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Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι .

( συνέχεια)

Το οίκτρ'ον τοΰ Νικηφόρου τέλος fts/ ων να h.<5'.~ 
κή^η 5 γαμβρό; αύτοϋ Μ ιχ α ή λ  0‘Ραγκαδέ έξεστρά*· 

τευσε κατά τού Κρούμου. Δυστυχώς δμως τά στρα

τεύματα αΰτοϋ στασιασαντα ήλθον εις χεϊροτς μ ε 

ταξύ των ‘Ο  Μ ιχ α ή λ  ιφοσεπαΟησε διά συμβουλών 

ν ΐ  καταπαύση τήν ολεθρίαν ταΰτην έριδα, άλλ εις 

μ ίτην, καί μόνον δι’ ίκα ής νοαίτηχος χρημάταιν 

έδυνήΟη ν« έπαναφέρη τοϋ; στασιάσαντ»ς ε ι ; τ ό  κα -

βήκόν των. Βλεπων 2μως δτι τώ ήτον άϊύνατον νά 

διεξαγάγη -όλεμον κατά των μαχίμων Βουλγάρων 

διά στρατού τοσούτον ά~ει*)ου; και άτακτου, χτ.ί— 
φίσισε νά έπιστρεψη άπρακτος κχί ά ΐο ς: 5 ε.ς '.ο 

Βυζάντιον.

‘Ο  Κρουμος ένθαρρυνΟεΙς έκ τής φυγής τ 6της 

τοΟ «ΰτοκράτορος έιτέοραμε και υαλιν την Θρακών 

καί Μακεδονίαν καί,ώς εΐ είχε νικήσει κατά κράτος 

τον Μ ιχαήλ,έζήτησε χαρ’ αΰτοΟ προς συνωμολόγη- 

σιν τής ειρήνης νά ΰπογράψη έξευτελεστικήν διά 

τήν αυτοκρατορίαν συνθήκην. Προς τούτο ατ.έ- 
υτειλεν εϊς Κωνσταντινίύπολιν ώς πρεσβευτήν τόν

ί τ ο ζ  Α '. * ν  Σ Μ Τ Ρ Ν Π ι τ Β ι  1 5 /, Σ ε π τ κ μ β ρ ϊο τ  1 8 7 8  · γ α α .  ΙΑ .
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κιστόν αύτοΰ φίλον Διργάμβσον φέροντα tb κείμε- 
νβν της συνθήκης, δι’ ^ς έζητειτο παρά τοδ αυτο- 
χράτορος ή πληρωμή έτησίου φόρου έξ 20  λιτρ. 
χρυσοΰ, εις ένδύματα καί έρυθρά δέρματα, ή μέχρι 
Μ/]λεώνων έπέκτ®»ις τής Βουλγαρίας, ή άπόδοσις 
τδν πολαιχών ή μή προσφύγων κνί ή άμοίδαία ί -  
λ»υθ*ρία τών εις τά δύο κρίτη έμπορευομένων.

‘Ο Μιχαήλ πειθόμενος εις τάς συμδουλάς τών 
περί αίιτδν άπέρ^ιψε τάς προτάσεις ταύτας τοϋ Κρού- 
μου, δστις ένεκα τούτου δργ»σθείς ίπεχείρησε κατά 
τό 811  Vs αν έκστρ ατείαν κατά τοϋ βυζαντιακοΰ 
Χράτους προς χατάληψιν τής Μεσημβρίας, ήν χαί 
μετ’ 4λίγον χρόνον έςεπόρθησε τή βοηθεία Ά ρα- 
ίό« τίνος μηχανικού, δστις εΰρΐϊχίμενος πρίτερον 
<ν τφ βυζαντιακω στρατοπέδω άλλά μή άνταμειβό- 
μβνος υπό του φιλάργυρου Νικηφόρου, ηύτομόλησε 
πρός τόν Κροΰμο». Έν τω άλωθίντι φρουρίψ οί 
Βούλγαροι ευρον πληθύν τροφίμων ώς χαΐ αρκετήν 
ποσότητα χρνσοΰ καί ύ/ροδ πυpbς,τb όποιον δ'.ά 
τοΰ προναφερθέντος Άραβος μηχανικού έγνώριζον 
ήδη νά μεταχειρίζωνται.

Κοιτά τάς άοχάς τοϋ ίτους 812  δύο χριστιανοί 
αιχμάλωτοι τών Βουλγάρων δραπετεύσαντες καί 
έλθόντες εις Κωνσταντινούπολιν άνήγγειλον τω αύ- 
τοχράτορι δτι ό Κροΰμος ήτοιμάζετο διά νέαν εις 
τήν Θράκην εκδρομήν. Καί τωόντι μετ’ όλίγον έπέρ- 
χεται πάλιν δ Κροΰμος, άλλά λοιμός καταλαβών 
τόν στρατόν αυτού τον ήνάγκασε νά Ιπιστρέψν) εις 
τήν πατρίδα του. Γϊροετοιμασθείς κατά τό διάστημα 
τοΰτο ό Μιχαήλ ήλθεν εις Άδρ-.ανούπολιν μετά πο
λυαρίθμου καί καλώς συντεταγμένου στρατού, προ- 
τιθέμενος ν' άνακτήση τήν Μεσημβρίαν. Μαθών 
τοΰτο ό Κροΰμος, ταχέως άναδιοργανίζει -ιόν υπό τοΰ 
λοιμού διαφΟαρένια στρατόν αύτοΰ καί βαδίζει κατά 
τοΰ αύτοκράτορος, ευρισκομένου, ώς έλίχθη, εις 
Άδριανούπολιν. Δεκαπέντε ήμέρας άντεμετωπίζοντο 
cl δύο στρατοί, καίτερ τοΰ βυζαντιακοΰ όντος ΐσχΟ- 
ροτέρου και πολυαριθμοτέρου άλλ’ Ινεκα τής δειλί
ας τοΰ αύτοκράτορος μή τολμώντος νά έπιτεθή. Τέ
λος δ τής Μακεδονίας στρατηγός 'Ιωάννης Άπλά- 
*ης μή υποφέρω» τήν βλαβεράν διά τόν αΰτοκρα- 
τοριχόν στρατόν άπραξία» χαΐ προσπαθήσας ματαί-

ως νά ένθαρρύνη τόν δειλόν ΙχεΤνον αύτο/ρά τορα,λέ- 
γων αύτώ utcoj ηότa στήχομι* ««ί aitoXXiutOa ; 
iyco ηπύτοζ βαλλα χ^ιρα £πΙ τω όνόματι % ον 
Θιον και αυτοί μ ιτά  προθυμίας έπι,ισέλθατ»· 
καί ιχομεν νηήσαι· nls/ovg γάρ αυτά* έαμίψ di- 
χαπλασιαν„ 1 ̂  έπιτίθεται αύτογνωμόνως χατά τών 
Βουλγαρικών ταγμάτων καί σχεδόν ήρχισε νά κλο- 
νίζη τους έχθρούς. Δυστυχώς ομως ο^δεις έκ τών 
άλλων στρατηγών έμιμήθη τό παράδειγμα τοΰ γεν
ναίου έκείνου στρατιώτου, άλλά δή καί άλό^ως 
τριπέντες εις φυγήν άφήκαν αυτόν καί τούς περί 
αυτόν νά κατακοπώσιν υπό τών βουλγαρικών ξιφών. 
Ίδών τήν φυγήν εκείνην δ Κροΰμος καί μή πιστεΰ- 
σας S« ή φυγή έκείνη ή:ο πραγματική άλλά στρα- 
τήγημά τι, διέταξε τόν στρατόν αυτού νά μή χαταδι- 
ώςη τούς φεύγοντας. Βεβαιωθείς 8μως Ιπειτα 5τι τό 
φαινόμενον ήτο καί πράγματι άληθές, χατεδίωξεν 
«ΰτοΰς μετά τοσαύτης ορμής, ώστε διέταΡε νά ά- 
φαιρέσωσιν ίπαντες τούς χαλινούς τών ίππων των 
δπως τρέχωσι ταχΰτερον. Το τούτος δέ ήτον ό φόβ;ς 
τώ· Βυζαντινών ώιτε «φΐύγονΓΐ; άλλήλο^ς σννι- 
icdrovr xal ό ίμπροαθιν φεύγίΛψ τ6ψ ittcrrto ον 
M atitis f άχούωρ γάρ rbv κρότον τ<3* nod&v τώ* 
ιπη(θψ Α ιγ ιν  S t< ύπο τών π ζ \ιμ ί*>9 χχταδιώχι- 
*α», itai tceg ο ί ό ίππος πίσω* ά π ίβα ην  ον* 
ΐύμί*ί9η ίχαατος τον φ ινγιιν.„ 2) Τέλος ήμιχα- 
ταστραφείς ό άτυχης έκεΐνος στραΛς χαί άπωλέσας 
πλεΐοτα δπλα έαώθη Ιντός τοΰ όχυροΰ τής Άδρια- 
νουπόλεως φρουρίου. ‘Ο φύσει άσθενής Μιχαήλ, κα
ταβεβλημένος ήδη καί έκ τής τελευταίας τρομεράς 
ήττης, άφήκεν αρχιστράτηγον τον στρατηγόν τών ί ·  
νατολικώ/ Λέοντα Tbv Βάρδα καί έπέστρεψεν εις ιό 
Βυζάντιον έπιθυμών ν’ άποβάλη τήν ίχληράν δι'αϋ- 
τόν κ»ταστίσαν πορφύραν καΓνά εύρη τήν ήρε/ίαν 
ΰπό τό μοναχικόν Ινδυμα.

Έν τούτοι; τά εν Άδριανουπόλε» στρατεύμ*τ«

1) Ίδε  ανώνυμον Συγγρ χρονογραφ τά κ*τά 
Λέοντα υίόν Βάρδα τού ’Αρμενίου περυχουσα, -ελ. 
3.20.

2) ·0 άύιός β«λ. 5. 22.

Ικήρυξαν «ϋτοχράτορα Λέοντα τόν uibv τού Βάρδα 
κ» Άρμέν’ον, δστις τεθείς έπί κεφαλής αυτών ?ρ- 
χεται εις τήν πρωτεύουσαν χαί άναγχάσας τόν Μι
χαήλ, τήν σύζυγον αύτου Προκο^ίαν καί τά τέκνα 
τ«ν νά ένδυθώσι τό μονιχι/όν σχήμα, άναλαμβά · 
νει αύτος τάς ήνίας τής αυτοκρατορία?, στεφΟείς 
ίιπό τοΰ τότε πατριαρχεύοντος Νικηφόρου καί άνα- 
φημισΟείς ύπο τοΰ στρατού καί τοΰ λαοί «ώς έν- 
νομώτατος βασιλεύς ‘Ρωμαίω·.».

Μετά τήν λαμπράν κατά τοΰ Μιχαήλ νίκην 4 
Κροΰμος άναδιοργανίσας έπί τινα χρόνον τόν οτρα- 
τόν αΰτοΰ βαδίζει χατά τής πρωτευούσης, εις ήν 
ίρχεν ήδη πpb ίξ  ήμερών Λέων i  ’Αρμένιος. Έλδών 
προ τής άπορθήτου έχείν^ς πόλεως δ Κροΰμος, έ-  
κοίησε χατά τά Βουλγαρικά ίθιμα πpb της χρυσής 
πύλης θυσίας ανθρώπων καί κτηνών, Ιβρεξεν εις ^ ν  
«ίγιαλόν τούς πόδας καί τήν κεφαλήν αΰτοΰ καί, 
ραντίσας Tbv στρατόν του καί διελθών μέσω τών 

παλλακίδων αύτοΰ, άνεφημίσθη ΰπb τών στρατευμά
των του. Ίδών έκ τοΰ πλησίον δμως δ Κροΰμος τ 
ίπέρθητα έκεΐνβ τείχη ιήςπόλεως καί έννοήσας δτι 

ί,ιον άδύνατον εις αύτόν, στερούμενον πολιορχητι- 
χών μηχανών κβί στάλου, νά καταβάλη τήν όχυράν 
έχείνην πόλιν, έζήτησε μετά τινας ήμέρας παρά τοϋ 
«ύτοκράτορος ετήσιον φόρον εις χρυσόν, ιματισμούς 
xai άριθμόν τινα έπιλέχτων χορασίων, πρός δε κα1 
την άδειαν νά έμτήςη τό δόρυ του έπί τής χρυσής 
®ύλης, δπως £ρΐ) τήν πολιορκίαν. ‘Ο Λέων συσκε- 
ίθ=ίς μετά τών αρχόντων ώρισεν εις τόν Κροϋμον 
τόκον συνενκύξεως,δπου οί άντιτ;ρόσωπο; αύτοΰ έλ- 
^ντες άοπλοι συνυπογράψωσι μετ’ αύτοΰ, άόπλου 
Επίσης, τήν συνθήκην. (0  Κροΰμος έδέχθη χαί ήλ- 

