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ΕΙΔΟ Π Ο ΙΙΙ2Ι2.

01 προμηθεύοντες 5 συνδρομητάς εις ττ,ν ΐΐθνικήν Βιβλιοθήκην προπληρώνοντας την 
έτησίαν συνδρομήν των λαμβάνουσιν έπί £-/ ετος αύτήν δωρεάν.

01 αλλάσσοντες διαμονήν συνδρομηταί όφείλουσ*. νά εΐδοποιώσιν iyypawteς τήν 
διεύθυνσιν περί τούτου, ϊνα γνωρίς·/) ποΰ πρέπει νά στέλλν1 τά  φυλλάδια’ εΐ ϋ ϊ  μή τά  
άπολεσθέντα άναπληροΰνται άντί λεπτών 50  έκαστον.

ΟΥΔΕΙΣ τών έν ταΐς Επαρχίαις γίνεται συνδρομητής, άν δέν πέμψη συγ/οόνως τνί 
αιτήσει καί το ποσόν τής έτησίας συνδρομής.

ΠΑΣΑ επιστολή μή άπηλλαγμίνη- ταχυδρομικών τελών είναι απαράδεκτος.
ΑΙ έπιστολαί έπιγράφονται ουτω :

Πρν<: τήν Λΐίΰθονσιγ τον περωΰ. σνγγράμ . α 'Εθνική Βιβ.Ιιοθήχη. ΰ
Ε ίς 'Αθήνας.

Αί περιέχουσαι χρήματα έπιστολαί πρέπει νά στέλλωνται έπί συστάσει.
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Τό πρώτον ετος τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης π(υλεϊτα», 
άντί δραχ. 6.
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ή  άγγλική ποίησις ή τοσοϋτον καινό- 
ττρεπης καί τοσοϋτον ελεύθερα έν τώ Σαιζ- 
πήρ, ή τοσοϋτον έντέχνως αρχέτυπος έν 
τώ Μίλτωνι, ή τοσοϋτον ευχερής και 
ενίοτε τοσοϋτον λαμπρά ύπό τοΰς χρω
στήρας τοϋ Δραϋδεν, παρέσχε διά τών 
ώραίων πονημάτων τοϋ Πώπ' τό ύπό- ι 

δείγμα τνί; εύφυοϋς έκείνης καί αξιοπρε
πούς κομψότητας της περί τό υφος κα
θαρότητας ητις αποτελεί τήν καλούμενην 
κλασσικήν φιλοκαλίαν, ητις ύπ/ρξεν έπί 
πολυν χρονον ή γαλλική φιλοκαλία. Αφοϋ 
νίσθανθη τις τα  αθανατα προϊόντα τής I 
μουστ,ς τοϋ Σαιξπήρ, άφο£ έμελέτησε τό 1 
υπερφυές τής αγγλικής μεγαλονοίας είς 
τόν μέγαν τοϋτον ποιητήν τόν αύτογέν- 
νητον, τόν βάρβαρον καί ισχυρόν καθώς 
ό αΐων κατά τόν όποιον έζησεν, άφοϋ έ» 
σπούδασε την ποιητικήν έκείνην ψυχήν 
τοϋ Μιλτωνος έν τ$  όποία ό ένθουσιασμός 
«χαταπαύστως υπετρέφετο διά  τών σπου
δών καί τών αναμνήσεων, δύναται νά 
«νριρ ευχαρίστησήν καί είς τά αριστουργή

ματα τά  έντέχνως διεσκευασμένα τώ νά - 
τολμωτέρων έκείνων πνευμάτων τά  όπΜ* 
σιελαμπον έν τφ  μέσω πολιτισμοϋ μάλ
λον προκεχωρημίνου. Εις τά συγγράμμα
τα των βλέπει τις όχι τόσον τήν προσω
πικήν μεγάλο,φυίαν ένός ανθρώπου όσον 
την πολυμάθειαν μιας έποχ·?,ς* αί ϊδέαι 

I των φαίνονται τεχνητόν προϊόν τοΰ κοι
νωνικού βίου. Ά λ λ ’ άν ενίοτε έπανΛκάα- 
πτωσι πρός τήν φύσιν διά στιγμιαίων 
αγανακτήσεων, άν εχωσι τάς ιδιοτροπίας 
φαντασίας παρενοχλ^θείσης άπό τόν κόσμον, 
τοτε ένδιαφερον τ ι γεννώμενον έκ τοΰ 
απροσδοκητου καί τοΰ καινοφανούς προίαρ- 
ταται είς τά πονήματα των τά έπεξειρ- 
γασμένα μετά τοσαύτης φροντίδος. Τοι- 
ουτος ύπήρξεν ό Πώπ ό κανονικότερος τών 
Αγγλων ποιητών καί έν τούτοις £/ων 
χαρακτήρα καινοπρεπή.

0  Πώπ ( ’Αλέξανδρος) έγεννήθη έν Λον- 
δίνφ τήν 2 2  μαίου 1 688  έξ οίκογενείας 
καθολικής ένθερμου όπαδοΰ τών Στυαρτών. 
Από τους τρεις αδελφούς τής μητρός του, 

θυγατρός ένός ευπατρίδου της κομητείας 
τοϋ 1 όρκ, ό είς εϊχε φονευθή μαχόμενος 
υπερ τοϋ Καρόλου α ',  ό άλλος είχε μεί
νει μέχρι τοϋ θανάτου του εις τήν imnρε- 
«'*■/ τοϋ βασιλέως τούτου, ό δέ έσχατοι



j/,ετοιναστεύσα; έν τφ  διαστνίματι τής σφε
τεριστική; δικτατωρίας τοΰ Κρόμβελ, (!■ 
χε γίνιι ανώτερο; αξιωματικό; έν Ισπανία.

Τό αύτό ίτο ; τή ; γεννήσεω; τοΰ Π ώπ, 
ol γονεϊ; του άνεχώρησαν άπό τό Λονδΐνον 
χαί άπεσύρθησαν μακράν τή ; τύρβη; τών 
πραγμάτων εί; τό Βενσφίλδ έντό; τοΰ 
δάσου; τοΰ Ούϊνδσώρ.

ό  πατήρ του ένασχοληθεί; πολΰν χρό- 
νον εί; τραπεζιτικά *?1 έμπορικά £ργα} έπώ- 
λησε παν ί , τ ι  εΐχε, καί μή θέλων νά έμ- 
πιστευθίί εί; τήν φερεγγυότητα τή ; νέας I 
κυβερνήσεω;, ϊθεσεν έντό; κιβωτίου είκο- 
σακισχιλία; γινέας, καί έζησεν ήσύχως διά 
τοΰ μικροΰ τούτου θησαυροΰ έκ τοΰ όποίου 
ήντλει καθ’ Εκαστον 2τος. Η παιδική ήλι· 
/.ία τοϋ Πώπ περιστοιχιζομένη 6πό τών 
]/ΐλοστοργωτέρων φροντίδων ύπήρξεν άσθε- 
νεστάτη καί εύπαθεστάτη, ή φωνή αύτου 
εϊχεν έκτακτον γλυκύτητα, καί τόν έπω- 
νίμαζον άηδονάχι. Ανεδείχθη φιλομαθή; 
άμα έμαθε ν' άναγινώσκη. βμαθε μόνο; | 
τον» τήν γραφήν απομιμούμενος κατ’ άρ- 
/ά ;  τοΰ; χαρακτήρα; τών τυπωμένων βι
βλίων καί διετήρησε μέχρι τέλους τή ; 
ζωή; του τό μικρόν τοΰτο προτέρημα τό 
όποιον εϊχεν εί; βαθμόν εκπληκτική; τε* 
λειότητο;, μολονότι ή συνήθη; του γραφή 
ητο άρκούντω; κακή.

Εί; ήλιχίαν όκτώ περίπου έτών έτέθη 
υπότροφο; εί; τήν ο {χίαν Ιερέω; χαθολιχοΰ 
όστι; διά μεθόδου τήν όποίαν δέν άκο- 
λουθοϋμεν δσον πρέπει τφ  έδίδασκε τά  
πρώτα στοιχεία τή ; έλληνική; καί τή ; 
Λατινιχής συγχρόνως, ό  νέο; μαθητή; 
άνεγίνωσκε προσέτι έν τ$ (δία έαυτοΰ 
γλώσση τάς ποιητικά; μεθερμηνεύσει; τοϋ 
όμβρου χαί όβιδίου. Αφελήθη δέ πολύ έχ 
τών προχαταρχτιχών τούτων σπουδών καί 
μετ’ όλίγον εί; σχολεΐόν τ ι  τοϋ Τούϊφορδ, 
πλησίον τοΰ Ούΐντσέστερ, xal έπειτα εί; 
(ν άλλο έν αύτ9ί τ?ί πόλει τοϋ Λονδίνου 
κατά τήν είσοδον τοϋ Αιδ-Πάρκ. Τότε, 
πορευ^μενο; ένίοτε εί; τό θέατρον συνερα- 
νίσθη ό ίδιο; εϊδό; τ ι δράματο; έξηγμένου 
έχ τή ; μεταφράσεω; τή ; ίλιάδο; παρά 
τοϋ όζυλμπυ χαί άναμεμιγμένου μέίδίου; 
έχυτοΰ στίχους* τό δέ δοχίμιον τοϋτο 
κατώρθωβε νά τό παραστήσωσιν ot συμ- 
μαθηταί του βοηθούμενοι άπό τόν κηπου
ρόν τή ; οίχίας, λαοόντα τό μέρος τοϋ 
Αίαντος.

ό  Βοαλώ εί; τήν παιδικήν του ήλικίαν 
εΐχε χαί ουτο; συνθέσει μίαν τραγφδίαν 
μέ τεμάχια  μυθιστορημάτων τοΰ Ιπποτι- 
σμοϋ* άλλ’ όμως, μ ’ δλην τήν πρόωρον 
ταύτην φιλοδοξίαν, μηδ* 6 Βοαλώ μηδ' ό 
Πώπ δέν ήσαν δραματικοί ποιηταί.

Άνακληθεί; εί; Ούϊνδσώρ, μόλι; δω
δεκαετή;, ό Πώπ διά  τή ; φυσική; του 
μεγαλοφυία; χαί τή ; πρός τήν ποίησιν 
βοπή; του χατώρθωσε ν’ αποτελειώσει μό
νο;, έν τ φ  μέσφ τών έμπνεύσεων τών 
αγρών χαί τή ; έρημία;, άνατροφήν γενομέ- 
νην ύπό τών βιβλίων μάλλον ή Οπό τών 
διδασκάλων, ό  Πώπ ϊλεγεν ό ίδιο; ότι 
δέν ήδύνατο νά ένθημηθ? χα τά  ποίαν έπο- 
χήν εϊχεν αρχίσει νά στιχουργίί. 6  πατήρ 
του, συγχαταβατιχώτερο; άπό τόν τοΰ 
όβιδίου, ένεθάρρυνε τήν ποιητικήν χλίσιν 
τοΰ νέου, ί τ ι ;  δέν ίτ ο  όλιγώτερον άκά- 
θεχτο; τή ; τοϋ Ρωμαίου ποιητοΰ, μήτε 
βεβαίως όΐιγώτερον άνεπίδεχτος νά δαμα- 
βθίί δ ιά  τή ; χαταναγχάσεω;. Ό  άγαθό; 
ευπατρίδη;, χωρί; νά ηναι ό ϊδιος πολΰ 
εύπαίοευτο;, ΰπεδείχνυεν εί; τόν υίόν του 
μικρά; ίιποθέσει; ποιημάτων, τόν παρώρ- 
μα νά έπιδιορθώνη πολλάκι; τάς συνθέσει; 
του χαί τίΐ^Ιλεγε τέλος, ώς μέγανκαί 
ϊσχατον Ιπαινον, δτι εϊχεν ευρει χαλά; 
όμοιοχχταληζία;.

δσον μιχρολόγοι χαί Αν ίνα ι αί λε
πτομέρεια! αυται, έξηγοϋσιν ΐσω; π ώ ; ή 
ποιητική διάνοια προπαρασκευασθεΐσα ο5- 
τω  καί διεγερθεΐσα έκ νηπιότητο; έδώκεν 
εί; τόν Πώπ τήν πρόωρον έκείνην ωριμό
τητα  καί τήν περί τό στιχουργεΐν έμπει- 
ρίαν αϊτινε; καταφαίνονται εί; τά  πρώτα 
του πονήματα καί τά ; όποία; άνευρίσκομιν 
εί; φδιίν τινα περί τή ; έρημία; συντεθεϊσαν 
παρ’ αύτοϋ κατά τό δωδέκατον τή ; ήλι* 
κία; του ίτο ;. ά  σπουδή τών άγγλικών 
αριστουργημάτων καί τή ; λατινικής φιλο
λογίας συνεμιγνύετο μέ τά  ποιητικά έκεΐ· 
να παίγνια* έξησκεϊτο είς τό μιμεΐβθαι, 
ένίοτε είς τό διορθώνειν καί μ ετα πλά ττιιν  
καί άναπαράγειν Οπό μορφήν κ α ν ο ν ικ ω τ έ -  

ραν καί κομψοτέραν στίχου; τοΰ γέροντο; 
Σώσερ $ ποιητοΰ τινο; πλήρου; καλλονών 

[ άλλατημελήτου,ώςό Φόσεστερ. 0  τοιαυτη 
έργασία, ή πρό; τήν άκρίβειαν καί 
ρολογίαν ^οπή, παράδοξο; εί; παιδίον, 
δέν έφαίνετο ν’ άποκαλύπτη ηδη τόν χ* ’ 

| ρακτήρα τής διανοίας τοΰ Πώπ, τήν

\

συγγραφικήν του μέθοδον τ-^ν μάλλον 
έντεχνον ή έμπνευσμένην, μάλλον έπι- 
τηδείαν $ γόνιμον, προ-τφοροιτέραν εις τό 
μιμεϊσθαι τεχνικώς ή εί; τό καταγί- 
νεσθαι μετ’ επ ιτυχία ; είς πρωτοτύπου; 
συνθέσεις.

