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Ό  κ. ΔΡ β Γ ο ρ Ι β Γ , έφορο; τής έν Δεσσάου δουκικΐς Β ι
βλιοθήκης, γράφει εν τή έκεϊ έπισήμψ βιβλιοθήκη ότι & ε’ν 
Κείλη ΔΡ Βλάς, μεταβά; τώ 1887 εις Κωνσταντινούπολή, 
ίλαβεν, ένεργείγ. του εκεί πρεσβευτοΰ τ ις  Γερμανία; κ. Ρά- 
δοβιτ; επίσημον άδειαν του νά έπισκεφθή την έν τοί; Σουλ- 
τανίκοϊ; άνακτόροις κατατεθειμένην άρχαίαν βιβλιοθήκην.

Κατά τήν πρώτην αύτοΰ έπίσκεψιν τφ  εδείχθησαν 34 
χειρόγραφα ήριθμημένα καί ακριβώς καταγεγραμμένα. Έν τή 
καταγραφή δέ ταύτη ύπήρχον έν άλλοι;

Ή  Γεωμετρία τοΰ Εϋκλείδου
"Ηρωνο; τοΰ Άλεξανδρέως, περί μέτρων (μεμβράνα) 
Όμηρου Ίλ ιά ;
Μιχαήλ αιχμάλωτο;
Περί αρχαιοτήτων Κωνσταντινουπόλεως 
Ή  οκτάτευχο; μετά σχολίων έλληνικών, πατέρων τής εκ

κλησία; (μεμβράνα)
Αισώπου μύθοι
Γαλληνοΰ ιατρικά συγγράμματα 
Ίπποκράτη; καί Ψελλος
Διασαφήσεις τών ψαλμών τοΰ Δαυίδ (μεμβράνα)
Κυρίλλου λεξικόν
’Εμμανουήλ Μοσχοπούλου γραμματική 
Άρριανός.

Άριστοτέλου; πραγματεϊαι.
(Φιλόξενο;)
Εύαγγέλιον (μεμβράνα)
Πυθαγόρου συγγράμματα 
Έλληνολατινικόν λεξικόν 
Πολύβιο;
Πτολεμαίου γεωγραφία 
Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ Ιστορία 
Ξενοφώντο; Κύρου Παιδεία 
'Ησιόδου θεογονία 

Τά τέσσαρα Ευαγγέλια, καί άλλα.
Ή  'Οκτάτευχο; (μετά ζωγραφιών), ή έξήγησι; τών ψαλμών 

τοΰ Δαυίδ καί αί πραγματεϊαι τοΰ Άριστοτέλου; άνήκον βε
βαίως τή Βιβλιοθήκη τών Παλαιολόγων

Εί; μεταγενεστέρας δ' έπισκέψεις είδε προσέτι ί» κ. Βλά; έν 
τώ θησαυροφυλακείω τών ανακτόρων καί άλλα χειρόγραφα, 
οϊον

'Ασματα ελληνικά μεσαιωνικά έν συλλογή 
θεοδώρου τοΰ Πτωχοπροδρόμου περιγραφήν τών τετραπό

δων ζώων καί τών πτηνών
Γ. Άργυροπούλου μάχην τη ; Βάρνης.
'Ιστορία τών 'Ρωμαίων καί Βυζαντινών αΰτοκρατόρων 
Σχόλια εί; τούς ψαλμού;
Συγράμματα Αριστοτέλου;

» Πλάτωνος
» 'Απολλώνιου κ. τ . λ.
Λατινικά δέ 

Σενέκκα; (μεμβρανα)
Πτολεμαίου γεωγραφία. Μετάφρασις (μεμβράνα)
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Γεωγραφικοί Χχρται των χωρών τής Μεσογείου (ώραΐοι)
Αδτη. λέγει δ κ. βΓΟρΙβΓ, ή  νυν κατάστασες τής βιβλιο

