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ΕΤΟΣ A'. Ι Ο Υ Ν Ι Ο ?  1867. ΦΤΛΛ.ΑΛ. 7.

Ot ήμέτεροι άναγνώβται ευρήσουσι π»ρ*π6δας πρδς ή -  
μ δ ς  άπευθυνομένην έπιστολήν Κοριού τινός έχ Χαλκιδος, 
έν η μ £ς έπιαυνάπτεται βιογραφία άρτι έκεΐσ* άποθανόν- 
τος Λευχαδίου, τοδ Κυρ. Φλογα(τοι>, χαί τήν όποίαν εύ » 
δ6ς χατόπιν δημοσιευομεν.

Α ν τ ί  πάσης άλλης ύλης ένομίσαμεν πρεπον νά χατα- 
χωρήσωμεν τήν βιογραφίαν τούτην, ώς Έπτανήσιοι Ιδίως 
χαίροντες καθότι όσημέραι νέοι λ ίγ ο ι «είθουσι Ιχαστόν, 
ότι ή τε αρχαία, ή σύγχρονος xal μέλλουσα ιστορία τών 
ίΐ ϊτά  τ ο ύ τ ω ν  νησιδίων ουτε έστερήθη, οΰτ» στερείται* 
ούτε στερηθήσεται περιδόξων όνομάτων, χοσμούντων 
τάς σελίδας αύτ^ς ώς τηλαυγείς χαί πολυποίκιλοι άδά- 
μαντες.

’Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύρ ιε]

E lc  t a r  δ ία χ ε χ ρ ιμ έ ν α γ  ί ΕπΐανηαΙ<ύΤ·, Λ ευχά δ ιΟ ΐ τό γ ίν ο ς ,  
■ό Ν ιχόΑ α ος Ί Ά ο γ α ίίη ς , ά π ιβ ίω σε κα τά  τόν ηαρεΛ βόντα  Φε~ 
βρουάριον ίν τα νθ α . Χ ρ έ ο ς  ίν ο μ ίσ α μ ε ν  Λ ά γνες  ο ί i r t a v $ a  *Ε - 
π τα νή σ ιο ι r d  π α ρα χα Α ίσω μ εν ύιιάς r d  χαταχω ρίσητβ i r  t&  
t y  ύμΰ>ν Ιχ δ ιδ ο μ ίνω  ά ζ ιο Μ γω  π ερ ιο δ ικ ά  σ νγγρ ά μ μ α τ ι τή ν  
β ιο γρ α φ ία ν  τοΰ γεραροϋ τούτου r ix to o  rife Λ ενχ& δος' ή εγ* 
χ.Ιειατος β ιογρα φ ία  ε ίν α ι σύντΟμος, κ α ί ίΑ χ Ιζο μ εν  S t i  S i r  ΘΙ* 
Λετε ivoxoJsv& ij r d  χα ζα γω ρίσητε a i t t i r r

ΧαΑχΙς 7 Μαίον 4 867.
X .  Σ .

Τί£ Κ. Jitv&vrrfi τοΰ Περιοδικού «'ΛγανΙππη.»
ZdxurOor.
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'  ΪΪΙΚ 0Λ Α 02 Ο ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ.

βατα τδν παρελθόντα Φεβρουάριον άπεδιωσ̂ ν Ιν Χαλκιϊι Ιΐ 
'•των' περιδοξωτέρων τέκνων τής αδελφής Αευκάδος, έ Νικόλαος 
Φλογαίτης. Έν τω προοώπο.» τοΰ Φλογαίτου ή Πατρίς άπω* 
λεσεν ’έν ίων είιγενεστέρων βδτίϊς τέκνων, άνθρωπος διαπρ·- 
ψβντα διά πολλών -πρδς τήν πατρίδα έ-κδβυλεΰσϊων, λόγιο» καί
•πολυμαθή. t . ,

Τό ϊνομα αδτοϋ είναι πασίγνωστον χαί σεβαστόν καθ οΛ»ν 
τόν έλληνιχόν κόσμον, διότι οδχί μόνον εΐναι άναποσπάστως συν- 
δείεμενον μ«τά τοδ Ιεροΰ δπέρ ανεξαρτησίας άγώνος τοϋ 4 821 , 
αλλά καί ένΐγράφη έν τοΐς χρονικοις τής επιστήμης δια συγ
γραμμάτων βαρυτίμου έπιστημονικής αξίας.  ̂ ^

Ό  Φλογαίτες ^το Κλουσίως πεπροικισμέν&ς ΰ*ό τής φυσεως, και 
μετά βάσιμου χαί συστηματικής παιδείας συνήνου νόΰν Οχυρόν καί 
καρδιάν γενναίαν καί πολεμικήν. Γεννηθείς τφ 1799 ετει εν 
Όδησοώ δπό τοΰ έκ Λευκάδος Θεοϊώρου Φλογαίτου, μεγαλεμ- 
πόρου διαχρινομένοο διά τδν βαθίιν αΰτοϋ «λοϋτον κ_αί τδν αγνόν 
*αΙ ένθερμον πατριωτισμόν του, εξεπαιδεύθη τώ περιωνΰμω 
Λυκείω τής Όδησσοΰ, ίιπότε έδίδασκον έν αΰτώ οί Βαρδαλα- 
χοι, Κουροπαλάται καί ot άλλοι αείμνηστοι έκεϊνοι τοϋ ^Γένους 
διδάσκαλοι. Νεώτατος Ιμυήθη είς τά μυστήρια τής Φιλικής Ε-=· 
ταιρίας, καί γνωστόν υπάρχει όπόσον συνεισεφερεν είς ™<ν ε
τοιμασίαν τοϋ μεγάλου κινήματος τοΰ <821. Οτε δ Αλ. I »
ψηλάντης ύψωσε τήν σημαίαν τής Εθνεγερσίας καλών τους Ελ
ληνας είς τά £πλα, δ Φλογαίτης, παραιτήσας διακεκριμενην 
οικογενειακήν καί κοινωνικήν θεσιν, έδραμεν είς τδ Ίασιον,^ αλλα 
παραγγελία τοϋ Δ. Ύψηλάντου στρέφει τά διαδήματα αύτου πρός 
τήν Πελοπόννησον. Έ κ ε ϊ τάσσεται ΰπό τόν 'ϊψηλάντην και μετ αυ
τού συνηγωνίσθη χατά τήν μεγάλην πολιορκίαν τής Τριπολεως, 
χατά  ■ τήν δπερ τοϋ Κορινθιακού κόλπου έκστρατείαν έναντιον 
τ*3 βίσελευσαντος στόλου τοΰ Καρδ-Άλή, κατά τήν έφοδον τής 
4 Δεκεμβρίου κατά τών Φρουρίων τής Ναυπλίας χαί τήν πτω- 
οιν τοΰ Άκροκορίνθου. Καθ’ 2λας τάς μάχας ταυτας 8 πεπαι
δευμένος των Μουσών θιασώτης έδείχθη οΰχ ήττον άξιος τοϋ
’Άρεως στρατιώτης, δμολογήσας τήν γενναιοτέραν κατα των κιν
δύνων άπόφασιν καί τήν πατριωτικωτέραν αυταπαρνησιν. Δια τας 
ανδραγαθίας δέ καί τά στρατιωτικά αΰτοϋ αθλα, ων ή λεπτο
μερής .«ριγραφή ανήκει έν όίλλοις, ήξιώθη _τοϋ βαθμού του 
ταξιάρχου, ήτοι ταγματάρχου, καί κατόπιν του Χιλίαρχου.

Ά λ λ ’ 6 άγων δέν ειχεν ανάγκην μόνον στρατιωτικών έργα- 
τών καί υπηρετών, Λλλά καί πολίτικων αγωνιστών. Επόμενόν
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ηιο ν* σ:ραφώσι τά βλέμματα τής Κυδερνήσεως1 καί έπί τόν 
Φλογαίτην.^ ΔιορισΟίΙς λοιπόν εις ύψηλάς πολιτικάς θέσεις, Ικα
νοποίησε τάς έΟνικάς απαιτήσεις, πολιτευθεις άριστά καί συμφώ- 
νως πρός τής έπαναστάσεως τάς απαιτήσεις. Οικεία ησαν αδτώ 
πλεονεκτήματα, ή  ̂ άγαθότης, ή μετριοφροσύνη, ή μία ιδέα πρός 
τήν ^eXeyOspiav κ&ι ή aveu tipu έλαχίστου γογγϋσ|ϊ,ο0 δίτο^Αονή 
εν  ̂ ολαις τάΐς γενιχαϊ; ή μεριχα!ς περιπετειαίζ.

