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ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

(6ιογρ«®ι*όν σ/ίδοίοιον.)

(cjvfyjta)

‘0  ’Αλέξιος Σπανός έγεννή'ϊη έ; 'Γωαννϊνοις π ε- 
ρ! τας άρχάς τή ; παρελθούσης έχατονταετηρίϊος ή 
μϊλλον περί t i  τέλη τής δέκατης έβδομης έκ γονέ- 
ων> ων τά άνέματα δέν περιήλθον ήμΐν. Το των 
Σπανών δμως γένο; φαίνεται ηδη καί κρό τή ; άλώ- 
®*ως άνθοδν ώς εμπορικόν έν Ίωαννίνοις- ούτως έν 
Υ"ΪΡ^ΐφ Ttvl τοδ αΰτον.ρίτο; ος ’Ανδρονίκου Παλα;-

ολόγου τοδ ϊτους 1 332 , δημοσκυΟέντι έν το  Γ '. τ ί-  
μω τών Acta et Diplomata τοΰ Μίκλοοις καί Μ ύλ- 
λιρ  β) άνα^ίριται Σταμάτης τις Σπανός έμπορος Ί -  
ωαννίτης : κ . . α τινα δή πράγματι έχρ ίτ ιι εις έ -  
νεχυρον Ινεκίν τών διαλειφθέντων τριακο^ίων ύπερ- 
πύρων άπο Σπανού τοΰ Σταμάτη καί Στεφάνου τβδ 
Λυκουδά, πραγματευτώ·/ Ίωαννίτών.» Σπανός τις 
Νικόλαος «ναφερεται πρός τούτοις καί Ιν τινι s t-  
γ ιλλ ίφ  τοδ πατριάρχου Μητροφάνου; Γ , τοδ Ι τ « $

α) Acla e t Diplomata ed. Mikloiieh e t l l i i t lc r  
τομ. Γ'. »· 109.



1 5 6 8 : «παρά toC χτήτορος ntuljs «ικολβου Γ πα- 

V®3 *** τουί  ^  »&«ΰ άπογόνους,, κτέ. ί )  Rai έπ! 
Μοροζίνου τοΰ Πελοποννησιακοδ άναφέρεται Σπανός 
ΐις  δπλβρχηγός τής ·ϊπάτης μετά Tc5 Κβ3ρμβ

Αγνωστον δέ ποϋ στηριζόμενο; 4 είς τήν χυδαίαν 
fpeisiv τήν τοδ Μελετίου έκκλησιαστικήν ίσ^ορίάν 
ματβφράσας Βενδότης ί )  λέγει δτι δ ’Αλέξιος £?ερι 
xa! xb έπώνυμον Τ ζ έτζ η ς  ε.>, Ιν ψ αΰτό; 4 Σπανές 
βΰδαμού που γράφεται οβτω;· έσύγχυσεν, ώς φαίνε- 
ται, τοϋτον πρός τινα έτερον άγνωστον ή πρός του; 
Βυζβντίνους λογίους Ίωάννην ή Ίσαβίκιον Τ ζέτζην

είναι ί ’ δλως απίθανος ή ύπόθεσις ήμών «tin;, 
Χβθ’ ϊτ ι είς τοιοΰτον παρεμφερή αναχρονισμόν 6π ί -  

« β »  δ μακαρίτης ’Ανδρόνικος Δΐ)μητρβχό*ουλος, 
βυγχύσας τον Σπανόν ry ro v  μετ' ’Αλεξίου τού 
Κομνηνοΰ τού ίπιλεγομίνου Σπανέ*, περί ου κα
τωτέρω λεχθή®εται.

Κβί 4 Nicolai ζ) ίν τή ίιτορία τήςνεωτέρβς ίλ~  
ληνιχής φιλολογίας, άντιγράψας βεβαίως τόν Βεν- 
δίτην, 8ν ώς έκ τών παραπομπών άς ποιεί φαίνεται
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6) Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τόμ. Γ'. σ 5 4 3  
Πατριαρχικά έγγραφα. ~  Πιθανόν δμως ς! Σπανοί 
©υτοι νά μη έχωσιν οΰδ«μ(αν συγγένειαν μ«τά τοΟ 
ήμετέρου τούτου, άλλΊκβστος βΰτών νά έ χ η τό ^ π -  
ώνυμον τοϋτο έκ τής βημααίας, ήν ή λέξις έχει έν 
’*71 *β9 ήμ»; νεωτέρα φωνή.

γ) Σάθα, Τουρκοκρατουμένη ‘Ελλάς, σελ. 3 5 8 .

δ) Μελετίου, έκκλησιαστική Ιστορία, μεταφρ. Βεν- 
ϊ ίτ η  τόμ. Δ', σ. 145.

, ·)  T<f  β£νϊίτγ2 έπόμενος ή μάλλον αντίγραφων 
βυτόν δ μακαρίτες 'Ανδρόνικος Δημητρακόπ.-υλος, 
τοιαυτβί τινα λέγει καί ουτος έν ταΐς είς τήν Νεο
ελληνικήν φιλολογίαν ΓΙροσθήκαις καί ΙιορΟ ώ σι- 
ί "  “uw*: “  Α λέξιος Ίζέτζης, 8ς έπωνομαζετο 
Ζπανός, ήν φιλόσοφος, γραμματικός και ποιητής 
Λριστός» κτΙ.

ζ) Gesihichte der neu griechischen Lilerelur 
▼on Nicolai, Leipzig, 1876. σελ. 56 : a . . . , |er 
Pblosoph, Grammatiker ond Dichter Alexios Tse- 
tsis mil den Beinamen Spenos bus Jotouiua durch 
seine ^ulgargiiechische Ueb ertragung des Πρό
χειρον των »όμων(ιΕξβ£ι6λος) d^s B y iu tiiic r· Kon- 
•Ufltm Harmeuopnlos Genilge leistete

ϊτ ι ίχ ε ι ύπ* δψιν, ή τον Αη^ητβακόπουλον,ύζοπιπτΓ,
«μοίως εΐς τό αΰτό σφάλμα, άπονέμων επίσης τώ 
-π α νφ  τό έπώνυμο,Τ σ ίτσ η ς ,  χα,ρ-ς οίτος νά φέρ, 
τοιοΰτόν τ., καθ' ά δύναταί τις νά πληροφοοηθή έκ 
των^ργα,ν αΰτοΰ, δπερ θάναφέρωμεν κατωτέρω, καί 
έν οις σημειοϋται άπλούστατ* Σ πανός,

Κατά τήν έποψήν ταύτην, περί τας άρχάς δήλον 

8τ* ^  ι1ί’· έΛ«Μντ*«ηρίδο.·, ώς έλέχθη καί άνω- 
τίρω, μέγα; δργαομός πρός τά γράμματα παρατη
ρ είτε , παντιχοΰ Ιδρύονται σχιλαί κα! πανταχοϋ έ· 
γείρονται κέντρα τών γραμμάτων· άπό τής μεγα- 
Λε-.τέρας πόλεως μέχρι τού μικροτέρ5υ χωρίου δέν 

έλλείπουσι τοι^δτα Ιδρύματα, έν οΤς νά μή διδάσκη- 
ται δ δβϋλος Έ λ λη ν  τήν πάτριον αΰτοϋ ιστορίαν 
*α! τήν γλώσσαν τών προγόνων του· άπό τοΰ Δου- 
νάίεως μέχρι τοϋ Ταινάρου καί άπό τών άκ:ών τοϋ 
Ευξείνου μέχρι τής Άδριατικής, άνά πάσαν πόλιν 
καί άνά παν χωρίον δ αΰτός δργασμός παρατηρεϊτα',
S αΰτός πρός τά γράμματα έρω;· ά^ανεις τανϋν 
>ώμ3ι καί κωμοπόλεις, ή Μοσχόπολις, τό Μέτζοβον, 
ή Τσαρίτσϊΐνα, ή Κοζάνη, τά Άμπελάκια, ή ‘Ρ α - 
ψανη ήνΟουν τότε περι?ανώ; καί καρπούς άγλαοΰς 
παρήγαγον, πανταχοϋ τάς πρός τήν έλευθερίαν ί ΐ η -  
γούσας δαϊας, τά γράμματα, άκαμάτως καί άνεν- 
δοτως δυδίδουσαι καί τό μέλλον τής ‘Ελλάδος 
αίσιον προοιωνί^ουσαι.

Έ κει παρα την βασιλίδα τών πόλεων, δπου τα- 
νϋν νικηφόροι οί μοσχοδιτικοΐ ίστανται αετοί, πόλις 
Τδρυται έμπορι^η καί μεγάλη, ή Αδριανούπολις· ήτον 
λοιπόν δυνατόν έν τώ δργασμψ, δστις διέκαιε τά 
σ.ήθί) απάντων τών τότε 'Ελλήνων, οί κάτοικοι τής 
Αδριανουπόλεως νά μένω:ιν 4πί*ω ; Σφαλερόν καί 

απαισιον, εστω και άπλώς τι τοιουτον νά ύπο- 
Ο^ση τις. Γϊρω:η μϊναξυ άλλων αΰτή άνελαδε τόν 
χαλόν τών γραμμάτων αγώνα, καθ’ δτι δλίγ* ίτη 
μετά τήν άλωσιν φαίνεται έχει μεγάλη έλληνιχή 
Σχολή δπίρχουσα η;, έν Jj ’Ιωάννης δ Ζυγομαλας 
έϊίδασκ», προσκληθείς ύπό τού τότ* μέν Ά δ ο ια -

B I QN

η) Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί τής καταστά- 
^εως τών γραμμάτων άπό ά/,ώσιως κέ. « λ .  42 .
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νϋ^χόλεως έτερον ϊέ  οικουμενικοί πατριάρχου Ί ω -  
άσαφ, ώς καταδείχνυται έξ έπιττολής «ΰτοΰ «οός 
τόν Ζυγομαλδν, έν ^  έπανθεΐ άγνδν τι βίτθημα φι
λοπατρίας, δπερ ίυςτυχώς οπανίζει, έάν μή U liix r .t  
παρά τοΐς συγχρίνοις κ).ηριχοΐς.

Όμοίως δέ «ατά τήν δεκάτην έίδ ίμην έκατοντ*- 
ετηρίδα φαίνεται ανθούσα ή σχολή τής Άδριανουπό·· 
λεως,ϊνθα οΰ μόνον έπιιδεύθη δ εκ Α αρίϊοηί τής 
Θεσσαλίας περικλεής ‘Αλέξανδρος ‘Ελλάδιος, άλλά 
ϊή καί μαθητήν, ώ ; άναφέρει αΰτός ουτος έν τώ 
Statu* pra^sens Eccleeiae graecae, δπιρ έςέϊωκε 
πρός ύχεράσ π '.σ ιν  τοϋ υπό πολλών τότε έπι άπαι- 
ίευσία καί δαρίαρδτητι κατηγορουμένου έλληνικοΰ 
Ιχνους, έ γ ίν ω σ κ ε ν , δ;τις κατ’ επιταγήν τού μητροπο- 
'λίτου λόγον πανηγυρικόν συνέταξε πρός τιμήν 
ιοΰ προφήτου ‘ΙΙλιου nieris Luciani et Aristopha- 
ms p h r a e i b i i 9 .  Κατά δέ τάς άρχάς τής έπομένης 
ίεκάτης δγΐόης έκατονταετηρίδος ‘Ελληνική σχολή 
ώκοδομήθη άπέναντι τής Μητροπόλεως ύπό τοδ 
μητροπολίτου ’Αθανασίου τού έξ 'Αδριανουπόλεως θ), 
έν η έδίδαξεν 'Αθανάσιος δ Βουθροντής, 4 έξ Ίω - 
αννΐνων, άπό τού 1713 μέχρι τού 1 ί2 2  μετ αΰτον 
I I  τήν διδασκαλικήν Ιδρα* καταλαμβάνει 4 ήμίτε- 
ρος οΰτος Ά λ έ ξ κ ς  Σπανός καθ’ όί αΰτός ουτος 
αναφέρει,λέγων : «καί έν ’Αϊριανουπόλει έλθων δ ι
δάσκαλος του έν αΰτή ‘Ελληνικού σχο εί^υί^κτέ ι.). 
Ilo iaj; δ’ Ι τ / t  μαθητάς καί πόβον χρόνον αυ
τόθι διέτριψεν, άκριβώ;, Τνα μή εΐπω οΰ ϊιμ ώ ;, δέν 
γν/ώσκομεν. Αΰιόθι δμως διατρίβων έπεμε'/ήθη καί 

έςεδωχε τήν ‘Εξάβιβλον τού ‘Αρμενοπούλσυ.
Κωνσταντίνος δ ‘Αρμενόπονλος δ κατά τίιν δεκά

την τετίρτην έκαΌνταετηριδα άκμάσας και κριτής 
τή; Θετσαλονικής 2)ν, συνέγραψε πλήν άλλων καί 
σύγγραμμά τι ιΕ ξ^6ι6λος έπιλεγόμενον, έν ω άπε- 
θησαύρισε πάντας το'υς τότε έν χρή ιε’· νόμους, καί 
ήτις ίίδλος υπήρξε τό άποκλειστικό» έγκόλπιον τών

θ1 Τάς είδήσεις τ α ύ τ α ς  δίδωσιν ήμΐν δ κ. Παρα- 
v(κaς έν τώ πολυτίμω αΰτοΰ συγ^ράμματι δπερ »ΰ- 
θ'υς ά/ωτέρω άνε^έραμεν.

ι) Κ. ‘ Αρμενοπούλου,Έςάδιίλος, ‘Ενετίηυι,1774  
έν τή άφκρώσει.