θήκης των σουλτανικών ανακτόρων. Ούχί άπιθάνως έξ 
αρχαιότερων καταγραφών καί ίηλώσεων συμπεραινηται οτι 
πλην τούτων καί έτερα περιέχει. Ή  'Εθνική Βιβλιοθήκη τών 
Παρισίων χέχτηται 15 ελληνικά καί 1 λατινικόν χειρόγρα
φον, ά ελαβε τώ 1687 έκ τής βιβλιοθήκης τών σουλτανικών 
Ανακτόρων. ‘Ελληνικά £έ χειρόγραφα 200 τότε έκεΐ ε'ναπο- 
λειφθέντα, άλλως καί αλλαχού έσκορπίσθησαν. Έναπολείπε- 
ται όμως ή  λίαν ενδιαφέρουσα προσδοκία ότι μένουσιν ε'τι 
έκεΐ λείψανα τής αρχαίας βιβλιοθήκης τού Παλαιολόγου 
Ή  ύπόθεσις ότι αδτη κατεστράφη έπ’ ούδενός στηρίζεται λό
γου, κατά τόν κ. ΰΓΟρΙβΓ, αδιότι οί Τούρκοι δέν είναι εχθροί 
τών βιβλίων«.
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32. Όλυμπ. 118 χρ. 2. "Εστειλε* τόν υιόν του Δη- 
μήτριον μέ ένα αρκετόν στόλον, ό όποιος, άφοϋ είχε διώξη 
τούς Μακεδόνας άπό τό κάστρον τής Μουνιχίας τό έκα- 
ταδάφισεν καί τούς έδωσε την τελείαν έλευθερίκν.

Μ’ όλον αύτό τό θέλγητρον τής γενικής ελευθερίας, πρέ
πει νά έκυρίευσεν ό Δημήτριος ό Πολιορκητής μεοικάς νή
σους τού Αιγαίου διά τόν πατέρα του τόν Αντίγονον βα
σιλέα τής Συρίας ή τό όλιγώτερον είχεν αύτόν τόν σκο
πόν, έπειδή κατά τόν Πλούταρχον εις τόν βίον τού Δη- 
μητρίου αύτός είγεν εις την ακολουθίαν του καί εις τήν 
δούλευσίν του τόν Άγαθοκλήν τόν Σικελιώτην μέ τόν τ ί
τλον ένός διοικητού τών νήσων. Μ’ όλον τούτο ό Πτολε 
μαίος ό Σωτήρ πρώτος βασιλεύς τής Αίγυπτου μετά τόν 
‘Αλέξανδρον έξουσίαζε περισσότεραις ή ίσως ολας τάς Κυ 
κλάδας, έπειδή ό Πτολεμαίος 6 Φ'.λάδελφος, ό υιός του. 
τάς είγεν εις τήν έξουσίαν του χωρίς νά φαίνεται ότι έκαμε 
καμμίαν εκστρατείαν του εις τήν Ε λλάδα , καθώς τήν Ά ν 
δρον. καί οί στρατηγοί του ¿κυρίευσαν τάς λοιπάς προπάν
των όταν Ικααε τόν πόλεμον κατά τού 'Αντιγόνου Γο- 
γατδ. Πέονωντας ούτος τάς ’Αθήνας, ό Φιλάδελφος έπήρε 
τάς νήσους διά νά μή τάς άφήσιρ εις τόν ’Αντίγονον. Είνε 
βέβαιον ότι τάς έκαμεν Ιν μέρος τών τόπων του.

33. Ό λυμπ. 118 χρ. 1. "Ολο τό Αίγαίον έξιππάσθη 
φοβερά (Όλυμπιάδος 136. χρ. 2) άπό τόν κρότον, τόν ο
ποίον έκαμον ΰπόγειαι φωτίαι πλησίον εις τήν νήσον θ ή 

ραν ή Σαντορίνην, αί δποΐαι ¿σχημάτισαν ώς τό τέλος τήν 
νήσον θηρασίαν (233 πριν Χριστού).

Οί Ρωμάνοι είχαν φέρει τόν πόλεμον εις τήν ' I J J v p id a .  
καί είχαν πάρει 10 χρόνια προτήτερα άπό τήν βασίλισσαν 
Τεύταν ένα μέγα μέρος τής βασιλείας της καί τό είχαν 
δώση εις τόν Δημήτριον τόν Φάριον, δ δποΐος είχεν ΰποτάξη 
εις αύτούς τήν νήσον Κέρκυραν ή Κουρφούς. "Ομως όταν έ- 
γεινεν ειρήνη, ένα άρθρον διελάμβανε νά μή άπεράσουν αυ
τοί οί λαοί όντες έμπειρότατοι ναύται μέ τά  ώπλισμένα 
των πλοΤα τήν Λίσσον πόλιν εις τά σύνορα τής Η π εί
ρου καί τής Δαλματίας. (Όλυμπιάδος 139- χρ 4). Εις 
αύτόν τόν χρόνον όμως δ Δημήτριος δ Φάριος, ξεχνώντας 
τάς ευεργεσίας τών ’Ρωμάνων καί καταφρονώντας τάς προ- 
σταγάς των άπέρασε τά  σημειωμένα όρια με 50 καράβια 
καί έλεηλάτησεν καί έπήρεν έρανους άπό τάς Κυκλάδας' ή 
Νάξος έδωσεν ένα καλόν μέρος αύτών.

