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Ή  επέτειος αΰτη τώ ν  Μ ουσώ ν εορτή έτε.Ιεσθη εφέ

το ς  τήν  3ην (irrt τϊ}ς 20 M atov. llo .lh  δε 

π.ίήθος συνέρρευαε καί πά.Ιυ- καί χατέχ.Ιυσε 

zä r αίθουσας τοΰ  Π ανεπ ιστημ ίου . Κ α ί ού- 

δεν μεν ποίημα έκρίθη βραβεύσεως ά ζιον ’ ύ 

δε εισηγητής, ό πο.Ιυμαθής τής ισ τορ ία ς καθη

γητής, ύ καί i f i  ποιητική δάφνη ¿στεμμένος 

Κ ύριος Λ . Βερναρδάχης άνέγνω εύφυεστάτην 

καί εκτενή εχθεσιν, θυμηδίας έμπΛήσασαν καί 

γέ.Ιω τος τό  έχ.Ιεκτόν άχροατήριον.

 0 0 0 —

Ιδ ο ύ  ή εχθεσις.

Εν μέσω πολιτικών περιπετειών, σπουδαιοτάτων 

διά τήν τύχην τη ; ήμετέρα; πατρίδο;, συγκινητικόν 

καί παρήγορον βεβαίως είναι τό  θέαμα τής σημερι

νής δημοτελοΰς εορτή;, τήν όποιαν εσπεύσατε και

έφέτο; νά τιμήσητε, Κύριοι, παραγενόμενοι εί; τήν 

κρίσιν τοΰ ποιητικού διαγωνισμού. Καί οί μέν μετά 

θάρρους καί μετ’  ελπίδων ένατενίζοντε; εις τό  μέλ

λον, παρίστασθε χαίροντε; εί; τήν πνευματικήν ταύ- 

την τή ; νέα; Ελλάδος σταδιοδρομίαν, εξ ή ; άπεκ- 

δέχεσθε τού ; άριστεΊ;, τού; μέλλοντα; νά έπιθέσο)- 

σιν εί; τό  λαμπρόν πολιτικόν οικοδόμημα τοΰ μέλ

λοντα; κορωνίδα καλλίστην άπασών καί έλληνικω- 

τάτην, τήν άπό τή ; έθνική; ποιήσεω;- εί δέ τ ι ;  άπό- 

θυμο; καί δύσελπις, άποιωνιζόμ,ενο; τά  λοιπά, καί 

παρηγοριάν διψών καί παραμυθίαν, προστρέχει εί; 

τό τελευταϊον τοΰτο άσυλον τώ ν ελπίδων του, εί; 

τήν πνευματικήν ταύτην εστίαν τοΰ ελληνικού γέ

νους, καί βλέπων τήν ©ιλόμουσον τ ϊ ;  πατρίδο; νεό

τη τα  μετ’  εύγενοΰ; άμίλλη; συνδαυλίζουσαν τό  ιε

ρόν καί πατροπαράδοτον τής ποιήσεω; πυρ, θερμαί

νεται τήν έρημον τοΰ άπό τώ ν ελπίδων θάλπους καρ

διάν, καί παρηγορειται καί προσδοκά, εΐπως ποτέ καί 

άναδοθήσεται έντεΰθεν σωτήριό; τ ι ;  στήλη φω-τος, 

ώς ή τοΰ Μωϋσέω; εκείνη, καθοδηγήσουσα,αϋτή καν, 

εί; ένδοξον καί αίσιώτερον μέλλον. Ούδ’ είνε κενή ή 

άγαν τυχόν ή άπό τή ; ποιήσει·); έλπί; αύτη. Ί ί  ή- 

θελεν ήνε ή Ελλάς, εάν ¿στερείτο καί πάντα; μέν έν 

γένει τούς άθανάτου; αυτή; συγγραφείς, άλλ ’ ίδίω; 

ομω; τόν Ομ.ηρον, τον Πίνδαρον καί τού; λοιπούς εν- 

δοξοτάτου; αυτή; ποιτ,τάς; ί ίραίον σώμα, άνευ ψυχής,
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ναός καλλιμάρμαρος έρημος τή ; θεότητος. Αλλ’ άνευ 

τούτων ή Ελλάς, όνομα γυμνόν γοητείας, καί λέξις 

χαλκόηχος, ήθελέ ποτε έμπνεύση είς τήν Ευρώπην 

τού αίώνος τούτου, τόν βραχύν μέν, ώς μή ώφειλε, 

άλλ’  έξαλλον εκείνον υπέρ τώ ν  άγωνιζομένων Ελλή

νων ενθουσιασμόν, είς 8ν κατά  μέγα μέρος οφείλεται 

ή πολιτική ήμών έκ νεκρών άνάστασις ; Αλλ’ ή οδ- 

τω ς  έκ τής αρχαίας ποιητικής δόξης τη ; τό τε  ώφε- 

ληθεϊσα Ελλάς, μήπως άρά γε  έπαρουσιάσθη γυμνή 

αυτή τής έλικωνείου δάφνης, καί εντελώς απόκλη

ρος τής τώ ν  προγόνων ποιητικής εύφυίας καί δόξης; 

Οΰδαμώς. Ο τε οί Ελληνες άνενέουν κατά τόν αιώνα 

τούτον τά  κατά ξηράν καί θάλασσαν τρόπαια τών 

Πλαταιών καί τής Σαλαμινος, καί άπεδείκνυον ζώσαν 

έν έαυτοΤς τήν άρχαίαν άρετήν, παρθένο; σεμνή άμα 

καί ά^ενωπή, ηρωική καί αφελής, άλλ’ ίδιον καί 

πρωτοφανές κάλλος άπαστράπτουσα, ή δημοτική 

Μούσα τής νέας Ελλάδος, χειραγωγουμένη υπό φιλ- 

έλληνος καί φιλομούσου άνδρός, τοϋ σοφού Γάλλου 

Fau rie l, είσήρχετο είς τάς αίθουσας τώ ν σοφών καί 

ισχυρών τής Ευρώπης, καί συνηγόρει υπέρ τώ ν δι

καίων τής Ελλάδος καί τοϋ χριστιανισμού. Εν φ δέ 

έχαράττοντο είς τάς πλάκας τής ιστορίας αί καινο

φανείς καί πρωτότυποι φυσιογνωμίαι τοϋ Βότσαρη 

καί Τσαβέλλα, τού Διάκου καί Καραίσκου, τού Ó- 

δυσσέως καί Κολοκοτρώνη, τοϋ Κανάρη καί Μιαούλη, 

άνεγράφετο συγχρόνως είς τήν ιστορίαν τώ ν γραμ

μάτων καί νέον είδος ποιήσεως, ή ηρωική ποίησι; 

τή ; νέας Ελλάδος, καί έν τ ώ  μέσω τώ ν δαφνών του 

καί τώ ν στεφάνων, έν τώ  μέσω τής παγκοσμίου του 

φήμης καί δόξης, κατεγίνετο γέρων ήδη ó Goethe νά 

μιμήται τήν ποίησιν ταύτην, καί νά ίδρύη ύπέρ αΰ

τή ; ζωγραφικούς διαγωνισμούς. Οΰ μόνον λοιπόν ή 

αρχαία αΰτή μέν έφημίσθη καί έδοξάσθη έκ τής 

ποιήσεως, είς δέ τού; απογόνους αΰτή; ήμάς παρέσχε 

πολύτιμον άπό τής ποιητική; αΰτής αρετής καί δό

ξης εΰεργεσίαν, άλλά καί ή νέα Ελλάς άνέστη έκ 

τοϋ τάφου της κρατούσα είς μέν τήν δεξιάν ξίφος, 

είς δέ τήν άριστεράν λύραν, άμφότερα δέ καί τό  ξί

φος τη ; καί τ τ ν  λύραν κατέστεψεν αμάραντος 

δάφνη.

Είρηνεύσασα δέ ή Ελλά; καί βασιλευθεϊσα είς 

τίνος άλλου πράγματος τήν θεραπείαν ήτο επόμενον 
νά έπιδοθή πλειότερον καί θερμότερον, είμή τή ; 

ποιήσεως; Οπως ή θρησκεία καί ή γλώσσα, ουτω 

καί ή ποίησις είνε ή πιστή άντανάκλασις καί δ ά 

σφαλτος γνώμων τής άναπτύξεως τοϋ έθνικοϋ πνεύ

ματος. Αλλ ή μέν γλώσσα, ώς τό  κοινόν καί άδιά- 

φορον έδαφος τής όλης τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος 

ένεργείας, τό τε  μάλιστα άποδείκνυται ευφυής καί 

γόνιμος, δταν άναβλαστήση τά  ευώδη άνθη καί τούς 

αγλαούς καρπούς τή ; ποιήσεως' ή δέ θρησκεία, θυ-
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γάτηρ καί άνασσα τώ ν  ουρανών, πώς άπό τού ουρα

νίου τ η ;  ένδιαιτήματος ήθελε γίνη όρατή, πώς ήθελέ 

ποτε αυτό τούτο άποκαλυφθή είς τόν άνθρωπον, τό 

ταπεινόν καί χαμαιγενές τούτο τέκνον τής γης, άνευ 

τής ποιήσεως; Η ποίησις είνε ή κλίμαξ τού Ιακώβ, 

ή μεταβιβάζουσα τόν άνθρωπον έκ τής'γής πρός τόν 

οΰρανόν, ή άναρπάζουσα αΰτόν άπό τού έπιγείου 

σκιόφωτος τή ; γλώσσης, καί μεταφέρουσα αΰτόν είς 

τό αίθέριον φώς τής θρησκείας. Ενωτιζομένη έναρ- 

μονίους φθόγγους μελωδίας άβρήτου, όχι πλέον αν

θρώπινης, συντρίβει διά τούτο τά  δεσμά τής πεζής 

τώ ν  ανθρώπων γλώσσης, καί δανείζεται τήν λιγύ- 

φθογγον μολπήν τής άηδόνος' καί κάτοικο; όχι πλέον 

τής γής, άποδύεται διά τούτο τόν ΰλοΰφαντον χιτώνα 

τής γηίνης όπάρξεως, περιβάλλεται τάς πτέρυγας 

τάς λεύκάς τής περιστεράς, καί ρίπτεται εί; τά ς α

χανείς τοϋ αίθέρος έκτάσεις. Εύτυχή; ή ποίησις, εΰ- 

τυχεί; ήμεϊς, έάν είς τάς σελίδας, όσας έπιστρέψη ά

νωθεν φέρουσα, άντανακλάται 5 ουρανός' ευτυχείς, 

έάν ή περιστερά έπιστρέψη πρός ήμάς φέρουσα εί; 

τό  ράμφος τη ; κλάδον έλαίας. 0  κλάδος ούτος έσται 

τό  σύμβολον τής ειρήνης, τό  σύμβολον τής συνδιαλ

λαγής τής γή ; πρός τό ν  ουρανόν, τής δλης πρός τήν 

ιδέαν. Εκείνα τά  έθνη έμεγαλύνθησαν πνευματικώς 

καί έδοξάσθησαν, παρ’ όσοις έτελίιώθη ή διά τής 

ποιήσεως συνδιαλλαγή αδτη' παράδειγμα έστω  τό  

άρχαΐον ελληνικόν έθνος, ού μόνον ποιητικώτατον 

απάντων άναδειχθέν, άλλά καί θρησκευτικώτατον 

σύναμα, καί τήν γλώσσαν αυτού άναπτύξαν είς βαθ

μόν τελειότητος μοναδικόν καί άνέφικτον.

Λ  ποίησις λοιπόν είναι ή ώραία βαλβίς, άφ’ ής 

άρξαμένη έξώρμησεν πρός νέον στάδιον πολιτικού 

βίου ή άναγεννηθεϊσα Ελλάς, πρός τήν ποίησιν έστρά- 

φησαν μετ’  ίδιαζούσης κλίσεως καί προσοχής ίκαναί 

εΰγενεΐς τοϋ άναγεννηθέντος έθνους δυνάμεις, καί ή 

ποιητική αδτη όσηδήποτε καί οίαδήποτε τώ ν  νέων 

Ελλήνων κίνησις καί ζωή , μαρτυρούσα ό τ ι  δέν είχεν 

άποσβεσθή, άλλ’ έκαιεν υπό τήν τέφραν τής εθνικής 

δουλείας, ή αρχαία τοϋ εθνου; ποιητική εΰφυΐα, καί 

έμπνέουσα χρηστά; περί αίσιωτέρου μέλλοντος έλπί- 

δας, χαροποιεί υμάς, καί προθύμους συνάγει κατ’ έ

τος είς τόν κάλλιστον έπί τα ίς έλπίσι ταύταις άγώ- 

να τούτον. Διά τόν λόγον τούτον καί έθνική εΰγνω- 

μοσύνη οφείλεται είς τε  τόν πρώτον τού τοιούτου 

ποιητικού άγώνο; καθιδρυτήν, τόν φιλογενέστατον 

Κ . Α. Ράλλην, καί είς τόν φιλοτίμως είς τό  παρά

δειγμα τούτου έπακολουθήσαντα φιλογενέστατον Κ. 

Βουτσιναν. Εάν δέ ή νεωτέρα ελληνική ποίησις όλί- 

γισ τα  μέν μέχρι τοϋδε προήγαγεν είς φώς αξιόλογα 

έργα, καθόλου δέ είπείν, ούτε πρός τώ ν φιλομούσων 

ίσιος καί φιλογενών καθιδρυτών τού άγώνος τούτου 

τάς προσδοκίας άνταπεκρίθη ακόμη πληρέστατα, ού.
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•η άπέδειξεν έν γένει τεχνικόν τ ι  ποίημα, ικανόν νά 

ουγκριθή πρός τά  αΰτοφυί μέν έκείνα, άλλά κάλλι- 

στα ποιητικά μνημεία τής δημοτικής ποιήσεως, ζη - 

τήσασα τάς έμπνεύσεις αΰτή; όχι έντός εαυτής καί 

έντό; τοϋ έθνους, άλλ’ είς ξένας φιλολογίας καί ιστο

ρίας, οΰδέν θαύμα, οΰδ’ είναι δίκαιον ν’  άπελπίζη 

τούτο ή άποκωλύη τούς άγωνοθέτας, ή ύμας ή όν 

τινα δήποτε άλλον, νά παρέχωσι πάσαν δήποτε καί 

οίανδήποτε συνδρομήν καί έμψύχωσιν είς τόν άγώνα 

τούτον. Τό πρώτον βήμα πάσης βιολογικής μορφής, 

πάσης μορφής, ήτις ΰπόκειται είς τήν άνάπτυξιν, είς 

τό  διαλεκτικόν σχήμα τής αΰξήσεως, τής ακμή; καί 

τού θανάτου, είνε έξ ανάγκης μίμησις. 0  καρπός 

κατά τήν πρώτην περίοδον τής άναπτύξεως του μι

μείται τό  φύλλον' τό  νήπιον μιμείται ώ ;  μικρό; 

ψιττακός τάς λέξεις τής μητρός του' απάντων τώ ν 

μεγάλων ποιητών τά  πρώτα έργα είναι απομιμήσεις, 

καί δλοκλήοων δέ έθνών ή πρώτη ποίησις είνε ξενι

κή άπομίμησις. Αλλ’  δ καρπός περιδύεται βαθμηδόν 

τήν κατά  φύσιν καί τελείαν μορφήν ώριμάζων' άλλ’  

δ μικρός ψιττακός παΐς αυξάνει βαθμηδόν καί άνδρί- 

ζε τα ι είς αΰτοτελή, αΰθαίρετον καί αύτεξούσεον 

« μύθων τε βητήρα . . . .  πρηκτήράτε έργων.·, (1) 

άλλ’ οί μιμηταί βαθμηδόν προβιβάζονται εί; ποιη- 

τά ; ' άλλ’ ή ξενίζουσα τής νέας Ελλάδος ποίησις, ά; 

έλπίσωμεν, διά τ ί  όχ ι; άς έλπίσωμεν είς τόν αγα

θόν τή ; Ελλάδος δαίμονα, οτι θέλει άποβάλη έπί 

τέλους 8ν φέρει έπί τοϋ τραχήλου ξενικόν ζυγόν, θέ

λει γίνη αυτόνομος, έλευθέρα καί άνεξάρτητος, καί 

έντρεπτική γενομένη έκ τώ ν βημάτων τούτων τού 

Θηβαίου μελοποιού:

« "Εστι δέ φΟλον έν άνθρώποισι ματαιότατου,
"Οστι; αισχύνων έπιχώρια παπταίνει τά πόρσω, 
Μεταμώνια Οηρεύων άκράντοι; έλπίσιν,» (2)

θέλει πλέξη καί προσκόμιση είς τήν άναγεννηθείσαν 

ήμών πατρίδα στέφανον άπό δάφνης εγχωρίου καί 

ελληνικής, άπό τής εΰθαλοϋς καί ίεράς δάφνης τοϋ 

Παρνασσού καί τοϋ Ελικώνος.

Η έφετεινή ποιητική συγκομιδή είνε οΰ μικρά, ώς 

πρός τάς εκτάκτους πολιτικά; περιστάσεις, διότι τά  

είς τόν έφετεινόν άγώνα είσπεμφθέντα ποιήματα 

είνε επτά. Αρχόμεθα τής άναλύσεως καί κρίσεως 

τούτων άναβαίνοντες έκ τώ ν χειρόνων καί άτελε- 

στέρων πρός τά  κρείττονα καί τελειότερα.

Είς τήν πρώτην καί κατω τάτην βαθμίδα κατε- 

τάχθη ΰπό τής επιτροπής τώ ν κριτών ή Ο υσία , 

ποίημα κακοσύντακτον καί κακόρεκτον, δυσκατάλη- 

πτον καί δυσανάγνωστον, έκτεινόμενον είς 84 σελί

δων φιλοσοφικά; καί θεολογικάς μελέτας, περί Θεού, 

περί φύσεως, ποιήσεως, ένότητος, ΰγρότητος, μάζης,

(1) Ίλ. Ι,*43.
(2) Πινδαρ-, ΠνΟ. γ'., 2t—23, Schn.

βίου, λέξεως, λόγου, δικαίου, δικαιοσύνης, κοινω

νίας, οικονομίας, άνθρώπου, κλπ. κλπ. ή  κρίσι; όχι 

πλέον βέβαια, άλλά ή άνάγνωσις καί μόνη τοϋ ποιή

ματος τούτου δεϊτα ι Δηλίου κολυμβητού. Είς τώ ν  

τής επιτροπή; ήθέλησε νά διαπλεύση τό  πέλαγος 

τούτο έπιβάς, είς τό  λεγόμενον «  καράβι τής υπο

μονής » ,  άλλ’ έναυάγησε. Τό ξένον πάθημα ίδιον μά

θημα ποιησάμενοι οί λοιποί, περιωδεύσαμεν τόν αί- 

γιαλόν καί τά  παράλια μόνον τού ποιήματος, χωρίς 

νά διακυβεύσωμεν τήν ζωήν ήμών Νιπτόμενοι είς τήν 

θάλασσαν, έ ξ  άκρου τοϋ αίγιαλοϋ μετά φόβου καί 

τρόμου κύψας κάγώ άνήρπασα μίαν κογχύλην, τήν 

άρχήν τού ποιήματος, τήν όποιαν προσφέρω είς υμάς, 

παρακαλών νά μοί συγχωρήσητε, έάν δέν εύρητε 

έντός αΰτής μαργαρίτας, άλλ ’ άμμον, ϊδού αΰτή:

« Σουλτάνο; στό κουράνιον καί ’Ιουδαίων κτίσει, 
Γρηγόριον τόν άρχηγόν καί Πατριάρχην οικουμενικόν, 
Φθόνψ κ’ ολιγωρία, τη απιστία, έπείσΟη αγχόνη 
"Ινα κρεμασθη, κ’ εί; τήν Κωνσταντινούπολή,
Στήν θάλασσαν έβρίφθη, "Αγγελος δέ ό αληθής 
Πρώτος αύταπαρνήσει, τών ’Ιουδαίων κορεσμός

ορθοδοξία; θλίψει, 
Άλλ’ ό σταυρός χ’ ό Ποσειοών, χ’ ή "Ηρα άντελήφθη, 
Στήν Όδυσσόν Μαιώτιδα ποντίω; διευθύνθη,
Έδήλωσεν δν καί νεκρόν αυτή ή ορθοδοξία,
Τή συμμαχία άρωγη χρυσήν τήν ουρανίαν,
Στήν έπανάστασιν αυτήν, Σατωυριάν ελπίδα,
Ή  ιστορία δ; γραφή μέ πλ.ήρη άρμονίαν.·

Τούς στίχους δέ τούτους γράψας είς σχήμα ώοϋ, 

καί μή δυνάμενος νά στήση όρθιον αΰτό δ ποιητής, 

έγραψε τούς δύο τούτους στίχους’
« ΧαΤρε, ελευθερία,
ΘεοΟ τη προστασία;, »

καί στήσας αυτού; πλαγίους καί χ ιαστί, είς σχήμα 

μικρού άναλογίου, δμοίου μέ τό  έπί τοϋ δποίου θέ- 

τουσιν οί Τούρκοι τό  Κοράνιον, έστησεν έπ’ αΰτοϋ 

τό  ώόν του.

Δεύτερον κατά τήν τάξιν έρχεται τό  ποίημα τό  

έπιγραφόμενον «  Ειρήνη, ή  ή ζί.Ιευ τα ία  νύ£, επεισό

δια»· τή ς εξόδου τοϋ  Μεσο.1ο·)·γίου. Α πόσπ α σμα . »  Ó 

μύθος τοϋ ποιήματος εινε δ εξής. Ó Ιγνάτιος φεύγων 

τήν τυραννίαν τώ ν Τούρκων, άφήκε τήν θυγατέρα του 

Ειρήνην είς τοϋ φίλου του Στεργίου, μέ τοϋ δποίου 

τόν υιόν Νικίαν ήτο μεμνηστευμένη. έπέρχεται ή 

καταστροφή τού Μεσολογγίου. Ó Νικίας έξέρχεται 

καί μάχεται, έπιστρέφει είς τήν πατρικήν οικίαν, καί 

μή εΰρίσκων τήν μνηστήν του έξέρχεται, καί ευρίσκει 

αυτήν είς χειρας τώ ν Τούρκων, ρίπτεται κατ’  αΰ- 

τώ ν, φονεύονται καί οί δύο, καί Τούρκος θάπτει τά  

π τώ μ ατα  τώ ν μαρτύρων. Ó πατήρ τή ; κόρης άκού- 

σας τήν Ελληνικήν έπανάστασιν έπιστρέφει έξ Αμε

ρικής, καί μαθών τήν καταστροφήν τοϋ Μεσολογ

γίου, καί τόν φόνον τή ; θυγατρό; του καί τού μνη- 

στήρός της, παραδίδοται είς δάκρυα καί θρήνους.
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Αλλ’ ή ύπόθεσι; αυτη είνε τό  έλάχιστον μέρος τοΰ 

ποιήαατος, τό όποιον συγκείμενον έκ 544 στίχων 

δαπανάται όλον εις περιγραφάς άσκοπους καί ατυ

χείς. Κ α τ ’ ουσίαν λοιπόν ή άξια τοΰ ποιήματος είνε 

μικρά' άλλα πολλά μικροτέρα είνε ή άξια τή ; μορ

φή; τοΰ ποιήματος. Διότι διαιρείται μεν 

καί τά  μέρη ταΰτα  υποδιαιρούνται εί; μικρότερα 

μέρη, καί έκαστον τώ ν μερών τούτων υποδιαιρεί

τα ι εις 3 στροφάς, άλλ’ ή ατροφική αυτη διαίρε- 

σι; είνε όλως εξωτερική, εξ οΰδενό; ύπαγορευθεϊσα 

εσωτερικού λόγου, διότι άπ’ άρχή; μέχρι τέλους 

τό  ποίημ.α είνε γεγραμμένον επί ενός καί μόνου εί

δους στίχου. Ó ποιητής φαίνεται μέν λόγιο; νέος 

καί έγκύψας εί; τήν άνάγνωσιν τώ ν Ελλήνων ποιη

τών καί συγγραφέων, διότι μεταχειρίζεται ποι

ητικά; καί άλλα; σπανία; λέξεις άπό τής άρχαία; 

ελληνικής, άλλά ό ελληνισμό; του περιορίζεται εί; 

τούτο καί μόνον, ή, μ.άλλον εϊπείν, ό ελληνισμό; του 

ούτος βλάπτει ετι πλειότερον τον γραφικόν χαρα

κτήρα τοΰ ποιήματος, οστις είνε συνονθύλευμα κα- 

κόρεκτον καί κακόζηλον λέξεων ποιητικών καί σπα

νίων άπό τοΰ λεξικού τώ ν άρχαίων ποιητών, καί τή ; 

νεωτέρα; ελληνικής ρωμαντικής φρασεολογίας. Ó 

ποιητή; δεν καταδέχεται νάλαλή τήν κοινήν γλώσ

σαν, άλλά διά τούτο ώς προς μέν τήν γλώσσαν υπο

πίπτει εί; πολλά γραυ,ματικά αμαρτήματα, βαρβα- 

ρίζων καί σολοικίζων, ώς προς δέ τον άλλον γρα

φικόν χαρακτήρα, τό  ποίημα βρίθει όλον μεταφορών, 

εκφράσεων ποιητικών καί τώ ν παρομοίων, άλλά 

σπανίω; τά  ποιητικά ταΰτα  σχήματα καί κοσμή

ματα είνε άβίαστα, φυσικά καί μή κακόζηλα, ίδου 

π. χ. αυτή ή εισθεσι; τοΰ ποιήματος επιμαρτυρούσα 

τό  λεγόμενον:

. Πνεύσον ούριους, θεά, τής φαντασίας,
"Οπως ή εύθραυστος τοΰ νοός μου σκάφη 
Πλεύση τήν λίμνην, οπου τής δόξης τάφοι 
Ιίλέουν είς κύμα, μεστόν άθανασίας.

’EoS τοΰ "Ασ-ιγγος κολυμβών τό αΤμα 
¡Μετά τών θρήνων τού α'ίματος ένόνει 
Τάς τελευταίας εύχάς του καί νεκρόνει 
Μέ τούς άτμούς του παντός τυράννου βλέμμα. ·

Ούτε ή έννοια ούτε ή έκφρασι; τώ ν  στροφών τού

τω ν  είνε ορθή. Τ ί σημαίνει τό: πνεΰσον ούριους, τή ; 

φαντασίας, ώ θεά, διότι ή τελευταία αυτη λέξις 

χωρίζεται διά κόμματος άπό τής λέξεως φαντασίας-, 

ίσως ήθελε νά είπη δ ποιη τή ;: πνεΰσον, ώ  θεά, ού

ριους άνεμους είς τήν φαντασίαν μου, άλλά τό τε  

δέν έπρεπε νά θέση μόνον τό  έπίθετον ούριους, διότι 

δεν είνε έξ εκείνων, εί; τά  όποια υπονοείται έξωθεν 

τό  ούσιαστικόν, έν τώ  πληθυντικίϋ δηλονότι αριθμώ. 

Επειτα, καί άν πνεύση τού; ούριους τούτους άνέμους 

ή θεά, πώς είνε δυνατόν νά διαπλεύση με τήν εύθραυ
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στον σκάφην τού νοός του ό ποιητής λίμνην, είς τήν 

όποιαν γίνονται τόσα καί τόσα κακά ; ά.) κολυμβα 

ε ί; αύτήν τό  αίμα τοΰ Αστιγγος, β'.) τό  αίμα 

αύτό εύχεται καί εκβάλλει άτμούς, γ '.) τό  κύμα 

θρηνεί, και δ'.) πάντα ταΰ τα  όμοΰ ένούμενα, τό  

κολύμβημα τοΰ αίματος, τό  αίμ.α, οί θρήνοι τοΰ κύ

ματος, αι εύχαί καί οί άτμοί νεκρώνουσι τό  βλέμμα 

παντός τυράννου ! Τοιοΰτο; περίπου δ γραφικός χα- 

ρακτήρ δλου σχεδόν τοΰ ποιήματος. 0  ποιητής ε- 

πραξε καλώς μελετήσας τούς άρχαίους ποιητάς, 

άλλά μελετών αύτούς δέν πρέπει νά τούς θεωρή ώς 

μεταλλεϊον λέξεων μόνον πομπωδών καί σπανίων, 

άλλά νά άνερευνα τήν τέχνην τοΰ γράφειν αύτών, 

ν’  άποφεύγη δε τάς ληκυθείους φρασεολογίας τής 

ροιμαν-ικής ποιήσεως, εάν θέλη νά άναπτύξη καί 

τελειοποιήση τάς ποιητικά; του δυνάμεις.

Τρίτον έρχεται τό  ποίημα « Ό  πατριάρχης Γ ρη - 

γόρ ιος,»  εντελώς μέν ούχί καθαρόν ούδ’ αύτό γραμ

ματικών σφαλμάτων, άλλά πολύ τοΰ προλαβόντος 

δρθότερον κατά τ ε  τήν γλώσσαν καί τήν στιχουρ

γίαν, ήτις είνε όμαλή έν γένει καί ρέουσα. 0  επι

κρατών γραφικός χαρακτήρ τοΰ ποιήματος τούτου 

είνε εκκλησιαστικός, άπηλλαγμένος μέν τοΰ ρωμαν- 

τικοΰ στόμφου καί όγκου, καί αξιέπαινος κατά τού

το, άλλά πλήρη; πάλιν αύτός τώ ν κοινών τόπων τής 

άπ’ άμβωνος ρητορεία; καί γλώσσης. Εάν λύση τις 

τά  μέτρα, έχει λογύδριου εκκλησιαστικόν ή έγκώ- 

μιον πεζόν τοΰ ίεοοΰ άνδρός. Διαιρείται τό  ποίημα 

είς δύο μ.έρη, ών τό  μέν πρώτον περιγράφει τήν άπ- 

αγχόνεσιν καί τήν εί; τήν θάλασσαν άποβολήν τοΰ 

ίεροΰ λειψάνου, τό  δέ δεύτερον τήν έν όδησσώ κη

δείαν αύτοΰ. Τό πρώτον μέρος κινείται καθόλου εί- 

πεϊν έντός τώ ν  γνωστών περί τοΰ μαρτυρίου τούτου 

κοινών τόπων, μόλις δέ που διαφέγγουσιν ίδέαι τινές 

ώραϊαι όπωσοΰν, οία ή εξής, εί καί ούδ’  αύτή έκφρά- 

ζετα ι μετά τής δεούση; ποιητικής λεπτότητος καί 

εύμορφίας:

Σύρεται ό Πατριάρχης, καί τό κάλυμμα εκπίπτει 

Έ κ  τής κάρας τού άγιου 

Πρός τούς πόδας τού δημίου,

Ώ ς  άφ’  εαυτού ύπεΐκον

Είς τό φωτοβόλον στέμμα, τό είς μάρτυρας άνήκον. ·

Τό δεύτερον μέρος φαίνεται κάππως λαμβάνον 

πλειοτέραν κίνησιν καί ζωήν, ΐσω ; διότι τό πομπώδες 

τής έκκλησιαστική; γλώσσης καί ρητορείας, οπερ φαί

νεται ζηλώσας ό ποιητής, συναρμόζεται κάλλιον πρός 

τό  πομπώδες τής έπικηδείου τελετής. Καταπαύει δέ 

ό ποιητής τό  δεύτερον τούτο καί τελευταίου μέρος 

μέ τήν εξής πρός τον άετόν τής ί ’ωσσίας άπος-ροφήν:

’Αετέ θριάμβων χαΤρε ! άετέ ορθοδοξίας I
Σι» άπό τού Βυζαντίου πρός τάς χώρας τής 'Ρωσσίας
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Μετά τού σταυρού άπέ-της, σύνοδος τής^Βασιλίδος.
Τώρα πάλιν έκ 'Ρωσσίας, έκ τής νέας σου πατρίδος,

Τά; εκτάσεις διατρέχον 
Καί σταυρόν είς ράμφος έχον 
Σύμβολον σεπτής θρησκείας,

Έ π ί τής άγιας τούτον έπανάφερε Σοφίας.

Δι’  έλλειψιν χρόνου παραλείπομεν τά  γραμματι- 

κώς καί ποιητικώς πεπλημμελημένα, οίον βαρβαρι- 

σμούς καί σολοικισμούς, παρομοιώσεις κακοζήλους, 

μεταφοράς νόθους, καί άλλα παρόμοια. Αλλά ταΰτα 

πάντα έλπίζομεν έκ τή ; λοιπής δμαλότητος καί όρ- 

θότητος τοΰ ποιήματος, ο τι θέλει διόρθωση ό ποιη

τής οϊκοθεν προϊόντος τοΰ χρόνου, έάν ήνε νέος, διά 

τής έπιμελείας καί τής περί τήν τεχνικήν έμπειρίαν 

άναπτύξεως καί προόδου του. Ιδίως όμως συμβουλεύ- 

ομεν αύτώ, έάν θέλη νά γίνη ποιητής, νά κατα- 

στήση όλίγον βεβηλότερον, ούτως είπεϊν, τον γρα

φικόν αύτοΰ χαρακτήρα, διότι δέν δικαιολογεί αυ

τόν τό  ότι ή ύπόθεσίς του άπήτει αυτή αυτόν.

Ω  ! διαφορά συμ.βάντων, λέγει έν τώ  δευτέρω 
{λέρει ό ποιητής,

Ω  διαφορά συμβάντων ! ώ  άντίθεσις όποια !
Τις έν Κωνσταντινουπόλει χλευασμός καί άτιμία !
Κ ’ είς τήν πόλιν τού Εύξείνου, ποια δόξα, ποΤον κλέος 
Τόν κλεινόν νεκρόν έδέχθη τού κλεινού άρχιερέως !

"Τβρις ποια, δόξα ποια 
Καί διάφορος πορεία,
Έκ τής γής πρός χαΐνον κΰμα,

Κ ’ έκ θαλάσσης πολυφλοίσβου πρός γαλήνιαΐον μνήμα !

’Ασεβείς τών ένδυμάτων τόν νεκρόν έκεΐ έκδύουν,
Εύσεβεϊς αυτόν ενταύθα πάγχρυσον στολήν ένόύουν, 
Στόματα έκεΤ κακούργων τόν πρεσβύτην βλασφημοΟσι, 
Στόματα έδώ δικαίων τόν Οανόντα εΰλογοϋσι.

