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Η ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ.
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ταύτης άνερχόμενοι σήμερον είς δεκα- 
εΐναι καί φιλόνομοι καί φιλόπονοι εις 

έπαγγέλματα εΐναι ή ναυτιλία, ή 
Παρατηρήσεως άξιον εΐναι βτι οί Τήνιοι 

τέχνας, καί αρκετοί εΐναι σή- 
Προέρχεται τοΰτο καί έκ 

οίτινες έχοντες ένώπιον αύτών γρα- 
τοποθεσίας ζαί έμφυτον ζαλλαισθησίαν αισθάνονται τήν 

τάς ώραίας τέχνας, ήτις απαιτείται πρός 
Αι γυναίκες εΐναι έπίσης τά

Η ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ.
(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 353.)

Είς άπόστασιν όλίγων μόνων μιλλίων άπό τής Σύρου, τοΰ 
κυριωτάτου τούτου τοΰ Αιγαίου Πελάγους λιμένος, κεΐται ή Τήνος, 
νήσος μεγάλη καί εύφορος, ής μνημονεύουσι καί οί άρχαΐοι συγ
γραφείς.

Οί κάτοικοι τής νήσου 
πέντε περίπου χιλιάδας, 
άζρον. Τά κυριώτερα αύτών 
γεωργία καί ή λιθοξοΐα. 
έπιτυγχάνουσι καί είς τάς ώραίας 
μερον οί Τήνιοι γλύπται καί ζωγράφοι, 
τοΰ χαρακτήρος τών κατοίκων, 
φικωτάτας 
ροπήν έζείνην πρός 
παραγωγήν αληθούς καλλιτέχνου, 
μάλιστα έργατιζαί καί διαζρίνονται έν ταΐς οίζίαις αύτών διά τήν 
άκραν καθαριότητα ζαί τήν έπικρατοΰσαν τάξιν.

Τό κλίμα τής νήσου εΐναι εύάρεστον, δροσερόν τό θέρος ενεκα 
τών πνεόντων έτη σ ίων άνεμων καί ούχί ύπερβολικώς ψυχρόν τόν 
χειμώνα ένεκα τής γειτνιάσεως τής θαλάσσης. Οί έτήσιοι άνεμοι 
(τά λεγάμενα μελτέμια) πνέουσι πολλάκις σφοδρότατοι καί συντα- 
ράσσουσι τρικυμιωδώς τήν πέριξ θάλασσαν. Τούτου ένεκα και οι 
ναΰται τής Τήνου διακρίνονται διά τήν έπιδεξιότητά καί εύτολμίαν 
αύτών, ζαί πολλάκις έν καιρω σφοδροτάτης τρικυμίας, καθ’ ήν καί 
τά μεγάλα πλοΐα δέν τολμώσι νά διαπλεύσωσι τό μεταξύ Σύρου 
καί Τήνου στενόν, δπου ή θάλασσα εΐναι κεζαλυμμένη ύπό στρώ
ματος άφροΰ, ό άτρόμητος Τήνιος λεμβούχος μέ τό μικρόν του 
άζάτιον διασχίζει τά έξηγριωμένα κύματα καί φθάνει σώος ζαί 
άβλαβης είς τόν λιμένα.

"Ο,τι δμως κυρίως καθιστά τήν Τήνον περιώνυμον ού μόνον 
έν Έλλάδι άλλά ζαί καθ’ δλην τήν ’Ανατολήν εΐναι ή σεβαστή 
μονή τής Εύαγγελιστρίας, ένθα σώζεται άρχαιοτάτη καί θαυμα
τουργός είκών τής Παναγίας. Δίς τοΰ έτους, τήν 25 Μαρτίου, 
ήμέραν τοΰ Εύαγγελισμοΰ, καί τήν 15 Αύγούστου τελείται έν τή 
μονή ταύτη ή γνωστή πανήγυρις, είς ήν συρρέουσιν έξ δλων τών 
μερών τής έλευθέρας Ελλάδος, έκ Μικράς Ασίας ζαί Αίγύπτου οί 
προσκυνηταί κατά μυριάδας. Συνεπεία τής συρροής ταύτης τών 
προσκυνητών ή μονή εΐναι πλουσιωτάτη, τά δέ άφθονα αύτής 
εισοδήματα, διευθυνόμενα ύπό έπιτροπής εύϋπολήπτων καί έγκριτων 
τής νήσου άνδρών, χρησιμεύουσιν είς συντήρησιν σχολείων, είς 
άποστολήν νέων ευφυών Τηνίων είς τήν Εύρώπην πρός τελειο-, 
ποίησιν, είς περίθαλψιν πτωχών οικογενειών ζαί έν γένει είς έργα 
φιλανθρωπικά, ώστε δικαίως ή μονή δύναται νά θεωρηθή ώς ή 
θεία Πρόνοια τών μερών έκείνων.

Ή είκών ήμών παριστά τήν πρωτεύουσαν τής νήσου, τήν 
πόλιν Τήνον. Είς τήν παραλίαν έξαπλοΰται ή πόλις μέ τάς λεύκάς 
αύτής οικίας, άνωθεν δέ έπί λόφου ύψοΰται έν θέσει μαγευτική ή 
μονή μέ τά εύρύχωρα αύτής οικήματα καί μέ τόν περιώνυμον 
ναόν, τό τέρμα τούτο τοσούτων εύλαβών προσκυνητών.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 19|31 Μαρτίου 1882. 

εβδομάδων έγένετο έν τω ήμετέρω θεάτρω παρά- 
τού ηθοποιού κ. ’Αντωνίου Λεζατσα, περί ου και 
Ύμΐν. Ο διακεκριμένος ούτος ύποζριτής ήλθεν 
πρώτον κατά τό παρελθόν έτος καί έδίδαξεν άγ- 

Έκτοτε άρχομένου τού χει-

Πρό τινων 
στάσις δημοσία 
άλλοτε έγραψα 
είς ’Αθήνας τό 
γλιστΐ τόν Άμλέτον του Σαιξπήρου.
μώνος παρελήφθη ύπό του συμβουλίου τοΰ μουσικού και δραμα
τικού Συλλόγου ώς διδάσκαλος της ύποκριτικής, ΐνα μόρφωση ίδιον 
θίασον μέλλοντα νά διδάσκη ελληνιστί ύπό τάς δδηγίας αύτοΰ. 

Πράγματι δέ αί ασκήσεις προέβησαν έφ’ ικανόν, ώστε κατά τήν 
αρχήν τών Άποζρέω έδίδαξεν ό κ. Λεκατσάς μετά τού ύπ’ αύτόν 
θιάσου έν τώ μικρώ θεάτρω τοΰ ’Ωδείου τό ώραΐον δράμα τοΰ 
Άγγλου Βοΰλβερ "Richelieu” έν έλλην. μεταφράσει. Ό κ. Λε
κατσάς όμως δέν εΐχεν άσκηθή άκόμη έπαρκώς είς τήν Ελληνικήν, 
ώστε ούτε ήρεσεν ούτε κατόρθωσε νά έμπνευση έκτίμησιν πρός 
τήν εαυτού τέχνην. Άλλ’ έπειτα άπεφάσισε καί πάλιν νά άνέλθη 
είς τήν σκηνήν δημοσιώτερον, καί δή μετά τοΰ περί αύτόν θιάσου, 
διδάσκοντος ελληνιστί τό προμημονευθέν δράμα, έδίδαξε τό πρό- 
σωπον τού πρωταγωνιστού αγγλιστί. Όμολογοΰμεν δτι ή δη
μοσία αύτη παράστασις κατόρθωσε νά έλκύση ύπέρ τού Ελληνας 
ύποκριτού τάς συμπάθειας τοΰ κοινού, άλλά καί νά κατάδειξη τάς 
προόδους άς όφείλομεν ήδη είς τήν βραχυχρόνιον αύτοΰ διδασκαλίαν 
έν τφ Ώδείω. Ό κ. Λεκατσάς έχει φυσικόν τι έλάττωμα, έρρινόν 
τινα προφοράν, ήτις γίνεται καταδηλοτάτη μέν δταν διδάσκη ελ
ληνιστί, άλλ’ ήτις ούχ ήττον ύπεκφαίνεται αύτοΰ λαλοΰντος τήν 
άγγλικήν. Άλλ’ δπωςδήποτε έχει γνώσιν τής σκηνής, αισθάνεται, 
έννοεΐ, άπέχει δέ παρασάγγας τής παρ’ ήμΐν έπικρατησάσης έκείνης 
ύποκριτικής σχολής, ήτις μόνον μέσον καί μόνον σκοπόν έχει τήν 
φωνασκίαν τοΰτο δέ ήτο τό μάλιστα εύαρεστήσαν τό πρόθυμον 
άκροατήριον καί έν τή διδασκαλία τών μαθητευομένων αύτοΰ. 
Άνεγνωρίσθησαν δήλα δή τά πρώτα βήματα τής έλλην. ύποκριτικής 
πρός μόρφωσιν ηθοποιών λαλούντων φυσικός, βηματιζόντων ώς 
δλοι οί άνθρωποι, χειρονομούντων άνεπιτηδεύτως, σχηματιζομένων 
τέλος άνθρωπίνως. Πάσαν βεβαίως δόκιμοι οί μετά τού κ. Λεκατσά 
άναοάντες είς τήν σκηνήν, άλλ’ δμολογητέον δτι αί δημόσιοι αύτών 
έξετάσεις, αν έπιτρέπηται ήμΐν ή λέξις αύτη, ύπήρξαν λίαν έπι- 
τυχεϊς. Εύχόμεθα δέ νά ίδωμεν αύτούς εύδοκιμοΰντας μάλλον έν 
τή περαιτέρω έξασκήσει τής εύγενοΰς τέχνης είς ήν άφωσιώθησαν. 
Εύχαρίστως έμάθομεν δτι έκτοτε έλύθη καί άλλη τις δυςχέρεια, ή 
τής εύρέσεως γυναικών άφοσιουμένων είς τήν ύποκριτικήν, τοΰ 
κ. Λεκατσά κατορθώσαντος νά προςλάβη ήδη τρεις νεάνιδας, αΐτινες 
εΐνε τελειόφοιτοι ή μαθήτριαν τοΰ Αρσάκειου. Τήν αύτήν δ 
εσπέραν άπεγεύθημεν, χάρις είς τόν θίασον τοΰ κ. Λεκατσά, καί 
τής άξιολόγου μεταφράσεως τού Άμλέτου, ήν προσεχώς έκδίδει 
ό κ. Δημήτριος Br/.έλας, γνωστός ήδη έκ τού διηγήματος αύτοΰ 
Λουκή Λάρα καί τής έπιτυχεστάτης μεταφράσεως τριών άλλων 
δραμάτων τοΰ Σαιξπήρου. 'Ο κ. Λεκατσάς έδίδαξε τόν 'Αμλέτον 
(τήν δευτέραν πράξιν) μετά πολλής τέχνης, είς τούτο δέ ύπεβοή- 
θησεν αύτόν ούκ όλίγον ή άξιόλογος μετάφρασις, ήτις εΐνε γεγραμ- 
μένη είς τήν λαλουμένην γλώσσαν. Ώς μανθάνομεν, ό κ. Βικέλας 
έκδίδει λίαν προσεχώς τήν μετάφρασιν τοΰ Άμλέτου καί τήν τοΰ 
Μάκβεθ.

’Επειδή
καλόν κρίνω νά ειπω όλίγας λέξεις περί τής έπ’ έσχάτων έκδο- 
θείσης παρ’ 
κ. Γεωργίου Έμ. Άντωνιάδου.
μου χάριν τών άναγνωστών τοΰ Εσπέρου, 
τήν μετάφρασιν τοΰ κ. Κ. Μουσούρου, 
φύλλφ.
έτών έν τω μεταφραστικό άγώνι τοΰ μακαρίτου Δημ. Οικονόμου. 
Εΐνε δ’ έργον άληθώς άρκετά πιστόν, άλλά έξ έκείνων άτινα δέν 
δύνανταί ποτέ νά γείνωσιν άναγνώσματα τοΰ έθνους. Ίνα περιο- 
ρισθώ είς μεταφράσεις γνωστάς, ή τοΰ κ. Άντωνιάδου ούτε πρός 
τάς γερμανικός τού βασιλέως τής Σαξωνίας Ίωάννου ή τήν τοΰ 
Witte δύναται νά παραβληθή, ούτε καν πρός τήν γαλλικήν τοΰ 
Ratisbonne. Εΐνε μετάφρασις ποιητοΰ, καί ποιητοΰ οΐος ό Δάντης, 
καί δμως μόνον ποιητικόν έχει τό έμμετρον άλλως δέ εΐνε λίαν 
πεζόν έργον. Τά έπίθετα, εις τών μεγάλων κόσμων τοΰ μεγάλου 
Ιταλού ποιητοΰ, εΐνε παρά τω Έλληνι μεταφραστή ωχρά καί ακα
τάλληλα, ή άπόδοσις τών κυρίω'Ζ όνομάτων άνακριβής ή βεβιασμένη, 
tzi δέ έννοιαι, καίπε^ ένίοτε δουλικώς μεταπεφρασμέναι, έξυδα- 
ροΰνται καί έξαδυνατίζονται. Δυσκόλως δέ δύναται ν’ άπολαύση · 
τήν μετάφρασιν ταύτην δςτις θεωρεί φυσικώς άναπόσπαστον άπό 

δέ περί μεταφράσεως μεγάλων ξένων ποιητών ό λόγος

ήμΐν εμμέτρου μεταφράσεως τοΰ Δάντου ύπό τοΰ 
Τοΰτο δέ πράττω θεωρών χρέος 

οίτινες έγνώρισαν ήδη 
ήτις ήδη έπεχρίθη έν τώ 

Ή τοΰ χ. Άντωνιάδου μετάφρασις έχει βραβευθή πρό

παντός καλλιτεχνικού έργου τήν ένότητα τής γλώσσης, έπειδή
παρά τώ μεταφραστή τά έκλεκτά καί τά χυδαία συμφύρονται άλ- 
λοκότως. Καί αύτη μέν εΐνε ή άλήθεια· άλλά άλήθεια έπ’ ίσης 
τρανή εΐνε δτι ό Δάντης δεΐται πολλάκις δηλίου κολυμβητοΰ καί 
κατ’ αύτήν απλώς τήν άνάγνωσιν, ώςτε συγχωρημένος εΐνε ό δύτης 
ό τολμήσας νά βυθισθή έν κινδύνω είς τό βαθύ πέλαγος τών δια
νοημάτων τοΰ μεγάλου βάρδου ΐνα έλκύση έζεϊθεν είς τό φώς τοΰ ι 
έλλην. ήλιου τούς ιταλικούς αύτοΰ μαργαρίτας.

Πρό όλίγων έμερών ήνεωχθη καί έπερατώθη ή ύπέρ τής 
φιλοπτώχου Εταιρείας τών κυριών όργανισθεΐσα άγορά, είς ήν 
πολλά εΐχον σταλή καλλιτεχνήματα, έργόχειρα, μιχρουργήματα. 
Έντός τριών ήμερών κατωρθώθη νά είςπραχθώσι 45 χιλ. δραχμών 
περίπου. Τήν πώλησιν έτέλουν φιλόκαλοι ζαί φιλελεήμονες κυρίαι. 
Ο σκοπός τής Εταιρείας έπέτυχεν οΰτω πληρέστατα, ικανών χρη
μάτων είςπραχθέντων. ‘Η εταιρεία αυτή, ήτις συσταθεΐσα πρό 
όλίγων μόνον έτών διευθύνεται άριστα, σκοπόν έχει τήν κατ’ οίκον 
περίθαλψιν τών άπορων καί ιδίως τών άσθενούντων πτωχών δι’ 
άποστολής δωρεάν ιατρού, φαρμάκων, νοσοκόμων κτλ. Αί Άθήναι 
βεβαίως περί τά τοιαΰτα εΐνε πόλις ούδαμώς ύστεροΰσα τών εύρω- 
παϊκών, δσημέραι δέ τά φιλανθρωπικά ταΰτα καταστήματα πολλα
πλασιάζοντας Εύχής δ’ έργον εΐνε μετά τήν μελετωμένην σύστασιν 
φρενοκομείου, ήτις διευκολύνεται διά τής γενναίας χορηγίας τοΰ 
Χίου Δρομοκαιτου, νά γείνη σκέψις περί ίδρύσεως καταστήματος 
ύπέρ τών τυφλών καί κωφαλάλων, οίτινες παρ’ ήμΐν εΐνε δλως 
έγκαταλελειμμένοι, καίτοι δέν εΐνε πολλοί καθ’ δλον τό κράτος ώς 
άλλαχοΰ. Παρατηρεϊται δέ καί περί ταΰτα ήδη ζίνησίς τις· έπ' 
έσχάτων έκίνησε τήν προσοχήν τών ήμετέρων περί τά τοιαΰτα ό ί 
πρώην βουλευτής Κερκύρας κ. Άντ. Παλατιανός δι’ άξιολόγου 
φυλλαδίου έν ω εκτίθενται αί φιλάνθρωποι μέριμναι τών Εύρωπαίων 
καί Αμερικανών ύπέρ τών τυφλών.

Εύχάριστα έχω νάναγγείλω είς τούς άναγνώστας τοΰ Εσπέρου 
περί τών προθέσεων τής νέας Κυβερνήσεως τών άφορωσών είς τά 
δημόσια έργα. Τό ύπουργεΐον τοΰ κ. Τρικούπη συνωμολόγησεν, ώς 
άνηγγέλθη είς τήν οουλήν, δάνειον 20 έκατομμυρίων δραχμών μετά τής , 
έθνικής I ραπέζης, ών μόνος προορισμός έσται ή άμεσος κατασκευή 
όδών καθ’ άπαν τό κράτος. Εύχομαι τήν ταχεΐαν έπιψήφισιν τοΰ 
δανείου τούτου καί τήν προςεχή έκπλήρωσιν τοΰ έπιδιωζομένου 
σκοπού. Έφ’ δσον δέν συνδέεται τό έσωτεριζόν τής ήμετέρας 
χώρας διά σιδηροδρόμων άς ένωθώσι τούλάχιστον αί πόλεις τής . 
Ελλάδος διά λεωφόρων άμαξητών, άφ’ ού μέχρι τοΰδε έν πολλαΐς 
έπαρχίαις μόνον μέσον συγκοινωνίας εΐνε ό βραδύς ήμίονος βαίνων 
είς τά μονοπάτια δσα ενιαχού χαράσσει έπί τών ζλιτύων τών 
βουνών μόνον τό (όεύμα τού χειμάρρου.

Εύχάριστα αναγγέλλονται έζ Πύργου περί τού ζατασζευαζο- I 
μένου μέχρι Καταζώλου σιδηροδρόμου, δστις έχων έκτασιν 25 χιλιο- J 
μέτρων προύχώρησεν ‘ ήδη άρκετά, ώστε νά ύπολογίζηται δτι θά 
εΐνε παραδεδομένος είς τήν συγκοινωνίαν κατά τόν προςεχή Σεπ
τέμβριον.

Εν τή στρατιωτική Σχολή τοΰ Πειραιώς συνεστάθη έπ έσχά
των Μουσεΐον στολών καί δπλων, είς ό έγένοντο ήδη ίκαναί 
δωρεαί. Η ιδέα εΐνε λίαν έπιτυχής· έλπίζομεν δέ δτι, ώς συνήθως, 
πάντες οί άπανταχόθι "Ελληνες θά φροντίσωσι περί πλουτισμού 
τοΰ χρησιμοτάτου τούτου διά τούς περί τά στρατιωτικά σπουδά
ζοντας ιστορικού μουσείου.

