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Te χβντύννθ vtè άρμπβρίσστε, 
Τ σ ' ίσστβ γχλιούχβ τριμμβρίσστε, 
Τσ' έφλίτ ναύαρχο« Μιαούλι, 
Μπότζαρι, δέ γχίΟβ Σούλι.

I.
Ντούαβ ντίεβε ν τ έ  p-àtX, 
σί z è  πά  σίπρβ ντέ  κάλ, 
όυφσσέχ μπέρτα  ντέ  vè £έ, 
z è  ντρπόνιβσσ zi v tè 8ί.

Κούρ zi (ίίνιε κά Τατόγβ, 
Xéva ντιλ  κά Ύμητόγβ, 
τούκε σστίφ σ ίτ’ ε·' z i  πά , 
ντριτο πέρ μούχ τ ί τ έ  θά.

(1) Μή έπαρκούντων μόνων τώ ν έλληνιχώ ν γραμμάτω ν ε ις  εντελή  
Ιχφρχσιν τή ς  προφοράς τω ν αλβανικών λέξεων, παραχαλοϋνται οι μ έλ 
λοντες ν’  άναγνώ σω σι τή ν  παρούσαν ώδήν, νά  εχω σ ιν ύ π ’ όψει τάς εξής 
σονθήχας, ας σημειούμεν κάτω θ ι, μ έχρ ις ον σύλλο·ος άλβανολόγων χα- 
νονίσν) ενα γενικόν άλφάβητον δ ια  τή ν  γλώσσαν τα ύ τη ν , χ α ! παύσω σιν 
οϋτω  τά  αναρ ίθμητα έν χρήσει μ έχρ ι τούδε άναφανέντα , εξ ών ούδέν 
θεωρούμεν πρός έ π ιτ υ γ ία ν  τού έπιδιωχομένον σκοπού χα τάλλη 'ο ν .

Έ ν  πρώτοις έδανείσθημεν έχ τή ς  Γ αλλ ικής τό φωνήεν ο τό όποιον

ΠΡΟ Σ

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ Β Α Σ ΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Α Ν  Μ ΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝ

Σε ψάλλω άλβανιατί 
εις γλώσσαν ήρωΤχήν, 
ήν ώμιλει ό ναύαρχος Μιαούλης 
ô Μπότσαρης χαί δλον τό Σούλι.

Ά νετειλεν ό Ή λιος έπί του ορούς, (2) 
άμα σε εϊ^εν έφιππον, 
έκρύβη εντός τών νεφελών,
<ϊιά νά φέγγ^ΐί έπί γ ΐ ί ·

Ό τα ν  ήρχεσο άπέ Τατόϊον 
ή Σελήνη άνέτελεν έπί τού Υμηττού, 
άμα Α' ε”ό^ιψε τούς οφθαλμούς της και σε ε ιίεν , 
φέγγε ά ντ ’ έμοΰ σοΰ ε ίπ εν

(2) Ή  εχ τού αλβανικού μετάφρασις έγένετο π ισ τή  κατά  λέξ ιν  χα ί 
χατά  στίχον.
δέον νά προφέρηται δ ιά  φωνής (δαθείας π . χ . μεταξύ τή ς  παρ ’ ήμΓν 
προφερομένης τώ ν γραμμάτω ν ε κα ί η.

Τό ντ . θά προφέρηται ώς τό Γαλλικόν ϋ .
Τά δύο σσ. ώ ς ι·Ιι.
Τ ά  δύο ρρ. μ ετ ' έπ ιτάσ εω ς τής φωνής, ώ ς συνηθίζομεν νά  προφέρω- 

μεν τή ν  λ έ ξ ιν  έρροβόλησεν.
Τ ά δύο νν. διά φω νής ύγράς.
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Ντρίτα γέ τσέ σπεροντόν, 
λούλεα έ λούλεβετ τσέ μπλόν 
βέντετβ κά μερουδί, 
καντό βέτε έ καντό ρ ί̂.

Πάρνιθι ν ιέ κρίνο ντζούαρ, 
έ κά μαρουδία έ χόβυ, 
έρδ vie Δούκ’ έ νά έμούαρ, 
έ έκέβ ντέ Πετερχώββ.

Λούλεα έ λούλεβετ με φλέτβ 
μπέρτα ντο παλάτ γ ιέ  βέτι*, 
κούρ χίν μπέρδα ντέ vie γκάρδ, 
κά γκίθ<ι λούλετ« τ ί σμπάρδ.

Ντρίτα λούαν ντέ διαμάντ, 
τσσέλ έ σσκέπ ντέ vie περλάντβ, 
μ,πέρδα ντέ σι τέντ  τσέ λούαν; 
έντϊ βέτ<·μ’ ά γ  τσί* {ιούαν, 
τέ  σγλίδ μέ το μίρ«ν' βαίζ«, 
πέρ τί σσκόν ντέ  γκλίσστ’ οΰνάζβ.

Κέτου έ τρί μ ίλι« βιέτ, 
βασιλόπουβ νέκ’ ούβιέτ, 
τ έ  μόσ νγκίτεγ ά τ ι λάρτ, 
τ έ  σσίχ A0veve ντέ Σπαρτ.

Aeveve τσέ νιέρ παστά'ί'γ 
κά τ έ  μπόυκουριτ' έ σαίγ, 
νιέ τσέ δ’ άσαγ« ί πβλκέβ 
βασιλόπουβ έ ρρομπέβ.

Π ασταίγ κά τρί μίλιβ βιέτ, 
νά ούλίσσε τ ί  τσσ’ i γκλιέτ 
Λένεσβ, ντέ κούρμ ντέ σί, 
ντβ τ ’ έτσουρβ ντέ  μπουκουρί.

Ν τάϊ μενάτε ντέλ vie ϊφθ, 
τσέ στρρόσ νάτεν’ έ έμπίφ, 
πέρ πόσσ δέφτ' έ σίελ ντίτβ, 
πρά γ ιά  θόνι; ΆφρκντΙτβ.

Τί γέ άΐγ ϊφθι στέ νά σίελ 
ντίτΒνΰ κούρ ντέλ σι ντίελ, 
κά παλάτι, έ νά ρ^ούσε 
ντέ νέ χώρι*, σί νιέ νούσε, 
μέ τέ  τέμβ μέ τέ  τάτβ, 
έ τ έ  μπλόνμκ μέ ούράτ«.

Είσαι τό φώς τό άνέσπερον,
τό άνθος τών άνθέων, τό γεμίζον
τού; τόπου; άπό ευωδίαν,
δπου άν ύπάγγις, καί οπου καθήσης.

Ό  Πάρνης ένα κρίνον έγέννησε, 
καί διά την λεπτήν του ευωδίαν, 
ήλθεν εί; Δούξ καί μας τόν έπήρε, 
καί τόν ύπάγει, εις Πετερχώβ.

Τό άνθος των άνθέων μέ τά  φύλλα του 
είσαι σύ μόνη εις τό άνάκτορον. 
όταν δέ είσέρχησαι εις κήπον, 
ολων των άνθέων είσαι ή λευκοτέρα.

Τό φώς παίζει εντός τού άδάμαντος, 
φεγγοβολεί καί αστράπτει εντός τού περλαντίου, 
ά λλ ’ εντός των οφθαλμών σου τ ί π α ίζε ι;
Τό γνωρίζει μ,όνος εκείνος, οστις έφύλαττε
νά έκλέξη την ώραιοτέραν κόρην,
διά νά τής φορέση δακτύλιον εις τόν δάκτυλον.

Πρό τριών χιλιάδων έτών,
δέν έμεινε βασιλόπουλον,
τό όποιον νά μην άνέβη εκεί επάνω
Εις τήν Σπάρτην, δ ιά  νά ίδγι τήν Ελένην.

Τήν Ελένην, τήν όποιαν έπί τέλους, 
διά τήν ωραιότητα αύτής, 
ένα, τό όποιον ήρεσε καί αυτής 
βασιλόπουλο, τήν ήρπασε-

Μετά τρεις χιλιάδας έτη,
μάς έγεννήθης σύ, ήτις δμοιάζεις
τής Ελένης, κατα τε τό σώμα, τού; οφθαλμούς,
τό βάδισμα καί τή ν λεβεντιά.

Περί τήν αυγήν άνατέλει εν άστρον, 
τό όποιον διώκει τήν νύκτα καί τήν κλείει 
ύπό τήν γην, καί φέρει τήν ημέραν, 
διά τούτο καί ονομάζεται Αφροδίτη '.

Σύ είσαι εκείνο τό άστρον, τό όποιον μάς φέρει
τήν ημέραν, Οταν έξέρχησαι ώ ; ήλιος
έκ τών ανακτόρων, καί καταβαίνεις
εις τήν πόλιν ώς νύμφη,
μέ τήν μητέρα σου μέ τόν πατέρα σου,
καί σέ καταγεμίζομεν άπό εΰχάς.

1) Τό 5»ου.α Α φροδίτη  σύνθετον έστίν έκ τώ ν δύο πελασγικώ ν λέξεων 
άφρο· —  πλησίον καί ντίτ..· =  ημέρα.
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Άθηνιότε γαρφαλίνρ, 
βάσσβζα έ πάρα γίνβ, 
τσέ ντβργκόν Ε λλάδα  νούσε, 
έ έμπέν Δουκέσσι* ρούσε.

Χένρζρν έ ντιέκ γκά νάτο, 
ν’ ΐφθ ίμάδ τσέ μπέν πέρ σστάτθ. 
πράπ’ άσαίγ ίτσβν  ν τέ  κίελ, 
νιέρβ σά τέ  ντάλιβ ντίελ

Τ ί Λεςάνδρρζο γέ Χένα, 
κά ντρίττα έ ντίελ ιτ έ μπένα, 
Δούκα Παύγοα ϊσστ’ ΐφθε, 
τσέ τ έ  ντιέκ, νιέρα σά πρίφτι, 
μέ κουρόρ* τού μπασσκόνα·, 
έ ούνάζατ’ τού vTeppovie.

Τσσ’ άτβ ντίτο τσέ ούλέσσε, 
έ ντέ κούρμ κιμίσσε βέσσε, 
έγγιουλλ ντί ού ρρούσνο έ ντίγνρ, 
σίπρ« κούνι«σ’ έ τέ  φρίγνρ, 
epeve τέ  μπουκουρίσι·, 
φρίμβνβ τέ  μιρεζίσυ. 
έ τέ  βούνβ γκάζ ντέ μπούζ«, 
πέρ τέ  φλασυσσ σί θουλούζκ. 
σί τέ  ντρέκνβ λοτριιταρρ, 
τ ’ έμπλβ σσιούμι; ντέ τέ  πάρβ- 
ντούαρ γκλίσστερα βαμπάδα, 
τσ έ ντέ γκρά τέ  γένβ ρξιάβα- 
δέ νιέ φάκε μπάρδο κούκιε, 
τρανταφύλλεσβ μπουμ.πούκιε· 
τ έ  χρουσαφτκ λέσσ τέ  βούνρ, 
δέ κά ντούαρζβτ’ τέ ζούν«, 
όρώ τ έ  θανΰ ΙΙρηντσιπέσσΡ, 
σέ ντό μ,πένεσσ vie Δου/.έσσι·.

II

Πόσστ’ άτι ντέ Φαληρέ, 
λούαν ντέτι μέ στερέ- 
χέρι· πίκετι: ν τέ  γκουρ,
,χέρ« φλέ σίπρβ ντέ σσιούρ ; 
κιάσετι· έ πούθ σσιουρένι·, 
χτίλκετο έ κιέσσ μέ δένι- 
κούρ φρίν έ'ρι-ζα μέ σσούμι·. 
μπλόν σσιουρέν« γκίθ>· σσκούμι·, 
βιέν ντέ βότσσαιλλ ί πουσστρον, 
πρίρετ’ έ ί ^ρρκουόν 
μέτα κιασετ’ έ ί σίελ, 
πέρ τέ σπάρδεν« ντέ ντίελ.

Γαρίφαλον τών Αθηνών, 
ή πρώτη κόρη μ.ας, 
τήν όποιαν στέλλει ή Ε λλάς νύμ,φην, 
καί τήν κάμνει Δούκισσαν ρωσσίδα.

Τήν Σελήνην τήν ακολουθεί πασαν νύκτα 
μέγα άστρον, ίσον μέ έπτά, 
όπισθεν αύτής βαδίζει εις τόν ουρανόν, 
μέχρις οΰ άνατείλλγι ό Ή λιος.

Σύ ’Αλεξάνδρα είσαι ή Σελήνη,
έκ τού φωτός τού Ήλιου κατεσκευασμένη,
ό δέ Δούξ Παύλος είναι τό άστρον,
τά άκολουθόν σε, μέχρις ού ό ίερεύς
σάς ενώσει μέ τά  στέφανα,
καί σάς άλλαξει τούς δακτυλίους.

Ά φ ’ ής ημέρας έγεννήθης,
καί ένεδύθης εις τό σώμα σου χιτώνα,
άγγελοι δύο καταβάντες έκάθησαν
έπί τού λίκνου σου, καί σού έφύσων
τήν αύραν τής ώραιότητος,
τό πνεύμα τής άγαθότητος·
καί σού ε’θεσαν τό μειδίαμα έπί τών χειλέων
διά νά όμιλεϊς ώς πέρδικα·
σού κατεσκεύασαν οφθαλμούς εύστροφους,
γλυκύτατους εις τά βλέπειν,
χείρας καί δακτύλους ώς λαμπάδας
σπανιωτάτας εις τάς γυναίκας,
καί εν πρόσωπον έρυθραυγές,
ώς κάλυκα τριαντάφυλλου·
χρυσήν σού έθεσαν κόμην,
καί λαβόντες σε έκ τών μικρών χειρών,
ζήθι σού είπον Πριγκήπισσα,
διότι θά γείνγις μία Δούκισσα.

II.