Σύγχυσις έκεΐ άγρια,
Έδώ ύμνων μελψδία·
Όνειδος έκεΤ Εβραίων,

’Εδώ σύνοδος άγια σεβαστών άρχιερέων !

Τ ί άλλο είνε αί δύο αύται στροφαί, είμή άντιθέ- 

σεις ρητορικαί, άρμόζουσαι μέν ισως είς άπ’ άμβω

νος λόγον ρητορικόν, ιδίως είς λόγον βητορικόν τής 

σχολής τοΰ άοιδίμου Οικονόμου, άλλ’ όχι, νομίζω, 

καί είς ποίησιν ; Η  ποίησις, καί θρησκευτική άκόμη 

όταν ήνε, πρέπει νά ήνε καί νά μένη πάντοτε ποίη- 

σις. Ούόέν σεβασμιώτερον καί ίερώτερον καί άγιώτε- 

ρον τή ; θρησκείας, καί προ ταύτης ή ποίησις κλίνει έν 

σεβασμώ τό  γόνυ, άλλά τόσον μόνον, ουδέν πλειό

τερον. Εν τώ  κράτει, έν τώ  βασιλείω αύτή; ή ποί 

ησις εΐνε άνεξάρτητος καί απόλυτος κυρίαρχος, ού- 

δενός άλλου ύποτελής ή υπηρέτρια. Φλέγει τό  ιερόν 

τώ ν  θρησκευτικών αισθημάτων πΰρ τήν καρδίαν σου, 

καί θελει; να έκφρασης αυτά διά τής ποιήσεως ; Ου- 

δεν τούτου ουτ είς τόν θεόν, ούτε είς τάς εΰσεβεϊ; 

ψυχάς άρεστότερον. Αλλά τό τε  πρέπει νά δανεισθής 

καί τέχνην καί γλώσσαν καί μορφήν καί σχήματα, |

τά  πάντα έν γένει παρά μόνης τής ποιήσεως, πρέπει 

να πολιτογραφηθής είς τό  κράτος της' άλλως ούδέν 

τό  άπό σοΰ όφελος ούτε είς τήν ποίησιν ούτε εί; τήν 
θρησκείαν.

Από τοΰ θρησκευτικού τούτου μεταβαίνομεν είς 

έτερον ποίημα πολιτικόν, όπεο έπιγράφεται: «  Ο ί  

τάφοι τή ς  Α ργο .Ιίόος, ί) 'ύμνος ε ίς  τήν  Ε Μ νθ εpiar. » 

Τό ποίημα τοΰτο έποιήθη κατά ζήλον τοΰ Υμνου 

τής Ελευθερίας τοΰ Σολομού, 8ν ένθυμ.ίζουσι πλήν 

τή ; έσωτερική; άναπτύξεως καί πορείας τώ ν  έννοιών, 

καί έςωτερικώς άκόμη πολλαί στροφαί: οίον στρ. 

127, 130, 137, 138, 139, 142, 173, 189 κλπ. 

Ó ποιητής, εί καί πιθανότατα άμοιρος τακτικής 

παιδεύσεως, δπερ ζη τε ϊ αύτός νά διαλάθη ού μόνον 

εν τώ  προλόγω του, όπου λέγει, ό τι «  καθόσον δ’ 

άφορ$ τό  περί γλώσσης, λέγομεν, ό τι άποφεύγοντες 

πάσαν έπί τοΰ παρόντος περί τοΰ άλύτου τούτου 

ζητήμ,ατος συζήτησιν κτλ. »  καί έν τώ  ποιήαατί 

του, άναφέρων Ανταίου;, Ιίαλλάδας, Ηλέκτρας κτλ., 

φαίνεται όμως πεπροικισμένος έκ φύσεως μέ δόσιν 

τινά ποιητικού πνεύματος, καί πολλαχοΰ ή ποίησίς 

του έμψυχοΰται καί λαμβάνει γοργήν τινα καί θερ

μήν κίνησιν, οίον έκεϊ οπου περιγράφει τήν ευδαί- 

μονα, όπως προσδοκά, κατάστασιν τοΰ μέλλοντος:

101.
«  Θέ ν’  άπλώσουν τά  κλωνάρια 
Καί θά γίνουν σκιερά,
Κ ’ ύπ1 αύτά τά παλληκάρια 
Θά χορέψουν ζωηρά.

102.
Τ ’ άρματά τους θά κρεμούνε 
Είς τής δάφνης τά κλαριά,
Ζωηρά θά τραγουδούνε 
"Υμνους στήν ελευθερίά!

103.

Μέ τούς νέους κ’  ή παρθέναις,
Θά χορεύουν, θά πηδούν,
Στ’  άσπροκόκκινα ντυμέναις 
Καί γλυκά θά τραγουδούν.

104.
Στό κεφάλι τους λουλούδια 
Θέ νά βάνουν δροσερά,
Καί θά φαίνωντ’  άγγελούδια 
Πού τούς λείπουν τά  φτερά.

105.

Ώ ! καλότυχος πού ζήση 
Τέτοιαις μέραις νά χαρή !
Πού στή δάφνη θά γυρίση 
Τό χορό ή λιγερή.

106.

Νά δή στήθη μαρμαρένχα 
Μαύρα καί ξανθά μαλλιά,

Νά δή χείλια ζαχαρένιο 
Πού θά δίνουνε φιλχά.
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107.
Νά δή πώς λιγ? ή μέση 
Στού χορού ταΐς γυρισχαΐς,
Πώς φυσ| ύπό το φέσι 
Ή  γλοκειά αύρα φυσησχιΛς.

108.
Νά δ$ μάτι* ®άν πετρίτη,
Νά σκορπούν παντού φωτιαις,
Σ’ ασκητή κ’ είς έρημίτη 
Νά χτυπούνε σαΤτχαίς.

109.
Μάγουλα τρανταφυλλένχα 
Πρόσωπα αγγελικά,
Δόντια μαργαριταρένια 
Καί άλλα κάλλη έρωτικά.

110.
Με τής πέρδικας τόν πόδα 
Κάβε νηά 0ά περπατή 
Και τής άναιςι; τά ρόδα 
Στήν ποδιά της θά κρατή,

111.
Τήν αύγή μέ τήν δροσούλα
Ή  παιδούλα ή σεμνή,
Θά πηγαίνη στή βρυσούλα 
Νά γεμίζη τό σταμνί.

112.
Κ ι’ ό λεβέντης εί; ταΤ; ράχαις.
Τή φλογέρα θά λαλή,
Γ ια-l δέν θά ήνε μάχαις 
Κ ι’  "Αρη; νά τόν προσκαλή.

113.
Τρις καλότυχος άν ζήσω 
Κ ’ έγώ τότε νά χαρω,
Κ ’  εί; τήν δάφνη νά καθίσω 
Νά κυττάζω τό χορό !

114.
Στολισμένο; μέ λουλούδια 
Κ ’ έγώ τότε θά πηδώ,
Τή; ελευθερία; τραγούδι*
Κ ’ ύμνου; Οενά τραγουδώ.

Αλλά πρώτον μεν εν τ ώ  κατά ζήλον τοΰ Σολο

μού πεποιημένω τούτω  δμνω αναφαίνονται δλαι 

τή ; γλώσσης αί άνωμαλίαι, δσαι ΰπάρχουσι καί έν 

τώ  πρωτοτυπώ, άλλά είς πολυ πλειότερον καί χει

ρότερον βαθμόν. Οί Κριταί οΰδαμώς είναι διώκται 

τής δημοτική; εν τή  ποιήσει γλώσσης, έξ έναντίας 

καί στέργουσι καί άποδέχονται αυτήν μετά χαράς, 

άλλα τήν δημοτικήν γλώσσαν αυτήν, καθαράν καί 

άμικτον, καί γνησίαν, τής οποίας ίσως μόνον ό μα

καρίτης Ζαλακώστας κατώρθοισε μέχρι τούδε ν’  άνα- 

καλύψη το  μυστήριον, όχι τό  κράμα έκεΐνο το  κα

κόζηλον καί ανούσιον τής κοινής αίολοδωρική; δια

λέκτου καί τής αρχαίας άττικής. Ε τι δέ μάλλον 

στέργουσι καί αποδέχονται τήν γλώσσαν ταύτην, 

δταν περιενδύη νοήματα ανάλογα καί ομογενή πρός 

τήν μορφήν ταύτην, δπως καί τούτο έπέτυχεν ίκα- 

νώς ό Ζαλακώστας, όχι δταν Πήγασοι αίθεροβάμο-
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νες καί άνεμΙτραφεΤς, πώλοι τού Chateaubriand, 

τού Λαμαρτίνου,τού H u go , ή τού Goethe καί Schil

ler, θέλωσιν έπειτα νά είσβιάζωσιν είς τήν πτωχήν 

καί απλοϊκήν γλώσσαν τού ελληνικού έθνους τόν 

Μαμφρέδον τού Byron, ή τήν μεταφυσικήν ποίησιν 

τού Schelley, δπως καί πράγματι έγένετο παρ ή- 

μϊν. Η τοιαύτη γλώσσα, καταντά τό τε  δεινόν κα- 

ποφώλιον τέρας, χίμαιρα άνύπαρκτος, διά τούτο δέ 

καί τά  τοιαύτα ποιήματα, δσον άλλως καί άν έ- 

χωσιν δψος, βάθος καί πλάτος καταδικάζονται είς 

τήν ανυπαρξίαν.

Αλλ’ ού μόνον τή ; γλώσσης δέν έκαμεν επιτυχή 

εκλογήν καί χρήσιν ό ποιητής, άλλ’ ούδέ τής υλης, 

θελήσας νά μεταχειρισθή τόσον νωπήν καί πρόσφα

τον πολιτικήν ΰπόθεσιν, νά ψάλη τους πεσόντας καί 

τραυματισθέντας έν τή  πεδιάδι τήςΑργολίδος κατά 

τήν Φεβρουαριανήν έπανάστασιν.

0  Ηρόδοτος αναφέρει, καί επιμαρτυρούσα καί 

άλλοι άρχαΐοι Ελληνες συγγραφείς, δ τι Φρύνιχος ό 

τραγικός ποιητή; έδίδαξεν άπό τή ; εν Αθήναις σκηνής 

δράμα, δπερ έπιγραφόμενον «  Μιλήτου Αλωσις, »  

υπόθεσιν είχε τήν πρόσφατον ΰπό τώ ν Περσών άλω- 

σιν τής Μιλήτου καί τήν σφαγήν τώ ν δμοφύλων καί 

συγγενών τώ ν Αθηναίων Μιλησίων. Αλλ’  οί Αθη

ναίοι, κινηθέντε; είς δάκρυα έκ τού θεάματος, καί 

αίσθόμενοι άναξεομένας τάς μόλις έπουλωθείσας έκ 

τώ ν ίδιων συμφορών πληγάς τής πατρίδος, άντί χ ι- 

λιοδράχμου βραβείου, έξ έναντίας έπέβαλον πρόστι- 

μον χιλίων δραχμών είς τόν ποιητήν, καί άπηγόρευ- 

σαν διά παντός τήν διδασκαλίαν τού δράματος ( I ) .  

Τό εΰγενές δέ τούτο καί άβρόν έθνικόν αίσθημα, 

καθώς καί ή εΰπαίδευτος καί εΰμουσος πρός τά  δί

καια καί τήν φύσιν τής ποιήσεως ευαισθησία καί 

καλλιαισθησία αύτη τώ ν άρχαίων Αθηναίων έπιδο- 

κιμάζεται μεγάλως ΰπό τών νεωτέρων καί επαινεί

τα ι (2 ). 0  ήμέτερος ποιητής δέν έχει βέβαια νά φο- 

βηθή τοιαύτην χρηματικήν ζημίαν, άλλ’  έ τιμω - 

ρήθη όμως ήθικώς αυτός άφ’ έαυτού άρκούντως, έκ- 

τραχηλισθείς εί; ιδέα; καί νοήματα, όποϊαι π. χ. 

αί τής 168 στροφής.

Τά επόμενα τρία ποιήματα είνε τά  κάλλιστα τού 

έφετεινού διαγωνισμού. Πρώτον τούτων, ήτοι 5ον 

κατά τήν ανιούσαν σειράν είνε ή συλλογή ποιηματίων 

έπικολυρικών, πραγματευομένη μέν έπεισόδιά τινα 

τού 1 821, έπιγραφομένη δέ "Ο τνχες , καί έννοεϊ βέ

βαια δ ποιητής όνυχας λέοντος. Τά ποιημάτια της 

συλλογής ταύτης έν διάφοροι; καί ποικίλοι; μέτροις 

συντεθειμένα είνε εξ: Ή  καταστροφή, ή  A lia , rd  θύ

μ α τα  τής π ιίτη ς , τό  .Ιάφυροτ, ή α ΙχμάΛωτός καί τό  

πτώμα, ή  συλλογή αύτη ήτο άξια λεπτομερούς καί

(1 ) Ήρόδ., ς'. 21.
(2) Heereu'j Idecu κτλ. 3, σελ. 486.

Ω Ρ  Α.

σπουδαία; άναλύσεω; καί κρίσεως, άλλ’  ή ελλειψις 

χρόνου μάς αναγκάζει νά περιορισθώμεν εί; γενικούς 

τινας χαρακτηρισμούς. Τά  γραμματικά σφάλματα 

είνε τόσον δλίγα καί μικρά, ώ στε έξαφανίζονται σχε

δόν, καί ή στιχουργία βέει ίκανώς όμαλή. 0  γραφικός 

χαρακτήρ είνε έπιμεμελημένος, καί μέσος τις, εί καί 

δέν λείπουσι πού καί πού ίχνη τή ; τετριμμένης ρω- 

μαντική; φρασεολογίας. Ιδίως κατά κόρον μεταχει

ρίζεται δ ποιητής τήν πρός τους άναγνώστας του 

αποστροφήν, διά τής προστακτικής ίδέτε, ίδέ, κυτ- 

τά ξα τε  κτλ. αί δέ άντωνυμίαι τ Ις  καί έχεΐτος άπέ- 

κτησαν ιδιαιτέραν έν τοΐς ποιήμασι τούτοι; άγνω

στον μέχρι τούδε σημασίαν. Τά μέτρα είνε εύμορφα 

καί άνάλογα πρός τήν ΰπόθεσιν έκτός τώ ν  μέτρων 

τού Λαφύρου καί τού Πτώματος, τά  δποΐα άντιφά- 

σκουσι διαβρ ήδην σχεδόν πρός τήν ΰπόθεσιν. Καί 

τοιαύτη μέν έν γένει ή μορφή τώ ν  ποιηματίων τού

των" κατ’ ουσίαν δέ, ή μέν εύρεσις τών μύθων μαρ

τυρεί όχι άφθόνου; καί περισσούς τού; ποιητικούς 

πόρους, διότι ή εύρεσις αύτη καθόλου είπεϊν ακο

λουθεί τήν κοινήν καί τετριμμένην" άλλά χωλαί- 

νουσα αυτόχρημα είνε ή άνάπτυξις τού ρ.ύθου. Εν 

ώ  λείπει άπό τού ποιητοΰ τό  βαθυ έκεΐνο βλέμμ,α, 

τό  δποΐον άνακαλύπτει γνωστού καί κοινού πράγ

ματος νέας καί αγνώστους πρότερον φάσεις, καί 

έξανοίγει νέους είς τόν νοερόν οφθαλμόν τού άνα- 

γνώστου δρίζοντας, έν φ  λείπει μέ μίαν λέξιν τό  σπά- 

vtov έκεΐνο προτέρημα τού είπεϊν τά  κοινά καινώς, 

έχει όμως τήν άξίωσιν καί τόν ζήλον νά μιμήται 

τεχνικήν πορείαν καί άνάπτυξιν, δποία θά έπε- 

τρέπετο καί θά ΰπεφέρετο, έάν μόνον είχε τήν το ι

αύτην ικανότητα δ ποιητής. Αλλά τώρα ή δλη έξ- 

εργασία άποβαίνει έπιτετηδευμένη ώ ; έπί τό  πολυ 

καί παρά φύσιν, καί διά τούτο άσαφής.

Παραδείγματα τού λεγομένου παραθέτομεν είς 

σημείωσιν Α . Τό πρώτον ποιημάτιον χωλαίνει κατά 

τήν εύρεσιν καί τήν άνάπτυξιν. Èv τώ  δευτέοω τή  

Α ε ία  αναπτύσσεται ίκανώς δραματική τις κίνησις 

καί ζωή. Τό « Α ά φ νροτ  » έλαττούται πολυ τών 

λοιπών καί κατ’οΰσίαν καί κατά μορφήν. Η  «  α ίχ μ - 

ΰ.Ιω τος  »  κινείται ώς έπί τό  πολυ έντός τετριμ

μένων κοινών τόπων. Τού δέ «  πτώ μα τος  » καί τά 

μέτρα καί ή ποιητική άνάπτυξις μένουσι πολυ δ- 

πίσω τή ; ύλης καί τής ΰποθέσεως. Μόνον εν τοΐς 

«  θύμ α σ ι τής π ε ι της  » ,  όπου ζωγραφούνται τά  

δεινά τώ ν έν Μεσολογγίω πολιορκουμένων, ύπάρ- 

χουσι μέρη τινά άψογα έν πολλοί; καί εύμορφα. 

Είς τάς ακολούθους στροφάς, πλήρεις ποιητικής 2>υ- 

νάμεως καί καλλονής, δ ποιητής κατώρθωσε μετά 

σπανίας έπιτυχίας νά ζωγραφήστ; διά χειρός άκλο- 

νήτου καί στερεά; την έκ τής μητρικής στοργή; 

παραφοράν καί άπελπισίαν. Èv αΰταΐς δ ποιητής δέν

Π Α Ν

φαίνεται κατώτερος τής υλης του. Μαχη-.ής τ ι ;  οι

κογενειάρχη; έκ τώ ν  πολιορκουμένων έξήλθε τής 

πόλεως να εύρη, πολεμών άρτον διά τά  άποθνήσκοντα 

τής πεινης τέκνα του, καί ή σύζυγος αυτού τόν πε
ριμένει, άλλ’  είς μάτην"

« ΕΙ; μάτην έστράφη καί είδε μακράν 
Καί άν έπιστρέψη εκείνο; μέ βίαν.

Εν μέσψ τών δύο νεκρών τήν άθλίαν 
Θά εϋρ$ νεκράν.

Ίδέτε την· τρέχ’ εί; τά δύο τη; βρέφη.
Μέ φόβου τό πρώτον αρπάζει παλμού;.
Τού; δύο του βλέπει κλειστούς οφθαλμού;,

Καί φρίττουσα στρέφει.

Μέ τρόμον άφίνει αύτό κατά γή;,
Κ ι’ αρπάζει τό άλλο . . . Τό βλέπει έκπνέον!
"Εν φίλημα δίδ’ εί; αύτό τελευταϊον 

Ζεούση; στοργή;.

Τούς δύο στηλών’ ύψηλά οφθαλμού; τη;.
Κι’  ακίνητος μένει, ώς πέτρα ψυχρά,
Τήν πεΤναν ν.κ^ ή στοργή . . . Συμφορά!

Σαλεύει ά νούςτης! . . .

Τό βήμα παράφορον τώρα κινεί.
Τά βλέμμα γοργόν μανιώδες γυρίζει.
Τό σώμάτης τρέμει, τά χείλη της σχίζει 

Φρικώδης φωνή!

Τό κάλυμμ’  αγρίως ρηγνύει τοΰ στήθους,
Τήν κόμην της κόπτει, δι’  αίμα λυσσ?!
Τάς σάρκας της σχίζει, τό χώμα μασσϊ,

Καί δάκνει τούς λίθους.

Επάνω τών δύο ποδών της γυρίζει,
Τούς ούο κρατούσα κροτάφους σφιγκτά,
Έστάθη. Τά όμματα έχει κλειστά,

Ως ϋφις συρίζει.

Όρμ? καί τά τέκνα της αύθις ζητεί,
Κ ’ έν μέσψ των πίπτει πρηνής ν’ άποθάνη. 
Ακούεται γδούπος, ό σύζυγος οθάνει,

Καί άρτον κρατεί.

Ταλαίπωρε πάτερ! άργά καταφθάνεις.
Νεκρούς θά τούς εύρης, κανεΤς των δέν ζή.
Ή  ΜοΤρα σοΰ έχει γραμμένον μαζή 

Καί σύ ν’  άποθάνης.

Ίδέτε τον. "Ασπρην φλοκάταν φορεΐ,
Βαρύ καρυοφύλλ’ είς τήν χεΐρα βαστάζει.
Ή  ζώνη αστράπτει, ή σπάθη κλαγγ άζει,

Ταχύς προχωρεί.

Ασθμαίνει, άλλ’ έχει άστράπτον τό βλέμμα,
Κ  αί ρέ’ είς τά στήθη του αίμα πηκτόν.
Τόν άρτον πού φέρει, τόν άρτον αύτόν 

Άντήλλαξε μ’  αίμα . . .
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Ώ ;  αγαΧμα μένει έμπρός τής σκηνής.
Κτυπ? μέ τήν χεΤρα τό μέτωπον κλαίων,
Άφίνει βαθύν στεναγμόν τελευταΐον 

Καί πίπτει πρηνής. >

Τό £/.τον κατά τήν ανιούσαν τάξιν είνε τό  ποίημα 

Φειδίας καί Π ερικλής. Τό ποίημα τούτο είνε 

κατά τήν έξωτερικήν μορφήν τό  άριστον καί τελει- 

ότατον πάντων άνεξαιρέτως τώ ν  έφετεινών ποιημά

τω ν. I I  γλώσσα, εί καί διέφυγον τόν ποιητήν λάθη 

τινά, τ ά  όποια παραθέτομεν έν σημειώσει, είνε ορθή 

γραμματικώς καί έπιμεμελημένη, ό δέ γραφικός τοϋ 

ποιήματος χαρακτήρ, ούκ ¿λίγον εγκρατής, απέριτ

τος καί γλαφυρός, καί τό  ιστορικόν δέ άντικείμενόν 

του φαίνεται μελετήσας ό ποιητής σπουδαίως καί 

έμβριθώς. Αλλά δυστυχώς πρός τάς άρετάς ταύτα ; 

δέν ισοφαρίζει καί ή έσωτερική ποιητική άξια αυτού. 

Ούδαμοϋ σχεδόν αίρεται ό ποιητής υπέρ τήν σφαίραν 

τής διηγήσεως, μάλιστα δέ τή ; περιγραφής, διότι 

τό  περιγραφικόν τούτο είνε ό επικρατών τοϋ ποιη

τικού εϊδους τού ποιήματος τούτου χαρακτήρ. 0  

ποιητής φαίνεται ώς πρός οΰδέν άλλο άποβλέψας, ή 

πρός τό  νά περιγράψη ήθη καί έθιμα τών αρχαίων, 

έπιλαμβανόμενος καί τής ελάχιστη; πρός τούτο άφορ- 

μής, ή μάλλον είπείν παρεμβάλλων τάς περιγραφάς 

ταύτας άσκόπως πολλάκις καί άνευ οΰδεμιάς α

νάγκης. Η  δέ ευρεσις τοϋ μύθου καί ή άνάπτυξις 

αυτού είνε μικρού λόγου άξία καί ανίκανος νά γεν- 

νήση διάφορον είς τόν αναγνώστην μέγα καί ισχυ

ρόν. Μετά τήν διδασκαλίαν τής όρεστείας έντυγχά- 

νουσι πρός άλλήλους ό ώριμος ήδη τήν ήλικίαν Φει

δίας καί δ νεαρός Περικλής, δ μέν δνειρευόμενος σχέ

δια καλλιτεχνικά, δ δέ πολιτικά, συνομιλούσι, καί 

εύρίσκουσιν άλλήλους προθύμους είς τήν καλλιτεχνι

κήν διακόσμησιν τώ ν Αθηνών, ιδίως είς τήν 'ίδρυσιν 

τοϋ έκ χρυσού καί έλέφαντος περιφήμου αγάλματος 

τής Αθήνας. Τούτο καί έγένετο μετά τινα  έτη. Αλλ’ 

δ Φειδίας, συκοφαντηθείς υπό τοϋ δούλου του Μέ- 

νωνος ώ ; ύπεξελών μέρος τοϋ είς τό  άγαλμα τή ; 

θεάς άφορισθέντος χρυσού, φυλακίζεται. Ε ί; τήν φυ

λακήν του έρχεται δ Περικλής, πρός παρηγορίαν του 

βέβαια, καί ευρίσκει αΰτόν παοαλαλοϋντα, επανέρ

χεται καί τήν επιούσαν, καί τόν ευρίσκει νεκρόν, ίδού 

κατ οΰσίαν όλη ή υπόθεσι; τού ποιήματος. Οΰδέν 

’ίχνος έσωτερικοϋ παθολογικού συνδέσμου, οΰδεμία 

αίτιολογική συνάφεια τώ ν διαφόρων τής ΰποθέσεως 

μερών. 0  ποιητής ήθέλησε προφανώς νά μιμηθή τόν 

κλασικόν λεγόμενον στύλον, άλλ’  άπέτυχε, καί εμει- 

νεν όπως ήτο ¿«»μαντικός. Μιμείται τις τού ; κλασι

κούς, οχι όταν έπιμεληθή μόνον τοϋ λεκτικού καί τής 

εξωτερικής φράσεως τοϋ λόγου, διότι τούτο δέν άρ

χει, άλλ’ όταν μάλιστα κατορθώση νά διαμόρ

φωση κλασικώς αΰτήν τήν έσωτερικήν οΰσίαν τή ;
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ποιήσεως του, όταν κατορθώση νά συμπύκνωση ολον 

του τόν ποιητικόν πλούτον είς ¿λίγους σχετικώς 

στίχους ούτως, ώστε είς πολλάκις καί μόνος στίχος 

νά περιέχη έν έαυτώ δλόκληρον κόσμον ιδεών, νά 

χρησιμεύη, ούτως είπείν, ώς θυρίς, δι’ ή; νά έξανοίγε- 

τα ι άποψιςείς εΰρύν καί καλλιθέατον ιδεών ορίζοντα. 

Αλλά πώς κατορθοϋται τούτο ; Αγνοώ, οΰδ’ είνε εΰ- 

κολον πράγμα ή άνακάλυψι; τοϋ μ.υστηρίου τούτου, 

ήτις άπόκειται εί; μόνον τό  δαιμόνιον βλέμμα ποι- 

ητοϋ μεγαλοφυούς. Αλλά μήν δ ήμέτερος ποιητής 

δέν κατώρθωσε τούτο, οΰδέ μακρόθεν, έν τώ  προκει- 

μένω δηλονότι ποιήματΓ ιδού διά τ ί  άναγκαζόμεθα 

νά παραθέσωμεν τεμάχιον όχι έκ τοϋ στελέχους τού 

ποιήματος, άλλ’ έκ τών, ούτως είπείν, δίκην παρασί

των φυτών προσπεφυκότων εί; αΰτό μερών, τώ ν πε

ριγραφικών, τό  μέρος όπου περιγράφεται τό  παρά τώ  

Περικλεί συμπόσιον:

« Εσπέρα είνε τής λαμπρά; ήμέρας 
Ό  Περικλή; τούς φίλους συναγείρας,
ΠοιεΤτ’  αρχής καλή; καλόν τά πέρας,
Καί περί πλήρεις άργυροϋ; κρατήρας 

Τούς φίλους έστι?.

Καίουν χρυσοί πολΰμυξοι λυχνίαι 
’Από λευκών τοΟ Τάραντος λυχνούχων,
"Οπου Οά πιουν φίλοι νεανίαι,
"Οπου Οά πίη μετ’  αυτών ό προΰγων 

Όμοϋ τών Αθηνών.

Έπέραναν τό δείπνον ο! συμπόται,
Παρασκευήν Σικελικών μαγείρων,
Α! τράπεζαι άπήρΟησαν αί πρώτοι,
Καί φέρεται γλυκύς έντός κρατήρων 

ΟΤνο; Κλαζομενών.

Άπλοϋντ’ έπί κλινών ταπητοστρώτων 
Τοϋ Περικλέου; ο! συνδαιτυμόνες.
Καί πριν ίτ ι άρχίσωσι τόν πάτον 
Τά; κόμας των κισσού κοσμοϋσι κλώνε;

Καί ρόδων ευθαλών.

—  Είναι πολύ τό πλήθος τών έταίρων.
’Εγγύς τοϋ Περικλέου; ό Φειδίας,
Σεμνό; καί άναφαλαντίας γέρων,
Καί παρ’ αύτφ ό νεαρό; Αυσίας,

Μειράκιον καλόν,

Ααλοϋσι μέ τήν κόρην τή; Μιλήτου,
Αύτός μέν Άφροδίτα; σχεδιάζω·/,
’Εκείνο; δέ άπό τοϋ μελιρρύτου 
Τής ’Ασπασίας στόματος σπουδάζων 

Τερπνήν ρητορικήν.

’ ΕκεΤ, έπ’  άλλης κλίνης κείντ’ εκτάδην 
Ό  Άγοράκριτος καί ’Αλκαμένης,
Έπερωτώντε; τόν Άλκιβιάδην,
Παΐδα καλάν, δν ήδη έρωμένη;

Φέρει ζυγόν γλυκύ*.

• Έγγύί φαιδρόν καί θορυβώδες σμήνος 
Νέων άνδρών λαλεΐ μεγαλοφώνως,
Κ ’ έν μέσψ τής άμάδος ό Ικτίνος,
Εί; τήν οίκοδομήν τοϋ Παρθενώνο;

Τόν όμιλον μυών.

Ώ ς γέλως δέ τής 1λαρ5; πληθύος 
ΤΙαράσιτά; τις Χρέμης, έτι νήφων 
Φωνάζων ότι γρίφος εΐν’  ό βίος,
Καί υποσχόμενο; αΰτόν τόνγρΤφον 

Νά λύση, πριν πιών.

Σύν τούτοι; ορχηστών καί αύλητρίδων,
Κιθαρωδών καί τεχνιτών τής λύρας,
Καί νεαρών Κορίνθου όρχηστρίδων,
Εΐχεν έκεΐ ό ξένο; συνεγείρα;

Όμάδα εύπληθή.

Οϋτω φαιδρόν τό δεΐπνόν του περαίνον 
Τών εύωχούντων τό ποικίλον σμήνος,
Έλάλει μετά πόθου άναμένον 
Λαλίστερον νά γείνη, όταν οίνο;

Είς κύλικα; χυΟή.

Σπονδαί, παιάνες έπαυσαν, καί τέλος 
Ήρχισ’  ό πότος τών φαιδρών έταίρων.
Προπόσεις πίνονται, ήχεΐ ά γέλως,
Τήν ήλικίαν λησμονεί ό γέρων,

Τά έτη του ό παΤς.

Ούδείς συμποσιάρχη; διατάττων,
Πίνει καθείς, ώς θέλει, ή φιάλη.
Είναι φαιδρά, ίδέτ’ ή άμιλλά των,
Κενοϋτ’ ή μία κύλιξ, πάραυτ’ άλλη 

"Επεται ταΤ; λοιπαΤς. ο 

(Περί τών γραμματικών σφαλμάτων ί'δε Σημ, Β.)