Ό  Ά ντίυχος δ μέγας βασιλεύς τής Συρίας έκαμε συμ- 
μαχίαν μέ τόν Φίλιππον υιόν. τοΰ Αντιγόνου βασιλέως 
τής Μακεδονίας διά νά καταπολεμήσουν τό βασίλειον τής 
Αίγύπτου μέ τέτοιον τρόπον οπού νά πάρνι δ Άντίοχος 
διά τό μέρος του τήν Κοίλην Συρίαν καί τή ν Φοινίκην, δ 
Φίλιππος τήν Α ίγυπτον, τήν Καρίαν καί τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου δ ύστερος είγε δώσει προσταγήν εις τόν Δείναρ- 
χον τόν ναύαρχόν του νά καταπολεμήσει τάς Κυκλάδας νή
σους, αί όποΐαι ήταν φανερά έναντίον εις τήν π ίστιν τών 
συνθηκών. Αύτός δ ναύαρχος διά νά υπερβή τήν άδικίαν 
καί ασέβειαν τού κυρίου του, πρό τοΰ νά έβγτ) άπό τόν λ ι
μένα ¿σήκωσε δύο βωμούς τόν ένα εις τήν Ά δ  ικίαν καί τόν 
άλλον εις τήν 'Ασέβειαν καί έπρόσφερε θυσίας εις τον ένα 
καί εις τόν άλλον διά νά περιπαίξιρ έν ταύτώ  τούς θεούς 
και ανθρώπους" 0μο>ς αύτό τό πρόβλημα έματαιώθη.

34 Ό λυμπ. 114 χρ. 2 . Ό  Φίλιππος είχε μ' όλα ταύτα 
άκόμη φρουράς εις τήν Άνδρον, Πάρον καί Σίφνον" αί λοι- 
παί νήσοι έμβήκαν εις τήν συμμαχίαν τών 'Ροδίων, τών 
’Αθηναίων καί τών 'Ρωμάνων κατά τού Φ ιλίππου, άπό τό 
όποιον φαίνεται ότι ήταν έλεύθεραι. Ίσω ς καί διά τούτο 
άνακατώθησαν εις αύτόν τόν πόλεμον* έπειδή ήταν ύποκεί- 
μεναι εις τήν Αίγυπτον καί ό βασιλεύς Πτολεμαίος ό ’Επι
φανής ήτο δμοίως εις τήν συμμαχίαν. Εις τόν καιρόν αύτοΰ 
τοΰ πολέμου ¿βγήκε άπό τήν θάλασσαν μεταξύ τών νησίων 
Θήρας καί θηρασίας ή νήσος 'Ιερά ή Γράνδε Καμμένη καί 
έκαμε νά τρέμουν τάς λοιπάς νήσους.

35 Ό λυμπ. 146 χρ. 1. Ή  ειρήνη έγεινε μέ τόν Φίλιπ
πον νικημένου άπό τούς 'Ρωμάνους τοιουτοτρόπως ώστε νά 
εύχαριστηθή μέ τήν Μακεδονίαν μόνον, νά έβγάλν) τά  στρα- 
τεύματά του άπό δλας τάς πόλεις έξών άπό τό βασίλειον 
καί νά έχουν τήν έλευθερίαν. Οί 'Ρωμάνοι έδοσαν εις τούς 
'Αθηναίους τήν Πάρον, τήν Ίμβρον καί τήν Σκύρον" τά 
άλλα φαίνεται ότι έμειναν έλεύθερα ή υποκείμενα τό ολι-
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γώτερον κατά τό περισσότερον μέρος εις τήν Αίγυπτον
36. Όλυμπ. 147 χρ 2. 'Ολίγον καιρόν έπειτα έφερεν 