εις τό δρισθέν μέρος συνοδευόμενος ΰπό τοΰ λο- 
ίίθέτβυ αύτού χαί τοΰ φυγάδος Κωτσταντίνου τοΰ 

Α*τζιχοΰ, τοΰ έπ’ άδελφή γαμβρού αύτοΰ, χαΐ τοΰ 
Ήοϋ τοΰ ρηθέντος Κωνσταντίνου. Άφιππεύσαντες δέ 
ίχάθησαν έπί τοΰ εδάφους. Ιυνδιαλεγόμενος δμως 
® Κροΰμος μετά τών πληρεξουσίων τοδ αύτοχράτο- 
ρος χαί παρατηρήσας ίνα τούτων νά ποιή σημεϊόν τι, 
δποπτευθείς ένέδραν, έπήδησεν 4πΙ τοΰ Ττ.που αύτοΰ 
χαί 5φυγε ταχέως. Καί είχε τωόντι δίκαιον· διότι 
4 Λέων δολίως φερόμενος, εΐχ« τοποθετήσει έχει

ιτληοίον τρεΤς χαθόπλους ά.δρας, οίτινες ήσα\» δι
ατεταγμένοι νά ίπιπέσωσι χαΐ δολοφονήσω» τόν 
Κροΰμον, άμα ώς ήθελε δοθεί αύτοΤς τό δρισθέν ση- 
μεΐον. Κ) λαός άπό τών τειχών ίδών τόν Κροΰμον 
φεύγοντα καί τούς ενεδρεύοντας δρμήιαντας χαΐ 
^ίπιοντας κατ’ αΰτοΰ πολλά βέλη, άνέκραξεν άγαλ- 
/όμενος «σταυρός ένίχησεν.» (0  Κροΰμος δμως 
χάρις εις τήν ταχύτητα τοΰ ίππου του έδυνήθη νλ 
διαφύγΐ) τόν κίνδυνον καί φθάσιj σώος εις τό στρα · 
τόπεδόν του· συνελήφθι^σαν δμως οί τρεΐς ακόλουθοι 
αύτοΰ, έξ ών δ μέν λογοθέτης έσφάγη παοαυ:ά, δ 
δέ Κωσταντϊνος καί δ υιός του ήχθ^σαν αιχμάλωτοι 
εϊς τήν^βασιλεύουσαν.

Έ χ  τοΰ γεγονότος" τούτοι» ίξαγριωθιίς δ Κροΰμος 
ϊιέταξε τούς ύπ'αύτόν νά χατακαύσωσι πάν:α τά κε
ρί τήν πρωτεύουσαν οικοδομήματα, τά μοναστήρια, 
τάς έχχλησίας χαί τά «αλάτια. Έλθόντες δέ εις τόν 
άγιον Μάμαντα χατέκαυσαν τά έχεΐσε άνάκτορβ 
χατεσύντριψαν τούς κίονας, άφήοεβαν τόν χαλχοΰν 
λέοντα χ«ί χατέσφαξαν πάντας τούς αιχμαλώτους. 
Κατά δέ τόν Ανώνυμον χρονογράφον τοΰ Λέοντος 
Βάρδα χατέστρεψαν τά φρούρια τοΰ Άθήρα χαί τήν 
γέφυραν αύτοΰ, παράξιψο* ovttat χαΐ ηάνν &%ν~ 
ρωτάτη*, δμοί«ς δέ χαί τά φρούοια τής Χηλυβρίας, 
τής Δαόνης, τά προάστει* τής ‘Ηρακλείας^τήν ‘Ραι-  
δεστόν καί τόν Άπρον. Έπελθόντες έπειτα εϊς τά 
δρη τοΰ Γάνου χαί εΰρόντες έχει πολύ λαόν χρι>· 
πτόμενον, χατέσφαξαν τούς άνδρας κ ιί  άχέστειλον 
τά γυναικόπαιδα χαί τά κτήνη εις τήν Βουλγαρίαν 
χαί τέλος πατέαιριχραψ πά*τα ία  χ ά ν τρ ι  ά»4 
μιχροϋ Ιίος μιγάλον ίως τή ί 'Ά6ριανονιτόΧιως* 
Εΐτα δ Κροΰμος έπήλθε χ*τά τής’Αδριανουπόλεως 
τήν δποίαν έπολιόρχει δ αδελφός αύτοΰ χαί ζτις με
τά τινας ήμέρας ϊπεσεν εις τας χεΐράς του, άνα- 
γ κασθείσης τής φρουράς αύτής νά παραδοθή Ινεχα 
λιμβδ. Λεηλατήσας δέ τήν πλουσίαν ταύτην πόλιν 
χαί άπαγαγών πολλούς αιχμαλώτους, έπέστρεψεν 
εις Βουλγαρίαν.

Τό μίσος αύτοΰ κατά τοδ Λέοντος χαΐ αί άλλε- 
πάλληλοι έπιτυχίαι του ήρέθιζον αύτύν πάντοτε καί 
έπεθύμει Τνα διάπ^νιος μέσου δυνηθή νά έκπορθή- 
ση αυτήν τήν πρωτεύουσαν τοδ βυζαντιακοΰ χράτοης
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δι’ S έπιστρέψας εις Βουλγαρίαν ήρχισε |x ; t i  τ,υρε- 
τώδοΟς ένεργβίας νά παρασχευάζη μεγάλην χατά 
τής τοΰ ’Ανατολικού κράτους πρωτευούσης εκστρα
τείαν. Ά λλα  χέρι τό 814  τελευτήσας δεν έδυνή^η 
νά έχτελέση τα σχέδιά του. Π:ρί τοΰ τροχού Σμως 
τοΰ θανάτου αΰτοΰ οΰδΙν" βέβαιον διότι οί χρονο
γράφοι διαφωνοΰσιν ώς χρός τοΰτο. Καί κατά μέν 
τόν ’Ανώνυμον, δστις, είρήιθω έν παρόδω, ένεκα 
τοΰ κατά τοΰ Αέοντος,μίσους του πιθανόν νά μετέ- 
πλάσε τό χραγμα,ό Κροϋμος ά.τέθανεν έξ αιμορρα
γίας έκβάλλων ύχκτοί)g α ίμάτκν διά τ ι τοΰ στό 
ματος xai τώι» ριν&ν χα) των ώτων αντον. Κατά 
τ'ον Σκυλίτσην δμως καί Λ. το; Γραμματικόν ό 
Κροϋμος άπέθανε πληγείς έν τινι μάχη αΰτοΰ μετά τοΰ 
αυτοκράτορος Λίοντο;, δτε ουτος έσπευσε χρίς ύ- 
περάσπισιν τής Άρκαδιουπόλεως, καθ’ ής έπήλθεν 
δ Κροϋμος μετά τριάκοντα χιλιάδων ύλοσιδήοιον 
στρατιωτών. Κατ’ άλλους ΐ ϊ  ίτι"άπεπνίγη ΰχ’ αυ
τών τών ιδίων του ύχ»;χόων μή ΰποφερόντων τήν 
τυραννίαν αΰτοΰ. Ά λ λ ’ είτε οΰτως ή άλλως άπέ- 
Οανεν & Κροϋμος, ή Βυζαντιαχή αΰτοχρατορία ή -  
λευθερώθη τών έχιδρομών αΰτοΰ, δΓ δ καί δ Λέων 
άνήγγειλεν εις πάσας τάς πόλεις του κράτους αΰτοΰ 
ιόν θάνατον τοΰ κατά τους χρονογράφους νέου τού
του Σίναχερίΐ'μ.

1?πίται αυνίχ ίΐα)  Σ.  2ολ·ιχωνί8ης.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠ ΑΝ Ο Ι
(όιογραιρικον σχΕΪάριον .)

(συνέχεια)

γ.) Εις τον αΰτόν.
Χαίρων λάμβανε χερσί λύστε βίβλον, 
αινειτ’ άρχιερήα ‘Ηράκλειος 
κλεινόν Γηράσιμον, γείρας τό δίον.
‘Ελλήνων γένος ώς πελαργέοντα 
ιροΐς, πολιτιχοϊς νόμοις, τρόχοις τε, 
πλάστιγξ μέν γ ’ 4:ρεχή£ χέλ<ιν δικαίβ’.’,

έξαπλοΐ βίβλον ενδίκου διαίτης. 
δ) Του κυρίου Άλεξίο» Σπανού εϊς τους άναγινώ- 
σκοντας, ώς fx τής βίβλου (τής τοΰ Μελετίου γεω
γραφίας).

Μελλετίου μέμνησθε βίβλον με χεροΐςχρατέοντες, 
Καλλιόπης γλαφυράς πουλυμαθούς μελέτης.
‘Ο; Ι]ερσεΰς γάρ άνά πόλις, ή$’ άβαρίς τε όΐστώ 
ΐχτχσθ’ ΰμμες έμή γαιογράφω πτέρυγι.
Έ ς Σκύλλαν, Κύκλωχά τε, Σειρή-ας θ’ ‘Οίυσήο; 
άθλους Κιμμερίην, θρηϊκίην άνά γήν, 
ή ϊ '  ‘Ασίην, Λιβύην, στηλών πίρα ‘Ηρακλέους τί 
ές κόσμον τε νέον, χειρός δδοιχορίης. 

ε) Έτερον του αΰτοΰ,
Κοσμοπολίτης ων φως, μήποτε σής άδαήμων 
ής πόλεως, βίβλον Μελλετίου μελέτα π).

‘Ο Σπανός έγραψε χροσέτι, κατά Βενδότην, γραμ
ματικήν, χρησιμεόουσαν, φαίνεται, διά τους μαθητάς 
του και ανέκδοτον τίς οΤδέ που άποκειμένην.

‘Ο μακαρίτης Άνδρόηκος Δημητραχόχουλος, ου 
ανωτέρω έμνήσθημεν, διοριών δήθεν τόν Σάθαν έν 
τω συγγρίμματι αΰτοΰ «Προσθήκαι και διορθώσεις» 
αποδίδει τώΣπανώ σύγγραμμά τι έπιγραφόμενον*Πα-

χ) Έτερα ανέκδοτα επιγράμματα τοΰ Σχανοδ 
σώζονται εν τινι κώδι/ι τής βιβλιοθήκης τοΰ έν 
Κωνσταντινουχόλει Παναγίου Τάφου. Ίδοΰ τί περί 
αΰτών χαί τινω·· αΰ:οΰ έπιστολών αναφέρει δ πο- 
λύκλαυστος Σοφοκλής Οικονόμος έν τή έκδόσει τ;υ 
ψόγου τήν νικοτιανής τοΰ Νικ. Ά λ .  Μαυροκορδάτου: 
«Έν ταύτη δέ (τή βιβλιοθήκη! χαί τής τοΰ Μελε
τίου γεωγραφίας άξιον λόγου χειρόγραφον άποτε- 
θησαύρισται . . . Μετά δέ τήν άριερωτικήν κατέ- 
στρωται άφιερωτική έπιστολή γεγραμμενη παρ* 
Αναστασίου ίιρέως, Βασιλείου ίερέως καί ’Αλεξίου 
τοΰ Σπανοΰ εϊς τόν Χρύσανθον. Μετά δέ ταΰτα ί-  
τέρα τοΰ ’Αναστασίου χαί τοΰ Σπανοΰ έχιστολή, γ5" 
γραμμένη τή 13 ’Οκτωβρίου 1715. Κάτωθεν δέ ιων 
υπογραφών γέγραφεν ό άοίδιμος Χρύσανθος τάδε' 
"Ουτοι πρώτοι έξάδελφοι καί άίελφιδεϊς από άϊελ" 
φάς του Μακαρίτου Μελετίου, ών ό μέν ίερεΰς *·Λ 
β \  διδάσκαλος τής ά. Σχολής, 6 δέ χραγματευτήί 
καί σπουδαίος καί μουσικός. .  . ’Εκτός δέ τών έχι* 
γραμμάτων τοΰ Άναστασίοι. εις τό» Μελέτιον, παν' 
τα ταλλα λόγου άξια οντα έλλείπουσιν έκ τήί £ν 
Βενετία τω 1<28 γενομένης έκϊόσε^ς-Μ

Β Ι Ω Ν .

