικότητο;), παραγόμενα καί συντηρούμενα διά τών έν 
εαυτοί; δυνάμεων, ά. μ.έν τή; μορφωτικής καί συντηρητικήν δυ- 
νάμεοι; (συνισταμένη; είς τοϋτο, ότι τό ένόργανον όν, άμα ύπάρ- 
ξαν. έλκει βαθμηδόν έξωθεν υλικά μόρια εις τήν μόρφωσιν καί

*) Τά Ο/τα ταΰτα στερούνται κυρίως είπεΤν Γωής, άλλ’εχουσιν ούχ 
ήτταν ζωήν τινα χθαμαλήν και ευτελή· διότι και είς ταΰτα ένοιχοϋσι και 
ενεργού σι τρεΤ: φυσικαί δυνάμε» ς, ό ήλεκτοισμός,ό μαγνητι
σμό: και ό χημισμό διαφέρουσαι μέν άλλήλων κατά τά: ένεργεία; 
αύτών, άλλ ούχ ήττον άγαν συγγενείς, άλλήλας προκαλοϋσαι καί είς 
άλλήλας μεταπίπτουσαι, διά τοϋτο δέ κατά τήν όρθοτέραν γ.ώμην θεω- 
ρούμεναι ώ; τρόποι ή εκδηλώσεις διάφοροι μιας καί τή; αύτή; ουσιώδους 
βυνάμεως τής άνοργάνου φύσεως.

συντήρησιν εαυτού), β'. δέ τή; (συνισταμένης εις τοϋ
το, οτι τό ένόργανον ον παράγει έτερον δν, τάς αύτάς δυνάμεις 
κατέχον). Καί rpvra μέν έκ τών οργανικών δντοιν, (άποτελοϋντα 
τό yi>r«0r λεγόμενον βασίλειον), καλούνται τά πεπροικισμένα 
μέν δι’ οργανικής ζωή; έν τή, κατοχή τών είρημένων δυνάμεων 

(συντηρητικής καί γεννητικής), άλλ’ έστερημένα τής χαρακτηρι- 
ζουσης τά ζώα ψυχικής ζω?μ(*),  ήν κατά γενικόν κανόνα μετά
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θ.ωπου ενεργειών, ούχι δέ αυλό; τι; ούσία, έ. δτι, τά υπερβολικά ψυχι
κά πάθη,οΤον φόβο:, θργή? λύπη κτλ.προκαλοΰσι πλειστάκις εγκεφαλικά^ 
και σωματικά; άσθενεία:, έξ ών και θάνατος αμέσως πολλάκις προέρχε
ται. Εμμέσως οέ συνηγορεί υπέρ του φρονήματος τών υλιστών, δτι ή πα- 
ραοοχή τήί αντιθέτου δόξης (τής ύπάρξεως δηλονότι αυθυποστάτου ού- 
σ·ας) πρός έςήγησιν τού φαινομένου τών ψυχικών δυνάμεων κατ’ ούδέν· 
χρησιμεύει πρός τοΰτο, διότι, άν μέν ύποτεθή καί αϋτη υλική ουσία, με- 
τάθεσίς άπλώ; τοΰ ζητήματος γ’νεται, μή έςηγουμένης τή; απορίας πώς 
έν τή ύλη ένεργοΰσι και ένοικοΰσιν αί ψυχικά! δυνάμεις· άν δέ ύποτεθή 
ά ύ λ ο ς, τότε πλάττεται άλλο ζήτημα ανεπίδεκτου Χύσεως .τί έστι δηλ· 
άϋλον και πώς τοΰτο ύπάρχει)· σημειωτέου δέ, ·τι τό άϋλον εΐναι τι 
παντάπασιν ακατάληπτου εί; τό/ ανθρώπινον νουν, ούδέν δυνάμενον να 
φαντασθή ύπαρχον άϋλον. Ποοστ:-θείσΟω, δτι έκ τή; παραδοχής 
τή: ύπάρξεως αυθυποστάτου ψυχή: παράγονται πλ.εΐστα δσα ζητήματα, 
δυσλυτότε α τοΰ πρώτου, όποια Ί) τό περί τής έδρας τής ψυχής έν 
τώ σώματι, 2) τό περί τοΰ χρόνου και τοΰ τρόπου τής γενέοεως τής 
ψυχή; και τή; εισόδου αύτής ει; τό σώμα, 3) τό περί διαμονή; τή: ψυ
χής με:ά θάνατον τοΰ ζώου, άλλως παρ’ άλλων αύθαιρέτως λυόμε α. Τά 
τών πνευματιστών επιχειρήματα, συνιστάμενα είς τό οτι ά. τό ζώον διακρί
νει εαυτό άπό τοΰ ίδιου αύτοΰ σώματος και αύτών έτι τών καλούμενων· 
ψυχικών ένεργειών, ίκ τούτου δέ προκύπτει, οτι υπάρχει άλλη τι; ού
σία, είς ήν συνίσταται τό έ γ ώ, β'. οτι ευρίσκει εαυτό διά τής μνήμης 
πάντοτε ώ; τό αυτό δν. έν ω, άν αί ψυχ.καί δυνάμεις έδρευον έν τώ έγ- 
κεφάλψ και τώ άπ’ αύτοΰ έξαρτωμένω νευρικώ συστήματι, δέν ήθελε 
κατ'ρ'οΤ τοΰτο, διότι, ανακαινιζόμενου κατά τήν φυσιολογίαν τοΰ σώμα
τος έν ώρισμένω χρόνω (τοΰ ανθρωπίνου σώματος έν έπταετία), και ε
πομένως και τοΰ έγκειράλου καί τοΰ νευριζοΰ συστήματος, δέν ήθελεν ·ύ- 
ρίσκει πάντοτε εαυτό ώς *ν  καί τό αύτό δν, ούτε ήθιλεν ένθυμ-ίσθαι 
ο,τι άπαξ πρό Id ή 20 έτών εΐδεν ή ήκουσε καί γ'. δτι έξ αύτής τής 
μαρτυρίας τή; συηιδήσεω; τοΰ ά.Ορώπου δηλοΰται ή ισχυρά μάχη, ήτις 
πολλάκις συνάπτεται έν τφ άνθρώπω μεταξύ τών δύο έν αύτώ ούσιών, τής 
ψυχή; καί τοΰ σώματος, ών έκατέρα αγωνίζεται να ύποτάξη τήν έ τέραν 
καί νά καταστήση ύπηρέτιδα έσυτής, εΐναι κατά τήν γνώμην τών υλιστών 
πάντη ανίσχυρα είς τήν ύποστήριξιν τή; έν τώ άνθρώπω ύπάρξεως άυλου 
ψυχής, διότι ά. ούδαμώς μέν άμφισοητητέον, οτι τό ζώον έχει αύτοσυν- 
ειδησίαν τοΰτο δ’έστιν ή έαυτοΰ διάκρισις άπό τοΰ σώματος αύτοΰ καί 
τών ψυχικών αύτοΰ ενεργειών), αλλά τοΰτο εΐναι απλή τοΰ έγκεφάλου· 

ίδιότης* οτι δ' ούτως έχει, άπόδε-.ξις, οτι συνταρασσομένου τοΰ έγζεφά- 
λου, συνταράσσεται καί ή αύτοσυνειδησ’α, λίαν άμυδρά καθισταμένη ή 
καί ολω; έξαλειοομένη, β*. επέρχεται μέν άναζαίνισις τοΰ σώματος, άλ
λ’ αύτη εΐναι βαθμιαία, ούδαμώς δέ συνεπιφέρει τήν μεταβολήν αύτοΰ' 
άπόδτίξις δέ τούτου, οτι δ.ατηρεϊται αείποτε ή αύτή φυσιογνωμία, δι’ής 
διακρί.εται τών άλλων ατόμων όμοειδών ζώων οθεν ούδαμώς παράδοξον, 
δτι διατηρείται ακέραια καί αλώβητος καί ή μνήμη, μέρο; άποτελοΰσα 
της έν τώ έγκ-φάλψ έδψευούση; γνωστική; τοΰ ζώου δυνάμεως, γ'. έκ 
τής μαρτυρία; τής τοΰ ανθρώπου συνειδήσεως έμφαίνεται οτι μάχη ισχυ
ρά συνάπτεται ούχι ή τουλάχιστον ούχι μόνον μεταξύ τών ψυχικών τοΰ 
ανθρώπου λεγομένων δυνάμεων καί τοΰ σώματος, αλλά μάλλον μεταξύ 
αύτών τών ψυχικών δυνάμεων πρό; άλλήλας (μεταξύ φέ'ρ’είπεΤν τής γε- 
νητησίου ορμή; ή άλλων τοΰ ανθρώπου έπιθυμ'ών καί συναισθημάτων 
πρός τήν γνωστικήν τοΰ ανθρώπου δύναμιν, τής μέν λ.χ. γενετησίου ορ
μής ώθούσης τόν άνδρα είς τήν σύνδεσιν σχέσεων πρός γυναϊια διά τή; 
βία;, τοΰ δέ λογικοΰ άγοντος είς τό εναντίον, ή τοΰ μέν συναισθήματος 
τής λύπης όδηγοΰντος είς αύτοκτονίαν, τοΰ δέ λογικού ύπαγορεύοντος 
τουναντίον)· δθεν, άν ή άλλτ,λομαχία αύ:η έτεκμηρίου τήν ύπαρξιν ψυ
χής τίνος ιδιαιτέρας αύθυποστάτου και αύτενεργοΰ, έ'δει νά παραδεχθή 
τι; αντί μιας τήν ύπαρξιν πολλών τοιούτων ψυχών, άλληλομαχουσών 
πολλάκις.

’Αλλ όμολογητέον, δτι ισχυρός έπίκουρος τών πνευματιστών προσέρ
χεται ή Θεόθεν ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς, έφ* ης ώς έπί ακλόνητου πέτρα; στη
ρίζεται ή ιερά ημών θρησκεία.

* *0 έν μακαρία τή λήξει διδάσκαλος τοΰ Γένους Κωνσταντίνος Κού- 
μας έν τή ψυχολογία αύτοΰ (Τόμψ Α' τοΰ ύπ’ αύτοΰ Φίλοπονηθίντος Συν
τάγματος τής Φιλοσοφίας ονομάζει παθήματα τάς εύαρέστους ή δυσ
άρεστου; τής ψυχής δ αθέσει;· άλλ’ή'η κοινώς καλούνται συναισθή
ματα (δρα ψυχολογίαν Χορτάκη, Έγχειρίδιον παραδόσεων Φιλίππου 

’Ιωάννου κτλ).

**) ψυχολόγοι τινέ:, ήγουμέωυ τοΰ Κρυγίου, έδογμάτισαν, δτι τά 
συναισθήματα εΐναι άτλα α:σθήματα, διά δέ τοΰτο δύο καί μόνα; παρεδέ- 

ή γνωστική, (ή; αί κιντ,σεις παράγουσι γνώσεις z στοιχεία γνώ- 
σεως), η θιαθε'ϊκή η συναισθητική, (η; αί κινήσεις άποτείουσιν 
ευάρεστου; η δυσάρεστου; τή; ψυχή; διαθέσεις(*)  καί ή ορεκτική 
(ή; απόρροια αί διάφοροι πρός σκόπιχ-ον ενέργειαν τάσεις τών 
■ζώων(**),  τροφοδοτούμενα υπό τής γή;, πρό; ήν συνδέονται άνα- 
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■ποσπάστως, ·αΛ αντίθεσιν πρδς τά ζώα, άτινα ασύνδετα διατε- 
λοϋντα πρδς τήν γήν κα'ι άποσπώμενα τοϋ μητρικού αύτών σώ
ματος κινούνται ελεύθερα κατά τάς έσωτερικάς αύτών δρμάς και 
ορέξεις, μεταβαίνοντα άπδ τόπου εις τόπον(*).  Ζώα δέ έκ του
ναντίον καλούνται τά ενόργανα όντα τά πεπροικισμένα διά τής 
ήδη άναπτυχθείσης και έξηγηθείσης ψυχικής ζωής·

ξα.το ψυχικά; δυνάμει;, τήν γνωστικήν καί ορεκτικήν, έξοοε- 
λίσαντε; τήν συναισθητικήν. ’Αλλ’ ήδη διατελεΤ κοινω; παραδεδεγμένη 
ή περί τριιϋν ψυχικών δυνάμεων δοξασία, διότι πλήν τών αισθημάτων ή. 
γνώσεων και τών όρε'ξεων, ή ψυχή διατίθεται κα'ι εΰαρέστως καί δυσαρέ- 
στω; καί ευρίσκει έαυτήν εί; τοιαύτας διαθέσεις.— Προστεθείσθω ένταϋθα, 
δτι ή ψυχική ζωή δέν διαστέλλεται αείποτε τή; φυτική; διατών τριών ψυ
χικών δυνάμεων πληρών, ώ; έν τψ> κειμένιμ εκτίθεται. Εί; τά; κατωτέ- 
ρα; τάξει; τών ζώων, π.χ τά ακτινωτά, τού; έχίνου;, τά όλοθούοια πε
ριορίζεται μόνον εί; τήν καλουμέ.ην γενικήν α’ισθησιν καί τήν άφήν, έ’τι 
δέ τήν έμφυτον ορμήν, ε’ίςτινα μάλιστα αύτών ώ; π.χ. τά έγχυματο- 
γενή καί ζωόφυτα έν λίαν άμυδρ^ καταστάσει.

(') Είρήσθω έν παρόδιρ, δτι τινά τών φυτών έχουσιν εΐδό; τι άμορφου 
καί άτελοϋ; αισθήσεω; λ.χ. τό ηλιοτρόπιου, δπερ τείνει πάντοτε πρό; το 
ηλιακόν φώ;· άλλα δέ πάλιν έ’χουσιν ίχνος τι αύτοκινησία;, ώς φέρ’είπεΐν 
τά έ'/οντα πολυσχιδή φύλλα έλλεβοροφόρα φυτά, άτινα καταφέρονται εί; 
ύπτιώδη τ·.νά κατάστασιν καί πάλιν έγε(ρονται Εις άλλα πάλιν φυτά 
παρατηρεΤιαι άτελή; τις ορεκτική δύναμις, εΐδό; τι γενετησίου όρμήι, 
ώ; φέρ’εΐπεΐν τήν νυμυαίαν καί άλλα τινά ύδροχαρή.

Έν τοΐς ζώοις συμπεριλαμβανόμενο; καί δ άνθρωπος, ζή καί 
ούτος ψυχικώς, κατέχων άπάσας τά; λεγομένας ψυχικά; δυνάμεις. 
Άλλ’ ώς έκαστον φυτδν διαφέρει τών άλλων φυτών ού μόνον 
κατά τδν διάφορον αύτοϋ σωματικόν δργανζσμδν, άλλά και κατά 
τδν βαθμόν και τρόπον τών έν αύτοΐς ένεργουσών δυνάμεων (συν
τηρητικής καί γεννητικής), ούτω και έκαστον τών ζώων διαφέρει 
τών άλλων ζώων ού μόνον κατά τδν διάφορον έκάστου σωματικόν 
Οργανισμόν, άλλά και κατά τδν βαθμόν τής ένεργείας τών έν αύ- 
τοϊς ψυχικών δυνάμεων, διατελοϋντα έν αναλογία πρδς τόν βαθ
μδν τής τελειότητας τοϋ σωματικού αύτών οργανισμού. ’Επειδή 

δέ ό άνθρωπος είναι τδ τελειότατου τών ζώων, καί αί δυνάμεις 
αΰται έν τώ συνόλω αύτών εύρίσκονται έν βαθμώ τελειότητο; α
νωτέρω έν τώ άνθρώπω' άλλ’ ούχ ήττον αί δυνάμεις αύται είναι 
ανταί αΰΐόταται αί έν τοϊς ζώοις τρεις ψυχικαί δυνάμεις, δηλον
ότι ή γνωστική, ή συναισθητική καί ή δρεκτική. Και έν πρώτοι; 
ώς τά λοιπά ζώα, είναι καί δ άνθρωπος κάτοχος τής γνωστικής 
τής ψυχής δυνάμεως, δι’ ής τά ζώα δρώσι πνευματικώς τά όντα 
καί τήν πρδς άλληλα σχέσιν αύτών. Επειδή δέ ή γνωστική αύτη 
δύναμις άποτελεΐται έκ τής χείρονος γνωστικής δυνάμεως (τής 
άνατυπωτικής λεγομένης) καί τής κρείττονος γνωστικής δυνάμεως 
(τής καί νοητικής ή άλλως νοητικοϋ, έτι δέ νοός καί διανοία; λεγο- 
μέ.ης), υποδιαιρείται δέ ή πρώτη, ήγουν ή άνατυπωτική εϊς τήν 
αισθητικήν ή παραστατικήν καί τήν άναπαραστατικήν (ή άνα- 
παραγωγικήν, ώς έκάλει αυτήν δ έν μακαρία τή λήξει επιφανής 
λόγιος Φίλιππος ’ οιάννου), συγκειμένην έκ τοΰ φανταστικού καί 
τοϋ μνημονικοΰ, κατέχει μετά τών άλλων ζώων ό άνθρωπος άπά
σας τάς δυνάμεις ταύτας, κατά διάφορον όμως βαθμόν. Καί ή 
μέν αισθητική δύναμις, (ή δύναμις δηλονότι, δι’ής τδ ζώον λαμ
βάνει άμεσον αίσθησιν τών εϊς τά διάφορα αισθητήρια έπενερ- 
γούντων καί διά τοϋ έοεθισμοϋ αύτών παρισταμένων όντων) δια ■ 
τελεί ούχ ήττον άνεπτυγμένη έν πολλοϊς τών ζώων ή έν τώ άν
θρώπω. Εί; τινα μάλιστα τών ζώων τινέ; τών αισθήσεων είναι 
μάλλον άνεπτυγμέναι, ώς πρδς ειδικά τουλάχιστον άντικείμενα, 
οίον ή δρασις εϊς τδν άετδν, ή δσφρησις εϊς τδν κύνα, καί μάλι
στα τδν κυνηγετικόν, τήν γαλήν, τδν ίππον, τδν βόα κτλ. Τδ δέ 
μνημονικδν είναι μ.έν άνώτερον έν τώ άνθρώπω κατά γενικόν κα
νόνα, ιδίως μάλιστα κατά τήν στεγανότητα, ήτοι τήν ικανότητα 
τοϋ κατέχειν τάς παραστάσεις καί έννοιας, άλλ’ ούχ ήττον πα
ρουσιάζονται πολλάκις φαινόμενα πολλά έκτάκτου μνημονικότη· 
τος τών άλλων ζώων, θύτου φερ’ είπεϊν ό ίππος άναμιμνήσκεται 
εύχερώς μετά πολλά έτη μακράς οδού, ήν άπαξ διήλθεν. ’'Αδηλον 
όμως άν τά ζώα έχωσιν ίχνος τής λεγομένης δημιουργικής φαν
τασίας, δι’ ής ό άνθρωπος έκ τών άπαξ προσπεσόντων εϊς τήν 
άντίληψιν αύτοϋ διά τών αισθητηρίων έξωτερικών άντικειμένων 
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κατασκευάζει δι’άφαιρέσεω; καί προσθέσεω; πολλών αύτοϋ αέρων 
και ιδιοτήτων νέα δλω; άντικείαενα(*).

*) II δημιουργική του ανθρώπου φαντασία, μετ’ άλλων του ανθρώ
που σωματικών και νοητικών ευφυϊών ηνωμένη, παράγει τά μεγάλα 
καλλιτεχνήματα τής μουσικής, τής ποιήσεω., τής ζωγραφικής, τής τε
κτονικής κτλ. Τά ζώα έστερημένα τοΰ όρθοπεριπατητικοΰ, τής εύφυοΰς 
τών άνθρωπίνων χειρών διαπλάσεως, και ιδίως τοΰ μεταδοτικού διά του 
προφορικού λόγου, επομένως έπιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ού- 
δέν ήδύναντο νά παραγάγωσιν έ ς ο χ ο ν και σ π ο υ δ α ϊ ο ν εργον, καί άν 
έτι εύμοίρουν δημιουργικής φαντασίας. Λέγω δέ «έ’ζοχον και σπουδαΐον 
έργ·ν«, διότι τεχνουργήματα τινα κατασκευάζουσι προς κατοίκησίν αυ
τών ή και δι’άλλου; λόγους, εις τήν συντήρησιν εαυτών αφορώντας, πολ
λά καί διάοορα ζώα, ο*ον πτηνά, έντομα.

’Αλλά τήν κρείττονα γνωστικήν δύναμιν κατέχουσι τά άλλα 
ζώα ; Έκ τών αντιλήψεων ή άνατυπώσεων, αίτινε; διά τή; αισθη
τική; και φανταστικής δυνάμεως μεταβιβάζονται κατά τά έν τή 
ψυχολογία διδασκόμενα τώ άνθρώπω, ώ; και τοΐς άλλοι; ζώοις, 
δ άνθρωπος σχηματίζει τά; έγνοιας (ιδέα; κατά Κούμαν), συγ- 
κοίνων μέν αύτάς προς άλλήλας, άφαιρών δέ τάς έν αύταΐ; δια
φορά; καί συλλαμβάνων εις έν τά κοινά και ουσιώδη αυτών στοι
χεία β\ σχηματίζει τάς χρίσεις, ζητών καί ευρίσκων τάς άναφο- 
οάς ή τήν λογικήν σχέσιν τών εννοιών πρδς άλλήλας καί δρίζων 
αυτήν, γ'. σχηματίζει τούς συ.Ζ.Ζοχισγιούσ, ευρίσκων διά τής 
ποδς άλλήλας τών κοίσεων (κρίσεώς τίνος καθολικωτέοας καί κρί- 
σεως μερικωτέρας) λογικής σχέσεως έτέραν τινά κρι'σιν άγνωστον. 
‘II δύναμις τοΰ σχηματίζειν έννοιας, κρίσεις καί συλλογισμού; ά- 
ποτελεΐ τήν νοητικήν έν τώ άνθρώπω δύναμιν, ήτοι τήν κρείττο
να γνωστικήν δύναμιν, ήτις άλλως .Icyixor καί Λόγος έκλήθη. 
Άλλ’ ή δύναμις αύτη εύρηται ποοδήλως καί έν τοΐς άλλοις ζώοις, 
τοΐς μάλλον ανεπτυγμένοι; τουλάχιστον, διότι καί τά ζώα σχη- 
ματίζουσιν έννοια;, κρίσει; καί συλλογισμού;’ τούτου δέ προφα
νή; άπόδειξις, οτι πάντα τά κατοικίδια ζώα (οίον οί κύνες, αί 
γ·αλαΐ) διακρίνουσι τά διάφορα γένη καί είδη τών άλλων ζώων, 
καί ότι ώρισμένων ζώων τήν έπίθεσιν ή τήν προσπέλασιν μάλλον

‘Η είκών αύτη έχαράχθη επί τή βάσει λιθογραφικού τίνος αντιτύπου τοϋ 
αειμνήστου Γεωργίου Ιακωβατου. Έθεωρήσαμεν δέ όρθδν ϊνα καί ταύτην τήν 
εικόνα δημοσιεύσωμεν, καθόσον αποβλέπει εποχήν προ τριάκοντα καί επέκεινα 
έτών, οτε ο Γ. Ιακωβατος νεώτατοο τήν ήλικίαν οιετέλει βουλευτής κατά 
τήν Ιστορικήν καί άέιομνημόνευτον Θ' Βουλήν τής Έπτανήσου.
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φοβούνται της έπιθέσεως ή προσπελάσεως άλλων ζώων και ουτω 
καθεξής. Έάν τά ζώα δέν έσχημ-άτιζον έννοιας, δέν ήθελον δια
κρίνει, δτι άλλο δ άνθρωπος και άλλο δ ίππος και άλλο δ κύων’ 
έάν δέν έσχημάτιζον κρίσεις καί συλλογισμούς, δέν ήθελον άρέ- 
σκεσθαι εις τήν προς τούς άνθρώπους ή πρός τινα ώρισμένον άν
θρωπον προσπέλασιν, άποφεύγοντα τήν προσπέλασιν άλλων ζώων, 
ών διαγινώσκουσιν έκ τών προτέρων το προς αυτά έχθοικόν(*).  
Και είναι μέν βεβαίως εις μείζονα βαθμόν άνεπτυγμένον το νοη- 
τικον έν τώ άνθρώπω, αλλά καθ’ δλας αύτοϋ τάς ιδιότητας εμ
φανίζεται και έν τοΐς λοιποΐς ζώοις.

*) Περί τής κριτικής δυνάμεως τών κυνών ιδίως καί τών έλεφάντων 
διηγούνται πολλά θαυμάσια οι συγγραφείς. Ούτως ό ColqullOllin ( The 
Moor nndlhc Loch p. 45) διηγείται, οτι έτραυμάτισέ ποτέ κατά τήν 
πτέρυγα δύο νήσσας, α'ίτινες έπεσαν έπί τής αντιθέτου όχθης ρύακός τί
νος, ό δέ κύων αυτού, θέλων νά παραλαβή άμφοτέρας όμοϋ καί παραδώ- 
ση είς τόν κύριον αύτοϋ, μή δυνάμενος δέ νά κατορθώση τοϋτο, άπεφά- 
σισε νά θανατώση εν τών δύο πτηνών, νά καταλίπη τοϋτο έν ω τόπψ 
έπεσε, (καθό αδυνατούν ήδη νά φύγη), νά κομίση τό ζών είς τόν δεσπότην 
αύτοϋ καί έπειτα, παραλαβών τό έ'τερον, τό νεκρόν άπομεΐναν, νά πα- 
ραδώση τώ κυρίψ.

’Α ναμφήριστον δέ, οτι τά ζώα κτώνται διά τού χρόνου καί εΐδός τι 
προσωπικής πείρας, ής ένεκα άποφεύγουσιν εύκολώτερον τόν κίνδυνον ή 
μάλλον έμπίπτουσιν εις όλιγωτέρους κινδύνους έν ήλικία ώρίμω.

**) Πολλάκις κύνες έπαθον έκ τής υπερβολική; αύτών θλίψεως. Χωρι
κοί τού δήμου Αίγαίων (τής επαρχίας Χαλκίδος) μοί διηγήθησαν, οτι κύ
ων τις άπέθανεν ές ασιτίας παρά τόν τάφον τού κυρίου αύτοϋ δύο ή τρεΤς 
ήμέρας μετά τόν θάνατον τοϋ τελευταίου.

***) Δέν εϊναι προφανής ό φόβος τών τετραπόδων ζώων κατά τήν προσ- 
έγγισιν άλλου ζώου, ιδίως δέ έχθρικοϋ έκ φύσεως ζώου, όταν μάλιστα 
έχωσι γαλακτοτροφούμενα τέκνα ; Δέν είναι προφανής ή λύπη αύτών διά 
τήν απώλειαν τών τέκνων αυτών, όταν ταΰτα άφαιρεθώσιν υπό άλλου ή 
άποθάνωσιν ; Δέν είναι προφανής ή χαρά τών σκύμνων, τών κυναρίων, 

22

Προφανώς ανεπτυγμένα’, έν τοΐς ζώοις ύπάρχουσι καί αι έ'τεραι 
ψυχικαί δυνάμεις, ή συναισθητική καί ή δρεκτική. Καί τά ζώα, 
ώς δ άνθροίπος, λυποΰνται(**),  χαίρουσιν, έλπίζουσι, φοβούνται, ά- 
δηυ.ονούσιπολλάκις(***),ορέγονται,κέκτηνται  τήν προς αύτοσυν-
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τηρησίαν δρμ.ήν, την γενετήσιον ορμήν, τήν προ; κοινωνίαν δρ- 
μήν, θέλουσι και θέλουσιν έπιμόνως και ζωηρώς, κατέχονται 
υπδ ίσχυρογνωμοσύνης, έχουσι πάθη (οίον φθόνον, ζηλοτυπίαν, α
πέχθειαν κτλ.(*).

των ιππαρίων κτλ. Ηταν συμπαίζωσι μετ’ άλλήλων, ώς τά ανθρώπινα 
παιδία ; κτλ. κτλ. Ειρήσθω δέ, οτι καί αυτά τά έντομα αισθάνονται χα
ράν παίζοντα, καθ’ S παριτήρησεν ό έξοχο; έπιστήμων Ρ. IIub>T 'έν τφ 
σοοφ αύτοΰ συγγράμματι Recliercl.es suf les nioeurs des fourmis εκδ. 
1810 σελ. 173 .

Τινές Ισχυρίζονται, οτι τά ζώα κέκτηνται μόνον τυφλήν τινα τά- 
σιν πρός ενέργειαν, άποσκοποΰσαν είς τήν τοΰ ατόμου καί τοΰ γένους 
συντήοησιν, τήν έμφυτον «αλουμένην ορμήν άλλά φρονώ, οτι γενικεύ- 
οντες τό πράγμα, πλανώνται. Έν τοΤ; ζώοις τής άνωτε’ρας τάξεω; ή ό- 
ρεζτιζή δύναμις είναι σχεδόν έξ ίσου ανεπτυγμένη πρός τόν άνθρωπον. 
II ς οΰτος ορέγεται κατά τάς διαφόρους ώρα; και τήν διάφορον αύτοΰ κα- 
τάστασιν τοΰτο ή εκείνο τό φαγητόν κατά προτίμςσιν τοΰ ά/λου ή ταΰ- 
την ή εκείνην τήν γυναίκα πρός συνουσίαν, έν γνώσει δηλονότι τοΰ ευ
άρεστου καί δυσάρεστου συναισθήματος καί τοΰ παρέχοντο; αύτό πράγ
ματος, ούτω και τό ζώον. ‘Η μόνη κατά τοΰτο μεταξύ τοΰ ανθρώπου 
καί τών άλλων ζώων διαφορά είναι, οτι δ κύκλος τών ορέξεων τών άλ
λων ζώων εΐναι στενότερο; και χθαμαλώτερος τοΰ τών ά θρωπίνων ορέ
ξεων, διότι ό άνθρωπο;, αναπτυσσόμενος, έχει και πνευματικός χρείας, 
ών τήν ίκανοποίησιν επιζητεί, έν φ τό ζώον δέν έχει.

Τό αύτό ρητέον και περί τών παθών. Τις δόναται ν’ άμφισοητήση τήν 
έμμανή αγάπην τών ζώων πρό; τά τέκνα αύτών έν τώ χρόνω τής γαλα
κτοτροφίας ή τοΰ κυνός τήν προσήλωσήν είς τόν δεσπότην αύτοΰ, ής έ
νεκα πολλοί έ,ϋρΐ'ίθο.σαν εί; πέλαγη πρό; παρακολούθησιν αύτοΰ και άλ
λοι έθώπευον μετά συγκινήσεω: τόν κύριον αύτών έν τή αγωνία τοΰ θα
νάτου ή τοΰ πιθήκου τό φιλέκδικου καί μνησίκακου ; Περίεργα καί κατα
πληκτικά άμα παραδείγματα τής κατά τοΰτο όμοιότητος τών ζώων, 
Ιδίω: δέ τών πιθήκων, πρός τόν άνθρωπον άναφε'ρουσιν ό Rengger έν τφ 
συγγράμματι αύτοΰ Naturgescllichte del· Sailgethlere von Paraguay 
έκδ. τοΰ 1830 καί ό Brehm έν τφ Thierleben.

Εις τί συνίσταται λοιπόν γυχο.Ιογικώς^ μεταξύ τοΰ ανθρώπου 
και τών λοιπών ζώων διαφορά ; "Απασαι αί ψυχίκαί δυνάμεις 
(γνωστική, συναισθητική καί ορεκτική) διατελοϋσι μάλλον άνε

πτυγμέναι έν τώ άνθρώπω ή έν τοΐς άλλοι; ζώοι;. ’Αν δέ τινες αι
σθήσεις ώσι μάλλον ανεπτυγμένα; είς έτερα ζώα, ώς ©έο’ είπεΐν 
ή οοασις είς τδν άετδν. ή ακοή είς τά μηρυκάζοντα καί μονώ- 
νυχα και πολλά τών σαρκοβόρων, ή δσφρησις είς τδν κύνα, τήν 
γαλήν, τδν βόα κτλ. υπερτερεί όμως δ άνθρωπος κατά τήν συμ
μετρίαν τής άναπτύξεως άπασών έν γένει τών αισθήσεων, προς 
δέ κατά τήν καλλιτεχνικήν τρόπον τινά λεπτότητα καί ευγένειαν 
αύτών. Ούτω φέρ’ είπεΐν διακρίνει μέν δ άετδς πόρρωθεν τά έξω- 
τεοικά αντικείμενα, οξυδερκέστερος ών πολλώ τοΰ άνθρώπου, άλ
λ’ δ άνθρωπος αισθάνεται τέρψιν είς τήν θέαν τοΰ ωραίου, δπερ 
κατά πάσαν πιθανότητα δέν συμβαίνει είς τδν άετόν. ‘Ο κυων 
πάλιν ιχνηλατεί διά τής καταπληκτικής αύτοΰ δσφρήσεως τά πα
τήματα προ πολλοΰ διαβάντος ζώου, δ δέ βοϋς διά τής δσφρήσεως 
ή καί τής γεύσεως διακρίνει άν προ πολλών ωρών έτερος βοϋς έ- 
πιεν έκ τοΰ προσφερομένου αύτώ έν εΰρυτάτω δοχείου άφθονου ύ· 
δατος, άλλ’ ούδεμίαν δ κύων ή δ βοΰς αισθάνεται τέρψιν είς τήν 
οσμήν τών άνθέων.— Τοΰτο δμως δέν άποτελεΐ ούσιώδη μεταξύ 
τοΰ άνθρώπου και τών άλλων ζώων διαφοράν, διότι δέν υπερτερεί 
κατά τάς ψυχικά; δυνάμει; τοσοΰτον δ άνθρωπος πολλών έκ τών 
άλλων ζώων, ώς φέρ’ είπεΐν τοΰ πιθήκου, τοΰ κυνδς, τοΰ ίππου 
καί τοΰ έλέφαντος, οσον τά ζώα ταΰτα τών τή; τελευταίας τά- 
ξεως ζωυφίων, ά διακρίνει μόνον άμυδρά τις αίσθησις, δρεξις καί 
αύτοκινησία.

‘Η ουσιώδη; μεταξύ τοΰ άνθρώπου καί τών άλλων ζώων δια
φορά συνίσταται είς τήν όικπκότηζα άΐαπτύζΐως καί προόδου, 
ής ούτε ίχνος ευρίσκει τις έν τοΐς άλλοι; ζώοις, δι’ αύτής δέ ανα
πτύσσεται τδ νοητικδν, έξευγενίζονται αί ορέξεις, τά πάθη καί 
συναισθήματα καί βελτιοΰται επομένως ή ψυχή, καθισταμένη 
κρείττων έαυτής, προοδεύει δέ ούτω τδ άνθρώπινον γένος. Άλλ’ή 
δεκτικότης αύτη δέν απορρέει έκ τής κατοχής τοΰ νοητικοϋ, ού 
δέν άμοιροΰσι καί τά επίλοιπα ζώα, άλλ’ έκ τή; έν γένει κρείτ- 
τονο; σωματική; τοΰ άνθρώπου δογανώσεως, ιδίως δέ τή; ένάρ- 
θρου φωνής, δι’ής δύνανται νά μεταδοθώσι πλήρως καί τελείως είς 
τδν άνθρωπον τά άποταμιεύματα τής πείρα; καί τής παοατηοήσεως 

Recliercl.es
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τών άλλων ανθρώπων. Καί είναι μεν πιθανόν, δτι ή τοιούτου είδους 
βελτίιον σωματική τοϋ ανθρώπου διοργάνωσις άνταποκρίνεται πρδς 
ιδιότητά τινα διανοητικήν υπερπέραν (απόρροιαν ένμέρει μεν τήςέν 
τω άνθριόπω σχετικής τελειότητος τοϋ νοητικοϋ, έν μέρει δε τήςέν 
αύτώ άνωτέρας φανταστικής δυνάμεως, περιβεβλημένης καί δια 
δημιουργικής ικανότητος, ές ής προήλθεν ή δημιουργία συστή
ματος αισθητών σημείων διά τήν είς άλλους ευχερή καί τελείαν 
άνακοίνωσιν τών γνωστικών ημών εννοιών καί παραστάσεων, δη
λονότι ή κατασκευή γ·.7ώσσης(*)·  άλλα τοϋτο ούδαμώς αναιρεί τδ 
παρ’ ημών τεθεν, ότι τδ νοητικδν, οπερ άλλως λογικδν έκλήθη, 
δεν ελλείπει άπδ τών ζώων.

*) "Εχοοσι βεβαίως κζί τά άλλα ζώα γλώσσαν τινα ατελή πρός εκ- 
φρασιν τών συναισθημάτων και ορέξεων αύτών, άλλα γλώσσαν φθόγγων 
και φωνών άσυναρτήτων, ή μ2λλον ήχων, διαφερόντων άλλήλων, ίώς οι 
κύνε;, αί γαλαΤ, οί πίθηκοι, οί βόες κτλ ) ή κίνήσεως μελών (ώς οί μύρ- 
μηκες ή αί μυ“«ι). Καί ή μέν τών ήχων γλώσσα καί ή εκτασις αύτής 
εΤναι κατάδηλος τώ άνθρώπω, τής δέ τών κινήσεων γλώσσης τήν ΰπαρ — 
ςιν κατέδειςαν οί ζωολόγοι, καί Ιδίως ό Huber.

*) Άλλ’ εχουσιν αύτοσυνειδησίαν τά ζώα ώς ό άνθρωπος; Τό έπ’έμοί 
δέν αμφιβάλλω, διότι θεωρώ τήν αύτοσυνειδησίαν άναποσπάστως σονδε- 
δεμέντρ πρός τόν λόγον? οΰ δέν στερούνται τά ζώα. ’Αλλά βίβαίως εΐναι 
κατώτερα τής του ανθρώπου,διότι καί τό νοητικόν αύτών είναι φύσει 
κατώτερον καί έλλείπει ή δέουσα διανοητική άνάπτυςις. ’Αλλά υή οί παν-

"Οθεν μόνον άν εις τήν λέζιν Λογιχάν άποδοθή ή περιορισμένη 
σημασία τής περί ής άρτι έπραγματεόθημεν υπερτέρας διανοητι
κής ίδιότητος, έξ ής, μετά τής ένάρθρου φωνής συνδυαζομένης, 
προήλθεν ή γλώσσα, δόναται νά άποκαλή τις τά λοιπά ζώα α~ 
Λογά. ’Άλλως ή προσωνυμία αυτή είναι παντάπασιν άνάρμοστος, 
διότι δ,τι τανϋν καλοΰμεν λογικδν, τήν δύναμιν δηλονότι τοϋ 
σχηματίζειν έννοιας, κρίσεις καί συλλογισμούς, (κατά τούς έν τή 
Λογική δριζομένους νόμους καί τύπους), κατέχουσι καί τά λοιπά 
ζώα(*)

ΘΕΟΔΟΡΟ? Ν. ΦΛΟΓΑΙΤΗ?

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓIΚΟΊ ΠΑΝΘΞΟΝ

Ε τής ιεράς τυπογραφίας τής 'Ρώμης έξήλθε τδ 1784 
τδ υπ’ αψιν ημών γλωσσολογικδν Πάνθεον, οπερ κινεί άεννάωςτήν 
γενικήν τών λογίων περιέργειαν.

Γνωστδν έκ τής καθόλου ιστορίας ποία ήτο ή τύχη τής 'Ρώ
μης, δτε Άλαρΐχος ό Θρασύς στρατηγός καί κατόπιν βασιλεύς 
τών Γότθων, έπέπεσεν ώμώς κατ’ αυτής, τδ τρίτον, (ώς έλάχιστον 
τών ίφειλομένων της αντίποινο) , άνθ’ ών αυτή έπραζε συμφορών 
έν τφ κόσα,φ' τήν άί Αύγούστου 410, ώς έπίσης γνωστή καί ή 
πατρική εύνοια, ής βραδύτερου άπήλαυσεν αδτη έπί Γουστάβου 
τοϋ Γ.' τής Σουηδίας βασιλέως, (περί τάς άρχάς τής ΙΕ', εκατον
ταετηρίδας) τοϋ μόνου σχεδόν μεταξύ πάντων τών βανδαλικώς 
έπιδοαμόντων κατ’ αύτής Γότθων προστάτου τών περισωθέντων 
αρχαίων κειμηλίων τής τέχνης καί πάντων τών έν αυτή.

τάπασιν αέριοι άνθρωποι άνεπτυγμένην τήν αύτοσυνειδησίαν, δσον οί 
πεπελιτισμένοι ■ — Άλλ’ έχουσι τήν συναίσθησιν τής ύιτάρζεως τοϋ Θεοϋ; 
Τοϋτο δέν δυναται βεβαίως νά άκριβωθή- Αλλά μή πάντε: οί άνθρωποι 
πιστεύουσιν ήδη εις τήν ϋπαρςιν Θ·οϋ ή μή συνέλαοον καί πάντες τήν ι
δέαν τής ύπάρςεω; πρωτνυργοδ αιτίας (υλική: ή άύλου τή; τών όντων 
ύπάσςεω:; 4Πς βεοαιοΤ ό Ε. ’\V. ϊ’ιΙίόγ δι’ άρθρου αύτοϋ έν τω Anthro- 
polo-fii· ι! ίί ·νίι·ιιι τοϋ Αύγ. 186 ί σελ. «XVI ), ύπάρχουσι καί τανϋν 
αγροίκα ούλα άγνΟνΟντα ό’λως τήν έννοια» τή: Θεότητος καί μή έχοντα 
καν έν τή γλώσση αύτών λέςιν παραστατικήν αύτής. (Βλ. καί Lubbock, 
Prcllis .»ri , Γίιηι», ό' έκδοσις τοϋ 1866 σ-:λ. 56 ί καί τό περί θρησκείας 
κετάλαιον τοϋ συγγράμματος αύτοϋ Origin of Civilisation έτος 1870.
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Τόν παραλληλισμόν άμφοτέροιν τούτων έκριναν φαίνεται ιστο
ρίζω; άναγκαΐον οί περί τόν Πάπαν, έκ τών περάτων τής οικου
μένη; συνελθόντες Δυτικοί, ν’ άπομνημονεύσωσιν ώδέ πως.

« 'Η 'Ρώμη είδε ποτέ τόν Αλαρΐχον ανηλεώς καταστρέφοντα 
»πυ;ί και σιδήοω τήν εύγενεστέραν αυτής ΰπαρξιν, έμπνουν τε καί 
»μή, την κατά τήν ξανθόρρουν Θύμβριδα (τόν Τίβεριν)’ άλλά νΰν 
«αύτη δρά Γουσταΰον τόν άνακτα, φίλον πιστόν τών έν αυτή, φέ- 
»ροντα πρόσωπον φυσίζοιον, και εραστήν τής τέχνης, τή; έπιστή- 
μης και τών χαρίτων τη;».

Τό μικρόν τούτο κατά τήν έκφρασιν θέμα, μέγα δέ κατά τήν 
ιστορικήν έννοιαν έχαράχθη τό 17SJ, ώς προείπομεν, εις 50 πε
ρίπου γλώσσας, τάς πρωτογόνους καί άρχικωτέρας τής σφαίρας 
μας καί κυριωδεστέοα; έν βίβλω χρυσοδέτω καθ’ ημάς δ μεγέ
θους, δίκην ψηφίσματος, ένθα έκαστη γλώσσα τό αυτό αεί πραγ
ματεύεται θέμα, έπί ιδίας σελίδος, ίδιου φύλλου, γραμμαΐ; πάντο- 
θεν ποικίλαις καί που καί σχολίοι; ή σημειώσεσι πεπλουτισμένης, 
λατινιστί. "Οπω; δ*  έχει οΰδενό; τών θεατών ή περιέργεια έμεινεν 
ακίνητος, καί οΰδενό; δ έποπτικός νοϋ; υπό τή; τεκτονιζής^έκά- 
στης τών γλωσσών τούτων έπαιρόμενο; δέν μετέβη έν άκαρει εϊς 
τής σφαίρας μας τάς χώρα;, ένθα αύται δμιλοΰνται, δέν άνέ- 
κρινε τήν φύσιν διά τών πτερύγων τής φαντασίας, τό κλίμα, τά 
■ήθη καί έθιμα, τόν πολιτισμόν, τήν θρησκείαν, καί κατά τό ένόν 
έκάστω, πάντα τά τούτοι; παρομαρτοΰντα. ‘Ο κατά τό π. έτος 
διελθοιν εντεύθεν καθηγητής τοΰ έν Ίέννη Πανεπιστημίου κ. biil- 
b. έγίνωσκεν 7 τών άνωτέριο γλωσσών, Ευρώπης τε καί ’Α
σίας, καί τά περί τάς χώρας των εύχερώς διεςείρχετο.

Έν Ά,ίΐ'τσα vy ά. Όκτ:. βνίνν IXS.S.

AN. X. ΠΑΠΑ4ΗΜ0Σ
’Έφο,λ; τής έν Λ’/ορζτσα-.νη ^’.ο/,ιοΰηζ ·4ς.

F ν ώ τών γραμμάτων δ άνθρωπος άφαιρεΐται εις τήν με

λέτην τών αρχαίων καί νέων κόσμων, φιλολογών τάς έπιστήμας 
καί τήν ιστορίαν, φιλοσοφών έπί τοΰ βίου τών κοινωνιών καί ε'μ- 
βαθύνων εις άπωτάτας μυστηριώδεις απόψεις διά τή; φιλοσοφίας 
καί τής έπιστήμης, πέρις αΰτοΰ εκτυλίσσεται άλλου ε’ίδους δράμα, 

ή πολιτική τής κοινωνίας ζωή.
'Η πολιτική τοΰ έθνους ζωή, στενότατα συνδεομένη μετά τοϋ 

πνευματικού αυτής στοιχείου καί μεγάλως έπ’ αϋτοΰ έπιδρώσα, 
είνε αξία προσοχής καί παρά τοΐς έργάταις τών γραμμάτων. Διά 
τοΰτο καί ημείς άπεφασίσαμεν έφέτος νά διαθέσωμεν σελίδας 
τινας τοΰ ήμετέρου 'Ημερολογίου εις τοιαύτην τινά άποψιν, έλ- 
πίζοντες, δτι οί ήμέτεροι άναγνώσται ασμένως θά διέλθωσι καί 

τάς γραμμάς ταύτας.
It

’Από εϊκοσιν ετών δ έθνικός βίος δργά πρδς κίνησιν καί ζωήν 
έν μέσω παντοίων δοκιμασιών καί έλπίδων. Εϊς τάς έφημερίδας 
καί τούς χρονογράφους άνήκουσιν αί λεπτομέρεια; τών παραδρα- 
μόντων πολιτικών έτών. ’Εκείνο δέ, έφ’ ού ημείς περιορίζομεν ήδη 
τήν ήμετέραν έπιθεώοησιν, είνε κυρίως τό τελευταίου, μεγάλω 
εθνικών κινήσεων καί αναμορφώσεων πρόξενον.

'Ο απαθής ιστορικός, δ διερχόμενος τήν πολιτικήν τοΰ ’Έθνους 
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ζωήν κατά τδ λήξαν ήδη έτος, δεν δύναται νά μη συνομολο- 
γήση, δτι μετά γενναίων βημάτων και υψηλών εμπνεύσεων ήρ- 
ξατο τελουμένη πολίτικη τοΰ τόπου άναγέννησις υπδ αισίους δ- 
πωσδήποτε οιωνούς.

Εινε άληθές, δτι, δπως έπί άκρωτηριάσεων τών σεσηπότων 
μελών πονεϊ δ άσθενης και μεμψιμοιρώ κατά του χειρούργου, ού- 
τος δμως, άποβλέπων είς την σωτηρίαν τοΰ πάσχοντος, προβαίνει 
μετά σιδηράς άποφάσεοος καί θελήσεω; είς τδ σωτήριον έργον του» 
ούτω καί έπί τών πολιτικών μεταρρυθμίσεων, τδ έθνος, έξωκειω- 
μένον είς τούς οίχομένους θεσμούς, άσχάλλει έπί ταΐς καινοτο- 
μίαις, άγνοοΰν τήν χρησιμότητα αυτών, ήν τδ μέλλον θέλει κα- 
ταδείξει’ δ πολιτικός δμως μεταρρυθμιστής, έμβαθύνων είς τάς 
άγαθάς τοΰ μέλλοντος απόψεις, βαίνει μετά σθένους καί θάρρους 
πρδς τδν σκοπόν του.

Άφαιρέσατε τάς μεμψιμοιρίας άπδ τοΰ άσθενοΰς καί θά ιδητε 
τής θεραπείας τ’αποτελέσματα. Μή υπολογίζητε διά τών ατομι
κών ελατηρίων, περιφρονήσατε άναποφεύκτους τινάς διά πάσαν 
πρόοδον θυσίας καί θά έκτιμήσητε τών πολιτικών μεταρρυθμί
σεων τούς αγλαούς καρπούς.

’Απαιτείται καί δόσις τις ηρωισμού καί αύταπαρνήσεως, ίνα 
κρινη τις δρθότερον τά πολιτικά τοΰ τόπου πράγματα καί άπο-

Ά- 
καί

σόβησις τής απαισιοδοξίας, ίνα μη βλέπη τά πάντα μέλανα. 
; καί τ’ αγαθά και νά έχη ίκανδν θάρροςνάγκη νά διοργ τις και τ’ 

δικαιοσύνην νά τά εκτίμηση.

Γ

'Ο κύριος μοχλδς τής πολιτικής τοΰ έθνους κινήσεως κατά τδ 
λήγον ήδη έτος είνε δ διαπρεπής τής 'Ελ>άδος πολιτικός καί 
πρόεδρος τής Κυβερνήσεως τοΰ τόπου κ· X. Τρικούπης.

'Ο κ. X. Τρικούπης είνε σήμερον δ λαμπρότερος καί τηλαυγεστε- 
ρος άστήρ, δ καταυγάζων τδν πολιτικόν τοΰ έθνους δρίζοντα.

Δέν προτιθέμεθα νά γράψωμεν τοΰ έξόχου πολιτικού άνδρδς 
τήν βιογραφίαν, ήτις άλλως εινε γνωστή καί δ περί συγχρόνων 
λόγος παρέλκει πρδς είδότας. Άρκούμεθα μόνον νά έπισκοπήσωμεν 

αύτδν γενικώς, δπως χαρακτηρίσωμεν τήν πολιτικήν κατάστασιν 
τοΰ οίχομένου έτους.

'Ο κ· X. Τρικούπης εινε άξιο; υιός τοΰ μεγάλου πατρός του, τοΰ 
«περικλεούς άνδρ δς τοΰ υπέρ τής άναστάσεω; τής 'Ελλάδος αγίου 
άγώνος, τοΰ επιφανούς ρήτορος τών ’Εθνικών Βουλών, τοΰ διά
σημου ιστορικού τής παλιγγενεσίας», ώς εΐπεν έπί τοΰ τάφου τοΰ 
άοιδήμου εκείνου δ άοίδημος Θρασύβουλος Α. Ζαήμης, 'Ο κ. X. 
Τρ. έκληρονόμησε παρά τοΰ ενδόξου πατρός του συλλήβδην τάς 
μεγάλας άρετάς, αϊτινες άναδεικνύουν τούς μεγάλους τοΰ έθνους 
άνδρας. Διά τοΰτο άνυψώθη πρωΐμω; είς τά ύπατα τής πολιτείας 
σημεία καί περιεβλήθη έπαξίως τήν τήβεννον τοΰ Κυβ ερνήτου τής 
χώρας.

Σήμερον τδ όνομα αύτοΰ πληροί πάσας τάς γωνίας τής 'Ελ
ληνικής γής καί συγκρατεΐ τήν προσοχήν τοΰ ’’Εθνους πρδς αύτδν 
προσηλωμένην.

Τδ τελευταίου έτος έδωκεν αύτώ πολιτικήν α’ίγλην, δόξαν καί 
ίσχύν έκ τών σπανιωτάτων, δσας είδε ή σύγχρονος τής 'Ελλάδος 

'Ιστορία.
'Ο κ. X. Τρικούπης είνε πολυμαθέστατος καί έγκυ κλοπαιδικός. 

'Η κεφαλή αύτοΰ είνε κάμινος μεγάλων ίδεών καί εΰρυτάτης πο
λιτικής ίκανότητος.

’Εν τώ Κοινοβουλίω διέπρεψε πάντοτε έπί ευγλωττία καί δυ
νάμει καί έγκοατεία λόγου, άρεταϊς τούτέστιν, αίτινε ς χαρακτη
ρίζουν τούς ’’Αγγλους πατρικίους, διότι εινε κατ’ εξοχήν ’Αγγλι
κής ανατροφής πολιτικός. 'Η άβρότης τής γλώσσης καί τών τρό
πων αύτοΰ έπιβάλλει τδ σέβας είς τούς άκροατάς του. 'Η εύρεΐα 
αύτοΰ παιδεία καί ή θετικότης τών απειροπληθών αύτοΰ γνώσεων, 
καταδεικνύουσι τόν ύγιά καί μέγαν νοΰν, δστις κατακοσμεΐ αύτόν,

'Ο κ. X. Τρ. έν τώ Κοινοβουλίω, ώς ρήτωρ καί ά ντιπρόσωπος 
τοΰ λαοΰ,εινε Τιτάν ακαταγώνιστος. Τοΰ πολι τικοΰ ά υδρός αί έξοχοι 
άρεταί λαμπρύνουσι διαπρεπώς τον βίον τοΰ κ. X. Τρ. τόν τε κοι
νοβουλευτικόν καί τδν πολιτικόν έν γένει. Δέν υπήρξε θέμα συ- 
ζητήσεως έν τώ Κοινοβουλίω, εί; 8 νά μή άνεμίχθη καί νά μή 
ανέπτυξε μετά θαυμασίας δεινότητος ρητορικήν καί πολιτικήν 
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ικανότητα καί ειδικότητα έξοχον, πατοιωτικωτάτην δέ στοργήν 
καί εύλάβειαν προς τάς πολιτικά; έλευθερίας.

Λ

’Αλλά την γονιμότητα καί τδ βάθος τοΰ νοδς αύτοϋ δ κ· X. 
Τρ. άνέπτυξε διαπρεπώ; καί έξόχως, ώς κυβερνήτης της χώρας.

Έξετάζοντε; αύτδν, ώς πρωθυπουργόν έν τώ κοινοβούλια», τδν 
ευρίσκομεν περιστοιχιζόμενον καί ένισχυόμενον υπό κολοσσαίας 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας καί έπιοροής, ήτις είνε εφάμιλλος 
εκείνης, ήν χαίρει καί εις τδ ολον έν γένει ’'Εθνος. Τδ νά κατοο- 
θόνη δέ νά συγκοατή τόσον μεγάλην πλειοψηφίαν συμπαγή, τοϋτο 
έξοχον περιποιεϊ αύτώ πολιτικήν τιμήν.

Έν τή κυβερνήσει τής χώρας άνεδείχθη μεγαλεπήβουλος μεταρ
ρυθμιστής, έγκαινίσας πολιτικήν έποχήν έν τώ τόπω νέαν. Προ
στάτης τών Νόμων καί φύλαξ εύλαβής καί άγρυπνος, τίμιος διοι
κητής καί έγκρατής έν τή διαχειρίσει τής έκτελεστικής έξουσίας, 
έπιβάλλων εις πάντας τούς κλάδους τής διοικήσεω; τήν πρδς τδ 
καθήκον άοοσίαισιν.

Ό κ. X. Τρ. είνε παρ’ήμϊν μοναδικόν παράδειγμα πολιτικού 
άνδρδς, προαχθέντος έν βραχεί σχετικώς χρονικώ διαστήματι εις 
περιωπήν πρωθυπουργού καί έπιφανοϋς πολιτικού κομματάρχου, 
πολιτευθεΐς ώσεπιτοπολύ έκτδς τής Βουλής, διότι άφ’ ής ήρ- 
ξατο πολιτευόμενος, έξελέχθη δίς μόνον βουλευτής μέχρι τοϋ έτους 
1875, δτε τδ πρώτον έκλήθη είς τήν πρωθυπουργείαν. Είνε όντως 
αξιοθαύμαστος ή έκτακτος αύτη καί ταχυτάτη πολιτική άνά- 
πτυξις τοΰ άνδοός.

Ύπήοξεν έν τούτοις αύτη εύεογετικωτάτη διά τήν πατρίδα 
δμολογουμένως. Πολλών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, πολλών 
έθνωφελών μεγάλων έργων έγένετο εισηγητής καί πάτρων, ών τά 
σημαντικό»τέρα είνε ή κατάργησις τή; δεκάτης, ή άνάπτυξις τή; 
συγκοινωνία; καί ή μόρφωσι; στρατού, άξιου τοϋ άληθοϋ; αύτοϋ 
προορισμού.

