
~ -·-·-.......- -.-~-
' ~ ,,·' - . 

' Jfd,- fι:τι.- ~, ι;?~ p~ r ~j,12 Γ (<}J~ ~'/evz:'λ--

. ιd:c ,ς,~~ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕ'- 'ΜΑΡΤΙΟΥ ~' 
ΠΕΡ! Ί;pΥ 

ΨΙΛΕΛΛΗΝΟΣ ΠΟΙΗΤΟΥ Β~ΣΕΓ:ΚΙ ~ΕΛΙ ΟΥΓ0Ι . 

ΕΞ ΙΣΤΡΙΑΣ . 

: ΥΠΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟr ΓΑΛΑ'tΗ 

ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΙ;Ι 

· Τ1όπ,Θις το,~ ~-!Jστρια~ οU Ά~u8 

1899 ,· 

, 1 

ι.. , ' 





IΓ-i5} 

G- ·U--1 (:, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕ' ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ ΠΟΙΗΤΟΥ ΒΕΣΕΓΚΙ ΔΕΛΙ ΟΠΟΙ 

Ε:Ξ: ΙΣΤΡΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ .ΑΛΑΤΗ 

-γ---:-- _ 

Όσάι<ις κατά την ίεράν },μέρα'/ της 25 μαρτίού, 'Έλληνες όπcu 

/J ·ήποτε οιατρίβοντες συνέρχονται εις το αυτο, περί ουοε'Ιος σ.λλου οια

λέγο'ιται ή 7.ερl τijς ψίλης πατρίοcς . 

Π ατρίς εΊ·ιαι ή σεβαστή μ:ήτηρ καί ·ή σεπτή οιοάσκαλος εις την 

δποία·ι πρωτο'Ι, ωςπερ εις r.αλαίστραν, καταβαίνομεν δπως άγω'Ιισθωμε·ι 

τb•ι καλο'Ι άγω'Ια . τijς παιδεί.χς καί της άρετ'ijς, της ψιλογενείας 1<.αί 

της q,ιλα'Ιθρωπίας. 

«Μητρός τε καί πατρbς καl τω'Ι σ.λλω·ι προγόνων άπά'Ιτω'Ι τι

μιώτερόν έ.σ,ιν ·ή πατρίς καί σεμνότερον καί ά..γιώτερον 1<.αl έν μείζονι 

μ.οίρq:: Υ~α t πι:φα θεοϊς κ.αl παρ' ά.νθρώπ~ις τοίς νοUν έχουσιη. 

Πατρίς δμως οέ'Ι εΊναι μόνον το εδαψος, οί βράχοι, τά ορη τά 

άγιασθέν-:α πάλαι μέν ποτε οιά ,'ij ς παρουσίας τω'Ι 'Ολυμπίων θεων, χθες 

δε καl πρώην οιά τοu τιμ.αλq,οuς α'ίματος ,cσούτων 1<.αί τοιούτω'Ι της 

έλεuθερίας ήρώω'Ι - άλλ' εχει καl αλλην E'l'/O llΧ'I πολυ ύψηλοτέραν . 

Πατρίς λέγονται αί μuριάριΟμοι προσπάθειαι αί άνέκαθεv κατα

βληθεισαι καl άείποτε καταβληθησόμε·ια ι ύπερ τijς r.ροόοοu 1<.αί της 

ευημερίας της, αί έ1<.άστοτε γινόμε'Ιαι τcπιΥ.αι, διανοητοιαl, ήθικαί, κοι:. 