έπί Τουρκοκρατίας κρινομένων ‘Ελλήνων κ). Τβδ 
συγγράμμβτος τούτου του ‘Αρμενοπούλου λ ) ·1χ· 
ποιήσει τών ήμετέρων τις είς τό χυδαΐον ιδίωμα 
μετάφρασιν, η  περ έντυχών Γεράσιμος δ τής ‘Η
ράκλειας μ) μητροπολίτης καί άντιγράψας π ιρέϊω κ· 
τώ Σπανώ, δπως, άφοϋ αναθεωρήσει «ΰτήν καί έπ«- 
φέρει τάς δεούσας διορθώσεις καί προσθέσει τών πε
ριεχομένων άκριδή άναλυτικόν πίνακα, έκδώση «ΰ- 
τήν διά τύπουκείς ώφέλειαν καί στολισμόν τοδ χρί·· 
σ:ιανικ{0 τώ , ‘Ελλήνων γένους», ώς λέγει αΰτός 
οΰτος δ Σπανός έν τή Λρό; τόν ‘Ηρακλίΐας 
τούτον μητροπολίτην Γεράσιμον ά?ιερ ώσ*1 τής 
βίβλου: “ Ταύτην τήν βίβλον, ουκ οιδα ποιος 
άπό τοΰς έδικούς μας νΰν Έ λλη να ς μεταφρά- 
σας, κα! ή θειοτάτη σου πχνιερότης εϋροδσ*, Χ«1

κΐ Κ . Ν .Σ ά θα , Νεοελληνική φιλολογία, οελ. 4 6 5 .  
λ) Περί τε τοδ ‘Αρμενοπούλου, τοδ Σπανοΰ xat 

τοΰ τής ‘Ηρακλείας μητροπολίτου ώς έξής 4 π ο
λύτιμος φίλο; Μ.Γεδεών έν τώ π ε ρ ί τοδ μετά τήν δλωσιν 
ελληνισμού έναρκτηρίω λ ό γφ  αΰτοΰ άτοφαίνεται : 
«Τήν δέ νομοθεσίαν προήγαγον καί άνέπτυ,-ιν x®VT® 
δνόματα τοΰ Δωροθέου, τοΰ Άνατολίου, τού Μόδ*- 
στίνου, τοΰ Θεοφίλου, τοΰ Φωτίου, τοδ Ίο^ιτινιανο,ι, 
τοδ Μακεδόνος Βασιλείου, τοΰ Λέοντος Σοφού, του 
«Αρμενοπούλου καί άλλων, ών τους ύπέρ τής έπ ι- 
στήμης άγώνας 4 σ ο φ ό ; Montreuil έξέθετο, τη λα υ 
γή τους αιώνας διελθόντα ώς καί τό τοΰ Τ ριβω να- 
νού, άπό τής λήθης λυτρωθέντα, μέχρις ήμών ή -  
κον άχρο-οβρόχθησια ένδοξα, δαφνοστεφή μαρτυρουν- 
τα τάς ύπέρ τή ; έπιστήμης χα! τής νομοθεσίας υ
πουργίας χαΐ έκδουλεύσει; τοΰ Βυζαντινισμού, ώς ή 
μετά τήν &λω-ιν ίστορία τοΰ γένους, ή μή λησμο
νούσα τοΰ παραφόρου Πλαιωνικοΰ Ιίλήθωνο;τας πε^· 
ρί νόμων καί πολιτείας άρχας τόν προσήκοντα άπο- 
νέμει έπ α ινο ν  είς τόν έπιμεληθέντα τής διορθώσεω; 
καί έξηγήσεω; τής τοΰ ‘ Α ρ μ ενο π ο ύ λ ο υ  ‘Εςαδίδλου, 
διά τοΰ λογίου ’Αλεξίου ^πανοδ ό άνθρωπο; ουτος 
ήν Γεράσιμο; δ ‘Ηράκλειά;,,. ^

μ) Είς τόν Γεράσιμον τσΰτον σώζεται τό έξής 
μονόστιχον έπίγραμμα, χειρόγραφον ευρισκόμενον έν 
τινι κώδ'ικι τή; βιβλιοθήκη; τής Εΰαγγελική; Σχολής· 
«’Επίγραμμα είς τόν τάφον τοΰ άγίίυ ‘Ηρακλείας
κυρ Γερασίμου. _

Νεκρόν καλύπτει λίθος ουτος δεσπότου του Η 
ρακλείας κυρίου Γερασίμου»
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«ντιγρα'ψ,σα, ώ ; φιλομαθής χα; έ?χ„ ^  ίργων

άπ'° Τ0δ vif*eu ωφέλιμον, „ ϊ  τβ4τ„ ;  
%  βιίλου χατανοήσασα *  Tb ή μ ε ρ ο ν  γένοο, ώ -

.  ίπ ®υ ®"“ε * 5σώί ™ ές γινώσκουν, ή γνωρίζουν 
β««ι»« όπου οί νόμοι διαλαμβάνουν, έλληνιχή ί«- 
αλεχτω οντες γεγραμμένοι, χαί εΰρίσκονται έοτερη- 
μενοι του γνώμονας χαί χανόνο; της ευθεία; i i ; Q, 

χατά τα άμΤίτερα, θεωρητικόν δηλαδή, χα| 
πρακτικόν, εις το τέλειο·, εΰθυνούσης τον άνθρωπον 
. ίσπευσας τύποις τήν τοιαύτην βίβλον διδόναι οι
κείοι,· σου άναλώμασιν, εί; ωφέλειαν χαί στολισμόν 
ιού χριστιανικού τών Ε λλήνων γένους διανοησαμέ- 
ν»), ούτε χρημάτων ^φειδομένη, ουιε τό /ρ υ ^ ό μ ε -  
νον ταλαντον έν ra p αβύστω κατακρυπτεσΟαι, curs 
άχρηστον παντελώς , είναι Οέλουσα . . .  Και δή 
■ίήν βίβλον ταύτην δεδ^κώ; εις έμένα τόν έλα ν ι- 
στον αΰτή,δούλον νά καταστρώοω είς αΰτήν £,* 

πιναχα χατ- άλφαβητον, διά νά ίύρίσ-ουν εκείνοι ό- 
..οϋ τήν ̂ μεταχειρίζονται με ευκολίαν κχθε ΰπόθεο<ν, 
εχρόσταξεν, δτι χαί νά τήν στοχ,σ 'ώ , άνίσως v p i j  
Η εται έτέραο διορθώσεω;» κ:έ.. Έ ν ΆδριανουπΟ- 
A«t λοιπόν διατριβών 5 ϊπα νό ; ευ *,ν «ντίτυπον τή- 
εν Βασιλεία έκδοθείσης ‘Εςαβίβλου τοΰ ‘Αρμενο- 
πούλου, πρός δ παραβαλών τήν του άνωνύμου μ ε-

Εν τω κωδιχ. τουτω ε&ρηνται πρός τούτοις χ , ί  
■α έπομενα έκιγρ,αμματα:α) -ΗρωελεγεΤον Κων? ϊν -
'· .° ; ' aV-S» I 0U κΡ»3Ι*<»τίσαν·«5ς μεγάλοι» Ποστε-
■;·«υ εν ΜοΑδαίια 6) Επιγράμματα ήρωελεγεΐα 
■ νανχου Καμαρατ·) Βυζαντίου είς τόν οϊκίν τοϋ Α- 
/.ε^ ,δρ ου  αυθέντος τή; Βλαχίας γ) Του αυτού έ- 
v " , wv * 4 τ°ν οΐχου^ενιχόν πατριιρνγ-ν yu  
-  ωφρόνιον. δ; ‘Ηρωελεγεΐα τοϋ κΰρ Μ H U c f 2  
ο ν  εν τη νεα Κουρτη χασθίντα Tjj- άγ!α; A U x_ 
τ=ρίνης ναόν, ω ; ε* προοώπου τή; δόμνας rc i -  
αΰθέντην. ε) Έ *  των τοϋ νΰρ Σέργιου τή; £  L v -  
c ta  τίνου^ίλει σχολή; διδασκάλου ποιημάτων έπι- 
τνμδια εις τον χύρ Σωφρό\ιον τόν οικουμενών 
i^ xpy.riv (£%' f a αριθμόν μετά «χρονολογικών») 

Τ μ  *'jTSj M «xfcv εις τόν εΰγενέστατον aoyov-

w ffpw ivx«i εύρών έν το?; πλείστοις αΰτήν οιεοΟ,ρ, 
μίνην, έδιορθώσατο τά τε ΰ?3ς *αί φ  ϊ,νοιαν, 
x-α σ τησ α ; ,Οτω αΰτήν ν ; ,‘ τελείαν,σώαν, xa0apivx5.

ο ν  προσθέσαςδέ πρός τ ο ύτο ι,χα ί B i j v  „ *  

πραγματείαν ;ν  ειχοσι χε»αλ»ίο«ς«περίουνβι*€σίων,5 ^

?αχ.ω ςπω;πιρ,:ούτουτοϋ·.Αρμενοπ.ύ\ουπρανμα-ίυο.
μένου,παρ,δωκί ταΰτ,ν ξ) ε_ί; τϋπο,ν^νετίησι παρά Ν’- 
« Λ ^ Ι  W  ,ω  1744 4 . . , „ !  „ί,χ , , λμ (ιω .
'ε γ ^ μ α χ α ρ ι - .η ;2 ^ ,  τ^ | Γε. ]7 ? 7  π άΔ  

ν ^ θ ε ο δ ο σ ,^ τ , ς  είναι ή τρίτη 1,δ Μ(?>διότ( ^

S ' r  ? Τ  *?»«»* «-Λ*» i w i
6> ^  VUV £>  «  ί -lw. ·1Ι  μετ.ά?ρασι; αυι« 

του Άρμενοπούλου, ή ύπό τοϋ Σπανοΰ έπιδιορθωθ=Τ- 
.**·*:? «ι; χυδαίαν δλω; ίΡ ασιν γ ίγραμμ όντ;) Χίθ·

4BcT n  T4V λ,57> σΠ'5£Ϊ:β1 «>-ί
v u r  β Χ , Τ 0' "  4 ^  1£ '-Μ -^ η  β. λ ,Ο ή ,η ς Άνθιμος ό Γαζή; ο)οΰχι άμ5?5,  

2 7  '  AiY*‘ %  ταύ-tτ ,  εμπ,πτω, μ ά ,,,τα  . ί ;  ^

?ραστην χου Αρμεν.;·πβύλοκ. τό» Σπανόν ;

^  6V ^  W w 5  t
, ν ‘Εξ «βίβλον, αΰτό τ ίς

« « «  “ ί  w rsa  ώραιότητοϊ ώς μή ώοειλ£ν,  , έ ,ώ  
υναντιον δ Βενδάτης, 2;τις αλλω ; είναι συνήθως 

ίαν α?·:οης είς τοΰς Επαίνους, έχθειίζει χαί ένχω . 
μ·*.ει τίν  α \$ρ ,, λέγων π-;ρί αΰτοϋ, ότι : ‘ „ SU 
δήμων της ‘Ελληνιχής διαλέχ.-ου, π -:π* ιί,υ ^νο - 
εν τή^Λ οσο,ία , γραμματικός χαί ποιητή; α'οιστο;..’ 

Του^πανοϋ ε/3 ·Λεν πρός τούτοι; /α,' τιν,  ίπ ’γοάα-

μ*” ’^ · '  f -‘* μΙν «*:.^»·*·>«τ®αν j  · τή „ g  
VMWAeu έχδό« ;, IvU 84 iv Tfj τ;δ MsXfrfou Γί

« ΊΤ Ρ ·^  5-ερ χαί f i j ,  μετε,δίίομεν. ώ: ο - α  τά
μίνα ποιητικά αΰ:οϋ ?ργα, 8Γ ά 3 B iv ijr r .c ,  ώ ;
θ·'·;γον ανωτέρω «oi-Or Α,ι .ν'" . »· ■· ΟΌμας*ι αυτόν « π :ι^τ« ί
αρυτονΒ. 1 '

ν) ’·· \ομ» θτ:ύλου, ίνθ. ά ωτ 
-  ?) ™5Τ*Τ̂ (.ν(/; μετίπει:α  π ο λ λ ο ί;  R iV=-<a 

τω 1 6« π ,ο ά  Ν ,/ολτω P /ux tt, τώ 17 77 V o d  
Δ/ίμητρίφ θεοίοσίω, τω 1806 παοα Πχνω θ - ι ϊ ο -  
σιω χαι ειποτε άλλοτε.

0/ Α. Γαζή. ‘Ελλην. ί3;βλιοθ. τ. Β’. σ. 288 .
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») Είς τόν πανιερώταίον χαί σείασμιώτατον μη
τροπολίτην τής άγιωτάτης μητροπίλεως Ήραχλείας 
χύριον χΰριον Γερίσιμον.

Οΰλύμπου χλείοντας άνίχτορα, ουτε Γοθίΰντας 
«ΐσδύμεναι, Ιλδοντας, έέργοντας Φαρισαίους. 

Γραμματέας Χρισιός ταλανίζει, άρχιερήα 
Γηράσιμον ζαθεον δ' ‘Ηραχλείης, βασιλείη 
αίδέρος δρνΰμεν οιον έρώνθ’ ήχιστα, φιλεΰντα 
*aot δ | Χριστιανοΐς, διά τής δε βίβλοιο θύρατρα 
ώίςαντα, τύποις δίντ’ οΰ χεύθοντα τάλαντον, 
χληΐζων, λεςει τφ, ϊουλ' ευ χάγαθε Χριστός, 
ών ποτί παύροις πιστός, ίση ένδ' οΰχ δλίγοισι. 
Χαίρων τερπωλή ούν χράντορος ίρ χ ίο  σεΐο.