, *α} ®λλα τής έπαναστάσεως μεγάλα ΐργα  ίφείλονται
«ι« τόν αοίδιμον Φλογαίτην. Ή  Φιλανθρωπική Ε τα ιρ ία  καί τ& 
(■ενναϊον Ιίπτανησιον Σώμα όφείλουσι κατά μέγα μέρος τήν 
σύστασίν αΟτών είς τόν πατριωτισμόν καί ιήν δραστηριότητα του 
Φλογ«ί;ου. Είς τήν Ιστορίαν άπόκειται νά λαλήσ») περί 2σων 
αγαθών παρήγαγε κατά τήν ίποχήν έκείνην τής πείνης χαί τών
διωγμών ή Φιλανθρωπική 'Εταιρία χ.αί περί ΐαω ν λαμιιρών έχ -  
δουλευσεων προσήνεγχ? τό σώμα τών Έπτανησίων, ιδίως κατά 
τόν αποκλεισμόν τής άχροπόλεως τών ’Αθηνών.

 ̂ Οτε δ ό Καποδίστριας άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τόΰ'βκάφουί
της Πολιτείας, 4 Φλογαίιης, τ?) προτροπή τοΟ μεγαλ'αβ-υοϋς 
« « β *  Πολίτου, έτράπη είς τής 0 έ μι8ος' σχά5ιον> 8'topi_ 
σΟεις Πρόεδρός τ̂οΟ Πρωτοκλήτου χαί άξιωθείς τής ιδιαιτέρας 
εμπιστοσύνης τοϋ ένδοξου Κερκυραίου. Μετά τήν ελευσιν τής άν- 
τιοασιλειας, οιωρί;θη Πρόεδρος Πρωτοδικών μεν κατ’ άρχάς, μετ’ ο- 
αγον δέ Πρόΐ5ρος τών έν Ναυπλίφ Έφετών, καταστήσας α 

γαπητόν και σεβαστόν τό όνομα αΰτοϋ καθ’ δλην τήν Ελλάδα 
ι ην χατα τό μακρόν διάστημα χοϋ δικαστικού αΰτοϋ βίοι» έ- 

βεοαιωσεν ΰψηλήν άρετήν καί έξοχον έπιστημονικήν κρίσιν.
-υγγραψ ας^δέ πο>λά καί παντοΤα συγγράμματα, κατέστησε

γνωστόν τό ονομα αΰτοϋ είς τήν Ευρώπην καί συνεδέΟη δι’ άλ- 
ληλογριφιας μετά πολλών επισήμων ξένων, έκτιμώντων τήν 0α- 
θ«αν auisB παιδείαν καί τά διανοητικά αΰτοϋ πλεονεκτήματα, 
xai η,ιωθη πολλών παρασήμων ξένων, καί.μέλος άνηγορεύθη καί 
έπιτιμος ΠροεΟρος διάφορων επιστημονικών έν τη Εύρώπη Ε ταιριώ ν. 

„τω;  ίλ ιΥ“ ν. δσων εί'πομεν, β?3ε πας τις τόν άνϊρα, δσ-
τ ί ί» κ< fl C ? 5''αΐτ,ίμα TaD P‘ou a i ™3 έτίμησε τήν πα- 
τριδα,  ̂ βεβαιωσας οιαν τις ίφε.λει αδταπάρνησιν, τιμιότητα καί 
καρτερίαν δια τήν ελευθερίαν τής Πατρίδός, χαί τήν ΰπόληψιν 
ριυτης. ^Δια^ ταυ τα καί αποβιώσας έν Χαλκίδι Ικηδεύθη μεγ«- 
λοπρεπως j v  μεσψ γενικού πένθους καί λύπης, έμακαοίσθη Ik  
ω,? -  ?Λ^ ων 1ΓΡωτων κα' έναρετωτέρων πολιτών, ή δέ μνη'μη 
«υτου Οελει μακαριζεσθαι έπί πολί,ν Ιτι χρόνον λόγω l O y S  
αγαπης και ευγνωμοσύνης. ' '

- ' Αίμίλίος.



'EitMQn h x d tu c  i r  ταΐς xJttraic 'Jderate  «<ί "ΑΘανάση 
’Jtixocy* rlrot ώραΐα ίποποιία ίζνμνοΰσα rd  ’έξοχα άνόρα- 
γαΰήματα χα ΐτό?  πατρ ιω τισμέ τών γενναιοχάράων άγωνι- 
στων τής M a c  Έ Μ άόος. Τό ποίημα τοΰτο είναι Απαύγα
σ μ α  τής έμπνευσμίνης διανοίας τοΰ ίθνιν,οΰ ποιητοΰ x a l 
Ινβίρμou πατξΐύτον ΆριστοτέΛονς BaJauplrov Λενχαδίον. 
Έ ν  4  διεΑογιζόμεθα rd γράψωμι> όΜγα περί τής ίποποιίας 
ιαότης, πρός ΙΜ χιαιν,ν ύμνον τοΰ νοιητβΰ, έΛάβομεν παρά 
90ΰ διύααχάΛου Κ .  Χ ιύ νη  έ « « Η / in ' αύrj)c πραγματείαν 
•xtxapvzevftirrir d i ic tοριχΰν χαί tptJoJoytx&v ήδνσμάτων, 
tijr  όποιαν σπεύδομιν κατά προτίμησιν rd χαταχωρήσωμεν, 
ύποχωροΰνας ίνα ττι ιών γνώσεων τοΰ ίστοριχοΰ xal γη 
ραιού διδασχάΛου.

ΙίοΛ πάλιν δ Ιππότης Βαλαωρίτης, I  πο ιητές τών Μνη- 
ροβύνων και τής Κυράς Φροσύνης, έπλούτιβε τί>ν έλληνικ^ν 
Παρνασσύν μ& νέον επος π ρ ΐς  τούς υπέρ πίστεως καί π α τρ ί-  
ίο ς  άγωνιζομένους. 0  Αθανάβης Διάκος, τί» γενναΐον παλλικάρι 
ιώ ν  Θερμοπυλών, τοΰ όποιου εύμορφία προσώπου έζωγράφιζε 
τήν  ώραιότητα τής ψυχής, δ σταυρόν καί πατρίδα μη ά - 
παρνηθείς έν $  έψήνετο είς τήν σούβλαν, είναι τ?> άντικείμενον 
τοϋ νέου δπους.— όΗ ρως» καταταχθείς μέν στρατιώτης τής *ρι- 
οτιανικής πίστεως μέ βαθμδν ίεροδιακόνου τής έκκλησίας κατά 
τ& μοναστήριον τοϋ Προδρόμου τής Αρτοτινας, π λα ττε ι ψυχήν 
έκλόνητον είς Θεοσέβειαν, καί καταφρονεί πλούτη και ήδυπά- 
θειαν λάγνου Α γ5. έγκα τα λ ιπ ώ ν  δέ άμίαντον την θείαν άκρό- 
Τίολιν είς τάς άπειλάς τοϋ θηριώδους έκείνου Αγά» σώζεται 
ΐκε ΐ δπου (  Ελλην μαχητής τής τυραννίας

Π ατρίδα έχει τ& βουν?>, : j
Κ αί σκέπασμα τ&ν οΰρανδ’
Τρώει μπαρούτι γ ιά  ψωμί, t
Τά βόλια γ ιά  προσφάι.

£νδύ»ται άρματω λίς, καί ζωσθείς σπάθην έλευθερίας έζα
στράπτει είς άγαθότητα , x a l γενναιοκαρδίαν, άποκτώμενος ά - 
γά π η ν  συναγωνιστών, καί μετ’ αΰτών ίρκισθείς τί>_ ίερύν μυστή
ριον τής άπελευθερώσεώς τών χριστιανών τής Ελλάδος. Πρω- 
τοπαλλίκαρον τοδ ϊκ α λ τσ ά  καί τοϋ όδυσσέως, αποπειράται 
μ ετ ' αΰτώ> άκονίζων βπάθην ίπ ΐ  κεφαλής τοϋ άπίβτου. Οτε δε

ί  <ρλί>ξ τής Ιπαναστάσεως διεϊόθη καθ’ ίλη ν  την Λεβαδείαν, 
καί αί εΰχαί τοΰ Επισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου καί τοϋ  
Αμφισσης Πσαία εΰοδούσι τά  έργα τής έλευθερίας, Πατρίς καί 
θρησκεία Ιχουσι μεγαλότολμον στρατιώτην καί συνετήν έδηγί>ν 
είς τά υπέρ αΰτών κατορθώματα τής νέας ήρωϊκής γενεάς.