Έκεΐ κάτω εις τό Φάληρον, 
παίζει ή θαλασσα μέ τήν ξηραν.
Ά λλο τε σχίζεται έπί τού βράχου, 
καί άλλοτε κοιμάται έπί τής άμμου 
πλησιάζουσα, φιλεϊ τήν αμμουδιά, 
άποσυρομ.ένη, μειδιά μέ τήν ξηράν. 
δταν φυσά τό άερακι δυνατώτερον, 
γεμίζει τήν αμμουδιά άπό άφρούς. 
έρχεται καί καλύπτει τους χάλικχς, 
άπεσύρεται, καί τούς κατακυλά· 
έπιστρέφει πάλιν, καί τούς έπανχφέρει, 
διά νά λευκαίνωνται εις τόν ήλιον



V
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Νταί μενατε ντέτ ι κιέλλκ Περί τήν αύγήν ή θαλασσα ώς ΰελος
μ πένετβ , έ άνβσ χείλλκ γίνετα ι, καί πρός τό περιγιάλι, έλαύνει
ντί κουπίζβ ν ιέ  μπουλιάρ, δύο μικράς κώπας έ'νας μεσήλιξ,
τσ έ  κέμπα νέκ  i σσκέλι μπάρ, τού δποίου δ ποϋς δέν έπάτησε χόρτον,
σέ ντέ  ψαροπούββ ού ρ^ίτ, διότι έμεγάλωσεν έντός τής ψαροπούλας του,
τρέμπου ντέν’, ά ντα ίγ  ς’ ούμπίτ. έφόβησε τήν θαλασσαν, καί διά τούτο δέν έπνίγει.
πόρα οϋλιουρβ μ πέ χούντβ, πρός τήν πρώραν τής ψαροπούλας, σκημμένο πολύ
νιέ τριμόπουβ ν τέτ ιτ  φούντβ ένα παληκαρόπουλο, τόν πυθμένα τής θαλάσσης
σσίχ, μ.όσ σσκόν ντονιέ λαβραϊκβ, βλέπει, μη τυχόν ίδν) κανένα λαύρακα,
πέρ  τ ί μπιέρβ μέ καμάϊκβ. διά νά τόν κτυπήσΐ} μέ τό καμάκιον.

Έ  ντα ϊγ  μπρέμ« μπέ τ έ  χ ίpe Καί πρός τό έσπέρας, περί τήν δύσιν
ντίελιτ, vie πασικίρβ, τού Ήλιου, ένας καθρέπτης
ντέτι γκίθ" ί  Φαληρέσβ άπασα ή θάλασσα τού Φαλήρου,
μ π ένετβ , δ ί  πρείγ στερέσβ, γίνεται, καί έκ τής ξηράς
ντούκεν’ ίλλζ ιτ  έ δε Χ ένα , φαίνονται τά άστρα καί ή Σελήνη,
τσέ κά δγκέντ’ γιανβ τ έ  μπένα , τά  έχοντα χρώμα αργύρου,
απέρδα ντ’ άγιο πασικίρα, έντός αύτοϋ τού καθρέπτου,
έ σσιό/ev’ φάκετβ τ έ  μίρχ. βλέποντα τά  ώραϊα πρόσωπά των.

Ν τέ  ν ιέ  κ’άτο νέτ βερόρε, Εις μίαν έκ τών θερινών έκείνων νυκτών,
μέ έμπούκουρα σσκβλλτορε, ή ώραιοτέρα, ή λαμπροτέρα
κά σά ίσσνβ Άθηνιότε, άπό τά ; παρευρεθεισας ’Αθηναίας,
Πειρεότε, δέ Νησιότε, Πειρχιεΐς καί Νησιώτιδας
γέσσε τ ί μπίλλιο Λεζάνδρβ, ήσο σύ κόρη 'Αλεξάνδρα,
βέσσουρβ φουστάν μέ χάνδρβ, ένδεδυμένη ένδυμα μέ χάνδρας,
μέ τ έ  τέμ β  με τ έ  τα τβ , μέ τόν πατέρα σου, μέ τήν μητέρα σου,
ντίντβ  νιέρβ μνιεσβνάτβ- καί έμείνατε μέχρι μεσονυκτίου
έ σά ντανβ γιούβετ σσκόγνβ, δσοι δέ διήρχοντο πλησίον σας,
τ ί τ έ  σσίχνβ γκίθβ ντόγνβ. σέ ήθελον νά ε’βλεπον οί πάντες,
σέ μ’ έμπούκουρα κοπίλε, διότι ήσο ή ώραιοτέρα κόρη,
γέσσε τί, ν ιέ  τρανταφύλλε. ήσο έν τριαντάφυλλον,
έ ν τ έ  θέατρο σά ϊσσνε, καί δσοι ήσαν εις τό θέατρον,
κσσίββ τ έ ν τ  ν τ έ  γκόλιβ κίσσνβ, περί σού οί παντες ώμίλουν,
δέ πβρτίπουρβ έ θάνβ, καί μασσημένα τό έλεγον,
σέ μέ πάκ καιρό έ ντάνβ, οτι μ.ετ' ολίγον καί τάχιστα.
μέ νιέ Δοϋκβ ραβωνιάσε, άρραβωνίζεσαι μέ ϊνα Δούκα,
έ δέ κσσίββ τ έ ν τ ’ έ δάσσε, καί δτι εδωκες τόν λόγον σου
τ έ  βέσσ γκ ιέτβχ  τ έ  μαρτόνεσσ,

• y < νά ύπαγγις άλλαχού μετά τών γονέων σου,
μέ πρίντ μπασσκβ τβ γκβί,ονεσσ. νά στεφανωθής, διά νά χαρής·
ά τα  κσσίλιετβ άχέρα, έκεϊνοι δ ί  οί λόγοι τότε,
σ’ ϊσσνβ n’ άτα  τσέ μέρρ ε”ρα· δέν ήσαν λόγοι τού; όποιους πέρνει δ άνεμος·.
νάνι ντούαβ" τ έ  ββρτέτα, τόρα άλήθευσαν
ψέ ί σσκρούαν έ δέ φλέτα, διότι τού; γράφει καί ή έφημερίς·
νέ'Αβ σσκούανβ τρέ μούαγβ, δέν άπέρασαν τρεις μήνες,
γκέγκμ ^αβόναζβτβ τούαγβ. καί ήκούσαμεν τούς άρόαβώνας σου.

III III

Κούρ γιοτέμβ τ ί τ έ  πούαβ, "Οταν σ' έγέννησεν ή μήτηρ σου,
ν’ ϊφθ' ίρί ντέ χίελ ντούαβ· ϊνα  νέον άστρον έφάνη ε’ις τόν Ούρανόν
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ιφθ ιν ά τχ  σά έπανβ, 
βάν’ έ π ίεγτ ιν ’ τζοπάνβ, 
τσβ νιέχ ίλλζ ιτβ  ντβ κίελ, 
κούρ οκά /eve, κούρ σκά ντίελ· 
άγβ ού θά, «ίφθιν’ τσέ πά τβ ,

» τέτβμετβ  βιέτ γκά νάτβ 
» σίπρ’ Άθήνβσβ ντο γιέτβ ,
» ντο ντριτόνιβ σά rep  τέτβ·
» πώ παστα ιγ  ντβ τραμουντάνβ,
» ντο τέ χτέϊλκιβ  γιάτρ’ ιφθ ντάνβ,
»  τόρ^β ντ ’ άτα ντί ψά γκιάσστβ 
» ϊλλς ντό ντάλλιβνβ rep  γιάσστβ,
» έ ντό μπβνενβ ν ιέ  πούλιβ,
» τάτε μβμβ, ντιέρμ φουντούλιβ»

Ά τ ' ού θά πλάκου τζοπάνι, 
κά Ό ζαγβ ί δέ κά στάνι, 
τσ έ  γκά νάτβ ντσίερ δέντβ 
έ κουόσνιβν' (ντάνε κέντβ ) 
έ άί'γ ρ£ί ε σσέχ ντβ κίελ, 
viepe σά τβ  ντάλιβ ντίελ, 
κά βέν* ίλλζ ιτβ  τσέ θόνβ; 
τσ έ  πβργκέγκεν 'μέ τ ' βνβζόνβ; 
πώ ντό ν ιέ  κ’ά τα  τ ζ έ  βάνβ, 
πέρ  τ έ  πίεγνβ τζοπανβ, 
ντ ίεγτ ι άτο τ ζ ’ ού φόλι, 
πλάκου ί Ό ζα ίγτ  'Ραχώλι. 
σέ άτο τ ζ ’ ού θά άχερα 
βάνβ ε ί μούαρ έρα.

Νάνι μβ τσ έ τ ί όυρρίτσσε, 
δέ κά κούροι ούββρβίτσσε, 
νάνι μ έ  τ ζ ’ ούραβονιάσσε, 
έ δέ κσσίββ τ έ ν τ ’ έ δάσσε, 
ν τ έ  ν ιέ Δοϋκβ τ έ  Ρουσίσβ, 
μέ ούρχτβ Σσίρμβρίσβ, 
έ μέ μούαγβ τσά ν τ έ  ντόρβ, 
βέ όυναζβ έδέ κουρόρβ, 
νχνι ντ ίεγτιν ’ έ θχνβ, 
τσ έ  κουίλλτούχνβ τζοπάνβ, 
σε πέρ τ ί ά ϊγ  ϊφθι ντούαβ, 
κούρ γϊοτέμβ τ ί τ έ  πούαβ, 
νχνι ού ντούκ σέ κού ντό βεγιε, 
σέ τσέ ixrouppe ντό τ έ  κέγιε· 
σέ τσ έ ντΐτβνε τσ ’ ούλέσσε, 
ού ντούκ τσ έλχ  ντό τ έ  γέσσε.

III

Τσέ κά βαϊζχ ντέρ μέντ τ έ  σχΐγ, 
κούρ ρχβνιάσετ’ έ r χστχίγ,

τό άστρον τούτο, δσοι τό είδον,
μετέβησαν και ήρώτησαν τόν ποιμένα,
δστις γνωρίζει τά  άστρχ τού ούρχνού,
δταν ούδέ Σελήνη. ούδέ "Ηλιος φαίνεται·
ε’κεϊνος δέ τούς ε ΐπ εν  «τό χστρον δrερ είδατε,
επί δεκαοκτώ έτη, άνά πάσαν νύκτα,
ύrεpxvω των Αθηνών θά φαίνεται,
καί θά φέγγιρ, όσον φέγγωσιν όκτώ άλλα  άστρα-
ά λ λ ’ ε’πειτα προς βορόάν,
θά τό έ’λςν) άλλο άστρον πλησίον,
π ίρ ιζ  δέ των δύο  τούτων, έως εξ άλλα
άστρα θά άνατείλουν,
καί θά χποτελέσουν μίαν πλειάδα (την πούλιαν) 
πατήρ μήτηρ πα ιδ ιά  λεβέντικα».

Τ αύτα  είrεv δ γέρων ποιμήν
άrό  τόν Ό ζά καί την στάνην του,
δστις έκάστην νύκτα έξαγει τά πρόβατα
εις βοσκη (κοντά καί οί σκύλοι)
εκείνος δ ί  κάθηται καί βλέπει τόν ούρανόν,
μέχρι τής ανατολής τού Ή λιου,
πού ύπάγουσι τά  άστρα, τ ί λέγουσι;
τ ί μετά τού θεού συνενοούνται-
Ά λ λ ’ ουρείς έκ τών μεταβάντων,
ϊνα έρωτήσωσι τόν ποιμένα
ήννόησεν δ,τι τούς είπεν
δ γέρων ‘Ραχώλης τού Όζά·
διότι, δσα τούς είπε τότε,
τά  έπήρεν δ άνεμος·

Τόρα δμως δπου σύ έμεγάλωσες,
καί κατά τό σώμα σου άνεπτύχθης,
τόρα πλέον δπου ήρραβωνίσθης,
καί έδωκες τόν λόγον σου
εις ϊνα  Δούκα τής ’Ρωσσίας,
μέ την εύχήν τής Παναγίας,
καί μετα τινας μήνας εις τήν χεϊρα σου,
θά φορέσνις δακτύλιον, καί θά στεφανωθής·
τόρα ήννόησαν καί εϊπον,
ένθυμηθέντες τόν ποιμένα,
δτι διά σέ τό άστρον εκείνο έφάνη,
δταν σέ έγέννησεν ή μήτηρ σου·
τόρα άπεδείχθη πού θά μετέβαινες
καί ποιον σύζυγον θά έλαμβανες,
διότι άφ’ ής ημέρας έγεννήθης,
έφάνη δποία θά ήσο.

III.

Τί διαλογίζεται ή κόρη, 
μετά τούς αρραβώνας αύτής.
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σά τ ί βόρκ πρίφτ κουρόρι·, 
δέ αύνάζι·νβ ντό ντόρ«; 
βέτΰμ' μόματο έ ντίνρ, 
τσέ κουίλτόνεν' γκ.ίθΐϊ βίνρ, 
σέ ντονιό νόκι.· χχρ^ον, 
ν τ ίτ ’ τό μίρατ« σά σσκόν, 
ί σά ντο φτωχί τό κέτβ, 
βα’ίζα θότ<! σέ ντό γιέτϋ, 
μπούρ^' ίσά ϊγ  κούρ ντό τό ¡¿άρρβ, 
ζόννίι*, έ πάσουρα έ πάρ«.

Πώ τ ί  μπίλιβ βασιλέσι;, 
τσό πρέτ ντάνβ νιό μαρτέσι*, 
μ’ έφτακράτοριτ’ τό βγάνρ, 
τσό ‘Ρουσσία άνε μπανρ, 
μέ νιό σίβετ’ τό πβργιέρθ, 
βετε σσπείτ μπί γκλιοΰ τ ί μπιέρβ, 
ΤΙ θόμ μπίλιβ βασιλέσι·, 
τσό ντο μπόνεσσ νιό Δουκέσσβ, 
έ ντό τό φαλενο γκερίτθ, 
έγκόζούαρι* νάτβ έ ντίτθ, 
μέντι γ ίτ  τσό γιάτρρ θότβ ; 
πώ ρεέ ζόμρρο τό πλότρ, 
σέ ντό ντίχνιεσσ βαρφρρίνρ, 
τό σβμούρμιτβ φτωχίνε, 
άττο τσό τό τζοϋ γιοτόμβ, 
τσό ντό νιό σ' ίθά νιό νόμρ, 
πώ ί φάλεμι σί μόμβ, 
τσό κούρ σσκέλι βέντβ τόνβ, 
ψέ μέ άκι« ντιέρμ τσό πούαβ, 
νόκρ σσκοϊγ ντ ίτε  τσό σντούαβ, 
ντό σπ ιτάλια  τό βεγ βέτρ 
νιό κσσίβ τ ’ έμπλβ πόρ τί θέτε 
τό σβμούρμιτ τσ' ίβγιέν τόρ^β 
κρίετκ κα σγιάρμι γκόρρ ; 
σι γιοτόμρ έκρσστέρρ, 
πόρ τό λόνρ, πόρ τό μύρε, 
κούρ ντό γιέσσ’, δέ μέ φαρμίρι·, 
γκίθβ μόν<· ντό γέσσ μίρε.

