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ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

‘Ο Ίησοΰς, δ υπεράνθρωπος αυτός τής άνθρωπότητος ευεργέ
της, άπό τοΰ καθημαγμένου ξύλου τής άτιμώσεως δύναται ν’ ά- 
παντήση.

’Εξ δλων δμως τών ευεργετών τής άνθρωπότητος οί μάλλον 
παραγνωρισθέντες τυγχάνουσιν έν ταΐς τάξεσιν έκείνων, οιτινες 
διά τοΰ καλάμου έκαλλιέργησαν τήν χέρσο·? γήν τών διανοητι
κών θησαυρών, ΐνα σπείρωσι τόν σπόρον τής άναμορφώσεως, τοΰ 
πολιτισμού καί τής προόδου, ή ΐνα ύποδείξωσι τάς άσφαλεστέρας 
βάσεις τών περί τοΰ μέλλοντος πεποιθήσεων, τής άτομικής ευδαι
μονίας καί τής έθνικής ή τής καλώς έννοουμένης κοσμοπολι- 
τικής προαγωγής.

Τόν λόγον τής άγνωμοσύνης ταύτης ίφείλομεν βεβαίως ν’ ά- 
ναζητήσωμεν. Καθήκον έχουσιν αί έπερχόμεναι γενεαί ού μόνον 
νά φαίνωνται δικαιότερα1, πρός τούς συγχρόνους αύτών, άλλά καί 
νά ίκανοποιώσι τούς παραγνωρισθέντας έν τή σκηνή τοΰ βίου 
ύπό τών προκατόχων αύτών.

Πλήν φεΰ! δστιςδήποτε καί άν ή δ λόγος, ή πείρα τοσούτω·? 
αιώνων μας φοβίζει μή τό μοιραΐον πεπρωμένο·? τών έξοχων αύ
τών άνδρών ύπάρξη σχεδόν τό αύτό έπί μακρόν είσέτι, ΐνα μή 
εϊπωμεν διά παντός.
‘ Αιτία τούτου καθ’ ήμωίς τούλάχιστον είσί δύο τινά. Πρώτον δτι 
οί έν λόγω άνδρες έργάζονται μάλλον άθορύβως έν τω κύκλω

< (R)
U^ON θλιβερόν, τοσοΰτον αληθές δτι τά έθνη χαι αί κοι- 

νωνίαι σχεδόν πάντοτε διά τής αγνωμοσύνης άντήμειψαν τους 
μεγαλειτέρους αύτών εύεργέτας. 'Ο Σωκράτης άνυψών τον κύ
λικα τοΰ κώνειου· δ ’Αριστείδης καί δ Μιλτιάδης, δ Δάντης καί 
δ Τα’σσος έν τή φυλακή ή τή έξορία- δ Γουτεμβέργιος άποδιω- 
κόμενος έκ τών πιεστηρίων του διά της σκληροτέρας άχαριστίας· 
δ Κολόμβος λιμώττων καί άπηύδισμένος' πρό της θύρας τοΰ μο
ναστηριού της Ραβίδας την παραμονήν άνακαλύψεως καρποφό
ρων γαιών καί θησαυρών εμπορίας ενός ήμισφαιρίου, μετά ταΰτα 
δε σιδηροδέσμιος καί έπί τοΰ θρανίου τοΰ υποδίκου· ό Μίλτων 
και ό Λαμαρτϊνος, δ Φόσκωλος ζαί δ ’Αλέξανδρος Σοΰτσος, ινα 
πλησιάσωμεν εις την έποχήν ήμών καί έν τω ιδίω εΐσέλθωμεν 
οικω, πάντες οΰτοι, μεγάλοι δπωοδήποτε άνδρες διαφόρων επο
χών και διαφόρων πλεονεκτημάτων, απαντες ώφελήσαντες, πα- 
ρηγορήσαντες ‘ή τέρψαντες διά της αρετής ή τής ευφυΐας των, 
τής ανδρείας ή τοΰ ένθουσιασμοΰ των, κατά πόσον ή τίνι τρέπω 
βκ’^ημειφθησαν υπό τών συγχρόνων των ;

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. FA τεΰχ. Μθ'.}. 1.
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τής διανοητικής συγκεντρώσεως καί, μακράν τής θορυβώδους 
πολιτικής τής ημέρας σκηνής, δέν έπιδιώκουσι την έφήμερον δη
μοτικότητα, άλλά προετοιμάζονται εΐς την δόξαν, ήν ούδεμία τών 
πραγμάτων φορά δύναται νά τοϊς άποστερήση έξασφαλιζομένην 
βραδέως μέν άλλά σταθερώς ΰπδ τής άλληλοδιαδόχου έκτιμή- 
σεως καί τοΰ διηνεκούς θαυμασμού. Δέν συνδιαλέγονται κυρίως 
μέ τά πλήθη, άλλά μάλλον μέ τους έκλεκτούς αύτοΰ- άν δ’ ένί
οτε καί μετ’ έκείνων, ή φωνή των έρχεται μακρόθεν άπδ μεμο
νωμένου τινδς άποχωρητηρίου, ένθα μάλλον δύναται τις νά λη
σμονηθώ ή νά έπισύρη τήν άτομικήν συμπάθειαν καί διεγείρη τδν 
θαυμασμόν έκείνων, οϊτινες έμαθον νά τδν έπιφυλάττωσι διά τούς 
καταβαίνοντας μέχρις αύτοΰ χωρίς δμως καί νά μεριμνώσιν ώς 
έπί τδ πλεϊστον εϊλικρινώς ύπέρ αύτοΰ, διά τούς συμπαρασυρομέ- 
νουσ έν τώ ρεύματι τής έποχής άντί ν’ άναχαιτίσωσι την σφα
λερά-/ πορείαν του. Δεύτερον δτι ή εύεργετική αύτών έπιρ- 
ροή δέν τυγχάνει όρμητικώς κατακτητική, άλλά επενεργεί πράως 
καί εϊρηνικώς διά πειθοΰς καί λογικής έπί τοΰ μέλλοντος μάλλον 
ή τοΰ παρόντος- όπόταν δ’ έν τώ μέλλοντι τούτω ή ά/θρωπότης 
ύψώση τήν χεΐρα τής άνταμοιβής, δ στέφανός της έναποτίθεται 
έπί μετώπων, άτινα έπρόλαβε νά στέψη δ άειθαλής τοΰ θανάτου 
στέφανος, αί δέ εύλογίαι της άποτείνονται πρδς τήν κόνιν τών 
κοιμητηρίων. ’Εγείρει τότε μνημεία έπί μνημείων, άνδριάντας 
μεταξύ άνδριάντων, καί ή φήμη βάπτουσα τά πτερά αύτής εΐς 
μαύρα δάκρυα πετά νά διασαλπίση άπδ έθνους εΐς έθνος τήν συμ
φοράν καί νά έπανορθώση τδ άδίκημα.

Πόσον ανωφελής ή έπί τών τάφων μετάνοια της! καί δμως 
φαίνεται ώσεί ένισχύουσα έν τοϊς έπερχομενοις τούς έξοχους έκεί
νους νόας, οϊτινες, άγωνισταί καί πολλάκις μάρτυρες τοΰ παρόν
τος, εΐσι πολΐται τοΰ μέλλοντος, ένδιαφερόμενοι μάλλον ύπέρ τής 
τύχης και τής εύημερίας αύτοΰ ή τής ίδιας αΰτών άτομικότητος.

Πιστεύομε-/ δτι ή λεπτομερής έκτραγωδησις τών δεινοπαθη- 
μάτων τών έξοχων άνδρών τοΰ είδους κυρίως, εϊς δ περιωρίσθη- 
μεν, ού μόνον άνωφελής καθίσταται, άλλά καί τοϊς πλείστοις πε
ριττή.

Το δνομα έκάστου αύτών συνδέεται μετά τής δυστυχίας καί ή 
ιστορία άπδ τών άρχαιοτέρων μέχρι τών νεωτάτων χρόνων διά 
τών αύτών χρωμάτων περιέγραψε τήν τύχην των δ τι δμως νο
μίζομε-/ άξ'.ον μελέτης καί ιδιαιτέρας ένταΰθα μνείας, έστιν ή 
άξια και έπιρροή αΰτών έπί τής κοινωνίας. “Αλλως τε, χαιρετίζον- 
τες έν τώ περιοδικώ τούτω πρώτην φοράν σήμερον τούς φίλους 
άναγνώστας τοΰ Μέντορος ώς τακτικοί αύτοΰ συντάκται, έπι- 
θυμοΰμεν νά ΰπενθυμίσωμεν αύτοϊς τί δικαιούται ν’ άπαι- 
τήση έκ τής απανταχού ‘Ελληνικής οικογένειας περιοδικόν 
σύγγραμμα, δπερ άνενδότως άγωνίζεται τον άγώνα τής 
διανοητικής έν γένει άναπτύξεως, τής ηθικής μορφώσεως 
καί τής θρησκευτικής έκείνης διαπλάσεως, άνευ τής όποιας τά 
έθνη άποτυγχάνουσιν έν τώ σταδίω τοΰ πολιτισμού, ώς βλέπο
μεν πολλάκις, καί άνευ τής όποιας ήμεϊς πρδ πάντων οί 
“Ελληνες άδύνατον νά διατρέξωμεν έπιτυχώς τδ τοΰ μεγάλου 
ήμών προορισμού, είς ο προφανώς έκλήθημεν ΰπδ τής άκαταδλή- 

του έκείνης δυνάμεως, ήτις δτέ μέν καταστρέφει, δτέ δέ άνε- 
γείρει καί ποδηγετεί πρδς έθνικόν τι σημεϊον.

Τδ άντικείμενον τοΰτο τοΰ λόγου άφίνομεν ν’ άναπτύξη άνθ’ ή
μών άνήρ φιλόλογος ού σμικράς περιωπής, πρδ τοΰ δποίου τάς 
τοΰ σοφοΰ ήμών Κοραή συμβουλάς ένθυμούμεθα.

Και άληθώς δ κ. Bell διά καλάμου δεδοκιμασμένου κα! λίαν 
γλαφυρού μάς ικανοποιεί πληρέστατα, ώς έξής άποφαινόμενος έν 
τή πραγματεία του: Πιρϊ συγγραφέων καϊ συγγραφών.

«Έξ δλων τών μέσων, δι’ ών τδ άτομο-/ άνυψοΰται είς 
βαθμδν έξέχοντα, πρώτιστον εΐνε τδ τοΰ συγγράφειν. Διά τής αιχ
μής τοΰ καλάμου δ ηλεκτρισμός τών ιδεών δύναται νά διαδοθή 
αποτέλεσμα τικώτερον. Είς τδν μέγαν συγγραφέα άπαντες δφείλο
μεν κατά τδ μάλλον καί ήττον μέρος τών διανοητικών καί ήθι
κών δυνάμεών μας. ‘Ο συγγραφεύς δέν εινε άνθρωπος ιδιαιτέρων 
τινών περιστάσεων ή άνθρωπίνων άναγκών εΐνε δ ήγέτης τής 
φυλής του- εΐνε άσφαλές εχέγγυον τής προόδου τοΰ κόσμου. Οί 
λοιποί, οϊτινες έπηρεάζουσιν άλλως την άνθρωπότητα, δι’ άλλα- 

γής τίνος τών περιστάσεων δύνανται ν’ άποτύχωσιν αύτδς 
δμως οΰδέποτε άποτυγχάνει, έκτδς ΰπδ Κυβέρνησιν έχθράν 
προς την διάδοσιν τών φώτων, Κυβέρνησιν όρκισθεϊσαν νά σβύση 
καί τδν έσχατον φωστήρα τοΰ διανοητικού φωτός.

‘Ο στρατιωτικός, δ καλλιτέχνης, δ ρήτωρ, δ έφευρετής, άπαν
τες ούτοι οί ήγέται τών κοινωνιών, παραβαλλόμενοι πρδς τδν 
συγγραφέα, δφείλουσι νά ΰποχωρήσωσι καί νά σιγήσωσι. Μεταξύ 
όλων τών έξδχων άνδρών δέν δύναται τις ή νά παρατηρήση τήν 
ύπεροχήν έκείνων, οϊτινες συγγράφουσι, χαταγινόμενοι εϊς τήν με
λέτην τών κοινωνιών, τών έθνών καί τοΰ κόσμου δλοκλήρου. Τι- 
νές έτόλμησαν νά φαντασθώσιν δτι δ στρατιωτικός εΐνε ό κυριώ- 
τερος μεταρρυθμιστής τοϋ άνθρωπίνου γένους- τήν ιδέαν ταύτην 
εΰρίσκομεν λελανθασμένην, άμα ώς σκεφθώμεν τούς περιορισμούς, 
είς οΰ; ή δύναμις αύτοΰ ΰπόκειται. Αί λαμπρότεραι αύτοΰ ήμέ- 
ραι εισίν αί έν τω πεδίω τής μάχης· μακράν αύτοΰ διατελεϊ κοι
νός άνθρωπος- τδ μεγαλείο-/ του έστι μονομερές. ‘Ο έξοχος στρα
τιωτικός δέν διακρίνεται ή κατά τήν τακτικήν μόνον τέχνην άφι- 
εροΰται εις έν σημεϊον διά ροπής, ήτις ούδέν άλλο έστιν ή άχα- 
λίνωτος φιλοδοξία, ήν δ Σενέκας άποκαλεΐ κόλπον καί άβυσσον, 
ένθα πάν τδ ριπτόμενον χάνεται, ένθα έπαρχίας έπί έπαρχιών 
καί κράτη έπί κρατών άν συσσωρεύση, οΰδέποτε θά δυνηθή νά πλη- 
ρώση τδ μέγα καί άπλήρωτον αΰτής κενόν. Οΰδέποτε άνεφάνη 
στρατιωτικός ή μέγας ήρως δυνηθείς νά ΰποτάξη εαυτόν. ’Αλέ
ξανδρος δ Μέγας ήτο δ άσθενέστατος τών άνθρώπων μακράν τοΰ 
ίππου του- ήτο τοσοΰτον τή άληθεία άσθενοΰς χαρακτήρας, ώςε 
έστο-χημάτισέ ποτέ μετ’ έκείνου, δστις ήθελε ροφήσει μεγαλει- 
τέρα-/ ποσότητα οίνου, κα! προσεπάθησε νά κερδήση τδ στοίχημα· 
δ κατμκτητής τοΰ κόσμου ήναγκάσθη νά δμολογήση έαυτδν ήττη- 
θέντα ΰπδ τοΰ ευτυχούς Προμάχου, ουτινος δ στόμαχος ήτο χω
ρητικότητας 18 έκτέων=7 1)2 οκάδων.

Ό Θεμιστοκλής δέν ήτο ή νάνος έν καιρω ειρήνης· δέν έ- 
ξουσίαζεν έαυτδν άρκούντως ώστε νά μή αύτοκτονήση, πίνων τδ 
αίμα τοΰ ταύοου. * »

Ή φήμη τών μεγάλων στρατιωτικών δέν εμπεριέχει ή δλίγην 
άληθή δόξαν μόλις δυναμένην νά έξασφαλίση τήν καθιέρωσιν ένδς 
δνόματος ή ένδς θριάμβου πρδς εΰχα’ρ ιστόν άνάμνησιν τής άν
θρωπότητος. ‘Η δόξα αύτών δέν εΐνε δόξα ευφυΐας, άλλά πάθους· 
δέν εΐνε εύκλεια ισχύος, άλλ’ ανδρείας. Ό Tecymseh καί 
Blackhawk (*),  καίτοι οΰδέποτε άνετράφησαν έν Γαλλία ή ’Αγγλία, 
υπήρξαν έν τούτοις άνδρεϊοι και γενναιόψυχοι, δσον δ Ναπολέων 
καί δ Ούελιγκτών.

’Ας σκεφθώμεν κατά πόσον δ καλλιτέχνης δύναται νά έπηρε- 
άση τδν νοΰν τών άνθρώπων. Έν τώ κύκλω αΰτοΰ ύπάρχουσι πε
ριορισμοί, οϊτινες τδν άποκαθιστώσιν ήττον ισχυρόν τοΰ συγγρα- 
φέως. ’Εναπόκειται είς τδν καλλιτέχνην νά διεγείρη τήν καλαι
σθησίαν τής άνθρωπίνης ψυχής· ή αποστολή τευ εΐνε νά αποσπά 
τούς άνθρώπους άπδ τών ψευδών τής σαρκδς ήδονών πρδς τδ 
γόητρον τών τεχνητών σχημάτων ούδέν άλλο προτίθεται ή νά 
καθυποτάξη αύτούς είς τδ ώραϊον τδ άμεσον τών εργασιών του 
άποτέλεσμα έστιν ή έκφρασις τής εσωτερικής ιδανικής αρμονίας 
δι’έξωτερικών συμβόλων, δ δέ μέγιστος αύτοΰ σκοπός νά διαχύση 
είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν ήδονήν έπί μάλλον και μάλλον ίσχυ- 
ράν, τής όποιας νά συμμετέχη ό τε νοΰς χαί ή αϊσθησις.

Τοιουτοτρόπως δλίγων μόνον τδν νοΰν δύναται νά συγκινήση 
άποτελεσματικώς, διότι δλίγιστοί εϊσιν έκεϊνοι, οΰς τά πρωτότυπα 
τής τέχνης του δύνανται νά καταγοητεύσωσιν.

‘Ο “Αγγελος καί δ Ραφαήλ μετά δυσκολίας έπετύγχανον τοΰτο 
παρά τώ κοινώ όχλω καί πολλάκις ήσαν ήναγκασμένοι νά στα- 
ματώσιν έπί πολύ, ϊνα έπιστήσωσι τήν προσοχήν τών χαύνων 
οφθαλμών.

‘Ο Μοζάρτ καί Βιχόβεν δέν έγκατέλειψαν όπισθεν αύτών με
λωδίας άναζωπυρούσας καί καθηδυνούσα; τά πνεύματα δλοκλή- 
ρων γενεών ή άναζωογονούσας τήν κόνιν τών τεθνεώτων, ώς δ 
Δάντης καί δ Πετράρχης.

Τί σημαίνει Χριστόφορος Ρέν διά τοΰ μνημείου τοΰ ‘Αγ. Παύ
λου, παραβαλλόμενος πρδς τδ μνημεΐον τής ποιήσεως τοΰ άθα- 
νάτου Σακεσπήρου; Ή τέχνη έχει βεβαίως νά έκπληρώση σκο
πόν άρκούντως εΰγενή, άλλ’ εΐνε λίαν βραδύς μεταρρυθμιστής 
τής άνθρωπότητος· δύναται ν’ άνυψώση καί νά θέλξη, άλλ’ οΰδέ
ποτε καί νά έκπολιτίση- δύναται νά λαμπρύνη τδν άνθρωπον, άλ
λ’ οΰδέποτε νά τδν άναγεννήση. * ;

Άς παραβάλωμεν ήδη τήν έπιρροήν τοΰ ρήτορος πρ’ος τήν 
τοΰ συγγραφέως. ’Αληθές οτι δ ' ρήτωρ κινεί ισχυρά-/ μαγικήν 
ράβδον, άλλ’ ή αΰτοκρατορία του άναφαίνεται έπί ιδιαιτέρων τι- 
νών περιστάσεων δημοσίου ένδιαφέροντος καί έξάψεως. Εΐνε ό 
μικρός δδηγδς τοΰ άνθρωπίνου γένους έν ώρα μεγάλης άνάγκη;. 
Τά πλήθη στηρίζονται έπ’ αΰτοΰ κατά τάς ήμέρας άπροσδοκήτου 
κινδύνου· ή μετά τών άνθρώπων συνάφεια του έστιν επομένως 
στενή καί έπί τινα χρόνον θά δύναται νά έπηρεαζη τδν νοΰν πλει- 
ότερον παντός άλλον ή έπιρροή ομωσ, ήν έξασκεϊ, άποκαθίστα- 
ται ήττον διαρκής κατά τήν φύσιν τών πραγμάτων, διότι συσχετί-

(1) ’Ινδοί οπλαρχηγοί.

ζεται μάλλον μέ τά πάθη παρά μέ τδ λογικόν έκείνων, ύπέρ ών < 
αί προσπάθεια! του καταβάλλονται. Άναλόγως τής ικανότητος < 
αΰτοΰ δύναται νά διατρέξη κατά μήκος καί πλάτος τδ έκτεταμέ- ? 
νον βασίλειο-/ τής άνθρωπίνης φύσεως, διεγείρω-/ καί δεσμεύων ? 
τάς ψυχάς διά μυριάδων λόγων λαμπρών και μαγικών προχεί- ? 
ρου εύγλωττίας και παροτρύνω-/ έπι τέλους εΐς τά έργα δΓ αΰ- ? 
τοσχεδίων έκκλήσεων έν τούτοι; δμως τδν Κόσμον, δστις θά ) 
έννοήση βαθέως, θά ϊδη ζωηρώς και θά δμολογήση άλανθάστως < 
τά περί τής άτομικότητος του, δέν άποτελοΰσιν ή τδ ακροατή- < 
ρ;ον αΰτοΰ καί αί περιστάσεις. s

ΊΙ ρητορική μόνη, δσον ισχυρά καί άν ΰποτεθή, οΰδέποτε δύ- 
ναται νά έξασφαλίση μεγάλην ιστορικήν φήμην. Ή ρητορική εΐνε < 
μάλλον παραφορά ή δύναμις τής σκέψεως· αί έντυπώσεις της s 
δμοιάζουσι τάς τρικυμίας τοΰ ώκεανοΰ· έμπεριέχει τά στοιχεία > 
τής τρομακτικής δυνάμεως· παράγει τδν άνεμοστρόβιλον τής ένερ- s 
γειας καί τδν άφρδν τής έξάψεως είς τάς άνθρωπίνας ψυχάς, άλ- S 
λ’ όπόταν ή ήμέρα τής έμπνεύσεώς της παρέλθη καί τά ισχυρά ί 

αΰτής καί έξ ανέμων πεπληρωμένα στόματα παύσωσι ταραττό- > 
μένα κα! κινούμενα, τότε τά άγρια κύματα τών παθών, άτινα δι- ? 
ήγειρε καί ΰψ ΰσε μέχρι τής κορυφής τών δρέων, καταπραΰνον- ί 

ται κα’ι έπέρχεται γαλήνη έντελής.
Τδ όνομα τοΰ Δημοσθένους ίσως οΰδέποτε 0’ άφικνέΐτο μέχρις ? 

ήμών μέ τήν άνεξίτηλον αΰτοΰ λαμπρότητα, άν δ άμίμητος ρή- < 
τωρ δέν είργάζετο έν σιγή μέ τον κάλαμον, άνά χεϊρας έπί τών < 
λόγων πριν ή άπαγ-ρείλη αύτούς, άν δέν είργάζετο έπ’ αΰτών < 
μέχρις ου, ώς δ Πυθέας λέγει, άπαντα τά θέματα αΰτών άπο- ί 
φέρωσι τήν δσμήν τής λυχνίας του.

Τίς είδε πόσοι ένδοξοι ρήτορες έζησαν καί άπέθανον, ούδεμία-/ ρ 
έγκαταλιπό/τες μνήμην, όπως άποδείξωσι τοϊς μεταγενεστέροις ) 
τ.ότο'ΐ έθελξαν τούς άνθρώπους κατά τάς ήμέρας αύτών καί έν ? 
τή γενεά αΰτών; Ούδέν ίσως θά έγνωρίζαμεν περί τοΰ Όδυσσέως ? 
και τής ίσχυράς αΰτοΰ φωνής, ήτις ά/έπεμπεν errta τιφάδισιν ? 
to κότα γιιμίρίτ^σιν, άν δ τυφλός τής Σμύρνης άοιδος δέν τδν ’ 
άπηθανάτιζε.

Τί θά ήτο ή δόξα τοΰ Περικλέους, άν δ Θουκυδίδη; δέν έθε- J 
τεν έπί τοΰ χάρτου τάς συντόμους άλλ’ ώραιας έκείνας σκιαγρα- ? 
φίας τών τχων τής ευγλωττίας τοΰ έμπνευσμένου άνδρός, δστινας ) 
εΐχεν άπομνημονεύσει; ?

Ό Σωκράτης ήδύνατο νά ήνε ό αναμορφωτής δλων τών αίώ- ( 
νων, ά-/ έγραφεν άπάσας τάς σοφάς έκείνας δμιλίας καί τούς λό- ) 
γους,οϊτινες διέτρεχον τ’ον άέρα κατά τδν μακρόν αύτοΰ πόλεμον ) 
πρ’ος τούς άδιορθώτους έκείνου; σοφιστά;.

‘Ο ήρωϊκ'ο; ουτος φιλόσοφος έν ολη αύτοΰ τή σοφία μέγα διέ- : 
πραξεν αμάρτημα, είπών τω Φαίδρω, ώ; δ Πλάτων μνημονεύει, δτι, ? 
« dttvov γάρπου τοίΟ' ιγιι γραφή, καϊ ώ,· άληθώς ομοιον ? 
ζωγραφίρ: καϊ γάρ τά έκιινης ΐκγονα ΐστηκε μ\ν ώς ζώντα, ζ 
ιάν δ' άνίρη τι, σίμνώς πάνυ σιγά.η (*)  Ό σοφός έλησμόνη- ? 
σε, ταΰτα λέρων, δτι αί μεγάλα’, εικόνες καί τά μεγάλα συγ-

------------------------------------------------- >
[*)  Πλάτωνος- Φαϊ3ρος Σελ. 125.—Ε’



ΜΕΝΤΩΡ.
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ζαι τας γνώσεις, 
ς μετ' αύτόν, νά 

’ργον, δπερ διά τών ζωογόνων 
>υ μακρου αύτοΰ βίου νά εύλογηση ζα'ι άναψύξη άπά-

γράμματα φέρουσι τήν ψυχήν τής ζωής έν έαυτοϊς καί Εκφρα
στικότατα συνεννοούνται μετά τών Ερωτώντών καί τών εύαισθή- 
των. Έλησμόνησε δ' έπίσης δτι εινε καθήκον παντός προεξάρ- 
χοντος έν τή γενεά αυτού κατά τάς ί; 
καθήκον δφειλόμενον εις έαυτόν καί εί 
συγγράψη αληθές και εύ/ενέι 
ναμάτων 
σας τάς μελλούσας γενεάς.

Τον κίνδυνον τούτον διατρέχουσι καί άλλοι άναμορφωταί, δ 
Σωκράτης δμως έτι μάλλον ύπέπεσεν εϊς αυτόν. Καθηδύνετο συν- 
διαλεγόμενος έν ταΐς δδοΐς καί Ενόμιζεν άποτελεσματικώτερον τό 
καταδεικνύει·; τοϊς άνθρώποις τήν αμάθειαν αυτών καί διδάσζειν 
αυτούς σοφίαν κατ’ ’ίδιον τρόπον, διά τής προφορικής i 
τήσεως, ώσεί διά τοΰ μόνου μέσου, δι’ ου ήδύνατο νά έπηρεάση'

Άποστρεφόμενος τόσοφιστιζώς συγγράφειν, προέβη έπί τοσοΰ
τον ώστε ν’ απόρριψη καθόλου τόν κάλαμον, καί τοι δυνάμενος 
νά συγγράψη συγγράμματα σοφά, έξ ών πηγάζει ή έξοχωτέρα 
μάθησις καί άτινά είσι τό μυστήριον τής πραγματικωτέρας φή
μης. Πόσον ωφελιμότερος ήθελεν άποβή καί είς τους ’Αθη
ναίους καί είς απαντας τούς μεταγενεστέρους, άν ήθελε μικρόν 
άποσυρθή άπό τήν ταραχώδη καί κεκονιαμένην αγοράν, ήττον κα
τάλληλον διά φιλόσοφον Ερευνητικόν καί σκεπτικόν, δπως έξο- 
δεύση μέρος τοΰ βίου του εργαζόμενος έν σιγή, ΐνα έγκαταλίπη 
συγγράμματα χρησιμεύοντα πρός διδασκαλίαν τού ανθρωπίνου γέ
νους καί δταν ακόμη ή γλώσσα του θά εμενεν έν νεκρική σιγή !

"Ας παραβάλωμεν τήν άπό τών ημερών τής 'Ελληνικής δόςης 
έπιρροήν τοΰ Σωκράτους έπί τής άνθρωπίνης γενεάς πρός τήν τοΰ 
Πλάτωνος, Άρ'.στοτέλους καί Ξενοφώντος. Τή άληθεία, άν δέν 
ύπήρχεν ή τριανδρία τών μεγάλων τούτων συγγραφέων, άμφιβάλ- 
λομεν άν θά εϊχομεν θετικόν τι, έφ’ ού νά βασίσωμεν τά περί τοΰ 
διδασκάλου της μέ τό ειρωνικόν αύτοΰ πρόσωπον καί τό παρη- 
μελημένον ένδυμα, μ' δλα, είρήσθω πρός τιμήν του, τά εγκρατή 
αύτοΰ ήθη καί τήν εξοχον ωραιότητα το» Εσωτερικού άνθρώπου. 
Τίς γινώσκει όπόση ευφυΐα άπωλέσθη έν τω Κόσμω έκ μόνης* 7 
τής έλλείψεως καλάμου, δπως γράψη τούς πολυτίμους λόγους 
καί τά εύγενή αύτής διανοήματα;·

(*) Έξαίρετον θρησκευτικόν σύγγραμμα. Σ. Μ.

"Εξοχος τής έλλείψεως ταύτης άναπλήρωσις, δι’ ήν άδύνατον 
ή άνθρωπότης νά εύγνωμο ήση έπαςίως, ύπήρςεν ή τήν όποιαν ό 
θεμελιωτής τής Χριστιανικής θρησκείας Επέφερε, μεταβαλών ολί

γους ταπεινούς, πτωχούς καί άγαθούς άλιεϊς τής Γαλιλαίας εις 
θεόπνευστους συγγραφείς έπί τω σκοπώ τοΰ νά διαιώνιση τήν 
μνήμην τών διδασκαλιών του καί τών λόγων του.

Τό προφητικόν δμμα τοΰ Χριστού προεϊδε τούς αιώνας τής 
παχυλής πνευματικής σκοτίας, οΐτινες έμελλον νά έπέλθωσιν, 
δταν οί γλυκείς ήχοι τής ούρανίας έκείνης εύγλωττίας, τής ποι- 
ούσης τούς ’Ιουδαίους τρέμειν καί διεγειράσης τούς ’Εθνικούς άπό 
τον μαζρ’ον καί βαθύν αύτών ύπνον, ήθελον παύσει ήχοΰντες εις 
τό ά/Ορώπινον ούς, κα! δταν ή ελπίς όλη τοΰ Κόσμου δέν θά

συνεκεντροΰτο ή είς έν ουράνιον Εύαγγέλιον, Εμπερεέχον τούς δι
απεραστικούς αύτοΰ λόγους καί τάς έξοχους διδασκαλίας του.

Έπί τέλους άς παραβάλωμεν τήν ίσχύν τοΰ συγγραφέως πρός 
τήν τοΰ Εφευρετοΰ. Έπίσης δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν ώς δμο- 
λογούμενον δτι τό συγγράφειν είτε ύπό φιλολογικήν είτε ύπό 
Επιστημονικήν έποψιν εινε ή ύψηλοτέρα βαθμίς τής έφευρέσεως. 
Συγγραφεύς καί έφευρετής είσι δύο διάφοροι βαθμοί μιας καί 
τής αύτής τάξεως Εργατών· έκαστος έπασχολεϊται νά παραγάγη 
νέον τι τέλειον διά τής συναρμολογήσεως προυπαρχόντων ή προ- 
κατασκευασθέντων μερών. Τοΰ πρώτου μέρη μέν είσιν αι ίδέαι, 
δλον δέ αί σελίδες καί τά βιβλία· τοΰ δέ δευτέρου μέρη μέν τε- 

αι οιοασκειν μΛμα ύλης, δλον δέ τά εργαλεία καί αί μηχαναί.
οηλ. συζη-/γΓ’Αληθές δτι ή είκών τοΰ έφευρετοΰ εινε λίαν διάφορος τής 

εικόνος τοΰ μέ τόν κάλαμον άνά χεϊρας έγκύπτοντος έπί ένός 
φύλλου λευκού χάρτου. Έκείνου αί σκέψεις ιπτανται εις άπομε- 
μονωμένα έργοστάσια καί δωμάτια, έν οις διένεργοΰνται αί άπό- 
πειραι καί ένθα άνθρωποι σιωπηλοί καί μετ’ αύταπαρνήσεως ot- 
αγουσιν έπι δλους μήνας μέ τά δμματα προσηλωμένα καί τά 
δάκτυλα κινούμενα έπί τεμαχίων μυστηριώδους μηχανισμού· πλήν 
δμως τών έργατών τούτων, τών φερόντων τό περίζωμα καί διά 
τών χειρών Εργαζομένων, ύπάρχουσιν ούχ ήττον καί άλλοι ακού
ραστοι άνθρωποι Εργαζόμενοι έπί γραφείων πεπληρωμένων Εγ
γράφων, δπως ύφάνωσι ζώσας ιδέας έν παραγράφεις καί καιφα- 
λαιοις πλήρεσιν άποτελεσμάτων, καί άγωνιζόμενοί έκεΐ Επιπόνως 
άπεναντι δυσκολιών, αΐτινες διαλανθάνουσι τ’ον έπίλοιπον Κόσμον, 
δτε μέν ήσύχως άγαλλόμενοι έπί προσεγγιζούση Επιτυχία, ότέ 
δε ύπομένοντες τήν οδύνην άποτυχίας στιγμιαίας· δτέ μέν Ορι- 
αμβεύοντες έπι τη πεποιθήσει τής άξίας ουτινος ήδη κατώρθω- 
σαν και έπιθεωροΰντες αύτό μετ’ εύχαριστήσεως καί Ενδιαφέρον
τος, ότέ δέ σβύνοντες διά σπασμωδικής κινήσεως πάν δ τι μέχρι 
τούδε διειργάσθησαν καί σχεδόν άπέλπιδες διά τό δνειρον, δπερ 
τ»ύς Εξηπάτα, άνακαλύπτοντες δτι ή ίδανικότης. ήτις περιεστρέ- 
φ-το εν τω νω αύτών ζαι άζερρόφα την ίζμάΒζ τής φαντασίας 
«των/δέν ήτο ή άπλοΰν φάντασμα.
*1)ι τοιοΰτοι λοιπόν τί άλλο είσιν άν ούχί έφευρεταί; ή διαφορά 
έγκειται εν τη Εργασία και έν τω τρο—ω, δι ού διανέμονται αί 
οφειλομεναι άνταμοιβαι*  ούδεμία άλλη διάφορά ύπάρχει μεταξύ 
τών καλούμενων Εφευρετών καί τών συγγραφέων.