νωνικαl καl πολtτtκαl Υ.αταχτ·ήσε ις, οί ί εροl πόθοι r.αι αί φ~ιΟραl έλπί

οες, αί άπο γε'/εα.ς εις γενεάν μεταοιο6μεναι Υ.αί άποτελοuσαι τ·ην ·ήΟι

Χ')'Ι έ'Ιότητα, το ήθι1<.~ν μεγαλείο'/ )<.ΙΧ ( την αq,Οιτο'/ οόξα'Ι τοu εΟ'/οuς. 
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n ,πρίς λέγετα: ή μ,λίρρυτος έλληνιχη γλώσσα, ·ή ποίησις ><.αί ·ή 

9tλ,λογία της, ·ή ψtλοσο9ία Y.):l ·ή χ~λλ~τ~χ•1ία της, &τιν.χ ώς εξ έλληνιχης 

προ,.~ψ.χ'Jτα Οια•1οίας χ7.l Εν έλληνι,.?J &ν:,;πτυχθέντα χώρ~, είναt καl 

λέΊΟ'Ιτcι.ι κατ' έξοχ·η·ι έλλφαcι, ώς συ·1τελέσα·1τα οέ είς της ά'Ιθρωπ6τη

τος τ-ΙJ•ι -~μiρωσ t'Ι χαi γε·ι6μενζι κ.τημα χοι·1Ον τώ'J πεπολιτισμένων €θνώ•ι 

dιποκ:zλοUΨ;αι ,.ατ ' Εξοχ.'fιν humanioι·a, α-,θpωπιχά. 

Πc..πp~ς τελε•JταΤ0·1 λέγ~ται ·ή i,;ιάλztπτος τετρ -ακ~ςχιλίων Ετων 

1στ::ψt7. -;-rις, ·ή &·1εξιτ·ήλοtς γράμμ.χ:η zαραχ.θείσα Οtά τcϋ αΖμ~τος 1 Ελ

λ-ή·ιων καl Λυaων, Έλ),:ή•1ω•ι χα! ΠspGW•ι, cΕλλήνων καl cΡωμ.ν.ίω'J, 

Έλλ,j'Ιω·ι ,.αί Γότθω'Ι, Έλλ,j'Ιω'Ι χαi. Άράβω•ι, Έλλ,j'Ιω'Ι χαί Βουλ

γάpω'Ι, Έλλ·r,'ΙW'Ι ,,αi. Φρά·rχω•1, Έλλ,j'Ιω•ι χαί 'Αγrψr,·1ω•1. 

'IOoll τΟ π ,, ε ϋ μα, τb €μψυχ~Uν τΟ έδωpος χαl το\Jς βράχους 

της -πα-cpίCος, ώς τΟ αϊμ!Χ τb ζω::~πc t Qϋ•ι το~ &.-ιθρώπου τΟ σώμ:-ι:. 

<ΥπΞρ το::t:Jτ·ης π:tτp{Cος ·(1χησ~ν ·ή της Επαναστάσεως σάλπιγξ 

έπ~ναλαβ::~jσα τΟ α~σzύλεtον 

~Ω παϊδΕς (Ελλ·ή·ιων, ί':ε, 

έλευθeρουτε πατρίο', έλευθεροϋτe οέ 

παϊΟ,ις, γυνα~-ι.σ.ς, θεW•ι π:ι:τpψω·ι εο-~ 

θ·ήχ~ς ~ε προγό•Jωv · •ιVν Uπ€ρ πd.·1τω'Ι &γών. 

·fιpξ::ιτο 06. τb πcλλrl παθ~ν Εθνος &νευ πόρων κα.! έπικούρων &γωνι

ζbμε•10·1 τΟν !ί.νισσ·ι αγων~ πρbς τ·fι•ι πεί'•1α.ν χαι τ"tJ·ι Οίψαν, πρΟς τα ψ6χ.η 

Υ.αl τ!Χ θάλπη, πρΟς :·1)•1 ά.γριότη~ :χ ":ών ά.νέμων Υ .. αi 'Γ/jν μ.α.·ιίαν των 

χ:.>μ.iτων, πρbς τ·fjν λύσσαν τών ΤούρΥ.ω•ι ;ι.αί τή·ι κατασ-ιρεπτtΛ:/)ν μ.έ

θοθο'Ι πολέμ.~υ ;ι.ανο•ιt1ΔίJ πρΟς τCΙ.ς ψάλαγγας τoiJ θανάτου, πρΟς σύμ

-π:ι·1τ;;::ς τσUς λεγεW•1ας τσ~ ~Οου καi της &σεβείας, καl ΟΕ:ν έπαUσατο 

iίως ο3 ά·ιε,::·,jσα:ο χαί Υ.ατέλιπε··ι ·ήμ.ί ·ι μ.ιχpcι'Ι γω'Ι(α,1 ελευθέρας πα

τρίδος. 

