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Τ Λ \ ΡΛ ΤΛΙ Π\ΡΟ\*ΤΙ ΤΟΜΠ'. ΡΛΤΠΡ ΡΙΡΛΟΜΕΧΛΑ ΛΠΠΨΡΛΧ.

ι .  'Η Κέρκυρα. (^Αφιςι; του 'Ελληνικού στρατού). Σελις ι ο 4 .

2 . Ή  Άκρόπολις της Κέρκυρας. (Αυτική πλευρά). Σελις 1 1  4-

3 . 'Η Άκρόπολις της Κέρκυρας. (’Ανατολική πλευρά). Σελις ιο ο .

4 .  'Η Κεφαλληνία. (Το Άργοστόλιον). Σελις ι?·4·

5 . 'Ο Πειραιεύς. Σελίς ι - 8 .

6 . 'Η Σύρος. Σελις ΐ()4· 

η. Ό  Πόρος. Σελις 2  ίο .

8 . Τ ο  Ναύπλιον. Σελις 9.0.8 .

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ - Ι Ιο ν Δ Α ΙΑ  ΤΩΝ Π ΡΟ ΣΩ Π Ο ΓΡΑΦ ΙΩ Ν .

ελίς 3α2 (άριθ. ι )  αντί Παγώνης, Δηιοβουνιωτης. 
ελίς 365 (τοϋ κειμένου) ωσαύτω ς.

‘Η προσωπογραφία τής ’Αλεξάνδρας έδεδη κατά  λάθος σελίδα ϊ.



ΕΘΝΙΚΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Τ Ο Y Ε Τ Ο Υ Σ

1865
έκδοθεν ύπο Μαρίνου Π. βρετου.

Τ ο. ¡λεν εορτολόγιου άνεθεωρηθη παρά του 'Ιεροδιδασκάλου Κ. Ευστα
θίου Κλεοβούλου. Το δε αστρονομικόν μερο; συνετάχθη παρά του Κ υ
ρίου Π απαδάκη, Καθηγητοΰ της αστρονομίας εν τω Ά θην7]σιν 

’Εθνικό) Πανεπιστήμιο).

(ΕΤΟ Σ Ε'Ο

J

Τ ιμ α τα ι φράγκων δώδεκα και ήμίσεος.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι

Ε Ν  Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ ΙΣ , m e  d e s  s a i n t s - p è k e s  , 1 9 .

Ε Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ , παρά τω φωτογράιρω Κ . Δημητρίω Κωνσταντίνο).

”Ιδε λεπτομερεστε'ρας πληροφορίας περί της πωλήσεως του Έ Ο ν ιχ ο ϋ  Ή μ ε  
ρ ο λ ο γ ι ο ύ  εις τάς είδοποιήσεις (annonces) του παρόντος τόμου σελ. 1, 2 
17 , 18 καί 19.
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Ε Π Ο Χ Α Ι.

Ά π ό  κτίσεως κόσμου, κατά τους Ιβδομήκοντα....................................  7 3 7 3
’Από της αύτής, κατά τους Λατίνους.......................................................  5 8 6 9
’Από της αύτης, καθ’ Ε β ρ α ίο υ ς ................................................................  5 6 2 5
Ά π ό  του Κ ατακλυσμού................................................................................. 51 3 1
Ά π ό  της πυργοποιίας.....................................................................................  4-618
Ά π ό  της μοναρχίας Ε λ λ ή νω ν , επί ’Αλεξάνδρου.................................  2 1 9 4

» » 'Ρω μαίω ν επί Αύγουστου....................................  1 9 0 9
Ά π ό  κτίσεως Κωνσταντινουπόλεως..........................................................  15 4 3
Ά π ό  της μοναρχίας των Γάλλων................................................................ 1 4 4 6
Ά π ό  κτίσεως Έ ν ε τ ία ς ................................................................................... 1 4 4 4
Ά π ό  Μωάμεθ καθ’ ή μ α ς   ..........................................................  1243
Ά πό Μωάμεθ κατά τους ’Οθωμανούς. . . . . . .  . . .................... 1 2 8 2
Ά πό χωρισμού των Εκκλησιών επί Λέοντος Θ ’. Π άπα 'Ρώμης

καί Μ ιχαήλ Κηρουλαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 8 13
Ά π ό  τής 'Ρωσσικής Αύτοκρατορίας.......................................................  7 0 3
Ά π ό  τής εδρέσεως τής ναυτικής πυξίδος...............................................  5 6 2

η η τού χα ρτιού .......................................    8 1 7
η η τής πυροκονίας.........................   4 8 4
» » τής τυπογραφ ίας : ............· 4 2 5

Ά π ό  άλώσειυς Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάμεθ τού Β', τω 1 4 5 3 . 4 1 2
Ά π ό  ανακαλύψει»)? τής Α μερική ς............................................................... 3 7 3
Ά π ό  τής εδρέσεως τής νικοτιανής. . . .  ...............................................  3 0 5
Ά π ό  τού νέου ήμερολογίου επί τού ΙΙάπα Γρηγορίου Ι Γ ' ................. 2 8 3
Ά π ό  άλώσεως τής Κ ρ ή τη ς..........................................................................  1 9 6
Ά π ό  πτι»')σει»)ς τής Έ νετικής Α ριστοκρατίας.....................................·. 6 8
Ά π ό τής ανεξαρτησίας τής 'Ε λλάδος..............................  4 4
Ά π ό  Ό θω νος πρώτου Βασιλέως αύτής...........................................   3 2
Ά π ό  άναβάσειυς εις τον θρόνον τού Σουλτάνου Απτοί»/. Ά ζίζ-Χ ά ν . 4
Ά π ό  τής Ιν Έ λλά δι καταργήσεο>ς τής Βαυαρικής δυναστείας.. . 2
Ά π ό  τής παραδοχής τού Ελληνικού Στέμματος παρά Γεωργίου

τού A ' ........................................................................................................ 1

Ε Ο Ρ Τ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ ΙΚ Α !.

(Καθ’ ας δεν έργάζονται είς τά δημόσια Γραφεία.)

1 Νέον ετος. —  2  Θεοιράνεια. —  3 Εύαγγελισμός. —  4  Μεγάλη 
Παρασκευή καί μέγα Σάββατον. —  5  Κυριακή καί Δευτέρα τού 
Π ά σ χ α .—  6  Ά γιος Γεώργιος. —  7 Άνάληψις. —  8 Πεντηκοστή. 
—  9  Ά γ ιο ι Απόστολοι.—  1 0  Κοίμησις τής Θεοτόκου.—  41 Ά γιος  
Δημήτριος. —  1 2  Αί δόω ήμέραι των Χριστουγέννων.
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Π α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

το τ  Ε Τ Ο Γ ϋ  ,αωξε'.

Ίνδικτιώνος έτος η'.
‘Ηλιου Κύκλο; θ'.
Σελήνης Κύκλος α'.
Σελήνής Θεμέλιον ιδ'.
Κρευκραγίας ήμέραι με'.
Τ ο Τριωδιον άρχεται Ίανουαρίου χο'. Ιωθινδν ια'. ήχος π λ . δ'. 
'Η Χπόκρειος, Φεβρουάριου ζ'.
Ή  μεγάλη Τεσσαρακοστή άρχεται Φεβρουάριου ιε'.
Ό  Ευαγγελισμός τή πέμπτη  τής ς'. Ιβδομάδος.
Νομικδν Φ άσκα, Απριλίου 3’.
Λατίνων Π άσχα , Απριλίου δ'.
Τδ "Αγιον ΓΙάσχα, Απριλίου δ'.
Τής Χναλήψεως, Μαίου ιγ'.
Τής Πεντηκοστής, Μαΐου χγ'.
Τω ν Α γίω ν Π άντω ν, Μαΐου λ'.
'Η νηστεία των Α γίω ν Αποστόλω ν, ήμέραι κθ'.
‘Η μνήμη αυτών, ήμερα τρίτη.
'Η  παραμονή των Χριστουγεννοιν, ήμερα παρασκευή.

Ε Θ Ν ΙΚ Α ! Ε Ο Ρ Τ Α Ι.

‘Ελληνική Έ π α νά σ τα σις....................................................... 2 5  Μαρτίου.

Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Α ! Ε Ο Ρ Τ Α Ι

Τ α γενέθλια του Βασιλέως Γεωργίου του Λ'

(εγ. τδ έτος 1 8 4 5 ) .
Τδ όνομα τής Α . Μ. τού Βασίλειος...................

ΣΗΜ ΕΙΩΣΙΣ.

Λί άνατολαί και δύσεις τού ήλίου άναιρέρονται εις τδν δρίζοντα των 

Αθηνώ ν.
Τ δ μεν Π. σημαίνει έτος παλαιδν, τδ δέ Ν . νέον έτος.

. . . 12 Δεκεμβρίου. 

. . . 2 3  Απριλίου.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.

(Έ χ ε ι ή μέρας 31. Ό  ήλιος εΤναι είςτόν Υδροχόον.)

Ν. Π.
13 1 Πα.
14 2 Σα.
15 3 Κυ.
16 4 Δε.
17 5 Τρ.
18 6 Τε.
19 7 Πε.
20 8 II*.
21 9 Σα.
22 10 Κυ.
23 11 Δε.
24 12 Τρ.
26 13 Γε.
26 14 Πε.
27 15 Πα.
28 16 Σα.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.

31 19 Τρ-

1 20 Τε.
2 21 Πε.
3 22 Πα.
4 23 Σα.
5 24 Κυ.
6 25 Δε.
7 26 Τρ·
8 27 1 ε.

9 28 Πε.
10 29 11α
ι ι 30 Σα.

12 31 Κυ.

φ  Ή  Περιτομή του Χρίστου και μνήμη Βασιλείου του Μεγάλου. Α ργίο . 
Σιλβέστοου Πάπα 'Ρ ώ μ η ;.
Φ  Μαλαχίου του Προφήτου καί Γορόίου Μάρτυρος.
Π Σύναξις των Ο7 ’Αποστόλων. [τύρων. Νηστεία
Παραμονή των Φώτων* καί μνήμη Θεόπεμπτου καί Θεωνά των Μαρ- 
φ Τ ά Ά γ ι α Θ ε ο φ ά ν ε ι α .  Κατάλυσις εις πάντα.
^  Ή  Σύναξι; του Προδρόμου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.
Δομνίκης τής 'Ο σίας.
Πολυεύκτου Μάρτυρος.

Γρηγορίου Ε π ισκόπου Νύσσης.
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.
,Τατιανής Μάρτυρος.
'Κρμύλου Μάρτυρος. Ά π ό δ ο σ ι ς  τ ω ν  Θ ε ο φ α ν ε ίω ν .
Των έν Σινα καί 'Ραιθώ  Πατέρων.
Παύλου τού Θηβαίου καί Ίωάννου τού Καλυβίτου των 'Οσίων.
ΤΙ προσκύνησις τής άλύσεως Πέτρου τού ’Αποστόλου.
Φ  ’Αντωνίου τού Μεγάλου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Φ  ’Αθανασίου καί ΚυρίλλουΗατριαρχών ’Αλεξάνδρειάς. ’Αργία, καί κατά- 

λυσις οίνου καί ελαίου.
Μακαρίου τού Α ιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κέρκυρας.

Φεβρουάριος.
Φ  Ευθυμίου τού Μεγάλου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
Μαξίμου τού Όμολογητοϋ.
Τιμοθέου Αποστόλου καί ’Αναστασίου Όσιομάρτυρος τού Πέρσου. 
Κλήμεντος 'Ιερομάρτυρος. [Ό σ ίας.
©  Τού Τελώνου καί Φαρισαίου. Ά  ρ χ ε τ α ι  τό  τ ρ ιώ δ ιο ν .  Ξένης τής 
Φ  Γρηγορίου τού Θεολόγου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
Ξενοφώντος τού Ό σίου.
Φ  'I I  Ανακομιδή των Λειψάνων Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. Αργία 

καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Έφραίμ τού Σύρου.
Ή  Ανακομιδή των Λειψάνων ’Ιγνατίου 'Ιερομάρτυρος.
Φ  Των τριών 'Ιεραρχών, Βασιλείου του Μ εγάλου, Γρηγορίου τού Θεολό

γου, καί Ίωάννου τού Χρυσοστόμ.ου. Α ργία , καί κατάλυσις οίνου κα ί 
Τού Ασώτου. Κύρου καί Ίωάννου τών Αναργύρων. [ελαίου.

Ανατολή τού ήλίου.

13 1 7 ώρ. 17 λ.
18 6 7 » 15 »
23 11 7 » 13 »
28 16 7 » 10 »
2 21 7 Μ 6 11
7 26 7 11 1 »

12 31 6 » 55 >ι

Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
5 ώρ. 0 λ. 9 ώρ. 43 λ
5 11 6 Β 9 V 51 »
5 1. 12 11 9 11 59 Μ

5 11 17 11 10 Β 6 »
5 1. 22 11 10 11 16 »
5 11 29 11 10 Β 28 Μ

5 11 34 11 10 » 39 »»

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 8 (?0) Ία ν . εις τάς 4 ώρας 11 λεπτά π . μ.
Νέα σελήνη τήν 15 (27) Ία ν . εις τάς 1 1 ώρας 5 λεπτά π , μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 22 Ία ν . (3 Φεβρ ) εις τάς 2 ώρας 43 λεπτά π . μ. 
Πανσέληνο» τήν 29 Ία ν . (10 Φεβρ.) εις τάς 6 ώρας 2 λεπτά μ. μ.
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Φ ΕΒΡΟ ΥΑ ΡΙΟ Σ .

Ν.
13

Π.
1 Δε.

14 2 Τρ.
15 3 Τε
16 4 Πε.
17 5 11α.
18 6 Σα.

19 7 Κυ.
20 8 Δε.
21 9 Τρ.
22 10 Τε
23 11 11ε-
24 12 ΙΙα
25 13 Σα
26 14 Κυ.
27 15 Δε.
28 16 Ί>

1 17 Τε.
2 18 Πε.
3 19 ΙΙα.
4 20 Σα.

5 21 Κυ.
6 22 Δε.
7 23 Το.
8 24 Τε
9 25 ΙΙε.

10 26 ΓΙα
11 27 Σα.
12 28 Κυ.

(Έ χ ε ι ήμερα; 28. Ό  ήλιος είναι εις τους ’Ιχθύς )

Τρύφωνος Μάρτυρο; κ α ί  π ρ ο ε ό ρ τ ια  τ ή ς  Υ π α π α ν τ ή ς .
)$( 'Η  Υ παπαντή του Κυρίου ήμών Ιησ ού  Χριστού. ’Αργία καί ίχθ. Κατ. 
Συμεών του Θεοόόχου καί Ά ννης τής προφήτιδος.
Τού ‘Οσίου ’Ισιδώρου του Πηλουσιώτου.
Άγάθης Μάρτυρος.
Μνήμη τών από αίώνος Κεκοιμημενων. Βουκόλου ’Επισκόπου Σμύρνης, 

καί Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 
ι$( Τ ή  ς Ά π ό κ ρ εο » . Παρθενίου ’Επισκόπου Λαμψάκων.
Θεοδώρου του Στρατηλάτου.
Ά π ό δ ο σ ι ς τ ή ς  έ ο ρ τ ή ς .  Νικηφόρου Μάρτυρος.
Χαραλάμπους ‘Ιερομάρτυρος.
Βλασίου Ιερομάρτυρος.
Μελετίου ’Αντιόχειας.
Μνήμη πάντων τών οσίων καί ασκητών. Μαρτινιανού τού Ό σίου.
►Β Τ ή ς  Τ υ ρ ο φ ά γ ο υ .  Αυξεντίου τού Ό σ ίου.
Όνησίμου τού ’Αποστόλου. Ά ρ χ ε τ α ι  ή ά γ . κ α ί  μ ε γ ά λ η Τ ε σ σ α ρ α -  
ΙΙαμφίλου Μάρτυρος καί τών συν αύτώ. [κο  σ τ η .

Μάρτιος.
Θεοδώρου τού Τύρωνος.
Λέοντος Πάπα ‘Ρώμης.
Ά ρχίππου τ ο ύ ’Αποστόλου.
Λέοντος ’Επισκόπου Κατάνης. Μνήμη τού θαύματος τών κολλύβων υπό 

τού αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοοώρου τού Τύοωνος.
Τ ή  ς ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ία ς .  Τιμοθέου τού έν Συμβόλοις, καί Ευσταθίου ’Αν

ιώ ν  έν τοΐς Εύγενίοις Μαρτύρων. [τιοχειας*
Πολυκάρπου ’Επισκόπου Σμύρνης.
Η α’ καί β'. Εύρεσις τής τιμ ίας Κεφαλής τού Προδρόμου.
Ταρασίου ’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Πορφυρίου Ε π ισκόπου Γάζης.
Προκοπίου τού Δεκαπολίτου.
Φ  β \  τών Νηστειών. Βασιλείου τού Όμολογητού.

’Ανατολή τού ήλιου.
13 1 6 ώρ. 54 / . 5
1Η 6 6 II 48 » 5
23 1 1 6 II 42 » 5
28 16 6 V 35 » 5

5 21 6 » 28 » 5
10 26 6 II 20 » 6
12 28 6 » ι7 » 6

Δύσις. Μ έγείος της ήμε'ρας
ώρ. 35 >. 10 ώρ. 42 λ.

.. 41 » 10 - 53 »
» 46 ι> 11 ,  4 »
» 51 » 11 >ι 1 6 *
« 56 ιι 11 » 29 ..
II 1 II 11 » 41 »

3 1. 11 » 46 »

Σελήνης τελευταίον τέταρτον τήν 6 (18) Φ·βρ. είςτάς I I ώρας 13 λεπτάμ. μ.
Νέα σελήνη τήν 13 (25) Φεβρ εις τάς 9 ώοας 38 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 20 Φεβρ. (4 Μ αρτ.) εις τήν 1 ώραν 54 λεπτά μ. μ.. 
Πανσέληνος τήν 28 Φεβρ. (12 Μαρτ.) εις τήν 0 ώραν 17 λεπτά μ. μ.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟλΌΣ.
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Μ Α ΡΤΙΟ Σ.

Ν. Π.
13 1 Δε.
14 2 Τρ·
15 3 Γε.
10 4 ΓΙε.
17 5 Μα.
18 6 Σα.
19 7 Κυ.
20 8 Δε.
21 9 Τρ·

22 10 Τε.
23 11 ΙΙε.
24 12 ΓΙα.
25 13 Σα.
26 14 Κυ.
27 15 Δε.
28 16 Τρ.
29 17 Τε.
30 18 ΓΙε.
31 19 ΙΙα.

1 20 Σα.

2 21 Κυ.
3 2? Δε.
4 23 τρ·
5 24 Τε.
6 25 ΙΙε.
7 26 Πα
8 27 Σα.
9 28 Κυ.

10 29 Δε.
11
12 .5?

τ Ρ.
Γε.

(Έ χ ε ι ήμερα; 31. Ό  ήλιος είναι ε ί; τον Κριόν.)

Ευδοκία; Όσιομάρτυρος.
‘Ησυχίου του Συγκλητικού.
Εύτροπίου Μάρτυρος και των συν αύτφ.
Του Ό σιου Γερασίμου, του εν Ιορδάνη 
Κόνωνο; Μάρτυρος.
Των έν Άμορίω 42 Μαρτύρων.
Φ  Βασιλέως ’Επισκόπου Χερσώνος, καί λοιπών. Γ'. τ ω ν  Ν η σ τ ε ι ώ ν .  
Θεοφυλάκτου Νικομήδειας.
Φ  Τών έν Σεβαστείς 40 Μαρτύρων. ’Αργία καί Κατάλυσις οίνου καί 

ελαίου.
Κοδράτου Μάρτυρος καί τής συνοδίας αυτού.
Σωφρονίου Πατριάρχου ‘Ιεροσολύμων.
Θεοφάνους τού 'Ομολογητοϋ.
Ή  ανακομιδή τού Λειψάνου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 
Φ  Δ', τ ώ ν  Ν η σ τ ε ιώ ν .  Βενεδίκτου τού ‘Οσιου.
’Αγαπίου Μάρτυρος.
Σαβίνου Μάρτυρος.
’Αλεξίου τού ’Ανθρώπου τού Θεού.
Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Ψ ά λ λ ε τ α ι  ό μ έ γ α ς  κ α ν ώ ν .
Χρυσάνθου καί Δαρείας Μαρτύρων.

Α πρίλιος.

Τών έν τη Μονή τού αγίου Σάββα άναιρεθέντων Πατέρων. Ψ ά λ λ ε τ α ι  
ό α κ ά θ ισ τ ο ς  ύ μ ν ο ς ,  

φ  Ε '. τ ώ ν  Ν η σ τ ε ιώ ν .  Ιακώ βου 'Επισκόπου τού Όμολογητοΰ. 
Βασιλείου ‘Ιερομάρτυρος.
Νίκωνος ‘Οσιομάρτυρος καί τών 199 Μαθητών αύτοΰ.
Ζαχαρίου τού Ό σίου καί Π ρ ο ε ό ρ τ ια  .τ ο ύ  Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ο ύ .
Φ  ‘Ο Ε ύ α γ γ ε λ  ισ μ ό ς  τής ‘Γπεραγίας Θεοτόκου. Κατάλυσις ιχθύος. 
‘Η σύναξις τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
*  *Η έγερσις τού Λαζάρου. Ματρώνης τής Ό σ ίας.
©  Τ ώ ν  Β α ίω ν .  Τλαρίωνος τού Νέου.
Μάρκου ’Επισκόπου Άρεθουσίων.
Ίωάννου τού Συγγραφέως τής Κλίμακος.
‘Γπατίου Ε π ισκόπου Γαγγρών.

’Ανατολήτού ήλιου.

13 1 6 ώρ. 16 λ.
18 6 6 » 8 »
23 11 6 » 1 »
28 16 5 » 53 >»

2 21 5 » 45 »
7 26 5 » 38 »

12 31 5 » 30 »

Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρα
6 ώο. 4 λ. 11 ώρ. 48 λ.
6 » 9 » 12 » 1 «
6 » 13 » 12 » 13 »
6 » 18 » 12 » 25 »
6 - 23 » 12 - 37 «
6 » 27 » 1*> « 49 >»
6 » 32 » 13 » 1 »»

Σελήνη; τελευταΐον τέταρτον τήν 8 (20) Μαρτ. εις τάς 2 ώρας 11 λεπτά μ . μ.
Νέα σελήνη τήν 15 (27) Μαρτ. εις τάς 7 ώρας 3 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 22 Μαρτ. (3 Ά πρ.) εις τάς 2 ώρας 54 λεπτά π .  μ. 
Πανσέληνος τήν 30 Μαρτ. (11 Α πρ.) εις τάς 6 ώρας 2 λεπτά π . μ.
Τό έαρ άρχεται τήν 8 (20) Μαρτίου εις τάς 3 ώρας 41 λεπτά μ. μ.
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Α Π ΡΙΛΙΟ Σ.

("Εχει ήμε'ρας 30. Ό  ήλιος είναι είς τόν Ταύρον.)

Ν. Π.
13 1 Πε.
14 2 Πα.
15 3 Ια
16 4 Κυ.

17 5 Δε.
18 6 Τρ.
19 7 Τε.
20 8 Πε.
21 9 Πα.
22 10 Ια .
23 11 Κυ.
24 12 Δε.
26 13 Τρ.
26 14 Τε.
27 15 Πε.
28 16 11α.
29 17 Ια .
30 18 Κυ.

1 19 Δε.
2 20 Γρ.
3 21 Τε.
4 22 Πε.
& 23 Πα.
6 24 Ι α .
7 25 Κυ.
8 26 Δε.
9 27 Το.

10 28 Τε.
11 29 Πε.
12 30 11α

Μαρίας τής Α ιγύπτιας.
Τίτου του ’Οσίου.
Νικήτα του ‘Οσίου, και ’Ιωσήφ τοϋ 'Γμνογράφου.
©  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία και κατάλυσις είς πάντα καθ’ δλην την 

διακαινήσιμον έβδομάδα. Του 'Οσίου Γεωργίου του έν Μαλεω. 
Κλαυδίου Μάρτυρος.
Ευτυχίου Κωνσταντινουπόλεως.
Γεωργίου Ε πισκόπου Μελιτηνής.
Ήρωδίωνος τοϋ ’Αποστόλου.
Φ  Τής Ζωοδόχου πηγής. Εύψυχίου Μάρτυρος.
Τερεντίου Μάρτυρος.
Φ  Ή  ψηλάφησις τοϋ Θωμά. Ά ντίπα Ίερομάρτυρος.
Βασιλείου Επισκόπου Ιίαρίου.
Μαρτίνου ΓΙάπα 'Ρώ μης.
Άριστάρχου, Πούδη, και Τροφίμου των ’Αποστόλων.
Κρήσκεντος Μάρτυρος.
’Αγάπης, Είρήνη;, καί Χιονίας Μαρτύρων Παρθένων.
Συμεών τοϋ έν Περσίδι. [εξ Ίωαννίνων.
Φ  Των Μυροφόρων. Ίωάννου τοϋ Ό σ ίου, καί Ίωάννου Μάρτυρος, τοϋ

Μάιος.
Παφνουτίου 'Ιερομάρτυρος.
Θεοδώρου τοϋ Τρίχινα.
Ίανουαρίου 'Ιερομάρτυρος.
Θεοδώρου τοϋ Συκεώτου.
φ  Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τοϋ Τροπαιοφόρου. ’Αργία.
Ελισάβετ τής Ό σ ιας καί θαυματουργού.
Φ  Τοϋ Παραλύτου. Μάρκου τοϋ Εύαγγελιστοϋ. Κατάλυσις οίνου καί έλ. 
Βασιλέως Ε π ισκόπου Άμασείας.
Συμεών συγγενούς τοϋ Κυρίου.
Φ  Τ ή ς Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  Των έν Κυζίκω θ' Μαρτύρων.
Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου.
’Ιακώβου ’Αποστόλου καί αδελφού Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.

’Ανατολή τού ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.

13 1 5 ώρ. 29 λ. 6 ώρ. 33 λ. 13 ώρ. 4 )..
18 6 5 » 22 ·· 6 » 37 » 13 » 15 »
23 11 5 ϊ» 15 » 6 » 42 » 13 » 27 >·
28 16 5 11 9 » 6 » 46 » 13 » 37 >-

3 21 5 » 3 » 6 » 51 » 13 >. 48 ».
8 26 4 » 58 » 6 » 56 » 13 » 59 >·

12 30 4 Μ 54 » 6 » 59 » 14 » 5 »

Σελήνη; τελευταίον τέταρτον τήν 7 (19 )Ά π ρ . είς τήν 0 ώραν 5 5 λεπτά π . μ.
Νέα σελήνη τήν 13 (26) Άπρ. είς τα : 3 ώρσς 48 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταοτον τήν 20 Ά πο. (2 Μαίου) είς τας 5 ώρας 39 λεπτά μ. μ. 
Πανσέληνος τήν 28 Άπρ. (10 Μαίου) είς τάς 9 ώρας 58 λεπτά μ. μ.
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Μ ΑΙΟΣ.

(Έ χ ε ι ήμερα; 31. Ό  ήλιο; είναι εις του; Διδύμου;.)

13
14
15 
10
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Κυ.
Δε.
Τρ.
Γε.
Πε.
Πα.
Σα.

Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.

Πε
Πα,
Σα.
Κυ,
Δε.
Τρ.
Τε.

1 20 Πε.
2 21 Πα.
3 22 Σα.
4 23 Κυ.

5 24 Δε.
0 25 Τρ
7 26 Τε.
8 27 Πε
8 28 Πα

1£ 29 Σα.
11 31 Κυ
15 31 Δε

Γερεμίου τού Προφήτου. [λου. Κατάλυσις οίνου κα'ι έλαίου.
©  Τ ή ; Σαμαρείτιδος. Ή ’Ανακομιδή των Λειψάνων ’Αθανασίου τού Μεγά- 
Τιμοθέου καί Μαύρα; Μαρτύρων.
Πελαγίας Μάρτυρος.
Ειρήνη; Μάρτυρο;.
*ίώβ τού πολυάθλου. [κίου καί Κοδράτου Μαρτύρων.
Η άνάμνησις τού έν ούρανω φανέντος σημείου τού Σταυρού* καί Άκα- 
Φ  Τού Αποστόλου καί Εύαγγελιστού ’Ιωάννου τού Θεολόγου. ’Αρ

γ ία  καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
Φ  Τού Τυφλού. ‘Ησαίου τού Προφήτου, καί Χριστοφόρου Μάρτυρος. 
Σίμωνος ’Αποστόλου τού Ζηλωτοϋ.
Τά έγκαίνια τής Κωνσταντινουπόλεως καί Μωκίου ‘Ιερομάρτυρος. 
Ά π ό δ ο σ ι ς τ ή ς  Ά ν α σ τ ά σ ε ω ς .  Έ π ιφ ανίουΕ πισκόπου  Κύπρου, καί 

Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως. 
ν8 Τ ή ς ’Α ν α λ ή ψ ε ω ς .  Γλυκερίας Μάρτυρος.
Ισ ιδώ ρου Μάρτυρος τού έν Χίω.
Παχωμίου τού Μεγάλου καί Άχιλλίου ’Αρχιεπισκόπου Λαρίσσης 
>8 Των αγίων πατέρων. Θεοδώρου τού Η γιασμένου.
Ανδρονίκου καί Ίουνίας. Κατάλυσις Ιχθύος, οίνου καί έ)αίου.
Πέτρου καί των συν αύτω Μαρτύρων.
Πατρικίου ‘Ιερομάρτυρος.

Ιο ύ ν ιο ; .

Θαλλελαίου Μάρτυρος. [καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου
Φ  Ά π ό δ ο σ ις  τ ή ς ’Α ν α λ ή ψ ε ω ς .  Κωνσταντίνου καί Ε λ ένη ;. ’Αργία 
Μνήμη των ά π ’ αίώνος κεκοιμημένων * καί Βασιλίσκου Μάρτυρος.
Φ  Τ ή ς  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  Μ ιχαήλ Συνάδων, ’Επισκόπου τού Όμολο- 

γητοϋ. /
>8 Τ ο ύ  ά γ ιο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Συμεών τού έν τω  Θαυμαστψ Ό ρ ει. 
Ή  τρίτη Εύρεσις τής' τίμιας Κεφαλής τού Προδρόμου.
Κάρπου τού ’Αποστόλου.
Έλλαδίου ‘Ιερομάρτυρος.
Ευτυχούς ‘Ιερομάρτυρος.
Α π ό δ ο σ ι ς  τ ή ς  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  Θεοδοσίας Μάρτυρος. 
ζ8 Τ ω ν  α γ ίω ν  π ά ν τ ω ν .  Ίσαακίου τ ο ύ ‘Οσίου.
Έ ρμείου Μάρτυρος. Ά ρχεται ή ν η σ τ ε ί α  τ ω ν  α γ ί ω ν  ’Α π ο σ τ ό λ ω ν .

’Ανατολή του ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρ

13 1 4 ώρ. 53 λ. 7 δ>ρ. 0 λ. 14 ώρ. 7 λ.
18 6 4 ν 49 » 7 » 4 » 14 » 16 »
23 11 4 » 45 » 7 » 8 « 14 » 23 »
28 16 4 >> 42 » 7 » 13 >, 14 » 30 »

2 21 4 >, 40 » 7 » 16 » 14 » 35 »
7 20 4 » 39 » 7 » 19 » 14 » 40 »

12 31 4 » 39 « 7 » 21 » 14 » 42

Σελήνης τελευταιον τέταρτον τήν 6 (1 8 )  Μαίου είς τάς 8 ώρας 14 λεπτά π . μ. 
Νέα σελήνη τήν 13 (25) Μαίου είς τήν 0 ώραν 24 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 20 Μαίου (1 Ίο υ ν .) είς τάς 9 ώρα; 57 λεπτά π . μ. 
Πανσέληνο; τήν 28 Μαίου (9'ΐουν.) ε ί,  τά ; 11 ώρα; 16 λεπτά π . μ.
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ΙΟΓΝΙΟΣ.

("Εχει ήμέρας'30. Ό  ήλιο; είναι είς τόν Καρκίνο

I».
13

II.
1 Τρ.

14 2 Τε.
15 3 Πε.
16 4 Πα.
17 5 Ια .
18 6 Κυ.
19 7 Δε.
20 8 Τρ.
21 9 Τε.
22 10 Πε.
23 11 11α.
24 12 Ια .
25 13 Κυ.
26 14 Δε.
27 15 Το.
28 16 Τε.
29 17 Πε.
30 18 11α.

1 19 Ια .
2 20 Κυ.
3 21 Δε.
4 22 Τρ.
5 23 Τε.
6 24 Πε.
7 25 11α
8 26 Ια .
9 27 Κυ.

10 28 Δε.
11 29 Το.
12 130 Τε.

Ιουστίνου Μάρτυρος του φιλοσόφου.
Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
Λουκιλλιανού Μάρτυρος.
Μητροφάνους Κωνσταντινουπόλεως.
Δωροθέου Ε π ισκόπου  Τύρου.
Φ  Ίλαρίωνος του Ό σ ιου  καί Νέου.
Θεοδότου Άγκυρας.
Ή  Ανακομιδή των Λειψάνων Θεοδώρου τού Στρατηλάτου.
Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς.
Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης Μαρτύρων.
Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα των Αποστόλων.
Όνουφρίου καί Πέτρου τών Ό σ ιω ν.

Άκυλίνης Μάρτυρος. [λεως
Έλισσαίου του Προφήτου, καί Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπό- 
Άμώς τού Προφήτου.
Τύχωνος Άμαθοϋντος.
Μανουήλ, Σαβέλ, καί Ισ μ α ή λ  Μαρτύρων.
Λεοντίου Μάρτυρος

’Ιούλιος.
’Ιούδα τού ’Αποστόλου.
Φ  Μεθοδίου Ε π ισκόπου Πατάρων.
Ίουλιανοϋ τού Ταρσέως Ίερομάρτυρος.
Ευσεβίου Ε π ισκόπου  Σαμοσάτων.
Ά γριππίνης Μάρτυρος.
φ  Τό Γενέθλιον τού Προδρόμου. Αργία καί ιχθύος καιάλυσις 
Φεβρωνίας Μάρτυρος.
Δαυίδ τού έν Θεσσαλονίκη, 
φ  Σαμψών τού Ξενοδόχου.
Ή  ’Ανακομιδή τών Λειψάνων Κύρου καί Ίωάννου τών ’Αναργύρων.
>5 Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων’Αποστόλων. Α ργία, καί Ιχθ κατ 
|φ[ 'Η  Σύναξις τών ΙΒ \ ’Αποστόλων. Α ργία , κατάλυσις οίνου καί ελαίου

Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας
13 1 4 ώρ. 39 λ. 7 ώρ. 21 λ. 14 ώρ. 43 λ
18 6 4 Μ 38 .. / » 23 » 14 » 45 »
23 11 4 » 39 » 7 » 24 >» 14 .1 45 »
28 16 4 » 41 » 7 » 25 Μ 14 » 44 >'

3 21 4 1) 43 >· ' 7 » 24 » 14 Μ 41 »
8 26 4 » 46 « 7 » 23 » 14 )> 37 «

17 30 4 » 49 » 7 Μ 22 » 14 V 33 ·■

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 4 (16) Ίουν. εις την I ώραν 28 λεπτά μ μ. 
Νέα σελήνη τήν 11 (23) Ίουν. εις τάς 9 ώρας 32 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 19 Ίουν. (1 Ίουλ.) εις τάς 3 ώρας 15 λεπτό π . μ. 
Πανσέληνος τήν 26 Ίουν. (8 Ίουλ.) εις τάς 10 ώρας 2 λεπτά μ. μ.
Τό θέρος άρχεται τήν 9 (21) Ίουν. εις τήν 0 όίραν 20 λεπτά μ. μ.
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ΙΟ ΥΛΙΟ Σ.

Ν. Π.
13 1 Πε.
14 2 Π*.

15 3 Σα.
16 4 Κυ.
17 5 Δε.
18 6 Τρ.
19 7 Τε.
20 8 ΙΙε.
21 9 Πα.
22 10 Σα.
23 11 Κυ.
24 12 Δε.
25 13 Τρ·
26 14 Τε.
27 15 Πε.
28 16 Πα.
29 17 Σα.
30 18 Κυ.
31 19 Δε.

1 20 Τρ·
2 21 Τε.
3 22 ΙΙε.
4 23 Πα.
5 2ί Σα.
6 25 Κυ.
7 26 Δε.
8 27 Τρ·

Γ9 28 Τε.
10 29 Πε
11 30 Πα
12 31 Σα.

(Έ χ ε ι ήμερα; 31 . Ό 'ή λ ιο ς  είναι ε ί; τόν Λέοντα.)

Κοσμά καί Δαμιανού τ ώ ν ’Αναργύρων.
Ή  Κατάθεσις τής τιμίας Έ σθήτος τής Θεοτόκου έν Βλαχέρναις. Κα- 

τάλυσις οίνου καί έλαίου.
Υακίνθου Μάρτυρος, καί Άνατολίου Κωνσταντινουπόλεως.
©  Άνδρέου Κρήτης.
’Αθανασίου, τού έν τω  Ά θω  * καί Λαμπαδού του Θαυματουργού*
Σισώη Ό σ ίου  τού Μεγάλου.
Κυριακής Μεγαλομάρτυρος.
Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου Ε π ισκόπου Ταυρομενίας.
Τών έν Νικοπόλει 45 Μαρτύρων.
©  Ευφημίας τής πανευφήμου, οτε τόν "Ορον τής Πίστεως έπεκύρωσε 
Πρόκλου καί Ίλαρίου Μαρτύρων.
Ή  Σύναξις τού ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ' καί Στεφάνου τού Σαββαΐτου. 
Άκύλα τού ’Αποστόλου.
Κηρύκου καί Ίουλίττης Μαρτύρων.
Άθηνογένους 'Ιερομάρτυρος.
Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος. Κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
©  Τ ώ ν  Α γ ίω ν  Π α τ έ ρ ω ν .  Αίμιλιανού Μάρτυρος.
Δίου καί Μακρινής τών ’Οσίων.

Αύγουστος.
©  Ή λίου τού προφήτου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
Συμεών τού διά Χριστόν Σαλού ' καί Ίω άννουτού συνασκητού αυτού. 
Μαρίας τής Μαγδαληνής.
Φ ωκά ’Ιερομάρτυρος καί Ιεζεκ ιήλ τού Προφήτου.
Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος.
©  Ή  κοίμησις τής Ά γιας Άννης. Κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
Έρμολάου Ιερομάρτυρος καί τής άγίας Παρασκευής. Κατάλ. οίν.καί έλ. 
©  Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί 

ελαίου.
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, καί Παρμένα τώ ν ’Αποστόλων καί 
Καλλινίκου Μάρτυρος. [Διακόνων.
Σίλα καί Σιλουανού τών ’Αποστόλων εκ τών Ο*.
Εύδοκίμου τού Δικαίου.

Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθοςτήςήμέρας.

13 1 4 ώρ. 49 λ . 7 ώρ. 21 λ . 14 ώρ. 32 λ .

18 6 4 » 53 » 7 » 19 » 14 Μ 26 -
23 11 4 » 57 » 7 » 15 » 14 » 19 »

28 16 5 » 1 .. 7 » 11 » 14 » 10 »

2 21 5 » 5 .. 7 » 6  » 14 » 1 »

7 26 5 » 9 .. 7 7» 1 » 13 » 52 »
12 31 5 » 14 » 6 » » 13 » 42 .

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον 3 (15 Ίουλ.Ί εις τάς 6 ώρας 1 λεπτόν μ. μ. 
Νέα σελήνη τήν 10 (22) Ίουλ. εις τάς 8 ώρας 4 λ επ τά  μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 18 (30) Ίουλ. 8 ώρας 44 λεπτά μ. μ 
Πανσέληνος τήν 26 ’ίουλ. (7 Αύγ.) είς τάς 7 ώρας 4 λεπτά π . μ.
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ΑΥΓΟ ΥΣΤΟΣ.

Ν.
13

11.
1 Κυ.

14 2 Δε.

15 3 Τρ.
16 4 Τε.
17 5 Πε.
18 0 11α.
19 7 Σα.
20 8 Κυ.
21 9 Δε.
22 10 Το.
23 11 Γε.
24 12 Πε.
25 '3 11α.
20 14 Σα.
27 15 Κυ.
28 16 Δε.
29 17 τρ·
30 18 Τε.
31 19 Πε.

1 20 11α.
2 21 Σα.
3 22 Κυ.
4 23 Δε.
5 24 Τρ.
6 25 Τε.

7 26 Πε.
8 27 Πα.
9 28 Σα.

10 29 Κυ.
11 30 Δε.
12 31 τ Ρ.

(Έ χ ε ι ήμέρας 31. Ό  ήλιος είναι εις τήν Παρθένον.)

Ή  Πρόοδος του Σταυρού · και μνήμη των άγίων έπτά παίδων των 
Μακκαβαίων. Ά ρ χ ε τ α ι  ή ν η σ τ ε ί α  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ .

Ή  ’Ανακομιδή των Λειψάνων Στεφάνου του αρχιδιακόνου καί πρωτρ- 
μάρτυρος.

Ίσαακίου, Δ αλμάτου,ααΐ Φ αύστου, των Ό σ ιω ν.
Των έν Έφέσω Ζ'. Παίδων. [τυρός.
Π ρ ο ε ό ρ τ ια  τ ή ς  Μ ετ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  * καί μνήμη Εύσυγνίου Μάρ- 
©  Ή  άγία Μεταμόρφωσις του Χρίστου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Δομετίου Όσιομάρτυρος.
©  Αίμιλιανου Ε π ισκόπου Κυζΐκου, τού Όμολογητού.
Ματθια τού ’Αποστόλου.
Λαυρέντιου τού αρχιδιακόνου καί Μάρτυρος.
Εύπλου τού διακόνου καί Μάρτυρος.
Φωτίου καί Άνικήτου Μαρτύρων.
Μαξίμου του Όμολογητού. ’Α π ό δ ο σ ι ς  τ ή ς  Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς .  
Μιχαίου τού Προφήτου. Π ρ ο ε ό ρ τ ια  τ ή ς  Κ ο ιμ ή σ ε ω ς  τ ή ς  θ ε ο τ ό -  
©  *Η Κοίμησις τής Θεοτόκου. ’Αργία καί ιχθύος Κατάλυσις. [κου. 
Τού αγίου Μανδηλίου * καί Διομήδους Μάρτυρος.
Μύρωνος Μάρτυρος.
Φλώρου καί Λαύρου Μαρτύρων.
Άνδρέαυ τού Στρατηλάτου.

Σεπτέμβριος,
Σαμουήλ τού Προφήτου.
Θαδδαίου τού ’Αποστόλου.
©  Άγαθονίκου Μάρτυρος.
Λούπου Μάρτυρος. ’Α π ό  δ ο σ ι ;  τ ή ς  Ε ο ρ τ ή ς  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ . 
Ευτυχούς 'Ιερομάρτυρας.
Ή  ’Επάνοδος τού Λειψάνου Βαρθολομαίου τού ’Αποστόλου, καί μνήμη 

Τίτου τού ’Αποστόλου.
Άδριανού καί Ναταλίας Μαρτύρων.
Ποιμένος τού Ό σιου.
Μωϋσε'ως τού Αίθίοπος,
Φ  ‘Η Άποτομή τής τι μίας Κεφαλής τού Προδρόμου. ’Αργία καί νηστεία. 
’Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
'Η  Κατάθεσις τής τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.

’Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθοςτήςήμέρας.
13 1 5 ώρ. 14 λ. 6 ώρ. 54 λ. 13 ώρ. 40 λ.
18 0 5 » 19 »1 6 48 >· 13 » 29 »»
23 11 5 » 23 » 6 » 41 » 13 » 18 >»
28 16 5 Μ 28 » 6 34 » 13 » 6 »

2 21 5 » 32 » 6 » 27 » 12 » 55 »
7 26 5 » 36 » 6 » 19 » 12 » 41 »

12 31 5 » 41 » 6 » 11 » 12 » 31 Μ

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 1 (13) Αύγ. εις τα ; 11 ώρας 17 λεπτά μ . μ
Νέα σελήνη τήν 9 (21 Αύγ.) εις τάς 8 ώρας 52 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 17 (29 Αύγ.) εις τήν 1 ώραν 21 λεπτά μ. μ.
Πανσέληνος τήν 24 Αύγ. (5 Σεπτ.) εις τάς 3 ώρας 27 λεπτά μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 31 Αύγ. (12 Σεπτ.) εις τάς 6 ώρας 32 λεπτά π .  μ.
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Σ Ε Π Τ Ε Μ Β ΡΙΟ Σ .

Ν.
13

11.
1 Τε.

14 2 Πε.
15 3 Πα.
16 4 Χα.
ι : 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Τρ.
20 8 Τε.
21 9 ΙΙε.
22 10 Πα.
23 11 Χα.
24 12 Κυ.
25 13 Αε.

26 14 Τρ.
27 15 Τ ε.
28 16 Πε.
29 17 11α.
30 18 Χα.

1 19 Κυ.
2 20 Αε.
3 21 Τρ.
4 22 Τε.
5 23 Πε.
6 24 ΙΙα.
7 25 Χα.
8 26 Κυ.

9 77 Αε.
10 28 Τρ.
11 29 Τε.
12 30 Πε.

(Έ χ ε ι ήμέρας 30. Ό  ήλιος είναι εις τον Ζυγόν.)

’Αρχή τής Ίνδίκτου , ήτοι του νέου Έ το υ ς . Ή  Σύναξις τής Θεοτόκου 
των Μιασηνών · και μνήμη Συμεών τού Στυλίτου. Κατάλυσις οίνου 
καί ελαίου.

Μάμαντος Μάρτυρος καί Ίωάννου τού Νηστευτού.
’Ανθίμου Ιερομάρτυρος καί Θεοκτίστου του Ό σ ιου.
Βαβύλα Αντιόχειας Ιερομάρτυρος καί Μωϋσέως τού Προφήτου.
©  Ζαχαρίου τού Προφήτου πατρός τού Προδρόμου.
Τού έν Κο>ασσαΐς θαύματος τού ’Αρχιστρατήγου Μ ιχαήλ.
Σώζοντος Μάρτυρος. Π ρ ο ε ό ρ τ ια  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ .
©  Τ  ό Γ ε ν έ θ λ ιο ν  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ .  ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Ιω α κ ε ίμ  καί Άννης.
Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας Μαρτύρων.
Θεοδώρας τής Ό σ ια ς .
©  Α υ τ ο ν ό μ ο υ Ί ε ρ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς .Ά π ό δ ο σ ις τ ή ς 'Ε ο ρ τ ή ς τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ . 
Τα ’Εγκαίνια τού Ναού τής τού Χριστού Άναστάσεως* καί Κορνηλίου 

τού Έκατοντάρχου. Π ρ ο ε ό ρ τ ι α  τ ο ύ  Σ τ α υ ρ ο ύ .
>Β Ή 'Ύ ψ ω σ ι ς  το ύ  τ ι μ ί ο υ  Σ τ α υ ρ ο ύ .  ’Αργία, καί νηστεία.
Νικήτα Μάρτυρος.
Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος.
Σοφίας Μάρτυρος, καί ΙΙίστεως, Έ λπίδος καί ’Αγάπης.
Εύμενίου Γορτύνης τού Θαυματουργού.

’Οκτώβριος.
φ ί Τροφίμου, Σαββατίου, καί Δορυμέδοντος Μαρτύρων.
Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος καί των σύν αύτφ.
Κοδράτου τ ο ύ ’Αποστόλου. Ά π ό δ ο σ ι ς  τ ή ς  Ε ο ρ τ ή ς  τ ο ύ  Σ τ α υ ρ ο ύ .  
Φ ωκά ‘Ιερομάρτυρος.
Ή  Σύλληψις τού Προδρόμου.
Θέκλης Πρωτομάρτυρος.
Ευφροσύνης τής Ό σιας.
Φ  ‘Η Μετάστασις Ίωάννου τού Θεολόγου. ’Αργία, καί κατάλυσις οίνου 

καί ελαίου.
Καλλιστράτου Μάρτυρος καί των σύν αύτω.
Χαρίτωνος τού Όμολογητού.
Κυριάκού τού Άναχωρητού.

[Γρηγορίου Ιερομάρτυρος Ε π ισ κ όπου  τής Μεγάλης ’Αρμενίας.

Ανατολή τού ήλίου.
13 1 5 ώρ. 41 λ.
18 6 5 υ 46 »
23 11 5 » 50 «
28 16 5 » 54 »

3 21 5 » 58 »
8 26 6 » 4 »

12 30 6 » 7 »

Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
6 ώρ. 10 λ. 12 ώρ. 29 λ.
6 2 » 12 » 16 >*
5 » 54 » 12 Μ 4 >»
5 Μ 46 » 11 » 52 >»
5 Μ 38 »> Π * 41 »
5 » 30 » 11 Μ 27 »
5 Μ 25 » .1! » 18 »

Νέα σελήνη τήν 8 (20) Σεπτ. είς τήν 0 ώραν 21 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 16 (28) Σεπτ. είς τάς 4 ώρας 22 λεπτά π . μ. 
Πανσέληνος τήν 23 Σεπτ. (6 Ό κ τ .)  είς τήν 0 ώραν 6 λεπτά π . μ .
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 29 Σεπτ. (11 Ό κ τ .)  είς τάς 4 ώρας 57 λεπτά μ . μ. 
Τά φθινόπωρον άοχεται τήν 11 (23) Σεπτ. εις τήν 1 ώραν 35 λεπτά π .  μ .
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Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟ Σ

Ν.
13

II.
1 Πα.

14 2 Σα.
15 3 Κυ.
16 4 Δε.
17 5 Τρ·

Τε.18 6
19 7 11ε.
20 8 Πα.
21 9 Σα.
22 10 Κυ.
23 ι ι Δε.
24 12 Το.
25 13 Τε.
20 14 ίΐε .

77 15 Πα.
28 16 Σα.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.
31 19 τρ·

1 20 Γε.

2 21 11ε.
3 22 11α.
4 23 Σα.
5 24 Κυ.
6 25 Δε.
7 26 Γρ.
8 27 Τε.
9 28 ΙΙε.

10 29 Πα
11 30 Σα.
12 31 Κυ.

(“Εχει ήμέρας 31. Ό  ήλιος είναι εις τον Σκορπίον.)

Άνανίου του ’Αποστόλου, καί ‘Ρωμανού του Μελωδου.
Κυπριανού ‘Ιερομάρτυρο; και Ίουστίνης Μάρτυρας, 
φ  Διονυσίου του ’Αρεοπαγίτου ‘Ιερομάρτυρας.
‘Ιεροθέου Ε π ισ κ όπου ’Αθηνών.
Χαριτίνης Μάρτυρας.
Θωμά του ’Αποστόλου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Σεργίου καί Βάκχου Μαρτύρων.
Πελαγίας της ‘Οσίας.
’Ιακώβου Άλφαίου τού ’Αποστόλου.
Φ  Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας Μαρτύρων.
Φιλίππου τού ’Αποστόλου ένός των ζ' διακόνων.
Πρόβου, Ταράχου, καί Ανδρονίκου Μαρτύρων.
Κάρπου, ΙΙαπύλου, καί λοιπών Μαρτύρων.

Ναζαρίου, Γερβασίου, Ποοτασίου, καί Κελσίου Μαρτύρων, καί Κοσμά 
Ε π ισκόπου τού Μελωδου.

Λουκιανού Μάρτυρος.
Αογγίνου τού Εκατόνταρχου.
)$( ϊ ώ ν  ‘Αγίων Πατέρων τής ζ' οίκουμεν. Συνόδου. Ώ σηέ τού προφήτου. 
Λουκά τού Εύαγγελιστού. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Ίω ήλ τού προφήτου καί Ούάρου Μάρτυρος.

Νοέμβριος.
’Αρτεμίου τού Μεγάλου, καί Γερασίμου τού Νέου Άσκητού , τού εν τή 

νήσω Κεφαλήν ία.
Τού ‘Οσίου ‘Ιλαρίωνος του μεγάλου.
Άβερκίου τού θαυματουργού.
Ιακώβου ’Αποστόλου τού Άδελφοθέου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
©  Άρέθα Μάρτυρος.
Μαρκιανού καί Μαρτυρίου Μαρτύρων.
Φ  Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τού μυροβλύτου. ’Αργία καί κατάλυσις 
Νέστορο: Μάρτυρος. [οίνου καί ελαίου.
Τερεντίου καί Νεονίλλης Μαρτύρων · καί Στεφάνου τού Σαββαίτου. 
Αναστασίας όσιο μάρτυρος, καί Άβραμίου τού οσίου.
Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας Μαρτύρων.
Φ  Στάχυος, Άμπλίου καί λοιπών, τών ’Αποστόλων.

’Ανατολή τού ήλιου.

13 1 6 ώρ. 8 λ.
18 6 6 13 »
23 11 6 » 18 >.
28 16 6 » 23 >.

2 21 6 1) 28 >.
7 26 6 » 35 «

12 30 6 » 40 »

Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.

5 ώρ. 24 λ. 11 ώρ. 16 λ.
5 1. 17 » 11 » 4 κ
5 » 10 >> 10 » 52 »
5 » 4 » 10 » 41 μ
4 Μ 59 .. 10 >» 31 »
4 » 53 » 10 » 18 >.
4 II 48 » 10 .  8 »

Νέα σελήνη την 7 (19) Ό κ τ . εις τάς 6 ώρας 2 λεπτά μ . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον την 15 (27) Ό κ τ . εις τάς 5 ώρας 25 λεπτά μ μ. 
ΙΙανσέληνος την 22 ’Οκτ. (3 Νοεμβ.) εις τάς 9 ώρας 38 λεπτά π . μ.
Σελήνηςτελευταΐον τέταρτον τήν 29 Ό κ τ . (10 Νοεμβ.) εις τάς 7 ώρας 20 λεπτά π  μ.
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Ν. 11.
13 1 Δε.
14 2 Τρ.
15 3 Τε.

16 4 11ε.
17 5 Ηα.
18 6 Σα.
19 7 Κυ.
20 8 Δε.

21 9 Τρ.
22 10 Τε.
23 11 Πε.
24 12 Πα.
25 13 Σα.
26 14 Κυ.
27 15 Δε.

28 16 Τρ-
89 17 Τε.
30 18 Πε.

1 19 11*
2 20 Σα.

3 21 Κυ.
4 22 Δε.
5 23 Τρ.
6 24 Τε.
7 25 11ε.

8 26 Πα
9 27 Σα.

10 28 Κυ.
11 29 Δε.
12 30 Τρ.

13
18
23
28

3
8

12

Ν Ο ΕΜ ΒΡΙΟ Σ.

(Έ χε ι ήμε'ρα; 30. Ό  ήλιος είναι εις τόν Τοξότην.)

Κοσμά και Δαμιανού τω ν άναργύρων. Κατάλυσις οίνου και ελαίου. 
’Ακίνδυνου Μάρτυρος και λοιπών
Άκεψιμά Μάρτυρος, και ή Κατάθεσις του Λειψάνου Γεωργίου του 

Μεγαλομάρτυρος.
Ίωαννικίου του οσίου.
Γαλακτίωνος καί Ε π ισ τή μ η ς Μαρτύρων.
Παύλου Κωνσταντινουπόλεως του όμολογητοΰ. 
φ  Των έν Μελιτινή τριάκοντα Μαρτύρων, καί Λαζάρου τού οσίου.
Φ  *Η Σύναςις τού ’Αρχιστρατήγου Μ ιχαήλ, καί των λοιπών άσωμάτω\ 

Δυνάμεων. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Όνησιφόρου καί Πορφυρίου Μαρτύρων.
Έράστου, Ό λυμπά  καί λοιπών, τών ’Αποστόλων.
Μηνά, Βίκτωρος, καί Βικεντίου Μαρτύρων καί Θεοδώρου του Στουδίτου. 
Ίωάννου ’Αλεξανδρείας, τού Έλεήμονος. Κατάλυσις οίνου καί έλαίον.
Φ  Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. ’Αργία καί Κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
©  Φιλίππου τού ’Αποστόλου. ’Αργία, καί ιχθύος Κατάλυσις.
Γουρία, Σαμωνά, καί Άβίβου Μαρτύρων. Ά ρ χ ή  τ ή ς  ν η σ τ ε  ί α ς 

τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν .
Ματθαίου τού Εύαγγελιστού. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας τού Θαυματουργού.
Πλάτωνος καί 'Ρωμανού Μαρτύρων.

Δεκέμβριος.
Βαρλαάμ Μάρτυρος καί Άβδίου τού προφήτου.
Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως καί Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου. Π ρ ο 

ε ό ρ τ ια  τ ώ ν  Ε ίσ ο δ ίω ν .
!© Τ ά  Ε ί σ ό δ ι α  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ .  ’Αργία, καί ιχθύος κατάλυσις. 
Φιλήμονος τού ’Αποστόλου καί Κικιλίας Μάρτυρος.
Γρηγορίου’Επισκόπου Άκράγαντο; καί Άμφιλοχίου ’Επισκόπου Ίκο- 
Κλήμεντος Π άπα 'Ρ ώ μ ης.  ̂ [νίου.
>β Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος καί Μερκούριού Μάρτυρος. ’Α ργία , καί 

κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Άλυπίου τού Κιονίτου.
’Ιακώβου Μεγαλομάρτυρος τού Πέρσου.
Φ  Στεφάνου οσίου τού νέου.
Παραμόνου καί Φιλουμένου Μαρτύρων.
φ  Άνδρέου τού ’Αποστόλου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.

’Ανατολή τού ήλίου Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
1 6 ώρ. 41 λ. 4 ώρ. 47 λ. 10 ώρ. 6 X.
6 6 » 45 » 4 >» 45 » 9 » 59 ·.

11 6 » 51 » 4 μ 42 » 9 » 51 »
16 6 » 56 » 4 » 40 » 9 « 44 »
21 7 » 1 » 4 Μ 39 - 9 » 38 ..
26 7 » 5 » 4 Μ 40 » 9 » 35 »
30 7 Μ 9 » 4 >1 39 » 9 » 31 »

Νέα σελήνη την 6 (18; Νοεμβ. εις την 0 ώραν 35 λεπτά μ μ.
Σελήνης πρώτον τέταοτον τήν 14 (26) Νοεμβ. ε ί; τάς 4 ώρα; 34 λεπτά π . μ·
Πανσέληνος την 20 Νοεμβ. (2 Δεκ ) εις τάς 8 ώρας 19 λεπτά μ . μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτοντήν 28 Νοεμβ. (10 Δ εκ .)είςτήν1 ώραν 48 λεπτά π  μ,
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Ν. Π.
13 1 Τε.
14 2 ΓΙε.
15 3 Πα.
16 4 I * .
17 5 Κυ.
18 6 Λε.
19 7 Τρ.
20 8 Τε.
21 9 ΙΙε.
22 10 11α.
23 11 Ι α .
24 12 Κυ.

25 13 Δε.
26 14 Τρ.
27 15 Τε.
28 16 Πε.
29 17 Πα.

30 18 Ι α .
31 19 Κυ.

1 20 Δε.
2 21 Τρ.
3 22 Τε.
4 23 11ε.
5 24 Πα
6 25 Ια .

7 26 Κυ.
8 27 Δε.
9 28 Τρ·

10 29 Τε.
11 30 Πε.
12 31 Πα

Δ ΕΚ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ.

( Έ χ ε ι  ήμερα; 31. Ό  ήλιος είναι ε ί; τον Αίγόκερωγ,.)

Ναού μ τού προφήτου.
Άββακούμ τού προφήτου.
Σοφονίου του προφήτου. [οίνου καί ελαίου.
Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος καί Ίωάννου τού Δαμασκηνού. Κατάλυσις 
Φ  Σάββα τού Η γιασμένου. Αργία καί Κατάλυσι; οίνου καί ελαίου.
©  Νικολάου "Αρχιεπισκόπου Μύρων τού Θαυματουργού. Κατάλυσι;. 
’Αμβροσίου Ε π ισκόπου  Μεδιολάνων.
Παταπίου τού όσιου.
©  Ή  Σύλληψις της ‘Αγίας Άννης. Αργία, καί Κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
Μηνά, Έρμογένους, καί Εύγράφου Μαρτύρων.
Δανιήλ τού Στυλίτου.
Φ  Τ ω ν  ‘Α γ ίω ν  Π ρ ο π α τ ό ρ ω ν .  Σπυρίδωνος τού Θαυματουργού.