Ο Γουτεμβέργιος έφεΰρε τά τοΰ τύπου καί δ Bunyan τά τοΰ 
Άποδημητοΰ (*).  ‘Ο ’Αρχιμήδης τά σχήματα τών μηχα
νικών δυνάμεων καί ό Ευκλείδης τάς γεωμετρικάς του άποδείξεις. 

μέτρον καί ό ’Αριστοτέλης τήντο ιαμο’.χον
ρητορικήν.

Ούσιωδώς 1 
άποτυχία, καθ’ 
εογα τών έφευρέ
χεϊρας ηνωμένας, άφ’

οσον αφόρα το 
:ων και τών

η αυτή /.υπη, ή Επιτυχία καί ή 
αποτέλεσμα, παρηκολούθησαν τά 
συγγραφών, συμβαδίσαντα μέ τάς 
ετορ’.α άνετειλεν επομένως ή αΰτη 

τάς Εταιρίας (associations), έν τοϊς 

κύκλοις τών όποιων άναφαίνονται τά μεγάλα συγγράμματα και 
δι’ ών μεταβιβάζονται εις τούς μεταγενεστέρους αί άναμνήσεις 
τών ώφελίμων τεχνών. ‘Η αυτή, λέγω, τιμή και α,ια ως πρός 
τό είδος, άλλ’ ούχί καί ώς πρ’ος τόν βαθμόν, διότι τό συγγράφειν 
είνε τό εύγενέστερον είδος τής έφευρέσεως, ής τα πρότυπα πρέ
πει νά εχωσιν ύψηλοτέραν σημασίαν καί σημεία διακρίσεως βα
θύτερου έγκεχαραγμένα ή τά πλασθέντα ύπό τής έν τοϊς έργο- 

στασίοις εύφυΐας.
ζΟ συγγραφεύς είνε πολλάκις, ούτως ε’ιπεϊν, « ό έφιυριτης 

τΰν ίφιυρ(τών.·Λ Πόσαι μεγάλαι Εφευρέσεις τεχνών οφείλουσι 
τήν ύπαρξίν των είς τά συγγράμματα τοΰ σκεπτικού νοός καί 
πόσοι διακεκριμένοι έφευρεταί τήν φήμην καί τήν τύχην αύτών.

Αί Εφευρέσεις εισί γενικώς άποτελέσματα θίξεών τινων τοΰ 
καλάμου. Τά βιβλία κεϊνται είς τόν πυθμένα τοΰ πολιτισμού· 
έκάστη έφεύρεσις Εσχε τόν θίξαντα καί τόν καταρτίσαντα αύ
τήν, τόν συγγραφέα καί τόν Εργάτην, δστις τήν προήγαγε. 
Τίς ο’δε πόσαι ώραϊαι τέχναι δφείλουσι τήν ιδέαν τής γεννήσεως 
καί μορφώσεώς των είς τάς περί '^4ρχων καί 'Οπτικής πραγμα
τείας τοΰ Νεύτωνος; ‘Η Ιστορία μάς διδάσκει δτι τά Γιωργικά 
τ·ΰ Βιργιλίου ύπέδειξαν βελτιώσεις, αΐτινες μετήλλαξαν τήν γε

ωργικήν τής ’Ιταλίας δψιν.
‘Εκάστη μεγάλη καί πρωτότυπος πραγματεία παρότρυνε πάν

τοτε είς έργασίαν δράκα Εφευρετικών νόων δίκην νεοθαλοΰς φυ
τού, δπερ τρέφει τά έκ τών διαφόρων Εντόμων καί πτηνών πλήρη 
ζωής καί ένεργείας στίφη του.

θά ήτο όντως εύχάριστον νά ίχνηλατήση τις έν τή ιστορία 
τοΰ Κόσμου έκάστην τών Εφευρέσεων, αΐτινες παρήχθησαν έκ τοΰ 
σπόρου, δν Ερριψεν δ κάλαμος καρποφόρων συγγραφέων θά έγίνετο 
ούτω δήλον τό ύψος τής περιωπής τών συγγραμμάτων απέναντι 
τών κοπιωδών μηχανών καί λοιπών ώφελίμων τεχνών.

χφαίνεται δμως δτι ή κοινωνία, διανεμουσα τάς άνταμοιβάς της, 
ούδέποτε Ελαβεν ύπ’ δψιν τήν πραγματικήν ταύτην ύπεροχήν. Τά 
προνόμια (patent-rights) τών τεχνών ωφέλησαν πάντοτε πλειό
τερον τούς κατόχους αύτών ή τά τών συγγραμμάτων καί μόλις 
δύναταί τις ν’ άριθμήση δεκάδας ευτυχών συγγραφέων άπέναντι 
εικοσάδων ευτυχών έφευρετών.
^ Πόσοι ποιηταί άπέθανον τόσον πτωχοί, ώστε δέν ήδυνήθησαν 

ν’ άποκτήσωσιν ίδιον τάφον I Πόσοι τόμοι άληθείας Εμπεριέχονται 
είς τούς έξής λόγους τοΰ ιστορικοί Πρέσκωττ: « τΐντ δύσκολον 

νά είρητις αψθονον χρυσόν iv τοΐς ιγκάτο’.ς τον Παρνασσού». 
Πόσοι Ενδεείς συγγραφείς έγκατέλειψαν εϊς βιβλιοπώλας πε
ριουσίας δλοκλήρους Εν χειρογράφοις, ών τά πολύτιμα έμπεριε- 

. χόμενα Εθεωροΰντο ύπό τών συγχρόνων των ώς κενά καί άνευ 
άξίας! Διατί δ Άκράϊτ Εγένετο τόσον πλούσιος άπό τήν βαμβα- 
κομηχανήν αύτοΰ, δ δέ ’Ιωάννης Μίλτων έπληρώθη τόσον πενι
χρός διά τόν «’Απολωλότα Παράδεισον;» Διατί δ 
Ζάκ Κούορτ άντημείφθη τοσοΰτον γενναίως διά τήν ύφαντικήν 

του μηχανήν, είς δέ τόν θωμάν Δικ ήρνήθησαν έπί τοσοΰτον χρό
νον κατά τό γήρας του τήν γλίσχραν σύνταξιν 50 λιρών κατ’ Ε
τος ώς άνταμοιβήν τών πολυαρίθμων αύτοΰ συγγραμμάτων καί

τών ταλαιπωριών τής δλης αύτοΰ ζωής; Διατί είς δλους τούς 
αιώνας τής άνθρωπίνης άκμής καί προόδου οί συγγραφείς ώς 
τάξις Εγκατελείφθησαν ραπιζόμενοι ύπό τής ένδειας, ένω έκ τών 
λοιπών ολίγιστοι τή άληθεία άπέτυχον γενναίας άνταμοιβής διά 
τάς έργασίας αύτών; ‘Η τάξις τών συγγραφέων δέν είργάσθη 
πλειότερον πάσης ά’λλης πρός Εκπολιτισμόν τοΰ Κόσμου ;

Είς τί θά ήδύναντο άλλο νά καυχηθώσι τά Εθνη ή είς τούς έπί το
σοΰτον μοχθήσαντας, άλλ’ άναξιοπαθήσαντας συγγραφείς αύτών ; 
Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι πολλάκις παραγνωρίζομεν δτι τά 
μεγάλα συμφέροντα τοΰ άνθρωπίνου γένους έξαρτώνται έκ τών 
δλίγων έκείνων, οΐτινές είσιν οί διδάσκαλοι τής τέχνης τοΰ κα
λάμου.

"Ας σκεφθώμεν πρός στιγμήν ιδίως τήν άξίαν τοΰ συγ- 
γραφέως ώς πρός τό άνθρώπινον γένος (συ-^ραφέα δέ λέγον- 
τες ένταΰθα εννοοΰμεν κυρίως τόν φιλόλογον), ϋά παρατηρήσω
μεν εύκόλως τήν έπέκτασιν τής ένεργείας καί τής επιρροής αύ- 
τοΰ. "Εργον αύτοΰ εινε ν’ άποκαλύψη καί ταξινομήση τάς διαφό
ρους σχέσεις καί άληθείας έκάστου Ενδιαφέροντος θέματος μελέ
της, λαμδάνων εις χεΐρας τά βασίλεια τής δρατής καί άοράτου 
ύπάρξεως καί προβαίνων είς τά πρόσω, δπως διερευνήση αύτά 
έπί μάλλον καί μάλλον ένω δ Επιστημονικός Ερευνητής εινε κατά 
τό μάλλον καί ήττον περιωρισμένος είς είδικώτερον κύκλον άνα- 
καλύψεων, ούδέ δύναται ν’ άναλάβη εύθύνην λίαν εύρέων παρα
τηρήσεων διά μεθόδου τόσον αύστηράς καί περιωρισμένης άνα- 

λύσεως.
‘Υπάρχουσιν ώρισμένα κέντρα άνακαλύψεων, πέραν τών δποίων 

δ Επιστήμων δέν δύναται νά έργασθή. ‘Η Επιστήμη δέν είνε Επι
δεκτική πλείστων λεπτομερειών. ‘Η περί τοΰ νοητικοϋ φιλοσοφία 
(mental) δέν Εμπεριέχει πάν δ τι Επιτρέπεται νά γνωρίζη τις περί 
τής φύσεως καί τής ένεργείας τοΰ άνθρωπίνου νοός· τό αύτό συμ
βαίνει καί είς τά Επιστημονικά Επιχειρήματα.

‘Ο άνθρωπος τών Επιστημονικών άληθειών δέον νά σταματήση 
έν τή περιφερεία περιωρισμένης διαμέτρου καί νά κλείση τούς ο
φθαλμούς του πρός τό άπειρον, δπερ κεϊται μακράν αύτής. Αί 
γνώσεις ένός πεπαιδευμένου κατ’ έλάχιστον τή άληθεία συνί- 
στανται έξ όσων άνεκαλύφθησαν καί κατετάχθησαν ύπό τό δνομα 
τής έπιστήμης. Δύναταί τις νά εϊπη δτι δ άνθρωπος μόλις ήρ- 
ξατο λαμβάνων γνώσιν αύτών, καθώς δπόταν δ άστρονόμος άρ- 
χεται μελετών τό άπειρον σόμπαν έπί δλίγων τινών γνωστών 
συστημάτων καί άστερισμών.

Εύκόλως δύναταί τις νά περιπέση Εν τοϊς λαβυρίνθοις τών 
άληθειών, οΰς ούδέποτε ούδείς διέτρεξέν ή άνεκάλυψε καί Εν 
οις Ενθεν κάκεϊθεν περιπλανώμενος μόλις δύναται νά εύρη άνα- 
κούφισιν άπαντών άμυδράν θέαν δμοιότητος, ήτις ούδέποτε έγε- 
νικεύθη καί ήτις σχηματίζει αινιγματώδες χάος, θέτον ύπό τήν 
αύστηροτέραν δοκιμασίαν τάς άρίστας τών μεθόδων και τάς έπι- 
πονωτέρας Ενεργείας τοΰ δραστικωτέρου νοός. Αί δμοιότητες αυ
ται, τά καρποφόρα ταΰτα πεδία, Εφ’ ών βλαστάνει καί αυξεται ή 
Επιστήμη, είσιν αί ισοπεδώσεις τών σκαπανέων Εκείνων συγγρα
φέων, ών ή άποστολή νά κατακτώσι καί καλλιεργώσι τάς άγνώ- 
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) στους καί άγριας χώρας, δπως παραγέγ^σι πλουσίαν καί ώραίαν 
) την συγκομιδήν.

Πας διακεκριμένος συγγραφεύς υπερβαίνει τοιουτοτρόπως τά όρια 
τής επιστήμης καί δωρεΐ λαμπρούς καί ανθηρούς κήπους άλη- 

' θείας, ένθα ό νους έντρυφα εις ζωογόνους ήδονάς. Πολλάκις δεν 
' σκεπτόμεθα τί δφείλομεν εις τον φιλόλογον συγγραφέα διά τάς 
< ωραίας έκείνας αρμονίας των ιδεών, αΐτινες ήδύνουσι καί τρέ— 
< φουσι τον νουν, τείνουσαι εις την διατήρησιν και έπαύξησιν τής 

1 προς την άνάπτυξιν έφέσεώς μας. Τδ έργον αύτοΰ εΐνε ού μόνον 
ς άποκάλυψις άλλα καί τακτοποίησις των συναφειών επί τοσοϋτον, 
s δσον ή επιστήμη δέν δύναται. Τά μικρά ταΰτα συστήματα τής 
S θελκτικής άληθείας, αί μικρογραφικαί αυται έπιστήμαι—αΐτινες 
$ αύξάνουσιν έν τοΐς βασιλείοις των άτακτοποιήτων σχέσεων καί 
$ αΐτινες σχεδιογραφοΰσι την δύναμιν τή ς ευφυΐας, άποκ αλυπτούσης 
S καί συναρμολογούσης το κεκρυμμένον καί αχανές— συμπληροΰσι 
$ την ουσίαν εύρείας καί πρακτικής παιδείας· άλλ’ δπως λάβωμεν 
> ευκρινή ιδέαν τής προς τον φιλόλογον συγγραφέα οφειλής ημών 
> διά τάς πλουσιωτέρας διανοητικός πανδαισίας καί δωρεάς αύτού, 
) πρέπει νά ρίψωμεν τδ βλέμμα έπί τινας των διδασκάλων έκείνων, 
> οΐτινες δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς οί αντιπρόσωποι των διαφό- 
< ρων τής συγγραφής υφών.
( Εΐνε γνωστόν τδ συγγραφικόν έκεΐνο ύφος, δΓ ου τδ πνεύμα 
? έμπνέεται ήδονικώς καί αί ίδέαι ημών λαμβάνουσιν έντασιν έκ 
? μεθυςικής τίνος καταστάσεως, ήν δεν παρακολουθεί ή άντενέργεια 
< τής χαλαρώσεως καί ραθυμίας· ένί λόγω εξάπτει αύτδ χωρίς νά 
< τδ άπαυδίζη. 'Ο μόνος ζών ακριβής αντιπρόσωπος τοΰ ύφους τού- 
$ του εΐνε, νομίζω, ό Ούάσιγκτων Ίρβιγκ έν τή Αγγλική ψιλο
ί λόγια. Εΐνε πράγματι συγγραφεύς διακεκριμένος καί φαίνεται δτι 
? εκλέγει μετά προσοχής ιδέας και λέξεις, θέτων ενώπιον ημών 
) τάς γλυκυτέρας καί θελκτικωτέρας. Τά συγγράμματα του έχουσιν 
) ήρεμον μεγαλεΐον έκαστον αυτού πόνημα δμοιάζει μεγαλοπρεπή 
> ποταμδν κυλίοντα τά διαυγή αυτού ύδατα· ή δέ φαντασία δ’.ατρέ- 
ΐ χει έπί τής ήσυχου αυτών επιφάνειας καί έγκαταλείπεται εις σκέ- 
< ψεις εύαρέστους. Περί των συγγραφέων τής τάξεως ταύτης τδ άν- 
s θρώπινον γένος πρέπει νά μεριμνά, διότι ύπάρχουσι στιγμαί έν 
$ τω βίω, καθ' ας ό νούς έχει ανάγκην ε'υγενούς τίνος έμπνεύσεως, 
S καθ' δσον μάλιστα απαιτούνται πλεϊστα δπως εύχαριστηθή έκ των 
S μάλλον σοβαρών προϊόντων τής ευφυΐας.
; Πολλάκις ό νούς δεν εΐνε διατεθειμένος εις μελέτην βαθέων 
S φιλοσοφικών ζητημάτων καί άρνεϊται νά καθυποβληθή ΰπδ τδν 
Ιηρών ιστορικών λεπτομερειών· μ’ δλον τούτο δέν έπιθυμεΐ 

;δοθή εις αργίαν, άλλ’ αισθάνεται την άνάγκην ε'υγενούς 
έρψεως, ήν ούδαμόθεν άλλοθεν δύναται ν’ άρυσθή ή έκ 
γραμμάτων τών φιλολόγων έκείνων, ών ή ψυχή ώς ή τού 
διαχέει χαροποιούς καί ενθουσιώδεις διαλογισμούς. Οϋχ 
αως δ νούς δέν πρέπει και νά καθηδύνεται πάντοτε έκ τών 
τής τάξεως τών ήσύχων, εύγενών καί γενναιοψύχων τού- 
γραφέων κατά τδ πλιϊστον τής μελέτης ημών ό νούς 
έπίμονα καί κοπιώδη διανοητικήν ένέργειαν, διότι άλλως 
ιοναρκούται καί ηλίθιος άποκαθίσταται, 3ν συνεχώς δέν τω 

επιβάλλεται τδ καθήκον γυμνασμάτων άπαιτούντων σκέψεις βα- 
Ουτέρας. Ούδένάλλο υποκύπτει εύκολώτερον εις δουλοπρεπή αρ
γίας καί οκνηρίας ζυγόν ή δ αγύμναστος νούς. Προσεφέρθη ποτέ 
ε’,ς τον Σπινόζαν τεμάχιον χρυσού, δπερ άπεποιήθη έκ φόβου μή 
τδν άφαρπάση έκ τών σοβαρών αυτού έργων, δ δέ Δημοσθένης 
έςύρισε τδ ήμισυ τής κεφαλής του καί άπεμονώθη εις σπήλαιον 
δπως καταβάλη τήν κλίσιν τού νοός του, καί, λησμονών τούς 
μεγάλους αυτού σκοπούς, διαμείνή έπί τινα χρόνον έν ειρηνική 
άναπαύσει. Έφ’ δσον καί αν προσπαθώμεν, ύπάρχουσι στιγμαί, 
καθ’ άς ή φύσις ημών παύει τού σπουδαίου και ζωηρού αυτής ορ
γασμού, ένω άλλοτε τουναντίον δ νούς ήμών δργά προς την 
σοβαρότητα· ιδού πόθεν ή άνάγκη συγγραμμάτων έμπνεόντων έν- 
θουσιασμ'ον καί συγκινησιν.

Οί άνήκοντες εις το είδος τούτο τής υφής τού λόγου δύνανται νά 
δια ιρεθώσιν εις δύο τάξεις. Τούτων ή μέν πρώτη αντιπροσωπεύε
ται ύπδ τού θωμά Καρλάϊλ (Carlyle), τά συγγράμματα τού οποίου 
εισί χείμαρροι ιδεών ό νούς του φαίνεται διερχόμενος έπί τών 
σελίδων ώς ρεύμα ορμητικιύ ποταμού· οί λόγοι καί φράσεις του 
εισίν ού μονον έμπνευσμέ-Όΐ, αλλά ζωηροί καί έκπληκτικοί. Σπεύ
δει τοσούτον, ώστε αί εκφράσεις αύτοΰ αδύνατον νά ώσιν έκλελεγ- 
μεναι, ούδ' έχει καιρόν νά ζητήση τάς καλλιτέρας λέξεις. 
’Εν α'υτώ οί πρόχειροι στοχασμοί κατέχουσι θέσιν παντός άλλου 
καί δέν άργοπορεϊ χάριν κομψότητας έκφράσεως έκ φόβου μή αί 
έμπνεύσεις αύτού έξασθενήσωσιν. "Ίσως ήδύνατο νά γράψη κάλ- 
λιον, άλλά δέν τ'ο έπιδιώκει καί φαίνεται γράφων άκριβώς ώς 
σκέπτεται, συνεπής εις τήν περί χαρακτήρων πραγματείαν του. 
Ό Καρλάϊλ άρνεϊται τδν τίτλον τής ευφυΐας εις τ'ον άκρως λο- 
γικευόμενον, δσον καί άν ούτος έπέτυχεν έν τω σταδίω του, τδν 
δέ συζητητήν ονομάζει ψυχρόν καί άνίκανον πρδς οτιδήποτε 
άπαιτεί ζωηρόν ένέργειαν δι’ ολίγων δέ έμπνευσμένων στροφών 
τού καλάμου του αποβάλλει κατά τδ φαινόμινον άπαντας τούς 
κανόνας τής ευγλωττίας καί ρητορικής. Ευγλωττία κατ’ αυτόν 
έστιν ήά’νευ συναισθήσεως καί μετ’ ε'υχερείας διάχυσις τών ιδεών. 
Ο εύγλωττος, λέγει, καταπείθει καί παρασύρει άπαντας, άγνοών 

τίνι τρόπω τδ κατορθόϊ· ένω ό ρήτωρ δύναται ν’ άποδείξη δτι 
ώφειλε νά καταπε’ση καί έχει σύστημα, δπερ ό πρώτος στερείται.

Τήν θεωρίαν ταύτην έφαρμόζων εις τάς ήθικάς πράξεις τού 
άνθρώπου, έπισφραγίζει τήν ιδέαν του διά τού ρητού τής Άγ. 
Γραφής «μή γνώστω ή αριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου.» 
Δέν έξετάζω άν ή θεωρία αΰτη τής μή συναισθήσεως έστιν άλη- 
θής ή ψευδής· άρκούμαι μόνον νά διαβεβαιώσω τ'ον αναγνώστην 
δτι ό Καρλάϊλ έξήσκησε μεγάλην έπ’.ρροήν έπί τού άνθρωπίνου 
νοός διά τών τολμηρών, προχείρων καί έκφραστικών λόγων του, 
διεγείρων εις ένεργητικδν βίον πολλάς οκνηρός καί νωθρός ψυ- 
χάς, άποκαθιστών αύτάς άρρενωποτέρας καί έπιτηδειοτέρας εις τδ 
τολμάν καί πράττειν.

Ή δευτέρα τάξις τού έν λόγω ύφους τών συγγραφέων άντι- 
προσωπεύεται ΰπδ τού Ράλφ Έμερσων, δστις παρουσιάζει εικόνα 
ζωηράς συναισθήσεως καί δυνάμεως. Τό ύφος αύτού εΐνε άξιοση- 
μείωτον διά τήν έπιγραμματικήν σύμπτυξιν καί σπανιώτατα έπα- 

ί φίνεται εις τάς στιγμιαίας έκφράσεις της έμπνεΰσεώς του. Τού- 
> ναντίον πανταχσύ φαίνεται ύποδουλόνων τδ πάθος εις τδ λογικόν 

καί τάς λέξεις εις τήν ιδέαν τδ ύφος τού Έμερσων δμοιάζει τδ
? μεμελετημένον ύφος τών Παροιμιών. Ό Καρλάϊλ εΐνε ταχύς, ό 
> δέ Έμερσων βραδύς. Έν τώ πρώτω σκοπόν τών βελών των οί 

Κριτικοί έχουσι τάς έκφράσεις, έν δέ τω δευτέρω τάς ιδέας,

< διότι ό μέν έκφράζεται έκ τού προχείρου, δ δέ σκέπτεται. * Ο 
? Καρλάϊλ διαπλάττει ανθρώπους ένεργητικούς, ό δ’ "Εμερσων 
ί σκεπτικούς· άμφότεροι ζωογονούσι καί διασείουσιν, άλλ’ ό μέν 
? άναζωπυρεϊ τδ αΐυ,α, ό δέ τά νεύρα.

? Δέν είμαι τής γνώμης τών κατηγορούντων τ'ον Έμερσων ώς 
? συγγραφέα καταστρεπτικής έπιρροής καί νομίζω μάλιστα δτι έ- 
? χομεν άνάγκην τοιούτων ιδεών καί λέξεων, αΐτινες ν’άναζωπυ- 
< ρώσι τήν ψυχήν μας καί μάς καθιστώσι προθυμοτέρους εϊς τήν 
( έξέτασιν καί τδν σκοπόν τών πραγμάτων, ίσχυροτέρους ίίπως 
< έμφιλοχωρήσωμεν εις τά δύσκολα προβλήματα τής ΰπάρξεως 
< καί τής τύχης μας καί ίκανωτέρους δπως κατανοήσωμεν τάς βά- 
$ σεις τής πίστεως καί τών θεωριών ήμών, μάς έμπνέωσι δ' έτι 
> μάλλον τδ ενδιαφέρον τών άληθών γνώσεων, άποκαθιστώντες 
/ ήμάς έτι μάλλον άφρόντιδας πρδς τούς μηδαμινούς έκείνους συρ- 
< μούς καί τά άνάξια λόγου πλεονεκτήματα τής φύσεως.

5 Ή έξακολούθησις τής πραγματείας ταύτης, δΓ ής ήδύνατότις 
Ι1' νά περιγράψη τδν χαρακτήρα καί τήν άξίαν πολλών καί άλλων 

άντιπροσωπευόντων τούς συγγραφείς τών λοιπών τάξεων καί νά 
διαπραγματευθή περί αυτών, έστιν έργον ού σμικρού ένδιαφέρον- 
τος· άλλά τά στενά ήμών όρια δέν μάς τ'ο έπιτρέπουσιν. Ούχ 
ήττον ακροθιγώς προδαίνομεν έπί της έξης σκέψεως, έν μέρει συμ
πληρωματικής, έν μέρει άναφυείσης ώς έκ τού προκειμένου θέ
ματος, δτι ή κατά τ'ο συγγράφειν άσκησίς έστι μέσον δια-

. νοητικής βελτιώσεως. ‘Ο βαθύς καί νευρώδης συγγραφεύς κέ- 
) κτηται τήν πολυτιμοτέραν ευφυΐαν μεταξύ δλων τών άνθρώπων. 
< Έφ’ όσον ό νούς αύτοΰ ένεργεϊ, υποβαλλόμενος εις τούς διανο- 
? ητικούς άγώνας, άποκτά διηνεκή γνώσιν καί άνα'πτυξιν.

Δέν πιστεύω δτι οί μεγάλοι ήμών συγγραφείς συνέταξαν καί 
$ τά έλάχιστα τών συγγραμμάτων των άπλώς, ϊνα εύχαριστήσωσι 
/ την άπαίτησιν τού δημοσίου, άλλά μάλλον έπί σκοπώ τού νά 
( επεκτείνωσι τάς διανοητικός των κατακτήσεις και έξιχνιάσωσι 

πάν δ τι δέν έπεθύμουν νά διατελή κεκρυμμένον, δπως τέλος 
( κορέσωσι τήν άπληστον και εύγενή αυτών περιέργειαν.

Τις δύναται νά φαντασθή όπόσα ό Πλούταρχος άπεθησαύρισεν 

εν τω νω αυτού,συγγράφων τούς παραλλήλους βίους τών ένδοξων
\ Ελλήνων καί Ρωμαίων; Τις τδν διανοητικόν καί ήθικ'ον πλοΰ- 
ϊ τον, ον ό Βόττλερ άπεταμίευσε διάτώνάποκαλύψεων, άς έποιήσατο 
( συϊγράφων τδ στερεόν έκεΐνο περί Άναλοχιών οικοδόμημα; — 
ι «Ο: άνθρωποι δύνανται νά λέγωσιν ούτως ή άλλως, λέγει ό Σίρ 
< Ούάλτερ Σκώττ, περί τού σκοπού τών συγγραφέων, άποδίδοντες 

j αυ.ον εις τήν φήμην ή τ'ο κέρδος· νομίζω δμως δτι ή μεγαλειτέρα 
, αυτών ευχαρίστησις συνίσταται εις τήν πραγματικήν άσκησιν καί 

έρευναν έγώ τούλάχιστον ουδέποτε θά έγραφον έπί άλλω δρω, 

δπως ούδ’ ήθελα έξέλθει ποτέ εϊς κυνήγιον, άν έπρόκειτο φονεύων 
λαχωόν νά γευθώ μόνον τον ζωμόν του.»

Τοιοΰτός τις αληθώς εύγενής καί ωφέλιμος, ώ άναγνώσται 
τοΰ Μέντορος, εΐνε ό σκοπός τοΰ συγγράφειν, τοιαύτη δέ ή έπί 
τής κοινωνίας έπιρροή καί άξια τών συγγραφέων άναλόγως τής 
βαθύτητος καί σπουδαιότητος αύτών. Τούτων δέ ούτως έχόντων, 
τά τοιαΰτα συγγράμματα δέν δικαιούνται πληρέστατα της εύνοιας 
καί ένισχύσεως τοΰ δημοσίου; Άλλά μή τάχα καί οίονδήποτε 
σπουδαΐον περιοδικόν σύγγραμμα, έπιδιώκον σκοπόν τινα κοινω
φελή, τήν αύτήν δέν έχει άξίαν καί δέν δύναται νά θεωρηθή ώς 
μίγα σύγγραμμα, όπόταΊ γνωρίζη νά έπωφεληθή τών όντως με
γάλων έκείνων συγγραμμάτων, δι' ών ό προορισμός αύτοΰ έκπλη- 
ροΰται καί ή άποστολή του έπιτυγχάνεται;

Τά περιοδικά συγγράμματα πλεονεκτοΰσιν άλλως τών ειδικών 
συγγραμμάτων κατά τδ πλήθος, ών τήν διάνοιαν πρόκειται έπί 
μάλλον καί μάλλον νά πλουτίσωσι καί τήν καρδίαν δΓ ωφελί
μων αρχών καί γνώσεων νά έξευγενίσωσιν. Ένω δηλαδή φιλο
λογικόν, έπιστημονικόν, ή άλλου τίνος είδους σύγγραμμα άπο- 
βλέπει κυρίως εις μίαν τάξιν πεπαιδευμένων, τδ περιοδικόν δια
τηρεί διά θυσιών πολλάκις μεγάλων τήν πανδαισίαν έκείνην, έν 
ή ολίγοι οί μή κλητοί καί έξ ής δύναται τις νά οίκονομήση τάς 
μεγαλειτέρας διανοητικός του άνάγκας. Βεβαίως δέν άνήκει εις 
ήμάς νά έξετάσωμεν όποιον τινα σκοπόν τά παρ’ ήμϊν περιοδικά 
συγγράμματα έπεδίωξαν ή έπιδιώκουσι καί κατα πόσον έπιτυγ- 
χάνουσιν αύτοΰ. "Οτι μόνον μετά θετικότητος δυστυχώς γνωρί- 
ζομεν εΐνε ή ασθενής ΰποστήριξις τοΰ κοινού, ώς έκ τής όποιας 
τοσαΰτα έναυάγησαν. Εις τδ δυστύχημα τούτο συμβάλλει πρώτον 
μέν ό μικρός τοΰ έθνους ήμών πληθυσμός, δεύτερον δέ ή περι- 
ωρισμένη εϊσέτι τοΰ λαού μας άνάπτυξις, ώστε ένω τά κάλλιστα 
τών ήμετέρων περιοδικών μόλις κέκτηνται 1000-3000 συνδρο- 
μητάς, τά Ευρωπαϊκά ένθαρρύνονται ΰπδ ΙΟ-ΙύΘ,ΟΟΟ.

Ταΰτα λοιπόν ΰπ’ οψιν έχοντες οί φιλογονεϊς συμπολΐται καί 
πάντες οί έφιέμενοι τής έθνικής ήμών προαγωγής δέον ν’ άνα- 
πληρώσι τά έθνικά ταΰτα μειονεκτήματα διά τής προθύμου έμ- 
ψυχώσεως καί γενναίας αυτών συνδρομής, ήν ό Μέντωρ έπικα- 
λούμενος ώς χρήζων αυτής ΰπέρ ποτέ διά τάς νέας δαπάνας, άς 
οφείλει νά ΰποστή ένεκεν τών διηνεκών αυτού βελτιώσεων, πέποι- 
θεν δτι θά δυνηθή νά εύχαριστήση και ίκανοποιήση έν τω μέλ- 
λοντι καί τάς απαιτήσεις τών αύστηροτέρων, όπως μέχρι τοΰδε 
ικανοποίησε τάς τών ενθυμούμενων δτι:

Εί γάρ κεν καί σμικρδν έπί σμικρω καταθεϊο
Καί θαμά τοΰθ’ έρδοις, τάχα κεν καί τδ μέγα γένοιτο.

Μ. Δ. Σ.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Ε'. τεΰχ. Μθ'.). 2.
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' ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. (*).