IV

Ντούαβι* λοΰλεζετ’ έ Πρίβιτ, 
ντούαβ μιάλλτσβζα έ ντίβ ιτ, 
κά κοφίνεα έ σα ιγε, 
τσό μπόρό'α ντίμβρι έ μπαίγβ, 
λούλε μπί λουλε λρφτρρόν, 
μ ιάλλτβ γκόλιυνρ σά μπλον, 
πρίρετρ πασταίγ ντό μπλέτε 
έ βέ μιάλτρτβ ντό πέτβ.

μέχρις δτου δ ϊερεύς της βάλλει στεφάνι,
καί δακτύλιον εις τήν χεϊρα,
μόνον α ϊ μητέρες τό γενώσκουν,
α ϊτινες τό ένθυμοΰνται διά βίου,
διότι ουρείς λησμονεί
τάς ωραίας ημέρας, άς διέρχεται,
καί ό'σην πτωχείαν καί άν ε'χιρ
ή κόρη, λέγει δτι θά είναι
δταν ύπανδρευθή,
νοικοκυρά, άρχόντισα άπό τάς πρώτας.

Ά λ λ α  σύ κόρη βασιλέως,
ή άναμένουσα μίαν υπανδρείαν
μέ αδελφόν αύτοκρατορος,
πρός τόν δποίον ή ’Ρωσσία άπ’ άκρου εις άκρον,
εις μίαν στροφήν τών βλεμμάτων του,
σπεύδει νά κλίνιρ γόνυ ενώπιον του,
σύ λέγω κόρη βασιλέως,
ήτις θά γίνγις μία Δούκισσα,
καί θά σέ ύπεραγαπούν οί συγγενείς σου,
καί χαρούμενη θά είσαι νυχθημερόν,
τ ί άλλο θά λέγϊ) δ νους σου ;
παρ’ δτι μέ άνοικτήν καρδίαν,
θά βοηθήσγ,ς τήν όρφανίαν,
τούς ασθενείς καί τούς πτωχούς,
αύτά έκεϊνα, τά δποία σού έδίδαζεν ή μήτηρ σου,
τήν όποιαν ούδείς ποτε κατηράσθη,
διότι τήν προσκυνούμεν ώς μητέρα,
άφ’ δτου έπάτησε τό έδαφος τού τόπου μας,
διότι ένφ έγέννησε τόσα τέκνα,
δέν διήλθεν ήμέρα, καθ’ ήν νά μήν έζέλθν),
νά ύπαγγι ή ίδια εις τά νοσοκομεία,
ΐνα εΐπη ένα γλυκυν λόγον,
εις τόν ασθενή, τού όποιου πάσχει ζάλην
ή κεφαλή άενάως έκ του πυρετού;
ώς τήν μητέρα σου χριστιανή,
δ ιά  τούς έγκαταλελειμμένους καί δυστυχείς,
δταν θά φανής καί σύ, καί τού θεού
αιωνίως θά χαίρνις τήν εύνοιαν.

IV.

“Ανθιζαν τά  άνθη τού Απριλίου,
έξήλθε καί ή κηρομέλισσα
άπό τήν κυψέλην της,
δπου τήν ίκρατει κλεισμένην ό χειμών,
καί επί τών άνθέων πτερυγίζει,
έζακολουθούσα νά γεμίζιρ τό στόμα της άπό μέλυ·
κατόπιν έπιστρέφει εις τήν κυψέλην,
καί εναποθέτει τό μέλυ εις τήν πήτταν-
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Τί γέ μιάλλτσβζα έ Πρίβιτ, 
τσό ντό λοδλε μπι·ρδα ρ^όν, 
τ ί  γέ μ ιάλλτρτι; έ κσσίβιτ, 
κούρ νά φλέτ έ νά κσσιόν.

Πρίβι σσκόγρ έ δέβ ού μβλούα, 
τρανταφύλλε οΰ γκαρκούα, β
λούλε ού βέσσ πασαντοίσσ, 
νγκούν έ σμπάρδ καντό τό ρρίσ, 
μάλε, άρα, βρέσστα, σσπέβα, 
ντρίζα τ ’ εγκρα ’δέ τό μπιέβα 
τό θι■^εσeve σέ χίρι,
Μ αΐμόυαγί μ’ ίμίοι, 
μούαγι ί μερουδίσι·, 
μούαγι ί ντασσουρίσο.

Τί Λεξάντρ.ι πόρ Έ λλάδυ 
Τ ί ρέ Δούκβνυ τό μάδβ 
ντό 'Ρουσσί κούρ ντό βέσσ νοϋσε, 
πάρ ντό βένι νταβανντούσσε, 
τσό κά ντίμι·ρι μπατάνι·,
Μ άγι« κέββ κουντό βανι·,
Μάγκ ντό γιέσσ πόρ γκίθιι βίνε*, 
σί κούρ γιέσσ’ έ δέ ντ ’ Άθήνβ.

Νταβανντούσσε τ’ κουντό βένβ, 
άτιε ντρένικνε· φωλένι·, 
μπαρκι-μπάρδα κρεχεζέζα 
νιό πάρ ντζέ μπόρδα φωλέζα, 
ντϊτκν ’ ε’τσκνιιινκ γιασστμ, 
έ γκά νάτο φλόνι· μπάσσκe, 
θέμε*ρα τσό πίεβ βέτ« 
ί πουσστρόν έ ί νγκρόχ βέτβ, 
μπλόν φωλένε· ζοϊκσ πά πέντ<·, 
βέτε, βιέν ντ’ ά τα  κά μέντκ, 
μίζα γκιούαν, ταγκ ί σίεβ, 
έ ταγκίσ άτα  τσό πίεβ, 
σά τό ρρίτενι; ί £οϋαν, 
ν τ ίτ ’ έ νατκ μ’ άτα λούαν, 
βέ γκά ζόκ τό λ»·φτβρόνιι·, 
έτζέ βέτιι τό λαργκόνιι·, 
βΒζντόν ντιέμτ’ ίσα ίγ τό ρρίνιβ 
πριχοϋ ντίμΰρι τό βίνιβ 
σέ κούρ ντέλ μουαγί Γκούσστι, 
έ κά βρέστα, ρεγέδ μοϋσστι, 
ζέ έ φτόχετ έ δέ νάτα, 
νέτβ μπόνενο τό γκλ ιά τα  
νταβαντούσσεα μέ φεμίλι.··, 
λέ φωλένυ έ ΐκυν μίλιρ 
έ σά ζωΐκ βάνυ *Ρουσίσε·

Σύ είσαι ή μέλισσα του ’Απριλίου, 
ή ζώσα εντός τών άνθέων,
Σύ είσαι τό μέλυ τού λόγου, 
δταν μας όμιλεΐς καί μας διηγείσαι,

Ό  ’Απρίλιος παρήλθε, καί ή γή ¿γέμισε
καί έφορτώθη άπό £όδα,
άπό άνθη επί άνθέων διάφορα·
κοκκινίζει καί άσπρίζει οπού καί άν καθήσης-
βουνά, άγροί, άμπελοι, σπήλαια,
δένδρα άγρια, καί φυτευμένα
σού φωνάζουν, δτι είσήλθεν
ό Μάιος ό ωραιότερος μήν,
δ μήν τής εύωδίας,
ό μήν τής αγάπης.

Σύ Άλεζχνδρα έκ τής Ελλάδος
σύ μέ τόν μέγα Δούκα,
εις τήν ΊΡωσσίαν δταν θά ύπάγγις νύμφη,
ώς ζεύγος Χελιδόνων θά υπάγετε.
αϊτινες μετά τόν χειμώνα,
τόν Μάϊον φέρουν δπου καί άν υπάγουν·
Μάιος λοιπόν ε’κεϊ θά είσαι δλον τό έτος, 
δπως ήσουν καί εις τάς ’Αθήνας·

Αί χελιδόνες δπου ύπάγουσιν,
έκεϊ κατασκευάζουσι καί τήν φωλεάν των
λευκογάστορες καί μελανόπτεροι,
εν καί μόνον ζεύγος χωρεΐ ή μικρά φωλεά τω ν
τήν ημέραν περιδιαβάζουν ε’ζω,
τήν δέ νύκτα συνευναζονται·
ή θήλυς ή γεννώσα τά  ώά,
τά  σκεπάζει καί τά  θερμαίνει μόνη·
γεμίζει τήν φωλεάν άπό άπτέρους νεοσσούς,
πηγαινοέρχεται, εις αύτά έχει τόν νούν της.
θηρεύει μυίας καί φέρει τροφήν,
τροφοδοτούσα τά  νεογνά της·
μέχρις δτου μεγαλώσουν τά  προσέχει,
νυχθημερόν πα ίζει μέ αύτά,
βάλλει κάθε πουλάκι νά πτερυγίσνι,
τό μανθάνει μόνη νά πετάζη μακράν.
καί προσπαθεί νά μεγαλώση, τά τέκνα της,
προτού τήν καταλαβτ, ό χειμών·
διότι δταν λήγιρ δ μήν τού Αύγουστου,
καί τρέχει άπό τήν άμπελον τό γλεύκος,
ή νύξ αρχίζει νά ψυχραινηται
καί γ ίνετα ι μεγαλειτέρα,
ή δέ χελιδών, μ’ ίίλην τήν οίκογένειάν της,
άφίνει τήν φωλεάν καί φεύγει μίλια (μακράν)·
διότι δσα πτηνά  μετέβησαν εις τήν ’Ρωσσίαν,



864 Α Π Ο Λ Λ Ω Ν

πρίρενβ πρέίγ Μπαρμ,παρίσβ 
Άσστου έδέ Τί Λεξάντρβ, 
κούρ μέ Παύγονβ ντό ντρένι 
φωλέν’ ντούαγ ν τ έ  μουσαντρβ 
τά τβ  έ μέμβ κούρ ντό γένι, 
μέ τσά ζω ίκ τ έ  λβφτβρουαμ 
’δέ κά γκίθβ τ έ  μπεκούχμ, 
κούρ τ έ  σσόχβσσ σέ φτόχ ε”ρα, 
σέ σσκοίγ βιέσστα σκοιγ 5ε βέρα, 
έ σέ ντράσσενβ ν τ έ  κίελ 
^έτβ, έ γκϊακούν σντέλ ντίελ, 
σέ κά ντρίζα φλέτχ μπίε, 
πσ' έσσκούντ' ε”ρκ έ έσστίε,
¿νι ρρούσουνι ν τ ' Ά θήνβ , 
πέρ  τ έ  σσκόνι γκίμσβ flíve 
πέρ  τ έ  σσόχβν 'έ δέ μάλε, 
ντιέμτβ τέντ 'έ ντάλε νταλε 
τ έ  νά νιόχνβ ’έ τ ί σσόχ¡xe, 
τ έ  νά σσόχβν 'έ τ ί νιόχμβ.

V.

Μ πέ τ έ  χίρβ μ πέ τ έ  ντάλβ , 
κά λιμνιόνα έ Πιρέσβ, 
γκίθβ μόνβ κά ν ιέ  φιάλβ 
πέρ  τ ί μπίλιβ βασιλέσβ 
ντό τ έ  θένβ κά καραβι, 
τσ έ  τ έ  σσίχνβ ν τ έ  ά ίγ  κάβι, 
τσέ ένιόχμ ν ιέ  γκούρ τ έ  θάτβ , 
έ έμπέρι γκάρδ ί τά τβ , 
ντό τ έ  θένβ ιέ  τ έ  σσίχνβ, 
σσιούμβ χέρβ έ τ έ  νίχ_νβ 
¡χέ τβ  τέμ β  |χέ τ έ  τάτβ ,
’δέ ¡χέ γκίθβ βιεζβρατβ, 
τσέ ββζντόνιβτβ μέ κιάλβ, 
ντάρα ντέ  Λιψοκουτάλβ, 
γκίθβ σά κά Σαλαμίνα 
βίγνβ πρρίμα τρεχχντίνα,
¡χέ πλβχούρβζβ τβ  κούκιε, 
γαρρφαλίνα ¡χέ μπουμπούκιε, 
έ κούρ κιάσεσσίνβ ντανβ, 
σίτβ οβτίγνβ άνε μπάνβ, 
κουλουριότετβ ¡χέ μπόλιβ, 
κσσίββ τ έ ν τ ’ κέγνβ ν τ έ  γκόλιβ, 
Τί Λεξάντρβ, τ έ  τβ σσίχνβ,
'5ε κά ντανβ τ έ  τ έ  νίχνβ,
¡χέ τ έ  τ έμ β , τσ έ  ν τ έ  χ.ρίε, 
τζούνβ μπόλλινβ ®έ σστίε, 
σί νιβ νούσε Λεψινιότε,
Μεγαρίτε, Κουλουριότε, 
οέ τζού γκλιούχβν άρμπβρίσστε,

έπιστρέφουσιν εις την Αφρικήν.
Οΰτω καί βύ ’Αλεξάνδρα, 
ό'ταν ¡χετά του Παύλου κα τασκευάσητε 
την φωλεάν σας εις την παστάδα, 
πατήρ καί ¡χήτηρ δταν θά γίνητε,
¡χέ πουλιά πτερυγίζοντα,
καί —αρά πάντων εύλογημένα.
άρια ίδης δτι έψύχρανεν ό άνεμος,
δτι παρήλθεν δ Σεπτέμβριος καί τό θέρος,
καί δτι πικνοϋνται εις τον ούρανον
τά  νέφη, καί ούδαμού φαίνεται ήλιος,
δτι άπό τά  δένδρα πίπτουσι τά  φύλλα,
διότι τά  τεινάζει δ άνεριος καί τά  ρίπτει,
κατέλθετε τότε εις ’Αθήνας,
διά νά διέλθητε τό ήμισυ έτος,
καί διά νά ιδωσιν ορη
τά  τέκνα σας, καί σιγά σιγά,
νά μάς ίδούν, καί νά τά  γνωρίσωμεν-
νά ¡χάς γνωρίσουν, καί νά τά  ίδώμεν.

V.

