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ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΟΝΛΙ (*).

Σώζεται παρά τώ  λαω τό έξ ις  παραμύθι : 
«Μία φορά καί έναν καιρό τ,το ένας βα- 

, ιλεί>ς, καί του έπέθανε ή γυναίκα του, ή 
Υ^ναϊκα του ή βασίλισσα, /ωρίς νά γενννίσν) 
''•άνένα παιδί.

(ί'0 καϋμένος 6 βασιλεύς εί^ε μεγάλο πα-

( ) 'Η  π α ρ ά ο ο ιί ί  α υ τή  οέν ά νεγ νώ σ θ η  |λ;τά 
λ ο ιπ ώ ν  έν τ(|» Σ υ λ λ ό γ φ .

ράπονο, γ ια τ ί άπέΟανε rj βασίλισσα του ^ω· 
ρίς νά του γενντίσγ) κανένα παιδί, νά έ'χν) 
καί αυτός ποΰ ν’ άφνίσνί ττ, βασιλεία. Καί 
ελυπότανε καί δλο συλλογισμένος ν,τανε καί 
αναστέναζε, γ ια τ ί έλα ποΰ ήτανε τά χρόνια 
του περασμένα καί γιά νά παντρευτγ  δέν 
είχε πια καιρό. \

«Τί νά κάνη 6 καύμένος, δλο Συλλογι
σμένος τίτανε καί δπου πήγαινε, στον περί
πατο πνίγαινε, στό τραπέζι καθότανε, όλο 
ενα αναστέναζε καί αδυνάτισε, γ ια τ ί ftoO 
ν’ 'χγΓ,η-r, ττι βασιλεία δπου παιδί δέν είχε.

«Τόν είδε πιά δ θεός καί τόν έλυπ^θν,κε.



« κ α ί ένα πρωί, οπου στιχώθηκε άπό τον ! «'Ο βασ ιλιάς, άπελ*ι<τ(ΐένος δ άνθρωπος,
ύπνο, βλέπει μέσα στην κάμαρά του την βα- | άπεφάσισε καί τήν άλλη ’[λέρα τδ πρωί, 
σιλικιά im  ώραϊο λουλούδι μέσα σέ μία ' κίνησε, ’πήρε τους ανθρώπους του, τά  σκυ- 
μαρμαρένια γάστρα. Τί έμορφο λουλούδι, λιά του καί πάει νά κυνηγήστ·,. 
λέγει, ποιος νά μού τδ έφερε έδώ ; ποιος «Έκεϊ που κυνηγούσε καί περνούσε κοντά
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’[./.πιστεμένος μου φίλος, γ ιά  νά με παρηγό
ρηση στον πόνο μου ; Ιναί πηγαίνει καί τά ; 
μυρίζει.

«''Υστερα άπό ’λίγον καιρδ τά πόδι άπά- ; 
νω τού βασιλέα άρχισε νά πρίσκεται.

κΊ’ί ητανε αυτό ; "Ητανε όπου δ βασι
λέας έγκαστρώθηκε, που έμύρισε τά  λουλού
δια- καί επειδή καί ητανε άντρας καί δέν 
’μπορούσε νά γέννηση άπδ την κοιλιά, έγκα
στρώθηκε στο πόδι.

κ'Ο βασιλέας ό καύμένος, νά βλέπνι δλο 
ένα το πόδι του καί πού νά πρίσκεται, φο 
βήθηκε μπάς καί είναι γ ιά  τά Ουμαράκια, 
καί έστειλε καί έφοίναζε όλους τους καλλι- 
τέρους γιατρούς γιά νά ΐδοϋν τ ί  έχει. Συνά· 
χθηκαν οι καλλίτεροι γιατροί, κυττανε τ ί  
έ/ει, κάνουνε συμβούλιο, δέν ξέρανε τ ί νά 
πούνε. Διατάξανε όμως κάμποσα γιατρικά, 
κάμποσαις άλοιφαϊς, κάμποσα χόρτα νά 
βράσουν καί νά βάντ, απάνω.

« 'Ό '/.<-·>; τό πρίξιμο δέν έχανότανε μόν’ 
ό'σο πήγαινε καί μεγάλονε. —  Κράζουνε πάλι 
τους γιατρούς" κυττάζουνε κείνοι, όσο πήγαι
νε τό πρίξιμο καί μεγάλονε τό κακό.

«Τότε σκεφθήκανε καί τού είπανε, αφέν
τη πολυχρονεμένε μου βασιληα, αΰτδ τό 
πρίξιμο Οά είναι όπου κάθεσαι όλο ένα καί 
δέν κουνιέσαι καί ’λίγο καί όπου χολοσκας 
πάντα καί αναστενάζεις καί συλλογιέσαι 
όπου δέν έχεις παιδί γ ιά  ν’ άφησες την 
βασιλεία. Μ όνε νά κινηθίίς, νά τό ρίς/,ς 
όζω καί ν’ άφήσ/,ς πιά αυτή τή συλλογή, 
γ ια τ ί δπού Οά σέ φάη, καί αύριο νά κίνη
ση: νά πας στο κυνήγι καί νά τό ρίςτις όζω 
καί νά διασκέδασης, γ ιά  νά ίδνίς τήν ΰγειά 
/7θυ.

άπό ένα βάτο, τό πόδι πιάστηκε στο βάτο 
καί ένα αγκάθι τού σχίζει τό μηρί του καί 
πέφτει κάτω ένα ώμορφο, ώμορφο κοριτσάκι.

«Ό βασιλεύς δέν εννόησε ούτε τον πόνο 
ούτε τό πραμα πού έπεσε, μόν’ άμα ’πήγε 
κάμποσο παρά πέρα καί έννοκοσε τό πόδι 
του ελαφρότερο, γυρίζει καί κυττάζει* τ ί  νά 
ίδ·?ί ; τό πόδι του σχισμένο καί πνιμένο στο 
αίυ.α. Τρέχουν οί άνθρωποι του, πιάνουν, 
πλένουν τά  α ίματα , δένουν τήν πληγή νά 
πούμε, καί νά σου καί δ βασιληάς έγεινε καλά' 
δέν έννοιωθε π ιά βάρος, μόνε πού περπα
τούσε τόν έπονοϋσε ’λίγο, ’λίγο.

«Τό παιδί πού έπεσε κανένας του, δέν 
τό κατάλαβε, μόν’ έμεινε έκεϊ χάμου κοντά 
στο βάτο καί άρχισε κ ι’ έσκουζε τό δόλιο' 
καί ποιος νά περάση άπό έκεϊ !

«Ά φού πέρασαν κάμποσαις ώραις, νά 
ŷ ai περνούσε άπό ’κεϊ ένας αητός μέ τά <ρτε- 
ρά του απλωμένα καί πετούσε νά πάνι στ'ί 
φωλιά του. Καί νά κι’ άκούη τό καϋμένο τό 
μ<ορό παιδάκι πού έκλαιγε. Πετάει καί τό 
βλέπει καί τό λυπήθηκε ένα μικρό παιδάκι 
πού ητανε νά κλαίν) έκεϊ στήν ερημιά κ«ί 
νά πεθάν(ί τό κακοροίζικο. Τό ’πήρε τό λοι* 
πόν σττ,ς φτερούγαις του καί τώφερε έκεϊ 
κοντά σ’ έναν πύργο, ό'που είχε τήν φω
λ ιά  του.

« ’Σ έκεϊνο τά λοιπόν τόν πύργο τής ε* 
φερνε καί τήν έμεγάλωσε σάν παιδί του /.«'■ 
τήν έκανε είκοσι χρονώ.

«Μιά ό'μως ημέρα, δπού έλειπε δ άητόίί 
έπεονούσε ένα έμορφο βασιλόπουλο κ υ νη γ ώ ν ' 

τας' τήν βλέπει καί τήν αγάπησε καί τί? 
λέγει : —  έλα κάτω σέ μέ, έλα καί νά 
φέρω στήν βασίλισσα τή μητέρα μου κ*'1

νά σέ ντύσω στά βελούδα, στά μεταξωτά' 
βασίλισσα μαζύ μου νά σέ καθήσω στά θρονί* 
έλα, εύμορφη κόρη, έλα σέ μέ».

«Τού αποκρίνεται εκείνη καί τού λέγει: 
Καί πώς νά καταβώ ’ψηλά άπό τό πύργο 
τοϋτο ; Καί διηγείται τό καί τό, πώς ό αη
τός τήν ανάθρεψε καί είναι στόν πύργο έκεϊ 
’ψηλά. —  Μόν’ ρίξε σκάλαις, τού λέει, καί 
νά κατεβώ νάρθω σέ σε, γ ια τ ί πολύ κι’εγώ, 
είΛορφό μου βασιλόπουλο, σ’ αγαπώ»

«Σταίνει λοιπόν ’ψηλαίς σ/.άλαις τδ βα
σιλόπουλο καί τήν αρπάζει καί φεύγουνε, 
καί πάνε στήν μητέρα του τήν βασίλισσα. 

ρ’Έζησαν ευτυχισμένοι πολύν καιρό.
(ΐ'.Ιά ήλθε δ καιρός νά βγούν στά σεφέρι 

καί τά βασιλόπουλο μέ τά  στρατεύματά του 
έβγήκε κ ι’ έκεϊνο καί άφησε τή γυναίκα ςήν 
μάννα του, καί τής είπε : «Μάννα μου, τήν 
γυναίκα μου καί τά  ’μ άτια  σου».

« Ά λ λ ’ ή μάννα του διόλου δέν ένθυμήθη- 
κε τού γυιού της τά  λόγια, μά φέρθηκε σάν 
κακή πεθερά, ό'που ητανε, καί τής έβγαλε 
τά βασιλικά ρούχα καί τήν έντυσε κουρέλια 
καί τήν έστειλε νά βόσκτ, τκ ϊς χήναις τού 
παλατιού.

«Άφού έπέρασε κάμποσος καιρός, τό βα. 
βιλόπουλο, έτέλειωσε ΐ  πόλεμο:, καί εγύ- 
ριζε ’πίσω νά πάγ, στά γονικά του. Έκεϊ 
όπου πήγαινε βλέπει μιά ώμορφη γυναίκα 
καί, αν καί φορούσε παλ/,οκούρελα καί έβο-Ί 
®κε τής χήναις, τού άρεσε πολύ. Τήν ερωταει 
λοιπόν καί τής λέει, ποιά είναι καί πώς 
βρίσκεται έκεϊ, γ ια τ ί ώμορφη γυναίκα καθώς 

νε τήν είδε καί τού άρεσε.
«Έκείν», τότε ’σάνπως νά τόν γνώρισε 

*αί τούτα τά  λόγια τού άποκοίθηκε :

Κ^ρης μ ίγχαστρώΟη*»,

6 α τσ ιν ιΐ ν,ταν ή μαμμή, 

άετό; μ’ ίπήρ» 

σ ' ΰψηλδ π^ργο μ’ έπήγε 

Ρασιλόπου^ ο μέ «Γδί

xal οτήν μάνναι του μ’ έπ^γε

τώ ία  έγώ της χήνα ς.

«Τά βασιλόπουλο τήν έγνώρισε τότε πώς 
ητανε ή γυναϊκά του καί πηγαίνουνε στά 
παλάτι καί πιάνει καί τήν κυρά βασίλισσα 
τήν μάννα καί τήν κάνει :

χάΟί πόρτα χαί χομμάτι 
χ ι’ ένα χούφίο χαρυίάχ ι.»

Τοιούτος είναι ό περί τής γεννήσεως του 
Διονύσου μύθο;" έν αύτώ παρατηρεί τ ις  πώς 
έσώθησαν τά  περί τού υίού τής Σεμέλης λε- 
γόμενα ύπό τών παλαιών. Βλέπετε ό'τι μό
νη ή έν τώ  μνρώ εγκυμοσύνη περιήλθε μέ- 
χρις ημών παρά τώ  λαω  σωζομένη, τά  δ  ̂
λοιπά ούτω πολύ διάφορκ είναι" μύθους δέ 
ξένου: διακρίνει τις έγκαταμ ιγέντας, όπως έν 
προοιμίω είπον: τόν περί τού τρόπου καθ’ ον 
συνέλαβε τόν νΑρην ή "Ιίρα καί τόν περί 
τής τού Γανυμήδους αρπαγής.

Έν τώ  τελευταίω  τούτω , ώς έν άρίστω 
ίποδείγμα'ιΐ, παρατηρεί τις  τού χρόνου τήν 
καταπλήσσουσαν άλλοίωσιν καί φθοράν. Ό  
αΰτός δεν είναι πλέον τού υπάτου Διάς δ 
ιερός ορνις, τήν μοοφήν τού οποίου έδανεί- 
σθη ό αχρείος θεός, ο'.τως διαπράξτ) τήν αρ
παγήν τού Πριαμίδου" τόν "Ολυμπον δέ, τήν 
υψηλήν κατοικίαν τών Ο^ρανιώνων, άντικα- 
τέστησεν εις πύργος ίψηλός, όρνέων σαρκο
φάγων, κατοικία, τιμαριούχου τινάς άρπα- 
γος άρχοντας ή βασιλίσκου φωλεά, αετού 
δέ, ότε ήρειπώθη, δρμητήριον: πάνθ’ δ μέγας 
χρόνος μαραίνει.

ΟΛΤ-ΣΕΥΣ —  ΠΙΙΝΙίΔΟΠΗ.

Ί  ρ;.ό5ισ' ή ά να :ο λ f; χα ! ’ ξημ ί,όν’ ή cu j1., 
γλυχο/α άζουν τά βουνά ή ό αΰγίρινός τοαβιέται 
πάν τά -ο υλ ίχ  α ιαχίς 6οαχιαΐς χ ι’ ή Ιμοργαις στή δρύ»1 
βγαίνω χ ι’ έγώ χ ι’ 6 μ«ϋ[θς μου χο! τά λαγωναά μου. 
Βρίοζω μιά χόρη πώπλυνβ οέ μαρμαρένια γοΰρνα, 
τήν yaI? τάω δέν μοΰ μΓ/.ιΐ, της χι ίνω δίν μοΰχρένίΐ’ 
«Κόρη γιά ’β γ ι λ ί  μος vcpo τήν χαλή μοΐ-.α νχχ$ζ, 
νά πιώ κι’ γ ώ χι’ό μαΰρο; μο-j χαΐ τά λαγωνιχά μου » 

Σαράντα σΰχλους Ξ6γα),« στά ’ μάτια δίν τν,ν
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χι* απάνω στους σαράντα δυό τήν βλέ~ω δακρυσμένη. 
•—«Γ ιατί δακρύζεις. λυγερή, κα’ βαρυαναστενάζεις 
μην άπ ιινά ς ; μήν άδιψας; μήν ιγης χακή μάννα·»
—  Μήτε πεινώ , μήτε διψώ, μήτ' εχω κακή μάννα ' 
ξένε μ>υ, xt* αν εδάκρυσα κ ι’ αν βαρυαναστενάζω. 
τόν αντρα εχω οτήν ξενιτειά  τώρα δεκάξη χρόνους, 
κι ά/.ομη τρεΤς τόν καρτερώ καί τρεΤς τόν άπαντέχω , 
xt αν δΐν έρθή, κι* αν δέν φανη καλόγρηα θά γείνω , 
θά 'πάγω ® ερτ'Λα βουνά νά στήσω μοναστήρι, 
αυτόν νά τρώγ’ ή ζενιτε ά χι' εμέ τά μαϋρα ^άοα.»
— Κόρη, ό καλός σου πέθανε, κόρη ό χαλός σου χάθη, 
τά χέρια μου τόν κράτησαν τά χέρια μου τ ίν  θάψαν. 
ψω μ ί, xepl τοϋ μοίρασα χι’ είπε νά μοϋ τό δώσης.»
— Τόν κράτησες, τόν ίθ ίψ ις  ό θιός νά «τό πληρώ»/;, 
ψω μ ί, xspt τοΰ μοίρασε-, έγώ σοΰ τό πληρώνω.»
—’Εγώ ιριλϊ τόν δάνεισα χι’ είπε νά μοΰ ιό  δώσι^ς'
— Φιλί κ ι’ αν τόν έδάν*ισες, τρέ/α καί γόρευσό το.
— Κόρη μ’ ίγ ώ μ ’ό αντρας σου, ί γ ’ είμαι κ ι’ό καλός σου 
—’ Κσύ κ ΐ'α ν  ήσ’ό αντρας μου κ ι’ άν ησαι χι ό καλός μου 
δείξε σημάδια τής α λής κ ι’ απέχει νά σ ’ άνο ίίω .

Μηλιάνεχεις στην πόρτα σου Χαίκλήμα στην αυλή 'ου 
εχεις καϊ μέ τά χέρΙα σου μιά λεμονιά φυτέψει.

Λυτά ν σημάδια τής αυλής τά ξέρ’ 6 κόσμο; όλο;’ 
δ«ϊξ« σημάδια τοΰ οπιτιοΰ κι’ απ έχε ι νά σ’ ανοίξω.

Χρυσή χαντιλα κρέμεται στη μέση του όντα σου 
xal φεγγει καί γυμνόνεσα: κ*1 βγάζεις τά κουμπιά σου· 

Λυτά ν’ σημάδια τοϋ c-πητιοΰ τά ξέρ’ ό κό -μος έλος’ 
δ:Τξε σημάδια τοΰ κορμ’.οΰ χι άιτέχει νά σ’ ανοίξω,
—“Ι χεις έληά ατά στήθη σου χι’ έληά στήν άμασκάλη 
καί στό βεξι σου τό βυζί μικρή δαγκαματίτσι. 
την χατζαριά ποΰ σουδωχαν τ?,ς άποκραΐς τό 6ράδυ, 
— Βάγιαις τρ εχ ίτ ’ ανοίξατε, αυτός εΤν’ ό καλός μου »

Ειπον πρός ύμάς έν προοιμίω, δτι μαθη. 
ματικήν ακρίβειαν δεν πρέπει σωφρονοΰντες 
νά ζητώμεν εις πράγματα, έ<ρ’ ών διήλθεν 
άμείλιχος ή πάμφθερσις αύτη των χρόνων. 
Τούτου ώς ορθού πλέον λαμβανομένου, δ ιατί 
νά μ ή άνεύρωμεν έν τή π ιστή ταύττ, συζύγω 
των μύθων τοΰ λαοΰ την περίφρονα σύζυγον 
τοΰ Ααερτιάδου;

Βεβαίως ή συζυγική π ίστις, καίτοι άτυ- 
χώς είναι σπανία, δέν κατήντησεν όμως ώς 
ό μυθολογούμενος φοΐνιξ. Ά λ λ ’ ή πιστή σύ
ζυγος τοΰ Όμηρου καί ή π ιστή σύζυγος των 
δημοτικών ασμάτων έχουσιν ιδιαιτέρά τινα  
γνωρίσματα, διά τά όποια τολμά τις υπό τό 
πενιχρόν ένδυμα τής κόρης τοΰ λαοΰ ν’άνεύρν) 
τήν πεοιλάλητον βασίλισσαν τής Ιθάκης.

Δεκαέξ έτη ή π ιστή αύτη σύζυγος άνα- 
μένει τόν καλόν της, ό'ποις τοσαΰτα περίπου 
αναμένει τόν πορθητήν τής Τροίας ή άγρια 
εκείνη τής αρετής φύλαξ, ή π ιστή Πηνελόπη. 
'Όπως δέ ή σύζυγος των μύθων τοΰ λαοΰ 
ζητεί σημάδια  τής οικίας καί τοΰ σώματος, 
ποθοΰσα νά βεβαιωθή άν αληθώς ό άνήρ οΐ- 
τος, 6 πρό αύτής παριστάμενος μετά το- 
σαΰ:α  έτη ώς ό καλός της, είναι 6 σύζυγος 
αύτής, οίίτω καί ή Πηνελόπη έπί των ήρωϊ- 
κών χρόνων ζητεί σήματα, λέγουσα εις τήν 
άναγγέλουσαν τήν άφιξιν τοΰ Όδυσέ«υς τ:ο- 
<ρόν της τούς λόγους τούτους :

Ει έτιόν δή
εστ' *Οδοσσεύς καί οίκον (χάνεται, ή μάλα νώ ϊ 
γνωσόμεθα άλλήλων καί λώ ιο ν  εστι γάρ ήμΐν 
σ ή μ α θ', α δή καί νώ ι κεκρυμμένα ιδμεν άπ* άλλων 1)

οιτινες εις στίχους δημοτικούς έ'χουσι πε
ρίπου ούτως.
"Αν ήρθ’ έμέν* ό αντρας μου κ ι’ άν ήρθε κ ι’ ό καλός μου 
κι αν πάτησε το π .δ ι του στην π^ρτα του σπιτιοΰ υιού, 
θά γνωρισθοΰμε εϋκολα γιατ’ έχουμε σ η μ ά δ ι α  
σέ ’μας τούς δύο όλοφάνίρα, κρυμμέν’ άπό τόν κόσμο,

Γ-ωρίζετε πώς πείθεται έπί τέλους ν« 
περικλείσ·/) εις τό πιστόν αύτής στήθος τήν 
κεφαλήν τοΰ τοσοΰτον ποθουμένου συζύγου 
της· τοΰτο έγένετο, άφοΰ προτείνασα τά 
τής κλίνης (λέχος) τοΰ Όδυσσέως εις αυ
τόν, αναγνωρίζει τούτον καταφάνερα (ένω- 
παδίως),
«  η μ α τ’ άναγνοΰ 'α  τά οί εμπεδα πέ»ραδ” Οδυσσεύς.

Ό δέ Όδυσσεύς περισώζεται έν τε τοϊς 
δηαοτικοΐς τούτοις ασμασιν, έν οϊς εξυμνεί
τα ι ή πηνελοπεία π ίστις, μάλιστα δέ έν 
τοΐς έπιγεγραμμένοις ή αρπαγή  καί ή αίχ~ 
μα.Ιωσία  2) ’'Ας άναγνώσωμεν τό έν έξ αυ
τών, διότι κατά τά  πλεϊστα πρός άλληλ« 
συμπίπτουσι :

II ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ.
*Ερχόματτ* ά·π 'Ανατολή σέ μ ία χρυσή γαλιότα,

1; ΌδυσσΛας Ψ ,  στ. 83 — 9.55.
2'/ "Ορα Pfissow σελ. 318 καί 3 i9 .

ιΓ/ί καί σκλάβους ευμορφους στά σίδηρα βαλμένους* 
κι1 δ σκλάβος αναστέναξε καί ράγισ' ή φρεγάδα.
Κι' ό μπέης τους τούς έρ^τα κ ι’ δ μπέης τους τούς λέει: 
οϊίοιδς είναι it’ άναοτέναςε καί ράγισ* ή φρεγάδα ; 
αν εΐν’ άπό τούς ναύταις μου. τα·ς ρόγα-.ς νά τούς δο ί̂τω, 
κι’ άν εΤν’ άπό τούς σκλάβους μου, ελευθερίά νά δώσω 
Σκλάβε,τ.εινας ; σκλάβε δίψας: σκλάβε ρόγα σου λ ιίπ ε ί ;
— Ουτε πεινώ , ουτε διψώ, ο^τε ρόγα μου λε'.πει' 
μά σήμερ' ελαοα γραφή άπό τά γονικά μου,
οήμ ρ' σπίτια  μου πουλούν αμπέλια μου κλαδεύουν, 
σ/'μερα τήν γυναίκα μου μ* άλλον τήνε ’πανδρεύ υ'·', 
κ ιΐ τ ’ άρφανάμου τά παιδιά άλλον κύρι γνωοίζουν, 
—''Αν εινα·, σκλάβε,'σάν μο λές καί σάν μου κο.βεντιζν;; 
εμπα στό σταΰλο επαρε, θέλεις τόν παιγνιδιάρη . . . .  
Σ·ή στράταν ο που π/,γαινε, στό δρόμο π /J περπάτει 
άπάντησ1 ενα γέροντα κ ι’ ε ιχ ’ εργατιά στ’ άμπέλι.
Πές μου, νά ζήσγις, γέροντα, τό τίνος εΤν’ χ* άμπέλι · 
—Τής έρημιάς. τής σκοτινιας, του γυιου μου του Γιανν. 
σήμιρα σπ ίτ ια  του πουλουν, άμπέλια του κλαδεύουν 
σήαερα τήν γυναΤκοι μ ' άλλον τήνε ‘ παντρεύουν 
καί τ ’ άρφανά του τά παιδιά άλλον κύρΐ γνωρίζουν.
— Πές μου νά ζήσγ,ς.γέροντα, τούς φθάνω *γώ στό γάμο; 
—"Αν εχ·βς γλήγωρ’άλογο, στήν έκκλησίά τούς φθανιις, 
χϊ’ άν είναι τ* άλογο σ ’ όκνό, στό σπ ίτ ι θά τούς φτάσγ,ς, 
ΒϊρεΤ βιτσά τ* αλόγου του στήν έκκλησιά προφτάνει, 
βρίσκει της πόρταις σφ*λιστα1ς καί τά κ)ειδιά’παρμένα 
ββρ*Γ βιτσά τ* άλογου στό σπ ίτι τούς προφταίνει. 
«Στήν πάντα,πάντα οί άρχοντες στήν πάντα οίάφεντάδες 
®τήν πάντα τό παπαδαριό νά μέ κιράσ* ή νύμφη.
Τόνε κερνά ι μιά καί δυό στά ’μάτια τον τηοάζδΐ. 
«Συμπεθεριό μου σπ ίτι σας, γεννειά μου στό ’δικό σ»ς 
καί σύ, άντρα μου προσκαιρνέ, σύρε, κάμε δουλειά σου, 
όπον» ’μέν ήρθ' ό Γιάννης μου, τό πρώτο μου στεφά ι» . 
Τά δυο άγκαλιαστήκανε/ σάν δύο κεριά σβυστήκαν.

fO Γιαννά/.'/ις λοιπόν ουτος των ά'τρ.άτίον 
ο̂υ λαου? ό αιχμάλωτος έπί ίίυδεκα ένιαυ- 

τούς μακράν τής συζύγου του καί τής έστίας 
του, ό τοσοΰτον τήν σύζυγόν του ταύτην 
“οθών καί τήν εστίαν του, όπως πρό τόσων 
«ίοίνων ό Όδυσσεύς 6 κινών τόν έλεον διά 
τών στεναγμών του καί δι’ αυτών καθιστών 
«υμπαθεϊς Λυτούς τούς ά/.άρδους άρχοντας 
εις τάς δυστυχίας, του, οπως ό Όδυσσεύς 
τούς Όλυμπίους, ό μόλις προφθάνων τήν 
βύζυγό.ν του νυμφευομένην, δ π οϊς ό Όδυσ_ 
σεύς τήν Πηνελόπην ΰποσχεθεΐσαν νά ύπαν- 
·\οευΟη εκείνα, δστις ήθελε τανύσει τοΰ Λα- 
ερτιάδου τό τόςον, ο Γιαννάκης, λέγω, ού-

τος τολμώ νά παραδεχθώ ότι είναι έρείπιον 
εύγενές μετά τρισχίλια έτη τοϋ Όδυσσέως, 
ό'πως είναι τοΰ ποτέ περιλαμπούς καί ω
ραίου οί'κου τής Άθηνάς τά  σήμερον τοϋ 
Παοθενώνος ερείπια.

Έν παρόδω λέγομεν δτι μεταξύ τών δη 
μοτικών ασμάτων σώζεται εν ψάλλον τόν 
άθλον τόν προταθέντα υπό λιγερής, τήν 
οποίαν τεσσαράκοντα ήγάπώ.ν ανδρείοι. Ό 
άθλος ούτος όμοιάζει πρός τόν ύπό τής κό
ρης τοϋ Ίκαρίου ποτέ, τής περίφρονος Πηνε
λόπης, προταθέντα εις τούς ΰπερηφάνους 
μνηστήρας. 1)

Τό άσμα είναι τοΰτο :
Γαράντα δύο κλεβτόπ.υλα μ ία κόρην άγαποΰσαν, 
κόρη πανώρηα κ ι’ ώμορυη καί στά ιρλουριά χωσμένη. 
Μιά κυριακή καί μιά λαμπρή ποΰ χόρευαν αντάμα, 
κι' ο/ας τήν τήραζ' άπό δύ κ ι ' ί λ λ ' ς  τήν χαιρετούσε, 
ή κόρη ποϋταν φρόνιμη τούς κ ,άζει και τούς λέγει*
« Μέσα στό περιβόλι μου, στή μέση στήν αύλή μου, 
εΤν’ ενας βράχος παλαιγ ιός, λιθάρι ρ·.ζωμένο, 
κ ι’ όπου τόν σκόσ’ άπό τ’ έσας γυναίκα νά μέ πάρη. 
Κανείς δέν άπο ιρίΟηκε, κανείς δέν 'πολογιέται, 
μόν' τής Μαρίας ό ψυχογυιός ταξο τό παλλιχάρι, 
μέ τονα χ έ .ι τοσχησε, στήν πλάτη του τό βάν3ι.
«Μήν χΟ '.χινίζε'ί, λιγερή. κ*ί ε α στήν άγκαλιά μου»,

Ο ΛΕΩΝ ΤΟΤ ΥΜΗΤΤΟΥ

Γνωρίζετε τόν μύθον τοΰ λέοντος τής Νε
μέας, τόν μύθον τοϋ Καλυδωνίου κάπρου,

 ̂ τόν περί τοΰ ταύρου τοϋ Μαραθώνας μύθον; 
δαοιος ποός τά  καταστρεπτικά ταϋτα  θηοίαi k ’ Γ 1 »

ι είναι καί ό λέων τοϋ Υ μηττού.
Εις τάς άνατολικάς ΰπορείας τοϋ δρους 

τούτου, ϊδρυται έκκλησίδιον εις τιμήν τοΰ 
άγίου Νικολάου, άντικαταστήσαντος, ώς συ
νήθως, τίς  οΐδε τίνα θεόν ή ήμίθεον της εί* 
δωλολατρείας έκεϊ τιμώμενον. Εις τό προ- 
αύλιον τοϋ έκκλ-ησιδίου τούτου, μεγαλείτε- 
ρος τοϋ φυσικοϋ μεγέθους υπάρχει λέων 
μαρμάρινος. Τούτου τήν ιστορίαν διηγούνται- 

! ώς έξής :

| (1 )  Ό ο υσσ ε ία ς . Φ . \ — ^ 0 .
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«'Υπό τήν βορειοτάτην κορυφήν τοΰ ορούς 
πρός τήν ανατολικήν αύτοΰ κλιτύν υπάρχει 
σπήλαιον, τά λεγόμενον τού λεονταριού. Έν 
τώ  σπηλαίω τούτω, ά'περ βάθος μεν έ'νει 
ούχί πλειότερον τών έκατάν βημάτων, πλα- 
το ; 5ε πεντήκοντα τά πολύ ποδών, καί τά 
όποιον ευθύς παρουσιάζει εϊς τάν πλανώυ.ε- 
νον τυχόν έκεΐσε όψιν κατοικίας θηρίων η 
ληστών, εϊς το σπηλαιον τούτο πρά μακροΰ 
χρονου ένεφώλευε τρομακτικά; λέων φθοράν 
και όλεθρον καί καταστροφήν επάγων έφ’ 
ολην την πεόιαδα καί τά ; ράβεις του ορούς.

«Μεταζυ τών αλλιον κακών τών έκ το ύ  

του προελθοντων, δέν έτελοΰντο καί λειτουρ- 
γία ι εϊ; τοΰ άγίου Νικολάου τάν ναάν καί 
επι πολλού; ενιαυτού; έπαυοεν άγομένη ή 
εορτή ή έπ ’ όνόματι τοΰ άγίου.

«Τί νά πράξη ό δύστηνο; άγιο;, τ ί  νά
πράξη ;

« ’Έφθασε τέλο; μία παραμονή τή ; εορ
τή ; του, τήν κεφαλήν δέ έχων πλήρη σ/ε- 
όιων και άποφάσεω; έπορεύθη παρά τισ ι 
τών αγροτών καί καθ’ ϋπνους έπιφανεί; προ- 
σεκαλεσεν αυτούς άφόβω; τήν επιούσαν νά 
πορευθώσι εϊ; τήν εορτήν.

«Ούτοι ηκολουθησαν θαρρούντω; τήν ποό- 
κλήσιν καί πρωί έπορεύθησαν εΐ; τόν ναό», 
άθρόί ι.

«'Ο λέων ώραν,σε κατ’ αυτών, άλλά μό- 
λ ι;  προσήγγισεν εϊ; τού ναΐσκου τά  πρόθυ
ρα έςήλθ^ν ο άγιο; έπληξεν αυτόν ίσ^υρώ;, 
έφόνευσεν αυτόν καί εί; μαρμάρινον μετε- 
βαλε πρό; αιωνίαν τοΰ θαύματο; μνήμην.»

Ιΐόθεν εχει τήν πηγήν του ό μύθο; ουτο; 
πάντες κατανοείτε.

Α ύται είναι αί δημοτικαί παραδόσεις, άς 
σήμερον εσχον τήν ευτυχίαν πρός υμάς νά 
ανακοινώσω. Εί; τήν αναζήτησιν αύτών δια- 
τρίψας, εύκολοι; κατανοείτε, ποίου υ.ύτου 
Άριαδνείου εχρηζον, ό'πω; φθάσω εις τό ά- 
νερευνώμενον κέντρον. Ί\ όδός δέν ητο άν-

ΡΩΝ

θο'στρωτος· άλλά τά τέλος αυτής ;· · ■ κατ’ 
έμήν γνώμην, θαρρούν:ως αναπαύεται τ ι ;  
έπ’ αύτοΰ. Βεβαίω; ή όμοιότης τών πα
λαιών καί τώ ν νεωτέρ ων μυθευμάτων δέ ν 
είναι ούτω καταπληκτική , ώστε νυστάζον- 
τος ή διάνοια άπόνως νά δύναται ν’ άντι- 
λ/,φθή ταύτης’ πας ό'μως ό'στις αίσθάνετα t 
καί νοεί άτι τού μεγάλου χρόνου ή y εΐρ 
μεταπλάσσει τά  πάντα  ούτως, ώστε νά 
ιδρόν-/) τις, ό'πω; άνεύρΛ ΰπά τόν ναΐσκον 
τής Χρυσοκαστριώτισσας τά -/ορηγικάν μνη" 
μεΐον τοΰ Θρασυκλέους καί εντός τοΰ Ένε- 
τικοΰ πύργου τήν νοτίαν τών Προπυλαίων 
πλευράν, ό τοιούτος δέν θέλει δυνηθή ή ν’ 
άπορήση πώς καί ούτω κολλοβωμένα πεοι · 
ήλθον εις ημάς πράγματα, άτινα άγρία συ- 
νέφυρε ή πάμφθορος τών αιώνων βλάβη.—  
’'Αν δέ τις δύσκολος δέν δυνηθή ν’ άνεύρη 
ομοιότητάς τ ινα ; μεταξύ τών παλαιών μύ
θων πρό; τού; δμογενεΐς αύτών, ού; τ ινα ; 
σήμερον πρός υμάς είίΐον, τότε δι’ αΰτόν 
θέλομεν προσπαθήσει είς τάς παρά τώ  λαώ  
μελετάς μας νά εύρωμεν ίσως Ίλιάδα τινά  
εϊς δημοτικούς στί/ους, ένέ/ουσαν ouy'i μό
νον τά  ονόματα τοΰ άνακτο; Άγαμέμνονο; 
καί τοΰ ποδάρκου; Ά ^ ιλλεω ς, οϋ/ί μόνον 
τον θάνατον τοΰ Πριαμίδου "Έκτορος καί τοΰ 
γενναίου Πατρόκλου, άλλά καί ποια έτι δώ
ρα προσέφερε ό ’Αγαμέμνων είς τάν υιόν τοΰ 
ΓΙηλέως, δποις άπορήξη τήν μήνιν αύτοΰ καί 
τά  ονόματα πάντων τών ’Αχαιών καί Λαρ- 
δάνων άριστέων. Ταΰτα δέ, άν δέν απαι
τεί ν’ άπαγγέλλη αυτά ό λαός είς τού Ό 
μηρου τήν γλώσσαν.

Πάντες τέλος, είτε άναλαμβάνομεν νά 
μελετήσωμεν τά  το ιαΰτα, είτε άναγινώσκο- 
μεν τά  ττερί αυτών, μή λησμονώμεν οπόσης 
ορθότητας μέτο/α είναι τά  σοφά τοΰ Σοφο- 
κλέους έπη.

«π ά νθ ’ ό μεγας -/ρόνος μαραίνει."

Κ. I'. ΖΗΣ10Υ.

199

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΟΜΩΣ
νπο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΩΡ.

" Πασι γάρ άνΟρώποισιν έπιχΟονίοισιν άοιδοί
τ ιμ ή ς  εμμόροι είσ ι κα ι αΐδοΰς, ο'ύνεκ’αρα σφέας
ο ΐμα ι Μουσ’ Ιδίδαςε, φ ίλησε δέ φδλον ά ο ιδ ώ ν .»

ΟΜΠΡΟΣ

Α'.

ΙΙροέταξα τούς ανωτέρω στίχους τοΰ με- 
γαλητέρου τής Ελλάδος καί τών αιώνων 
ό'λων ποιητοΰ, διότι περί ποιήσεω; καί περί 
μεγάλου τινό; ποιητοΰ τή ; νεωτέρα; Ε λ 
λάδας εσται μοι ό λόγο;.

Μνηυ.ονεύομεν αείποτε τών κατά τά  
παντοϊα έργα, άρήϊά τε καί ειρηνικά, δια- 
πρεψάντων, δ ιατί δέ νά μή πράττωμεν τοΰτο 
καί περί τών άνδρών εκείνων, ο'ίτινε; έχουσι 
θείαν τήν καταγωγήν, κα IuJ,ea ubr i and, 
«οϊτινες ύμνοϋσι τού; θεού;, dia τής λύρας 
των, καί κέκτηνται τά μόνον άναμφισβήτη- 
τον νοερόν προτέρημα (talent), ά'περ οί ού- 
ρανίωνες έδωρήσαντο τοΐς θνητοΐς άνθρώ- 
~οις Μ .1)

ΙΙοιηταί, λογογράφοι, φιλόσοφοι έναμίλ-

l j  ChaleaubriaaJ.Keue.’ loo'J αύτολεζει μεταφρα- 
ζομένη ή περ ικοπή  α'ύτη « Α νεζήτουν εζό/ως ,  
κατά τά ς περ ιηγήσεις  μου, τούς κα λλ ιτέ/ να ς  καί 
τούς θείους εκείνους άνδρας, ο'ίτινες ψάλλουσι 
τοΐϊς θεούς δι* τή ς  λύρας τω ν κα ι τή ν  ευδαιμο
νίαν τώ ν λα ώ ν , τ&ν σεβόμενων τούς νομούς, 
τήν θρησκείαν καί τούς τάφους. Οί άοιοοι ου.τοι 
-/ουσιν Οείαν τήν κ α τα γω γή ν  κα ι κατέχουν το 
μόνον άναμφ ισδήτητον προτέρημα, δπερ οί οΰρα- 
νίωνες έδωρήσαντο τοΤς Θνητοΐς 'ΥμνοΟσι τούς 
θεούς διά '/ρυσοΰ στόματος και ε ίσ ιν οίάπλούστεροι 
τ<ΰν άνβρώπων. ΌμιλοΟσιν ώ ς «θάνατοι ι, ώς τά 
“ αιδία, έςηγοΰσι τούς νόμους τοΟ τα ντό ς  καί 
δέν δύναντα ι νά έννοήσωσιν τά άπλοΰστερα τ(δν 
τοΰ βίου, κ έκ τε ιντα ι Οαυμασίας περ ι τοΟ θανατου 
ιδέας και άποΟνήσκουσι '/οιρ'.ς νά τό αίσΟάνωντα^ 
ώς νεογνά.»

’λως εξύμνησαν τά  τέκνα ταΰτα  τών θεών 
μάλλον δ ’ είπεΐν τών Μουσών, προωρισμένα 
ί'να ώσιν οί ΐθύντορες, οί διδάσκαλοι, καί 
οί παρήγ οροι της ανθρωπότητας, έπιφαινό- 
μενοι έν τνί γενέσει, τή ακμή, καί συνεχώς 
έν τή παραι.μή τών κοινωνιών’ ούδ’ αύτάν τάν 
θειον Πλάτωνα έξαιραΰμεν, καίτοι φαίνεται 
προγράφων αυτούς τής Πο.Ιιτεία/: τον . Αέ- 
γει περί αύτών τόν μέγιστον τών έπαίνων 
«πάσα ; μέν τέχνας έπ ίσταντα ι, πάντα «δέ 
τ ’ άνθρώπεια πρός αρετήν καί κακίαν, «*αί 
r  ί tfeta’ » ά λλ ' έγνώριζεν ό μεγαλόνους, 
άνήρ, ότι

««V t λτ«£ iV Μ ούσοισιγ ’E p irrvec»
Διά τής έμπνεύσεως, τή ; ένθέου δηλ. έ- 

κείνης καί πλαστουργού δυνάμεως, ό ποιητής 
π λ ά ττε ι καί αναβιβάζεται, διά τοΰ νοός καί 
τής φαντασίας, μέ/ρι τών μεταρσίων καί 
φωτοβόλων σκηνωμάτων τής θειότητος.

’Κκ τών ήμετέρων δ έγκριτο; λόγιο; κ. II. 
Βράϊλα; δέν έγραψεν, έν τή περίΚαλοΰ πραγ
ματεία του, ό'τι ή «ποιητική ιο ΰ  καλοΰ δύ- 
ναμις, έξιοθεν ή άνωθεν ερχόμενη, κυριεύει, 
τρόπον τινά , τούς ύπ ’ αυτής κατεχομενους 
ώς Α'θίος μ α ν ία ,  καθιστώσα αυτούς δημι
ουργού; καί εκλεκτά όργανα τή ; Οειότητο;»· 
Ό δ ε σοφό; καθηγητή; κ. Φίλιππο; Ίωάννου 
δέν άπεφάνθη τοιαΰτα τινά περί ποιήσεως ; 
(Έν τώ  Ό .Ιυμ π ιαχω  Λόγω αΰτοΰ τής Β'. πε
ριόδου) «Ή ποίησις είναι Οαυμασία τού άν. 
θρωπίνου πνεύματος πτέρωσις, δι’ ης ό ά'ν- 
θριοπος άναπέτεται άπό τής φλαυρότητος 
καί ταπεινότητος τοΰ πραγματικού τούτου 
κόσμου είς τό αίθέριον ύψος κόσμου τελειο- 
τέρου καί ιδεώδους καί εύρίσκε*. έν τούτω ό',τι 
ματαίω ; ποθεί καί ζητεί έν έκείνω. 'Π ποίησις 
είναι αδελφή τής θρησκείας* άμφότεραι δέ 
ίύ γ ε ν ίσ τα τα  γεννήμ α τα  τής πνευμ ατική ς  
τοΰ α νθρώπου δυνάμεω ς, καί προδηλότερα 
γνωρίσματα τής πνευματικής υπεροχής τών  

έθνών. . . . »
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Καίτοι δέ η δ ιότι έστί το ιαύτη ή ποίησις, 
οί ποιηταί ζώσι καί άποθνήσκουσιν, οί έν- 
δοξοτεροι, οί μεγαλήτεοοι αύτών, κακοδαί
μονες καί δυστυχείς — Προμηθείς, δεσμώ- 
τα ι, διά τήν μεγαλοφυ'ί’αν των, έπί τοΰ Καυ- 
κάσου, η Όρφεΐς, διά τό ευμολπον τής λύ 
ρας των, σπαρασσόμενοι υπό τώ ν Βακ/ών.

Ά λ λ ’ είσί τινες, οί έχθαίροντες τήν ποί̂ -· 
Άσιν, τους ποιητάς" δι’ αυτούς έγραψεν ό 
Πίνδαρος τήν φοβέραν ταύτην άράν,

Ό σσα δέ μή πεφ ίληκα  
Ζεύς ά τύζετα ι βοάν 
ΙΙιερίδων ά ίοντα , 

γαν τε κα ι πόντον κ α τ ’ άμαιμάκετον. ·>

Ά φ η σωμεν αύτοϋς ίνα τελώσιν ύπό τήν 
ύψίστην ταύτην άράν καί έπιλέξωμεν τό 
δάντειον,

non parliam di lor, ma guarda e passa.

'0  Alfred de Musset Οέλων νά παρα- 
στήσνι τόν ποιητήν, παραβάλλει αύτόν πρός 
τόν πελεκανα, τόν τρέφοντα τους νεοσσούς 
του διά τής καρδίας του.

Παραθετομεν ώδε τούς στίχους αύτοϋ με- 
ταπεφρασμένους παρ’ ήμών, όσον οιον τε 
πιστότερον.
Ό π ό τα ν  έπανέρχετα ι εκ μακρυν&ν περάτων 
προς το έσπερας κεκμηκώ ς ο πελεκάν, δρομαίοι, 
ίδόντες τον οί νεοσσοί αύτοϋ ο! πενναλα ΐο ., 
τρέχουν κα ι εμπλεο ι χαρδςτινάσσουν τά π τερά τω ν.

Εκείνος, βηματι βραοεΐ, ε ις  βράχον άναβαίνει 
υπο την κρυαν πτέρυγα τά τέκνα περ ιέπει 
και αλιεύς περ ίλυπος τον ούρανόν προσβλέπει, 
κ ’ ένψ  τι» αίμα κρουνηδόν τοΰ στήθους του έκρέει 
Μ άτην έθήρευσε τροφήν εις τά ς  Οαλάσσας, μ άτην , 
έθήρευσε είς τήν ϊρημον Ιπάνω  παραλίαν 
και θάλασσα κα ί ή ϊώ ν  ήσαν κενά, κ ’ ύστάτην 
φέρ’ είς τα τέκνα του τροφήν τήν έαυτοϋ καρδιάν. 
Σ ιωπηλός και κατηφής έπ ί τό '/Κιμά π ίπ τ ε ι , 
τά σπλάχνα  του τα πατρ ικάμοιράζ’ε’.ς τά μικράτου 
κ * εν τ ψ  ύψ ίσ τω  φ ίλ τρ ψ  του τό άλγος αποκρύπτει' 
μεΟύων δέ έκ τή ς  στοργής, τή ς  ηδονής, τοΰ τρόμου 
ΟνΛ,σκειεπανω τουφρικτοϋ /.α'ινικρικοΰτου κώμου.?) 
«E l regardant roulcr sa sanglante niamolle

Sur son felsin de moil il s’ affaisse cl chancelle 
ivrc do volupte, de lendrcsse el d’ liorrcurl» 1)

Ά λ λ ’ ό είκονίσας τήν ποίησιν ίδανικώτε- 
ρον παντός άλλου είναι 6 δαιμόνιος, ό πρώ
τον μέν φιλέλλην, ειτα δέ μισέλλην ώνιο? 
γενόμενος Λαμαρτίν, εν τ ιν ι ά'ρθρω αυτού έ- 
πιγραφομένω, Les destinies de la Poesie 
(opaRevue desDeux-Mondeswj έτους 1 839) 
«la poesie, λέγει, est l ’ange gardieu de 
l’liuinanite a tons ses ages». Ή ποίησις 
είναι ό φύλας ά'γγελος τής άνθρωπότητο; 
είς ολας αύτής τάς ηλικίας.)' Επιφέρει δέ 
ταϋτα  περίπου : «"Οπως δέ ή φωνή τοΟ
’Αγγέλου τούτου παρακολουθεί ήμάς εί; 
πασαν πράζιν τοϋ βιου ημών, εις πάντα η
μών διαλογισμόν, ουτω καί ή ποίησις, 
ό ενδόμυχος αύτη φωνή τής άνθρωπότη- 
τος, δμιλεϊ αύτη έν π αντί χρόνω, άγαπα, 
ψάλλει, συγκλαίει μ ί τ ’ αύτής καθ’ δλας τά; 
πεοιπετειας καί τάς φάσεις τής προαιώνιοι 
πορείας της έπί τής γης/»

Τίς ό άντιλέξων είς ταϋτα  ; τις ό μή συν* 
ομολογών, ότι μεγίστη όντως ή αποστολή, 
τής ποιησεω; επι τής γ ή ς ; Τίς δ μή άνομο- 
λογων τούτο ιόιως δ ι’ οσους έκρουσαν χορ
ό άς λύρας ένθουσιώδεις καί έθνεγέρτιδας καί 
οί φθόγγοι αυτών έξήγειραν έθνη, παροί- 
τρυναν ανδρείους, ύμνησαν τάς νίκας, έθρή- 
νησαν τάς συμφοράς των ;

Περι ενος τούτων, τοΰ ύψιπεστεστέρου 
τών νεωτέρων 'Ελλήνων ποιητών, φανέντο? 
έπί τής έθνηγερσίας ήμών, άλλά δίκην διάτ-

1 ) Γ νω στόν, οτι μιμηθείς,έφήρμοσε τήν έ'ννοιαν 
τώ ν σ τ ίχ ω ν  το ύτω ν είς τούς Ουσιασβέντας χ « -  
Ρ'-ν τή ς πατρίδος ά γω νισ τάς, ό αείμνηστος Α. 
Σοϋτσος.