Τοιοΰτος ο ίΐρο ς , 8ν έλαβεν ώς εικόνα τοϋ ίδανικοΰ τοϋ 2- 
πους δ ποιητής, δπως έξυμνήση τά  θαύματα τών Τουρκομά- 
χω ν Ελλήνων, και μέ τάς φλογο>δεις Εκχειλίσεις τής ποιήσεως 
καθρεπτίση τήν πατριωτικήν καρδίαν, τήν Θεοσεβή ψυχήν, τήν  
Ι^,ληνικην μεγαλόνοιαν. Τ6 μοιρολόγιον, τ?> δποΐον εδοσμον 
έβλάστησεν άπί> τά  σπ λά γχνα  τοϋ Διάκο-Θανάση, καθ’ ί|ν 
στιγμήν τοΰ μαρτυρίου του συνησΟάνετο τ ά  τρυφερά Ιτη  τής 
ζωής καί τα  κάλλη τής φύσεως καί έτραγούδει*

Γίά ίδές καιρί) ποϋ έδιάλεξεν δ Χάρος νά μέ πάρ^·
Το>ρα π  ανθίζουν, τά  κλαριά, ποϋ βγάνει ή γή  χορτάρι

ενέπνευσεν είς τήν διάνοιαν τοϋ ποιητοϋ Βαλαωρίτου το  
viov τοϋτο στιχούργημα, ΐ ΐ  μ άχη  λοιπήν είς Α λαμάναν, ή 
νωγρησις τοϋ Ηρωος καί δ μαρτυρικάς αΰτοϋ θάνατος, τρία  
εκπληκτικά- γεγονότα προς αξίαν μνήμην τοϋ γίγα ντος τής 
Δ·ωρίδος καί- τείνοντα εί; ενα καί τον αύτδν σκοπίιν, τήν δ -  
λόκληρον έθνικήν άναγέννησιν, πληροΰσι τήν σύνθεσιν τής είς 
επτά άσμ ατα  ποιηθείσης εποποιίας. Η μέν άγάπη τής π α -  
τρίδος καί 6 ζήλος τής θρησκείας τρέφουσι τήν καρδίαν τοϋ 
ποιητοΰ1 δ δέ ιστορικές κόσμος ποικίλος, έκπληκτικίς καί ά ν-  
εκτιμητος είς έργα, ϊ,%  και διαλογισμούς τής νέας ήρωϊκής 
γενεάς, άνυψοΐ τήν διάνοιαν αΰτοϋ, έφ’ δσον- ύψιπετοΰσ* f  
φαντασία του περιφέρεται, δπως συλλέξη τά  κάλλη, Καί διά 
τή ; τέχνης τής ποιήσεως δημιουργήσω ζωηράν εικόνα καρτε
ροψυχίας καί ευεργεσιών διά το έθνι*ον μεγαλεΖον.

Οΰχί λοιπον είς μύθον πανάρ/αιον καί άπολιθωμένον, % είς 
«Εθιμα διά παλαιότητα χρόνου έξαφανι»θέντ« έκ τοϋ άνθρω
πίνου βίου καί άλλότρια τοϋ συγχρόνου Ελληνικού ήθους, 
η είς διαλογισμούς ένταφιασμένους έπί τοϋ χάρτου καί εί; 
οιακελεύσεις θρησκείας νεκρωθείσης, άλλ’ είς δϊηγήσεις έργων 
βιατελουμένων είςέτι υπέρ τής δόξης τοϋ Ελληνος, είς έπίδειξιν 
καθαρού αισθήματος καί φιλοπατρίας, είς διαλογισμούς καί εθη 
τοϋ ζώντ«ς ίρεσιβιου τής Ελλάδος, είς έκδήλωσιν ψ,νχΛί ά -
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φοσιο>μένης είς τάς έντολάς τοΰ πλαστουργού της 'περιφέρε
τα ι τήν διάνοιαν ό έθνικδς ημών επικός, καί έκθέτει πι^ήν 
εικόνα ηρωικού βίου, χρωματίζων αυτήν κατά πνεύμα, καρδίαν 
καί φράσιν Ελληνος άγωνιζομένου υπέρ ελευθερίας. Διδ εις τον 
Δ ιάκο-θανάσην, τδν γενναιότερον τών μ α χη τώ ν , τδν Οεο- 
σεβέστερον τών λατρευτών, τδν εϋμορφώτερον τών παλλικ»ρίων, 
τδν καθαρώτερον καί στερεώ.τερον είς τά  SOvj τού εθνικού 
βίου, τδν ένθουσιωδέστερον εις τδν πάτριον ζήλον, τδν συν- 
αισθαντικώτερον είς τά  κάλλη τής φύσεως, ευφυέστατα προς- 
όρμοσεν ό ποιητής δλους τού; χαρακτήρας, δι’ ών όιαπρέπει 
ή Ελληνική καρδία, ψυχή καί διάνοια, όργωσα είς την ά- 
ναγέννησιν τ ή ; φυλής της, εργαζόμενη τδ μεγαλεΐόν της. ό 
ποιος λοιπδν είναι ό άθλήσας υπέρ ελευθερίας άρματωλδς 
κ α τ’ αίσθημα, συλλογισμόν, εςεις καί έκφρασιν, όποιος εμφαίνε- 
τα ι πιστός είς τάς έντολάς τού Σωτήοος Χριστού ό ίερδς 
λάτρις, το'.ούτος καί παρίσταται εις τήν στιχουργημένην ρή- 
οιν τοΰ ποιητού. Είς αφθονον οΰτως έΟνικδν ένδιάφορον συντελεί 
η έκφρασις, ου μόνον πρδς ιστορικήν μνείαν καί δόξαν των 
ευεργετών τής πατρίδος, αλλά καί είς προτροπήν όμοιων α
γαθοεργιών πρδς τούς μεταγενεστέρους.

6  όρκος τού Διάκο-Θανάση πρδς τδν Πλάστην οτι, εο>ς ου ζή 
θέλει μάχετα ι τούς εχθρούς τοΰ σταυρού καί τή ; πατρίδος, 
οπως ελευθερώση τούς όμοπίστους καί υψώση τδν κρημνι- 
σθέντα θρόνον τής Χριστιανική; Αυτοκρατορίας του, ως τδν 
έδίδασκεν ή μήτηρ γονατιστός νά προσεύχεται είς τήν ίεράν 
ϋίκόνα τοΰ Σωτήρος, τίθεται κ α :ά  τό πρώτον ασμα ώς πρό- 
τασις τής έποποιίας, έκδηλούσα σκοπδν καί αποτέλεσμα, αρ
χήν, δέσιν καί λύσιν τού παριστανομένου δράματος υπδ τ'<ϋ 
επο,ποιοΰ. Τά λιμέρια, όπου πεινών, διψών καί γυμνητεύων 
5 ίίρω ς μαχητής μετεκόμιζε τδν μυστικδν θησαυρόν του, καί 
τδ  πτερύγιασμα τοΰ σταυραετοΰ, δι’ οϋ ηλπιζε νά ΐδη έπα - 
νερχομένην τήν Βασιλείαν του, φαίνονται κατά   ̂τάς πρώ τα; 
άνοιγομένας σκηνάς τού ΰμνουμένου άγωνίσματος. Εκεί τδν Διά
κον ϊ / s i  ό ποιητής συνδιαλεγόμενον μετά τοΰ Πανουρια καί 
Λυβουνιώτου περί τής εκστρατείας τοΰ όμέρ-Βριώνη είς τάς Θερ- 
μοπύλας, καί δεικνύοντα άγανάκτησιν, έάν ό Πασας διέλθ-φ 
τά  στενά εκείνα χωρίς νά εΰρη «δέκα κουφαρια ζαπλω τα  για  
νά σκοντάψη επάνω.» Εκεί τούς άνενθυμίζει.τόν φοβερδν όρκον

ί ιΓ8ν δφείλουσι νά Ουσιασθώσιν όλοι, δπω ; γνο)ρίστ, ό κό<;μ&; 
ό τ ι  τδ  ράσο τοΰ π α πά  κ’ ή μίτρα τοΰ Δεσπότη 
Θά γένουν Χάρου, φλάμπουρο καί σκιάχτρο καί σκοτάδι,
Καί κατασάρκι μελανδ στην Αγια τράπεζα μας,, 
όσο ’ς αύτά τά  χώ μ α τα  δαφνοστεφανωμένη 
Η, δόυλοψ-ένη εκκλησία τδ μέτωπο δέ δείξη.
Η  εικοστή τρίτη Απριλίου, ημέρα εορτής τοΰ αγίου Γεωρτ- 