Οί εισερχόμενοι καί έξερχόμενοι
έκ του λιμένος του Πειραιώς,
πάντοτε λόγον θά κάμνωσι
περί σου βασιλοπούλα,
θά λέγουν έκ του πλοίου των,
δτι σε έβλεπον επί του ακρωτηρίου.
τό δποΐον, τό έγνωρίζαμεν βράχον,
καί δ πατήρ σου τό μετέβαλλεν εις κήπον,
θά εϊπουν δτι πολλάκις
σέ εβλεπον καί σέ έγνώριζον,
μετά τής μητρός σου καί τού πατρός σου
καί δλους σου τούς αδελφούς,
οτε έβλέπετε μέ τό τηλεσκοπίαν
πέραν πρός τήν Ψ υτταλείαν
δλα τά  έκ Σαλαμΐνος
ερχόμενα μέ οΰριον άνερ,ον τρεχαντήρια,
μέ τά κόκκινα πανακια,
ώς γαρίφαλα μέ τά μπουμπούκια των,
καί δτι δταν έπλησίαζον,
έρριπτον πέριξ τά  δμμ.κτα των
αί Κουλουριότισαι μέ ταις μπόλιαις,
καί τήν δμιλίαν σου είχον, καί ήθελον
σέ 'Αλεξάνδρα νά σέ έβλεπον,
καί έκ του πλησίον νά σέ έγνώριζον
μετά τής μ.ητρός σου, ή τις εις τήν κεφαλήν
έμαθον, δτι φορεϊ ενίοτε μπόλιαν,
ώς νύυ.φη Έλευσινία,
Μεγαρίς, καί Κουλουριότισσα, 
καί δτι έμαθε τήν αλβανικήν,
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έ έφλέτ σί φλέτ σσκλιερίσστε, 
έ καμάρ τ έ  μάδ έ κέμι, 
άρμπβρόρτβ σά κού γιέμι.

V I

Ν τίτ ’ οΰ κιάσνβ τσ έ φβμίλια 
βασιλέσ', έδέ παλάτι 
ντρέκεσσινβ, σέ τ ί  μπίλια 
γέ έπάρα τσέ δά φάτι, 
τβ ραβνιάσσεσσ τ έ  μαρτόνεσσ,
5έ έπάρα τέ  γκβζόνεσσ.
Δούκα ίμά5 ν τ έ  Άλεξάντρβ 
ΐσστ' έ βιέν πέρ τ ί Λεςάντρβ, 
τ έ  τ έ  βέρβ ν ιέ  όυνάζβ, 
νιέρ σά γέ άκόμα βαϊζβ.

Πεαιζχ ζέ τ έ  ντζίνιβ, 
μπάτι κιάσετβ τβ φρίνιβ, 
έρβζα ζοϋ έ ού σστρούα, 
κάβι Φλέβββετ όυ μπλούα, 
κά καράββ τρεχαντίνα, 
ντούκενβ 5έ κά ’Αθήνα, 
πρείγ Πειρέσβ βίνεβν 'πρρίμα, 
σέ ί σστίν έ μ π ά τ ιτ  φρίμα.

Πρείγ σάν Τζώρτζιτ σσοϋμβ θέββ, 
ντούκετβ σί γάστρ’ έ μπιέββ, 
νιέ φβργάίβ τσέ φώμ ντσίερ, 
χέρ* « « X , * Z'P’ ¿Pfx.oríep, 
κίασετι· όυ ντούκ κά ντάρα, 
σσκουμόν πούαρι πβρπάρα- 
ντέ ίμ ά ίι κά παντέρβ, 
μέ ν ιέ σσκίπγιε μέ ντί κρέρβ. 
ν τέ  πριμ σάρτουρβ νιέ γιάτρβ 
μέ νιέ κρίκβ τσέ μπέν πέρ κάτρβ, 
τσ ’ έσσέχ μπέρ5α ντέ  παντέρβ, 
σί νι’ έχάπβτβ γκρβσσέρβ. 
σά τ έ  θέσσ πατεριμόνβ, 
έρ5 πι·ργιάσστα ντέ λιμνιόνβ, 
ζοϋνβ τσόπβτβ έ μπίγνβ, 
κ’ άρμαμέντοτβ τσέ σστίγνρ,
’5έ κά φώμ λιμνιόνα ούμπλούα, 
τσ έ  μέ νι’ ώρβ νέκ  οΰ σσιούα. 
ντέ άντένε λάρτ ούνγκίνβ, 
σσόκβτ’ έ ν τ ’ άρά ίβ  χίνβ, 
όυρρκ γκίθβ ί θβρρίσνβ, 
σά 5έ βεσσβτβ τ έ  γκρίσνβ.

Κούρ φι·ογά5α οΰ κιάσ έ νγκούλι, 
πούαρίν’ ντάνβ ντέ κάβ,

τήν δποίαν δμιλεί, δπως καί τήν έλληνικήν, 
καί τό ε'χομεν τούτο ώς καμάρι 
οί άλβανοί πάντες.

VI ■

Αί ήμέραι έγγίζουσι, καθ’ άς ή οικογένεια
τού βασιλέως καί τό άνάκτορον
έτοιμάζοντο, 5ιότι σύ κόρη
είσαι ή πρώτη, ήν ηΰ5όκησεν ή τύχη
νά άρραβωνισθγ,ς, νά ύπαν5ρευθής,
καί ή πρώτη νά χαρής.
Ό  Μέγας Δούζ εις ’Αλεξάνδρειαν 
τυγχάνων, εύχεται διά σέ ’Αλεξάνδρα, 
νά σου φορέση δακτύλιον, 
έν δσιρ είσαι είσέτι κόρη.

Τό πέλαγος αρχίζει νά μελανούται, 
δ έμβάτης πλησιάζει νά πνεύση, 
τό αεράκι ήρχισε νά στρώνη, 
καί τό άκρωτήριον των Φλεβών έγέμ,ισεν 
άπό πάρωνας καί τρεχαντήρια, 
τά δποΐα φαίνονται καί έξ Αθηνών, 
πρός τόν Πειραιά δέ πλέουσιν ού'ρια, 
διότι τά  ώθή ή πνοή τού έμβάτου.

Πρός τήν νήσον τού 'Αγίου Γεωργίου, πολύ βαθειά,
φαίνεται ώς γλάστρα φυτευμένη,
μια φεργάτα ήτίς καπνίζει·
δτέ μέν τήν βλέπεις, καί άλλοτε τήν χάνεις-
έπλησίασε καί έφάνη πέραν
άφρίζει ή ποώρά της εμπρός-
εις τόν μέγαν ίστον φέρει σημαίαν
περιέχουσαν άετόν δικέφαλον,
έπί δέ τής πρύμνης ύψούται άλλη.
ί γ ουσα σταυρόν ίσον μέ τέσσαρας,
καί δστις φαίνεται έντός τής σημαίας,
ώς ψαλίς άνοικτή-
έως νά εϊπης τό πάτερ ήμών,
έφθασεν έξωθεν τού λιμένος,
ήρχισαν οί κανονοβολισμοί,
έκ τών πολεμικών πλοίων, δπου τήν είδον,
καί άπό καπνόν δ λιμ,ήν έγέμισεν
δστις δέν διεσκεδάσθη οΰδέ έπί ώραν-
έπί τών κεραιών δέ άνήλθον
οί ναύται, καί έτάχθησαν κατά σειράν-
οΰρρά οί πάντες έκραύγαζον,
μέχρι θραύσεως τών ώτων σου.

Ό ταν  ή φεργάτα έπλησίασε καί έχωσε 
τήν πρώραν της πλησίον τού άκρωτηρίου.
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θόνβ ναύαρχου Μιαούλι, 
σε ντέ  βάβ£ re  τ ίγ  ούνγκιάβ, 
κούρ γκέγκ' θί^ιρμβτβ /-λ οΰρρα, 
r o e  θβρ£>ίσνβ κακιβ μπούρρα, 
έ γκέγκ’ τσόπβτβ τσ έ μπίγνβ, 
τούρκ’ ίντότβ σέ ίσστίγνβ· 
πόκι κέμπβτ’ έ σαλτάρι, 
οΰ π ετά ξ  γιάσστβ κά βάρρΐ, 
έ φώμ μπούλμπεριτ σι πά, 
βού vie θίρρμβ κ’ ά ττ ι λά .

» μπίνου Τούριβετ βρε τρίμα,
» βόλι« ν τέ  κουβέρτβ χίμ*.
»  μπούμπερ μπέρδα ν τ έ  φουσσέκιε,
» μπλόνι ντένβ άστροπελέκιε,
» ντίγνι «ppi«&ev’ έ Τουρκίσβ,
» τ έ  σσιέχμβ ντίτβ  λεφτερίσβ!

Φόμν’ έ μπούλπεριτ έ μούαρ 
έρα κα λιμνιόνα έντσούαρ,
’δέ καράββτε οΰντούκνε, 
κα σενιάλοτβ τσ έ νγκούίγνβ 
έ ν τέ  τρέ κατάρτε τοϋντεγ,
'Ρούσεα παντέρβ ε σκούντεγ· 
σί σστίφ σ ίτε  έ ί πά 
ναύαρχου, έρδ έ οΰ θά. 
προύαρ κούρμιν’ έ πά ντάνβ 
ντοΰαρ λίδουρβ βαρδιάνε 
i  έπ ίεγτι τσέ σίβεγ ; 
τσ έ  βουΐα ντβ βάρρ ντίχ εγ ; 
πώ βαρδιάνι ζού έ ντρίδεϊγ 
γκλιούχα οΰ λ ίδ  έ ve*e σγκλίδείγ! 
να vie ντιάλβ βΐν κά ντάρα 
ί ντίννβ ναύαρχουτ πβρπάρα 
ά ιγ ϊ  θά, σέ vie φεργάδβ, 
έρδ έ σούαβ ντέ  λιμνώνε,
Παόγονβ δούκβν ’τ έ  μάδβ, 
πέρ  τ έ  γ ιάπβ άρβαβόνβ 
ντβ έ μπίλια  έ βασιλέσβ 
τσέ τ έ  ντ'ι κάνε vie μπέσβ- 
ναύαρχου κεύρ γκίεγκ V  Ε λλάδα  
κρουσσκί μπέοι μέ ’Ρουσίνε 
νάνι θά οΰ ντόγκε αρμάδα 
ε Τουρκίσβ, i  οΰ μπίνβ 
τούριτε ν τ ε  ντέτ’ τ έ  θέββ 
δέ πά σάβαν τ έ  πβσστιέββ ! . .  
άττο θά έ δρόμνβ ¡Αούαρ, 
ν τ ε  βάρρ χίρε έ οΰρμπούαρ.

VII.

Γισύ τέ  πάρετε έ Μωρέσβ

λέγουν, ότι ό ναύαρχος Μιαούλης 
έν τό> τάφω του έζωντάνευσε, 
δτε ήκουσε τάς φωνάς τών οΰρψά, 
άς έξέπεμπον τόσοι άνδρες,
άκούσα; Si συγχρόνως καί τον κρότον τών πυροβόλων,
ένόρ,ισεν, δτι οί τοϋρκοι τά  έρριπτον.
κτυπήσας τότε τούς πόδας του έπήδησεν,
καί έτινάχθη έξω του τάφου·
άμα Si  είδε καπνόν πυρίτιδος,
έφώναξε δυνατά άπό έχει ’ψηλά-
»χτυπάτε τούς τούρκους βρε παληκάρια,
»σφαίρας επί του καταστρώματος αμέτρητους, 
»πυρίτιδα αφθονον εις τά φυσίγκια,
»γεμίστε την θάλασσαν άπό κεραυνούς,
»κάψατε τόν στόλον τής Τουρκίας,
• διά νά ίδωμεν ημέραν ελευθερίας!

Τόν καπνόν τής πυρίτιδος τόν ώθησεν
δ άνεμος καί τόν εξέβαλλε τού λιμένος,
ε’φάνησαν Si  τά  πλοία
κατακκόκινα άπό τά σήματα'
καί έπί τών τριών ιστών των
έσείετο καί έτινάζετο ή 'Ρωσσική σημαία
άμα έρ;ιψε τά  βλέμματα πρός αΰτά
ό ναύαρχος ε'ρ,εινεν έν έκστάσει.
στρέψας δέ είδε πλησίον του
τόν φύλακα έσταυρωμένας έχοντα τάς χεΐρας,
καί ήρώτησεν αΰτόν τ ί τρέχει,
δπου ή βοή ήκούετο έντός τού τάφου του;
τόν φύλακα όμως τόν κατέλαβε τρόμος,
τοϋ έδέθη ή γλώσσα καί δέν έλύετο !
ά λλ ’ ιδού ένα παιδίον έρχεται άπό πέραν,
έστη S i έμπροσθεν του ναυάρχου
καί τού είπεν, «δτι μία φεργάτα
ήλθε καί έφερεν εις τόν λιρ-ένα
τόν Μέγαν Δούκα Παύλον,
S ιά νά τελέσ·$ τούς άρραβώνάς του, 
μετά τής θυγατρός τοϋ Βασιλέως, 
δπου καί άμφότεροι είσίν ομόθρησκοι».
Ό  S i ναύαρχος, δτε ήκουσεν δτι ή 'Ελλάς
συνεδέθη 8ι  άγχιστείας μετά τής 'Ρωσσίας,
τόρα είπεν έκάη ό στόλος
τής Τουρκίας, καί έπνίγησαν
οϊ τοΰρκοι εις βαθείαν θάλασσαν,
άνευ σαβάνων περιτυλιγμένοι!...
ταύτα  είπε καί έλαβε τήν άγουσαν
πρός τόν τάφον του, δπου είσήλθε καί έχάθη.

VII.

ΤΩ σείς άρχοντες τού Μωρέως,
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'S i  Κ απτάντβ τ έ  Στερέσβ 
Νοικοκύρβτ’ έ Ν ισίβετ! 
νγκρούνι σσίχνι σέ τσ έ σίβετ! 
ντιέμτ έ Βασιλέσβ τένβ , 
νοΰσε 'Si γαμπρέ οΰ μπένβ, 
Κωσταντίνοα Γερμανίσβ, 
Ά λεξάντρα έ 'Ρουσίσβ 
γκρούνι γκίθβ έ οΰρόνι, 
έ γκβζόνουνι σέ θρόνι 
έθνοσιτ, τσ έ  μπέτβ  γιούβε 
^ρένιβ σστίφ έ ντσίερ λούλε,

Σσκρούαγτα ν τ έ  26 Μάρσιτ 1889 ν τ έ  Πειρέ.

Καπεταναϊοι τής Τούμελης,
καί Νοικοκυραϊοι τών τριών νήσων
έγερθήτε έκ τών τάφων σας καί ίδατε τ ί  γ ίν ετα ι!
τά  τέκνα τού Βασιλέως ρ.ας,
νύμφαι καί γαμβροί έγένοντο,
δ μέν Κωνσταντίνος τής Γερμανίας
ή δέ ’Αλεξάνδρα τής 'Ρωσσίας·
έγερθήτε άπαντες καί δότε τήν εΰχήν σας,
καί χαρήτε, διότι δ θρόνος
τού έθνους, τό δποΐον έδημιουργήσατε,
έρ^ιψε βίζας, καί φυτρόνει άνθη.

