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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ
*

’όλίγισ rot βεβαίως ύπάρχουσι μεταξύ υμών, των εύμ,ένως πκρέχόντων μοι
την στιγμήν τκύτην άκρόασιν, οί μη συνελθόντες άλλοτε ποτέ,
ν,αά πρώην, πέρυσιν έτι καί προπέρυσιν,

χθες μ,όλις

εις άκρόασιν τοϋ άν3ρός^ δστις εκ

μοιραίας των άνθρωπίνων φοράς θαλερός έτι κ«'ι άκμαΐος την μορφήν, καίτοι

πολιός,

νέος δέ. καί θαλέρώτερος την καρδίαν,

έμελλε τοσοϋτον .ταχέως,,

αυτός ό λόγων ποιητής, νά παράσχν} εις άλλους λόγων άφορμην. Όλίγιστοι
βεβαίως έξ υμών δεν εχουσιν έ'τι Ιναυλον την έπίχαριν καί άφελη εκείνην

λαλιάν, ^ν τακτικώς άνά παν έτος, καί οίονεϊ πιστός εις αόρατόν τι εθνι
κόν σύνθημα, άπέτεινεν ό Γεώργιος Τερτσέτης εις την. άγαθην μερίδα τοϋ
άθηναϊκοΰ κοινού, την μερίδά έκέίνην, άίτις άπαξ καν τοϋ έτους έπερίσσευεν

ολίγης σχολής χάριν εθνικών άνκμνησεων. Όλίγιστοι έξ υμών δεν ενθυμούν
ται την σεμνήν άναβολην του ζωηρού γέροντος, όύτινος έσπινθηριζον ύπό τάς
λεύκάς όφρϋς οί μελάνες οφθαλμοί, ουτινος ιλαρόν καί γλυκύ τό μειδίαμά
έφαίδρυνε την οψιν την «ύστηράν,

δτε έν ιςμέρα συνήθως μεγάλης εθνικές

πανηγυρεως συνηθροιζεν ημάς έίς πανδαισίαν άζραιφνώς ελληνικήν,

και διά

τίϊς άφελοϋς εκείνης καί εύχρου καί άπροσκόπτου φράσεως, ·ην τοσοΰτον άπε
.
*
ρίττως έκώλει απΛήν γΛωσσαν, ότέ μέν άνηγεν ίμάς εις ευκλεείς άναμνη-

σεις παρελθόντων χρόνων, ότέ δέ έχεφάγώγει διά παραγγελμάτων σαφών
εϊς την οδόν τοϋ' έθνικοΟ καθήκοντος,' ότέ δέ ανέπτυσσε προ των ψυχικών,

ημών όμμάτών κόσμ.ον ολόκληρον.ποικίλων.καί επαγωγών αύτοΰ απομνημο
νεύσεων' καί μετκλλάσσων αίφνης τόν πεζόν αντί τοϋ έμ.μέτρου λόγου, άνε-

■πηδα ένθους εις τοΰ ϊίηγάσού τ.ά ν&τ«.καί άπ'ηγγελλεν ημΐν σήμερον την
K6pirrar καί τόν Ulrtiagor καί αυριον τούς Γάρους ΐ'ον ’Ά.Ιζζάνυ^ου..
* ’Απηγγέλβη έν τφ Φιλολογ«ω Ζύλλόγφ Πχρναίοφ την 21. Μσρτίου. 1875.
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νι σεμνή αότή ρητορική άναβολή. παραμένει έτι ζωηρά

εν τ^ μνήμη τών πλείστων έξ ήμών, καί ,διά. τούς εύλαβώς άπόταμίεύοντας
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’θερμά ·τοό γΛίλη εις- -τό- μέχρι δακρύων, πολλάκις .συγκεκινημέναν άκροατή';λ';

■' ·ριθν'αύτοϋ.·'-

;

έν τή καρδία αυτών τάς πάρακαταθήκας..τοϋ φθίνοντος όσημέραι καί έκλεί-

'. ΤΗτο λοιπόν αληθώς κάί κατ’· εξοχήν- ποιητής ό Τερτσέτης,· κάί τοϋτο ού

ποντος εθνικού ημών βίου τό ονομα Γεώργιος Τερτσέτης άποτελεΐ οιονεί έμ

' μόνον έν ταΐς οίαιςδάποτε παραγωγάϊς τοϋ καλάμου του, αλλά καί έν αύτή

βλημα της μ.νήμης ημών τής· εθνικής,

καί συγκορυφοΐ εις ένα άνδρα, εις

έ'τι τή ομιλία καί τοΐς τρόποις αύτοϋ, καί. έν αύτφ έτι ;τώ καθ’ημέραν βίω.

μίαν καρδίαν, νεαράν πάντοτε ύπό τόν παγετόν τοΰ γήρως, εις μίαν γλώσ

Τοϋτο δέ ούχί έκ ζητήσεως καί τέχνης, ούχί άπό μελέτης -καί σκοποϋ, όπως

σαν, έντονον ηχούσαν πάντοτε άπό τοϋ βήματος, τάς-παραδόσεις ημών τάς

κατά συρμόν τι να οδτώς είπείν καί πρός τρυφεράν καί.ευπαθή πολλάκις τοΰ

έθνικάς, τάς άναμνησεις τοϋ χθεσινού έτι παρελθόντος ημών,

τούς πόθους

ωραίου ημών φύλου συγκίνησιν, επιτηδεύονται τών παρ’ ήμΐν μουσόληπτων

τοΰ νϋν Έλληνος καί τά ιερά αύτοϋ καθήκοντα, τάς δάφνας τοΰ πρώην -"Ελ-

πολλοί'^ άλλ’ έξ άληθοϋς καί άνεπιπλάστου καί άψιμυθιώτού φύσεώς, μέτ’

λήλος. καί τήν ίερώτέραν αύτοϋ κληρονομιάν.

- .

άφελέίας ανεπιτήδευτου καί σχεδόν.παιδικής, χωρίς έπιγνωσεως, χωρίς σκο-

Ταΰτα πάντα, ήσθάνετο ό Τερτσέτης ώς πολλοί ίσως έξ ήμών αισθάνον

*
ται

ποϋ, μακράν πάσης έπιδεΕξεως.

...

.

πλήν δέν ήρκεϊτο ούτος αισθανόμενος μόνον καί σιγών. Ό άστράπτων

Διά τοϋτο, άυριοι, τολμών νά άπασχολήσώ ύμάς έπί πίνας στίγμάς διά

εκείνος, έλληνικός διάκοσμος? ό ίερας έκεΐνος σύνδεσμος τοϋ παλαιού καί τοϋ

βραχείας μελέτης περί'τοΰ Γεωργίου Τερτσέτου, περί τοΰ ποιητοϋ ιδίως καί

νέου 'Έλληνος,

ό τοσοΰτον εντελώς διά τοϋ Τερτσέτου εκπροσωπούμενος,

πάσαι έκεϊναι αί άναμνησεις καί ά£ ελπίδες, πάντες εκείνοι οί.πόθοι. καί τά

καθήκοντα συνεκύκων καί συνετάρασσον την ψυχήν αύτοϋ,

άνεπτ.έρουν εις

προ πάντων θέλω λαλήσει ήμΐν,

περί τάς ποιήσεις αύτοϋ θέλω διατρίψει,

καί την ποιητικήν τής ψυχής του έκδήλώσιν θέλω προσπαθήσει νά άνταπόδώσω. εις υμάς δι’ ολίγων πινών καί άτελών ί'σως γράμμών, μικρόν μέν έκ

λόγους θερμούς τήν καρδίαν του σφριγώσαν, και ό λόγος άνέβαινεν έπί τά

τής μικρότητας τής έμής σχολής άποφέρων ,τό άνάγνωσμα, βραχύ δ’αυτό

χείλη, κάί ό Τερτσετης,άνέβαινεν έπί τό βήμα,

πρός την ΰμετέραν υπομονήν προσμετρών.

Τόν ήκουομεν τότε πάντες άπνευστί, καί ήσθανόμεθα παλλόμενα. τάστήθη

Ό Γεώργιος Τερτσετης είνε ό γνησιώτερον ελληνικός -πάντων ίσως τών

ημών, καί ήσθανόμεθα αύραν γνησίαν ελληνικήν προσπνέουσαν άπό τοϋ Με

.ποιητών τής νεωτέρας Ελλάδος.

σολογγίου καί τοϋ Φάληρου,

τέργ καί τή νέα, αντανακλάται αψευδέστατα κάί καθαρότατα

άπό της Τριπόλεως καί τής Άραχώβης, καί'

Έν τή ποιήσει αύτοϋ, τι) τε παλαιοό αληθής

άνερριπίζοντο αί άναμνησεις εις ελπίδας, καί άνεπλάττε.το τό παρελθόν εις

ελληνικός, βίος, ό γνησίως εθνικός διάκοσμος τής νεωτέρας Ελλάδος, καί άν?

μέλλον, καί ό βιος, της Ελλάδος ό παλαιός συνεδέετο πρ,ός βίον τής Έλ.λά-

τικατοπτρίζεται ιδίως μετά θαυμαστής .πίστεως καί γαλήνης τό συνολον

■ δος νέον, καί σύνδεσμ,ος αυτών ήν δρήτωρ εκείνος, ό γόησσαν έχων την
Ναι, κύριοι
*

εκείνο τοϋ ποιητικοϋ βίου τών χθες και πρφην εύκλεών ημών χρόνων, ουτινος
τάς ιδέας καί τούς πόθους, τά αισθήματα και τάς έλπίδας, τάς παραδόσεις:

γλώσσαν, καί αφελή καί άπέριττον την λαλιάν.

ρήτορας ιδίως έθνικοΰ διατηροΰμεν . έν ταϊς ψυχαΐς ημών την

καί τά. φρονήματα

τοσοΰτον πρωτοτύπως διετήρησαν- τά δημοτικά ήμών

εικόνα, διατηροΰντες του Τερτσέτου την μνήμην. Καί όμως ό Τερτσέτης ,ήν

$σματα,

■ποιητική ιδίως καί κατ’ εξοχήν φύσις, καί οι λόγοι τόυ πάντες ησαν ποιή

Είχεν ένστερνισθή ούτως είπεϊν καί ενσαρκώσει ,.έν έαυτφ ό ποιητής ημών

ή . τιμιωτάτη αυτή κειμηλιόθήκη

τής συγχρόνου ήμ.ών ΐστΟρίάς.

Ούδέν σχεδόν ύπήρχεν έν

τόν βίον τής νέας 1Έλλάδο ς έν πάση αύτοϋ τγ[ εξωτερική εκδηλώσει. . Τά

αύτοΐς τό ρητορικώς τετεχνημένον, ούτε έκόσμουν αυτούς? σχήματα ρητορι-

ήθη καί έθιμα τοϋ νέου Έλληνας ■—ούχί εννοείται τοϋ σημερινού, τοϋ έκπε-

ματα μάλλον. έν πεζω λόγφ ή έργα ρητορικά.

, κά καί πλατυσμοί καί τά συνήθη' άνθη των τεχνιτών' τοϋ λόγου, Έσαν ως

■πολιτισμένόυ, τοϋ πιθηκίζοντος- τούς Παρισίους καί τήν Βιέννην,

■ έπί τό πολύ άτεχνος άλλ’ έπίχαρις

καί πλήρης θέλγητρου , συναρμογη αφε

άξεστου, τοΰ απολίτιστου καί έλληνιάωτέρόυ Έλληνος,—-τό άνεπιτήδευτον

λούς καί ήρεμου επικής διηγήσεως καί γοργότητος λυρικής καί πάθου,ς δρα-

τών τρόπων αύτοϋ, τό άκόμψως άπέριττον αλλά πρωτότυπον τοϋ ήθους του,

ματικοΰ. Πού μέν άνέπτυσσεν ήσυχως τάς ιδίας αύτοϋ απομνημονεύσεις ό

τήν γλώσσάν του αύτήν, τήν πτώχήνμέν ίσως καί δύσχρηστου πρός τάς ση-

πολώς ρητωρ, καί είχε τότε, η άφήγησις αύτοϋ την γαληνήν πάσαν καί την

μ.ερωάς ημών άνάγκας, μελωδικήν δμ.ως καί εύχρουν,—ταΰτα πάντα ’έλά-

χάριν τοϋ. άπολόγου
*

πού δέ άνακόπτων αίφνης τής διηγήσεως τόν ροϋν, και

τρευεν': έκ μέσης- αύτοϋ καρδίας' ά .Τερτσέτής,

άλλα τοΰ'

κάί'ού ' μόνον ώς έν νάρθηκι

ύπό αιφνίδιου άναπτερούμενος έμπνεύσεως έφέρετο έ'νθους καί ταχύς εις τούς

άπεταμίευεν έν' τ^ ψυχ^ άύτόϋ, άλλα καί έν τ^- πίϊΐήσέι τόυ πιστότατα άπε-

που δέ εις συνεσφιγμένον καί άπέριττον, με

τύπου, καί πράττων δέ καί λέγων άντανέτελλε μετ’ άφελείας καί χάριτος.

αιθέρας τής λυρικής ποιήσεως
*

στόν δέ αδρών νοημάτων διάλογον μετατροπών τόν λόγον,

ύπεδυετο- πρό-

’Λφότου το πρώτον, προ τεσσαράκοντα περίπου ετών, κατήλθεν έκ Ιίαρι-

σωπον δραματικού.· ποιητοϋ, καί δράματος σκηνήν αληθή άπήγγελλον τά

σίων εις.τήν Ελλάδα, νεαρόν \έτι τής -'Ζακύνθου βλάστημα, ό Γεώργιος, καί
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.προσηγόρέυσε.τήν άπό >ρ:ή·ς· προτεραίά.ς μόλις ήλεΰθέρωμέν.ήν .πατρίδα,

διά .

-Ιίώ

νον,. τόν δι’ αίματος καί σπάθής”έτίί:'τ,όΰ''πεδίου ■ γςής μάχης γινόμενον,.σύνε-

J:'r

■ κρότουν τότε οί άνδρες τών γραμμάτων . έπι .τοΰ χάρτου-' .διά., γραφίδος καί

τοΰ ποιήματος αύτοΰ: τό ΦίΛημα, μέχρι τών εσχάτων αύτών τοΰ βίου του

■

ί

ήμερών, κύριον καί προσφιλές αύτοΰ μέλημα εϊχεν δ.-τοΰ Φοσκόλου σΰμπα-

μελανός, έ'-ρκξε τοΰτο ούχί έκ δογματικών επιχειρημάτων καί;γλωσσικών

'. τριώτης τήν σπουδήν.καί τόν θαυμασμόν του τε πρακτικού και ποιητικού

θεωριών παραχθείς, άλλ’ έξ έμπνεύόεως καί αυτομάτως. Τοιαύτή εΐχε βλα-

βίου τοΰ ελληνικού λαοΰ. Ήγάπα .δέ ιδίως και έμελέτα καί άπεμνημόνεύε

στήσει έν αύτφ ή γλώσσα, δπως τοιαότη, οΐα προεΐπον, είχε βλαστήσε.ι καί

τάς είτε, έν πεζφ είτε έν εμμέτρφ λόγω παραδόσεις τοΰ ποιητικού της Ελ

ή

λάδος παρελθόντος, άς ευλαβής, διετήρει ή μνήμη τοΰ λαοΰ. Πολλάκις κα-

"Άν αληθεύει, καί άληθευει, κύριοι, ό'τι έν παντί άλήθινω καλλιτεχνικφ
ίργφ .εϊσίν άλληλένδετα- και; συμφυή ούτως είπεΐν ή ουσία καί ή μορφή,

.. θήμενος παρά την φλιάν απλής

χωρικής καλύβης,

απέναντι γηραιοΰ καί

άμοιβαίως όριζόμεναι καί συγχρόνως γεννώμεναι, Sv εϊνε, ώς καί εϊνε, εκτός

ροντας, άφηγουμένου ήρω’ίκήν τινα σελίδα της χθεσινής ιστορίας, ή ψάλλον

πάσης άμφιβολίας, ότι τό έν τοιαυτή τίνί γλώσση γεγραμμένον ποίημα, εΐς

τας τά κατορθώματα άδουλώτου κλέφτου τοΰ Πίνδου

ταύτην καί μόνην έπρεπε νά γραφή,

καί τής Οίτης, καί

Δέν έγραψε δημοτικήν γλώσσαν ό Τερτσέτης,

έπισταμένως μελετήσας,

καί μετά σπουδαίαν σκέψιν πει.σθείς, δτι εΐς ταύτην καί μόνην έπρεπε νά

υπομονής.προσεχών εις τά φιλόμυθα καί χνοάζοντα χείλη γραίας: τινός των

γράφνΤ δέν έξέλεξεν αύτήν,

καί καρτερικώς φέρων πάσαν αυτής τήν τερθρείαν καί πάσας τής

κατακρίνων καί κατήγορων καί άποκλείων ώς

μεμολυσμένην τήν καθαρεύουσαν, τήν λογίαν’ δέν έτάχθή υπέρ τούτου μάλ

μνήμης αυτής τάς παρεκβάσεις καί τά ολισθήματα, έτέρπετο μέχρι γοητείας
>έντί| άκροάσει παλαιού τίνος μύθου ή παραλογής στιχηράς, καί κατέγρα

λον ή τοΰ άλλου διαλεκτικού ιδιώματος τής 'Ελλάδος, τούτο εκείνου- προ-

φε καθ’ύπαγόρευσιν εκείνης, μειδιώσης και ξενιζόμενης πρός τό θέαμά, τούς

τιμών' δέν συνέταξεν, ώς άλλοι, διά πολλών κόπων και σπουδής παντο-

ύποσκάζοντας. στίχους της. "Αλλοτε πάλιν, περιερχόμενος τάς επαρχίας τής·

δαπήν έν σχήματι λεξιλογίου συναγωγήν πάσης παραδόξου καί σπάνιάς δη

Ελλάδος, άνεζήτει καί συνέλεγεν

από τοΰ στόματος αύτοΰ τοΰ λαοΰ τά

μοτικής λέξεως,. άπομ.νημονευθείσης εδώ ή εκεί τής 'Ελλάδος, όπως άγρεύγι

■

έν αυτή τούς γλωσσικούς του μαργαρίτας καί έχή συγχρόνως τήν έύχαρί- ,

'^σματα ημών τά δημοτικά, καί πολλά αυτών, άγνωστα και άποπεπλανη-

στησιν νά έρμηνεύή-αυτός εαυτόν έν σημειωσεσι, γεγραμμέναις . . · . διά κα-

μένα, έ'σωσεν ό Τερτσέτης άπό τής λήθης.

’Από τοιούτου γνησίως εθνικού σπόρου βλαστ.ήσασα ή ποίησις έν. τή.ψύχή

θαρευούσης γλώσσης’ δέν ύπερεμάχησεν -αυτής διά. σοφών επιχειρημάτων,

τοΰ πόιητου ημών, ουδόλως άπορον, φυσικώτατον δέ τουναντίον κάί εύεξή-

οΰτε έγραψε δημοτικόν ιδίωμα, όπως ένεργήσγ· προσηλυτισμόν, υπέρ: αύτοΰ
καί ίδρυση σχολήν. Ούχί! ’Έγραψε γλώσσαν δημοτικήν άληθή, ,καθαρεύου-.

. γητον, ,δτι διεμορφώθη κατά τε τήν ουσίαν, καί. τήν μορφήν άληθώς έλληνι-

κή, αφελής προ πάντων καί ανεπιτήδευτος, εύχρους δέ καί μελωδικί, άπο-

σαν, άνέπιτήδευτον,. πτωχήν ίσως άν θέλετε, άλλά κομψήν χωρίς τίνος άξιώτ .

πνέουσα :πανταχοϋ σχεδόν ^τό δροσώδες άρωμα , του θύμου . των . ελληνικών

σεως ή ζητήσεως τετεχνημένης, διότι τοιαύτην άναγκαίως έπρεπε νά γρά-'

.βουνών ή τήν όξεΐαν οσμήν, τής πίτυος τών όρέων,

ψν; γράψας ο,τι έγραψε, διότι όμαίμομίες έγεννήθ,ησαν έν αύ.τφ ·ητέ ποίησις

καί φέρουσα πρόδηλον

τόν έπίχαριν τύπον τών δημοτικών ημών α,σμάτών, τον μοναδικόν έν τή δη- .
, μώδει . ποιήσει . πάντων τών εθνών’ τούτο δέ ούχί: κατά μίμησιν αυτών δου-

■καί ή γλώσσα. ■

.

.

Άμ-υδρώς μόλις πού καί που ΰ-ποφαίνονται έν τοΐς πρώτοις αύτοΰ- ποιήμα·;.

λ.ικήν, άλλά κατ’ έ'μπνευσιν έλεύθέρα.ν, έξ αύτοΰ,;. ώς.,- προεΐπον, τοΰ βίου τοΰ

σιν ΐ'χνη τινά όλίγιστα καί εύδικαιολόγητα- τής μητρικής αύτοΰ ζακυνθίας

:έλληνικοΰ. .
;
■Διά τοΰτο δ’επίσης καί ή εξωτερική τής ποιήσεως αύτοΰ -περιβολή,-ή

γλώσσης, οΐονεί αναμνήσεις ώχραΐ τοΰ επτανησιακού ιδιώματος,—ώς· έν πα·
. ραδέίγμ.ατι ή λέξις Λάμνω, ή πρ,όθεσις ήγ αντί τής e# καί άλλα τινά —

γλώσσα τών ποιημάτων του,—ώς καί ή γλώσσα, τοΰ. πεζού αύτοΰ λόγου—■’

. άλλά ταΰτα έκλείπ-ουσι παντελώς

ήν ή γνήσια καί καθαρά δημοτική, ή γλώσσα , δηλαδή τής. δημοτικής ελλη
νικής ποιήσεως, ή γλώσσα τοΰ Μηλιών,η, τοΰ Ζήκου, του Λιακού καί τοΰ
■

ταυ-

της επιχείρημα ή ποίησις τοΰ Τερτσέτου καί ή γλωσσική αυτής περιβολή.