ραινετική διδασκαλία,,, λέγων : «Χ«τ« τόν Καβέονμένομεν παρά των Ευρωπαίων χαί παν έκεΐθεν εΐ-

συνέγραψε καί διδασκαλίαν παραινετικήν, ήτις έξε- 
δόθη έν Βενετία υπό Χριστοφόρου Ζανέτου». δ 
μακαρίτης Αημητρακόπουλος, τώ Καβέω έπομενος, 
εμπίπτει ένταΰθα εϊς χονδροειδέστατον άναχρονισμόν, 
μεταφέρων τόν Σχανόν εις εποχήν πάνυ προγενε- 
στέραν αΰτοΰ, τίσσάρων περίπου έχατο*ταιιηρι- 
ffcot·· διότι ή ύπό τοΰ Ζαννέτου έχδοθεΐσα “ Παραι
νετική διδασκαλία» δέν είναι ίργον τοΰ Σπανού, 
άλλά ϊοΰ κατά τήν ιδ'. περίπου έκατονταετηρίία 
ά/μάσαντος ’Αλεξίου Κομνηνοΰ τοΰ έπιλεγομέ'ου 
Σπανέα ποίημα, έχδοθέν πρό τινων έτών τό δεύτε- , 
ρον υπό τοΰ μακαρίτου A. I. Μαυροφρύδου έν τή 
«’Εκλογή μνημείων» κτέ. καί πρό ένός ήδη έτους 
τό τρίτον υπό τοΰ G. Wagner, χαί περι ου χρό τίνος 
χρόνου έν έχτάσει έχραγματεύθην ϊν τινι φύλλψ 
τής «Ιωνίας», ρ) Τήν πλάνην δέ ταύτην τοΰ 
Δημητρ ακοπούλου πιστεύομεν, 8τι θά έξήλεγςεν δ 
χ. Σάθας έν τή πρός αΰτόν απαντήσει του, ήν περ 
δμως δυστυχώς οΰκ εχομεν υπ’ δψιν, ίτε μή δη- 
μοσιευΟεΐσαν έν ίδιαιτέρω τεύχει, άλλ’ έν έπιφυλλίδι 
έν τή Κλειοϊ,ης πλήρη σειράν οΰχ έδυνήθημεν εΰρεΐν.

Τό σπουδαιότερον δέ σύγγραμμα τοΰ Σπανοΰ είναι 
ή περί ής θά διαλάβωμεν Λ/ετριχί;, χειρόγραφος 
εΰρισχομένη έν τινι χώδιχι τής ένταΰθα δημοσίας 
βιβλιοθήκης τής Εΰαγγελικής σχολής, συγχειμένω 
έκ σελ. 282 (φύλλ. 141) σχήματος μεγάλου τε
τάρτου. ‘Ο κώδιξ ουτος πολΰ πιθανόν νά fi αΰτό 
τό πρωτότυπον τοΰ Σπανοΰ, διότι έχτός δτι υπάρ- 
χουσι πανταχοΰ διάφοροι διορθώσεις, άπαντά τις καί 
προσθήκας διά τής αΰτής χειρός ή καί τοΰ κειμέ
νου. σ)

Λέγομεν δέ δτι εΤναι τό σπουδαιότερον σύγγραμ
μα τοΰ Σπανοΰ, διότι ε’ναι ή μόνη μετρική, ή τις 
πραγματεύεται έν συντόμω περι ποιητικών μέτρων 
καί ή τις καί νΰν έκδιδομένη, διορθωθεϊσα χατά τι, 
δύναται νά χρησιμεύση ώς άριστον έγχε'.ρίδιον με
τρικής· άλλά κακή μοίρα, έιτειδή τά πάντα περι-

ρ) 'Ιωνία, sit. Β. φυλλ. 172 κέ
α) Έτερον άπόγραφον τήο μετρικής ταύτης^ άπο- 

«ειται έν τή αΰτή βιβλιοθήκη έκ προσφοράς τοΰ 
συμπολίτου ήμών ιατρού χ. Μ. Κίσοονή.

ναι χαλόν χαί χρησιμώτατον, παν δέ πατρώον έσχω- 
ριασμένον καί οΰδέ βλέμματος άξιον τυγχάνον, έάν 
τις τήνέκδοσιν τής μετρική; ταύτης ήγγε'.λε, μα- 
ταιοπονιαν τή άληθείαθά ώφλισκανεν(τ).

Διήρηται δέ ή μετρική αδτη εις τρία βιβλία καί 
ταΰτα πάλιν εις διάφορα τμήματα χατα τήν έςής 
κατάταξή :

Βιβλίον Α \
Π*ρί τής τών συλλαβών ποσότητος.

Τμήμ. ά.
Κεφ. ά. Περι τοΰ κατά προσωδίαν χρόνο».
Κεφ. β. Περί τής μαχράς συλλαβής.

» γ ' .  » » χοινής »
» S'. β » συνθέτων.
» έ. » » παραγώγων.
» στ'. » τινων χανόνων καθόλου.

Τμήμα β'.
Περί τής χαταλή ;εως τών δνομάτων. 

Κανόνες περί έχάστης πτώσεως τών δνομα'των.

Τμήμα γ .
Περί τών βημάτων.

τ) Τής Μετρικής ταύτης τοΰ Σπανοΰ σώζονται 
χαί έν άλλαις τισί βιβλιοθήκαις ίτερα άπόγραφα· 
τούτων £ν άναφέρουοιν έν τινι μονή τοΰ Άθωνος ά -  
ποκείμενον δ Dnschesness χαί Bay6 έν τώ τής «ίς 
τόν Άθωνα έχδομής αΰτών ΰπομνήματι, έν ω πολ
λά χαί καλά έχουσι θησαυρίσει οΐ φιλόπονοι ουτοΐ 
Γαλάται χαί νέας δλως ειδήσεις περί τοΰ ιερού έχεί- 
νου βράχου δίδουσιν ήμΐν, χα( χερ ΰστερον τοΰ de 
Vogu6 χαί τοΰ Μίλλερ τό πολύτιμον αυτών έργον 
έκδώσαντες· ύπό τήν δε δέ τήν έπιγραφήν τό άθω- 
νιαιον τοΰτο άχόγραφον τής του Σπανοΰ Μετρίκής 
άναφέρουσιν: Ν. 324. Manuscrit du XVlll si^cl* 
contenant le traitd du metrique d’ Alexios Spanos 
de Joannina. Cent cinquante ttoi* ieuilles in 4o 
siir papier.— Momoire sur une Mission in  mont 
Athos p«r Duchesness et Baye, Σ*λ. 245. Ath^iies
t e r r .
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Θέμ. ά. Περί βαρυτόνων.
» παρακειμένου. 
» δπερσυν:ελικοΰ.
» άορίστου§ά. τών ένεργητίχών χχί. 

θέμ  6 .Περί τών περισπωμένων.
» μέλλοντος.
» άορίσιου κτέ.

Κανόνες περί έκάστου£χρόνου τών βημάτων 

Τμήμα ύ ’.
Περί ίρθρου, άντωνυμίας, προθέσεως, έ π ι^ ή μ ι -  

τος χαί συνδέσμου.

Πίναξ τών διχρονομακρογραφημένων λέξεων. 
Βιβλ/ον Β’.
Πίρί μέτρων.

Τμήμα d .
Iltpt τών μερών έξ ων τά μίτρα.

Κεφ. ά, Περί συνιζήσεως.
» 4'. » «οδών.
» γ  · » στίχοι», κώλου χαί κόμματος.
» δ'. » αποθέσεων «ίτουν καταλήξεων τών μέ-

τρων.
» έ· » επιπλοκής τών μέτρων.

Τ μήμα β ’.
Περί ιών άπλών μέτρων.

Περί τοδ ίαμίιχοΟ.
» » τροχαϊκού.
» » δακτυλικού
* » » τοΰ χαλουμένου αιολικοί
» » άναπαιστικοΰ.
» » » τού χαλουμένου αίολιχοϋ.

Τμήμα γ .
Περί τών συνθέτων μέτρων.

Πβρί τοΰ χοριαμβικοΰ μέτρου.
» » έπιμίκτου άντισπαστικοΰ.
» » » ’Ιωνικού άπό μείζονος.
» .» άπό μείζονος έπιωνικοΰ.
» » άπ έλάσσονος χαί ιωνικού.
* » έπιωνικοΰ άπ’ έλάσσονος.
» » παιωνιχοΰ.

Τμήμα d \
Περί τών άσυναρτήτων,

Κεφ ά. Περί τών μονοειδών.
» S', ώ τοΰ έλεγείου.
» » τών δμοειδών.
»> γ '.  » > έπισυνθέτων,
» δ'. » » άντιχαθβν.
» ί· β „  πολυσχη ματίστων.
» στ'. „ τοΰ έχιγράμματος.

9 w Σαπφικοΰ.
» „  Φαλαικίου.
„ τών στίχων τών καλουμένων Καρκινιχών 
* » » » n Πολιτικών.

Βιίλ. Γ .
K«f, ά. Περι τοΰ χαταστίχου.

» 6'. » τών κατά σχέσιν ποιημάτων.
» γ \  » » άπολελυμένων.
» ί ' .  » » μετρικών άταχτων.
» έ. » » έξ δμοίων. '
» C· » » κοινών συστηματικών.
» ή. » » τών καλουμέν**ν έφυμνίων καί ά -

ποφθεγματικών.
» θ’. » » παραβάσεως.

Τμήμα β \
Κιφ. β. Περί τών σημείων οίς καί δκοίω δη τρόπψ 

χρώνται οί λυρικοί κοι^ταί.
» 6'. » τής «φαγράφου.
» γ', » μ κορωνίδος.
*» ί ' .  » τών ϊιπλών.
» έ. » τοΰ άστερίσκου (καί επίλογος).

Έ κ  της μετρικής δέ ταύτης έκδίδομεν ώδε ευ
θύς κατωτέρω Λ  χροοίμιον κβί μέρος τοΰ έπιλόγου.

‘ΩςΙτος δέ τής τελευτής τοΰ Σπανοΰ 6 μένΒενδότης 
4ρίζει τό Ιτβς 1736,έ δέ Σάθαςτό 1733 άγνοώ δέ 
ποΟ στηρίζονται άμ^ότεροι· τουλάχιστον έμοί οΰδεμία 
τών χρονολογιών τούτων φαίνεται δρθή,χαθ’δτι άπορώ 
πώς, ένώ άπέθανεν δ Σπανός χατά xb 1733 ίΐτι
κατά τό 1736, είναι δυνατόν νά ζή κατά τό 1744,
ίπότε έξέδωκε τήν τοΰ ‘Αρμενοπούλου ‘Εξάίιδλον* 
διίτι ή μεταφρασις αΰτη τοΰ ‘Αρμενοποόλου έξεδίβη 
τό πρώτον κατά τό 1744 ύπό τοΰ Ζχανοΰ,έ» η μά
λιστα προυταξεν, ώς ϊιελάδομεν, καί afiipwotv
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πρός τόν τής ‘Ηραχλβία; μητροπολίτην Γεράσιμον, 
κ. τ. έ. άπορώ ίθεν πώς ένώ κατά Βενδότην καί 
Σάθαν άπέθανε πρό τοΰ 1736, (ύρίσχομεν αυτό» 
ζώντα χατά τό 1744.

Καί τοσ^ΰτα μέν περί τοΰ βίο» χαί τών , έργων 
τού λι,γίου τούτου τής χαρελθούσης έχατονταετηρί- 
δος· ήδη δέ παρατιθέμεθα τά, ώς ανωτέρω είρηται, 
άποσχάσματα έκ της μετριχής^αΰτού.

Ο ΣΧΛΒ1Α1 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΑΒΝΠΒΣ.

Οΰδέν τοσοΰτον εΰχάριστον καί ωφέλιμον ίσον ή 
άνάγνωσ:ς Έλληνος συγγραφέως· δστις ηΰτΰχησβ 
ν’ άναγνώσ|) τόν Εενοφώντα, τόν Πλάτωνα, τόν 
Όμηρον ή άλλον τινά τώ* μεγάλων έχιίνων νίων, 
θέλει δμολογήσει μεθ’ ήμών τήν άλήθειαν ταύτην 
ή χάρΐί μεθ" ης πάντες ίκφράζονται, 4 πλούτος 
τών ιδεών αΰτών καί τό πρωτέτυικον, διεγείρουσι τόν 
θ*υμασμόν καί ό άναγνώστης λησμονών τούς κό
πους οΰς χατέδαλεν πρός έχμάθησιν τήςΈλληνιχής, 
μακαρίζει έαυτόν διότι δύναται νά σκνομιλή τοιού- 
τοις άνδρίσιν δτι δέ οΰχί άπόνως έχμανθάνεται ή 
‘Ελληνική γλώσσα, τοΰτο ούδείς άγνοεΐ· πάντες έν- 
θυμούμεθα βεβαίως πόσον έδέησεν Ινα κοπιάσωμεν 
δπως μάθωμεν τό άπέραντον ίχεΤνο τυπικόν, τους 
πολυπλόχους κανόνας τής Συντάξεως κ.τ.τ. 3ν δέ 
ταΰτα είναι δύσχολ» εις ήμας, δποΐα Spa γε μαί
νονται εις τούς Ευρωπαίους, ων αί γλώασαι, του
λάχιστον κατά τό μαινόμενον, οΰδεμίαν συγγένειαν 
ίχουσι πρός τήν ‘Ελληνικήν. Ό  *. Σχλήμαν φρονεί, 
i d  τής πείρας βασιζόμενος, δτι’οί παΐδες τών Ευ
ρωπαίων καί άπονώτερον ν«ί έν πολύ βραχυτέρω 
χρόνω θά έγίνοντο εγκρατείς τής άρχαίας ‘Ελληνι
κής, άν πρό αυτής έσπούδαζον τήν νέαν τήν γνώ
μην δέ ταύτην έξέφρασεν δ διάσημος άρχαιολόγος 
έν τινι συνεδριάσει τής εταιρίας τών τεχνών διλ 
τών έξής: 1) «Φρονώ, εΤπεν, δτι άντί τής Λατινι-

1} Leisure Hour. August, 1878, σελ. 543.