Καλλίας.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
TOY GOETHE.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 357.)

Τή 22 Μαρτίου, ή έορτάζουσιν οί Γερμανοί τά γενέθλια τοΰ αύτο- 
κράτορός των, έώρταααν εφέτος καί τήν πεντηκονταετηρίδα τοΰ έθνικοΰ 
των ποιητοΰ Goethe. Έν δε τή εθνική έφημερίδι, έν η πολλάκις δημο-

□ιοΰ'Τται οπουδαΐαι επιφυλλίδες, κατεχωρίσθη τή αυτή ήμέρφ ή έπομένη 
περί αύτοΰ διατριβή ύπό τοΰ γνωστού καθηγητοΰ καί αισθητικού τοΰ Βερο
λίνου KunO Fischer. Εινε μεν αληθές δτι οί πανηγορισταί άπό τε τών 
άρχαίων χρόνων καί άπό τοΰ ΙΙλινίου μέχρις ήμών συχνάκις έπιλανθάνονται 
τών έν Συμποσίω ΙΙλάτωνος ύπό Σωκράτους είρημένων χρυσών λόγων “έγώ 
μέν ύπ’ αβελτερίας φμην δεΐν τάληθή λέγειν περί έκάστου του έγκωμιαζο- 
μένου, καί τοΰτο μέν ύπάρχειν, ές αύτών δέ τούτων τά κάλλιστα έκλεγο- 
μένους ώς εύπρεπέστατα τιθέναι”. Άλλ’ ό Κ. Fischer άπωθεΐται τόν 
λόγον τοΰτον, άνήκων, ώς φαίνεται, είς τους έμβρίθεΐς εκείνους Γερμανούς, 
οίτινες έντρυφώσι μάλιστα τοϊς ’Έλλησι καί τφ Shakespeare καί τφ 
Goethe, πολύτιμος δέ εΐνε καί ή περί ‘Ομήρου ζρίσις αύτοΰ, ήτις βαρύνει 
μάλλον τής γνώμης πολλών όμοΰ φιλολόγων, άτε ύπ’ αισθητικού έκφερο- 
μ·ένη. Λ. Ί. Ζάζας. —

Ίή 22 Μαρτίου τοΰ 1832 έτους άπεζοιμήθη ό Goethe πρό 
μεσημβρίας μεταξύ τής ένδεκάτης ζαί δωδεκάτης ώρας ήδέως 
καί άνωδύνως, έπί τοΰ άναζλιντηρίου του άναπαυόμενος, τή κε
φαλή πλαγιόθεν κεκλιμένης, άφ’ ού κατ’ αύτήν τήν πρωίαν διε- 

χαριέντως πρός τήν νύμφην του καί εΐτα ή γλώσσά του 
ζατά μικρόν έγκατέλιπεν αύτόν. "Πλεϊον φώς” δέ λέγεται οτι 
ήσαν αί τελευταΐαι καί σαφείς λέξεις του, αΐτινες έκ τών χειλέων 
του έξέφυγον. Διότι φανερόν εΐνε, δτι σκότος έπεκάλυπτε τούς
οφθαλμούς του. Έξ ού χρόνου εΐχε ζαή 22· τινί ήμέρφ Μαρτίου 
τό θέατρον έν Weimar, εΐχεν ύπολάβει τήν ήμέραν ταύτην άπαι- 
σίαν. Έβίω δέ δύο καί όγδοήκοντα έτη καί εξ μήνας καί τρεις 
καί εΐκοσιν ήμέρας καί άπέλαυσε τού στεφάνου τοΰ βίου καθ’ δλην 
τής λέξεως τήν σημασίαν. Άλλά σήμερον, δτε πεντήκοντα έτη 
παρήλθον μετά τήν άποδημίαν του, ζαί άτοπον ζαί περιττόν εΐνε 
νά θελήσω νά μαζρηγορήσω, τίς ύπήρξεν ούτος τοϊς συγχρόνοις 
του, τις εΐνε ήμΐν, τινα αθάνατα συνεβάλετο. Διότι έν μέλλοντι 
ού πόρρω ήμών κειμένω, δταν θά ή παρελθοΰσα ή πολιτική 
αυτή πλημμύρα, ήτις νΰν άεί ύψηλότερον άναβαίνει, άνευ ίχνους, 
ώσπερ παρήλθεν ήμΐν ό Ναπολεόντειος κατακλυσμός, δστις εΐνε 
μόνον ύλη τών ιστορικών καί ποιητών, θά ζαλήται δ αιών ούτος 
τοΰ Goethe αιών. Πάντα δέ τάλλα Οά γένωνται σμικρά ζαί τα
πεινά παρ αύτόν, ώς ύπελείφθη ζών έζ συμπάσης τής ένδοξου 
έποχής τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ μόνος δ Shakespeare καί τό 
θέατρόν του. Διότι ήρωϊκά μέν κατορθώματα καί σχέδια πολι
τικά εΐνε τοϊς έπιγόνοις δμοια τή χιόνι τοΰ παρελθόντος έτους, 
πράγματα δήλον δτι, άτινα ύπήρξαν καί πάλιν συνεχώς επανα
λαμβάνονται ζαίπερ μεταβεβλημένα ώς τά πολλά μικρόν ζατά τόν 
τύπον, αριστουργήματα δέ ούτε γήρας ούτε έπανάληψιν πάσχουσιν, 
άλλ’ ύπάρχουσιν άπαξ μόνον, όντα είς άεί νέα ζαί χαλά ζαί έμ
ψυχα, ώς τή ήμερα τής γεννήσεώς των.

Έν δέ τοϊς πεντήκοντα τούτοις έτεσι τοϊς άπό τού θανάτου 
του παρελθούσιν ήυξήθη ού τοσοΰτον ή ποιητική του δόξα, δσον 
ή πλήρης σημασία τοΰ Goethe ζαί δ άναγνωρισμός τοΰ δαιμόνιου 
του πνεύματος καί τοΰ εύγενοΰς του άνθρωπισμοΰ. Διότι τά έργα 
του περιγράφουσιν άεί εύρυτέρους κύκλους ώς έν υδατι ζαί άεί βα- 
θύτερον είσχωροΰσιν άπαρατήρητα, άλλ’ δμως άζατάπαυστα. Ευθύς 
μετά τόν θάνατον άνήχεν δ Goethe ζοινότητι, ήτις ήν μέν έζλεζτή, 
ήρίθμει δέ μέλη ελάχιστα καί κάλυμμα τεχνητόν άπεχώριζεν αύτόν 
τοΰ μεγάλου πλήθους ού μόνον τοΰ λαοΰ έν γένει, άλλά καί τών 
πεπαιδευμένων. Διότι άπεχρήσαντο έπιτηδείως τή κλίσει του 
πρός τό μυστηριώδες καί τό συμβολικόν καί τό άλληγορικόν, ή 
παρεόιόοτο δ ποιητής έν τοϊς τελευταίοις του έτεσιν εύχερέστατα 
ζαί άσμεναίτατα, οί έξηγηταί, ή περί αύτόν νεότης, πάντες έκεΐνοι, 
οις έξήν νά ζαυχώνται έφ’ οίαδήποτε πρός τόν "γέροντα ποιητήν” 
σχέσει, ΐνα παραστήσωσιν αύτόν ζαί τήν ούσίαν τών δημιουργη
μάτων του ώς ιερόν άγιώτατον, ού τήν κλείδα αύτοί μόνοι εΐχον · 
τό δε γένος τών ίεροφαντών τούτων ούπω άπέθανεν, έπίασε δ’ 
όμως αύτό ή άρά τοΰ γελοίου. Άλλ’ δμως έν τοϊς εΐκοσιν έτεσιν 
άπό τοΰ 1832 μέχρι τής παντελοΰς σβέσεως τής έπαναστάσεως 
τοΰ 1848 έτους ζαί τής τελείας νίκης τής άντιδράσεως αύτοί 
μόνοι ύπέρ τοΰ Goethe ήγόρευον καί έχειρονόμουν ώς διερμηνείς 
μεταξύ αύτοΰ καί ήμών ζαί ή γνώσις καί τιμή τοΰ ποιητοΰ ήν 
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λατρεία τις μυστικών συμβούλων καί δέν ήδύνατό τις νά παρα
τήρηση ίχνος έπιρροής αύτού έπί τήν τότε αύξανομένην νεότητα 
καί έπί τήν άνάπτυξιν τοΰ βίου τοΰ λαοϋ. Διότι ό Goethe οΰπω 
έφαίνετο ό τρόφιμος τών θεών, δστις είσήγαγεν έπί τής έποχής 
του μεθ’ ορμής καί βίας μεγάλην έπανάστασιν είς τάς καρδίας καί 
τάς κεφαλάς καί τά ήθη καί έθιμα καί ήλευθέρωσεν ήμάς τών 
δικτύων τών σχολαστικών καί τών δεσμών τής εύηθείας καί τών 
δυσκίνητων καί αισχρών τύπων τοΰ βίου, άλλ’ έδόκει πάσι μάλλον 
καί ήττον ώς αύλικός ποιητής τής Αλεξάνδρειάς, ώς σύμβουλος 
μυστικός. ’Ενώπιον δέ τών Heine καί Βοβνε καί Gutzkow, ταύ- 
της δήλον δτι τής φιλολογίας τής νέας καί απειλητικής έπαναστά- 
σεως, κατέφευγον οί καλοί κάγαθοί, ή ύψηλοτέρα τάξις τών ύτναλ- 
λήλων καί λογίων, αί εύφυεϊς γυναίκες, δσαι τουλάχιστων ύπε- 
λάμβανον έαυτάς άδελφάς έτεροθαλεϊς τής Βεττινα καί Rahel, 
είς τήν ούδένα σκοπόν έπιδιώκουσαν ποίησιν τοΰ Goethe ώς είς 
άσυλον κατά τών αγρίων καί τραχειών φωνών καί τής κινήσεως 
τής αγοράς. Διότι ό ποιητής καθ’ άπαντα τόν βίον έμεινε πόρρω 
πάσης συμμετοχής τής πολιτικής κινήσεως καί άναπτύξεως καί 
έστη απέναντι τοΰ τής Βορείου Γερμανίας άγώνος τοΰ άπελπισμοΰ 
καί τής έλευθερίας ούχί ασυμπαθής άλλ’ εφεκτικός καί ούδέποτε 
άπέκρυψε τήν πρός τήν πολιτικήν ποίησιν δυσαρέσκειαν του, α 
ή σαν ικανά αίτια τοΰ νά παρίδη αύτόν νϋν γενεά, ήτις είχε ροπήν 
σφοδράν πρός τά πολιτικά. Έξήρον ύπερβάλλοντες τά συντηρητικά 
του φρονήματα· είχε δέ είπεϊ ποτέ ού πολύ σπουδάζων πρός τόν 
Eckermann "Άριστα γιγνώσκω δτι, εί καί πολλούς μόχθους κατά 
τόν βίον μου ύπήνεγκα, πάσα ή εργασία μου ύπό τινων άνθρώπων 
ούδενός άξια ύπολαμβάνεται, διότι δή άπηξίωσα νά άναμιχθώ έν 
πολιτικαΐς φατρίαις είς άς εί ήθελον νά άρέσω, έπρεπε νά γέ- 
νωμαι μέλος συλλόγου Ιακωβίνων καί νά έξυμνώ τόν φόνον καί 
τήν χύσιν αίματος”. ’Επειδή λοιπόν τούτο δέν έπραξεν, ώνειδί- 
ζετο νΰν πραγματικώς. Καί τέλος αιτία τής ύπό τοΰ Βοβνε 
γενομένης πικράς καταγνώσεως τοΰ Goethe ώς άνθρώπου καί 
ποιητοΰ ήν ή ήρεμος άντικειμενικότης αύτοΰ ένώπιον πάντων τών 
φαινομένων, ήτις ένομίσθη ύπό τοΰ έμπαθοΰς κομματικού άνδρός 
ώς άνόσιον έργον καί άθεΐα. Άλλ’ εί ήν ό Goethe ύπέρμαχος 
τής άντιδράσεως, οΐος ό de Maistre ή ό Chateaubbiand (ϊνα 
μηδέ κατ’ έλάχιστον συνάψωμεν, τώ όνόματι αύτοΰ τά κακής φήμης 
άπολαύοντα τοΰ Gezgen καί Μεττεβνιοη) μάλλον αύτω τοΰτο θά 
συνεχώρουν, ή νΰν, δτε συγγραφεύς ών ούδεμίαν δριστικήν λέξιν 
εΐπε περί τοΰ κρατοΰντος ζητήματος τής -ημέρας καί έθεάτο τόν 
άγώνα τών κομμάτων ψυχρότερον καί άμελέστερον, ή δ ομηρικός 
Ζεύς τήν τών Τρώων καί ’Αχαιών μάχην. —

Τούτοις δέ προσετέθη, δτι πραγματική γνώσις τών έργων του 
Goethe ή καί αύτών μόνον τών ποιημάτων ήν προνόμιον όλίγων. 
Διότι δ βαρύς καί δύσχρηστος όγκος τεσσαράκοντα τόμων, δστις 
καί μέχρι τής σήμερον ήμέρας στερείται πάσης σαφούς διατάξεως 
καί συλλήψεως μέν τών σπουδαιότερων, άποχωρίσεως δέ τών 
ήκιστα διαφερόντων, έκφοβών άπέτρεπε τής άναγνώσεως αύτών, ή 
δέ μεγάλη τιμή έκώλυε τήν διάδοσίν των. Μερική δέ έκδοσις 
τού Faust, ήν σήμερον άγοράζομεν δεδεμένην καί ύπό τοΰ Carriere 
έσχολιασμένην άντί μιας μάρκας, έτιμάτο τώ 1848 άντί ένός τα- 
λήρου καίπερ μετριότατα κεκοσμημένη! Τής δέ άπό τής σκηνής 
άνυπερβλήτου έπιρροής, ήτις κατέστησε τόν Lessing καί Schiller 
προσφιλέστατους τω λαω καί γνωστότατους καί τιμιωτάτους πάντων 
τών ήμετέρων ποιητών, έστερήθη σχεδόν παντάπασιν δ ήμέτερος. 
Διότι πλήν τού Egmont καί τοΰ Faust καί σήμερον έτι ούδέν 
τών δραμάτων του δύναται νά άσκήση ίσχυράν έπιρροήν έπί Οεατάς 
θεάτρου καί πολλώ ήττον θά ήδύνατο ή δραματική αύτοΰ ποίησις 
έν τοϊς 1830—1840 έτεσι νά προσπορίση αύτω δύναμιν, δτε ή 
νεότης καί πάντες οί όργώντες καί δρώντες ύπελάμβανον τήν 
σκηνήν άναπλήρωσιν τοΰ ήμϊν άπηγορευμένου πολιτικού βήματος. 
Ούδείς μέν άπηρνεϊτο τω Goethe τήν δόξαν μεγάλου ποιητοΰ καί 
μάλλον ήγάπων νά παραβάλλωσιν αύτόν καί τόν Schiller καί 
έκτιμώσιν αύτούς· άλλ’ δμως έδόξαζον, δτι οδτος ήν τό τέλος έπο- 

χής πολιτισμού, δ δέν έπενήργει πλέον έπί τήν νέαν έποχήν 
ούδέ έπί τά έργα αύτής. Τοιαύτην λοιπόν πεποίθησιν έχοντες 
οί πολλοί δέν έφιλοτιμοΰντο ύπέρ τοΰ στεφάνου καί τών τιμών του. 
Τοιαύτη δέ ήν μάλιστα κατά βάθος καί ή γνώμη τού Gervinus 
καί περ Οαυμάζοντος τόν Goethe- διότι κατά τήν δόξαν αύτοΰ ό 
άγων τής τέχνης εΐχεν άποτελεσθή καί νΰν " έμέλλομεν νά προ 
Οώμεθα τόν έτερον σκοπόν, τόν πολιτικόν, ού ούδείς τοξότης έτι 
παρ’ ήμΐν έστοχάσατο, εί καί ό Απόλλων παρέχει ήμΐν ένταΰθα 
τήν δόξαν, ήν έκεΐ δέν άπηρνήσατο ήμΐν”. Ήν λοιπόν καθ’ έαυτό 
σαφές, δτι δέν ήδυνάμεθα νά μεταχειριζόμεθα ύπέρ τοΰ άγώνος 
τούτου άνδρα, δστις κατηγόρει τοΰ Uhland, δτι έλαβε τήν θέσιν 
του έν τή Βυρτεμβεργική βουλή τών προύχόντων.