Εάν ό προηγούμενος ποιητής έφάνη έχων κλασι

κά; διαθέσεις, ό ποιητής τού εβδόμου καί τελευταίου 

ποιήματος τοϋ «  Α γ ν ω σ το ν  καί τοϋ  'Εγερτηρίου  » ,  

είνε ρωμαντικός καθαρός καί άκρατος. At ποιητικαί 

παραφοοαί τοϋ Μαμφρέδου, τού Child H aro ld , τοϋ 

Γκιαόύρ, καί τόσων άλ.λ.ων υποχονδριακών καί σπλη- 

νικών ηρώων τοϋ λόρδου Βύρωνος, ή ελεγειακή με

λαγχολία τοϋ Λαμαρτίνου, ή καθολική εΰσέβεια τών 

ϊ ’ενε καί Α τταλά  τού Ch ileauhriand, καί α: κατά 

τώ ν κοινωνικών καθεστώτων φλογερχί καί εύγλωττο: 

παραδοξολογία: τής G eorge  Sand, οί τελευταίοι 

οϋτοι σπινθήρες τού δσημέραι άποσβεννυμένου ποιη

τικού λύχνου τή ; κατά πολλούς λόγους γεγηρακυίας 

εσπερίας Ευρώπης, έδρίφθησαν πολύ ενωρίς δυστυ

χώς καί είς ήμάς έδώ τού ; κατοίκου; τής Ανατο

λής, καί άνέφλεξαν είς τά  στήθη πολλών έκ τώ ν ή- 

μετέρων ποιητών πάθη φαντασιώδη καί ανύπαρκτα, 

τά  ¿ποια εκεί μέν, παρά το ί; Εσπερίοις, έχουσι τόν 

λόγον αΰτών είς τά ; περί αΰτούς κοινωνικά;, θρη

σκευτικά; καί ήθικάς περνάσεις, άλλά οΰδένα λόγον 

είνε δυνατόν νά ευρωσι καί εί; τόν μόλις άναγεννώ-
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μενον νεαρόν ήμ,ών πολιτισμόν. Εκ τή ; επιδη

μίας ταύτης έπαθε δυστυχώ; καί ό τελευταίος ούτος 

ποιητής- Εάν μοί είπωσιν, ό τι άγγλος τις λόρδος, έ- 

πειδή 5 μάγειρός του έκαυσε τό  πουθίγγον του, έ- 

μίσησε τήν κοινωνίαν καί τούς ανθρώπους, καί φυ

γών τήν πατρίδα του, υπήγε νά έπισκεφθή τά  ερεί

πια τή ; Νινευί, διά νά άλλάξη τόν άέρα του, τό  ευ

ρίσκω πολ.ύ φυσικόν καί εΰεξήγητον πραγμα, τό εν

νοώ. Αλλά πώς είνε ποτε δυνατόν, ελλην ποιητής, 

νέος καί πλήρης οργασμού, όστις τρώγει πάντοτε τό  

πουθίγγον, όπως τό  εύργ, καί καυμένον καί άκαυς-ον, 

μισήσας νά λησμονήσει καί νά φύγν) τούς άνθρ ύ 

που; καί τήν κοινωνίαν, καλώ; έχόντων τώ ν  πραγ

μάτων, καί νά χάση ου τω τή ν εΰκαιρίαν καί εΰχαρί- 

στησιν νά στέλλη κα τ’ έτος τά  ποιήματά του είς τόν 

ποιητικόν διαγωνισμόν, τούτο δι’ ήμάς τουλάχιστον 

εινε ακατάληπτο·;. Και όμως τοιαύτη είνε ή όπό- 

θεσις τοϋ τελευταίου τούτου ποιήματος, ό  Αγνω

στος είνε είδος τ ι  μελέτης ποιητικής, σειρά στοχα - 

σμών ποιητικών, καί οΰδέν πλέον’ διότι ό μΰθός του 

είνε οΰδαμινός σχεδόν, οΰδ’ εννοούμε·; πώς είνε δυ

νατόν νά «δώση διαφόρους’ περιπετείας » είς ποίημα 

τοιοϋτο καί «νά  φθάοη είς τήν δέουσαν λύσιν», όπως 

λέγει έν τή  πρός τήν επιτροπήν επιστολή του, ό 

ποιητής. 0  Αγνωστος, νέος ποιητής άνευ δνόματος, 

καί αΰτό τούτο άγνωστος, φεύγει τήν κοινωνίαν καί 

τούς άνθρώπους, καί διανύει τόν βίον του είς τήν 

έρημίαν, σύντροφόν του μ.όνον έχων αίγαγρόν τινα, 

τήν οποίαν άποκαλεί Α λ μ α . Τ ί κάμνει δέ έν τή 

ερημία έκείννι δ ήρω; ούτος ό ποιητικός, ό άνευ κουρά; 

ίωκελϋνος ού τος; Δέν κάμνει τίποτε. Περιπατεί, 

συνδιαλέγεται με τόν ουρανόν, τούς άστέρκς, τήν σε

λήνην, καί τά  άνθη’ γράφει στίχους, όπερ άποκρύ- 

πτει μέν δ ποιητής, μαντεύομεν όμως ήμεϊς’ καί ά- 

γαπα τήν Αλμαν καί 'Εκείνην. Ποίαν έκείνην ; Ας 

τό  εϊπωμεν, άλλ’  υπό τήν σφραγίδα τής έχεμυθίας, 

διότι δ Αγνωστος θέλει νά μένη άγνωστος έ πρό; 

εκείνην έρως του, άγαπά τήν Μαρίαν. Επέχομεν μέ

χρι τούτου τήν έκθεσιν τής ΰποθέσεως τοϋ ποιή

ματος καί τήν ανάλυαν αΰτής, συντομίας χάριν, καί 

διότι, έάν προεχωροϋμεν, δέν θά έκάμνομεν τίποτε 

άλλο, είμή νά έξελέγχωμεν τάς λογικά; παραδοξο

λογίας, αίτινες άποτελοΰσι τό  κρηπίδωμα τοϋ όλου 

ποιήματος. Κ α ί ταύτα  μόνον περί τής οΰσία; τοϋ 

Αγνώτου, διότι ή μορφή πάσχει έ τ ι μάλλον άνιάτου; 

ελλείψεις, ό  ποιητής φαίνεται κατά πράξιν μάλλον 

τριφθείς είς τήν χρήσιν τή ; γλώσσης, καί ούδέποτε 

έγκύψα; σπουδαίως καί έμβριθώς εί; τήν μελέτην 

αΰτή;’ διά τούτο οΰδ’ έπιχειροϋμεν καν νά κατα- 

δείξωμεν τά  γραμματικά λάθη, τά ; νόθου; χρήσεις 

λέξεων, καί τά  παρόμοια. Καί όμως τό  ποίημα 

τούτο, οπε? στερείται τόσα; άρετάς, καί έχει τόσα ;

•15.
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ελλείψει;, έχει ¡Λίαν μεγάλην καί σπανίαν αρετή»,

ή τις λείπει άφ απάντων τω ν  άλλων. Λ  αρετή αδτη 

είνε ή έμπνευσις, ή γνησία καί άληθή; ποιητική εμ- 

πνευσις. Εδώ, υπό του ; στίχου; τούτου; τού ; παρα

δόξου;, ύπό τού; στοχασμού; τούτους τού; παραλό

γου; καί υποχονδριακού;, αίσθανόμεθα και άκούομεν 

τού; παλμούς καρδίας ποιητικής. Ολον τό  π o ir, μα 

άπ’ άρχή; μέχρι τέλοο; είνε σειρά αδιάκοπο; γογ - 

γορισμών, καί όμως, εν ω  ό αναγνώστη; άπαυδκ 

καταβαλλόμενο; εκ τω ν άλλεπαλλήλων ρευμάτων 

τω ν ρωμαντικών υπερβολών και τοϋ ληκυθείου στόμ

φου, λάμψι; τ ι ;  αιφνίδια ιδέα; καινοφανούς καί πρω

τοτύπου θαμβώνει τού ; οφθαλμού; του. Καί ή λάμ

ψι; εκείνη δεν είναι ψευδή; καί τεχνητή" ή ιδέα ε 

κείνη είνε άληθή; ποιητικό; αδάμα;. Τεμάχιον εκλε

κτόν είνε δύσκολου ν’  άποσπάση τ ι ;  εκ τού ποιήμα

τος τούτου, διότι δλα άπ’ αρχή; μέχρι τέλου; τά 

μέρη αυτού είνε επίσης καλά καί έπίση; κακά. (ϊδε 

παραδείγματα τού λεγομένου εΐ; Σημείωσιν Γ '. ) Διά 

τούτο άποσπώμεν πρό; άνάγνωσιν ό ,τι τύχη. ϊδού ή

αρχή π. χ. τού ποιήματος:
•

"Εκαστος στίχο; στεναγμός,
Πάσα στροφή του θρήνος,

Πδσα !3έα του παλμό;·
Δέν έ'γραφεν ΈκεΤνος,

’ΗσΟάνετο και Ικλαιε, καί ήσαν δάκρυα του,
Κ ’ ήτον αύτάς ό ίδιος, έκείνος τασματά του.
’Λπό ούδένα π ο ιη τή ς  ποτέ δέν εκαλείτο,
’Λλλ’ ομω; ήτο ποιησις, άν ποιητής δέν ήτο·
Ί Ι  Μοϋαα έλησμό·/ησεν έ’ν τίκνον της άφρόνιυς,
Κ ’ έγεινε Μοϋσα δι’  αυτόν ό έρως καί ό πόνος,
Κ ’ αί φλογεραί έμπνεϋσεις του υπήρξαν ή ζωή του· 
ϊά ;  είδε μόνον ό θεός καί μόνον ή ψυχή του !
Καί ίσως τάς έπρόφερε ποτέ μετά δειλίας,
Ό χ ι έμπρός, αλλά μακράν, όπίσω τής Μαρία; . . .
Είνε μεγάλοι ποιηταί, καί ίερεΤ; μεγάλοι,
Όσοι νά γράψουν άγνοοΟν καί ή ψυχή του ψάλλει.
Λύτοί δέν έςατμίζονται εις τά ποιήματά των,
Κλείουν τό πϋρ εί; τήν ψυχήν καί μένει ή πυρά των.

Καί άλλαχόΟι:

Κρυπτόμενος εις μελανόν, πολύπτυχον μανδύαν,
Εντός δρυμόνων σκοτεινών έζήτει τήν Μαρίαν. 
Έστέναζεν εί; τής δρυό; τού; κλάδου; υποκάτω,
Καί τήν 3α0ιΐαν σιωπήν ώ ; ασμα ήκροϊτο.
Τήν σιωπήν; Ά λλ ’ ή σιγή έχει οωνά;; —  Καμμίαν 
Διά τού; άλλου;, πλ.τ,ν πολλά; εις ποιητοϋ καρδίαν.
Κ ’ εί; τοϋ θανάτου ή σιγή πλανϊται τά έδάφη,
’ Αλλ’ ομω; πόσα δέν λαλ.οΟν εί; τήν ψυχήν οί τάφοι ¡
Ναι, ί,κουε τήν σιωπήν, ακίνητο; ώ; φάσμα,
Τό πρώτον κ’ έσχατον αύτό τής Οικουμένη; άσμα.
Με σύννοεαν τοϋ ποταμού τό κάλλος έΟεώρει·
Εί; τή; Πεντέλης έτρεχε τά πεφιλμένα υρη,
Κ ’ έσύναζεν ύπό τό φώ; τή; αργυρά; σελήνης,
Ευώδη άνθη των άγρ£ϋν εί; τόνομα Εκείνης.
Άνθη, στολή τοϋ Έρωτο;, αλλά καί τοϋ μνημείου, 
Ευώδεις στίχοι τοϋ θεοϋ, πνοή τοϋ Λίωνίου!
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Πως ή ψυχή του άλλοτε σας εΤχεν αγαπήσει.
Μακράν σας δέν ήδύνατο οϋδέ στιγμήν νά ζήση. 
Έπόθει νέος νά σοεσΟή ευώδης ώ ;”τά μύρα,
Καί ν’ ά»αβή τόν ουρανόν μέ άνθη εις τήν χεΐρα . . . 
Πολλάκι; έμπροσθεν βωμοϋ έρήμου εκκλησία; 
Ήτένιζεν ά χωρικός έμπρός τής Παναγίας 
Γονυπετή τόν ποιητήν εϋχάς νά ψιθνρίζη,
Καί μ’ άνθη τήν άγίαν της εικόνα νά'στολίζη. 
ΊΓπόδακρυς τήν έβλεπε καί τή προσεμειδία,
Ή  Παναγία δι’  αύτόν έλέγετο Μαρία.
Κ ’ έφρόνει, άνθ’ εί; τήν σεπτήν εικόνα τη; προσφέρων, 
Ό τ ι  λαμβάνει ές αυτών κ’ ή κόρη των αιθέρων. ·

Καί αλλαχού :

Ναι, ούδ' εκείνη έ'μαθεν ουδέποτε τ ί; ήτο,
Τί δ·.’  αύτήν ύπέφερε καί πω; άπεκαλ.εΐτο.
Ψεϋ! ή άγια άρετή έπί τής γή; δέν θάλλει,
Ούδ’ έχουσιν ονόματα ο! άληθώς μεγάλοι I 
'Ομοίως εΐ; τού; κυανοϋ; δέν βλέπομεν αιθέρα;
Ποτέ μέ οφθαλμόν γυμνόν τού; έκλεκτού; αστέρα;.
ΕΤν’ ύπεράνω μα; πολύ, κ’ έκ τούτοτυ άγνοοϋνται,
Κ ’ έκ τούτου ο! μικρότεροι μέ Οάμβο; Οεωροΰνται.
Ναι, μέγα; ϊπω; έννοοϋν οί άνθρωποι, έκεΤνο;
Δέν ήτο, δέν ήθέλησε νά γείνη· ήτο κρίνο;
Βλαστήσα; ύπό τήν σκιάν, κ’ ύπό σκιάν αΰςήσα;, 
Ψάλτης, εντός του τϋνομα έκείνη; κελαδήσας·
'Ρύας έρήμου διαυγής, εί; τάς έρήμου; ρέων,
Καί ζέφυρος παρθενικός, μακράν τοϋ κόσμου πνέων. 
ΤΗτον αγγέλου ονειρον ή ύπαρςίς του έλη,
Έμυροβόλει ουρανόν, κ’ έκεΤνον άνεπόλει.
Δέν έζη· ώνειρεύετο, ρεμβάζων έπλανατο, 
ΆπεκοιμήΟ’ είς τήν Έδέμ, κ’ ήγέρθη έδώ κάτω. ■

Τό δεύτερον ποίημα τό προσηρτημένον εΐ; τόν Α 

γνωστον, καί έπιγραφόμενον «  ’Ε γ ε ρ τή ρ ιο - » ,  είνε 

όλω ; πολιτικόν, καί έπικυροΐ έτι μάλλον τήν περί 

τού ποιητού τούτου κρίσιν ημών, ό τι τά ; έμπνεύ- 

σει; του, τω ν  οποίων, όπω ; είδομεν, είνε τά  μάλιστα 

δεκτικό;, ζη τε ί όχι εί; εαυτόν καί εί; τό  εθνο; του, 

άλλ’ εί; ξένα; φιλολογίας καί ιστορία;. Π ώ ; είνε 

δυνατόν ό ποιητής, οστις έπλασε, κ α τ ’ εικόνα βέ

βαια εαυτού καί όμοίωσιν, ποιητήν, τόσον εύαίσθη- 

τον καί άβρόν, ποιητήν, όστις ήτο κρίνος βλαστήσα; 

ύπό τήν σκιάν, ρύαξ έρήμου διαυγής, καί ζέφυρος 

παρθενικός, πνέων μακράν τού κόσμου, τού οποίου ή 

ύπαρξι; ήτο αγγέλου ϋνειρον, καί έμυροβόλει ουρα

νόν, ποιητήν, όστις πρώτην φοράν έπί ζω ή ; του ώρ- 

γίσθη, ό τε  είδε κυνηγόν φονεύσαντα πτηνόν τ ι— φο- 

νεύσαντα πτηνόν άθώαν, τόν άγριΐν κυνηγόν, τό  θη- 

ρίον !— πώ ; είναι λέγ&ί δυνατόν, δ αυτό; ποιητής νά 

ψάλλη έπειτα σφαγάς καί νά ονειρεύεται αιματο

χυσίας ; Οπω; έκεΐ δέν ένεπνέετο έξ εαυτού ούδ’ έκ 

τού εθνου; του, άλλ έκ φιλολογιών ξένων, ουτω 

καί ενταύθα τά ; εμπνεύσεις του έζήτησεν εις ξένην 

ιστορίαν, καί ταύτην δανείαν έκ δεκάτη; καί εκατο

σ τή ; ισως χειρό;. Η κατ’ άλλον λόγον περί τού 

« 'Ε γερ τηρ ίου  » ,  υποδεστέρου πολό κατά τήν ποιη

τικήν αξίαν τού Αγνώσ ;ου, κρίσι; ημών, είνε ή αυτή
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καί ή περί των T d y u r  τής Α ργο .Ιίύ ος . Ούδέν ίσως 

έβλαψε τήν νεωτέραν ημών έλληνικήν φιλολογίαν έν 

γένει, ιδίως δέ τήν ποίησιν, όσον ή πολιτική. Η  πο

λιτική άπε^όφησε καί κατεμάρανε τάς ίίγενεστέ- 

ρα; δυνάμεις τού νέου ελληνικού έθνους, καί αί Μού- 

σαι ούδέποτε έμειναν ήσυχοι καί ανεπηρέαστοι άπ’ 

αυτή;. Η  πολιτική είνε έργον καί μέλημα τού πα

ρόντος" άλλ’ δ θέλων ν’  άφιερωθή εί; τήν λατρείαν 

τών Μουσών, ά; άποσκορακίση μακράν άφ’ εαυτού τήν 

πολιτικήν, ένθυμούμίνο;, ότι αί Μούσαι είνε θυγα

τέρες τής Μνημοσύνης, ό τι δ ποιητή; τό τε  ευρίσκει 

τήν αλήθειαν, ού μόνον τήν ιστορικήν, αλλά καί τήν 

ποιητικήν αλήθειαν τώ ν  πραγμάτων, όταν διά τού 

χρόνου καταντήσωσιν αυτά άντικείμενον τής μνή

μης, τής Μνημοσύνης. Τά πράγματα βλεπόμενα 

από τή ; περιωπή; τού παρόντος, φαίνονται θαμβά 

καί παραμεμορφωμένα, διότι, καθώ; σρθώ; παρατη

ρεί σοφού άνδρός, τού Αλεξάνδρου, σοφό; αδελφός δ 

Γουλιέλμο; Ούμβόλδος, δ θέλων νά κρίνη τό  παρόν 

καί εύρη τήν αλήθειαν αυτού, ¿μοιάζει μέ άνθρωπον, 

οστις θέλει νά ίδη ποιον σχήμα εχει ή νεφέλη, έν ώ 

Τσταται έντό; αυτής ( I ) .  Διά νά ϊδη τ ι ;  καί κρίνη τό 

σχήμα καί τήν μορφήν τή ; νεφέλη;, πρέπει νά έξέλθη 

αυτή; καί νά σταθή ε ί; ικανήν άπ’ αυτή; άπόστα- 

« ν .  Οΰτω καί δ ποιητής" έάν θέλει νά λατρεύση τάς 

Μούσας, χάριν αυτής μόνον τής λατρείας ταύτης, 

όχι δε καί νά μεταχειρισθή αύτάς ώς θεραπαινίδα; 

τού παρόντος, πρό; πολιτικά καί άλλα εγκόσμια 

συμφέροντα, άς έξέλθη τή ; πολιτικής νεφέλη; τού 

παρόντος, καί τό τε  ή λατρεία του έστα ι αρεστή καί 

εύπρόσδεκτος εί; τά ; θυγατέρας τής Μνημοσύνης.

Τοιαύτα καθόλου είπείν τά  τρία ταύτα  τελευ

τα ία  ποιήματα, τά  δποΐα ώ ; έξεχοντα τώ ν  λοιπών 

διακρίνομεν καί έπαινούμεν. Καί τόν μέν ποιητήν 

τώ ν 0>·ύχωτ έπαινούμεν διά τήν έθνικήν αυτού έπι- 

βολήν νά ψάλη τόν ιερόν υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα, 

τόν δε ποιητήν τού Φειόίου χα ϊ Περικ.Ιέους διά τό 

έκλεκτόν καί έπιμεμελημένον τής μορφή;, τόν δέ ποι

ητήν τού Α  γνώστου  καί τού Ε γερ τη ρ ίο υ , διακρινό- 

μενον καί έξέχοντα υπέρ πάντα; τού; λοιπού;, διά τήν 

ποιητικήν εμπνευσιν, τή ν δποίαν όμω ; προτρέπομεν 

αυτόν νά ζητή εί; τήν γνησίαν καί άνόθευτον τού 

Ελληνικού έθνου; συνείδησιν, όχι εί; τά  ξένα καί τά 

¿θνίΐα, βέβαιος ών, ό τι ουτω πράττων καί εαυτόν 

καί τήν έθνικήν ημών φιλολογίαν θέλει τιμήση. 

Αλλ έπειόη τά  ποιήματα τού τελευταίου τούτου 

έζελέγχουσι μέν τόν ποιητήν πεπροικισμένον έκ φύ- 

σεω; μέ τό  θειον δώρον τή ; ποιητικής ευφυΐα;, αυτά 

όμως καθ’ εαυτά ίχουσι πλειοτέρας έλλείψεις ή άρε- 

τάς, καί στερούνται έν γένει τόν βαθμόν έκείνον τή ;

( I )  W. v. UambcMl’ s gesam. Werk», Τόμ. ά , σελ. 2.

τελειότητος, όστις είνε αναγκαίος διά νά παραβλη- 

θώσιν δπωσούν πρός τά  λοιπά έν τώ  άκαδημαΐκώ 

άγώνι τούτιφ συνήθως βραβευόμενα ποιητικά έργα, 

διά τούτο ή έπιτροπή, εύχομένη καί προτρέπουσα 

αύτόν τ ε  καί τούς λοιπού; νά κατέλθωσι τό  έπιόν 

έτος έ^ρωμενέστεροι καί τελειότεροι εις τόν άγώνα, 

τόν μέν έφετεινόν ποιητικόν διαγωνισμόν άφίνει ά- 

βράβευτον, άπονέμει δέ τά  πρωτεία τώ ν  επαίνων εις 

τόν ποιητήν τού Αγνώστου.

Π. ΠΛΠΑΡΡΙΙΓΟΠΟΤΛΟΣ. Δ. Ν . ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

Α . Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Α. Σ. ΡΟΤΣΟΠΟΤΛΟΣ.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ .

ΣΗΜΕΙΩΣ1Σ Α'.

ίδωμεν π. χ. τό  πρώτον ποιημάτιον τής συλλο

γής ταύτης, όπερ επιγράφεται « ή Καταστροφή. »

Εν τή  πρώτη καί δεύτερα στροφή δ ποιητή; περι

γράφει, προοιμιαζόμενο; διά γενικών φράσεων, τήν έν 

Αργεί σφαγήν τού Κεχαγιάμβεη. Εν τέλει δέ τή ; 

δεύτερα; στροφή; λέγει:

« Ά λλ ’ ομω; εί; μάτην έδώ δέν έχύΟη 
Τό άγιον αΐμα τοσούτων ανδρείων. »

Παραλείπομεν τήν Ποιμαντικήν λέξιν τού συρμού: 

άγιος, καί έρωτώμεν διατί δέν έχύθη εί; μάτην τό 

αίμα τού το  ; Τό διότι γνωρίζει μόνον δ ποιητής, 

διότι δ αναγνώστη; δεν μανθάνει τίποτε έκ τού ποι

ήματος, εί καί προϋποθέτει, καί εύλόγως, ότι ή ύπό- 

θεσι; τοϋ ποιήματος τούτο μάλιστα έρχεται ν’  από

δειξη. Καί όμως ή έννοια τού δίστιχου μένει άνευ 

άποδόσεως, όπερ κάκιστον.

Εν τή  τρίτη  στροφή δ ποιητής έπικαλείται «  τήν 

Μούσαν νά φέρη αύτόν νά θρηνήση » —  πού ;

« ΈκεΤ, ίπου σπεύδει τις άπιστο; χαϊρων, 
Σπαράττων έμπρό; καί άφίνων όπίσω 
Άσπαίροντα βρέφ’ εΐ; αγκόλα; μητέρων, ■

καί προχωρεί έπειτα δ ποιητής περιγράφων έν όλω 

τώ  ποιήματι τάς σφαγάς, όσα; καταπράττει εί; μίαν 

οικογένειαν δ άπιστο; ούτος, δ τίς. II από τοϋ γ ε 

νικού εί; τό  μερικόν μετάβασή αύτη είναι αλλόκο

τος καί κακόζηλος. Εάν δ ποιητή; έμελλε νά περι- 

γράψη δλόκληρον τήν καταστροφήν τού Αργους, 

καθό»; καί ή επιγραφή τοϋ ποιηματίου (ή Καταστρο

φή) καί ή είσθεσι; αύτοϋ προϋπισχνοϋνται, καλώς" 

άλλ’ άφ’ ού δλοκλήρου τοϋ ποιηματίου τόν μύθον 

περιορίζει εί; ενός καί μόνου Τούρκου, τού τινύς, τήν 

έπίθεσιν, τό τε  όλη ή εισαγωγή καταντα άσκοπος 

καί ανάρμοστος πάταγο;λέξεων, καί ληκύθειος στόμ-
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φος. Τότε δέ επρεπε να εχη τήν διάκρισιν δ ποιη

τή ; νά μή βάλγ) τήν Μούσαν είς τδν κόπον νά καταβή 

από σού Παρνασσού διά νά συνοδεύσή αΰτδν εις τό 

Αργος, χάριν τίνο ς ; Χάριν τού τινός . Διά τ ί  δέν έ- 

καμνε τον κόπον ώς τδ  Αργος καί μόνος του δ ποιη

τής ; Θά έπετόγχανε κάλλιον τού σκοπού του. «Με

γάλων, λέγει δ κύκνος τω ν  Διρκαίων ναμάτων,

« Μεγάλων δ’ άέΟλων 
ΜοΤσα μεμνδσθαι φιλεΤ. »

Ερχόμεθα τώρα εις αυτήν τή ν υπόθεσιν τού ποι

ήματος. Εύθδς μετά τήν πρδς θρήνους έπίκλησιν 

τής Μούσης, δ τ ις  άπιστος ανοίγει μ. £ν λάκτισμα 

τή ν θύραν. Ποιαν θύραν; 0  ποιητής δέν δαπαναται 

εις περιγραφήν περιττών πραγμάτων. Ας κοπιάστ, 

καί δ άναγνώστης δλίγον, διά ν’  άναπληρώση τά 

διάκενα. 0  τ Ις  ανοίγει τήν θύραν— χ , καί έμβαίνει 

εις τήν— οικίαν βέβαια— ψ. 1!ς ένεφανίσΟη δ Τούρκος,

« Ωραία τις κόρη μέ φρίκην έχύθη 
Εις τής δυστυχούς της μητρό; τήν αγκάλην.
Ώχρα, ώ; τόν εΐδε, κι’  αύτή έκινήθη 
Κραυγήν έκ τού τρόμου άφεΤσα μεγάλην.

Παιόίον δέ, ύδωρ εις γέροντα φέρον,
Ώ ;  λίθος έστάθη, ώς άφωνος λίθος.
Ώ ς εύκαμπτος νέος ώρΟώΟη ό γέρων,
Προτάττων πλατύ πολιότριχον στήθος. ».

Εν τή  απεικονίσει τής έκ τής φρίκης σκηνής ταύ- 

της τά  μέν θήλεα πρόσωπα φέρονται και κινούνται 

κατά  τδ  είκδς καί τδ  πιθανόν. Αλλά τώ ν  αδένω ν η 

διαγωγή είνε ολως απίθανος καί παρά φύσιν. 0  μέν 

γέρων όρθούται ώς εύκαμπτος νέος, άπολιθούται δέ 

τδ  παιδίον, έν (ο φέρει υδωρ πρδς τδν γέροντα. Η  άξία 

Ολλανδού ζωγράφου ρωπογραφική ^οηΓβηιάββΐ") υ- 

δροφορία αύτη τού παιδιού, Οά είχε λόγον έν πίνακι 

ποιητικώ, διαφόρου ολο»ς φύσεως καί σκοπού, άλλ’ 

έν τώ  μέσω τοιαύτης σκηνής, αποβαίνει αστεία σχε

δόν καί κωμική, ώς απροσδόκητος έκπτωσις άπδ τής 

υπάτης εις τόνους πολυ κάτωθεν τής νήτης κειμένους. 

Είνε έπική καί έποπρεπής ήρεμία, ήτις άντί τουλά

χιστον ν’  άτοδοθή εις τδν γέροντα, έπεσωοεύθη 8λω 

τ ώ  θυλάκω εις τδ  παιδίον ούτως, ώστε έν τώ  μέσω 

τής λοιπής σεμνοτάτης ρωμαντικής δραματικότητος 

τού ολου (Τ ί άλλο θέλετε, άφ' οΰ, οτε εξέρχεται ή 
κόρη αιχμάλωτος μετά τώ ν λοιπών,

« Τά δένδρα τήν εΤδον καί κλίνουν τάς κλ.ώνα;,
Τά; πτέρυγα; κλείει μαζί του ή αύρα.
Σιγοϋν τά πτηνά εί; τού; πέριξ ροδώνα;,
Κ ’ ή φύσι; πενθούσα ένδύεται μαΟρα. · )

αποβαίνει αληθώς κωμ.ική διά τδ  άπομεμονωμένον 

καί ετερογενές αυτής. Αλλά πλήν τούτου ή αντίθετος 

αύτη τώ ν  δύο προσώπων διαγωγή, ή ακινησία '».έν

καί άπολίθωσις τού παιδίου, ή ώς νέου δ’ εΰκαμψία 

τού γέροντος, αμαρτάνει, ώς προεΐπον, καί τού κατά  

φύσιν πιθανού καί είκότος. Οσω νεώτερος τήν ήλι- 

κίαν είνε *δ άνθρωπος, τόσω  εΰκινητότερος είνε, καί 

τάνάπαλιν, διά πλείστους μέν δσους λόγους, ιδίως 

δέ καί σχετικώς πρδς τδ  προκείμενον, διότι ό νέος 

έν τοΐς κινδύνοις τοΐς έσχάτοις, ώς αμαθέστερος μέν 

αυτών, θυμοειδέστερος δέ, άπελπίζεται δυσκολώτε- 

ρον, καί τρέπεται εύθυς καί άνευ πολλής σκέψεως 

πάσαν όδδν σωτηρίας, καί τήν έπισφαλεστάτην" έν 

φ  τάνάπαλιν ακριβώς συμβαίνει περί τδν γέροντα. 

(Παραπέμπομεν τδν ποιητήν πλήν πολλών άλλων 

εις τδν Λριστοτέλην, δστις έζο»γράφησε θαυμασίως 

τήν διαφοράν τώ ν  δύο τούτων ηλικιών έν Ρητορικής 

βιβλ. Β'., κεφ. 12 καί 13, διά νά πεισθή περί τού 

λεγομένου.) Η  καταστροφή τώ ν Σοδόμων καί Γο- 

μό^ρων ένεποίησεν είς άπαντας φρίκην, αλλά ή φρίκη 

αύτη δέν άπελ.ίθιυσε τάς θυγατέρας τού Λ ώ τ, άλλά 

τήν πρεσβύτιν αυτών μητέρα, (ό  Λ ώ τ  ίσως ήτο 

άτρωτος τό τ ε  έκ τής φρίκης, ώς έμπεφορημένος τής 

συνήθους αύτώ πανακείας.) όμοίως άπελιθώθη καί 

ή εύτεκνος άμα καί δύστεκνος μήτηρ, ή Νιόβη. Επί 

δέ τού φερωνύμου αυτής περίφημου συμπλέγματος 

ή έν τώ  μέσω απάντων έπιφανεστάτη αυτής μορφή, 

εί καί ολόκληρος ή δυστυχία τού  οίκου καί ή έ ξ  αυ

τής άπελπισία συγκεντοούται είς αυτήν, μένει ομως 

ήρεμος, σχετικώς πρδς τά  λοιπά τού συμπλέγματος 

πρόσωπα, καί ή Ικφρασις τού πάθους δέν υπερπηδά 

άμούσως καί άπαιδεύτως τά  αισθητικά δρια τού γλυ

πτικού, καί έν γένει τού καλλιτεχνικού κάλλους, άρ- 

μοδίο»; καί συνωδά πρός τε  τ ά  λοιπά καί πρδς τδ 

σεμνόν τής ηλικίας αυτής" έν <μ τουναντίον άπαντα 

τά  περί αυτήν πρόσωπα καί ιδίως τ ά  τέκνα της, 

είνε πλήρη κινήσεως καί ζωής,άρμοδίως καί συνωδά 

πρδς τδ  θερμόν καί ζέον τή ; νεαρά; αυτών ηλικίας. 

Τής άντιθέσεως ταύτης τώ ν  δύο ηλικιών, τή ; μέν α

κινήτου καί άφθόγγου καθισταμένης καί άπέλπιδος 

έκ τής αιφνίδιας θέα; ή πείρας μεγάλης τινδς καί 

φρικώδου; συμφοράς, τής δέ ευκινήτου καί ήκιστα 

πρδς τήν άπελ.πισίαν έπιέίεπούς, διά τδ  θερμόν καί 

ζέον ετι αυτής, άπόδειξις έστω  τούτο μάλιστα τδ 

πασίγνωστον παράδειγμα, έχον μεγίστην ομοιότητα 

πρδς τήν σκηνήν τής Κ αταστροφής  τού  ήμετέρου 

ποιητού. Οτε, άλουσών τώ ν Σάρδεων υπό τώ ν Περ- 

σών, είσήλθε Πέρσης τις είς τδν θάλαμον, δπου ήτο 

κεκρυμμένος δ βασιλεύς Κροΐσος, καί ώρμησεν έπ’ 

αυτόν μέ γυμνόν τδ  ξίφος, ουτος μέν, ό βασιλεύς, 

έγένετο άφωνος καί ακίνητος έκ τή ;  φρίκης καί α 

πελπισίας, δ δέ υίδς αυτού, δστις ήτο άφωνος έκ γε

νετής, «  υπό δέους τε  καί κακού, καθώς διηγείται 

δ Ηρόδοτος (α’., 85 ), έπρηξε φωνήν, είπε δέ" ϋ ϊι- 

θρωπε, μή κτείνε Κροίσον! » Καί έκτοτε έλύθη ή
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γλώσσα τού παιδδς, καί έλάλει δι’  δλη; του τής 

ζωής. έ ν  λοιπόν καί τδ  αυτό πράγμα, δ άπδ τού 

αιφνίδιου κινδύνου τρόμος, τδν μέν γέροντα καθιστά 

άφωνον καί ακίνητον, άπολιθώνει, όπως* θά έλεγεν 

ό ήμέτερο; ποιητής, εί; δέ τδν νέον έμπνέει τοιαύ- 

την κίνησιν καί ζωήν, ώ σ τε  τού λύεται ή έκ γενε

τής δεδεμένη γλώσσα.
Αλλά τοιαύτα έξαμαρτών είς τήν φύσιν καί τήν 

κατ’  αυτήν αλήθειαν δ ποιητή; δέν άρκεϊται, άλλά 

προσθέτει καί νέα αμαρτήματα διά τήν σπουδήν αυ

τού νά μή ακολουθήσει τήν κοινήν καί πεπατημένην, 

άλλά έκπληξη τδν άναγνώστην δι’ άπροσδοκήτων τού 

ήρωός του πράξεο»ν, αΐτινες ομως γίνονται άπροσ- 

δόκητοι οΰχί κατά φύσιν, δπερ άσπάσιον καί έπαι- 

νετδν, άλλά παρά φύσιν, δπερ ούδεμίαν έχει άξίαν.

0  Τούρκος σκοπεύει τδν γέροντα,
« Και ύπτιον ρίπτει ευθύ; εί; τό χώμα.
Τά; δύο του χεΤρα; τό ΟΟμα σαλεύει,
Τού; γρόνθου; του σφίγγει, ανοίγει τύ στόμα. »

0  γέροον λοιπόν., καθ’ δλα τά  φαινόμενα, παοέ- 

δωκε τδ  πνεύμα. Αλλ ’ άφ’ ου οί λοιποί α ίχμαλωτι- 

τισθέντες άπήχθησαν υπό τού Τούρκου έκτδς τή ;  

οικίας, μετά πέντε δλας στροφάς, δ ποιητής ένθυ- 

μεΐται πάλιν αίφνης τδν γέροντα, καί λέγει:
• Ταλαίπωρε γέρον ! "Ο βάρβαρο; ούτε 
Έ ν  δάκρυ δέν άφησε κδν νά σέ ράντ,! .

καί έν φ δ άναγνώστης νομίζει, δ τι δ ποιητής διά 

τώ ν  στίχων τούτων ήθέλησε μόνον νά μοιράση τά  

κόλλυβα τού γέροντος, αίφνης—  ώ  τού θαύματος ! 