Π άντε; άνωμολόγουν, δτι έδει νά καταργηθή ή τυραννική τή; 
δεκάτης φορολογία, ού μόνον διότι καθ’ 3ν έβεβαιοϋτο καί είσε- 

ποάττετο τρόπον παρεκώλυε τάς γεωργικά; εργασίας καί έπίεζε 
τήν γεωργικήν τάξιν, άλλά καί διότι ώς πρδς τδ ποσδν τής είς 
τά δημόσια βάρη εισφοράς έτασσε τήν τάξιν ταύτην εί; έναντίαν 
■δλως μοίραν πρδς τάς λοιπάς κοινωνικάς τάζεις. Άλλ’ έντούτοις 
ό φόβος ένδεχομένου έλλείμματος προέκυπτεν έν τώ μέσω, ώς φά
σμα φοβερόν, άποτρέπων τινάς τών παρ’ ήμϊν πολιτικών άνδρών 
ν’ άνατρέψωσιν δσον τάχιον τδ οίκτρδν γεωργικόν statu quo. ‘Η 
συμπτωσις τών άπδ τή; μεταπολιτεύσεω; καί κατόπιν παρουσια- 
σθέντων ελλειμμάτων ένεκα διαφόρων αίτίαιν, έν οι; ούχί δευτερεύ- 
ουσαν κατέχει θέσιν ή κακή τής χώρας πολιτική διοίκησις, έγένε
το άφοομή τής διατηρήσεως τοϋ κακοΰ, άναστέλλοντος τήν πρόο
δον τής γεωργίας. ‘Ο κ. X. Τρ. δογματίζουν όρθώς, δτι, δταν ή 
πολυπληθεστέρα καί έργατικωτέρα τάξις πάσχη, αληθής τοϋ κα
κού θεραπεία είνε ή έλάττοισις τών αμέσων φόρων καί ή κατά τδ 
έφικτδν μετάστασις μέρους τινδς αύτών εί; τάς λοιπάς κοιναινι- 
κάς τάξεις, προέβη θαρραλέα»; είς τήν έθνοιφελή αύτήν μεταρρύθ- 
μισιν.

Πανθομολογοόμενον είνε, οτι ή συγκοινωνία εινε ό επιούσιος 
άρτος, ή ριζικωτέρα ανάγκη τών είς τδν πολιτισμόν καί τήν υλι
κήν πρόοδον άφοράιντων λαών. ‘Η συντελεσθεΐσα αάλιστα διά 
τών μέσων τού οδικού ταμείου κατασκευή οδών τινων, έξ ένδς 
μέν καταστήσασα καταφανεστέοας τάς έκ τής οδοποιίας παραγο- 
μένα; ώφελείας τών πόλεων ή χωρίων, δι’ ών αυτή διήλθεν, ές 
άλλου δέ διεγείοασα τήν ζηλοτυπίαν τών κατοίκων τών ετέρων 
μερών, ένθα οδοί είσέτι δέν είχον κατασκευασθή ένεκα τή; άνε- 
παρκεία; τών μέσων, τοϋ οδικού ταμείου, είχεν εξεγείρει τήν δη
μοσίαν γνώμην υπέρ τή; έξευρέσεως τών μέσων, δι’ ών άποβαίνει 
έφικτή ή κατασκευή άπασών τών άναγκαίων έθνικών οδών. Άλλ’ 
εϊς τδν κ. X. Τρικούπην άπέκειτο νάπροσκαλέση νομοθέτημα, δι’ 
ού τδ ταμεΐον τής οδοποιίας έπροικίσθη δι’ εκτάκτων μέσων, έγ- 
γυώμενον τήν ταχίστην στρώσιν αμαξωτών οδών πανταχού τής 

‘Ελλάδος.
Έτέοα έπίσης πράξις, αξία τής ευγνωμοσύνης τοϋ τόπου, ώ; 

μέλλουσα νά έπενεργήση σπουδαίως είς τήν μόρφωσιν τοϋ κοινω-
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νικοΰ καί ιστορικού βίου τής ‘Ελλάδος εϊνε δ προζληθεΐς υπδ τοϋ 
κ. X. Τρικούπη Νόμος τής ενιαυσίου θητείας, δι’ ού έτέθησαν 
τά θεμέλια τής στρατιωτική; Ανατροφή; τοϋ έθνους και κατέστη 
πράγμα δ τοϋδε δνειρος θεσμός τής γενικής στρατείας.

'Αν μάλιστα δ κ. X. Τρ. κατορθώση νά έπενέγκη και τή,ν άρ- 
σιν τής Αναγκαστικής κυκλοφορίας, δι’ $ν σπουδαίως εργάζεται, 
ή προς αυτόν ευγνωμοσύνη τοΰ έθνους έσται Αγήρως. ’Ελπίζομεν 
δέ, δτι πάσαν ιδέαν αύτοϋ εϊνε ίκανδς νά πραγματοποίηση, διότι 
εϊνε μεγάλου νοδς και σιδηράς θελήσεως πολιτευτής. Και Αναμέ
νει δ ‘Ελληνικός λαδς παρ’αύτοΰ και την λύτρωσιν τοϋ τόπου Από 
τής επαράτου συγκεντρώσεως, ητις επιφέρει την κατ’ουσίαν πα- 
ραβίασιν καί έκδολίευσιν τών ελευθέρων τοϋ τόπου θεσμών διά τής 
μεταξύ τών κατά καιρούς κυβερνήσεων και τών οπαδών αύτών 
ανταλλαγής αμοιβαίας υποστηρίξεως έπί τη βάσει συμφερόντων, 
αυτή δέ τήν αμπεπόλχσιν τή; δικαιοσύνης καί τήν παραλυσίαν 
τής διοικήσεως και οικουμενικής διαχειρίσεω; έπι βλάβη τών έ- 
θνικών και υλικών συμφερόντων τοϋ ’‘Εθνους.

Ε

Διά τούς ένδιαφερομένους νά μάθωσι τήν βαθμιαίαν ανάπτυ- 
ξιν και προαγωγήν τοΰ έξοχου πολιτικού Ανδρος, προσθέτομεν 
κα'ι τά Ακόλουθα.

Ιδού έν πρώτοις περίεργον βιογραφικδν αύτοϋ ανέκδοτον. ‘Ο 
κ. Τρ. ώνομάσθη Χαρίλαος, διότι έγεννήθη έν Ναυπλίου τήν 1 1 
’Ιουλίου 1832’ Ακριβώς τήν ημέραν έκείνην, καθ’ήν ήγγέλθη, οτι 
έοχεται βασιλεύς εις τήν ‘Ελλάδα, έλαβε δέ ούτως όνομα, σημαί
νον τή,ν γαρακ τοΰ .Ζαοΰ. ‘Ο αοίδημο; πατήρ αύτοϋ, έξοχος πεπαι
δευμένος και πατριώτης, έποιεΐτο Αρίστην έκλογήν και εις αύτά 
τά ονόματα τών τέκνων του. Ούτω και θυγατέρα είχε, τελευτή” 
σασαν, ήν έκάλεσε Navaplrar·

Ό κ. X. Τρ. μετά τάς έν τώ ήμετέρω πανεπιστημίου σπουδάς 
του, άπήλθε τώ 1 847 πρδς συμπλήρωσιν αύτών εις Παρισίους, ένθα 
κα'ι έλαβε τδ δίπλωμα αύτοϋ.

Τώ 1853, διωρίσθη Ακόλουθος τής έν Λονδίνου 'Ελληνικής 

πρεσβείας, ένθα έποτίσθη τά νάματα τής κοσμοκράτορος ’Αγγλι

κής πολιτικής.
Τώ 1863 ήλθεν εις τήν Συνέλευσιν, ώς πληρεξούσιος τών έν 

Δονδ ίνω δμογενών.
Εις τάς κατόπιν έκλογάς τοϋ 1865 έξελέχθη βουλευτής Με

σολογγίου. Διαρκούσης δέ τής Βουλής έκείνης Απεστάλη πληρε
ξούσιος εις τάς Ίονίους νήσους κατά τήν τέλεσιν τής μετά τής 

'Ελλάδος ένώσεως αυτών.
Τρις μέχρι τοϋδε έχοημάτισε πρωθυπουργός κα'ιπολλάκις υπουρ

γός. Είνε δέ έξοχου παιδείας και νοημοσύνης ανήρ, έγκρατέστα- 
τος και ξένων γλωσσών, ιδίως τής ’Αγγλικής και Γαλλικής.

Φέρει δέ Αξίως έπι τοϋ στήθους του εξ μεγαλοσταύρους, τδν 
'Ελληνικόν, τδν Γαλλικόν, τδν ‘Ισπανικόν, τδν Τουρκικόν, τδν 

Σερβικδν και τδν Βουλγαρικόν.

ΪΤ.

Τοιοϋτος ό έξοχος ανήρ, σύ έπειράθημεν νά δώσουμεν Αμυδράν 

σκιαγραφίαν.
'Ομολογουμένως δέ ό κ. X. Τρ. εϊνε σήμερον δ κράτιστος τών 

πολιτευτούν, εί; ου; τδ έθνος δύναται νά έμπιστευθη απολύτως 
τάς τύχας του. Και είνε δ μόνος έπιζήσας έκ τών Απδ τοϋ 1862 
πολιτικών ανδρών, τών ώς πρωθυπουργών, κυβερνησάντων τήν 

χώραν.

Έν ΆΟήναις 2 ’Οκτωβρίου 1883.

I/MNNHS Α. ΑΡ2ΕΝΗΣ.
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Οενοφλυγεα. — Περίεργοι λεπτομέρεια; έπί τών θυμάτων τής 
οίνοφλυγίας έν διάφοροι; πεπολιτισμένοις έθνεσιν.

Έν ’Αγγλία άποθνήσκουσιν έκ τή; καταχρήσεως τών ποτών 
κατά μέσον δρον 50,000 άνθρωποι κατ’ έτος, έξ ών 12,000 γυ
ναίκες. Έν Γερμανία τά θύματα τής μέθης άναβαίνουσιν εις 40, 
χιλ. κατ’ έτος, έν 'Ρωσσίοι είς 10,000, έν Βελγική είς 4,000, έν 
Γαλλία είς 1,500.

Πάντων δμως τών έθνών τούτων διακρίνεται ή ’Αμερική διά 
τάς έν αυτή καταχρήσεις τών οίνοπνευμάτιον. Κατά τήν στατι
στικήν τοϋ ίατροϋ Everest, 300,000 άπέθανον έν διαστήματι 
οκτώ έτών είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας έκ τών αποτελεσμάτων 
τής οίνοφλ.υγίας.

— Πολλοί νομίζουσιν δτι ή χρήσις τών οπωρών είναι βλαβερά 
διά τήν υγείαν. Τοΰτο είναι μεγάλη απάτη,-καθότι έξ έναντίας 
αί δπώραι άποτελοΰσι τροφήν άγια καί θοεπτικήν, κατάλληλον 
διά πάσαν ηλικίαν. Παοέχουσι τροφήν έλαφράν, πεπτικήν, άνα- 
ψυκτικήν καί παράγουσι χυλόν κατάλληλον δι’ δλας τάς λειτουρ
γίας τοΰ σώματος.

’Οπως ώσιν ωφέλιμοι είς τήν υγιείαν, αί δπώραι πρέπει νά έκ- 
λέγωνται όύοιμοι καί καλή; ποιότητος. ’Οταν ήναι πράσινοι, δυ- 
νανται νά έπιφέρωσι χαλάρωσιν. Οί έχοντες λεπτήν ιδιοσυγκρα
σίαν και οί δυσκόλως χωνεύοντες δφείλουσιν ιδίως ν’άπέχωσι τών 
οπωρών, δταν αύται δέν ήναι έντελώς ώριμοι.

Πρέπει ν’άποφεύγωμεν νά τρώγωμεν οπώρας μετά άφθονον γεύ
μα. Διά δέ τού; φιλάσθενους είναι έπικίνδυνος ή χρήσις το-.οό- 
των, δταν ό στόμαχό; των ήναι πλήρη; κρεάτων καί άλλων τρο
φών.

Μεταξύ τών άβλαβεστέρων οπωρών άναφέρομεν τά κεράσια, τά 
φραγκοστάφυλα καί τάς σταφυλάς.

Τό κεράσιον είναι οπώρα σακχαρωμένη, λίαν θρεπτική, κατάλ
ληλος διά τά; χολερικά; κράσεις.

Τδ χαμοκέρασον (φράγουλα) περιέχει χυμόν ύπόξυνον καί είναι 

διουρητικόν’ είναι δέ κατάλληλον διά πάντα; καί ιδίως διά τάς 

χολερικά; καί αιματώδεις κράσεις.
Οί έχοντες έν τούτοι; λεπτόν στόμαχον δέν πρέπει νά κάμνωσι 

συχνήν χρήσιν αύτών, καθότι προξενοΰσι ρίγος, έπιβλαβές εί; τήν 
υγιείαν. Ποολαμβάνομεν δμως τήν δυσάρεστον ταύτην συνέπειαν 
καουκεύοντες αυτά μετά οίνου καί σακχάρεως. Κατά τόν 11 me 
τά χαμοκέρασα προλαμβάνουσι τήν άρθρίτιδα καί συντείνουσιν είς 

τήν θεραπείαν τοΰ νεφρίτου.
Έν δλίγαι; λέξεσιν, αί πλείσται τών οπωρών, τρωγόμεναι μετ’ 

άρτου, συγκροτοΰσι τροπήν ύγια, ήτις βοηθεΐ τήν χώνευσιν, ανα
κουφίζει τήν διάνοιαν καί αποκρούει πολλά; αδιαθεσίας, προερ- 
χομένας, ώς γνωστόν, σχεδόν πάσας έκ τοΰ στομάχου.

\/\/\/

— Αί κυριώτεραι καί καλλίτεραι δπώραι τοΰ θέρους κατά
γονται έκ τή; ’Ανατολής. Μετά τήν κατάκτησιν τής Ελλάδος, 
Μικρά; Ασίας, Συρίας καί ’Αφρικής οί 'Ρωμαίοι μετέφεραν τάς 

εξής δπώρας είς ’Ιταλίαν:
Τά κεράσια μετηνέχθησαν είς 'Ρώμην υπό τοΰ Αουκούλλου έπι- 

στρέφοντος έκ τοΰ Πόντου, δπου είχε πολεμήσει πρός τδν Μι- 
θριδάτην. Τά βερύκουκα ήλθον έκ τή; Ηπείρου’ τά ροδάκινα, έκ 
τής Περσίας’ τά πορτοκάλια καίλειμώνια, έκ τής Μηδίας’ τά δα
μάσκηνα έκ τής ’Αρμενίας, Συρίας καί Δαμασκοΰ’ τά σΰκα, έκ 
τής Ασίας’ τά απίδια έκ τής ’Αλεξάνδρειάς, Νουμιδίας, Ελλά
δος καί Νουμαντίας’ τά ρώδια, έκ τής Καοχηδόνος.

'Ο Πλίνιος διηγείται δτι τά κεράσια τοσοΰτον έπολλαπλα- 
σιάσθησαν άπό τοΰ έτους 640 άπό κ. 'Ρ. ώστε αί κερασέαι έγέ- 
νοντο αντικείμενου μεγάλης έξαγωγής, πρό πάντων πρδς τήν Με
γάλην Βρετανίαν. Αί πρώται φυτεϊαι έγένοντο έν τή έπαρχίιγ Kent, 
δπου καί έπέτυχον, ώς καί είς τά περίχωρα τών Παρισίων, έν τή 

πεδιάδι Montmorency.
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ΝIΚ Οή Η ΙΑ 0 Σ

«r’ ίδιας όλως εύχαριστήσεως καί εθνικής ύπερη- 
φανείας καταχωρεί ή &ΠΟΙΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ*,  ώραίαν εικόνα του 
άρτι κληθέντος εις τδ επισημότατον αξίωμα Πατριάρχου των 
'Ιεροσολύμων Λϊ5χοδ^μ.οχ> τού Θαβωρίου, ένδς των μτιλλον 
εζόχων κληρικών, των επί παιδεία καί άρετή διακρινομένων, έκ 
των θεωρούμενων δέ αγλαισμάτων τοΰ πατριαρχικού των ‘Ιερο
σολύμων θρόνου.

0 διαπρεπής ούτος άνήρ και νϋν Πατριάρχης κατάγεται εκ 
Κυζίκου. Έκτης κωμοπόλεως Ίηχανιώτας ελκει τήν καταγωγήν 
δ πατήρ αύτοΰ, ήδέ μήτηρ του εκ Κωνσταντινουπόλεως. Προς τδ 
παρελθόν τοΰ άνδρδς άποβλέποντες ύπζρηφανευόμεθα τω όντι, 
διότι ή επί τόν πατριαρχικόν θρόνον άναβίβασις αύτοΰ διά τής 
αδιαιρέτου των ίκλογέων ψήφου, μέλλει, νά δικαίωση την περί 
αυτού πάνδημον φήμην, καί ικανοποίηση την εγκάρδιον έφεσιν 
των καλώς εννοούντων την εκλογήν προσώπου δι' υψιστον εκ
κλησιαστικόν λειτούργημα·

Άνηρ ώραϊος, αξιοπρεπής καί σταθερού χαρακτήρος, σπάνιάς 
νοημοσύνης καί όλως ίπποτικής άποφάσεως, εξόχως τιμάται διά 
τά φώτα αύτοΰ, τδ πεφωτισμένον και άκοΰραστον τής ένεργείας 
αΰτ ΰ, προς δέ τδ εύγενές καί ήρεμον τής άρίστης αύτοΰ αγω
γής. ’Από νεαράς ηλικίας αείποτε έτιμάτο ή μοναδική αυτού ά·
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τροσιωσις .tooc δτι ώραΐον, μεθ’ έπιμονήζ δδ έζητεΐτο ή πρόσω- 
πιχή αύτοϋ άρωγή και σΰψπραζις ήτε ύΑική καί ηθική. ei2c μέ- 
Αος έχκΑησιαστικών έπιτροπών έν τοΐς ΐίατριαρχείοις, Πρόεδ ρος 
ΣυΑΑόγων τά μάΑα έγκριτων καί άζιοπρεπών, ’ΑδεΑτροτήτων, 
Σωματείων εκπαιδευτικών, Επιτροπών, Πρεσβειών, άνετραίνετο 
ό μ&ΑΑον άζιος διοργανωτής καί εΰιρυή', προστάτης πάσης ω
ραίας καί κοινωτρε Ιούς ιδέας. Έν 'Ρωσσία ϋπήρζεν ό ευεργέτης 
των εκπαιδευτικών καταστημάτων τής πατρίδος αϊτόν, έν γε'νει 
δέ τό χέντρον πάσης έθνικής κινήσεων.

Μετά πεποιθήσεως δυνάμεθα ν' άποφανθώμεν δτι έν τώ) προ· 
σύπω τον νέου Πατριάργου ό θρόνος τής 'IερουσαΑήμ ήθ,ιώθη 
διαπρεπούς ήγέτου, καί άνδρός, συναινοΰντος όσον όΑίγοι αρε
τήν κ ιί τριΑοτιμίαν δόζης.

Ή « ΠΟΙΚΙΛ ΊΣΤΟΑ» ίδιαν δ.Ιως τρέρρουσα προς τόν άνδρα 
διαχεκριμένην τιμήν καί ύι/τίστην ύπόΑηψιν, κοσμεί τάς σεΑί- 
δας αυτής διά τής εικόνας αύτοϋ, ύπερηρρανευομένη ένταυτώ διά 
τήν προς αυτόν ένθερμον και κοινήν έκτίμησιν.

Σ. Π. Σ. Ένεκεν τοΰ χρόνου άναγκασθέντε; νά συμπληρώσωμεν τό 
έλαφρόν μέρος της «Ποικίλης Στοά;· παρελείψαμεν τό άρθρον τοΰ ζ. 
Στεφάνου Ξένου, ού δέν εΥχομεν εί; χεΐρας ήμών κατά τάς ήμέρας τής 
έξ ’Αθηνώνμικρά; άναχωρήσεως αύτοϋ,τό τέλος. Πολύ έλυπήθημεν διά τοΰτο, 
καθόσον διά τό 4 884 έσιερήθημεν τοΰ ονόματος έμοριθεστάτου καί έξο
χου συγγρατέως, οΤο; όμολογουμένω; τυγχάνει ό διαπρεπής φίλος τής 
«Ποικίλη; Στοάς, κ. Στέφανος Ξένος. Καί έπί τή ευκαιρία ταότη ά; 
έπιτραπή ήμΐν νά έκοράσωμεν τήν βαθυτάτην ήμών λύπην έπί τή παρα
γνωρίσει τόσω χρησίμου αξία; άνδρός πεφωτισμένου, ου αί προς τα 
γράμματα μακραί καί πολύτιμοι έργασίαι, κατά διαφόρου; δέ περιστά
σεις ακραιφνείς προς τό έ'θνος ύπηρεσίαι, άποτελοΰσι τω οντι σειράν 
παρελθόντος, οίον ελάχιστοι κέκτηνται έκ τών σήμερον διά τή; άθλιας 
τακτική.-, έπί τών άνωτάτων τής πολιτεία; τάξεων καθημένων. ’Αποτε
λεί τφόντι μίαν άθλίαν εικόνα τής ορθής ζρίσεως καί έκτιμήσεως, ήτιςώ;

23
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έπί τό πλίΐστον κοριεύει τοΰ; άρμ·3!οος, πρό; [κενότητα πανδήμως- 
άναγνωρισθεΤσαν Εϊναι δ’εντροπή νά κατισχύωσιν ένίων αί ποταπαί έχ- 
θρικαί εισηγήσεις δι’ άντρα, παρά τοϋ όποιου ούχι άπαξ έλάβομεν δείγ
ματα μοναδικής παρρησίας, εις στηλίτευσιν αισχροτήτων, ών άτυχώς ή 
δύνβμις κινδυνεύει νά καταπνίξή παν ελληνικόν αίσθημα, πάντα αληθή χα- 
ρακτή ρα.

Τάς γραμμάς ταύτας άναγράφομεν έξ ατομικής πεποιθήσεως, ύψιστον- 
τρέφοντες σέβας πρός τόν χαρακτήρα και τήν μεγάλην παιδείαν καί αξίαν 
τοϋ άνδρός. Πόσυν χρήσιμος αποβαίνει είς τόν κύκλον έν γένει τής προό
δου καί τών γραμμάτων ή συμμετοχή τοΰ κ. Στεφάνου Ξένου, δέν δυνά- 
μεθα σήμερον νά περιγράψωμεν. Ό,τι δμως λυπεί ήμας έγκαρδίως εΐναι' 
δτι άιρ’ εαυτών συντελώμεν είς τήν άπογοήτευσιν ικανότητας, έκ τοϋ 
παρελθόντος τής οποίας όοηγούμενοι, δυνάμεθα πολ) ά τά χρήσιμα νά 
έλπίζωμε ν.

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ
ΥΓΙΟ ΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ*

1 ‘Η οπή αυτή σώζεται μέχρι σήμερον, έπί κίονος ύπό τ· αριστερόν 
γυναικεΐον, καί οί Μωαμεθανοί πράττουσι τά αυτά τών χριστιανών· ή 

<>πή εΐναι περίπου τριών δακτύλων βάθους, ψυχρά καί στενωτάτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΝ ΤΣΑΡΓΡΑΔ

'Η «ΠοιχίΑη Στοά» τιιιάται ίφέτςς χνί ύπό της σύνεργα*  
σίας, ri/C τόσω περιβλέπτου, τού γεραροϋ ιατρούς χαί σοφού ιστο
ρικούς άζιοτίρου χ· Α· Π ασπάτη. Τωόντι χαταχολαχεύει ήμάς 
ή τοιαύτη περιφανής σύμπραςις χαί μάς πληροί ενθουσιασμού 
είς έπιτελεσιν πολλω γενναιότερων βημάτωνς πρός πλήρη Επι
τυχίαν επιπόνου εργου^οίον ί) εχδοσις της « Ποιχίλης Στοάς».

Τής έν Κωνσταντινουπό)ει περιηγήσεως τοΰ 'Ρώσσου ’Αντωνίου, tv 
μόνον χειρόγραφον σώζεται γεγραμρένον κατά τόν ΙΕ', αιώνα. Έδημο-

ΣΤΟΑ

σιεύθη τώ 1R72 άπό τήν άρχαιογραφικήν επιτροπήν τής 'Ρωσσίας, έπι- 
στατοϋντος τοϋ σοφού άρ/αιολόγου Π Sul· ι ΙυΓ. ΓΙολλαι σημειώσεις έκ 
τών ήμετέσων αρχαιολόγων σαφηνίζουσι πλεΤστα χωρία τοΰ ’Αντωνίου. 
Άνά χεΤρας έχω τήν αγγλικήν μετάφρασήν γενομένην μετά συντόνου έπι— 
μελείας ύπό τοΰ πολυμαθοΰς κ. Σκάϊλερ, πρεσβευτοΰ τής ’Αμερικής έν 

Άθήναις.
ζΟ ’Αντώνιος πρό τής Ιερωσύνης αύτοΰ έκαλεΐτο Δοβρύνια Άνδρεΐκο- 

βιτσ. Πότε έπεσκέφθη τήν Κωνσταντινούπολή εΐναι άδηλον. ’Εκ τής 
άναγνώσεως δλης τής αύτοΰ συγγραφής, καταφαίνεται δτι ήτον έν τή 
πόλει ταύτη τιμ 1200, τέσσαρα έτη πρό τής ύπό τών Σταυροφόρων άλώ- 
σεως. Τότε μετεκόμισεν είς 'Ρωσσίαν κάλυμμα έριοΰχον έπί τοΰ όποιου 
απεικονίζεται ό Χριστός έν τω τάφψ, έπί τραπέζης έκτιθέμενον τήν με
γάλην παρασκευήν. Τήν λεηλασίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, γενομένην 
τφ 12Ή ύπό τών Σταυροφόρων, περιγράφει ό ’Αντώνιος, καί έκ τής 
περιγραφής ταύτης, καταφαίνεται δτι ήτον έν τή πόλει ταύτη. Έκ τού
του συμπεσαίνομεν δτι ή έν Κ)πόλει διαμονή αύτοΰ διήρκεσεν άπό τοΰ 
4200 μέχρι τοΰ 1204. ‘Ο ’Αντώνιος άπεβίωσε τώ 1231 καί έτάφη έν 
τώ ναφ τής 'Αγίας Σ·φίας το5 Νοβγόροδ.'Ο τάφος εΐναι είσέτι καταφανής.

’Ατυχώς ό ’Αντώνιος έν τή περιγραφή τής Κωνσταντινουπόλεως, διη
γείται παμπόλλους μύθους, περιγράφων κυρίως τά Ιερά κειμήλια εύρι- 
σκόμενα έν ταϊς έκκλησίαις καί μοναϊς, τά όσημέραι γινόμενα θαύματα 
καί τών πιστών τάς συναθροίσεις είς προσκύνησιν τούτων. Τών ιερών 
τούτων κειμηλίων άπό τά πέρατα τοΰ κράτους περισυναχθέντων τόν 
μέναν αριθμόν, μετ’ εύλαβείας περιγράφει· Κατά τήν αρπαγήν τοσούτων 
κειμηλίων ύπό τών Σταυροφόρων έμεινον καί μετά τήν άνάκτησίν τοΰ 
κράτους, πάμπολλα έν ταΐς έκκλησίαις καί ΙδιωτικαΤς οίκίαις. Ταϋτα 
λέγω, ’ίνα μήν άδικήσωμεν τόν ’Αντώνιον, περιγράφοντα τοσαΰτα κειμή
λια Ιερά, έν τή μεγαλοπόλει ταύτ^.

ΓΙάμπολ/α ύπό τοΰ καλοΰ τούτου άνδρός περιγραφόμενα παραλείπω, 
ώς περιττά, ή μάλλον γνωστά τοΐς πδσι τήν σήμερον. Καταγράφω τινά, 
δυνάμενα νά διαφωτίσωσι τήν Ιστορίαν τ·ΰ Βυζαντινού κράτους, έν ταΐς 
παραμοναΐς τής άλώσεως τοϋ 1 204.

Λαλών περί τής 'Αγίας Σοφίας λέγει, πλησίον τών θυρών εΐναι ό κίων 
τοϋ αγίου Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού κεκαλυμμένος μέ πλάκας έκ χαλ
κού. Ό άγιος Γρηγόρ·ος άλ)οτε έπεφάνη παρά τόν κίονα τοϋτον, καί ό 
λαός τόν οιλεΐ έντρίβων έπ’ αύτοΰ τά δάκτυλα καί τούς ώμους του, 
προς ΐασιν τών νόσων των.1 ΓΙαραπλεύρως τών θυςών εΐναι είκών με-
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γίστη τοΰ αύτο/ράτνρο, Κορλέι δ σοφός γρ. Κύρ Δέων ό σοις-ός Ή αρι
στερά μερί: τ*>ΰ  τρούλλου εΐνΐι κεκχλυμμέ *η  μετά χρυσίου ζυγίζοντος τέσ- 
σαρα Κάπ’. ‘Τπό τόν μ-:γαν τοοΰλ.λον εΐναι οκτώ κηροπήγια άπαντα 
ά;γυρα. ’Εν τή μνήμη τοΰ Κυρίου ήμών νέα θέτονται εκεί.1 2

1 Τό Κάπ εΐναι άρχαΐον βωσσικόν ζύγιον, ίσον μέ 130 άγγλικάς 
λίτρα; ήτοιόκάδας 54.

2 Τά δύο έν 'Αγία Σοφία δρώμενα κηροπήγια, εΐναι έκ τής εκκλη
σίας τής Βούδα Πέστη νΰνκομισθέντα έκεϊθεν έπί τοΰ μεγάλου Σουλεϊμάν.

3 Τό φρέαρ τοΰτο καλούμενον ποτέ μέν ιερόν, ποτέ δε άγιον, περί τοΰ 
οποίου πολύς λόγος έν τή περιγραφή τής Αγίας Σοφίας, σώζεται εισετι 
ύπό τόν δεξιόν γυναικωνήτιν, κεκαλυμριένον διά μαρμάρινων πλακών, 
σανίδων και ταπήτων Τό φρέαρ τοΰτο συχνότατα μνημονεύεται έν τοΤς 
συγγράμμασι Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογενήτου.

4 «Τοΰ δέ ξύλου σημαίνοντος τής άγιας έκκλησίας». Κ Πορ©: Τόμ. Α'. 
σελ. 334.

5 Πιθανόν έννοεΐ δ ’Αντώνιος τάς έκκλησίας τών Λατίνων έν ταΤς συνοι
κία*.: τϊ)ν Βένετων, Πισαίων και Γενουηνσίων, κειμέναις παρά τήν βόρειον 
παραλίαν τοΰ Βυζαντίου. Μία ’Αγγλική Καθολική ’Εκκλησία έσώζετο 
τότε έν τή γειτονία τή; πύλης τής Άδριανουπόλεως.

6 Αύτη πιθανόν εΐναι ή μονή τοΰ Στουδίου, τιμώμενη έπ* όνόματι τοΰ 
άγιου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ.

Έν Άγια Σοφία είναι ή εϊκών τοΰ πρωτομάρτυρος 'Αγίου Στεφά
νου, ενώπιον τής οποίας κρέμαται λαμπάς. Οι όφθαλμιώντες περιτυ- 
λίττουσι τήν άλυσιν τής λαμπάδος περί την κεφαλήν και θεραπεύονται 
οι οφθαλμοί Πλησίον εΐναι εϊκών του Ίησοΰ Χριστούς τοΰ οποίου τόν 
λαιμόν έπλήγωσε μέ μάχαιραν Εβραίος. ’Εδώ φυλάττεται ή χαλκή σάλ- 
πιγξ διά τής όποιας κατέπεσαν τά τείχη τή: ’Ιεριχώ. Πρός τούτοι;, 
μέγα μάρμαρον από τό φρέαρ τής Σαμαρίας, εϊς τό όποιον ό Ίησοΰ c εΐπε 
τή Σαμαρήτιδι δός μοι νά πίω. Διά τοΰ λίθου τούτου ήντλουν 'ύδωρ έκ 
του φρέατος. 3

’Εν "Αγία Σοφία δεν εχουσι κώδωνα;, 4 αλλά κρατούντες μικράν ήχηράν 
σα Λδα, πλήττουσι ταύτην διά τόν ορθρον. Κατά μεσημβρίαν καί έσπέοαν 
δεν πλήττουσι τήν σανίδα. Έν άλλαις έκκλησίαις πλήττουσι τό σήμαν- 
τρον τήν μεσημβρία·■> και τό εσπέρας. Ταΰτα πράττουσι κατά τήν διδαχήν 
τών αγγέλων Οϊ Δατϊ.οι εχουσι κώδωνας. 5

Σώζεται έν Κωνσταντινουπόλει ή μονή των ’Ακοίμητων.6 Έν ταύτη 
τή μονή προσεύχονται άφ’ εσπέρας μέχρι πρωίας. Δοκίμους δέν δέχεται 
ή μο >ή. Άπαντες εΐναι γέροντες, πιστώς τηροΰντε; τόν νόμ.ον του Κυρίου.

Έν τφ άνακτόρφ τών αύτοκρατόρων είναι τό χειρόμακτρον φέρον τό 
πρόσωπον τοΰ Κυρίου· δύο πήλινα αγγεία καί μαρμαρίνη λεκάνη τοΰ Κυ
ρίου ήμών καί έτέρα μικροτέρα.

Έδώ προσέτι φυλάττονται κεκαλυμμένη τράπεζα επί τής οποίας συνέ
φαγε άρτον ό Αβραάμ μετά τής 'Αγίας Τριάδος, καί σταυρό; έκ τοΰ ξύ
λου τής κιβωτοΰ τοΰ Νώε, έν τή οποία διεσώθη έκ τοΰ κατακλυσμοί, 
καί τό κλάδος τής έλαίας, τό ύπό τής περιστερά; κομισθέν. Τό έδαφος 
τής έκκλησίας εΐναι έξ έρυθροΰ μαρμάρου, υποκάτω εΐναι διπλοΰν, καί άν
θρωποι καταβαίνο·σι διά διαδρόμων γενομένων έντός τοΰ μαρμάρινου 
Ιδάφους. 'Οσάκις ό Βασιλεύς εισέρχεται έν τή έκκλησία ταύτη, ρίπτουσι 
έπί ανθράκων αλόην καί μύρραν καί ή ευωδία ανέρχεται διά τοΰ έδάφους 
τής έκκλησίας. Ηδύφωνοι ψάλται ψάλλουσιν ώς άγγελοι, καί δ έκεΤ Ιστά- 
μενος φαντάζεται δτι εΐναι έν ούρανψ ή εν Παραδείσω. Τό ’Αγιον Πνεύμα 
πληροΤ χαρας, τήν ψυχήν καί καρδίαν των ορθοδόξων.

Πέρα τής εκκλησίας τών Βλαχερνών, εΐναι ή μεγάλη έκκλησία τών 
‘Αγίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανοΰ, ένθα σώζονται έπάργυροι αί 
χάραι των άγιων Άκινούνου καί Κοσιχα. ’ Μνημονεύει ο Αντώνιος τήν 
μονήν τοΰ Στουδίου, έν τή οποία έφυλάττοντο λείψανά τινα τοΰ Αγίου 
Ίωάν-ου τοΰ Βαπτιστοΰ.2

Έν τή μονή των Μαγγάνων εΐναι ή έκκλησία τοΰ Αγίου Γεωργ'ου 
ένθα φυλάττονται ή κάρα τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί ή χειρ τοΰ Ιεροΰ μάρ. 
τυρός Προκοπίου. Ή ιερά τράπεζα εΐναι κεκοσωημένη μετά λίθων πο
λυτίμων. Αντίκρυ εΐναι εϊκών τοΰ Σωτήρο:, λαλοΰντος μετά τής Σαμα- 
ρήτιδος παρά τό φρέαρ. 3

Έν τψ κήπω τοΰ Πατριάρχου, φύονται παντός εΐδου: όσπρια πέπονες, 
μήλα καί απίδια φυλαττόμενα εις φρέατα έντός κοφίνων άνηοτημένων 
διά σχοινιών. Τρώγοντο; τοΰ Πατριάρχου άνασύρονται αρκετά δροσερά. 
Τοιαΰτα τρώγει καί δ αύτοκράτωρ. Τά λουτρά των Πατριαρ/ών εΐναι 
έντός τοΰ παλατιού. Τό ύδωρ διοχετεύεται διά σωλήνων· υπάρχει προσέτι 
καί ύδωρ ομβριον. 4 Έν τοΤς άνακτόροις ύπάρχουσι αϊ εϊκόνες πάντων

1 Τήν θέσιν τής αρχαίας ταύτη; έκκλησίας, πλησίον τή; όποιας ήτο 
καί τό ©ρούριον των Γάλλων, κατέχει τήν σήμερον τό μέγα και ώραϊον 
τέμενος τοΰ Έγιούμπ.

2 Έκ τής μονής ταύτης άντεγράφησαν πάμπολλα εκκλησιαστικά βιβλία,, 
καί μετεφράσθησαν εις Έωσσικήν γλώσσαν.

3 Ή μονή των Μαγγάνων ήτο έπί τής γωνίας τής Άκ^οπόλεως.
4 Ούδείς των έν Κωνσταντίνουπόλει περιηγητών, περιέγραψε τούς κή- 
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τών Πατριαοχών και Αύτοκρατόρων, βασιλευσάντων έν Κωνσταντινου- 
πόλει και αύτών είσέτι τών αιρετικών.

Έν τή έκκλησία τών Αγίων ’Αποστόλων, ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος 
καί ή μήτηο αύιου κεΐνται έν ένί τάφψ, όπισθεν του οποίου ηναι τεμά- 
χιον μαρμάρου, φέρον ίχνη τοϋ ποδός τοΰ ’Αποστόλου Πέτρου ώς νά έπά- 
τησεν έπί κηροΰ, κομισθέν έκ 'Ρώμης. * 1 Τεμάχια τοϋ αληθούς σταυροΰ 
καί λείψανα αγίων φυλάττονται έν τή μονή Παντοπάφτη. 2

που; τοΰ 11 ατριαρχείου. Τό ΙΙα τοιαοχεΐον έ/ωρίζετο άπό τά βασίλεια 
διά έρυμνοΰ τοίχου:. Έκειτο έντός τοΰ Αύγουσταιώνο:. 'Ο έδώ μνημο
νευόμενος κήπο; ήτο πιθανόν μένον τοϋ II ατριαρχείου καί τής θεοτόκου 
τών Χαλκοκρατείων. ΟΙ ολίγοι ούτοι λόγοι τοΰ ’Αντωνίου, εΐναι ι ολυ- 
τιμώτατοι διά τήν διασάφησιν τών παρά τήν Αγίαν Σοφίαν κτιρίων, καί 
τήν θέσιν τών βασ-./είων.

1 'II έκ^λησ α τών 'Αγίων ’Αποστόλων κατεδαφίσθη, ζώντος.τοϋ κα- 
τακτητοΰ, καί έπι τοΰ χώρου άνηγέρθη τό τέμενος Σουλτάν Μεχμέτ. 
Άπαντες οί τάφοι τών αύτοκρατόρων έξηφανίσθ ςσαν.

’ Πρώην Παντ?πόπτου μονή, νΰν μεταοεβλη χμένη είς τέμενος Μου
σουλμανικόν, καλούμε >ον Έσκή Ίμαρέτ Μεστζηδί.

3 Νΰν Τόπ Καπησή.
4 ΙΙιθανόν ό ’Αντώνιος έννοεϊ τήν 'Αγίαν ’Αναστασίαν τήν Φασιαακολυ- 

τρίαν, τής οποίας ή έκκλησία σώζεται πλησίον τοΰ ιπποδρόμου, καλού
μενη νΰν Μεχμέτ πασσα τζαμί.

5 ‘Ο ’Αγιος Αυξέντιος τοϋ όποιου τόν·ίονν συνέγραψε Συμεών ό μετα-

Τ’ ακόλουθα τοϋ ’Αντωνίου εΐναι δι’έμέ ανεξήγητα. "Εξω τών τειχών 
τής Χρυσής Πύλης έπί τής πλευράς τής Τριανταφυλίτζας, εΐναι πολλαί 
μοναί καί λείψανα αγίων Ή μονή αύτη έχει κήπους καί χωράφια καί 
εΐναι πασών τών μονών τής Κωνσταντινουπόλεως ή πλουσιωτέρα.

Εις τήν πύλην τοΰ Αγίου 'Ρωμανοΰ 3 κεΐνται ό μέγας καί άγιος προ
φήτης Δανιήλ, ό 'Αγιος 'Ρωμανός καί Άγιος Νικήτας. Πλησίον τοΰ τό
που τούτου, απέναντι τών τειχών τής πολεως εΐναι τό σώμα τής Αγίας 
’Αναστασίας τή: παρθένου. 4

'ϋδεύων προ; τά: Βλαχέρνας εΐναι ή μονή τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου τοΰ 
Βαπτιστοϋ. Τρις τοϋ έτους εισέρχονται προσκυνηταί έν τή μονή ταύτη. 
'Απαντα; τού; προσκυνητάς σ.τίζουσιν οί μοναχοί. ο’ίτινες ουδέποτε 
Εξέρχονται τής μονή;. Ρΐ>αι *200  μοναχοί, μή έ'χοντε: χωράφια, καί τρε
φόμενοι από τοϋ 6) οΰ τήν αγαθοεργίαν καί τό έλεος, διά τών προσευ
χών τοΰ Άγιου Ίωάννου.

Έν τή έκκλησία τή; Άναστάσεως κεΤται ό πατήρ Άγιο; Αυξέντιος. 5 

■ο βιώσας έπί τοϋ όρου; μετά Στεφάνου τοΰ νέου, καθώς καί ό Άγιος 
Μαρκέλλας ό κτίσας τήν θαυμασιωτάτην έκκλησίαν, πρό τής άνεγέρσεως 
τής ‘Αγίας Σοφίας.

Έν ταΤς έκζλησίαις, δέν γίνεται ούδεμία τελετή τήν Μεγάλην Παρα
σκευήν, ούδέ έν ‘Αγία Σοφίφ*  τήν ήμέραν ταύτην έκπλύνουσι τάς έκκλη- 
σίας καί ώραίζουσι μέ ΐα.

Πλησίον του ναοΰ τοϋ Παντοκράτορος 1 εΐναι ή εκκλησία τής ‘Αγίας 
-μάρτυρος ’Αναστασίας τής παρθένου, άνακαλυπτούσης πάσαν μαγείαν καί 
πονηριάν. Τά λείψανα τής Αγίας Βαρβάρας κεΤνται έν τή έκκλησία αυτής. 
Έκ τών μαστών αυτή; αΐμα καί γάλα έ'ρρεον κατά γής, καί ό Θεός μετέ
βαλε τούς μαστούς είς λίθον. 3

‘Ο ’Αντώνιος έδώ μνημονεύει οδόν ‘Ρωσσικήν έν Κωνσταντινουπόλει,τής 
οποίας μνεία δέν υπάρχει έν τοΤς ίστορικοΤς. Πιθανόν οί βασιλείς παρεχώ- 

ρησαν τόπους τινας είς έμπορευομένους ‘Ρώσσους ώς έποίησαν προς τούς 
’Ιταλούς. Λέγε». ό ’Αντώνιος οτι είς τό τέλος τής ‘Ρωσσικής όδοΰ εΐναι ή 
εκκλησία τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τής έν τή ιστορία τοϋ Βυζαντίου 
μνημονευόμενη; ταύτης εκκλησίας άτυχώς άγνοοΰμεν τήν θ/σιν. Μνημο
νεύεται μονή τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων έν μέση ούσίν, καί πάλιν 
ναός έν Κωνσταντινουπόλει. Τού; λόγους τούτου; τοΰ ’Αντωνίου πιθανόν 
έτερα χειρόγραφα νά διασαφίσωσι.

Έν τή περιγραφή τών ναών καί λειψάνων τοσούτων μαρτύρων δίς 
μνημονεύεται τό πλακωτόν πλατεία λιθοστρωμένην 3).

Πέρα τής ύπωοείας τών βουνών εΐναι ή έκκλησία τών άγιων μαρτύρων 

φραστής έμόναζε έπί τοϋ ορού;, καλούμενου τό πάλαι τοΰ ‘Αγίου Αύξεν- 
τίου, καί τήν σήμερον Κα’ι; Δάγ, όπισθεν τής κώμης Χαλκηδόνος. Έπί 
τής κορυφή; του όσους τούτου σώζονται είσέτι ερείπια τής μονής ταυτης. 
Τό ορο; τοΰτο μνημονεύεται συχνάκις, διότι έπί τής κορυφής αύτοϋ 
ήπτον φώτα σημαίνοντες τήν απ’ ’Ανατολής προσέγγισιν έχθρών.

1 Πιθανόν εννοεί ό ’Αντώνιος τήν μέχρι τοϋδε σωζομένην μονήν τοϋ 
Παντοκράτορος Χριστοϋ, νΰν Ζεΐρέκ τζαμΛ, ’ίδρυμα τής Ειρήνης συζύγου 
Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, έκπνευσάσης τώ1124.

2 ‘Ο ναό; τής ‘Αγίας Βαρβάρας εκειτο παρά τήν άκρόπολιν. Έκ τοϋ 
πλησίον ναοϋ έκλήθη καί ή πύλη τή; Άγια; Βαρβάρας. Ίχνος τοϋ ναοϋ 
τούτου σήμερον δέν σώζεται.

1 Πλακωτήν καλεΤ ό Πορφυρογέννητος τήν πλατείαν όοόν άπασαν τών 
χερσαίων τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως. Μνημονεύει καί τό πλακωτόν 
•τοΰ Μιλίου’ Τομ. Α'. σελ. 84- 106.
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Σεργίου καί Βάκχου a). Αί κάραι των εΐναι αυτόθι, ώς καί ή χειρ καί ο
λίγον αΐμα τοϋ Σεργίου. Έν αύτή θήχτχ είναι καί τό αΐμα τοϋ Ε
πίμαχου.

Έν τφ ξενοδοχείψ τοϋ ‘Αγίου Σαμψών εΐναι ή ράβδος ή στολή και 
τό σχοινίον αύτοϋ(’). Αυτόθι είναι καί ή έσχάρα έπι τή; οποίας έμαρτύ- 
ρισεν ό Άγιος Όρέστης.

Πλησίον τής ‘Αγίας Σοφίας εΐναι ή έκκλησία τοϋ ‘Αγίου Ίωάννου τοϋ 
Εύαγγελιστοϋ. Έν τφ νάρθηκι κείται ό Άγιος Γειύογιος. Δέν κατέγραψα 
πολλούς άλλους αγίους, τεθαμμένους εντός τής Κωνσταντινουπόλεως.

Πέρα τής Ίσπιγάς εΐναι τά λείψανα καί τό αΐμα τοϋ ‘Αγίου Ελευθερίου, 
ώς καί τό σώμα τοϋ ‘Αγίου Ίωάννου τοϋ έλεήμονος. Έν τή κώμη τής 
Ίσπιγάς(* 1) έν τή εκκλησία τής Θεοτόκου, είκον'ζεται ό Άγιος ’Ιωάννης 
έπί τοϋ τείχους. Έπί τής κεφαλής του έφύετο ^οδέα, έν τή έβδομάδι τής 
άποκρέψ, οσάκις ό καιρός ήτον υγρός. Άπαντες συνήρχοντο ϊνα τήν 
Τδωσιν. Έμεινε καί τό σημεΤον τοΰ σταυροΰ μέχρι Κωνσταντίνου καί 
‘Ελένης. ’Επί τή; Ίσπιγάς εΐναι ή εκκλησία τοϋ ‘Αγίου Νικολάου τοΰ 
μεγάλου. Πλησίον ταύτης έζη Κωνσταντίνος ό έν σώματι έμφανισθείς τφ 
αύτοκράτορι, τφ διατάξαντι τόν Πατριάρχην ’ίνα τόν είσάγη έντός τής 
πόλεως καί άνεγείρη έπ*  όνόματι αύτοΰ έκκλησίαν καί μονήν. ‘Ο Κων
σταντίνος ούτος ήτο πρότερον ‘Εβραίος, έβαπτίσθη καί έδιδάχθη παρά τοΰ 
Στεφάνου, τοϋ νέου. Πλησίον εΐναι ή μονή τοϋ Ματσινκόφ, καί παρ’ αυ
τήν ή μονή τοΰ ‘Αγίου Μιχαήλ τοϋ αύτοκράςορος Κιρσάκ 2). Πλησίον 

2 Νυν Κιουτζούκ Άγια Σόφια.

1 Σπουδαιοτάτη εΐναι ή παρατήρησις α’ύτη τοϋ ’Αντωνίου. Τόν ξενώνα 
τοϋτον περίπυστον παρά τοΐς Βυζαντίοις, σπανιώτατα μνημουεύουσιν οί 
μεταγενέστεροι συγγραφείς, ούδέποτε δέ μετά τήν άνάκτησιν τοϋ Κρά
τους τφ 1261. Έκειτο μέσον τής Αγίας Σοφίας καί τής 'Αγίας Ειρήνης. 
Τήν σήμερον, τό ανακτορικόν τείχος διαχωρίζει τάς δύο ταύτας έκκλη- 
σίας καί ΐχνος τοϋ ξενώνος τούτου ούδέποτε άνεϋρον. *Η άνέγερσις τοΰ 
άνακτορικοΰ τούτου τείχους ύπό τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου, έξηφάνισε 
τόν ξενώνα τοϋτον, ώς καί παραπλήσια άλλα κτίρια. Μνημονεύονται ό 
ήγούμενος καί οί μοναχοί έπί τής βασιλείας τών Σταυροφόρων.

1 Πιθανόν είς πηγάς «άπό τοϋ Αγίου Νικολάου <·ως τοΰ Αγίου Κόνω- 
νος πέραν είς Πηγάς».Χοον. Πασχάλιον. Τομ. Α'. σελ. 721. Νομίζω Ητι 
ήτο αποβάθρα, έκ τής όποιας διέβαινον εις τό άγιασμα τής Ζωοδόχου 
Πηγής. Όμοιων άποβαθρών μνημονεύουσιν οι χωρογράφοι έπί τής άντικρύ 
σταραλίας τ·ΰ Γαλατί.

2 Τρ: Ίσαακίου.

κείται τό σώμα τοϋ ‘Αγίου Δανιήλ τοΰ στυλίτου, έπί βουυοϋ. Έπί τής 
αύτής στύλης μετά τοϋ Δανιήλ έκάθισεν ό Ακάκιος, καί τό σώμα αύτΰϋ 
εύρίσκεται έν τή αύτή εκκλησία.

Πέρα τής Ίσπιγάς εΐναι ή μονή τής ‘Αγίας Θεοτόκου. ’Εκεί μονα
στής τις έζη έπί στήλης καί άνήγειρε τήν μονήν ταύτην. Δέν υπάρχει χω
ρίου έκεί. ‘Η ‘Αγία Θεοτόκος άνεφάνη άπας εις τόν ήγούμενον τής μονής 
ταύτης καί δ'έταξε αύτόν νά δίδη ελεημοσύνην. ‘Ο ηγούμενος έγραψεν 
έπί τίνος χάρτου νά δίδηται έλεημοσύνη, έφ’ όσον καιρόν διατηρείται ή 
μονή αύτη. Μέχρι σήμερον δίδεται είς πάντα άνθρωπον έδώ προσερχό- 
μενον, τεμάχιον άρτου, ζωμός κρέατος καί ποτήριον οΐνου. Πδς χριστι
ανός άναχωρών διά τά Ιεροσόλυμα ή έκείθεν ερχόμενος, τρώγει εκεί 
?λην τήν ήμέραν. Γραικοί προσέτι τρώγουσιν εκεί. Άπό τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν μέχρι τής ‘Αγίας Πιατνίτζας, εΐναι διά πεζόν οδοιπόρον ημέ

ρα: δοόμος.
Έπί τών χρυσών πυλών, εΐναι ό Άγιο; Νικόλαο:. Μικρόν πέρα τής 

Πιατνίτζας, εΐναι τό σώμα τής όσιας Εύφημίας, καί τό σώμα τής Άγιας 
Πιατνίτσα:. Πλησίον έδώ εΐναι ή παρθένος ‘Αγία ‘Ελένη"1).

Έν Καλλιπόλει κείται ό οσιος πατήρ Εύφήμιος.
’Εν Χρυσοπόλει κείται ό Άγιος Βασίλειο: ό νέος. Ούτος συνέγραψε 

περί τής τελευταίας κρίσεως.
ΊΠετά τινας παραινέσεις πρός τούς άναγνώστας καί αδελφού:, λέγει ό 

’Αντώνιος. «Πρός γνώσιν, μνήμην είς τάς προσ-υχάς τών ορθοδόξων, κα
τέγραψα τά περί τών άγ'ων τούτων τόπων, ευρισκομένων έντός τής Κων
σταντινουπόλεως. παρά τήν τάφρον έξω τής πόλεως, έν ‘Αγία Σοφία καί 
έν τή εκκλησία των ’Αποστόλων έν Κωνσταντινουπόλει.

‘Ο αύτοκράτωρ ‘Εμμα>ουήλ ήρεύνησε άπαν τό ‘Ελληνικόν Βασίλειον, 
καί διέταξευ ’ίνα προσκληθώσιν άπαντες οί ίερεΐς, έκάστω τών οποίων 
έδωσε ^ν πορέκερα*  Έπήλθον άπαντες οί μονάζοντες άπό τής μιάς είς

1 Τίυα κώμην καλουμένην Πιατνίτζα έν τοΐς πεοιχώροις τή: Κων
σταντινουπόλεως έννοεΐ ό ’Αντώνιος, αγνοώ. Πιθανόν ή καλούμενη Πια— 
τνίτζα, ονομα άγνωστον ήμίν, εΐναι ή έκπαλαι κώμηΈπι-Βάται, συχνό
τατα μνημονευόμενη έν τή Ιστορία τοϋ Βυζαντίου. Τό σώμα τής όσιας 
Εύφημίας τεθαμμένον έν τοί: περιχώροις τούτοις μετεκομίσθη άλλαχοϋ. 
"Ενεκα τή; όσιότητος τής Άγιας ταύτης παρά τφ λαφ τών περιχώρων, 
πλήθος αγιασμάτων αναφαίνονται τιμωμένων έπ’όνόματι τής Αγία: Εύ
φημίας. Ή παρθένος Άγια Ελένη πιθανόν εΐναι ή Αγία Ελένη τοϋ Ά- 
θύρα, τής οποία: τά λείψανα καί πάντα τά επίχρυσα κοσμήματα λάθρα 
μετεκόμισαν είς Εύρώπην οί Σταυροφόροι, ολίγα έτη μετά τήν έκ Κων
σταντινουπόλεως αποδημίαν τοϋ ’Αντωνίου.

1 Γράφε ύπέρκυρον.
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τήν έτέρανάχραν τή: τάφρου’. ’Από τής ‘Ελληνική; θαλάσση; μέχρι τής 
Ρωσσική;* είναι ά^,ΟΟΟ ίερεΤς, έκτο; τών έν ταΤς μοναί; διαιτωμένων. ’Εν 
ταΐ; μοναί; 14000,καί έν ‘Αγία Σοφία 3,000’. Τού των οι 500 μισθοΰν- 
ται, οί άνηληκοι 2500 δέν μισθούνται, άλλά πάντα άποθνήσκοντα έκ τών 
500,άναπληροΤ εΤς έκ τών 2.500, και σώζονται λατρεύοντες έν τψ ναώ, 
τόν Θεόν και τήν ‘Αγίαν Θεοτόκον, έννοοϋντες τήν ^Αγίαν Τριάδα, τόν 
πατέρα, υιόν και άγιον πνεϋμα. ’Αμήν.

ζΗ άφελής αύτη διήγησις τοϋ ’Αντωνίου ομοιάζει μέγαν σάκκον πλή
ρη σκυβάλων, έντός τών οποίων ό έπιμελώς ανασκαλεύουν ευρίσκει μικρά 
άργύρον» ή χρυσίου πολύτιμα κερμάτια. (ίλεΐστα λείψανα άγιων μετά το- 
σαυτης έπιμελείας υπό τοΰ ’Αντωνίου περιγραφόμενα, λάθρα υπό τών 
Σταυροφόοων έκ τών ναών ήρπάγησαν, και έν Ευρώπη μετεκομ’σθησαν 
Τοσαύτη δέ ήτον έν Ευρώπη ή τών πιστών λατρεία προ; τά λείψανα 
ταϋτα, έκ Κωνσταντίνου πόλεως κομιζόμενα, ώστε πολλά ψευδή καί επί
πλαστα λείψανα, έκομίζοντο έν Ευρώπη πωλούυενα αντί τιμής άδροτά— 
της. Είς τοσοΰτον αναισχυντίας βαθμόν κατήντησε τό έμπόριον τών λει
ψάνων, ώστε οί έν Εύρώπη χριστιανοί, άπήιουν ενδεικτικά, καί τήν 
σφραγίδα τών έν Κωνσταντινοίπόλει Λατινικών αρχών. Ταΰτα τά ενδει
κτικά έγγραφα, μετ’ έπιμελείας συλλεγχθέντα υπό τοΰ φιλοπόνου Κόμη” 
το. Ριάντ, μεγάλως έοώτισαν τήν ίστοραν τοϋ Βυζαντινού κράτους, υπό 
τοίκ άρχοντα; Σταυροφόρουc.