ή  προσεκτική otu-rvj σπουδή καί ή 
πρόωρος μέριμνα περί τή ; κανονικότ/ιτο; 
καί γλαφυρότητος παρνίγαγον έργκ κατχ 
δύο λόγου; αξιοπαρατήρητα! καί <̂ ιά τό 
τέλειον τοΰ υφου; καί διά τήν νεαράν η
λικίαν τοΰ συγγραφέω;. Τά δοκίμια με
ταφράσεω; καί τά  ποιμενικά, έν τών πρώ
των προϊόντων τής νεότητο; αύτοϋ, δέν 
φέρουσι κανέν σχεδόν ΐχνο; απειρία;- δει- 
χνύουσι ποιητήν ώριμον, άλλά δέν εχου- 
σι τήν έπχφρόδιτον έκείν/;ν άβρότ/ιτα καί 
τήν θείαν άφέλειαν τοΰ Βιργιλίου, εί; τάς 
όποία; ποτέ δέν έ'φθασεν ό Π ώ-,

έν  τούτοις, ποιητή; κεκηρυγμένο; άπό 
τοΰ δέκατου δκτου ετου; τή ; ήλικίας του, 
ίλθεν ένίοτε είς τό Λονδΐνον χ.'<1 συνέδεσε 
φι>ιχά; σχέσεις μετά πολλών λογίων τοΰ 
καιροΰ έκείνου οϊτινες τω  έδωκαν συμ- 
βουλάς, άλλά πρό πάντων επαίνου; τών 
όποίωνή ματαιοφροσύνη του ητο άπληστος. 
£λαβε χαλήν ΰπο ίο /ήν  παρά τοϋ κομ
ψού *α! εύρυοΰς Κονγρέβου, καί απέκτη
σε τήν ιδιαιτέραν έμπιστοσύνην τοΰ Βί- 
σερλεϋ, κωμικού ποιητοί} εχοντος άπειρον 
οίστρον κ αί οστις, είς τήν νεότητά του, 
έπήρξεν εραστής τής £ουχησης Κλέβελανί 
έν τνί αύλνί τοϋ Καρόλου Β \

0  νέος ποιητής έπεθεώρει μετ’ αύστη- 
ρας έπιμελείας τά  πον/ματα  τοΰ γέρον- 
τος καί έλευδεροστόμου ΰίσερλεϋ τον ό 
ποιον δέν ήδύνατο νά συνειθίσνι είς τήν 
κανονικότητα καί τήν ευπρέπειαν' έπεζή- 
τει ταύτοχρόνως τήν φι7,ίαν τοΰ Ούάλς, 
τοΰ έπιδεζιωτέοου κριτικού τής έπο /ή ; 
έκείνης. Εΐχε προσέτ*. φίλον εύγενή τινα 
καλούμενον Κρόμβελ καί. τόν σίρ Τρόμπαλ, 
πρώην πρέσβυν έν Κωνσταντινουπόλει, 
δστις ειχεν άποσυρθή είς τό Ούϊνδσώρ. 
Συνδιελέγετο μετ' αύτών περί τών άνα- 
γνώσεών του καί τών στίχων του, καθό
τ ι φαίνεται νά μή εϊχε σχεδόν άλλον συλ
λογισμόν. ’Εσπούδαζεν άκαταπαύστως 
τοίις αρχαίους άπό τοΰ Όμβρου μέχρι τοΰ 
Στασίου, τόν όποϊον ονομάζει καλλίτερον 
στιχουργόν μετά  τόν Βιργίλιον. Ό  θαυ
μασμός του μάλιστα προέβη μέ/;Λ W*

να μ ε ^ tt ,ο τΐνώ .ον της Oijm
βαίδος, καί τοι έξελέγςας εν τώ πονημα- 
τ ι τουτω πολλάς ΰπερβολάς, παραδοξο
λογίας καί σφάλματα άκόμη περί τήν 
γεωγραφίαν. Είχε μάθει τήν ιταλικήν καί 
την γαλλικήν, έμελετα τόν Λαροσφουκώλ 
και εΟχυμα^ε με^αλ(ος τήν αρμονίαν τοΰ 
Μαλεορου. Ιεσσαρα βουκολικά ποιήματα 
τά όποια εΐχε cjvOίτει δε/.αε;ζ>τής £jv υ
πήρξαν το πρώτον ύπ αύτοΰ δημοσιευΟεν 
σύγγραμμα. Κατά τό αύτό ετος 1 7 0 9 , 
έςέδωκε τό xspl κριπχΊς δοκψιογ^ ποίη- 
μα υποδεέστερον μέν τή ; Ποιητικής τέ- 
χγη ς  τοΰ Βοαλώ, εκπληκτική όμως συγ* 
γραφή δια τήν ισχυράν αγχίνοιαν, τήν 
ορθήν κρίσιν καί τήν φιλοκαλίαν τήν ό
ποιαν προϋποθετει εις ποιητήν εικοσαετή. 
Εν τώ  δοχψίφ  άνεφαίνοντο ή σατυρική 
εκείνη πικρία, τά  προσωπικά καί βίαια 
έκεϊνα μίση πρός τού; αδόκιμους συγγρα
φείς, ύπο τών όποιων ό Πώπ κατείχετο 
πάντοτε καί τά  όποια έτάραττον καί κα- 
τέθλιβον τόν βίον αύτοΰ.

Κράσεως αδυνάτου καί νοσηρας, βυθι
σμένος έκ νηπιότητο; εί; τά βιβλία καί 
τήν σπουδήν, μή γνωρίσας άλλα; συγκι
νήσεις παρά τάς τή ; ποιητική; ματαιο
φροσύνη;, ό Πώπ ένωρί; άπέκτησεν εΐδός 
τ ι  όργιλότητο; άνησύ/ου καί ζηλοτύπου. 
ΙΙτο καχεκτικωτάτου άναστήματο;, σχε* 
δόν κυφό;, καί άπεκάλει αύτό; έαυτόν τό 
(ΐικρότατον ανθρώπινον πράγμα τδ έν 
Ά γ γ Λ ία  ύπαρχον. Τά φυσικά ταΰτα  
ελαττώ ματα έπέσυρον συχνάκις κατ’ αυ
τού σαρκασμού; βαναύσου; άναμεμιγμέ- 
νους μέ φιλολογικά; έπικρίσεις έκ τών ό 
ποιων επηυςανεν ετι ή οργίλη διάθεσίς 
του. ΚατατρεχΟεί; επίσης σχεδόν ώς ό 
Βολταΐρος άπό τά  αδικήματα τής σατύ- 
ρας, έδυσφόρησε καί έξεδικήθη ώς εκείνος.

Η έποχή τοΰ Γουλιέλμου Γ ' καί της 
βασιλίσσης Αννη;, εν τω μέσφ τών αγώ 
νων τή; πολιτικής ελευθερίας, άπέδωκεν 
έν τούτοι; εί; δλα; τά ; τέχνα; τοΰ νοό;, 
τό ένδιαφέρον έκεΐνο τό όποιον δέν άφί- 
νουσιν εί; αύτάς πάντοτε αί ζωηραί πο- 
λιτικαί έπασχολήσεις* μεγάλαι Ικανότη
τες ήγείροντο συγχρόνως, διανενεμημέναι 
κατ’ ί'σην περίπου δόσιν μεταξΰ τών δύο 
αντιπάλων κομμάτων. Ό  Αράΰδεν δέν έζη 
πλέον’ άλλ’ ό 2ουίφτ άπετέλει τήν δόξαν 

τν.ν ir/Jiv τής Το:υ ·.·>;; μϊρίδο?, τήν
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όποίαν ύπερασ-ίζετο μετά σφοδρότατο; 
δλω; δημοκρατικής. Ό  γλαφυρό; καί κα
νονικό; Αδδισων δστι; έφαίνετο γεννημέ
νο; διά νά ηναι ακαδημαϊκό; τοΰ αΐώνο; 
τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', ηγωνίζετο είς τάς 
τάξεις τών Οϋίγων μέ πικρίαν έντέχνως 
συγκεκερασμένην χαί μέ ειρωνείαν άνδρό; 
αύλικοΰ. Συγγράφει; διαφοροτρόπω; διά-· 
σημοι συνεκεντροΰντο περί τοϋ; αρχηγού; 
τούτου;, ό νΑρμπουθουστ, ό Στήλ, ό 
Κονγρέβης, ό Γκάϋ, 6 Οΰάλ; καί πολλοί 
άλλοι.

Ό  Πώπ, δστις έ'νεκα τή ; θρησκεία; του 
ητο έκ γεννετής ΐορυκός, διέμεινεν έντού- 
το ι; αρκούντως αμερόληπτος μεταξύ τών 
δυο συστημάτων τά  όποια διημφισβήτουν 
περί τη ; ευδαιμονίας τή ; ’Αγγλίας καί 
τή ; εύχαριστήσεω; τοΰ κυβερνάν αύτήν. 
Ό  αποκλειστικό; πρό; τήν ποίησιν ερω; 
καί ίσως άκόμη υπερβολική αδιαφορία $ 
ελλειψις γνώσεων ώ; πρός τά  δημόσια 
ΰπέτρεφον έν αύτω τήν τοιαύτην μετριο
πάθειαν νίτι; έφαίνετο ασυμβίβαστος μέ 
τόν χαρακτήρά του. Πιθανώς £ρρεπε πρός 
τοΰ; Ουΐγους ή τοΰ; ϊορυκοΰ; κατά τόν 
βαθμόν τή; μεγαλειτέρας ή μικρότερα; δυ- 
σαρεσχεία; τήν όποίαν τ φ  έζροξένουν αί 
φιλολογικά! χρίσεις τούτου $ εκείνου τοΰ 
κόμματος.

Ό  Θεατής, συντασσόμενος πρός τό 
συμφέρον τών Ουιγων, ευρισκομένων τότε 
έν τίί έξουσία, έξύμνητε τά  πρώτα συγ
γράμματα τοΰ Πώπ χαί έδημοσίευσε μά
λιστα εί; τάς στήλας του τό ιερόν είδύλ- 
λιον τό έπιγραφόμενον Μεσιάς, φανέν 
όλίγον μετά τό περί κριτική; ποίημα. 01 
ωραίοι στίχοι οί αφιερωμένοι εις τήν μνή* 
μην άτυχου; γυναιχό;, τό ώραΐον ποίημα 
τοΰ άρκαγέντος βόστρυχου, τό δάσος 
τον Ονϊνδσώρ,») τής ΈΛοίζης έπιστοΛή> 
έδημοσιεύθησαν άλληλοδιαδόχω; και ώρι- 
σαν τήν θέσιν τοΰ Πώπ εί; τήν πρώτην 
τάξιν τών Αγγλων ποιητών.

Κατά τό 1 7 1 0  ή έξουσία εϊχε μεταβή 
έντελώς είς. τό τορυκόν κόμμα, χαί τό 
λαμπρόν ύπουργεϊον τοΰ όξφόρδ καί τοΰ 
Βολιγγβρόκ έπροστάτευσε τά  γράμματα 
χαί ίνεχ* αγάπη; πρός αύτά χα ί Ζνεχχ 
«υμφέροντος. Καί αύτή ή αγγλική αύλή, 
άφινομένη ε(ς τήν μυστικήν εκείνην £οπήν 
$τις τήν1 Σφερε, πάντοτε πρός τά  παρχ- 
δείγμα τ* τοΰ αίώνο; τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ%

διενοεΐτο νά συστήσγ, Ακαδημίαν κατά τόν 
τύπον τή; υπό τοΰ ί*ιχελιέω; θεμελιωθεί- 
ση; πρότερον έν Γαλλία. Ό  Σουϊφτ εϊχε 
διαγράψει τό σχέδιο ν τοΰ πολυμαθούς 
έχείνου συλλόγου, ό δέ Πώπ ΰπεδεικνύετο 
μεταξύ τών μελλόντων νά δοξάσωσιν αύ
τόν. Μετά τόν Σου’ίφτ, αύτό; ητο 6 μάλ
λον ύπό τοΰ Βολιγγβρόκ έχτιμώμενος λό
γιο ;. ίσω; μάλιστα ό υπουργό; ο5τος, εί; 
τά  σχέδια τής φιλοδοξίας του, εϊχε λά
βει ΰπ’ δψιν τήν συνδρομήν ήτι; ήδύνατο 
νά τφ  ελθν) έκ τής όρμής τοΰ νέου ποιη- 
τοΰ.

Αλλ* ή ιδιόρρυθμος και ανυπόστατο; 
διάθεσι; τοΰ Πώπ δυσχόλω; ήδύνατο νά 
ΰποβληθ‘5 εις τό σχέδιον ίσχυροΰ ΰπουρ- 
γοΰ, καίτοι φίλου του, καί εί; τά ; απαι
τήσεις τών συμφερόντων μιδς μερίδο;, άν 
καί άνήχεν ό Ιδιος είς αύτήν. ό τε  ό Αδ- 
δισων, κατά τό 1 7 1 3 , διά ν’άντιπαλαίστι 
κατά τή; υπεροχή; τών Τορυκών, ήθέλησε 
νά παρασταθή εί; τό θέατρον ή δημοκρα
τική του τραγφδία ό Κάτων, 6 Πώπ, 
έμπνεόμενο; υπό ζήλου φιλολογικού καί 
φιλιχοΰ, μετεχειρίσθη παν μέσον καί τήν 
επιρροήν του ώ; βασιλόφρονο; διά νά κα- 
τορθώσ·/) νά παρασταθνί τό ποίημα έκεΐνο* 
συνέθεσε μάλιστα ό ίδιο; τόν πρόλογον 
αύτοΰ, δπου παρενέβαλε στίχου; τινά; αρ
μόζοντας έξαίρετα είς τό πνεΰμα τοΰ πο
νήματος καί άπευθυνομένου; είς τά  πάθη 
τά  όποια έζήτει νά διεγείρη 6 Αδδισων.
■ έδώ , λέγει, τά  δάχρυα θά ρεύσουν δι* 
ύπόθεσιν εύγενεστέραν, δάκρυα τά  όποια 
οΐ πατριώται χύνουσι θρηνοΰντες τοΰς 
νόμους έχπνέοντας’ ό ποιητής προστάζει 
τάς χαρδίας σας νά έμπνευσθώσιν άπό τήν 
άρχαίαν ζέσιν καί ζητεί άπό τοΰς αγγλι
κούς όφθαλμοΰς ρωμαϊκά δάκρυα*. Εν το- 
σούτφ καί αύτός & Βολιγγβρόκ, καίτοι 
υπουργός χαί είς τήν Τορυκήν μερίδα άνή* 
κων, συνεμερίσθη έπιδεικτικώ; τόν ζήλον 
τοΰ Πώπ καί έχειροκρότησε τά  φιλελεύ
θερα αξιώματα τά  προσφερόμενα ύπό τοΰ 
Κάτωνος.