—  δ γέρων άνίσταται έκ νεκρών ώς τεταρτα ίο ; Λά- 

ταρος, « λαμβάνει νέα; έφήβου δυνάμεις,» έξέρχεται 

τ^ ς οικίας, αρπάζει τδ  δπλον τινδς καθ’όδόν ευρεθέν- 

ζος Μουσουλμάνου, τρέχει, προφθάνει τδν άπάγοντα 

τήν οικογένειαν αυτού Τούρκον, σκοπεύει αυτόν καί 

φονεύει. At στροφαί, έν α ί; δ γέρων άναγκάζεται νά 

σταθή καί νά σκοπεύση τδν έν μέσο» τώ ν φ ιλτάτων 

του ευρισκόμενον Τούρκον, ώς άλλος Τέλλος, είνε έν 

τοΐς πλείστοι; φυσικαί, άληθεΐς, καί ώραϊαι.

■ Πτερά εί; τού; πόδα; του θέλει νά δώση.
Ανοίγει τά σκέλη . . . Κρυών’ ή πληγή του! .. 
Εί; μάτην τόν πόδα μοχθεΤ νά κινήση,
Εί; μάτην σφριγ? ή γενναία ψυχή του! .  . .

Δακρύβρεκτα βλέφαρα τώρ’ ανυψώνει,
Καί δέετ’ ένθίρμω; ό τάλα;, έκεΐνον 
Νά tup’ εί; τήν πλάτην ή σφαΤρα- τό γόνυ 
Λυγίζει μέ θάρρος τό δπλον του τείνων.

Καπνό; διεχύθη καί κρότο; ήκούσθη . . . 
Ανήσυχα βλέμματα τείνει 6 γέρων . ..
Σκιρτγ 6 πρεσβύτη; . . .  Εί; αίμα έλούσθη 
Κ ι’  ώ ; ταϋρο; ό άρπαξ κυλιέται σπαίρων.» κτλ.

Αλλά αί άρεταί τώ ν υστέρων στροφών δέν έξα· 

γοράζουσι τάς αμαρτίας τώ ν  προτέρων, διότι τών

τοιούτων μάλιστα μικρών ποιηματίων ανάγκη νά 

ήνε, εί δυνατόν, άπαντα τά  μέρη αίσθητικώ; άψογα. 

Εν τ ώ  μέσω μεγάλης μουσικής συμφωνίας πολλάκις 

παρέρχεται άπαρατήρητος, διά τώ ν  κοινών τουλά

χιστον άκροατών τάς άκοάς, ή παράχορδος διαφωνία, 

άλλά μικρού άσματίου, ουτινος ολη ή άξία είνε με

λωδική, καί διά τούτο εύληπτος καί άπανταχόθεν 

καταφανής, καταστρέφει τδ  κάλ,λο; καί μία μόνη 

μελωδική παραφωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Β.

Εν σελίδι 1. «  Φεύγει (δ ήλιος) τού Πειραιώς » ,ή  

πρδς γενικήν σύνταξις τού φεύγω  είνε ποιητική μάλ

λον καί ανάρμοστος είς τήν κοινήν διάλεκτον, ήτι; 

υπόκειται πάντοτε ώ ; βάσις εί; τήν σήμερον γραφο- 

μένην ελληνικήν.

Σελ. 3. « Κ ’ εί; τό εύρύ του μέτωπον προφαίνε;
Ιδέα τι; ένδόμυχος, λαμπρά τι;
Σύλληψι;. »

Τδ .τροιρα ίη ι είνε έσφαλμένον" άντ’  αυτού γράφε : 

προφαίνεται. Τδ δε σύ.ΙΑηψις έν τη  ελληνική δέν 

σημαίνει δ ,τι θέλει νά είπη δ ποιητής μεταφράζοιν 

τήν γαλλικήν λέξιν conception.

Σελ. 4. « "ΙΙλπιζον τήν ίδε’αν μου νά σπείρω 
Εί; τον εΰρύν του νόα ·

Πλήν τής μή έπιτυχούς έκφράσεως, καί τδ  m i  

είναι άδόκιμον" άντ’  αυτού γράφε νοΰν.

Αυτόθι. « Π ϊ; ήρως ζών τά μίση των έκτοέοει,
Τόν άγαποϋν μόνον άφοϋ έκπνέη.

Α ντί τού ένεστώ το; ίχπνίρ/ γράφε άόριστον.

Σελ. 5. « Είναι λαμπρά...  Πλήν άλλην όνε.ρώττει 
Αυτήν (τήν Άθηνίν δηλ.) ό Περικλή;..

Τδ « ίνε ιρώ ττω  άλλην τήν Αθήναν » ,  έν τή  σημα- 

σίοε φαντάζομαι ά.Ι.Ιέως η ά.Ι.Ιοίαν τή ν  A θηνΛν, 

είνε κακόζηλον. Τδ όνειρώ ττω  είνε συνήθως καί 

παρά τοΐς δοκίμοι; άμετάβατον, έάν δέ άδοκίμως 

δεχθή ποτε αιτιατικήν, τούτο δέν είναι δυνατόν, 

είμή κυριολεκτικό); νοουμένου πάντοτε τού ρήματος.

Σελ. 6. * ΈκεΤ, Φειδία, \ά χαράςη; τότε
Τό ονομάσου, κτήμα τών αιώνων,
Καί τό χρυαοΟν σου έ'ργον ν’  άνορθώται 
Ώ ;  μέγα σύμβολον. »

0  ένεστώς άνορθώται κεΐται σολοίκως. ό  μόνος ορ

θός ένταύθα χρόνος τού ρήματος άνορΰονμαι είνε δ 

παρακείμενος" εί δέ μή, ανάγκη νά μεταχειρισθή δ 

ποιητής άλλην λέξιν.

Λύτόθ. « Καί τήν ώρίμην του μορφήν ήλλοίου.«

Τδ θηλ ώρίμην  βαρβαρίίει" τδ  ίρθόν είνε ώριμον.

Σελ. 8. « Κ ’ έπί τή; άκροπόλεω; τόν βράχον 
’Από χρυσού πεντήκοντα ταλάντων 

Έπλάσθη ή θεά. »
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Εδώ ήδύνατο νά μεταχειρισθή ό ποιητή; τήν λέξιν 

ίδρύθη άντί τοϋ: έπλάσθη, διότι βέβαια τό  άγαλμα 

τή ; Αθήνα; δέν έπλάσθη (έποιήθη, κατεσκευάσθη) 

¿ τ ί ζής Α  χροπόλεως τόν βράχον. Εάν δε πάλιν δ 

ποιητής Οέλγι νά είπη αύτό τούτο, ο τι έπλάσθη, τό τε  

άς μεταβάλη τό  προθετόπτωτον: επί τής Αχρ. τόν 
βράχον.

ΑύτόΟ. « "Οπου Οά πίη μετ’ αύτ&ν ό προϋχων 
Όμοϋ τών ’Αθηνών. ·

Τό μέν όμοϋ παρέλκει. Τό δέ προϋχων, εκτός τού 

ο τι άδοκίμω; μόνον δύναται νά λεχθή έν τώ  ένικώ, 

δέν είνε καί ή ίστορικώς καί αρχαιολογικό»; ζρμ.οδία 

ένταϋθα λέξις. Αντ’  αΰτού γράφε: Άρχων.
Σελ. 11. Κ’ έν μέσω τή; όμάοο; ό Ί κ τ Τ ν ο ί  

Εί; τήν οικοδομήν τοϋ ΠαρΟενώνος 
Τόν όμιλον μυών. »

Τό μ υώ  τόν  όμ ιλον  είς τήν  οίχοδομήνν.ΊΖ σόλοι- 

κον, κατά τό  γαλλικόν. Τό μυώ συντάσσεται έν τή 

ελληνική πρό; διπλήν αιτιατικήν: μυώ τ ι  νά τι.

Σελ. 15. · Είπον πολλοί έκ τή; φαιδρά; συγκλήτου ·.

0  ποιητή; έννοεΐ όμηγήρεως, ή Ετερόν τ ι  όμοιον" άλλ’ 

ή λέξις σύγκλητος δέν έχει τοιαύτην σημασίαν. Η 

λέξις είνε έπίθετον' ώ ;  δέ θηλυκόν ουσιαστικόν ση

μαίνει μόνον α '.) τήν έκτακτον τήν μή κυρίαν έκ- 

κλησίαν, β '.) τόν SenaluiTl τώ ν Ρωμαίων, καί γ '.) 

παρ ήμϊν σήμερον τό  ακαδημαϊκόν συμβούλιον.

Σελ. 17.« Τήν αγοράν τών ’Αθηνών εύθυμη 
’Ακτί; Οερμοϋ ζωογονεί ήλ'ου. »

Αντί τοϋ εύθυμη βαρβχρίζοντος, γάφε: εύθυμος, έάν 

έν γένει αρμόζει ή λέξις, καί δέν πρέπει ν ’  άποσκυ- 
βαλ.ισθή εις τού; ¿«»μαντικούς.

Σελ. 18. « Δέν τρέμω, Περικλή, βιαβολέα. .

Η  λέξις διαβολέα ανύπαρκτος. Αντ’  αυτής γράφε: 
διάβολον.

Σελ. 22. ·  Καί τοϋ Αιό; τό άγαλμα τό ΟεΤον 
Προσβλέπει έν τρυφή. ·

Τό: προβλέπει έν τρυφή είνε νόθος έννοια καί φράσις. 

Μόνον τό: έντρυφ'Ι προσο.Ιέπων θά ήτο υποφερτόν.

ΣΙΙΜΕΙΩΣΙΣ Γ'.

Εν τή  περί τού « Αγνώστου  » σημειώσει τχύτη 

περιοριζόμεθχ μόνον εις παρατηρήσει; τινάς περί τών 

έν τή  εκθέσει άναγνωσθέντων τεμαχίων, διότι, έάν 

έπεχειροϋμεν νά άναλ.ύσωμεν τό  δλον ποίημα, Οά 

έχρειαζόμεθα δλόκληρον πραγματείαν, καί ταύτα ; 

καθ’ όσον έπιτρέπουσι μόνον τά  στενά όρια τή ; ση- 
μειώ.σεως.

Στίχ. 3. Πάσα ιδεατού παλμός.] 1Ϊ έννοια είνε 

νόθος, καί ώς τοιαύτη άσχημος. Μεταξύ τοϋ παλ

μού καί τή ; ιδέα; υπάρχει μεγίστη καί ανυπέρβλη

τος άπόστασις. Εν τοϊς προτέροι; δυσί στίχο ι; δ
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ποιητής έφείσθη δπωσδήποτε τή ; λογικής πιθανότυτ· 

τος καί άληθείας, ήτις κατεσπαράχθη έν τ ώ  τρ ίτω  

τοό τω  στίχω  λακπατηθεϊσα υπό τήν σιδηράν δπλήν 
τοϋ άχαλινώτου Πηγάσου.

Στίχ . 6. Α  ύτός ό ίδ ιο ς , έχεΐνος.] Η έτέρα τώ ν 

δύο πρώτων λέξεων παρέλκει. Τό δρθόν είναι ή: αυ

τός  ¿κείνος, ή: έχεΐνος ό  ίδ ιος. Αφίνω ό τ ι έν γένει 

ή έννοια, όπως έξεφράσθη, φαίνεται βεβιασμένη.

Στίχ. 7. Από οΰδενα πουμ ής  ποτέ δέν εκαλείτο.] 

11 τό  π οτε  ήτο κάλλιον νά λειψή, ή δ  παρατατικός 
εκαλείτο  νά γίνη αόριστος.

Σ τίχ  9. 11 Μούσα έλησμόνησεν έν τέκνον της ά- 

φρόνως.] Αί Μοϋσαι ήσαν καί μένουσι διά παντός 

παρθένοι απειρόγαμοι, διά τούτο καί δέν έχουσι τέ 

κνα, άλλά μόνον θεράποντα;, λάτρεις, ίερεϊς κ τλ. Τό 

δέ Αφρύνως δέν έχει κανέν νόημα" ή, άν έχη, τό τε  
ή αλαζονεία καί οίησις τοϋ Αγνώστου 

βιιΜίιηί Γογϊι ιίίίΓα  νοΜίοβ!

Στίχ. 10. Κ ’ έγεινε Μούσα δι’  αΰτόν δ έρως καί 

δ πόνος] Θά έδέχετο εΰκολώτερον ή φαντασία τοϋ 

αναγνώστου τήν έννοιαν ταύτην, έάν δ έρως καί δ 

πόνος έδανείζοντο τό  θηλυκόν γένος τής μητρυιάς 

Μούσης: οίον τό  αγάπη, δδύνη, καί εί τ ι  άλλο όμοιον.

Στ. 12. Τάς είδε μόνον δ θεό; καί μόνον ή ψυχή 
του] Καί τούτο βεβιασμένον.

Σ τ. I 3. Καί τό  έπρόφερε ένταϋθα δμοίω; βεβια

σμένου καί ανάρμοστου, εί καί τό  σφάλμα τούτο 

καί πάντα τά  όμοια προέρχονται αναγκαίο); έκ τής 

κακής καί σκολιάς διευθύνσεως, τήν όποιαν έδωκεν 

είς τήν φαντασίαν του δ ποιητής, άφήσα; αΰτήν εν

τελώς άδάμαστον, άχαλίνωτον καί άνάγωγον.

Σ τ. 1 ο. Τό: καί ιερείς μεγάλοι δέν έχει κανένα 

λόγον, δι’  ήμάς δηλ. τού; άναγνώστας.

Στ. 16. Καλλίτερα σύνταξις θά άνεδείκνυεν εύ
μορφον τήν ιδέαν.

Σ τ. 19. ΙΙόσας έντός του έγραψαν ποιήσεις οί 

παλμοί του.] Στίχος ύπεΝδιομαντικός! τόν όποιον 

καί αΰτή τώ ν ακράτων ¿«»μαντικών γάλλων ή γλώσ

σα αμφιβάλλω άν ήθελέ ποτε πολιτογραφήσω εί; τό 

κράτος της. Αλλ’ή υγιής καί άμόλυντος έκ τής ςενικής 

έπιδημία; καί ακραιφνής καί εΰγενής μείνασα Ελλη

νική γλώσσα, κρίσις, καί καλλιαισθησία άτ^κρούουσι 

ταύτα πάντα ώ ; παράμουσα κα> παροίνια. Η δέ 

λέξις: ποιιισεις  δέν είνε βεβαιότατα άνθος τοϋ ελλη

νικού Ιίαρνασοΰ. Εινε ή ερμαφρόδιτο; τοϋ συρμού 

λέξις, ή τις δέν σημαίνει ούτε π ο ίη σ ις  ούτε ποίημα, 

άλλά σημαίνει —  καί τ ί  δέν σημαίνει; Τά πάντα- 

Είνε ή μυριοσήμαντο; ροέδίε τώ ν  γάλλων ρωμαν- 

τικών ποιητών, ήτις ένσαρκ«»θεϊσα καί ένανθρωπή- 

σασα άνέλαβεν είς χεΐράς της τάς ήνία; τοϋ γαλλι

κού έθνους, καί ώδήγησεν αΰτό, όπου τό  ώδήγησε.

Σ τ. 20. Πόσα; ήσθάνθη υψηλά; ιδέας ή ψυχή του.]

Ö  ύ νχή  δέν αισθάνεται ίδ ια ς , ούτε υψηλά; ούτε 

ταπεινά;. Καί ή γλώσσα, καί ή λογική πρέπει νά 
καταπατηθώ σιν ή νά άγνοηθώσιν έντελώς, διά νά 

γραφή τοιοϋτο; στίχος !
Στ. 21. Α; ίσως δέν ήδύνατο νά γράψη οΰδ’ δ Βύ

ρων! ] Πρός τ ί  τό  μετριόφρον έκεϊνο: ίσ ω ς ; —  Αν έ- 

γνώριζε ποίαν δεινήν απάτην πάσχει δ Αγνωστος!

1Ϊ μόνη πρός τόν Βύρ«»να δμοιότης του είνε ή υπο

χονδρία καί ή παραδοξολογία. Αλλως πόση καί 

ποία διαφορά ! Δέν είνε εύκολου, μά τάς Μούσας, 

δπω ; φαίνεται νομίζων δ ήμέτερο; ποιητής, νά γίνη 

τ ι ;  Βύρων, διότι έγινεν ΰποχονδρ-.ακός καί παραδο

ξολόγος. Οΰδαμώς. Λ ; μή πλανώνται οί νέοι ή- 

μ.ών ποιηταί τήν δεινήν ταύτην πλάνην! Ναι, δ Βύ- 

ρ«»ν ήτο υποχονδριακός καί παραδοξολόγος" άλλά 

πρώτον μέν δ Βύρων ήτο ά γγλο ; λόρδος, καί είχε 

μυριάδας πολλά; λιτρών στερλινών —  Αλλ’ ά ; ά- 

φήσωμεν τήν οίκονομολογίαν ταύτην, τήν όποιαν 

είνε ανίκανο; νά έννοήση δ Βυρ«)νομανής μέν, άλλά 

εντελώς άνάργυρος καί αίθεροτραφή; ελληνική π ο ίη - 

σ ις . Τί έχουσι νά κάμ«>σιν αί στερλίνα·, μέ τήν ποίη- 

σιν ; θά εϊπ«>σί τινες, ένιστάμενοι μ ετ άγανακτή- 

σεως. 11 ενστασις στηρίζεται έπί έσφαλμένων ιδεών" 

άλλά τήν δέχομαι πρός στιγμήν, καί μεταβαίνω εί; 

τήν καθαράν ποιητικήν κριτικήν, ό  Βύρων ήτο υπο

χονδριακός, κατεπάτησεν οΰ μόνον πάσαν ιδέαν κοι

νήν καί ούτως είπείν καθεστηκυΐαν έν τή  θρησκεία, 

τή  ηθική, κτλ., άλλά κατεπάτησε καί αΰτήν τήν λο

γικήν" καταπατήσα; όμως τήν λογικήν, άντικατέ- 

στησεν αΰτήν δι’ ετέρας, τή ; λογική; ή μάλλον είπείν 

τή ;  σοφιστεία; τοϋ πάθους. Καί ή σοφιστεία αύτη, 

η διαλεκτική αύτη σοφιστεία τού πάθους τοϋ ποιη- 

τοϋ είνε τοιαύτη, ώστε οί π τ«)χοί ήμεϊς άναγνώσται 

άναπειθέμεθα καί παρασυρόμεθα. Καί άλλως δέν 

είνε δυνατόν νά γίνη, διότι ήμεϊς μέν είμεθα άδολοι 

καί πτωχοί τώ  πνεύματι θνητοί, έκεϊνο; δέ σοφιστή; 

δαιμόνιος, Εωσφόρο; ! Αλλ’ ή σοφιστεία αύτη τής 

υποχονδρία; καί παραδοξολογία; είνε οΰδαμώς εΰ- 

κατόρθ«>τον πράγμα. Διά ν’  άνακαλύψη τις τά  τ ε 

χνάσματα τής σοφιστείας, πρέπει πρώτον νά γνω- 

ρίση κατά βάθος τά  μυστήρια τής λογικής, καί νά 

γυμνασθή μεγάλως είς αΰτήν" τής δέ ποιητική; λο

γικής τά  μυστήρια μανθάνει καί γυμνάζεται τ ι ;  είς 

αΰτά διά τή ; ενδελεχούς μελέτης τώ ν μεγάλων 

ποιητών, και ιδίως τώ ν Ελλήνων καί Ρωμαί«»ν, εί; 

δε τήν μελέτην τών Ελλήνων καί Ρωμαίων ποι

ητών ένέκυψεν ό Βύρων μεθ’ όλη; τή ;  έν τοϊς αγγλ ι

κοί; έκπαιδευτηρίοις συνήθους γραμματική; καί α ι

σθητική; άκριβολογία; καί λεπτολογίας, όπως καί 

έκ τώ ν  περί αΰτού βιογραφικών ειδήσεων γνωρίζομε·», 

καί έκ τώ ν  ποιημάτων του ασφαλέστατα δύναται τις 

νά είκάση. Είς δέ τήν γλώσσαν ποιας μελέτα; έ-
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καμεν δ Βύρων', Τάς άριστα; καί βαθυτάτα;" τήν 

Αγγλικήν γλώσσαν έξήντλησεν δ Βύρων μέχρι καί 

τής έσχάτη; αΰτής ίκμάδος, καθώς όμολογοϋσιν α- 

παντες οί περί αΰτού κριτικοί, άλλά διά τούτο καί 

έν τοϊς ποιήμασιν αΰτού ή αγγλική γλώσσα έφθχσεν 

είς τό  άκοον άωτον τή ; ποιητική; άναπτύξε«); καί 

τελειότητόςτης. Καί τούτο είνε ίδιον παντός μεγάλου 

ποιητού ή συγγραφέως. Αριστοτέχναι δέ περί τήν 

γλώσσαν καί τήν λογικήν (δ ιότι άμφότερα ταύτα 

έκπηγάζουσιν έκ μιάς καί τής αΰτή; πηγής), άνε- 

δείχθησαν αΰτοί μάλιστα οί υποχονδριακοί καί πα 

ραδοξολόγοι παντός είδους καί πάσης χροιά; ποιηταί 

καί συγγραφείς, δ Βύρων, δ Ρουσσώ, ή G eorge Saiîti, 

δ Fa lliuerayer, κλπ. Απαντε; ούτοι μεταβιβάζουσι 

τόν αναγνώστην είς τόν χιμαιρικόν καί ψευδή τ«)ν 

κόσμον, διά τρίχινης ούτως είπείν γιφύρας. 11 τρι- 

j ίνη αύτη γέφυρα είνε τά  λαμβανόμενα (les pré

misses), τά  δποϊα, όταν άναπεισθείς τ ι ;  άπαξ άπο- 

δεχθή, δέν δύναται έπειτα νά μή συναποδεχθή καίτό 

συμπέρασμα, δέν δύναται νά μή μεταβή καί κλεισθή 

εί; τόν κλωβόν τοϋ ψευδού; έκείνου κόσμου. Αλλά 

πόσον ιδρώτα χεουσιν όμ.ως μέχρι; ου διά μυρί«»ν 

σοφισμάτων τοϋ πάθους, διά μυρίων άποκρύφων θελ- 

γήτρων τή ; γλώσσης, ϋποβαστάζοντες τόν άναγνώ- 

στην κατ03θώσ«»σι νά διαβιβάσω«·» αΰτόν διά τής 

τρίχινης γεφύρας. Καί πάντοτε σχεδόν τό  κατορθώ- 

νουσιν" άλλ.’  αΰτοί, οί αριστοτέχναι αΰτοί τή ; διαλε

κτικής καί τής γλώσσης. Αριστος θαυματοποιός εινε 

δ είδώ; άπάσας τάς π τγάς καί τά  μέσα τή ; οπτι

κής απάτης, άλλά τά  μέσα ταύτα  καί πλ.ειότερα 

καί κάλλιον αΰτά είδω; κατέχει, όστις έπίσταται 

τά ; άληθείας τή ; οπτικής. Εάν, διά νά γίνη τ ι ;  έν 

γένει αγαθός ποιητής, εί -ε ανάγκη νά γνωρίση κατά 

βάθος τόν άνθρ«>πον καί τόν κόσμον, τήν ιστορίαν 

καί τήν φύσιν, ετι αναγκαιότερου καθίσταται τούτο 

εί; τόν θέλοντα νά γίνη θαυματοποιό; τή ; ποιήσεως, 

νά μετάγγιση είς κεφαλά; υγιείς καί καρδίκς αδιά

φθορου; αίσθητικώς, όποια ή υγιής μερίς τού ελλη

νικού έθνους, τήν ποιητικήν υποχονδρίαν καί παρα

δοξολογίαν.

Στίχ. 21. Αλλά έκεϊνο; τώ ν θνητών τόν έπαινον 

οίκτείρων.] Η λέξις θνητών δέν έχει νόημα, ή άν Ιχη, 

ανάγκη νά έπαναλάβιομεν τόν στίχον τοϋ όρατίου. 

Μέχρι τοϋδε οί ποιηταί είνε καί λογίζονται καί αΰ

το ί θνητοί, όπως απαντε; άνεςαιρέτ«»; οί άνθρ«>- 

ποί, οΰδ’ έθε«>ρήΟησάν ποτε παρά τινο; ώς θεοί ή 

ημίθεοι, οΰδέ κάν ώ ; άγιοι. —  Ομοί«»; καί ή λέξις 

οΐχτείρω  ανήκει καί αΰτή εί; τήν ¿«μαντικήν φρα

σεολογίαν, ήτις είναι αΰτή άςία οίκτιρμοϋ. —  Καί 

άντί τού: έπαινος κάλλιον θά ήτο τό: θαυμασμός. 

Ο λ ιγω ρώ ν  (ή Αδιαφορών περ ί) τού  θαυμασμού 

τώ ν  Ανθρώπων, θά ήτο ή αρμόδια φράσις, ήτις όμως
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διά τού; ύπερρωμαντικού; ποιητάς— το  γνωρίζω  —  

είνε λίαν πεζή.

Ε ις  τό  δεύτερον τεμάχ ιον .

Στίχ . 2. Εντός δρυμόνων σκοτεινών εζή τει τήν 

Μαρίαν.] Ούτε ήτο εκεί ή Μαρία, ούτε τήν έζήτει δ 

ποιητής εκεί, διότι έγνώριζεν δ τι εκεί δέν ήτο. Καί 

ομως ,τήν εζή τει, άπλώς χάριν τής εύχαριστήσεως 

νά ζη τή  τήν Μαρίαν' τήν εζή τει par p o és ie I 

Στίχ. 3 καί 4.
» Έσ-έναζεν εις τή ; δρυό; του; κλάδου; υποκάτω,
Καί τήν β  αθεΐαν σιωπήν ώ ;  άσμα ήκραάτο. »

Καθίυς πολλαχοΰ τού Αγνώστου, ούτω καί ενταύθα, 

δ ποιητής συλλαμβάνει μέν καί εγκυμονεί ευτυχείς 

καί ώραίας ποιητικά; ιδέας καί στοχασμούς, άλλ’ οι 

στοχασμοί του μετά τόν τοκετόν είνε πάντοτε σχε

δόν δυστυχείς, τά  γεννώμενα παιδία ουδέποτε σχε

δόν είνε άρτια καί ύγ·.ά. Ó ποιητής έπρεπε νά γνω

ρίζει, δτι, δπως άπασα ή φύσις, ούτω καί τά  δένδρα 

έχουσι τήν συμ.βολικήν τω ν , τήν δποίαν πρέπει νά 

κατέχη καλώς πάς μέν ποιητής,ιδίως δέ δ καυχώμενος 

δτι «  μή ταπεινώσας ποτέ μέχρι τώ ν βιβλίων τό 

δμμα, »  έν καί μόνον άλάνθαστον καί ίερόν βιβλίον 

άνεγίνωσκε, «  τήν φύσιν τήν εύρεΐαν. »  Οί δέ κλά

δοι τής δρυός είνε δλως ανάρμοστος καί παράχορδος 

αφετηρία τώ ν  επομένων περί τής σιωπής ποιητικών 

στοχασμών. Η  δρΰς είνε, εϊπερ τ ι  καί άλλο δένδρον, 

ήκιστα αρμόδιον είς τό  νά προστατεύσει υπό τήν 

σκέπην της τήν ποίησ ιν  τής σιωπής. Οί αρχαίοι, οΐ- 

τινες, εί καί δέν έξέφρασαν αυτό καθόλου είπεΐν έν 

τή  ποιήσει, δπως οί νεώτεοοι, άλλ.’  είχον ομως πολλώ 

βαθύτερον καί δαιμονιώτερον τό  τής φύσεως αίσθη

μα, καί έξέφρασαν αυτό θαυμασίως έν τή  ποιητική 

αυτών θρησκεία, μεταξύ τώ ν ολίγων φυσικών αντι

κειμένων, είς τά  όποια άπέδιδον δπως τήν ζωήν καί 

τήν κίνησιν, ούτω καί θεσπεσίαν τινα, δαιμονίαν φω

νήν, ήτο καί δρύς. Παραλείπο» τήν έν πλείσται; δ- 

σαις θρησκείαις, (θρησκείαι; λέγω, διότι είς αΰτάς 

πρέπει, καθ’ ά προεϊπον, νά ζη τή  τ ι ;  τό  ποιητικόν 

τής φύσεως αίσθημα,) δρυολατρείαν ταύτην, καί ά- 

ναφέρω τούς στίχους μόνον τούτους τού ύψηγόρου 

Αισχύλου, περί τής Αωδωναίας δρυος (Προμ. 831 

— 32.)

« Μαντεία Οδικό; τ’  έστι Θισπρωτοδ Διό;,
Τ έρα; τ’  άπιστον α! π ρ ο σ ή γ ο ρ ο ι  ο ρ ύ ε ; ,
Τ ο ’  ών σύ λαμπρδι; κοϋίέν αίνικτηρίω; 
Ι ΐ ρ ο σ η γ ο ρ ε ύ θ η ; # ,  Δ ιό ; κλεινή δάμαρ. »

Η δρύς λοιπόν είνε τά  μ,άλιστα προσήγορον καί 

φωνητικόν δένδρον, ήκιστα άρα έπιτήδειον νά έμ- 

πνεύσή εί; τήν φαντασίαν τού άναγνώστου τό  αί

σθημα τή ; σιωπής, δπερ είνε άναγκαΐον νά προϋπο- 

τεθή ώς αφετηρία τώ ν  επομένων ποιητικών περί τής 

φύσεως στοχασμών.
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Στ. 5. Τήν σιωπήν! Αλλ’ ή σιγή έχει φωνάς; )  

Ó άπαίδευτος στιχουργό; ήδίκησε τόν ποιητήν, ή  

γλώσσα καί ή Ικφρασις άπελείφθη πολύ δπίσω τή ς 

έννοίας, ήν μαντεύομεν δ τι εχει δ ποιητής, δπερ συμ

βαίνει απανταχού σχεδόν τού ποιήματος τούτου.

Στ. 9. Ναι, ήκουε τήν σιωπήν* άκίνητος ώς φά

σμα.] Δ ιατί άκίνητος ώς φάσμα; Τό φάσμα δπως 

είνε εύμεταβολώτατον, ούτως είνε καί εύκινητότα- 

τον. Επειτα διατί έν γένει ώς φάσμα ;

Στ. 10. Τό πρώτον κ’  έσχατον αυτό τή ; οικου

μένη; ασμ.α.] É  έννοια τής λέξεως ασμα  είνε πολύ 

δυνατή καί έντονος, ώς πρός τήν σειράν τώ ν  εννοιών, 

άλλ’ έστω . Η  λέξι; ομως οικουμένη καταστρέφει δ- 

λον τό  ποιητικόν κάλλος τού στοχασμού, δσον 

άφήκεν άνέπαφον ή άλλη άκαταστασία τής λογικής 

καί τής γλώσσης. Α ντί τού: οικουμένης δ ποιητής 

έπρεπε νά εΐπη: τής πλάσεως, ή άλλην τινά όμοίαν 

λέξιν.

Σ τ. ·11. Μέ σύννοιαν τού ποταμού τό  κάλλος 

έθεώρει’]  Ó ποταμός δέν έχει χά.ί.Ιος' ή λέξις χά.Ι- 

λος δεν είναι ή έκφράζουσα δ τι ήθελεν ίσο»; νά εΐπη 

δ ποιητής. Πρός αποφυγήν μακρηγορίας άποφεύγο- 

μεν νά έξηγήσωμεν τό  διατί.

Σ τ: 14. Ευώδη άνθη τώ ν άγρών είς τονομα Ε

κείνης.] Η  είς τονομα ’Εκείνης συναγωγή αύτη ευ

ωδών άνθέων, είνε ιδέα άδελφή καί αΰτοκασίγνη- 

τος τής έν στίχ. 2  τού αυτού τεμαχίου, καί αΰτή 

καθαρά poésie, καί ούδέν πλέον.