Μέγα ατύχημα θεωρώ τήν μέχρι τοΰδε ασαφή ιστορίαν τών Βυζαντινών 
εκκλησιών. Πταίουσι οί Βυζαντινοί Ιστορικοί οί μνημονεύοντες πλείστας 
έκκλησία;, καί τά έν αύταϊς συμβάντα, καί μή ίστοροϋντε; τήν θέσιν τών 
εκκλησιών τούτων. Μετά τοσαύτας έρευνας, είσέτι πολλά τών Βυζαντί-

' ’Από τοϋ Αιγαίου πελάγου: μέχρι τοΰ Εύςείνου πόντου. Κατά πρώ- 
την φοράν καλείται ό Εΰξεινος, 'Ρωσσική θάλασσα

8 Αί τοσαϋταιέκκλησίαι εςω τής πόλεω; παρά τήν τάφρον, μνημονευό
μενα’ έν τή διηγήσει ταύτη, έξηφανίσθησαν προ τή; τελευταία; άλώσεως· 
Μία μόνη έσώθς, ή Ζωοδόχο; Πηγή.

3 Ή 'Αγία Σοφία, βασιλεύοντος τοϋ ’Ιουστινιανού, εΤ/ε χιλίους κλη
ρικού;. Ή νεαρά τού Ηρακλείου ορίζει 600, πρεσουτέρου; 80, διακόνους 
150, δ.ακονίσσα; 40, ύποδ.ακονου; 70, άναγνώστας 160, ψάλτας 25 
καί θυρωρού; 75. Τοιαύτη δε ήτο ή έ'νδεια τού ναού τούτυυ δύο αιώνας 
μετά τήν περιήγησιν τοϋ ’Αντωνίου, ώτιε δέν ύπήρχεν έλαιον καί κηρίον 
διά τά; τελετά;. ’Εκ τούτων όλων καταφαίνεται τό έπιπόλαιον τοΰ ’Αν
τωνίου.

νων μένουσιν άσαφή, και πολλά διά παντό: θέλουσι μείνει άγνοστα, 8- 
νεκα τή; αλλαγή; τών ονομάτων, καί τή; άβελτηοία; τών διοιχούντων. 
Μνημονεύονται έν τφ συγγραμματίφ τοΰ ’Αντωνίου πάμπολλαι έκκλησίαι, 
τών όποιων τήν θέσιν ουδέποτε μνημονεύει. 1 Γπήρχον έν Βυζαντίιρ δε
καπέντε έκκλησίαι τιμώμεναι έν όνόματι τοΰ ‘Αγίου ’ίωάννου τοΰ Βα- 
πτιστοΰ. Δεκατέσσαρε; τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ, Τεσσαράκοντα εννέα 
τή; Θεοτόκου. Άπασαι αί έκκλησίαι αΰται έν Κωνσταντινουπόλει και τοΐς 
π.ριχώροις, πολλάκι; μνημονεύονται άνευ ούδεμιά; σημειώσεω; περί τής 
θέσεω; αύτών. Ταύτηντήν ασάφειαν παρατηρεί ό αναγνώστη; έντή συντό- 
μφ περιγραφή τοΰ ’Αντωνίου. Έκ χειρογράφων όμοιων τούτων τοΰ’Α ντω- 
νίου, όλ γα τινά μανθάνομεν, καί εύχής 8ργον ήθελεν εΐσθαιΚα άπαν τό 
χειρόγραφον με ταφρασθή έκ τοΰ Ρωσσικοΰ κειμένου τοΰ σοφοΰ Σαδεΐλόφ 
εί; ‘Ελληνικήν γλώσσαν μετά τών πολλών αύτοϋ σημειώσεων.

Έν Άθήναι; τ'-, ·?0-η ’Ιουλίου 1883.
Α. Γ. IIASnATHS.

Σ. Π· Σ. Τό δημοσιευόμενον κατωτέρω ίίρθρον τής ΐ,ΤΙογί- 
μου ήμών συνεργάτιδος κ. Αικατερίνης Ζάρκου, είναι π,Ιήρες 
ώραϊον μέρος σιουδαιοτάτης αύτής συγγραφής περί τής «ΓαΛ- 

Αικής Φι.ΐο.ΐογΐας* . ’Ασμένως J’ ara*fiiroi>//#r  Γω κ'σμω των 
γραμμάτων Sri τό εργον, εις ρύ τήν π.Ιήρη πα ρα σκευήν πρό 
τριετίας ήδη άσχο.ίεΐται πο.ίυΑμωι. ή διακεκριμένη και μουσο
τραφής φί.Ιη τής αΠοικί.Ιης Στοάς* 1· κ. Ζάρκου, άποτ ε.! εαθησό- 
μενον έκ τριών πζρίπου τόμων., αρχεται τής δημοσιεύσεως αι’τον 
έντός όΛίγου.ιΙ! Λιεΰθυνσις τϊις «Ποικί.Ι ic Σroar» άπό καρδίας 
επιθυμούσα ίνα όσον τάχιον ϊδη τό φως εργον τόσω ένοχον, θέ~ 
,ίει προθύμως συνεργασθή καί τό κατά ''ύναμιν συνιε.Ιέσει είς 

τήν π.έηρεστέραν αότοϋ επιτυχίαν.
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έσσαρες μεγαλοφυΐαι άναφανήσαι ταύτογρόνως 
ανύψωσαν έκαστο; είς τό οίκεΤον είδος τό 
Ιδεώδες εϊς τήν μάλλον αίθέριον σοαΤραν τοΰ 
καλοΰ είς ήν ήδύνατ· νά φθάση. 'Ρακίνας, Μο- 
λιέρος, ΑανφονταΤνος και Βουαλώ εϊνε ονόματα 

περικλεή καί σεβαστά, αυτά και μόνον '.κανά νά άποτελέσωσι τήν φιλο
λογικήν δόξαν τής Γαλλίας.

Φιλία στενή συνέδεε τούς έξοχους τούτους άνδρας γεννηθέντας «πως 
ό εΤ; έννοή τόν έτερον. Ή φιλία αύτη λαοοΰσα τήν γένεσιν από τοΰ 
Παρνασσού, άνεπτύχθη έν τή κατά τόν Παλαιόν Περιστερώνα ποιητική 
φωλεα, έν η δ·.ς και τρεΤς τής έβδομάδος σονήρχοντο δπως άνακοι <ώ- 
σωσι τά έργα των και εΐτα διασχεδάσωσιν «ΓΟ φθόνος και ή κακία ή ό 
»φατρ ασμός δεν ειχον είσοδον έκεΤ· έλάτρευον τοΤς έργοις των άρχα'ων*
• δέν ήρνοϋ>το τόν δίκαιον έπαινον είς τούς νεωτέρους, διελέγοντο πεο^
• τών ιδίων έργων μετά μετριοφροσύνης και έδιδον αμοιβαίας συμβουλάς 
»και εΙλικρινεΤς, οτ£ τις έξ αύτών περιπίπτων εί; τήν ασθένειαν τοΰ
• αίώνος έγραφε βιβ^ίον, οπερ σπα-4ως συνέβαινε»· λέγει ό ΑανφονταΤνος 
έν τφ προοιμίφ τοΰ «"Ερωτος και τής Ψυχής , όμιλων περί τεσ
σάρων φίλων ονομαζόμενων Gclisfo, δστις ήτο ό Μολιέρος, Trist * ό 
Γουα/ώ, Armto ό ‘Ρακίνας καί Polvphile ό ΑανφονταΤνος.

Πλήν τοΰ Μολιέρου ήδη γνωστού οΐ λοιποί εύρίσκοντο είς τά πρώτα 
αύτών δοκίμια. Al συνδιαλέξεις των περιεστρέφ οντο περί πδν αντικείμε
νων τέχνη:, είς 6 έκαστος άπεφαίνετο τήν γνώμην του χωρίς νά διατρί- 
βωσι > έπι μακράν έ·τ*  αύτών, άλλ’ ώ; μέλισσα». έκλέγουσαι τά κάλλι- 
στα τών άνθέων, άτινα κατά τήν πορείαν των άπήντων. Κ αί ό μέν Ρα- 
κίνα; άπεκάλυπτε τάς καλλονάς τής δραματικής ποιήσεως, ό Λανφον- 
ταίος υποδείκνυε τό λεπτόν μέρος έκάστου είδους, ό δέ αυστηρός Βουαλώ 

έπανέφερεν αύτούς είς τήν λογικήν και τήν αλήθειαν οσάκις τούς έβλεπε 

παρολισθαίνοντας άπό ταύτης.
Μετά τάς φιλολογικά; συζητήσεις, δ'ταν δ καιρός τό έπέτρεπεν ό "Α

κανθος προέτεινε περίπατον είς μέρη έξω τής πόλεως μεμακρυσμένα είς 
ά εύάριθμοι άνθρωποι ήδίιναντο νά έλθωσιν, ήγάπα δέ υπερβαλλόντως 
τούς κήπους, τά άν^η, καί τάς σκιάδας. «ζΟ Πολύφτλος τφ όμοίαζεν είς 
• τοΰτο, άλλ’ήδύνατό τις νά εΐπη περί αύτοΰ δτι ήγάπα τά πάντα . Τά 
πάθη ταΰτα τά πληροΰντα τάς καρδιάς αύτών τρυφερότητος, διεχύνοντο 
μέχρι ς αυτών τών έργων των και ήτο ό κύριος χαρακτήρ των.

Άνθρώπιναι αδυναμίας διέκοψαν τάς γλυκείας ταύτας καί ώφελίμους 
άναστροφάς, ά; ήδύνατό τις νά όνομάση ακαδημαϊκά;, άν ό αριθμός ήτο 
μεγαλύτερος, και α’ιτινες εθεράπευον τάς μούσας δσον και τήν ηδονήν

Ο ζΡακίνας έκαμε πρώτος τήν αρχήν άποσύρας ώς μή ώφειλε τόν ’Α
λέξανδρόν του άπό τοΰ θιάσου τοΰ Μολιέρου, ψυχράνα: ούτω τόν φίλον 
του*  και έπαυσαν μεν νά 3λέπωνται ούχί όμως και νά έκτιμώνται. Τήν 
ψυχρότητα αύτών διεδέχθη ή ψυχρότης τοΰ Βουαλώ και τοΰ Λανφονταί- 
νου αφορμή τής οποίας ύπήρξεν ή άκρα αύστηρότης τών ήθών τοΰ πρώ
του προς τήν άσωτείαν τοΰ άλλου και ή διαφορά τώ > θρησκευτικών δοξα
σιών. Μεταξύ δμως τοΰ ζΡακίνα και τοΰ Λα,φονταίνου καί μεταξύ τούτου 
και τοΰ Μολιέρου ή φιλία διετηρήθη ανέφελος μέχρι τέλους. ‘Η Ποιη
τική Τέχνη τοΰ Βουαλώ έν τφ ΙΙαλαιφ Περιστερών άνεπτύχθη· τά 
δόγματα αύτής συνεζητήθησαν μεταξύ τών τεσσάρων φίλων και Ητε μετά 
τήν έπελθοΰσαν ψυχρότητα ήρξαντο εργαζόμενοι κατά μ όνας, έκαστος 
ήκολούθησε τό πρόγραμμα αύτής και έκ πεποιθήσεως και έκ φιλίας. 
El; τήν ζιλίαν ταύτην οφείλει ή Γαλλία τήν ένώτητα] τής διευθύνσεως 
τών έργασιών έφ’ ή έκαστος τούτων έδοξάσθη.

Έξετάσωμεν ήδη ‘έκαστον τής σεμνή; ταύτης χορείας Ηδία, άρχόμενοι 
άπό τοΰ Ρακίνα τοΰ συνεχίσαντος τό έργον τοΰ Μεγάλου Κορνηλίου.

I

‘Ο ’Ιωάννης ζΡακίνας έγεννήθη έν Fede-Milon, τή 21 Δεκεμβρίου 
1639. Μείνας ορφανός έν ήλικία τεσσάρων έτών παρεδόθη είς τήν έπι- 
μέλειαν τοΰ παππού αύτοΰ. Μετά τά; πρώτας σπουδάς του έν τφ Κολ- 
λεγίψ B(»auv;ii< έστάληπασά τοΰ κηδεμόνος του τφ916ο5 είς Port-Royal 
έν ω διέτριψε τρία έτη, έξελθών κατά τάς χρονολογίας, $ς δίδει ό υίός 
του τόν ’Οκτώβριον τοΰ 16'8 όπως είσέλθη έν τφ Κολλεγίω Harcourt 
διά τά φιλοσοφικά μαθήματα.

Άπό τοΰ Port-R iyal άρχονται αι πρώται ειδήσεις τοΰ βίου τοΰ 4Ρα- 
κίνα. Έ.τιδοθεϊς εις τήν σπουδήν τών αρχαίων, ένδεκαέτης άνεγίνωσκεν 



ΣΤΟΑ 367366 ΠΟΙΚΙΛΗ

ήδη τό. Πζού-αρχον, τόν Πλάτωνα και τόν Πίνδαρον καί αντιγράφων- 
περικοπάς ά.τεμνημόνευεν αύτάς. Ή δέ πρός τήν ποίησίν αγάπη του έξε- 
δηλώθη £j αύτφ τφ Port-Royal. Ή πρώτη τών τέρψεών του ήτο νά 
περιπατή εντός τών δασών, ών ή μυστηριώδη; καί μεγαλοπρεπής σιγή 
προκαλεΐται τήν μελέτην. ΈκεΤ σπουδάζων περί τόν Εύριπίδην καί τόν 
Σοφοκλέα ή άπαγγέλλων τά θεία αύτών αριστουργήματα διήρχετο ώρας 
ολοκλήρους. Τά πρώτα αύτοΰ δοκίμια ή^αν έπτά ψδαί περί τών ένδιαι- 
τημάτων του μοναστηριού, τών τοπίων, τών κοιλάδων, τών δασών καί 
τής λίμνης τών καλλονών έκείνων τοϋ έρημικοϋ καί ποιητικού άναχω- 
ρητηρίου.

Τό πάθος του πρό; τήν ποίησιν έκραταιώθη έν τφ κολλεγίψ Harcourt, 
ένθα ήρξατο ώχριωσα ή άνάμνησις τών σεβαστών αύτοΰ διδασκάλων έπι- 
θυμούντων νά τόν ΪΟωσι δικηγόρον- Περάνας τάς φιλοσοφικά; αύτοΰ σπου- 
δάς έξήλθε τής νέας σχολή; τφ 1660, έγένετο δέ έν τφ άμα γνωστός 
διά τίνος ψδής έπιγραφομένης ή Νύμφη τοϋ Σηκουάνα, ή τις καί Ξ- 
κρίθη ώς ή καλλίστη πασών τών λοιπών, α’ίτινες έπί τή ευκαιρία τών 
γάμων Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ', ύπό διαφόρων άλλων εΐ/ον ποιηθή ’Επειδή 
δέ ή άξια δέν άνέμενε πολύν χρόνον ώστε νά ύποστηριχθή, ό Κολβέρ 
προσήνεγκε τφ νεαοφ ποιητή εκατόν λουδοβίκια έκ μέρους τοΰ βασιλέως 
καί μετ’ ολίγον τόν ένέγραψε μεταξύ τών συνταξιούχων τοΰ κράτους ά- 
πονέμων αύτφ έξακοσίας λίβρας. ‘Η ένθά^υ*σΐς  αύτη παρώτρυνε τόν ποι
ητικόν ζήλον τοϋ ‘Ρακίνα, άλλ’ ή μετά τών ζωηρών ήλικιωτών του α
ναστροφή μικρόν κατά μικρόν έχαλάρωσε καί κατέστρεψεν έν αύτφ τό 
αύστηρόν καί θρησκευτικόν αίσθημα, δπερ μεθ’ έαυτού είχε φέρει, ό δέ 
βίο; του προύξένησε τήν έκ μέρους τοϋ Port-Royal δυσμένειαν. Καί τοΰ- 
το μέν ολίγον έμελλεν αύτφ*  ότι τφ άπήρεσκεν, εινε οτι τφ 1661 άναγ- 
κασθείς νά ένδώση είς τά; εύχά; τή; οικογένειας του, άνεχώρησεν είς 
Uzcs παρά τινι έκ μητρός κληρικφ θείψ του έπιθυμοΰντι νά τφ παρα- 
οώση τό έκκλησιαστικόν του επάγγελμα. ‘Ο νεαρός ποιητή; ένδυθείς τήν 
μέλαινα στολήν ήσχολήθη περί τήν θεολογίαν παρά τφ καλφ τούτω συγ 
γενή, δέν έγκατέλειψεν ομω; τάς προσφιλείς αύτφ μελετάς. · Διέρχομαι 
τόν καιρόν μου, έγραφε τφ Λανφονταίνψ μετά τοϋ θείου μου, τοϋ 'Α
γίου Θωμά καί τοΰ ’Αριόστουτ,

Κατά τό ένιαύσιον διάστημα καθ’ δ έμεινεν έν τή μεσημβρινή Γαλ
λία, ένετρύφα συγχρόνως καί είς τήν μελέτην τοΰ 'Ομήρου, γνωρίζων ώς ο 
Φενελών νά έκτιμφ τάς καλλονάς τοΰ Θείου τυφλοΰ, άπέλαυε δέ φήμης 
ποιητοϋ παρά τοΐς λογιωτέροις τοΰ τόπου, οϊτινες δειλώς τόν συνεβου- 

λεύοντο.
Ό 'Ρακίνα; ήτο τότε είκοσι καί τριών ετών, αί έπιστολαί αύτοΰ πρός 

τού; έν Παρισίοις φίλους του Λανφονταϊνον καί abbe-Vasscur, έν αΐς πε.- 

ριγράφει τόν βίον του, τάς μετά τώ / νεανίδων περιπεχεία; του καί τάς 
προσπάθειας δπω: φα,ή αρεστός τφ θείψ του εΐναι πλήρεις πνεύματο:, 
χαριέσση: ειρωνείας, καί άφεΛείας παιδικής.

’Αλλ’ έν τούτοι; μή δυνάμενος νά ύποστή τήν δοκιμασίαν καί βαρυν- 
θεί; νά άναμένη τά ύποσχεθέντα, έλκυόμενος δέ καί ύπό τών ιδίων αύτοΰ 
αίσθηυάτων έπανέκαμψεν είς Παρισιού; έγκαταΛιπών μοναχούς καί μο
ναχά; ένθα τφ 1663 έξεδωκε νέαν ωδήν, περιποιήσασαν αύτφ γενναίαν 
αμοιβήν, ύπόληψιν έκ μέρους τών αύλικών καί δ,τι έθεωρεϊτο άνεκτίμη- 
τον κατά τήν εποχήν εκείνην τήν φιλίαν τοϋ βασιλέως. "Εκτοτε χρονο- 
λογήται καί ή μετά τοΰ Μολιέρου καί Βουαλώ γνωρημία καί αγάπη, 
ήτι; έπί τοσοΰτον έπέδρασεν έπί τήν ποιητικήν αύτοΰ καλαισθησίαν.

Ής ό Κορνή/ιο; ό'Ρακίνα; κατά τά πρώτα αύτοΰ δοκίμια, δέν έγνώ- 
ρισεν είμή μόνον φίλους, άλλ’ άπό τοΰ πρώτου αύτοΰ έργου ό Φθόνος 
πανταχόθεν άνέκυψεν. Ί1 Θηβα'ίς, ή οί ΙΙολέμιοι Αδελφοί άνεφάνη τφ 
1664. Τήν ύπυθεσιν ταύτην ύπό διάφορον έπωνυμίαν έπραγματεύθησαν 
έν τή άρχαιότητι οι κορυφαίοι τών ποιητών Αισχύλος, Σοφοκλή;, Εύρι - 
πίδη:, Στάσιος καί Σενέκα;.

Ή Θηβαΐς πολύ κατωτέρα τών Φοινισσών τοϋ Εύριπίδου δέν είνε άοι- 
στούργημα, άλλ’ούδέν ήττον άπό τοΰ πρώτου τούτου βήματος ό 'Ρακί
να; έδωκε δείγματα τής ποιητικής αύτοΰ ίκανότητος.

Τό μίσος τών δύο άδελφών ζωηρότατ« απεικονίζεται καί έν γένει πάντες 
οί χαρακτήρες διαγράφονται εύκρινώς, άλλά τοΰτο δεν ήτο ή δοκίμιον. 
Τφ 1665 $ν έ'το; μετά ταΰτα έ ποίησε Αλέξανδρον τόν Μέγα, δ στις 
τό πρώτον ήδη είσήγαγεν ώς κύριον πάθος τής τραγωδίας τόν έρωτα.

Ή ύπόθεσις έλήφθη έκ τού μέρους έκείνου τής ιστορίας τοΰ περιλαμ
βάνοντας τάς πράξεις τοΰ ’Αλεξάνδρου άπό τή; εισόδου αύτοΰ είς τάς 
’Ινδίας μέχοι τής καταστροφής τοΰ Πώρου. Άλλ’ ή κυρία πραξις τής τρα
γωδίας εΐναι ό Αλέξανδρος έγκαθιστών τήν Κλεωφίλην είς τόν θρόνον 
αύτής μετά τήν ήτταν της, θελχθείς ύπό τής καλλονής της.

‘II τραγψδία αύτη σφάλλεται περί τήν αλήθειαν τών χαρακτήρων καί 
τών ηθών, παρά πασαν δέ ύποδοχήν, ής έτυχεν άπέσπασε ποικίλας καί 
πολυπληθείς κρίσεις, έγένετο δέ αφορμή καίτής διαρρή;εως τών σχέσεων 
τοΰ ποιητοϋ πρός τόν Κορνήλιον άποφανθέντα οτι άνεγνώριζε μέν με- 
γίστην ποιητικήν Ικανότητα έν τφ ‘Ρακίνα, άλλα τόν συνεβούλευε νά 
άποστή τής τραγωδίας. Ευτυχώς ή συμβουλή αύτη δέν είσηκούσθη καί 
δύο έτη μετέπειτα ή ’Ανδρομάχη άνέδειξε τοΰ ‘Ρακίνα τήν έκτακτον με- 
γαλόνοιαν.

II

ζΗ ’Ανδρομάχη τοϋ ‘Ρακίνα δέν εινε ή ’Ανδρομάχη τοϋ ‘Ομήρου ή
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ύφαίνουσα πορφύραν διά τόν σύζυγόν της, ή μάλλον σύζυγος ή μήτηρ, 
ουδέ ή πιστή μέν είς τήν μνήμην τοΰ Έκτωρος άλλά τρις νυμφευθεΐσα 
λευκώλενος ’Ανδρομάχη τοΰ Βιργ ιλίου, ότι δέ όλιγώτερον ή χήρα τοΰ 
Πύρρου τοΰ Εύριπίδου, ή έν τή φιλοδοξία αύτής λησμονούσα τό μητρι
κόν φίλτρον. ‘Η ’Ανδρομάχη τοΰ γάλλου ποιητοΰ χωρίς νά άποβάλλη 
τήν άρχαίαν μορφήν της εΐνε συγχρόνως ή άφοσιωμένη σύζυγος, ή τρυ
φερά μήτηρ τών νεωτέρων χρόνων. Είναι ώ; λέγει ό περιώνυμος συγ- 
γραφεύς τοΰ Πνεύματος τοΰ Χριστιανισμού ή αρχαία ’Αν
δρομάχη Χριστιανή,

‘Ο απλούς ούτος στίχος

Jc ne l’ai point encore embraase aujourd hui

έκφράζει δ'λην τήν τρυ φεράν στοργήν μητρος πρό τοΰ υιού της λησμο- 
νούσης τά πάντα. Μή θέλουσα δέ νά ήνε ή ταπεινή δούλη τών όρε'ξεων 
τοΰ κυρίου της καί άμφιταλαντευομένη μεταξύ τής μνήμης τοΰ Έκτω
ρος καί τοΰ υίηκοΰ φίλτρου ή νεωτέρα’Ανδρομάχη δέχεται τήν δυστυχίαν 
άξιοπρεπώς και χωρίς νά παύση ούσα γυνή διαμένει πάντοτε ‘ΙΙρωΐς. ‘Η 
δέ πάλη α'ύτη μεταξύ τών δύο αισθημάτων εξακολουθεί μέχρι τής λύ- 
σεως τοΰ δράματος, λύσεως άξια; τοΰ χαρακτήρας τής ’Ανδρομάχης, 
ήτις έπΐ τού τάφου πεφιλημένου συζύγου ζητεί νά μάθη, άν πρέπη νά 
θυσιάση τήν πρός αύτόν πίστιν τη; χάριν τοΰ υ:ού της. "Οτε δέ χάριν 
τούτου καί δπως μείνη πιστή είς τήν μνήμην τοΰ Έκτωρος θυσιάζει 
τήν ιδίαν αύτής 'ύτιαρξιν άφοΰ πρώτον εξασφαλίζει τήν τοΰ τέκνου του, 
νομίζει τις όντως δτι βλέπει αυτήν περιοαλλομένην διά τής μαρτυρικής 
αίγλης τών γυναικών τών πρώτων αιώνων τοΰ χριστιανισμού, καθ’ ο’ύς 
ή ιδία δευτέρου γάμου έθεωρεϊτο άνουσιούργημα,

‘0‘Ρακίνας δέν έλαοεν έκ τοΰ Εύριπίδου ή χαρακτήρας τινας μόνον ώς 
τόν τής ζηλοτυπίας και τών παραφορών τή; ‘Ερμιόνης.

Τό πρόσωπον τού Όρέστου, δπερ παρά τώ Έλληνι ποιητή παρουσιά
ζεται καταδιωκόμενον ύπό τών Έριννύων, δεν ήδυνήθη ό γάλλος δσαμα- 
τοποιό; νά περιβάλλη έν τή τραγωδία αύτοΰ μετά τοΰ αύτοΰ δραματικού 
χαρακτήρος.

‘Ο Όρέστης τοΰ ‘Ρακίνα εΐνε κομφευόμενό; τις πρεσβευτής καί ούδέν 
πλέον, άνευ ελέγχων τής συνειδήσεω;, ή δέ έξέγερσις ταύτης κατά τήν 
τελευταία·? σκηνήν εΐνε πολύ βραδεία καί άσ'ιενεστάτη.

‘II ’Ανδρομάχη άποκα?ύπτει περίοδον έν τή ποιήσει τοΰ ‘Ρακίνα, πλή
ρη; λεπτότητος και φυσική: χάριτο; Φαίνεται όντως ώς ή ε’ι ή πνοή τού 
‘Ομήρου, τού Βιργιλίου καί τοΰ Εύριπίδοο ζωογονεί αύτήν. ‘II στιχουρ
γία έχει απασαν τήν εύγενή άπλότητα καί τήν άνευ θορύβου μεγαλοπρέ
πειαν τών αρχαίων ποιητών.
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Μετά τήν άνάλυσιν ταύτην τών έργων τοΰ ‘Ρακίνα συγκεφαλαιοΰμεν 
έν όλίγοις τάς άρετάς τοΰ έξοχου ποιητοΰ.

Μετά τήν έγκαθίδρυσιν ώ; ιΐδομεν τών δραματικών κανόνων ή νεω- 
τέρα ιστορία έφάνη τοΐς ποιηταΐς δ'λως άκατάλληλος, ό'πως προσοίρη 
υποθέσεις έν τή τραγψδία και έζήτησαν αύτάς έν τή κλασσική άρχαιότητι· 
άλλ’ ώς παρατηρεί ό Schlegel τά νεώτερα και πρό παντός τά Γαλλικά 
ονόματα ήχουν μόνον κακώς είς τήν ακοήν αύτών, διότι κατά τά λοιπά 
τοΰ; αρχαίους ηρώα; ένέδυσαν μέ γαλλικά ένδύματα.

<Ο ‘Ρακίνας αληθώς εΐναι πλειότερον σύγχρονος Λουδοβίκψ τφ ΙΑ', ή 
τφ Καίσαρι και τοΐς ήρωσι τών δραμάτων του, άλλά δέν επεται έκ τούτου 
δτι ή γαλλική τραγψδία εΐναι καί όλιγώτερον ωραία και υψηλή.

Τό όραμα έν γίνει εισάγει τόν άνθρωπον είς τά ένδόμυχα τής άνθρω- 
πίνη; διάνοιας τόν αναγκάζει ΐνα συνίδη τίνψ τρόπψ τό πάθος τιμωρήται 
έ'ρ’ έαυτοϋ καί θεραπεύεται, μεταδίδει υψηλά καί γενναία αισθήματα, 
οξύ-ει τήν καλαισθησίαν καί διαπλάττει τόν ήθικόν άνθρωπον διά τής 
ίγάπη; τής αρετής.

’Εγώ διά τού μέσου τούτου, τής δραματική; δηλονότι τέχνης, λέγει 
»ό Άλιριέρης, θέλω φθάσει ταχύτερον καί άποτελεσματικώτερον νά έμφυ- 
• τεύσω είς τάς καεδίας τοΰ πλήθους μίαν οίανδήποτε άλήθειαν δισχέων 
•αύτήν έπανειλημμένως διά τή; τέρψεω, τής ΰπό τών θεατρικών παρα- 
νστάσεων άποτελουμένης, ϊπου πόντε; καί ευχαριστώ; σπεύδουσι νά τήν 
νάκούουσι καί εύκολώτερον τήν έννοοΰσι.1

’Αλλ’ ή πάνδημο; αύτη έκπαίδευσι; ΰπό τή; δραματική; διδασκαλία;, βε
βαίως δέν κατορθοΰ νται άλλ’ή διά τή; έκφράσεως τών καθολικών αισθημά
των τής γλώσσης καί τοΰ πνεύματος τοΰ διδασκόμενου λαοϋ. Ίδέαι καί αί- 
σθήαατα ική έννοούαενα δέν δύνανται νά κινήσωσιν ούτε τόν έλεονοΰτε τόν 
φόοον. Δέν δύναταί τι; λοιπόν έλλόγω; νά ψίςη τόν Κορνήλιον καί τόν 
‘Ρακ'να,άν έμοάζ.λοντες εί; τά χείλη τών ηρώων αύτών γαλ/.ικοΰς στίχους, 
έμβάλλουσι καί εί; τά; καρδίας των αισθήματα ανάλογα πρό; τήν έποχήν 
των. ‘Ο ύριστος σκοπό; τή; τραγψδίας εϊνε νά έςυμνήση τάς ανωμαλίας 
τοΰ 3ίου καί διδάςη τόν άνθρωπον τό «γνώθι σ’αυτόν». Έκ τοΰ σκοπού 
δέ τούτου δέν άπεμακρύνθη ούτε ό ΚορνήΛος οΰτε ό ‘Ρακίνας.

Ό,τι έπεθύμει τι; έν γίνει έν τή γαλλική τραγψδία εΐνε όλιγοτέρα ίη- 
τορική ϊμοαν τι ς έν τοΐς διάλογοι; καί πλειοτέρα σκηνική ένέργεια/Η πλή
ρης ζωής πράςις ή άπαντώσα έν τφ Ίσπανικφ καί Άγγλικφ θεάτρψ έλ- 
λείπει έκ τοΰ γαλλικού θεάτρου τοΰ δέκατου εβδόμου αίώνο;. ‘Ο Μακ-

ι Allieri, del Principe e dell? Lettere.
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βεθκαΐό Όθίλλος ένεργούσιν έπί τής σκηνής δέν άπαγγέλλουσι μόνον πε
ρίτεχνα ρητορικά γυμνάσματα. ’Αλλ’ ο! μεγάλοι ποιηταί τής Γαλλία; έ- 
πιθυμοΰντες νά παραστήσωσι μίαν Ιδέαν, ένα τόπον Ιδεώδη, έθυσίαζον 
π2ν δ,τι ήδύνατο νά πρόσκρουση εί; τήν άπλοποίησιν τής Ιδεώδους ταύ
της τελειότητος. Μεταχ-ιριζόμενοι δέ τήν Αλεξανδρινήν στιχουργίαν^ 
και κρούοντες τρόπον τινά έπι πέντε συνεχείς πράξεις λύραν δύο μόνον 
χορδά; έχουσαν, περιπ'πτουσιν είς μονοτονίαν. Αλλά διά τά; έλλείψει; 
ταύτα; ή γαλλική τραγφδία τών κλασσικών διδασκάλων δέν παύεται, 
ούσα άδιαφιλονεικήτου καλλονή; και άξίας. ’Αναμφιβόλως ή γαλλική 
τραγφδία εξαιρέσει τού Πολιεύκτου και τής Γοθολίας, δέν εΐνε τής αύ
τής τάξεω; πρός τήν άρχαίαν, ήτι; καί μετά αίώνα; αναφαίνεται όρθια 
ώ; τά μεγαλοπρεπή αυτή,- άγαλματα, άλλ’ ούδείς δύναται νά ϋρνηθή οτι 
ύπό τήν έποψιν τού κάλλους τής μορφής καί τή; τελειότητος τής συν- 
θέσεως δυσκόλω; δύναται νά παραχώρηση τών πρωτείων είς άλλας. 
Τούτο αναγκάζεται νά όμολογήση καί αυτός ό κεκηρυγμένο; αντίπαλος 
τού συστήματος τής γαλλική; τραγφδία; W. Schlegel.1 ‘Η δέ τελειότης 
τών παθών καί τών χαρακτήρων καθιστά συγγνωστέαν τήν ένιαχούπαρα- 
γνώρησιν τή; ιστορία; καί τών ηθών.

1 Cours de litt dram. t. I. p. 78»

Κατά τά; πρώτα; αύτοΰ τραγωδίας ό Ρακίνα; ήκολούθει μακρόθεν τιρ 
Κορνηλίφ- άπό τή; ’Ανδρομάχης εμφανίζεται ανεξάρτητο; και έχων σύ
στημα ίδιον.

Εί; ούδένα βεβαίως ήτο έπιτετραμμένον νά ά.έλθη άνώτερον τού ποι- 
ητοΰ τοΰ Κίνα καί τοΰ Πολυεύκτου, καλλιτέχνου δμως χε’ρ έδύνατο νά 
επιχείρηση μεταρρυθμίσεις τινά; καί τοΰτο έπραςεν ό 'Ρακίνα; Παρά τήν 
ένυπάρ/ουσαν δε διασοράν αύτών, άμφότεροι συναντώσίν άλλήλου; έν τή 
ήθική τού καλού χιόρα, έν ή έζήτουν τήν δόναμιν τή; μεγαλοφυΐα; αύτών.

Άπό τοΰ Κορνηλίου έζήτουν ήρωας. οϊτινες νά ήνε πλειότερον άνθρω
ποι, καί γυ αΐκα; όλιγώτερον ήρωΐδας.*Ο  Λαβρυγέρος μετά τήν παράστα- 
σιν τής ’Ανδρομάχης εΐπεν : «Ιδού ήμεΤς έντός τή; άληθε'ας. ‘Ο άνθρω
πο; όποιο; εΤνε αντικαθιστά τόν άνθρωπον οποίο; ώφειλε νά ήνε·.

Τό χαρακτήριζαν τό δράμα τοΰ 'Ρακίνα είνε ή λογική συνάφεια τών έν— 
νοιών, ή φυσική αλληλουχία τών αισθημάτων ή μηδέν κενόν καταλείπουσα. 
Καί έν ταΤ; άπλουστέραις λεπτομερείαι; υπάρχει σαφήνεια και ένότη;. 
’Εν τώ 'Ρακίνα δέν άπαντώσιν αί απότομοι μεταβολαί τού Κορνηλίου. 
Εισάγει καί όδηγεΐ τά πρόσωπα αύτοΰ διά τέχνη; έπιτητειοτάτη; και 
ταύτα άπ’ αρχής μέχρι τέλους διαμένουσι τά αύτά Οϊ χαρακτήρές των 
ούδέν έχουσι τό αντιφατικόν, τό άπίθανον καί δμως ούδέν έχουσι τό κοι
νόν ή τό μονότονον. Έν δέ τή ήρέμφ πορεία τού δράματος, τό πάθος 

έξαίφ·.ης έμφανιζόμενον, εισβάλλει ώ; ορμητικός χείμαρρος παρασύρων 
παν τό προστυχόν. ’Αλλ’δ,τι μάλλον διακρίνει αύτόν, εινε ή τελεία άπει- 
κόνισις τών γυναικείων προσώπων.

Τά δύο τρίτα καί έτι τών τράγο δ ών του κύρια πρόσωπα έχουσι γυναί
κες, α’ίτινες εί καί εΐνε αί ήρωίδες τοϋ δράματος δέν παύουσιν ούσαι τοι- 
αΰται.

Ο 'Ρακίνα; έν τή δραματική ποιήσει δέν έπιδιώκει ώς ό Κορνήλτο; 
τόν θαυμασμόν άλλά τήν συγκίνησιν. Ζητήσα; δέ μεταξύ τών παθών τή; 
καρδίας τά μάλλον έπισπώμενα θυέλλα;, εξέλεξε τόν έρωτα, τήν φιλοδο
ξίαν καί τήν μητρικήν στοργήν,

‘Ο ποιητής ούτος, δ'στις κατά τήν έκφρασιν τού υιού του, ήτο δλο; αί
σθημα καί δλο; καρδία, ώφειλε πρό παντός νά ήνε ό ποιητή; τοΰ έρωτος. 
‘Ο έρως έν ταΤ; τραγφδίαι; αύτοΰ δέν εΐνε άπλοΰν έπισόδειον,άλλά τό κύριον 
αύτών θέμα, ποικΐλει δέ αναλογώ; τών χαρακτήρων τών διαδραματιζόμε
νων προσώπων, ί,'ύτως έν τή 'Ρωξάνη, τή ‘Ερμιόνη, τή Φαίδρα, είκονίζει 
αύτόν δι’ ό'λων τών παραφορών του, τών εγκλημάτων του τών μεταμε
λειών του.

‘11 άνατολ,ΐτις ‘Ρωξάνη έμφανίζεται μεθ’άπάσης τή; άγριας ώμότητος 
τής φυλής της, δταν μανθάνει δτι καί αύτή; καί τού βασιλείου τη; προ- 
τιμάται άλλη, πραγματοποιούσα μεθ’ δλου τοΰ πόθου; τό Ισπανικόν έ- 
κεΐνο απόφθεγμα «Yoaino mas a tu amor que a tu vida!» «’Αγαπώ 
κάλλιον τόν έρωτά σου ή τήν ζωήν σου».

'11 Έρμιόνη έν τή ’Ανδρομάχη, νεάνι; πλήρης πάθους παραφερομένη 
διά τήν άπιστίαν τού (Ιύρρου, εΐνε θαυμασία δραματική εΐκών, έν ή άνε- 
λίσσονται πάντα τά πάθη, άτινα δύνανται νά άναστατώσωσι σταθερόν καρ- 
ήίαν άπατηθεΐσαν. Έτι δέ λαμπρότερα άπεικόνησις πάθους πολεμοΰντο; 
πρός τό καθήκον είνε ή έξαισία τή; Φαίδρα; εΐκών ήτι; παρουσιάζει τήν

«...Venus tout entiere a sa proie attachSe».

Παρά τού; έντελεΐ; τούτου; τύπου; έρωτο; Φοβερού θυσιάζοντο; καί θυ- 
σιαζομένου, ιδού ή γαλήνιο; καί γλυκεία άφοσίωσις τής εύγενοΰς ’Ιφι
γένειας, τής δειλή; ’Ιωνίας, τή; εύαισθήτου Βερενίκης καί τέλος αύτή; 
τής άτυχούς καί ηρωική; Μόνιμη;. Πάσαι α! εικόνες αΰται προσφέρουσι 
τάς λεπτότατα; αποχρώσεις αγνού καί εύγενοΰς αισθήματος.

Τά λοιπά γυναικεία πρόσωπα δέν ύπολείπονται τών μνημονευθέντων. 
'Η Ανδρομάχη έν τώ μη-ρικφ αύτή; φίλτρφ, ή Άγριπίνα καί ή ‘Ροθολία 
έν τή φιλοδοξία αύτών εΐνε έντελεΐ; τών παθών τούιων εικόνες. 'II μέν 
έπισπάται τά δάκρυα αί δέ τόν τρόμον.

Ό Κορνήλιο; άνυψοΐ τήν ψυχήν, άλλ’ ό ‘Ρακίνα; κατακυριεύει αύτή; 
άποτεινόμενο; εις τήν καρδίαν μάλλον ή τήν φαντασίαν. Οί ήρωέ: του δ·ν
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εξέρχονται νιχηταί τών παθών αύτών. άλλά δουλούνται ύπό τούτων· πά- 
σχουσιν ώ; άνθρωποι χαί ώς άνθρωποι ύποκύπτο-ισιν. Ή γλώσσα αύτών 
βΐνε ή γλώ:σα τού ίδιου ποιητού· έξερχομένη έκ τή; χαρδίας έχιοράζει τάς 
ελπίδας, τους φόβους, ή τάς επιθυμία; διά θελγήτρου σαγηνεύοντο;, και 
ευρίσκει ήχώ έν τή καρδία τού μ-λετούντο; τοΰ άναγνωρίζοντο; πολλά- 
κις μέρος τής ιδίας αύτοΰ ψυχή, έν ταίς έκδηλώσεσιν έκείναις.

Ό ‘Ρακίνας αφιερωθείς παιδ'όθεν είς τήν σπουδήν τών αρχαίων καί ζών 
έν εποχή καθ’ ήν ή άρχαιότης έλατρεύετο, έβάδισεν έπΐ τά ίχνη αύτών, 
ζητών ώ; έκεΤνοι γεγονότα έν τή ίστορίφ και ήθιχάς καί γενναίας πρά
ξεις· άφησα; δέ κατά μέρος τόν Αισχύλον και τόν Σοφοκλέα, οΤς άκιν- 
ούνως δέν δύ-αταί τις νά προσέγγιση, ήχολούθησε τόν Εύρυπίδην, οΰ α!
τραγψδίαι είχε πραγματικώτεραι, μετά θαυμασίας τέχνης μιμούμενος τήν 
χάριν καί βαθύνοιαν έκείνου καί τό διαλάμπον αίσθημα τού καλού, ϊπερ 
έν τοΤ, απαράμιλλοι; άρ,στουργήμασι τής άρχαιότητος έθαύμαζεν. Όπως 
δέ μή έξέλθη τής αλήθεια; τής ιστορίας, εγρατε πρώτον είς τό πεζόν τάς 
τραγφδίας αυτού, άφού δέ χαλώ; έπειξηργάζετο ταύτας, εξεύρισκε τούς 
χαρακτήρας, διέπλαττε τήν οικονομίαν τοΰ μύθου, τότε έλεγε· «Δέν έχω 
πλέον ή νά στιχουργήσω·. 'Η στιχουργία ήτο δευτερεϋουσα αύτφ φρον- 
τις, άγνοών δτι αύτη εΐνε τό κάλλιστόν κόσμημα τών έργων του.

Όπως τις έννοήση τήν εύρεΤαν καί έρευνώσαν μεγαλόνοιαν τού ‘Ρα
κίνα, λέγει ό Sainte-Beuve οφείλει Χ.λε!ων τά ώτα ποός τήν θ-'ίαν άρ- 
μον'αν τών στίχων του, έξετάσει αύτό τό οίκοδόμημα γυμνόν τού εξωτε
ρικού κόσμου.

Τό ΰφο; καί ή άρμονία τού ‘Ραχίνα έν τή στιχουργία έχει τήν ποικι
λίαν, ήν έντεχνο; μουσουργός δίδει είς άπλούν θέμα, άλλ’δπω; α! δραμα- 
τικα'ι αυτού καλλονα'ι, ή μ-ιλιρδιχή άρμονία τή; ποιήσεώ; του περιστε'λ — 
λεται έντός ορίων καί εΐνε τοΤς πάσι καταληπτή. Ή ποίησις τοΰ ‘Ρακίνα, 
λέ/ει ό άρτι μνημονευθείς κριτικός, έχει τοιαύτην κατασκευήν, ώστε παν- 
ταχοθεν ϋπάρχουσι βαθμίδες καί στηρίγματα άναβιβάζοντα καί τού; ά- 
σθενεστε'ρους είς τήν θεωρίαν τού ύψους αύτής. Παραβάλλων δέ ταύτην 
πρό; τήν τοϋ Μολιέρου καί τού Σαιζπήσου, λέγει: "Αν άποτόμως μεταβή 
τις άπό τών εικόνων τοϋ R’.ibetlS εις τών τού lucres, έπειδή ό οφθαλμός 
εΐνε τεθαμβημένος έκ τής λαμπρά; γραφική; ποικιλία; τού μεγάλου τής 
Φλαμανδίας αριστοτέχνου, δέν βλέπει έκ πρώτη; οψεω; έν τφ γάλλιμ 
καλλιτέχνη, άλλ’ ή ΰφο; αρκούντως μονότονου, χρωματισμόν συγκεχυ
μένου ώχσοΰ καίήδίω; φωτός- άλλά πλησιάζουν έγγύτερον καί παρατηρών 
μετά προσοχής, διακρίνει μυρ'ας λεπτά; αποχρώσεις προσβαλλούσα; τή 

οψει, μύρια; καί τεχνικωτάτα: έντάσει: τού φωτός έςερχομενας έκ τή; 
βαθέως συνεσκιασμένης όθώνης· τότε δέν ούναται πνέ ,ν νά άποσύρη τόν 
οφθαλμόν. Τοΰτο συμβαίνει καί έντώ‘Ρακίνα δταν προσέρχηταί τις αύτφ 
άπό τού Μολλιέρου ή τού Σαιξπήτου, ζητεί τότε νά θεωρή έκ τού σύνεγ
γυς καί έπί μακράν χρόνον. Ούτως μόνον δύναται νά είσχωρήση εί χαί 
μυστήσια τής τέχνη; αύτοΰ, ούτως έν τή άτμοσφαίσα τού κυρίου αισθή
ματος, βπερ αποτελεί τήν βάσιν έκάστης τραγψδίας του, θά Το'η ζωγρα- 
φούμενα <αί κινούμενα τά διάφοσα πρόσωπα μετά τών οικείων αύτών 
χαρακτήρων.... καί θά μάθη ακριβώς μέχρι τίνος βαθμού ό ‘Ρακίνα; εΐνε 
δραματο.τοιό; καί ύπό ποιαν έννοιαν δέν εΐνε.

Ό 'Ρακίνα; έν τή ποιήσει προσήγγισε πλειότερον παντός άλλου πρό; 
τήν τελειότητα εΐνε δέ σχεδόν αναμάρτητο; ώς πρός τήν γλώσσαν, εϊ καί 
άποόαλλών πάν γόητρον πρό; τό θέατρον τοσον ολίγον έφσόντ'ζε πεσΐ 
τών έργων του, ώστε ουδέ τήν διόρθωσιν αυτών ήθελε νά ΐόη κατά τήν 
τύπωσίν των. *Αί  μείζονε; παραβάσεις αύ;<*ύ  λέγει ο ■· ι· ικ*  , συν εον- 
ται ή μετά τών συνηθειών τή; ήμετέρα; γλώσση;, ή πρός τά: λατινικά;

*) Geru et, Theatre choisie de Racine Preface.

πηγά;» ’.
'Ο 'Ρακίν-ι; άν δέν ήνε άπηλλαγμένο: τής έ τιδράσεως τοΰ Αίώνός του 

ώ; καη-οοοΰσιν αύτοΰ, άν ύπό τά ένδοξα ονόματα τής Ίλιον, τών ’Α
δη ώ., τοΰ Θησέως, τοΰ Άχ'λλέως ύπάρχει πολλάκι; λεπτή αλληγορία 
τή: λαμπρά; καί χαριέσσης αύ'ή; τοΰ Λουδοβίκου, τοΰτο γίνεται μετά 
ίδιαζούσης χάρ το., ήτις αποβαίνει 2ν πλειότερον κόσμημα. Είς ουδένα 
δέ κίνδυνον έζβάλλεται ή δόξα αύτοΰ, άν παρά τί διαλάμπον αΐσθτ.μα τού 
καλού ανευρίσκει τις τήν γαλλικήν ευγένειαν. Τά έξοχα αύτοΰ αριστουρ
γήματα δέ; άποβάλλουσι μέρος τοΰ μεγαλείου των, άν ό χρόνος καί 
αί έπελθοΰσαι μεταβολαί τόν ή·.ά καζον νά αλλο.ώνη κατά τι τήν οίκο- 
νομίαν τοΰ μύθου, πολ/ών τών όποιων την λύσιν οέ< ήθελαν άναιχθή ο! 
γάλλοι εύπατρίδαι.

Όπως δεόντως χρϊνη τις τά έργα τή; μεγαλοφυΐας οφείλει οπισθοχω
ρούν νά έξετάση αύτά έν μέσψ τή; κοινωνίας καί τής έποχής έν ή έδη- 
μιουργήθησαν. Ό κ. Qiiincey, λέγει ϊτι τά άοχαΤα άγάλματα καί τά 
δλλα τής τέχνης έργα έκτιθέμενα έν τοΤςξένοις μουσείοις δέν έχουσιν ούτε 
δλην αυτήν τήν αξίαν ούτε ό'ζην τήν ά'ηθή έννοιαν· διότι προωρισμένα 
πρό παντός διά δημόσια μέρη καί συχνότατα Ιερά, έν τή αρχική αύτών 
τοποθεσίφ πρέπει διά τής φαντασίας νι τά μ-ταθέση τις καί τά μελετήση.

Τήν παρατήρησιν ταύτην τοΰ σοφού αρχαιολόγου δύναταί τις έφαρμό- 
ζων καί έπί τών διανοητικών έργων νά έννοήση φερ’είπεΤν τόν θρίαμβον

Sai ite Betive 1‘oit.i-ii‘s lift. Racine.
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τοϋ 'Ρακίνβ έν τί, Βερενίκη, έν! τών μετριωτέρων αύτοϋ ?ργων, άναλογιζό- 
μενος τάς περιστάσεις, έςεΟέσαμεν. Σήμερον ή τραγωδία αύτη
ή καταθέλζασα τήν νέαν και /αμπράν τοϋ Λουδοβίκου αύλήν, δέν 
προσφέρει ή τό διαφέρον τής μελέτης· τά κλασσικά έργα δέν φέρουσι 
πλέον έπι τ^ς σκηνής αποτέλεσμα αύτών άςιον, αι μυθιστορικά! περί- 
πέτειαι κινοΟσι τό διαφίρον πολλφ μδλλον τή; άληθοϋ; πάλης τών πα
θών, ήτις ήτο τό στάδιον τής γαλλικής τραγωδίας, διά τοΰτο δέν δύνα- 
ταί τις ή νά Οαυμάζη τό αίσθημα τοΰ καλοΰ τής έποχή; έκείνης. Άλλ*ή  
δκρα άπλότη; έπανευρίσκει πολλάκις τοόπον να άρέσκη ό Lat aarpe ανα
φέρει τόν θρίαμβον τής Βερενίκης κατά τό 1752 έν τφ προσώπφ τής ή- 
θοποιοΰ Gaussin. Τοιαότη ήτο ή μαγεία τής συμπαθούς ταύτης βασι- 
λίσσης, λέγει, ώστε ό φρουρό; άφήκε νά πέση χαμαί τό βπλον κα! ε- 
κλαυσεν. Έπανελήφθη δέ ό θρίαμβος ούτος μέχρι τοΰ 1804, τφ δέ 1844 
ή Βερενίκη δ δαχθεΤσα ύπό τή; περιωνύμου Ραχήλ άπέδωκε πάσας τάς 
γλυκείας έκεί>ας συγκινήσεις, α'ίτινε; άνυψοΰσι και έςευγενίζουσι συνάμα.

') Memoires.

*Ρν τοΤς εργοι: τοΰ 'Ρακίνα πάντεε ο! κριτικό! δέ ■ συμφωνοΰσιν ώς 
ί οό; τήν κατά-α:ιν αύτών. Μ-ταςύ τής Ίιοιγενείας, τής ’Ανδρομάχης, 
τή: Φαίδρα; κα! τοΰ Βρατανικοΰ, τά πρωτεΤζ διαιχφισβητοΰνται, άλλ’ ού- 
δε!; διαμφισοητεΤ τό τής Γοθο'/ίας, ήτις εϊνε ού μό ο> δραματικόν αρι
στούργημα άλλά κα! απαράμιλλου λυρικό/ ποίηυα.

Ό *Ρα<ί·/ας  ν-ώτερος τοΰ βασιλέως κατά &ν μόνου έτος κα! εύμοιρών 
ώ; έκεΤνος πάντων τ ··*/  -τνευιχα τικών και φυσικών χαρισμάτων, -*χΐ  τήν 
φυσικήν εκεί ηυ μεγαλει τη*α,  λέγει ό 1 ήτις τώ περιποίη-
σευ αύτψ τήν αγάπην τοΰ ή'εμόνο;, μεθ’ού συ*·ε ?έθη δι’αδελφικής φι— 
λ ία:. Κα! εις τόν β’ο > δι’ άμχοτ-ρων υπάρχει αναλογία τις. 'Ω.ς ό Λουδο
βίκο; ό ΓΡακίνα; ήγάπα τήν δόςαν, τόν έρωτα, τήν ζωήν κα! εΐτα ώς έ” 
κείνος έστράφη όλος πρός τήν θρησκείαν κα! τήν οικογένειαν. ΊΙ Αίκα- 
τερίνα Romine ύπήρςεν ή Mai’ΐΝ*η  γί τοΰ ποιητοΰ τή: Γοθολίας ζΗ φι
λία ή συνδέοεσα τόν μονάρχην και τόν ποιητήν ήτο ειλικρινής και βα- 
θεΐα, διά τοΰτο καί ή βήίις αίτής υπήρξε θανάσιμος πληγή διά τόν εύαί- 
σθητον ‘Ρακ'να, £στις άπώλεσε μετά τοΰ Λουδοβίκου τό ΙδαίΤ>δες πρόσω- 
πον τών ήρώων του.

Ό ιδιωτικό: S!o: αύτοϋ είνε μεστό: παραδειγμά*ων  πατρικής μερί- 
μνη:, στοργής καί τρυτερότητος. Αι πσός τόν υιόν του Λουδοβίκον 
έπιστολαι γεγραμμέναι έν μέσφ τής οίκογ-νείας αύτοϋ, άποκαλύπτουσιν 
άνά πάντα στίχον άκραν τρυφερότητα και αυστηρόν γλυκύτητα· ·ό πα- 
τήο μου είνε ί’λο; αίσθημα και καρδία, λέγει οΰτος, δέν δύναμαι νά άντι-

στιγμήν νά μη χύσω 
ής ή καρδία του έπλη-

γράψω τά; έπιστολά; αυτού χωρίς άνά πασαν 
•δάκρυα, διότι μοΰ μεταδίδει τήν τρυφερότητα, 
ροΰτο.»

Ένεκα τή; θρησκευτική; ανατροφής, ήν έδωκεν εις τά τέκνα του ήθυ- 
γάτηρ του έλαβε τό μοναχικόν σχήμα, περιγράφουν δέ τήν τελετήν είς τήν 
γηρα-.άν θείαν του ό 'Ρακίνας τή λέγει, δτι καθ’ δλον τό διάστημα αΰ~ 
τής έκλαιεν.

Ό 'Ρακίνας έγένετο ακαδημαϊκός τφ 1673, έζη δ’ ευτυχή; έν τή οικο
γένεια του, άλλ’άφ’ής ημέρας περιήλθεν είς τήν δυσμένειαν τοΰ βασελέω;» 
ή θλϊψις ΰπέοκαψεν ΰποκώφως τήν γαλήνην τ<Βν τελευταίων έτών τού 
βίου τοΰ ένδοξου ποιητοΰ, οΰδέν δέ άπορον άν έπήνεγκε καί αυτόν τόν 
θάνατον συμβάντα τφ 1699.

Σεβόμενος καί άγαπώμενος ό 'Ρακίνας έθρηνήθη ΰπό πάντων. Μεθ’ ο- 
λας δέ τάς έπελθούσας μεταβολάς εις τήν γλώσσαν, τά; διαθέσεις καί 
τό πνεΰμα ζή καί διά παντό; θέλει ζήσει. ΙΙαρά τάς αυστηρά; κρίσεις 
καί πολλάκις άδικους τών παρελθόντων αιώνων, ο! νεώτεροι κριτικοί έδι- 
καίωσαν τό τοΰ Βολταίρου, είπόντος δτι ε’νε άξιον αντί πάσης άλλη; 
κρίσεω; νά γραφηται κάτωθεν έ/.άστης σ-λίδος τοΰ 'Ρακίνα, ώραΐον! 
'Υψηλόν! 'Αρμονικόν! Όντως όδυνάμενοςνά έννοήσή τήν καρδίαν έκεί- 
νην ευρίσκει έν τε τφ ποιητή καί τφ άνθρώπψ τι ικανόν νά φέρη τόν 
θαυμασμόν καί τήν άγάπην

'Ο ποιητής τής Γοθολίας καί τής Έσθήρ άνήκει εί; τήν οικογένειαν 
εκείνην τών λυρικών μεγαλοφυιών, ών έ. μέλος τή; θείας αυτών λύρας, 
εις στόνος τής καρδίας των εγείρει έν ήμϊν τόν πόθον τού άγνωστου καί 
διαχέει έν τή μελαγχολική καί πασχούσή ψυχή γλυκύ αίσθημα παρη
γοριάς καί άνακουφίσεω;.