"Αργία, καί καταλυσις οίνου καί ελαίου.
Ευστρατίου, καί των συν αύτφ Μαρτύρων καί Λουκία; Μάρτυρος. 
Θύρσου Μάρτυρος καί των συν αύτφ .
Ελευθερίου ‘Ιερομάρτυρος.
Ά γγαίου τού προφήτου καί Μαρίνου Μάρτυρος.
Δανιήλ τού προφήτου * των Α γίω ν τριών Παίδων * καί Διονυσίου 

"Αρχιεπισκόπου Α ίγ ίνη ;, τού έκ νήσου Ζακύνθου. Κατάλυσις οίνου 
καί ελαίου.

Σεβαστιανού Μάρτυρος.
Φ  'Η  προ τής Χριστού Γεννήσεως. Βονιφατίου Μάρτυρος.

Ιανουάριος.
Ποεόρτια’ καί "Ιγνατίου 'Ιερομάρτυρος.
Ίουλιανή; Μάρτυρος.
’Αναστασία; μεγαλομάρτυρος τή ; Φαρμακολυτρίας.
Των δέκα Μαρτύρων των έν Κρήτη.
Παραμονή τής Χριστού Γεννήσεως * καί Εύγενίας Όσιομάρτυρο:.
Φ  Ή  κ α τ ά  Σ ά ρ κ ,α  Γ έ ν ν η σ ι ς  τ ο ύ  Κ υ ρ ί ο υ  ή μ ώ ν  " Ι η σ ο ύ  

Χ ρ ι σ τ ο ύ .  "Αργία τριήμερος , καί κατάλυσις εις πάντα, άπό σό·
μερον μέχρι τής Ιΐαραμ.ονής των Θεοφανείων. 

ν£ί ΤΙ μετά τήν Χριστού Γέννησιν. 'Η  Σύναξις τής Θεοτόκου.
Στεφάνου "Αρχιδιακόνου καί II ρω το μάρτυρος.
Μνήμη των έν Νικομήδεια δισμυρίων Μαρτύρων.
Τών ‘Αγίων 14 χιλιάδων Νηπίων.
"Ανυσίας Όσιομάρτυρος.
Μελάνης τής Ό σ ία ς . " Απ ό δ ο σ ι ς  τ ή ς  τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν Έ ο ρ τ ή  ς.

"Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
13 1 7 ώρ. 9 λ. 4 ώρ. 40 λ. 9 ώρ. 30 λ.
18 6 7 Μ 12 >> 4 » 41 » 9 » 30 β
23 11 7 » 15 » 4 » 44 » 9 » 28 »
28 16 7 » 17 » 4 » 47 » 9 » 29 »

2 21 7 >1 18 . 4 ') 51 » 9 » 32 »
7 26 7 Μ 18 » 4 Μ 55 » 9 Β 37 *♦

12 31 7 η 18 » 5 » 0 » 9 » 42 »

Νέα σελήνη τήν 0 (18) Δεκ. εις τάς 6 ώρας 20 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 13 (25) Δεκ. εις τάς 2 ώρας 6 λεπτά μ. μ 
Πανσέληνος τήν 20 Δεκ. (1 Ία ν .) εις τάς 8 ώρας 23 λεπτά π . μ.
Σελήνης τελευταϊον τέταρτον τήν 27 Δεκ. (8 Ία ν .)  είς τάς 11 ώρας 12 ) ί α ι ά μ  μ. 
‘Ο χειμών άρχεται τήν 9 (21) Δεκ. είς τάς 8 ώρας 24 λεπτά μ. μ.
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01  Μ Η Ν Ε Σ  Τ Ο Υ  Ο Θ Ω Μ Α Ν ΙΚ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ .

του 12 8 1  άρχεται 
»

Ο Σχαβάν 
Φ εμεζάν  
,Σχεββάλ »
Τζ'ι ’λ-καδέ »
ΤζΙ ’λ -χ ιτ ζέ  »
Μουχαρ^έμ του 1 2 8 2  

Σαφέρ »
Φ εββί έλ-εββέλ »
Φ εββί έλ-άχίρ »
Τ ζεμα τζι έλ-εββελ »
Τ ζεμα τζι ελ-άχίρ  »
Φ ετζέβ  " ' » 
Σχαβάν »
Φ εμεζάν »

¡)ν 1 8  (3 0 ) Δεκεμβ. 1 8 6 4 .  
1 6  (28) Ίανουαρ. 1 8 6 5 .
15  (2 7 ) Ψεβρ.
16  (2 8 ) Μαρτ.
1 5  (27) Ά π ρ ιλ .
1 5  (27) Μαΐου 

1 4  (26) Τουν.
1 3  (2 5 ) Τουλ.
1 2  (24) Α ύγ.
1 0  (2 2 ) Σ επ τ .
■10 (2 2 ) Ό κ τ .
8  (20) Νοεμ.
8  (20) Δ εχεμ.
6  (1 8 ) Ίανουαρ. 1 8 6 6 .

Ε Κ Λ Ε ΙΨ Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 5 .

Κατά τό έτος 1 8 6 5  θέλουσι συμβή δύω εκλείψεις του ήλίου και δύω 
της σελήνής , αί έξης.

Α ) Τ η ν 3 0  Μαρτίου (11 ’Απριλίου) εκλειψις μερική τής σελήνης άρ
χομένη εις τάς 5  ώρας και 2 0  λεπτά τής πρωίας (με'σου χρόνου ’Αθηνών) 
καί τελειόνουσα εις τάς 7  ώρας καί 6  λεπτά τής πρωίας. Θέλει σκιασθή το 
εν πέμπτον τής φαινομένης διαμέτρου τής σελήνης, είναι δε δρατή ή εκ- 
λειψις εις την ’Αφρικήν, τήν ’Αμερικήν καί εν μέρει εις τήν Ευρώπην. 
Είς τάς ’Αθήνας είναι αόρατος.

Β) Τήν 1 3  (25) ’Απριλίου ολική εκλειψις του ήλίου άρχομένη εν γένει 
εις τήν 1  ώραν καί 1 2  λεπτά μ . μ . καί τελειόνουσα είς τάς 6  ώρας καί 
1 5  λεπτά μ. μ . Ε ίναι δρατή είς τά νότια μέρη τής Αφρικής καί είς τήν 
Νότιον ’Αμερικήν.

Γ) Τήν 2 2  Σεπτεμβρίου (4  ’Οκτωβρίου) εκλειψις μερική τής σελήνης. 
Θέλει διαρκέσει 2  ώρας καί 2  λεπτά καί θέλουν σκιασθή τά τρία δέκατα 
τής φαινομένης διαμέτρου τής σελήνης. Ε ίνα ι δρατή είς τήν Ευρώπην καί 
τήν ’Αφρικήν * είς τήν Ά σίαν είναι δρατή μόνον ή αρχή, είς δέ τήν ’Α με
ρικήν μονον το τέλος τής έκλείψεως. Ό  έπόμενος πίναξ δεικνύει πότε άρ- 
χεται ή εκλειψις (κατά μέσον χρόνον) είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής 
Ε λλάδος και τής Τουρκίας.
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ΤΟΠΟΣ.
ΑΡΧΕΤΑΙ

ή εκλειψις μετά 
μεσημβρ. εις τάς

ΤΟΠΟΣ.
ΑΡΧΕΤΑΙ

ή εκλειψις μετά 
μεσημβρ. είς τάς

Ά θήναι......................
Άδριανούπολις . . . .
Α ΐγιον.......................
’Αλεξάνδρεια.........
Ά νδρος.....................
’Α ντιόχεια................
’Αργος· ...................
Αρτα..........................
Βάρνα........................
Βελιγράδιον..............
(Βηρυτός....................
Β ιτώλια.....................
¡Βουκουρέστιον.........
Β ρα ΐλα .....................
Βώλος........................
Γαλάζιον...................
Γύθειον.............. ..
Ζάκυνθος...................
(Ηράκλειον (Κρήτης).
.Θεσσαλονίκη............
¡Θήβαι........................
Θήοα........... . ............
Γίάσιον.......................
ΐ’Ιεοουσαλήα . . . . . .
(Ιωάννινα...................
Κ αλάμαι...................
Κεφαλληνία..............
Κέως.........................
Κόρινθος....................
Κυοωνίαι..................
ι Κύθηρα.....................
ιΚύθνος.......................
¡Κυπαρισσία.. . . . . .
Κέρκυρα . . . . . .
Κύπρος......................

11 ώρας, 14 λεπτά. 
11 » 25 » 
1 1 »  8 »
11 » 38 »
11 » 18 »
12 » 6 »
11 » 10 » 
1 1 »  3 >»
11 » 31 »
11 » 1 »
12 » 1 » 
1 1 »  2 »
11 » 23 »
11 » 31 »
11 » 11
11 » 31 »
11 » 9 »
11 » 2 »
11 » 19 »
11 » 11 »
11 » 12 »
11 » 21
11 » 29 »
12 » 0 » 
1 1 »  1 » 
1 1 »  7 » 
1 1 »  1 »
11 >» 16 »
11 » 10 »
11 » 25 »
11 » 11
11 » 16 » 
1 1 »  6 »
10 » 59 »
11 » 55 »

Κωνσταντινούπολις.
Λ αμ ία ..................
Λ άρισσα................
Λεβαδεία...................
Λεύκάς.......................
Λ ή α νο ;.....................
Μήλο; ...................
Μιτυλήνη..................
Μύκονος.....................
Νάξος........... .. . . . .
Ναύπλιον...................
νΟ /ριδα.....................
ΓΙάτοαι.............. ..
Π όρος........................
Πρεβεζα................
Π ύλος........................
Προύσα.....................
'Ρεθύμνη.................
'Ρόδο;........................
ΣάίΛος.......................
Σέρραι........................
Σ ίφνος........................
Σκιάθος......................
Σκόπελος...................
Σ μύρνη .....................
Σ π ά ρ τη .....................
Σ πέτσαι.....................
Σύρος..........................
Τήνος..........................
Τ ρ ίπολ ις.............. .. .
"Τδρα.........................
Φ ιλ ιππούπολις___
Χ α νία ........................
Χαλκίς................ ..
Χίος............................

11 ώρας, 35 λεπτά. 
1 1 »  3 » 
1 1 »  7 »
11 » 9 » 
1 1 »  2 »
11 » 19 »
11 » 16 »
11 » 24 »
11 » 20 »
11 »> 20 »
11 » 12 » 
1 1 »  0 »
11 » 6 »
11 » 13 » 
1 1 »  2 » 
1 1 »  6 »
11 » 37 »
11 » 20 »
11 » 32 »
11 » 26 »
11 » 13 »
11 » 1 8  »
11 » 14 »
11 » 14 »
11 » 27 » 
1 1 »  9 »
11 » 11 »
11 » 19 »
11 » 20 » 
1 1 »  8 »
11 » 13 »
11 » 18 »
11 » 15 »
11 » 13 » ! 
11 » 21 » ,

Δ) Τήν 7  (19) ’Οκτωβρίου εκλειψις δακτυλιοειδής του ήλίου άρχομένη  
έν γενει εις τας 3  ωρας Ο λεπτόν μ. μ . καί τελειόνουσα είς τάς 8  ώρας 
5 2  λεπτά μ . μ . Ε ίναι δρατή είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν, τά βόρεια μέρη 
της Νοτίου Αμερικής και εις τα ουτικα τής Ευρώπης καί Αφρικής.

3



Ω! ΑΝ ΑΠΕΘΝΗΣΚΟΝ
Κ α τ ά  τ ό  γ ε ρ μ α ν ι κ ό ν  τ ο ϋ  Georges H erw egh.

Ω , αν άπέθνησκον καθώς ή φλογισρένη, δυσις,
Αν, ώς το έσχατόν της φως σιγά σβόν’ ή ήμεροι, 
Εσβυνον είς το ά’πειρον κ: εγώ σιγά επίσης...
Τίς θειοτέρ’ αυτής θανή, τίς άλλη γλυκύτερα;

Ω , αν άπέθνησκον καθώς φαιδρός τις τών αστέρων 
Εν ρ.έσω τών ώραίων του και φωτεινών ακτινών,
Αν, ώς αυτός εζέπνεον έν ρ.έσω τών αιθέρων 
Είς το γλυκύ στερέωρ.α σιγά το φώς ρου σβύνων!

Ω, αν άπέθνησκον καθίυς γλυκύ άνθέων ρ.ύρον,
Οπερ φαιδρόν τούς τρυφερούς άφίνει κάλυκας του,
Κ ’ είς τα πτερά φερο’ρ.ενον τών πρωινών ζέφυρων 
Ως λίβανον άνέρχεται είς τον βωρόν τού πλάστου!

Ù. , αν άπέθνησκον καθώς ή δρόσος τών λειρ.ώνων , 
όταν διψώσαι την καλούν αί φλόγες της πρωίας,
Ω , άν έπέτρεπ’ ό Θεός κ’ έρου τον τόσον πόνον 
Να πίη, ώς αυτήν, το πυρ άκτίνος ουρανίας !

Ω , άν άπέθνησκον σιγά, όπως ό τόνος σβυνει ,
Οστις άπο ρ.ιας χορδής κιθάρας έγεννήθη ,
Οστις φαιδρός τό ρ.έταλλον, όθεν έξηλθ’ , άφίνει,
Κ ’ εκπνέει είς του ρ.ουσικοΰ ρελωδικός τα στήθη.

Δεν θ’ άποθάνη,ς, δυστυχή, ώς φλογισρένη δυσις ·
Δεν θά έκπνευσης ώς άστήρ, οστις ηρέρα δυει'
Δεν θά σβεσθης ώς σβέννυται τό άνθος, ού'τ’ επίσης 
Ακτίς πρωίας τήν πνοήν τού στήθους σου θά πίνι.

Θά άποθάνης, ίχνός σου χωρίς ούδέν να ρείν-jj,
Αφού πριν τάς δυνάρεις σου ροφή σ’ ή δυστυχία !
Η φυσις θνήσκει θάνατον γλυκύν , ρ.όνον εκείνη ,
Πλήν τών θνητών είς θρυρρατα σπαράσσετ’ ή καρδία.

ΑΓΓΕΛΟ 2 2. Β Λ Α Χ 0 2.





ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ

Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Α Σ Μ Α Τ Ω Νι

Α ΔΟ Μ ΕΝ Ω Ν  Ε ΙΣ  ΑΝΤΙΚ,ΓΘΗΡΑ.

Τ α  κάτωθι δημοσιευόμενα ανέκδοτα έτι δημο
τικά άσματα των Κρητοίν όφείλομεν είς την εύγε- 
νή προθυμίαν του κυρίου Α. Πυλαρίνου, ω καί δη
μοσίως ήδη αντί τούτου χάριτας όμολογοΰμεν. Π α- 
ραδίδοντες τον νεοσύλλεκτον αυτόν θησαυρόν τής 
πατρικής ποιήσεως είς την δημοσιότητα δεν σκο- 
πούμεν άπλώς να ευαρεστήσου μεν είς τήν φιλόμου- 
σον τού έλλην ικού ή φίλελληνικού κοινού περιέρ
γειαν , άλλα τρέιρομεν έπίσης τήν περκρίλαυτον 
ελπίδα ότι συντελούμεν ού μικρόν είς τε τήν Φιλο
λογικήν καί πολιτικήν τής πατρίδος ιστορίαν, ών 
τον ώραιότερον σύν δεσμόν'άπετέλεσαν επί τετρα
κόσια έτη καί διέσωσαν μέχρι σήμερον τα  δημο
τικά ημών άσματα. Τ ά  δημοσιευόμενα νυν,  έ; 
ακοής, ώς ό κύριος Πυλαρινός έπέστειλεν ήμί ;, 
άναγραφέντα, είσί πολλαχού έοθαρμένα, ήκρωτη- 
ριασμένα είς τινας στίχους, τινά δε, οίον το τού 
Δασκαλογιάννη, πιθανώς δημοσιεύονται ημιτελή ’ 
περί τήν λέςιν και τον ρυθμόν ένομίσαμεν πολλα- 
χού δυνατάς διορθώσεις τινάς ας προύτειναμεν έν 
υποσημειώσει* τά  δε ημιτελή έπισταλέντα ήμίν 
τοιχύτα καί παρέμειναν, άναμένοντα προσεχούς τήν 
συμπλήρωσιν.
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ΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Τ ό  Δ ι α ζ ύ γ ι ο ν .

Μα ’γώ ’παίρνω καί δεν ’ριλώ, κ’ ή κόρη χαιρέτα ρ.ε :

Που ’πάγεις κλέφτη του φιλιού καί κορποτή τσ’ αγάπης; 

Μ’ άν ήραι κλε'φτης του φιλιού καί κορποτής τσ’ αγάπης, 

Γιατί έδωκες τά χείλη σου κ’ έγλυκοφίλησά τ α ;

Μ’ άν έδωκα τά χείλη ρου κ’ έγλυκοφίλησές τα ,

Νόχτα ήτον, ποιος ράς έβλεπε, κι’ αΰγή ποιος ράς έθώρει; 

’ Θώρει ρς νύχτα κ’ ή αυγή, τ ’ ικστρι καί τό φεγγάρι·

Τ ’ άστρι παραχαρήλωσε καί τόπε του θαλάσσου,

Καί τό θαλάσσι του κουπιού καί τό κουπί τού ναυτν>,

Κ ι’ ό ναύτης τό διαλάλησε στήν γην στήν οΐκουρένην. 

Κόκκινα χείλη ’φίλησα, έβαψαν τό ’δικό ρου 

Κ ’ είς τό ρ,αντυλι τά ’συρα κ’ έβαψε τό ραντύλι,

Κ ’ είς τό ποτάρι τό ’πλυνα κ’ έβαψε τό ποτάρι ·

Καί τό ποτάρι ’πότιζεν ωραίο περιβόλι,

Ποτίζει δένδρα καί ρηλιαΤς, ποτίζει δένδρ’ άφράτα ,

Μά ριά ρηλιά, γλυκορηλιά, δεν σώνει νά ποτίση ,

Κ ’ είναι ρηλιά καί ψέγεται καί κιτρινοφυλλιάζει,

Κ ι’ άλλη ρηλιά τήν έρωτα, κι’ άλλη ρηλιά τής λέγει ·

Τ ί έχεις ρηλιά καί ψεγεσαι καί κιτρινοφυλλιάζεις,

Ποΰρι νερό σου λείπεται ή τά κλαδιά σου ’κόψαν;

Μη'τε νερό ρού λείπεται, ρη'τε κλαδιά ρου ’κόψαν 

Μ ’ ανδρόγυνο ’βλογήσανε στήν σκέπη ρ’ άποκάτου 

Καί ώρώσανε στους κλόνους ρου νά ρή ξεχωρισθουνε. 

Τώρα θαρρώ χωρίζονται καί κιτρινοφυλλιάζω.
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ΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.I

Ό  θ ά ν α τ ο ς  τ ή ς  Ι ο ύ σ σ α ς  ( Ι ο ν σ σ ά ν η ς ) .

Αφοκρασθήτε νά σάς ’πώ ριάς κοπελιάς τραγούδι 

Κάθε ταχύ ρέ τό δροσιό π’ ανοίγει τό λουλούδι.

Αΰτ’ ειν’ ή Σουσσα ή λιγερή τού κάστρου τό ντουβλέτι · 

Αγάπα τον Σερίν Μπελί στά κάλλη κ’ εις τά φρόνα. 

Σάββατ’ άργά ώνειρευθηκε όνειρο τό παντέρρ.ο 

Πώς ήλθε τάδελφάκι της γυρνό ξεσπαθωρένο !

Κ ’ ήταν καί τό χεράκι του στο αίρα βουτηρένο.

Σάββατ’ άργά ώνειρευθηκε, στήν κλίνην της καθίζει,

Καί ρέ τό ραντυλάκι της τά ’ράτιά της σπογγίζει · 

Μάννα, όνειρο ώνειρευ'θηκα όνειρο τό παντέρρ.ο,

Πώς ήλθε τ’ άδελφάκι ρου, γυρνό ξεσπαθωρένο,

Κ ’ ήταν καί τό χεράκι του στό αίρα βουτηρένο *

Αφες τό Σουσσανάκι ρου στό θιό παραδορένο,

Νά σοΰ τό φέρ’ ή χάρι του καλό κ’ εύλογηρένο.

Μιά πέφτη άργά τον έκαλεϊ τον έχει καλεσρένο, 

όντας ή Σούσσα ξυπνητή κ’ εκείνος κοιρισρένος,

Καί ρέ τήν ώραν τήν πολλήν καί ρ.έ τήν περασρένη, 

Γροικά κ’ έκουρταλλίσανε στήν πόρταν τήν παντέρρη. 

Καί τότε τον Σερίν Μπελί τον έξυπνα ή Σούσσα :

Ση'κ’ άπ’ αύτοΰ Σεοίν Μπελί νά σηκωθώ ν’ ανοίξω,

Γιατί θέ νάσ’ ή άφορρή κακά νά θανατήσω.

Θές Σοΰσσά ρου νά κοιρηθής, καί σβυσε καί τον λύχνον 

Αλλού τά λέν τά κουρταλλα κι’ άλλου τό λέγ’ ό κτύπος ( 

Καί ρέ τήν ώραν τήν πολλήν, καί ρέ τήν περασρ,ένη,

( ι )  ' Η φράσις αυτη έμεινε παροιμιώ οης έν Κ ρήτη καί αλλαχού.



Εξανακουρταλίσανε στην πόρτα την παντέρμη ·

Σήκω Σουσσάνα μ.’ άνοιξε και διψασμένος είμαι ,

Κι’ άπό την στράταν την πολλήν περιορισμένος είμαι. 

Σηκώνεται κι’ ανοίγει του με φόβους και μέ τρόμους ·

Αύτός νερόν της ζήτησε κι’ αυτή νερόν δεν έχει ·

Τον μαστραπά της άρπαξε να πάη νά τον γεμίση 

Και τό νερόν είναι κρυόν δροσάτο άπό την βρύσι. 

Ρουχαλισμάν ’σαν ακούσε στην έρημη την κλίνη,

Τό τουρναλέττο ( ι)  σήκωσε, βλέπει του άπουκάτω.

Τον μαστραπά του πήγαινε κι’ αύτός νερόν δεν θέλει ·

Μέ τ ’ άγριον τη'νε θωρεΐ μέ τ άγριον τής λέγει :

Ποιος είναι Σουσσανάκι μου στην κλίνην πού κοιμάσαι;

Δεν ξεύρω, περιπαίζεις με ή έτσι μοΰ τό λέγεις;

Θαρρεύεις κάνω ταις κ’ εγώ ταίς τέχναις ταϊς δικαίς σου ; 

Τό τουρναλέττον ση'κωσε και δείκνυτση τον κηόλα ·

Τότε κ’ ή Σουσσα ’γέννηκε σαν την καρνάτα βιόλα·

Τό χαντζαράκι του έκβαλε άπ’ άργυρό φηκάρι 

Εις τό βυζί της τό ’θεσε καί στην καρδιά της πάει,

Κ ι’ άπό τον τόσον ταοαγμόν που κάνει τό κορμί της 

Ετότε τότ’ έξύπνισε τής Σούσσας τό πουλί της ,

Καί μ.έ τό μαντυλάκι του τό αίμά της σπογγίζει :

Σοΰσσά μου ποιός σου τά έκαμε ετούτα δα τά μάλη 

Οπου νά ’δώ τά ροΰχά του στα μέρια τού τελάλλη ;

0  άδελφός μου ο Γιαννιός άπό τ ’ άπάνου μέρη ,

0  άδελφός μου ό Γιαννιός ό μυργιαναθεμάτος

Οπου ^θε καί μ ’ έσκότωσε κ’ ή αφορμή' του ήν τά ’το;

βγάνει κι’ αύτός τον λάρζον (2) του άπ’ ασημένια θήκην

( ι )  Π ιθ α ν ώ ς τ η ν  α υ λ α ία ν  τ ή ς  κ λ ίν η ς  (κ ω ν ο π ιέ ρ α ν ) .

(α ) *Αν ή  λέςις  α ίίτη  δεν ά π η ν τ α το  κ α ί κ α τ ω τέ ρ ω  ό μ ο ιό γρ α φ ο ς, ήθελον διστά- 
ι άν δεν έπ ρ επ ε  νά  δ ιορθω θή  : λ ά ζ ο ς .
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Καί στο βυζί του τ ’ έδεσε καί στην καρδιά του δίδ 

Εκεί πού ’θάψανε την νειά χρυσή μηλιά έβγήκε,

Κ ’ εκεί που έθάψανε τον νειό χρυσό κυπαρισσάκι· 

Κάδε λαμπράν καθ’ εορτήν κάθε καλήν ημέραν 

Τό κυπαρίσσι έσκυφτε καί τήν μηλιάν έφιλει,

Αλλη μηλιά τούς θεωρεί καί άλλη μηλιά τούς λέγε 

Α χ ! τά βαρυορίζικα τά βαρυοαγαπημένα,

Αν δεν φιλιούνται ζωντανά φιλιούνται ποθαμένα.

ΑΣΜ Α Τ Ρ ΙΤ Ο Ν .I

Ή  Σ τ ε φ α ν  ιά .

Πάνω στήν ’πάνου στράτα, στήν ’πάνου γειτονιά, 

£κεΐ άγαπώ μιάν κόρην καί λεν’ τήν Στεφανιά, "

Κ ’ έχει καί μαύρα ’μάτια κ α ί(ι) ξανθά μαλλία 

Στηθάκια άλαβαστρένια, βυζάκια στρογγυλά. 

Ανάμεσα στό στήθος έχει καί μιάν έληά- 

Τον -ήλιον τον θαμπώνει άπό τήν εύμορφιά ·

Κ ι’ άπό τήν τόσ’ άγάπη οπού τήν ε’ίμαμε 

Τά δυο μας σέ μια κλίνη ¿κοιμηθήκαμε 

Τά πάθη ό είς τού άλλου έδιηγηθήκαμε,

Καί τό προσκέφαλό μου ήτανε χαμηλό 

Κ ί  έκόμπωσέ με ό ύπνος, νά γνιώσω δεν μπορώ. 

Μά ’κείνη ειχεν έγνοια καί έπρωτοξύπνησε,

Μέ ζαχαρένια χείλη γλυκά μ’ έφίλησε ·

Σήκω πουλί μου, φύγε, κ’ ή μάννα μ’ έρχεται, 

Νά μή σέ ΐδή στό στρώμα, γιά θά μαλώσετε. 

Σηκώνομ’ ό καϋμ,ένος* είς τήν βαθειάν αύγήν,
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( ι )  “Ίσ ω ς  κ’ ε χ ε ι .



Δύο ώρες να φέξγ να κράξ’ ο ί( ι)  πετεινοί· 

Σηκώνοα’ ό καϋριένος κι’ ό ήλιος στα βουνά,

Κ ’ οί άνθρωποι του χωρίου πηγαίνουν για δουλειά. 

Γύρισε κ’ έρεβα ριέσα νά αή σέ νοιώσουνε,

Και ή Οικολογία ¡¿ου ρ.ή σέ σκοτώσουνε.

Γυρίζω, ’¡¿βαίνω ρ.έσα, και δέν τη'νε θωρώ,

Τά ρούχα ¡¿ου νά βάλλω τρέαω και δέν ’απορώ · 

Οσους άγιους κατέχω τους ¿παρακαλώ 

Νά ρίξ εαπρος ή ’[/.έοα καί τη'νε θεωρώ (2).

Ηταν στο παραθύρι κ’ ελ.ααπε στο στενό ·

Στό'να της χέρ’ έβάστα αηλο ριέ τό κλαδί 

Καί στ’ άλλο της ανθρώπινη ψυχη'·

Στόνα της χέρ’ έβάστα [Αηλο ριέ τά κλαδιά,

Καί ’στ’ άλλο της έκράτει ανθρώπινη καρδιά. 

Καλά [ίου τ ’ όπε ή [¿άννα, ή γ/.υκοαάννα ¡¿ου : 

Μην άγαπη'σης γυιέ [Αου ποτέ σου κοπελιά,

Κ ’ εκείνη ξέρει τόσα καί θά [Αοΰ σε πλανα . 

έ κ ά τ ε χ ε  κ’ εκείνη αά  κ ά τεχα  κ ’ ε γ ώ ,

¿κείνη ;α ’  έλεγε ένα κ’ έγώ της ’λέγα δυώ.

ΑΣΜ Α Ί Έ Τ Α Ρ Ί Ό Ν .

Νεραντζούλα φουντωτή,

Φουντωτή ξεφαντωτή ,

Χάρισε υ.ου τάνθη σου 

Νά λουστώ στά κάλλη σου,

Νά λουστώ νά χτενιστώ,

Ν ’ άλθω νά σ’ άγκαλ'αοτώ.

( ι )  ’Ί σ ω ς  : ν ά  κ ρ ά ξ ο υ ν .

2 )  Π ρ ο φ α ν ώ ς  ¿ φ θ α ρ μ ένο ς  ό  σ τ ίχ ο ς .
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Μια; Νεράιδα; εύμορφιά,

Με τήν άσπρη φορεσιά,

Σέ στενό μ’ απάντησε ,

Τήν καρδιά μου έρόάϊσε,

Μέ σταμνάκι άργυρό 

Και γεμάτο κρυό νερό ·

Καί νερό τής ζήτησα,

Καί νερό δεν μ’ έδωκε 

Κ ι’ από καλωσυνη της 

Μ’ έδωκε τά χείλη της ·

Πιέ νερό νά δροσισθής,

Μόνον μήν τό καυχηθής,

Τάξε πες πώς σου έλεγα 

Καί πώς σ’ έπαράγγειλα ,

Πιε νερό, δροσίσου το,

Κ ι’ άμε καί καυχήσου το,

Σέ κάθε πόρτα λάλει το 

Καί κάθε δυο κουρταλειτο.

ΑΣΜ Α Π ΕΜ Π ΤΟ Ν .ι
Α ρ π α γ ή  ν ε ά ν ι δ ο ς .

Ενα (Λ»ίρό Τουρκόπουλο, γυιου βασιλια κοπέλι,

Μιάν Ρωμιοπούλαν άγαπα, μ,ιάν Ρωμιοπούλαν θέλει ·

Κ ’ ή κοπελιά ώς τ ’ άκουσε πολυ τσ’ έκακοφάνη 

Βαίνει τά δάση ’πίσω της καί τά βουνά εμπρός της,

Κ’ ή μοΐρά της τήν έβγαλε στ’ Αϊγεωογιου τήν πόρτα. 

Αγιέ μου Γεώργη Συριανέ, κ’ άγιέ μου Γεώργη αφέντη 

Σήμερο γλύτωσε με άπά του Τοόρκου χέρι ( ι) .

( ι )  Σ τ ίχ ο ς  ^ υ θ μ ικ ώ ς έλλειπή ς* π ιθ α ν ώ ς  τό  π ρ ώ τ ο ν  τ ο υ  ή μ ισ τ ί χ .  έ χ ε ι :  ν ά  μ έ  

γ λ υ τ ώ σ η ς  σήμερο.
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Τότ’ άνοιξε τά μάρμαρα κ’ ή κόρη μπαίνει μέσα·

Το'τε και τό Τουρκόπουλο στον Αϊγεώργνι μπαίνει : 

Αγιέμου Γεώργη Συριανέ, καί άγιέ μου Γεώργη άφέντη 

Την κόρην όπου μου ’κρυψες νά μου την φανερώσης,

Νά βαφτισθώ στην χάρον σου καί νά γεννώ Ρωμιάκι· 

Νά <ρέρ’ οκάδες τό κερί κι’ άμίσθιυτο τό λάδι,

Μέ του πασά τ’ άλόγατα νά φέρνω τό λιβάνι.

Καί μέ τά χείλη τ ’ έλεγε, κόρη εδώ δεν είναι,

Καί μέ τό νά την έδειχνε στά μάρμαρα πώς είναι, 

Αση'κωσε τά μάρμαρα καί μέσα την ευρίσκει·

Α π ’ τά ροαλλιά τη'νε κρατεί, βαρυά φωνή του λέγει · 

Αφες ριε σκύλε απ’ τά μαλλιά, καί πίασέ ρ.ε άπ’ τό χέρι 

Ινι από τό θεό θέ νάτανε γιά νά σέ κάριω τέοι.

ΑΣΜΑ ΕΚΤΟΝ.ι

Ή  ’Αρετουσα.

Μία νέα άνθους έμάζωνε καί ρόδα ’κορφολόγα,

Νά πλέξη τζόγια ρ.έ τσ’ άνθους στεφάνι ριέ τά ρόδα·

Κ ι’ ό βασιλιάς άπέρασεν άπό λαγοκυνηγι,

Ζευγάρι ρόδα της ζητά καί τέσσαρα του δίδει. 

Δακτυλιδάκι της πετά στο ριεσινόν δακτυλι 

Κ ’ ή μάννα της την έβλεπε άπό ό'ριο παραθύρι 

Σκύλα μωρη, μωρη θεριό, τον θεόν δεν έφοβηθης,

Ρόδα νά δ (όσης κυνηγου, νά πάρνις δακτυλίδι;

Τώρα που νάλθη ό κυρις σου θά του τό φανερώσω, 

όληριερίς την μάλωνε, βράδυ την μαντατευει,

Την δέρνουν δεκαφτά άδελφοί, καί δεκαοκτώ ’ ξαδέλφοι, 

Δέρνει την καί ό κυρις της ρο’ ένα χρυσό βεργάκι ·
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Η κόρη τότ’ άπόθνησκε κ’ ή μαύρη ψυχοριάχει · 

Πεθαίνεις Αρετουσα ¡λου, ω 1 κρίρ.ας τό κορμί σου !...

Τά φρυδιά σου όπου ητανε δυά γυρισταϊς καρ-άραις, 

όπότε ήθελε τά ’δώ μ ’ έρχονταν λιγομάραις.

’Πάνω στο στρώμά τση έκατσε κ’ έκράτει τό κορμί της, 

Τά μυρολόγια έλεγε κ’ έκλαιγε τη ζωη της.

Πεθαίνεις δά θά σκοτωθώ καί ξέρε το Αρετουσα, 

έπειδη ( ι)  δεν ημπορώ νά ευρώ μαυροματοΰσα.

Τά ριάτιά τση άνατράνιασαν ροέ τάξιν καί άρχίζει·

Τά λόγια που του έλεγε φαρμάκι τον ποτίζει :

Δεν θέλω ’γώ νά σκοτωθης, ριόνον καλά μαντάτα, 

έπιθυμώ νά πανδρευθης, νά πάρνις μαυρομάτα.

Μά ’πέρασεν ή κυριακή κ’ έμπηκε κ’ ή δευτέρα,

Οπου ητανε της κοπελιάς ή ύστερη' της ’μέρα.

Μάνα δυο λόγια θά σου ’πώ καί μ.η τά λησμονη'σης · 

Ανίσως κ’ έλθη ό Κωσταντής μ.ην τον κακοκαρδίσης, 

Στρώσέ του κηόλα νά γευθη, καί κλίνη ν’ άκουμβίση, 

^τρώσέ του κλίνην εύμορφα νά θέση τ ’ ά'ρματά του · 

Ανοιξε την κασσελά μ.ου την μαυροαραχνιασμένην,

Δός του την άρραβώνά του νά πάρνι νά πηγαίνη 

Νά εύρη κι’ άλλου πεθερικά, νά δώση άρραβώνα.

Μ’ αυτόν τον τρόπον έλεγε κ’ ή Αρετή άποθαίνει ·

Τότε την λαζαρώνουνε καί ό Κωσταντής προβαίνει 

Μέ τριακόσια φλάμπουρα, μέ χιλίους παιγνιδιάτους. 

Οπίσω, ’πίσω φλάριπουρα, κΐ όπίσω οί παιγνιδιάτοι : 

Στου πεθερού μου την αύλην βλέπω σταυρό καί στέκει, 

Ο πεθερός μ’ άπόθανε, κι’ ό πεθερο'ς μου δίδει,

—  4 3  —

( ι )  ’Ί σ ω ς ·  έπ ε ιδ ή  κ α ί .



Κ ι’ από τά κουνιαδάκιά μου κανέναν ¿σκότωσαν.

Βιτζιά δίδει τ’ άλογου του στον Α ϊ Γεώργη πάει,

Βλε'πει τον πρωτομάστορα πού κάνει τό κυβοΰρι :

Νά ζήσης Κωσταντάκη μου! Δέν ξέρω τίνος είναι ·

Σάν δέν μ’ άφίνεις Κωσταντή, τής Αρετούσας είναι ·

Αν ήναι τής Αρετούσας μου, μακρύ πλατύ νά κάμης,

Νά εμβαίνει ό νειός μέ τ’ άρματα κ’ ή κόρη μέ τή ρόκα. 

Βγαίνει κι’ αυτός τον λάρζον του άπ’ ασημένια θήκη , 

Στον ουρανό τον πεταξε καί στην καρδιά του πάει.

Κ ’ ¿κείνην την έπηαίνανε κατά τό μοναστήρι,

Κ ’ ¿κείνον τον έβάνανε ¿πάνω στο Διοφύρι- 

Τό καδελέτ’ ¿στήσανε, μαζή μαζή τά βάλλαν 

Εψάλλανε τους μέ χαρτί κι’ άπ’ έκε τούς έθάψαν. 

Κάμ.νουν κυβουρι μάρμαρον κι’ πέτρινο διοφύρι 

Καί μέσα τούς ¿βάλλανε κι’ άνάψαν καί κανδύλι.

ΑΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ.

' Ο Δ ρ ά κ ω ν .

Κα'του στην άκρα τ’ ουρανού, στην τελείωσιν τού κόσμου, 

Ψοφούν άγρήμια καί λαγοί κ’ ελάφια άπό τή δίψα·

Εκεί έχουν τ’ άρχοντόπουλα, τά καλομ.αθημένα.

Στολίζετ’ ή αρχόντισσα στου δράκου κατεβαίνει :

Δράκο, άνάσυρε νερό νά πιουν τά διψασμένα ·

Θέλεις χρυσάφια, πάρε μου, θέλεις μαργαριτάρια;

Ού'τε χρυσάφια θέλω ’γώ, ού'τε μαργαριτάρια ·

Θέλω τήν Κατερίναν σου τήν μορφοτραγουδίστρα 

ΤΙοί δυο φοραΐς ’ τραγούδισε καί δυο χώραις χαλάσαν, 

Κ ’ αν τραγουδήσνι κι’ άλλη μια χαλα καί τή δική μ,ου 

Στολίζουνε τήν Κατεοιά , τού Δράκου νά τήν πάνε·
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Βάνει τον ήλιο πρόσωπον καί τό φεγγάρι στήθος,

Καί του κοράκου τό φτερό καμαρωτό τό φρύδι.

Ωσάν τήν είδε κ’ έφθασε πολύ του κάλοφάνη , 

έννιά κλειδιά τής ’πέταξε κ’ εις τήν ποδιά της δίδου- 

Ολα τά σπήτια άνοιξε, όλα άνάγειρέ τα,

Μόνον των δυο τό μ,εσιακό εκείνο μή άνοιξης ·

Κ ι’ αυτή εκείνο άνοιξε, εκείνο άνέγειρέ το,

Είδε πασάδες καίοντκς κι’ άρχοντες λαμπηδόντες,

Είδε καί τόν πατέρα της που καίεται κ’ εκείνος,

Είδε καί στο καπέλο του τρικέφαλο ένα ’φίδι ·

Δίδει τής πόρτας μιά λαχτιά, καί μ.εσαθ’ έξω ’βγαίνει · 

Νά ζήσης Κατερίνα μου ήντά ’δες κ’ έφοβήθης:

Είδα πασσάδες καίοντες κι’ άρχοντες λαμ.πηδόντες, 

Είδα καί τόν πατέρα μ,ου που έκαίετο κ’ εκείνος ,

Είδα καί στά καπέλο του τρικέφαλο ένα ’φίδι· 

έβάστα κ’ εις τήν χέρα του μιάν ασημένια βέργα. 

Εγώμαι τσ’ άστραψιάς παιδί καί τσ’ βροντής έγκόνι,

Κ ι’ ό'ταν αστράπτω καίω σε κΓ ό'ταν βροντώ βουλώ σε.

ΑΣΜΑ ΟΓΔΟΟΝ.I
Ό  ν α ύ τ η ς .

Μαννάδες π ’ έχετε παιδιά, γυναίκες π ’ έχετ’ άνδρες, 

Αφρουκασθήτε νά σας ’πώ του γεμιτζή τά βάρη ·

Που ένα καράβ’ άρμένιζε στον κόρφο τής Αττάλειας, 

Βαρυά φουρτούνα τό λαλεΐ, μαϊστροτρεμουντάνα 

Μά ’χει όβρηό πραγματευτή, Τούρκο καραβοκύρη,

Εΐχε καί τριά Ρωμιόπουλα, πού τούς καιρούς έβλεπαν- 

Τό πρώτο βλέπει άποσπεροΰ, τάλλο τό μεσονύκτι,

Τό τρίτο τό μικρότερο άπ’ τήν αύγή καί ’πίσω.
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Κ ’ εύγήκε το ναυτόπουλο την χάρταν να κυττάξη · 

Παιζογελώντας έβγαινε, κλαίοντας κατεβαίνει ·

Τ ί έχεις βρε ναυτόπουλο καί κλαίεις καί λυπήσαι;

Τα είδα καπετάνιο μου, θεός νά μ.ήν τα φέρη :

Την θάλασσαν θιορώ βουνά, τον κόρφον καί μαυρίζει. 

Ταχθήτε Τούρκοι στα τζαμιά, Ρωμιοί στα μοναστήρια, 

Τάζου καί συ Τσηφουτ-Οβριέ, Ρωμιό νά προσκύνησης· 

Καί στέκετ’ ανατολικά, καί κάνει τον σταυρόν του · 

Χρίστε, άν ήσαι αληθινός, κάμε ελεημοσύνην,

Νά φέρ’ οκάδες τό κερί, καντάρια τό λιβάνι,

Με τά βουβαλοτούλουμα νά κουβαλώ τό λάδι *

Γίνετ’ ή θάλασσα γιαλί κι’ ό κόρφος μαϊνάρει,

Σαράντα μίλια έτρεξαν, σαράντα μίλια ’πήγαν,

Κ ’ επάνω στά σαράντα δυό καί στά σαράντα πέντε 

0 σκυλοβρηός μετάνοιωσε, στην πίστιν του γιαγε'ρνει : 

Ιησού Χρίστε, στην δόξαν σου, κ’ εγώ στην εδικη'ν μου. 

Κ ι’ όταν τον λόγον έλεγε, δεν τον ’χε τελειωμένον, 

Γεμίζει ή θάλασσα πανιά, τό περιγιάλι ναύταις,

Καί τό μικρό ναυτόπουλο ήξερε καί κολυμβα,

Στά δεκαίρτά ’μερόνυχτα βγαίνει σε’ ’ρημονη'σι ·

Μαύρα πουλιά τόν τριγυρνουν κι’ άσπρα τον τριγυρίζουν 

Μά ένα πουλί, άσπρο πουλί, δεν ήθελε νά φάγη *

Τάλλα πουλιά του λέγανε, τάλλα πουλιά του λε'γουν, 

Φάγε καί συ άσπρο πουλί άπ’ ανδρειωμένου πλάτη,

Καί γράψε σταΐς φτερουγαις σου δυό λόγια λυπημένα, 

Τό ’να νά πης στη μάννα του τάλλο στην άδελφη'ν του, 

Νά πιάση ή μάννα τά βουνά κ’ ή αδελφή τά δάση.

Κ ’ έπιασ’ ή μάννα τό γιαλό καί άδελφή την άμμο 

Καί ’βρίσκει ή μάννα τό κορμί κ’ ή άδελφη τά χέρια
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Γυιέ μου καί πουν τά μάτιά σου, καί πουν ή κεφαλή' σου 

Καί τ ’ αποδέλοιπο κορμί που βρίσκεται ριμμένο; 

Ηνταν στον πάτο του γιαλού τό τρων’ τά μαύρα ψάρια I

ΑΣΜΑ ΕΝΝΑΤΟΝ.I

‘Ο  ν α ύ τ η ς  ψ υ χ ο ρ ^ α γ ώ ν .

Εύμορφος νειός ψυχομαχεί στοΰ καραβιού την πρώρη · 

Δεν έχει μάννα νά τόν κλαί’ , κόρη νά τόν λυπηται,

Μηδ’ αδελφόν μηδ’ αδελφήν νά τόν ψυχοπονηται.

Μά κλαίει τον ό ναύκληρος με τον καραβοκύρη ·

Σηκώ σου, ναύτη μου, καλέ, πρώτε του καραβιού μας, 

Μά ’γώ σάς λέγω δεν ’μπορώ καί σείς μου λέτε ση'κω. 

Γιά πιάστε με νά σηκωθώ, σηκώσέ με νά κάτζω,

Καί φέρτε μου την χάρτα μου, καί τ ’ άργυρό κομπασο 

Νά κομπασάρω τόν καιρό, ν’ άμβουμεν σε λιμάνι · 

Βλέπετ’ εκείνα τά βουνά εδώθε καί έκεΐθε;

Ανάμεσά θ’ αράξουμε, π’ έχει καλό λ ιμάνι"

Ζερβιά μεριά τό σίδερο, δεξιά τό παλαμάρι,

Στην όστρια την φαρμακερή ρίχτε τη σιγουράτζα,

Κ ι’ ας παν οί ναύτες γιά νερό καί άλλοι γιά τά ξύλα, 

Κ ι’ άν άποθάνω θάψτε με έξω στο παλαμάρι,

Ν’ άρχωνται οί θαλασσινοί νά λέγουν τό γιαλέσσα.

ΑΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ.

eO β ο σ κ ό ς  ψ υ χ ο ρ ρ α γ ώ  ν.

Από τά ό'ρη έρχομαι, δεν μ’ έρωτας ήν τά ’δα ;

Ενας βοσκός ψυχομαχεί στην μέσην τών αρνιών του ·

( ι )  Του άσματος τούτου λε ίπε ι, ώ ς βλέπει ό αναγνώ στης, τό τέλος.



Τον κλαΐν’ τ ’ αρνιά του ( ι)  τά στειροπρόβατά του 

Κ ’ ένας μαυρόμματος κριός έπιασε και χορεύει·

Ας τονε κι’ άς ψυχομαχεί κι’ άς τόνεφάν οί σκύλο ι, 

Γιατί έσφαξε τή μάννα μ.ου κ’ έψησε κ’ εφαγέ την ,

Κ.’ εκείνα τα άδελφάκια μου έψησε κ’ εφαγε' τα,

Καί σάς τα κακορρίζικα νά σάς σκοτώση θέλει.

Κ ι’ ό νειός του άποκρίθηκε ’π ’ εκεί που ψυχομάχει 

Ελα μ.αυρόμματε κριέ, κι’ ότι νά ξαρρωστη'σω,

Εγώ το προβιδάκι σου θενά ’ξαναστροφήσω.

ΑΣΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.

εΟ Δασκαλο^ ιάννης. ·

Θόέ ¡/.ου, δός (/.ου λογισμό και νοΰ εις το κεφάλι 

Νά κάτσω νά σάς διηγηθώ τον δάσκαλο τον Γιάννη, 

Οπου τον πρώτος των Σφακιών μεγάλος ’νοικοκύρης 

Με την καρδιά του τ ’ έ'λεγε την Κρήτη ρωμιοσύνη. 

Κάθε λαμπρή καί κυριακη έ'βανε το καπέλο,

Καί των παππάδων έ'λεγε τον μόσχο ’γιο θά φέρω. 

Δάσκαλε Γιάννη δάσκαλε, καταίβα ν’ άναγνώσης 

Φερμάνια άπο τον βασιλιά κι’ άπολογιά νά δώσης· 

Σώπασε σύ πρωτοπαπά, μ’ άκο'μη δεν σου το ’πα ■ 

Εγώ θα πάγω τον σταυρόν εις των Χανιών την πόρτα, 

Εγώ θά πάγω τον σταυρόν στην πόρτα νά κολλήσω, 

Καί μέ τά λαιμονόκουπα έξω νά τούς πορίσω.

Δάσκαλε, Γιάννη δάσκαλε, κάμε δσα μπόρεσης,

Νά μ.ή τ ’ άκούση ό Πασσάς, Τουρκιά νά μάς έπέψ·  ̂ · 

Καί ό Πασσάς ’σάν τ’ ακούσε πολύ βαρύ τ ’ έφάνη,
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(Ο  Προσθετέον ίσ ω ;:  τά  μικρά, χάριν του ρύΟμου.

Στό κάστρο κ’ εις τό Ρέθυμνο τό μουκαρέμι φθάνει.

Πιάνουν καί κάμνουν μιάν γραφήν καί στερνουν την επάνω· 

Διωρισμένε βασιληά, γράψε μου τί νά κάμω,

Νά πολεμήσω τά Σφακιά η νά τά ρεφουδάρω ;

Μη πολεμησης τά Σφακιά καί μ.η τά ρεφουδάρης,

Καί στεϊλε νά μου πιάσουνε τον δάσκαλο τον Γιάννη · 

Πορίζουνε άφ’ τά Χανιά σαράντα βαϊράκια,

Νά πάνε νά τά κάψουνε τού Γιάννη τα κονάκια ·

Καί πάνε στην Αράδενα, κουρτίζουν τά τζαντη'ρια,

Καί κάτου στην χρυσή πηγή παίζουνε τά παιγνίδια,

Δίδουν φωτιά τσ’ Αράδενας, καίγουν τόν Αϊ-Γιάννη· 

Προβαίνει ή ξανθομάλλινη καί τά μ.αλλιά της ’βγάνει : 

Κατακαϋμένη Αράδενα καί σείς Αραδενιότες,

Καί πούνε κ’ οί ανδρειωμένοι σου καί που οί παιγνιδιότες; 

Εις τά βουνά έδώκανε καί γνωριμιά δεν έχουν,

Εις τά βουνά τόν πιάσανε μέ την καπετανιά του ·

Σέρνει καί τή γυναίκα του μαζύ μέ τά παιδιά της.

Δάσκαλε Γιάννη των Σφακιών μ.έ τό πολύ φουσάτο 

Ποιος τό ’λέγε πώς θά γεννά) ή Κοη'τη Ρωμιακάτο ;

Αν θέλετ’ ά'σπρα δίνω σας, κι’ αν θέλετε τζεκίνια 

Εγώ αύτός μου τά ’βγαλα καν έναν έχω ( ι)  γρεία ·

Αν θέλετ’ άσπρα δίνω σας, κί αν θέλετε διπλάρια 

Εγώ αύτός μ.ου τά έκοβγα κ’ έφόρτωνα καράβια.

Πιάνουν πισταγκωνίζουνται ( 2) σαράντα πασσαλίδες, 

Χαρούμ.ενοι τόν παίρνουνε καί στου Πασσά τόν πάνε·

Κι’ ότι τόν ανεβάζανε εις τού Πασσά τή σκάλα,

Εστράφηκε ζερβιά δεξιά κ’ ευώναξε μ.εγάλα :

( ι )  Πιθανώς* καν εν οέν εχω .
(*ι) Προφανώς έ^Οαρμένον, α ντί π ισταγκω νίζουν τον.
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Καλώς σάς ηύρα άφέντη μου, άφέντη άφεντάδων.

Καλώς τον Γιάννην, τών Σφακιών κουρσάρην τών κουρσάρων 

Καφφέ γλυκόν του ’φέρανε εΐσέ χρυσό φλυτζάνι 

Κ ’ ένα τσιμπούκι γιασεμί, χίλια τζεκίνια κάμνει.

Στέκει καί συλλογίζεται κουνεΐ την κεφαλη'ν του,

Καί κλαΐνε τά ματάκιά του καί τρέμει τό κορμί του · 

Ατσαμπα ( ι)  νά μέ φτάξουνε σακούλια πεντακόσια 

Νά κάμω τά σεράγιά μου ώς ητανε καί πρώτα;

Καί ό Πασσάς κρυφογελά λέει του Σερασκέρη :

Μά την ζωη' του δεν ψ η φ ά , καί τά σεράγια θέλει;

Κ ι’ άπίς άπόπιε τον καφφέ, του ’παίρνουν τό τζιμπουκι 

Πιάνουν καί καταβάζουν τον κάτω εις τό τιμπροΰκι,

Καί πιάνουν καί του γδέρνουνε τό χείλομάγουλό του,

Κ ι’ ένα ’γυιαλί του ’δώκανε νά ίδη τό πρόσωπό του·

Κ ι’ άπίς καί άπογδάρανε καί την δεξιά του χέρα, 

ίίτότες ¿τουρκέψανε την μιά του θυγατέρα,

Καί άπίς καί άπογδάρανε καί την ζερβιάν του χέρα 

Ετότε χαζιρευουνε την άλλη θυγατέρα- 

Κι’ ερώτησεν ή ορφανή' : παιδιά πουν’ ό μπαμπάς μου ; 

Κάτω στό γλέντι κάθεται μέ κι’ άλλα παλληκάρια,

Κ ’ εκείνον τον ετρώγανε της θάλ,ασσας τά ψάρια (α).

( ι )  ΤΑρα γε .
( ι)  Τό ασμα τούτο, άναλεχθέν εκ στόμαχος τής έκγονής αυτής τού ήρωος , 

ζώ σ η : ετι έν λ ίγειαλεία  , άναφε'ρεται εις την εποχήν του 1 7 7 2 » ή Κρήτη 
ήτοιμάζετο νά μιμηΟή τήν έπαναστάσαν Πελοπόννησον.
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Il ΟΓ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ι).

Γ ',

Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο ΪΤ Ω Ν  Γ Ρ  \  MM ΑΤΩΝ.

§  i .  T à  β ιβλ ία .

H αόριστος αυτή εκφρασις : άνθρωπος  των γ ρ α μ μ ά τ ω ν ,  

αόριστος ώς και το επάγγελμα όπερ σημαίνει, δεν εχει ίδιον 

όρον είς την Ελληνικήν γλώσσαν. Τό γαλλικόν homme de 

lettres μεταφράζεται ότε μέν διά τής λέξεως συγγρ.αφευς,  

ότε δε δια της λ ό γ ι ο ς - άμφότεροι όμως οΐ όροι οϋτοι είσ'ιν 

ακατάλληλοι και πεφυσημένοι, μη σημαίνοντες την δια των 

λέξεων homme de lettres έκφραζομένην ιδέαν, άνθρωπον δη

λαδή ζώντα από του καλάμου του.

Ο άνθρωπος των γραμμάτων σπανίως απαντάται εν Ελ- 

λάδι υπό τόν πρωτόγονον αύτοΰ τόπον · ώς επί τό πολυ έχει 

άλλην την κυρίαν αϋτου ασχολίαν - οσάκις δέν ήνε υπάλληλος, 

δικηγόρος, στρατιωτικός, ιατρός η άλλος τις δημόσιος λει

τουργός, είνε άναποφεύκτως .καθηγητής του πανεπιστημίου.

Πρό της έπαναστάσεως του 1821 ό άνθρωπος των γραμ

μάτων ήτο άναγκαίως διδάσκαλος της ελληνικής, καί τοΰτο 

ήτο τό υιόνον άνοικτόν είς αύτόν στάδιον. Η σπουδή των έλ- 

ληνικών άπετέλει την βάσιν της παιδείας καθ’ όλην την δουλην 

εποχήν, καί ή διδασκαλεία των ελληνικών ήτο επικερδές επάγ- 

γελμ.α · οί έχοντες κλίσιν πρός τα γράμματα ένηγκαλίζοντο

( ι)  ”Ιδε Έ 9 . 'Η μ . του 1 8 6 4 .



αυτο το σταόιον, όπερ προσέφερεν αύτοίς έντιυ.α υ.έσα του 

ζην και αφορμήν προσφιλούς εις τό πνεύμ.ά των άσχολ’ησεως.

Αμα ο ελληνικού ιδασκαλος λόγιος καθιστών την ύπόληψιν 

αυτου, ‘/¡σφάλιζε και των συγγραμμάτων αΰτου την τύπωσιν. 

Φίλος τις των γραμμάτων, ότέ έμ,πορος, ότέ πατριάρχης τις 

7ΐ ανώτερος υπάλληλος, απεδέχετο την άφιέρωσιν του συγ- 

γραμμ,ατος, και το βιβλιον έδημοσιεύετο ύπό την αιγίδα του, 

ουόεν του συγγραφεως δαπανώντος. ένίοτε έδημ,οσιεύετο ή 

βίβλος διά συνδρομών μετ’ ίσης επιτυχίας. Κατά την έποχήν 

εκείνην δέν ύπήρχον ες επαγγέλματος έκδόται, ό δέ Μαικήνας 

διενεμε δωρεάν τ αντίτυπα του βιβλίου η κατέλειπε την 

πωλησιν εις τον συγγραφέα. Σήμερον ύπαρχουσιν έκδόται * εις 

αυτών ή το απλούς στοιχειοθέτης κατά τό 18 34, μετά 22 δ’ έτη 

απεθανε καταλιπων ενός έκατομ.μυρίου περιουσίαν · όπως καί 

αλλαχού οι εκόοται εινε οι μεγάλοι, καί οί συγγραφείς οΐ μικροί 

ιχθύς.

Ομολογητέον έν τούτοις ότι τά βιβλία δέν »ξοδεύονται 

μετά μεγάλης ευκολίας· μόνον τά κλασσικά πωλοΰνται ιός 

ψωμί  , ως συνήθως έν Ελλάδι λέγεται, άφ’ ου όμως καί ταΰτα 

εγκριθώσιν υπό της επί τούτω έςεταστικης επιτροπής · των καθ’ 

αυτό σχολείακών βιβλίων έπονται τά διδακτικά, οιον λεξικά, 

νομικά, ίατρικα, και εν γενει βιβλ.ια, ά’τινα άναγνωσθέντα άπαξ 

δεν γίνονται νεκρόν κεφάλαι ον ,  ώς άνθρωπός τις των 

γραμμάτων μ ελεγε ποτε. Τα εκτός του κύκλου τούτου φιλο

λογικά προίοντα όυσκόλως εύρίσκουσιν εκδότην· οί συγγραφείς 

τιυν λοιπον καταφευγουσιν αναγκαίως εις συνδρομάς, οί δέ 

φίλοι των είνε οι αναγκαίοι είσπράκτορες του φόρου τούτου της 

παρα τιόν εκόοτών επιβαλλομ,ένης φορολογίας. Οί συγγραφείς 

στρατολ.ογούσι πολλ.ακις έπιτηδείως και τους υπουργούς αύ-

τούς μεταξύ των συλλογέων των, οίτινες δι’ εγκυκλίου προσ- 

καλοΰσι τούς ύπ’ αυτούς υπάλληλους νά καταγράψωσιν ό,τι 

πλείονας συνδρομητάς εις τό προστατευόμενον σύγγραμμα. 

Πρώτον δέ πάντοτε μεταξύ των τοιούτων φροντιστών καταλε- 

γουσιν οί συγγραφείς τον επί των εξωτερικών υπουργον, οστις, 

οίος δη ποτ’ αν η, ουδέποτε τολρ-α ν’ άποποιηθη την τοιαύτην 

τφη'ν. ή  συστατική εγκύκλιος, πομπωδώς συντεταγμένη καί 

λιθογραφημένη εις τό βασιλικόν τυπογραφείου, στέλλεται προς 

ά'παντας τούς εξωτερικούς πράκτορας τής Ελλάδος· ό δέ συγ- 

γραφεύς ύποκλίνει ευχαριστών καί αναμένει την επάνοδον τών 

αγγελιών του. Εν τούτοις αί άγγελιαι δέν επανέρχονται ή 

επανέρχονται οίαι άνεχώοησαν. 0  συγγραφευς ζητεί έςηγησεις, 

ακούει δέ εις άπάντησιν, ότι οί πρόςενοι γραφουσιν ότι οί καιροί 

είνε λίαν δύσκολοι, ότι ούδέν κατώρθωσαν, ότι παντες εις οΰς 

έπρότειναν την αγγελίαν ήρνήθησαν να υπογράψωσι, κ. τ, λ. 