Το •.ούτων άθλη:ω·ι -~ σ·ήμ.ερον ά•ιάμ.νησις ά·ιαχαλεί εις :ον 'IOU'I μόυ 

ε·ιθε'Ι μ.ε'Ι του Δά-ιτου τους στίχο~ς 

Libeι·tiι va ceι-cando ch · e si caι·a 

come sa cl1i peι· lei vita rifiuta 

ε·ιθε·ι oi: τους μ.α,.ροχρ~•ιίοος χαί αίμ,::ιτ·ηροίις άγω·ιzς τους δποίοuς ·ήγωνί

σ:,,:•ιτο η τε ·ήμ~τiρα έλλ·η'Ιt1;/J χ~l ·ή λα.τι νι.~); ψυλ·Ι) πρΟς <Χνάκ τ·ησιν 
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1iικαίω'Ι άνψ.όντω•ι εις τάς κλασι1.άς χώρας Έλλά1iος καί 'Ιταλίας. 'Η 

συμπαραβολη αιτη ουδέν εχε ι το ατοΠΟ'Ι . δ ιότι, τεθέντος, οτι άμψότερχ 

τά εθνη, μετά δε ,νάς άλλεπαλλήλους περιπετείας, άπώλεσαν την εϋ

κλειαν των παλχιω'Ι χρό'Ιων, ο~δείς άμψιβάλλει οτι αυθις θ ά τ6χωσι 

του άριστείοu καί θ iχ άξιωθώσι νέου στεψάνου, καί έ·ι τοις γράμμασι 

καί ε'Ι ταίς τέχναις. 

Έπί ε'iκοσι•ι 3λοuς αιω'!ας δεσμ:,ί άοιάρρηκτοι σu'Ιέδεσα·ι τάς τύ 

χας 'Ιταλίας Υ.αί 'Ελλάδος. Α'ίτιο•ι της σuγγε'Ιείας καί σu•ιαψείας αυτω•ι 

όμολογεϊτα~ δ αuτΟς iν άμψο-cέραις ιiείποτε εϋΟιος χαι Οιαγ~λω •ι iω~

νοίίς ουρανος , ·ή αυτή πολύχρωος θάλασσα, αί αυταί χλοεραί πεο,άοες 

και ώραιοι λεψω'Ιες . Άλλα μεϊζον και σπουδα ιότερον α'ίτιο•ι της σu'Ια

ψείας καί συγγενείας των δύω λαων εΊναι ·ή κοι'Ιό ,ης της ψυχι1.ης δια

θέσεως, ·ή αυτη ζω·ηρότης του αίσθ·ήματος, ·ή αυτη ύψιπετ·ης ψα·ιτοcσία, 

δημιουργική ευψυiα καί εψεσις του άληθοϋς, του άγαθοϋ, ·cοίί Υ.αλο:ί 

( del vero, del buono, del bello) - δ αυτος ακρατος και &γιος ύπέρ 

της ελευθερίας και ά-,εξαρτησ ίας ενθουσ ιασμός. 

Διiχ τοίίτο'Ι το·ι λόγο'! οί μεν 'Ιταλοί πρόθυμοι εοραμον 'ίνα παράσχωσ, 

βρχχίονα άρωγον είς τάς ύπέρ ά'!εξαρτησίας μάχας των πατέρω'Ι ·r,μων, 

οί δε 'Έλληνες άπέοοσχν κατόπιν τα 'iσα, άδελψικως ψιλοξενοϋντες καί 

περιθάλποντες τους του ] 848 μεγάλους 'lταλοuς πρό:ψuγας έν τψ βα

σιλείψ Υ.αί ιδίως έν Έπταν·ήσψ . 