Άιροΰ δέ ή πραγματικότης τοΰ δεκάτου όγδοου αίώνο; δέν έισόνευσε τόν 
γάλλον Αισχύλον, ή νέα άσθάνεια τοΰ ήμετέρουδέν θέλει κατορθώσει πλεεό- 
τερον τοΰτο. Έλπίσωμεν ί’τι ή άπεχθής μέθη τών φυσιοδόξων θά λήξή 
τέλος ί'πως έπαναγάγη τά πνεύματα εί; τήν άγάπην πρός τήν κοσμιό
τητα κάί τήν εύπρέπειαν.

Τό ταπεινωθέν αίσθημα τοΰ καλοΰ θά άνεγερθή καί πάλιν διότι καί 
τούτο έχει τάς παλίρροιας καί άμπότιδας αυτού.

Νοέμβριος 18Ί3.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΚΟΤ.
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Τώ αρίστω και τιμεωτάτω Κυρίω

ΙΩΑΝΝΗ A. ΑΡΣΕΝΗ 

ευ πράττει?.

Τώ παυιερωτάτω καί αίδεσιμωτάτω κυρίω 

Γαβριήλω Φιλαδέλφειας

ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΑΝΗΣ

εύ πράττει?. 1 2

1 Έκ της παρούσης έπιστολής φαίνεται, ό'τ ό έπστείλας αυτήν πρδς 
τδν Άρχιποίμενα τών έν Βενετία 'ορθοδόςων Ελλήνων καί Έξαεγον Πα
τριαρχικόν (Πρβλ Ίω. Βελούδου ‘Ιστορικόν ‘Υπόμνημα τή: έκεί— 
νω <'Αποικίας, σελ. 65) ήν Κληρικός, γεννηθείς έν Ναυπλ <ρ, καί ούτος 
έκ τών ολίγων ό’σοι, πέναν τήν έσχάτην και πόνους πολλούς υφιστάμε
νοι, άνεκούφιζον ηθικώς τε καί έπιστημονικώς τάς όδύνας τής καταδουλω- 
Οείσης πατρίδας ϊυγκαταριθμηθήτω δέ τούτοι; καί Πέτρος ό 'Ασάνης. 
οΰ τό ονομα, νεοφανές μέχρι νΰν, περιεσώθη καί μόνον έν τή άνεκ ότω 
ταύτη έπιστολή, ούδενδς μεμνημένου.

2 Ουτος, ευπατρίδη; ώ< Βε-ετός, άνήρ βιβλία -ώτατος καί τιλόδωρος,συ- 
νήθροισ·, κατά τά; πολλά; αύτοΰ περιηγήσεις καί συνδιατριβάς μετά τών 
τής Ευρώπης σοφών, ικανήν πολυτίμων‘Ελλ'Λϊκώνχει.ογεάφων ποσότητα, 
άτινα δ'.ακοσμοΟσι νθν τήν Όςώνειον βιβλιοθήκην Τούτου δέ σώζεται έν 
τφ Δημαρχικφ Μουσε'ιρ τή: Βενετίας, «Περιγραφή τή; Κρήτη:· ανέκδο
τος, άλλα τε καί αρχαίας τή; νήσου περιέχουσα έπιγραφάς, έ; αυτού εκεί
νου άντιγεγραμμένας Έτελεύτησεν ΰπέρ ηρος, σχεδόν περί τά μέσα τοΰ 
ιζ’. αίώνος

(Πρβλ. Foscarini, L e 11 e ra t u r a Vcneziana, σελ. 336)

ΛΛΛΛΛ/WX

Tai5ra<·, ω φίΑτατε, τάς τρεις άνεχδότονς Ιπιστο.ίάς οΰκ 

ωκνησα διαπέμψαι τή σή κορυφή, καθ' Ά ύπεσχόμην, προχείρους 
ir τοΐς εμοΐς χειρογράφοις ευρών. Σύ δέ καταχώρισον, εί βού- 
Λει, έν τή «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ», τφ πο.Ιυμιγεΐ σου δη.Ιονότι 
Ήμερο.Ιογίφ· Ισως παρ' έμοΰ τι κοινωφε.Ιέστερον, ή και τερ~ 
πνότερον προσεδόκας. 'Α.1.Τ ούν καί ταΰτ' άνδρών, οΰ των τυ
χόντων, τά έπι.Ιείμματα, οίονεί ναυάγια μετά τήν καταιγίδα 
τώ πε.Ιάγει έπινέοντα, όνήσουσιν ίσως τοΐς περί τήν ήμετέραν 
φιΛοΛογίαν περιεργαζομένοις. Εί δέ μή πρός ά.Ι.Ιας, νϋν φρον
τίδας περιεσπώμην, ήδυνάμην άν καί έτερα πα.Ιαιά έγγραφα 
δημοσιεΰσαι, οΰ μόνον τούς διδασκάλους, άΙ.Ιά καί τών ιιαθη- 
τών τά ονόματα μαρτυράμενα, όσοι προσεφοίτων είς τά τών 
'Αθηνών καί αλλαχού τής τότε καταπιεβομένης 'Ελλάδος Σχο
λεία, εζ όρχεΐων δή άρυσάμενος· Πλήν αλλά, ήν Θεός έθέλη, 
κάκεϊνα, πρός αλλοις τισιν έγγράφοις, είς φώς άχθήσονται, ώς 
συμπλήρωμα τοΰ περί τής ένταΰθα τώτ 'Ελλήνων 'Αποικίας 
'Ιστορικού Υπομνήματος, όπερ τοΐς πλείοσι τών φίλων δι' εύχής 
έστι καί τό δεύτερον έκδοθήναι.

Λεζάσθω γοΰν ή σή κορυφή τάς παρούσας έπιστολάς μετά τών 
προστεθειμένων αύταΐς ολίγων σημειωμάτων. 'Έρρωσο.

Ένετίηθεν, έν μηΆ Σεπτεμβρίω 
ετει τω αωπγ'.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛ0Τ4ΗΣ
Διευθυντής τής έν Βενετία Μαρκιανής Βιβλιοθήκης.

....................... ’'Ετι, Δέσποτά μου γίνωσκε πώς ήλθον εις την 
ημετέρα πατρίδα. Έπεί ουν τέθνηκεν ή έμή συμβία, περινοστώ 
σχεδόν είς δλην τήν Πελοπόννησον, κηρΰττων τό Ίεροευαγγέλιον, 
καί ου μόνον έπί τάς πόλεις, άλλα και έπι τάς κώμας ποιώ, 
δσον έπ’ έμοί ’Ομως λείπουσί μου κάποια βιβλία, καί παρακαλώ 
την Πανιερότητα σου νά μου άγοράσης τά ’Απανθίσματα τοΰ Χρυ
σοστόμου, και τούς Λόγους τούς ηθικούς και πανηγυρικούς τοΰ 
3 εγάλου Βασιλείου, μετά τινων άλλων, καί την Μέλισσαν. Καί 
γράψε μου τί έναι ή τιμή τους, καί θέλει σου τά στείλει εκεί ος 
όπου θέλει μου τά φέρει. ’Αλλο γράφςο τής άγιωσύνης σου, νά 
γνωρίζης πώς τούς Μαργαρίτας, όπου μου ίγραιόε; ποτέ εις την 
Κρήτην, ενεκα τής έμής πενίας, πωλώ τους νά ζητώ' εως τα- 
νΰν τούς έκράτησα όπου τόν (ίσ· τούς1 έγυοέψασιν πολλοί, καί εις 
τήν Κρήτην ό Μπαρότζης Φραγκίσκος,καί είς τήν Κωνσταντι- 
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νούπολιν, δτι τρία έτη διέτριψα είς την πόλιν, διδάσκωντας τούς 
παΐδας άρχόντων και κληρικών. Τώρα ήθελα νά υπάγω είς την 
πόλιν εις τήν Ρώμην, διά νά πουλήσω δύο βιβλία διά το γήοάς 
μου, δτι εδώ είναι πολλά πτωχοί*  ούκ έχω τά αναγκαία" και γρά
ψε μου τήν βουλήν σου’ ή, άν θέλη τινάς τδ βιβλίον αύτοΰθεν, 
γράψε μου, δέομαι σου, Δέσποτά μου. Ούχΐ έτερον. αχιβ’. μην'ι 
Νοεμβρίου λ', άπό Ναυπλίου.

1 Τούτον τόν έκ Βε^δοίας τής Μακεδονίας σοφώτατον καί ποικίλων 
συγγραμμάτων πατέρα, διδάσκαλον δέ τών έλληνικών καί λατινικών 
γραμμάτων παρά τή έν Βενετία τιΰν ’Ορθοδόξων Κοινότητι τφ 1628- 
163'), μετέπειτα δέ μέχρι και βίου Πατριάρχην Αλεξάνδρειά;, μνημο
νεύουνε ί’,τε αοίδιμος Κ ό έξ Οικονόμων και ό μακαρίτης Δημητρακό- 
που/ος, και οσοι περί ελληνικής γραμματολογίας διέλαβον όμογενεΤς τε 
καί άλλογεν-ΐς.

2 Οίίτοι, μεγαλέμποροι οντες, έξ Ίωαν/ίνων υπήρξαν άληθεΤς τού "Ε
θνους ήμών εύεργέται, καί αύτού δέ τοϋ έ·< Βενετία 'Ορθοδόξου Ναού κη
δεμόνες καί ζηλωταί (1621 - 1616). "llv δέ μάλιστα ό Έπιφάνιος και 
αρεστός καλλιγράφος, συστήσας Σχολεία έ’ν τε Ίωαννίνοις καί έν Άθή- 
ναις, έκδούς δέ καί ίδίοις αύτοΰ άναλώμασι τήν τότε σπανίζουσαν τού 
Λασκάρεως Γραμματική·· (παρά ’Ιωάννη Πέτρψ τφ ΙΙινέλλφ. Ένετίησι, 
αχμε., εϊς 8ον, πρός ωφέλειαν τής Νεολαίας, (πρβλ. Γελούδου, Ιστορι
κόν 'Υπόμνημα κτλ. σελ. 121-119 κα’·, "Επαινον Ί ω α ν ν ί ν ω ν έν 
τφ, Παϊσίου τού μικρού Γ ν ώ μ α ι ή θ ι κ α ϊ καί πολιτικοί κτλ· 
ένετ. 1778, εις 4ον σελ. 60' οπού ό συγγρνοεΰ; Μοναχόν τδ·< Έπιφάνιον 
άποκαλεϊ, κακώς ϊκλαόών τό έτώνυμον, Ηγούμενον.

* Περί τού Κεφαλλήνος Μοναχού Νικοδήμου τού Μεταξϊ, τού συ- 
στήσαντος έν Λονδίνψ, ύστερον δέ μετακομίσαντο; τφ 1627 πρώτον 
έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικόν τυπογραφικόν, ί’ρα τά ύπό τού πολυ- 
κλαύστου μοι φίλου Σοφοκλέους τού έξ Οϊκονόμων (έν τφ, Περί Μ ά ρ- 
κου τού Κυπρίου σελ. 14) καί, περιστατικώτερον, υπό Σάθα 
(Νεοιλλ Φιλολογ. σελ. 274), καί Βελούδου αυτόθι, σελ 73) ιστορού
μενα Σημειωτέον Ιμως, ί'τι έκ τών έν τή παρούση τού Κριτοπού· ου ο
μολογία είρημένων δύο στοι βών βιβλ ί ω ν, φαίνεται καί αλλα δη- 
μοσιεύσας δ Νικόδημος, παρά τά τρία καί μόνον γνωστά συγγράμματα 
-υπό Σάθα ιοερόμενα. Τού δέ Μεταξα σώζονται παρ’ έμο'ι καί δύο τινες 
ανέκδοτοι έπιστολαί, ή μέν κοινή τή καθ’ ήμας διαλέκτω, ή δέ ΐταλιστί 
γεγραμμένη.

’ Γέγραπται ή έπιστολή αύτη πρός τόν ϊερώτατον πρώην Κυθήρων, 

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Ιερομόναχος ό ΚΡΙΤΟΠΟΤΛΟΣ 1 2

Γβωργιω τώ Ήγουμένω και ΈτΤιφανίω

τοΐς αΰτα8εΧφοις 2 

οφείλω, έγνων δεϊν διά τής παρούσης αουδμολογίας άσφαλίσασΟαι 
τούς άνδρας. 'Ομολογώ τοίνυν όφείλειν αύτοϊς έν ποώτοις σκούδα 
δέκα βενέτικα, άπερ έλαβον παρ’ αύτών λόγω δανείου" έπειτα 
οφείλω λίτρας βενέτικας είκοσιτέσσαρας (έκάστη λίτρα δέκα γα
ζέτας) περί δύο στοιβών βιβλίων, άπερ έ'έδωκε Νικόδημος ό Με- 
ταζάς1' έπειτα άλλας δέκα καί δκτώ όμοιας λίτρας περί τινων 
’Αριστοτελικών βιβλίων. "Απερ πάντα υπόσχομαι άποστεϊλαι τοΐς 
ρν,θεΐσε τιυ,ιωτάτοις αύταδέλφόις, ή τοι άπό Κωνσταντινουπόλεως, 
ή άπό ’Αλεξάνδρειά», μετά πάσης εύχαριστίας. Εις ουν τήν περί 
τούτων άσφάλειαν έδόθη αύτοϊς ή παρούσα μου ομολογία. Ένε- 
•τίησιν, έτει Κυρίου αχλ’. ’Οκτωβρίου κη'.

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ 'Ιερομόναχος ό ΚΡΙΤΟΠΟΤΛΟΣ

*0 τά άνωθεν ύμολογών και υποσχόμενος.
ΛΛ

Βουλόμενος άπαραι ένετίηθεν, καί αή θέλων έν άμφιβολία κα- 
ταλιπεϊν τούς τιαιωτάτους αύταδέλφους κύριον Γεώργιον τον 'Η
γούμενον κα'ι κύριον Έπιφάνιον τον 'Ηγούμενον, περί ών αύτοϊς

ΓΕΡΜΑΝΟΎ 'Ιερομονάχου τοΰ ΡΑΣΟαΕΣΤΟΎ 

Πανιερώτατε και σοφώτατε Δέσποτα 

την έΰαφιαίαν απονέμω τη ση Πανιερότητι μετάνοιαν ~

Μήτε ή Πανιερότης σου άείποτε έλειψε νά μέ χαριτώνη μέ τά
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σεβάσμιά της έργα και λόγια, μήτε εγώ δ εότελέστατό; της δού
λος λείπον ποτέ νά μην γνωρίζω τάς χάριτα;' και άνίσω; και κά
ποια ινδάλματα το εναντίον είς τοϋ λόγου μου φανερώνουσιν, 
όμως δέν έμποροΰσι τά συμβεβηκότα τοΰ καιρού νά μεταλλάζουν 
τής φόσεως την διάθεσιν' επειδή τά έκ φόσεως ουκ άφίστανται. 
Διά τοΰτο καταπολλά παρακαλώ την πανιεοωτάτην σου ψυχήν 
είς τού λόγου μου μην άμφιβάλγι πώς νά έσβέσθη το ένθερμον 
τής φιλίας, διατί δίδω της μάρτυρα τον καρδιογνώστην Θεόν πώς 
δέν Θέλω τής αλησμονήσει ποτέ τάς ευεργεσίας καί χάριτας δπού 
άπ’ αυτήν έλαβον καί λαμβάνω, άλλά άς ρίχνη τήν αιτίαν, ώς 
καθώς έπροεϊπα, είς τά τού καιρού συμβαίνοντα. ’Εγώ τής έγραψα 
καί μέ άλλην μου, φανεροινοντάς της τήν γνώμην μου, πώς νά 
ήθελεν ήσται τρόπος μέ δικαιολογημένην πρόφασιν να έρχομουν 
αυτού, καί τούτο τό περισσότερον μέ τήν αγίαν της ευχήν, διά 
νά έχω αφορμήν νά τήν δουλεΰσω Είς τούτο δέν ίδα άπόκρισιν.

Ήξεόροντας πολλοί ε’ς τούς Κορυφούς έδώ τήν άγάπην, οπού 
όιά τήν άκραν της καλοκάγαθίαν μέ ήγάπησε, μέ βάνουσι μέσον, 
μήπως καί μέ τον έρχομόν τους αυτού, έχουν άπό ταϊς χάριταις, 
δπού είναι συνηθισμένη νά δίδη είς τούς ήγαπημένους τη;, τό προ · 
σηνές καί τό άγαθόν νεύμα, τήν πρός τό καλόν προτροπήν, την 
καλήν νουθεσίαν καί τά έπίλοιπα. Διά τούτο άγαπώ νά άληθεύη- 
τούτο τό νόημα, δτι έγώ νά έχω τέτοιαν χάριν σιμά είς τήν Πα- 
νιερότητάσου νά συνιστώ τών φίλων μου καί τών ήγαπημένων μου- 
τά παιδιά είς ταΐς χάριταίς της, καί νά άληθεύη άκόμη καί ή κή- 
ρυζις οπού κάνω είς δλους κοινώς τών Θεοχαρίτων της έργων. Ας 
εΐναι λοιπόν είς τάς αγία; της καί σεβασαίας χεϊρας ρακομαντά- 
δος άπό μέρος μου ό εύγενής καί ήγαπημένος μου κατά πνεύμα 
υιός s' 1 Στάμος ό Αουπινάς ακροατής τή; φιλοσοφίας άζιέπαινο;,. 

'Ρωμαίων, ή μάλλον νά είπω, 'Ελλήνων προγόνων υιός τίμιος και 
ένάρετος. * Α ς έχη λοιπόν, παρακαλώ, τό θάρρος τή; ΓΓανιερότητό; 
σου δταν έρχεται άπό τήν Πάδοβαν αυτού εί; τήν Βενετίαν, νά τόν 
δέχεται προσηνεϊ τώ προσώπω κατά τό έθος της. Καί μέ τό τέ
λος φιλώ και καταφιλώ τάς άγίας·τη; καί πανίερου; τη; χεϊρας. 
Έρρωμένην διαφυλάττοι δ Κύριος τήν σήν Πκνιερότητα είς περιό
δους έτών πολλών διά πολλών σωτηρίων.

μετέπειτζ δέ Φιλσδελφιίας έν Βενετία ’Αθανάσιον τόν Βελεριανόν, -nepr 
ου τό έμό< 'Γπόμ»ημσ.— Ό δέ Ί'ασοςέστης Κερκυραΐος ήν, τών τε 'Ελ
ληνικών και Λατινικών γραμμάτων διδάσκαλος, γνωστός και οια τα υπ 
αύτοΒ πονηθέντα Ύτοιχνήματα εϊς τή'ζΐεράν Λειτουργίαν, έν οί; προ- 
σαμόάσει πρός τήν θείαν πέτρα# τής πίστεως τά κ«κόδοξα τών άντιδια— 
τιθεμένω·# γεννή,ατα. Ταύτα δέ συνέγραψε πριν ή άναβή τόν αρχιεπι
σκοπικόν τής Άγκυρας θρόνον.—(Όρ.’Α. Μουστοςύδου Π ρ α κ τ ι κ ά τής 
έν Κέρκυρα 'Εταιρίας τών φιλομαθών· σελ. 16.)

1 Τουτέστι, St (κύριος) .— 'Ο δέ Σταμάτιος Αουπινσίς, μέλος τής ίν 
Κέρκυρά ’Ακαδημία; τών Έξησφαλισμένων, (Μουστοςύδης, αύ τό 0 ι έπί

εΥκοσίν όλους ενιαυτού: άττεΟησαύρισεν έν τε Βονων-α και Πζταυιψ την 
άκροτάτην παιδείαν.

Άπο τούς Κορυφούς κατά το αχμκ'. ’Izjvioj κ'.

Της Πανι,€ρίτητός σου δούλος πιστότατος 

ΓΕΡΜΑΝΟ S 'Ιερομόναχος^ Ρ A'SO’S.E'STH'S.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

πό τή; συστάσεως τή; ελληνική; έπι- 
κρατείας, ή έθνική ήμών φιλαυτία 
συνεχώς καυχάται διά τούς υπέρ τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεω; άγώνας τοΰ 
έθνους καί διά τούς καρπού; αυτών. 

Ο Καίτοι ή πρό; τήν μάθησιν τάσι; τών 
ω νεωτέοων'Ελλήνων είνε άναντίροητος, 

/>*  5 7 σ ι Λ -λ ~ '- νοαιζου.ενουχηττον,οτιεν πολλοί αεν 
παινος αυτχ τάσι; ελχβε στοαυλίΐ > ^ιευθυνσιν, έν άλλοι; Χε 
ροόοου παρουσιάζει αίλλον στασί'ζότητχ έχν υ.τ xxl οπισθο- 
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χώρησιν. Έκ τών ουσιωδών στοιχείων τή; δημοσίας έκπαιδεύσ-ως- 
είς τά όποΐχ ή αβελτηρία ήμών φαίνεται μάλλον κατάδηλο;, άνα· 
φέρομεν τά άφορώντα είς τήν παιδαγωγικήν υγιεινήν έν γένειι- 
'Γπδτήν έποψιν ταύτην τδ ελληνικόν βασιλείου διατελεϊ είσέτ. 
είς τήν βαρβαροτέραν εποχήν τοΰ μεσαιώνος. Καί ταΰτα λέγοντες 
δέν δυνάμεθα νά κατακριθώμεν επί υπερβολή μεμψιμοιρίας μετά 
τήν δημοσίευσιν τής έκθέσεως τής επί τής έπιθεωρήσεως τών δη
μοτικών σχολείων τής πρωτευούσης επιτροπής. 'Η έν τή εκθέσει 
ταύτη περιγραφομένη κατάστασις και ή γνοιστή κατάστασις τών 
φυλακών, άρκοΰσιν δπω; χαρακτηρίσωσι τήν πραγματικήν τοΰ· 
πολιτισμού βαθμίδα παρ’ήμϊν.

'Η άνάπτυξις τής υγιεινή; εΐνε Sv τών μεγαλητέρων έργων τοΰ· 
παρόντος αίώνος. Ύπδ ύψηλοτέραν έποψ.ν ή υγιεινή αφορά ούχ*  
τά άτομα ώ; τοιαϋτα, άλλ’ αυτά τά έθνη είς τά κυριώτατα 
στοιχεία τής έπιτυχίας των. Διότι ή υγιεινή έν τώ συνόλω αύτής 
άποτε/εϊ τήν βάσιν τή; αληθούς εθνική; αγωγή; πρδς μόρφωσιν 
έθνους εύρωστου, πολυπληθούς καί νοήμονος. 'Η παιδαγωγική 
υγιεινή επομένως ή τόσον παρ’ ήμϊν παρτ,μελημένη, έπρεπε νά 
ήνε &ν τών σπουδαιοτάτων μελημάτων τής πολιτεία; καί τή; 
κοινωνίας. ΓΗ οίκτρά κατάστασις τών σχολείων απανταχού τοΰ 
Κρά του; καί ή έλλειψις έστω καί στοιχειωδεστάτου πονήματος 
περί τής έν λόγω ύλης καταδείκνυσιν, δτι ούτε καν έναρξι; μεοί- 
μνης υπάρχει είσέτι παρ’ ήμϊν έπί τοϋ ζητήματος τούτου.

Ή παιδαγωγική υγιεινή άποτελεϊ σήμερον επιστήμην, έχουσαν 
σαφώς διαγεγραμμένους κανόνας έπί τών ούσιωδεστάτων αύτής 
μερών. Οί οροί ύφ’ ούς ζώσιν έπί πολλά έτη οί είς τά σχολεία 
φοιτώντες ή ώς έσωτερικοί ένδιαιτώμενοι παϊδε; καί έφηβοι άμ- 
φοτέρο.ν τών φύλων, παρουσιάζουσι περιπτώσεις ιδίας καί άπαι- 
τοΰσι μελέτην ιδίαν. ΓΙάσαι δέ έν συνόλω αί περιπτώσεις 
αί σχετιζόμεναι πρδς τδν βίον καί πρδς τήν δίαιταν τοΰ 
δάζοντο; καί πρδς τδ περιέχον έν ώ οϋτος ζεϊ, γίνονται τι 
μελέτη; βάσιν έχούση; τά διδόμενα τή; φυσιολογία; 
υγιεινή;, ή; αντικείμενου είνε ού μόνον ή υγεία τοϋ σώματος, άλλά 
καί ή υγεία τής ψυχής καί τής διανοίας, διότι ταϋτα εΐνε αχώ
ριστα άπ’ άλλήλων.

Τά αντικείμενα τής παιδαγωγικής υγιεινή; εΐνε έν συνάψει τά 
έζής. Τό οικοδόμημα καί τό i.lixor τοϋ σγο.Ιείον έκ γέκει. ήτοι 
ή τοποθεσία, ή τοπογραφική έκθεσις, ή έπιρροή τή; γειτονίας, 
τδ σχέδιον, ή οικοδομική καί έν γένει αί διάφοροι λεπτομέ
ρεια'. αί συντελοΰσαι νά καταστήσωσι τδ κατάστημα κατάλ

παι- 
αύται 
σπου- 

δ θέμα 
καί τής

ληλον εί; τδν σκοπόν, εύάερον καί καθαρόν. Αί τάζεις, ήτοι ή 
χωριτικότης αύτών, ό αριθμός τών έν αύταΐς φοιτώντων, ό 
αερισμός, ή θερμοκρασία, δ φωτισμός, ή έπίπίωσις καί δ χρωμα
τισμός. Οι μαΟηταλ, ή ιοι ή τών σωμάτων καθαριότης, ή τροφή, 
ή δίαιτα έν γένει, ή χρήσις τοΰ χρόνου, ή έργασία, ή άνάπαυσις 
καί τά παίγνια, ή έπιτήρησις, αί ασκήσεις, ή γυμναστική κτλ.

ύγιειτη καί ή ιατρική έπιτήρησις τών σχο.έείωκ, ήτοι ή ια
τρική υπηρεσία, το έργου τοΰ ιατρού, αί περί τή; υγιεινής κα- 
ταστάσεως τών σχολείων καί τών έν αύτοϊς φοιτώντων ίατρικαί 
έκθέσεις, αί είδικαί είς τούς μαθητεύοντας παθήσεις, δ έμβολια- 
σμδς κτλ. Είδ ικών άναπτύζεων αντικείμενου γίνονται τά ανω
τέρω ζητήματα ώς πρδς τά εκπαιδευτήρια, έν οΐς διαιτώνται έσω- 
τερικοι, ιδίως καθ’ όσον αφορά τδν αερισμόν τών κοιτώνων, τά 
λουτρά, τήν διανομήν τού χρόνου τής έργασία; καί τής σχολής, 
τήν προφύλαξιν άπδ τών κολλητικών αρρωστιών, κτλ. 'Η δέ 
παιδαγωγική υγιεινή έν τή σχέσει αύτής πρδς τήν μόρφωσιν τής 
ψυχή; καί τής δ.ανοίας, άποτελεϊ κλάδον τής έπιστήμης αμέσως 
σχετιζόμενον πρδς τά τής υγείας τού σώματος έν γένει.

Περί παιδαγωγική; υγιεινής πραγματεύονται λεπτομερώ; ύφ’ 
δλας τάς έπόψεις πολλοί συγγραφείς έν μακρά σειρά συγγραμ
μάτων δημοσιευθέντων εί; δλας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας. Άλλ*  
άντί άλλης θεωρητικής άναπτύςεω; τής πολυσυνθέτου άλλά κατ’ 
έξοχήν πρακτικής ταύτης έπιστήμης, νομίζομεν προτιμώτερον νά 
σημειώσωμέν τινα βραχέα χάριν παραδείγματος περί τινων έν τώ 
Άμαλιείω ’Ορφανοτροφείο) τών κορασίων έφαρμοζομένων υγιεινών 
μέτρων.

Τώ I855 καθιδρύθη έν ’Αθήναις διά φιλανθρωπική; εταιρίας 
εύγενών Κυριών τδ ’Αμαλίειον έπικληθέν 'Ορφανοτροφείου τών κο
ρασίων. Τδ φιλανθρωπικόν τούτο κατάστημα, τδ δποϊον έτυχεν 
εύθύ; τότε τή; προστασία; τή; άοιδίμου Βασιλίσση; ’Αμαλίας καί 
έκτοτε έδιοικήθη ύπδ διακεκριμένων Κυριών, έφθασεν είς άκμήν 
γνωστήν είς τδ κοινόν έκ τών άπδ δεκαπενταετία; έτησίως δη- 
μοσιευομένων λογοδοσιών. ’Απδ τοΰ 1859 τδ ’Ορφανοτροφείου 
είνε έγκα τεστημένον έν τώ ίδιοκτήτω τής έν ’Αθήναις φιλανθρω
πικής έ αιρία; τών Κυρ ών μεγάρω μετά τών παραρτημάτων 
αύτοΰ, κειμένω έπί τή; λεωφόρου τή; άνατολική; πλευρά; τοΰ 
Βασιλικού κήπου. Σημειωτέου, ότι πρώτιστος όρο; καλή; δια- 
τάςεω; οικοτροφείου εΐνε ή έγκατάστασι; έν ίδιοκτήτω ένδ'.αιτη- 
ματι, οίκοδομουμένω ή κατ’ ολίγον προσαρμοζομ.ενω όσον ενεστι 
τελε ότερον πρδ; τάς ποικίλας αύτοΰ άνάγκα; καί πρό; τους κα-
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νόνας τή; υγιεινής. 'Η υγεία τών ορφανών υπήρςεν ανέκαθεν ή 
προιτίστη φοοντίς τή; Διοικούσης’Επιτροπής τών Κυριών. Τακτική 
δίαιτα καί εργασία, κατάλληλος τροφή ενδελεχής επιμέλεια, άε- 
ρισμός και καθαριότη; άποτελούσι τούς έν γένει δρους τοϋ έφαρ- 
μοσθέντος υγιεινού συστήματος. Τό σύστημα τούτο εινε άπλού- 
στατον βεβαίως. Άλλα τό ζήτημα εΐνε κατά πόσον και πώς εις 
τάςλεπτομέρειας πράγματι εφαρμόζεται.

Εις δύο τινά μάλιστα έπ’ έσχάτων έπέστησε τήν προσοχήν της 
ή Διοικούσα ’Επιτροπή τοϋ ’Αμαλιείου, εις τόν αερισμόν και εις 
τήν καθαριότητα. Ή δέ βελτίωσι; τών δύο τούτων οοων έπέφεοεν 
άληθώς άξιοσημείωτον μεταβολήν έπί τά κρείττω εις τήν ευεξίαν 
τών όρφανών.

'Ο καθαρός καί έπαοκής άήρ είνε ή πρώτιστη τροφή, δ πρώ
τιστο; τής ευεξίας δρος διά πάντα μέν άνθρωπον άλλ’ ιδία διά 
τό άναπτυσσόυ.ενον παιδίον. Κατά τού; θερινούς μήνας τό ζήτημα 
εινε εύ'ιυτον. Τό άνοιγμα τών Ουρών καί τινοιν παραθύρων διαρ- 
κούσης τής ημέρα;,τό άνοιγμα τινών θυρών τών κοιτώνων καί τινων 
παραθύρων έν τοΐς διαόρόμοις διαοκούσης τής νυκτός λύουσιν 
αύτό. ’'Αλλως όμως έχει κατά τούς ψυχροτέοους μήνας, οτε πρό
κειται τά έν ταΐς τάξεσι συναζόμενα καί έγκλειόμενα παιδία νά 
έχωσι πρό; άναπνοήν συνεχώς καθαρόν καί έπαρκή άέρα, χωρίς 
δμως νά εκτίθενται είς ψύξιν είτε δι’ έγκαταστάσεως ρευμάτων 
είτε δι’ υπερβολική; ψυχοάνσεως τή; αιθούσης. Ή ανάγκη άέρος 
καθαρού εΐνε ποό πάντων έπαισθητή έν τοΐς κοιτώσι, ένθα ανα
παύονται τά παιδία έπί έκτο) έω; έννέα νυκτεοινάς ώρας. Πρός 
τον σκοπόν τούτον ή Διοικούσα ’Επιτροπή τού Αμαλιείου έφήρ- 
μωσε τά άπλούστατα άαα δέ καί προσφορώτατα εί; τό ήμέτερον 
κλίμα μέσα. Δέον νά λειφθή υπ’ δύει, δτι απαιτείται δι’ έκα
στον παιδίον καθ’ έκάστην ώραν ή ποσότης τουλάχιστον είκο- 
σιπέντε κυβικών μέτρων άέρος καθαρού. ’'Αλλους έλλείψει τής πο- 
σότητος ταύτης, τά παιδία κατ’ άναγκην θ’ άναπνεύσωσιν αυθις 
τόν παρ’ αύτών έκπνευσθέντα άέρα, ήτοι θ’ άναπνεύσωσιν δ,τι 
παράγει έν γένει τήν καχεξίαν. 'Η χορηγία τοιαύτη; ποσότητρς 
καθαρού άέρο; τήν ημέραν είς τά; τάζει; καί τήν νύκτα εις τού; 
κοιτώνα; κατά τού; χειμερινούς μήνα;, οτε κλείονται αί θύραι 
καί τά παράθυρα, δέν κατορθούται ή διά καταλλήλων’άεροφόρων, 
λειτουργούντων συνεχώς πρό; έξαγωγήν τού μεμολυσμένου άέρο; 
καί πρό; εισαγωγήν τοΰ εξωτερικού άέρος. Οί άεροφόροι τού ’Α
μαλιείου κεΐνται έπί τινα μέτρα υπέρ τό έδαφος τών αιθουσών. 
Εΐνε δέ οί άεοοοόροι οΰτοι σωλήνες κυλινδροειδείς έκ ψευδαργύρου
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γαλβανισμένου, έχουσι διάμετρον 13 */,  ύφεκατομέτρων, διέρχον
ται δι’ όλου τοϋ πάχους τοΰ τοίχου άλλ’ εις σχήμα περίπου κε
φαλαίου ελληνικού Ζ, ούτως ώστε δ άνεμος άνακόπτεται είσπνέων. 
Διά τών άεροφόρων τούτων εξέρχεται μέν υψούυ.ενο; άπό τών κάτω 
πρός τά άνω ο θερμανθείς καί αραιωθείς άύρ, είσέοχεται δε συ
νάμα δ έξωτεοικός αήρ δι’ εναντίου ρεύματος ωθούμενος υπό τοϋ 
ανέμου, αμα δέ καί έσωθεν κατά τό μάλλον ή ήττον δραστηρίως 
έκκαλούμενος, ιδίως κατά τήν ψυχροτέραν τοΰ έτους εποχήν, έ
νεκα τής τότε υφιστάμενης καθ’ ικανούς βαθμούς διαφοράς με
ταξύ τής θερμοκρασίας -ών κεκλεημένων καί κατωκιμένων αι
θουσών καί τής εξωτερική; θερμοκρασίας. 'Ο άήο τών κοιτώνων 
άνανεοΰται καί δια μέσου τών κεκλεισμένων θυοών τών κοιτώ
νων, διότι κάτωθεν τούτων άφίνεται δραστήρια άλλ’ εντελώς α
κίνδυνος ή εισροή τοΰ άέοος τών διαδρόμοον δι’έπιμήκων ρωγά- 
δων ύψους δύο έως τριών ύφεκατομέτρων. Ό δ’έκ τών διαδρόμων 
άάο είνε καθαρός καθ’8 συνεχώς ά-ανεούμενος υπό άεροφόιοιν κα
τάλληλοι: τοποθετημένοιν έπί τών έν έκάστω τού ων υπαρχόν
των παραθύρων· ’Εκτάκτως κατά τήν ψυχροτάτην τοΰ χειμώνος 
περίοδον μετριάζεται ή ταχύτης τοΰ διά τών άεροφόρων είσπνέον- 
τος άνέμου όιά τής έπ’α’τών έπιθέ^εως πωμάτων έχόντων ακτι
νοειδείς δπάς. ’Εκτός δέ τών άνοοτέρω λαμβάνονται διά τόν αε
ρισμόν κατά τάς περιστάσεις καί άλλα μέτρα, ό>ν παοαλίπομεν 
τήν περιγραφήν συντομίας χαριν.

Σχετικώς πρός τήν καθαριότητα έφηρυ.όσθησαν είς τό Άμα- 
λίειον μετά πλήρους έπιτυχίας τά καλούμενα όιά σπόγγου λου
τρά (ΰΰ’.ιΐ' (Γόρο: ιμι·). τά μόνα κατάλληλα είς οικοτροφείου και 
υπό υγιεινήν έποψιν καί υπό τήν έποψιν τής οίκονονίας τοϋ χρό
νου καί τοϋ ύδατος. Ή τελευταία αύτη οικονομία είνε ουσιώδης 
είς τόπον, οπού τό ύδωρ εϊνε τό θέρος πολύτιμον χρήμα. Λουτρά 
έντός λουτήοων δι’ έκατονπεντύκοντα οοφανά ήθελον εϊσθαι άκα- 
τόρθωτα διά πλείστονς λόγους, έάν υ.ή καί έπιβλαβή. Έν τώ ’Α- 
μαλιείω μετεσχηματίσθη είς καταλληλότατου λουτρώνα τό έν τώ 
κυρίω καταστήματι υπάρχου παλαιού μαγειρείου. Αι εστία·, τοϋ 
παλαιού τούτου μαγειρείου έπιδιορθωθέϊσαι χοησψ.οποιοΰυται όιά 
τήυ θέρμανσιυ τοϋ ύόατος καί τοΰ λουτρώνος κατά τούς ψυχιούς 
μήνας. Τά ορφανά λαμβάνουσι όύο υ.έν λουτρά καθ’ έκάστην ε
βδομάδα κατά τούς θερινού; μήνας είς τήν φυσικήν θερμοκρασίαν 
τοΰ ύδατος τών κρούνων (21θ έως 23θ τοΰ έκατο/ταβαθμίου), 
έν δέ λουτρόν καθ’ έκάστην εβδομάδα κατά τούς έπιλοίπους τοϋ 
’έτους μήνας είς θερμοκρασίαν τοϋ ύδατος 27° τοΰ έκατονταβαθ-
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μ ίου. Τά λουτρά ταϋτα δι’ άφθονου χρήσεως τοΰ σάπωνος γίνον
ται τέλεια. Δ·.’ αύτών δέ ή Διοικούσα Επιτροπή φρονεί, οτι έπιτε- 
λεΐ εργον σπουδαιότατο'», ού φόνον ύπδ υγιεινήν άλλά καί ύπδ ή- 
θιζήν έποψιν. “Οί παιδαγωγοί, λέγει δ έξοχος γάλλος συγγρα- 
φεύ; Μάξιμο; Ducamp, έδει νά γινώσκωσιν, ότι αί διά τήν εξω
τερικήν του σώματος καθαριότητα φροντίδες, έπιτηρούμεναι καί 
συνεχώς έπαναλαμβανόμεναι, εϊνε απαραίτητοι εϊς τήν υγείαν τοϋ 
παιδιού.......... ’'Εδει δέ νά γινώσκωσιν επίσης, οτι ή καθαριότης
εινε τδ δρατδν έμβλημα τή; ήθικότητος. ■'

Χάριν τής υγιεινής τών Οφθαλμών, τά κοράσια τοποθετούνται 
εργαζόμενα εϊς τάς τάξει; εϊς τρόπον ώστε νά δέχωνται τδ φώς 
μετά μείζονος έντάσεως άρισ'-ερόθεν καί έν μέρει άνωθεν. Οί δέ 
τοίχοι τών τάξεων εϊνε κεχρωματισμένοι διά χρώματος πρασίνου 
ανοικτού, ένδς τών καταλληλότατων διά τήν όρασιν χρωμάτων.

Τά ύπάοχοντα έν ταϊς τάξεσι τοΰ Άμαλ.είου εδώλια, ομοια 
ποδ; τά έν άπισι τοΐς έκπαιδευτηρίοις ήαών έν χρήσει, έντδς βρα
χέος μετασχηματίζονται έπί σχεδίου άλλου. Γνωστδν είνε τοΐς 
εϊς τά τής υγιεινής ασχολούμενοι;, οτι τδ έπικοατούν έτι παρ’ ή
μΐν σχέδιον τών σχολιακών έδωλίων, άνεγν&ιρίσθη απανταχού ως 
πρόξενον τή; δσημέραι μάλλον δ.αδιδομένη; μυωπία;, τών σκο- 
λιώσεων τή; σπονδυλικής στήλης καί άλλων παθήσεων.

Εϊς συμπλήοωαιν τών ανωτέρω προσθέτομεν, δτι εϊ; είδικάς 
πετίπτώσεις έφαρμόζονται ίδια μέτρα απολυμαντικά.

Καί ταΰτα μέν έν συνόψει περί τών έν τώ Άμαλιείω, χάριν 
πρακτικού παραδείγματος.

rQ; έλέγομεν άνωτέεω, έν Έλλάδι ή παιδαγωγία διατελεΐ εις 
τήν έσχάτην βαθμίδα υπό υγιεινήν έποψιν. Ά'*ηθώς  ύπδ τδ κοα- 
τος φιλοδοξών πολιτικών ιδεών, είδομεν πρό τίνος εϊσαγομένας 
τήν γυμναστικήν και τάς στρατιωτικά; ασκήσεις. ’Αλλ υπδ υ
γιεινήν έποψιν, τοιαΰτα μέτρα εϊ ε ώσεί παρορδία τι; δια μαθη- 
τά; διαιτωμένου; ώ; διαιτώνται οί ήμέτεροι. Εϊς συμπλήρωσιν 
δέ τών άθ*ίων  δρων ύφ’ου; ζεΐ καί άναπτύσσεται ή παρ’ήμΐν 
σπουδάζουσα παιδική καί εφηβική ηλικία, εϊρήσθω καί τά; εξε
τάσεις κατά τδ θέρος, αϊτινες έγέ.οντο ή άφορμή τού θανάτου 
άναριθμήιων παίδων καί νεανιών. Δίκαιον όμως εινε να ποιησω- 
μεν ευφήμου μνεία; παρθεναγωγείων τινών, ϊδ α έν τή πρωτευού- 
ση, διότι ομολογούνένως έν γένει αι ελληνιδες Κυριαι απέδειξαν 
άναντίρρητον ύπεροχήν κτίσεως καί φιλανθρωπία; έπί των ζητη
μάτων τούτων. Έπιτραπήτοι δ’ ήμΐν ν’ άναφέρωμεν εν παραδειγ- 
ματι τδ άξιον λόγου παρθεναγωγεΐον τής άριστης κυρίας Αικατε-
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ρίνη; Λασκαρίδου, ήτι; εϊσαγαγούσα έπιτυχώ; τήν τόσον πρόσφο- 
ρον εϊς τδ κλίμα μα; καί εϊ; την ιδιοσυγκρασίαν μας Φροβελια- 
νήν μέθοδον, εφαρμόζει ουτιο παιδαγωγικόν σύστημα κατ’ έξοχήν 
υγιεινόν διά τήν τρυφ·ράν ηλικίαν.

Περαίνοντες τάς ολίγα; ταύτας αυτοσχεδίους σημειώσεις, έπα- 
ναλαμβάνομεν ο,τι έν άοχή είπομεν, οτι αί ύγιειναί μελέτα; έ
χουσι σκοπδν κοινωνικόν ύψηλότερον τής άμεσου ώφελείας. Τοΐς 
νέοις ϊατροΐς ήμών ϊδίμ πρόκειται ο κάλλιστος άγών. Ούτοι άς 
έπιδιώκωσι τήν διάδοσιν τών άναγκαιοτάτων γνώσεων τής ιατρι
κής τέχνης, ούτως ώστε νά παρέχωσι τώ λαώ ιδέας όρθάς έπι 
τών οΰσιωδεστάτων άντικειμένων τής υγιεινής, τής φυσιολογίας 
καί τής ιατρικής. Τοιαύτη έργασία ήθελεν εϊσθαι άριστον μέσον 
δημοσίας μορφώσεως, καί έπουένως?κοινωνικής προόδου.

Έν Άθήναις, τή 20 Νοεμβρίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΤΠΑΛ40Σ ΚΟΖΑΚΗΣ.

ΕΝ ΑΡΕΣΤΟΝ ΕΚΙΓΑΙΑΕΪΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
rszvrvNrv zvx/x/x/x/x/xzvx

— Ή πάντοτε πολλή και ένδιαφέρουσα ύλη, δέν έπέτρεψεν ήμΐν 
«χρι τούδε, οπω; δικθέσωμεν δλίγα· γραμμάς εϊς άναγραφήν τών 
παρ’ ήμΐν μάλλον έπισήμων καί άξιων ιδίας μνείας καθιδρυμάτων, 
καί έτέρων = κπαιδευτικών καταστημάτων, καί τοι είς χεϊρας ή
μών λαμπράν είχομεν ύλην, εϊς συμπλήρο>σιν έ/.τενούς καί πλή
ρους τοιούτου άρθρου.

’Επιφυλασσόμενοι νά πράζωμεν τοΰτο άλλοτε, περιοριζόμεθα 
σήμερον, όπως έν πάση δυνατή συντομία, άναφέρομέν τι να περί 
ενός τά μάλα άξιοπρεπούς, άθορύβως δέ πάντοτε έν τώ έξωτερικώ 
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Εργαζομένου έκπαιδευτικοΰ ίδεύυ.ατο;, όποιον όντως είναι εί; τήν 
πάνδημον ύπόληψιν, καί έκτίμησιν τοΰ Πανελληνίου τδ έν Βραίλοι 
άπδ τοϋ παο-λθόντο; Ία ουαρίου λειτουργούν πολυτίμως Λύκειον 
τοϋ κ Γεωργίου Δ Χρυσοχ-.ϊδου, άνδρδ; πολλή; ίκανότητο; καί 
παιδεία;, εξαίρετων δ’ δλοι; αισθημάτων.

Είς τήν ΐδρυσιν τοΰ εκπαιδευτηρίου τούτου συνετέλεσεν ή αυτόθι 
σύμπραξι; τών κρειττόνων Ελλήνων, εύρόντων έν τώ ποοσώπω 
τοϋ νΰν άρίστου Διευθυντοΰ, τδν άζιον καί αόνον κατάλληλον πνευ
ματικόν πατέρα τή; φίλη; νεότητας.

*
* *

— Άρκεΐ νά διέλθη τις μετά τινο; προσοχή; τά; σελίδας τών 
διαφόρων κανονισμών και έκθέσεων. αϊτινε; άποτελοΰσι τδ καλ" 
λιστον παιδαγωγικόν σύστημα τδ Λιέπον τδ εκπαιδευτήριων τοΰτο, 
οπω; ουτω; έν ε.θύτητι καί «σφαλεί γνώυ.η συνοσ. .λονήση μεθ’ 
ήμών, δπασον τελεσφόρω; έργάζεται, καί οΐον σκοπόν διώκει τδ 
Λύκειον τοΰτο, εύδ-,κίμω; βαϊνον, δπόσην δέ παρέχει ασφάλειαν 
πρεπούση; είς ελληνας παιδεύσεως, όλω; χριστιανικής, καί καθ’ 
ολα ασφαλούς. At άρχαί τοΰ εκπαιδευτηρίου τούτου δεν φέρουσι 
τδν συνήθη παρ’ ήμϊν ψυχρόν τύπον κενών άλλως έπαγγελιών. 
'Υπό τδν θερμουργδν ζήλον καί έρωτα πεφωτισμένη; Διευθύνσεως, 
πρό; τήν καθόλου πνευματικήν τελείωσιν φιλοτιμώ; μεριμνώσης, 
έπιζητεϊται ή έφαρμογή παντός καλού, τδ όποιον δύναται καί έχει 
νά παρουσιάση ή αληθή; πρόοδος, πρδς τού; έπιθυμοΰντας νά 
φανώσιν ώφέλιμοι τή 'Ελληνική πατρίδι.

Τδ Λύκειον τοΰ κ. Χρυσοχοίδου, όλονέν βελτιούμενον, καί ετή
σιοι; άφθονα παρέχον τή; χρηστή; καί αγαθή; αύτοΰ πορείας τ’ 
αποτελέσματα υπισχνεϊται, δμολογουμένω;, πολύτιμον τδ μέλ
λον, εθνικήν δ’ δλως τήν εί; τήν πνευματικήν μόρφοοσιν τή; έλλη- 
νίδος νεότητος υπηρεσίαν αύτοΰ.

Έν ή εποχή άτυχώ;, τδ πνεύμα άπομαραίνεται υπό χαΰνον 
κ.αί ομιχλώδη τή; υλη; ατμόσφαιραν, καθ’ήν τδ γόητρον αμβλύ
νεται πρδ άνζριθμήτων ορέξεων καί ροπών τής απολαυστικής 
ζωή;, ουτω δ’άν«στρέφονται ο; όσοι τή; κοινωνική; προόδου καί 
άποχερσοΰνται αί διάνοιαι. α; παρηγορούμεθα τούλάχιστον καί 
άς χαίρομεν, διότι έν τώ έξω έλληνισσ.ω, άνδρες ζηλωταί τοΰ 
καλού, καί διάπυοοι έρασταί τή; πνευματική; προόδου, ζωπυοού- 
μενοι ύπδ άδαμάστου σθένους εύθχρσώ; πζλαίωσιν εις τδν αγώνα 
τών γραμμάτων καί τών καλών σκοπών.

Τοιαύτην ακριβώς άναγνωρίζοντες τήν. εργασίαν τοΰ έκπαιδευ- 

τηρίου τοΰ εγκρίτου φίλου τής «/Ιοιη'.Ιης Στοΰΐ» άξιοτίμου κ. 
Γ. Χρυσοχο'ίδου, ένομίσαμεν εύλογον δπω; καί δημοσίμ έπαινέσω- 
μεν τού; καρπού; τών εύγενών αύιοΰ μόχθων, οιτινες έκ τών ενε
στώτων διαβλέπουσι πεοιφανέ; τδ μέλλον αύτοΰ.

*
■ *

Τδ προσωπικόν τών έν αύτώ διδασκόντων άνέρχεται νΰν εις 22 
έν δλω, πλήν τών έν τώ ίδίω προγράμματι άριθμουμένων, απάν
των δ’ έν τώ έκπαιδευτηρίω διαιτωμένων· Τό τε κατάστηθα καί 
ό έσωτερικδ; αύτοΰ διάκοσμος, άποτελοΰσι έξαίρετόν τι είς τδ εί
δος αύτοΰ, πρδ; δέ διά τήν συντήρησιν τών έν αύτώ τροφίμων. 
Τδ δλως πρωτότυπον τή; γενική; τάξεως τοΰ έκπαιδευτηρίου 
πολλάκις έπέσυρε τδν θαυμασμόν καί τήν πλήρη έπιδοκιμασίαν, 
τών τή; 'Ρουμανική; Κυβερνήσει·»; έποπτών, άπροκαλύπτως άνα 
γραψάντων τδ άοιστο, καί έπιμελές έν -άσι σύστημα τοΰ Λυκείου 
τούτου. Τά; αυτά; εύμενεστάτα: κρίσεις καί έντυπώσει; ο’χι απαξ 
έξεδήλωσαν οι κατά καιεού; επίσημοι έπισκέπται τοΰ έκπαιδευ 
τηρίου. καί ιδία δ έν Βουκουεεστίω πρεσβευτής κ Μ Δραγούμης. 
'Ο αριθμό; τών έν αύτώ νΰ φοιτωντων άνέρχεται εί; 150 περί
που, δομωαένων τών πά των έζ όλων τών έλληνίδο,ν άποικιών, 
ώ; καί έκ Βουκουρεστίου, ’Οδησσού κλπ

* *
•

Έκ γενικής έπόψεω: κονον-ε. αναν.ένομεν γενναίαν τήν ύπο- 
σσήρζξιν τών 'Ελλήνων ΰπέ; του άρίστου τούτου εκπαιδευτήριου, 
υπέρ ου τάς προσφιλεττέοα. παρέχει έ.-γ-ήσει; ή κατά πάντα ά- 
φιλοκερδεστάτη καί άοκνο; δ εύθ,νσς τοΰ εντίμου κ. Γ. Χρυσο
χο'ίδου. Καί ένθουσι ·,δέστε»ον έπιφ Αασσόαεθα καί αύΐις νά γρά- 
ψωμεν, έκ τών προτέοων χαί,οντε; διότι τά; εργασίας τοΰ κοινω
φελούς τούτου κέντοου, παοακολουθέϊ ή υπόληψι; τοΰ ελληνικού 
κοινού. καί ή πολλή έμπ.στοσύνη, διά τήν έκπαιδευσιν τών έλλη - 
νοπαίδων καί τήν αραόζουταν αύτοϊς τελειοποιησιν, την απαρτί
ζονταν απαραίτητο,; τδ έτισην.ότερον μέρος τή. ζωής, καί κατα 
μείζονκ λόγον τής άκο'ούθου έθνικής υπάρςεως.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΟΣΗΣ
(ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ )

Περί τά τέλη τοϋ απιόντος έτους 1 882, τή 6η τοϋ μηνδς Δε
κεμβρίου, έν Νεαπόλει τής ’Ιταλίας, ής υπδ τδ γλυκύ καί ζείδω
ρου κλίμα μάτην έπεζήτησε τήν ανάκττσιν τής κλονηθείσης αύ- 
τοϋ υγείας, παρέδιδε πρδς τήν αιωνιότητα τήν νοσταλγούσαν ψυ
χήν, μακράν τών φίλτρων καί τών συμπαθειών τής ’Αθηναϊκής 
κοινωνίας, υπδ τάς άλγεινάς τής ξένης έντυπώσεις, Sv τών έπι- 
Χηλοτέρων σεμνωμάτων τής άννγεννωμένης παρ’ ήμΐν τέχνης, δ 
πολύκλαυστος Λιωνίόαο Apr'a>,c.