ί ν  τούτοις 6 Πώπ τόν όποιον ή θρη
σκεία του έμάκρυνεν άπό τά  υπουργήμα
τα  καί ό'στις δέν ήτο έξ έκείνων οϊτινες 
θέλουν νά πλουτίσουν διά τής υπουργική 
εύνοίας, ήθέλησε διά τής ίδίας έαυτοΰ 
ίκανότητος. νά πορισθίί Εντιμον άνεξαρ* 
τησίαν. Κατά τό εικοστόν πέμπτον τή;

ήλικίας του ετος, εντελώς κάτοχος ηδη 
δλων τών μυστηρίων τής τέχνη; του, άλλά 
μαθών ϊσω; δτι ή δόξα μεγάλης πρωτο
τύπου συγγραφής δεν ητο προωρισμένη 
δι’ αύτόν, συνέλαβε τήν ίδέαν νά μετα- 
φράση τήν Ιλιάδα. Νεώτατο; ων ετι, δη- 
μιουργήσα; μόνο; του τήν ανατροφήν του 
διά τή ; άναγνώσεω; καί πρό πάντων διά 
τής άσκήσεως εί; τό στιχουργεϊν, ό Πώπ 
έφαίνετο στερούμενο; τινών έκ τών γνώ
σεων τάς όποίας άπνίτει τόσον μεγάλη 
έπιχείρησις. Αλλ’ ή έ/.πληκτική υπομονή 
τοΰ νοό; του καί ή θαυμασία του εύχέρ:ια 
άνεπλήρωσαν τά πάντα. Οί εχθροί τή; 
δόξη; του εϊχον κοινολογήσει ό'τι δέν 
ηξευρε τήν έλληνικήν'άλλοι διέδιδαν πλα- 
γίω ; δτι ητο ίχκωβίτη; (1) εί; τό βάθος 
τή ; ψυ/ή; του. Μολαταύτα ή αγγελία 
τοΰ μελετωμένου μεγάλου τούτου έργου 
έφείλκυσε πολυαρίθμου; συνδρομητάς έκ 
τών κατοίκων τής πρωτευούση; καί έκ 
τών αύλικών. Εν διαστήματι πέντε έτών 
ό Πώπ έτελείωσε τό έογον τό όποιον ττρο— 
ετίθετο νά φέρνι εί; πέρας καί, τριακον
ταετής γενόμενο;, έδημοσίευσε τήν περί* 
φημον έκείνην μετάφρασιν, τό ώραιότερον 
ϊσω; μνημεΐον τ ι ;  αγγλική; στιχουργία;. 
Ολο; ό χόσμο; έθχύμασε τό μέγιστον έ 
κεΐνο εργον οπού ή τεραστίχ εκτασις τή; 
έπιχειρήσεω; δέν ήλάττωσε ποσώ; τήν 
περί τά ; λεπτομερεία; έπιμέλειαν.

Ό  Α ^ισ ω ν , φθονερό;, άν καί τίαιο; 
άνθρωπο;, κατέστη ό καττίγορο; καί ήθε-
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λτισε νά γίντι ό αντίπαλο; τοΰ ΙΙωπ. Korr 
ρ.οσίευσε λοιπόν υπό τό ονο^α άσηαου 
τινό; ποιτ,τοΰ, στιχουργιΚΛν μετάφρασιν 
τοΰ Α'. βιβλίου ττ,ς Ιλιάίϊο; καί ττ,ν έζύ- 
ρ,νΛσεν ώ; αριστούργημα.

*0 Πώπ έςεδικτιθη δι* άςιολόγων σα- 
τυρών κατά τοΰ ποιητοΰ γενομένου ΰπουρ- 
γοΰ. έ;ΛΕ»Λφετο τόν ζ'Λλότυπον αύτοΰ δε- 
σποτισ;/όν καί τόν παρίστα ώ; σουλτάναν 
περιττοί'/ιζόαενον άπό δούλου; καί άλά- 
λου;, καί νομίζοντα οτι δέν βασιλεύει 
άλ/,θώ; άν δέν πνίγ'{ΐ του; άδελφού; του.

Οί φίλοι των εί; μάττ,ν προσεπάθΛ'ϊαν 
νά κατευνάσωσι τήν έριδα ταύτην. ό  Γΐώπ 
έζερχό^ενο; άπό συνέντευζιν προετοιμα- 
οθεϊσχν διά νά συνδιαλλάζωσι του; δύο

(1) θι*αώττ4ς τ&Ο :κπτώτ*.» ^ ι ΐ ' .λ ίω ;  ί ι χ ώ ί ιυ  
τςϋ ο  τών άτ::γίνων 75J.

πον/ιτά;, εκαμε στ(χου; εναντίον τοΰ λ δ -  
δισων και του; είστειλεν εί; αύτόν.

Μ’ δλ*/ιν τήν δτ/Λτιχ-ήν ταύτην πικρίαν 
τή; όποία; παρέσχε τόσα άλλα δε ίγμ α τα , 
ό Πώπ έ;όχω; συν/ισθάνετο τήν ηδονήν 
τοΰ άγροτικοΰ βίου· Δέν εΐ/εν έζελθει 
άπό τό δάσο; τοΰ Ούϊνδώρ είν-ή περί τό 
τέλο; τοΰ Τορυκοΰ υπουργείου, ότε ή έγ· 
γληαατική απόπειρα τοΰ Πρέστων εκαμε 
νά τεΟώσι πάλιν εί; ένέργειαν ot έπ ιτη - 
ρητικοι κατά τών Παπικών νόμοι. Τ η ςπ ε-  
ριουσία; του αύζηθείση; έ'νεκα τή; επ ιτυ
χία ; τή ; παρ’ αύτοΰ μεταφράσεω; τοΰ 
Όμηρου καί τών γενναίων συνδρομών τών 
φίλων του, εσπευσε νά ζητήσνι εύαρεστον 
τι άνα^οίρητήριον. Τώ 1 718  ήγορασε τήν 
οικίαν έκείνην τοΰ Τουίκκενομ, φημισθεϊ- 
σαν καθώ; τό Τίβουρον τοΰ όρχτίαυ, άλλ 
όρειλομενην όλοκλήρω; εί; τά χρήματα 
τοΰ κοινοΰ, τά όποια εΐναι προτιμότερα 
άπό τά ; μεγαλοδωρία; τοΰ Αύγούιτου.

'Λπολέσας τόν πατέρα του τόν όποιον 
ήγάπα περιπαθώ;, άπεσύρθη εί; τό χαρ^~ 
έστατον τοΰτο άσυλον μετχ τή; μητρο; 
του τήν όποίαν έτίμα πάντοτε καί έπερι- 
ποιεΐτο μετά θρησκευτιχ-ή; εύλαβεία; καί 
τή; όποία; ό βίο; παρετάθη μέχρι τοΰ 
έσχάτου γηρατο;. 0  Πωπ οστι; δεν ηθε* 
λησε νά δε^Ονί καμμίαν χ^ρ^ν από του; 
ύπουργου; τοΰ Τορυκοΰ κόμματο;, εμεινεν 
εΐ; αύτοΰ; πιστό; ό'ταν ε^εσαν ει; δυσμε· 
νειαν. Δημοσιεύων τά συγγράμματα τοΰ 
φίλου του Πάρνελ, έδραζε τήν ευκαιρίαν 
ν άπευθύντι εί; τόν λόρδον 0;φόρδ, κατα- 
τοε^όμενον άπό τοΰ; Ούίγου;, άφιερωτι- 
κήν επιστολήν εί; ωραίου; στίχου;.

Μετά τήν ίλιάδα ό Πώπ έπεχείρησε 
να μεταφράσνι τήν Οδύσσειαν* άλλ ή υπο* 
μονή καί ή έπιμονή τόν έγκατελειπον 
έν τ*7ί εργασία ταύτ*/ι καί άφήκε τό δεύ
τερον ήμισυ αύτή; εί; όυο άσημου; ποιη- 
τά; οιτινε; έ<ιτιχούργησαν άντ αύτοΰ. 
Περιττόν νά εϊπωμεν ότι ή μεθερμηνεύεις 
α ΰ τ η  έφάνη πολΰ ΰποδεεετέρα τής πρώτη;. 
Δέν δύναταί τις δ ί; νά φθάστι μέχρι τοΰ 
ενθουσιασμού, είς εργον μεταφραστικόν.

Βαρυνθείς άπό τό έργον τοΰτο, λαβόν 
όλιγώτερον καλήν υποδοχήν, ό Πώπ £χων 
πάντοτε δυ'ταρε'ϊκεΟχς έκ μέρους τών κρι
τικών καί τών συγγραφέων, καί τήν φοράν 
ταύτην ων πολΰ δυσηρεστημένο; καί μέ 
τοΰ; ϊιβλιοπώλας, '7υνεκ£ντρωί«νδλ«ς του



τάς όργάς εί; περίφημο'ν τι ποίημα, την 
Joyatd iay μ,νημεϊον σατυρικοί οΓστρου, 
άγανατήσεως καί «φιλοκαλία; ενίοτε, έν 
τώ  όποίφ διακωμωδούνται καί ό δημοσιο
γράφο; Δέννις, καί & λόρδος Χάρβευ, καί ό 
βιβλιοπώλης Λίντοτ καί τόσα άλλα πρό
σωπα άλλοκότως συνηνωμένα.

(Επεται τό τέλο;).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ, κατά τούς 
προτέρους βιογράφους, τά  έπίσημα έγγρα
φα καί άλλας άξιοπίστους ειδήσεις, υπό 
Κ. Παπαρρηγοπούλου*

Υπό τόν ανωτέρω τίτλον έζήλθε τών 
πιεστηρίων τοϋ φιλοτίμως άναλαβαντος 
την εκδοσιν αύτοϋ Κ. Νικήτα Πάσσαρη, 
βιβλίον έξ 150  περίπου σελίδων, εν τω 
όποίω ό Καθηγητή; Κύριος Κ. Παπαρρ^ι- 
γόπουλος, δστις πρό πολλών ίδ η  ετών 
εύσυνειδήτω; χαί μετ’ αξιέπαινου έπιμε- 
λείας καταγίνεται είς τήν μελέτην της 
ιστορίας έν γένει καί ιδίως τής τοδ έλ- 
ληνικοϋ έθνους άπό τών άρχαιοτάτων πε
ριόδων τής ύπάρξεώς του μέχρι σχεδόν 
τής συγχρόνου εποχής, έξιστορεϊ μέ αρ
κετήν λεπτομέρειαν τόν βίαν ένός τών έν- 
δοξοτέρων καί σπουδαίοτέρων προσώπων 
τής έλληνική; έπαναστάσεως, του Γεωρ
γίου Καραϊσκάκη.

ή  συγγραφή τής ιστορίας άπαςτεΐ με- 
γαλα καί άςιόλογα προσόντα παρ’ εκείνου 
όστις επιχειρεί τό τοιοϋτον έργον* δθεν 
ολίγοι είναι καί ol αληθώς σπουδαίοι 
Ιστορικοί. Ενα Θουκυδίδην, $να Ξενο- 
φώντα καί ενα Πολύβιον £χει νά έπι- 
δείξ/ι τοιουτου; ή αρχαία έλλάς* ενα Τ ί
τον Λίβιον και {(να Τάκιτον ίίαρήγαγεν ή 
φιλολογίος τϋς Φώμης' δ ι’ gva Μακώλαιϋ 
αυναται νά καυχηθ$ ή Α γγλία, δι'ίνα Γερ- 
βΐνον καί δς’ ί'να Mouuiasv ή Γερμανία, 
οι 2να Καραμσΐνον ή Ρωσσία, δ ι’Ινα Καί- 
σαρα Καντοΰ ή Ιταλία, δ ι’ ένα θιερρΰ, ένα 
®ιίρς, 2να Γυζώτ ή Γαλλία.

Τά στοιχεία τά  συναποτελοΰντα τίιν 
la>opi^f|v επιστημην είναι καί ταΰτα 
παμπολλα, είς τάς ήμέρας μας ·προπάν·

των, ένφ κατά τίιν άρχβιότητ* ίσαν ευά
ριθμα καί άφινον εύρΰ στάδιον είς τίιν 
αύθαίρετον όρθήν κρίσιν τοΰ Ιστοριογρά
φου, xal είς την δύναμιν καί τίιν γονιμό
τητα  τ%  φαντασίας τοι».

Παραθέσεις ήμιμυθικαί τοδ λαοΰ (16- 
gendes), παραδόσεις καί δ ιίφ ίσεις τών 
λαβόντων άμεσον καί ένεργόν μέρος είς Τ« 
συμβάντα μιας έποχής, απομνημονεύματα 
τούτων καί τών λοιπών συγχρόνων των, 
δημόσια έγγραφα, Ιστοριογράφων συγ
χρόνων $ όλίγον μεταγενεστέρων πονήμα
τα , άλληλογραφίαι έπίσημοι Mat ίδιωτι- 
καΐ, βιογραφίαι, τά  διάφορα ειδη τ ίς  *υγ- 
χρόνου φιλολογίας, τά  υλικά μνημεία 
μιας έπο χ ίς  καί αί έπ αύτών έπιγραφαί 
δλα ταΰτα καί <2λλα τινά άπατελοΰσι 
τρόπον τινά τό υλικόν μ ΐ  τό όποιον ο{- 
κοδομεϊ κατά τοΰς νεωτέρους χρόνου; & 
αληθή; Ιστορικό;.

Αλλ’ έκτός τούτων, διά νά έκπληρώσΥ) 
άξίως την μεγάλην αποστολήν του, ό Ιστο
ρικό; οφείλει νά δχ-fl καί κρίσιν όρθοτά- 
την, καί άμεροληψίαν, καί ειλικρίνειαν με- 
γίστην, καί τόν έρωτα τοΰ άγαθοΰ καί 
τοΰ εντίμου, προσέτι δέ φαντασίαν ζωη- 
ράν καί τά  δύα μεγάλα τοΰ δφους πλεο
νεκτήματα, τίιν σαφήνειαν καΐτηνκαλλιέ* 
πειαν.