<- Ή ιδέα της έν ένί χώρω έκθέσεως τών διαφόρων φυσικών, 
? βιομηχανικών καί λοιπών προϊόντων, δι’ ής νά μελετηθώσιν έν 
? άντιπαραθέσει τά πλεονεκτήματα καί καταδειχθώσιν αί έλλείψεις 
< τών ειδών και τά ελαττώματα τών ποιοτήτων αύτών, ανήκει δ- 
< μολογουμένως εις τήν Γαλλίαν. Περί τά τέλη τής παρελθούσης 
< έκατονταετηρίδος έν έτει 1798 ή έπιτυχία απόπειρας ιδιώτου, 
< προσκαλέσαντος έπί τοίτω βιομηχάνους τινάς-καί καλλιτέχνας 

<; έφιλοτίμησε τήν Κυβέρνησιν νά έπαν αλάβη τ’ο έργον τοΰ Μαρ- 
ίκίωνος Δ’ Άβέζ. 'Επομένως έντός τοΰ ίδιου έτους έλαβε χώραν έν 

Παρισίοις ή ά. έπίσημος τοπική έκθεσις έν τω πεδίω τοΰ Άρεως, 
οί δέ Γάλλοι περιέβαλον αυτήν έθνικώτερον χαρακτήρα διά τών 

( λαφύρων τών κατά τής ’Ιταλίας θριάμβων των μ’ δλον τοΰτο οί 
s πρώτοι έκεϊνοι έκθέται δέν ύπερέβησαν τόν αριθμόν τών 100, 
< ούδ’ ήδυνήθη άκολούθως ή Γαλλική κυδέρνησις νά έπιτύχη σπου- 
< δαιοτέρας τάς μερικάς αύτής έκθέσεις ώς έκ τής ανωμάλου κατα- 
S στάσεως, είς ήν εύρίσκοντο κατά τήν έποχήν έκείνην τά πολιτικά 

τής Γαλλίας πράγματα· καίτοι δέ ύπό τήν πρωτοβουλίαν τοϋ Με
γάλου Ναπολέοντος διενηργήθη έν Αούβρω τω 1801 έπίση
μος πάλιν έκθεσις, δέν ήρίθμησε πλείους τών 200 έκθετων. Έκ- 

< τότε έλαβον χώραν πολλαί, άπασαι δμως τοπικά! μέχρι τοΰ 1850, 
< δτε ό μέν έπί τοΰ υπουργείου τής έμπορίας κ. Μπιφέ έξεφράσατο 
< τήν ιδέαν τής συγκαλέσεως παγκοσμίου έκθέσεως, τό ύπουργικόν 

δμως συμβούλιου άπέρριψε τήν πρότασιν αύτοΰ, ή δ’ έκθεσις πε
ι ριωρίσθηκαί πάλιν έν τώΓαλλικω κράτει, άριθμήσασα ήδη 4494 
> έκθέτας.
? Τήν ιδέαν τοΰ Γάλλου ύπουργοδ ένεκολπώθη ένθέρμως Άλ- 

βέρτος δ τής βασιλίσσης Βικτωρίας σύζυγος καί ήρξατο έργαζό- 
μένος άνενδότως πρός τήν πραγματοποίησιν αύτής· τή άληθεία 

ί δέν ήτο μικρόν τό κατόρθωμα, διότι μέτρα κυβερνητικά δέν ήδύ- 
( ναντο νά έχωσι μεγάλην έπί τούτου έπιρροήν, δσον ή προσωπική 
$ άςία τών άναλαβόντων τόν άγώνα, ΐνα πείσωσιν άφ’ένός μέν τούς 
$ διατεινομένους δτι ή διά τών σιδηροδρόμων καί τηλεγράφων εΰ- 
> κολία τής συγκοινωνίας άποκαθίστα τάς εκθέσεις περιττών δα- 
S πανών ματαιοπονίαν, άφ’ ετέρου δέ τούς Άγγλους βιομηχάνους, 
ζ ιταρ’ οίς ύπήρχεν ή ιδέα δτι αύτοί μέν ούδέν έκ τών άλλων θά 
> ώφελοΰντο, έκεϊνοι δέ θά ύπέκλεπτον έκ τοΰ Όλυμπου τή; ύπε- 
ί Ρ°Χήί των τό βιομηχανικόν αύτών πΰρ. Πρός ύπερπήδησιν τών 
\ άναφυεισών τούτων δυσκολιών δ καρτερικός Πρίγκιψ μετεχειρίσθη 
$ παν μέσον οί ρήτορες και οί δημοσιογράφοι έτέθησαν εϊς διηνεκή 
\ ένέργειαν. Οΰτω δέ κατά τήν ά. Μαΐου 1851 ή έκθεσις διεκηρύ- 
<- ΧθΌ ει5 έπήζοον περίπου 450,000 ανθρώπων συρρευσάντων παν
ί. ταχδθεν τής υφηλιου εντός και πέριξ τοΰ έν Άϊδ—Πάρκ άνε- 
< γερθέντος κρυστάλλινου Παλατιού, ουτινος δ ολικός όγκος ύπελο- 
( γίσθη εις 33,000,000 κυβ. ποδών ή τόνων 785.715, ζαλύ- 

■ πτοντος έπιφάνειαν 753,984 ποδ., περιεκτικήν 70,000 άνθρώ-

< (*)  Επί τί] βάσει διαφόρων αυθεντικών πηγών. 

πων άνέτως περιφερόμενων, καί δΓ δ έδαπανήθησαν 150,000 
στερλίνα’..

Τό αποτέλεσμα τής έκθέσεως ταύτης κατεβίβασε τήν έπηρ- 
μένην τών Άγγλων δφρύν, δίδαξαν αύτούς δτι τό περιφρονεϊν ει- 
νε ζημία τοΰ περιφρονούντος, διότι πολλάκις καί έκ τών έλα- 
χίστων πραγμάτων καί έκ τών μάλλον άσημάντων προσώπων 
δύναταί τις νά ώφεληθή και μάθη άγνωστόν τι, πολλω δέ μάλ
λον προκειμένης έκθέσεως, έν ή ού μόνον ή μεγάλη οικογένεια 

τών Ευρωπαϊκών έθνών άλλά καί τόσα άλλα τής ύφηλίου 
έμελλον νά καταδείξωσι τά προϊόντα τής φύσεως τών χωρών 
αύτών, τής τέχνης καί τής έπινοήσεως. Καί δντως έκ ταύτης, 
άποτελεσθείσης έζ 15,000 έκθετών, ών οί ήμί σεις ήσαν Άγγλοι 
οί δέ λοιποί άνήκον εις 40 διάφορα έθνη, οί αγέρωχοι τής Άλ- 
βιόνης υιοί εΐδον τήν Γαλλικήν βιομηχανίαν ύπερ έχουσαν έκτοτε 
δ’ έπήλθε μεταρρύθμισίς τις εις τό ίχνογραφικόν των σύστημα, 
δπερ μετεποίησαν έπί τό έλαφρότερον καί κομψότερου καί άπέδει- 
ξαν μάλλον συμβάλλον είς τήν ζήτησιν τών βιομηχανικών προϊόν
των λαοΰ τίνος, ένω προηγουμένως είχον παραμελήσει τοΰτο παν- 
τάπασιν, άρκούμενοι είς τό στερεόν καί τήν καλήν ποιότητα.

Μεταξύ τών λοιπών έθνών τής Εύρώπης καί ’Ασίας συγζα- 
τηριθμήθθσαν ήτε 'Ελλάς καί Τουρκία. Ή Όθωμ. αύτοκρατορία 
βεβαίως κέζτηται τά προσόντα, άτινα διά τής δσημέραι άναπτύ- 
ξεως καί προόδου τής γεωργίας καί βιομηχανίας της δύνανται νά 
τήν άναδείξωσι λαμπράν και άκμαίαν έν ταϊς παγκοσμίαις έκθέσεσι· 
τοΰτο δε θα κατορθώση διά τής ευνομίας κυρίως, ήτις έστίν 
δ θεμέλιος λίθος τής έθνικής προαγωγής· δπωσδήποτε καί έν τή 
εκθεσει τοΰ Λονδίνου επεσυρε τήν προσοχήν, σπεύσασα νά παρου- 
σιασθή εν τή έφικτη αυτής τελειότητι. ’Εκ τών φυσικών αύτής 
προϊόντων τά άςιολογώτερα υπήρξαν τά ίρυθρόδανα, σΰκα, στα
φίδες, κάρυα και διάφορα αρωματικά ύδατα τής Σμύρνης καί τών 
περιχώρων αύτής- οί βάλανοι τής Προύσσης, ή μαστίχη τής Χίου, 
τό έλαιον τής Κρήτης, οί σάπωνες τοΰ Ίκονίου καί άλλα. Έζδέ 
τών βιομηχανικών ή μέταξα τής Προύσσης καί Συρίας, διάφορα 
δστέϊνα ή ξύλινα έργαλεΐα, σκεύη ή κοσμήματα τής 'Ιερουσαλήμ, 
τά δέρματα καί αί μηλ ωταί τής Μολδαυΐας και ό χάρτης τοΰ 
τότε άκμάζοντος έν Σμύρνη μετ’ ού πολύ δέ διαλυθέντος χαρτο- 
ποιείου τών Λουτρών τής Άρτέμιδος (Χαλκά-Βουνάρ). ’Επίσης τά 
πολυτελή έφίππια καί σάγματα, αί καπνοσύριγγες καί νικοτιανο- 
δοχοι αύτών ο; άποσταλέντες δμως τάπητες δέν άνταπεκρίθη- 
σαν είς τήν ύπόληψιν, ήν έχαιρον έν Ευρώπη. 'Ως πρός τήν καλ
λιτεχνίαν περιττόν νά εϊπωμεν δτι ή Τουρκία δέν ήδύνατο νά έκ
θεση άξιόλογόν τι.

”Ηδη δικαιούται έκαστος τών άναγνωστών ν’ άπαιτήση λε- 
πτομερεστέραν έξιστόρησιν τών τοΰ Ελληνικού τμήματος· θά τό 
έπράτταμεν μετά χαράς, δυστυχώς δμως άκοντες περιοριζόμενοι 
είς τά ολίγα, δσα δύναταί τις ν ά εΐπη καί δσα άλλοτε πατριω- 
τικώς διεσαφηνίσθησαν ύπό τοΰ κ. Εένου, παρηγορούμεθα δτι έν 
ταϊς προσεχεσιν εκθεσεσι θ άνευρωμεν πλειότερα καί άξιολογώ- 
τερα. Έν τή έκθέσει ταύτη ή 'Ελλάς ήλθεν, ΐνα άπολογηθή ίσως 
μόνον και δώση ύπόσχεσιν λαμπροτέρας έν τφ μέλλοντι στο-

λής καί τ«ΰτο άριστα έξεφράσατο έπιγράψασα έπί τών σημαιών 
της έκτετυλιγμένων έπί τοΰ έν τω κέντρω τοΰ κρυστάλλινου 
Παλατιού σκηνώματος αύτής: Θαησΰν χρή- τάχ' ανριον ίσσίτ' ά- 

μεινον.
θαρσεϊν χρή’ αυριον εσσετ αμεινον, αλλ ινα πράγματι η, 

δέον νά προβλέπωμεν καί νά προετοιμαζώμεθα, τείνοντες πρόθυ
μον ους εις πάσαν φωνήν προόδου καί αληθούς πολιτισμού. Ό κ. 
Σ. Εένος έν τή ηΠαγκοσμίφ αντοΰ Έκβεσεί» παραπονειτβι διά 
τήν δλιγωρίαν, ήν κατέδειξεν ή Ελλ· Κυδέρνησις κατά τήν έκθε- 
σιν έκείνην πράγματι δέ τά έκτεθέντα υπήρξαν κατώτερα ών ή 

Ελλάς καί έν τή σμικρότητι αύτής ήδύνατο νά παρουσιάση.
Εκτός δλίγων φυσικών προϊόντων άπέστειλεν είδη τινά τών 

μαρμάρων έκείνων, άτινα τοσοΰτον άπηθανατίσθησαν έν τή άρ- 
χαιότητι ύπό τό γλύφανου τοΰ Φειδία καί Σκόπα· φεΰ! τά άμορφα 
ταΰτα μάρμαρα έξέφραζον τήν κατάστασιν τής Ελλάδος ώς κρΰα 
μέλη τοΰ καταπεσόντος κολοσσού τής'Ελληνικής ακμής. Έν δσω 
δ κολοσσός έκεϊνος τής διανοητικής ισχύος ύπήρχεν, έλεγέ τις 
δτι ή τέχνη μετέδιδε και αύτοϊς αϊσθησιν καί ζωήν τόρα νεκρά 
καί άμορφα μέ τήν κόνιν μόνον ίσως τών έρειπίων του ήλθον νά 
ύπενθυμίσωσιν ήμϊν τάς μεταβολάς καί τάς τύχας τών έθνών καί 
τών αιώνων καί νά εϊπωσιν δτι ή Ελλάς μόλις τόρα άνέστη άπό 
ύπνον βαρύν και μακροχρόνιον άνωθεν αύτών δμως έκυμάτιζεν ή 
σημαία της γαλανή ώς ό εϋδιος αύτής ουρανός καί ή έκτεταμένη 
θάλασσα μέ τήν έπιγραφήν: α θαρσεϊν χρή· τάχ’ αυριον εσσετ’ ά- 
μεινον.»—Μετ’ ού πολύ ’ίδωμεν !

Έκτός τών προαν αφερθέντων άπέστειλαν οί κκ. Α. καί Γ. Βιτ- 
τάλη δύο έκ μαρμάρου αντίγραφα αναγλύφων τοΰ Παρθενώνος 
καί οί έξ ’Αθηνών Σαρής καί Ρέγκος Ελληνικήν χρυσοπεποικιλ- 
μένην στολήν. Πάντων δμως τό άξιοπεριεργότερον ύπήρξεν ό 
Σταυρός τοΰ ίερομονάχου ’Αγαθάγγελου Τριανταφύλλη· τό έρ
γου τοΰτο, ουτινος πιστόν αντίγραφου ξυλογραφούμε·, χάριν τών 
άναγνωστών τοΰ Μέντορος, έχει μικροσκοπικήν καί λίαν έντεχνον 
λεπτουργίαν, διότι καίτοι σπιθαμιαίου φέρει έπί τοΰ ενός μετώ
που του τήν Παναγίαν μετά τού Ίησοΰ καί 85 άλλους Αγίους, 
ών αί κεφαλαί εισι λίαν έκφραστικαί, καίτοι ποσώς μεγαλείτεραι 
τών κεφαλών καρφίδων.—« Θεωρήσατε είς τήν όποιαν δίδω εικο
νογραφίαν, γράφει ό κ. Εένος, δλα τά λοιπά σκαλίσματα, ών τό 
Ιν είνε καλλίτερον τοΰ άλλου, άπαντα κατειργασμέναί μέ χεϊρα 
σταθεράν, συνειθισμένην είς τήν ύπομονήν, μέ φαντασίαν καλλι
τεχνικήν . . . θεωρήσατε τό αξιέπαινου τούτο έργον, δπερ παρέ
βαλαν πρός τά λοιπά έκεϊνα ξυλουργήματα τής Ελβετίας, τά ό
ποια τόσον ταχέως έπωλήθησαν, και θέλετε εύρεΐ τόσην ύπερβ- 
Χήν, βσην έχουν τά Ρωμαϊκά μωσαϊκά άπό τά τών λοιπών έθνών.» 
—Καί πραγματικώς παρατηρών τις τήν επιτυχή ξυλογραφίαν αύ- 
του, πείθεται δτι όντως έτίμησε τήν Ελληνικήν τέχνην έν τή έκ- 
θεσει τοΰ Λονδίνου κατά τό 1851.

Μετά τήν έκθεσιν ταύτην τοΰ ’Αγγλικού Κράτους ή Γαλλία 
επανήλθεν είς τήν πρότασιν τοΰ κ. Μπιφέ ζηλοτύπως ίσως διά 
τήν επιτυχή έν Αγγλία πραγματοποίησιν της. Τοιουτοτρόπως 
έκηρύχθη και ή έν Παρισίοις παγκόσμιος έκθεσις κατά τό 1867.

Ζωηρώς είσέτι παρίστανται ένώπιον ήμών αί αίματηραί σκηναί, < 
αϊτινες έπήλθον ολίγον κατόπιν τής είρηνιζωτέρας ταύτης καί ί 
μάλλον συμφιλιωτικής τών έπί τών οχθών τοΰ Ρήνου και Αεί- ? 

γηρος πανηγύρεών. ?
Αί χεϊρες, αϊτινες είχον συσφίγξει άλλήλας ύπό τόν βόλον τοΰ ί 

ανθρωπίνου έζείνου μεγαλουργήματος, ήδη ύπό τόν ουράνιον θό- ? 
λον ένεπήγνυον τήν λόγχην ή διηύθυνον τήν σφαίραν εις τά στήθη < 
αδελφών έν Στρασβούργω καί Μονβελλιάρδω ή ζατέπιπτον έν 
άθυμία είς τήν βαρεϊαν τής αιχμαλωσίας ιδέαν ύπό τά τείχη τοΰ , 
Μέτς. \

Μετά τάς φριζώδεις έζείνας τής ανθρωποθυσίας σκηνάς ή Γη 
ποτισθεϊσα σκληρώς τό αίμα τόσων τέκνων της ώφειλε νά έξιλε- > 
ωθή διά παρόμοιας τινός ειρηνικής πανηγύρεως· αΰτη δ’ ήτο ή ? 
τετάρτη παγκόσμιος έκθεσις, ή τής Βιέννης, ζηρυχθεϊσα κατά τήν ? 
ά. Μαΐου τού 1873. b

Τό Γερμανικόν έθνος μέ πνεύμα φαιδρόν καί καρδίαν μεστήν ) 
χαράς διά τούς μεγάλους αύτοΰ θριάμβους πρώτην ήδη φοράν ,> 
έμελλε νά έορτάση τήν εορτήν ταύτην τών έθνών ύπό τόσον λαμ- ? 
πράς άναμνήσεις. ‘Η έκθεσις άληθώς ύπήρξε μεγαλοπρεπής καί { 
κατ’ άρχάς έφαίνετο δτι πλήρης έπιτυχία έμελλε νά στέψη αύ- ϊ 
τήν. Δαπάνη 15,000,000 φιορινίων βεβαίως δέν ήτο ποσόν εύκα- ? 
ταφρόνητον δθεν ώφειλε νά ύπερτερήση τάς προηγουμένας. <

Τό οικοδόμημα αύτής έλαβε μήκος 905 μέτρων καί εύρος 
205. Έν τω μέσω αύτοΰ άνηγέρθη δώμα πελώριον ύψους 270 ί 

ποδών, άπό τοΰ όποιου δ οφθαλμός ήδύνατο ν’ άνακαλύψη τάς πε- ς 
διάδας τής Στυρίας, τάς κοιλάδας τής Ούγγαρίας καί τά δρη \ 

τής Βοημίας. $
Πριν ή έλθωμεν είς ένδιαφερούσας τινάς λεπτομέρειας δφεί- S 

λομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή τέχνη καί πάσα άλλη μελέτη έτυ- S 
χεν έν τή έκθέσει ταύτη σταδίου εύρυτέρου καί ποικιλωτέρου· έν- > 
ταΰθα διά τής χρησιμοποιήσεως τών άχρηστοτέρων ύλών ύπεστη- ) 
ρίχθη δ νόμος τής έπιστήμης δτι “ονϋέν έν τη τών όντων φύ- ) 
σει άπόλλυται, άλλά έαφανίζεται νπο μορφήν άλλοίαν.,, Ού- ) 
τω π. χ. έδημιουργήθη χημικώς δ λεγόμενος τεχνητός βάμβαξ ) 
έκ τών μάλλον τετριμμένων ρακών, δν ή έκθεσις τών Παρι- 1 
σίων δέν είχε παραδεχθή είσέτι. Παρετηρήθη προσέ-ι διαφορά ? 
αξιοσημείωτο; κατά τήν ταξινόμησιν τής Βιενναίας έκθέσεως, άν- ? 
τικαταστησάσης τό σύστημα τής κατά κλάδους κατατάξεως διά > 
τοΰ γεωγραφικού ή μάλλον έθνογραφικοΰ. ?

Ύπό τοιαΰτα πλεονεκτήματα δ προστάτης τής έκθέσεως ’Αρ- ; 
χιδουξ Κάρολος Λουδοβίκος προσηγόρευσε πρώτος έν μέσω βα- ? 
θείας σιγής τω αύτοκράτορι Ιωσήφ u.tv τφ χώρφ τφ άφιιρω- ? 
μίνφ εις την πρόοδον την ειρηνικήν,» κηρύξας τήν έκθε- S 
σιν είς έπήζοον 60,000 θεατών. Μετ’ αύτόν ώμίλησεν ό πρωθυ- / 
πουργός, είτα δ δήμαρχος, μεθ’ δ, παιανισάσης τής μουσικής, δ > 
αύτοκράτωρ ήρξατο περιεργαζόμενος τά τής έκθέσεως έπί τρεις ’ 
δλοκλήρους ώρας. ί

Καίτοι δμως ή παρούσα έκθεσις έφαίνετο ύπερτεροΰσα τάς j 

προηγηθείσας κατά τόν άριθμόν καί τήν ποικιλίαν τών έκτεθέν- < 
των, δέν ήδυνήθη δμως νά περιβληθή τό θέλγητρον έκεΐνο, δπερ <
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περιεβλήθησαν αί τών Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου διά της συρ- 
2 ροής τής παμπληθούς έκείνης μεσαίας τάξεως, ήτις έπλυμμή- 
? ρησεν άλλοτε τάς πρωτεύουσας τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας, τό 
ί δ’ εϊσπραττόμενον έκ τών εισιτηρίων ποσόν σχεδόν δέν έξήρκει 
< δ'.ά τάς ήμερησίας δαπάνας· τούτο άπεδόθη κυρίως εις τό άγρο- 
< νομικόν μάλλον παρά τό βιομηχανικόν τοΰ Κράτους, ούτινος ένε- 
< κεν οίπολϊται τών υποδεεστέρων τάξεων τυγχάνουσιν ήττον δια- 

$ τεθειμένοι υπέρ τήσ έχθέσεως.
> Ή μάλλον σύντομες περιγραφή τών έν τη έκθέσει ταύτη άν- 
S τικειμένων υπερβαίνει ού μόνον τά δρια, άλλά και τόν σκοπόν 
S τής παρούσης πραγματείας· άλλως τε ακριβή αυτών και έμβριθή 

περιγραφήν έφιλοδώρησε τοΐς όμογενέσιν ό πολλοΰ λόγου άξιος
$ κ. Θ. Λιβαδάς. ’Ιδιαίτερόν τι ένδιαφέρον αισθανόμενοι οϋχ ήττον 

S υπέρ τών έκθεμάτων τής Ελλάδος και Τουρκίας, θ’ άναφέρωμεν 
$ έν συνόψει περί αυτών άρκούμενοι νά παρατηρήσωμεν δτι έν τή 
> έκθέσει ταύτη βυνηντήθησαν τά περιεργότερα καί πολυτιμότερα 
$ άντικείμενα τών μάλλον άπομεμακρυσμένων χωρών τής ύφηλίου. 
!'Ο αναγνώστης δύναται νά λάβη μικράν ιδέαν τής ποικιλίας ταύ- 

της καί τής διαφοράς τοΰ είδους, πληροφορούμενος δτι μεταξύ 
τών άπειροπληθών, ώς είκός, βιομηχανικών, φυσικών καί τεχνι
τών προϊόντων τών πεπολιτισμένων, ήμιπολιτισμένων καί πολλών 
τών βαρβάρων καί άγριων μερών τής ύφηλίου άπεστάλησαν καί 
τά εξής :

— Τεμάχιον πάγου διαφανούς καί σκληρού ώς σίδηρος έκ τοΰ 

Β. ώκεανού !

— Τεράστιος άδάμας έκ τοΰ Εΰέλπιδος ’Ακρωτηρίου 288 1)2 

κερατίων!

— Μυδροβόλον τοΰ Σουηδικού δπλοστασίου δεκάκανον δπερ, 
έπί τη ύποθέσει δτι πάσα αυτού βολή θ’ άποβή θανατηφόρος, δύ
ναται νά καταστρέψη πλείους ανθρώπους ή δσους τίκτουσι 50,000 
000 μητέρων !

) — Παράσημα έκ πτερών τοΰ ίέρακος άντάγχ άπονεμόμενα
!ώς βραβεία άνδρείας παρά τή έν Βορνέω φυλή τών ζ7α;ιάχ πρός 

τούς άποκόψαντας πλείους άνθρωπίνας κεφαλάς!

—Ή έθνική έποποιίατού ΙΙορτογάλλου Καμοένου(*)«Λουσιάς»  
(Lousiade) μεθηρμηνευμένη εις 4 γλώσσας έμμέτρως!

(*) *Ι3ε Μεντ. τομ. Β'. σελ.365.

— Ή 'Αγία Γραφή μεθηρμηνευμένη εις 204 γλώσσας καί δια- 
2 λέκτους, πρός μετάφρασιν, έκτύπωσιν καί διάδοσιν τής όποιας 
> άποδεικνύεται έκ τής έκθέσεως δτι έδαπανήθησαν άπό τοΰ 1804 
2 —1872 λίραι έπτά εκατομμύρια!!
? ‘Υπάρχει σχέσις τις άξιοπαρατήρητος έν τή άντιθέσει τών άντι— 
< κειμένων τούτων διαλανθάνουσα έν τώ λαβυρίνθω ίσως τοΰ Κό- 
< σμου, άλλ’ άνακαλυπτομένη καί φωνήν άφίνουσα ζωηράν έν τή 
< μικρογραφία αυτού, ώς δύναται τις νά δνομάση τοιαύτην παγκό- 
S σμιον έκθεσιν.
S 'Οποία τις σχέσις; ήθελέ τις μάς έρωτήσεί.— Εκείνη, άπο- 
$ κρινόμεθα, ήτις ύπάρχει μεταξύ τής Άγιας Γραφής μεθηρμηνευ- 
S μένης εις 204 γλώσσας καί τοΰ παρασήμου ένός Δαγιάκ διά

(*)  "lot Μεντ. τομ. Γ'. σελ. 174.

τάς 204 ίσως άνθρωπίνας κεφαλάς, άςτινας κατέθεσε χαίρων παρά 

τούς πόδας τής μητρός αύτοΰ έν τοΐς δάσεσι τών 'Ολλανδικών 
αποικιών, πολλω δέ μάλλον μεταξύ τής ‘Αγ. Γραφής καί τοΰ 
Σουηδικού πυροβόλου άποστέλλοντος εις τούς κόλπους τής αίω- 
νιότητος τούς γόνους 50,000,000 μητέρων..............

’Εκτός τούτων άπεστάλη έ'ργον εύφυεστάτης έπινοήσεως, άφο- 
ρών τήν έπιρροήν τήο ύπερτιμήσεως ή ύποτιμήσεως τών διαφό
ρων έμπορευμάτων ώς πρός την καθόλου οικονομικήν προαγωγήν 
έθνους τίνος· τούτο δ’ έστίν είκονικαί παραστάσεις καί αριθμητι
κοί πίνακες, καταδεικνύοντες μετ’ άκριβείας μαθηματικής όποιαν 
π. χ. έπιρροήν έσχεν έπί τής βιομηχανίας ή παύσις τοΰ συρμοΰ 
τής οΰλης φενάκης καί τών μετάλλινων πορπών τών ύποδημά- 
των, ή τοΰ κρινολινίου καί τών φεσίων.

Άρκούμενοι εις τά ολίγα ταΰτα μεταβαίνομεν εις σύντομον 
περιγραφήν τών τμημάτων τής Τουρκίας καί ‘Ελλάδος.

Είνε βεβαίως γνωστόν δτι πρ'ο δεκαετίας ή αύτοκρ. κυδέρνη- 
σις είχε διενεργήσει έν Κ)πόλει ιδίαν τινα έΟνιχήν έ’κθεσιν. Έν τή 
τών Παρισίων κατά τό 1867 έτυχεν έπίσης δικαίων έπαίνων έν 
δέ τή τής Βιέννης όμολογεϊται δτι άνήλθεν εις θέσιν έπίζηλον. 
Χαίρομεν δι’ αύτό άπό καρδίας, άναλογιζόμενοι μάλιστα δτι τής 
τιμής ταύτης συμμετέχει μέρος τής Ελληνικής γενεάς, τό ύπό 
τό πατρικόν σκήπτρον τοΰ Σουλτάνου. Έκτος τών μεγαλοπρεπών 
ταπήτων τής Σμύρνης, τών με; αξωτών τής Προύσσης καί τών 
χειροτεχνημάτων, έξετέθησαν εικόνες Άγιων καί μέγας άριθμός 
τών γνωστών φιλοτεχνημάτων τών μοναχών τοΰ Άθω καί τών 
Άγ. τόπων, δπλα καί διάφορα δέρματα ζώων. Έπίσης απαντες 
οί περίφημοι καρποί τής ’Ανατολής, βάμβακες, αρώματα, βότανα 
καί διάφορα είδη καπνού, πρός τούτοις οί έκλεκτοί οίνοι τής Κύ
πρου καί δ τής Σάμου, δι’ ου τοσάκις ό Βύρων (*)  έπλήρωσε τό 
ποτήριον τής μούσης του ψάλλων:

Fill high the bowl with Samian wine 1
Άδη έπί τήν μικράν καί φίλην ήμών Ελλάδα. "Οταν κατά 

τήν έκθεσιν τοΰ 1851 άνεγνώσαμεν έπί τής σημαίας τών ολί
γων έκείνων έκθεμάτων της «Θαρσεΐν χοή- τάχ' ανριον 
ίσσετ’ άμεινον »— Ίδωμεν 1 άπεκρίθημεν. ’Ιδού ή ώρα έφθασε 
καί τό βλέμμα ήμών κατατρώγει τό 'Ελληνικόν τμήμα έν τή 
έκθέσει ταύτη, άναδιφώντων πάσαν αυτής περιγραφήν, ένω τό 
ούς ήμών προσπαθεί νά συλλέξη καί τόν άσθενέστερον ψιθυρισμόν 
τής έπικρίσεως· πλήν φευ! ή Ελλάς καί πάλιν καθυστερούσα.

Άνευ τοΰ διακεκριμένου καθηγητοΰ κ. Όρφανίδου, ούτινβς ή 
βοτανική συλλογή ύπήρξεν άξιόλογος, καί ολίγων τινών ε’ισέτι 
εκθετών, θά ήπόρει τις τίνι τρόπω νά δικαιολογηθή εις τάς μομ- 
φάς και ειρωνείας, εις ας έσπευσε ν’ άπαντήση ό κ. Λιβαδάς, άλ
λ’ ύπό τό κράτος τής άληθείας καί αυτός καταβεβλημένος έκ- 
φωνεΐ δ τι σχεδόν πρό 22 έτών καί δ κ. Ξένος: «‘Η 'Ελλάς έ
λαβε χώρον εύρύν καί ικανόν, έξέθηκεν δμως ολίγα, καί ταΰτα 
ούχί πάντα καλώς.........Αίαν δψέ έφρόντισεν ή Ελληνική Κυβέρ-
νησις νά συλλέξη καί έκλέξη δσα κλειστά xal χάλλιστα ήδύ- Κ' εις Οόλονς υψηλών ναών Ιγγίζων πρδς τά τέφη, 

Ώς αστρον στερεώματος την οικουμένην στέφει.
, · · · ό σταυρός του

Το απευκταίου οργανον τής άτιμώσεώς του 
ώς σύμβολου ώραΐον, 

διαδήματα στολίζει βασιλέων (Παναγ. Σοΰτσος.)
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νατό έκθέ^ατα, μιμεσμένη κατά τοΰτο τήν Τουρκικήν· λίαν όψέ 
έφρόντισε νά τά έξαποστείλη εις τον προς δν δρον λίαν ράθυμος 
έφάνη οπού έπρεπε νά δειχθή φιλότιμος και δραστήρια, καί διά 
τοΰτο σήμερον ακούει.............. »

Ό ομογενής διά μιας δημώδους παροιμίας δίδει νά έννοή— 
σωσιν οί άναγνώσταί του τήν έννοιαν τών επικρίσεων τοΰ «Χρό
νου», τών λοιδωριών τοΰ «‘Εσπερινού Ταχυδρόμου » καί άλλων 
Αγγλικών φύλλων.

"Οσον καί άν δύναταί τις νά ύποθέση ύπερβολικάς καί αδίκους 
τάς μομφάς ταύτας τών ξένων, τή άληθεία απαθώς σκεπτόμενος 
δεν θά έπεθύμει νά ήκουε τον φιλέλληνα Διευθυντήν κ. Σβάρτς 
δικαιολογοΰντα τούς "Ελληνας προς τδν αύτοκρ. ’Ιωσήφ, έλθόντα 
νά περιεργασθή τδ 'Ελληνικόν τμήμα, διά τών έξης λόγων: «Οί 
"Ελληνες έβράδνναν νά έλθωσιν έν τή έκθέσει, ούχ ήττον έφι- 
λοτιμήθησαν νά έπιταχύνωσι τήν διεκπεραίωσιν τής έκθέσεώς 
των.» Διά τής βραδύτητας ουδέποτε τδ αΰριον έσσεται άμεινον !

Τοιαΰτα δμως λέγοντες μή νομίσωμεν δτι ή ‘Ελλάς δεν έξέ- 
Οεσε πλειότερα καί άξιολογώτερα τών κατά τάς προηγηθείσας εκ
θέσεις· προσήλθεν αληθώς ύπδ μανδύαν αξιοπρεπέστερο·/, αλλά 
συν τω χρόνω αύξάνουσι καί αί απαιτήσεις· μή λησμονώμεν 
τοΰτο, ώ ομογενείς!