Περί ένος των 'Ιταλών έκε('Ιω'ι προτίθεμαι νυν νά ε\'πω όλίγχ 

τινά, περί του Besenghi degli Ughi, διελθό·ιτος πολλ!ι. τc;υ βίου ετη έ•ι 

τ'ίj έμαυτου γε'Ιεθλίq: πόλει Τεργέστη. Άναψέρων έπιτροχάοην πράγματα 

,σως ουχί τοΙς πασι γνωστά, Ιiχω δι' έλπίοος •ι' ά•ιυψώσω τή'Ι διάνοια•~ 

τώv ακροατών είς περιψανij σΥ.οπιάν ψρο'Ι'ημάτων γεν•ια(ων καί ύψ-ηλων 

αίσθημάτων. 

Το ψως τοu κόσμου ε1δε το πρώτο'! ό περικλεής άΨηρ έν Isola 

της Ίστρίας τη τετάρτη άπριλίου 1797 · πολυμεροuς σε καί γονίμου 

προπ:.cιδείας τυχω·ι έν τψ γυμνχσ·ίψ της Καποδιστρίας, μετέβη εις Πα

τάβιον ενθα πολλή και μεγάλη ·ηκμαζεν ·ή μ:ιήμ:η των περιψανών λο

γίων Cesal'Otti Υ.αί Foscolo. Ένταυθα διέπρεψεν ώς ψοιτητ·r, ς ψ ι λομαθέ

στατος του πανεπιστημ(οu , ·ήξιώθη του οιοακτορικου διπλώματος της 

-ιομικης κα\ μετ' ολίγον έπα·ιέκαμψεν είς την γε'Ιέτειρα-ι νijσον . Κατα

λιπων αυθις την πατρίοα , έγΥ . .χτέστη Ι.ν Τεργέστ'(Ι προς 3.σ1.ησ ιν του 
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νομικοu έπιτηοεύματος · σιΥ.χαtθείς δμως καί βοελuχθείς τάς λεπτολο

γίας, τή'Ι τύρβην καί τ·ην άvία•ι τω•ι οαων, εζ·ήτησε και εορεν άνα

κούψισιν άποοειχθείς ά'Ιώτερος ύπάλληλος τω'Ι αυτόθι 8ικαστ-r,ρίων . Τή'Ι 

νεανικ.'J')ν ψ~ντασίαν χ.cιl τΟν Uπeρ Ελευθε:ρίας Ενθο~σtασμΟν αUτοU dνέ

ψλεξεν ή επανάστασις της Νεαπόλεως, οι' η·ι αίτίαν κατέβη είς τή•ι 

'Ιότιον 'lταλίαν, ·1,ναγκάσθη δμως Ιiνεκα τ·ijς μεταβολ'ijς των πολιτικω·ι 

σuμβάντω·ι νά ύποστρέψη είς Udine. 
Ή παρά τ·ην Πύλον ν;ωμαχία τοu 1827 εθψ.ε τέρμα είς τον 