μνημόνευε τό ακρόαμα, και έμώνθανεν αύτό έκ στήθους, καί τό άνέγραφε

Αθηνών,

διότι τοιαύτην έγεννήθη περιβεβλήμέ-

. νον μορφήν, έστω πρόσθετον, εΐ καί περιττόν ίσως, υπέρ τής άληθείας

μετά θρησκευτικής εύλαβείας έν τοΐς μυχοΐς τής ζαρδίας του. "Αλλοτε, μεθ’

.

■'

λησμονημένου λειψάνου τοΰ ίερον άγώνος, ήκροάζετο τοΰ συγζεκινημένου γέ

... έδάκρυεν ή ψυχή αύτοΰ βλεποντος δακρύοντα εκείνου τά ομματα, και απε-

f

ποίησις.

Μπουκουβάλα, ή γλώσσα. τοΰ Διάκου, τοΰ .Μπότσαρη·καί του Κολοκοτρώνηλ

Υπέρ τής γλώσσης ταύτης ταχθείς καί ταύτην άσπασθείς ό Τερτσέτης, έν
.μέσω του μεγάλου καί. κρατεροϋ,γλςο.σσικο,ϋ άγώνος, δν παρά τον άλλον έκεϊ-

σχεδόν-εν τοϊζ νεωτέροις αύτοΰ, έργοις,

καί ή . ομαλή,. απροσκόπτως ρέουσα γλώσσα·, τόλ. ποίητου- ημών είνε «άντότ® '■
ή άπό του γενικού στόματος τολ συνόλου τοΰ έλληνικο.ΰ· λαού· πηγκζουσα, ή
, πανταχολ. τής Ελλάδος εννοούμενη,

ήλέ^ί -τών όρέων ήμών άντηχήσαά-α-^

-ή,έντ^-δημοτική ήμών-ποιήσει διαιώνίσθεϊ^α. ·

· : . .-;

.
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Μετά τά γενικώτέρα τχϋτα, επΰαμβάνομαι \ νϋν είδικώτερον τών ποιη - -

μάτων τοΰ Γεωργίου Τερτσέτου.

-

; :

Πρώτον κατά χρονολογικήν τάξίν τών έκδεδομένων ποιητικών έργων τοΰ.

ήμετέρου ποιητοΰ εϊνε τό ΦΙΛημα^' ο5τινος κ«ΐ Ανωτέρω έμνημόνευσά. . Το '

'

ποίημα τοΰτο, έκ πεντακο.σίων πεντήκοντα περίπου δ ιμέτρων καί Ανομοιοτ

■ καταλήκτων ιαμβικών στίχων, έξεδόθη έν Ναυπλίφ τό έτος 1833,· καί επι
γράφεται μετά μετριοφροσύνες,

Ιδού πώς αρχίζει το ί7.έ?^ζα, πώς προσαγορεύει ό ποιητής την πατρίδα του:
'

■ ... ;

■ ■■

-■■■■
1

, .ώ τάφε τώγ γόνηών μου !
-’Ώ καλή γη, ποΰ γεύθηκα :
πρώτη φορά τον ήλιο,
κ’είδα τ’ Αστέρια τής νυκτός
καί την γλυκεία σελήνη,
κι’ ακόυσα τα λαλούμενα .
’ς το ήσυχο Ακρογιάλι
κ’ είδα κοράσια νά πηδούν ..
καί νέαις παντρεμενάις, . .
καί τό φεγγάρι τά ξανθά
μαλλιά τους νά υωτίζτ,. ;
Τά παλληκάρια με φωνή
Ακοίμητη κι’ ώρα'α

■;

ήν εις. πολλούς των νεωτέρων ημών Αοιδών

ήδυνάμεθα νά εόχηθώμεν: doxlptor έθηκης ^αιήσεως. Εΐνε δέ προ.σφώνησι.ς

■■■·...-

προς τήν Ελλάδα, έλευθέραν καί βασιλευομένην ήδη, καί πρός τόν νέηλυν
τότε πρώτον αύτ^ς βασιλέα, τον Αείμνηστον ’ΌΟωνα.

Ό ποιητής παριστ^,

...

έν είδυλλιακγ Αληθώς καί πλήρει γοήτρου είκόνι, την έν πολεμώ καί έμφυ- ·

λίοις σπαραγμοΐς σκληρώς δεδοκιμασμένην,

καί

κατάπονον πλέον και βα-

ρυαλγή πατρίδα, οίονεϊ δεχομένην τον πρώτον τής άναστάσεως καί της αγά

. ’

■ «Ελλάδα μου, πατρίδα μου,

■

πης ασπασμόν έκ τοΰ νεαρού χείλους τοΰ πρώτου αυτής βασιλέως. ’Ένθόυς

ηχολογούσαν τοϋ έρωτος

περιγράφει τό πάσας τάς τάξεις τοϋ ελληνικού λαοϋ διαδράμόν.χαρμόσυνου

ή τής αϋγής τά κάλλη,
ή τόν Μιαούλη τραγουδούν,
ή των Ψαρρών τούς νέους,'
που καίαυν, θάφτουν τόν εχθρό, :
’ς τήν ώρα ποΰ δειπνούσε.—·
Καλή πατρίδα μου, Ακούσε ..
νεώτατο τραγ.οΰδι.

εκείνο σκίρτημα, και μετά τρυφεράς

περιπαθείας κατάγει έΐς χαιρετισμόν

το0· .νέου ήγεμόνός νέους και νεάνιδας άνθοφόρους, άνδρας ήλιοκαεϊς καί τρα
χείς πολεμάρχους, παιδία γλυκύ μειδιώντα,

,

καί γέροντας δακρυοντας πο-'

λιούς. Ειτζ, μεταπηδών αΐ'φνης, άτέχνως μέν ίσως άλλα μετά' πολλής τής

θέρμότητος εις την παλαιάν γερμανικήν.πατρίδα τοΰ βασίλέως εκείνου, καί

μ.ακαρίζων αυτήν οτι τοιοΰτον παρηγαγε βλάστημα,

άφηγεϊται συγκινητι-.

κώτατον.διάλογον τοϋ πολωτριχος Λουδοβίκου και τοΰ νεανίσκου ”00ωνος,

παρεισάγει ,πολλάς εις αυτόν έκ των ενδόξων σελίδων της ελληνικής ιστο
ρίας, καί καταπαύει τόν λόγον

παρακαλών τόν γέροντα

βασιλοπάτορά· νά

. έπισκεφθΐ) την χώραν ,τήν ελληνικήν.
’Εν αύτω τώ πρώτιμ. μετριόφρονι δοκιμίω της ποιησεώς του Τερτσέτου,
ό'περ ορθότατα καί προσφυέστατα επέγραψεν ό ποιητης ημών (θήκης ποιησ,εως δοκίμιον, καταφαίνονται ήδη πάσαί αύτοΰ αι άρεταί, ή Αφέλεια, ή

χάρις,, η αλήθεια, καί ή φυσική τοΰ αισθήματος θέρμη, ή εγκράτεια καί τό
Ανεπιτήδευτου τής έκφράσεως. Σελίδας τής δημοτικής ημών ποιησεώς νομί

ζει τις ότι άναγινόσκει,

■

άναγίνώσκων τό Φ'.ΙηΐΜ, καί. άπαντ^ αληθώς έν

αύτώ πάντα εκείνης τά πλεονεκτήματα, ώς καί πάσας τάς συμφυείς εϊς ·την <

■ όίτεχνον και δημώδη ποίησιν ελλείψεις, οϊον τό Ασυνάρτητου πολλαχοΰ των
εννοιών, τοΰ ρυθμοΰ ενίοτε τό χωλαϊνον η της, έκφράσεως πού καί που τό
Ανεπαρκές. *
0, τι όμως ιδίως επικρατεί : εν

Φι.Ιήιια,ΐΐ, καί δίκην φαεινού..

. μετεώρου έπιλάμπει αυτό Απ’Αρχής μ.έχρι: τέλους, εϊνε μύχιος καί θέρμη τής■

πατρίδας Αγάπη, πανηγυρισμός ε'νθους τής Ελλάδος, έρως Αληθής προς τά

Αρρενωπά κάλλη τής 'Ελευθερωμένης ηρω’ίδος.

Αντί όμως πεζών καί ψυχρών, Αναπτύξεων, θά προτιμήσετε-βεβαίως, κύτ.·

. ριοι, νά άκουσήτε λαλοΰντα αύτά τά εύγλωττα χείλη τοΰ ποιητοϋ, λ

■ '.

'Ωσάν παρθένα λυγερή, .
’ς τής νηότής τό λουλούδι, ? ■
ποΰ εχει τραγούδια και χαραίς,
ποΰ έχδι δροσάτα χείλη,
τέτοιας λογής Ελλάδα μου
ή εύμορφιά σου φέγγει,
γιατί σ’ έφίλησε καλός
κι’ ανδρειωμένος νέος. . . ..
Τό πρόσωπό σου άνάδωσε
τήν πρώτη κοκκινάδα,.
.<
’σαν είν’τοϋ ρόιδου τά κλωνιά,
η ^οδαριας. τά άνθη,
ποΰ ’ς τά γλυκοχαράγματά
ανοίγουν τό κλαδί τους,
κι’άπ’ τήν πολλήν τους εύώδιά
λιγοθυμά ό διαβάτης. . . ,·■

■■■..

,

.

..
.

.

. .
· ' ’<

.

. ·. - :

.

Ήολλάς; έ'ϊι·αλλας, ωραίας επίσης,.σελίδας.,^ήδυνάμηννά-έκλέξω ώςέύ^άριστον ύμΐν Ακρόχμ.κ, οίον τήν περιγραφήν τών εις τόν νεαρόν βασιλέα προσερχομένων επί του πλοίοΰ χωρικών, ήτούς περιπαθείς λόγους τοϋ γέροντος
Λουδοβίκου, πρός τόν νεοστεφ-ή ■ αύτοΰ υιόν' δεν τό επιχειρώ; όμως, φοβούμε
νος μή τό ^γαληνόν καί διαυγές νΑμα-της ποιησεώς τοΰ Τερτσέτου με παρασύρ^. πέραν: Λών ορίων . μεμετρημένόυ : ώναγνώσμ.ά·τος.· ■
■·ϊ

ι;

1
2,'-·.

■Μετά τό

ζαϊ άνεξήγητον σκέψιν,περιέλαβεν ού μόνον ιδίας έαυτοϋ

τοϋ κυρίου Φιλαδελφέως, στενού φίλου

τοΰ Τερτσέτου,

' ‘
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·

ί

.μ.ατος τοϋ .ελληνισμού,, ό'περ ένέπνεε την μ.οΰσαν τοΰ πΜητόΰ ημών.
Άμφότερα τά ποιήματα ταΰτα εχουσιν άρχκϊκάς ύποθέσεις' άμφότερα μέ-,

ω καί δημοσία νΰν

τάγουσιν ημάς είς τόν παλαιόν ελληνικόν κόσμον' άμφότερα άνοίγουσι πρά
,

τών οφθαλμών τής ήμετέρας ψυχής τήν αυλαίαν τής άρχαίας’ ιστορίας, καί ,.

τοΰ· Τερτσέτου ποιήματα περι

άναπλάττου.σι προ τής φαντασίας ήμών μεγάλα έξ αύτης καί καλλίμορφα

Εις τόν Ακοριχερίτη, Τραγοϋδτ τώτ

σκηνογραφήματα. Σεμναί καί έπιβάλλουσαι τής άρχαιότητος μο'ρφαί παρέρχονται εις τήν σκηνήν, ζωογονούμεναι ·. υπό τοΰ ποιητοϋ' κόσμος ολόκληρος

γγού.Ια της Αίγινας, ή ’Αναστασία, 6 Ίρπραίρης και δ Κιονταχης, ή δί

άρχαίων ιδεών καί αισθημάτων καί παραδόσεων εκτυλίσσεται έπ’αύτής>

καια εκδίκησις, Κυνηγός τίρδς τά είου.ίιά, καί Εις την Γίί.υκεγίαν. Εις τά

άναζών υπό τήν μαγικήν πνοήν της'Μούσης,

ποιήματα όμως ταΰτα δέν θέλω μακρότερον παραμείνει, καθότι προδήλως

ΐηρίδων ήδη έξαφανισθέντα, άναλαμβάνουσι χλόην καί ψίθυρον, καί όμιλος

καί αναντίρρητος είσί τά ασθενέστατα τής λύρας τοΰ Τερτσέτου μελφδή-.

εύχρους ποικίλων προσώπων τής αρχαίας θρησκείας καί τών. παλαιών μυθο

ματα, ποιήματα έκ προφάσεως γεννηθέντα τά πλεϊστα, ώς υποθέτω,· ήτοι

λογικών παραδόσεων, πρό αιώνων ήδη

Gelegenheitsgedichte, ώς άποκαλοΰσιν αυτά αί

Γερμανοί.

Έκτος στίχων

τινών τοΰ ’Αποαπερίτου, τών έν άρχίί στροφών τής. ραχούλας της Αίγινας

τών τελευταίων στίχων της 11Αναστασίας καί τών περί τό

μέσον του ’/μ-

τοπεΐα δέ ωραία, άπό χιλιε- ,.

έξανεμωθεις,

άνεγείρεται έκτων

παγερών μνημείων τοϋ παρελθόντος, καί προσμειδιά ιλαρόν είς τόν άναγνώ- μ
βίου, διά του· κόσμου τών ιδεών τοΰ σημερινού “'Ελληνος,—-τοΰ Έλληνος εκεί- ' .

;νου περί ου άνωτέρω έλεγον —τ διά τής διαλεκτικής αύτοϋ, διά τών.αίσθη^

τά λοιπά εΐσίν ώς έπΐ.τό πλεΐστον ωχρά στιχούργησις τόπων

■ μάτων αύτοϋ καί τών εντυπώσεων, διά τής γλώσσης αύτοϋ τέλος τής ση

κοινών, έν ο’ς ούτε τό αίσθημα περισσεύει, ούτ’ αυτή η τοσοΰτον συνήθης

μερινής,. τής γλώσσης εκείνης τής όρεσιτρόφουκαί μελφδικής, τής γλώσσης

παρά τω ποιητή ήμών χάρις έπιφαίνεται.

τών δημοτικών ήμών Ασμάτων καί τής ποιήσεως τοΰ Τερτσέτου.

Διά τοϋτο μεταβαίνω ταχύς είς δύο άλλα, τά γνωστότατα καί κυριώτα-

.

.

ένφ τοσοΰτοι χωρίζουσινλ

ταϋ,,άνάζωογονουμένου καί τοϋ άναζωογονοΰντος,

φόμενον Κόριννα ννΑ, Πίνδαρος, τό δέ Οί γάροι τοϋ Μεγά-Ιου Ά.Ιεζεινδρου

αιώνες τόν Λάζαρον τοΰ παρελθόντος καί τόν Μεσσίαν

τοΰ παρόντος, ενώ

καί των Μακεδόνων στρατηγών εις τα Σοΰσα της Περσίας. Τούτων τό μέν

τοιαύτη κατ’ επιφάνειαν, άντίθεσις υπάρχει μεταξύ τών δύο κόσμων, ό σύν-

πρώτον έγράφη εν ετει 1853 καί δπεβληθη είς τοΰ έτους εκείνου τόν ποιη-’

δεσμός αύτών αποτελεί ό'λον ποιητικόν, καί άρμονικώτατον, ούδέν .έχον τό .

διαγωνισμόν, τό δέ δεύτερον, γραφέν έν έ'τει 1856, ήγωνίσατο επίσης

τοΰ έ'τους εκείνου τόν άγώνα. ΤΗτο ωραία τότε άληθώςή ποιητική έκείνη

παλαίστρα, ήν έκόσμούν . ό Ζαλοκώστας, ό Τερτσέτης,

ό Καρασούτσας,'ό

. Βερναρδάκης. ΙΙοιηται πρός ποιητάς ήγωνίζοντο, ή εύγενής. δ’εκείνη σταδιο

δρομία, δέν ειχεν έττ μεταβληθή εις στιχουργικόν φροντιστήρίον.
.

Τών δύω τούτων, ποιημάτων τό μέν Κόριννα καί Πίνδαρος έδημοσιεύθη

πό πρώτον έν τώ 75ω φυλλαδίφ τής Πανδώρας, τό έτος 1853, ευθύς μετά

ίϊ

προσκροΰον, τό άτοπον ή τό. συνταράσσον τήν αρμονίαν τοΰ όλου, ή δέ ποιη- :
.

ί:

. ώστε άπορεΐ τις άληθώς άναγινώσκων, πώς τό ένδυμα τοϋ σήμερον τοσοϋ-

τον άπτκίστως, καί ώσεί σύγχρονόν, τι τής εποχής εκείνης κατασκεύασμα,
περιβάλλει τήν μεγάλην καί ύψικόθορνον τοΰ πάλαι αναβολήν.
Τοϋτο, κΰριθΐ, καταδεικνύει; ούχί :μό.νον τήν εύτυχή· καίάληθώς ποιητι-.·

κήν φαντασίαν τοϋ ποιητοϋ.

άλλά

καί τήν βαθεΐαν συγγένειαν καί · αυτό- ,

τόν άγώνα, οί δέ Γάροι τοΰ ’Αλεξάνδρου έξεδόθησαν τό έτος 1 856 έν ίδίφ

χρήμα ταυτότητα τών δύο κόσμων. Είνε καί τοϋτο πρόσθετος, ποιητική μέν
καί ούχί έπί'παραπομπών καί ιστορικών επιχειρημάτων στηριζομένη- ■ άλλ’

Ούτώ δέ, ορθότατα φρονησας ό Τερτσέτης,

άπό τής: καρδί.ςίς. αύτης,πηγάζουσα,· διά·<τής · κρατάιάς·.τής φωνής έπικυρου- :

σιεύσεως τά δύο ταΰτα όμοια,καί όμοταγη προϊόντα του. ποιητικού του κα

.

τική τοϋ. πάλαι διά τοϋ νϋν άνάπλασις εΐνε τοσοΰτον τελεία και πλήρ>ης,.

τεύχει, έν ώ συμπεριέλαβεν ό ποιητης.καί την Κόρινναν καί τόν Πίνδαρον.
συνέδεσε διά τής .αυτής δήμο-,

’ ν .'

Καί δ'μως, κύριοι, ένφ τοσαύτη χρονική παρεμπίπτει άπόστασις.·. μεταξύ

τα κατά την κοινοτέραν γνώμην, ποιήματα τοϋ Τερτσέτου, τό μεν έπιγρα-

τικόν

.:

. στην. Ταΰτα δε πάντα γίνονται διά τής περιβολής του σημερινού ελληνικοί!

τιρα'ί'ρη καί τοΰ Κιόνταχη, έν οίς άναγνωρίζει τις τον γνήσιον καί αληθινόν

Τερτσέτην,

;

νον, δπερ έσται : μία έ'τι επι πλέον, απόδειξις τοϋ βαθέος καί άλήθοϋς' αίσθη-

’Αθηναίων, ή ΆγάΙα'ία, ή π.Ιάνη τοϋ χοροΰ, .?) τέσσεραις Αερονιαις, ή ρα-

λαμβάνει ή 'Απλή Γλωσσά τά έξης:

<

ΚΑΑή'·γ. ·~τ·:’Σ.·'γΚ

και τών γνώσεων

ευγνωμονώ άνθ’όσων πολυτίμων άληθώς ειδήσεων εύηρεστήθη νά μο'ι παρά-

σχν) περί του του. Ούτως, . άναμφισβήτητα

'

l

μίζω νά έλκύσώ την προσοχήν ύμών^ .εις κοινόν τί κατ’άμφότερα φαινόμε- ,

ποιήσεις, άλλά καί τινας τοϋ Τθιζούπη, ■ και άλλας, ών δέν κάτώρθωσά νά

μάθω τόν ποιητήν,, καί τοι βοηθούμενος ύπό τής μνήμης

ί>·

ί
;. λ.".’.·->',<·:

νος. . Διά ...τοϋτο, πριν ή πρόβώ, χωρίζων. τόν. περί αλτών λόγον, εύ'κάιρον νο-’ :.

Φίλ.ημα.Εζέδωκεν δ ποιητής κατά. τό έτος 1847 έν Άθήναι»
την ΆπΛην ΓΛωσσαν, .“ήτοι συλλογήν ποιημάτων καί διηγήσεων, έν
κατά
παράδοξόν τινα

'' ·:

ώ'''·ω/·': < "· ■<·■■:%'
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γ^ο.,ν'·· f,N

>’
·7

. μένη. κάί πολύ <άληθέ.στέρα· διά τοϋτΟ; άπόδειξις, ό'τι, ρ'σα καί άν λέγωσιν οί ··■■.■■;■■’■■■.’·

λάμου. Αυτό δέ τοϋτο θέλω πράξει. καί εγώ, συνάπτων όσον τό δυνατόν είς

έξ επαγγέλματος νεκροσκόπο.ι τοΰ ελληνισμού, ζή ούτος αληθής καί άδιά-

μίαν, τάς περί αύτών κρίσεις μου,. καίτοι ίδί^ περί έκατέρου πραγματευόμε-

φθορος. έν τ·^ σημερινοί γενεγ-, τί> άδιαφθόρω έτι καί ελληνική, άναζή· άκε-, ,...

■:

. .l.i. .UJL"

λ ·_
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ροαός: ζαί σφος ..άμα ·τί|,πρώτγ επ’ αύτίιν. ποιηϊιζη. .πνοίί, . . ;χ.άί ΐκυτίζέν εΐς

■ ’Άναγινώσκω ύμΐν, κύριοι, περικοπής πίνας τών ποιημάτων τούτων, δυνα-

ενα κοινόν παλμόν, εΐς έν φρόνημα, εΐς μίαν ζωήν; τον παλαιόν καί τόν νέον

μένας πολύ αΐσθητότερον νά λαλήσωσιν·. εις τήν καρδίαν καί τήν διάνοιαν

Έλληνα. Ή άπόδειξις δέ αυτή οφείλεται’, μέχρι τοΰ νΰν,

εΐς τήν γλυχεΐαν.