Σ τ. 15. Ευώδεις στίχοι τού θεού, πνοή τού Α ιω 

νίου !] Ó στίχος ούτος είνε άξιος τής Μαχαβαράτας' 

ή έννοιά του είνε οίον προϊόν χονδροειδούς ινδικού 

πανθεϊσμού. Ó ποιητή; παύει πλέον διά τού στίχοι» 

τούτου νά ήνε Ευρωπαίος ποιητής, καί γίνετα ι Ασιά- 

τη ς .—  « Είσθε άνίκανοι νά μέ έννοήσητε! »  φαν- 

τ α ζ  μεθα έπιφωνούντα έν άγανακτήσει τόν ποιητήν, 

« είσθε άνίκανοι νά έννοήσητε τήν θείαν μέθην, τήν 

θείαν μ,ανίαν τού ποιητού ! »  Εν/οούμεν τήν άδη- 

μ.ονίαν ταύτην καί άγανάκτησιν τού  ποιητού, άλλ’ 

ά; πασχίση καί αυτό; νά έννοήση ημάς, καί έννοών 

ήμάς νά έννοήση εαυτόν.—  Ναί, άπαντε; οί ποιηταί 

μεθύσκονται τήν μέθην, ν·αί μαίνονται τήν μανίαν 

τήν από τή ; ποιήσεως. Αλλ’ άλλη ή ποιητική μανία 

καί μ.έθη τού Ασιανού Καλιδδασσά π. χ. τού Τ ζε - 

λαλεδδίν— Ρουμί, τού Χαφίς κλπ., καί άλλη ή τού 

Ευρωπαίου Πινδάρου, Dante, Gíithe, κλπ. Τού Ευ

ρωπαίου ή ποιητική μέθη είνε εύκοσμ.ός τ ι ;  πάντοτε 

καί εύμουσος, έν ώ ή τού Ασιανού δλίγον τ ι  μόνον 

διαφέρει τή ; άληθινή; μέθης, τής άπό τού οίνου. Ο

πως δ άπό τού οίνου μεμεθυσμένος αποβάλλει πλέον 

τήν συνείδησιν εαυτού τ ε  καί τώ ν  έκτός εαυτού 

πραγμάτων, καί τώ ν διαφόρων εαυτού πρός έκεϊνα, 

καί έκείνων πρός άλληλα σχέσεων, καί «δ  ουρανός»
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χκτά τήν κοινήν φράσιν «  τού φαίνεται σφονδύλι » ,  

δμοιόν τ ι  συμβαίνει καί έν τή  ποιητική μέθη τού Α 

σιανού. Τά πάντα συγχέονται εν τή  φαντασία του, 

καί τά  πάντα δανείζονται τήν φύσιν καί τήν μορφήν 

πάντων. Αλλά τούτο ουδέποτε συμβαίνει έν τή 

ποιητική μέθη τού Ευρωπαίου. Αίτιον δέ τούτου είνε 

τό  Ιξής, δ τι δ μέν Ασιανός φύσει τε  καί θέσει ήτο 
καί είνε άπαίδευτος καί άμαθής, ήκιστα έπιστάμε- 

νος εαυτόν, τό άνθρώπινον πνεύμα, καί τήν φύσιν, 

καί τά  κατ’ άμφω αντικείμενα, έν φ τουναντίον συμ

βαίνει είς τόν Εύρωπαΐον. Αλλά μήν δσω άπαιδευ- 

τότερος είνέ τις καί άμαθέστερος, τόσω  μάλλον ο 

κόσμος, δ,τε φυσικός καί δ κατ’ άνθρωπον, είνε α

πλούς, στοιχειώδης, καί περιοριζόμενος είς έλαχί- 

στας τινάς συγκεχυμένα; γνώσεις ή ειδήσεις, τάς ό

ποιας καί ή έλαφρά πνοή τής ποιητικής μέθης εΐ- 

νε ικανή νά συγχέη εί; κράμα, είς κυκεώνα άκριτον 

καί άδιάφορον, δπερ αποτελεί τήν καθ’ αυτό βάσιν 

τής ποιήσεως τώ ν άνατολικών εθνών. Η  ποίησις αύτη 

άρέοκει μέν καί ΰπεραρέσκει είς τους Ασιανούς, άλλ’ 

είς τοός Ευρωπαίου; φαίνεται κακόζηλος μόνον καί 

κακόρεκτος τής φαντασίας άκολασία καί άνεμοκο- 

πία. Καί δ Ευρωπαίος έν τή  ποιητική του μ.έθη 

συγχέει διάφορα πράγματα, άλλ’ ευρίσκει πάντοτε 

ομως μίαν τινά  αυτών κοινήν σχέσιν ή οψιν' καί περί 

τήν άνακάλυψιν ταότης αναφαίνεται καί διαλάμπει 

δλη ή άγχίνοια καί τό  δαιμόνιον τού ποιητού. Αλλά 

μ.ήν ποία κοινή δψις ή σχέσις είνε δυνατόν ποτε νά εό- 

ρεθή μεταξύ τώ ν άνθέων καί τώ ν στίχων τού θεού, 

ή μεταξύ τώ ν άνθέων καί τής πνοή; τού Αιωνίου; ό  

θεός, δ χριστιανικός θεός τώ ν Ευρωπαίων ουδέποτε 

έγραψε στίχους, ουδέ δύναται νά φαντασθή δ χρι

στιανός, καί έν γένει δ Ευρωπαίος, τά  άνθη ώς πνοήν 

ή πνεύμα Θεού. Μόνοι οί Ασιανοί θά ένόουν κάλλιστα 

τόν στίχον τούτον. Π. χ. τόν έρωτα οί Αραβες όνο- 

μάζουσι σ τ ίχ ο ν  τοϋ  Κ ορανίου , στίχον άρα τού 

Θεού. όμοίως τά  χείλη οί Αραβες ονομάζουσι πνεύ

μα  θ ε ο ν = π ν οήν τού Αιωνίου. Αλλά τά  χείλη δ Α - 

ραψ ποιητής δνομάζει έν τή  μέθη του καί Μεσσίαν, 

ένσώματον ζωήν, πνεύμα ζωής, ιατρόν, Σελσεμπίλ 

(πηγάς παραδείσου), καθαρόν ύδωρ, καθαρότατον 

οίνον, κρατήρα τής καλλονής, μεταλλεΐον λυχνιτών, 

λυχνίτας, έκλειγμα, κατάπλασμα, θηριακήν* λευκόν 

όνυχα, δροσερά φυτά, σορβέτιον, σακχάρινον πλα

κούντων, δίστιχον τής Χάριτος, σάκχαρ κρυσταλ- 

λωτον (κάνδιον), ήώ, Κάνωπον, νουμηνίαν κτλ. (ϊδε 

πολλά παραδείγματα έν τοΐς διάφοροι; συγγράμμασι 
τού Ham m er). Πάντα ταύτα , πλήν ¿λιγίστων τ ι -  

νών, ουδέποτε είνε δυνατόν νά τύχωσι τής σφρα- 

γΐδος τού Ευρωπαίου Απόλλωνος. Είνε παραληρή

ματα άκολάστου καί άχαλινώτου φαντασίας Ασια

νού άμαθούς καί άπαιδεύτου. Ας μελετήση δ ποιη

τής σπουδχίως καί έμ,βριθώς εαυτόν καί τόν κόσμον, 

καί ας παύση έκλαμβάνων καί έκαστον παίγνιον τής 

φαντασίας του ώς έμπνευσιν τώ ν  Μουσών.

Στ. 1 8. Επόθει νέος νά σβεσθή ευώδης ώς τά  μύ- 

ρα.] Ó ποιητής άπεμακρύνθη χωρίς νά τό  έννοήση 

άπό τού ποιητικού κόσμου τής έρημίας είς τόν πεζόν 

κόσμον τώ ν  κοινωνιών, άπό τώ ν  ευωδών άνθέων είς 

τά  τεχνητά καί παρασκευαστά μόρα, καί τούτο διότι 

τά  πάντα παρ’  αύτώ είνε κυκεών. Αλλο ευωδία καί 

άρωμα, καί άλλο μύρον' έκεϊνα είνε προϊόντα τής 

φύσεως, τούτο τής τέχνης. Προφανέστατα δέ άντί- 

κειται είς τους ποιητικούς σκοπούς τού ποιητού νά 

εΐπη δ τι έπεθύμει ν άποθάνη ευώδης ώς τά  μόρα, 

άλλά καθώς ή εϋωδία τώ ν  άνθέων, ή τουλάχιστον 

εύώδης ώς τά  αρώματα.

Στ. 19. Καί ν άναβή τόν ουρανόν μέ άνθη είς 

τήν χεϊρα.] Γογγορισμός. Εάν ομως δ ποιητής έφεί- 

δετο τού στίχου, έπρεπε νά τόν οίκονομήση άλλέως, 

καί νά τώ  δώση άλλην έν τή  άναπτύξει καί σειρά 

τώ ν  νοημάτων θέσ«.

Σ τ. 24— 27. ΐπόδακρυς . . . .  κ’  ή κόρη τώ ν αι

θέρων.] «ΐπόδακρυς τήν έβλεπε καί τή  προσεμειδία,» 

τίς τίνα  ; Ó ποιητής τήν Παναγίαν ! ό ,τ ι  καί αν 

θέλη νά εΐπη δ επόμενος στίχος  «  Η  Παναγία δι’ 

αυτόν έλέγετο Μαρία » ,  δ 24 στίχος  καταφέρεται 

άπό τού υψηλού, δπου προσπαθεί δ ποιητής νά κρα- 

τήση έδάξ αυτόν, είς τό  γελοΐον. Ó ποιητή; θέλων 

νά δικαιολογηθή διά τήν ασέβειαν ταύτην, οχυρού- 

τα ι δπισθεν τώ ν επομένων στίχων: «Ασέβεια, κ τλ .»  

Ναί, άσέβεια είνε ή έννοια τώ ν  στίχων τούτων, άλλ’ 

είνε άσέβεια δχι τόσον είς τάς ιδέας τού χριστια

νού, οσον είς τούς αίοινίους καί άπαραβάτους αι

σθητικούς νόμους τού καλού. Οί στίχοι ούτοι είνε 

δχι άσεβεΐς, άλλά μιαροί, δπως ήθελεν είπη ό Α 

ριστοτέλης, αίσθητικώ; δηλ. μιαροί. Ó ποιητής λέ

γει δτι δ προσμειδιών ούτος είς τήν Παναγίαν ά

γνωστος ποιητής ήτο μέγας. Τώ  συμβουλεύομεν, έάν 

τω όντι θέλη νά γίνη δ ποιητής του μ.έγας, πρό παν

τός άλλου νά θέση υπό τό  προσκεφάλαιόν του, τό  

ρητόν τούτο μεγά.ίου άνδρός, τού Ναπολέοντος: 

Du sublime au ridicule il n’ y a qu’ un pas!
Ε ί; τό  τρίτον τεμάχιον συντομίας χάριν, πρώτον 

μέν ΰπενθυμίζομεν έν γένει καί πάλιν τό  ρητόν τού 

μεγάλου Ναπολέοντος- έπειτα φέρομεν τήν εξής μό

νον παρατήρησιν είς τούς Σ τ. 1 4— 22: Η το  κρίνος 

. . .  κ’ήγέρθη έδώ κάτω.] Ó τελευταίος τής περικοπής 

ταύτη ; στίχος είνε έκ τώ ν  ολίγων άδαμ.άντων τού 

ποιήματος. Κ α τά  τήν συνήθειάν του όμως δ ποιητή; 

δέν κατώρθωσε νά τόν θέση δπου καί δπως έπρεπε. 

Πρός τ ί  αί άλλεπάλληλοι προηγούμεναι παρομοιώσεις 

καί μεταφοραί ; Δέν έννοεΐ δ ποιητής, δτι άφ’  ού κα- 

τασωτεύση καί έξαντλήση έν ού δέοντι τάς οπτικάς

121

16.



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

δυνάμει; τού αναγνώστου μέ τό  πολύχρωμον καί 

πολυποίκιλον τώ ν αλλεπαλλήλων εκείνων είκόν&>ν 

φώ;, άπαμβλύνει έπί τέλου; τήν όρασιν αυτού, καί 

καθιστά αυτήν ανίκανον νά ίδη καί Οαυμάση τό  φώς 

τού άδάμαντος ; Τ ί Οά έλεγε τ ις  περί ζωγράφου, 

οστις άντί νά συγκέντρωση οίκονομών τό  ψώς εί; έν 

σημεΐον, τό  κυριώτατον, τού πίνακό; του, διέχυνεν 

αυτό άσώτως καί άδιαφόρω; οπου τύχη; Ο τι αγνοεί 

καί του ; στοιχειωδεστάτου; κανόνα; τής ζωγραφι

κής συνΟέσεως.
Τήν περί τοϋ Αγνώστου σημείωσιν ταύτην έςε- 

τείναμεν εις μεοικωτεραν καί λεπτομερεστέραν τώ ν 

άναγνωσθέντων τεμαχίων σχολίασιν, έπί τή  έλπίδι 

οτι ές αυτών, καί ολίγων, θέλει ώφεληθή δ ποιη

τή ;, ό'στις καθώς δ ίδιο; λέγει πολλαχοϋ τού Εγερ

τηρίου, είνε νέος.
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Τ ελετώ ν  τοϋ  Γάμον. 

ύ π ό

Α ΙΜ Τ Λ ΙΑ Σ  Μ ΑΡΟ ΤΤΖΗ .

(Τέλο;. "Ιδε φυλλ. 314 )

Κ α ί τα ΰ τα  μ έν  τά  μ έχ ρ ι τοΰδε Λεχθέντα, περ ί τοϋ 

Αρραβώνος.— Α λ λ 'ίω ς  έδώ δέν τελειόνουσι τά  β ά  ■ 

ο  ara του  γαμβρού' νέαι δοσχο.Ιία ι χαϊ νέα εμπόδια 

εύρίσχουσιν οί γονείς, όπως προσδ ιορ ίσω σ ι τή ν  ή- 

μέραν τοΰ  γάμου' έ'να μήνα  πρότερον είνα ι ύπό- 

χρεω ς ό γαμβρός νά ειδοποίηση περί τούτον τούς  

συγγενείς τής νύμφης, τού το  δέ έπ ισήμω ς, δι/λαδή 

δ ιά  τώ ν  στενω τέρων συγγενώ ντου , τώ ν  ιερέων χαί 

τώ ν  προκρίτων τοΰ θρησκεύματος του , πρέπει νά 

πέμψη πρύς αύτούς νέαν πρεσβείαν, χα ί τό τε δ ή 

τό τε  ο ί γονείς, ώ ς β α σ ι.Ιε ΐς  μ έλλοντες νά παραχω - 

ρήσω σιν  ί) παραιτηθώσι τώ ν  στεμμάτων τω ν,μυρ ία ς  

εύρ/σχονσι δυσχο.Ιίας, προφασιζύμενοι, ό τ ι, άν έ- 

γνώ ρ ιζον  ό τι τόσον  ταχέω ς θά ¿ιπο.Ιέσωσιν έχ  τώ ν  

χύ.Ιπων τω ν  το  τέχνον τής στοργής τω ν , ποτέ δέν 

θά συγχατένευον, ό τ ι τά  ενδύματα τής νύμφης δέν 

είναι έτο ιμα , χαί ιί.Ι.Ια παρόμοια, χαί έννοείται 

μ έν  ό τ ι τού το  είναι κομψής Κ ω μ ω δία ς τρόπος, ά .Ι- 

.έά τ ί  γ ίν ε τα ι, άν π ο τε  θε-ίι/ση τ ις  ν’ άντιλέξη  πρός  

τού του ς ; άπαντώ σιν  ώ ; ο ί Β ρεττανοί'

Ainsi faisaient nos pères et nous les immitons.

Έ π ί  τέ.Ιους συγχατανεύουσι rà  προσδ ιορ ϊσω σι 

τήν  ήμέραν, χαί τήν  έπαύριον ό γαμβρύς είναι ύπό*

χ ρ ιω ς  r à  πέμψη πρός τήν  νύμφην χ ιβ ώ τιον  δ ιά  

τά  φορέματα της, τύ  όποιον συνήθως είναι έχ χα - 

ρυοζύ.Ιου άέ,ίας τεσσαράκοντα Î) πεντήχοντα δρα χ

μ ώ ν  *α ί ί ν  ζεύγος ζυ./ίνων υποποδίων ή Κοθόρ

νω ν πεποιχ ι.Ιμένω ν δ ι έλεφαμοχοχχά ,ΐω ν αξίας  

είκοσι περίπου δραχμώ ν ή χαί π .Ιειότερον κατά τήν  

περιουσίαν τοϋ γαμβρού.
Α π ό  τή ς  έπαύριον, ή νύμφη χρεω σ τε ΐ νά φέρη 

τά  παλα ιότερα  ένδύματά τη ς ' άννπόδητος χαί Λυ

σίκομος σχεδόν περιφέρεται έν τή  πατρική οικία, 

χαί τού το , Λέγουσιν, όπω ς Λάμψη άχοΛούθως τύ  

χάΛΛος της έν στοΛ ισμο ϊς  χα ί χοσμήμασιν τρεις  

δέ ημέρας πρό τοΰ  γάμου a i συγγενείς τή ς  νύμ

φης προσχαΛοΰσι τά ς  τοϋ  γαμβρού εις γεύμα, 

μ ετά  τό  όποιον μόνα ι α ί τοΰ  γαμβρού Λαμβιίνουσι 

τή ν  νύμφην χα ί μεταβαίνουσι μ ε τ ’  αυτής εις τόν  

Λουτρόν, όπου, αφού τή ν  π .Ιύνω σι χα ί τή ν  χα.1λω- 

πίσωοι. εις ό.Ιον έν γένει τό  σώμα δ ιά  γεΛοίων χαί 

τράγε.Ιαφιχών βαφών χα ί εικόνων, τή ν  ένδύουσι 

από τό  ύποχάμισυν μ έχ ρ ι τώ ν  σανόαΛίων διά ξέ - 

νων φορεμάτων χα ί τή ν  χαταφορτόύνουσι δ ιά  χρ υ 

σών στοΛ ισμάτων, ίχτινα άπαντα έπίσης είναι ζενα, 

οϋτω  δέ τή ν  φέρουσιν εις εήν πατρ ικήν της οίχίαν.

Τ ήν  δ’ έσπέραν μ ετά  φανών χα ί Λαμπάδων ο ί 

συ^η-ενεΐς τοΰ  γαμβρού μεταβα ίνουσινείςτήν οίχίαν  

τής νύμφης χαί φέρουσιν έχειθεν τό  χ ιϋώ τιόν  

της, όπερ ( έν παρόδω Λ εχθ ή τω ) πρέπει νά μείνη  

χΛειστόν όχτώ  όΛας ημέρας, χαθ’άς ή νύμφη φέρει 

ή ένα ενδύματα χα ί στυΛ ίδ ια ' έπ ί δέ τοϋ  κιβωτίου  

θέτουσι τούς κοθόρνους τής νύμφης, έν ζεύγος προσ- 

χεφα.Ιαίων έν χτέν ιον χαί έν χάτοπτρον. Α  φ ού 

δέ τα ΰ τα  μ ετα χομ ισθώ σιν  ε ις  τήν  ο ίχ ίαν τοΰ γα μ 

βρού, Α ρχ ίζουσ ι πα νεύχ ια  τά  άσματα χαί οί χορο ί, 

μόνον τήν  Κυριακήν το  π ρ ω ί παύοντα, ΰτε ό γαμ 

βρός μεταβαίνει εις τή ν ’Ε χχ.Ιησίαν, όπου μ ετά  τήν  

θείαν Λειτουργίαν τελε ίτα ι ό γ ά μ ο ς . 'Η  δέ νύμφη μ ε 

ταβαίνει εις τή ν  έχχΛησίαν συνωδευμένη ύπό πΛ ή- 

θους γυναικών χαί ένχο ρ δ α ΐςχ α ίτυ μ π ά ν ο ις , ποΛ - 

Λάχις δέ χαί έφ ιππος μ έχ ρ ι τώ ν  θυρών τοΰ  raoù’ 

toc δέ ή συνήθεια έν γένει ε ις  όΛα τά  μέρη τή ς  α

νατολής, α ί γυναίκες β α δ ίζου σ ι καθ’ όδύν έσχε- 

πασμέναι άπό κορυφής μ έχ ρ ι ποδών δ ιά  Λευκής 

σινδόνος χα ί τό  πρύσωπον δ ιά  μανδυΛίου Calem - 

K ia r  (χα .έεμχερίου )' έ π ί τοΰ  μανδυΛίου τούτου  ή  

νύμφη φέρει έρυθριιν σχέπην πρός διάχρισ ιν .

Ε ίς  τά  π .Ιε ϊσ τα  τώ ν  χ ω ρ ίω ν  έπ ιχρατεΐ ή επο

μένη βαρβαροτάχη συνήθεια. Ή  νύμφη πρέπει νά 

προσποιηθή ό τ ι δέν θέΛει νά ύπάγη εις τήν  ’Ε χ 

χΛησίαν χαί νά χρυφθή είς μέρος τ ι  άπόχεντρον, 

όπου ταχέω ς ή Αργά εύρίσχετα ι, τό τε  δέ τή ν  σύρουσι 

διά  τή ς  β ία ς  χαί πΛήθος ραβδισμών π ίπ τε ι έπ ί 

τή ς  χεφαΛής χαί τοΰ σώματος αύτής, ή  δέ ιιθΛία
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είναι ήναγχασμένη νά σ ιω πά , χαί όχ ι μόνον νά 

σιωπά, ιίΛΛά πάντοτε νά προσπ ο ιη το ί ό τ ι δεν θέ- 

Λει νά βα δ ίση  πρός τή ν  έχχΛησίαν χα ί νά π ρ ο - 

χω ρή  βραδύτατα,έν ω ο ί προεστώτες τοϋ  χω ρ ίο υ  ό -  

Λονέν τήν  τύπ τουσ ιν  ανηλεώς'μή δέ νομίσητε τούτο  

φαντασίας κύημα, τό  εΐδον είς τό  χ ω ρ ίο ν  'Ράμαν, 

είς τό ν  γάμον τής θυγατρύς ένός τώ ν  προεοτ ώ -  

τω ν, ΐδ ίο ις  όφθα-Ιμυίς.

U pó τοΰ μυστηρίου τοΰ  γάμου ό γαμβρός χα ί ή 

νύμφη όφείΛουσι νά μεταΛάϋωσι τώ ν  (ί χ  ράντων  

μυστηρίω ν, μ ετά  ταΰτα  δέ φέρονται έμπρός τώ ν  

'Α γ ίω ν  θυρώ ν  όπου τεΛ ειτα ι ύ γάμος.

"Ε ν  μόνον ζεύγος στεφάνων, όπερ μένει είς 

τή ν  έχχΛησίαν, χρησιμεύουσιν έν γένει δ ι ό 

λους, έπειδή δέ ποΛΛάχις είναι συνήθεια πέντε  ί) 

ί ξ  ζεύγη νά στέφ ωντα ι είς μ ία ν  χα ί τή ν  αύτήν ή 

μέραν χα ί δ ιά  μ ια ς μόνης ιερουργίας, ο ί στέφανοι 

μεταφέρονται άπό τήν  κεφαλήν τοΰ  ένός είς τό  

ά λλο ζεύγος.

Μ ετά  τό  Ιερόν μ υστήρ ιον  ή νύμφη ματαφέρεται 

ύπό τώ ν  γυναικών είς τή ν  πατρ ικήν τη ς  ο ίχ ίαν, ό 

δέ γαμβρός συνοδεύεται ύπό τώ ν  άνδρών είς τήν  

οίχίαν του , ή νύμφη δ ι’ όλης τή ς  ήμέρας δεχομένη 

rdc έπισχίψ εις τώ ν  γυναικών χ ρ εω σ τε ΐ νά χρατή 

τούς οφθαλμούς κλειστούς, όπερ έξηγοΰσιν έδώ ώς 

σημεΐον παρθινίας καί αίδοϋς, είς δέ τήν  οικίαν 

τοϋ γαμβρού δ ίδετα ι γεύμα χαί χορός, μεθ’ 8 οί 

φ ίλο ι του  τό ν  περιφέρουσι δ ι όλης τής πόλεω ς  

κρατούντα μακράν καπνοσύριγγα, τούτο  δέ δ ιαρχεΐ 

μ έχρ ι τής έσπέρας ότε τό ν  φέρουσιν είς τήν  οίχίαν  

ένός τώ ν  προκρ ίτω ν χα ί τό ν  ένδύουσι δ ι  Ιμ α τίω ν  

χρυσοΰφάντων, έπειδή δέ ταΰτα  είναι βαρύτιμα  

ο ί πλουοιώ τεροι τά  δανείζονσιν είς τούς π τω χ ο τέ -  

ρονς. Έ χειθεν  μεταβαίνουσιν είς τήν  ο ίχ ίαν του , 

όπου χρεω στε ΐ râ  περ ιμ ιίνη  τή ν  νύμφην, τή ν  ό 

ποιαν τώ  φέρουν αί συγγενείς του , σημειωτέον δέ 

έδώ ό τι θεωρείται ώς α τιμ ία  είς τή ν  οικογένειαν 

τής νύμφης νά συνοδευθή αίΐτη ύπό τώ ν  ίδ ιχώ ν της 

συγγενών. "Α μ α  είσέλθη είς τή ν  ο ίχ ίαν, ό γαμβρός 

Λαμβάνει τήν  χειρά  τη ς  χαί τή  δ ίδει δυνατόν χ τύ - 

πημα δ ιά  νά μάθη, Λέγουσι, νά τόν  ύπαχούη χαί 

rà  γνωρίση τή ν  ύπεροχήν του . Έ π ί  δέ τής θύρας 

χολλώ σι προζύμιον χα ί ΐ ν  φύ.ίλον δ ίεδρου  πρά

σινον, όπως αν ζήση ό οίχος χαί ήναι πάντοτε αν

θηρός, κατόπιν ύ νυμφίος άφαιρεΐ τό  σχεπάζον τύ  

πρόσωπον τΐις  νύμφης μανδύλιον χαί τό τε  πρώ τον  

βλέπει τήν  δ ι όλης τής ζωής σύντροφόν του, χαί 

α ρχ ίζουν  τώ άσματα τώ ν  γυναικών, ω νούδεμίανδύ- 

ναμαι νά σάς δωσω Ιδέαν, καθόσον ή πλέον έντελής 

μετάφρασις δέν άρχει Ira  εζηγήση τή ν  έννοιαν τω ν ' 

ή νύμφη πα ρομοιά ζιτα ι πρύςδορχάδα, πρύς τήν  σε

λήνην , τό ν  ήλιον, τά  ένδύματά της πρύς rciç νεφέλης

εύδίας πρω ίας χαί όσα άλλα  ή αραβική φ α μ α σ ία  

δύναται νά γεννήση. Έ χ ά σ τη  δέ στροφή φέρει είς 

έπωόήν Ν ύ ζ  ώ  ν ύ ζ  χα ί ή έπωδή αντη  έχτείνετα ι 

είς τ  ό έπάπειρον. Τραγωδουσών T ü r  γυναικών, ή 

νύμφη, κρατούσα είς έχάστην τώ ν χ ε ιρ ώ ν  λαμπάδα, 

έπ ί κοθόρνων χορεύει είδός τ ι  χοροδ  Ανεξηγή- 

του , χα ί οί περ ιεοτώ τες χειροκροτούσε, όσαι δέ 

έχ τώ ν  παρευρισχομένων γυναικών είναι νύμφαι 

ένός έτους, υ π οβ ά λλομ α ι ε ίς  τό ν  αυτόν χορόν , 

κατόπ ιν  δέ άναχωροΰσιν όλο ι, έχτύς τώ ν  σχετικώ ν, 

χαί παρατίθετα ι τράπεζα  το ΐς  νυμφίοις' ή πρώ τη  

δέ αντη  φορά είνα ι έχ τώ ν  ευαρίθμων καθ’ άς ή 

γυνή συντρώγει μ ετά  τοϋ  άνδρός τη ς , δ ιό τ ι είς ό - 

λην σχεδόν τήν  Συρ ία ν , χα ί άχόμη είς αυτήν τήν  

π ολ ιτισθ ε ϊσα ν  Βηρυτόν, ο ί άνδρες έσθίουσι μ όνο ι 

α ί δέ γυναίκες πρέπει νά εύχαριστώ ντα ι είς τά  

λείψανα τής τρα π έζηςτώ ν  συζύγω ν ή άδελφώντων.

Τ ή ν  έπαύριον ό γαμβρός δ ίδε ι γεύμα ε ίς  τούς  

φ ίλους του , είς παρακείμενον δέ θάλαμον ή νύμφη 

χόιθηται μόνη χαί έκαστος τώ ν  προσχληθέντων  

χ ρ εω σ τε ΐ νά  τή ν  έπισχεφθή χα ί νά  τή ν  χα ιρετίση , 

δίδω ν είς αυτήν άπό πέντε έως π ε μ ή χ ο μ α  δραχ- 

μάς, τά ς  όποιας Λαμβάνει ή  νύμφη χα ί Ασπά- 

ζε τα ι τή ν  χ ε ΐρ α  το ΰ  δόσαντος ' τ ό  εθ ιμον τού το , 

όπερ θέλει φανή γελο ΐον ίσως είς τά  ήμέτερα 

ήθη, γ ίν ετα ι ένταΰθα μεγάλης ώφελείας πρόξενον, 

καθόσον τά  χρήμ α τα  ταΰτα , τά  όποια άναβαίνουσι 

πολλά χ ις  είς πέντε ή χαί δέχα χ ιλ ιά δ α ς  γροσίω ν, 

μένουσιν είς τήν  νύμφην διά τά ς  (ινάγχας της, 

καθόσον, ώς εΐπομεν, ονδέν φέρει έχ τοΰ πατρικού  

της οίχου. Έ π ε ιδ ή  δέ τά  χρήμ ατα  ταΰτα  δ ίδον

τα ι είς χρυσά  τουρκικά είχοσάρια τό  μεγαλήτε- 

ρον μέρος φέρει ή  γυνή εις τάς πλεξ ίδα ς χαί τόν  
λα ιμόν της .—

Σημ ειω τέον  ό τι τό  νά λαμβάνη χρήμ ατα  ή νύμ

φη δέν β λ ά π τε ι καθόλου τή ν  περιφ ιλαυτίαν της 

καθόσον ό σύζυγός της π ρ ιν  νυμφευθή ή μετά  

τήν  νύμφ ενσιντου  εδωχεν ή χ ρ εω σ τε ΐ νά δώση 

είς ràç  γυναίκας όλω ν  τώ ν  δοσάντων ίσ ο ν  ποσόν 

όταν ύπανδρευθώσι τά  δέ χρήμ ατα  ταΰτα  δ ιδό

μενα κατ’  ολ ίγον  χα ί είς διαφόρους έποχάς δέν τζ ι 
φέρουν χαμμίαν δυσκολίαν.

Τ ή ν  τρ ίτη ν  ήμέραν ύ πενθερός προσχαλεΐ είς 

γεύμα τόν  γαμβρόν χαί τούς συγγενείς του , ένώ - 

π ιον δέ τοΰ γαμβρού δέν π α ρα τίθ εμ α ι είμή μόνον  

έλαϊαι χαί μ έλ ι,a i έλαϊαι σημεΐον αύξήσεως χαί τύ  

μ έλ ι φ ιλίας.

Μ ε τά  δύο μήνας ο ί γονείς επ ισκ έπ τομ α ι τήν  

νεόνυμφον χαί τή  προσφέρουν δώρα τινα  Ανάλογα 

τής περιουσίας τω ν , τήν  έπίσχεψ ιν δέ ταύτην  

χρεω στε ΐ ή νεόνυμφος νά έπ ιοτρ ίψ η μετά  όχτώ  η

μέρας χαί τό τε  πρώ τον Α ρχ ίζε ι > d εξέρχεται τής
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oixiac δ ι επισκέψεις, úJ.ia  καθ' οΛον τό  xpuzor 

¿roe σπανιότα τα .

Τ ο ια ντα ι ε ίνα ι a i συνήθειαι τω ν  χρ ισ τια ν ικ ώ ν  

γ ά μ ον  καθ' δΛην τη ν  Συρ ία ν , μ ιχρα ί δέ διαψοραί 

ύπάρχουσιν ε ις  άπομεμακρυσμένα τ ιν ά  χω ρία , α ϊ- 

τινες  δεν είναι ά ζια ι Λόγου,

Σ Κ Η Ν Α Ι  Ε Ν  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ ι .  (*)

(Έ κ  τοΰ Γερμανικού.)

Λ '.

Τη 13 Ιουλίου 1 8 5 . .  ήμέρα Παρασκευή έξέ- 

πνευσεν έν τ ώ  έν Τίφλιδι μεγάρω του δ πρίγκηψ 

Δημήτριος Λομέντης.

0  έπισκεφθείς αυτόν Ιατρός δεν ήδυνήθη νά έξι- 
χνιάση την αιτίαν  τοΰ  θανάτου, διέταξεν  ό μ ω ς  νά 
έπισπευθή ή κηδεία ένεκα τοΰ  υπερβολικού κ α ύ σ ω - 
νος. Πάντες έξεπ λάγη σαν  επί τή  άπροσδοκήτιρ τ α ύ -  
τη  καί π ροώ ρω  άπ οβιώ σει, διότι δ  πρίγκηψ ήγε 
μόλις τ ό  τρ ιακ οστόν  τή ς ηλικίας του  έτος , καί πάν

τες έλυποΰντο καί αυτόν  καί τ ό  εν τοίς σ π α ρ γ ά - 
νοις ετι ευρισκόμενον θυγάτοιόν του  καί έθρήνουν την 

τύχην τή ς εικοσαετούς συζύγου του , τή ς  πριγκηπίσ- 
σης Δαρίας. Κ αί οί μέν υπηρέται τή ς ο ίκ ία ; συνδιε- 
λ έγοντο ταπεινή τή  φωνή περί το ύ  θλιβερού τούτου  
συ μ βά ντος, αί δε ΰπηρέτριαι άφθονα εχυνον δάκρυα. 
Εν το σ ο ύ τω  ή νέα χήρα, γονυπετής ενώπιον τή ς εί- 
κόνος τή ς Π αναγίας, έστέν α ζε  καί ώ δύρετο γοερώς,

( ' )  Ή  Γεωργία (άραβιοτί, περσιστί καί τουρκιστί Γούρ- 
δισταν ήτοι δούλων χώρα) είναι επαρχία τή ; μεσημβρινή; 
ευρωπαϊκή; 'Ρ ωσσία ;, συνορεύουσα βορείω; μέν προ; τόν 
Καύκασον, ίστι; τήν χωρίζει από τή; Κιρκασίας, άνατολι- 
κ6>; δέ πρό; τόν Εϋςεινον Πόντον, μεσημβρινά»; πρό; τήν 
’ Αρμενίαν καί τόν ποταμόν Κούραν, καί δυτικδι; τέλος 
πρό; τό Δάγεσταν καί τό Χερβάν. Ό  πληθυσμό; τη ; εί
ναι 240 χιλιάδων. Διασταυρούται δε ολη υπό διακλαδώ
σεων τιΌν καυκάσιων όρέων καί περιέχει κοιλάδα; τερπνά; 
καί εύφορου; πολύ· οθεν καί συγγράφει; τινε; ήθέλησαν νά 
θέσωσιν ένταΟθα τόν επίγειον Παράδεισον. 'Ρύακε; καί 
ποταμοί τήν διαβρέχουσι πολλοί, ών επισημότερο; εί
ναι ό Κούρας ποταμό;. Τό κλίμα είναι θερμόν, ή γή εύ- 
φορωτάτη καί κατάλληλο; πρό πάντων εί; τήν καλλιέργειαν 
τή ; συκαμίνου, τή ; αμπέλου καί τοϋ βάμβακο;. Α ν ε 
πτυγμένη είναι καί ή κτηνοτροφία· μεταλλεΤα δέ ύπάρχουσι 
καί χρυσοΟ καί άργύρου καί άλλων μετάλλων. Οί κάτοικοι 
τή ; Γεωργία; είναι ανδρείοι καί τολμηροί, συνάμα 8μω; 
καί ώμοι, κλέπται καί έκδοτοι εϊ; τήν μέθην. Αί γυναίκες 
φημίζονται καθ’  ίλην τήν ανατολήν διά τό κάλλος των. Ή  
θρησκεία τή; χ ώ ρα ; ταύτη; είναι ή τή; άνατολικής ορθοδό
ξου έκκλησία;· ή δέ γλώσσα διαιρείται εί; δύο διαλέκτου;, 
ώ ν  ή μέν είναι κοσμική, ή δέ εκκλησιαστική. Σ . Μ.