γίου τού Τροπαιοφόρου, τοΰ όποιου ή είκών έπί τής άνεμι- 
ζομένης σημαίας τών άρματωλών εμπνέει τήν άνδρίαν καί ν ί
κην κατά- τοΰ αγρίου δράκοντος. τής απιστίας, προςδιορίζεταί- 
υπδ τοΰ έποπ.οιού ώς ημέρα άναγγέλλουσα τδ  φθάσιμον τών 
Αρβανιτών καί ετοιμασίαν τών άγωνιστών, οΐτινες μια ψυχΑ 
καί μια καρδία κινούνται κατά  τάς δ ιαταγάς τοΰ Διάκου. Εν
τεύθεν άρχεται ή' δέσις τής κυρίας πράξεως τοΰ ϊπους. Το έπί 
πολλούς, αιώνας χυθέν χριστιανικόν αιμα πνέει έκδίκησιν. Τδν 
γέροντα Διαμάντην επινοείται δ ποιητής οπως, έζηγών· τήν ώ-· 
μοπλάτην,. προλέξη τδν κίνδυνον, καί με- τοΰ σώματος τού; 
σπασμούς προεκδηλώση τήν λακτάραν τοΰ κινδύνου. T s- 
χνηέντο>ς όμως τούτο ποιεί* δπω ;, άντιτάσσων τήν αδιαφορίαν εΓς 
τάς ολέθριους προ^ήσεις, δείςη κατά τδ  επας γενναιοτέραν-
τήν. καρδίαν τοΰ Ηρωος μαχητού είς τδν κίνδυνον. Διότι our 
δεις δειλιάζει είς. τάς προμαντείάς τοΰ γέροντος. Μόλις δ Μ ή- 
τρος τδ ζηφτέρι φωνάζει’

«Στ αρματα, αδέλφια, στ’ άρματα κ’ έπλάκωσ’ ό Βριώ'νης.» 
καί άγγέλλει όχι, δ μεν Δυβουνιώτης άμαχητΐ ϋπεχώρησε κ α τά ’ 
τήν γέφυραν- τού Γοργοποτάμου,. ό .δέ Πκνουριας είς τήν Χ α λ- 
κομμάταν έκινδυνευε νά πνίγη υπδ τοΰ πλήθους τής Αρβα
νιτιάς, καί τού Γούρχ τδ 'σ παθί βόσκει, «αστροπελέκι χάρος'» 
καί ότι ό Δεσπότης Ιΐσαίας καί δ Π απχγιάννης φονεύονται ή - 
ρω'ίκώς- μαχόμενοι, καί «άθεμωνιά κουφάρια» γίνονται τά  σ ώ 
μ α τα  τών πολεμούντων— ευθύς: τδν Ηρωά του Διάκον φέ-· 
ρει είς τήν Αλαμάναν δ έποποιός φαιδρόν καί χαρίεντα, πλήρη· 
ενθουσιασμοί ■/<αί αύταπαρνήσεως. Καί ουτω συνίσταται ολη ή ; 
περιπλοκή τοΰ ποιήματος. 0  Ηρως προτρέπει τούς τετρακα-
ο'ους του στρατιώτας είς τδν κίνδυνον.

Δέν είναι άλήθεια, άδέλφια μου; εψές στην προσευχήν μας 
Τδ τάξαμε στδν Πλάστη μας. Στη 6έσι του καθένας.
Ίυ.χή, παιδιά μου, στ’ αρματα. Τουπέ δ Θεός 0ά γένη .
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Tiv Ενθουσιασμόν τών μαχητώ ν έξάπτει ή ποιητική με- 
γκλ^νοια, παριστώσα κατά  την μάχην Δερβίσην σκληρόκαρ
δων, οστις πετ& είς τήν γήν καί ποδοκυλ* τάς δύο κεφα- 
λάς το!' Επισκόπου καί τοΰ Ιερέως. Α λλά καί τήν φρίκην τοϋ 
κακουργήματος καθ’ ώραίαν άντίθεσιν έκθέτει, δτε ή άγανά- 
κτησις τής ψυχής τοϋ άγωνιστοΰ φωνάζει κατάρας κατά χρ ι
σ τιανο ί, δςτις διαλαλεϊ εκ μέρους τοΟ βαρβάρου έχθροΰ υπο
ταγήν καί άθέτησιν τοϋ όρκου'

 Αφωρισμένος νασαι
Πώχεις ψυχή στη γλώσσα μας, ς αυτόν τί>ν άγιον Τάφο 
Νά βλασφημήσης προδοσιαΐς" άφωρισμένος νασαι.

. K al ί  άντίλαλος εφτά φοραΤς άπό σπηλ’.αΐς σέ βράχους, 
Από βουνά σε λαγκαδιαΤς φαρμάκεψε τ ’ αγέρι.

Τοσοϋτον ύψωσε την Ιννοιαν τοϋ λόγου.
ϋνταϋθα περιγράφει άζιομίμητα τήν μάχην, τού; τρόπου; 

τοΰ πολεμεΐν, τήν εύτολμίαν, την καρτερίαν, τον θάνατον τοϋ
άρματωλοΰ, δτε ήρωϊκώς ουτος αντιμάχεται τέιν σκληρόκαρδον 
Αρβανίτην. Το βογγιτό τοϋ γένους τών Ελλήνων μέ μίαν φο>νήν 
ζεσπφ χιλίω ν χρόνων έκδικήσεις, ορφανίαν, «φαγάς, κρεμάλαν, 
π τω χία ν , άθλιότητα, βάσανα, μοιρολόγια κατά τήν μάχην ε
κείνην. Το βόλι τοϋ Θανάση θέλει νά πίτ) τήν φλόγα τοϋ ά- 
λόγου, η τ ι; ϊβραζεν είς τήν φλέβα του καί είς τό άγριο πρά- 
σωπβν. - - ■ — όμέρ-πασα Βριωνη,

Σοϋ στέλνει χα ιρετίσματα τοϋ Διάκου τδ μιλλιόνι 
έφώναξεν ό άνδρεΐος Ηρως. Αλλ’ ή πληθύς τών Αρβανιτών, έπι- 
πεσοϋσα, καταβάλλει τού; δλιγαρίθμους ήρωας.

 Τοϋ Διάκου τά λιθάρι*
Με τά  λεπίδια  πελεκούν νά τά  ξεθεμιλιώσουν.
Αρπάζουνε γ ια  ν άν^ιβοϋν τήν πέτρα μέ τά  v jy ia ,
Κ αί δτε φανούν τ ά  δάχτυλα το σίδερο θερίζει.

• Τρεις ωραις άνδριεύονται. Πλακόνει καί έ Βριώνης 
; Σά μαύρη βαρυχειμωνιά. Χ αλάζι τό μολύβι.

Σκάφτουν τό χώ μ α  τάλογα· Σίφουνας, συντελεία.
Χνώτο με χνώ το πολεμοϋν. Αδελφωμένο τρέχει 
Τό αιμα τ ’ Αρβανίτικο τή μέ τό δικό μας"
Εχουν τήν ίδια τή  βαφή. Αν σμίγουν πεθαμένα,
Πώς δέν θά σμίςουν ζωντανά;··.....
Κ’ εκεί ποϋ 6 Ανεμοστρόβιλος μουγκρίζει τοϋ πολέμου
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Πηδοϋν οί λειονταρόψυχοι καί κολυμπούν μιαν ώρα 
Μες τή φωτιά, μές τή  σφαγή.

ό λ ίγο ι είναι οί άκόμη ζώντες είς τόν πόλεμον. Δέκα μ ό- 
νοι έναπομένουσι, καί τούτους παριστά ό πο·.ητής μέ τόν Διά
κον τελευταΐον άγωνιζομένους είς τό Μοναστήρι, όποιαν εικόνα 
ανδρειωμένου μόνου έναπομείναντος νά μ άχητα ι εκθέτει ό πο ιη 
τής δταν στέν$ τόν λεοντόκαρδον Ηρωά του είς τόν τοίχον 
τής εκκλησίας καί είς τό πλά γι του κείτονται φονευμένοι οί 
δύο συναγωνισταί, 5 Μήτρος καί ί  Διαμάντης; Κάνένας εϊς 
αυτόν δέν σιμόνει.