καί εθνικήν τού Τερτσέτου Μούσαν, εΐς τήν Μούσαν έκείνήν ητις ένέπνευσε
τήν Kipirrar καί τον Illy Sapor καί τούςΓά^ονς rov ’Αΐι-Ι,άνϋρου.

Έζ

τών δύο τούτων ποιημάτων το [χέν πρώτον σκοπεί τήν ποιητικήν άφήγησιν τοΰ μεταξύ τής ταναγρίδος' ποιητρίας καί τοΰ' έλικωνίου κύκνου τών.
Θήβών. ποιητικοί» άγώνος, καθ’ δν ήττήθη ώς γνωστόν ό Πίνδαρος,

ά/ιαθίσι

Λίριπβσών άκροατακ,ώζ λέγει ό Αΐλιανός1 τό δέ δεύτερον τήν έξιστόρησιν καί.
διά φαντας-ών ολως λεπτομερειών άπεικόνίσιντής μεγαλοπρεπούς τελετής τών

έν Σούσσοις γάμων ’Αλεξάνδρου του Μεγάλου μετά της θυγατρός τοΰ ήττη-

μένου Δαρείου. Άμφότερα τά ποιήματα φέρουσι τόν εξωτερικόν τύπον διηγηματιχής ποιήσεως, δέν εΐνε όμως κυρίως είπεΐν -διηγηματικά, άλλά σειρά

μ,αλλον έκάτερον αύτών λυρικών έκχύσεων. Ό Τερτσέτης,
εΐπον, δέν. ήτο. ποιητής τεχνίτης,

ώς καί ανωτέρω

άλλά ποιητής δημοτικός’ διά:, τοΰτο δέ

καί οσάκις έγραψεν έργα μακρότερα, ύπερβαίνοντα τόν μικρόν συνήθη κύκλον
τοΰ λυρικοί» ποιήματος,

διετήρησε μέν τάς χαρακτηρίζούσας αυτόν άρετάς.

έν τοϊς καθ’ εκαστα, ήμαρτε δέ σχεδόν πάντοτε- έν τω συνόλω, οπερ στερεί

ται παρ’ αύτω τόν σύνδεσμον εκείνον τόν οργανικόν, τό ένιαΐο,ν καί άδιάσπα-

στον, τό. ύποδηλοϋν οτι μία άπ’άρχης μέχρι τέλους διήκει πνοή, οτι μία ή
θεμέλιος τοΰ ποιήματος ιδέα, ότι εις ό άξων περί δν στρέφεται τό ολον μετά

τών ελάχιστων αύτοΰ μερών.
Έ περί τήν σύνθεσιν έλλειψις αυτή καταφαίνεται έν άμτοτέροις το~ς ποιή-

μασιν έκείνοις πού μέν έκφανέστερον, πού δέ άμυδρότερον, μύθου δέ, καθ’ .
ήν σημασίαν άποδίδει. σήμερον εΐς τήν λέξιν ταύτην ή■ κριτική, ίχνη μόλις'

διακρίνονται έν’ αύτοϊς.

Διά τοΰτο δέν επιχειρώ άνάλυσιν τών υποθέσεων

άύτών, καθότι; ούδέν άλλο ήθελεν είναι, αδτη ή άπλή τών καθ’ εκαστα σκη
νών άπαρίθμησις.

Άντ'ι όμως της έν τω συνόλφ έλλείψεως. .τάύτης,

.καί ποΐαι αί τών καθ’ εκαστα καλλοναί!

πόσαι

Ποια ζωή άληθής·: εννοιών,: ποία

χάρις καί άφέλεια έκφράσεως, ποιον κάλλος, εικόνων, , ποία .αισθήματος, άλή-,

θεία! ’Ανέφικτα πράγματι καί αμίμητα πρόκεινται ήμΐν πρότυπα γνήσιας,

ελληνικές λυρικές ποιήσεως 'αί πλεϊσται τών εύκόλως χωριζομένων περικο
πών τών δύο εκείνων ποιημάτων.

νος έν

Ή περιγραφή τών παρασκευών., τοΰ άγώ

Koplrry xal../εω ΠirSapat

τών άγωνιζομένων ποιη

τών ψαλλόμενα άσματα, ώς επίσης έν τοΐς Ρά/ιοις- τοϋ iA.lec.mSpov ,;ή π&-

ριγραφή τής, άρχής, ή ευκτήριος πρόποσις τοΰ Αλεξάνδρου, καί τά γαμήλια
άσματα εΐσί τοσαϋτα άριστουργήματα δημοτικης ποιήσεως,

συνυφασμένα

,ύμών, ή πάντες έμόυ .οί -λόγοή

' '

:

; ·."·

Ιδού, έν πρώ.τοις, τό . πρώτον ήσμα τής Κορίννής ;

. ■'.

:■ ’Ακούσετε εΐς μία νηά . τοϋ έρωτος τη χάρι. ■
Βασίλισσα βασίλευε ’ς έλη τη Θεσσαλία,
,ποΰ έχει. τούς ίαφνοστόλιστους κάμπους καί, τό ποτάμι,
ποΰ τά.νερά του ’ς τόν γιαλό χύνει μ’ άνθους καί ρόδα..
. ’Ανδρόγυνο ήσαν ζηλευτό αΰτή καί ό βασιλέας·
ή χάραις καί ί έρωτας τούς είχαν τεριασμένους,
καί’ς τήνάγάπη τής καρδιάς, ’ς τά νηάτα- καί ’ς τό κάλλος ■
έκαμαν κι’ ώμορφα παιδιά, ώσάν: τ’ άφράτα μήλα.
.-. Ό βασιληάς άρρώστησε, Χάρος τόν κινδυνεύει;'
ή Ζ?νσή τρέμει νά κοπή κλωστή τής νηότητός του.
ΤΗλθε χρησμός άπ’ τούς Δελφούς, ήλθε χρησμός καί λέγει :
ή μοιραίς στέργουν να χαρή τά νηάτα του ό νέος,
. '
άν άλλος πάρη θάνατο, καίίδή τ’άνήλιο χώμα,
..
' ή παλληκάρι, ή γέροντας, κοράσιοή πανδρεμένη.
0? φίλοι του άποσύρθηκαν, κανείς μιλιά..δεν βγάνει.
■ . Μάννα, γονηός του θλίβονται, άλλ’ αγαπούν τόν.ήλιο,
τοΰ ήλιου νά ύστερηθοϋν δέν. στέργουν ταίς άκτίναις.
Άλλ’ή βασίλισσα, πιστή ’ς τοΰ έρωτος τή φλόγα,
αγκαλιαστά τά τέκνα της, λέγει ’ς τό σύζυγό τής
*
βροχή, βροχή· τά δάκρυα ραντίζουν τά παιδιά της·
... —Λάβε, σ’άφίνω τά παιδ’ά, κόρη καί αγόρια δύο,
κ’έγώ ’ς τόν αδη θά διαβώ, ’ς τ’ανήλιο τό σκοτάδι.
’Σαν τά Οωρής θυμίζου με, ’σάν τά θωρής νά κλαίης.
.
Κι’αν πάρης άλλη ώμορφόνηά, ίδές μην τά πικραίνη.
Δεν στέργει ό νηός την αλλαγή, Χάρο παρακαληέται·
ή μοϊραις δέ ξεγράφουνε τό λόγο τής Άλκηστης,
καί ήλθε ϋ Χάρος, μάρανε τ’ ωραίο πρόσωπό της·
’Σ τόν τάφον ποΰ τήν πήγαιναν, μέ θρηνφδίαν τοΰ κόσμου;
ανίρας Θηβαίος, ήρωας, ’πάνου ’ς το- μνήμα. έφάνη,
μάννας άργίτισσας υιός, ’ς τή Θήβα γεννημένος.
Κρατεί σαΐτα και σπαθί, βαστά βαρύ .κοντάρι,
τόν. Χάρο έπολέμησε 5ς τα μαρμαρένια αλώνια.
’Σ του ήλιου το βασίλεμμα ’ς τήν γήν τόν γονατίζει.
Καί άφοΰ τόν Χάρο ένίκήσε, ή ώμορφονιά άνάστήθη.
Λάμπει τό κάλλος τής ζωής ’ς τής γυναικός τά μάτια.
: :
. Χαίρου, ώ Θήβα ίακουστή, με τό γενναίο σου τέκνο! » .

...

'

· -.

.’ ■
’■ .,

. ■
,
■

5;

νου μύθου τ·ης π«ίοα£ς ελλήνιζες θρησζείαήγ.· περί- 'Άδμητου,. Άλζήστιδός,,:

καί 'Ηρζζλέούς! Άνανεόΰτζι, νομίζει: τις \ άληθώς; π&σα- ·η ώριζίπ' έζείνη μυ-

ιστόν πολύτιμον, καί άπαστράπτοντα, χρυσοΰν έ'χοντα τόν στήμονα καί ά?’

θολογιζή, παράδοσή, .κ<ζί ενώ έξ ενός υπολαμβάνει τις έναύλους τούς στίχους

.

:*■

ή. '

:

*0ποία έπίχαρις ζαί πλήρης, γοητείπς άφ.ήγηόις '.τοΰ ιποιητιάώτάτου' έκέί-.

έκ παλαιών καί νέων ιδεών, δΓ' έγκρατείας κλασικής καί χάριτος νέας, εΐς

γ'υράν τήν κροκην.

'

τούτους τοΰ Ι,ίύριπίδου:

,γ··

λ-';

.?■

1

■

Wi

.

.

. φιλεις

1

ς

1

.^μουν συνοδοιπόρος εις τά ταξείδια του
*

■'
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έπήγαμεν μαζυ εις τούς Δελφούς,

ήθελε νά έρωτήση τήν χρησμόν διά τήν εκστρατείαν που.

»ουχ ήσσον ίη ’γώ πάιδα.ς, ειπέρ ε3 φρονείς·
«τούτους άνάσχου δέσποτας έμών δόυ.ων,
»καί μη ’πιγήμής τοις δε μητρυιάν τέκνοις,
»ή.τις κακιών ουσ’ έμοϋ γυνή, φθόνιρ
»τοΐς σοΐσι'κάμοΐς παισι χεΐρα προσβάλει»

»

Καί ούτω αναπτύσσεται πρό τής φαντασίας τοϋ’.Τερτσέτου ολόκληρος ή
μεγάλη εποποιία της ιστορίας τοϋ μεγάλου Ανδρος, ζώσα, έμψυχουμένη, τοιαυτη δέ μεταδίδεται εις τούς άκροκτάς αύτ'οΰ, καί τοιαύτη χωνευομένη έν

,

τΐ! ψυχγί του, Αναβλαστάνει εις ποίησιν άληθινήν,. ποίησιν ζώσαν, ελληνι
Γάμονς ΐοϋΆ2εζάν§ξ>ον. .

κήν, καί

ένθυαεΐται έζ ετέρου τήν εν τοΐς δημοτικοΐς ημών ^σμασι [λάχνην του Χάρου

Πολλά, έξ αυτών ήδυνάμην νά. άναγνώ.σω ύμΐν Αποσπάσματα, μαργαρί

καί τοϋ Διγενή, οϊτινες

τας .κληθείς τοΰ διαδήματος τοϋ. ποιητοΰ.

«επήγαν κ’έπαλέψανε' ’ς τά. μαρμαρένια άλιόνια.

ε'τι έξαντλήσω τήν ύμετέράν.υπομονήν,

'.Γοσοΰτον, ως και άνωτέρω εΐπον, συμφΰονται στενώς καί ταυτίζονται έν

σει, ό αρχαίος καί ό σημερινός ελληνικός βίος. Τοσοΰτον Αξιοσημείωτος εΐνε
παρ’ αύτώ, ούχί μόνον ή

«έπιτυχεστάτη τάσις»

ώς παρετήράυν οί ακαδη

μαϊκοί κριταί κατά το έτος 1853, άλλ’ αύτό τοϋτο ή /jiwirf/a,

«τοϋ νά

συνυφάνγ», ώς λέγουσι, «τον αρχαίου ελληνικόν βίον μετά τοϋ νέου δημο-

«τικοϋ, τοϋ νά έίσπνευσνι εΐς τούς νεκρούς μύθους ζωήν, καί ν’ άΐίοδώσνϊ
Βαύτοϊς δν πολλάκ.ις εΐχον χαρακτήρα δημοτικής παιήσεως».

'

ΠρΙν ή και έκ τών Γάμων ίοϋ '^τίεζάνόροα άναγνάδΐύ ΰμϊν στίχους,
τινάς, εις πρόσφορου του ό'λου Απόγευμα, έπιτοέψατέ μοι, κύριοι,, νά’ Ανασύ

ρω προ υμών τήν αύλαίαν τής έν τή κεφαλή τοΰ.. ποιητοΰ κυρφορίας τοϋ

ωραίου τούτου ποιήματος, άποσπών όλίγας περιόδους έκ τοϋ λόγου, Sv, προ·-

οιμιαζόμενος τής άναγνώσεως. αύταΰ, άπηγγειλεν ό Τερτσέτης κατά τόν Μάρ>τιον τοϋ 1856. Τοΰτο ού μόνον θέλει γνωρίσει ύμΐν καί τον ρήτορα Τερτσέ-

τήν, αλλά θέλει αίσθητότερον καταδείξει, πώς έν τή φαντασία τοΰ ποιητοΰ
ήμων έγίνετο ή μετεμψύχωσις ούτως εϊπεϊν τοϋ Αρχαίου κόσμου, πώς ό ποιη- -

'

τής τής νέας Ελλάδος άνηρχετο πρός ‘την παλαιάν, πώς ή παλαιά Ελλάς
.

'. «Πιστεύσατέ μου», λέγει πρός τό Ακροατηριοναύτου,

«κύριοι άκροπται καί κυρίαις,

επισπεύσατε μου,

.

οτι μελετώντας μελετώντας,, βυθισμένος εις

. τούς παλαιούς αιώνας τής Μακεδονίας, ήτον ώραις τής ημέρας μου, ποΰ μου

έφαίνετο νά ήμαι ένας τών ζωντων τοϋ καιροΰ εκείνου, ένας τοΰ παλατιού
τοϋ Φιλίππου; υπηρέτης Απλός, οχι άρχίτρίκλινας—-μεγαλεία δεν -ήθελα, μου
έφθανε νά βλέπω τόν ’Αλέξανδρον... Βεβαιωθήτε, ότι. τόν είδα νά γεννηθή,

τόν κοίμησα εις τήν αγκαλιά μου,

ήτον βρέφος ξανθό, χιονάτο, γελούμενό,

Φοβούμενος

όμως, μή προώρως

άρκοΰμαι εις ολίγους μόνον έκ τής

,άρχ^ς στίχους:

τί) ποιητικίί φαντασία τοϋ Τερτσέτου καί έν τνϊ εξωτερική αυτής εκδηλώ

Ανεγεννάτο έν τή νέιγ.

1
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»’Σ τά Σοΰσα γάμοι γίνονται, μόρια βαρούν παιγνίδια,
παίζουν φλογέραις τεχνηταίς, λΰραις, χρυσή κιθάρα·
σμίγει κα'ι ό τραγουδιστής τήν ώμορφη φωνή του·
πολλαίς φωναίς τραγουδιστών φωνήν ομοιάζουν, μίαν.
Μέτρα τούς ώμορφους γαμβρούς! περνούν τούς ένενήντα,
άπό Μακεδονίτισσαις μητέραις γεννημένοι.
Οσοι κ’ οί εύμορφοι γαμβροί, τόσα καί τό κοράσϊά.
Ηλιος ξανθός γλυκείας αύγής τό κάλλος τών παρθένων,
τα δροσερά τα στήθη τους δάκρυ τά βρέχει αθώο:
Κάθουνται εις θρόνους άργυροϋς οι νέοι με τήν Αράδα
*
ψηλότερος κι’ ολόχρυσος τοΰ ’Αλεξάνδρου ό θρόνος.
Αάμπει κορώνα ’ς τό ξανθά μαλλιά τοϋ βασιλέως,
τα ρόδα τής νεότητος άνθοΰν ’ς τό πρόσωπό του,
οΐ φίλοι του νά τόν θωροϋν χαίρονται κι’οί έχθροί του.
• ■ · · » » · . ·♦ * ■ «· ·1 · · * ·
"Ερχονται ήλιοστάλακταις ή νέαις τής Περσίαςι
Πρώτη ή Βαρσίνα φαίνεται, ή κόρη του .Δαρείου,
από μητέρα ορφανή, καθώς κι’ από πατέρα.
Τήν είδε ό ’Αλέξανδρος, σηκώθηκε Απ’ τόν θρόνο,
απ’ τη δεξιά τήν έπιανε και τήν φιλεΐ ’ς τό στόμα.
Ώς κλαδί τρέμει εις τό βουνό, έτρεμε τό κοράσιο.
Ολ’ οί γαμβροί ’.φίλησαν ταίς κορασιαίς ’ς τά χείλη
*
δεξιοί κρατώντας ταίς δεξιαίς εις τά θρονιά έκαθίσαν.
Αθώα έλληνόπαιδα καί αγόρια τής ’Ασίας
.
φέρνουν ποτήρια ολόχρυσα, γλυκό κρασί γεμάτα,
ό Βασιλεύς κι’ οί στρατηγοί δέησι γιά.νά κάμουν,
νά εύχηθοΰν άπ’τούς Θεούς χαραις καί μεγαλεία.»

,

εύώδιασμένο,—χάρισμα φυσικό ή εύωδία τοϋ σώματός του’ τόν είδα εις τήν

παιδική τοι> ηλικία νά πλαγιάζη

με βαρύ βρλΤ 'εΐς τό χέρι, νά πέφτ’ρ τό· :

Παρέρχομαι πόύς ωραίους στίχους .τής. ευχής τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί. ιούς γλυ

χβόλι, νά τόν ξυπνά ή βροντή, διά νά καταγίνεται εις τά μαθήματα του —

κερούς δμνους τών ψαλτών τοϋ υμεναίου,: και παραμένω μικρόν είς -πήν έν

παιδί και τό έπιανε ό ύπνος. Τόν είδα νά κυττάζη εις τά μάτια τόν ’Αρι

τελεί, έν μέσω πάσης τής νυμφικής πομπής, παράδοξον καί άλλόκοτον οπτα

στοτέλη, και νά τόν. σέβεται περισσότερο από τόν πατέρα του.

σίαν τοΰ ’Αλέξανδρου, ..καθ’ ήν ’Ιωάννης ό : Θεολόγος, παρίσταται άποκαλύ-

"Οταν έμε-

γάλωσε, πάλιν, εϊς.τήν: πλάνην μου βυθισμένος, μου έφαίνίτο .’σάν-κα'ι νά ■

πτων αύτώ τά μέλλοντα, τόν Θεάνθρωπον Σωτήρα,

τον Χριστιανισμόν, καί

**·Ι***
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ποιήματος, έν ω έπ’ι τέλους: είκονίζετα.ι ό Αλέξανδρος άποθνήσκων καί ση
μείων επί τοΰ στήθους: αύτοΰ τό σημεϊον τοΰ σταύρου, ΐνα παρατηρήσω μό
νον, οτι της υψηλής ταύτης καί έν ΰψει και δυνάμει φράσεως άναπτυσσομέ-

νης ιδέας κάί άύτός: ί'σως ό ποιητής κατενόησε ταχέως τό ενταύθα άκαιρον ,:
δζότι βραδύτερον,

ύπό άλλάς πάντως

περιστάσεις,

πολύ δέ

προσφορώτερον μετήγαγεν αυτήν εις νεώτερον αύτοΰ έ’ργόν, τό ιταλικόν του

δράμα κ'Ο θάνατος τοΰ Σωκράτους»,.περΐ ού μετ’ ολίγον Θέλώ λαλήσέι.'
' ’’Ηνωσα τά δύο ταΰτα ποιήματα τοΰ Τερτσέτου, την Κόρινναν και Πΐν-

όαρον, και τούς Γόμους τουΆΛεζάνόρου, διότι, ώς άνωτέρω ειπον, θεωρώ

1

'

'

,

'

11S

■ ■.’’’Από.50 Ζ^Ρ’· Μ5 κρατεί, είς. χώμα δεν πατούμε,
"σαΐτα ’σαν πηγαίνομε I Άπό. ζερβιά μου άκοΰω
ιικλαψομανιο, φωναις, πολλαίς, κουθουνητό άλύσσων,«γλώσσαις φωτιάς υψώνονται, πυρός πελάγια αφρίζουν,
" ς. τή φλόγα άνθρωποι κδλυμβοϋν, με το στοιχειό παλεύουν,
"τό πύρ, ποΰ χύνει τούς άφρούς κάί λόγια γαργαρίζει-,
«παίρνει τό αυτί μου ταίς μιλιαίς κ’ ήταν κακάις βλασΐήμιαις.
“’Ανάθεμα τούς, αίτιους μας,, πατέρα καί■ μητέρα !
“νά μή εϊχε φέξει αύγερινος, να είχε καή ή χτίση,
«παρά-ποΰ γεννηθήκαμε’ς. τόν ήλιο'τής ημέρας!