Έ γραφον τή  26  Μαρτίου 1889 έν Π ειραιεί.

Δ. 0 .

ΤΟ ΤΥΧΗΡΟΝ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ  
Κ Α Ι  Η ’ Ξ Η Ν Τ Α Ρ Α  Τ Ο Υ  Π Α Π Π Α - Κ Ω Σ Τ Α

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Σ  

Υ Π Ο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Α πέναντι τής Κερκύρας έν τή  Ήπείρω κείται τό Δέλβι- 
νον, έπαρχία ίκανώς έκτεταμένη, καί έν αυτή ή κωμόπολις 
Δροβιανή, έχουσα περί τάς 400 οικογένειας 5ιά τών γραμ
μάτων, έπιστημών, έμπορίου καί μικρας βιομηχανίας ζώσας, 
ίδίι»' ί έ  5ιά τής εις ξένας χώρας άποίημ ίας, οίον, έν Πάτοαις, 
ένθα οί πρώτιστοι τών έμπορων είσί Δροβιανίται, έν Κο>ν 
σταντινουπόλει, Άλεξαν5ρεί$, Μασσαλία, Λ ονίίνω κλ. ’Ανέ
καθεν άπό παραιϊόσεως τής ’Ηπείρου εις τούς Τούρκους υπήρχε 
Σχολή Ελληνική έν Δροβιανή, παρ’ ή έφοίτων μαθηταί έκ 
τριών έπαρχιών, Δελβίνου, ’Αργυροκάστρου καί Φιλιατών, ίίίιι: 
<5έ έπί τής έποχής τοϋ άγιου Κοσμά, τοϋ περιφήμου έκείνου 
ίεροκήρυκος, τοϋ <ϊιά τής ένθερμου αΰτοϋ εΰγλωττίας άνα- 
ζωπυρήσαντος τήν πρός τά γράμματα έπίίοσιν τών Ή πει- 
ρωτών καί πρός τήν θρησκείαν τών πατέρων άφοσίωσιν συν- 
εργός 5έ αΰτοϋ ί ιά  τόν σκοπόν τούτον άριστος άνεφάνη δ φί
λος αΰτοϋ καί έμός πρόγονος παππά-Ζήσης, μαθητής τής έν 
Ίωαννίνοις Σχολής τού περιφήμου Μπαλάνου, έπί πολλά έτη 
σχολαρχήσας έν Δρθβιανή(Ι) καί τό ε'ργον τού άγίου Κοσμά 
συνεχίσας εις άπαντα  τά  πέριξ μέρη, κηρύττων τόν λόγον 
τοϋ θεού καί έλπί<£ας αίσιωτέρου μέλλοντος 8 ι ί  τήν πα 
τρίδα προεξαγγελλόμενος. Τουτου ά^ελφός ήν δ παππά-Κ ώ- 
στας, προεστώς οΰ μόνον τής Δροβιανής, άλλά  καί άπάσης

(1) ΙΙερί αύτοΰ ΐοε Μ. Παρανίκα Σχεδίασμα περί τών άπό άλώ- 
σεως Κωνσταντινουπόλεως κές. Σχολών έν λέξει ΙΙαππά-Ζήστ,ς.

τής έπαρχίας Δελβίνου, φίλος £έ στενότατος τοϋ Ά λή-πασσά, 
ήγεμόνος τής Ηπείρου καί Α λβανίας, ώς γνωστόν.

Ή  ί έ  μετά τού Φαλάριίος τής ’Ηπείρου γνωριμία καί σχέ- 
σις τοϋ παππά-Κ ώστα προήλθεν έκ τυχαίου δλως περιστατι
κού, άρκετά περιέργου, τοϋ έξής·

"Οτε δ Άλή-πασσάς ήν μικρός μπέης, καί ίιετέλε ι μένων 
έν τή πάτριοι αΰτοϋ, Τεπελένγ) άσημος (*), έπείόθη εις τόν 
ληστρικόν βίον, οΰ ένεκα προύκάλεσε τό μίσος καί τήν έχ- 
θραν πολλών μπέϋίων καί ά γά ίω ν  διά τάς άρπαγάς, άς ε”- 
πραττεν εις τά  Τ σιφΑ ίχ ια^ )  αΰτών, έφόνευσε μάλιστά τινας 
έξ α ΰτώ ν  διό καί κατεδιώκετο αύστηρώς. Μή δυνάμενος λοι
πόν νά διαμένη έν τω  πατρικφ οΐκω άνεχώρησεν έκ Τεπελέ- 
νης, καί περιεφέρετο άγνωστος μετά 3 — 4 οπαδών αΰτοϋ άπό 
χωρίου εις χωρίον ψωμιζόμενος, έως οΰ κατήντησεν εις Δρο- 
βιανήν, ένθα καί κατέλυσεν έν τή τοϋ παππά-Κ ώστα οικία. 
Ό  παππά-Κώστας έφιλοξένησεν αΰτόν έπί τρεις ημέρας, έπειδή 
κατά  τύχην έβρεχε τόσον όαγδαίαν βροχήν, ώστε δ Ά λής δέν 
ήδύνατο νά άναχωρήσ^ κατ' αύτό τό διάστημα. Φυσικω τφ  
λόγω λοιπόν δ Ά λής καί δ παππά-Κώστας εις διαφόρους δ- 
μιλιάς έτράπησαν περί διαφόρων ύποθέσεων καί πραγμάτων 
άπό θρησκευτικών άρξάμενοι (3) καί εις πολλάς άλλας λεπτο
μέρειας περί τών πολιτικών τής έποχής έκείνης περιελθόντες. 
Έ κ τούτων πάντων δ οξυδερκής τόν νοϋν παππά-Κώστας δ ι
είδε τό μέγα πνεύμα τού Ά λή , τά πανούργον αύτοΰ καί τό 
άποφασιστικόν άπέναντι τών μεγαλειτέρων κινδύνων, οίτινες 
περιεκύκλουν αΰτόν τότε διά τήν καταδίωξιν τών Γαρδικιω- 
τών καί ίδ ίγ  τού Κούρτ-πασσά έκ Βερατίου, καί περί ών έ-

(1) Τεπ6λέν-η=πύργος τής Ελένης, κυρίας τών μερών τούτων έπί 
Βυζαντινών.

(2) Τ σ ι φ λ ί * ι α έλέγοντο τά χωρία τά ύπό τήν κατοχήν τών αγά
δων διατελοϋντα.

(3) Ό  Άλής ην Μ π έκ τα σ ή ς . Μπεκτασίδες δε λέγονται οί οπα
δοί τοϋ Άλή, γαμβρού τού Μωάμεθ, οϊτινε; άποτελούσιν Ιδίαν αΓρεσιν 
τού ’Ισλαμισμού, καί προς του; Χριστιανούς εισίν ηπιώτεροι.
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λάλει & Ά λ ή ; άπτοήτω ; και τολμηρότατα πρός τόν πχππά- 
Κώσταν έμ,πιστευτικώ; πρό; αυτόν άνακοινών πλέον τα  σχέ
δια αύτού, καθό φίλον γενόμενον ήδη.

Ό  παππά-Ζήσο; άκούων τά  τοιαϋτα, καί έκ των μεμυημέ- 
νων ών Ευγενίου τού Βουλγαρεω;, όςτι; πρώτο; έν Ίωαννίνοις 
διδάσκων ήρξατο άνεγείρειν τό έθνικόν φρόνημα πάνυ ολίγων' 
ου; Ιθεώρει επιδεκτικού; τοιούτων ιδεών, ά ; ώ ; φρόνιμο; σπο- 
ρεύ; λίαν τεχνηέντως τόν σπόρον τόν εθνικόν έσπειρε χωρίς νά 
φα ίνετα ι όλως, διότι τούτο άπήτουν οί καιροί ( ' ) —  δ παπ
πά-Ζήσο;, λέγω, ύστερον τω παππ^-Κώστγ. λέγει ίδιαιτέρω; 
«προσοχή μεγάλη ε ί; τοε λόγια σου- διότι δ άνθρωπο; αυτό;, 
άν κατορθώσγ, όσα λέγει, θά φέργ) τόν κόσμον άνω κάτω  εί; 
τή ν πατρίδα μ.ας» · έσκόπευε δε δ Ά λη ς τότε νά ένεργήσγι 
παρά τή  'Γ . Πύλη, ώστε νά διορισθή δερβέναγα; — ήτοι φύ- 
λχξ των δδών, όπερ καί κατώρθωσε. Τούτο ύπήρξεν ή πρώτη 
βαθμίς, ή τ ι; έχρησίμευσεν αύτω όπω ; απόκτηση επιρροήν τινα 
παρ’ ’Αλβανοί;, κα ί όπω ; άνέλθη άκολούθω; ε ί; ό ύπέρτατον 
σημεϊον άνυψώσεω; έπόθει νά άναβή, καί οΰτω; έπέτυχεν είτε 
διά τη ; τύχη ;, ηπερ δ Ά λ ή ; έπίστευεν, είτε διά τού ρ εγά 
λου αΰτού διορατικού έπί τών πραγμάτων πνεύρατο;, όπερ 
καί τό πιθανώτερον διότι ε ί; ούδέν ή τύχη, έάν ρή νού; παρή 
κατανοών καί δεξιώ; έκρεταλλευόρενο; τήν τοιάνδε ή τοι- 
άνδε θέσιν τών πρ α γρ ά τω ν ά λλ ' έπανέλθωρεν, όθεν παρεξέ- 
βηρεν.

Μετά τήν παύσιν τή ς βροχή; αναχωρεί δ Ά λ ή ; πρός έπι- 
δίωξιν τύχη ;, άφ' ού προηγουρένως παρεκαλεσε τόν παππα- 
Κώσταν ί'να προρηθεύση αύ*.ω τέσσαρα ζεύγη τσαρουχ ίω κ  (®) 
τέσσαρα δεκάρια φυσεκίων, έν γιαταγάνιον καί ρίαν κάππαν, 
άπερ προθύρω; δ παππά-Κ ώ στα; έχορήγησεν άνευ αντιτί 
ρου τινό ;, καθυπεχρεώθη δέ δ Ά λ ή ; διά τούτο καί είπε προ; 
τόν παππά-Κ ώσταν «ά ιντε, παππά , θά ίδή ; καί τόν Ά λή  
ποιό; ε ίνα ι» . Καθ’ ήν δέ στιγρήν δ Ά λ ή ; άνεχώρει τή ; οι
κ ία ;, δ παππά-Κ ώστα; έκρινεν αξιοπρεπές ε ί; φίλον νά κε- 
ράση τόν Ά λή ν  διά ι τ ή τ  τ ύ χ η τ » ,  καί ώ ; λέγουσιν οι Τούρ
κοι «δ ιά  τογούρ ια ,  «νά  παν’ ή δουΑ εια ί ΐ  ’ρπροσθά», κατά 
τήν φράσιν τών Ή πειρωτών. οϊτινε; άποδίδουσι ποιαν τ ινα  ε
πιρροήν τή  τύχη έπί τών ανθρωπίνων πραγράτων, καί οϊτινε; 
διατηρούσι καί νύν έτι τό έξή; Ι’θιρον ότε τ ι ;  τών Ήπειρω- 
τών άναχωρεϊ τή ; πατρίδο; « ζ ε η τ ε ύ ε τ α ι» , κατά τόν συνήθη 
τού λαού έν Ήπειροι Ορον έκφράσεως, τήν στιγρήν τού άπο- 
χωρισρού παντε; οί συγγενείς καί φίλοι τού άποδηρούντο; 
ρετά τόν τρυφερώτατον καί ένδακρυν άσπασρόν καί τόν ρετά 
λυγρών έναγκαλισρόν έναποτιθέασι τή χειρί αύτού νορίσρατά 
τινα  άναλόγω; έκαστο; ή ; έχει δυναρεω;, καί έπεύχεται

(1) Ό  αοίδιμο; Ευγένιος εστιν ό πρώτος διεγέρτης τοΰ έθνικοΰ φρο 
νήματος κ α τ ’ άρχάς μεν έν Ίω αννίνο ις, ε ίτα  δέ κα ί έν ΆΊωνι, ένθα 
έθεώρησε καλόν κα ί τάξ ιν τ ιν α  μεμυημένω ν πρός τοΰτο εκ τοΰ Ιεροΰ 
κλήρου νά σχ η μ α τίση  έκ  30 ατόμων. *0  δέ 'Ρ ή γα ς  δ Φερραϊος εδωκε 
σάρκα κα ί οστά εις τή ν  ιδέαν εκείνην μ ετέπε ιτα .

(2) ΓΙερί τσαρουχιού κα ί κά π π α ς  ίδε Ά π ό λ λ . Τόμ. 2 , σελ . 321 .

« x a . lo r  χ α τ ε υ ό δ ιο τ » ,  <ιχαΑη τ ύ χ η » ,  καί κατά τού; Τούρ
κου; «χαΑό χ ισ μ ε τα ,  καί οΰτω; άποχωρίζονται· τό τοιούτον 
δε καλούσιν έπιχωρίως ζ υ μ π ρ οδ ό δ υμ α  (*), «π ά μ ε  τ ά  ζ υ μ -  
προόοδήσωμε>· το  φί.Ιοα  ρ α ; καί τά παρόμ.οια· τήν δέ έπι- 
χορήγησιν τών χρημάτων καλούσι « κ έ ρ α σ μ α » '  καί δέν θεω- 
οούσι τούτο προσβλητικόν καί οί όπωσούν εύποροι, μάλιστα 
τουναντίον, έάν φίλο; τ ι ;  δέν καμη τό κέρασρ,α τούτο, θεω
ρείται ότι ένεκα δυσαρέσκεια; τινό; αποφεύγει τό τοιούτον κα
θήκον, έκτό; έάν ή άπορο;, ότε καί παραβλέπεται. Καί τό 
ρέν α ζυμπ ρ ο ΰ ό δημαα  γ ίνεται πάντοτε, δσάκι; αποδημεί τ ι;. 
Τό δέ χ έρασμα  άπαξ ε ί; τόν κατά πρώτην ήδη φοράν απερ 
χόμενον τή ; πατρίδο; ε ί; τήν ξενιτείαν καί ε ΐ; τινα ξένον, χρή- 
ζοντα συνδρομής, καί ποιάς τινο; περιποιήσεως.