Σ / ίζοντεςδ ιά  τοΟ ράμβουςτάφιλίστοργάτων στήθη 
τρέφουσιν οϊ πελεκδνες νεοσσών π ε ινό ντω ν πλήθη· 
Ε ίςα ύτο ύς  μετακενοΰντες τό χυνό μ ενόντω ν αΤμ« 
άτενίζουσ ιν αγά πης ’ύστατον κα ί σβύνον βλέμμα’

ΑΛΕΞ ΙΟΓΤΙΟΓ, Περιπλανώμινος
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ΐοντος, φ εύ ! άστέρος έπιλάμψαντος, τοϋ 
Λιονυσίου Σολομού, θέλω σκιαγραφήσει σύν
τομα τινα. Έπελαθόμεθα αύτοϋ έπί μακρονί

Ji'

.-/ί, ot, a t , συ Κορχυρα, xa.fri JtoJt,
.ταυσεο χωμου»

II ΣΙΒΥΛΛΑ.

Κατά τό έτος 1 8 5 8  άπεβιβαζόμην είς 
Κέρκυραν, τήν ΦαιακίηΓ, τήν Σ χερ ίην ερα
τεινήν τοΰ Όμηρου.

Προσπλέοντα ετ ι, κατέθελξέ με ή γραφική 
καί θαυμασία θέα τής νήσου. Κ εΐτα ι αύτη  
έπί τριών θαλασσών, τοϋ Ίονίου πιλάγους, 
τής Ιταλικής θαλάσσης, κν ί τού Ά δ ρ ια τι-  
κοϋ κόλπου, καί αντιμετω πίζει τάς έρη
μους καί δεδουλωμένας ετι. φευ / ακτάς 
τής εύάνδρου Ηπείρου, ώς κυρίαρχός τις  
καί βασιλίς τών κύκλω μερών. Στενός 
και ανώμαλος πορθμός -/(ορίζει αυτήν άπο 
τής απέναντι Στερράς, άλλά μεθ’ ής οίονεί 
ζ’Οτεϊ νά ενωθή, τείνουσα αυτή άπό τών 
δύο αύτής ά'κρων, λέγει, άν, δύο βραχίονας, 
τκ δύο ακρωτήριά της. (*) Τά υγρά κέλευθα 
τοϋ πρός αύτήν ποντοποροϋντος πληροϋσιν 
«ύραι άρωματοίδεις, πνέουσαι άναμέσον τών 
κέδρων τών όρέων της, τών κυτριών, τών 
“ορτοκαλαιών καί τών έλαιών της. 

«Nimziatrire dell’alba gia sjiira 
mia brezza leggiera, leggiera, 
die agli aranci dell’ampia Corcira 

le pi» pure iragranze involo.
Τής αυγής τό δροσάτο αέρι
είς τά  όρη πέρνα τής Κερκύρας

ί ) Κατά τον γεραρόν μακαρίτην Ί α κ . Τ ’ ί- 
ζον 'Ι ’ αγκαόήν (έν τοΐς ΓΕ λ λ η ν ι κ ο Τ ς αύτοϋ)
" Ο πορθμός ούτος ϊχ ε ι ϊ/.τασιν 9 μ ιλ ίω ν , ή

τή ς ςηρας άπόστασις πρός νότον μέν, 
Ι'-εταςύ Λ ευκΐμνης και Συοότιον εΐναι ί  1|2 
μ ιλ ίω ν . πρός β ο ρ ρ 3Ε ν δέ, μεταξύ Κασσοιποϋ και 
ΗουθρωτοΟ ήμ ίσεω ς μόνον μ ιλ ίου ."

καί τά  μϋρα τοαν δένδρων της φέρει 
ποϋ εύώδη τριγύρω σκορπά, 

έ'ψαλλεν ό συμπαθής καί φιλέλλην ποιη
τής τών άτυ/ών Παργίων Berchet, θρηνών 
τήν έκ τής πατροίας γής των άπέλευσιν.

Καί όντως, έρατειναί μειδιώσιν έν τί) 
νήσω έκείν/i έτ ι καί νύν α ί τής φύσεο^ς 
καλλοναί, ώς καί έπί Όμηρου'
»'ν Ενθα δέ δένδρα μακρά πεφύκει τηλεΟόοντα 
τάοιν ούποτε καρπός ά πό λλυτα ι, ούδ’ ά π ο λ ϊπ ε ι. 
Χ είματος, ούδέ θέρους έπετήσ ιος, άλλά μαλ έκεΐ 
Ζεφυρίη πνείουσα, τά  μέν ©ύει, ίλ λ α  δεπεσει.»

( ’Ο δ ύ σ σ ε ι α )

Καί ό Όβίδιος έψαλλε τό διηνεκές με- 
τώπορον, perpetuus autumnus, τής Κερ
κύρας.

Ά λ λ ά  καί ό έπιφανής Κερκυβαΐος βαρών 
Έυ.μανουήλ Θεοτόκης χαριέντως λίαν πε
ριέγραψε γα λλ ισ τ ί (Details sur Corfu, 
1 8 2 6 — ) τάς καλλβνάς τής νήσου*

«Μεθ’ όπόσης δαψιλείας, γράφει, τά πε
δία καί α ί κοιλάδες προ/έουσι τά κάλλη  
των* ποσάκις τοϋ ενιαυτού άνοίνουσι τούς 
κόλπους τω ν, ϊνα μεταδιοσιν εί; τούς εύδαί- 
7. ο να; κατοίκους τής νήσου τά  πλούτη των. 
Σκηναί τής φύσεως περικαλλείς καί ποικί- 
λαι. απηχήματα μελωδικά, αρώματα τίρ- 
ποντα τάς αισθήσεις καί ηδονής πληροϋντα 
τήν ψυχήν, τίς  δύναται νά σά!ς περιγράψη,;»

«Κ αί οί δενδρώνες εκείνοι, έπιφέοει, π α ' 
ραφράζοιν σ/εδόν τόν -’Όμηρον, καί τά  φυτά, 
άπερ ούδέποτ: έπεκδύονται τήν άνθηράν 
χλαμύδα των, χωρίς ανθρώπου χεΐρες νά 
φροντίσωσι περί αυτών, και αί μελωδία·, 
έκεΐναι αί άφατοι καί Κ.',στηριώδεις, καί 
οί λειμώνες οί χλοάζοντες πάντες καί άν- 
θοβολοϋντες, έξεγείρουσι διηνεκώς τήν ψυχήν 
καί πληροϋσιν αύτήν αμιγών ήδ,νών κα'· 
σοιτηρίων. λ

’Εν τή νήσω δέ ταύτη, τή ανθηρά καί, 
έ^ατειν?,, έβίωσεν, έψαλλε καί έτελεύτησεν

26
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δ ένθους ποιητής Διονύσιος Σολομώς· επ ’ ο
λίγον δε έ—λν,ρώβ-Λ καί 'ό πρόρρησις της 

Σιβύλλης,
«ί, «ί, ο-υ Κ έρ κ υρ α ,  ν·α.1η rto.li· .ταυσεο 

κΐύκον . . . »
Γ.

Λεν ί δέν Or, 'ό θνητόν μόνον του Σολομού 
περίβλημα περικαλλής ν-?;οτος, περικαλλής 
επίσης είδεν αύτον λ7 . γεννωμενον, ό //> 

της \Ί,·ΛΤ0.1ψ.·, ·/! Ζάκυνθο: «ύλώδης 
μεν. εύκαρπος δέ, ώς λεγει δ Στραβοιν». Η 
κοιτίς λ.οιπάν αύτοΰ και ό τάφος Οτττ,ρζαν 
άνθοστόλιστα, αλλ’ ήν αρα γε τοιοΰτο; και 
ό [ίίος του ; Τοΰτο θέλομεν ίάει εφεξής.

Ό Διονύσιος Σολομός (η κατ’ όρθωτεραν 
'•ραφήν Σολομώς) έγεννήθη εν Ζακύνθω, άο- 
y άς τού 1 70 8 , ε·/. πατράς μέν Λικολάου, JAVJ- 
τράς δε ’Αγγελικές Λ'ίκλη, ήν, ώς λέγεται 
παρά τινων, έγειμεν οΰτος μετά τών όύο 
τέκνων του τήν γέννησιν. Οί πρόγονοι των 
Σολου.ών υ.ετηνάστευσαν εί; Επτάνησον έκ 
Κιήτης, ώς και πλεΐστα ι αλλαι οίκογένειαι. 
κατά τά ; άρ/άς τού I! 1 . αΐώνος, ητοι μικρόν 
ν.ετά τήν παντελή κατάκτησιν τής ήρωΐ- 
κή; αεναλοννήσου ύπό τών Τούρκων. Εφευ- 
•·ον οί ομόθρησκοι ημών εκείνοι τόν ζυγόν 
τών αλλόπιστων κατακτητών. προτιμώντες 
τήν δεσποτείαν τών χριστιανών, οιτινες ό- 
r/.ως άποβαλόντε;, έν Έπτανήσω, τν,ν λεον- 
τήν, πεν.εβλήθησαν τν,ν άλωπεκήν ’ J καί διά 
τούτο έσπευσαν ν’ άπονέαωσιν τοΐς έγκρι- 
τωτεροις Έπτανησίοις τιμητικούς τίτλους.

I) Τ ις  άναγνού : ε ϊ ;  τού ; Κ ρ ι τ ι κ ο ύ ς  Γ ά- 
■.·. ο υ ς  τοΰ ήμετίρου λογίου κ. Σπυρίδωνος Ζαμ- 
r  A’ j-j τά μαρτύρια, ;ίτ7. ύπέστγ, ό ου»τυ/τ>ς 
λαός τ ϊ,ς  Κρήτης ύττό τώ ν Ε νετών, δέν έφρ ι- 
ς :ν  ε-* τή ώμόττ,τ*. τώ ν /ρ ιστιανώ ν εκε ίνω ν 
Oroi'jjv. σ/.λτ,ροτέρων καί αύτώ ν τώ ν ’Ο θωμα
νώ ν, 7 ,ν £'f,j/.r,7av, ε—ι τρεις α ιώνας κατά τ£ίιν 
κατο ίκω ν -ή ς  πατοίοός τοΰ Λ ό ς καί τοΰ Μ ή-

’Λ~ενΕίΛ'/,θ'Λ δέ ό τίτλος τοΰ κόμη τος, κατά 
τά μέσα τοΰ ΙΗ'. αΐώνος, και τΐι οικογένεια
τοΰ Σολομ.οΰ.

'Ο Δυονύσιος έστερήθη τών γονέων του 
έν ηλικία εννέα ετών, ανετεθη δέ ή κηύεμο* 
via αύτοΰ τε καί τοΰ πρεσβυτέρου αδελφού 
του Δηαητρίου τώ  συμ.πολιτη «υτων κόμη τι 
^εσσαλα. Έφρόντισε δε οΰτος, άμα δ Αυο- 
νύσιος έγένετο δωόεκαετης, ν αποσ.5.ι/ϊ| 
αυτόν, yaoιν σπουδής, ώς τότε ειθισται πα- 
οά τοίς Έπτανησίοις, εις Ι τα λ ία ν , τή συνο
δεία τοΰ είς τήν ’Ιταλικήν διδασκάλου του 
άββα Σάντα 'Ρόζα, πρόσφυγος έκ Κρεαώνος.

Κ ατ’ άρ/άς είστί/θν, τις τά έν Ένετία 
Γυμνάσιου τής 'Αγίας Αικατερίνης, άλλ’ έν 
τά/ει έ/.άλεσε πλησίον του, είς Κρεμωνα, 
ό διδάσκαλός του Σάντα 'Ρόζας. Έδείχίν, 
τοσοΰτον άν/,συχος, ζωηρός, ανυπότακτος tv 
τώ  γυννασίω έ/.είνω, ώστε ή περαιτέρω δι«· 
ΐΛΟννί του έν αύτώ κατέστη αδύνατος. Τοι- 
οΰτον υ,Θο;, τοιοΰτος χαρακτήρ κατά τ/ν 
τρυφεράν ηλικίαν δεν ιδιάζει, όυστυγώ,, 
IAOVOV είς όσους προώρισεν ή [Λοίρα διά ρ.έγ* 
τι, άλλά καί είς άσηυ.ους καί βαράθρου;,άλλ’ 
ό νεο; Διονύσιος δέν έβράδυνε ν’ άποόείίί 
οτι έρ.ελλε ν’ άνηκη είς τούς πρώτους.

Μετά τινα χρόνον, έκ Κρεαώνος άπεστ*' 
λη, πρός άποπεράτωσιν τών σπουδών τον. 
είς τά πανεπιστΫ,[Λΐον της Ιΐαύίας. Τοσοΰτον 
δ’ ηύδοκψ.ησεν ενταύθα πρώτον ι;.εν πε?' 
τά  νομικά, ώστε ελαβεν ό νέος ’ Ι.λ'λην ί·< 

ταΰτα  τόν στέφανον, εΐτα  δέ περί τήν Ίτ*' 
λικήν Γλώσσαν καί φιλολογίαν, καί τήν Ι
ταλικήν καί λατινικήν στιχουργίαν, ώβ'; 
δ καθηγητής αύτοΰ θαυρ.άζων, τώ είπε «Gre' 
co tut’arai dimenticarc il nostro Monti.” 
"Ε.Ι.Ιην,θά ύπερβίίς Tor ήμέτερον M d rtn r  
οί πάντες δέ προέλεγον ι% ’Ιταλία τήν έιχ· 
φάνησιν νέου μεγάλου ποιητοΰ εκ τής νηβ& 
έκείνης, ένθα έγεννήθη, έφηαί,.ετο άε τό ■“ 
ό δαιμόνιος Φώσκολος.
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Πάντες οί σύγχρονοι αύτώ, άλλά πρε- 
βούτεροι τήν ηλικίαν Ιτα λο ί ποιηταί, ηγά- 
Λησαν τάν ευφάνταστον εκείνον καί ευφυή 
"Ελληνα καί εύοισκον άπειρον θέλγητρον εν 
τϊί συναναστροφή αύτοΰ καί έν ταΐς συνδια- 
λέξεσι. παρηκολούβουν δέ πρόθυμοι αύτά/ 
εις τούς περιπάτους του.

O jyl δέ ή Θεαις, άλλά θεά άλλη περικαλ- 
λεττέοα, ίδανικωτέοα,έκάλει αυτόν, ή Μοΰία 
τής ποιήσεως. Τά σκιρτήματα αύτής, ώς οί 
κλειστοί, εί ού/ί δλοι, τών ποιητών, τάς 
ποώτας έυ.πνεύσεις ήσθάνθ/, έν έαυτω ένω- 
ρίς δ ΣΛομώς, άλλ ’ εν ’Ιταλία έ'μελλεν αύ- 
τη νά πτερωθΫ,. καί είδομεν οτι τά πρώτα 
£τι αύτοΰ δοκίυ.ια έθαυμάσθησαν ΰπά σπου
δαίων κοιτών.

Τά 1 8 1 8  επιστρέφει είς τήν πατρίδα του 
Ζάκυνθον τη προθεσει νά έπανέλίη είς ’Ι
ταλίαν καί έγκατασταθ/ί έν αύτή, ώς ε- 
Λραΐε καί δ μνημονευθείς ήδη συμπολίτης 
κύτοΰ Φώσκολος. Έκεϊ, πάντως, άνεμενεν 
αύτόν ή δόζα τούτου καί άλ7.ων συγχρόνων 
«ύτώ αγλαισμάτων τοΰ ’Ιταλικού Παρνασσού, 
Μόντη, Παρίνη, Πεδεμόντη.

Κατά τήν έπο/ήν εκείνην ακριβώς, ήρ-
ν - . - f ” χ  ̂ /
ί*το άναζρα,ων ο κρατηρ τής πανελλήνιου 
*ίεγ*ρσεως* ήν δε άδηλο; ή ώρα τής φοβέρας 
ίκρήξεώς του, προσήγγιζεν δμως. ’Απόστο
λοι μυστικοί τής Ε τα ιρ ία ς  rojr Φι./ικώκ, 
"ής θαυμασιωτερας έφ' όσα; παριστα ήμΐν 
'ί ιστορία τών εθνών, διέτρεχον ήδη πασαν 
-λληνικήν γην καί κατηχούν πρό; έςέγερσιν 
Λάντα έπιφανή πολίτην καί πάντα φίλον 
~'ίς ελευθερίας.

Είς Επτάνησον άπεστάλη τό 1 8 1 9  κατά 
“ον κ. II. Χιώτην (*) είς τών πρωτομαρ- 
tujojv τής εθνεγερσίας μας, δ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΠΩΠ (ή ΠΑΠΑΣ), εχων εγκύκλιον τοΰ άοι-

R  ( ) Έ  ν τ  ϋ, I 7 τ ο ρ ! a: τ ο ΰ  Ί  ο ν (ο w Κ β ά- 
~ ο ·> ς.

δίμου καί πρωτομάρτυρας Πατριαρχου 1 ρη- 
γορίου, όπέρ συστάσεως σχολείων δήθεν" ή 
δέ Ζάκυνθος έγένετο ή κυριωτέρα έστία τών 
ενεργειών τών <PtJtx&r, δια τήν παρουσίαν 
τών αειμνήστων οπλαρχηγών Κολοκοτρων/;, 
Π λαπούτα, Νοταρά. «Ό  Σολομώς, λέγει που 
τών συγγραφών του ό κ. Χ ιωτης, ευρίσκει 
επιστοέφων είς Ζάκυνθον, έκτισμενην φωλεαν 
μεγάλην. έν ή οί συμπολΐται αύτου καί Or. 
πάοοικοι οπλαρχηγοί δρκιζονται τά μυστν,- 
ρια τής Φιλικής Εταιρίας, δδηγάς είναι δ 
ιατρός Καλύβας, μυσταγωγάς τοΰ Σολομού 
6 ενθουσιώδης Καρβελ/ας και δεχεται τόν 
όρκον του δ αόμματος ϊερευς Ά.ργυροπου- 
λος (*). 'Γά ονόματα ταΰτα  θελει άπομνη- 
μονευσει ποτέ μ ετ’ επαίνων εις τας οελτους 
της ή ιστορία τή ; εθνεγερσίας ημών (*).

Ά λ λ ’ άλλοι ειπον καί θέλουσιν είπει επ»- 
ςίως πάσα; τάς ένεργείας, τάς θυσίας ΰπερ 
τής πανελληνίου έξεργέσεως καί τούς είς το 
πεδίον τής τιμής καί τοΰ ’Άρεοις αγώνας 
τών μεγαθύμ»-; Ίίπτανησίων. Ήμεϊς επα- 
νερ/όμεθα είς τά θέμα ημών.

Δεν έφάνη ήττον φιλογενής καί ούτος τών 
λοιπών συμπατριωτών του, άλλά τ ί λεγω ; 
ίσως μάλιστα ό φιλογενέστερος, καθό άψη-

( ) Κατά τόν κ . II. .V-ώτγ,ν. ο ΙΙάγκα\ος 
έττάλη  έν ΖακόνΟω κα ι κα τή / τ^ εν έκ τώ ν  -πρώ
τω ν τόν Διονύσιον ΓΡο»|Λαν, τόν Ιοιάννην Λσ/,- 
μακόπουλον, τόν Νικόλαον Καλύβαν κα·. τον 
Ιερ έα  "Avflifxov ’ Λργυρόπουλον, ί :  Ίω α νν ίνω ν  
καταφυγόντα  είς τήν νϊ,σον εκείνην, άπό τήν 
καταοίοιςιν τοΰ Λλη π ζ τ ί ,  ω ς οοντα α ιυλον 
Ιν τω  [Αοναστηρίψ τώ ν θ·οοω ρ ιανώ ν εις τόν 
Γεώργιον Πότζαρην καί τούς υιούς του Κ ιτζον, 
ΝότΥ,ν κα ί Ν ικούιτ,ν. Ό  ορκος οε ΙοόΟη εν'ν- 
π ιον αύτοΰ εν τώ  έν ΖακύνΟω ΝαΓυ τοΰ Ά γ ίο υ  
Γεωργίου τής ο ίκογενείας τώ ν Λατίνων, ένθα 
ώρκίσβτ κα ί ό Διονύσ.ος Σολομός, καί ό άοεΛ- 
»ός ί  αδελφούς τοΰ έκ μητρός πάππου ή υώ ν  
ίατοοΰ τό επάγγελμ α , Διονύσιος Βαροιάνης, ό 
γνωστός συμβολαιογράφος. ( ' Ι σ τ ο ρ ί α  τ ώ ν
Ί ο ν ί  ων Χ ή σ ω ν  σελ. 317 καίέπομ.)
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φήσας τό αναμένον αύτόν βέβαιον κλέος καί 
μείνας έν τή πατρίδι του, ΐνα ύμνήσνι τήν 
ελευθερίαν, δτε αυτή έπάτησεν τά  πατρώα 
εδάφη τη :, καί τους θριάμβους τών τέκνων 
αύτής— τών Ελλήνων, δτε άπέσεισαν ούτοι 
τάς άλύσεις τω ν !

'Ο "Ομηρος ειπεν (Ίλιάδος IN'.)
« άλλω  μεν γάρ εδωκαν θεοι πολεμη ία  εργα 
ά λ λψ  δ’ ορχηστήν, έ τ έ ρ ω  κ ί 0 α ρ ι ν κ a  t

I ά ο ·. δ ή ν
όλλιμ δ ’ έν στήθεσι τ ιθ ε ΐ νόον εύρύοπα Ζεύς.»

Οϋτω καί τώ  rpi.hxio Σ?λομώ έδωκεν 
ό Θεός ούχί πολ^εμηΐα έργα, άλλά χ ίβαρ ιν  
καί σοιδην , και θέλομεν ίδεί, ότι δέν έπρό- 
δωκε τό δώρον τών θϊών, άλλά μάλιστα  
εκάλλυνε δι’ έξοχου πατριωτισμού.

Διό καί ήλεγςέ πως τόν Φώσκολον, ότε 
έγραψε τήν ’Ιταλικήν (Sonetto) είς
τόν θανατόν του, εϊπών, μεταξύ άλλων, 
«Piansc tua patria, ο splendidissim-alma 
il di die Ί tuo pariir da lei le spiaeque, 
e piause poscta e invitlio la palma 
rlie italica. e non sua tanto ti piacque· ·
.........................................................Se 11011 voi
the tua patiia si consigli
col dolor del suo danno e pianga sernpre,
la che nasca per lei chi t somigli.»

νΕκλαυσε λοιπόν ή πατρίς τοΰ Φωδχ,ό- 
λου ή Ζάκυνθος, ο τι έπρ ΐτίμησεν ούτος τήν 
’Ιταλικήν, ούχί τήν πάτοιον αύτοϋ, τήν 
έλληνικήν δάφνην, καί θέλει παρηγορηθή 
εάν, St’ αΰτοΰ, γεννηθή τις δμοιάσων αύτώ  
τήν φαντασίαν.

Δ'

Μένει λοιπόν ά Σολομώς έν τή γενετείρα 
αΰτοΰ νήσω, έπί τή προσδοκία τοϋ μεγά
λου συμβάντος τής έκ νεκρών έγέρσεως τής 
προσφιλούς, άλλά δεδουλωμένης ετι κοινής 
πατρίδος. Ά λ λ ά  δέν δαπανά τόν μεταξύ 
χρόνον είς μάτα ια . 'Πς ήν αόμματος ό δεχ

θείς τόν όρκον αύτοϋ ώς φιλικού ίερεϋς, 
αόμματος είναι καί ό πρώτος αύτοϋ διδά
σκαλος. είς τήν ελληνικήν στιχουργίαν. 
(Παιδευθείς έν ’Ιταλία, ουδόλως, φαίνεται, 
ένέκυψεν είς τήν έκυ,άθησιν τής έλλνινι- 
κής.) Άκροάται λοιπόν τών αυτοσχεδίων 
στιχουργημάτων τοϋ άομμάτου επαίτου 
Νικόλα, καί θέλγεται άπό τό εύφάνταστον 
καί τό φυσικόν τών εικόνων τοϋ δνκλώδου; 
εκείνου ραψωδού, ού, μεταξύ άλλων, μνη
μονεύεται τό έξής δ ίστιχον’
11 Ο Α γιο ς Ί ά φ ο ς  τοΰ Υριστοΰ εκείνος δέν έκάει 
έκεΤ ποΰ β γα ίνε ι τ ’ "Α γιο  Φ ως άλλη φ ω τ ιά  δέν

[π ά ε ι.»
Ά λ λ ά  δέν παραμελεί καί τήν αελέτην 

τών χ.Ιεψτιχών τραγονδιω?·
Εις τήν εποχήν εκείνην, φαίνεται, ότι 

άνήκουσι τά πρώτα αύτοϋ ποιήματα, άτινα, 
είσί, κατά τόν άξιότιμον βιογράφον του, κ. 
I. ΙΙολυλάν, α) άπόπασμά τ ι ατελές «<■ 
"Ομηρον, άρχίζον διά τών έξής άρμονικω- 
τάτω ν, ώς άπαντα τά  ποιήματκ τοϋ Σο
λομού, στίχων,

Κάθε ρείθρο έρωτεμένο, 
κάθε αύρα καθαρή, 
κάθε δένδρο εμψυχωμένο 
μέ τό φλοίβλισμα δμιλεϊ. 

β) // 'Γρι.Ι.Ιη μ ά να , καί γ) τά δύο άδέ.Ι' 
cpia, ών στροφάς τινας παραθέτομεν ώδε, 
χάριν τών άκροατών ήμών.

Σε κοιμητήριο είναι στημεν» 
δύο κυπαρίσσια αδελφωμένα

ποΰ πρασινίζουνε με τούς σταυρούς'
'Ο ταν μεσάνυχτα καταοουΐζουν 
οί άνεμοι αν τά ’βλεπες π£ός κυματίζουν 

ελεες π&ς κράζουν τούς ζω ντανούς.
Δυο αδέλφια δύστυχα κοιμοΰνται κάτου 
τον άνεξύπνητο 'ύπνον θανάτου 

ν ’ εχασ’ ή μάνα τους τα λογικά .
Θανής δέν εμνεσκαν άλλα σημεία 
πάρες τοΰ λίβάνου ή μυρωδιά

Ό ποΰ έχυνότουνε στήν έρημ ία—
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Γ κ λ  ά ν, γ κ λ ά ν  τά σήμαντρα τής εκκλησίας 
ν χ λ α ν ,  γ κ λ ά ν  ο! αντίλαλο ι τή ς  έρημιας 

άποκρινόντανε φρ ικτα , φρ ικτα .
Νά, ποΰ δροσόβολη αύρα ξυπνάει 
και ψυθιοίζοντας μοσχοβολάει 

άπό τ ’ αρώματα τ ’ αυγερ ινά '
Στά φύλλα Ιπερναε κα ι τή ς  καροιας, 
σάν τά  κ ινήμ ατα  τή ς φαντασίας 

ποΰ ζω γραφ ίζουνε τήν εύτυ/ .ά .»

Έκ τοϋ ποιήματος τά δύο ά δ ί.ίψ ια  
Ί Ι  Α ύγούλα  ποΰ ναναι ; 

κοντεύει τό βράδυ 
ποΰ μαΰρο σκοτάοι 

ςαπλόνει στή γή  
Π ηγα ίνει εκεΤ ποΰ ’ναι 

ψηλό κυπαρίσσι 
πη γα ίνε ι στή βρύσι 

δέν εΐνα ι ούδέ ’κ ε ΐ '

Προσκέφαλο κόκκινο 
τής κε ΐτα ι άποκάτου 
κρεββάτι θανάτου 

στενό και πικρό 
Θανάτου στεφάνι 

τριγύρου στήν κομη, 
εΐν’ ι'ύμορ®η ακόμη 

στήν οψι τ:ολΰ

Ό  'Ά γ γ ελ ο ς  'ίσως 
ποΰ πέρνει τό μ ίλημα 
τή ς  πήρε μέ φ ίλημα 

γλυκό τήν ψ υχή '
Γ ια τ ί ε/ει χαμόγελο 

ακόμη στό στόμα,
W  ποΰ λες και στό χώ μα 

δέν πρέπει νά ’μπή

Ό π ό τε , ώ  σήμαντρο 
πεθαίνουν αθώοι 
κ* άργό μοιρολοι 

αρχ ίζει π ικρή,
Τόν ή/ον ποΰ τώρα 

ού κάνεις , μή πάψ ης 
άλλ ’ άογειε νά κλάψης 

ανθρώπου Oavij.. .
Ά λ λ ’ ιδού ήχεΐ παρά τάς δχθας τού 

Προύθου ή σάλπιγξ τής ελληνεγερσίας* 6

μονόχειρ διαπεραιοϋται -εις Μολόαϋίχν, κη- 
ρύττων τήν άνάστασιν τοϋ Γένους, και τό 
κήρυγμα αύτοϋ αντηχεί από Αίμου μέχρι 
Ταινάρου καί ’Ίδης. 'Οπλίζεται δ "Ελλην 
καί από τής Α γ ία ς  Λαύρας τής Πελοποννη- 
σου δ Ιεράρχης Γερμανός ύψοΐ τήν σημαίαν 
τής ελευθερίας καί εύλογεΐ τούς όπλίτας 

αύτής.
Τότε δή τότε καί αί νήσοι τοϋ Ίονίου, 

ή Έπτάννησος, τό Ελληνικόν τούτο ημιαυ- 

τόνομον κράτος, οπερ,
«Ε ίC τό μέτωπο γραμμένη ε ιχ ( ύεντρα

[i.iev& epia)'

Έφωνάξαν ώς τ ’ αστέρια 
τοϋ Ίονίου καί τά  νησιά 
κ’ έσηκώσανε τά  χέρια 
γ ιά  νά δείξουνε χαρά, 

καί μεγάθυμα τέκνα αύτών έδραμον, εις τό 
πείσμα τής ξενοκρκτίας. νά συμπολεμή- 
σωσι μετά τών αδελ>φών των κατα .οϋ 
έχθροϋ τής πίστεως καί τής πατρίδος.

* * 0  Σολομώς δέν ώπλίσθη μέν ώ: πο/.λοί 
τών συμπολιτών του, δέν άπήλΟεν είς τά 
πεδία τ ώ ν  μ α χ ώ ν μένει έν Ζακύνθω, συν
ταυτίζετα ι ψυχή τε καί διανοία τοΐς  ̂άν- 
δοείοις, συναγάλλεται, συμπάσχει τοΐς αγω- 
νιζομένοις, καί αίφνης, ένθουσιών. εκπέμπει 
τούς αθανάτους εκείνους φθόγγους τοϋ 'Ύ 

μνον του ιΐχ  την fJevfiep iar.
Liberta \ο rantando chi ΐ' si eara 
Come sa chi per lei vita rifiute  

προτάττει τοϋ "Υμνου του τούς δαντείους 
τούτους στίχους δ ποιητής, καί είτα  άρχε- 
τα ι ό διθύραμβός του, αντάξιος τής ΛΙούσης
τοϋ Πινδάρου,

«Σε γνωρίζω άπό τήν κόψη 
τοϋ σπαθιού την τρομερή 
οέ γνωρίζω άπό τήν όψι 
πού μέ βία μετράει τήν γή.

’Απ' τά  κόκκαλα βγα/.μένη 
τών 'Ελλήνων τά  ιερά
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καί σάν πρώτα άνδρειωμένη 
/αΐρε, ώ yaipe, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 1» 

καί διά τών αυτών εμπνευσμένων καί έν- 
θουσιωδών φθόγγων, ψάλλει τά  πρώτα 
ανδραγαθήματα, τόν ηρωισμόν, τά σφάγια, 
τά  παθήματα, τάς νικάς τ ίς  άναστάσης 
'Ελλάδος.

Αύο τών έπιφανεστέρων λογίων μας καί 
τών άρμοδιωτέρων περί τά  τς ιαϋτα  κριτών, 
οί κ. κ. Π. Βράϊλας καί Κ. Παπάρρηγόπου- 
λος όμοφώνως έθαύμασαν τόν "ΊΓμγ:,γ. Καί 
τοΰ μέν πρώτου θέλομεν ιδεΐ κατωτέρω την 
κρίσιν, δ δέ κ. Παπαρρηγόπουλος, έν τή 
Ισ το ρ ία  τον 'E J J r /νιχον ’Έ θνο υς  πραγ
ματευόμενος ,τε;ο/ τώ ν προϊόντων  τής νεω- 
τέρας γραμματολογίας ήμών, αναφωνεί δτι 
ό Ύμνος τοΰ Σολομού f/<· r?/r Έ .Ιενθερ ία ν  
«είναι §ν τών μάλλον υψιπετών τολμημά
των τής νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως.........
Μήπως ο ΰμνος ούτος δέν είναι δ αόνος
’ Υ > / νεπι,ησας τοσουτων άλλων, καί αΰτοΰ τοΰ 
θούριου, ον έποίησεν δ 'Ρήγας ; κ .λ .π .»  δη
λαδή τοΰ αθανάτου εκείνου,

«Ώς πότε παλληκάρια νάζώμεν στά στενά.»

Έστιχούργησε τόν "Ύμνον του ό Σολο- 
μος, έν ό ιαστηματι μηνος, κατά τόν Μάϊον 
τοΰ 18 2 3 , άπέστειλε δέ τώ  Τρικούπη είς 
Μεσολόγγι, δπου καί έτυπώθη τό 1 8 2 4 .  
«'Ο γενικός ενθουσιασμός τοΰ νΕθνους, λέγει 
ο αξιότιμος βιογράφος τοΰ Σολομού καί έκδό 
της τοιν Ε νρισχομένων  του κ. ΓΙ. ΓΙολυλάς. 
υπεοεχθη τό σοφόν καί άρμονικώτατον άσμα» 
Ό  μέγας Κοραής ένθουσιάσθη καί αυτός,δτε 
άνέγνωσε τόν Ύμνον έν Παρισίοις, ό δέ 
αοίδιμος Γοικούπης, ποιητής καί αυτός, ήν 
έτοιμος ν’ άναγνώσγ, αύτόν, ανέκδοτον έτι, 
τώ  Hi-οινι, εί; Μισολόγγιον, άλλ ’ εί/εν ήδη 
εκπνευσει, φεΰ ! δ μέγας εκείνο; ποιητή; καί 
μεγας φιλέλλην. 'Ο Σ. Τρικούπης. ό ποίη
σα; τον χ ο ΐίψ κ  Α Λέφτιχον, τυπω-

θέν έν Παρισσίοις τώ  αωκά (*) υπήρξε ώ; 
γνωστόν, έπί βραχύ, χρόνον καί διδάσκαλος 
τοΰ Σολομού έν Ζακύνθω, εις τήν άρχαίαν 
καί νεωτέραν ελληνικήν καί ούτος ένεθάρυνε 
αύτόν ΐνα δοθή είς τήν Έλληνικήν ποίησιν 
("Ορα κ. I. Πολυλά. Προλεγόμενα). (**)

( ) Τ ύ π ο ι ;  Δ ι  οό τ ο  υ. Έ ν  αύτΰι άναγι- 
νώσκομεν, σύν τοΤ; ά λ λο ι; και τούς στίχους 
τούτου;·

"Πόσο γλυκύς δ θάνατο ;, ό πώ ρ/ετ ’ α π ’ τό βόλι 
κα ι το
τον θάνατο στον πόλεμο τ ιμ ή  τόν ϊ/ουν όλοι.» 
“Ούτε ποτέ γ|ά ξαγορά ίέ ν  ήμερονυκτοΰσε 
γΙα μονή την ε λ ε υ θ ε ρ ί α  άρματοσιά φοροϋσε,

[κ λ π . κλπ .»
( ) Μικρόν μ ετά  τον ‘Ύ μ ν ο ν  ε ί ;  τ ή ν

Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν ,  έξεδόθη τό πρώ τον εν Γενεύη, 
το 1824, κα ί επ ε ιτα  ε ί ; Π αρισιού; τό 1825, ή 
Λ ύ ρ α  τοΰ Κάλβου, Ζακυνθΐου καί τούτου και 
μ ϊυσολτ,πτου πο ιητοΰ. Ά λ λ ’ άπό τοϋ 1822 
ετου ; έδημοσιεύθησαν έν Η αρ ισ ίο ι; πα τρ ιω τ ικά
11 ο ι ή μ α τ α Φ ι λ έ λ λ η ν α ;  τ ι ν ο ί .  Δέν είναι 
5έ ακαιρον να μνημονεύσω  ένταϋθα !πιτρο·/ά- 
οην καί άλλων τ ινω ν  υμ νη τώ ν, ο ϋτω ; ε ίπ εΐν , 
τοϋ ήμετέρου αγώ ν ο ;, εύθύ ; έξ αρ χ ή ; αύτοϋ. 
Καί έκ μέν τώ ν ξένων π ρ ώ το ; καί κορυφαίο; 
π ά ντω ν  έστίν ό δαφνοστεφή; Τ υρ τα ίο ; Λ ο υ δ ο 
β ί κ ο ;  τ ή ;  U α υ * ρ ί α ; ,  ό πρό ; 18 21 τήν 
'Ελλάδα του ύμνδιν διά τ ή ;  λ ύρ α ; του, ύψώ σα ; 
δέ τόν τόνον αύτή ς άπό τοϋ έτου ; τούτου. Ί ι ;  
δέ δέν άνέγνω  τ ο ΰ ; DHavigne, Hugo, Laniarliiie, 
Bermiger κ λ π ,. Έ κ  δέ τώ/ ήμετέρων, ά π ό τ ώ ν  
δουλικών ετ ι ήμερω ν, άνέμελψαν πα τρ ιω τ ικού ;- 
φθόγγους ό 'Ρ ή γ α ;,  ό Ιάκ . Ι’ ίζο ; Νερουλό;, 
ό Ιωάν. Ζ αμ πέλ ιο ;. Ί '.π ί δέ τοϋ 1821, ϋ Σ τέ
φανο ; Κ ανέλλο ;, ό Κ οκινάκη;, ό Γ. Κ λεάνθη;, 
ό έπ ικλη θείς  Τ υρ τα ίο ; τ ή ;  Σάμου, όστ·.; i r .b  
τοϋ ετο υ ; 1821 έγραφε 0 ο υ ρ ί ο υ ς π ρ ό ς  τοΰ ; 
ϋα*χ(ους και αύτοϋ εΤνα*. ή ώ$ή είς τήν έλευθε- 1 
ρ (αν, άρ/ίζουσα ούτω
«Τ Ι άστοαπαι στήν £ύ*ιν κα ι β ρο ντα ί! τ ι τρο"

[μερα
άντ·. λαλουν Ά α ί α ;  τή  άλευρα, κλπ. 

και το γνω στόν τοΰτο,
\αι*.7τρό; ττοτε φώσφορος τώ ν νυκτ&ν 

έ φ ώ τ 'ζ ί  σκηνά ; τ ά ; /.λληνίδας*

Καί άλ.λοι σύγχρονοι τώ Σολ»ομώ η κ*'. 
πρό αύτοϋ, ώς αναφέρω έν υποσημειώσει, 
έγραψαν βεβαίως θουρίους και πολεμηστηρια, 
καί ιδίως οί δημο>δεις ραψωδοί. Ά λ λ ’ ούτος 
ύπήρΕεν όμολογουμένως, ό πρώτος νΕλλην 
ό ασας τήν έλε-.θερωθεΐσαν 'Ελλάδα, πάντες 
δέ οί “Έλληνες ετραγώδησαν τόν ύμνον 
αύτοϋ. Γάλλος δέ τις  συγγραφεύς ήκουσεν 
αύτόν άδόμενον καί ύπό των λοιπών εν Τουρ
κία ομοθρήσκων λαών, Βουλγάρων, Σλαυων...

Ό 'Ύμνος καβιερώθη ύπό τοΰ νΰν Φιλο
λάου ’Άνακτος είς ίΟνιχόν, καθόσον και ή 
μουσική αύτοΰ είναι εργον ετέρου μεγαλο
φυούς επτανησίου, τοΰ Κερκυραιου Μαντσά- 
ρου. «Ούτω, παρατηρεί ορθότατα δ κ. Φρ. 
Άλβάνης (ορα Ήμερ. Α ττικό ν έτους 1 8 7 1 ) ,  
οι Έπτανήσιοι ού μόνον τό αίμά των έχυσαν 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής κοινής πατρί- 
δος, άλλά καί τόν έπινίκειον ύμνον (συνέ
θεσαν) καί έμελοποίησαν.ΐ)

Εύφυώς, τώ  δντι άποκαλεϊ ό κ. Ά λ β ά 
νης έπινίκειον τόν ύμνον τοΰτον, έπινίκειον 
τής 'Ελλάδος κατά τεσσάρων αιώνων δου
λείας. ΤΙ1ν ύσεί κραυγή δλο/.λήρου τού Γένους 
θραύοντος τάς άλύιεις του καί ψάλλοντος 

τόν έπινίκειον·
«Τής αύγής δροσάτο άερι 
δέν φυσάς τώρα έσύ πλ,ειό 
στών ψευδόπιστων τ ’ άστερ·., 
φύσα, φύσα είς τόν ΣΤΑΪΡΟ.

Καί ή άρά εκείνη, >*.ν προφέρει δ ποιη
τής έπί τώ  πνιγμώ τών εχθρών εις τόν 

Ά/ελώον"
—     %

έκεΐ πλησ ίον τήν λόγχην του κρατών 
έτραγωδοϋσεν 6 νεο ; ΙΙελ.οπίοα;» κλ.π. 

άμφότερα διά καταλλήλου μ έλουί τετονισμενα , 
άλλ’ άποδοθίντων ε ί ;  άλλου ; καί ύ π ’ αύτοϋ τοΰ 
*. Α . Κ ω νσταντινίδου, ώ ;  συνέβη τοΰτο καί 
κολλά τώ ν ήμετέρων μ ϊτρ ιω τά τω ν  ποιήσεων εν
~<ν Π Α ΡΝ Α Σ ίΙ, τοΰ κ . Χ αντζερή.

«’Έ τσ ι ν’ άκου α νά βουΐςη 
στον βαθύν ώκεανό 
κ’ είς τό κύμα του να πνιςη, 
κάθε σπέρμα άγαρηνό...»

Νου.ίζει τις. δτι, εϊσίν α ί κραυγαί, αι 
αίματηραί τής έκδικήσεοις σκηναί, αί μετά  
τήν ύπό τών Ελλήνων άλωσιν τής Τριπο- 
λ ιτζά ς , δτε, «έφαίνοντο. λέγει δ 'Ιστορικός 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως Σ. Τοικού- 
πης, οί "Ελληνες ώς θέλοντες νά έκδικη- 
θώσιν έν μια ημέρα αδικήματα τεσσάρων 

αιώνων!»
'Ο πολυμαθείς κ. Βραΐλας διαλαοών, 

άπό τής έν Κερκύρα καθέδρα;, περί τοΰ 
ύμνου τού Σολομού, είπε μεταζύ τών άλ
λων καί τά  αξιοσημείωτα ταΰτα* «'Η λυ 
ρική ποίησις εφθασε διά τού ύμνου τούτου 
εις τόν ΰψηλότερον αυτής βαθμόν. ’Εάν, 
προσέθηκε, ή λυρική είναι ή εκφρασις τοΰ 
ατομικού αισθήματος τών μεγάλων άντικει· 
(Λένων τής Ιστορίας τού κόσμου, αύτοϋ 
τού Θεού, έρωτώ τίς λυρικωτερα ύποθεσ.ς 
δύναται νά ύπάρξη η ή άνέγερσις δλο κλή
ρου έθνους ; . . »

Φρονώ δέ μετα τών λοιπών Ελλήνων, 
δτι ό ύμνος ούτος θέλει ζήσει, δσόν καί ή 
Ε λλάς καί ή 'Ιστορία τοϋ μεγάλου άγώνος 
της, ούδέ δύναμαι νά παραδεχθώ καθ’ δλο- 
κληρίαν τήν γνώμην τοΰ εθνικού ποιητοϋ 
Ά λ .  Σούτσου, γράψαντος, δτι 
.1 'ο  Κάλοο; καί ό Σολομό; ψδοποιοί μεγάλο. 
κ’ οί δύο παρημέλησαν τή; γλώσση; μα; τά

[κάλλη.
’ Ιδέα·, δ α ω ;  Τ ϊλούσ ια ι, Ή τοίχά ένδεουμεναι 
δέν εΤναι ο ι’ α Ιώ νω ν  ζω ή ν  ιτρ ο ω ρ ισμ ένα ’..?)

Παραιτούμενο; τν;ς άναλ^υσε(ος ττάντο^ν 
τών άλλων ποιήσειον τού ύψιπέτους ποιη- 
τού, καί αύτοΰ τοϋ θαυμασίου τοΰ Λ ά μ 
προν, θέλω αναφέρει μόνον τό περί ΨΑΡΩΝ 

επίγραμμα αυτού*
«Στών 'Καρών τήν ολόμαυρη ράχη



περπατώντας ή δόξα μονάχη 
μελετά τά  λαμπρά παλληκάρια 

καί στήν κόμην στεφάνι φορεϊ 
γενομένο απ ’ τά  λ ίγα  χορτάρια 

πού έμειναν στήν έρημη γη.»
Κ ατ’ εμέ, τό έξάστιχον τοΰτο ήρκει ν’ α

ποθανατίσω, τό ονομ.α τοΰ ποιητοΰ, ούδέ 
γνωρίζω άν παρουσιάζη οίουδήποτε άλλου 
έθνους ποίησις ύψηλοτέρας τάς εικόνας, τήν 
περιεκτικότητα καί τάς έννοιας φθόγγους· 
Είκών αληθώς ίσαξία τής μεγάλης θυσίας, 
τοΰ μεγάλου ήοωϊσμ.οΰ, λαοΰ προσφέροντος 
εαυτόν εϊς εκατόμβην, χάριν τής πίστεως 
καί τής πατρίδας, χάριν τοΰ εθνισμού !

'Ή5η θέλω παραθέσει και τήν κρίσιν τής 
Λορας Ίστριάδος, (*) καί τοι λίαν αύστη- 
ράς, έπιφυλαττόμ.ενος νά έκθέσω προσεχώς 
καί ε ιτ ι ά'λλο άποολέπον εϊς τόν ποιητήν 
ήμών.