6) Εις τόν αΰτόν.
Φοίβο; άντέλλων, ^οδοδάχτϋλόν γ ί  
πάσιν αμ»ρ άντολίηθεν φαύσχει, 
τέρματα χθ»νός γανίο.σα πασας 

φωσφέρος άως.
Έ ξάβ ιδλοςτ’ ‘Αρμενοπούλου βίβλος, 
άρτι χοινα λαμπετόωντι γλώττα 
π ίσ ι ^αίνειγ’ ίλλαδιχαΐς γδνοισι 

χρύσεον οιμον.
‘Ηραχλείας άρχιερεΰ;, γέρας τε 
δΐο», ίρον, Γηράσιμος , τάν βίβλον 
δός τύποις, συναλαμπετόει γ ί  ταύτα, 

δλδιος δντως.
Ένθεν, αΰδών Καλλιόπαν Ό μηρος,
*ΰθι Μούσας ‘ΙΙσιοδος, Χριστόν δέ 
'γ « , σαώζειν Γηράσιμον γ ’ ‘Ελλάνων 

λύιον άρμα,

(ίπεται συνέπεια) I’. Κ. Υ.

 --------

Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ

Κατά τους άρχαιοτατους χρίνους ή Κύπρος ά -  
νήχεν εϊς τοΰς Φοίνικας,οί όποιοι όμως ϊυσχόλω; τΐ,ν 
ϊιετήρουν. Ίσω ς δ ναός τής θεάς δστις άνηγέρθη 
εχεΐ μετά τήν £λωσιν τή ; νήσου ΰπό Παυσανίου(477 
*· χ .) έχτίσθη έπι τώ ' έρειπίων ναοϋ άρχαιοτέρου, 
«^ιερωμένου ιΐς  τήν λατρείαν τή; Άστάρτης.

‘Οπωσδήποτε πρό τής εποχή; τών ‘Ομηριχών 
έπών οί Έ λλη νες εΰϊέν ίδρυμα είχον έχεΐ καί ή 
Πάφος δέν ^το είσίτι περίφημος διά τάς έςοχα’ς 
της αί δί:οϊαι ιϊλχυσαν χατόπιν τοσούτους Ιπισχεπτας. 
‘Η Κύπρος είχε τήν μυΟώιη κυριαρχίαν τών θαλασ
σών χαί τά πλοία της ίχλεον έλευθέρ»; είς δΛας 
τάς νήσου; τοϋ Αιγαίου ένθα έςήίλουν μετά τοΰ 
έμποριου χαί τήν πε,ρατίαν.

Περί τά 7 2 0  π. χ. οί Κύπριοι έπανεστα'τησαν 
χατά τής Τύρου χαί ή νήσος δ;ηρεθη είς ou^opa 
μικρά βασίλεια tb τή; ίΐά^ου, τό τή ; Σαλαμΐνος, 
το τοϋ Κιτύου χ. τ. λ. τά δποία έπολέμουν πρό; ί λ -  
ληλα επί δύο αιώνας περίπου μέχοίς οΰ εγειναν 
δπα^τα λεία Ά μ^σιο; τοϋ Κ'. βασιλέως τή; Α ϊγύ- 
πτου- είκοσιπέντε Ιτη βραδύτερο-/ Καμβυσης δ τών 
ΙΙερσών βασιλεύ; ήρπασι τήν νήσον εχ τών Αιγυπτί
ων καί οί συμπατριώταί του, έαν έ;αφέσ»>Αίν I- έ 
τος (4 9 9 — 49 '·) άποστασιας χαί ά/αρχίας, ήρξαν 
έκεΐ μεχρις τοϋ 4 7 7 , δτε έδιώχθησαν ΰπό τοϋ Π ιυ - 

σανίου.
Τά ίκ ί/ουθα  ιίχοιιπέντε Iτη  τή: Έ '-ληνιχής

4ρχή; δύνονται νά συγχατϊριθμν,θώϊΐ μεταξύ ών 
ίΰτυχεστέρων έν τή 'ιστορία τής Κύπρου αϋ :η ύπή- 
χουεν είς τοΰς νόμου; τών χατα«.τησάντων αΰτήν 
Σπαρτιατών, οί όποιοι εντούτοις φαίνεται δτι δέν 
ιίσήγαγον είς τόν 2/λον τήν αΰστηοάν αΰτΰν ή ι-  
χήν, χαί είχεν έκτεταμένον έμπόριον, έξ/γουσα τά 
πορΤόντα τοϋ εδάφους της,τόν οίνον, τάς ελαία;, τόν 
σίτον, τήν ξυλείαν καί τόν χαλκόν.

Καί οί άρχαΤοι καί οί νεώτεροι συγγράφει; ό ιο - 
φώνως περιγράφουσι τήν γονιμότητα τής νήσου ώ ; 
άνεξάντλητον τόσον ΐφημίζοντο αί κυπάρισσοί τ/;ς 
πρός κατασκευήν πλοίων, ώστε οί ίε.οί συγγραφή; 
άναφέρουσιν δτι ή Κιβωτός χατεσχευάσθη μ ί το>- 
ούτου εΓδου; ξύλον· τά μεταλλειί τη; παρήγον us 
γάλην ποσότητα χαλχοϋ χαί τά παρ ίλι ι  τη: ίχ·ι
ρήγουν έν αφθονία τήν χογχΰλην iv s i.r  ε« ?,ς ό 
ποιας οί Τύριοι έξήγον τήν πορφύραν. Ε ιϊή  δε 
προσθέτουσιν δτι ή νήσος Ιχε ι ΰπέρ τα δυο εκατομ
μύρια πλέθρων γής άροσίμου, δτι τώ κλίμα της 
ίΐναι καθ’ υπερβολήν γλυκυ κατα τους δκτώ μή
νας τοΰ ϊτους καί δτι ή γεωγραφική της τοποθεσία
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τήν καθιστά αποθήκην του μ ι τα τής Μικράς Άσίας, 
τής ‘Κλλαδος χαΐ τής Αίγύπτου έμπορίου ή βάσιν 
τών στρατιωτικών έργασιών, δέν πρέπει νά έχκλα- 
ΥΫ5 τιί  ®ι^τι °! ΙΙέρσαι χαΐ οί 'Ελληνες έπολέμουν 
τοσοϋτον σφοϊρώς πρός άλλήλους ύπέρ τής κατοχής 
τής Κύπρου.

Κατά τδ 3 9 1  π . χ . έξερ^άγη δ μέγας Κυπριακός 
πόλεμος διαρχέσας τίσααρα Ιτη. Εΰαγδρας 6 βασι- 
λε'υς τής Σακαμϊνος, δστις άπέσιισε τδν ζ^γον τής 
Σπάρτης, προσεβλήθη ΰπό τών Περσών· Ιλαβε δέ 
βοήθειαν παρά τών 'Αθηναίων, οΓ.ινες ϊστειλαν δύο 
στόλους, ών ό εΐς είχε ναύαρχον τδν Θρα
σύβουλον. ‘Η ήιτα τοΰ Εΰαγόρου έν τή ναυμαχία τή 
γ ϊ/ομένη πρδ τής Σαλαμΐνος (νυν δέ ’ Κωνσιαντίας) 

κα! ή μεταγενεστέρα συνθηχολόγησις τής νήσου 
μετα λυσσώδη πολιορκίαν Ιϊωκαν τέλος εΐς τον πό

λεμον χαΐ διά τής συνθήκης τοΰ Άνταλκίδου ή 
Κύπρος έδόθη εΐς τήν Περσίαν· άλλ* έχρειάσθη δ 
νικητής έπτά δλδκληρα ίτη δπως ύποτάξ/j τά' ϊνο ■ 
πλα στίφη τώ- έπαναστατών τά όποια (ήσαν ώχυρω- 
μένα εΐς διαφόρου; πόλεις χαΐ δσάκις έδιώκοντο ές 
αΰτώ/ περιεχαρακοΰντο είς τά δρη· φαίνεται δτι χ α 
τά τήν έ*οχήν έκείνην ή λατρεία τής 'Αφροδίτης 
δέν ήγεν είς τήν μαλθακότητ*.

Ό τ ι  έφάνη δ Μέγας 'Αλέξανδρος, ή Κύπρος 
φυσικώ τώ λόγω περιήλθεν είς τήν έξουσίαν του- τψ 
έδόθη περί τά 333ον χαί τδ i^ptsvov ίτος ήνώθη 
μ* τα στρατεύματα του πρός πολιορχίαν τή; Τύρου. 
Με:ά τον θάνατον **5 κατακτητοΰ έλαδε τήν νήσον 
ΙΙτολεμαΤος ό Σωτήρ βασιλεύς τής Αίγύπτου τό 3 1 5 , 
ίστις άπωλεσε μέν αυτήν κυριευθεΐσαν ύπό τοΰ Δ η- 
μητρίου χαί τοΰ 'Αντιγόνου τό 3 0 7 , άλλά τήν α 
νέκτησε τό 294.

Ά πό  τής έποχής ταύτης μέχρι τής χαταχτήσεως 
τής νήσου υπό τών ‘Ρωμαίων άπήλαυσιν αίτη έπί 
ίνα οίώ/α ειρήνης, ήτις άκριβά εΓ/εν άγορασθή· πα- 

ραχωοη^εΤσα ύπό Άντιδχου του Έ πιιανοΰς εΐςΦ ώ - 
μην κατά τό 171, έδόθη ΰπ’ αΰτής *ίς Πτολεμαίον 
τόν Φύσκωνα τό 264- δλόκληρος σειρά Πτολεμαί
ον/ ςηκολούΟησε κυίερνώσα τήν νήσον έν μέσω 
τώ-/ ταραχών, διότι δ εμφύλιος πόλεμος *Τχε χατα- 
σιή χρόνιο; μέχρι τής σ τ ιγμ ή , κ»0’ ήν ή νή?ος

μιτεβλήθη είς επαρχίαν Ρωμαϊκήν ΰπό Κάτωνος τα ϊ 
‘Γτιχαίου χατά τό 57 .

Τό 3 7  έδόθη υπό τοΰ ’Αντωνίου είς τήν Κλεο
πάτραν χα! χαταστάθεΐσα έν τψ μεταξύ τούτψ έ - 
έπαρχία αΰτοχρατορική έτέθη ΰπό τοΰ Αΰγούστου 
*!ς την διάθεσιν τής Συγκλήτου τεσσαράχοντα Ιτη 
μ . χ . έπεσχέφθη αΰτήν δ Ά γ ιο ς  Παΰλος, δστις έ -  
πέστρεψεν είς τόν χριστιανισμόν πολλούς έκ τών 
χατοίχων της· δλίγος λόγος γίνεται περί Κύπρου 
χατά τάς άχολούθους τρεΐς εκατονταετηρίδας- πολλοί 
διακεκριμένοι ‘Ρωμαίοι τήν έπεσκέφθησαν διά τε 
τήν χαλλονην ήν έχει ώς χειμερινόν ενδιαίτημα χα! 
®*ά τάς ά^ορώσα; αΰτήν παραδόσεις.

Ά πό τής διαιρέσεως τοΰ Ρωμαίκοΰ χράτους(365) 
ή Κύπρος Ιμεινεν εις τούς αΰτοχράτορας τοΰ Βυ
ζαντίου χαΐ χατά τό 64 8  έχυριεύθη ΰπό τών Α ρά 
βων. Κωσταντίνος δ Κοπρώνυμος τήν ανέκτησε τό 
76· οι Σαρακηνοί τήν χατέλαίον τό 8 5  χαΐ τήν δ ι- 
«τήρησαν έπ! 160  ίτη . Άναχτηθε'ισα υπό Νικηφό
ρου τοΰ Β'. τό 9 6 4 , έχυριεύθη το 1182  δλίγον πρό 
τής τρίτης σταυροφορίας ύπό’Ισαακίου τοΰ Κόμνηνοΰ, 
δστις έγένετο βασιλεύς αΰτής, « λ λ ' έξεθρονίσθη τό 
1111  ύπό Ριχάρδου τοΰ Αεοντοθύμου,δστις ένυμφεύ-

θη τήν θυγατέρα του τήν ώραίαν Βέραν ζέρην 
(Berengere),

Τό 1192  ή Κύπρο; έδόθη είς τόν Guy dc Luai- 
gnen, βασιλέα τών ’Ιεροσολύμων, τοΰ δποίου οί χ ρ ι
στιανοί διάδοχοι χατεΐχον αΰτήν συνεχώ; έπί τρεΐς 
αιώνας· τό 1438 ένω ή Καρλόττα xal δ Αουδοδΐ- 
χος τής Σαβοΐας χατεΐχον τόν θρόνον τής νήσου,, 
αδτη έγένετο θέατρων τρομερών έμφυλίων πολέμων εΐς 
τού; όποιους ή ‘Ενετιχή Δημοχρατίακα! δ Σουλτάνος I-  
λαίον μέρος παρέχοντες στρατεύματα ή χρήματα· 
το 1475 ή Αικατερίνη Κορνάρου ήτις έβασίλευεν έν 
τή νήσω παρητήθη χάριν τή ς ‘Ενετίας. Οί ’Ενετοί 
έντούτοις μόλις έπ! Ινα αιώνα τήν χατεΐχον τό 
1570 εισέδαλον οί Τοΰρκοι έπ! Σελίμ τοΰ Β’ και 
τό 1573  παρεχωρήθη είς αΰτούς ή νήιος διά συν- 
Οήιης.