Τω έθίμω λοιπόν τούτω έπόμενο; δ παππά-Κ ώστα; ένα- 
πέθετο ε ί; τήν χεϊρα τού Ά λή  ρετά τόν αποχαιρετισμόν 60 
παράδε;(2) αργυρού; Τουρκικού; έπευχηθεί; i r a  χ ιΑ 'άσρ  ή 
» ' ζ η κ τά ρα  μ ο ν » ,  μ π έη  μ ο υ  !  ά σ π ρ η  τ ύ χ η  x o r t a  σου r a  
» ή ν α ι  > Ό  Ά λ ή ; άναχωρών διέταξε τού; δπαδού; αΰτού 
νά τουφεκοβολήσωσιν ε ί; ένδειξιν εύχαριστήσεω; καί απο
χαιρετισμού, καί τούτο έπραξαν τρ ί; κα τ ’ έπανάληψιν ού- 
τοι, έω ; ού διήλθον τό βουνόν, όπερ διαχωρίζει τ ά ; δύο ε
παρχίας Δελβίνου καί Άργυροκάστρου. Έ κτοτε δέ χρονο
λογείτα ι ή πρόοδο; τού Ά λ ή , (ρπερ έφαίνετο ότι ή τύχη έκ· 
τοτε εΐχεν εύρενώ; πρό; αύτόν στραφή ένεκα τ ή ; συναντή- 
σεως τού παππά-Κ ώστα καί τή ; εγκαρδίου αύτού ευχή;. 
Όθεν ΰστερον δ Ά λ ή ; γενόμενο; Πασά; προσεκάλεσε τόν 
παππά-Κ ώσταν ε ί; ’Ιωάννινα, ε ί; δν έμ.φανισθέντα ενώπιον 
αύτού άρ,έσω; πρό παντός άλλου λόγου είπε· ■ π α π π ά -Κ ώ 
σ τα  r a  ή 'ζ ηκ τά ρα  σου εδώ ' r a i a ,  καί ε"δειξεν αύτίμ δλάρ- 
γυρον γιαταγάνιον, παρ’ ώ δ Ά λ ή ; δρμαθόν ποιήσα; τού; 60 
παράδε; περιέθηκεν ώ ; σηρ,εΐον εύνοια; τή ; Τύχη; διατηρών 
αύτού;, τό δέ γιαταγάνιον τούτο έφόρει εί; τό δλόχρυσον σι- 
λάχι του, δσάκι; έπεχείρει επιδρομήν τινα  ή έκστρατείαν κατά 
τών εναντίων αύτού, καί έκτοτε έμεινε παροιμ.ιώδη; «ή  'ξη ν -  
τ ά ρ α »  τού παππά-Κ ώστα. Ό  Ά λ ή ; τοααύτην οικειότητα 
παρέσχε τω παππά-Κώστι»:, ώστε διέταξε τού; σωματοφύ
λα κα ; αύτού ούδέν κώλυμα νά παρερβαλλωσι πρό; αύτόν 
ρεταβαίνοντα ε ί ;  τό Σεράγιον- μετέβαινε δέ συχνάκις καί α 
ρέσω; ήνοιγεν δ « μ π ε ρ τ τ έ τ ,α  (παραπέτασμα) καί παρουσιά- 
ζετο τω Ά λή  πάντοτε ύπομειδιώντι έν τή υποδοχή αύτού 
καί λέγοντι «χαΑώζ t o r  δ ιχ ό  μ ο ν  π α π π ά -Κ ώ σ τ α » · Ό τ ε  δέ

( 1 ) S  μ π ρ ο ό ό δ η μ α  χχ ΐ  ξ υ μ π ρ ο β ο δ έ ω  i've παραφθορά χυ- 
δαϊκη τοΰ ρήματος ξ υ μ π ρ ο ε υ ο δ έ ω ,  έλληνικώτατον τή ν  φύσ ιν, άφ ’ 
ού τό ξυμπροευόϊημχ· διαρρυέντο; όμως τοΰ ε, τοΰ δέ υ ώς 6  πρό φ ω 
νήεντος κανονιχώ ; προφερομένου, προέχυψε τό ς υ μ π ρ ο β ο δ ώ .  Πα- 
ρατηρητέα  δ’ ενταΰθα ή  Ά τ τ ιχ ή  μορφή καί προφορά τής προθέσεω; 
σ ύ ν ,  παρά τώ  σημ ερ ινή  Ή πειρ ω τ ιχώ  λαώ , όςτις κα ί άλλα  πολλά τοι- 
αΰτα  διέσωσεν.

(2) 01 παράοες ούτοι έκ καθαροΰ αργύρου είχον μέγεθος τοΰ παρ’ ή -  
μΓν όβολοΰ.
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ρετά παρέλευσιν ολίγων ημερών ήθέλησε νά αναχώρηση δ 
Παππά Κώστα; διά Δροβιανήν έζήτησε τήν άδειαν άπό 
τόν Ά λή ν  τή ; άναχωρήσεως, όστι; προθύρω; παρεχώρησεν 
αύτήν καί είπε « Π α π π ά -Κ ώ σ τ α  σε xdro) ' Α γ ιά τη  ΒιΑαέ- 
r i jr  τώκ έ π α ρ χ ιώ τ  ΑεΑβίνου κ α ι  Ά ργυροκάσ τρου  κ α ι  τό 
σ π ί τ ι  σου ασύδο το  ,άνευ φόρων) χ α ί  ό τ ι  θέΑείζ r a  μ ο υ  τό 
χάηχς  « ύφ ακτέ» , (έκθεσιν) ρέ ανθρώπου; σου» οΰτω προσκύ
νησα; αύτόν δ Παππά Κώστα; ανεχώρησεν έπ’ ολίγον δρω; 
χρόνον έποιήσατο χρήσιν τού αξιώματος τούτου, μεθ’ ού πε- 
ριέβαλεν αύτόν δ Ά λή ;· έπειδή δ Σελήμπεη Κόκα; έκ Δελ
βίνου καί οί άλλοι Μπέηδες καί Ά γαδες, ώ ; καί οί τών Τσα- 
ριδων άπαντε ; άπό Φιλιαδών έω ; Παραμυθία; καί Μαργα- 
ριτίου συνεννοηθέντε; ρέ τού; Σουλιώτα; έκαμαν συμμχχίαν 
καί έπετέθησαν κατά τού Ά λή· ράχη ; δέ γενομένη; τότε 
έντό; τή ; Δροβιανής, ένικήθησαν τά  στρατεύματα τού Ά λή  
καί ώπισθοδρόρησαν, άφ’ ού κχτέκαυσχν οσα; συνοικία; είχον 
πριν καταλάβει· δ δέ Σελή-ρπεη; Κόκας καί δ Ιωάννη; Πρά- 
τσικο; κατεδίωξαν αύτά μακρκν. Ά λλά  ρετά παρέλευσιν 
ολίγων μηνών, έπήλθεν δ Ά λ ή ; βαρύτερος καί σφοδρότερον 
έπιπεσών κατά  τού Σελή-ρπεη Κόκα καί λοιπών κχτασυνέ- 
τριψεν αύτού; συλλαβών καί τόν Ίωάννην Ιΐράτζικον, ον σι- 
δηροδέσρ-ΐον ερριψεν εί; τά ; φυλακά; τών Ίωαννίνων, ένθα καί 
άπεβίωσεν· δ δέ Παππά-Κώστα; ε ί; ολον αύτό τό διάστημα 
τή ; άκαταστασ ία ; τών έπαρχιών σύν τω  ΓΙαππά-Ζήση καί 
τή  λοιπή οίκογενείγ. αύτού τε καί πολλών φίλων είχεν άπο- 
συρθή εί; Δελβινακιον τή ; Π αλαιά; Πωγωνιανή;· τή  συμβουλή 
δέ τού Παππά-Ζήσου παρητήθη καί τού άξιώρατο; τού Ά - 
γιάννη Β ιλαέτη σκοπίμως- διότι είχε συστηθή ύπό τή ; Φι
λ ική ; 'Εταιρεία; έν Δροβιανή μυστική δράς, ή ; ήν μέλος, νά 
προμηθεύωνται όπλα έκ Γκεγκαρία; τή ; Α λβανία ; διά τήν 
έπαναστασιν τού 1821, ή ; δέν ήξιώθη νά ΐδη τά  άποτελέ- 
σρατα , άποθανών είρηνικώ; έν τή πατρίδι αύτού.

---------------- -νΛΆ*'----------------

Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Λ ' .  Τ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α  Κ Α Θ '  Κ Α Υ Τ Α

(Σ υνέχε ια  προηγ. φυλ .).

Ά λ λ ’ δρω; νύν καί πλέον έτι περιεργότερα φαινόμενα ε”χω 
νά σά; παρουσιάσω πρό; εθνολογικά; μελέτα;. Θά πιστεύ- 
σητε πο :ε ότι τά γραμματόσημα οίονεί δριλούσι; Καί όμως 
τ ί νομίζετε- διάφορα άναγράφουσι ρίκροσκοπικοϊ; γράρρασιν 
άποφθέρρατα, ^ητά, θεωρίας, άρχά; —  όπω; θέλετε χαρα
κτηρίσατε τό πράγμα άφ' ού τά ίδήτε, ώσεί άποτεινόρενα 
πρό; τόν βλέποντα — καθ’ ά τά έ'θνη ταύτα  πολιτεύονται,

άλλ’ άτινα όρω; κα ί παρά παντί άξιοτήρητα καί κανόνες 
βίου είσί. Φέρονται δ ’ ώ ; έπί τό πολύ Λ ατινιστί καί παρά 
τοι; ’Αμερικανικοί; έθνεσιν ίδ ια . Κατά ταύτα  τά  τού Han
nover [έν Γερμανία] ε'χουσι Suscipere et f in iré  (άρχεσθαι 
καί περαίνειν). Έν τοϊς τή ; Ε λβ ετ ία ; (1843  —  50) έντό; 
ρέν άκτίνωτού κύκλου διαλάρπουσι τά  γράμματα 1. H. S. 
(= J-e su s  H-omines S o lv it. Ό  Ιησούς τούς άνθρώπους 
έλύτρωσεν)· κάτωθεν δ ’ έν τα ινία  Post tenebras lu x  (μετά 
τά  σκότη τό φώς), άναφερόμενα εί; τήν θρησκείαν ή ; ε ί; τήν 
τήρησιν διακρίνεται μεταξύ πάντων τών εύρωπαϊκών κρα
τών ή Ε λβ ετ ία . Τά τή ; Βρεταννικής Guiana [ΑΜΝ.πρό; 
Β ] Damus petim usque v ic iss iin  (δίδομ,εν καί αίτούμεν 
άμοιβαίως). Ά λ λ ’ εν τού Ά γιου Βικεντίου [βρετανική; Ά νάλ- 
λη;| μεγαλοπρεπώς φέρει ύπό στέμμα P as et ju s t it ia  [ή 
ειρήνη καί τό δίκαιον], κάτωθεν δέ άλληγορικήν παράστασιν 
τούτων. Όμοια δέ τούτω τά  τή ; δημοκρατία; τού Ά γιου 
Μαρίνου |έν Ίταλίοι], έν οί; άπαντάτα ι L ibertas (έλευθερία), 
ή ; όντως άπολαύει τό μικροσκοπικόν κρατίδιον. Πλήν δέ καί 
4'τερα £ητά εΰρηνται Λ ατινιστί, Γαλλιστί δέ έν μόνον έν τοίς 
τού Βελγίου δε’ έντυπα γραμματοσήμόι; L ’union fait la 
force. Καί Άμερικανιστί δέ είσιν ένίοτε γεγραμ,μένα τά  ρητά 
ταύτα  ώ ; έν το ι; τή ; δημοκρατίας τή ; νήσου Ά γιος Δομίνι
κο; [Ά νάλλη] γραμματοσήμοι; τά  Dios, P a tr i , L ib e rta t 
(Θεός, Hoc τρις, Ελευθερία- μάλλον Ίσπανιστί), άτινα  έν τε 
τή ; Βενεζουέλα; καί άλλοι; φέρονται άντικείμενα λατρεία; 
μ.εγίστη; παρά τοι; έ'θνεσιν αύτοΐς, τοσάκις άγωνισθεϊσιν ύπέρ 
τών πεποιθήσεών των τούτων. Τά δέ τ ή ; Βολιβία; [AM. Ν| 
φιλοσοφικώτερον ίσως, κηρύττουσι La leg  (δ νόμο;). Πολλά 
δέ καί άλλα ^ητά φέρονται έν διαφόρου γλώσσαι; περί ών ού- 
δαμώ ; ούδέν έκτίθημι φοβούμενο; τήν μακρηγορίαν.

Ό σω δέ καί άν προσπαθώ νά καταστείλω  κακεντρεχή 
έπιθυμίαν, ομ,ω; δέν κατορθώ, καί έστω ύμϊν υπομονή καί περί 
πολιτική; τών γραμματοσήμων δμιλούντων ν ’ άκούσητε. Βε
βαίως ούδεμιάς σπουδαιολογία; τό πράγμ,α είνε, διότι ούχί 
ϋπο τοεούτον πνεύμα τά  περί ών δ λόγο; γραμματόσημα έχα- 
ράχθησαν, πλήν δ παρατηρητής πάν τό έφαρμόσιμον καί ορ
θόν δύναται νά είκάση. ΓΙροκειμένου λοιπόν τού ζητήματος 
τούτου ούτε περί τών έν Κωνσταντινουπόλει ξένων ταχυδςο- 
μείων ώ ; έκ τών γραμματοσήμων έξάγεται, ούτε περί Εύρω- 
παίκών άποικιών εί; ά λλα ; ήπείρους ή τινο; παραπλήσιου θά 
είπω, μόνον δύο τινων γεγονότων θά μνημονεύσω, ήυιάς εύθύ 
διαφερόντων. ’Ιδού δέ. Τά τή ; Α νατολική ; ’Ρωμυλία ; τά  
τύπον τών Τουρκικών εχοντα δηλ. μεγαλην ήμισέληνον, φέ· 
ρουσι περί αύτην άνωθεν καί κάτωθεν, ήτοι έν τα ϊ; κυριω- 
τέραι; θέσεσι Τουρκιστί καί Ελληνιστί· Α νατολική "Ρωμυ
λία· ταύτό δεξιά Βουλγκριστί καί άριστερ^ Γαλλιστί. Δέν εινε 
όντως παράδοξον τούτο; Έκάστη γραφή δέν φαίνεται άντι- 
προσωπεύουσα τού; λαούς, τούς περί τή ; προκειμένη; χώρας 
διαμαχομένους ; Τ ί; δέ δεν θαυμάζει μανθανων ήδη ότι έπί 
γραμματοσήμου μετά Τουρκικού σήματος έν. τή  έπικαιροτέρι»:
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θέτει ύπάρχουσιν αί έλληνικαί λέξεις Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η  Ρ ί Ι Μ Τ Λ Ι Λ .  ! 