Τ* άνδρειωμένα*όκκαλα συντρίβουν τά  μολύβια
Καί δ πύργος μένει πάντα  έρθός. Τό μάτι άλλος κόσμο;"
Τόν τουφεκίζουνε μέ μιας. Τάδαάζουνε τή φλέβα,
Καί χίλιο·. τόν αρπάζουνε. Δεμένο τό λειοντάρι 
Τώχουν στή γή  καί τό πατοϋν. Τοΰ στρίφουνε τά  χέρια 
Πιστάγκωνα μέ τή  τριχιά. Προβαίνουνε στόν ώμο 
Ηι σχίζαις απ’ τή  κλείδωσι. Αίμα £ωνιά μεδοϋλι.

Οδτω ζωγρεΐται καί φέρεται είς καταδίκην 6 γενναιόψυχο;, 
καί παραδίδεται είς τά  βάσανα τοΟ μαρτυρίου, μή θελήσας 
νά άρνηθϊί Θρησκείαν καί ΓΙίστιν. Α λλ εκτελεστήν τοϋ μαρ
τυρίου ή επίνοια τοϋ ποιητού εχει τόν γύφτον. Η λύσις τής 
πράζεως έναποτίθεται είς τήν περιγραφήν τοϋ έκτρώ ματο; 
τούτου τής κοινωνίας καί τήν δαιμονικήν έργασίαν, δτε εμπηζεν 
είς τήν γήν 6 άπαίσιος τάς δύω δ.χαλω τάς σούβλας, καί τήν 
μέν πρώττ,ν διεπέρασεν είς τήν κεφαλήν τοϋ Διάκου, τήν δέ 
δευτέραν είς τά  ποδάρια. Α λλ’ έν ώ τόν ’έψηνε είς τήν πυρ- 
καϊάν διαδίδεται ή φωτιά είς τά  σωριασμένα δεμάτια , καί τό 
δένδρον καί ή φλόζ έδίωζαν καί τόν γύφτον καί τόν κόσμον 
τρο|*ασμένον.

Αλλ* ήθελε μένη άφανής καί άνεκτέλεστος 6 σκοπός τοϋ 
ποιήματος, έάν διά τοΰ θανάτου τοΰ Ηρωος ετίθετο καί τί» π έ 
ρας τοΰ έθνικοϋ παλαίσματος. 0  σκοπός τοϋ Ελληνικού ά -  
γώνος είναι είσέτι άτελής, καί μέ ίλη ν  τήν έλληνικήν Βασι
λείαν. Λ άπελευθέρωσις ολων τών χριστιανών τής άνατολής 
καί ή άνάκτησις τοΰ πατρικού αύτοκρατορικοϋ θρόνου είσέτι 
δέν συνετελέσθησαν. Αί έθνικαί έλπίδες δέν ίπληρώθησαν, καί κατά  
χρησμούς καί παραδόσεις περί τής έθνικής άποκαταστάσεω;



"! πύλχι τή ; Αγίας Σοφίας έως τοϋ νΰν δέν ιίνοίχθησαν. Διδ μ£ 
ώρχϊον έπεισόδιον κατά τήν τελευταίαν ώραν τοϋ θανάτου τοϋ 
Διάκου δ έποποιός οί^ονομεΐ τήν έλλειψιν. Τδ έπεισόδιον τής 
άποκαλύψεως συμπληροΐ τήν έλπιζομένην άνάστασιν τής Βα
σιλεία;. Οί ένδοξοι άρματωλοί, οί πρώην καί μετά τοϋ Διάκοα 
άθλήσαντες, συνάγονται πέριξ τοϋ Ηρ<οος καί παρηγοροϋσι αυ
τόν βχιανιζόμενον. II μεγάλη συνοδίχ αυτη τών πρωτουργών καί. 
μεγαλομαρτύρων τή ; Ελληνική; ελευθερίας, Μιλιόνη, Μπουκοβάλα, 
Κ χτσώνη, [Ιχπχθυμίου, Σαμουήλ καλογήρου καί τοϋ Επισκό
που ΙΙσχίχ ραντίζει το πυροκαιόμενον σώμα τοΰ ’Αθανασίου., 
’λναβαίνουσι μετά τή ; ψυχή; του είς τούς ουρανούς. Εκεΐθεν^ 
επιβλέποντες είς τήν Κ.ο>νσταντινούπολ'.ν, προσκυνοϋσι τδν θρό
νον τοϋ πρώτου Βασιλέω; τών χριστιανών καί τδ μνήμα τοΰ. 
υστέρου ορθοδο^ου Αυτοκρατορος. Επ αΰτής άναπολοϋσι τήν συν
τέλειαν τής ελευθερίας δλης τής χριστιανοσύνης. ’Αλλά δεν 
ηλθεν η ωρα εισέπ. Μυριαριθμοι ήρωες θά βαπτισθώσι πρώτα 
είς τδ α ιμα, θά πάθωσι μύρια αλλα παθήματα. Στο μετερίζι 
τοΰ βουνοΰ θά τρίψωσι τά γόνατα , θά πίωσι τδν ίδρωτά των*' 
θα μένωσι μαύρη χήρα καί ίρφχνά τά  τέκνα των καί

V Τότε θάρθί) περήφανο τδ γένος νά χτυπήση
Τή θύρα τής Αγίας Σόφιάς με τοϋ σπαθιού τή φοϋχτα*. 

r Τά σιδερένια μάνταλα στή προσταγή θά πέσουν.
•S Κ.’ έκεΐ ποϋ τώρ’ ανάσκελα, μέ ολόρθα δαγκανάρια,
'  Μέ τδ λαρύγκι διάπλατο, θρασομανάει καί χάσκει.
' Τδ μισοφέγγαρο χρυσδ, ‘σάν νάθελε μέ πεϊσμα,
* Αφοϋ μας εφαγε τή γή , νά π ι ΐ  τδν οδρανόν μας, *

0  Σταυρωμένος θά στ/)θή.

’λ λ λ ’ ίδου και ή ψυχή τοϋ Πατριάρχου συναντά τήν συνοδίαν- 
τών νεομαρτύρων Χριστοΰ καί Ελλάδος' μετ’ αυτής συμπαρί- 
στανται οί άθληταί είς τδν Θρόνον τοϋ Παντοδυνάμου, καί έκ,. 
τή ; χε'·ρδς Αδτοϋ λαμβάνουσι τδν στέφανον τοΰ μαρτυρίου.

Τοιοΰτος δ σκοπδς, τοιαύτη ή ιδέα, αρχή, δέσις καί λύσις: 
τής ήρωϊκής πράςεως έν τη  έποποιΐο: τοϋ Βαλαωρίτου. Τε- 
^νικώ ; διεγείρεται τδ θαυμαστόν τής έποποιΐας. Χριστδς καί 
Ελευθερία, Πατρις καί Θρησκεία, άνθροιποι άνάπλεοι αισθημάτων 
καί πόθων είς εργα αρετής καί αθανασία;, ©ϊδς ίλεήμων εώ— 
λογών κχί συνεργαζόμενο; εί; τά  Θ:οσ:βή Ιργα των, προσο,ι-

ποποιοΰνται καί συνάπτονται καθ’ ένότητα πράξεως, διά λόγο?; 
είκονιζομένης υπδ ποιητικής μεγαλονοίας, όπως έκπλή;α>σι τδν 
περιεργαζόμενον, κινήσωσι τδν θαυμασμόν, ΰψώσωβι τήν £ν- 
νοιαν, συνδέσωσι τδ πεπερασμένον μέ τδ άπειρον και π α ρ ϊ- 
ξωσιν εικόνα τελείαν ιδανικού τής αγαθοεργίας, καταρτισθέντος 
ίπ Γ  τής πραγματικόιητος καί τής άλ/ιθείας. Διό εργα τ* τε- 
λεσμένα μέν, αλλά τήν συντέλειαν τοϋ κυρίου σκοποϋ τής ι
δέας μή έκπεραιώσαντα, αληθής άφήγησις και ζωγραφία α 
κριβής γεγονότ6)ν, έκ τής αύιολάλου καί συγχρόνου ιστορίας τοϋ 
Ελληνικοϋ παλαίσματος λαμβανομένν, συντρέχουσιν εί; κ α τα 
σκευήν τοϋ έπους τούτου, καί περικοαμοΰσι και χρωματιζουσι 
τδ  είκονιζόμενον ποικίλω;, όπως προφανέστερον δ.ατρανώσωσι τδ 
θέαμα τή ; δραματιζομένη; ελευθερίας καί σωτηρίας. Εκ τούτου 
πραγματικότης καί ίδανικότης, καλλονή καί γραφίς, ίς-ορία 
καί ποίησις, ένδιάφορον καί άποτέλεσμα, ιδού ο ,τι διαβαίνει α
πό τδν φωταυγή κρύσταλλον τή ; φαντασίας τοϋ ποιητοΰ, καί 
άντανακλώμενον κατά διάφορα χρώ ματα , έμφαίνεται είς τδ 
φώς τής επικής ρήσεως.