Έν Άθήναις άψάμενος τών πρώτων εγκυκλίων μαθηυ.άτων ένε- 
γράφη, μεΐραξ έτι ών, ώς σπουδαστής τής Γλυπτικής έν τή Πο
λυτεχνική Σχολή υπδ τήν διδασκαλίαν τοϋ Λ'ιαπρεπούς καλλιτέ
χνου ’Ερρίκου Σίγελ ύπείκων τή έμφύτω πρδς τάς ωραίας τέχνας 
κλίσει, ένθα δέν έβράδυνε νά έπιδε’ξη ζωηροτάτην καί γόνςυ-ον 
φαντασίαν, λεπτήν τοϋ καλοϋ αισθησιν, έμπνευσιν υψιπετή, κ«1 

ώ τινι έτέρω έπροικίσθη υπδ τής φύσεως, δι’ού προσφυώς καλλιερ- 
γηθέντων βραδύτερου,έμελλε νά πλουτίση τήν σύγχρονον πενιχράν 
τέχνην δοκιμωτάτοις καί εΰφυέσιν έργοις. Μαθητής έτι έξειργά- 
σατο επιτυχώς προτομήν έκ χαλκού τοϋ ένδόςου ναυάρχου Μιαού- 
λη, μ.εθ’ ήν έξεπόνησεν ανδριάντα, βασιλίδι ήμφιεσμένον στολή, 
τοΰ αειμνήστου βασιλέως "Οθωνος, έφελκύσας ειλικρινείς παρά 
τών είδότων έπαίνους έπί τή είκονισθείση δαοιότητι, τή φυσικό· 
τητι τών γραμμών καί τή Ανατομική ακρίβεια. Μετ’ επταετείς 
συνεχείς σπουδάς έν τώ Πολυτεχνείο), ένθα διεκρίνετο αείποτε 
βραβευόμενος καί έπισ.τώμενος τήν αγάπην καί τδν θαυμασμόν 
τών προϊσταμένων, Απεστάλη, είκοσαέτης ήδη είς Μονάχον υπο 
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, διϊδούσης τδν καλλιτεχνικόν σπιν
θήρα τοϋ νεαρού σπουδαστοϋ καί Αξιωσάσης αύτδν γενναίας προσ
τασίας. Διαγοινισθεΐς αυτόθι μεταξύ πολλοίν έτεροεθνών συσπου- 
δαστών έτυχε τού πρώτου βραβείου καί μεταλλίου έπί τώ κομ- 
ψώ καί χαοιεστάτω άγάλματι τού Δαυίδ, δπερ έφιλοτέχνησε μετ 
εξαιρετικής φιλοκαλίας, τηρήσας απταίστους τούς Αναλογικούς 
δρους καί έπιχύσας δι’ έπιτυχών γραμμών καλλονήν καί χαριν 
καί εκφρασιν. Τδ έργον τούτο, δπερ έπεσφτάγιζε τήν καλλιτεχνι
κήν τοϋ Δοόση φύσιν, άνατυπωθέν έν χαλκογραφία έν πλείστοις 
αντιτύποις, έτυχε ευρωπαϊκής επιδοκιμασίας. ’Εν Μονάχω διέ- 
τριψε μελετών καί εργαζόμενος έπί τετραετίαν, τυχών δαψιλούς 
προστασίας υπδ τοϋ βαρώνος Σίμωνος Σϊνα, ήθικώς καί υλικώς 
ένισχύοντος τδν είς κρείττονας καλλιτεχνικούς αγώνας οογώντα 
νέου. Μεθ*  8 είτα μετέβη είς Λονδϊνον, Παρισίους καί 'Ρώμην, 
ένθ κ συνέστησε ίδιον σπουδαστήριον, διανύσας τήν ώραιοτεραν πε
ρίοδον τοϋ καλλιτεχνικού αυτού σταδίου, καί έκπονήσας το εξαί
ρετου έκεϊνο έργον, τήν Π η <· Άό π ην, δπερ προσεποιησατο αυτω 
άδιαφιλονείκητον δόξαν, βραβευθέν διά χρυσού μεταλλίου με- 
τέπειτα κατά τήν έν Παρισίοις τώ 1867 παγκόσμιον έκθεσιν. Εν 
'Ρώμη, έχων ώς υπόδειγμα τά σεπτά λείψανα τής αρχαίας κλασι
κής τέχνης, είς ής τδ μυστήριον ένεβάθυνεν, έποίησε καί ετερα ε
πίσης περικαλλή έργα,ήτοι τδν’Λγι././ία,τά λαμπρά συμπλέγματα 
τοϋ Αετώματος τής έν ’Αθήναις Σιναίας Άκαδηαίας,τδν A.le^ar- 
όρο)',τον Ji0ri>aor τδν Σάτυρον, τήν 2’ο.πφώ καί έτερα φιλοτεχνή
ματα, έφ’ οίς ήρατο νέα πάλιν βραβεία έκτεθεϊσιν είς τήν εν Βιέν
νη έκθεσιν, τιμηθείς συγχρόνως καί διά παρασήμου υπο τής Αυ
στριακής Κυβερνήσεως. Κληθείς είτα υπδ τής Ελληνικής Κυβερνή
σεως, έπανέκαμψεν είς ’Αθήνας δεχθείς τήν προσενεχθεϊσαν αυτω 
θέσιν καθηγητοϋ τής Γλυπτικής έν τή Πολυτεχνική Σχολή, παο’η 
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f ευμέθοδος αυτού διδασκαλία άφθόνους και άγλαούς άπεκόμισε 
καρπούς. Τώ 1872, συνεπεία διαγωνίσματος, ένετάλη την κατα
σκευήν τοΰ Βαρβακείου μνημείου, ήτοι τοΰ εις υπερφυσικόν μέγε
θος άνδοιάντο; τοΰ Β»οβάκη,μετά τών τεσσάρων αλληγοριών, προ- 
σωποποιουσών την Έ.Ιεί’θερωΜεϊσαΐ ' Ε.Ι.ΙάΛ α, την ΎσΓορίαν, 
την Σχί^ι? και την Ν avTi.Uar- Έκ τών τελευταίων αυτού έργων 
είσι τά δύω υπερμεγέθη έν τή Σιναία ’Ακαδημία άγάλματα τοΰ 
'Λπο.Ι.Ιωκος καί τήςτά έν τή «Πο>χί.Ιγ Στοη.'», πλήν 
τής είκόνος τοΰ έξόχου καλλιτέχνου δημοσιευόμενα, καί τά μέλ
λοντα νά κοσμήσωσι τάς εξέδρας τών ποοπυλαίων αυτής, τοΰ Σω- 
xparovc και Π.Ιάτωνος· ’Εσχάτως είχε λάβει τήν έντολήν νά έπ· 
εξεργασθή τδ μνημείου τοΰ Καποδιστρίου έν υπερφυσικά» μεγέθει, 
δπερ έμελλε νά στηθή έν μιόίτών πλατειών τής Κέρκυρας,μη προ- 
φθάς ν’ άγάγη αΰτδ εις πέρας, καταλιπών μόνον τήν ιδέαν τοΰ έρ
γου έν κομψοτάτω προπλάσματι, έκτελεσθησομένην πιθανώς υπό 
τών μαθητών αυτού.

’Ακριβώς τά τέλη τοΰ Απριλίου τοΰ έτους τούτου έν Χίτσ-.γκ, 
έγγύς τής Βιέννης, έκλεισε τούς οφθαλμούς εις τδ φώς τοΰ ήλιου 
και δ περιφανής δχνδ; άρχιτέκτων Xά· σεκ δ ποιητής τοΰ κτιρίου 
τής Σιναίας ’Ακαδημίας.

Τοιοΰτος έν μικρογραφία υπήρζεν δ καλλιτεχνικός βίος τού 
ποοώοως μεταστάντος άφ’ ήμών ΛιωΓίΛου ζ/ρόση,έπι τή άπωλεία 
τοΰ δποίου ή μόλ·ς ήβώσα παρ’ήμΐν τέχνη απωρφανίσθη τοΰ σε
μνότερου αυτής έγκαλλοιπίσματος. Καί ήθελεν άναντιρρήτως εκ
πονήσει καί έτερα καλλιτεχνικά έργα και δρέψει πλειοτέρας δά- 
φνας έν τή εύγενεΐ σταδιοδρομία, καθ’ήν πολλάκις έτίμησε τδ ελ
ληνικόν όνομα έν τή αλλοδαπή, εϊ μή άφήρπαζεν αύτδν δ θάνα
τος έν τή ακμή είσέτι τής καλλιτεχνικής δόξης.

Άθήνησι, - > ’Οκτωβρίου 1

— Ή κίνησις τοϋ έτους τούτου αναγράφει και τήν κστ’αύτάς τελε- 
σθεΤσαν Β ρ α σ ι λ ι α ν ή ν έ κ θ ε σ ι ν, τή εύγενεΤ καί εύστόχψ μερ·'μνη 
τοΰ κ. *θθ.  Α. Δεονάοδου γενικοΰ προξένου τής 'Ελλάδος έν Βρασι>·ια, 
άνδρός ποικΟ.ης παιδείας και αγαθών εφέσεων. Ή έκθεσις αύτη εΐ·<ε ή 
δεύτερα παρ’ ήμΤν κατά τό έτος τοΰτο. μετά τήν τή άρίστη έπιμελεία 
τοΰ πρωτίστου παο’ήμΤν Φιλολογικοί Συλλόγου *Παρνασσοΰ·,  συγ- 
κροτηθεΤσαν κατά τήν ά τοΰ Μαίου καλήν "Ε κ θ ε σ ι ν τ ώ ν Ά ν θ έ ω ν. 
Δυστυ/ώς πε?1 τής Βρασιλιανής ’Ε κ θ έ σ ε ω ς, περ’ι ής άλλως 
σόμπας ό ελληνικός τύπος ικανά έγραψε-*,  ού£έν νδν ελλείψει χώρου δυ- 
νάυεΟκ ν’ άναγράψωμεν. καί τοι περ’ι αύτής κάλλιστον έπεδόθη ήμΤν 
^ρθρον.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΜΕΡΟν Γ'·

ΤΞ3 Σ”. ΤΑΦΗ

Α'.

πόσα έργα εύγενή καλύπτεις, ιστορία· 
Μ’ αριστοκράτου οφθαλμόν τά υψη βλέπεις μόνον. 
ΆμβλυωπεΤ τό βλέμμα σου είς χαμηλά πεδ;α 
Καί βόμβος, βόμβος σ’ οδηγεί συνήθως μελισσώνων. 
Τό άνθος φεύγει: τοϋ άγροΰ όπόταν πλέκης στ μμσ, 
Κ’ εις £>ό:α κήπων στρέφεται τ’ αθάνατόν σου β'έμμα 1

Β'.

*Έ! αν έξέχη κάτω τί ή &νω'·ε· , εξέχει·
Άλλ’ £,τι κάτω φύεται, έκεΤνο ί περ^χει.
Ώς άλλα βάθρον έκ βουνών δέν έχει, ά·λά χώμα, 
Και οαως μέ των ουρανών συγχέεται τό οώμα... 
'Οπόταν νέφος γίνεται ή κόνις τών τριόδων.
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Κ’ εύωδιάζτ, τώυ αγρών τό άνθος ώ; τό ρόδου, 
Όπόταν τέκνου τοΰ λαοΰ έπά-.ω άυαβαίυη, 
Τόν γευυηθέυτα υψηλά βεβαίως υπερβαίνει...

Γ'.

’Π Μοΰσα, αντιπρόσωπε τή; Θέμιδος άγια- 
Σύ έχεις ομμα διαυγές χαί συμπαθές, σϋ μόνη· 
Τά βήματά σου οδηγεί τό φώς πλήν κ’ή καρδία 
Καί δπου εΰρη κορυφήν ή χειρ σου στεφανόνει!
Είς τάς. αβύσσους βίπτεσαι και εις θαλάσσης κοίτην, 
Κ*  έξάγεις άπό τ’ οστράκου συχνά τόν μαργαρίτην.

Δ'.
"Αδικον λήθης σάβανου μακράν ή χειρ μου ρίπτει 
Καί δύω εύγενεΤ; νεκρούς έκθάπτω τού μνημείου· 
Ό,τι ή λήθη έκλεψε καί τ’ άδικον καλύπτει, 
Ή λύρα πάλιν είς τό φώς Οά φέρη τοϋ ήλιου. 
’Ιδού ό εις· είναι κουρεύς, έάν τό συγ/ωρήτε.. .
— Κουρεύς I ώ, πασαν ποίησιν ή λέξι: αποβάλλει· 
Δικαίως δν άλλόκοτον ό ποιητής καλείται.
'Ώς, καί τοιοΰτον δύναται ή λύρα του νά ψάλτι.
— ’’Ητον κουρεύς! ώς οί υιοί έκεΤνος τών πλουσίων, 
Δέν εϊχεν έπιτήδευμα συμπόσια οργίων,
Ούδ’ ήτον γόνος στρατηγών νά ζή μέ τ’ ονομά του, 
Λαμβάνων τάφου σύνταξιν καί άρτον τοϋ θανάτου. . . 
Τόν άρτον του έμύρονε μέ έργασία; μϋρα, 
Κ’ έζη μέ τόν ιδρώτα του και τήν τιμίαν χείρα. 
'Η χειρ του ήτο δι’ αύτόν παράσημου Σωτήρος· 
’Ητον κουρεύς! άπέθανεν ώς μάρτυς καί ώ; ήρακ. 
Τοΰ γένους του ή εΐίκλεια τό γένος του αρχίζει 
'Εκεί, οπού τό αΐμά του είσε'τι κοκκινίζει.. . 
Τοΰ τάφου τόν έκάλυψε βασίλειο; πορφύρα, 
Καί δι’ αυτόν σβμνύνεται ή δηιαοκράτι: λύρα I 
Πώς ώνομάζετο ; — Λαός ! ιδού τό ονομά του· 
Τό άλλο τό έκάλυψαν τά κρύα σάβανά του!

Ε’.
Ή Κρήτη πάλιν τ’ άρματα εϊ/εν άσπάσει· πάλιν

Τά μαθημένα έπραττε·' ή τουρκομάχο; χειρ της, 
Πλήν πάλιν είς έπίβουλον τήν έ'πνιγεν άγκάλην 
"Αδικος μοίρα κ'έσουνεν είς τόν βωμόν τό πΰρ της. 
Δύσις καί Τοΰρκος δίωκαν τάς χιίράς των καί είπον· 
«Είς νέου τάφου α; ριιοθή ό Ταραςίας βάθη.» 
Πλήν τήν θανάσιμου πληγήν, πλήν τόν μεγάλον κτύπον, 
’Αράβων χειρ δέν έδωκε καί Μουσουλμάνων σπάθη. 
Παραίτει, Μούσα, τούς νεκρούς, τούς τάφους εύλαβήσου 
Καί μή τοΰ Ναπολέο-τος καταρασΊής τό μνήμα· 
Κοιμήσου, δύσμοιρε νεκρ=, διά παντός κοιμήσου· 
"Εδωκας δίκην τρομεράν δ.ά τό μέγα κρίμα 1

Μ’ έν τμήαα σπάθης, έ'μπλεω; πληγών, κνθημαγμένη, 
Ή Κρήτη δέν έ/έδιδεν έάν καί προδομένη· 
Είσέτι άντεπάλαιεν, ήμιθανής καθ’ ϊλων, 
Πότε μέ λόγχην Τουρκικήν, πότε μέ Φράγκου δόλον. 
’Αλλ’ έ'πιπτεν .. . έκλείοντο ο! οφθαλμοί της πλέον, 
Καί τότε ή φιλόχρισιος ψυχή τών Βασιλέων 
Ίδοΰσσ, οτι άσφζλώς έσβέσθη ή πυρά της, 
“Επεμπε πλοΤα κ’εσωζε τά γυναικόπαιδά της I 
Βλέπετε, Είναι πρός ήμ5ς φιλάνθρωπος ή Δύσι:, 
Άλλα βεβαίως άφοΰ πριν μα: σφιγξτι τά; άλύσεί:. . . «

ΣΤ'.
Τίνες οί βαίνοντε; ώ/pot και μέ σιγήν βαθεΤαν; 
’Ιδέ· ό εις τόν έ'τερον οέ·*  βλεπει, καί λαθριίως 
’Ενίοτε τήν μακρυνήν προσβλέπουν παραλίαν.
Είς τήν μορφήν τω > ραίνεται αόριστόν τι δέο:.. . 
Ζοφώδες και σιωπηλοί βαδίζουν εί: τόν δρόμον 
Και φέρουν μετά δισταγμού τά δπλα εις τόν ώμον. 
’Οποίοι είναι, κ’ έχουσι πατρίδα ούτοι ποιαν ;

Δέν έχουσι καμμίαν!
Υπάρχει πανταχοδ της γης, παντοϋ ανθρώπων είδος, 

Στερούμενον πχτρ-δος...
Έκ τής θαλάσσης Δήλο; τις έςέσχεται λ~0 αίως, 
Αίσχυνομένη τούς γενν2 και χά -εται ταγέ ·»ς. 
’Αγνώστου Δήλου γέννημα είναι κιΐ ούτοι- αίμα 
Δέν έχοοσιν έλληνικόν, ούδ' άνθρωποι καλοϋνται· 
Ίδέ, πώς κύπτ?ι πρός τήν γήν τό άνανδρόν των βλέμμα! 
Και εΐναι νέοι, μ'άρματα πολεμιστών κοσμούνται,
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Και μαύρα η/θον σάβανα δουλείας νά ξεσκίσουν. 
*ΗΑθον νά δρεψουν ΠλαταιΛν καΟημαγμένον ρόδον 
Και είς τρισάγιου βωμόν τό αιμά των νά χύσουν 1 
Ένόμισαν τόν πόλεμον ώς έριδα τριόδων. . . 
’Αλλ’ οτε ηναψ' ό αγών, οτε μ’ οργήν μεγάλην 
Τόν Τούρκον Κρή; έφόνευε, τόν Κρήτα Τοϋρκος πάλιν, 
Κ*  ειδον τά ξίφη ερυθρά, πλήν φεΰ, άίλοΰ τήν νίκην, 
Τότ’ έκ τή; μάχης έ’φυγον με άτιμου συνθήκην. . . . 
Ώ αίσχος, αίσχος, κ’Έλληνες τολμ,οΒ» ν’ άποκαλοΰνται ’ 
Και νϋν πρός τό παράλιον βιαίω; συνωθοΰνται· 
Είς σκάφη Τούρκων σπεύδουσι διά νά έπιβώσι,
Είς σκάφη Τούρκων 1 και μ’ αυτά όπίσω νά σζρσφώσι. . . . 
Έρρέτωσαν μομφήν αύτοί δέν μας προσάπτουν έ'χει 
Πασα Έδέμ τόν δτ>ιν της και πας λαός νοθείαν.
Πλήν τις ολίγα βήματα μακράν αύτώ/ άτεχει 
Και τήν αύτήν ακολουθεί σιωπηλό: πο;ε'αν ; 
’Αγένειο: πολεμιστής, παίς κ’ έφηβος ακόμα, 
Ξανθός ώς κόρη τοΰ Βορρά και μέ κρινώδες χρώμα· 
Βαρύθυμος όπίσω των καί άζων βηματίζει’ 
Χωρεί καί πά/.ιν ϊσταται καί τ’ δμμα φωσφορίζει 
Μίλαν, ρεμοόν, πετίλυπον. .. πλήν κάτω τό καρφώ.ε·· 
Νομίζεις πώς συστέλλεται καί δέν τό άν υψώνει. . . 
Είδατε ρεΰμα ποτσμοΰ, θολόν, τρικυμιώδες, 
Όταν μέ φύλλα έυυθρα κ?ί γηρχιά στελέχη 
Σύρει είς άβυσσον ύγυάν καί κρί/οντι ευώδες;
Είδατε πώς άνάρταστον τό άνθος άκου τυέχει, 
Καί πώς άν α’^νη.- έξο/ήν ή λίθον άπχντήση, 
11ώ: πυοσπαθεΤ έπά <ω των τόν δρόμον νά κράτηση; 
Τοιουτοτρόπως ιστατα’-Τκ’ έκεΐνος· πλήν τό κΰμα 
Σύρει τό άνθος, καί αύτόν, ή μοίρα καί τό μνήμα !

Τίς εΐν’ ό νέος μαχητής ; γνωρίζει τ’ δνομά του 
eII κολυμβήθρα χωρικού ναού*  δέν έγεννήθη 
Μέ τρίχαττα· ήσαν πολύ χονδρά τά σπάργανά του. 
Μήτηρ του ήτο ή σιγή, ανάδοχο; ή λήθη. . .
Φεΰ, είναι ό 'Ανώνυμος· ό οεύγων τήν σ οτίαν 
Κ’ ερχομεν »ς άό:ατος είς πασαν τρικυμίαν,
ΙΙρός κίνδυ/εΰον πλή ωμα τό αίμα του νά δώση 
Καί πάλιν έξαφανισθή άφοΰ τό πλοίον σώσει. . .

Είναι ή αότχπάρνησις, βωβόν καθήκον· σκότος 
Όπερ προσφέρ*  είς γενεάς αγνώστους τήν πρωίαν· 
Ό φεύγων πάσαν αμοιβήν κ’ είς τούς κινδύνους πρώτος . . . 
Εΐναι ό πίπτων έν σιγή είς νύκτα αίωνίαν, 
Όπως οί άλλοι έγερθοϋν έπί τοΒ πτώματός του, 
Καί δν τινα πάς αγνοεί πλήν βλέπει ό θεός του!
ΝαίΙ Ειν’ ό κάτω ούρανός μέ φωταυγεΐς αστέρας, 
Πλήν θέλει τηλεσκόπιο·» και οφθαλμόν Κυρίου· 
'Η ιστορία πάντοτε, αγνωμοσύνης τέρας, 
Τό φέγγος μόνον θεωρεί κομήτου απαίσιου . . . 
Ευλογημένη δίς καί τρις νά ήν ή γή έκείνη, 
Ήτις τό ρέον αΤμά των ώς δρόσον καταπίνει. 
Όπου χυθή, έγε’ρονται ναοί φιλανθρωπίας, 
Τεμένη ίεροϋ φωτός, βωμοί έλενθεοίας. 
θέμεθλον είναι ιερόν τό άγνωστόν των μνήμα 
ΤοΒ Πα.θενώνος, τοϋ Σταυροϋ καί τοϋ Καπιτωλίου, 
Και φύεται, δπου πατεΐ τό ύστατόν των βήμα, 
Ή δάφνη τών Θερμοπυλών, τό κρίνον τοϋ Μαρτίου 1 
"Α, εΐναι ό ’Ανώνυμος, ή άγ ωστος θεόης· 
’Από τά σπλάγχνα τοϋ λαοϋ έξέρχεται σο.ήθνς 
'Ως έκ τής γής όλαι α! δρϋς καί πάσα γονιμότης. 
Άς κράζουν ο/λον οί μωροί άχάριστοι τό πλήθος 
Καί 2; πατοϋν τά γόνιμα πεδία γαϋραι ράχεις· 
Όχλος δέν εΐν’ οί άπειροι αστέρες τοϋ αίθε'ρο;
Καί δίδουν άρτον άφθννον αί παμπληθές αστάχεις ! .. . 
Τών ανωνύμων πλήν μακράν μ’ άφήρπασεν δ έρως· 
Πού εΐναι ό πολεμιστή:, ςστις ωχρός ως κ.ΐ-ος, 
’Ακολουθεί μετά σιγή; τό τών άνάνδρων σμήνος; 
’Ιδού· είς λίθον κάθηται μέ δακρυσμένον ομμα, 
Μέ κεκυτοϊαν κεφαλήν, ακίνητος ώς πτώμα 
Καί σκέπτεται . . . τί σκέπτεται; .. τήν ί-ράν πρωίαν, 
Καθ’ήν λαβών τής γηραιάς μητρός τήν εύκογίαν, 
Ήμπλεως συγκινήσεως κ’ ένθουσιών συγχρόνως, 
Άπήρχετο έιελοντής είς θύελλαν άγώνο.*  
Αναπολεί περίλυπος τάς νίκα; των, τά; ήττας, 
Τό πύρινόν του βάπτισμα, τούς πολεμοϋντας Κρήτας, 
Τοσούτου; φίλους του νεκρού:, τών Φράγκων τήν απάτην, 
Τήν Κρήτην πάλιν πίπτουσαν καί μαχομέην μάτην- 
ΘαρτεΤ δτι ακούεται όπλων κλαγγή και θρήνος 
Κ’ είς τά όπίσω στρέφεται καί τ’ όμμα του κ’ έκεΐνος,
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Οίμοι· άφήκεν αδελφούς είς Άρεω; σφαγείου 
Καί σπεύδει, σπεύδει μ’ απεχθείς συντρόφου; νΰν νά ε'ύρη

Κανέν τών Γάλ/ων πλοίον, 
Καί δεν ήξεύρει, τό πτωχόν παιδίον, δέν ήςεύρε·., 
Πώς τόν προσμένουν Τουρκικά καί οχτ Γάλλων σκάφη! 
Μέ τοΰτο οί ριψάσπιδες τόν είχον άπατήσει, 
Όταν ή Κρήτη έπιπτε καί ή έλπί; έτάφη· 
Καί διά τήν μητέρα του τφ εί/ον όμιλήσει· 
Τήν γηραιάν μητέρα του, τήν προσφινή μητέρα, 
Ής ήτον άρτος, στήριγμα, αγάπη καί ήμέρα . . . 
Θ’ άπέθνησκεν άπό λοιμόν άνευ αύτοΰ βεβαίως! 
Ήδη αυτά καθήμενος αναπολεί ό νέος 
Κ’ ε’ισέτι — μειδιάσετε, δέν βλάπτει —· κ' ή μωρία 
Καθώς θά μειδιάσετε τινές, θά έμειδία . . . 
Όταν ή μοΰσα ή άβρά βαθέω; συγκινήται, 
Τοιαΰτα μειδιάματα μωρίας δέν φοβείται, 
Κ’ έχει όποβ τό οάχρυον τ’ άθάνατόν της βέει, 
Νά μειδιώσι δύνανται οί εύγενεΐ; χυδαίοι. . . 
Πλήν τοΰτο τήν καλαίσθητον θεάν δέν έμποδίζει 
Καί τούς μυχίους πόθους του ύπόδακρυς τονίζει . . . 
Ναί· έτι τό μικρόν αύτοΰ άναπολεί κουρείον, 
Είς 8 είργάζετο φαιδρός άπό μικρόν παιδίον 
Κ’ είς τό όποιον, κύριος 8τ’ ήτον τών στιγμών τοο 
Μονήρης άνεγίνωσκε τόν Έρωτόκριτόν του!

• · ·

Μετά μικρόν τής ρέμβης του ή μέθη καταπαύει 
Καί βλέμμα ύστατον, βαθύ όπίσω του άφίνει, 
Εΐρωνικώς τό ξίφος του ήτένισε- τό θραύει 
Καί προχωρεί πυρεττωδώς κ’ αισχύνης δάκρυ χύνει. 
Ότ’ αίφνης βλέπει τήν άκτήν εμπρός αύτοΰ καί πλοία 
Καί πάντας τούς ριψάσπιδας κρατήσαντας τό βήμα· 
Πλήν, μή ακόμη τόν πλανά ζοφώδης φαντασία; 
Δέν κυματίζ*  είς τούς ιστούς τοΰ αίματος τό σήμα ; 
Άναυδος μένει· ίσταται κ’ είσέτι άμφιβάλλει· 
Πλήν ναύτα; Τούρκους θεωρεί· αύτοί δέν είναι Γάλλοι. . . 
*Α, τόν ήπάτησαν λοιπόν ! Ή σπείρα τον προδίδει*  
Καί θέλουν ό ’Εθελοντής τής Κρήτη; καί ό Έλλην, 
'Υπό σημαίαν Τουρκικήν τόν Πειραιά νά ΐδη, 
Άπό τήν άνανδρον αύτήν κυκλούμενος αγέλην!

Ποτέ ποτέ, καί τ’ ομμα του αγρίως σπινθηρίζει, 
Καί σταματά τό βήμα του καί πλέον δέν βαδίζει. 
"Ισταται βλεπων βλοσυρώς τό τών άνάνδρων στίφος. 
Ή, αίσχος, δίδουν είς θρασύν ’Οθωμανόν τό ξίφος 
Κ’είς, είς, ώχρός είς τοΰ έχθροϋ τάς λέμβους επιβαίνει· 
Πλήν μία έτ’ είς τήν άκτήν κ’ έκείνον περιμένει 
Καί μέ τό κΰμα παίζουσα ήρέμα αίωρεΤται . . .
’Αλλ*  όχι· λέμβος δι’ αύτόν δέν είναι,, δέν καλείται· 
’Αν κ’έ’χη ή σημαία της τοΰ αίματος τό χρώμα 
Άθήναι είναι δι’αύτόν καί μήτηρ του ακόμα .. . 
θά ίδη μόνον δι’αύτή; δ,τι θερμώς λατρεύει- 
Θαρρεί άπό τό βάθος τη; ή μήτηρ του πώς νεύει, 
Ότι τάς χείρα; τάς ισχνός ίκετικώ; όρέγει, 
’Ολίγον άρτον πώ; ζητεί, «πεινώ» δτι τφ λέγει. 
Κ’ εκείνος σπεύδει πρός αύτήν, γοργώς τήν λέμβον φθάνει, 
Κ’ ένφ τόν πόδα του ύψοΐ κ’ ένφ σ/εδόν έπέόη, 
Πρός τά όπίσω στρέφεται ώχρός ώς αν έμάνη· 
Τό μέτωπόν του δίς καί τρις όργίλω; άνανεύει, 
Τήν λέμβον διά τοΰ ποδός λακτίζει μέ μανίαν 
Κ’ έξάγων έγχειρίδιον όςύ πρό τών βαρβάρων, 
Μέχρι λαβής ένέπηξεν αύτό είς τήν καρδίαν 
’Ητο τό ξίφος αστραπή καί κεραυνό; ό χάρων!
Τό αίμα έπορφύρωσε τήν γήν ιίς ήν έχύθη 
Κ’ έπί πορφύρας έπεσε τό στήθος του σπαράττων· 
Βλέπετε, δτι ό ξυρό; εις σπάθην μετεβκήθη 
Καί ό κουρεύς άπέθανεν καθώς ό μέγας Κάτων 1

Είθε νά τελευτήσωσι καί άλλοι ώς έκεΐνον, 
Είς Μαραθώνιον έδαφος, είς κΰμα ϊαλαμίνων 1 
Ή, ναί· πλήν δέξε, εύγενή ανώνυμέ μου, ήδη 
Τό άνθο; δπερ ένδακρυς ή Μοΰσά μου σέ δίδει. 
Σέ τό προσφέρει, άγνωστε πεφιλημένε ήρω;, 
Είς ποιητής, είς τόν λαόν άνήχων όλοκλήρως. 
Εΐφο; καί λύραν τοΰ λαοΰ μ’Εν δάκρυ άδελφόνω, 
Ός συγγενής τόν έρημον νεκρόν σου σαβζνόνω 
Κ’ ύψόνω είς τόν τάφον σου τόν άγνωστον μέ πόνον, 
’Αντί τοΰ μέλανος σταυροΰ τήν μάχαιράν σου μόνον !

’Εν Ταϊγανίφ κατά 1883.
ΑΧΙΛΛΕΤΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
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ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ MOT ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

Η ^δώ ’ς τό Πρόδρομο σιμά, ’ς τόν πλάτανο ’κεΤ πέρα, 

Όπου μ’ ελπίδαις κι' όνειρα περνοΟοα καθ’ ήμερα 
Kt’ήταν πάντα τό στήθος μου όλο χαρά γεμάτο, 
Σαν μίσεψα, τά έθαψα ς’ τή ρίζα τ άποκάτω. 
Τώρα ποϋ πέρασε καιρός κι’ έφυγαν τόσοι χρονοι, 
“Οπου τά πάθη μ' εφθε.ραν, μέ μάραναν οί πόνοι, 

*Ηρθα ’ς τά χώματα αυτά πάλι τά μύρο μένα-
Όλα τά βλέπω ϊδια, δέν άλλαςε κά·/ένα·
*Η πέτρα που έκάθησα, ό βράχο; π’ άκουμποϋσα 
Κα τό νεράκι, ή λιγατχά και τ’ άνθος π’ αγαπούσα. 
Τώοα τά βλέπω, μέ θωροϋν περήφανα π’ ό χρόνος 
Κανένα δέν κατέστρεψε, δέν έφθειρε ό πόνος.
Όλα τριγύρω μου γελούν μέ ζηλεμένα κάλλη,
Έγώ μονάχα άλλαςα, έγώ έ) ίνηκ’ άλλη.
Κάτω ’ς αυτή τήν καρυδιά μ’ £να χαρτί ς’ τό χέρι 
Έκύταζα τόν ουρανό και τό χλωμό τ’ άστέρι*  
Στίχους νά κάμω, γύρευα, εΐχα νά γράψω τόσα 
Όσα ποτέ δέν ’μπόρεσε νά ςιστορήσ’ ή γλώσσα.
Μά τότε δέν έγνώριζα, δεν ήςευρα νά γράφω 
ΓχατΙ δάκρυ δέν έχυσα σ’ άγαπημένον τάφο.
Μέ; ς’ τήν κυρδχά μου τ’άγραρα, τά φύλαγα κρυμμένα 
Κι’ ήρθ’ ό καιρός ποϋ τραγουδώ μέ πόνο ένα ’ένα. 
Τώρα τό γλυκοχάραγμα έρχεται και καθίζει
Σ’ τοϋ πλάτανου τήν κορυφή ’έ·.α πουλί κι’ αρχίζει 
Νά λέη μέ παράπονο, μέ θλιβερό τραγοϋδι 
Πώς ήμουν μΛά φο;ά κι’ έγώ τ’ Απρίλι ’ένα λουλούδι. 
Ό χρόνε, χρόνε άσπλαγχνε, πόσο γοσγά διαβαίνεις 1 
Γχατί, γιατί, δέ σταματα:, ποτέ δέν άποσταίνεις ; 
Χαλδς και φθείρεις έμορφχαΤς καί νεχάτα ςαφανίζεις, 
Μέ τ’ απαλό δρεπάνι σου σά χόρτο μα; θερίζεις.

Πάλι σας αποχαιρετώ μέ πικραμένο στόμα,
Ποχό; ξέρει άν θά σ5ς Ιδώ καμμχά φορά ακόμα·
Μ’ άν ίσως καί δέν σ2; Ιδώ καί ή στιγμή μου φθάσ^ 
Ποϋ θάνατο; τό σώμά μου μακράν σας θά σκεπάσρ,

ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΚΕΝΙΕΦ
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Τότ’ή σκιά μου θάρχεταε μέ τή; νυχτχά; τ’αστέρι
Νά τριγυρν? έδώ σιμά ’; τ’ αγαπημένα μέρη,
Μ*  Ενα λεπτό ψιθύρισμα τά φύλλα νά ταράττη 
Νά σά; ξυπν^ ίνθύμησιν παράπονο γεμάτη.

Έγραφον έν Άγίερ ’Ιωάννη τής Κυνουρίας, 
τή 25 ’Ιουλίου 1883.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟΤ.

Ή ποιήτρια, μετά τήν εί; ’Αθήνα; Επάνοδόν της καί πριν ή άπ’ αυ
τής συμπληρωθή μήν, άσχε τό ατύχημα νά λάβη τό θλιβερόν άγγελμα 
τοί θανάτου αγαπητής έξαδέλφη; της έπί τφ θανάτιμ τής όποιας καί 
έ'γραψε’τό επόμενον ποιημάτιον.

ΕΙΣ .ΤΗΝ ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΑΝ ΕΞΑΔΕΛΦΗΝ ΜΟΥ ΜΑΡ1ΕΤΤΑΝ

Θυμούμαι σαν νά ήταν χθες πού κάθουσον σιμά μου, 
Τάς άναμνήσειίς διάβαζα ποϋ έγραφα μέ πόνο' 
Τάς ακόυες καί ’κύταζες νά ίδής μέσ’ τήν ματιά μου 
“Αν ολα μου τά όνειρα ’πέταςαν μέ τό χρονο· 
“Εσκυψε; και μέ ’φίλησες μέ μάτχα δακρυσμίνα'
• Θά ζηση;» μοϋειπε; «και Οάρθή; πολλά:; φοραίς ακόμα' 
«Γιατί νά γράφη; θλιβερά» μοϋ είπες πικραμένα ;
«Καί πάλι θά πατήση; δώ ’ς τό μυρισμένο χσμα· 
«Γλήγορα θάρθη τώμορφο καί πάλι καλοκαΤοι, 
«Καί πάλι δώ σιμά οί δυώ ’; τό βράχο θ’ άκουμποΟμε, 
«’Σ τόν Πλάτανο Οκρχώμχσ’ε, ’σ τ’ αγαπημένα μέρη, 
«Καί σύ θά γράφης μέ καρδιά κι’ έμείς θε νά σ άκοϋμε.» 
Ποιο; ήξερε σάν τά ’λεγε; κι’ εΐχες δλα τά θάρρη, 
Ό Χάρος ποϋ δέν καρτερεί καί ποϋ δέν περιμένει, 
’Εσένα παραμόνευε, σάν φύγω, να σέ πάρη 1 
’Σ τήν άγκαλχά σου μ’ έσφυξε;, σάν μύσεψα θλιμμένη, 
Καί μονπες σάν χωρίσαμε «φεύγεις J νά μέ θυμάσαι· 
«Πότε θενάσθη ό καιρό; νά σμύξουμαι καί πάλι !> 26
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Τώρα έκεΤ ’ς τό» Πρόδρομο αμέριμνη κοιμίσαι, 
Έκεΐ πού τόσ’ αγάπησα τά έμορφα του- κάλλη· 
’Στον Πλάτανο πού έθαψα τά τόια όνειρά μου !
Μή τάχα έπέταξαν κεΐ πού τώρα σύ παγαίνης;
®έ ναύρης ’ζεϊ μ’ αύτά μαζή τή μόνη συντροφιά μου· 
Συντρόφευε την πάντοτε κι’ έμέ νά περιμένης.

'Εγραφον έν ’Αθήναις,
τή 18 Σεπτεμβρίου 1883.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟΥ.

ΟΙ ΑΓΡΟΙ

_Α_παυ·, άζω· προέβαιν*  ό Φοίβος 

Είς γαυκόν κυανοΟν ουρανόν 
Φΰσιν θεινν χρυσίζω» καλλύνων 
'Ως τερψίθνμον φώς φαεινόν.

ΠΩΣ ΔΕΝ ΖΗΛΕΥΕΙΣ!

Αί μαρμαίρουσαι τούτου άκτΤνες 
Είς χλοάζοντ*  άνθούντα πεδία 
θαλπεραί ειεσύροντο πέρις 
*£1ς χροιοδ ή π λωμέναι ταινία.

^jiv έμεινε στον κόσμο χελιδόνι, 

Ποΰ στό παράθυρό σου τή φωλ^ά 
Μέ τραγουδάκι νά μή θεμελιώνη, 
Μέ έρωτα, μέ π ό θ ο, μέ φιλιά . .

Γιά κύτταςέ τα, τί γλυκά ζρυφομιλούνε ! 
Γχά κύτταςέ τα, πόσο εΐναι εύτυγή
Δυό- δυό εί; τόν άέρα σαν πετοΰνε, 
Μέ ένα όνειρό, μέ μχά ευχή ! I

Πού καί πού δέ καλλίρβοος βύας 
Μορμνρίζων είς δένδρου σκιάδα 
Άντηνζκλα τό φέγγος εκείνων 
*£1ς άκύμανιος λύμνη δρυάδα

’Ανθηρά δέ έκεΐ μογδαλαία 
Φειδωλώς τά ευώδη κλωνία 
Άρμονίω; έκάλυπτ’ έκόσμει 
Μέ λ ευκόφαι’ άνθίστα θεία.

ΓΙώ; δέν ζηλεύεις, δταν σέ ’ςυπνοΰνε 
Μέτήν έρωτική του; τή λαλχά ! !
Γιά κύτταςέ τα πόσο άποροΰνε
Πού εΐσαι δίχως ταίρι καί φωλχά. . .

Άλση’ίς, πλήν καί ήρεμος αύρα 
Θυμηδώς διασείουσα ’κείνα, 
Είς ποώδη έστρώννυεν έπη 
Τού; άνθούς τά λευκόχροα κρίνα.

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥ!ΟΓΛΟΣ.

’Επί φράκτου δέ άνω πρασίνου 
'Υπό γής δροσερά; χλοοοόρου· 
ΜαργαρΤται τό βλέμμα έθάμβουν 
Τού περώντο; ιοαιδρού οδοιπόρου.
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Είς τήν χλόην λευκάνθεμον θαλλον 
‘Ο κισσός εις κορμούς πεπλεγμένο; 
Έκ μι/.ράς και καλής ανεμώνης 
Παντ-αχοΰ ό αγρός κοσμημένος.

Θαλερά έμειδία τό σόμπαν
κ’ ή ψυχή μου φαιδρά έμειδία
Χρυσαυγής ό όρίζων ήπλοΰτο,
κ’ έν έμοι ή τερπνή μου καρδία.

Τή 12 Φεβρουάριου 1883.

ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΕΚΑ.

Βουλευτ·κός ή ύπατος, συγκλητικός ή πάπας, 
άγνάς έπαγγελ) όμεvoc προθέσεις και άγάπας 
πρός τήν πατρίδα, πρός τήν γήν τών νεαρών του χρόνων, 
λέγει προφάσεις· άγαπφ τόν εαυτόν του μόνον.

άναγνώστα φίλε μου, έάν τις έν σοΙ κλίσις, 
άσπάσθητ’ οίονδήποτε επάγγελμα θέλησης· 
γενοϋ ζωγράφος, μουσικός, σκαφεύς, χουρεύς ή ράπτης*  
τέλος, γενοϋ και ποιητής*  γενοϋ κανδηλανάπτης*  
πρόσεςε μόνον μήποτε σέ καταοή ίδεα 
πολιτικός άνήρ και σύ ν’ άναδει/θής, γενναία 
ψά.’λων ήμΐν όρμήματα, ώ; παρορών θυσίας, 
ώς θέλων τήν άρχήν απλώς υπό φιλοπατρίας, 
ή ώς τών καταχρήσεων αμείλικτος κοπεύς τις*  
οχι, μή τοΰτο εΤπης σύ’ τό λέγεις ; είσαι ψεύστης.

Τψ φίλω μοι κυρίω Ί. *Α.  ’Αρσένη,

’Εκδότη τοϋ ’Εθνικού'Ημερολογίου «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ». ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΟΡΗΣ
Αληθώς, κύριε, εις αμηχανίαν μ'έφερεν ή εύφημος υμών πρόσκλησις, 

όπως συνεισφέρω τι εις τό ύμέτεοον ώραΤον'Ημερολόγιον,διότιέκ παραγ
γελίας ούτε ενα δύναμαι νά γράψω στίχον ανεκτόν τούτο δ’ £ως ου 
περιήλθεν εις χεΤράς μου τό μετά θάνατον τοϋ γάλλου ποιητοϋ Autran 
πρό δύο έτών έκδοθέν τεύχος τών τελευταίων αύτοϋ έπών, LaComedie

ΣΤΙΧΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΝ

/V\AA''WiAA

de Phistoire έπιγραφομένων, έντύπωσιν δέ βαθεΤαν μοι έπροξένησαν τά 
έγκλειόμενα ύμΐν έν τή παρούση, άτινα δέν ώκνησα νά παραφράσω κα
λώς, ή κακώς*

Ταϋτα δέςασθε1 καί μή εις κρίμα τό εύτελές τοϋ δωρήματος.

‘Ο πρόθυμος
1. ΙΣΙΔ. ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ.

Και παρ’ ήμΤν, ώς άλλοτε είς 
δστις άνήρ πολιτικός άπατεών

τήν άρχαίαν ‘Ρώμην, 
τήν γνώμην [1]

έν σέ γνωρίζω, κοράσι.· πλήν ποία τούτου χρεία ’ 
πολλάκις ή πνευματική μακρόθεν γνωριμία 
εΐναι και τής προσωπικής αύτής θελκτικωτέρα, 
χαιρετισμός δύο ψυχών εις τόν εύρύν αιθέρα.

Στήν ά,οιξιν τοϋ βίου σου μόλις πλανάς τόν πόδα*  
ώραίαν^σέ φαντάζομαι*  στεμμένην άπό £όδα 
φαντάζομαι τήν νεαράν, γαρίεσσαν μορφήν σου, 
καί προικισμένην μ*  άρετάς αγγέλου τήν ψυχήν σου.

|t] «Tout homme politique estun malhonnete homme» λέγει τά 
κείμενον.

Ποτέ μου δέν σ’ έγνώρισα· δέν ε/ω αναμνήσεις 
νά ψάλω, ·ύδέ θέλγητρα ©ιλίας νά Υμνήσω*  
τάς ά:ετά:, τήν καλλονήν, που σ’ έ’δωκεν ή φύσις, 
δέν εΐδα καί δέν δύναμαι έδώ νά ζωγραφήσω.
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*Εν μόνον ϊχομεν κοινόν τήν τύχην δύο πλοίων, 
προωρισμένων τά αύτά νά πλεύσωσι πελάγη· 
τό tv ύπέστη τήν ορμήν τρικυμιών άγριων, 
τό 5’ άλλο πνιβμα οϋριον μόλις τής γ?,ς ανάγει.

Εΐσαι ακόμη νεαρά, είμαι πρεσδύπερός σοο, 
τόν δρόμον, δν διέτρεζα, καί σύ θά διανύσης.
Νά σ’ εΐπω, τί άπήντησα ; καί πρό τοΰ βλέμματός σο» 
ν’ άποκαλόψ» τήν όδόν, ήν έχεις νά βαδίσης :

*Ο βίος δέν διδάσκεται έκ τδν διηγημάτων, 
άλλ’ οδτ*  ·*  ωπραινέσεων· εΐναι γριφώδης φράσις, 
κ’ή ποΤρα είναι «λ»ίς αέτής- τήν βίαν τδν κυμάτων 
δέν έννοάΓς, ίν άγρια πελάγη δεν περάσεις.

Το ν’ άπογάγης τά δεινά »α> τάς περιπετεία; 
τής έπί γής οπάρξεως, σοφία δέν καλείται.
Τό νά παλαίσης πρός αύ:ά μετ’ ευσταθούς καρδίας 
καί άνευ γογγυσμού, Ιδού ποϋ ή σοφία κεϊται.

"Αν τήν καρδίαν σού ποτέ άπέλπιδα νοήσεις, 
άνάγνωσέ με’ σκέφθητι, δτι κ’ έγώ επίσης 
καί άπηλπίσθην, κ’ έχλαεοα έν ένδομύχφ σάλιρ, 
παλ αίω μέχρι σήμερον, καί ό'μως ετι ψάλλω.

'Αν έπαρθεΐ; έπί χαρ? ποτέ καί εύτυχία, 
άνάγνωσέ με- σκέφθητι, πώς κ’ ή έμή καρδία 
είς ευτυχίας άσματα συχνά έδαυκαλίσθη, 
κ’ είς δυστυχίας άβυσσον πολλάκις έκρημνίσθη.

Μελέτα τάς γραμμάς αύτάς τοϋ ψάλτου τοϋ αγνώστου, 
καί είς τούς φθόγγου; τοϋ άπλοΰ εύφραίνοο φσματός του, 
ώ; είς κελάδημα πτηνοϋ, ποϋ κεκρυμμένον ψάλλει, 
ό όδοιπόρος 'ίσταται, κ’ έν συγκινήσει πάλλει.

(1883)

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ.

ΕΚΕΙΝΗ

ν/ν x/v J V X/

Ρεμβώδη, μελαγχολικήν, δν βλέπης τήν ψυχήν μου, 

έάν χειμών τά στήθη μου αιώνιος βαρύνη, 
μήν άπορή;. Εί; όνειρα, διήλθον τήν ζωήν μου, 

καί τώρ*  άπογοήτευσι; τήν ΰπαρςίν μου σούνει.

Είς όνειρα ! ϊν όνειρον, ϊ.α καί μόνον εΐχον, 
νά καύσω τήν καρδίαν μου, είς κάμινον καρδίαν, 

νά τέρπωμ*  είς τών μουσικών χειλέων της, τόν ήχον 
καί νά πεθάνω στήν πυράν, ’Εκείνης τήν άγίαν.

Εις μάτην πλήν έζήτησα, τήν γόησσαν 'Εκείνην, 
τό άπεικώνισμα θερμής, σφριγώσης, φαντασίας I 

ούδέποτε τά στήθη μου έγνώρισαν γαλήνην 
καί φρίσσω φρίκην ναυαγοϋ, κατόπιν τρικυμίας.

Τάλαινα φεΰ! πλησίστιος, τό πέλαγος τοΰ βίου, 
πλήρης έλπίδων, έπλαιεν ή καίουσα καρδία, 

μέ υπεράνθρωπου ϊσχΰν, μέ πίστιν μυρακίου, 
άλλά παντοϋ ή θύελλα καί ούδαμοΰ εΰδία 1

’Εκείνην ; ’Π ! ούδέποτε συνήντησα εκείνην I 
Εΐδον τήν μίαν στίλδουσαν, τήν άλλην μυροβόλον, 

τήν τρίτην, πλήρη χάριτος, εύδαιμονίας κρήνην, 
καί άλλην, βλέμμα έ’χουσαν γοργόν, άστραπηδόλον.

Εΐδον μειδίαμα γλυκύ, καί έκφρασιν Κυθήρας, 
Εΐδον παρθένους άπαλάς, δροσώδεις ώ; πρωία, 

ήκουσα γόους τής Σαπφοϋς καί Λαμαρτίνοο λίρας 
καρδίαν πλήν δέν έφερε, καρδίαν φεΰ καμμία |

Μυρίας εΐδον, θέλγητρα, καί μΰρ’ άποπνεούσας, 
άλλ*  εΐχον στήθη μάρμαρον, καί χείλη γοητείαν! 

λαΐδας ϊδλεπον πολλά;, σειρήνας κελαδούσας, 
άλλά καρδίαν ! ώ ! ποτέ δέν εύρηκα καρδίαν ! !
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Ένα καί μόνον άγγελον, τόν άγγελον έχεΤνον, 

τόν άποδράντα τ’ ουρανού, τόν πλήρη γοητεία;, 
τού Παραδείσου τ’ άρωμα, τού Γαυριήλ τόν κρίνον, 

εΐδ’ ή ψυχή μου, κι’ έμπλεω; άκόμ’ εΐναι μαγεία;

Τήν βλέπ’ ακόμη ! Μέτωπον, εΐχεν εύρύ ή κόρη, 
κι’ έπί τών ώμων έπιπτε βοστρυχηδόν ή κόμη.

Σέ έκαιε τό βλέμμα της, δπόταν σ’ έΟεώρει, 
κι’ ήσο ευδαίμων κι’έλεγε; «ώκαΤε με ακόμη!»

Τήν λάμψιν είχε τής αυγής, και τής αίίούς τό χρώμα 
τοΰ κύκνου είχε τράχηλον, καί βάδισμα δρυάδος, 

είχε τό χείλος εύγλωττο*,  κι’ είς τήν σιγήν ακόμα, 
καί πλακωμένου ήτο φώς είς έρημον λαμπάδος . ,.

’Π! ποιον δέν θά έβαλλεν είς έκστασιν ή κόρη!
Τά στήθη μου έπλήρωσεν ουράνιος γαλήνη 

ό οφθαλμός μου, έκθαμβος τήν έβλεπε κι’ ήπόρει !
καί κλίνων γόνυ έκραξα : ’Ιδού, Ιδού ’Εκείνη!

Πλήν φεΰ! δέν ήτο ούδ’ αύτή ! οχι I δέν εΐ* ’ ’Εκείνη! 
’Εκείνη δέν θά άιοηνε τόν λάτρην νά ’ποθάνη.

δέν θαλεγε «λησμονεί με καί ζήθι έν ειρήνη 
καί μόνη ή φιλία σου είς τό έ;ή; μέ φθάνει»

’Εκείνη, δέν θά έχυνε τό δάκρυ της δι’ άλλον,
’Εκείνη θά άπέθνησκε καλλήτερον, 'Εκείνη 

αύτόχειρ θά έγίνετο, καί δ τι άλλο μάλλον,
ή νά ε’ιδή τόν λάτρην της εις δάκρυα νά φθίνη.

Καί μ’ δλα ταύτα Βύρωνος δέν ήτο φαντασία ! 
δέν ήτο Πραξιτέλιο; εΐκών έξ αλαβάστρου ·

Ώ! ήτο τί πλειότερον. "Ητο πνοή αγία,
κι’ έλεγε; «τώρα έπεσεν έκ τών χειρών τοΰ Πλάστου».

Αλλά τό άνθος τών αγρών, δροσώδης ανεμώνη, 
έγινεν άνθος σύνηθε; τών κήπων, καί σκορπίζει 

τό άρωμά του αφειδώς, καί ϊλους βαλσαμώνει, 
Χαί κάθε στήθος, καί νεκρού ακόμη, τό στολίζει!!

*0 πρψην φωτεινό; άστήρ, είς νύκτα μετεβλήθη! 
οί μαργαρΐται έπεσαν τή; δρόσου εί; τό χώμα !

ό κάλυξ άνθος έγινε, τό άρωμα έχύθη, 
Καί νά ! διατί έγινα καί κόλασις, καί πτώμα!

Φρικτή άπογοήτευσιε, τά; φρένα; σου σαλεύει, 
καί τής κολάσεως πυρά, <·*  καίουσι τά στήθη, 

ώ; οφις δηλητήριο;, ώ; δαίμων σέ θωπεύει
’Εκείνη, δταν σοΰ ε’.πή, «λησμονεί με καί ζήθι.»

Καί ζήθι! ώ! τό βήμα μου, μακράν τή; κοινωνία; 
ποθώ νά υέρω καί έκεΤ νά σβύσω έν οδύνη.

Τέκνον τού πόνου, σύντροφον να έχω έρημίας, 
άφοΰ καρδίαν δ.’ έμέ δέν είχε οδτ’ ΕΚΕΙΝΗ

Ταϊγάνιον Αεκέμβριο; 1888.
Ν. ΔΙΒΑΡΗΣ.

ΑΤΜΝ

και μάτην τ’ άσμα τό γλυκύ και μάγον λαρυγγίζεις! 
άπέμαθα νά φέρωμαι στους γαλανούς αιθέρα;

καί νά μέ ’δή; ίσ^με-ον μ«ζύ σου μτ,ν έλπίζ·^;.

Δέν ειμ’ έγώ ό άλλοτε τ*  £ψη βια<χ(ζων, 
κι*  είς Sv σου βλέμμα φλογερόν, ώς 2σ:ρ«πή ταχεία, 

συνάμα γήν καί ούρανόν *ίς  ‘ένα συνεχ ίζων 
περιφρονών και θύελλαν καί κϋμ« καί στοιχεία.

*Ο άλλοτε παράφορος, είς το&; ;λ κεΤς ·ου τόνους, 
τραυματισμένος καί ριγών, τά; πτέρυγας συστέλλω, 

έκλύομαι είς οίμωγάς, καί αφορήτοος πονους 
καί τ’ ούρανοϋ σου, σκοτεινό; άστήρ, δέν 0’ ανατέλλω.
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’ft! σ’ έξορζίζω τό γλυκύ κελάδημά σου παύσε, 
μή στήν ψυχήν μου λαίλαπας καί κύματ' άνεγείρης, 

τόν κρίκον τής άλύσσοο μου τόν τελευταΤον θραύσε, 
καί άφες τάς Αμάρας μου νά διαβώ μονήρη;.

Εί; τοΰ; νεκρού; χαρμόσυνου δέν κελαδοΰσιν φσμα, 
καί σέβονται τοΰ μάρτυρος τήν ώραν τήν ύστάτην, 

Δέν είμαι πλέον άνθρωπο;, είμαι σκιά καί φάσμα, 
καί παυσε τ’ φσματό γλυκύ νά τραγουδής είς μάτην.

Ν. ΔΙΒΑΡΗΣ

‘Ομοίως τήν καρδίαν μου φώ; άλλο δέν φωτίζει 
παρά τ® φώς τό άχαρς τών άστρων κυριεΰον 
Καί πρώτο; φύλαξ έρυθρό; τήν νύκτα διασχίζει 

ό Άρης κατοπτεύων

Είς τήν καρδίαν μου έντός τό άστρον έπιτέλλει 
τής κραταιά; θελήσεω; καί τής άκαταβλήτου, 
γαλήνιον κ’ ήρωϊκόν τό φώ; μοί αποστέλλει 

τοΰ έρυθροΰ πλανήτου.

Καί δταν, άγνωστε θνητέ, ό ταύτην τήν βραχεΐαν 
άναγινώσκων νΰν ψδήν, ματαίως έξαντλήσαι, 
όπόταν α! έλπίδες σου πετοΰν μία πρό; μίαν, 

•ύ άπαθής νά ήσαι.

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

XXvZV'X/X/VX/XZ

‘Η νύζ άπό τού ουρανού ήρέμα καταπίπτει 
καί όπισθεν τού άχανοΰ; ή δύουσα σελήνη 
τά; ασθενείς άκτΐνά; της ήρέμα κατακρύπτει 

έν έντελεϊ γαλήνη.

Ήδη πλήν τού ψυχρού φωτό; τών άστρων δέν φωτίζει 
φώς άλλο γήν και ούρανον τοΰ σκότους βασιλεΰον. 
Καί πρώτο; φύλαξ έρυθρό; τήν νύκτα διασχίζει 

ό Άρης κατοπτεύων

Ε’σαι λοιπόν δ τρυφερό; τοϋ έρωτο; πλανήτη;; 
Καί είσαι τών ονείρων μας τό άστρον, λάμψις θεία; 
Ά ! ’Οχι. Εί; τό χρώμά σου τό ερυθρόν δεινή τις 

αστράπτει πανοπλία.

’ft άστρον τήςδυνάμεως! Έπί τή δυστυχίφ 
νά μειδιάς μέ φαίνεται. Όμω; Ιδού άνδρεΤον 
καί πάλιν μ’ αποκαθιστώ ή χείρ σου ή βαρεία 

προσνεύουσά μοι θειον

’ft! έν τφ κύσμφ μή φοόοΰ καί θέλεις έννοήσει
έντός ολίγου ύψηλόν καί μέγα πόσον εΐνε
νά πάθη τις έπί τής γής κ’ ύπομονήν ν’ άντλήση.

• Παθεΐν καί ύπομεΐναι!»

(’Εκ τών τοΰ άμερικανοΰ II. Longfellow.)

Τή 8η Σεπτεμβρίου 1883.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ? Δ. ΜΩΡΑΙΤΙΔΗ?.

'Η διακεκριμένη καί γνωστή ποιήτρια κυρία Σαπμω Λεοντιάζ, 
κατά την ένταϋθα μικράν πρό τίνος διαμονήν αΰτήζ εΰηρεστήθη 
νά πέμψη ήμϊν διά τήν «Ποικί,Λην Στοάν» τό κατωτέρω όημο~ 
σιενόμενον έκτενές καί Λαμπρόν εργον, είς στοΛισμόν τοϋ «Παρ
νασσού» τοΰ 1884-



STOA 413

II A1WT0AH ΚΑΙ II ΑΪΪΙΣ ΤΟΪ ΙΙΛΙΟΪ ΕΝ TH NIED ΧΑΛΚΗ

τήν αόρατόν ίου ά-τανακλώσαν 
οψιν· κι’ ένφ πάντα σιγώσιν, ύμνον 
ψάλλουσιν εύμόλπως εύγνωμοσύνης 

θαμβούς μυχίου.

(Ώδή σαπφική εϊς τήν νέαν στιχουργίαν). Τήν έωθινήν προσευχήν τελοΰντα 
τφ ζωή; Δοτήρι μετ ουρανίων 
χορειών αγγέλων Ιερουργούντων 

τφ Αΐωνίφ.