πολυετ'ij καί αίματ·ηρ6τατο'Ι άγωνα των 'Ελλήνων προς τηv Τουρκία•,, 

άψ' cδ ·ή ψιλά,θρωπος Ευρώπη ϋ}ωσε χειρα βοηθείας ύπέρ των ευα

ρίθμων άνορείων, ο'ί:ινες επανειλημμένως είχον άνανεώση τάς άνορα

γαθίας τω•ι εν Μαραθωνι και Θερμοπύλαις . Ή 'Ιταλία, ή ερατεινή της 

Έλλάοος άοελψή, παρά της δποίας εξέμ.αθεν δσα γράμματα, δσας 

τέχνας και επιcπήμας αυτή κατόπι·, οιά τω •ι ρωμα'ίκωv δπλω·ι μετέ

οωκε τοις ά'λλοις λαοις τ-ijς ύψηλίοu - Gι·aecia capta fennn captoι·em 

vicit et artes intulit agι·es ti Latio - ή 'Ιταλία λέγω, γενναίως ά

πέτισε τα διανοητικά καί ·ήθικά τροψεcα Υ.αί οίδαχτρα τ·n Έλλάοι οιά 

τοu πολυτίμου αυτης αί'μ.ατος. Δεν είναι μόνον το εν Σψακτ·ηρίq: ευτε

λές μνημε,0•1 τοu Santoπe Santaι·osa, το όποιο•,, εψ' δσον επί γ'ίjς θά 

Υ~λεΤζεται Υ.αl θ<Ζ τιμαται ·ή &νΟpεία χα! ·ή !Χρετ·Ι), θ ζ/, στέψωσιν Οι' εUό

σμ.ων άνθέων ο! την άνεξαρτ-ησίαν ποθοuντες, άλλά αί γυναίκες τ'ίjς 

"Υορας καί των Φαρων, τοu Μεσολογγίου, τοu Ναuπλίοu καί της Χίοu 

επί μ.αχρον θά άναψέρωσιv είς τά ϊοια βρέψ·η ,iι άείμνηστα ονόματα 

τω·ι πλοιάρχων Dama και Passano έκ Γενού·ης, τοu πρίγκηπος Stι·abia 

εχ Σικελίας , τω•ι Rossaι·ol πατρος καί ύιοu εκ Νε:χπόλεως, του Υ.6μη

τος Gamba εκ 'Ραβέννης, Υ.αταπλεύσαντος είς Έλλάοα μετά τοu Βύ

ρωνος, του :ι.όμ:ητος Laιnbeι·tenghi έκ Μεοιολάνοu, γε'Ιι1.ου έπιμελ-ητοϋ 

της στρατιας, τοu πρί1ληπος Paolo di Luciano Bonapaι·te τον δποίον 

ό τuχαϊος θάνατος έ1.ώλuσε νά θuσιάσ-n ~ο ϊiJιο•ι αίμα, ύπέρ έ·ιος εξ 

εκείνων των γενναίω•ι άγώ•1ω•1, το~ς δποίοuς ουδαμώς έξετίμ.ησεν δ 

μέγας αuτcu θεΙος. 

Έν τοϊς σ-;μβοuλίο ις της 'Ελλάδος ουχί μιχρο•ι ϊσχυεν δ εκ 

Πε~εμοντίοu κό1-1:ης Marino Palma, ό όποιος άπο κοινοί> μετά τοu 'fec
chio είχε σuγκαλέση τ·η•ι έν Τροιζ'ίjνι εθ·ιικ·ην σuνέλεuσιν, προεcρεύσας 

Ιiπει,α χαί της έν 'Άργει. Τα Υ.6μ1-1,ατα ηρχιζον νά διαλλάττωνται καί 

νiι χατεuνάζωνται · χαθ' θ•ι οέ τρόπον μέχρι τοu χρόνοu εχείνοu είχε·, 
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ή ' Ελλάς χρείαν βραχιόνων στιβαρων, ουτω κατόπιν εχρηζεν άνορων 

εUτ;α:ιQεύτων Υ.αl συνετών δπως €πιτηρ·~σωσι Υ.αt σuντε λέ~ωcrιν εlς τ'η•ι 

πολιτικην αυτijς σύνταξιν. Ό Besenghi είχε καταπλεύσn έξ 'lταλίας 

μετά του ί:χτροϊί Giambattista Zecch ini. Είς την Έλλάοα άψιΥ.όμ,ενοι 

ετυχον ύποοοχijς ευμενεστάτ·ης παρά τοϊί κόμητος Palma · και ό μεν 

Zecchini εοpεν άσχολί:χν έν τοις q;:χρμσ.χ-.ποιείοις τοις στρατιωτιχοις · ό 
δε Besenghi ουοαμως επείσθη νlι. οεχθΊi την προσενεχθsίσ:χν αυτψ θέ

σι•ι έ•ι τψ ύπουργείqJ των έξωτερικων, οιότι σψ6ορα έπεθύμει νlι. περι

έλθn κιχί μελετ-ιjση την περιψημότητα των χωρίων της κλασσικης γης. 