ό συγγραφεύς υποχωρεί, λυπούμενος, εννοείται δια την αποτυ

χίαν τών υπολογισμών του, εύγνωμονών όμως πάντοτε θερ- 

μ.ότατα προς τον υπουργόν. 0  αγαθός άνθρωπος ! αν εόύνατο 

ν’ αναδίφηση έν τοίς άρχείοις τού επί τών έξωτερικ.ών υπουρ

γείου,ήθελεν άπαντη'σει τό πρωτόγραφο·/ εγκυκλίου προς πάντας 

τούς έν τω εξωτερικοί πράκτορας τής έλλάδος τοιούτου τινός 

περιεχομένου · » Συγγραφείς κατα το μάλλον η ήττον αζιο- 

τιυ-οι μάς παρακαλουσιν έπανείλημμένως να συστησωμεν τας 

περί συνδρομ.ών εις τά συγγράμ.μ.ατά των αγγελίας αυτών · 

άναγκαζόμ.εθα πολλάκις άκοντες νά εισακούσωμεν τής αιτη'σεως 

των, καί σάς είδοποιοΰμ,εν περί τούτου ϊνα ένεργήτε έν περι- 

στάσει συμφώνως προς ταύτα... >> Αν ό υπουργός πραγματικώς 

ένδιαφέρεται εις την δημοσίευσιν συγγράμματος τίνος, τότε 

προβαίνουσιν αί συνδρομαί αξιόλογα.

— 53 —



τούτοις παρ’ όλας τάς δυσκολίας κατορθοΐ τέλος ό συγ- 

γραφεύς εκδότης νά δημοσίευα·/) τό βιβλίον του- τότε ό'μως 

αρχίζουν άλλα μαρτύρια : οί μή θέλοντες νά πληρώσωσι συν

δρομή ταί, καί οί φίλοι οίτινες τον νεκρόν προσποιηθέντες καθ’ ό- 

λην την περί συνδρομητών στρατείαν του συγγραφέως άνί- 

στανται ήδη καί ¿παιτούσιν, έχιτακτικώς χολλάκις, νά τοΐς 

άχοσταλή (δωρεάν εννοείται) εν άντίτυχον του συγγράμματος. 

Νομίζουσι μάλιστα ότι σάς τιμώσι διά τής τοιαύτης των αί- 

τη'σεως. Αν δέ άχαλλαγήτε αυτών ύφ’ οίανδήχοτε χρόφασιν, 

έχαναλαμβάνουσι καί πάλιν, ουδέποτε άχοθαρρυνόμενοι, τάς 

απαιτήσεις των. Ενθυμούμαι συγγραφέα τινά , όστις μοί διη

γείτο ότι, ειπών χρός τινα τών τοιούτων απαιτητών ότι ούδέν 

πλε'ον άντίτυχον του συγγράμματος του τώ ΰχελείπετο , 

ήκουσε την ¿τάραχον παρ’ εκείνου άπάντησιν ·■—  Αλλά θά ¿φύ

λαξες πάντοτε δ ί  ιδίαν σου χρήσιν έν άντίτυχον · δάνεισε μέ 

τυ! -— Τό έχω είς τον βιβλιοδέτην ■ —  Καλά, λοιπόν περιμένω 

μέχρις οΰ δεθή· —  καί μετά δεκαπέντε ημέρας τώ έγραψε νά 

του δανείση (γρ. χαρίση,) τό ενλόγω βιβλίον. Τό μόνον δυνατόν 

δίλημμα εν τοιαύτη περιπτώσει είνε, ή νά χάση τις έν άντί

τυχον δαπανηρότατου συγγράμματος, ή νά κερδήση ένα 

εχθρόν.

Η Ανατολή είνε ή μεγίστη αγορά τών Ελλήνων βιβλιοπωλών. 

Ε  Ελλάς αποστέλλει κατ’ έτος είς Τουρκίαν δύο εκατομμυρίων 

φράγκων βιβλία καί ήθελε πωλ,εί διπλάσια αν ή τυποκλοπία 

δεν ήτο θριαμβευτικώς εγκατεστημένη έν Κωνσταντινουπό- 

λει,2μύρν/ί, Θεσσαλονίκη καί αλλαχού. Η φιλαναγνωσία είνε λίαν 

διακεχυμένη εν τή ελληνική Ανατολή, πλήν δεν τολμώ νά βε- 

βαιώσιο άν είν’ επίσης καί είςτόκέντρον αύτό τής παραγωγής· 

όπως δήποτε όμως αί πτωχαί κλάσεις άναγιγνώσκουσι μάλλον
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τών εύπόρ ων, καί όσον ά κ ρ ι β ώτ ε ρ ο ς  ε ι ν ε ό οίνος,  ως 

μ’ έλεγε Αθηναίος τις βιβλιοπώλης, τοσον π ε ρ ι σσότ ε ρόν  

α ν α γ ι γ ν ώσ κ ε ι  ώ λαος.  .Τα πρωτοβάθμια και δεύτερο*·" 

βάθμια παρθεναγωγεία ηυξησαν επαισθητώς την καταναλωσιν 

τής διανοητικής παραγωγής. Αί γυναίκες τής νέας γενεάς καί 

ιδίως αϊ τών κατωτέρων τάξεων τής κοινωνίας άναγινώσκουσι 

σχετικώς μάλλον τών άνδρών.

Δύο τινά δύναταί τις να μ.εμφθή τών ελληνικών διανοη

τικών προϊόντων, ι ον, ότι ή τιμή των είνε μεγάλη, διπλή και 

χολλάκις τετραπλή τής τών γαλλικών βιβλίων και 2°' ότι 

ή ποιότης τιον είνε συχνάκις κακή. Η μεγάλη τιμή συνεπι

φέρει τήν είς μικρόν αριθμόν αντιτύπων έκδοσιν τών βιβλίων. 

Οί έκδόται τών Αθηνών δεν ένόησαν ότι ή εύθηνία σύρει τόν 

αγοραστήν, αυξάνει τήν καταναλωσιν, και επομ.ενως και την 

παραγωγήν. Καίτοι όμως ή τιμή τών βιβλίων είνε, ώς εΐπομεν, 

μεγάλη, τό περιεχόμενόν των είνε ούχ ήττον κακόν, και όσον 

χαμηλότερον μεταξύ του λαού καταβαίνει, τοσοΰτον χειρότερον 

γίνεται. Εδώ δυνάμεθα νά σημειώσωμεν, ότι ούδεποτε έγένετο 

σκέψιςς όποιον ισχυρόν ό'ργανον δημώδους διδασκαλίας είνε τό 

ήμερολόγιον. Τό ήμερολόγιον είνε εις τάς χεΐρας όλων, πτωχού 

καί πλουσίου, άστοΰ καί αγρότου · έίνε όμως προ πάντων τό 

κατ’ εξοχήν βιβλίον τού λαού. Τό αναγιγνώσκει μετ απλη

στίας, ΐνα μάθ’Γ, τί τού φέρει τό νέον έτος,γάμους, θανάτους, 

καλόν ή κακόν καιρόν, καί όταν άργή τέρπει δι’ αύτοΰ τας 

ώρας τής σχολής του. Τό ήμερολόγιον είνε τό πρώτον βιβλίον, 

όπερ λαμβάνουσι τά παιδία άνά χεΐρας · είνε ό έμπιστος τής 

νεάνιδος, ήτις αναζητεί έν αύτω τάς ημέρας τής από τού σχολείου 

εξόδου της, είνε ό σύντροφος τής νέας μητρός ύπολογιζούσης 

δι’ αύτοΰ τήν επάνοδον τού ¿πόντος συζύγου της. Τό ήμερο-
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λόγιοv ήδύνατο νά εκπλήρωσή εν Ε,λλάδι καθήκοντα διδα

σκάλου ήθικοποιού καί πολίτικου αποστόλου · δυστυχώς όμως 

τα ημερολόγιά της είνε άνοστότερα έτι ή καί "αλλαχού, καί αν 

δεν αύξάνωσι τας λυπηρας προλήψεις τών κατωτέρων κλάσεων, 

άναντιρρήτως όμως τας ΰποτρέφουσι. Την αιτίαν τούτου είχον 

πάντοτε αποδώσει εις την ανικανότητα των συντακτών των, 

ώστε μετ’ απορίας μου ήκουσα κατόπιν ότι εκδότης τις των 

Αθηνών, προ μικρού άποβιώσας, ό κύριος Κορομηλάς, ένεπι- 

στεύετο την σύνταξιν τών ήμ.ερολογίων του εις δύο τών μάλ

λον διακεκοιμ,ένων λογίων τών Αθηνών, οίτινες όμως δυστυ

χώς ¿θεώρησαν την τοιαύτην εργασίαν απλήν άργυρολογικήν 

άσχόλησιν.

Το ήμερολόγιον τών ελληνικών τυπογραφείων τής Βενετίας, 

καίτοι κατά πολλά ελλειπές, είνε ούχ ήττον καλλίτερον του 

παρά τών Αθηναίων εκδοτών δημοσιευόμενου. Αί ελληνικάί 

τυπογραφίαι τής πόλεως τών Δογών άπολαύουσιν είδους τινός 

μονοπωλίου διά τήν έκδοσιν τών εκκλησιαστικών βιβλίων. 

Γνωστόν ότι επί δημοκρατίας αποικία ελληνική ήνθει έν Βενε

τία ( ι) , άποκλειστικώς σχεδόν τό μετά τής Ανατολής εμπόριον 

ενεργούσα. Σήμερον δέν είνε πλέον αΰτη ή ή δευτερεύουσα τής 

έν ΤεοΎεστη ελληνικής αποικίας. Εύδαιμ-ονούσα τότε κατέστησε 

σχολεία καί τυπογραφίας, έν αίς τά δύο τρίτα σχεδόν τών 

ελληνικών συγγραμμάτων έξετυπώθησαν (2). Τινα τών τυπο

γραφείων εκείνων ΰπάρχουσιν έτι, δέν έκτυπούσιν όμως πλέον

( ι )  Το ι 5 - η παρώκουν έν Β ενετία 4>οοο 'Έ λληνες. Βλ. Sulla colonia greca  
orientale stabilita  in  V enezia ,  cenni di G iov. 'V elu d o , Βενετία, 1 8 4 7 .

(2 ) Β. Κατάλογον τών από π τώ σ εω ς τής Κ ωνσταντινουπόλεω ς μέχρι καθι- 
όρύσεως του βασιλείου τή ς Ε λλάδος παρ’ Ε λλήνω ν εις τήν άρχαίαν ή νε'αν 
έλλ. γλώσσαν τυπω θεντω ν βιβλίων υπό Ά νδρ. Παπαδοπούλου Βρετου, Άδήνησι 
1854 ι8 5 6 .





ή εκκλησιαστικά βιβλία, και αΐ σημερινά·, δ’ αύταί δημοσιεύσεις 

των φαίνονται μάλλον ακριβείς ανατυπώσεις τών πρώτων εκδό

σεων του 16 καί ιχ ου αίώνος ή αναδημοσιεύσεις· τά αύτά εκείνα πα- 

νάρχαια, στρογγυλά, άκομψα, άοαιά και μεγαλοπρεπή γράμματα 

αναφαίνονται και εν αύταΐς, μή καταπατοΰντα, μήτε συνωθοΰντα 

άλληλα, ώς οί χαρακτήρες τών νε'ων βιβλίων · ή αύτή μελάνη 

μαύρη ώς τό πτερόν τού κόρακος ή ανοικτή ερυθρά ώς μαίου 

ρόδον. Ο αυτός υποκίτρινος χάρτης, καλώς έψημένος, δυνατός 

μή σχιζόμενος εκ τής χρήσεως, μήτε τήν ό'ρασιν κουράζων. Τό 

αύτό τέλος δε'σιμον εις ξυλ,ον ενδυμένον με μελανόν μαροκινόν, 

ρ.έ στερεά χαλκά ζύγωθρακαί με τόν έσταυρωμένον αντί παντός 

εξωτερικού κόσμου. Τ ’ αθηναϊκά τυπογραφεία δεν δύνανται 

ν’ άνταγωνισθώσι προς τά τής Βενετίας. Ο τυπογραφικο'ς των 

χάρτης, έκτος ολίγων έζαιρεσεων, είνε κάκιστης ποιότητος. 

« Βάλε κακό χαρτί, μ* έλεγε είς Αθηναίος έκδοτης, διά νά χαλάση 

γρήγωοα τό βιβλίον. » Η μελάνη των είνε κατώτερα τής βε

νετικής, καί ή αγορά χαρακτήρων όμοιων πρός τους τής Βενετίας 

ήθελεν άποβή λίαν έπιζήμιος, καθόσον τοιοΰτοι χαρακτήρες 

θά ήσαν άχρηστοι πρός οίονδήποτε άλλον σκοπόν. Εκτύπωσις 

δέ έκκλησιαστικών βιβλίων ΰπό άλλην μορφήν έ'θελεν είσθαι 

λίαν τολμηρά έπιχείρησις. Ο Ελλ.ην πιστώς εις τάς παραδό

σεις του παρελθόντος επόμενος ήθελεν ίσως έκλάβει αυτήν ώς 

έπικίνδυνον νεωτερισμόν ή άπόπειράν τινα καθολικού ή προ- 

τεσταντικοΰ προσηλυτισμού. Τό έκ τών βενετικών πιεστηρίων 

έξελθόν βιβλίον έγένετο δεκτόν καί ένεκοίθη παρά τής Εκκλη

σίας έξ άμνημονεύτων χρόνων · ή ΰπό τού χρόνου καί τής συ

νήθειας καθιερωθεΐσα αυτή έκδοσις παρέχει εις τόν Ελληνα 

λαόν όσα ούδεμία άλλη έχέγγυα, άλλως τε τις δυναται νά 

πολεμήση τήν συνήθειαν; Δυνάμεθα λοιπόν να ειπωμεν άλαν-

ι
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θάστως ότι τά βενετικά τυπογραφεία θέλουσιν επί μακρόν ετι 

διατηρήσει τό μονοπώλιο·/ τών εκκλησιαστικών βιβλίων.

έ ξ  όλων αύτών τών βιβλίων ή Σύνοψις πωλείται περισσό

τερον καί ώς επί τό πολύ διά με'σου του πραγματευτοΰ. 0  πραγ- 

ματευτής τών βιβλίων ονομάζεται γε'ρων·  πωλεί επίσης 

κομβολόγια, εικόνας, αλφαβητάρια, ημερολόγια καί τινα άλλα 

κόσμικώτερα αντικείμενα, οίον βελόνας, κλωστήν κ. τ. λ. 

Δε'μα δεν έχει, άλλ’ ένδον σάκκου σωρεύει τάς πραγματείας 

του. Ο γε'ρων είνε πάντοτε προβεβηκώς, αλλά ρωμαλέος έτι · 

ότέ μέν είνε μοναχός τις τών μοναστηρίων του Αθιυνος ή τής 

Ιερουσαλήμ,, καί τότε ενθρονίζεται (ύς επί τό πλείστον ύπό 

τόν πυλώνα εκκλησίας τινός · άλλοτε δέ κοινός τις πραγμα- 

τευτής ή γεωργός τις άπεσυρμε'νος , τότε δέ ή ένδυμασιά του 

είνε λίαν αόριστος καί ή καθαριότης του λίαν άμφισβητήσιμος. 

Ο γε'ρων κοιμάται συχνάκις εις τό ύ'παιθρον, σταματά προ του 

τυχόντος ρυακίου ί'να μαλακυνη τόν ξηρόν του άρτον, καί 

κινεί πάλιν αδιαφορών προς τόν κακόν καιρόν καί τάς κακάς 

συναντήσεις. Αν τις ύπολογίση όποίον δρόμ.ον διατρέχουσιν οί 

πραγματευταί ούτοι διερχόμ.ενοιπολλάκις ολόκληρον τήν Ελλάδα 

καί μέρος τής Τουρκίας εις έν έτος, θ’ άμφιβάλη ότι πεζός άν

θρωπος δυναται νά περιπατήση τόσον πολύ εντός τόσον μικρού 

χρόνου. Ε τ ι δέ περισσότερον θέλει τις εκπλαγή μανθάνων τό 

ακριβές ποσόν τών διά με'σου αυτών ένεργουμένων συναλλαγών. 

Αρκουμαι μ,όνον ν’ αναφέρω ότι εις βιβλιοπώλης τών Αθηνών 

δευτέρας τάξεως ώμολόγει ότι έκαμνε κατά μέσον όρον ή,«οο 

φράγκων συναλλαγάς κατ’ έτος μεθ' ενός τών τοιουτων πραγ
ματευτώ·/.

Εις τόν σάκκον τού γέροντος ευρίσκει τις τρία λίαν αρεστά 

τώ λαφ βιβλία, τόν Ερ ωτ ό κ ρ ι τ ον ,  ποίημα τού ι5  αΐώνος,
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γραφέν ύπό έλληνος βενετικής καταγωγής έκ Κρήτης, και 

περιγράφον μεσαιωνικάς σκηνάς, ιππικούς αγώνας, καίμάχας· 

τήν ί στ ο ρ ί αν  τού Μπερτ όλδου ,  μετάφρασιν εκ τού ιτα

λικού, καί τήν Φυλλάδαν  τού Γ α ϊ δ ά ρ ο υ ,  ποίημα ι 6 σε

λίδων, ούτινος άσεμνοί τινες σκηναί καταστρέφουσι τήν αξίαν.

Ο λαός δέν έχει ιδίαν φιλολογίαν, καθότι ό λόγιος τού έθνους 

δέν καταδέχθη νά έργασθή διά τόν λαόν · είνε όμως βε'βαιον 

ότι δέν ένεθαρρύνθη εις τούτο, ίδρυθησαν έν Αθήναις δια

γωνισμοί ποιητικοί, άποκλεισθείσης τής δημοτικής γλώσσης, 

διαγωνισμ,οί βιβλίων φιλοσοφικών, συγκριτικής φιλολογίας, ού- 

δέν όμ,ως διαγώνισμα κατεστήθη πρός σύνταξιν βιβλίου τινός 

διά τόν λαόν, δηλαδή τόν χωρικόν, τόν τεχνίτην, τόν ναύτην. 

Αν επί τάς γραμμάς ταύτας πέσωσι τά βλέμματα πλουσίου τινός 

τέκνου τής Ελλάδος, εκ τών τοσούτων πάντοτε προθύμων εις 

βοήθειαν τής πατρίδας των, τόν παρακαλούμεν νά λάβη ύπό 

σκέψιν τάς ταπεινάς αύτάς παρατηρήσεις. Η πρόσκτησις ενός 

καλού βιβλίου διά τόν λαόν ίσοδυναμεί πρός τήν ίδρυσιν οίουδή- 

ποτ’ άλλου ευσεβούς έργου. 0  άνθρωπος τών γραμμάτων, 

έκτος έντιμων τινών έξαιρέσεων, υπήρξε μέχρι τουδελίαν αριστο

κράτης · άφ’ ής ημέρας τό ελληνικόν έθνος άπωλέσαν τήν ανε

ξαρτησίαν του άπέβαλε καί τήν φιλολογικήν αυτού έπί τής 

Ευρώπης ήγεμονείαν, άφέθη ρυμουλκούμενον ύπό τής Δύσεως. 

Κατά τήν μακράν αυτήν τεσσάρων αιώνων περίοδον πάσα ιδέα 

συγκινήσασα τήν Δύσιν άντεκρότησε καί έν Ελλάδα Τό παρά 

τού κυρίου Αν δ ρέου Παπαδοπούλου Βρετοΰ δημοσιευθέν σύγ- 

γοαμμα ύπό τόν τίτλον : Κ α τ ά λ ο γ ο ς  τ ών  από πτώσεως τής 

Βυζαντικής αύτοκρατορίας μέχρι έγκαθιδρύσεως τής έν Ελλάδι 

βασιλείας τυπωθέντων βιβλίο/ν παρ’ Ελλήνων εις τήν όμιλουμέ- 

νην ή εις τήν άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν ( γ4 *3-1802} μαοτυρεΐ
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τήν διανοητικήν των Ελλήνων δραστηριότητα υπό τήν δου

λείαν. Από του ι 832 ή ένέργεια αΰτη έτετραπλασιάσθη, περι

έλαβε μείζονα κύκλον, άνέπτη μάλιστα καί προ; υψηλότερα 

πεδία, όπου όμως δυστυχώς άπεπλανήθη ενίοτε, καί κατέλιπε 

περιφρονώ; σπουδαίας εργασίας είς χεΐρας αρχαρίων. Εχουσιν, 

έν παραδείγματι, οί Ελληνες εν καλόν βιβλίον άναγνώσεως; 

Δοκίμιά τινα κατά τό μ-άλλον η ήττον επιτυχή είσί πάντως 

αξιέπαινα, δεν έτυχον όμως του σκοπού. Τά Δι ηγ η ' ματ α  του 

κυρίου Ραγκαβή εις τρεις τδριους είνε ίσως τό μόνον έργον 

δυν άριενον νά μνημ,ονευθή.

Δεν αναφέρω τον Γε ροστ άθην  του κυρίου Μελά, καθότι 

τό βιβλίον αύτό, καίτοι έχον άξίαν, είνε οϋχ ήττον μόνον είς 

άνάγνωσιν παιδίιον χρήσιμον. Οί Ελληνες παραμελουσιν επίσης 

τάς μεταφράσεις· άλλοτε, πρό είκοσιπέντε ετών οί διασημότατοι 

των λογίων δεν περιεφρόνουν τό έργον του μεταφραστοΰ. 

οΰτω δΰναταί τις νά μνημονευση ωραίας μεταφράσεως του 

Παι ίλου καί  Β ι ρ γ ι ν ί α ς  του Κ.  Πικκόλου, ¡κεταφράσεως 

πολλά καλής της Κορ ί ν ν ης  υπό του Κ. 2ίμ.ου, καί άξιολόγου 

¡κεταγλωττίσεως των άριστουργημάτων του Ρ α κ ί ν α ,  όφειλο- 

¡κένης είς τον γλαφυρόν κάλαμον του Κ. Ιακώβου Ρίζου Ραγκα

βή. 2ήμερον αί καλαί μεταφράσεις είσί σπάνιαι, καί ώς επί 

τό πλεΐστον μεταφράζονται έν Ελλ.άδι βιβλία, άτινα έν πρω

τοτυπώ ύποκρύπτουσι καν την ασχήμιαν της ΰλης ΰπό τό έπα- 

γωγόν της μορφής, έν ώ ή μετάφρασις μόνον την άνηθικότητά 

των αποδίδει. Μη λησμονη'σωμεν έν τουτοις μεταξύ των 

καλλιτέρων της νέας Ελλάδος μεταφραστών τον Κ. 2κυλίτσην, 

συντάκτην ελληνικής έφημερίδος έν Βιέννη.

Απαιτη'σας ανωτέρω την κατάστασιν αγωνίσματος πρός 

σύνταξιν βιβλίων διά τον λαόν, έτι μάλλον δικαιούμαι ν’ άπαι-

τήσω τον ορισμόν άθλου έπί τώ καλ/.ιτέρω βιβλ.ίω άναγνώ

σεως. Βιβλιοθήκη έθνικών αναγνωσμάτων ού μόνον τά έθνικά 

συμ,φέροντα ήθελεν υπηρετήσει, άλλά καί την γλώσσαν αυτήν 

ή'θελεν όριστικώτερον μορφώσει, τάλαντευομένην μεταξύ τής 

αρχαίας καί λαλουμένης ελληνικής, μεταξύ τής συντάξεως των 

αρχαίων γλωσσών άφ’ ενός καί των νεωτέρων άφ’ ετέρου. Η 

νεοελληνική γλώσσα δεν αποτελεί κυρίως διάφορον τής αρχαίας 

ελληνικής ιδίωμα, άλλά μάλλον είπειν ηλικίαν άλλην. Η μέν 

αρχαία ελληνική γλ.ώσσα, πλουσιωτέρα, έχει περιπλοκωτέραν 

τήν σύνταξιν καί τήν προσωδίαν αυτής, ποικιλωτε'ραν καί λε- 

πτοφυεστέραν τήν μορφήν, ή νεωτέρα δέ γλώσσα, άπλουστέρα 

εκείνης, άναπληροϊ ώς πάσα παράγωγος γλώσσα τήν νευρώδη 

κατασκευήν τής αρχαίας ελληνικής διά του εύχερεστέρου μηχα

νισμού τής παραθέσεως τών λέξεων.

Η νεοελληνική γλώσσα έν τουτοις πολ.υ απέχει του οριστι

κού αυτής σχηματισμού. Ο πρώτος νομοθέτης της ΰπήρξεν ό 

Κοραής ( ι ) ·  ό εύγενής ούτος απόγονος τής γραμμής τών 

Αασκάρεων καί Βησσαριιόνων έπώκησεν έν Παρισίοις περί 

τάς άρχάς του αιώνας. Η εύρεΐά του παιδεία, ό υψηλός 

αύτου νους καί ή μεγάλη σκηνή έφ’ ής τον ανέπτυξε περεε- 

ποίησαν αύτώ ευρωπαϊκήν ύπόληψιν καί είδός τι φιλολογι

κής ηγεμονίας έπί του τόπου του. Ο διάσημος ούτος ελλη

νιστής έσκέφθη πρώτος ότι ή νέα γλώσσα έδυνατο νά ΰπο- 

ταχθή είς κανόνας. Εκ τών υπό τής συνήθειας καθιερωμένων 

ή άκ τής άρχαιότητος περιεσωσμένων φράσεων έξη'γαγε γλωσ

σικά; άρχάς άς έτακτοποίησε, συμβιβάσας τάς ΰπαρχουσας 

άντιφάσεις. Οΰτω δέ συνεδέετο στενώς μετά τής γλώσσης τό

( ι )  Γ ε ν η θ ϊ ί :  έν \ ί ω  τό 1 7 4 8 , άποόανών έν ΙΙαρισ ίο ις τό  [8 1 ! .
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πνεύμα τής αρχαίας ελληνικής, εφαρμοζόμενων επί τού νεω- 

τε'ρου ιδιώματος ( ι) .  Εκτοτε όμως κατελείφθη ή παρά του 

Κοραή άριστοτέχνως χαραχθεΐσα οδός. Οϊ μέν ήθέλησαν 

ν’ άνασύρωσιν άποτόμως τήν γλώσσαν πρός τήν άρχαίαν, οί δε 

συνεσκευασαν σύμφυρμα τι παράλογον, γνωστόν ύπό τά όνομα 

μακαρωνι σμός.  ΤΊλήν έκτοτε βαδίζουν πάντες είκή έν τω 

σκότει. Ελλην πολλάκις, περάνας τάς έγκυκλίους αύτου σπουδάς 

καί δυνάμενος νά έννοήση άνευ λεξικού τόν Πλούταρχον, δεν 

έννοεΐ έν τούτοις συγγραφείς τής νεωτέρας Ελλάδος. Είνε τέλος 

καιρός νά επέλθη συνενόησίς τις είς τόν φοβερόν αύτόν πύργον 

τής Βαβέλ, καί φρονοΰμεν ότι καλά βιβλία άναγνώσεως θε'λου- 

σιν άποτελεσματικώς συντελε'σει είς τήν παγίωσιν τής ελληνικής 

γλώσσης.

§ 2 . ’Εφημερίδες.

Τήν αδυναμίαν του ανθρώπου τών γραμμάτων πρός άνω- 

τε'ρου τινός είδους μ,ελέτης άνευρίσκομεν συχνάκις καί είς 

τόν δημοσιογράφον. Αντί νά συζητή περί τών υλικών του 

τόπου συμφερόντων, νά φωτίζη τήν κυβέρνησιν, νά διευθύνη 

τήν κοινήν γνώμην καί ν’ αντανακλά συγχρόνως αυτήν, άπο- 

πλανάται ώς έπί τό πλείστον είς άπεράντους φαντασμ,αγορίας 

καί άσκοπους συζητήσεις. Απειροι ΰπάρχουσιν έν Ελλάδι 

έφημερίδες, άλλ’ ολίγοι έξ επαγγέλματος έφημεριδογράφοι. 

Οί δημοσιογράφοι γίνονται έκ τύχης πολλάκις, έκ περιστά-

( ι )  ’Άλλοι μέν έγραφον με'χρι; έκείνη ; τ η ; εποχής τήν άρχαίαν έλλη'ηκήν , 
άλλοι δέ τήν καθ’ αυτό δημώδη* τρ ίτο ι δε τινες είχον σχηματίσει ευτυχές τ ι έξ 
άμφοτέρων μ ίγμ α . Είς τήν πρώ την κατηγορίαν άνηκον οί "Ελληνες ήγεμόνες 
τώ ν παραδουνάβιων ήγεμονιώ ν, οί πατριάρχαι τή : Κ ω νστ. καί τινες λόγιοι. Κίς 
τήν οευτέραν καί τρίτην κατετάσσοντο οί δημοτικοί π ο ιητα ί καί τινες σπάνιοι 
συγγραφείς. Άπό του Κοραή λοιπόν διακριτέον τήν σχηματιζομένην όλονέν καί 
κυρίως νεο-ελληνικήν καλουμένην γλώσσαν τής δημοτικής ή κοινής, άναφαινο- 
μένης έν τοΐς έλληνικοϊς δημοτικούς ασμασιν.
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σεως, έκ μεταβολής κοινωνικής θέσεως. Η δ’ έφημερίς απο

βαίνει συχνάκις όπλον χρη'σιμον είς τάς κατα τών θέσεων εφό

δους τών σπουδαρχιδών. Η υ π ο ύ ρ γ η μ α  μου δ ί δ ε ι ς ,  η 

έ φημε ρ ί δ α  γ'ράφω, είπε ποτε εις τών ποιητών τής νέας 

Ελλάδος, καί αυτός είνε ίσως ό ωραιότερος στίχος του, δυνά

μενος έλευθέρως νά μεταφρασθη : τό βαλάντιον ή τήν ζωη'ν.

Οΰδέν εύκολώτερον τής δημοσιεύσεως Ιφημερίδος έν Ελ

λάδι · ό νόμος ούδεμίαν απαιτεί έγγύησιν · άρκεί νά ήνέ τις 

πολίτης Ελλην· τέλη σημάνσειος είναι άγνωστα ■ τά έξοδα δέ 

τής τυπώσεως καί δημ,οσιευσεως μιας αθηναϊκής έφημ,εριόος 

(τό σχήμα είνε τό ήμισυ τών μεγάλων εφημερίδων τών Παρι- 

σίιυν) εινε 6’ο φράγκα κατ’ αριθμόν, ήτοι 2 {ο φράγκα τόν 

ίλήνα. Βλέπει τις ότι έν Ελλάδι δύναταί τις εύθηνότατα νά 

γένη δημοσιογράφος· τό προσωπικόν μιας έφημερίδος απο

τελεί ό διευθυντής, ων συγχρόνως συντάκτης, διεκπεραιωτής 

καί ταμίας, καί ό διανομευς, ών συγχρόνως και υπευθυνος.

Εϊδου.εν ποια τά έ'ξοδα τής έφημερίδος · ποια όμως καί τά 

έσοδά της; Αν ό συντάκτης έχη φίλους είς τάς επαρχίας καί 

είς τό έξωτερικόν (έν Τουρκία καί όπου είσίν εγκατεστημένοι 

Ελληνες έμποροι) κατορθοΐ νά συλλέξη αριθμόν τινα πληρο- 

νόντων συνδρομητών· οί συνδρομηταί τής πρωτευούσης λαμ- 

βάνουσιν, έκτος ολίγων έξαιρέσεων, δωρεάν τό φύλλ.ον.

0  συντάκτης γνωρίζει ότι μάτην ήθελεν απαιτήσει πλ.ηρω- 

μήν, καί ποιούμενος τήν ανάγκην φιλοτιμίαν χαρίζει ό,τι ήθελε 

του ζητηθή τίτλω φιλίας. Μετά τάς συνδρομάς έρχονται αί 

καταχωρίσεις, δικαστικών καί άλλων πληρονομένων διατριβών 

άποτελουσών τό καθαρώτερον τής έφημερίδος εσοδον· ή τιμη 

τής συνδρομής τών αθηναϊκών έφημεριδων εινε κατα μέσον 

όρον 5ο-6ο φράγκα έτησιως.
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Η έ λ π ί ς ,  ό Αιών,  καί ή Αθηνά εΐσίν αί τρείς σπουδαιό- 

τεραι εφημερίδες τής πρωτευούσης. Η Αθηνά καί ό Αί ών  

δημοσιεύονται σχεδόν άνευ διακοπής, ή μέν από τριακοντα

ετίας, ό δέ άπό εικοσιτριών ήδη ετών. Η Ε λ .π ίς  είνε σχεδόν 

όμήλιξ τού Αίώνος· ή έκδοσίς της όμως διεκόπη πολλάκις. Ο 

Α ι ώ ν  καί ή Α θ η ν ά  δημοσιεύονται δίς, ή δ’ έ  λ π ί ς άπαξ 

τής έβδομάδος, καί έκεϊναι ασχολούνται περί τε τών εσωτε

ρικών καί εξωτερικών, αΰτη δέ μόνον περί τών εσωτερικών 

τής έλλάδος.

έν  έλλάδι ό δημοσιογράφος είνε διακεκριμένου πρόσωπον ■ 

τόν προσέχουσι, τόν περιποιούνται, τόν θωπεύουοι, καί τούτο 

διότι δέν υπάρχει λαός εύαισθητότερος τών Ελλήνων ώς πρός 

τήν έφημεριδογραφίαν. Αρέσκονται επαινούμενοι καί λυπούνται 

προσβαλλ,όμενοι καί παρ’ έφημεοίδος έτι ήν περιφρονοΰσιν. 

Είδόν ποτε δημόσιον υπάλληλον λέγοντα τήν πρωίαν τά εξ 

άμάξης κατά τίνος δημοσιογράφου καί τό εσπέρας γονυκλι- 

νούντα προ αυτού. Περί πλείονος έτι ποιούνται οί έλληνες τόν 

γαλλικόν, τόν κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκόν τύπον. Ξένοι τινές, έν- 

νοήσαντες τήν αδυναμίαν ταύτην τού ελληνικού λαού, τον 

άπειλούσι δι’ αυτού τού όπλου, οσάκις τά ιδιωτικά των συα- 

φέροντα κινδυνεύουσι, καί ό τυχών κατορθοΐ πολλάκις νά φο

βίση καί αυτήν τήν κυβέρνησιν.

Αν ό αριθμός τών έξ επαγγέλματος δημοσιογράφων ήνε 

περιορισμένος, ό τών έκ περιστάσεως όμως είνε απεριόριστος· 

δέν υπάρχει άνθρωπος δυνάμενος νά συνθέση όπωσοΰν μίαν 

έπιστολήν , καί μή νομίζων εαυτόν ικανόν νά γράψη άρθρον 

έφημερίδος · θά τόν  βάλω εις τήν  έφημερίδα,  είναι μία 

τών κοινότερων έν Ελλάδι απειλών. Γνώριμός μου κυρία, ήναγ- 

κάσθη ποτέ ν’ άποβάλη τοιχογράφον τινά ρυπαρώσαντα τούς
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τοίχους τής οικίας της- «Θ ά  τήν βάλω εις τήν έφημερίδα," 

έκραξε φεύγων ό διωκόμενος τεχνίτης.

Η ελληνική δημοσιογραφία είνε ώς έπί τό πολύ ό'ργανον 

ατόμων κατά τό μάλλον ή ήττον άπομεμονωμένων, καί συμφε

ρόντων όλως ιδιωτικών, άντί νά χρησιμεύη ώς ό'ργανον τής 

δημοσίας γνώμης. Διά τούτο σπανίως ΰψοΰται μέχρι τού γαλ

λικού τύπου. Δέν διακρίνεται διά τής πολεμικής, οΰ'τε διά 

τής αύστηρότητος τού ύφους της, καί ώς πρός τούτο ομοιάζει 

κατά πολλά τήν αγγλικήν έφημεριδογραφίαν.

έν  έλλάδι νομίζουσιν ότι δύνανται δ ί  ενός άρθρου έφημε

ρίδος, σπανίως έλλογου καί δικαιολογημένου, νά δημιουργήσωσιν 

ή νά καταστρέψωσι τήν ύπόληψιν άνδρός τίνος, καί, μετά 

λύπης τό λέγω, τό κατορθώνουσι σχεδόν πάντοτε, έχει άρά γε 

πραγματικήν επιρροήν ό τύπος έν έλλάδι; καί ναι, καί όχι. 

Ναι, καθόσον πολλ.άκις κατώρθωσε νά βλάψν) άτομα καί νά 

ματακόση ή δυσφημίση τό δείνα ή δείνα μέτρον. Οχι, αν συλ- 

λογισθή τις ότι ούόέποτε κατώρθωσε τόν θρίαμβον γνώμης 

τινός ήν ύπερησπίζετο.

Η έφημεριδογραφία είνε έν έλλάδι ό'ργανον καταστρέφον, 

ούδέν όμως δημιουργούν. Α ί ϋπεκφυγαί, αποσιωπήσεις καί πα- 

λινωδίαι πολλών οργάνων τού τύπου συνετέλεσαν είςέλάττωσιντης 

έπί τού κοινού έπιρροής αύτών, καί διά τούτο πολλάκις έν άρθρον 

γαλλικής ή αγγλικής έφημερίδος περί τών ελληνικών πραγμάτων 

παράγει πολύ μεγαλειτέραν έντύπωσιν εις τόν τόπον ή τα πλεϊστα 

κύρια άρθρα τών καλλιτέρων ελληνικών έφημερίδων.

0  τύπος απολαύει έν έλλάδι απεριορίστου ελευθερίας. Η 

κυβέρνησις έσυλλογίσθη πολλάκις νά χαλινώση τήν εις παρα

λυσίαν άπολήγουσαν έλευθερίαν ταύτην ( ι) .  Είδεν όμως ότι

( ί )  *Αφ’ ού έγράφησαν αί γραμμαί αΰται, ή κυβέρνησι; δεν ένέμεινε εις τήν
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μάλλον τή συμφέρει ή τοιαυτη δημοσιότης μ’ όλα της τά 

άτοπα. Πόσα αγέρια. συνομωσιών έπνίγησαν εις κύματα μελά

νης ! Αλλως τε, μόνον άκουων τις όλον τον κόσμ.ον, όπωςδήποτε 

λαλουντα, δυναται νά φωτισθή- εκτός δε τουτου ή ελευθερία 

του λόγου είνε ουσιώδης χάρακτήρ των ελληνικών ηθών.

£ ξ  ολων των εφημέριδογράφων των Αθηνών, ό κύριος Λε- 

βίδης, συντάκτης της ίόλπίδ ος, έΐνε άναντιρρήτως ό μάλλον 

διακρεκριμένος πολεμιστής. Ο κάλαμός του είνε λεπτός καί 

οξύς ώς καταλανικόν εγχειρ ίδιον. Πλήρης πνεύματος, ορμής 

καί εύροίας, είναι απαράμιλλος οσάκις πρόκειται νά κατα- 

στρεψη η νά παραλύση τον αντίπαλόν του. Μεταχειρίζεται μ.ετ’ 

αμίμητου επιτηδειότητος την ειρωνείαν, τόν σαρκασμόν, και 

μ,εταβαίνει από του ψυχροτάτου σκεπτικισμού εις τον παραφο- 

ρώτατον ενθουσιασμόν, έχει υψηλήν την άγανάκτησιν καί 

άκαταμάχητον την σφοδρότητα. Τό ιίφος του είνε εΰκολον, 

ευχρουν, καταληπτόν εις πάντας ώς καί ή γλώσσα ήν μετα

χειρίζεται. Εις μ.εγαλείτερον κύκλον ό κύριος Λεβίδης ήθελεν 

απολαύει ευρωπαϊκής ΰπολήψεως. Ο διανομευς τής εφημέρίδος 

είνε, έιπομεν, πολλάκις καί είσπράκτωρ. Συνήθως ό μισθός 

του είνε λίαν ευτελής. Διά τούτο δ’ αναμένει άνυπομόνως τήν 

πρώτην του έτους, ίν’ άνταμ,ειβή πλοΰσιοπαρόχως διά τους κό

πους του. Φέρων τήν εφημερίδα, ήτις δημοσιεύεται τότε κατ' 

αύτήν τήν πρώτην του έτους, δίδει συγχρόνως καί στίχους 

τινάς καταλλήλους εις τήν περίστασιν-, καί τυπωμένους επί 

χάρτου διαφόρων χρωμάτων. Πολλάκις είνε καί πεζός λόγος- 

άλλ’ είτε ποίησις, είτε πεζόν, είνε πάντοτε μ,ετεμοιεσμένή πο

λιτική, προσφερομένη (ός έπίμετρον του αριθμού τής έφημε-

αυτήν οδόν. Ε ίνε γνω στή ή από τεσσάρων ετών σφοδρά καταδίωξις του τυπου 
εν ‘Ελλάδι. (Τ αυτα  έγράφησαν κατά τό !8Γ>2 ϊζο ζ.)
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ρίδος, καί πληρονιομέννι τοίς μετργιτοΐς. Ο δ ι αν ο μ ευ ς είνε τότε 

αμείλικτος καίτοσουτω μάλλον, καθόσον γνωρίζει ότι λαμβάνετε 

την εφημερίδα δωρεάν. Η ποίησις πίπτει ώς χάλαζα την πρώτην 

τοίί έτους, καί πωλείται ούχί μόνον παρά των διανομέων των 

εφημερίδων, άλλα καί παρ’ αύτών των διανομέων των ταχυδρο

μείων, των κλητήρων, των καπνοδοχοκαθαριστών, των υπηρετών 

των γραφείων, των ξενοδοχείων. Εύδαίμονες τότε οΐ στιχουργοίί 

Εξευρω ότι είκοσι τοιουτοι στίχοι έπληρώθησάν ποτε x 5 φράγκα, 

τό ημισυ σχεδόν της τιμής ην έλάμβανεν ό Βύρων διά τους 

στίχους του.

§ 3 . Κ αθηγηται καϊ μαθηταί.

Ο τίτλος του κεφαλαίου του'του όπερ συχνάκις μάς άπε- 

πλάνησε, μάς φέρει καί εις άλλας τινάς ποικιλίας του ανθρώ

που των γραμμάτων : τον καθηγητήν, τον γλωσσοδιδάσκαλον, 

τον έρανιστήν, τον μαθητήν. Εκ τούτων ό καθηγητής διαι

ρείται εις δυο κατηγορίας· τον καθηγητήν γυμνασίου, καί τον 

καθηγητήν πανεπιστημίου ( ι) . Υπό τό όνομα πανεπιστήμιον 

εννοούνται αΐ τέσσαρες σχολαί ήνωμέναι (α).

( ι )  ΟΙ καθηγηται τω ν έλληνικών σχολείων καλούνται διδάσκαλοι.
(2 ) eH  κατάστασις της έν Έ λλάδι έκπαιάεύσεως εχει ώς εξής : Π ανεπιστήμιον 

’Αθηνών* 4 7  καθηγηται και ύφηγηταί ώς ακολούθως* θεολογική σχολή, 3 κα- 
θηγηταί * νομική, ι ι  καθηγηται* ιατρ ική , ι3  καθηγηται και 3 ύφηγηταί* φιλο
σοφική, ι 6  καθηγηται, ι  υφηγητής και ι  διδάσκαλος τω ν ανατολικών γλω σσώ ν. 
—  cO αριθμός τών φοιτητώ ν είναι 5οο -6οο , διανεμόμενοι ώς έξης* 6 6  τής φι
λοσοφικής, 2 0  τή ς θεολογικής, ιο ο  τής νομ ικής, τής ιατρικής σχολής, καί 
37 τού φαρμακευτικού σχολείου. Πλέον τού ήμίσεος τών φοιτητώ ν άνήκουσιν 
εις τό Ελληνικόν Βασίλειον. Τ ά  έξοδα συντηρήσεω ς τού καταστήμ ατος τούτου, 
συμπεριλαμβανομένω ν καί τών έπιστημονικώ ν συλλογών, φθάνόυσι τάς 1 5 8 , 7 8 0  

δραχμάς. —  8 γυ μ νά σ ια , 5ο κ α θη γη τα ι, i , i a 4  μαθηταί. —  8 ο έλληνικά 
σχολεία , i4 a  διδάσκαλοι καί 534α μαθηταί* 4 ιερατικά σχολεία , 4 καθη- 
γηΤαί καί ιο 4  μαθηταί* ι έκκλησιαστική σ χ ο λ ή , ίο  καθηγηται, 36 μαθη
τα ί. Ιδ ια ίτερ α  έλληνικά σχολεία τώ ν άρμενων* 58 διδάσκαλοι, 7*8 μαθηταί* 
έλληνικά σχολεία τών κορασίων , 9 00  μαθήτριαι. Δ ιδασκαλείον, 8 καθηγη- 
ταί καί διδάσκαλοι , ι4 5  μαθηταί. Δ ημοτικά σχολεία τών άρρε'νων καί κορα*
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Κατά τό ¡836 ύπήρχεν αμφιβολία, άν ή το δυνατή ή σύ- 

στασις πανεπιστημίου. Ση'μ,ερον τό κατάστημα τούτο έχει 

46 καθηγητάς, ών τινε'ς είσι διακεκριμένοι άνδρες. Ο κύριος 

Κοντογόνης είνε άξιόλογος θεολόγος, ού τά έργα άπολαύουσιν 

ύπολη'ψεως εν Γερμ,ανία τε καί Ρωσσία. Ο κύριος Φαρμ,ακίδης, 

εις των αρχαίων συντακτών του Λογίου Ερμου, περιοδικού 

συγγράμματος δημοσιευόμενου έν Βιέννη προ τής ελληνικής 

επαναστάσεως καί τά μέγιστα συντελέσαντος εις τήν διανοη

τικήν άνάπτυξιν τού έθνους , είνε συγγραφευς του Τόμ,ου, συγ

γράμματος θεολ.ογικών συζητήσεων, έμ.φαίνοντος μ-εγάλην μά- 

θησιν, καί γεγραμμένου εις γλαφυρότατου ύφος. Οί κύριοι Καλ- 

λιγάς, Ποτλής, Ράλλης καί Ρενιέρης είσζν οϊ επισημότατοι τής 

νομικής σχολής. Η ιατρική σχολή έχει τον κύριον Μακάν , καί 

ή φιλοσοφική τούς κυρίους Ασώπιον , Φίλιππον Ιωάννου καί 

άλλους.

Ο κύριος Φίλιππος Ιωάννου εικοσαετής ήτο διδάσκαλος τών 

τέκνων τού Μιαούλη, ενός τών ηρώων τής ναυτικής ιστορίας τής 

Ελλάδος · τά μαθήμ,ατά του διέκοπτον πολλάκις οί κανονοβο- 

λισμοί, καθότι ή διδασκαλία τών τέκνων του ή'ρωος ναύτου 

εγίνετο επί τής ναυαρχίδος. Ο νέος διδάσκαλος μετέσχε πολ

λάκις τής μάχης, ότε δέ δεν ΰπήρχον πλέον Τούρκοι ,πρός

σίων, 4 5 4  διδάσκαλοι, η6 διδασκάλισσαι, 4'2?353 μαθηταί και μαθήτριαι. ’Ιδ ιω τικά 
αλληλοδιδακτικά σχολεία τώ ν άρρένων καί κορασίω ν, 4 2  διδάσκαλοι καί διδασ- 
κάλισσαι, 2 ,8 8 ο μαθηταί καί μαθήτριαι. —  3οο σχολεία άτακτα  τ ή ;  κατο>τάτης 
έκπαιδεύσεως', ιο ,οοο  μαθηταί. Κ ατά  τήν τελευταίαν στατιστικήν του έλληνικοϋ 
βασιλείου ό πληθυσμός άναβαίνει εις 1 ,0 6 7 , 2 1 6 . Ο ύτω ς είς τοιουτον πληθυσμόν 
άριθμουνται 5 οο περίπου καθηγηταί κα ί διδάσκαλοι καί 6 4 , 0 6 1  μαθηταί, ων 
6 ,2 5 ο  περίπου θήλεις. Έ ν  τούτο ις δέν συμπεριλαμβάνει ό κατά  τό ι858  έκοο- 
θεΐς παρά του υπουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως γενικός π ίναξ, τήν στρα
τιω τικήν σχολήν, τό άγρονομικόν σχολείον τής Τίρυνθος καί τό πολυτεχνειον.

Οί είς τά  πανεπ ισ τήμ ια  τής Γερμανίας, Γαλλίας καί Ιτα λ ία ς  σπουδάζοντες 
έλληνόπαιδες υπολογίζονται περί τούς 35ο-4θο.

—  6 8  —

καταπολέμησιν μ.ετέβη είς Γερμανίαν προς τελειοποίησιν τών 

σπουδών του. 0  κύριος Φίλιππος Ιωάννου έπέστρεψεν είς τήν 

Ελλάδα μετά τού βασιλέως Οθωνος, ώς διδάσκαλος τής ελλη

νικής τής Α. Μ. ότε έσυστη'θη τό πανεπιστήμιου, διωρίσθη 

καθηγητής τής φιλοσοφίας, καί ταύτην διδάσκει μ-έχρι ση'με- 

ρον. Εύρεΐα μάθησις, πνεύμα λεπτόν καί εύγενές, κρίσις βα- 

θυτάτη χαρακτηρίζουσι τον Κ . Φίλιππον Ιωάννου, ένα τών 

έξοχωτέρων ελληνιστών καί φιλολόγων οΰς έχει ή ίόλλάς. 

Πεπαιδευμένος, μετριόφρων, άνθρωπος τού κόσμου, άκούων καί 

μικρούς καί μεγάλους, παρέχων είς όλους άφθόνως τάς συμ- 

βουλάς του, τά φώτά του, τήν προστασίαν του, χειροκροτών 

είλικρινώς τάς επιτυχίας τών συναδέλφων του, ύποστηρίζων 

μετά πατρικής μερίμνης τούς άπαρχομένους τού σταδίου των 

νέους , ό Φίλιππος Ιωάννου είνε ή ώραιοτέρα προσωποποίησις 

τού ανθρώπου τών γραμμάτων κατά τον ig 'v αιώνα.

Εκ τών καθηγητών γυμνασίου ό Γεννάδιος, άποθανιυν πρό 

τετραετίας, όπήρξεν ό δημοφιλέστατος πάντων. Οτε έςερράγη 

ή ελληνική έπανάστασις, ό Γεννάδιος ήτο καθηγητής έν Βου- 

κουρεστίω· καταλιπών πάραυτα τήν έδραν του, έδραμεν είς τήν 

Ελλάδα, ό'που, στρατιώτης, διδάσκαλος καί ρήτωρ άλληλοδια- 

δόχως ή συγχρόνως ( ι)  ενέγραψε τ’ όνομά του επί τού μακρού 

καταλόγου τών ελευθερωτών τής πατρίδος. Τό 1 ήτο γυμνά-

( ι )  Μόλις είχεν αρχίσει ό υπέρ ανεξαρτησία; π όλεμ ο ; * οί αντιπρόσω ποι τής 
Ελλάδος συνεδριάζοντες υπό τάς πορτοκαλλέας τ ή ;  Ε π ίδα υ ρου , ενώ ή σπάθη 

τής καταστροφής έκρέματο επ ί τάς κεφαλάς τω ν, έψήφισαν μεταξύ άλλων λίαν 
κατεπειγόντω ν, καί νόμον κανονίζοντα τά  τής εθνικής έκπαιδεύσεως· μόλις χώ ρα 
τις ήλευθερούτο τής τυραννίας τών Τούρκω ν, πάραυτα  καθιδρύετο σχολείον έν 
αυτή . Ή  Δ ημιτζάνη έν Π ελοποννήσω, ής τά  πυριτοποιεία , έπρομήθευσαν έπί 
οκταετίαν όλην πολερ,εφόδια είς ολόκληρον την Πελοπόννησον, ε ίχε σχολείον, έν 
ω έσπουδάζετο ό Δημοσθένης καί ό Θουκυδίδης. Έ ς  Α ίγιναν υπήρχε μάλιστα γυ  · 
μνάσιον άνόίγον οσάκις ό τουρκικός στόλος άφινεν όλίγην άνεσιν είς τούς κ ατο ί
κους. ('Morning C hronicle, 1 8 5 i .)
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σιάρχης, έν Αθήναις, διδάσκων έν τώ ύπ’ αύτόν γυμνασίω τά 

ελληνικά. Από τής έδρας του ένόμιζε πολλάκις ότι έπανέβλεπε 

το πεδίον τής μάχης, καί δακρυρροών, μέ άτακτον πολιάν καί 

μέ σπαίροντα χείλη έρριπτε μακράν τόν Πλούταρχον ή τόν Δη- 

μοσθένην, ίνα διηγηθη τάς σκηνάς έκείνας καθ’ άς έ βάδιζε' τις 

πρός τόν θάνατον ώς εις έορτη'ν. « Εξεφυλίσθητε, βρωμόπαιδα, 

άνέκραζεν, εις ορμήν άπεριγράπτου άγανακτήσεως, έξεφυλί- 

σθητε · φεύγετε τήν άπογραφήν ( ι)  ώς λέπραν... όπου οί πα

τέρες σας είχον καρδίαν, σεις έχετε έν καλάθι ακαθαρσίας. 

Δυστυχείς, δέν γνωρίζετε ότι μο'νον εις τό πεδίον τής μάχης 

αποθνήσκει κανείς... έπί τής κλίνης ψοφά ώς σκύλος. » Είτα 

παρετήρει μέ πλάγιον βλέμμα τάς τεταραγμένας μορφάς τών 

μαθητών του, άλλους ωχρούς καί άλλους περιπορφύρους , καί 

έμειδία έκ τής εύχαριστήσεως.

Πολλάκις έξανίστατο κατά τής πολυτελείας, τής είσχωρούσης 

όσημέραι εις τήν γεννωμένην έλληνικήν κοινωνίαν.

« Οί πατέρες σας, άνέκραζεν, ήλευθέρωσαν τήν πατρίδα 

χωρίς χειρόκτια, χωρίς μεταξωτά φορέματα, χωρίς βερνικω

μένα ύποδη'ματα, καί σείς χρειάζεσθε αύτά τά λιλιά, διά νά 

τήν διατηρη'σητε. » Η μορφή έκείνη μετείχε Δημοσθένους καί 

ίουβενάλου.

Η απώλεια του Γενναδίου υπήρξε πραγματική συμφορά 

διά τήν έλλάδα. Ητο πραγματικός ό κατάλληλος διά τήν 

γενεάν αυτήν άνθρωπος, ήτις συρρέει εις Αθη'νας πανταχόθεν 

τής ελληνικής Ανατολής. Διά τών μαΟημ,άτων έκείνων, ό 

Γεννάδιος, ύψούμενος μέχρι τού μεγίστου τής άρχαιότητος 

ρήτορος, κ’ έξαπτόμενος ώς ό έμπαθέστερος πολιτικός άπό-
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( 1 ) 'Ο  νόμος άπαλλάττει τής στρατολογίας τούς μαθητάς του γυμνασίου.

στολος, έσπειρεν εις τάς νεαράς τών ακροατών του ψυχάς 

τήν υπέρ τής πατρίδος ζέσιν, ήν ούδέν δύναται πλέον νά έξα- 

λείψχι, ούδέ τό άτιμον αύτό προγραφικόν ψη'φισμα τό έγειραν 

μεσότοιχο ν_ μεταξύ τών έλευθε'ρων καί δούλων Ελλήνων.

'Γό περιεργότερρν είδος του έν Αθήναις σπουδαστοΰ είνε ό 

πτωχός μαθητής· οίανδήποτε στε'ρησιν ΰφίσταται πρόθυμος 

ίναφθάση εις δν προέθετο σκοπόν. Γίνεται υπηρέτης, παραιτού

μενος τών μισθών του , αρκεί νά τώ μένη σχολή ινα φοιτά εις 

τά διδακτήρια, ή συσπειρουται μετά τριών ή τεσσάρων συμ

μαθητών εις μ.ικρόν τι δωμάτιον μ,όλις χωρουν δύο, καί μένει 

έκεί, τρεφο'μενος μ.έ άρτον καί τυρίον, μέχρι? ού έξέλθή αύτής, 

ώς ταπεινόν τι ράκος γενόμενον σημαία, ιατρός, δικηγόρος ή 

καθηγητής.
Πολλοί τών καθηγητών τού έν Αθήναις Πανεπιστημείου διέ- 

τρεξαν αύτό τό στάδιον · εις αύτών, ό Κ . Παπασλιώτης είνε 

υιός ποιμένας έκ τών περιχώρων τής Σμύρνης, όκταετής έγέ- 

νετο υπηρέτης παράτινι τών κατοίκο/ν τής πόλεως. Εμφυτόν τι 

δ ’ αί'σθημ.α τόν περιέφερε πάντοτε πέριξ τών τέκνων τοϊϊ κυρίου 

του κατά τάς ώρας τών σπουδών των, καί ταχέως άπε'κτησεν 

ουτω κεφάλαιόν τι γνώσεων, έντός ολίγου μάλιστα ήτο εις κα- 

τάστασιν νά δίδη μαθήματα - έτυχε θέσεως ύποδιδασκάλου εις 

σχμλείόν τι καί τέλος στερήσεις έπί στερήσεων υφιστάμενος, καί 

αποταμιεύματα έπί ταμιευμάτων καταθέτων, άπετέλεσε μικρόν 

τι ποσόν, δ ί  ού κατώρθωσε νά μεταβ-ή εις Αθήνας. Εμεινε 

έκεί έξ ετη, σπουδάζων καί διδάσκων συγχρόνως, άλλ’ οί πόθοι 

του ηύ'ξανον καί σταθερόν του ό'νειρον ήτο νά ίδ·/ι τήν Εύ- 

ρώπην καί νά φοιτήση εις τά γερμανικά πανεπιστήμια, ή  υπο

μονή του κατώρθωσε πάντα. Ανεχώρησε διά Λειψίαν πριν ή 

όμως καταλίπη τάς Αθήνας, έστείλεν έκ τών αποταμιευμάτων
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του μεγαλοπρεπέστερου δώρον εις τήν μητέρα και ικανήν χρη

ματικήν ποσότητα εις τον πατέρα του.

Εις Λειψίαν τον έβοήθησε καί πάλιν τό εύμήχανόν του · 

εδωκε μαθήματα, έχρησίμευσεν ώς διερμηνευς εις τάς μεγάλας 

έμπορικάς πανηγυρεις τής πόλεως ταυτης, καί ώς μεσίτης 

εις τους ελληνας εμπόρους- τέλος πάντων έξεπλήρου καί τάχρέη 

ψάλτου εις τήν ελληνικήν εκκλησίαν, καί μ’ όλας αύτου τάς 

ασχολίας ευρισκε καιρόν νά έξακολουθή καί τάς σπουδάς του 

μετ’ επιτυχίας.

Πολλοί νέοι τελειοποιούνται εις τά πανεπιστήμια τής Γερ

μανίας, Γαλλίας καί Ιταλίας. Εν γένει δέ σπανίως ό δυνά- 

μενος νά μεταβή προς καιρόν εις Ευρώπην δεν τά κάμει, καί 

είνε ελπίς τό άλλοτε άναγκαϊον νά καταστή συνηθες. Βεβαίως, 

τό αθηναϊκόν πανεπιστήμιον θάήνε μετ’ ού πολό εις κατάστασιν 

νά προσφέρη είς την ελληνικήν νεολαίαν όλα τά δυνατά προς 

έκπαίδευσίν της μέσα · ή φοίτησις εν τουτοις ξένων σχολείων 

θά ήνε πάντοτε ωφέλιμος. Μή λησμονήσωμεν τό παράδειγμα 

τών αγγλικών πανεπιστημίων, άτινα παρέχουσιν οδοιπορικά 

έξοδα επί ώρισμένω χρονικω διαστήματι είς τους μάλλον δια- 

κριθέντας τών φοιτητών. Οί είς τό εξωτερικόν σπουδάζοντες 

Ελληνες σφάλλουσι πολλάκις περιορίζοντες εντός στενού κυκλου 

τάς σχέσεις των, καί θέλοντες νά άνευριοσι τήν πατρίδα των 

εντός τών ξένων πόλεων · τοΰτο δέ καλοΰσι διά τής γραφι- 

κωτάτης φράσεως- Κ ά μ ν ω  χωριό.