κής, οί μαθηταί χρέπει ν’ άρχίζωσιν άπό τής ‘Βλ- 
ληνικής, οΰχί δμως τής άρχαίας άλλά τής νεωτέ- 
ρας. Δέν έίαπάνησ* περισσότερον τών 5ξ έβδομάδων 
διά τής Μεθόδου ταΰτης ϊπως έμιλώ καί γράφω 
τήν γλώσσαν μετά μεγάλης ευκολίας· έπειδή δμως 
έγώ έσπούδαζον αΰτήν έν ήλιχί* τριάκοντα τεσσά
ρων έτών, είεάζω δτι οί μαθηταί τοΰ έχπαιδευτηρί- 
βυ σας (instutitionj ϊ,δέν θά δ απανήσωσι πλειότερον 
τών Ιξ μηνών δπως κατορθώσωσι τό αυτό· βεβαίως 
δέν θά χρειασθώσι περισσότερον καιρόν έάν έργά- 
ζωνται άόχνως καί μετά προθυμίας. Προσλαβών Έλ
ληνα διδάσκαλον, Άθηναΐον, έπψελώς άνεγίνωσχον 
τήν ‘Ελληνικήν μετάφρασιν «ιών κατά Παύλον χαί 
Βιργινίαν», συγκρίνων μετά προσοχής πάσαν λέξιν 
μετά τοΰ γαλλικού πρωτοτύπου καί τοιουτοτρόπως 
άναγινώσκων τό βιβλίον ίμαθον τό ήμισυ σχεδόν 
τών λέξεων τάς όποιας περιεϊχεν· διελθών τό σύγ
γραμμα τούτο, άνέγνωσα αυτό έκ δευτέρου καί 
οΰιω κατώρθωσα νά μχθω σχεδόν πασας τάς 
λέξεις· ταΰτοχρόνως έμελέτησα τήν Νεοελληνικήν 
γραμματικήν ήτις είναι εΰκολωτάτη, τών βημάτων 
παρουσιαζόντων πολΰ δλιγωτέραν δυσκολίαν ή τών 
γαλλικών· Ιχαμον προσέτι καθ’ ίχάστην έκθέσεις 
‘Ελληνιστί, διώρθονον αΰτάς ενώπιον τοΰ διδασκά
λου μου, τάς άπεστήθιζον, και δτι διώρθονον έν τί) 
χαραδόσει, τό ίλεγον άπό μνήμης κατά λέξιν ·ίς 
τό μάθημα τής έπιούσης· πρός διόρθωσιν τοΰ δ- 
φους μου άπεστήθιζον ωσαύτως μέγα μέρος τής 
Ελληνικής μεταφράσεως "τών κατά Παύλον χαί 
Βιργινίαν». ‘Ο υπέρ τής ‘Ελληνικής ένθουσιασμός 
μο» ταχέως κατέστη τόσον μέγας, ώστε, άφοΰ έ -  
σχούδασα τήν Νεοελληνικήν έπί δλίγας έβδομάδας, 
δέν έδοκίμαζον δυσκολίαν εις τό νά γράφω καθ’ έ -  
κάστην ένώπιον τοΰ διδασκάλου μου εΓκοσι σελί
δας κατά λέξιν άπό μνήμης· γενόμενος οδτω κά
τοχος τής νέας έντός §ξ έβδομάδων, ήρχισα μ;τ’ά -  
πειρου ένθουσιασμοΰ νά σπουδάζω τήν άρχαίαν οΰχί 
ως νεκράν άλλ1 ώς ζώσαν γλώσσαν,άκολουθών πάντοτε 
τήν αΰτήν μέθοδον· άρχίσας άπό τόν Εενοφώντα καί 
τόν Πλούταρχον, κατώρθωσα έν διαστήματι δλι- 
γωτέρω τών τεσσάρων μηνών ν' άναγινώσκω λίαν 
έπιτροχάδην τόν Όμηρον, τόν θουκυδίδην, **ί τόν
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Σοφοκλέα, καί νά γράφω άρκετα χαλάς πραγματβί- 
«ς έν τή αρχαία ‘Ελληνική καί δμως ϊέν ήδυνά- 
μην ν' άφιερώσω τάς ώρας τή; σχολής μου εις μό- 
■νην την σπουδήν, διότι ειχον χαί έκτεταμένον ίμ -  
ίίόριον περί τοΰ οποίου ώ®ίΐλον νά φροντίζω. Όθεν 
ένθουσιωδώς σάς συνιστώ νά «ισαγά^ητε εις το 
έκπαιδευτήριόν σας τοιαύτην μέθοδον τοΰ διδάσκειν 
τήν ‘Ελληνικήν χαί πρό πάντων νά προαλάβητ» 
έξ ’Αθηνών ixavbv διδάσκαλον πρός τόν σκοπόν 
τούτον, διτις πρέπει 
νά χαραδέχηται εις 
τήν παρα'δοσιν τής 
άρχαίας έλληνικής 
έκείνους τούς μαθη- 
τάς μόνον, οιτινες ή -  
κολούθησαν τό μά
θημα τής Νεοελλη
νικής έπ! §ξ μήνας 
και κατόρθωσαν ν' 
άναγινώσκωσι καΐνά 
γράφω» αυτήν «I- 
χέλως καί έπιτρο- 
χάδην. Δέν 2ννοώ 
δτι μαθΐ)ταί δέκα ή 
δώδεκα έτών δύναν- 
ται νά γίνωσι κά
τοχοι τών άρχαίων 
έλληνικών έντόςτεσ- 
σάρων μηνών· ίσως 
θά χρειασθώσι δώ
δεκα μήνας πρός μ ί -  
θησιν αυτής· άλλ’έ- 
άν τήν μανΟάνωσιν 
ώς ζώσαν γλώσσαν 
καί τήν προίέρωσιν 
όρθώς, θά μάθωσιν α’υτήν ίκανώς χαί έπομένως ου
δέποτε θά τήν λησμονήσωσι κατά τόν 6ίον τωνήδη 
el νέοι μας σκοτίζονται καί βασανίζονται έπί δώδε- 
να όλόκληρα έτη καί έκιός σπανίων έξαιρέσεων, 
κατέ τό τέλος τής περιόδοι* ταύτης τόσον όλίγα 
γνωρίζουσιν, ώστε δύο έτη μετά τήν άκοφοίτησίν 
των καθ’ όλοκληρίαν λησμονώσιν δσα ίίχον μάθει, 
καί αΐ δωδεκαετείς των σπουδαί άποβαίνουσι μάταιαι. 
Αιτία τούτων είναι δτι μανθάνουσι τήν έλληνικήν 
ώς νεκράν γλώσσαν καί διδάσκονται νά περιφρο- 
νώσι χαί νά καραβλέπωσι τόν τόνον καί τήν προ

φοράν ώσανεί είχον έπινοηθή ταΰτα οΰχΓδπως’ίδη- 
γώσιν, άλλ’ δπως άποπλανώσι τόν σπουδαστήν- άλλ’ 
ή μεγαλειτέρα ζημία έν τή μαθήσει τής έλληνιχής 
κατά ιήν χώραν ταύτην είναι ή προφορά, ήτις αΰ- 
θαιρέτως εφευρεθη ‘ενταύθα καί ουδέποτε οΰδαμοΰ 
ητο έν χρήσει. Τόν παρελθόντα Μάϊον προσικλήθην 
εις τάς έξετάσεις τής έμποριχής σχολής ToO[|Taylor 
ϊνθα ήκουσα ομιλίας^ (speeches) ’Αγγλιστί, Γερ- 
μανιστί, Γαλλιστί, Λατινιστί καί ‘Ελληνιστί· δλας

τάς ά'λλας ίμι- 
λ ίας ' έντελώς ένό- 
ησα,Κέχ τών ‘Ελ
ληνικών δμως ουϊε- 
μίαν λέξιν ήδυνή- 
θην νά έννοήσω. 
Συχνάκιςήκουσα τήν 
παρατήρησιν « καί 
τίς γνωρίζει πώς οί 
αρχαίοι "Ελληνες έ-  
πρόφερβν τήν γλώσ
σαν των; ίσως με- 
τεχειρίζοντο τήν ή -  
μετέραν ’Αγγλικήν 
προφοράν» άλλ’ οΰ
χί· δτι ή προφορά 
τής ‘Ελληνικής πρό 
ΙΟΟΟ έτών ή το ά- 
κριβώς ή αυτή τή 
σημερινή, άποδεικνύ- 
εται έξδλωντώνέλ- 
ληνιχών λέξεων αΐ- 
τινίς εΐσήχθησαν εις 
τήν Φωσσικήν διά
λεκτον, δτε ή ‘Ρωσ- 
σίαήτπάσθη τή'/Ελ- 

ληνικήν θρησκείαν· έκτός τούτου αί λέξεις αί εύρι- 
σκόμεναι εις έπιγραφάς τής έτοχής τών Σελευκιδών, 
200  π. χ. δέν δεικνύουσι διαφοράν· άφίνω είς ήμαί 
νά κρίνητε όποιον κέντρον, όποία ώθηβις, όποία πα- 
ρώτρυνσις πρός τάς χλασιχάς σπουδάς έν τή χώ 
ρα ταύτη θά ΰπάρξ>;, έάν οί ευφυείς Άγγλόπαιδες 
θά δύνανται παίζοντες, οΰτως εΐπείν, νά γίνωσιν 
έγχρατείς άμφοτέρων τής τε νέας χαί τής αρχαίας 
‘Ελληνικής έντός 18 μηνών, άντί νά δασανίζωνται 
δπως τώρα διά τήν μιαν μόνον έκ τών γλωσσών 
τούτων έπί δώδεκα έτη χωρίς νά την μανθάνωσιν·

Β Ι Ω Ν

Κίστος παίς θά έφιλοτιμείτο τότ* νά έκμάθη τάς 
δύο φάσεις τή; Έλληνικής γλώσσης, δπερ κιθ’ υ
περβολήν θά έπαυξήση τήν πρός τ'? υψηλόν κλίσιν· 
όις εΐπον πρότερον κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, 
ή Λατινική γλώσσα ούτε πρό τής ‘Ελληνικής έδρε
πε νά διδάσκηται, οδτε συγχρόνως μέ αυτήν, άλλά 
μόνον άφοΰ οίμαθηταί μάθωσιν άρχούντως τήν‘Ελ
ληνικήν διότι δστις ύπερενίκησε τάς δυσκολίας άμ
φοτέρων,τής Λρχαίας καί τής νέας Ελληνικής,μαν
θάνει τήν Λατινικήν 
είς έλάχιστον χρό
νον».

‘Ο κ. Σχλήμαν 
έιπούδαζε τήν ‘Ελ
ληνικήν μετάξι) ‘Ελ
λήνων, πρός δε 
κατείχετο υπό άπει
ρο!) καίΰπερβάλοΉος 
ενθουσιασμού προς 

τόν "Ομηρον, ώστε 
πολΰ πιθανόν νά μή 
υπήρξαν καί ταΰτα 
δλιος άουντελή ί!ς 
τήν ταχίστην καί 
πράγματι εκπληκτι
κήν αΰτοΰ πρόοδον 
έπωσδήποτε δμωςτό 
σύστημα δπερ προ
τείνει, έάν έπιτρέ- 
πηται ήμίν νά εχ- 
φέρωμεν γνώμην, εί
ναι άουγκρίτω; ΰπέρ- 
τερον τυυ ήδη έπι- 
κρατοΰντος- διότι ή 
Νεοελληνι/.ή,κατ'εί
δος έν μέρει, οΰχί δέ καθ’ ίίλην διαφέρουσα τής 
αρχαίας, ίσται μέ'ί* βοήθημα εις τήν σπουδήν αυ
τής· «ή νέα ‘Ελληνική, λέγει ό Μαυροφρύδης, δέν 
rivai οόι52 (JiSyrtnu »ά όνομασΟη θνγάτηρ τής 
αρχαίας ‘Ελληνικής δπως α:. ροομαΐκαί.. . τής Λα
τινικής· είναι δέ μόνον »ίωτατη φάσιςή έαχάτη προς 
ημάς ηλικία τής άρχαίας ίΐς ήν κατήντησαν ήρέμα 
διά μακρών αιώνων, οΰχί βιαίως ή τυχαίως, άλλ 
οϊκοθεν κατ’ άναγχαίους τή ιδία φύσει έγκειμένους 
νόμους».