δ Άντίοχος δ Μέγας τόν πόλεμον ε’ις τήν ‘Ελλάδα καί ά- 
περνώντας μέ τόν στόλον του τό Αίγαίον ¿κυρίευσε περισ
σότερα νήσους καθώς δ Δανιήλ τό είχε προειπή φανερά 
(Κεφ ΙΖ', 18)" άφού όμως ένικήθη τελείως άπό τόν Σκι- 
πίωνα εις τήν Μαγνησίαν πρός τόν Σίπυλον, άποφασίσθη 
εις τά  άρθρα τής ειρήνης νά μή έχε) κανέν δικαίωμα έπάνω 
εις τάς νήσους τού Αιγαίου (Ό λυμ. 147 χρ. 3).

37. Ό λυμπ. 153 χρ. 1 Άφού δ Περσεύς δ υιός τού 
Φιλίππου ανανέωσε τόν πόλεμ,ον, έκυρίευσεν όλον τό Λί- 
γαΐον διά μέσου τών ναυάρχων του, τού Αντήνορος καί 
Καλλίππου' όμως μέ τόν έξολοθρευμόν τού βασιλείου του 
αί νήσοι ξαναπόκτησαν τήν έλευθερίαν των ή μάλλον ύπο- 
τάχθησαν εις τούς 'Ρωμάνους (Ό λυμπ. 173 χρ. 1" χρό
νους μετά τήν κτίσιν τής 'Ρώμ.ης 660). Άφού δ Μιθριδάτης 
¿σκότωσεν όλους τούς 'Ρωμάνους καί ’Ιταλούς κάθε ηλι
κίας καί γένους εις όλην τήν Ά σίαν καί άφού τήν έκυρίευ
σεν, έστειλε τούς στρατηγούς του εις όλα τά μέρη μέ στρα
τεύματα, τών δποίων πρώτος δ Αρχέλαος έδιωρίσθη διά 
τήν Ε λλάδα μέ ένα στράτευμα 120 χιλιαδών καί ¿κυρίευσε 
πρώτον τήν 'Ιωνίαν, υστέρα τάς Κυκλάδας καί ολας τάς 
νήσους έως εις τ  άκρωτήριαν Ταίναρον (Κάβο Μαλέα). 
’ Εξω άπό τή ν 'Ρόδον ¿κυρίευσε τάς Αθήνας καί καθήμε- 
νος έκεΐ έδωκεν άπό αύτήν τήν πόλιν όλας τάς προσταγάς 
διά τόν πόλεμον. Α π 'α ύτό  τό μέρος καί όσον καιρόν έδιη- 
μέρευσεν έκεΐ έσυρεν εις τάς υποθέσεις τού κυρίου του -άς 
περισσοτέρας πόλεις καί άρχάς τής Ελλάδος υπόταξε μέ 
βίαν τήν Δήλον, όπου είχεν άποστατήση κατά τών ’Αθη
ναίων, τήν υπέβαλε πάλιν ΰπό τήν έξουσίαν των καί τούς 
έστειλε διά μέσου τοΰ Άοιστίωνος τόν ιερόν θησαυοόν, δ 
όποιος ¿φυλάγονταν εις αύτήν τήν νήσον. "Ομως άφού δ 
Αρχέλαος ένικήθη δύο φοραις άπό τόν Σύλλαν καί αί Ά -  
θήναι έκυριεύθησαν, δ Λούκουλλος ό υποστράτηγος τού Σύλ- 
λου, τού δποίου τόν στόλον ώδηγοΰσε, έξουσίαζεν ολον τό 
Αίγαίον πέλαγος.