Μακρά διαμονή είς τό εξωτερικόν δυναται ίσως νά μετα- 

βάλη καθ’ όλα τον Ελληνα, εκτός ενός μόνου τής φιλοπατρίας 

του. Απορροφά τον δυτικόν πολιτισμόν, πλήν μένει πάντοτε 

Ελλην · διά τοΰτο δέ καί σπεύδει νά έπανέλθη ές τήν πατρίδα 

τον. Τότε πλήν αρχίζει δι’ αύτόν, εϊτε τής νομικής, ή τής ία-





τρικής ή τής φιλοσοφίας διδάκτορα, σειρά απελπιστικών δο 

κιμασιών · αί θέσεις εινε κατειλημμέναι, ή πελατεία επίσης. 

Πολλάκις αναγκάζεται νά συσκευάση πάλιν τον οδοιπορικόν του 

σάκκον καί νά μεταβή είς Τουρκίαν ϊν’ άσκηση εκεί τό ιατρικόν, 

δικηγορικόν ή καθηγητικόν επάγγελμα. Αν δέ τις θέλη άπο- 

λύτως νά με'νη είς Αθήνας, άναμένων νά πληρώση ή τύχη τάς 

προσδοκίας του, γίνεται διδάσκαλος τής γαλλικής ή έρανιστής. 

0  κύριος Δημη'τριος Μαυροκορδάτος διδάκτωρ τής νομικής 

τών Παρισίων σχολής, γενικός γραμματευς του υπουργείου τής 

δημοσίας έκπαιδεύσεως, ανεψιός του κυρίου Αλεξάνδρου Μαυ- 

ροκορδάτου, πρώην πρέσβεως τής Ελλάδος έν Παρισίοις, έζησεν 

ικανόν χρόνον διδάσκων τήν γαλλικήν.

Π διδασκαλία τών γαλλικών εινε λίαν επικερδές επάγγελμα 

έν Ελλάδι· δεν υπάρχει κάτοικος τών Αθηνών μή έπιθυμών 

νά μάθη, χείρον ή βέλτιον, τήν γλώσσαν αύτήν, καί όμολογη- 

τέον, ότι όσον άν σφάλλη ό Ελλην λαλών καί γράφων τά 

γαλλικά, τά λαλεΐ πάντοτε καλλίτερον παντός ξένου. Οί 

Ρώσσοι καί οί Πολωνοί λαλοΰσιν, ώς λέγεται, τήν γαλλικήν, 

άν όχι καλλίτερον, τουλάχιστον επίσης καλώς, ώς καί αυτοί 

οί Γάλλοι. Του προνομίου όμως τούτου απολαύει μόνον ή 

ρωσσική αριστοκρατία, έν ώ έν Ελλάδι όλοι, (Λίκροι και ¡¿ε- 

γάλοι, όμιλοΰσι τά γαλλικά υποφερτά. Είς διδάσκαλος τής 

γαλλικής έλθών είς Αθήνας με διακοσίων φράγκων μισθόν κερ

δίζει σήμερον, ώς με βεβαιοίίσι, δώδεκα χιλιάδας φράγκων 

έτησίως. Γαλλις τις, ΰποστηρίζουσα ένώπιόν μου ότι ή Βούδ 

είνε ή πρωτεύουσα τής Αυστρίας, κερδίζει ίσον ποσόν. Η 

άδελφή τέλος μιας πλυτρίας τών Παρισίων τής κυρίας Βαβέν, 

όδό; 2αίντ’ Βάρβ, ήτις είχε μεταβή είς Αθήνας ϊνα άνοιξη κα

τάστημα μικοών αντικειμένων του καλλωπισμού, εύρε πολυ



επικερδέστερου νά είσέλθιρ εις οικίαν τινά ώς διδάσκαλος τής 

γαλλικής, δ ιά  τήν ομιλίαν.

Η άσκησις τού επαγγέλματος διδασκάλου τής γαλλικής 

είνε, ώς εϊπομεν, ή καταφυγή πολλών ανθρώπων, άναμενόντων 

τήν κατάλληλον είς τάς σπουδάς των κοινωνικήν θέσιν. Οταν 

δέ τ ι; δέν θελη νά γείνη διδάσκαλο; τής γαλλικής, γίνεται 

έν έλλείψει καλλιτέρου έρανιστη'ς.

Ο έρανιστής μετέχει πάντων· του δημοσιογράφου, του έκδο

του, του δημοσίου γραφέως , του βιβλιοπώλου, καί αυτού του 

έμπορου. Γράφει κύρια άρθρα, καί διάφορα, μεταφράζει έκ του 

γαλλικού, τού αγγλικού καί ιταλικού εί; τό ελληνικόν, καί άντι- 

στρο'φως. Συντάσσει γαλλικά; έπιστολάς διά τους τραπεζίτας καί

τους έμπορους, δημοσιεύει ίδίαις δαπάναις τώ κάμνουσι π ί-

στωσιν —  μετάφρασιν μ-υθιστορήματός τίνος ή έράνισμα ό'τι- 

δήποτε πωλη'σιμον. Πωλεΐ τά βιβλία τής βιβλιοθήκης του δταν 

εύρίσκη καλήν τιμήν, ίν’ άγοράση νέα έκ Παρισίων· γίνεται αν

ταποκριτή; ξένων έφημερίδων, πολλαπλασιαζο'μενος έπ’ άπειρον, 

στέλλει διά του αύτοΰ ταχυδρομείου τέσσαρας πέντε έπιστολάς, 

δηλαδή πέντε έκδο'σεις τής αυτής άνταποκρίσεως, μ,ηδέποτ’ 

έχων τον καιρόν ν’ άναγνώσνι ό'τι γράφει, προσβάλλων αυτός 

εαυτόν εις τάς έπιστολάς του ίν’ αποπλάνηση, τό κοινόν · γίνε

ται διορθωτής τυπογραφικών δοκιμίων, έπιθεωρητής τών πολι

τικών καί φιλολογικών δοκιμίων τών πλουτούντων χρημάτων 

μάλλον ή γραμμάτων. Ο κάλαμός του είναι άξίνη, πτυάριον, 

έργαζόμ.ενον μ.ετ’ έπιμονής καί δραστηριότητος άξίων καλλιτέ- 

ρας τύχης.

Ο έρανιστής είν’ έν Ελλάδι ό άνθρωπος τών γραμμάτων 

κατά τήν αληθή τής λέξεως σημ.ασίαν, ό άνθρωπος δηλαδή ό 

άνευ έπαγγέλματος, άνευ προσόδου άλλά μόνον άπό του κα

λάμου του έντίμ.ως άποζών, μή βαρόνων τήν κοινωνίαν καί 

έμβλημά του έχων· * Γπομονή καί γενναιότης. »

Δ'.

Ο Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ϊ.

0  Σόλων είχε νομοθετήσει , πας πολίτης άπέχων τών 

πολιτικών του κράτους νά θεωρήται άτιμος. Διά τούτο δ έ , 

φαίνεται, Δέν υπάρχει Ελλην μή έπιθυμών νά μετάσχη τής 

κυβερνήσεως του τόπου του. Αν τούτο είνε καλόν ή κακόν, ό , 

χρόνος θ’ άποφασίση. Αλλ’ είνε πατριωτισμός άρά γε ή φιλο

δοξία; Αμφότερα. Η φιλοπατρία τού Ελληνος τώ είνε έμφυτος, 

άλλά καί ή φιλαοχία είνε έν τών κυριωτέρων του χαρακτηρι

στικών.

Η φιλοπατρία έχει παρά τώ Ελλτ,νι τάς μ.υστηριιυδεστέρας 

τής θρησκείας εξάψεις. Συναναπτύσσεται μετ’ αύτοΰ άπό τής 

νεαρωτέρας ηλικίας καί κατακυριεύει μάλιστα παντός άλλου 

αισθήματος του, οσάκις ούτος είνε μακράν τή; πατρίδας καί 

μάλιστα τής έλευθέρας. ϊξγνώρισα είς ναυτικήν τινα πόλιν τής 

Αδριατικής δεκατετραετές παιδίον άτενίζον ημέρας ολοκλήρους 

τά ό'μματά του έπί τήν κυανόλευκον· σημαίαν τής έλευθέρας 

Ελλάδος. Ο υπέρ παντός πατρίου ένθουσιασμός τών παίδων, 

προπάντων τών άνατραφέντων έπί ξένης, είνε απίστευτος. Προ- 

βαίνοντος τού καιρού καί τής ηλικίας ή ζέσις αύτη έλαττοΰται. 

Η μετά τών ανθρώπων συγχρόνισις, αί απαιτήσεις καί αί 

απογοητεύσεις τού κοινωνικού βίου άπογυμνοΰσι πολλάκις τήν 

πρός τήν πατρίδα λατρείαν τής φλογερά; έκείνης πίστεως, ήτις 

παράγει τούς μάρτυρας. Τό αίσθημα ό'μως μένει άκλόνητον. 

Πατρίς δέν είνε πλέον αϊ Αθήναι, ή έλευθέρα Ελλάς καί οί
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πολιτικοί της, πράγμα Tt ύλικώς καταληπτόν · ή πατρίς εινε 

του λοιπού πνευματική, καί προ του βωμού της γονυπετεΐ τις 

ώς προ θυσιαστηρίου.

Η πατρίς είνε θρησκεία, εις ήν οί Ελληνες πιστεύουσι 

πάντοτε- ή πατρίς καθίσταται άφηρημένον μέλος τής οικογέ

νειας, ολοκληρωτικόν μέρος τού ατόμου αυτού. Η πατρίς έχει 

τό δικαίωμα νά κρουσνι εις τήν θυοαν έκάστου, να ευρη πάν

τοτε μίαν θέσιν ύπό τήν στέγην έκάστου κατοίκου, πτωχού 

καί πλουσίου, καί ότε κληρονομιά τις παρίσταται, εμφανίζεται 

καί ή πατρίς ipso jure· είνε ό πλησιε'στερος συγγενής. Παρε- 

τηρήσαμεν ήδη προηγουμένως τό συγκινητικόν παράδειγμα ενός 

άκονιστοΰ κληροδοτούντος εις τήν πατρίδα είκοσι φράγκα άπό 

εξακοσίων —  τής όλης του περιουσίας —  άτινα κατέλειπεν 

εις τα τέκνα του.

Παρά τω πατριωτισμοί τουτφ τάσσεται ή φιλοδοξία, ής 

τό αίσθημα τρέφουσιν άναγκαίως τό ναυτικόν, τό εμπορικόν 

ώς καί τό στρατιωτικόν στάδιον. Ο στρατιώτης βλέπει άπό 

τής πρώτης του βαθμίδας τόν βαθμόν τού στρατηγού, ό δέ 

ναύτης άπό τού πρώτου πλοΰ, καί ό έμπορος άπό τής πρώτης 

έπιχειρήσεως βλέπουσιν , ό μέν τήν πλοιαρχίαν, ό δετό  

έκατομμυριον όπερ θέλει άναγορευσει αύτόν άρχηγόν μεγάλου 

εμπορικού οίκου. Ô Ελλην λοιπόν, ναύτης καί έμπορος συγχρό

νως, είνε άναγκαίως φιλόδοξος. Πατριωτισμός δέ καί φιλοδοξία 

ώθούσιν αύτόν έπί τήν πολιτικήν σκηνήν.

Η θεσιθηρία κατέστη έν έλλάδι πληγή, ώς καί έν Γαλλία, 

άλλα κατά πολυ μείζονα άναλογίαν. 0  μή κατέχων θέσιν τινά 

δημόσιον είνε άσήμαντον ό'ν. Αλλά παρασκευάζονται τούλά- 

χιστον καλώς οί θέλοντες νά διατρέξωσι τό πολιτικόν ή διοικη

τικόν στάδιον; έκλέγονται δικαίως καί άμερολήπτως; λυπούμαι
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ότι δέν δύναμαι ν’ απαντήσω καταφατικώς. Ευτυχώς οί πτω

χοί τό πνεύμα είνε σπάνιοι έν έλλάδι, καί άναπληροΰται ουτω 

διά 'τού ορθού νοός ή έ'λλειψις ειδικών σπουδών. Τι συνέβη 

όμως, ώς έκ τής ακηδίας περί τήν έκλογήν ειδικών υπαλλήλων; τό 

κοινόν θεωρεί συχνο'τατα τάς θέσεις ώς άμοιβάς έκδουλεύσεων προ- 

σενεχθεισών εις τόν τόπον είτε παρά τού άτόμου αυτού, είτε παρά 

τής οίκογενείας του, καί πολλάκις ώφθησαν πηδαλιούχοι τής πολι

τείας άνδρες μόνον αύτών τίτλον έχοντες τό διάσημ.όν των όνομα.

Ο ύπάλληλος, όστις γνωρίζει ότι ή τύχη μόνη τόν έφερε εις 

τήν θέσιν του, θά ύπηρετήση πάντοτε μετά ζήλου καί άκε- 

ραιότητος τόν τόπον του ; Δέν υπάρχει ύπάλληλος έν έλλάδι 

μή κατηγορηθείς έπί άμελεία ή καταχρήσει, ούδέποτε όμως 

άπεδείχθη τι. Ημέραν τινά διαδίδεται ή φήμη, ότι υπουργός τις 

κατεχράσθη πεντήκοντα χιλιάδας δραχμάς· αύθημεοόν ό κύ

ριος Λεβίδης, συντάκτης τής έλπίδος, ευρισκόμενος εις τήν 

βουλήν έν τώ θεωρείω τών δημοσιογράφων, αναρτώ άπό τών 

κιγκλίδων, έφ’ ών έρείδεται, εν κολοσσιαίον φύλλον χάρτου έφ’ ού 

άνεγιγνώσκοντο εις μεγάλα γράμματα· « 5ο,οοο δραχμαί! » 0  

ένοχοποιούμενος υπουργός έγείρει τό βλέμ.μα καί μένει άπό- 

πληκτος προ τής νέας αύτής μεδουσείου κεφαλής. Φωνάζει ότι 

τόν προσβάλλουν, άλλ’ ό κύριος Λεβίδης, άπαντα άπαθώς, ύπο- 

μειδιών, ότι είνε τό άνάστροφον τού χάρτου έφ’ ού γράφει τάς 

σημειώσεις του. Οί φίλοι τού ένοχοποιουμένου αύτοΰ υπουργού 

ίσχυρίζοντο τότε καί ισχυρίζονται είσέτι ότι είνε πτωχός ώς 

κενός σάκκος'άλλ’ άδικοΰσιν αύτόν νομίζω, καθότι, ώς είπεν ό 

Φοαγκλίνος, « σάκκος κενός δέν ίσταται όρθιος. » όπως ποτ’ 

άν ή, αί κατηγορίαι αύται δύνανται ίσως νά έχωνται βασιμότη- 

τος εις τινας ιδιαιτέρας περιπτώσεις, άλλ’ αί περιπτώσεις αύται 

είνε εύτυχώς σπάνιαι, καί δέν άρκοΰσι νά κηλιδώσωσιν ολόκληρον
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κλάσιν. Αλλως τε ό χρόνος θά θεραπευτή τά πάντα· άς ένθυμη- 

θώμεν τί ήσαν τά οικονομικά και ή διοίκησις τής Γαλλίας επί 

τής άναβάσεως του ΙΔ* Λουδοβίκου εις τον θρόνον.

Οί σημερινοί πολιτικοί τής Ελλάδος βλέπουσι πέραν τής 

πατρικής των οροφής; Εχουσι τό βλέμμα του ΰπερτέρου αν

θρώπου, τό περιλαμβάνον καί τό συνολον καί τάς λεπτομε- 

ρίας; Βλέπουσι τό μέλλον έν τω παρόντι, καί τό παρόν έν 

τω μέλλοντι; Δεν μεριμνώσιν ίσως συχνότερον περί του μέλ

λοντος του ΰπουργικοΰ των χαρτοφυλακίου ή του τής πατρίδος 

των; Λίαν δυσεπίλυτα προβλη'ματα. Εν μόνον δύναμαι νά βε

βαιώσω άναμαρτη'τως, ό'τι ό Ελλην, καί έν τη άρχή, καί έκτος 

τής άρχής, μένει πάντοτε Ελλην.

Κατηγόρησαν τους Ελληνας ό'τι συμπαθοΰσι πλέον του δέον

τος υπέρ τής Ρωσσίας · άλλ’ οί Ελληνες θ’ άγαπώσι πάντοτε 

θερμώς τους έχθρούς τών έχθρών τω ν άς συμμαχήσωσιν οί Ρώ- 

σσοι μετά τών έχθρών των, καί οί Ελληνες θά λειποτακτη'σωσιν 

είς τό εχθρόν τών τυράννων των στρατόπεδον. Κατά τό 1841 

οι Ρώσσοι εδοαμον είς τήν παρά του Ιβραίμ ΓΙασσά άπειλουμέ- 

νην Κωνσταντινούπολή · οί Ελληνες έτςελάβοντο τής περιστά- 

σεως νά έγερθώσι κατά τών έχθρών των, καθώς ήγέρθησαν καί 

βραδΰτερον κατά τό 1854? ότε ή Κωνσταντινούπολις άπειλου- 

μένη παρά τών Ρώσσων ειχεν ύπερασπιστάς τους Αγγλογάλλους.

Νεός τις Ελλην, άνατραφείς έν Γαλλία, καί αγαπών αυτήν 

ώς δευτέραν του πατρίδα, διεφώνει μετά τίνος Γάλλου διπλω

ματικού πράκτορος, περί τοπικού ζητήματος , ή δέ συζήτησις 

βαθμηδόν έτραχύνθη · « Πώς, κυοιε, άνέκραξεν ό Γάλλος, πώς, 

σείςλαλείτε τοιουτοτρόπως, σείς, όστις άνετράφητε είς τήν Γαλ

λίαν, καί... —  Πώς, κύριε, άπήντησεν ό Ελλην, είς Γάλλος 

απορεί ότι αγαπώ προ παντός τόν τόπον μου; »
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Τό διακαέστερον τής αυτονομίας αίσθημα συμβιβάζεται 

προς συμπάθειας μάλλον ή ήττον ζωηράς υπέρ του ένός ή 

του άλλου ξένου έ'θνους. Οί μέν άναμιμνήσκονται τών προς 

τόνλόρδον Σέϋμουρ, πρεσβευτήν τής Αγγλίας είς Πετρουπολιν, 

λόγων τόΰ αότοκράτορος Νικολάου κατά τήν παραμονήν του 

Ανατολικού πολέμου · <> Δέν συμφέρει είς τήν Ρωσσίαν νά γείνη 

ή Ελλάς ισχυρόν έ'θνος. » Ούδέν λέγουσι, λογικώτερον · τό 

Ελληνικόν βασίλειον ισχυρόν εινε σίδηρους μοχλός επί τών 

μεσημβρινών πυλών τής Ρωσσίας · ή παρέκτασις τών έλλη- 

νικών ορίων, άν όχι μέχρι του Εύξείνου, τουλάχιστον μέχρι 

του Ελλησπόντου άφαιρεί άπό τής Ρωσσίας τήν έκ τών παρα

λίων έκείνων ναυτολογίαν, τήν στερεί ναυτικου, τήν κατακλέίει 

έντός τής Μαύρης θαλάσσης πολύ κάλλίον τής παρισινής συν

θήκης! ί ΐ  Ρωσσία ήλπιζε νά εύρη τούς Ελληνας πρόθυμα όρ

γανα τών έν τη Ανατολή σχεδίων της · άπελπισθεΐσα όμως νά 

έκρωσσίση τό ελληνικόν στοιχεΐον τής Ανατολής, ζητεί νά τό 

πνίξη τώρα διά του σλαβικού στοιχείου · λέγει προς τούς 

Βουλγάρους, τούς Σέρβους, τούς Μαυροβουνίους, τούς Βοσνίους 

καί αυτούς τούς Αρμενίους καί Δάκας, πρός όλους τέλος όσοι 

κατά τό 1821 ( ι )  έθεώρουν εαυτούς μέλη τής μεγάλης οίκογε-

(1) *Η αρχαία ‘Ελλάς έστερήθη πολιτικήν ένότητα * άν είχε τό ίσχυροποιόν 
αυτό στοιχεΐον ήθελε άντιστή είς τήν Μ ακεδονικήν δεσποτείαν, κα ί ήθελεν ίσως 
άποβή ή ευτυχής τ ή ς ‘Ρώ μης εφάμιλλος. Μ εγάλοι νόες, μεταξύ τών όποιων μνη
μονεύονται ό Πλάτων καί ό Ισ οκ ρά τη ς , άναλογισάμενοι τήν σημασίαν καί τάς 
συνεπείας τής πολιτικής αυτής ένότητος, τήν συνεβούλευσαν είς τούς συμπατρ ιώ - 
τας τω ν · ό δέ μ έγας Αλέξανδρος, δστις έθεώρει έαυτόν "Ελληνα, καί ήτον άληθώς 
"Ελλην, ώ ςδλοι οί Μ ακεδόνες, εζήτησε καί νά τήν πραγματοποίησή * ολίγου δείν 

δ’ έπετύγχανε.
*Η Βυζαντική αυτοκρατορία  ¿πραγματοποίησε τό σχέδιον τού Αλεξάνδρου, 

καί Α θηναίοι καί Σ παρτιά τα ι συνεχωνεύθησαν πλέον είς τούς ‘Ρ ω μ α ί ο υ ς ,  
όνομα δπερ οί "Ελληνες διετήρησαν μέχρι τού 1821* τότε  δέ π ρώ τον  άνέλαβον 
τήν  άρχαίαν αύτώ ν κλήσιν: "Ελληνες. Ο ύτω ς, όνομα , έξάλειψις δημοτικώ ν αντι
ζηλιώ ν, ίσότης άστυκής κ α τα σ τά σ εω ς, κοινή  θρησ κ εία , κοινά ήθη κα ί έθ ιμα ,
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νείας , έφ’ ή; έπέκειτο καθήκον ή έκδίκησις του θανάτου τού 

τελευταίου τών Πάλαιολόγων· * Είσθε ιδικοι μου! » Η ελλη

νική γλώσσα, αί ελληνικαί παραδόσεις, μέχρι καί τών κα

τοίκων όσοι ειχον ελληνικόν οικογενειακόν ό'νομα, κατεδιώχθησαν 

συστηματικώς. Διά τούτο δέ ση'μερον οί Βούλγαροι, οί Δάκες, 

οί Σέρβοι, οί Αρμένιοι, οί Μαυροβούνιοι. οί Βόσνιοι, αντι

ποιούνται ίδιας Ιθνικότητος. Δυνατόν όμως, λεγουσιν εκείνοι, ή 

ρωσσική πολιτική, έμποδίζουσα τήνί'δρυσιν χριστιανικής αυ

τοκρατορίας έν Ανατολή, νά παρεσκεύασε τά στοιχεία χριστια

νικής ομοσπονδίας έπίσης ίσχυράς ώς ή ελληνική αυτοκρα

τορία, ό έφιάλτης αυτός τής Δύσεως, μ.’ ό τι καί άν λέγωσι 

τινές πολιτικοί της. Αλλοι δέ καταμέμφονται τής Αγγλίας 

τον πολιτικόν καί έμπορικόν της έγωϊσμ.όν. Η Αγγλία έπι- 

θυμεΐ νά ένωση, κατ’ αυτούς τήν Ανατολήν μέ τας έσχα- 

τιάς τής Ανατολής, άλλά ώς λέγει τό δημώδες ελληνικόν 

άσμα ( ι) .

 Τό γένος τών Γραικών είναι καθώς τών Γάλλων ·
ΙΙοϋ θέλει αύτούς σ’ υποταγή, λάθος έχει μεγάλον.

π ά ντ’ άναφέρονται είς τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν, ή τ ις  σ υχνότα τα , άλλ’ 
αδίκως διασύρεται. ‘Η ’Οθω μανική δεσποτεία έπήλθε κατόπιν νά συσφίγξιρ έτι 
μάλλον τήν πολιτικήν τών Ελλήνω ν ένότητα * ιδού ό ορισμός τού "Ελληνος* 
κατά  τό  σύντα γμα  τής π ρ ώ τη ; έν Τροιζήνι εθνικής συνελεύσεως 1821, άρθρον 
6ν : "Ελληνες είνε α ' "Ο σοι αύτόχθονες τ ή ;  'Ελληνικής επικράτειας πιστεύουσιν 
είς Χ ριστόν, β ' "Οσοι άπό τούς ύπό τόν ’Ο θωμανικόν ζυγόν π ιστεύοντας είς 
Χριστόν ήλθαν καί θά ελθωσιν είς τήν 'Ελληνικήν επικράτειαν διά νά συναγω- 
νισθώσι καί νά κατοικήσω σιν είς αύτήν. γ ' "Ο σοι είς ξένας έπικρατείας είνε 
γεννημένοι άπό πατέρα  "Ελληνα, δ’ "Ο σοι αύτόχθονες καί μή , καί οί τούτων 
απόγονοι, πολιτογραφηθέντες είς ξένας έπικρατείας πρά τ ή ;  δημοσιεύσεως του 
παρόντος Σ υντάγματος, ελθωσιν είς τήν έλληνικήν έπικράτειαν καί όρκισθώσι τόν 
Ιλλ. όρκον. ~! "Ο σοι ξένοι Ιλθωσι καί πολιτογραφηθώσιν. Ά ρθρ . 9ν "Οσοι ξένοι 
έλθωοι νά κατοικήσω σιν, ή  νά παροικήσω σιν ε ϊ; τήν έλλ. επικράτειαν, είναι ίσοι 
ενώπιον τώ ν έλληνικών νόμω ν.

(1) Δ ημοτικά άσματα , συλλεχθέντα ύπό τού κυρίου Ζαμπελλίου · Κ έρκυρα, 
1852.
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Αλλοι τέλος κατηγορούσε τής Γαλλίας ότι θέλει νά προση- 

λυτίση είς τόν καθολικισμ,όν ολόκληρον τήν Ανατολήν καί 

ύποσκάπτη τήν έλληνικήν θρησκείαν, ή'τις μετά τής ελληνικής 

γλώσσης άπετέλεσεν ένα τών στύλων ελληνικής έθνικότητος, ήν 

τέσσαρες αιώνες δουλείας δέν κατώρθωσαν ν’ άφανίσωσιν.

Εν συνόλω, τί άποδεικνύουαιν αί κατά τό μ-άλλον ή ήττον 

αληθείς αύταί κατηγορίαι; Οτι ό Ελλην δέν είνε Ρώσσος, ού'τε 

Αγγλος ή Γάλλος, άλλά μόνον Ελλην. « Πιστεύεται έν Αγγλία, 

λέγει άγγλος περιηγητής, ότι ή ρωσσική επιρροή δεσπόζει έν 

Αθη'ναις * ημείς άσθενή μόνον ίχνη τής έπιρροής ταύτης ε’ίδομεν * 

απεναντίας δέ παρετηροΰμεν κατά πάσαν στιγμ,ήν δείγματα 

συμπάθειας προς τήν Γαλλίαν καί όμοιότητος πρός τό γαλ

λικόν έθνος (Personal recollections, three months in Greece, 

by William Smith O’Brien). » Αλλ’ ή συμπάθεια πρός τό 

μέγα αυτό έθνος δέν είνε κοινή είς όλον τόν κόσμον, πρό 

πάντων παρά τοίς δυναστευόμενοι; λαοί;; Οί αυστηρότεροι 

έπί πατριωτισρ-οΰ άκριβολόγοι δέν δύνανται νά όνομάσωσιν 

έγκλημα τήν συμπάθειαν αύτήν τής Ελλάδος. ·

Οί προτεστάνται μέμφονται τούς Ελληνα; ότι ταυτίζουσι τήν 

θρησκείαν μετά τής έθνικότητος. Αμερικανός τις, δστις, κατά 

τά έν τώ βιβλίφ του λεγάμενα ( ι) ,  περιηγείτο έν Ελλάδι κατά 

τό ι854 ώς προτεστάντης ιεραπόστολος πιθανώς, ό κύριος 

Baird, λέγει* « Δέν άπαιτεΐται μεγάλη οξυδέρκεια ίν’ άνακα- 

λύψη τις ότι έν τών μεγάλων εμποδίων είς έπιτυχίαν τών είς 

Ελλά δ α πεμπομένων ιεραποστόλων είνε ή πολιτική τού λαού 

φιλοδοξία, ή  περί τού μ.έλλοντος τού τόπου των μέριμ.να 

περισπά τό πνεύμα καί αυτών τών μάλλον ανεπτυγμένων 

κλάσεων άπό πάσης θρησκευτικής σκέψεως. >■

(1 ) M odem  G reece, INew-York, 1857.

<»



<> Τό ν’ άσπασθώσι χριστιανικόν τι δόγμα μάλλον φωτισμέ- 

νον, σημαίνει δι’ αυτούς όχι μόνον ν’ άπαονηθώσι τήν θρησκείαν 

τών προγόνων των, άλλα καί νά διασπάσωσι τήν ά'λυσιν ή'τις 

συνδέει τά διεσπαρμένα μελη της ελληνικής φυλής. Εχομεν 

καιρόν, λέγουσι, νά έξετάσωμεν τί άληθές ή ψευδές πιστευο- 

μεν, όταν έ'λθη ή πλη'ρωσις του χρόνου. Θεωροΰσιν επομένως 

πάντα διαταράκτην τής θρησκευτικής ή εκκλησιαστικής των 

ενότητας ώς συνωμότην κατά του μεγάλου μέλλοντος τής 

έλλάδ ος. » 0  κύριος Baird έπιθυμ,εΐ νά ήσαν προτεστάνται 

οί Ελληνες, διότι « ό ελληνικός λαός φαίνεται προωρισμένος 

ν’ άσκηση μεγάλην επιρροήν μεταξύ τών εθνών του κόσμου » 

(σελ. 3 ι3 ) .

Το ελληνικόν σύνταγμα κηρύσσει επικρατούσαν θρησκείαν 

ιός συμβολον εθνισμού· οϋδέν όμως παρέχει αυτή προνόμιον. 

Παν θρήσκευμα άντιπροσωπεόετ’ ελευθέριος· ό μιναρές εγεί

ρεται πλησίον τού ναού · ό ορθόδοξος, ό καθολικός, ό προτε- 

στάντης, ό έβραΐος καί ό τοΰρκος ενταφιάζονται πλησίον άλλή- 

λων, καί εσχάτως πάντες οί κάτοικοι τής Κέρκυρας παρηκολού* 

θουν τήν κηδείαν τού καθολικού επισκόπου τής νήσου ταυτης · 

ό δέΕλλην σ χ ι σ μ α τ ι κ ό ς ,  όστις άπήγγειλε τόν επιτάφιον τού 

τεθνεώτος, έπέρανεν αύτόν ώς έςής : « Καί σείς ιερείς τού κα

θολικού δόγματος, όταν άναγγείλητε εις Ρώμην τόν θάνατον 

τού ενάρετου αύτού άνδρός, γνωστοποιήσατε επίσης πόσον σε- 

βόμεθα τήν άρετήν, οίονδήποτε καί άν φέρη ένδυμα. »

£πειδή δέ τό εθνικόν αίσθημα επικρατεί τού'θρησκευτικού, 

διατηρεί καί θά διατηρήση αύτό άλυμαντον. Διά τούτο δέ 

ή Εκκλησία τού ελληνικού βασιλείου εκηρυχθη αύτοκέφαλος 

παρά τής μητρός Εκκλησίας, εκπροσωπούμενης ύπό τού πα- 

τριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως.
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A ΣΤ I



0  έν έλλάδι ρώσσος πρεσβευτής έλεγε ποτε : « Η Ρωσσία 

δέν έχει ανάγκην μερίδος έν έλλάδι... Οταν θέληση ν’ άνα- 

στατώση τήν έλλάδα ολόκληρον, άρκεΐ ν’ άποβιβάση οκτακό

σιους ναυτας κάμνοντας δεξιόθεν τόν σταυρόν των. » Μετά 

τινας ημέρας ό Μιαουλης έκανονοβόλει τήν^ωσσικήν σημαίαν, 

και προύτίμα νά πυρπόληση τήν μίαν φρεγάταν ήν είχεν ή 

έλλάς, ή νά ίδη αυτήν άλισκομένην υπό τών Ρώσσων.

Ε'.

(1 Λ Η Ϊ Τ Π Ϊ .

ή  έλλάς είνε έκ τών σπανίων τόπων, έν οίς ό τών παρα

δόσεων ληστής ζή είσέτι. Ούδεμία δέ σχέσις υπάρχει μ,εταξυ 

τών ληστών αύτών καί τών κυρίως κακουργών, ούς άποτελου- 

σιν άθλιά τινα έκπεπτωκότα ή διεφθαρμένα όντα. 0  ληστής 

είνε γέννημα νομάδος φυλής, γνωστής έν έλλάδι ύπό τόνομα 

Βλάχοι .  Παραθέτω δ’ ένταΰθα πληροφορίας τινάς περί τής 

φυλής ταυτης, άς αποσπώ έξ έμπιστευτικου έγγράφου ενός 

τών νοημονεστέρων έλλη'νων νομ-αρχών. Οί Βλάχοι υποδιαι

ρούνται εις δυο διακεκριμένας φυλάς, τούς Σαρακατζανούς, καί 

τούς Αλβανοβλάχους, ιόν είσίν όλοις αντίθετα τά ήθη, τά έθιμα 

καί αί παραδόσεις.

Οί Σαρακατζανοί φαίνονται εχοντες ώρισμένην τινά κατα"· 

γωγ-ην. Πολλοί αύτών, καίτοι νομάδες , γνωρίζουσι τόν τόπον 

τής γεννη'σεώς των, καί εχουσι πολλάκις τόπον διαμονής ή έν 

έλλάδι, είτ’ έν Τουρκία. Οί Αλβανοβλάχοι άπ’ έναντίας γεν- 

νώνται εις τό ΰπαιθρον, εις τόν πρώτον τυχόντα σταθμόν τού 

πλάνητος βίου των, καί ούδεμίαν εχουσι περί τής καταγωγής 

των παράδοσιν. Οί Σαρακατζανοί λαλοΰσι τήν νέαν ελληνικήν,
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δέν είν; ακοινώνητοι, και αί σκηναί των είνε καθαραί και αρ

κούντως περιποιηυ.έναι. Ερχονται δέ και εις έπιγαυ.ίαν ¡/.ετά 

των κατοίκων του τόπου. Οί Αλβανοβλάχοι ον.ως έχουτιν 

ιδίαν διάλεκτον, ής πολλαί λέξεις φαίνονται λατινικής η ιτα

λικής καταγωγής •^χουσιν άγρια ήθη, είνε άποτροπαίως ρυ

παροί καί τρέφουσι την βαθυτέραν περιφρόνησιν προς τους κα

τοίκους του τόπου, οΰς καλοΰσι Γραικούς  ( ι ) .  Ζώσε ρεα- 

κράν της κοινωνίας καί θεωρουσιν αίρεορειςίαν την ρ.εθ’ Ελλη'νων 

νύρεφευσιν των γυναικών των. Γπάρχουσι δέ καί διδόμενα να 

πιστεύση τις, ότι κατ’ επιφάνειαν ρεόνον είνε χριστιανοί, κατά 

βάθος δ’ είδωλολάτραι.

Οί Αλβανοβλάχοι καί οί Σαρακατζανοί είνε τίρειοι εις τάς 

ρεεταξύ των συναλλαγάς καί βοηθοΰνται άρεοιβαίως * προς τούς 

άλλους είνε ϋποκριταί, δύσπιστοι, δόλιοι, άστατοι καί απα

τεώνες. Οί άνδρες άρεφοτέρων των φυλών είνε λιτοί·, ρωρεα- 

λέοι, ευκίνητοι καί καρτερικοί. Αγαπώσιν ύπερρεε'τρως τον 

πολερεικόν βίον, δεν δύνανται όρεως νά ύποταχθώσιν εις την 

στρατιωτικήν πειθαρχίαν. Οί Σαρακατζανοί είνε φύσει οκνηροί 

καί περιορίζονται εις την κτηνοτροφίαν, Οί Αλβανοβλάχοι 

όρεως είνε βιορεηγανικώτεροι. Γίνονται ήρειονηλάται, άλωνισταί 

(ρεεταχειριζόρεενοι εις τούτο τά άλογά των), αί δέ γυναίκες 

των ύφαίνουσι σκεπάσρεατα ή άντικείρεενα ίρεατισρεοΰ. Αρεφό- 

τεροι δέ, Σαρακατζανοί καί Αλβανοβλάχοι, άποστρέφονται ρεε- 

γάλως τον γεωργικόν βίον. Εκ των δύο λοιπόν τούτων φυλών 

στρατολογοΰνται καί υποστηρίζονται οί λησταί. Ιίολλάκις εγέ- 

νετο λόγος νά διωχθώσι τού βασιλείου οί κτηνοτρόφοι οϋτοι,

(1) Προφέρεται ¡Γρ α ί γ ο .  Ε ίν ’ αρά γε τ σ Γ ρ α ι κ ύ λ ο ς  τω ν 'Ρ ω μαίω ν ; 
ή ύπόθεσις αύτη στηρίζει την δόξαν τω ν φρονούντων , ό τι οί Βλάχοι είνε από
γονοι των επί τοϋ Πίνδου καταλειφθεισών 'Ρ ω μα ϊκώ ν αποικιώ ν.
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αλλά πολιτικοί λο'γοι καί οίκονο|Λΐκαί άνάγκαι άνέβαλον το 

δραστη'ριον αυτό ρεέτρον. Αδύνατον είνε νά έπιτηρηθή ό πλά

νης ούτος λαός, πρό πάντων επί τοΐς σηρεερινοΐς όρίοις τής 

Ελλάδος. Σύρατε έν ρεέσω τού έν Παρισίοις Πεδίω του Αρεος 

(Champ de Mars) γραρερεήν, καί παρατείνατε αυτήν ρι.ε'χρι 

3ο ή 4 °  χιλιορεέτρων · φαντασθήτε δέ επ’ αυτής άραιώς διε— 

σπαρρεένους στρατιώτας τινάς ή ρεικρά χωρία... Τοιαΰτα είνε 

τά όρια, εν οίς διέγραψε την Ελλάδα τό έν Λονδίνω συνέδριον. 

Εννοείτε ήδη, πόσον ευκολον είνε εις τους κακούργους νά δια- 

φύγωσι τών καταδιώξεων, καί τοιουτοτρόποις ή ληστεία δύ- 

ναται άποινί νά περιφρονή παν ρεέσον περιστολής της. Μάτην 

πίπτουσιν ικανοί λησταί υπό τάς σφαίρας τών στρατιωτών 

ή την ρεάχαιραν τής λαιρεοτόρεου · ανωφελείς θά ήνε οίαίδή- 
ποτε προς έξόντωσιν τής ληστείας προσπάθειας αν δέν τεθή 

εις ενέργειαν εν καί ρ/.όνον ριέσον... αν δέν δοθώσιν εις την 

Ελλάδα όρια φυσικά, άτινα νά δύναται νά προφυλάξη ( ι) .
0

(1) « Τ ί καταμέμφονται τώ  όντι τής Ε λλά δο ς; τούς ληστάς της. Αλλ’ οί 
λησταί έν 'Ελλάδι έρχονται από τού βορρά, δηλ. άπό  τή ς Τουρκίας* ή Τουρκία 
δέ μαστίζεται τήν στιγμήν ταύτην υπό τώ ν ληστώ ν. Δέν ύπάρχουσι πλέον λη
σταί έν Πελοποννήσω καί τάϊς νήσοις τού Α ιγαίου, διότι ή Πελοπόννησος καί αί 
νήσοι τοϋ Αιγαίου έχουσι φυσικά όρια καί δύνανται νά ύπερασπίσω σιν έ α υ τά ς , 
έν ω ή βόρειος 'Ελλάς δέν έχει το ιμϋτα. Τ ίς δέ τήν έστέρησεν αυτών ; 'Η  Ε υ
ρώπη, καί πρό πάντω ν ή Α γγλία, βία τώ ν εύγενών ενστάσεων τοϋ π ρ ίγκ ιπ ος 
Λεοπόλδου, σήμερον βασιλέως τώ ν Βέλγων* ό πρίγκιψ  Λεοπόλδος άπεποιήθη τό 
ελληνικόν στέμμα, διότι τώ  έδίδετο τόπος στερούμενος φυσικών ό ρ ίω ν , κα ί 
διότι ίσως προέβλεπεν ότι ή 'Ελλάς ήθελε σπανίως εύνοεΤσθαι παρά  τής Αγγλίας. 
Π εριηγητής τις μ ’ έγραφεν εσχάτω ς έκ Κ ω νσταντινουπόλεω ς, ότι δέν είχε δυ- 
νηθή νά μεταβή χάριν περιπάτου εις τό  τέσσαρας λεύγας άπέχον τής Κ ω νσ τα ν
τινουπόλεως δάσος τού Βελιγραδιού, διότι τό δάσος αυτό δέν ήτο  άσφαλές. Είνε 
τό αυτό ώς άν οί Παρισιανοί δέν ήδύναντο νά ύπάγωσιν εις JVleudon ή οί κάτο ι
κοι τοϋ Λονδίνου εις R ichm ond. Τ ίς λαλεϊ όμω ς π ερ ί τώ ν περιχώρω ν τής 
Κ ωνσταντινουπόλεω ς ή τής Σ μ ύ ρ νη ς; ό συρμός τής σ τιγμ ή ς αυτής είνε νά γ ί 
νεται λόγος περί τώ ν ληστών τής 'Ελλάδος. Ά ς  άναμείνω μεν νά παρέλθη ό 
συρμός. »

(Σαιμμάρκος Γιραρδινος έν τή  Έ φ ημ ερίδ ι τώ ν Συζητήσεων 
τής 3 Δεκ. 1856.)



Τά έθιμα τών ληστών αύτών είνε περιεργότατα · σέβονται 

τάς γυναίκας ούχί εξ ίπποτισμού ή αδιαφορίας, αλλ’ έκ φό

βου μ.ή φονευθώσιν, διότι κατά τινα σωτη'οιον δεισιδαιμονίαν 

πιστεύουοιν ότι ό έγγίζων γυναίκα ελκύει τάς σφαίρας του 

έχθρού. Οί λησταί ουδέποτε παραβαίνουσι τον λόγον των, 

πράττουσι δέ καί τούτο έξ ορθού ΰπολογισμ.οΰ, μή έπιθυμούντες 

ν’ άπολέσωσι τήν άναγκαίαν προς έπίτευξιν τών λύτρων των 

πίστιν. Καί αυτός ό θηριωδέστερος ληστής διαθέτει πάντοτε 

μέρος τής λείας του υπέρ τής δείνος ή δεινός εκκλησίας, καί ή 

Παναγία λαμβάνει οΰτω πάντοτε τό μέρος της. 0  ληστής νυμ

φεύεται, φροντίζει όμως ν’ άπαγάγη τήν μέλλουσαν γυναίκα 

του. Ο έρως τής γυναικός τού ληστού όμ,οιάζει μέ τόν έρωτα 

τού κυνός πρός τόν αύθέντην του. Πολλάκις τόν παρακολουθεί 

αυτή ύπό ανδρικήν ένδυμασίαν εις τάς νυκτερινά; του έκδρο- 

μάς, καί μ,άχεται παρ’ αύτώ μ.’ όσην καί έκείνος γενναιότητα. 

Αί γυναίκες αϋται, έκτος τής διαφορά; τού φύλου, ομοιάζουν 

καθ’ όλα πρός τους ρωμ.αλεωτέρου; άνδρας. 0  ληστής αντέχει 

εις τήν πείναν, τήν δίψαν, τόν κάματον, μετ’ άπαραμίλλου 

ΰπομ,ονής καί στωϊκισμού· καταπαύει τήν δίψαν του μασσών 

μόλυβδον, καί άπατά τήν πεινάν του τρώγων μικρόν τι τέ- 

μαχος προβείου λίπους, όπερ φέρει πάντοτε μεθ’ εαυτού ϊνα 

καθαρίζη τά όπλα του. Κοιμάται εις τό ύπαιθρον, τόν έ'ν α 

μόνον κλε ί ων οφθαλμόν,  καί ή ταχύ της τού δρόμου του 

είνε απίστευτος. Η έξ αίγείων τριχών κ ά π π α  του είνε αδια

πέραστος είς τήν βροχήν, μ,ανδυας δυνάμ.ενος νά συναγωνισθή 

πρός τα καλλίτερα έκ κομεος ή γούττα-πέρκας προϊόντα τής 

rue Vivienne. Αν δέν εύρη, άσυλον είς κάνέν σπήλαιον κατά 

τής καταιγίδας, κατασκευάζει κλίνην έκ κλάδων, σκεπάζεται 

ύπό τήν κάππαν του., καί τό ύδωρ παραρρέει επ’ αυτής ώ; έπί

—  8 6  —

τού καλλιτέρου κηρωτού. 0  λη,στής βολιδοσκοπεί θαυμασίως 

τήν γήν καί οσφραίνεται, ούτως είπεϊν, μακρόθεν τάς διαυγείς 

καί δροσερά; πηγάς· άμα ευρών τό ύδωρ, συλλέγει άγρια χόρτα, 

π ι κ ρ α λ ί δ α ς  καλούμενα, άτινα καί οί όψοφάγοι αυτοί τών 

πδλεων νοστιμεύονται - άλλά τά χόρτα ταΰτα δέν τρώγονται 

ώμά· κυστις προβάτου χρησιμ.ευει ώς χύτρα· ό δέ ληστής πυ- 

ρακτοϊ λίθους εις τήν πυράν καί τους ρίπτει είς τό ύδωρ μέχρι; 

νά βράσν), ή τούς μεταχειρίζεται ώς άνημμένον πύραυνον. Αν 

πρόκειται νά παρατρέψη τους χωροφύλακας καί νά έξαλείψη, 

τά ίχνη τής σκηνώσεώς του, καταφεύγει είς ποιμένα τινα καί 

τάς αιγάς του, όστις έντός ολίγων ώρών τακτοποιεί τα παντα. 

Αν εΰρεθή μ.εταξυ χωροφυλάκων άφ’ ενός καί βαράθρου άφ’ 

ετέρου, ούδέν άπλούστερον τού να θέση τό βαραθρον μ.εταζυ 

αυτού καί έκείνων. Κόπτει έν μ-έγα δένδρον, όπερ θά εΰρεθή 

βεβαίως είς τό άκρον τής χαράδρας · ή πρόνοια τό τοποθετεί 

έκεϊ χάριν τού ληστού· τό μεταχειρίζεται ώς άντίπτωτον, 

καί άμα αύτός καί είς τών εταίρων του εύρεθώσιν είς τό βάθος 

τού κρημνού, κρατοΰσιν οί δυο τήν κάππαν των ανοικτήν 

όσον ύψηλότερον δυνανται, οί δέ άνω τού βαράθρου παραμ.εί- 

ναντες σύντροφοι πηδώσι τότε έπί τής αυτοσχεδίου έκείνης 

στρωμ,νής.

0  αρχιληστής έχει πάντα σχεδόν τά πλεονεκτη'ματα αρχι

στρατήγου · οόδείς δυναται κάλλιον αυτού να ύπολογιση τας 

αποστάσεις, νά ουνδυάση τά διάφορα τής έκστρατειας του 

κινη'ματα, νά θέτη προσκόπους, νά έπιτηρή τους κατασκόπους, 

νά, παρασκευάζη τήν άποχώρησιν, καί να φέρη είς αίσιον πέρας 

τάς περί λύτρων διπλωματικά; διαπραγματεύσεις.

0  ληστής άγαπά τήν δόξαν · ό διάσημος ήρως τής πειραϊκής 

όδοΰ Δαβέλλης περί ένός μόνου έμ.ερίμ.να · « Κάνεις ποιητής
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δέν μ.’ έτραγούδησεν ακόμη! » έλεγε μετά πικρίας, καί νομίζων 

ότι δέν είχεν έτι άξιωθή αυτής τής τιμής, έρρίπτετο παρά

τολμος εις κινδυνώδεις επιχειρήσεις.

Ο ληστής περιφρονεΐ τόν θάνατον· ουδέποτε παραδίδεται, 

άλλ’ αποθνήσκει ώς ήρως. Αν συλληφθή καί σταλή εις τ*ήν 

λαιμοτόμον, δέν τήν άναβαίνει ώς δολοφόνος, άλλ’ ώς μ.άρτυς. 

Μέ ύψωμένην κεφαλήν, μ.έ ζωηρόν καί άλαζόν τό βλέμμα, 

ψάλλει μ.’ άτρόμητον φωνήν πολεμικόν τι άσμα, καί πολλάκις 

πριν ή άποθάνν) παλαίει έπί μ.ακρόν μ,ετά του δη μ.ίου. έν  έ λ 

λάδι ό δήμιος δέν είνε, ώς άλλαχου, τίμ.ιός τις πολίτης, άλλα 

δολοφόνος τις πάντοτε (ουδέποτε ληστής), όστις άνταλλάσσει 

τήν ζωήν του πρός του δημίου τό έπάγγελμ.α καί κινδυνεύει 

νά καταστή σκοπός του πυροβόλου παντός ήσύχου πολίτου, 

καθότι ό λαός νομίζει ότι πράττει έργον ευσεβές ξεπαστρεύων 

τόν δήμιον.

<7'·

Ο  Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ .

Ούτος δέν πρέπει νά συγχισθή μετά τού ληστου. Τους 

κλέφτας καί τους άρματωλους έγέννα ό έρως τής έλευθερίας 

καί τής ανεξαρτησίας, ή φιλοδοξία, τό παράδειγμα τών προγό

νων, αί έθνικαί παραδόσεις, ή έκδίκησις τέλος τών ώμ,οτήτων 

τής τουρκικής δεσποτείας. Τά έλατήρια ταύτα, τά ήνωμ.ένα 

ταΰτα αισθήματα ώθουν τους Κολοκοτρώνας, τους Βοτζάρεις, 

τους Τσαβέλλας καί τόσους άλλους ήρωας, ών τά ονόματα δι- 

ετήοησαν ήμίν τά δημοτικά άσματα, νά λάβωσι τά όπλα καί 

ν’ άποτελέσωσι διαρκή ένοπλα στίφη.

Αν ή άπελευθέρωσις τής έλλάδος συντελέσθη παρ’ όλων 

άδιακρίτως τών τέκνων της, εις τους άρματωλους καί τους
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κλεφτάς όμως μένει ή δόξα, ότι παρέσχον τον πυρήνα της 

εις άπασαν την Ελλάδα στρατοπεδευσάσης ελευθερωτικής 

στρατιάς. Οίκυοίως κλέφται ήσαν οί Ελληνες των όρέων, οί'τινες, 

χάρις εις τον τόπον της διαμονής των, κατώρθουν νά διατη- 

ρώσι την ανεξαρτησίαν των, καί μεθ’ ών ήνουντο έκάστοτε οί 

καταδιωκόμενοι των πεδιάδων κάτοικοι. Την ατιμωτικήν της 

λέξεως κλέφτης σημασίαν έξηυγένισαν ουτω τά κατά των 

Τούρκων άνδραγαθη'ματα καί κατη'ντησεν οΰτω νά σημαίνωνται 

δι’ αύτης πάντες οί κατά της τουρκικής αρχής παλαίοντες. 

» ΐίτο  τιμή, νή ήνέ τις κλέφτης, » λε'γει ό Κολοκοτρώνης, ό κατ’ 

εξοχήν κλέφτης, εις τ ’ Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ ά  του. « Ητον ή 

καλλίτερα ευχή, ήν ήδυνατο νά δώση πατήρ είς τον υιόν του. 

Κλέφτης έση'μαινε αποστάτης κατά τής τυραννίας. » Οί άρμα- 

τωλοί ήσαν Ελληνες τεταγμένοι παρά τής τουρκικής αρχής είς 

φυλακήν των οδών, περιεϊχον δέ συνη'θως ταύτά των κλεφτών 

στοιχεία καί έλειπατάκτουν είς τό στρατόπεδον εκείνων, άμα 

δυσηρεστοΰντο κατά τής εξουσίας. Εκαστος κλέφτης ή άρμα- 

τωλός εκαλείτο παλληκάρι*  ό ύπολοχαγός πρώτο παλ-  

λη'καρο καί έκαστος λοχαγός καπετάνι ος .  Τό σώμα των 

άρματωλών διηρεΐτο είς καπετανάτα, έκάστου δ’ αύτών αρ

χηγός έξελέγετο ό επί ανδρεία ή νοημοσύνη διακρινόμενος, και 

διά τούτο διάδοχος του αρχηγού μετά θάνατον έγίνετο ούχί 

ό πρεσβυτερος, άλλ’ ό άνδρ.ειότερος τών υιών του.

Τό έ'νδυμ.α τών άρματωλών καί κλεφτών άπετέλεσε τήν 

εθνικήν του Ελληνος ενδυμασίαν · λευκή πολυλοξος φουστανέλλα 

καταβαίνει μέχρι γονάτων, μετάξινη ή μαλλίνη ζώνη σφίγγει 

τήν όσφυν, φέρμελη κεντητή καί μέ εύρείας χειρίδας άναπεπτα- 

μ,ένας πλαγίεος καλύπτει τους ώμους· έσωκάρδιον μέ πολλάς 

σειράς κομβίων συνη'θως χάλκινων προστατεύει ώς θώραξ τό
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στήθος. Α ί κνήμαι καλύπτονται διά μάλλινων καί άρχαιοπρε- 

πώς κεντημένων κνημίδων · οί πόδες φέρουσιν είδο'ς τι σανδάλων 

καλουμένων τσ α ρ ο ύ χ ι α· μακρόν ερυθρόν φέσι κομψώς καμπτό- 

μενον καλύπτει τήν κεφαλήν. Προσθέσατε είς ταΰτα πάντα λειό- 

τριχα και λευκόν μ,ανδύαν νωχελώς έρριμένον έπί τών ώμων, 

πυροβύλον άνά χείρας, σπάθην είς τό πλευρόν, ζεύγος πιστο- 

λίων καί γιαταγάνιον είς τό σ ι λ ά χ ι ,  υψηλόν καί άνάλογον 

ανάστημα, μέλη εύκαμπτα, μελαψήν χροιάν, μακράν μέλαιναν 

κόμην, μ,ακρόν μύστακα, οφθαλμούς ζωηρούς καί σπινθηροβό- 

λους, φυσιογνωμίαν ύπερήφανον καί τραχεϊαν, καί έχετε πλήρη 

τήν εικόνα τού άρματωλοΰ καί κλέφτου.

Εντός μικράς κυτίδος φέρει τόν πρόβειον μυελόν τόν άντι- 

καθιστώντα τό έλαιον είς καθαρισμ-όν τών όπλων του , καί είς 

τό πλευρόν του κρέμαται μ,ικρός χαλκούς κύαθος. Αν ό κλέφτης 

έχη χρήματα, τά κρύπτει είς έπί τούτω ζώνην, καλουμένην 

κεμέρι .  Κατά τόν βίον τών γενναίων αύτών, ολίγα τοϊς 

έχρειάζοντο είς τροφήν. Αγρυπνοι πάντοτε καί καταδιωκόμενοι^ 

ουδέποτε άνήπτον πΰρ· οσάκις δέ σπανίως τό έπραττον έδεί- 

πνουν κάπως καί πολυτελέστερον, δι’ ευφυούς όμως μέσου 

κατώρθουν νά διασκεδάζωσι τόν άναθρώσκοντα καπνόν, όστις 

ήδυνατο νά προδώση τήν κοίτην των, καί ιδού πώς : Εσκαπτον 

αρκετά βαθεϊαν τάφρον έν τή γή, καί έντός αύτής έσώρευον 

άνά δυο παραλλήλως τούς κλάδους είς σχήμα πυραμίδος, ής 

ή μέν κορυφή έκλείετο ερμητικώς, είς δέ τάς πλευράς άφίνοντο 

μ,ικρά ανοίγματα· ούτω δέ ό καπνός, μή δυνάμενος ν’ άναβή 

καθέτως, διεχέετο διά τών παραπλεύρων οπών τής πυραμιδο

ειδούς πυράς καί δέν άπετέλει συμπεπυκνωμένον σώμ.α. Ανά- 

ψαντες τήν πυράν, έσφαζον πρόβατον καί έψαινον αύτό ολό

κληρον διά ξυλίνου οβελού. Γενναίος οίνος έσπένδετο έπί τού

προσφιλούς αύτοΰ κλεφτικοΰ έδέσματος, οί δέ γέροντες τής 

όμ.άδος οίωνοσκόπουν έπί τής ώμοπλάτης τού θύμ,ατος.

Τ ’ άσματα παρηκολ,ουθουν τό γεύμα, καί ό τ αμπου ράς ,  

είδος μ.ανδολίνου, συνώδευε τήν φωνήν τών κλεφτών ψαλλόν- 

των περιπαθώς τούς ύμ.νους τών κατορθωμάτων αύτών ή τών 

πατέρων των. « Οί ύμνοι αύτοί, λέγει ό Κολοκοτρώνης, ήσαν 

αληθινά στρατιωτικά δελτία. » Ποιηταί των ήσαν συνήθως 

χωρικοί ή τυφλοί έπαΐται. Οί νέοι ούτοι ραψωδοί, οδηγούμενοι 

παρά παιδιού τινός ή κυνός, διατρέχουσιν έτι σήμερον τήν 

Ελλάδα, άδοντες πρός τήν λύραν των, ώς τήν καλοΰσιν, ήοώων 

ανδραγαθήματα.
Ο κλέφτης άγαπά έπίσης τόν χορόν. Οί χορευταί άποτε- 

λούσι μακράν άλυσιν, ής ό χορηγός έκτελεϊ διάφορα σχήματα* 

αυτός είνε ό κατ’ έςοχήν χορευτής, ό δέ λοιπός χορός ακο

λουθεί μ-όνον τάς κινήσεις του καί έπαναλαμ.βάνει έκ διαλειμ

μάτων έπωδόν τινα ταχύνουσαν τό βήμα, όπερ συγκεφαλαιούται 

είς γραφικά πηδήματα, άναμ.ιγνύμ.ενα πολλάκις μέ σοβαρω- 

τέρας κινήσεις. Ο χορηγός σείει χορεύων τήν κεφαλήν καί 

κρατεί πολλάκις μανδύλιον, σείων αύτό κατά πάσαν διεύθυνσιν. 

Ο δρόμος, ό δίσκος καί τό πήδημα ήσαν έπίσης έκ τών δια

σκεδάσεων τού κλέφτου, καί θαυμασία ήτο πραγματικώς ή είς 

αύτάς δεξιότης του.
Ούδέν ζ ωηρότερον καί γραφικώτερον ή κλεφτικόν λημέρι .  

Ας φαντασθή τις πεντήκοντα παλληκάρια έστοατοπεδευμένα 

έπί τής ράχεως όρους ή είς τό βάθος χαράδρας παρά τήν όχθην 

ρυακος· οί μέν καθαρίζουσι τά όπλα των, οί δέ κτενίζουσι τήν 

μακράν των κόμην · έδώ χορεύουσι κύκλω οί νέοι, παρέκει 

γέρων τις κλέφτης στρέφει τόν οβελόν έπί ήμισβέστου ανθρα

κιάς. Πολλοί είνε έςηπλωμε'νοι ύπτιοι κατά γής, καί άλλοι
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καταγίνονται εις τάς προσφιλείς των ασκήσεις. Πρόσκοποί τινες, 

διεσπαρμένοι εις το βάθος, συμπληροΰσι τον πίνακα.

Οί άρματωλοί, ώς οί κλέφται, έσέβοντο τα μέγιστα τας γυ

ναίκας. όστις προσέβαλλε γυναίκα, έδιώκετο αμέσως τής όμά- 

δος ' ή ποινή όλιγώτερον βαρέων παραπτωμ-άτων συνίστατο 

εις αποκοπήν τής κόμης ή εις στέρησιν των ό'πλων. Οί κλέφται 

εΰρισκον προστασίαν καί περίθαλψή εις τα μοναστήρια. Οί 

ιερείς καί οί γεωργοί παρείγον αύτοϊς τρόφιμα καί πολεμεφό- 

δια · πολλάκις τοίς έγρησίμευον καί ώς σκοποί, καί οσάκις 

συνέβαινε συμπλοκή μετά των Τούρκων, οί γωρικοί κατέλει- 

πον πολλάκις το άροτρον, καίέτρεχον εις βοήθειαν των ορεσιβίων 

αδελφών των. Υπήρξεν εποχή, βέβαιοί ό Κολοκοτρώνης, καθ’- 

ήν το καθ’ ενός Ελληνος αδίκημα έθεωρείτο ιεροσυλία παρά 

του κλέφτου · άλλ’ άπ’ άρχής του παρόντος αΐώνος οί ελεύθεροι 

Ελληνες έφάνησαν ήττον ευαίσθητοι, καί έκακοποίησαν μάλιστα 

τους δουλικώς ΰποτασσομένους εις τον οθωμανικόν ζυγόν συμ- 

πατριώτας τιον. Συνέβη καί εις τους κλέφτας ότι καί εις τους 

άντάρτας της Βανδέας (Chouans), οί'τινες μετά τήν ένοπλον 

αυτών κατά τών τρομοκρατών διαμαρτύρησιν κατη'ντησαν 

μετά ταΰτα αληθείς λη,στρικαί του μεσαιώνος ομάδες, κακο- 

πραγη'σαντες καί αυτούς τούς πολιτικούς των όμοδόξους.