‘II Κύπρος χεΐται μεταξύ τής 3 2  χαΐ 83  μοί
ρα; τοΰ πλάτους· ή βόρειος αΰτής άκρα, τό άχρω- 
τήριον τοΰ ‘Αγίου Άνδρέου άπέχν. 3 0  μίλια άπό
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τής Συρίας- ή i s  νότιος 6 0  άπό τής Βηρυττοΰ· χαι 
.ήδη δπως πρό ιερόν είναι εΰ?όρωτάτη· χαίτοι δ' έχ! 

αιώνας όλοκλήρους δέν χατώρθωσε ν’άναπτΰξη τούς 
πόρους της, όμως εΰκόλως θά ήδύνατό τις νά με- 
ταβάλη αΰτήν είς μ'αν έκ  τών μάλλον προσοδοφό- 
ρο>ν χωρών τοΰ κόσμου. Δύναται νά χατασταθή 
πλουσιωτέρα, λέγει ή Pall Mill Geietto, έξ ής έ- 
ρανι'όμεθα τάς λεπτομερείας ταύτας, ή ή Ίαμαϊχή 
*ίς τάς εΰτυχεστέρας αΰτής ήμέρας χα! θά ήϊύνβ- 
το ίσως, καθ'ίσον αφορά τούς οίνους της,ν’ά ν α χ φ η  
τήν φήμην ήν εΤχε χατά τας στα ροφορίας, δτε οδτοί 
έίεωρο’ϊντο ώς άπαράμιλλοι.

(Jo u rn a l d*e voyegfs) Oup*v(a θ. Τψ«γίνου;.

ΠΕΤΡ01 ΡΟΥΒΙΝΟΣ

-Ό μέγας ουτος χαί ένδοξος καλλιτεχνικός νοΰί, 
4 ένώσας τήν φλαμανδικήν μετά τής ιταλικής τέ
χνης, ό χα! είς τήν τελευταίαν ακτίνα αΐ'τής άπαυ— 
γάσας, |έγεννήθη τώ 1597. Ί Ιν  δ υιός ίατροΰ, 
δστις άποθανών δφησε τόν υίόν αύτοΰ, νέον Ιτι, 
έρφανόν έν μέσω τών «ολυπληθών άκανθων τοΰ 
χόσμου. Ά πό τής πόλεως Στέζβν, έν ή έγεννήθη, δ 
<Ρουβΐνος μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του μ ετέ- 
ίη  είς Άνβερσην δπου χα! έγκατεσιάθη- δέν έγχα- 
τέλειπε δέ τήν νέαν ταύτην πδλιν είμη μόνον έπι 
σχοπφ τι/ΰ νά περιηγηθή τήν Ισπανίαν χα! τήν Αγ

γλίαν.
Περιοδεύων χατά τό 1600  εΐς ’Ιταλίαν έπεσχέφθη 

άλληλοδιαδδχως πολλάς χα! ώραίας αΰτής πόλείς, 
άλλά χυρίως τόν περισότερον χρόνον αΰτοΰ έδ α π ί-

Τήν βιογραφίαν ταύτην τοΰ ‘Ρου δίνου Ιγραψεν ό 
ν·»ρ6ς χαλλιτέχνης Ο . Μ. Νικολαιίης, έργον τοϋ 
όποιου είναι χα! ή σήμερον 8ημοσι*υομένη ιΐχώ ν 
του ίταλοΰ ζωγράφου, ήν χαράξας ιτροςέφερ* τω 
«Βίωνι».

νησεν *ν Βενετία, σπουϊάζων μεθ’ ΰπίρίάλλοννος 
ζήλου τούς ένδόξους πίνακας τοΰ Τιντορέτου, τοΰ 

Βερονέζου χα! τοϋ Τισσιανοΰ. Έ κεΐ δέ μετ’ οΰ πολύ 
είσήχθη είς τήν αΰλήν τοΰ δουχό; τής Λϊ»ντουης, 

δπου χαΐ περιεστοιχίσθη πάραυτα ΰπό τών μάλλον 
διακεκριμένων άνδρών τοΰ αΐώνδ του· χαί αΰτός δέ 
δ δούξ έν τψ  προσώπω αΰτοΰ δίέβλεπεν άπ?ιχονιζο- 
μένην οΰχί μόνον τήν άξι®ν κα! τά προτερήματα 
μεγάλου ζωγράφου, άλλά χαΐ τάς έξόχους άρετσς 
χα! τήν Ικανότητα αΰλικοΰ. ΙΙραγματι δέ ό ϊου , το- 
σοΰτον έμαγεύθη ΰπό τών αρετών αυτού ώστε τώ I- 
δωκε τήν άδειαν νά περιηγηθή χα! νά σπουδάση δ- 
λ*  τά άριστοτεχνήματα τοΰ παπιχοΰ χράτους χα! !- 
ϊίω ς τήν τότε έπί παντ! ώραίω χαι χαλψ άχμά-

ζουσαν ‘Ρώμην.
Άρχετοΰ χρόνου διάστημα εΤχ* παρέλθει άφ' δ- 

του δ χαλλιτέχνης είχεν αρχίσει τάς περιηγήσεις 
του, σπουδάζων τά ζώντα εργα τών μεγάλων καλ
λιτεχνών, τά υπερφυή μνημεία έκεΐνα τής τέχνης, 
δτε δ τής ειμαρμένης γενιχός νόμος δέν Γλείψε νά 
προσβάλη χα! τοϋτον χα! δή νά χλονίση τό ϊνδοξον 

στάδιον αΰτοΰ. Ή  δδυνηρά είδησις δτι ή προσφιλής 
του μήτηρ ήσθένει βαρέως ήνάγχασεν αυτόν νά δια- 
χδψη τάς χαλλιτεχνιχά ; αύτοΰ μελετάς χαΐ, έγκα- 
ταλείπων τούς πίνακας, οΰς ϊμ ελ λ ί νά σπουδίση, 
νά πορευθή είς Άνβερσην δπου διέμενεν ή μήτηρ 
του. Φθάς δμως αΰτόθι δέν ευρεν ή πτώμα τήν μη
τέρα του, έφ’ J κα! λύπη άψητος κατέλαβε τήν 
χαρδίαν του, άναγχάσασα αΰτόν νά διακόψη τάς 
χαλλιτεχνικάς του μελέτας έπι καιρόν τινα. Αλλά 
παρελθούσης έν μερει τής λύπης αυτοΰ ταύτης, δ 
‘Ρουβΐνος έπελάβετο πάλιν τών μελετών αΰτοϋ κα! 
γενόμενος μάλιστα κοινωνιχώτερος ένυμφεύθη τή 
13 δκτωβρίου 1609  τήν ’Ισαβέλλαν Βράνδην, ήτις 
δμως δλίγον χρόνον συνέζησ* μετ’ αΰτοΰ, μεταβάσα 
ταχέως είς τάς αιωνίους μονάς. Τό λοιπόν τής ζω 
ής τοΰ ‘Ρουβίνου ανήκει μάλλον τή τέχνΒ ή τώ ί-  

διωτικώ αΰιςΰ σταδίιρ.

Φ ίλος τών μεγάλων xal τών βασιλέων, προστά
της τών καλλιτεχνών, χαΐ πλούσιος δ ‘ Ρουβΐνος,εΐ- 
χεν ώς βάσιν τής ζ«*ής του τήν έλιυθερίαν βα! 
τήν πολυϊοίπα»·ν ζωήν τβΰ -Ραφαήλου. Ά λ λ ’ ή ά-
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γάπη του έργάζεσθαι Κ φ ΐ χ „  1βββώη,ν γο_
νΐμότητα πνεύμ ϊ ;ος, 5>jr& άπείραριβμια υπήρξαν τά 
έργα αΰτοΰ κα-ί μί /? ι  φ  βήμερον i W rm ^ e . {_ 

λίχληροι δαχτυλοϊεικτοΰντχΐ ei; τά διά?βρ» μ ,υ„ει« 
τη; Βίρώνηο, τοΰ Λονδίνου, τή; Λρέσδης Ki\ 4ϊς 
TAX’S; τ» ,ιτή ο υ ς  πιναχοΟήχ^ς.

•Ο ‘Γ’ουβίνο έν ·(ένα  ΐ ΐ , ΛΙ „  5ψ9ς Wjj Oirep,*» 

· ' - .  πως 4 Φ α ύ λ ο ς  cfvat ί  θεός 
’ " , , ; “·λί! ε'5ϊ5 ·ον*ς ί* 9ρ*ζοι>«» γνώμας
■ ■ μ :? .υ ; περί τών δύο τούτων καλλιτεχνώ ν 
« ο: μάλιστα «roeaivevtai κατά τού ‘Ραφαήλου,

ρντες 5:1 ε ΐν ϊι βχλ^ρό; r tp i το σχέδιο», άλλ* 
ώς^ρΟώ; παρατηρεί ί  W .ardot 1J ,  ciirs έ i f ;  o3te

ο άλλος ε'ναι άξιοι νά χρίνωνται· 2ιβτι χαθώ; ή 
μουί-.χη ffjvxstTat άναγκαίως χ , |  άδιαχωοίστως
l * r rc  μελω δί,ς  χαί ίχ  τής αρμονίας, οΰίω xal 
ή ,ωγραίΐκή σύγχειται ε ;  άνάγχης Χβ} ϋ (βχ(ιΐρ1„ ω ί 

ν ™ μ 'ύ'' **' Ζρώ·ιβτος· 5*ω; δ ί ύπάρχ^σι μβ» . 
0!Λ-1 ίΐ^ μ ο ν .ς ,'Τ τ ιν ίς  ένό>ουσι τήν μελωδίαν, ή ι,ς

f Τ?9',;0ϊ "ν3 «  «χέδιον τών μουσικών, 08τω 
χ χ! ζωγράφοι, οίτίνες έ.δνουσι τήν γραμ

μ ή ν  ή ις είναι ή μΰ.ωδία τή ; ζωγραφικής. Λέγου-

’ ~ 1 ζωϊρα?ίχή ή εξωτερική
γρβμμη του σχεδίου ϊέν ίχ£1 ,φαγματιχήν 5* * . .

Τ ,’ - " ; ι =1'f άπλώς τό ip ιον τοΰ χρώματος,
Ha- eu*ev πΑ^ ν  5-! δηλ. ή διαρχει, το ϋ ή χο υ χα -

’V, "  μίτΡ°ν *ai ή « « * « ς  τοΟ χρώματος

X*V9»v*1 "  ^ ί ϊ ! ίν · *  Λ , ;  χατα
« ν  \V.a dot σΓτρ·ζ5Τ3ι έπί 6«σίω ς έξωτερίιής,
ουχί *μω: χ / ,  σταθερά, δτι 5r> ί  Γ -,

,  ,  ( * ί^Υραφίχή
ουγχειται οδτως ε ιπ ε ί,έ*  χρώμ *τος (  δ«  «Tvai χρώ 
μα α,τ/.ως ; Δυναμεθί va άχο/ριδώμ ΐν έλ.υθερως 
περ; τουτου, Λίγοντες, δτι ή γραμμή &f{(rt„ at έν

fU3il 07:ωί x ji  *ν ’·Τί τέχνη. Ό τα ν  βεωρώμεν 
« ί  του ίρίζοντος a/.ucriv τινα ά ρ ^ ν , σχ ΐα>ρ ,?οΟ- 
β «  «m Wi MttapeO O'jpaviO τάς ζο?£ράς χ*τω?6-  
Ρ *« ί της, 6ίλομβν χατβπνίξ-ι ci;v έ=ωτ6ριχήν γραμ.  
μην αυτού, Ο,λίμεν 6Γπ£1 δ«  δέν ϋ-αρχ,- t ; Ά λ λ ά  
“ ‘ “ ,νπ η  « κ « ·μ έ τ ά ς  ί μ ιχλώ ϊ*ις xai «π ο ϊι-  
ρα^χουΐας αυτας νίρ»λας δίαχαράττουσιν ix i Τ0δ

1) U» mervcilles de 1, peintsre, τδμ,Β’.

A nfpw  γραμμές, 8,4 Tvy ά , λ(.5,( λόγ5ν ίχ( ^

γρ*μμή εΤν* ή μ.ορ*γ; χαΐ δτι αδτη 8ί}ί( τδ αν ί μ ι 
Ε'.ί sxftvou. ίέ  οΓτινίς ά μ ^β χλ λ^ ι- .ν , ώς λέγει i  
αυτός W ia rd o t ,  δτι μέ τήν έ=ω«ριχήν γραμμήν μ ί-  
νον ή Χίχνη δ^νβτα, νά έκφρασή έ . δλη αΰτί} τί) 
ωρβιδτι}:ι, Λρχ-;ϊ νά δ«ι;ωμ-:ν μ ίαν μ όνον χβλχ» ! 

γρ α ία ν  νιτριχοϋ δςέος μ *γαΛο» τίνος καλλιτέχνου.

‘Ο Ρουίΐνος sTvj συχνάχις sxoTstvb; χ«! σ νγκ ί.  
χυμένος είς τάς συνθέ35ΐς του. ‘Η στωϊχή πραγμα-  
τιχοτης έχφρίζει είς τάς περυσοτέρβς συνθέσεις του 

T ήθ!ΧΟν » « ^ μ α ·Ά χ ό Μ δέ ϊτ* / Λ «  ά,-.«ρίμ :λλβ , 
ΟβυμΜτός, ώς είς τ ,να έχλεχτά Ιργ* του, είνε μ ι-  
μ^τή ; τής ρύσεως xai άτιοίιδεται δλως είς τδ τιραγμ». 
τικον χωρίς va έμπνέητϊΐ ύπο του ϊϊ^νιχοϋ, δπ-ρ 
μονόν έν τή τέχνη « ρ ά γ ε ι το ΰπέρτϊτον.