: Μεταβαίνω νυν, κύριοι,

εις τό νεώτατον καί τελευταίου, έκ τών δημο-

σιευθεντων τουλάχιστον καί γνωστών, έργον τοϋ ποιητοΰ ημών, τό ίταλιστί

ρον, άλλοίας όλως φΰσεως ποιητικόν προϊόν τοΰ Τερτσέτου;.τό ’Όνείρον τοΰ

γεγραμμένον αυτού δράμα, «ό θάνατος του Σωκράτους»

«La Morte di So- . -

Βαα,Λίοχ: ’Όδωι-oc, ύποβληθέν καί αύτό εις τόν ποιητικόν, διαγωνισμόν τοΰ

crate», δημ-οσιευθεν έν Φλωρεντία :τό έτος 1866, μετά ωραίου, καί σοφού

έτους 1854.
'
»
. Τό ποίημα τοΰτο δεν έδημοσιεόθη έτι,
εύχομαι δέ, καί χάρ,ιν τϋς δΰξης
'
.._. τάχι
τοΰ ποιητοΰ καί. χάριν της εθνικής ημών φιλολογίας,
νά■ καταστή Σο,τι

προλόγου τοΰ Νικολάου Θωμασαίου. ’Αγνοώ αληθώς διά τίνα λόγον έγραψε

f

■’

τό έργον τούτο ίταλιστί ό ποιητής ημών. Άπογνούς ίσως .— τίς ,οϊδε — τήν
άνάστασιν τής εθνικής ημών σκηνές, και θέλ.ων νά άκούσγ ζωογονούμενου

_Λ. _

άπό τοΰ .θεάτρου, έστω τοΰτο καί ιταλικόν, τό προϊόν της γραφίδος του, έξε-

στα γενικός τοΰ έθνους κλήρος ή ποιητική αυτή κληρονομιά της οικογένειας
, του Τερτσέτου. ’Άν τις τουλάχιστον κρίνγ έκ της περί αύτοΰ συντόμου κρί-

λεξατο εις έκφρασιν τών διανοημάτων αύτοΰ τήν μελίρρυτον γλώσσαν τοΰ

ολίγων άλλα μεστών

σεως τών τότε άγωνοδικών, και τών παρατιθέμενων

Τάσου, ήν;έγραφεν ώς ,τήν πάτριον,

μετ’ ί'σης χάριτος καί ΐ'σης μελφδίας.

ποιητικής δυνάμεως στίχων, τοΰ έργου, θέλει έγκαρδίως.λυπηθή, οτι, έκ λα- .

°Ό,τι όμως έτι μάλλον αγνοώ, είνε ό βαθύτερος ψυχολογικός λόγος, ό παρορ-

γών ί'σως πολιτιζ.ών, δεν παρέδωκεν ό Τερτσέτης τό Svstpor εις την δημο

μησας τόν Τερτσέτην νά γράψγ δράμα,

σιότητα. Δεν θέλει βεβαίως ό περιεσκεμμένος

πάντα λόγον δύσχρηστον εϊς δραματικήν ύπόθεσιν θάνατον τοΰ Σωκράτους.

καί σωφρονών αναγνώστης

και δή νά' δραματοποίηση τόν ύπό

έκλάβει κατά γράμμα την φράσιν εκείνην του είσηγητοΰ της ζρίσεως, καθ’

“Ότι ό Τερτσέτης ήν ήκιστα δραματικός . ποιητής,

ήν άπαντόνται ίν ϊω ποιήμαίΐ εϊχύνες χα.Ι σχηνα'ι αζcat· την γραφίδος τοΰ

καθ’ αύτό λυρική φύσις, καταφαίνεται, τούτο :μέν έκ. τών. ποιημάτων αυτού,

Λάντου, τ-χ^ότι τοιοΰτοι βαρείς μεν άλλ’ άστάθμητοι

έπαινοι εις πολλούς ■

άτινα εέδομεν μέχρι τοΰδε,

' πολλάκις έπενεμήθησαν άπό· τοΰ άκαδημαϊκοϋ βήματος, καί ολίγος έτι πα-

καλούμενον ύπό τών ακαδημαϊκών ήμών κριτών"Απολλον αποτρόπαιε !

—νεωτεραν’/^(άδα όγιοΰ παί Όδόιτσειαπ /

'

γάλου φιλοσόφου παν άλλο είνε ή δραματικός,
V?
,

■

:

άληθώς δέ. καί μόνον

εκείνο δέ έξ άναγνώσεως· τοΰ έν λόγω δράμα

τος. Εΐνε όμως επίσης, άληθές, κύριοι, ώς προεϊπον,

: ρήλθε χρόνος άφ’ ης ήκουσαμεν μακράν κομβολόγιον νυσταλέων στίχων άπο-

οτ? ό θάνατος1 τοΰ με- . ■

καί διά τοΰτο ούδείς ποτέ ■

δραματικός ποιητής άπεπειράθη νά άναβιβάση αυτόν επί τήν σκηνήν, π'λή.ν
, ενός μόνου, καθόσον γνωρίζω, άσημου γερ’μανου, τοΰ Eckhart, ό'στις κατώρ-

.·

λ

Θέλει τις ϋμως θαυμάσει αληθώς, πώς η άλλως τοσοΰτον άφελής καί έπί-

θωσε μέν νά γράψγ δράμα α'Ο Σωκράτης», 'καί νά δίδάξγ. αύτό μάλιστα

χαρις καί αυτό τοΰτο παιδική -τοΰ Τερτσέτου ΑΙόΰσα άνδροΰται αίφνης καί

έν έτει 1862 άπό της πρώτης γερμανικής δραματικής σκηνής, τής τοϋ Βε

τανύει νεΰρα χαλύβδινα, και εκβάλλει κραυγήν μυχίαν άνορθ.όϋσαν τάς τρίχας,

ρολίνου, άλλα παν άλλο ή στεφάνους άπεκόμισεν έκ τοϋ. θεάτρου.

’Αναγινώσκω ύμΐν τούς ολίγους έν τή εκθέσει τών

.

,- 1 ·■

αυτά οαοια καί όμοταγή. Παρεμπίπτει όμως χρον.κώς μεταζύ τών όύο έτε

’

'<

’ 1

I

ίτήν έκ νεκρών άνάσπαόιν. Μνημονεΰώ· δετής '.περιέργου ταύτής λύσίως ΐόΰ<

καί άτοπον,

λγ;
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L 'V-^TjhfvJ-ί,.

κριτών παρατιθεμέ-

Δεν θέλω επιχειρήσει άνάλυσιν. τοΰ Θανάτου τοΰ Χ(ύχράτοι>ς, καθότι αλη

' νους στίχους, ευχόμενος και εις εμέ καί εις υμάς νά άναγνώσωμέν ποτέ τό

θώς εϊπεϊν ούδεμιάς τοιαύτης εΐνε τό έργον επιδεκτικόν. Σκηναί μόνον άλ. ληλοδιάδοχοι,

ποίημα όλόκληρον.
; - Ιδού πώς περιγράφει ό ποιητής τό μέρος τοΰ "Αδου, έν ω είσι καταδεζ-

• δικασμένοι οί τής πατρίδο; προδόται:.

* '

καί ώς επί τό πλεΐστον άσυνάρτητοι καί άδικαιολογήτώς ή

-

■μία μετά τήν άλλην τασσόμεναι, κατάλήγούσιν έπί τέλους εϊς τόν-από τής.
.

πρώτης ήδη σκηνής αναμενόμενον διά τοΰ κώνειου

θάνατον τοΰ Σωκράτους,

χωρίς τίνος δραματικής , περιπετείας, .χωρίς τινός οίαςδή ποτέ δράσε ως ή· πλο

>

,

«’Σόν τό γεράκι τό .άγριο χοομα να ίίρπάίή όρνίθι,
. ι>μέ τόση, υ.ϊΰ έφάνηζε^περνούμε όγληγοράδα.

κής, χωρίς λυσεως, χωρίς καθάρσεως. ’Έχει όμως ό δάΓαεϊΐ τοΰ Σωχράτους, .
πλήν τής επιτυχούς. ώς έπί τό πολύ διαλεκτικής καί .. τοΰ αμίμητου άάλ-

. ·.

, Πδ

'
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λ.ους τής γΛίόσση·:, ενα άλ.ηθή καί μέγαν άδάμαντα, τήν πρώτην σκηνήν

τής τρίτης πράξεως,

έν ή, μονολογών ό Σωκράτης,

. αύτοΰ καθ’ ύπνους όραμά.

'_

άφηγεϊται παράδοξόν

έν τοΐς Γάροις τοΰ Ά2εζάνδρ<ϊυ. Ποία όμως μεταξύ εκείνης καί τούτου

Πόσον εύθετος βΐνε ενταύθα- εις τήν ψυχήν του μεγάλου: φιλοσό

φου ό θείος ούτος διά νυκτός ελθών δνειρος, και πόσον όΰ μόνον πιθανή είνε

ή σωκρατική οπτασία, άλλά καί ποίητικωτάτη καί υψηλή άληθώς άνάπτυ-

,

ξις πάσης της τε.ΙεοΛογιχης φιλοσοφίας τοϋ μεγάλου άνδρός, θεία χριστια
νική κύρω.σις τών παραγγελμάτων τής ήθικής αύτοΰ διδασκαλίας!

’Άτο-?

πον βεβαίως ήτο ό τοΰ κόσμου νικητής και ύ~ό τών θριάμβων μεθύων ’Αλέ
ξανδρος,

έν μέσω της γαμήλιου αύτοΰ πανηγύρεως

καί τό κύπελλον ώνά

χεΐρπς κρατών, νά βλέπη έν οπτασία Ίωάννην τόν Θεολόγον άποκαλύπτον-τ
τα αύτφ τά μυστήρια της χριστιανικής θρησκείας,

Είνε όμως φυσικώτατον'

τοιοΰτο θειον όραμα εις τήν ψυχήν τοϋ πρώτου μεγάλου μάντεως

του ενός

Θεοϋ, του αποκαλύπτοντας αυτόν διά τών ωραίων τούτων παρά Ξενοφώντι
λόγων:
«Ό τόν ολον κόσμον συντάττων τε καί συνεχών,

έν ώ πάντα καλά καί .

άγαθά έστί, καί αεί μέν χρωμένοις άτριβή τε και ύγιώ καί άγηρατον παρέ-

χων, θκττον δέ νοήματος άναμαρτήτως

ΰπηρετοΰντα, ούτος

τά μέγιστα

. πράττων όράται, τάδε δέ οίκονομών αόρατος ήμΐν έστίί). ...

Τόν άόρατον τούτον Θεόν ό ποιητή; ημών καθιστά ορατόν έν όνείρω εις

. τόν Σωκράτην, έτοιμον ήδη ό'ντα νά άποθάνγ, καί καθ’ ήν στιγμήν ή ψυχή
τοϋ μεγάλου φιλοσόφου, άποδυομένη τά γήϊνα, άποκτ^ τήν διαυγή εκείνην

διπλήν ό'ρασιν, ή'τις έμβαθύνει πέραν τοϋ στενοϋ όρίζον.τος τοΰ πεπερασμένου

. ..

ημών βίου,

έππραίνεται αύτφ ό. Θεός τοϋ Γολγοθά,

συμπληρών έκ θείας

. . άποκαλύψεως τήν προτέραν πνευματικήν αυτοϋ άποκάλυψιν.

■ Δέν τολμώ; κύριοι, · νά άναγνώσω έν πρωτοτυπώ τήν υψηλήν ταύτην καί

πλήοη έμπνεύσεώς σελίδα τής τερτσετείου ποιήσεως,
ράσω τήν .άκοήν τών. μεταξύ τών ακροατών μου

φοβούμενος ,μή κου-.

άγνοούντων

τήν ιταλικήν

γλώσσαν. ’Επιτρέψατε μοι όμως νά. άνακοινώσω ύμϊν πρόχειρον αυτής μετά-

φρ.ασ-tv, άτελώς μέν τήν. δύναμιν τής φράσεως καί τήν μελφδίαν τής γλώσ
σης τοϋ πρωτοτύπου άνταποδίδουσ.αν, προσπαθούσαν όμως νά διατηρήση κάν

έν ώχρ^ μιμήσει τής ελληνικής φράσεως τοϋ

Τερτσέτου τούς κυρίους τής

ποιήσεως αύτοϋ; χαρακτήρας. .

Ιδού τί λέγει ό Σωκράτης, άφυπνιζόμενος έν τή ειρκτή ;

«Ποΰ ήμουνα; τ( είδα; θειο τραγούδι .
θαρρώ πώς ητον τ’ όνειρό υ.ου.—’Ακόμη
. . ειν’ ή ψυχή μου σεβασμό γεμάτη..—
’Σ ώραϊο λέιβάδι, λαός πολύς τριγύρω, :■

: μοΰ φάνηκε τόν δπνο μου πώς ήμοΰΐί.;?
Βουνάκι χαροπό· ήτον ' έμπρός
καί ρήτορας ξανθός ορθός επάνω,
μ1.εύμορφη ό'ψι, μέ γλυκό το στόμα, ■
έχυνε κάτω τά χρυσά του λόγια
άπ’ τα πλευρά του :τ’ Ανθισμένα. "Ολόι
σον ακόυαν' Αναπνοή κανείς τους
*
—«Ή ζαθαραίς ψυχαίς,. μακαρισμένάις
θά ’δοΰνε, έλεγε, τοϋ Θεοΰ τήν όψι,.
καί ’ς τά ‘Πλιίσια, ευτυχισμένοι πάντα,
θα ζησουνε οι δίκαιοι τοΰ κόσμου.
' ■
Μέλι άπ’ τά χείλια του έτρεχε ή γλύκ^,.
κ’ήταν τά λόγια του άφός χρυσάφι»
^Εξαφνα, έκεϊ ποΰ ό σοφός, λάλου σε,
καί ακούε καί θαύμαζεν ό κόσμος,
φονιάδαις άγριοι, με σπαθιά, κοντάρια,
. έχΰθηκαν ’ς τόν δίκαιον έπάνω,.
κ’ έχύθη αίμα ’ς τό . ξανθό κεφάλι.
Μία γυναίκα τότε,—άπ’τή γλοκειά της οψί
τοΰ νέου μητέρα έλεγες πώς ήτον—
καί ένας νέος τρυφερός, ώραΐος,
άφοβοι οί δύο εμπρός εις τούς φονιάδαις
τοΰ ματωμένου έπήρανέ τό δίκηο.
Άχ, πώς βαθειά έπόνίσε ή καρδιά μου ί
Ό νέος έκεΐνος.μέ τό γαλανό του
μάτι, με μάγουλο ά'σπρο δροσάτο,
το πρόσωπό του !3ενοφώντά μου είχε..
' . Μανία μοΰ ήρθε! τρελλός, ξαφνισμένος,
•κοντάρι, Ασπίδα έ'τρεξα ν’ Αρπάξω,.
. νά πέσω Αρματωμένος ’ς τούς φανιάοαις» :
Μά , . . ξύπνησα ένφ έτρεχα μέ βία,
και. συλλογηοΰμουν τί είδα ’ς τό ονέιρό μου.
Πάλι, σέ λίγο, μέ ξανάπήρε ό ίίπνος.
Σέ ξύλο άπάνω καρφωμένο βλέπω
τόν ρήτορα μου τόν ξανθό, αίματωμένο,
κ επάνω ’ς τό κεφάλι του μιά Αράδα.
■ ■ με γράμματα ελληνικά ιόν λέγαν
δέν ξεύρω ποιανού έθνους βασιλέα. · .
, Χρυσό δέν εΐχε ’ςτά μαλλιά στεφάνι
*.
Αγκάθια μόνο.ολόγυρα πλεγμένα.
Τά πόδια του μοΰ ήλθε τά χιονάτα
νά πέσω, νά φιλήσω, γιατί λύπη
μοΰ έφερνε τό θείο πρόσωπό του,
τό στήθος τό γυμνό, ποΰ άγκομαχοΰσέ.
Άλλά δέν μ’άφησε. "Ησυχα έλύθη
Απ’, τ’άτιμα καρφιά, 'ποΰ- τόν κρατούσαν, . ■
μ’έπήρε Από τό χέρι, .καί'μοΰ είπε ι ’
μου,

.

Τό. όραμα τοΰτο είνε πάρισον ούτως έϊίτέΐν τη όπτασί# έκείνγ, ήν εί’δομεν

διαφορά !
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ΕΛΕΧΘΕΡΟΜΕΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

«Κΰνταίε γύρω!?' —-Κύτ'ΐ.αξΑ. kox■ ςΐδίζ
’σ&ν δάσος, δένδρα- πλήθος φυτεομένίζ,
...
νέους πολλούς ζαϊ. γέρους μ’ άσπρα γενειά,
γυναίκαις άνδρειωμέναές ζάΐ κοράσια. . i
■ ' κι’. ανθρώπους μέ σπαθιά ξεγυμνώμένα, ■
μ’ άγρια δψι, ζα.θαρουςφονιάόαιί, . . ’
νά κόφτουν τά κεφάλια άπ’ τά κορμιά τους.
Φωνή καμμιά δέν άκουα
*
σωπαΐναν
όλοι. Φωτιαις είδα πολλώις παρέχει,
νά καιν μέ ζωντανά κορμιά για ξύλα,
και νά φωτίζν; ή κόκκινή των φλόγα
, τ·<ΰς>»δρόμους ολους, τά ψηλά παλάτια.
« Τούς βλέπεις αύτούς,δλους ; » μου είπε ό νέος,
.«μαρτυροι εΐνε τής αλήθειας όλοι, ■ .
.
"ακόλουθοι δικοί μου, μαθητάδες!
»Μήν τούς λυπάσαι
*
φωτερό στεφάνι
»θά πάρουνε κι’ αυτοί καΐ σύ μαζύ τους
»άπ’τή δικαιοσύνη τήν αιώνια!»
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Ούχί, κύριοι' ώς καί άλλοτε άπό τοϋ βήματος τούτου έσχον τήν τιμήν
νά εΐ'πω, δέν εινΐ, ούτε πρέπει νά γνε τρωγκλια καί επιδόρπια δι’ ,ήμάς. δ

περί τής έδνικής ήμών ποιήσεως λόγος- άρτος δέ μάλλον επιούσιος διά τάς
ψυχάς ήμών πρέπει νά άνομολογήται καί νά κηρύσσεται ή επ’.αυτής Ενδε

λεχής μελέτη. Καί σήμερον, μάλιστα,, δτε. είπέρ πρτέ. άνάγκην εχομεν νά

άναστομώσωμεν τάς καρδίας ήμών έν αύτφ τώ καθαρφ νάματι τοΰ εθνικού
ήμών βίον, δτε αι ψυχαί ήμών, πέρικοπτόμεναι τάς πτέρυγας υπό ψαλίδος;

βαρείας, άνάγκην έχουσι νά μετεωρισθώσιν. είς αιθέρα καθαρώτερον,

μεις έκεΐθεν άντλοΰσαι καί ελπίδας καί παρηγοριάν,

ευάρεστου όδοϋ πάρεργου άλλ’ έργου αληθές’ καί άσχόλημα άδιάλειπτον ή

άναπόλησις τοϋ. βίου εκείνου του εθνικού,

ί

καί μάλιστα

έν οίγδήποτε οώτοΰ. , εκδήλωσες

τγ ποιητική, τή άγνοτάτγ) πασών' έ'στω ήμΐν

ή ιερά αύτη

θεωρία οίονεί προσκύνημα, οίονεί αόρατος τις Κρανίου τόπος. .
Διότι, κύριοι, μή λησμονώμεν τοϋτο : έορτάζομεν μεθαύριον τήν 2 5 Μαρ -

*.
τίου
άλλά προχθές μόλις έωρτάσαμεν τήν 19.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

.
Μετά τών μαρτύρων εκείνων αισθάνεται μετ’ ολίγον ό Σωκράτης φερόμενον εαυτόν διά τών αιθέρων είς ύψος" βλέπει άκτινοβολοΰντα τον θρόνον τοΰ

ύψίστου, ύπ’ άγγελων κυκλούμενον, ακούει τούς αίνους αύτών και τάς μολ-

ΤΟΡ&ΟΥΑΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ

πάς, και. . . άφυπνοΐ, ευρισκόμενος πάντοτε έν τγ φυλακγί τών ’Αθηνών.

Επιτρέψατε μοι, κύριοι, μηδέν νά επιφέρω σχόλιον είς τόν άνωτερω μονό

'

ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
*.

λογον, δν θεωρώ ώς δυνάμενον έπαζίως νά ταχθγ εγγύς τών ωραιότατων σελί

ΜΕΤΑΦΡΑΣίΣ

δων τής νεωτέρας δραματικής φιλολογίας, καί νά μή φοβηθγ τήν σύγκρισιν.

ΙΟΤΛΙΟΓ ΈΪΠΑΛΔΟΥ

.

Τοιοΰτος έν όλίγοις,

δι’. ολίγων και πενιχρών ίσως άπεικονισθείς, ύπήρξεν

ώς ποιητής ρ Γεώργιος Τερτσέτης:. άληθής εθνικός ψάλτης,

ΑΣΜΑ Γ' ' ή

ού μόνον τήν

καρδίαν άλλά καί τήν διάνοιαν αυτήν και τήν φράσιν εχων ελληνικήν, καί,
όπως άρχόμενος εϊπον καί νϋν άδιστάκτως επαναλαμβάνω,

1

ό γνήσιώτερον

"Οταν μες’ τό στρατόπεδο ’π’ άγρυπνο έτοιμαζότουν

Καταστρέφων νϋν τόν λόγον, άκαίρώς ίσως' καί κατόπιν εορτής άναλογι-

■ ζομαι πιθανόν τινά δισταγμόν πολλών έκ τών κυρίων ακροατών μου,

Μέ ταΐς δροσιαΐς έπρόβαινε ή αυγή χαριτωμένη
Μέ μύρια τής. παράδεισος λουλούδια στολισμένη,

εθνικός πάντων τών ποιητών τής νέας 'Ελλάδος.