Οί άρματωλοί πολλάκις συνεκρούοντο μετά τών κλεφτών · 

αί δέ μάχαι αυτών ήσαν ζώσα είκών τών ομηρικών συμπλο

κών. Ανήγειρον σωρούς πετρών καί χώματος, όπισθεν τών 

όποιων έκρύπτοντο καί έπυροβόλουν · τας οχυρώσεις αύτάς έκά- 

λουν τ α μ π ο ύ ρ ι α ,  έπροκαλοΰντο εκατέρωθεν διά τών ύβρι- 

στικωτέρων εκφράσεων, καί του πυροβολικού προηγείτο ή διά 

λόγων καί χειρονομιών απειλή, ή δέ μάχη έπεραιοΰτο διά θα

νατηφόρων μονομαχιών. Οταν κλέφτης τις έπληγώνετο τοσοΰ-

τον βαρέως, ώστε οί έταίροί του δέν ήδύναντο νά τον παρα- 

λάβωσι μεθ’ εαυτών, τον ήσπάζοντο τον τελευταΐον ασπασμόν 

καί τού έκοπτον τήν κεφαλήν, καθότι έθεώρουν μεγίστην υβριν 

ν’ άφήσωσι τοιούτο τρόπαιον εις τούς Τούρκους.

03τω , βία της δουλείας, τών καταπιέσεων καί κακώσεων 

άς ύπέφερον οί συμπατριώταί των, οί κλέφται διηώνιζον τό 

άρχαΐον πολεμικόν πνεύμα τών Ελλήνων, καί, ώς παρατηρεί ό 

Κολοκοτρώνης, διεμαρτυρήθησαν πάντοτε κατά τού τουρκικού 

ζυγού. « Η ζωή αύ'τη, προστίθησιν ό γέρων κλέφτης, πλήρης περι

πετειών καί κινδύνων, ύπήρξε τό σχολεΐον εις ό έγυμ,νάσθημεν 

διά τήν μέλλουσαν έπανάστασιν. Οταν ήλθεν ή στιγμή, έγνω- 

ρίζομεν όλας τάς ατραπούς, όλας τάς πεδινάς καί όρεινάς θέ

σεις. Ο Τούρκος δέν μάς έφόβιζε πλέον, καί ύπεμένομεν 

άδιαφόρως τήν πείναν, τήν δίψαν, τον κάματον καί τούς 

φθείρας. ”
Αφ’ ής έλευθερώθη ή Ελλάς, ή αποστολή τού κλέφτου, ήτοι 

τού ανθρώπου τού άγώνος έπεοατώθη · ή διαμαρτύρησις κατά 

τής δουλείας τών ύπό τον οθωμανικόν ζυγόν διαμεινασών ελλη

νικών επαρχιών περιείχετο έν αύτή τη συστάσει τού ελληνικού 

βασιλείου, καί ό κλέφτης κατεσκήνωσεν έν αύτω μεχρις ού νέον 

πολεμιστήριον τον καλέση εις άπελευθέρωσιν τών δούλων αδελ

φών του.
ΐίν τή νέα ελληνική κοινωνία ό στρατιώτης τού ύπέρ ανε

ξαρτησίας πολέμου καλείται άγ ων ι σ τ ή ς *  διατηρεί, ώς καί 

ή πλειοψηφία τών κατοίκων, τό εθνικόν ένδυμα, καί τό φέρει 

ύπερηφάνως, προτάσσων το στήθος, κλίνων αγέρωχος τήν κεφα- 

’λήν του δεξιά, καί βαδίζων ώς άρχιτυμπανιστής ηγούμενος τά

γματος. Αν ό αγωνιστής έχη άνώτερόν τινα βαθμόν, έχει καί 

συνοδίαν συνήθως καλουμένην ούράν.  Συγκροτείται δέ αύτη έξ



αρχαίων συστρατιωτών του, παλαιών φίλων καί συγγενών. Η 

ούρα βαδίζει ανάμικτος, άλλα πάντοτε εις άπόστασιν βημάτων 

τινών άπο του αρχηγού, δστις βαδίζει συνήθως μεμονωμένος 

καί λαλεΐ ούχ ήττον χωρίς νά βλέπν) τον με θ’ ού συνδιαλέ

γεται.

Τδ κατάλυμα του άγωνιστοΰ άναμιμ.νη'σκει τδ λ η μ έ ρ ι ·  ή 

οροφή μ-όνον πλεονάζει. Εις την αυλήν, παρά τήν βρύσιν, στρέ

φεται επί τήν πυράν τδ όμηρικδν άρνίον · οί τήν ουράν άπο- 

τελοΰντες, έγκεκορδυλημένοι εις τάς μ,ακράς των κάππας, έξα- 

πλούνται όπου δυνανται, εις τήν αυλήν, επί τήν κλίμακα, εις 

τά δωμάτια · ό δέ άρχηγδς είνε πανταχου, λέγων καί άκούων 

σ υ  παρ’ όλων ( ι) ,  γευματίζων παρά τήν κοινήν τράπεζαν, 

άκούων πάντας καί ουδέποτε δυσαρεστούμενος ν’ άκουη τήν 

αλήθειαν καί περί εαυτού του ίδιου.

Αποκαταστάσης τής είρη'νης, άνεδιωργανώ0ησαν πολλοί των 

αγωνιστών, τοΐς έδόθη βαθμ,δς καί μικρά τις σύνταξις ώς μισ- 

θδς, άπετέλεσαν δ’ οΰτω τους κληθέντας φ α λ α γ γ ί τ α ς  εύφη- 

μιστικώς, ήτοι άπομ.άχους. Οί φαλαγγίται δυνανται νά διάγωσι 

τάς ώρας τής σχολής των πανταχου όπου τοΐς άρέσκη,ΰπδ τήν 

έγκρισιν του υπουργού. Οί μ.έν έπιστρέφουσιν εις τάς εστίας 

των, άλλοι δέ κρύπτουσι τά σημεία του βαθμού των καί γ ί

νονται αρτοποιοί, κλητήρες, κτλ. Οί πλεΐστοι τρώγουσι τήν 

σύνταξίν των όσον δυνανται οίκονομικώτερον, άκονίζουσι τά 

όπλα των καί οσφραίνονται μακρόθεν τδν αέρα των δούλων 

επαρχιών.

0  αγωνιστής, όταν φέρει τά σημεία του βαθμού του, εισχωρεί
<

(1) ‘Ο Ευρωπαϊκός συρμός εϊσηγαγεν από τίνος άντϊ· του δευτε'ρου ένικού 
τό δεύτερον πληθυντικόν πρόσωπον * πολύ εχασεν ή γλώ σσα καϊ ούδέν έκέρδη- 
σεν ή άβρόπρεπεια.
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πανταχου· καλείται αυτοδικαίως εις τους χορούς τής αυλής 

όπου πηγαίνει καί εΰρίσκεται εντελώς έν άνέσει, ώς εις το λη

μέρι του. Τδ κάτω κάτω, έχει καί δίκαιον · δεν κατεσκευασεν 

αυτός τάς ώραίας έκείνας αίθούσας, όπου πηδ ού ν  όλοι αυτοί 

οί φράγκοι  ’σάν καβοΰροι  ’στό καλάθι  ( ι ) ;  Μίαν μόνην 

εχει αδυναμίαν ό αγωνιστής. Ενθυμείται παρά πολύ ό,τι έκαμε 

πρδ ήμίσεος περίπου αίώνος, καί δεν θέλει νά ΐδη τι εκαμον 

τά άπδ είκοσιπενταετίας γηράσαντα εις τήν υπηρεσίαν τέκνα 

του. Δεν δύναταί τις ν’ άρνηθη, ότι ό αγωνιστής έχει δικαίας 

άφορμάς παραπόνων κατά τής κυβερνήσεως, άλλ’ ας μή λησμονη 

επίσης ότι είνε στρατιώτης τής ελευθερίας καί ότι ή αμοιβή 

του δεν είνε έκ τού κόσμου τουτου.

Μ. Π. Β .

(1) *Κκφρασι; φαλαγγίτου.



Ο ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ.

ΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥΔδΝΟΤ ΒΙΑΙίΗΚΚ.

I .

Ρ»ου<ταϊν, Μ άιος 1816.

Φίλτατε της νεότητάς μ.ου φίλε! πρώτην φοράν σοί στέλλω 

ασπασμούς έκ τών γονίμ.ων οχθών του Βάμ.βρου.

Τί ώραία έφευρεσις, το ταχυδρομείου · στέλλει τις τάς έπι

στολάς του ασφαλώς, εύθηνά, γρήγωρα, είς εκατόν, χιλίων 

λευγών άπόστασιν! Δέν πρέπει ώσαυτως νά παραλίπω καί τής 

αλληλογραφίας τον πανηγυρισμόν. Μά τήν αλήθειαν! ο έφευ- 

ρών τάς έπιστολάς δέν ήτον ανόητος· χάρις αύτω, δυνάμεθα 

νά συνδιαλεγώμεθα άπό καιρού είς καιρόν , καί νά άνακόινώμεν 

είς άλλήλους τάς ύψηλάς καί άπταιστους ιδέας μας.

Φαντάζομαι μάλιστα, ότι εϊμεθα εγγύς άλλήλων, καί ότι το 

χωρίζον ημάς διάστημα εμποδίζει τόν διάλογόν μας όσον καί ή 

κιγκλίς, ήτι; μέ χωρίζει τής μικράς δοκίμου, μεθ’ ής συνομιλώ 

ενίοτε έδω είς τό μοναστήριον.

Αλλά, πού τρέχω! καθ' ήν στιγμήν ό κάλαμός μου έγγίζει 

τόν χάρτην, μέ μ-εταφέρει ώς διά μ.αγείας είς τά συμβάντα 

τής εύδαίμονος παιδικής ηλικίας μας, άτινα μόνον ήμ.άς τούς 

δυο ένδιαφέρουσιν. Αισθάνομαι καί νύν τήν αύτήν διάθεσιν, 

ώς άλλοτέ ποτε, ότε μ,ετά πολυετή χωρισμόν συνηντήθηαεν είς 

τήν όδόν Καλογραιών. Σύ ήρχεσο έκ τού γυμνασίου καί έγώ 

έκ τής στρατιωτικής σχολής. Πόσα πράγματα είχομεν νά εϊ-



πωμεν ό εις εις τον άλλον, ότ’ έφθάσαμεν εις τδ μικρόν σου δω- 

μάτιον · τί άπαραδειγμάτιστον ευστροφίαν γλώσσης άνεπτύσσο- 

μεν επαναλαμβάνοντες πάντοτε τάς φράσεις : —  Ενθυμ είσαι 

αυτήν τήν φοράν; ενθυμείσαι εκείνην τήν φοράν; ότ’ έπήραμεν 

κεράσια καίτά είίρομεν ροδινώτερα των δακτύλων μας; ότ’ εψ'α- 

ρεύσαμεν εις τήν λίμνην , καί σύ έπεσες μέσα κατακέφαλα; 

ότε μετεχειρίσθημεν τδ κλειδίον τής εκκλησίας ώς κανόνα καί 

έτιμωρήθημεν διά τήν γεωμετρικήν μας εκείνην δοκιμήν; καί 

ότε σύ, καί εγώ, καί ότε ημείς, καί ότε σύ.... —  καί ούτως 

εις τδ έπάπειρον.

Λοιπδν,  τέλος πάν τ ων ,  ώς λέγομεν εδώ εις τδ Βουσαίν, 

θέλω νά σέ μεταφέρω πάλιν εις τούς καλούς εκείνους παλαιούς 

καιρούς ! Διατηρεί ετι ή μνήμη σου τήν εικόνα του μετανάστου, 

του πρώτου διδασκάλου μας εις τά γαλλικά καί τήν ιχνογραφίαν, 

του ταλαι πώρου Λουδοβίκου,  ώς ήοέσκετο ν’ άποκαλή- 

ται μόνος του; Πως έτρέχομεν εις προϋπάντησίν του, όσάκις 

ήρχετο έκ Ράνδε ρς νά μάς ϊδη ! Νομίζω ότι τδν βλέπω ακόμη 

καταβαίνοντα τού παρά τδ πρεσβυτέριον λόφου, μέ τδ μακράν 

του βαθύ πρασινόχρουν ένδυμα, όπερ ¿πτερύγιζε δεξιά καί 

αριστερά, ώσανεί έδίωκον τά κράσπεδά του αι ραιβαί αύτού 

κνήμαι... συγχώρησιν ! δέν ή το κυρίως ραιβοσκελής, αλλά τά 

γόνατά του προσέκρουον, ώς εϊξεύρεις, όταν ¿βάδιζε, καί τούτο 

ουδόλως τδν ήσχήμιζε. 0  πίλός του, —  γηραιός καί λιπό- 

θριξ, ώς τδ ένδυμά του, - — ή το πάντοτε καταβιβασμένος επί 

τοδ μετώπου του, κλίνων όλίγον προς ΐό αριστερόν ούς, ή 

έκρυπτε τδ πρόσωπόν του μέχρι του άκρου τής ρινός, διότι ό 

ταλαί πωρος  Λουδοβίκος έκύτταζε πάντοτε τούς πόδας 

του · ενίοτε ή'γειρε τήν κεφαλήν, αλλά τήν κατεβίβαζε πάραυτα, 

Ασεί θαμβούμ.ενος ύπδ των ηλιακών άκτίνων. ή  μικρά ράβδος
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ην έκράτει, ε’κινεϊτο άδιακόπιος, ώσανεί διώκόυσα τάςμυίας. Οτε 

πρώτον ηλθεν εις ημάς, ημεθα μόνοι καί εφοβη'θημέν. Το υψη

λόν του ανάστημα και το πολεμικόν του ήθος, ή ήλίοκαής 

χροιά του, ην παλαιό; λαιμοδέτης καθίστα έτι μελανωτέραν , 

όλα ταΰτα μάς έπτόησαν. Αλλά άμα μάς ώμίλησε, ποία με

ταβολή εις την στρατιωτικήν εκείνην μορφήν! μάς Ιθεώρησε 

φιλικώς, μάς έμέιδίασε φιλοστόργως! Πώς αί λέξεις « μικροί 

μου » έφάνησαν γλυκεΐαι καί επαγωγοί είς τά χείλη του ! Εινε 

αλήθεια, οί Γάλλοι γνωρίζουν να κατανικώσιν οΰτω τάς καρ- 

δίας των παιδιών καί τών γυναικών, —  καί τών άνδρών, υπο

θέτω · —  μόλις ό πατήρ σου τον ιό μ ίλη σε δέκα λεπτά, καί 

ή σαν η 5η φίλοι. Δευτέρα και Παρασκευή ησαν αί διά τά μαθη'- 

ματά μας ώοισμέναι ημέραι, καί κατέστησαν εντός ολίγου είς 

ήμάς προσφιλέστερα! της Κυριακής· πόσον έχαιρόμεθα βλέ- 

ποντες τον μικρόν μας Λ ο υ δο βίκο ν ώς ημείς τον έκαλέσα- 

μεν. Πόσον μ.ελαγγολικώς έμειδίασεν ότ’ έδράμομεν είς προϋ- 

πάντησίν του καί τον έσυραμεν είς την οικίαν άπό τό κοάσπεδον 

του ενδύματος του, κράζοντες : « Καλώς, ώρίσατεμικρέ Λο υ 

δοβί κε !  » Απηντησε στένάζών : «Καλλίτερον νά λέγετε· τα 

λα ί πωρε  Λ ο υ δ ο β ί κ ε  · » καί δάκρυα Ιπλη'ρωσαν του; όφθαλ- 

μ.ους του, ό πίλός του κατέβη μέγοι του άκρου της ρινός του 

καί ή σικγών του είσηλθέν εις τον λαιμ.οδέτην του. Δεν συνελυ- 

πηθημεν έπ’ τώ άλγει του · ειγομεν ηλικίαν, καθ’ ην δεν γνω

ρίζει τις άλγη. Τον παρεσυραμεν κράζοντες· «Γρηγωρα, γρνί- 

γωρα. » Μάς έλαβεν είς τους ρωμαλέους του βραχίονας, καί 

κατέβη του λόφου ώς αστραπή'·

Ενθυμείσαι βεβαίως ετι την ημέραν, καθ’ ην μάς ώδη'γησε 

νά ίδωμεν την παρέλασιν. Την ημέραν εκείνην δεν ητο τ αλ α ί -  

πωοος Λο υ δ ο β ί κ ος ·  ή χ αΡ* έλαμ.πεν είς τούς οφθαλμούς
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του ! πώς ήκτινοβόλει ή μορφή του ! είχε γίνει υψηλότερος, 

έπρόσεχεν εις όλα, έκρουε τον ρυθμόν διά του ποδός και τής 

ράβδου του. Κάποιος είπε πλησίον μ.ας : « Βεβαίως διωκησε 

ποτε' του σύνταγμα ό ίδιος. » Εις άλλος είπεν : « Υπήρξεν ίπ- 

πεύς, διότι άπομακρύνει τά σκέλη περίπατων, καθώς οί συ- 

νειθισμένοι νά ιππεύουν. ” 0  συνταγματάρχης μάς ¿πλησίασε 

καί ήρώτησε : « Λοιπόν, Κ . Λουδοβίκε, πώς σάς φαίνεται; » —  

« ΐ !  συνταγμ.ατάρχα μου , άπήντησεν , είναι λαμπροί στρα- 

τιώται. >>

Δεν θά λησμονήσω ποτέ μου ποιον θυμόν ήσθάνθη, ό'τε ημέ

ραν τινά έπορεύθημεν εις προϋπάντησίν του ψάλλοντες τον 

Μασσαλιωτικόν , δν μάς είχαν μ,άθει εις Σκάνδερβοργ. « Στον 

διάβολον... » ανέκραξε λυσσωδώς, καί οί οφθαλμοί του ήστοα- 

ψαν. Τόσον έτρομάξαμεν, ώστε άσμα καί βήμα έπαυσαν πά- 

ραυτα. Η οργή του όμως ήτο παροδική καί βραχεία παραφορά. 

Μετά ρ.ίαν στιγμήν μάς είπε περιλύπως· « Μή τραγωδήτε 

αυτό τό άσμα- έκαμε πολύ κακόν εις τον τ αλ α ί π  ωρον Λ ο υ 

δοβίκον.  >>

όσάκις εσυλλογίσθην τον ταλαίπωρόν μας Λουδοβίκον, 

μ’ έφάνη ότι θά ήτο μέγα τι καί διακεκριμένον πρόσωπον προ 

της επαναστάσεως,—  δούξ τις ίσως. Τό όνομά του δεν υπήρξε 

βεβαίως άσημον ή άδιάφορον, αφού ενόμισεν άναγκαίον νά τό 

κρύπτη τόσον έπιμελώς, καθότι είχεν όνομασθή Λουδοβί κος  

εις μνημόσυνον του δυστυχούς του βασιλέως.

Από τής εις Γαλλίαν άφίξεώς μου τον συλλογίζομαι συχνά 

καί όσάκις απαντώ άνθρωπον μέ πράσινον ένδυμα καί πίλον 

βυθισμένον μέχρι των όφθαλμ.ών, τρέχω καί τον θεωρώ εγγύ

τερον. Πιστεύω αληθώς, ότι δύναμαι άκόμη νά τον αναγνω

ρίσω, άν τον έφερεν εμπρός μου ή τύχη. Τον βλέπω καθαρώτατα
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όποιον τον είδα τήν τελευταίαν φοράν, ότε ήλθε να μάς απο- 

χαιρετίση · έφόρει ώραΐον έσωκάρδιον έκ λευκού πικε , λευκόν 

λαιμοδέτην, μίαν μεγάλην καρφίττα επί τής τραχηλιάς του, και 

ήτο πολύ εξημμένος * « Χαίρετε, φίλοι μου! » Προς ταυτα 

άνελύθημεν όλοι εις δάκρυα, προ πάντων ημείς οι δύο· δεν 

ήδυνήθημεν ν’ άποσπασθώμεν τής αγκάλης του, τον ήκολουθή- 

σαμεν μ-έ/ρι των πυλών του ί*άνδερς —  « Χ α ί... αΐ.... ρε... 

Λου.,.δο.,.βί... ί . . .  κε! » όλην τήν ημέραν εκείνην δεν κατωρθώ- 

σαμεν νά συνέλθωμεν ¿κ τής λύπης μας · τα ξυλοβαθρα μας 

έμειναν εις τήν γωνίαν των μέχρι τής επαύριον, το μικρόν 

Ιρλανδικόν ίππάριον δεν ίππεύθη επί δύο όλας ημέρας, καί ό 

αετός μας έμεινεν άνηρτημένος εις τήν μεγαλην μελιάν ολην 

τήν νύκτα με ραγδαιοτάτην βροχήν. Χαίρε, πτωχέ Λουδοβίκε!

ίΐς πρός τήν εδώ διαμονήν μου, είμαι αρκετα ηύχαριστη- 

μένος. Κ ατ’ άρχάς τά πάντα μ’ ήσαν νέα, αλλ’ ηδη οτε τα 

είδον όλα, άνιώμαι ενίοτε φοβερά. Οί σύντροφοι μου θηρευουσι 

λαγιδείς, άλλ’ ή Θήρα δεν μ’ άρέσκει. Φοιτώ εις μερικάς οι

κίας, όπου απαντώ αρκετά ώραίας νεάνιδας, καί ομιλώ πολ- 

λάκις μετ’ αυτών αλλά καί αυτό άνιά επί τέλους, όταν δηλαδή 

δεν ήναι τις έοωτευμένος, καί εγίο δεν έπαθον έτι αυτήν την 

άσθένειαν, δόξα τώ Θεώ. Αλλως τε αί Γαλλιόες αύται νεα- 

νιδες είναι λίαν αφελείς· όνομάζουσι τά πάντα δια του όνο- 

ματός των · ούδεμία λέξις του λεξικού είνε ξένη τής όμιλιας 

των· καί όμως, καλέ μου ίερευ! είνε άγναί ώς ή σελήνη, καί 

πιστεύω σχεδόν ότιλαλοΰσι τόσον ελευθέριος, διότι ούδέν έχουσι 

κρυπτόν, δι* ό νά έρυθριώσιν.

Εις εν τέταρτον τής ώρας είμαι φρουρά. Αμα ευκαιρήσω 

θά σέ γράψω πάλιν. Χαίρε, αγαπητέ μου φίλε,

0  σός ΧΡΤΣΤΤΑ.ΝΟΣ.

— 101 —



— 402 —

II.

ΒουσαΙν, ’Ιούνιος 1816.

Τον έπανείδον, τον έπανείδον! Ταλαίπωρε Λουδοβίκε! 

μικρέ Λουδοβίκε'· ωίλτατε Λουδοβίκε! Ακουσον, άκουσον.

Είναι εις Βουσαίν οικογένεια τις, άξιαγάπητος οικογένεια, 

ήν συχνάκις επισκέπτομαι· μέ δέχονται κάλλιστα, διότι ομιλώ 

καλά. Προ τριών εβδομάδων αί κυρίαι τής οικίας —  ή μήτηρ 

καί αΐ δυο κόραι — έδέχθησαν την έπίσκεψιν μικράς τίνος 

νεάνιδος έκ της έξοχης, φαιδράς, ζωηράς καί πνευματώδους. 

Μόλις ώμιλη'σαμεν ήμίσειαν ώραν καί οικειώθημεν τόσον πολύ 

καί έφιλονεικήσαμεν τόσον καλά, ώς τριών εβδομάδων νεό

νυμφοι. Ισχυρίζετο, ότι εις Δανιμαρκίαν γεννώνται οί άνθρωποι 

μέ κρούπεζα, ό'τι κατοικούμεν εις τά κοίλα των δένδρων, 

τρώγομεν βαλάνους καί κρέας λύκων, καί ό'τι έκάστη νεόνυμ,φος 

λαμβάνει παρά τού συζύγου της ικανήν δόσιν ραβδισμών ώς 

Ιπιγάμιον δώρον. Τά παρεδέχθην όλα, καί έκάλλυνα μάλιστα 

κάπως την κολακευτικήν αυτήν εικόνα- τή διηγήθην ότι αί 

γυναίκες όλαι γνωρίζουσι νά λαλώσιν, άμα γεννώμεναι, άλλ' 

ότι φορουσιν έπιστομίδας, ας δύνανται ν’ άφαιρώσι μόνον όταν 

τρώγωσιν, ή κοιμώνται- ότι έχουν έν τούτοις τήν άδειαν νά 

λαλώσιν άπας του μηνός κατά βούλησιν , καί ότι τήν ημέραν 

εκείνην ούδείς άνήρ μένει εις τήν οικίαν· ότι όμως δεν έχουν 

τήν ελευθερίαν αυτήν τού λαλείν κατά τον καιρόν τής άλιείας, 

έκ φόβου μή ή στωμυλία των διώξη τάς μαινίδας άπό τήν 

άκτήν · τοιαύτη ήτον ή ομιλία μας· έξηκολούθει δ’ ωραιότατα, 

αί άλλαι τρελλαί έγέλων, έκτύπουν τάς χεΐρας, μάς ήρέθιζον 

καί μάς παρώτουνον νά έξακολουθήσωμεν. Ποτέ μου δεν έκα-

U.OV διασκεδαστικωτέραν ομιλίαν, έννοεϊς ότι πηγαίνω όσον τό
ι

δυνατόν συχνότερον εις αυτήν τήν οικογένειαν. Τήν έπαύριον ή 

Λουι'ζα, —  ούτως ονομάζεται ή άγρότις, — μ’ αποτείνει τον 

χαιρετισμόν δανιστί · « God dag, min herre! har de sovet 

vel? » (καλημέραν, κύριε· έκοιμήθητε καλάς). Εύαρέστως έκ- 

πλαγείς, τη αποκρίνομαι εις τήν αυτήν γλώσσαν, άλλά μ’ άπαν

τά ότι αί γνώσεις της περιορίζονται εις τάς όλίγας έκείνας 

λέξεις. Τή προσφέρω νά τήν διδάξω καί δέχεται τήν πρότασιν 

μου, άφου τήν διεβεβαίωσα πριν, ότι ή δανική γλώσσα δεν 

ή'θελε βλάψει τήν γαλλικήν προφοράν ουτε άσχημίσει τό ώραίόν 

της στόμα · ή Ελοίζα καί η Αν τωνιέττα θέλουν νά γίνωσι καί 

αύταί μαθη'τριαι. Η διδασκαλία θά γίνη κατά νέαν, τήν αλλη

λοδιδακτικήν, μέθοδον, καί ή Λουι’ζα θά είναι ή ύποδιδάσκα- 

λος · ώς βι βλίον άναγνώσεως προτείνω τον Παύλον κ α ί  τήν 

Β ι ργ ι ν ί αν ,  άλλά δέν γίνεται παραδεκτόν ώς παραπολύ γερ

μανικόν καί μελαγχολικόν· τήν αυτήν τύχην έχει ή Κόρι ννα·  

είναι παραπολύ άγγλικη'. Τέλος έκλέγεται ή Σ τ έ λ λ α  παμψηφεί- 

ευτυχώς έχω δανικήν αυτής μετάφρασιν. Η διδασκαλία προ

χωρεί κάλλιστα, αί μαθη'τριαι μου προοδεύουσι ταχέως.

Χθες, ένω ήμην έκεί, δίδων μάθημα, καί έγώ μεν έκαθήμην 

στρέφουν τά νώτα προς τήν θύραν, αί δέ τρεις νεάνιδες άντι- 

κρύ μου, ή Λουίζα βάλλει αίφνης κραυγήν, έγείρεται καί ρί- 

πτεται εις τον τράχηλον άνθρώπου ίσταμένου όπισθεν μου. 

Κατ’ άρχάς δέν δύναμαι νά ϊδω τό πρόσωπόν του, διότι μοί 

τό κρύπτουν τά φίλη'ματά της· άλλ’ είναι γέρων —  βλέπω 

τάς μεσοπολιάς του τρίχας μιγνυμένας μέ τούς καστανούς 

βοστρύχους τής Λουίζης. Είνε ό πατήρ της, είνε ό ταλαί

πωρος Λουδοβίκος μας! Τον άναγνωρίζω πάραυτα. « Μέ συγ- 

χωρείτε, κύριε, τον λέγω, δέν^ήσθε ποτέ εις Δανιμαρκίαν; » —
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Μαλιστα, κύριε. >■ —  « Είς τό Ράνδεος; κατά το έτος πεοί που 

179°  ί “ —  “ Μάλιστα, κύριε, » —  « Ελησμονήσατε εντελώς τον 

μικρόν σας Χριστιανόν; » —  >< Αχ, Θεέ μου! » άνακοάζει καί 

μ ’ Ιναγκαλίζεται τρυφερώς.

ένθυμ είται όλα, Φρειδερίκε ! ζητεί νέα περί σου, του πατρός 

σου, του νεωκόρου Ιάσπερ με την μικράν παράξενον φενάκην, 

της κακεντρεχούς οικονόμου μας, τού Ιιιΐνΐίόΐι 8;Η;ιηη (χονδρού 

διαβόλου), καθώς πάντοτε την ώνόμαζε, περί της μ,ορέας ή'τις 

ιστάτο προ της θύρας του είς τον κήπον βλέποντος θαλάμου, 

περί του άμαζηλάτου Πέτρου, όστις τον έκάλει πάντοτε κύριον 

Λόδεβικ. Πόσον ευτυχής εφαίνετο ό αγαθός γέρων ότι μ’ επα

νέβλεπε. Η Λουίζα έγέλα δακούουσα —  ούδέποτε επίστευον 

ότι ή ζωηρά εκείνη νεάνις ήδύνατο νά κλαύση —  καί συγχρό

νως έψαλλε μετά κωμικής έκφοάσεως :

Γήν αγκάλην καλών συγγενών 
’Έ χ ’ ώράΐον εγώ  ουρανόν . . .

Μοί φαίνεται τη άληθεία ότι οικογενειακός τις δεσμ-ός μάς 

συνενοΐ τώρα, καί ολίγον έλλειψε νά την έναγκαλισθώ καί νά 

την όνομ.άσω άδελφη'ν μου.

0  γέρων ήλθε νά συνοδεύση τήν Λουΐζαν είς τήν οικίαν καί 

ήθέλησε νά αναχώρηση χθες, άλλά προς χάριν μου έμεινε μέ-

χρις σήμερον. Προ όλίγου τούς συνώδευσα μέχρι τής άμάξης
ν » / \ \ » ' /  \ » των. Εκαμ.α την ανοησίαν να τον αφήσω να φυγη, χωρίς να

μάθω τίποτε περί τού παρελθόντος του, πριν έλθη πεζός είς 

Ράνδερς. Διατί είχε μεταναστεύσει; πώς απέκτησε τήν φαιδράν 

εκείνην θυγατέρα; κ. τ. λ. Αλλά πρέπει νά ύπάγω νά τον ίδιο- 

κατοικεί όλίγας λεύγας μακράν καί μέ παρεκάλεσε νά τον έπι- 

σκεφθώ, —  καθώς καί εκείνη. « Δεν μ’ έμάθετε άκόμη εν δα

νικόν άσυ.α, μ.ε είπεν, ήθελα έντοσούτω νά ϊδω άν μ,έ στέκη ν χ





τραγωδώ βάρβαρα άσματα; » A t! εtvs αρκετά παράδοξον· δεν 

θέλω να είπω δτι..., μά τήν αλήθειαν δεν ειςεύρω τί ήθελα νά 

είπω. Ενδιαφέρομ.αι εί; αυτήν, επειδή είνε ενδιαφέρουσα, 

άλλ’ εκτός τούτου μ’ είν’ εντελώς αδιάφορος. Ε ίν’ ευαίσθητος, 

άλλα πνίγει την ευαισθησίαν της, διά του διαρκούς της γέ

λωτος καί τών ευφυϊών της. όταν,  αναχωρούσα, ένηγκαλίσθη 

τάς φίλας της, δάκρυά τενα ύγραναν τους οφθαλμούς της· 

εις εμέ λέγει μο'να ταΰτα, συνοδευόμενα ΰπό πονηρού μειδιά

ματος : « Χαίρετε, γοτθικέ μου φίλε!» Εγώ διελογίσθην 

« Χαΐρε, γαλλική χρυσαλλίς. » Συλλογίζομαι δέ τώρα καί γράφω : 

Χαϊρε, Δανέ μου φίλε.

Ó ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΟ Ϊ.

III.

Β ουσ α ϊν , ’Ιο ύλ ιο ς  18 1 6 .

Είπε με, σε παρακαλώ, γέρον Φρειδερίκε' μου · τί είνε ή με

λαγχολία; Αν ήνε ή ταραχή τήν οποίαν αισθάνομ-αι ενίοτε, 

ομολογώ δτι μέ είνε ευάρεστος. Είξεύρεις, ΦριδερΓκε! δεν είνε 

άσχημον νά ήνέ τις μελαγχολικός· δχι δμως κ’ επί μ.ακρόν 

συγχρόνως, καθότι τότε δίδεται εις τήν'σκέψιν, εις τήν ποί- 

ησιν, καί εις παντοιοτρόπους φαντασιοκοπίας καί μικρολογίας. 

Δύναταί τις μάλιστα νά θραύση τήν κεφαλήν του , άν μ,ελαγ- 

χολών έχη τήν κακήν συνήθειαν νά προσκόπτη κατά τών οικιών, 

τών δένδοων, ή τών προσώπων άλλων ανθρώπων, ή νά λικνί

ζεται επί τού κλιντήρος, βλέπων τήν σελήνην. Χθες το βράδυ 

Ιλικνιζόμην τοιουτοτρόπως, έπεσα ύπτιος καί έ'θραυσα τον πόδα 

—  τού κλιντήρος. —  Εγγίζω νά πιστεύσω, δτι δεν είνε 

υγιεινός τόπος ή κατοικία του γηραιού μ.ας Λουδοβίκου κα-
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θότι πάντοτε οσάκις επιστρέφω από τήν οικίαν αισθάνομαι 

τήν διαθεσιν αύτήν εις σκεψιν και θεώρησιν τής σελνι'νν}ς. 

Αλλα νά μέ πάρτι ό διάβ. . . στάσου! έλησμόνησα δτι δεν 

σ’ άρέσκει να βλασφημουν · εις τον στρατόν μας δμ.ως βλασφη

μουν επίσης ώς καί εις θείου Τοβία· θα είνε φαίνεται επιδη

μικόν είς την Φλάνδραν. Ηθελον νά είπω —  μά την πίστιν 

μου ¿λησμόνησα καί πάλιν τ ί ηθελον νά είπω.

Á ! τώρα είζεύρω τ ί ηθελον νά σου είπω · ηθελον νά σου 

λαλησω περί του Ρουζυ.όν.

Ευθύς μετά τήν άναχώρησιν του φιλτάτου ριου Λουδοβί

κου, τοσουτον κατελήφθην υπό τής επιθυμίας νά τον ϊδω, 

ώστ’ υπήγα είς τον οίκόν του μετά τρεις ημέρας, παραλαβών 

οδηγόν. Δεν εχω νά σ’ είπω τίποτε περί τής θέσεως τής οι

κίας, είμή δτι έχει μ.έγαν σύμφυτον κήπον, καί δτι ή Λουΐζα 

έκάθητο επί σκάμνου πλησίον τής κιγκλίδος, στρέφουσα τούς 

οφθαλμούς προς τήν λεωφόρον. Αμ.α ίδούσά με έδραμε ν’ ά

νοιξη τήν κιγκλιδωτήν θυραν, μ’ ή'ρπασεν άπο τον βραχίονα 

καί ¡λ’ εφερεν είς τήν οικίαν χορεύουσα. Ο γέρων Λουδοβίκος 

μ ’ ΰπεδεχθη είς τήν θυραν τής οικίας ¡κ’ εν τόσον προσηνές 

μειδίαμ,α, ώστε δεν έκρατήθην του νά τον έναγκαλισθώ.

Ποία φιλοξενία, ποια εγκάρδιος υποδοχή! Μόνον οΐ Γάλλοι 

δυνανται νά ξενίζωσι. Μ’ εφέρθησαν ώς είς παλαιόν φίλον, ώς 

είς μ.έλος τής οικογένειας. Εσπευσαν κύκλω μου, ίνα [κέ περι- 

ποιηθώσιν. Ó πατήρ μ ’ έδωκε κάθισμα, ή κόρη ¡κ’ έφερε δρο

σιστικά· εκείνος δέ ¡κ’ ¿γέμισε ¡κίαν πίπάν καί τήν άνήψεν είς 

τον ήλιον. Κατόπιν ήλθεν ή σύζυγός του —  είμ.αι βέβαιος δτι 

ομοιάζει ολίγον ¡κέ τήν μητέρα μου. Αν το είχον συνειθίσει, 

πλήν είξεύρεις δτι είς Δανιμαρκίαν δεν υπάρχει τοιουτον έθι- 

μον, ηθελον γονυπετήσει ενώπιον της, τοιουτον σέβας μ’ έμ-
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πνέει- όχι ένεκα του γήρως τ η ς , —  άναντιρρήτως δεν είνε 

πλέον ή τεσσαρακοντουτις —  άλλ’ ένεκα υψηλής τίνος άςιο- 

πρεπείας διακεχυμένης έπ’ αυτής.

Μετά ζωηράν μιας περίπου ώρας συνομιλίαν, αί κυρίαι άπε- 

σύρθησαν ίνα παρασκευάσωσι το γεύμα! « Πόσον είσθε ευτυχής, 

κύριε! » τω είπον. Δάκρυα τω ήλθον είς τούς όφθαλμ.ούς, έστρεψε 

βλέμμα εύγνωμ,οσύνης καί εύλαβείας προς τον ουρανόν καί 

άπήντησεν ; « Ó Θεός μ.’ άντήμειψεν έκατονταπλασίως διά τά 

δεινά τής νεότητάς ρ.ου! » Επειτα προσέθηκε : * Γνωρίζω δτι 

έχετε συμπαθή καί εύαίσθητον καρδίαν, έλθετε μαζή μου· ενώ 

αί γυναίκες καταγίνονται μέ το γεύμα, καί μάς άφίνουσι μό

νους, θά σάς διηγηθώ τήν ιστορίαν μ.ου! »

Μ’ έφερεν είς τον κήπον καί μοί διηγήθη τά επόμενα,

« Εγεννήθην εντός αυτής τής οικίας- είς τον κήπον αύτόν 

έδρεψα τά πρώτα άνθη καί συνέλαβον. τάς πρώτας χρυ

σαλλίδας. Τώρα κάθημ’ εδώ πληρόνων ένοίκιον, μολονότι τά 

κτήματα ταυτα άνήκον άπο πολλών αιώνων είς τούς προπά- 

τοράς μου.
» Ημην μονογενής υιός, μέλλων κύριος τού Ρουζμόν, άφ’ ού 

έξηρτώντο τότε τρία εύπληθή χωρία. Η μήτηρ μου απίθανε 

πριν δυνηθώ νά αισθανθώ τήν άπώλειάν μ.ου, καί ό πατήρ μου 

έχήρευσε · μή δυνάμενος νά μέ άποχωρισθή μ’ έκράτησεν εις 

τήν οικίαν μέχρι τής δεκαεξαετοΰς μου ηλικίας, καί εκεί έδι- 

δάχθην ξένας γλώσσας, μαθηματικά, ζωγραφικήν, καί δλας 

τας σωματικός ασκήσεις. Ó κήπος ήταν ή προσφιλής ρ.ου δια

μονή καί ή κόρη τού δασοφύλακας Αννέτα ή μόνη σύντροφος 

τών παιδικών μου παιγνίων. Ο πατήρ της κατώκει εκεί, είς 

τήν μικράν αύτήν οικίαν έμ.προς τού κήπου, δστις έκειτο τότε 

εμπρός τού δρυμού, έκτεινομένου μέχρι τού δάσους. Αλλ’ ό
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δρυμό; κατεστράφη προ πολλοί, ή αιμασιά του κατεβλήθη, τά 

δένδρα έκόπησαν, καί σήμερον λειμώνες μόνον ύπάρχουσι καί 

άγροί, όπου άλλοτε έβοσκον τ ’ άγρια ζώα.

«Τά όρια του κήπου, άτινα δεν μ ’ έπετοέπετο νά ύπερβώ, 

ήσαν πυκνή θαμνοστοιχία καί όπισθέν της εύρεία καί βαθεΐα 

τάφρος. Ημέραν τινά, —  ήμην δεκαετής, —  ίστάμενος προ 

του φραγμού εκείνου, έμάκρυνα διά τών χειρών μ,ου τούς κλά

δους, ΐνα ίδω τουλάχιστον τον έξω κόσμον · τό πρώτον άντι- 

κείμενον όπερ προσέβαλε τά βλέμματά μου ύπήρξεν ή μικρά 

Αννέτα,—  ήτο τέσσαρα έτη νεωτέρα μου,—  καθημένη έκεΐθεν 

του φράκτου καί πλέκουσα άνθοστεφάνους. Τή ¿φώναξα, 

μ’ άπεκρίθη, καί μετ’ ολίγον συνδιελεγόμεθα. Επί τέλους της 

¿ζήτησα τον στέφανόν της, κ’ ¿κείνη μέ τον έρριψεν άνωθεν του 

φράκτου· τον ¿φόρεσα είς τήν κεφαλήν, κ’ έπανήλθον είς τήν 

οικίαν, κρατών είς χειρ ας τόν πέτασον μου. Τήν επαύριον, 

κατά τήν αύτήν περίπου ώραν, ¿πανήλθον είς τόν φράκτην. Η 

Αννέτα ήτον είς τόν λειμώνα. Ελαλήσαμεν μακρότερον .ή τήν 

προτεραίαν, έσυμ.φωνήσαμεν χωοιζόμενοι νά βλεπώμεθα ουτω 

καθ’ έκάστην. Επί πολλάς εβδομάδας έξηκολούθουν αί συνεν

τεύξεις μας. Εδρεπον τά ωραιότερα άνθη του κήπου, τη τά
V *  ·  \  ι  ι  ι  /  > *  ·ρ %  \ερριπτον και μοι τα επεστρεφεν εις στέφανους. « Ελα προς

» εμέ, είπε μίαν ημέραν. » ---- « Δεν μ.’ είνε συγχωρημένον, τη

άπήντησα, άλλα δύνασε σύ νά έλθης προς ¿μέ. » —  « Μ’ εινε 

αδύνατον, άπεκρίθη, ή τάφρος είνε πολύ πλατεία. * Ηνοιξα 

οδόν υπό τόν φράκτην καί ειδον ότι είχε δίκαιον. Τ ί νά κάμω; 

Μάτην εσκέφθην όλην τήν ημέραν · τήν νύκτα μ ’ ήλθε μία 

ιδέα · ήδυνάμην νά θέσω μίαν σανίδα επί της τάφρου. Εύρον 

πραγματικώς μίαν είς τήν οικίαν του κηπουρού, τήν έσυρα 

όπου έχρειάζετο, καί βοηθούμ.ενος ύπό τής Αννέτας τήν έθεσα
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επί τής άβύσσου ή'τις μας ¿χώριζε. Επάτησα ¿π’ αυτής, τή 

έτεινα τήν χείρα καί έπήδησεν ¿κείνη είς τόν κήπον. Τ ί χαρά ! 

¿τρέχομεν άπό άνθος είς άνθος, άπό άναδενδράδος είς άνα- 

δενδράδα, άπό δενδροστοιχίας είς δενδροστοιχίαν. Πληρώσασα 

τήν ποδιάν της άνθέων, έκάθησε τέλος έπί χλοερού τίνος υψώ

ματος και ήρχισε νά κατασκευάζη) στεφάνους · έγώ έδρεπόν 

κεράσια καί τής τά έδιδον είς* τό στόμα. —  Α , μέ συγχωρείτε, 

κύριε, ότι σάς λαλώ τόσην ώραν περί γεγονότων παιδαριωδών, 

άτινα έμ.έ μόνον δύνανται νά διαφέρωσι · άλλά θά μέ συγχω

ρήσετε βεβαίως , όταν σάς εϊπω ότι ή μ.ικρά Αννέτα είνε σή

μερον—  σύζυγός μου. —  Ιδού άκριβώς τό μ.έρος, όπου έθηκα 

τήν σανίδα έπί τής τάφρου · έδώ διέβην ύπό τήν αιμασιάν. 

Ιδού ή μεγάλη —  τότε μικρά —  κερασέα, όθεν έδρεψα καρπούς 

δ ί  αύτήν καί έκεί έπάνω έπί τής χλόης μάς είδε μαζή ό πα

τήρ μου κατά πρώτον. « Ποία είσαι; » ήρώτησε τό παιδίον. 

—  « Είμαι ή Αννέτα, » άπήντησεν ¿κείνη, καί έξηκολούθησε τήν 

εργασίαν της. Τό κοράσιον τού ήρεσε και έπέτρεψε νά παίζω- 

μεν μαζή ώρας τινάς καθ’ ημέραν.

« Επί δέκα έτη έπαίξαμεν μαζή, άλλ’ είργάσθημεν επίσης. 

Μ έμαθε νά δένω τά άνθη είς στεφάνους, καί τή έμαθον νά τά 

ζωγραφίζη. Ο πατήρ μου εύρε τόσον άξιαγάπητον τήν κόρην, 

ώστ’ έπέτρεψε νά λαμβάνη μέρος είς τά μαθήμ.ατά μου , καί 

τούτο μέ ώφέλει, καθότι ή παρουσία της μέ καθίστα έπιμε- 

λέστερον. Τοιουτοτρόπως έμ-αθεν άγγλικά , ιταλικά , γραφήν , 

ιχνογραφίαν καί μουσικήν, πολύ περισσότερον παρ’ όσα ήσαν 

τότε άναγκαΐα είς κόρην δασοφύλακος. Χωρίς αυτής τής έπα- 

ναστάσεως ήτις άνέτρεψε τά πάντα, τοιαύτη άνατροφή ή'θελε 

τήν καταστήσει δυστυχή. Εγεινα δεκαεξαετής, —  δεν ήμην 

πλέον παιδίον. Ανάγκη ύπήρξε ν’ άκολουθήσω τούς προγόνους
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μου εις το στρατιωτικόν στάδιον, να φορέσω το ξίφος υπέρ 

του βασιλέιος [/.ου. Από της μάχης του Μίνδεν, oöεν ό πατήρ 

[/ου είχεν έπιστρέψει μ.’ ήκρωτηριασμένον βραχίονα, άνήοτησε 

το ξίφος του εττι της ακηλίδωτου άσπίδος των Σαρόστ. Ηδη 

¡/.οι το προσέφερε λέγων · « Δια τον βασιλέα, την πατρίδα καί 

την τιμήν. »

« έσταλην εις την στρατιωτικήν σχολήν τής Βριέννης, δπου 

έσχον επί διετίαν συμμαθητήν τον άνδρα δστις περιεβλήθη 

κατόπιν τό στέμμ.α των Βουρβώνων. £ξήλθον του σχολείου 

ώς ύπολοχαγός ενός συντάγματος θωοακοφόρων, ό'περ δεν είχεν 

άλλην έργασίαν ή νά μεταβαίνη από φρουράς εις φρουράν. 

Οίίτω παρήλ^ον έπτά έτη τής ζωής ¡/.ου, έξ ών δεν έχω νά σάς 

είπώ άλλο τι, είμή ότι εγραφον τακτικώς κατά μήνα εις τον 

πατέρα ¡/.ου, έσυλλογιζόμην συχνά τό Ρουζμόν, ενίοτε την Αν- 

νέταν. Ησχόλουν τον καιρόν μου ασκούμενος καί άναγινώσκων · 

είχον έ'τοιμ.ον τό βαλάντιον διά τους εταίρους ¡/.ου, άλλ’ όχι 

καί τήν ψυχήν πρόθυμον διά τάς παραλυσίας των.

»Μετά οκταετή απουσίαν έπανεΐδον τον τόπον τής γεννή- 

σεώς μου * τό σύνταγμά μου εστάλη φρουρά εις Ρουάν, καί μοί 

έδόθη τεσσάρων εβδομάδων άδεια. Τό πρώτον πρόσωπον 

ό'περ άπήντησα έπιστρέφων ΰπήρξεν ή Αννέτα. Ητον εις τον 

πυ'ργον παιδαγωγός δυο ανεψιών ορφανών ας είχεν υιοθετήσει 

ό πατήρ μου. Επεριπάτουν έκεΐ εις τήν οδόν. Κατ’ άρχάς δεν 

άνεγνώρισα τήν σύντροφον των παιδικών μου χρόνων· ήτο ή'δη 

υψηλή, μεγαλοπρεπής τό ανάστημα, εις τό άνθος τής ηλικίας, 

καί ένδεδυμε'νη έπιχαρίτως· μ’ άνεγνώρισεν ό'μως εκείνη καί ή 

ταραχή της έδειξεν ότι συχνάκις μ ’ είχε συλλογισθή. Τ ί νά σάς 

εΐπω, κύριε ; μαντεύετε μόνος σας τήν συνέχειαν'  πριν παρέλ- 

θωσιν αί τέσσαρες εβδομάδες, έκλίνομεν τό ρήμα άγαπώ εις
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όλους τους χρόνους. Ηρχίσαμεν άπό τούς π αρω χημ ένους, 

—  άπό τήν ξυλίνην γέφυραν, τούς άνθοστεφάνους, τά κεράσια, 

κ. τ. λ., τούς μετεβάλομεν κατόπιν εις λαμπρόν ε ν ε σ τ ώ τ α , 

καί έσταματήσαμ.εν εις τον μ.έλλοντα, ότ’ έξαφνα ό γέρων 

βαρώνος Βεθυνος Σαρόστ μ.άς κατέλαβε κλίνοντας τήν μ.ετο- 

χήν του ένεσή^ώτο ς, στόμα με στόμα, στήθος μέ στήθος.

« Προσεποιήθη ότι ούδέν είδε καί μ ’ έκάλεσε · τον ήκολου- 

θησα μετ’ αλγεινής προσδοκίας, μ.έχρις ού τέλος έστάθη εις τήν 

στοάν έν μέσω των εικόνων των προγόνων μας, καί στραφείς 

προς εμέ μέ είπε · « Λουδοβίκε Βεθυνε Σαρόστ ! δέν δυνασαι 

νά νυμ.φευθής τήν κόρην του δασοφύλακας, καί δέν θά τολμ.ήσης 

ποτέ νά άπατήσης άθώαν κόρην! Πήγαινε, έπίσο ξ̂ον τον ίππον 

σου, καί επάνελθε εις τήν φρουράν σου. » —  Υπήκουσα, ήσπά- 

σθην τήν χεΐρά του καί κατέλιπον τό Ρουζμόν, χωρίς νά έπα-

νίδω τήν Αννέταν.
« ή  έπανάστασις έξερράγη. Μικρόν μετά τήν εις Ρουάν επι

στροφήν μ.ου συνήχθησαν οί πρόκριτοι. Γνωρίζετε βεβαίως 

αρκετά τά φοβερά αύτά γεγονότα, καί δύναμαι νά περιορίσω 

τήν άφήγησίν μου εις μόνον τήν έξιστόρησιν τής ιδίας μου τύ

χης. Τό συνταγμ,ά μ.ου, περιλαμβάνον μόνον αξιωματικούς τής 

ύψηλοτέρας εύγενείας, αληθώς βασιλικούς, διελυθη. Ρπανήλθον 

λοιπόν πλησίον του πατρός μου, άλλ’ ή Αννέτα δέν ήτο πλέον 

εις Ρουζμ,όν · ό πατήρ μου τή είχε προμ.ηθευσει καλήν τινα 

θέσιν παιδαγωγού εις Αρράς. Αί ταραχαί ηύξησαν καί ή μ.ετα- 

νάστευσις ήρχίσε. Πολλοί δέ εύγενείς διαβαίνοντες διά τού 

Ρουζμ.όν συνεβούλευσαν εις τον πατέρα μου ν’ άκολουθήση το 

πλήθος. Δέν τον κατέπεισαν όμ.ως· ένόμιζε τήν θύελλαν παρο

δικήν, καί ούδ’ έμ-άντευε κάν ότι τά φοβερά της αποτελέσματα 

ήθελον συνταράξει ολόκληρον τον κόσμον. Αιφνίδιος αστραπή
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του ήνοιξε τούς οφθαλμούς, άλλα τφ έδειξε πολύ άργα τήν 

προ ποδών του άβυσσον.

« Πρωίαν τινά μάς άφύπνισεν ή ε’ίδησις δτι ό πύργος περιε- 

κυκλοΰτο ύπο χωρικών καί άλλων άτο'μων, άτι να έφαίνετο δτι 

ήσαν σκύβαλα των πόλεων, ϊύνεδύθην ταχέως, έλαβα τά πιστό

λια μου καί το ξίφος μου καί κατέβην πάραυτα· ό πατήρ μου 

μέ συνήντησεν είς τον πρόδομον · " Αφες τά δπλα σου, Λουδο

βίκε! μ.έ είπεν · ούδεμία άμυνα είνε δυνατή, πρέπει νά συμ- 

βιβασθώμεν μαζή των. » Τον παρακολούθησα είς το πόδιον 

τής κλίμακος, προς ήν συνωθείτο το έπαναστάν πλήθος 

μ’ έπαναστατικάς κραυγάς καί άσματα· μ.εταξύ αύτοΰ παρε- 

τηρήσαμ.εν πολλούς εκ των ιδίων μας χωρικών. « Παιδία, » τούς 

ήρώτησε μέ γαλήνην καί πραότητα ό πατήρ μ.ου, « τί θέλετε; » 

—  “ Το αριστοκρατικόν σου αίμα,» ώλόλυξε μία φωνή έκ μέσου 

του πλήθους. —  « Το αίμά μ.ου; » άπήντησεν εκείνος · « το 

αφιέρωσα είς τήν πατρίδα μου κατά τάς ημέρας τής ισχύος 

καί ρώμης μου, τώρα είμαι απόμαχος· θέλετε τά κολοβωμένα 

μέλη μ,ου,λάβετέ τα, άλλά φεισθήτε του υιού μου. » Οί άπο- 

στάται ήρχισαν νά έντρέπωνται, καί οί πρώτοι άπεσύρθησαν · 

τότε ή μανιώδης φωνή άντήχησεν εκ νέου · “ Κάτω ό τύραν

νος! »—  “ Λεβών! » έκραξεν ό πατήρ μου, “ έφέρθην ώς τύραν

νος δτ’ έχάρισα τά καθυστερουμενα είς τον πατέρα σου ; καί 

δτε τον έδάνεισα σίτον διά νά σπείρη, τον οποίον δέν έζήτησα 

ποτέ όπίσω; » —  « Αύτο είναι σωστό, αλήθεια, » άνέκραξεν 

άλλη τις φωνή * « δένήτό ποτε αυστηρός αύθέντης ! » —  « Φλυα

ρίας άνοησίαι! » άνέκραξεν ό Λεβών · « δλαι αί άρεταί των εύ- 

γενών είναι λαμπραί κακίαι! » —  Αλαλαγμός επευφημιών ύπε- 

δέχθη τήν φράσιν ταύτην. —  “ Δέν χρειάζεται μακρά διαδικα

σία », έκραξεν άλλη τις φωνή·» κτυπάτέ τον ! είναι συνενοημένος
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μέ τον Καπέτον καί τήν Αυστριακήν. » —  >< Ας τον κτυπήση 

λοιπον ό νόμος ! » είπεν άλλος · « άς τούς όδηγήσωμεν, αύτον 

καί τον υιόν του είς Αρράς · εκεί είνε πολλοί απ’ αύτήν τήν 

λυκοφυλήν! » — Η συμβουλή αύτη έγένετο όμοθυμαδόν δεκτή, 

καί οί μέν αύτών μάς περιεκύκλωσαν ίνα μάς άπαγάγωσιν, οί 

δέ είσήλασαν είς τον πύργον, ίνα τον λεηλατήσωσι. Καθ’ όδον 

έκινδυνεύσαμεν πολλάκις νά δολοφονηθώμεν, άλλ’ ό συμβου- 

λεύσας νά μάς σύρωσιν είς τήν φυλακήν, δν άνεγνωρίσαμεν ώς 

πρώην υπηρέτην του πατρός μου, ¿βάδιζε πάντα πλησίον μας, 

καί εμπόδιζε το μανιώδες πλήθος παρατηρών, δτι τό ν’ άπο- 

κεφαλισθώμεν δημοσία θά ήτο πολύ άξιωτέοα έκδίκησις διά 

τον λαόν.

“ Δύο αλγεινά έπη έζήσαμεν εν τή φυλακή, καθ’ ά ή αναρχία 

είχε στήσει τον αιματηρόν της θρόνον, τήν λαιμοτόμον, επί τής 

δυστυχούς μου πατρίδος. Η 2ύνοδος κατέστρεψε τά πάντα 

καί έξαπέστεΛε τούς δημίους της εκ Παρισίων είς δλας τάς 

λοιπάς σημαντικάς πόλεις τής Γαλλίας. 0  Λεβών ήλθεν είς το 

Αρράς · το όνομα αύτοΰ του τέρατος δέν θέλει ποτέ λησμονηθή 

είς αύτήν τήν πόλιν, ενόσω μένει εκεί λίθος επί λίθου. Α ίφ υ- 

λακαί επληρώθησαν· ή δολοφόνος μηχανή έστήθη καί ήρχισε 

τήν αίματηράν της εργασίαν. Καθ’ έκάστην έπρομ-ήθευον αί 

φυλακαί τον πέλεκυν τού δημίου, καί καθ’ έκάστην επληροΰντο 

δια νέων θυμάτων τού μίσους καί τής σκληρότητος τού μυσα- 

ροΰ Λεβών. 0  πατήρ μου καί εγώ ειχομεν ενοικιάσει παρά 

τού δεσμοφύλακος εν ιδιαίτερον δωμάτιον, καθότι πριν άνα- 

χωρήσωμεν έκ Ρουζμον ειχομεν λάβει μαζή μας χρήματα.

“ Πρωίαν τινά, ένω είσηρχόμεθα κατά το σόνηθες είς τήν κοι

νήν αίθουσαν, ί'να άποχαιρετήσωμεν τούς κατοίκους καί άνα- 

ζητήσωμεν φίλους ή γνωρίμους μεταξύ των νεοελθόντων, τά
8
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βλέμματά μου έπεσαν αίφνης έπί ενός έκ τών τελευταίων · 

ήτον ή Αννέτα! Εδραμον προς αύτήν, εκείνη έπεσεν είς τάς 

άγκάλας μου, βαλουσα κραυγήν. —- 11 0  θάνατος, αγαπητή 

μου, ανέκραξα, μάς καθιστά όλους ίσους! Τώρα είσαι ίδική μου 

είς τήν αιωνιότητα. " — « Είς τήν αίωνιο'τηταί » —  άπήντησε 

ταπεινή τη φωνή. Η δυστυχία σκληρύνει πολλάκις, άλλα 

πραΰνει, εξευγενίζει επίσης τάς καρδίας · μάς περιεκύκλωσαν 

μετά διαφέροντος, μάς συνέχαρησαν καί μάς συνελυπήθησαν.

Ταλαίπωρον πλάσμα! » τή είπον, « ποιον είναι τό έγκλημά 

σου ; » *—  « Οτι σέ ήγάπησα, » άπεκρίθη. « Πηγαίνωμεν είς τόν 

πατέρα μ.ου, » άνέκραξα, «τώρα θά εύλογήση τήν άγαπητήν του 

υίοΰ του. Πάσα διαφορά γένους κατηργήθη · καλοί μόνον καί 

κακοί υπάρχουν. Αφού δ ’ αύτοί είνε νικηταί, πρέπει εκείνοι 

νά συσφιχθώσι στενώτερον. » Ο πατήρ μου τήν εδέχθη μ’ 

άνοικτάς άγκάλας, λέγων ; « Αννέτα, εγκρίνω τόν έρωτά σας, 

διότι τό μ-εταξύ μ.ας μεσότοιχον έπεσεν, άγαπάσθε άμοιβαίως! 