Κίί τήν έχχλησίβν χής Ά ν β έ ρ ^ ς  σώζεται Tb * s -  
ρί?ημον βΰτβΰ Ιργον ή άποχαθήλωσις, ή ώρ3ιοτέρ* 
«Λ ίς του χίλλιτεχνιχοΰ αΰτο5 «ίου, δπ^ρ είνα ι Λλ ή - 
Ρ*ς π»θ<5τιχ0Γητος x a i  | χ „  μ ί γ ά λ η ν  Μ η ) τ ^  η  

rav  κινείται έν αΰτή, το παν ζή καί αισθάνεται 
Ρ«, του σώματος τοΰ Ίησοΰ, σώματος θαυμαστοί, 
λατρευτου άλλά νενεχρωμένου και έ * δ φ«« χώ τα .
«  ίκ ?ραζεται δ Gένατος. Ο Ά γιο ς  ’Ιωάννης, ή 
Παναγία « κ ^ ο ^ μ έ ν η  6sb τής ί^β ίία ς θλίψεως 
η Μαγδαληνή τέλο;, τής ίποίας τά 3 axpua χα! 
el κλαυθμοί αΰςάνουσι τήν χάριν χαί τήν Αραιότη
τα, σχήματίζουσι περι; τοΰ θεανθρώπου άςιοθαΰμα- 
στον σύμπλεγμα.

λ * ί ' Τ ί ? γβν ώΜ3 e7m  ή οταύ?ω31ί> <5 «‘ λ .*η·Κ  τή , Οεο:οκου χα. άλλα, ώ , μ ί ν η  ή  4 β  (β _

W JS  «  .νβτελίμδανεν έΛοχλήρους σεΛίδας.
ϋν τή εχχΑησία τοΰ άγίου Ία,ώόου ε υ ρ ίσ κ ω  

τ μνημειον> του, αΰιοϋ σχεδιασθέν δπισθεν τοΰ 
χωροο τής εχκλησίας, Τό σώμα του αναπαύεται έν- 
« ς  του τά,ου εκείνου, ύπό τόν νεχρώσιμον λίθον,
Μ  του οποίου δπήρχεν έπιγρα,,ή λατινική άναμι- 
μνήικο-σα ίλ ,υ ς  τους τίτλου, καί τάς άξίας τοΰ 
η ρ ιφ η ο ΰ ς  καλλιτέχνου, άπέναντι δμως τών δποίων

μ  * Μ μ6νγ1 λ ^ ' ί  ί ? « ι ·  ή λ έ ς ι ς  ‘Ρ ο ν β ΐν α ς .

«θελεις νά έ^ράσης τήν «ςίαν τοΰΚαίσαρο; ·»λέ-

ζ  ·ί·'“"ί to> ω°=

Π ΕΤ ΡΟ Ν  Ι Ό Γ  Β1ΝΟΣ

Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΔΕ2ΙΑΑ.

(διήγημα. nQ m oivn ·* )*

ίΑ<’

, ‘Η "Ηπειρος &πασα έσψάδαζεν ΰπό τοΰς ϊνυχας 
τής «άμοβίρου τών Ίωαννίνων τίγρεως. Αί πόλεις 
αύτής ΰπό τόν νέον τοϋτον Νέρωνα ειχον καταντή
σει απέραντα βασανιστήρια, αί κοιλάδες είχον ραν- 
τισθε; ΰπό αίματος, ένω ό σαρκοφάγος χόραξ κατέ- 
τρωγεν είς τα όρη τά μυώδη μέλη τών ΰπο του δό
λου χαΐ τή ; προδοσίας φονευθέντωνάρματωλών. ‘Ε 
καστη π ίλ ις , Ιχαστον χωρίον, έκαστος οίκος έθρήνει 
πολλά θύματα και μετα τρόμου ήκουε τό δνομα του 
μεγάλου έκείνου δημίου, δστις εκαλείτο α Αλή 

πασα;„.
Μόνος ν.ς απότομος βράχος ίστατο υπερήφανος 

άνω τής φοβεράς έκείνης καταστροΤής. Μόνος αυ- 
τος κατεφρόνει,ώς ό ΰψηπέτης άετός τήν ίοβόλον ϊ -  
χιδναν καί μόνος αΰτ'ος εΤχεν άπο«ύγει μέχρι τοΰδε 
Ίην πανουργίαν καί τήν δολ'.ότητα τοΰ τυράννου.

Ό  βράχος εκείνος ήτον ή έλίυΟίρ* Π αργα.
Πρό τής όχυρας αΰτής άκροπόλεως,είχον θραυσθει 

αί δυνάμεις καί αί ένέργειαι τοΰ Τεπλενελή καί έπί 
τών έπάλξεών της ΰψοΰτο ήδη, ώς προστάτρια, ή 
πολΰχρους τής Ά λδιώνος σημαία.

‘Ο βράχος οΰτος είχε καταστεί το άσυλον τής ε
λευθερίας, Έ κεί πάς ανδρείος μή ΰποφέρων την τυ
ραννίαν εϋρισκε τεμάχιον άρτου ίνα τραβή καί ελεύ

θερον αέρα ίν’ άναπνεύση.
Ανδρείοι καί ίπποτικοΐ οί κάτοικοι αυτής άντέ- 

κρουον πάντοτε τάς δελεαστικάς τοϋ Ά λ ή  προτά
σεις καί διετήρουν πάντοτε άκμαίον τόν πατριωτισμόν 

«ΰτών. ‘Υπό τά λάσια αΰτών στήθη ηυξανον τά εΰ- 
γενή καί γενναία έκείνα αισθήματα, δτινα μόνη ή

έλευθερία γέννα.
«Μάς γράφεις νά διώςωμεν τους Σουλλιώτας και

νά σ χο τό σ ω μ εν  το'υς Φραντζέζους» άπήντων πρό; 
τόν βεζύρην τής ‘Ηπείρου, δστις ΰπήσχετο αΰτοϊς 
μεγάλας άμοφάς, έάν έφόνευον τήν όλιγάριθμον τών 
Γάλλων φρουράν, τήν δποίαν ό Μέγας Ναπολέων 
εΤχε στείλει είς Πάργαν μετα τήν κατάλυσιν τη ;
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Έ νίτιχής δημοκρατίας, «τοΰτο δέν δυνάμεθα νά κ  
κάμωμεν, i t  ότι ή πατρίς μας έχει τέσσαρας αιώνας 
£που χαυχάται δια τήν καλήν της πίστιν τήν δπ:ίαν 

πολλ ίχ ις μέ τό αιμ* της ύπερήσπισε· πώς λοιπόν 
ήμβΐς τώρα ν’ άμαυρώσωμεν τήν δόξαν χαί ύπόλη. 
ψίν τη ς; Ποτέ, ποτέ.» 1 )

Τοιαύτη Jjrov ή άπόχρισίς των. Εκείνο; έγνώρι - 
£ον ν’ άποχρίνωνται· διότι έπ;ρίμενον τήν άπάντησιν 
τοΰ τυράννου, προτάσσοντες τα στήθη χων κ α ίέτο ι- 
μαζοντες τά δπλα των, διότι τότε ή αιχμή τοΰ ξί~ 
-ίους των ώμίλει εΰγλωττότερον της γλαφυρωτάτης 
τής σήμερον γραφΐδος.

Β'.

Είναι Κυριακή τής 4ης Ά τριλίου 1819. Νεκρι- 
χη σιγη Ιπιχρατεϊ έν τή ηρωική ταύττ) πόλει. ‘Ο 
ήλιος ήδη βαίνει περί τήν δύσιν του χαί μολοντού
το αι γυναίκες δεν συνωθοΰνται παρά τάς κρήνας 
•να πληρώσωσι τάς υδρίας των. Οί νέοι δέν φέρου- 
σι σήμερον τήν λευχήν φουστανέλλαν των, οΰτε τήν 
άργυράν πανοπλίαν των. Δέν τρέχουσι, δέν πηδώσι, 
2έν ρίχτουσι τόν δίσκον. ‘II βροντώδης αΰτών φωνή 
-έν άχουεται νά ψαλλη τοΰς χατά τών τυράννων ά - 
γώνας των. Δέν άχούεται πλέον τό δημοτικόν 
Λ ίμα.

Ά νδρες, γυναίκες, καί παιδιά 
«χοΰστε τόν Ά λ ή  πασά, 
πώς τοΰς τζάμιδες δρίζει 
xat τήν Πάργαν φοβερίζει.
Γράφει χορτίά καί προβαδά 
στοΰς Παργιανοΰς χαί χαιρετά,
Παργιανοι μή ταραχθήτε, 
μον’ σ’ έμένα προσκυνεΐτ*.
Τ ’ 2χω  φερμάνια φοβερά,
’πο μέσ’ άπό τόν βασιλιά,
Πάργα, Πρέβεζα νά πάρω 
Xt* Άγιαμαϋρα κομαντάρω.
Κ ι’ ή Πα'ργα τ’ άπεκρίθηχε

1) 1δ. ‘Ιστορ. Σουλ. χαί Παργ, ύπό Χρ. Περ- 
p2*.6o(jg σελ. 2 1 .

~ώ; μ* τό στόλο ί·'θηχ* 
τής Ρωσσίας καί Τουρκίας 
χι 2χι άλλης έξουσίας·
Αλή πασάς ώς τ ’ ακούσε 

τώ φάν' ό κόσμος χάλασε, 
τ:ώς τόν έ'λλειψεν ή Πάργα 
χαι τό Σοϋλλι άπό τήν "τάντα.
Αλλους σκοποΰς έφύλαγε, 

χρυφοΰς, δολίους τήραγε, 
μά ή Πάργα τοΰς γνωρίζει 
καί τουφέκι τοΰ γυρίζει.
‘Ως φαίνεται Ά λή  Πασά 
Βεν σέ φοβοϋν τά μπουϊρτιά,
μά τής Πάργας τό τουφέκι
δέν σέ κάμει ίταέτι. κτλ.

Πάντων ·ιά χείλη  εϊσ! συνεσφιγμένα καί πάντων
το αετιον βλέμμα έκφράζει μελαγχολίαν άλλ’ οΰχϊ 
καί απελπισίαν, Τινές στρίφουσι τόν δασΰν μύστα-
χά των χαί αυτομάτως φέρουσι τήν χεΐρα έπί τά
δπλα, ώς άν £βλεπον έμπροσθίν των θανάσιμόν 
τινα εχθρόν.

Τ ί είχεν άραγε συμβεΐ ;

‘Η Πάργα είχ* προδοθεΐ. Τοκογλυφιχή τοΰ Ά γ -  
γλιχοΰ έθνους κυβέρνησις ειχε ιωλήσε. εϊς τόν Ά 
λή πασά, τήν πόλιν, διά τήν ύποίαν ή εΰγενής τή;
Ενετίας δημοκρατία είχεν είπεΐ «Parga fara eem- 

pre l’ochio e Γ orechio di Corfu perciochi dobbi- 
»mo teneila cod lutte le fo rce» . Ό  Μετλάνδος 
είχε γίνει ό βοηθός τοΰ Ά λίανοΰ δημίου χαί νέος 
Ιούδας ή Αγγλία είχε λάβει τά τριακοντα άργύ- 

ρια.

Έ ν  μέσψ της γενικής ταύτης άθυμίας καί λύπης, 
νέος τριακοντ«υτης περίπου, φέρων τήν γραφικήν 
τών άρματωλών τής ‘Ηπείρου στολήν, £στη πρό 
Τής θύρας μικράς τίνος οικίας. Τό έμφροντι αΰτοΰ 
μέτωπον εδείκνυε τας σκέψεις, ΰφ* ων κατατρύχι·· 
το, τό δέ πλατύ αυτοΰ στήθος άνυψούμενον καθ* 
(στα καταφανές, δτι εντός αΰτοΰ συνεκροτεΐτο μ ϊ /η  
αισθημάτων. Προσεχτικός παρατηρητής θά ϊιέκρινι 
δτι τά ύπό παχέος μύστακος κεκαλυμμίνα χείλη 
του ήσαν ώχρα χαί ϊτρεμον ΰπό συγκινήσεως.

1 1 Ω Ν.

Έ χ  τής οΰδοΰ τής οικίας, δπου Τστατο, ϊστρεψε 
τήν κεφαλήν καί έθεώρησε (ήν έπί τών επάλξεων 
τής άκροπόλεως κυματίζουσχν 2τι σημαίαν τής τέως 
τή; πατρίδος του προστάτιδος καί ρΐγος κατέλαβεν 
αΰτόν, συνέσφιγξεν τοΰς γρόνθους του χαί μεθ’ υπο- 
κώφου φωνής έτόξευσε τρομεράν άράν χατά τής ση- 
μαώς εκείνης, ήτις άντί προστασίας έδέσμευε τάς 
χεΐρας καί τοΰς πόδας τής άιυχοΰς πατρίδος του, 
Είτα «άτιμία, ποντοΰ άτιμία» έψιθύρισε καί ϊπληξε 
τό πλήκτρον τής πρό αΰτοΰ οικίας.

‘Η Ούρα ήνεώγη καί ό νέος εϊσήλθεν.
Ν ι  -/νις ΰψηλοΰ άναστήματος καί ευλύγιστος ως 

Άμαζών ΰπεδέχθη αΰτόν.
—  Καλησπέρα, Φροσύνη, είπεν 6 νέος πώ ; είναι 

έ πατέρας;
—  Ιιγώτ?ρα, Μήτσο, σιγώτερα, άπεκρίθη αΰτη, 

τώρα δτι γλυκοσφάλιξε τά μάτχα του χαί κοιμάται 
ήίυχα. ΙΙιστεύω αΰριον νά Υ)·/αι καλλίτερα.

— -  Ά ς  είναι, άπήντησεν δ- νέος άς είναι· διότι 
αΰριο πρέπει νά ταξειδεύσωμεν.