έτι βαθύ; κι’ ή φύσις
εϊς σιγήν γλυκεϊαν μυστηριώδη
τήν καλλίφωνόν της εΰλαλον γλ&σσαν

έπαναπαύει·

Νύμφη βασιλέως άκτινοστέπτου, 
τοϋ ζωοπαρόχου ήΛίου κεΤται 
στάς άγκάλας έτι νηδύμου ύπνου, 

ένδεδυμένη 

τόν τή; άστροχίτωνος ορφυως πέπλον· 
καί τοϋ αιωνίως χαριτοορύτου 
στέρνου τη; ή θεία πνοή άκούετ*  

έναρμονίως

’στήν ήρεμα πνέουσαν τοϋ άέρος 
αύραν, ήτις ψαύει μετ’ ερωτύλου 
χείλους τό γαλήνιον τής θαλάσση;

κϋμα καί τοΰτο 

κελαρύζει ήδιστα· κι’ήτις σείει 
τά τριχοειδή τών πευκώνων φύλλα 
και αύτά έκι.έμπουσι τερψιθύμως 

τόν ψίθυρόν των.

—Ώ! τί κάλλος θειον τί μεγαλείου 
γήν τε και θαλάσσης τά υγρά νώτα 
τον τε κυανόγρουν τ’ ούρανοϋ θόλον 

περιενδύει.

— Εΐν’ ή φύσις, έχουσα ούτω, θρόνος 
τοϋ πανσόφου κτίτορος καί παγκάλου. 
Είνε θειον κάτοπτρον, ένθα βλέπεις 

καί έν τψ σκότει 

*Ωρα θεία- βμως έκ τών π)ασμάτων 
τών τιμ^ και δόξη ’στεφανωμένων 
και σφραγΐδ’ έχόντων τόν θειον λόγον, 

τήν ώραν τούτην

Πόσα άρα ταύτης τής θεσπεσίου 
τοϋ παντός μετέχουσι μελωδίας. 
Έκ τής λογική; των καρδίας ύμνον 

ψάλλον τι εύφώνως.

Πλήν έν ω εί; τούτους βεβυθισμένη 
Εΐμ’ έγώ τούς κόλπους τοϋ Ιδεώδους 
κάλλους, έξαισία μυστηριώδη;

ΈκεΤ πρός έ'ω

τήν Οεσπιωδοϋσαν τελείται πραςις 
και σκηνή έκφεύγουσα τήν γραφίδα 
του έν τοΤ; άνθρώποις έςωχωτέρου 

αριστοτέχνου.

“ίΐ! ΈκεΤ τοΰ άνακτος τών αστέρων 
τ’αγλαά ανάκτορα συγκινοΰνται 
και αί χρυσοβλέφαροι θυρωροί του 

αί £ωδίν’ ώραι 

τού; κρινώδεις τείνουν βραχίονας του*  
καί τής βασιλείου στοά; εκείνης 
τάς άργυροπλέκτους ανοίγουν πύλας 

τάπητ’ άπλοΰσιν 

κρόκεον, ροδόεντα, κι’έπί τούτου 
ή τοΰ αθανάτου μας ψάλτου φίλη, 
ή ^οδοδακτύλου; δεικνΰσα χεϊρας

Τό’ άναβαίνει
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μέ τό μέτωπόν της τό φαεσφόρον, 
οπού ή χρυσώνιος ’Αφροδίτη 
τόν «θενθηροβόλον άδάμαντά της 

έ'θηκ’ βίς κόσμον.

Οί λοιποί δ’ αστέρες, έν ψ τήν βλέπουν, 
ώ! τάς γλυκυτάτας μαρμαρυγάς των 
τρέμοντες έκπέμπουν, έκ φόβου όχι, 

άλλ’ έξ αγάπης.

— Ο’ύτω τής γλυκείας μητρός τό στήθος 
δταν τής θερμής του στοργής τήν φλόγα 
στό θηλάζον βρέφος αντανακλάς 

πώς τρεμουλχάζει

τό γλυκύ του ΰμμα έρωτευμένον· 
και τήν χεΤρα όταν τήν θεσπεσίαν 
του ευεργετούντο; κατασπασθώσι 

χείλη πεινοΰντα,

χύνετ’ έπί ταύτης έκ τοΰ βλεφάρου 
τοΰ εύγνωμονοΰντος τρέμουσα χάρις.
Τής Ήοΰς τό στήθος πλήν τό ^οδώδες 

ϊδε πυροΰται

όσον άναθρώσκει τό φωτοβόλον 
τοΰ ήλιου πρόσωπον· κι’ αί αύγαί του 
τά τής ύπνωττούσης ήρέμα χείλη 

ούσεως θίγουν·

και αύτή μειδίαμα χαριέντως 
Τδε πρός αυτόν αποδίδει θεΤον, 
καί έρυθριώσιν αί παρειαί της 

αί δροσοβόλοι·

Πάντα δέ τά τέκνα τά φίλτατά της 
ζώα καί ιουτά έκ χαρδς σκιρτώσι 
πρός ζωήν ερχόμενα πάλιν νέαν 

πλήρη θέλγητρων·

Ή ! καί χαιρετίζουν ένθουσιώντα 
τής ζωής τόν άνακτα· οΰτος δ’ ΐδε 
δλος λάμψις, όλος μεγαλειότης, 

μέγας άδάμας,

Τδ*  έπί τοΰ στέρνου τοΰ καλλιμόρφου 
τή; ροδοδακτύλου ήοΰς έκθρώσκει 
κύματ*  έςελίσσων φωτός άπλετου, 

όγκος αίγλήεις

πάλλευκον φωταύγειαν έκτινάσσων, 
καί έντός αύτή; ώς έν φωτοσοαίρα 
θεία, μαρμαιρούση έγκυλίνδεΤται 

τό παν λευκαίνων.

Καί ένοστριζόμενος είς τό στέρναν 
τή; κυανολεύκου θαλάσσης ταύτης 
τήν λαμπράν του όψιν ώς χρυσαργύρου 

ώ ! λελυμέ-ου

£εΰμα στίλβον δλπν επιδεικνύει.
Και δή έ> καρδία γαληνιαία 
ούτω τοΰ *λίου  τοΰ άνεσπέρου 

στίλβει ή όψις.

— Καί ύψοΰται ήδη πρό: τόν αιθέρα 
ρίπτιον χρυσαυγή έανόν είς πάσας 
τά; ύψηκορύφου; σειράς τών πέρις 

μακρών όρέων,

άπερ στους εύρεΤς του εγκλείουν κόλπους 
τήν βαθυ/υμαίνουσαν ταύτην πλάτην, 
ήτις τήν περίζηλον περιέπει

Βύζαντος πόλιν.

Αί δέ χαριέσταται τών Πριγκήπων 
νήσοι, ώσπερ νύμφαι ώζεαν'δες 
φαίνοντ’ άναδύουσαι τών βαθέων 

θέτιδος κόλπων·

στίλβουσ’ έκ τοΰ κάλλους καί τών θέλγητρων 
άπερ πρός τοΰ Φοίβου τάς χρυσηνίους 
ακτινοβολήσεις έν άρμονία

άντανακλώσιν.

— *β  ’ ή φύσις ώρισ’αύτάς άξίως 
τής κλεινή; τών πόλεων βασιλίδας 
πέρις χορόν εύμορφον άμφιπόλιν 

νά συγκροτώσι.
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Καταστερισμένων έναρμονίως, 
ώ; πλειάδες άλλαι στινθηριβολων 
έκ τοΰ ουρανίου πεσοβσαι κόσμον 

στήν Προποντίδα.

Πλήν ίδο^ ό ήλιος διατρέξας 
τήν εύήμερόν του έν γή πορείαν 
τό πυρφόρον άρμα του κατευθύνει 

οπού ή ίύσις

ώσπερ εκεί σπεύδων είς τάς άγκάλας 
τών αβρών τή; ©έτιδος θυγατέρων 
τό πεπονημένον του ν’ «ναπαύση 

άγρυπν·ν ·μμα.

Και τ· χρυσοΰν βλέφαρ·ν τής ήμέρας, 
τής γλυκείας φίλης ταυ καΤον δλον 
έκ τών θαλερών σταλαγμών, οϋς ρίπτει 

ένατενίζον

είς τής γής τό πρόσωπον το ποικίλον, 
καί τήν μυριόποδ’ ορών κακίαν 
δτι εις τάς «ρκυς της συλλαμβάνει 

πλήθος άνθρώπω /.

— Καί, τό καΐον βλέφαρου τής ήμέρας 
στής νυκτός τήν χείρα νά παραδώση 
δπως τό δροσίση μέ τούς σταγμούς της

τούς δροσοβόλους.

— Πόσον ώΐ θαυμάσιος εΐνε α'ύτη
ή σπουδή τοΰ Φοίβου, καί ή ταχύτης 
τής ήμέρας εΐνε φαινόμενου τι 

τόν νο·ν έκπλήττον!

Εΐνε ό ταγύπτερος μυριετής 
χρόνος, δ'στις τρέχει άκατασχέτως 
περις του πλανήτου μας τοΰ γήινου, 

, καί άμιλλίται

πρός τήν έτι τάχιον τοΰ ανέμου 
^έουσαν διάνοιαν τοΰ ανθρώπου, 
*Οπως μή τι τέκνου της τή έκφύγη 

κι’ άκαριαΤον.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΙΟΥΜΑΝΝ

Διάσημο; Ιερμσνό; Μουσουργός
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Καί ή γή δ’ώρίσθη νά τόν συντρέχω 
στρέφουσα τόν δγκον της τόν σφαιρώδη, 
ούτωσι ταχέως κι’ εύτάκτως δμως, 

ώστε κι’ ό κόκκος

δμμου ό λεπτότατος ν’ άντικρύζή 
πρός άκτϊνα μίαν καί λεπτοτάτην 
τών αναρίθμητων τοϋ φαεσφόροο?

κι’ή έλαχίστη

κίνησις τοΰ πνεύματος τών ανθρώπων 
έν άμετρήτω cpopqc τοΰ χρόνου 
τής τοΰ Φοίβου θείας νά άπολαύγ^ 

Φωτοβολίας.

Τοΰ Δημιουργήσαντο ς τό παν τοΰτο,
Ού ουδέ; ανέχεται έν τφ σκότει 
και στιγμήν ώ ! μίαν νά δισμένη, 

ή Άγαθότης.

Κα! λοιπόν ό Φοίβος στην νύκτιόν του 
κλίνων καταβαίνων σπουδαίως τόσον 
δέν εϊνε γλυκύτατος και χαρί^ις, 

ώς οτι άνέου.

οχι δέν εΐν’ ώσπερ λευκός άδάμας 
μέγας, ρίπτων α’ίγλας φαεινοτάτας?
εΐνέ τις ούσία πεπυρωμένη,

ού φλογοβολάς.

Κι’ ήθελε τις ε’ίπει δτι ή ψυχή του
Ηλη λάμψις ούσα και μεγαλεΤον, 
καί τήν γην πληροΰσα χαριτοβ ύτου 

ευεργεσίας,

Εΐδεν αντί ταύτης αχαριστίας 
αναθυμιάσεις άνυψουμένας 
πρός αύτήν, κι’ έγένετο ολη εστία 

οργής φλογώδους.

Π) .ήν κι’ έν τή οργή του ωραίος εινε, 
δσον ού ούδεις υλικής ουσίας.
— Είν’ εΐκών διότι τοΰ υπέρτατου 

οντος τών δντων. 27
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"Οπερ χέει χάριτα; άεννάω; 
καί ζωής άκο'μητος πηγή εΐνε, 
δμω; ύπεραΤοον τό πνεύμα έ'χουν 

πρός αύτήν πάντες

Οί θνητοί άντλούντες καί περ έν ταύτη 
νάματι αθανάτου ζωής. ’Εκείνου 
■πλήν τό βλέμμα εΐνε μεγαλειότης 

καί ώραιότης.

Ο'ύτω πορφυρόχρου; πύρινη σφαίρα, 
κάλλος ίμως όλος και 'ύψος θειον 
περιβεβλημένος ό κλεινός Φοίβος

νΰν καταβαίνεε

Πρός τά έπι ζέφυρον μέγαρά του.
Τούτων 8’ απερίγραπτος εΐν’ ή δψι;, 
δταν τά άτμήρη τού θέρους νέφη

τόν συνοδεύουν·

και αύτών όπίσω αύτός μαρμαίρων 
ορη πορπολούμενα τά δεικνύη. 
Στιγμηδόν δέ πάλιν τά μεταβάλλη 

είς τόν πολύχρουν 

στέφανον τής "Ιριδος, ήν ή Ήρα 
άγγελόν τη; είχε ταχυπετούσαν. 
Καί έκτείνων ταύτα ώσεί αυλαίαν 

πεποικιλμένην 

χοώμασι καί σχήμασι δαιμόνιου 
τέχνης καί γραφίδο; θεοκινήτου, 
καί τάς εκατέρωθεν δύο νήσους 

καθωραΐζων

δι’ είκόνων νέων, ζωηροτάτων 
τού έσπερινοϋ του σεπτού τεμένους 
τ’αγλαά προπύλαια καλλιτέχνως 

κα ιασκευάζει.

Ώσπερ δέ άγάλματ’ έκ πορφυρίτου 
ΐδρυνταε αί νήσοι έκεΤν’ αί δύο 
καί έν μέσω τούτων στόν μυστικόν του 

σηκόν εισδύει, 

όλος καταπόρφυρος· τό δέ στέμμα 
τό άκτινοβόλον του παραδίοει 
εις τάς προσυιλεΤς του θυρωρούς ώρας 

μέχρι τή; ϊω,
Καί αύτήν ίπτάμεναι καταυγάζουν 
τά; έπιστατούσας έκεΤ νεφέλα;, 
αΐτινες ώς ορη κυάνου λίθου

ήδη ύψοΰνται.
Αί δέ ποικιλόμορφοι κορυφαί των 
άστραπηβολοϋσιν, ώς έκ χρυσίου 
τρίχαπτ’ είργασμένα άριστοτέχνως, 

παρυφαί θεΤαι !
— Εΐν’εΐκών τις τούτο σχεδόν εκείνων 
τήν είκόν’ έκπάγλως ιχνογραφούσα 
τοΰ γνοιοώδου; νέφους, δι’ »ΰ ώμίλει 

ό Ίεχόβα 

τώ Μωσή χαράσσοντι τάς άφθίτους 
βήτρας τό ανθρώπινον όδηγούσας 
■πρός ημέραν βίου εύδαιμονούντος, 

κι’ ήστραπηβόλει.
Ώ ! πολλαχού είδον κι’ ώραίαν 
καί γραφικωτάτην ήλιου δύσιν, 
άλλ’ή τελουμένη ένταΰθα εΐνε 

έςαίσιόν τι.
— Ώ γλυκεία Χάλκη I διότι ίσως 
έπί τού καλού σου βαστάζεις στέρνο» 
’κεΤσε μέν Μουσών τών καλλιστεφάνων 

θάλλοντα κήπον.
Ώδε δ’ ώς θεόδμητ·ν βωμόν τόν δε 
ϊδρυσεν ή φύσι; τόν λόφον τούτον, 
οπού τή; θρησκεία; άσβιστον καίει 

τό πΰρ τό θειον.
Ε'ιθ’ έπί μιά; σου νά ήζιούμην 
άκρα; τήν έσχάτην σκηνήν νά πήζω, 
κι'έπ’ αύτή; τού Φοίβο» σου αίγλη μία 

νά έπιπίπτη !
Έν Χάλκη κατ’Αύγουστον 1W’.

ΖΑΠΦΩ Κ. AEONTIAS.
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ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

χ/χ/χζν\/χζ\/χ/χ/

”Αν τίϋν’Αθηνών ή κόραις εΐ/ε πεταχταΐς, 
Άλλ’ αύταΐ; άπ’ τήν καρδιά μας δύσκολα πετοΰν, 
Τρέμει ό στίχος ποϋ γεννιέται τό χαρτί.γι’αϋταΐς, 
Σάν πουλί τοϋ βελουδένχα χέρια τό κρατοϋν.

(1883 )
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΔΑΜΑΣ

(Έπί τοΰ λευκώματος τήξ δεσποινίδας Β. Α.)

Κάθε καλοκαίρι δ ήλιος ρίχνει άπό ’ψηλά 
Ταΐς άκτΐνές του, σαίταις πύριναις, κακιαϊς, 
Μά τοΰ κάμπου ή καλωσύνη μάς δροσογελ? 
Μέ λουλούδια και μέ στάχυα και βερυκοκχαΐς.

Σάν πανώρια γυφτοποϋλα ή νυχτιά γυρν^ 
Κι’ έχει γχά ιρλωρχά τ’ αστέρια γύρω ’ςτά μαλλιά 
Και μέ θέατρα και γελοία γλήγωρη περν?· 
Καί χτενίζοντ' ή Νεράιδε; ’ς τήν ακρογιαλιά !

’Αλλ’ήπχό γλυκεία?; νεράιδες αχ ! δέν εΐν’αύταΐς 
Ποϋ τό καλοκαΐρ’ ή νύχτα, κι’ ό άφρός γενν^· 
Τής ’Αθήνας ή παρθέναις εΐν’ ή πεταχταΐς, 
Όταν ’βγουν μέ φουστανάκχα καλοκαιρινά!

Στήθη, πώτρεφε κρυμμένα ή χειμωνχά,μέ μιάς 
Ζωντανεύουνε, πετχοϋυται κύματα μ’όρμή· 
Κύτταςε δροσχά ’ς τήν όψι καί τής άσχημχάς, 
Κύτταςε πλάταις μαρμαρένχαι; και χυτό κορμί !

Μά καλότυχαις έκείναις ποϋ παντοτεινά, 
Καλοκαίρι και χειμώ/α μ’ ό'ποιαις ιυορεσαΤς, 
*Η ατλάζια ή ρουχάκχα εΐνε ταπεινά, 
Μέσ’τά στήθη μας άνάιρτουν λαύραις περισσαΤς.

Τό δικό των υώς σκορπχέται’ς ό',τι κι’άν’ντυθοϋν, 
Δέν εΐνε χρυσή ή κορν ζα, εΐν’ ή ζωγραφιά, 
Δέ γλυκαίνουν μάτχα μόνο, καί τό νοΰ μεθοϋν.
— Δόςα είς τήδύναμίσου, δόςα, έμορφχά!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

W VW V VVW

Έλθέ, ώκόρη, άγρυπνων σέ αναμένω μόνος 1 
"Εκρυψαν ήδη πρό πολλοΰ τόν Ήλιου τά όρη,

Εΐνε τά δένδρα σύσκια εν μέσω τυϋ δρυμώυος, 
Έλθέ! ώ κόρη!

Έλθέ ! Μΐλανοπτέρυγος ή νύ*  μα; περιβάλλει,
Νύξ τών έρώτων, πρόσφορος εις ασπασμούς ήδεΤς !

Έλθέ ! Εύυή σου ά; γε-ή πυρέσσουσα αγκάλη, 
Τό άντρου τών έρώτων μας δέν θά ιδή ούδείς I

Εΐνε γλυκύ . . . πολύ γλυκύ εΐνε, μικρά, νά κλίνες 
Τήν κεζμηζυΐαν κεφαλήν εις έρωτύλα στήθη

Καί εις ευώδη κύλικα τόν άκρατον νά πίνης I
Έλθέ! 'Ο βίος ονείρου,., τάκολουθεΐ ή ) ήθη.

Έλθέ, ώ κόρη, αγρυπνών, σέ αναμένω μόνος! 
"Εκρυψαν ήδη πρό πολλοί τό > ήλιον τά όση,

Φέρομαι μόνος, νύζτιος, έν μέσω τοϋ οζυμώνος...
Έλθέ, ώ κόρη !

Μαρτίφ 1883.
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"Ηθελα νάμουνα αστέρι ενα
’Σ τόν καταγάλανη τόν Ουρανό, 

Μέσα ’στα κύματα τά λυσσασμένα
Χαλίκι νάμουνε ’γώ ταπεινό !

"ΙΙθελα νάμουνα μικρό λουλούδι,
Λουλούδι έρημο εις τό βουνό, 

"Ιίθελα νάμου^α ’κεχό τό τραγούδι.
Που ή αϋρα ψάλλει κάθε πρωνό !

*.Ίθελα νάμουνα νερό νά τρέχω 
Μέσα ς’τήν έρημο παντοτινά, 

Τ αγριολούλουδα πάντα νά βρέχω,
Ποϋ μένουν έρημα εις τά βουνά !

*1Ιθελα νδμουνα άφρός νά σουωμαι
Μέσα "ς τό κύμα μου, τό γαλανό,

Ξάφνου νά χάνωμαί και νά γεννηώμαι, 
Νά μην αίσθάνωμαι, νά μην πονώ !

Άπριλίψ 1883.
Π. Κ. ΑΠ02Τ0ΛΙΛΗ2.

Τότ' έσκέπαζ’ απ' τήν οψι
Κεχό τόν κόσμον ή σκοτι,ά 

Και ό κάλυ; μου κλεισμένο;
Θαύματ’έ'ταζε πολλά.

2
“Επλεκα τότε στεφάνια

’Από τ’ άνθη τά γλυκά
*Οπ’ έμάζευα σ’ τούς κάμπου;

Κ’ είχα ήσυγη καρδιά.
Τότ’ ή έπιβυμχά μεγάλη

“Αχ! γιά τό πραγματικόν
Κ’ ή εύγαρίστησι; γιά’κεΤνο

Τό φαεινόν Ιδανικόν.

3
Δός μ’ όπίσω ταϊ; ήμέραις

Τή; γαρϊς^ τής εύτυχιάς
Τήν φωτιά πού μ’ έκεντοΰσε

Τήν γαλήνη τής καρδιάς.
Δός μ’ όπίσω τήν αγάπη

Δυνατή κι’ άληΟηνή
Δός μου δός μου τή; νεώτης

Τήν χαρούμενην αύγή.

’Εν Δονδίνφ 1883.
I. Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ.

ΤΟ ΓΪΑΡΑΠΟΝΟΝ ΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΖΕ ΤΤνΤΈ-Τ ’ 2>Τ TOY GrCETBC Π

I
Δός μ’ όπίσω τβΤς ή >έραι;

Τούς καιρούς ί'π’ ήμουν ν-ιός 
Όπ’ ανάβραζαν οί στίχοι

Κι’ έ'ύαλλα τόσον γλοκίϋς·

{Έκτων Βαρβάρων ’Ωδών του Giosufe Carducci και 

κατά τό [. έ:ρον τοΰ πρωτοτύπου).

Ενώ λαλεΐς μέ γλώσσαν έναρμόνιον 

'Ραθύμιος η ψυχή έγκαταλείπεται 
Εις τής φιονής σου τά ήδέα κύματα

Και πλε’ εις χώραν άγνωστον
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ΓΤπδ τδ θάλπος τοϋ ήλιου δύοντος
Κ’ είς κυανάς έκτάσεις άπαστράπτοντος 
Πλέει· λευκά πτηνά πετώσιν υπερθεν, 

Νήσοι περώσι ποάσιναι.

Ναοί έπ’ άκρας βράχων καλλιμάρμαροι 
Εις την ροδίνην δύσιν άπαστράπτουσιν’ 
Παρά τήν όχθην φρίσσουν αί κυπάρισσ,οι 

’Οσμή μυρσίνης χέεται.

Μακράν αύτήν άλίπνους αύρα φέρουσα,
Μέ τδ βραδύ τών ναυτών άσμα μίγνυσιν, 
Ενφ πρδς ορμον πλέει ναϋς συστέλλουσα 

Τά πορφυρά ιστία της

Στεφανηφόιων άπδ τήν άκοόπολιν
Κορών εύπέπλων βλέπω καταβαίνουσαν

Μακράν σειράν’ κλωνία δάφνης φέρουσαι
Τείνουν τάς χεϊρας ψάλλουσαι.

Πηγνύς τδ δόρυ εις τήν γήν τήν πάτριον
Έκ τής νηδς πηδά άνήρ τις πάνοπλος
Μή τδν ’Αλκαίον δέχονται αί Λέσβιαι

Έκ τών μαχών παλίνοστον ;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΑΝΝΙΝΟΝ

Δέν σ’έλησμόνησα’.γιατί μέ αγγέλου τά φτερά 
Άπδ τδν ούρανδ στήν γή γιά έμένα καταβαί-.εις. 
Τδ βλέμμα σου τοΰ ουρανού μοϋ φέρνει τήν χαρά, 
Καί τήν ζωήν μου μέ ζωή καί φώς πολύ γλυκαίνεις.

Τδ αγγελικό σου όνομα στα άνθηα τοϋ βουνού
Κάθε πρω'ί διαβάζω’

Καί τήν γλυκειά εικόνα σου στα «έφια τοϋ ουρανού 
Τήν βλέπω, κ’ έτσι πάντοτε μέ σένανε ρεμβάζω.

Δέν σ’ έλησμόνησα’ μπορείς τδ βράδυ νά ρωτήσης
Τδν άνεμο πού πνέει’

Μέ αύτδν σούστέλλω τής καρδιάς ταΐς τρυφεραϊς δεήσεις 
Δέν σ’έλησμόνησα’ ή ψυχή σέ σκέπτεται καί κλαίει.

3 Δξχϊ!1.*  ϋ o’j Η8Ι.
ΕΤΓ. Γ. ΖΑΛΟΚΩΝΤΑΝ

Ο ΠΑ.ΡΑΦΡΩΝ ΠΟΙΗΤΗΣ

Τω Αειρι.ίημεί'ω μοι λ\11>, πιριερΰ τόκ « Πηφάγφοΐα».

(Αποσπάσματα) (1

ΔΕΝ Σ’ ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΑ

(Ι-α.ά τύ ’Ιταλικόν.)

Δέν σ’ έλησμόνησα ποτέ, μέ 
Γιά σένα τδ τρεχούμενο νερδ 
’Οταν περνάη γλήγορο στήν 
Δέν σ’ έλησμόνησα· είς σέ ή

τδ μουρμούρισμά 
μοϋ κελαϊδάει, 
χλόη άποζάτου’ 

σκεφις μου πετάει

του

”... Μισώ ζωήν καί θάνατον, τί θέλω αθανασίαν,
’Αφού αύτή ένδΰματα, αιώνια θ’ άλλάζη,
Καί θά ςεχνάη αύριον τήν χθεσινήν πςω'ί'αν
Καί τόσους πόθους κ’ έρωτας λήθη νά τούς σκεπάζη,

» Τί θέλ’ άθαντσίαν, άν αύτη πρέπ’ αίώ·-ια, αιώνια νά, κλαιη ; 
Καλλίτερα λοιπδν τδ πάν μηδέν, χωρίς καμμίαν
Μορφήν, ζωήν καί κίνησιν κ’ εις στάσιν πάντα μίαν. 
Τί ώφελεΐ ή υπαρςις ; τδ πάν τί χρησιμεύει ;. . .

1 Τό πρίδτον μέρος τοΰ <Παρίοοονος Ποιητοϋ» έέημοσιεόθη εν τφ 
Έσπέρφ» ”?ε ουλ. άριθ. 47 έτος ώϋτερον.
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Θεέ μου! τί σ’έβίασε τδν άνίρωπον νά πλάσσης ; 
Είχε; ανάγκην λατρευτού, ή ψάλτου ; άλλ’ άπειρους 
’’Εχεις πλανήτας λάτοας σου καί ύμνοδούς ζέφυρους. 
Τότε πρδς τί εις την ζωήν νά τδν καταδικάσης ;

» Μόρια γένη έπλασσες μετά μορφών μυρίων 
Και τ’ άκαμες νά σφάζωνται μέ λύσσαν μέ μανίαν 
Τρώγει δ ιέραξ τδ πτηνδν ή χρυσαλίς τδ ΐον, 
Τδ σύυ,παν συσπαράσσεται και ζή ζωήν άθλίαν.

» ’Ω ποταμέ, σταμάτησε καί άλλαξε την δρμ.ήν σου 
Κ’ ένα βουνό θεώρατο τδ κύμα σου άς γείνη
Κ’ έπειτα χύσου ς’τδ κενόν ς’τήν άβυσσον βυθίσου 
Καί φθάσ’ έκεϊ ποϋ δ λογισμδ; κ’ αυτός άκόμη σβόνει.

» Φθάσε κ*  εμπρός ς’τούς θρόνους του μονάχα τότε κλίνε 
Κλίνε κα'ι μέ ταπείνωσι είπέτου τά δεινά μα:. 
Πέτου, πώς μάς σπαράζουσιν αί θλίψεις κ’ αί οδϋναι 
Ώλεος άς άκροασθή καί μάς τά δίκαιά μας. . .

» . . . Πλάστη, συ ζης αιώνια κ’ αιώνια βασιλεύεις 
Καί έδωσες νουν ς’τδν άνθρωπον νά βλέπη τήν ίσχύν σου 
Τδν έκαμες ελεύθερον έν ώ τδν έδεσαεύεις. . . .
Τ’ ώδωσες μόνον στάλα μιά άπδ τήν ύπαρξίν σου.

» Καλλίτερα \ά τοΰ’ λείπε καί δ σταλαγμός εκείνος, 
Τί χρησιμεύει ς’τδν τυφλόν μαγευτική πρωία, 
"Οπως τ’ αύξηση δ στεναγμός, όπως τ’ αύξηση δ θρήνος 
Άκούων μόνον τήν γλυκιά καί άφατη άρμονία ;

Κ’δμως τδ σόμπαν σέ υμνεί κ’ οί πάντες σέ λατρεύουν 
Τούς σφάζει ή χειρ σου, καί αυτοί τδ χέρι σου φιλοΰσι 
Οί δείλαιοι ! ψοοοδεώς δουλεύουν κολακεύουν, 
Πλήν, φεϋ, καί τί νά πράξωσιν οί άθλιοι, τολμώσι ;

«...Μέσ’ ς’ τά γλυκά χαράγματα δ γεωργός ξυπνάει 
Πέρνει τ’ άλέτρι τδ βαρύ ς’ τδν ώμο τδ φορτώνει 
Πηγαίνει ς’ τδ χωράφι του, άλλά προτού νά πάη 
Μέ δάκρυα ικετευτικά τ’ όνομά σου μυρώνει.

«Τδ βράδυ έρχεται δ ψαράς καί σέρνει ς*  τδ ακρογιάλι
Τήν λέμβον του καί είς τήν πτωχήν καλύβην του έμβαίνει 
Κατάκοπος ν’ άναπαυθή πλήν πρώτα άγάλια αγάλι 
Γέρνει τά γόνατα ς*  τήν γην καί Σένα συντυχαίνει-

«Βγαίνει καί δ φιλόσοφος κ’ εις βράχους άναβαίνει 
Τδν νουν του έχει πρϊς εσέ ς’ τήν πλάσιν σου τδ δμμα 
Θαυμάζει μέ τήν κτίσιν σου καί σύννους καταβαίνει 
Καί κάτι λέγει μ’ έκπληξιν τδ δύστυχό του στόμα

«Γλυκιά νεάνις τήν αυγήν μέ άνθη στολισμένη 
'Αγνή ώ; ειν’ τά κρίνα μας ώς εΐν’ οί άγγελοί σου 
Μέσ*  σέ λειβάδια δροσερά τδν φίλον της προσμένει 
Καί δλας τάς ελπίδας της έχει ς’ τήν δύναμίν σου.

« . ·. Κ*  έγώ ποσάκις τήν αυγήν μέσ’ τούς τερπνούς λειμώνας 
Μέ ικεσίας δάκρυα δέν έβρεξα τά ία.
Καί ένθου; δέν σέ ύμνησα μέσ’ τούς φρικτούς χειμώνας, 
Άλλά τοιούτου έρωτος ανταμοιβή δποία; . . .

«Δάκρυα, πόθοι, συμφορά'., ελπίς άπελπισία
Καί τέλος ή καταστροφή τά πάντα νά σκεπάζη. . . .
"Αν έλειπε τουλάχιστον τδ έαρ ή πρωία 
’λιγώτερον δ θάνατος ήθελε μάς τρομάζει.

Καί δμως τδ σόμπαν σέ υμνεί κ’ οι πάντες σέ λατρεύουν
Τούς σφάζει ή χειρ σου καί αυτοί τδ χέρι σου φιλοΰσι
Οί δείλαιοι ! ψοφοδεώς δουλεύουν, κολακεύουν
Πλήν, φεΰ, καί τί νά πράξωσιν οί άθλιοι τολμώσι;. . .

«Ώϊμέ! ά; εΐχον δύναμιν δσην καί φαντασίαν
Ναι, ν’ άναβώ ς’ τούς ουρανούς............................

Ρ’Εοώ εϊναι τοιαΟται αί βλασφημίαι τοΰ ·Παράφρονο;» όπου ο ποιητης 
νομίζει δτι καί είς παράφρονα άκόμη δέν επιτρέπονται, 0.’ αυτό απεκο- 
Φεν ένταϋΟα ώ;αΓα τετράστιχα κατά τήν φαντασίαν).

«. . .Τών άτυχών πλασυ.άτων σου τών τόσοιν σου θυμάτων
Ν’ άκούγς συγκρουόμενα πλανήτας καί αστέρας,
Τδν ήλιον, τόν κεραυνόν, τά νέφη τούς αιθέρας, 
Καί τά έρρέβη νά βοοϋν είς πέρατα πεοάτων.
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«Κ*  έπειτ’ άπδ τήν τρομερή εκείνη συντελία
"Οπου τδ παν Θά συντριφθή τδ παν μηδέν θά γείνη 
Νέα νά γείνουν σύμπαντα μ’ εύσπλαγχνική σοφία 
Κ’ η αρετή νά κυβέρνα μέ την δικαιοσύνη.

«"Ω ναι, άς είχον δύναμιν δσον και φαντασίαν. 
Άλλά άφοϋ δέν δύναμαι νά σέ εκδικηθώ, 
"Εχε ώς μεγάλην τέρψιν σου την τόσην μας πικρίαν 
Κ’ ιδού έγώ ς’ την άβυσσον Θά καταπον τισθώ.

— Είπε, και έπάφλασε φρικτά τδ κϋμα βουρκομένο 
Καί πνιγηρά η ασεβή; φωνή κράζει ακόμα 
’Απ’ τδ νερό ποΰ γείνηκε άφροστεφανσ.μένο
Τρέςτε, πετάτε, στεναγμοί ς’ τοΰ πλάστου σας τδ δώμα. . .

“Καί λέγουσιν οί άλιεϊς πώς όταν μανιωμένος 
Νυκτοκτυπιέται δ Δούναβις μ’ ολαις ταΐς τρικυμίαις, 
Πετίέται κ’ δ Παράφρονας τήν αστραπή ’ντυμένος 
Καί τδν κτυποΰν καί άντικτυπα μέ χίλιαις βλασφημίαις.

*Έγραφον εν Γαλαζ'ω 1370. ΧΠ. Φ. ΑΝΤΥΠΑΖ.

Η ΕΥΓΕΧ'ΗΞ ΚΑΡΔΙΑ

/χ/χτ'/χ/χ/χ/χ.

"Οτε ό "Υψιστος θεός έν μέσω τών αγγέλων 
έπί τήν γην έτόξευε τάς χεϊρας, άποστέλλων 

έκτος τής αίγλης τοΰ φωτδς 
καί τήν σκοτίαν τής νυκτδς 
κατ’ ά/ηπτον σοφίαν, 
καί, πλήν ολίγων αγαθών, 
δυστυχημάτων καί παθών 
αμέτρητου σωρείαν,

Έπί τής θείας ό'ύεως τ·οΰ ποώτου τών αγγέλων 
Έφάνη δάκρυ ώς στιλπνός άδάμας άνατέλλον, 

καί, προσελθών είς τδν Θεδν, 
έπιχαρίτως ώχριών 
τδν λόγον άποτείνει 
καί άφθονώτεοον ευθύς 
δακρυρροεϊ περιπαθής 
ώς Παραδείσου κρήνη.

«Θεέ καί Πάτερ άγιε, τώ λέγει δλολύζων,
Βλέπω τδ κύμα τοΰ κακοΰ τήν γην σου κατακλύζον 

καί αφανές τδ άγαθδν 
έν μέσω τόσων άκανθων!... 
Θεέ μου, άν αύξησης 
τών αγαθών σου τήν σποράν, 
άν έπιτείνης τήν χαράν, 
εϊς τί θέ ν’άμαρτήσης; »

«Μή σπεΰδε, τέκνον μου άγνδν, άπήντησεν δ Πλάστης" 
ή πρόνοιά μου έφορα έπί τριχδς εκάστης 

καί έπ’αύτών τών αφανών 
έναερ/ων μου πτηνών — 
καί σέ προετιθέμην 
νά έπιπέμψω εϊς τήν γήν 
ώς άλλην άγαθοΰ πηγήν, 
ώς πρδ μικρού τήν Θέμιν.

«Άπόμαξον λοιπόν ευθύς τά θεία δάκρυα σου 
καί πρδς τήν γήν διάπτυξον τά πάναγνα πτερά σου 

καί είς τήν νύκτα τών παθών 
έλκε το φώς τών αγαθών, 
ώ δύναμις άγια!» 
Καί άνεχώρησεν ευθύ;
δ άγγελός μου ευπειθής,
CH Εύγενης Καςδία'.

13 Σεπτεμβρίου 18’3.

2ΤΑΜΑΤΙΟ2 Δ. ΒΑΛΒΗΝ.
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Η HIGHLAND MARY ΤΟΓ BURNS

'VXV ν'Χ/ΧΖ^-^/χζ 

Τώρα ή δόλια τη; καρδιά, αύτή; πού μ’ αγαπούσε 
’Σ τό κρύο χώμα σύπεται. ... ΓΗ μαύρη μου καρδία 
Μέσα ’; τά φύλλα εκεί σφιγκτά τή μνήμη θά φυλάττη.

*Ω Χαίλανδ μου Μαρία.

Μεΐάφρασις.
.To banks and braes, and streans around 
Jhe Castle o’ Montgorni ry,............

Σείς δχθαι; και γκρεμνόραχιαις καί μουρμου.ουάκια 
Π’ολόγυρα στολίζετε τό Κάστρο Μοντγομέρδ, 
Π’ είναι τά δάση αειθαλή, κι’ ολόλαμπρα, τ’άνθιά σου 
Καί τά νερά σου άλάσπωτα, ολα σου χωρίς ταίρι. 
’Εκεί τό έαρ τά ρούχα του, τ’ απλώνει πρώτα, πρώτα 
Κι’ ογλήγωρα δέν χάνεται- σ’ αύτήνε τή μερία 
Άπεχωρίσθηκ’ άπ’αύτήν εκείνην π’ άγαπο σα,

Τήν Χαίλανδ μου Μαρία.

Πόσο γλυκά δπ’ άνθιζε ή πράσινο σημάδα 
πόσ’ ωραία λουλούδιζαν λευκάκανθα δενδράκια, 

μυρωδιά!;, ’ποκάτω ’; τήν ισκιάδα 
μου κι’ άλλάζαμε φιλάκια. 
εις τά φτερά αγγέλων 

ιίνηνε μέ βία"
ο.ή, τό φώ; μου

Έ'/ ΛονΟ.ν ;> 1 '' '•^·
ΙΩ. Δ. ΛΟΒΕΡΔΟ?.

ΣΞ Ε’.ΔΑ ΚΑΙ ΠΑΑΙΝ

Καί
*Οταν έχει ’ς τ:
Τήν έσφιγξα ’; ·
Ή ώραι; ’κεΐναι 
Έπέταγαν γιά μένανε,
Τήν αγαπούσα τήν θεά σάν τή ζ· (

Τήν Χαίλανδ μου Μαρία

κι; [
τσ’ άγκάλαι; 
·’ ? Ζ?'··σαΐ;,

> ·X ΕΖ

■9 ϊ

Μέ τόσου; όρκου; ’γκκλιασιαί; σφιγκταί;, ή χωρισιά μα; 
Προσφιλεστάτ rητανε- κι’ώρκίσθηχε καί πάλι
Νά σμίξουμε ’; τή σιγαλιά νά ’πούμε τό καϋμο μα;" 
Έφύγαμε πικρόκαρδοι μέ κλάψαι; καί μέ 
Άλλ’ οχι δ θάνατο; σκληρό; ήρθε μέ μιά; 
Νά κόψη τ’ άνθο; τοΰ Μαγιού, να πάρη ’;
’Σ τό κρύο μνήμ.α τή μικρή, τήν κόρη τήν

Τήν Χαίλανδ μου Μαρία.
το κρύο μνήυ.α

ζάλη, 
νά πέση 
την έρμία 
καϋμένη

' V > ι / · > ~ A ' r ' „<να ειν τα χείλη της π ητανε σαν το ροοο 
τόσαι; φοραΐ; νά δροσισθή ή καρδιά μου. 
■η; δπ’ έλαμπαν γιά πάντα έσφαλισθήκαν 
■υτταζαν έμέ, κι’ άνάβαν τήν φωτίά μου

Σ’ είδα και πάλι κ’ ή καρδιά έσπάρκξε τά στήθη 
Και ή ψυχή, σέ μιά ματιά νά σέ λατρεύση έχύθη. 
Βουβά έμειναν τά χείλη μου μά ’μίλησε ή καρδιά μου 
Και σούπε περισσότερα ’σ τή φλογερή ματιά μου.
— Είναι τά μάτια τής καρδιά; καθρέφτη; καί ’μιλούνε 
Τή γλώσσα σου οι άγγελοι τόν ουρανό λαλούνε. 
Αλλά γιατί εϊσουνα χλωμή; γιατί ε’ίσουν πικραμένη; 

Ποίό; ταχα πόνο; μυστικό; τό αίμα σου βυζαίνει ; 
Τά μάτια σου πού άλλοτε τόν ήλιο άντικρύζαν, 
Τώρα γιατί έβουλιάξανε, τώοα γιατί έδακρύζαν ; 
’Σάν ρόδο πού μαράθηκε τά χείλη σου χλωμιάζουν 
Καί ’σάν αύτό τά φύλλα του, τό γέλοιο του; τινάζουν. 
Τήν πρώτη άνθηρότη σου τά πρώτα σου τά νιάτα 
Πο^ά θλίώι λίγο άπόλιγο σου κλέβει άγγελομάτα ; 
Καί τάχα ή αγάπη μου παρηγοριά δ;ν δίνει 
Και δέν ’μπορεί ’στον πόνο σου νά χύση λησμοσύνη; 
Λές μ’ άγαπά;" μά δπου αγαπά καί όπου αγαπιέται 

Εχει χαρά, δέν λυόνεται, ’σάν τό κερί δέ σβυέται. 
Άχ ! κόρη, κόρη δύστυχη, πιοά θλίψι σέ μαραίνει 
Πού ούτε ή λατρεία υ.ου τόν πόνο σου δέ γιαίνει !

Καλάμαι 18S0- ΔΗΜ. ΜΠΕΝΗ ΨΑΛΤΗ?
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ΠΟΘΕΝ Η ΑΝΙΑ ;

Ποϋ θά τδ φέρη ; άγνοεϊ όπου αύτή βαδίζει 
κ*  έν τούτοις τήν άκολουθεΐ συρόμενου καί τρέμον 
τά μυρωμένα φύλλα του έπί τής γής σκορπίζει 
καί φεύγει, φεύγει άδακρυ τδ θύμα τών ανέμων...

Άθήναι Σεπτέμβριος 1883·

*

*Ω δ ιατί ένώ παντού άπλοΰταΐ ή ένδια 
κ’ ή φύσις δλη μειδιά και ολη αναθάλλει 
’Ενώ εί; όνειρα πέτα έκαστου η καρδία 
ώ διατί τδ στήθος μου μετ’άγωνίας πάλλει;

ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ. ΚΑΙ ΕΡΩΣ

Πρός τί ενώ εις ήρεμον τοΰ βίου πόντον πλέω 
και τδ μικρόν μ’ άκάτιον τδ κΰμα βαυκαλίζει 
ενώ είσέτι τής αυγής τήν αύοαν αναπνέω 
οδύνη δλως άγνωστος τδ στήθος μου ξεσχίζει ;

Πρδς τί δπόταν τής νυκτδς δ πέπλος μέ καλύπτει 
και στέλλ’ ώχρδν καθώ; εμέ τδ φώς της ή σελήνη 
βαρεία έκ τών σκέψεων ή κεφαλή μου κύπτει 
και άκουσίως δάκρυον τδ δμμα μου άφίνει ;

Τίνα τδ δμμά μου ζητεί έντός τοΰ πλήθους τίνα ; 
και τίνας εές τοΰ ουρανοΰ προσβλέπει τους άστέρας, 
νά ΐδη μάτην προσπαθεί ς’τήν άγνωστον ακτίνα 
δπως σκέδαση οι’ αυτής τά σκότη τής ημέρας ;

'Ελα! ’’Ελα κι’ ή βάρκα προσμένει 
Γιά νά πάμεν ’στην άλλην μεργιά, 
’’Ελα ! έλα γλυκειά μ’ ερωμένη 
Πριν μάς νοιώσ’ ή κακιά γειτονιά.

Τ’ έχεις κόρη! σέ βλέπω δειλιάζεις! 
Τίνα ’πές μου! φοβείσαι ; καλή!
’’Ω είπές μου διότι σπαράζεις ! 
Τής καρδιάς μου τά φύλλα πολύ !

’Ώ! ψυχή μου γιατί τώρα κλαίγεις ; 
Τ’έχεις φώ; μου &! πλέον ειπέ !
*Ω ! γιατί; ώ! γιατί; δέν μοΰ λέγεις; 
Καί τδν πόνον αύτδν εις εμέ ;

Οίυ.οι νά πάσχω διατί έν μέσω ευτυχίας 
καί τήν ψυχήν μου σκοτεινή ομίχλη νά βαρόνη ; 
δπόταν άλλοι είς τερπνάς σκιρτώσιν ευωχίας 
ποια πνοή τδ βήμα μου μακράν του διευθύνει ;

Ναι αγνοώ! τδν πόνον μου δ τάλας δέν γνωρίζω! 
ώ πώς φοβούμαι!... τδ παρόν, τδ μέλλον μέ τρομάζει... 
σκιά τοΰ παρελθόντος μου, έπί τής γής βαδίζω 
ώς άνθος μου δπερ θύελλα τδν κλώνον του αρπάζει

«Δέν φοβούμαι κανένα ’στδν κόσμον 
«Δέν μέ πλήγει καί πόνος κάνεις! 
«Άλλά κλαίγω γιά τοΰτο καί μόνον’ 
«Που θ’άφήσω εδώ τούς γονείς!

«Άχ ! αύτδ τδ πρωί σάν ξυπνήσουν ! 
«Καί ΐδοΰν δτι λείπω εγώ 
«Πόσα δάκρυα ! ώ τότε θά χύσουν ! 
«Είς τδν τόπον ποΰ στέκομ’ έδώ !»

28
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Αφες I αφες ’ αυτα ω ψυχή μου !
Κ;’ έλα πλέον γιατί ειν’ άργά !
"Ω ! κατάβζ ! ζωή τής ζωής μου,
Πριν μας νοιώση ή κακιά γειτονειά.

Έν Γαλαζίψ 1883.
ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ2-

Γ F Α Μ Μ A I

I
Άφήσατέ με τήν στυγνήν ποινήν μου ν’ άποτίω. 
’Ινδάλματα τής εποχής τών νεαρών μου χρόνων 
Καί ήρεμος εις τής ψυχής τά βάθη νά εγκλείω 
Τοσούτων περιπετειών καί συμφορών τδν πόνον.

’Οπου αν στρέψω συναντώ ώς φάσμα τι έκπνέον 
Τδ τεφρωθέν μου παρελθόν καί τδ παρόν επίσης 
Καί τότε, υπδ σύνδενδρον γωνίαν τινα κλαίων.
Βυθίζομαι είς ζοφεράς μυρίας αναμνήσεις.

«Μήν ώχριφς Σελήνη μου, τή ειπον, μή ζηλεύεις, 
«Έάνώραΐον αίσθημα άγνδν μάς συνενό.ει, 
«Καί συ τδ» Ένδυμίωνα, καί σύ καί σύ λατρεύεις 
Καί κλαίεις έ; αισθήματος ύπδ τά νέφη μόνη».

III
Έν τούτοις έκτοτε καιρός άντιπαρήλθεν. . . Οίμοι!. . . 
Καί πλέον δέν ήτένισα τήν θελκτικήν μορφή» της, 
Πλήν φέρω ταύτην ζωηράν ώραίαν έν τή μνήμη 
Καί αντηχούσαν πάντοτε νομίζω τήν φωνήν της.

*Ω ! είναι άκριβώς αυτή ή θέσις ή ιδία.............
Καί ό αύτδς άνακλιντήρ έφ’ ού έξηπλωμένη 
Ευδαίμων έλογίζετο εγγύς μου, έμειδία 
Ένθους έξ έρωτος θερμού ή τότε ερωμένη.
Άλλ’ ήδη μ’ έλησμόνησε. ... δέν μ’ ενθυμείται ήδη 
Διότι κόοη αίσθημα σπανίως δέν προδίδει.

(Έν τω Τινανε'ω κήπω Πειραιώς) 
κατά 7-βριον 1883.

Λ. Μ. 2 ΑΚΕΑΑΑΡΟΠΟΥΑΟΖ

II

Καί έπί τέλους ήκουσα, ώ Ουρανέ, ’Εκείνην
Καί εις τδ άκουσμά αυτής, τά άστοατου, τδ κΰμαΤ 
’Ησθάνθησαν τής τλήμονος καρδίας μου τήν δίνην 
*Ην μόνον τδ μοιραΈον μου θά κατευνάση μνήμα.

Ένθουσιών έφώνησα έκ κέντρων τής καρδίας 
"Οτε τδ πρώτον εψαλλεν ή ραδινή μου φίλη 
Ώραϊον ασμα, συμπαθές καί πλήρες αρμονίας 
Καί ώς αρχαία τις Σειρήν τά ώτά μου έκύλει.

Κρατούμενοι έκ τής χειρδς κατόπιν μετά χρόνον 
Κ’ έν μέσω τών νεφών ώχραν ποοσβλέψας τήν Σελήνην 
’Εν ρέμβη έτονθόρησα λέξεις τινάς μέ πόνον 
*Ας, στρέψας έπανέλαβον θυμήρης πρδς ’Εκείνην.

ΖΕέ μιά μεκρή φιλάρεσκη.

Προχθές 'κ ιμερωνότανε μια κόρη 'ς τόν καθρέφτη,
Καί τόσω της έμάγευσαν τά χά.Ι.Ιη της τ' άφράτα,

'Ποΰ ο.Ιη αγάπη κα'ι φωτιά 'ς την άγκαΛ'.ά του πέφτει
Και τόνε σπάζει 'ςτά φι.ΙΙά ή κόρη ή μαυρομμάτα. 

τη f καρόιά μου ar εβ.Ιεπε πώς dr*  ζωγραφισμένη,
Λέχ θά μέ σποΰσε 'ς τά φιΐΐά άχτι ποΰ μέ μαραίνει ;

Έν Ζακύν3ω 188 ».
I. TSAKASIANOS.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Δ'·

ΣΟΥΤΣΟΥ (Ελπίς Σκαρλάτου]. Ή έλληνική κοινωνική νεκρο
λογία τοϋ έκπνεύσαντος έτους αναγράφει εύγενεστάτην δέσποιναν τήν 
σύζυγον τοϋ Αντιστράτηγου Σκαρλάτου Σούτζου, άποθανοΰσαν με
τά όξυίαν νόσον τήν 7 ’ίανουαρίου 1883. Ή αείμνηστος γυνή ήν άπό 
γένους λαμπροΰ.'Ο πατήρ αύτής Πρίγγηψ Αλέξανδρος Καντακου- 
ζηνός, αξιωματικός έν τφ ρωσσικφ στρατφ, συνώδευσε τόν Δ η μ ή— 
τρ ι ο ν 'Υψ η λ ά ν τ η ν κατά τήν κάθοδον αύτοΰ εις 'Ελλάδα. ίΠς πλη
ρεξούσιος δέ τοΰ ‘Υψηλάντου έπολιόρκησε καί κατέλαβε τό φρούριον 
τή; Μονεμοασίας. 'Ο οΐκος τών Καντακουζηνών ελκει τήν αρχήν άπό 
τοϋ Βασιλείου οίκου τών Καντακουζηνών τή; Κωνσταντινουπόλεως, ιοέ- 
ρει δέ τόν τίτλον τοϋ Πρ·'’γγηπο; τής 'Αγίας ^Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας 
καί τόν τοϋ Πρίγγηπος τή; ‘Ρωσσικής Αύτοκρατορίας. Οί Πρίγγηπες Καν- 
τακουζηνοί κατεΐχον έν ιδιοκτησία τό πλεΤστον μέρος τή; Βλαχίας, 
τής Μολδαβίας καί τής Βεσσαραοία;. *Η  δέ μήτηρ τή; Έλπίδος 
Σούτζου ήν ρωσσίς άπό τοΰ εύγενοΰ; γένους τών Δ α ρ α γ ά ν. ΓΗ 
Ελπίς Καντακουζηνή έγεννήθη έν Βεσσαραοία τής ζΡωσσίας τώ ’816. 
ΙΝεαρωτάτη ήλθεν είς τήν 'Ελλάδα έπί τή; άντιβασιλείας τφ 1833 μετά 
τή; αδελφής αύτής, τή; κατόπιν γενομένης Κομητίσσης Όδόνελ. έν Αυ
στρία, καί δύο έ>. των αδελφών αύτή:, νυμφευθέντων τάς δύο θυγατέ
ρα; τοϋ Προέδρου τής τότε Άντιοασ.λείας Κομητος Ά ρ μ α ν σ π ε ρ γ. Τφ 
1836 ένυμοεύθη τό ν Σκαρλάτον Σοΰτζον, υιόν τοϋ 'Ηγεμόνας Ά ) ε ξ ά ν- 
δρου Σούτζου, αύλάρχην τότε διατελοϋντα τοΰ Βασι/έως "Οθω- 
νος. 'Η λαμπρότης τών ηγεμονικών αύτή; γενεθλίων καί τής καθ’ όλα 
έπιοανεστάτη; αύτή; θέσεως δέν έξεδηλοϋτο άλλως παρά τή Έλπίδι

Σούτζου ή δι’ αμίμητου χάριτος καί προσήνειας. δι’ άκρα; άπλότητος 
καί μετριοφροσύνη; καί δι’ άπειρου καί ανεξάντλητου άγαθότητος καί 
αγαθοεργία;. 'Η ελεημοσύνη αύτής ήτο άληθώ; μητρική πρός τούς πά~ 
σχοντας καί Ιδίως πρό; τούς χωρικούς τής ’Αττ κής ο’ύ: εύηργέτησεν 
έπί ήμίσε’-αν περίπου έκατονταερίδα, ζωσα τό πλεΤστον έν τφ μεσφ αύτών 
έν τοΤς μεγάλοι; κτήμασιν αύτής καί τοΰ έαυτής συζύγου. Μέγα μέροςτοΰ 
μεγάλου καί δικαίου γοήτρου τοΰοϊκου τοΰ Σκαρλάτου Σούτζου παρά τφ 
λαφ οφείλεται είς τήν αγίαν όντως ταύτην δέσποιναν, διότι ή αγαθοεργία 
της είχε τι μητρικόν ούτως εΙπεΤν. Δέν άριθμοΰνται α! παρηγορίαι 2; έ- 
πεδαψίλευσεν ώς άλλη μήτηρ, ώ; νοσοκόμος, ώς θεραπαινίς τών πα- 
σχόντων, άνδρών, γυναικών καί τέκνων. 'Η Ελπίς Σούτζου εΐχε σύζυγον 
άξιον έαυτής κατά τήν φιλανθρωπίαν , καί τέκνα είς 2 έυέπνευσεν δλα αύ
τή; τά εύγενή αισθήματα. Διεκρίθη δέ καί ώ; σύντροφος τοΰ άνδρ·ς τού
του τοΰ καθέξαντος πολλάκι; μεγάλα; θέσεις καί έξασκήσαντος μεγάλα; 
διοικήσεις.'Η Ελπίς Σούτζου ήτο ό αγαθός άγγελο; τοϋ διασήμου τού
του οίκου. 'Η εύποιια τής Έλπίδο; Σούτζ υ διέφερεν δλως τής άπό τίνος 
ίίσαχθείσης έν τή έλληνική κοινωνία παρωδία; τή; άγια; ταύτης αρετής, 
παρφδία; έπιζητούσης πολιτικήν έκμετάλλευσιν ή δοςάριον έν ταΤς έφη- 
μερίσι ή καί τήν κάλυψιν εύρείας κερδοσκοπίας. *Ητο  ή εύποιΐα αύτή; ή 
τοΰ καλοΰ ποιμένος τοΰ Εύαγγελίου, τοΰ τιθεμένου τήν ψυχήν αύτοΰ 
ύπέρ τών προβάτων, διότι πλειστάκις ή μεγάλη δέσποινα φέρουσα τό έν
δυμα τής άπλουστάτη; τών γυναικών εκινδύνευσε τήν Ιδίαν έαυτή: υπαρ- 
ξιν περιποιουμένη χωρικάς οικογένειας, κατατρυχομένα; ύπό μολυσματι
κών νόσων. Καί δμως ή γυνή αύτη ύπέστη τάς μεγίστας τών θλίψεων, 
άπωλέσασα τήν μίαν κατόπιν τής άλλης τρεις θυγατέρας ώριμους, ευ
μόρφου;, εύφυεΤς, διακεκριμένα;. Τά; ^υστυχία; ταύτα; ύπέστη μ^τα 
θαυμασίας καρτερίας. Άλλά κατεβλήθη τέλος καί μετ’ ολίγον ήκολουΟη- 
σεν εί; τόν τάφον τήν εύφυεστάτην καί λογίαν θυγατέρα αύτής Σοφίαν.