Οΰρ»ν!« θ· Τιμαγένονς,

Ν Ε Α  Ε Λ Λ Α Σ  

Λ ’.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ1Ζ0Σ ΡΑΓΚΑΒΙίΣ

‘Ο ’Αλέξανδρος ‘Ρΐζος ‘Ραγχαβής έγεννήθη τΰ 
1810 έν Κωνσταντινουπόλει έξ οΐχογενείας αρχή- 
θεν διακρινβμένης έν τε τή ποιήσει καί τή φιλολογία. 
Γάς πρώτας δ’ αΰτοΰ σπουδάς διήνυσεν ΰπό τους ά-

ειμνήστους διδασκά
λους τοΰ γένους Βαρ- 
δαλάχον καί Γεν
νάδιον, «ϊτα δ’ έπε» 
ράτωσε ταύτας έν 
τή στρατιωτική σχο
λή καί έν τώ πα
νεπιστήμιο) τοΰ Μο
νάχου. Έπανϊλθων 
δ’ είς τήν ‘Ελλάδα 
μετά ταΰτα «χρη
μάτισε κατ’ ip -  
γαζ άξιωμαιικός τοΰ 
πυροβολικοΰ καί εϊ- 
τα σύμβουλος έν τώ 
ΰπουργείω τής .δη
μοσίας παιδεύσεως, 
καθηγητής τής αρ
χαιολογίας, υπουρ
γός τών έξωτερικών 
καί τέλος πρεσβευ
τής παρά διαφόροις 
ιΰρωπαίκαις αΰλαΐς, 

’Αλλά τό στάδι- . 
ον έν ω υπέρ πάν
τα ά'λλον διέπρεψ*ν 

δ γεραρός άνήρ και εν ω αείποτε τδνομα του θα 
μένη αθάνατον καί κορωνίς τής νεωτέρας έλληνι- 
χής φιλολογίας, είναι τό συγγραφικόν ακολουθών 
τάς ίεράς τρίβους τοΰ πατρός του ’Ιακώβου ‘Ραγκα— 
βή καί τοΰ θείου του Νερουλού κατέγινε καί ίιεκρί- 
θη έν τή ποιήσει, τή αρχαιολογία καί τή φιλολο
γία, έλαφρα τε καί μή, καί άνεδείχθη τοσοΰτον 
πολύγραφος, δσον οΰδείς άλλος τής νεωτέρας ‘Ελ
λάδος συγγραφεΰς, συγγράψας τοσαΰτα έργα, ών 
άλλως έκαστον θά ήρκει δπως προςπορίση τή φίλη 
πατρίδι άνά ένα έπίδοξον συγγραφέα, ώστε άποβαι-
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v*t δύσκολο;, ίό ς  i ‘ εΐπεΐν, άδύνβτος ή άπαρίθμη- 

fft; auT“ ;* δ χ ·»ί π ιριοριζόμεθα νάναρέρωμεν 
χατωτβρω τά κυριώτερα αΰιώ ν.

Ω·. ποιητης ό J ‘Ραγκαβής διέπρεψεν έν έκάί?ω 
ειδει της ποιήσεως, έν ts  τή λυp i x . f i ,  τή έπι-Afj καί 
τρ δραματική, ποιήσας πλίΤστα δσα ποιήματα, έν 
°1’ ^ * ν9*ϊ ή χάρις καί το γλαφυρδν τοΰ λόγου,μετ’ 
αίσθημα τ.χή;; αχ-:ψ=ω; συνδυαζόμενα, χαί πλειστας 
2σας τραγω 'ίας κ*ί κωμωδίας, «ςίας νά κατατάξω- 
σ·.ν αΰτόν μεταξύ τών μεγαλειτέρων βάρδων τοΰ 

-ίίρχχίου και νεωτέρου κόσμου.

Ά λ λ ά  χ η  τό πολιτικόν αΰτοΰ στάοιον ϊέ ν  μένει 
αμοιρον δαφνών, έναύλους έτι Ιχο αεν  τούς ίεροΰς 
αΰτοΰ λόγου; και προςφάτους τάς ένεργείας έν τώ 

Β ερλινείω  συνεδρίω, δ ι’ ου πρβήσπισε τήν πατρίδα 

χαί κατέδ ίΐςεν  ϊ τ ι  δ ποιητής τών Τριάκοντα χαί 

τοΰ Γάμον τοϋ Κοντρούλη χαίρει δικαίωμα έν τή 
Χαρδία τοΰ Πανελληνίου.

Κνρ. συγγράμματα.

Χρηστομάθηβ Ιλληννχή ( τ ή  συνεργασία Σχ,  Βν£αντίο« 
τόμ. 5.—  Γαλλιχή «γχυχλοπαιδεία.—  Γραμματική τής 

•νεοελληνικής (γαλλιστ ί).  — Αεξιχον γαλλοελληνιχον (τ») συ- 
νεργ. Σαμουρχάση χαί  Ν ιχολαίδη).—  ‘Ιστορία της αρχα ί

ος ‘ Ελλάδος,—  Πλουτάρχου βίοι παράλληλοι (μετάφρα- 

σις', τ<5μ 10.—  Μετρική.— Ήθιχή τών « α ίδω ν .— ·Ροβινσων
Κρουσος,— ‘Η άναχάλυψις τής ’Αμερικής (|χ τών τοΰ 
Κάμπη'.— Συλλογή μαθηματικών προβλημάτων (τή συ- 
νεργ. Κ. Σούτσου), τ<ίμ ί ,— -Ιστορία της αρχαίας καλ
λιτεχνίας, το'μ. 2.— Antiquites he l len iques .—  ’Επι
γραφική, (υπο τα πιεστήρια). — Ευνομία χαί Speetateur 
d 'O . i e u t  έν συνεργασία. Διηγήματ*.— Οί Τρέχοντα, 
Δούχας, Φροσύνη χαί ή Παραμονή δράματα,— ‘Ο γάμος 
τοΰ Κουτρούλη, ή επιστροφή τού Αώς, ί  γάμος χ^ς Άρ- 
χοντούλας, χωμωδίαι.— Λυριχαϊ ποιήσεις — Έπιχ* ποι
ήματα—  Σοφοχλίους 'Αντιγόνη, Άριστοφάνους ΚεφΛαι, 
'.'ρνιΟες χαι Κί?ήνη, μετα?ρ ._  'Γάσσου ή ελευθερωμένη 
Ίτρουσαλήμ μεταφρ. -  Precis d ’ une hietoire de la 
litterature n(?o-he!lenique.

B'.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δ. ό ΒΓΖΑΝΤΪΟΣ

Ιχαρ λατο ς Δ  έ Βυζάντιος έγεννήθη περί τά τέ
λ η  τή* παρελθούσης έχατονταετηρίδος έν Κ ω νσταν-

τινουΓ.όλει, ίπου χαί διήνυσε τάς σκουδάς αΰτοΰ, έν 
ΣΧ<>λή τή τής Ξηρας λεγομένη Κρήνης. Διέτρι. 

βι δέ χαί άνετρέφετο έν τ* αυλή του ήγεμόνος τής 
Μολδοβλαχίας Καλλιμάχη, ; | νθα β πατήρ αϋ;ο5 
είχε σημαντικόν άξίο,μα, 5τε, Ιχ-ραγείσης τής έπα- 
ναστασεως τοΰ 1821, έξωρίσθη μετά τοΰ ήγεμόνος 
Καλλιμάχη χαί πάαης οίχογενείας χα: τή; « Ι
λής οώτοΰ εις τά ένδότερα τής Ασίας, δπου διέ- 
μεινενένέα ολα έτη,μέχρι Τ0ΰ τέλους δήλον δτι τής 
έπαναστάσεως, δπότε έλευθερωθείς έπανήλθεν ε!ς 
τήν ‘Ελλάδα, δπου προςελήφθη ύπό τοΰ Κυβερνή
του ώς υπάλληλος εις τήν Γραμματείαν τών Εσω
τερικών μετά δέ τήν έλευσιν τοϊ Όθωνο; άνήλθεν 
εις πολλά υψηλά αξιώματα, διατελέσας άλληλοδι- 
αδόχως σύμβουλος τρΰ υπουργείου τών ‘Εκκλησι
αστικών, βασιλικός έπίτροπος παρά τή Συ,όδω, 
μέλος τής έπταμελοΰς επιτροπής, ήτις συνέταξε τόν 
έκκλησιαστικόν δργανισμόν τοΰ βασιλείου καί τέλος 
έπί μίαν βλην εϊχοσιπενταετίαν διευθυντής τής δη- 
μοτικής έκπαιδεύσεως,«τιμηθείς αμα ύπό τής χυ- 
βερνήσεως δι4 τοΰ παρασήμου τών ταξιαρχών.

Ως έχ τών θεσειον δε τούτων έν αίς διειέλει χαί 
τα συγγράμματα του φέρουσι διδακτικόν χαρακτή
ρα, & πίρ στεφανοϋσιν αυτόν έν τή νεωτέρα ελληνι
κή φιλολογία χαί προςιρέρ .̂υσιν αΰτώ τόν τίτλον : 
«Λεξικογράφος τής νέας Έλλαδος.»

Άλλά τάριστούργημα τοΰ Βυζαντίου είναι ή τρί
το jo* αΰτοΰ συγγίαφή περί Κωνσταντινςυπόλεως, έν 
ή ή λογία χαί γλαφυρά αΰιοΰ γραιίς περιγράφει 
μετά τοσαύτης χάριτος, ευρυμάθειάς χαί μελέτης 
τήν πόλιν τοΰ Βύζαντος χαί τά ήθη αυτής,ώιτε ά- 
ναγινο'ισχων τις αΰτήν αγνοεί έάν ϊχη πρό αΰτοΰ 
ένα καί μόνον συγγραφέα ή τρεΤς διαφόρους. Τέκνον 
τής παρελθουσης γενεάς δ Σκαρλατος συνήνωσεν έν 
αυιώ τήν εΰρυμάθειαν τοΰ Βούλγαρε ·ις, τό χαριεν 
τοΰ Οικονόμου καί τό σκεπτικόν τοΰ Κοραή καί ά- 
πετέλεσεν έν ίλον? ές ου προήλθε τάριστούργημα 
τοΰτο τής νεωτέρας ήμών φιλολογίας, δπερ δύνα- 
ται νά διδάςη τόν αναγνώστην ώς άπό ακαδημαϊ
κής έδρας καί νά τέρψη ούναμα αΰτόν ώς άπλή 
μυθιστορία.

Έτελεύτησ* δ' ό Σκαρλατος τόν άπρίλιον τοΰ I-
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«στώτο; ε:ους, άρρητο- καταλιπών πένθος τοΐς 
Τ;ωρίσίσ·. χα· άγαπήιασιν αυτόν. Και τις ίέν γνω- 
ριοε χαι ίέν ήγάπησεν αΰτόν; τις δ μή λαβών ανα 
χεΐρας μαθητεύων τά λεξικά αΰτοΰ καί μή ευγνωμο
νώ, αΰίώ,και τίς δ μή άναγνώσας τήν Κωνστανη- 

νούπολίν του; α)

Κνο. συγγράμματα.
Χρηστομάθεια έλληνιχή τή συνεργχσί? Άλ. ‘Ρ. ‘Ρ«γ*«- 

6ή.— Αεξίχον τής Ιλλη^ιχ,ί γλώσσης—  Λεξιχον Ιλλην»- 
γαλΧιχον χαι γα ,λοελληνιχάν.- Λεςιχον της χαθ ήμ«ί 
ίχληνιχής διαλύτου.- ‘11 Κωνστοτ,τινούπολ.ς, τομ. 3.

 O~e^SX&*> *

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΓΕΙΟΣ 

X O V  Κ Ο Ρ Ρ Ε Γ ί Ο ν
(συνέχεια και τέλος)

_  Θαδέε, εΐπεν δ ζωγράφος, δταν ίβεδαιώΟη ό
τι οΰδ-ς τόν ή<ουεν, δμίλησόν μοι ώς ειλικρινής 
φίλος καί οΰχϊ ώς δόλιος ιατρός- μή χινδυνεύ* ή

ζωή μου ; ...
‘Ο Θαδέος δέν άπήντησεν δ ζωγράφος επανέλα- 

6ε τήν έρώτησίν του, άλλ’ ή σιγή τοΰ μοναχοΰ διε- 
δέχθη και τήν δευτέραν ταύτην πρόςκλησιν.