έσχιζε τόν πολυτελή αυτής πέπλον καί διά τής μα- 

κράς καί μελαίνης κόμης της έξήραινε τά  δάκρυάτης. 

Αίφνης έζήτησε πένθιμα ένδύματα καί βοηθουμένη 

υπό τής θεραπαινίδος της Σαλόμης έφόρεσεν ένδυμα 

μέλαν μέ λευκόν παρύφασμα. Ε ξω  φρενών υπό τής 

βαθείας θλίψεώς της, ώρκίσθη νά πορευθή επί τρείς 

όλους μήνας καθ έκάστην παρασκευήν γυμνόπους 

μέχρι τού τάφου τού συζύγου της, καθ’ όλον τό 

διάστημα τού πένθους νά μή φάγη κρέας καί νά έν- 

δύση τήν θυγατέρα της μέχρι τού όγδόου της έτους 

μέ έρυθρά φορέματα. Η θαλαμηπόλος τήν ήκουε καί 

έσιώπα' όταν όμως ή χήρα έζήτησε ψαλίδα, όπως 

έκκόψη τους ωραίους αυτής πλοκάμους, οΐτινες έδιδον 

ιδιαιτέραν τινά χάριν είς τό  φυσικόν της κάλλος, τήν 

έμπόδισεν ή Σαλόμη, λέγουσα, ότι 6 Θεός δεν ζητεί 

παρ αότής τοσαύτας θυσίας. I I  πριγκήπισσα δεν έ- 

πέμεινε καί δακρυ^οοΰσα επεσεν εις τάς άγκάλας 
τής πιστής θεραπαινίδος.

Εν τοσούτω ό Εμμανουήλ, ό αδελφός τής χήρας 

ητο ένησχολημένος εις τήν θλιβεράν προετοιμασίαν 

τής κηδείας’ παρήγγειλε τήν νεκρικήν λάρνακα, τάς 

λαμπάδας, τήν νεκρώσιμου άμαξαν, τήν μουσικήν 

καί τάς μυρολόγους. Τό εσπέρας έξετέθη τό  πτώμα 

τού πρίγκηπος, κεκοσμ,ημένον διά πλουσιωτάτης 

στολής, επί τής νεκρικής τραπέζης. Είς τό  φώς των 

καιομένων λαμπάδων έστιλβαν τά  πολύτιμα τού ά- 

ποθανόντος όπλα. Επανειλημμένα! κατεβάλλοντο 

προσπάθειαι ΐνα  τώ  κλείσωσι τούς οφθαλμούς, άλλ’ 

ούτοι ήνοίγοντο πάλιν άφ’ εαυτών, ψυχροί δμοις καί 

άκίνητοι. Εάν ή όψις τού νεκρού ήτο έλιγώτερον 

ωχρά, ήδύνατό τις νά νομίση ό τι δ πρίγκηψ κοιμά

τα ι ύπνον βαθύν, διότι δ θάνατος οΰδαμώς είχε πα

ραμορφώσει τήν ήρεμον τού προσώπου του καλλονήν.

Περί τό  μεσονύκτιον δέ όλοι οί έν τή  οικία έκοι- 

μώντο, έκτος τών φυλάκων τού πτώματος καί τώ ν 

δύο θεραπόντων, οΐτινες, ταπεινή τή  φωνή συνδιε- 

λέγοντο έν τώ  προδόμω καθήμενοι.

—  Επίστευές ποτε, Βασίλη, ότι δ πρίγκηψ ήθε- 

λεν άποθάνει τόσον ταχέως ;

—  Η  Παναγία νά μάς φυλάττη ! Σήμερον εχο- 

μεν δεκατρείς τού μηνός καί είνε ήμερα παρασκευή.

Καί άμφότεροι έκαμαν δωδεκάκις τό  σημείον τού 

σταυρού.

—  Ακούσε, αδελφέ Ιάκωβε, δέν απορώ ποσώς 

ό τι δ πρίγκηψ άπέθανε' κατά τόν παρελθόντα Σε

πτέμβριον τόν συνώδευσα απερχόμενον νά προσκυ- 

νήση εις Μκέταν' τό  εσπέρας δέ έπανήλθομεν εις Τ ι

φλίδα. Αίφνης άνέτειλεν όπισθεν τού όρους ή σελήνη 

καί δ ίππος τού πρίγκηπος άφηνιάσας κατέρδιψε τόν 

ίππέα. Τότε είπα κατ έμαυτόν ότι δ κύριός μας ή

θελε προσκυνήσει τό  έρχόμενον έτος εις τόν ουρανόν.

—  Η  εις τήν κόλασιν, διέκοψεν αυτόν δ ίάκω-
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€ος, διότι δέν έκοινώνησε, καί εις την νεότητά του....

—  Σιώπα, είπεν δ Βασίλης, οί τοίχοι ούτε τυ 

φλοί είναι ούτε κωφοί.

—  Κ α ί όμως ήτο κύριος καλός, συγκαταβατικός, 

γενναιόδωρος.
—  Εχεις δίκαιον' ουδέποτε μάς έράπισεν αν καί 

πολλάκις έπταίομεν.

—  Ναι, ναι, αλλά τήν πριγκήπισσαν δέν έμποοώ 

νά υποφέρω' είναι υπερήφανος, υπεροπτική, διότι 

κατάγεται άπό τούς άρχαίους μας βασιλείς' μισώ 

δέ ως τόν πυρετόν τόν πλούσιον ’Αρμένιον Βαμιράν, 

όστις είναι χειρότερος τώ ν ίππων του, καί λησμονεί 

ό τι δ πατήρ του ήτο τοκογλύφος' πάντοτε περί τήν 

πριγκήπισσαν ευρίσκεται δ άνθρωπος ούτος.

—  Είδα πράγματα τά  δποΐα.......

—  Λέγε, Βασίλη, λέγε.

—  Κρατείς μυστικά;

—  Η  γλώσσάμου νά γείνή σκόρπιός άν σέ προ- 

δώσω.

Ó Βασίλης έπλησίασε τό  στόμα του εις τό  ώτίον 

τού συντρόφου του.

—  Καί είσαι βέβαιος περί τούτου; ήρώτησεν δ 

Ιάκωβος.

—  Μέ τούς οφθαλμούς μου τό  είδα, σέ λέγω ' δ 

κύριός μας υπήγεν εις Τέλαν νά κυνηγήση.

—  Ω στε δέν είδε τ ίπ ο τε ;

—  Βλέπει δ βούβαλος τά  κέρατά τ ο υ ;

—  Π ! τούς αχρείους Αρμενίους! άνεβόησεν δ Ι 

άκωβος όργίλως, δέν έρχεται ή πανώλης άπό τήν 

Περσίαν νά τούς καταστρέψη όλους!

Τοιαύτα έλεγον οί δύο πιστοί υπηρέται τού πρίγ

κηπος έν τώ  προδόμω τής νεκρικής αιθούσης.

Μόλις έχρύσου ή πρώτη τής αυγής άκτίς τάς χιο

νοσκεπείς κορυφάς τώ ν καυκασίων όρέοιν, καί δ α

δελφός τής Δαρίας έξήγειρεν έκ τού ύπνου τούς ύπη- 

ρέτας, οΐτινες έκοιμώντο ένδεδυμένοι έπί τώ ν ενδο

τέρων εξωστών. Μετά τινας προσευχάς τού ελληνι

κού ανατολικού δόγματος, έναπέθεσαν οί ιερείς καί 

δ Εμμανουήλ τό  π τώμα εντός τής λάρνακος, περί 

τήν δποίαν έκόλλησαν μικράς λαμπάδας. Ó πρίγ

κηψ έφαίνετο πολεμιστής κοιμώμενος μετά τήν μά

χην. Καθ’ όλην τήν προιίαν έψάλησαν προσευχαί μέ

χρι τής έλεύσεως τής νεκρικής άμάξης. Απειρον δέ 

πλήθος λαού συνωθείτο έν το ί; δωματίοις καί τοίς 

ποοδόμοις τού μεγαλοπρεπούς μεγάρου, εύγενεΐς, ά- 

ξιωματικοί, έμποροι, στρατιώ τα ι δούλοι καί έν γέ- 

νει άνθρωποι διαφόρων έθνικοτήτων, διότι δ πρίγ

κηψ Δημήτριος έχαιρε παρά πάσι γενικήν υπόληψιν 

άνδρός τολμηρού καί γενναιόφρονος.

Η λάοναξ έτέθη έπί τή ; άμάξης, συρομένης υπό 

έξ μεγάλων ίππων, τέσσαρες τώ ν έπισημοτέρων άν- 

δρών τής πόλεως έκράτουν τά  κράσπεδα τή ; λάρ-

νακος, τέσσαρες δέ υπηρέται έκράτουν τό  σκέπασμα 

αυτής' τήν δέ νεκρικήν άμαξαν παρηκολούθουν ιερείς, 

πλουσίαν φέροντες στολήν καί ψάλλοντες νεκρώσιμα. 

Εις τάς στενάς καί άμελώς εστρωμένας δδούς έκι- 

νείτο καί έσείετο τό  κιβώτιον άνά πάν βήμα τώ ν 

ίππων. Ί'αλείσης τέλος τή ; νεκρώσιμου τελετή ; εν 

τώ  ναώ τής Σιών, τή  μητροπόλει τής Τίφλιδος, δι- 

ηυθύνθη ή κηδεία προς τό νεκροταφείον τού Πέρα.

Ατελεύτητος ήτο ή έν τώ  νεκροταφεία» τελετή , 

διότι οί ιερείς αισχροκερδείς εί; τό  άκρον, περιέμε- 

νον ανταμοιβήν πλουσίαν. Παρά τό  νεκροταφείον 

κείται ναΐσκος, πλήρης εικόνων καί άγιων λειψάνων, 

ένθα μετά τό  τέλος τής ακολουθίας κλείεται ή λάρ- 

ναξ, ΐνα παραδοθή είς τήν γην. Αφ’  ού δέ οί ιερείς 

έρανον τελευταίον τό  π τώμα  μέ αγιασμόν καί έόρι- 

ψαν έπ’ αύτού ολίγον χώμα, τό  πλήθος διελύθη κατ- 

εσπευμένως, ώς νά επέστρεφεν άπό πανήγυρίν τινα 

καί διά μέσου τώ ν διαφόρων μνημείων άπήλθεν είς 

τήν πόλιν. Η το  ή τετάρτη  περίπου μ. μ. ώρα, δ 

καύσων πνιγηρός καί νέφος κονιορτού έπεκάθητο έπί 

τή ; Τίφλιδος, δ νεκροθάπτης, μείνας μόνος, έκάθησε 

παρά τόν άνοικτόν τάφον περιμένων τήν δροσιάν τής 

εσπέρας ΐνα καλύψη αυτόν διά τού χώματος, ¿ σ τή 

ριξε δέ τήν κεφαλήν του έπί τή ; χειρός, έκαμε τό 

σημείον τού σταυρού, καί ήρχισε νά κλαίη. ό  νεκρο

θάπτης ούτος ώνομάζετο Γρηγόρης, καί πρό τινων 

ετών είχε σώσει τόν πρίγκηπα άπό άφεύκτου θανά

του έν τινι μετά τώ ν Λεσγών συμπλοκή' δ δέ πρίγ 

κηψ τόν άπηλευθέρωσε καί κατώρθωσε νά τόν διω- 

ρίσνι νεκροθάπτην. Κατώκει δ’  ούτος ξύλινον οίκί- 

σκον παρά τό  νεκροταφείον καί ώφελείτο άρκούντως 

έκ τού έπαγγέλματός του, διότι ή Τίφλις μαστίζε

τα ι κατ’ έτος, καί μάλιστα κατά τό  Φθινόπωρον, 

ΰπό έπικινδύνων πυρετών. Ακίνητος έκάθητο δ Γρη- 

γόρης, ένθυμούμενος τόν γενναίον αυτού κύριον, καί 

έβλεπεν ένίοτε έντός τού τάφου, ένθα εκειτο δ άνήρ, 

ον πιστώς τοσοΰτον ειχεν άγαπήσει.

—  Εως είς τάς ¿κ τύ  έχομεν ήμέραν, είπε καθ 

εαυτόν καί ήναψε τό  τ ζ ιμ π ο ΰ κ ί του.
Εν Γεωργία δ θάνατος δέν έμποιεί τήν πένθιμον 

εκείνην φρίκην, ήν εμποιεί κατά τήν ¿σπερίαν Ευ

ρώπην. Αμα  τό  π τώμα παραδοθή είς τήν γήν, έπι- 

στρέφει έκαστος είς τάς έργασίας του ή εί; τάς δια

σκεδάσεις του πάλιν, ίΐς έπί τό πλείστον δέ έπανερ- 

χόμενον τό  πλήθος άπό κηδείαν πλημμυρεϊ τ ά  οινο

πωλεία, οί φίλοι συνέρχονται έν αίθούσνι περί μέγαν 

άσκόν οίνου, καί τρώγουσι χαβιάριον, παστούς ίχθύας, 

αυγά καί άρτον, καί πίνουσι συνοδευόμενοι υπό τών 

ήχων τώ ν  παραδόξων εγχωρίων μουσικών οργάνων.

0  αυτή σκηνή έλαβε χώραν καί μετά τήν κη

δείαν τού πρίγκηπος Δημητρίου έν τοίς οινοπωλείο·.; 

τής Τίφλιδος' άλλ’ έν ω  δ γέλως καί αί φωναί τώ ν
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πινόντων άνεμιγνύετο προ; τήν θορυβώδη μουσικήν, 

συνέοχινεν εν τώ  νεκροταφείο) σκηνή όλως άντίθετος. 

Α  νακαλών εί; τήν μνήμην χρόνους παρελθόντα; καί 

στηρίζων τήν κεφαλήν του έπί τής χειρός, εβλεπεν ό 

νεκροθάπτη; σβεννύμενον κατ’  ολίγον τ δ  φώ; τής η

μέρα; και ήκουε τδν θόρυβον τού εντός τής πετρώ

δους του κοίτης ρέοντος Κούρα, οτε αίφνης άνετινά- 

χθη ώς εξεγειρόμενος εκ βαθέω; δπνου. I I  λάρναξ 

τού πρίγκηπος είχε σαλεύσει εντός τού τάφου, ό  

Γρηγόρη; πολλάκι; είχεν ακούσει ατρόμητο; έν τα ΐ; 

έπί τώ ν καυκασίων ορέων πεισματώδεσι μάχαι; τό 

σόριγμκ τώ ν  εχθρικών σφαιρών’ πλήν τώρα μόνος 

ευρισκόμενο; έν τώ  σιωπηλό» τούτω  τόπο» τού θα

νάτου, ένώπιον τή ; κινούμενης λάρνακος, κατελή- 

φθη υπό δεισιδαίμονος τρόμου καί έφυγε'/ όσον ήδύ- 

νατο ταχύτερον μακράν τού άνορυχθέντο; τάφου. 

Ωχρός δε καί τρέμο»ν ολω; έφθασε μέχρι τής πύλης 

τού νεκροταφείου.

0  Γρηγόρη; δεν ήπατήθη’ ή λάρναξ έκινήθη τω 

όντι. Δ ιότι ό πρίγκηψ Δημήτριος, ένταφιασθεις ζών, 

έξύπνησεν έκ τού ληθάργου, είτε ώ ; εκ τώ ν δονή

σεων τής νεκρική; άμάξης, είτε συνεπείς; τή ; υγρα

σίας τή ; γής. Μικρόν τ ι  αίσθημα θερμότητας άνε- 

πτύχθη πρώτον περί τήν καρδίαν, καί ε ίτα  περί τόν 

λαιμόν. Μετά τινας όδυνηράς άποπείρα; βαθυν ή 

καρδία άνέπεμψε στεναγμόν καί δάκρυα έξείρευσαν 

τώ ν  οφθαλμών. Κ α τ ' ολίγον δ’ ήρχισε καί τού νοός 

ή λειτουργία’ ό δυστυχή; πρίγκηψ ήνοιξε του; ο

φθαλμούς έν μέσω τού βαθέω; σκότους τού τάφου, 

χωρίς δμο»ς νά αίσθανθή ακόμη τό  φρικώδες τής θέ- 

σεώς του. «  ΙΙού είμαι, είπε καθ’ εαυτόν, όποϊον 

σκότος! Οποία σιωπή! Αλλά μετά τινας στιγμά; 

έπήλθεν ή βεβαιότη;— βεβαιότη; φρικώδης, φρικω- 

δεστέρα καί αυτού τού θανάτου, καί ό Δημήτριος 

ένόησεν δ τι κειται έντός νεκρικής λάρνακος καί δτι 

είναι συγχρόνως καί ζώ ν καί νεκρός. Τείνων τό τε  

το υ ; μύς καί διά τώ ν έκλειπουσών αυτού δυνάμεων 

σείων τήν λάρνακα έκρουσε τήν πύλην τή ; ζωής.

Αυτό λοιπόν ήτο δ αλλόκοτος καί αιφνίδιος κρό

τος, δ τρέψα; είς φυγήν τόν δεισιδαίμονα νεκροθά- 

πτην. Ελθών μέχρι τής θύρας τού νεκροταφείου έ- 

στράφη δ Γρηγόρη; πρός τά  ¿πίσω, ϊνα βεβαιωθή 

ότι δέν παρακολουθεΐται υπό φαντάσματος καί ού- 

δέν βλέπων τό  ύποπτον ένεθαδρύνθη ολίγον καί είτα 

προσευχηθείς μικρόν άνέλαβεν έντελώ ; πάλιν τό 

θάρρος του. ίσως, διενοεΐτο καθ’ εαυτόν, ίσως κατέ

πεσε λίθος έπί τού ξυλίνου καλύμματος τού κιβω

τίου καί έπροξένησε τόν παράδοξον κρότον, ώ  τε 

λευταία αύτη ιδέα καθησύχασε τόν Γρηγόρην, δστις 

έπέστρεψε πρός τόν τάφον μέ τράχηλον προτεταμέ- 

νον καί μέ βλέμμα προσηλωμένον, θέλων ούτω ν’ 

άπομακρύνη άφ’  εαυτού τό  φάσμα, τό  όποιον το -
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σούτον τώ  είχεν εμποιήσει τρόμον. Τέλος έφθασε 

παρά τό  χείλος τού τάφου, έν ω τά  σκότη τή ; ε

σπέρα; κατεκάλυπτον βαθμηδόν καί τά  μαυσωλεία, 

καί τάς κυπαρίσσου; καί τού; λίθινους σταυρούς. 6  

νεκροθάπτη; έπλησίασεν, έτεινε τά  ώ τα  καί ένόμισε 

πάλιν δ τι ήκουσε κρότον ϋπόκωφον, .δστις κατ’ ολί

γον έγίνετο ασθενέστερος. Από κεφαλή; μέχρι ποδών 

έφριξεν, άλλ’ ένθαρρυνθείς πάλιν διά τού σημείου- 

τού σταυρού έπήδησεν έντός τού τάφου, καί βοη- 

Οούμενο; υπό τού πτυαρίου ήνοιξε μέ χεΐρχ στιβα- 

ράν τό  έπιπολαίως προσηρτημένον σκέπασμα τής 

λάρνακος, έξ ή ; έξήλθε στεναγμός καί- δ ρόγχο; 

Ονήσκοντο; ανθρώπου.—  Τώρα άπέθανεν, είπε καθ’  

εαυτόν δ Γρηγόρης. Αλλά τό  πράγμα δέν είχεν ού

τω ς ’ δ νεκροθάπτη; έφθασεν εγκαίρως, διότι δ α

τμοσφαιρικό; άήρ είσδύων έδωκε ζωήν είς. τόν λειπο- 

θυμημένον πρίγκηπα.—  Καλώς, είπεν δ σωτήρ, ή 

καοδία πάλλει ακόμη, καί έγειρα; τό  σώμα τού κυ

ρίου του τό  κατέθεσεν έπί τού εδάφους. Ε ίτα  δέ τώ  

ήνοιξε τήν στολήν καί τώ  έτριψε τό  στήθο; οπως 

έπαναφέρη τήν ζω τικήν θερμότητα. Οί οφθαλμοί 

τού πρίγκηπος ήνεώχθησαν άνευ βλέμματος καί τά  

χείλη άνευ φωνής.

—  Θάρρος, πρίγκηψ ! είπεν δ Γρηγόρη;’ εγώ  εί

μαι, δ Γρηγόρης, δ πιστός σου υπηρέτη;!

Β'.

Πρός εύχερεστέραν κατάληψιν τού παρόντος διη

γήματος άνάγκη νά ρίψωμεν βλέμμα έπί τώ ν παρ
ελθόντων χρόνων.

Εξ εύγενοΰς καταγόμενος οίκογενεία; περιήλθεν 

δ πρίγκηψ Δημήτριος Δομέντης, νέος, ευειδής καί 

πλούσιος, τήν Τουρκίαν, τήν Ρωσσίαν καί τήν Γερ

μανίαν, καί έπανελθών είς τήν πατρίδα του, κατε- 

τάχθη είς τόν στρατόν τού Καυκάσου. Ζωηρόν είχε 

τό πνεύμα, τήν καρδίαν είχεν ειλικρινή’ αί δέ: συγκι

νήσεις καί εντυπώσεις τού ποικίλου καί πλήρους πε

ριπετειών οδοιπορικού βίου, τόν είχον άποσπάσει άπό 

τή ; φυσική; τού γένους του οκνηρίας, ήτο δέ προ; 

τούτοι; καί λόγιος καί έγκρατής διαφόρων γλωσσών.

Χάρις είς τόν ώραΐον αυτής ουρανόν, εί; τά  τερ

πνά τη ; περίχωρα καί εί; τά ; ιστορικά; αυτής άνα- 

μνήσει; παρέχει ή πόλις τή ; Τιφλίδος είς ξένους καί 

περιηγητάς διαμονήν άρκούντως εδχάριστον’ μακρο

χρόνιο; ομως έν αυτή διαμονή καθίσται αφόρητο; 

ώ ; έκ τή ; μονοτονίας καί ανθρώπων καί αντικειμέ

νων καί αυτού ακόμη τού τρόπου τού ζήν. Καθ’  ό

σον δ’ άφορά τόν πρίγκηπα, ουτο; μέ τήν ζωηράν 

αυτού φαντασίαν καί τό  άστατο·/τού πνεύματός του 

έρρίφθη πρός άποφυγήν τής οκνηρία; εί; τά ; ποικι- 

λοτρόπου; παραλυσία; τή ; άέργου νεότητος, καί πρό 

πάντων εί; τό  τρομερόν εκείνο πάθος παρεδόθη, τό  

όποϊον είσήςαν όί Ρώσσοι είς τήν Γεοιργίαν, τήν

χαρτδφορίαν δηλ., ή τι; άπό ημέρας είς ημέραν, ή 

μάλλον άπό νυκτός είς νύκτα, κατεβρόχθισε κατ’ ο

λίγον άπασαν τήν σημαντικήν αυτού πατρικήν κλη

ρονομιάν. Βλέπων δέ μακρόθεν έπερχομένην βήματι 

γοργώ τήν ένδειαν, άπεφάσισε νά επανόρθωση τά  

οικονομικά του διά πλουσίου συνοικεσίου. Ενυμφεύ- 

θη λοιπόν τήν έκ τή ; βασιλικής οίκογενεία; τών 

Βαγρχτιδών καταγομένην πριγκήπισσαν Δαρίαν, ή- 

τις τώ  έφερε πλουσιωτάτην προϊκα. Πρός δέ τούτοι; 

ή Δαρία ήτο μόλις δεκαπενταετή; κόρη, τό  λαμπρό

τερο·/ άνθος τού Καυκάσου, τό  ρόδον, ώς τήν ώνό- 

μαζον. Δυστυχώς όμως έν Γεωργία οί γονείς, μέλ

λοντες νά υπανδρεύσωσι τάς θυγατέρας τω ν , δέν λαμ.- 

βάνουσι πρότερον καί αύτών τήν συγκατάθεσιν, καί 

ενταύθα, ώς καθ’ όλην τήν Ανατολήν, δ άνήρ είναι δ 

απόλυτος άρχων, ή δέ γυνή υπακούει έν σιωπή καί 

ουδέποτε τή  επιτρέπεται νά έκφράση τήν γνώ

μην της.
Καί πριν έ τ ι συζευχθή μετά τού πρίγκηπος Δη- 

μ,ητρίου, ή ¿»ραία Δαρία είχε τρωθή υπό τού έρωτος 

πρός νέον τινά ’Αρμένιον, δνόματι Βαμιράν, όστις 

έξεπαιδεύθη έν Γαλλία’ όθεν άφθονα καί πικρά έχυ

σε δάκρυα, όταν δ αρχιεπίσκοπος ηύλόγησε τούς γά

μου; της έν τή  μητροπόλει τής Σιών. Καί το ι πιστή 

πρός τόν σύζυγόν της ή νέα νύμφη δέν ήδυνήθη ν ά- 

ποσπάση άπό τής καρδίας της τόν πρώτον έρωτα. II 

αΰταπάρνησι; είναι τό θάρρος τεθλιμμένης καρδίας, 

καί ή νέα πριγκήπισσα ήτο αδύνατος ώς παιδίον.

Η  συκοφαντία είχε κηλιδώσει τό  έντιμον αυτής 

όνομα’ φήμαί τινε; δυσάρεστοι έφθαναν εις τας ά* 

κοά; καί αυτού τού πρίγκηπος, οστις κατέπνι,ε τήν 

ζηλότυπον αυτού όρμήν.

Από τής στιγμής όμως ταύτης έμίσει τήν Ααρίαν 

ν.χί παρεδόθη είς τό ρεύμα τώ ν διασκεδάσεων, α'ίτι- 

νε; τώ  είχον καταφάγει τήν νεότητα. II δέ πριγ- 

κήπισσα έγκαταλελειμμένη καί δυσθύμως τήν έρη 

μίαν τη ; φέρουσα, διήρχετο τάς ημέρας της έν δα- 

κρύοις καί στεναγμοί;, καί ποτέ μέν ένεπιστεύετο 

τήν θλίψιν της εί; τήν δμογάλακτον αυτής άδελφήν, 

τήν Σαλόμην, ποτέ δέ παρηγορεϊτο παίζουσα μέ 

τήν μικράν αυτής θυγατέρα.

Η Σαλόμη, νεάνις ώραία καί φίλαυτος, ήρέσκετο 

τά  μέγιστα είς τά  κοσμήματα καί τά  πλούσια έν- 

δύματα, καί υπό τώ ν γενναίων δώρων τού Αρμενίου 

παρακινουμένη, δπέθαλπε μάλλον ή διεσκέδαζε τον 

έρο»τχ τή ; κυρίας της. Διά μέσου αυτή; άντήλλασσον 

οί δύο ερωμένοι έπιστολά;’ άλλά μια τώ ν ημερών 

εύρεν δ Δημήτριος έν τή  αιθούση τή ; γυναικός του 

γεωργικόν τ ι  άσμα, καί κατελήφθη υπό τρομερού 

προαισθήματος, τό  δποΐον διεδέχθησχν έτι σφοδρό

τερα·. ύπόνοιχι.
0  πρίγκηψ δέν έγνώριζε μέν τόν γραφικόν χαρα
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κτήρα τού αντιζήλου του, άλλά τό μυστήριον άνε- 

καλύφθη μ ετ’  ού πολύ. Μεταβά; παρά τώ  έπιστάτη 

τού ρωσσικού ταχυδρομικού σταθμού καί άφήσας 

είς τήν άνοικτήν καί πρόθυμον αυτού παλάμην πεν- 

τήκοντα ρούβλια τ ώ  είπε. Λάβε τό έγγραφον τούτο 

καί άν διέλθη διά τώ ν χειρών σου έπιστολή έχουσα 

τόν αύτόν γραφικόν χαρακτήρα, φέρε μοι ταχέως 

άμφότερα καί τό  έγγραφον καί τήν έπιστολήν, καί 

θά λάβης άλλα πεντήκοντα ρούβλια.

Διά τού τρόπου τούτου έμαθε τάς μυστικά; σχέ- 

σει; τής Δαρία; πρός τόν Αρμένιον, τόν δποΐον δέν 

έδέχετο είς τήν οικίαν του καί μόνον έξ οψεως έ- 

γνώριζεν. Εν γένει οί Γεώργιοι μισούσι τά  μέγιστα 

τού ; Αρμενίους, ώ σ τε  σπανιώτατα είναι τά  μεταξύ 

τώ ν δύο τούτων φυλών συνοικέσια’ άφ’ ετέρου ομως 

καί οί Αρμένιοι μισούνται καθ’ όλην τήν Ανατολήν, 

άπό τή ; Τουρκία; μέχρι τώ ν Ινδιών ένεκα τή ; δο- 

λιότη-ος, αισχροκέρδειας καί χαμέρπεια; των. Καί 

οί μέν Γεώργιοι λέγουσιν’ «  Επτά Εβραίοι δύνανται 

μόλις νά έξαπατήσωσιν Ενα Αρμένιον » ,  οί δέ Πέρ- 

σαι λέγουσιν’ «  Ó Κοζάκος μά; κλέπτει τά  φορέ

ματα, δ Αρμένιο; όμως, εάν ήδύνατο, ήθελε πωλήση 

καί αύτό τό  δέρμα μας. »

Τπό άγανακτήσεως καί ζηλοτύπου μανίας ωθού

μενος μετέβη δ Δημήτριος είς τον κοιτώνα, έν τώ  

όποίω ή σύζυγός του άνεπαύετο έπί μαλακού άνα- 

κλιντηρίου’ πλησιάσας δέ καί λαβόιν αύτήν άπό τής 

χειρός,—  Γνωρίζεις τό  γράψιμ.ον τούτο ; τήν ήρώ- 

τησε μέ τρέμουσαν υπό τής συγκινήσεως φωνήν.

—  Οχι, άπεκοίθη ή Δαρία τεθορυβημένη.

Ε ίτα  δ’  έκσφοαγίσας τήν έπιστολήν τού Βαμιράν, 

τή  είπε πάλιν’— Καί αύτό τό  γράψιμον,τό γνωρίζεις;

Καί διά τού δακτύλου του έδείκνυε τό  όνομα τού 

Βαμιράν, τό  δποΐον ήστραπτεν ένώπιον τής Δαρίας 

ώς μάχαιρα φονική. É  γυνή ώχρίασε καί έλειπο- 

θύμ.ησεν. Ó δέ πρίγκηψ σχίσας τόν πέπλον της άπε- 

σύρθη. Καί άπό τής ημέρας ταύτης τάταρος μουσι

κός ηδεν έκάστοτε κατά τό  δεΐπνον τό  ερωτικόν 

ασμα, τό  δποΐον είχε πέμψει δ ’Αρμένιος εί; τήν ε

ρωμένην του.

Ενα μήνα μετά τήν συζυγικήν ταύτη  σκηνήν μ ετ

έβη δ πρίγκηψ έφιππος είς Κοτζώρ, ένθα είχεν έπαυ- 

λιν, ήν προσδιώοισεν εί; φυλακήν τή ; γυναικός του. 

Αλλ’ άμα έπανήλθεν έκ τής έκδρομής κατελήφθη 

υπό πυρετού καί μετά δύο ήμέρας έτελεύ-ησεν.

Αύτή ήτο ή ιστορία τού άνδρός τούτου, όστις 

κατά παράδοξόν τινα  σύμπτωσιν εσώθη άπό τού 

τάφου. Εν τοσούτω δ νεκροθάπτη; ετρεμεν όλο; πρός 

τήν δέαν ό τ ι ήτο ένοχος βεβηλώσεοις, διότι κατά 

τινα θρησκευτικήν τού όχλου παράδοσιν, πάν ό,τι δ 

ίερεύς ήγίασε καί έθαψεν υπό τήν γήν, πρέπει έκεΐ 

νά μένη διά παντός. Εν τώ  μεταξύ καί δ πρίκγηψ

Ω Ρ  Α.  127



είχεν άναλάβει έπί τοσούτον, ώστε τ,τό εί; κατάστα- 

σιν νά προφέρω άσυναρτήτους τινά ; συλλαβάς.

Δ ιατί μ’ έφερον εδώ ; Ποϋ ευρίσκομαι;

—  Τό μανθάνει; έπειτα, πρίγκηψ, άφ’ ού άνα- 
λάβη; εντελώς.

—  Ασθενώ λοιπόν ;

ι:Χει? μικρόν άσήμαντον πυρετόν.

Αλλά τούτο εδό) είναι τό  νεκροταφείον, άνε- 

φώνησεν δ Δημήτριος μετά φρίκης, στρόφων περί 

εαυτόν τά  βλέμματά του. Αυτοί είναι σταυροί ! 

Ναι, ναί, τώρα ενθυμούμαι' λαμπάδες, μουσική, 

ψαλσίματα !

Μετά τινας στιγμάς ήρώτησεν έ  νεκροθάπτης τόν 

πρίγκηπα'

—  Πού επιθυμείς νά σε μετακομίσωμεν; Είς τήν 

οικίαν σου ;

—  ^ λ ι> Ζ'ί}, άπεκρίθη δ Δημήτριος. Νά μέ όδη- 

γήσης εί; τήν καλΰβην σου, πιστέ μου Γρηγόρη, καί 

οϋδείς, έκτο; σού καί τής γυναικός σου, νά μή μάθη 

τά  διατρέςαντα. Ακούσε καί τούτο ' άφ’ ου μέ κρύψης 

έν τή  οικία σου, καρφόνει; πάλιν τήν λάρνακα καί 

τήν θάπτει; ώς νά ήμην εγώ  πραγματικώς εντός αυ

τή ; τεθαμ.μ.ένος.

0  Γρηγόρης έσήκωσεν έπί τώ ν  στιβαρών του ώ

μων τόν κύριόν του καί τόν μετεκόμισεν είς τήν κα- 

λύβην του, ήτις ευτυχώ; εκειτο μεμονωμένη καί δέν 

απείχε πλέον τώ ν εξήκοντα βημάτων άπό τού τάφου.