« νΟτε εςερράγη, λέγει ή περιόδοξος αΰτη 
Έλληνίς, ή μεγάλη ελληνική έπανάστα- 
σις, αύρα ζωογόνως πνεύσασα έκ τών όρέων 
της απέναντι Στερεάς, έςήγειρε παρά τοίς 
Ίονίοις (Έπτανησίοις) τήν ΰπνώττουσαν 
ποίησιν ύπό νάρκην καί χλιδήν. Ό λαός 
συνήθιβεν ήδη νά επαναλαμβάνν)’ ret χΜ φ- 
τιχα τραγούδια , ά'τε ό κόμης Διονύσιο: Σο- 
λομώς έγραψε τόν "Υμνον s ir τήν ’E.lev · 
θεοί α ν , μεταφρασθέντα εις άπάσας τάς δ ια 
λέκτους τής Ευρώπης. Κ ατ’ εκείνην τήν 
εποχήν, σύμπασα ή Ε λλάς ήν υπό τά όπλα, 
ή Ευρώπη ολόκληρος ήτένιζεν είς τό Μεσο
λόγγι, καί έπαλλαν ύπό άρρητου ένθουσια- 
σμ.οΰ αΐ καρδίαι όλων τών Ελλήνων. Διό, 
οί πάντες έπευφήμ.ησαν είς τάς άνδρώδεις 
ιδέας καί τούς δραματικούς φθόγγους τοΰ 
Σολομού. Ά λ λ ά  σήμερον ή κριτική οφείλει 
νά είπνι, οτι αΐ ΐδέαι τοΰ Ζακυνθίου ποιη- 
τοΰ δέν εχουσι τόν χαρακτήρα ολως ελ

ληνικόν, τό μ.έτρον του δέν είναι εθνικόν 
καί οτι έδανείσθη ούτος παρά τών ςενων 
φιλολογιών καινοτομίας οΰχί λίαν έπιτυ- 
χεΐς. Μετά παρέλευσιν πολλού χρόνου, 6 
Σολομώς έδημοσίευσεν έν τή ’/or/ω "Ανθο- 
.Ιογία , θαυμάσιόν τ ι  άπόσπασμ.α ποιήμα
τα ;. "Απαν τοΰτο τό τεμάχιον έχει χαρα
κτήρα δραμ.ατικάν ό'ντως εκπληκτικόν. Αί 

εικόνες έπέρχονται άλεπάλληλοι, ταχεϊαι, 
πένθιμοι, όμ.οιαι πρός τούς νεκρούς εκείνους, 
τούς έμφανιζομένους ώς έκτελεστάς θεϊκής 
τίνος έκδικήσεως. Δυστυχώς, έν αύτώ, ώ; 
καί έν τώ  ίίμνω, άνευρίσκομεν τά  ίχνη τής 
όλως Ιταλικής παιδεύσεως τοΰ ποιητού'άλλά 
καί ή διάλεκτος, ήν ούτος μετεχειρίσθη, εί
ναι ή ταπεινωτέρα δημώδης γλώσσα, ή μάλ
λον εϊπεϊν, σχεδόν τό ιδίωμα τής Ζακύνθου. 
Ό Σολομώς ήγνόει τήν άρχαίαν Ελληνικήν, 
έγνώριζε δέ ατελέστατα  τήν νεωτέραν. 
Έσκέπτετο ίτα λ ισ τ ί καί έστιχούργει ελ
ληνιστί. "Ακρως Έ λλην τό τε πνεΰμ.α καί 
τήν καοδίαν, ό ποιητής τοΰ Λάμπρον  υπο
μιμνήσκει ήμΐν συνεχώς, οτι ύπό τήν μα
κροχρόνιον εξουσίαν τής Βενετίας, ή εθνική 
διάνοια άπώλεσεν ένα τών κυριωτέρων αυτής 
χαρακτήρων, τάν τής έντελείας τοΰ τύπου 
Πολλάκις τά αυτοσχέδια τοΰ Σολομού ποιή
ματα ΰπερτεροΰσι τών ώρίμως έξειργασμέ- 
νων* ή εργασία οΰδέν προσετίθει είς τήν 
πρώτην έμπνε.υσιν· τίς  δέν προτιμά τά rf/ft" 
γούόια τον, φερόμενα άπαύστως είς τά στό
ματα τοΰ λαοΰ άπό τής ώδής άύτοΰ εϊς τόν 
θάνατον τον /,νρωνος ; διάδοχος έπάξιος 
αύτοΰ εμεινεν 6 κ. Ά ρ ιστ . Βαλαωρίτης.»

(*) Kevuc ilcs deuv Monties του «του; 1838.
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JOHN STUART BLACKIE

ΠΕΡΙ TOT ΧΑΡΛΚΤΗΡΟΣ ΚΑΙ TOT 
ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΙΙΜΕΡΙΧΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ.

Σ υνέχ. ι i t  προηγούμενο·/ φυλλάό ιον.'

Θά μ’ έρωτήσητε. Τί; ή διαφορά μεταξύ  
νέας γλώσσης καί νέας διαλέκτου : Έκεϊνο 
μ’ εμβάλλει είς μεγάλην απορίαν, οποις πλεϊ- 
στα πράγμ,ατα πράττουσιν, άλλά καθαρώς 
υπάρχει διάκρισις. Δέν ήθελον άπορεΐν, εάν 
έλάμβανον ΰπ ’ δψιν τόν Άριόστον ή τόν ΐά σ -  
σον, καί εύρισκον λέξεις καθαρώς Λατινικάς 
καί καθαρώς Ίταλικάς. Βεβαίως εΐ τό όλον 
ήν τοιοΰτον, ή ’Ιταλική δέν ήθελεν είσθαι 
καθαρά γλώσσα, άλλά τούτο είναι έξαίρεσις 
καί ούχί κανών. ’Εάν λάβητε ΰπ ’ οψιν τόν 
’Αριόστον ή τόν Τάσσον, εις κάθε δεκατέσ- 
σαρας λέξεις ή δεκαπέντε, εύρήσετε μίαν μή 
’Ιταλικήν, καί έκάστη τούτων έσται καθαρά 
Λατινική, μολονότι κάπως παρηλλαγμένη 
καί ύποστάσα άκροτηριασμόν κατά τινα  
τρόπον ή κατ’ άλλον. Έάν λάβητε βιβλίον 
τής νεωτέρας ελληνικής, βιβλίον δημ.οσιευ- 
θέν κατά τά  μ.έσα τής παρελθούσης έκατον- 
ταετηρίδος, εύρήσετε διαφόρους λέξεις πα- 
ρήλλαγμένας. ©έλετε άναγνωρίσει μέγαν 
αριθμόν αύτών. Δέν θά λέγητε ότι έκάστη 
λέξις εΐναι διάφορος· άπ ’ εναντίας έρεΐτε* 
Είσίν όλαι αί αύταί. Όθεν εϊς τήν ελληνι
κήν συμβαίνει τις σύμπτωσις. Τότε θά σάς 
εϊπω οτι, όπόταν μ,ία γλώσσα είναι τοσοΰ
τον ήλ> οιωμένη καθ’ όλας τάς λέξεις, ώστε 
έχετε μ.όνον μ.ίαν λέξιν άρχαίαν κατά σύμ- 
πτωσιν, τότε έχετε νέαν γλώσσαν. Ά λ λ ’ 
όταν έχητε τάς λέξεις, ακριβώς τάς αυτάς, 
ή πολλά ολίγας ήλλοιωμένας, και σπουδα- 
ζοντες τήν γλώσαν, λέγετε οτι δύνασθε νά 
άναγινώσκητε τήν γλώσσαν εύκολως, τότε

έχετε νέαν διάλεκτον, καί ουχί νεαν γλώ σ
σαν.

Μίαν άλλην έρώτησιν θά μ.’ έρωτησητε 
Λοιπόν τίς ό όρος τής Σημερινής ελληνικής : 
Πρέπει νά ένθυμ.ώμεθα ότι εκ τής ου- 
σεως τού πράγμ.ατος, δεν υπάρχει τακτός 
ή ρητός ορος τής Νεοελληνικής ώς υπήρχε 
τής κλασικής ελληνικής είς τάς ημέρας τής 
Α ττ ικ ή ς  ηγεμονίας, ‘ ϊπήρξεν έμμονός τις 
άλλοίωσις, άλλ ’ άντί νά διαφθαρνί έγένετο 
καθαρωτέρα. Έάν θελω νά σάς είπω, τις  ό 
νεωτέρα ελληνική, τ ί βιβλίον θά λάβωμεν 
ώς βάσιν ; Θά σάς εϊπω* Έάν έλάμβανον 
καμμίαν ελληνικήν επιστολήν γεγραμμένην 
άπό λόγιον άνδοα σήμερον Άθηναϊον (καί 
είχαν επιστολήν άπό λόγιον Έ λληνα τόν 
Κύριον · · · ·) εΐναι τόσον καλή ώς αρχαία 
ελληνική. Δέν δύναμαι νά εύρω έν αυτή τ ί
ποτε μή ον εντελώς κλασικόν. 'Όθεν όέν 
είναι τής σημερινής γλωσσης. Επίσης έάν 
έκλέξω κανέν άρθρον άπό εφημερίδα, έδώ 
ευρίσκω όλην σχεδόν τήν άρχαίαν έλληνικήν, 
καίται γεγραμμένην διά τόν κοινόν λαόν.

Έάν λάβω τά βιβλίον τοΰ Πτωχοδρόμου 
Θεωδώρου, είναι όλως γέμον ξένων καί παρα
δόξων λέξεων. Δέν είναι νεωτέρα έλληνική, 
είναι έπιλελησμένη, είναι ακατάληπτος.

Έάν λάβω τά περίφημον ποίημα τοΰ «Έ- 
ρωτοκρίτου», συντεθειμένον ύπό Βικεντίου 
Κορνάρου, τό όποιον είναι εντελώς έπικόν 
ποίημα, κατά τ ι ύφος τής γραφίδας τοΰ Τάσ- 
σου, Δημοσιευθέν είς τάς άρχά; τής παρελ
θούσης έκατονταετηριδος, είναι τόσον δυ- 
σκολον είς τήν άνάγνωσιν, καί τόσον γέμον 
διαφθορών, ώστε κατά πρώτον άπηλπίσθην, 
καί ήμην έν άπελπισία μέχρι τής παρελθού
σης άνοϊξεως, ότε τό διήλθον πάλιν. 'Η 
πρώτη έκδοσις έδημοσιεύθη είς Βενετίαν 
σχεδόν τό πρώτον τέταρτον τής τελευταίας 
εκατονταετηρίδος. Έδείκνυε τόνον τινά κα’. 
έφαίνετο οέρουσα τύπον τής σημερινής έλ-
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ληνικής, διαχωριζόμενον άπό τήν πλουσίαν 
κλασικήν ελληνικήν' άλλ’ αύτό δέν είναι ση
μερινή έλληνική.

Λοιπόν τ ί  έστι σημερινή έλληνική ; Λοι- 
πόν, iv μια έννοια, σημερινή έλληνική, ύ- 
πάρχουσα Νεοελληνική, πρέπει νά ό κάλ- 
λιστος τύπος της ελληνικής έφημεριδογραφίας 
τής σήμερον ημέρας, επειδή οί "Έλληνες εί- 
σιν άμέτρως πολιτικοί, καί καθείς άναγινώ. 
σκει τάς εφημερίδας. Καί Οά είπητε δθεν, 
δτι δ ,τι γράφεται εις τάς εφημερίδας γρά
φεται διά νά άναγινώσκηται. Ένί λόγω 
αύτη είναι ή σημερινή γλώσσα, ά λ λ ’ ή αρ
χαία γλώσσα είναι ταμεϊον παροχής άνεξάν- 
τλητον. Καί έκ τής ϊσχυράς ροπής πρός τήν 
εκκαθάρισιν καί άνακαίνισιν, ήτις άφ’εαυτής 
εζεδηλωθη μεταξύ τών Ελλήνων συγγρα
φέων άπό τής πανδήμου έξεγέρσεως του 18 2 1  
είναι προτιμότερον πρός φιλολογικήν άνάλυ- 
σιν νά λάβωμεν τήν συνειθισμένην έλληνικήν 
τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος σχηαα- 
τισθείσαν κατά μεγαν βαθμόν άπό ιταλικήν 
επιρροήν, κατά τ ι μέτρον διακρίνον τήν έ- 
σχάτην διαφθοράν τής Κρητικής διαλέκτου 
καί τής ελληνικής των νέων εφημερίδων, 
όπερ παρουσιάζει, κατά τήν τάσιν τών συγ
γραφέων των, εις δχι ολίγα σημεία (μέρη) 
μεί,ω  τινά ή ελάσσονα προσέγγισιν εις τόν 
άρχαΐον κλασικόν τύπον. "Οθεν δ ,τι εγώ 
πράττω , καί ήθελον συμβουλεύσειν ύμας νά 
-ρ α ττη τε , είναι νά λάβητε βιβλία τινά , 
δημοσιευθέντα πρός χρήσιν τοΰ λαοΰ περί 
τά  μεσα τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος 
εν Βενετία. Πολύ ευάρεστος είς άνάγνωσιν 
είναι μετάφρασίς τις τών καλουμένων ’Αρα
βικών νυκτών, έν Βενετία κατά τά  1 7 9 2 .  
Έάν τις Έ λλην εύρεθή εδώ θά μέ διόρθωση· 
αλλ’ εκείνο είναι κάλλιστον δείγμα καί τύ- 
πος τή ; νεωτέοας ελληνικής. Ώς γενικός κα
νών βιβλίον τ ι τούτου τοϋ είδους, ή κοινόν τ ι  
εκδοθεν πρός τέρψιν τοϋ λαοϋ εις τά  μέσα

I τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος είνα 
κάλλιστον.

Τόρα έν γένει έμβλεπομεν έπί τού α ντ ι
κειμένου τούτου, εις τήν ’Αγγλικήν δέν έ- 
δοθη προσο/ή πολλαχοϋ άλλά μνημονεύω 
τών άσχολιών καί τών ονομάτων έκείνων, 
οϊτινες συνετέλεσαν είς τήν ύπόθεσιν. “Έχο- 
μεν βεβαίως τά  λεξικά μας, καί περιπλέον 
έξαίρετά τινα ποιήματα τοϋ καθηγητοϋ Μύλ- 
λερ. ’Έχομεν γραμματικήν τής νεωτέρα; 
ελληνικής καί μίαν συλλογήν χρονικών τής 
νεοελληνικής. ’Έχομεν έπίσης Γερμανούς καί 
Γάλλους συγγραφείς. ’Επιστημονική τις έ- 
ταιρία έν Γαλλία έξέδωκε συλλογήν τής 
νεωτέρας ελληνικής ύπό Μ. le Grand. "Ε
πειτα  υπάρχει κύριός τις έν Παρισίοις, δστις 
έσχημάτισεν έταιρίαν άσχολουμένην εις τά 
περί σπουδής τής παρούβης έλλ. γλώσσης. 
Νομίζω δμως δτι, ό άνθρωπος δστις τά  μά
λιστα  ένόει τά  περί τοϋ αντικειμένου τού
του έγκατέλιπεν ήδη τήν σκηνήν. ’Εννοώ 
τόν τελευταΐον υποκόμητα strangfort. 'Υ
πάρχει δμως κύριός τις Tozer, διδάσκαλος 
τοϋ Oxford, καί είς περιηγητής. Ά λ λ ’ ό 
άνθρωπος δ περί τοϋ αντικειμένου τούτου 
τά  μάλιστα  ένασχοληθείς καί μετά μεγί
στου ένθουσιασμοϋ μέ τινας ευτραπελίας τών 
ιδίων αΰτοΰ είναι ό Κ. Gariot, δστις έδη- 
μοσίευσε σύγγραμμα περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου πρό τίνος καιρού. Νομίζω δτι αύταί 
είσιν αί πρώτισται άρχαί έπί τοΰ αντικειμέ
νου τούτου. Διά τών μέχρι τοϋδε λεχθέντων 
έξετέθη ή ιστορία, - τόρα δέ άρχομαι τής 
άναλύσεως.

Έν πρώτοις έπικρατεΐ κοινή ιδέα δτι δ- 
λα ι αί μεταβολαί, α ί λαμβάνουσαι χώραν είς 
τινα γλώσσαν, παρεκκλίνουσαι άφ’ ένός έμ- 
φύτου κλασικού τύπου πρέπει νά θεωρώνται 
ώς παραφβοραι, η ποικίλαι φωνητικά! φθο- 
ραί. Άναμφιβόλως άμφότεραι ήτε ’Ιταλική  
καί ή σημερινή έλληνική, είς δ ,τι φαίνονται

ανόμοιοι τή κλασική Λατινική καί Α ττ ικ ή  
'Ελληνική, περιλαμβάνουσι μέγα μέρος, μ ετ’ 
ίσχυρας επιστημονικής ακρίβειας, δπερ άρ- 
χεται τής διαφοράς· άλλά τό λάθος κεΐται 
έν τή εϋκαίρω ύποθέσει, δτι ή κατηγορία 
«3τη κρύπτει άπαντα τά  γεγονότα έπί τοϋ 
πράγματος. Τό άληθές είναι μάλλον τοΰτο, 
δτι ενώ διά τής χαλαρότητος τής έπικρα- 
τούσης τών σωστικών δυνάμεων, μία τις  
γλώσσα ήθελε τραχυνθή με τήν διαφθοράν, 
η ήθελον έξαλειφθή οϊ καθαρώτατοι τύποι 
έκ φωνητικής παραφθοράς, μέλλει συγχρόνως 
διά τής δυνάμεως τής έντονου αύτής ζοιτι- 
κότητος, νά έξαφανισθή άναδεικνΰσα νέους 
κομώντας βλαστούς έν προσφάτοις σχηματι- 
σμοΐς, οίτινες δέν είναι έπαισθηται παρα- 
φθοραί, άλλά μόνον γνήσιοι επαυξήσεις, άνα~ 
βλαστήσεις και αύθεντικότης, καί ζωτικόν 
τι άναγκαΐον. .Μ ή όνομάζητε τοϋτο διαφθο
ράν τοσοΰτον μακράν, δπως σχηματίζετε λέ
ξεις κατά τήν αναλογίαν τής ιδίας ύμών 
γλώσσης- τόσον μακράν ώς αΐσθάνεσθε ταύ
την, δέν είναι ή Γαλλική ή άλλη τις  ξένη 
γλώσσα. Ά λ λ ’ άν προφέρητε τό (Αγ
γλικόν) vase, valise φθείρετε τήν ’Α γγλ ι
κήν γλώσσαν. Ό  λόρδος Βύρων δέν γράφει 
valise άλλά vase. Πλήν έάν κάμητε νέας 
λέξει ς κατά ιδίαν ύμών αναλογίαν παρασύ- 
ρεσθε είς τό διαχωρίζειν καί τινάσσειν. Μεγα 
[Λερός τής Σημερινής είναι δ/ι παραφθορά, 
*λλά διαχωρισμός καί επανανθισμός πλου
σίου ανθώνος καί άνθεσφόρο; νέ<ον λέζεων. 
Ή Ίτκλική είναι παραφθορά τις τής λ α τ ι
νικής. Λέγω δτ>. ή Λατινική ήτο άθλια γλώσ
σα, διότι έκεΐνΟι δέν είχον ούδεμίάν λέξιν 
/αρίεσσαν. Γ/Οτε διεφθάρη προώδευσεν. δτε 
'*ε ήν καθαρά, ήν άθλια καί άσαρκος γλώσ- 

’Εκείνο δε τό δποΐον ονομάζετε διαφθο
ράν τής λατινικής, είναι έν μέρει μέν δια- 
/^ορά, έν μέρει δε άπειρος βηματισμός ή 
~?όοδος, προτισθεϊσα νέας δυνάμεις εν τή

j άποθήκτ, τής γλώσσης παρά τώ  λαώ, λαώ 
: ζώ ντι έργαζομενω κατά τό αύτοϋ πνεϋμα,
I μή διδομενού κλασικοϋ κύρους ύφ’ ένος 

Κικέρωνος. ‘Υπάρχει δύναμίς τ ’.; έν 'κάσττ,
| γλώσση είς τό σχηματίζει·/ νέους τύπους. 

Καί εί ό Σμυρναίος 'Όμηρος ήδύνατο λέγειν 
γλυκερός ώς έπίσης γλυκύς, ό Βυζαντινές 
Γραικός τών υστέρων ήμερων είναι έν τώ  
δικαιώματί του νά λέγν] βρωμερό;’ ώς έπ ί
σης βρωμώδης, καίταχινός ώς έπίσης ταχύς. 
Καί είς τάς ρηματικά; συμπλοκάς επίσης 
έάν οί άρχαϊοι ήδύναντο λέγειν ούχί μόνον 
όμαλόω άλλά κΓαί ομαλύνω καί ομαλίζω, 
διά νά φανερώσωσι τήν ιδέαν τής έςομα- 
λύνσεως «equalise» οί νεώτεροι δέν θέλουσιν 
είσθαι παράδοξοι δτι προτιμώπ τό δακρύζω 
τοϋ δακρύω, άρχίζιο τοϋ άρχομαι πασχίζω  
τοϋ πάσχι·). καί άλλους σχηματισμούς τοϋ 
αύτοϋ είδους. Καί έδικαιοΰντο ούχί μόνον 
νά προσθέτωσι νέας καταλήξεις εί-: τά  αρ
χαία ρήματα, άλλ ’ ήδύναντο καί ρήματα 
νά κάμνωσι νέα άπό τάς αρχαίας ρίζας, και 
πλουσίαν άναβλάστησιν νέων συνθέσεων, έφ’ 
ών ή μόνη αληθής ένστασις έσται, δτι σχη
ματίζονται κατ’ έσφαλμένην άναλογίαν, κα1 
οχι δτι είσίν ή περιττά η άνευ κύρους.

’Εάν (αυτοί) λαμβάνωσι κατάληξιν άπό 
και/.ΐΛ'ίαν άλλην γλώσσαν την όποιαν υμείς 
γνωρίζετε δτι είναι ξένη γλώσσα, τότε δια- 
φθείρουσι τήν γ/.ώσσαν. fil ελληνικη γλώ σ
σα, διεκρίθη πάντοτε ύιά τήν έπιληψιμον 
εύβλαστίαν εις τάς καταλήξεις. Έάν σεΐ; 
όνομάζητε πολλάς τούτων παραφθοράς, σάς 
απαντώ δτι εισΟε άδαεϊς καί δέν γνωρίζε-ε 
τίποτε περί τούτων, επειδή αί πλεΐσται 
τούτων σχηματίζονται κατά τήν άληθεστά 
την α ν α λ ο γ ί α ν  της γνήσιας Ελληνικής 6μι- 
λίας. Έκλήθησαν πρό; εύδοκίμησιν τών 
καλλυντικών άναβλαστήσεων. Έ οτι καθαρά, 
έΟνική. πλούσια άναβ/άστησις* άλλ’ ά ναμ
φιβόλως όπάρχουσί τινε; διαφθοραί. Αεν τό
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άρνοΰμαι. Έλαβον διαφόρου; καταλήξεις έκ 
τής λατινικής, καί αύτα ί είσι παραφθοραί. 
Τοιαΰται ττ. χ . είσιν αι καταλληξεις ιλλα, 
ίζα, καί ούστικός υποκοριστικά5-' καί ή κατά- 
ληξις άτος έπιθετική, ώ; γεμάτο; έκ τοΰ 
νέμω δανεισθεΐσα έκ τής λατινικής, μεθ’ 
ών οί στίχοι τοΰ πτωχωπροδρομου εισι 
κατά κόρον ανάμικτοι. Έκ τ ι ;  άναγνώσεω; 
εκαμον μερικά; περίεργου; συλλογάς των 
πλουσίων καί ποικίλων τής παρακμασάσης 
και νέα; έλληνικής εν τώ βασιλειω τ ί,; όα- 
ψιλοΰ; νέας φρασεολογίας, άλλά δέν δύνα- 
μ.αι νά πράξω περισσότερον παρά νά άνα- 
φέρω εδώ περί αύτών, και νά υποδείξω τόν 
έταστήν τοΰ μικροΰ 'Ρωμ.αικοΰ Λεξικού τοΰ 
Kind, ή τινο; πονήμ.ατος τοΰ αύτοΰ είδους, 
όπου μ,όλις δύναται νά ρίψνι τις βλεμ,μ.α επι 
σελίδος, χ ωρίς νά συναντήσϊίλέξιν τής άραιάς 
ποιητικής φαντασίας καί ώραιότητος, σχη- 
ματισθεΐσαν κατά τήν άλτ.θεστάτην αναλο
γίαν. Ταΰτα θέλουσι δείξνι ύμΐν τήν θαυμα- 
σίαν δύναμιν έν τώ  ποιεϊν νέας λέξεις. 'Ο 
πρώτος καί κοινότατος σχηματισμός έκ 
παραφθοράς είς τόν όποιον άπασαν. αι γλώσ- 
σαι ΰπόκεινται, είναι ή συστολή, ή συγκοπή· 
Έκ προαιρέσεως, ραθυμίας, σπουδής, ή ,εύ- 
καιοίας, αΐ πολυσύλλαβοι λέξεις κατά προ- 
τίμησιν βραχύνονται κατά διαφόρους τρό
πους, έ\ίοτε γίνεται άφαίρεσις έν άρχή, ώς 
ότε οί ’Αμερικανοί λέγουσι rule άντί acute 
(άγχίνους) άλλ,οτε έν τελεί, ως ότε οι ’Ιτα
λοί λεγουσιν amor άντί amore. 'Άλλοτε  
φυλάττοντες τά πρόσφορα καί ύστατα  ά
φωνα καί ψηθυρίζοντες τό μεσαίτατον, ώς 
οτε ό Γερμανός λέγει Πένχστ άντί pentecost 
(ή Πεντηκοστή.) 'Όλων τούτων τών ειδών 
τών βραχύνσεων έχομενάπειρα παραδείγματα 
εί; τήν νέαν Ε λληνικήν, τή; συνήθους απο
κοπής, ή έκεϊνο δπερ οί γραμματικοί καλοΰ- 
σιν άφαίρεσ'.ν λίγος άντί ολίγος, πίσω άντί 
όπίσω, πωρικά άντί όπωρικά θά χρν,σιμ.εύ-

σωσιν ώς παραδείγμ.ατα. Ταΰτα περαλαμ.· ϊ  
βάνουσι μεγάλην τινά  κλάσιν, ένασκουμ.ένην 
γενικώς ύπό τών άπαιδεύτοιν, καί μέρους I 
ανθρώπων άξιούντων νά νομίζωνται έντοι- 1 
βει;, άλλά τή σήμερον ήμερα, ούτοι κα- j 
ταδείκνυνται μ.όλις έγνωκότες τ ι.  Τών τελευ- 1 
ταίων αποκοπών, r, δπερ οί γραμματικοί κα- I 
λοϋσιν αποκοπήν καί είς άλλας γλώσσας I 
(aporope) διά τό μ ήκ ιστόν τό μάλιστα  προ- ι 
σκοοϋον, γίνονται αί άποκοπαί τοΰ ον και 
τοΰ ν άπό τήν κατάληξιν τών όνομ-άτων, I 
καί άπό τήν τών υποκοριστικών. Τοιουτο- | 
τρόπως, άντί καλόν έχομεν καλό, καί άντί | 
καλόν παιδίον, καλό παιδί. Λέξεις ούτως ά- I 
ποκοπεϊσαι δέν βλάπτουσι τήν άκοήν, καί I 
ό αληθής αυτών χαρακτήρ δέν εΐναι συνήθω; 
δύσκολος είς τήν άνάγνωσιν. Ά λ λ ’ οτε αμ- <1 
φότερα ή τε κεφαλή *αΙ ή κέρκος άποκόπτε- | 
τα ι καθώς ενίοτε συμ-βαίνει, τότε μόνον ο I 
έξησκημένος φιλολόγο; δύναται ευκόλως νά 
διακρίννι είς ποιον ζωϊκόν τό σωζόμενον στε- | 
λεχος ανήκει. Ψάρι, ιχθύς* μ άτι, όμμάτιον’ 
λάδι, έλαιον, καί ξύδι, όξος* εΐσίν ό'λαι λέ- I 
ξεις άρχαΐαι μετεσχηματισμέναι κλασικαι 1 
λέξεις άποκοπεΐσαι έν άρχή καί έν τελεί* ί 
άλλά μόνον ό σπουδαστές, έπαναφέρων τού; j 
εντελείς χρημ.ατισμούς, ήδύνάτο νά έπιτυχϊ! 1 
τήν ποθουμ.έν/,ν αύτών σημασίαν, οψαριον, j 
όμ.μ.άτιον. έλάδιον, όξύδιον κ. τ .  λ .

Πλήν αύτη ή διπλή άποκοπή, μολονότι j 
ξένη φανήσεται ήμίν είς τήν νέαν Έλληνί- ! 
κήν, είναι μία κοινοτάτη προέλασις, όπως ί  ί 
Γερμανική διεπέοασεν εντός τής Α γγλικής. 
Τοιουτοτρόπως, τό Α γγλικόν fought (τό j 
α ρ χ α ί ο  ν Α γγλ ικόν Cough ten) είναι τό Γερ-  ̂
μανικόν gSfochten. Είς τήν Ελληνικήν αΰτ/1 
ή αύτή έλαστικότης τής βραχύνσεως, ήτιί 
άναπείθει ήμάς νά άποβάλωμεν τό ge τ?» j 
ρηθείσης μετοχής, ώδήγησε τούς Ήπειρώ' 
τας ποιητά; τών δημ.(οδών ασμάτων νά λ ί· * 
γωσι γραμμένο; άντί γεγραμμένος καί
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γ,·,ιαλος άντί διδάσκαλος. Πολύ συνήθης σχη
ματισμός βραχύνσεως φαίνεται εις την Ρω- 
μαίίκην, ότε ή εύθύνουσα πρόθεσις συγκιρ- 
ναται μετά τοΰ ορίζοντας άρθρου, ώ; ε ί; τό 
ϊταμ.πόλιν καθίσταται άντί εις την πόλιν, 
τό όποιον οί Φράγγοι, οϊτινες ήκουσαν τοΰτο 
pi τό ούς, χωρίς νά τό έννοήσωσι, τό διε- j 
φθείραν είς τό καλώς γνωστόν Stamboul. ! 
Κατά παρόμοιον τρόπον είς τήν Κώ έκαμαν 
Stance. 'Ομοίως οί Ιτα λο ί λέγουσι pie! 
άντί per Ιο, καί nel άντι in ello.

Τής συγκοπής η τής βοαχύνσεω; διά τής 
κατοχής τών τελευταίων συμφώνων, διά 
τής άφαιρέσεως τών διαμέσων γραμμάτων, 
έχομεν τά  δοκιμ.ώτατα παραδείγματα, ώς 
λεν άντί λέγουν(λέγουν όμ.οΰ τ ι  δωρικώς άντι ι 
λέγουσι)- παν άντί πάγουν, φαν αντι φά- . 
γουν, καί άλλα τινά τοΰ ίδίου είδους. Τής : 
κράσεως ήτις έστίν ομογενής τής συγκοπής, j 
καί τεχνικώ; επισημαίνει τόν σχημ.ατισμ.όν j 
τόσον κοινόν εί; τήν Σανσκριτικήν, όστις 
λαμβάνει χώραν ότε τό έσχατον φωνήεν 
εμβάλλεται καί σχηματίζει νέαν φωνητικήν 
κράσιν αετά τοΰ αρχικού φωνήεντος τής 
άμέσω; έπιφερομ.ένης λέζεως, εχομεν εις τ/,ν 
λεγομένην 'Ρωμαίίκην το ιαΰτα παραδείγ
ματα, ώς, νάλθη η νάρθη άντί ΐνα έλθη- 
τώχει άντί τό έχει, πώρχομαι άντί ποΰ 
έρχομαι, τώπα άντί τώ  είπα καί άλλα. 
άλλά δέν μάς έπιτρέπεται έκ παντός τρό
που νά ΰποθέτωμεν ότι, επειδή βραχύνσεις 
κ>.ί άποκοπαί εΐνε συχνά ι εις την Νεοελλη
νικήν, τήν διάλεκτον ταύτην τής Ε λληνι
κής, παρατηρεΐται ιδίως είς ασημον και μο
νοσυλλαβικόν χαρακτήρα. Α π ’ εναντίας ή 
άναβλάστησις είς τήν πολυσύλλαβον κατα
σκευήν καί σύνθεσιν είναι τόσον ισχυρά εις 

S τήν Ελληνικήν, ώστε αναδημιουργεί αφ’ ε
νός τύπου ό ,τι κατεστρεψεν εις ετερον. Εν- ι 
τεΰθεν, οί κατ’ άποκοπήν σχηματισμοί πο
λυσυλλάβου κλασικής λέξεως εισί ,.ολύ ;

σπανίως μ,ονοσύλλαβοι, ως ότ^ είς τόν Αγ 
νλικήν τό Γερμανικόν haben γίνεται have? 
άλλά δισύλλαβοι καί τρισύλλαβοι. Ναι, έν 
ένί τών κοινοτάτων ειδών τής συγκοπής ό 
νέο; σχηματισμό;, ώ; τό δυνατόν έχει πάν
τοτε πολλάς συλλαβάς, ενίοτε πλειους τής 

! κλασικής. Τοΰτο προκύπτει έκ τή ; αιτίας 
I οτι ή σημερινή άποκοπή λαμ.βάνει χώραν 

ούχί είς τήν πρωτογενή κλασικήν λεξιν, άλλ  
είς τό υποκοριστικόν αυτής συστηματικώς 
λαμβανομένη άντί τοΰ άρχικοϋ ονόματος. 
Ούτω έκ τοΰ κεφαλή παράγεται κεφάλιον, 
έξ ής κεφάλι, ποταμός ποτάμι, καί πολλαι 
το ιαΰτα ι. Καί τοιουτοτρόπως φθάνομεν εις 
τό συμπέρασμα ότι μέ αυτά; όλας τάς^ά- 
ποκοπάς, έν τέλει τή ; ψοφώδους συλλαβι- 

1 κής έκτάσεως ή σημερινή διάλεκτος όέν είναι 
| ήττον ζωηρά τή; κλασικής αυτής ποωτο- 

; τύ~ου.
Ά λ λ ’ ΰπάρχουσιν έπίσης παραφθοραί εις 

| τόν σχημ.ατισμ.όν τών προσθηκών. Οτ<, 
ελέγομεν περί προσθηκών, δεν ένενοοϋμεν 
συνάμα, ότι ό μηκυνόμενος σχηματισμός 
μιας λέξεως είναι τοΰ σημερινού χρόνου συγ
κρ ιτικές. Α π ’ εναντίας ό πληρέστερος σχη
ματισμός εί; διαφόρου; βεβαίως περιστά
σεις είς τών άρχαιοτάτων είς τήν γλώσσαν 
φερόμενος έπΐ τής έπιφανείας είς τήν σημε
ρινήν διάλεκτον, άπό τήν μετακίνησιν τής 
έπικρατούσης Α τ τ ικ ή ς . Ό άληθής χαρα
κτήρ τής τοιαύτης μηκύνσεως μέλλει συνε- 
χώ ; προκαλεΐν τήν συγκεκροτημενην μάθη- 
σιν καί έξύνοιαν ενός Lobeck νά κρίνη· ά- 
Τϊλώς έσται Ικανόν διά τόν ήμέτ-ρον πα
ρόντα σκοπόν νά άποδείξωμεν τών χαρα- 
κτήοα αύτών. Ενίοτε καθώς εις Τίν Ιτα- 
λικήν, sono άντί τοΰ sn.it, ίν  φωνήεν φα ί
νεται προσθετόμενον είς τό πληθυντικόν τρ ί
τον πρόσωπον τής ρηματικής καταλήςεως, 

' καθώς είς τήν Δωρικήν λέγοντι, λα τιν ιστ ί 
Legunt. τό'Ρωμαίικον λέγουν, ομοιω; και
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λέγουσι* κατά παρόμοιον λόγον έλέγανε, 
άντί έ'λεγαν. Μεταξύ τών αντωνυμιών εύ- 
ρισκομεν τοϋ; έκταθεντας σχηματισμούς, 
έμενα καί εσένα, τέτοιος άντί τοϊος κα! 
ετούτος άντί τοΰτο;. ’Επενθετικόν τ ι γ  με
ταξύ τ<ον όυο φωνηέντων φθόγγων είναι 
κοινότατον, καθώς καίγω άντί καίω, σα- 
λευγω άντι σαλεύω, αΰγόν άντ! «ον, έν 
οίς τινες ευηρεστήθησαν νά άναγνωρίσωσι τό 
δίγαμμα* άλλ ’ είς πολλά: περιστάσεις τό 
αδόκιμον τοΰτο δίγαμμα (καθώς τό g είς 
το Γερμανικόν Gottingen) είναι έμφανώς
μόνον ποικιλία τοΰ spiritns asp er,...........
ως εις τόν πρώτον συλλαβισμόν τοΰ γυιός 
αντί υιός, γιατρεύω άντί ιατρεύω κ .τ .λ . 
Jiv άττο τα  [Ααλιστα άζ&ο<Γ/)|Αεΐίοτα τών 

-αρεντιθεμένων γραμμάτων είναι τό ν έντι- 
θέμενον πρό της καταλήξεως διαφόρων ύγρο- 
λήκτων καί καίαρολνίκτων ρεμάτων, ώς τό 
φέρνω άντί φέρω στέλνω άντί στέλλω, 
σκοτόνω άντί σκοτόω, ιδίωμα φαινόμενον 
ηδη είς τήν Άλεξανδριανήν Έλληνικήν της 
Ζ' έκατονταετηρίδος, καί περιπλέον εις τινα  
σποραδικά παραδείγματα είναι άρχαΐον δσον 
ο Όμηρος, δστις μετεχειρίζετο δύνω άντί 
όύω, καί θύνω άντί θύω.

Παρά τάς συντομεύσεις καί μηκύνσεις, 
έκ τών ούχ ήττονος ενδιαφέροντος, είναι ή 
τάσις πρός τήν άπλοποίησιν εύκαμπτων 
σχηματισμών καί τακτής έξομ-αλύνσεως τών 
παραδιδομένων άνωμαλιών. Έκ της ροπής 
της τάσεως ταύτης τά είς μ ι ρήματα καθ’ό- 
λοκληρίαν έξηφανίσθησαν. Ά ν τ ί δίδωμι έχο- 
μεν δίδω· άντί τίθημι θέτω, ένώ διά τόν 
ανώμαλον άόριστον εδωκα καί έθηκα, ανα
φαίνονται τό έδωσα καί έθεσα. Είς τάς κλί
σεις υπάρχει -ρόδηλος ευκολία διά τήν 
πρωτην εις ας καί α, ήτις χειραγωγεί έν 
μεγάλη, έκτάσει πτώσεων διά τόν άγνοΰντα 
παντελώς τήν τρίτην κλίσιν καί τήν άντ ι-  
στροφήν αύτής τής α ιτιατικής πτώσεως,

κατά τήν αναλογίαν τής Ιταλ ικής εντός 
νέας ονομαστικής τής πρώτης κλίσεως. 
Τοιουτοτρόπως τά, πατέρα υπολαμβάνε
τα ι ώς βάσις νέας ονομαστικής πατέ
ρας, κλινομένη μετά τά δνομα τής πρώτη; 
κλίσεως· καί πεδιάδα, ή α ιτ ιατική  τοΰ πε- 
διάς λαμβάνει τήν θέσιν τοΰ πεδίου ώς θη
λυκόν τής πρώτης κλίσεως· διά τοΰ ίδίου 
τροπου ό άνώμαλος σχηματισμός τών συγ
κριτικών καί ύπερθετικών σχηματισμών τοΰ 
καλός, πολύς, καί μεγας, έξηφανίσθησαν, 
καί τά καλλίτερος, πολλό-ατος, καί μεγα- 
λώτατος, λαμβάνουσι τήν θέσιν των.

Κατόπιν εχωνάκάμ-ω παρατηρήσεις τινάς 
έπί τών χρόνων. Αλλοιώσεις είς τ ήν σύν · 
ταξιν μιας τόσον καθαρώς έναρθρωμένης 
γλώσσης ώς ή Έλληνική, άνάγκη νά ύπεμ- 
φαίνη, αλλοιώσεις είς τό ρήμα, καί αί αλ
λοιώσεις αύται φαίνονται ιδίως είς τόν σχη
ματισμόν τής αποβολής ή τής αποκοπής. 
Αί δύο κύριαι άποβολαί τάς όποιας ύπέστ< 
τό ρήμα άναφύουσαι έπαισθητάς μεταβολάς 
είς τήν Σύνταξίν είσιν αί τής ευκτικής καί 
άπαρεμφάτοj έγκλίσεως. Ή έξαφάνισις τής 
ευκτικής ύδηγεΐ εις την συνήθη σύνχυσιν, 
τοΰ νόμου τηρουμένου άπό τούς 'Ρωμαίου,; 
Συγγράφεις τοΰ καλουμένου consecutio 
Temporum, νόμου δ ι’ ού (διά νά είκονί- 
σωμεν τήν ύπόθεσιν δι’ ιδίας ήμών χρή- 
σεως) έξαρτώμενόν τ ι  κώλον μετά των 
might, could, would, should τοΰ ήμελλον. 
ήθελον, ήδυνάμην, τό ίσοδυναμούν τή Έλ 
ληνική Ευκτική, άνάγκη κανονικώς νά πα
ρά·/, ολουθή κύριον κώλον μέ τά  παρεπόμενα 
είς παρωχημένσν χρόνον. Έάν άντί τοΰ τη- ; 
ρεϊν τόν άπλοΰν τούτον κανόνα, ή νεολληνική 
μεταχειρίζεται υφήν ομιλίας, ήτις μεταφε- : 
ρομένη εις τήν Α γγλ ικ ή ν, ήθελλε φωνεϊν 
ούτω. «Σάς προέτοεψα νά κάμητε ούτω 
ώστε νά προίδητε τής δυσκολίας τής περι- Γ 
στάσεως», έχει βεβαίως άπολέσει τήν έν-
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::λή λογικήν σύστασιν τής Συντάξεως του, 
άλλ’ εύτυχώς άνευ τής ίλαχίστης βλάβης ή 
τής έννοιας, τής ευφωνίας τοϋ λόγου* μόλις 
ρ,δαμινή τις  ζημία είναι όλόκληρος ή έξα- 
φάνισις τής άπαρεμφάτου έγκλίσεως, διά 
τήν οποίαν κατά τό Λατινικόν σχήμα ή υπο
τακτική νπέρχεται διά τοΰ συνδέσμου νά 
άντί ϊνα. Τοΰτο είναι άπλώς τό ποιοϋν κα
δολικόν τόν τής κοινής Α γγλ ικ ής τύπον, 
ϋυμπίπτοντα είς τοιαύτην τινά φράσιν, ώς, 
«ξστι πολύ κακόν, δτι σείς ήθέλετε ούτω 
πράξειν», δπου είς κλασικήν Έλληνικήν ή 
αιτιατική πρό τής άπαρεμφάτου ήν ή μόνη 
άνεκτή σύνθεσις* έτέρα τις πολύ σπουδαία 
ζψ ίζ  είς τό ρήμα άκολουθεΐ, ότι όχι μόνον 
τοΰ παρωχημένου χρόνου, α λ λ ’ επίσης τοϋ 
μέλλοντος, καί τής άντικαταστάσεως δι’ άμ- 
φοτέρας τάς εκλείψεις ή άπωλείας, διά τής 
/ρήσεως ύπό τής Σημερινής τών βοηθητικών 
Ρεμάτων. Ούχ ήττον άξιοσημείωτον κλί- 
5ΐως άπό τήν άρχαίαν κλασικήν σύνταξιν, 
είναι ή παντελής έξάλε'«ψις τής δοτικής 
ττώσιως τών ονομάτων, διά τής άντί ταύ- 
•■'ίς, υποβολής τής γενικής, ή γενικώτερον 
*ίς αιτιατικής, έπικρατουσών καθ’ δλας τάς 
“ρβθέσεις. "Ολαι αί ελλείψεις αύτα ι τιθέ- 
?·εναι όμοΰ, άναμφιβόλως άποτελοϋσι βε- 
Secioev ή σπουδαίαν τινά ίλλειψ ιν είς τάς 
?»άσεις τής νεοελληνικής, αϊτινες φυσικά 
^σχεραίνουσι τήν θέσιν τοΰ σπουδαστοϋ. 
^νδεομένη πρός ταϋτα  ή ύποβολή τοΰ δπου 
*ντί ώς αναφορική, καί ή εύρεσις δωδε- | 
'■«ίων τινών νέων συνδέσμων είσί μικρά ύπό- 
®&τις. Ά λ λ ’ είναι περίεργον πόσον ταχέως j 
·« ούς οίκειοΰται είς τοιούτου είδους μ έτα 
λλα;. χύρα, £«ν όλίγην έχητε ακόμη ύπο- 
fiovvjv, υ.ίαν ή δύο παρατηρήσεις περιπλέον 
•/.ίο νά κάμω.

Ο έπόμενος δρος είναι ή προφορά περι· 
**μβάνουσα τούς έν υποδιαιρέσει δύο όρους 
•'■ί φωνητικής καί τοΰ τονισμού, καί έ'ξω

τήν εύχαρίστησιν νά είπω τοΰτο. Έάν θέ- 
λητε νά γνωρίζητε πότε ή προφορά είναι 
παρεφθαρμένη ή όχι, μή άναχωρήτε έκ τής 
ιδέας ό'τι ή Α γ γ λ ικ ή  Έλληνική είναι ή κα
θαρά προφορά, διότι έχει πολλά σφάλματα, 
καί έάν ύπάγητε είς κανέν ’Αγγλικόν σχο- 
λεϊον ή Γυμνάσιον. γνωρίζετε έλαττον τοΰ 
μηδενάς περί τής ύποθέσεως, επειδή είσθε 
κακώς είθισμένοι. 'Η Ελληνική έχει £ν 
σφάλμα, δτι έχει πολλήν δόσιν τοΰ έλα- 
φροΰ ήχου, πλήν οί "Ελληνες δέν φωνοϋσιν 
ah, a ώς σείς κάμνετε, άλλ ’ δ ,τι σφάλμα 
έχει ή προφορά, είναι υπερβολή τις τής αρ
χαίας Ελληνικής. 'Η ιδία ύμών Έλληνική 
είναι κυρίως διαστροφή τις τής φύσεως καί 
κοινής αίσθήσεως. Τό φυσικώτερον φρόνημα 
δτι ή Α γγλ ικ ή  μας μέθοδος ή άποφαινομένη 
περί τών Ελληνικών φωνηέντων καί διφθόγ
γων, έχει τήν έλαφράν άπαίτησιν ή είς σο
φιστικήν ά;;ίωσιν. ή είς τήν αισθητικήν κομ
ψότητα, είναι καθαρόν τ ι  πλάσμα, δεσπο- 
τική τοπική χρήσις, έχουσα ολίγον τ ι δτι 
είναι καθαρώς Έλληνική είς τόν αύτής χα
ρακτήρα, καθώς ή Γαλλική ή ή ’Ιταλική θά 
είχεν, εί προυφέρετο διά τίνος άνοήτου ή 
ήμελημένης μεταφοράς δι’ έκείνας τάς γλώ σ
σας, τοΰ ιδιαιτέρου νόμου Α γγλικής όοθοε- 
πείας. 'Η αναστροφή τής φυσικής π λάσ τιγ -  
γος τ63ν φωνηέντων, ήτις φαίνεται είς τήν 
προφοράν τοΰ Α γγλ ικ ο ύ  a (έί) καί i (άϊ) 
κα! ό άξεστος κυνικος ήχος άποδιδόμενος 
είς τήν δίφθογγον οιι, ποοσαρμοζόμενος είς 
Έλληνικήν, δέν δύναται νά παραγάγη πολύ 
δυσάρεστον ένέργειαν έν καλή ακολουθία 
Ελληνικού ώτός. "Οσον δέ περί τονισμού 
δέν γνωοίζετέ τ ι περί τούτου. Είς τήν Α γ 
γλικήν Έλληνικήν έχετε τόνους, τούς όποιους 
οί παλαιοί Γραμματικοί τιθεΐσί που, άλλά  
σείς παραβλέπετε τούτους δλους, καί τονί
ζετε έπ’ άλ'1 ων συλλαβών. Μ’ δλα ταϋτα , 
δ ,τι ή ’Α γγλική Έλληνική ποιεί εύχερώς,



είς τό ούς ένός ιθαγενούς, όλως ασυνήθης 
είναι ή τραχεία /ρήσις τών λέξεοιν συστη- 
ματικώ ς διαπεπραγμένων άπό τήν άντικα- 
τάστασιν τής Λατινικής διά τους Ελληνικούς 
τόνους, πολλαχοΰ μέν, t^ίcoς δέ είς τά  άνοί- 
τερα σχολεία τής Μεγάλης Βρετανίας. Διά 
τ ί  απαντάτε τ ι  μυστήρια είς τάς κα τατά 
ξεις : ’'Α ! λαμβάνετε τ ι άπό τήν καλήν 
άρχαίαν εκκλησίαν. "Οτε εϊχετε τήν Ε λλη
νικήν μέ τόνους γεγραμμένους επ’ αυτής, 
άπό καμμίαν έννοιαν ή κατάπωσιν, άδύνα- 
τον νά λαλητέ μεθ’ υπομονής, αμελείτε τό 
πρό οφθαλμών σας πράγμα. Τόρα, οί σημε
ρινοί "Ελληνες εις ταύτην τήν ϋπόθεσιν 
επλανήθησαν άπό τά αρχαία ίχνη. είς πολλά 
μικράς καί συγκριτικώς άσημους αποστά
σεις. Κατά τό πλείστον μέρος οί σημερινοί 
τόνοι διαμένουσι π ιστο ί κατά τήν άρχαίαν 
χρήσιν. Καί το γεγονός, οπερ εμβάλλει είς 
αμφιβολίαν λογίους τινάς ά'νδρας, Οτι ό 'Ελ
ληνικός τονος, καθώς ό της Λατινικής, ακρι
βώς ΰποδηλοΐ oyt μόνον ύψος τόνου (βαρύ- 
τ/,τος) άλλά αύξησιν τάσεως, ή έμφάσεως 
επι τής τονιζόμενης συλλαβής,ΐστα τα ι εκτός 
πανταχού εϊς τό μέγα πλήθος τών λέξεων 
βραχυνθεισών είς τήν άρχομένην συλλαβήν, 
περί ής ήδη άνέφερον. Έν ταύτα ις ταις συλ- 
λαβαίς υπάρχει εις πάσαν περίπτωσιν ή 
άτονος συλλαβή, ώς εϊς τό δέν άντί ούδέν, 
τό όποιον έπιλανθάνεται, καί ού^ί τό εναν
τίον. "Οθεν. όσον διά τήν ευφωνίαν, ή γλώσ
σα έγυμνώθη" είναι ά'χαρι ; τοΰτο διά νά 
όρισθνί ούχί διά τής εκλογής άτομικών λέ
ξεων συρραφεισών μετ’ ιδίας ουλής, άλλά  
διά γενικής έντυπώσεως τήν οποίαν ή γλώσ
σα προξενεί είς τό ούς, όπόταν συνειθίζεται 
μέ σκοπόν παραγωγικόν αισθηματικής ένερ- 
γειας. Επειδή εις τινα φωνητικής ατονίαν 
ύποτίθεται οτι παράγεται εκ τολμηρίας, 
δύναμαι νά παραστήσω ώς ϋπόθεσιν πραγ
ματικήν, ότι έάν ελθωμεν εις τόν «Έοωτό-

κοιτον» ποίημα κα τ’ έ'κτασιν σχεδόν ώς ί, 
’Οδύσσεια, καί είς τά  Κ λέφτικα άσματα έν 
τ·?ί τοΰ ΙΙασάου συλλογνί, οί πολλά μακροί 
ήχοι άπ ’ εναντίας φαίνονται ότι πλεονά- 
ζουσιν. ’Ατονία, βεβαίους, ή λεπτότης φωνής, 
είναι τό έλάχιστον πράγμα τοΰτο. ότι δί- 
νανται νά προαχθώσιν επί τοιούτων στίβων, 
ώς έκ τοΰ Πασάου οΰτο>·
Ολημερουλα πολεμ.2 τό βράδυ καραούλι 

η
Σκοτόνει το ύ ; Α γαρηνούς πεζούρα και καβάλα, 
Πολλή μαυρίλλα ϊρ χ ετα ι. μαύρη ®άν καλικουδα.