Ταύτης δέ τής όλίγον έντιμου θέσεως, καθ’ ήν ό Goethe 
κατετάττετο είς τήν παρελθοΰσαν έποχήν καί ήν ποιητής άνδρών 
καλών κάγαθών σφόδρα ολιγάριθμων, οίτινες ήσχολοΰντο περί τήν 
λύσιν τών αινιγμάτων τών έν τοΐς ’ μύστηρίοις’ καί έν τή 'Παν
δώρα” καί έν τω δευτέρω μέρει τοΰ ' Faust” καί τών 'έτών τής 
αποδημίας” άπήλλαξε τόν ποιητήν ή περί αύτοΰ έρευνα. Διότι 
αύτη, εί καί είς πολλάς πλάνας έκτοτε περιέπεσε καί είς πολλάς 
καί κενάς μικρολογίας καί πολλάς καί μικροσκοπικάς λεπτολογίας 
ένίοτε παρεξετράπη, ούδέποτε συγχωρεΐται νά έλαττώσωμεν αύτή 
ταύτην τήν υπηρεσίαν, δτι άπέδωκεν ήμΐν τόν Goethe ώς άν
θρωπον καί πληρέστερον καί πλουσιώτερον καί καλλίονα. 'Η δέ 
γενεά, ήτις δύναται νά καλή τό 1848 έτος κύρια γενέθλια τής 
πνευματικής της ύπάρξεως καί τών θεμέλια τιθεισών θεωριών καί 
έννοιών. κατ’ ούδένα τρόπον πλέον συνεδεΐτο μετά τής προσωπι
κότητας τοΰ Goethe ούδ’ έγίγνωσκεν αύτόν ούδ’ είχε πλέον πρός 
αύτόν ούδεμίαν τών ποικίλων έκείνων σχέσεων, αΐτινες άλλοτε μέν 
ήσαν μόνον δλως έξωτερικαί καί μικροπρεπείς, άλλοτε δέ εύθυμό- 
τεραι, αΐτινες συνήπτον πολλάς εκατοντάδας τών προτέρων εξοχο
τήτων πρός τάς τής Weimar έπισημότητας. Ένέκειτο λοιπόν έν 
τή φύσει τών άναμνήσεων τούτων καί τών λειψάνων νά έμφανί- 
ζηται ό άρχαΐος Goethe πρό πάντων οΐος έν ταϊς άναγραφαΐς 
τοΰ Εοκεβμανν, άεί άμεμπτος, άριστα πεπαιδευμένος, εύγενής, 
οΐον κεκοσμημένος διά λαιμοδέτου ψυχικού καί λευκού καί ύψηλοΰ 
καί διά τοΰ παρασήμου τοΰ άστέρος τής ’Αθανασίας, άλλά καί 
προσέτι άκαμπτος· καί ψυχρός καί άρχαιότροπος, καί έν τω γηρά- 
σκοντι τούτω Όλυμπίω ούδείς χαρακτήρ ύπήρχε τής τών νεω- 
τέρων χρόνων έμπαθείας καί τοΰ έρεθισμοΰ. Περί δέ τοΰ Goethe 
ώς νέου ούδείς πλέον λόγον έποιεΐτο καί τά συμβάντα τής νεό
τητάς του οΰτω πόρρω έκειντο έν τώ παρελθόντι, ώστε ούδείς 
σχεδόν μάρτυς αύτόπτης αύτών πλέον έζη διότι αί μέν έπιστολαί 
τοΰ Goethe πρός τήν Lotte καί τόν Kestner άνεφάνησαν πρώτον 
τω 1854, αί δέ πρός τήν Κυρίαν von Stein τοΐς 1848—1851 · καί 
έπειτα ό νέος Goethe μετά τής προκλητικής καί τιτανικής του 
φύσεως ύπελαμβάνετο φαινόμενον έπίσης δυσάρεστον ώς ό Schilleb 
έν τοΐς "λησταΐς” ύπό τής πνευματικής τάσεως, ήτις είς ύπερβολήν 
άπέφευγε καί άπεστρέφετο τάς τάσεις καί δρμάς τής νέας φιλο
λογίας άπό τοΰ τέλους τών ύπέρ τής έλευθερώσεως πολέμων μέχρι 
τοΰ μέσου τών 1830—1840 έτών καί έτι πέραν αυτή εΐχε προ- 
μαντεύση τήν άσαφή συνάφειαν άμφοτέρων τών άνδρών πρός τήν 
έπανάστασιν καί προείλετο νά £ίψη πέπλον έπί τά πράγματα ταΰτα· 
τότε λοιπόν έξεδόθη τό περί τοΰ Goethf, έργον τοΰ Lewes έν 
Αονδίνω τώ 1835, δπερ ήν εΐδός τι άποκαλύψεως είς τήν μεγίστην 
πλειονοψηφίαν τοΰ Γερμανικού κοινού. Διότι ούδείς άμφιβάλλει, 
δτι ύπήρχον έν ήμΐν πολλαί ομάδες μερικαί τε καί δλόκληροι τής 
κοινωνίας, αΐτινες έγίγνωσκόν τι πλείω καί άσυγκρίτω όρθότερα καί 
εμβριθέστερα περί τοΰ Goethe (καί τήδε κάκεΐσε εΐχον ήδη 
είπεϊ), ή νΰν ένεφάνισεν δ "Αγγλος συγγραφεύς μεθ’ άπάσης του 
τής βαρύτητος καί τοΰ αισθήματος τής βεβαιότητος καί ύπεροχής, 
δ άεί διακρίνει τό έθνος του, έν τή σαφεΐ διηγήσει του, ήτις εΐνε 
άξιοθαύμαστος διά τήν συντομίαν καί όξύτητα καί πάντοτε κατευ- 
θύνεται πρός τό όντως σπουδαΐον. Άλλά καί σήμερον έτι, δτε 
δύναται νά έξελέγξη καί δ πρωτόπειρος τής περί τόν Goethe 

σπουδής τήν βιογραφίαν ταύτην άμαρτάνουσαν καί πλανωμένην καί 
δ αισθητικός έκπλήττεται έπί τή έπιπολαιότητι καί κουφότητι, 
εγώ απονέμω ταύτη τό βραβεΐον προτιμών πασών τών τοΰ Goethe 
βιογραφιών· διότι πληροί τόν πρώτον σκοπόν πάσης βιογραφίας, 
νά ίστή δήλα δή στρογγύλην καί πλήρη εικόνα τοΰ ήρωος καί 
διαθερμαίνουσα νά διατιθή τόν άναγιγνώσκοντα ύπέρ αύτοΰ. Διότι 
δ Lewes δέν προΰποτίθησι παρά τοϊς μέλλουσι νά άνοίξωσι τό

Ο GOETHE.
(’Εκ τής τελευταίας αύτοΰ είκόνος.)

βιβλίον του άκριβή γνώσιν τοΰ πράγματος ούδ’ αύτός έχει αισθη
τικήν πρόληψιν ούδέ γνώμην έκ τών προτέρων έσχηματισμένην, 
άλλ’ έπιχειρεΐ νά έξετάση τόν Goethe μετ’ εύθύμου παρρησίας 
άνδρός, δστις τέρπεται άπολαύων θεάματος καλού καί ιδιοφυούς έν 
τε τώ βίω τών άνθρώπων καί έν τή τέχνη, καί μετά τοΰ άξιώ- 
ματος τοΰ συνειδότος τήν ιδίαν έαυτοΰ άξίαν καί ού θέλοντας νά 
παραιτήσηται αύτήν ένώπιον ειδώλου τινός. Άπέφυγε λοιπόν τό 
πεζόν καί μικροπρεπές, άτινα ποιοΰσι δύσμορφους τάς πλείους τών 
μέχρι τοΰδε περί τοΰ Goethe έκδοθεισών ανακοινώσεων καί ώς 
κοσμοπολίτης καί ώς ξένος περιέγραψεν υπαρξιν μοναδικήν έν τή 

σπεύδουσα, διά χαρακτήρων μεγάλων καί ισχυρών καί διά φωτός 
καί σκιάς. Ουτω δε δ Goethe ώς άνθρωπος έγγύτερον προσήχθη 
εις πάντας ήμάς. Γενική λοιπόν συμπάθεια έπεθύμει παρευθύς 
νά γιγνόσκη πλείω καί άκριβέστερα περί τοιούτου άνδρός καί τοι- 
ούτου συγγραφέως. "Εκαστον σχεδόν νέον έτος προσεκόμιζε καί 
νέαν άνακάλυψιν τούτου τοΰ ποικιλότατα κινηθέντος βίου καί 
έγένοντο γνωστοί πράξεις τής άγαθότητός του καί τής .καλλίστης

άναπτύξει της καί έν τώ υψει, είς δ άνέβη άγωνιζομένη καί 
συμπάθειας καί χαρακτήρες πλήρεις εύγενοΰς φρονήματος καί με
γαλοπρέπειας καί άνθρωπος αληθώς εύγενής άπεκαλύφθη έκπλήττων 
καί καταθελγων ήμάς. Ή ποίησίς του ούκ ήν φωτεινοτέρα ούδέ 
διαυγεστέρα ούδέ έμβριθεστέρα τοΰ βίου του καί δ,τι έν έκείνη 
έθαυμάζομεν, παρέστησεν ούτος έν έργοις. Κατά τινα λοιπόν 
τρόπον δ Goethe ώς άνθρωπος έτεμε τήν δδόν τώ Goethe ώς 
συγγράφει, ΐνα άναγνωρισθή ύπό τών ομοφύλων του καί ύπό τών 
άλλων άνθρώπων. (Έ«τ« τά τέλος.)
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΊΟΥ ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια· δρα —ροτ,γ. τεύχος.)

13.

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ.

Ψάλλε, λύρα μου γλυκεία, 
Τάς λαμπράς ήμέρας ψάλλε 
Εις τήν γήν τών Ότσηβαίων, 
Είς τήν χώραν τής ειρήνης· 
Ψάλλε τοΰ άραβοσίτου 9 
Τά μυστήρια, ζαί δλην 
Τών αγρών τήν ευτυχίαν!

9 “Ψάλλε τού άραβοσίτου τά μυστήρια." — Οί
Ινδοί σέοονται μεγάλω; τόν ινδικόν σΐτον (άραόύσιτον). 
“θεωροΰσιν αύτόν, λέγει ό Schoolcraft, τοσούτον 
σπουδαίου καί θειον προϊόν, ώστε ίφεύρον πλήθος διη
γημάτων, έν οΐς ή ιδέα αδτη παρίσταται συμβολικής 
ώς εξαιρετικόν δώρον τού Μεγάλου Πνεύματος. Οί 
Ότσηίαϊοι, οΐτινες τόν όνομάζουσι μου-δα-μήν, ήτοι 
σΐτον τού Πνεύματος, έχουσι χαριέστατον μύθον, έν ω 
παρίσταται ό ώριμος στάχυς κατερχόμενος έξ ούρανού 
ύπό τήν μορφήν εύειδούς νεανίου. Γνωστόν εΐναι ότι 
τό σπείρειν καί θερίζειν τόν σΐτον παρά ταΐς άγρίαις 
ταύταις φυλαΐς είναι έργον τών γυναικών, τών παίδων 
καί γεγηρακότων τινών άνδρών. Ισως δμως δέν είναι 
έπίσης γνωστόν, δτι ή εργασία αδτη ή αρκούντως 
κοπιώδης έκτελεΐται παρά τών γυναικών ώς δί
καιον αντάλλαγμα πρός τά ίαρέα έργα τών άνδρών, 
οΐτινες όφείλουσι νά φροντίσωσι περί προμήθειας τρο
φής καί ενδυμασίας καί περί άποκρούσεως τών έχΟρικών 
έπιδρομών. Ινδή γυνή θεωρεί τήν έπί τού άραβοσίτου 
έργασίαν ώς μέρος τών δικαιωμάτων της καί σεμνύνεται 
δταν έχη πλήρη σίτου τήν άποΟήκην της, δπως έξα- 
σκήση τήν φιλοξενίαν της καί τιμήση οΰτω τού συζύγου 
της τόν οίκον."

’Αργοί ζεΐνται τοΰ πολέμου 
Οί όξεΐς, βαρείς πελέζεις· 
Άγρά ζεΐνται ζαί τά ρόπτρα 
Τά αιματηρά, φριζώδη, 
Καί ό κρότος τοΰ πολέμου 
Δέν άζούετ’ εν τή χώρα. 
Ή ειρήνη βασιλεύει, 
Καί ό κυνηγός άφόβως 
Περιέρχεται τά δάση, 
Καί τήν λέμβον ετοιμάζει 
Ό ψαράς έν ησυχία· 
Αί γυναίκες άμερίμνως 
Ζάζχαριν έκ τοΰ σφενδάμου 
Άποθλίβουν, καί ήσύχως 
'Ρύζι άγριον συλλέγουν, 
Κ’ ετοιμάζουν τής έλάφου 
Καί τοΰ κάστορος το δέρμα.

Περί εύτυχεΐς καλύβας 
Εύθαλής ό σΐτος λάμπει, 
Πλούτον απείρων είς τήν χώραν, 
Καί ή κόμη κυματίζει 
Ή χρυσή καί ελαφρά του· 
Χεΐρες ήσαν γυναικεΐαι 
Αί βυθίσασαι τόν σπόρον 
Εις τήν γήν κατά τό έαρ, 
Χεΐρες πάλιν γυναικείοι 
Αί έν ώρα φθινοπώρου 
Συγζομίζουσαι τόν σΐτον, 
Ώς τάς είχεν όδηγήσει 
Πρόθυμος ό Χιαβάθας.

Μίαν δέ τινα ήμέραν, 
Άφ’ ου έσπειραν τόν σπόρον, 
Είπε πρός τήν Μινεχάαν, 
Τήν ώραίαν του γυναίκα, 
Ό εύοαίμων Χιαβάθας· 
■‘Σύ έύλόγησον απόψε 
Τούς αγρούς, χάραξε κύκλους

Μαγικούς, νά προφυλάξης 
Τά σπαρτά άπό ζημίας, 
Άπό έντομα καί δρόσον, 
Καί άπό τόν Βαγεμήνον, 
Τον κακόν τοΰ σίτου κλέπτην, 
Καί άπό τόν Παιμοσαίδην, 
Τόν ληστήν, καταστροφέα. 
'Όταν ηναι νύξ βαθεΐα, 
"Οταν δλοι ήσυχάζουν, 
Όταν ό θεός τοΰ ύπνου 
Όλας έκλεισε τάς θύρας· 
Όταν ούς δέν σέ άκούη, 
Όταν όμμα δέν σέ βλέπη, 
Έκ τής κλίνης σου έγείρου 
Χωρίς νά προφέρης λέξιν, 
Τά ενδύματα άπόθες 
Καί εϊς τούς άγρούς μας πέριξ 
Βάδιζε, κεκαλυμμένη 
Μέ τήν κόμην τήν μακράν σου 
Καί μέ τής νυκτός τό σκότος. 
'Ώστε οΰτω καρποφόροι 
Οί αγροί θά γείνουν δλοι, 10 
Καί ό ποΰς σου θά χαράξη 
Μαγικόν άμέσως κύκλον, 
Τόν όποιον οΰτε δρόσος, 
Ούτε έντομον ή σκώληξ 
Ή μπορεί νά διάρρηξη, 
Οΰτε δφις ή άράχνη, 
Οΰτε κάμπη ή κοχλίας, 
Ουο’ αύτή ή άρζουδόθριξ 
Κάμπη, τών καμπών ή πρώτη.”

Εϊς τά πέρις έπί δένδρων 
Ίσταντο πολλαί κορώναι, 
Καί ό άναξ τών κοράκων, 
Ό Καγάγης, μέ τούς μαύρους 
Πειναλέους οπαδούς του, 
Καί έχλεύαζον τούς λόγους 
Τούς σοφούς τοΰ Χιαβάθα. 
Καί έσείοντο τά δένδρα 
Έκ τοΰ γέλωτός των δλα, 
Τοΰ οξέος γέλωτός των. 
Κ’ έλεγον τά μαΰρα ζώα ■ 
“Δέν άκούετε τί λέγει 
Ό νοήμων Χιαβάθας;”

Ότ’ έσκέπασαν τά σκότη 
Τής νυκτός άγρούς καί δάση, 
Ότε ήρχισε θρηνώδες 
Άσμα τό πτηνόν τοΰ πένθους. 
Και ό Ναπαβήν, τοΰ ΰπνου 
Ό θεός, τάς θύρας δλας 
Είχε κλείσει τοΰ χωρίου, 
’Εκ τής κλίνης της ήγέρθη 
‘Η ωραία Μινεχάα. 
Έκδυθεΐσα εϊς τό σκότος 

’Αφανής καί Θαρραλέα 
Έσπευσεν εϊς τόν άγρόν της, 
"Οπως μαγικούς χαράξη 
Μέ τά βήματά της κύκλους.

ίο “Ώστε οδτω καρποφόροι οι άγροί θά γείνουν 
δλοι” .... Ή ιδέα περί τής μυστηριώδους έπιρροή; 
τών βημάτων τής γυναικός έπί τών προϊόντων τοΰ 
άγροΰ εδρηται έν άρχαίφ τινί έθίμφ ώς πρός τήν καλ
λιέργειαν τοΰ άραβοσίτου. Ή σύζυγος τού γεωργού 
μετά τήν σποράν τοΰ σίτου έξέλεγε τήν πρώτην σκο
τεινήν καί νεφελώδη νύκτα, δπως περιέλθη κρυφίως 
καί γυμνή τόν άγρόν. Πρός τοΰτο έξήρχετο άφ’ 
έσπέρας ήδη άπαρατήρητος τής οικίας καί μετέβαινεν 
εϊς άπόκεντρόν τι μέρος, δπου άμα έπήρχετο ή νύξ 
έςεδύετο, καί κρατούσα τόν χιτώνά της έν χερσι περιήρ- 
χετο τόν άγρόν. Τοΰτο έΟεωρεΐτο δτι έςασφαλίζει 
άφθονο·? συγκομιδήν καί αποκρούει τάς έπιδρομάς τών 
φθοροποιών σκωλήκων καί έντόμων, τά όποια ύπετίθετο 
δτι δέν δύνανται νά διαβώσι τήν μαγευμένην γραμμήν, 
ήν τά βήματα τής γυναικός έχάραττεν.
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Ή νύξ μόνη, ούδείς άλλος, 
Βλέπει τά λαμπρά της κάλλη, 
Ίο πτηνόν τοΰ Θρήνους μόνον 
Τής καρδίας της άκούει 
Τούς παλμούς, διότι πέπλος 
Νυκτός μαύρης τήν σκεπάζει, 
Ώστε άνθρωπος δέν ήτο 
Ό δυνάμενος νά εί’πη 
Έπαιρώμενος· Τήν είδα!

Μόλις ήλθεν ή πρωία 
Καί ό άναξ τών κοράκων 
Μέ κρωγμούς έπί τών δένδρων 
Συνεκάλεσε τά στίφη 
Τών κοράκων καί κοσσύφων, 
Κορωνών καί χελιδόνων, 
Καί άφόβως έπεχύθη 
Μέ τό στράτευμά του τοΰτο 
’Επί τών άγρών τοΰ σίτου · 
Καί έφώναζον οι κλέπται· 
“Άς έζ.θάψωμεν τον σΐτον 
Εϊς τό πείσμα τών έχθρών μας 
Καί τών μαγικών των κύκλων, 
Τούς οποίους μέ τούς πόδας 
Έσυρε·? ή Μινεχάα!"

Πλήν ό έμφρων ΧιαβάΟας, 
Πρόβλεψιν καί σζέψιν έχων, 

’Ήκουσε τούς χλευασμούς των 
Άντηχοΰντας έκ τών δένδρων, 
Κι’ είπε · “Φίλοι μου σταθήτε, - 
Καί σύ, άναξ τών κοράκων, 
θέλω μάθημα σάς δώσει, 
Μάθημα καθώς σάς πρέπει.”

•
’Ενωρίς ό ΧιαβάΟας 

Τής οικίας του έξήλθε, . 
Καί περί τούς άγρούς δλους 

’Έστησε πυζνάς παγίδας 
Τούς ληστάς του νά συλλάοη. 
Εϊς τό δάσος τό πλησίον 
Ίστατο κρυμμένος τώρα, 
Περιμένων τούς κοσσύφους 
Καί τούς κόρακας νά έλθουν.

Μέ κρωγμούς καί μέ πτερύγων 
Κρότους έρχονται οί κλέπται 
Τήν καταστροφήν ν’ άρχίσουν. 
Μέ τούς ονυχάς των σκάπτουν 
Καί μέ τό γαμψόν των ρόγχος, 
Νά έζθάψωσι τοΰ σίτου 
Τό βαθυθαμμένον σώμα, 
Καί μέ δλους τών τούς δόλους 
Μ’ δλην των τήν πονηριάν 
Τούς κινδύνους παραβλέπουν, 
"Εως οΰ εϊς τάς παγίδας 
Τάς πυκνάς τοΰ ΧιαβάΘα 
Συλλαμβάνονται καί πίπτουν.

Τότ’ αύτός άπό τήν κρύπτην 
Εμφανίζεται, όργίλως 
Πρός τούς αρπαγας προσολέπων. 
Εϊς τό φοβερόν του βλέμμα 
Κι’ οί Θρασύτεροι φοβούνται. 
Καί άσπλάγχνως πνίγει δλους 
Άνά πέντε, άνά δέκα, 
Τά νεκρά δέ σώματά των 
Άναρτα είς τάς μορμόνας 
Πέριξ τών άγρών τού σίτου, 
Εϊς σημεΐον τιμωρίας, 
Μάθημα διά τούς κλέπτας.

(ακολουθεί.)

ΒΙΟΛΑΜΉ.
Διήγημα.

(Συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)
Πρωίαν τινά έν ω ήτοιμάζετο πάλιν νά με- 

ταοή έζεΐ, έλαβεν έπιστολήν, κομψώς έσφρα- 
γισμένην, δι’ ής ό κύριος καί ή κυρία Βέργεν 
(οί γονείς τοΰ Άδόλφου) έλάμβανον τήν τιμήν 
ν’ άναγγείλωσιν αύτώ τόν άρραβώνα τής θυγατρός 
των Άλίνης μετά τοΰ μαρκησίου Βυσσιέρου, 
Γάλλου εύγενοΰς καί πλουσίου. Ώς κεραυνό
πληκτος έμεινεν ό Βάλδεμαρ είς τήν άπροσδό- 
κητον ταύτην είδησιν. Συνελθών έκάθησε παρά 
τήν τράπεζαν καί έχάραξε μετά χειρός πυρεσ- 
σούσης γραμμάς τινας πρός τήν Άλίνην πλήρεις 
ειρωνείας, δΓ ών τή ηΰχετο παν άγαθόν έπί τφ 
άρραβώνι αύτής μετά τοΰ πλουσίου καί “γέρον- 
τος” ξένου. Εύθύς δμως μεταμεληθείς έσχισε 
το φύλλον καί έγραψεν εύγενη έπιστολήν πρός 
τούς γονείς, συγχαίρων αύτοΐς έπί τώ αίσίφ συμ- 
βάντι. Άποστείλας τήν έπιστολήν ταύτην έξήλ
θε·? είς τούς άγρούς καί δΓ δλης τής ήμέρας 
περιεφέρετο νήστις καί ώς παράφρων. Πλήν τί 
τό δφελος; Ό κόσμος βεβαίως δέν κατεποντίσθη 
διότι είς τήν σωρείαν τών δυστυχών ανθρώπων 
είχε προστεΟή εις άκόμη δυστυχής! Ό κόσμος, 
δστις περί τού μυστικού έρωτός του ούδέν έγνώ- 
ριζε, δέν εΰρε παράδοξον τον άρραβώνα ■ παρά
δοξον εύρε μόνον τήν μετ’ όλίγας ήμέρας δια- 
δοθεΐσαν φήμην, δτι ό Βάλδεμαρ, ό ικανός καί 
ευφυής νέος, ου τό μέλλον ήτο τόσον επίζηλον, 
άπεφάσισεν αίφνης νάμεταναστεύση είς ’Αμερικήν.

Πριν δμως έκτελέση τήν άπόφασίν του ταύ
την καί άπέλθη είς τάς άποκέντρους χώρας 
πρός άναζήτησιν τοΰ φυτού τής λήθης ό Βάλ
δεμαρ έσχεν άπαξ άκόμη άφορμήν νά εύρεθή 
μετά τής μελλούσης μαρκησίας Βυσσιέρου καί 
τοΰτο δλως άπροσδοκήτως.

Κατά τάς δύο τελευταίας έβδομάδας τής έν 
Εύρώπη διαμονής του ούδεμίαν πλέον έδέχετο 
πρόσκλησιν ό Βάλδεμαρ, άποφεύγων τόν κόσμον 
καί τάς θορυβώδεις συναναστροφάς. Μίαν μόνον 
πρόσκλησιν, είς εσπερίδα φιλικής τίνος οικίας 
έδέχθη, διότι ό Άδόλφος τώ είχεν είπει, δτι 
ό μέλλων γαμβρός του, ό μαρκήσιος, άδιάθετος 
ών δέν θά παρευρίσκετο. ‘Υπέθεσε λοιπόν ό 
Βάλδεμαρ δτι καί ή Άλίνη θά έλειπεν άλλ’ 
ή τύχη άλλως ώρισεν. Ό μαρκήσιος, μή Οέλων 
χάριν αύτοϋ ή ωραία του μελλόνυμφος νά στε- 
ρηθή διασκεδάσεως, έπιμόνως τήν παρεκάλεσε 
νά δεχθή τήν πρόσκλησιν, καί ή Άλίνη, έπι- 
θυμούσα νά εύχαριστήση τήν κόρην τής φιλο- 
ξενούσης οικογένειας, φίλην της έπιστήθιον, άπε- 
φάσισε νά μεταβή.

Αίφνης λοιπόν ό Βάλδεμαρ κατά τήν ώρι- 
σμένην έσπέραν εύρέθη ένώπιον τής Άλίνης. 
Πόσον όδυνηρά τφ ήτο ή τοιαύτη συνάντησις 
εύκόλως δύναται πάς τις νά έννοήση. Νά βλέπη 
εκείνην τήν όποιαν τόσον θερμώς ήγάπα καί νά 
αίσθάνηται δτι ή ώραία κόρη άνήκει πλέον είς 
άλλον — ήτο δΓ αύτόν άφόρητον! Ήτοιμάζετο 
λοιπόν ν’ άπέλθη, δτε ό φίλος του Άδόλφος όδη- 
γήσας αύτόν πλησίον παραθύρου τω είπεν έμ- 
πιστευτικώς ■

— Βάλδεμαρ, θά μέ δπαχρεώσης τά μέγιστα 
νά παραμείνης μέχρι τέλους καί νά συνοδεύσης 
τήν άδελφήν μου είς τήν οικίαν. Έγώ έπρό- 
κειτο νά τήν συνοδεύσω, άλλά ταύτην τήν στιγμήν 
έλαβον αύτήν τήν έπιστολήν — καί ήξεύρεις 
πόθεν έρχεται αύτή ή έπιστολή — καί αναγ
κάζομαι ν’ άπέλθω.

Καί ό Άδόλφος άνεχώρησεν ώς άστραπή, 
πριν ή ό Βάλδεμαρ σκεφθή τί νά τφ άπαντήση. 
Τί νά κάμη; Ί1 θέσις του ήτο άρκετά δύσκολος 
Έκαμε λοιπόν τήν άνάγκην φιλοτιμίαν, καί άνα- 

ζητήσας τήν Άλίνην, τή είπε μέ δλην τήν ψυ- 
χράν εύγένειαν δτι εΐναι είς τάς διαταγάς της, 
καθότι ό άδελφός της ήναγκάσ&η νά άπέλθη.

Ή Άλίνη έδέχθη, καί μετά παρέλευσιν μιας 
ώρας έξέφρασε τήν έπιθυμίαν της νά έπιστρεψη 
οϊκαδε. Ό Βάλδεμαρ ησθάνετο δτι θλιβερά έπέ- 
κειτο έξήγησις, ένόει δτι μόνος μετά τής Άλίνης 
ευρισκόμενος ήναγκάζετο νά έκφρασθή ■ άλλ’ ή 
δειλία έπί πολύ τώ έπέβαλλε σιωπήν. Σιωπηλώς 
έβάδιζον άμφότεροι. Ή Άλίνη πρώτη διέκοψε 
τήν δχληράν σιωπήν.

— Δέν μέ συνεχάοητε άκόμη, Βάλδεμαρ, 
είπε. Τό έλησμονήσατε, φαίνεται.

— Άπέστειλα, καθ’ δσον ενθυμούμαι, συγ
χαρητήριον έπιστολήν, δεσποσύνη, άπήντησεν ό 
Βάλδεμαρ· ελπίζω δτι ή έπιστολήμου δέν πα- 
ρέπεσεν.

Ή Άλίνη έμειδίασεν, άλλά τό μειδίαμά της 
είχέ τι βεβιασμένο·?, καί ή φωνή της έτρεμεν, 
δτε άπήντησεν ·

— Είσθε παράδοξος, Βάλδεμαρ. Ή συγχαρη
τήριος έκείνη έπιστολή άπηυθύνετο είς τούς 
γονείς μου. Έγώ δμως έπερίμενα τά συγχαρη
τήριά σας κατ’ εύθεΐαν. Ήτο ίσως πολλή ή 
άπαίτησίς μου;

— Ώ! δεσποσύνη μου ....
— Διατί δέν μέ όνομάζετε πλέον Άλίνην. 

Έγώ, βλέπετε, σάς όνομάζω Βάλδεμαρ.
— Νομίζω δτι ή μελλόνυμφος τού μαρ

κησίου . . .
— Ό μαρκήσιος δέν ζηλεύει τούς φίλους 

μου. Μείνατε, παρακαλώ, είς τήν παλαιάν συ
νήθειάν σας.

— Έπανορθώ τό σφάλμα μου, Άλίνη, καί 
έγκαρδίως σάς συγχαίρω διά τόν άρραβώνά σας, 
καί σάς εύχομαι πάσαν εύτυχίαν.

Ή Άλίνη έσιώπησε πάλιν, καί ή ομιλία 
διεκόπη. Ό Βάλδεμαρ ήσθάνθη μεγάλην άνα- 
κούφισιν δταν έφθασαν είς τήν κιγκλιδωτήν 
είσοδον τής έπαύλεως. Καί σιωπώντες είσήλθον 
είς τόν έκτεταμένον κήπον, δστις έφωτίζεΐο διά 
πολλών φανών φωταερίου. Ή Άλίνη στραφεΐσα 
αίφνης πρός αύτόν, τω είπεν·

— Έπεθύμουν άκόμη όλίγας στιγμάς νά 
σοί όμιλήσω, Βάλδεμαρ, έξηκολούθησεν ή Άλίνη. 
Δέν πρέπει ν’ άποχωρισθώμεν ούτως. Ή νομί
ζεις δτι μοί είναι εύχάριστον ν’ άποχωρισθώ 
άπό σοΰ, τοΰ καλού τών νεανικών μου χρόνων 
φίλου μέ τήν ξηοάν μόνον συγχαρητήριον εύχήν, 
χωρίς ν’ άκούσω καί συμπαθητικούς τινας λό
γους; Εννοώ δτι σήμερον παρά τήν θέλησίν 
σου είσαι πλησίον μου, καί δτι ίσως ούδέποτε 
πλέον θ’ άπαντηθώμεν. Δέν μ’ έξηγεΐς, διατί 
είσαι προς έμέ τόσον σκληρός;

Ό Βάλδεμαρ άφωπλίσθη. Έπί στιγμάς έπά- 
λαισεν άκόμη· τέλος δμως ύπέκυψε καί μέ φω
νήν πλήρη συγκινήσεως είπε·

— Γνωρίζεις, Άλινη, ποια ή αιτία δΓ ήν 
σέ άποφεύγω. ’Εννοείς αρκούντως πόσον ή 
καρδία μου εΐναι πληγωμένη . . . Άλλά τί σοι 
μέλλει; Τί ένδιαφέρεται ή μαρκησία Βυσσιέρου, 
έάν ύπάρχη τις έν τώ κόσμω, δστις άπεχωρίσθη 
άπ’ αύτής έν βαθεία θλίψει καί άπελπισία — 
διότι άλλως είχε φαντασθή τό μέλλον τής Άλί
νης. θά γελάσεις βεβαίως δταν άναμνησθής 
τοΰ παιδός, καί θά είπεις- Νομίζω δτι μέ 
ήγάπα. άλλά μόνον άδέξιος ήτο νά μοί φανερώση 
τόν έρωτά του!

Ταΰτα είπών ό Βάλδεμαρ έρριψε βλέμμα 
ταχύ πρός τήν συνοδοιπόρον του καί τήν είδεν 
ώχριώσαν καί τρέμουσαν. Μεταμεληθείς δέ διά 
τούς σκληρούς αύτοϋ λόγους προσέθηκεν άμέσως·

— Ήθέλησες νά όμιλήσω, Άλίνη, καί ώμί- 
λησα· μή παρεξηγεΐς τούς λόγους μου.

— Δέν τούς παρεξηγώ, δχι· άπήντησεν ή 
νεάνις μέ φωνήν μόλις καταληπτήν.

— Συγχώρησαν μοι, ’Αλίνη, συγχώρησόν μοι. 
Συλλογίσου τήν θέσιν μου- συλλογίσου δτι δ,τι 
ήσθανόμην διά σέ δέν ήτο έρως, άλλά λατρεία. 
"Ημην ώς άνθρωπος λατρεύων θεάν, δστις φο
βείται μή έκφραζόμενος φανερά βεβηλώση τόν 
ναόν, έν τφ όποίω εύρίσκεται τής λατρείας του 
ή είκών . . . Μή με διακόπτεις, Άλίνη· συλ
λογίσου τήν θέσιν μου. Είπέ μοι· τί ήδύνατο 
νά πράξη άνήρ έχων τοιοΰτον θειον έν τή καρ
δία του αίσθημα; Ήτο δυνατόν ό άνήρ ουτος 
νά σοί συγχαρή είλικρινώς;

Ή Άλίνη έσιώπησεν. Έν τή καρδία της 
συνεκροτεΐτο άγιόν. Σταθεϊσα τέλος ύπό φανόν 
είπεν·

— Είπες, Βάλδεμαρ, δτι άλλως έφαντάζεσο 
τό μέλλον μου — καί έγώ, σοί όμολογώ, τό 
αύτό έκαμα ονειρον, άλλά ....

Καί ό Βάλδεμαρ είδε δάκρυ στίλβον είς τούς 
όφθαλμούς της.

— Διατί νά ησαι νεώτερός μου, Βάλδεμαρ; 
έξηκολούθησεν ή Άλίνη. Πρό πολλοΰ εΐχον εν
νοήσει δτι μέ ήγάπας- άλλά τόν έρωτα τούτον 
έθεώρουν άγάπην παιδός, άγάπην νεανικήν — έν 
φ έγώ σέ ήγάπησα μέ δλην τήν ζέσιν τής καρ
δίας μου, καί ήναγκαζόμην νά περιβάλλω τό 
αίσθημά μου τούτο μέ τόν θώρακα τής ψυχρό- 
τητος, διότι ήθελον ό έρως μου νά μένη αιωνίως 
τό πολυτιμότερόν μου μυστικόν. — Σήμερον 
δμως δέν δύναμαι έπί πλέον νά τό κρύψω· σή
μερον ήναγκάσθην να σοί τό φανερώσω.

— Πρός τί λοιπόν έδέχθης τάς προτάσεις 
τοΰ μαρκησίου, τοΰ ξένου; είπεν ό Βάλδεμαρ 
ζωηρώς. Ώ! διάρρηξον τόν χαλαρόν τούτον 
δεσμόν όμολόγησον φανερά δτι μέ άγαπάς — 
ένώπιον δλου τοΰ κόσμου —

— Είναι άδύνατον, άπήντησεν ή Άλίνη.
— ’Αδύνατον, λέγεις; άνέκραξεν ό Βάλδεμαρ. 

Τότε ούδέποτε μέ ήγάπησας!
— Πίστευε δ.τι Θέλεις, Βάλδεμαρ, είπεν ή 

Άλίνη μετά πικρού μειδιάματος. Καί άν μέ 
άδικής, τό άνέχομαι καί σέ συγχωρώ. Μετά 
ώριμον σκέψιν θά έννοήσης δτι σειρά περιστάσεων 
έζτάζτων μέ άναγζάζουσι νά συνάψω γάμον, δν 
ή καρδία μου άποστρέφεται.

Καί τόν προσέδλεπε μέ βλέμμα τόσον ικε- 
τιζόν, ώστε ό Βάλδεμαρ, δστις ήτο φύσει γεν
ναίος, δέν έζήτησε πλειοτέραν έξήγησιν — ζαί 
ύπέκυψεν είς τό άναπόδραστον. Οΐ τελευταίοι 
λόγοι τής Άλίνης ήρκεσαν. Ό Βάλδεμαρ δέν 
έμαθε περισσότερον · τό μόνον, τό όποιον κατό
πιν ήδυνήΘη νά μάθη ήτο δτι ή οικογένεια τής 
Άλίνης είχεν άναλάβει προ έτών τοιαύτας υπο
χρεώσεις άπέναντι τής οικογένειας τοΰ μαρκη
σίου , ώστε άδύνατος καθίστατο πάσα άπόρριψις 
τής περί τού συνοικεσίου γενομένης προτάσεως.

Ό Βάλδεμαρ έσιώπησε πάλιν, αισθανόμενος 
τό βλέμμα τής Άλίνης προσηλωμένο·? έπ’ αύτοϋ. 
Ή χειρ αύτοϋ έκράτει τήν χεΐρά της. Έν τή 
όδυνηρά τής στιγμής ταύτης χαρα τοσούτον σφο- 
δρώς κατέλαδεν αύτόν τό αίσθημα τής ζηλοτυ
πίας, ώστε άζων άζέζραξεν

— Έάν ήναι άληθές, Άλίνη, δτι μέ άγαπάς, 
ύποσχέσου μοι, όρκίσου με, δτι ούδέποτε θ’ άγα- 
πήσης τόν μαρκήσιον. ’Ώ! έάν ήδυνάμην νά 
πιστεύσω δτι θά τόν άγαπήσης ποτέ, έπροτίμων 
νά σέ ίδω νεκράν πρό τών ποδών μου!

Εύρίσκοντο πρό τής θύρας τοΰ κήπου τής 
πατρικής οικίας. ’ Η Άλίνη προσολέπουσα αύτόν 
μέ τό ήρεμον ζαί γαληνιαΐον αύτής βλέμμα, τό 
όποιον τήν καθίστα τοσούτον ελκυστικήν, άπήντησε 
μέ φωνήν ταπεινήν μέν, άλλά στερεά·?·

(Ακολουθεί.)
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ΕΣΠΕΡΑ ΕΝ ΤΩ ΔΛΣΕΙ.
(.Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 360.)

Η εσπέρα εΐναι έντός πυκνού δάσους ή ώραιοτέρα τής όλης 
ήμέρας στιγμή. Τά σκότη προχωροΰσι βαθμηδόν ζαί λυκαυγές 
μυστηριώδες καθιστά τήν ηρεμίαν μεγαλειτέραν ζαί τοΰ δάσους 
τήν λαμπρότητα μεγαλοπρεπεστέραν. Κεκοπιαζότα τά ζώα ζαί 
τά πτηνά ζητοΰσι τήν άνάπαυσιν — ζητοϋσι τήν νυκτερινήν των 
κοίτην. Τήδε κάκεϊσεν ή πτώσις ενός φύλλου, ή Οραΰσις μικρού 
κλόνου διακόπτουσι τήν ήσυχίαν, ώς ήχοι άπομεμακρυσμένοι, ώς 
ήχοι χρόνων αρχαιότερων, ώς ασπασμός εποχής παρελθούσης. 
'Ο άνθρωπος εύρισκόμενος έν τοιαύτη ώρα έντός τού δάσους 
αισθάνεται γλυκεΐάν τινα μελαγχολίαν ζαταζυριεύουσαν τά στήθη 
του, καί ό νους του, ώς πλανώμενος έν τή ηρεμία ταύτη ύψούται 
πρός Ούρανόν, ζητών τρόπον τινά τοΰ μυστηρίου τήν έξήγησιν. 
Τά χείλη του λεληθότως ψιθυρίζουσι προσευχήν, ύμνον πρός 
’Εκείνον, δστις καί τά δάση έποίησε καί τά πτηνά καί τά ζώα 
έπλασε, καί τώ άνθρώπω τό πνεύμα ένεφύσησεν. Τό μυστηριώδες 
τοΰτο αίσθημα έπροσωποποίησεν ό ζωγράφος Κάρολος Kroner 
έν τή έπιτυχεΐ είκόνι, ήν σήμερον δημοσιεύομεν.

ΤΟ ΣΟΤΜΟΝ.
0 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΙΙΝΑΣ.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 361.)