Έκ τών εκθεμάτων τοΰ Έλλ. τμήματος έκτδς καί άλλων καλ
λιτεχνημάτων, ώς αί προτομαί τοΰ Κόσσου και Δρόση μετά τοΰ 
λαμπρού άετώματος τής Σιναίας ακαδημίας, τά άγάλματα τοΰ 
Φιλιππότου κλ., διεκρίθησαν αί εικόνες τοΰ κ. Λύτρα τδ «πνρπο- 
λητιχόν τον Κανάρη» καί «ή ά. τον "Ετονςν έπίσης τδ έργα- 
στήριον τον Ζωγράφον, ή 'Ελεημοσύνη κλ. έργα τών Ζέζου 
καί Δούκα. ’Επαίνου άξία υπήρξε συλλογή αγγείων τήςκ. Σκα- 
ραμαγκά. Παραλείποντες τά βιομηχανικά καί λοιπά αυτής προ
ϊόντα παρατηροΰμεν δτι δρθώς διατείνεται δ κ. Λιβαδάς λέγων 
δτι ή Ελλάς ήδύνατο να φανή ύπδ τήν έποψιντών γραμμάτων τδ 
Βερολΐνον τής ’Ανατολής· δυστυχώς δμως παρημέλησε ν’ απει
κόνιση την κατάστασιν, έν ή εύρίσκονται έν ‘Ελλάδι τά γράμμα
τα, έκθέσασα τά βιβλία της άτάκτως καί ασαφώς άνευ ούδεμιας 
έσωτερικής συνάφειας 1

Καί δμως έν μέσω τώ/ πικριών τούτων διά τήν αποτυχίαν 
έν γένει τής Ελληνικής έκθέσεώς έν τή παγκοσμίω έκθέσει τής 
Βιέννης παρηγορούμεθα ύπδ τών άπομεμονωμένων έκείνων έπι- 
τυχιών, αΐτινες ΰποφώσκουσιν ώς έλπίδες λαμπροτέρου μέλλον
τος· μεταξύ τών τιμηθέντων καί βραβευθέντων έκ τών Ελλήνων 
εκθετών έκτος τοΰ κ. Όρφανίδου ήςιώθη τοΰ διπλώμα
τος τής «τιμής» καί ό έν Άθήναις Σύλλογος τών κυριών διά 
τ άποσταλεντα έργα του. Τδ τοιοϋτον εινε βεβαίως έθνική τιμή, 
καθ οσον μάλιστα τδ καθίδρυμα τούτο αριθμούν μόλις έτους ζωήν 
και 450 μέλη προτίθεται τήν έκπαίδευσιν τού απόρου γυναικείου 
φύλου ύπδ τήν πρακτικωτέραν έποψιν. Μεγίστην άποδίδοντες ση

μασίαν εις τα σημεία ταΰτα τών ύγιών αρχών και εύγενών τά
σεων, ατινα αναφαίνονται εις τον ύπδ τών πολιτικών κλυδώνων 
τεθολωμέ/ον ουρανόν τής Ελλάδος, έλπίζομε·/ καί εύχόμεθα δτι 
ή Γή τών Άμφικτυόνων καί τών Όλυμπιονικών θά έπιδιώξ 

προθυμότερο·/ καί μετά περισσοτέρου ζήλου τήν δάφνην τών νεω- 
τέρων αγώνων, προαγομένη έν ύλική ευημερία μέχρις ού δυνηθή 
καί αυτή νά κηρύξη τοιούτους έν τή γή αύτής. Άποχαιρετώντες 
δέ τήν παρούσαν έκθεσιν μακρόθεν, ώς έτυχεν ήμΐν δ κλήρος, έν 
μέσω τής θυέλλης τοΰ ουρανού καί τού χρηματιστηρίου, τοΰ φό
βου τών πτωχεύσεων καί τής χολέρας, ων τά φάσματα περιέ
ζωσαν καί άπειλοΰσι τήν πρωτεύουσαν τής Αυστριακής αυτο
κρατορίας, κατακλύζοντα καί εισχωροΰντα μέχρι τών δωματίων 
τής ειρηνικής ταύτης στέγης, άναφωνοΰμεν καί πάλιν:

Θαρσέϊν χρή· τάχ’αΰριον έσσετ’άμεινον!
Μ. Δ. Σ.

Ο ΒΟΣΚΟΣ.
Πώς έλαφροκοιμήθηκα άνάμεσα ’ςτή δάφνη!
Σά μάνα μέ νανούριζε δλονυχτίς ή πεύκη 
καί είδα όνειρο γλυκό, παράδεισο κ’ αγγέλους. 
"Ημουν παιδί κ’ έκεί βοσκός, βοσκός μέ προβατίνες.

’Απάνω ! κοιμηθήκατε καλά, άσπρόμαλλά μου· 
πρί κλέψ’ ό ήλιος τδ δροσό, ή Γή πρί ξεροσκάση, 
βοσκήσετε χαρούμενα, βοσκήσετε, μικρά μου, 
πρί τής αυγής ή ώμορφιά κ’ ή μυρωδιά πέραση. 
’Εγώ μέ τή φλογέρα μου σάς λέγω πού θά πάτε, 
πρόβατα πού θά βόσκετε κ’ άρνιά πού θά πηδάτε.

Γιά δές τ’ άντικρυνδ βουνό ό ήλιος πώς χρυσόνει· 
οί βράχοι πώς λαμποκοπούν, τά φύλλα πώς αστράφτουν. 
Σά νύφη ’δες δ Ουρανός τή Γή πώς καμαρόνει 
καί τά πουλάκια μ’ έρωτα καί μέ χαρά άνάφτουν.

’Άκου καθένα ’ςτδ κλαδί 
Τήν άνοιξι πώς κελαδεΐ !

Τόρα ξυπνά κ’ ή μάνα μου, ξυπνά κ’ ή άδελφή μου 
κ’ αντάμα νά γιομίσουνε διαβαίνουνε ’ςτή βρύσι, 
κ’ ένας λεβέντης τού χωριού ποϋ χαίρετ ή ψυχή μου 
σέρνει μαζί τό μαύρο του κ’ έκεϊνος νά ποτίση, 
Κ’ έγώ φτωχάκι ’ςτδ βουνό σάς παίζω τό καλάμι 
νά πιήτε καθαρό νερό καί κρύο ’ςτδ ποτάμι.

Ό πλούσιος, λένε, τήν αύγή πώς θέλει νά κοιμάται· 
άλλοίμονο τή μοίρα του ! καί νά ’ξερε τί χάνει! 
Γλυκόφωνα τής άνοιξις, πουλάκια μου, σωπάτε, 
δροσιά τδ τραγουδάκι μου ’ςτδ στρώμα του νά ράνη 

κ’ ύστερα πάλι 'ςτδ κλαδί 
καθένα σας άς κελαδή.

Πώς έλαφροκοιμήθηκα άνάμεσα ’ςτή δάφνη I 
Σά μάνα μέ νανούριζε όλονυχτίς ή πεύκη 
καί είδα όνειρό γλυκό, παράδεισο κ’ άγγέλους. 
Ήμουν παιδί κ’ έκεϊ βοσκός, βοσκός μέ προβατίι

Μ. Δ.

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ-LE SCHA.II NAMEH. ΠΕΡΣΙΚΗ ΕΠΟΠΟΓΆ.
(Ύπδ Δώρας Ίστριάδος).

II
Έν τω πρώτω μέρει τών έπί τής «Βίβλον τών Βασιλέων» 

μελετών της ή κ. Δώρα Ίστριάς άνέφερε περί τών μυθικών τής 
Περσίας παραδόσεων, περί τοϋ έπί Djemschid χρυσού αίώνος της, 
περί τών κατά τών Σιμιτών καί Τουρανίων (*)  πολέμων της, περί 
τοΰ Φεριδούν,τοΰ έθνικοΰ ήρωος καί τοΰ σιδηρουργού έλευθερωτοΰ 
αύτής, ουτινος τδ δερμάτινον περίζωμα κατέστη ή έθνική σημαία.

{*) Αΐσχυλ. Προμηθ. Δεσμώπ στιχ. 966—968. ί

Έν τω δευτέρω μέρει τδ ’Ιράν φαίνεται μή άρκούμενον εις τήν 
ύπεράσπισιν τής αυτονομίας του, άλλα διδόμενον καί εις κατα
κτήσεις. Αύτη εινε ή έποχή τών Kei-Khosrou (Κύρου), Kaous 
(Καμβύσου), Guschtasp (Δαρείου υίου τοΰ ‘Γστάσπου), καί Ar- 
descliir (Εέρξου.) Ή άπαισία όμως πολιτική τών κατακτήσεων 
έσχε τά συνήθη αύτής άποτελέσματα καί κατέληξεν εις τδν Μα
ραθώνα, τήν Σαλαμίνα καί τάς Πλαταιάς, όπως καί έπί τών ή
μερών μας εις Ούατερλώ καί Σεδάν.

Τδ πατριωτικόν πνεύμα ύπδ τήν έποψιν έκείνην, καθ’ ήν 
ανέκαθεν παράγει τά αύτά σφάλματα καί τάς αύτάς πλάνας, ό 
πίναξ τών μηδικών πολέμων οίον κατενόησεν αύτδν ό Φιρδούσης, 
ηχώ πιστοτάτη καί περιπαθής τών παραδόσεων τής χώρας του, 
ανακαλεί δι’έκπληκτικοΰ τρόπου τά παράδοξα αύτοκρατορικά χρο
νικά τής Γαλλίας άτινα ώς γνωστόν βασίζονται έπί τών μυ
θωδών άγγελιών (bulletins) τοΰ μεγάλου στρατού καί τών έν Ά
για Ελένη διαψευσθεισών έλπίδων. (**)

Νικηθείς εις τόν Μαραθώνα ώς καί εις τάς Πλαταιάς ό «Βα
σιλείς τών Βασιλέων» έθριάμβευεν έν τη φαντασία τού λαού 
του, αί δέ άτυχείς πρός άρκτον καί μεσημβρίαν, έπί τού Δουνά- 
βεως καί Ίλισσού έκδρομαί του έφαίνσντο αύξάνουσαι τδ γόητρον 
αύτού παρά τοΐς εΰπίστοις ύπηκόοις του.

Έν τούτοις, ώς μοναδικόν φαινόμενο·/, καθολική τις σχολή, ή- 
τις έν τοΐς έλευθέροις έθνεσι δέν βλέπει ή «πράκτορας Επανα
στάσεων και αιρέσεων», φαίνεται ώσεί θέλουσα νά υίοθετήση τάς 
έθνικάς τοΰ ’Ιράν παραδόσεις, ίνα παρουσιάση ώς συμβεβηκότα 
άνευ συνεπειών τάς άξιομνημονεύτους έκςίνας ημέρας, καθ’ άς 
ή άνίκητος σπάθη τής Ελλάδος είχε βαρύνει τοσοΰτον εις τήν 
πλάστιγγα τών τυχών. Έκπληττομένη καί αγανακτούσα συγχρό
νως εις θεωρίας τόσον παραδόξους, ιδού τί άποκρίνεται ή κ. Δώρα 
Ίστρια :

«Οί μεγαλείτεροι άνδρες τής Ρωμαϊκής δημοκρατίας έφρό— 
νουν πολύ άλλοίως· οί Σκιπίωνες καί Κικέρωνες ήσαν άληθεΐς 
φιλέλληνες. Εις τάς χώρας, ένθα ό πρός τά έλεύθερα καθιδρύματα 
έρως τυγχάνει άκλόνητος, αί ίδέαι συνταύτίζονται μέ τάς ιδέας 
έκείνων καί ό Γλάδστων θαυμάζει τήν άρχ. Ελλάδα κατ’ ούδέν 
ολιγώτερον ενός ριζοσπάστου, σίος ό ιστοριογράφος Grote. Νομίζω 
δτι οί Άγγλοι σκέπτονται δρθώς, ή δέ γνώμη αυτών δ’.εσπάρη

I*·  Μογγολικά φΰλα.
(**)  Ι3ε τά έργα κ. χ. Zonfrey et Barni.

μετά ζωηρότητος ύπδ τοΰ Michelet. Βεβαίως οί Πέρσαι έσχονπε- s 
παιδευμένους άνδρας,ο’ύς οί πατέρες ήμών έν τη άγνοια αύτών δεν S 
ύπωπτεύοντο· βεβαίως ή Κυβέρνησις αύτών δέν ύπήρχε τοσοΰτον 
δεσποτική, οσον τήν έφανταζόμεθα· βεβαίως ή άξιοσημείωτος ροπή S 
πρός τόν άγροτικόν βίον και ή άντιπάθεια αύτών πρός τά Κρόνια ; 
τών ηδυπαθών λατρειών τυγχάνουσιν άξιέπαινα, εύλόγως δέ δύ- > 
ναταί τις νά θαυμάζη τό μεγαλείον τοΰ διανοητικού παρελθόντος > 
τών εθνών, τοσοΰτον άλλως ύποδεεστέρων ώςπρόςτό ‘Ελληνικόν > 
δέν πρέπει όμως ώς έκ τούτου ν’ άπατηθώσιν άπό τάς άθώας ) 
πλάνας τών κλασσικών άναμνήσεων έκείνοι, οίτινες έδοκίμασαν > 
ϊσην μετ’ έμού βαθυτάτην συγκίνησιν εις τόν Μαραθώνα, τήν ? 
Σαλαμίνα καί τάς Πλαταιάς, οίτινες παρετήρησαν μετά σέβα- ) 

σμοΰ τά πεδία έκείνα, έφ’ ών μία δράξ άπαραμίλλου μέχρι < 
τοϋδε νοημοσύνης συνήψε τάς πρώτας καί άξιομνημονεύτους < 
ύπέρ τής έλευθερίας μάχας. Εύκολο·/ ίσως νά δμιλή τις με- c 
τ’ άδιαφορίας ή καί οργής περί τών άδυνάτων, οίτινες έκτίθεν- ί 
ται εις τάς σκληροτέρας δοκιμασίας πρός διατήρησιν τής ί 
ίδιας ανεξαρτησίας αύτών, τοΰ μεγίστου τών άγαθών έθνους s 
έπιθυμοΰντος νά έπισύρη τήν ύπόληψιν καί τάς συμπάθειας s 
όλοκλήρου τού Κόσμου. Μετά τάς μάχας βμως τής Σαδόβας καί S 
τοΰ Σεδάν, καθ’ άς εϊδομεν νά καταρρεύση έν διαστήματι έπτά . 
ήμερών ή έπτά μηνών κραταιά στρατιωτική μοναρχία, πιστεύω ο τι S 
έκαστος δικαιούται —χωρίς νά προσέξη έπί πολύ εις τήν μεγά- > 
λοποίησιν τών νικητών δλων τών έποχών—νά θαυμάζη τούς > 
στρατιώτας τοΰ Μαραθώνος καθώς καί τούς κληρονόμους τοΰ όνό- £ 
ματος καί τής δόξης των, οίτινες έπί τών ήμερών μας έπτά όλο- S 
κλήρα έτη άντεστάθησαν, χωρίς ν’ άπολέσωσι τήν ήρωϊκήν αύ- $ 
τών πίστιν διά τήν τύχην τής πατρίδος των, κατά τών συνομο- > 
σασών δυνάμεων τών τριών τοΰ παλαιού κόσμου ηπείρων. >

’Οτι καί οί μέν καί οί δέ εϊχον τάς έλλειψεις καί τά έλαττώ- έ 
ματα αυτών εινε εύκολο·/ ν’άποδείξη τις, άλλά καί οί νικηταί τής < 
Zemmopes καί οί στρατιώται τοΰ Valmy δέν ήσαν άκηλίδωτοι. <

Ό Dumouriez ήτον άσταθέςερος τοΰ Θεμ'ςσκλέους, ό δέ Μιραβώς ϊ 
δέν ήγάπα ήττον τοΰ Παυσανίου τήν πολυτέλειαν και τά χρήματα, ί,

Ή έθνοσυνέλευσις ένέκλειεν εις τούς κόλπους της τέρατα κα! ζ 
δμως εις πιστός νομιμόφρων, ό μέγιστος μετά τδν Μιραβώ ρήτωρ ] 

τής Γαλλίας, ηύχαρίστησεν αύτήν από τοΰ έθνικοΰ βήματος, διότι ί 
έσωσε την ανεξαρτησίαν τής Γαλλίας ! >

Τδ κατ’ έμέ δέν δύναμαι ή νά συμφωνήσω μετά τού Berryer. > 
Εις τήν πάλην δμως τής ’Ασίας κατά τής Ευρώπης δέν πρόκει- > 
ται απλώς περί τής διασώσεως μιας χώρας· οί στρατιώται οΐτι- ( 

νες ένίκησαν τδν Μ. Βασιλέα ήσαν οί στρατιώται, τής άνθρωπό- / 
τητος, ήδύναντο δέ νά έννοήσωσι τδν συστρατιώτην εκείνον τών > 
Πλαταιών, δστις έδακτυλοδείκτει τδν Προμηθέα προσπεπασσα- > 
λευμένον έπί τοΰ Καυκάσου, δυσανασχετοΰντα νά κλίνη τδ μέτω- 5 

πον ένώπιον τοΰ Κυρίου τοΰ παντός καί κράζοντα από τοΰ ύψους ? 
τοΰ άποκρήμνου δεσμωτηρίου του.

.................................. ούκ' άν άλλάξαιμ’ έγώ, ) 
κρείσσον γάρ, οίμαι, τή δε λατρεύειν πέτρα, ί

ή πατρί φΰναι Ζηνι πιστόν άγγελον. (*)  >
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Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΥΑΣ
ΤΩΝ ΑΔ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΩΝ.

------------------------------

"Αν, ώς έρρέθη, έθνος ή αιών άνευ ποιητών δμοιάζη ουρα
νόν άνευ αστέρων, ή 'Ελλάς ανέκαθεν ύπήρξεν ή χώρα ής, δ ου
ρανός ούδέποτε έστερήθη τοιαύτης λάμψεως. Ύπό τόν ποιητικόν

άοιδ'ος
Ελλά!
κήν καί τήν έπιστήμην, ψάλλων τά 
ματα τών προγόνων του, μέχρι
Ξενοψών καί

ουρανόν ή Μνημοσύνη έγαλούχησε τά μελίφθογγα έκεϊν® 
ων τά άσματα άπηθανάτισαν τόν Παρνασσόν. Άφ’ ής ό 
τής Ιωνίας έδίδαςε τάς πρώτας έκείνας άπλοϊκάς τής 

, ιστορικός καί φιλόσοφος τήν ήθι- 
πρώτα πολεμικά κατορθώ- 

ου ό Πλάτων, δ ’Αριστοτέλης, ό 
εγκαινίασαν τήν έποχήν τής δια_

ν
οητικής αύτής ακμής, διαχύσαντες έκαστος ιδιαιτέρως τό 

έλαιον τής εύφυΐας των είς τους μεγάλους φάρους τής αν
θρώπινης άναπτύξεως, ύπό τό φώς τών όποιων αί νεώτεραι γε- 
νεαί ήκμασαν καί προήχθησαν, καί άπό τής λαμπράς έκείνης 
έποχής μέχρι τής ώρας καθ' ήν ό ήλιος τής ‘Ελληνικής δόξης 
καί λαμπρότητος ήρξατο δύων, μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν οί 

ναοί της κατέπεσον είς έρείπια καί αί θυγατέρες αύτής έθρήνη- 

σαν επι τών οχθών τοΰ ποταμού Βαβυλώνος, ή ποιητική τής 
Ελλάδος γενεά δέν έξέλιπε. Καί δτε άκόμη ό ουρανός αυτής 

έσκοτίσθη ύπό τοΰ κονιορτοΰ,'όν ή σιδηρά πτέρνα τών έπιδρομέων 
διήρ-ιρεν είς νέοη, καί τότε άκόμη έπί τών άκρωρειών ή 'Ελλη
νική Μοΰσα φεύγουσα διέσωσε τήν λύραν της και ήκούσθη ψάλ- 
λουσα καί καλόϋσα περί έαυτήν, παρηγορούσα καί ένθαρρΰνουσα 
τά διασκορπισθέντα τέκνα της.

ιηταί

ΚΙΙΙΙΙϋΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

3.(ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Ε'. τενχ Μθ'.}.

Είνε γνωστά τά προϊόντα έκεϊνα τής δημοτικής ποιήσεως, ατινα 
άποπνέουσι πΰρ ανδρείας καί πατριωτισμού, ύπό ένδυμα άπλοΰν, 
φυσικόν καί άτημέλητον άποκαλύπτοντα τάς έξαιρέτους ποιητικάς 
καλλονάς φαντασίας ζωηράς, εύφυίας καί ένθουσιασμοΰ άληθοΰς.

Άλλ’ έκτός τούτων, ίτινα άποτελοΰσι τήν δημώδη φιλολογίαν 
τών δρέων άπό τοΰ τέλους τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος, ή 
'Ελληνική Μοΰσα ήρχισεν άναφαινομένη έν τοϊς κύκλοις τής εύ- 

παιοεύτου άλλ’όλιγαρίθμου Ελληνικής νεολαίας, ήτις έξ ’Ιταλίας 
«ζήτησε πρώτον καί μετά ταΰτα έκ Γαλλίας τά νάματα τής παι- 

«ιας καί μορφώσεως.
Κατά δέ το 1810 δ Ν. Σαλτέλης, “Ιων τό γένος, θνήσκων έπί 

τω^ -μυρναϊκών άκτών, κρούει λύραν πένθιμον άλλά πλήρη άρ- 
μονίας καί γλυκύτητος. Θνήσκει δ’ έπίσης είς νεαράν ήλικίαν ό 
βύφυεστατος Ραφτόπουλο:, Σμυρναΐος. ’Εκτός τούτων δ I. Ρ. Νε

ρουλός καί άλλοι δόκιμοι ποιηταί εΐχον προαναγγείλει τήν έποχήν, 
καθ’ ήν ή 'Ελλάς έμελλε νά καυχηθή είς τήν ποιητικήν δυάδα, 
ήτις δν δέν έδημιοϋργησεν έρρύθμισενδμως καί πρώτη, δύναται τις 
είπεϊν, έστιχούργησεν εϊς καθαρεύουσαν γλώσσαν έννοοΰμεν τους 
άδελφ. Παναγ. καί Άλεξ. Σούτσους.

Καθ’ ήν έποχήν άπέθνησκον έν Γαλλία δ μέν έπ 
ό δε έπί τοΰ ικριώματος τής Γαλλ. έπαναστάσεω 

άδελφοί Σενιέροι, γεννηθέντες έν Κωνσταντινουπόλει, οί αδελφοί 
Σοΰτσοι έδλεπον τό Φώς εϊς αυτήν ταύτην τήν πόλιν δ μέν Πα
ναγιώτης κατά τό 1798, δ δέΑλέξανδρο: κατάτό 1803. Άμφό- 
τεροι έτυχον καλή: αγωγή:· ό Αλέξανδρος μάλιστα έξεπαιδεύθη 
έν Εύρώπη καί ύπήοχε τοσοΰτον έγκριτης τής Γαλλική:, ώστε 
καί συνέγραψ ν έν αύτή έμμέτρως.Όμολογουμένιος ό Παναγιώτης 
τυγχάνει πολύ υποδεέστερος τοΰ Άλεξάνδοου· ούχ ήττον δμως 
έν τή δραματί .ή αύτοΰ ποιήσει άπαντώνται καλλοναί έξισούμε-
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ναι πολλάκις ταϊς τοΰ άδελφοΰ· δ δέ ‘Οδοιπόρος του, τδ κάλλιςον 
ίσως τών δραματικών αύτοΰ έργων, άποπνέει τδν ένθουσιασμδν 
άληθοΰς ποιήσεως.‘Ο Παναγιώτης, ποιητής θρησκευτικός, δύναται 
τις ειπεϊν, ένίοτε, υπενθυμίζει ήμΐν έν τώ Μεοσίφτοο τδν Κλόψ- 
τωνα καί έν τω 'Οδοιπορώ του τδν Λαμαρτϊνον, μάλλον έκείνου 
άνεξέλεγκτος ύπό τών Cormenins τής ‘Ελλάδος ώς πρός τήν. 
βαθύτητα τοΰ θρησκευτικού αισθήματος καί τών πολιτικών άρ- 
χών του.’Ενίοτε, ώς έρρέθη καί άλλαχοΰ(*),  μεταφράζει τδν Φό- 
σκολον λίαν έπιτυχώς· δυστυχώς δμως δέν παρουσιάζεται ώς 
μεταφραστής, άλλ’ ώς έπινοητής. Εκτός τών μνημονευθέντων 
αύτοΰ δύο δραμάτων έποίητε τδν “"Αγνωστον,,, τδν “Καραϊσκάκην, 

τδν “Βλαχάβαν,, και λυρικά πλήρη πατριωτισμού. Τά "Σαπφικά,, 
αύτοΰ δέν στερούνται χάριτος· ώς πρ’ος τήν γλώσσαν δέ καθόλου, 
ΰπολογίζων τις καλώς τήν έποχήν καθ’ ήν οί άδελ. Σοΰτσοι έτό- 
νισαν τήν λύραν ευρίσκει ού μό?ον αύστηρδν άλλά καί άδι

κον τδν έσχάτως άποβιώσαντα έπικριτήν αύτών Άσώπιον.
Έν τούτοις δ Παναγιώτης Σοΰτσος, καί τοι μή ύποστάς τά δε ι— 

νοπαθήματα καί τάς περιπέτειας τοΰ άδελφοΰ του, έτελεύτησε 
πένης καί πλήρης θλίψεως έν μέσω έθνικοΰ πένθους και παν- 
τοίων άτυχημάτων, δΓ ών τδ γήρας έπεφύλαττε νά στέψη τήν 
πολιάν αύτοΰ άντί πάσης άλλης άνταμοιβής. ‘Ο λαός τής ‘Ελ
λάδος συνέρρευσε δακρυρροών έπί τοΰ μνήματος τοΰ γηραιού ά- 
οιδοΰ, δστις τούλάχιστον εύτυχέστερος τοΰ άδελφοΰ του άνεπαύ- 
θη έν τοΐς κόλποις τής φίλης γής, ής τούς άγώνας έψαλε καί 
τάς δυστυχίας έθρήνησε. Μεταξύ δέ καί άλλων δ εύπαίδευτος 
νέος Βασιλειαδης έρριψεν έπί τοΰ τάφου του καταλήγω·? ώς νε
κρικά άνθη έκεϊνα, δι’ ών έν τώ 'Οδοιπορώ του έστεψε τήν άθα- 

νασίαν τοΰ θανάτου, ένω έτερος ποιητής δ Γεώργιος Παράσχος 
συνώδευε διά τών θρήνων τής πατριωτικής λύρας του τήν λυπη

ρά·? άγγελίαν δτι
"Εκλινε τήν κεφαλήν ό Βάρδος τοΰ άγώνος 
κ' έσβέσθη ό γλυκύτερος άστήρ του Έλικώνος.

Άνατρέχοντες ήδη ολίγον, έπανέλθωμεν εις τδν νεώτερον άδελ- 

φόν, άλλά ένδοξότερον καί πολυπαθέστερον ποιητήν τοΰ Περι- 
πλανωμένου. Δικαίως δ ’Αλέξανδρος Σοΰτσος ώνομάσθη δ πα
τήρ τής νεοελληνικής ποιήσεως, διότι— καί τοι πρδ αύτοΰ, ώς 
προέφημεν, καί άλλοι τινες προανήγγειλαν τήν προσφιλή τής 
Ελλάδος Μούσαν έπιστρέφουσαν άπδ τών δρέων έν τή νέα πό- 
λει τοΰ Κέκροπος, ίσως δέ μεταξύ αύτών δ ’Αθανάσιος Χρηστό- 
πουλος, δ νέος τής Ελλάδος ’Ανακρέων, πλήρης χάριτος καί 
εύφυΐας, υπερτερεί ένίοτε ώς λυρικός καί μάλλον πρωτότυπος τοΰ 
Αλεξάνδρου φαίνεται, ούχ ήττον— δ ’Αλέξανδρος Σοΰτσος, καθα- 
ρεύων ώς πρός τήν γλώσσαν, διακρίνεται μάλλον παντός άλλου 
έπί καλλιεπεία καί ή στιχουργία αύτοΰ ρέει διαυγής, άβίαστος, 
εύκολος ώς ή τοΰ Ρωμαίου ’Οβιδίου καί τοΰ ’Ιταλού Μόντη. 
Τάς άρετάς ταύτας ούδεις δύναταιν'ά τω άμφισβητήση, άλλ’ ούτε 
δμως είνε δυνατόν νά θεωρηθή καί ώς ποιητής πρωτότυπος ούδ’ έ- 

ΐφερε μεταρρύθμισίν τινα παραπλησίαν έκείνων, δι’ ών έγκαινι-

(*) Πδε Μέντορ. Βιογρ. Σολωμ. Top. Α'. Σελ. 238.

άζονται αί έποχαί τών· νέων φιλολογικών σχολών πολλάκις, 
καί τούτο παρατηρούμε·? χάριν τών νεωτέρων της ‘Ελλάδος ποι

ητών, φαίνεται ούχί δανειζόμενος ξένας ιδέας, άλλά μεταφέρω·? 
δλοκλήρβυς περιόδους ώς καί δ αδελφός αύτοΰ μετά τόσης δμως 
έπιτυχίας καί τέχνης, ώστε καί αύτδς ό κάτοχος της Ευρωπαϊκής 
φιλολογίας νά μή δύναται πολλάκις νά το διακρίνη.

Έν γένει έν τή ποιήσει τοΰ ’Αλεξάνδρου κύριον πάθος είνε ή 
φιλοπατρία καί δπου ένίοτε ή φαντασία φαίνεται βεβαρυμένη ή 
φλόξ αύτής ζωογονεί καί διαχέει λάμίψιν έν τή ρεούση πάντοτε 
στιχουργία του.

Τδ έξοχώτερον τών ποιημάτων αύτοΰ είνε δ Περιπλανώμενος, 
ποίημα λυρικόν, ένθα τδ περιπαθές τών αισθημάτων συνοδεύεται 
ΰπδ τών κεραυνοβόλων καί πατριωτικών άγορεύσεων κατά τών 
καταχρήσεων της τότε Παυαροκρατίας. Τδ ομμα τοΰ τεθλιμμέ
νου έραστοϋ τής ’Αγλαΐας, περιερχομένου πρωίαν τινά τδ ά'στυ 

τοΰ Κέκροπος, ένθα έπέστρεψεν έκ τής ξένης, έκπλήττεται έπί τή 
θέα τής ξενοκρατουμένης πατρίδος του και άκούει

Παυαρών βαρβάρων φθόγγους δυσηχεΐς και ασυνήθεις· 
Έζυβρίζων τήν 'Ελλάδα, κάθηται Κελτδς και Σκύθης

Εις τον οίκον τοΰ Σωκράτους
και τήν Πνύκα διεδέχθη τδ Συμβούλιον τοΰ κράτους.

Δευτερεύοντος λόγου είνε τδ έπικόν του ποίημα ή Τ. Ελλάς 
καί τά πολιτικά του Δράματα Πρωθυπουργός, Άτίθασσος Ποι
ητής κ. λ. Έποίησε προσέτι Απομνημονεύματα τοΰ Ανατολι
κού πολέμου καί πλεϊστα λυρικά, προϊόντα αρρενωπής καί έν- 
θουσιώδους λύρας άποπνέοντα ούχί τδν έρωτικδν λίβανον τής 
άθυμίας καί απελπισίας, άλλά τδν έπί τών τάφων τών ήρώων 
καιόμενον καί ζωογονοΰντα τάς καρδίας συγχρόνων καί μεταγε
νεστέρων· λυρικά προϊόντα, εις ατινα άνήκει οΰχί δ ώχρδς τής 
κυπαρίσσου κλώνος, άλλ’ δ αίμοβαφής τής δάφνης κλάδος, 
δςτις στέφει τάς κεφαλάς τών μαρτύρων τής έλευθερίας καί τους 
Όλυμπιονίκας έν τω σταδίω τών μεγάλων καθηκόντων. Ούχ ήτ
τον δ ’Αλέξανδρος Σοΰτσος διακρίνεται καί ώς κωμικδς ποιητής, 
αί δέ πολιτικαί του Σάτυραι είσί πλήρεις χάριτος καί λεπτότη- 
τος. Έν τή Μενιππεία του έπιπίπτει καί πάλιν δριμύς κατά τών 
Παυαρών καί τών κυβερνητικών έν γένει καταχρήσεων, υπερα
σπίζεται τους περιφρονουμένους ύπ’ο τών ξένων άπομάχους τής 
‘Ελλάδος καί ανακράζει

. . . ώ αίσχος και ω λύπη !
κονιορτδν έσκόρπιζον τ&ν Παυαρ&ν οί ίπποι 
και λυπημένοι καί πεζοί άπό πτωχάς καλύβας 
ό έβγαινον και ό Βορέας-Γρίβας

Έν τή κωμωδία τοΰ « ’Ασώτου» έμφαίνεται εύφυέστατον 
σατυρικόν πνεύμα καί τδ έργον αύτδ δύναται νά παραβληθή μέ 
τά έπιτυχέστερα προϊόντα τών νεωτέρων ήμών καί δοκιμωτέρων 
κωμικών.