ΧΙΡΚίΑΕίΑ ΥΗΊΙΑΑλΤΟΥ· "Εξοχο; δέσπονα ή Χαρίκλεια 'Υψηλάντου, 
μήτηρ τοΰ εν Βιέννη διαπρέποντος Πρεσβευτοΰ-τή; 'Ελλάδος αξιότιμου κ. 
Γρηγορίου 'Υψηλάντου, έτελεύτησεν έν Παρισίοις τόν Μάρτιον τοϋ 1 883. 
Άνήκουσα είς έπίσημον καί έγκριτον έκ Χίου οικογένειαν, ήτο έγγονή 
τοϋ βαθυπλούτου τραπεζίτου τής Σουλτανικής οίκογενεία; έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Σκαναβή, καί θυγάτηρ τοΰ μεγάλου Ποστελνίκου Σκαναβή. Πρόσ- 
φυς έν Όδησσφ, οτε έξερράγη ή 'Ελληνική έπανάστασις, ένυμφεύθη τόν 
νεώτερον τών αδελφών 'Υψηλαντών, τόν Γρηγόριον.

Εΐναι τά μάλα γνωστόν τό έπίσημον τή; οίκογενεία; τοΰ Σκαναβή, οΰτά 
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τέκνα καί οΐ ^γγονοι συνεδέθησαν μετά τών διασημοτέρων Φαναριωτικών 
οΤκων. *Η  Χαρίχλεια Ύψηλάντου, διεκρίνετο έπι μοναδική χάριτι τοΰ προ
σώπου καί τής ψυχή;. Πλασθεΐσα ν’ άγαπ? τό ώραΤον και ν’ άφοσζ- 
οΰται είς τό αγαθόν ήτο πάντοτε ένθουσιώδης είς τήν λατρείαν τών 
λαμπροτέρων σκοπών καί αποφάσεων.

Ό Πρίγγηψ Γρηγόριος, τελεύτησας μετά οχι μακρόν καιρόν άπό τή; 
συζεύξεω; αύτοΰ μετά τή; αειμνήστου Χαρικλεία;, κατέλιπε ταύτην 
χήραν έν ανθηρότατη ήλικία, καθ’ ήν έξετιμήθη και έθαυμάσθη ή ένά- 
ρετος καί σώφρων αύτής αγωγή, ή διαυγή; διάνοια και μετά παραδειγ
ματικής άξιοπρ«πεία; έπιτέλεσις ύψηλοτάτων καθηκόντων.

Εύλαβώς τότε ήσχολήθη εί; τήν έκπαίδευσιν τών δύο αύτής ανηλίκων 
τέκνων, τής πρωτοτόκου Έλισσάοετ,ΐίερούσης τό όνομα τής μάμμης αύ- 
τή; ήγεμονίδο; Έ λ ι σ σ ά β ετ Κωνσταντίνου ' V ψ η λ ά ν τ ο υ,(τής έκ 
του διακεκριμένου Βλάχικου οίκου Βακαρέσκου), καί τοΰ Γρηγορίου, νυν 
Πρεσοευτοΰ τής 'Ελλάδος έν Βιέννη. — Διαρείνασα μέχρι τοΰ 1851 έν τώ 
έν ’(?δησσώ μεγάρω αύτή;, δπερ αύτόθ: υπήρξεν ή παρηγοριά καί άνα- 
κούφισις παντός πάσχοντος *Ελληνος,  έγκατέστη έ'ζτοτε έν Παρισίόις. Έν 
τφ έν ’υδησσω *Υψηλσντικφ μεγάρω συαπαρέμενον τότε, έκαστη έν Ιδιοι; 
δώμασι ή πενθερά αύτής ήγεμονί:Έ> ισσάβετ, χήρα τοΰ ήγεμόνο; Κ. e Υ
ψηλ άντου καί μήτηρ τών Ύ ψ η λ α ν τ ώ ν, καί ή συν νύμφη αύτής Μαρία 
Ύψηλάντου, χήρα τοΰ Γεωργίου Ύψηλάντου τοΰ μετά τοΰ άδελφοΰ ’Α
λεξάνδρου έν Ουγγαρία συγκαθειρχθέντος. Ή Μαοία αύτη ήτο θυγάτηρ 
ενός τών ' πρώτων καί ήρωϊζώς μαρτυρησάντων κατά τόν Ελληνικόν 
αγώνα, τοΰ Κωνσταντίνου Μ ο υ ρ ο ύ ζ η. Έν Παρισίόις ή X α ρ ί- 
κ λ ε ι α Ύψηλάντου, συνδεθεΐσα πρό; τάς αύτόθι διασημοτέρας οικο
γένειας τής γαλλικής καί παρεπιδημούσης ξένης αριστοκρατίας, διετή- 
ρησε πάντοτε τό έ'ξοχον εκείνο γόητρο» τοΰ διαπρεπέστατου αύτής οίκου. 
Τό αίσθημα τή; αγάπης πρός τό ’Ελληνικόν Έθνος, πάντοτε ένέπλησσε 
τά στήθη τής μεγαθύαου αύτή; καρδίας, ένεψύχωνε τό θάρρος αύτή;, 
καί άνεζωπύρει τό πνεύμα τών θυσιών πρός αύτό άπάσης τής έπισήμου 
αύτής οικογένειας.

ΤΥΠΗΑΟΣ ΪΙΙΈΤΓΛΊΤΡΗΣ 'ΙΟΥΛΤΟΓ. Μετ’ ιδιαιτέρας όλως θλί- 
ψεω; ησθάνθη ή ο ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» τόν θάνατον τοΰ διαπρεπούς αύτής 
φίλου ’Ιουλίου Τυπάλδου, άποθανόντος έν Κερκύρα τήν 16 ’Ιουλίου 1883· 
‘Ο έπιφα,ής ούτος άνήρ έγεννήθη έν Ληξουρίω τής Κεφαλληνίας τώ 1814. 
'Η μήτηρ αύτοΰ ήτο Ίταλίς, ή έκ Βερόνης Κόμησα Teresa Righetti. 
’Εν τή ανθηρή αύτής ηλικία ή Teresa Righetti έστόλισε τόν ’Ιταλικόν 
Παρνασσόν δι’ώραίων άνθέων πο'ητικών. ’Ο ’Ιούλιος Τυπάλδος υπήρξεν 

έκ τών τελευταίων έκλεκτών τύπων τή; άνωτέρας Ιονίου κοινωνίας. 
Κομψός, φιλόκαλο; καί πεπαιδευμένο;, διε'πρεψεν έν τοϊς φιλολογικοΤς 
καί αριστοκρατικοί; κύκλοις τής ’Ιταλίας, ένθα έξετιμώντο ό εύγενής χα- 
ρακτήρ του καί τά ποιητικά εργάτου τόσον οσον και έν Έλλάδι· Έν 
’ίταλίφ έσπούδασε τά νομικά, διέτρ·ξε δ’ έν‘Επτανήσω τό δικαστικόν στά- 
διον μέχρι τοΰ ύψηλοΰ αξιώματος τοΰ μέλους τοΰ ’Ανωτάτου Συμβουλίου 
τής Δικαιοσύνης, διακριθείς πάντοτε διά τών φώτων καί τής εύθυκρισίας 
του. ‘Πς νομικό; δκκρίθη καί έν τή συγγραφή σπουδαίου νομικοΰ πε
ριοδικού συγγράμματος, έκδοθέντος έν Κερκύρα άπό τοΰ 1842 μέχρι τοΰ 
1847. ‘Ο κυριώτατο; δμως αύτοΰ τίτλος, δι’ ού θέλει μείνει τό όνομα 
αύτοΰ αθάνατον έν τή ιστορία τών έλληνικών γραμμάτων, εΤνε τά ποιη
τικά αύτοΰ έργα, ών πολλά κατέστησαν δημώδη ψαλλόμενα ύπό τοΰ 
λαοΰ. ‘Υπό τήν έποψιν τής έμπνεύσεως καί τών εννοιών, ανήκει είς τήν 
μεγάλην Ιταλικήν φιλολογικήν σχολήν τοΰ πρώτου ήμίσεως τοΰ παρόντος 
αίώνος, ήτις τόσον θελκτιτώ; συνεδυάσθη έν ‘Επτανήσψ μετά τή; γλώσ- 
σης καί τών αισθημάτων τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού.

ΕΙΙΜΙλΌΥΗΛ Μ ΠΊΤΑ ΜΙΣ. Τη 4η Μαίου 1883 άπεβίωσεν έν Ά- 
θήναις ό Συνταγματάρχης τοΰ Μηχανικού έν αποστρατεία ’Εμμανουήλ 
Μανιτάκης, άνήο διακριθείς έ'ν τε τή πολιτεία καί τή κοινωνία διά τάς α
πείρους πρός τήν πατρίδα εκδουλεύσεις.

Γεννηθείς έν Κυδωνιά τής Κρήτης κατά τό 1809 προσελήφθη έν μικρ$ 
ηλικία ύπό τοΰ τότε έν ‘Ρωσσία διαμένοντος βαθυπλούτου θείου του Έμ- 
αανουήλ Καλλέργη καί έςεπαιδεύθη άριστα μετά τών λοιπών έξαδε'λφων 
του Νικολάου, Δημητρίου, Εμμανουήλ, Γεωργίου καί ’Ιωάννου Καλλερ- 
γών, ύπό τήν κηδεμονίαν καί έπίβλεψιν τοΰ πρό τινων έτών θανόντο; 
γερουσιαστοΰ Μαυρομμάτη. ζΗ αγωγή, ής έτυχον, ήτο λίαν έπιμεμελη- 
μένη, ίδίω; δέ είς πάντα; εΐχεν έμπνευσθή καί άναπτυχθή έκ νεαρδς ή- 
λικίας θερμότατον φιλοπατρίας αίσθημα, καί διά τοΰτο τό όνομα αύτών 
συνδέεται τοσούτψ στενώ; μετά τής νεωτέρας Ιστορίας τή; ‘Ελλάδος.

‘Ο ’Εμμανουήλ Μανιτάκης, μετά τάς έν Παρισίόις έγκυκλοπαιδικάς 
αύτοΰ σπουδάς, κατώρθωσε διά τής Ισχυρά; προστασία;, ής άπήλαυε, νά 
γείνη δεκτός είς τήν έν Μέτ; στρατιωτικήν σχολήν, έν ή έξεπαιδεύθη 
λαμπρώς, έπιδοθεις Ιδίως είς τά μηχανικά. Κατελθών δέ είς Ελλάδα κατά 
τό 1829 κατετάχθη είς τό μηχανικόν σώμα μέ βαθμόν άνθυπολοχαγοΰ, 
προαχθεί; έν σειρ^ μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ Συνταγματάχου.

Τό μηχανικόν έν ‘Ελλάδι σώμα πολλά οφείλει είς τόν εύπαίδευτον καί 
άκάματον άνδρα, όστις προήγαγεν αύτό καί κατέστησεν αντάξιον τή; α
ποστολής του, καί χάριν τοΰ οποίου έφιλοπόνησε τό άναπόσπαστον διά 
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πάντα μηχανικόν Έγχειρίδιοντοΰ Μηχανικό! Σώμετος. ‘Η 
μακρά υπηρεσία του δεικνύει ευρύτητα έπιστημονικών γνώσεων καί άκα- 
ταπόνητον φιλεργίαν. Οΰδείς άλλος έκτος τοΰ ’Εμμανουήλ Μανιτάκη ή- 
δύνατο νά φέργι εις πέρα; τοσαύτα δημόσια έργα εί; χώραν κατεστραμ- 
μένην καί κατηρημωμένην ΰπό τού πυρός καί τοΰ σιδήρου, καί διά μέ
σων τοσούτφ πενιχρών. Διά τάς πολλάς δέ καί παντοειδείς πρός τήν πα
τρίδα του υπηρεσία; έτιμήθη κατά τό 18 44 μέ τόν χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ 
Σωτήρος.

Έν τούτοις τόν ζήλον αύτού έψύχρανε κατά καιρούς ήπρφην βασίλισσα 
’Αμαλία, πάσαι δέ αί θλιοεραί περιστάσεις τοΰ βίου του συνέβησαν ακρι
βώς κατά τήν άντιβασιλείαν τής’Αμαλίας, κατ’άπαίτησιν τής οποίας ότέ 
μέν έββίπτετο είςτήν έφεδρείαν, ότέ δέ έκτος ένεργείας έτίΒετο. Μόλις δέ 
κατά τό 1854 προεοιβάσθη εί; άντισυνταγματάρχην έν ένεργεία διορισθείς 
καί διευθυντής τών Δημοσίων "Εργων παρά τφ 'Υπουργεΐφ τών ’Εσωτερι
κών. Άλλά καί πάλιν α! ακούσεις τής βασιλίσσης ’Αμαλίας εΰρον αυτόν 
άκαμπτον καί άμετάπειστον, δώ έτέθη καί αύθι; είς αργίαν καί άπελύθη 
τής θέσεώς του. Δέν έ'μεινεν ούχ ήττον άνευ έργου, άναλαβών κατά τήν 
έποχήν έκείνην τήνκατασκευήν τού λιμένος Κατακώλου, δπου έπίτέσσαρα 
δλα έτη διέμεινε, καί δυνηθείς ο'ύτω νά φανή ώφέλιμο;, καίτοι μακράν 
τής υπηρεσίας διατελών. Μόνον δέ μετά τήν έξωσιν τοΰ άτυχούς βασιλέω; 
"Οθωνος, έπανήλθεν είς ’Αθήνας καί διωρίσθη αύθι; Διευθυντής τών Δη
μοσίων "Εργων, υπηρέτησα; ώς τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1872, δτε ένεκα ίσχυ· 
ρών λόγων φιλοτιμίας ήτήσατο καί έτέθη είς αποστρατείαν. Έκτοτε έπε- 
δόθη είς άλλας ασχολίας, ότέ μέν συγγραφών έπιστημονικάς πραγματείας, 
ότέ δέ συντελών διά τών ειδικών γνώσεων καί τής μακρί; αΰτοΰ πείρας 
εις άνάπτυξιν καί προαγωγήν έργων κοινωφελών.

Διεκρίθη διά τήν φιλοπατρίαν του, ήν πάντοτε δι’ έργων απέδειξε. 
Διάφορα άρθρα του κατα'/ωρισθέντα είς τά; γαλλικάς έφημερίδας De
bats, Temps, Figaro, Voltaire, καί άλλας, εΤχον ώς θέμα τήν ΰπερ“- 
σπισιν τής 'Ελλάδος, ής ΰβριζομένης, αισχρόν ήγεΤτο τό σιγ^ν. Ότε δέ ή 
έν Ευρώπη συκοφαντία ήμφισβήτησε καί αύτάς τάς ΰλικάς ήμών προό
δους, ό ’Εμμανουήλ Μανιτάκη; έδημοσίευσε γαλλιστί νευρωδεστάτην 
πραγματείαν ΰπό τήν επιγραφήν «Apercu sur les Progres Materiels de 
la Grece», δι’ ής άπεδείκνυε τάς θαυμασίας προόδου; τή; Έλλάδο; κατά 
τό διάστημα τή; ανεξαρτησίας αυτής. ΤρεΤς έκδόσεις τοΰ φυλλαδίου τού
του έξηντλήθησαν, μετάφρασις δέ αΰτοΰ αγγλιστί έδημοσιεύθη, δαπάνη 
τών έν ’Αγγλία ομογενών, είς τοΰ; «Καιρούς» τοΰ Λονδίνου καί βαθυτά— 

την ένεποίησεν αΐσθησιν, έπέδρασε δέ σπουδαίως έπί τοΰ δημοσίου έν Άγ- 
γλίαε φρονήματος, δπερ τέως διέκειτο δυσμενώ; πρό; τήν 'Ελλάδα ένεκα 

τοΰ έν Μαραθώνι ληστρικού δράματος. ’Αμνησίκακος ών έγέλασεν έξ όλης 

καρδίας ότε τις τών έν Παρισίοις έλλήνων λογοκλόπων έδημοσίευσε περι- 
κοπάς τοΰ είρημένου φυλλαδίου, άντιποιηθείς το εργον καί δεχθείς μά
λιστα καί συγχαρητήρια παρά τών έκεΐ φιλελλήνων.

"Απασαν αΰτοΰ τήν κληρονομικήν περιουσίαν έδαπάνησεν χάριν τών 
Κρητικών έπαναστάσεων, μέχρι δέ τών τελευταίων τής ζωή; του στιγ
μών, δνειρον είχε τήν άπελευθέρωσιν τή; Ιδιαιτέρας πατρίδος του Κρή
της, καί ύπέρ τή; Ιδέα; ταύτης άδιαλείπτως είργάζετο καί έμερίμνα.

Έπί μακράν ύπηρέτησε τήν πολιτείαν, ιδίως δέ ώς Διευθυντής τών Δη
μοσίων έργων διετίλεσεν έπί είκοσιπενταετίαν ίλην.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ· Έγεννήθη δούλος καί τοιοΰτος διεβίωσε 
κατά τήν αυγήν τής ζωή; του, άλλ’ έν τφ έ’αρι αύτή:, είχε τήν εύτυ- 
χίαν νά ϊδη άνατέλλοντα τόν λαμπρόν τής έλευθερίας ήλιον, καί άπο- 
σκορακίζοντα μακοάν τά μακρά σκότη τεσσάρων αιώνων τυραννικής ζωής. 
Πόσον ωραία ή πρώτη τοΰ βίου χαραυγή, όπόσας δέ περικλείει συγκι
νήσεις έθνικών αναμνήσεων! Γεννηθείς τφ 1811, έκ τοΰ χωρίου Μαραυλσί 
τής Κρήτης, ήχμαλωτίσθη κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 καί μετ’ 
άλλων άπήχθη είς Αίγυπτον, έ’νθα καί ήνδρώθη. Έπήλθεν ή άποκατάστα- 
σις τών πραγμάτων, έπαυσε νά πιέζη τά στέρνα τή; πατρίδος ό ζυγός 
τής δουλείας, τά δέ απανταχού διεσπαρμένα τέκνα αυτής έπανήρχοντο 
είς τούς κόλπου; της. Τφ 1 834 άποκατασταθε'ι; έν τή έλευθέρα Έλ- 
λάδι κατετάχθη εί; τό Βασιλικόν Ναυτικόν τιμηθεί; καί διά τοΰ χάλ
κινου σταυροΰ τοΰ άγώνος, 3ν έφερεν σεμνονόμενος. 'Υπηρέτησεν εόόρ- 
κω; είς τά σώματα τοΰ ίππικοΰ καί πυροβολικού, μέχρι τού 1847, δτε 
τή αιτήσει τοΰ βασιλικού αυλαρχείου έκλήθη είς βασιλικήν ΰπηρισίαν, 
παρ’ ή έπί τριακονταετίαν ολόκληρον διετέλεσεν 'Ως άνήσ τού καθήκον
τος διεκρίθη έπί εύθύτητι πνεύματος καί χαρακτήρος, διελθώνβίον έπίζη- 
λον, πολυτίμω; δέ πάντοτε έργασθείς. Άπέθανε τήν 15 Μαρτίου 1883.

11ΑΡΙΑΟΣ ΒΑΡΛΑΪί Συγκαταλέγεται μεταξύ τών πρώτων μαρτύρων τού 
τή; 'Επτάνησου έθνικοΟ άγώνος, δί; φυλακισθείς καίδι; έξωρισθείς, ούχί 
δέ ολίγα Ουσιάσας εί; τόν βωμόν τού πατριωτισμού, άπέθανε έν τούτοι; 
άγνωστο; είς τήν ευγνωμοσύνην ήμών. Άπέθανε τήν 19 Μαρτίου 1883.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΑΑ11Ϊ. Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1806. Υιός 
τού Α. Έά Α/η, έκ τών έγκριτων Φαναριωτών, κατέχοντο; ΰψηλήν θέ- 
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σιν έν τή υπηρεσία τής Πύλη:. e0 πατήρ τοΰ Γ. Ράλλη διατελών τότε 
ώς <πεσταλμε’νος ένταύτφ τής Πύλης έν Γαλλία δτε καί έξερράγη ή έλ
ληνική έπανάστασι:, άνεχκλήθη έκ Παρισίων συμμερισίείς έν Κωνσταν- 
τινου7»όλει τήν τύχην τοϋ Πατριάρχου κ^ί πολλών ετέρων έπισήμων άν- 
δρών τοΰ Γένους. ‘Η οικογένεια αλτών περιεσώθη εΐς τήν Εύρώπην ένθα 
ό ήδη εύσταλής νεανίας Γεώργιος έπιραιωιε τάς σπουδά; του έν Παρι- 
σίοίς άναγορευθείς προλύτη: τής νομικής έν έ'τει 18.’8, διδάξας δέ έπί 
τιν« καιρόν εν τινι έπαρχιακφ γυμνασίψ τής Γαλλίας, ώς καθηγητής, 
κατήλθεν είς τήν ‘Ελλάδα, άναγεννημένην τότε και συντασσομένην είς 
κράτος ύπό τήν έξοχον διάνοιαν τοΰ Καποδιστρίου, διωρισθείς γραμμα- 
τεύς παρά τφ άνεκκλήτψ Δικαστηρίψ. Έκ ταύτης τής θέσεως προήχθη 
εί; τήν τοΰ είσαγγελέω; τών Πρωτοδικών καί μετ’ ολίγον είς τήν τών Έφε- 
τών, έν ή διέμεινε μέχρι τοΰ 1 837 προαχθεί; εί; πρόεδρον τοΰ ’Αρείου Πά
γου. Τφ 1 837 ίδρύετο τό εθνικόν Πανεπιστήμιον καί μεταξύ τών 28 διορι- 
σθέντων συγχρόνως τήν αυτήν ημέραν καθηγητών ήτο καί ό Γεώργιο ς 
Ί’άλλης πρώτος αυτός μεταξύ τών 6 καθηγητών τής νομικής, έξ ών 
εΐς μόνος έπιζεΤ διδάσκων έτι άκουράστως καί τιμών τήν έλληνικήν έπι- 
στήμην ό σοφός καθηγητής καί έπιφανής τής «Ποικίλης Στοά;» 
συνεργάτης κ. ’Ιωάννης Σοΰτσος. Κατά τό πρώτον ακαδημαϊκόν έτος ό 
Γ. ίΡάλλης έξελέγη κοσμήτωρ τής νομική: σχολής τό δέ δεύτερον έτος 
πρύτανις, πρώτος αύτός διαμείνας έν τώ άξιώματι τούτω τριετίαν ολό
κληρον (1838 —1841).

Τό αυτό τοΰτο έτος έκλήθη είς τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου τής Δι
καιοσύνης καί εΐτα τών Οικονομικών. ’Από τοΰ 1843 άποσυρθείς τής 
πολιτικής περιωρίσθη διδάσκων έν τφ ’Εθνικφ Πανεπιστημίω καί συγ
γραφών τήν «Ελληνικήν ’Εμπορικήν Νομοθεσίαν·, τόν έξο- 
χον τοΰτον οδηγόν έκτοτβ καί έπί μακρόν έτι χρόνον τής νεότητος καί 
άπαντος τοΰ νομικοΰ καί δικαστικού κόσμου. ’Ακαταπόνητος έν τή έρ
γασία καί τφ καθήκοντι, ύπηρετών καί ώς ανώτατος δικαστικός λει
τουργός, μέχρι τοΰ προέδρου τοΰ ’Αρείου Πάγου, ώς καθηγητής έν τφ 
Πανεπιστημίω, ώς συγγραφεύς ποικίλων πονημάτων προσέιοερε γενναίας 
καί θετικάς υπηρεσίας κ«ί τή πατρίδι καί τή επιστήμη.

Τφ 1848 έξελέγη βουλευτής τοΰ Πανεπιστημίου κ»αί μετέσχε τοΰ'Υπουρ
γείου Κου ντουριώτου ώς ύπουογός τής Δι? αι οσύνης έπί &ν περίπου έτος Εΐτα 
έξελέγη άπαξ έτι βουλευτής, Αττικής κα· έγένετο υπουργός ύπό τόν Μιαού- 
λην, έκλεγείς καί αύθιςκατάτό Β'. ακαδημαϊκόν έτος (1868—1869) Πρύ- 
τανίς. "Εργα ύπό τοΰ Γεωργίου ζΡ ά λ λ η έκδοθέντα πλήν τής τρι
τόμου ελληνικής ’Εμπορικής Νομοθεσία:, έξέδωκε τούς Ελλη
νικούς Κώδικ-xc, μετά τοΰ αειμνήστου Μ· Ποτλή. Τό Σύνταγμα 
τών Θείων καί 'Ιερών Κανόνων, τελευταίον τήν Ερμηνείαν 

έπί τοΰ νεωτέρου περί Πτωχεύσεων νόμου, δύο μεταφράσεις κλα
σικών συγγραμμάτων, τό Δίκαιον τών ’Εθνών τοΰ Βάτελ· καί μετά 
τοΰ κ. Μ. ‘Ρενιέρη τό ‘Ρωμαϊκόν Δίκαιον τοΰ Μακελδέϋ. Πλήν 
ci τούτω, πλεΤστα δσα μικρά έτερα έργα ώς Γαλλοελληνικόν Έπίτομον 
Λεξικόν καί Γαλλικήν Χρηστομάθειαν κατά τό 1846.'Λς Ιδρυτής τής£δρας 
τοΰ Έμπορ'κοΰ Δικαίου, ώς συγγραφεύς έξοχων βιβλίων, ώς δημόσιος 
λειτουργός, ώς καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου διδάξας δύο γενεάς Ελ
λήνων έπιστημόνων, ό Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ζΡ ά λ λ η :, κατέλιπε πεφωτισμένης 
ύπηρεσίας παραδόσεις, ή ιστορία τών οποίων θά ήνε έπί μακρόν χρόνον 
πολύτιμος διδάσκαλος καί έπίζηλος οδηγός τής έπερχομένης γενεάς. Έν 
τφ προσώπω τοϋ Γεωργίου ‘Ράλλη, ή έλληνική έπιστήμη άπώ- 
λεσε κατά τό έτο: τοΰτο διαπρεπή Ιεροφάντην, καί έξοχο; νομοδιδάσκα
λον, καί θεράποντα αύτής.

«Ηγήτωρ έκ τών μάλλον ένθουσιωδώς άφωσιωμένων είς τήν νεωτέραν 
Ελληνικήν επιστήμην, ύπήρξε πρότυπον ίσως έγκαρτερήσεως περί τήν 
έπιτέλεσιν ύψίστων λειτουργημάτων, πάντοτε ώς συγγραφεύς άναδειχθείς 
έφάμιλλος τοΰ καθηγητοΰ καί δημοσίου λειτουργού. Εί: ηλικίαν όγοοή— 
κοντά τεσσάρων ετών άπεβίωσεν έν Γασταΐν, οδέ νεκρός αύτοΰ κομισθείς 
ένταΰθα έτάφη μεγαλοπρεπώς τήν 12 Αύγούστου 1883.

ΘΕΟΔΩΡΟ- ΚΟΜΜίνΟΣ- Ταγματάρχης τοΰ Μηχανικού, υίός τοΰ Χα
τζή Κομνηνοΰ Κάλφα, άρχιτέκτονος έγκριτου έν Κωνσταντινουπόλει, άνοι- 
κοδομήσαντος έν έτει 1810 τόν έν Ίεροσολύμοις έμπρησθέντα ναόν τής 
Άναστάσεως. ’Εγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τό 1807, άπεβίωσεν έν 
’Αθήναις τήν 9 Μαρτίου 1883.

Έξεπαιδεύθη έν τή Ίονίψ ’Ακαδημία τοΰ αειμνήστου Γκίλφορδ· εΐτα 
έν έτει 1828 μέτεβη είς Παρισιού; καί έσπούδασεν αύτόθι τήν ’Αρχιτε
κτονικήν καί τήν Μηχανικήν έπί πενταετίαν.

Έπανελθών είς τήν έλευθεραν Ελλάδα κατετάχθη εϊς τόν στρατόν, ώς 
αξιωματικός τοΰ Μηχανικού Κατά τήν τριακονταετήαύτοΰ ύπησεσίαν διε- 
κρίθη έπί έπιμελεία, ακρίβεια κα? άκρα τιμιότητι. Ιδίωςκατέλιπεν άρίστας 
έντυπώσεις ή διεξαγωγή τής κατά τά έτη 1848μέχρι1 855 άνατεθείσηςαύτφ 
ύπηρεσίας έν Πάτραις πρός διακανόνισιν τών οικοπέδων, διά τήν άκραν άμε- 
οοληψίαν, ήν έπεδείξατο, τήν δικαιοσύνην, τήν τιμιότητα καί τόν σεβα
σμόν είς τά συμφέροντα τοΰ δημοσίου. Έχρηυ.άτισεν έπίσης εΐς έκ τών 
πρώτων καί άριστων καθηγητών τής Σχολής τών Τεχνών.

Κατά τήν παραλαβήν τής Έπτανήσου συνώδευσε, διαταγή τής Κυβερ- 
Λ»ήσεο;ς, τόν αείμνηστον Ζαΐμην καί παρέλαβε τά φρούρια καί λοιπά 
στρατιωτικά κτίρια.
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STOA

Ζητήσας καί λαβών πρό δεκαπενταετία; τήν αποστρατείαν του, έπε— 
δόθη δζ.τοτε εί; έτέρα; εργασίας.

AVAPEAl S. ΚΟΪ’ΤΟΓΒ ΙΛΙΙΣ. ’ ΕκεΤ βπου τοϋ Άδρία τό λυσσαλέον 
κϋμα κυλιόμενον ναρκοΰται είς τάς άγκάλαςτής μητρός Μεσογείου, όπως 
έχεΤ άνεύρει ανάπαυλαν έκ τή; μαχοας αύτοϋ πορείας, ώς 6 μαχητής 
μετά τήν μάχην είς τάς άγζάλας τοϋ Μορφέως· έκεΤ δ'που γλυκύ άναδί- 
δεται τό άρωμα τών επιγείων καλλονών, ώ; αιώνιον θυμίαμα πρός τόν 
Πλάστην, εκ τών επιγείων Παραδείσων καί γλυκεία διαχέεται ή άπλετος 
λάμψις έκ τών επτά έπιγείων αστέρων εκεί Ηπου αιώνιον άντηχεΤ τό 
<£σμα τής προγονικής εύκλειας, έκεΤ αναδύεται έκ τών στέρνων τοϋ Ίο- 
νίου πελάγου; υπερήφανος και μεγαλοπρεπής ή άνθοστεφής Ζάκυνθο;, ή 
γεννήσασα ποιητικωτάτους και ενδόξους άνδρα; ού μόνον τών αρχαίων 
χρόνων, άλλά τή;τε Μεσαιωνική; εποχής καίτών νεωτέρων χρόνων.’ΕκεΤό 
ιστοριοδίφης ανευρίσκει ύλην περίδοξον, δι’ής δύναται νά στέψη τούς πρό 
τεσσάρων αιώνων περιφανείς άνδρα; τών οίκων Χυγούρου, Μέγα Δούκα 
Αάσκαρη, Άγιαποστολίτη, Βλαστοϋ, Βαρβία, Καλοφώνου, Κουτούβαλη, 
Λογοθέτη, Μινώτου, Κουμούτου, Γαΐτα, Μακρή, Σκούταρη, Δελασόλου, 
Φωτε'νοΰ και 'Ρώμα, ών ού μόνον τά ύλικά κεφάλαια, άλλά και ή ηθική 
συνδρομή υπέρ τοϋ πατρίου βωμοϋ έθύοντο.

Άπό τούς αρχαιότατους έκείνους χρόνου;, ούδέποτε έξέλειπεν ό ζωο
φόρο; έκεϊνος τή; φιλοτιμίας σπινθήρ έκ τών εύγενών τών Ζακυνθίων 
ΨυΖ^ν’ γαλβανίζων έσαεί και έπι τά πρόσω ώθών τά; καρδίας τών με
ταγενεστέρων γενεών καί έκ παρσδόσεως μεταδίδων «σημέραι τά άθλα 
τών προγόνων αύτών. Ή άμιλλα δέ πασ’ άπασι τοΤς Ζακυνθίοις ήτο και 
εϊνε ή πρώτιστη έν τώ νώ αύτών μέριμνα’ τό μόνον δε 5>ειρον αύτών εινε 
ή αρετή.

’ΕκεΤ έν τή άνθοστεφή τής Ζακύνθου νήσφ έν έτει 18 9 και έτερος έκ 
τών περιφανών απογόνων τής ιστορική; οικογένειας Κουτούβαλη εγεννατο 
ό Άνδρεας, όπως έπισφραγίση τούς τών προγόνων αύτοϋ θριάμβους, α
ναπτυχθείς υπό τό πνεύμα τής εύθύτητος καί τής δικαιοσύνης ύπό τοϋ 
πατρός αύτοϋ Σπυρίδωνος.

"Εργα θεάρεστα, ανδρείας και ιορονήσεως έπέστεψαν πάντοτε άπό τοϋ 
έτους 1- 4'J τάς κεφαλάς τών προγόνων τής ενδόξου ταύτης οικογένειας, 
ήν ή γαληνωτάτη Ένετική Δημοκρατία έμειψεν έν έτει 1703 διά τοϋ Ισο
βίου τίτλου τοΰ ΚΟΜΗΤΟΣ είς άνάμνησιν μεγάλων προγονικών άθλων.

Νεώτατος ό Άνδρέας Κουτούβαλη;, φέρων πάντοτε κατά φρένα και 
κατά θυμόν τήν προγονικήν Ιστορίαν καί άναμιμνησκομενος τόν εν έτει 
4570 ιερέα Νικόλαον Κουτούβαλην άπό τής ύψίστης κορυφής τοϋ άγίοι> 

*Ιΐλιοϋ θριαμοεύοντα, τού; στρατάρχας και ναυάρχους Αντώνιον, Ίωάν- 
νην και Δημήτριον Κουτούβαλη1, εφάμιλλους τής περιφανούς αύτών εύ- 
κλεία;, έπειοατο ού μόνον τούς προγόνου; αύτοϋ μιμούμενος νά άναδει— 
χθή αντάξιος αύτών, άλλ’ δ'πως κόσμηση τά πάτρια τρόπαια διά μιας 
είσέτι δάφνης.

1 ’1δέ ιστορίας ΙΊ. X ώτου (Επτάνησου).— Παπαρρηγοπούλου (Ελλη
νική).— Σ άθα (Μεσαιωνικά).

Άπό τής παιδικής αύτοϋ ηλικία; μεγίστην αισθανόμενος τάσιν εις τόν 
διανοητικόν αγώνα και Ιδίως είς τάς ώραίας τέχνας ένθα τό φρόνημα λε- 
πτύνεται ή δέ ψυχή άποθεοϋται είς τάς άγκάλας τοΰ ουρανίου ύφους, τής 
ποιήσεως, «νεπτύσσετο ύπό τό πνεύμα τοΰ εθνικού ινδάλματος £ν καί 
μόνον τρέφων έσαεί έν τή ψυχή αύ:οΰ όνειρον καί έπ’αύτοϋ τό ίδιον αύ- 
τοΰ οικοδόμημα άνυψών, τό προγονικόν κ'έος, ού τήν λάμψιν έσαεί ά- 
τενίζων κατέστη παραπλήσιος τών εύτατριδών Κουτούβαλη, ών τό πε- 
ριιοανές όνομα κατέχει μεγάλην γωνίαν έν τή χρυσή τής Ένετικής αριστο
κρατίας βίβλω.

’Εν έτει 1833 έδρεπεν ού μόνον τά άνθη τών Μουσών έν τή γείτονι 
’Ιταλία, άλλα καί τά μελισταγή τή; Θέμιοος ήντλει νάματα ύπό τάς 
πτέρυγας τοϋ κοινοΰ μεγαλείου, άποκαλύπτων τάς άρετάς τής συμπαθούς 
αύτοϋ καρδίας*  οτε έν έτει 1838 έν Πίζη άνεδίίκνύετο διδάκτωρ προσ- 
κτησας ζηλευτόν πτυχίον, φέρον τόν κάλλιστον βαθμόν PENITUS ίΈ
Ν ITUS.

Άλλ' έφ’ οσον καθ'στατο μέγας, έφ’ οσον ευδαίμων έλογίζετο, έπί το- 
σοϋτον καί ή ά^ρενωπρεπής αύτοϋ καρδία έθλίβετο,διότι ήτο μακράν τής 
φίλης αύτοϋ πατρίδος, ένθα άνέμενε··*  αύτόν, σπουδαΤον καί ένδοςότερον 
μέλλον· διό έσπευσε πρός τά πάτρια εδάφη καί έκεΤ συνδεθείς μετά τών 
κσατ’στων τής έποχής του συμπολιτών αύτοϋ, ιδίως τοϋ αθανάτου ποιη- 
τοϋ Σολωμοΰ, συ έγραψε λαμπρά πολιτικά άρθρα κατά τής τότε εγχωρίου 
πολιτικής καί δρ.ιμυτάτας σατύρας*  οτι όμως άναδεικνύει τήν καρδίαν 
αύτοϋ εϊνε ό πλήρης υψηλών αισθημάτων ύμνο; αύτοϋ.

«Σαν τή σπίθα κρυμμένη ’στή στάχτη» κτλ.

ού ή δ.αιώνισις έχαράχθη έπί τοΰ Ελληνικού Παρνασσού, τονισθεί; ύπό 
τοϋ μουσικοδιδάσκαλου Ξίνδα χάριν τήτ φιλαρμονικής εταιρίας. Καί ετε- 
ρα μυρίπνοα αύτοϋ ποιήματα κατέσχον ζηλευιήν γωνίαν έν τή συγ/ρόνψ 
ήμών ποιήσει, ότι δμω; προσήλκυσε τήν προσοχήν καί αύτοϋ του ένδόςου 
Σολωμοΰ διό καί συνεχάρη αύτόν έκ μέση; καρδίας ήτο τό « Σ ά ν τή 
σπίθα» διαβλέπων έν αύτφ ύψηλόν μέλλον καί μεγάλην ποιητικήν 
καρδίαν.
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*Εν έκ τών μαγευτικωτέρων έπεισοδειων τοϋ βίου αύτοΰ δπερ άνεξητί- 
λοις γράμμασιν έχαρά^θη εις τά; σελίδας τής πατρικής Ιστορίας αύτοΰ' 
εινε τό ακόλουθον. Νύκτα τινά όμάς νεαρών βλαστών ωέρουσα έπί κεοα- 
λή; τόν Βάρδον Διονύσιον Σολωμόν διέσχιζε ύπό τό άπΛετον φώς τής Σε
λήνη; τά; οδούς τή; Ζακύνθου και ύπό τήν γλυκεΐαν τής βαροίτου αρμο
νίαν έψαλλε τό πρώτον τόν 'ύμνον τοϋ Σολωμοϋ, ραινομένη πανταχόθεν 
ύπό άνθέων. Μεταξύ τής εκλεκτή; εκείνη; όμάδο», μεταξύ τής μοριπνόον 
εκείνης ανθοδέσμης, διεκρίνετο ό Άνδρέας Κουτούβαλη:, οΰ ή γλυκεία 
ςρωνή πρώτη μετέδωκεν ήμΐν τό αθάνατον φσμα τών ασμάτων.

"Εκτοτε ό Άνδρέας Κουτούβαλη; έπεοόθη εις τόν δικανικόν κλάδον άλ— 
λεπαλλήλως ώ; δικαστής διαπρέψας, ΐδίω: δέ ώ; ποινικολόγος. Πολλάκις 
δέ ώς μέλος τοΰ Ιουνίου Βουλευτηρίου ά-.έδειξε και έαυτόν διά τής ρη
τορικής αύτοΰ τέχνη;, και τήν πατρίδα αύτοΰ προήσπισε κατά τής πο- 
λεμείου εκείνη; πολιτικής τής τότε Βρετανική; δυναστείας ϊν και μόνον 
τρέφων έν τή καρδία αύτοΰ δναρ τήν μετά τής κοινή; πατρίδος ένωσιν 
τών έπτά άστε’ρων τοϋ Άδρία, ήτις εΰρε πολλά; Ίονίους καρδίας προθύ
μου; και μετά έτη πολλά ούχ ήττον έξετελέσθη, ίκανοποιήσασα τούς πό
θους ολοκλήρου τοΰ Ίονίου. Ή; έκ τών φιλελευθέρων φρονημάτων αύτοΰ· 
ό φιλόπατρις Έλλην ’Ανδρέας Κοοτούβαλης, περιελθών είς τήν δυσμέ- 
νιαν τών τότε καθεστώτων, ήναγκάσθη έπί τινα χρόνον ν’ άπομαζρυνθή. 
τή; γλυκεία; αύτοΰ Ζακύνθου ήν έπέπρωτο ίνα μή έπανίδη έγκαταλείπων 
τήν ύπέρ τή; πατρίδος αύτοΰ έπι τοσοΰτον μοχθήσασαν καί σογκινηθεϊ- 
czv καρδίαν αύτοΰ εις άλλότρια εδάφη, ϊπω; σπεύση τό πνεβμα αύτοΰ, 
τήν γεννέτειρα γήν μειδιώσαν νά θαυμάση.

Και όντως τόν Μάιον τοΰ 1846, ένφ ή Ζάκονθος έλούετο είς τό άρωμα 
άλλ’ έθρήνει ύπό τήν μάστιγα ό Άνδρέας Κουτούβαλη; έπιβάς Ίταλικοΰ 
τίνος πλοίου, έσπευσεν είς τά παράλια τή; Μικρασίας όπόθεν θά περι- 
ήρχετο απασαν τήν Ανατολικήν πλευράν. Άλλ’ έν Σμύρνη εύρών έκλε- 
κτούς συμμαθητάς αύτοΰ καί πολυτίμους φίλους διέτριψεν έπί τινα χρό
νον άναμιμνησκόμενο; αληθή εύδαιμονίαν έκτιμηθεΐσαι δέ έπί τοσοΰτον 
ή ίκανότης και α! άρεταί τοΰ άνδρός, άπησχόλουν έπί τοσοΰτον τόν έγ— 
χρατή υιόν τής Θέμιδος, ώστε ήτένιζε έν τή πόλει έκείνη μέλλον εύρύ- 
τατον· διό συζευχθείς μετά τίνος κόρης τής οικογένειας τών εύπατρι- 
δ®ν Κλάδων, ήναγκάσθη νά βίψη τήν άγκυραν έκεΤ, μακρόθεν στένων 
τήν πονοΰσαν αύτοΰ πατρίδα. "Εκτοτε ό Άνδρέας Κουτούβαλη; διεκρίνετ» 
έν Σμύρνη ώς ό κάλλιστος νομολόγο; έφελκύων τόν σεβασμόν καί τήν 
άγάπην ολοκλήρου τής έκλεκτή; έκείνης κοινωνίας· καταστάς δέ πατήρ 
έννέα άρρένων, κλείων τού, οφθαλμού; δέν έθλιβεν εί; τάς άγκάλας αύτοΰ 
ή μόνον τά τέσσαρα, έγκαταλείπων αύτοΤς ώ; κληρονομιάν εύγενή καί υ
ψηλά διδάγματα σπανίου πατρός καί μεγάθυμο» πατριώτου.

447
Έν Σμύρνη άλως ιδιωτικόν διάγων βίον, έπόμενο; τήν πορείαν τώ< έ- 

πιστημονικών αύτοΰ θριάμβων, ούχ ήττον ούδ’ έπαυσε θεραπεύων τάς 
Μούσας πλεΤστα ίσα ανθύλλια μορόεντα διασπείρα; πολλάκις καί πολλα- 
χοΰ θαυμασθέντα. Καί οτε τό τηλεβόλον τή; Βαυαρικής δυναστείας άζ·— 
δίωξε άπηνέσιατα τά; εύγενεστέρας Ελληνικά; καρδίας έκ τής πατρίου 
εις τήν ξένην γήν, ό οίκο; τοΰ μεγαθύμου Άνδρέα Κουτούβαλη ήνέφξε 
τού-, κόλπους αύτοΰ, ή δέ θερμή αύτοΰ άγκάλη έθέρμανε τά βιγοΰντα 

έκεΤνα τέκνα. Καί ή λύρα αύτοΰ άντήχησε πλήρης πένθους, πλήρη; 
άλγους αίμάσσουσα, πλήρης άγανακτήσεω; κατά τή; τυραννίας τών Βαυα- 
ρών, παράξασα τήν «κ α τ ά ρ α ν· έργον πλήρες φλογό; κεραυνοβόλου*  ου 
τήν αρχήν παραθέτομεν ένταΰθα.

«*Η  κατάρα τοΰ'Υψίστου νά πέση, είς τά; δύο «ίσχράς κεφαλάς σας 
Κ’ ή φωνή τών άθώων Ελλήνων, τρομερά νά βοήση ’; τ’ αύτιά σας. 
Τό αίμα έκεϊνο τό άθώον πού έχύθη, πΰρ νά γίνη νά έλθή νά σάς κάψη I 
Πάσα σκιά τών σφαγμένων Ελλήνων, έμπροσθεν σας θάρθή νά φωνάξη 
Δέν σάς θέλει τό έθνος προδόται, δέν σας θέλει λησταί τών άθώων, 
Εΐσθε σεΤ; οί πατέρες τή; φρίκη;, είσθε σείς οί πατέρες τών γόων. κτλ.

Εκτοτε ήργάσθη ώ; γνήσιον τέκνον μετάτών φιλελευθε'ρων έςορίστων 
καί μετά τοΰ άειμνήστου Γαριβάλδη άνταποκρινόμενος περί τής απαλλα
γή; τής άτυχοΰς Ελλάδος άπό τής Βαυαρικής μάστιγος. Ότε δέ ή Ελ
λάς μι^ φωνή πλέον έκήρυξεν έκπτωτον τόν Βασιλέα "Οθωνα, τά έσπαρ- 
μένα δ’ αύτή; τέκνα έπανήλθον είς τάς άγκάλας τής μητρός αύτών δπως 
θερμάνωσι τά ^ιγοΰντα μέλη αύτών, ή Μοΰσα τοΰ ’Ανδρέα Κουτούβαλτη 
έψαλλε διθυράμβους, ές ών καταυγάζει τά Ινειρον, οΰ παραθέτομεν ά- 
μίμητον στροφήν πλήρη έκφράσεω; καί ζωηρά; φαντασίας,

Έξυπν® καί τί βλέπω έμπροσθεν μου;
Τήν Ελλάδα λε·κά ένδυμένηΐ 

Τά μαλιά της μέ άνθεια πλεγμένα, 
Κι’ 3χι πλε'ον μ’ άλύσσους δεμένη

Άπό τή; εποχή; έκείνης άφοσιωΙείς ϊλος είς τόν Ιδιωτικόν βίον καί 
είς τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων αύτοΰ κσταγινόμενος, έγραψε πλεΐστα 
ό’σα έμμετρα έργα Ελληνιστί τε καί Ίταλιστί, ών τά πλεϊστα άπωλέσθη- 
σαν· ό'τι όμως έχαρακτήριζε τήν ευφυΐαν τοΰ Άνδρέα Κουτούβαλη ήτο 
τό Σατυρικόν πνεΰμα τή; Μούσης αύτοΰ δι’ οΰ πολλάκις πολλάς έδηξε 
καρδία; λίαν «ύφυώς τάληθή γραφών. Έν Χίφ κύριον αύτοΰ μίλημα ήν 
ή μελέτη τής θ»ί«ς κωμφδίας τοΰ Δάντου, περί τής έρμηνείας τής όποιας 
πολλάς άφήκεν Ίταλιστί πολυτίμου; σημειώσεις. Άπέθχνεν έν Θεσσαλο-
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νίκη παρά τφ έναρέτψκαί λογίψ αύτοΰ υιφ ίατρφ κ. Μαρίνιρ Κουτούβαλη, 
φίλψ άγαπητφ καί έξαιρέτψ συνεργάτη τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» τή31η 
Αύγουστου 1882.

Άνδρος άγαθοΰ 
έπαινος αιώνιος αί πράξεις.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ξ ΜΟΥΣΟΥΡΠΣ. Οί αιώνιοι τών δύο υπάτων τής τοΰ οντος 
φιλοσοφίας σχολών ηγήτορες, Πλάτω > τε καί ’Αριστοτέλης έπισκοπίσαντες 
καθόλου τόν άνθρωπον, καί τάς σχέ'σεις αύτοΰ πάσας πρός τόν φυσικόν 
κόσμον ύποσταθμίσαντες, ύπολογισάμενοι δέ περαιτέρω τάς βουλάς αύ
τοΰ, τήν ίσχύν τήςθελήσεως, τήν ένέργειαν τής διάνοιας, καί τήν ρώμην 
και τό κράτος και τήν ανταύγειαν τοϋ πνεύματος καί τό τής καρδία; αύ
τοΰ ανυπέρβλητον Ιάρσος, ήχθησαν έν ένθουσιασμφ ύψίστψ καί πεποιθήσει 
σοβαρωτάτη έπί τό κράτιστον μεταφυσικόν συμπέρασμα, έκάτεροι έν έκ- 
στάσει άποφηνάμενοι, ό μέν αύτών είπών, ότι ή έξαισία καί παντάπασι 
μυστηριώδης έκείνη έν τφ άνθρώπω δύναμις, ήτι; νοΰς προσηγόρευται, 
έ'στι τι υπερφυσικόν καί μετε'χον τοΰ θείου*  ό δ’ έτερος, ό έκ Σταγειρων 
φιλόσοφος έτι μείζω ενώπιον αύτή: έκπληττόμενος τό παράπαν ουδόλως 
έδίστασε εύθυυώνως καί θαρραλέως σοόδρα ν’ άποκαλέση αύτήν Θεόν.

Τοΰτο δέ, τό θεόθεν εμπνευσθέν τοϊς βελτίστοις έκείνοις άνδράσι καί 
θείοι; φιλοσόφοις δόγμα αναφαίνεται άνά τόν βίον τής άνθρωπότητος, 
εύδηλότατα έπιβεοαιούμε νον καί ύπό τής καθ’έκάστην πείρας πασιφανώς 
έπιμαρτυρούμενον οτι αύτη ή άρρητο; έν τφ άνθρώπω δύναμις, ή θεία 
ουσία, ό νους, έστι τι οίονεί παντοδύναμον καί ξένον καί άλλότριον τής 
βροτείου <ρύσεως*διότι  δι’αύτοΰ διαδείκνυται διαφανώς ό υπέρ τήν αισθησιν 
καί δι’ όλης τής Δημιουργία; διήκων παγκόσμιος νόμο;, και καθορίζεται 
εύκρινώς ή ένωτική κλίμα; :ή; σχέσεω; τή; υπέρτατη; ’Αρχής πρό; αύ
τόν, καί τών βαθμιδών τής τοΰ κόσμου δημιουργίας· διότι οι*  αύτοΰ ε
ξηγούνται τά περιοάλοντα ήμα; ταΰτα τής αρχής τοΰ νόμου τή; δη
μιουργίας μυστήρια, καί ό λόγος τής επικοινωνία; καί τής κατ’ αλληλε
πίδρασή ύπάρςεω; αύτών εύχερώς παρίσταται*  διότι δι’ αύτοΰ χειροήθη 
τά θηρία γίγνονται μεταλλάσσοντα κατά τό δοκοΰν τοΰ άνθρώπου φύσιν. 
Ποός δέ δι’αύτοΰ καταρτίζονται κοινωνίαι, ταςιθετοΰντ αι πολιτεΐαι, έ- 
ξημεροΰνται λαοί, παιδαγωγοΰνται έθνη, ευ διατίθενται πρός άλλήλας 
φυλαί καί τό δπερ μέγιστον, οί άπαντες αναγνωρίζονται μιας μητρός 
αδελφοί, μιδ; όδοΰ συνοδΐται καί ενός άγώνος συναγωνισταί· δ'ότι ώσαύ- 
τως δι’ αύτοΰ ό βραχύβιος καί ασθενής άνθρωπος αποβαίνει ήρως τών 
έκάστοτβ προσκομμάτων άθλητής τών έκάστοτε περιπετειών εκποδών άε 
ποιούμενος καί υποχείρια καθιστάμενος άπαντα τά ές άντιπνόων πνοών 

τών άνεμων τοΰ βίου έπισκήπτοντα δεινά καί τάλλα, τά παντοΤα έπισυμ- 
βάματα. "Πστε ούτωσίν *ν  ένί λόγψ διά τής τερατουργοΰ ταύτης δυνά- 
μεως τοΰ νοΰ, ό γηγενής άνθρωπο; κυρίαρχος γίνεται τής φύσεω;, δεσπό
της τών αΙώνων καί τοΰ παρελθόντος καί τοΰ ένεστώτος καί τοΰ μέλ
λοντος άρχων καί διαρυθμιτής.

’Εντεΰθεν δέ οί ήρωες έν τφ βίψ, έντεΰθεν δέ οί κραταιοί έν τή ζωή, 
έντεΰθεν δ» ο! ρέκται καί έ πιχειρηματικοί καί μεγαλοπράγμωνες έν ταΐς 
κοινωνίαι;, καί οί έξοχοι έν ταΐς γενεαΐς. Αύτοί έν μι$ έκαστη σελίδι 
τής ’ιστορίας τών κοινωνιών αναφαίνονται καί διακρίνονται καί έσαεί σε- 
λαγίζουσιν έν τφ στερεώματι τής αΐωνιότητος, ώσπερ ο! έν τφ ούρανφ 
διάττοντες αστέρες. "Εκαστος τούτων μεΐζον ή έ'λαττον λαβών τό έξοχον 
τοΰτο τή; φύσεως δώρον έ'πραξε, ώ; ή αύτφ δύναμις, ένήργησε κατά τήν 
δεινήν πάλην τής ζωής καί ήχθει πρός τόν εκ γεννετής προορισμόν αύ
τοΰ και άφίκετο έπί τέλους καί μεθ’ άπάσα; τάς αντίξοους περιπτώσεις 
τοϋ βίου είς τόν πρός δν δρον εαυτόν άναδεικνύμενος καί τούς ετέρους 
παντοιοτρόπω; εύεργετών.

’Em τής μοίρα; τοίνυν τής τάξεωί τών άνδρών τούτων τών γινομένων 
μέν έν τφ κόσμψ μετά τίνος ιδιαιτάτου προορισμού καί ίδίου νοητικοΟ 
πλεονεκτήματος διαπρεπόντων δέ έ/ ταΐς έπικοινωνία’-;, έκ τουτονί τών 
άνδρών ούδείς έστίν οστις δεν θά όμολογήση εύπαρισ-.ά στως δτι εισίν ό 
έκ τής εύάνδρου Κεφαλληνίας όρμώμενο; Γεράσιμο; ό Μουσούοης, ό άνήρ 
ό νοημονέστατος, ό μεγαλεπήοολος, ό γενναίο; αγωνιστής τοϋ ίεροϋ ά
γώνος ό έλλην ό γνησιώτατος, καί φιλόπατρι; καί φιλάγαθος καί αληθής 
άνθρωπος, oS τόν βίον έν συντόμφ σκιαγραφοΰμεν φόρον μέν πρός τήν 
άρετήν άποτίνοντες, εΐτα δέ ϊνα μή τά καλά τφ χρόνψ εξίτηλα γένηνται. 
Καί ήθελεν μέν εΐσθχι πάντως έργον έργώδε; έάν έπεχειροΰμεν νά περι- 
γράψωμεν έν λεπτομερείς άπαντα τά σημεία τοΰ πλήρους περιπετειών καί 
μεστών φιλαγάθων πράξεων βίου τοϋ έπιφανοϋ; Κεφαλλήνος, δστις διη- 
νεκώ; ύπερακοντίζων ανυπερβλήτους δυσχερεία; καί κακότητας κατέστη 
ικανός νά άναδείξη μέν αυτός εαυτόν νά καταστή δέ ώ; οϊόν τε έστιν εν 
τε.τφ έ’Ονει καί τή Ιδία πατρίδι αύτοΰ έπυφελ ή;, οθεν θέλομεν μόνον στα- 
χυο.λογήση άπό τοϋ εκτεταμένου πεδίου τοϋ βίου αύτοΰ τά κυριώτερα, 
άτινα έπιδείκνυσι τόν χαρακτήρα τοϋ έγκριτου τούτου Κεφαλλήνος.