Από τοΰ Σουνίου, τοΰ ακρωτηρίου τής ’Αττικής, ή θέα εΐναι 
άνωτέρα πάσης περιγραφής. Πρός νότον ή θάλασσα στίλβουσα ώς 
μέταλλον ρευστόν, ζαί έν τώ μέσω αύτής αί νήσοι, χωριζόμεναι 
ώς λίθοι πολύτιμοι έν ατμόσφαιρα περιχρύσω, ή Εύβοια, ή ’Άν
δρος, ή Κέα, ή Σέριφος, ή Μήλος· άπώτερον τά παράλια τής 
Πελοπόννησου ζαί είς τό βάθος, άμυδρώς παρουσιαζόμεναι, αί 
χιονοσκεπείς κορυφαί τών όρέων τής Κρήτης. ’Ιδού τό ώραΐον 
πανόραμα, τό όποιον έζτυλίσσεται ένώπιον τών οφθαλμών τοΰ έπί 
τής άζρας τοΰ Σουνίου ισταμένου περιηγητοΰ.

Έπί τοΰ ακρωτηρίου τούτου ΐστανται άκόμη όρθοί 15 κίονες, 
άνήκοντες είς τόν ναόν τής ’Αθήνας καί έξουσιάζοντες άπό τής 
ύψηλής ταύτης σκοπιάς τό Αίγαϊον Πέλαγος. Τήν θέσιν ταύτην 
τήν έπιφανή οί άρχαΐοι Έλληνες έξελέξαντο λίαν καταλλήλως 
πρός άνέγερσιν ναοΰ, δπως ή έν αύτώ λατρευομένη θεότης παρου- 
σιάζηται έγγυτέρα καί σεβαστοτέρα. “Ηδη ό "Ομηρος όνομάζει τό 
άκρωτήριον τοΰτο ιερόν. Οί κίονες εΐναι ρυθμού δωρικού, πλήν 
εΐναι τοσοΰτον κατεστραμμένοι, ώστε δύσκολον ΐνα μή είπωμεν 
άδύνατον άποβαίνει καί είς αύτόν τόν άρχαιολόγον νά σχηματίση 
ώρισμένην ιδέαν περί τοΰ σχήματος καί τοΰ ρυθμού τοΰ ναοΰ. 
Γνωστόν εΐναι μόνον δτι ό ναός ούτος έκτίσθη μετά τούς χρόνους 
τοΰ Περικλεούς, έν εποχή δμως, καθ’ ήν έξοχοι εύρίσκοντο άκόμη 
έν Άθήναις ζαλλιτέχναι, καί καθ’ ήν μαθητής τοΰ ’Ικτίνου ήδύνατο 
νά δώση τό σχέδιον τού οικοδομήματος και μαθηταί τοΰ Φειδίου 
νά έπεξαργασθώσι τάς γλυφάς. Ή δλη έντύπωσις, ήν ένεποίει ό 
ναός τής Άθηνάς, φαίνεται δτι ήτο ίσχυροτέρα τής τοΰ ναοΰ τοΰ 
Θησέως έν Άθήναις, οί κίονες αύτοΰ ήσαν παχύτεροι καί ταπεινό
τεροι, έχοντες ύψος μέν μέτρων 6,10, ζαί κατά τήν βάσιν των 
διάμετρον μέτρου 1,2. Αί τήδε κάκεϊσεν έσπαρμέναι όγζώδεις 
μαρμάρινοι πλάκες εΐναι αί μετόπαι τής ζωφόρου, ής τά ανάγλυφα 
εΐναι έντελώς έξηλειμμένα. Πρός βορράν φαίνονται άκόμη τά 
ΐχνη τών προπυλαίων, στοάς άγούσης είς τό ένδότερον τοΰ ναοΰ.

Έν τοϊς άρχαιοτάτοις χρόνοις έλατρεύετο έν Σουνίω ό Πο- 
σειδών, κατόπιν δέ άντεκατέστη ή λατρεία αύτοΰ διά τής λατρείας 
τής Άθηνάς. Είς τιμήν τής θεάς ταύτης έτελοΰντο έν Σουνίω 
μετά μεγάλης πομπής τά Παναθήναια. Έξ δλων τών μερών τής 
Αττικής ζαί έζ τών πέριξ νήσων συνέρρεον είς τήν έορτήν ταύτην 
πλεΐστοι δσοι θεαταί, έρχόμενοι νά ΐδωσι τήν ίεράν πομπήν έξερ- 
χομένην τοΰ ναού, τούς ιερείς μέ τάς ποικιλοχρόους αύτών στολάς, 

ζαί τούς νέους τούς καίοντας θυμίαμα εύώδες εντός όλοχρύσων 
πυξίδων.

Τής δλης λαμπρότητας καί μεγαλόπρεπείας δέν έμειναν ή 
οί όλίγοι ούτοι ήμιζατεστραμμένοι κίονες, οί τήδε κάκεϊσεν έσπαρ- 
μενοι ογκόλιθοι — καί ή έρημία ζαί νεκρική σιωπή !

Ο LONGFELLOW.
(Άποθ. τή 13/25 Μαρτίου 1882.)

'0 ύπατος τών αμερικανικών ποιητών, ό έν Εύρώπη Οαυμα- 
ζόμενος, έν δέ τή Αμερική εκθειαζόμενος, ό άγαθός καί όντως 
μέγας Longfellow, άπέθανε. Διανύσας βίον μακρόν πλήρη εύδαί- 
μονος ηρεμίας ζαί δόξης άνεπιφθόνου, ΰπέζυψε καί αύτός είς τήν 
κοινήν παντί θνητώ μοίραν. ΈΙ Μοΰσά του, ή τοσούτους ένθου- 
σιάσασα, ζαί, δπερ σπανιώτερον, τοσούτους παρηγορήσασα, έσίγησε 
διά παντός· ή λύρα ή γλυκεία, ή τάς αζοάς τοσούτων άνθρώπων 
τέρψασα, έθραύσθη, καί ό θείος ποιητής, μέ τό ήρεμαν καί γλυκύ 
του βλέμμα, μέ τήν συμπαθητικήν τοΰ προσώπου έζφρασιν, με- 
τέστη άφ’ ήμών — μετέβη είς τήν χώραν έκείνην τήν μυστη
ριώδη, περί ής μετά θρησκευτικής εύλαβείας τοσάκις έγραψεν!

Τό εύρύχωρον, μεγαλοπρεπές μέγαρον, ή άνταξία τοΰ μεγάλου 
άνδρός κατοικία, ζεΐται ήδη έρημον, κεΐται άπορφανισθέν τό περι
στύλων αύτοΰ μέ τούς λευκούς στιλπνούς κίονας, ούς χαριέντως 
περιβάλλει κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ έτους ό κισσός ζαί ή 
άγρια άμπελος, πενθεί ζαί τοΰτο- ζαί αύτή ή δροσερά τοΰ Μαρ
τίου αύρα, ήν τοσοΰτον ήγάπα ό άποθανών, περιρρέει πένθιμος 
τώρα τό σιωπηλόν κατοιζητήριον!

Ό Longfellow ήτο έπίσης συμπαθητικός ζαί ώς άνθρωπος 
καί ώς ποιητής. Οί συνομήλικες αύτοΰ ποιηταί ζαί συγγραφείς 
ήγάπων αύτόν άδόλως καί είλικρινώς, οί δέ νεώτεροί του τόν ελά- 
τρευον, έτέρποντο είς τήν άντανάζλασιν τής δόξης του, καί τόν 
άνεγνώριζον ώς πρότυπον ζαί διδάσκαλον, διότι αύτώ ώφειλον τά 
πάντα, ώς έν πάση ειλικρίνεια ώμολόγουν. Πάς ό γνωρίσας τόν 
ζωηρόν έζεΐνον καί εύθυμον πρεσβύτην, δστις κατά τήν εσπέραν 
τοΰ βίου του διετηρεΐτο νέος, δέν ήδύνατο ή νά ζηλεύση τοιοΰτο 
γήρας καί τοιαύτην δόξαν, ής ό στέφανος ήτο τοσοΰτον ελαφρός. 
Πάς δέ ό άναγνούς τά άθάνατα ποιήματά του τόν ήγάπησε καί 
μαζρόθεν, διότι ούδέποτε εύρεν έν αύτοΐς ιδέαν δόλιον ή γνώμην 
άπρεπή. "Ο,τι έγραφεν ό Longfellow, δ,τι έλεγεν, ήσθάνετο 
βαθέως έν τή καρδία του. Κατά τούς χρόνους τής άζμής του 
εύρίσζομεν έν αύτώ καί τοΰ λυρικοΰ ποιητοΰ τήν γλυκύτητα καί 
αβρότητα καί τοΰ έπικοΰ ποιητοΰ τήν έμβρίθειαν ζαί δύναμιν. 
Καί ζατά τοΰτο εΐναι σχεδόν μοναδικός. Έν οίαοήποτε σελίδι καί 
άν άνοίξωμεν τό ώραΐον ζαί αφελές αύτοΰ άριστούργημα, "τό 
άσμα τοΰ Χιαβάθα”, αίσθανόμεθα δτι ό γράψας τούς στίχους 
έκείνους ήτο άνθρωπος άφελής ώς ή φύσις καί άγνός ώς άγγελος!

Περί τοΰ βίου ζαί τών έργων τοΰ Longfellow, έγράψαμεν 
ήδη έν τώ ιγ’. τεύχει τοΰ Εσπέρου, δτε ήρχίσαμεν τήν δημο- 
σίευσιν τοΰ άσματος τοΰ Χιαβάθα έν τή ήμετέρα γλώσση. Εν
ταύθα χαράττομεν όλίγας μόνον λέξεις είς μνημόσυνον τοΰ μετα- 
στάντος άνδρός, "ού τίνος — κατά τήν ώραίαν φράσιν τοΰ Haw
thorne — τό μέν στήθος περιέζλειε καρδίαν παιδός, οί δέ ώμοι 
ύπεστήριζον κεφαλήν λέοντος”.

Δέν δυνάμεθα νά περατώσωμεν άξιοπρεπέστερον τό βραχύ 
τοΰτο άρθρον ή παραθέτοντες τήν μετάφρασιν ένός τών τελευταίων, 
ανεκδότων, ποιημάτων αύτοΰ, έν ω διαλάμπει πάσα ή όντως χρι
στιανική αύτοΰ άρετή ■

*2! μή λέγεις μέ πικρίαν, δτι δνειρον ό βίος.
Ή ψυχή έν ραθυμία ή ψυχή δέν εΐν’ ή ζώαα,
Καί άβέβαιος δέν είναι ό σκοπός μας έν τφ κόσμφ.
Έχει ή ψυχή καθήκον, έχει ή ψυχή τδ φώς της,
Τ’ όδηγοϋν αύτήν είς δλας τάς καλάς της προσπάθειας.

“Είσαι χώμα, κι’ είς τό χώμα θά άπέλθης, θνητέ, πάλιν.” 
Γίνωσζε, ή ρήσις αΰτη άφορφ τδ σώμα μόνον.

Λύπαι, ήοοναί, δέν είναι ό προορισμός ένταύθα,
Άλλ’ ένέργεια και πάλη, εύγενοΰς άγων σταδίου,
Κι’ άνά πάσαν αύγήν νέαν νέον είς τά πρόσω βήμα.

Μακρόν εΐν’ αύτό τδ έργον, καί ταχύς ό χρόνος φεύγει.
Ώς τδ τύμπανον τού πένθους έν ήμέραις δυστυχίας,
Ή καρδία μας τδν δρόμον πρδς τδν τάφον ήμών κρούει.

θαρρεί, άνθρωπε, καί χώρει είς τοΰ βίου τδν αγώνα,
Και τήν άνανδρον και χαΰνον περιφρόνει δκνηρίαν·
Είς τό ένδοξον έκεΐνο καί εύρύ πεδίον σπεΰσον, 
Ένθ’ έν εύγενεΐ άμίλλη θά άγωνισθής ώς ήρως.

Λάμψιν μέλλοντος αγνώστου άποδίωκε μακράν σου,
Ιϊρός τδ παρελθόν έπίσης τελευταϊον λέγε Χαΐρε,
Καί έν τφ παρόντι ζήθι μετά θάρρους κ’ εύτολμίας, 
Φώς έν τή ψυχή σου έχων τήν είς τδν Θεόν έλπίδα.

Τών μεγάλων άνδρών έργα άναφέρ ή Ιστορία,
Τί κατώρθωσεν ή τόλμη, τί ό νοΰς επιτυγχάνει·
Τοΰ Θεού πλήν βοηθοΰντος καί ήμΐν τοϊς άδυνάτοις
Θέσις υψηλή ώρίσθη καί επιφανής πολλάκις.

Είς τήν μνήμην μας τίς οίδεν; είς τών αδελφών μας ίσως,
Είς τδ βάρος δυσβάστακτου ύποκύπτων δυστυχίας,
Εν πικραΐς στιγμαΐς θά εύρη βάλσαμον παρηγοριάς, 
Ωστ’ εμπρός, μέ θάρρος, φίλοι! μικροί είσθε ή μεγάλοι, 
Οί καλοί έργάται δλοι, εις τδν εύγενή άγώνα!

Ιερόν κανόνα έχει τοΰ ανθρώπου ή καρδία,
Κι’ ό κανών έστιν “άγάπη, προσευχή, καί έργασία!”

Έν τέλει παραθέτομεν ένταύθα τήν μετάφρασιν αύτογράφου 
επιστολής τοΰ άποθανόντος ποιητοΰ, ήν έλάβομεν ·

Cambridge (’Αμερικής) τή 21 Ίανουαρίου 1882.
“Φίλε Κύριε. Πρδ πολλοΰ ώφειλον νά ευχαριστήσω Ί’μάς διά τήν 

εύγενή Υμών έπιστολήν καί διά τδ τεύχος τοΰ ' Εσπέρου'', τδ περιέχον τήν 
μετάφρασιν σας τής Εισαγωγής καί τοΰ α'. Κεφαλαίου τοΰ “ασματος τοΰ 
Χιαβάθα”. Πλήν έμποδίσθην ένεκα ασθένειας . . . Δέχθητε, φίλε 
Κύριε, τάς ειλικρινείς εύχαριστίας μου επί τή τιμή ήν μοι έζάμετε μετα- 
φράσαντες τδ ποίημά μου είς τήν'Ελληνικήν γλώσσαν, καί διά τήν ευμενή 
έπ’ αύτοΰ κρίσιν Υμών. ’Ελπίζω δτι ταχέως θέλει έκδοθή τδ έργον σας 
ζαί έν βιβλίφ, καί θά ήμαι τά μάλιστα εύγνώμων Ύμΐν νά λάβω τδ ύπο- 
σχεθέν μοι άντίτυπον.

Διατελώ, φίλε Κύριέ μου, μετά πλείστης ύπολήψεως

Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΣΣ1ΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ

Η ΕΙΓ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΣΜΟΥ.

("Ορα τεύχος 21.)

Μεταγενεστέρως δτε κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΈ. αίώνος ή 'Ρωσ- 
σία ύπέζυψε τω ζυγω τών Τατάρων, δπως καί παρ’ ήμΐν έπί 
Τουρκοκρατίας, ό κλήρος μόνος καί άποκλειστιζώς σχεδόν διέσωσε 
τόν πρός τά γράμματα ζήλον, κηδόμενος περί τής διανοητικής 
άναπτύξεως τοΰ λαοΰ, ζαί επομένως άπαντα σχεδόν τά τής έποχής 
εκείνη; φιλολογικά έργα άνήκον τοϊς κληρικοϊς, έφ’ ών εΐχε με
γίστην επιρροήν ό Βυζαντισμός. Καί πράγματι έάν ή ρωσσιζή 
έζζλησία προ τής Ταταροκρατίας είσέτι υπήρξε μία τών ζυριω- 
τέρων διοχετεύσεων τής βυζαντινής έπί τών ρωσσιζών γραμμάτων 
επιρροής, έπί τοΰ ζυγού αύτοΰ τών Τατάρων έπέπρωτο αΰτη ν’ 
άναλάοη τήν κυρίαν διαφύλαξιν έκείνων τών άπαρχών τοΰ πολι
τισμού, αΐτινες άνεφάνησαν έν 'Ρωσσία πρό τοΰ ΙΓ'. αίώνος. 
Καί οτε κατα τον 11 . και 1Δ. αιώνα ούδεμίαν έχομεν γνώσιν 
περί σχολών ζαί περί διαδόσεως τών φώτων, έν ώ έν ταΐς ρωσ· 
σιζαΐς χρονογραφίαις ούδεμίαν άπαντώμεν εΐδησιν περί τής δια
νοητικής άναπτύξεως τών ήγεμόνων, εύπατριδών καί βογιάρων, 
παρά τώ κλήρω ό αύτός διατηρείται πρός τά γράμματα έρως, ή 
αύτή προς συλλογήν ζαί αντιγραφήν συλλογών ζαί πρός ρωσσικήν 

παράφρασιν τών βυζαντινών συγγραμμάτων άγάπη. Οΰτω ζατά 
τήν εποχήν ταύτην ιδίως έζυζλοφόρησεν ή μετάφρασις τής “Δη
μιουργίας τού Κόσμου” (JVIipo34anie) τοΰ ποιητοΰ Γεωργίου Πισί- 
δου, γενομένη ρωσσιστί υπό τίνος Δημητρίου Ζωγράφου ή Ζωο- 
γράφου ύπό τόν τίτλον· “Αίνος τω Κυρίω έπί τή δημιουργία 
παντός ζώου.’ Έν τω ποιήματι τούτφ περιγράφόντσι αί §ξ ήμέραι 
τής πλάσεως.