Φιλοκάλως μέν διερχόμενος δ έποποιδς Βαλαωρίτης τδν κό
σμον τής φύσεο);, σφόδρα συνησθάνθη τήν ωραιότητα’ καθα- 
ρώς δέ έμβλέπ&)ν εί; τήν ιστορίαν τή ; Εθνική; άναγεννήσεως, 
εϋδιακρίτως συνεκινήθη είς θαυμασμόν τών έργων της. Είσήλθεν 
είς τήν καλύβην τοϋ άπλοΰ ββσκοϋ, δσον καί είς τδ οίκημα 
τοΰ μεγαλοπράγμονος. Εκεί έμελέτησε τρόπου;, συνήθειας. και 
φράσιν τοϋ έθνικοϋ βίου, καί έστάθμισεν άρετάς κα* κακίας 
δυνάστου καί σκλαβωμένου, πιστώς είκονίσας διανοήματα αυτών 
καί εργα. όποιον μεν είδύλλιον, δποία συναίσθησις τών φυσι
κών καλλονών, όταν περιγραφή ό ποιητής τήν άνοιξή κατά 
τήν εορτήν τοϋ μεγαλομάρτυρος Γε&)ργίου! Αλλ όπόσον ευ- 
στόχως τδ αίσθημα τής θρησκείας είκονίζει, όταν έν τι) καρ- 
δίο: 5 Διάκος ^ναβράζει έκδίκησιν τής άτιμαζομένης Πίστεως 
καί Πατρίδος, ανατραφείς είς τάς έντολάς τοϋ Χριστοΰ περί 
άγάπης, πίστεως καί έλπίδος!

Πατέρα παντοδύναμε, ακόυσες τήν εΰχη μου" ί
Μοϋ ’φύτεψες μες τήν λαρδιά αγάπη, πίστη ίλ π ίδ α ’ , 
Εδωκες μίαν άχτίδα  σου αθέρα στο σπαθί μου,
Κάί μουπ:ς’ τώρα πέθανϊ γ ια  Μέ, γιά  τήν Π ατρίδα^*·' 

s . Ετοιμος είμαι* πλάστη μ;υ.

— M3 —
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Αλλ’ ίμ ίμ η το ; ί  πιστή ζωγραφία τών ϊςεων καί τών Ελ~ 
ΐΐίδων, έφ’ ί»ν βα ιίζει διανοήματα δ ϊνθους είς τήν Ελληνικήν· 
άνάπλασιν καί στερεός είς τά  ήθη τοϋ απλοϊκού βίου. Ουδέ 
αδύνατο άλλως νά πράξη δ έποποιός ημών. έά ν  έφαντασιοκό- 
πει είσάγων εί; τί» εθνικόν ασμα ξένα ίθ ιμ α , παραδόσεις,, 
τύπους, ψυχικά; διαθέσεις, μορφάς, ήδυπαθείας, γυναικαρεοκείας καί 
έρωτοτροπίας καταφράκτου ιππότου, $ ήρώο>ν τής τοϋ Κρόνου- 
εποχές, ?ι περιγραφών ως δ Βύρων μ ά χα ; κατά την νεωτέ- 
ρζν πολεμικήν τακτικήν τοΰ Εύροιπαίου, πράγματα  άλλότρια, 
ασυνήθη καί άγνωστα είς τόν απλοϊκόν βρεσίβιον τής Ελλά- 
δο;, ίίθελε παραμόρφωση τήν ποιητικήν εικόνα τοΰ έθνικοΰ 
παλαίσματος καί νοθεύση τόν αληθή οργανισμόν τής ιθαγενούς 
γραμματολογία :. ΙΙροδήλως άρα κατέστρεφε τόν χαρακτήρα 
τ ή ;  νεωτέοας έλληνιχή ; ποιήσεως, παραβαίνων ίρθάς δίδασκα* 
λίας 6 ©ωαασαϊος, τελετάρχης πάντων τών ίερών τής καρ- 
δίας μυστηρίων, πολλάκις αύτώ έδωκε μεριμνών περί τοΟ μ έλ 
λοντος τής Ελληνική; νεολαίας.

Διά ταΰτα  γλώσσα δημοτική, οποίαν έλάλησεν ό Ελλην· 
τ?5; νεωτέρας ήρωϊκή; γενεάς ενσαρκόνων ιδέαν καί διαλογι
σμόν εις τάς Ενθουσιώδεις πράξεις του, συντελεί είς την ρυθ
μικήν και άρμονικήν στιχουργίαν τοΰ προσφάτου ποιήματος 
τοΰ Βαλαωρίτου. Εκμεταλλεύσας αυτός πάσαν κυριολεξίαν έκ τή ς  
παρούσης λαλιάς, δι ής οί άπανταχοΰ έλληνικοί λαοί Εκφρά- 
ζουσιν Εννοίας, αίσθημα, τύχας, καί διακρίνουσι πάν άντικείμε- 
νον τής φύσεως, Εκχειλίζει μέ τήν ποιητικήν γραφίδα τό π α 
τριωτικόν αύτό αίσθημα, περιγράφει τόν κοινωνικόν βίον, ε{- 
κονίζει τά  θαύματα τοΰ ίεροΰ άγώνος. ϊ ΐ  γλώσσα τοΰ λ ο -  
γ ιω τάτου , τοΰ ξηροΰ γραμματικ&Ώ, δστις επιτηδεύεται λεκτι
κόν και άρχχίους γλωσσικού; τύπους, φράσεις καί συνδυασμους,. 
κ*1 χλοκάς λόγου  λείψαντος έκ τής ρήσεως λαοΰ, ζώντος εί; 
νεωτέραν κοινωνίαν καί άπωθοδντος άρχαιολο^ρείαν, ουδεποτε. 
προσφυώς ήθελε προσαρμοσθίί είς εθνικόν ποίημα, ίίπου περι- 
τεχν ΐύετα ι πιστή καί καθαρά είκών άλλων θρησκευτικών Ελπί
δων καί πεποιθήσεων καί κοινωνικών χρειών, αντιθέτων είς τάς 
<£ρχαίκς< Μάταιοι άποβαίνουσιν of κόποι τοΰ λογιω τάτου, δστις 
προσπαθεί νά άναστήση νεκρωμένον €ίον εξ Αρχαίων ερειπίων, 
καί νά μόρφωση γλώσσαν ΕκθάπΤων λέξεις καί φράσεις Εκ τών 
τάφων τών λεξικών, καί ακολουθών γραμματικόν σχεδίασμα
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συνδυασμού λόγου καί φράσεως κακόζηλον τής παρούσης συν
ήθειας. Ας τό δμολογήσωμεν- ώς δ νεώτερος Ελλην οΰτε οί- 
κοδομεΐ, ούτε πλέει, οΰτε ένδύεται, οΰτε μηχανεύεται, οΰτε διά
γει ή κυβερνάται καθ’ δπόδειγμα άρχαίων Ιργων, Επιτηδευμά
τω ν καί διανοημάτων, ουτω καί ή γλώσσα αυτοΰ δέν δύνα- 
τα ι νά έπχνέλθη eij τήν άρχαίαν διάπλασίν της. Η αρχαία 
τοΰ προγόνου γλώσσα, ΰποκύψασα είς δλας τάς άλλοιώσεις 
καί μεταβολάς δσας αί κοινωνικαί περιπέτειαι τοΰ χρόνου έ-  
πέφερον, μετεπλάσθη, μετεποιήθη καί ίλαβε νέαν άλλην δύ- 
ναμιν, τάσιν καί κλίσιν έν τώ  στόματι τοΰ λαλοΰντος απο
γόνου. Αυτη μεν Ιζησεν έπί χιλιάδας ετη καί ζη μεταβαίνουσα 
απλ παλαιαν είς νέαν μορφήν. Αποβαλοΰσα δέ τούς αρχαίους 
τών διαφόρων φυλών ιδιωτισμούς, συνήλθεν είς μίο*ν καί τήν 
αυτήν διαλεκτικήν ένότητα τύπων κατά τάς ψήσεις, καί είς δμοιό- 
μορφον άπλούστευσιν κατά τήν σύνδεσιν τών Εννοιών, διότι 
καθ’ δσον ένεκρώθη καί έξηλείφθη ή ίδέα καί τό π ράγμ α  έκ τής 
όρχαίας κοινωνίας, έξέλειψε καί ή λεκτική μορφή της. (*) 