Φίλον χαί ο ικείον εσχε τον στρ:χτάρχ·ην της 'Ελλάδος Θεόοωρον Κο

λοκοτρώνη•, , άνδρα άνορειον και οραστ·ιjριον, νικητη ·ι Υ.αι τροπαιοϊίχον 

έν Καλάμαις, Τριπόλει και Κορί·ιθqJ · ώς yιωστον ό Κολο,.οτρώνης ά

πώλεσε•ι ύιb•ι ) Ονόματ ι Πάνον, φο•ιευθέvτα παρα τοtς Ερειπίοις της Ό

λuμπίας . Ό ετερος αυτου ύιος Γε•1•1αίος, ό έν τΊi μάχn τοϊί Φαλ-ήροu 

παρά το πλεuρον τοϊί Καpαϊσ1.άκη άγω·ιισάμ.ενος , άπεοείχθη του πατρος 

&ξιόηατος. 11 ερι πολλου πc ιούμε·ιος ό πατήρ νlι. έχπαιοεύσn τον ύιον 

έν ταίς τέχναις της είρ,jνης, οιεπιστεύθη αίιτον τψ Besenghi, δστις 

και συμπεριηγ-ιjθη μετ' εκείνου τlι. έπισημότερα της Έλλάaος χωρία. 

Σπανίως πρότερον είχε τ.ροσενεχθΊi τψ ποιητΊi ευκαιρία το~ουτον 

λαμπρά και εuπρόσοεκτος. Το παρελθον, το ένεστος, το μέλλον 

της Έλλάοος παρε'χον υλη-ι άξιόλογο•ι είς το έπαψρ61Ιιτον αυτου 

~σμ.α. Έν τij μ.ακρ~ των μνημονεuομένω•ι ήρώω•ι σειp~ οεν ελειπον αί 
ήρωtοες. Ή έ,. Σπετσων Μπουμπουλίνα ϊ!χεν έξοπλίση ίοίr:ι οαπάνn 

και ο ιευθύνn τρία σκάψη έν τψ συμ.μαχικψ στολίσ-J.qJ . θανατωθέντος 

οέ τοϊί ύιοϊί αuτης ύπο σ-pαίρας πολεμίων έν τn πολ ιορΥ.ίq: τοϊί Ναυ

πλίου, οuτε οάκρu έξέχεεν, οδτε άψ'ίjκε στεναγμ.ον, άλλα χαλύψασα το 

πτωμα οιlι. του έπανωψορίnu αυτ-ϊjς, έορ:iξατο τοϊί πηδαλίου καί Υ.εραυ

νοϋ δίκην ωρμ.ησεν, οιψωσα έκοίκησιν, ύπb τlι. τείχη της πολιορκουμένης 

πόλεως. 'Ετέρα γυνή έξοχος άπεοείχΟη ή έκ Μυκόνου Μαντώ Μαuρο

γέΨη ητις, άβρlι. νεανις ετι οοσα, έπανέσ;-ησε την Εuβοιαν, πανο-f,μως 

lιμόσασα, δτι οέν θlι. ένυμψεύετο έψ' δσον ε'ίς μόνος Έλλην έστέναζεν 

ύπο τον της οουλείας ζυγόν. Παρέρχομαι έν σιγΊi πλείονας τρuψεράς 

παρθένους, άοεως ποΟ·φάσας τον θάνατο•~, δπως άπαλλάξωσιν έαuτάς 

της λύσσης Υ.αι της μανίας των Όθωμανων. Τά οψηλά ψρονήματα, τά 

είιΟουσιώοη αίσΟ·ήματα, &τινα και τόπο ι και πρόσωπα και κατορθώματα 

ειχο·ι έμ.πνεύσ·η τι~ Besenghi κατεγράψησαν γλαψuρως ύπ' αίι.συ έν τΊi 
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ίί:ίq: έψημερίοι ύπο τη'Ι έπιγραιp-,j•Ι ιιΤαξείοιο'Ι έν Έλλάοι» (viaggio in 