Αλλ εν ούδενί τών καθαρώς τούτων θρησκευτικών συγγραμ
μάτων διορα τις τήν μεγίστην τοΰ Βυζαντισμοΰ έπιρροήν δσον έν 
τοϊς κατά τόν ΙΕ', αιώνα άπ’ εύθείας έκ Βυζαντίου είς 'Ρωσσίαν 
είσαχθεΐσιν επεσι καί ήρωιζαϊς αφηγήσεσι. Τά χειρόγραφα τά 
διασωθεντα έζ τής ανωτέρω έποχής περιέχουσιν ήδη πολλά έπη 
καί ήρωϊζά διηγήματα παντοίας φύσεως ζαί δλης, ήτοι έργα άνή- 
κοντα τή κοσμική καθαρώς φιλολογία, ούδέν κοινόν έχούση τή 
κληρική. Αύτή δέ ή εξωτερική μορφή τών χειρογράφων τούτων, 
ή επιμελής γραφή, αί ωραιαι προμετωπίδες ζαί τά κομψά άρχιζά 
γράμματα αποοειζνυουσι τήν εύνοιαν καί προσοχήν ών έκέκτηντο 
αυτα εν τοϊς κύκλοις τών συγχρόνων αύτοΐς εύπαιδεύτων Μοσχο
βιτών. Εν τών σπουοαιοτέρων τούτων χειρογράγων εΐναι τό περι
έχον τό περί Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος έπος "Άλεξανδριάς” 
(A-ieKcaii^pca). Η ιστορία τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου έν ταΐς σλα- 
οικαϊς φιλολογιαις αναφαίνεται άρχαιόθεν, κατέστη δέ γνωστή τοϊς 
Βουλγάροις, Σερβοις ζαί 'Ρώσσοις έζ τοΰ βυζαντινού συγγράμματος 
τοΰ Ί ευοο-Καλλισθένους. Κατά τόν ρώσσον φιλολόγον Πίπιν,*)  
ού τήν γνώμην πληρέστατα παραδέχομαι, κείμενον τής μεταφρά
σεως τού άνωτέρω έργου έχρησίμευσε τοϊς Σέρβοις τό τοΰ ψευδο- 
Καλλισθένους, καθότι πολύ πιθανώτερον εΐναι δτι οί Σέρβοι ήρύοντο 
έζ τής Ελληνικής φιλολογίας τά πλεΐστα τών έργων αυτών καί 
ούχί έζ τής λατινικής. Καί αύτή δέ ή ρωσσιζή παράφρασις 
δειζνυει έν πολλοϊς αύτής χωρίοις οτι έγένετο έζ τοΰ έλληνικοΰ 
ζειμένου. I ά αρχαία χειρόγραφα τού έπους τούτου περιέχουσιν 
έλληνιζας καθαρώς λέξεις, αΐτινες δέν ήθελον βεβαίως άπαντώνται 
ύποτιθεμένου δτι τά ρωσσικά χειρόγραφα παρεφράσθησαν έζ λατι
νικού συγγράμματος· τούναντίον δέ άπαντώνται έν τω ρωσσιζω 
ζειμένω λέξεις λατινιζαί παρεισφρήσασαι έζ τοΰ έλληνικοΰ. Γνω
στόν οτι ή έλληνική γλώσσα τής βυζαντιαζής έποχής παρέλαβε 
πολλάς λατινικάς λέξεις έκ τής έπιρροής τής ρωμαϊκής νομοθεσίας 
καί φιλολογίας. Εν τω ελληνικοί ζειμένω λ. χ. άναγινώσζ.ομεν · 
(ορα Muller, Pseudo-Callisthenes I. α .) “χρόνου δέ ικανού γε- 
νομένου έξωλοράτορές τινες οΰτω καλούμενοι παρά 'Ρωμαίοις, ζατά 
οε Ελληνας κατάσκοποι κτλ. Εάν ύποθέσωμεν έπί στιγμήν δτι 
ή ρωσσική παράφρασις έγένετο έκ τής λατινικής ούδόλως ήδυνά- 
μεθα ν’ άπαντήσωμεν τήν λέξιν “ έξωλοράτορας2’ καθ’ δτι έν τή 
ρωμαϊκή 'ιστορία τά πρόσωπα ταΰτα άποκαλοΰνται απλώς custodes· 
παρά τω Ιουλιανω Ούαλερίω μετεφράσθη διά τού quodam tem
pore nuntiatum est. Τούναντίον δμως έν τω ρωσσιζω χειρο- 
γράφω τω έν τω μουσείω τοΰ 'Ρουμάντζεβ ύπ’ άρ. 456 ζειμένω, 
λέγεται άπαραλλάζτως Εκΐ'Ίο.ιοριιτοριι. 'II παράγραφος αΰτη άρι- 
οήλως καταδεικνύει τήν τω έλληνιζω ζειμένω στενήν συγγένειαν. 
ΙΙολλα ετερα μέρη τοΰ ρωσσιζοΰ κειμένου ζατά γράμμα όμοιάζουσι 
τώ ελληνίζω. Τοσαύτη δέ ύπήρξεν ή έπιρροή τοΰ τελευταίου 
ώστε καί εν τοϊς απείροις τού αύτοΰ έπους μεταγενεστέροις χειρο- 
γράφοις έτηρήθη ή αύτή όμοιότης καί σχέσις. Έν γένει δέ καί 
άπλή τις παραβολή τών ρωσσιζών τούτων χειρογράφων, τών περιε- 
χόντων τήν “Άλεξανδριάδα” πρός τό έλλην. κείμενον, τά μάλιστα 
συμβάλλουσιν είς τήν άπόδειξιν οτι συγγενεύει τούτω ζαί ούχί τω 
λατινίζω. Αύτή ή άρχή τοΰ ρωσσιζοΰ ζειμένου εΐναι ζατά γράμμα 
μετάφρασις έκ τοΰ ελληνικού · /Ι,οόρϊιι MHHTafl 0ΜΤΗ ιι xpaOpb 
AjieKcan4P'i· MaKiuoHCKifi, ίίκο Bee οΈΤΒορπΒΈ κ. τ. λ. (Άριστός 
μοι δοκεϊ καί γενναιότατος ’Αλέξανδρος ό Μαζεδών, ιδίως πάντας 
ποιησάμενος ζ. τ. λ. Muller, Pseudo-Callisthenes I. α.) Λίαν 
πιθανόν δέ οτι ή παράφρασις τού Ψευδο-Καλλισθένους έν 'Ρωσσία,

*) Ορα Otei. SanncKii. 1855. 9. ΟνερκΒ net Ciap. PyccKoii AirrepaTypu.
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εισέδυον εις τά αισθήματα τοϋ λαοϋ ξένοι

ήτοι ή " Βίβλος ’Αλεξάνδρου” εισήλθεν εις τό κράτος των Μοσχο
βιτών κατά τον 1Γ'. αιώνα. "’Εκτός τής σπόυδαιότητος προς έκ- 
μάθησιν τών εθνικών παραδόσεων, λέγει ό προειρημένος Πίπιν, ή 
Άλεξανδριάς κέκτηται ιδίαν σημασίαν ως μία τών φαεινότερων 
ενδείξεων έκείνης τής επιρροής, ήν έσχεν ή αρχαία κοσμική φι
λολογία έπΐ τής αρχαίας ήμών φιλολογίας. Ή μεγάλη αυτής δη- 
μοτικότης καταδεικνύει πόσον εκτεταμένη ήτο ή έπιρροή αυτής 
και πόσον ενίοτε βαθέως 
μύθοι και έπη περι
βαλλόμενα παρ’ αύτοΰ 
νέοις έθνικοΐς σχήμα- 
σιν.

Έτερον σπουδαΐον 
τής αύτής σχεδόν επο
χής ^ωσσικόν έπος 
“Τά άθλα και ό βίος 
τοϋ Δεβγενίου ’Ακρί
τα” (/Vlimiie ιι iKirrie 
AeBreHieBO Ακριιτιι) 
καταδεικνύει έτι σα- 
φέστερον την έπΐ τής 
αρχαίας ρωσσιζής φι
λολογίας επιρροήν 
τοϋ Βυζαντισμοΰ ■ διό 
και ένταϋθα λεπτο- 
μερέστερον θέλομεν 
διεξέλθει τά περί αύ
τοΰ. Τό χειρόγραφον 
τοΰτο άνεκαλύφθη τό 
πρώτον παρά τοϋ κό- 
μητος Μούσην-Πού- 
σκην τώ 1795 έν τή 
άπεράντω αύτοΰ βι
βλιοθήκη τή άγορα- 
σθείση παρά τίνος 
αρχιμανδρίτου Ίωήλ. 
Δυστυχώς άπασα ή 
βιβλιοθήκη αυτή μετά 
τών χειρογράφων 
άπετεφρώθη κατά 
την έν έτει 1812 με- 
γάλην τής Μόσχας 
πυρκαϊάν. ’Αλλά τό 
κείμενον τοϋ είρη- 
μένου έπους είχε δη- 
μοσιευθή ήδη πρό τής 
πυρκαϊάς, διασωθέν 
οΰτω πλήρες. Τό έπος 
τοΰτο δεν είναι άλλο τι 
ή παράφρασις τοϋ έ
πους Chanson de Ro
land τοϋ Διγενοΰς 
’Ακρίτα. Ό ρώσσος ιστορικός Καραμζΐνος πρώτος, καίτοι μετά τίνος 
δισταγμού, άπεφάνθη περί τής ξένης καταγωγής τοϋ ρωσσικοΰ τούτου 
έπους· ό δέ Πίπιν διείδεν έν αύτώ όρθότατα βυζαντιακόν ήρωϊκόν 
έπος· ό Α. Βεσελόβσκης έπΐ τέλους τρανότατα κατέδειξε την ελ
ληνικήν αύτοΰ καταγωγήν (Spa Βϊοτηπκέ EBponti, 1875, σελ. 774). 
Και πρώτον αύτό τοΰτο τό όνομα τοϋ ήρωος "Δεογένιη” (Αοβγοιιϊϊϊ) 
δεν είναι άλλο ή τό ήμέτερον Διγενής. Αΐ μόναι διαφοραΐ αΐ 
ένυπάρχουσαι έν τω ^ωσσικω κειμένω, έλλειπουσών τών όποιων 
ήδύνατό τις νά είκάση δτι άναγινώσκει απλήν μετάφρασιν τοϋ ήμε- 
τέρου έπους, είσΐν αΐ εξής· άφηρέθησαν άπασαι αΐ όνομασίαι τών 
χωρών, τά γεωγραφικά καί ιστορικά όνόματα, τά όποια ζαθιστώσι 
τό τοϋ ήμετέρου Διγενοΰς ’Ακρίτα έπος, γνήσιον μνημεϊον τοϋ Γ.

II ΕΤΛΟΠΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ.

(Τό άσμα τοΰ Χιαβάθα. Κεφάλ. 13.)

αίώνος. Γεωγραφικώς τό ρωσσικόν κείμενον άρκεϊται εις την 
απλήν έπωνυμίαν Ελληνικής (Γρβιβοκοϋ) καί ’Αραβικής (Apa6cKofi) 
χώρας, ελληνικής άπλώς πόλεως (ΓρβΊβΟΚΐδ ΓΟρΟ/ξΊ») Εύφράτου κ. τ. τ. 
Τά όνόματα τών αύτοκρατόρων έλλείπουσιν, ούδ’ ό ’Ανδρόνικος, ό 
πάππος τοϋ Διγενοΰς, άναφέρεται.

Τά έπίθετα και αΐ προσωνυμίαι άντικαθιστώσιν έν τώ £ωσ- 
σιζώ κειμένω τά κύρια όνόματα, ταΰτα δέ έλλείπουσιν. Έν τω 
ήμετέρω έπει ό ήρως λέγεται Βασίλειος μετά τοΰ διπλοΰ έπιθέτου 

Διγενής και ’Ακρίτας, 
έν δέ τω ρωσσΓκώ 
Δεβγένιη Άκρήτ”. 
Εν τω ελληνικό δ 
Άμηράς Μουσούλ βα- 
πτίζεται και όνομά- 
ζεται Ιωάννης, έν δέ 
τω (όωσσικώ λέγεται 
άπλώς Άμήρ δηλ. 
’Εμίρης. Επομένως 
και ή έν τω |5ωσ- 
σικώ άπαντωμένη 
"Στρατήγοβνα” (Grpa- 
TiirOBiia) έκ τοΰ 
στρατηγός, όνομά- 
ζεται οΰτω κατ’ έπί- 
θετον, άπωλεσθέντος 
προδήλως τοΰ κυρίου 
αύτής όνόματος.

’Ενταύθα κρίνομεν 
εύλογον νά παραθέ- 
σωμεν έν συνάψει 
την μετάφρασιν τοΰ 
ρωσσικοΰ έπους. (Τό 
έπος τοΰτο έξεδόθη 
έν τή πρωτοτυπώ 
'Ελληνική γλώσση 
παρά τοΰ προςφιλοΰς 
παντΐ Έλληνι κ. 
Σπυρ. Π. Αάμπρου 
έν τή Collection des 
Romans grecs en 
langue vulgaire et 
envers. Paris 1880. 
Σελ. 113.)

“Τπήρξέ ποτέ πτω- 
“χή ζήρα βασιλικής κα
ταγωγής. Είχε δέ αδ- 
“τη τρεις υιούς ώραίους 
“και άνδρείους και θυ- 
“γατέρα περί τής ώραιό- 
“τητος τής όποιας ήκοο- 
“σεν ό Άμηράς ό βα- 
“σιλεύς τής άραβικής 
“γης. Μετά πολυ

αρίθμου στρατιάς έπιπίπτει ουτος κατά τής έλληνικής χώρας καί αρπάζει 
“τήν ώραίαν κόρην καθ’ ήν ώραν ή μήτηρ αυτής έκκλησιάζετο, οί δέ 
“άδελφοί της έθήρευον έν τή αλλοδαπή. Μόνον μία γραϊα υπήρξε μάρτυς 
“τής άρπαγής ταότης. Έπΐ ταΐς έρωτήσεσι τής μητρδς άπαντα αΰτη. Ήλθε 
“τής άραβικής γής ό βασιλεύς Άμηρας καί άρπάσας τήν θυγατέρα σου, 
“έμοϋ δέ δέσποιναν, έ'γεινεν άφαντος. Ή μήτηρ δδύρεται πικρώς έπΐ τή 
“άπωλεία τής θυγατρός της. Ότε δέ οί έπανελθόντες υιοί της τήν ήρώ- 
“τησαν περί τής αιτίας τής λύπης της, αυτή άπαντά δτι ό βασιλεύς Άμηράς 
“άπήγαγε τήν άδελφήν των, τούς έξορκίζει δέ νά καταδιώξωσι τόν άρπαγα, 
“καί ούτοι αυθωρεί ετοιμάζονται ν’ άπέλθωσι, λαβόντες τήν ευλογίαν τής 
“μητρός. Παρά τά σύνορα τής χώρας τών Σαρακηνών συναντώσι Σαρα- 
“κηνόν φύλακα, δστις, άντί ν’ άπαντήση εις τήν έρώτησίν των έάν ή κα- 
“θέδρα τοϋ βασιλέως Άμηρα ήναι 'μακράν, έπιπίπτει κατ’ αυτών ξιφήρης. 
“Ούτοι τόν καταβάλλουσι, τον δένουσι σφιγκτώς εις τόν κορμόν δένδρου καί 

“προχωροΰντες συναντώσι παρά τον ποταμόν Πορφυρίτην (τον Ξάνθον ίσως) 
“πολυαρίθμους τοΰ Άμηρα χωροφύλακας, περί τάς τρεις χιλιάδας τον 
“αριθμόν. Οί άδελφοί διαιροΰσι τάς δυνάμεις των, καί ό μέν πρεσβύτερος 
“προσβάλλει τό δεξιόν κέρας, ό δέ νεώτερος τό αριστερόν καί ό μεσαίος 
“επιπίπτει κατά τοΰ κέντρου. "Ηρχισαν δέ νά Οερίζωσι τούς σωματοφύλακας 
“τοΰ Άμηρα, ώς έπιδέξιοι θερισταί θερίζουσι τό χόρτον τούς μή πεσόντας 
“συνέλαβον αιχμαλώτους καί ώδήγησαν πρός ύύηλόν όρος οπού τούς έφό- 
“νευσαν. Τρεις μόνον άφησαν ζώντας δπως τοΐς χρησιμεύσωσιν ώς οδηγοί 
“πρός τον τόπον οπού εύρίσκετο ό Άμηρα;. Οί αιχμάλωτοι ειπον δτι ό 
“Άμηράς ήτο έστρατοπεδευμένος υπό σκηνάς εις άπόστασιν έπτά σταδίων 
“από της πόλεως. Οί άδελφοί άποστέλλουσι τότε τούς αιχμαλώτους προς 
“τον βασιλέα δπως μή προφασισθή ουτος δτι ήλθον ώς λησταί. Μαθών 
“τοΰτο ό βασιλεύς έφοβήθη, συγκα/έσας δέ τούς πλησιεστέρους τω θρόνω 
“του είπε· “Αδελφοί μου, γενναίοι οπλαρχηγοί, εΐδον κατ’ όναρ δτι τρεις

Η ΚΟΙΤΗ TOT ΡΙΙΝΟΤ ΕΝ ΕΤΕΙ 1882.

“ιέρακες μέ έπληττον διά τών πτερύγων αυτών τοΰτο σημαίνει δτι θά 
“έ'λθωσι τρεις άδελφοί φέροντες καθ’ ήμών πόλεμον.” Έν τοσούτφ οΐ τρεις 
“αδελφοί έφθασαν, καί λέγουσι πρός τόν βασιλέα· “Δέν γνωρίζεις ουδέ καν 
“τούς σωματοφύλακας σου νά τοποθέτηση; καταλλήλως· ιδού ημείς ήλθομεν 
“χωρίς ούδείς νά μάς έμποδίση. Τώρα δέ είπέ εις ημάς, διατί ώς ληστής 
“άπήγαγες τήν άδελφήν μας; Ποΰ εύρίσκεται; Ό Άμηράς άπαντά · “’Αγα
πητοί μου άδελφοί· βλέπετε έκεΐνο τό όρος · έκεϊ κατεκερματίσθησαν πολλαί 
“γυναίκες καί ώραΐαι κόραι· έκεΐ έσφάγη καί ή άδελφή σας έπειδή δέν 
“ηθελησε να υποκύψη εις τήν Οέλησίν μου.” — Θέλομεν σέ κακοποιήσει, 
“λέγουσιν οί άδελφοί καί άνέρχονται τό όρος δπως άνεύρωσι τό πτώμα τή; 
“άδελφής των.”

( Επεται συνέχεια.)

• ’ -------

Η ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1882.
(Μετά είκόνος.)

Έκτακτος ήτο κατά τούς ήδη παρελθόντα: πρώτους μήνας 
τοΰ παρόντος έτους ή ξηρασία καθ’ δλην τήν κεντρικήν Εύρώπην, 

κυρίως δέ εις τινας χώρας της Γερμανίας, προελθοΰσα έκ τής 
έζτάζτου ανομβρίας και τής ολίγης χιόνος. "Ολων τών ποταμών 
τά υοατα ήλαττώθησαν έπαισθητώς, ό δέ σεβαστός Ρήνος είναι ό 
πρό παντός άλλου στερηθείς τοΰ ύγροΰ αύτοΰ στοιχείου. Ό πολύ
κροτος αύτοΰ καταρράκτης ό παρά τήν ελβετικήν πόλιν Σκιαφούζην, 
ον πάντες οΐ τά μέρη έκεϊνα έπισκεφθέντες γνωρίζουσι, κατέστη 
γελοιογραφία καταρράκτου, διότι τό ύδωρ ουδέ τούς ογκολίθους 
ηουνατο να κάλυψη, ζαθ ών άλλοτε προσέζρουον μετά κατα
πληκτικού κρότου τά άφρίζοντα κύματα. Αλλά καί τό περαιτέρω 
ρεύμα τοΰ 'Ρήνου τό αύτό έκτακτον παρίστα θέαμα, ώς άποδειζνύει 
ή σήμερον δημοσιευόμενη είκών, ή παριστώσα τήν κοίτην τοΰ 
ποταμοΰ μεταξύ Στρασβούργου καί Κέλου. Οΐ πρεσβύτεροι τών 

κατοίκων δέν ένεθυμοΰντο τοιαύτην σπάνιν υδατος, καί, ώς είζός, 
μικροί καί μεγάλοι, νέοι καί γέροντες έσπευδον, και μάλιστα έν 
ήμέραις εορτής, νά κάμωσι τόν περίπατόν των έπΐ τής αποξηρα
μένης τοΰ ποταμοΰ κοίτης, οπού και έν ύπαίθρω έτρωγον, καί 
πρό πάντων — έπινον, διότι ό Γερμανός δέν έννοεΐ διασζέδασιν 
άνευ φαγητού καί πότου. Έτη πολλά θά παρέλθωσιν, ίσως και 
αιώνες, πριν ή άποκαλυφθή έκ νέου εις τά βλέμματα τών ανθρώπων 
ή κοίτη αΰτη, ήν τά άφθονα τοϋ Ρήνου υοατα ζρατοΰσι διαρκώς 
έν μυστηριώδει σκότει.