Βοή καί αρμάτων ταραχή γύρω παντού' άπλωνότουν

δν έν

· : Καί μόλις δλο τής αυγής έφάνηκε τ’αστέρι

άρχνί μάλλον τοϋ άναγνώσμάτος τούτου έπρεπε προσφορότερου. νά σκεφθώ,

ίΕΐνε άρά γε πρέπων.λέγουσιν ίσως πρός εαυτού: έξ υμών πολλοί-—εϊνε
πρέπων και εύθετος έ.ν τοΐς σήμερον καίροϊς ό περί, ποιητών καί περί'ποιή-

σεως κριτικός λόγος ·, Λεν όμ.οίάζομεν ίσως, καί έγω ό λάλων καί υμείς οί
άκούοντες περί τοιούτων πραγμάτων

έ.ν μέσω τών σημερινών καιρών, πρός

τούς κοχλίας εκείνους τοϋ Αίσωπου, οΐτινες τών οικιών αύτών έμπιπραμένων

αυτοί ήδον; Δεν είνε άρά γε άπροσδιόνυσος άλλοτριοϋ.ογία ή περί ποιήσεως

2

*Η· σάλπιγγες, χαρούμενες αντήχησαν ’ς τ’ άέρι.
‘Ο πολέμαρχος-μέ γλυκούς τρόπους τούς όδηγάει,

.

Πότε τούς βάνέι χαλινό πότε τούς άκλουθάεΓ"Εργό πλειό δύσκολο, παρά κάνεις νά σταματήσ-ρ

Τό ’κϋμα ποϋ σηκώνεται τό βράχο 'νά. κτύπήσή,

’Ή ’ς τόν βορειά ν’.ήντισταθ^ πόϋ τά βουνά κλονίζει
Καί .τά. καράβια σύσσωμα ’ς τή θάλασσα βυθίζει,'

’ σήμερον μελέτη, καί δέν εϊνε μονονού κωμικόν, έλλείποντος ήμΐν τοϋ άρτου,

νά τυρβάζωμεν περί τά τρωγάλιά καί τά επιδόρπια.;

δυνά-.

έστω ήμΐν, ούχί μόνον

* Άνεγνώσθηΐν τφ Συλλίγφ τήν-AS. Φΐ&ρρόαρίόυΥδ/λ, ’

.

r
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ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΥ ΤΑΣΣΟΓ
ΆλΓ ενωμένοι νά προβοΰν καί με πολέμια τάξι.

Σά σύγνεφο πού μέσα του φωτιαΐς καί λάαψες χώνει’

<

■

“Έπειτα τ’ άρματα θωρεΐ όπου τό φως φλογίζει,

"Εχει καθένας τους φτερά’ς τά πόδια, ’ς την ζαρδία·. ,

3

Τόν κόπο δεν αισθάνονται ζ’εμπρός πετοϋν μέ βία"

Καί τούς άγρούς άνάβωντας χόρτα καί άνθους ξεραίνει,

10

Άδράξετ’ ολοι τ’ άρματα, ’ς τούς τοίχους άναιβ^τε!»

Ιδού ’ς την'Ιερουσαλήμ στρέφουν τά βλέμματά τους,

Σέρνει βαρύτερη φωνή καί λέει. «Καιρός δέ μένει,
£·

Συμμαζωχθητε γλίγωρα, τρεξέτε αρματωμένοι.

Καν μύρια στόματα μέ μιας «'Ιερουσαλήμ» φωνάζουν.

Νά εφθασαν’ ό κορνιακτός απλώνει, πλησιάζει

’Έτμι κ’ οί ναόταις ποΰστερηαΐς αγνώριστες γυρέβουν

Και σάν κατάχνια τρομερή τόν ουρανό σκεπάζει! »

Καί μέσα ’ς άγρια σκοτεινά πέλαγα ταξιδεύουν

Γέροι, γυναίκες,, καί παιδιά ποΰ δυναμι δέν έχουν,

Παλαίβοντες μέ τόβορηά καί την θαλασσοζάλη,

Γιά νά σωθούν όλότρεμοι μές’τά τζαμιά τους τρέχουν"
(ί

Οΐ άνδρες όλοι τ’ άρματα φουχτώνουν, καί πηγαίνουν

Τόν χαιρετούν, όλοι ’ς αύτόν μέ την καρδιά πετιώντα.ι, ■

Πολλοί ’ς ταΐς πόλαις, καί πολλοί ’ς τούς τοίχους άναιβαίνουν.

Καί πλέον ταΐς ερημαις νυκτιαΐς, τούς κόπους δέ θυμωνται.

5

Ό βασιλεύς ακούραστος τρέχει παντού, θαρρύνει

Άλλ’ η χαρά ποΰ έλαμψε ’ς τών Χριστιανών τά στηθη
Αγάλι’ άγάλια έσβύστηκε κη’ άλλο αίσθημα έγεννηθη,

ΙΙολεμιστάδες καί· αρχηγούς, ταΐς προσταγαΐς του δίνει,
Καί άφοΰ τά πάντα έπρόβλεψε σέ ψηλόν πύργο άνέβη

’Αγάπης, φόβου, σεβασμού πού ταΐς καρδιαϊς νικάει"

Ποΰ σέ δυο πύλαις μεταξύ τη χώρα προστατεύει,

Καί πλέον κάνεις τά βλέμματα νά ύψώση δέν τολμάει

12

Όπου για ’μάς ένας Θεός έγινε μέγα θύμα

Όθεν, ’ς τη μέση τού στρατού’βρισκόμενός έθώρει
Άπό μακριά ταΐς λαγκαδιαΐς, τά πλάγια καί τά όρη.

Κ’ έθάφτη καί ολοζώντανος εύγηκε από τό μνήμα.

.6

Κ’ εύθύς φώνάζει: «Άσκάνεται πολλή μαυρίλλα πέρα,

Νά, μάς έπλάκωσαν εχθροί, φθάνουν. Έτοιμασθητε,

. Ιδού την Ιερουσαλήμ ξανοίγουν έμπροστά τους, .

”Αν ξάφνου ό τόπος πού ζητούν αγνάντια τους προβάλγ,..

.

Ώ, πώς απλώνεται γοργά κάί λάμπει ’ς τον άέρα!

.

Την χαιρετούν ολόχαροι, μέ πόθο την κυττάζουν.

Την Έρμινίάν εκεί καλεΐ, την εύμορφη Έρμινία.

Στεναγμοί, λόγια θλιβερά καί παραπονεμένα,

Αφού τέιν ’Αντιόχεια, ’δίκη της βασιλεία

Σημεία χαράς, και δέησες, καί δάκρυα πικραμένα

Των Χριστιανών ένίκησαν τ’άρματα, καί ’ς τη μάχη

Γύρω παντού σηκόνωνται καί δυνατά βουίζουν,

“Εχασε τον πατέρα της κ’ έμεινε αυτή μονάχη,

Σάν όταν μέσα ’ς τά κλαδιά οΐ άνεμοι σφυρίζουν,

Την όρφανοϋλα ό βασιλιάς έπηρε ’ς την αυλή του,

; ”Η όταν, βράχους κ’ ερημαις άκρογιαλιαΐς κτυπ.άει
'Η θάλασσα καί αφρίζοντας βραχνόφωνα'βογκάει. '
7

Μέ άγάπή την άνάθρεψε, την είχε σάν παιδί του.
ϊ>

Εύγηκε ωστόσο -η φοβερή Κλορίνδά ν’άπαντηση

Γυμνοί τά πόδια προχωρούν όλοι μικροί μεγάλοι, .

Τούς Χριστιανούς ποΰ έσίμωνάν, τόν πόλεμό ν’άρχίσγι’

Τά όλόχρυσκ στολίσματα ’βγάνουν άπ’ τόκεφάλι,

’Εμπρός άπ βλους έτρεχε, ζη’_ό Άργκντης εις μία χώσι

Καί άπ’ ταΐς καρδίαις τ’ ακάθαρτα πάθη πού ταΐς μολύνουν,

Κρυμμένος ητον, έτοιμος βοήθεια νά της δώσή.

Ταΐς άμαρτίαις ομολογούν καί: δάκρυα πικρά χύνουν :
8

Ή κόρη ανάβει ταΐς καρδιαϊς όλων όλόγυρά της

«Τό χώμα πού τό αιμά σου έβρεξε νά φιλήσω.

Με γενναίους λόγους, καί μ’ αυτή την άφοβη θωριά της.

Χριστέ μου καίμε κλάϋματα θερμά νά τό ποτίσω?

Τούς λέει: «Με κατορθώματα άνηκόυστης.άνδρέίας

Τί στέκεις παγωμένη μου καρδιά, καί σείς τί αργείτε
Μάτια μου κακορροίζικα δύο βρύσες νά γενητε ;

Συντρίψου άχάριστη καρδιά '’ς τό κρίμα βυθισμένη, .

”Η κλάψα απαρηγόρητη κ’αιώνια σε προσμένει !»

9

’Αλλ’ά σκοπος οπού ψηλά βρισκόμενος .έθ.ώρει
Κ’ εξάνοιγε ταΐς λαγκαδιαΐς τριγύρου καί τά όρη

■

Καί τέλος άμετρους πεζούς κη’άλογα ξεχωρίζει’

Κη’δταν μέ άκτΐνες φλογεοαΐς ό ήλιος άνεβαίνει

4

48<

Βλέπει μακριάθε φοβερή μ.αυρίλλα νά σιμώνη

Δεν θέλει την όλόθερμην δρμη τους νά βαστάξη,

Πρέπει νά θεμελιώσωμε την τύχη τη; ’Ασίας.»

14

J

Κ’ ενώ ’μιλεϊ, αγνάντια της, όχι μακριά ξανοίγει
Μεγάλο τάγμα Χριστιανών πού εύγηκε ’ς τό κυνήγι.

Άπό τά πλούσια έγύριζε σιμωτινά λιβάδια
Εις τόν σάράτόν,γεννημάτά φέρνωντας καί κοπάδια..

182

’Ετσ’.εΐπε άναστενάζοντ-ας, κη’ όποιος την, άγρυκοϋσε . -.

'Ρίχνεται ή ,κόρή έπάνω-τους,. καί \κατ’-αυτ^ς όρμάει ·/·

'Ο στρατηγός τους, ποϋ θωρεΐ πόσον αυτή τολμάει':

Τ’ άμφίβολα τή λόγια της άλλοιώτικα ’νοούσε.

■ .

2L

Γάρδο: καλείται, φοβερός πολεμιστή: έγίνη,

Άλλά δέν έχει. δύναμι ν’, άντισταθή ’ς εκείνη,

/

Τόν-νέον Ταγκρέδη πώρχεται μ’ αυτόν, νά π,ολεμήσγ.

£·.ώ·

Κ’ είδαν τά δύο στρατεύματα τό ματωμένο σώμα.

Μ5 οργή έκτόπησαν κ’ οι δυο ’ς τής κεφαλής τά μέρη .
Καί συντριμμένα σίδερα έσκόρπισαν ’ς τ’άέρι.

.

Τά πλήθη τών άγαρηνών χαρούμενα φωνάζουν,.

Άλλ’ αυτός τόσο δυνατά έκτύπησε την νέα

Γιατί καλό προμήνυμα τής νίκης τρ λογιάζουν.

Όπου μακριά τής έρριψε την περικεφαλαία,

.

Κατά τών άλλων ρίχνεται μέ τ’άλογο ποϋ άφρίζει

Κ’ ένάερα κυματίζοντας τά ολόχρυσα μαλλιά της

.

"Ελαμψε ’ς τό στρατόπεδο σάν ήλιος .ή. εύμ.ορφιά της.

Ή κόρη, καί το χέρι της άμετρα χέρια αξίζει.

22

Τα βήματά της άκλουθοΰν μέ θάρρος-οί’δικοί της

'

Ο'ι Χριστιανοί τά λάφυρα ποϋ έπήραν της αφήνουν /
Καί αγάλι αγάλι τακτικά πισωπατοΰν καί κλίνουν,

Τ’ άγαπημένο πρόσωπο, Ταγκρέδη, δέν γνωρίζεις;

"Ωστε που σύμμαζωνονται ’ς ενός βουνοϋ τη ράχη,

Αυτή εΐν’ή κόρη ’π’άγαπγς, τήν εΐδες νά δροσίση.

23

Τότε, καθώς ό κεραυνός πέφτει άπ’ τά. νέφη κάτου

Ό άνδρεΐος Ταγκρέδης ώρμησε μ’ όλο τό στράτευμά του,
Μέ τόσο θάρρος- τό σπαθί βαστάει, μέ τόση χάρι,

"Οπως καλλίτερα ’μπορεί σκεπάζει τό κεφάλι

Μέ τόσην τόλμη προχωρεί τώμ.μορφο παλληκάρι,

Καί άπάνου του μέ τό σπαθί ρίχνεται η κόρη πάλι.

‘Οτ’ εΐν’δ πρώτος μεταξύ τών εκλεκτών λογιάζει,

,

Ό νέος τραβιέται, , στρέφεται γοργά καί άλλοϋ ξαμώνει,

Άλλά ξεφεύγει την όρμη ,τής κόρης, ποϋ τόν κράζει

Στην μάχη φοβερίζοντας, καί, Στάσου, τοΰ φωνάζει.

Τόσο κτυποϋσε δυνατά ’ς τό στήθος ή καρδιά τής ‘

24

«Συ έγνώρισες τούς Χριστιανούς, ποίος είναι, ’πες μου, ό νέος

Τόν φθάνει, άλλά τούς κτύπους της εκείνος δέν ψηφάει,

Αυτός’ποϋ τόσο τολμηρός φαίνεται καί γενναίο: ;

Κη’ οχι τήν κόψε τοϋ σπαθιόΟ, τά μάτια της κυττάει,.

Βαστγ ή κόρη μετά βιάς 'τά δάκρυα καί τη θλίψι, ■

Καί λέει'. «Τ’άπονα χέρια της ποτέ δέ μέ λαβώνουν, .
Τά κάλλη τοϋ προσώπου της αυτά μέ θανατώνουν.»

Άλλά τη λαύρα τής καρδιάς δέν. ήμπορέϊ νά κρυψγ..

20

'

Άλλους τ’ άνδρίκιο χέρι του- ρίκτει καί θανατώνει,

■ '

Κ«ί λέει τής κόρης ’π’ άρχισε νά χάνη τη ’μιλιά τής,

19

Άυτός, που τήν αρματωσιά και τήν ζωγραφισμένη

Ασπίδα, τότ’ έγνώοισε, σάν πέθαμμένος μένει.

■ "Ωστε ψηλάθε ό βασιλιάς κυττώντάς τον θαυμάζει,

18

.

Τό φλογισμένο μέτωπο’ς τήν κρυσταλένια βρύσι».

"Οπου ημπορουν καλλίτερα ν’άντισταθοΰν’ς ,τή-μάχη..

17

Σπιθοβολοϋν. τά μάτια της. άπό θυμό
.ό άνν
άναμμένα,
Άλλά καί μέσα ’ς τό θυμό γλυκά, χαριτωμένα.
«ΊΓί
«Τί συλλογιέσαι; . τί‘ κυτ.τ^ς ; που μέ' τόν νοϋ γυρίζεις ; ■

’Στο δρόμο ποϋ τούς άνοιξε τ’ανίκητο σπαθί της.

16

Ωστόσο τρέχει, ή φοβερή Κλ,ορίνδζ ν’ απάντηση.·

ίΛΌ

Καί μέ τό -πρώτο κτύπημα πάτου.έπεσε ’ς τό χώμα -■

15

183 Γ

ΕΑΕΓΘΕΡΩΜΕΝΠ ΙΕΡΟΓΣΆΆΗΜ
*

ΤΟΡΚΟΓΑΤΟΓ ΤΑΣΣΟΓ

25 -

Μέ λόγους μίσους προσπαθεί τό τρυφερό κοράσι

Άν άπ’αυτή τήν άσπλαχνη τίποτε δέν ελπίζει,

Άλλο πολύ γλυκύτερο·. αίσθημα νά σκεπάση, .

Νά τής εΐπή τούς πόθους του τέλος άποφασίζει..

Κη’.;«. Όϊμένα, τ’ αποκρίνεται, καί-, πώς νά .μ,-η γνωρίζω

-Τής λέγει; «Μίσος τρομερό τρέφεις για μέ ,’ς τό στήθος,
’Μ5<

Άύτόν ποϋ μ’ έκκτήντησε ’ς τά ξένα νά γυρίζω ;

"Αν μέ θωρής μόνον 'εχθρόν. μέσα σέ τόσο πλήθος

Ποτέ νά μ’ είχε τόν ίδώ καθώς: συχνά τόν είδα

’Έλα παράμερα λοιπόν οί δυο νά κτυπηθοϋμε

Φόνους νά σπέρ-νγ, κ’ αίματα τη μαύρη ριου πατρίδα'

Καί ποιος αξίζει ’-ς τ’ άρματα περσό.τερο νά ίδοϋμε

*Ω! πόσον άσπλαχνα-κτύπον και, την πληγή ποϋ κάνει ,

Τήν πρότασί του δέχεται καί δέν φροντίζ? ή. νέα.

Ούτε βοήθεια μαγική γιατρεύει,, ούτε βοτάνι.

Άν τρέχη κίνδυνο χωρίς, τήν. περικεφαλαία'

.

7

/··.
Κ’ευθύς κινούν ή κερασιά κη’ό νέος δ ερωτευμένος

'Ο ανδρείος Ταγκρέδης εΐν’ αύτός. Δι-κτί αλυσσωμένο-ς

Αυτή μέ τόλμη φοβερή κ’ εκείνος τρομασμένος.

Δεν βρίσκεται ’ς.τά χέρια μου ’ς εμένα υποταγμένος I
Καί ζωντανόν τόν ήθελα τούς πόνους νά έγδικησώ

■ Ποϋ μ’έδωσε, καί τής ψυχής ;τή φλόγα-να -δροσίσω ! ■»

,

« Στάσου, . τής λέγει, ., τό σπαθί; ρίς.βάλωμε -ςτή θη/,ή

'

"Ωστε... ναποφασίσωμε τής μάχης τή. συνθήκη,» .

\

&

■V

ΤΟΡΚΟΓΑΤΟΓ ταςςογ

34

Γιατί τό πάθος τόν κέντα καί δύναμι τοΰ δίνει.

Ιδού τό θώρακα πετώ, καί Ακίνητος εμπρός σου

Άλογο καί πολεμιστή κάτου νεκρούς Αφίνει.

.

’Ολόγυμνο τό στΐίθός μου προσφέρω ’ς τό θυμ.ό σου ! »

Συντρίφθη τό κοντάρι του κ’έσκόρπισε ’ς τ’Αέρι.·

Κ’ ενώ τόν πόνο τ^ς καρδιάς θέλει νά ξεθυμάνη

Φόυκτώνει τότε τό σπαθί κη’οπού μ’αύτο ξαμώσει

35

Οί πρώτοι. Από τούς, δεύτερους μέ ορμή κυνηγημένοι

Γέρος αυτός, καί Αδάμαστος ήτον ’ς τά γέρατιά ταυ,

Π’0λα· λυτά έκυμάτιζαν εις την Αρματωσιά της,

Άλλ’ ου τ’ η Ανδρεία τόν έσωσε, ούτε τά δυό παιδιά του"

Όπίσω· της έπέρασε καί ασκόνοντάς τό χέρι

Ό πρώτος τους ό Άλκανδρος πολύ βαρυά έπληγώθη,

"Ασπλαχνα την έκτυπησε ’ς τη; κεφαλής τά μέρη.

Καί ό ΙΙολυφέρνης μεταβιΑς παλεύοντας έσώθη.
36

Αυτόν που μ
* άλογο γοργό τόν είχε ξαπεράσει,

TJou τό λαιμό τής έγγιξε ’ς τοϋ θώρακος τό δέμα

Κυττάζει όπίσω καί πολύ βλέπει προχωρημένους.

Καί τά ξανθά της τά μαλλιά έρράντισε τό αίμα,

Τούς έδικούς του Απ’ άμετρους εχθρούς τριγυρισμένους'

Κη’ ό'λα έκοκκίνησαν καθώς χρυσάφι κοκκινίζει

Καί στρέφει εύθύς εις την στιγμήν που ενώθηκε μ’ εκείνους
Τό τάγμα ποΰ ’ναι πάντοτε· τό πρώτο ’ς τούς κινδύνους,

37

Τό τάγμα τοΰ περίφημου Δουδώνη, που βοαβεϊον

"Εχει1 παντού τόν θρίαμβον, τό τάγμα τών Ανδρείων. '

Κ’ έπάνου ’ς τόν σκληρόκαρδο χύνεται θυμωμένος.

£·

Χωρίς όπίσω. νά στραφή ρίχνεται τοϋτος πέρα,

Καί ό 'Ρινάλδος τολμηρός πολεμιστής, γενναίος,

Κατόπι ό άλλος, καί πετοϋν σά βέλη ’ς τόν Αέρα,

Άπ’ όλους δυνατώτερος, Απ’ολόυς πλέον ωραίος

Ή κόρη δεν ήθέλησε νά τούς άκολουθήσγ,

’Εμπρός Απ’ ολαις ταϊς γραμμαϊς τόσο γοργά πετοϋσε

Καί τούς’δικούς της’πώφευγαν έ'τρεξε. ν'Απάντηση,

Ποϋ ’ς την άρμη, τόν άνεμο, την-Αστραπή ένικοΰσε.

Δείχνςι τό πρόσωπο, κτυπ$, φεύγει, γυρίζει πάλι,

Ή Έρμινία μόλις θωρεϊ’ς τη γαλανή σημαία

.’Εμπρός, όπίσω ρίχνεται σέ μιά μεριά καί 'ς άλλη :

Τ’ αετοϋ τάκάτασπρα φτερά, στρέφει ’ς τόν.βασιλέα

’Ετσ’εις μεγάλη λαγκάδια ταύρος, άγριωμένος

Όπου. τόν νέο πολεμιστή μέ θαυμασμό κυττάζει,

Ποΰ τρέχει άπ’ Αναρίθμητα σκυλιά κυνηγημένος,

Καί, «Ιδού, τοΰ. λεγει, ό Ανίκητος ποϋ κάθε άνδρέϊον δαμάζει.

38

"Αν στρέψη, καί τά κέρατα τούς δείξη σταματαίνουν

JJ3

•Άλλ’ό Ταγκρέδης ποϋ θωρεϊ αδύνατο νά Φθάση

Με .τό σπαθί του έπρόλαβε τόν κτύπο τοϋ θανάτου,

Βλέπει της κόρης τήν πληγήν ό νέος Ανδρειωμένος

32

Ή Ανδρεία'Κλορίνδα δεύτερη δέν έμεινε ’ς την μάχη,

Θωρώντας ένας Χριστιανός τά ολόχρυσα μαλλιά της

"Οταν, τεχνίτης μέ λαμπρά ρουμπίνια το στολίζει.