’Ή τό άκόλοοθον άπό τον Κορνάρον, ώ; 
περιγραφή στρατού ερχομένων ίππων είς 
τάραχον μάχης, ιδού πώς ηχεί.
Σάν δτκν μεσοπέλαγα δύο άνεμοι σηκωθοΰσ·. 
Έ ςάφνου, κα ί μέ -ή ν βροντήν φυσ&ντας πολέμου?: 
Μ άχοντα ιμέ τήν θάλασαν μανίζουν κα ί φοοσκόνονι 
I αΐς χ ιλ ιάδ ες  τ ο ΰ Γ ’.αλοϋ στά νέφελα σηκόνοο$| 
Ενας ά π ’ Α  νατολή κα ί άλλος ά π ’ τήν Δύτί 

Π άσχει ό Βορράς κα ί μ ά γετα ι τόν Νότον νά νικήήι·

Ί1 κηβδηλία τής 'Ελληνικής γλώσσ·/!? 
άπό ξένας πηγάς εΐναι μηδέν. Έάν λάβητϊ 
άνά χείρας μίαν έλληνικήν εφημερίδα δηαο- 
σιευθείσαν διά τόν κοινόν λαόν, δέν θέλετε 
εύρεΐν μίαν μόνην ξένην λέξιν απ’ άρχή! 
μέχρι τέλους είς τήν νέαν έλληνικήν, κάίί 
ξένη επιρροή ήτις διέμεινεν αρκετά, άφή*'· 
τ.όν ένδηλον αυτής τύπον επί τής επιφ#· 
νείας τής λαλουμένης διαλέκτου, καί οΰτω! 
ή Βυζαντινή έλληνική έκηλιοώθϊ) άπό 
λατινικής, ή έλληνική μετά τής Μεσαιωνι
κής τών τουρκικών βασιλείων, μετά τ ΐ ί  
γαλλικής καί ιταλικής, καί ή έλληνική τώ* 
ήπειρωτικών κλεφτών μετά τής τουρκικίί 
και άλβανικής. Ά λ λ ά  ταΰτα  τά  ξενικά ςοι· 
χεϊα προσεκολλήθησαν μόνον έξωτερικώς έί:> 
τοΰ πρωτογενούς οργανισμού, καί δέν έπϊ" 
νήργησεν έν τώ  σώματι καί τοίς όστοίς· τοι* 
ουτοτρόπως εκείνα ώς έπίδεμα άσθενεί*ί 
τής έπιδερμίδος, ότε ή εθνική υγεία έπ*' 
νήλθεν. όλα εκείνα, φυσικά, έξηλείφθησίφ
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καί τόσον εντελώς ώστε ή έμφάνισις ξένης 
τινάς λέξεως έν ελληνική δμιλία είναι τόσον 
δπανία, ώς τοΰρκος τ ις  έν όδοίς έλληνικής 
πόλεως. ’Ονομάζω ταύτην πολύ περίεργον 
γλώσσαν. Είς άλλας γλώσσας αυτή ή κιβδη 
λία μας προξενεί μεγάλην ταραχήν. Ά λ λ ’ 
είς τήν νέαν έλληνικήν δέν υπάρχει τοιοΰ- 
τόν τ ι όλοτελώς. Άπεσκορακίζετο άπό τό 
φυσικόν ένστικτον τοΰ λαού. — Δυο έτι πα
ρατηρήσεις έχω νά κάμω έκ συμπεράσματος 
έν τέλει τοΰ λόγου.

‘Εάν ρίψωμεν βλέμμα ό'πισθεν εις τήν άρ- 
χαιοτάτην ιστορίαν τής έλληνικής όμιλίας, 
τό ζήτημα τίθετα ι καλώς. Μετά πόσον χρό
νον ό παρών σχηματισμός τής γλώσσης πα
ρατηρεί τα ι ώς ή άναβίωσις τής αρχαίας αί- 
ολοδωρικής διαλέκτου, ήτις τοσοΰτον χρό
νον συνεί^ετο άπό τήν έπίχαρι δεσποτείαν 
τής Α ττ ικ ή ς  ; καί είς τό ζήτημα τούτο μία 
άπάντησις παράκειται επί τής έπιφανείας, 
π. y. αύτό, ό'τιόσον έκτής φύσεως τού πράγ
ματος είς τήν περίστασιν, ράντισμά τ ι τών 
[ΐή Α ττικ ώ ν  ιδιωμάτων, έμελλε νά προσδο- 
κδται, καί ιδίως άπό τής ευρέως έπικρατού- 
®ης Δωρικής, τόσον έν άληθεία, έν τοιούτον 
ράντισμα άναντιρρήτως άναφαίνει εαυτό. 'Η 
έπίχαρις κατάληξις α; τοΰ αρσενικού γένους 
ϊί: τήν πρώτην κλίσιν βεβαίως εΐναι Δωρική. 
Αωρική έπίσης είναι τό ζητά άντί ζητεί, τηρά 
άντί τηρεί, καί ούχ’ήττον τάζω  άντί τάσσω 
καί άλλα ρήματα τής αυτής κάμψεως, Ά φ ’ 
έτέρου ή αρεστή εναλλαγή τού Ο καί Ω έν τ·?ί 
Ου, ώς είς τό κουδούνι άντί κώδων είναι Ίο- 
ν’·κή· καί πλέο··1 διακεκριμένους τό λεπτόν 
ν< «ντί α είς τήν ένικήν ονομαστικήν τού 
θηλυκοϋ τών έπιθέτων είς ρος, ώς μαυρή άντί 
“-«υρά. Τόγ’ επ’ έμοί, επί τοΰ όλου κρίνοντι, 

τής πιέσεω; έπί τοΰ ώτός ή Δωρική 
φαίνεται ίσχυροτέρα έκ τών δύο στοιχείων. 
Μόλα ταΰτα  μόλις παρατηρείται τόσον ώστε 

, νά κρίνη, τά ίδιον σ/,μείον ΛΪολοδωρικής, δ ι’

ού συγγραφείς τινες έπεθύμουν νά βαπτίσωσι 
τόν παρόντα σχηματισμόν τής δμιλουμένης 
διαλέκτου.

Τόρα, οσον διά τό μέλλον ζήτημα, Κατά  
πόσον είναι πιθανόν ότι ή έλληνική γλώσσα 
είς τήν παρούσαν αύτής χατάστασιν μέλλει 
νά άναζωπυρήση μεταβολάς είς τό πολιτικόν 
σύστημα τής Ευρώπης ; Α νάγκη νομίζω νά 
βλέπητε λίαν έμφανώς ότι, άν ή έλληνική 
γλώσσα άντέστη καθ’ όλων τών μεταβολών 
τής πολιτικής άρχαιότητος, έν τί) ιδία έστία, 
καί τών πολιτικών εκβιάσεων έξωθεν, καί 
μετά δύο y ιλιοετηοίδας έξήλθε καθαρωτέρα’ 
(μέ κλαδεύσεις τινάς κλαδευθεΐσα, ώς δέν- 
δρον μεγαλοπρεπές δέχεται άβλαβώς τό 
κλαδευτήριον). Ούτως, είναι έλάχιστος ό 
φόβος ότι άποθανεΐταί ποτέ θάνατον φυσι
κόν ώς ή Γαϊλικ σκοτεινή γλώσσα, λέγουσιν, 
ότι είναι μοίραΐον νά άποθάνν; έντός δύο έκα- 
τονταετηρίδων. Πιστεύω ότι τό φυσικώτε· 
τερον, δπερ συμβήσεται εις τήν Ε λλάδα έ- 
σται, (καί οί φίλοι μου Έλληνες θά μοίσυγ- 
χωρήσωσι νά τό ειπω. πολύ φοβούμαι, ότι 
θά καταποθώσιν άπό τήν 'Ρωσσίαν. Μικρόν 
βασίλειον δέν δύναται ευκόλως νά διατηρηθώ. 
Α νάγκη ή νά μεγαλυνθγ< ή νά γίνη Ρωσ- 
σική. Έάν καταστη 'Ρωσσική, ή 'Ρωσσία 
ε/ει συμφέρον νά έξαλείψϊί τήν έλλ. γλώσ
σαν ; δέν είναι εύκολον νά ξεσθή άνεζίτ/;- 
λον κάλλος. Ή άποσβεσδησομένη γλώσσα 
έσται η λατίνι;·, .ί. Δέν θά έπιθυμήσωσι τήν 
κατάργησιν τής έλληνικής. 'Ρωσσική εκκλη
σία είναι ή έλληνική εκκλησία, καί ό Τσά
ρος άναγκάζεται νά διατηρή τήν γλώσσαν 
τής έλληνικής εκκλησίας, καί τήν έλληνι
κήν διάνοιαν, ώς έν άπό τά  υπέρλαμπρα 
κειμήλια τοΰ στέμματος αύτοΰ. Δέν οοβού- 
ααι τόν θάνατον τής έλληνικής. Καί έν τ ιν ι 
έτι συαφορα είναι βέβαιον ότι θέλει καλ- 
λιέργεΐσθαι. Κ α τ’ αυτόν τάν τρόπον ή ιδία 
αΐχμαλώ τις ή Ε λλάς εκείνη ήτις κατέκτησ;

28
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τήν 'Ρώμην πρό δύο χιλιοετηρίδων, μέλλει 
άπό της παρελεύσεω; μίας έκατονταετηρί
δος νά κατακτήση τήν Πετρούπουλ'.ν καί 
τήν 11 όσχαν, καί λοιπόν ή ήμερα ούκ έσται 
μακράν όπόταν, διά νά έπαληθεύσν; τό ό'νει- 
ρον ενός Γάλλ.ου ελληνιστοΰ (τοΰ Γουσταύου 
’ Κ'ίχθαλ), ν, έλληνική άντί τής λατινικής ε- 
στα ι παγκόσμιο: γλώσσα άπό Γάγγου μέχρι 
τού αγίου Φραγκίσκου. Δέν είναι πλειότε- 
ρόν τ ι παρά εν δνειρον, άλλ υπάρχει έπί τών 
χαρτών. ’Ένδοξον δνειρον, άλλ’ υπάρχει επί 
τών χαρτών, καί ελπίζω  δτι εσται διά παν
τός γεγραμμένον.

I. IIAIS02.

ΙΙΕΡΙ ΤΗ Σ Η Α Ρ Α 1Τ Η Σ Ε Ω Ι  

TOY Α Ε 0 Ι 1 0 Α 1 0 Υ .

Έν τή Revue Des Deux-Mondes τή ; I 
.Μαρτίου 1 8 7 6  κατεχωρίσθη πραγματεία, έν 
ή ζητεί ν’άποδείξν) ό κ. Saint-Reui1 Taillan- 
dier, ότι ή άπό τοΰ έλληνικού θρόνου πα- 
ραίτησις τοΰ Λεοπόλδου προήλθεν εκ ραδι
ουργιών τοΰ Κυβερνήτου, όρεγομένου δι’ εαυ
τόν τό στέμμα* τά  δέ επιχειρήματα αΰτοΰ 
άπανθίζει έκ τών ΰπομννμάτων τοΰ Καρό
λου Στόκμαρ, άποσταλέντος τό 18 2 9  ύπό 
Λεοπόλδου είς Αίγιναν, ϊνα συνεννοηθή μετά  
τοΰ Κυβερνήτου, προτείναντος αύτόν ηγεμό
να τής Ελλάδος πρός τούς έν Πόρω πληρε
ξουσίους τών τριών Δυνάμεων. Τών πληρο
φοριών δμως τοΰ συγγραφέως ή πηγή δέν 
είναι έντελώς αμιγής, καί ιδού διά τ ί.

Ή παραίτ/σις τοΰ Λεοπόλδου, δοθεϊσα 
μετά τήν δριστικήν αποδοχήν τοΰ στέμμα
τος, έν μέσω περιστάσεων, καθ’ ας ή άπο · 
κατάστασις τής Ελλάδος έθεωρήθη ευεργε
σία πρός τήν Ευρώπην, ής ήπειλεΐτο ή ειρήνη 
έςήγειρ* τήν οργήν ού μόνον τή: τριπλής

συμμαχίας, άλλά καί τών λοιπών Έπικρα 
. τειών, καί όμοφώνως άπεδόθη εις παλιμ- 
j βουλίαν, αστάθειαν, ιδιοτέλειαν, δειλίαν, 
; φιλοδοξίαν καί τά  τοιαΰτα. Ταύτας λοιπόν 

τάς μομφάς έπιχειρήσας νά έζελέγξη δ επι
στήθιος φίλος τοΰ παραιτηθέντος, έθεώρησεν 
άναγκαϊον, 07;ω; άποπλύνν) εντελώς τόν ή- 

ί ρωα αύτοΰ καί περιάψ/, μορφήν πιθανήν εις 
' τήν διήγησιν, νά έπινοήση Ιτερόν τινα ώς α ί

τιον τή ; παραιτήσεω;.
Επειδή δέ ή έπινόησις δέν φαίνεται δύ

σκολο: πρό: τούς θύοντας τήν ιστορικήν συ- 
ί νείδησιν είς τήν προσωπικήν συμπάθειαν, 

ούτω καί αυτό; διϋλίσας, άναπλάσας, σχο- 
ί λιάσα; καί συρράψα; λέξεις καί φράσει;, κα- 

τεδίκασε τόν Κυβερνήτην ώ; έκβιάσαντα τήν 
άποχώρησιν δ ι’ επίβουλου πολιτεύματος. 
Ά λ λ ’ επειδή πολλάκι; ή πλάνη επικρατεί 
τής άληθεία;, διότι οί πλείους, μή εχοντες 
συμφέρον ή ράθυμοΰντε;, παραδεχόμεθα άβα- 
σανίστω; τά γραφεντα, καί εί; ταύτην τήν 
αδιαφορίαν θεμελιούμενοι πολλοί πιστοΰνται 
τά ανάξια π ίστεω :, ασέβειαν ενομισα άν δέν 
έσπευδον νά στηλιτεύσω κατηγορίαν τοσού- 
τω  δεινήν, προσβάλλουσαν τήν υπάτην τών 

■ αρετών τοΰ Κυβερνήτου, τήν άπάρνησιν λέ
γω εαυτού ΰπέρ τή ; ευδαιμονίας τή ; Πατρί- 
δο;. Διότι τήν μέν ευδαιμονίαν τή,; Ιΐατρίδο; 

; έπίστευεν άνέφικτον άνευ ήγεμόνος, ηγεμόνα 
| δέ έπιτήδειον νά προαγάγη αύτήν υπέδειξε 
! πρός τοΐς άλλοι; καί πριν $ καταβή εϊ; τήν 

Ε λλάδα τόν Λεοπόλδον. ("Ορα Ίστοριχάς  
'Α ναμνήσεις  έν σελ. 10 6 .)  Έκ δέ τής άλ- 

j ληλογραφίας αύτοΰ μανθάνομεν, ότι άπό τοΰ 
1 8 2 8 ,  άπό τών πρώτων δηλαδή ημερών 

! της κυβερνητικής περιόδου μέχρι τής δολο- 
' φονία;, έπήτει άδιακόπως χάριν τής εύδαι- 

μονία; αύτής τά τέσσαρα τα ΰτα , εκτα<τ'.< 
ορίων, χρήματα, τήν άποχώρησιν αΰτοΰ καί 

! βασιλέα. Έγώ δέ άμφιβάλλω, άν καί ό μάλ* 
ί λον άτεγκτος τών εχθρών αύτοΰ κατορθώσω
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νά έπεξέλθη τάς δύο κατανυκτικωτάτας έ- 
πιστολάς πρός τόν Πάλμερστον καί τό έν 
Αονδίνω Συνέδριον ( 1 8 3 1 )  χωρίς νά συγκι- 
νηθή μέχρι δακρύων· διότι ήσαν τό κύκνειον 
ασμα ούχί τοΰ γράψαντος, άλλά τής Πα- 
τρίδο; αύτής, κρεμαμένης έπί τοΰ βαράθρου, \ 
εί; 8 κατεκρημνίσθη μ ετ’ ολίγον.

Ά λ λ ά  καί άπορον πώς ό Κ. Στόκμαρ, ό 
τοσοΰτον έξαίρων τήν διπλωματικήν έμπει 
ρίαν τοΰ Κυβερνήτου, ήξίωσε μετά τοσαύ- 
τη; απλοϊκότητας νά πιστεύσωμεν, ό'α ύ- 
“εσκέλισε δολίω; τόν Λεοπόλδον, ίνα κα- 
νήση αύτό; είς τόν Θρόνον μήπω; ό έμπει
ρο; διπλωμάτης ήν δυνατόν ν’ άγνοή, ό'τι 
ουδέποτε θ’ άνεγνιορίζετο ύπό τής Ευρώπη;, 
ί"ό τή ; ’Α γγλ ία ; μάλιστα διά τήν μετά 
~ή; Επτάνησου γειτνίασιν ; μήπως δέν ε- 
νόει, ότι θά κατεποντίζετο καί αϋτό; καί 
ή ΰπέρ αύτοΰ ΰπόληψι; άν έτόλμα νά ύπεοβή 
τόν 'Ρουβίκωνα : Τούτου δέ άπόδειίΰ; ή πρό; 
τόν Σπυρίδωνα Τρικούπην επιστολή τοΰ λόρ
δου Πάλμερστον ( 'ίσ τ . 'Λ ν α μ ν - ,σ ζ λ .  10 4 ) , 
βεβαιοΰντο;, ότι ούδέ νύξις έδόθνι περί τοι- 
*υτη; επιθυμία; υπό τή ; 'Ρωσσίας.

Ιίί δέ καί περί τή ; ΰποθέσεω; τα ύτη ; θά 
όοθώσιν έκτενέστεραι εξηγήσει; έν τή δ :υ- 
τεραεκδόσει τών 'Ισ τορ ικώ ν Α ναμ νήσεω ν, 
ένεκα δμω; τή ; ύπό τοΰ Κ . Saint-]{cnj5 
faiilandier άταλαιπώρου έπαναλήψεω; τών 
στρεβλών καί φιλοπροσώπων διηγημάτων 

Κ. Στόκμαρ, αναγκάζομαι νά δημο
σιεύσω άπό τούδε τό παρατιθέμενον άπό- 
^"ζσμα. έν ώ άπαριθμοΰνται ϋ.τ’ αύτοϋ τον 
Λεοπό.Ιόον τά αληθή α ίτ ια  τής παραι- 
τήσεοκ ;

**Η περί νεοπόλδου ιδέα είχε γεννηθή 
7~ό πολλών ετών έν αυτή τή Έλλάδι* διό 
°1· περί δανείου σταλέντε; εί: Λονδϊνον έπ ί- 

οι 1. Όρλάνδος καί Π. Λουριώτη; ελα- 
ζον καί πολιτικήν εντολήν, σκοπούσαν ίδ ίω ; 
τήν άναγόρευσιν αύτοΰ. Καί ταύτην ένόει ό

Μαυροκορδάτος έν τή πρό; τόν Γ. Κάνιγκ  
παρατιθεμένη έπιστολή, τή έκ Ναυπλίου 
πεμφθείση τή 1 1 (23) ’Ιουνίου 1 8 2 5 .

sLes d^put^s du gouyernement grec k 
Londres viennent d’etre charges de faire 

! Λ V. Ex. quelques rommunications de la 
plus haute importance, et je suis dgale- 
ment chargd de la part de mon gouverne- 
ment de solliciter votre indulgence et d’ap- 
peler votre attention sur l ’objet de leurs 
communications.

»Nous a pprenons pue le voyage de S. A. 
Prince do Metternich a Paris a donn6 
lieu ά plusieurs conferences ministdriel- 
les, auxquelles les affaires de la Crece ne 
furent pas etrangcres, et qu’il sag it den 
reprendre la discussion dans le Congres de 

Milan.
»I1 est evident que la nation jirecque 

ne peut faire moins que de s’alarmer 
toutes les fois que 1 on vent dicider sur 
son sort sans la consulter, et telle est peut- 
etre la circonstance actuelle.

»Les dispositions bienveillantes du ca
binet de Saint-James, sa politique noble 
et genereuse et I heureuse comhinaison 
des interi'ts de la Grande Bretagne et de 
la Grer.e, font un devoir a eelle ci de re - 
courir encore a λ . Ex. dont elle attend 
avec ronfiance les conseils les plus salu- 
taires et les plus conformes a ses cir- 
constances. Ses attentes ne seront nulle- 
ment trompees. « Veuilez bien agreer. etc.

M avrocordato.»

Ίίπέμενε δέ ό Γενικός Γραμματεΰ; τοΰ 
Εκτελεστικού εί; τήν πρό παντός άλλου 

i εκλογήν τοΰ Λεοπόλδου διά τού; μετά τής 
j «Αγγλία; καί τή ; 'Ρωσσίας συγγενικούς 
; δεσμούς, τήν πείρα·· ήν άπέκτ/,σεν άναμι- 
] χθεί;, νέο; έτι, εί; τά  μεγάλα γεγονότα τών
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χρόνων εκείνων και τάς κοσμοΰσας αύτόν 
λοιπάς άρετάς, επιτήδειας εις προαγωγήν 
τών παντοίων συμφερόντων τοΰ νέου κρά
τους. Ά λ λ ά  και ό Κυβερνήτες, γνωρίζων 
αύτόν πρό πολλοΰ αυτοπροσώπως καί ώς 
ηγεμόνα τής 'Ελλάδος δ,/κτυλοδεικτησας 
πριν η καταβή εις αυτήν,ώς είδομεν, (Ίστορ. 
Ά ναμ ν. σελ. 1 0 5 )  όμοίαν πρότασιν υπέ
βαλε τώ  1.828 έν Πόρω, πρός τους πληρε
ξουσίους τών τριών Δυνάμεων.

"Οτε δέ τώ  1 8 3 0  ή ψ?,φος τής τριπλής 
συμμαχίας έπεσεν έπ’ αυτόν, δ γνωστότα
τος Πρώσσος υπουργός βαρών Stein, έγρα
ψε ταΰτα  : «Πάντες οϊ φ ίλοι τής 'Ελλάδος 
ίχάρησαν χαράν μεγάλων έπί τή εκλογή 
ήγεμόνος έκ γένους έπιφανοΰς, έχοντος τόν 
νοΰν όξύν, έμβριθή, γαλήνιον, καί πραγμά
των πείραν πολλήν, ην άπέκτησεν άναμι- 
χθείς είς τά  σπουδαιότατα τών τότ» συμ
βάντων, καί χαρακτήρα πραον, ικανόν νά 
έλκύνι τάς καρδίας, νά κατευνάζν] καί ρυθ- 
μίζϊ) τά  πάθη, καί γνώσιν τών πολιτικών 
εθίμων τών συνταγματικών χωρών, καί 
ανεξαρτησίαν άπό ξένων έπιρροών, ής ένεκα 
θ’ άφοσιωθή είς μόνην τήν διεξαγωγήν τών 
συμφερόντων τοΰ Τόπου, 8ν άνέλαβε νά κυ- 
βερννίσ·/].»

»Καί ύπέβαλον μέν πολλάκις οί άπεσταλ- 
μένοι τήν πρότασιν εϊς τόν Κάνιγκ, άλλ’ 
οΰτος θεωρών άκροσφαλή έτι τά  τής 'Ελ
λάδος, ένόμισεν άκαιρον νά μεοιμνη'ση συ- 
στηματικώτερον περί τής προτάσεως, ύπέρ 
ής είργάζετο καί αυτός ό Λεοπόλδος, κκι- 
νήσας ύπέρ τής επ ιτυχίας ουρανόν καί γήν,» 
ώς βέβαιοί δ Γρέβιλ, γραμματεϋς τοΰ συμ
βουλίου τοΰ βασιλέως τής Α γ γ λ ία ς , ένώ 
πάντες ήπόρουν, τ ί  άρα παρεκίνει αυτόν νά 
καταλείψ"/] τήν έκ πεντήκοντα χιλιάδων λ ι
ρών έτησίαν σύνταξιν, πρός τούτοις δέ καί 
τήν ελπίδα τής μετά τόν θάνατον τοΰ Γεωρ
γίου Ά ντιβασιλείας, καί νά προτιμήση τό-

■!ί!"·"ΙΤ------

7COV έρημον, άνευ πόλεων καί κατοίκων, 
ένθα άπητεΐτο νά δημιουργ?,θώσι καί τά 
έλάχιστα, καί θρόνον ελεεινόν έζαρτώμενον 
άπό τών συμμάχων, πρός οΰς θά ώφειλϊ 
κα¥·εύθύνας διά τάς πράξεις αΰτοΰ.» Ά λλα  
όμως πολιτικά  συμφέροντα, οίον τά τής 
Αυστρίας, κυρίως δέ τό κατά Αεοπόλδου μί
σος τοΰ βασιλέως Γείοργίου λέγοντος αυτόν, 
κατά Γρέβιλ, κατα.Ι.ΙηΛ ότερον νά  β α υ ι-  
Λεύστ) i r  r φ  "A dy η r a  ύΛηρεζήση i r  r& 
Ο νρκ τφ , better to reign in hell than 
serve in heaven καί μή άνεχομένου νά φο- 
ρέση διάδημα άνακτος, παρεκώλυσαν τήν 
παραδοχήν τής αίτήσεως.

»Μόλις δέ τώ  1 8 2 9  έγένετο τροπή τις 
επί τό διαλλακτικώτερον. 'Η 'Ρωσσια πρώ
τον καί μετέπειτα  ή Γαλλία άπεφάνθηίαν 
ύπέρ τοΰ Λεοπόλδου, ώς άρμοδιωτάτου νά 
συμβιβάσω τά  σπουδαιότατα τών συμφερόν
των τής Ευρώπης, τά  μεγίστην σχέσιν έχοντοί 
πρός τήν ηγεμονίαν τής 'Ελλάδος. Ά λ λ ’ εΰ- 
θύς άνεφύησαν δυσχέρειαι, τής μέν Αυστρία? 
άξιούσης τήν σύστασιν κράτους συγκοοτου· 
μένου έκ μόνης τής Πελοποννήσου κ&ί τινιον 
νηίσων, τής δ ε  Α γ γ λ ία ς  συγκατατεθείσ?,; 
δυστυχώς. Εις ταύτην δέ τήν ασυνείδητον 
γνώμην προσετέθησαν κα ί άλλα ι περιπλ.ο- 
καί, οίαι αί έξης : ό Γεώργιος . έ κ ρ έμ α το  

ό'λος άπό τών νευμάτων τοΰ άδελφοΰ αΰτον 
δουκός Κούμβερλανδ, ό'στις, άρχ/ιγός ών με- 
ρίδος εχθρικής πρός τό Ύπουργεΐον τον 
Οΰέλλιγκτον, καθίστα ψυχράς τάς μεταξύ 
τούτου καί τοΰ βασιλέως σχέσεις. ‘Ο μέν 
Κούμβερλανδ έπέμενε νά δνομασθή ή γ ε μ ύ ν  

ό γαμβρός αύτοΰ Κάρολος τοΰ Μεκλεμβούρ- 
γου Στρέλιτζ, 8ν φυσικώ τώ  λόγω ηύνοε- 
καί δ βασιλεύς, τό δέ 'Υπουργεΐον προέτειν^ 
τόν πρίγκηπα Φρειδερίκον τών Κ άτω Χ"*' 
ρών, καί ή Γαλλία καί ή 'Ρωσσία ύπεστ/Γ 
ριζον τόν Λεοπόλδον.

» Ά λ λ ά  καί έν τώ  περί δοίων ζητήμΛΤΙ
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έπεκράτει διαφωνία, διότι ή μέν αγγλική  
κυβέρνησις έκλινε πρός τάς αύστριακάς ιδέας, 
αί δέ βουλαί τής Α γ γ λ ία ς  άπτ,τουν νά 
προσαρτηθώσιν είς τήν 'Ελλάδα αί επτά  
Ίόνιοι νήσοι, οί δέ φίλοι τοΰ Γ. Κάνιγκ καί 
ή φιλελεύθερα μερίς ήξίουν καί τήν Κρήτην, 
ίσχυριζόμενοι, οτι επρεπε νά κατασταθή τό 
νέον κράτος ισχυρόν, ικανόν νά προλαμβάνη 
καί νά διασκεδάζη, φιλόδοξους σκοπούς καί 
έν γένει άξιον λόγου.

»Είς τοιαύτην δέ περιπεπλεγμένην καί 
δύσκολον θέσιν περιελθόν τό ύπουργεΐον 
Οΰέλλιγκτον, οπερ έπεθύμει πρός τοΐς άλ- 
λοις καί νά έςοντώσν, τήν έπί τοΰ βασιλέως 
επιρροήν τοΰ Κούμβερλανδ, έγκατέλιπε τόν 
υποψήφιον αύτοΰ Φρειδερίκον, καί ένεκολ- 
πώθη τόν Λεοπόλδον δηλώσαν, ότι θά πα- 
ρητεΐτο τής ’Εξουσίας, άν δέν συγκατετίθετο  
4 βασιλεύς.

a’Ev τοσούτω άν καί ό Λεοπόλδος είχε 
την βεβαιότητα, ότι διά τών Βουλών θά 
παρεχωρεΐτο ή 'Επτάνησος, ίσως δέ καί ότι 
θ’ άπεδίδετο καί ή Κρήτη, ώς πρός δύο 
όμως άλλα άντικείμενα, ήτοι τό τής ορο
θεσίας καί τό τής χορηγίας άποχρώντΟς δα
νείου άπήντα μεγίστην άντίπραξιν. Ή ’Αγ
γλία ιδίως έδεικνύετο άκατάπειστος'· καί 
αΰτή δε ή 'Ελλάς δέν συγκατένευε ν’ ανα
γνώριση τάς περί τής δροθεσίας αποφάσεις· 
Καί τότε άπεχώρησεν δ Λεοπόλδος μετά  
πολλάς καί επιμόνους ένεργείας υπέρ τοΰ 
μεγαλείου τοΰ νέου κράτους.

«Ήομηνεύθη δε διαφοροτρόπιυς ή παραί- 
τησις τοΰ Λεοπόλδου" οί μέν έν 'Ελλάδι, οί 
έχθροί τοΰ Κυβερνήτου, άπέδωκαν αυτήν 
είς ραδιουργίας τούτου, οί δέ έν Ευρώπη,, 
είς παλιμβουλίαν, αστάθειαν χαρακτήρος, 
δειλίαν, η καί φιλοδόξους σκοπούς. Τούς 
αληθείς ό'μως λόγους τή ; παραιτήσεως εύ- 
ρίσκομεν ευκόλως, έάν ένθυμηθώμεν, οτι τό 
τορικόν Ύπουργεΐον έπάτησεν οδόν πάντη

αντίθετον είς τήν τοΰ Κάνιγκ, άπέρριψε 
τούς όρους τούς ΰποβληθέντας ύπό τε τοΰ 
Κυβερνήτου καί τοΰ Λεοπόλδου, καί άντί 
αληθούς προστασίας τής 'Ελλάδος άνέλαβε 
νά ένισχύσν) τήν Τουρκίαν. Τήν δέ θρυλλη- 
θεΐσαν φιλοδοξίαν τοΰ πρίγκηπος Λεοπόλ
δου. οπως άντιβασιλεύσή έν ’Α γγλία, οϋ μό
νον τά  μετά ταΰτα  απέδειξαν άβάσιμον, 
άλλά καί βεβαιότης ΰπήρχεν, ότι άλλοι 
πλησιέστεροι οικείοι τοΰ βασιλέως, οιοι ή 
δούκισσα Κεντ καί οί δούκες Κέμβρις καί 
2οΰσεξ θά προετιμώντο, έτι δέ καί πεποί- 
θησις, οτι μόνην καί ένθερμον φιλοδοξίαν 
εΐχεν άπό τοΰ 1 8 2 5 ,  άπό τής έλληνικής 
δηλαδή προτάσεως, τήν βασιλείαν τής 'Ελ
λάδος. Κ αί έπ ί τούτω έστειλε καί τόν έπι- 
στήθιον αΰτοΰ 2τόκμαρ τώ 1 82 9  είς Α ίγ ι
ναν, ίνα έξετάση καί μάθη άν στέργωσιν έτι 
αυτόν οί "Ελληνες. Πάντη δέ άδικα τά  περί 
τής άντενεργείας τοΰ Κυβερνήτου ρηθεντα' 
Ναι μέν ήσθάνετο ούτος ούχί τήν επιθυμίαν 
άλλά τήν ανάγκην νά καθοδηγήση έπί τινα 
χρόνον διά τής περινοίας καί τής πείρας 
αΰτοΰ τόν πρώτον ηγεμόνα, άλλά τοΰτο 
ι/.όνον : .«Τό άναλλοίωτον φρόνημά μου (ma 
profession de I'oi), λέγει έν τή πρός Πάλ- 
μερστον μακρα καί άξιοπρεπεστάτη επ ι
στολή τής 9 (2 1 )  Ιουλίου 1 8 3 1 ,  «γινώ- 
σκεις, Μιλόοδε, πρό πολλοΰ· διότι ποίν ή 
δεχθώ τήν προσωρινήν Κυβέρνησιν τής ‘Ελ
λάδος, έδηλωσα πρός τάς συμμάχους Δυνά
μεις ";ό καί αετά τα ΰτα  διακοινωθέν παρ’ 
έμοΰ πρός τε τούς έν Πόρω συνελθόντας αν
τιπροσώπους, καί τούς άντιπρέσβεις. του- 
τέστιν, όπως καταστή έλευθερα και άνεςαρ- 
τητος ή 'Ελλάς, άνάγκη νά δοθή αύτή ήγε- 
μών, ον τινα θά λογισθώ ευτυχής νά συν
δράμω, προεξομαλί'ζων τήν δδόν, είς έκ- 
πλήρωσιν τοΰ σωτηριώδου; τούτου σκοποΰ.» 
Άλλν’ έάν τ ι έξ Ελλάδος έκλόνισε τόν Λεο 
πόλδον. έκλόνησε βεβαίως ή ανθελληνική



■/.α'. επίβουλο; πολιτεία των εχθρών τοΰ 
Κυβερνήτου. *[] μ,τίπως οί αύτοί δισταγμοί 
καί ο1, αυτοί φοβοι 0 εν επεκράτνισαν μετά  
ταϋτα  εν Μ ονάζω; Και τίς  έλησμόνησεν 
δτι ούτε ν’ άποβή 6 νθθων είς -ήν ξηράν 
έτόλμησε, πριν η βαυαρικός στρατός κατα- 
λάβ·/ί και τας έλαχίστας περί Ναύπλιον 
γω ν ία ς ;

β’Α λλ’ άκούσωμεν καί αύτοϋ τοϋ Λεο
πόλδου την μαρτυρίαν: «Τίς έντιμος άνήρ, 
έγραψε μετά την παραίτησιν, τώ  Στάϊν, θά 
συγκατετίθετο ν’ άναλάβ·/] τήν άρχήν, μ ε τ ’ 
αυτής δε και την ύποχρέωσιν ν’ άποδιώξη 
τους "Ελληνας άπό της ’Ακαρνανίας καί 
Α ιτωλίας, άς σήμερον κατέχουσι καθ’ δλο- 
κληρίαν καί άταράχως : Δέν έστάθμισαν ώρί- 
μως αί διάφοροι μερίδες τά επακόλουθα.» 
"Ετι δέ έναργέστερον καί πειστικώτερον εξι
στορεί τά της άποχιορήσεως αΰτοΰ έν τω  
έπομένω ΰπομνηματι, 8 έπέστειλε τω  π ά λ 
μερστον τήν 29  Δεκεμβρίου 1 8 6 2 :

*Αι κατα το 1 8 3 0  ετος πολίτικα! περι- 
πλοκαί έξιστορήθησαν πολλάκις τοσοΰτον 
έσφαλμενως, ώστε ή αληθής αύτών αναγραφή 
καθίσταται απαραίτητος τή 'Ιστορία.

»Άρχομένου τοΰ 1 8 2 5  έτους,. ‘Έλληνες 
απεσταλμένοι, ήτοι δ Κ. Λουριώτης έκ των 
δυτικών επαρχιών καί ό Κ. Όρλάνδος έκ 
τών νήσων, έπεσκέφθησαν τήν ’Α γγλίαν, 1 
ινα έξετάσωσιν, άν ό πρίγκηψ Αεοπόλδβς ηύ- 
χαριστεΐτο νά δεχθή τό έλληνικόν στέμμα. ' 
Α λλ’ ο Κ. Κ άνιγκ, εχων τήν ιδέαν, δτι 

ώφελιμώτερος ή το είς τήν ’Αγγλίαν ή τήν | 
Ίίλλ.άδα καί δτι. άν έδέχετοά'νευ τής συγ- 
καταθέσεως τών ευρωπαϊκών Δυνάμεων δέν 
θά έπετύγχανεν αΰτη τών ευεργετημάτων, 
άτινα έπόθει, δέν ήκουσεν εύνοϊκώς τήν 
πρότασιν. Ιίολλαχοΰ δέ καί έπιστεύετο, ότι 
ουδέποτε θά εύρίσκοντο στοιχεία νέας πο
λιτικής ύπάρξεως. Καί μόνον τώ  18 2 8  έγέ- 
νετο προφανιστερον έπαισθητή ή άνάγκη j

τακτικής κυβερνήσεως. Ό κόμης Καποδί- 
στριας, πρό πολλοΰ μερίμνων μετά πλείςης 
δσης περιπαθείας ύπέρ τής ανεξαρτησίας τής 
Ελλάδος, έπεθύμει άπό καρδίας νά ιδη 
έκλεγόμενον τον πρίγκηπα, καθόσον τήν 
ΰπαρξιν φιλικών σχέσεων μεταξύ τοΰ μέλ
λοντος ήγεμόνος καί τής ’Αγγλίας καί 'Ρωσ
σίας πρός αποφυγήν πολλών καί μεγάλων 
δυσκολιών έθεώρει τής υπέρτατης ανάγκης. 
Τώ 1 8 2 9 ,  ή ’Α γγλ ία , ή 'Ρ(οσσία καί ή Γαλ
λία συνεφώνησαν ώς πρός τήν εκλογήν τοΰ 
πρίγκηπος’ καί έν μέν τή ’Α γγλ ία  ή κοινή 
γνώμνί έπεκρότησεν έκθύμως τήν εκλογήν, 
μόνος δέ Γεώργιος δ δ\ άντέτεινεν. Ένέ- 
δωκε δ’ έπί τέλους καί αυτός, δτε τό ύπό 
τόν Ουελλιγκτόν 'Γπουργεΐον ήπείλησεν, δτι 
θά παραιτηθή, δπερ θά ή το δυστύχημα πρός 
τήν Ελλάδα* διότι ό πρίγκηψ δέν θά έδύ- 
νατο πλέον ν’ άπαιτνίστ, παραχ<ορήσεις παρ. 
‘Υπουργείου ετοίμου νά θυσιάση ένεκα αύτοϋ 
τήν ιδίαν ΰπαρξιν. Καί αί μέν Βουλ.αί (the 
Parliament) καί τό Δημόσιον έκηρύχθησαν 
ΰπέρ τής ένώσεως τών Ίονίων νήσων μετά 
τής Ελλάδος, εάν δ πρίγκηψ έδέχετο τόν 

θρόνον τό δέ 'Γπουργεΐον, ώς έχον ασφαλή 
τήν πλειονοψηφίαν θ’ ανέβαλλε τό πολ.ΰ τό 
πραγμα, άλλά δέν θ’ άνθίστατο έπιμόνως. 
Καί τής Κρήτης δέ τήν προσθήκην ή ξίουν 

πολλοί τών έχόντων βαρύτητα' καί επειδή 
ή οθωμανική ίνυβέρνησις άνέθετο είς τό έν 
Λονδίνω συνέδριον τήν περί τοΰ ώφελιμω- 
τέρου άπόφασιν, ή δοοθεσία θά έγίνετο ά'νευ 
άντιστάσεως καί γενναιότερα εις τό νέον 
κράτος. Ά τυχώ ς δμως τό νέον 'Γπουργεΐον 
ουδόλως έφαίνετο εύδιάθετον νά ένδώσή είς 
τάς εύχάς τών 'Ελλήνων, &ς ό πρίγκηψ έξη- 
κολούθει ύποστηρίζων δλν] δυνάμει. 'II Ε λ 
λάς έζήτει πρός τούτοις δάνειον υπό τήν 
έγγύησιν τών τριών συμμάχων, ώς άπολέ- 
σασα εντελώς τήν πρός αύτήν π ίστιν ένεκα 
τής κακής /ρήσεως τών προηγουμένων. "Οθεν
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ό πρίγκηψ μετέβη τώ 1 8 3 0  εις Παρισίους, 
δπως κατορθώση τό ‘ζητούμενο·/. Καί έπέ- 
τυ/ε μέν τής συναινέσεως τής 'Ρωσσίας καί 
Γαλλίας, άλλ’ ή τής ’Αγγλίας έδόθη μετά  
μεγίστης δυσκολίας. Εξήκοντα εκατομμύρια 
φράγκων έγένοντο δεκτά, ών τό τρίτον ήγ- 
γυάτο έκάστη τών τριών Δυνάμεων. Και 
αυτή ητο ή κατάστασις τών πραγμάτων, 
οτε ήλθεν ή ώρα νά χαραχθώσιν όριστικώς 
τά δρια. Επειδή δέ ό κόμης Καποδίστριας 
άπεπειράθη νά έπενεργήστ, έπί τών αποφά
σεων τών Δυνάμεων δι’ ’Εθνικής Συνελ.εύ- 
«ως ή απόπειρα έθεωρήθη ώς επίτηδες γε- 
νοαένη πρός διατάραξιν τών έκκρεαών δια
πραγματεύσεων, δ ιότι καθίστα αδύνατον τήν 
’̂ πό τοΰ πρίγκηπος παραδοχήν γραμμής 
ορίων άλλης, ήττον μάλιστα  επωφελούς τής 
δρισθησομένης ύπό Εθνικής Συνελεύσευως. 
Καί ή μέν Γαλλία καί 'Ρωσσία έφάνησαν 
ενδιάθετο νά είσακούσωσι τών εύχών τών 
Ελλήνων ά λ λ ’ ή Ά γγλ.ία  προέτεινε σχέ- 
δ'.ον αληθώς άνέφικτον.

»’Από τοΰ Φεβρουάριου 1830  ό πρίγκηψ 
ήγωνίσθ/ι ού μόνον ύπέρ προσφυοΰς δροθε- 
τικής γραμμής, άλλά καί ύπέρ τής Κρή
τη?’ περί ταύτης δμως δ δοΰξ Ούέλλιγκτον 
«πήντησεν, δτι πρέπει ν’ άνήκγ, είς τόν κά
τοχον τών Δαρδανελίων. Κ ατά τήν άγγλ ι-  
''■ήν πρότασιν, ή γραμμή έπρεπε ν’ άρχίση 
άπό τοϋ Μαλιακοΰ κόλπου, νά διέλθη διά 
τοΰ Άγρινίου μέχρι τοϋ ’Αχελώου καί εν
τεύθεν νά καταλήξν) εις τήν θάλασσαν. Ούτω 

£ ή ’Ά ρτα  καί πάσα ή πρός βορράν τοΰ 
ι Παγααιτικοΰ κόλπου χώρα άπεκόπτετο. 

Μάτην ό πρίγκηψ παρέστησε τό πρός τήν 
Ελλάδα άδύνατον τοιαύτης γραμμής, διερ- 
χομένης κατ’ εύθεΐαν διά κοιλάδων καί ορίων 
Χαί διαγραφομένης άπλώς διά πασσάλων 
Χαι χρωματιστών ξύλων, ϊ ί ς  τών κατοίκων

εσέβετο τοιαΰτα δρια ;
*'0 λόρδος Άβερδην, είς δν κυρίως άνε-
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τέθη ή διευθέτησις τοΰ προκειμένου, ένήργει 
έν όνόματι τοϋ Υπουργείου- ό δέ πρίγκηψ, 
έπ'.θυυ.ών νά πληρωθώσιν οί πόθοι τών 
Ελλήνων, προέτεινε γραμμήν άπό τοϋ ΙΙα- 
γασιτικοΰ μέχρι τοϋ Άμβρακικοΰ κόλπου 
καί έδήλωσεν, δτι έπί τούτω καί μόνω τώ  
δρω (and made this line a condition siue 
((uil non) έδέχετο τό ελληνικόν στέμμα. Ε 
πειδή δέ r δήλωσις ήτο σαφής καί υποχρεω
τική πρόδηλος δτι, ό πρίγκηψ. άν έγίνετο δε
κτή ύπό τοΰ συνεδρίου ήτο ήναγκασμένος νά 
εκπλήρωση, αύτήν. ’Α λλά καί δ λόρδος 
Άβερδην διεδήλωσεν, ότι δ έλληνικός θρό
νος καί οί όροι, καθ’ ούς έπρεπε νά γίνη 
δεκτός δέν επεδέχοντο διαπραγματεύσεις 
καί δτι ούδεμία μεταβολή έπετρέπετο. Καί 
ούτω πεισθείς ό πρίγκηψ. δτι αδύνατος ήτο 
ή παραδοχή τής περί τών δρίων προτάσεως 
αύτοΰ άπεχώρνισε.