Αί όλίγαι αυται ίδέαι δχι μόνον— τό 
γνωρίζομεν καί τό όμολογοΰμεν ίμεΐς 
πρώτοι— ·δέν ίλαβον ένταΰθα τίιν προrhr 
κΰυσαν άνάπτυζιν, άλλά μηδέ κ&ν ίχνο- 
γραφήθησαν μέ τινα άχρίβειαν καθώς έπε- 
θυμοΰμεν.

Αλλ’ άφ’ ενός ή έίκτασις xai τό είδος 
τής Έθη'λής BtSMofyxqc μας άναστέλ- 
λουσι κατά  παν βημα καί μας ΰπενθυμί- 
ζουσι xal πέραν τοϋ δέοντος τό γαλλικόν 
απόφθεγμα

Qui lie &ut so bo ru cr, ne tu t  jam ais 6crire,
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καί άφ* ετέρου αύτός ουτο; & έπίτομος 
χαρακτήρ τοϋ μονογραφικοϋ συγγράμ·· 
ματος περί τοϋ όποίου πρόκειται νά όμι* 
λησωμεν πρός τούς άναγνώστας μας ίι- 
ποχρεόνει νά μή δώσωμεν είς τήν εισα
γωγήν ταύτην διαστάσεις δυσαναλόγους 
πρός τήν έκτασιν τοϋ πονήματος τό όποιον 
προτιθέμεΟα νά παρουσιάσωμεν είς τό 

. κοινόν# Δέν δύναταί τις νά ό μ ιλ ο ί  (*4

Γσην £κτασιν περί συντόμου έργου καί περί 
δεκατόμου συγγράμματος.

Ό  Κ. Παπαρρηγόπουλο; διά τοϋ υπ' 
δψιν μας πονηματίου προέθετο νά συντε- 
λέστρ τό καθ’ έαυτόν είς τήν διευκόλυνσιν 
τοϋ £ργου τού μέλλοντος ιστορικού τής 
ελληνικής έπαναστάσεως, άρ/ίσας νά καλ
λιεργώ καί έν έκ τών σπουδαίων έπιβοη- 
θητικών τής ιστορίας ειδών, τήν βιογρα
φίαν. Αν ή βιογραφία τών έκτό; τοϋ ενερ
γού καί πρακτικού βίου διατελούντων 
άνθρώπων (ώ ;, έπί παραδείγματα;, δταν 
Διογένης ό Λαέρτιος μάς διηγείται τούς 
βίους τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων) 
μικράν μόνον καί πλαγεΐαν βοήθειαν πα
ρέχει είς τήν σύνταξιν τής κυρίως λεγο- 
μένης ιστορίας, πάντη διάφορος εΐ*αι ό 
χαρακτήρ τής βιογραφίας τών διάσημων 
πολιτικών καί στρατιωτικών άνδρών δσοι 
διαδραμάτισαν μέγα πρόσωπόν καθ’ ώρι- 
σμένην περίοδον ένός έθνους. Ό  Πλούταρ 
χος διά τών βίων τοϋ ΑΙαρίου, τοϋ 2ύλλα 
καί ιδίως τοϋ Κικέρωνος δέν μάς βοηθεί 
όλιγώτερον είς τήν μελέτην τής ιστορίας 
τών έν ΡώμΎΐ εμφυλίων πολέμων παρα 
τόν Σαλούστιον* καί ό Σουετόνιος τά  μέ
γιστα συντελεί καί ουτος είς τό νά μας 
καταστήσν] γνωστάς τάς αισχρότητας τής 
ρωμαϊκής παρακμής.

Εκαστος όμολογΐϊ δτι τό νά γράψνι 
τις τήν ιστορίαν τών συγχρόνων του εϊναι 
δυσχερέστατον καί σχεδόν άνέφικτον, 
μολονότι έκ πρώτης δψεως φαίνεται πολύ 
εύκολώτερον νά διηγήταί τις δσα γνωρίζει 
έντελώς καί έξ ιδίας άντιληψεως, παρά 
τό τ ί  συνέβη π .χ . έν Γαλλία έπί Λουδο
βίκου τοϋ ΙΑ' % έν *Αγγλία έπί έρρίκου 
τοϋ Η* καί έπί Ελισάβετ. *Εν τούτοι; 
πάντη περιττόν νομίζομεν νά έμμείνωμεν 
είς τό θέμα τούτο καθό μή ύπαρχούσης 
καμμια; περί αύτοϋ αμφιβολίας ή άμφι- 
σβητήσεως. Ν δυσχέρεια λοιπόν αύτη ή 
συμπαρομαρτοϋσα εί; τήν συγγραφήν τή ; 
συγχρόνου Ιστορίας εϊναι έπίση; άχώριστος 
καί τής συγχρόνου βιογραφίας. Τήν δέ 
δυσχέρειαν ταύτην αρκετά έπιτυχώς ύπε- 
ρενίκησε, κατά τήν γνώμην μας, ό Κ. Πα- 
παρρηγόπουλος έν τω περί τοΰ Καραϊσκά- 
κη βιογραφικώ αυτού πονηματίφ.

*0 βιογράφος τοϋ Καραϊσκάκη άφοΰ μας 
διηγείται τήν καταγωγήν καί τήν άνα
τροφήν τοϋ ήρωός του κατά τήν πρώτην

άφανί σχεδόν περίοδον τοΰ βίου αύτοΰ, 
τήν πρό τή; έπαναστάσεως, τόν παρακο
λουθεί επειτα βήμα πρό; βήμα κατά τό 
δεύτερον αύτοΰ στάδιον περικλειόμενον 
έντό; τών πρώτων έτών τή ; έπαναστάσεως. 
Ένταΰθχ μα; δεικνύϊΐ τήν εύφυίαν τήν 
φυσικήν τοΰ άνδρό;, τήν έπιδεξιότητα 
αύτοΰ εί; τό διεξάγειν τά ; πολεμικάς 
έπι/ειρησει; δπω; τότε διεςήγοντο καθ* 
δλην τήν ’Ανατολήν, τήν μεγάλην του 
άνδρίαν ήνωμένην μ.ετά πολλής συνέσεως 
τά ; πρός τήν πατρίδα σπουδαίας του 
εκδουλεύσεις, καί συγχρόνως τά  πολιτικά 
καί στρατιωτικά αύτοϋ σφάλμ,ατα, τά 
όποια δέν διστάζει νά κατακρίνη ό βιο
γράφος μετ’ είλικρινείας καί άμεροληψίας, 
καί τοι δικαιολογών αύτά έν μέρει ώς έκ 
τών περιστάσεων ή καί τών παρεκτροπών 
άλλων προσώπων, $ έξηγών αύτά διά 
τής ύπομνήσεω; τοϋ δτι ή άνατροφή τοΰ 
Καραϊσκάκη ητο κάκιστη καί έντελώς 
ήμελημένη.

Είς τήν δευτέραν τοϋ βίου του περίο
δον μάς τόν παριστα βελτιούμενον βαθμη
δόν, άνοίγοντα αύτομμάτως τόν νοϋν καί 
τήν καρδίαν είς υψηλότερα καί εύγενέ- 
στερα σχέδια καί αίσθ/,μ.ατα3 τελειοποιού- 
μενον κατά πάντα είς τό μέγα σχολεϊον 
μακροΰ καί φοβερού έπαναστατικοϋ π ο 
λέμου, πλήρους περιπετειών αντιθέτων, 
δραματικών, άνηκούστων, καί τέλος πε· 
ριβαλλόμενον ύπό τή; Διοικητικής Επι
τροπή; τή; Ελλάδο; τήν 19 ίουλίου 
1826  μέ τό μέγα άξίωμα τοϋ Γενικοϋ 
"Αρχηγού τή; Στεριάς.

'Από τής στιγμή; έκείνη; ό Καραΐσκά- 
κη; άποβαίνει άνήρ άληθώ; έξοχος διά 
τόν χρόνον καί δια τάς περιστάσεις έν τώ 
μέσιρ τών όποιων έζη, καί προσφέρει είς 
τήν Πατρίδα μεγίστας καί πολυτίμους 
έκδουλεύσεις μέχρι τή; όλεθρίας ήμέρας 
τή^ 2 2  άπριλίου 1 8 2 7  δτε πληγωθείς
θανατηφόρω;, ένφ παρατόλμω; έυ,α^ετο 
κατά πολυαρίθμων εχθρών είς τήν πεόια- 
δα τοϋ Πειραιώ;, δέν έβράδυνε νά έκψυ- 
χ^σ*/ι άφίνων τήν πατρίδα εν τώ  μέσω 
κινδύνων φοβερών τούς όποίους ό πρόω
ρος καί ό έν τοιαυτη κρισίμω στιγμή θά
νατός του έπέφερε διά τό έθνος.

’Αλλά παρά τάς μεγάλας πράξεις καί 
τά υψηλά τοΰ άνδρό; αισθήματα δέν ά -  
ποχρύπτει ό βιογράφος το« {Ml i ie g



τηρησιν ά&ομεμπτων τινών καί επ ιβλα
βών Ιςεων τά ; όποιας ό Καραΐσκάκη; ώ- 
φειλεν είς τήν πρώτην αυτοί κακήν ανα
τροφήν και τά ; όποίας μέχρι τέλους της 
ζωής του δέν κατώρθωσε ν’ άπομάθνι έν- 
τελώς.

Hcpl τό τέλος του πονημ,ατίου του (σελ. 
433)6. Κ.Παπαρρηγόπουλος παραθέτει τήν 
ώραίαν διακήρυςιν τής ’Εθνοσυνβλεύσεως 
δημοσιευθεΐσαν παρ’ αύτής καί σταλεισαν 
είς τό βν τνί ’Α ττική στρατόπεδον. Τό 
έγγραφον τοΰτο, ντό όποιον εΐναι ό εύ- 
γλωττότερος καί επισημότερος πανηγυ
ρικός τοΰ Καραΐσκάκη, καλόν νομίζομεν 
νά μεταγράψωμεν ένταΰθα προπάντων διά 
τήν Ιστορικήν αύτοΰ σπο.υδαιότητα καί 
διά τήν καλλονήν άκόμη καί τήν λαμ
πρότητα τοΰ υφους. Τοιαύτης ωραιότη
τας, τοιαύτης καλλιεπείας δέν μας πα- 
ρέχιι σήμερον κανέν δείγμα , μηδ1 ή έπί- 
βηαο;, μηδ* ή ιδιωτική φιλολογία.

ίδ,ου τό ίγγρ*φον τοΰτο φέρον ypovo- 
λογίαν 2 5  άπριλίου 1 8 2 7 .

« %Η  φιλτ&τη Π ατρίς θρηνεί άχαρη- 
γόρηχος^ άχοΛέσασα τό γνησιώτατον τέ* 
χνον της' θρηνεί χαί κόπτεται στερη- 
θεΐσα τοϋ θερμό Β προμάχου τών Ιερών 
της δικαίων* θρηνιΐ τδν δφρβήζαντα  
Τάς νέας ά,Ανσεις της Στερεά ς *ΕΑΛά· 
δος  ̂ τόν ίνδοζον νικητήν τής Ά ρ α χ ό -  

%όν ίζοΑοθρεντήν τών τυράννων* 
θρηνεί τόν άρεΙιοΑμον Γενικόν *Λρχη· 
γόν Καραϊσκάκην βαχ^ς μαχόμενος ϋηίρ  
τώχ χΑεινών Αθηνών επεσεν ίνδόζως 
x a ix rd v r  τά ΑοΙσθιαάΛΑοτι δ ίν  χαρήγ- 
γιιΑε παρά τών * Αθηνών την διάσωσιν·

• Έ Α Λ ά ς! πίνθησον τόν χοΑιμτιμόν 
σου Κ βραΐσχάχην* Έ Α Α ηνίδες!  μ%υρο- 
<ρορ4σατ$ όιά τόν ύπερασπιστήν τής τ ι 
μ ής σας' ΦιΑέΑΑηνες! "ΕΛΑηνες! σ τρ α - 
τιώ ται jμβριμήσατε τόν άνδρεΐον σ ν · 
στρατιώ την σας9 χαί χα τα ΰρ ί^ο ντες  τη ν  
Ιεράν γΤ\ν τών κΑ$ινών Α θηνώ ν μ έ  τά  
χαρδιοστάΑακτα δάκρυα σα ς , εκδικήθητε 
τό ρ ϊμ ά  top, τιμω ρήσατε τούς άσεβεστά* 
τους γονείς του καί σώσατε τά ς  Α θήνας.

* Ευδαίμων Καραΐσκάκη! δρκισθεϊς 
νά ζήσΐ}ς ή γ  άποθάνψ: ίΑεύθερος, έφύ' 
Α*ζες τόν δρκον σον, ώς τίμιος Ανθρω· 
πος' ώς τοιοΡτον τής ανεκτίμητου ίΑευ- 
fc y b it ί*&]βτνρ*7'ώς ίντίμ& ί άθΑήσαντα

καϊ στεφανωθέ» τα μ ί  τάς δά^νας τής 
δόζης τής αθανασίας^ Σ Ι νπεδίχθησαν 
είς τά ήΛιίσια πεδία προσμειδιώντες οΐ 
τρισόΜ ιοι ix u vo t ήρωες^ Βσοι άπέθανον 
διά τά δίκαια τής Πατρίδος χαϊ τής άν- 
θρωπότητος. M erafth τούτων περιϊπτα- 
μένη ή άκτινοβοΑος σκιά σου είς τήν 
αίωνίαν μακαριότητα ,  δ ίν  έΑησμόνησ& 
τάς * Αθήνας* καϊ ήδη ίπιψοιτώσα είς 
τάς όμηγύρεις τοϋ ΣτοΑάρχου$ τοΰ Ά ρ*  
χιστρατήγον9 τών 1Α ρχηγώ ν καί τών 
στρατιωτών τοΰ στρατοπέδου τής *Α τ -  

τικήc , θεωρεί τά ποΑεμικά καϊ σωτηριώ-  

δη isΐΐχειρήματά των ,  καί έπικαΑεΐται 
τήν έζ ύψους άντΙΑηψιν τοΰ Ύπερτάτου  
ΒααιΛέως διά νά τούς βοηθηστ) νά σώ-  

σονν τάς *Αθήνας χαί την ΈΑΛάδα, είς 
&6ζαν τής π ίστεω ςκαί τής Πατρίδος .  »

'Εκτός τών ούσιωδών πλεονεκτημάτων 
τής όρθής κρίσεως καί τής, κατά τό δυ
νατόν, άμεροληψίας, τά  όποια άνεγνωρί- 
σαμεν ήδη είς τήν προκειμένην ιστορικήν 
μελέτην τοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου, είναι 
δίκαιον νά σημειώσωμεν δτι διακρίνεται 
αΰτη καί διά τής νοήμονος παρεμβολής 
διαφόρων φιλοσοφικών σκέψεων ηθικών ή 
εις τήν πολιτικήν άναγομένων, τάς ό
ποιας ό συγγρχφεύς διατυπόνει μετά τής 
προστ,κούσης βραχυλογίας καί σαφηνείας. 
II τοιαύτη μετά  φειδοΰς και μέτρου άνά- 
μ ιζ ι; τής φιλοσοφίας και τής κριτικής είς 
τάς ίστορικάς διηγήσεις εΐναι ώφελιμωτά- 
τη και ά7Κ)τελεΐ έν τών καλλίτερων συ
στατικών τών δοκίμων ιστορικών συγ - 
γραμμάτων τής έποχής μας.