38. Ό λυμπ. 175 χρ 1. ’Αναμεταξύ εις τήν γενικήν 
σύγχυσιν προξενημένην άπό τάς ταραχάς τής Συρίας ξε
κολλημένης άπό τούς έπιθυμητάς τής βασιλικής αξίας, άπό 
τούς πολέμους τού Μιθριδάτου, άπό τούς έμφυλίους πολέμους 
τής ’Ιταλίας κχίάπόταϊς διχόνοιαις τής 'Ρώμης διεγερμέναις 
άπό τόν Μάριον καί Σύλλαν, ή δύνααις τών πειρατών είγε 
γένη φοβερή' είχαντήν τόλμην νά καταπολεμήσουν και κυρι
εύσουν περισσοτέρας άξιολόγους πόλεις καθώς τήν Ίασον, 
τήν Σάμον, τάς Κλαζομενάς καί τήν Σαμοθράκην, τής ο
ποίας τόν ναόν ¿γύμνωσαν καί έπηραν όλα τά  πλούτη, τά 
όποΐα ύπέρβαιναν 1000 τάλαντα13. Αί νήσοι χωρίς νά δώ
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σουν τόσον μεγάλην χούροην δέν έπαθον όλιγώτερον κατ' 
άναλογίαν. Οί κάτοικοι μερικών τά  άφησαν δλοτελώς.

39. Όλυμπ. 178 χρ. 2. Ή  'Ρώμη ήθελε νά βάλε) τέλος 
πάντων τά  πράγματα εις τάξιν καί νά κάμει τέλος αύτής 
τής λγστείας. Έκλέχθη δ Πομπήΐος διά νά έξολοθρεύσει 
αύτούς τούς πειράτας, καί τού έδόθη ή έξουσία εις όλα τά 
παράλια έως 50 μίλια μέσα εις τήν ξηράν. Αύτός λοιπόν 
διά νά σχηματίσει ένα φοβερόν στόλον, διά νά καταπολε
μήσει τούς πειράτας, οΐτινες είχον περισσότερα άπό 1000 
καράβια, έπηρεν αύτά άπό τήν Ά σίαν, άπό τάς Κυκλάδας 
άπό τήν ’Αθήναν καί άπό τήν Κέρκυραν. Ή  Νάξος έσυ- 
νείσφερεν δμοίως βέβαια εις τήν δόξαν τού Πομπηίου, δ 
δποΐος έτελείωσεν αύτόν τόν πόλεμον εις ένα χρόνον. Οί 
'Ρωμάνοι είχαν λοιπόν εις τήν έξουσίαν των τήν Άσίαν, 
τήν Συρίαν, τήν Μακεδονίαν μ’ ένα μεγάλο μέρος τής Ε λλά 
δος καί αί νήσοι μέ τά  καράβια, τά  δποΐα έδωσαν αί Κυ
κλάδες κατά τήν προσταγήν, τό άποδείχνουν φανερά (χρό
νος ‘Ρώμης 703" πρό Χρ. 49).

Ό  Πομπήΐος έτοιμαζόμενος εις τόν πόλεμον κατά τού 
Καίσαρος εις τήν Ήπειρον έκατεγίνονταν είς τό νά κάμει 
ένα φοβερόν στόλον είχε πάρη καράβια άπό τήν Άσίαν καί 
άπό τάς Κυκλάδας. (Ό λυμπ. 183 χρ. 1 χρόνος 'Ρώμης 
705 π . X 47).

Μετά τόν χαλασμόν τού Πομπηίου είς τά  Φάρσαλα όλο» 
οί τόποι, τούς όποιους οϊ 'Ρωμάνοι είγον κατακτήση άπό 
τόν 'Ατλαντικόν Ωκεανόν έως παρέκει άπό τήν Συρίαν, 
ήτον ΰπό τής έξουσίας τού Καίσαρος. Μετά τόν θάνατόν 
του έξουσίαζον ΰπό τό όνομα τής pejioiÖ.hxat δ Βρούτος 
καί δ Κάσσιος όλην τήν 'Ανατολήν καί τήν θάλασσαν έως 
είς τήν Σικελ.ίαν. όπου έξουσίαζεν δ ' Εκτος ή Σέξτος Πομ- 
πήϊος. Μετά τόν χαλασμόν καί θάνατόν τους είς τούς Φι
λίππους ολα ήταν τών τρ ιοομβίρων. "Ολη ή Ά σ ία  καί ή 
Ανατολική θάλασσα μαζί μέ τάς νήσους έδόθησαν είς τόν 
Μάρκον Αντώνιον, δ όποιος έδωσεν είς τούς 'Ροδίους τήν 
νήσον Νάξον" καί φανερά άπό αύτόν τόν καιρόν ή μικρή ά· 
σημένια p o r t d a  ή νόμισμα τής ‘Ρόδου εύρισκομένη είς τό 
μέρος τού 'Απόλλωνος έμεινεν έκεΐ. "Ομως αύτοί οί ΰπερή- 
φανοι 'Ρόδιοι έκακομεταχειρίσθησαν τήν έξουσίαν των είς 
τήν Νάξον καί ά Μάρκος Αντώνιος, δ όποιος είγεν άκούση 
παραπονέματα δι αύτό, τούς έπήρεν αύτήν τήν νήσον ολί
γον καιρόν ύστερον. Μετά ταύτα  ό Αντώνιος κινώντας πό
λεμον κατά τού Όκταβιανοΰ έσυνάθροισεν όλα τά  στρατεύ
ματα τής ξηράς καί τής θαλάσσης είς τήν Έφεσον αί 
Κυκλάδες καί ξέχωρα ή Νάξος διά νά δείξουν τήν εύγνω- 
μοσύνην των ότι έλευθερώθησαν άπό τά  γέρια τών 'Ροδίων 
έσυνείσφεραν τό άνάλογόν των διά νά σχηματίση τόν στό
λον άπό 500 Καράβια. Μετά τήν μάχη* είς τό Ά κτιο ν 
άρχισεν ή έξουσία καί ή  μοναρχία τού Αύγουστου μό- 