0  νεκροθάπτης ήτο πτωχός καί ή ξυλίνη οικία 

του, ήτις συνέκειτο έκ δύο μικρών δωματίων, ειχεν 

όψιν λίαν πενιχράν. Εν τώ  μέσω τού κοιτώνος έκαιεν 

έπί πασσάλου κεκαρφο>μένου εντός τή ; γή ; μικρόν 
στεάτινον κηρίον.

Επί τού τοίχου ήτο προσηρτημένον δερμάτινον 

κάλυμμα τής κεφαλή; (κόνδι λεγόμενον), δερμάτινο; 

ζώνη, πυροβόλον, δύο εγχειρίδια, καπνοσύριγγές 

τινες, καί λύρα άνευ χορδών. Επί μικρας.δέ τραπέ- 

ζης, ήτις έστηρίζετο άλλοτε έπί τεσσάρων ποδών, 

ΐσ ταντο  πήλινά τινα  άγγεΐα μέ μακρόν λαιμόν καί 

ξύλινον πινάκιον, τό  δποίον μετεχειρίζοντο καί οί 

δύο σύζυγοι όταν έτρωγον. Ποτήρια δέν υπήρχον, 

διότι κοινόν εΤχον ποτήριον τήν άζαρπέκην (άγγείον 
χάλκινον).

Εν τινι γωνία τού δωματίου τούτου έκειντο ήτε 

σκαπάνη καί τό πτυάριον, τά  δύο εργαλεία τού νε- 

κροθάπτου' πλησίον δέ αυτών ήνθει έπί τήςτραπέζη ; 

εντός τεθραυσμένου άγγείου ή άπαραίτητος £οδο- 

δίσμη, άπόδειξις ό τι γυνή γεωργία κατώκει τήν 

πενιχράν ταύτην καλύβην.

(  Ε π ε τα ι το  τέ .Ιο ς .)
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• Eicursions en Roumclie e l en Morue par Madame Dor«. 

D’ Islria 1863. »  ήτοι· « Πίριήγησι; et; 'Ρούμελη* και Πε
λοπόννησον ύπό τ ή ;  Κυρία; Δώρα; Τστριάδο; 1863. » 
Τόμ. Α ' καί Β'.

Τό νεώτατον τούτο σύγγραμμα, τή ς Πριγ- 
κηπίσσης Μασσάλσκη, σταλέν μοι φιλοφρό- 
νως ύπό τής φιλοπονησάσης αυτό κατά τάς 

παραμ,ονάς τής έξ ’Αθηνών προσκαίρου απο
δημίας μου, άνέγνων είς τήν μητρόπολιν τών· 

Πτολεμαίων καί περί τά ς πυραμίδας του Χέο- 

πος, μόλις ύποκλέψας έπί τού τω  τάς όλίγας. 

στιγμάς, όσας ώ ς δώρα μαί έπεδαψίλευσεν ή 
ευμενής καί εύγενής φιλοξενία τώ ν έν ’Α λ ε 
ξανδρεία καί Καίρω ομογενών. Καί περί μέν 
του συγγράμματος θέλω ομιλήσει άλλοτε, 

διότι δέν περιέχει απλήν έκθεσιν περιηγήσεως, 
δέν είναι άπλουν ήμερολόγιον διαλαμβάνον 

χρονολογίας καί γεγονότα μικρού λόγου άξια, 

άλλ ’ ανδρική καί έλλογος καί τροπαιούχος 
συζήτησις, άνατρέπουσα προλήψεις καί άνα- 

σκευάζουσα κατηγορίας καί έξελέγχουσα συ

κοφαντίας, σκοπόν ιδίως έχούσας τάς άνατο- 
λικάς φυλάς καί τήν ορθόδοξον εκκλησίαν. 
Καί δέν είναι μέν πρώτον τό  άνά χεϊρας σύγ- 

γραμμα, έν ω  έμφιλοχωρεί ή σοφή 'Ρουμανίς 
είς τοιαύτας συζητήσεις· διότι, εί καί ανθηρά 

τήν ηλικίαν καί τό κάλλος, πολλά όμως άχρι 
του νυν έφιλοπόνησε καί έξέδοτο, έξ ών τά 
πλεϊστα καί είς άλλ ας γλώσσας μετεφράσθη- 

σαν* άλλα τά  έν αύτώ τούτο έχουσι τό  προ
τέρημα, ότι κεκερασμένα οντα έπιτηδείως μετά 
τής έπιχαρίτου διηγήσεως τώ ν κατά τήν περιή- 
γησιν, έλκύουσι τήν προσοχήν καί τώ ν μικρόν 

άγαπώντων τήν σπουδαιολογίαν. Οί Έ λλη νες 

ιδίως εΰγνωμονοΟμεν πρός τόν συγγραφέα, 

διότι συνηγορεί ύπέρ ήμών βύχί διά ψιλών 
λόγων, άλλα δι’ επιχειρημάτων ιστορικών καί 
πραγμάτων καί απροσωπόληπτου έρεύνης τής 
αλήθειας.

Ώ ς  'Ρουμανίς ή Κυρία Μασσάλσκη αγαπά 
ειπερ τις  καί άλλος τήν πατρίδα αύτής καί 
θερμώς επιδιώκει τήν πρόοδον καί τήν πολι

τικήν υπαρξιν τώ ν  παριστρίων ήγεμονειών. 

’Αλλά , γενναία καί φιλοδίκαιος, δέν συμμε
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ρίζεται καί τά  πάθη τώ ν ιδίων συμπολιτών. 

Οί Έ λλη νες, παραδείγματος χάριν, ένεκα τής 
διοικήσεως τώ ν λεγομένων Φαναριωτών μι
σούνται άκαθέκτως ύπό τώ ν 'Ρουμάνων α
ξιοκατάκριτον δμως τοϋτο· διότι, καί πο

νηρά άν υποτεθή τώ ν Φαναριωτών ή διοί- 

κησις, τοσαΰτα έτη παρήλθον έκτοτε καί το- 
σαύτην αγάπην έδείξαμεν πάντοτε καί πολι

τευόμενοι καί γοάφοντες πρός τούς αδελφούς 

ήμών τής Δακίας, ώ στε τό  μίσος διά παρεκ- 
τροπάς, τώ ν όποιων ή έλληνική φυλή δέν 

είναι υπεύθυνος, είναι άντικρυς άδικον ή άπο- 
σκοράκισις τής ελληνικής γλώσσας,τής γλώσ- 
σης του Ευαγγελίου, καί άπ’ αυτών τώ ν εκ
κλησιών, όπου λατρεύεται ό θείος κήρυξ αυτών, 
δεικνύει παραφοράν τής οποίας τό  αγενές ε ξ

ελέγχει έτι μάλλον ή ανοχή τώ ν καλουμένων 
βαρβάρων εξουσιών. Ενταύθα, έν Α ίγύπτω , 

όπου γράφω τά  όλίγα ταΰτα, ού μόνον ουδέ
ποτε αναμιγνύεται ή κυβέρνησις είς τά τώ ν  ξέ 
νων θρησκειών, αλλά καί προστατεύει αύτάς, 
καί διευκολύνει τήν λατρείαν, καί τόπους παρα

χωρεί είς οικοδομήν εκκλησιών καί σχολείων 

καί νοσοκομείων, καί τά ς σημαίας ξένων ε
θνών βλέπει άτάραχος κυματιζομένας είς τάς 

κορυφάς τώ ν καταστημάτων τούτων, καί τοι 
ώ ς  έπί τό πολύ άνηκόντων είς εγχωρίους. Ό  

Γενικός πρόξενος τής Ε λλάδος προΐσταται 
τώ ν καταστημάτων τώ ν ορθοδόξων καί δια
πραγματεύεται περί αύτών μετά τής ’Αρχής. 
"Οτε δέ ό μακαρίτης Τοσίτσας έπεχείρησε νά 

άνεγείρη τόν ναόν του Ευαγγελισμού, ό μεγα- 

λοπράγμων Μεχμέτ Ά λ ή ς  άπητησε νά γείνη 
μεγαλοπρεπής, άξιος τής μητροπόλεως τών 
Πτολεμαίων. Έ λλη νες, ’Αρμένιοι, Κόπται, 

Λατίνοι, Διαμαρτυρόμενοι, Μαρωνΐται καί ά- 
γνοώ  πόσαι άλλαι χρις-ιανικαί αιρέσεις τελοΰ- 
σιν ανενόχλητοι παρά τά  Τ ζ α μ ί  α τάς ιδίας 
Ορησκευτικάς τελετάς, καί τούτο άνά πάσαν 
τήν γήν Αίγύπτου.

Ά λ λ ’ύπήρξε τωόντι τοιαύτη τώ ν  Φαναριω- 

τώ ν ή διοίκησις, ώστε καί μετά ήμίσειαν περί
που εκατονταετηρίδα νά δικαιολογήση τόν 
διωγμόν, όστις έκίνησεν έσχάτως είς άγανά- 
κτησιν καί τόν βάρβαρον κόσμον ; Ό  συγ- 

γραφεύς τής Π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ς  έχει πάντη αν

τίθετον γνώμην. « Α ί θέσεις, λέγει, τώ ν Διερ

μηνέων τής Πύλης καί τού Ναυαρχείου, είς άς
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περιήλθον οί Έ λλη νες, διά τώ ν αύτών τρόπων 

οΐτινες άνεβίβασαν είς αξιώματα τούς Macau
lay, τούς Humboldt καί τούς Thiers, προητοί- 
μασαν αυτούς είς τό  νά κυβερνήσωσι τά ς ρου- 

μανικάς ήγεμονείας, ότε ή Τουρκία ήρχισε ν’ 
άπιστή πρός τούς Γκίκας καί Βραγκοβάνους. 
Γρηγόριος Γκίκας ό Α ',ήγεμών τής Βλαχίας, 
υιός τού ’Αλβανού Γεωργίου Α ', έστράφη πρός 
τούς Γερμανούς καί ώνομάσθη μάλιστα ύπό 

Αεοπόλδου τού Α ' π ρ ί γ  κ η ψ τού 'Αγίου 
Κράτους (1660— 1664). Ό 'Ρουμάνος Κ ω ν
σταντίνος Βραγκοβάνος Β', έκ τώ ν διαδό

χων εκείνου, έκαρατομήθη ώς συνεννοούμε
νος μετά τώ ν 'Ρώσων (16 68— 1714). Μ ετ’ 

αυτόν δέ ώνομάσθη τής Μολδαυίας ήγεμών 
ό Νικόλαος Μαυροκορδάτος, υιός τού ’Α λ ε 

ξάνδρου (1710). Έ ξ  αυτού χρονολογείται τό 
κράτος τώ ν Φαναριωτών, τό  οποίον ενθυμούν
ται μετά δυσαρέσκειας οί 'Ρουμάνοι, .διότι Οε- 
ωρούσιν αύτό ώ ς πληρεστέραν καθυπόταξιν είς , 

τήν Τουρκίαν, καί διότι φυσικόν είναι νά προ- 

τιμώσι τά  έθνη αύτόχθονας ηγεμόνας. Ά λ λ ά  
καί οί Έ λλη νες  ηγεμόνες παρεσύροντο είς τό 
νά φροντίζωσι μάλλον περί τώ ν πραγμάτων 
τού έθνους αύτών ή περί τώ ν συμφερόντων 
τώ ν « ταλαιπώρων ήγεμονειών,» ώς λέγει ό 

Έ λλ η ν  ιστορικός 'Γ ίζο ς  ό Νερουλός. Καί ό
μως σπουδαιότατα πράγματα διεπράχθησαν 
τότε· τά  γράμματα ένισχύθησαν ύπό τού Ν ι

κολάου Μαυροκορδάτου, θερμού τώ ν  Μουσών 
θιασώτου. Ό  ήγεμ-ών ούτος συνέστησε τυπο- 
γραφεΐον καί σχο’λείον δημόσιον, έν ώ έδιδά- 

σκοντο ή έλληνική, ή λατινική καί ή σλαυω- 
νική. Ό  αδελφός αυτού Κωνσταντίνος Μαυρο
κορδάτος Γ ', είσήγαγεν είς τάς ήγεμονείας 
τήν καλλιέργειαν τού αραβοσίτου, τής κυριω- 
τάτης ταύτης τροφής τώ ν γεωργών, καί άπ- 
ήλλαξε τής δουλείας τούς βλάχους χωρικούς 

καταλύσας καί τήν τιμαριωτικήν δικαιοδοσίαν. 

Κατά τά  επόμενα έτη καί ή παιδεία καί ή εμ
πορία προώδευσαν έπαισθητώς, χάρις είς τήν 
αγάπην τώ ν Ε λλή νω ν πρός τήν φιλολογίαν 
καί την εμπορίαν. Σχέσεις έμπορικαί συνεόέ- 

Οησαν μετά τής Γερμανίας, καί μάλιστα μετά 
της Λειψίας, καί αξιώσει τώ ν ήγεμόνων μετε- 
φράσθησαν είς τήν ρουμανικήν ή Βίβλος καί ή 
Λειτουργία. Τά  λύκεια τού Ίασίου καί τού 
Βουκουρεστίου όιωργανώθησαν μετά μεγίστης

17.
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έπιμελείας, έδιδάσχοντο 8έ πρός τή λατινική 
καί έλληνική, καί ή γερμανική και ή γαλλική 

γλώσσα και ή φιλοσοφία καί a l φυσικαί έπι- 

στήμαΐ. Έ π ί τή ς  ήγεμονείας τοΟ άγαθοϋ ’Α 
λεξάνδρου 'Γψηλάντου του Ζ ', δςτις συνέστη- 
σε πολυάριθμα σχολεία καί άναδιωργάνωσε 

τα  ταχυδρομεία, ό Ί.Βακαρέσκος συνέταξε τήν 

πρώτην ρουμανικήν γραμματικήν. ΈΟεμελιώ- 
6η δε καί Οέατρον έν Βουκουρεστίω, δπου διε- 
δραματίζοντο δράματα γαλλικά καί άλλα έκ 
τής ελληνικής μεταφρασθέντα. Ά λ λ ’ ούτε τα 
τΐ)ς  νομοθεσίας παρημελήθησαν* ό Α λ έ ξα ν 
δρος Ύψηλάντ/]ς, ό Σκαρλάτος Καλλιμάχης, 
ό ’Ιωάννης Καρατζάς καί δ Γρηγόριος Γκίκας 

υπήρξαν οί νομοθέται τώ ν ήγεμονειών, αΐτι- 

νες καί σήμερον Ιτ ι  άκολουΟουσι τούς νόμους
αυτών................

» Καί, ταϋτα λέγουσα, σκοπόν δέν έχω να 

δικαιολογήσω τάς παρεκτροπάς καί τα  κακουρ
γήματα. "Οτε τα  ήθη τής Δυσεως ήσαν ετι ά
γρια καί θηριώδη, ώς άπέδειξε τούτο έν τή 
Revue des Deux Mondes(l δεκ.1861)ό K.Taiue- 
δτε ό βασιλεύς του Parc-aux-Cerfs (1 ) έμίαινε 
τόν γαλλικόν θρόνον δτε Παύλος ó Α ' καθί- 

στα τό  σκήπτρον του Μεγάλου Πέτρου παί- 
γνιον μαινομένου παράφρονος· δτε Γεώργιος 

ό Γ ',  άλλος παράφρων, έβιάζετο τάς αποικίας 
τής ’Αμερικής εις αποστασίαν δτε ό πρίγκηψ 
τή ς  Γάλλης, ό μετά ταϋτα Γεώργιος Δ', έπο- 
λιτεύετο άναξίως· δτε οί διάδοχοι Σουλεϊμα'- 

νου του Μεγαλοπρεπούς κατεπόντιζον τήν 
Τουρκίαν εις τήν άβυσσον έν ή κυλιέται- δτε ό 
παρακμάζων άπολυτισμός συνεταράσσετο, α
χαλίνωτος- δτε οί διάδοχοι Ερρίκου του Δ', 

Φίλιππος ό τής Αύρηλίας καί À οδοβϊκος ό 
ΙΕ ', έσηποντο εις βόρβορον ασελγειών καί οε· 

σποτικών όρέξεων δτε ό Ε π τα ετή ς πόλε
μος (2 ) έθυσίαζεν δλον έκατομμύριον άνθρώ-

( 1 )  "Η -ο ι ελαφοτροφεΤον ού τω ς έκαλεΤτο οίκημά τ ι  εΐ; 
6 έκλείσθησαν κα τά  συμβουλήν τή ς  ερω μένης του  βασι- 

λ έ ω ;  Λοδοβίκου ΙΕ ' πολλα ί νεάνιδε; διαφόρων τά ξεω ν  καί 

διαφόρου ήλικ ίας Stà và χ ρ η σ ιμ εύ ο υ ν  ε ί; τά ς ασελγείς τοΟ 
βασιλέως ορέξεις.

(2 ) Ευρωπαϊκός πόλεμος αΙτίαν λαβών τήν ζηλοτυπίαν 
τής Αυστρίας διά τήν έγκατάστασιν αντιζήλου δυνάμεως 
πρός β ο ^ ϊν  τής Γερμανίας και τήν επιθυμίαν ν’  άρπάση 
πάλιν τήν Σιλεσίαν άπό τών χειρών τής Πρωσίας, ήτις 
είχε καταλάβει αυτήν τφ  1740. Ό  πόλεμος οΰτος διαρκέσας 
άπό τοΟ 175G μέχρι τοΟ 1763 διαιρείται εις δύο περιόδους· 
ά) τήν πάλην τοΟ βασιλέως τής Πρωσίας Φρεδερίκου τοΟ Β'. 
τύμμαχον έχοντος τήν ’Αγγλίαν, πρός τήν Αυστρίαν, τήν
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πων, άπορον βεβαίως Οά ήτο έάν οί ηγεμόνες 

τής Μολδαυίας καί τής Βλαχίας Ιμενον ά
σπιλοι. Καί σημειωτέον δτι οί μέν ηγε
μόνες έκείνοι τή ς Δυσεως ήσαν ανεξάρτητοι, 
ουτοι δέ έξηρτώντο άπό έξουσίας διεφθαρ

μένη καί διαφθειρουσης. Έ ά ν . τό  όλέθριον 
τής Ά σ ία ς  πνεύμα είσέφρησεν εις τήν καρ- 
δίαν τώ ν Φαναριωτών, εμεινεν άρα άμίαντος 
άλλη τις  τά ξις  ανθρώπων κατά τήν ανατολι

κήν Ευρώπην ; Μήπως ό Όδυσσεύς καί ό Κο- 
λοκοτρώνης έσωσαν εαυτούς άπό τού πνεύμα
τος  τούτου πλέον έκείνων ; Μήπως οί πρού

χοντες τής Ε λλάδος, οΐτινες τοσάκις έβλα
ψαν τήν πατρίδα δια φιλαρχίας καί φιλοχρη
ματίας καί διαιρέσεων καί έρίδων, ήσαν πλέον 

έκείνων άπηλλαγμένοι διαφθοράς; τό πλήθος, 

τό  όποΤον κατά τήν λεηλασίαν τής Τριπόλεως 

έξώκειλεν εις τόσους φόνους καί τόσας κακουρ- 
γίας, ειχεν αισθήματα αγνότερα ; Πάντες, 

δτε έξερράγη ή έπανάστασίς του 1821 έτους, 
ειχον ανάγκην να έξαγνισθώσιν υπό τρομερας 
πάλης, ήτις έμελλεν, ούχί να συμπλήρωσή, 
αλλά ν’ άρχίση τήν άναγέννησιν τώ ν χαρα

κτήρων, άναγέννησιν βεβαίως εις άκρον έπώ- 

δυνον, καί διά τούτο έργον μακροϋ χρόνου. 
Πόσοι έκ τώ ν μετασχόντων τής γαλλικής έ- 
παναστάσεως, ήσαν άπηλλαγμένοι τώ ν έλατ- 
τωμάτων τής καταργηθείσης τά ξεω ς ; Ό  συν
ταγματικός Mirabeau καί ότρομοποιός Danton 

ήσαν τάχα ήττον φιλήδονοι καί φιλοχρήματοι 
τών καρδιναλίων Rohan καί Brienne ; Ούδείς 
απορεί κατά τήν Δύσιν δτι ό δεσποτισμός 
έγκολα'πτει ανεξάλειπτα ίχνη εις τάς καρδίας- 
όσάκις δμως προ'κηται περί ’Ανατολής, άξιοϋ- 
σιν άλλους ηθικούς νόμους, καί θέλουσι τούς 
άπογο'νους του Ά δάμ  ώ ς έκ θαύματος ν’ άπο- 

φεύγωσι τά ς έπιρροάς, αϊτινες πανταχου είναι 

όλέθριαι . . . .  » (1).

Σαξωνίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν 'Ρωσίαν, β '.) Τήν κυρίως 
κατά θάλασσαν πάλην τή ; Γαλλίας πρός τήν ’Αγγλίαν, ή ; 
συνέπεια ύπήρξεν ή άπώλεια μέν του Καναδά και πολλών 
έν ’Ινδία αποικιών τής Γαλλία; καί ή καταστροφή τοΟ ναυ- 
τικοΟ αυτής, ή  μεγάλη δέ αύξησις τή ; δυνάμεως τών "Αγ
γλων καί ή πρώτη κατοχή τοΟ βασιλείου τών ’ Ινδιών. Παρ- 
εσύρθη δέ ή Γαλλία εί; τόν πόλεμον υπό τή ; αύτοκρατεί- 
ρας τή ; Αυστρίας Μαρία; Θηρεσία;, γραψάση; κολακευτι
κήν έπιστολήν πρός τήν παλλακήν του βασιλέως Λοδοβίκου 
ΙΕ ', τήν κυρίαν Πομπαδούρ, ήν έκάλει «  καλλίστην φίλην !.

(i)E ïcn rsion s en Roumclic cl en Morée par M .Dora D ’Istria. 

τομ. A ', σελ. 259 καί καθεξής.
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Τ α ϋ τ α  κ α ί  ά λ λ α  έ τ ι  μ α ρ τ υ ρ ε ί  ή  'Ρουμανίς 

ιτ ρ ιγ κ ή π ισ σ α  π ε ρ ί  τ ε  τής διοιχήσεως καί π ε ρ ί  

τ ο ϋ  χ α ρ α χ τ ή ρ ο ς  τών πάλαι π ο τ έ  διοικητών τής 
Δ α χ ί α ς  Φαναριωτών καί Αξιόπιστος βεβαί

ως ή μαρτυρία, διότι ούτε Φαναριώτης άλλ ’ 
ο ύ τ ε  Έ λλ η ν  είναι ό μαρτυρών. Κατά  τήν Κυ
ρ ία ν  Δώραν Ίς-ριάδα πρώτοι οί Έ λλη νες  ήγε- 
μόνες συνέστησαν έ ν  Δακία σχολεία, τυπογρα

φίας, έθνικά θέατρα, έμπορικάς σχέσεις καί 

τ ή ν  καλλιέργειαν τής γή ς ένίσχυσαν, καί τήν 
δουλείαν κατήργησαν καί τήν διοίκησιν διωρ- 

γα'νωσαν καί νόμους έθέσπισαν, νόμους καί 
σήμερον έτι ίσχύοντας. Τούς τοιαϋτα πράτ- 
τοντας ήγεμόνας ή ιστορία κατατάττει μετά 
τών ευεργετών τώ ν εθνών* άγνώμονας δέ καλεί 
τούς λαούς τούς παραγνωρίζοντας τά  τοιαϋτα 

ευεργετήματα.

Έ ν  Α'αίρω, την 20 ΑχριΛίον 1863.

Ν. Δ.

Ε Π ΙΣΤ Ο Λ Η  Π Ε Ρ Ι ΤΕ ΡΑΤΟ Σ Γ Α Λ Η Σ .

Artific iosa  est natura, ώς είπεν 5 Λατίνος, ήτις 

άπολείπουσα ούχί σπανίως τήν οδόν, ήν πρό χιλιάδων 

ετών έχαραξε καί ύπέδειξεν εί; τούς άνθρώπους, ά- 

κολουθεΐ ιδίαν ολως ιδιόρρυθμον καί άκανόνιστον, οίον 

έμπαίζουσα το ΐ; άνθρωποι; καί ύποδεικνύουσα τό τ ε  

ασθενές τού πνεύματος αύτών καί καθόλου τώ ν γνώ

σεων τής δσημέραι άναπτυσσομένης επιστήμης. Εκ 

τούτου δέ βλέπομεν θαυμάζοντες τά  παντοΐα καί 

ποικίλα τέρατα λεγάμενα παρ’  άπασι το ΐ; ζώοι; 

λογικοί; τε  καί άλόγοις, άτινα ούκ άπεικότως ίσως 

αν λέγοιντο τή ; φύσεως παιγνιώδεις εφευρέσεις. Τοι- 

οΟτον τέρα; νεογνόν γαλής άπαντήσαντες κατ’ αύ- 

τάς έν τή  κωμοπόλει ήμών Βυτίνη έξητάσαμεν ώς 

οίόν τε  άκοιβέστερον αύτό" έτέχθη δέ νεκρόν. Νομί- 

ζοντες δέ ό τι συντελοϋμεν κατά τ ι  εί; τήν επιστή

μην τό καθ’ ήμας, πέμπομεν ύμΐν έκθεσιν ώδέ πως 

εχουσαν.

Έ ζω τ ιρ ιχ ή  τοϋ  τέρατος ΐΛοψ ις.

I I  κεφαλή αύτοϋ είναι φυσικωτάτη, φέρουσα τούς 

δύο οφθαλμούς, τά  δύο ώ τα  καί τά  λοιπά της μέρη' 

επίσης δέ ΰπάρχουσιν έν τάξει οί δύο εμπρόσθιοι 

πόδες, καί μέχρι μέν τοϋ οφθαλμού ούδέν υπερφυσι

κόν καί βεβιασμένου υπάρχει, μόνον δ’  επί τής ρά- 

χεως φαίνεται πού;, 8; άπό τοϋ μεγέθους καί τών 

δέκα δακτύλων, ους φέρει, μαρτυρεί προδήλιος ότι 

είναι συνηνωμένοι οί δύω έμπρόσθιοι πόδες ετέρου

σώματος, όπερ έναργώς κεχώρισται άπό τοϋ δια

φράγματος πρός τά  κάτω , φέοον ένα κοινόν ομφα

λικόν λώρον. Ενταύθα διακρίνονται δύω σώματα, 

ών έκάτερον φέρει τούς δύω όπισθίους πόδας, τάς 

κέρκους, έδρας καί αΰτία θήλεος.

Α  νατομιχή.

Αναταμόντες τό  νεογνόν τής γαλή; τοϋτο, εϊδο- 

μεν τήν μέν κεφαλήν πλήρη εγκεφάλου, τήν δέ καρ

διάν μίαν, καλώς άνεπτυγμένην, τούς πνεύμονας λίαν 

άτελεΐ; καί μόλις διακρινομένους, έπ’  άμφοτέρων 

δέ τώ ν κοιλιών ήπαρ ικανόν, καί τέσσαρα; νεφρούς, 

διπλούν πεπτικόν σωλήνα- ήν δέ τό  μονοσύνθετον 

τοϋτο γαλίδιον θήλεος γένους, καί χρώματος λευ

κόφαιου, ταριχευθέν δέ έν τά ξει έναπετέθη εις τό 

ήμέτερον Φαρμακείου, τηροϋν άκμάζουσαν τήν φυσι

κήν αύτοϋ θέσιν.

'E y  Βυτίνη τ ι) I 5 Α π ρ ι.Ιίου  1 863.

Ό  Φαρμακοποιό; Βυτίνη;

Δ. Ν. ΘΕΟΨΙΛΟΙΙΟΪΛΟΣ.

Χείμα^ος νέων πραγμάτων κατέ^ρευσε παοαδό- 

ξως έν ώρφ θέρους, άπό τής παοελθούσης πρώτης 

Μα'ίου, καθ’  ήν άφήκαμεν τούς άνθρώπους ροδοστε

φείς, οίνοβρεχεΐς καί άκρομέθυσους, αμέριμνου; καί 

άγροδιαίτους. όποία καταφορά αλλεπαλλήλων συμ

βάντων ! Ενταύθα ρ.έν λύπη . . . καί τήν λύπην κα- 

τεσίγασεν ή βαρύγδουπο; τοϋ κόσμου τύρβη, έκεΐ δ’ 

έορτή καί πανήγυρις . .  . καί ή εορτή έλησμονήθη, 

τή ; πανηγύρεως ό άλαλαγμό; έσβέσθη ύπό τής στεν

τόρειου φο>νή; τώ ν καθημερινών χρεών. Τοιαϋτα τά  

εγκόσμια ! Περιστάσεις δίκην κυμάτων άλλήλας 

διαδεχόμενα·, καί εί; 8ν καί τό  αύτό τέλος τείνουσαι, 

γέροντες ύπό νεογνών παραγκωνιζόμενοι, άνδρες ύπό 

μ.ειρακίων ύποσκελιζόμενοι, τάφος δέ χαίνων πρό 

τώ ν ποδών απάντων.

Διά τοϋτο κρίνομεν άναγκαΐον νά Ιορτάζωμεν πάν

τες τό  σάββατον τώ ν  ψυχών, νά έορτάζωμεν δέ έν 

εύλαβεία καί μετανοία. Καλ.λίστη δέ είναι ή συνή

θεια τής έπιτοπίου εις τόν τάφον τών οικείων μ,ετα- 

βάσεως- ή συββοή τώ ν  ζώ ντω ν  παρά τά  μνημεία τώ ν 

άποθανόντων ένισχύει τήν πρός τόν θεόν πίστιν καί 

τήν πρό; τόν θάνατον αδιαφορίαν, προσμίσγουσα τήν 

καρδίαν τώ ν έν τή  γή  πρός τάς ψυχά; τώ ν τεθνεώ - 

των. Διά τοϋτο έν Γαλλία τηρείται άπαραμειώτως 

ή καθιερωμένη εις τού; τεθνεώτα; έορτή, λαμπρόν δέ 

θέαμα παρέχουσιν αί νεκροπόλει; μυριάδων ανθρώ

πων ένώπιον μυριάδων ιτεών καί κυπαρίσσων γονυ- 

πετούντων.



132 Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Τ ί; παρευρεθεί; εί; τύ μνημόσυνον τή ; αγαθή; καί 

ένχρέτου Πηνελόπη; Αποστολοπούλου, θυγατρύ; τού 

αοιδίμου Σκαρβέλη, τ ί ;  έκρχτησεν εαυτού, τ ί ;  καί 

άκων δεν διερράγη εί; δάκρυα, άκούων τούς ολοφυρ

μού; μεν τή ; μητρός καί τή ; αδελφή;, τού δέ ίερέως 

μνημονεύοντο; ολοκλήρου σειρά; τέκνων καταλιπόν- 

τω ν τά ; μητρικά; άγκάλα; καί εί; τού ; ουρανού; 

άπ οπ τάντω ν;

Κ α ί ομω; το μνημόσυνον έτελείωσεν, αί αμαξαι, 

ΰπ’ άελλοπόδων συρόμεναι ίππων, άπήγαγον τού; 

πολ.υπληθεί; φίλου; τή ; άποθχνούση; καί ή φωνή 

τού κόσμου έπεκάλυψε τά ;  οίμωγά; τή ; μητρό; !

Την επιούσαν αυτήν έτελέσΟησαν εορταί, καί μου- 

σικαί ¿παιάνισαν, καί γεύματα έδόθησαν, καί χοροί 

κατωρχήθησαν, ώ ;, τήν έπιούσαν τω ν ψυχών, έπήλ- 

Οον μεγάλαι εορταί καί έβδομάς καταλΰσεως καί 

πανηγύρει;. Φίλο; δε τ ι; ,  τύ  νεκροταφείου Πειραιώς 

περιελθών, άπο ¡χλαίνη; πλακί; έξεκόλαψε το  εξής 

επιτάφιον'

Έ ό ώ , ω Άνθρωπε, ποΰ β .Ιέπεις

Κ ο ιμ ά τα ι αναπαύεται ό Γ ι αν ταχύς Τζε.Η πης

Έ ν  μέσω  τόπου  χ.Ιοεροΰ,

Κ '  ή σύζυγός του ή Φ.ίωροΰ. 

χ τ.Ι. χτ.Ι. χτ.Ι.

Π ώ; δε νά μή μειδιάσωσι καν καί αυτά τά  συνε

σταλμένα καί πενΟούντα χείλη ;

Αλλά τήν πολύοινον, πολύξενον, πολυπάρΟενον 

καί πολυπάταγον πανήγυριν τού Πεντελικοΰ, τήν 

πολυπάτητον τής Α γία ; Τριάδο;, τήν έν μιά νυκτί 

καί μόνη στερηθείσαν λάμψεω; πανήγυριν τω ν νέων 

Λιοσίων, διεδέχΟη σοβαρωτέρα τ ι ;  ευφροσύνη ή των 

περί τήν αρχαιολογίαν ασχολούμενων.

Ε ί; βάθος τριών μέτρων καί ΰπύ τον λεΐον γήλο

φον τή ; Α γ ία ; Τοιάδος, άνεκαλύφΟησαν τάφοι αρ

χαίοι φέροντε; ανάγλυφα καί έπιγραφάς, εί; δε καί 

ίχνη χρωματισμού καί έτερο; λείψανα επιγραφή;, 

οϋχί πλέον γλυπτή;, άλλά διά χρώματος γεγραμμέ- 

νη;. Καί τά  μέν ιδίως αρχαιολογικά χαίροντε; χαί- 

ρουσιν άφιέμεθα το ΐ; ήμετέροι; αρχαιολόγοι;. Περί 

μόνου δέ τού τελευταίου άνορυχΟέντο; αναγλύφου 
άναφέρομεν ενταύθα, θεωρούντε; αΰτο εργον λαμ

πρόν τέχνης, εστω  καί μεταγενεστέρας. -Νεανία; 

έφιππο; καταρρίπτει δλόγυμνόν τ ι  καί ασπίδα μό

νην φέρον μειράκιου καί περί τύν βραχίονα τε -  

τυλιγμένον έχον μανδύαν. Κ α ί τούτο μέν, έπί τού 

αριστερού γόνατο; εντελώς κεκλιμένου στηριζόμενον, 

τον δέ δεξιόν πόδα τεταμένου εχον, άντικρούει τά ; 

προσβολάς τού εχθρού' έ δ’ ίππεύς διά θαυμάσιου 

άγώνο; υπερπηδά καί καταπατεί τύν άντίπαλ.ον. 