Νοτιοδητικώ; καί ού μακράν τή; πρωτευούσης Άργοστολίου τή; εύάν
δρου Κεφαλληνίας κεΐταιζώμη «ΜηνιαΤς- ήδη έπο .ομαζου ένη. Έν ταύτη 
τή κώμη άρχομένου τοϋ φθίνοντος αίώνος, εΐδεν ό Γεράσιμος Μουσού- 
ρη; τό πρώτον τά; άπαυγαζούσας τοΰ ήλίου ά/.τΤνας καί άνέπνευσε τόν 
έλεύθερον τής Κεφαλληνίας αέρα, δς έπιδωρεΤται τοΐς αύτόθι φυομε'Όΐς 
δίκην προνομίου σπουδαία καί άριπρεπή πλεονεκτήματα.—"Έ/αβε παρά 
τών γονέων αύτοΰ ευθύς έν αρχή τάς πρώτα; αφελείς τών Κεφαλλήνων 
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οικιακά; άρετάς α'ίτινε; έπέδρασχν καθ’ Ηλον τό διάστηυα τοΰ βίου αύτοΰ,. 
Ιδίω; δέ παρά τοΰ πατρό; αύτοΰ Ίωάννου Μουσούρη έδιδάχθη τά πρώτα 
μαθήματα τή; τών ναυτηλομένωυ τέχνη; μικρφ δ’ ‘ύστερον χρόνιο έν η
λικία 17 έτών έγένετο κυβερνήτης παμμεγέθους πλοίου, οπότε πλέον ήρ- 
ξατο τό πλήρε; περιπετειών στάδιον αύτοΰ. Καί κατά πρώτον μέν δια
πλέει τούς κυριωτέρου; λιμένας τής Μεσογείου θαλάσσης καί άνέρχεται 
μέχρι τών ανατολικών άκτών τοΰ Εύζείνόυ Πόντου, εΐτα δέ κατερχόμε- 
νο; πάλιν έπισκέπτεται τά; βορείου; άκτάς τή; ’Αφρική; καί έξερχόμε- 
νο; τών Ηρακλείων σ:ηλώυ διαπλέει τά τή; Άλβιόνος ύδατα καί πολ
λούς λιμένα; τή; Βορείου Γερμανική; θαλάσση;, εΐτα κατερχόμενο; εί; 
τήν πατρίδα αύτοΰ έγκατέλειψε πάσα; αύτοΰ τά; έμπορικάς έπιχειρήσει; 
όπως λάβη μέρο; είς τόν ύπέρ τή; ά»ε;αρτησίας τή; Έλλάδο; ίερόν α
γώνα, κατά τά δύο τελευταία αύτοΰ έτη, έλαβε δέ ώ; άνταμοιβήν τών 
ύπηοεσιών αύτοΰ τό άριστεΤοντοΰ άγώνος, άπερ πάντοτε μετ’ έθνική; ύ- 
■περηβανίας έφερε έπί τοΰ στήθους αύτοΰ, άυοΰ δέ ό ιερός άγών αίσίω; έ- 
περατώθη, έπανέλαβε τόν περιπετειώδη αύτοΰ βίον, επειδή δέ έν Κεφαλ
ληνία τά γράμματα και ή παιδεία έν τή έποχή έκείνη δέν ήσαν προσιτά 
εί; πάντα;, άλλ’ εΐς τινας λίαν εύαρίθμου; εύγενεΤ; δίκην προνομίου ό 
Γεράσιμος Μουσούρη; μέχρι τοΰ σημείου τούτου τή; ήλικία; αύτοΰ ούτε 
άνάγνωσιν ούτε γραφήν έγίνωσκ-, τοΰθ’ δπερ συναισθάνετο έν έαυτφ έλ- 
λειψίν τι.α ή< έσπεοσε ν’ άναπληρώση, καί δή μεταβάς εί; Σύρον έν βρα- 
χυτάτιμ χρόνψ μόλις μηνών κατώρθιυσεν εύχερώ; νά έκμάθη έκ τε τής 
'Ελληνική; καί ’Ιταλική, τοσαύτα; γνώσεις δσαι ήσαν αύτφ άποχρώντως 
χρήσιμοι έν τ Τς τοΰ βίου συναλλαγαΤς, εΐτα έπ-δόθη αύθις εί; τά; κατά 
ξηράν έμπορικάς έπιχειρήσει; κα Γ ί’ιον μάλιστα τό τε πλοϊον αύτοΰ καί 
δπασα ή άλλη αύτοΰ περιουσία κατεστράφησαν όλοτελώς κατά τόν έθυι- 
κόν ήμών αγώνα. Καί κατά πρώτον μέν μεταβαίνει εί; τά τή; Μικρά; 
’Ασίας παοάλια οπού έπιχειρε" έμπορίας τινάς, οτε δέ χρόνιμ 'ύστερον 
τοιουτοτρόπως αύτόθι έργαζόμενος, σύνεκρότησε πάλιν χρηματικόν τι 
κεφάλαιον, τότε άνήλθεν εΐς τήν έμπορικήν πόλιν "Αγκυραν καί άνέπτυςε 
τόν κύκλον τών έμποοικών αύτοΰ ένεργειών, έντεΰθεν δέ άνέλαβε θαρρα
λέου; τήν πρός τά ένδότερα τή; Μικρά; ’Ασία; άγουσαν, φθάς μετά μο
ρίων ίσων δυσχερείων καί κολυμάτων εί; τό Βαγδάτιον Βασσόραν καί 
κατόπιν εΐ; τό κέντρον αύτή; τή; Περσίας. Τοσοΰτον δέ προσοικειώθη 
πρός τούς ήμιαγρίου; Ιθαγενείς, ώστε καθίστατο προσφιλής καί επιβλη
τικός λίαν, ώστε εΐθ’ οτε σύ< τή έμπορία λίαν έπιτηδίως καί κατηχη
τή; άνειοαίνετο πολλών αρχών τοΰ χριστιανικού πολιτισμού, τοΰθ’ οπερ 
διήγειρε τήν άγανάκτησιν καί έ'έκαυσε τόν φανατισμόν οργάνων τινων 
τής έπικρατούσης θρησκεία; έν τή πόλει Κασχάν πλησίον τής Τεχερά

νης, οϊτινε; έςήνάγκασαν τόν έγχώριον διοικητήν νά συλλαβή τόν τολ-

καί άπασαν τήν 
Έκρατεΐτο αύ- 

. - ..'.'.....-ς, έπε-

μηρόν καί κενοτόμον νεανίαν. Καί έ'ρ^ιψεν αυτόν είς φοβεράν ειρκτήν 
ό άρχουν τής είρημένη; πόλεως, κατασχών συνάμα 
περιουσίαν καί άποσκευήν τοΰ πλάνητο; Μουσούτη.
τόθι σκληρώ; κακοχούμενος, ό δ’απαίσιο; τοΰ θανάτου πέλεκυς. 
κρέματο ώς ή σπάθη τοΰ Λαμοκλέου; καθ’ έκάστην έπί τής κεφαλή; 
αύτοΰ, καί ένω ένταΰθα ούδεμία ύπέφωσκεν έλπίς σωτηρίας, ή άγχίστρο- 
φος τύχη ήλθε θαυμασίω; είς έπικουρίαν αύτσ·, ήσθένει βαρέως ή μάλ
λον εύνοουμ-νη σύζυγο; τοΰ τοπάρχου έφ’ ής έδοκιμάσθησαν άλα τά 
θαυματουργά ιοάρμακα τών έγχωρίων δερόίσιδων άλλ*  είς μάτην, ένφ 
λοιπόν ή ασθενή; εύρίσκετο έτοιμοθάνατος, ό άπελπις δεσμότης Μου- 
σούρης ήθέλησε καί πάλιν νά δοκ·μάση τήν έπιρροήν τοΰ έπινοητι- 
κοΰ αύτοΰ πνεύματος, αναγγέλλουν δτι τυγχάνει ών Ιατρός έπιτήδειο; καί 
δτι άναδέχεται τήν θεραπείαν τής εύνοουμένης συζύγου. 'Ο τοπάρχη; μέ
λι; μαβών τούτο, προσκαλεΤ τόν αύτοχειροτόνητον δεσμότην ιατρόν οΐ- 
καδε καί είσάγει αύτόν παρά τήν κλίνην τή: έτοιμοθανάτου συζύγου του, 
■ήντινα παρατηρήσχ; ούδόλω; άπεδηλίασε, διατάσσει νά προσενεχίή αύ- 
τώ σάκκος τι; έκ τή; άρτι κατασχεθεί τη; αποσκευή; αύτοΰ, έν αύτφ εΐ- 
χεν ό οδοιπόρος άπλάτινα φάρμακα διά τά; προχείρου; άνάγκας, καί ώ 
τής εύνοιας τής τύχης 1 αί συσκευαί τοΰ νεαρού Ιατροί τεραστίω; έπι- 
τυγχάνουσι καί ή ήμιθανής προσφιλή; σύζυγος τοΰ τοπάρχου άναλαμ- 
βάνει, τοΰθ’ δ'περ συνετέλεσεν ώστε νά ύπεκφύγη τόν άφευκτον κίνδυνον 
καί τήν κατασχεθεΤσαν περιουσίαν νά έπανακτήση καί πολλά; δωρεά; καί 
χρήματα νά λάβη παρά τοΰ τοπάρχου ώς άμοιβήν καί νά συνοδευθή μετά 
σωματοφυλακή; καί δημοσία; ασφαλεία; μέχρι τοΰ Περσικοΰ κόλπου, ό- 
πόθεν δι’ ’Αγγλικού πλοίου διηυθύνθη πρός τάς ’Ινδίας καί έκεΐθεν μετά 
τινα χρόνον μετέοη είς Αίγυπτον εις ήν διέμεινεν έπί πέντε έτη, δια
τρέχουν αύτήν καθ’ άλας τάς διαστάσεις μέχρι; αύτή; τής Νουδίας, 
άλλ*  έν τή έδρα τών Φαραφ, έν τή συναισθήσει τή; καταπατήσεως 
τών δικαίων αύτοΰ, περιήλθε εϊ; δεινήν φιλονικίαν μετά τίνος Ισχυρού 
τής ημέρας παρά τή αύλή τοΰ Μεχμέτ-Άλή, τότε «πώλεσε τή έπιδρά- 
οει πολλών άντιθέτων συμβάντων τήνούκεύκχταφρόνητον περιουσίαν, ά- 
ποβάς αύ )ι; κατά τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν πενέστατος άν καί 
κατόρθωσε νά λάβη ήθικήν άποχρώσαν ίκανοποίησιν.—’Ενταύθα περιέστη 
άνήρ πρός στιγμήν ώ; είκό; είς άαηχανίαν δεινήν καί άπογοήτευσιν 
μεγάλην, διότι άνελογίζετο δλον τόν Ογκον τών βαθυτάτων περιπετειών 
αύτοΰ καί τήν έ'κτασιν τών περιπλανήσεων καί τή / κατανάλωσιν τών κυ- 
ρ ωτέρων έτών τή; ζωής αύτοΰ σύν κακουχίαις καί δεινοπαθήμασιν άνυ- 
πολογίστοις, άλλά τό φυσικόν σθένος τή; καρδία; αύτοΰ, ή έςασκηθεΐσα 
εΐς άνώτατον βαθμόν εύστροφία τοΰ πνεύματος, ή άνδροθεΐσα δύ/αμις τού 
■νοός καί τάλλα άπαντα δέν έοράδυναν νά έξαγάγωσι τόν άνδρα τής τοι-
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αύτης άθυμίας κζί κχτχπτώσεως, άλλ’ ένεφύσισε μία έκάστη τούτων τήν 
προσήκουσαν αρετήν καί τοιουτοτρόπως αναλαμβάνει νέαν ζωήν και άρύεται 
νέον σθένος και δουλεύεται ό άνή^ Ένα πάλιν άλλαχοΰ στάδιον καί τό τέλος 
τής τύχης αύτοϋ έκζητήση, διότι αείποτε ήτο έν βαθύτατη σοναισθήσεί 
καί μεθ’δλα; ταύτας τάςδιαμάχας τής εύστροφου τύχης δτι εΐχετι μέλλον 
και προορισμόν τινα νάέκπληοώση έπωφελή και πρός έσυτόν καί τόν πλη
σίον ίπερ άπεδείχθη έπί τέλους έπισήμως. *09εν  αναχωρεί τής Αίγύπτου 
καί άφικνεϊται μετά τινας περιπλανήσεις άνά τόν Εύςεινον καί τό ΑίγαΤο\ 
είς Θεσσαλίαν.

’Εν Θεσσαλία ήρχη τότε κατά τό 4 850 ώς καί άλλαχοΰ τής οθωμα
νικής αύτοκρατορίας κυριολεκτικές ό φανατισμός καί ή καταπίεσις. οί 
δέ υπήκοοι καθώς καί πας παρεπίδημος ξένος έν Τση μοίρα δούλων καί 
δεσμοτών διετέλουν άποζώντες. 'Ο νέηλυς ξέ νος παρατηρών τοΰτο μετ 
αγανακτήσει^; άμα δέ καί συντριβής καρδίας πολλής, τούτου £νεκα 
συλλαμβάνει έν νφ τήν όντως εύγενή Ιδέαν νά φαν ή κατά τι λυσιτε
λή; τοΤς ταλαιπωρούμενοι; άδελφυΤ;. Άρχεται ένταΰθα νέον στάδιον, έν φ 
συγχρόνως γίνεται αύτεπάγγελτο; προστάτη; παντός αδικούμενου αδια
κρίτως φυλής, εθνικότητας, θρησκε'ας, καταστάσεως*  παρίσταται ενώ
πιον των οθωμανικών αρχών ώς άν νά ήτο περιβεβλημένος έπίσημον 
αντιπροσωπείαν δλω > τών επικρατειών καί διεξήγε πασαν ύπόθεσιν καί 
δλυε πδσαν φιλονικίαν άναφυομένην έν τε τοΐς παρεπιδημοΰσιν έκεΤ *Ελ-  
λησιν καί τοΐς άλλοι; ώστε οί πάντες άπό κοινού άπεκάλουν τόν Γερά
σιμον Μουσούρην σωτήρα καί ευεργέτην, έφοβούντο τόν άνδρα καί ύπε— 
λήπτοντο αύτόν μεγάλως καί αύταί αί επιτόπιοι άρχαί, ώστε ή διαβε- 
βαίωσις αύτοϋ ήτε ή έγγραφος ήτε ή προφορική έν πάση οθωμανική ά^χή 
άνά πασαν τή^ Θεσσαλίαν εϊχε κύρος καί δύναμιν οΐα δή αντιπροσώπου 
δυνάμεων. Τοϋ λόγου δέ ενταύθα γινόμενοι, δέον νά άφηγηθώμεν πραξιν 
ήδη ύπό πολλών μνημονευόμενων, ήτις τεκμηριοΤ σύν τοΤς άλλοις καί 
υπόγραφε ζωηρώ; τών είρημένων τήν αλήθειαν. Νεανις τις έλληνίς τήν 
δ’ υπηκοότητα όθωμα/t; έκ Θεσσαλίας θύμα τή; ώραιότητος αυτής γι
νόμενη άποπλανηθεΤσα εΤχε άταχθή καί βιφθή είς γυναικωνίτην ό'ίουμα — 
νου Ισχυρού*  αυτόθι τή βία καί τοΐς άλλοις δελεάσμασι παραπειΟομένη 
έτοιμη ήν ή δυστυχή; νά έκδυθή τόν εθνισμόν αύτής καί τήν θρησκείαν 
καί νά είσπηδήση εί; τήν χωοιαν τών πιστών τοΰ ’ίσλάμ. 'Οπότε κατορ- 
θώ"ασα νά διαφυγή νύκτωρ τού χαρεμιού έζήτει περίφοβος άσυλον, ώς 
τοιοΰτον δέ ύπεδείχθη αυτή ό οίκος τού Γερασίμου Μουσούρη είς δν έπα- 
ρουσιάσθη τρέμουσα μεθ*  δλην τήν διακόσμησιν τής τού χαρεμιού πολυ
τελείας ζητούσα παρ’ αύτου σωτηυίαν τοΰ επικειμένου αυτή μεγίστου 
κινδύνου. ‘Ο γενναίος Μουσούρη; άφ’ ού ώ; πατήρ φιλόστοργος παρηγό- 
ρησεν καί διεβεοαίωσεν αύτήν περί τής ασφαλείας της τήν έπιοΰσαν 

παραλαβών τά τοΰ χαρεμιού κοσμήματα καί ενδύματα μεταβαίνει είς 
ότ Διοικητήριον, ρίπτει αύτά μετ’ άγανακτήσεως έμπροσθεν τού δίοικη- 
•ΰ Λαρίσσης καί τοΰ έκπεπληγμένου ένεκα τής εύ’.ολμίας τού Μουσούρη 
παρ’ αύτφ έδρεύοντος συμβουλίου , διαμαρτυρόμενο: συγχρόνως διά 
τήν τοιχύτην παράνομον καί άγρίαν άπαγωγήν, ήν αυτός ό διοικητή; 
συναισθανθείς έδικαίωσε πληρέστατα τόν Μουσούρην. rH τοιαύτη πραξις 
τοΰ Μουσούρη έχει μεγίστην τήν σημασίαν ίταν άναλογισθή τις τήν 
έποχήν καθ’ ήν συνέβη έν τφ μέσψ τοιούτου φοβερού φανατισμού καί 
αύθαιρεσίας, πολλαί δέ καί £τεραι παραπλήσιοι πράξεις τοΰ καλοΰ κα- 
γαθοΰ άνδρός τούτου είσίν τοσοΰτον παράτολμοι καί άσυνήθεις ώστε 
σήμερον ήθελον αύτόχρημα θεωρηθή ίσως παρά τισι ώς μύθοι, άν δέν 
διεσώζοντο είσέτι πολλοί αύτόπται τών γεγονότων τούτων, άτινα άλλως 
τε καί δι’ έγγράφων «πείρων έπιβεβαιοΰνται.

ΓΐλεΤστα έπίσημα έγγραφα μαρτυροΰσι τήν έπ’^οήν, ήν έςήσκει ό Γ. 
Μουσούρης καί, πόσον επωφελής έφαίνετο είς βλους έν γένει τούς κατα- 
δυναστευομένους κατοίκους τής Θεσσαλίας.

Πευτήκοντα καί επέκεινα ήδη έτών τυγχάνει ό άνήρ δτε νΰν ήδη συναι
σθάνεται βαρυτάτην τήν άνάγκην ό'πως τέλος πάντων έγκατασταθή ποΰ 
τελέω;· καί ώσπερ ό καταπεπονημένο; ναυαγός μετά τά; θυελλώδεις τρι
κυμίας καί τάς μακρά; φοβερά; θα) ασσοταραχάς άφίεται καί έπιποθεχ 
δ'ρμον καί λιμένα εύοιον tv’ αύτόθι έπαναπαύση τάς πεπονημένας δυνά
μεις τού τε σώματος καί τοΰ πνεύματος αυτού, τοιούτω τρόπω καί ο 
Γεράσιμος Μουσούρης ήσθάνθη τήν ά-άγκην βπο.ς ®υρη τόπον καί ίόρύση 
έπί τέλους τήν έστίαν αύτοϋ, ’ίνα ύπό τήν εύεργετικήν στέγην αύτής 
παράσχηται άνακούφισιν καί αναψυχήν εν τε τφ πνεύματι έν τε τή με- 
γαθύμφ αύτοϋ καρδία καί τώ άπηυδηκότι αύτοϋ σώματι, καί τοιοΰτον 
τοίνυν τόπον, ώσεί ύπό τών πεπρωμένων άγαπώμενος, προείλετο τήν 
Θεσσαλονίκην. Ό βίος αύτοϋ ύπήρξεν ώσπερ καί άλλαχοΰ, εύεργετικός. 
Παρέχων έκάστοτε τήν προστασίαν αύτοϋ καί συνδρομήν υλικήν τε καί 
ήθικήν παντί άδίκως καταπιεζομένω διετήρησε πάντοτε εύγβνές καί 
ύψηλόφρον φρόνημα, ώστε δι’ ο’ίας καί οσα; εύεργεσίας έκάστοτε έπε- 
δαψίλευεν εΐς τε τήν έν Θεσσαλονίκη κοινότητα καί αύτό τό ’Εθνος, 
καθώς καί είς πάντα έν γένει συμπολίτην αυτού καί ξένον, χωρίς ποτέ 
τό παράπαν νά δεχθή ούδεμίαν αμοιβήν ή ίκανοποίησίν διά τάς τοιαύ- 
τας ολοκλήρους τοϋ βίου αύτοϋ έκδουλεύσεις πρός τε τήν έλευθέσαν 
'Ελλάδα καί τήν δούλην, δς ένόμιζεν άείποτε οτι ώς ελλην καί ώ; άνθρω
πος δτι ώφειλε νά πράττη τό καθήκον, ηγούμενο; αύτό ώ; απαραίτητον ή
θικήν ύποχρέωσιν, άνευ ούδεμιδς ίδιοτελοϋ; σκέψεως.Διό ύπό τής σκέψεως 
ταύτης αγόμενος ούδόλως έδέχθη τό δίς παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
προσενεχθέν αύτφ παράσημον τοΰ Σωτήρος. Τφ δέ 1'63 οπότε ή δευ
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τέρα αύτοΰ πάτοι: Θεσσαλονίκη, ήν ούχ ήττον τής γενετείρας αύ- 
τοΰ γη; ήγάπα προσεκλήθη ν’ άποστείλη τόν έκλεκτόν αύτής είς τήν 
Β. έν ’Αθήναις Εθνικήν Συνέλευσιν, προς τόν πατριωτισμόν καί τήν αύ- 
ταπάρνησιν τοΟ Γερασίμου Μουσούρη έστρεψε τό βλέμμα καί τοΰτον έξε- 
λέξατο, όπως τήν άντιπροσωπεύση ένώπιον τής μητρός ‘Ελλάδος. Καί 
αληθώς άντεπ ροσωπεύθη έπαξίως τών έθνικών πόθων και δικαιωμάτων 
αύτή;. Άπέθανε τή 1 Σεπτεμβρίου 1883 έν Θεσσαλονίκη, ένθα άπασα 
ή αύτόθι κοινότης έ'κλαοσε τόν θάνατον τοΰ μεγίστου αύτής εύεργέτου.

ΘΖΟΛϋΡΟΣ ΒΟΥΣΚΟΥΛ.Ι&ΙΙΣ. Έγεννήθη έν Άνδρψ τήν 18 Μαρτίου 
1835. Έν μονογενή; υίός του Λεονάίδου Βουσκουδάκη απόρου κτημα- 
τίου. Ή μήτηρ αύτοΰ άνήκεν είς τήν οικογένειαν Δαπόντε μίαν τών άρ- 
χαιοτέρων καί εύγενεστέρων τής νήσου, άνάγουσαν τήν αρχήν της εί; τήν 
Ένετικήν αριστοκρατίαν. Μεταλαβών τή; προκαταρκτικής έκπαιδεύσεως 
κιτ’άρχά; έν "Ανδρψ καί εΐτα έν Σύρω, ήλθε τώ 1854 είς ’Αθήνα; καί 
είσήλθεν εις τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν εις τό τμήμα τή; αρχιτεκτονι
κή;. Τό ΠολυτεχνβΤον διηυθύνετο τότε ύπό τού διαπρεπούς άρχιτέκτονο; 
κ. Λυσσάνδρου Καυταντζόγλου, δστις ήννόει ’ί >α ο’ νεώτεροι *Ελ)ηνες  δει- 
χθώσιν άξιοι άπόγονηι τών αρχαίων, καί δέν άπέτυχεν είς τοΰτο, κα
θότι παρήγαγεν αγλαούς καρπούς, καλλιτέχνα;, άςίους απογόνου; τοδ 
Ικτίνου, τοΰ Φειδίου, τοϋ Πραξιτελους. Οί διαστ.μότεροι τών νεωτέρω7 
Έλλή νων έν τή καλλιτεχνία, όνομαστοί καί εί; τόν Εύρωπαϊκόν κόσμον 
υπήρξαν μαθηταί κατά τήν εποχήν εκείνην τοΰ Πολυτεχνείου,ώς ό κ. Γκί- 
ζης, ό κ. Λύτρα;, οί αδελφοί Φιτάλαι κλ. Ό Θ. Βουσκουδάκης ώς μα
θητής έν τφ Πολυτεχνείψ διέπρεψεν, είς όλους τούς διαγωνισμούς μετέ- 
σχεν καί πολλά βραβεία έλαβεν. Τφ 1858 έξήλθε τοΰ Πολυτεχνείου καί 
προσεκολλήθη είς τό τμήμα τών δημοσίων ίργων τοΰ 'Υπουργείου τών 
’Εσωτερικών. Τα πρώτα έργα έκαμε, ύπό τόν ύπό τής αειμνήστου Βασί- 
λίσσης ’Αμαλίας προσκλτθέντα Daiiel πρός χάραξιν τών οδών τών Ά*  
θηνών. Τοΰ Daniel άπιλθόντος σβνειργάσθη μετ’ άλλων στρατιωτικών 
μηχανικών άναλαβόντων τήν ρυμοτομίαν τών’Αθηνών. ΠλεΤσται τών καλ- 
λίστων ύδών εΐναι έργα αύτοΰ. Τφ 1863 έστάλη ύπό τή; Κυβερνήσεως 
τνα δώση τό σχέδιον τή; πόλεως Μεσολογγίου. ’Εν Μεσολογγίψ ευρισκό
μενος συνεδέθη διά συγγένειας μετά διαπριπεΰςοίκου νυμιοευθε’-ς τήν μονο
γενή θεγατέρα τοΰ μακαρίτου Συνταγματάρχου I. Παπαζαφείρη, τήν ένά- 
ρετον κυοίαν ’Ολυμπιάδα. ’Από τοΰ 1 866 πλεΤστα έργα έξετέλεσεν έν διά
φοροι; έπαρχίαις, έν Αίγιαλεία, Εύρυτανία κτλ. Ιδίως £μως έν Ηλεία F- 
που έπί δεκαετίαν έμεινε. Έκτο; τών πολλών δημοσίων έργων άπερ έν 
*Ηλβία έξετέλεσεν καί δημοτικά πολλά, υδραυλικά καί αρχιτεκτονικά. Ή 

ρυμοτομία τοΟ Πύργου, καί πλεΤστα αρχιτεκτονικά έργα έπαινούμενα καί 
ύπό τΛν ήμετέρων καί τών ξένων, καί έν γένει ή καλλώπισις τής πόλεως 
ταύτης οφείλεται είς τόν Θ. Βουσζουδά>€ην. Τό ύδραγωγείον Κατακώλο», 
^ν τών άρίσ:ων το® Ελληνικού Κράτους, βλως νεωτέρας εύρωπαϊκής κα
τασκευής, εΐναι έργον αύτοΰ. ’Εν γένει ύπήρξεν εΐς τών διακεκριμένου 
ύπαλλήλων τών δημοσίων Ιργων, έκ τών μάλλον δέ έργασθέντων πεφω
τισμένους υπέρ τής όδοποιίας καί έν γένει τή; συγκοινωνίας έν Έλλάδι. 
^Υπήρξεν ό άρχαιότερος πολιτικός μηχανικός. Άπεβίωσεν έν Με
σολογγίψ τήν 29ην ’Ιουλίου 1883.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΣΤΕΑΒΑΧ. Έγεννήθη έν Άμπάουχιν τής Βαυαρίας 
εν έτει 1882. Υίός διαπρεπούς οικογένειας, τάχιστα άπεχωρίσθη αύτής, 
κατελθών εις τήν Ελλάδα. Έν τή έκρήξει τοΰ 'Ελληνικού άγώνος μή μεί- 
νας άμέτοχος, νεαρό; κατήλθε καί συμμετέσχε γενναιοψύχως τούτου μετά 
τών προμάχων τής ελευθερίας, ταχθείς είς τό ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Κό- 
χρα στρατιωτικόν σώμα. Νεανία; ώραίο;, πλήρης έξοχου πατριωτισμού 
καί θάρρους παρευρέθη είς τήν περίδοξον τοΰ Πέτα μάχην. sEv τφ άπο- 
κλεισμφ τοΰ Μεσολογγίου προσφιλής καί αχώριστος σύντροφος τοΰ 
Βύρωνος μετέσ/ε τής ενδόξου καί ηρωικής έκείνης έξόίου, καθ’ ήν καί έ— 
πληγώθη. Παρ·υρ-;θη εί; τήν πρό τοΰ Πειραιώς μάχην, δ'που συνεκινδύ- 
νευσε παρά τό πλεσρόν τοΰ Καραΐσκάκη, εΐτα λαβών σποσδαιότατον καί 
ενεργόν μέρος είς πλείστους πολέμους ύπό διαφόρους αρχηγού;.

Μετά τή*  άποκατάστασιν τής ‘Ελληνικής Πολιτείας ό Λ. Στελβάχ 
παρέμεινεν είς τόν τακτικόν στρατόν. Μετά τήν έλευσιν τοΰ "Οθω·.ος διε- 
τέλεσε φρούραρχος Παλαμηδίου έπί εικοσαετίαν ολόκληρον, σσντελέσας 
σπουδαίως είς τήν οιοργάνωσιν καί ίίπαρξιν τοδ οπλοστασίου καί τών φυ
λακών τοΰ Ναυπλίου. Πρό έτών διετέλει έν αποστρατεία φέρων τόν βαθμόν 
τοΰ συνταγματάρχου, καί τιμηθείς ύπό ελληνικών καί ξένων πολλών 
παρασήμων. Ύπήρξεν ό μόνος έκ τών ξένων έπιζήσας συστρατιώτη: τοΰ 
Βύρω-ος, πρός δέ ό τελευταίος ίσως τής περικλεούς καί μεγάλης γβνε2ς 
τών Φιλελλήνων, φέρων μέχρις έσχάτης πνοής άκμαίον είς τά στήθη 
αύτοΰ τό αίσθημα πρός τήν Ελλάδα. Εΐς τών κατελθόντων μετά τοΰ 
Νόρμαν καί Φαβιε'ρου είς τήν Ελλάδα, ό Λουδοβίκο; Στελβάχ, 
προσήνεγκεν είς αύτήν έπιφανεΐς ύπηρεσίας, ών άν ΐσω; τήν άνάμνησιν 
δέν έσκέφθη νά έννοήση προσφιλή ή παρούσα έποχή, ούχ ηττον πάντοτε 
εύγνωμόνως θ’άναμιμνήσκεται ή Ιστορία, ης ώραίας σελίδα; έκτων πρώ
των θέλει κοσμεί ό βίος τοΰ αειμνήστου έξοχου φιλέλληνος. ‘Υπερογδοη- 
κοντούτης άπίθανεν έν ’Αθήναις τήν 22-αν ΙΙαΐου 1883.
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ΙβΑΧΧΠΣ ΧΙΛΛ. Εϊοε τό πρώτον τό φώ; τή; ήμέρας έν ’Αμερική πρό 

ένός περίπου αίώνος ήτόι τφ 1791. Λαμπρά; καί γνήσιας χριστιανικής 
ανατροφής ζαί έκπαιοεύσεως τυχών, άφ’ού έπέρανε τά εγκύκλια μαθήματα 
έν Κολομβία τής Νέας 'Υόρκης, φέρων βαθύ τ· θρησκευτικόν αίσθημα 
αύτοΰ και ϋψίστην τήν πρό; τάς θεολογικάς σπουόάς κλίσιν, δέν έοράδυνε 
νά κατάδειξη ό πόσον καρποφόρον έμελλε νά ηνε τό μετε'πειτα στάδιον τοΰ 
βίου αύτοΰ. Συζευχθεις τήν κατά πάντα ένάρετον και διακεκριμένην σύζυ
γον αύτοΰ, άφίκετο είς τήν ’Αλεξάνδρειαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ίππο 
τακτικώς έσπούδασε τήν Θεολογίαν. Τφ 1830 έχειροτονήθη διάκονος έν 
Νορφέλκ τής Βιργινίας, και εΐτα πρεσδότερο; έν Νορφέλζ τής αύτής 
πολιτείας. Παρά τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Χάβαρτ άνηγορεύθη μετ’ολίγον 
διδάκτωρ τής Θεολογίας. Τότε έπερατοΰτο ή έλληνική έπανάστασις, φιλ
ελληνισμός άκρο; ένέπνεε πάντα;, ό δέ φιλελληνισμό; ούτος ένέπνευσε 
καί τόν I. Χίλλ. Μεταξύ τών αληθών εύεργετών, τών μιετ’ έξοχου φιλελ- 
ληνισμοΰ όδηγησάντων τό ήμέτερον Έθνος είς τά πρώτα αύτοΰ βήματα 
έν τφ έλευθέρφ βίψ, άριθμεΐται καί ό Χίλλ, ίστις έλθών εί; τήν Ελ
λάδα τφ 1830 μετά τ·ΰ Άμερικανοΰ φιλέλληνας 'Ροβερτσών, έγένετο ό 
πρώτος εισηγητή; τής έκπαιδεύσεως παρ’ήμΐν, διά τή; δαπάνη φιλελλήνων 
’Αμερικανών ίδρύσεω; τών πρώτων έν Άθήναι; σχολείων χάριν τών δύο 
φύλων. Εκτοτε ό άοίδιμος Ί. Χίλλ μετά τήν έίφιξιν τοΰ άειμνήστοο "Ο- 
θωνος καί τήν ιδίαν φροντίδα τής Κυβερνήσεως περί συστάσεως σχολείων 
καί γυμνασίων, μετά τής εξαίρετου συζύγου αύτοΰ διατήρησε τό πρώτον 
παρ’ήμΐν ίδρυθέν άνώτερον παρθεναγωγεΤον άπό τοΰ 1831, τ’ όποιον 
μέχρι τή; σήμερον μετά βίον καί άμεμπτον παρελθόν 30 όλοκλήρων ετών 
έξακολοοθιΤ, μόνον ίσως μετά ύψίστη; εύλαβείας καί αποτελεσματική; 
έργασίας άκμάζον καί λειτουργοΰν. Αί κατά καιρού; άρχαί, έξόχως ά- 
νεγνώριζον καί έτίμων τάς μακρά; υπηρεσία; τοΰ άνδρός. 'Ο Ί. Χίλλ, 
ύπήρξεν ό πρώτος εισηγητής της γυναικείας έκπαιδεύσεως παρ’ ήμΤν. ’Εκ 
δέ τοΰ πρώτου ύπ’ αύτοΰ ίδρυθέντος παρθεναγωγείου όμολογουμένως έ- 
πήγασεν άπασα ή μετέπειτα γυναικεία μόρφωσις καί έθνική έκπαίδευσις. 
Πρό; τό όνομα τοϋ γεραροΰ τούτου τής παιδείας συμβούλου καί εύεργέ- 
του, πάντοτε θά φέρη σεμνόν τής ευγνωμοσύνης τό αίσθημα σειρά γε
νεών, περί τήν δεάπλασιν τών όποιων ό άείμνηστος άνήρ πολοκόπω; καί 
έπί βίον όλόκληοον ήσ/ολήθη, ένθουσιωδώς ίυσιάσας τά γλυκύτερα τής 
ζωής αύτοΰ έτη. Τοιαύτη εύγνεομοσύνη θά συγκινή πάντοτε πάσαν έλ- 
ληνικήν καρδίαν καί θά περιάπτη μεγάλην τιμήν είς τ’ ονομα τοΰ άει- 
μνήστου I. Χίλλ. ’Εν γήρατι βαθ=Τ άπέθανεν έν ’Αθήναις τή Ι9η ’Ιου
νίου τοΰ 1882.

ΔΠΗΠΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΠΣ· Έν τή μελέτη τοΰ βίου τοΰ άνδρός 
καταφαίνεται σειρά βιωτικοΰ σταδίου πράγματι έντιμου καί έναρέτου^ 
ώφελίμου δέ πρός τήν πατοίδα, έν έποχή καθ' ήν πολλοί μέν οί έπί τι— 
μιότητι υμνολογούμενοι, άλλ’ έλάχιστοι οί ά)ηθώς τίμιοι άνδρες. Γόνο; 
έπισήμου οικογένειας τής Τριπόλεως, έγεννήθη τφ 1815 καί κατετάχθη 
νεαρός είς τήν τότε έπί Κυβερνήτου ίδρυθεΤσαν σχολήν τών Εύελπίδων, 
ής έξήλθεν αξιωματικός τοΰ μηγανικοΰ, προαχθείς μετά σειράν τακτικής 
και εύδοκίμου υπηρεσίας μέχρι τοΰ βαθμοΰ τοΰ συνταγματάρχου. Έν 
Παρισίόις είδικώ; ασχοληθείς είς τάς μαθηματικά; καί θετικάς έπιστή- 
μας, διέπρεψε κατόπιν ώς καθηγητής τής γεφυροδοποιΐα; έν τή Στρα
τιωτική Σχολή τφ 1846, καί εΐτα τφ 1864 ώς καθηγητή; τής Στατι
στικής καί Μηχανικής έν τφ Σχολείφ τών Τεχνών, ού ύπήρξεν μετέ- 
πειτα κατά τήν όμολογίαν πάντων ό δημιουργός αύτοΰ. ΜνημεΤον αθά
νατον τής ίκανότητος καί παιδείας τοΰ Δ. Σκαλιστήρη εΐναι τό Πο
λυτεχνείου παο’ ήμΤν, δ'-ότι έγένετο αύτοΰ έν τή άρχή ό άσφαλέστερος 
δδηγός, ποικίλως έργασθείς ύπέρ τής προόδου αύτοΰ καί ώ; διευθυντή; 
καί διδάσκαλος έπι δεκαετίαν δλόκ)ηοον ένθουσιωδώ: καί άξιομνημονεύ- 
τως υπηρέτησα:. Είς τόν Δ. Σ κ α λ ι στή οη ν τό Έθνος οφείλει τήν 
έργασίαν σειρδς ολοκλήρου σπουδαίων δημοσΓων έργων.

’Υπήρξεν εΐς τών μδλλον εύπαιδεύτων άξ·ωματικών τοΰ ελληνικού 
στρατοΰ. πολλά δημόσια έργα έπιτελέσας, έν οΐς καί τήν συνδέουσαν τήν 
Εύβοιαν μετά τής Στεοεας κινητήν σιδηρδν γέφυραν, έργον θαυμάσ'ον 
καί ύπό έ’ποψιν τέχνης πολυτιμώτατον. ΤελευταΤον ώς διευθυντής έπί 
Ικανά ετη τών δημοσίων έργων διεκρίθη έπί τών προμαχώνων τής έρ
γασίας, διά τοΰ διακεκριμένου πνεύματος καί τής ίκανότητος του συν- 
τελέσας εις τήν μόρφωσιν καί δημιουργίαν τοΰ σώματος τών πολιτικών 
μηχανικών, τοΰ τοσαύτας παρασχόντος καί μέλλοντος νά παράσχη είς 
τά δημόσια έργα καί τήν συγκοί ιωνίαν τοΰ τόπου. Τοΰ Δ. Σκαλ ιστήρη 
ό βίος ύπήρξε σειρά έργα~ίας γονίμου, σοβα:δς καί ευεργετικής πρός τό 
ήμέτεοον Έθνος, δμολογουμένω: δέ άνεδείχθη πρότυπον ύπαλλήλου, 
καί ένταύτφ θΰμα τής ύπη εσίαε. Έτερε τόν έλληνικόν Ταξιάρχην Άπέ- 
θανεν έν ’Αθήναις καί έτάφη τήν 6 ’Απριλίου 1883.

ΛΠ’ΙΠΤΡΌΤ ΪΑ\ΛΌ”0ΥΛ0Σ. Υιός τοΰ έπί τεσσαράκοντα πέντε έτη 
διατελέσαντος δημογέροντα; καί προύχοντο: τή: Σμύρνη:, ένός τών μάλ
λον διαπρεπών άνδρών, τών παρασχόντων διακεκριμένα; ύπηρεσία; 
τή έπανασπάσει τοΰ 1821, έγεννήθη έν Σμύρνη τώ 1810. Νεαρός τήν 
ήλικίαν παρεϊδε τά πατρικά θυμιάματα, ταχθείς έν τή τόσψ ίκανώς 
χωρούση έπαναστάσει. Περατωθέντος τοΰ άγώνος, δτε έτιμήθη διά τοΰ
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παρα·ήμ·υ αύτοϋ, ύπήρξεν έπί Καποδιστρίου γραμματεύς τδν άειμνή- 
στων Δ. Δεληγεώργη καί Ε. Μακρυγιάννη. Πεπροικισμένος μέ πολλήν 
εύ'χ-ofa» καί διανοητικήν μόρφωσιν, και ίδιον <5λω; τρέφων πρό; τ^λειο- 
τέραν άνάπτ»ξιν έρωτα, βδόθη πρό; τά γράμματα, ταχθείς είς τό πρώ
τον τότ» έν Αίγίνη συσταθέν διδασζαλεΤον. Έκεϊθεν έξελθών άριστα τε
λειοποιημένος έδίδαξεν έπί πεντηκονταετίαν όλόκληρον εί; διάφορα τής 
’Ελλάδος μέρη μετά παραδειγματική;, άν μή μοναδικές εόλαβείας, τε- 
λευταΤον δ' έν Άθήναις έπί σ·ιράν ικανών έτών. Τφ 1858 άπενεμήθη 
αύτφ καί ό άργυροδ; Σταυρό; τ®0 Σωτήρο;. Αί πρός τό έθνος ύπηρεσίαι 
τοΰ άνδρός ύπήρξαν τφ βντι περιφανείς, καί άξιοι Ιδίας αναγραφές ο! 
ευάρεστοι καρποί πρός τά; τάξει; τής κατώτερα; έκπα ιδεύσεως. Χιλιά
δες μαθητών θά εύλογώσιν αιωνίως τό προσφιλές όνομα τοΰ γηραιοϋ δι
δασκάλου αύτών, καί δικαίως θά προφέρωσι είς τά χείλη των μετά σε
βασμού τήν μνήμην τοϋ άειμνήστου γέροντος, έν τή μακρ$ έργασία τοϋ 
όποιου ή νεότη; άνβγνώρισε τήν πρώτην τοϋ βίου αύτής αύγήν. *Η  
«Ποικίλη Στοά» εύγνωμοσύνην άποτίουσα πρός τόν γηραιόν αύτής σύμ
βουλον, δημοσιεύει τήν εικόνα αύτοϋ, έργασθεΤσαν έπί τή βάσει τοϋ μό
νου εύρεθέντος παλαιού και έφθαρμένου αντιτύπου φωτογραφίας αύτοϋ, 
«ύχομένη 'ίνα πάντοτε θαλερόν διαμείνει τό αίσθημα τή; ευγνωμοσύνης 
πρό; τό όνομα τοϋ όθνικοϋ διδάσκαλο·. Έν γήρατι άπέθανεν έν Άθήναις 
τήν 4 Ίοαλίου 1883.

ΚΑΡΟΛΟΣ IJOTTEY· Άπό τριακβνταετία; έν Έλλάδι βιώσας, ύπήρξεν 
έΤς τών πρώτων και μδλλον έγκριτων καθηγητών τής Γαλλικής φιλολο
γίας, πολλάκις διαπρέψας και είς τό δημοσιογραφικόν στάδιον. Διε- 
τέλεσε άπό τοϋ έτους 1846 — 1852 Ιδιαίτερο; γραμματεύ; τοϋ Βασι- 
λικοΰ Πρίγγηπο; Παύλου τή; Βιτεμοέργης και τοΰ Ιερωνύμου Ναπο- 
λέοντος. Συνειργάσθη δε μετά τών μυθιστοριογράφων Alphon Boire καί 
George Loud καί τών ακαδημαϊκών Egger καί Miguet μεθ' ού έξέδωκε 
τήν Ιστορίαν τή; ’Αγγλίας. Μετέσχε συλλόγου Λατίνων φιλολόγων καί 
ώς μέλος αύτου έξέδωκε εί; τήν Γαλλικήν μετά σχολίων τό «Ένύπνιον 
τσϋ Κιζέρωνος.» Νεαρώτατος τήν ήλικίαν κατέλιπε τήν Γαλλίαν τή παρα- 
κλήσει τοϋ τότε έν Παρισίοις πρεσοευτοϋ τής Ελλάδος, Μαυροκορδάτοο. 
φέρων δίπλωμα τή; φιλολογικής τών Παρισίων σχολή; καί άφίχθη είς 
τήν Έ/λάδα, όπου φέρων ώς έφόδιον σειράν φιλολογικών γνώσεων καί 
ποικίλη; έγκβκλοπαιδικής μοροώσεως, άνέλαβΞν αμέσως τήν διεύθυνσιν 
τοϋ κατά τόν χρόνον έκεϊνον τό πρώτον ίδρυθέντος μεγάλου έλληνικοΟ 
έζπαιδευτηρίου του μακαρίτου Παππαδοπούλου, διωρισθεις ένταυτφ καί 
καθηγητής τή; Γαλλικής έν τή Στρατιωτική τών Εύελπίδων Σχολή. Εΐς 

“τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτοϋ διέκρινεν αύτόν ύψίστη ακρίβεια 
καί μοναδική έγκαρτέρησις. Είς τόν Κάρολον Ποττέν, δύο όλοκλη- 

,.ροι γενεαί όφείλουσι πρό πάντων τήν φιλολογικήν έκμάθησιν τής Γαλ
λικής γλώσσης.

Δημοσιογραφικοί; ό Ποττέν, ήργάσθη πολυτίμως καί ένθουσιωδώς 
στάντοτε, χρημάτισα; κατά διαφόρου; έποχά; διευθυντής καί συντάκτης 
άξιολόγων γαλλικών έφημερίδων, καί ώραιοτάτων άρθρων. ΤελευταΤον 
έκλήθη ώ; γραμματεύ; καί διερμηνεύ; τής έπιτροπής τή; έν Πρεβέζη 
συνελθούσης διά τό Βερολίνειον πρωτόκολλον. Έτελεύτησεν έν Άθήναις, 
καί έτάφη τήν !8 Αύγούστο» 1883.

ΜΚΟΛΑΟΪ ΙΪΑΑΊΓΟΙΙΟΓΛΟΣ. Έγεννήθη τφ 1794 άνήζων είς γνω- 
στότατον καί τής κοινή; ύπολήψεως άπολαύοντα οίκον. *Ητο  ή έποχή 
δπου έμελλε νά πατάξή πίσα ελληνική χειρ τόν ζυγόν τή; δουλεία; καί 
δοκιμάση τήν δύναμιν τής καρδία; καί τοϋ ενθουσιασμού ύπ?ρ τής κοι
νής Πατρίδος. Ήνοιγετο τό στάδιον τοΰ μεγάλου άγώνος, έκ τοΰ όποιου 
ϊμελλ · κα όπιν, νά γεννηθώσι τόσα μεγάλα παραδείγματα Ιστορίας, καί 
ό Ν ι κ. Π α ναγ ό π · υλο ήτο εϊς τών άξιων μαρτύρων τή; έποχής 
τοϋ ύπέρ τής έλευθερίας άγώνος. Άγιος σκοπός δ'-εσάλευε τό παν, έπήρ- 
χετο ό πρώτο; κρότος τοϋ πυροβόλου, αγών ύπέρ τής πατρίδος αιματη
ρός άρχεται τοΰ μεγάλου έργου έκείνου. Έν τούτφ προσωπικώς μετέσχε 
ό Ν. Παναγόπουλος, λαβών ένεργόν μέρος εί; πλείστα; μάχας, 
καί πολυτίμως καθ’ άπαντα τόν άγώνα έργασθείς, βτε μετά τήν άποκατά- 
στασιν τών πραγμάτων καί τήν έγκαθίδρυσιν τή; βασιλείας καί τήν εισαγω
γήν τών δημοτικών καί έπαρχιακών θεσμών έν τή Πατρίδι έξελέχθη ά- 
μέσως καί έπανειλημμένως σύμβουλο; τφ 1862. *Η  έν τή έποχή τοϋ ά— 
γώνο; τοϋ 1821 αρετή τοϋ άνδρός έτιμήθη διά τής άπονομή; τοϋ αρι
στείου του άγώνος, τοϋ ύψίστου τψόντι τούτου στολίσματος τής άλη- 
Φοϋ; Ικανότητας. ’Εν τή μεταπολιτεύσει τοϋ 1843 έλαβε δραστήριον μέ
ρος, ίκανώ; συντελεσας διά τή; προσωπικής αύτοϋ έπιρβοή; είς ϊδρυσιν 
πλείστων κοινωφελών έργων, καί τήν ένσάρκωσιν ύψη)ωτάτων καί πα- 
τριωτικωτάτων αρχών καί ιδεών έν τή Πολιτεία. *Ισω;  τό όνομα του άν~ 
δρός, μεϊζον είχε δικαίωμα έπί τής Ιστορία;, ήτις πολλάκις χάριν εύνοή- 
των αξιώσεων άδικεϊ τά ονόματα έκείνο>ν, τών οποίων άψευδή έπίσημα 
μαρτύρια απέδειξαν τόν ακραιφνή πατριωτισμόν, έν πάσαις ταΐς περιπε- 
τείαι; τοϋ έλληνικοϋ άγώνος.

Τό μετέπειτα στάδιον τοϋ άνδρός ύπήρξε σειρά ίδιωτικοϋ βίου, έν τφ 
■όποίφ ϊμω; δέν έμενε νεκρά π5σα καλής άρχή; καί έργου ώφελίμου ή 
πραγματοποίησή. 'Υπήρξε βίος πολυτίμου μετέπειτα ύπηρεσίας ή άθό 
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ρυβος ζωή τοΰ Νικολάου Παναγοπούλοο, καί διαρκής μέριμναείς 
τήν πρόοδον πάσης καλής άρχήί, άνεφάνη εΐς έκ τών μ.3λ)ον πεφωτισμέ- 
νως έργασθέντων οίκητόρων τών Πατρών. Αυτόθι άπέθανε και έτάφη τή. 
30η ’Ιουλίου 1883.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΡΑΙΜΠΕΡ· 'Ως πάντων τών άνδο®ν τοϋ μεγάλου άγώ- 
νος τοϋ 1821, καί τοϋ επιφανούς τούτου φιλέλληνας και στρατιώτου ό 
βίος συνδέεται ά^ρήκτως πρός τά μεγάλα γεγονότα, άτινα ήρςαντο τε
λούμενα πρό έτών έξήκοντα έν τή Έλλάδι. Υίός αύλικοΰ φαρμακοποιοί, έ
γεννήθη έν Saxe-Meiuingen έν έτει 17.'6. Έπιδοθείς εΐς τήν σπουδήν 
τής φιλανθρώπου του Άσκληπιοΰ έπ στήμης, έσπούδασεν επιτυχέστατα 
έν ταίς Ιατρικαΐς σχολαίς τής Ίένης, τοϋ Βυρτζούργο» καί τοΰ Μονά
χου, τφ δέ 1819 εΐς Πσρισίους. *Οτε  δέ άπό τών περάτων τής οικουμέ
νης παντός έθνους άνδρεΤοι, ύπό τό όνομα του φιλέλληνας, έσπευσαν 
πρόθυμοι καί αφιλοκερδείς αρωγοί τών άγων-ζομένων ΓΕ>λήνων, μεταξύ 
τών πρώτων κατήλθεν εις τήν ' Ελλάδα και ό 'Ερρίκος Τραΐμπερ. Δια 
τάς εύρείας αύτοΰ έπιστημονικάς γνώσεις, έκλήθη τφ 1822 ώς χεφουρ- 
γός τοΰ Α'. Έλληνικοΰ συντάγματος ύπό τοΰ Ί. Κωλέττου, παρευρεθείς 
εΐς τήν έν Καμποτίψ νατά τόν ’Ιούνιον τοΰ αύτοΰ έτους συμπλοκήν ύπό 
τόν Νόρμαν, καί εΐτα είς τήν άτυχή έν Πέτα μάχην. Κατά τό 1 823 παρευ- 
ρέθη είς τήν έν Εύβοια κατά τοΰ Όμέρ Πασσα έκστρατείαν ύπό τόν ’Ο 
δυσσέα. Τφ 1821 διωρίσθη επίατρος μικρόν δ’ εΐτα διευθυντής τοΰ έν 
Ίτζ-Καλέ (Άκροναυπλ'α) στρατ. νοσοκομείου. Τώ 1826 ήκολούθησε τόν 
αρχηγόν Καραϊσκάκην παρευρεθε'ς είς τάς μάχας τοΰ Χαϊδαρίου, τής 
Δομβπαίνη:, τής Άραχώβης, τών Σαλώνων, τής Καρύστου. Ούτως ούδ’έπΐ 
στιγμήν ό Έρ. Τραΐμπερ έμεινε άπό τής πρώτης αρχή; μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ ’Εθνικού ήμών άγώνος. Παρευρέθη είς τήν ναυμαχίαν τών Σαλώνων, 
και είς τό Μεσολόγγι, και εΐδεν άλούμενον τό Βασιλάδι. Άνήρ έξοχου 
χειρουργικής Ικανότητα:, προσήνεγκε μοναδικά; ύπηρεσίας είς τό Ελ
ληνικόν έθνο:, έν σκληραΤς καί τά μάλλα παρακεκινδυνευ ν έναις έποχβίς. 
Τφ 1833 πσοήχθη είς αρχίατρον, είς δέ τήν έποχήν ταύτην ένθουσιω- 
δώς ήργάσθη είς τήν πρώτην όργάνωσιν τοΰ υγειονομικοί σώματος τοΰ 
στρατού. "Οτε τό πρώτον συνεστήθη τό ίατροσυνέδριον τοΰ ‘Ελληνικοί 
Κράτους, ό Έ. Τραιμπεο διωρίσθη πρόεδρος αύτοΰ. Δέν ύπήρξεν έν ζΕλ- 
λάδι, έταιρία άγαθοεογός, δέν ύπήρξε κέντρον, σκοποΰν νά εξυπηρέτηση 
τήν καθόλου επιστήμην, ού ό Έ. Τραΐμπερ νά μή έχρημάτισε μεταξύ 
τών πρώτων ιδρυτών. Ύπήρξε μέλος πλείστων εταιριών έν τή Αλλοδαπή, 
και έταίρος έγκριτος τών έν Βόνυνη, Βερολίνφ, Μαδρίτη,καί τοΤς έν Πα- 
ρισίοις έταιρίας τών Γερμανώ·· χειρουργών, έτιμήθη δέ διά π) είστων πα— 

ρασήμων ξένων Διωρισθεί; καθηγητής τής σοσταθείσης έν τή έποχή τής 
άντ.βασιλείας, Ίατροχειρουργικής Σχολής μετά τήν διάλοσιν αύτής κατά 
τό 1837 έτιμήθη ύπό τής Κυβερνήσεως διά τοΰ τίτλου του’Επιτίμου τοΰ 
Πανεπιστημίου Καθηγητοΰ. Άπό τοΰ 1866 ζητήσας τήν άπό τής στρα
τιωτικής ύπηρεσίας άπομάκρυνσίν του, έ'μενε ίδιωτεύων πλέον. Άπέθανεν 
ό αείμνηστος φ-λέίλην Ε. Τραΐμπερ τήν 2-αν ’Απριλίου τοΰ 1882, έν 
βαθυτάτφ γήρατι, φέρων τόν βαθμόν τοΰ υποστρατήγου. Πρός τό όνομα 
τοΰ άνδρός έσεται αείποτε ή ευγνωμοσύνη τοΰ ^Ελληνικοΰ *Εθνους  αίωνία. 
4Η «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» κατά τό!883 έδημοσίευσεν εικόνα αύτοΰ.

Τέταρτον ήδη έτος έκδίδεται ή ((Ποικίλη Στοά» χά
ρις εΐς τήν εύμενή ύποδοχήν ής έτυχε παρά τοΰ Πανελλη
νίου. Τάς «τελείας τοΰ έργου έκ τών προτέρων άναγνω- 
ρίζομεν· άλλ’ έστωσαν επιεικείς οι φίλοι τών γραμμάτων, 
συναισθανόμενοι όπόσον ακανθώδες εΐναι τό έργον τοΰ εκ
δότου. Έχομεν το θάρρος νά ύπερνικήσωμεν παν πρόσκομ
μα, όπως οΰτω ήαέραν τινα ίκανοποιήσωμεν τάς προσδο
κίας τών άγαθών φίλων ήμών, και τά πολλά ήμών όνειρα.

Τοΐς άπανταγ^οΰ πολυτίμως έργασθεΐσι φίλοις υπέρ τής 
διαδόσεως και προόδου τοΰ ήμετέρου έργου, και δημο
σία έκφράζομεν τήν άκραν ήμών εύγνωμοσύνην- ’Ενθαρ
ρύνει ήμάς ή ένθερμος αύτών σύμπραξις, εΐς πολλά σπου
δαιότερα έν τώ μέλλοντι βήματα.

Ή διά τό παρόν έτος πρόσκτησις 3,000 περίπου συν
δρομητών εκλεκτών, εΐναι ύψίστη ηθική δι’ ήμάς αμοιβή, 
ής εύχόμεθα νά φανώμεν αντάξιοι.

Ευάριθμα τυπογραφικά λάθη παρεισέφρησαν έν τώ συν
όλω, καίτοι κατέβαλον πολθ.ήν σπουδήν ΐνα τά άποφύγω· 
κρίνω δμως περιττόν νά σημειώσω ταΰτα, έπειδή δέν δια- 
στρέφουσι ποσώς τήν έννοιαν τοΰ κείμενου.

Έν Αθήναις τ; C-η Δεκεμβρίου. 1883. I. A. APSENH2.
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