Διά τόν λόγον τοΰτον έθεωρήσαμεν καλόν νά παραθέσωμεν 
τήν εικόνα ταύτην χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών, αν και ήμεΐς 
οΐ Έλληνες είμεθα αρκούντως συνειθισμένοι νά βλέπωμεν ξηράς 
κοιτάς ποταμών, μάλισται κατά τούς θερινούς μήνας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣ1Σ.
ΕΛΛΑΣ. "Ενεκα τών εορτών τοΰ Πάσχα 

διεκόπησαν έπί τινας ήμέρας αί συνεδριάσεις τής 
Ελληνικής βουλής, πρός ας είσ’ιν έστραμμένα 
πάντων τά βλέμματα. Πρό τών διακοπών ύπε- 
βλήθη ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομικών ό 
γενικός προϋπολογισμός τοΰ Κράτους διά τό 
τρέχον έτος. Κατ’ αύτόν τά μέν έσοδα συμ- 
ποσοϋνται είς 67 ώς έγγιστα εκατομμύρια δραχ
μών, τά δέ έξοδα (ένεκα τής προσαρτήσεως τών 
νέων επαρχιών) ανέρχονται είς 7S έκατομ. 
Προκύπτει επομένως έλλειμμα II έζατομ- 
μυρίων δραχμών. "Οταν δμως λάβωμεν ύπ’ βψιν 
δτιτά μέν έσοδα ούδέποτε είσπράττονται δσασημει- 
οΰνται έν τφ προϋπολογισμό), τά δέ έξοδα πάντοτε 
ύπερβαίνουσι τά ύπολογισθέντα, θέλομεν εννοήσει 
εύκόλως δτι τό έλλειμμα έσται μεγαλείτερον. 
θέλει δέ καλυφθή τό έλλειμμα τοΰτο, ώς λέγει 
ό ύπουργός, διά τοΰ ύπολειφθέντος έκ του δανείου 
τών 120 εκατομμυρίων. Ευχής έργον θά ήτο νά 
εύρίσκοντο άλλοι πόροι πρός τοΰτο, ούχί δέ 
δάνειον διότι τά κράτη τά όποια διηνεκώς δα
νείζονται δέν άποδεικνΰουσιν άνθηράν οικονομικήν 
κατάστασιν. — Κακήν ένεποίησεν έντύπωσιν ή 
άπό τοϋ ύπουργείου τών Στρατιωτικών άπο- 
χώρισις τοϋ συνταγματάρχου κ. Καραϊσκάκη. 
"Οταν άπό τοΰδε, έν τοΐς πρώτοι; βήμασιν, 
επήλθε διαφωνία μεταξύ τών μελών τοΰ ύπουρ
γείου, δέν έχομεν μεγάλην έγγύησιν περί τής 
διατηρήσει»; αύτοϋ έν τή εξουσία. Ό λόγος ό 
άναγκάσας τόν κ. Καραϊσκάκην νά παραιτηθή 
εΐναι, ώς φαίνεται, ό προβιβασμός τοϋ κ. Δημ. 
Γρίβα είς ύποστράτηγον καί ό διορισμός αύτοϋ 
ώς άρχηγοΰ τοϋ α'. σώματος. — Καί έν τφ 
διπλωματικό) κλάδφ έπήλΟον μέ τό νέον ύπουρ- 
γεΐον νέαι μεταβολαί. Καί ό μέν κ. Βραΐλας, 
τέως πρεσβευτής έν Παρισίοις, διωρίσθη τοιοΰτος 
έν Λονδίνο)· είς Παρισιού; δέ άποστέλλεται 
πρεσβευτής ό κ. Νικ. Μαυροκορδάτος, ό πολ- 
λάκις βουλευτής καί ύπουργός διατελέσας. ΤΙ 
έκλογή τοΰ κ. Μαυροκορδάτου είναι ύφ’ βλας 
τάς επόψεις άρίστη. — Έμάθομεν εύχαρίστως 
δτι ό εύπαίδευτος ύφηγητής κ. Σπυρίδων Π. 
Λάμπρος διωρίσθη διευθυντής τών δημοτικών 
Σχολείων. Άνήρ λόγιος, ώς ό κ. Λάμπρος, καί 
μέ άρίστην συμπεριφοράν, χαρακτήρας θέ ανε
ξαρτήτου, εΐναι καταλληλότατος νά κατέχη τοι- 
αύτην ύψηλήν καί σπουδαίαν θέσιν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 31/12’Απριλίου 1882.

Μέ δλας τάς έορτάς τοΰ Πάσχα καί τάς 
διακοπάς έν τή πολιτική, τά βλέμματα τών 
κερδοσκόπων έμειναν έστραμμένα πρός τό νέον 
μετέωρον, τό όποιον άνέτελλεν έν τφ χρηματι- 
στικώ όρίζοντι. Τό μετέωρον τοΰτο,’ τό πάσαν 
γωνίαν φωτίζον καί πάσας τάς έλπίδας άναπτε- 
ροΰν, εΐναι ή έκδοσις τοΰ νέου αυστριακού 
δανείου.

’Εν τή χρηματιστική συναυλίφ δέν κατέχουσι 
πλέον τήν πρώτην θέσιν οί Παρίσιοι καί τό 
Λονδίνον, άλλ’ ή Βιέννη. Έν Παρισίοις ή άτμο- 
σφαϊρα διατηρείται βαρεΐα. Τό χρηματιστήριον 
τών Παρισίων όμοιάζει κατ’ αύτάς τόν πλούσιον, 
δστις τήν μέν χαράν έπιδεικνύει δημοσία;, τάς δέ 
λύπας πειράται ν’ άποκρύψη άπό τοΰ βλέμματος 
τών ανθρώπων, μέχρις ού έκτακτός τις περίστασις 
τάς φανερόνει. Οί φόβοι τών κεφαλαιούχων δέν 
κατηυνάσθησαν, διότι γνωστόν εΐναι δτι τρία τών 
μεγαλειτέρων πιστωτικών καταστημάτων εύρί- 
σκονται έν φοβερό διλήμματι. Και ή μέν τών 
τριών τούτων Τραπεζών περιόρισε πρό μηνός 

ήδη τό προσωπικόν της κατά 150 ύπαλλήλους, 
ή έτέρα διέταξε τούς διευθυντάς τών υποκατα
στημάτων της δλους ν’ άποστείλωσι πάσας τάς 
έν τοΐς ταμείο1.; αύτών εύρισκομένας άξίας είς 
Παρισίους, δπως οίκονομηθώσι τά πρός κάλυψιν 
τών διαφορών άναγκαιοϋντα χρηματικά ποσά, ή 
δέ τρίτη παρίσταται μάρτυς τής έκπτώσεω; τών 
μετοχών της χωρίς νά δύναται ν' άποσοβήση 
τό κακόν. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη κατεφάνη 
πάλιν ή βλάβη, ήν προξενοΰσιν είς τάς Τραπέζας 
τών Παρισίων τά ύπέρ τό δέον καί ύπέρ τήν 
ανάγκην πολυάριθμα έν ταΐς έπαρχίαις συστη- 
θέντα ύποκαταστήματα. Έν καιρφ τής ύψώσεως 
τά ύποκαταστήματα ταΰτα παρεκίνουν τούς μι
κρούς κεφαλαιούχους ν’ άντικαταστήσωσι μετοχάς 
ασφαλείς δι’ αξιών βιομηχανικών, αΐτινες σήμερον 
δέν έκποιοΰνται είμή μέ μεγάλην έκπτωσιν. 
Ώς έκ τούτου τό κοινόν δυσπιστήσαν αποφεύγει 
ν' άποτείνηται είς αύτά τά καταστήματα, καί 
ταΰτα, μένοντα αργά, περιττών εξόδων καί ζημίας 
πρόξενοι γίνονται.

Ζωηρά εΐναι δμως ή έκ Βιέννης δοθεΐσα 
ώθησις. Τή 4 Απριλίου (έ. ν.) ό ύπουργός τών 
Οικονομικών τής Αύστρίας προσεκάλεσε τά με
γάλα τής Βιέννης πιστωτικά καταστήματα (τήν 
Πιστωτικήν τράπεζαν, τήν τράπεζαν τών Χωρών 
κτλ.) νάκάμωσιτάς προτάσεις των καί προσφοράς 
των διά τό έκ 37 ήέ έκατομ. φιορινίων δάνειον 
είς χαρτονόμισμα πρός 5 °/0. Ή προθεσμία 
ώρίσθη μέχρι τής 13 ’Απριλίου (ήτοι αύριον), 
καί γενικώς πιστεύεται δτι καί πέραν τής προ
θεσμίας ταύτης ή ευνοϊκή τάσι; τής αγοράς θέλει 
διατηρηθή. "Άξιοι σημειώσεως εΐναι δροι τινες, 
ώς ό προσδιορισμός τοΰ έλαχίστου δρου τοΰ 
κολλύβου, ή παραχώρησις τής δλης έκδόσεως 
έπί ρηταΐς προθεσμίαις, καί, δπερ τό κυρίώτερον, 
ή έγγύησις ή διδομένη τφ άναλαβόντι τό δάνειον 
περί τής είς αύτόν παραχωρήσει»; παντός συνο- 
μολογηθησομένου δανείου έντός τής προσεχούς 
τριμηνίας. Αί βλέψεις αύται νέων έπιχειρήσεων 
έκέντησαν αρκούντως τόν ζήλον τών κερδοσκόπων, 
καί ώς έκ τούτου αί μετοχαί τών αύστριακών 
καί γερμανικών Τραπεζών ύψώθησαν κατά τήν 
τελευταίαν έβδομάδα σημαντικώς.

Παρά τάς χρηστάς ταύτας προσδοκίας δέον 
νά σημειώσωμεν καί δύο κακά, βάσιν έχοντα τήν 
έθνικήν τής Σερβίας Τράπεζαν καί τήν έθνικήν 
Τράπ εζαν τοΰ Λουξεμβούργου. Άμφότερα τα 
καταστήματα ταΰτα δλως άσυνειδήτως κατασπα
τάλησαν τό μετοχικόν κεφάλαιον, μέχρις ού ή 
κήρυξις αύτών είς κατάστασιν πτωχεύσεως περιέ- 
στειλε τό κακόν. Χαρακτηριστικόν εΐναι, δτι 
τά σέρβικά δικαστήρια δέν εΐχον, κατά τό άρ- 
χαΐον πολίτευμα, τήν ίσχύν νά ζητήσωσι λόγον 
τής τοιαύτης διαγωγής παρά τών βαθυπλούτων 
μ'ελών τοϋ διοικητικού συμβουλίου, έν οΐς εύρι- 
σκοντο γνωστοί τραπεζΐται καί ανώτεροι ύπα'λ- 
ληλοι τής Κυβερνήσει»;. Πέρυσι μόλις, δτε τά 
δικαστήρια έκηρύχθησαν ανεξάρτητα τής διοική- 
σεως, έσίγησαν καί αί έπιρροαί, αί ύπέρ τών 
μεγάλων τραπεζιτών συνηγοροΰσαι, καί ήδυνή- 
θησαν αύστριακοί καί οΰγγροι ύπήκοοι μεσολα
βήσει τής πρεσβείας των νά κινήσωσι δίκην κατά 
τών μελών τοΰ διοικητικού εκείνου συμβουλίου. 
Προανάκρουσμα τής δίκης ταύτης εΐναι ή προ- 
φυλάκισις τών κατηγορουμένων. — Οίκτράν έπίσης 
παριστα εικόνα καί ή έθνική τοΰ Λουξεμβούργου 
Τράπεζα, ήτις ώς τράπεζα έκδίδουσα χαρτονό
μισμα ύπόκειται είς τήν έξέλεγξιν τής κυβερνή
σεως. "Οτι τό συμβούλων τής τραπέζης ταύτης 
εύρε τρόπον ν’ άπατήση καί μετόχους καί δανειστάς, 
άποδεικνύει δτι ούδέν ίσχύουσι καί οί άριστοι 
τών νόμων, έάν οί μέτοχοι αυτοί δέν έπιτηρώσι 
τήν πορείαν τοΰ καταστήματος, φ παραδίδουσι
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τά κεφάλαιά των, καί πρό πάντων τά βιβλία 
αύτοϋ. Τίνος δέ μομφής άξια εΐναι Κυβέρνησις, 
ής αύτοί οί ανώτεροι υπάλληλοι ύποθάλπουσι 
τάς τοιαύτας καταχρήσεις καί χρηματιστικάς 
ασχήμιας; Λ.

ΒΙΒΑΙΟΚΡΙΣΙΑΙ.

Τ.Ι.ΦΙΛΙΠΠΩΒ· ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Έν Πετρουπύλει έξεδόθη κατ' αύτάς σύγ
γραμμα περισπούδαστον "Τά σύγχρονα έκκλησι- 
αστικά ζητήματα” (CoBpeMCnUbift nepKOBUbiii 
BOlipOCbl), δφειλόμενον είς τόν γλαφυρόν κάλαμον 
τοΰ φιλέλληνας 'Ρώσσου κ. Φιλίππωβ, γνωστού 
άλλως τε τώ Πανελληνίφ ώς πολλάκις καί ποι- 
κιλοτρόπως ύπέρ τού Ελληνισμού συνηγορήσαντος 
έν διαφόροις δειναΐς περιστάσεσιν. Είς τό έν 
λόγω πόνημα ζατεχωρίσθησαν διατριβαί άφο 
ρώσαι το Βουλγαρικόν σχίσμα, άποτελοϋσαι νΰν 
έν σόνολον, δημοσιευθεΰσαι δέ ύπό τοΰ αξιότιμου 
συγγραφέως έν διαφόροις περιοδικοί; συγγράμ- 
μασι κατά τήν δυστυχή εκείνην εποχήν, καθ’ 
ήν έκυοφορεΐτο έν τή Ανατολή τό περιλάλη- 
τον έκεϊνο σχίσμα, τό όποιον έφερεν εις διά- 
στασιν τά δύο πρωτεύοντα έν τή ’Ιλλυρική χερ- 
σονήσω στοιχεία, άτινα συνεννοούμενα ήδυναντο 
νά συντελέσωσιν είς τήν έντελή άπό τοΰ βαρ- 
βαρικοΰ ζυγού ανεξαρτησίαν αύτών.

Αί διατριβαί αυται εΐναι αί εξής- α'.) Ό 
οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ό Στ', καί 
ή έλληνο-βουλγαρική ερις· β'.) ‘Η λύσις τού 
έλληνο-βουλγαρικοϋ ζητήματος· γ'·) Ή άπόφασις 
τής έν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου έν τφ ζητή- 
ματι τής βουλγαρικής Εξαρχίας. Καί αί τρεις 
αυται έμβριθέσταται μελέται, δπως καί τότε, 
οδτω καί σήμερον συντελοΰσι τά μέγιστα είς 
τήν συμφιλίωσιν Βουλγάρων τε καί ’Ελλήνων, 
δπερ καί άποτελεΐ το κύριον ιδίως μέλημα τοΰ 
προσφιλούς ήμΐν τούτου Μοσχοβίτου. “Γινώ- 
“σκομεν, λέγει ό Φιλίππωβ έν τώ προοιμίφ τοΰ 
“συγγράμματός του, ότι μετά μακράν απραξίαν 
“έπιλαμβανόμεθα προσπαθειών τινων προς λύσιν 
“άδελφοκτόνου έριδος καί πρός άποκατάστασιν 
“τής ειρήνης έν τή σαλευθείση καί ταπεινωθείση 
“’Εκκλησία. Χαιρετίζων τάς προθέσεις ταύτας 
“καί ποθών, κατά δύναμιν, νά συντελέσω είς 
“τήν αίσίαν αύτών πραγματοποίησιν, έκρινα 
“εύλογον νά συλλέξω καί έκδώσω άπάσας τάς 
“προειρημένας διατριβάς μου, όπως πάσι τοΐς 
“έπιληφθησομένοις τήν είρήνευσιν τών συγγενών 
“ήμΐν έθνοτήτων καί άπασι τοΐς ποθοΰσι τήν 
“εκκλησιαστικήν ομόνοιαν διευκολύνω τήν όδόν 
“καί οδτω παρέςω αρωγήν τοΐς αίτοΰσι τήν 
“άλήθειαν, τήν διά πολλών προλήψεων καί διά 
“μυρίων παρά τής δημοσιογραφίας διαδοθεΐσων 
“άκουσίων τε καί εκουσίων ψευδολογιών δια- 
“συρθεΐσαν.”

Έπί τέλους έν τώ άνά χεΐρας πονήματι ό 
συγγραφεύς έθεώρησεν άναγκαΐον νά έπισυνάψη 
καί τήν άποσταλεΐσαν παρ’ αύτοϋ τφ Πατριάρχη 
Γρηγορίφ Στ', τφ 1871 έπιστολήν, καθώς καί 
τήν άπο 12 Μαίου τοΰ αύτοϋ έτους άπάντησιν 
τής Α. Παναγιότητος, άφορώσας άμφοτέρας τό 
βουλγαρικόν ζήτημα.

Έν τφ αύτφ βιβλίφ ευρηνται καί πάντα τα 
περί τής έν 'Ρωσσίφ άίρέσεως τών 'Αρχαίο- _ 
δόξων (Crapo6pa,mbl) δημοσιευθέντα άλλοτε 
παρά τοΰ κ. Φιλίππωβ, περί τής τή όρθοδόξφ 
έν 'Ρωσσία έκκλησία συμφιλιώσεως τών όποιων 
άείποτε ωσαύτως έκήδετο ό ακραιφνής ουτος 
πατριώτης.

Λ

Δέν δυνάμεθα ή νά ύποδεχθώμεν άνοικταΐς 
αγκάλαις τό τε σύγγραμμα τούτο ώς καί πάσας 
τάς έν αύτφ έκτεθειμένα; έμδριθεστάτας σκέψεις 
καί συμβουλάς τοΰ φιλέλληνο; κ. Φιλίππωβ, 
έπευχόμενοι δπως μή παύση συντελών είς τήν 
όντως άναγκαιοτάτην μετά τών Βουλγάρων συμ- 
φιλίωσιν ήμών ύπό τε πολιτικήν καί εκκλησια
στικήν έποψιν.

Κ. Α. Παλαιολόγος.

Κ Ε ΡΚ ΥΙΆ IK A A ΝΕΚ ΔΟΤΑ.

Ό άκάματος μεσαιωνοδίφης, ό έν Άθήναις 
ύφηγητής κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος, ω ή νεαρά 
ήμών φιλολογία τοσαΰτα ήδη δφείλει σπουδαία 
συγγράμματα, έπλούτισεν έπ' έσχάτων τήν φιλο
λογίαν ήμών διά νέου, τά μάλιστα σπουδαίου 
πονήματος, φέροντας τίτλον “Κερκυραϊκά 
Ανέκδοτα”, έν τφ όποίφ νΰν πρώτον δημο
σιεύει άνέκδοτά τινα άποκείμενα έν διαφόροις βι- 
βλιοθήκαις “ώς μικράν συμβολήν, ώς έν τφ προ- 
λόγφ μετριοφρόνως λέγει, πρός διαφώτισιν τής 
μεσαιωνικής ιστορίας τής νήσου, πρός ήν ό συγ
γραφεύς συνδέεται καί διά τών άναμνήσεων τής 
παιδικής ήλικίας”.