Τέλος υφος ορθόν, σαφές, άφελές, ευ- 
ληπτον, υψηλόν καί εΰγλωττον ενίοτε 
εΐναι καί ταΰτα αναγκαιότατα πλεονε
κτήματα παντός Ιστορικού σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς  

σπουδαίου* καί τά  πλεονεκτήματα ταΰ
τα  άνεύρομεν είς τόν Β ίον τοΰ KapaXm 
σκάκη πλειότερον ίΐ είς πασανάλλην συγ
γραφήν εκ τών μετά τό 18 45 έχδο&ειαών 
έν Ε λ’λάίι*  καθότι ά π ό  της επ ο χ ή ; τα ύ 
της 6 άααθή; $  κακο;χ»0?ις [Α«κ«ρονιβ^6ς 
τοσοϋτον (α«; ^ α τέκ λυσ :ν  ώ βτε καί αύτύ, 
τ6  χ α . ΐ  ι'ιι^ ρ α  κίνό'υνεύου.εν νχ  παύσω - 
μ εν v i  τό  λέγω μ.εν φυσικά καί ά ν ε π ιτ ν  
ίεύτω ς q’< πατέρες μα ς.

Α. Γ. ΪΚΑΛΙΔΙ15.
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‘Απλουντβι χρόνοι δουλείις
Ε?ς τήν γεννέτειραν τών Α;ών,

Καί είς τ*  σκότη τής rjpavvfa;
Αεν διακρίνεις τη ;  διάνοιας 

Τόν φωτοβόλον πάλαι ναόν·
*βς τόν άστέρα τύ νέφος κρύπτε:

Εις τό πανόραμα τ 1 ούοανοϋ 
Καί την *£λλάδα &[ίτω καλύπτει 

Πέπλος 'Tvpavvo'j 'Οθωμανοί.

V yA  ε?ς el, μ νη μ ,
10 στόμα πλέον δέν μελψδεΤ 

Ομηρου πλέον δέν /ύνει ρήμα, *
Αλλ’ άτονουσα στένει yoairi|r I Π ,, *  , “ · Γ J · · ·

λα( ομως δπου αν ατενίσ^ς,
/?Οπου τό ίμμα  σου αν στραωη 

Χρυσών αίώνων 0 i  άπαντήτ^ς 
Μεγαλοπράγμονας άναμνήτείς,

Καί θεών μνήματα τιμαλφή’.

"Αν τοΰ Πλάτωνος ψ /ετο  τΛ ζχ  
Π χαλλϊχέλαδο; λαλιά 
,^ κΡοπ®̂ ίω ? άποπτατα 

»r.’ Av ^ |?“Ρθέ'Ό< ψ ^ η  9ei,
ϋμεινεν Ομως αύτοΰ βιδλίον 

Κ’ έχείνης έμανεν  & v a i '
•Όκου, χαί δοϋλος, ύσεί  μ ε β ^ ν  
ΤΟ των προγόνων του μεγαλεΤον 

Βλέπει χ ’ έμπνέίται ό υίός.

Άτ.4 τ ί ς  δέλτους χρυσής ευκλεές 
Καί άπό μάρμαρα ~ανίρά 

Ό 'Έ λ λ η ν  ήντλησε νεανίας 
Είς τάς ήμέρας τ ή ,  τυραννίας 

Ζωής ίλτίδας, νίχης πτερά.
Καί εις τό μέγα δούλειον σχότος 

Προγόνων έργα περικαλλή 
Νεχρ* έξύπνουν ζώντας. Εύνλώττω- 

Τ’ ΌλυμπιεΓον δίν  ίμιλεΓ;

Ό  θείος Φαίδων χαί τοΰ Φε:5ίου 
( Ό  καλλιμάρμαρος ΙΙαρΟενών,

Τύποι του χαλλους του άϊδίου9 
Είναι άνταύγ^ιαι θειπε^ίου

Φωτός ̂ χαί δόξης τών ουρανών.
Ί δ ε λ φ ΐ  έργα ίσων πνευμάτων,

"Ονειρα θείας ίντων ψυχής,
Σ ί  παραφέρουν ε ’ς άβανάτων 

Χρόνων ήμέρας τρ!σ;υτυχ-:Τς.

1) Τήν ά? ήγη»ιν τής ύττό τών Κνετών άνα-
τιναξεως τοΰ Παρθενώνας ήρϋϊβημεν έχ τής έν τγ;
Πανδώρα letopuT); κατά Λ:λα5όρ5ίν μελέτη; τςν
?οφουχα0ην·,(τοΰ Κ. Κ. Παττϊ^ν,γοποΰλου.

Λλλ’ έγώ ^Ευγω ήμίρας θαμβούς, 
Ι'-γώ τοΰς πένητας συμπονώ.

Κα! δέν μέ έρχεται διθυράμβους,
Εις μεγυτανας νά έχ-ρωνώ.

Των ευίαιμένων τότοι οί φίλοι! . .
’Κγώτε, χάλλίϊτε  Παρθένων,

Ό ποτ’ έρράγτ,ς πεαών ώς σττλη 
-Μέ ευλαδείας Τρέμοντα -/«ίλη 

Κλαίω χαί r,ic.;iai άνυμνών.

Τό ονομά του χαθώς /αράσσει
. ..  ί  ς _τ ^ ς 1:λευ?άς σου ξένος θνητός 
Κ εκεί ο ·/ρόνος τό τ.ρονΛάααει,
Κ  επιτυγ/άνει οΰτω ν’ άοπάση 

’Αθανασίαν σεμνήν αίτός, 
υ^τω επάνω ωραίου φύλλου

Γρα? ων τήν τύχην cou τήν πικρά ν 
εις τό στήθος λευχοΰ σπονδύλου 

Ζωην να ζή^ω εΐ'θ- μ:κράν.

II.

Συννους άνίρπ^ν καί άταρά/ω ς,
Τής Άχραπόλεως είν’ ό βράχος 

Η καρα γέροντος παλαιού,
Ναϊ, ουρανόφρων ιιάρα τιτανος 
Από μαρμάρων φορούσα κράνος 

Καί την σοφίαν έντός ναου.

Ούτως, Άνρόπολις, σέ ήγάσθην, 
Παρθένων, ουτω σέ έφαντάσθην 

‘Ως τήν άκρόπολιν του νοός*
Ά λ λ 1 ώς ί  γέρων παλίμπαις μένει, 
Χωρίς νοΰν εμειναν τλ  τεμένη 

Καί ένδον έφυγεν ή θεό;.

Γ-φυγ$ μόλις προσεΤδε ττέραν 
Φωτός προκήρυξιν λαμπροτέραν 

Καί τήν σημαίαν τοΰ ’Αληθούς,
Κ’ εις τοΰ Βοσπόρου τό θάλλον κΰαα 
Ααμπρόν ϊοφίας ήγειρε βήμα,

Λατρείας θείας καί εμβριθούς.

”Ω, σύγγνωθί μου ομως, Φειδία!
- έ  ή εχ.θρέψασα πάλαι θρησκεία, 

θρησκεία δμα καί τής Σαπφι,ΰς,
Ητον μεγάλη, μεγίστη ήτον 

Δια ’Ερώτων καί τών Χαρίτων 
Παραγαγουσα τόσους σοφούς.

’Αλλά δέν δύναμαι νά κρατήσω 
Νοός πλημμύραν . . . Πετώ όπίσω 

Καί εϊς ημέρας φθάνω κλεινάς,
Καί είς ήμέρας μεγάλας φθάνω 
‘Οπότε μ1 άστρα όσα κ’ έπάνω 

*'£θαλλ’ ή πόλις τής ’Αθήνας.

Καί ως εις χοσμους όνείρων τρέχω 
Καί μέ δακρύων £οάς μου βρέχω 

*'Αστυ, τό οίνΟεμον τών έθνών,
Καί έν έκστάσει πίπτω άπείρφ 
Κ1 έμφοβα στρέφω ομματα γΰρω 

Μήπως πλιν">μϊ{ ς-ς o'jpaviv,

Έορτχς βλεττω χαί ηνηγύρεις , 
Καλλιστεφάνους βλέπω τριήρεις 

ΚαΙ^αμα νίκας /ρυσοφακίς·
Παντού ακούω λαμπρούς πα^ίνας,
Αέν βλέπω ανδρας άλλα τιτανας 

Κ* -ζλ λλ ϊ  κάλλη άλλης ζ(οτς.



"Ας ήδυνάμην νά ενσαρκώσω,
*βς Πυγμαλίων νά εμψυχώσω 

"Ινδαλμα θειον καί φωτεινόν,
Καί μίαν ώραν νά ζή^ω, μίαν 
Στιγμήν νά λάβω τήν Οεσπεσίαν 

Καί ύπερτάτην τών ήδονώνΐ

"Ω ί τούς “προγόνους μου νά φιλήσω, 
'Ομήρων πρόσωπα ν’ ατενίσω,

*Τούς Εύριπίδας καί ΣοφοκλεΤς,
Καί μέ τόν Φαίδωνα τοΰ Σωκράτους 
Ν' ακούσω λόγους ένθεωτάτουςι 

Καί νά θαυμάσω τους Περίχλεΐς.

λ λ λ ά  που τρέχεις, ώ φαντασία; 
Μάτην πυρώδης πάλλεις χαρδία 

Καί τάς άγχάλας τείνεις θερμά;ί 
"Ο,τι παρήλθε τών ανθρωπίνων 
Δέν θ’ άναζήση πώποτε χλΐνον 

Είς τής αγάπης μας τάς όρμάς.

Προχθές πατέρα έγώ γενναΤον 
Βίδα ν’ άφήση τόν τελευταιον 

’Επί τά χείλη  μου άσπασμόν,
Καί είς κραυγάς μου αγωνιώδεις,
Καί εΐς προσκλήσεις »ιου μανιώδεις 

Δέν είπε λέξιν, ουδέ σπασμόν . . .

Μόνον τό εαρ χ* ό Φοίβος μόνον 
Έπανατέλλουσιν άπ1 αιώνων 

*Ότι είναι £ργα θεοΰ αύτά*
Ά λλ' είς του χρόνου τό £εΰμα πασχ  
Έρ^ύ’ ή πάλαι ζωή έκπτάσα 

Μέ τόσα θάμβη περιχλυτά.

Είς τήν ’Αχρόπολιν τώρα, οιμοιί 
Ά ναβα μόνον, ψυχή πενΟίμη, 

Καταφιλοΰσα πόλιν νεχρών 
Καί είς τόν χάρτην 4ς ζωγραφήσ^ς 
'Όσα έπόθεις νά άντιχρυσ|)ς 

*Ως είς ώραΤόν πάλαι καιρόν.

"Ολ* ή Άχρόπολις αδτη ?ν θεΤον 
Ναών υπήρχε πολλών μουσείον,

Στοά Ποικίλη ήτο θεών,
Καί δμως 8λον τό μεγαλεΐον  
Λ^τό δέν ήτο μάρμαρον χρύον 

Ά λ λ ά  έχπλήττον χαί μειδιών·

Τών Προπυλαίων τών πεντάπυλων, 
Τών Προπυλαίων τών πολυσ τύλων 

ΧαΓρε, ώ χόσμος πολυτελής! 
ΣτλεγγΙς τών δλων έδώ μνημείων, 
Τοΰ Μνησιχλέους ποίημα ΘεΤον

Μέ στίχους στήλας περικαλλείς.—

Ίδού τό τέβριππον τό ώραΤον.—
Οί άνδριάντες ίδού γενναίων 

Τυραννοκτόνων τών ’Αθηνών*—  
Έχει ναίσχος Άπτέρου Νίκης,
Είς τάς άγχάλας τής άμφιλύχης 

Λάμπει ώς Ιατρόν έωθινόν.—

Ίδού αί Χάριτες τοϋ Σωκράτους'
Μέ 6σην τέχνην τούς αθανάτους 

Λόγους ώμίλει, χαλλιτεχνε" .—
Του Διοδώρου, νά, καί τοΰ 1 ρύλλου 
Οί ανδριάντες, χαί τ .υ  Κρηαίλου 

Ό  ήρως, δστις θνήσχων όχνεΐ.—

Νά τής Προμάχου τό κολοσσαΓον 
"Αγαλμα. Τούτου ίβλεπες πλέων  

Έ χ του Σουνίου τήν λοφιάν,
Κ* ©V ό Ά λάριχος είδεν όρμήσας 
"Εμφοβος εστη μαχρόθεν, δείσας 

Μέ όλην βάρβαρον στρατιάν.