—  Νά ταξιδεύσωμε, Μήτσο, τί είπες καί ποΰ. θ’ 
άφίσωμεν τή πατρίδα;

—  Δέν εχομεν πλέον πατρίδα, Φρώσο, δέν £χο- 
μϊν, είπεν ό νέος μετάβαθέος στεναγμού.

—  Πώς δέν εχομεν πλέον πατρίδα ; άπεκρίθη 
βραχνή φωνή Ιξερχομένη έκ τοΰ δωματίου, χαί τό 
λέγει ό γιός τοΰ Γιάννη τοΰ Δεσίλα; Πεθαναν λοι
πόν δλοι οι Παργιανοι ή άφή,καν τό τουφέκι χαί γ έ -  

νηκαν προδόταις;
Οί νέοι άχούσαντες τήν φωνήν έκείνην,. εΐσώρμη- 

σαν είς τό δωμάτιον, δπου έπι μιχράς yλίνης εχοί— 
θητο γέρων ΓιΟ -Ί 5  έτών.

‘Ο γέρων έχεΐ/oc ήτον ό Ιω άννης Δεσίλας.
Ό  Ιωάννης Λεσίλας, ό γόνος τής άρχαιοτάτ^ς 

Χΐί ισχυρότατης τής ΓΙάργας φυλής, δ πρόκριτος τής 
πατρίδος του, b άυπονδότερος τοΰ Ά λ ή  έχθρός,δ πάν
των πρώτος εϊς τάς μάχας, 5 πατήρ τοΰ Μήτσου 
Χαί τής Φροσύνης, έκειτο πρό πολλοΰ έξηϊθενημέ- 

νος έκ τοΰ γήρατος καί τών μόχθων πεντήκοντα έ
τών άρματωλικοΰ βίου. Οΰδί^ς ποτέ επι τής γής 
ήγάπησέ ιι τοσοϋτον έμμανώς δσον δ Δεσίλας τήν 

παιρίδα του. Πάσα αΰτοΰ ή ευτυχία ήτο νά βλίπη

τήν Πάργαν ανεξάρτητον καί ϊΰδαιμονοΰσαν. Π ολ- 
λάχις δμως,άφ’δτου αΰτη έτέθηΰχό τήνΆ γγλικήν προ
στασίαν, σκεπτόμενος περί τοΰ μέλλοντός της, νέ
φος μελαγχολίας έχάλυπτε τό μέτωπόν του. Δέν ή -  
γάπα τοΰς Ά γγλ ο υ ;. Προαίσθημά τι τω ϊλεγεν 8- 
τι αΰτοί μίαν ήμέραν θά προδώσωσι την πατρίδα 

του.
"Οτε τά τέχνα αΰτοΰ εϊσήλθον εϊς τό δωμάτιόν 

τ;υ , οί χαρακτήρές του είχον τοσοϋτον αλλοιωθεί) 
ώστε άμφότεροι έποίησαν Sv βήμα πρός τά δπίσω. 
‘Ο τέως κατάκοιτος γέρων έχάθητο ήδη έπι τής 
κλίνης του, οϊ οφθαλμοί του ίςηχόντιζον πΰρ, ίφ α ί- 
νετο δτι διά μαγικής τίνος ένεργείας τό ασθενές αΰ
τοΰ σώμα άνέκτησε τήν ρώμην και τό Οά^ος τής 
νεανικής του ήλιχίας, αί δέ ίσχναϊ αΰτοΰ χεΐρες έ -  
ξετείνοντο, ώς εί έκράτουν καί πάλιν τό προσφιλές 

του τουφίχ'··
—  Δώσε μου, Φρώσί, τ’άρματά μου είπεν* τ’ά -  

λιθηνό τό παλληκάρι δέν λέγει ποτέ εΰ/.ολα πως 
δέν έ’χει πατρίδα. ’Ά ν τό λέγουν οί νιοϊ, υπάρχει 
δμως Ινα γέρικο κουφάρι νέ πέση για δαύτην. Δέν 
παραδίδεται ή Πάργα έν δσω ζτ) ακόμη ό κιιπεταν 
Γιάννης, οΰδέ τούρκικο ποδάρι Οά πατήση τό χώμα. 

της.
 ‘Ησύχασε, πατέρα, είπεν δ Μήτσο?, ήσυχασε.

Δέν πέθαναν οί Παργιανοι, δέν είναι αΰτοί οί προ
δότες, και δ γυιός τοΰ Δεσιλα ξέρει νά βαστά σάν τό 
πατέρα του τό τουφέκι καί νά υπερασπίζη τη πατρί

δα του.
—  Καί δμως ξέρει νά λέγη σταίς γυναίκες δτι 

δέν εχει πατρίδα, άπήντησεν είρωνιχώς δ γέρων.
—  Είναι άλήθειχ, πατέρα μου· διότι τήν έπούλη-

σαν οί ξένοι στον Ά λή .
—  Κατάρα, τό έπερίμενα, έρρόγχασεν δ γέρων- 

καί έπανίπεσεν έπί τή ; κλίνης του, δύο δέ θαλερά 
δάκρυα εσβυσαν τήν φλόγα τών οφθαλμών του.

_  Τήν έπούλησαν καί σήμε.α ήλθε γραμμα ά
πό τοΰς Κορφοΰς καί μάς προστάζει νά δεχθούμε 
τ;ν Ά λ ή  πασά. Οί πρόκριτοι σκεφθήκανε δτι άν αν
τιστέκονταν άδικα θά σκοτό^οντα τόσος κόσμος Χα* 
άπέφασισαν νά φύγουμε δλοι καί νά άφίσωμδ ταΐς 
πέτραις μόνο σεόν Τεπλενελή,
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—  Ό χ ι ,  eh ev  ο γέρων, πρέπει ν’ άντ-.σταθοΰμε.

—  Εί;αιάδύν«το, άπήντησεν ό Μήτσος, οϊ Ε γ 
γλέζοι βαστούν τό κάστρο και οχ’ έμεΐς.

— "Εχεις δίκαιο,έπανέλαβεν ό ’Ιωάννης Δεσίλας 
φύγετε, φύγετε καί σώσετε ταΐς γυναίκες καί τά
παιδιά σας. Ά πό  τώ σπήτι δμως τοΰ Δεσίλα θά
βροντήση γιά υστερνή φορά ένα παλαιό τουφέκι, δταν 
τ ’ άφορεσμένο τοΰ Ά λή  ποδάρι πατήσει τδ χώμα 
της Πάργας.

Τους λίγους τούτοις διεδεχθη ίαΟε“α σιωπή. ‘Ο
Μητσος Τστατο άκίνητος θεωρών καί θαυμάζων τδ
γ»ροντα πατέρα του, δ η ις  ρίπτων περιπαθή 6 λ /μ - 
ματα έπί τών ίπ ϊ τοϋ τοίχου κρεμαμένων δπλων του 
έοιώπα. Οί χαρακτήρες τής Φροσύνης έφαΰοντο δ
λίγον κατ’ δλίγον έμψυχούμενοι, τδ γλυκί) αυτής 
πρόσωπον έ'λαβεν αίφνης άρειμάνιον έκφρασιν καί 
^ίιπό άπειρου ένθουσιασμοΰ κινούμενη ώρμησε καί I -  
δραξε τά κρεμάμενα δπλα καί φέρουσα αΰτά6προς 
τδν πατέρα τη ;.

Πατέρα, είπεν,ή κόρη σου θά μείνη σιμά σου.

‘Ο γέρων δέν άπήντησεν εις τοΰς πλήρεις πα
τριωτισμού καί υίϊκής άφοσιώσεως τούτους λόγους 
άλλ έστρεψε τους υπό τής συγκινήσεως δεδακρυσμί- 
νδυς οφθαλμούς του καί ήτένισε τδν Μήτσον. Οδτος 
ώχρδς καί άχίνητο; Τστατο έκεΐ. Έγνώριζεν δτι ό 
πατήρ του θά έξετέλει κατά γρα'μμα δτι ε ΐ/εν  απο
φασίσει, είχεν ϊδεΐ τήν αδελφήν του νά καταίιβάζη 
τά δπλα, είχεν άχούσει τοΰς ήρωϊκοΰς αύτής^λόγους 
πλήν πάντα ταΰτα είδε καί ήχουσε μηχανικώς. Έ -  

σκεπτετο Τ ί;Ό τ ι έάν Ιμενεν έκεΐήθελεν εδρει ίέβαι- 
cv τ .ν  (άνατον χαί αΰτός δέν έπεθύμειήδη ν’ άπο- 
θάνη. n f b ένός έτους ειχε νυμφευΟεΐ καί πρό δύο 
μηνών ή ο πατήρ. Ιή ν  στιγμήν έκείνην έβλεπεν έν 

τη φαντασία του δτι έάν άπέθνητκε, τό τέκνον του 
6ά έμενεν εοημον, ορφανόν, έγχαταλελειμένον· έβλε
πε την φιλτάτην αΰτοΰ σύζυγον χήραν, άπροστάτευ- 
ϊον μίνην εις τήν ξενην μή έ'χουσαν τεμάχιον άρτου 
ϊνα τραφή αΰτή καί τό τέκνον της. Ύπό τοιούτων 
σκέψεων κατετρύχετο δτε τό ένδαχρυ σχεδόν τοϋπα- 
τρός του βλέμμα έστη έπ’ αΰτοϋ. ‘Ο Μήτσος παρε- 
τήρησε τό βλέμμα εκείνο κα: ώς ει ηλεκτρικόν ρεΰ-

μ* διέβη δι’ αΰτοΰ, άνετινάχθη. Τδ βλέμμα 
τόν έκαμε ν’ άποφασίιη.

—  Είσθ* άδύνατοι κ»! οί δύο, είπεν, έγώ θά σ8ς 
υπερασπίσω.

—  Ά ν  δουλώθηκε ή Πάργα, άνέκραξεν δ γέ
ρων ίνίουσιών, οί Παργιανοι δμως είναι ελεύθεροι 
καί δ καπετάν Γιάννης μπορεί νά καυχηθή γ ι4 τά 
παιδιά του χαί νά πεθάνη ευχαριστημένος.

Και ταυτα λέγων δ Ιωάννης Δεσίλας ηΰλόγησε 
τά τέχνα του.

l & u w  Σ .  Σ ο λ ο μ ω ν ί ίη ς .

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝ ΤΗ: ΑΦΡΙΚΗ.

(συνήτεια-ΐδί φυλ. στ'.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Θ ήρα iXtqidtreof.

Μετά τινας ημέρας οί Φάννοι ήρξαντο έξοιχει- 
ούμενοι μετ' έμοϋ κοί έγώ μετ’ αΰτών ούτως, ώ 
στε μετ’ δλίγον χατέστημεν οί κάλλιστοι τών φίλων.

Είσί δέ θηρευτά! ίκανώτατοι· κα! μαθόντες κατά 
ήμέρας εκείνας δτι πλανώμενοι Ιλέφαντες εΐσέ- 

βαλον είς τά περίχωρα,καταστρέφοντες, ώς συνήθως, 
τα δαση τών βανανεών καί λοιπών φυτειών, κατε- 
λήφθησαν ύπό άμέτρου χαράς καί αί ειδεχθείς αΰ
τών μορφαι έξέφραζον μειδίαμά τι εΰαρεσκείας πρός 
μορφασμόν παρεμφερές καί πάντες μια φωνή, έκραύ- 
(Λ-,ον «θα φονευσωμεν έλέφαντας», τών γυναικών 

άποκρινομένων έν χορω « θά  έχωμεν άφθονα κ ρ έα -; 
τα.,. Ενεκα δέ τής είδήσεως ταύτης έσχομε» πρός 
τό εσπερας χορόν πολεμικόν τών άνθρωποφάγων. 
Άγριωτέραν ταύτης σκηνήν οΰδέποτε είδον. Έ ν  τω 
μέσω τής μελαίνης νυκτός, αί δάδες διέχυνον περί 
ήμάς αμαυρόν Tt και καπνώδες φώς, έν ω έκινοΰντο 
συγκεχυμέναι αί φαντασιώδεις καί άλλόχοτοι μορφαί 
τών δαιμόνων τούτων, ωπλισμένων πάντων ώς είς 
πόλεμον. ‘Οποΐαι μανιώδεις χειρονομίαι ! -Οποΐο:

■ ΙΩΝ.

^ρικώϊεις μορφασμοί! δποΐιι φοβεραί φωναί · ί -  
«οΐος άπερίγραπτος θόρυβος 1 δπόσοι δέ ώρυγμοί, 
ίπαναλαμβανδμενοι, ΰπό τής ήχοΰς άπό δρους εις 5- 
ρος καί έν τη έκτάσει μόνον έλαττούμενοι.