»Τό δέ συνέδριον, άφοΰ κατέστρεψεν ούτω 
ές ολοκλήρου τήν ύπόθεσιν, άπεφάσισε νά 
στείλνι έπιτρόπους εις τήν Ε λλάδα, οϊτινες, 
έρευνήσαντες τά  τών δρίων μν,νί Μαρτίωΐ 83  I > 
άπεφάνθησαν, δτι ή μόνη δυνατή όροθετι'κή 
γραμμή ήτο ή άπό τοϋ Παγασιτικοϋ έως 
τοϋ Άμβρακικοΰ κόλπου’ καί κατά ταύτην 
τήν γνώμην έχαράχθησαν τά  δρια τοΰ Βασι
λείου, οία ύπάοχουσι σ/ίμερον.»

Ν. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ.

ΠΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (*)

Διά τής έπιδράσειος διαφόρων α ιτίω ν επι 
τών ήυ.ετέοων νεύοων άλ,λοιοϋται τούτων η 
κατάστασις. αύται δ’ αι αλλ,οιωσεις προιε- 
νοΰσι τά αϊσθήαατα, καί ταΰτα . μ,εταβιβα-

( ' )  ΛνεγνώτΟν; έν - φ  α ιλολ . Ι υ λ λ ό γ ψ  Γ)ύ- 
ρωνι κα ί κατεχωρίΐΟ η ϊ ίς  τό Αθήναιον, μή 
έ’/διδομένου τότε τοΰ Βύρωνος.
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ζόμενα διά τής τών νεύρων άγωγότητος είς 
τόν εγκέφαλον, γεννώσι τά ;  εντυπώσεις. 
Και τοι δέ τά  νεύρα τών γνωστών πέντε 
ήμών αισθήσεων είνε τής αυτής κατασκευής, 
έκαστον ομ.ως νεΰρον έρεθιζόμενον μεταβιβά
ζει αισθήματα μόνον τής ώρισμένη; αίσθή- 
σεως τού κύκλου τής ένεργείας, εις δν αυτό 
ανήκει. Ούτω τά ακουστικά νεύρα μεταβι-
Ρ Ύ ·' · ’ μ . .οαςουσιν αισσημα μονόν του ηχου, τά ο π τ ι
κά μόνον αϊσθνιμα τού φωτός κ τλ . ϊό  αύτό 
όε α ίτιον, έρεθίζον νεύρα διαφόρου κύκλου 
ενεργειας, προζενει μόνον τό εις έκαστον 
αύτών ίδιάζον αίσθημα. Ούτω λ. χ. αί ήλι- 
ακαι ακτίνες επι μέν τών νεύρων τής άφής 
προξενούσι τό αίσθημα τής θερμότατος, έπί 
σε τών οπτικών νεύρων τό τού φωτός.

Επειδή δέ πας έρεθισμός τών οπτικών 
νεύρων παράγει μόνον αίσθημα όράσεο>ς, 
ε π ιτα ι καί τό έκ τής πείρας γνωστόν φαι- 
νόμενον, ότι καί διά μηχανικού μόνον ερε
θισμού τών οπτικών νεύρων προξενεΐται τό 
αίσθημα αύτο, άνευ έπιδράσεως έξωτερικοΰ 
τίνος αντικειμένου· διότι ■ κλείοντες τούς 
οφθαλμούς καί προστρίβοντες αυτούς, βλέ- 
πομεν σχήματά τινα· τά σχήματα όμως 
ουόεποτε ταύτα  εκλαμβάνομεν ώς πραγμα
τικά  αντικείμενα, διότι έκ τής πείρας είνε 
ήμΐν γνωστή ή αληθής αύτών πηγή. ’ Επί
σης δε καί διά τής ένεργείας τής ήμετέρας 
φυχής, άνευ τής έπιδράσεως εξωτερικών 
αντικειμένων, δυνάμεθα νά άναπολήσωμεν ή 
πλασωμεν εικόνας, η καί νά όνειρευθώμεν 
καθ’ ύπνον τοίαύτας.

Τά άμεσον λοιπόν αίτιον τής δράσεως δέν 
είνε αυτά τά πραγματικά αντικείμενα, άλ- 
λ ’ δ ερεθισμός έν γένει τών οπτικών νεύρων, 
όστις όμως είνε διαρκής καί κανονικός, όταν 
έπιορώσι πραγματικά εξωτερικά αντικεί
μενα. Περί τής έπιδράσεως τούτων θά ποοσ- 
παθήσιομεν νά πραγματευθώμεν συντόμως.

Τά έξωτερικά αντικείμενα έπιδρώντα έπί

τών οπτικών νεύρων προξενούσι τάς έντυ- 
πώσεις τών έκτό; ήμών αντικειμένων ύπό 
δύο επόψεις, τήν τής έντάσεως τού φωτι
σμού αύτών καί τήν τών χρωμάτων, ϊνα ρ./, 
είπωμεν καί περί τής δ ι’ αύτών άντιλήψεω: 
τήξ εκτός ήμών τοποθεσίας αύτών. Έξ αυ
τών θά έξετάσωμ.εν νυν τά  περί τών εντυ
πώσεων τών χρωμάτ<ον, προτάσσοντες τής 
έρεύνης τούτ<ον ολίγα τινά  συντόμως περί 
τών οπτικών νεύρων, δ ι’ ών παν μετά τής 
δράσεως συνσεόμενον αίσθημα γεννάται.

'Ο ανθρώπινος οφθαλμός έχει σχήμα πε
ρίπου σφαιρικόν καί σχηματίζεται έξωθεν 
ύπό τού χοροειδούς χιτώνος, όστις είνε 
αδιαφανής, παρεμποδίζει δηλαδή τήν δι’ 
αύτοΰ μεταβίβασιν τού φωτός· τό δέ φώ; 
εισέρχεται είς τά κοΐλον έσωτερικόν τοΰ 
οφθαλμού διά τής ύπό τού κερατίνου χιτώ· 
νος προφυλαττομένης κόρη; αύτού. Ό χιτών 
ούτος εύρίσκεται είς τό έμπρόσθιον μ.έρο; 
τού οφθαλμού, όπου παύει δ χοροειδής, ή 
δέ κόρη εινε διαφανεστάτη καί σύγκειται 
άπό σφαιρικά στρώματα. Ή διαφανής καί 
άχρους κόρη φαίνεται μαύρη, διότι δ ι’ αύ- 
τής βλέπομεν τό τήν εσωτερικήν επιφάνειαν 
τού κοίλου τού οφθαλμού καλύπτον μέλαν, 
τό δέ κοΐλον τού οφθαλμού πληρούται ύπό 
άχρόου ύγρού. Ή διάμετρος τού είς τό φώ{ 
εκτεθειμένου μέρους τής κόρης αύξάνει 
έλαττούται διά τής συστολής καί διαστο
λής τής περιβαλλούσ/jc αυτήν ίριδος, ήτιί 
έχει διάφορον χρωματισμόν είς τά  διάφορ* 
πρόσωπα.

'Η έσωτερικη επιφάνεια τού οφθαλμού 
καλύπτεται ύπό τοΰ φλεβώδους χιτώνος’ 
ούτος δέ ύπό τού αμφιβληστροειδούς χιτώ- 
νος, όστις περιέχει τά  οπτικά νεύρα, τών 
δποίων δ ερεθισμός γέννα τό αίσθημα τή? 
δράσεως.

Έάν καλέσώμεν άξονα τοΰ οφθαλμού 
τήν ευθείαν τήν διαζευγνύουσαν τά υ.έσον
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τού κεράτοειδούς χιτώνος καί τό μέσον τής 
κόρης, παρατηρούμε·/ τά  εξής περί τής κατα
σκευής τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος. (Εν
νοείται δέ ότι τήν εύθεΐαν ταύτην παρατεί
νουν στράς τε τάν αμφιβληστροειδή χιτώνα  
είς τά έσω τοΰ οφθαλμού καί πρός τά  έξω | 
τούτου).

Ό κορμός τών άπό τοΰ εγκεφάλου είς 
τόν οφθαλμόν εισερχομένων οπτικών νεύρων 
εισέρχεται εί; αύτόν σχετικώς πρός τάν άξο
να άπό μέρους κειμένου πλησιέστερον πρός 
τήν ρίνα’ ό κορμός δ’ ούτος, διακλαδιζό- 
μενος έπί τοΰ φλεβώδους, σχηματίζει τόν 
αμφιβληστροειδή χ ιτώ να. Πρός τό έτερον 
μέρος τοΰ άςονος, δηλαδή τό πρός τά  έξω 
τοΰ πυθμένος τοΰ οφθαλμού σχετικώς πρός 
τ/,ν ρίνα, ούχί όμως καί είς μεγάλην απ’ 
«υτοΰ άπόστασιν καί κατά  τ ι  μικρόν άνω 
”οΰ μέσου τοΰ όφθαλμοΰ, εύρίσκεται ή κ ί
τρινη λεγομένη κηλίς, ήτις θεωρείται ώς 
τό διά τήν όοασιν εύαισθητότερον μέρο; τοΰ 
αμφιβληστοοειδοΰς χιτώνος.

Τά αντίστροφον τής κίτρινης κν,λίδος είνε 
Ό τυφλή λεγομένη κηλίς τοΰ όφθαλμοΰ, τό 
μέρος δθεν εισέρχεται είς αυτόν δ κορμός τών 
οπτικών νεύρων. Καλ,εϊται δ’ ούτω, διότι 
είνε όλως άναίσθητον τό μέρος αύτό είς τήν 
εντύπωσιν τής δράσεως. Συνήθως δέν τάδ ια-  
κρινομεν, δ ιότι δέν προσέχομεν είς αύτό καί 
^ιότι βλέπομεν δι’ άμφοτέρων τών οφθαλ
μών· διά δοκιμών όμως βεβαιούμεθα περί 
τής ιδιότητας αύτοΰ ταύτη,ί.

Έκ τής θέσεως τή ; κίτρινης κιλίδος έπε- 
ται. ότι ή γραμμή τής όράσεως δέν τ α υ 
τίζεται εντελώς μετά τοΰ οπτικού άξονος, 
*λλ’ εκτός τοΰ όφθαλμοΰ κλίνει ολίγον πρός 
το μέρος τής ρινός. Μή σκοπεύοντες νά έκ- 
"αθώμεν έν τώ  παρόντι άρθρω είς τώ περί 
τής διευθετήσεως τοΰ όφθαλμοΰ πρός τήν 
ακριβή όρασιν τών είς διάφορον θίσιν έκτός 
ήμών αντικειμένων, παραλείπομεν τάν πρός

τόν σκοπόν τούτον μηχανισμόν τοΰ όφθαλ
μοΰ. 'Απλώς ΰπενθυμίζομεν, οτι αί περί 
τήν κιτρίντ,ν κηλίδα εικόνες τών ύπ ’ οψιν 
ήμών αντικειμένων είνε καθαοαί, έπ ί μ.άλ
λον δέ καί μάλλον ατελείς α ί άπωτέρω τής 
κηλίδος ταύτης σχημ.ατιζόμεναι. Έκ τού
του κάλλιστα  δ σοφός Έλμχόλτζιος συγ
κρίνει τήν έν τώ  όφθαλμώ σχηματιζομένην 
άπεικόνισιν πρός εικόνα, ής εν μόνον μέρος 
εινε ακριβώς έσχεδιασμένον, τά  όέ λοιπά 
πέριξ οίονεί μόνον έσκιαγραφημένα. 'Ένεκα 
δέ τής άσκήσεως τού τ,μετέρου όφθαλμοΰ 
καί τών λεπτών κινήσεων αυτούς δι’ ών 
διαδοχικώς παρατηροΰμεν τά  διάφορα μερνί 
τοΰ ύπό τήν οψιν ήμών πεδίου τής δράσείος, 
δέν άντιλαμβανόμεθα τής άτελείας ταύτν,ς 
τών εικόνων, μάλιστα  δ’ α π α ιτε ίτα ι άσκη- 
σις όλως ιδιαιτέρα πρός παρατήρησιν αυτής.

Κ αί άλλα ; δέ άτελείας έχει ό ήμ.έτερος 
οφθαλμός, ώς τόν χρωματισμόν καί τήν ά- 
ποπλάνησιν τοΰ φιοτάς καί τάν άστιγμ,ατι- 
συ,όν, δι* ών ή ακρίβεια τών εικόνων έλατ- 
τοΰται κάπως ούχ ήττον ημείς, θεωροΰν- 
τες τάς διά τής δράσεως γεννωμένας έν τώ  
ήαετέοω όφθαλμ.ώ εικόνας ώς σύμ,βολα, δη
λαδή ώς εϊ5ος τ ι ψηφίων παραδεδεγμένων 
καί διά τάς πείρας ρ.ορφωθέντών, αναγνω' 
ρίζομεν δ ι’ αύτών τά  διάφορα αντικείμενα- 
επίσης ‘λοιπόν καί τά  χρώματα, τά  δποΐα, 
όπως θέλοαεν ίδεΐ, δεν προξενούσι πάντοτε  
τήν αυτήν έπί τοΰ όφθαλμοΰ ήμών ενέρ
γειαν.

Έξετάσωμεν νΰν διά βραχέων καί τήν ά- 
νατομ.ικήν κατασκευήν τώ νδπτικώ ν νεύρων.

'Ο αμφιβληστροειδή; χ ιτών περιέχει πλή
θος μένα λεπτοτάτω ν ινών, εχ^ουσών κυλιν
δρικόν σχήμα καί ας ραβδία (bacillos) κα· 
λοΰσι. Πολλά τών ραβδίων αύτών έν τή πρός 
τά  έσω τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος έ- 
πεκτάσει αύτών σχημ.ατίζουσι κώνους, οϊ- 
τινες θεωρούνται ώ; τό κύρ ον μέρος τών
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οπτικών νεύρων, τό προξενούν τήν όρασιν, 
διότι έν μέν τή τυφλή κηλίδι δλως έλλεί- 
πουσι, τουναντίον δέ είνε πυκνότατοι πεοΐ 
τήν κιτρίνην κηλίδα. ©ελομεν δε μάθει αλ
λαχού τήν σημασίαν τών κώνων «ύτών καί 
είς τήν αισθησιν τών διαφόρων χρωμάτων. 
Έκαστον τών λεπτών οπτικών νεύρων έρε- 
θιζόμενον ΰπό τινο; α ιτίας μεταβιβάζει τήν 
ίόιάζουσαν αύτώ αισθησιν είς τόν εγκέφα
λον. Ό δέ νόμος, ό'τι τά  νεϋρα τών διαφό
ρων αισθήσεων μεταβιβάζουσιν αϊσθησιν τοΰ 
κύκλου τής ένεργείας αύτών (διότι οΰτε ά- 
κούομεν διά τών νεύρων τοΰ όφθαλμοΰ, οΰ- 
τε γευόμεΟα διά τών νεύρων τής όσφρή- 
σεως), είνε γενικώτερος και διά τά  διάφορα 
νεΰρα μιας και τής αύτής αίσθήσεως* ό'τι 
δηλαδή έκαστον αύτών συγκοινωνεί κ α τ’ 
ιδίαν μετά τοΰ εγκεφάλου καί μεταβιβάζει 
αύτό καθ’ έαυτό τήν αισθησιν τοΰ εις αύτό 
προξενουμένου ερεθισμού. Διά τά ακουστικά 
νεϋρα ή αλήθεια τοΰ νόμου αύτοΰ άποδει- 
κνύεται καί διά τής κατασκευής τοΰ συστή
ματος τών ακουστικών νεύρων καί διότι έ- 
ίηγει πάντα τά  φαινόμενα τής ακοής, δπως 
τοΰτο κάλλιστα διεξήγαγεν ο' σοφός Έλα- 
χόλτζ ιον :ξ  αναλογίας όμως έδέχθν) τήν 
αλήθειαν αύτοΰ κκί διά τό σύστημα τών 
οπτικών νεύρων, καί διά τής παραδοχής αύ- 
τής εξηγεί τά  διάφορα έκ τής πείρας γνω 
στά φαινόμενα. Οΰτως εξήγησε θεωρητικώς 
τό ελάχιστον δριον τής άντιλήψΐως διά τής 
όράσεως τών ελάχιστων αντικειμένων συμ- 
οώνως πρός τά  τής πείρας εξαγόμενα. Δε- 
χόμεθα λοιπόν, οτι έ'καστος κώνος τού δπτι- 
κοΰ νευρικού συστήματος μεταβιβάζει καθ’ 
εαυτόν τήν ιδίαν αΰτοΰ αϊσθησιν, καί οΰτως 
ε/.αστον νε.ρον έκτελεΐ ίδιαν λειτουργίαν. 
Έάν δε κατά τάν Έ λμχόλτζιον παρομοιά- 
σωμεν τά νεΰρα πρός τηλεγραφικά σύρματα, 
ε/.αστον αύτών μεταβιβάζει είς τάν εγκέφα
λον ίδιον σημείο·/.

ΓΙρίν όμως έξετάσωμεν πώς τό έξωθεν έπί 
τών οπτικών νεύρων ενεργούν φώς προξενεί 
τήν αισθησιν τών διαφόρων χρωμάτων, α 
νάγκη νά έξετάσωμεν δποΐά τινα  είσί τά 
χρώματα καθ’ έαυτά.

Τό φώς έπί μακράν χρόνον, κατά τήν υπό 
τοΰ Νεύτωνος διαμορφωθεΐσαν θεωρίαν τής 
έκπομπής, έθεωρεΐτο ώς ύλη άβαρής κατ’ 
ακτίνας εύθυγράμμους έκπεμπομένη παντα- 
χόσε άπό τής φωτοβόλου πηγής' μεταβαΐ- 
νον δε άπό μέσου είς ετερον μέσον, ώς λ . χ. 
άπό τοΰ άέρος είς τό ύδωρ, άλλάσσει διεύ- 
θυνσιν, θλωμένης Ικάστης άκτΐνος κατά τήν 
μετάβασιν ταύτην. Τανΰν δμως είνε γενικώς 
παραδεδεγμένη ή θεωρία τών κυμάνσεων. 
καθ’ ην τό φώς γεννάται διά κυμάτων τοΰ 
αίθέρος, προξενουμένων ύπό τής φωτοβόλου 
πηγής. Ή κύμανσις τώ ν άπό τής πηγής έπί 
τής αύτής ευθείας έν τή καταστάσει τής ή- 
ρεμίας κειμένων μορίων τοΰ αίθέρος γ ί
νεται περί τήν εύθεΐαν ταύτην (ήν ακτίνα 
τής κατευθύνσεως καλοΰμεν), άνερχομένων 
καί κατερχομένω* τών μορίων άπό τής αρ
χικής αύτών έν ηρεμία θέσεως, ή καί στρε- 
φομένων περί α υ τή ν  πάντοτε όμως ή κα- 
τεύθυνσις έκάστου κυμαινομένου μορίου είνε 
όρθή πρός τήν ακτίνα  τής κατευθύνσεως, τά  

| δέ διάφορα μόρια τοΰ αίθέρος έκάστης ά κ τ ΐ
νος ανέρχονται καί κατέρχονται περιοδικώς* 
ούτως, άμα άρχίστί ή κύμανσις, τά πρώτον 
κυμαινόμενον μόριον ά'ρχεται άνερχόμ-νον, 
είτα δέ τά επόμενον, είτα  τό τρίτον καί 
ουτω καθεξής. Τό πρώτον μόριον, άφοΰ ά. 
νέλθη μέχρις όρίου τινάς άπό τής άκτΐνος 
τής κατευθύνσεως, άρχεται κατερχόμενον, 
ένώ τότε αό δεύτερον μόριον φθάνει είς τήν 
μεγίστην αύτοΰ άπό τής άρχ ι̂κής δέσεως α
νύψωση»· καί δταν τοΰτο αρχίσω κατερχόμε
νον, τό τρίτον εύρίσκεται είς τά μέγιστον 
ύψος, καί ούτω καθεξής. Το πρώτον μόριον 
κατερχόμενον πράς τήν ακτίνα τής κατευ-
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δύνσεως, έξακολουθεΐ κινούμενον καί κάτω 
θεν αύτής, μέχρις ού φθάση είς άποστασιν 
ϊσην μέ τό μέγιστον άνωθεν αύτής ύψος, δ- 
πόταν άρχηται πάλιν κινούμενο·/ π;ό; αύτήν. 
ομοίως δέ καί τά  λοιπά μόρια διαδοχικώς. 
Όταν τό πρώτον μόριον έν τή νέα αύτοΰ 

άνόδω φθάσνι καί πάλιν τό μέγιστον ύψος, 
ή κύμανσις έχει ήδη μεταδοθή και εις άλ
λα επόμευα μόρια, καί έν έξ αύτών εύρίσκε- 
ται επίσης είς τό μέγιστον αύτοΰ ύψος. Τά 
δύο ταΰτα  μόρια, καί έν γένει τά  μόρια τά  
τελέσαντα τόν αύτόν άπό τής αρχικής αυ
τών θέσειος δρόμον λέγομεν, ό'τι έχουσι τήν 
αΰτήν φάσιν. Καλοΰμεν δέ πλάτος τοΰ κύ
ματος τήν άπό τής άκτΐνος μεγίστην άπο- 
μάκρυνσιν εκάστου μορίου, μή/.ος δέ τοΰ κύ
ματος τήν άπ’ άλλήλων άπόστασιν τών δύο 
πλησιεστέρων μορίων, τών ευρισκομένων εϊς 
τήν αύτήν βάσιν. Τό πλάτος τοΰ κύματος 
έςαρτάται έκ τής έντάσεως τής φωτοβόλου 
πηγή; καί είνε τό αύτό διά μόρια μή 
πολύ άπέχοντα άλλήλων· έκ τοΰ μύκους δέ 
έξαρτάται τό χρώμα τοΰ φωτός, καί τό μή
κος είνε σταθερόν διά τήν αύτήν ποιότητα 
τοΰ φωτός τής φωτοβόλου πηγής. Τά διάφο
ρον λοιπόν μήκος τοΰ κύματος προξενεί τήν 
s'/τύπωσιν τών διαφόοιον χρωμάτοιν.

Εινε δέ τά  χρώματα άπλά καί σύνθετα, 
δυνάμενα δηλαδή ν’ άποσυντεθώσιν είς άπλά. 
'Π άποσύνθεσις αύτη τών συνθέτων χρωμά
των κατοοθοΰται διά τοΰ πρίσματος· ούτω 
τά σύνηθες λευκόν φώς τοΰ ήλίου είνε σύνθε · 
τον έκ πολλών άπλών χρωμάτων, εξ ών 
όιακρίνομεν έπτά κυρίας αποχρώσεις, δηλαδή 
τά έρυθρόν, τά κροκοβαφές, τά κίτρινον, τά 
πράσινον, τά κυανοΰν, τά ινδικόν κυανοΰν καί 
τό ίόχρουν (τινές παραλείπουσι τά ινδικόν). 
’Εννοείται δτι τά  χρώματα διαδέχονται άλ- 
λ/)λα δι’ άποχρώσεων βαθμιαίο)·/. Πλήν τών 
?ωτεινών άκτίνων τών χρωμάτων αύτών, τά 
?«σμα, είς 8 άναλύεται τά λευκόν φώς διά

τοΰ πρίσματος, έχει πέραν μέν τοΰ ερυθρού 
ακτίνας μακροτέρου, θερμαντικάς καλουμε- 
νας, πέραν δέ τοΰ ΐοχρόου, έτερας μικροτέρου 
μήκους τ.·ΰ κύματος χημικάς καλουμένας. 
Τάς θερμαντικές δέ/ δυνάμεθα ν’ άντιληρ- 
θώμεν ποσώς διά τοΰ όφθαλμοΰ, τάς χνμι- 
κάς δμως δυνάμεθα νά ίδωμεν τή βοήθεια 
τών μαρμαρυγιζουσων (fluores centes) υλών 
'Η μέν άπόχρωσις αύτών εΐναι κυανόχρους, 
αύτα ί δέ ν.αλοΰνται καί ύπεριόχροοι.

Ό αποχωρισμός δ ’ ούτος τών συστατι
κών τοΰ λευκού φωτός διά τοΰ πρίσματος 
γίνεται κατά τήν μετάνασιν τής άκτΐνος τοΰ 
λευκου φωτός άπό μέσου εις μέσον.ένεκα τοΰ 
διαφόρου μήκους τοΰ κύματος τών διαφόρων 
χρωμάτων. Θλώνται δέ ήττον μέν τά μεγα- 
λητέρου μήκους (τό έρυθρόν), μάλλον δέ τά  
μικροτέρου (τά ίόχρουν), 'Ο δέ διάφορος χρω
ματισμός τών μή αύτοφώτων άντικειμένων 
προέρχεται έκ τής διαφόρου διατάξεως τών 
μωριων αύτών, έξ ής άντανακλώσι διάφορα 
συστατικά τοΰ φωτός δι’ ού φωτίζονται. 
Ούτως, έάν μέν άντανακλώσι πάντα τά  συ
στατικά χρώματα τοΰ λευκού εξίσου, φαίνον
τα ι λευκά' έάν δέ αόνον τά ερυθρόν, φαίνονται 
έουθρά, έάν μόνο/ το κροκοβαφές, φαίνονται 
κροκεβαφή κτλ* έάν δέ άπορροφώντα πάντα  

! ούδέν άντανακλώσι, φαίνονται μελανά.
Τά χρώματα, είς τά δτοΐα αναλύεται τά 

λευκόν φώς, καλοΰμεν καί κεκορεσμένα* λέ
γομε·/ δέ δτι είνε κατά τά μαλ/ον ή ήττον 
κεκορεσμένα, Καθόσον περιέχουσι μεΐζον ή 
έλασσον ποδό/ άλλων χρημάτων, δηλαδή 
Μεΐζον ή έλασσον ποσόν άλλων συστατικών 
λευκού όωτός, τό όποιο / συνίσταται έκ τής 
άναι/.ίξίως πάντων τώ/ άπλών χρωμάτων.

Πλήν τής άποχρώσεως κκί τοΰ κόρου δια- 
κοίνοαεν καί λαμπρότητα τών χρωμάτων, 
διότι τά αύτό μήκος τοΰ κύματος δίδει γέ- 
νεσιν εις διαφόρους αποχρώσεις τοΰ αύτοΰ 
χρώματος* ούτω π . χ. τό χρώμα τοΰ κινα-
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μώμO'j είναι ερυθρόν με μικρότερον βαθμόν 
λαμπρότητος, τό καστανόχρουν είναι κίτρι- 
νον, τό βαθυπράσινον εΐνε πράσινον κτλ . "ί
σως άντεί-τι τις· ότι δ ιατί τό έϊπέρας τό 
ερυθρόν μέ τόν πολύ άσθενέστερον φωτισμόν 
τοΰ λυκόφιοτος φαίνεται πάντοτε ερυθρόν 
καί ούχί κιναμ.ωμόχρουν. Τοΰτο εξηγείται, 
έάν άναλογισθώμεν, ό'τι, συνειθίσαντες νά 
θεωρώμεν τό ερυθρόν ώ ; ερυθρόν έν τω φω τί 
τής ημέρας, συγκρίνοντες αύτό πρός τά σύ- 
ν/ιθες λευκόν, τό θέωροΰμεν έπίσης ώς ερυ
θρόν έν τω  ασθενεί φωτισμω τοΰ λυκαυγούς, 
δπότε θεωροΰμεν ώς λευκόν παν φως περιέ- 
χον τάντα  τά  χρώματα τά  άποτελοΰντα τό 
λευκόν καί μέ έντονον φω τισμόν ώς άλλην 
δμως άπόχρωσιν έκλαμ.βάνομεν τό ασθενές 
ερυθρόν, όταν τό άτονον αύτοΰ δέν προέρ
χετα ι έκ τής ατονίας τοΰ ό'λου φωτισμοΰ. 
Έπίσης καί τό φαιόν είνε λευκόν ασθενές, 
συγκρινόμενον πρός τό ύφ’ ήμών ώς λευκόν 
θεωρούμ.ενον τυΰτο δε δύναται νά άποδει- 
χθή καί διά τοΰ έξής πειράματος. Έπιθετο- 
μεν φαιάν τινα  επιφάνειαν έπ ί λευκής, καί 
εΐτα συγκεντροΰμεν φώς πολύ έπ ί τής φαιας* 
αύτη θά μας φανή τότε λευκή. Παρατηροΰ- 
μεν δέ πρός τούτοις, ό'τι, ό'ταν ή λαμπρό της 
χρώματός τίνος έντείνηται, πλησιάζει τοΰτο 
πρός πό λευκόν άλλά τήν φυσιολογικήν 
αιτίαν τοΰ φαινομένου τούτου Οίλου.εν ίδει 
περαιτέρω.

Τρία τινά δέον λοιπόν νά έξετάζωυ.εν εί: 
έκαστον χρωματισμόν, α) τής άπόχρωσιν, 
β) τόν κόρον αύτής καί γ) τήν λαμπρότητα. 
Διά τών στοιχείων τούτων δυνάμεθα νά 6:ί· 
σωμεν τάς διαφόρους αποχρώσεις άπ ’ άλ- 
λήλο>ν.

Ί1 διαφορά λοιπόν τών κυμάτων κατά τε 
τό μήκος καί τήν άνάμιςιν μετά κυμάτων 
άλλου μήκους, καί η διάφορος λαμπρότης 
σχετικώς πρός τήν λαμπρότητα τών ΐσομ.ή* 
κιον συστατικών τοΰ λευκοΰ, δίδουσι γένε-

σιν είς διαφοράν ποιότητος τών κυμάτων, 
ην δ οφθαλμός αντιλαμβάνεται ώ. διαφοράν 
χρώματος διά τοΰ διαφοροτρόπου έρεθισμοΰ 
τών μεταβιβαζόντων τήν αϊσθησιν τής όρά- 
σεως οπτικών νεύρων. Ταΰτα όμως, διακρί- 
νοντα τό τελικόν αποτέλεσμα τοΰ έκάστοτε 
διάφορου συνδυασμού τών άνω μνημ,ονευθέν- 
των τριών όιαφορων στοιχείων Ικάστου χρώ
ματος, άδυνατοΰσι μόνα νά διακρίνωσι τά 
διάφορα συστατικά  στοιχεία αύτοΰ. ’Εν
τεύθεν δεν δυναμεθα νά διακρίνωμεν αν 
λευκόν τ ι φώς γενναται έκ τής άναμίξεως
πάντων τών άπλών χρωμάτων η τινών μό-
*y  ' ~ iες αυτών-, λ. χ. τοΰ κυανοΰ και τοΰ κρο
κοβαφούς. 'Γπάρχει λοιπόν ένταΰθα ατέλειά 
τ ις  τής κατασκευής τών όπτικών νεύρων, 
άντιθέτως πρός τά  ακουστικά. Ταΰτα δη
λαδή δύνανται νά διακρίνωσι τά  συστατικά 
ήχου τινός, διότι π. χ. διακρίνομεν τάς 
φωνάς τώ ν διαφόρων οργάνων μουσικής συμ- 
φοινίας, ετ ι δέ καί τά  συστατικά μέρη ενός 
μόνου μουσικού τόνου, όπως κάλλιστα  ό 
Έ λμχόλτζιος έδειξεν έμπειρικώς τοΰτο, τό 
πρότεοον μόνον έκ τής θειορίας γνωστόν, καί 
ούτω κατώρθωσε τήν εύρεσιν βάσεως πρ4{ 
διάπλασιν τής φυσιολογικής ακουστικής. Έ* 
τής διαφόρου δέ ά/αμίξεα>ς άπλών τόνων διά 
τά διάφορα όργανα (ύπερισ/ύοντος δμως 
πάντοτε τοΰ κ. τόνου, τών δέ άνωτέρων μό
νον ασθενώ; ένυπαρχόντων έν τή όλη κυ- 
μανσει τοΰ ήχοΰντος άέρος) γενναται τό διά
φορον χρώμα τοΰ αύτοΰ τόνου διά τά  διά
φορα όργανα, τοΰ ώτός δυναμένου, ό'ταν προ- 
σεχ·/·„ η μάλιστα βοηθήται υπό τών άντντ 
χητήρων τοΰ Έ λμχολτζίου, νά διακρίνη τ* 
άπλά συστατικά τών άπλών τόνων ήχον 
τινός. 'II διάκρισις αύτη οφείλεται είς τΐν 
ιδιαιτέραν κατασκευήν τοΰ συστήματος τώ'1 
ακουστικών ήμών νεύρων έκαστον τών όποί«ν 
τίθετα ι είς δονήσεις ύπό ώρισμένου μήκοιιί 
τών ακουστικών κυμάτων. Έξ αναλογίά
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τούτου όίηγηθείς ό Έλμ/όλτζιος άνενέωσε 
καί διεμόρφωσε τήν ύπόθεσιν τοΰ "Αγγλου 
Θωμά Γιουγγίου περί τής διά τών όπτικών 
νεύρων αίσθήσεως τών διαφόρων χρωμάτων.

Ό Γιούγγιος δέχεται τ ή ν  ύπαρςιν όπτι- 
πών νεύρων τριών ειδών, έκαστον τών δ- I 
ποίων μεταβιβάζει ίδιαζό/τως 1/μ.ονον χοώ- | 
[/.κ. Τά τρία χρώματα, τά όποΐα άντιλαμ- j 
βά'Όνται τά  τρία διάφορα είδη τών όπτικών j 
νεύρων, εΐνε τό ερυθρόν, τό πράσινον κα! τό 
ίόχρουν. Ή αϊσθησις τών λοιπών χρωμά
των άποτελεΐται έκ τοΰ συγχρόνου έρεθ ι
σθμού δύο ειδών όπτικών νεύρων ήτοι τό 
κροκοβαφές γενναται διά τοΰ συγχρόνου ερε
θισμού τών ερυθρών καί τών πρασίνων νεύ
ρων, έ ; ών όμως τά  έρυθρά ερεθίζονται έν- 
τονώτερον τό κίτρινον γενναται διά τού 
ίσου έρεθισμοΰ τών έουθρών καί πρασίνων 
νεύρων" τό κυανοΰν διά τοΰ τών πρασίνων 
καί ίοχρόων νεύρων’ τέλος διά τού ϊσου έ- 
ρεθισμού καί τών τριών ειδών καί νεύρων 
γενναται ή αϊσθησις τοΰ λευκού φωτός’ διά 

τοΰ συγχρόνου έρεθισμοΰ τών ερυθρών καί 
ίοχρόων νεύρων γενναται τό πορφυροΰν χρώ
μα. Λέγοντες δ’ έρυθρά, πράσινα καί ΐόχροα 
νεΰρα, δέν έννοοΰμεν βεβαίως ότι τό χρώμά 
των είνε τοιοΰτο, άλλά μόνον ότι μεταβι- 
βάζουσι τά  χρώματα ταΰτα .

Τήν θεωρίαν ταύτην τυΰ Γιουγγίου, τήν 
ύπό τοΰ Έ λμχολτζίου διαμορφωθεΐσαν, ού- 
δόλιος πρέπει νά συγχύσωμεν μετά τής τού 
Βρευστέρου (Bieuster)* διότι αύτη μέν εΐνε 
φυσική, έκείνη δέ φυσιολογική. Ό Βρεύστε 
Ρ j? δηλαδή δέχεται τό λευκόν φώς ώς αλη
θώς έκ υριών μόνων χρωμάτων συγκείμενον, 
ήτοι ημείς δέν έχομεν τά  μέσα τής άναλύ- 
σε<ος τών συνθέτων χρωμάτων τοΰ φάσμα- 
τος (τού κροκοβαφούς, πρασίνου καί ίοχρόου) 
είς τά  άπλα συστατικά χρώματα αύτών. '11 
“οΰ Έμμχολτζίου όμως ύττύΟετις, δεχόμενη 
τήν φυσικήν ύπαρξιν φωτεινών κυμάτων

διαφόρου ιχήκους, αναζητεί έν τώ  συστηματι 
των οπτικών νεύ:ων τήν γενεσιν τοΰ αισθή 
ματ)ς τών διαφόρων χ: ωμά των όια τής πα 
ραίοχής νεύ:ων έρεΟιζομένων διά κυμάτων 
ώϊίσυ.ένου μ.ήκους. Εντεύθεν βλεπομ.εν ότι 
ό μέν εΐνε όη^ική θεωρία, ή δε φυσιολογική.

'Μ μεγάλε-, πιθανότης τής άληθείας τής 
ύποθέσεως ταύ-.ης τοΰ Έ λμχολτζίου, παρε- 
κτό; τής διΓ αύτής έξηγήσεως τών γνωστών 
φαινομένων τής όράσεως βεβαιούται καί όιά 
καταλλήλων πειραμάτων* έάν δηλαδή ίδω 
μεν ο jo έπιφανείας δ ι α φ ύ ρ ω ς κ ε χ ρ ω μ α τ ι σ μ έ
νας συγχρόνως διά καταλλήλου τοποθετή- 
σεως απέναντι κατόπτρου ούτως, ώστε νά 
συμπίπτωσιν έν τώ δφθχλμώ αί εικόνες αύ
τώ ν, τό τελικόν αίσθημα εΐνε τό ύπό τής 
θεωρίας ταύτης προλεγόμενον.

(ακολουθεί)
Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΔΗΣ.

Η Π Ο Μ Π Η Ι Α

Οί 'Ρωμαίοι έγίνωσκον έκ παραδόσεων 
ότι ό Βεσούβιος ήν ποτε ένεργόν ήφαίστειον, 
άλλ’ αί παραδόσεις αύται, είς λίαν άπομ,ε- 
μακρυσμένα; έποχάς άναφερόμεναι, εΐχον 
σχεδόν έξαλειφθή έκ τής μνήμης τών πλεί- 
στων, διό καί κατώκουν λίαν αμέριμνοι τάς 
έπί τών κλιτύιον αυτού πόλεις. 'Ο Στράβων, 
γεννηθείς τω  5 4  έτει II. X. είς τά  γεωγρα
φικά αυτού λέγει τά έξής: α'Γπέρκειται δέ 
ητών τόπων τούτων όρος τό Ούεσούίον, άγροΐς 
«περιοικούμενον παγκάλοις πλήν τής κορυ- 
»φής. Αύτη δέ έπίπεδος μέν πολύ μέρος έστίν, 
»άκαρπος δ ’ όλη, έκ δέ τής δψεως τεφρώ- 
»δης’ καί κοιλάδας φαίνει σηραγγώδεις 
» πετρών αίθαλωδών κατά τήν χρόαν, ώς 
»αν έκβεβρωμένων ύπό πυρός* ώστε τεκμαί- 
»ροιτ’ άν τις τό χωρίον τούτο, καίεσθαι 
«πρότερον, καί έχειν κρατήρας πυρός, οβε-
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βσθήναι δέ έκλιπούσης τής ύλης. Τάχα δέ 
«καί της εύκαρπίας τής κύκλω το ΰτ’ α ί-  
»τιον, ώσπερ έν τη Κατάνν), φασί, το κα
ί) τατεφρωθέν μέρος έκ της σποδού τής άνε~ 
»νεχθείσης ύπό τοΰ Αίτναίου πυράς, εύάμ- 
»πελον τήν γην έποίησεν. s

Ό πόλεμο; τών δούλων, όστις έξεράγη 
τώ 7 3  ετει Π. X . εν Καμπανία καί έκοάτη- 
σεν έπί τοσοΰτον χρόνον μετέωρα τά  'Τπα- 
τικά  στρατεύματα,ήρχισε διά τής έπαναστά- 
σεω; διακοσίων μονομάχων Γαλατών καί Θοα- 
κών ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Σπαρτάκου. Ούτοι 
διωκόμενοι ύπό τών έκ 'Ρώμης προσεπιστα- 
λέντων στρατευμάτων κατέφυγον έπί τής 
κορυφής τοΰ Βεσουβίου, ένθα ό Σπάρτακος 
μετά πολλών έκ τών περί αύτόν ευρών κατά 
τύχην χάσμα τ ι  έπί τοΰ εδάφους είσήλθεν 
εν αυτώ και ακολουθών τόν υπόγειον τοΰ· 
.ον πορον εξήλθε πέραν τών σκηνωμάτων 

τών πολιορκοΰντων,οΐτινες εύρεθέντες αίφνης 
εν τώ  μέσω δύο έχθρικών σωμάτων καί 
αγνοοΰντες τά συμβάντα έτράπησα·» είς 
φυγήν.

Άνανηψαν τέλος, άπό τοΰ ύπνου του τό 
πρό άμνημονεύτων χρόνων ήσυχάζον ήφαί- 
στειον, διά τής κατά μήνα Αύγουστον τοΰ 
7 9  μ. X. τρομεράς έκρήξεως, ής προηγή- 
θησαν πολλοί σφοδρότατοι σεισμοί, έντα- 
φιασεν ΰπό τήν έκτιναχθεΐσαν τέφραν καί 
λάβαν τρεις ολοκλήρου; πόλεις· τήν Πομ
πηίαν, τό Ηράκλειον (Herculanum) καί τήν 
Σταβιαν. Πλινιος 6 Νεωτερος, έν τί; επο
μένη επιστολή αυτού πρός τόν ιστορικόν 
Τάκιτον, δ ιηγείτα ι τήν κσταστροφήν τα ύ 
την, έν τών πολλών θυμάτων τής όποιας 
ήν καί ο θείος του, δ*τις άπέθανεν έκ τών 
αναθυμιάσεων έκτεθείς ύπέρ τό δέον χάριν 
επιστημονικής παοατηρήσεως τής έκρήξεως.

«Μοί ζητείς λεπτομερείας περί τής τε- 
«λευτής τοΰ Θείου μου, δπως μεταδώσης 
«πιστότερον εις τούς μεταγενεστέρους τά

»κατ’ α ύτή ν  σ’ εύχαριστώ, διότι δέν άμ<ρι· 
«οάλλω ό'τι μέλλει νά περιποιηθί) ά'φθαο· 
»τος δόξα εις τάς έσχάτας αύτοΰ στίγμα; 
»έάν σύ τάς περιγράψης. Κ αίτοι άπωλέσΟν; 
»έκ συμφοράς ή'τις ήφάνισε τήν εύδαιμονε· 
«στάτην τών χωρών τής ύφηλίου, καίτοι έπΕ- 
»σε μετά λαών καί πόλεων δλοκλήρων, γε- 
«νόμενος θΰμα άξιομνημονεύτου καταστοο 
»φ·>ς, μελλούση; νά διαιωνίσνι τήν μνήμκι 
»του· καίτοι κα ί αύτό; ήγειρε τοσα'τα μό 
»νιμα τή ; μεγαλοφυΐκς αύτοΰ μνημεία 
«αλλά τών συγγραφών σου ή αθανασία πολυ 
«μελλει νά πρόσθεση εί; τήν τοΰ όν'ίυ.στο; 
«αύτοΰ. Μακαρίζω δ' εγώ τού; άνδρας ε. 
«οδς έδόθη νά πράττωσιν έργα άξια περι- 
»γραφής, ΐ) νά περιγράφωσι το ιαΰτα άξια 
«άναγνώσεως* έτι δέ μάλλον εκείνους, πρό; 
»ους οί θεοί έχάρισαν τό διπλοΰν τοΰτο 
»τροτέρημα. Ό θεΐός μου θά ταχθή μεταξύ 
»τών τελευταίοιν διά τε τών σύγγραμμά- 
»των σου καί τών ιδίων αύτοΰ. "Ασμενο; 
«λοιπόν επιχειρώ τό έργον δ μοί έπιβάλ 
»λεις, η, μάλλον είπεΐν, δπερ έγώ αύτό; 
«έκζητώ παρά σοΰ.

»'0 θείος εύρίσκετο εις Μισηνόν, κυβερ- 
»νών τόν έκεϊ διατελοΰντα στόλον. Κατά 
»δέ τήν έννάτην ήμέραν πρό τών καλενδών 
»τοΰ Σεπτεμβρίου, περί ώραν εβδόμην, χ 
»μήτηρ μου τόν είδοποίησεν δτι νεφέλη τι 
«έφαίνετο παράδοξος κατάττε τό μέγεθο: 
«καί τά σχήμα. Αύτός, μετά τήν δέησίν του 
»είς τόν ήλιον καί μετά τό ψυχρόν λουτρόν 
«του, είχε κατακλινθη καί άριστήσας κατά 
»τό σύνηθες έδόθη είς τήν *πουδήν. Έγεί- 
«ρεται λοιπόν άμέσως, καί άναβαίνει εί; 
«τόπον έξ ού ήδύνατο εύκόλω; νά θεώρηση 
«τό παράδοξον φαινόμενον. Ή νεφέλη ήλαύ- 
«νετο ύπό τοΰ άέρο;, άλλ ’ ε'νεκα τής με- 
«γάλης αποστάσεως δέν διεκρίνετο έκ τίνο; 
«ο'ρους προήρχετο· ακολούθους έγνώσθη δτι 
«έφέρετο άπό τοΰ Βεσουβίου. Είχε δέ σχή-
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»μα ώς δένδρου, καί ιδίως έλάτνς , επειδή 
«άνυψοΰτο πρώτον πρός τόν ουρανόν ώς παμ- 
ΐ)|λέγεθε; στελεχο;, καί έπειτα ή κεφαλή 
«του έξηπλοΰτο είς κλώνους. Εικάζω δτι 
«υπόγειο; αήρ έφύσα τάν ατμόν εκείνον μετά  
«σφοδρότητος μέχρι; ύψου; τινός, δπου, διά 
τήιν έλάττο,>σ'.ν αύτής, τό νέφος, καταθήμε- 
»νον ύπό τό ΐδιόν του βάρος, διεχύνετο είς 
«επιφάνειαν. Καί 6τέ μέν έφαίνετο λευκόν, 
«ότέ δέ ύπομέλαν, ότέ δέ ποικιλόχρουν, 
«κατά τά πλήθος τής τέφρας :h τής γής 
»τήν οποίαν περιείχε.