Είς τήν μορφήν σου άπετυπώθη,
1 Ώραίον άγαλμ α , *' ένσαρχώθη 

*11 πολεμόφρων πάλαι 'Ε λλάς, 
’Αμαζών ήτις όμοΰ χαί Μοϋσα 
Τό φώς της ερ^ιπτεν είς τά Σοΰσα 

Καί είς τό σύμπαν χλέους βολάς.—

Νίχης τεχμήριον λαμπροτάτης 
"ΙΙτις έχάρισε τά πτερά της 

Εις εργον βριστον ποιητοΰ,
Έ χ τοΰ δουρίου έχείνου ίππου 
Βλέπω προβάλλουσαν δνευ χτύπου 

ΒΙορφήν άστράπτουσαν μαχητοΰ*—

"Ω, τό πολύμυθον ΈρεχθεΤον I 
Τόν Καλλιμάχου λύχνον έγκλειον 

Καί τήν έλαίαν χαί τ’ άλμυρόν 
Φρέαρ, χαί αμα τριαίνης βλή μ α , 
"Εδος Παλλάδος, Κέχροπος μ νή μ α , 

Καί άγαλμάτων θείων σωρόν·

Τό £νΟεν μέρος άβρά στηρίζει 
*Εξάς παρθένων χαί άντιχρύζει 

Τοΰ Παρθενώνος τάς χαλλονάς,
* Ως νά θαυμάζωσιν αί παρθένοι 
Τά δντικρύ των λαμπρά τεμένη  

Καί τάς λατρείας τής ΆΟηνΙς.

Τάς Καρυάτιδας μιμηθώμεν*
Τόν Παρθενώνα £ς θεαθώμεν,

Τήν Ίλιάδα τής γλυπτικής.
ΧαΤρε Καλλιχρατες χαί ΊχτΤνεί 
Τό άπαστράπτον ίργον σας ειναί 

’Απάτης ίνδαλμα όπτιχής.

Ό ποία χάρις, χάλλος, λαμπρότηςί 
*0ντως μεγάλη φχει θεότης 

Καί όντως ήτο θεοΰ σκηνή.
Κ’ έάν τόν χόσμον έδώ θελήσ^
Ποτέ ϊν  δστρον νά κατοικήσω 

Έκ*7 τ<ρ είναι Οέσις χενή .—

Κ’ είς τόν Κιμώνειον προμας/ώνα 
Β λέπω .τήν νίκην είς Μαραθώνα, 

Γιγαντομάχους βλέπω σκηνάς, 
Λαμπρά δωρήματα τοΰ Ά ττάλου. 
Κάτωθεν χλίνων μολπάς παγκάλου  

θεάτρου έχεις , θεάς πτηνάς.

Πλήν δέν κρατούμαι νά  %χονίσω 
"Οσα δέν φθάνω χαί ν’ ά τ ε ν ίσ ω ,..

Μέ παραφέρει μέθη χρυσή,
Καί ύπό πρίσμα γλυκείας πλάνης  
Μορφήν χαίπάλιν άναλαμβάνεις, 

β  τής Παλλάδος Αγαλμα σύ!

Πρό τών όμμά\ω ν τής ’Ασπασίας 
Σ’ έκαλλιτέχνησεν ό Φειδίας 

Κ’έχείνης ήσο λαμποά εΐχων, 
’Εκείνης ήτις τοΰ Περιχλέους 
Τόσους έμπνέει κόσμους ένθέους 

Μ% εν της μειδίαμα μαγικόν.

Χρυσελεφάντινος ήτον 6λη 
Κρατούσα νίκην, ήκτινοβόλει 

Καί ήτο £όδον εν ή Παλλάς 
Ώ ς  είς δεσμίδα Γου καιΐ κρίνου 
Ναοΰ έπάνωθεν μαρμαρίνου.

“Επεσε χ ’ επεσεν ή *Ελλάς.

Ώ ς  προϊδοϋσα μαύρας 
Είς χώρας εφυγ1 εύτυχεστέρας 

Αειποθυμήτασα ή θεά,
Κ’ έμειναν δχροα τά τεμένη 
Καθώς ή δύσις όπόταν μένη 

Δίχως ό φοΤβος νά μειδιαί.

Καί ούτω ομως πάλιν ώραΓος 
Πάλιν έγείρεται κολοσταΓος 

Καί πολυθέλγητρος ό ναός,
Καί μετά τόσων αίώνων πλήθη 
Φέρει αύγάζοντα ετι στήθη*

Είναι τοιαύτη καί ή ΊΙώς.

*Αλλ* ήδη βλέπεις δουλείας σκότη, 
Βλέπεις ή πόλις σου οτ* υπνώττει 

Καί μόνος μένεις, ώ Παρθένων, 
Σύμδολον #ντως 'Αθανασίας,
Καί όμοίάζων τής τρικυμίας 

Τόν αγρυπνοΰντα ετι φανόν·

ΦεΰΙ ένδον ποίους δμως καλύπτεις 
Καί ποιους, ποιους έντος σου κρύπτεις, 

Ποίαν αγέλην σκέπεις κτηνών;
Τά εύγενή σου, ναέ, τεμένη 
*0 ποϋς του Τούρκου καταμιαίνει 

Την καλλονήν σου καταφρονών.

Εύρήκεν ασυλον τά λαμπρά σου 
Καί τά περίδοςα μάρμαρά σου 

Καί ηλθεν έρπων αύτοΰ χρυβέίς. 
Χάριν έκεινων δμως προστάτης 
"Οσους εντός σου διαφυλάττεις,

Ναέ ώραΤε, Οά συντριβές.

Κακόν τό τέκνον τοΰ Μουσουλμάνου, 
Σπέρμα έχίδνης, πνεύμα τυράννου 

Καί αμα στΰγιος οίωνός . . .
Εκείνων δπλα κρύζτεις εντός σου; 
Δ^τά Οά ήναι ό θάνατός σου, 

θάνατος, οιμοι, ελεεινός ί

III.

Παντοΰ καίει καί αράζει.

ΚαταιγΙς φοβερά καί ά γ ρ ια . . .  
Καθεϊς έμπροσθεν πτήσσει αύτής, 
Και ώς ίππος σφρ'.γών κ1 εύπετής 

Προχωρεί ή Τουρκία.

Εις τόν χείμαρρον τότε εκείνον 
Εις τό στήθος του τάττει εμπρός, 
Καί νικαται αίσχρά ό έχΟρός 

Τήν κύρώπην άφίνων·

—  Μετά τόσων εθνών σωτη:(*»ν 
Απ αυτνν τών ff!*iwv, ! 
Σοδιέσκη, ώς γέρας λα6έ 

Ι’ής π*τ£<ίδυε S c ^ c u v i  —

ΚαΟεΐς ήοη τόν Τοΰρκον υβρίζει 
Καί άπόντα αύτόν άπειλεΓ. 
Σταυροφόρους ό Πάπας χαλεΤ 

Καί πιστούς συναθροίζει.

Ί Ι  πανούργος εύθύς #Ενετία 
Τήν φυγήν θεωρεί καί σκιρτ»,
Καί το θάρρος αύτής άνα/.τχ

Καί έγ:ίρετ’ ανδρεία.

Οί φιλόδοξοι έμποροι ούτοί 
*Ως Ιμπόριον ειχον σφαγάς,
Ώ ς  αίτήτεις αύτών προσταγές 

Καί τά έθνη ώς πλούτη.

Κτήμα πρώην αύτής νά άρπάση
Τήν Ε λλά δα  και πάλιν ποθεΓ,

~Κζ\ πρός τοΰτο στρατόν παμπληθή 
Κατά Τούρκων συντάσσει.

Γερμανοί, Ιταλοί καί Γαλάτα:, 
"Αμα φθάνουσι ΣκανδιναυοΙ,
Καί θαρρών είς σκοπόν εύσεβή 

Ό  καθείς προσκολλαται.

Τής μιγάδος πληθύος εκείνης 
Πιοχειρίζετ1 εύθύς ήγεμών 
Ό  γηράσας πιστώς πολέμων 

Εύγενής Μωροζίνης.

Μετ’ αυτόν πολλοί εΐποντο τότε 
Τής Ευρώπης καλοί στρατηγοί,
^Ων ήρνεΤτο ή πάτριος γή  

Νά βιώσιν ίππόται.

Κ’έν τω μέσω χαράς καί δακρύων 
Κ’ έν τω μέσω παιάνων λαμπρών 
*0 στρατός τών συμμάχων άνδρών 

’Επιβαίνει τών πλοίων.

Μετ’ όλίγας καί μόλις ήμέρας 
Παραδίδετ’ αύτοϊς καί περφ 
Ή  καλή τής Κορώνης φρουρά 

Διά μέσου μαχαίρας.

*0 στρατάρχης ταχύς καταφθάνει 
Πολλάς νίκας, πολλά κατορθ.ι*
Τάς Καλάμας, ίδού, εκπορθεί 

Κ’ έξυπνα τούς έν Μάν^.

■Αλλ1 είς ώραν μετέστη χειμώνος 
Καί είς νόσους δεινάς ό στρατός,
Καί ζητεΐ τής Ζακύνθου έντός 

Νά χειμάσγ; άπόνως.

*11 μητρόπολις αμ’ αποστέλλει 
Επικούρων άνδρών συνδρομάς,
Καί βραβεία πολλά καί τιμάς 

Είς αύτούς άναγγέλλει.

Καί ό Κένιξμαρχ τής Σουηδίας 
Στρατηγός, τοΤς έδώ προσφιλής,
Τά ήνία λαμβάνει σταλείς

Γενικής αρχηγίας.

Του Μοηου έγρλων οί κρίνοι
7fiJ ;’V 'ν'* 'ίεμνοΰ Σ'ιλωμοΰ, 

Κν’ ό στολος τών Ψράγγο>ν όυού 
1\[ !'; 5"̂ πλουν έκίνει.



Ευθαρσής χαϊ βαρύς χαταβαίνεί 
Τοΰ χαλου Ναυαρίνου εμπρός,
JCal ίδού 6 δειλήμων έχθρός 

Υποχείριος μένει.

Εκπορθεί τήν Μεθωνην συνάμα 
Ό  στρατός τών μυρίων πιστών 
Kat έγγυς τοΰ Ναυπλίου πετών 

Μεταφέρει τό δραμα.

Που λοιπόν ο! υίοϊ τοΰ Προφήτου,
Ποϋ τα στίφη θεοΰ φλογωποΰ;
Τον λαμπρού Κωνσταντίνου μας που 

Οί λυσσώδεις ίχθροί του;

Είς ιή ν  BobSiv 6 Τοΰρχος φρυάττει, 
Τήν Ευρώπην έχεΤ άπειλεΤ,
Κ’ έδώ μόνον φρουρά παχυλή  

Τήν Έ λ λ ίδ ι  ^υλάττει.

Kat λοιπόν πανταχοϋ οπού φθάση 
ΜΙ τής Δύσεως αΐίτη πληθύς 
ΏσεΙ παΤδας δϊίλούς χ 1 άπειθεις 

Τοός έχθρούς υποτάσσει.

Καί ϊ5ου 6 στρατός πάλιν ήδη 
Είς άγώνα κινεί xat λαμπρός 
Είς τάς Πάτρας όρμήσας εμπρός 

Μάχην ένδοξον δίδει.

Κ1 εν τη μάχη αύτή άν^φάνη 
Νικητής 6 τών Φράγκων στρατός 
Καί χωρούσι μακράν xal έκτός 

Οί δειλοί Μουσουλμάνοι.

Χαιρετφ ή λαμπρά Ένετία 
Τους ίππότας αύτής μέ τιμάς, 
’Ανεγείρει αύτών προτομάς 

"Μ δωρεΤται χρυσία,
•

Ά λ λ ’ οί Τουρχοι έχπέμπουσιν: Οιμοι! 
Καί ώς αυρα χειμώνος σφοδρά 
Τάς ψυχάς παγετώδης περ$

Ή καλλίνικος φήμη.

Κ’ένψ όλοι άγάλλοντ’ οί Φράγχοι 
Ό  έχθρός των όπίσω χωρεΤ,
Καί τάς πόλεις αυτού όχυροΤ 

'Εν πολέμου ανάγκη.

β ς  τήν θύελλαν βλέπων ε?ς νέφη,
Είς τήν φίλην αύτοϋ φωλεάν 
Ευπετής xat χωρίς λαλιάν 

Ό  στρουθός επιστρέφει,

Καί οί Τούρκοι άθρόοι όμοίως 
Είς τά φρούρια χλείοντ’ εύθύς,
Καί έχεΓθεν ζητεί 6 χαθείς 

Ν ά παλαίστ) άνδρείως.

*0 στρατάρχης ευθέως συγχρίνας 
Τήν γραμμήν τοϋ πολέμου κρατεί,
Κ*1 τήν Κόρινθον ήδη πατεΤ 

Απειλών τάς ’Αθήνας·

*Ηδ είς τδστυ τό τοΰ Περιχλέους 
"0»οι εέοσχον ’Οθωμανοί,
Μ ήό ξένος έχθ&ός των φ*ν£

Όχυροϋνται Ιχ δέους·

Καί ό ο /λ ο ς  αυτών άναίαίνεί 
Είς τάνάχτορα τής ’Αθήνας,
Kat χρατών τούς ναούς ώς σχηνάς 

ΒεοηλοΤ τά τεμένη.

ψ0  σκληρά, ώ άγχίστροφος μοίρα!
Έ χει 6που χατψκουν θεοί 
*Ήδη Τοΰρχοι σχηνουσι σχαιοί 

Μέ παμμίαρον χεΐρα,

Είς τό φώς ή σκοτία είσέδυ,
Καί τό χρίνον ό σχώληξ π λ η γο Γ ...
ΓΙοϋ άφίνεις, & τάλαινα γ ή ,

Τά πατρώά σου εδη!

IV.

'Απαλόν λυχαυγέ; ανατέλλει 
Έ χ τών δχρων τοΰ Αυχαδητοΰ,
Καί χτυπά ή άχτίς είς τά β*λη 
Άνα6αίνοντος θούρου στρατού,

’Ανασαίνει πυχνή xa l πυρίνη 
Διά μέσου πυχνών έλαΐών 
Ή  πληθύς του χλεινοϋ Μωροζίνη 
Είς τό αστυ τών πάλαι Βιών.

Χαιρέτα ό στρατός τό θησεΤον,
Χαιρετφ xat γοργός προχωρεΤ,
Καί τό βλέμμα έγείρει μεθύων 
Καί επάλξεις χρυσάς θεωρεί.

Ώ ς  θερμός εραστής έρωμένην 
Μετά χρόνον πολύν άπαντα,
Τήν ’Αχρόπολιν έγειρομένην 
Ά ναβλέπει χαθείς xa l σκιρτά.

Χιονώδης αυτή xat μεγάλη  
Μειδιςί είς τόν Ψ οΐ£·ν χυτόν 
Καί φιλοϋντα ένάμιλλα χάλλη  
Δύο έργων, θεοΰ καί θνητών.