Καί τοσαΰτα μόνον, δσα συγχωροΰσιν ήμϊν άλλοι τε λόγοι 
καί τά δρια τής συνοπτικής ταύτης βιογραφίας, περί τοΰ ’Α
λεξάνδρου Σούτσου ώς ποιητοΰ· άδικον δμως ήθελεν είναι νά 
προσέλθωμεν έπί τοΰ έν τή έξορία τάφου του πριν ή άναμνησθώ- 

μεν τοΰ πολίτου τής γ'· Σεπτεμβρίου, τοΰ δεσμώτου καί προγε- 
γραμμένου τής Βιτελσβαχικής δυναστείας, τοΰ γηραιού καί πε- 

ριπλανηθέντος βάρδου.
‘Ο ’Αλέξανδρος Σοΰτσος άπεστράφη ανέκαθεν τήν κυβέρνησιν 

τοΰ Καποδιστρίου, ή δέ κριτική ιστορία έπί τοΰ άντικειμένου 
τούτου θ’ άφιερώση γραμμάς τινας καί περί τοΰ ποιητοΰ. Έν
θερμος λάτρις τών συνταγματικών έλευθεριών ή μάλλον δημο
κράτης ανύψωσε τήν σημαίαν τής γ'. Σεπτεμβρίου έκ τών πρώ
των και ύπ’ αυτήν έχαιρέτισε τόν ‘Ελληνικόν λαόν άποσπά- 
σαντα έκ τών βασιλικών χειρών τ’ον συνταγματικόν χάρτην. 
Φεΰ 1 πόσον ταχέως διελύθησαν μετά ταΰτα αί έλπίδες τοΰ πα
νελληνίου ! άλλ’ δ ήρως ποιητής δέν έκοιμήθη ούδ’ άφήκε τήν 
λύραν του κρεμαμένην εις έρημον γωνίαν. Ήτο δμως έπόμενον 
νά ύποπέση εις τήν βασιλικήν δυσμένειαν καί εις τδ μίσος πολ
λών άρχολιπάρων δ τοσοΰτον τολμηρώς κατατοξεύσας τήν πα
ρανομίαν καί τοιαύτην φωνήν άφεϊς υπέρ τών δικαιωμάτων καί 
έλευθεριών τοΰ λαοΰ· ήτο έπόμενον νά ψάλη

................ ουρανοί σαπφειρωμένοι, 
χαίρετε ! . . . είςτά δεσμά μου δόζα νέα μέ προσμένει. 
Καταδιωχθείς πολλάκις και άθωωθείς ύπό τών αρμοδίων δι

καστηρίων έπέπρωτο νά ΰποστή τήν καταδικαστικήν άπόφασιν 
μερίδος τινδς τοΰ κατ’ αύτοΰ ύποκινηθέντος δχλου τών ’Αθηνών, 
έν ταϊς δδοϊς τής πρωτευούσης, έν πλήρει μεσημβρία· είνε γνω
στόν, πιστεύομεν, τδ λυπηρόν αυτό έπεισόδιον τοΰ ιστορικού βίου 
τοΰ ποιητοΰ ώς έπίσης καί οί στίχοι, δι’ ών προσέτριψε τήν κη- 
λίδα τής καταισχύνης έπί τοΰ μετώπου τών καταδιωκτών του. 
Έπί τέλους δμως δλίγον πρδ τών Ναυπλιακών βλέπομεν αύτ’ον 
καί έν τή φυλακή, ένθα έπί άρκετδν χρόνου διάστημα έμεινεν έν 
κακουχία, μόνον έχων σύντροφον τδν μικρόν του κύ;α, τήν προσ
φιλή του Πανδώραν, ής ουδέποτε έκτοτε άπεχωρίσθη· τυχών έν 
τούτοις χάριτος παρά τοΰ βασιλέως έξήλθε τής φυλακής άσθε- 
νών καί

Αιων,όμενος άπαύστως άπδ μαύρας Ενθυμήσεις 
δίδεται εις τάς βιαΐας καί συχνάς περιπλανήσεις.

‘Ημέραν τινά κατά τδ διάστημα τούτο περί τήν δύσιν τοΰ 
ήλιου άνήρ μέσης ήλικίας, φέρων τήν άσυνήθη ένδυμασίαν τοΰ 
φράγκου, περιήρχετο τήν άγοράν τών Σωκίων, πόλεως άπεχού- 
σης ώρας τινας έκ Ν. Εφέσου, συνοδευόμενος ύπό "ένδς κυναρίου· 
ή φυσιογνωμία, τδ άλλόκοτον ήθος, ή συμπεριφορά ίσως τοΰ ξέ
νου, έκίνησαν τήν περιέργειαν τών παίδων, περιέργειαν ήτις συν
ήθως έν ταϊς έπαρχίαις τής ’Ανατολής μετατρέπεται εις παιδα
ριώδη άλλά βάρβαρον καί ένοχλητικήν έπίθεσιν ό ποιητής τοΰ 
Περιπλανωμένου υπήρχε μετ’ ού πολύ τδ παίγνιον τών παίδων 
τής πόλεως μέχρις ου άναγνωρισθείς ύπό τίνος δμογενοΰς έτυχε 
τής άρμοζούσης ύποδοχής καί δεξιώσεως. Δέον δμως ένταύθα νά 
έμολογήσωμεν δτι έλαττώματά τινα τοΰ ιδιωτικού βίου τοΰ ποι- 
ητοΰ έςεθετον αύτ’ον πολλάκις άπρεπέστατα.

θ·ε μετά ταΰτα ή Ελληνική Κυβέρνησις έψήφισε τ'ο γλί- 

οχρον ποσόν 2.000 δραχμ. υπέρ αύτοΰ, ή υγεία του ήτο προσ- 
θεθλημένη σπουδαίως- επομένως καί πάλιν ήρξατο περιοδεΰων.

Έπί τέλους κατά ’Ιούνιον τοΰ 1868 άπεβιβάσθη έκ Χίου εις τήν 
Σμύρνην.

’Ενταύθα έσχεν έπιστηθίους φίλους τδν δλίγον μετά τδν θάνα
τον αύτοΰ έκ πετρελαίου κατακαέντα και άποβιώσαντα Χουρμού- 
ζην καί τδν συμπολίτην ήμών κ. II. Πιττακόν. Οί άνδρες ουτοι, 
ώς καί δσάκις άλλοτε έπεσκέφθη τήν πόλιν μας, άμα πληροφο- 
ρηθέντες τήν ένταύθα άφιξίν του έσπευσαν νά τδν ύποδεχθώσιν 
είχε δέ ουτος καταλύσει παραδόξως άντί εις έν τών ξενοδοχείων 
τής πόλεως εις έν τών γνωστών ’Οθωμανικών πανδοχείων. Ή 
κατάςασις δμως τής υγείας του άπήτει σύντονον μέριμναν καί τδ 
άξιόλογον νοσοκομείο·? τής Ελληνικής κοινότητος ένεκρίθη ώς 

τδ καταλληλότερον άσυλον. ‘Οποίων περιποιήσεων έν τω κα- 
ταστήματι τούτω έτυχεν έκτδς τής τακτικής υπηρεσίας καί παρά 
τών λοιπών πολιτών είνε περιτδν ν’ άναφέρη τις· άλλως τε δέν 
έπιθυμοΰμεν νά φανώμεν έξαίροντες τδν φιλόξενον τών συμπολι

τών μας χαρακτήρα, ένω μάλιστα παρακατιόντες θά καταδείξω- 
μεν αύτο’υς καθυστεροΰντας τής πρδς τδν ’Εθνικόν ποιητήν δφε ίλής.

Έν τούτοις μ’ δλας τάς προσπάθειας καί τάς περιποιήσεις τών 
ιατρών, τών φίλων καί λοιπών πολιτών μετ’ ού πολύ αί περί 
άναρρώσεως έλπίδες έξέλιπον. Κατά τάς τελευταίας ήμέρας του 
συνέθετο έπί τής κλίνης ποιήματά τινα μή ίδόντα τδ φώς καί 
έγραψεν έπιστολήν πρδς τδν άδελφδν αύτοΰ Παναγιώτην, δν ήγά- 
πα και παρ’ ου ήγαπάτο περιπαθέστατα. Τέλος τήν πρωίαν τής 
Παρασκευής 5 ’Ιουλίου 1863 δ ’Αλέξανδρος Σοΰτσος έ’κει- 
το νεκρός οΰχί έπί τής κλίνης του, άλλ’ έπί τής στρωμνής ένδς 
νοσοκομείου, ούχί έν τώ οΐχω καί τή πατρίδι αυτού, άλλ’ έν τω 
άσύλω τών ένδεών και τών ξένων μακράν μέν τής Ελλάδος, 
άλλ’ έν τή πατρίδι τοΰ πρωτοτόκου υιού τής Μούσης, ήν κα
θ’ δλον τδν βίον έλάτρευσεν.

Έπί τή άγγελία τοΰ θανάτου του ή Ελληνική κοινότης καί 
πολλοί τών λοιπών συμπολιτών συνέρρευσαν έν τω νοσοκομείω. 
“Ανδρες γνωστοί διά τήν φιλογένειαν αύτών παρήτησαν πρώτοι 
τάς έργασίας των, δπως συντελέσωσιν εις τήν λαμπροτέραν δσον 
ένεςιν έκφοράν αύτοΰ. Οί μαθηταί φέροντες κλώνους δάφνηςήκο- 
λούθουν τδ φέρετρον. Ούδέποτε νεκρική έν Σμύρνη τελετή έγένετο 
δημοτελεστέρα. Λόγοι έπικήδειοι ύπό τών καθηγητών τής Εύαγγ· 
Σχολής καί άλλων πολιτών έξεφωνήθησαν, τδ δε πτώμα τοΰ ποι- 
ητοΰ κατετέθη έν τή γή, ήτις πρδ αύτοΰ έφιλοξένησε τήν τελευ
ταία·? καί θλιβεράν φιλοξενίαν πολλούς καί άλλους έπισήμους 

άνδρας.
’Ολίγον πριν ή ή πλάξ άποκρύψη αύτ’ον διά παντός έκ τών 

οφθαλμών τοΰ Κόσμου δ καλλιτέχνης Έμμ. Πραξίας επέτυχε 
νά λάβη τδ έκμαγεϊόν του, ποιήσας μετά ταΰτα τήν γνωστήν έ- 
κείνην τοΰ ποιητοΰ προτομήν, ήτις έν τή έκθέσει τών ’Ολυμπίων 
κατά τδ 1871 έν τή α'. συναγωγή καί α'.κλάσει τών έργων τής 
γλυπτικής ού μόνον έβραβεύθη διά χάλκινου νομισματοσήμου α'. 
τάξεως, άλλά καί τδ χιλιόδραχμον βραβείο·? τοΰ ποιητικού δια
γωνισμού έλαβε μή έγκριθέντος άξιου τούτου ούδενδς τών κα
τά τδ έτος έκεϊνο άποσταλέντων ποιημάτων, έπί τής πρυτανείας 
τοΰ κ. Κ. Βουσάκη. Εϊκών πιστή τής έν λόγω προτομής είνε ή 
παρούσα ξυλογραφία τοΰ κ. Μ. Νικολαΐδου.
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Ουτω; έτιμήθη έν Σμύρνη νεκρός δ άναξιοπαθήσας ποιητής 
τοΰ «Περιπλανωμένου» τί δ’ έν Άθή/αι; έτελέσθη πρδς ίκα- 
νοποίησιν τή; σκιά; αύτοΰ δέν εΐνε τοΰ παρόντος λόγου. Άπλώ; 
μόνον τδ βλέμμα στρίφοντε; πρδς τδ νεοσύστατου ήμών νεκροτα
φεΐον, δπερ έπρεπε νά έγκαινιάσωμεν διά μια; τουλάχιστον στή
λη; φερούση; τδ ένδοξον αύτδ δνομα, μετά λύπης ούδέ τάφον αύ
τοΰ έκ τώ/ κοινότερων άνακαλύπτομεν. Φεΰ! ούτω λοιπόν τα
χέως έλησμονήθη ό τοσάκις σογκινήσας τήν καρδίαν μας καί έγ- 
καταλιπών ήμϊν αθάνατον τή; ε’ΰφυΐας του κληροδότημα; έλη
σμονήθη έν διαστήματι δέκα έτών δ έπί 30ετίαν έργα-θείς ύπέρ 
ήμών, ό τιμήσας την 'Ελλάδα ώς ποιητής κα! μοχθήσας ύπέρ 

αύτής ώς πολίτης;
Τίς πιστεύει ότι οί μέν ομογενείς τοΰ βασιλείου τή; ‘Ελλά

δος δέν ήρώτησαν εϊσέτι ποΰ εΰρίσκεται ή κόνις του, ένω πρόσ
φατον παράδειγμα τών ’Ιταλών πατριωτών διά τδν ποιητήν αύ
τών Ούγον Φόσκολον ώφειλε νά τοϊς ύπενθυμίση τδ ίερώτερον 
αύτδ τών καθηκόντων; ήμεϊς δέ, οϊτινες ήδυνάμεθα νά καυχηθώ- 
μεν έπί τούτω, δέν έφροντίσαμεν εϊσέτι ν’ άποδώσωμεν είς τά όσα 
του γωνίαν γής καί σπιθαμήν πλακός, έφ' ής νά έπιγράψωμεν

Ενταύθα κεϊται Αλέξανδρος Σοΰτσος· 
χείρ δέ μόνον ιδιώτου, τοΰ φιλογενοΰς βιβλιοπώλου κ. ’Αθανα
σίου Ζαχαρία, φυλάττει αύτά μετ’ εΰλαβείας, άναμένοντος τήν 
ώραν καθ’ ήν ή 'Ελλά; ήθελεν 'ίσως τδν ένθυμηθή. Άλλ’ ούχί! 
ήμεϊς άναφωνοΰμεν ή τιμή καί ή δόξα αύτη έστω ήμετέρα, 
διότι άληθώς μά; άνήκει. ‘Ημεϊς, είς τάς άγκάλας τών οποίων 
έξέπνευσεν. άς διαφυλάξωμεν μετά τής μνήμης αύτοΰ καί τά 
λείψανά του- ήμεΐς, οϊτινες έχύσαμεν έπί τοΰ νεκροΰ αύτοΰ τά 

τοΰ μνημείου 
καί έπί τών

s

δάκρυα τή; συμπάθειας μας, ά; θέσωμεν καί έπί 
του τδν στέφανον έκεϊνον, δστις άλλοτε κατετέθη 
τάφων τοΰ Δάντη καί τοΰ Πετράρχη.

Ναι, πρδς ήμας κυρίως. νεαροί τή 
ιίνονται αί ολίγα·. αύται λ

,μυρνης καί ομογενείς 
πολΐται, άποτείνονται αί ολίγα*.  αύται λέξεις καί αί δλίγαι ?ρο- 
φαί, δι’ ών έπισφραγίζομεν τήν μικράν ταύτην βιογραφίαν τοΰ 
ποιητοΰ, δν πρδ δέκα έτών συνοδεύσαμεν είς τδν τάφον δακρυρ- 
ροούντες, διότι καί παρ’ ύμών έντδς δλίγου θά ζητηθή ό οβο
λός, δι’ ού πρόκειται καί πρέπει ν’ άνεγερθή έν τω νεκροτα
φείο) ήμών μνημεΐον διαιωνίζον τήν μνήμην τοΰ ποιητοΰ καί 

τήν ίδικήν σας ευγνωμοσύνην.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΐΟΝ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20ΥΤ20Υ.

I.
Μετά δέκα λήθης χρόνους, νεολαία τών Σμυρναίων, 
τδ νεκροταφεΐον βλέπων έγερθέν ήμών τδ νέον, 
έσυρα τά βήματά μου ένα τάφον νά ζητήσω.
“Ηθελον έκεϊ μέ σέβας γόνυ κλινών νά θρηνήσω 

καϊ νά είπω: σεπτή κόνις,
κ' εϊς τδ μνήμά σου άκόμη άδελφούς μάς συνενόνεις.

"Ηθελα ίκεΐ τήν λύραν τής νεότητας νά κρούσω, 

φωνήν ίσως έκ τοϋ τάφου πν.τριωιικήν ακούσω 
και μ' ύποσχεθή τδ μέλλον ό τδ παρελθόν ύμνήσας, 
ό τάς νεαράς καρδίας τών Ελλήνων συγκινήσας, 

καϊ τοΰ Περιπλανωμένου
τήν σκιάν μετά σαβάνου ΐδω πάλιν έσχισμένον.

Θά τώ έλεγαν: είς ξένης γής άγκάλην δέν υπνώττεις· 
λευκδν μάρμαρον σέ σκέπει, είσαι πρώτος έν τοΐς πρώτοις, 
οϊτινες τήν χώραν ταύτην ήλθον νά έγκαινιάσοιν 
καϊ τοΰ βίου τδ φζρτίον ρίπτοντες νά ησυχάσουν

Θά τω έλεγαν: μνημεΐον
Εις τδ νέον οί Σμυρναΐοι σ' ήγειραν νεκροταφεΐον.

Μή θρηνης άν αί 'Λθήναι σ' έχουν, φίλε, λησμονήσει 
κα'ι τήν κόνιν σου δέν έχουν έκτοτε αναζητήσει.
Είς κο'ΐιορτδν θαμμέναι τών πολιτικών κομμάτων 
έλησμόνησαν τδν ήχον τών γλυκέων σου ασμάτων, 

καϊ ή τρίτη σεπτεμβρίου
ύπδ τδν ΐδραΐον θρόνον έρρευσε τοΰ Γεωργίου.

Μή θρηνης, έπαίτης ήλθες, ασθενής, λησμονημένος, 
πλήν τήν χώραν μας άφήκες κραταιδς καϊ έστεμμένος. 
Με τούς παίδας τών σχολείων κ’ έγώ τότε δάφνην μίαν 
τρέχων, φίλε, όπισθέν σου, έφερα 'ς τήν Έκκλησίαν.

κ' έστεφα τδ φέρετρόν σου, 
έστεφα τδ νεκρωμένου άλλ' ώραΐον μέτωπόν σου.

θά τώ έ'κιγον . . . πλήν ήλθα μετά τόσον λήθης χρόνον 
και δεν ευρον παρά τάηουςκαϊ ςαυρους πλουσίων μόνον. 
Ευρον, ω άπελπισία, τους υιούς τοϋ βαλαντίου 
βασιλείς κ' εδώ έκ νέου τοΰ κοινού νεκροταφείου

κ' εις ένδς μαρμάρου άκρη
Έκαθέσθην άπομάττων τών όμμάτων μου το δάκρυ.

Π.
Ένθυμήθην όταν πλάνης έτρεχεν είς ξένους τόπους 
τήν ισχνήν του χεΐρα τείνων είς άγνώμονας άνθρώπους 
χωρίς στέφανον καϊ δοςαν, χωρίς πλούτη και πορφύραν, 
πλήν μέ ράβδον έξορίστζυ καϊ μ' ενθουσιώδη λύραν, 
είς τήν γήν μας ΰφιπέτης αετός, άπηυδισμένος 
κ' ήλθε γέρων νεανίας, ήλθε πένης πλουτισμένος 

τά ώχρά νά κλείση χείλη, 
δτι πρόθυμον άγκάλην τω ήνοίξατε, ώ φίλοι.

Ένθυμήθην, νεολαία τής σημερινής ήμέρας, 
πλήν τήν έποχήν έκείνην ήλικίας λαμπροτέρας, 
πώς έλάβατε τήν δάφνην, φίλοι παϊδες, εις τήν χεΐρα, 

κ' είπατε: μή θρήνει πλέον, ώ τοϋ ποιητοΰ μας, λύρα. 
Ένθυμήθην ... ήτο δύσις τοΰ ποιητικού ήλιου, 
ή σελ'ις ή τελευταία τού γήινου του βιβλίου 

καϊ μ' ευγνωμοσύνης τόνον
μάς άπηύϋυνεν ή λύρα τδν νεκρώσιμου της στόνον.

Ενθυμούμαι, ίδρωμένα έβλεπαν τά μέτωπά σας, 
μαργαρίτας συμπάθειας έρρεον τά ομματά σ.ας 
κ' ή καρδία σας άιτήχει μέ τδν ήχον τών κωδώνων 
τους θλιβερωτέρους ήχους τών μυχιαιτέρων πόνων. 
Ενθυμούμαι, τών σχολείων νεαροί σνστρατιώται, 
επειδή κ' έγώ μαζύ σας έκλαιον, έθρήνονν τότε 

κ' έστεφα τδ νεκρωμένου
μέτωπον τοϋ Αλεξάνδρου μ' ένα κλώνον μαραμμένον.

Πώς, μετήλλαξαν οί χρόνοι τήν καρδίαν μου εκείνην, 
πώς, έστείρευσαν, ώ φίλοι, τήν ώραίαν αύτής κρήνην 
καί δέν ρέει ώς καϊ τότε νάματα τής συμπάθειας 
καϊ τδ άρωμα δέν πνέει- τής άγάπης καϊ λατρείας ; 
Γενεά τών αχάριστων καϊ φυλή έπιλησμόνων, 
είν ό θαυμασμός μας δόλος κ' ή φωνή μας φθόνος μόνον 

μέ τδν φθόνον πρδς τούς ζώντας, 
μέ τήν λήθην πρδς τους άνδρας τους υπέρ ήμών θανόντας.

III.
Ήλλ' όχι, όχι, δάκρυα τοιαύτης καταισχύνης, 
ώ θρηνωδούσα λύρα μου, μή πλέον τώρα χύνης’ 
Ίδοδ λ.αμπρδν έγείρομεν ένταΰθα μαυσωλείου 
έπερχομένων γενεών άθάνατον βιβλίον.
Έπί τής στερεάς αύτοΰ σελίδος καϊ λίθινης 
τά γράμματα θά χαραχθούν λαμπράς ευγνωμοσύνης, 
κΐέν έπαιτοΰμεν σήμερον ώς άλλοτε είς θύρας, 
ούδ' εϊς πλουσίους τείνομεν συνεσταλμένας χεϊρας· 
τδν φόρον άποτίομεν, τδν έθνικόν αας φόρον 
κ εϊς τήν εϋρεΐα» στήνομεν τού βίου λεωφόρον 
μνημεΐον εϊς τδν αθλητήν καϊ Όλυμπιονίκην 
μετά τήν άποτρόπαιον τής μοίρας καταδίκην. 
Πλησίον του κυπάρισσος δέν θέλω νά στενάζη 
άλλά πλατάνου φύλλωμα τερπνδν νά τδν σκιάζη. 
"ί2 τότε έρχου, λύρα μου, είς τδ νεκροταφεΐον 
νά χαιρετάς καϊ σ' ύπ' αύτδ τοϋ Σούτσου τδ μνημεΐον.

ΠΩΣ ΕΥΡΟΝ ΤΟΝ Λ1ΒΙΓΚΣΤ0ΝΑ. (»)
Όδοιπορίαι, συμβάντα καϊ άνακαλύφεις έν τη κεντρική 

'Αφρική συαπεριλαμβανομένης καϊ τής τετράμηνου 
μετά τοΰ δ. Λιβιγκστόνος διαμονής.

ΚΕΦ. 1. >

ΖΙΝΖΙΒΑΡΠ.
«-~Ο*  ■ )

Ή Ζινζιβάρη είνε μία τών καρποφορωτέρων νήσων τοΰ ώκεα- ’ 
νοΰ. 'Οπότε άνεχώρουν έκ Βομβάης έπί τω σκοπώ νά οδηγήσω > 
τήν έκδρομήν τοΰ ιιΚήρυκος τής Νέας 'Τόρκηςυ έν αύτή τή > 
άγνώστω καρδία τής 'Αφρικής, έφρόνουν δτι αΰτη δέν ήτο $ 

ή νήσος ξηρά ώς τεμάχιον γής τής Σαχάρας μετά τινων οάσεων > 
περιβρεχομένων ύπδ τής θαλάσσης, πλήρης δε χολέρας, πυρε- ? 
τοΰ καί άλλων ακατονόμαστων άλλά τρομερών ασθενειών, κα- ) 
τοικουμένη ύπδ μαύρων αμαθών με χείλη παχεα καιμορφας δυ- 
ναμένας νά συγκριθώσι μέ τάς γορίλλας τοΰ Du Chaillu, διοι- J 

κουμένη δέ ύπδ δεσποτικοΰ και άλαζόνος Άραβας. Καίτοι τά περί ■ 
Ζινζιδάρης συγγράμματα, άτινα είχα άναγνώσει, δέν συνέτεινον ? 
όλοσχερώ; ύπέρ τής ιδέας μου ταύτης, άγνοώ τινι τρόπω είχα ? 
σχηματίσει αΰτήν καί ό παντελής τής νήσου ταύτης καταβυθισμος ? 
μοί έφαίνετο ώς ευεργέτημα πρδς τήν άνθρωπότητα. Πιθανόν ά- ij 
φορμή τούτου νά ύπήρξετδ σύγγραμμα τοΰ πλοιάρχου Βόρτων «περί < 
ελωδών χωρών τής Κεντρ. ’Αφρικής » καί τινα αλλα παρόμοια. ? 
Τδ άνω ρηθέν σύγγραμμα, καίτοι καθόλου άξιόλογον καί άκριβές> ί 
ούχ ήττον εΐνε συντεταγμένο·; μετά τίνος χολής, ής μέρος με- ? 

τέδωκε κατά τήν άνάγνωσίν του καί είς έμέ αΰτόν, ήναγκασμέ- < 
νον νά πορευθώ πρ'ος τήν αιωνίως πυρετώδη έκέίνην χώραν ' 
τής ’Αφρικής, έξ ής άσθενής τις προαίσθησις μοί έλεγεν δτι ? 
δέν ύπήρχεν έλπίς έπιστροφής. Άλλ’ δποία χαρά, όπόταν ή εΰ- ? 
φρόσυνος ήώς μας άπαλλάττη τοΰ τρομακτικού όνείρου, ύπ'ο τήν > 
έπήρειαν τοΰ όποιου έστενάζαμεν καθ’ δλην τήν νύκτα ! 'Οποία < 
χαρά, δταν έπί τών χλοερών τή; Ζινζιδάρης ακτών ήκουσα, έλ- ? 
πιζε! τά πράγματα σπανίως έχουσι τόσον κακώς, δσον συνήθως ζ 
ζωγραφίζονται. <

Έν ώρα πρωίας διέπλευσα τδν πορθμόν, δστις χωρίζει τήν ? 
Ζινζιβάρην έκ τής Αφρικής. Αί ύψηλαί τής ’Ηπείρου γαϊαι έφαί- 
νοντο ώς εκτεταμένη ύπό ραιος σκιάέν τή λάμψει τής ήοΰς· ή νή- < 
σος έκειτο πρδς άριστεράν, εις άπόστασιν έν'ος μιλίου, έξερχομένη ; 
τοΰ πολυπτύχου ομιχλώδους αύτής περικαλύμματος έφ’δσον ή <

Μ. Δ. Σ.
ήμέρα έπροχώρει. ;

Τέλος άνεφάνη ένώπιον ήμών φαεινή ώς ό ώραιότερος άδάμας < 
τή; πλάσεως· έφαίνετο χθαμαλή άλλ’ οΰχί καί έπίπεδος· ένθεν · 
κακεϊθεν ύπεράνω τών νωθρών άλλά χαριέντων κορυφών δένδρων | 
τοΰ κακάου άνυψοΰντο αί κορυφαι τών λόφων αΰτής κατά τδ | 
άκρον τής άκτής τής νήσου, άφινόντων ένίοτε τ'ον δφθαλμδν ν’ ά- · 
νακαλύψη τδ μέρος, ένθα ήδύνατό τις ν άναζητήση άσυλον άνα- I 

κουφίσεως έκ τοΰ θερμού ήλιου.(*)  Ίδε εισαγωγήν έν τόμω Δ' σελ 350.
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Έκτδς στενής γραμμής άμμου, έφ’ής πρασινωπόν ύδωρ διέρ- 
ρεε ψιθυρίζον άεννάως, ή νήσος άπασα έφαίνετο κεκαλυμμένη 
ΰπδ πυκνού ςρώματος χλόης. Διολισθαίνοντα έπί τής έπιφανείας τών 
ύδάτων τοΰ πορθμού εϊσήρχοντο ή έξήρχοντο έκ τοΰ κόλπου τής Ζιν- 
ζιβάρης πλοιάρια με τά φουσκωμένα αύτών ιστία· πρδς δέ τήν με
σημβρίαν ύπεράνω τής ύγράς τοΰ βρίζοντας γραμμής έφαίνοντο οί 
γυμνοί ίστοΐ διαφόρων μεγάλων πλοίων, πρδς άνατολάς τών ο
ποίων διέκρινέ τις πύκνωμα οικιών μέ λεύκάς έπιπέδους στέγας. 
Ήτο ή Ζινζιβάρη, ή πρωτεύουσα τής νήσου φέρουσα ήδη άπαντα 

τά χαρακτηριστικά τής ’Αραβικής άρχιτεκτονικής. ‘Υπεράνω τών 
μεγαλειτέρων αυτής οικιών τών κατά σειράν τοΰ παραλίου έκτει- 
νομένων «κυμάτιζε·/ ή αίμόχρους σημαία τοΰ σουλτάνου Σειτ 
Βουρχάς καί αί σημαΐαι τών προξενείων τής ’Αμερικής, ’Αγ
γλίας καί Γαλλίας. ’Εν τω λιμένι ήγκυροβόλουν 13 μεγάλα 
πλοία, έξ ών τέσσαρα πολεμικά τής Ζινζιβάρης, έν ’Αγγλικόν 
ή «Τνΰμφη,» δύο ’Αμερικανικά, έν Γαλλικόν, έν Πορτογαλλικόν, 
δύο ’Αγγλικά καί δύο Γερμανικά έμπορικά έκτδς πολυαρίθμων 
άλλων πλοιαρίων (Dhows) έκ Ζοχάνας, Μαϊότης, τών Κομόρ- 
ρων νήσων κλ.

Ό πρόξενος τής ’Αμερικής μ’ ύπεδέχθη μετ’ αληθούς φιλο
ξενίας καί άνευ αύτοΰ θά κατέλυον ή παρά Γάλλω τινι γνωστό 
έπί φιλανθρωπία ή θά ήναγκαζόμην νά στήσω τήν σκηνήν μου 
έπί τής άμμου τής παραλίας τής νήσου ταύτης τών τροπικών. Έν 
τώ διαστήματι μιας ημέρας έσχον συναίσθησιν τής έντελοΰς άμα- 
θείας μου ώς πρδς δτι αφορά τούς λαούς τής ’Αφρικής· κατά 
τήν ήμέραν ταύτην ένόμισα δτι διεξήλθα τά συγγράμματα τοΰ 
Βύρτονος καί Σπήκ καί συνέλαβον τήν έντελή ιδέαν τοΰ μεγαλείου 
καί τής σπουδαιότητος τοΰ έργου, δπερ είχα άναλάδει. Οί έπί τών 
βιβλίων έν τούτοις ύπολογισμοί μας ΰπήρχον άξιογέλαστοι, αί 
φαντασιώδεις εικόνες τών ’Αφρικανικών θελγή :ρων ταχέως έξέλι- 
πον, αί προσδοκώμεναι εύχαριστήσεις έματαίοΰντο καί αί άωροι 
μέχρι τοΰδε ιδέαι ήρξαντο σχηματιζόμεναι.

Διήλθα έν τώ μέσω τής πόλεως, ής αί όδοί ήσαν άνώμαλοι 
καί στεναί, αί δέ οϊκίαι λευκαί· έν ταϊς μάλλον καθαραίς συνοι- 
κία'.ς καί αύταί αί όδοί ήσαν άσβεστωμέναι.

Έν ταϊς άποθήκαις τών οικιών τών Βονιανών άνεκάλυπτέ τις 
έκτδς άλλων βδόντας ελεφάντων καί εύθηνά είδη εμπορευμάτων 
τής Βρουμαγέμης- πρδ τών θυρών αθλίων οίκίσκων άποφερόντων 
οσμήν κατράμης καί λειψάνων λαχανικών, οΐτινες άπετέλουν τήν 
συνοικίαν τών μαύρων, έδλεπέ τις αύτούς μέ τάς ούλότριχας κε
φάλας των βμιλοΰντας, γελώντας καί υβρίζοντας.

Πρδ υψηλών καί στερεών κατά τ’ο φαινόμενον οικιών μέ 
θύρας γεγλυμμένας έβλεπέ τις τούς baahs ένοκλάδην καθημέ- 
νους καί έπαγρυπνοΰντας δίκην φρουρών τήν σκοτεινήν είσοδον τών 
οίκων τών κυρίων των.

Θέσις τις δνομαζομένη «Sazi-moya» ήτοι « Δένδρο·/ τοΰ κα
κάου» χρησιμεύει ώς περίπατος τών Ευρωπαίων, ένθα συνέρχονται 
μέ νωθρά βήματα, δπως άναπνεύσωσι τήν γλυκεία·/ αύραν τής 
θαλάσσης περί τδ τέλος τής ήμέρας, δτε ό έρυθρδς ήλιος έξα- 
φανίζεται.

’Αλλαχού ύπάρχουσι τάφοι τινές Εύρωπαίων ναυτών πληρωσάν- 

των τήν οφειλήν αυτών έν τή γή ταύτη. 'Υπάρχει πρδς τούτοις 
υψηλός οίκος τοΰ επισκόπου δόκτ. Τόζερ μισσιοναρίου έν τή Κεν
τρική ’Αφρική καί τδέκ μικρών ’Αφρικανών σχολειό·/ του.