>Τό τέρας τοΰτο έξέπληξε τάν θεΐόν μου 
•δστις, ζήλω φερόμενο; πρός τήν έπιστή- 
*ρΐν, έθέλησε νά τό έξετάσν) πλησιέστερον, 
«Ετοιμάζει λοιπόν έν πλοΐον έλαφράν. καί 
ψο ι δίδει τήν ελευθερίαν νά τόν άκολου- 
οθν'σω. Τόν άπεκρίθην δτι επροτίμοιν νά 
»(«ίνω σπουδάζων' διότι αύτός μ ’ εΐχε δώ- 
Sci'· τ ι, καί έγραφον. ’Ενώ έξήρχετο τής 
"οικίας, λαμβάνει επιστολήν τή ; 'Ρεκτίνης,

y , ^
«ϊυ,υγου τοΰ Κοισιου Βασσίου, ήτις, περί- 
«οοβος διά τόν επικείμενον κίνδυνον (επειδή 
δ'ί οικία της έκειτο είς τούς πρόποδας τοΰ 
»Βε50υβίου,ώστ3 μόνον διά θαλάσσης ήδύνατο 
»να σωθη), τόν παρεκάλει νά σπεύση είς βοή
θειαν τη ;. Μεταβαλών δέ σκοπόν, προέβη 
"εκ προθυμίας εί; δ ,τι κα τ’ άρχάς ήθέλησε 
),να έπιχειρήσνι έκ πόθου μαθησεως. Δ ιατάτ- 
8τει νά παρασκευασθώσι τετρήρεις, καί έπι- 
Ι)ο«ς είς μίαν έξ αύτών άπέρχεται είς βοή
θειαν τής τε 'Ρεκτίνης καί πολλών άλλων 
**τοικούντων είς τήν τερπνήν εκείνην έξο- 

ι))1/ίν· Κατευθύνεται σπεύδων πρός τόπους 
ε ων °λοι έφευγον, καί πορευόμενος κατά 

“τοΰ κινόύνου αύτοΰ, ούτως άπηλλαγμένον 
?όβου είχε πνεύμα, ώστε ύπηγόρευε τήν 
"•εριγραφήν τ £ν ^ιαφ^ρων φάσεων καί με- 
τ*βολών τοΰ τέρατος τό όποιον παρίστατο 

“ών οφθαλμών του.
-'Καθόσον έπλησίαζον τά  πλοία, ή τέφρα

ίπτατο  πυκνοτέρα καί θερμοτέρα- ήδη δ’ έ- 
«πιπτον περί αύτά πέτραι διαπεπυρωμέναι 
«καί χαλίκια παμμέλανα καί τεθραυσμένα 
«έκ τής σφοδρότητος τοΰ πυρός. Ή δέ θά- 
«λασσα άποσυρομένη καθίστατο άβαθεστέρα 
«πρός τήν στερεάν, ώστε ή παραλία ην ά- 
«πρόσιτος διά τό πλήθος τών άποκαλυ- 
«πτομένων πετρών. Πρός στιγμήν, ό θείος 
«έφάνη διστάζων έάν έπρεπε νά έπι - 
«στρέψ/ι’ άλλ’ είπεν έπειτα πρός τόν ναύ- 
«κληρόν του, δστις τάν παρεκίνει πρός τήν 
«έπιστροφήν, «Τόλμα, καί έξεις τήν τύχην 
«ύπέρ σου" είς τοΰ Πομπονιανοΰ τήν οικίαν 
«φέρε μας.» Ό Πομπονιανός εύρίσκετο εί; 
#τήν Σταβίαν, έκεΐθεν μικροΰ τίνος κόλπου, 
«σχηματιζομένου ύπό καμπής τίνος άνε- 
«παισθήτου τής παραλίας. ’Εκεί ό Πομπο- 
«νιανάς, βλέπων τόν άπεχοντα μέν είσέτι, 
«άλλ’ άδιακόπως προ·-εγγίζθντα κίνδυνον, 
«ειχε μετακομίσει έπί τών πλοίων του, δλα 
» τά έπιπλά του, καί μόνον περιέμενε νά με- 
«ταβληθΐί ό έναντίος άνεμος, δπως άπομα- 
«κρυνθγ. Ύπό τοΰ αύτοΰ τούτου ανέμου 
«βοηθούμενος ό θεΐός μου αποβαίνει είς την 
«οικίαν εκείνου, καί άσπαζόμενος τον καθη- 
«συχάζει, τάν εγκάρδιοί, καί ϊνα διασκε- 
«δάση τόν φόβον τοΰ φίλου διά τής ιδίας 
«του αταραξίας, ζητεί νά μεταβή είς τό 
«λουτρόν. Αουσθείς δ’ έκάθησεν εί; τήν τρά- 
«πεζαν, καί έφαγεν εύθύμως, η (τοΰθ’ δπερ 
»ούχ’ ήττον υποθέτει καρτερίαν ψυχή;) φαι- 
«νόμενο; κατά πάντα εύθυμος.

«’Εν τούτοις έφαίνοντο πολλαχοΰ τοΰ 
«δρους Βεσουβίου φλόγες πλατεΐα ι καί έμ- 
«πρησμό; τ ι ;  εύρύς, τοΰ όποιου ή λάμψις 
«έπηύξανε τή ; νυκτό; τό σκότος. Ό θείος, 
»θέλων ϊνα καθησυχάσει τούς μ ετ ’ αύτοΰ, 
«τοϊς έλεγεν δτι ταΰτα  ησαν άγροτικαί οί- 
«κίαι έγκαταλειφθεΐσαι είς τό πυρ τών πε

ι «φοβισμένοι χωρικών. ’Έ πειτα δέ κατε- 
; «κλίνθη καί έκοιμήθη πραγματικώς βαθύν
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«ύπνον, επειδή ήκούετο έκ τής Ούρας 6 τής 
«αναπνοής του θόρυβος, βαρύς καί ηχηρός, 
«διά τό πολύσαρκο·; ταΰ σώματά; του. Καί 
«έν τούτοι; ή αύλή τής εισόδου εις τά  διυ- 
«μ.άτιά του ήρχισε νά πληροΰται τέφρας 
«καί χαλίκων, καί ολίγον i'Tt άν διέμενεν 
«εντός αύτών, πλέον δέν θά ήδύνατο νά 
»έξέλθ-/·,. Τρέχόυσι καί τόν έ'υπνοΰν* έξέρ- 
«χεται, καί μεταβαίνει πλησίον τοΰ Πομ.- 
«πονιανοΰ καί τών άλλων οίτινες ήγρύπνουν 
»έκεϊ δέ συνεσκέφθησαν άν έπρεπε νά κλει- 
«σθώσιν έν τι, οικία, η νά τραπώτι πρός 
«τούς αγρούς· διότι τόσον έκλονίζοντο αί 
«οίκίαι έκ τών αλλεπαλλήλων σφοδρών σει- 
«σμών, ώστε έφαίνοντο ώς άπεσπασμέναι 
«άπό τών θεμελίων των, έκτοπιζόμεναι ττ,δε 
«κάκεΐσε, καί πάλιν μεταφερόμεναι είς τήν 
«θέσιν των. Ά λ λ ’ άφ ’ έτέρου, έξω τής πό- 
«λεως υπήρχε φόβο; έκ τής πτώσεως τών 
«πετρών, καίτοι ησαν έλαφραί καί άπεξη- 
«ραμμέναι ύπό τοΰ πυρός. Ά λ λ ά  προεκρίθη 
«καί ό τελευταίος ούτο; κίνδυνος. Καί εις 
«μέν τήν παλαιάν ιδέαν τοΰ θείου, δ ίσχυ- 
«ρότερο; λόγος ύπερίσχυσεν ούτω τοΰ άσθε- 
ϊνετέρου, είς δέ τήν τών περί αύτόν, φόβος 
«ένικησε έτερον.

«‘Έδεσαν δέ τότε περί τήν κεφαλήν των 
«προσκεφάλαια, όπως χρησιμεύσωσιν ώς 
«ασπίδες κατά τώ ν πιπτουσών πετρών.

«Ά λλαχοΰ μέν ύπέφωσκεν ήόη ή ήμερα, 
«αλλά περί τούτους έπεκράτε1. αείποτε σκο- 
«τεινοτάτη νύξ, ?,ν όμως διεφώτιζεν δ έμ- 
«πρησμ,ο, καί λάμψεις πζντο ΐα ι. Κατέβασαν 
»-ρός τήν παραλίαν ϊ·.α ίδωσιν άν ή θάλασ- 
«σα έτέτρεπεν ά-ό.τειράν τινα φυγής, άλλά 
«τήν εύρον πάντοτε τρικυμιώδη καί έναν- 
«τίαν. Έκεΐ ό θείός μου, κατακλινθείς έπί 
«σινδόνης, εζήτησεν ύδωρ ψυχρόν καί επιε. 
«Πάραυτα φλόγες, καί όσμή τις  θείου προ- 
«μηνύουσι τήν προσέγγισιν αύτών, έτρεψαν 
«είς φυγήν τούς πάντας, καί ήνάγκασαι τόν

«θειόν μου ν’ άνεγερθτι. Εγείρεται στηριζό- 
«μενος ύπό δύο νέο>ν δούλων, καί συγχρό- 
«νως π ίπ τε ι νεκρός. Εικάζω ότι ό πυκνό; 
«εκείνος καπνός διέκοψε τήν αναπνοήν του, 
«καί τόν έπνιξεν* είχε τά στήθος φύσει 
«ασθενές, στενόν καί συνεχώς άσθμαΐνον. 
»*Ότε δέ άνεφάνη τό φώς (τρεις ημέρα; 
«μετά τήν έσχάτην τοΰ θείου μου), τά σώ· 
»μά του άνευρέθη ακέραιον καί άνευ τραυ- 
«μάτων* ούδεμία έφάνη έπί τών φορεμάτιον 
«του άλλοίωσις, καί μάλλον έφαίνετο ώ; 
«κοιμώμενος ή ώς νεκρός.»

Ή  κατά τήν αρχήν τής έκρήξεως βροχή 
κισσήρεως δεικνύει ό'τι αί εις ίκανάν υψο; 
έκσφενδονισθεΐσαι ύλαι ύπά τών αερίων τοΰ 
νέου κρατήρος συνίσταντο έκ σποδών τών 
εγκάτων τής γής καί έκ τών θραυσμάτων 
μεγάλου μέρους τοΰ αρχαίου κώνου τοΰ Βε- 
σουβίου, Somma καλουμένου. Διά τής συνε
χούς βροχής τών υλών τούτων έξηγοΰσι συ
νήθως τήν έξαφάνισιν τών πόλεων : Έρα 
/λείου, Πομπηίας καί Σταβίας' δύσκολον 
όμως είναι νά παραδεχθη τις, διά τήν με- 
ταξύ αύτών καί τοΰ κρατήρος άπόστασιν, τόν 
σχηματισμόν στρωμάτων τοσοΰτον παχέων' 
ή δέ έπί τού αντικειμένου τούτου γνώμϊί 
τοΰ κ. Ch. Sainte-Claire Deville φαίνεται 
πολύ όρθοτερα. Ό σοφάς ούτος διερευνητής 
τών ήφαιστείων δεικνύει, τω όντι ότι καθ’ b  
στιγμήν 5 Β-.σούβιος έγένετο πάλιν ένεργός, 
ή τέφρα αύτοΰ διεσπάρει άκτινοειδώς, κατά 
τήν διεύθυνσιν τών έπιμήκων χασμάτων, 
ών τόν σύνδεσμον μετά τού ήραιστιακοΰ συ
στήματος τής Καμπανιάς άνεγνώρισε, καί 
ότι δύο έκ τών χασμάτων τούτων διήρχοντο 
ακριβώς διά τών πόλεων εκείνων.

Γνωστόν ότι περί τά  μέσα τ ο ΰ  παρελθόν- 
το; αιώνιος ην είσέτι άγνωστος ή αληθής το
ποθεσία τών πόλεων τούτων* σειρά δέ άνα- 
σκαφών, άς έπεχείρησαν άπό τής έποχί? 
εκείνης, άπεκάλυψεν έν τοϊς ύπό επτά ήφ*1'
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στιακά στρώματα διατηρηθεϊσιν έρειπίοις 
μετά δέκα καί οκτώ αιώνας, τάς πολυτι- 
μωτέρας αποκαλύψεις διά τήν επιστήμην 
καί τήν ιστορίαν καί μ.ετέφερε τούς νεωτέ- 
ρου;, ώσεί διά μαγείας, έν τώ  μέσω τοΰ αρ
χαίου βίου.

Σήμερον δύναται ό περιηγητής νά περι- 
πατήση είς τάς οδούς τής Πομπηίας καί νά 
είσέλθ'/] είς τούς ναούς καί τάς οικίας τών 
Πομπηϊανών. Έ πί δέ τής μεγάλης όδοΰ, πρό 
πάντων, ήτις άγει πρός τάς πύλ,ας τής πό- 
λεως, φαίνονται τά  έκ τής πολλής χρή- 
σεως ίχνη τών αμαξών έπί τοΰ λιθοστρώ
του. Κ άλλιστα  διατηρούνται αί ζωγραφίαι 
εί; τάς στοάς, τά  λουτρά, καί τούς θαλά
μους τών μεγάλων οικοδομών. Οί τοίχοι 
σώζονται είσέτι ακέραιοι* οί στρατώνες διε- 
τ^ρήθησαν άβλαβεϊς, τά  δύο θέατρα καί τά 
είς τά άκρον τής πόλεως άποκαλυφθέν άμ- 
φιθέατρον ώς καί πασαι αί οίκίαι κινοΰσιν 
είς θαυμασμόν τόν θεατήν. Πλήθος άγγείων, 
οκεύη διάφορα, έπ»πλα μεγαλοπρεπή καί 
πολύτιμα κοσμήματα παντοειδή εύρέθη- 
5αν, άτινα, μετακομισθέντα άπό τοΰ εν 
Portiei (1) μουσείου, κοσμοΰσι σήμερον τό 
λαμπρόν τής Νεαπόλεως Μουσεΐον. Με- 
Ίαςύ δέ τών πολυτίμων τούτων πραγμά
των τιμιόνται μάλιστα διά τήν τέχνην καί 
"ήν ωραιότητα τρία μωσαϊκά εδάφη, έν οίς 
τά h  παριστά τήν μάχην τοΰ Αλεξάνδρου 
προς τάν Δααεΐον.

’Από τινων δέ ετών άνευρέθησαν καί αν
θρώπινοι μΟρφαί, περί ών δ κ. Marc Mou
rner έν τω  συγγράμματι αύτοΰ, «Ροηιρόί et 

Pompeiens», ένθα περιγράφει τά  έρεί- 
~'·α ταΰτα, λέγε ι: «Ούδέν έμποιεϊ πλειο- 
τέραν έκστασιν τοΰ θεάματος τούτου. Δέν 
ι1ν*ι αγάλματα, άλλ ’ άνθρώπινα σώματα

(1) Κωμόπολις πλησίον τής Νβαπόλίν,ς, υπό τήν 
όποιαν άνΐ'.αλυφθη ή κατά τήν αϋτήν εκρηξιν κατα- 

πόλις Ηράκλειον.

τυπωθέντα ύπά τοΰ Βεσουβίου* οί σκελε
τοί ένυπάρχουσίν είσέτι έν τοϊς γυψίνοις 
τούτοις περικαλύμμασιν, άτινα παριστώσιν 
ήμϊν, ό,τι ήθελε καταστρέψει μέν ό χρόνος, 
διετήρησεν όμως ή ύγρά σποδός : τά  ένδύ · 
μα τα , δηλονότι, καί τήν σάρκα καί σχεόόν, 
λέγω, αύτήν τήν ζωήν. Ουδαμοΰ τής γής 
ύπάρχει όμοιόν τ ι.  Α ί Α ίγυπτιακαί μώ μιαι 
είναι γυμναί, μέλαιναι, ειδεχθείς, δέν έχου- 
σι πλέον ούδέν κοινόν μεθ’ ήμών, είναι προω- 
ρισμέναι διά τήν αίωνίαν άνάπαυσιν. Άλλιά  
οί έξορυχθέντες Πομπηϊανοί είναι άνθρώπινα 
όντα, τά  όποια βλέπει τις θνήσκοντα.»

Άναλογιζόμενος όμως ότι ολίγοι μόνον 
σκελ.ετοί άνευρέθησαν είς τήν εύούχωρον 
ταύτην νεκοόπολιν, σπανίως δέ άπαντώνται 
αργυρά νομίσματα, παρηγορείται δπωσοΰν 
ό περιηγητής πεπεισμ.ένος ότι οί Πομπηϊανοί 
εύρον εύκαιρίαν νά διασωθώσι φέροντες μεθ’ 
εαυτών τά  πολύτιμα αύτών σκεύη.

Λ. A. KANTAKIAUS,

Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ.

Σοφός τις 'Άγγλος έδημοσίευσε πρό τίνος 
χρόνου τάς έξής ίκανώς περιέργους παρατη
ρήσεις περί τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού.

Ό Α τλαντικός 'Ωκεανός, λέγει, καλύ
π τε ι έπί τής γής βαθείαν τινα  αύλακα ή 
κοιλότητα πλάτος μέν έχουσαν τριών χ ι 
λιάδων, μ,ήκος δέ εξ χιλιάδων πεντακοσίων 
μιλίων, (1) καί έκτεινομένην, άνευ διακο
πής καί δπωσοΰν έλικοειδώς άπό τής αρκτι
κής δεξαμενής πρός τήν άνταρκτικήν.

(I )  Τδ μίλιον τοΰτο είναι τό θαλάσσιον ’Α γγλικό< 
•Λ κοινόν θαλάσσιον μ ίλ ιον, ισοδύναμον «ρός τδ Γαλ
λικόν θαλάσσιον μίλιον καί πρδς τδ Ίταλ ικδν, τδ κα! 
παρά τοΐ< ήμ6ΐ£ροΐζ ναϋταις ίν χρ ή ϊε ι, J ίναι δέ τό
1 [60 τή ; μοίρας τοΰ Ίαημίρινοΰ καί ϊσοϋται πρός 
1852 γαλλ ικά  μέτρα.
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Το βάθος αύτοΰ ποικίλλει μεγάλως κατά  
τάς διαφόρους θέτεις. Το αέγιστον βάθος 
ολίγον υπερβαίνει τά  πέντε μ ίλ ια , κατά  
κάθετον άλλ’ ώς επί τό πλεϊστον εΐναι πολύ 
άβαθέστερός. Το βαθύτερο·/ μέρος αΰτοΰ κεϊ- 
τα ι αμέσως πρός νότον τών υφάλων της 
Τερρανόβας(σ/εδόν απέναντι της Βοστώνος)· 
τό. δέ. άβαΟέστερον κατά ρ.ήκος τών παρα
λίων. Ό κόλπος τοΰ Μεξικού είναι πολύ 
άβαθέστερος, ώς καί ή θάλασσα τών νήσων 
Ά ν ίιλ λ ώ ν , ένθα ό πυθμήν, παντα/οΰ σχε
δόν, δεν απέχει της έπίφ-ανείας τοΰ ύπατος 
πλέον τοΰ ενός μιλίου κατά κάθετον.

"ϊνα δε τ  ις ύπολογίση ακριβώς τό ποσών 
τοΰ εν τ·?ι εύρυτάτη ταύτη Ώκεανείω δεξα
μενή] περιεχομένου ύδατος α π α ιτε ίτα ι νά 
κχμη πολυπλόκους υπολογισμούς διά πολ
λών αριθμών, λαμβάνων ύπ’ όψιν πολλάς 
αιτίας, αϊτινες με—^άλλουσι τό δμοιομερές 
της συστάσεως καί πυκνότητος αύτοΰ, κα
θόσον τό ύδωρ δέν είναι καθαρόν, άλλά πε
ριέχει μεγάλην ποσότητα διαλελυυ.ένου άλα
τος. Εις μιαν λιτραν θαλασσίου ύπατος πε- 
ριέχεται στερεά ουσία πλέον τής ήμισείας 
ουγγιας, ήτις, άν τό ύγρόν έξητμίζετο διά 
τής θερμότητος, ήθελεν εναπομένει είς τόν 
πυθμένα καί τάς παρειάς τοΰ αγγείου έν 
είδει λεπτής κρυσταλλώδους κόνεως. Έάν 
δε έξητμίζετο ολον τό ύδωρ τοΰ ’Α τλαντι
κού ’Ωκεανού ήθελεν ύπολειφθή ποσόν άλα- 
τος ικανόν να κάλυψη επιφάνειαν επτά εκα
τομμυρίων μιλίων τετραγωνικών διά στρώ
ματος άλατος πάχους ενός μιλίου.

Καίτοι ο.ς έκ τής ανάγκης τών πραγμά
των, τό ύδωρ τής θαλάσσης καθίσταται 
αλμυρόν, περίεργον εΐναι δτι ή άλμυρότης 
αΰτοΰ δέν αυξάνει προϊόντος τοΰ χρόνου. 
Τήν φαινομένην ταύτην τής φύσεως ανωμα
λίαν εξηγεί πληρέστατα ή επιστήμη. Τό 
ύδωρ του Ωκεανού δέν παραχωρεί εις τήν 
ατμόσφαιραν τάς έν αύτώ διερχομένας έν

διαλύσει στερεάς ύλας* έπομένως επειδή τ, 
απέραντος αύτη δεξαμενή άκαταπαύστω; 
δέχεται νέας, έπρεπεν ή ποσότης τού άλα
τος νά βαίνη αυξανόμενη. Ά λ λ ’ εντός τη; 
θαλάσσης ζώσι μυριάδες πλασμ άτω ν ταΰτα 
έ'χουσι κελύφη καί όστα, σχηματιζόμενα έ/. 
μορίων γηΐνων η άλατίνω ν. Είναι δέ καί 
άλλα εϊδη ζωυφίων μικροσκοπικών, ίδίω; 
δράστη ρίων είς τό εργον τοΰ μετασχηματί* 
ζειν τήν ύλην, τά  όποια τόσον είναι μικρά, 
ώστε καίτοι έκατοντάκις διά τού μικροσκο
πίου μεγεθυνόμενα πάλιν μόλις διακρίνονται.

Μολοντούτο, τά  μικροσκοπικά ταΰτα 
πλάσματα δέν ευχαριστούνται εις τήν αόρα
τον ύπαρξιν αύτών, έάν δέν ένδύσωσι τό 
σώμα των διά τελείας πανοπλίας αμυντι
κής, ήτοι διά στερεού τίνος θώρακος κατα- 
σκευαζομένου έπιτηδείως έκ τών στερεώ ν 

μορίων τής θαλάσσης· άφού δέ άποπερατω- 
Ofi τό εργον των, κατακάθηνται, ώς υλαι 
αδιάλυτοι πλέον εϊς τόν πυθμένα τού Ώκεα·' 
νοΰ, καί ούτω σχηματίζουσι στρώματα, των 
δποίων τό τΛ/ος καί τό συμπαγές αυξάνει 
άδιακόπως προϊόντος τοΰ χρόνου. Πολλά’, 
γαϊαι εις τήν επιφάνειαν τής ύδρογείου 
σφαίρας σήμερον, γαΐα ι γυμναί καί ξηραί 
έχουσι τοιαύτην αρχήν έκ τών στερεών μο
ρίων τοΰ θαλασσίου ύδατος σχηματισθεΐσαι.

Είς τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν ύπάρχει 
ρεύμα τ ι γνωστόν ΰπό δνομα Gulf-Stream  
(ρ ε ύ μ α  τ ο ΰ  κ ό λ π ο  υ)’ ποταμός Ώκε#' 
νειος, όστις πηγάζων έν τώ  Μεξικανικφ κόλ- 

πω εξέρχεται διά τοΰ πορθμού τής ΒαχάμτΚ 
καί παραρρέει κατά μήκος τήν ’Αμερικανικήν 
ακτήν μέχρι τής Τερρανόβας καίέκεΐθεν διευ- 
θΰνετ«ί'. πρός τάς Εύρωπαϊκάς άκτάς, έχ«ν 
βάθος μεν ήμίσεως μιλίου, πλάτος δέ πολ
λών. Ή δε καθ’ ώραν μέση αυτού ταχύτνίί 
είναι τεσσάρων καί ήμίσεως μιλίων. Οί θα' 
λασσοπόροι ρίπτουσι συχνά εις τήν θάλασσαν 
φιάλκς ερμητικώς κεκλεισμένας καί περιί'
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μούσας τεμάχιον χάρτου ορίζοντος τήν ήμε- 
οου.ηνίαν καί τήν Οέσιν ένθα έρρίφθησαν. 
Μολονότι είναι ά'γνωστος ή δδός, ην αί φιά- 
λαι αΟται άκολουθούσι·/ ,ούν ήττον δύ-'άν- 
ται νά σ· μπεράνωσι γνωρίζοντες ποΰέρρίφθη 
φιάλη τις καί πού εφθασε. Χάρτης ύπό τοΰ 
άγγλου ναυάρχου Boechey σχεδιασθείς πα- 
ριστα ούτοι κατά προσέγγισιν τήν οδόν με
γάλου άοιθμού φιαλών, αϊτινες εύρέθησαν 
έν τώ πελάγει η έπί τών άκτών. Τινές ·δέ 
των φιαλών, άφού ήκολούθησαν τό ρεύμα 
τοΰτο κατήλθον παραπλέουσαι τάς άκτάς 
τής’Αφρικής μέ/ρι τών τροπικών ζωνών, ένθα 
εϊσελθοΰσαι είς τό ί σ η μ ερ ι ν ό ν ό ε ΰ μ α, 
επανήλθαν είς τήν θάλασσαν τών Ά ν τ ιλ -  
λων διά νά είσέλθωσι πάλιν εις τό G u lf· 
Stream. Τό ύδωρ τού ρεύματος τούτου είναι 
άλμυρότερον ώς προερχόμενο·/ κατά μεγα 
μ.έρος άπό "/ώρας κειμένας ΰπό τήν διακε
καυμένη'/ ζώνην, ένθα έπληρωσε τόν βαρύ- 
τερον φόρον τής έξατίλίσεως. "Ενεκα δέ τής 
μεγάλης αΰτοΰ πυκνότητος έχει χρώμα βαθύ 
κυανοΰν λαμπρότατον. 'ϊπάρχει δέ γενικός 
κανών ό'τι όσω μάλλον πρός τό πράσινον 
“λησιάζει τό θαλάσσιον ύδωρ, τόσω μάλ
λον είναι άπηλλαγμένον μορίων άλατίνων’ 
τό βαθύτερον καί μάλλον κυανοΰν περιέχει 
πλειότερον άλας.

Τό βαρύ ύδωρ τοΰ περί ού δ λόγος Ώκεα- 
νειου ρεύματος εχει καί έτερον ίδιον χαρα
κτηριστικόν σταθερώς i ψηλήν θερμοκρα
σίαν. "Οταν τό ρεύμα άναχωρή έκ τοΰ κόλ- 
~ου τής Φλωρίδος, τό θερμόμετρον (Fahren
heit) ( 1 ) δεικνύει έντεθειμένον έν αύτώ 86  
βαθμούς (ήτοι 30  βαθ. τοΰ έκατονταβάθ- 
[Λου, η 2, ί  τού lli'ainmn’)’ τό ρεύμα προ-

I F-U τό β ιςμ ίμ ι τρον τοΰ ΙΓu 1ιtenl» =·ϊ , Ιν y p r p t i  

τ0Τ; ”Αγγλθ;ς τό αη 'έν  δεικνύει τήν Οί:μοκρα- 
-‘Χν μ ίγμ ϊΤος π ίγο υ  x a l αλατος, οηιεΤον οέ τή ; τ ά -  
·€ως τοΰ πάγου είνα ι βαθμοί 32 τής δέ ζέσεω; τοΰ 
ί5’ ·Ος 2!·2.

βαίνει πρός βορράν εϊς πολλάς εκατοντά
δας μιλίων, καί όμως έζακολουθεϊ να ή,ναι 
8 έως 10  βαθμούς θερμότερο·/ τών πίριξ 
ΰδάτων τοΰ ’Ωκεανού. Απερχόμενον τόν τεσ
σαρακοστόν παράλληλον βορείου πλάτους, το 
ρεύμα τοΰτο έ·/ ώρα χειμώνος διατηρεί την 
θερμοκρασίαν, ην £χουσιν έν ώρα θέρους τά  
υδατα τών θ/λασσών έκείνων. Το όε μέρος 
τοΰ εξηκοστού παραλλήλου ό ι’ ού το ρεύμα 
τοΰτο ρέει είναι τόσον θερμόν, όσον τά  μερη 
τοΰ τεσσαρακοστού οθεν τοΰτο δεν Ήερχεται.

Τό ολον τής θερμοκρασίας, ην συνεπιφέρει 
εν δ ιαστήαατι ενός έτους άπο τας Οα/.ασσας 
τών Ά ντ ιλλώ ν  νήσων καί τοΰ Μεξικανικού 
κόλπου, θά ήρκη ϊνα τήξν δρος ολόκληρον 
σιδήρου καί μεταβάλη αύτό είς Οιτ.νεκες 
ρεΰμα ρευστοΰ σίδηρου, υεγα7.ειτερον το-ύ 

ποταμού Μισσισιπή.
Τό πλεΐστον τής θερμότητος τοΰ Gulf - 

Stream δια^έεται εις χώρας, αϊτινες Οά 
ησαν κατεψηγμέναι άνευ αύτοΰ. Χωραιτινέ.. . 
έν αίς καί ή Μεγάλη Βρετανία καί ή ’Ιρλαν
δία άπολαΰουσι κλίματος κατα πολλου», 
βαθμούς εύκραεστέρου ή εάν εκειντο μακράν 
τής όδοΰ τοΰ θερμού τούτου ρεύματος.

Α. Λ. Κ.

Η ϊ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»

ΛΡ .Μ.Α T o r  1C. Λ. ΒΕΡΝΑΛΑΚΗ ΚΙΣ ΠΚΝΤΚ ΜΚΡ1],

ΚΡΙ2ί·;ΐϊ TIMC2 

3

Έπί τρεις κατά συνέπειαν ϊσπέρας έ >·.- 
δά/Οη άπό τής σκηνής τών ’Αθηνών νέον 
δοάυ.α τοΰ κ. Λημητρίου Βερναδάκη, ποιητοΰ 
τών αΚυψελλίδων» καί τής « Με οπής» καί 
καθηγητού άλλοτε τής Γεν. 'Ιστορίας έν τώ  
Έθν. Ιΐανεπιστημίω.

Μετά στορ/ή? ακ,ολουθών τήν προοόον 
τοΰ Ελληνικού Θεάτρου -(ού τίνος ψυχήν έν-
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νοώ τά  Ε λληνικά έργα), άνυπομόνως έσπευ- 
σα να ιδ(ο το εργον τούτο. Είχον ακούσει 
περί αύτοϋ πολλά. Ιδ ίω ς φίλοι τοΰ κ. Βερ- 
ναρδακη μ’ εβεβαίουν, ο τ t Si’ αύτοΰ ό συγ
γραφείς πειράται νά χαράξν) νέαν δδόν εις την 
Ελληνικήν δραματικήν τέχνην. Κ αί ήλπιζα  
τοΰτο, γινώσκων δτι κέκτηται πολλά προς 
τοΰτο πλεονεκτήματα ό πολυμαθής φιλόλο
γος. Είςευρα ό'τι ό κ. Βερναοδάκης δέν" είναι 
εκ τών καταναλισκόντων τόν χρόνον τ<υν έν 
άργια. ΤΙ μελέτη είναι είς αύτόν τροφή. 
Είξευρα δτι έπί πολύν ηδη χρόνον καθήκοντα 
αλλα διόασκαλίας δέν πεοιέσπων αύτόν' δτι 
άγαπά τό θέατρον* δ η  έχει νοΰν ικανόν νά 
φωτιζν; τά  ζητήματα καί νά θέτν) αύτά έπί 
τών οικείων στηλοβατών- δτι ένοεϊ καλώς 
την άξίαν τοΰ ζητήματος περί 'Ελληνικού 
θεάτρου* δτι έξήτάσε τάς σημερινά; ιδέας, 
οτι εμελετησε τον χαρακτήρα τοΰ τόπου 
δπως καί τήν ιστορίαν αύτοΰ, καί φυσική 
επομένως, μεθ’δλα ταΰτα , ήτο ή ελπίς μου 
δτι τό εργον θά ήτο άξιον τοσούτων δεδο- 
μενων και δτι εμελλε ν’ αναζωογονήστ, τήν 
περί εθνικού Θεάτρου κοινήν ελπίδα καί νά 
καταγωνίσν; τά  ούτιδανά προσκόμματα, οσα 
η καλλιέργεια αύτής άπαντα έν τώ  στηθεί 
τής Ελλάδος, έν Ά θηναις, είς τάς ψείρας 
τυφλω ττάτω ν ί) κολάκων αφημένη. Τοσαΰτα 
έχων κατά νοΰν είσηλθον έν τώ  Οέατρω.

Προέταξα αύτά , ίνα συνφκοιώσω τούς 
άναγνώστας μου, (έκλαμβάνοντας, ελπ ί
ζω, ως έγώ τά θέάτρον) μέ τάς ιδέας ταύ-  
.ας, οπως καλλιον εκτιμησωσι τάς κρίσεις 
μου.

ΊΙ Κριτική παρ’ήμϊν κατά την αληθή ση
μασίαν είναι εντελώς άγνωστος. Οί έπαινοι 
καί οί ψόγοι τών προϊόντων τής διάνο ί α ς  : 

είσίν άποκλειστικώς εργα τής αύθαιρέτου ' 
οοέςεως τών προσωπικών συμπαθειών η τών 
αντιπαθειών, καί, δυστυχώς, καί οί μάλλον 
πεφωτισμένοι είς τόν αύτάν σόλοικον πε

ριφέρονται κύκλον. ’Εκ τούτου δέ τά  κακά 
πολλά.

’Ανελαβα νά κρίνω δ ι ’ους λόγους έν τέλει 
έκτιθημι, μή παραλίπων καί έν άρχη νά ση·· 
μεισω, δτι δεν λησμονώ μέν τό αναρμόδιον 
τοΰ καλαμου μου, πέποιθα δμως είς την ει
λικρίνειαν τών κρίσεων μου, στηριζομένων 
εις τας στοιχειώδεις γνώσεις έραστοΰ τής 
προόδου τής 'Ελληνικής δραματουργίας.

Ίΐκουσα μετά προσοχής καί πόθου τήν 
«Εύφροσύνην». Τήν κρίνω έκ μιας διδασκα
λίας καί Οά έζήτουν διά τοΰτο διάψευσιν 
τών εσφαλμένων αντιλήψεων μου. 'Η συζή- 

| τησις περί τοΰ δημοσιοτάτου τών έθνικών 
θεμάτων, τοΰ θεάτρου, εΐναι ή άρίστη τών 
ΐερειών τής ιδέας αύτοΰ.

II

Π Ευφροσύνη είναι πρόσωπον ίστορικώς 
αληθές, ει καί τά κ α τ ’ αύτήν ούκ είσίν άνε- 
πίδεκτα αμφισβητήσεων. 'II νέα ήμών ποίη- 
σις δέν ήδύνατο νά λησμονηστ, αύτην. Ό 
Κύριος Βαλαωρίτης έγραψε την «Κυρά Φρο- 
συνην». 'Η όραματοποίησις τών συμβάντων 
και τοΰ τραγικού θανάτου αύτής ήν ιδέα 
καλη. *Αν λέγουσί τινες δτι ταΰτα  είναι 
ανίκανα είς δράματος διάπλασιν καί άν 
τάς α ιτίας τοΰ θανάτου της θεωροΰσιν α
γόνους είς δραματικήν Μοΰσαν τό έπ’ έμοί 
τολμώ νά μή συμφωνήσω. νΟλοι γνωρίζουσι 
και ένοοΰσιν δτι μέγας δραματικός υψώνει 
μικραν υποθεσιν εις τοΰ πνεύματός του τήν 
,»=.ριωπ/;ν, μικρός δε και μεγάλην κατακρι- 
μνίζει. Οι αμφίβολοι λόγοι, ό τρόπος καί 
αί περιστάσεις τοΰ θανάτου αύτής, ή πολι
τική κατάστασις τοΰ "Εθνους έπί τών ημε
ρών της- είναι αφθονότατοι πηγαί διά τόν 
δραματικόν.Καί άν ή ιστορία π ιστή καί γυμνή 
όεν είναι καθ’ εαυτην δραματική, συγχωρεϊ 
■η ποίησις τήν οικονομίαν καί τινα άλλοίω- 
σιν τών περιστάσεων μετά τήν έξάντλησι7
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τής ιστορίας πράς διευκόλυνσιν τοΰ δρά
ματος.

'II κυρά Φροσύνη είναι ή ωραία 'Ελληνίς 
τών Ίωαννίνων, σύζυγος άγαθοΰ Ίίπειρώτου, 
τοΰ Αημητρ Βασιλείου, εμπόρου, ην συνέδεσε 
δυστυχής σχέσις μετά τοΰ υίοΰ τοΰ αίμο- 
βόρου Βεζύρη τής Ηπείρου, μετά τοΰ Μου- 
κτάρ πασσα. Ό  ’Αλής τήν κατεδίκασεν είς 
τόν διά πνιγμού θάνατον καί τήν έπνιξε 
μετά δέκα έξ άλλων 'Ελληνίδων, έν αίς καί 
αί δύο άθώαι άδελφαί Σαλακοποΰλαι, είς 
τήν λίμνην τών Ίωαννίνων. Τήν κατεδίκα- 
σαν ώς άτιμον μετ’ άτιμων γυναίων.

ΤΙ περί αύτής παράδοσις είναι δτι ό Μου- 
*τάρ, μαθών τήν καλλονήν της, έπιχείρησε 
νά τήν /.χτακτήσν,* δτι μή δυνηθείς δι’ ήπιων 
τρόπων νά κατορθώσν; τούτο, τήν έπεσκέφθη 
*ν νυκτί αίφνηδίως καί μεταμφιεσμένος καί 
Tflv έβίασεν. ’Εκ τοΰ τρόμου τής έμφανίσεως 
«υτοΰ ή ατυχής ύπέστη μακράν λειποθυμίαν, 
Άτις κατέστη δ ι’αύτήν νόσο; έπαναλαμβανο- 
ρ.ενη εί; πασαν συγκίνησιν καί άκολουθήσασα 
«υτήν καί μέχρι τής Λίμνης, έν ν) έπνίγη* 
''ιότι είναι βέβαιον δτι λειποθυμήσασα πρό 
~ής καταδύσεως, δέν ύπέστη τοΰ όδυνηροΰ 
θανάτου της τήν αγωνίαν. 'Υποτίθεται δτι, 
1«τά τήν πρώτην βίαν, ή Εύφροσύνη ήγάπησε 
Χ·*ι έξηκολούθησεν άγαπώσα τόν Μουκτάρ.

Ε'·ναι δμως βέβαιον καί τοΰτο, ώς δέν είναι 
έντελώς άναμφισβήτητον καί τό δτι είχε μ ε τ ’ 
*J -0u σχέσεις. Αί περί τούτου ύπόνοιαι καί 

'̂•«δόσεις έγεννήθησαν κυρίως μετά τήν κα- 
“*άίκηγ της. ’Ey. τής παραδόσεως έπίσης μαν- 
Οάνομεν,δτιή τοιαύτη σχέσις τής Εύφροσύνης 
*πεκαλύφθη έξ ενός δακτυλίου, (τοΰ άορα- 
-Άνο;, ώς υποτίθεται τοΰ Μουκτάρ) δν ούτος 
τ ? είχε δόσει καί τόν όποϊον ή μεσίτοια, ή 
®τ«λεϊσανά Ινεχυριάση ή πώληση, αγνοούσα 
• ■Ον πηγήν καί τήν ιστορίαν του, ύπήγεν είς 
•° Χαρέμι τοΰ Μουκτάρ, δπου ή σύζυγός 
ου τόν άνεγνώρισεν. Είναι έπίσης ίστορικώς

αληθές δτι ή Εύφροσύνη είχε τροφόν γραϊαν 
Χορμοβίτισσαν, ήτις τόσω τρυφερώς τήν 
ήγάπα, ώστε οί ’Αλβανοί δέν ήδυνήθησαν 
ν’ άποσπάσωσιν τής αγκάλης της τήν κα- 
τάδικον καί ήναγκάσθησαν νά συμπνίξωσι 
καί αύτήν. 'II παράδοσις λέγει έν τούτοις 
δτι ή Φροσύνη δέν ήτο ακουιτμένη πρότε- 
ρον, καί πολλοί άμφιβάλλουσιν, άν ήσαν 
αληθείς οί λόγοι τοΰ θανάτου της, φοβού
μενοι κρύφιον έρωτα τοΰ ’Αλή ή μυστικήν 
δολοπλοκίαν άλλην. ’Εκ τών παραδόσεων 
τούτων, ας σύγχρονοι πάση; πίστεως άξιοι, 
καί, ώς έκ τής θέσεοίς των, δυνάμενοι νά 
γνωρίζωσιν δλα, καί είς έμέ διηγήθησαν, 
ώδηγήθησαν καί οί ιστορικοί καί οί ποιηταί 
καί έγραψαν περί αύτής μέχρι τοΰδε δσα 
είναι γνωστά. Προσέτι πολλοί καί τών τότε 
ζησάντων υπήρξαν οί πιστεύοντες,δτι δ Μου- 
κτάρ ήτο φιλέλλην αληθώς καί έτρεφε τώ  
δντι σχέδιον πολιτικόν περί ίδρύσεως Ί ϊλ -  
ληνο-’Αλβανικοΰ Κράτους.

'J1 παράδοσις μας παρέδωκεν τελευταΐον, 
δτι δέν ητο άγνωστος είς τον ά'γριον τής Η 
πείρου τύραννον ή Εύφροσύνη. Κ αί περί μέν 
τών ηθών αύτής δέν ύπήρχον ύπόνοιαι, ώς 
είπον, περί δέ τοΰ πνεύματος καί τών κα
λών αύτής αισθημάτων ύπάο/ει κοινή καί 
βεβαία δμολογία.

Κατεδικάσθη ώς τολμήσασα ν’ άρνηθνί τώ  
’Αλή τά  θέλγητρά της ; Κατεδικάσθη ώς 5ε- 
σμεύσασα τήν ψυχήν τοΰ Μουκ.άρ ; ώς δια- 
ταράξασα τήν σιδήρινον τάςιν τών Βεζυρικών 
οικογενειών ; η προσηνέχθη θΰμα έξιλαστή- 
ριον άλλου έρωτος η ά'λλης τινός πλεκτάνης 
καταχθονίου, έξ ών γέμει ή ιστορία τής κοι
νωνίας, ήτις έζη ύπό τόν δόλιον Ά λήν; Ταΰτα 
είναι ζητήματα ών §ν θέλει εκλέξει ό ποιητής.

III

'Ο κύριος Βερναδάκη; κατέστησε τήν «Εύ
φροσύνην» τήν Ήρωίδα του. Έςελέξατο ώς
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έδαφος τήν κυρίαν παράδοσιν, τήν ώς ιστο
ρίαν θεωρουμένην, καί τήν Ακολούθησε σχε
δόν πιστώς. Λόγον τοΰ Θανάτου της φέρει 
τήν δικαίαν αντιζηλίαν τής νομίμου συζύ
γου τοΰ Μουκτάρ, τής Χενιφέ χανούμ, 
τής Ουγατρός τοΰ Πασσα τοΰ Βερατίου 
Ίμπραΐμ. Τό δράμα τοιουτοτρόπως τοΰ κ. 
Βερναρόάκη έν τώ πρώτω μέρει αύτοΰ φαίνε
τα ι εις πάντα ό'τι είναι οικογενειακόν.

Ά λ λ  *6 ποιητής θέλει νά έξαγνίσνι τοιοΰτον 
αθέμιτον έρωτα Έλληνίδος πρός τοΰρκον. Εΐ
ναι έρως άπαιχθής κ*τά πολλούς λόγους. Ή 
Ευφροσύνη ήτο τιμ ία , ευφυής, ανεπτυγμέ
νη, (πολύ ανεπτυγμένη), φϋλόπατρις λίαν, 
(σκιρτά είς τήν άνάγνωσιν τών ποιήσεων τοΰ 
'Ρήγα), είναι μήτηρ δύο τέκνων μικρών, δια- 
τελεΐ ΰπό τήν διδασκαλίαν καί τήν επαγρύ
πνησή αγνής ορεινής και γενναίας Έλληνί- 
δος, τής Νάσσως, οίκτροΰ λειψάνου μιας 
τρομεράς τραγωδίας έκ τών πολλών, οσαι 
αποτελούν τήν ιστορίαν τοΰ Τεπελενλή. 
Ί1 Νάσσω είναι έκ Χορμόβου. 'Όλους τους 
συγγενείς της έσφαξεν ό Ά λή ς. Τήν πατρίδα 
της έκαυσα\ καί κατέσκαψαν τά  στίφη του 
δια δόλου. Η ]\ασσω όια τοΰτο συνδαυ
λίζει πάντοτε τήν πατριωτικήν αιθάλην εις 
τήν ψυχήν τής θετής κόρης της. ’Ενώ λοιπόν 
τοιαύτη είναι ή Ευφροσύνη· έξ άλλου ό Μου- 
κτάρ είναι έγγαμος, έχει γυναΐκ·/ ώραίαν, 
εύγενή,συμπαθώς άγαπώσαναυτόν.'II Χανιφέ 
είναι νεανις καλή, νεόνυμφος·, υπερήφανος, 
έξ εύγενοΰς καταγωγής, θυγάτηρ Πασσα 
ΐσχυροΰ καί τούρκ'.σσα αληθής. Μαντεύει 
δτι ό σύζυγός της δέν τήν ήγάπα πλέον  
άλλά τόν Μουκτάρ δέν τόν πτοεί ή οργή 
και ή απειλή της συζύγου του, ή τ ις  ΰπο- 
πτεύουσα τήν απ ιστίαν του τώ  λέγει οτι 
άν έπαληθεύσωσιν αί ΰπόνοιαί της ή αύτή ή 
εκείνη, ή άγνωστος, πρέπει ν’ άποθάνη. Ό 
Μουκτάρ προσέτι είναι τοΰρκος καί δεν έχει 
σχέσιν μετά τής Ευφροσύνης, τήν είδε καί

τήν ήράσθη. Προσπαθεί, προσπαθεί διά με* 
σιτών καί μεσιτριών νά τήν έκμαυλίσ·/;.’Ανα
θέτει τήν ϋπόθεσιν είς τόν γηραόν γραμ
ματέα τοΰ Βεζύρου, τόν Μάνθον, δστις 
άναδέχεται τήν φροντίδα διά μιας πράτριας, 
τής Ζωίτσας. ’Επί πάσιν ό Μουκτάρ είναι 
υιός τοΰ Ά λ η .

Συνάντησις λοιπόν ούδεμία δυνατή. Προ- 
σέγγισις αισθημάτων ϊνα έπιτευχθή άπαι- 
τοΰνται μεγάλα καί υψηλά ελατήρια όπως 
παρακινήσωσι τήν Ευφροσύνην νά ένδώσν). 'Ο 
Μουκτάρ διά τών μεσιτών θέλει νά τήν πείσν) 
δτι διαδεχόμενος τόν Πατέρα του θ’άνορθώσνΓ 
τό Ελληνικόν έθνος καί Οά κηρύςη 'Ελληνι
κόν Βασίλειον, ’ΐδού, τω  όντι, άξιον δόλω
μα τής φιλοπάτριδος 'Ελληνίδος. Είναι γυνή 
δύναται ν’ άπατηθή. Μόνος του ό νέος ’Α λ
βανός Πασάς Si’ ιστορικών καί έθνολογικών 
επιχειρημάτων καταγίνεται νά τή δείξγι τήν 
συγγένειαν ’Αλβανών καί 'Ελλήνων.

Έν τούτοις τό δράμα ούτω λελοιθότως 
διαφεύγει τής σφαίρας της οικογενειακής σκη
νής. 'J1 Ευφροσύνη ένδίδει, άγνωστον πώς, 
άλλ’ ο υν ί άπατηθεϊσα άπό τάς ψευδείς 
πολιτικάς έλνπίδας. Ποσώς ! Μόνη της τό 
λέγει είς τόν Μουκτάρ. «Τό σχέδιόν σου 
είναι δνειρον. Δέν τό πιστεύω άλλά σέ 
αγαπώ' διότι είσαι σΰ, σε αγαπώ Μου
κτάρ, διά τό ένεστώς, διότι σέ ήγάπησα)). 
'Π Εϋφοσύνη κρημνίζεται διά τούτου άπό 
τήν θέσιν Έλληνίδος καί γίνεται γυνή, γυνή 
έπιλήσμων τής συζυγικής πίστεως, τής θρη· 
σκείας, τών παραοόσεών της, πρόσωπον μι
σητόν.

'Π σύζυγος τοΰ Μουκτάρ εΰρίσκουσα 
τυχαίως, είς πωλητρίας δέμα, τόν γαμικόν 
δακτύλιον τοΰ συζύγου της, 5ν εις τήν πω· 
λήτριαν είχε δόσει, ώς είπομεν, ή Εύφροσ- 
σύνη, μανθάνει τότε πρώτον τ ’ ονομα ταύ- 
της. Παραλαμβάνει άμέσως συμπράχτορα 
τήν τοΰ Βελή σύζυγον (άκουομένην παρά
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τώ Ά λη  περισσότερον διά λόγους άθεμίτους) J 
καί έπιτυγχάνει μετ’ αύτής τήν καταδίκην 
της είς θάνατον παρά τούτου. Ό  Ά λής με
ταβαίνει μετά συνοδείας είς τόν οίκον τής 
γχιαονρισας καί διατάσσει τήν φυλάκισίν 
τ/,ς. Συμβούλιον δίκασαν, καταδικάζει αύ
τήν είς τόν άτίμον θάνατον, είς 8ν κατεδί- 
κασεν, ώς άτιμους, καί δέκα ες άλλας νεα- 
νιδας, εις τόν θάνατον τοΰ πνιγμοΰ.