Gι·ecia). Ταυ,α πψl τά τέλη ,ou βίου ά'Ιέγ'Ιψ τψ περιψ·ήμ.ι~ 'rommaseo, 

3στις κατ~θελχθεiς ύπΟ τ'ης χαλλον'ης τών σελίΟω'J τούτων είπε τ~ 

Besenghi 3τι προθύμως θά έψpό'Ιτιζε περί της εy,τυπώσεως του πο•ι·,j

μ.ατος, τ-ίjς διορθώσεως τω'Ι τυπογραψιΥ.ω'Ι οοχιμ.ίω'Ι, Υ.αl της οι:>.οόcεως 

αUτοU. Άλλ, ό Beseng·hi μ.ετριοψp6νως ΟΕν συνfJνεσεν εlς τ'Υ)ν εUνοϊχην 

κρίσιν τοU ψίλόυ, οϋτω ΟΕ: τΟ Εριοv Εμει'ιΞν d.νέχ.Οοτο'J η i.'σως χαl CΧ

πώλετο, ~Jς μη ωψελεν, οιά παντος. Περl των έξ Έλλάοος εν

τυπώσεων Pensieι-i sulla Gι·ecia ~ν μόνον άπόσπασμα ποιητικον έσώΟη 

οΟτtvος αί πpWτeι:ι στρο:ραl Εχουσιν ώΟε. 

Ο pupilla dell' Ellade ! felice 

Un di stanza di numi, 

Ε di belle e gagliaι-de alωe nudι·ice, 

Ο giiι ve1·de e ferace Αι·gο, ove sei? 

Ιο peι· le tue ruine 

Coι-ro rneι-avig]iando, 

Ε te invano e di te ceι·co e diωando, 

Ov' e ί1 Ginnasio e iJ F01Ό? 

Dove, del sasso solitaι·ίo ίη ciωa 

La l'Occa La1·issea, 

Le pelasgίche rnω·a ? 
Ε1τa ed uι·Ja la volpe ivi secura, 

Ε lit 've 1' alta ι·eggia 

Del 1·e . dei 1·e soι·gea 

1· obblioso papavel'O ι·osseggίa; 

Me11t1·e a dίl'Ute intorno a]tι·e paι·etί 

Asι:iuga al sole il pescatoι- Je Γeti 

Che se ί] soffio de' secoli ti speι·se, 

Non vivi ete1·no, ο dolce A1·go, nel canto 

Dί Lui che sί vuol cieco, e avea ωί!l' occ!1i? 

Novellamente intanto, 

Vinta 1 onnipotente iΓa e Ja crnda 

De' Γei casi foι·tuna, 

Le disn1esse anni vestivi, ed uιι gίοι·ηο 

Valse a lίΙνaι· d'etίι nιolte ]ο scon10. 
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Ε νeι- ! Ν on pίίι sn pe ι· gli eι·bosi cli νi 
Le viti lnssιιι·eggiano e gli ιιlίνί, 

Ne van d' οι·zί e fnιωenti 

Binndi i campi cωenti, 
Ma alle caι·e non piύ. figlie e alle spose 
So1leveι·a gli osceni occhi il tiι·arιno ; 
Ne finche giι·i il ciel, pίύ. soι·geι·anno 

Dalle valli, che inalba.no funeste, 
Le tu,·cl1e abbominose ossa e le teste. 