συλλογίσθητε όμως ότι ό γάμος σας θά τελεσθή πέραν του τά

φου. ■· Εζήτησα νά μάθω τά συμβάντα της Αννέτας, καί μοί 

διηγήθη τά έξης.

« Αφ’ ότου άφήκα τό Ρουζμ.όν, όπου έμενεν ή εύτυχία μου, 

εζησα άρκετά εύαρέστως είς τήν οικίαν του εντίμου Λεφέβρ. 

Η άστυκή του τάξις τόν έπροστάτευσεν ικανόν χρόνον κατά 

πάσης υποψίας, καί καταδιώξεως· άλλ’ ήτο πλούσιος, καί 

τούτο τόν άπώλεσε. Προ δύο ήμερων τω ανήγγειλαν κρυφίως 

ότι ειχει καταμηνυθή ώς αποδεχθείς τάς συναλλαγμ.ατικάς, 

όσας είχον έκδώσει έπί αύτοΰ οί μετανάσται έκ της αλλοδαπής. 

2υνελεξεν όσα είχεν ολίγα μετρητά καί κοσμήματα καί έφυγε 

νά κρυβή είς τινα φίλον του, είς τήν εξοχήν, άναθέσας τό τα- 

υ.εΐόν του είς πιστόν υπάλληλον καί τήν περί τής οικίας καί
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τών τέκνων του φροντίδα είς εμέ. Είκοσιτέσσαρας ώρας διήλ- 

θον έν αλγεινή προσδοκία. Τήν πρωίαν ανοίγει βιαίως ή θύρα, 

καί άνθρωπός τις με τριμμένου ένδυμα, κονιοσκεπή πίλον, 

μακράν ναυτικήν άναξυρίδα καί κοντά καί πλατέα υποδή

ματα, εισέρχεται συνοδευόμενος ύπό τεσσάρων εθνοφυλάκων. 

Ανέκραξεν εισερχόμενος : « Πού είναι ό Λεφέβρ; » —  « Δεν 

είξεύρω, πολΐτα. » —  « Είσαι σύζυγός του; » —  « Ο χι,» —  

<> Κόρη του ; » —  « ό χ ι. ” —  * Ερωμένη του; » —  « Ειμ.αι 

πολίτις γαλλίς, » είπον. —  « Καλά , » έξηκολούθησε, « θέλεις 

νά μ ’ άγαπήστ,ς; Είμαι ό Λεβών, μ.έλος τής εθνικής Συνελεύ- 

σεως, αντιπρόσωπος του κυριάρχου λαου, καί πρόμαχος τής 

ελευθερίας. Πολίται του Αρράς ! » είπεν έπειτα, στρεφόμενος 

προς τούς έθνοφύλακας, « κυττάξετε νά εύρήτε είς ποιαν γω

νίαν τής οικίας είνε κρυμμένος ό αριστοκράτης. » Ερευνώσι 

πανταχου · είτα δ’ αποτείνεται πάλιν προς έμέ* « Πολίτις, 

μ ’ άρέσκεις. Θέλεις νά μ’ άκολουθήσης καί νά καταστήστις τά 

επίπονα έργα μου ελαφρότερα καί εύαρεστότερα; Θέλεις νά 

γίν-ρς παράκοιτις ενός αληθούς δημοκράτου; » Εγείρομαι μετά 

Χύσσης καί κράζω: —  « Οχι, ποτέ. » Εμειδίασε καί είπε θω- 

πεύων τον μύστακά του : « Καλά, λοιπόν τί προτιμάς νά 

έναγκαλισθής έμέ ή τήν λαιμοτόμον;» —  » Αύτήν. » —  

“ Πολύ καλά! είσαι πολίτις έλευθέρα- άς γείνη κατά τό θέλημά 

σου! » Είς φύλαξ εισέρχεται, καί ό Λεβών τω λέγει : » Ιδού 

μία άπ’ έκείνας, αί όποίαι ρίπτουν τά χαρτιά είς τούς μετα- 

νάστας! »—  « Πολύ πιθανόν, ύπολαμ.βάνει έκείνος, διότι έμεινε 

πολύν καιρόν είς τούς Σαρόστ, είς Ρουζαόν. »—  «Θαυμάσια! » 

ανακράζει ό Λεβών. « Είναι καί οί δύο έδώ είς τήν φυλακήν 

καί περιμένουν τήν αξίαν των τιμωρίαν · ας ύπάγ-ρ ή έλεήμων 

αύτη άδελφή νά τούς παρηγορήστ,! Εμπρός, φώς μου! γρή-
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γωρα θά χω ρεύσης την Carmagnole! » 0  έθνοφύλαξ κάμνει εν 

βήμα χορού καί μοί προσφέρει τον βραχίονα, λέγων έμπαι-  

κτικώς· « Κυρία, επιτρέψατε νά σάς καλέσω είς τον χορόν ! » 

Απωθώ τον βραχίονα του καί τρέχω προ αύτοΰ είς τήν φυλα

κήν , δπου μ.’ άνέμενεν η' εύτυχία νά σ’ έπανίδω. »

« Τήν επαύριον μάς έφεραν τον γηραιόν μας τού Ρουζμον 

εφημέριον, αληθή παρη'γορον δΓ ημάς, γενναίον οδηγόν διά τήν 

φοβεράν οδόν ή'τις ήπείλει ν’ άνοιγή ό'σον ού'πω προ ημών. 

Ανεκάλυψεν εντός ολίγου τήν μετά τής Αννέτας' σχέσιν μου, 

καί είδεν ό'τι ό πατήρ μου τήν ένέκρινε. « Κύριε λοχαγέ, » μ.έ 

είπε μίαν ημέραν, « αγαπάτε τήν Αννέταν καί άνταγαπάσθε· 

ό έρως σας είνε άγνός, διότι τείνει προς τον ούρανόν, άλλ’ άς 

άγιασθή καί εδώ κάτω διά τής θρησκείας'· Ας σάς ενώσω διά 

τού ιερού δεσμού τού γάμου'· Οχι ώς έρασταί άλλ’ ώς σύζυγοι 

πρέπει νά παρρησιασθήτε προ τού θρόνου τού παντοδυνά

μου'· » Η σκέψις αυτη , ή'τις δέν μ.’ είχεν έπέλθει έτι έξήγειρε 

τά βιαιότερα τής ψυχής μου αισθήματα, ή  Αννέτα σύζυγός 

μου'· καί ό'μως άγνή καί άγία ώς άγγελος ώς ψυχή έξηγια- 

σμένη ! ή ιδέα αύτη είχε τι γλυκύ καί υψηλόν έν τω παραδόξιρ 

της. Αλλ’ ή στενωτέρα αύτή ένωσις δέν καθίστα πικοότερον 

τον θάνατον; Αν μάλιστα ό είς έπέζη τού άλλου ;...  Οί δι

σταγμοί μου έν τούτοις διελύθησαν προ τής γλυκείας έλπίδος 

ό'τι ηθελον δυνηθή νά καλέσω τήν Αννέταν γυναΐκά μου, έστω 

καί διά μ.ίαν μόνην ημέραν, ϊύλαλήσαμ.εν περί τούτου εύθύς είς 

τον πατέρα μου, ό'στις συνεμερίσθη τήν γνώμην τού σεβασμίου 

μας φίλου. Η Αννέτα άκούσασα ταΰτα, ήρνήθη, έφερεν έν- 

στάσεις· εύρε τήν ιδέαν μας παράτολμον, θρασύτητα κατά 

τών ανεξερεύνητων βουλών τής προνοίας, ήτις έφαίνετο μ.ή 

θέλουσα νά μάς παραχωρήση εύτυχέστερον σύνδεσμον είς αύτήν
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τήν ζωήν. Αλλά πώς ν’ άντιστή είς τάς παρατηρήσεις τού 

ίερέως, είς τήν επιμονήν τού έραστού; ϊύνυμφεύθημεν λοιπόν ό'σον 

έπισήμως ήν δυνατόν εντός φυλακής. Το συνοικέσιον έτελέσθη 

εντός τής κοινής αιθούσης, καί όλοι οί συνδεσμώται μας μ.άς 

συνεχάρησαν, δεικνύοντες τοσαύτην χαράν, όσην άν ήμεθα εν

τελώς ελεύθεροι, ό δέ ναός έκείνος τού θανάτου άντήχησεν είς 

φαιδρόν έορτάσιμον θόρυβον. “ Καλά κάμνεις, αδελφέ !>’ μ’ 

έφώναξεν είς πρώην συστρατιώτης μου, » πρέπει νά γελά κανείς 

μέ τον θάνατον, καί νά τού κλέπτη όσας τέρψεις δύναται νά 

παράσχη ακόμη ή ζωή. » 0  πατήρ μου εξέβαλε μερικά λου- 

δοβίκια άφ’ όσα είχε κρύψει μεταξύ τών πάτων τών υποδημάτων 

του, καί μετ’ ολίγον άφθονος έστίασις συνεκάλεσεν όλους τούς 

φυλακισμένους είς εύωχίαν, ή'τις δια δέκα έξ αύτών ΰπήρξεν 

ή τελευταία.

“ Προς τό τέλος τού συμποσίου, όταν οί συμπόται ήσαν φαι

δρότατοι καί προέπινον ζωηρότατα, ό καθημερινός μας ξένος 

είσήλθεν, ό άνθρωπος δηλαδή όστις ήρχετο είς άναζήτησιν τών 

ενώπιον τού έπαναστατικοΰ δικαστηρίου καλουμένων προσώ

πων , όθεν μόνη έξοδος ύπήρχεν ή προς τήν λαιμ.οτόμον 

άγουσα, ΐδόντες τον άγγελον τού θανάτου έσίγησαν πάντες, 

καί τά πλήρη ποτήρια άπετέθησαν είς τήν τράπεζαν. “ Τίνος 

ήλθεν ή σειρά; » διελογίσθησαν όλοι. Η Αννέτα ήρπασε τήν 

χεϊρά μου - « Αχ θεέ μου! Λουδοβίκε! » είπε περίτρομος. Ο 

Χάρων —  ουτω τον ώνομάζομεν —  ή'νοιξε τό χαρτίον του καί 

ήρχισε ν’ άναγινώσκη τά ονόματα τών θυμάτων. Τό πρώτον 

ήτο· Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς ! Η Αννέτα έβαλε κραυγήν, μ ’ έσφιγξεν 

είς τάς άγκάλας της, κ’ έκλινε τήν κεφαλήν έπί τού στήθους 

μου, ώς άν ήθελε κατορθώσει ούτω νά μή άκούση τον φοβερόν 

ήχον του ονόματος μου. « Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς ,... Λ ο υδο β ίκ ος ...
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Βε θ . . .  » —  έψιθύρισεν εκείνος και δέν ήδυνήθη ν’ άναγνώση το 

όνομα. Οποία φοβερά προσδοκία! Προσεκτικός τις θεατής 

ήδύνατο νά μετρήσ·  ̂ πόσοι έξ ημών ώνομάζοντο Λουδοβίκοι. 

Νε'ος τις, πρώην έμπορος, ήγέρθη ανυπόμονος καί είπε · 

« Κρίμα νά μην είξεύρουν ν’ άναγινώσκουν οί υπάλληλοι του 

κράτους, έγώ  ονομάζομαι Λουδοβίκος, καί επιθυμώ νά μάθω 

αν είνε σήμερον ή σειρά μου. » Πλησιάσας δέ, άνέγνωσεν 

άνωθεν τού ώμου τού Χάρωνος · « Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς  Β εθ ο υ λ ιέ ! 

καλά! είνε τό όνομά μου, » είπε, καί έπιστρέψας εις την θέσιν 

του έπλη'ρωσε τό ποτήριόν του, ΰψωσεν αυτό καί άνεφώνησε 

φαιδρώς ■ « Κύριοι καί κυρίαι! μέ συγχωρείτε ότι σπουδαία 

ύπόθεσις μ’ αναγκάζει ν’ άφήσω τό συμπόσιον αυτό· χαίρετε 

όλοι καί καλήν έντάμωσιν' » ϊίκένωσε τό ποτη'ριόν του καί 

προσεθηκε · « Λοιπόν, φίλτατε κυβερνήτα, ποίοι ταξειδεύουν 

μαζη' μας ; » —  « Πέτρος Γκρινιώ. » Εις καλλωπιστής, προ 

της έπαναστάσεως διακρινόμενος μεταξύ των ώραιοτεριον νέων 

της πόλεως, ήγέρθη καί είπε· « Παρών · Λέγουν ότι ή κίνησις 

μετά την τράπεζαν ωφελεί· θά έχω τουλάχιστον κάμμίαν 

σύντροφον; » —  « Βεβαιότατα, » άπη'ντησεν ό Χάρων, « ιδού 

μία· ή ΐίρρικέτα Προυνελ! » Ωραία τις ωχρά καί κατηφής νεάνις 

ήγέρθη καί απώθησε τό κάθισμά της · πορφυρά έχύθη επί τό 

μέτωπόν της, καί απροσδόκητος χαρά ¿φώτισε την μορφήν 

αυτής. « Λοιπόν δεσποινίς, άνέκραξεν ό καλλωπιστής, θά χο- 

ρεύσωμεν τουλάχιστον ημείς οί δυο. » —  « Φραγκίσκος Δε- 

ρουτ! » έξηκολούθησεν ό Χάρων. Ανθρωπος προβεβηκώς την 

ηλικίαν, πρώην αξιωματικός του ναυτικού, έστράφη νά θεωρήση 

τον άπαγγέλλοντα. « Είμαι εύθύς έτοιμος δι’ άπόπλουν, είπε 

μέ φωνήν ΰπόκωφον, κ’ έκένωσε τό τ ρ υ β λ ίο ν  καί την φιάλην 

του. « Μ αρία Μ ουδώ ν! » άπηγγέλθη πάλιν, καί κόρη δεκα-
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πενταετής έλειποθύμησεν εις τάς άγκάλας της μητρός της.

« Α  τύραννοι!« άνέκραξεν αύτη, « διατί δεν εκλέγετε την 

δυστυχή μητέρα; * — « Κυρία, παρετήρησεν ό καλλωπιστής,. 

« αΐ νεώτεραι καί ώραιότεοαι προτιμώνται. » —  « Β α π τ ι

στής ί 'α μ ο ν έ ρ ! » ύπήρξε τό τελευταίου όνομα, καί ό κήρυξ 

έδίπλωσε πάλιν τον άπαίσιον κατάλογον.

“ Οί κατάδικοι άνεχώρησαν μετ’ ολίγον, δεθέντες τάς χείρας 

καί άποχαιρετίσαντες τούς προσφιλεστέρους των · ό δέ καλλω

πιστής παρερχόμενος δέν έκρατήθη νά ε’ίπη αστειότητα τινα 

εις τήν νεόνυμφον. Οί λοιποί έμειναν έτι έπί τινα χρόνον βυ

θισμένοι εις κατηφή τινα ρέμ.βην, μεχρις ού ό συστρατιώτης 

μου πρώτος άνέλαβε θάρρος κ’ έλυσε τήν σιγήν! « Φίλοι! » 

είπε, « ιδού είκοσιτέσσαρες ιύραι ακόμη κερδημέναι· μή τάς 

σπαταλώμεν εις θρήνους. Συλλογίσθητε ότι εδώ τελείται γά

μος, καί οί νεόνυμφοι πρέπει νά βλέπουν φαιδρά πρόσωπα. » 

Είτα έγέμισε τό ποτη'ριόν του κ’ ήρχισε ψάλλων εΰθυμον άσμα. 

Ενηγκαλίσθην τήν σύζυγόν μου μέ μίγμα τι χαράς διά τήν 

βραχείαν άναβολήν τής άγωνίας διά τό μελανόν καί θυελλο- 

φόρον μέλλον. Ο πατήρ μου ήλθε καί μάς ήσπάσθη άμφο- 

τέρους!... »

0  άγαπητός Λουδοβίκος, —  δέν ήμπορώ νά συνειθίσω τ ’ ό

νομα Σαρόστ, — είχε φθάσει αυτού τής διηγήσεώς του ότε 

δύο μικραί λευκαί χείρες έκάλυψαν τούς οφθαλμούς του- τάς 

έφερε προς τά χείλη του καί τάς ε’φίλησεν · ήτο ή Λουΐζα. 

Μ’ ελαφρότητα συλφίδος είχε πλησιάσει εις τόν σκάμνον όπου 

έκαθήμεθα. Μ’ έθεώοησεν άτενώς έπί τινας στιγμάς, είτα έφερεν 

έπί των παρειών μού τό μανδύλιόν της καί είπε μ’ έπαγωγον 

μειδίαμα : « Βλέπω ότι αύτό τό δάκρυ άνήκει εις τήν οικογέ

νειαν Σ α ρ ό σ τ · Παπά! έδιηγήθης βέβαια τήν ιστορίαν μας εις
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τον άξιαγάπητον αύτόν βάρβαρον;» Εκείνο; έλαβε την χείρα 

ρεου καί την έ'θλιψε τρυφερώς, κλινών την κεφαλήν προ; τά 

όπισθεν ί'να δεχθή τους άσπασμ,ούς της κόρης του. « Κ ’ εμέ, 

παπά! » είπε τότε γλυκεία καί θωπευτική φωνή, καί ή σύζυγος 

του καθήσασα παρ’ αύτω τον ένηγκαλίσθη τρυφερώτατα. Τ ί 

χαριτωμένη οικογένεια!

Αφού έγευματίσαμεν, έδέησε ν’ αναχωρήσω · μέ χρειάζεται 

όμως τό τέλος τής ιστορίας του καί θά τό μάθω αύ'ριον. Ο,τι 

ή'κουσα ριέχρι τοΰδε μέ φαίνεται πλάσμα, δεν δύναμαι να φαν- 

τασθώ ότι ό κύριος καί ή κυρία Ρουζμόν είνε τά εις θάνατον 

καταδικασμένα εκείνα θύματα, καί φλέγομ.αι ύπό περιεργείας 

νά μάθω διά τίνος άπιστεύτου τρόπου έσώθησαν. Εν τούτοι; 

δεν ονειρεύομαι άλλο, ή δημ,οκράτας, επαναστατικά δικαστή

ρια, λαιμοτόμον καί... γάμους. Η κεφαλή μ.ου γυρίζει·

χαϊρε, Φ ΡΙΔΕΡ1ΚΕ.

Βονσαίν, ’Ιούλιος 1810.

Φριίερΐκε! εΙ(Ααι ερωτευμένος! τυρό καιρού παρετηρησα ο τι 

κάτι μ.’ έλειπε, κατ’ άρχάς τό άπέδωκα εις μελαγχολίαν, έπειτα 

εφοβήθην μήπως ήτο αρχή στηθικού τίνος νοσήματος * άλλα 

τώρα είξεύρω ότι δεν είναι άλλο παρά έρως —  αγαπώ τήν 

μάγισσαν εκείνην, τήν Λουίζαν, —  χωρίς αυτήν θ’ άποθάνω —  

χαίρε! —  Εν τούτοι; πρόσμεινε ολίγον! έχω καί άλλα νά σε 

διηγηθώ, αν τό κατορθώσω ■ —  είνε πάντοτε έκεΐ εμπρός 

μ.ου- βλέπω παντού τήν μικράν της μορφήν· ίδέ· είνε εδώ, 

εις τό άκρον τού καλάμου μου καί χορεύει μεταξύ των γραμμών 

τάς οποίας γράφω. —  Κάθησε λοιπόν ήσυχα, μικρά τρελλή, 

η.αί άφες με νά γράφω εις τον φιλτατόν μ.ου Φριδερίκον ! Εμ βα,
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αν θέλης, εις τήν καρδίαν μου, καί μή μέ ταράττης ενόσω 

γράφω! Καλά! μείνε αυτού!

Που είχε φθάσει ό Λουδοβίκος μας εις τήν διήγησίν του ; 

Á ! ένθυμήθην! εις τον γάμον εντός τής φυλακής. Τον αφήνω 

καί πάλιν λαλοΰντα μόνον του.

« Αφού ήγέρθημ.εν τής τραπέζης, ό πατήρ μου, ό ίερευς καί 

ήμεΐς οί δυο σύζυγοι έπεστρέψαμ-εν εις τό δωμάτιόν μας, ό'που 

έμείναμεν όλην τήν ήμέραν. Δέν θέλετε ίσως τό πιστεύσει, καί 

ό'μ-ως, ένφ ό φονικός σίδηρος έκρέματο υπέρ τάς κεφαλάς μας, 

ετρέφομεν έτι τήν άπότολμον ελπίδα νά σωθώμεν, ό'περ ήτο 

επίσης πιθανόν ώς τά φανταστικά των πυρεσσόντων όνειρα.

« Κατά τήν στιγμήν του εσπερινού μ.ας χωρισμού ό πατήρ 

μ.ου ϋπνωττεν ήδη, ό δέ ίερευς ήγέρθη, ινα μάς εύχηθ-ρ τήν 

καλήν νύκτα καί όδηγήση τήν Αννέταν εις τό δωμάτιον, ό'περ 

είχον ενοικιάσει δι’ αυτήν παρά τού δεσμ.οφύλακος. Αφήκα φλο

γερόν φίλημα εις τά χείλη της, λέγων · « Υπνον έλαφρόν, αγα

πητή μ.ου, ·> καί ήθέλησα νά τήν άσπασθώ καί έκ δευτέρου, 

αλλά ό γέρων ίερευς μ ’ άπώθησεν ήρέμα · <> Υιέ μου, είπε, ανήκει 

ήδη εις τον ουρανόν, ήγιάσθη ! — Αγάπα Αβελάρδε, άλλ’ άρ- 

νήσου τήν Ελουΐζαν σου, » καί ή θύρα έκλείσθη κατόπιν των.

« Ó πατήρ μου έκοιμάτο ήδη βαθυν καί ήσυχον ύπνον, εγώ 

δ’ έκαθήμην εις τό άκρον τής κλίνης μου, έξυπνος καί ό'μως 

όνειρευόμενος, ό'τ’ αίφνης ό Λαφώς, ό ΰπολοχαγός των θωρακο

φόρων, παρίσταται έμ,πρός μ.ου, χωρίς νά εννοήσω πότε εί- 

σήλθε. « 2αρόστ,» μοί λέγει ταπεινή τ?ί φωνή, « τί κάμνεις 

έδώ; ή σύζυγος σέ περιμένει προ καιρού, καί σύ μ,ονάζεις εδώ 

ώς άναχωρητής; » « Λαφώς, » άπήντησα, » τί σκέψεις είν’ αύ- 

ταί, εις τό χείλος τού τάφου; ” —  « Καί μήπως, ελεύθεροι ή 

φυλακισμένοι, δέν είμεθα πάντοτε εις τό χείλος τού τάφου;
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σήμερον ό γάμος, αύριον ή κηδεία· αύτό συμβαίνει καί χωρίς 

λαιμητόμον · άν έσυλλογίζετό τις αιωνίως τον θάνατον, όστις 

θά πνίξη ίσως τούς τυράννους μας προ ήμών, δέν ήθελε ποτέ 

νυμφευθή, καί ήθελεν αφήσει νά εςαλειφθή το ανθρώπινον γένος. 

Είσαι νεόνυμφος, πολεμιστής, ιππότης γάλλος, καί φοβείσαι τον 

θάνατον; » —  « Αχ αγαπητέ μου σύντροφε, » είπον μετά στε

ναγμού, « μή μέ πειράζης ! ή λαιμοτόμος είνε όπισθεν τής 

νυμφικής κλίνης. » —  « Είνε καί όπισθεν τής ίδικής σου, » 

προσέθηκε δυσθύμως, * απόλαυσε όσον δυνασαι! όσον βραχύ

τερος είνε ό καιρός σου, τόσον όλιγώτερον έχεις νά χάσης · 

λαβε λοιπόν ότι σοί προσφέρεται! δείξε εις τον θάνατον ότι 

γελάς μαζή του, ή εις τήν πρόνοιαν άν θέλης καλλίτερον, ότι 

δέν άπηλπίσθης ακόμη. » Εσβυσε τό φως, μ’ έλαβεν άπό τον 

βραχίονα, καί μ’ έσυρε μαζή του · εγώ δ’ άφέθην, καί παρη- 

κολουθουν ώς μεθυσμένος. Πλησίον τής θόρας τής Αννέτας 

εΰρον τήν γυναίκα τού δεσμοφυλακος κρατούσαν λύχνον, μοί 

προσεμειδίασεν, είσήγαγεν μίαν κοινήν κλείδα εις ·τό κλεϊθρον 

καί ήνοιξεν άψοφητί · ό Λαφώς, μέ ώθησε καί έπανέκλεισε τήν 

θυραν.

<· f i  τύχη μάς άφήκεν οκτώ ημέρας, τήν έννάτην όμως έσή- 

μανεν ή ώρα τού χωρισμού. Ó Χάρων μάς άνέγνω κατά τό 

σύνηθες τα ονόματα των θυμάτων. Τρία αδιάφορα άνεγνώσθη- 

σαν, τό τέταρτον ήτο ■ Αννέτα Δυβοά ! έπεσα αναίσθητος, καί 

ούδ’ ήσθάνθην τό τελευταίον φίλημα, όπερ άφήκεν έπί τού με

τώπου μου. Φλογερός πυρετός μέ κατέλαβεν, όστις έπί δεκα

πέντε ημέρας μ’ έστέρησε τού σκέπτεσθαι καί μ ’ έβόθισεν εις 

εύδαίμοναλήθην. Οταν τέλος άνέλαβον,μ’ έφάνη ότι έκοιμήθην 

μακρά έτη · ό γάμος μου, ή παροδική μου ευτυχία εις τάς 

άγκάλας τής συζύγου μου, ή άναχώρησίς της, όλα ταΰτα πα-
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άποπτάν. Ευτυχής πλάνη ! ό χρόνος, ό θεραπεύων όλας τάς 

πληγάς, τοσοΰτον είχε διαρκέσει εις τήν άσθένειάν μου, ώστε 

μ’ έφάνη ότι ή βαθεία μου πληγή είχεν ήδη επουλωθή, καί ήτον 

επομένως όλιγώτερον έπικίνδυνος καί οδυνηρά. Ανευ τής πνευ

ματικής αυτής νάρκης, καί τού σωματικού μου κοπου, όεν 

ήθελον βεβαίως έπιζήσει τής καταστροφής έκείνης, —- τίλέγω; 

ή άσθένεια αύτη έσωσε καί έμέ καί τον πατέρα μου τής λαιμο- 

τόμου. Θά ίδήτε πώς.

-< Αφού άνέλαβον, πρώτον έζήτησα τον καλόν μας έφημέριον, 

καί δεύτερον τον Ααφώς · τό όνομα τής Αννέτας δέν ήλθε 

πλέον εις τά χείλη μου · είχε ταφή έπί τής καρδίας μου, ώς 

άγιον καί άπόκρυφον , φυλασσόμενου διά τήν αιωνιότητα! 

0  πατήρ μου, συνέπλεξε τας χείρας, ύψωσε το βλέμμα προς 

τον ουρανόν καί είπεν · « ΐίκεί έπάνω, υιέ μου ! ό Θεός άς αντα- 

μείψη τάς εύγενείς αύτάς καρδίας, αίτινες ύπέστησαν τον θά

νατον διά σέ καί τον πατέρα σου ! Ακούσε κ’ ευλόγησε την 

μνήμην των. Προσκύνησε τήν θείαν πρόνοιαν, ήτις σ’ άνακαλεϊ 

εις τήν ξινήν καί τήν έλευθερίαν. Πρό οκτώ ήμερων δέν είχον 

ίδεΐ άπό είκοσιτεσσάρων ώρών τούς φίλους μας, οϊτινες ήγρύ- 

πνουν έφ’ ήμών καί μ.άς έπεριποιοΰντο άλληλοδιαδόχως. Ενώ 

έκοιμάσο είσήλθον εις τήν κοινήν αίθουσαν, άλλα δέν τους είόον 

τούς έζήτησα καί εις τών καταδίκων μοί διηγήθη ότι είχον 

άποκεφ’αλισθή τήν προτεραίαν, όταν ό κήρυξ έκαλεσε τούς 

Σαρόστ, πατέρα καί υιόν, ό πάτερ-Τιρλεμ.ονν έπροχώρησεν ΰπο 

τ’ ό'νομά μου, κ’ έκραξεν άποτεινόμενος προς τούς παρεστώτας - 

" Υιέ μ.ου Λουδοβίκε, πού είσαι; » —  » Ιδού με, πατερ μ.ου, » 

άπήντησεν ό Λαφώς. Οί άξιωματικοί καί οί κλητήρες τού δι

καστηρίου δέν έγνώριζον ούτε αυτούς ούτε ήμ.άς, οί δέ λοιποί
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φυλακισμένοι ¿σίγασαν καταπλαγέντες εκ τής ηρωικής των 

αύταπαρνήσεως. Ητο γνωστόν ότι ό Λεβών ελειπεν άπο του 

Αρράς επί τινας ημέρας καί ή άπατη των επέτυχε · έθανατώθη- 

σαν άντί ημών. Ευσεβή Τιρλεμών ! ήκολουθησες τό παράδειγμα 

του σωτήρος! ταλαίπωρε Λαφώς! ή εύγενη'ς σου καρδία έν 

μόνον αίσθημα ήδυνατο πλέον νά χωρη'ση, τήν φιλίαν. Τήν 

αύτήν ημέραν είχε μάθει ότι ή μη'τηρ του, ή άδελφη' του καί 

ή μνηστη' του είχον άποκεφαλισθή εις Νάντην. Ακούσε τώρά, 

υιέ μου, ποιος γενναίος φίλος μάς προσφέρει τήν σωτηρίαν και 

τήν άπελευθέρωσιν ! » Εσυρεν έκ του κόλπου του μικρόν γραμ- 

μάτιον καί άνέγνωσεν · « Εύεργέτα μου ! ένθυμείσθε άκόμη τον 

ίωάννην Πετή ; αύτόν όστις είχε τόσον άκαταμάχητον κλίσιν 

διά τήν θάλασσαν, καί όν έδιδάξατε τήν ναυτικήν, ¿προμηθεύ

σατε μ’ ένδύματα καί χρη'ματα; Προ είκοσιν έτών κατέλιπον 

τό Ρουζμόν, μεταβάς είς Μαρτινίκαν, καί άπο τριών ή'δη έτών 

ήμ.ην έγκατεστημένος ώς έμπορος είς Δουανέξ, άφοΰ διέτρεξα 

μέγα μέρος τού γνωστού κόσμ.ου, ότε ή έπανάστασις έξερράγη, 

καί μ.έ παρέσυρεν είς τον στρόβιλόν της. Κατέλιπον τότε τήν 

ειρηνικήν θέσιν μου διά τό στρατιωτικόν στάδιον, καί άπό τινων 

ή'δη μηνών είμ’ έδώ είς τό Αρράς ώς συνταγματάρχης. Εχω 

φιλίαν μ’ έν τών μελών τού δικαστηρίου, όστις μ’ έδειξε τον 

κατάλογον τών κρατουμένων είς τάς φυλακάς καί τών άπο- 

κεφαλισθέντων · τήν αύτήν εκείνην ημέραν έπρόκειτο νά θανα- 

τωθήτε σείς καί ό υιός σας. Μετέβην λοιπόν είς τό δικαστη'ριον 

ίνα προσπαθη'σω νά σάς σώσω, άλλ’ άντί ήμών βλέπω τον 

σεβάσμιον πάτερ-Τιρλεμών κ’ ένα άγνωστον ιδιοποιούμενους τά 

ονόματα σας . Εννοώ τά πάντα καί σιωπώ. Εμαθον διά τίνος 

φίλης —  τ’ όνοαά της είναι άδιάφορον — ■ ότι ζήτε άμφότεροι 

καί δ ί  αύτής έπίσης σάς ειδοποιώ ότι τό μεσονύκτιον τής ι3
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του μηνός (μ,εθαύριον) θά ήμαι πλησίον τής φυλακής. Αύτή θά 

σάς βοηθήσ·/) νά δραπετεύσατε · θά ύπάγωμεν είς τήν οικίαν 

μου, όπου θά ευρετε ενδύματα διά κατάλληλον μεταμφιεσμόν 

καί πλαστά διαβατήρια, δι’ ών θά περάσετε τά σύνορα. Γνω

ρίζω ότι είσθε αθώοι του προσαπτομένου σας εγκλήματος καί 

ότι ό Λεβών εινε εχθρός σας πρό πολλοΰ. Υπήρξατε ποτε ό 

ευεργέτης —  ό πατήρ μου, — καί ή ευγνωμοσύνη είνε δημο

κρατική αρετή. Σάς παρακαλώ νά καύσήτε τήν επιστολήν μου, 

προς αποφυγήν συνεπειών. » Καί πραγματικώς, ά'μα ό πατήρ 

μου μ’ ¿κοινοποίησε τό περιεχόμενόν της, έκάη.

“ Ο έρως προς τήν ζωήν άνεζωογονήθη εντός μου, πρό πάντων 

όταν ειδον πόσον ό πατήρ μου τήν ήγάπα έτι. Η φυγή μας 

έσχεδιάσθη κ’ εξετελέσθη · ή φίλη του Πετή, —  ή ωραία κόρη 

του δεσμοφύλακος — μάς ¿βοήθησε κρυφίως, ό δέ σωτήρ μας 

μάς ΰπεδέχθη, καί διά τής βοήθειας του ¿φθάσαμεν έντός ολί

γου άκωλύτως τά γερμανικά σύνορα.

» Απεφασίσαμεν νά ζητήσωμεν άσυλον είς Δανιμαρκίαν, άφοΰ 

ό τόπος ούτος μάς είχε συστηθή ώς ευάρεστος καί άσφαλής 

διαμονή διά τους ξένους. Είς Αμβοΰργον ό ταλαίπωρος πατήρ 

μου προσεβλήθη υπό μαρασμού, ένεκα τής λύπης καί τών τα

λαιπωριών τής φυλακής καί τών δυ,σκολιών τής φυγής μας. 

Απέθανε, φευ · καί τό σώμα του έτάφη πέραν του Ελβα. 

Εξέπνευσεν είς τάς άγκάλας μου κ’ έμεινα μόνος είς τον κόσμον, 

άπατρις, άστεγος, άνευ συγγενών καί σχεδόν άνευ χρημάτων. 

Ελυπήθην καιρίως, άλλ’ ή υγεία μου ήτον έτι άρκούντως ισχυρά 

ώστε ν’ άντιστή είς όλον αύτό τό βαρυ άλγος. Μετέβην άπο 

πόλεως είς πόλιν, πάντοτε πρός βορράν όσω μακρότερα του 

τόπου τών δεινών μου, τόσω καλλίτερον. Ως είξεύρετε τό 

Ράνδερς υπήρξε τό τέρμα τής έξορίας μου. »
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Εδώ μ.άς διέκοψαν καί πάλιν · ελπίζω όμως νά μάθω εντός 

ολίγου τό τέλος τής ιστορίας του. Η κυρία Σαρόστ είσήλθε καί 

τω ένεχείρισεν επιστολήν μ’ ήθος περίπου κατηφές. Τήν άνέ 

γνωσε, συνέσπασε τάς όφρύς καί τήν έθλιψε μεταξύ των χειρών 

του, βημ,ατίζων πολλάκις ζωηρώς περί τήν αίθουσαν , ήσθάνθην 

ότι ή παρουσία ριου έστενοχώρει καί άπεσύρθην. Διαβαίνων 

έφιππος προ του κήπου, είδον τήν Λουιζαν καθημένην ύπό τό 

φύλλωμα, κλίνουσαν τήν κεφαλήν, καί κρατούσαν μ.ανδύλιον πρό 

των οφθαλμών, — τήν είδον όλολύζουσαν. Τότε, Φριδερικε, 

εννόησα τό πάθος ριου· άλγος δριμ,ύ είσέβαλεν εις τό στήθος 

μου καί μέ είπε · « Χριστιανέ! τήν άγαπας! » Αλλ’ εκείνη; Ο 

διάβολος νά πάρη όλας τάς φρουράς, τούς λογαριασμούς καί τά 

λογιστικά βιβλία, καί ό,τι έχει σχέσιν με τήν κατηραμένην 

αυτήν ύπηρεσίαν! Μόλις μετά οκτώ ημέρας θά μάθω τήν τύχην 

μου, ·—  άν δεν άποθάνω έξ ανυπομονησίας πρότερον.

'Ρ ουζμόν, Α ύγουστος 1816.

Φ ιλ τ α τ ε  μ ου  Φ ρ ιδ ε ρ ικ ε  !

Σήμερον έχομεν  ας ίδωμεν—  έξ του μηνός· δεν δύνασαι

λοιπόν νάλάβηςτήν επιστολήν μου εις τάς επτά. Κρίμα! διότι 

τότε ήθελα σέ παρακαλέσει νά κενώσης μίαν βαύκάλιν του 

καλλίτερου σου οίνου εις ύγείαν του εύγενοΰς καί διασήμου λο

χαγού Χριστιανού Εόζενβεργ καί τής χαριτοβρύτου δεσποινίδας 

Λουΐζης Βεθύνου Σαρόστ, οΐτινες τήν ημέραν αύτήν σκοπεύουσι 

νά τελέσωσι τούς άρραβώνάς των. Ναι, αγαπητέ ίερεύ ■ είμαι 

ό ευτυχέστερος άνθρωπος επί γης · ή Λουίζα μ ’ άγαπα.

ΑλΛ’ άληθινά, είσαι ωραίος νέος, τακτικός, θετικός, συστη

ματικός, μή αγαπών τήν ραψωδικήν στωμυλίαν · θά προσπα
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θήσω λοιπόν νά μεταβάλω τό ερωτικόν ρ.ου κάλπασμα εις 

ίστορικώτερον τρίποδον.

Ιδού ή ιστορία.

Χθές ύπήγα εις Ρουζμόν · ό μέλλων πενθερός μου ήτο κατά 

τό σύνηθες γλυκύς καί προσηνής, άλλά μ.ελαγχολικός ολίγον, —  

επίσης ή μήτηρ καί ή Λουΐζα. Ας εξετάσω μέ τρόπον, διελο- 

γίσθην κατ’ έμαυτόν. Μένω μόνος μ.έ τον πατέρα καί αρχίζω 

ολίγον τήν άνακάλυψιν, — μανθάνω δέ ότι δέν δύναται ν’ ανα

νέωση τό ένοίκιον τής οικίας, ότι πρέπει νά τήν άφήση, ν’ άφήση 

τό Ρουζμόν, τό αγαπητόν Ρουζμόν, τον τόπον τής γεννήσεώς 

του, όπου διήγαγε τήν παιδικήν του ηλικίαν, καί δεκαέξ εύδαί- 

μονα έτη τής ώριμου του ηλικίας. 0  ιδιοκτήτης του άπέθανε, 

κληροδοτήσας αύτό εις τούς ίησουΐτας. Καί δύναται μέν ή οι

κογένεια νά ζήστρ άνέτως, άλλά ν’ άφήση τό Ρουζμόν... —  

Τότε μ ’ ένέπνευσεν ό ουρανός μίαν ιδέαν ■ εγείρομαι άρμητικώς, 

δράττομαι των δύο του χειρών καί τω λέγω· « Εχω έν άλλο 

Ρουζμόν εις Αανιμαρκίαν. » —  Θλίβει τάς χεΐράς μου επί τού 

στήθους του, δάκρυα βρέχουσι τάς παρειάς του καί λέγει βρα

δέως ! ■* Καλά δι’ εμέ ίσως, φίλτατε μου λοχαγέ'· άλλά... » — 

Αφίνω τάς χεΐράς του, όρμώ εις τήν αίθουσαν, όπου εύρίσκω 

τήν μήτερα καί τήν θυγατέρα καί ταΐς λέγω : —  « Κυρία, 

Δεσποινίς ! είμαι εύγενής, έχω έν καλόν κτήμα, είμ’ ελεύθερος , 

κύριος των πράξεων μου · » ή  Λουίζα ώχρια · —  « Εδώ κατα

θέτω όλην μου τήν ελευθερίαν, τήν περιουσίαν, τό ξίφος μου 

εις τούς πόδας τής αγαπητής μ.ου Λουΐζης. » —  Η κυρία 2α- 

ροστ εγείρεται μ-εγαλοπρεπώς, έλαφρόν ερύθημα έπιφαίνεται καί 

εξαλείφεται άλληλοδιαδόχως επί τής εύγενοΰς καί μεγαλοπρε

πούς μορφής της, καί αποκρίνεται · — » Κύριε λοχαγέ, συν- 

δέεσθε με μίαν οικογένειαν πτωχήν, άστεγον, ξένην. » —
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» 2ένην, κυρία, ξένην; αί ϊδέαι μας είναι αί αύταί, ή θρησκεία 

μας ή αύτή, καί άν ό έρως καί ή συμπάθεια μάς ένώσωσιν... »

Η Λουίζα προχωρεί προς εμέ, έρυθριά ώς ρόδον άνοιγέν πρό 

μικρού υπό των ζέφυρων · οΐ ώραΐοί της οφθαλμοί πληροΰνται 

δακρύων, κ’ εν μειδίαμα τρε'μει έπί των χειλέων της. Αποσύρει 

τό χειρόκτιόν της καί μοί τείνει την άλαβαστρίνην της χείρα , 

λέγουσα μέ τήν αγγελικήν της φωνη'ν · « Κύριε λοχαγέ '· σάς 

αγαπώ, κατεστήσατε ευτυχείς τους γονείς μου ! » Τήν θλίβω έπί 

του στη'θους μου, καί ή μήτηρ της ευλογεί τήν ένωσίν μας, 

έπιθέτουσα τάς χείρας. Η Λουίζα είχε κρύψει τήν κεφαλήν εις 

τό στήθος μ.ου · τήν άνη'γειρα πάλιν, καί είπε μέ τό έπαγωγόν 

της ήθος· « Αλλ’ οχι καί έπιστομ-ίδα. » —  « ϊίκτός αυτής, 

μόνον, » ανέκραξα, δίδων καί λαμβάνων τό πρώτον φίλημα. 

Μετ’ έμέ έτρεξε ν’ άσπασθή τήν μητέρα της, καί τον πατέρα 

της, όστις έκ τής θύρας είχε γείνει μάρτυς τής συγκινητικής
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Αλλά, μονονότι λαμβάνεις τήν νέαν αύτήν ιστορίαν, δέν θά 

μου χαρίσης βέβαια τόν κόπον νά σοί κοινοποιήσω τό συμπέ

ρασμα τής παλαιάς. Εχεις, έννοείται, περιέργειαν νά μάθης πώς 

ό ταλαίπωρος Λουδοβίκος έπανευρίσκει τήν Αννέταν του. Ας

σοί διηγηθη ό ίδιος.
>> Αγαπητέ μου υιέ ! ένθυμείσθε βεβαίως τήν τελευταίαν φο

ράν, ό'τε ήλθον εις τήν οικίαν σας, νά σάς αποχαιρετίσω; Μέ 

παρηκολουθήσατε μέχρι του Ράνδερς, καί μ.’ έδείξατε τήν τρυ- 

φεοωτέραν συμπάθειαν. Δέν πιστεύω ν’ άπεκρίθην μεθ’ όσης 

έπρεπε τρυφερότητος εις τήν παιδικη'ν σας αγάπην, πλήν, φευ'· 

ή καρδία μου ήτο εις τήν Γαλλίαν, ή ψυχή' μ.ου έταράττετο 

σφοδρώς ύπό άβεβαίας καί αορίστου έλπ ίδος, ήν έπιστολή τού 

δημοκρατικού μου φίλου Πετή είχε διεγείρει έντός μου.

“ Μ’ έγραψεν ότι είχεμ.άθει παρά τίνος έπανελθόντος μετα

νάστου, ότι έζων εις τήν δανικήν πόλιν Ράνδερς · ότι τά πράγ

ματα είχον πολύ μ.εταβληθή μετά τήν φυγη'ν μου · ότι ήτο ό 

κάτοχος τού Ρουζμ.όν, καί ότι άνοικταί άγκάλαι μέ περιέμενον

έκεί. Αλλως τε ήδυνάμην νά έπανέλθω άκινδύνως, καί νά λάβω
«

ίσως μάλιστα καλήν τινα θέσιν παρά τής νέας Κυβερνήσεως. 

¿τελείωνε δέ παρακαλών με νά έπισπεύσω τήν επιστροφήν μου, 

άφοΰ προσφιλή πρόσωπα τήν άνέμενον άνυπομόνως.

« Ανεχώρησα, έπέταξα, έφθασα τέλος εις Ρουζμ.όν· ή θύρα 

τού κήπου, έκεί, ήτο ήμιανοικτή. Επλησίασα εις τήν οικίαν, βα- 

θέως ύπό φαιδρών καί αλγεινών συναισθημάτων ταρασσόμενος , 

καί ύπό εύαρέστων καί λυπηρών αναμνήσεων περικυκλούμενος. 

Πρό τής οικίας, έπί τής κλίμακος, έκάθητο ώραία μικρά κόρη, 

πλέκουσα άνθοστεφάνους. —  Θεέ· ήτον ή ζώσα είκών τής Α ν

νέτας μου, ώς όπόταν τήν είχον ΐδεί κατά πρώτον εις τόν λει

μώνα · τήν έλαβον εις τάς άγκάλας μου, έκάλυψα τό πρόσωπόν 

της μέ φιλήματα, καί ήρώτησα · —  « Τίνος είσαι, άγγελε 

μ.ου; » —  « Τής μαμάς· » άπεκοίθη τό παιδίον. —  « Δέν είσαι 

καί τού παπά; » — « Τού παπά; » άπήντησε θεωρούν με μετ’ 

έκπλήξεως, « δέν έχω πατέρα. » —  « Πώς λέγουν τήν μητέρα 

σοΰ; » ήρώτησα. —  «Τήν λέγουν μ,αμά. » άπεκρίθη. Συγχρόνως 

ακούω φωνήν, έγείρω τό βλέμμα, ή Αννέτα είν’ έμπρός μ.ου, 

ωχρά, τρέμουσα έκ χαράς, έτοιμος νά λειποθυμήσ-ρ. Ναι, υιέ 

μ.ου, ήτο έκείνη, ή άπολεσθείσα μου σύζυγος, καί τό τέκνον —  
ήτο ή Λουίζα σου...

« έκπλήττεσαι άναμ.φιβόλως διά τήν ώς έκ θαύματος σωτη

ρίαν τής Αννέτας ; Ακουσον, υιέ μου · Αφού μ ’ ανέκφραστου οδύ

νην άπεσπάσθη τού ημιθανούς έκ τού τρόμου συζύγου τη ς , 

ώδηγήθη πρό τών αιμοχαρών δικαστών, εις ούς ένέπνευσεν εΐδός
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τι ενδιαφέροντος διά τών τολμηρών της απαντήσεων, τών απο

φασιστικών της τρόπων, καί τής ήρωϊκής της αταραξίας. —  

Φευ ! δέν εννόησαν ότι ή δόναμις τής απελπισίας τήν ύπεστηρι- 

ζεν. -—1 Αθωώθη, ώ θεέ μου ! ή ελευθερία δέν τή ήτον είσέτι άπό- 

λαυσις, καθότι ά'μα τής τήν ανήγγειλαν, τό λογικόν της έτα- 

ράχθη. Μία τών θεατών, αρκετά πλουσία γυνή, έσυμπάθησεν 

είς τήν κατάστασίν της. Τήν έφερέν είς τήν οικίαν της, τήν 

έπεριποιήθη φιλανθρώποις, μέχρις ού άνέλαβε μετά τέσσαρας 

μήνας. Μ’ έζήίήσε τότε, κ’ έμαθε ότι καί εγώ καί ό πατήρ μου 

ειχομεν άποκεφαλισθή Η λυπηρά αύτή είδησις ήθελεν ίσως 

τήν φονεύσει, αν δέν ήσθάνετο ότι ή'θελε συμ.παρασυρει μέτ’ 

αύτής εν πτωχόν ορφανόν, μόνον κληροδότημα του άποθανόν- 

τος συζύγου. Η ιδέα αΰτη τή ένέπνευσε δύναμ.ιν, κ’ έφανέρωσε 

τήν κατάστασίν της καί τήν ιστορίαν της είς τήν κυρίαν Πετή. 

Η κυρία εκείνη ήτο ή σύζυγος του Πετή μας, καί αύτός ό ίδιος 

ήτον είς τον στρατόν. Ηγάπησε τήν Αννέταν ώς μήτηρ, τήν 

έφύλαξε παρ’ αύτή καί τήν περιεποιήθη, ώς καί τήν κόρην μου, 

ήν ώνόμασεν ή μήτηρ της Λουίζαν είς μνημόσυνον μ.ου, —- επί 

πλέον τών τεσσάρων ετών.

« Μετά ταυτα ό Πετής ίπανήλθεν έκ του στρατού ώς στρα

τηγός, ιππότης καί άπόμ.αχος. Μαθών τό όνομα καί τήν ιστορίαν 

τής Αννέτάς, τή άνέκοίνωσε τήν σχεδόν άπίσΤευτον είδησιν 

τής σωτηρίας μόυ, καί τή ένέπνευσε τήν λίαν άπίθανον ελπίδα 

νά μ.’ Ιπανέύρή Ι'τι ζώντα * λαβών δσάς ήδύνατο ειδήσεις περί 

εμού, έ'μαθεν εύτυχώς παρά τίνος μετανάστου, έπανελθόντΟς Ικ 

Δανιμαρκίας, που διεμένον. Τότε ό ταλαίπωρος Λουδοβίκος, 

εξόριστος, άνευ φίλων καί συγγενών, άνεκλήθη είς τήν πατρίδα 

του, είς τάς άγκάλας συζύγου, ήν πρό καιρού είχε θρηνήσει ώς 

νέκραν, κόρης, ής ήγνόει τήν ΰπαρξιν.
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« Ó καλός Πετής μ’ άφησε νά κατοικώ εις τό Ρουζμόν, καί 

ίσως ήθελεν εντελώς μοί τό παραχωρήσει, άν ό θάνατος, συνέπεια 

τών πληγών του, δεν τον κατελάμβανε ταχέως, ή  σύζυγός του 

άπέθανέ μικρόν κατόπιν, καί επειδή δέν έιχον τέκνα, τό 

Ρουζμόν περιήλθεν εις αδελφόν τινά τής γυναικός του, οΰτινος ό 

θάνατος μέ διώκει σήμερον τής κατοικίας μου. Μικρόν κεφά- 

λαιον, ό'περ ό πατήρ μου είχε δανείσει εις Αρράς κ’ έλαβον ανελ

λιπές έπανελθών, μ’ έπροφύλαξε μέχρι τουδε τής πενίας · δέν 

υπήρξα όμως ποτέ τόσον πλούσιος, ώστε νά δυνηθώ νά εξαγο

ράσω τό προσφιλές μου αύτό κατοίκημα. Εκαμα πολλάκις 

διαβήματα ΐνα τυχω μιας θέσεως καί επί τής αυτοκρατορίας 

καί επί τής παλινορθώτου δυναστείας, άλλά πάντοτε εις μάτην, 

διότι αύλικός τις τού Ναπολέοντος ύπήρξεν άσπονδος τού 

πατρός μου εχθρός. Εγνοιριζε νά κλίνη άναλόγως τών καιρών, 

καί ν’ άνταλάσση τήν τρίχρουν μέ τήν λευκήν κοκάρδαν , καί 

κατώρθωσε νά είσχωρήση καί παρά τοίς Βουρβώνοις. Αυτός καί 

ή οΐκογένειά του θερμαίνονται σήμερον άνέτως εις τον ή'λιον 

τής αύλής, καί επομένως δέν έχω πλέον νά προσδοκώ ευτυχίαν 

εις τήν δυστυχή μου πατρίδα. Δι’ αύτό ή θυσία ήν μέ ζητείς, 

υιέ μου, δέν είνε μεγάλης αξίας. Ας μεταβώμεν όλοι εις τήν 

αγαπητήν σου Δανιμαρκίαν, εις τό ή'συχον αύτό άσυλον τής 

οικιακής εύδαιμονίας καί τής άστυκής ελευθερίας, ινα ζήσωμεν 

εκεί όσον χρόνον έτι μάς δώση ό θεός, ΐνα δοξάσωμεν τήν σοφίαν 

του καί τήν αγαθότητα τών άκατανοήτων καί ανεξαρτήτων 

αύτοΰ βουλών. »

Καί τώρα, αγαπητέ μου φίλε... Á ! ιδού ό άγγελος πλη

σιάζει καί βλέπει άνωθεν του ώμου μου,—  πρέπει νά τελειώσω. 

Δευτέραν οκτώ αναχωρεί τό σύνταγμά μας, άντικαθιστάμενον 

ύπ’ άλλου. Μετά ένα λοιπόν μήνα τό πολύ θά στολίσης εύμορφα
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την εκκλησίαν σου μέ άνθη καί φύλλα καί θά έτοΐ[λάσης αίαν 

γαλλικήν προσλαλιάν διά την νυμφικήν εύλογίαν της χαριεστά- 

της Λουΐζης καί του τρκόευδαίμονο; Χριστιανού Ροζενβέργ.

(έκ  της ανεκδότου Γαλλικής ριεταφράσεως του Κ . Μώλερ).
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ΑΓΓΕΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΒΗΛΑΡΑΣ.

Ίιοάννης δ Βηλαρας, υιός Στεφάνου ιατρού Ίωαννίτου καί Τάρσας Π ε -  
λοποννησίας, εγεννήθη εις ’Ιωάννινα, οπού καί έπέρασε τάς πρώτας σπουδάς 

της 'Ελληνικής παιδείας εις τδ Κοινόν της πατρίδος του Γυμνάσιον. Ά πό  
τον πατέρα του εδιδάχθη την λατινικήν, ιταλικήν , καί γαλλικήν γλώσ
σαν, καί τά στοιχειώδη μαθηματικά, μέ φανεράν έπίδοσιν.

Ά π ’ τα μικρά του ακόμη έδειχνε διάθεσιν διά τήν ποιητικήν, καί πάν
τοτε κατεγίνετο να παιγνιδίζη εις διάφορα ειδη ποιήσεως, μάλιστα τής 
κωμικής καί σατυρικής.

“Οταν εΤχε δεκαοκτώ χρόνους, εστάλθη άπό τον πατέρα του εις τό 
Παταύϊον τής Ιτα λ ία ς , ό'που έσπούδασε μέ μεγάλην επιμέλειαν τάς 
ϊατρικάς έπιστήμας · καί άφοϋ έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του ¿προσκολ- 
λήθη εις τήν δούλευσιν, ώς ιατρός, τού Βελή ΓΙασσα, υιού τού Ά λή  Π ασσα, 
τον δποΐον ήναγκάσθη ν’ άκολουθήση εις δ'λας τάς εκστρατείας καί κυβερ
νήσεις του, εις τον πόλεμον κατά τού Βερατιού, εις τό Πασσαλίκι του εις 
τον Μιορέαν, εις τό 'Ρουστζούκι, δταν οι Τούρκοι ¿κίνησαν κατά τών 

'Ρώσσων, καί εις τήν Αάρισσαν, δταν δ Βελής ήταν Βεζίρης Τρικκάλων.
Αύταί αί περιστάσεις τόν έδωσαν αιτίαν νά περιέλθη τήν Πελοπόννησον, 

Θεσσαλίαν, “Ηπειρον, Βουλγαρίαν, Μακεδονίαν, καί ΙΙαριστρίδα. ίΐς  τά 
υστέρα, κατεκάθησεν έίς τήν πατρίδα τομ τά Ίω άννινχ, επαγγελλόμενος 
τόν ιατρόν τής πόλεως καί τού γυναικιυνίτου (χαρεμιού) τού Βελή, άπο- 
λαμβάνιον δσην οϊκειακήν ευδαιμονίαν, καί δσην άφιέριοσιν εις τήν σπου
δήν ήμπορούσε τότε νά συγχώρηση ή σιδηρά τού τυραννούντος Ά λή  χείρ. 
Κατά τους ι 8 ο ο , τόν μήνα Αύγουστον, βταν επολεμήδη δ Ά λής άπό τά 
στρατεύματα τής Ι Ι ό ρ τ α ς ,  ευγήκεν αυτός, μέ τους λοιπούς φεύγοντας 
τόν κίνδυνον Ίωαννίτας, καί διεσώθη εις τό Τζεπέλοβον τού Ζαγοριοΰ. Είς 
εκείνην τήν ελεεινήν καταστροφήν, ή φωτιά τής πολιορκίας τών Ίωαννί— 
νιον τού κατάλιυσεν όλην τήν περιουσίαν, καί τόν κατήντησε πάμ.πτω- 
χον. Τέτοια θλιβερά περίστασις, καί τόσα άλλα ψυχικά καί ηθικά πάθη, 
ενεργούντα δυνατά είς μίαν αίσθαντικήν ψυχήν, τού ¿προξένησαν άπ’ ολί
γον δλίγον ένα μαρασμόν, ό’που κατά τους ι8 α 3 ,  Δεκεμβρίου 2 8 , τόν 
έσυραν, πενήντα δύω χρόνων άκόμη, εις τόν τάφον πάρωρα.



Αυτός άφησε μίαν γυναίκα χήραν και δύω υιούς νά κλαίουν τήν opcode— 

νιαν Ινός αγαθού πατρός. Τον πρώτον του υίδν άφοϋ τον έπροκοψεν’άοκετα 
εις τον δρόμον της σπουδής καί της αρετής , ζών ακόμη, τον έστειλεν εις 
Ναύπλιον να συναγωνισθή με τούς άλλους δμογενεΐς του.

“Οσοι εγνώριζαν τον Βηλαρα, βλοι ήσαν δμόφωνοι διά την πολυμά- 
θειάν του. Έ νω  έφαίνετο στολισμένος μέ βαθειάν γνώρισιν των επιστη
μώ ν, ήτον εμπειρότατος εις τήν τέχνην του, χαιρόμενος κατά τούτο τήν 

γενικήν τών συμπολιτών του Ιμπιστοσύνην. Ε ις δλας τάς συνομιλίας του 

έδειχνε μεγάλην κατανόησιν. Ή τον εγκρατής τής αρχαίας φιλολογίας, 
καί πάντοτε είχε τήν ετοιμότητα νά έμψυχιόνη τον σωρόν τών γνώσεων 
του μέ μίαν δραστήριον καί λαμπράν φαντασίαν· καί εις ολας τάς περι
στάσεις αί φιλολογικαί του γνώσεις άνεφαι'νοντο με,ζωηρότητα αγχίνοιας.

Α λλά περί τής μεγαλονοίας του Βηλαρα, δλος δ θαυμασμός τών συμ
πολιτών του, καί όλοι οί έπαινοι τών δμογενών του θά ενομίζονταν ϊσως 
φιλοπροσωπία, κοντά εις τήν άδέκαστον μαρτυρίαν οπού δ περίφημος 
Α γγλος ιατρός Ένρΐκος “Ολλανδ καταχώρισε περί αυτού εις τάς κατά 
τήν Ε λλά δ α  περιηγήσεις του, γενομένας τούς 1 8 1 2  καί ι 8 ι 3 ,  καί τυ
πωμένος εις Λονδϊνον. Τ ου σοφού τούτου Α γγλου  ή μακρυνή διατριβή 
εις ’Ιωάννινα, του εδωσε πολλάς περιστάσεις νά ίδή τον Βηλαρα εις δια
φόρους ήθικάς θέσεις.

« Ε ις  αυτάς καί άλλας συνομιλίας (λέγει δ Κύριος “Ολλανδ) ηδρα τον 
« Βηλαρα άνθρωπον πολυμαθή καί πολλά ειδήμονα τών φυσικών καί 
η μεταφυσικών επιστημώ ν. Αύτος χαίρεται τήν φήμην, καί πιστεύω  
« άξίως, άτι εΐναι δ πρώτος βοτανικός τής ‘Ελλάδος. “Ε δειχνε ότι πολύ  
α έσκέφθηκε διά τά διάφορα υποκείμενα τής μεταφυσικής καί ηθικής, καί 
ιι ή δμιλία του περί τούτων εφύλαττε τον ίδιον τόνον του σατυρικού σκε- 
ιι πτισμού, δπού εκαμνε νά υποφαίνεται εις δλας γενικώς τάς γνώ μας του. 
« Τ ο  ποιητικόν αυτού προτέρημα δεν ήτον κατιότερον τών γνώσεων του 

« είς τήν φιλολογίαν καί τάς Ιπιστήμας. Ε ίχ α  μίαν ευκαιρίαν νά δοκι- 
n μάσω τήν ποιητικήν του ευκολίαν δίοωντάς του ένα ή δύω κομμάτια  
« Α γγλικής ποιητικής, μέ τό μ.έσον τής ’Ιταλικής γλώσσης , τά οποία , 
« ολίγα λεπτά τού έφθασαν νά φέρη εις γραικικούς στίχους.