__  Λοιπόν δέν υπάρχει έλπίς, έφώνησε λυπηρώς 
ό τεχνίτης· καί τά δύο άτυχή τέκνα μου ·Τ

- I  Ίσως ό Θεός θαυματουργήση, εΐπεν δ μονα
χός, άλλ’ ή ιατρική οΰδέν δύναταϊ νά κάμη

 <0 ' ίψιττος οΰδέν θά κάμη δι" εμέ, επανέ-
λαβεν ό ’Αντώνιος, τό γνωρίζω, θά πράξί) δμως τι 
διά τούς άδυνάτους ; Άλλά, Θαδέε, επανερχόμενος 
έσχάτως έκ Πάρμης παρετήρησα άθώαν περιστεράν 
ίσταμένην ήοέμα έπί κλάδου συχομορέας,^εις ^τον 
κορμόν τής όχοίας ή '  περιτετυλιγμένη φοβερά έχ ι-  
ίνα· αίφνης κεραυνός πίπτει έπί τοΰ δένδρου έκεί- 
νουκαί φονεύει τή» περιστεράν. . . τό δέ έρπετόν 
ουδέν παΟον σι>ρ(ζον.

α) Περι τών επαξίων υιών τοΰ τε ‘Ραγκαβή καί 
τοΰ Βυζαντίου λόγος γενήσειαι έν προσεχ»'· τευχει.

— Αγαπητέ Αντώνιε, εΐπεν δ μ ο ν α χ ή  » 
ζητώμεν νά διεισδύσωμεν εις τάς βουλάς του Ύ -  
ψίστου· έπιτηρήσωμεν τάς πράξεις μας πριν κρι ω 
μεν περί τών ιδικών του. ’Αντώνιε, φίλε μου, σκί- 
φθητι νάπαριθμήσης .τάς πράξεις τής ζωής οου, 
έξέτα-’αν τήν συνείδησίν «ου . .  .

_  Τήν συνείδ<;οίν μου ! διεκοψεν δ έτοιμοθάνα- 
τος, τήν συνείδησίν μου! ή έργασία ύπήρξεν δπας^δ 
βίος μου, ή δυστυχία δ άδιάλειπτος σύντροφος των 
πόνων μου. ‘Υπεμεινα άγογγύστως «αίαν ταπε- 
νωτιν, πάσαν άδικίαν καί οΰδέποτε άπέδωκα ^άρά» 
ΐ  άνάθεμ» απέναντι τών δβρεων άς ήχουσα.^ ν -  
θρεψα τά τέκνα μου έν φόβω θεοΰ καί έν τή αγ 
πη τοΰ πλησίον. ΕΙς τί λοιπόν νά έξετάσω τήν βυ- 
νείδησίν μου, Θαδέε, διατί νά φοδοΰμαι την κρίσιν 
εκείνου δστις πρό τεσσαράκοντα έτών έσ ;αθμ ι«τ  ς

λύπας καί τό μαρτύριόν μου;
  ‘Ο μοναχός συγλίνηΟεις έτεινε τήν XtlPa

πρός τόν ζωγράφον.
_  Αγαθέ <«ρ, έξαίρετον πνεύμα, έκραζε, να(,

έχεις δίκαιον, ή άγνότης τοΰ βίου σου, ή άπλότης 
τών ήθων σου, ή εύσέβειί σου | W  «οι ικα
νά εφόδια ένώπιον τοΰ δικαστηρίου του 0*ου.

■Ο 'ίντώνιος ήσθάνετο βαθμηδόν τήν ζωήν του 
έγκαταλειπουσαν αΰτόν. ‘II νόσος ήκολούθει τρόπον 
τινά τήν διαγραφήν ήν έχάραξεν προηγουμένως δ

0xB£c^»-
_  Άνακάλεσοντήν σύζυγον καί τά τέκνα μου, 

είτεν δ τεχνίτης μετί τινων στιγμών συνδιαλεξιν 
μετά τοΰ μονάχου· ή  ώ ρ α  τ ο ΰ  ύσιάτου αποχαιρε

τισμού πλησιάζει.
‘Η σύζυγος καί τά τρία τέκνα εισε>.θόντ«, 

μον καί έρρίφθησαν γονυκλινείς εις τό προσκ-φ
λαιον τοΰ συ£υγου καί πατρός.

 Αγαπητέ σύζυγε,τέκνα μου,αγαπητά μου τέκνα,
εΤπεν δ ζωγράφος, θά σάς έγκαταλείψω μετ ολ -  
νον. Ώ  ! μή κλαίετε οΰτω ! . , θκττον ή βραδιον 
δέν όφείλομεν Λ  έξοφλήσωμεν τό άναπόδραστο* 
τοΰτο χρέος; Οά σάς έγκαταλίπω. Προσπαθήσατε 
διά τής ένώσεώς σας νά καταστήσητε τήν άποχώ- 
ρησίν μου ηττον έπαισθητήν. Έπεθύμουν, άγαπητή 
μου σύζυγε, άγακητα μου τέκνα, νά σάς καταστή-
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SB εύτυχεστέρους· άλλ’ ή έπίμονή τής δυστυχία; 
δπ'ερίσχυσε τής ένδ-λεχείας τ^ς γρΛ?£δος μου ,Ό κ-  
Τίδιέ χαι Λουδοβίκε, δτι δήποτε χαί 3ν γείνηχε, 
σφάτιώται ή έργάται, ουδέποτε έγκαταλιπετε τήν 
μητέρα σάς χαί τάς μικράς άδελφάς σας, αιτινίς 
κοιμώνται έχει. Ίδέτε αύτάς, ΰπό τήν αιγίδά coD 
θί'οϋ καί τήν ύμέ τέραν.

Συγχρίνώς ή μ(* τών μιχρών κορασίδων, ή 
μικρά Ανέσα, έγέρθεϊσα τοΰ ΐνπνου καί προσβλη - 
θεΐσά έκ τοΰ πενθήρους θεάματος,?περ παρέστη προ 
τών δφθαλμών της, χαί έκ των θρήνων τών άδελ- 
?ών της γονυκλινών πέριξ ^  χλ!ν(. .  Te3 π;ιτρός 
των-, γονυπετήσασα χαί α'ύτη πρό τή; άχυρίνής κλί
νης τής, έσταύρωσε τας χέΐρας καί έψιθύρισε προ
σευχές τινας.

Τό χάριεν ήθος τοΰ πϊΐδός έκείνοίν, ή ευειδής 
μορφή του ήν περιέστεφο» οί δαψιλείς ίέστρύχοι 
τήί ίραιάς κόμης της, ή γλυχεΐα διαύγέια τών 
βλεμμάτων της έςήγειραν τόν οίστρον χαί τήν φαν
τασίαν τοΰ τεχνίτου.

_ "  Δ4«  μοι τάς γραφίδας μου, τήν πυξίδα μου, 
άνέκραξεν.

—  Δότε τω αύτά, είπεν δ άδελφό; Θαδέος είς 
τόν Όκτάβιον, δστις έδίσταζε, έάν έπρεπε νά ύπα- 
κούσ*;, δότε τω αυτά' έχει χαί ό τεχνίτης, ώ; ό
πολεμιστής, τό τής μάχης πεϊίον, ένθα έπιθυμεϊ νά 
άποθάνη,

Ανήγειραν τόν άσθενή, τω παρεσκεύασαν έπί τής 
κλίνης ειίος όκρίδαντος, δ δέ μέ(·ας τεχνίτης έλαδε 
wJi  χρωστήρας του, άνέμιςε τά χρώματά του καί 
διά παγεράς ύπό τοΰ θανάτου /*ιρός μετά τής αρ
μονίας τοΰ ύφους τών εικόνων του καί τής ύπερδαλ- 
λούσης εκείνης χάριτος τοΰ χρωματισμού, δπερ χα- 
ρακτηρίζουσι τό ζωγραφικόν πνεύμα του, απεικόνι
σε τό πρόσωπον τοΰ τρυφερού κλάσματος, δπερ έ- 
ποίησεν άγγελον πριν ή ίο άφίση ορφανόν.

Περατωθεντος τοΰ έργου,καί όποιον έργον ! Ιργον 
ίξαίσιον εις S δπασαι αί τελειότητες τής φύσεωςδιέ- 
λαμπον, 4 ι,ωγράφος εϊπεν πρός τόν μοναχόν :

Τπ^γραψ» κάτωθι τών πρώτων εικόνων μου 
τό 8νομα τοΰ πατρός μου, τών δέ τής ϊευτέραςπε- 
ριδδου τό τής μψρί*  μου. τ( £νομϊ νομ;ζε!ς

δτι πρέπει νά θέσω ύπό ταύτην, αδελφέ Θαδέε ;
—  Τό άθάνατον δνομά σου, είπεν δ μοναχόο, τό 

3·/ομα τοΰ Κοόρε^ου. ‘Ο ’Αντώνιος έγραψε λοιπόν 
βραδέως τάς λέξειξ ταύτας ύπό τήν εικόνα: II 
Coregio in liminne mortis pinxit 17 aigust 1534 

Μετ’ ολίγα; στιγμάς εξαντληθείς δ Κορρέγιος 
ίπείςν έ π ί  τής κλίνης του, έστρεψε τήν κεφαλήν 
προί τον Ιησοΰν Χριστό·/, έςετεινε τάς χειρας πρός 
τά τέκνα τι/υ, έκλεισε του; οφθαλμούς καί έςέπνευ- 
σεν.

Ά λ λ ’ ή ψυχή τοϋ τεχνίτου πριν άφίογ] τήν επί
γειον διαμονήν ειχεν άνυψωθή διά τελευταιαν φο
ράν δια τής θαυμ.ασίίυ είκονος ήν πρό δλίγου ιχνο- 
γραφησεν,‘0  τελβντικΐος άγγελος τον Κορρεγίον ήν 
ό έν τώ κόσμω χαιρετισμός αΰτοΰ καί et; τών με- 
γιστων τίτλων τή; δόςης του πρό τών οφθαλμών 
τών μεταγενεστέρων.

Τήν έσπεράν δΛόλληρον τό χωρίον τοΰ Κορρε- 
γιου και ή 11 άρμη,αντιπροσωπευόμενη ΰπό τών αρ
χόντων καί τών τά πρώτΛ φερόντων τής πόλεως, 
συνωθοΰντο είς τήν κηδείαν τοΰ μεγάλου τεχνίτου 
δν ή Ιταλία άπώλεσεν. Ούτως δ άνήρ έκεΐνος δέν 
δυστυχία, πενία καί άφανώς διελθών τοΰ βίου αΰ- 
τοϋ, άπό τής στιγμής κ*θ’ ήν τό έπίπωμα τού 
φερέτρουέτεθη έπί τοΰ πτώματός αΰτοΰ,κεραονω^έν- 
τος υπο τής δυςπραγίας, έχαιρετήθη αίφνης ύπό 
του τίτλου τοΰ μεγάλου, τοΰ άμιμή:ου, τοΰ θείου.

Μετ’ έκπλήξεως παρετηρήθη δτι δ μοναχός τοΰ 
πεδίου του Τραϊανού δέν παρευρέθη είς τήν έκφο- 
ρά, τοΰ φίλου του· άλλά μετά §ξ μήνας ή άπου- 
σί* του^α'ύτη έξηγ-ήθη πρός μεγίστην δόςαν τοΰ 
Κολεγίου καί πρός μέγιστον όφελος τή; πολυμε
λούς καί πτωχής οίκογενε ίας του.

Ο: μεγάλοι οίκοι πασών τών έπαρχιών τής Ι 
ταλία; εστειλαν μεσίτας Ιουδαίους πρός άποκτησ·.ν 
τών ΐί/όνών τοΰ διασήμου ζωγράφου. Άποπλανη- 
θϊΐσα ύπό τών συμβουλών τών μεσιτών τούτων καί 
παροτρυνθεΐσα ύπό τής πενίας, ήτις ειχεν αύςήσει 
Si* τοΰ θανάτου τοΰ Κολεγίου, ή χήρα αύτοΰ συ- 
νήνεσε νά δημοπρατήση τά πλούσια κληροδοτήμα- 
τβ,τοΰ υπέρτατου πνεύματος καί τής ύπερφυεςά- 
της μεγαλοφυΐας.
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‘Η ή μέρα τής δημοπρασίας ταύτης ϊφθασί χαί 
μετά τά σκιαγραφήματα καί τάς εικόνας τοΰ τεχνί
του έθεσαν είς πλε·στηριασμόν τό τελέυταΐον άΐτου 
έργον, τόν Τελινταΐόν του "άγγελο*.

‘Η ώραία αδτη είκών έτέθη έπί τ^ς τραπέζής άντ{ 
10 δουκάτων δ μεσίτης τοΰ Μαρκησίου δ! Μοντε- 
φέ^ρα ηυςησε τήν τιμήν κατά τρία δουκάτα, δ τόΰ 
ϊουκός δέ Μαντόν κατά 5, δ τοΰ δουκός Φερδινάν- 
δου τής Έσιης χατά 15. Τό άριστούργημα τοΰ 
Κορρεγίου έμελλε νά ιιαραχωρηθή αντί τής ευτε
λούς τιμή; 3 3  δουκάτων, δπότε άνήρ φέρων στο- 
λήν άρχηγοΰ τοΰ στρατοΰ τών Σλαύων προεχώρησε 
τολμηρώς καί έθεσε σοβ«ρώς κάλυμμα έκ δέρμα
τος δρυίάλου έπί τής είκόνος, ήτις έκαλύφθη έξ δ- 
λβχλήρου.