Μετά οιετεϊς περιοοείας σποuοαίας αμα χαί τερπνάς μετ~χησεν 

εtς τ·>ιv πολύψ~μΟ'J τοU Άλχ.ι•ι6 ::~υ νησον Κέρκuραν, Ενθα Εψε!λr.υεν αU

τον η τε ψήμ·η του Διο'ιuσίοu Σολομ.οϋ καί ·ή ψιλία τοίί κ6μητος Διο

,,uσίου Ρώμα. Πολλά τοϋ βίου ετη είχε κατατρίψr, ό Σολομbς έν Με

σιολάν<;) , ψίλοuς ε.χων έπιστηθίοuς τον Monti, τον Gioι·dani καl το,ι 

Maffei. Πρώτιστος τών νεωτέρω ,ι της Έλλάοος ποιη,ω'ι, συνέγραψε χαί 

έποίει μετά της αuτ'ίjς γ λαψuρότητο; καί έν τ Ί] ί τα λ ι κ η, ώς μχρ

τυρε ϊ ·ή γνωστ·η αυτοϋ <])ΟΥ/ εις τον Θεόν. Ό κόμης Ρώμας ητο θερ

μότατος ζηλωτή, των καλώ•ι τεχνών και έτίμα τους περί ταύτας άσχο

λοuμέ,ιοuς εuψuείς. Οί Ρώμα είλχον το γένος έκ του Ένετικοϋ, έξελ

ληνίσθησαν οέ βαθμηοον μετά τ·ην έν Έπταν-,jσ'f έγ,,ατάστασι,ι. Περίεργος 

εί-ιαι ·ή αιτία της εις Ζάκυνθον μετοικ·ήσεως του 'Ρώμα κατiι το 1;>00. 
Ό οΊκος των 'Ρώμα ητο ε\ς τών ισχυροτάτων έν Viceιιza . Παλα ιά 

σιχό'ιοια ε(χεν εξάψει τ·ην μνησιχακίαν της οικογε'ιείας ταύτης , ης προ

{στατο ό Galeazzo, Υ,αί της οικογενείας Valmaι-aιιa, συγκεψ.ένης έχ 

τριω•ι άοελψών. T1J η ' 'Ιουλίου 1448 ό Galeazzo Roιna έν πλ·,jρε ι με

σημβρίq: εισ·,jλασε μετiι των παλληχαρίων αuτοϋ εις τάς έγγυς οικίας 

των Va]maι·aιιa, έιpόνεuσε τους τpείς άοελψους χαί ούω ύπηρέτας, κα

τέπ),ηξε οέ καί κατεψόβησεν ολην την πόλιν. Έξωθεν των πυλών της 

πόλεως περιέμενον ίπ7;είς, ιiπογαγόντες τοUς (Ρώμα πέρα των συν6ρωv 

του Βενεταοϋ. Ό Galeazzo χατέπλεuσεν εις Ζάχυνθον, ενθα οί άπόγονοι 

αuτοϋ ηuξ·,jθησαν έ·ι πλούτφ, δυνάμει και τιμ1J . 

Του Besenghi εμεtναν ώσαuτως άνέκοοτcι πλείσται έπιστολcιί, 

των όποίων δο,,ίμιον έξετύπωσε τψ 1864 ό διδάκτωρ l\ιladonizza, έν 

αίς πολλά Υ,cιί ,.αλά άποψαί•ιεται περί 'Ελλάδος. Μετά τb 1848 &.,ιέ

πλεuσε•ι εις Τεργέστην, ενθα προσβληθείς οξέως ύπ:ι χολέρας, άπεβίωσε 

μ-ηνί Σεπτεμ.βpί<;) 1849. 
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Ε'ίΟε ·ή :i'Ιάμ.'ιησις Υ.αί έξιστόρησις ά'Ιθpώ'Ι ύπ'έρ ά·ιεξαρτησίας η 

λόyφ η i'ρyφ άyω'Ιcσ::ιμέ'Ιων νά συ'Ιτελέσγι είς την έξέyερσι'Ι αίσΘημι:ί

τω·ι 9ιλελ;υθέpω•ι κ!Ζ ι ε~ς το~ς lπtγό·ιους - τοσοCιτt:) μαλλο•ι Υ.αθ , δσcν 

το!α~:αι tδεώθεις άρz.αl χαl έξ:ιλλοt € ·,θουσtασμ~ ι άρχ.cντ:ιι ΕΥ.λείπο·ιsες, 

ώς μαρτυρεί ·ή γηραιά Ευρώ1tη ·ή 1tερί μικροϋ 1tοιησαμέ'Ιη τά 1tολυχρό.,,α 

μαρτύρια και τους έ1tα'Ιειλημμέvους 1tολυετείς αίματηρους άyώ'Ιας των 

,έως θυμι:ίτω·ι της δουλείας Κρητώ'Ι. 

'Εν Βιέ'Ινγ) 1899. 

--~~-

Έ;ι.◊ότης τΟ τuπογραψείον τοU αUστριαχοU ΛόuΟ. 

Τόπο ις τοU αUστριακοU Λόu fJ ε'J Τεργέστη, 





' ο 
'Εκδότης το~ τύπογ,ραφεϊοΥ . τοU α3ιiτf ~ακοU , ΔόυΟ / 

--,- , -
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