Αί έντυπώσεις μου υπήρξαν συγκεχυμέναι ώς πρδς άλλα τινα 
αντικείμενα τοσοΰτον περιπεπλεγμένα, ώστε άπήλθα νά ησυχάσω 
άπελπισθείς νά διακρίνω τδν ’Αφρικανόν τοΰ Άραβος, τδν "Αραβα 

τοΰ Βανιανοΰ, τ’ον Βανιανδν τοΰ Ινδού καί τδν ’Ινδόν τοΰ Ευρω
παίου.

Ή Ζινζιβάρη εΐνε τδ Βαγδάτιον, ή Ίσπαχάν, τδ Σταμπουλ, 
είπεϊν, τής ’Ανατολικής ’Αφρικής, της όποιας τδ μέγα έμπόριον 
καλεϊ τους έμπορους τών έλεφαντοδόντων έκ τοΰ έσωτερικοΰ 
της· έκέϊΟεν έρχεται τδ κόμι copale, δέρματα, ξυλεία καί 
μαύροι δοΰλοι. Άν τδ Βαγδάτ έχη τήν άγοράν τής μετάςης, ή 
Ζινζιβάρη έχει τήν τών έλεφαντοδόντων- τ’ο Σταμπούλ φέρει δού

λας Γεωργιανός καί Κφκαιιανάς, ή δέ Ζινζιβάρη μαύρας καλλο- 
νάς έξ Ούγιγόου, Οΰζίνδο, Ούγόγο, Γκάλα κλ. Τδ έμπόριον έξα- 

σκεϊται ένταΰθα κατά τρόπον πάντη δμοιον τών λοιπών ’Οθωμα
νικών κρατών. ‘ΟΆραψ διατελεϊ ανέκαθεν ό αυτός καί φέρει τά 
ήθη καί τά έθιμα τών πατέρων του άποκαθιστάμενος έν τή 
νήσω ταύτη, ώς και δταν εύρίσκεται έν Μασκάτη· τδ χαρέμιόν του, 
ή θρησκεία του, τδ μακρύ του ένδυμα, τό υποκάμισου, τδ μα
χαιριό·/ του καί τά watta (πασούμια) τδν παρακολουθοΰσιν. Εισ
δύω·/ έν τή ’Αφρική δέν άλλάττει βίον καί αδιαφορεί περί παν
τός σκώμματος τών μαύρων, δέν ΰπήρξεν έν τούτοις ικανός νά 
δώση εϊς τήν γην ταΰτην όψιν ανατολικήν καί ή πόλις φαίνεται 
ήμιαραβική. ΟΙ "Αραβες τής Μασκάτης έν Ζινζιβάρη ε’ισίν άξιοι 
μελέτης, παρατηρεϊται έν αύτοϊς είδος τι πολυπραγμοσύνης δπερ 
πρέπει νά θαυμάσωμεν οί Άραβες οΰτοι εΐσίν άπαντες σχεδόν 
δδοιπόροι καί ολίγιστοι έξ αυτών δέν διέτρεξαν μεγάλους κινδύ
νους εΐσδύοντες έν τή κεντρική ’Αφρική πρδς άναζήτησιν τοΰ έ- 
λεφαντόδοντος- επομένως ή φυσιογνωμία των έκφράζει τήν συν- 
αίσθησιν τής ικανότητας, ήν έχουσι περί εαυτών και αποπνέει ή- 
ρεμόν τι μεγαλεϊον άποφάσεως, τόλμης καί ανεξαρτησίας, δπερ 
λεληθότως ελκύει πρδς αύτο’υς τήν συμπάθειαν καί ΰπόληψιν έ- 
κάστου. Αί διηγήσεις τινών έξ αυτών δύνανται νά πληρώσωσι 
πολλάς σελίδας τρομερών συμβάντων.

Οί Βονιάναι είσί γεννημένοι διά τδ έμπόριον, δ τύπος αληθώς 
τοΰ επιτηδείου καί ικανού πρδς πλουτισμόν τά χρήματα τρέχου- 
σιν έν τώ θυλακίω του ώς τδ ύδωρ από τοΰ ύψους, άπατά τδν 
δμοιον αύτοΰ άνευ ούδενδς έλέγχου συνειδήσεως καί κατά τοΰτο 
υπερτερεί τδν ‘Εβραίον, μόνος δ’ αντίπαλος αύτοΰ εινε ό Ιίαρσής, 
ένώπιόν τοΰ όποιου δ Άραψ φαίνεται νήπιον.

Οί Βονιάναι έξασκοΰσι μεγίστην έπιρροήν έπί τοΰ εμπορίου 
τής Κεντρικής ’Αφρικής καί δανείζουσιν εις δπαντας σχεδόν τούς 
προτιθεμένους ν’ άπέλθωσίν έν τώ έσωτερικώ χάριν τοΰ έμπορίου 
τών δούλων ή τών έλεφαντοδόντων μέχρι 5,000 ταλλήρ. πρδς 
50, 60 ή 70 ’/, χωρίς νά διατρέχωσι κίνδυνον απώλειας είτε 
έπιτύχη είτε μή ή έμπορική τοΰ δανεισθέντος έπιχείρησις- ούχ 
ήττον καί έν αποτυχία ένεκα καταδρομής τής τύχης δέν άπο-

τήν ευκαιρίαν δπως μέ παρουσιάση πρδς αύτδν ό Αμερικανός < 

πρόξενος κ. Webb.
Τήν δευτέραν ήμέραν μετά τήν έν Ζινζιβάρη άφ'.ξίν μου,πρωί 

κατά τήν έπικρατοΰσαν έθιμοταξίαν δ κ. Webb μέ παρουσίασε·/ ' 
ένώπιον τοΰ μέλλοντος νά φημισθή άνδρός, άνθρώπου στρογγύ- 

λου κατά τούς ώμους καί τήν κόμην μέλαιναν, τδ πρόσωπον 

ισχνόν καί φέρον γένειον.
Ή συνομιλία μας περιεστράφη εις διάφορα άντικείμενα έκτδς 

τοΰ περί Λιβι ριστόνος, κατά τ’ο διάστημα τής όποιας δέν ήδυ- 
νήθην νά ίδω τδ πρόσωπον αύτοΰ άναζωπυρούμενον ΰπδ συγ- 
κινήσεως έκτος όπόταν μοί άνέφερε περί τών κυνηγετικών του 
έκδρομών, έπομένως άπήλθα σκοπεύων νά τώ όμιλίσω περί τοΰ 

ποθητού μου άντικειμένου κατά τήν δευτέραν μου έπίσκεψιν.
Μετ’ ού πολύ έν μέσω τών έφεσπερίδων τοΰ κ. Κίρκ ένόμισα 

δτι ήδυνάμην νά έκπληρώσω τήν έπιθυμίαν μου ταύτην, άλλ’ ή 

συναναστροφή ΰπήρξε τόσον μονότονος, ώςε ουτος εύσπλαγχνιζόμε- 
νός με, ώς φαίνεται, μέ προσεκάλεσε κατ’ ιδίαν δπως μοί έπι- 
δείξη λαμπρόν τουφέκιον πρδς κυ·/ηγεσίαν έλεφάντων, δώρον όνος 
τών διοικητών τής Βομβάης· άφοΰ μοί έπηνεσεν αύτδ καθ’ ΰπερ- 
βολή·., μοί διηγήθη τάς κυνηγετικάς περιπέτειας του καί τάς 

μετά τοΰ δ. Αιβιγκστόνος έκδρομάς.
- — Μετά τοΰ δ. Αιβιγκστόνος; ήρώτησα μετ’ άφελείας, καί πού 

άραγε, νομίζετε, δτι ευρίσκεται; —Εινε δύσκολον νά σάς άπαν- 

τήσω, κύριε, πιθανόν δτι άπέθανε· δέν ΰπάρχει ποσώς θετικόν τι 
έφ’ ου νά βασισθώμεν από δύο έτών ούδεις ήκουσέ τι περί αύτοΰ, 
πιθανόν δμως καί νά ζή· συνεχώς τώ άποστέλλομεν πράγματά 
τινα- άκριβώς πρόκειται περί νέας τίνος ΰπέρ αύτοΰ μικράς έκ- 
δρομής μελλούσης ν’ άναχωρήση κατ’ αύτάς έκ Βοιγαμόγης. Ειμί 
γνώμης δτι δ γέρων πρέπει νά έπιστρέψη πλέον εϊς τήν πατρίδα 
του· γηράσκει όλονέν καί βεβαίως, άν άποθάνη, δ κόσμ.ος θ’ άπο- 
λέση τδ έκ τών άνακαλύψεών του δφελος, διότι ούτε σημειώσεις 
κρατεϊ ούτε ήμερολόγια, σπανίως δέ καταγίνεται εις παρατηρή
σεις· μόλις σημειοϊ τινα έπί χάρτου διά στιγμών καί σημείων, 
άτινα έκτδς αύτοΰ ούδεις άλλος δύναται νά έννοήση· Βεβαίως διά 
παντός τρόπου πρέπει νά έπιστρέψη, άν ζή, καί ν’ άντικατασταθή 

ΰπδ νεωτέρου.
— Παρακαλώ οποίου τινδς χαρακτήρός άνθρωπος εΐνε, ώστε 

νά διέλθη τις μετ’ αύτοΰ; ήρώτησα ένδιαφερόμενος τά μέγιστα 
έκ τής συνομιλίας ταύτης. — Έν γένει νομίζω, δτι εΐνε δύσκολον 
νά διέλθη τις καλώς μετ’ αύτοΰ· εις ούδεμίαν ήλθα μέ τδν άν
θρωπον προσωπικήν διένεξιν, άλλά τδν είδα δυσαρεστούμενον καί 
έρίζοντα τόσον συχνά μετ’ άλλων! δι’ αύτδ πιστεύω διατελεϊ καί 

μόνος άνευ τής συνοδίας άΰ.λου τινός. — Μοί τ’ον συστήνουν ώς 
μετριόφρονα, ειπον, εΐνε τοΰτο άληθές; —"Ω! γνωρίζει τήν ά- 
ξίαν τών άνακαλύψεών του καλλιον παντός άλλου· δέν εινε τη 
άληθεία καθ’ δλα άγγελος, μοί άπήντησε μετά μειδιάματος.— 
"Εστω- ΰποθέσατε έν τούτοις δτι τ’ον συναπήντων εϊς τήν οδοιπο
ρίαν μου, τίνι τρόπω νομίζετε δτι ήθελε μοί προσφερθή ;

— Νά σάς εϊπω τήν άλήθειαν; δέν πιστεύω δτι θά εύχαριστη- 
θή καθ’ ΰπερβολήν Γνωρίζω δτι άν ό Βόρτεν, Γράντ, ή Βέκκερ

σύρουσι τήν πίστιν αυτών, άλλ’ ένισχύουσι πρδς νέας έμπορ-.κάς 
έπιχειρήσεις τδν άτυχήσαντα. Έν τούτοις δι’ ένα έμπειρον όπως- 
δήποτε έμπορον ή άποτυχία εΐνε σπανία, διότι δ μαύρος λ. χ. 
δύναται ν’ άγορασθή άντί 5 doti ίσων 7 1)2 ταλλήρων έν ταϊς 
άγοραϊς τοΰ Ούζιζί, δστις έν Ζινζιβάρη πωλείται άντί 30 ταλ
λήρων· άναλόγως καί τά λοιπά έμπορεύματα ώς λ. χ. οί έλε- 
φαντόδοντες τιμώνται έν Ούζιζί 20 τάλληρα τδ frashilah ίσον 
μέ 35 άγγλικάς λίτρας, δπερ έν Ζανζιβάρη πωλείται άντί 60 
ταλλήρων· μέ κεφάλαιο·/ επομένως 5,000 ταλλήρων δύναται τις 
εύκόλως νά έχη κέρδος καθαρόν 10 */,  χιλ. ταλλήρων πολ

λάκις δέ καί πολύ περισσότερον τούτου.

Μετά τούς Βονιάνας έρχονται οί Ινδοί Μωαμεθανοί, τούς 
όποιους έπί πολύ παρέβαλα ώς πρδς τήν μοχθηρίαν καί πα

νουργίαν πρδς εκείνους, εις οΰς άπέδωσα τά πρωτεία μετά τίνος 
δισταγμού. Ή φυλή αΰτη τών ’Ινδών παρέχει μόλις μεταξύ εϊ- 
κοσιν ουτιδανών ένα τίμιο·/ έμπορον· δ τιμιότερος μεταξύ τών 

; λευκών ή μαύρων, έρυθρών ή κίτρινων εΐνε δ ’Οθωμανός ’Ινδός 
1 δνόματι Τάρια Τοπάν παροιμιώδης μεταξύ τών Ευρωπαίων έμ- 
! πόρων διά τήν τιμιότητά του, τήν άκεραιότητα καί άκρίβειαν τοΰ 
[ χαρακτήρός του· είνε βαθύπλουτος καί κύριος διαφόρων πλοίων 
> καί πολλών dhows (πλοιαρίων), προΐσταται δέ έν τοϊς συμβου- 
> λίοις τοΰ Σεΐτ Βουργάσ. ‘Ο Τάριας έχει πολλά τέκνα, έξ ων 

> καί τινα ώριμου ήλικίας, άντιπροσωπεύει δέ κατά τδν χαρακτήρα 
S τήν μειονοψηφίαν τής Ζινζιβάρης. ‘Ο Εύρωπαϊος έν τούτοις δσον 

? τάχιον έννοήση έν τώ μέσω τών φυλών τούτων τοΰ Γουανιαμ- 
? γουζί, Γουασαγουαχιλί καί άλλων, δτι οί μαύροι εΐσίν άνθρωποι 
< ώς αύτδν καί τοι διαφόρου χρώματος, έχοντες αισθήσεις καί αί- 
< σθήματα, συμπάθειας καί ά/τιπαθείας, βρέξεις καί πάθη, τόσον 
< εύκολώτερον διάγει μεταξύ αύτών καί κατευοδοΰται εϊς τδν πρδς 
< δν δρον. Οί μαύροι τής νήσου ταύτης άποτελοΰσιτά δύο τρίτα τοΰ 

< πληθυσμού της καί άνήκουσιν έλεύθεροι ή δούλοι εις τήν έργα- 
S τικήν τάξιν. Οί δούλοι καταγίνονται εις τάς φυτείας καί τούς 
ί κήπους τών γαιοκτημόνων ή μετέρχονται τδν άχθοφόρον έν τη 

ι πόλει ή τη έξοχή.

? Ή πόλις τής Ζινζιόάρης κεϊται έπί τής μεσημβρινοδυτικής 
( ακτής τής νήσου έχουσα πληθυσμόν σχεδόν 100,ΟΟβ κατοίκων 
? δλοκλήρου δέ τής νήσου ό πληθυσμός εΐνε περίπου 200,000. 

< Ή άξια τών έξαγομένων έκ τοΰ λιμένος τούτου έμπορευμάτων 
ί φθάνει εις τδποσδν 3,000,000 φ. τών δέ είσαγομένων πανταχό- 

> θεν <ίς 3,500,000.

? Τδ σπουδαιότερον τών έν αύτή προξενείων τών Ευρωπαϊκών 
? δυνάμεων εινε τδ Βρεττανικόν, προκειμένου δέ ν’ άναχωρήσω 
< έζήτησα νά γνωρίσω τδν πρόξενον αύτοΰ κ. J. Kirk, ουτινος τδ 
< όνομα συνεδέετο στενώς μέ τδ άντικείμενον τής άναζητήσεώς 
< μου· έν ταϊς έφημερίσι άνεφέρετο ώς ό πρώην « σύντροφος τοΰ 
( Αιβιγκστόνος,» ένόμιζα δέ έκ τοΰ ύφους τών περί αύτοΰ άρθρων 
< και τών πρδς τήν Κυβέρνησιν τών ’Ινδιών έπιστολών του δτι ήτο 
? ό μόνος, δςτις ήδύνατο νά μοΐ δώση θετικές πληροφορίας περί 

S τ®ν ιχνών τοΰ Δόκτ. Αιβιγκστόνος- άνυπομόνως δθεν άνέμενα
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έπήγαινον πρδς άναζήτησιν του καί τδ έμάνθανε, θά προσεπάθει 
νά τάχη μεταξύ αΰτοΰ κ’ έκείνων έλος έκατδν μιλιών μά την 
τιμήν μου, είμ'ι βέβαιος περί αΰτοΰ.

Τοιαύτη όπήρξεν έν συντόμω ή μετά του κ. Κίρκ συνομιλία 
μου περί τοΰ Αιβιγκστόνος πρώην συντρόφου του, ήτις κατηύνασε 
τήν πρδς άναζήτησιν αΰτοΰ ζέσιν μου καί έκουσίως θά παρητούμην 
αΰτής, άλλ’ ή διαταγή ήτο: “νπαγβ και είρτ τόν Λιβιγκστόνα!,, 
Καλώς, νά τδν εΰρω, δν ΰπήρχεν έπί τής γης· άν δέ οΰχί, νά φέ
ρω παν δτι τδ δημόσιον έπρεπε νά μα'θη καί νά φυλάττη.

'Ο δ. Κίρκ ύπεσχέθη νά μοί παρέξη πάσαν συνδρομήν τής πεί
ρας καί τών γνώσεών του· άλλ’ έν τω ήμερολογίω μου δέν 
δύναμαι νά εΰρω τδ έλάχιστον ίχνος αυτής. Βεβαίως ή- 
γνόει δτι άπηρχόμην πρδς άναζήτησιν τοΰ Αιβιγκστόνος, άλλως 
’ίσως έπραγματοποίει τήν ύπόσχεσίν του. Ένόμιζεν δτι έπρόκειτο 
ν’ άπέλθω απλώς πρδς τάς πηγάς τοΰ Ρουφιζί ποταμοΰ, άλλά 
ποία έφημερίς ήθελεν άποστείλει ΐόιαίτιρον άνθρωπον δπως άνα- 

ς καλύψη τάς πηγάς ποταμοΰ άσημάντου, ώς αυτός;
Διάφορα αίτια μολύνοντα τήν άτμοσφάίραν τής Ζινζιβάρης 

S καθιστώσιν αΰτήν νοσώδη, ένω ώφειλε νά ήνε ή ύγιεστέρα πόλις. 
; Εινε τή άληθεία παράδοξος ή περί τούτου άδιαφορία τοΰ διοι- 

κοΰντος αΰτήν, μή ύπακούοντος εις τάς παραινέσεις τοΰ λογικού· 
J άπορώ διά τί καί οί κ.κ. πρόξενοι δέν καθυπέβαλον τά μέσα τής 
Ιτοΰ κακού διορθώσεως πρδς τδν Σουλτάναν αΰτής, άποκαθιστών- 

τες διά τούτου τήν πόλιν μίαν τών ύγιεστέρων τού ’Ισημερινού. 
Έκτος τών διαφόρων άλλων Εΰρωπαίων μισιοναρίων οί Γάλλοι 
έργάζονται μετ’ άληθοΰς πρακτικού πνεύματος, διότι οΰ μόνον 
τάς θρησκευτικάς ά’ρχάς έμπνέουσιν εις τους πολυαρίθμους αΰ- 
τών προσηλύτους, άλλά προσπαθοΰσι νά τους διδάξωσι και τάς 
διαφόρους τέχνας τού βίου, τά δέ διάφορα αύτών έν Ζινζιβάρη 
έργαστήρια είσΐν άξιοπερίεργα. (άκολουθεϊ).

< ΣΑΝΔΙΟΝ.
) Οΰτως δνομάζουσιν οί αΰτόχθονες έν τή Μεσημβρινή ’Αμερική 
I δένδρον τι ΰψούμενον μέχρις 100 ποδών, έχον τδν κορμόν μα

λακόν καί πάχος τοΰ κορμού 6—8 ποδών κατά τήν διάμετρον, 
φύλλα δέ άπό ύψους 60—70 ποδών. Τδν κορμόν τοΰ δένδρου 
τούτου χαράσσοντες οί έντόπιοι έξάγουσι γάλα ομοιότατο·/ πρδς 
τό δαμά/.ειον καί εύγευστου. Χρησιμώτατον και τδ δένδρον τοΰτο, 

$ άν ένεκλιματίζετο καί παρ’ ήμϊν έν τή ανατολή, έχούση ποικίλα 
<> κλίματα. Λίνδος τις έφερεν εις Βρυξέλλας τής Βελγικής ικανόν 
< αριθμόν τών τοιούτων δένδρων. Οί "Αγγλοι λέγουσι τδ δένδρον 

αΰτο γαλάτειαν ή δαμάλειον.

"Ας ποιήσωμεν τδ Ευαγγέλιο·/ προσιτόν τοΐς λαϊκοί;, όπως 
‘ δυνηθώσι καί ουτοι νά κρίνωσιν ορθώς καί άνεπηρεάστως 
: ΠΕΡΙ! ΤΩΝ ΥΨΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΓΩΠΟΤΗΤΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.
S Ό έκ Βρεσ/.αυια; καθηγ. Οΰεβήρος.
< (Κλειοΰς άρ 640).

ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΝ. S
(συνέχεια άπό σελ. ΐ>79 Δ', τόμου). (

ΣΤ. <
Έν έτος μετά ταΰτα εις θάλαμον ξενοδοχείου έν Παρισίοις έ- ? 

κάθητο νέα μαύρα φορούσα πλησίον τραπέζης, έπί τής όποιας ? 
ήτο φιάλη οίνου καί ποτήριον. Άνήρ δέ τις κεκυφώς ύπδ τοΰ γή- ? 
ρατος, άλλ’ ήθος έχων εΰπροσήγορον καί γελαστόν, ένδεδυμένος ί 
σχεδόν ώς έργάτης, περιήρχετο εις τδν θάλαμον καί, ίστάμενος < 
ένίοτε πρδ τής νέας, ήτένιζεν αΰτήν μέ ήθος πατρικόν· αΰτη δέ $ 
τείνουσα τήν δεξιάν έλάμβανε τήν φιάλην μέ προθυμίαν μέν άλλά S 
καί μέ τινα άποστροφήν κα: έγέμιζε τδ ποτήριον. ‘Ο γέρων έπι- ) 
νεν όλίγον καί άνελάμδανε τδν περίπατον, χειρονομών άλλοκότως S 
καί γελοίως σχεδόν, ένώ ή νέα μειδιώσα περίλυπος παρετήρει 
προσεκτική τάς κινήσεις του. ?

’Εάν τρίτος τις εύρίσκετο έκεί παρών, θά έδυσκολεύετο νά έν- < 
νοήση όποϊα ήσαν τά δύο έκεϊνα οντα· ή μέν νεάνις άκίνητος, ψυ- < 
χρά, όμοια πρός μα'ρμαρον, άλλά πλήρης χάριτος καί εΰγενείας, < 
ήτον ώραιοτάτη οΰ μόνον τήν μορφήν άλλά καί τους τρόπους· ( 
έκεϊνος δέ βάναυσον έχων ήθος, άτακτον τδ ένδυμα, φέρων πίλον, > 
πίνων οίνον πρόστυχον καί κτυπών εις τδ έδαφος τά καρφωτά > 
σανδάλιά του, έφαίνετο δλως εναντίας άγωγής.

Καί δμως ήσαν σφικτά συνδεδεμένοι οί δύο ουτοι, ή Χαρί- ? 
κλεια δηλαδή καί δ θείος της Γιρώ. ’Οτε ό άγαθός ουτος ά'ν- <J 
θρωπος ήκουσε τόν θάνατον τής ’Ιουλίας, έτρεξεν εις τήν κατοι- ζ 
κίαν της δρομαίος- ή Χαρίκλεια μετά τδν θάνατον τής μητρός ζ 
καί τήν άπουσίαν τοΰ πατρός της έμεινε μόνη. ‘Ο ιππότης πε- < 
ριερχόμενος διάφορα μέρη τής 'Ολλανδίας έμαθεν αργά τδ δυσ- < 
τύχημα τής γυναικός του, ώστε έπί ένα σχεδόν μήνα ή Χαρί- < 
κλεια ήτον ορφανή. Ναι μέν είχε τροφόν, άλλ’ δτε έζη ή μήτηρ, < 
σπανίως τήν μετεχειρίζετο, διότι, ώς είδομεν, έκείνη έπεθύμει νά s 
καταγίνεται μόνη εις τα τής θυγατρός της· διό ώς όλίγον γνω- S 
ρίζουσα τήν Χαρίκλειαν δέν τή ήτο πολλά χρήσιμος.

"Οτε έπνίγη ή ’Ιουλία, τοσαύτην θλίψιν ήσθανθη ή κόρη της, > 
ώστε έφοβήθησαν μήπως άπαθάνη καί αΰτή. ’Ακολουθούσα τό S 
σώμα τής μητρός της μεταφερόμενου άπό τοΰ ποταμοΰ εις τήν 
οικίαν, έξέπεμπε τοιαύτας φωνάς ώστε όλοι έφοδοΰντο. Συνειθί- > 
σαντες νά μή άκούωσι μήτε φωνήν έξερχομένην άπό τό στόμα > 
τής κωφαλάλου, έτρεμον ϊδόντες δτι διά μιας ό θάνατος διέκοψε ? 
τήν τόσην σιωπήν. Οί έναρθροι ήχοι τών χειλέων της, τους ό- / 
ποιου δμως αΰτή δέν ήνουεν, ήσαν άγριοι διότι δέν ή; ν ούτε 2 
λέξεις ούτε κοπετός άλλ' είδος τρομερά; τίνος γλώσσης εφεύρε- / 
θείσης άπό τήν θλίψιν. ‘Ολόκληρον ήμερο-ύκτιον έκλαιε καί $ 
ώδόρετο, καί τρέχουσα επάνω κάτω άπέσ.τα τάς τρίχας τής κε- > 
φαλής και έκτύπει τούς τοίχους. Οΰδείς ήδυνήθη νά τήν καθη- < 
συχάση. "Οτε μόνον έξηντλήθησαν αί δυνάμεις της, έπεσεν εις ς 
τοΰ; πόδας τής κλίνης, οπού έκειτο τ'ο σώμα τής μητρός της.

Άλλ' αίφνης έφάνη δτι ά/έλαβε τήν πρώτη·/ ήσυχίχν καί σχε- ; 
δόν έλησμόνησε τήν λύπην της. Οΰτω δέ ά τάραχος έπεριπάτει δι’ ; 
όλης τής ημέρας βραδέως καί αστοχώ:, μή άτοβαλλουσα μηδε- > 
μίαν περιποίησιν. "Ολοι έ όμιζο/ δτι άνένηψεν έντελώς, μετά τών 5

Β
; καί αΰτδς ό ιατρός· άλλά μετ’ ολίγον κατελήφθη άπ^ 

ευρικήν κάκιστα έχουσαν συμπτώματα· έπεσεν εις τήν 
αι έφαίνετο ότι έχασε τά λογικά της.ό Γιρώ άπεφάσισε νά βοηθήση τήν άνεψιάν του.

ϊη δέν έχει πλέον, είπεν, ούτε πατέρα ούτε μητέρα, άνα- 
> έγώ, καθο θειος, τήν φροντίδα της· πάντοτε μοί ήρεσεν 

\ «υτη η κόρη καί πολλάκις έζήτησα άπ'ο τόν πατέρα της νά μέ 
\ τήν δώση. Δέν θά τω τήν στερήσω· έπειδή δμω: τώρα δέν εινε 

·’ έδώ, τήν πέρνω εγώ καί, όταν έπιστρέψη, τήν άποδίδω.

Σημειωτέον, ό Γιρώ δέν είχε πολλήν πεποίθησιν εις τούς ία- 
s τροΰς καί δχι άλόγως, διότι δέν έπίστευεν εις τάς άσθενείας ώς 
S μή άρρωστήσας ποτέ- ή νευρική μάλιστα θέρμη τω έφαίνετο χί- 
) μοίρα, φαντασιοκοπία, τήν όποιαν μικρά τις εΰθυμία ισχύει νά 
) θεραπεΰση. Άπεφάσισε λοιπόν νά φέρη τήν νέαν εις Παρισίους. 
> Δέν βλέπετε, έλεγεν, δτι ή νέα εινε λυπημένη ; δέν βλέπετε 
> δτι κλαίει; καί έχει δίκαιον, διότι ή μάνα δέν άποθνήσκει δίς. 
/ Δέν πρέπει δμως νά χάσωμεν καί τήν κόρην διότι έχάσαμεν τήν 
? μάναν· πρέπει νά κατορθώσωμεν νά στρέψη άλλοΰ τ'ον νουν της. 
ΐ Αέγβυν δτι ή πόλις τών Παρισίωνείνε καταλληλοτάτη εις τούτο- 
ί δέν ήξεύρω, διότι δέν τήν είδα ποτέ. Λοιπόν θά τήν υπάγω έκεί, 

καί θά ώφεληθώμεν καί οί δύο. Καί μόνον τδ ταξεϊδι άρκεϊ νά 
) μάς ώφελήση. Καί εις έμέ έτυχον λύπαι· όσάκις δμως έμβήκα 
< εις αμάξι καί ήκουσα τόν κρότον τής μάστιγος τοΰ ήνιόχου, άνέ- 
; λχίχ τήν εΰθυμίαν μου.

Μετέβη λοιπόν εις ΙΙαρισίους φέρων καί τήν Χαρίκλειαν, τής 
? όποιας ό πατήρ ειδοποιηθείς περί τούτου εΰχαριστήθη. "Οτε δέ ου- 
) το; έπανήλθεν εις τήν έξοχήν του άπό τήν ’Ολλανδίαν, είχε τοιαύ- 

την μελαγχολίαν, ώςε ήτο άδύνατοννάίδη τινά, ούτε αΰτήν τήν θυ- 
? γατέρα του. Έφαίνετο δτι ήθελε ν’ άποφύγη πάντα άνθρωπον, εί 
2 δυνατόν δέ καί αΰτόν τδνέαυτόν του. Περιερχόμενος πάντοτε σχε- 

δ'ον έφιπποςεϊς τά δάση, κατεπόνει καθ’ υπερβολήν τδ σώμάτου, 
? επιθυμών οΰτω νά προμηθεύση άνεσίν τινα εις τήν ψυχήν του. 
< θλιψις κρύφια, άνίατος τδν κατέτηκεν. Έμέμφετο έαυτδν δτιύπήρ- 
< ςεν ό αίτιος τής δυστυχίας καί τοΰ θανάτου τής συζύγου του.

— Εάν δέν άνεχώρουν, έλεγε, θά έζη άκόμη· και δέν έπρεπε 
νά αναχωρήσω.

Ίδοΰ ό άδιάκοπος λογισμός του.
Επιθυμών νάκαταστήση τήν Χαρίκλειαν εΰτυχή, ήτο πρόθυμος 

νά υποστη χάριν τούτου πάσαν θυσίαν. "Οτε έπέστρεψεν εις τήν 

οικίαν, κατά νοΰν είχε νά άναπληρώση παρά τή θύγατρί του τήν 
μητέρα της, διπλασιάζων μάλιστα τάς περί αΰτής φροντίδας· αλ

ί λά τόσον ώμοίαζεν ή κόρη πρδς τήν μητέρα, ώστε ή όμοιότης αΰ- 
< τή τω έπροξένει βαθυτάτην λύπην.

Εις μάτην έπροσπάθει νά παρηγορηθή βλέπων χαρακτήρας 
υπενθυμίζοντας αΰτω τήν άγαπητήν σύζυγον καί ανακουφίζοντας 

S τήν θλίψιν του, διότι ή θέα τής θυγατρός του έπηνξανε τους έ- 
J ^ϊχσυς τής συνειδήσεώς του.

Ο Γιρω δμως άλλως πως έσκέπτετο· αΰτδς είχεν δν καί μά
ς νον κατά νοΰν, πώς νά διασκεδάση τήν λύπην τής άνεψιας του, 
S λλά τοΰτο δέν ήτο δυστυχώς εΰκολον ναι μέν ή Χαρίκλεια δέν 

άντέτεινεν εις τήν εις Παρισιού; μετάβασίν της, άτέβαλλεν δμω; 2 
πάσαν άφορμήν εΰθυμία;· δέν ήθελεν ούτε περίπατον, ούτε θέατρου, ? 
οΰτε χορούς καί αναγκαζόμενη έδείκνυε τδ μαΰρον ένδυμά της. )

Ό γέρων δμως Οεϊός της ήτο ισχυρογνώμων· ολόκληρον έτος 
είχε παρέλθει, άφού μετέβησαν εις τήν πόλιν, καί ή Χαρίκλεια \ 

έμεινε πάντοτε άκλόνητος.
—Άλλά, είπε, ροφήσας ποτήριον οίνου, διατί δέν άποοασίζεις 

νά έλθης μαζή μου εις τδ θέατρον ■; ίδοΰ έχω εισιτήριο·/· τδ πένθος s 
σου’έτελείωσεν έχεις δύο κατακαίνουργια φορέματα.. ετοιμάσου καί... ι

Διακόψας δέ τδν λόγον του έπρόσθεσε: ;
— Διάβολε! έλησμόνησα δτι δέν ακούεις· τί θά κάμης εις > 

τδ θέατρδν; πλήν άδιάφορον. Καί σΰ δέν άκοϋεις καί έγώ δέν '> 
προσέχω· τούς βλέπομεν μόνον δταν χορεύουν.