31

.

Καί τόν Άρδελιο έσκότωσε μέ μιά κτυπιά μονάχη'

Σέρνει ό Ταγκρέδης μιά φωνή, καί όρμώντας έμπροστά του

'

.

Άπονα ρίκτει κατά γης, λαβώνει Αν δεν σκοτώση.

!»

Γιά φόβο/ή για στρατήγημα έφευγαν τρομασμένοι.

30

Κη’ ό. Άργάντης καταιβαίνωντας Από .τά ορη κάτου
Προβαίνει ξάφνου αγνάντια τους- μ’ όλο τό στράτευμά του,

·.·'-.■ Κη’ άλλους έσκότωσε πολλούς, αλλά ’ς τ’ Ανδρίκιο γέρι

Με (Χίας εχθρών και Χριστιανών πλήθος μεγάλο φθάνει.

29

’

Κ’ εμπρός .Απ’·όλους έ'ρχεται’·.πρώτη κτυπιά ποΰ.δίνει

«’Εσύ τό αΐμά μου διψ^ς, τ^ς λέγει,.\νά, έγδικησου

Βγάλε τούτη την άχαρη καρδιά ποΰ ’ναι ’δίκη σου.

28·

'Γ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ίί; -

■ ’Ετσ’ είπε κ’ εσταμάτησε’ πλέον τολμηρός έγίνη

27

■ί<·

Ακόμη μέσα ’ς τόν ανθό της νειότης καί ’ς τη χάρι

’Αν φύγνι τολμηρότερα κατόπι του πηγαίνουν.

'Ο πρώτος είναι ’ς τό σπαθί, ό πρώτος ’ ς τό κοντάρι’

Ή κόρη την Ασπίδα της φεύγοντας άναιβάζει

Κη’ αν άλλους έξη σάν αυτόν είχαν όί εχθροί μαζη τους :

Καί την. γυμνή της κεφαλή όπίσωθε σκεπάζει’

Ναι, ηθελ.’είναι σήμερον ό’λ.’η Συρία ’δίκη τους,

Καθώς όταν’ς τ’Αράπικο παιγνίδι αυτοί ποϋ τρέχουν

Καθώς τά τόσα κη’άμετρα βασίλεια ποϋ κυττάει

Σκεπάζονται, καί φεύγοντες νά φυλακτοϋν προσέχουν.

'Ο ήλιος καί προβαίνοντας τα πρωτοχαιρετάει’
Καί ό Νείλος άνωφέλευτα γι’αυτούς ήθελε κρύψει

Ωστόσο τοϋτοι φεύγοντες, κ’ έκεΐνοι κυνηγώντες

Την μυστική του κεφαλή μες’τ’ούρανοΰ τά ύψη’ ,

Σιμά ’ς τά τείχη τά ψηλά έ'φθασαν πολερώντες,
39

"όταν μέ μιΑς οί -Αγαρηνοί βαρυά φωνή σηκώνουν,

Γυρίζουν, καί πισώπλατα τούς Χριστιανούς λαβώνουν
*

ύ

'Ρινάλδος ονομάζεται, καί οί πύργοι, ’ς την όργη του

. ΙΙλειό··Από πολέμιαμηχανή τρέμουν τη δυναμί του.

:

.1

'

ΤΟΡΚΟϊΆΤΟΓ ΤΑΣΣΟΓ

Ί8δ

ΕΛ ΕΓΘΕΡΩΜΕΝΗ ΤΕΡΟΓSΑΛΗΜ

45

Γύρισε τώρα, κύτταζε ’ς τό μέρος πού άντικρόζδι
Αυτόν ποΰ χρυσοπράσινη. αρματωσιά στολίζει
*

■

ΕΪν’ό Δουδώνης, οδηγεί τό ,τάγμα ποΰ. σιμώνει,..

'Όταν αΐφνήδια στρέφωντας τήν ο·έι· ’ς τόν εχθρό του' :
Μ’ όρμή κτυπάει καί τό σπαθί βυθίζει ’ς τό πλευρό του..

Αυτός ό μεγαλόσωμός κατάμαυρα ’ντυμένος

Ό στρατηγός τών Χριστιανών. ■ πέφτει. σφαμμένος κάτου

Εϊν’ό Γερνάνδος, Νορβεγός πρίγκιπας Ανδρειωμένος,

Καί απλώνεται’ς τά μάτια του ύπνος βαρύς θανάτου.

Άλλ’υπερήφανος πολύ, και ή τόση άγερωχία

46

Τών έργων της ανδρείας του μικραίνει την-αξία.,

’Στά χέρια άντιστυλώνεται ν’ ώσκώσγ τό κεφάλι,

Με κάτασπρα στολίσματα, καί κάτασπρα’ντυμένοι,

Καί ξαναπέφτει κατά γής χωρίς ’μιλιά νά. βγάλγ.

Εΐν’ εν’. Ανδρόγυνο πιστό, Όδοάοδος και Γυλδίππη’

Σκεπάζει μπϋρο σύγνεφο τά ’μάτια.τά σβυμένα,' ’

Δύναμις, χάρις, εύμορφιά, τίποτε δέν τούς λείπει.»

Καί απλώνονται τά μέλη του ψυχρά καί νεκρωμένα.

Τό ματωμένο λείψανοΆ Άργάντης δέν κυττάζει,.

Φεύγει·, και τρέχοντας μέ όρμη ’ς τούς. Χριστιανούς φωνάζει :

47

Γιατί ό Τκγκρέδης πού μαζή μέ τον ‘Ρινάλδο ώρμ.ήσαν

’Εχθές τό έλαβα, λαμπρό δώρο τοΰ βασιλιά σας.

Καί φθάνοντας έκεϊ γοργά τό τάγμα τού Δουδώνη

Πέτε του πόσο δυνατή έδείχθηκε ή βαφή του, .

’Έγινε ή μάχη πλειό φρικτη κ’ έπλήθαιναν οΐ φόνοι.

Πώς .το μεταχειρίστηκα για νά χαρή ή ψυχή ταυ’ .,

48

Κη’ άβλαβος ίσως ν’ άσκωθή δέν ήθελε ήμπορεσει

Τούτα
Τούτα τά λόγια ταΐς. καρδιαΐς τών Χριστιανών ανάβουν

Άν του'Ρινάλδου τ’άλογο ’ς την γήν δέν είχε πέσει,

Κη’ όλοι πετιώνται απάνω, του έγδίκησι νά λάβουν’.

Καί τό ποδάρι πέφτοντας του έπλάκωσεν εις τρόπο

Άλλ’ αύτός· έφυγε γοργά, καί μέ τό στράτευμά του
/

Όλοι ενωμένοι έσώθηκαν ’ς τούς τοίχους αποκάτου. .

49

. .

Οί Χριστιανοί τόν κίνδυνο βλέπουν, καί σταμ.αταίνουν.,

■ ·, ...

Οί έχθροί. δέ χάνουν μιά στιγμή καί μές’ τή χώρα’μπαίνουν,

■

Άλλ’ό Δουδώνης τούς ,έχθρόύς πού φεύγουν κυνηγάει

Άλλ’ ό 'Ρινάλδος όπόϋ αργά: τό πόδι .του έδυνήθη .

Και· τοϋ Τιγράνη μιά σπαθιά τόσο βαρυά κτυπάει

Νά έλευθερώσ"/, άπ’τ’, άλογο, εκεί μ’όρμήν έχύθη,

Όπου μέ μιας τόν ερριψ,ε χωρίς κεφάλι κάπου’ ·.

: -

50

Τόν Άλμκζάρ δέν ωφελεί ή πλούσ·.’άρμ.ατωσιά του,

. Ούτε τόν άμοιρο Κορβαν ά περικεφαλαία

Ψηλάθε τότε νά κτυπούν όλοι μέ μιάς Αρχίζουν,
Σωρός ή πέτρες ροβολοϋν, βέλη παντού σφυρίζουν,..

Είς την όρμη που όπίσω τους ωσάν πλημμύρα αυξένει .

Στέκουν άσάλεύτοι, κτυποΰν οί δυο μαζη ενωμένοι.

44

?

Κη’ αν φύγη άλλου, τό χέρι μου παντού θέλει τόν φθάσει.»/ ·

Τί ανδρεία Κλορίνδα, καί μ.’αυτήν ά Άργάντης, μόνοι αντέχουν

'

Και δτι γλίγωρα κη’ αύτός θέλει τό δοκιμάσει, <

Τού νέου 'Ρινάλδου την όρμη, πού κάτου τον πετάει'

Πού δεν ελευθερώθηκε χωρίς μεγάλον κόπο,
Οί Αγαρηνοί για νά σωθούν κατά τή χώρα τρέχουν’.

43

«Τό σπαθί τούτο, στρατηγοί,, πού βλέπε τ’ έμπροστά σας

Τόν κύκλο των.Αγαρηνών δλο μέ μ^ά έσκορπήσαν,

Κη’ ό Άργάντης, ό υπερήφανος Άργάντης, δέν βαστάει

..

'

Τό γλυκό φώς τοϋ ήλιου προτού τόν κόσμο άφήση.

Έδώ κ’ έκεϊ σάν κεραυνούς τούς κτύπους του θανάτου.

• 42

'
.

' . Με βία τ’ανοίγει τρεις φοραΐς γιά .ν’άποχαιρετήσγ

Έκεϊν’οι δυό πο.ϋ προχωρούν τόσο στενά ενωμένοι

Κ’ ενώ ’μιλούσαν έβλεπαν ’ς. τούς τοίχους άποκάτου

41

Αισθάνεται μ.ές’ την καρδιά ·φλώγα ,θυμοϋ·: ά.ναμμ.ένη',
t
Καί πότε έν.πρός άργοπατεϊ, !κά'ι πότε σταμάταίνεί,.
. '

■ Και αγκύλά, γέρος, φοβερό εΐν’ τά σπαθί .ποΰ ζώνει.
40

487

Τοΰ ανδρείου Δουδώνη τόν φονιά, ήθελε ν’Απάντησή '.

Νά κάμγ έγδίκησι φρικτη, τό αιμ-ά του νά χύσγ·. . .·

Στους έδικοός του έφώναξε. μέ οργή : «Τί καρτερείτε

;

3

Που τώζονε την κεφαλή, τόσο λαμπρή καί ωραία. ·.

’Στην ράχη πισωκέφαλα τέτοια πληγή τούς κάνει

Τοϋ

στρατηγού, τόν θάνατο γ'ιάτί. δέν έγδικεϊτε ς
Δέν άγρυκάτε ; έγδίκησι το αιμά του -φω νάζει,. ,

....

Ποΰ τό σπαθί Ας τό πρόσ,ωπο ’ς τό στήθος τούς έφάνη.

·■

Καί ακούραστο τό χέρι του τούς κτύπους δευτερώνει,
Τόν Άμουράτ, τόν Άλμανζόρ^. τόν Μεχεμέτ σκοτώνει’

Καί τής.ψυχής σάς την οργή τοίχος . λεπτός: δαμάζει;.

51
.

Κη’Αν ήτρνσιδερόκτιστος ή κ.όψι'τοϋ·;σπαθιού σας.. ή .·.-.·■

®ά φθάσγ σάν τήν αστραπή μές’ τή φωλιά*1 τοϋ εχθροί σας.

Κη’αυτός ό Άργάντης δέν ’μπορεί βήμα νά προχωρήσει.

Αοιπόν όρμήσετ.ε ! ρ Κ’ εμπρός άπ’,ολο.υς γους’ ^ινάει,:'■:

Γιατί φοβΚται όπίσω.του τέτοιον εχθρό ν’άφησγΐ, .

Λιθάρΐ,ά,/βολή:, ■σίδερα,,:, τίποτε- δέν ψηφάει. . . .,·/

.,

;

ί'.'ί

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΥ ΤΑΣΣΟΓ

48S

ΕΑΕΓΘΕΡΩΜΕΝΗ ΙΕΡΟΪΈΛΑΠΜ

’ Σειώντας μ.’ οργή την κεφαλή, τόπρόσωπο σηκώνει

52

. ’Ενώ ,ψηλάθε ό στρατηγός τής χωράς έκυττοΰσε

58

Τόσο άφοβα καί τολμηρά, ποϋ'ταϊς καρδιαϊς παγώνει

Τήν Οέσι καί τούς διάφορους πύργους, κ’ έμελέτοϋ σε

Καί αύτών ποϋ μες’τή δυνατή χώρα κατακλεισμένοι

·'

Τόν φοβερό, πολεμιστή κυττάζουν τρόμασμένοι.

'Η

Φθάνει ένας που τό κίνημα τ’ άστόχοιστο εμποδίζει.

Νά

Την τόλμη τους κατηγορεί1 τούς λέγει: «Τραβηχθήτε,

βαστάη σκήπτρο καί ..σπαθί φαίνεται γεννημένος.,
Μά την αλήθεια ’σάν αυτόν κάνένας δέ γνωρίζει

59

Τόπος δεν είναι καί καιρός ποιοι εϊσθε νά δειχθήτε.»

Πώς τούς λαούς νά κυβέρνα, καί πώς νά τούς όρίζνι.

Μένει ό 'Ρινάλδος σιωπηλός καί κρύβει τό ,θύμό του,

■

Άλλα τη λαύρα τής ψυχής δείχνει, τό' πρόσωπό του.

Ό

Καί δέν τολμάει ’ς τό δρόμο τους κανείς νά τούς πειράξη,

"Οταν όρμοΰν άτρόμακτα ’ς τή μέση των κινδύνων,

Τό

λείψανό του έκίνησε, νά τ’ άποχαιρετηση.
Στρώνουν φίλοι τής καρδιάς τό ’ματωμένο σώμα

’Ίσως εις μέρος ήμποροϋν νά συγκριθοϋν μ’εκείνον».
60

Καί τ’ άπηθώνουν σπλαχνικά ’ς τό νεκρικό του στρώμα.

’Σ ένα. κονταροχτύπημα πολέμ-ησε μέ χάρι,
5

Κ’ ήτον

ΕΪναι ή θεία χώρα μεταξύ σέ δυό βουνά’ μεγάλο

Τ’,ήθελε

«Ποιος είναι, πέςμου, ό δεύτερος ποϋ βρίσκεται.σιμά του

Τό τέταρτο άναιβαίνεται καί δεν γρυκιέται ό κόπος-

Άλλ’ένα περιτείχισμα ’ψηλότατο . φυλάει

Κάί πορφυρένια σάν αυτόν έχει τή φορεσιά του;.
’Στό άνάστημα μικρότερος άλλα πολύ του ’μ.οιάζει.»

Το

Κ’ή · κόρη

. Άλλα ξερός ολόγυμνος κάμπος την περιζώνει

πάντοτ’έτοιμη ’ς OTt τήν εξετάζει,
«Ό Βαλδουϊνος εϊν’ αυτός, τοϋ λέγει, καί αδελφό του

Τόν δείχνουν πλέον τά έργα του παρά τό πρόσωπό του.

62

"Οπου νερό .δέ φαίνεται, χόρτο, δέν ξεφυτρώνει.

Μόνον έκεΐθε μάκριά ώς έξη μίλια, κάτου,

Ειν’ ό .'Ραϊμόνδος καί. γι’ αυτόν σ’ είχα ’μιλήσει πάλι
*

Καί δεν ήξεύρει εδώ κάνεις, ή Γάλλος ή Λατίνος

Του ’Ιορδάνη τά νερά εύωδιασμένα τρέχουν.

Πολέμια στρατηγήματα νά ’βρίσκγ; σάν εκείνος. ■ .

Στην δυσιν ή άκρογιαλιαϊς τής μεσογείου, κατόπι

Ό άλλος πώχει ολόχρυση τήν περικεφαλαία

Τής Σαμαρείας εις τό βορηά καί τής Βεθέλ οι τόποι,
■

Ή θεία Βηθλεέμ. ποϋ ίδέχθηκε των ουρανών τ’Αστέρι.

φαίνεται σάν σ.υμβουλαϊς νά δίνη,

Γέροντας πολυμήχανος μέ φρόνησί μεγάλη
*

Άπ’ δθεν τής γλυκιας αυγής γ άκτίνες πρωτοβρέχουν

"Οπου είχαν είδωλα χρυσά,· καί άπό τά νότια μέρη·

Κ’εκείνος όπου

Καί στέκει ’ς τ’ άλλο πλάγι του μέ τόση ίμπιστοσύνη;

•Λόγγος φρικτός, φαρμακερός απλώνει τά κλαδιά τουί
57.

Κλίνει τά ’μάτια, κ’έπειτα τά υψώνει καί κυττάει. .

Στά τρία πλευρά της έξωθέ δύσβατος εϊν’ ό τόπος

Καί είς μέρή διάφορα δοχούς γιά τό νερό ποϋ βρέχει.

.

γίνει έναν καιρό, ύϊμένα, έπρομηνοΰσαν
*

’Αληθινό προμήνυμα ! » Γιά μια στιγμή σιγάει,
61

χαμ-ηλότερο πλευρό που τόν βορηά κυττάει.
Ή χώρα μέσα δροσεραΐς βρύσες και λίμναις έχει,

56 .

ακόμη νιούτζικο καί άγένειο παλληκάρΓ

Άλλ’ ή δψ.ι του, τά έργα του, τά ’μάτια ποϋ ’μιλούσαν

Τό ένα καί’ψηλότερο, αγνάντια του τό άλλο.
Μία λαγκαδιά ποϋ άπλώνεται καταμεσής την σχίζει
Κ’ εν’ από τ’ άλλο σύρριζα τά δυό βουνά χωρίζει
*

Τής άποκρίθη ό βασιλιάς: «Εις τήν Γαλλίαν τόν .είδα
"Οταν ώς πρέσβυ της εκεί μ.’έστειλεν ή πατρίδα.

Ωστόσο άπ’ έρημ.η κορφή ό στρατηγός κυττάζει

55

'Ραϊμόνδος μοναχός ’ς του λόγου την άξια,

Kvf ό ανδρείος'Ρινάλδος καί ό γνωστός Ταγκρέδης ’ς τήν

Τό τάγμα τοϋ περίφημου Δουδωνη νά τίμηση

Την χώρα, και την θέσι της μέ προσοχή εξετάζει.

Πολεμιστής καί στρατηγός, ή πολεμά ή προστάζει.

"Ενας δέν είναι μεταξύ σέ τόσους νά τοϋ’μ.οιάζει.

, Στρέφουν όπίσω οΐ Χριστιανοί όλοι μαζή, μέ τάξι,

54

είπε τοϋ βκσιλέως:

Ποϋ μέ έπαρσι βασιλική καί πορφυροντυμένος

Ταίς προσταγαΐς'του νά έκτελή μέ θάρρος μαθημένος.

. ,

Έρμινία τόν 'ξάνοιξε

«Εϊν’ό άρχηγός των Χριστιανών εκείνος ό γενναίος

Εϊν’ ό Σεγέρος, του άρχηγοϋ πιστός άποσταλμένος

,53

Άπό ποιο μέρος έπρεπε μέ τόν στρατόν νά όρμήση

Γιά νά ’μπορή εύκολώτερα τούς τοίχους νά κτυπήσν),

Κ’ ενώ αυτός άλλους κέντα καί άλλους φοβερίζει.

.

.

Εϊν’ ό Γουλλιέλμος, ό υιός τοϋ ’Άγγλου βασιλέα.. ,
63 /

Μαζή του ό Γέλφος σάν αύτόν,καί τούτος άνδρειωμένός,

Μεγάλος εις. τήν γέννησή.’ς τά πλούτη άναθρεμμένος
*

Ίϋο

ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ’.ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ!

ΤΟΡΚΟΥΔΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ

: Τώρα ήμπορεΐς ούράνια βοήθεια νά μα: δώσγς,

Κ' εύκολα τόν έγνώρισα μ,έσα σέ τόσο πλήθος ■ > ':

.

’Από τούς ωμούς τούς χονδρούς καί άπό τό μύγα στήθος.

Καί ’ς το.ΐί Θεού ’βρισκόμενός τό πλάγι νά μάς σώσνις.

’Αλλά [ι’ εκείνους δέν θ,ηρώ τόν Βοεμόνδο μόνον,

Δεξου ταίς δέησες ταΐς θερμαϊς, 'τά δάκρυα μας: λυπήσου,

Αυτόν, όπου μ’όρφάνεψε καί μ.’άρπαξε τόν θρόνον.»

64
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Τούς Χριστιανούς νά ’σπλαγχνισθή ’ς τόν "Υψιστον δεήσου, .

■■

Γίνου. τής νίκης άγγελος, κη’ δλ'ό τό στράτευμά σου

> Ένω μιλούν ό βασιλιάς κ’ή κόρη ή πικραμένη
'
Ό στρατηγός ταΐς προσταγαΐς νά. δώσν) καταιβαίνει
*

Τόν θρίαμβον εορτάζοντας θά ύμνηση τ’ όνομά σου! »
Ωστόσο ή νύχτα σκοτεινή ’ς τήν γήν κατέβη πάλι

70

Θωρεΐ την χωρά δυνατή, κγι’ άπαρτη την νομίζει
Άπό τό μέρος'που’ψηλός βράχος την τριγυρίζει,

’Έγνοιες να θάψτ) καί καϋμόύς ’ς τοΰ ύπνου τήν άγκάλη.

.

Κη’ άντίκρυα ’ς τή βορεινή θύρα ’ς τό σιάδι κάτου

Άλλ’ό άρχηγός ποΰ αδύνατο νομ.ίζει. νά επιτυχή

"Απλωσε μέρος τοΰ στρατού μέ τά σκηνώματα του,

Νά

Κ’ έπρόσταξ’ ολαυς τούς λοιπούς εμπρός νά προχωρήσουν

Μόνος του μέσα ’ς τήν έρμιά της νύχτας άγρυπνάει,

ρίξγι χωρίς μηχαναΐς θεμελιωμένα, τείχη,

Καί να ’βρη ξύλα, κη’ άρματα νά πλάση μελετάει.