Εϋστόχως λοιπόν ένδΰει τήν καλλιέπειάν του δ ποιητής Βα- 
λαωρίτης μέ τόν νεώτερον λαμπρόν μανδύαν τής δημοτικής 
γλώσσης τοΰ Ορεσιβίου άγωνιστοΰ τής Ελευθερίας, τά  έργα α υ 
τώ ν έξυμνήσας, τούς διαλογισμούς περιγράψας, καί τάς έζεες καί 
συνηθείας ζωγρα^ήσας. Είς τόν κλέπτικον στίχον τόν άνβ- 
μοιοτέλευτον, δι ου εξέφραζε τάς ποιητικάς Εμπνεύσεις του δ 
Ελληνικός λαός, φιλοκαλεΐται τήν τεχνικήν αρμονίαν τής στι
χουργίας του. Μέ τοσοϋτον πολύχρώμον κ α ί εΰοσμον άνθοδέ- 
σμην έστόλισε τ α  άλαβάστρινα στήθη τής όρωϊκής Μούσης 
Καλλιόπης, ητις Ercl τοΰ Παρνασσού τής νεωτέρας ποιήσεως ΘΑ 
φαν^ λαμπροτέρα, όταν τύ χη  τήν μεγάλην Εντελή Εποποιίαν 
πρός ίξύμνησιν τής άπελευθερώσεως δλης τής Ελληνικής φ υ-  
λής καί άνάκτησιν τοΰ πατρικοΰ θρόνοι* τής χριστιανικής Αυ
τοκρατορίας.

Ο  > ·  1 .  Α .  Κ « ί  Τ Ο Ι γ Λ  σ « [Χ μ . ιρ « ζ ο μ ·ν ο »  Κ * 6 ’ όΧοχ,Χτιρίιν τ«ς ^ ι » ι » « ς  m p l  

otic !S»*f τοΟ Κ. Χ(ώτγι, χ*ίο'τι άλλο βτιχουρ ί̂βι, xaV «Χλβ 3ΐι
·* ·»ιτ* wpitrot νά άρνϊΐίώμιν tfiv ίλιι.9ίρ*ν ιχϊΛωσιν τών Ικ ΐ τωτφ ίιξ«σιών
•*5 ia**i5»uj*iviu icrofιχ·ΰ, 4*βϊ·χ«μί»ων oi-ivSifneT* προβχχ&ϋίβν nci χ<· 
*(*(*» *ν*βχινί», τλν όποιαν ίΌ.νς τ« 'Λ̂ ·Γ; ϋν είλομιν νά ΐίΓΐχ«ριίί*{ΐ»ν,
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Ό  εν Παρίσίοις Ελλάνικος ■
ft λοίογιχος σύλλογος. · *

Ενο} ιδ  ρ,έγα δράμα τ?1ς Παγκοσμίου Εκθέσ:ως διαπρέπει 
iv τή  μεγαλωνύμω τών Παριβίων πόλει, ένω δμιλος Ηγεμό
νων, (ίχσιλέοιν καί ήγητόρων ώς έν δ ιπλω μαηκώ  συνέδριο) συν- 
ωθεϊται έν τΤ| περιο>νύμο) εκείνη σκηνή, ένφ καί έντδς καί 
έκτο; τή ; Εκθέσεως απνευστί αναμένεται ή έκτύλιξις τοϋ y i ου 
Κ ύρω παϊχοϋ Λ 'ά ^ ιο υ , τοϋ έξαιρέτου τούτου αριστουργήματος 
χειρδ; επιτήδεια; πλήν ά γ ν ω σ τ ο υ ,  ενώ μεγαλοφυής άμιλλα 
εσοι και ΐςω  διαπάλλει, —  άλλη εΰρυνοίας στοά αυτόθι άνορ- 
θοϋται. Ανδρες διακεκριμένης κα'ι έζόχου ίκανότητος, άπδ ΰ- 
ψηλοτέρας ϊσως περιωπής άφορώντες έπί τοΰ μέλλοντος, άλ
λοθι ελκύουσι την προσοχήν, ό  σκοπός των, υψηλός δσον καί 
θείος, τείνει εις την δ.άδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων 
κ α '/ άπαντα  τδν τόπον, αφετηρία δέ, τοσαύτην σπουδαιότητα 
χαρακτήρας συνδέουσα, δέν δύναται νά έκληφθή ώς απλοϊκή 
καί μονομερής έπιτυχία .

11 προτίμησις τών Ελληνικών γραμμάτο>ν είς τόπον, οίοι οί 
Ιίαρίσιοι, καί είς έποχάς τόσφ κρίσιμους, συνδέεται μετά τ ί 
νος έςωτερικοϋ ελατηρίου, δπερ ανάγεται, έστω, είς άπώτερον 
χρόνον, άλλ’ δπερ λύεται υπέρ τών Ελλήνων καί τδ όποιον 
ήδύναντο νά έπινοήσο^σι μόνον άνδρες ΰπδ (ίαρυτέραν έποψιν έζε- 
τάζοντε; τδ μέλλον τή ; Ελληνικές χώρας. Οί Γάλλοι διεκρίθησαν 
ανέκαθεν έπί φιλελληνισμώ, ή δέ διά τής γλώσσης σύνδεσις καί 
συνάφεια τών δύο εθνών δύναται νά κυοφορήστι φίλτρα δραστικο)- 
τέρας οίκειότητος τή ; σημερινής" φο>τολάτραι δέ και Μαικήναι, 
οίοι οί ένιδρυταί τοϋ έν λόγω συλλόγου, είναι ό αίσιώτε- 
τερος προάγγελος τών ελπίδων άς έκαστος δύναται έπ αυ
τών νά έρείση.

Τδ όνομα ένδς ε*άστο’>, ά  καί έπιφυλασσόμεΟα προσεχώς 
νά δημοσιεύσωμεν, είναι ίερδν έγκόλπιον απασι τοϊς Ελλησιν' 
ό δε ζήλος, μεθ’ β ϋ  έπελήφθησαν τών προκαταρκτικών ερ
γασιών, ιΐναι ανώτερος παντός επαίνου. Ελληνες καί ήμβίς £ν 
τή  μικρά ταύτιρ νήσω, άνεσκιρτήσαμεν υπδ χαράς έπί τώ  ά- 
κούσματι τοιαύτης ευφροσύνου αγγελίας. Μδλον δτι δέ αί α
σθενείς ημών δυνάμει; δέν έπιτρέπουσιν ϊνα  φανώμεν κατά τι

χρήσιμοι είς τήν άνίδρυαιν του στοϊκοϋ τούτου οικοδομήμα
τος, άποπέμποντες τδν προσήκοντα άαπασμδν εΰχόμεθα, ΐνα 
καταστή άνώτερον τ ή ς  εύγενοΰς αποστολής του καί π α - ' 
ράσχω ήμϊν τήν ευαρέσκειαν νά θαυμάζωμεν τΙ,ν γιγαντια ίαν 
αύτοϋ πρόοδον.

ΠΑΡΑΠΟΝΟΊΝ μ ε τ '  ΑΠΟΡΙΑΣ.

Τ ί σοϋ ’πτα ισ α , άγγελόπλα7η> 
Ψυχή χαριτωμένη,
*Ποϋ ή μ ατίά  σου ρίχνεται 
’Σ έμέ φαρμακωμένη;
Καί δείχνει καταφρόνεσι 
ΪΙ  κάθε καμοισίά της,
Λες καί μέ κράζει μυστικά 
Μισάνθρωπο, φονίά της!