. νου (Ό λυμπ 170 χρ. 2" 'Ρώμης 722" π. X. 30).
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Ποθείς εις δρόσον να χουφίσης μυστιχώς 
Τον πέπλον Σου δ" ήρεμα άποδύεσαι 
Τόν σιγαλόεντα χαί αιθερου^ιή 
Εις Όρειάδας χα! Ναπαίας επαφίνουσα 
Του Ποσειδώνος δε λαθοΰσα την ανάπαυλαν 
'Γρυφώντος τήν φυγόδεμνον αύτοΰ ευνήν,
Προσχλίνεις εις τους κόλπου; του Ώχεχνοΰ 
Καί εις τά γαληνά αύτοΰ τά νάματα 
Ά τ ιν α  ρίγη ρυτιοοΰσ’ ήδον;χά 
Άφροστεφείς Ώχεανίδες λούουσι 
Τήν αμβροσίαν ΙΙαρΟενίαν Σου, Θεά,
Ούαί δ' έάν τά αίγλοβόλα χαλλη Σου 
Τολμήση ν’ άτενίση "Ιμερος θρασύ;
Την όλοήν, φεΰ! τύχην του Αχταίωνος 
Του αγλαώπιδος 0α εύρη απηνώς

ΑΓΡΑ 
Περιλουσθείσα δέ, ώ  ίοχέαιρα 
Καί χουφισθείσα έξ ιμέρου φ ευ ! λυγροΰ 
Εϋπτέρους ένδρομίδας ύποδέεσαι 
Φαρέτραν δε αναλαμβάνεις αγλαήν,
*Ην Σοί εδώρησε δειλώς δ "Ηφαιστος 
Καί εις δρυμώνας χαί δειράδας έφοομά;
Προς τλήμονας δορχάδας έχτοξεύουοκ 
Τού; χρυσηλάτους σου, μηνίστεπτος, ιούς 
Έ ν ω δ Παν εις ποδον παραλύεται 
Τήν ίμερόεσσαν μορφήν Σου θεωρών 
ΚΓ εις γαληναΓα ρείθρα χατοπτρίζουσα 
Τά χάλλη Σου, προς Ναϊάοας γχυοιά;

Δ Τ Σ Ι Σ
Ά λ λ  ηδη εχ τής άγρας απαυδήσασα 
Καί, φευ ! μνησβεΓσα του Ιμέρου του λοιγου 
Τδ άρμα Σου αφίεις χαί τάς Νύμφας Σου 
Καί προς τόν Έ νδυμίωνχ άπο/ωρεΓς 
Τόν ΰπνον δε τοϋ θεειοοΰς τόν εναντρον 
'Εκλιπαρούσα, μάτην. φευ ! τόν απηνή,
Έ χ λυγροΰ Πόθου ώχρια; λιπόθυμος 
Ό πότ' ή δροσοείμων ιλαρά Ή ώ ς 
Τοΰ Τιθωνοΰτού; κόλπους χχταλείψχσχ 
Πρός τάς ήνίας του Έ λίου όπως πτή  
Προκύπτει, χαί δειλώς εξαφανίζεσαι 
Έπιορχίαν αποφεύγουσα. Θεά