‘Ο άγαθός γέρων ώμίλει πάντοτε με τήν άνεψιάν του λη
σμονώ·/, δτι οΰτε νά τδν άκούση οΰτε νά τ'ον άποκριθή έδύνατο· ?
άλλά μήπως καί διά νευμάτων έγίνετο καταληπτότερος

"Οτε, ώς είπομεν, έτελείωσε τ'ο πένθος τής Χαρικλείας, ό < 
θείος της τή έπρόσφερε δύο ώραιότατα ενδύματα καί τά έπρόσ- 

φερε μέ ήθος τόσον εΰγε.νές καί ικετευτικόν, ώστε ή νέα τδν έφί- 
λησε διά νά τδν εΰχαριστήση· άλλά μετά ταΰτα έκάθησε με- ς 

λαγχολική ώς πρότερον.
— Πλήν πρέπει νά βάλης τά ένδύματα αΰτά, είπεν ό γέρων, > 

διά τοΰτο σέ τά έκαμα, εινε ωραία ... ί
Καί ταΰτα λέγων περιεφέρετο εις τδν θάλαμον επιδεικνύω·/ έ 

τά δύο ένδύματα. $
Ή Χαρίκλεια έπί τέλους άπεφάσισε νά σηκωθή, έλαβε τά δύο ί 

ένδύματα, έκίνησε τήν κεφαλήν εις σημείο·/ συναινέσεως, καί < 
πρώτον τότε μετά τ'ον θάνατον τής μητρός της έστάθη άντικρΰ < 

καθρέπτου. <
Ταΰτα ΐδών δ άγαθός Γιρώ έπήδησεν ώς παιδίον είδεν δτι £ 

έπί τέλους έθριάμβευσε καί δτι ή Χαρίκλεια θά ήρχετο εις τδ ί 

θέατρον νά ίδη τδν κόσμον. Τοσοΰτον δέ έχάρη, ώστε άδιακό- < 
πως έφίλει τήν άνεψιάν του, έκραξε τήν τροφόν της, τούς ύπη- < 
ρέτας καί δλους τούς έν τή οικία.

Ή Χαρίκλεια στολισθεϊσα έφάνη ώραιοτάτη.
—Τδ δχημα είνε έτοιμον, είπεν δ Γιρώ, μιμούμενος μέ τάς ) 

χεϊρας τδ κίνημα τοΰ ήνιόχου, δταν μαστίζη τούς ίππους. ί
Ή Χαρίκλεια έμειδίασεν, έλαβεν εις χεϊρας τήν μαύρη·/ έσθήτά < 

της, τήν έδίπλωσεν έπιμελώς, τήν έφίλησε, τήν άπέθεσεν εις κι- ς 
βώτιον καί άνεχώρησε μετά τοΰ θείου της.

ΣΤ’. \
’Εάν ό γέρων Γιρώ δέν ήτο κομψός τδ ήθος, ήτον δμως γεν- > 

ναϊος, καί ήδιαφόρει μέν 5ν τά ένδύματά του, καινουργή μέν '> 
πάντοτε, πλατύτατα δέ διότι δέν ήγάπα νά στενοχωρήται, τόν S 
έκουκοίλοναν ώς σινδόνη, άν αί κάλτσαιτου κατέπιπτον καί 5 / ν 
ή φενάκη του έσκέπαζε τούς οφθαλμούς του· δτε δμως έπρόκειτο > 
νά δεξιωθή τούς άλλους, έφαίνετο μεγαλόδωρος. Διά τούτο καί > 
τήν εσπέραν έκείνην ένοικίασε θεωρείου άνοικτ'ον εις θέσιν κα- > 
ταφανή, διά νά θαυμάσωσιν δλοι τήν άνεψιάν του. · S

"Οτε ή Χαρίκλεια έρριψε τό βλέμμα εις τά θεωρεία καί τήν S 
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‘ πλατείαν, έμεινε? έκθαμβος, καί δικαίως· διότι νέα μόλις δέκα ϊξ 
έτών άνατραφεΐσα μέν είς την εξοχήν, ευρισκόμενη δέ αίφνης 

ί μεταξύ πολυτελείας, τέχνης καί ήδονών, νομίζει δτι ονειρεύεται, 
ι Το εσπέρας έκεΐνο έπαιζον παντομίμην μετά χορού- ή Χαρίκλεια 
< έβλεπε μετά πολλής προσοχής καί περιεργείας τά κινήματα καί 
ί τά βήματα τώνυποκριτών, καί επειδή ένόει δτιήτο παντομίμη έ- 
\ προσπαθεί νά έννοήση και την σημασίαν. Συχνά στρεφόμενη προς 
S τένθεΐόν της έκπεπληγμένη, έφαίνετο δτι ήθελε νά τ'ον έρωτήση· 
ν άλλά καί αυτός δέν ένόει τί έσήμαινεν ή παντομίμη. Έβλεπε 
S βοσκούς φορούν τας κάλτσας μεταξωτά; καί προσφέροντας άνθη 
( είς βοσκοπούλας, έρωτίδια πτερυγίζοντα και Θεούς καθημένους 

< είς νέφη· ή σκηνογραφία, τά φώτα καί μάλιστα ά πολυέλαιος, 
< τά ενδύματα τών γυναικών, τά κ εντήματα, τά πτερά, δλη έκείνη 
ι ή άγνωστος αύτή μεγαλοπρέπεια την έρριπτεν εις απορίαν.

Άλλά καί αύτήν περιειργάζοντο δλοι οί έν τω θεάτρω· το 
ί ένδυμά τ ης ήτον άπλοΰν μέν άλλά κομψότατο?. Ούσα μόνη είς 
' μέγα θεώρεΐον πλησίον γέροντος καί γέροντος άκομψου, κάλλος 
< έχουσα άγγέλου καί άνθηρότητα ρόδου, οφθαλμούς δέ μεγάλους 
5 καί μαύρους καί ήθος άθωότατον, εϊλκυεν δλων τά βλέμματα.

Έν τοσούτω ή Χαρίκλεια άν έλαβε βαθμηδόν τήν συνήθη άτα- 
? ραξίαντη;· μετά μικρόν δέ έκυριεύθη άπό μελαγχολίαν. Ήσθάνθη 
/ πόσον ήτο λυπηρόν να ήνε μόνη μεταξύ τών ανθρώπων. Όλοι 
/ έκεϊνοι οί όμιλούντες πρός . άλλήλους, οί μουσικοί, τών δποίων 
Ιτά όργανα έρρύθμιζόν τά βήματα τών χορευτών, αύτά καί άλλα 

ηυςανον τήν λύπην της. Έφαίνετο δτι δλοι έλεγον πρός αύτήν 
«‘Ομιλούμε? καί δέν όμιλεϊς- ακούομε?, γελώμεν, τραγωδούμεν, 
χαίρομεν, καί μόνον σύ δέν άκούεις, δέν γελάς, δέν τραγωδεΐς, 
δέν χαίρεις, άλλά κάθησαι ώς είδωλο?.»

Ή Χαρίκλεια έκλειε τούς οφθαλμούς διά νά μή βλέπη· ένθυ- 
μήθη τόν χορόν τών παιδιών, είς τόν δποΐον είδε χορευούσας τάς 

? συντρόφους της, ένω αύτή έ’μενε πλησίον τής μητρός της. Έν
ί Θυμήθη τήν πατρικήν οικίαν, τήν νηπιότητα, τήν λύπην καί τά 

δάκρυα της δτε άπέθανεν ή μήτηρ της, καί τέλος πάντων τάπέν- 
$ θιμα ενδύματα τά δποΐα πρό ολίγου μέν άπέβαλεν, άπεφάσισε 
> δέ νά φορέση έκ νέου άμα έπχνελθοΰσα είς τήν οΐκ'αν. Επειδή 

δέ ήτο καταδικασμένη διά παντός, ένόμισεν δτι δέν έπρεπε και 
) νά προσπαθή νά έλαττώση τά παθήματα’ της· ήσθάνθη περισσο
ί τερον ή άλλοτε δτι πάσα προσπάθεια εις έξιλέωσιν τής θείας 
< άργη; ή·0 περιττή. Τοιαύτα δέ άνολογιζομένη έδάκρυσεν, δ δέ 
ί γέρων Γιρώ ίδών τά δάκρυα της δέν ένόει τήν αιτίαν.

Έν τοσούτω ή Χαρίκλεια ένευσεν οτι έπεθύμει νά άναχωρήση· 
> καί επειδήό θεΐός της έδίσταζεν, αΰτη σήκωθεΐσα έδειξε τήν θύραν. 
ί Τήν στιγμήν εκείνην ειδεν ύπό τό θεώρεΐον νέον ευειδή καί 
? πλουσιότατα ένδεδυμένεν, δστις είχεν άνά χεΐρας πλάκα, έπί 
r τής δποίας έχάραττε γράμματα καί σχήματα με μικρόν πέτρινον 
/ κονδύλιον καί τά έδείκνυεν είς τόν γείτονα του· ούτος δέ έφαί

νετο δτι τόν ένόει καί άπεκρίνετο κατά τόν αύτόν τρόπον μετά 
μεγίστης ταχύτητος. Καί οί δύο άντήλλασσον συγχρόνως άνοιγο- 

> κλε'Όντες τούς δακτύλους σημεΐά τινα δι’ ών έφαίνετο δτι ήρμή- 
? νευον καθαρότερα τάς ιδέας των.

Καί δέν ένόησε μέν ή Χαρίκλεια τί έσήμαινον οί χαρακτήρες και ί I 
τά ’Ζήί* 2·51) παρετήρησεν δμως δτι δ νέος έκεΐνος δέν έκίνει τά ί I 
χείλη του. Είδε/ δτι ώμίλει γλώσσαν δλως διαφορετικήν τής τών < I 

άλλων, καί δτι εύρισκε τρόπον νά έξηγήται χωρίς νά άνοίγη τό < 1 
στόμα. ’Ακατάσχετος λοιπόν έπιθυμία νάιδη περισσότερα τήν πα- 
ρεκίνησε νά καθήση, καί κύψασα περιειργα'ζετο τί έκαμνεν ό ά- < 1 
γνωστός έκεΐνος· ότε δέ ειδεν έκ νέου δτι,άφοΰ έγραψεν, έδιδε τήν I 
πλάκα είς τον γείτονά του, έκαμεν άκουσίως κίνημα ώς άν έθελε > I 
νά λάδη αύτήν ό νέος έστράφη καί είδε τήν Χαρίκλεια?. Μόλις > I 
δέ συνήντήθησαν οί οφθαλμοί των καί έστάθησαν άκίνητοι ώς άν > I 

έζήτουν νά άναγνωρισθώσιν έπειτα έμάντευσαν τήν κατάςχσιν άλ- > I 
λήλων καί μέ βλέμμα σιωπηλόν είπον εϊμεθα καί οί δύο βωβοί. ? |

Έν τοσούτω δ γέρων Γιρώ έφερεν είς τήν ανεψιάν του τον 2 I 
μανδύαν της, άλλ’ αύτή δέν ήθελε πλέον ν’ άναχωρήση· καθή- ? 1 
σασα έξ έναντίας έβλεπε τούς δύο συνομιλούν τας διά τής πλακός. ' I

Ό άββάς de TEpe'e είχε γίνει πρό μικρού γνωστός Κατά τινα ? 
έπίσκεψιν ίδών τυχαίως κωφαλάλους ραπτούαας έλυπήθη αύ- ? 
τάς καί ή σπανία αύτοΰ φιλανθρωπία έξεγερθεΐσα διά μιας έκαμε ? 
θαύματα. Ίδών τήν άιακτον παντομίμην τών δυστυχών τούτων ? 
δντων, έστοχάσθη δτι έδύνατο νά λάβη αύτήν ώς β ασιν μονίμου ν 3 

γλόσσης. ‘Ως οί πλεϊστοι τών δαιμόνιων άνδρών, έπροχώρησεν S 1 
ίσως και πέραν τοΰ μεγάλου σκοπού του· οπωσδήποτε δμως άρκεΐ S 
δτι είδε τό μέγεθος αύτοΰ καί δτι, διδάσκων καί τούς κωφούς καί > 
βωβούς τό άναγινώσκειν καί γράφειν, καθίστα αύτούς. ανθρώπους. S ' 
Μόνος και χωρίς βοήθειαν, διά τών ιδίων δυνάμεών του, έπε- > 
χείρισε κοινωνίαν έκ τών ταλαιπώρων αύτών καί ήτοιμάζετο νά S 
θυσιάση πρός τούτο καί βίον καί περιουσίαν έως ού στρέψη πρός υ 
αύτούς τήν προσοχήν του δ βασιλεύς. ν 1

'Ο νέος δ καθήμενος ύπό τό θεώρεΐον τής Χαρικλείας ήτό τις > | 
τών μαθητών τοΰ άβδά. Εύγενής ών τό γένος καί πλούσιος καί ? 
άπό άρχαίαν οικογένειαν καταγόμενος, ζωηρόν μέν είχε τον νοΰν ί I 
άλλ’ ήτον ημιθανής, ώς ώνόμαζον τότε τούς κωφαλάλους. Έκτος ν 
δέ τών μαθημάτων τοΰ άβσά είχε και παιδαγωγόν δστις, λαϊκός S I 
ών, έσυντρόφευεν αύτόν πανταχοΰ καί καθήκον είχε νά διευθύνη S 
τάς πράξεις καί τά διανοήματά τον· ήτο δέ ουτος δ σύντροφός του, > 
δστις άνεγίνωσκε τά τής πλακός καί άπεκρίνετο. Ό νέος κατεγί- S | 
νέτο μετά πολλής έπιμελείας είς τάς καθημερινάς μελέτας, αΐ- S 
τινες έγύμναζον τόν νοΰν του καί είς τήν έκλησίαν καί εις τό θέα- s 
τρον καί πανταχοΰ. Όμολογητέον δμως δτι έμφυτος υπερηφάνεια ί 
καί άνεξαρτησία χαρακτήρος έπάλαιον έν αύτώ πρός τήν έπίπονον < 
ταύτην ένασχόλησιν. Δέν έγνώριζεν ούδέν τών δυστυχημάτων, είς ? ; 
τά δποΐα πιθανόν νά ύπέπιπτεν άν έγεννάτο εις τάξιν κατω’-έραν , 
ή καί, ώς ή Χαρίκλεια, εϊς άλλο μέρος ή είς Παρισίόυς. Έκ τών s 
πρώτων πραγμάτων, τά δποΐα έμαθεν δτε ήρχισε νά συλλάβίζη, < 
ήτο το όνομα τοϋ πατρός του, τοΰ μαρκίωνος Μωβραί. Έγνώριζε ? 
λοιπόν δτι ήτο διαφορετικός τών άλλων καί ένεκα τής γενέσεως > 
καί ένεκα τοΰ φυσικού του δυστυχήματος· οΰτω δέ ή εύγενής του < 
καρδία έκυμαίνετο μεταξύ υπερηφάνεια; καί ταπεινώσεως.

Τον κωφάλαλον τούτον μαρκίονα έβλεπον πολλαί ώραΐαι κυ- ) 
ρίαι- αύτός δμως είχε προσηλωμένους τούς οφθαλμούς είς τήν $ 
Χαρίκλεια?. ήτις καί αύτή τόν έβλεπε. Μετά τό τέλος τής παρα- θ 
στάσεως, στηριχθεΐσα είς τόν βραχίονα τοΰ θείου της, άνεχώ- < 
ρήσε σκεπτική. (άκολουθεϊ). ? ।

Η Μητρύπολις τ&ν Λθηνών.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΟΡΓΑΝΟΜΟΥΣΙΚΟΙ. 
(ORGAN-MEN).

( Ex τον '^ίγγλιχον).

’Ολίγοι έκ τών κοινών κατοίκων τών προαστείων τοΰ Λον
δίνου κινοΰσι τό ένδιαφέρον ήμών πλειότερον τών Ιταλών δργα- 

νο-μουσικών διά τε τήν υπομονήν, μεθ’ ής ύφίστανται τόν πλα- 
νητα βίον των, άλλά μάλλον διά τόν σφοδρόν αύτών έρωτα πρός 
τήν πατρίδα και τούς οικείους, χάριν τών οποίων κυρίως έγκατα- 
λειποντες τήν εύήλιον αύτών γην έρχονται εις τήν δμιχλώδη 

και ψυχράν ταύτην χώραν.
Καί τοΰτο μέν φαίνεται πως παράδοξον, άλλ’ δμως ύποφόρουσι 

τον πικρόν τής πατρίδος αποχωρισμόν έπί τή έλπίδι δτι διά τοιαύ- 
της τίνος αύταπαρνήσεως θά έξοικονομήσωσι τό χρηματικόν ποσόν, 
δι’ ού έπιστρέφοντες είς τήν Πατρίδα θά ουνηθώσι ν’ άποβώσιν 

ίδιοκτήται μικρού μέρους γης, έφ’ ή; νά σπείρωσι τον αραβόσιτον 
αύτών διά τήν πολέκτα, μιας άμπέλσυ καί δύο ή τριών αιγών, 
δι’ ών νά ζήσωσι ζωήν πάντη άνετον.

Οί χωρικοί τοΰ Πιεμοντίου καί τή; θαλλούσης Σαβοΐας, τής 
αδελφής αύτοΰ κατά τήνέξοχικήν ώραιότητα, ήσαν οί πρώτοι, οϊ · 
τινες έγκαταλιπόντες τά πάτρια αυτών όρη έπεδίωξαν καλλιτέ- 
ραν τύχην είς άλλας χώρας.

Τέκνα καί κυρίως νεαρά; ηλικία; άπε?αλησαν έκ τών δρέων 
πρός τάς μάλλον κατωκημένας πόλεις τή; ’Ιταλίας, έχοντα ώς 
μόνον έμπορικόν αύτών κεφάλαιο? ?ν άρχαΐον δργα/ον, (liurdy 
gurdy) μίαν κιθάραν και Ιν ταμβοΰρλον διά τών οργάνων τούτων 
καί τοϋ τραγφδίου συνοδεύοντα τά; ορχήσεις των τά ζωηρά παι
διά ώφειλον ν’ άνασύρωσιν έκ τών θυλακίων τοΰ κοινού καί προ 
πάντων τών μητέρων, παρατηρουσών μετά συμπάθειας τά χαρί- 
εντα καί μικρά ταΰτα έξόριστα, τήν γλ.ίσχραν άμοιβήν των.
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> Καί τοι δέ οί πλανήτες ουτοι παϊδες περιωρίζοντο εϊς τάς Ίτα- 
> λικάς πόλεις, ούχ ήττον οί νέοι, οΐτινες έπόθουν νά ύπερβώσιτόν 
I στενόν κύκλον, πλανώμενοι έπορεύθησαν καί εις Παρισιους. Τό 
/ περιστρεφόμενο? όργανον, κατά πολλά τότε έλλιπές, ήτο νε- 
/ ωτερισμ'ος καί δι’ αύτοΰ έπέτυχον θαυμασίως. Ένθαρρυνομενοι 
? δέ ύπό τής έπιτυχίας, έπροχώρησαν μέχρι τοΰ Λονδίνου καί οί 
? ’Ιταλοί μουσικοί έγένοντο συστηματικοί.
ί Μετά ταΰτα έπήλθεν ό καιρός, καθ’ δν ή τυραννία καί ό δε
ι σποτισμ,ός έφθασαν εις τό μή περαιτέρω, πολλοί δ’ έγκατέλειψαν 
/ τους οίκους καί τάς οικογένειας των, δπως κερδαίνωσι τά πρός 
? τό ζην έν τή ξένη, βέβαιοι δτι τοιουτοτρόπως οί έναπομένοντες 

διετέλουν ασφαλέστεροι κατά τήν απουσίαν των μεθ’ οποίας δμως 
ί θλίψεως καί σπαραγμών καρδίας άπεχωρίζοντο τών αγαπητών 
< αύτών δρέων καί κοιλάδων, πόσον δε τρυφερώς άνεπόλουν έν τή 
< μνήμη των τούς οικείους αύτών καί φίλους!

Αί έπιστολαί τών έν ’Αγγλία υιών πρός τούς έν ’Ιταλία πα- 
S τέρας καί τάς μητέρας, πρός τάς μνηστα'ς, τούς άδελφούς καί 
S άδελφάς των είσιν άριστουργήματα άδολου άγάπης καί άληθείας, 
S καίτοι δέ μή γραφόμενα1, πάντοτε ίδιοχείρως, ούχ ήττον ύπαγο- 
) ρεύονται μετά τοιούτου ποιητικού ύφους καί τοσαύτης εύαισθη- 
( σίας, ώστε λίαν σκληροκάρδιος θά ήτον δστις θ’ άπετόλμα ν’άλ- 
S λάξη έστω καί μίαν αύτών λέξιν.
> Τής ευαισθησίας ταύτης προϊόντα είσιν άπασα έκείνη ή ποίησις 
? καί δ πρός τήν μουσικήν έρως, δι" ού ό ’Ιταλός μουσικός τοσοΰ- 
ί' τον συχνά εγκαταλείπεται είς παράφορα αύτοσχεδιάσματα κατά 

τόν ήχον τοΰ μουσικού οργάνου του καί άναπολεϊ τοσοΰτον ζωη
ρώς τήν άγαπητήν τής γενέσεώς του γήν δι’ ένός τών τής πα
τρίδος αύτοΰ ασμάτων.

ζ Αί καλλοναί αύτής σχηματίζουσιν έν τή καρδία του πηγήν 
) ζωηρας χαράς, έξ ής ρέει ρεϊθρον τρυφερών λέξεων, τάς δποίας 

( άκούων τις άπαξ ούδέποτε λησμονεί. Είς έξ αύτών ψάλλει σχε- 
< δον πάντοτε τούς άκολούθους στίχους είς σκοπόν ’Ιταλικόν δλί- 

, γον διάφορον τοΰ «La mia Letizia.»

) Μακράν σου προσφιλής πατρίς, τό παν μοί είνε σκότος· 
πότε θά ι'δω τά βουνά τά χλοερά σου πάλιν, 
θά τρέξω 'ς τών πρασίνων σου κοιλάδων τήν άγκάλην; 
”ΩI ενθυμούμαι ζωηρώς πώς αί ήμέραι νέας 
μοί έπροξένουν ήδονάς ’ς τούς κόλπους τής Νίκαιας.

/ μου, πού άρώματα τά άνθη σας σκορπίζουν
) τής ’Αφροδίτης άξια τήν κόμην νά στολίζουν, 

τά ρέοντά μου δάκρυα σάς άποχαιρετοϋν.
"Ω! πόσον ή καρδία μου καλώς τό ένθυμεΐται!
ίστάμην είς τοΰ ποταμού τάς δχθας άτενίζων 
καί τάς σκηνάς σου χαιρετών, άγαπητέ δρίζων, 
αΐτινες λύπας άληθεϊς καί θλίψεις μ’ ένθυμίζουν.

< Ποσάκις είς τάς δχθας του αύτάς ποΰ πρασινίζουν, 
< ποσάκις, ώ γλυκεΐά μου Νίκαια είς λειμώνας 
£ δέν ήκροάσθημεν δμοΰ τάσ φίλας άηδόνας,

Σύ καί έγώ, Νίκαια μου, μόνον έγώ καί σό.

Οι ήχοι είσιν ένίοτε ωραιότατοι καί ώσεί έξερχόμενοι τών 
ένδομύχων τής καρδίας, άρυόμενοι τό θέλγητρου αύτών έκ τής 

συγκινήσεως τών άναπολήσεών των. Όπόταν συναντώνται, δπερ 
συμβαίνει πολλάκις, ιδίως δέ κατά τήν έλευσιν ή άναχώρησιν 
φίλων, καί άρχονται δμιλοΰντες περί τής άγαπητής ’Ιταλίας 
(cara II alia), συχνάκις είς έξ αύτών ψάλλει δημοτικόν τι άσμα 
ή άπομιμεΐται ορεινόν τινα σκοπόν (mountain cry) λυπηρόν καί 
μελωδικόν, άναπολοΰντα εικόνα άγαπητήν τότε οί μελάνες αύτών 
οφθαλμοί διαλάμπουσι πλήρεις δακρύων ώσεί άτενίζοντες πρός 
τάς σκηνάς τής χαριέσσης αύτών γής καί τών φιλτάτων, άτινα 
τούς άναμένουσι.

Μολονότι ή ’Ιταλία εινε ήδη, δόξα τω Θεω, έλευθέρα άπό 
τών ’Αλπεων μέχρι τοΰ Άδριατικοΰ, είσέτι δμως έξακολουθοΰσι 
νά έρχωνται ένταΰθα έκ Πιεμοντίου, Πάρμας, Πλακεντίας καί 
Κόμου, δπως κερδήσωσι χρήματα. Δέν ποιούμεθα λόγον περί τών 
άποκατεστημένων ένταΰθα, άρκετά άλλως τε πλουσίων. Παρα
τηρούμε·? μόνον τό έξής άξιοσημείωτον, δτι δηλ.· έκάστη τής 
’Ιταλίας πόλις άποστέλλει ένταΰθα άτομα ιδιαιτέρου τινός 
έπαγγέλματος· ούτω π. χ. οί έκ Πιεμοντίου, Πάρμας καί 
Πλακεντίας είσί μουσικοί καί οί έκ τής Λούκας γυψουργοί, ένω 
τό Κόμον άποστέλλει τάς έπιτηδειοτέρας χεΐρας πρός κατα
σκευήν βαρομέτρων, κατόπτρων καί κοσμημάτων πλαισίων.

Ή άδελφική άγάπη, ήτις ένυπάρχει παρά τοΐς Ίταλοϊς τού- 
τοις άνεξαιρέτως, καί ή γενική φροντίς διά τό συμφέρον ένός έ

καστου εινε μέγα πράγμα. Όπόταν νέοι τινές πατριώταί των ά- 
φιχθώσιν έ'κ τίνος χωρίου, εινε συγκικητικόν νά βλέπη τις μεθ’ δ- 
πόσης έπιθυμίας σπεύδουσι νά μάθωσι τά νέα. Όταν έπιστολή τις 
φθάση παρ’ δποιουδήποτε συγγενούς των καί δέν δύνανται νά τήν 
άναγνώσωσι, πόσον ταχέως προστρέχουσι πρός έκείνους, οΐτινες 
δύνανται νά τούς εύχαριστήσωσιν.

Ό 'Ιταλός μουσικός έρχεται τόρα έν ’Αγγλία μέ καρδίαν 
πολύ έλαφροτέραν ή άλλοτε, διότι όπόταν τελέση τό στάδιον 
τής δδοιπορίαςτου καί άνατείλη ή ήμέρα καθ’ήν άληθώς έπιστρέ- 
φει είς τήν «’Ιταλίαν του», δέν φοβείται ν’ άπολέση δτι μετά 
τόσου κόπου έκέρδησεν.

Οί άναχωροΰντες έκ τών ορεινών χωρίων τοΰ Πιεμοντίου συν- 
απέρχονται συνήθως άνά τέσσαρες ή πέντε, οί δέ φίλοι ένός έ- 
κάστου προσπαθούν νά τοϊς έμπνεύσωσιν έλπίδας έπιτυχίας καί 
άναφέρουσι περί τών συμβησομένων κατά τήν έπιστροφήν των. 
Έν τοιαύτη περιστάσει οί άναχωροΰντες άποχωρίζονται τών φί
λων των πρό τοΰ παρεκκλησίου Shrine-Capitello, κειμένου είς 
τούς πρόποδας τοΰ δρους, δπερ έγκαταλείπουσι καί δπερ δμοιάζει 
κατά τήν στιγμήν έκείνην περιστερεώνα.

Οί σχετικοί αύτών καί φίλοι είσί ποιμένες καί ποιμενίδες, έξ 
ων οί μέν φέρουσι μεθ’ έαυτών τήν piva (άσκαυλον) των, αί 
δέ τό tambourino (τύμπανον) καί cembalo (κύμβαλον), ά'δου- 
σαι έν τών ευνοϊκών αύτών ορεινών ασμάτων τοΰ βουκολικού 
ποιητοΰ Fleriano. Αί στροφαί έπαναλαμβάνονται άλληλοδια- 
δόχως ύπό τών άνδρών καί νεανίδων, τό δ’ άκόλουθον είνε έκ 
τών μάλλον δημοτικών.·

ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ.

Βοσκοπουλές μας ώράίές, σάς άφίνομεν υγεία· 
φεύγομε σέ τόποι ξένοι 

καί χωρίς χαρά κι' άγάπη η καρδία μας χρονιά τρία, 
’ξεύρετέ το, θ’ άπομένη.

Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΕΣ.

Έχετε υγείαν, φίλοι κι’ αδελφοί άγαπημένοι, 

έρασταί αληθινοί.
Φέρτε μας δπίσω πάλι την καρδία σας ποΰ θα μενη 

πάντοτε ’σ έμάς πιστή.
Δίχως έρωτα θά ζοΰμε, δίχως τέρψι καί ψυχή.

I PASTOR!.

Addio," vaghe pastorelle, 
Ouesto bel clima lasciam, 
Nostri passi noi portiam 
Sotto straniere stelle, 
Per anni tre e’ 1 nostro cor, 
Senza piacer e senza amor.

LE PASTQRELLE.

Addio, amici nostri, e frati, 
Addio, amante veritier;
Riportate i cuori sincer 
Qui. da chi tu sei amali 
Noi vivremo senza cor 
Senza piacer, senza amor.

Τοιουτοτρόπως «παρέχουσιν άλλήλοις άμοιβαίαν αναψυχήν» 
(aaimo) ώς λέγουσι, καί δ Άγγελος τής έλπίδός ένισχύει έκα
στον νά ύποφέρη τάς θλίψεις τοΰ άποχωρισμοΰ.

Ίσως ούδείς άλλος αισθάνεται τοσοΰτον τάς οδύνας αύτοΰ, 
δσον οί άπλοι ουτοι ορεινοί καί μάλιστα διά τ’ον πρός τούς γο
νείς αύτών σεβασμόν καί ύπακοήν καί τήν βαθεΐαν συναίσθησιν 

τών υίικών υποχρεώσεων.
Ή πρός τούς γονείς του έπιστολή ένός τών ρωμαλέω > τούτων 

καί εύρυώμων 'Ιταλών κατά τά γενέθλια τής μητρδς του ούδέ
ποτε θά λησμονηθή οιά τά τοσοΰτον ώραίως έκπεφρασμένα αι
σθήματα. της παρά τοΰ παρακληθέντος νά σύνταξη αύτήν, ένω 
ζωηρόν έρύθημα διά τήν άνικανότητα ταύτην έπεχύνετο έπί τοΰ 

προσώπου τοΰ άτυχούς ’Ιταλού.
Ή έπιστολή είχεν ούτως:

« ’Αγαπητή καί σεβαστή μου μήτερ. ,
Ή καρδία μου άνεσκίρτησεν, άμα ήκουσα δτι έπιστολή της 

ύπήρχε δι’ έμέ, διότι ένόησα δτι ήτο έκ μέρους σου· δταν δέ 
δ άγαθός φίλος, δστις σοί γράφει τάς λέξεις ταύτας, μοί τήν ά - 
νέγνωσε, δέν είχα φωνήν νά έκφράσω τήν χαράν μου έπί τή υ
γεία σου καί τη τοΰ πατρός μου. Εύχαριστώ διά τοΰτο τήν.... 
ήθελα νά εΐπω τήν Παναγίαν, άλλ’ δ φίλος μου μοί έδίδαξε νά 
ευχαριστώ μάλλον .. . τόν Θεόν !

ΙΙροσπαθώ ν’ άποκτήοω πάσας έκείνας τάς άρετάς, αΐτινες 
καλώς ενθυμούμαι δτι άνήκουσιν εϊς τού; γονείς μου καί νά 
πράττω πάν τό άρεστόν αύτοϊς· άλλ’ αισθάνομαι τήν καρδίαν μου 
βεβαρημένη·; καί τό θάρρος μ’ έγκαταλείπει, δταν συλλογίζωμαι 
πόσος καιρός πρέπει νά παρέλθη δπως σ’ έπανίδω· πρό τούτου δέν 
δύναμαι νά έπιστρέψω εις τήν πατρίδα.—Συγχώρησόν με, νυ
χθημερόν δμως Ονειρεύομαι τήν έπιστροφήν μου. Ή χώρα αΰτη 
τοσοΰτον μέ στενόχωρε!· είνε τόσον μελαγχολική· τόσον μεγάλη· 
νομίζει τις δτι οί δρόμοι της δέν έχουν τέλος 1 Άν ήσο έδώ, ώ 
μήτερ μου, ώ! τότε θά ήδυνάμην κάπως νά υπομένω Δέν δύ
ναμαι νά εϊπω περισσότερα· ή καρδία μου άναλύεται είς δάκρυα· 
λάβε τόν χάρτην τοΰτον, δν σοί πέμπω μετά σεβασμού καί άγά
πης. Νομίζω δτι βλέπω Σέ καί τόν πατέρα μου, δταν σοί φέρη 
τήν έπιστολήν ταύτην καί σοί λέγη — Είνε άπό τόν Σεραφϊνο 1..

Μένω δ άγαπητός καί εύπειθής 
Υίός σου.

Υ. Γ. δ κομιστής τής παρούσης μου Άγγελος Μ*  θά σοί έγ- 
χειρίση έν ’Αγγλικόν σάλιον, διά τοΰ δποίου νά περικαλύπτεσαι, 
μητέρα μου , δταν ή χιών πίπτη.