—  Έν ονόματι τοΰ δασιλέως τής Γαλλίας, έν 
ονόματι τοΰ Φραγγίσχου Α', είπε διά φωνής ήνη- 
ρα;, προσφέρω 20000  σκούδων διά τήν εικόνα ταύ- 
την. 1)

Πάντες οί μεσϊται συνεθεωρήθησαν καί οΰδείς αυ
τών έτόλμησε νά πλειοδοτήστ) έπί τής τιμής ήν δ 
βασιλεύς τής Γαλλίας προσέφερεν.

‘11 είχών παρεχωρήθη τω Φραγγίσκω Α'.
Κατά τήν στιγμήν καθ’ήν δ άρχηγός τών Σλαύων 

έλάμβανε τήν εικόνά καί καθ’ ήν πρός τιμήν τοΰ 
μεγάλου δασιλέως όνπερ άντεπροσώπευεν, έξέβαλ6 
τον πϊλόν του,ή χήρα χαί τάτέχνα τοΰ Κορρεγίου ά- 
νεγνώρισίν τ':ν μοναχόν τοΰ πεδίου τοΰ Τράϊανοΰ.

— Μάς έσώσατε, κύριε αρχηγέ, ε’πεν ή Μενέκα.

1) Πρός άίδιον δόξαν τής Γαλλίας, ή οίκογένίΐα 
τοϋ Κορρεγίου έπροστατεύθη υπό τοΰ βασιλέως. ‘Ο 
κλεντηΐοι; *Λγγελος τοϋ Κορρεγίου, άγορασθείς τω- 
ίντι ύπό τοΰ Φραγγίσχου Α . έδόθη ύπό του μο
νάρχου τούτου είς τήν άδελφήν του Μαργαρίταν, 
μΐσίλισσαν τού Navarre.Πεοιήλθε μετά ταΰτα είς τήν 
c-κίαν Όρλεάνς κ4ί έτέθη εί; τήν λαμπράν στοάν, 
ί ν ό Reg-eut ειχε κατασκευάσει είς τό βασιλικόν 
άνάκτορον (Palais Κο>β1).Μετά τόν θάνατον τοΰ ή- 
Υεμίιος τούτου ήγοράσθ/j μετ’ ά'λλων εικόνων όπό 
Λουδοβίκου ΙΕ', άλλά τό άριστούργημα τούτο άπω - 
λέίθη ΰπό τής κακής διαχείρισεως τοΰ Μαρκησίου 
τοϋ ‘Αγίου Φλωρεντινού επί τής έπαναστάσίως τοΰ

—  Δέν σάς Ισωσα' έγώ, κυρία, σάς έσωσεν δ 
βασιλεύς τής Γαλλίας δστις θεωρείται δικαίως ώς 
δ πατήρ καί προστάτης τών πτωχών καί άναξιο- 
ιταθόύντων. Ναι, *υρία, ίδαύ τις σάς έσωσεν, ‘Ως 
πρός έμέ, μόνον δπερ έ'πραξα εΤναι δτι παρέστησα 
πρός τόν φιλάνθρωπον τούτον βασιλέα δτι μέγα 
πνεΟμα άπέθανε καί δτι μεγάλη δυστυχία έπαπει- 
λεϊ τήν οικογένειαν του.

Καί άπεσύρθη άφοΰ Ιδωκεν είς υπασπιστήν τοΰ βα- 
σιλέως τήν πολύτιμον είκδναήν έλαβε διά τήνΓαλλίαν.

— Και πού ύπάγετε; ήρώτησεν ή ’Ιουλία.
—  'Επιστρέφω, ειπεν δ Θαδε;ς, εις τό πεδίον 

τοΰ Τραϊανού νά άπεκδυθώ τό ένδυμα τοΰτο τοΰ 
άρχη /ου Χαί νά άναλάβω τήν Ιρημητικήν έσθήτα 
μου, ήν δέν θά έ*(καταλίπω ή δταν θά ύπάγω νά 
συναντήσω είς τόν ούρανόν τόν πολυαγάπητόν μοι 
Κο^ρίγιον.

---------- —«ss^so^aea·» -

Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΔΕ5ΙΛΑ.

(διήγημα, ηρωτότνπβν')*

|  συνέχει»)

Γ ,

Είναι νύξ. ‘Ο ιέρων Λεσιλας καταβληθείς ύπο 
τής συγκινήσεως, ήν πρό δλίγου έδοκίμασεν, ή·νω- 
νία έπί τής κλίνης του. Τό ισχνόν αΰτοΰ πρόσωπον 
πορφυρωθέν έπί στιγμήν ύπό τοΰ πυρός του πατριω
τισμού του, κατέστη ήδη ώχρίτερσν τοΰ συνήθους. 
Οί πλήρεις άγνοΰ πατριωτικού αισθήματος έκεΐνοι 
λόγοι, οδς πρό δλίγου είχε προφέρει, παρωμοίαζον 
μέ τό θειον άσμα δπερ θνήσκων δ λευκός κύκνος 
«δει. Ή  φλός, ήτις ειχεν εξαστράψει έκ τών δφθαλ · 
μών tou,9]Tov ή τελευταία αναλαμπή τοΰ σβενυομέ- 
νου λύ/vou τού βίου του.

‘Η Φροσύνη ίχοίθ -,το πλησίον του παρατηρούσα 
μ;τ’ ανησυχίας τήν ταχεϊαν έχείνην άλλοίωσιν τών 
χαρακτηριστικών τοΰ πκτράς της. Καί «ΰτή έπίσης



226 ΒΙ ΩΝ

ητον ώχρα. ‘Η μίλαινα αΰτής κόμη έ'πιπτεν ίφθονο; 
έπί τών ώμων τ^ς. Έάν τις παρετήρη το σύνολον 
τών χαρακτήρων της, μόλις ήθελεν αναγνωρίσει 
την πρό ολίγου εκ σφριγώσαν έκείνην νεάνιδα. Οί 
δφθαλμοί τη; έξέφραζον εϊσέτι το θά^ος καί το 
^ιψοκινδυνον της ήρωϊκής έκείνης κόρης, άλλ’ ήθη 
εΐκόνιζον σύναμα ανησυχίαν τινα καί φόβον. Μικρός 
λύχνος κρεμάμενος προ καταργύρου είκόνος τής ά- 
ειπαρθένου έφώτιζε μ! τό άσθενές καί ΰποτρέμον 
αΰτοΰ φώς τήν μελαγχολικήν ταύτην σκηνήν. Οί 
οφθαλμοί τής Φροσύνης έ’χεσον έχί τής είκόνος καί 
έμεινον έ*εΐ έπί πολύ χροιηλωμένοι. ’Ολίγον κατ’ 
δλίγον ή μορφή αΰτής έφαίνετο άνυψουμένη προς 
το θειον. Γλυκεία ηρεμία άντεκατέστησε τήν άνησυ- 
χιαν της καί μηχανικώς αίίτη έσταύρωσε τάς χε ΐ-  
ράς της. Προσηύχετο. Τήν στιγμήν εκείνην ή φρο- 
σύνη δέν ητον έπί τής γής. Έχέτα άνω τής ύλης 
φερομένη έπί τών πτερύγων τής θρησκείας καί τής 
χίστεως. Ευρισκετο παρά τον θρόνον τής παρηγορι
άς καί του έλέους. "Αφθονα δάκρυα έκρεύσχντα έκ 
τών μεγάλων καί μελανών οφθαλμών της κατ
έβρεξαν τό ώχοόν αυτή; πρόσωπονκαί έχανέφερον 
αυτήν πάλιν έπί( τής χώρας τών θνητών, άλλ* ί 
μιας τά δάκρυα έκεΐνα άνεκούφισαν τήν δεβαρημέ- 
νην κ-ιρδίαν της καί τή ένεπνευσαν θάρρος. *Ω τί 
θά έδιδ;ν ό δυστυχής, ό άχελπις, ινα δυ.ηθή νά 
χύση τοιαΰτα δάκρυα ! Ποίαν άνακούφισιν δέν θά 
έλάμδανεν έξ αυτών καί μέ ποίας νέας δυνάμεις 
θά έπαλαιε κατά τή; δυστυχίας ! Πλήν μόνος ό κα
τά δάθος πιστεύων ιιαρηγορεΐται καί δυστυχής ών. 
Μόνος αυτός ευρίσκει τήν γαλήνην έν ταις παρηγό- 
ροις άγκάλαις τής θρησκείας τοΰ έσταυρωμένου. 
Τις θά δώση είς τόν ά'πιστον τήν παρηγοριάν; Ποία 
εΰσπλαγχνος χειρ θά σφογγίση τό πικρόν δάκρυ έκ 
τοΰ ΰγροΰ οφθαλμοί του ·, Ποΰ θά εΰρί) τόν ασφαλή 
καί άκύμαντον έκεΐνον λιμένα, εις δν έν φοβέρα 
τρικυμία νά χροσαρα'ξη; Θνητοί, κλίνατε τό γόνυ 
πρό τοΰ άποκεκηρυγμένου Ιουδαίου. Μόνος αυτός 
δωρεΐ τήν παρηγοριάν, ης έχει άνάγκην ή κλαίου- 
σ* άνθρωπότης. *

‘Η Φροσύνη ήγέρΟη. Ειχεν άνεύρει Ιν τή προ
σευχή τό πρότερον θάρρος της κα! τήν γαλήνην.

—  ’Ολίγο νερό, κόρη μου, ειπεν δ γέρων μέ έκ- 
λείπουσαν φωνήν πρός τήν θυγατέρά του.

‘Η Φροσύνη προθύμως έπλήρωσε ποτήρι ον 55α- 
τος καί το χροσέφερεν είς τόν πατέρα της, δστις 
μετ’ άπληστίας έρρόφησε τό ψυχρόν υγρόν.

—  Ευχαριστώ, Φροσύνη, είπεν ε!τα μετά στορ
γή?, εΰχαριστώ, έχε τήν ευχήν μου.

—  Ιίατ'ρα, άπήντησεν αίίτη, άνυσύχως, τί Ιχεις 
άχόψε καί δέν μπορείς νά κοιμηΟής; Είναι περα
σμένα μεσάνυχτα καί σΰ άκόμν) δέν σφάλιξες 
μάτι.

—  Δέν κοιμούνται, κόρη μου, έκεΐνοι χοΰ πλη
σιάζουν νά κοιμηθούν τόν αιώνιον δχνο.

—  Ά χ  πατέρα, μή λέγεις αυτά τά λόγια άχήν- 
τησεν α'ύτη δακρύουσα.

'Εντός του δωματίου έπεκράτησε μετά τούς με- 
λαγχολι*»ύς τούτους λόγους, βαθεΐα σιωπή. Ά λ λ ’" 
έξωθεν τής οικίας ήκούετο ασυνήθης τις καί υπό
κωφος θόρυδος. Βαρέα βήματα άνδρών, συγκεχυμέ— 
ναι δμηλίαι καί ένίοτε λυγμός διετάρ αττον τήν σι
γήν τής νυκτός.

—  Τί είναι, κόρη μου «ΰτό τό δούό, είπεν S 
θνησιών πρός τήν θυγατέρα του, γιά άνοιξε τό πα
ράθυρο καί δές.

‘Η Φροσύνη ΰπήκουσε καί ήνοιξε τό μόνον έπί 
τής όδοΰ παράθυρον τοΰ δωματίου. Έπί τοΰ ουρα
νίου κόσμου έ'λαμπε χασιφαής ή σελήνη. Αί άκτϊνες 
αυτής πίπτουσαι όριζοντίως ήσπάζοντο τά Ιτι έλεύ- 
θερα τείχη τής άκροπόλεως. Ά λ λ ’ αί άκτΐνες 
αυται α! συνήθως ώχρα! καί χρυσίζουσαι ηιαν κα
τά τήν νύκτα έκείνην έρυθραί. Φ ευ ! λέγουσιν δτι 
ϊταν τό φώς τής σελή/ης γίνει έρυθρΰν είναι ά- 
παίσιον προμάντευμα.