ΕΤΣΤΡΑΤΙΟΣ 1. ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

Η Α Π Ι Σ Τ Η
Τί> ΠΕΡΙΣΙΙΟΤΔΛΣΤΩ ΜΟΙ ΦΙΛΩ 

Ν. Γ. Α1 ΓΙΑΛΕ ΙΔΗ
« σ τ α θ ί { ι ί ι  ώ<; ά φ ρ ό ζ ν  

Σ ' τόν ίσκιο γέρου πλάτανου, σέ μαρμαρένιχ βρύση. 
Μαυρόμοιρος τραγουδιστής' έπήγε νά χχθίση,
Κρατώντας μέ παράπονο τή θλιβερή του λύρα.
Ποΰ γ ιά  πικρή παρηγοριά τοΰ είχε δώσ’ ή μοίρα 
Μαυροματοΰσα λυγερή κουφά τόν λαχταρούσε,
Μά τό πικρό της μυστικό να ειπή  δεν είμποροϋσε.
Καί σάν τόν είδε από μαχρηά, ς ' τόν ίσχιο νά καθίση,
ΚΓ άκούμπησε τή λύρα του τραγούδι ν ' άρχινήση, 
Ξεφτέρι γίνεται γοργό, χα! δίπλα του σιμόνει,
ΚΓ απάνω του τό χέρι της σπαρταριστό ξαμόνει 
Δέν τοΰ μ ιλεί, θουβχίνεται, 'μ ιλ ιά  δεν τοϋ χαράζει,
Μον' ή χαρδ_ιά ς ' τά στήθεια της γροιχιέται ποΰ σπαράζει 
Έβούρχωσχν τά μάτια της σ' τα μαΰοα δάχρυά της,
Καί σάν διαμάντια φλογερά κυλάνε τή  ποδ^ά της.
—Ό πώχει αντάρα ς’ τή χκρδύ χαί δάκρυα ς' τά μάτια.

Ξέρει πώς χόβετ’ ή λαλιά  ς τά χείλη μας κομμάτια. 
Πώς πνίγετα ι κα ί χάνεται μισόσβυστ’ ή φωνή μας

Καί από τά στήθικ μας θαρρείς πώς θάβγη ή ψυχή μας — 
Παραδομένος ς’ τό σκοπό ; '  τοΰ τραγουδιού τή  ρίμα.
Δεν εννοιωσε τό ξάμωμα τό φτερωτό της βήμα,
Ποΰ δίπλα του χωρίς μιλ_>ά τόν έβλεπε ολοένα,
Με τήν χαροιά σπαρταριστή, μέ μάτια Βουρκωμένα.
Μόνο, σάν πέτρα, ακίνητος καθότανε έκείνος,
Γυρμένος μέ παράπονο, σάν μαραμένος κρίνος, 
χαί επετοΰσε με τό νοΰ σε χ ίλ ια ις δηό μεριαίς,
Σ’ αγριεμένα κύματα, ς ' άπάτητα ις στεργ,ιαίς 
'Σ  τά νέφη δ νοΰ; του έτρεχε, μέ τό θεό 'μιλούσε,
Κ’ έχει ψηλά απ ' τα σύννεφα μ’ άπελπ ισ ιά  χυτοΰσε,
Τόν κόσμο τον προσωρινό, τη μαύρη άπιστιά  του,
Τού; δόλους του, τήν απονιά, τη δίβουλη καρδιά ττ·υ.
— 'Αλλοίμονο ποΰ τοΰμελλε νά ’/η καρδιά ς ' τά στήθεια, 
'Ποΰ γ ιά  τόν άλλο νά πονή, χαί ν ' αγαπά ς ’  τ 'α λή θε ια .
"Αχ ! Μοίρα πικρομίλητη καί βαρεωχαταροΰσα.
Θά τόν μαράνη σάν χΓ εμέ, χεί π ' άρχιζα κ ι' ανθούσα 
Χλωμά τά φυλοχάρδ_ια του θά πέσου* ένα ένα,
Πώς πέφτουν τό φθινόπωρο τα φύλλα μαραμένα 

ΙΙοίν νοιώση γλύκα ς' τή  ζω ή , τό μνήμα θ’ άντιχρύση,
Θά λάμψη σάν τήν άστοαπή χαί σαν χεοί θά σβύση.