Λοιπόν τό δράμα δπερ πρός στιγμήν έστη 
έπί πατριωτισμού καί όπερ δια πατριωτικών 
εκδρομών ^ορτωΟεν, ένόμιζες δτι ήχΟη έξω 
τής οικογενειακής στέγης, εύρίσκεται αυθις 
επί άντιζηλίας έπί έρωτος αδικαιολογήτου 
ηθικώς ίστάαενον καί λύετα ι δ ι’ αύτοΰ.

Ό ποιητής θέλει νά καθάρ·/) τήν «Ευφρο
σύνην» συναισθανθείς δτι ό πατριωτισμός 
δεν υπήρχε τόδικαιολογοΰν, αφ’ οΰ μονη 
τόν άπεκήρυξε.

"Οθεν κατακλείει τήν ένοχον έν φυλακή. 
Έκεϊ πρώτον καθιστά αύτήν ήρωΐνην θρησκευ
τικής πίστεως. Ά ρνεϊτα ι αύτη ν’αλλαcr, την 
πίστ/ν της ϊνα σωθή καί πολλά περι τοΰ χρι
στιανισμού λέγει. Ου μονον, δε αλλα θελει, 
ώς τελειοτάτη χριστ'ανή, νά εςομολογηθή 
καί μεταλάβη τών αχράντων μυστηρίων. 
Τοΰτο δμως τή είναι αύστηρώς άπηγορευ- 
υ.ένα καί μάτην έκλιπαρεΐ. Έν τή φυλακή 
δ θείος της, Επίσκοπος Λαρίσσης, τή γράφει 
μακ:ά; έπιστολάς ούχι πρός την υποθοσιν 
στενώς συνδεδεμένας. Εις δερβισσης εισέρ
χεται είς τάς φύλακας, ουτε τώ  Μουφτή 
γνωστός, ούτε τώ  αστυνομω Ταχηρ Ά μ π α ζ . 
Εΐναι δερβίσης τοΰ Τεκέ τής 'Άρτας καί εί- 
σεδυσεν είς τάς φυλακάς. Πώς ; ’Άγνω στον. 
Φαίνεται δμως δτι τό υψηλόν, του ν.αβοΰκι, 
μόνον έ τύφλωσε τους πονηρούς τοΰ Ά λη  
Επαλλήλους τοσοΰτον, ώστε νά τον άφι· 
βωσιν μόνον ϊνα καταγείν/ι νά μεταπεισνι 
τήν άπιστον. Μένει μόνος καί αποκαλύπτε
ται εκεί δτι είναι ό Σαμουήλ, ό ένδοξος τοΰ

Σουλίου πολεμιστής, δν ύψωσεν ό Πουκεβιλ 
καί γλαουρώς ύμνησεν δ ίταλός Φούσκος.
Ό Σαμουήλ, δστις ούτιο λάθρα ήλθε ό ιά μέσου 
τών εχθρών του, ήλθε ϊνα έξομολογήσν) τήν 
Ευφροσύνην σταλείς ΰπό τοΰ θείου της συμ- 
πάσχοντος τή άνεψιά του, ά λλ ’ ουδεν λεγον- 
toc αύτή περί τοΰ δεινού εγκλήματος της.
Ό Σαμουήλ τήν έξομολογεΐ καί οι άλβα- 
νοί τήν παραλαμβάνουσι μετά τής εκου- 
σίως είς τόν θάνατον παραδοθείσης Κασως 
καί τήν πνίγουν καί μένει ό ψευδής Αερβίσ- 
σης, ό Σαμουήλ άν θέλητε, (ά7*λά μέ Δερβι- 
ση ένδύματα καί με τό χαΟονχι επι κεφα
λής) καί ψάλλει αίνον πρός τήν Έλληνικήν 
έλευθερίαν καί τό καταπέτασμα κλείει τήν 

σκηνήν καί τό δράμα.

IV

Τοιαύτη ή διεξαγωγή τοΰ δράματος. Ό  
ποιητής ήκολούθησε πιστώς τήν ιστορικήν 
θεωρουμενην παράδοσιν, με την πλοκήν τοΰ 
δακτυλίου, μέ τήν περιπέτειαν τής συναπο- 
θανούσης τροφού, με τοΰ θειου την εζω σκη
νής παρέμβασιν, μέ τήν αντιζηλίαν τής συ
ζύγου τοΰ Μουκτάρ καί μέ τόν υποτιθέμε
νον φιλελληνισμόν τοΰ έραστοΰ της.

Ά λ λ ά  ή ιστορία, τοιαύτη οποία υποτί
θεται, δέν είναι δραματική καί ώφειλεν ό 
ποιητής νά οίκονομήση τό πράγμα ή νά 
δε/Οή μίαν τών άλλων εκδοχών. Ό  ποιη
τής διά τοΰτο λέγεται ποιητής καί οΰχί 
ιστορικός. Ή π ιστή  άκυλούθησις τής παρα- 
δόσεως έφερε τά  πλειστα ελαττώ μ ατα  τοΰ 
δράματος καί κατέστησεν αύτό άδόκιμον.

Τό τέλος τής Ευφροσύνης, ώς.βλέπει ό άνα- 
γνώστης, εΐναι τραγικόν. 'Η υπόθειις έν τώ  
δράιιατι πλανάτα ι μεταξύ οίκογενείας πατρί- 
δος καί θρησκείας. Δέν έχει μίαν τούτων ώς 
βάσιν. Έ χει πάσας. Είναι οικογενειακόν ή 
ιστορικόν; Εΐναι καί τά  δύο άλλα ουδέτερον 

κυρίως.
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Εξέρχεσαι τοΰ θεάτρου καί δέν έχεις ου δέν 
ώρισμένον περί της Ευφροσύνης αίσθημα. 
Άπορων καί σΰ έρωτα; άν συμπαθές πρόσω- 
πον ή θέλησε νά καταστηση την ή ρ on δα του 
6 ποιητής. Οί λέγοντες δτι ήδέλησε νά έξα- 
γνίστ, το σφάλμα της, άποδίδων αύτω φιλο- 
γενείας καί πατριωτισμού ελατήρια, λέγου- 
σι τό εναντίον τοΰ ποιητοΰ, τό εναντίον 
αύτής τής Εύφροσύνης. 'Ρητώς αϋτη άπε- 
κήρυξεν ώς όνειρα τά  σχέδια τοΰ Μουκτάρ. 
'Ρητώς τω  εΐπεν ό'τι τόν αγαπά δ ι’έαυτόν μό
νον. Τούτου δέ τιθεμένου δέν θαυμάζεις μόνον 
διά τήν μακράν άπασχόλησιν τοΰ ποιητοΰ είς 
έθνολογικάς έκδρομάς, δ ι’ών κατακουράζεται 
ό ακροατής καί καθίσταται γελοίος δ ερωτικός 
μεταξύ Μουκτάρ καί Εύφροσύνης διάλογος' 
άλλά καί δέν εΐξεύρεις πώς ένέδωκεν εις τόν 
υιόν τοΰ μισητοΰ τυράννου, άφ’ ού δέν τόν 
ήγάπα πρότερον. Τοΰτο δέν εξηγείται έκ 
τοϋ δράματος. “Ά μ α  άφαιρέσγ,ς τό έλατή- 
ριον τής πατρίδας, τήν πατριωτικήν απάτην 
τής Ευφροσύνης, έχεις πλέον μίαν μοι/αλίδα  
κοινήν, καί κατά θρησκείαν, κατά ηθικήν, 
κατά Νόμους, κατ’ έθιμα, κατάκριτον καί 
πάσης ποινής άξίαν.

Δέν δύνασαι νά συμπαθής πλέον πρός αύ
τήν. Δέν δύνασαι νά λησμονήσης, ό'τι καί 
οί προπάτορες ήμών Οανάτω έτιμώρουν τόν 
μοιχόν καί ποιναϊς πολύ τοϋ θανάτου βα- 
ρυτέραις τήν μοιχαλίδα. «Μοιχόν άνελεΐν τώ  
λαβόντι δέδωκεν» δ Νόμος, λέγει ό Πλού
ταρχος (έν Σόλωνι), καί τοΰ μοιχοϋ αθάνα
τος ή ζημία έστί» προσθέτει ό Λυσίας 
(κατ’ Άγορήτου.) Ί ! μοιχαλίς «έκ τε οικίας 
τοΰ άνδρός έκβεβλημμένη έσται καί έκ τών 
ιερών τών τής πόλε<ος» διέτασσεν ό Νόμος 
τοΰ Σόλωνος, (Δημοσθ. κατά Νεαίρας) καί 
τήν τοιαύτην αούκ έά κοσμεϊσΟαι ούτε εί; 
τά  δημοτελή ιερά εΐσιέναι. ’Εάν δ’ είσίν] ή 
κοσμήται, τόν τυχόντα κελεύει καταρρηγνΰ- 
ναι τά  ίμμάτια  καί τον κόσμον άφαιρεΐσθαι .

      - ·  · ^

καί τύπτειν»  ((άτιμων ούτω,» έτ:ιφέρει ό 
Αισχύνης κατά Τιμάρχου, «τήν τοιαύτην 
γυναίκα καί τόν βίον άβίωτον αύτνί παρα- 
σκευάζων».

νΕρως, πατρίς, συζυγικόν χρέος, θρησκεία 
όλα ευρηνται έν τω  δράματι, άλλ’ ούδαμοΰ 
ή πάλη αύτών ή ύψηλή, ή πάλη τών αντιθέ
των αισθημάτων καί ιδεών, ήτις αποτελεί 
τό υψηλόν, τό δράμα, ό'περ έχει ανάγκην 
ούχί πολλών άλλ’ ύπερόχιον αισθημάτων καί 
αντιθέτων, 'II ύπόθεσις είναι ομαλή, ιστο
ρική, άπλοκος' ά λ λ ’ αδόκιμος διά δράμα.

ΊΙ Εύφροσύνη κατά τήν καταδίκην της 
είναι ένοχος δικαίως πάσχουσα, ούτε τόν 
έλεον ουτε τήν αγάπην άξίζουσα. Τοΰτο 
συναισθάνεται πως, ώς ειπομεν, καί ό ποιη
τής καί διά τοΰτο έπλασε τό πέμπτον 
μέρος ίνα τήν καθάρνι δήθεν καί είς ήν ί  
χριστιανικότάτη Εύφροσύνη π ά ^ ε ι  μή δυ- 
ναμένη νά έξομολογηθνί. Ά γω νιά  έκεΐ νά 
ύψωση αύτήν καί ολη ή πρά',ις αύτη φαί
νεται βεβιασμένη. ΙΙροσπαθεΐ νά σύρν) τήν 
συμπάθειαν τών θεατών άλλά τήν σύρν) par 
les cheveux. Τήν φορτώνει, τήν καθιστά 
όχληράν διά τής σπευδούσης έξεικονίσεως 
τών παθημάτων τών τέκνων της, τής 
καταστροφής τής περιουσίας της, τών βασά
νων τής Νάσως, άτινα έπειτα πάλιν δλα 
άνορΟοϋνται διά τής πληροφορίας, ότι ό θειος 
τής καταδίκου άνέλαβε τά  όρφανά κκί 
διά τής έμφανίσεως τής Νάσως, ήτις συμ- 
πνίγετα ι μετά τής τροφίμου της.

'Ιποδετει ο ποιητής ό'τι ούτω τά'/α. άπέ" 
στειλεν άγίαν τήν Εύφροσύνην; 'Ημείς δέν 
έκινήθημβν τόσον εις έλεον πρός αύτήν, ό'σον 
πρός την ατυχή αληθώς καί δυσέρωτα σύζυγον 
τοϋ Μουκτάρ, τήν Χανιφέ, ής ή έκδίκησις ήτο 
ηθικώς δικαία καί νόμιμος. ΊΙ ποινή αΰτνΐ 
έπεβαλλετο εις τάς άτιμους. Ήτο ίσιος με
γάλη, άλλ’άφ’ού ήτο νόμιμος, δέν είναι πλέον 
τραγική' καθόσον καί έν πεπολιτισμένοι?
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λαοΐς ούτω αύστηρώς έτιμωρεΐτο ή Μοιχία.
Διδασκαλίαν έκ τοιαύτης ύποθέσεως δέν 

δύναται τις ν’ άρυσθή. Ουδέν κακόν στιγμα- 
τιζόμενον, ούδέν καλόν νικα έπί τέλους. *Αν 
ί  Εύφροσύνη ήπατήθη οί άπαταιώνες θρι- 
αμβεύσιν. Ά λ λ ά  δένήπατήθη. 'Έπταισε, καί 
τότε, διατί προσπαθεί δ ποιητής νά τήν 
ίξιλεώσν) par force άφοΰ δικαίαν έλαβε τ ι 
μωρίαν;— Ή θρησκεία, φαίνεται θριαμβεύου- 
»α έν τέλει άλλά δέν παλαίει έν τώ  δράματι' 
διότι κυρίως ή πατρίς παρίσταται άγωνιζο- 
μενη άλλά νικωμένη εις τό πρόσωπον ένός 
τών αρίστων, κατά τόν ποιητήν, τέκνων της, 
τής εύφυίϊΰς, τής πεπαιδευμένης, τής φιλο- 
“άτριδος, τής έγγαμου, τής θαυμαστής Φρο- 
βονης, τοΰ «διαμαντιού τών Ίωαννίνων» κα- 
τ« τήν Ζωίτσαν, καί νικάται χωρίς τίνος 
«ανοποιήσεως. Ό Μουκτάρ δέν γίνεται ά- 
~εΖ,θής. Ή Χανιφέ καθίσταται αγαπητή, δ 
’Αλής παρίσταται, ώς ίστορικώς έστί, πονη- 
Ρ<>ς τύραννος, άλλά τήν φοράν ταύτην έκπλη- 
ροϊ δικαιοσύνης άπαίτησιν, τόν νόμον.

V

Ύπό τεχνικήν έποψιν τό δράμα έν φ  είναι 
■οιοϋτο, δέν έχει έξ άλλου ούτε έκεϊνο δπερ,

 Pectus inaniter angit,
•rritat, mulcet, falsis terroribus implet. 
Ουόαμοΰ εκείνο, ό'περ interessa, amaes 

tr®) trattione, incanta κατά τούς Ιταλούς, 
**εΐνο δπερ κατά  τήν σχολήν τοΰ νέου Δου- 
!Λ* είναι ό μόνος σκοπός τοϋ δραματικού, τοΰ 
/Λ~' αυτόν μή δντος ούτε διδασκάλου ήθι- 
*'ίί ούτε ιεροκήρυκας.

’Εν τφ  δράματι ύπάρχουσι καί τινα  συγ
κεχυμένα καί άλλα ασυνεπή καί πολλά βε- 
ι«®μένα. Ό  Μουκτάρ κατά τήν πρώτην 

Γετ« τής Φρόσως συναντησίν του άποτυγ- 
/.*νει. Κατά τήν δευτέραν γενομένην, άγνω- 

0ν μετά πόσον χρόνον, έρωτολογεΐ ώς έν 
“/.'ί καί φεύγει συγχρόνως είς τόν πόλεμον.

Μετά τήν πρώτην συνάντησιν είχε φυλακί
σει 6 Μουκτάρ τήν τροφόν Νάσων' άλλ ’ 
έπί πόσον είχε σχέσεις ; έπ ί πολύ βεβαίως' 
πλήν τότε πώς ή Νάσω έμενεν είς τήν φυ
λακήν ; Δέν άπήτει έντόνως ή Εύφροσύνη τήν 
άπόλυσίν της ; ή μήπως διά νά μείννι έλευ- 
θέρα είς τάς σχέ*ε;ς της τήν άφηνεν έν τή 
φυλακή ; Καί αυτό δύναται νά περιμείνν) τ ις  
άπό τοιαύτην γυναίκα. "Αν δέ εί'πϊ] δτι τήν 
έζήτησε καί άλλοτε καί έδωκε διαταγήν ό 
Μουκτάρ καί δέν είσακούσθη, πώς νά κριθή 
τούτο ώς πιθανόν ; άν πάλιν αύτός ΰπεξέφευ- 
γε νά τήν έλευθερώση, πώς κα ί αύτη έξηκο- 
λούθει νά τόν άγαπα τόσον, καί νά ήναι ή 
μητέρα της εις τήν φυλακήν ;— δέν δεικνύει 
τούτο άστοργον τήν Εύφροσύνην ; Γ'0θεν ά
γνωστον πώς ένέδωκεν, άγνωστον πόσον 
διήρκεσεν ή σχέσις της, άγνωστον πόσον έ- 
μεινεν ή Νάσωεΐς τήν φυλακήν, άπορον καί 
αδικαιολόγητον δ ιατί παρεταθη τόσον ή 
φυλάκισις ταύτης. Ταϋτα εΐναι ριζικά καί 
ασυγχώρητα σφάλματα. Πολλαί έπομένως 
ένεκα δλων τούτων δύνανται νά γίνωσι πα
ρατηρήσεις.

Έν πρώτοις άν μικρόν έτροποπόιεΐτο ή 
ύπόθεσις, άν ή Εύφροσύνη παρίστατο θΰμα 
πατριωτικής πλάνης, άν έπί τή βάσει ταύτνι 
συνεκρούετο τό καθήκον τής συζύγου καί ή 
θρησκεία, πρός τήν πατρίδα εξάλλου καί ένέ- 
διδεμέν μέχρι τινός έκείνη, άλλ ’έπί τέλους, 
άνεκαλυπτομένης τής πλεκτάνης, άνεγείρετο 
πρό τοΰ κρημνού,εις 8ν ήν έτοίμη νά πέση,καί 
ένεκα τούτου έπνίγετο, τότε καί διαφέρον 
πολύ θά έκίνη καί τόν πατριιοτισμόν θά 
έξήπτε, καί τήν Εύφροσύνην θά έιω ζε τοΰ 
στίγματος. *Αν δέ πάλιν ήθελε νά είσαγά- 
γη, ό ποιητής καί τόν έρωτα τοΰ Ά λή  καί τήν 
σύγκρουσιν αύτοϋ καί τοΰ Μουκτάρ άνευ πα
τριωτικών εκδρομών,πάλιν ήδύνατο ή Εύφρο
σύνη νά έρεισθή εις άντίθεσιν δραματικήν dia< 
<pspovcrar καί άριστήν. *Αν τέλος ή μεσίτρια

31



242 Β Υ Ρ Ω Ν

έγίνετο όργκνον έκδικήσεως χαρεμικής διά 
τοΰ δακτυλίου καί η ατυχής Ευφροσύνη Θΰ
μα, τότε θά ήτο άκόμη περισσότερον δραμα
τική ή ύπόθεσις.

Ή σκηνή ή δίδουσα ψυχήν εις τά  δραμα
τικά εργα, δεικνύει συνάμα τά  νοσήματα και 
τά  σφάλματα αύτών. Είναι καιρός νά διορ- 
θωθή ή «Ευφροσύνη» πρός τής έκδόσεως, νά 
τροποποιηθή ή ύπόθεσις της επί τό τεχνικώ- 
τερον, νά καθαρθή τών ανωμαλιών καί ν’άνα- 
χθη δευτέραν φοράν έπί της σκηνής καί έκ 
τών τότε αποτελεσμάτων οδηγούμενος ό κ. 
Βερναδάκης θά κρίνν) όρθιος ποσόν έχομεν δί
καιον καί θά δυνηθή νά προβή είς τήν έκδοσιν 
της Ευφροσύνης τής έχούσης άλλως άρετάς.

Λέγουσιν οί φίλοι τοϋ ποιητοΰ δτι ήΟέλησε 
νά φέρ·Λ τή·/ ιστορίαν telle qu elle έν τω θεά- 
τρω, δέν ένοοΰσι όμως πόσω διά τούτου άδι- 
κοΰσιν αύτόν. Ή ιστορία δέν δύναται ν’άναβή 
αναλλοίωτος έπί τής σκηνης καί τοΰ λο- 
γείου, οΰδί σχολή δύναται επί τοιούτου 
δόγματος νά ίδρυθή. Τοιαύτη απατηλή αρ
χή φέρει είς άσφαλέστατον τέλος, τήν πλήρη 
και άλάνθαστον άποτυχίαν.

Δέν δέχομαι απολύτως τήν γνώμην τοΰ 
ένδοξου τής ’Ιταλίας δραματικού τοΰ Ά λ -  
φιέρη όστις φρονεί ότι πρώτοι γίνονται οί ποιη- 
τα ΐ είτα οί Ηθοποιοί και έπειτα μοοφοΰν- 
τα ι οί θεαταί (Parere sul’arte comica in 
italia έν αρχή.) Οί καλοί συγγραφείς μορφοΰν 
τοΰ; θεατάς άλλάκαί τών θεατών ή άνάπτυ- 
ζις μορφώνει τών συγγραφέων τά  έργα. Δέν 
πρέπει δέ ν’ άρνήται ό κ. Βερναδάκης, ότι 
τό κοινόν τών Αθηνών είναι ώριμον είς ορ
θά; κρίσεις καίτοι αί ίδέαι αύτοΰ χρήζουσι 
έν πολλοϊς τής ποδηγετήσεως συγγραφέως 
ύψηλοΰ καί πεφωτισμένου καί κριτικών νο- 
ημόνων καί δικαίων. Μεταξύ ποιητών, θεα
τών καί ηθοποιών υπάρχει άλληλλεγγύη α
μοιβαίας άναπτύξεως. Τοΰτο είναι τό α 
ληθές.

’Ά λ λ ο  αμάρτημα μέγα τοΰ δράματος 
είνα ι ότι άν δέν σέ ώδήγει τό πρόγραμμα 
καί ή επιγραφή αΰτοΰ, ήδύνασο ν’άμφιβάλης 
περί τής ήρωΐδος τής πράξεως *αί νά πι- 
στεύση,ς άξωνα τήν Νασω. Έφ’ όσον τό 
δράμα άσχολεΐται είς πατριωτικά αισθή
ματα, ή Νάσω είναι ή αίσθανομένη, ή έν- 
θουσιώσα, ή τολμώσα, ή υψηλά σκεπτομένη, 
ή δρώσα. Αύτή υβρίζει καί σύρει έγχειρίδιον 
κατά τοΰ Μουκτάρ, αύτή τολμά νά σκεφθίι 
τόν θάνατον τοΰ Ά α λή .Ή  Εύφροσύσηούδέν. 
Πάσχει πάντοτε καί ούδ’ έπί στιγμήν μο
νολογεί καν ότι θά ώφελήσνι παραδιδομένη 
είς τόν τουρκαλβανόν. Ά ν  έμενε τό δράμα 
ιστορικόν, ή Νάσω ήτον ή ήρωΐς. "Άν ήναι οι
κογενειακόν οΰτ' αύτή άλλ’ ουτε καί ή Εύ
φροσύνη είναι πλέον ήρωΐδες.

Δέν είναι επουσιώδες σφάλμα ότι όλα 
τάλλα  πρόσωπα είναι αδρανή,παροδικά, έπου- 
σιώδη. Ά ν  ή Εύφροσύνη είναι τό κέντρον είναι 
κέντοον ασταθές καί διά τοΰτο ό περί αύτήν 
δραματικός κύκλος είναι σώλοικος. Ό Μουχ- 
τάρ ό συνεογός τοΰ κυρίου προσώπου ερχεται 
καί φεύγει, ώς υπηρέτης, θέλων να δωσνι 
μίαν εντολήν χρήσιμον είς τήν πράξιν. Ή 
Νάσιυ είς ούδέν συντελεί έπί τέλους καί ε
ξαφανίζεται. Αμαυρά κάπως είναι ή Χενιφέ. 
Ό  Μάνθος μόλις φαίνεται καί έν γένει κατερ- 
ριμμένα είσίν όλα τά  πρόσωπα έν τώ  δρά- 
μ α τι. Ώς πρός τούς χαρακτήρας τών προ
σώπων πολλά δύναταί τις νά εϊπη, έξ ών 
ούκ ολίγα καλά, άλλά τά  πλεϊστα βεβαίως 
εναντία.

VI

Είναι άρτιος καί είκονικώτατος ό χαρα- 
κτήρ τοΰ αίμοβόρου καί πονηροΰ Ταπελενλή. 
Οί άπληστοι αύτοΰ χρηματικοί πόθοι, ή πο
νηριά, τά γεροντικά πάθη, ό'λα γραφικώς 
καί μετά χάριτος ιστορικής καί καλλιτεχνι
κής έπί δύο σκηνάς περιγράφονται. Ό κ.
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Βερναδάκης πρώτος άπέδωκεν τόν υίόν τής 
Χάμκως είς τήν μητέρα του, τόν Ά λήν εις 
τόν Ά λήν. Ό κύριος Βαλαωοίτης παραστήσας 
τόν τύραννον έκεϊνον, μεγαλορρήμονα, όογίλον, 
προκαλοΰντα τόν θεόν είς πάλην, φω τακ .ίά ν , 
έπλασεν άνθρωπον ούτε τύραννον, ούτε αλη
θή, ούτε πονηρόν, ούτε φυσικόν, πρό πάν
των δέ ουδόλως Ά λή ν τόν αΐμοβόρον καί 
ύπουλον τύραννον τής ’Ηπείρου.

Πονηραί καί νοήμονες αί απαντήσεις τοΰ 
’Λλή είς τά παράπονα τών Άμφισσέων. Προ
σφυέστατη είς τά  χείλη τοΰ πρωτοτύπου 
εκείνου αναιδούς άρπαγος ή ιδέα ότι τόν
άιρήκε κληρονόμον του προφορικώς ό ά- 
«οβιώσας ραγιας, τή ν  περιουσίαν τοΰ ο
ποίου παραγγέλει τον άνθρωπόν του νά 
σφραγίσνι καί νά παραγγείλνι τήν σύζυγόν 
του νά κάαη ύπέ» τοΰ άποβιώσαντος μνη-I ·* k ι
ρ.όσυνα δι* τήν ψυχήν του. Ίστορι*ώτατα
"ά παράπονά του διά τόν λειποτακτήσαντα  
Οπασπιστ/ν του τόν όποιον ήγάπα «ο·ά>· 
χ*ιδ ί του σάν ?σ ΐ μωρέ Μ άνθο». Καλώς 
καί ευφυώς παρεμβάλλεται ή άσεμνος σχέσις 
τοΰ ασελγούς γέροντος μετά τή ; νύμφη; του. 
Νομίζει δέ τις ότι άκούει τινά τών γερόν- 
των αύλικών τοΰ Βεζύρη εκείνου (ών ένα 
Όκουσα καί εγώ) διηγούμενο·/ πώς είς τήν θεάν 
τοΰ ώραίου έριόνει ό γεγηρακός κακοήθης 
“καύμένζ νιάτα  ποΰ είσθε» όπως είς τό 
δράμα όταν βλέπη τήν Εύφροσύνην. "Οταν 
^■«μβάνων σιωπηλώς τά δώρα τής Νάσσως 
Χλαίει ώς ό κοοκόδειλος, « τ ινά  τά  κάμω αύ- 

ποΰ αύτή εσήκωσε τοΰ παιδίου τό κε
φάλι ι.αι τόν εκαμε νά γείνη άπιστο; καί 
ν* διαταράξη τήν ήσυχίαν του σπητιοΰ μου» 
-/.ει το έντελέστεοον ιχνογράφημα τοΰ τρόπου 
δι’ ού ό φοβερό; Ά λή ς έξετέλει τ ί ;  κακουρ- 
γ(ας του. Λ ίγων <ίέ ότι δέν δύναται παρά νά 
?ύΧακίση τήν Εύφροσύνην διότι τό θέ'.h i  ό 
νόμος σοί δίδει τό ιδανικόν αληθώς τής υ
ποκρισίας τοΰ αύθάιρετοτάτου τών τυράννων.

ΊΙ Ζ ω ΐτσα, ή πράτρια, είναι πρόσωπον 
γνωστότατον, τοπικόν, τουρκικόν επάγγελμα  
ζήσαν παρ’ήμΐν καί μετά τήν απελευθερωσιν, 
ύπαρχον ετι έν Τουρκία πρός εύκολίαν τών 
χαρεμίων καί σωζόμενον μέχρι τοΰδε εις πλει- 
στας έλληνικάς επαρχίας. Λέγονται καί γ£' 
.Ιό.Ιησαι· Πρό τοΰ κ. Βερναδά/.η και έπίσης 
γραφικώς καί τελείως είκόνισε τήν rt.h 'i- 
Λησσαν, ό σνγγραφεύς τοΰ peohi de jia- 
chas, όστις όμως τήν έχει Αρμενίαν καί ούχί 
έλληνίδα. Αί πράτριαι πωλοΰσι πανικά καί 
καί τζοβαϊρικά  (πολύτιμα είδη), φΰκος, 
καί μαγείας ενίοτε. Κάμνουσι μεσιτεία; γά- 
μων καί άθεμίτων ερώτων. Είναι δι’όλα κα- 
λαί. Ή κοκκώνα Μαριγώ τοΰ Ναυπλίου, ή 
κυοά ΙΙηνειώ τής Τριπόλεως είναι αύτή ή 
Ζωίτσα τών Ίωαννίνων. Ευφυής, εύστροφος, 
στομύλη, πονηρά, γνωριζουσα τά  γυναικεία  
έλατήοια είναι εκμαυλιστρια τεχνική καί νοη
μών. "Όταν ρίπτν) τούς πόντους της διά τήν 
ψυθιριζομένην απιστίαν τοΰ συζύγου τής Εύ- 
φροσύνης, έκπληροΐ νοημόνως τήν άποστολην 
της προλειαίνουσα τήν όδόν. Αυτήν αριστα 
ό κ. Βερνκδάκης καί είσ/ίγαγεν καί όιετήοησε 
καί διεξήγαγε, καθ’ όλον τό δράμα, άρτιω· 
τάτην εκτός τής φωράσεως τοΰ δακτυλίου.

’Επίσης άρτιος καί καλός χαρακτήρ είναι 
ή Χανιφέ εί καί ολίγον ασθενώ είκονισμένη. 
ΊΙ τουρκική υπεροψία, τό άλγος Χανούμ με
γάλης κα-αγωγής άπωλεσάσης τόν έρωτα 
τοΰ συζύγου της, ζωγραφοΰνται εύπρεπώς 
είς τό ποόσωπον τοΰτο. Δέν ειχε μβλιστα  
ανάγκην νά έφεύρτ, διά τήν χανούμ μηχανεύ- 
ματα καί δολοπλοκίας όποιων βρίθουσιν τά  

χαρέμια.
'Η έκ τύχης διά τοΰ δακτυλίου άνακά- 

λυψις τ?ς άντεραστρίας. τώ  «ροσηνέχθη πρό
χειρος ύπό τής παραδόσεως καίτοι καθ’ ί -  
μας' καί τούς νοημονεστερους Ίωαννίτας « -  

i πιθανός φαίνεται, »αί πείθουσα μάλλον ότι 
j ή Εύφροσύνη ήτο θΰμα δόλου. Δέν ήτο μωρός
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ό Μουκτάρ νά δώση την αρραβώνα του’ διότι 
ήδύνατο νά δώση ά'λλο δακτύλιον. Ούτε τό- 
<5& μωρα ήτον ή Ευφροσύνη νά τό στείλη 
st? τό χαρέμι, ούτε [Λωροτέρα ή μεσιτεύουσα 
Ζωίτσα νά έχν) εντός τού δέματος τών π α
νικών μικρόν δακτυλίδι δπερ κρύπτουν συ
νήθως εις τό κόρφο των διά τό ασφαλές, ούτε 
ετι μάλλον άνοήτος νά παρουσιάσγ) έκεϊ δ,τι ή 
Ευφροσύνη τη έδωκε νά ένεχυοιάση καί όχι 
να πωλήσ·/)' διότι αί γυναίκες τοΰ Πασσα 
δέν είναι τοκιστα ί. Ά λ λ ά  τό πραγμα εΐναι 
μικρόν. Ή Χανιφέ είναι υπερήφανου καί α
πονήρευτου ίσως ανατροφής. Έξαίρεσις ίσως, 
άλλά έζαιρεσις καλώς διατετυπωμένη.

Αόριστός ανόητος καί όλοσχερώς άτυχης 
είναι τού Μουκτάρ δ χαρακτήρ. Πολεμιστής 
ύβριζόμενος καί απειλούμενος ύπό τής Νάσως 
καί άσθενώς καθ’ ημάς ύπό τής Ευφροσύνης 
παρακαλούμενος νά συγχώρηση, καί σιωπών 
πρό τών ύβρεων καί τών άπειλών νά φεύγν] 
ήσχυμένος, τουρκαλβανάς όμιλών κατά τήν 
έκρηξιν τού έρωτός του περί Πελασγών καί 
Λελέγων, περί συνγενείας τής ’Αλβανικής καί 
Ελληνικής φυλής, ανεχόμενος τήν οργήν τ-/)ς 

γυναικός του καί τάς ύβρεις παρά τήν άσύγ- 
κριτον υπεροχήν τού άνδρός έν τοΐς Χαρε- 
{/.ιοις3 φευγων και α<ριvcov τήν Ευοοοσύνην έν 
πενία καί άνευ προστασίας, έν ώ έγνώριζε 
τάς ύπονοίας τής συζύγου του, δλα ταύτα  
είναι πράγματα άπερ άπό τής σκηνής έφά- 
νησαν ακατανόητα.

Ή Νασώ εις ην ό ποιητής ένώνη τ ’άγρια 
πολεμικά /)θ/ι τοΰ Χορμοβου, μετά διανοη
τικής άναπτυςεως και μετα ζο^ηροΰ εύγενοΰς 
πατριωτικού αισθήματος φαίνεται πρόσωπον 
ουδόλως υγιές. Δίς ΰψούσα τό έγχειρίδιον 
κατά τοΰ Μουκτάρ καί τού Ά αλή  καί χού-1 I
πταυσα ή ρίπτουσα αύτό, μοί δίδει άλλου 
είδους καί διαφόρου γένους εικόνα τού Πα- 
λαύρα. ’Ισχυρά καί ύψηλή έν τοϊς λόγοις χα- 
λαρουμένη δέ καί πίπτουσα εντελώς ό'ταν

εις £ν δάκρυον τής Ευφροσύνης λησμονή καί 
πατρίδα καί θρησκείαν καί μητρικόν χρέος, 
οταν έγγίση όπωσοΰν είς τήν στιγμήν τού Ιρ- 
γου πνίγει ή Νάσω έαυτήνδιάτοΰ βρόχου τής 
ούτιδανότητος. Ά π ό  τής στιγμής έκείνης ή 
'Ελληνίς Χορμοβίτισσα, ή πατριοί της Νάσω 
γίνετα ι γύναιο ν κοινόν καί ούδέν έξοχον έχον. 
Ήδύνατο νά τήν διατηρήσν; δ ποιητής, δποιι 
τήν εύρε, είς τήν ύψίστην δηλαδή καί εξόχως 
τρυφεράν άγάπηντης πρός τήν Ευφροσύνην καί 
νά μή περισπάσν) αύτήν εις άνδρειεύματα καί 
πολιτικήν πολυλογίαν. Ά λ λ ’ άφού παρεδάρνι 
μεταξύ οίκογενείας καί πολιτικής δ ποιητής, 
ερριψε καίαύτήνείς τήν πατριωτικήν κονίςραν 
καί τήν έκαμε όπως τήν είδαμεν μασκαρβν. ' 

Πού ή όογή της εκείνη ή ιερά ό'ταν μαν- ; 
τεύνι τό λανθάνον κακόν ΰπό τού Κύρ Μάν- ! 
θου τάς προσκλήσεις ; Ποΰ ή έκρηξις εκείνη, -ί 
ή άοενωπή καί άρειμανία, ή άξια τής Φώτως 
τοΰ Σουλίου όταν βλέπν) τόν λύκον παρά τόν j 
θησαυρόν της, τόν Μουκτάρ παρά τήν Ευφρο
σύνην ; ΤΗτο κόρη τής πατρίδος ; ώφειλε νά 
φονεύσν: τόν Μουκτάρ ώφειλε νά μή συγχωρή· ί 
στ] τήν Ευφροσύνην, ό'ταν αύτη άσυστόλω; 
παρεβίασε πάντα χρηστότητας δεσμόν. Ήτο 
μήτηρ φιλοστοργοτάτη άλλ ’ αύστηρά ; ώφειλε , 
νά συγκινηθή, μόνον ό'ταν τά  παθήματα έξι- J 
λ έ̂ουν καί έ'φερον εις τό χείλος τής λίμνης 1  
των τήν θετήν κόρην της, όχι ενώ άκόμη αύτιΐ 1 
έτέλν) έν τή θριαμβευτική απολαύσει τοΰ 3 
πολλαπλού έγκλήματός της· ώφειλε ν’ ά- 
φοσιωθή είς τά  τέκνα τής τροφίμου της άφί* VI 
νουσα τήν άθρησκον, τήν άπατριν, τήν άμνί* j  
τορα, τήν μοιχαλίδα. Δεν είναι συνεπής δέν _ 
είναι ύγειής τοιοΰτος χαρακτηρ. Μή δέ ζ τ  J  
τήσ·/; νά τό άποδώσνι εις τάς άκρας άντιθέ- 1  
σεις, άς παρατηρούμεν συνήθο>ς είς τήν γ ν ' ■] 
να ικ ε ΐα ν  φύσ ιν  διότι τήν Νάσων παοέστη*,· 
σεν ώς πρόσωπον ύπέροχον, σκληρυνθέν εί< . 
ανήκουστων παθημάτων κάμινον. Ήθέληβε 
νά διάτηρήση τήν ιστορικήν αλήθειαν; τότε ·;
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έπρεπε ν’ άφήσν] τήν δραματικήν άπάτην. 
Ή ιστορική εδώ αλήθεια έβλαπτε τό δράμα 
ώφειλε νά βάλρ εις χρήσιν τήν ρίνην, ήν 
λέγουσι «ποιητικήν άδειαν».

Ό Κύρ Μάνθος είναι δευτερεύον πρόσω
πον. '’Αλλ’ άς σταθώμεν είς αύτόν ολίγον.' 
Ό Κ. Βερναρδάκης είναι καί ώς ποιητής καί 
ώς ιστορικός καί ώς νΕλλην ασυγχώρητος 
έξευτελίσας τόν Μάνθον. *0 Κυρ-Μάνθος 
ήτο τώ όντι γραμματεύς τού ’Αλή καί ό 
πρώτος μάλιστα' ήτο πονηρός ίσως, κ α τ ’ 
«νάγκην, καί ταπεινός' διότι ύπηρέτει τάν 
πονηοότατον καί ΐδιοτροπότατον εκείνον τύ 
ραννον.

Ά λ λ ’ ίστορικώς ό Μάνθος ήτο φιλογενής 
«νήρ. Ή το φιλικός, ήτο ευφυέστατος καί 
αξιοπρεπής. Δέν ίτ ο  μαστρωπός καί πολ,ύ 
πλέον δέν ήτο συνεργός βιασμού, ώς λέγο- 
ρ.εν οί νομικοί. ’Ήθελε νά δοίσνι τύπον αύ- 
λικοΰ τού Ά λ ή , αύλικού μισητού διά τήν 
«νάγκην τού δράματος ; Είχε τόν Κώσταν 
Βουρμπιανίτην, γραμματέα τού Ά λ ή , άλλά  
ουτιδανόν καί άθλιον. Ήδύνατο διά τίνος άνα- 
/ρωνισμού νά φέρη τάν 'Νικόλα Γιάγκον τόν 
άρπαγα τής Βασιλικής. ’Ά.ν ήθελε πρόσωπον 
επιφανές ώφειλε νά σεβασθή τήν ιστορικήν 
«λήθει.αν. Ά φού έφάνη τόσον εύλαβής εϊς 
την ιστορίαν, ώστε νά θυσιάση είς τόν βω- 
μόν της τόσας δραματικάς άνάγκας, ώφειλε 
ν« εύλαβηθή αύτήν καί διά τον Μάνθον, τόν 
Ελληνικότατον τού Ά λ η  υπουργόν. ’Ά νευ  
τή; διαστροφής ταύτης ο Μάνθος ύπό τε 
χνικήν έποψιν εΐναι κάλλιστα διαγεγραμμέ- 
ν°ί. Είναι ώς τύπος έν τών προσώπων τής 
δυσώδους αυλής τού Ά λ ή , είς ήν ή πατρίς 
Ίμών, έν τή άναγεννήσει της μάλιστα, ούκ 
0Λ,·γα; οφείλει νόσου;.

Περί τής Ευφροσύνης,τέλος δέν δυνάμεθα νά 
11~ωμεν περισσότερον τ ι  τών δσων ανωτέρω 
~ερί τής ΰποθέσεως έσημειώσαμεν. Είναι 
«νωμαλος, ασυνεπής, άκατανόητος, ασυμπα

θής καί άναξιομίσητος συνάμα, είναι τό ου
δέτερον καί μάλλον κακόν καίτοι είναι δ 
ά'ξων καί ή ήρωΊς τού έργου.

ΥΙΙ

Ώς πρός τήν διαλογικήν άξίαν καί τήν 
δράσιν, τό δράμα μεγάλα έχει καί τά  καλά 
καί τά  κακά, άλλ ’ έπικρατούσι τά  δεύτερα. 
Διάλογοι μακοοί επαναλήψεις τών ελατη
ρίων κοπιώδεις, άσθενώς καί μονοτόνως ά- 
νεπτυγμέναι πατριωτικαί ίδέαι, χαλαροΰσιν 
τήν δράσιν (τήν μικράν άλλως) καί κουρά- 
ζουσι τόν θεατήν. Ή σκηνή τοΰ Χαρεμιού ή 
πρώτη, εΐναι καλ^ή ν) καίπως έκτενής. Ή 
διήγησις τής Νάσο>ς περί τοΰ Χορμόβου, ά
σχετος πρός τό δραμα, μακρά, βαρυντική 
επίσης καί εξωθεν έρχομένη. Απίθανος ή 
διά μιας μόνον ρήσεως τής Φρόσως απο
στολή τής άγρύπνου καί ώργισμένης τρο
φού είς τού Μάνθου τόν οίκον, μεθ’ δσα έν 
αγανακτήσει κατ’ αΰτοΰ καί τών προσ
κλήσεων του καί κατά τής παρούσης Ζωής 
είπε. Ή Νάσω εΐναι μήτηρ ούχί σκΛάβα.. Ή 
Εύφροσύνη ώφειλε νά τήν σεβασθή ή άλ
λως ή Νάσω ώφελε νά σεβασθή έαυτήν. 
Κ ατά τόν μεταξύ πρατρίας καί Ευφροσύνης 
διάλογον έπρεπε ή Ευφροσύνη νά είναι όλι- 
γώτερον παθητική, πλειότερον όμιλητική> 
καί έναντιολόγος ϊνα γείνη ή σκηνή ζωηρο- 
τέρα. Φορτική καί άτοπος ή ερωτική συνάν- 
τησις τού Μουκτάρ μετά τής ερωμένης του, 
βαρεία δέ είς έθνολογικάς έκδρομάς. ’Εν σ τ ιγ 
μή τοιαύτη εΐναι προσέτι άπροσδόκητος κα1 
είς τά  χείλη τοΰτούρκου άλβανοΰ, έστω κα1 
ήγεμονόπαιδος, έστω καί μαθητού τοΰ Ψαλ- 
λ ίδ α , εΐναι ίστορικώς άνυποστατος και απ ί
θανος καί καλλιτεχνικώς άπρεπης. Α π ίθ α 
νος καί ουδόλως φυσική ή διήγησις τής 
είσερχομένης Νάσως περί τών παθημάτων 
της κατά τήν έπίσκεψιν τοΰ Μάνθου. Είναι 
κατάπληκτος άπό τήν τόσω άπροσδόκητον
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πραγματοποίησή τών υποψιών της, άπό την j άγαπώσης Νάσως ν’ άφιερώση τον ύπόλοι-
θέαν τοΰ Μουκτάρ (έν ώρα νυκτός ά'ρα ή 
ημέρας ; —  δέν εννοείται.) "Επρεπε νά η ναι 
ραγδαία, ν’ άφήσν] τάς διηγήσεις, νά όμι- 
λήσν) γοργώς, ολίγα καί κ α ταπ λη κ τι
κά, άξια τής δεινής θέσεως τών πραγμά
των.

Φυσική βραχεία καί καλή ή συνεννόησις 
του Μουκτάρ καί Μάνθου, καλλίσται δέ καί 
αί σκηναί τοΰ Διβανίου τοΰ Ά λ η  Πασά. Εύ
μορφος ή σκηνή τοΰ Μάνθου καί τοΰ Βεζύρη 
ώς έπισοδειακή. Ά ρ ίστη  καί σύντομος καί 
γραφική ή σκηνή τής έπισκέψεως τοΰ Βεζύ- 
ρου είς τόν οικον τής Ευφροσύνης. "Άμεμ
πτον αληθώς τό τέταρτον έκεϊνο μέρος, τό 
σώζον πολύ μέρος τοΰ δράματος.

Τό πέμπτον μέρος εΐναι τ ζ ώ 'ΐα  πρός διά- 
σωσιν τών δραμ.ατικών κανόνων. Ή τζόκτα  
εΐναι τεμάχιον ύφάσματος, δπερ προσθέτουν 
οί ράπται διά νά συμ.πληρώσωσιν άτελές 
ένδυμα. Καί τό μέρος τοΰτο ώς τζόιΎα  
εΐναι πρόσθετον καί βεβιασμένον. Μακρότα- 
τα ι ίπαναληπτικα ί καί φορτικαί αΐ έπιστο-

πον βίον της εϊς ανατροφήν τών ορφανών ;—  
Ή ιστορική αλήθεια : —  άλλ’ ή δραματική 
ανάγκη ;

Ή τεχνική διεξαγιογή φέρεται, έπαναλαμ- 
βάνω, μεταξύ τής σχολής τών κλασικών καί 
τών ρωμαντικών δραμάτων, μδλην τήν άπέ- 
χθειαν, ην ώς γνωρίζομεν έκ κρίσεων τοΰ κ. 
Β,εραδάκη, τρέφει ούτος εις τήν τελευταίαν 
ταύτην.‘Η σκηνή τών μαγισσών ειλημμένη έκ 
τοΰ Μάκβεθ, έν μ.έρει, δμοιάζει, ώς πρός τό 
τυχαΐον,πολύ μ,ετά τοΰ έν τώ  μ.υθιστορήματι 
τού Βοΰλβερ έπισοδίου τής Ίόνης καί τοΰ 
Γλαύκου, έν τ φ  σπηλαίω τής μαγίσσης τοΰ 
Βεζούβιού. ’Εν τούτοις καί τοι τό ποίημα 
τών μαγισσών είναι εύμορφον, ή σκηνή εΐναι 
δυσάρεστος, άπίθανος, καί ειδεχθής άν θί- 
λητε. "Ας τήν βελτιώσ/, ή άς τήν μεταβάλη. 
Δέν ηύχαρίστησε. Δέν θά βλάψη, μάλιστα 
καί άν τήν εξάλειψη.