« Κοντά εις αυτά του τά χαρίσματα τής πολυμαθείας καί ευαισθησίας, 
ιι ήνωνε εις τον χαρακτήρα του εκείνο τό στοϊκόν ήθος, καθώς είπ α , δπού 
« κάποτε τον άνέβαζεν εις ένα βψος καί έπαρσιν, δποΐον θά Ιταίριαζε 
« καλλίτερα εις τούς παλαιούς χρόνους τής ελευθερίας, παρ’ εις τήν νέαν 

ο αυτήν αθλιότητα ( ι ) .  » 1)Γ Η . H o lla n d s T r a v e ls  iu  G reece , p . 2 7 4 .

(1) *0 σοφός περιηγητής, καθώς καί πολλοί άλλοι σύγχρονοί του δέν ήμπό- 
ρεσαν νά γνωρίσουν οτι κάτω άπδ ταΐς στάχθαις εΰρίσκοντο ακόμη πολλά κάρ
βουνα αναμμένα.
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Τό στοϊκόν ήθος δπού δ Α γγλος περιηγητής αποδίδει εις τον Βηλαρα, 
ήτον ίσως κοινόν εϊς όλους τούς αληθινά πεπαιδευμένους τής Ε λλάδος · 
επειδή, εις τό πέλαγος τών ήθικών παθημάτων δπού ευρισκετο ή πατρίς 
καί τό έθνος, τί άλλο ήμπορούσε νά κάμη τον εύαίσθητον σπουδαϊον νά 

άνθε'ξη, παρά μία καρτερία δπερβολική, δπού στά μάτια κάθε ξένου 
έπρεπε νά νομισθή στοϊκισμός ;

Τ ά  ποιητικά προτερήματα τού Βηλαρα φαίνονται εις ολα του τά ποιή
ματα. Τ ό  είδος όμως εις τό δποΐον έπέδιδεν εξαίρετα ήτον τό σατυρικόν. 
"Εγραψε πολλούς μύθους, πολλά,εριστικά, καί πολλά κομμάτια εις τό 
πεζόν ( ι ) .

Αυτών τών συγγραμμάτων του ένα μέρος μόνον έγινε τρόπος, δσον 
συγχωρούσαν αί περιστάσεις, νά μαζωχθή καί νά τυπωθή, όχι μόνον διά 
νά  γίνη κοινόν εις τό έθνος, άλλα καί διά νά δοθή κάποια βοήθεια εις τήν 
χήραν γυναίκα του , ή δποία, διά τά φρικτά τής πατρίδος δυστυχήματα, 
εμεινεν στερημένη τών αναγκαίων καί εί; τήν δποίαν θά δοθούν όλα τά 
χρήματα δπού θά συναχθοΰν από τήν παρούσαν έκδοσιν, άφ’ ού εύγουν τά 
αναγκαία τής έκδόσειυς έξοδα. Έ δώ  πρέπει νά κηρυχθή ή μεγάλη ευγνοι- 
μοσυνη δπού χρευ/στεΐται εις τήν γενναιότητα τών συνδρομητών, τών 
δποίων έτυπιόθησαν τά ονόματα εις τό τέλος τού βιβλίου, καί οί δποίοι, 
ευθύς δπού ήκουσαν τον σκοπόν τής έκδόσεως, συνέτρεξαν μέ τήν πλέον 
καλοπροαίρετον γενναιότητα.

Ή  άναγνωσις τού Βιβλιαρίου άρκεϊ νά δώση εις τον καθ’ ένα αρκετήν 
ιδέαν τής χαριτωμένης φαντασίας τού ποιητού. Εις τούς μύθους, εις τά  
σατυρικά, καί εις τήν μετάφρασιν τής Βατραχομυομαχίας, είναι αξιο
θαύμαστος, καί γλυκύτερος άφ’ όσους έγραψαν παρόμοια έως τώρα στήν 
γλώσσαν μας. Κ αί εις τά ερωτικά του δέν έχει άλλον από τον Α. Χριστό- 
πουλον νά τού δμοιάζη. Οί στίχοι του όλοι τρέχουν απαλά καί γλ υ κ ά , 
χωρίς εκείνους τούς στρεβλισμούς, παραγεμισμούς, ή άνυπόφοραις συνω- 
νυμίαις, δπού συχνά φαίνονται εϊς τά συγγράμματα τών ολίγων τής γλώσ
σης μας ποιητών.

Ά λ λ ’ ή γλώσσά τ ο υ . . . αυτό είναι ένα δποκείμενον περί τού δποίου ή 
πρέπει τις νά είπή πάρα ολίγα, ή πάρα πολλά. ‘Ως προς τό ιδίω μα,

(1) Ε ις τους 1814 ό Βηλαράς έτύπωσεν εις τήν τυπογραφίαν τώ ν Κορφών 
δνα βιβλιάριου όπου ονομάζει ή ρ ο μ ε η  y.ή γ λ ό σ α ,  περιέχον ολίγους στίχους 
καί ολίγα κ ομμ άτια  μεταφράσει»-/ από τους δεινοτέρους παλαιούς συγγραφείς. 
Αύτό έξεδόθη χω ρ ίς τόν τρόπον του γράφειν όπου όνομάζομεν ορθογραφίαν, 
μεταχειριζόμενος μόνον τόσα γρά μ μ α τα , όσα είναι αναγκαία  διά τήν έκφώνησιν 
τής γλώσσης. ’Αλλά φαίνεται ν’ άλλαξε σκοπόν από τότε έως τώ ρ α , έπειδή τά  
ίδώ χειρά  του αντίγραφα, άπό τά  όποια ετυπώθη τό παρόν, είναι γραμμένα 
απαράλλακτα καθώς φαίνονται έδώ τυπω μένα* εις τά  όποια μολοντούτο δείχνει 
ο τι ε ίχε κάποιας ιδιοτροπίας περί τού τρόπου τού όρθογράφειν.



αυτός έφύλαςε τό τοπικόν του, δηλ. εκείνο δποΰ δμιλούν εις δλην τήν 
"Ηπειρον εώς τα μέρη τής Θεσσαλίας. Ε ις αύτό έκαμε, καθώς δ Θεόκρι
τος, καί καθώς όλοι οί νέοι μας ποιηταί από τήν Κρήτην. Πιθανόν τό 
ιδίωμα τούτο νά φανή παράξενον εις τήν Θράκην, εις τα παράλια τής 

μικρας Ά σίας, εις τήν Πελοπόννησον, ή δπου άλλου δέν συνηθίζεται. Ά λλ’ 
ό Βηλαρας λε'γει ότι έγραψε διά τούς συντοπίτας του, καί μ ’ αύτό έχει 
στο μέρος του δλα τά δίκαια.

Περί δέ του ύφους τής γλώσσης αύτός δ ΐδιος εξηγεί τάς ιδέας του εις 
τον Σοφολογιότατου καί Κολοκυθούλην. 'Ο μοναχός σκοπός του, σύμφωνα 
με όλους τούς φρονίμους σπουδαίους, ήτον νά γίνη καταληπτός εις τό 

έθνος. *Αν τό ύφος δποΰ ήκολούθησε εΤναι τό άρμοδιότεοον μέσον, ή όχι, 
αύτός δέν είναι δ αρμόδιος τόπος ν’ άποδειχθή, επειδή είναι υποκείμενον 
δποΰ έδειςεν ώς τώρα, ότι δλίγα λόγια δέν τό τελ.ειώνουν. “Ενα μόνον 

πρέπει νά είπωθή, δτι τού Βηλαρα τό ύφος οχι μόνον καταλαμβάνεται 
από όλους, άλ,λά καί καταθέλγει καί καθηδύνει ολους, όσους έχουν ψυχήν 
καί αισθημ.α έξανθρωπισμένον νά αισθανθούν τά πετάγματα τής ζωηρά ς 
του καί ανθήρας φαντασίας.

Κορφοί, 1 8 ο.γ.

Π. Π Ε Τ Ρ ΙΔ Η Σ .
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ΝΟΊΉλ ΗΟΤΧΑΙ'Ί



ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΗΛΑΡΑ

 ------

Μ Υ Θ Ο Ι .
Τ ά  π α ρ α μ ύ θ ια  ισ το ρ ώ  , 

Τ ο ύ ς  μ ύ θου ς ξεδιαλέγω . 
Σ τολνώ  τό  ψ έ μ α  όσο μ π ο ρ ώ , 
Κ α ι τή ν  ά λήθια  λέγω .

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

Βουλή μ.ου ήρθε, κι’ ό'ρεξι στη λύρα μου ν’ αρχίσω,

Τού Αίσωπου τούς ήρωες νά γλυκοτραγουδήσω.

Μέ λόγους ζώων άλογων, αψύχων παρομίαις,

Σ’ αυτό τό λογικώτατο νά δώκω νουθεσίαις ·

Ω Φαντασία ζωντανή, πού στά μυαλά φωλιάζεις ·

Κ ι’ οπού μέ χέρι δυνατό κρατάς καί τά ύποτάζεις. 

όποΰ σοφών καί παλαυών εσύ τό νούν ορίζεις,

Τούς στοχασμούς τους, κυβερνάς· τά έργα τους διορίζεις, 

όποΰ τό παν εζιστορας σ’ ένοΰ μυαλού τόν τόπο,

Ητε κοιμάται ή άγρυπνάει, χωρίς κανέναν κόπο. 

όπού τεχνών κι’ επιστημών καί συστημάτων βρυσι,



Ζωγράφος είσαι λογιαστός στή λογιαστή τη φύσι.

Εσένα κράζω βοηθόν στής συγγραφής τήν ύλη.

Λάμψε σ’ έμενα φωτεινή, κι’ όδήγα τό κοντύλι,

Νά δυνηθώ μέ τών Μουσών τήν γλώσσα καί τον τρόπον 

Νά ιστορήσω, όσα είπώ, ν’ άρέσου τών ανθρώπων.

Σε μιά εποχή άλλοτεσινή , που πονηριαΐς καί δόλοι, 

Τό κύρος είχαν δυνατό στήν οικουμένην όλη,

Γιατί τό Ψέμα τολμηρό μέ πλάνον είχε φτάση ,

Τον εαυτό τούς τών πολλών τή γνώμη νά θρονιάση.

Μέ παρρησία στο κοινό όπου ήθελε νά τρέχη,

Ελεύτερο, άνεμπύδηγο, καί κόπον νά μήν έχη.

Νά περπατή μέ σοβαρο, μέ περιφάνιας ήθος,

Καί νά τρομάζη τών μικρών καί τών τρανών τό πλήθος. 

Νά βρίσκη χώρα σ’ όλουνούς * παντού συντροφευμένο.

Σέ κάθε σπίτι αγαπητό, καί περιποιημένο. 

ή  μαύρη Αλήθεια από καιρούς καί χρόνια εξορισμένη, 

Από τόν κόσμο μισητή, κ ί  ό'ξω άπ’ αυτόν κρυμμένη,

Σ’ άνήλιον τόπο άνάμερον, καί σέ πυκνό σκοτάδι,

Είχε άποκάμη κατοικιά μέσ’ σέ βαθύ πηγάδι.

Μήτ’ άποκεΐθε έκόταγε νά βγή σέ ημέρας φέξι,

Μέ δίχως κίνδυνο άφευχτο, χωρίς βαργιά νά φταίξη.

Κεί μέσα πάντα μοναχή στον πάτο σφαλισμένη,

Από τό φόβον άκοπα σκληρά βασανισμένη,

Αν ¿πιτόχαινε καιρό τή νύχτα νά ή μπόρεση 

Σέ φίλου, ή γνώριμου παλιού τό σπίτι νά χωρέση.

Τήν συντροφιά του ¿χαίρονταν στιμαίς μέ τρόμου ζάλη · 

Καί κλείονταν γλήγορ’ άφαντη μές τήν κρυψιόνα πάλι, 

Αλλά μονάξιας ερημιά παρόμια νά ύπομέννι 

Βαρέθηκε ώς τό ύστερον πολύ περιορισμένη.

Κ ι’ αποφασίζει μιαν αύγή ν’ άφήκν) τέτοιους τόπους, 

Νά πάη νά ζήση, ώς άλλοτε, μαζή μέ τούς ανθρώπους. 

Οχ τό πουρνό λοιπόν αυτή σέ σταυροδρόμι βγαίνει, 

Στον κόσμο φανερονεται, στον κόσμο πάλι μπαίνει.

Μόν έβουλήθη ολόγυμνη τά κάλλη κι’ ώμορφιάτης,

Νά δείξη δίχως σκέπασμα, ιός ήταν μάθημά της. 

Θαρρούσε άκόμα σώζωνταν καθώς καί πρώτα ιόραία · 

ί'έσάν καί πρώτα ποθητή καί ζηλεμένη νέα.

Τά νιάτα όγλήγορα άπερνάν τά γηρατιά πλακόνουν,

Καί τούτα μόν ¿φάνηκαν ή χάρες τελειόνουν.

Καλοί, αχαμνοί, πού διάβαιναν, όχ τό λαό κοντάτης, 

Μηδέ ¿περιεργάζονταν καθόλου τή θωριάτης ·

Κανείς δέν καταδέχονταν μηδέ νά τή ρωτήση,

Μόν βιαστικά τό δρόμο του τηρούσε ν’ άκλουθήση. 

Στέκει, ή Αλήθεια καρτεράει, στήν άκρα άπορριμμενη, 

Σέ καταφρόνεσι πολλή, ψυχρή καί παγομένη.

Διαβαίνει ήμερα όλάκαιρη, κοντεύει νά νυχτόση ,

Καί δέν εύρέθηκε άθρωπος σέ ταυτη νά ζυγόση.

Κ ι’ εκεί πού διαλογίζεται, στό νοΰ της άποράει,

Μέ καταισχύνη κ ί  εντροπή, τό τί επαθε μετράει.

Τής φανερονεται όμπροστά τό ψέμα στολισμένο 

Από πετράδια λογιαστά, καί στά χρυσά ντυμένο · 

Πλαστή ήταν όλη ή φορεσιά, κί’ άπό γιαλιά γιομάτη , 

Ωστόσο ¿φάνταζε πολύ, κ ί ¿γέλαε τό μάτι.

Ω καλημ ρα σου αδερφή, τής λέει, καί τί κάνεις ;

Πού ήσουν, καιρούς όπώλειπες, Χαί πούθε τώρα ¿φάνης; 

Αμ πώς γυμνή ετζι όλότελα, μονάχη τέτοιαν ¿»ρα 

Σέ δρόμου διάβα σαν κ ί αύτό στή μέση άπό τή χώρα; 

Εδώ για στέκω όχ τό ταχύ, τού άπεχρίθη ¿κείνη ·



Καί στα χαμένα έστάθηκα · του κα'κου έχω προσμείνη * 

Εκρινα τάχατε καλό τήν ερημιά ν’ άφη'σω.

Στον κόσμο σάν προτήτερα νάρθώ να κατοικήσοι 

Νά έλεη'σω ήθέλησα τους ματαίους ανθρώπους,

Που στήν αμάθεια κείτονται μέ ταλαιπώριας κόπους.

Σ’ αύτους νά λάμψω καθαρή, τήν πλάνη νά σκορπίσω 

Νά ξαλειφθούν ή πρόληψες, καί τά κακά νά σβυσω.

Νά φέρω πάλι μάθησες, νά φέρω πάλι φώτα"

Νά οδηγήσω τους θνητούς εις τό καλό, σάν πρώτα.

Τ ’ ομολογώ έπλανέθηκα στον άγνωμο σκοπο' μου ·

Καί καταφρόνια ανέλπιστα θωρώ μέ θαυμ,ασμό μου.

Μικροί μ.εγάλοι μ.έ μισάν · κανένας δέ μέ θέλει.

Αν είμαι, ή αν δέ βρίσκομαι, τελείως δεν τους μέλει.

Καί σά νά μ’ είχαν δχτρητα τό προ'σωπο γυρίζουν ,

Αλλ’ ώς κι’ οί φίλοι μου οί παλαιοί, κι’ αύτοί δέ μέ γνωρίζουν. 

Κ ι’ άν κανενός άποκοτάω δυο λόγια νά μιλήσω,

Φεύγει μέ πάτημα γοργό, μηδέ τηράει όπίσω.

Νογώ τό λάθο, πώκαμα · οί άθρώποι δέ μου φταίγουν.

Σ’ αύτους δέν τύχαινε νά βγώ· ή γριαίς δέν τους άρέγουν.

Δέν είν’ αύτό, άδερφούλα μου, εκείνο που πειράζει.

Τής λέει τό Ψε'μα, ώς τό φρονείς, κι’ ό νους σου λογαριάζει. 

Δέν βλάβουν τά γεράματα, μόν αφορμή κι’ αιτία 

Είν’ τής στολής ή έ'λλεψι · δέν είν’ ή ήληκία.

Γιατί νομίζουν οί πολλοί, πώς κάθε τί δέν πρέπει,

Μέ δίχως κάνα σκέπασμα καθένας νά τό βλέπει.

Εγώ πολυ παλιότερο καί γέροντότερόν σου,

Μέ τά στολίδια, πού φορώ, φαντάζω νιότερό σου.

Καί ντιούμαι πάντα λογιαστά, καί πάντα συχναλλάζω,

Καί πάσα ημέρα άλλιότικο, καινούρια νιάτα βγάζω.
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Τά δξω ορέγεται καλά, σ’ εκείνα προσκολλιέται,

Τά μέσα δέν παρατηράει ό κόσμος, κι’ άς γελιέται.

Γιά τούτο εγώ έχω άπέρασι, γιά τούτο κυριεύω,

Γιατί ν’ αρέσω καθενοΰ αδιάκοπα γυρεύω.

Κ ι’ ετζι παντού προτίμησι, παντού εΰρίσκοι χώρα,

Καί κυβερνώ, ώς ορέγομαι, τόν κόσμον ώς τήν ώρα·

Νά παρρησιάσης τό κορμί λοιπόν σέ γύμνια τόση ,

Συμπάθησέ με νά σου είπώ, πώς δέν παραήταν γνώσι. 

Ωστόσο τό τί γι'νηκε, πλιό δέν μ,πόρ’ ά ξεγένη.

Κ ι’ άς προσπαθήσομε σ’ αύτό ποιος διορθωμός νά γένη ·

Ελα αδελφή νά κάμωμε, σοΰ τάζω γιά καλό μας,

Μιά συμφωνία, άν αγαπάς, μέ διάφορο κοινό μας.

Σέ τούτο μου τό φόρεμα κι’ οί δυο νά τυλιχτούμε, 

Σύντροφοι πάντα άχώριγοι μαζί νά περπατούμε.

Τότες οι φρόνιμοι σά ίόούν πώς βρίσκομαι μέ εσένα ,

Από χατίρι σου θαρρώ δέ μέ μισάν κι’ έμενα.

Κ ι’ έσε'να πάλι οί τρελλοί νά σέ θωροΰν μαζί μου , 

Μεταχαράς σέ δέχουνται άπ’ αφορμή δική μου.

Σέ ταύτα ή Αλήθεια στρέγοντας, τό ψέμα άγγαλιασμένη, 

Στής φορεσιά του έφάνηκε αέ ταΰτο σκεπασμένη.

Κ ι’ άφόντης άνταμόθηκαν τό ψέμ.α κι’ ή Αλήθεια,

Στής γής τή σφαίρα έπλήθυναν τά τόσα παραμύθια.

Τά παραμύθια εξιστορώ · τους μύθους ξεδιαλέγω.

Στολνώ τό Ψέμα όσο μπορώ καί τήν Αλήθεια λέγω.
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ΜΤΘΟΣ Α '.

Τ Ζ ΙΝ Τ Ζ ΙΡ Α Σ  ΚΑ Ι Μ ϊ Ρ Μ Η Γ Κ Ι.

Ανάμεσα στά φύλλα του φουντωτού φτελιά, 

Του δροσερού Πλατάνου, μ.’ άσίγητη λαλιά,

Το καλοκαίρι δλό ό Τζίντζιρας περνάει, 

Λαλόντας πάσα ήμερα, μη'τ’ άλλο μεριμνάει.

0  Μύρμηγκα? ώστόσο σ’ αδιάκοπη Γουλιά ,· 

Θροφή για τδ χειμώνα συνάζει στη φωλιά.

Σάν πέρασαν ή κάψαις, καί πιάνουν ή βροχαίς , 

Καιρών ενάντιων ζάλαις, άνεμων ταραχαΐς ,

Ο λαλητής έΰρέθη, μην έχοντας σπειρί,

Τής πείνας νά ψοφήση, σέ κίντυνο βαρύ.

Στο σοδιαστή προστρέχει, του λέει, παρακαλώ, 

Μην άρνηθ^ς νά κάμης, σ’ εμένα ένα καλό.

Μέ ξάφνισαν τά κρυα, προμιού τδ φανταστώ, 

Και νά χαθώ κοντεύω, αν δεν καταφταστώ.

Νά μ’ έλεη'σνις, φίλε, μ ’ ολίγο μερτικό 

Απδ την εϊσοδιάσου προς ώρας δανεικό.

Κ ι’ έρχάμενος ό θέρος,χωρίς νά ζημιωθής ,

Σου δίνω καί κεφάλι καί κάματον εύθύς.

Πολύ καλά, άπόκρίθη, μδν δεν παρανογώ,

Γιατί νά μή φροντίσης, ώς έκαμα κι’ εγώ. 

Γιατί, κυρ Μυρμηγκάμου, δεν άδιασα στιμή 

Απδ τδ λάλημάμου, κι’ αυτή είναι ή άφορμη'. 

έξαίρετα, τού είπε, σά στδν καλόν καιρδ 

Ααλοΰσες, τώρ’ άρχίνα, καί στήσε τδ χορό.

όσοι τδν καιρδ ξοδεύουν,
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Καί τδ μέλλον δέ μετρούν,

Στά χαμένα τδν γυρεύουν,

Σάν καί πρώτα νά τδν βροΰν.

έπειδής φτερά βαστάει 

Φεύγει, τρέχει σά νερδ,

Κ ι’ ό'ποίος δέν τδν κυνηγάει, 

Χάνει πάντα τδν τορό.

Σύναζε νιδς ό'σο μπορείς, 

Γέροντας άνεσι νά βρής.

Στά νιάτασου αν οκνεύεις *

Γέρος κακά πορεύεις.

ΜΤΘΟΣ Β \

Τ ο  Ψ ά ρ ι  κ α ι  τ α  Ψ α ρ ο π ο ϊ λ α ,

Μή χωρίζεστε παιδιάμου,

Οχ τά ίχνη τά δικάμου.

Στδ ποτάμι μέσα τρέξτε 

όσο θέλετε, καί παίξτε.

Στά ριχά μή ξεγελιέστε ,'

Καί στής άκραις νά πλανιέστε. 

Είναι οχτροί, καί φυλαχτήτε ,

Νά μή τύχ·ρ καί βλαφτήτε.

Ετζι τά ψαροπουλάτου, 

Σέρνοντάςτα άπδ κοντάτου , 

έσυμβούλευε τδ Ψ άρι,

Με αγάπη καί μέ χάρε.
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Μόν αύτά άπ’ άνεγνωμιάτους, 

Παιδιακη'σια άκεφάλιάτους ,

Με τη μάνατους γελούσαν ,

Της όρμη'νιαις δέν ψηφοΰσαν.

Ηταν ώρα που το χιόνι 

Των βουνών, κι’ ό πάγος λιόνει · 

Ροβολάν μ’ ορμή, άβγατίζουν , 

Και τά κάτω πλημμυρίζουν.

'Γο ποτάμι φουσκομένο , 

Κατηβάζει άφρισμ,ένο.

Τά νεράτου τόσο ΰψόνει,

Που τους κάμπους θαλασσόνει.

Ω φωνάζουν όλα αντάμα
ι  "  4

Τά Ψαράκια, ώ ! τί θιάμα 

Σπίτια, δέντρα, ολα ένα 

Νάτα καταποντισμένα.

Φόβου τόπος πλιό δέ μένει· 

Πέλαγος ή οικουμένη ·

Ηρθε ήρθε ό καιρόςμας.

Είναι ό κόσμος έδικός μας.

Τί λες, Μάνα, είναι χρεία 

Νά ’χομε άλλην υποψία; 

Μάλιστα, παιδιά μου, τώρα,

Νά φοβάστε είναι ώρα,

Τό νερό αυτό διαβαίνει,

Κ ι’ ή στεριά σάν πρώτα μένει ■
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Σταματάτε, άφηκραστήτε ,

Μην άντέστε, καί χαθήτε.

6 χ  κι’ εσύ όλο νά γκρινιάζης ,

Ολο θέλεις νά μάς σκιάζης*

Εχε ΰγιά, τής λεν, θά πάμε ·

Αλλα λόγια δέ γρηκάμε.

Τό ποτάμιτους άφίνουν,

Δίχως άλλο νά προσμείνουν ·

Κ ι’ όσο έδυνονταν τρεχάτα

Πρός τούς κάμπους κόφτουν στράτα.

Τά μωρά! δέ συλλογιούνται.

Τά νερά άρχινάν τραβιούνται. 

Απομνήσκουν μες την ςέρη,

Πέφτουν σέ διαβάτων χέρι.

Ο νιος καί δίχως του κόσμου πράξι,

Στής δοεξαίς του δεν έχει τάξι · 

όρθά δεν ξέρει νά συλλογιέται,

Καί στούς σκοπούς του γι’ αυτό πλανιέται 

Τυφλά κινιέται καί κιντυνευε* ,

Καί τη ζωη' του συχνά ξοδεύει *

Στην πατρίδα σου αν πορευης,

Ξένους τόπους μή γυρευης.

Κάλλια μέτρια στη γωνιάσου 

Μ’ εύχαρίστησι καρδιάς σου,

Η πολλά νά άποχτη'σης ,

Καί μέ κίντυνα νά ζησης.

*
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Τών γονέων τής όρμήνιαις 

Μή ποτέ καταφρόνας.

Είναι πάντα προς καλο' σου, 

όσο αλλιώς εσύ άν φρονας.

Πραχτικου γερόντου γνώμη 

Ν’ άφηκράζεσαι καλά.

Εχει πράξι στα του κόσμου ■ 

Επαθε, έμαθε πολλά ·

Κάθε τί έπιχειρίσου , 

όσο είναι ή δύναμί σου.

Οχ τόν κύκλο σου μή βγαίνεις , 

Οτι αλλιώς κακοπαθαίνεις.

ΜΥΘΟΣ Γ'.

Η ΚοϊΤΖΙΟΝΟΪΡΑ ΑλΟΪΠΟΤ.

Μια Αλουπου, πώς έγελάστη, 

ΚΥ σέ δο'κανον έπιάστη 

Τέτιο ζώο πονηρό ,

Στήν άλήθια δέν τό ξέρω, 

Μήτε θέλω νά υποφέρω ,

Νά ξετάξω νά τό βρω.

Ξέρω ωστόσο, καί μου φτάνει · 

Πώς έπιάστη, καί πώς χάνει 

Γιά κακήτης συφορά,

Μ’ αδιόρθωτη πομπήτης 

Τήν καλήτερη στολήτης ,

Τή μεγάλητης νορά.





Κ ι’ ήταν γρείχ, ή κρυυ.ρ.ένη, 

Ητε δάχτυλο δειγριένη 

Μ’ έντροπη'της να περνά·/).

Οθεν ναυρφ θεραπεία 

Για ριιά τέτια δυστυχία 

Ολο θέλει κι’ ερευνάει

2 ’ ένα δάσος, που ή άλλαις 

Αλουπαίς ρ.ικραίς ρ.εγάλαις 

Είχαν σύναξι βουλής ,

Που σέ ταύτη έσυνηθουσαν, 

Καί κοινά έθεωρουσαν,

Κάπιαις χρείαις τής φυλής.

Πάει καί τούτη κι’ άρχινάει, 

ΐ.να πρόβλημα κινάει ,

Πώς ή ριόνη καί συχνή ,

2 ’ δσα πάσκουν εναντία, 

ή  νοράτους είναι αιτία,

Η νορά τά προξενεί.

Βάρος, ριπόδιο, κι’ άσκηριάδα, 

Κ ι’ δσα άλλα ή φιληνάδα 

Νά έφεύρνι είν’ αρκετή,

Τ ’ άριθρ,άει δηριηγορόντας , 

Καί θερρια κατηγορο'ντας 

Τή νορά για περιττή'·

Κ ι’ άκλουθόντας ώς τδ τέλος 

Νά κακολογάη το ριέλος,

Μέ άπόφασις φωνή

Νά κοπή γιά δίκιο κρίνει, 

2υριβουλή καί γνώριη δίνει
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Προ; ωφέλειαν κοινή.

Κ ι’ είπε τόσα ή πονηριάτης , 

Που κοντεύει στα νεράτης 

Την κοπή των Αλουπών 

Να τραβίσν) καί νά σύρη , 

Πάσα ριιά άπ’ αύταϊς νά γύρη, 

Στο δικότης τό σκοπόν ·

Μόνε ¡Λΐά απ’ όσαις τότες 

Ηταν δεύτεραις καί πρώταις , 

Αλουποΰ καθολική,

ft της λέει, αγαπημένη , 

Πώγεις την νορά κου.υ.ένη ,

Κ ι’ είσαι τόσο γνωυ,ικη ,

Αν αύτη ή συυ.βουλη σου, 

Πού αέ το'σην ορεξίσου 

Νά δεχτοΰριε έπιθυριας ,

Δεν ΰπύσκονταν σ’ εσένα 

Κέρδος, διάφορο κανένα,

Δεν την πρόβανες σ’ έαάς.

ΜΥΘΟΣ Δ'.

Γ α τ ο ϊ  κ α ι Κ λ θ ρ ε π τ η ϊ .

ί ϊ  φιλοσόφοι σοβαροί,

Οπου υ.έ γνώαη σταθερή 

Ξοδεύετε παντοτεινά 

Χρόνια ζωής προσωρινά ,

Γιά νά ξηγάτε τολμηροί,

Οσα ό νους σας δέ χωρει ·

Καταόεγτήτε ολίγο τί 

Προσεκτικό.νά βάλτε αύτί 

Σέ Γάτου φέρσιρ.ο καί νοΰ ,

Σοφού σωστά αληθινού.

Σέ καθρέπτην ένας Γάτος 

Αλλον όριιον του θαρρούσε ·

Μέ παιγνίδια πάει τρεχάτος,

Νά τον φτάκ-ij προσπαθούσε.

Τό γιαλί τον ερεποδάει»

»Θιααασριένος άπορινήσκει · 

Αποπίσω εύτυς περνάει ·

Μόν κι’ εκεί δεν τον ευρίσκει.

Μεταέρχεται, κυττάζει,

Καί τον βλέπει όρεπρός του πάλι · 

Σταρεατάει, συλλογιάζει,

Καί ταράζει τό κεφάλι ·

Καί ό'χ τό φόβο ρεή τού φύγη 

Αντα φέρη αύτός τη γύρα , 

£στοχάστη στο κυνη'γι 

Ν’ άποκλείση πάσα θύρα.

Στην κορφή ογ τον καθρέφτη 

Απηδόντας άναβαίνει ·

Της κοιλιάς καβάλλα πέφτει 

Καί τού λόγου του συσταίνει · 

Δυο άπέδω, δυο άπέκει 

Τά ποδάρια του κρατάει* 

Μουλυχτά παραφυλάει·

Βέβιος τότε νά τον πιάκη , 

Σιγανά, αλαφρά άρχινάει,

— 141* —



—  430 —

2τδ γιαλί νά ίδή, νά φτάκη.

Τδ κεφάλι νά κρεμά·/).

Ενα αυτί πρωτοματιάζει,

Κ ί  άλλο δεύτερο δοκέται ·

Καί τά νύχια του ουντάζει · 

Δέξια ζέρβια του κινιέται ·

Εις αύτδ, τδ ζύγι χάνει, 

Ξαγλιστράει παραπατόντας 

Τδ σκοπδ δεν αποκάνει ,

Καί στδν πάτο πάει βαρόντας.

Δίχως άλλο νά φροντίζη 

Καί νά πολυπραγμονάη ,

2τά ποντίκια του γυρίζει,

Τδν καθρέφτη ¿παρατάει ·

Πιά μου, λέγει, χρεία έμενα, 

Τέτια κι’ άλλα νά γυρεύω ·,

Δίχως διάφορο κανένα 

Τδ μιαλό μ.ου νά παιδεύω ;

Ο,τι ό νους νά νοήση,

2ά μου λείπει κάθε προ'πος ,

Δεν μπορεί νά μ’ ώφελη'σφ,

Καί χαμένος είναι ό κύπος.

ΜΥΘΟΣ Ε '.

Α η λ λ ν ι  κ α ι  Γ ε ρ ά κ ι .

Σέ τρανταφυλλιάς κλωνάρι 

Ελαλουσε εν’ Αηδωνάκι, 

Ερωτιάρικο πουλάκι,

Μέ φωνή πολλή καί χάρι.

Τδ Γεράκι που άπετάει,

 ̂ Καί θροφή νά βρή γυρεύει,

Κούοντάςτο όγληγορεύει,

Καταπάνω του χυμ.άει ·

2τά  ποδάρια του τ ’ αρπάζει.

2τδν αγέρα τδ σηκόνει ·

2 ’ άλλο μέρος χαμπηλόνει ■

Γιά φαγη'του τδ τοιμάζει.

Τδ Αηδόνι τδ καϋμένο,

Βλέποντας τδ θάνατό του ,

Πρδς τδν άσπλαχνον όχτροτου 

*  Λέγει παραπονεμένο.

Αφινέμε έ'τζι νά ζήσης.

Μιά χαψιά κορμί γιά σένα 

Είναι είδος στά χαμ.ένα ·

Αλλο βρες νά κυνηγη'σης.

Αν μέ φας, τ ί θ’ άπεικάσης ;

2ου χρειάζεται κάνα άλλο 

Απετούμενο μεγάλο ,

Κ ί  ό'χι εγώ, γιά νά χόρτασης.

Τδ Γεράκι λέει σ’ εκείνο,

Γιά τά άβέβιο δπιος τρέχει 

Μέτρα γνώσις δεν κατέχει- 

, Η Καί γιά .ταυτο δέ σ’ άφίνω.

Κάλλια πέντε καί στδ χέρι,

Πάρα δέκα καί καρτέρει.

Μήν άφίνεις τδ ολίγο, που στο χέρισου κρατάς,
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Για νά βρής παράνω ακόμα, τί δέν ξέρεις τί ζητάς.

Οσο έχεις είναι βέβιο· τ ’ άλλο, ελπίδα καρτερείς·

ΚΓ όχ τά δυο νά μείνης άδιος, αν δέν έχεις νου, μπορείς.

μ ύ θ ο ς  ς · ' .

Φ ο Ρ Α Λ Α  ΚΑ Ι Π ο ϊΑ Α Ρ Ι  ΤΗΣ.

Σέ λιβάδια που ή φύσι 

Πλούσια είχε θησαυρίση 

ίσκιους, χλόαις, κλαριά, χορτάρια,

Δροσερά νερά καθάρια,

Μιά Φοράδα ήληκιωμένη 

Οχ τή μοίρα απολαβαίνει 

Τ ’ αγαθά ό”λα άνταμομένα,

Μέ τή μοναχή της γέννα.

ΚΓ άπερνοδσε την ημέρα 

Σά φιλόστοργη μητέρα,

Μέ πολλή εΰχαρίστησί της 

Ν ’ άναθρέφη τό παιδίτης.

Τό ανήλικο Πουλάρι 

Σέ μιας τόσης τύχης χάρι 

Βρίσκει πάσαν ηδονή του 

Εις την άσκοπην όομή του.

Δίχως μέριμνο καί ζάλη ,

Δίχως κόσμ,ου πράξιν άλλη ,·

Μέ κατάχοησι άπολνιέται 

Μέσα στά καλά, που κλιέται.

Τελοσπάντων γιά όδηγότου 

Αποχτάει στο φέρσιμότου,
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Ο,τ', έχουν, στην άλήθια,

Τα παιδόπουλα συνήθια.

Ογκωμένο ώς τ ’ αχείλι 

Τρώει αδιάκοπα τριφύλλι ·

Καί γκυλϊέτ,αι τεντομένο 

Στο χορτάρ*τ’ ανθισμένο.

Αφορμ-ή ας μή τό κεντάει, 

Τρέχει, ρίχνεται, πηδάει*

Κ ι’ άν δεν έχει τί νά κάμη 

Κολυμ,πάει μες τό ποτάμι.

Κ ι’ όποτε δεν είναι χρεία, 

Τότε πρόφασι κι’ αιτία 

Βρίσκει εύτυς στη· θέλησίτου 

Ν’ άναπάψνι τό κορμίτου.

Στη συχνή τρυφήν εκείνη , 

Στήν πολλή του γεροσύνη,· 

Αρχινάει ν’ άποσταίνη ,

Κάθε τί νά τό χορταίνη.

Ως τό τέλος βαρεμένο ,

Καί πολό περιορισμένο,

Μήν ήςέροντας τί έχει,

Στήν καλήτου μάνα τρέχει * 

Εχω άπό καιρό, της λέγει, 

Που ό τόπος δέ μέ στρέγει ·

Η βοσκήμας δέ σίρκόνει,

Καί παράνω μέ σκοτόνει *

Τό τριφύλλι πού αγαπάω , 

Παρανόρεχτα μασσάω.

Καί ή πρώτη νοστιμάδα
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Στα νερά δεν έχει αράδα.

ίϊς  κι’ ό αγέρας, που άνασσαίνω, 

Καί κακδ άπ’ αύτδν παθαίνω ,

Στα πλεμόνια μου άνημπόρια 

Προξ ενάει μέ στενοχώρια.

Μ’ ένα λόγο ■ εγιο σ’ ολίγο, 

Μαναριού, αποδώ αν δε φύγω 

Σ ’ άλλο μέρος να περάσω,

Τή ζωή μπορώ νά χάσω.

Ναι, του λέει εκείνη, τώρα,

Νά μισέψομαι στην ώρα.

Τέτιος τόπος δεν άχρη'ζει,

Την ύγιάσου σαν έγγίζει.

Λόγος, κι’ έργο ■ την παλιάτους 

Απαριάζουν κατοικιάτους,

Δίχως νά χασομερήσουν 

Μια στιμή, ν’ αναχωρήσουν.

0  μικρός ό ταξειδιότης,

Οχ τό βράσιμο της νιότης ,

Μέ γοργά πατηματάτου 

Απηδάει όχ τη χαράτου.

Καί ή γριά, όπου πηγαίνει 

Οχι καλοκαρδισμένη ,

Φρονιμώτερα πατάει,

Καί στο δρόμο τ ’ όδηγάει ·

Καί τό ήφερνε από στράτα , 

Καί βουνά γγρεμους γιομάτα , 

Δίχως χόρτο, η πρασινάδα ,

Η νερού καθόλου ικμάδα ·
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Πουθενά βοσκη δέ βρίσκουν

Ολη μ-έρα άδια μνη'σκουν *

Καί σαν πήρε τό σκοτάδι,

Νηστικά άπερνάν τό βράδυ.

Τό πουρνό καθώς χαράζει,
*  ̂ λ _ /Χ.

Οχ την πεΐνα, που τα βιάζει,

Ψίχα αγκάθι παν τζιμπόντας·

Τό ταξίδι άκολουθόντας.

Μοναχά μ’ αύτό τό στόμα

Δυο ήμερόνυχτα άκόμ.α

Μες τό ίδιο ξεροτόπι

Φέρουν γύρα οί στρατοκόποι.

Η φοράδα, που αποβλέπει,

Τον ύγιότης, σ’ ό',τι πρέπει ,

Γιά καλότου νά πεδέψη ,

Καί μέ τρόπο νά όρμ.ηνέψη ,

ϊίστοχάστηκε άρκετότου ,

Γιά τ ’ άνέγνωμο μυαλότου ,

Οσο τότες είχε πάθη ,

Απατότου γιά νά μ.άθη.

Καί άπό ’να μονοπάτι,

Που γνωρίζει αύτη μονάτη ,

Τά μεσάνυχτα άπογάλι

Στά λιβάδια φτάνουν πάλι.

Τ ’ άλογόπλο έκεΐ κοντάτου

Νά ίδή άνεπάντεχά του

Λίγο χόρτο, δεν κρατιέται ,

’Σ ταΰτο απάνω εύτυς πετιέται

0 ,  τ ί σπάνια, λέει, γλυκάδ



—  Ιοϋ —

Χλωρασιά και τρυφεράδα ,

Ποίχει τουτηγια ή χλόηι !

Καί μέ δρεζι την τροίει ·

Μάνα, άς πάψομε δχ τον κόπο 

Νά γυρεύομε άλλο τόπο ·

Καταφύγι δεν μπορούμε 

Ωραιότερο νά βρούμε.

Πιο άλλο μέρος, σάν καί τούτο , 

Θά ’χη τόσο μέγαν πλούτο;

Κ ι’ επειδή είν’ της δρεξίς μας ,

Ας σταθούμε έπιζωης μας ,

Ετζι λέγοντας, φωτίζει ·

Καί τον τόπο εύτύς γνωρίζει 

ΓΙου τον είχαν αφημένο,

Κ ι’ άπομνη'σκει συγχυσμένο.

Τότε ή γριά μέ καλοσύνη 

Τε'τια συμ-βουλη του δίνει ·

Τε'κνο, λέγει, άφηκράσου ,

Καί τά λόγια μου στοχάσου 

Αν ορέγεσαι νά ζη'σης 

Δί'/ως νά κακοπαθησης ,

Εις την κάθε άπόλαψίσου,

Νά είναι μέτρο ή δυναμίσου.

Η ύστέρησι πειράζει ·

Τδ πολύ αναγουλιάζει 

Ηδονή ζητάς νά ευρης;

Μες τη μέση νά την ξεύρης.
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ΜΥΘΟΣ Ζ '.

Π κ ρ ι ϊ τ κ ρ ι .

Διψασμένο Περιστέρι 

Απετάει, καί γύραις φέρει 

Πού νά βρίρ, νά πιη νερό · 

Αποκεί που συνηθάει,

Κι’ άντα θέλει ξεδιψάει,

Εχει χάση τον τορό.

Εαφνισμένο άπό Γεράκι 

Τδ αθώο τό πουλάκι 

Στά χαμένα περπατάει ·

Στά χαμένα τριγυρίζει, 

Καί τον τόπο δε γνωρίζει, 

Μητε ξέρει που πατάει·

Οσο τρέχει καί άπετάει, 

Τόσο άνάφτει καί διψάει,

Καί δροσιά επιθυμεί·

Τελοσπάντων άγναντευει 

Τό νερό όπου χαλεύει,

Καί στου πόθου την άκμη', 

Οχ τη βιάτου τη μεγάλη 

Τό σημάδι εκείνο σφάλλει, 

Σέ ξερό δέντρο χτυπάει · 

Πε'φτει κάτω σκοτισμένο 

Καί σέ χέρια σκλαβομένο 

Κυνηγού άποκαταντάει.

Των παθών μας ή όρμη



Είναι ή πρώτη αφορμή 

Σ ’ όσα ενάντια μάς τυχαίνουν · 

Δυστυχείς ¡¿ας καταστένουν ·
ί\
Αν μετραγαμεν πολλά 

Θελα κρέναμεν καλά 

Κάθε τέλος του σκοπουμας,

Μ’ ώφελος του έαυτοΰμας ·

Μόν του πόθου ή υπερβολή , 

Κ ι’ ή αστόχαστη βουλή 

Τήν καρδιά μας κυριευουν,

Σ’ άτυγίαις μάς πεδεόουν ·

Εις του πόθου τό βρασιό 

Στέκα σέ συλλογισμό,

Μή ή βιά σέ καταφέρη,

Κάριης ό,τι δέ συμφέρει.

Σέ ό',τι έπιχειριστής 

Ποτέσου μή παραβιαστης.

Γιατί σέ βιά μεγάλη 

Ο νους μας πάντα σφάλλει.

ΜΥΘΟΣ Η'.

Χ ω ρ ι α τ η ι  κ α ι  Π α ι δ ι α τ ο γ .

Ενας γέρος χωρικός 

Μετρημένος, γνωστικός,
V , , κ t
Οτι αρ^ινησε να νιωστι,

Πώς τό τέλος του είχε σώση , 

Καί ποθόντας, μοναχή
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Τά παιδιάτου παντοχή 

Στή δουλιά τής γης νά έχουν,

Καί σ’ εκείνη νά προσέχουν ,

Μέ Φιλόστοργη βουλή 

Μιαν αύγή τά προσκαλεΐ 

’Σ του θανάτου του τήν κλίνη · 

Τέτια διάτα τους άφίνει-

Καί τους λέει· Παιδιά μου, εγώ 

όσο βλέπω, δέν άργώ 

Τούτη τή ζωή νά χάσω ,

Καί στήν άλλη νά περάσω ·

Οθεν, πριν σάς χωριστώ,

Σάν πατέρας σας, χρωστώ 

Νά σάς πώ τή θέλησίμου ,

Κ ι ’ όλη τήν καταστασί μου ·

Τό γνωρίζετε καλά,

Πώς δέν έχομε πολλά, 

ένα σπίτι, ολίγο πράμμα ,

Καί μ’ αυτά τό αμπέλι αντάμα.

Τό αμπέλι ε!ν’ αρκετό , 

έπειδής κι’ εμείς μ’ αυτό 

έπορέψαμαν ώς τώρα,

Οί καλη'τεροι στή χώρα.

Μόν στήν τόσητου είσοδιά 

Βολετό καί σάν παιδιά 

Νά μήν εύχαριστηθήτε ,

Καί σέ χρείαις νά βρεθήτε ·

Νά τό ξέρετε λοιπόν ,

Πώς εγώ μέ τό σκοπόν ,
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Μ ί καμμιά φορά ξεπέστε,

Καί σέ φτώχια τυραγνήστε,

()λα μου τα μετρητά,

Σέ δυο κλήματα κοντά,

Με; τ ’ αμπέλι τά ’χω θάψει 

Πρί,ς τη φράχτη που είχα κάψει...

Θέλει ό Γέροντας νά είπη ·

Η φωνή του είχε κοπη ,

Δεν ριπορεϊ ν’ άκολουθη'ση,

Μη'τε λόγο νά μιλη'ση.

Οί ύγοί του τον κρατάν ·

Του φωνάζουν - τον ρωτάν- 

Μόν ό γέρος τελειόνει 

Τη ζωη'του, καί νεκρόνει.

Του πατρός τους-το χαμό 

Μέ καοδιάς πολύν καύμό 

Τά ορφανά παραπονιούνται,

Καί σέ κλάυματα κινιοΰνται.

Μόν ’ς της λύπης την άρμη , 

Είχαν κι’ άλλην άφορμη 

Νά περνάν συλλογισμένοι 

Καί διπλά παραθλιμμένοι ·

Σέ πιά κλη'ματα μπορούν 

Τ ’ άσπρα τάχατε νά βρουν; 

Θησαυρού έχουν πλούσια ελπίδα , 

Κ ι’ είναι σ’ άπαυτη φροντίδα, 

Τούτο τό συμβεβηκό 

Σέ καιοόν καθολικό 

Ακλουθάει, που συνηθίζουν ,
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Καί τ’ αμπέλια όλοι σκαλίζουν.

Μέ άπόφασι κοινή 

Καί πολλην υπομονή 

Τό αμπέλι κατασκάφτουν ·

Ασπρα ωστόσο δέν ςεθάφτουν.

Κι ή δουλιά τους ή πολλή 

Τό υποστατικό ωφελεί,

Που καινούργια άγγιά αγοράζουν ·

Τά κρασιά τους είσοδιάζουν.

Αφοντότες άρχινοΰν,

Μ’ άλλα μέτρα κι’ άλλο νουν ,

Τη δουλιά νά προτιμη'σουν ,

Κ ι’ εϋτυχη ζωη νά ζη'σουν.

Οποιος οκνεύει Καί δέ δουλεύει,

Αυτός γυρεύει Νά δυστυχάη.

Ο κόπος φέρει Μέ πλούσιο χέρι

Ο ,τι συμφέρει Νά εύτυχάη -

Δέν είναι ό τόπος, Δέν είναι ό τρόπο 

Μόν είν’ ό κόπος, Ο θησαυρός. 

Φτωχός μετριέται, Ταλαιπωριέται, 

Καταφρονιέται, Ο οκνηρός.

ΜΥΘΟΣ Θ'.

Τ ιμ η , Φ ω τ ιά  κ α ι  Ν ε ρ ό .

Συμφώνησαν παλιόν καιρό 

Τιμη, Φωτιά, καί τό Νερό 

Μαζί νά συντροφέψουν ,

Καί τύχη νά γυρέψουν ·



Στο δρόμο τους που περπατάν, 

Ενας τόν άλλον έρωτάν ·

Αν λάχη καί χαθούμε,

Ιίως νά άνταμοθοΰμε ;

Μέ χάσεταν, λέει ή Φωτιά, 

ίάξτε τριγύρω μια μ,ατιά ,

Κ ι’ όπου καπνό νά ΐδήτε, 

έλάτε νά μ.έ βρήτε.

Κ ι’ εγώ άποκρίθη τό Νερό 

Εχω τόν τόπο φανερό- 

Οπου χλωρό λιβάδι,

Δικό ρ.ου είναι σημάδι.

Γυρίζουν λέν καί τής τιμής · ·  

Σου φανερόσαμαν έμ.εϊς 

Του καθενοΰ μ.ας τόπο ,

Πές μας κΓ εσυ τόν τρόπο.

Λέγει ή Τιμή, εγώ σ’ αυτό 

Σάς συμ-βουλευω, οχ τό κοντό 

Ποτέ μή γελαστήτε 

Νά μου ξεχωριστήτε.

Γιατί αν γλιστρη'σω μια φορά, 

Καί δέ μέ πιάστε σταθερά , 

όσο νά μέ γυρέψτε,

Τον κόπο θά ςοδέψτε.

ΜΥΘΟΣ Γ .

ι Α α ο ϊ π ο ι · κ α ι  Τράγος.

Σ’ ερημιάς μεγ'άλης μέρη 

ένας Τράγος καλοκαίρι
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r .  ΓϊΑΠλΦΛΕΧ^Α



ί)χ τη δίψα αναγκασμένος, 

Περπατούσε απελπισμένος.

Μια Αλουποΰ όχ την ίδια αιτία, 

Καί σέ όμοια άδημ.ονία, 

Βλέποντάςτον σταμ-ατάει,

ΦΛικά τόν χαιρετάει ·

Καί στην πρώτη άνταμοσί του 

Μέ μια κάπια άλαψροσί τους ,

Σαν όμιοπαθεΐς κι’ οί διο'τους 

Μολογάν τό βασανότους.

Λέγει ή Αλουποΰ - θυμουμαι, 

Αν στο νοΰ μ.ου δέ γελιοΰμαι, 

Κάπου εδώ κοντά σημάδι 

Εχω ίδη άπό πηγάδι ·

Καί σά θέλεις λίγον κόπο 

Κάνομ-ε ώς αυτόν τόν τόπο , 

Μήπως τύχη καί τό. βρούμε , - 

Καί χωρτάτα δροσιστοΰμε.

Συνοδιά τό δρόμ,ο παίρουν ,

Καί άρκετη ώρα γόραις φέρουν · 

Τελοσπάντων πιτυχαίνουν,

- Κ ι’ ευχαριστημένοι μένουν.

Τό πηγάδι είχε πλάτο ,

Κ ι’ αρκετό νερό στον. πάτο · 

Εύκολο ήταν νά κατέβουν,

Μόνε δύσκολο ν’ ανέβουν ·

Μόν ό Τράγος δίχως τόση 

Προσοχή γί αύτό νά δώση, 

Πρόθυμος εύτύς πηδάει,
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Κ ι’ ή Αλουποΰ τον άκλουθάει.

2άν απόπιαν μέ πολλη'τους 

Και μεγάλην ό'ρεξίτους ·

Λέγει ό πρώτος, είναε ώρα 

Να μισέψομε πλιδ τώρα.

Και σταφνίζεται να φυγη,

Μόνε ποίίθε, <̂ έν ξανοίγει- 

2τρίφεται, καί άποράει,

’Γη συντρόφισσα τηράει ·

Μη κουμπάρε, λέγει ή ά'λλη , 

Μη δείλιαζε ’ς · άπογάλι,

Καί θαρρώ να ημπορέσω 

ΙΙώς να βγούμε ναυρω μέσο.

Να μου κάμης πλάταις, ό'σο 

2τήν κορφή να σκαρβαλόσω. 

Κιαπέ δξω μόνε πάνω ,

Μη σέ μέλει, εγώ σέ βγάνω.

Την όρμη'νιαμου άφηκράσου, 

2ιουκου ορθός στα μπροστινάσου , 

Ποδς τον τοίχο μέ τ ’ άστη'θια ■ 

Εύγεσου μα την άλη'θια.

Τέντοσε τα μπροστινάσου · 

2τηλοσε τά κερατώσου ■

Βάστα φίλε, μη σπαράξης ,

Για να ίδης καί να θιαμάξης.

Εΐπε κΓ έκαμε τδ πράμμα. 

Οξω έρρίχτηκε έντωάμα ·

Κιαπέ σκυφτεί καί γελάει,

Καί τον Τράγο περγελάει,
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ΙΙου φωνάζει, φιλενάδα , 

ίίρθεν ή δικη'μου αράδα.

Μδν ή πόνηοη εκείνη 

Τέτια άπο'κρισι του δίνει*

2τά γεννάκιασου δσαις τρίχες 

Τόση γνώσι, Τράγε, αν είχες, 

Πριν εμπής θά συλλογιόσουν 

Πώς άπαυτου θά τραβιόσουν.

2ε κάθ’ έργο καί δουλιάσου 

Που θελά καταπιαστης,

Μη ποτέ άρχινάς μέ βιάσου , 

Πριν τό τέλος στοχαστής,

Ολοι εύκολα θαρρούμε 

Κάθε είδος στην αρχή ,

Μόνε υστέρα απαντούμε 

Δυσκολίας ταραχή'.

ΚΓ άν κατόπι μετανιόσης 

Τότε πλιδ τί σ’ ωφελεί;

Τη ζημιώσου θέλα νιόσης 

Μ’ αδιαφόρετη χολή'.

2έ κάθε μέρος καί καιρδ 

Υπόφτευε τδν πονηρδ.

Μ’ αύτδν ποτέ μη φιλιωθης. 

2τδ ύστερο θά ζημιωθΐς.

Γιατί τδ έχει φυσικδ 

Νά κάνη, πάντοτε κακό.

Του πονηρού τη συμβουλή 

Νά τη ρ.έτρας επίβουλη'.
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Τ ι σ’ ο,τι σ’ ορμηνεύει,

Το κέρδος του γυρεύει.

ΜΥΘΟΣ ΙΑ'.

Μ π α χ α κ α ϊ  κ α ι  Β ο ι α ι .

Βλέπει ό Μπάκακας το Βόίδι, 

Και στο χόντροτου άποράει,

Τό μεγάλο εκείνο σώμα 

Δέ χορταίνει να τηράτ).

Οχ τά κέρατα ώς τα νύχια 

Το ερευνάει μέ προσοχή ,

Κ ι’ άγρηκάει [ιέ; την καροιάτου 

Κάπιας ζήλιας ταραχή.

Λέει, κι’ εγώ ένα ζώο είμαι · 

Αμ. γιατί έ'τζι αύτό τρανό ;

Αποτί εγώ στον κόσμο 

Ποταπο κι’ ουτιδανό;

Καί μ’ αυτόν το λόγο εβάλθη 

Τό μ,ικρότου τό κορμί,

Μάκρου πλ.άτου να φουσκόνη 

Μ’ όση μπόρεγεν ορμή.

Αλλος Μπάκακας κοντάτου 

Γνοίριμός του τον ρωτάει,

Με το φούσκομα που κάνει 

Τ ί σκοπόν αύτάς βαστάει ·

Θέλω λέγει να χοντρύνω ,

Σαν τό Βόίδι να γενώ ·

Κύτταξέ με, ώς πόσο λείπει, 

ίσια ίσια να φανώ;

Τ ί είναι αύταΐς ή φαντασίαις , 

Που σου μπήκαν στο μιαλό; 

Αδερφέμου, τράβα χέρι,

Δέ σου βγαίνει σέ καλό.

'Γήρα εδώ, κιαπέ άφινέταις,

Τής όρμήνιαις τής πόλλαΐς.

Που είσαι ακόμα όσο νά φτάκης · 

Για ΐδές τώρα· πώς μου λες ;

Νά φουσκόσω ακόμα κι’ άλλο ; 

Λείπει, φίλε, περισσό · 

Τελοσπάντων για νά σώση 

Σέ Βοϊδιοΰ κορμιού ποσό ,

Οσο γένεται μέ κόπο 

Καί μ.’ αγώνα του ό καλός 

Ακατάπαυστα φουσκόνει, 

ί'ίσπού σκάζει σάν τρελλός.

Ετζι όλοι άποχαλνιοΰνται, 

όσοι δεν ευχαριστιούνται,

Νά πορεύουν τή ζωή τους 

Κατά τήν κατάστασί τους.

Τά μεγάλα έπιΟυμόντας , 

Περηφάνιαις κυνηγόντας , 

Καταντάν σέ. φαντασία,

Πού τους φέρει εις δυστυχία.

Καί ό κόσμος, πού τους βλέπει, 

Τους γελάει, γιατί τους πρέπει.
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Μέτραγε 

Καί έτζι ζ

ή  φαντασία,

Στον κόσμον όλο,

Μ αυτή τη ζάλη 

Ανησυχάζουν 

Ανώτερότου 

ΓΙασάνας θέλει 

Για μεγαλεία 

Κοινή μωρία.

Εις τό κεφάλι,

Μικροί μεγάλοι ·

Καλητερότου 

Για ίσότιμότου.

Εχει, δέν έχει,

Που τά μεγάλα 

Σέ ότια λάχη 

Ποσώς δέστρε'γει,

ιά έςοδάσου, κατά τό εισόδημά σου.

ιής ευτυχισμένος, κι’ οχ τον κόσμο παινεμένος.

ΜΥΘΟΣ 1 Β .

Ο ι  Λ α γ ο ί .

Σ’ έποχη καιρών καί χρόνων 

Των παμπάλαιων αιώνων 

Οί Λαγοί άποσταμένοι 

Μιά ζωη βασανισμένη 

*Νά διαβαίνουν έζαιτίας 

Της μεγάλης τους δειλίας,
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Σ’ αύτή δέ μένει, 

Κ ι’ ένα σκαλίδι 

Αυτό κυττάζει,

Ο κόσμος όλος,

Κ ι’ όλοι γελιούνται, 

Κ ι’ έπιζωής τους 

Το δρόμο τρέχει 

Αυτός παντέχει · 

Αράδα νά ’χη, 

Στρίφει τη ράχη. 

ΙΙαρεκει. βγαίνει, 

Πάντ’ άνηβαίνει- 

Ι’ ιά αυτό κοπιάζει 

Γιά νά φαντάζη. 

Τυφλά κινιούνται, 

Ταλαιπωριοΰνται.





Στην απελπισία φτάνουν 

Νά προκρίνουν νά πεθάνουν ·

Κ ι’ ενα τέλος πλιό νά φε'ρουν 

Στά δεινά όπου υποφέρουν.

Λεν, ’ς της γης αϋτην τη σφαίρα 

Τά κακά ’που πάσα ήρε'ρα 

Κακορρίζικοι τραβοΰρ.ε 

Σ’ άλλα ζώα δέ θωροίυρε.

Μ’ άκατάπαυταις τροράοαις 

Συγκρατούρεναις λαχτάραις , 

Μοναχοί εϊραστε απ' όλα 

Δυστυχιυτεροι καθόλα.