Ά λ λ α  καί το δεύτερον παράδειγμα, δπερ προσάγω, έν τοϊς 
αΰτοϊς γραμματοσήμοις εδρηται, ίσως δέ πλεϊον ενδιαφέρει. 
Έ πί των γραμματοσήμων δηλ. τής 'Ανατολικής ’Ρωμυλίας 
οϊ ευφυέστατο ι  Βούλγαροι μετά το περίφημον πραξικόπημα 
τής ενώσεω;, έτύπωσαν χρωματιστή μελάνη επιπρόσθετον 
τόν Βουλγαρικόν λέοντα. Ή σαν τόσω βέβαιοι οί άνθρωποι 
περί τής επιτυχίας τού κατορθώματος των, ώστε πάνυ προο
δευτικοί είς άφομοιωτικάς εργασίας προέβησαν. Πλήν έστω 
ταϋτα , ικανά βεβαίως περί πολίτικοι; παρά γραμματοσήμοις, 
οΰχί σπουδαία, έπαναλαρβάνω αύθις, καί εμβριθή, άλλά πώς 
χαριέστερον καί εΰτραπελώτερον παράδοξα καί ευχάριστα.

Τά γραμματόσημα δμως ύπερτέρας πολύ άξίας εις λε- 
πτοτέραν, αληθώς κλασσικήν ατμόσφαιραν είσδύουσι, έξ ού καί 
ημάς είς ομοιομόρφους κλασσικάς σπουδάς έμβάλλουσι. Πρό
κειται περί τής καλλιτεχνίας τών γραμματοσήμων, ζητήμα
τος καλού καί σεμνού, έξόχως κινούντος τάν λεπτόν καί καλ 
λαισθητικόν παρατηρητήν.— Πλείστον δσον εΰάρεστον καθί
στατα ι, ή έξέλιξις τών καλιτεχνικών παραστάσεων τών γραμ
ματοσήμων, κατατερπουσών τό δμμα, προσβαλλουσών τήν 
παρατηρητικότητα τής ψυχής, έξεγειρουσών τάς εύγενεστέρας 
ιδέας. Διότι βεβαίως οδτε τό καλάν προσδοκφ: τ ις  νά διδα- 
χθή καί παρά τών γραμματοσήμων ούτε τ ι  παρεμφερές· 
πλήν ά λλ ’ δμως δεν συντελεί ή κομψότης καί ή χάρις αυτών 
ή καλλιτεχνία των είς τό νά προβή τ ι έπί τήν έξευγένισιν ή, 
ψυχή ; Ό  Schopenhauer λέγει δτι μία ώραία θέα καθα
ρίζει τόσφ τήν ψυχήν, δσω ή μουσική τήν καρδίαν. Μήτοι τις 
κρίνων τάς ελλείψεις τής επεξεργασίας, άνευρίσκων τό τεχνικόν 
μιας γραμμής, δέν άποκτ£ λεληθότως πως καλλαισθησίαν, 
ϊνα μή είπω τεχνοκρισίαν, δέν απαλύνεται ή ψυχή καί ή καρ- 
δ ία  του; Ουδέ νομίζω τούτο υπερβολήν άρκεϊ τις νά ύπολο- 
γ ίση  πόση ποικιλία καλλιτεχνίας απαντάτα ι έν τοϊςγραμμα- 
τοσήμοις, καί πόσωδιαφόρως ή ψυχή έκαστοτε προσβάλλεται.

Ή  καλλιτεχνία λοιπόν τών γραμματοσήμων παρουσιάζει 
διαφόρου; βαθμίδα; τελειότητο;- ύπάρχει δμως σταθερός τ ι ;  
βαθμός, μέτρον, ούτως είπεϊν, τής καλλιτεχνικής επεξεργα
σίας, ή έντεχνος κατασκευή. Βαθμό; δηλ. εύρισκόμενο; είς τά 
πλεϊστα τών γραμματοσήμων,δστις είς άλλα υπεραίρεται είς 
καλλιτεχνίαν καί είς άλλα  καταπ ίπτει είς αίσχράν τέχνην, 
Ά λ λ ' ημείς άπέχοντες τούτων έζεταζομεν τήν άληθή, τήν 
απόλυτον καλλιτεχνίαν, παρά τοϊς γραμματοσήμοις. Καί δή, 
ταύτης τέλεια πρωτότυπα έξέχουσι τά τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών. Καί γενικώς μέν πάντα  διαπρέπουσιν, ίδ::»: δμως τά 
τής μνημονευθείση; σειρά; τού 1 S 7 0— 82. Έ ν ταύτη έπιτυ- 
χέστατα είκονίζονται αί προσωπογραφία! τών έξοχων άνδρών 
τού Αμερικανικού τούτου έθνους μετά τής λεπτότητο; τών 
γραμμών, τής έκφοάσεως τού ακριβούς, τής ώραία; συμμε
τρίας· μάλιστα ωραιότατα πρόκεινται τά είκονιζοντα τόν 
Ham ilton διά τής έπιτυχούς τού μέλανος χρώματος διαχύ- 
σεως κατά τά  τού T aylo r διά τό φυσικώτατον τής μορφής,

τό έντονον τών χαρακτήρων, τού βλέμματος έ'τι μάλλον, καί. 
τήν τής κόμης έπεξεργασίαν. Ά λ λ ’ έξόχως ΰπέρ πάντα  τά  
γραμ,ματόσημα καλλιτεχνικωτάτη προβαίνει σειρά τού αυτού 
έθνους, καί ημάς ίσως ένδιαφέρουσα, περί ής ύπαινίχθην, γραμ
ματοσήμων διά τάς έφημερίδας καί περιοδικά, έκδοθεϊσα τώ 
1875. Σχήματος ορθού", παραλληλογράμμου, μεγάλου μεγέ
θους δέ όντα παριστώσιν έκαστον τήν Δικαιοσύνην, Δήμητραν, 
Νίκην, Κλειώ, Ά θηνάν, Ε στίαν κ. τ .λ .  καί άκροτελεύτιον δέ 
πάντων ή προμνημονευθεϊσα παράστασις τής Ινδικής θεότη- 
τος Μινεχαχά. Ναι μ,έν αί παραστάσεις δέν είνε κατά τά 
κλασσικώτερα υποδείγματα τής είκονίσεως τών θεοτήτων τού
των, ά λλ ’ δμως καί ούτως— έλλειψις οΰχί σπουδαία— καινο- 
τροπώτερον, ώραϊαι καί μετά πολλής χάριτος α ί Έ λληνίδες 
θεαί παρίστανται. Διακρίνονται δέ τά  γραμματόσημα ταύτα 
ίδίγ. διά τήν έπιτυχεστάτην φωτοσκίασιν καί τό άκριβέστα- 
τον ύπολόγισμα τών προσηκουσών αποχρώσεων. Ό λίγα ι γραμ- 
μαί σκοτεινότεραι ή πλείων τις άραιότης μεταξύ αύτών, πολ- 
λήν τήν καλλιτεχνίαν, έξοχον τήν ωραιότητα άποφαίνουσαι, 
έμφανίζουσιν ήμϊν γραμματόσημα θαυμαστά τήν τελειότητα. 
Τούτοις δέ συμβάλλεται τόσω ή εΰάρμοστος έκφρασις, δσω ή 
καλή καί έμφαντική στάσις, μάλιστα έν τα ΐς παραστάσεσι 
τής Θέμιδο; τή ν τρυτάνην κρατούσης, τής Νίκης άφελώς 
προσερειδομένης άσπίδι χαριέστατα δέ στέφανον κρατούσης τή 
χειρί οίονεί έτοίμ.ης πρός στεφάνωσιν είνε δέ τ ι μέγα καί 
υψηλόν ή έκφραστικότης τού θείου αληθώς τής έκστάσεως τής 
Κλειούς, μελετώσης έπί δέλτου τά κλέα άνδρών. Ώραιότα- 
τα ι όντως εικόνες, γλυκύτατα ι παραστάσεις, συγκινούσαι τήν 
ελληνικήν καρδίαν, άτενίζουσαν τάς εΰγενεϊς θεάς της. —  ’Η
μείς δέ οί μ.εϊζον παντός άλλου όφείλοντε; τάρχαϊα νά θερα- 
πεύωμεν έφιλοτιμήθημεν τήν προτομήν τού Έρμου πάνυ όρ- 
θώς, νά είκονίσωμεν έπί τών ήμετέρων γραμμ.ατοσήμων άλλ' 
ίνα  ομως μυριοστόν τεκμηριωθή δτι ψιλώς έκείνοις έπόμεθα, 
ούτως άγροίκως είκονίσαμεν, ώστε ευθύ τις σχηματίζει τήν 
πεποίθησιν δτι παρά τοϊς νεωτέροις Έ λλησιν ώλετο ή τού 
καλού αίσθησις. Είσί μέν αληθώς τά  τού 1860— 1 καί 1875, 
έν Παρισίοις έκδοθέντα έκ τών καλών γραμματοσήμων, 
άλλά πάντα  τά λοιπά έν Άθήναις τυπωθέντα πολλήν τήν 
άκαλαισθησίαν έπιμαρτυρούσι, μαλιστα τά τής τελευταίας 
έκδόσεως έν άλλευ τύπο>, άτινα πως κομψότερα ήλπιζέ τις, α
γροίκα τελείως καί άκαλλή έγένοντο. Ούτε δ πέτασος τού 
έμπολαίου έκεϊνος, ούτε έκφρασις Έρμου καν ύπάρχει· οί δέ 
χαρακτήρες δύσκαμπτοι δλως καί χονδροί, έκτερατούσιν έ’τι 
πρός τό άτεχνον τής είκονίσεως τού άτυχούς θεού.Έν ώ ήδύ- 
ναντο ν’ άναθέσωσιν είδήμονι χαράκτη τήν έξ αρχαίας παρα- 
στάσεως αντιγραφήν τού Έρμου, μετά τέχνης καί κομψότη
τας έπεξειργασμένου δλου τού διαγράμματος τού γραμματο
σήμου, άπλώς, άτημελώς κατεσκεύασαν γραμματόσημα πρός 
πλήρωσιν, όσοναρκεϊ, τής άνάγκης. Έλπίσωμεν δτι τά  μετ'ου 
πολύ έκδοθησόμενα τελειότερα έσονται. (Ακολουθεί).

 --------------------
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Η ΕΡΙΣ
T O T  D E  B R O S S E S  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Β Ο Λ Τ Α Ι Ρ Ο Ν

Κ Α Τ Α  T O N  C U N 1 S S E T  C A R N O T  ( R E V U E  D E S  D E U X  M O N D E S  1 8 8 8  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  15 )

(Ίδε συνέχειαν προηγ. φυλλ..).

Ή  £ήξις έγένετο διά μικράν α ιτ ίαν, διά 52 ,50 κυβικά 
μέτρα ξύλων! ιδού πώς. Ό τεδ  Βολταϊρος άνέλαβεν τό Tourney 
έν έτει 1758 , είχε συμφωνηθή δτι ή τομή τών ξύλων τών 
ήδη κεκομμένων δένδρων δέν θά άνήκεν αΰτώ , έπειδή άνή- 
κεν εις τινα  Chariot Baudy, είς δν δ de Brosses είχεν 
πωλήση αύτά πρό τή ; μισθώσεως τού κτήματος. Ό  Βολ- 
ταϊρος ούδεμίαν έσχε δυσκολίαν νά ύπογραψη ταύτην τήν 
ψητήν συμφωνίαν, καί ύπέγραψεν άνευ άντιρρήσεως. 'Ολίγον 
μετά ταύτα  έχρειάσθη ξύλα πρό; θέρμασιν αύτού καί έζή- 
τησεν τοιαύτα παρά τού προέδρου. Ούτος, έπειδή δέν είχε 
πλέον, παρέπεμψεν αυτόν, φυσικώ τώ  λόγω, είς τόν Chariot 
Baudy, αγοραστήν τών κεκομμένων έν Tourney ξύλων. Οΰ- 
τοςε'δωκεν 52 .50 κυβικά μέτρα τώ Βολταίρω — Οΰδέν άπλού- 
στερον τούτου, ώς βλέπει έκαστος, καί ούδείς θά έφαντάζετο 
δτι περιστκτικόν τόσον καθαρόν έμελλε νά περιπλακή ούτως, 
•ώστε νά παράσχη δράμα μετά μακρών περιπετειών, ού ή 
λύσις, άληθώς λίαν απροσδόκητος, θά είνε ή άποτυχία τού 
προέδρου έν τή Γαλλική Άκαδημεί^ ' Καί ομως οΰτω συνέβη, 
έν «ψ οΰδέν άλλο ύπήρχεν έν τώ περιστατικό» τούτω είμή ή 
συζήτησις περί τών 52.50 κυβικών μέτρων ξύλων.

Ά φ ’ ού παρεδόθησαν αΰτώ , φυσικφ τώ λόγφ ε”καυσεν αΰτά 
δ Βολταϊρος. Δέν έμεινε δέ άλλο ή νά πληρώση·αΰτα. Ούτω 
δέ είσερχόμεθα είς τήν έριδα.— Είναι πάντοτε άνιαρόν τό νά 
πληρώσης τά  ξύλα μετά πάροδον πολλού χρόνου, άφ' δτου 
σέ έθέρμαναν, ή ένθύμησις τής εΰεξίας, ήν όφείλομεν αΰτοϊς, 
έσβέσθη, καί ή αιφνίδιος άπαίτησ ι; τού έμπορου παρίσταται 
ώς αδικία. Αΰτό τούτο συνέβη καί τό> Βολταίρψ. Ο Κάρολος 
Baudy περιέμενεν πλέον τών δύο έτών προτού νά στείλη αΰτώ 
τόν λογαριασμόν, καί δ Βολταϊρος έσχε τότε τήν άπίστευτον 
αδυναμίαν νά άξιοϊ δτι οΰδέν αΰτώ  έχρεώστει. Έ ν τή άπροσ- 
δοκήτιρ ταύτη  θέσει δ δυστυχής Baudy άπηυθύνθη πρός τόν 
πρόεδρον de Brosses, ού τή μεσιτείιγ έγένετο ή παραγγελία. 
Τούτο δ' ύπήρξεν ή στκγών τού ύδατος, ήτις έπήνεγκε τήν 
έκχείλισιν τού ποτηριού— Εΰθύ; δ πρόεδρος έγραψε τώ Βολ
ταίρω κατά μήνα ’Ιανουάριον 1760 τά  έξής Ό  Baudy
θέτει είς λογαριασμόν μου καί τήν πληρωμήν 5 2 ,50  κυβι 
κών μέτρων ξύλων πωληθέντων τώ κύριο» Βολταίρω, πρός 9 
δραχμάς τά  3,75 κυβικά μέτρα ( ') , καί έπειδή ήδύνατο νά 
φανή λίαν περίεργον τό νά πληρώσω έγώ τά  πρός χρήσιν τής

1) Το γαλλικόν κείμενον γράφει trois patagons le moule. Patagón 
δέ είνε άρχαΓον άργυροΰν νόμισμα τής Ισπανίας, άςίας 3 δραχμών 
περίπου.