Πλήν νεκρ&ΰ ώς πενθίμη σινδόνη 
Είς τήν πόλιν αύτήν τών Μουσών·
ΊΙ δουλεία ά πλούτο ι χαί μ ό ν η . . .
Μαύρη στάχτη μετά τον πυρσόν·

"Ω, σωρός έρειπίων xal μόνων!
Ή  πατρίς τών 'Ελλήνων αύτή;
Που 6 κόστιος, θ ε έ , τών προγόνων; 
Σκελετοί, σχελετοί, σκελετοί!·,

•
Τήν έπαύριον μά χη ς μυρίων 
Τών γενναίων όστα άπαντφς,
Kat τό δφωνον ήδη πεδίον 
Τό χ^θές φλέγον αν $ν’ έρωτας·

Έδώ κεΐται ναός έ^:μμένος,
Έ κεΐ στήλη μονήρης θρηνεί·
Ά νδριάςτις, θεός συντριμμενος,
"Αγαλμά τ ι, θεότης γυμνή ··»

(’Ακολουθεί).
βΡίΟΓί.

το φ ρ ο ύ ρ ι ο ν

τον

Κ Α Ρ Ρ Ο Ο Υ .
ΜΥΘΙ2Τ0ΡΙΙΜΑ

(Συνέχεια* ϊδε φυλ. 65).

—  Καί ιδού . . . ιδού ό κίνδυνος 1
—  Ό  κίνδυνος!
—  Συγχωρν$σατέ με, σας παρακαλώ, 

σίρ Ούίλλιαμ. ΐΐξεύρετε πόσον αγαπώ καί 
σέβομαι τό ονομα τών Μομβράϋ, καί δ ι 
καίως. Οί πρόγονοί μου έζησαν έπί τών 
κτημάτων των πλέον τών διακοσίων έτών, 
καί ούδέποτε ή συγκομιδή έλειψεν, ούδέ
ποτε ν) ασθένεια προσέβαλε τά  ποίμνιά 
των χωρίς νά εύρωσι τούς κυρίους των αγα
θούς καί συμπαθείς.

—  Αλλά τοΰτο δέν σας ώδήγησεν $
—  Επανέρχομαι, σίρ Ούίλλιαμ, έπα- 

νερχομαι. Εάν έλάμβανον νέον και άκμαΐον 
φυτϊν έκ τών αγρών διά νά τό φυτεύσω 
είς τό θερμόν φυτώριον τ*7.ς εντιμότατος 
σας, ποια Οά τ,το ή συνέπειας

—  θ ά  εύδοκίμει, ύποθέτο).
—  N ai, άναμφιβόλως. ’Αλλ* έάν, μετά 

τινα χρόνον, τό μετεφύτευον είς τούς 
αγρούς,σ!ρ Ο ύίλλ ιαμ ·,.. . Οί παγετοί τ ί ς  
πρωίας θά έ'καιον τά  φύλλα του καί τά  .. 
άνθη του, και θά απέθνησκεν.

Είς τάς τελευταίας λέζεις τνίς μ ετα 
φοράς ταύτης ή φωνή τοΰ τιμίου άγρονο- 
μου έτρεμε, διότι έσκέπτετο τον ανεψιόν 
του.

—  Νομίζω οτι σας εννοώ, εΐπεν ό έρη- 
μίτης, άλλ’ οί φόβοι σας είναι ανυπόστα
τοι. ’Εάν τό ένδιαφέρον τό όποιον αισθά
νομαι πρός τόν Ερρίκον επαυε μετά τινας 
φιλοφρονήσεις, μετά τινας προσκλήσεις είς 
τό Καρρόου, θά ί τ ο  μεταφύτευσις έζ ε
κείνων τάς όποίας λεγετε. Αλλ* οί σκο
ποί μου δέν σταματώσιν εως έδο'/ ή φιλία 
μου τφ  ηνοιξε στάδιον τό όποιον θά τόν 
ευκολύνω, χάρις είς τά  προτερήματα καί 
τήν δραστηριότητά του, νά τηρ^στρ τήν 
θέσιν τήν όποίαν έλαβεν.

Ό  άγρονόμος έσεισε τήν κεφαλήν.
•—  Αμφιβάλετε περί έμοΰ-,
—  Δέν αμφιβάλλω της /.«ρδίας

σας, σίρ Ούίλλιαμ, άπεκρίθη ό ένοικια7 *Λς 
του, άλλά περί τής κρίσεώς σ α ς! ίπ ά ρ -  
χει κίνδυνος τόν όποιον, μέ δλην τήν μ.ά- 
θησίν σας δέν ποοείϊατε.

—  Και τίς εΐναι ούτος j ηρώτησεν ό 
βαρώνος έκπλαγείς.

£δώ ^το τό σημεΐον τής αμηχανίας 
τοΰ άςίου αγρονόμου* μόλις ήςευρε νά 
έκφρασθ*5 χωρίς νά προσβάλη τόν σίρ 
Ούίλλιαμ. ΐΐνεπιστεύΟη λοιπόν είς τήν τ ι
μιότητα τής καρδίας του, και δέν ήπα- 
τήθη.

—  Λησμονείτε, εΐπεν, δτι ό έρρΐκος 
εΐναι νέος. Εμαθε τήν ελληνικήν καί πλη- 
θύν άλλων πραγμάτων ώς έάν ητο έκ 
τών ύμετέρων, θέλω νά είπώ έκ τής τά - 
ξεώς σας. Υποθέσατε δτι ό πτωχός νέος 
συνηντα εις τό φρούριον άτομόν τ ι τίίς ή· 
λικίας του, καί δτι, λησμ,ονών τίιν δ ια 
φοράν τής τάζ:ω ς, τό *ήγάπα, ποία θά 
ητο ή συνέπεια; Ψεΰσις ελπίδων καί δυ
στυχία* ή καρδία του θά συνετρίβετο, ε
πίσης καί ή ιδικη μου καί τής γηραιάς 
συζύγου μου!

—  Και τώρα, είπε καθ’ έαυτόν ό Ματ
θαίος *ΑσΟων στενάζων, δπραζα τό καθή- 
κόν μου ώς τίμιος άνθρωπος* έάν ό ’Ερρί
κος μέ καταδικάσνι, τόσον χειρότερα!

*0 σίρ Ούίλλιαμ παρετήρει τόν γ έ 
ροντα μ ετ’ αισθήματος σεβασμοΰ καί έκ- 
πληζεως. II £λλεν τφ  εϊχεν ομιλήσει 
περί τής έπισκέψεώς της είς τήν £παυλιν, 
καί τής εύχαριστησεως τοΰ Ματθαίου καί 
τής συζύγου του. ήζευρεν επίσης πόσον 
ήγάπα  τόν ανεψιόν του, καί έζετίμα τόν 
αγώνα τόν όποιον κατέβαλε διά  νά £κ- 
πληρώσνι ο,τι έθεώρει ώς καθήκον.

—  Αι γυναίκες τής οικίας μου, άπε
κρίθη δ βαρώνος δστις ΐθελε νά τόν δο- 
κιμάση περισσότερον, έ'χουσιν δλαι ώρι
μον ηλικίαν.

—  1;ψιστε Θεέ*, έσκέφθη ό άγρονόμος* 
τυφλώττει αρά γε!

—  Δεν υπάρχει ούδείς κίνδυνος έκ 
τούτου τοΰ μέρους, προσέθηκεν ό σίρ 
Ούίλλιαμ.

-— ’Εκ τούτου τοΰ μέρους! έπανέλαβεν 
ό Ματθαίος *Ασθων. Νομίζω δ η  δ χ ι, σίρ 
Ούίλλιαμ! *0 έρρις δύναται νά προσβλέψιρ 
ΰψηλότερον £τι παρά τάς υπηρέτριας του 
Κα^ρόου! ή  θυγάτηρ τοΰ δικολάβου ϊμ -  
7;εϋ? μ,ολονότι έχει αμαξαν μέ δύο ΐπττους

/



χαί βουκόλον μέ στολήν ώ; υπηρέτην, θά 
Εδιδκ τά  πάντα διά νά τόν άποκτήση ! 
*0 κίνδυνο; δέν eivat έκ τούτου τοΰ μέ* 
ρους.

—-  Ποϋ ίϊναι λοιπήν $
—  Κίς τήν ανεψιάν σας, σίρ Ούίλλιαμ! 

Παρατηρήσατέ το καλώς, δέν λέγω δτι 
άγαπώνται ήδη, άλλά δύνανται νά άγα- 
πηθώσι, διότι ή νεότης όλίγον σκέπτε
ται τάς διακρίσεις τάς όποίας αί ψαραί 
τρίχες έκτιμώσι. Καί τ ί  θά συμβή έκ 
τούτου j Δυστυχία! δ υ σ τυ χ ία ! . .  . βπρα- 
ζα  τό καθήκόν μου, προσέθηκεν & αγρονό
μος έγειρόμενος* ίσως συνέτριψα τήν καρ- 
οίαν τοϋ πτωχού μου νέου* άλλ’ -«το κα- 
θήχόν μου* εΐναι καιρός, σίρ Ούίλλιαμ, νά 
ένθυμηθήτε τό ίδικόν σας!

—  Τό ίνθυμήθην, κύριε 'Ασθων ! άνέ- 
κραζεν δ βαρώνος σφίγγων τήν χεΐρά του. 
Δέν είμαι τόσον τυφλός δσον νομίζετε* 
πρό πολλοΰ είδα τόν έρωτα τοΰ ανεψιού I 
σας διά τήν άνεψιάν μου.

*0 Ματθαίος έξέφερε στεναγμόν.
— 'Γετέλεσται, έσκέφθη* ό £ ^ ις  δέν 

θά μέ συγχώρησή ποτέ !
—  Kat τόν έρωτα τής Ελλεν δι’αύτόν.
—  Εϊναι τρελλός ! έψιθύρισεν ό αγρο

νόμος, έντελώς τρελλός.
—  Καί τό ούσιωδέστερον, έγκρίνω τόν 

Ιρωτά των. Εάν ήδύνατό τ ι νά αύξήση 
τήν εύχαρίστησιν τήν όποίαν μοί προξενεί 
ή ιδέα τής ένώσεώς των, τοϋτο είναι ή τ ι-  
μιότης τήν όποίαν έδείξατε σήμερον. ό  
διαγωγή τοϋ άνεψιοϋ σας ύπήοξεν αξία 
δμών* διότι μόλι; έγνώρισε τήν φύσιν τών 
αύΛημάτων του πρός τήν άνεψιάν μου έ- 
«πευσεν άμέσως νά τά άνακοινώση είς έμέ.

—  T? άληθΐία! άνέκραξεν ό Ματθαίος 
Ασΰων. Ο θεός νά τόν εύλογήσιρ διά τοϋ- 

TQ ! Τί γέρων ανόητος ήμην νά υποθέτω 
ί τ ι  ό Β$ις  μου έφέρθη κακώς* μάλλον θά
απέθνησκεν ’Αλλ* ίσως άστειεύεσθε
μ«τ* «μοΰ; προσέθηκε προσηλών τά βλέμ
ματά  του έπί τοϋ βαρώνου. Ό  σίρ Ούίλ- 
>»αμ Μομβράϋ, τό άρχαιότερον δνομα τής 
κομιίτιίας, να δώση τήν άνεψιάν του είς

*Υγονόν ένός τών άγρονόμων του ! ’Α
δύνατον ! . .

—  Διατί λοιπόν, έάν,ό έγγονός τοϋ ά- 
γρονόμου τούτου έδείχθη άξιο; αύτής ; Τό 
•αναλαμβάνω, έδωκα τήν συγκατάθεσίν 
μβυ* άλλά διά πολλούς λόγους, ίπιθυμώ

[ ή ύποχρέωσις αδτη νά μείννι μυστική μ(-
χριβότου ό ανεψιός σας έπιστρέψ? άπό τά 
ταξείοιά του.

—  Από τά  ταζείδιά του! έπανέλαβεν 
ό Ματθαίος "Ασθων, τοΰ όποίου τό λογι- 
κόν άρχισε νά πλανάται.

—  Δέν θά όμιλήσετε λοιπόν περί τής 
συνομιλίας ταύτης . . .

—  Είς τόν Ερρίκον $
—  Δέν είναι ανάγκη νά εχωμεν μυστι

κά άπό τόν Κρίκον, άλλά μή όμιλήσετε
. είς κανένα άλλον, καί πρό πάντων είς τή»
I σύζυγόν σας.
I Ό  άγρονόμος 'Ασθων κατεπείσθη άμέ- 
I σως δτι ό σίρ Ούίλλιαμ Μομβράϋ δέν ήτο 
I τρελλός ώς τόν ένόμισεν.
I Εϊχεν ιίσέλθει είς τό φρούριον μέ καρ- 
I δίαν τεθλιμμένην, έξήρχετο δέ μέ καρδίαν 
I έλαφρωμένην ώς δταν έξετέλεσέ τις τό 

καθήκόν του ώ; τίμιος άνθρωπος. Διά τοΰ
το ό γέρων, έπιστρέφων είς τήν έπαυλιν, 
έπεθυμει διακαώς νά σφίγξη τήν χεΐρα 
τοϋ άνεψιοϋ του, νά τω ζητήσ/) συγγνώ
μην διά τήν υβριν τήν όποίαν τφ  έκαμε 
κατα διανοιαν, καί νά τόν ϊδνι έν συνοδία 
τή ς ίλ λ εν .

| —  Δέν θά ήναι υπερήφανος! έλεγε
καθ’ έαυτόν* θά ϊρχεται νά μάς βλέπτι συ- 
χνάκις, είμαι βέβαιος δτι θά έρχεται καί 
θα έξακολουθτί νά μάς άγαπα διότι εχει 
τήν καρδίαν είς τήν θέσιν της . . .  ϊσως 

Ι ^ σ ω  αρκετά διά νά χορεύσω τά  τέκνα 
του είς τά  γόνατά μου, διά . . .  νΑ ! είμαι 
τόσον ευτυχής, προσέθηκε σφογγίζων h  
δακρυον, ώστε φοβούμαι μήπως δέν είναι 
αληθές! έπεθύμουν νά μοί συνέβαινεν έξα
φνα δυστύχημά τ ι,  μόνον καί μόνον διά 
νά άνανήψω.