Τήν Ιπαύριον πάντες οΐ έν τη κώμη άνδρες ί -  
χαθάριζον τά δπλα αΰτών ώς χαί έγώ τά τυφέκιά 
μου. Είτα δέ κατεσκεύασαν τό πολεμικά  ποτόν, 
μίγμα διαφόρων χόρτων π*ρεχόντω* τόλμην, ώς νο- 
μίζουσι, ϊ : ’ οΰ καί ήλοίφθησαν χατά πάν το σώμα 

χαί άνεχώρησαν. Τό στίφος αΰτών άπετελεΐτο έκ 
πεντακοσίων περίπου άνδρών, οΐτινες κατα τήν άπό 
τής κώμης έξοδον έχωρίσθησαν είς διαφόρουςσπεί- 
ρας, γινωσκούσας έκ τών προτέρων που νά διευ- 
θυνθώσιν. Μετά έξάωρον δδοιπορίαν έν πληρέστατη 
σιγη, Τνα μή φοβίσωμεν τοΰς ελέφαντας, άφικόμεθα 
*1ς τό μέρος ένθα ΰπετίθετο δτι εΰρίσκονται οΰτοι. 
Ήρξάμεθα δέ άμέσως κατασκευάζοντες σκηνάς, άς 

μόλις είχαμεν τελειώσει, δτε σφοδρά έςερράγη κα- 

ταιγίς.
Τήν ύστεραίαν έξελθών μετά τινων Φάννων πρός 

χατασκδπευσιν, παρετήρηοα προφανή σημεία τής δ ι-  
αβίσεως τών ελεφάντων, ήτοι δένδρα κατερριμένα, 
χλώνους συντετριμμένους, ίχνη μέγνστα βημάτων κα

πεπατημένους θάμνους.
Τό δάσος τοΰτο, ώς χαί πάντα σχεδόν τά λοιπά, 

ίβρυεν εις κληματίδας, είς βλασ τικά καί άνέρποντα 
ζύσει ετελέχη, μέχρι τοΰ ύψους τών μεγίστων δέν- 
ipav  πολλάκις έξικνούμενα καί παντοειδή μεγ^θΐ 
ίχοντα· διότι άλλα μέν εΐσι ογκωδέστερα άνθρω- 
πίνης κνήμης, άλλά δέ τοσοϋτον λεπτά ώς τά άρ
μενα τών πλοίων σχοινία. Οί ιθαγενείς συνδέοισι 
καί σ.μ-λέκουσι τάς κληματίδας ταύτας, προβάλ- 
λοντες οΰτ ος ισχυρόν κώλυμμα είς τόν δρόμον τών 
έλεφάντων· χαί τό πλέγμα μέν τοΰτο δέν είναι το - 
σοΰτον ισχυρόν ώστε νά παρεμχοδι'ση αΰτοΰς, άλλά 
*ι?ιπλέκει αΰτοΰς ώς έν δικτύω καί επιβραδύνει 
t(jV φυγήν μέχρις οΰ οί θηρευταί προφθάσωσι καί 
φονεύσωσιν αυτούς· διότι άμα ώς δ έλέφας εισέλθη 
είς τόν λαβύρινθον τοϋτον τών δεσμών, οί έχθροί 
περικυκλοΰσι καί προσβάλλουσι^ι αυτόν άδιακόπως δια 
τορευμάτων καί βολών, μέ/.ρις ου έπί τ ίλ ο ις  ΰπο-

κύψϊϊ

Έ νώ  δέ οί σύντροφοί μου περιίπλεκον τα δίχτυ* 
ταΰτα, έγώ μετά τινων άλλων διηρευνων τό δάσος- 
Βλέπων δέ δτι άπέφευγον νά ίιαβαίνωσιν έκ τινων 

μερών, μετά προσοχής έθεώρησα έπί τοΰ εδάφους 
Ιπως άνακαλύψω τό αίτιον τής προφυλάξεως ταύτης, 

πλήν ματαίως, Ύψώσας δμως τοΰ^ δφθαλμοΰς «α· 
ρετήρησ· ΰπερμεγέθες ξύλον, κρεμάμϊνον είς τόν 
U p*  διά κληματίδων άγρίων, κα! φίρον προβηλω - 
μέν· ί π ’ αΰιοΰ δγκώδη καί βαρέα τεμάχιά σιδήρο», 
ών ή έηιμήκης άκρ* ^  έστραμμέ.η πρός τήν 
γ^ν. ‘Ο τήν μηχανήν ταύτην συγκρατβν δεσμός 
(Τναι διατεθειμένος οΰτως, ώστε άν δ έλέφας διέλθη 
υποκάτω, άφεύχτως θελει θίξει αΰτόν καί τότε το 
άνοί) (ο&τως δνομάζουσι τήν πα,'ίδα) πίπτει μεθ 
δλου τοΙ βάρους αΰτοΰ έπί τοΰ θηρίου καί αί σιδη
ρά! άχραι έμπήγνυνται έπί τής ^άχεω ; «ΰτοΟ, συν- 
τριβομένης συγχρόνως ΰπό τοΰ κορμοΰ τοΰ ξυλου. 
’Επίσης δέ παρετήρησα χαί βόθρους έεκαμμένους 
άντί παγίδων χρησιμεύοντας.

Ό τα ν  δέ πάντα παρεσκευάσθησαν, τινές μέν τών 

άνδρΛν έτέθησ«ν άθορύβως έν ένέδρα έπί τών κλώ 
νων ή διτισθε* τ ·ν  γειτονευόντων πρός τό δίκτυον 
δένδρων· οί δέ λοιποί, ών χαί έγώ άπετέλουν μέρος, 
διηυθύνθησαν δι’ έλιγμοΰ πρό? τό άντίθετον τοΰ μ έ- 
ροις, έξ οΰ εΐχομεν ϊλθει. Σχηματίσαντες δέ Λλυ- 
σιν έπρο/ωρήσαμεν έν είδει ήμικυχλίου, άπέχοντεί 
δ είς τοΰ άλλου δεκαπέντε μέχρι τριάκσντα βημά- 

των.
Έξαίφνης δέ καθ’ δλον τό μήκος τής γραμμής 

αί θηρευτικά! σάλπιγγες ήχησαν, δοαΐ μεγάλαί έ -  
ξε^ράγησαν καί έβαδίσαμεν πρός τό δίκτυον  ̂ θορυ- 
βοποιοϋντες δσον τό δυνατόν περισσότερον. Οί έλ έ- 
φαντες πτοηθέντες ύπό τοΰ πατάγου τούτου έφευγον 
χατά φυσικόν λόγον',πρό ήμών ίνατρίποντες καί συν- 
θραύοντεςπάν τό προστυγχάνον. Πλήν ποθεν να 
φύγωσιν ; άν μέν μετέβαινον πρός τά δεςιά, τάς αΰ- 
τάς κραυγάς άπήντω ν ά ; δέ πρός τ’ άριστερά τοΰς 
αΰτοΰς θορύβους. Μία μόνη δδός ΰπολείπετο έλευθέ- 
ρα πρός αΰτούς· αυτη δέ ήτον ή εΰθεΐα γραμμή, ή 
άγουσα πρός τό δίκτυον, τοΰς βόθρους καί τά «ι-οΰ, 
καί ταύτην ήκολούθησαν χαίπερ εις βεβαιότερον θά
νατον βαδίζοντες, παρά έάν έπειρώντο νά δ ι α σ χ ί σ ω -
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σιν ήμας· καθότι έν i 9j περιπτώσβι τ αύτγ) πολλοί,έ
άν μή πάντες, ηθελον δ-αφύγ£1 ϊν ,κ α  τής πολλής 
μεταξύ ήμών άποστάσεως.

Ήλαύνομεν αΰτοΰς τυρ'ος τ« έμπρός· δ κύκλος 
των θηρευτών συνεστέλλετο έπί μάλλον καί μάλλον, 
οί Sc τριγμοί τών άκανθων χαί τών θάμνων καθί
σταντο έπαισθητότεροι, καθ’ ίσον έπλησιάζομεν τοΰς 
φυγάδας. Μετ’ ολίγον πλήρεις έρεθισμοϋ πάλλ,ντβς 
τα ς λό·)χας καί χραυγάζοντες έφθάσαμεν πρό τών 
δικτύων. Τότε δέ δποΐον θέαμα παρουσιάσθη ένώπι- 
όν μου ! έλέφας μανιώδης, παράφρων έχ τοΰ τρό
μου χατέστρεφε καί κατεσύντριδε διά τής προβο- 

σκίδος χ*ί τώ; ποίών του παν 5,τι άπήντα χαθ’δδόν 
πλήν μάταιαι προσπάθειαι I αί άκανθοι, αί άγριοι 
κληματίδες, είς <3ς ειχε περιπλοκή, οΰδιμίαν ήνοι- 
γον εΐς^αΰτόν διέξοδον τά βέλη βροχηδόν κοτέπι- 
πτον επ’ αΰτοΰ καί «ανταχοΰ Φάννοι έπ! δένίρ*»ν 
ένεδρεύοντες έκτος τών προσβολών αΰτοΰ θιινατηφό- 
ρα τω διηύθυνον τοξεύματα' τοταΰτα, ώστε ένόμιζες 
δτι ητο γιγαντιώδης ακανθόχοιρος φέρων αντί άκαν
θων βέλη έμπεπηγμένα. Ταλαίπωρο* θηρίον ! ‘Εκά- 
στη πληγή έπηύξανε τήν μανίαν του ! Ά λ λ ' είς 
ματην ήγωνί'οντο νά διαφύγτ], ματαίως έσ-ιαράσσε- 
ιο διότι κοτέπεσεν ώς έπλησίασα καί ϊνα έπί τέλους 
δώσω τέρμα τι είς τήν δεινήν τοι> αγωνίαν έπυροδό- 
λησα είς τό ους αΰτοΰ. Τά μέλη του έταράχθησαν 
σπασμωδιχώς καί είτα πλέον δέν έκινήθη· ήτο νε- 
κρός.

Τινές τών έλεφάντων κατώρθωσαν δια.ρυπήσαντες 
τό δίκτυον νά φύγωσι· πλήν τέσσαρες αυτών cco- 
νεύθησαν έπίσης δέ είς τών άνδρών, ώς μοί είπον, 
έτελευτησε καταπατηθείς ΰπό έλέφαντος, δστις έπε- 
στράφη μέν κατά τών προτβο) έ ον του, πλήν είτα 
περιεπλάκη έντός τών κληματίδων καί άπωλέσας έ 
νεκα τών βελών καί τών πληγών αίμα πολυ έπεσε 
νεκρός.

Κκ τής περιγραφής τής τών έλεφάντων ταύτης 
Θήρας ένοήσατε ήδη ότι οί τής φυλής τούτης άνδρες 
εισί τά μάλα θαρραλέοι· έ’χουσιν δμως καί νόμους 
τινά, δταν 0/]ρεύα)7ΐ, οϋτω δή απαγορεύεται νά 
πλησιαση τις άλλως τό θηρίον ή έκ τών οπισθίων, 
καθότι μή δυνάμενον ώς εκ τής κατασκευή; του

ν« έπιστροφή ταχέως, ϊχ ε ι τις τόν άπαιτούμτνον 
χρόνον νά διαφυγή αΰτό, ένω όρμα τυφλώς πρός τά 
ίμπρός. ’βπίσης δ θηρευτής πρέπει νά προσέχη δπως 
αί κληματίδες καί τά άλλα άνέρποντα φυτά, τά 
τά πρός τους ελέφαντας δλέθρια, μή περιπλέξωσι 
καί αΰτόν. Έ κτος δέ τούτων οί θηρευτοί, οί έπί 
χλώνών δενδρ*»ν τοποθετούμενοι, δπως έκεΐθεν £ί- 
Μτωσι τα βέλη των κατα τών έλεφίντων πρέπει με
τά προσοχής νά ίκλέγωσιν ίσχυρότατον δένδρον δι
ότι άλλως τό θηρίον έν τή μανί« το« δύν*ται καί 
νά έκριζώστ) αΰτό.

Τήν έπαύριον ήτο μεγάλη ίορτή. Έχόρευσανκυ- 
κληίόν πέριξ τοϋ έλέφαντος, έν·* δ μ ίγας των ιε
ρούς άπέκοπτε μίαν τών οπισθίων κνν^ών αΰτς-ΰ, ήν 
κα! άφιεροΰσι «υνήθιος τω είδώλω. ‘Εψήθη δέ ένώ- 
πιον τοΰ ίερέως κα! τών χατατοξευσάντων τό θηρίον,. 
χαί είτα έχόρευσαν πάλιν περ! αΰτό καί έκλέξαντες 
μερίδα τινά έκ τοΰ έψημένου ήγαγον αΰτήν «ίς τό 
δάσος δπως έστιάσωσι τό πνε&μα, έάν τώ έπήρχετο 
δρ«ξις. Τήν δέ ΰστεραίαν διαμελίσοντες τήν σάρκα 
είς μικρότατα τεμάχια, έκρέμασαν αΰτά πρός ξ ή -  
ρανσιν.

Αί εργασία ι αυτοί διήρκεσαν έπί τρεΤς ήμέρας. 
Πλήν μεθ’ δλα ταΰτα τό κρέας τοΰτο είναι, ώς δύ
ναμαι νά διαδεβαιώσω, τό τραχύτερον έξ δσων ποτέ 
έγεύθην. Επειδή δέ έστερούμην άλλης τροφής, ώς 

και οί συνοδείοντές με Φα'ννοι,ήναγκάσθην έπί τρεΐς 
ήμέρας νά τρώγω έξ αυτού, πρός δ οΰδέν τών άλ
λων κρεάτων δμοιάζει καί άν θελήσω νά παραβάλ
λω τό έλεφάντινον τοΰτο κρέας πρός τό βόειον, τά 
προδάτειον, τό θήρειον ή τό τών πτηνών, πιστιύσα- 
τε ίτ ι  θά καθιστάμην ένοχος έσχατης ΰβρεως πρός 
τά τελευταία ταΰτα.

Μοί προσέφερον μέρος τής προίοσκίδος, ήν θεω- 
ρο/σιν ως τό έκλεκτότερον τών τεμαχίων· έπίσης 
έπιζητοΰσι πολυ τους πόδας καί μοί έπεμψαν έξ 
αυτών δύο μετά μεγάλου τεμαχίου μηροΰ πρός οπτη - 
σιν.