Μένει

VIII

οϋσιωδέστατον μ.έρος τοΰ διραμα-
λαί τοΰ θείου τής Ευφροσύνης ’Επισκόπου, j τος, ή γλώσσα του. Εις τό μέρος τοΰτο ε 
Πολυ πλέον όικαιολ.ογημέναι θά ησαν άν ή δομ.εν τώ  δντι τήν απόπειραν πρωτοτυπία; 
ανεψιά του ήτο θΰμα ή έντιμου άρνήσεως τινός κατά τήν δραμ.ατικήν γλώσσαν. Ίδίωξ 
πρός τόν Μουκτάρ, ή τών άποτυχουσών λα- ■ ή Νάσω εΐναι κράμα καλής καί κοινής γλώσ- 
γνικών θελήσεων τοΰ Ά λή  ή δολοπλοκίας σης. Δέν δυνάμ.εθα νά φέοωμεν ώρισμένην 
άλλης,άπερ ίστορικώς, ως ειπομεν, έστηρίζον- έπί τής τοιαύτης απόπειρας κρίσιν. 
το καί τιθεμενα είς τό δραμα ήδύναντο πολύ ’Ά ν  εΐλικρινώς μας έροιτήσ/, δ κ. Βερνα- 
νά ζωογονήσωσι αυτό καί νά τό καταστήσω- δάκης πρέπει εΐλικρινώς νά μή τώ  κρύψω-
σι πολυ πλέον διαφερον. Ώραια ή ιόεα τής μ,εν ό'τι δέν ήρεσεν ούτε είς ήι/.άς ούτε είς
ασαγωγής τοΰ άγαπητοΰ όντως καί σέβα- άλλους. Παρατηροΰμεν έν τή νεωτέρα λυρική
σμιου Σαμουήλ, άν ή Ευφρόσυνη, ήτο θύμα ποιήσει(άν δύνανταινάόνομασθώσι ποιήματα,
πατρίδας και θρησκείας* άλλ’ άπρόσφορος τά  πολλά εκ τών γραφόμενων σήμερον πεισι-
ύπαρχει ώς έγένετο. Ή Λάσω συναπαθνή- θανάτων στιχουργημάτων) άκατάσχετόν τινα
σκει άλλά πού άφινει τά  τέκνα τής Φρό- ροπήν πρός τήν πενιχράν καί πολλάκιςμήζωη*
σως ; Ελησμόνησεν 6 ποιητής τήν Έ λληνι- ράν, εί καί παθητικήν, κοινήν γλώσσαν. Τήν
κην ρησιν «τοΰ παιδιού μου τό παιδί είναι ροπήν ταύτην δέν έπρεπε νά ένθαρρύν/ι ό κ.
δυο φοραϊς παιδί μου ;»  Δέν ήτο ήρωϊκότερον, j  Βερναδάκης διά τής αυθεντίας του. Πολύ δέ 
ά^ιωτερον τής τοσούτω τήν θετήν κόρην I πλέον δέν ήτο φρόνιμον νά ύψώσνι αύτήν έπί
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της σκηνής, είς εποχήν καθ’ $ν ή γλώσσα 
αναμένει έκείθεν ώθησιν είς πρόοδον ούχί εις 
όπισθοχώρησιν. Ιδ ια ίτα τα  συνιστώμεν όλί- 
γας τινάς φράσεις άπαιχθείς, άς οφείλει 
πάντως ν ’ άποσπάση. Τοιαύτας ένθυμαύμεθα 
τάς «νά φάω τό /.ρέας ή τά  κρέατά μου» 
δίς έπαναλαμ-βανομένας τήν «νά χαθής» δίς 
λεγομένην καί άλλας τινάς" όλιγίστας μέν, 
αλλά τάς δποίας καί αύτάς πρέπει νά διώξη, 
νά διώξη άποφασιστικώς καί μ ετ’ άγανα- 
κτήσεως, ύς  άναξίας αύτοΰ, άναξίας δράμ,α- 
τος, άναξίας ποιήσεως καί σκηνής.

Είς ιδέας τό δραμα δέν είναι πτ<οχόν εϊ 
καί ούχί πλούσιον, όπως άλλα έργα τοΰ 
ποιητοΰ. Ωραία π . χ. είναι τής Νάσοις ή 
ϊπίπληξις είς τήν Φροσύνην. «Ποιον μέρος 
τοΰ προσοίπου σου εΐναι άμ,όλυντον άπό τά  
ψιλήματα τοΰ Μουκτάρ, ίνα σέ άσπασθώ 
ίκει;» Καλόν καί το ποίημα τών μ.αγισσών.

Ή είκόνισις τών Χαρεμίων εΐναι τεχνική, 
αλλά τήν άσθενή δρασιν ούδέ ή τοΰ έργου 
ποικιλία τών σκηνών καθιστά άπαρατήρητον.

IX

'Η έπί σκηνής θέσις τοΰ δράματος υπήρξε 
καλή. Πρόσκαιρα τινά  τής παραστάσεως μειο
νεκτήματα ώς καί κρίσις περί τής διανομής 
των προσώπων διαφεύγουν τήν σφαίραν τής 
διατριβής ταύΐης.Σημειωθήτω δτι καί διά τήν 
ty-έραν ακόμη τής παραςάσεως (25  Μαρτίου)
^ρεπε δι’ άλλου τινός τρόπου ή ΰπ ’ άλλο εί *
<υνατόν ένδυμα νάγείννι ή προσφώνησις έκείνη, 
7,1 ‘ *«μεν ύπό τοΰ Δερβίση τό σκαιόν καί δυ- 
^ίωνον ενδυμ.α,ό ένδοξος τοΰ Σουλίου μοναχός 
°'Ίρως της συμπαθούς ποιήσεως του Φούσκου.

τέλει πρέπει νά φέρωμ,εν ώς συμπέρασμα 
τό δράμα δέν έκρίθη οποίον άνεμένετο 

*Κι εύλόγως. Τοΰτο δμως δέν πρέπει νά 
/.Ρ/«ιμεύση ώς άποθάρυνσις αύτοΰ, παρ’ ού 
*λττ£ζομεν πολλά ύπέο τοΰ θεάτρου. Ούδε- 

? συγγραφέως δλα τά έργα εΐναι τέλεια,

ούδ’ έκ τούτου μόνου δύναται νά κριθή ή 
άξία τοΰ ποιητοΰ. Ό κ. Βερναδάκης πρό 
πολλοΰ δέ ώσφράνθη τής θεατρικής λ υ 
χνίας τήν όσμήν. "Εμεινε πολύ μακράν τοΰ 
Διονυσιακού θεάτρου καί τής Α ττ ικ ή ς . Έδώ 
πλησίον τάχ ιστα  θά εύρη έμπνευσιν νά έν- 
θουσιάση. Δύναται νά τό κάμη καί πρέπει 
νά μή τό παραλείψη. Ή αποτυχία πρέπει νά 
τάν ένισχύση ά ντ ί νά τά  άποθαρρύννι. Ό  μύ
θος τού ’Ανταίου εΐναι έλληνική παραβολή.

Γράφω ταΰτα  διότι έπιθυμώ ουτε ό κ. 
Βερναδάκης, μεθ’ ού άπαξ μόνον συναντή- 
θην καί ούτινος τάς περί μορφώσεως εθνικού 
θεάτρου ιδέας καί έργασίας καί εκτιμώ έν 
πολλοίς, καί θέλω νά συντρέξοι, ούτ’ άλλ>ος 
τις  νά συλλάβγι τήν έλαχίστην περί τής ει
λικρίνειας τής κρίσεώς μου αμφιβολίαν.

Πρέπει νά έξομολογηθώ τελευταίον έν 
ήμ.έραις μάλιστα τοιαύταις. Αναγνωρίζω  
δημοσία τήν τόλμ.ην μου, κρίνοντος έκ μιας 
μόνης παραστάσεως τό δράμ.α, καί ενώ 
δέν είμαι φιλολόγος. "Αν ή κρίσις αύτη  
δέν εΐναι όρθή, άπόδοτε τοΰτο είς τήν μή 
ειδικότητά μ.ου φέροντος ώς εφόδια μόνα 
έγκυκλίους περί θεάτρου γνώσεις καί πολ- 
λήν αγάπην καί μεγάλην έπιθυμ-ίαν πρός 
ένθάρρυνσιν τής έλληνικής σκηνής* άπό
δοτε τό λ.άθος είς τήν ατελή άντίληψιν 
κατά τήν μ.ίαν καί μόνην παράστασή τού 
έργου* άλλά μ.ή καταλογίσητε τό λάθος είς 
έλλειψιν ειλικρίνειας. Θά εΐναι αμάρτημα 
βαρύτερον τής τόλμης μ.ου.

*Αν παρά τήν άρμοδιότητά μ.ου έγραψα, 
τό έπραξα διότι ένόμ,ισα δτι πρέπει ό κ. Βερ
ναδάκης νά γνωρίζνι εΐλικρινώς τάς ιδέας καί 
κρίσεις τού κοινού, άπηλλαγμένας τών μετρια- 
βμών, δι’ ών εύπροσήγορος φιλία καλλύνου- 
σα έξασθενεί αύτάς. Τελευταίον τ ι  καί ύπέρ 
τής κρίσεώς μου.

Δέν έπερείμ.εινα τάς κρίσειςτών άρμο- 
διωτέρων, καί προεξανέστ«ν* (μή λήσμο-
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νών ort οί τοιοΰτοι «έρραπίζοντο» το πάλαι) 
διότι γνωρίζω δτι οί παρ’ ήμϊν άρμόόιοι η 
περιορίζονται είς στενούς κύκλους άπηρ^αιω- 
μενων κανόνων, εν οίς θέλουν νά στενοχωρή- 
σωσι τήν πτήσιν τής ποιήσεως, ή δέν άκο- 
κουθοΰσ:, τάς σημερινάς τοΰ τόπου προόδου; 
εις τάς περί θεάτρου ορέξεις του ί) βαρύνονται 
νά γράψωσιν. "Εγραψα τέλος διότι τά θέα- 

. τρον είναι διά πολλούς καί πρέπει ν’ άρέσκη 
τοϊς μάλλον ανεπτυγμένοι; δλων τών κλά
δων. Δίκαιον ήτο νά γνωσθώσιν καί αύτών 
αί σκέψεις καίτοι μή τυπικώς άρμόδιαι.

’Air,ναι τΤ\ 29 Μαρτίου 1876

ΗΛ. Π0ΤΑΜ1ΑΝ02.

Τ. Γ. Είχον αποστείλει ταΰτα  πρόςτύπωσιν 
δταν άνέγνων μακρά άρθρα έν τώ «Νεολόγω» 
δεικνύοντα φανερώς μέν πολλάς γενικάςπερί 
θεάτρου δόσεις, λανθανόντω; δέ πολλήν καί 
πρός τόν ποιητήν συμπάθειαν. 'Γπό τύπον 
γενικών περί νέας έλληνικής δραματουργία; 
Ϊδεών, εξομαλύνεται ή όδός τής κρίσεως τοΰ 
κ. Βερναδάκη καί καταλήγει τεχνηέντως ό 
συγγραφεύς τών άρθρων εις έπιεικεστάτας 
περι τοΰ δραματος κρίσεις. Τά άρθρα ταΰτα  
είναι πλείονος προσοχής άξια ού μόνον ώς 
ύπό δοκίμου γραφέντα καλάμου, άλλά καί 
ώς δ-.ακοινοΰντα τάς ιδέας τοϋ ποιητοΰ τής 
Ευφροσύνης, πρός 8ν δ γράφων καί άν δέν τά 
λέγει, προδίδεται εχων πολλήν φιλίαν καί 
μεθ ού συμφωνεί κατά τάς ιδέας.

Πρέπει νά ομολογήσω δτι μετά τήν άνά- 
γνωσιν ή γεννηθεΐσα έντύπωσις ήτο συμπά
θεια τις πρός τόν γράψαντα, δστις έν τή πε. 
ποιθησει ότι υπέρ σαθράς συνηγορεί ύποθέ- 
σειυς, άγωνιωόώς άγωνια νά άνακινήση δλας 
>άς όραματικάς σχολάς ϊνα άντληση έπι · 

χειρήματα υπέρ τής Ευφροσύνης.
Λέγων ότι πάσα έποχή έχει ΐδιοφυά δρα

ματικήν σχολήν μ α ς  ύποχρεοϊ νά τώ  είπω- 
μεν «Σ’ πολλά έτη». Ά ν  δμως συμπληρών

τήν ποότασιν του μάς έλεγεν, δτι έκάςη σχο· 
λ η είναι έμπνευσις καί έκδήλωσις τής εποχής 
καί τοΰ έθνους, έν οίς έγεννήθη, θά μάς πα
ρείχε τήν περίστασιν νά τόν έρωτήσωμεν. 
Λοιπον ο κ. Βερναδάκης, πώς δέν ένεπνεύσθη 
καί πώς δεν εϊκονίζει τό πνεύμα τής σημεοι- 
νής εποχής τοΰ έλληνικοΰ έθνους; Ά λ λ ά  δέν 
είπε τοΰτο, νοήσας τό φείδι δπερ έκρύπτετο 
ύπό τήν ιδέαν πλήρη καί δπερ θά έτρωγε τήν 
ύπόθεσιν του.

Δέν δέχομαι απολύτως δτι ή νέα άττιχή 
χαΛΛαισθησίν., διαφθαρεϊσα ύπό μελωδιών 
και τερατολογιών είναι δυσνίκητο; καί δυσ
πρόσιτος είς παρθενικής δραματικής μούσης 
κάλλη. Δέν πρέπει νά συγχέη τούς ηο.Ι.Ιονι; 
μετα 'cd vxaJuy . Είξεύρει δέ δτι δταν κα
λώς διδάσκεται δ Ά μ λ ε τ  καί δ Όθέλος, ή 
Μήόεια τοΰ Legouve καί άλλα έργα δευτε- 
ρευόντων μέν συγγραφέων άλλ’ επ ιτυχή, τό 
θέατρον πληροΰται καί ή καλλαισθησία άνα- 
φαίνεται έν δλη αύτής τη φυσική αττική  
χάριτι.

Ήδυνάμην νά υποστηρίξω διά μακρών τά 
έν πολλοϊς εσφαλμένα ό'τι ή πατρίς καί ή 
θρησκεία δέν είναι τής δραματικήςμούσης γά
λα, άλλά τής έπικής ή τής Διθυραμβικής. 
Ομως φοβούμενος μή παρελκύσω τόν λόγον 

άρκοΰμαι νά τώ  ενθυμίσω τούς «Γίέρσα;» 
τοΰ Αισχύλου, τοΰ Βροϋτον καί Τιμολέοντα 
τοΰ Άλφιέρη, τόν «Καΐσαρα» καί τήν ’Ιω
άνναν «Δ’ Ά ρ κ »  καί τά  πολλά δράματα, δσ« 
έγεννησαν οί πόλεμοι τών 'Ισπανών πρός τούς 
'Άραβας, τών προτεσταντών πρός τούς κα
θολικούς, καί τών Σταυροφοριών. Α ί έποχαί 
τών πολέμων είναι έποχαί δίδουσαι είς τόν 
δραματουργόν παν δ ,τ ι δύναται νά θέληση 
ίνα κίνηση τόν έλεον, τό πάθος, τό διαφέρον 
τών θεατών^ χωρίς νά χρησθη ώς ποοτεύον- 
τα ; μοχλούς τά  έκ τής άτομικότητος τοϋ αν
θρώπου αισθήματα. Ά ν  δ’ έκάμφθν, είς τινα  
τοιαύτην ύπόστασιν έχοντα δράματα ή ποιη'
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τική φήμη ή ποιητική μεγαλοφυΐα δμως 
Qji, διότι καί σήμερον ακόμη τοιαΰτα έργα 
διδασκόμενα άναδεικνύουσιν δλα τά  σεμνά 
θέλγητρα τών θυγατέρων τής Μνημοσύνης.

Διά πολλών δ Κριτή; τοΰ Νεολόγου προ
σπαθεί νά εύοη δικαιολογίαν τής πλοκής τοϋ 
δράματος ή ν.άν έξιλασμόν τής άτεχνίας της. 
Μή εύρΙσκων δέ, υποθέτει δτι δ ποιητης επρο- 
τίμησε τούς κανόνας τής κλασικής τραγω 
δίας καί άπέφυγε τήν άπειρον ποικιλίαν τής 
ρωμαντικής σχολής, υποθέτει δτι ίνα κατα- 
οτήση τήν ύπόθεσιν άτραγώδητον απεφυγε 
τά; έκπροθέσεως κακουργίας τών προσώπων, 
καί δτι παρέκαμψε δεξιώς τάς τερατώδεις 
περιπετείας, προτιμήσας τόν φυσικόν έςελι- 
γμόν τών γεγονότων. Ταΰτα λέγει αύτός.,αλλ> 
ούχί τόδράμα.Τδ δράμα τουναντίον πλανάτα ι 
ρ.εταξύ τώνδύομεγάλων σχολών χωρίς εν του' 
τω ν’ άνθολογη έξ Ικατέρας δ ,τι καλόν πρός 
δημιουργίαν τρίτου τινός δοκίμου είδους. Και 
ποικιλίαν έχει, άσκοπον πολλάκις, καί φρι
καλεότητας έχει έπεισοδιακάς μάλιστα , ο
ποία είναι ή δυσωδία ήτις π7.ηροι τό χα
ρέμι έκ τών έρριμένων καί σεσηπυιών σαρ
κών τών άπαγχονισθέντων, καί κακουργίας 
πολλαχοϋ βεβιασμένες, ώς εν τα ΐς διηγήσεσι 
τή; Νάσως, κατά τήν διαγωγήν τής δεσμο- 
φύλακος καί άλλαχοϋ, καί τερατωδίας ήκι- 
οτα καλλιτεχνικάς καί άνευ λόγου, ώς είναι 
τών μαγγισσών αί σκηναί, τέλος δέ καί ή 
φυσική πορεία προσκόπτει καί άλλα έλατ- 
"ώματα έχει πολλά άτινα άξίζουσι σμίλ- 
λης πλέον τολμηράς τής τοΰ Κηφησσέως φί
λου.

Δεν λέγει τό ακριβές, γράφοιν δτι οί χαρα
κτήρες τών πλείστο>ν προσώπων είσίν άριστα 
όιαγεγραμμένοι" διότι τών κυρίων προσώπων 
οί χαρακτήρες είσίν αχαρακτήριστοι ώςείπον. 
Είναι επιεικέστατος δταν λέγη δτι τά  πάθη 
δέν είναι αδρανή. Ό Ά λής δέν αντιπροσω
πεύει κανέν πάθος σχετικόν πρός τό δράμα,

ένεργόν, κινοΰν. Ή Εύφροσύνη · · · αύτη είναν 
πλέον ταλαίπωρος εις τό δράμα παρά εις τήν 
ιστορίαν· ■ · άν ή ιστορία της είναι δποια- 
τήν θέλει ό κ. Βερναδάκης. Ή Νάσω ούτε άρ~ 
χήν έχει, ούτε τέλος καί ό Μουχτάρ είναι άρ_ 
βανίτης λογιώτατος καί άληθώς παληανθρω . 
πος, ούχί δέ ήρως άξιος νά παρασύρη έλληνίδα 
υψηλών αισθημάτων τη ; ελληνικής ανατρο
φής τοΰ 1 8 1 0 .  Αί ελλείψεις αύται μέ συγ- 
χωρεΐ δ ευφυής κριτής νά τώ  παρατηρησω^ 
οτι δέν είναι μικραί καί δέν άπαντώνται εις 

ά έξοχώτερα αριστουργήματα. Τοιαΰτα λε- 
γων φωράται έρώμενος τή ; Φροσυνης και τρέ
μει τόν κίνδυνον νά μή ρίψη αυτοΰ τό 
μαχαίρι ή Λάσω, δειλιώσα, δπως πρό τοΰ 
Άλή" άφοϋ μάλιστα συναινεϊ είς τον παρα 
τοϋ ποιητοΰ γινόμενον έξευτελισμον της και 
τόν κηούττει πολύ συγνωστόν !

Έκ τών πέντε μερών τέλος πάντων 
μόνη ή τετάρτη είναι καλή. Αί άλλαι δεν 
είναι συγχωρηται έν συνόλω εξεταζόμενα'.. 
Τοΰτο είναι ή αλήθεια.

’Ολίγα ακόμη περί τ%  γενικών τοϋ κρι- 
τοϋ ιδεών.

Ί ΐ αποστροφή δτι οί άξιοΰντες τελείαν 
παρά τοϋ κ. Βερναδάκη επ ιτυχίαν άδιχοΰσιν 
έαυτούς, είναι έπιχείρημα δπερ είς τήν θέσιν 
τοϋ πελάτου του θά τώ  έπέστρεφον νά τό 
φυλάξη δι* άλλον Ttva φίλον του !

Είναι χαρακτηριστικόν διά τόν άπολογού- 
ιιενον τό κατώρθωμα τού άπολογητοϋ δτι 
έγραψε τόσα περί τής δραματικής μηδεμίαν 
έχοντα πρός τήν Ευφροσύνην σχέσιν. Πα
λαιόν ρητορικόν σχήμα, τό απώ τατα  μα- 
κρύνεσθαι τον ρήτορα τοΰ αποθαρρυντικοΰ 
ποό ποδών θέματος.

Βεβαιότατον είναι δτι τό έθνος ήμώνκέκτη- 
τα ι πλεΐστα  στοιχεία ιδιοφυίας, άλλ ’ άμφιβο- 
λώτατον άν τούτων άπεικόνισις ή Εύφρο
σύνη. ΊΙ δόξα τής πλαστουργίας σχολής δεν 
είναι προτέοηυ.α πολύ αεγαλείτερον τή; δυνα-
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μασι ή «έν τα ΐς  άνάγκαιςΛ, ή «δέσις», ήμ.εως τοΰδιαφεύγειν τούς κινδύνους τής άπομ.ι- 
μήσεως. Ένθυμ.είται δ κριτής τ ί  άπήντησεν ό 
{Ιιργίλιος κατηγορηθείς δτι έκλεψε τον «"Ομ.η- 
ρον»; «Καί μικρόν νομίζετε, είπε, τό ν’ άρ- 
πάσ/,τις τό ρόπαλον άπό τά ςχ ε ί ρας τοΰ'ΙΙρα- 
κλέους;» Μικρόν νομίζει τάχα  ό Κηφησσεύς 
κριτής ν’ άναγάγτ) τοΰ Σαίκσ~ηρ τήν σχ ο λήν 
προσφυώς πρός τάς Έλληνικάς ιδέας; δεν Οά 
ήτο προτιυ-ώτερο'.1 διά τόν κ. ΒεοναοδάκηνI I I  k k
εάν έπραττεν τοΰτο εις τήν Ευφροσύνην το υ ; 
Ά λ λ ’ νίθελε νά πλαστουργήστϊ σχολήν ; 
'Οποίαν ; καί διά ποιους, τον έρωτώμεν, 
άφού 'Ελληνικήν /-αί δι’ ημάς δέν έπλασε ;

'II δ/,μ.ιουργία σχολής δεν είναι κλήρος ατο
μικών ιδεών, άλλ’ έθνους, εποχής, ην ένοεϊ 
ή μεγαλοφυΐα καί ών άρπάζουσα τό πνεΰμ-α 
τό ένσαρκοίνει,τό καθίστησιν αΰθύπαοκτονκαί 
υψηλόν, τό περιβάλλει [j-έ τοΰ ίδίου νοός τήν 
αίγλην καί ένΟουσιώσα ένθουσιά καί δοξάζει
Λ »* yQ9&av»0[££V7i.

Αλήθειαν μόνην είπεν δταν γράφη δτι 
«χιμ.κιρώδες καί φανταστικόν» άνεζήτη- 
σε ό κ. Βερναρδάκης εργον. 'ίΐδύνατο νά 
προσΟέσ/, δτι καί χιμαιρικώς τό έπέτυχε.

Περίεργον είναι αληθώς τό αξίωμα ό’τ ι  «ή 
δραματική πηγή τής ρωμαντικής στολής 
προχέει ανούσιον καί θολόν ναι/.α.»

Ώς πρός τούς δραματικούς κανόνας, αύται 
λεγει ό κριτής «πάντοτε καί αιωνίως Οά 
χρησιμεύωσιν παρά πάσιν θεμέλιον τής 
άληΟοΰς δραματικής ποιήσεως, άνευ ού 
ό δραματουργών θέλει έπι/ειρεϊ εργον ά,νέ- 
φικτον». (Άνεφικτον μονον; καί μωρόν 
ήδύνατο νά είπ/,). Γίρός αυτούς, οϊτινες, καί 
εγω συμφωνώ, είναι θεμέλια αιώνια, σχετί- 
ζομεν καί τήν «Ευφροσύνην». '11 «ένότης 
τής ποάζεως» κατελύθη πρό πολλοΰ πα- 
νηγυρικώς καί ίσως αιωνίως. Περί αύτής 
ουδ η Ευφρόσυνη έφρόντισε νομ.ιζομ.εν. 
'J1 «σιαγραφ-ή τών χαρακτήρων» δαως 
«ή κάόαρσις» αί αντιθέσεις έν ταΐς αΐ«0ή-

«λύσ ις», αί «καλλοναί τών διαλόγων», «6 
οίκτος κα ί ο "Ελεος» μάλιστα , όλα ταΰτα 
που εν τΫί Ευφροσύνη; ΙΙοΰ τό διαφέρον τό 
συγκινοΰν ; ΙΙοΰ τών χαρακτήρων ή τελειό- 
της : ΙΙοΰ τής άβλαβούς αλήθειας ό σεβα
σμός · ΙΙοΰ ή δέσις ή συγκινούσα ; πού ή λύ- 
σις η ικανοποιούσα ; ποΰ ή δίδασκα/,ία έν 
τ?, πραςει; ττού ο έλεος, ό οίκτος, αί κα- 
λοναι τών διαλόγων, ή δράσις, αί αντιθέ
σεις, αι συγκρούσεις, at συναντήσεις, δ,τι 
τέλος καθιστά τά δράμα, δράμ.α καί δχι 
λογους συνερραμένους; Έδώ είναι τό ζήτημα 
ως λέγουν οί άγγλοι* Ταλλα, τάλ,λ.α τά 
πολλά, τ ί μάς ένδιαφέρουσιν; Είναι τής σφαί
ρας τοΰ διδασκάλου τής δραματικής, είναι 
γενικαί ίδέαι καλώς έκπεσφρασμέναι άλλά» k I
περί τής Ευφροσύνης τ ί  έχεις είπεΐν ; Δύ- 
νασαι να μ.άς πείστ] δτι είναι σχολή νεοελ
ληνική όπως ανωτέρω είπες ; δτι είναι προϊόν 
τοΰ πνεύματος καί τών αναγκών τού 'Ελλη
νικού εθνου;; δτι ευχαριστεί αυτά καί άποτε- 
λει τ ι  ίόιον, καί αυτοτελές ά λλ ’ ίδιον καλάν 
καί αυτοτελές δραματικόν;— Πρωτότυπα: Τή 
αλ,ηθεία οί πλεϊστοι τών σημ.ερινών ποιητών 
μ.ας λέγουσιν δτι έχουν ιδίαν καί αύτοτί-  
λεϊαν σχολήν,καί δταν κατακοίνωνταιέχουσι 
πρόχειρον τήν σκιάδα νά κρυβώσι άπό 
τό πΰρ της κατακρίσεως. 'II σκιάς αυτή 
είναι τά α δέ / - μ.άς ένοούσι». Τοΰτο όμως 
άμφίβολον άν καί ό μέγας μουσικοδιδάσκα
λος Vagner μόλις είπε δικαίως. Ά λ λ ’ δ κ. 
Βερναόάκης είναι άνήρ ευφυής καί έν τώ  στί- 
φει τών παρ’ ήμίν ήδη δραματικά τέρατα 
συνον&υλλευόντων ό ύψιστα ίστάμ.ενος,ό μηδε- 
μίαν δυνάμενος νά έ’χη σύγκρισιν καί διά τήν 
παιδείαν καί διά πολλά άλλα αύτού προσόντα. 
Ο Ιν. Βερναδάκης πρέπει νά παράγη τό σχε

τικώς τελειότερον καί τούτο άποτελεΐ τήν 
προεδρείαν, τήν δόξαν τοΰ προηγεΐσθαι εν μιά 
εποχή. Ά λ λ ’ είς τήν Ευφροσύνην ή θέσις του

Β Υ Ρ Ω Ν 251

αίΐτη άν δέν έκινδύνευσε αέγαν κίνδυνονI »
ομως δέν εύρε βιαίως νέαν βαθμίδα καί νέαν 
δάφνην. Θέλει νά τώ  ειπω κάτι τ ι : 'Ο μα/.α- 
ρίτής Βασιλειάδης, δστις είς τά  λυρικά του 
δέν είχε τόβήμ.α ώς λέγουσιν οί διπλωμ.άται, 
είς έν ή δύω δράματά του έλαβεν αύτό καί 
προεβάδισε πολύ τών άλλων έκ τών μέχρι 
τότε. Δύω δράματά του, ή Γαλάτεια καί 
ή Χείμερρα έχουν αύτό τό επαινετόν πολύ 
περισότερον τών πλείστων άλλων 'Ελλη
νικών έργων. Έσμέν ειλικρινείς. 'Ο Κ. Βερ- 
ναρδάκης υ.ένων έν Άθήναις, ύπό τάς λ υ 
χνίας τών παρασκηνίων τής πεπαλαιωμένης 
εκείνης άθηναϊκής θεατρικής ααλύβης θά

έμ.πνευσΟή νά ποίηση τών άλλων κρείσσονα 
έργα. "Εζησ; πολύ μακράν τής Α ττ ικ ή ς  καί 
πείραν τής έκ τούτου ποιητικής . . . ζη 
μίας έχει τήν «Ευφροσύνην». Ε μείς εϊμεθα 
πολύ φίλτεροι αύτοΰ άς πιστευσν·,. Τήν Ευ
φροσύνη, ίσως αγαπά πλέον τών άλλων έρ
γων του. Είναι φυσικόν νά άγωνισΟτ, ύπέρ 
αύτής. Οί γονείς βεβαιοΰσι δτι άγαπώσι καί 
νοαίζουσιν πλειότερον ώραΐα τ-/ σαχάτιχα

νόμοι,
εφαρμόζονται καί εις τήν διάνοιαν καί δι’ 
αυτούς πρωτοτυπίαν δέν θά θελήση νά 
κάμν) ό κ.Βερναρδάκης ελπίζω.

ΗΑ, ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ,

τέκνα τω ν. Ο: φυσικοί τής στοργής vcr
J.Y.

Π Ο ΙΗ ΣΕ ΙΣ

ΤΗ'- ΒΙΡΓΙΝΙΑϊ

Σέ ειδον. . .  . ’Έ τ ι ό χειμών κατέψυχε τήν φ ύ ϊ ΐ ν  
Πλήν πέριξ Σου γ7<υκύτατον τό έαρ έμειδία*
Εϊς εν Σου βλέμμα -χαρωπά άνέθαλλον τά ία .........
Σέ είδον καί έβτέναζα ! . . . .  Είς χρυσωμένων δύσιν 
ΙΙροσέκλινεν ό ήλιος ερατεινός και γόης,
Τής ’Α ττικής ό ουρανός έρρέμβαζε γελόεις 
Είς τοΰ άπειρου ήρεμος τάς άχανεις εκτάσεις,
Κ αι πέραν έλαμπε ©«ιδρόν τό κΰμα τής θαλασσής.

Έκεϊ, όποΟ τρισόλβια έπεριπάτουν πλήθη,
Έ πλάνων τότε και εγώ τό άρρυΟμόν μου βήμα, 
Τών άορίστων πόθων μου βραδυμετρών τό νήμα, 
Τόν πόνον, τήν κατήφειαν, έγκλειων εις τά  στηόη· 
Δέν εΐχον ό'νειρα, παλμούς δέν ειχον, ούτ έλπιοας, 
Θ υέλλας έβλεπον παντού και μαύρας καταιγιοας*  
Καρδία, οι'μοι! δι’ εμέ δέν έπαλλε καμμία·
Ό κόβρ,ος μ ’ ήτον άχανής ώς κρύα έρημια.
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Ά λ λ ' δτε Σέ συνήντησα και εύχαρ ις  εμπρός μου 
Δίέβης και μ ’ ήτένισας και τό γλυκύ  Σου δμμα,
Τό εχον δλην τουρανοΰ τήν χάριν και τό χρώμα  
Ε ύγλώ ττω ς μοί έλάλησε— τίς  θύελλα  εντός μου 
Διέλυσε τών πόνων μου τά σύννεφα τά  μαύρα ;
Κ αι της ευώδους κόμης Σου τ ις  εύεργέτις αυρα 
Είς τά  πονοΰντα στήθη μου μοι εφερε τό μύρον ;
Μή ήσο πλάνη ρεμβασμών και ίνδαλμα ονείρων;

’Ησθάνθης ό',τι και εγώ , ή έπαιζες τρυφώ σα,
Νεότης άφροντις, φαιδρά, μέ τά  χρυσά Σου κά λλη  ; 
Ή ννόησες τό στήθος μου πώς ήρχισε νά π ά λ λ η
Κ ' ^  r <x r  ̂ ■> ν»αι ειοες ή καροια μου, πως παλιν αναζωσα  
Ευδαίμων άνεσκίρτησε, μέ πυρ σφοδρόν και νέον 
Πώς δλον μέ κατέφλεξε τό βλέμμα σου τό καϊον ;
Κ αί ή ροδίνη Σου μορφή είς τό μειδίαμά Σου 
Είδες πώς μ ’ έσυρε τυφλόν κατόπιν Σου, σιμά Σου ;

Σέ ήκολούΟουν, άγνοών, ποΰ τρέχω . . . Κ αί ήσΟάνθη 
Ή  εύγενής καρδία Σου τόν έρωτά μου δλον.
Τό ειδον είς εν βλέμμα Σου γλυκύ  καί φλογοβόλον 
Κ αί μοί τό εϊπον χαρωπά τά  εύοσμά Σου άνθη,
Κ αί οί παλμβί τοΰ στήθους Σου καί ή χ  ρ υ σ ή Σ ο υ κ ό μ η  
Κ αί της γλυκε ία ς Σου φωνής ή μελω δί’ άκόμη.
Τί ευτυχής, τόν βίον μου άν έ'τρεχον μαζή Σου 
Ά ν  μέ ήγάπας, ώς εγώ Σέ άγαπώ , εξίσου!

Γό ενθυμείσαι ; 'Έξαλλος πλησίον Σου έσκίρτα 
Ή  νεαρά καρδία μου είς πόθους καιομένη,
Έ ν μεσω κόσμου εύτυχοΰς, οπότε, μόνη, ξένη,
Τό παν της είς τό βλέμμα Σου τό συμπαθές άνήρτα.
Σ’ έλάτρευε· παρήρχοντο αί ώραι 03ρμοτέρως 
Κ αί ήτο μόνος της παλμός ό ποθεινός Σου έρως,
Κ αι Σύ έσιγας . .  . Ναι, άλλά  εύγλώ ττω ς μοί ώ μίλει 
Τό άνθος, δπου μ.’ έδιδες τό πρώτον τότε, φίλη.

Κ αί δταν είς μαγευτικούς καί θάλλοντας άνθώνας,
Γής δειλής αυρα σ ιγαλή  προσπνέει είς τά  φ ύλλα ,
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Κ αί μελωδεί περιπαθώς έρώσα Φ ιλομήλα,
Μαζή Σου, Β ιργινία μου ρεμβάζω κατά μάνας,
Κ ’ ελεύθερος τό βλέμμα Σου καί μόνος άτενίζω  
Κ αί ρόδα δρέπων εύοσμα τήν κόμην Σου στολίζω  
Κ αί Σέ κρατώ πυρέσσουσα είς καίουσαν αγκάλην —
"Ω, πόσον είμαι ευτυχής ! χαράν δέν έχω άλλην !

Σέ άγαπώ· αγάπα με καί Σύ καί μή λησμονεί 
"Ο,τι ήσθάνθη διά Σέ ή δυστυχής ψυχή μου.
Πώς μ ’ εϊνε ή άγάπη Σ®υ τό φώς καί ή πνοή μου 
Ό  έρως ό αιώνιος καί ή ελπ ίς μου μόνη.
Α γ ά π α  με, πριν μαρανθή τό ρόδον, δπου θάλλει, 
Ενόσω θάλλει δι’ ημάς ελπ ίς καί εύτυγία  . . . .
Μοί είσαι Σύ καί ή Ζωή καί ή άθανασία !

2 4  ’Απριλίου 1 8 7 6

ΠΑΥΛΟΣ.

ΤΕΓι ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΕΤΕΙ ΚΟΡΗι Ε ____

«Παλμόν άγνωστον, μοί είπας, ένδον μου τό στήθος π ά λλε ι, 
»Τά άθύρματ’ άπερ έτι γθές έκράτουν μέ βαρύνουν, 
« Ά σ μ α τ α  φαιδρόν τό χείλος καθώς πρότερον δέν ψ ά λ λε ι,  
»Ούδέ άρωμα τά άνθη δι’ εμέ ώς πρώτον χύνουν.
»Τής μητρός μου ή άγάπη άρκετή δέν μ ’ είναι πλέον, 
ϊΤ ά ς  θωπείας της ευρίσκω παγεράς ώσεί χ ιόνα,
»Εϊς τά ς  φλέβας μου τό α ίμα ρέει φλογερόν καί καϊον, 
» ’Ή λλ α ξ ’ άπό χθές ώς δλον, έάν Ιζησα αιώνα. 
ί'Ό που άν στραφώ τό ό'μμα πανταχοΰ κενόν εύρίσκει, 
«Φέρομαι ώς τι ζητώσα, τ ί ζητώ πλήν δέν ήξεύρω,
«Πόθος άγνωστος μέ· φθείρει, τήν ζωήν μου άναλίσκει,
»Κ αί ό πόθος μου ποΰ τείνεΛ δέν ήμπόρεσα νά ευρω. 
«Ε λαφρώ ς πρός της καρδίας κάποτε άλγώ  τό μέρος,

»Μή εΤν’ έρως ; ϊ
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Ναι. ειν’ ερως· ά λλά , κόρη, πνίξε τον έν τοΐς σπαργάνοις, 
Είς τό νεαρόν σου στήθος μή άφήσης νά φωλεύση· 
ΙΙοΰ ζητεί νά σέ κρημνίση έάν δεν καταλαμβάνης, 
θ ά  νόησης αργά, όταν τήν καρδίαν σου δεσμεύση. 
Φείσθητι της καλλονής σου, ήν προώρως Οά μαράνη, 
Είσαι άνθος, θέλεις δρόσον, είναι πΰρ και Οά σέ καύση . .  . 
"Οσ τ ίς  ένδον του τόν κλείει θνήσκει πριν νά άποθάνη, 
Κ αι ζών θάπτεται πριν ετι πριν να άναπνέη παύση. 
Ά κουσόν μου· πικρά, κόρη, μοί υπαγορεύει πείρα, 
"Ο,τι διά σέ ή χειρ μου ώς δι’ άδελφήν -/αράσσει! 
θ ά  λογ ίζω μαι δ’ ευδαίμων άν ή άσθενής μου λύρα  
Τής καρδίας σου τόν σάλον κατορθώση νά σκεδάση. 
’Άκουσόν μου καί θά ευρης τής μητρός σου τήν άγκάλην  

θερμήν πάλιν

Μάρτιος 1 8 7 6

ΦΩΤ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΟΥ

Π ΡΟ ΣΦ Π Ν Η ΣΙΣ
Δ. ΓΙΟΤΑΜΙΑΝΟΓ τακτικοΰ προέδρου παραλαμβάνοντος τήν άρχήν 

παρά τοΰ προκατόχου του.

Κηρύττω δημοσία τήν άπό καρδίας εϋχ-*· 
ρίστησιν καί ειλικρινή ευγνωμοσύνην μου, 
πρός τούς συναδέλφους τους τιμήσαντάς με 
διά της ψήφου αύτών καί άναθέντας μοι τήν 
έπί ενιαυτόν έ'να, διοίκησιν τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου. Εύχομαι δέ, νά φανώ άςιος τής 
εμπιστοσύνης ταύτ/·,ς καί τής θέσειος, καί 
νά συντελέσω εις τήν εθνικήν αποστολήν ην 
έν σμικρώ καί διά σμικρών, άλλ’ έπ’ έλπίόι 
ρ.ειζόνω / καί ο ήμέτερος Σύλλογος επ ι
διώκει.

Ή μετά φιλοτίμου σύμπνοιας εργασία 
των πνευματικούς καί ηβικούς σκοπούς καλ- 
λιεργούντων Συλλόγων, είναι έλληνοπρεπές 
£ζοχως έργον, καί ό άγνοών μόνον τήν ίστο- 
^αν τοΰ ελλην. έθνους δύναται νά παρα- 
Υνωρίζ·/) τά ευεργετήματα ό'σα παράγουσι 
V,JV λεληθότως, καί δύνανται έν τώ  μέλλοντι 

παραγάγωσιν, αί μικραί αύται πνευματΓ  
Χ*ι έστίαι αϊτινες γεννώνται κατά τήν έλλ. 
)>pKv.

*Αν άλλων εθνών αί πολιτικαί πρόοδοι 
ο*ινονται προϊόντα θεών έκ μηχανής, ή δώ- 
?■* τύχης εύνου καί άσωτου, τής Ελλάδος 
°ί/·ί')? ή ιστορία μας δεικνύει παν βήμα τοΰ 
Λνους ττοός τήν πρόοδον ού μόνον φυσικώς 
ε?χομενον άλλά καί μετ’ αγωνιώδη καί 
^ορώτι καί α ΐμ ατι κατάρρυτον εργασίαν αύ- 
τ°'·'> μόλις κατωρθούμενον.

Η πνευματική εύεξία, ή διαφώτησις τής 
'•ανοίας, ·ή νοητική τοϋ έθνους άνάπτυξις, 

■'πήρξαν πάντοτε τών πολιτικών αύτοϋ έπι- 
τι,χιών ή πρώτη λίθος καί οί προάγγελοι. 
■Εξυβρίοθημεν πάντοτε* ώνειδίσθημεν άγε-

i νώς. Διημφισβητήθη ή καταγωγή μας, ή 
I γλώσσα, τά  αισθήματα μας, και ήχεΐ άκό- 
I μη πενθίμως είς τάς ψυχάς ήμών ή ουτιδανή 
j ύβρις ό’τ ’ είμεθα συρφετός βαρβάρων περί τόν 
| βράχον τής Άκροπόλεως κυλιόμενος καί 

βομβών. "Ας ά.ναπτύϊομεν έν είοήντ] διά 
φιλοτίμου πνευματικής έργασίας τά  λαμπρά 
στοιχεία τής γνησιότητας ήμών, οσα διεσώ- 
θησαν, διελθόντα τοσούτων αιώνων αίματη- 
ράν καί πυρώδη δουλείαν, καί οί όνειδίσαν- 
τες ημάς θέλουσιν έξελεγχθή αμαθείς ό'σον 
καί άνανδροι συκοφάνται,

Οί κρίνοντες τάς πράξεις ήμών έν άγνοια 
τής ιστορίας τής Έλλάόος, θέλουσι πάντοτε 
περιπίπτει είς παρεξηγήσεις. ΊΙ μερική άνα- 
γέννησις τοϋ έθνους ήμών, δεν ήτο προϊόν 
παράφορου κινήσεως έν άμαθεία ώς είπον καί 
λέγουσιν οί αγνοοϋντες τήν μακράν καί κο
πιώδη πνευματικήν προπαρασκευήν αύτής. 
Οί άπό τής τρικυμίας τής 29  Μα'ί'ου 1 4 5 3 ,  
διασωθέντες λόγιοι,άπό τοϋ Σχολαρίου, όστις 
ύπό τήν σκέπην τής ’Αρχιερατικής μήτρας 
έλαβε τό προ τής πύλης Χαοσία καταπεσόν 
στέμμα, δέν έλησμόνησαν τά χρέος αύτών, 
καί έσπευσαν νά σπείρωσι καί καλλιεργή- 
σωσι τά  πνευματικά αύτών έφόδια. Τοϋ 
Αούκερη αί καταδιώξεις έπεσφράγισαν τής 
έργασίας αύτοϋ τής φιλολογικής τό μεμελε- 
τηαένον καί αί έν τα ΐς βιβλιοθήκαις άνακα- 
λύψεις, εύρον τά  ολίγα τοϋ Σκληρού ποιή
ματα άτινα απέδειξαν ότι ή εθνική Μοϋσα 
δέν εϊχεν άποθάνει καί κατά τούς σκοτεινο- 
τάτους τής δουλείας χρόνους.

"Όταν ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό
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Μι*χραμί-Σεράρ άνέλαβε νά οιδάσκη εις τό 
ελληνικόν διδακτήριον τοΰ Μανοιλάκη, έ
πραττε τοΰτο ϊνα ύποβοηθήση τήν επέκτασιν 
τοΰ σκοποΰ τοΰ διδακτηρίου, έπέκτασιν vjv 
έπέτυχεν διά τών ύιοηθωνηρίων τη ; Ιΐά- 
τμου, τών Ίωαννίνων, της Λαρίσσης, της 
Άνδριανουπόλεως, της Θεσσαλονίκης, τοΰ 
Τουρνόβου, καί της Χίου. Τότε άνεφάνη ή 
εύγενής φάλαγς τών πνευματικών επίλε
κτων, ής βαθμοφόροι ήσαν, ό Πατριάρχης 
Σαμουήλ, ό 'Γψηλάντης. ό 'Ρΐζος, ό Μιτυ- 
λήνης Αθανάσιος, ό Καρατζάς, ό Χατζερής, 
ό Βούλγαρης, ό Θεοτόκης, δ Γαζής, ό Χρι- 
στόπουλος, ό Ζαμπέλιος, οί Δοΰκαι, ό Κού- 
μας, καί έν γ διεκρίνοντο, οί Βζρδαλάχοι, 
ό Φωτιάδης, ό Ψαλλίδας, ό Πρώϊος. 'Ο Κο- 
ραής ό άκάματος καί γονιμώτατος Έλλην 
εκείνος, έδωκε πρακτικωτέραν ώθησιν είς τό 
εργον αύτοΰ, δ 'Ρήγας ποιητικωτέραν, καί ό 
Γαζής άμεσοτέραν καί ένεργητικωτέοαν. 
'II ((Φιλολογική'Εταιρία» τ ο ΰ ’Ιγνατίου καί 
δ «Λόγιος Έρμης» τοΰ Γχζή, έκλεισαν το 
στάδιον τής φιλολογικής εργασίας, ην όφεί- 
λομεν νά μιμηθώμεν συμμορφούμενοι ρ.ε τών 
σημερινών περιστάσεων τ ά ;  υπαγορεύσεις.

"Αδοξοι καί μικροί ήμεϊς άν παραγνωρί- 
ζοντες τοΰ πνεύματος τήν δύναμιν, μικράν 
δίδομεν εις τσύς αγώνας αύτοΰ προσοχήν.

Μωροί καί τυφλοί δσοι έρωτώσιν εις τ ί 
χρησιμεύουσιν οί πολλοί Σύλλογοι, δσοι θέ-

λουσι ψηλαφητούς καρπούς πνευματικής 
καλλιέργειας, δποία ή σημερινή τοΰ έ̂θνους 
περίοδος. ’'Ας αναδείξωμεν ο ,τι έχομεν. 
’Ά ς  άπαλλάςωμεν τήν γλώσσαν ήμών, ον 
μονον έν Έ λλάδι, άλλά παντοΰ ό’που η 
γλώσσα αΰτη λαλε ϊτα ι, άπό τών κηλίδων 
καί τοΰ ιοΰ, Sv τί) έπέθηκαν αί πολυειδεΐ; 
δουλείαι. "Ας φέρωμεν είς ©ώς τήν 'σειοάν 
τών φιλολογικών ήμών προϊόντων. Ά ς  
άνευρωμεν τών ηθών καί εθίμων, τής δημώ- 
όους ποιήσεως τήν έλληνικήν καταγωγήν. 
’Ά ς  κρατχιώσωμεν τό ελληνοπρεπές πν|μμα 
τής πνευματικής προόδου καί τότε θέλουσν 
κρίνει ποία ήτο ή εργασία, ήν οί μικροί ού- 
το ι λόχοι τώ ν Σκαπανέων, οί αισίως πολ- 
λαπλασιαζόμενοι καί εύγενώς εργαζόμενοι 
θέλουσιν άποθεσει ενώπιον τής μελλούσ/,ς 
ένεργείας· · · · τής ένεργείας ήτις όμως δέν 
πρέπει νά παραμεληθή. Τό έλληνικόν έθνος 
δέν ύπήρξεν άχρηστος όμάς ανθρώπων ζη- 
σάντων άδρανώς. Δεν ΰπήρξεν άγέλη θηρίων 
κατασκαψάντων χώρας, έκδιωξάντοιν λαούς 
καί πλημηρυσάντων τούς γείτονας δι’ αίμ«·" 
των όπως κατακτήσν; καί φανή μέγα έν 
ΐσ^ύϊ. 'Τπήρξεν όμως μέγα έν πνεύματι’ 
καί εύχή καί πόθος ήμών καί σκοπός πάσνίί 
ήμών ένεργείας έστω ή τοΰ μεγαλείου αύτον 
τοΰ παρελθόντος ή έπαλήθευσις, ή κραταίω- 
σις, ή άναγέννησις.

-0 8βρίου 1874.