Χάΐρε· δ Θεός νά σάς εύλογή.»

’Επειδή ύπήρχον καί άλλοι τέσσαρες έκ τοΰ αυτού χωρίου, 
τά δνόματά των έγράφοντο έπί τοΰ ^’πισθεν μέρους τοΰ χάρτου 
μέ τάς έξής σημειώσεις:

«Όνούφριος Q*  τήν άγάπην μου καί τόσα φιλήματα είς τήν 
θυγατέρα μου καί είς τήν ψυχήν τής ζωής μου, τήν συμβίαν μου 
__  Amore e lanti bacei alia mia figlia e 1’ anima della mia 

vita, mia moglie.»
«Στέφανος I*.

Μή λησμονήσης τον άγαπητόν σου υιόν, χίλια φιλήματα:— 
Non dementicare tuo caro figlio, mille bacei» και οΰτω καθεξής, 
ώστε δύναταί τις νά φαντασθή μετά τήν πρώτην άνάγνωσίν τής 
έπιστολής μεθ’ δποίας υπερηφάνειας φέρεται πρός τάς διαφόρους 
οικίας τοΰ Προαςείου, μέχρις ου άπαντες οί ένδιαφερόμενοι άνα- 
γνώσωσι τά δνόματά των και τούς χαιρετισμούς, οΰς εμπεριέχει.

Άπό τό αυτό τοΰ Πιεμοντίου μέρος υπάρχουν έν Λονδίνω δύο 
νεαροί άδελφοί, ών δ είς τυφλός. Εινε συγκινητικόν νά βλέπη τις 
πόσον φροντίζει δ Άχιλλεύς διά τόν άόμματον άδελφόν του, πόσον 
τρυφερώς τόν δδηγεϊ καί, δταν διασταυροϋσι τήν δδόν, μεθ’ δποίας 
προσοχής τόν θέτει μεταξύ αύτοΰ καί τρίτου τινός, δστις τούς 
παρακολουθεί, ώστε, άν τυχόν διατρέξωσι κίνδυνόν τινα, νά τόν 
ύποστή αύτός καί ούχί τό άντικείμενον τής φροντίδος του. Τό
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? παιδίον τοΰτο εινε νεώτατον καί δέν δύναται νά βαστάση τδ δρ- 
<J γανον, άλλ’ έχει άντ’ αύτοΰ pianoforte, ένίοτε δέ μονόχορδου.
< Εν τών περιπλανωμένων τούτων πτωχών άνά πάσαν τήν πό- 
' λιν έςί θήλυ καί κατάγεται έκ Νεαπόλεως, ^ερεϊται δέ τήςχάριτος 
< τώνέκ τοΰ Πιεμοντίου. Εινε παΐς λίαν μελάγχρους καί δυσειδής, 
> ή φωνή της στερείται γλυκύτητος καϊ δμως διά τούς έκ Πιεμοντίου 
< τά έλαττώματα ταΰτα είσίν άνεπαίσθητα. Καί πώς όχι! Τραγω- 
J δεΐ εις τήν Πιεμοντικήν διάλεκτον, επομένως άρκεϊ αύτοϊς ν’ άκού- 
( ωσι τάςλέξεις, αϊτινες σπανίως άκούονται έκτος τής πατρίδος των, 
( μίγμα άρχαϊα; Γαλλικής καί Λατινικής. Όμιλεϊ εις τάς καρδίας 
< τών συμπατριωτίδων της καί πριν ή τελειώση τδ ασμα της έχει 
< μίαν πέναν παρά τών άκροατών της, οΐτινες τήν περικυκλό- 
< νουν δίκην μελισσών, πτωχοί πολλάκις ώς αύτή ή ιδία, ήτις έν 
S τούτοις μ’ δλην αύτής τήν απλότητα έχει τδ βλέμμα συμπαθές· 
< δπόταν δέ ποιή νεϋμα, οι μέλανες όφθαλμοί της χαμογελώσι καί

οί λευκοί αύτής δδόντες γίνονται καταφανείς, ένω τδ έπί τής κε- 
\ φαλής της λευκδν μανδήλιον καί τδ έπί τών ώμων της πορφυροΰν 
ί σάλιου τή δίδουσι ζωηρδυ εξωτερικόν. Όστις δέν έζησευ έν Πιε- 
S μοντίω άμηχανεί νά κατανόηση τήν σημασίαν τών λέξεων τοΰ 
J άσματος, δπερ ή Ζουηδίττα ψάλλει: 
ι 
<

5 Άχ! βοσκόπουλο κανένα τρυφερό, χαριτωμένο,

!
'ς τήν καλύβα σου άν έλθη μιά βραδιά νά ξενυκτίση, 

ένθυμοΰ πώς ένας μόνον δμοιάζει μέ τδ ξένο 
κ’ έχω μέ τδν έρωτά μου τήν καρδιά του άποκτήσει.

Άν ευγενικό τδ βλέμμα καί γλυκύ ίδής πώς έχει, 
ς άν ή δψις σου ’ς τδ γέλοιο τδ γλυκό του κοκκινίζη,
? ένθυμοΰ πώς εΐν’ έκεΐνος ποΰ τον έρωτά μου έχει,

εϊυ’ έκεΐνος ποΰ τήν πίστιν τής καρδιάς του μοΰ χαρίζει. 
< 
$

S ------------------------------------- --

<> Ah! s’ i avvi tra vostra mar,
< Un gentil grovin pastor
? Che de tuit peni pi fort, sieur
ζ L’ e me amis; rendimele;
c 1 cu so amdr, a Γ a mia fe.

< 

(

S Se a sta cito e dons en vis
- Sa con lai antencri;
S Se mai senza fe arrossi,
> La sua groza a mortra Γ ris,
Ϊ L’ e me amis; rendimele,

L’eu amor, a la osia fe.

λως ή ’Ιταλία καί οί ‘Ιταλοί χρεωστοΰσι πολλά είς < 
τούς ίί- τίους. Τδ πολεμικόν πνεΰμα, δπερ διήγειρεν αύτούς ι 
κατα ·■·. υναστείας, ενυπάρχει άπδ τοΰ στρατιώτου βασιλέως )

των ανδρείων αύτοΰ υιών μέχρι τοΰ εσχάτου πολεμιστοΰ. ?
τών Πιεμοντίων non e Mica δεικνύει κατά πόσον αί ς

• μεγάλαι πράξεις καθίστανται σεβασταί καί άξιομί- 
μητοι Λίστα διά δημαγωγιών είς έπήκοον τοΰ λαοΰ.

Κα: ■ :ο έτος 1745, δτε τδ Τουρΐνον προσεδλήθη παρά τών ? 
Γάλλων ή άκρόπολις, μικρόν φρούριον πρδς τήν μεσημβρινήν < 
είσοδον τή; πόλεως, έφρουρεΐτο· έλέγετο δέ δτι ύπενομεύετο. ι

Ήτο δήλον δτι, άν τδ μέρος τοΰτο έκυριεύετο, ή πόλις- άπασα > 
καθίστατο ευάλωτος- έπομένως αί ένέργειαι τοΰ έχθροΰ διευθύ- ) 
νοντο πρδς τδ μέρος τοΰτο. $

Μεταξύ τών στρατιωτών τής φρουράς υπήρχε καί Μίκας τις > 
λοχίας, οστις συνέλαβε τήν τολμηράν άπόφασιν νά σώση τδ άγα- $ 
πητόν του Τουρΐνον έπί βεβαίω κινδύνω τή; ιδίας του ζωής, > 
Πλ,ηροφορηθεις δθεν τήν προσδιορισθεΐσαν ώραν καθ' ήν οί Γάλ- > 
λοι έμελ .ον νά προσβάλωσι τήν άκρότολιν, κατά τήν έπιοΰσαν ? 
έσχημάτισε τδ σχέδιον αύτοΰ. ’Επίτρεψε τοΐς έχθροϊς νά πλη- > 
σιάσωσι μ-./ρι; ού προξενήσωσι πανικόν εις τούς εύαρίθμους Πι- ? 
εμοντίους στρατιώτας καί ώσεί διακοπή τις τών εχθροπραξιών ? 
έλαβε χώραν ό Μίκας άναδεχθείς τήν διοίκησιν τών έναπομει- > 
ναυτών πρδς άποσόδησιν τοΰ κινδύνου, έθεάθη γονυπετών έπί τοΰ ? 
κατωφλιού τή: προς τδ ΰπόγεον θύρας καί άσπαζόμενος τδν σταυ- ’ 
ρδν τοΰ ξίφους του. ?

Μετ’ ολίγον οί Γάλλοι προχωροΰντες ύπδ τήν σκέπην τής τα- 
χυπορούσης νυκτδς, ένόμισαν μέ τήν συνήθη αύτών ευκολίαν τοΰ S 
πιστεύει·? ίΐκολως τά πάντα, δτι ή τύχη ηύνόει τήν έπιχείρη- > 
σίν των εντελώς. Ούτω συνέβη, άλλά διά τρόπου πάντη άλλοίου > 
ή ώς έφαντάζοντο. )

Οί στρατιώται εϊχον προχωρήσει μέ τάς κεφαλάς έπηρμένας > 
έπί τη προσδοκία εύκολου νίκης· άκριβώς δμως καθ’ ήν στιγμήν ό > 
νεαρός καί γενναίος αύτών συνταγματάρχης τούς ένεθάρρυνεν, ή- ? 
κούσθη θόρυβος ύπόκωφος, ον ήκολούθησε κρότος ώσεί εκατόν δμοΰ S 
κεραυνών, στρατιώται δέ καί φρούριον μετά τοΰ άτυχοΰς Μίκα, S 
τοΰ άληθώς μεγαλοψύχου Μίκα, άνετινάχθησαν είς τδν άέρα. $

Όπως μή πέση είς χεΐρας τών Γάλλων τδ αγαπητόν αύτοΰ ζ 
Τουρΐνον εϊχεν άποσυρθή εϊς τδ ύπόγειον, άφ’ δπου δυνάμενος > 
νά ϊδη τήν κατάλληλον στιγμήν προσεγγίζουσαν, έθετο τδ πΰρ 
εις τήν ύπόνομον προσφέρω·; εαυτόν θυσίαν ύπέρ τής χώρας, ήν ? 
τοσοΰτον ήγάπησε, θυσιάζω·; συγχρόνως έκείνους, οΐτινες έζήτουν ί 
νά τήν σφετερισθώσιν. (

Εις τών δημοτικών ποιητών, ίστις έζησε καί άπέθανε, πι- S 
στεύων δτι ούδέν έθνος έγέννησε παρόμοιον τοΰ Μίκα, έξεθείασε $ 
τδ εΰγενές άνδράγάθημά του διά τών έξής στίχων: <

"Ένα λόγον είς τδν άνδρα τοΰ πολεμικού πεδίου, ?
είς τδν Μίκα τδν πεσόντα ύπέρ τοϋ Πιεμοντίου. >
Ώ πατέρες καί μητέρες, άδελφαί κ' ήγαπημένοι >
’Στο πεδίου ύπέρ τούτου νά φανήτε ηνωμένοι! >

Το έν τώ πρωτοτύπω άνομοιοκατάληκτον τοΰτο ποίημα γ;ωςο- 
ποιεΐήμΐν δτι ήτο «μέγας καί άληθώς γενναιόψυχος, δτι προσέ- 
φερεν έαυτόν θυσίαν ίνα μή πατήση ξένος τά βουνά και τάς κοι
λάδας, άς ήγάπησε διά τήν ωραιότητα καί χλοεράν τρυφερότητα 
των» οΰτω δέ καθ’ δλον τ'ο ποίημα έκφράζονται τά ηρωικά εκείνα 
αισθήματα, άτινα διεγείρει τοιοΰτον ανδραγάθημα καί άναπολεϊ ή 

μνήμη ένδς λαοΰ λατρεύοντας τ'ον ήρωά του.
Πολλά ιστορικά εξίσου άληθή καί ρωμαντικά ήδύνατο τις νά 

διηγηθή, ατινα θά έφαίνοντο ίσως καθ’ ύπερβολήν τετο'ρνευμένα 
καί πλήρη φαντασιοκοπίας πρ'ος τέρψιν τοΰ ’Αγγλικού κοινού.

Οΰχ ήττον ό ’Ιταλός μουσικός διατηρών άπαντα τά άρχαϊα 
αύτοΰ έθιμα, τά πατριαρχικά ήθη καί τάς ποθητάο ήδονάς τής 
άγροτικής ζωής έν τή ώραιότητι καί άρετή ύπάρξεως θεωρούσης 
ταΰτα άνώτερα πάντων, εμμένει εις τήν απλότητα του χαρα- 
κτήοός του, ήτις τ'ον προφυλάττει άπδ τάς κακίας τών μεγαλου- 
πόλεων, ένθα έπί τινα χρόνον έπεσεν δ κλήρος αύτοΰ (*).

(*)  Σ. Μ. Τήν πραγματείαν ταύτην άνεγίνωσκεν ό μεταφραστής Jv τώ 
Άγγλικω περιοδικω « Leisure Hour » άληθώς κατά τάς ώρας έκείνας 
καθ' ας σχολάζων τις τών βιωτικών ενασχολήσεων τοσαΰτα άλλα οφεί
λει καί δύναται νά πράττη. ΊΙ σύμπτωσις ύπήρξεν επιτυχή;· τήν άνα- 
γνωσιν διεδέχθη τδ μουσικόν δργανον ένδς τών γνωστών καί κατά τήν 
ήμετέραν’Ανατολήν Ιταλών όργανομουσικών, τδ δέ άσμα τοΰ Floriano 
συνώδευσε μουσική συμφωνία, ήτις ούδέν άλλο έχει το θέλγητρο ν ή 
τήν νεότητα τών μουσικών καί τδ έκ της ένδειας φιλανθρωπικόν πρός 
αύτούς αίσθημα

Αί εύγενεϊς ΐδέαι καί τά περιπαθή αισθήματα τοΰ συγγραφε’ως ένεχα- 
ράχθησαν βαθύτατα έν τή Ελληνική καρδία του ανευρίσκοντας μεγάλην 
τήν ομοιότητα μεταξύ τοΰ χαρακτήοος τών εθίμων καί τών περιπετειών 
τών Ιταλών τούτων επαρχιωτών καί πολλών ομογενών του, επομένως 
καλόν ένόμισε νά προσφέρη μετάφρασίν αύτής τοΐς φίλοις άναγνώσταις 
τοΰ Μέντορος. ‘Ο ’’Αγγλος δμως συγγραφεύς λανθάνεται λέγων οτι « ο
λίγοι δύνανται νάκινήσωσι τδ ενδιαφέρον του δσον οί Ιταλοί μουσικοί,» 
διότι, νομίζομεν, άν έθνικός εγωισμός δεν μάς πλανα, οτι ύπάρχουσι και 
άλλοι τινές εν ’Αγγλία, έν αύτω τω Λονδίνω, τω Λιβερπουλ και Μαγ- 
χεστρία, δικαιούμενοι σπουδαιοτέρας προσοχής τής τών Ιταλών μουσι
κών, εκείνοι οΐτινες αντί τών μουσ. οργάνων βαστάζουσιν άπο πολλοΰ 
τήν εμπορικήν σημαίαν καλλίστης πίστεως, μεγαλοπραγμοσύνης και δρα
στηριότητας. Έννοοΰμεν τήν εμπορικήν εκείνην Έλλ. γενεάν, ήςοί οίκοι 
φέρουσιν ονόματα ούχί άσημα έν αύτω τω Εύρωπαίκώ εμπορικω κοσμώ.

Εν τούτοις δέν είσι κυρίως ουτοι οί δυνάμενοι να παραβληθώοιν επι- 
τυχώς μετά τών απλοϊκών ’Ιταλών τή Σαβοΐας, τής Νίκαιας ή τής Νε- 
απολεως. Έκτός τών έν Ευρώπη μεγαλερ.πόρων ύπάρχει έν τή Ανα
τολή ταξις Ελλήνων άπλουστέρων και ήττον εύπορων, αλλ επίσης γεν
ναίων καί επιχειρηματικών, ών ό χαρακτήρ καί ό βίος παρουσιάζει ει
κόνα κατά πολλά όμοίαν τής παρουσης. Ουτοι κυρίως έγκαταλείπουσι 
τα ορεινά τής Ρούμελης όπως Οησαυρίσωσιν έν τώ Ιουρκικω 
κρατεί και κατά το πλεΐστον μέν έπιτυγχάνουσι τοΰ σκόπου των, άλ
λ ας μή νομίσωμεν ότι άνευ ταλαιπωριών καί κινδύνων ένίοτε δέ και 
έπι αυτή τής ζωής των τή άπωλεία.

Επιοιωκοντες κυρίως τας άποκέντοους κόμας τοΰ εσωτερικού, ένθα 
καλλιον παντός άλλου γνιορίζουσι νά έπωφεληθώσι, μετερχόμενοι τδν 
πανοοχέα, παντοπώλην καί μικρέμπορον, έπισύρουσι πολλάκις τό κακο- 
βουλον βλέμμα τών οροδιαίτων καί ήμιληστρικδν βίον διαγόντων κατοίκων 
τών πέριξ, έν μια δέ νυκτί τά καταστήματα αύτών παραβιάζονται, ή 
περιουσία των,διαρπάζεται καί αύτοί κατασφάζονται ή έλεεινώς βασα
νίζονται· οί άνθρωποι δμως ουτοι φαίνονται ώσεί έκ κοιλίας μητρός 
προωρισμένοι διά τάς κακουχίας καί τούς κινδύνους, τάς σκληραγωγίας 
καί εγκαρτερήσεις.

Ιδου ποΰ έγκειται ή μονή μεταξύ αύτών καί τών περιγραφέντων ’Ι
ταλών διάφορά.
, ΙΙροτιθέμενοι νά δώσωμεν έν καιρω τοΐς άναγνώσταις τοΰ Μέντορος 
ακριβή οσον ενεστιν εικόνατών «καρτερικών καί οικονομικών τούτων αν- 
ορων,« ούς καλώς έκ τοΰ πλησίον έσπουδάσαυεν, άρκούμεΟα έπί τοϋ 
παρόντος είς τά ολίνα ταΰτα, Μ. Δ. Σ.

ΠΕΡΙ ΦΙΛΥΡΩΝ ?
ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΦΥΟΜΕΝΩΝ. >

1. IJepi ζής μικροφιίλλου Φιλύρας. S
(Tilia microphylla Vent. Τ. parvifolia Eurepaea, γ. Lin.

Φιλύρα ή άρρην, τοΰ θεοφράστου, Φιλουριά καί Φελουριά καί 
Φλαμούρι κοινώς.)

)
Τδ χαριέστατον χαί ώφελιμώτατον τοΰτο δένϊρον βλαστάνες 

άφθόνως χαθ’ άπασαν σχεδόν τήν Ευρώπην, σπανιώτερον δέ έν 
'Ελλάδι- οΰχ ήττον ό Σιπθόρπιος άπήντησεν αΰτ'ο έν Λακωνία 
καί παρά τδ Βυζάντιον, ό Χελδράϊχ έν Κυλλήνη, έγώ είς Μαλε- 
βόν, Κυλλήνην καί Πυξαριάν τής Εύβοιας, δ δέ μαθητής μου s 

Ψαρίδης έν Ταϋγέτω.
Βοτανικοί χαρακτηρις. Ή Φιλύρα μετ’ άλλων ειδών άποτε- > 

λεϊ ιδίαν τάξιν φυτών τήν τών Φιλυρομόρφων (Tiliaceae), εϊνε 
δέ δένδρον μή αειθαλές, πολύκλαδον, μέγα, έχον συχνάκις τρι- > 
άκοντα μέχρι τεσσαράκοντα ποδών ύψος, φλοιόν παχΰν καί διε- ■: 
σχισμένου, φύλλα κατ’ έναλλαγήν μακρόμισχα, ΰποπεριφερή, ι 
δξυτενή, πριονωτά, άνίσως καρδιοειδή.

Είς τήν μασχάλην έκαστου φύλλου τών άνθοφόρων κλαδιών <, 
τής φιλύρας φύεται μετάφυλλον ώχρόν, έπίμηκες, στενόν, μετά s 
τοΰ όποιου εϊνε συνηνωμένος μέχρι τοΰ μέσου δ φέρων τά άνθη \ 
ποδίσκος. Τά άνθη ταΰτα εϊνε ευωδέστατα καί σύγκεινται έκ κά- S 
λύκος πενταμερούς, πτωσίμου έκ στεφάνης πενταπέταλου, έκ f 
στημόνων πολλών έλευθέρων, έξ ωοθήκης πενταχώρου φερούσης ν 
κατακορύφως ένα στύλον, έξ ής σχηματίζεται καρπός κάψα ύπο- > 
σφαιρική, άδιάρρηκτος, δύω ή τρία ένεκα έξαμβλώσεως περιέ- > 
χουσα σπέρματα. !>

Ό Λινναϊος ύπδ τδ δνομα Φιλύρας τής Ευρωπαίας άνέμιξε > 
δύω είδη, τήν μικρότριλλον και πλατλνρνλ.λον φιλύραν, ατινα σή- 
μερον διακρίνοντα; έξ ιδίων καί μονίμων χαρακτήρων. ?

Τά άνθη και τά σπέρματα καί δ φλοιός τοΰ δένδρου τούτου ■' 
ήσαν άλλοτε εις ιατρικήν χρήσιν, σήμερον δμως δέν εϊνε χρή- ? 
σιμά ειμή μόνον τά άνθη. Φαίνεται δέ οτι δλα ταΰτα τά μέρη ς 
περιέχουσι μάλλον ή ήττον ποσότητα τινά γλυκείας καί μαλα- < 
κτικής ουσίας, δ δέ φλοιός έχει πρδς ταύτη καί ύπόπικρόν τι < 
στοιχείου· μετεχειρίσθησαυ δέ τ'ο μέσου στρώμα τοϋ φλοιαΰ διά ς 
τήν μαλακτικήν αύτοΰ ένέργειαν καί τδ ύπόπικρόν τοΰτο στοι- ς 
χεϊόν του ώς φάρμακου καταπραΰνου τούς πόνους τών φλεγμο- <J 
νών, ά>,λ’ έλησμονήθη ή χρήσις αύτοΰ σήμερον διά τ'ο πλήθος > 
άλλων φαρμάκων τήν αύτήν καί μείζονα έχόντων ένέργειαν καί ί 

λίαν εύπορίστων. >
Πρδ πάντων δμως εϊνε χρήσιμος ή φιλύρα διά τά άνθη της, $ 

τών όποιων τδ ήδύ άρωμα διαχέεται είς τήν άτμοσφαίραν μέχρι \ 
μεγάλης άποστάσεως. Ταΰτα, συλλεγόμενα καί ξηραινόμενα έν $ 
σκιά, εϊνε είς μεγίστην χρήσιν ώς πραϋντικά, καθδ ένεργοΰντα έπί \ 
τοΰ νευρικού συστήματος· συνήθως δέ προξενοΰσιν εϊδός τι εύεξίας \ 
καταστελλούσης τήν ταραχήν τών νεύρων, δΐο καί πρδ πολλοΰ s 
χρόνου έφημίσδησαν ώς άνώδυνα καί άντισπασμωδικά. Είς άρχαι- S
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> οτέραν τινα εποχήν τά άνθη τής φιλύρας έθεωρήθησαν και ώς 
> δραστικόν φάρμακον κατά τοΰ δεινού νοσήματος τής επιληψίας- μέ- 

Ι1' χρι δέ τοσούτου βαθμού έπιστεύθη ή ένέργειά των αΰτη, ώστε 
έφρόνουν δτι και άν ύπό τήν σκιάν τής ανθισμένης φιλύρας καθί- 
σωσι μόνον οί επιληπτικοί, δύνανται νά άπαλλαχθώσι τής δεινής 
ταυτης καί φοβέρας νόσου- πολλοί ακόμη καί σήμερον διϊσχυρί- 
ζονται δτι ή χρήσις τών άνθέων τής φιλύρας ένεργει μάλλον ή 
ήττον κατά τής άσθενείας ταύτης, ώς καί κατά τών υστερισμών, 
τού άσθματος, τής σπασμωδικής βηχός, τών νευρικών παθήσεων 
τοΰ στομάχου, τών έντερικών σπασμών εις οδς ύπόκεινται οί ύ- 

< ποχονδριακοί, καί έν γένει κατά πάσης άλλης σπασμωδικής δι- 
S αθέσεως.

S "Αλλοτε ήτον έν χρήσει καί ή κόνις τών σπερμάτων τής φι- 
S λύρας ώς φάρμακον καταπαΰον τάς αιμορραγίας τής ρινος, ρο- 
S φωμένη έν είδει ταμβάκον άλλά σήμερον, δικαίως ή αδίκως, 
> έλησμονήθη τδ φάρμακον τούτο- είνε δέ σήμερον έν χρήσει μά
ς νον τό έγχυμα τών άνθέων.

Ύπδ έποψιν οικονομικήν έξεταζομένη ή φιλύρα παράγει ξύλον 
( έλαφρόν, μαλακόν, άνευ δζων, χρησιμώτατον εις διαφόρους τέ- 
> χνας, ιδίως δέ δι’ έργα τορευτικά και διά τήν έσωτερικήν διαιρε
ί σιν καί έ’νδυσιν τών οικιακών έπίπλων, όπως μή γίνωνται ταΰτα 
( βαρέα- αυτοί οί έκ τοΰ ξύλου της άνθρακες είνε χρήσιμοι καί 
( περιζήτητοι παρά τών ζωγράφων οί ινώδεις αυτής φλοιοί περιέ- 
Ιχοντες θρεπτικάς τινας ουσίας έχρησίμευσαν και ώς τροφή τοΰ 

λαοΰ εις ίστορικάς τινας έποχάς μεγάλου λιμού- σήμερον δέ χρη- 
σιμεύουσι μετά διαβροχήν έν τω ΰδατι εις κατασκευήν χονδρών 
πανιών διά περιτύλιγμα τών έμπορευμάτων καί σχοινιών. Τά 
φύλλα της, νωπά ή άπεξηραμενα, χρησιμεύουσι διά τήν γλυκύ- 
τητα αύτών ώς τροφή τών προβάτων, τών αιγών καί τών άγελά- 
δων αύτδς τέλος δ κατά τδ έαρ άναβαίνων χυμός τοΰ δένδρου 

< τούτου περιέχει μεγάλτν ποσότητα σακχάρεως. Εις τήν ιατρικήν 
I χλωρίδα τοΰ Chaumeton άναφέρεται δτι οκτώ φίλυραι έχορήγη- 

σαν έν διαστήματι έπτά ήμερών έννενήκοντα τέσσαρας Σουηδικάς 
λίτρας χυμού, δστις, άφ’ ου έβρασεν έπί τινας ώρας, έδωκεν εις 
τδν κύριον Δάλχμαν τρεις λίβρας καί ήμίσειαν σακχάρεως με- 
λαγχρόου, μίαν καί ήμίσειαν λίβραν σεραπίου, καί τέσσαρας ούγ- 
γίας σακχάρεως λευκής εις κόνιν.

2. Περί τής πλατυφύλλου Φιλύρας.(Tilia platyphylla Scop. Τ. Grandifolia Ehrh. T. Europsa 
z Lin. Var β. δ. ε.)

Τδ είδος τούτο συγχισθέν, ώς ανωτέρω ε’πομεν, ύπδ τοΰ Αιν- 
ί ναίου μετά τής μικροφύλλου φιλύρας, πατρίδα έχει έπίσης τήν 

S Ευρώπην, δέν άπαντάται δμως εις τήν έλευθέραν ’Ελλάδα, τού-- 
) λάχιστον μέχρι τοΰδε δέν άπηντήθη παρ’ ούδενός. Μόνον δ Σιπ- 
< θόρπιος, καθά παραδέχεται δ Γρισεβάχιας (Spicilegium Florae 
S Rnme lie® et Bythinic® tom. I. p. 156,) άπήντησεν αύτδ παρά 
i το Βυζάντιον διακρίνεται δε τοΰ προλαβόντ-ς τοΰτο τδ είδος έκ 
S τών μεγαλειτέρων καί πλατυτέρων φύλλων αύτοΰ, άτινα είνε κά- 
> τωθεν υποχνοώδη, έκ τών πενταπλεύρων ξυλωδών καρπών του, 
$ καί έκ τών ήττον εύόσμων άνθέων του, τά όποια έπίσης είνε εις 
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χρήσιν ιατρικήν. Συνήθως τδ δένδρον τοΰτο φυτεύεται κατά δεν
τροστοιχίας έν τοϊς παραδείσοις τής Ευρώπης, οΰς καλλύνει διά 

τε τοΰ πυκνού αύτοΰ φυλλώματος, καί τής πληθύος τών άνθέωντου.
3. Περί τής άργνροφύλον φιλύρας.

(Tilia argenlea D6. Τ. alba wald et Kit )
‘II άργυρόφυλλος φιλύρα είνε κατά πολύ ώραιοτέρατών προλα- 

βόντων ειδών- δένδρον ρωμαλεώτατατον καί μεγαλοπρεπές, δια— 
κρίνεται ιδίως έκ τών φύλλων αύτοΰ, τών όποιων ή μέν άνω έ- 
πιφάνεια είνε βαθυπράσινος, ή δέ κάτω λευκή καί άργυρίζρυσα, 
έκ τούτου δέ έλαβε καί τδ ειδικόν αύτοΰ όνομα, διδ καί δ βλέπων 
μακρόθεν αύτδ νομίζει δτι βλέπει μεγάλην λεύκην. Τδ δένδρον 
τούτο πατρίδα έχει τήν Ουγγαρίαν καί τήν ‘Ελλάδα, κοινότερον 
δέ άπανταται εις τήν Θεσσαλίαν καί τήν Μακεδονίαν. Εις τά 
Βοδενά, (Έδεσσαν), κατά τδ 1862, ειδον τδ ώραιότερον καί με- 
γαλείτερον δένδρον τούτου τοΰ είδους παρά τήν θέσιν Κιονπρ'ι 
(γέφυραν)- είχε δέ τοΰτο ύψος περί τά 25 γαλλικά μέτρα, καί 
ή περίμετρος τοΰ γυμνού περί τούς 20 πόδας κορμού του ύπερέ— 
βαίνε πρδς τήν βάσιν αύτοΰ τά τρία μέτρα- τά διαυγή ΰδατα δύω 
ποταμίων έδρόσιζον τάς ρίζας του,οί δέ συμμετρικώς,και ώς στιβα- 
ροι βραχίονες έκτεινόμενοι, κατώτεροι κλάδοι του είκόνιζον, τρόπον 
τινά, δτι είχον ύπδ τήν εύεργετικήν προστασίαν των τδ δάσος τών 
ιτεών καί άλλων φιλύδρων δένδρων, τά όποια έφαίνοντο ώς τό
σοι νάνοι κάτωθεν τούτου τοΰ γίγαντος. Περί τδ έν τέταρτον τής 
ώρας μακράν διέχεεν ή ορεινή αύρα τδ ηδυπαθές άρωμα τών άν
θέων του, έν μέσω τοΰ θορύβου τών καταρρεόντων ρυάκων, δρα- 
σις δέ καί ακοή καί δσφρησις έξεγειρόμεναι διηρέθιζον τήν φαν
τασίαν, ώστε δ διερχόμενος έκ τοΰ μαγικού έκείνου καί φυσικού 
σκηνογραφήματος ήσθάνετο τήν έκστασιν, τήν όποιαν ό πρώτος άν
θρωπος ήσθάνθη έν μέσω τοΰ παραδείσου, δτε έκ τοΰ μηδενδς τής 
ανυπαρξίας ένόησεν δτι ύπαρχει καί ζή.

Κοινότατον δέ είνε τδ δένδρον τοΰτο έν μεν τή Θεσσαλία παρά 
τούς πρόποδας τοΰ Όλύμπου, έν δέ τή Μακεδονία εις πλεϊστα 
μέρη καί ιδίως εις τά μεταξύ Όστρόβου καί Βοδενών στενά μέ
χρι Βλαδόβου, δπου έγώ τδ άπήντησα, καί δπου άσπλάγχνως 
ϋλοτομεΐται- άπηντήθη προσέτι εις τδ πλησίον τών Βοδενών όρος 
Βέρμιον καί εις τήν δυτικήν Μακεδονίαν έπί τοΰ ζυγοΰ τοΰ όρους 
Σκάρδου, δπου σχηματίζει δάση άνωθεν τής ζώνης τών δρυών.

Τά εύωδέστατα καί καλής ποιότητος άνθη τής φιλύρας, τά 
κομιζόμενα ήμιν έκ Θεσσαλίας καί Μακεδονίας συλλέγονται έκ 
τούτου τοΰ είδους- ούχί δέ μόνον διά τήν πρόσφατον αύτών συλ
λογήν είνε προτιμητέα τών έκ Τεργέστης καί άλλων μερών 
τής Ευρώπης πεμπομένων, άλλά καί διότι είνε καθαρά άνθη 
άμικτα φύλλων καί μεταφύλλων πράγμα, διά τδ όποιον οί κύ
ριοι φαρμακοποιοί πρέπει νά προσέχωσι, καθόσον άνθη φιλύρας 
διατάσσει ό ιατρός, καί ούχί φύλλα ή μετάφυλλα

‘Ο θεόφραστος διακρίνει δύο είδη φιλύρας, τήν άρρενα και 
θήλειαν.

(Έκ τών Γεωπονικών©. Γ. ’θρφανίδου).
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