Ά λ λ ά  ή σάρξ αυτη ήτο τοσοϋτον σκληρά, ώστε 
πρώτον μεν ηναγκάσθην νά έψήσω αΰτήν έπ! δώδε
κα ωρας, καί εΰρών αΰτήν σκληράν τοσοϋτον δσον 
και πρότερον, ώστε ένόμιζες δτι ήτο πλήρης χόνδρων
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ίπανήρχίσα τήν έπαύριον Ιψήνων αΰτήν έπί δώδεκα 
είοέτι ώρας. Πλήν φεΰ I οί κόπο· *ίς οΰδέν έχρησί- 
μ ο ια ν  διότι κα! πάλιν ήτο τροχεία ώς καί πρότερον 
καί δσον πλέον έγευόμην έξ αΰτής τοσοδτον μάλλον 
άηδίαζα. Ουδέποτε πλέο·: πιστεύω νά μοι δοθή π ε- 
ρίστοσις δπω ; «ΰχηθώ ίπ ί τής τραπέζης μου κα
ρύκευμά τι έλεφάντινον ! ο’υδ’ είς ΰμάς, φίλοι άνα- 
γνώσται, πλήν έπεθύμουν άπλώς νά σας παρείχβν 
όλίγον τι πρός γεΟσιν καί τότε, έλπίζω, ήθέλατε 
συμφωνήσει μετ’ έμοϋ καί οΰδβμίαν έπιθυμίαν ή -  
βέλετε διατηρεί, δπως έπαναλάβητ* άπαξ Ιτι τό 
πείραμα.

Μετά μεγίστης μου εΰαρεστήβεως έπέστρεψα εΐς 
τό χωρίον τοΰ Νδιγάη, διότι έντός τών δασών tX- 
χομεν διαρκώς ΰετούς. Εκείνου δέ τοϋ δυστυχοΰς, 
8ν έφόνευσεν δ έλέφας, τό σώμο έπεμψαν εΐς γει
τονικήν φυλήν πρός «ΰωχίαν ταύτης· καθ' δτι οί 
άνθρωποφάγοι οί εΐς μίαν καί τήν αΰτήν φυλήν ά - 
νήκ,οντες οΰδέπυτε τρώχουσιν άλλήλς«ς.

Σ. I. Π.

Η  Ε Μ Φ Υ Τ Ο Σ  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α .  

Α.

τήν ψύχραν κ«1 απιλπιν τοΰ μηδενίις αγκάλην 
β κόσμος όλος ϊκίΐτο κ’ ήσύχως έκοιματο,
•/ωο\; να ϊχΐ) δυστυχής κ«μμίαν σκίψιν άλλην, 
ή μόνον πώς νά κοιμηθ?) ήρ^α ίν θανάτω,

«πότ* Ιϊϊί τοΰ ουρανού άνηλΟεν ή θείτης 
καί δημιουργός ϊγεινε της οικουμένης πάσης, 
κ'ίπλάσΟη ώς έκ θαύματος έκεΐ ή άνΟρωπότης, 
ίτιςκ’ έλ^Οη τοΰ παντος ή γωνιαία βάσις.

Καί μετεβλήΟη εΐς στιγμήν το «γνωστόν τών χρόνων 
κ’ ot κόσμ’ έκεϊν’ είς ταπει;.ον όπλα ήσαν σημεία, 
πλασΟέντα χάριν τών θνητών, χαρ ιν αυτών και μονον 
εκεΤ τοΰ ούρανοΰ εν τη δημιουργέ

Κ’ έκ τοΰ απείρου το μηδ'ίν έξαίφνης Ιγεννιίθη, 
τοΰ κόσμου προς τ^ άπειρον ή^οίχβη τότ’ ή πΰλη 
καί «νεύμα έπουράνιον το χάος έπεκλήθη, 
άφ’ ου έλήφθη τό μηο'εν τής κτίσεως ή Βλη.

•Ο Μωϋσής άνήρχετο και κόσμους τότε πλάττων 
τοΰ ούρανοΰ Οιόπνευστον εδιδ* τήν θρησκείαν, 
καί πρώτον έκ τών προφητών τον ίαντόν του τάττων, 
έδημιούργει πρώτ’ αύτος τοΰ κόσμου κοινωνίαν.

Ηλήν κοινωνίαν άιυχή νοσοΰσης διάνοιας, 
έν η ούδΚ τ· άληθές ή σκέψις νά φωτίζ«, 
άλλά χίμαιρας «ροβεράς καί δεισιδαιμονίας, 
δι’ ων τον ϋψιστον οίκτρώς ή πλάνη κατακλύζει.

Τής ’Άσκρης ό φιλόσοφος δ'ί πάλιν έξ Ιτέρου 
τον Έλικώνα ϊπλαττε κ- έκεΐ θεογονίαν 
ποιητικήν άνέδιδε, πλήν ήθους ήμετέρου, 
κ' είς άνθρωπον μετέββλλεν ίσχ'όν τήν ούρανίαν.

Μεγαλειτέραν δ̂  αΰτός τήν φαντασίαν Ιχων 
τοΰ νομοθέτου τοΰ Σινα, της καιομένης βάτοβ, 
έπέτα ΰψηλότερον, καί τοϋτον ΰπερέχων, 
άνήρχετο τά δώματα θεοΰ τοΰ ΰπερτάτου,

τόν ’Όλυμπον τώ ϊδιδεν άντί τοΰ ούρα;οΰ του, 
δν περ έκράτει δι’ αΰτόν τών (Ρεμβασμών του δλην 
καί έθεώρει προχωρών άκόμη πέραν τούτου, 
οΰχί μητέρα τους θεοΰς άλλά φιλτάτην φίλην.

•Επί τής γης κατήρχετο κ’ έκεΐ συνευωχεΐτο 
ό Ζευς καί ό λοιπός έσμός τών άλλων άθανίτων,
*«ί τής Δανάης εραστής τό ϊν άπεκαλεΐτο, 
τό Ιν δ περ έλάτρευεν ό Βρούτος καί ό Πλάτων.

Β.

Πλήν ήλθον χρόνοι σκοτεινοί κ' ε!ς σκότος «βυθίσθη 
ό ’Όλυμποςκ»ί τό Σινα· ώς ιτερ σκιά παρήλθε 
τό Ιδεώδες τοΰ θεοΰ κ’ έντός κλωβοΰ έκλείσθη, 
άφ’ οΰ αυτόματον αύτό έπί τής γης κατήλθεν.

Καί τοΰς θεοΰς μετέβαλον είς τΐ[ΐ*λφεις πλαγγόνας, 
μεθ’ ων παιδίον ϊπαιζεν δλη ή άνθρωπότης, 
καί β) έμμα |»πτον σκώμματος έπί τοΰς πρίν αιώνας: 
Χαρήτε, Ελεγε, θνητοί, τά πάντα ματαιότης.

“Εγεινεν αίφνης ό θεός τοΰ κόσμου ειρωνεία* 
πηδαλιοΰχον άσθενή, γεγηρακότα πλέον, 
ή τών παθών τόν Επνιγε μεγάλη τρικυμία, 
καί ϊθνησκε πρός κύματα μάτην οίκτρώς παλαιών.
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ftU προθυμίαν ίπαντε; μετ&αλον τον pt'ov,' 
χλαΤναν περιεδλήθηααν έπιχουρείων χρόνων 
κ’ αίσθήματ’ εί* τα στήθη των έγκλείοντες νηπίων 
τήν ήδονήν έπίστευον θεότητα των μόνον.

Καί Πάνθεον τη ήγειρεν ή παντοχράτωρ ί'Ρώμη, 
έν ω τινι τήν Κύπριδα έλάτρευον τά πλήθη, 
χαί ϊγειν’ ήδονής 5ωμό; ή τοΰ ‘Ρωμύλου χώμη, 
ϊνθα έσφραγιάζοντο τη; αρετής τά στ/,Οη.

‘II Κλεοπάτρ’ έδέσμευι τον νουν τοΰ ’Αντωνίου, 
και γόνυ όλοι χλίνοντε; εμπρός της Μεσσαλίντ);, 
«υνέπνιγβν το ήθιχόν τοϋ ανθρωπίνου 6ίου 
χαι φθισιώντε; ε/.ειντο έπί £οδ!νης χλίνης,

"Επνιξαν τήν θεότητα καν'μετ’ αύτών έπνίγη 
πάν ο τι Οεϊον έπί γης εκρέει της καρδίας, 
παν ο τι προς τήν αρετήν τον άνθρωπον ώδήγει, 
παν α’ίσθημα τοΰ ΐρωτος χαι της φιλοστοργίας.

Akv ήθελον άνάμνησιν της πριν Μδαιμονίας, 
άλλα έζήτουν άνανδροι τή? λήθην έν όργίοις, 
χι’ αείποτε πλανώμενοι έντό; απελπισίας, 
είχον άνάμιχτον χαράν Ιν πόνοις χαΐ δαχρύοι;.

Δαχρύοις εΤπα; έσφαλλα... ποτέ του ϊέν δαχρύει 
οστις τον βίον του περ? tv ήδονη χαί λήθη· 
μόνον το ομμα το αγνόν τό δάχρυ διαχύνει 
χαΐ μόνη ή άνάμνησις ώς μήτηρ του έχλήθη,

Κ’ είχον έχεΐνοι ώς θεόν τήν ήδονήν των μόνον, 
τήν θλίψιν δίν έγνώριζον, τήν Ολίψιν τήν γλυχεϊαν, 
ί  τις εγείρει τοίις θνητούς έπ’ ούρανίων ί ρόνων, 
αλλ’ είχον, φεΰ, τήν ήδονήν ώς μόνην ευτυχίαν.

Του χόρου πλήν ή ήδονή ουδέποτε στερείται.
Και ουτος τας χαρδίας μας προσβάλλει άποτόμως 
χαί πνίγει ό τι έν ήμΐν βύχάρ ιστόν χαλίΓται,
Τοιοΰτος ώριστ’ έξ αρχής τής φύσεως 6 νόμος.

Οδτω βαρύς κατέπνιξε τάς τότε χοινωνίας
χαι τήν άπόγνωσιν αυτός έπέφερε βιαίως*
τήν τοΰ ’Αγνώστου ζήτησιν ϊσπειρ' είς τάς χαρδίας,
χα'ι έζητεΐτο προσφιλής θεός τις άλλος νέος.

Κα! όντως δ>ν άπέτυχον· ό άγνωστος «ΰρέθη· 
εύρίσχετ’ ουτος έν ήμΐν* ή έμφυτος θρησχεία· 
χαί τότε, τότ’ ή ήδονή είς τόν χρημνόν βφέθη 
χ’ ίλάτρευσε τήν ήβιχήν ή τοϋ θνητοΰ χαρδία,

Μόνη θρησχεία ώς «υ τή τόν κόσμον άνυψόνει 
χαΐ τη; χαρδίας άφαιρεΤ τήν έπαχθή όδύνην, 
τήν ανθρωπότητα αύτή γνωρίζει νά μορφώνη, 
έπί τοΰ στήθου; χύνουσα τής αρετής γαλήνην,

Η ήθιχή, τοΰ Πλάτωνος αυτή χαίτου Σωχράτους, 
τοΰ Βρούτου καί τοΰ Κάτωνος ήν μόνη ή θρησχεία* 
«ίς τοΰ Όλύμπου τους Οίους, θεοί); ΰλιχωτάτους, 
αύτήν μόνον άνεύρισχεν ή ίαυτών χαρδία.

Καί έπανήλθεν έπί γής ή πρώην Ιλαρότης, 
ιής ήδονής τό άγαλμα είς δύο συνετρίφθη, 
κι’ άνήλθε πάλιν καθαρά ίλη ή άνθρωπότης 
έπί τοΰ πρώτου θρόνου της δθεν ποτί ερ ί̂φθη.

Δεσμοί άνενεώθησαν ο3ς λήθ’ είχε χαλύψει 
κί ό ει; πρός άλλον ϊτεινε φιλίας τότε χεΐρας, 
πώς έχ ληθάργου Κλεπον ότ’ είχον άνανήψει 
χαί πώς ?τι νεάζοντες ϊβαινον πρός τό γήρας.

‘II ήθιχή τοίις ϊσωσεν έχ τής απελπισίας, 
τούς ϊφερε χαρίεσσα έχει ενθ’ ή γαλήνη 
τήν αρετήν είς τήν ψυχήν καί έπί τή; καρδία; 
ώς ναμα έπουράνίον της αλήθειας χύνει.

‘Η ήθιχή διέσπα»ε τόν πέπλον της πικρίας 
καί νέαν εδωκε ζωήν είς ληθαργοΰντα πλήθη, 
νέαν διήνοιξιν όδόν τών πόθων της καρδίας 
καί νέος κόσμος έννοιών συνεδημιουργήθη.

‘Ως τέκνον ανεγνώρισε τήν πρώτην της μητέρα 
ή άνθρωπότης απασα καί έκλινε τό γόνυ' 
τό ϊρεβος έξέλειψεν, άνέτειλεν ήμέρα 
κ* εύρέθη τότε είς τό φώς . .  . ή ή θ ιχ ή  καί μόνη.

Γ .

Πλήν τις διέχυσεν αύτήν έπί τήν οικουμένην 
και τις τους σπορους έσπειρεν έπί τής γής γενναίως, 
τί; ένεφύσησε ζωήν είς τήν νενεχρωμένην ;
—‘Ο έκ παρθένου γεννηθείς, ό μέγας Ναζωραίος.

Γ. Κ. Υ.

Εν τψ τελέυταίω φυλλαδίιμ του «Βίωνος» παρεισέ
φρησαν,Ενεχα τ·ΰ χατεπείγοντος της έχδόσεως αύτοΰ, σ»άλ- 
ματά_ τινα τυπογραφικά, 2 διορθωθήσονται μετά χαί άλλων 
είς το τέλος τοΰ τομου.