Οί Αϊτοί θροφη ρ.άς έχουν 

Τά θεριά ράς κατατρέχουν 

Καί του ανθρώπου ή κακία 

Υστερνήρας δυστυχία.

Μέ φωτιαίς άρρατορ-ένος,

Με σκυλλιά συνοδερένος,

Αφορρης νά ςε φαν τόση 

Ερχεται νά ράς οκοτόσ·ρ.

Κ ι’ είναι δίχως καταφόγι 

Της φυλής ρας τό κυνήγι.

Τοσοποΰ παντού διωγρενοι 

Αογιαστά πολερηρένοι,

Η καρδιά ρας πάντα δαίρει 

Καί κρυρρένοι ρες τή φτερι,

Διό αντάρα δέν κοτουρε 

Πουθενά νά εύρεθοΰρε.

Κάθε χτύπος ράς τροράζει ·
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Ως κι’ ό ίσκιος μάς πειράζει ·

Και τα μάτια, αν κοιμηθουμέ,

Οχ τό φόβο δέ σφαλνοίίμε.

Εναν θάνατο χρωστούμε·

Μια φορά καν ας χαθούμε.

Και μέ τα παράπονά τους 

Σέ μια λίμνη έκεΐ κοντά τους 

Παν με τέλια άπόφασί τους 

Να σκολάσουν τη ζωή τους.

Προς της άκραις ότι σονουν , 

Κοντοστέκοντας ζυγόνουν ·

Κ ι’ ένα πλήθος Μπακακάδες 

Που έμοΰλοναν σ’ αράδες ,

Την πεδοβολή άγρηκόντας 

Στα νερά βουτάν πηδόντας.

Κ ι’ οί Λαγοί νά ίδοΰν, πώς κι’ άλλοι 

Ζιουσαν σ’ ό'μια φόβου ζάλη ,

Τό σκοπό ^αποφασίζουν ,

Καί στά πλάγιά τους γυρίζουν.

Οσο καί νά δυστυχάη 

όποτε άνθρωπος μετράει 

Μ’ άλλουνοίϊ όμιοπαθη του 

Την πικρή κατάστασί του,

Καί παρατηράει την ξένη 

Πλιό πολύ βασανισμ.ένη ,

Βρίσκει τότες κάπια αίτια 

Την πολλή φιλοτιμία 

Τής καρόιάς του νά ήσυχάση
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Τά δεινά του νά ξεχάση.

Του δειλού καί φοβιτζιάρη 

Λείπει ελευθερίάς ή χάρι,

Καί στον κόσμον ό'σο ζή,

0 χ  τό δυνατώτερότου 

Σκάλβος σέρει τό ζυγότου 

Μέ τους φόβους του μ.αζί.

ΜΥΘΟΣ ΙΓ'.

Ο  Γ λ ιδ λ ρ ο ϊ  ν τ τ μ ε ν ο ϊ  Λ ιο ν τ ο τ ο μ α ρ ο .

ό  Γάιδαρος μιά ήμερα 

Ντυμένος πέρα πέρα 

Μέ Λιονταριού τομάρι,

Σά δυνατό Λιοντάρι,

Τής γειτονιάς τά ζώα,

Καί άγρια καί αθώα,

Μέ τόλμη κυνηγάει,

Παντουθε τά προνταει·

Εκείνα τρομασμενα 

Αναμ,εράν κρυμένα,

Καί δίχως ν’ άναμείνου 

Τον τόπον άδιο άφίνουν.

Καί τότε τ άφεντιά του 

Μέ πάσα ¿λευτεριά του 

Χωρίς δουλιάς άντράλα 

Εμπήκε στά μεγάλα.

Τούς κάμπους τριγυρίζει,



Τνι χλοή ροκανίζει 

Ως θέλει ή όρεξί του 

Χωρίς άντηρησί του.

Εαπλόνεται, γκυλιε'ται ,

Κ-ι’ αφέντης πλιό λογέται ·

Μόν ή Αλπου, που όλο 

Υπόφτευε τό 5όλο ,

Σάν πόνηρη έρευνόντας,

Καλά παρατηρόντας 

Από τό ένα αύτίτου 

Την ψεύτικη στολή' του ,

Κ ι’ από τό γκ.άρισριά του 

Την τέλια γαϊδουριά του ·

Χωστά βεβαιορ-ένη,

'Γην είόησι προφταίνει 

Εύτυς του νοικοκυρι, 

όπου ειχε παραδείρει,

Πολλά περιπατόντας,

Τό γάιδαρο ζητόντας 

Κ ι’ όπου σαν τό ριαθαίνε ι,

Τάν πιάνει καί τον γδαίνει,

Του βάνει τό σαρ,άρι,

Καί πάλε σά γοριάρι 

Στο σπίτι του τον φέρει,

Καί, ώς έπρεπε, τον Χαίρει ·

Μέ πλούσια καί λααπρη στολή 

Στον κο'σαο, βλέποροε, πολλοί 

Α π ’ όλους να τιρ.ιοΰνται,
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Μεγάλοι νά ριετριοΰνται.

Γιατί των προστυχών ό νους 

Στοχάζεται, πίος σ’ αύτουνους 

Η τύχη έχει όόση 

Με τά καλά, καί γνώσι.

Μόν άν ρ.έ ρ,έτρα προσοχής, 

ή  καταντήσουν δυστυχείς,

Ο φρόνψ,ος θελη'ση 

Νά τους παρατήρησή ,

Θελά του; βρη ούτιδανους, 

Από προτέρηρια γυρίνους ,

Μέ ριόνη φαντασία ,

Καί γνώρ.ης απορία.

Τό άζίωρ,α ό'σα ίίν  ε ι 

Στην ΰπόληψιν Ινου,

Μόνε λείψη τον άφίνει 

Μες τό πλήθος του κοινού.

Τό προτέρηρια χαρίζει 

Αναφαίρετη τιρ,η ,

Καί τον κάνει νά άχρηζη ,

Καί παντού νά εύ^οκιριη.

ΜΥΘΟΣ 1Δ '.

Κ ό ρ α κ α ς  κ α ι  Α λ ο τ π ο τ .

Χέ δέντρο απάνω ο Κόρακας 

έκάθησε άπετόντας,

Στη ρ.υτη του βαστόντας
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Μια γρούδα από τυρί.

Η Αλουποΰ διαβαίνοντας 

Κατάλαχου άπέκει,

Τον βλέπει · κοντοστέκει 

Η παραπονηρη'.

Καν ρέ το νοΰ σοφίζεται 

Τδ πώς νά τον γελάση ,

Καί τη χαψιά νά φτάση 

Οχ τό κλαρί ψηλά.

Κοντά στη ρίζα έζυγοσε 

Καί ρέ ταπεινοσύνη,

Πλάστην αγαθοσύνη ,

Τα ράτια χαρπηλά,

Κυρ Κόρακα, του φώναςε, 

Πετούρ,ενο άντριορ-ένο,

Μέ χάρες στολισρένο ,

Εγώ σέ προσκυνώ.

Ω ! πόσο ώραΐα κ’ ώρορφα 

Αστράφτουν τά λαρπράσου 

Αρίρητα φτεράσου 

Σέ χρώρα ετζι σερνό.

Ω! πόσο ρέλη σύρρετρα 

όρέχτηκεν ή φύση 

Εσένα νά χαρίση 

Μέ τέχνη χωριστή.

Αρ ή λιαλιά σου τάχατε 

Σάν τί γλυκάδαις νά ’χ η ; 

Καλότυχος που λάχΥΐ 

Νά την άφηκραστη.
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Κ ι’ εκείνος, όροιον έπαινο 

Ν’ άκούση, δεν κρατιέται,

Σέ τόπο δέ χωριέται,

Μητ’ έχει ΰποροντί-'

Τό λιάραγκά του έτέντοσε, 

Της γκάβραις άρχινάει,

Καί τό τυρί άπολνάει 

Νά δείςη τη φωνη'.

Η Αλουπου άρπάζοντας 

Τη γρούδα τον τηράει,

Τον άποχαιρετάει,

Τοίϊ λέγει- ολα. καλά

Τά έχεις, φίλε, έζαίρετα , 

Μόν έ'να νά πασχησης 

Ακόρα ν’ απόκτησης 

Κυρ Κόρακα, ρ ιαλά .

Γιατί ή κολακεία 

Μές τη φιλοτιρία 

Μέ τρόπο ράς έγγίζει, 

Γλυκά ράς γαργαλίζει,,

Γιά ταυτο ράς άοέγει 

Σέ όσα αύτη ράς λέγει · 

Μόν ό'ποιος νά βαθύνη 

Είν’ εύκολο νά κρίνγ).

0  κόλακας τη γλώσσα,

Που σ’ έπαινάει σέ τόσα , 

Κινάει άπό σκοπό του 

Γιά ρόνο διάφορό του.
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Του κόλακα τ ’ αχείλια 

Εκεί που σ’ επαινούν,

Εκεί σέ περιπαίζουν,

Καί σέ καταφρονούν ·

Καί σέ έπαινάει πάντα 

Μέ τέλος καί σκοπό,

Για ν’ άπολάψη μόνον 

Ωφέλεια καί καρπό.

Μ ΥΘΟΣ ΙΕ '.

Α λ ο ϊ π ο τ  κ α ι  Λ ι ο ν τ ά ρ ι .

Η Αλπού σέ κάπια μέρη,

Που μιά ημέρα γύραις φέρει,

Καί Οροφή ζητάει νά βρή ,

Κ εϊ που τήραε λογυράτης 

Ίο Λιοντάρι απ’ όμπροστάτης 

Νά διαβή άξαφνα θωρεΐ.

Κι* αφορμής καμμιά φορά άλλη 

Δέν το ιδε · τόση ζάλο,

Καί τρομάρα δυνατή

Την καρδιάτης κυριεύει,

Πού νεκρή μέ μιάς κοντεύει 

Καταγής νά σωριαστή.

Δεύτερη φορά συμβαίνει,

Σ’ άλλο μέρος το άνταίνει,

Καί μέ φόβο σταματάει ·

Μόν σάν πρώτα δέν τή σκιάζει · 

Καί νά το χαμοκυττάζη
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Ολο σάν άποκτάει.

Νά το ίδή κ  ̂ άλλου τριτόνει,

Παρευτύς σ’ αύτό ζυγόνει,

Καί μέ οψι θαρρευτή 

Τό θηρίο άκλουθόντας,

Κ αί ¡a’ αύτό συνομιλόντας ,

Συνοδιά του περπατεΐ.

Οσο καί άν είναι φοβερό 

Το καθετί, μέ τον καιρό 

Πασάνας συνηθάει 

Νά τό καταφρονάη.

Καί άντίς την πρώτη ταραχή 

Οπού μάς φέρει στήν άρχή,

Τελιόνει κάθε θιάμα,

Συνηθισμένο πράμμα.

ΜΥΘΟΣ I C ·

Κ ρ ι ά ρ ι , Λ ρν’α δ λ ,  Γ ο τ ρ ο ϊ ν ι  κ λ ι  Γ λ ι δ λ ρ ο ι

Τρία ζώα άνταμομένα 

Σ ’ έναν Γάιδαρο βαλμένα 

Κάπιος είχε ξεκινη'ση 

Σέ μιά χώρα νά πουλήση.

Στή ζερβιά άπό τό σαμάρι 

Ενα ήμερο Κριάρι,

Καί μιά Αρνάδα άπό τή δέξια 

Φορτομένα είχ’ επιδέξια.

Αποπάνω καί στή μέση
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Δίπλα πάλι είχε άποθε'σει 

Γουρουνόπουλο θρερρε'νο ,

Μ’ αλαφρό σκοινί δερε'νο. 

Εξοπίσω πάει άτός του 

Καί τό Γάιδαρον όρπρός του 

Γιά νά ρ.ήν άργοπατά·^ ,

Μέ τό ξυλο τον χτυπάει ·

Καί τό δόλιο τό Γοράρι 

Γληγορευει τό ποδάρι,

Κ ι’ αγωνίζεται ρέ γνώση 

Της ςυλιαίς γιά νά γλυτρώση.

Τά διό πρόβατα, σά ζώα 

Απονη'ρευτα κι’ 'αθώα 

Δέν τηράν παρά νά σώσουν 

Κ ι’ ό'χ τον κόπο ν’ άλαφρώσουν.

Τό Γουρουνι άπ’ ό'λα τ’ άλλα 

Μέ σκουξίρατα ρεγάλα 

Νά χτυπιέται δέ σιγάει,

Καί τον κόσρ,ο τρικυράει ·

Οχ τό βάρος κουρασρ,ε'νο, 

Καί καταγαναχ τησρενο ,

'Γο Ζοντόβολο γυρίζει,

Καί παρόρια τ ’ ονειδίζει · 

Ατζαλο Γουρουνι, αλήθεια, 

Τ ί εϊν’ αύτη ή κακή συνήθεια* 

Μιά στιρή νά ρή τζωπαίνης , 

Καί τ ’ αυτιά ράς ξεκουφαίνεις.

Πιά άνάγκη, καί πιά χρεία, 

Ετζι αδιάντροπα κι’ αχρεία
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Σέ στενεύει νά χουγιαζης ,

Κ ι’ όλους ρας νά ρ.άς πείραζες;

Δέν τη ράς πώς φορτωρένος 

Μετ’ εσάς εγώ ό καϋρένος,

Τ ι τραβώ καί δοκιρ.άζω,

Καί παράπονο δέ βγάζω ;

Πάρε καν παράδειρρά σου 

Οχ την ίδια συντροφιά σου ,

Που παράνω τυραγνιοΰνται,

Καί καθολου δέ γρηκιουνται.

Δέν τούς φτάνει, που σφιρ.ένα 

Στής τριχαίς σάν κρερασρένα 

Σ’ έχουν άποπανωθιό τους,

Βάσανο ξεχω ριστό τους ·

Μόνε δίχως καρριά αιτία,

Κ ι’ άπό ρονη αδιακρισία,

Τούς σκοτίζεις τό κεφάλι 

Μέτής γκάβρας σου τή ζάλη.

Τό Γουρούνι λόγια τόσα 

0χ  του Γάιδαρου τή γλώσσα 

Νά άκούή,καιρό δέ χάνει,,

Τέτια άπόκρισι του κάνει *

Νά σου είπώ, τού λέει, δέν ξέρω 

Τ ί υποφέρεις, τί υποφέρω,

Μόνε ξέρω κι’ άπεικάζω,

Πώς ρέ δίκιο άνησυχάζω.

Γιατί οί άθρώποι εσάς σάς έχουν, 

Στής δουλιαίς τους νά προσέχουν, 

Καί στή ράχη σας νά φέρουν



Οσα βάρη μεταφέρουν.

Κ ι’ ό αφέντης που σ’ ορίζει, 

Αφορμής καί σέ γνωρίζει,

2άν όκνόν καί ακαμάτη,

Σέ ραβδίζ ει άπό κομμάτι ·

Οθεν είσαι αναγκασμένος,

Σά σέ ταΰτα μαθημένος ,

Να περνάς σέ ησυχία 

Δίχως άλλησου υποψία.

Αν τα πρόβατα παντέχουν 

Καν να κίντυνο δέν τρέχουν ,

Μη θαρρείς απ’ άγνωμιάτους 

Δέ νογάν τη συφορά τους.

Μόνε οί άθρώποι τά κουρεύουν , 

Τά άρμέν, τά σημαδεύουν.

Κ ι’ αφορμής συχνά τό κάνουν, 

Καί αυτά κακό δέ βάνουν.

Α μ εγώ, κυρ Γάίαδρέ μου 

Πού δέν έμαθα ποτέ μου 

Απο ολ’ αυτά κανένα,

Τί καλό θωρώ γιά μένα ,

Κ αί τ ί άλλο ό'χ τό μ.αχαίρι 

Του αφέντη μου τό χέρι 

Καρτερώ γιά νά μου δώση,

Οπου νά μέ ξεφορτώστ,;

Αν φωνάξω δέ σου φταίγω, 

Αφινέ με καν νά κλαίγω,

Κ ι’ ώς μπορώ νά ξεθυμάνω, 

έπειδη καί θά πεθάνω.
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0  φρόνιμος, καί ό γνωστικός, 

Παντού υπομονετικός,

Της τύχης την καταδρομή 

Ποτέ δέν παίρει μέ άρμη ·

Αλλ’ υποφέρει τά δεινά 

Μέ μέτρα γνώμης ταπεινά.

Καί μέ αύτό στη συφορά 

Λαβαίνει κάπια διαφορά.

Γιατί κυττάζει τό κακό 

Λιγώτερο ενοχλητικό.

Εξεναντίας ό τρελλός 

Δέν ησυχάζει παντελώς ·

Τον κόσμον ό'λον ενωχλάει, 

Χωρίς αυτόν νά ώφελάη.

Καί στο γραφτό του προχωρεί 

Μέ πέδεψίτου τρομερή.

ΜΥΘΟΣ ΙΖ '.

Κ ικ ιδ ι  κ α ι  Ν γ κ τ ε ρ ιδ α .

Τό Κικίδι σφάλησμένο 

Σέ μικρό κλουβί πλεμμένο 

Οξω άπό τό παραθύρι 

Τού σπιτιού ένού νικοκύρη, 

ϊίλαλοΰσε πάσα βράδυ 

ό τ ι  άργίναε τό σκοτάδι ·

Καί μια κάπια Νυκτερίδα 

Μέ περιέργειας φροντίδα,



Τούτο άφου παρατηράει 

Το ζυγόνει, το ρωτάει,

Για νά βγνί οχ την απορία,

Από πια άφορυ.ή κι’ αιτία,

Την ήριέρα νά σιγάη 

Καί τη νύχτα νά λαλάη.

Νά σου εϊπώ, αδερφή, της λέγει · 

Μια φορά πασάνας φταίγει,

Μόν ό φρόνιμος σάν πάθη , 

Υστερώτερα θά [λάθη 

Νά νογάη, καί νά προβλέπτι 

Νά φυλάγεται δπως πρέπει· 

Ετζι εγώ ¡λές το τριφύλλι 

Δε [λ’ άπόσταινε τ ’ «χείλι, 

Ανοιςι και καλοκαίρι,

Νάλαλώ το ¡λεσηριέρι*

Μόν άφόντης ¡λ’ έχουν πιάση ,

Η ανάγκη ¡λ’  έχει βιάση 

Το συνήθιο [λου ν’ άφήσω ,

ΚΓ άλλα [λέτρα ν’ άποχτησω.

Ηταν χρεία πριν άντέσης 

Νά το κάυ.ης, νά κερδέσης ·

Νά άλλάζης δριως τώρα 

Γνώ ρί, φίλε, δεν είν’ ώρα,

Τ ’ άποκρίθηκεν εκείνη,

Τ ί ώφέλια δέ σου δίνει.

—  1 8 2  — —  1 8 3  —  

ΜΥΘΟΣ ΙΗ '.

^  Α ρ κ ο ύ δ α  κ α ι  Λ ι ο ν τ ά ρ ι ,

Αρκούδα άπο ’ναν λόγγο

Μεγάλη, δυνατή,

Νά κυνηγηση βγαίνει,

Στον κάριπο περπατεΐ.

Κ ι’ άλλουθε τό Λιοντάοι •  ‘
Στο δρόρι.ον απαντάει, 

όπου θροφη κι’ εκείνο 

Πηγαίνοντας ζητάει ·

Παράχ.ερά τους βλέπουν 

Στον ίδιον τον καιρό 

Σέ σιάδι νά (λουλόνη 

Λαγόν τρανόν, χοντρό ·

Κ ι’ ώς ήταν πεινασχ.ένα 

Δεν άργησαν στιυ.ή 

Νά στρίψουν, νά χυρεη'σουν 

Απάνω του ¡λ ’ όρυ.ή.

Μόν θέλοντας τό ένα ,

Τό άλλο ¡λερτικό 

Τελείως νά υ.ή πάρη 

Νά ριείνη νηστικό,

Μέ λύσσα συνατά τους 

Νά πιάνονται άρχινοΰν, 

Φριχτή ριεγάλη [λάχη 

Πεισαατικά κινούν.

Στο τέλος [λή ¡λπορόντας



2τά πόδια νά σταθούν ,

Οχ τον πολυν αγώνα 

Καθόλου νά όρθοθουν.

Αποσταριένα πέφτουν 

2τή γη ξαπλοταριά, 

Κειτάρ,ενα σαν ψόφια 

Δεζιά ζερβιά ρ.εριά.

Και τό Λαγό στη ρέση 

Κοριριάτι τρυφερό 

Μέ θλίψι τους κυττάζουν, 

Και ράτι λυπηρό, 

ή  Αλουποΰ σέ ταυτο 

Περνόντας άποκεΐ,

Καθώς τά πάντα ϊδε 

Καλά προσεχτική ,

Τρεχάτη άνάριεσά τους 

Α,δράζει τό Λαγό 

Και φεύγει προς τό δάσος 

Μέ πάτηρα γοργό- 

Τά διό θηρία ̂ τότε 

Μέ πόνου στενασρό,

Ω τρέλα ! λέν · ώ γνώρη 

Χωρίς συλλογισριό !

Μαλόσαριαν οί άθλιοι 

2χεδόν ώς τη σφαγή , 

Ταιριάζοντας καί ρ-όνον 

Τής Αλουπους φαγί.

— 484 —





—  18ο —

ΜΥΘΟΣ ΙΘ '.

Γ έ ρ ο ς  κ α ι  Θ ά ν α τ ο ς .

ένας Γέρος σέ φτώχιας ανάγκη, 

Αλλον τρόπο νά ζη'ση δέν είχε,

Χώρια ξύλα νά κοφτή στον λο'γγο, 

Μεταβιάς τό ψωμί του νά βγάζη.

Μιάν ημέρα βαριά φορτομένος, 

Περπατόντας σ’ ορθό μονοπάτι, 

τον κόπο, και κάμμα του ήλιου 

Την άνάσσα νά πάρη δέ φτάνει ·

Σ’ έ'ναν ό'χτο τ ’ ανάσκελα πέφτει · 

Και στο μ.έγα πολύ κούρασμά του 

Τη ζωη του μισόντας βαριέται,

Καί τό χάρο μέ πόθο του κράζει.

Νά ό χάρος όμπρός του πετιέται, 

Τό δρεπάνι κρατόντας στο γέοι,

Μ’ άγριαν ό'ψι, καί σχΤίμα τρομάρας , 

Γιά είμαι, Γέρο, του λέγει · τί θέλεις;

Α χ ! ό γέρος εύτύς άποκρίθη 

Τό ζαλίκι μου αυτό δέν μπορούσα 

Νά σηκόσω · σέ φώναξα ό δόλιος 

Νά μου δόκης ολίγη βοη'θεια.

Μ ΥΘΟΣ Κ '.

Λ ι ο ν τ ά ρ ι ,  Λ τ κ ο ς  κ α ι  Λ α ο π ο υ .

Λιοντάρι, Λύκος, κι’ Αλπου αντάμα 

Τά τρία βγήκαν νά κυνηγη'σουν



Μέ συμφωνία, πώς ο,τι πιάκουν,

Νά τό μοιράσουν άνάμεσά τους.

Πολύ καί πλούσιο κυνήγι κάνουν, 

άφοΰ σέ μέρος τά άραδιάζουν,

Του Λύκου λέγει το Λεοντάρι 

2έ τρία μέρη νά τά χωρίση.

¿κείνος το'τε, κι’ άν λαιριαργάει,

2ά  φυσικό' του, βαστιέται ωστόσο ·

Κ ι ’ αϊτό τό φόβο του ανώτερου του 

Μέ δικαιοσύνη τά διαμοιράζει.

0  Βασιλέας των τετραπόδων 

Μέ άγριο βλέμμα καταφρονόντας 

Ισοτιμία, που δέν του πρέπει,

Μ’ οργή τό Λύκο εΰτύς ξεσκίζει ·

Καί τής Πανούργης τό βάρος δίνει 

Νά κάμη εκείνη, καθώς ή ξέρει.

2ωρόν όμ,πρός του τ ’ άπανωτιάζει,

Κ ι’ αυτή κρατάει πολλά ολίγο.

Πιός σ’ έχει μάθη, τής λέει, Κουμ-πάρα,

Μέ τόσο δίκιο νά διαμοιράζης;

2κυφτά εκείνη του άπηλογήθη.

Του Λύκου, αφέντη, ή δυστυχία ( ι) .

( ι )  Οί εφεξής δύω μύθοι έχουν τό Γδιον νόημα μέ τον Α . και δεύτερον όπου 
φαίνονται είς την αρχήν, είναι δμω ς γραμμένοι μέ στίχους ανομοιοκατάληκτους 
’Ίσ ω ς  ό Συγγραφεύς είχε σκοπόν νά κάμη δλους τούς προηγούμενους μύθους 
κατά  τον ίδιον αυτόν τρόπον.
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Μ ΥΘΟΣ Α '.

Ζ ΐΚ Ζ ΙΡ Α Ϊ ΚΑΙ Μ ΙΡ Μ Η Γ Κ Ι.

Θέρος ήταν κι’ ό Ζίνζιρας όλος 

2 ’ τής φωνής του τό μέριμνο μόνο, 

Μές τον ίσκιο των δένδρων κρυμμένος ’ 

Τον καιρό του διαβαίνει λαλόντας.

Τά φιλόπονο ωστόσο Μυρμήγκι,

Μέ δαυλιάς συγκρατούμενης κόπο , 

Μέρα νύχτα στιμή δέ σιγάει 

2τά φωλιά του θροφαίς νά συνάζη.

Τό γλυκό καλοκαίρι σκολνάει,

Καί μ,αζί του ήμερων ή γαλήνη · 

Αρχινάν ή βροχαίς κι’ οί άνέμοι,

Τό χειμώνα κοντά προμηνόντας .

2τή περίστασι εκείνης τής ώρας 

Ο τρανός λαλητής μαζομένος , 

Νηστικός σέ μιάν άκρα μουλλόνει.

Κ ι’ όχ τήν πείνα βαριά κιντυνεύει.-

2τή μεγάλη του αύτή στενοχώρια 

2τό Μυρμήγκι βιασμένος προστρέχει· 

Δείξου, φίλε, του λέγει, ευεργέτης 

Προς έμενα μέ μια καλοσύνη.

Ανεπάντεχα κρύα μ’ έπήραν·

Δέν ποτάζω σπειρί νά πορέψω. 

Πρόφτασέμε μ’ ολίγο μειράδι 

* Δανεικό όχ τήν πλούσια εισοδιά σου.

Μή φοβάσαι καθόλου νά χάσης,

• —  187 —



Τ ί σαν έ'ρθη ό θέρος, σου τάζω 

Νά σου δώκω όπίσω μέ πρώτο ,

Καί κεφάλι καί διάφορο αντάμα.

Μόν ό φίλος σέ ταΰτα άποκρίθη 

Α ποτί, δέ μου λές Ζίνζιρά μου ,

Ν’ άμελήσης παρόμια σου χρεία 

ίές τάτώρα, όπου κάθοσουν άδιος;

Αμ δέν άδιαζα εγώ νά φροντίσω 

Σάν κΓ εσένα, αφορμής έλαλούσα ,

Μήτε ήλπιζα όγλήγορα τόσο 

Νά διαβουν ή καλαίς ή ήμέραις.

Στον καλόν. τον καιρό σά λαλούσες 

Στον κακόν ήμπορεΐς νά χορεύεις.

Καί της πλάταις γυρίζοντας μπαίνει 

Μες την τρύπα του εύτύς τό Μυρμη'γκι.

όσοι τον καιρό ξοδεύουν,

Καί τό μέλον δέ μετρουν.

Στά γαμένα τον γυρεύουν,

Σάν καί πρώτα νά τον βρουν.

0  καιρός φτερά βαστάει,

Φεύγει, τρέχει σά νερό,

Κ ί  όποιος δέν τον κυνηγάει,

Δέν του βρίσκει πλιό τορό.

Σύναξε νιος όσο ήμπορεΐς,

Γέροντας άνεσι νά βρ^ς.

Στά νιάτα σου άν οκνεύεις,

ακά υστερνά πορεύεις.
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Μ ΥΘΟΣ Β '.

Το Ψ λ ρ ι  μ ε  τ α  Ψ α ρ ο π ο ύ λ α  τ ο υ .

Μη, παιδιά, ξεμακραίνετε τόσο 

Οχ τό δρόμο, ’που εγώ σημαδεύω. 

Ποταμιού προς τό βάθο μέ θάρρο 

Τρέξτε παίζοντας όσο ποθάτε.

Σέ ριχά μη γελιέστε καί σ’ άκραις 

Νά ζυγόνετε όλότελα έκεΐθε ·

Είν’ οχτροί λογιαστοί νά σάς βλάψουν 

Φυλαχτήτε μ.ή άδικα άντέστε.

Μέ παρόμια αγάπης φροντίδα 

Τά μικρά του Ψαράκια μιά ήμερα , 

Σέροντάς τα κοντά του τό ψάρι 

Σά φιλόστοργη μάνα ορμηνεύει.

Μόν αύτά άπ’ ανήλικη γνώμη ,

Καί παιδιά χωρίς πράξη καθόλου . 

Φρονιμάδας καί γνώσης τά δίκεα 

Δέν ψηφάν καί σέ γέλιο τά παίρουν.

ή  ταν τότε, πού χιόνα καί πάγοι 

Στά βουνά άναλάν καί στής ράχαις. 

Πυκνιοτά ροβολάν όχ τά υψη,

Καί τά κάτω παντού πλημμ.υρίζουν.

Τό ποτάμι μ’ όομή κατεβάζει, 

Αφρισμένο τά όρια πηδάει*

Τά νερά του άμπομένα σέ πλήθος 

Θαλασσόνουν των κάμπων την όψη.

L1, τί θιάμα! άπορόντας φωνάζουν

—  189 —



Τά Ψαράκια· τι θιάρια ριεγάλο !

Σιάδια κι’ ό'χτοι και σπίτια καί δέντρα

Σ’ ένα πέλαγο κείτουνται ολα.

Ηρθε, ήρθε ό καιρό: ό δικός ¡κας ·

Κατοικιάαας έγίνηκε ό κόσικος.

Τ ί λες, Μάνα, ό φόβος να Αείψνι,

Η θελά βρής σαν πρώτα ύποψίαις.

Τιόρα ¡κάλιστα πρέπει, παιδιάριου,

Να προσέχετε ακέριη παράνω.

Γιατί τάχα; τής είπαν, γελόντας *

Άλλ’ αύτή σοβαρή τ ’ άποπαίρει ·

Τό πολύ τό νερό θά περάσει ·

Η στεριά θέλα ¡κείνη στον τόπο *

Στα συνόοατα ¡κέσα σταθήτε ,

Μή άργά ¡κετανιόστε κατόπι.

Ε  κι’ έσύ! νοικΟυκόπου ¡κάς σκιάζεις·

Κ ι’ οχ τή γκρίνια δεν παύεις ποτέ σου.

Αιντε, αδέρφια, λεν ένα τό άλλο ,

Ξένα ¡κέρη να πάριε να ίδοΰριε!

Κ ι' έντωάικα κινάν στο ταξίδι »
Βιαστικά ικέ χαρά τους μεγάλη. 

Σταματάτε ανόητα τέκνα ·

Θά χαθήτε, φωνάζει ή ¡κάνα ·
*' \ »  ·».Εχε ύγια, αποκρένουνται εκείνα,

Αλλα λόγια έικεϊς δεν άκοΰικε.

Καί ¡λ’ αύτό πρός τους κάμπους τρεχάτα

όσο δυνουνταν, έκοφταν δρόμο.

Τά μωρά'· δεν τό βάνουν μέ νου τους·

Τά νερά άρχινάν νά τραβιούνται.

—  190 —
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Απομνη'σκουν απάνω σέ ξέρη,

Καταντάν των διαβάτων κυνη'γι *

0  Νιος καί δίχως τού κόσ[/.ου πράξη,

Στής ό'ρεξαίς του δεν έχει τάξη

όρθά δέν ξέρει νά συλλογιέται,

Καί στους σκοπούς του γι’ αύτό γελιέται ·

Τυφλά κινιέται καί κιντυνεύει,

Καί τη ζωη' του συχνά ξοδεύει ( ι) .

( ι )  Τ ά  σατυρικά κα ί ερω τικά του ποιητοϋ βέλο μεν δημοσιεύσει τό πρόσεχε 
ΐτο ζ .
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ΠΟΙΗΜ Α Ε Π ΙΚ Η Δ Ε ΙΟ Ι

Ε Ι Σ  Ν .  Β Υ Ρ Ω Ν Α ,
Τελεύτησαν τα  έν Μ εσολογγίω ετει ,αωκδ' μ ηνί Ά πριλίω , ποιηθέν ύπδ Φ ιλίππου 

Μωάννου, νυν καθηγητοϋ του έν ΙΑΘήναις Π ανεπιστημίου (1).

« Αϊλινα Βρεττανίδε; συν Αχαιίσι κλαίετε Μοϋσαι,

« Πένθιμα θ’ έσσάμεναι και πίνθιμον δσσαν ίεϊσαι ·

« Κάτθανε γάρ Βύρων όαριστών ψέρτατο; ύμμί·

« Κλεινό; Βύρων ώλετ’, άοιδοπόλων οχ’ άριστος,

« Βρεττανίνι; ευχος, όμοτίμων εύγενέ; αίμα,

« Πιστό; τληπαθέο; φίλο; ΐίλλάδο; ·ηδ’ Ιπαρωγο';.

*< Αϊλινα Βρεττανίδε; συν Αχαιίσι κλαίετε Μούσαι.

« 0 ν  ττάρο; ούρανίη; εθ ρέψατε παϊδ’ ετ’ Ιερσνι;

« ένδυκέω;, οίμον τ’ ¿διδάξατε.καινόν ά ο ιδ ί;,

« Ούκέτ* ενι ζωοΐ; Βύρων πέλετ’, ούκέτι μολστ/ί 

« Τέρπει έπιχθονίου;· πεπέδ-η’ταί οί, όξέϊ πο'τμω 

<* Γλώσσα, καί οί σιγή ψυχροί; επί χείλεσιν ϊζει.

« Αϊλινα Βρεττανίδε; συν Αχαιίσι κλαίετε Μοΰσαι.

« Βύρωνο; σιγα καπυρον στόμα · του δέ μέλισμα 

« Ϋστάτιον, τω θυμδν ένϊ στηθεσσιν δρινεν

(1) Τ ό  π ο ίημα  τούτο  έποίηδη μ ικρόν μ ετά  τόν θάνατον τού αοιδίμου 
Ν . Β ύρω νο:· έπειτα  £& έπεξεργασδέν μ ετεποιήδη έν πολλοί:·
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« Ελλήνων σφετέρης περί πάτρης ιφι μάχεσθαι,

“ Αλμήεσσι βράχεσσ’ έπινήχεται εΐσέτ’ έλα ίου ( ι)  ,

« Είσέθ’ ύπό κνημοΐς Αρακύνθου παιπαλόεντος 

« Ωκυ ρόου' τ ’ Εύήνου ακούεται άμφί ρέεθρα.

« Αϊλινα Βρεττανίδες σύν Αχαιίσι κλαίετε Μουσαι.

“ Λυγρός έχει Βύρωνα κλυτόν μύρος · έν δ ’ άρ’ έλαίω 

« Ακτής πάρ τενάγεσσ’ Αΐτωλίδος άλγεϊ λαός 

» Καί στρατός Ελλήνων άμοτον μέγαν άνδρ’ άνακλαίει,

« Ον νόσος άργαλέη βιότοιο δάμασσεν εν ακμή ·

« Ηνί κατηφιόων περίίσταται οϊκον όμιλος 

« Σύμπας οΐχομένου, ποθέων έρικυδέα φώτα,

« Ος τ ’ αίνώς σφιν άρηϊ δυσηχέϊ τειρομένοισι 

« Τηλόθεν ήλθε πρόφρων έπαμύντωρ νηί ταχείτρ.

« Αϊλινα Βρεττανίδες σύν Αχαιίσι κλαίετε Μουσαι.

« Καί πάρος ήμετέρην, Βύρων, πατρίδ’ ήλυθες αίαν,

« Οψόμενος μεγάλων πατέρων τέκνα, οΐ σοφίης τέ 

« Ηγεμόνες μερόπεσσιν έλευθερίης τ ’ έγένοντο.
»/  ̂ ^  ̂  ̂ ^ ι

« Ηλυθες * άλλα βαρύν τήμος φέρον υιες Αχαιών 

» Κλοιόν έπαυχένιον, εν όϊζύϊ δ ’ ήματα πάντα 

« Δείλαιοι ζώεσκον, άτασθάλφ έθνεϊ Τούρκων 

« Δουλεύοντες ανάγκη, άμήχανόν ότλον έχοντες.

« Τω σφιν άναλκείην ώνείδισας, άθλιον έλκειν 

« Βουλομένοις μάλλον βίον ή πότμον εύκλέ’ έπισπεΐν.

• Αϊλινα Βρεττανίδες σύν Αχαιίσι κλαίετε Μουσαι.

« Δριμύ τόδ’ έκ σέθεν Ελλήνων έπλε παισίν ό'νειδος ·

« Καί σύ μέν, ώ Βύρων, έλιπες πάλιν Ελλάδος ούδας

(1) ’Έ λ α ι ο ς ,  πόλις Α ΐτω λίας άρχαία μνημονευόμενη παρά Πολυβίω βιβ). 
4, G5, 6 . ’Έ κ ειτο  δέ πιθανώ ς δπου νυν τό Μ εσολόγγιον, άνθ’ ου εκλαμβάνεται 
ένταϋθα. ν Ιδε Forb iger, Alte Geographie, III B aud, 901.

—  194 —





« Οψιμον οίκτίζων άνδρών γένος, οΰς^πατρίς ήδε 

» Φΰσε πάλαι σοφίη τε καί ήνορέη περικλειτους··

“ Ελληνας δ’ αιδώς δΰνε φρένας, ούδ’ έτι δηρόν 

« Δουλοσυνη έδόκει σφιν άνασχετή · άλλα τάχ’ αλκής 

« Μνησάμενοι πατέρων Τοόρκοις τολυπευον όλεθρον.

>· Α ’ίλινα Βρεττανίδες συν Αχαιίσι κλαίετε Μοΰσαι. 

11 Εξαπίνης ιαχή πολεμήϊος ώρτ’ άνά πάσαν 

« Ελλάδα γαϊαν άρηος έρίν δεινήν συναγόντων.

« Δεσμά διαρρήξαντες Αχαιών υίες άεική 

« Αίψα μάλ’ έκ σμινυών ό'πλ’ άρήϊ& τεΰξαν !δ’ ΰννών.

« Σταυρού δ’ άμπετάσαντες ές αύρας σήμ’ ίεροϊο 

« Καί Φερραίου μέλποντες άοιδοΰ θούριδα μολπήν,

« Οθμ.ανοΐς έπόρουσαν, έλευθερίην ερατεινήν 

« 1<ρι μάλ’ άρνύμενοι αίμορράντοις έν άέθλοις.

« Αίλινα Βρεττανίδες συν Αχαιίσι κλαίετε Μοΰσαι. 

« Αλβίονα πνοιαί ές όμιχλη'εσσαν ένεικαν β

« Τηλόσ’ ένυάλιον μέλος Ελλήνων, δ ρ’ άκούσας 

« Θάμβησεν Βύρων· ού γάρ γένος ελπετο δοΰλον,

« Δηρόν υπό ζευγλτ) μογέον χρόνον, ώδε μάλ’ ώκα 

« Αύχέν’ ύπεξερυσεσθαι, άπορρήξειν τε λέπαδνα,

« Αάξ δ’ έπιβάν κτενίειν ύτϊο ποσσιν /,έντορα; ώ[Λθύ; · 

« Θυμοδακών δ’ έπέων έμνήσατο, τοΐσιν Αχαιών 

« Πρώην ήκαχεν υίας άεικέα πήματ’ έχοντας.

<> Μνήσατο · καί έγνω άψ Ελλάδα γαϊαν ίκέσθαι,

« Ααοΐς μαρναμένοισιν έλευθερίης τε ποθεινής 

« ΓΙαίδων τ ’ ήδ’ άλόχων πέρι προφρονέως επαρήξων.

« Α’ίλινα Βρεττανίδες συν Αχαιίσι κλαίετε Μοΰσαι. 

« Δέξατο κυδάλιαον πολεμόκλονος Ελλάς άοιδόν 

« Εμπαλιν ίκόμενον · δέξασθε δέ καί Διός υμμες
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« Κούραι Κασταλι'δες, δάφνη; τε κλάδους έριθηλού;

« Δρέψασαι ξείνου ξανθά; έστέψατ’ έθείρας ·

“ Δέξατο καί όπλόδουπο; έλαίου εν πτολιέθρω 

« Ελλήνων στρατιή φίλον άνέρα καί επίκουρον ,

« Πουλΰ πλέον χαίρουσα μετά φρεσίν η το παλαιόν 

» Χαϊρ’ έπί Τυρταίω 2πάρτη; γένος έγχεσίμωρον,

* Πυθοχρηστο; δτε σφ’ άγος ηλυθεν ένθεα μέλπων.

* Αϊλινα Βρεττανίδε; συν Α χαιίσι κλαίετε Μουσαι.

» Ού μείδν Βύρων έγεγη'θεεν, Ελλάδα πάσαν 

« 2τίλβουσαν λευσσων δπλοις καί πάντοθ’ άκούων 

« Θούριον ηϊθέων μεμαώτων ίφι μάχεσθαι ·

« Ανδρών δ ’ οί δόατ’ αύθι; δράν γένος έξ ά'ί'δαο 

« Αλκιμον έγρόμενον, τδ τ ’ επί Ξάνθοιο ροησιν,

« ή  έν Θερμοπύλες, η έν πεδίω Μαραθώνο;

« ΪΙ πόρω έν κλείνω 2αλαμΐνο; βαρβαρικοισι 

11 2τίφεσι μαρνάμενον πάρο; άφθιτον ηρατο κΰδος. 

χ.Τώ ρα μετ’ άγρομένοισιν έν έλαίω άνδράσι Βύρων 

* 2τά ; τότ’ έυπτολέμοισιν έδν πάλι λάζετο μύθον ,

« Τώ σφιν άναλκείην ώνείδισεν· ηνορέην δέ 

« Αίν/ίσα; σφετέρην καθυπέσχετο συνθανέειν σφι, 

ο Πάτρην ρυομένοι; έπαμύνων προ'φρονι θυμώ.

« Αϊλινα Βρεττανίδε; συν Αχαιίσι κλαίετε Μουσαι. 

ν Αΐ, αΐ'· άλλ’ ού δηρδν έπηύρατο τη; δ’ έπαρωγη;

« Ελλά; δυστλημων · ταχύ γάρ Βύρωνα δυσαλθή;

« ήπίαλος κατέμαρψε και οί γύι’ άγλαά λΰσεν *

« Ούκ έμάοαινε τέχνη; παιωνίδο; άλθεα φλογμον ·

« Ού χραΐσμον νοσέοντι λιταί τόσαι εύχομένοιο 

« Λαού ύψιμέδονθ’ ύγίειαν οί αύθι; όπάσσαι ·

« Νοΰσο; πάνθ’ άλίωσε καί αιώνος γλυκεροίο
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« Μουσάων θεράποντα φέριστον άμερσεν άοιδόν.

« ¿λ στυγερή; αϊση; '· ώ πη'ματο; άλγινόεντο; !

“ Τδ ξυνδν νήσου λαού; κίχε ποντομεδούση;

“ Αλβίονο;, ναέτα; τε πολυστο'νου Ελλάδο; αϊης.

χ Αϊλινα Βρεταννίδε; σύν Αχαιίσι κλαίετε Μουσαι · 

χ Είνάλιαι νύμφαι, γλαυκού κο'ραι ύγροκέλευθοι 

« Νηρέος, αϊ Τρίτωσιν όχούμεναι ώκυπο'ροισι 

χ Λαιψηραί μάλα πλώετ’ έπ’ εύρέα νώτα θαλάσση;.

« Εσπερίην νύν ώκα δι’ οϊδματο; έλθετε νήσον, 

χ Ασπετον ένθ’ ύδωρ ποταμδ; μέγα; εις άλα βάλλει · 

χ Νύμφη; δ’ έλθοΰσαι αγγείλατε Ταμεσίδεσσιν , 

χ ήματο; δττι φάος Βύρων λίπε τηλο'θι πάτρη; , 

χ Ούδ’ ά'ρ’ έτι σφείων θέλξει φρένα; ήδύ άείδων. 

χ Και τρίτωσι δ’ ά'νωχθε κο'χλω μέλος έμβυκανησαι 

χ Πένθιμον, ώκυάλοι; μηνύον νηυσίν άπάντη , 

χ Ησιν επι Βρετανών περα έθνεα μυρία πο'ντον ,

“ ό ττ ι πάτρη; σφι μέγ’ εύγο; έρίκλυτο; ώλετ’ άοιδο';.

χ Αϊλινα Βρεττανίδε; σύν Αχαιίσι κλαίετε Μούσαι. 

χ Υμμε; δ’ δβριμοι άνδρες, δσοι πτολίεθρον ίίλαίου 

χ Κλεινδν έρυύμενοι πάτρη; μεγάλη; προμάγεσθε , 

χ Δεύτε τάφον Βύρωνος ορύξατε μουσοπο'λοιο,

« Βοζάριο; Μάρκοια πέλα; τάφου άλκιμάχοιο · 

χ Καί νέκυν έγκατάθεσθε γοηφορέοντε; άπ’ δσσων 

χ Δάκρυα θερμά-φίλω. Παρακείσθω κύδεΐ κΰδος, 

χ Κύδει άπ’ ηνορέη;, φρενοτερποΰ; κύδος άοιδη;* 

χ Γλαύκη; δ ’ άμφί τάφον φιτύσατε κύκλω έλαίη; 

χ Πτο'ρθου; και δάφνη; Ελικωνίου , ένθα λιγεϊαι 

* Φυλλάσιν ένδιάουσαι άηδονίδε; μινορ-ρσι 

χ Μολπές έσσομένοι; αεί άνδράσι σημανέουσι
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Βύρωνος μεγάλου, λιγυμ.όλπου τύμβον άοιδου. 

Κλαυθμού Βρεττανίδες συν Αχαιίσι λήγετε Μου'σαι. 

Εσσεται ήμαρ, δθ’ άγνόν ελευθερίάς επί πάσαν 

Γαϊαν Ιπαντεΐλαν φάος ίζλλάδα λευγαλέοιο 

Ινυάνεον κεδάσει πολέμου νέφος, ηδέ γλυκείης 

Εΐρη'νης οΐσει καί Εύνομίης καλά δώρα·

Δη τότ’ Αχαιών υίες Α χαιίάδες τ ’ επέτειοι 

Ερχόμενοι Βύρωνος επ’ ηρίον ΰδατι φαιδρώ 

Κασταλίης ρανέουσι νεκρού κόνιν, ηδέ κλάδοι σι 

Δάφνης έξ ίερης στηλην στέψουσιν άοιδου. »
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Ο ΒΕΝΤΛΕΥΟΣ
Κ ΑΙ Ο Κ Ο Υ Ί Ό Ρ Γ Λ Σ .

Έ ν  ΆθήνοΜς, τη  α ' Μ αίου γ 864*

Φ ΙΛ Τ Α Τ Ε  Μ Α Ρ ΙΝ Ε  Π . ΒΡΕΤ Ε ,

Ούτε την αίτησίν σου άπέρριψα, ούτε την έμην ¿λησμόνησα 

ύπόσχεσιν, άλλ’ εν ώ, ενθυμούμενος δτι ή περί της σημερινής 

ημών γλώσσης διατριβή άπέβη διεξοδικωτέρα η δ τ ι εις τό μη- 

νολόγιον ηρμοζεν, ήτοιμαζόμην δι’ άλλου τίνος νά αναπλη

ρώσω τό έλλειμμα, αίφνης βαρύς έπιπεσών ό εξωτερικός χειμών 

καί έτι βαρύτερος ό εσωτερικός, των γεροντικών ασθενειών, καί 

τον γράφοντα ¿νάρκωσαν καί τά γραφόμενα διεσκόρπισαν. —  

Ούδαμώς δμως ένεκα τούτου άποδειλιάσας καί ¿κ παντός 

τρόπου απαραίτητον χρέος ΰπολαμβάνων την δοθεΐσαν ύπόσχε- 

σιν, μικρόν τι άναλαβών, ηρχισα πάλιν, ίσχυριζόμενος, νά ασχο

ληθώ περί τούτου. Πρ οσπαθών δέ νά προσενέγκω τι δσον ένεστιν 

δλιγώτερον κακόν, ηλλαξα πολλάκις σχέδιον, ¿κ του ενός εις 

τό άλλο άποπηδών, τό δεύτερον νομίζων κρεϊττον του πρώτου, 

του δευτέρου τό τρίτον καί ούτω καθεξής. —  Ούκ ολίγα 

λοιπόν θέμ-ατα ειλκυσαν την προσοχήν μου έπί τω σκοπώ τούτω. 

ΐόπειδ-η δέ τινά μέν άπέβησαν, ώς ή περί γλώσσης διατριβή,



τινά δε δι’ ένα ή άλλον λο'γον έκρίθησαν ανάρμοστα εις τό μη- 

νολόγιον, διά τούτο, φοβούμενος μήπως πάθω τό των λίαν φι

λάρεσκων και κομψευομενων νεανίδων αΐτινες, παραπολυ περί 

τήν εκλογήν του νυμφίου άκριβολογοΰσαι, μ,ένουσιν έν τέλει, 

τούτου ένεκεν, ανύμφευτοι, πέμπω σοι τό μικρόν τούτο άρθρον · 

περί δέ των λοιπών; τούτων ή τύχη έν γούνασι θεών κεϊται.

Ο  Β Ε Ν Τ Λ Ε Ϊ Ο Σ  Κ Α Ι  Ο  Κ Ο Ι Ί Ο Ρ Γ Α Σ λ

ή  περί γνησιότατος ή νοθείας των του Φαλάριδος, Σωκρά- 

τους, Θεμιστοκλέους καί άλλων αρχαίων επιστολών, ώς καί 

των Αίσωπείων Μύθων, περιώνυμος φιλονεικία, έν Αγγλία περί 

τά τέλη του προπαρελθόντος αίώνος ( i 6g6-gy) άναφυείσα, 

μέχρι χθες καί πρώην ένομ.ίζετο ώς δίκη έφάπαξ καί όριστικώς 

δεδικασμ.ένη, ουδέ λόγου περί τούτου πλέον γινομένου. Μετά 

τήν άπόφασιν του περικλεούς Ρικκάρδου Βεντλεΰου εις ούδενός 

ήρχετο νουν νά άμ,φιβάλνι πλέον, των πάντων πεπεισμένων ό'τι 

ταΰτα, καί μ.άλιστα αί έπιστολαί, ήσαν σοφιστοΰ ή σοφιστών 

μ.ελέται, έκ πλείστων όσων έαυτάς προδιδουσαι.

Εσχάτως όμως ό σοφός καθηγητής τής ιστορίας έν τώ πανε- 

πιστημίω τής Πετρουπόλεως, ό συγγράψας καί τό περίεργον 

φυλλάδιον περ ί  τών π α ρ ά  τ ο ΐ ς  άρχαί ο ι ς  τ ρ α π ε ζ ι τ ώ ν ,  

πρώτος αύτός, νομίζω, έξέδωκε πόνημα έπίτηδες πρός άναί- 

ρεσιν τών του Βεντλεΰου, καί μέχρι τουδε μόνον περί τών του 

Θεμιστοκλέους επιστολών, Ως δέ ό Βεντλέϋος, ουτε τον σοφόν 

τής έποχής έκείνης Γυλλιέλμον Τέμπλην σεβασθείς, δεχόμενον 

τήν γνησιότητα τών περί ών ό λόγος καί γράψαντα έν τινι πο· 

νήματι, Essay upon Ancient and Modern Learning, ότι « o t 

Α ί σ ώ π ε ι ο ι Μ ΰ θ ο ι κ α ί  αί  έ π ι σ τ ο λ α ί  του Φ α λ ά ρ ι δ ο ς  

ε ίναι  τά  κ ά λ λ ι σ τ α  κ α ί  α ρ χ α ι ό τ α τ α  π ε ζ ά  ε λ λ η ν ι κ ά
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σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α ,  επί  Κ ύ ρ ο υ  κ α ί  Π υ θ α γ ό ρ ο υ  γρά
φε ν τ α ,  « ούτε τας φωνασκίας πτοηθείς πολλών άλλων λογίων 

ο'ίτινες, κολακεύοντες τον αντίπαλον ταΐί Βεντλεΰου Βοΰλιον, πε- 

ριεφρόνου, καί καθύβριζαν τον μέγαν κριτικόν, έςέδωκε την εαυ

τού Διατριβήν- ούτως ό Κουτο'ργας καί την μ.έχρι τσυδε ανέκ

κλητον φημιζομενην ετυμηγορίαν του Βρεταννοϋ Αριστάρχου , 

καί το γν ωμικόν res judicata pro veritate habetur, καί των

καθ’ ήρ.ας επίσημων φιλολόγων οίον Οόολφίου καί άλλων ύπερ
*

Βεντλεΰου κρίσεις (ίδε Ανάλεκτα ΐ)  παραβλέψας, καί ύπερ παν 

άλλο την άλη'θειαν τιμών έξέδωκε την αναιρετικήν της αναιρε

τικής διατριβήν του. Η μέν του Βεντλεΰου επιγράφεται· A Dis
sertation upon the Epistles of Phalaris, Themistocles, Socra

tes, Euripides, and others and upon the fables ofÆ sop μετα- 

φρασθεΐσα εκ του Αγγλικού εις το Λατινικόν καί εις τό Γερμα

νικόν, ύπερ ης καί καθ’ ης πάμπολλα τώ καερώ εκείνοι έγράφη- 

σαν. Η δε τού Κουτόργα * Examen de la dissertation de B i-  
chard Bentley sur l ’authenticité des lettres de Thémistocle, 
par M. Koutorga. Paris, 1861.

Êv ταύτη ό συγγραφεύς, καί ό'τι ούδεμία περί τούτων παρά 

τοίς άρχαίοις συγγραφεΰσι γίνεται ρνεία, του Σουίδα πρώτον 

μνημονεύοντος αύτάς,.καί ό'τι αί έπιστολαί αύται παραδόξω; 

πως εκ του όστρακισροΰ του Θεμιστοκλέους ά'ρχονταε, καί ό'τι ή 

φράσις καί τό λεκτικόν δεν είναι της ύποτιθερένης εποχής, καί 

ό'τι έν αύταϊς ύπάρχουσι πολλά χρονολογικά άραρτη'ρατα , 

πάντα ταΰτα τα έπιχειρη'ματα του αντιπάλου έξετάζων, καί εν 

πρός εν άνατρε'πων, συμπεραίνει ό'τι αί έπιστολαί εϊσι γνησιαι. 

Είναι δε περίεργα τα έκ του πρώτου Ιπιχειρη'ματος παρ’ άμφο- 

τέρων εξαγόμενα. » Θουκυδίδης, λέγει ό Βεντλέϋος, Χάρων ό 

Λαμψάκηνός, τούς οποίους ακολουθεί' καί Κορνη'λιος ό Νέπως, 

καί Πλούταρχος, λέγουσιν ό'τι ό Θεμιστοκλής καταφυγών εις
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την Ασίαν προσηλθεν εις Αρταξέρξην υιόν Ξε'ρξου νεωστί τότε 

βασιλεύοντα. Εφορος όμως, Ηρακλείδης και άλλοι πολλοί συγ

γράφεις ίστοροΰσιν ό'τι ά Εέρξης, βασιλεύων έτι, έδέγθη τον Θε

μιστοκλή. Εϊσί δε και οί άναφέροντες ό'τι ούχί τρεις, άλλα πέντε 

πόλεις έδόθησαν παρά βασιλέως τώ Θεμιστοκλεΐ. Ε ί λοιπόν αί 

έπιστολαί αύται έγνωρίζοντο ύπό ένός των ιστορικών τούτων , 

ή τοιαυτη διαφωνία δεν υπήρχε, διότι αυτός ό Θεμιστοκλής 

λέγει ρητώς ό'τι εις τον Αρταξέρξην προσήλθε · και τρεις μ.όνον 

πόλεις έλαβεν. » 0  δέ Κουτόργας, εις τό εκ διαμέτρου αντι

κείμενου διά των ερευνών αυτού φθάνων, λέγει · « Αύτή αυτή ή 

διαφωνία των συγγραφέων έπιβεβαιοΐτήν ανέκαθεν ΰπαρξιν τών 

επιστολών. » ΐόπειδή δέ ή ερις αυτή, ύπό Βρεταννοΰ και Ρώσσου 

διεξαγόμενη, ώς έν μ.ονογραφία, τρόπον τινά, παριστα τά δυο 

ταΰτα έθνη μαχόμενα, διά τούτο είναι πιθανόν ότι πολλοί μέν 

άναγνώσται, ύπό τών τού Βεντλεΰου ετι έμπνεόμενοι, η απλώς 

οΰτω διατεθ ειμένοι, θέλουσιν έκφωνη'σει ότι ή ύπεράσπισις τών 

του Φαλάριδος καί τών του Αισώπου έσται ώς ή της Σεβαστου

πόλεως , γενναία μέν άλλ’ άτυχης. Αλλοι δέ άπ’ εναντίας, 

ύπερβαρυνοντα εις την πλάστιγγα της κριτικής εύρίσκοντες τά 

Κου τόργ ε ι α ,  θέλουσι τά κηρύξει ώς παρεχοντα μικράν τινα 

ηθικήν άποζημίωσιν τής πολεμικής άποτυχίας.

Εγώ δέ, μετά τό πόνημα τού Κουτόργα, εκ νέου άναγνούς 

τάς έπιστολάς τού Θεμιστοκλέους, έν τή νεωτάτη αύτών έκ- 

δόσει, ύπό Αντωνίου Ούεστερμάννου (έν Λειψία, ι 857-5 9) , 

επαθον ούχί παράδοξον άλλά σύνηθες τι · θελήσας δηλ .. νά 

σκεφθώ παραπολύ καί σκεπτόμενος έτι περί τουτου, άνέβαλα 

πασαν έμήν γνώμην, ευχόμενος καί περιμένων την κρίσιν τών 

περί τά τοιαυτα δεινών. Ως δέ μέχρι τοΰδε ένομίζετο ό'τι ό 

Βεντλέϋος, γράψας την περιώνυμον Διατριβη'ν του, έδωκε τοΐς

—  2 0 2  —

λογίοις οίον τόπον τής έν τή φιλολογία ύψηλοτέρας κριτικής , 

ούτως ό Κουτόργας, έάν πείση τό έναντίον, θέλει τιμηθή ώς 

έκδούς ούγί άντίρροπον άλλ’ ύπέρτερον έκείνου κριτικής ύπο- 

δειγμα, καί θέλει κηρυχθή εστεμμένος έφεδρος, νικητής του 

πρώην παμμάχου νικάτορος. Ο καιρός διδάσκαλος.

Ó Αριστοτέλης, παρακαλουμενος ύπό τών ιδίων μ,αθητών 

ινα όρίση τον εαυτού διάδογον, παρήγγειλε να κομισωσιν αυτω 

οίνον Ρ ό δ ι ο ν  καί Λ έ σ β ι ο ν ·  γευοάμενος δέ άμφοτέρων 

είπεν ότι παρά τον τής Ρόδου, πατρίδας τού Εύδήμου, ήδυ- 

τερον εύρισκε τον τής Λέσβου, πατρίδος τού Θεοφραστου, κη- 

ρυχθέντος έπειτα διά τούτο διαδόχου. Εάν τις, επί τής προ- 

κειμένης ύποθέσεως, θελη'ση νά μεταχειρισθή όμοίαν φράσιν ίνα 

δείξη τίνος κριτικήν προτιμά, επειδή αί πατρίδες τών άντι- 

μαχομένων δέν παράγουσιν οίνον, ει και έν αύταΐς συσσωρεύον

ται οί γενναιότεροι τού κόσμου οίνοι, πρέπει άναγκαιως να είπη 

ότι ό λονδ ίνιος ζύθος είναι καλλιώτερος τού φιλλανδικοΰ ή'τοι 

τούτήςΠετρουπόλεως, ή τό έναντίον. Αλλ άλις ήδη περι τουτου.

Κ . ΑΣΩΠΙΟΣ.
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