Ό  τίμιος άγρονόμος, έκφέρων τήν άσυλ- 
λόγιστον ταύτην εύχήν, ουδόλως έφαντά- 
ζετο δτι έμελλε τόσον ταχέως νά πραγ
ματοποιηθεί.

>Μ·4

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.

'θ  Βίλλ Σίδελερ, 6 κονικλοτρόφος, έκά- 
®>ΐτο είς τήν καλύβην του, καθαρίζων 
έπιμελώς τό τυφέκιόν του. ή το  άνήο 
ισχυρός καί νευρώδης, πεντηκονταετής 
περίπου, χαρακτήρας άποφασιστικωτάτου 
καί διαθέσίως σκοτεινής ήτι; υποκρύπτει

«υχνάκις τά  σχέδιά της έπί έτη ολόκληρα | 
icplv τά  έκτελέστι. Ουδέποτε συνεχώρησε 
τόν βαρώνον διά τήν παΰσίν του ώς κυ- I 
νηγοφύλακος, μολονότι ή θέσις του ώς 
χονιχλοτρόφου έπέβαλλεν δριά τινα είς 
*ό μισός του.

’̂ σθάνετο δτι τά  συμβαίνοντα έχώρουν I 
πρός τήν έκπλήρωσιν τών εκδικητικών 
του σχεδίων. Καί δέν είχε μέν είσέτι I 
ιδέαν τινά ώρισμένην περί τοΰ τρόπου δι’ I 
οδ θά έξετελεΐτο ή έκδίκησις αυτη, άλλά 
τήν έβλεπε μακρόθεν πλησιάζουσαν ώς 
άστρον άπαισίου οίωνοΰ. Ενω έκαθάριζε I 
τό τυφέκιόν του, ΰπήρχεν είς τοΰ; τρό- I 
πους του ήθος ζωηρότητας καί ευχάριστή- I 
σεως δπερ ήτο άντανάκλασις τών κατα- I 
χθονίων καί κακών στοχασμών του. 1

Κτύπημά τι είς τήν θύραν τής καλύ- I 
βης τόν έκαμε νά άνατριχιάση* ύψωσε τήν I 
κεφαλήν μ ετ’ έκπλήξεως, διότι όλίγας έ- I 
δέχετο επισκέψεις. I

Τό κτύπημα έπανελήφθη. I
—  Είσέλθετε! ανέκραξε μετ’ άνυπο- I

μονησίας. I
Ό  μοχλός ηγέρθη, και ό Κ.. Ζόνστων, I 

δ έπιστάτης τής οικίας, εφανη* ο Βιλλ 1 
Σίδελερ ήξευοεν δτι ό γέρων δέν ήτο φίλος 
του, διότι ό άγριος χαρακτήρ του όλιγί- 
στους τώ  έφύλαξε φίλους. Ίον υπεδεχθη I 
λοιπόν διά συσπάσεως τών όφρύων άπει- 
λιτικής. Μολονότι δέ ό έπισκέπτωρ του 
ούδένα κίνδυνον έφοβεϊτο έκ τής βιαιότη- 
τος τοϋ κονικλοτρόφου, έν τούτοις έλα
βε τήν προφύλαξιν, επειδή ή αποστολή 
του ήτο δυσάρεστος, νά συνοδευθΐ) ύπό 
δύο υποδεεστέρων φυλάκων. Ο Κ. Ζον- | 
στων ήτο άνήρ φρόνιμος.

—  έρχομαι, Βιλλ, κατά διαταγήν 
τοϋ σίρ Οΰ’ιλλιαμ Μομβράϋ, ειπε καΟ/ι- 
μενος έπί χονδροειδούς δρυΐνου εδωλίου, 
δπερ ήτο τό κύριον επιπλον τής καλυβης 
έκείνης.

—  Καί τ ί  μέ θέλει ό τρελλός αύτός·, 
ήρώτησεν ό ληστής μέ στρυφνότητα. Μή
πως φαντάζεται δτι ή δραπέτις γυνή 
του έκρύφθη έδώ, ή ό χαθείς κληρονόμος 
του·,. . .  Θά ζητήστι έπί πολΰ, βεβαιότα
τα , προσέθηκε μετά μειδιάματος κακεν-
τρβχοϋς, πριν τοΟ; ευρη.

—  Κλίνω νά πιστεύσω, Βίλλ, είπεν ό 
έπιστάτης άταράχως, δτι ή συν:ίδητίς 
σας δύναται νά οάς ειπί) διατι εσταλην.

Ό  κονικλοτρόφος ήρχισε νά συρίζη.
—  ’Εστάλην, έπανέλαβεν ό έπιστάτης 

διττώς όργιοθείς έκ τών τρόπων του καί 
έκ τής βαναύσου άναπολήσεως τών δυ- 
σ τ υ χ η μ ά τ ω ν  τοϋ βαρώνου, διά νά σας 
είπώ οτι δέν είσθε πλέον κονικλοτρόφος.

Τό πρώτον κίνημα τοΰ Σίδελερ ήτο 
νά όρμήσνι έκτής τραπέζης έπι τής όποίας 
έκάθητο, καί νά ΰψώσ·/) ά ν ω θ ε ν  τής κεφα
λής του τήν άκτηρίδα τοΰ δπλου τό ό
ποιον έκράτει. Ό  Κ.. Ζόνστων ώπισθοχώ- 
ρησε, μακαρίζων έαυτόν έσωτερικώς διά 
τήν προφύλαξιν τήν όποίαν είχε λάβει. 
’Αλλ' ό κίνδυνος έάν υπήρχε τοιοΰτος, 
μίαν μόνον στιγμήν διήρκεσε’διότι ό Βιλλ, 
μετά βιαίου άγώνος, κατέστειλε τήν μα
νίαν του καί άπεκρίθη μόνον διά γέλωτος 
πικροΰ.

—  Δέν είμαι πλέον κονικλοτρόφος ! 
έπανέλαβε* κα λ ά ! υποθέτω δτι θά εΰρεθνί 
εΐς άλλο μέρος άρτος διά βραχίονα στι- 
βαρόν καί καρδίαν έτοίμην νά έργασθνί. Ο 
σίρ Ούίλλιαμ είναι κύριος τής οικίας* ή γή 
άνήκει εΐς αύτόν, τά  δένδρα καί οί λ{»γι- 
δεϊς έπίση; . .  . ώς καί οί δοΰλοι οι όποιοι 
καλλιεργοΰσι τό έδαφος, προσέθηκε μέ 
βλέμμα περιφρονητικόν* δέν πρέπει νά άν-

I  τείπνι τις εΐς τήν θέλησίν του, καί έάν 
μάλιστα μέ κατήντα νά άπβθάνω τής
πείνης.

—  Δέν πταίει αύτός.
.—  Ο χι, άναμφιβόλως.
—  Ούτε έγώ.
—  ‘Υμείς! άνέκραξεν ό ληστής* ώ ! 

οχι, υπήρξατε πάντοτε φίλος μου* ούδέ* 
ποτε έλτισμονήσατε νά είπήτε καλήν τινα 
λέξιν Οπέρ έμοΰ δταν άλλοι παρεπονοΰντο

I κατ’ έμοΰ. Ίΐξεύρω ακριβώς τ ί  σάς όφεί- 
I λω. Είμαι τίμιος άνθρωπος, κύριε Ζόνστων, 
I καί ήμεροι ν τινά Οά πληρώσω τό χρέος μου.



0  εν τίί μάχνι θάνατος είν’ ύπνος τών άν-
[Χρειών.

» SofpoxJq c.

Χάρις ζητούσα νά ^ειζτ) βαρύτιμον τδ
διδόμενον εϊναι πολλάκις χειροτέρα τή;
«ρννίσεως. ΣτάεΛ.

*

Ο άνθρωπο; ευρίσκει ιτ,^ονίιν καί είς 
τώ ν καλλίτερω ν φίλων του τ ά ; ^υ*7ϋ χία ς.

Λ α ρ ο χ ε φ ο ν κ ω Α το ς *

'Ο ερως είναι α ίν ιγμ α , και λύσις του τό

[μ ίσ ος. 
« Σνης.

Ττ,ν ευτυχίαν τοϋ θνητοϋ.
Δέν δίοει το χουσίον"

Πλήν ευτυχή χωρΐ; αύτοϋ 
Δέν έχομεν τόν βίον.

Κ .  ΚοντόπουΑος.

Τοΰ; χαταλείψαντας γλυκερόν φάος ούκ£τι
[θρηνώ,

Τους ο έπι προσδοκία £ώντας άεί θανάτου.
77αΛΛαδ&ς.

ή  κηρήθρα είναι οί στίχοι, άλλά τό 
μέλι είναι ή ποίηίις.

^ Λ . Ούγχώ,

Τά σκώμματα είναι δάνειον τοΰ όποίου 
άναγκαζάμεθα πολλάκις ν’ άποτίσωμεν 
τό κεφάλαιον μετά τών τόκων.

Ααροχεψουχώ.Ιτος.
*

ΑΙ άλυσεις Χαί α ί μάστιγες τής νέας 
του κόσμου δουλείας είναι ή πείνα.

Λ αμρίναΙ.
*

Τί μοι εί τοΐς άλλοι νέκταρ μ ^ ,  
ό βίος ·, 'Αρτος έμοί άψίνθφ μιγνύμενος.

VeStf.

I Ινν τφ  δε γάρ κάμνουσιν αί πολλαΐ πόλει» 
I Οταν τις έσθλός και πρόθυμος &ν άνήρ 

Μ/,δέν φέρηται τών κακιόνων πλέον.
Ευριπίδης.

*
Τπάρχουσιν αγαλλιάσεις βυθίζουσαι 

τήν ψυχήν εις είδος μελαγχολίας ανεκ
λάλητου.

tv^νης.

Εις τινα φιλολογικά εργα τά κάλλι- 
ς·α μέρη είναι τά ξένα λ(5για (m o to ). Οΰ - 
τως είς τινας κυρίας εΐναι τά έπι τής κε* 
φ*λή; των άνθη, καί είς τάς σημερινά* 
Αθήνας τά ερείπια τής αρχαιότητας.

ΉρΙων.

Λύοις τον προηγουμένου ΑογογρΙφου. 
ΜηδενΙ πονηρφ συγκατοίκησές.

Αύσις τοΰ Γρίφου·

ή  ’Ακρόπολις μετά  πολλάς μεταβολάς 
ας ΰπέστη μένει σώα.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

i  ι \ ,V *®®*ν I*· ·4?7κ“ «»,ίί ̂ .νπαραί.λΜίί.ν
Αν ολίγον ίξιχνιυβη; μ  άπ*ν τ ί{  μ  ϊύχολι' , ν4 
0(Α «ί ί,Μ ,β ν  ί»ν «Γμ«ι, .S t ,  x „ £ i { xc't θΰν.< 
O u t· λαβραξ χαί οχτβπους χαί σηπία χαί χαρχϊνοί. 
Ο^ω ς ουτ« α λ ^ ,Γ μ α ι,  άλλ’ «Vti« . f i„ 5  μ ’ ,&ρίβχι1 
Tb Ιπτα«τΙ« « β ιϊιβ ν , ή φιλόμοι>(το« «αιϊίβχη* .
» μ  * Μ;  βλ« « · μ ^ *  I f c W w ic  άν μόνον θέλ*ί. 
Ε ίς  λαχιρδαν χ«1σβρδιλλας χ « \ «ίς άλμ.ι;ροϋς βγχέ-

01 λ « 1  el x.toixoCvT«t  τήν έ λ λ « α  Κ’ ΐ ΐ . λ ί . ν
£ V  ι " * » ’  lt‘ X? 4v,‘ieu v i  ύ*ΑΡξβ„ν ώραν μίαν* 
Α λ λ  οί Κλληνις ,χείνων πβριπλίον μ ’ άγαπώοιν
Δι* ttuxo της ςχηνω ν διπλασίβν f^cuv δόσιν

A. I. Κ. '

Κίς το εξώφυλλον ή JAh txlj ΒώΑίνθ^η θέλει αναγγέλλει πάντα -α έν Ελλά^ι 
και αλλαχού έκδιδόμενα βιβλία ών ώντίτυπον σταλή ν,αΐν.

' ΑΘΛΝΑ2Η2 ΔΙΑΚ02. ΑΓ1ΤΑΙ10ΓΙΑΝΝ02, ύπό ’Αριστοτέλου; Βαλαωρίτου. Έκ- 
ίιδονται υπο Παύλου Λάμπρου. Αθνίναι, τύποι; X. Νικολα&̂ ου Φιλαίελφέως (παρά 
r?) πυλν) τνίς άγορας άριθ, 4). Τιαώνται £ρ. 4· και εΰοίσκονται παρ’ άπασι τοΐς 
βιβλιοπώλαις καϊ παρά τώ έκδότνι.

01 ΜΑΡΤ1ΡΕΣ Ϊ01 ΛΡΚ,ΑΔΙΟΓ. Δράμα εΐ; πράξεις πέντε, ύπό Τιμολέοντος 
Λ. ’Αμπελα. Εν Σύρω, έκ του τυπογραφείου τ*?,ς «Ματρίίος». Τιμαται δραχ. %  50- 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΙ12· Κατά του; προτέρους βιογράφους, τά επίσημα έγ- 
γραφα και ά λ λ α ;  άξιοπί<ϊτους εΐδ/,σει;, ΰπο Κ. ΙΙζτταρ'/Λνοτούλου. 'liv ’Αθ/Ιναι:,



ΕΙΚΟΝΕΣ (ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ).

Π ο ι ή σ ε ι ς .

Βαραθυμία μέχρι; απελπισίας καί βλασφημίας εΐναι ό χαρακτήρ αύτών καθόλου,,, 
»Ιέ ζοφερά χρώματα άπεικονίζουσι τόν ανθρώπινον βίον, είς γλώσσαν ανώμαλον ή" 
γραμρ.έναι...Αΐ t&iat είσίν ένίοτε μέν βαθεϊαι και συγκιννιτικαί έκφράσει;, άλλοτε ψ*»« 
χραί καί &>σσεββις...Γϊευρα εδτονα, γραφίς άσφαλίις, λάθη ποικίλα, ρόδα ποιητικήν 
άποπνέοντα εύω$ίαν...Άτερπεΐς εις την 6 f i r ,  άλλά συγκινοΰσαι τόν αναγνώστην u.i- 
χρι δακρύων ένίοτε.
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