‘Η Φροσύνη έ'ρριψε τό βλέμμα αΰτής έπί τής ό
δοΰ. Πληθΰς άνδρών καί γυναικών έπλήρου τήν ο
δόν τήν άγουσαν πρός τήν έκκ/ ησίαν καί άλλοι μέν 
είσήρχοντο είς αΰτήν, άλλοι δέ έξήρχοντο κρατούν
τες εις τάς χεΐρας αΰτών μικρούς λευκοΰς σάκκους 
φέροντας τό σημεΐον τοΰ σταυρού. Τί έμπεριειχον οί 
σάκχοι έκεΐνοι καί διατί έφερον αυτούς μετά το- 
σαύτης εύλαδείας καί έν τοιαύτη ώρα τής νυκτός;

’Hjav τα οστά τών οικείων των. ‘Π Πάργα eV
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ye δουλωθε?, το δέ ϊοΰλον αΰτής χώμα θά ήτο 
βαρύ διά τούς ελευθέρους εκείνους αετούς τούς ζή- 
σαντας καί άποθανόντας έν τή έλευθέρα πατρίδι 
των. ‘Η φρικώδης δουλεία είχε ταράξει τόν γλυ- 
*ύν ύπνον αΰτών. "Εφευγον, έ’φευγον μακράν αΰτής 
κ»ί νεκροί βντες. ‘Η Φροσύνη έννόησε τοΰτο άλλά 
δέν ήθέλησε νά εΐχη ούδέν είς τόν πατέρα της καί 
ότε έχανακλείσασα τό παράθυρον ήρωτήθη ΰπ’αύτοΰ.

—  Δέν είναι τίποτε, άπήντησεν} οί Ααργιανοί 
ετοιμάζονται γιά τό μισεμό των.

— 'Α χ  ναι, είπε μετα στεναγμού ό γέρων καί έ
στρεψε τά βλέμματα αΰτοΰ πρός τήν εικόνα καί διά 
φωνής μόλις άκουαθείσης ΰπό τής Φροσύνης.

—  Θεέ μου, έψιθύρησεν, δς πεθοίνω τουλάχιστον 
•χρίν νά δώ σκλαβωμένη τή πατρίδα μου. Καί είτα

—  Φροσύνη κόρη μου, είπε, γιατί σφάλιξες ιό 
παράθυρο; Άνοιξέ το θέλω νά δώ γιά υστερνή φο
ρά τό χλωμό φεγγάρι.

Λυγμός διέφυγ» τοΰ στήθους τής δυστυχους κό
ρης, ήιις δμως χατέπνιξεν αΰτόν καί μετά προθυμί
ας ήνοιξε τό παράθυρον. ‘Ο γέρων έθεώρησε έπί 
ιτολί» τόν άπαστράπτοντα τής ποιτρίδος του οΰρανόν 
Τήν στιγμήν έκείνην διήλθε διά τών οφθαλμών αΰ
τοΰ πάσα ή νεανική του ζωή. Άνεμνήσθη τά πρώτα 
του έτη, καθ’ & νέος ών έπαιζε μετά τών συντρό
φων του τάς έορτασίμους έσπίρας ΰπό τό φώς τή; 
σελήνης. ’ Ανεμνήσθη του άρματωλικοϋ αΰτοΰ βίου 
Χαι τών κατά τών τυράννων άγώνων του. Τφ έφαι- 
νετο ότι οί τεθνεώτες αΰτοΰ φίλοι καιήρχοντο έκ 
τής σε/νήνης καί μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη τόν 
προσεκάλοον. Καί τότε καί αΰιός έφαιδρύνετο καί 
έμειδία έπίσης. Ά λλ’ δτε τάλιν άνεμημνήικετο δτι 
θνήσκων άφινε πατρίδα δούλην καί τέκνα άνευ πα- 
ιρίϊος, τότε πάλιν κατελαμβάνειο ΰπό μελαγχο
λίας καί έδα'χρυε.

‘Η άγωνίχ αΰτ.Ο διήρκεσεν δλην την νύκτα καί 
μόλις περί τήν πρωίαν άνεχαύθη επ’ δλίγον. ‘Ο
μοίως οί έκ τή; αγρυπνίας καί τών δακρύων έρυ- 
θροΐ τή; Φροσύνης οφθαλμοί άκου3ίως της έχλείσ- 
V » v  καί ή ροδόχρυαος ήώ ευρε κοιμωμένην αυ
τήν χαρά τούς χόδας τοΰ πατρός της.

Ι&ϊετα» συνέχιια) " ·  2 .

ε  ΙΩΝ

Η  Φ ΙΛΙΑ .

And vrhat is friendship but a name 
Goldsmith’s Vicas oi Wakebield.

‘Ο Ιωκράτςς έν τοϊς Άπομνημονεύμασι τοΰ Ξε- 
νοφώντος άποφαίνεται δη οΰδείς θησαυρός οίοσδ ή- 
ποτε υπάρχει χρησιμώτερος φίλου άγαθοΟ. ’ Αν δμως 
άφαιρέσωμεν τό τελευταίο·/ τοΰτο έπίθετον αγαθός 
άπό τής ρήσεως ταύτης τοΰ Σωκράτους καί θεωρή- 
σωμεν τήν λέξιν φίλος ΰπό τήν σημασίαν, εις ήν 
έξέπεσεν έν τή νΰν έποχή, θέλομεν σχηματίσει έ-  
τέραν ρήτραν δλως αντίθετον, δτι δηλ. οΰδεμία βά- 
σανος χειροτέρα τή; ιών φίλων ή δέ ρήσις αΰτη, 
καίπερ οΰδεμίαν άξίωσιν άθανασίας έχουσα, ώς ή 
τοΰ δαιμονίου άνδρός, δέν στερείται νομίζσμεν καί 
αλήθειας τινός;

θέλετε άποδείξεις τοΰτου;
Έρωτήσατε τήν μνήμην σας καί θέλει αδτη σας 

παράσχει μυρία παραδείγματ* μυρίων δσωνένοχλή- 
σεων ΰπό τών φίλων προΡενηθεισών. Ά λ λ ’ οΰχί, εις 
βραχύτερον έτι διάστημα χρόνου, μίαν μόνην ήμέ- 
ραν, προσέξατε καί θέλετε πάλιν ίδεΐ.

'Ιδού, εις είναι φίλο; σου (καί φίλος δπως & κόσ
μος έννοεΤ τώρα τούς φίλους, μή παρεξηγηθώμεθαϊ 
και συγγοαφεύς διαφόρων σπουδαιοτάτων έχιστημο- 
νικών συγγραμμάτων, &χερ οΰδέ εις τόν έχθρόν σου 
ποτέ θά ηΰχεσο πρός τιμωρίαν του ν’ άναγνώση· κα 
δμως1amitle oblige,είσαι ήναγκασμένος ού μόνον 
νά στερηθής τό θέατρόν σου τήν έσχέραν έκείνην ά- 
γοράζων διά των χρηιι.άτων αΰτών τά συγγράμματα 
τοΰ φίλου σου, τά δχοΤα σοί πέμχει μέ ιδιόχειρον 
έχιγραφήν “Τώ Κυρίω Β. τιμάται δραχμάς πέντε», 
άλλά προσέτι ν’ άναγνώσης αύτά, άν μή φοβήσαι 
νά θεωρηθής ΰπό τοΰ φίλου σου συγγραφέως ώς δ 
έσχατος ιών άγενών.

Είσαι φιλήσυχος έμπορος τής πόλεως ταύτης, έ
χεις τό κατάστημά σου εις τήν άγορά· καί γηραιόν 
γραμματέα ^νωρίζοντα κάλλιον σου αΰτοΰ πάσας 
τάς υποθέσεις· άλλ’ ιδού παρουσιάζεται είς φίλος σου 
καί μετά πληθύν χαριτολογιών σοί προτείνει ν’ ά -  
ποβάλης τον γραμματέα σου, τόν άπ» είκοσιπεντα-
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βτίας ευδοκιμώ; υπηρετοδντα os καί καθ’ ου οΰδέν 
παράτονον έχεις, καί άν;ί τούτου νά παραλαβής 
ποιον; τον υίδν τοΰ χορίου αύτοΰ, άξιολάτρευτον μέν 
νεανίαν, αύτουργδν πολλών ερωτικών κατορθωμά
των, άλλ ουδέποτε κραιήσαντα εις τάς χεφάς του 
βιβλία εμπορικά . . . Ni plus ni moins.

Είσαι οικογενειάρχης, μέσης ήλικίας άνθρωπος, 
κκτασταλαγμίνος πλέον, ώς λέγομεν* καί δμως 
παρά πάντας σου το'υς σιβασμίους τούτους τίτλους 
ίδοΰ φίλος σου νεώτερος καί άγαμος προσφέρων σοι 
άγγελίαν μυθιστορήματος τίνος τοΰ Paul de Kock 
εις ίβδομχδιαΐα φυλλάδια, προς δύο γρόσια έκαστον 
(ήν άγγελίαν άλλος πάλιν φίλος ήγγάρευσεν αΰτδν) 
και άπαιτών αρον άρον νά έγγραφης χαί συσυνδρομητης.

"Εχεις τ'ο ευτύχημα ή τό δυστύχημα, δπως άγα- 
πατε, νά έχδίδης περιοδικόν τι σύγγραμμα. τΩ 1 τό
τε δή τότε
Ουδ’ ει σοι δέκα μέν χοιλίαι, δέχα δέ ςόμαχ’ εΐεν 

θά ήδύνασο νά χωνεύσης δσα βάσανα κα! Ινοχλή- 
σεις σε καμνουσι νά καταπίνης οί αλιτήριοι αυτοί 
φίλοι. Και οί μέν άντί ώς φίλοι νά ϋποστηρίζωσι 
τ'ο εργον σου άπαιτοϋσιν αυτί) (χάριν φιλίας ένο.ι— 
ται) δωριαν καί δργίζονται μάλιστα χαί χολόνονται 
χαί σέ έχθαιρουσιν έτι, έάν χωφεύσης εις τήν δικαί- 
αν (ώς λέγουσιν) αινησίν τωνέκεΐνοι δέ προσέρχον
ται άπ’ έναντίου πλήρεις υποκλίσεων καί φιλοφρο
νήσεων, πληρώνουσιν άμέσως το άντίτιμον τής συν
δρομής . .  άλλά (καί αύτδ τά χαλα δλα) ζητοϋσι 
νά καταχώρισης, καί εις τδ προσεχές φυλλάδιον 
μάλιστα, τήν πραγματείαν των ή τδ χαριέστατον 
ποίημά των κτλ. κτλ.

Αυται αί παρατηρήσει; μιας μόνης ήμέρας· άν 
δμως είχε τις τήν υπομονήν νά έςαχολουθήση αϋ- 
τάς έπί Ινα μήνα 1ν έτος, ήθελε σχηματίσει όγκω- 
δέστατον βιβλίον, έν ω τά δνόματα τών φίλων θά 
ϊκειντο πάντοτε ΰπδ τδ λαβεΐν ούδέποτε δέ υπδ τδ 
δούναι.

Σ .  I. Π.

Ε Ρ Η Μ Ο Σ Υ Ν Η

Σιωπηλός περιπλανώμαι 
Ά ν α  τά  6άθη τοΰ λειμώνος 
Οΰδ^ν με τέρψιν άκροώμαι*

Δ ' ί τ ι  ο ΐ μ ο ι ! είμαι  μόνος.

Σ υχνά  μ£ β λ Α ε ι  ή σελήνη 
Καθήμενον έν έρημί«.
JEvS> το ομμα  δάκρυ χύνει  
Καί βαρυστένει ή καρ οΓα.

Καί δν πτηνόν ποτε καΟ^ση 
Πλησίον μου να ψάλη ααμα.
■'Αμέσως θέλει σιωπήσει 

Ίί> μαΰρον πτοηθέν μου φάσμα

Σκέψεις φρικώδης, σκληρότατη 
Τ α  στήθη τυραννεϊ άπόνως 
Ι ό ν  νοΰν αγρίως συνταράττει, 
«’Αείποτε θα r:j.αι μόνος».

Ούδένα Ι χ ω  εις τον βίον 

Ν ανακούφιση τα  δει\(ά μου 
Δια ειλικρινών δακρύων,
Να συγχαpfj Ιν τη  χαρα  μου.

Κ «ί οταν ζεύγη βλέπω  φίλων 
Πλησίον μου να διαβαίνουν,
Me στόμα λέγοντα στωμύλον 
"Οσα πονούν, δσα παθαίνουν.

Ό  ! τότε μάχαιρα όξεΐα 
Σ κληρω ς .έμ π ήγνυτα ι  έντος μου 
Καί αφατος μελαγχολία  

Μακράν μ& φέρει έκ τοΰ κόσμου.

Έ ν  τοίς όνίίροις μου πλήν  μονον 
Μορφήν πρυσβλέπω ούρανίαν 
ΙΙροσατενίζουσαν με πόνον 
Τήν φοβέραν μου μοναξίαν.

Καί μ ΐ  παρηγορεΐ  ήδέως,

Μ ’ ανακουφίζει εύφροσύνως·
Ά λ λ α  εγείρομαι . . .  καί νέος 
Tii στήθη μου πιέζει θρήνος !

Σ,  I. Π.