'""Εως είς τό κάστρο τ ακρινό κ’έκεϊ νά σταματήσουν.

72

65

Άλλ’ό στρατός ποϋ έμελλε τούς τοίχους νά κτυπήσν)

.

Τό τρίτο μόλις ήμπορεϊ της χώρας ν’αποκλείση’

Του φίλου του· τόν ύστερο χαιρετισμό να δώσή.

Και ό στρατηγός μη θέλοντας ελεύθεροι νά μείνουν

Οί δρόμοι απ’οθεν ήμποροϋν βοήθεια νά τούς δίνουν,

Είχαν’ς τήν ρίζα ενός βόυνοϋ τό μνήμα ετοιμασμένο
Με κυπαρίσσι ευωδιαστό ’πιτήδεια καμωμένο.

ΓΙολεμιστάδες δυνατούς ’ς όλα τά. μέρη βάνει,

Μεγάλο φοινικόδενδρο γύρω τόν τόπον ΐσκιάζει

’Στα όρη, ’ς τά περίχωρα ,καί κάθε διάβα πιάνει.

Καί τήν ταφή τοΰ αθάνατου πολεμιστή σκεπάζει-

66

Μέ τάν. ’δικόν του θώρακα καί τήν άρρατωσιά του

την κλίνη τοϋ θανάτου,

Τόν

Τό·,μέγα. νεκροκρέββατο είχαν ετοιμασμένο

κορμό γύροι έσκέπασαν, κ’έ'γραψκν άποκάτου:
«’Εδώ κοιμάται ό φοβερός Δουδώνης,: Σταματήστε

Οί έμπιστεμμένοι: φίλοι του, και πλούσια στολισμένο.

Διαβάτες, και τον ένδοξον πολεμιστή τιμήστε».

Κη’ άμετρο πλήθος Χριστιανών ποϋ κλαίουν ολόγυρά του.

74

"Οταν έπρόβαλ’ό αρχηγός κρότος βαρύς έγίνη,

'Ο αρχιστράτηγος

άφοΰ κατέβασαν ’ς τό μνήμα

Ιίαί ’ς τόν αέρα αντήχησαν τά κλάϋματα και οί θρήνοι
*

Τό ματωμένο λείψανο, άλλου στρέφει τό βήμα,

Άλλά ’ς τά βάθη της καρδιάς αυτός την λύπη χώνει,

Κ’ εμπρός του εύθύς τών ξυλουργών όλο
Νά φθάσνι ‘χωρίς άργητα ’ς τό δάσος τό

’Σ το ματωμένο λείψανο, τά μάτια προσηλώνει’

τό σώμα κράζει,

Συλλογισμένος,.. σιωπηλός μένει, κάί τέλος λέει:

προστάζει,
Άπό εκλεκτό καί δυνατό τάγμα, συνοδευμένο, λ

«"Οχι, δέν πρέπει ά.νδρεία ψυχή ό κόσμος νά σέ κλαίγ)’

Τό δάσος ποϋ ’ναι μεταξύ ’ς ταϊς λαγκαδιαϊς κρυμμένο

"Αν εδώ. έπέθανες, άλλου αθάνατος, θά γίνης

’Σ τούς Γάλλους έφάνέρωσεν ένας άπ’: τήν Συρία
*
Έκεϊ νά κόψουν εδραμαν πολεμικά εργαλεία.

Κ’ εδώ ’ς τήν γήν τή δόξα σου καί τό κορμί σου άφίνεις
*

75 ■

'Ωσάν στρατιώτης του Χρίστου έ'ζησες καί’πεθαίνεις, ■

69

Έκρέμασαν άνάμεσα ’ς τοϋ δένδρου τά κλωνάρια

Σημαίαις ποϋ έπήρε τών εχθρών, και άσπίδες κάι κοντάρια
*

Τοΰ ανδρείου Δουδώνη επιθυμεί πριν κατεβή ’ς τό χώμα.

68

.

'. Καί δέησες όλόθερμαις εΐς τόν Θεόν ύψώνουν.

73

Και άφοΰ τά πάντα έπρόβλεψε, νά ξαναϊδή τό σώμα.

67

Ευγήκε μέ τό χάραμμα προτού νά ξημερώση

Πλήθος ιερείς δακρύζοντας τόν τάφο περιζώνουν

Προστάζει τά σκηνώματα 'γύρω νά περιφράζουν,
Εις τούς εχθρούς προχώματα καί λάκκους ν’ άντιτάξουν.

Βρίσκει τόν άξιο στρατηγό

?

Καί τώρα πλούσι’ ανταμοιβή ’ς τόν. ουρανό -λαβαίνεις. '*

'Ένας τόν άλλον μέ θερμά λόγια παρακίνάει,
Καί τό πελέκυ αδιάκοπα κόβει,’ς τήν γήν πετάε·..

Δένκλαψ.’ εμείς: τήν τύχη σου, άλλά τήν έδι·κή μας,

Πέφτουν ή άθάναταις βαγιάΐς, τά φουντωτά περνάρία

Οί πλάτανοι μέ τά βαρεία καί τολμηρά κλωνάρια’■■

. Γιατί μ.’ εσένα έχάσαμε τήν πρώτη δύναμί μας.

Άλλ’άν αυτός, ποϋ Θάνατον ό κόσμος ονομάζει <-

Έδω/ς.τήν γήν- μίοο.πρόσκαιρη βοήθεια μάς■ άρπάζε·.,

<

'Η πευκιάς, ή άγριόφραξαις, τό έρμο κυπαρίσσι,
' Κάί ή .φτελίά'ηπόύ <ποΟεϊ; τό κλήμϊ: .ν’άκουμπίσή.

'

. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ

Η2
76 ■
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ΜΙΚΡΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ!'ΔΙΑΤΡΙΒΑΐ

-

82 6 άσά,πώνοζ Γαλλικού δραχμάς τέσσαρας». σελ. 82 7 ; «σάπωνόό'Γαλλι

"Αλλοι κτυποΟν τή σμιλκκιά, τό δρΰ ’γκρεμίζουν άλλοι .
Που μέ τα χιόνια έπάλκιύε καί την άνεμοζάϋ.η.

κού λίτραν μίαν» καί «εύε σάπωνα ■ καί άμμωνιακόν».

Μέσα’ς τοϋ κέδρου τόν κορμό τ’ άγριο πριόνι τρίζει,

σελ. 35.2 α.οτάν ,δέ ξηράν.θγί,

1

Τία'ι δένδρα γλυκοθώρητα κ’ εύωδιασμένα : σχίζει. .
Γρυ κοϋν τούς κτύπους, τ’Άρμ.ατα,’ς τό δάσος , φωλιασμένα-:

-

.Γαλλικόν, εις έ'ριον ένδύσας,κτέ.ό.
..

Πρβ.κ«1. Τόμ. ΙΔ\ -

σάπωνιάπόσμηχε». κά.ί·σελ< 465. «σάπώνά'

λ γ . .'

:.

Άπαντά δέ καί παρά Παύλω τω Αί.γινήτν) σελ. 108 Βρ. «σάπωνόζ Γαλ

λικού ή κοινοί» καί. παρ’ Άλεξάνδρφ τω Τρκλλιανω σελ. 2 «μηδέ σάπωνι :

Τ’ άγρια θέρία καί τά πουλιά, και φεύγουν τρομασμένα.

η νίτρω σμηχέσθώσαν τήν κεφαλήν» καί παρ’.Άετίω σελ. 150 «σάπων, ω

έχρήσατο Πελαγία Πατρικία πρός τό λαμπρϋναι τό πρόσωπο?» καί «σάπώνος Γαλλικού» κάί. έν τοΐς είς Λουκιανόν Σχολίοις σελ. 145 : «ρύμματα τόν

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ. ΚΟΝΤΟΎ

σάπωνα ή καί τό νίτρον».

ΜΙΙΐΡΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ! ΔΙΑΤΡΙΒΔΙ

Εΰρίσκετα.ι δέ καί επίθετου σαπώηιριχός καί Άνομα σάπωνισϊής. Παΰλ.

Αίγινητ. σελ. 108 «στακτά) κονία ή σαπωναριχη». Κωνστ. Πορφυρογ. Τόμ..
§. 2.

βεστιαρΐται». ’Εκαλείτο δέ παρά τισι τό υσσώπον σαπωνίς ώς καθαρτικόν

Σαπούνι σαπΰηον σάπων fsapo, savon).

Σαπάνιον-σαποΰη,

«οί δέ σαπωνισταΐ

Α', σελ. 578. «καί οί σαπωνισζαι τοϋ βεστιαρίου» καί

δν ("ίδε Δουκάγγιον' Append. Gloss, σελ. 168).

ώς χωάώνιον'χουάοΰνι, ρωθώνιον-ρουθοϋνι, wtk.

Τό κοινώς λεγόμενον σαπούνι έκφέρεται μετά του Ν ύπό του ΙΙτωχοπρο-

Τό ύποκοριστικόν -σαπωηον ισοδύναμον τω πρωτοτύπιρτ ύπαρχον κεΐτάι

δρόμου γράφοντας «ζητώ σαχοϋνιν νά λουστώ» (Β', 147), ώς καί χρυσάφιν

παρά Ψευδογαληνφ Τόμ, ΙΔ',

σελ. 536 «βούτυρόν σαπωνίω: ■ μίξας κατά-

καί ψωμίν καί tvplr και άλλα, πολλά. Εϊνε δ’ό τύπος οδτος παλαιότερος

χρίε» καί παρά Ζώναρ^ σελ.

1402 «Νίτρον.’

σαπώηοζ»

(Πρβ. κάί Μο-

σχηματισθεΐς εκ του είς ΙΟΝ λήγοντας κατά συγκοπήν του Ο, περί ής. πολ

σχόπ. π. Σχεδ. σελ. 172) καί έν τοΐς είς Θεόκριτον Σχολίοις Γ', 17 «σμήχω

λά μέλλομεν έν άλλφ τόπφ νά γράψωμεν.

δέ καθαιρώ Η, έξ ου και σμήγμα τό σαπάνιον». ’Άλλα παραδείγματα πα

• Είς τό χωρίον τοϋ Πτωχοπροδρόμου έποιήσατο ό Κορανϊς την έπομένην πα-

ρατίθεταιδ Δουκάγγιος εν τω Γλωσσαρίω σελ.

1333 ποιούμενος λόγον καί

«Σαπούνιν.) Σαπούνιον άπό τό Σαπισπον (savon) υποκοριστι

περί τ-Λ τύπου σαπωνιν. καί τοϋ κατά τροπήν του Ω είς ΟΥ σχηματισθέν-

κόν τοϋ Σάπων. ■ Ιίαι ή λέξις καί ή εδρεσις τοϋ Σά.πωνος,. άναφέρεται εις

πος σαπούνιον χάι σαποΰνιν. Λέγεται δε κοινώς καί σαπουνίζω, σαπουνά-

τούς παλαιούς Γάλλους» /Άτάκη.Τόμ. Α', σελ. 249).

άα, σαπουνΐζής, Ά^., σαπουνό^ονμα^ μοσχοσάπουνο, κτλ. <

ρατήρησιν’

.

"Οτι ό σάπων ήτο εύρημα των Γάλλων διδάσκει σαφέστατα δ Πλίνιος

• λέγων XXVIII, 51 «Prodest et. sapo;

Τίς μεταβολής τοϋ στοιχείου Ω είς την. δίφθογγον ΟΥ πολλά έν τί] δημώ-

Gallorum hoc imentum rutilandis

δει φώνη ύπάρχουσι παραδείγματα, εξ ών πρώτα μνημονέύομεν τά τρία ταΰτα’.

capillis; fit ex sebo et cinere, optumus e fagino et1 caprineo, duobus modis,

: κοιΐΓοίίπ6==κων<δπιον=κώνωψ. Πρβ. καί χοΰνουπας, κτλ.

spissus ac liquidus, uterque apud Germanos maiore in. usu viris quam femi- .
nis»'. Πρβ. καί Άρεταϊον σελ. 275. ,Έρμερ.. «των Κελτέων, οί νϋν κάλέον-

.κομδοϋΓΐ!==:3κωδώνιον==κώδων. Πρβ. καί χονΑουνΙζω, κτλ. ■

:

,

ρουθούνι Λ οιγ>^ο?πι^=ρωθώνιον==ρώθων. Κοραΐίς 'Ατάχτ. Τόμ. Δ', σελ.

ται Γάλλοι,, τάς νιτρώδεις- σφαίρας τάς πονήτάς,' ·5)σι ρύπτουσι τάς όθόνας,

210 «ΚΑΛΑΜΟΡΟΥΘΟΥΝΟΝ, Σ. 'Ρώθων, Έλλ. δθεν ΰποκορ.

σά.τωπ έπίκλην». Έν τοΐς τοϋ Φιλουμένου παρ’Όρειβασίφ Τόμ. Δ\ σελ.

nor, χυδ. ‘Ρονθούηον, η Ρουθοΰη, (narine)». Πρβ. καί Τόμ Α', σελ. 214.

78 άναγινώσκεται

«τφ Γερμανικφ σμήγμ-κτι,

φέρεται σχόλιον σελ, 530

καλείται δέ σάπων»,:εις δ

«Τω Γερμανικω. σμήγματι: "Οτι

τό 'Ρωθω~

• . Μετά τάς λέξεις χουνοϋπι, χουάοΰνι καί. ρουθοϋπ, έν αϊς δύο συλλαβαΐ

ό.σάπων καί

■ διά τοϋ Ω τό πάλαι γραφόμενη διά τ·ης ΟΥ τα νϋν υπό των πολλών· έκ-

Γερμανικόν σμήγμα καλείται».
>
Τ^ς λέςεως σάπων Κέλτικης πιθανώς οίίσης ικανά ήμϊν παραδείγματα

φερονταί, καταλέγομεν άλλα;., έν αις μία μόνη συλλαβή άντί τοϋ στοιχείου

παρέχει ό Γαληνός. Τόμ. Γ, σελ. 569 «έστιδέ δηποϋ καί ό.σάπων όνομα-

Ω έχει την δίφθογγόν ΟΥ.
■

-

,

πού^ώ=!πώλώ, (':β/πού^ησα=^ζπά'λτι^ ■ ·πην^/ίεΓθο===πωλημένος· ήτοι

■ ζόμένος εν τοΐς μάλιστα ρύπτειν δυναμένοις». Τόμ, IB', σελ. 58-6 «σάπωνος

πεπωλημένος, άποίί^γε'σ<==άπώλητος, κτλ. ΙΙτωχοπρόδρ. Λ', 187 ”«οξύγα

λίτραν μίαν» καί «σάπωνα διείς τεύτλου χυλφ χρϊσον τά κατά τον ουρανί-

λα νά πρύΛουν^Β', 115 «τό πώς που.1ϊίται τό: τυρί?». Συντίπ. σελ. 102,

. σκον καί τόν κίονα τοϋ στόματος», σελ, 5S9 «σάπωνος. λίτρας. .εξ», σελ.

3 Τέϋβν. τ<ή άπομεΐναι τά πράγματα άποάΐηΐαν.

ΤΟΜΟΣ Λ'

.

,
13

«i

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ; ΚΟΝΤΟΥ

ΜΙΚΡΑΙ Φ1ΑΟΑΟΓ1ΚΑ1 Δ1ΑΤΡΙΒΑ1

■ ζ^βσο.π<>λ4?Γ~ζρζσο~ώλης ητοί Μοπώλ·/;;, /^■)ληΌΛθΰλΰζ^=ε'^Άΐοχω'Χ7ϊζ,

κτλ.

Πτωχοπρόδρ. Β', 226 «ώς οΐχάβία^οποϋλύ^.· Έντφ. Βυζαντιακφ .
ελληνισμό) τά εϊς' ΠΩΑ1ΙΣ ' ονόματα παραφθειρόμενα ένίοτ’ έλάμβανον την

195

εις τά άκρα τών δένδρων καταχρηστικώς» ’, έν δέ τφ. 'ίερακοσοφίω

59

■ ■·« Διάχριστον προφυλαχτικόν χούλωχ ίεράκων ». Πρβ. καϊ Όρνεοσόφ. σελ. .577,
; 1'5 Τεϋβν. ιίάγρώχούλια, Ατοι περιστέρια, τρυγόνια καϊ ετερα όμοια». ’Αλλ’

κατάληςιν ΟΣ, οΐον ρυροπωλοή, άλσχοπωλος^ βιβλιοχ·&λος, κτλ. Έύτέκν.

άκριβως περί τοϋ προκέιμένου θά διαλάβωι/εν έν έτέρφ τόπω,

■Μεταφρ. Νικάνδρ. σελ. 221, 23 ,Διδ. μυροπώλουή. Νικητ.Χων. ,σελ. 456,

τάσωμεν καί τά εις ΠΟΥΛΟΣ—1ΙΟΥΛΑ—ΠΟΥΛΟΧ ονόματα, οΐον αί'θεχ~

26 Βόνν. άλατοπωλοι.

ζύχουλος,

Πρβ, και Χρον, Σύντ. σελ. 969 Μουράλτ,

γραφεύς τοϋ Ούίνδοβονησίου καλουμένου

'Ο συγ-

Λεξικοί» άποδοκιμάζων τόν τύπον

βιβλιοπωλος λέγει σελ. 34, 10 {<·Βι6λιοπύλης· γράφεται,

έν ώ θά έξε-

^οντώτονΛος, κτλ., άρχοχζοπούλα, βοσκοπούλα, κτλ.,

τόχουλοχ, εύγεχικόπϋυλοχ, κτλ., Λ/οσ^ώτοινέος, κτλ.

οΰχϊ βιβλιοχίύ-

■ ■ ;·.-...

σΖ^ούΓά<τ==σίφων, στ<ροϋπ=σιφώνιον, Πρβ. καϊ σιφουχίζω—άποσιφουχΐ·

•ίος». Έν τοΐς ΒεκκηρουΆνεκδότοις φέρεται σελ, 467, 20 «.^ύζόπωλοι: οί

ζω. Ίδε Κοραην Άζάκζ. Τόμ. Δ', σελ. 32 καϊ σελ. 504. Τό σιφούχιοχ έύ-

τι) τών καπηλων άντικείμενοι τέχνη. Καϊ Πλάτων Πολιτικω'

ρίσκεται καϊ παρά Κωνσταντίνφ τφ Πορφυρογέννητη.Τόμ. Α', σελ.· 676·.

τών καπηλων τέχνη της των αύτοπώλων διώρισται τέχνης».

καθάπερ ή

Άλλ’ η όρθη

βλησκοΰχι fl ^)^ί|σκοΰπ=βλήχωνιον=βληχων.,. Ψευδογαλην. Τόμ. .ΙΔ',

γραφή έν τφ Πολιτικώ τοϋ Πλάτωνος σελ. 260, γ' εινε άϋζοχωλ&χ, ούη

σελ. 559

φνομαστικη ανζοηωλαι, ούχί αύτοπωλοι, καϊ ένικώς .ανζοχάλης,,ου χρησις

«βληχων εΐδος βοτάνης, τό κοινώς βλησκούχιοχ». Ψευδηρωδιαν.

ακάϊ μαστίχην καϊ βλησκοϋχιχ. ολίγον». Σχολ, Θεοκρ. Ε', 56

Έπιμερ.

έν τώ Σοφιστή σελ. 231, δ'. Τό έν τώ ’Ονομαστνζφ τοϋ Πόλυδεύκους ΖΛ,

σελ. 16 «καϊ γληχων τό φλησκούχιοχν 2. Πτωχοπρόδρ, Β', 592·. «καϊ φλή-

12 «παλίμπρατά η παλίμπωλα καί ό ταΰτα πωλών χαλίμΜύλοο, καϊ πα~

σκουχίζζιχ όλιγόν διά την ευωδίαν». ■ Πρβ. και Θωμ. Μάγιστρ. σελ. 53, 7

■λιγκάπηλος» έπηνώρθωσεν ό Έμστερρούσιος μεταγράψας παλιμπάλης. .Παρ’

«Βληχων, ου γληχων. Έστι δέ είδος βοτάνης, η ιδιώτικώς λεγομένη βλη-

Άριστοτέλει π. Ζφ. 'Ιστορ. Τ', κδ', 2 άλλα μέν των άντιγράφων

σκούχη» και,Όρνεοσόφ. σελ, 581, 25 «κρινέλαιον fl βλησκουτέλαιοχ"».

έχουσι

«μ.η άπελαύνειν αυτόν τούς σιζοχύλας από των τηλιών», άλλα δέ σιζοπώ-

χηγοϋνΐ’==τΐω·^ύ>ΊΚ>Ί. *
Ίδε

λόνς, δπερ καίτοι παντελώς βάρβαρον δν προτιμώσί τινες των. εκδοτών.

ζουηάιρι=ζωνάριον=ζώνη. Πρβ. καί άσημοζούχα^ο.

σκουλήκι — σκουληκιον == σκώληξ. Πρβ. καϊ σκούληκας,

σκουλήκια ναι

(=σκωληκιώ', σκου.ίζ^αζτίρα, κτλ. Πτωχοπρόδρ. Β', 430

τό φάσιν».

σκουληκιάζω

..."

κτένια, τάς σουλήχαζ». Κοραης ’ζ/τάκτ·. Τόμ. Α', σελ. 281

345 «τά

αΣουλήχαη

η Mancbes de

couteau)». Πρβ.. πιχι.Σχχοκράζ. σελ. 151.
.■

-.