οικίας ύμών ξύλα, προσθέτει πρός έξήγησιν δτιέλθών έζήτησε 
τήν πληρωμήν τών παραδοθέντων ξύλων, ά λ λ ’ ύμεϊς ήρνή- 
θητε ταύτην λέγοντες δτι έχάρισα ύμϊν έγώ τά  ξύλα τα ύτα .. . .  
θεωρώ τούτο ώς λόγον ανθρώπου αγροτικού, δστις άγνοεϊ τήν 
γλώσσαν τού κόσμου καί τό εΰπρεπές, καί οστις δέν γινώσκει 
ôrt στέλλει μέν τις είς φίλον ή γείτονα κάλαθον ^οδακίνων ή 
ήμ.ίσειαν δωδεκάδα λιβαδοπερδίκων, άλλ’ έάν ήθελε νά έπι- 
δείξη φιλοδωρίαν δίδων αΰτώ  52,50 κυβικά μέτρα ξύλων, θά 
έξελαμβάνετο τούτο ώς άτοπία τις έναντίον τής εύσχημοσύνης· 
καί θά εΰρισκε τούτο απρεπές. Ε λ π ίζω  δτι θά θελήσητε νά 
πληρώσητε τό μικρόν τούτο ποσόν τώ  C hariot, διότι άπω; 
έγώ βεβαίως θά αναγκάσω αΰτόν νά μέ πληρώση, θά στραφή 
καί αύτός άφεύκτως έναντίον ύμ ώ ν τούτο δέ θά είνε έξ έκεί- 
νων τών ένοχλήσεων, άς άνθρωπος ώς ύμεϊς δέν θέλει νά έχη.»

Ά λ λ ’ δ Βολταϊρος δέν συνελήφθη άνευ δολώματος. Προς- 
ποιούμενος οτι ήτο λίαν ένησχολημένος περί ύπόθεσιν δικαιο
σύνης τού Tourney άναφερομένην είς περιστατικόν τ ι τού ίε- 
ρέως τού Môens ήτις ήδύνατο νά έκτυλιχθή έμπροσθεν τού 
δικαστηρίου τού Dijon,αποκρίνεται τό» Προέδοω «Δέν πρό
κειται πλέον έδώ, κύριε, περί τού Καρόλου Baudy καί τών 
15 κυβ ικών  μ έ τ ρ ω ν  ξύλων, πρόκειται περί τής έκδικήσεως 
τού χυθέντος αϊματος, περί τής καταστροφής ανθρώπου, δν 
προστατεύετε, περί τού κακουργήματος ένός ίερέως, δστις είνε 
ή μάστιξ τής έπαρχίας, καί τής ιεροσυλίας ηνωμένης μετά 
τού φόνου». —  Ό  πρόεδρος αποκρίνεται λ ία ν εΰθέως, χωρίς 
νά γ ίνητα ι τό παίγνιον τού αντιπερισπασμού τούτου, λέγει 
τήν αλήθειαν περί τής ύποθέσεως τού ίερέως, δίδει παρεκβα
τικό»; τάς άριστα; συμβουλάς τώ Βολταίρω περί τής μέσο- 
λαβήσεως αύτού, άλλά  δέν χάνει από τής όψεως καί τήν 
ύπόθεσιν τών ξύλων. «Δέν σάς δμιλώ πλέον περί τού Καρό
λου Baudy, λέγει περαίνων τήν έπιστολήν, ουτε περί τών 
15 κυβ ικών μ έτρω ν  τών ξύλων (άνάγνωθι 52 .50  έλησμονή-
σατε ένα αριθμόν, τούτο όνομάζομεν lapsus l in g u a e ) .........
Έάν ώμίλησα ύμϊν περί τούτου ίσως έκτενώς, έπραξα τούτο 
ώ ; φίλος καί γείτων, ώς άνθρωπος δστις άγαπφ καί τιμά υ 
μάς, δστις δέν ήδυνήθη νά έμποδισθή τού νά παραστήση 
ύμϊν πόσον ή διαφορά αΰτη δημοσιευομένη θά έγένετο άπρε
πης, είτε άρνήσθε νά πληρώσητε είς ένα χωρικόν τό έμπό- 
ρευμα, δπερ έλάβατε παρ’ αύτού, είτε άξιούτε νά πληρώση 
είς τών γειτόνων ύμών παραγγελίαν ήν έδώσατε αΰτώ . Νο
μίζω δτι οΰδέποτε ήκούσθη δτι έχάρισαν εις τινα 52 .50  κυ
βικά μέτρα ξύλων, εί μή είς μοναστήριόν τ ι  καπουκίνων».

(Ακολουθεί).

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

ΣΥΜ Μ ΙΚΤΔ
Κωφός τις ήσχύνετο έκ ματαιότητος νά δμολογήση τό 

πάθος του. ‘Ημέραν τινά φίλος τού τ ις  άπαντφ αΰτόν καθ’ 
δδόν κατερχόμενον καί βαδίζοντα κατά τήν άριστεράν τής
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πλατείας όδού πλευράν, ένώ αυτός ήκολούθει τήν δεξιάν. Ό 
φίλος λοιπόν θέλων νά γελάση, άμα έπλησίασεν ολίγον, κά- 
μνει πρός αυτόν νεύμα καί έπειτα  θέτων τάς χώρας Ιφ' έκα- 
τέρων των παρειών, ανοίγει δίς ή τρις οσον περισσότερον ήδυ- 
νήθη τό στάρια, άστε νά φανή οτι έφώναζε διά πάσης δυ- 
νάμεως, ένφ ούτε ψιθυρισμόν εξέβαλε. Πλήρης όργής καί α ι
σχύνης τρέχει πάραυτα πρός αύτόν ό κωφός καί τόν λέγει— 
Τί διάβολο στριγκλίζεις οότω; μήπως νομίζεις δτι δέν σέ 
άκούω;

*  *

*

Φλάρος τις ίεροκήρυξ πανηγυρίζων τόν Ά γ ιον Φραγκί
σκον, άφοϋ κατεζάλισε διά φλυαριών τό άκροατήριόν του, 
έπιστραφείς ήοώτα έν κατανύξει, — Πού νά θέσωμεν τόν ά
γιον τούτον, τόν ύπέρτερον τών αγγέλων, τών αρχαγγέλων, 
τών αρετών . . . .  —  θέσατε τον εις την θέσιν μου, εΐπεν α
κροατής καί έγερθείς άνεχώρησε.

•  *

'Ε παίτης τις ζητών ελεημοσύνην, έλεγεν εις τόν Μαλέρ- 
βην, δτι θέλει παρακαλέσες τόν Θεόν νά τόν πολυχρονίση. 
’Αγαθέ άνθρωπε, τώ  είπεν ό ποιητής, πώς θέλει σέ έπακούσει 
ό Θεός, δστις σέ άφίνει νά άποθνήσκης τής πείνας.

0 Τ ΐΕ Ρ ΙΤ ίΛ Ο Τ Ι  ΤΗΣ Ι Ϊ Ε Λ Ο Ι Ϊ Ο Ν Ν Η ί Ο ΐ
ΤΠΟ

Φ Ο ΙΒ Ο Υ  ΦΛΡΙΪ ΙΛΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Σ υνέχεια  προηγουμ. φύλλου.)

Βράχοι ξηρότατοι, απότομα ορη είνε ή συνεχής είκών ή 
προσπίπτουσα τώ  παραπλέοντι. ’Ενίοτε διακρίνονται έποική- 
σεις τινές, πολυάριθμοι πύργοι άνεγερθέντες επί δυσπρόσιτων 
κατωφερειών, τών οποίων ή έδρα τοσούτον φαίνεται άρχήθεν 
παράλογος οϋσα έπί προφανώς άγονοτάτων τοπίων, όσον ή 
ή ιστορία πλήρης πολεμικών έπεισοδίων. Τό πλοϊον παρέκαμ 
ψε τό άκρωτήριον Ταίναρον, καί τής αυτής πάντοτε άποκα- 
λυπτομένης ξηρότητος, μόλις ή μονοτονία τής άκάοπου ταύ- 
της φύσεως διεσκεδαζετο έκ τού θεάματος τών μακράν φα ι
νομένων Μαλ.έα καί Κυθήρων, τά όποια έφ’ δσον τό πλοϊον 
άνήρχετο πρός τά  ένδότερα τού Λακωνικού κόλπου, ήφανί- 
ζοντο μεταξύ τής περιβρεχούσης αυτά θαλάσσης καί τής ά- 
ναδυομένης εσπερινής άχλύος. ’Ολίγη τις ύπολειπομένη χιών 
έπί τών ύψηλοτέρων κορυφών τού Ταϋγέτου λίαν θελκτικήν 
παρεΐχεν εικόνα ροδίνου έπιχοώσεως ύπό τών τελευταίων α
κτινών τού ήλιου, τού όποιου καθόλου μετέπειτα άποκρυβέν- 
τος ύπό τάς εσχατιάς τής δύσεως, ό ουρανός, ή θάλασσα, τά 
όρη μυρία άλληλοδιαδόχως μετήλλαξαν χρώματα ύπό τήν 
έπίρροιαν τού διαχεομένου λυκόφωτος, ό δ ’ έπιπνέων λεπτό
τατο ; άήρ διέχεε τήν εσπερινήν δρόσον καί τά  μύρα τών

αναθυμιάσεων τού πόντου. Αί στιγμαί αύτα ι άπήρχοντο τά - 
χισται, αί τελευτα ϊα ι άπαυγα ί βαθμηδόν άπεσβέσθησαν έν 
τώ  όρίζοντι δθεν ή νύξ ανέπτυσσε τήν άμαυράν σκέπην της, 
τό πάν δ ’ έφαίνετο άναπαυόμενον έν τη  γαλήνη τού ΰπνου· 
Οί αστέρες γρηγορούντες κατά μικρόν έπέτελλον διά τών ά- 
μυδρών άκτίνων των, τό πρώτον μεν μόλις ΰποφώσκοντες έν 
τώ  στερεώματι, ε ίτα  δέ αύγάζοντες έν όλη αύτών τή  λαμ- 
πρότητι, συνεπλήρουν τό μεγαλοπρεπές θέαμα τής νυκτός. 
Σχεδόν οί πλεϊστοι τών έπιβατών έπί τού καταστρώματος 
άπήλαυον τής βαλσαμώδους θαλασσίας αύρας καί τής μαρ
μαρυγής τών άστέρων, ένώ άπό τής πρώρας ήκούοντο άσμα
τα  διαβουκολούντα τήν καρδίαν πρός άγαθάς έλπίδας έπι- 
τεύ 'εω ς τών έπιποθουμένων, άναμιμνήσκοντα τήν μακράν 
πατρώαν εστίαν, καί έμπνέοντα τήν .θέρμην τής παλινοστή- 
σεως.

Τό πλοϊον άπό μέσης νυκτός καταπλεύσαν τή  υστεραία 
εντι πρωία ακίνητον ήγκυροβολει έν τώ  λιμένι τής πόλεως 
Γυθείου. Ά πό  τού καταστρώματος παρατηρουμένη ή μικρά 
αΰτη άλλά  πρωτεύουσα μανιατική πόλις κειμένη έπί τίνος 
μικρού όροπεδίου τού δεσπόζοντος Λαρυσσίου όρους οΰδέν τό 
ένδιαφέρον παρέχει, καθόσον άμφιθεατρικώς έκτισμένη αμέ
σως προδίδει τάς ολιγάριθμου; κοινάς οικία; τη ; περικυκλου- 
μένας ύπό πλευρών ξηρότατων βουνών, δίκην έντελούς πλα ι
σίου περιβάλλοντος τυχα ίαν εικόνα- Ούδέν έτερον αύτών δύ. 
νατα ι νά παρατηρήση τις έκεϊσε, καίτοι δε ή πόλις εϊνε νεω· 
τάτη  στερείται όλων σχεδόν τών αστικών πλεονεκτημάτων, 
τά  όποια ήδύναντο τουλάχιστον νά πραυνωσι τήν πέριξ ά- 
γρίαν φύσιν. Μικρά Tt; νήσος ή περίφημος Κρανάη, πρώτη 
κοίτη ξενίσασα τό ίστορικώτατον έκεϊνο ζεύγος τού αθεμίτου 
ε'ρωτος αναδύεται πλησίον τής ηπειρωτικής ακτής ολίγον 
μακράν τού λιμένος, άλλά καί αΰτη ούδέν τηρούσα τών ύπο- 
θαλψάντων τήν έρωτικήν τροφήν τού άρπαγος καί τής δρα- 
πέτιδος δεν φέρει σήμερον ή τόν άγονον λίθον. Ούδεμία τύρβη 
θορυβοϊ τήν μικράν ταύτην πόλιν, τής όποιας τάς στενάς 
όδούς όλίγιστοι διέρχονται κάτοικοι· ή άγορά συγκεντρούται 
πέριξ τής προκυμαίας αρκούντως καλής, έκεϊ δέ περιορίζεται 
άπασα ή κοινωνική κίνησις, τής όποιας τό στάδιον δέν φαί
νεται νά έπεκτείνηται πέρα τού διαγράμματος τής κοινής 
ήμερησίας ανάγκης, ένίοτε δέ μετ’ άσμενισμού νά περιορίζη- 
τα ι καί έν τοϊς όρίοις τής αεργίας αύτής.

(’Ακολουθεί).

T IJ ΦΙΛΤΑΤήΙ ΜΟΙ.

’A lt’  τά  λουλούδια πουθρεψε χρυσή δροσιά του Μάη 
Ποϋ δλαις τή ς  χάρα ις του σ’ α ύτά  δ ουρανός σκορπάει 

Σέ σέ λουλούδι δροσερό σαν μυρσινιας κλωνάρι 
Σου στέλνω  ένα  μοναχό, νά γ ίνετα ι ζευγάρι.

Π ειραιεύς, Μ αίω  1889.