Τύ ανάγλυφου, ακέραιον εΐ; τά  καθ’  έκαστα, είναι 

τεθοαυσμένον εΐ; δύο τεμάχια ευκόλως συγκολλώ-

μενα, φέρει δέ κάτωθι τήν £ςή; έπιγραφήν μεγάλοι; 

γράμμασι γεγραμμένην'

ΔΕΞ1ΛΕΩΣ ΛΤΣΑΝΙΟΣ ΘΟΡΙΚΙΟΣ 
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΕΙΣΛΝΔΡΟ ΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΠ’ ΕΤΒΟΛΙΔΟ 
ΕΓ ΚΟΡΙΝΘΩι ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ.ΙΠΠΕΩΝ

Γίνονται δέ αί άνασκαφαί αυται ΰπύ ιδιωτών, 

παρέχουσαι ελπίδας ούκ ολίγων δικών καί μακρά; 

αργοπορία;. Η  Α γία  Τοιάς κεϊται έν τώ  Κεοαμεικώ' 

έκεΐ δέ, φαίνεται, έστησεν ό Σύλλα; τά ; μηχανά; 

πολιορκών τήν πόλιν καί πρύ; τούτο έπέχωσε το - 
σούτον χώμα.

Η  δέ έκπολιορκηθεισα πόλις, τύ τοσάκις έρημω- 

θέν καί άνάστατον γενόμενον άστυ, περιεβλήθη καί 

πάλιν ένδυμα χαρά; καί επί τρία ολόκληρα ήμερο- 

νόκτια εώρτασε τήν άπύ τοσούτων, άλλ’ ευτυχώς ό- 

λιγοχρονίων, δεινών έλευθέροισίν του καί τήν αποδο

χήν τού στέμματος ΰπύ τού βασιλέω; Γεωργίου^. 

Πρύ; τ ί  ν’  άναφέρωμεν δοξολογία;, παρελάσεις στρα

τιω τικά ;, μουσικού; παιάνα;, φωταψία;, οικία; ση

μαιοστόλιστους, χαράν έπιλάμπουσαν καί διαφό- 

ρως μορφάζουσαν απάντων τά  πρόσωπα ; Μό

νοι οί ίδόντες τού; πρό τίνος αλλεπαλλήλου; έν 

Ελλάδι νεωτερισμού; καί το πολυστασίαστον τή ; 

πρωτευούση; ήδυνήθησαν νά καταμετρήσωσι τήν ά 

μετρου άγαλλίασιν τού Ελληνικού λαού. Σύλλογο; 

δ αξιωματικών, τώ ν αξιωματικών τή ; Εθνοφυλακής, 

καταδειπνήσας καί άκρατισθεί; καί κυλικηγορήσα; 

έν ευθυμία καί εορτάσιμον άνάψα; πύρ, έπέστεψε 

μουσικευόμενο; τήν έθνικήν πεοιχάρειαν.

Μιά δ’  ημέρα ύστερον, έχ τής ήόείας άχοής τή ; 

ένώσεω; τή ; Επτανήσου όιαχυθέντες οΐ τού τετάρ

του τάγματος τή ; έθνοφυλακής, έστησαν δι’  έράνου 

παρά το  Θησείου καλύν τρόπαιου, ΰπύ σημαιών περι- 

στεφέ; καί δαφνοστόλιστον καί διαφόρου; φέρον 

έπιγραφά;' περιέζωσαν δέ καί τύν ναύν διά πυρίνου 

ζώνης, καί, έμπήξαντε; πυρσούς, ετερψαν τύ πολύ 

πλήθος διά καλή; μουσικής, διελύθησαν δέ βαθεία; 
ήδη τή ; νυκτός.

Αύτήν έκείνην τήν νύκτα συμπεριεχόρευον οί φι- 

λορχησταί έν τή  έν ΠειραιεΧ έλλιμενιζούση ιταλική 

ναυαρχίδι καί κατά θάλασσαν προς αύ.Ιούς ίσ χ ίρ -  
τω ν  ενρύθμως ΰφ’ ηδονή;, τύ τού Εύριπίδου ΰπερ- 

βάντες

γ ιϊ πάσα χορεύσει.

Προσεκάλει δέ εί; τύν χορύν 5 ναύαρχο; Οΰάκκα; έκ 

Νεαπόλ.εω; έλκων τύ γένος καί πρώτος, αν μή άπα- 

τώμεθχ, πρύ; τού; ΰπέρ τή ; Ιταλία; άγωνιζομένου; 

προσαγαγών τύ ναυτικύν τού πεπτωκότο; βασιλέω; 

πών δύο Σικελιών.

Α ν α ο ώ μ εν  νύν π ά λ ιν  ε ΐ ;  τ ά ;  Α θ ή ν α ;, ά'θεν μ ε τ ’  ά -

λίγον έπ’ άτμαμάζη; θά καταβαίνωμεν εί; Πειραιά, 

καί άναδράμωμεν εί; παρελθούσχ; ήμέρα;' ούτε δά

φνη, ούτε έλαία, ούτε σέλινον, ούτε λεύκη έστεψεν 

εφέτος ποιητικόν τ ι  μέτωπον τή ; Ελλάδος καί ό λό

γο ; άπλούστατο;' ή πολιτική παρεισέδυ καί εί; τήν 

ποίησιν' καί έδηλητηριάσθη ή ποίησις' καί, αντί δά

φνη; καί χιλιοδράχμου βραβείου, αντιδότου χρήζει 

τή ; αΰστηρότητος. Τούτο δ’έγένετο, ώ ; βλέπουσιν οί 

άναγνώσται έν τή  έκθέσει τού είσηγητού. Δεν λέγο- 

μεν τύ  αύτύ καί περί τού φιλολογικού άγώνο;' οί α

ληθείς φιλολόγοι, ώ ; καί οί άληθεί; ποιηταί, άδια- 

φορούσι πρύ; τά ; έγκοσμ-ίου; αηδίας' ευτυχώ; δ’ εΰ- 

ρέθησάν τινε; μή παραμελήσαντε; τά  γράμματα 

ΰπέρ τή ; πολιτικής, δι’  8 καί έβραβεύθησαν.

ΐ\ εσωτερική διασκευή τή ; παρά τήν Μητρόπολιν

τήρος (δν κακώς ονομάζει Καθολικύν τών Αθηνών)ω; 

τά  τού Βιλλαρδουίνου φέοοντα οικόσημα'» καί τούτο 

ιδίως θέλομεν νά άποδείξωμεν δ τι δ παρά τή  νυν 

μητροπόλει ναίσκο; λέγετα ι τώ  όντι Καθο.Ιιχόν  καί 

τιμά τα ι έπ’ ονόματι τή ; Παναγίας Γοργοπίχου, 

καθ’ οσον μάλιστα καί ό πρύ ολίγου περί Αθηνών 

γράψα; Κύριο; Ερνέστος Βρετών, τήν αΰτήν έπιφέρει 

περί τού έκκλησιδίου γνώμην, λέγων δ τι δέν ονομά

ζε τα ι Καθολικόν.
0  Κ. Βρετών τίθησι το Γυμνάσιου τού Α δρ ια νο ύ 

παρά τήν «  περίεργον έκκλησίαν Π αναγίαν Γ οργο - 

πίχου, ή; πλησίον περατούται, λέγει, κατ αύτά; η 

νέα μητρόπολι; τώ ν Α θ ηνώ ν καθιερωθείσα ει; τον 

Σωτήρα.» Εν σημειώσει δέ π ρ ο σ τίθ η σ ιν' " Η εκκλησία 

αυτη περιγράφεται ήμαρτημένω; έν το ί; Α ρχα ίο ις

Μ αγεις.εΐον έν στρατοπέόω .

Παναγίας Γοργοπίχου  έτελείωσεν' έγένετο δέ μετά 

πολλή; φιλοκαλίας. Τύ Τέμπ ,Ιον  .έστήθη έξ έπι-

xai νέοις Μ νημείο ις  το ί; τυπωθείσι ΰπύ τήν εφο

ρείαν τού Κ. J. Gailhahaud, όνομαζομένη Καθο.έι- 

χούσου ξύλου, ώ ; τύ  τή ; Α γία ; Είρ-ήνη;, εικόνες δέ χόν, μητρόπολι; τών Αθηνών. Τύ Καθολικύν, κεί-

καλαί έτέθησαν. Παραλείπομεν τά  τού έσωτερικού 

σχεδίου' έν μιά λέξει τύ  έκκλησίδιον τούτο έσωτερι- 

κώ; τε  καί έξωτερικώ; είναι μικρύν αριστούργημα τής 

Βυζαντινή; τέχνη;. Αλλ’έξεδόθη έσχάτω ; σοφωτάτη 

επιστολή περί Φραγχίσχου τον Κόχχου, ή τ ι; ανα

φέρει, έν παρόδιο καί παραδείγματος χάριν, δ τι ό τά  

πάντα θέλων νά έχψραγχίση Β ιΐοΐΐοη ήπατήθη καί 

περί τού Καθολικού λέγων, δτι είναι κτίσμα τή ; 

φραγκική; δυναστεία;' καί τούτο μέν κατ’ οΰδεν 

προσπαθούμεν ν’  άναιρέσωμεν' άλλ’  ιδού τ ί  λέγει ό 

συγγραφεύ; τή ; επιστολή; Κύριος Σοφ. Οικονόμο;' 

«οίον τύν παρά τή  νύν μητροπόλει ναΐσκον τού Σω-

μενον κατά τήν όδύν Αιόλου, κατηδαφίσθη πρύ πολ- 

λού καί άντικατεστάθη ΰπύ τή ; πλατεία ; τή ; κα- 

λουμένη; Π Λατεΐα  Παντε.Ιεήμονος. »  (ϊδε Ερνεστου 

Βρετών Athènes, σελ. 24-2 σήμ. 4.)

Δ ιότι καί έν τώ  άτλαντι τού Buchón Κ α θ ο .ίι- 

xàv λέγετα ι ή έζιογραφημένη έκκλησία, αυτή ή πα

ρά τήν μ-ητρόπολιν καί σήμερον σωζομένη, καί έκ 

τή ; συμπαραβολή; τού Σπύν καί τού Ξαβερίου Σκρο- 

φάνιδο; καταφαίνεται δ τι ή Π αναγία  Γοργοπίχου  

καί τύ Καθο.Ιιχόν μία καί ή αυτή είσίν έκκλησία.
Αλλως τε  δ τε  Σπύν καί ό Χάνδλερ καί ό Σκρό- 

φανι; λέγουσι τύ  Καθολικύν μητρόπολιν τώ ν Α -

"I
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θηνών" δ δέ τελευταίο; αναφέρει καί τ ά  ζωδιακά  

σημεία' τδ δέ παρά την νέαν μητρόπολιν έκκλησί- 

διον υπήρξεν άλλοτε άναντι^ήτως ή μητρόπολις 

τω ν Αθηνών, ώ ;  καί αυτός δ Couchaud μαρτυρεί 

καί η εν τη  βίβλο» αύτοϋ εικονογραφία καταδεικνύει.

Εν τούτοι; έξετράπημεν καί πάλιν εις αρχαιολογικά" 

πολλοί δέ τώ ν αναγνωστών προτιμώσι βεβαίως νά 

άκούωσι περί πραγμάτων νεωτέρων. Αλλά περί τίνος 

πλέον νά δμιλήσωμεν;--Περί άερίου;--Γνωρ!ζετεκαλ- 

λιώτερον έμοΰ ότι πρύ τίνος είσήχθη είς διάφορα κα- 

τας-όματα τών Αθηνών, οΐον ζαχαροπωλεία, κουρεία, 

καφφενεία καί μαγειρεία. —  Περί της έπιθεωρήσεως 

τη ; εθνοφυλακή;; —  Ούδέν καινύν. Μεταξύ λόγων 

μόνον θά τολμήσω νά αναγγείλω δμίν νέαν έφεύρε- 

σιν στρατιωτικού μαγειρείου έκτεθεΐσαν τδ  πρώτον εν 

έπιθεωρήσει.

Πρό τινων μηνών έγένετο έν Οΰΐμβλεδώνι τής 

Α γγλ ία ; έπιθεώρησις στρατιωτική, ύπδ τού δουκδς 

τή ; Κανταβριγΐας. Καί οί μεν ς-ρατιώται είς \ 2,000 

συμποσούμενοι, έξετέλεσαν ασκήσεις καί ελιγμούς 

θαυμάσιους. Εν δέ τή  επιθεωρήσει παρετηρήθησαν 

στρατιωτικά τινα μαγειρεία έκ τού προχείρου έστη- 

μένα καί χρησιμεύοντα προς διαπέρασιν ποταμών κλ.

Τά μ.αγειρεΐα ταύ τα  συγκροτούνται έκ μακράς 

σειρά; σωλήνων, ευκόλως πρδς άλλήλους συνδεομέ- 

νων. Επί τώ ν σωλήνων τούτων τοποθετούσι σανίδας, 

ουτω δέ τδ  ίκρίωμ.α επιπλέει καί δύναται νά βα- 

στάσνι άνθρόιπους τινάς.

Θέλετε νά αντιγράψω επιστολήν κυκλοφορούσαν 

πρό τίνος έν Αθήναις άπδ χειρδς είς χεΐρα καί άπδ 

στόματος ανδρικού εις άνδρικά ώ τα  άφιπταμένην ;... 

Αδύνατον . . . Ούδέν λοιπόν άλλο ή ν’  αναγγείλω 

εις μέν τά ; μουσουργούς ήμών νεάνιδας τδν θάνα

τον τού μεγίστου τού κλειδοκυμβάλου διδασκάλου 

Αίμυλίου Prudent . . . εΐ; δέ τούς αρχαίους μαθη- 

τάς τής ϊονίου Ακαδημία; ό τι γίνεται ένταύθα συν

εισφορά υπέρ τή ; άνεγέρσεως μνημείου είς τδν μέγαν 

φιλέλληνα Γυίλφορδ’ ής δ έλάχιστος όρος είναι δραχ- 

μαί είκοσι πρδς ταίς εκατόν . . . .
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Τρία αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα έκόμισαν ή- 

μίν τρεις αλλεπαλλήλους καί δριστικάς τέλος ειδή

σεις. Τδ μέν πρώτον οτι τδ  στέμμα έγένετο έπισή- 

μως δεκτδν έν Δανία, τδ  δεύτερον ό τ ι τδ  περί τής 

Επτανήσου πρωτόκολλον υπεγράφη τήν 24/5 Ιου

νίου καί τδ  τρίτον ό τι έτελέσθη έπίσημος καί λαμ

πρά τελετή  έν Κοπεγχάγη διά τήν παραδοχήν τού- 

στέμματος.

• «
Τδ αύτδ σάββατον, καθ’ 8 έτελείτο ή εορτή έν. 

Κοπεγχάγη, έδοξολόγει καί ή Ελλάς τδν Θεόν ότι 

τή  έστειλε τέλος πάντων βασιλέα" καί μετά τήν δο

ξολογίαν έγένετο παρέλασις τής Εθνοφυλακής καί 

τού στρατού, προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις τού γ ε 

νικού διοικητοΰ τού στρατού καί τού προέδρου τής 

Συνελεύσεως.
*

• ·
Η «Κλειώ»περιέχει τήν άνακοίνωσιν τού υπουργού 

τώ ν έξωτερικών τή ; Δανίας πρδς τούς έν Κοπεγχάγη- 

πρέσβεις ήμών έχουσαν ώ ; εξής"

«  Είλικρινώς υπό χαράς πεπληρωμένος, δύναμαι 

νά σάς αναγγείλω προκαταρκτικά»;, κύριοι, ό τ ι ή Λ. 

Μ. δ σεβαστδς ήγεμών μου, σενεννοηθείς μετά τής 

Α. Β. Τ. τού πρίγκηπος Χριστιανού τής Δανίας, άπε- 

φάσισε νά δεχθή, έπ’ ονόματι τή ; Α. Β. Τ. τού πρίγ

κηπος Γουλιέλμου Γεωργίου, τδ  στέμμα, είς 8 έκά- 

λεσαν αύτδν αί εΰχαί καί αί ψήφοι τού ελληνικού 

λαού.

»  Πεπεισμένη δέ άκλονήτως ότι ή ένωσις τής £ -  

πτανήσου είναι πράξις μεγίστη; σημασίας διά τήν 

ευτυχίαν καί τήν ευημερίαν τού ελληνικού λαού, ή 

Α. Μ. έκρινεν ό τι ώφειλε νά θέση τήν παραχώρησιν 

τώ ν ίονίων νήσων ώ<· βροτ Απαραίτητον τή ς  Απο

δοχής τοϋ  στέμματος. Α ί τρεις προστάτιδες δυνά

μεις, συνηγμέναι έπί τδ  αύτδ έν Λονδίνο», άνεγνώ- 

ρισαν τήν αξίαν τώ ν σκέψεων τούτων, καί ή Μ. 

Βρετανία έδείχθη εύδιάθετο; νά παραιτηθή χάριν τή ; 

Ελλάδος τής προστασίας, ήν ήσκησεν έπί τών νήσων 

μέχρι τούδε, υποβάλουσα τήν παραχο»ρησιν είς ό

ρους, οίτινες έλπίζομεν ό τι δεν Οέλουσι βραδύνει νά 

πραγματωθώσιν.

»  Επομένως δ έν Λονδίνιρ πρέσβυς τής Α. Μ. 

παρηγγέλθη νά κηρύξη είς τήν Σύνοδον, ο τι δ βασι

λεύ; δέχεται έν ένόματι τ τ ς  Α. Β. Τ. τδ  στέμμα, έπί 

τή  προσδοκία ό τι ή ένωσις τή ; Επτανήσου πράγματι 

τελεσθήσεται έν μέλλοντι λίαν προσεχεί, καί ότι 

πρέπει νά προηγηθή αδτη τής άναχωρήσεω; τού 

πρίγκηπος είς τήν Ελλάδα.
»  Εσπευσα ν’  ανακοινώσω ύμΐν άπδ τούδε τήν 

άπόφασιν ταύτην καί προσθέτω ό τι θέλετε λάβει 

περαιτέρω θετικήν είδοποίησιν, δρίσουσαν τήν ημέ

ραν, καθ’ ήν θέλετε γίνει δεκτοί πρδς τήν πανηγυ

ρικήν έκπλήρωσιν τού σκοπού τή ; άποστολής σας 

παρά τή  Α. Μ. καί λάβει τήν αυθεντικήν άπάντησιν 

τού βασιλέως » .

Προσέθηκε δ’ έπειτα διά ζό»ση; κατά τήν «Κ λ ε ιώ » 

ό τ ι κατά πάσαν πιθανότητα ή μάλλον βεβαίως, θά
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γίνη τδ  σάββατον ή έπίσημος τελετή  τής παρου- 

σιάσεως.
*

*  *
Εν τή  Αγγλική βουλή έλέχθησαν πάλιν πολλά 

περί έλλάδος καί υπέρ Ελλάδος.

»  *
Είς τήν Συνεύλευσιν προετάθησαν προγραφαί καί 

καθαιρέσεις άνωτέρων άξιωματικών τού στρατού. 

Διωρίσθη δέ παρ’  αυτής έπιτροπή πρδ; μελέτην τού 

ζητήματος τούτου.

»  *
Κ α ί πάλιν κλόνος υπουργείου. Α ί δ’  έφημερίδες

άναγγέλλουσι πόλεμον σφοδρόν έπικρεμάμενον.
«

•  *
Πρόεδρος τή ; Συνελεύσεως έξελέχθη δ τίμιος πο

λίτης καί καθηγητής τού Διεθνούς δικαίου Κύριος 

Διομήδη; Κυριάκού. Αντιπρόεδροι δέ οί Κ. Κ. ϊ. Κα- 

ραγιαννόπουλος, ί. Μεσσηνέζης καί Σπυρίδων Δν- 

τωνιάδης.

*  *
Εν Παρισίοις έπέτυχεν ή άντιπολιτευομένη μερίς 

κατά τάς έκλογάς. Αλλ’ έν ταίς έπαρχίαις τής Γαλ- 

λιας έπέτυχον ώς έπί τδ  πολύ οί κυβερνητικοί υπο

ψήφιοι.

*  *
Εν Αμερική πόλεμος αδιάλλακτος καί μάχαι αι

ματηρότατα·. άνευ άποτελέσματος.
*

*  *
Εν δέ Δακία δ καταδιωγμδς τού Ελληνισμού ά- 

ναφλεγμαίνει. Καθ’ έαυτών παρασκευάζουσι τά  βέλη 

οί Δάκες.

»  »
0  υπουργός τώ ν Εξωτερικών έλαβε παρά τής έπι

τροπή; τήν εξής έπιστολήν"

Κοπεγχάγη τή 21 Μαίου (2  ’ Ιουνίου) 1863. 

Κ ύριε 'Τ π ο ν ρ γ έ !

Ετηλεγραφήσαμεν υμΐν χθέ; τήν εύχάριστον αγ

γελίαν τής αποδοχή; τού στέμματος, ήν εγγράφω; 

έκοινοποίησεν ήμΐν δ Κ. Χάλλ. Σπεύδομεν ήδη νά σάς 

διαβιβάσωμεν άντίγοαφον τή ; άπδ 20 Μαίου (1 Ιου

νίου) διακοινώσεως τής έξοχότητός του, (ϊδε άνωτ.) 

έν ή θέλετε παρατηρήσει ότι γίνεται μνεία μόνον περί 

τή ; παραχωρήσεο»; τή ; Επτανήσου, ώς όρου ανυπερ

βλήτου πρδς τήν άποδοχήν τού Ελληνικού στέμμα

τος" θέλετε δέ έπίση; παρατηρήσει ό τι αί ευεργέτι- 

δε; δυνάμεις άνεγνώρισαν τδ άναγκαίον καί σπου- 

δαϊον τού όρου τούτου, ή δε μεγάλη Βρετανία έδεί

χθη' λίαν διατεθειμένη είς τήν έγκατάλειψιν τής έπ’ 

αυτών προστασίας αυτής υποβαλοϋσα τήν έγκατά-

λειψιν ταύτην είς τινας όρους, οίτινες κατά τήν πε- 

ποίθησιν τού ίν. Χ άλλ  ταχέως έξομαλυνθήσονται.

Εν τή  άποστελλομένη διακοινώσει θέλετε έπίση; 

παρατηρήσει ό τι ή πραγματική παραχώρησις τών 

νήσων θέλει προηγηθή τής άναχωρήσεως τού βασι- 

λέως διά τήν Ελλάδα. Παρετηρήσαμεν ζωηρότατα 

τήν ανάγκην τής ταχίστης είς τήν Ελλάδα μετα- 

βάσεο»; τού βασιλέως, άλλ’ δ Κ. Χάλλ παρετήρησεν 

ήρ.ίν ό τι δφείλομεν νά μή έπιμένωμεν πολύ ώς πρδς 

τδ ζήτημα τούτο πρδ τής παραδοχής τού στέμμα

τος, διότι έπιμονή τοιαύτη ήθελε γεννήσει νέας ίσως 

δυσκολίας. Εξέφρασε δέ ήμΐν τήν πεποίθησιν αύτού, 

ό τι μετά τήν αποδοχήν τού στέμματος αυτά τά  

πράγματα θέλουσιν υπαγορεύσει τήν ταχείαν είς τήν 

Ελλάδα μετάβασιν τού ήγεμόνος. Ελπίζομεν δέ ότι 

αυτη δέν θέλει έπί πολύ βραδύνει, διότι, καθ’ άς ί -  

χομεν πληροφορίας, ή τού νέου βασιλέως ΐίοηΐ'ίπϊΐα- 

Ιϊοη  (ομολογία), ήτις έμελλε νά γίνη τδν Σεπτέμ

βριον, άρχεται άμα μετά τήν άποδοχήν.

Τδ Σάββατον 25  Μαίου (6  Ιουνίου) έλπίζομεν νά 

παρουσιάσωμεν έπισήμως τδ  ψήφισμα τής έθνική; 

συνελεύσεως. Σήμερον διεβιβάσαμεν είς τδν δπουρ- 

γδν Κ. Χάλλ τά  σχέδια τώ ν προσφωνήσεων πρός τε 

τδν βασιλέα τής Δανίας καί τδν βασιλέα τώ ν  Ελ

λήνων" καί έν δνόματι μέν τής έπιτροπής θέλει δμι- 

λήσει Ιλληνιστί δ ναύαρχος Κ. Κανάρης, αί δέ αν

τιφωνήσεις θέλουσι λεχθή δανιστί. ί'ΐς έπληροφορή- 

θημεν δέ είς τήν έπίσημον τελετήν τής 25 Μαίου 

(5 Ιουνίου) θέλουσι παρευρεθή καί οί έν Κοπενάγη 

πρέσβεις τώ ν τριών εύεργετίδων δυνάμεων. Αντίγρα

φα τώ ν  προσφωνήσεων καί άντιφωνήσεων θέλομεν 

πέμψει ήμΐν διά τού προσεχούς ταχυδρομείου. Μετά 

τήν άποδοχήν τού στέμματος σκοπεύομεν ν άνα- 

χωρήσωμεν.

Μολονότι θεωρούμεν περιττόν, ούχ ή ττον ή τήρη- 

σις τής τάξεως, προσθέτομεν, πρέπει νά ήναι τδ πε- 

ριφρόντιστον μέλημα τής τε  έθνική; συνελεύσεως, 

τής κυβερνήσεως καί απάντων, τώ ν  πολιτών, διότ 

έσμέν πεπεισμένοι ότι ή έδραίωσι; τής ήσυχίας θέλει 

έπιταχύνει τήν ελευσιν τού βασιλέως" πάς δέ δστις 

ήθελεν άποπειραθή νά διαταράξη τήν τάξιν ήθελε 

προσβάλλει μεγάλα τής πατρίδος συμφέροντα.

Σάς παρακαλοΰμ.εν νά διακοινώσητε τδ  περιεχόμε- 

νον τής παρούσης μας είς τήν έθνικήν συνέλευσιν.

Δέχθητε, κύριε υπουργέ, τήν διαβεβαίωσιν τήν 

πρδ; υμάς έξαιρέτου ΰπολήψεώς μας.

Κ . ΚΑΝΑΡΗΣ,

0 . Α. ΖΑΙΜΗΣ,

Δ. ΓΡΙΒΑΣ.
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Ν Ε ΙΛ Ο ΐ ΠΗΓΑΙ. ν.\δεται από τίνος εν Αλεξάν

δρειά: ότι άνεκαλύφθησαν τέλος πάντων τού ποτά

μιου Νείλου αί πηγαί υπό δύο άγγλων Speake και 

Grant δνομαζομένων. Λεπτομέρειαι περί τούτου δεν 

είναι γνωσταί, διότι οί ευρόντες, καί ώς βραχυλό- 

γοι καί ώς μόνην τήν πάτριον γλώσσαν γινώσκοντες, 

ολίγα λέγουσιν" έκ τώ ν συντόμων όμως αυτών απο

κρίσεων προκύπτει ό τι δ Νείλος πηγάζει έξ εΰρυτά- 

τη ; λίμνης παρά την Κοντογύρην, πέντε ώς έγγιστα 

μοίρας άπέχουσαν τού ισημερινού κατά τό προσάρ- 

κτιον ημισφαίριου.

Οί κύριοι ουτοι διηγούνται τέρατα καί σημεία διά 

τάς υπό τόν Ισημερινόν χώρας, καί μάλιστα ότι 

κατακαλύπτονται υπό ελεφάντινων οστών· Πιθανόν 

ή Αιγυπτιακή Κυβέρνησις νά άναλάβη αυτή τήν 

περαιτέρω έρευναν, διότι δ άντιβασιλεύς Ισμαήλ 

Πασας είναι έκ τώ ν ολίγων εκείνων ήγεμ.όνων, οίτι- 

νες καί μεριμνώσι καί εργάζονται υπέρ τε  τής υλι

κής καί ηθικής ευδαιμονίας τής πατρίδος αυτών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ Π ΟΡΤΟ ϊΓΑΛΛΙΩΝ  ΕΝ ΑΓΓΑΙΑ ι. 

1Ϊ Αγγλ ία  καταναλίσκει μέγα ποσόν πορτουγαλ- 

λίων, καί ή εΐσαγιογή τώ ν καρπών τούτων αύξάνει 

τόσον, ώστε, κατά τήν τελευταίαν έν Αγγλία: γε- 

νομένην στατιστικήν, εΐσήχθησαν κατά τό 1861,

1,000,000 Bushels, όπερ έστί ίν Αγγλικόν μέ- 

τρον. Επειδή δέ τό  μέτρον τούτο καλούμενον Bu

shel εμπεριέχει έξακόσια πεντήκοντα πορτουγάλλια, 

έπεται ότι κατηναλώθησαν κατά τό  1861, 650, 

000,000 καί τό ποσόν τούτο πλησιάζει κατά τάς 

τελευταίας ειδήσεις εντός ολίγου νά διπλασιασθή. 

Ως προς τάς χώρας εξ ών οί καρποί ούτοι μεταφέ- 

ρονται, εξάγεται έκ τής αυτής στατιστικής τό  ακό

λουθον. Εκ τής Πορτουγαλλίας εΐσήχθησαν Bushels 

480,480 έκ -.ών λσορών νήσων 627,709, καί τά 

τελευταία ταύτα είναι τά  καλήτερα, τά  λεγόμενα 

πορτουγάλλια τού αγίου Μιχαήλ, καί ένεκα τούτου 

τά  πολυτιμότερα. Εκ τής Ισπανίας εΐσήχθησαν 

158,674, έκ τής Σικελίας 140,983. Εξ άλλων χ ω 

ρών, μεταξύ τώ ν  οποίων όμως ή Ελλάς δεν άναφέ- 

ρεται, εΐσήχθησαν 8,584 Bushels. Αιατί άρά γε  νά 

μή είσαχθώσι πορτουγάλλια τής Ελλάδος εις Α γ 

γλίαν, καί νά εΐσέλθη τοιουτοτρόπως σημαντικόν 

κέρδος εις τούς ίδιοκτήτας τώ ν νήσων τού Αρχι

πελάγους.

Τά πορτουγάλλια ονομάζονται O range, καί η 

λέξις αΰτη παράγεται έκ τής λατινικής λέξεως A u - 

rantium  όπερ έστί χρυσόμηλον. ώ  λέξις αΰτη ετυ

μολογείται κατά τον διάσημον Lassens έξ αρχαίας 

ινδικής λέξεως Nagaranga όπερ σημαίνει χαρά, ή-

δονή τώ ν Ελεφάντων, διότι οί Ελέφαντες υπεραγα- 

πώσι τούς καρπούς τούτους. Εκ τής λέξεως ταύτης 

κατάγετα ι τό  αραβικόν όνομα τού καρπού τούτου 

Narandsh, τό  Πορτουγαλλικόν καί Ισπανικόν N a - 

ranza, Laranza καί τέλος τό  Γαλλικόν Orange.

Ε. Μ Ν ΔΕ ΡΕ Ρ .

ΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΉι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ TOT ΙΑΤΡ Ι- 

ΚΟΤ Κ Α Α Δ Ο Τ .— Εν Βιέννη τής Αυστρίας ύπάρ- 

χουσι νύν 560 ιατροί, 179 χειρουργοί, καί 912 

μαΐαι. Εξ αυτών οί 93 ιατροί, 13 χειρούργοι καί 9 

μαίαι μισθοδοτούνται παρά τού δημοσίου" 92 ια

τροί, 32 χειρούργοι καί 1 4 μαίαι μισθοδοτούνται 

υπό διαφόρων καταστημάτων" οί δέ λοιποί 375 ια

τροί, 134 χειρούργοι καί 890 μαίαι ζώσιν έκ τυ - 

χηρών εισοδημάτων, Αναλογούσι δέ εις ιατρός έπί 

947 κατοίκων, 1 χειρουργός έπί 2961 κατοίκων 

καί μία μαία έπί 291 γυναικών.

ΡΟΔΟΧΡΟΕΣ ΟΔΟΝΤΕΣ.— Εσχάτως δ έν Βιέν

νη ίατροκαθηγητής Κ. Μόρτζ Χείδερ έπεσκέπτετο 

δύω δίδυμα κοράσια, άμφότερα εχοντα έκ γενετής 

^οδόχροας ¿δόντας, οί δποΐοι καί μετά τήν πτώσίν 

τω ν άνεφύησαν πάλιν τού αυτού χρώματος.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. II  ιστο

ρία αναφέρει περί τίνος παιδιού άνευρευθέντος εις τά 

δάση τής Λιθουανίας, τό  δποίον ς-ηριζόμενον έπί τών 

τεσσάρων, ώς τά  τετράποδα, άρθρων, μετά δυσκο

λίας ζωγρηθέν, συνείθισε νά περιπατή έπί μόνων 

τώ ν  ποδών καί νά προφέρη ένάρθρους τινάς φωνάς. 

Ομοιόν τ ι  συνέβη καί εις A v e y ro n  τής Γαλλίας. 0  

δέ Βοεράβιος λέγει ό τι έν όλλανδία εύρέθη μεταξύ 

ποίμνης αγρίων αιγών νεανίας συζών μετ αυτών καί 

τό  βάδισμα καί τήν φωνήν αυτών μιμούμενος. Τούς 

τοιούτους έξέλαβόν τινες ώς φύσει άγριους ανθρώ

πους" άλλ’ δ άνθρωπος φύσει έστί κοινωνικός, καί οί 

τοιούτοι είσί συνήθως βρέφη άπολεσθέντα καί πε- 

ριωρισμένου πνεύματος, ή ώς λέγουσιν οί Γάλλοι 

idiots, τά  δποΐα οΰχί ώς έκ τής θέσεως αλλά μάλ

λον ώς έκ τού μικρού αυτών νοός προσλαμβάνουσι 

τά  ήθη τώ ν μεθ’ ών άνατρέφονται ζώων.
I. ΔΕ-ΚΙΓΑΑΑΑΣ.

ΓΡΙΦΟΣ.

Ή  Λύσις i r  τώ  txo [ù riù  <ρυ.1.1αόίω.