Γά δημοσιευόμενα Κερκυραϊκά άνέκδοτά είσι 
τά εξής·

α'. “Αρσενίου Κερκύρας έγκώμιον είς τόν 
μάρτυρα θερινόν.” Τό έγκώμιον τούτο εϋρηται 
έν τινι Κώδικι τής βιβλιοθήκης τής έν τφΆγίφ 
Ορει μονής Κουτλουμουσίου’ ό δέ έγκωμιαζό- 
μενος μάρτυς θερινός (καί ούχί Θερινός) είναι 
ό έν Βουθρωτώ τής ’Ηπείρου έπί τοΰ αύτοκρά- 
τορος Δεκίου μαρτυρήσας.

β'. “Νικολάου Κερκύρας ποίημα έπί τή 
παραιτήσει άπό τής ιεραρχίας.” Τό ποίημα τοΰτο 
είχεν έκδοθή έν έτει 1815 ύπό τού δεινοΰ Μου- 
στοξύδου έν Μεδιολάνοις, τά μάλιστα δμως παρ- 
εφθαρμένον. Ό μητροπολίτης Κερκύρας Νικό
λαος είναι ό έν αρχή τού ιβ'. αίώνος άκμάσας 
καί τή εύνοια καί φιλία τοΰ Κομνηνοϋ ’Αλε
ξίου Α'. τιμηθείς.

γ'. “Βασιλείου ΙΙεδιαδίτου έπιστολή πρός 
Κωνσταντίνον τόν Στιλβήν.” Ή έπιστολή αυτή, 
ήν ό έν άρχή του ιγ'. αίώνος έν Κερκύρφ άρ- 
χιερατεύσας Βασίλειος ό ΓΙεδιαδίτης έγραψε 
πρός τόν διδάσκαλον αύτοϋ Στιλβήν', άντεγράφη 
ύπό τοΰ κ. Σπυρ. Π. Λάμπρου έν έτει 1876 εκ 
τίνος κώδικος έν τή πόλει Κανταβριγία τής Αγ
γλίας εύρισκομένου.

δ'. “Ίά σφάλματα καί τά αίτιάματα τών 
Κερκυραίων.” Διατριβή εύρισκομένη έν κώδικι 
τής κατά τό Άγιον "Ορος μονής τών Ίβήρων.

ε'. “Περί τού έν Κερκύρα τιμαρίου τών 
Αθιγγάνων καί τής α' τοΰ Μαίου.” Έν τή δια
τριβή ταύτη έκτίθενται διά βραχέων τά κατά τήν 
εορτήν τής α'. Μαίου έν Κερκύρα, καί ύπάρχει 
περιγραφή λίαν περίεργος περί τών έν Κερ
κύρα Αθιγγάνων.

Γό νέον τοΰτο τεύχος έκ σελ. 74, δπερ δη
μοσιεύει ό φίλος κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος, άφιε- 
ροΰται τφ διακεκριμένφ λογίφ Φερδινάνδψ Γρη- 
γορόβίφ “ενεκα τής στοργής, μεθ’ ής ό σοφός 
ουτος άνήρ έπελήφθη έπ’ έσχάτων τή; μελέτης 
τής κερκυραϊκής Ιστορίας”. Έν τώ συγγράμματι 
τούτφ χαιρετίζομεν πολύτιμον αύθις πλουτισμόν 
τής άρκούντως σκοτεινή; μεσαιωνικής ήμών 
Ιστορίας.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
Έν·Κηφησια, όπου έπί έτη άπό τής άποβιώ- 

σεως τοΰ συζύγου αύτής έγκατεβιου, έν μικρά τινί 
ίδιοκτήτω χωρική οικία, άπεβίωσε, τήν χθες, ή 

* 7ZiPa ΐού ήρωος τής Κλείσοοας Κίτσου Τζαβέλλα, 
ή ιστορική Βασιλική. Ή γυνή αυτή είναι μία 

τών έπιζησασών γυναικών τής αθανάτου έςόοου 
τοΰ Μεσολογγίου. Άφοΰ, ένοπλος, συνεξήλθε και 
αύτη μετά τοΰ Τζαβέλλα, φέρουσα έπ’ ώμων τόν 
πρωτότοκον υιόν της, νήπιον μηνών δέκα καί 
δκτώ, καί αυτή έγκυος οΰσα, έρριψεν αύτόν έν 
μεσω τών εχθρών, όπως έλευθερωτέρα άπομένουσα 
άγωνισθή ύπέρ τής σωτηρίας τών συνεξελθόντων 
προμάχων τή; ελληνικής ελευθερίας. Τό τέκνον 
τη; έκεϊνο, ό Δημήτριο;, αίχμαλωτισθέν τότε, έξη- 
γοράσθη άπό τοΰ αίχμαλωτίσαντος πασσα, άντί 
τεσσαράκοντα Τούρκων. Ή έξοδος έπέτυχε, καί 
ούχί ολίγοι έσώθησαν έκ τών ύπέρ τή; άναστάσεως 
τή; Έλλάδο; μαχητών έκείνων. Ή Βασιλική, 
πιστή εί; τόν έρωτα τοΰ Κίτσου Τζαβέλλα, ού 
έγένετο σύζυγος, μετά τήν έκ τή; έςόοου σωτη
ρίαν, νυμφευθεΐσα αύτώ έν Ναυπλίιρ, παρηκολού- 
Οησεν αύτόν καθ’ όλος τάς περιπέτειας τοΰ βίου 
αύτοϋ, έκλεισε δέ τούς Οφθαλμούς εκείνου, δστις 
μυριάκις ήτένισε τον θάνατον ατρόμητος. Μετά 
τόν θάνατον τοΰ Τζαβέλλα, ή ιστορική γυνή άπε- 
χώρησεν εί; τήν έςοχικήν καλύβην, ήν ό σύζυγός 
της τή κατέλιπεν, έγένετο δέ δ σωτήρ άγγελος 
τών χωρικών τής Κηφησιάς καί τό άντικεϊμενον 
τή; λατρείας αύτών αφειδώς παρεΐχεν αύτοΐς ο,τι 
άν ήδύνατο νά διαθέση έκ τοΰ ύστερήματος αύτής, 
έςέπνευσε δ’ έν μέσω τών εύλογιών τών πτωχών 
καί τών πεινώντων, ών έπί έτη ύπήρςεν ή 
μήτηρ καί έφορος, ή νοσοκόμος καί ή άντι- 
λήπτωρ. Εις ευγνωμοσύνην, αί γυναίκες τής Κη- 
φησιάς κατεστόλισαν τόν νεκρόν αύτής έκ τών 
κίτρινων άνθέων, δι ών συνείθιζε νά στολίζηται 
ή ωραία χήρα. Ή Βασιλική Τζαβέλλα είναι μία 
έκ τών τελευταίων άντιπροσώπων τών γυναικών 
τής μεγάλης γενεάς έκείνης, ήτις μεγάλη υπήρξε 
καί είς άνδρας καί είς γυναίκας, έκ τών γυναικών, 
αΐτινες μ.ύθευμα είναι έν ταΐς ήμεραις ήμών, καί 
ών δ βίος ύπήρςεν έν όλον μυθιστόρημα, πολλώ 
άνώτερον έν ταΐς λεπτομερείαις αύτοϋ τών παρά 
τών τολμηροτάτων αύτών ποιητών διασκευαθέντων.

(Ί^. τοϋ Αίώνος.)

Δ 1 Α Φ Ο Ρ Α.

Ή ά ρ χ αί α Ν έα Ύό ρ κη. 'Έκ τινο; εσχάτως 
έκδοθείσης στατιστικής άποσπώμεν τάς έξης πε
ριέργους πληροφορίας· Έν έτει 1747 ή πόλις 
Νέα; Ί'όρκης περιείχε 9250 κατοίκους, έν οΐς 
2460 μαύρους. Ή εισαγωγή μαύρων έγένετο 
κατόπιν έπιχείρησις έπικερδής καί βάσις τής 
δουλεμπορίας, ής ή κατάργησις έκόστισεν είς τάς 
Ηνωμένας τής Αμερικής Πολιτείας τόσον αίμα 
καί τόσα χρήματα. Τφ 1746 τό έμπορικόν τής 
Νέας Ύόρκης ναυτικόν ήρίθμει μόνον 99 πλοία, 
έχοντα δλα όμού χωρητικότητα 4500 τόνων, 
δ,τι δηλ. έχει σήμερον έν τών άτμοπλοίων, τών 
διαπλεόντων τόν ’Ατλαντικόν Ωκεανόν. Ή άνά- 
πτυξις τού εμπορίου τής Νέας Ί’όρκης ήρξατο 
κυρίως μετά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας πόλεμον. 
Έν άρχή τοΰ παρόντος αίώνος ό έχων χρημα
τικόν κεφάλαιον 15—20 χιλιάδων δολλαρίων 
έθεωρεΐτο πλουσιότατος καί έχαιρε πίστιν άπε- 
ριόριστον. Ό βίος έν γένει ήτο άπλούστατος 
καί αί άπαιτήσεις πολύ μετριώτεραι ή σήμερον. 
Ό γραμματεύς έμπορικοΰ καταστήματος δέν άπη- 
ξίου νά μετακομίζη μόνος έν χερσι τά δέματα 
τών δειγμάτων καί τά χρηματοδέματα, τήν δέ 
έργασίαν τών μεγάλων αμαξών καί τών φορτη
γίδων έξετέλουν οί βαστάζοι. Ό πρό πεντήκοντα 
ετών πωλών έτησίως πραγματείας άξια; ένός 
εκατομμυρίου δολλαρίων έλέγετο δτι είργάζετο 
τεραστίως · σήμερον ύπάρχουσιν έν Νέα Ί’όρκη 
έμπορικά καταστήματα πωλοϋντα έν μια μόνη 
έόδομάδι πραγματεία; άξια; ένός έκατομμυρίου. 
Δί; τοΰ έτους, τό έαρ καί τό φθινόπωρον, μετέ- 
βαινον οΐ έμποροι τοΰ έσωτερικοΰ είς Νέαν 
Ί’όρκην πρός προμήθειαν τών άναγκαίων. Τώ 
1825 ένεκαινίσθησαν τά πρώτα πλοΐα πρός με
ταφοράν έμπορευμάτων διά τοΰ ποταμοΰ. Σή
μερον έν διαστήματι 12 ωρών φθάνει τις άπώ- 
τερον ή τότε, δτε ούδεμία ύπήρχεν άκόμη σιδη

ροδρομική γραμμή, εί; διάστημα τριών έβδο- 
μάδων. Όλα τά μεταλλικά έμπορεύματα είσή- 
γοντο εί; Νέαν Ί’όρκην έξ Εύρώπης, ώ; καί τό 
πλεΐστον μέρος τών βαμβακερών καί μάλλινων 
ύφασμάτων.

ΓΡΑΜΜΑΤ0ΚΙΒΩΤΙ0Ν ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

κ. Π. Δ. II . . . είς Λεμησσόν. Ή ύμε- 
τέρα άπορία περί τοΰ πώς οί παλαιοί κατενόουν 
έν τφ Οεάτρο) καί τήν Δωρικήν διάλεκτον 
καί τά δράματα καί μάλιστα τά χορικά 
άσματα, νομίζομεν δτι λύεται, αν άναμνη- 
σθώμεν, δτι ή ‘ μέν τής κωμφδίας γλώσσα, 
δπου δέν παρφδεΐ τής τραγφδίας τι, καί ή τών 
διαλόγων τής τραγφδίας κατά μέν τόν σχημα
τισμόν τών τύπων ούδέν ή σμικρόν· τι διέφερε 
τής όμιλουμένης, ήν δέ μόνον έντεχνοτέρα κατά 
τήν κατασκευήν τών περιόδων, έπειδή γνωστόν 
εΐνε, δτι οί παλαιοί τά μάλιστα έφίλουν τήν 
περί τό λέγειν τέχνην, ής οί νεότεροι περιφρο- 
νοΰσιν· ή δέ τών χορικών ασμάτων διάλεκτος 
εϊνε κατά τό πλεΐστον ή Δωρική, διότι έκ τής 
Πελοποννήσου κατάγεται ή τραγφοία, καί ή 
διάλεκτος έκείνη είνε ή τής ύψηλοτέρα; λυρική; 
ποιήσεω; καί κατά τήν φύσιν τών Δωριέων σο- 
βαρωτάτη πασών τών άλλων. Έπρεπε λοιπόν 
κατά τήν εορτήν νά ή καί ή γλώσσα σοβαρά. 
Μή έπιλαθώμεθα δέ, δτι καί τόν Δωρικόν ρυθμόν 
μετεχειρίζοντο έν τή άρχιτεκτονική οϊ’Αθηναΐοι είς 
οίκοδόμησιν ναών. Τοΐς δε θεαταΐς ούκ ήν παντά- 
πασι ξένη ή διάλεκτος αύτη διά τε τήν συγ
γένειαν τών Ελληνικών διαλέκτων καί διά τά 
πολλά ποιήματα, τά όποια ήσαν πεποιημένα έν 
ταύτη. Άλλά καί ή μουσική ούκ όλίγον συνε- 
βάλλετο είς τήν κατανόησιν τών χορικών ασμά
των, ώ; τοΰτο μάλιστα καταφαίνεται έπί τής 
μουσικής τοΰ μελοδράματος (ό έγεννήθη, ώς 
πάντε; γινώσκομεν, έκ τής τών νεωτέρων άπο- 
πείρας τοΰ ν’ άναστήσωσι τήν τών ήμετέρων 
προγόνων τραγφδίαν), ήτις πολύ βοηθεΐ είς τήν 
κατανόησιν τοΰ δράματος, καί ή ορχηστική, ήτις 
διά μόνων τών τοΰ σώματος σχημάτων ολοκλή
ρους πράξεις παριστα. Άλλά καί τούτου πρέπει 
νά μεμνώμεθα, δτι οί νοτιότεροι εΐνε φύσει τών 
βορειοτέρων ευφυέστεροι, ώς έπί πολλών τή; 
Έπαναστάσεως ηρώων τοΰτο ήδύνατο τις νά 
κάτίδη, καί οί παλαιοί ήσαν ευφυέστεροι ήμών 
τών νεωτέρων Ελλήνων. Καί τέλος πάντων δέν 
άπεΐχεν ή Δωρική διάλεκτος τής Άτθίδος πλειό- 
τερον ή ή γλώσσα τοΰ Εύαγγελίου, ήν ούχί 
δυσχερώς κατανοοϋμεν, τής δημοτική; ήμών 
γλώσσης. Άλλά δικαιότερον, νομίζομεν, ήθέλετε 
άπορή<3η περί τοΰ νΰν ύφισταμένου χάσματος 
μεταξύ τής γραπτής ημών γλώσσης καί τής όμι
λουμένης, καί ούχί μόνον έν τφ θεάτρφ, ώς έπί 
τών παλαιών, άλλ’ άεί καί πανταχοΰ, δ όσημέραι 
πλατύτερον καθίσταται, καί ήθέλετε ερώτηση, άν 
δέν εΐνε φρόνιμον νά στενώμεν τό ύπάρχον χάσμα 
καί άντί τής άκριτου χρήσεως άρχαίων λέξεων 
καί φράσεων νά καθιστώμεν έντεχνοτέραν αύτή? 
τήν ύπάρχουσαν γλώσσαν.

Σ. τ. Δ. “Ενεκα τή; άνω έκτεταμένης άπαντήσεω; 
άναβάλλομεν ν’ άπαντήσωμεν διά τοΰ προσεχούς Γραμ
ματοκιβωτίου εί; τάς άλλα; έπιστολάς, άς έλάβομεν.

ΕΙΔΟΠΟΙΠΣΙΣ.

Όσοι τών Κυρίων συνδρομητών έπι- 
θυμοϋσι νά λαμβάνωσι τόν ΕΣΠΕΡΟΝ καί 
κατά τό δεύτερον έτος, τό όποιον άρχεται 
άπό τής 1]J3 Μαιου, παρακαλούνται νά 
γνωστοποιήσωσι τοΰτο έγκαφως, δπως μή 
διακοπή αύτοΐς ή αποστολή τοΰ φύλλου.
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ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Ευρηται παρ’ άπασι τοϊς φαρμακείοις καϊ παντοπωλείοις τοΰ Κόσμου. 125-1

EAU DE COLOGNE. 112t>

Τό άριστον καί μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους 
συνταγάς τοΰ έφευρετοΰ κατασκευαζόμενον Ύδωρ 
λωνίας ευρηται παρά το Κυρίω

>·
τής Ko-

TO ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ Β. ΣΙΠΣΜΟΪΝΔΟΪ

ίν ΛΕΙΨΙΑ, καί ΒΕΡΟΛΙΝΟ»,

ζαί οασι-

♦

• _________

Χαρτοπωλείο*· Β. ΣΙΓ1ΣΜΟΥΝΔΟΤ έν Βερολίνψ καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΑΙΝΟΥ έν Λειψίγ.
‘ t

Συντάκτης- Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΔΕΙΈΙΑι. tfbSTER-STR. 19.

προνομιούχο» 
λιζών αύλών, 
παγκοσμίων εκθέσεων.
ραστών,
υδατος δέον νά
■ζαί τήν διεύθυνσίν- Jiiliclis*Platz  No. 4.

ΙΩΑΝΝΗ» ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ»
JtLICIIS-PI.ATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΙΑ»,

προμηθευτή πολλών αύτοκρατορικών 
ζατόχω τών μεταλλίων ζαί βραβείων πασών τών 

Έφιστώ τήν προσοχήν τών άγο- 
βτι έζάστη φιάλη τοΰ αρωματικού τούτου 

φέρη τό όνομα Johann .Maria Farina,

’Ανωτέρω δίδομεν είς μικρόν εικόνα περικαλυμ
μάτων τοΰ Α’. Τόμου τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ, κατασζευασθέντων ζατά 
άχέδιον παραγγελθέν έπί τούτω έν τινι τών μεγαλειτέρων βιβλιο- 
οετικών καταστημάτων τής Γερμανίας.

"Εκαστον τών κομψών τούτων ζαί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 
τιμαται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικών τελών έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος.

'Αποστολή πλειοτέρων περικαλυμμάτων όμοΰ εΐναι ακριβέστερα 
ζαί άσφαλεστέρα. Είς τοΰτο έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Κυρίων 
συνδρομητών.

έν τών γνωστότερων χαρτοπωλείων τής Γερμανίας, προμηθεύει 
χάρτην παντός είδους ζαί δλων τών χρωμάτων είς τιμάς συγζατα- 
ζ> /:ας.

Δέχεται παραγγελίας έξ δλων τών μερών, ά; έζτελεΐ μετά 
μεγαλειτέρας ταχύτητος ζαί ακρίβειας.

Τιμολόγια ζαί δείγματα πρόχειρα.

BERTH. SIEGISMUND.

Ιο ςυλογραφικόν τοΰτο καταστημα είναι εν τών αρίστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν δλη τη Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έζτελείται προθύμως καί 
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικαί.

Τό κατάστημα τοΰτο, έν φ έργάίονται άριστοι τεχνϊται, 
25 έτών, και έξετέλεσε πλεΐστα όσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγ 
φικάς έπιΟεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μακρύς αύτοΰ βίος είναι δι' αύτό ή καλλιτέρα σύστααις.

ί
ι

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Tor

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ
άναδέχεται τήν ταχεΐαν ζαί κομψήν έζτέλεσιν παντός έργου 
έπιστημονιζοΰ, είζονογραφιζοΰ ζαί άλλων. Πρός δέ ζαί τήν 
έζτύπωσιν είς

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

μετ’ άρίστης ζαί άζριβεστάτης έζτελέσεως ζαί έπί τιμαΐς 
λίαν συγκαταβατικούς. Ι10.