Τί σοϋ ’πταισα αν έπλάσθηκε 
Αίσθαντική ή καρδιά μου,
Κ’ έροιτική γιά  τσ ’ εύμορφιαΐς 
Τοϋ Κόσμου ή φαντασία μου; 
Τί πτα ίω  άν είς τήν πρώτη σου, 
Κυρά μου, παρουσία 
Σκλάβο σου εΰθυς μέ έγραψε 
1Ϊ Μοϊρά μου ή άθλία;

Καί μέ κιφάλι δλόγυρτο 
Μακρίά ’φτήν άνθρο>πότη *
Πάντα νά κράζω έσένανε, 
Γλυκειά μου αγάπη πρώ τη,
Καί τά  θερμά μου δάκρυα 
Νά ’χω  γιά  συντροφία 
Τήν ώρα π ’ άφ’ τήν τύγτ, μου 
Ζητώ τήν έσ π λα χν ία !

ft!- πές μου, Φύσις! τά  φρικτά 
Μυστήρια, ποϋ γεννηοϋνται 
Α ντάμα μέ τδν άνθροιπο i j
Κ* έδώ δέν έξηγιοϋνται, >
Ποϋ τά χα  θέ νά ’ςηγηθοϋν; Χ 
0  άθλιος νά ελπίσω , ζ
Πώς θέ νά ίδώ τδ σφάλμα μου . 
Συχώριο νά ζητήσο>;

— Θέλεις νά ράΟης, άνθρωπε,
Σοϋ λέω καί μήν τρομάζής,
Τδ βλέμμα μέ ταπείνωσι 

.jOTSirfivJK Γύρισε νά κυττάζης'
ίδού ποϋ θά έξηγηθοϋν 
Μια ‘μέρα είς τδν καθένα. 
ίΥίμέ! μοϋ δείχνει μνήματα 
Κρύα σκοτεινιασμένα!!

’Αριστείδης Καψοκέφαλος ·';



ΕΙΣ Αΐ'ΠΝΙΣΤΗΣ. .
έ σ χά τω ; έκ Κρήτης τραυματίας έπέστρεφεν γενναίος άξιω- 

ματικδς τοΟ ναυτικού, άληθής τής Πατρίδος στρατιώτης, δ ’Α
ριστείδης Σταυρόπουλος, φέρων έπί του σώματός του τάς π λ η - 
γάς, τάς δποίας ώς ένδοζα παράσημα δ ίερδς υπέρ τής Πατρί
δος άγων τω  άπένειμε.

Λαβόντες τήν τιμήν νά συσχετισθώμεν μετ αΰτοϋ κατά την 
ολιγοήμερον ενταύθα διαμονήν του, έθαυμάσαμεν ίντω ς τ ά  γεν
ναία πατριω τικά φρονήματα, τ?>ν άγιον ενθουσιασμόν καί την α - 
κραν αΰτοϋ δπερ τοϋ μίγαλείου τοΰ Εθνους αΰταπάρνησιν, ά -  
περ ώς ατίλβαντες άδάμαντες καθωραίζουσι τήν μεγάθυμον καρ- 
δίαν του καί το ΰψηλόφρο* πνεύμα του.

IIδη απέρχεται διά σκοπούς μεγαλείαέρους Υπαγε, ευκλεή
γόνε τής Ζακύνθου, μάχησον, πολέμησον, καί έν ανάγκη πέσον 
υπέρ τής πεφιλημένης σου έλλάδος' ή δέ άκτίς τής εύκλειας σου 
είθε νά θερμάνΐζ τά  ένθουσκαδώς πάλλοντα στήθη τής νεολαίας 
τής ιδιαιτέρας ταύτης πατρίδος.

Τήν 6 W' Μ. Μ. ώραν τής παρελθούσης Κυριακής (28  ληζ μ·) 
άπεβίωσε μόλις τί) τεσσαρακοστήν πρώτον ϊτος τής ήλικί- 
ας του άγων δ καλάς κάγαθδς πολίτης καί έπιστήμιον ΐατρύς 
Γεώργίος Κουλούμπαρδος- 0  καταστρεπτικός τοϋ Χάρωνος πέ* 
λεκυς «πέκοψεν ουτω καί τί>ν τελευταΐον βλαστόν έκ τής οί- 
κογενείας τοϋ τεθνεώτο;. ή  δέ άωρος στέρησις τοσοϋτον κα
λοκάγαθου άνδρί>ς προΰξένησε λύπην άπαρηγόρητον είς τούς συγ
γενείς αΰτοϋ καί φίλους, καί δυςπλήρωτον κενίιν είς τ&ν ια
τρικήν τής νήσου μας κλάδον, έν ώ δ μακαρίτης δμολογου- 
μένως διέπρεπεν. ό  Θεί>ς έπιχύσοι παραμυθίας βάλσαμον είς 
τήν χηρεύσασαν εΰγενή σύζυγόν του καί τούς λοιπούς συγγενείς, 
καί τάξοι τήν ψοχήν αΰτοϋ έν σκηναΐς δικαίων.

Λύσις τοΰ έν τ φ  προττγβνμένω φυλλαδίψ αινίγματος.
ΓΡΙΦΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Αύο μόνα τών στοιχείων είς τήν ΰπαρζιν μέ ίίχουν,

Πλήν τά  τέβσαρκ συντρέχουν.
έ κ  τών δύο αν λείψη ένα, εΰθύς ϊίλειψα κ’ έγώ"
Καί σύ Εφυγε; διά π ά ντ*  άφ’ τον κόσμο τον φθαρτό.



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,

Διανοητική διά τή ; άμίλλν,; άνάπτυξις, καί εντεύθεν άναζω- 
πΰρωσις τών αισθημάτων, ιδού 6 σκοπί>ς τοΰ ίμετέρου Συγγράμ
ματος. Ενεκα τούτου προσκαλοΰν’τάι . otrot' τών ίζμετέρων φιλο~ 
μούσων συνδρομητών θέλουσι ινα, μεταφράζοντες η συγγράφον- 
τες, κοσμώσι τάς ήμετέρ^ς μόν^ν εί
ναι άνοικταί. ' '

ΟΡΟΙ k i t  ΤΙΜΗ Σ Υ Ν ίΡ Ο Μ Η ΐ/ί ? ίΓ

Η, προζλτιρωμ·/} τή ; συνδρομή; είναι όρο; ΐβύπέρδλϊϊτο;' 
γίνεται δέ μετά τή';"' παραλαοή; τοΰ πρώτου φυλλαδίου κ#ί 
προσδιορίζεται t«; ' επ ίτά ί. '·\νχ>νχργ · Λ-

Διά τού; έντος τής νήσου ταύτης άνά Τρ(μν)νίαν Πέ^ια 4 2
» » έκτο; » . » » » » * 1 3

Ελεύθερα ταχυδρομικών.
5 ί, V7 ,·',ϊϊ'! J “ 5?2

"— ~^rtZ^c=r —
a V- ■ i J  j

Tvt $ ο π ο ι ά a ε
. .. .  . ·Τ7\-· ko r .>!3 (yru i jfcx viFqjcjjj * t i , \

Ε & Η ίίή Ο ντα ί oi R R . Χ ο νδ ρ ο μ ^τρ ίν^ ή ί ν Α γ β :ν ί« π η ς * 
ν ά ’ μην άποτίω σιν · είς τό  .έξ ή ς· .·^  •άνιιτχμαν , τ ή ς - σ υ ν -  
ορομής τω ν χ η ρ ίς ^ -ν ά ( :το ϊς ^ £ π α $ .$ %  ή ,.τ ,ή ς  -παραλαβής 
ενδειξις, χαΟότι ά λ λ ω ς  ή ά τα κ τος- βδτκ} α π δ τ ίβ ις  Οά. β |ω ·  
ρ·?τβι π α ο ’ ή μώ ν ώ ς μ ή  γενομ ένη .

Π α ρα χα λοΰ ντα ι οί ε /ο ν τ ε ς  άνά  χ ^ ί ς 1 'ά’γ γ ίΧ ίβ ς ^ ρ β ς  
εκδοσιν τοΰ  π ρ ο α ν α γ γ ε λ θ έ ν ΐϋ ς  δρ ά μ α τος « ό  Μ άρκος Β ό -  
τσαρ η ς»  νά  έπιστρέψ ω σιν β ύ τ ά ς , επειδή εύρίσκεται ηδη  
ΰπό  τά ι;ιεστήρι$.

Γ· Σ.
W O% v>

ΠΩΑΟΎΝΤΑΙ ΠΑΡΑ TIL· ΣΤΝΤΑΞΕΙ

— rTo Φριχιοκ Λ άθος ,  δράμα τραγικόν εΐ; τέσσαρας Πρά
ξεις i s o  X. Σ. Ρουσσιάνου. Δραχ. 4.

-5J-0 Λιεβμάν, ^  τά  ολέθρια αποτελέσματα  τή ;  Ζηλοτυ- 
πίχζ,  Μυθιστόρημα τοΰ Κ. Δ. Αρνώ, μετάφρασι; έκ τοϋ ι τ α 
λικού υ-6  Γ. Κ. Σφήκα. Δρ*χ. 1, 50.