II
Τά χοχχινχ της αςαφνα χαμογελούνε χείλη,
Σάν ρόδο, 'ποΰ τό πρωτοιδή ή χαραυγή τ ’ 'Απρίλη 
π ’ ανοίγει καί τριγύρω του σκορπά τήν ευωδιά, 
έτσι άνοιξαν, χΓ άνάδοσε τής κόρης ή καρδιά 
Γυρίζει ό νειός, σηκώνεται χαί παύει τό τραγούδι 
κ ι' ή κόρη, γ ιά  χαιρετισμό τοΰ δίνει ένα λουλοΰδι 
ποΰ άπό βράχο γνώριμο τό είχε κόψει μόνη, 
χαί μέ τρεμουλιαστή φωνή τοΰ λέει «Μή μέ λησμονεί» 
ό νειός ¡χαμογέλασε, γλυκά τήνε κυτάζει,

χΓ ή χόρη αναστενάζει 
Α ί χόρη! μή πικραίνεσαι, μή βαρυαναστενάζης,
Μή δψαις, δψαις γ ίνεσαι, χαί τή  θωρ^ά σου αλλάζης- 
Μή χιτρινίζης οάν φλουρί, χαί μή πιχροδαχρύζης 
Γιά, χόρη μου, χαλά, χαλά, ποιος είμαι οέ γνωρίζεις.
"Αν μέ θωρής μονάχο μου εδώ, μ’ αύτή τή  λύρα,
Που μοδδωσε γιά  συντροφιά καταραμένη μοίρα,
Τά βάσανά μου νά θρηνώ, ήμουν χΓ εγώ μ_ιά μέρα, 
χρυσό πουλί πετάμενο, σέ μυρωμένο αγέρα 
Είδα άπ" τής τέσσεραις μεριαίς τόν κόσμο  αύτό τόν ψεύτη 
χαί ηύρα τήν αλήθεια του. ς’ τοΰ Χάρου τόν χαθρέφτη 
'Σ  τό λάγχεμα τής χαραυγής, ς ' τοΰ λουλουδιού τό χνούδι 
μέσ’ ς τούς άφρούς τής θάλασσας ς ' τής νειότης τό τραγουοι, 
χη’ εΐοα πώς όλα ψεύτικα ς’ τόν κόσμο ειν' έδώ χάτου 
χη’ εΐν' ένα μό·/' αληθινό, ή  αλήθεια τοΰ θανάτου,
Τό παίρνω τό λουλούδι σου νά μή βαρυγνωμήσης 
Μά ξεύοω πώς θά μ ' χσνηθής, προτού νά μ* αγαπησης 

' 111
Τό λόγο δέν απόσωσε, χι' ή χόρη ανταριασμένη 
Σάν θειαφοχερι κίτρινη, γυρίζει δαχρυσμένν,·

— Έ γώ , τοΰ χέει, να σ ' αρνηθώ προτού να σ αγαπήσω ; 
πισώστρίψε τή  γνώμη σου, τό λόγο πάρε πισω 
Μπορεί ό ήλιος να χκή χΓ ο ουρανός νά λυωση,
Μά σέ ποτέ δε θ' άρνηθώ Θεό; νά μή τό δώση !
"Οσο χτυπά ς ’ τά στήθεια μου ή θΛίβερή χαρδια μσυ 
χαί βλέπει ουρανό χαί γή , τόν ήλιο ή ματια αου 

όσον χαιοό χ ι' άν ζήσω 
ποτέ μου άλλο σάν εσέ ποτέ δέ θ ' αγαπήσω »

IV
Τέσσερε; μήνες είχανε δέν είχανε περάσει 
χαί οιάόηχα άπ ’ τόν πλάτανο ...............
Ηύρα τό νειό . τόν ρώτησα χΓ εκείνος μ' άπεχσιθη 
■ Ποιά χόρη ά π 'τ ή ;  τωοιναίς άγάπη δέν άρνήθη ;»

Μηδέ ό ήλιο ; χάηχε μηδ* έλυωσαν τ’ αστέρια 
Μά ή χόοη παραδόθηκε σέ άλλου νειοΰ τά χέρια.

Αϋγούστω 1891.
« ’Από τοΰ βράχου τής Φρεαττύος»