.; ·■

κουκο.υχάρι fl «ον«Λ:ο»/ά/»ι=κωνάριον έκ τοϋ κώνος, fl κοκκωνάριον έκ τοϋ

κόκκων. Κοραης Προάο. σελ. 313 «Πίτυς δέ έστιν. η έν τίί. συνήθεις.λεγομένη Κοκκωναρία, παρά τόν καρπόν Κοκκωνάριον, 8ν έκάλουν Στρόβιλον, οί

σί>υ^πά^ί=σωληνάριον=?σωλην. Πρβ, καϊ Πτωχοπρόδρ. Β',

θηλυκώς, ώς καϊ σήμερον. Ελληνιστί Οί Σωλήνες (Solens,

.

Κοραην ‘>Λζάκζ. Τόμ. Β', σελ. 146.

ποΐ··.?ά<7ί=πωλάριον=πώλος. Κορα·ης.’Αΐάκζ. Τόμ. Α', σελ. 173

δέ άρχαιότερόι κα'ι Κόκκωνα ώνόμαζαν, ώς φησι Φρύνιχος» ? καϊ ,Ξεχοκράζ.

σελ. 216.

« Καϊ δένδρου μέν καρπόν

λέγει τόν τ·ης πίτυός, τόν καϊ. κώνον

καλούμενο?, παρ’8ν τό έν τγί συνήθεις Κοκωχάξΐιον'α. Έν τφ Βυζαντικώ έλ-

ληνισμφ φέρεται καϊ κουχάριοχ (άντϊ τοϋ κωχάφιοχ) καϊ κουκουχάριοχ.
«Τό

Πώλος (Λατιν. Pullus) έσημαινε παλαιά τό νέον γέννημα τών κτηνών, οΐον

«αυτός -^ουχίζεί πάντοτε ,λαβράκια,, φιλομήλας».

ίππων, όνων, καϊ τών τοιούτων, καθώς καϊ .ε£ς ημάς , τό υποκοριστικόν, -Ώωτ \

Πρβ. κα'ι Α', 116 «πλην έ'νε καλο^ουχισζής.) ειε καϊ χαροκόπος».

λάριοχ, ΙΙθυλάξ>ιοχ, Πουλάριχ (poulain) «φύλαξε την- αύτην σημασίαν» καϊ

«“Αλλο υποκοριστικόν άρχ,αϊον του Πώλοι είναι τό ΠωλΙοχ, τό όποιον έση-

■■

■ψουκιο fl i}c?roc = όψώνιον, ψουχίζω — όψωνέω. Πτωχοπρόδρ. Β', -87

132

«νά ιβουχΙσουχΆ.

γ^ουπ/==χωνίον===χώνη. Πρβ. καί χούχη,

■

πονρούπα==’κορώνη. Κοραης Wrdar. Τόμ. Α', σελ.. 236 «Κουρούνα (cor-

,μαινε της κοινές γλώσσής τό Πώλαξαοχ fl Πουλάροχ' έ'πειτα έδόθη καϊ εις

neille), από τό Έλλ. Κορώνη. Λείπει από τά. κοινά λεξικά fl· Κουρούχα, ώς

τώ,ν πτερωτών ζώων τά νέα. γεννήματα, (Έλλ. νεόττια) τά όποϊα έ'τι άπ’

καϊ τό σύνθετον κουρουχόμυαλος ό έχων εγκέφαλον κορώνης, προσόμοιον μέ

■αυτούς τούς χρόνους τοϋ. Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου ώνό-

τών Γάλλων τό παροιμιώδες il y va . .. comme une corneille, etc.». Έν τ^

,μαζαν Πωλία (poussins) ("ΐδε Γεωπον. βιβλ. ΙΑ', η', 3). Καϊ τέλος έκατην?

λέξει ταύ-.·/) είνε και τό Ο της πρώτης συλλαβές εις ΟΥ μεταβεβλημένον,

τησε νά σημαίνη γενικώς τά πτηνά,, Αγουν τά Πωλία fl 7Zov7ia..(oiseauX^

ως έν τώ κούμ,αρϋχ καί έν άλλοις. Άποβλέπων δέ τις είς την καθ’ ημάς

ώς τά ονομάζομεν σήμερον». Πρβ. καϊ Τόμ. Δ', σελ. ,453. Έν τοϊς εις Όπ- ;

προφοράν, καθ’ην οΰδαμώς τό Ο καί. τό Ω διαστέλλονται, δύναται ·νά λέγν) ■

πιανόν Σχολίοις 'Αλιευτ., Εζ 579 άναγινώσκεται «Όρταλίχόισι: πωΛ'οις»,

.έν δέ τοϊς εις Θεόκριτον Ε',. 34 «’Ακρίδες λέγονται τά πώ^ια τά καθημενα

1 "Ιόι καί Βάβτ.ον Γρηγορ. Κορ. σελ. 321 Σχ.
2 "Ι5ΐ και Βάστιον Γρηγ. Κορ. σελ. 40 Σχ.
3 “Ί8ε Λοβεκκιον Φρυνίχ. σελ. 396 καί Δαρεμδέργην Όρειβασ. Τόμ. Λ”, σιλ. 619. .

ΜΙΚΡΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ! ΑΙΑΪΡ1ΒΑϊ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ

.
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• yei κόμμα άρτου, βλωμόν
όν ή έ’νθετιν, κοινώς _|·ι'ΐι.ί·ιά,■

ΟΥ, οΐον

ρο^ώ—ρονφω,μόρα—μονρα'n't)·.., ΑώςΙω—-ποιώίώ,'κτλ. ' ■
φουντίζω—/'ό.··</·'θΐύ·<ΐ/;α.==φωνάζω—(έ)φ<όναξα=φωνώ—έφιόνησα.

ζουμι=πζωμίον=ζωμός. Πρβ. καί-μανροζοΰμι,. νεροζούμι:,. .κτλ.; ζοιγζε-

ρός,:. Πτωχοπρόδρ. Β', 3.92 «καί. •ζβ ζϋνμίνεκχέει το». 171 «καί νάπια τό
ζ>ός

σπομιρ(ά=σκωρία. Πρβ. καί σκουριάζω καί ' σκουριασμένος. Έν Λεξιζώ

ώοιγ/ιεζί./·». 395 «καί μην καλής.άγίόζοϋ^.,οΐ'». 2.31 «καί δόλιον άγιρζοϋ-

Βοτανίζω λ. Καδμίακεΐται-ό. τύπος σκονρία.
■ : πι^ΰγιι^ζιβώριον;

τοΐς παλάιοϊς· σημάί.

τϋτον.ή. -Τό ^ωμός-,Ου υποκοριστικόν τό :^<ΜμΖο»
*,<παρά

- ότι 6 φθόγγος Ο καθόλου μετακίπνόι: ίν· τή κοινή λαλι^ εις τήν δίφθόγγοιί·
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Π

"ΐδε Κορα-ην' Άζάχζ. Τόμ. Δ', σελ. 230. Πρβ. καί

/«»·», κτλ. Καί τά εϋζωμα δέ καλούνται ύπό. τών ·νϋν .’Αθηναίων (ά}ζού~

μαζα.

Ίωάνν. Μαλαλ. σελ. 490, 3 καί Χρον. σελ. 713, 11.

^ονμα=γΖ>ρ.χ.,Χί^. καί χουματΐπος, κτλ.

πουγ>ί=πωρίον=^πώςος. ’Ίδε Οίζονόμον π. Γκησ. Προφ. σελ. 366.

γ?ομπάχία==ρωπάκια. Εύστάθ.. Διονυσ., Περιηγ. .1097 . «άπερ· ό μέν ποιή-

■ χουιράδί=ζωράδιον=!σκωράδιον=σκώρ. Κοραής Προδρ. σελ. 383 « Αύτοϋ

δέ τοϋ Σκώρ το άχρηστον υποκοριστικόν, Σκωράδιον,.παραλαβοΰσα ή συνήθειά,

της ρωπηία λέγει, ό δέ πολύ: όχλος ρω.τάυαα». λ
ζουπ/,'—.κωπίον^=κώπη. Πρβ. καί κουπί'βώ. ■ Κορά'ης 'Αζάχτ,. Τόμ.. Δ',,

έσχημάτισεν αποβολή του σ (περί ής έ'πιθι τά εις τόν 'Ηλιόδωρον σελ. 184),

«ΚΟΓΠίΖίί; Δ. Κωπηλατώ,

τό' Κωράδιον, κάι Κουράδιον, και Κουράδι, ούδέν έτερον δν, ή τό παρά τρις:

σελ. 252

Άρχαίοις Σκώρ». Πρβ. καί Άζάχζ. Τόμ. Β', σελ. 328.

Έλλ. άχρηστον, άλλ’ άζιον νά καταχωρισθτ) είς τά 'Ελληνικά Λεξικά».

Λουρί = λωρίον. Πρβ. καί σπαθοίοϋρι^ κτλ. Τοϋ τύπου ■ Λούρον ποιείται

.

Έλλ.

άπό τό Κουπίζω (ramej-),

χοϋπαβγώπα. Κοραης Ξενοκράζ. σελ. 58 «"Οπως ποτ’ άν εχγι τά περί

χρήσρν.κάί Λέων ό φιλόσοφος ς7, 2. Παρά δέ Κωδίνφ τω Κουρόπαλάτνι εύ-,

τής γραφές, ή παρ’ ήμΐν συνήθεια ηκολούθήσε τή. τοϋ Άριστοφάνους παρα-

ρίσκεται το σύνθετον ΛχερτιστόΛουρον σελ. 13, 16.

δόσει. Βοΰχα, γάρ ήμΐν (χυδ. Γΰΰπα)

'ίγον·(',ο<: '=> άωρος.. Κοραής Άζάχζ. Τόμ. ΑΛ, σελ. 88 «Δέν είναι παράδο
ξον &ν άπό τό "Αωρος έγινε πρώτον "Αγωρος,

μέ την προσθήκην τοΰ ανω

τέρω σημειωθέντος Δίγαμμα, έ'πειτα έσχηματίσθη "Αγουρος, κατά τροπήν

ό:ιχθύς λέγεται θηλυκώς, μεταπλά-

' σασιν είς ονομαστικήν την αιτιατικήν, βόωπα (συνηρημένως ,βώπα)».

Πρβ.

καί Σχολ. Όππιζν. Άλ. Α', 110 «βώκες: βουιζές^.
ά^ούιίΖ — κλωβίον= κλωβός. Κοραης Μύθ. Αισωπ. Συναγ.

σελ. 440

τοϋ ω είς τήν δίφθογγον,· ήτις θεωρείται καί είς'τό Ζουμίον, Κουδούνιον,

«Κλωβός.] ’Ορνίθων οίκημα δρυφάκτοις; περιέχόμένον’ όθεν τό έν τή συνήθεια

Κούνόυπας,· 'Ραυθούνιον, Σζούληκας, Σκουριά, Ψουνίζω, κ.τ,λ. άπό τό Ζω

Κλωβίον καί Κλρυβίον.»
Κλρυβίον.». Πρβ, καί Άτάχζ. Τόμ. Δ', σελ. 235. Σχολ. Διον.

μός, Κώδων,.'Κώνωψ,·· 'Ρωθων; ■ Σζώληξ, Σκωρία, Όψωνίζω’ και· είς τά άνώ-

Περιηγ. 1131 «καθά ξύλινόν τι χΛωβίον παράσαλευθέν τής κατά φύσιν πα-

Ψευδηρφδιαν. Έπιμερ.

τέρω σημειωθέντα τρίτα πρόσώπα πληθυντικά τής δευτέρας των περισπω

ραλλήλου θέσεως τών πλευρών».

μένων. Έίς τόν Δουκάγγιον (σελ. 1Ί)' εύρίσκεται καί διά διφθόγγου, καί διά '

τοΰ.κλώθω-—-καί κλωβός τό κΐωβίοκ^. 'ίεροκλ- καί Φιλάγρ.

τόΰ ω γραμμένΟν
*

εΐς τόν όποιον χρείαν διορθώσεώς έχει καί τοΰτό, "Αγου-

Βοισσ.

«πώς δύναμαι είς τό χΛ,ουβίον είσελθεΐν; ».

σελ. 72

«πλήν

σελ. 305

Περί τοϋ χΐωβός ί'δε

ρος, άωρος,· ΆΠΑΠΑΝΤΟΣ, τρεπόμενον εΐς τό ΆΠΕΠΑΝΤΟΣ». Πρβ. καί

"Αλβέρτον ‘ίϊσνχ. Τόμ. Β', σελ. 155 λ. κάρζαίον καί Δυβνηρον ΆκβοΛ.

Τόμ. Β', σελ. 10. Έκ του άρουρας,

Πα.Ιαί. Ύό>\}.. ^, σελ. 234,

ό'περ κεϊται καί έν τοΐς Βοισσονάδου

Άνεκδότοις Τόμ. Δ', σελ. 605, έσχηματίσθη τό Αγουρίδα. Νιζήτ. Χων. σελ.

304, 26

«Είς βότρυν άγουρΐδος μόλις ΐνα εύργ) τις μίαν ρώγαν ίόριμον».

Έν Λεξικω Βοτανική λ. ’Αμηναία εύρίσκεται τό σύνθετον άγούρίδόζωμον.
Λέγεται δέ κοινώς κάί άγουρύΛαδον τό όμφάκινον έ’λαιον καί άγουροφάγης

ό άωρα έσθίων.

Τό ενάντιον τοϋ αγουρος εΐνε γονρμο<.=ώριμος (Πρβ· καί

χα^ζα'==άΐμα, κτλ.). "Οθεν καί χουμμά.ζω=ωριμάζω

καί. γουρμοφάγης^ '■

ώριμα έσθίων. «Άγουροφάγης έφαγε, γουρμοφάγης-δέν έφαγε».

: ^οΰμρς=βωρεύς. Κοραης. Ξενοχράζ. σελ. 177 «Βω,ρέϊς.] "ίσως οι πάρ’
ήμΐν νϋν καλούμενοι Βοϋροι,

ών· έμνησθην . ανωτέρω».

Πρβ.. καί σελ. 1.80

κάίΔαρεμβέργην : Ορειβασ. Τόμ. Δ', σελ. 603.

^■ού/ίΖ==ψωμίον ήτοι άρτος. Πρβ. Πτωχοπρόδρ. Α', 83 «επιθυμώ κάί τό
*»
.'ϊ/'ώ/ίώ

και Ψευδογαλ. Τόμ. ΙΔ', σελ. , 547 .«λαβών ^ωμιοζ άζϋμον άνάρ-

f

'Λουφάζω—-(ε)Λού^αζα··=Ακω^ω—έλώφησα/
.· κουφός-=κώφός. Πρβ. καί κουφάβηχα, κουφαμάρα, ζεχόυφάθηχα, ζεχού~
γραπα, κτλ. .

^οΐίάο'ς=:βωβός. Πρβ. καί βουβάδηκα., κτλ. Έτυμ. Γουδιαν. σελ. 117, 27

«Βωβός:..κατ’ άντίφρασιν ό μή δυνάμενος βοάν». Βοισσον. Άνέκδ. Τόμ. Δή
σελ. 370 «Βωβός'. άλαλος», "ίδε καί Γεώργ. Κεδρην. Τόμ. Β', σελ. 45Τ,
18, κλπ. Κοραης Άζάκζ. Τόμ. Β', σελ. 85 : ΒΟΥΒΟΣ.

Είς τούς Γραικ.ο-

ρωμαίους εύρίσκεται συχνά καί διά τοΰ ω, Βωβός. ’Από τόΰ.· 'Ησυχίου τάς

γλώσσας «Βωβός,·,πηρός» καί . «Βωβούς,: χωλούς»

φαίνεται ότι ήτο γενικόν

όνομα, ώς κάί ~ό ΊΤι/γός, σημαίνον διάφορα πάθη■' τοΰ σώματος.,. '
. : ιμουάζάζώ=αίμώδιώ.; Πρβ.καί
. x<zt μόυδιάσζρα.,

..........τραγωδώ. Πρβ. καί ςραγουδι, κτλ.

.

\“

' ό'

^οΐίχ^/τί)ζ·=:τρωγλίτης. Κοραης ,.’4τάκτ.;Τόμ··Δ', σελ. 537 «ώςώνό'·

/

ΜΙΚΡΑΙ Φ1Α0Α0Γ1ΚΑΙ ΑϊΑΤΡΙΒΑΪ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ’Σ. KONTOT

198

.. μαζαν τινάς καί ΤρωγΜζα,ς, διότι έφώλευαν είς τάςτρώγλας (τρύπας) τους

ρεκβολαϊς τοϋ Ευσταθίου στίχ. 302 άπαντ^

που^πίρ=»πρωνόν=πρω·1νόν.

ό 'Ροΰσος». Πρβ. καί Μοσχόπουλ. π. Σχεδ. σελ. 200 «'Ρώς ό κοινώς'Ροϋ.-

α=γρώνη.
*
χοίγ.·>

σος»; 'ΐί> 'Ροΰσος εϊνε σύνηθες καί έν τ*ϊ)

Πρβ. καί ;·ο?.γ·κΖζο>=γρουνίζω=γνωρίζω. Σχολί Όό'υσσ.

όχι παρά το γράώγ γρώω,

θών, όντων’, λέγεται δέ κοινώς καί τ<> ζα.κάύκ γεκος εις δηλωσιν τοϋ 'Ρωσι

κού γέ-νόυς. Τοϋ άκλίτως έκφερομένου 'Ρώς ΐ) ,‘Ρώς πολλά δύναταί τις νά

^τρύπα1, λάκκος, βόθρος, όχι παρά'τό Λατινικόν urna». Τοϋ γρώκη έν μό
νον μαρτύριαν παρατιθέμεθα,

τό τοΰ Λεωνίδα

καταλέξη παραδείγματα. Σουΐδ. ■ «Σκύθης : ό 'Ρώς», Ζωναρ, Έπιτ. 'Ιστορ.

ϊ£', 21. «καί ή τοϋ κατά 'Ρωμαίων έκπλεύσαντος 'Ρώς γαμέτη

τοΰ Ταραντίνου Άνθολ. Πα-

Γι',. 5 «Τό δέ έθνος τών 'Ρώς Σκυθικόν δν κτέ.». IT', 19

λατ. Ζ', 736:

(ί καί σόι λι-η τι καί ούζ εόάλφιτοί εΐη
φόστη ένί γ ρ ώ ν $ μασσομένη παλάμαις.

έπιθέσεως». Ϊ'Τ', 27

«προκέίσθώ τών άλλων τών ‘Ρώς η επέλευσις». Λέων Διάζ. σελ. 63 «ές

τό 5’ αυτό τοϋ το καί λη

τούς Ταυροσκύθας, οΰς ·η κοινή διάλεκτος 'Ρώς εί’ωθεν όνομάζειν».

νόν τινες έλεγον». ’Ενθυμούμενος δέ τις τό παρ’ Ήσυχίφ ΐίΒωΛορύχα (Βω-

χον σημαίνει κυρίως τάς σκαπτούσας η όρυττούσας καί βόθρους γ, λάκκους

ποιούσας.

ό τών 'Ρώς έπόρθει καί κατέτρεχε στόλος
*

.

έθνος δέ οι 'Ρώς Σκυθικόν περί

τόν άρκτώον Ταύρον κατφζημένον άνημερόντε καί άγριον»

(Πρβ. καί σελ.. '

372 κτλ.). Τζέτζ.'Ιστορ. ΙΑ', .880 «Έστι κάί γένος Σκυθικόν
*

έπεί δ’άδη

λον τοϋτο, σαφέστερου έδηλωσα Ταύρους τούς 'Ρώς κάλεΐσθαι έν τφ είπεΐν

^ρο»στώ=χρωιστω==χρ8ωστω. Κοραίς 'Ατάκα. Τόμ. Β', σελ. 84 «ΒΟΗ

ΘΩ, καί (κατά συναίρεσιν) Βουθώ, ώς Χρεωστώ,

Χρωστώ

καί

Χρουστώ»

(Πρβ. καί σελ. 334).

Προφερεται δ’ ένιαχοϋ της Ελλάδος καί .(αμπάκου, κάζου, γύρου, κτλ.

άντί τοϋ ίκάκω, κτλ.

ταυρογ.Ιϋγίς, ρωσογΛύφες ά’ει βούάίει, ώσπερ έφερμηνεύων σοι τίνες είσίν

οί Ταύροι». Νικητ. Παφλαγ. παρ’'Αρδουΐν. Act. Cone#. Τόμ. Ε^, σελ. 965
«κατ’ εκείνον γάρ τόν καιρόν, τό μιαιφονώτατον τών Σκυθών έθνος, οί λεγό

ονϊα ό) χοώα=ωα.
καί γράψου

αντί τοϋ γράψω

, κτλ., κάρθον αντί

έ'λθω), κτλ,, κά ζεοταθοΰ, κτλ. Πρβ. και κάρθοϋριε, κά,

είποΰ/ιε, κά ίΟοϋιιε,νά, ρ,ποΰρ,ε,

κά βγοϋμ,ε,

γωθοϋριέ, κτλ. Αεγεται προσέτι παιδίοϋκε

κτλ.

κά ιΑαΑοΰρε, κάψα~

παρά τισι , άντί τοϋ παιδιώπε

(==ϊπαιδιών=παιδίω.ν), κτλ.

Και τά είς Ω δέ περατούμενα ονόματα έκφέρόνται κοινώς διά της διφθόγ-'.
γρυ ΌΤ, οΐον γιιγιώ—.αψοδ—ραϊαοϋ, κτλ.

Μερ. Γ, σελ. ιη' και ’Ατάκα. Τόμ.

"ΐδε Κοραην

2/α^α^Λ

Δ', σελ.. 82. καί Οικονόμου π. Γκι)σ.

Προφορ. σελ· 571.

’Εν τφ Βυζαντιακφ έλληνισμφ εύρίσκεταί καί άκώκιστα — άκούκιστα

(άντί τοϋ άαωζ^τα) θ καί ψιώ.ίος--ρ,οϋ.Ιος, κτλ. καί τουναντίον τριόσυπάΛοΓ
(tribunal)

Κεδρήν.

Τόμ. Β', σελ. 173 «τά δέ εντός Εύξείνου καί πάσαν την αύτοΟ παραλίάν,

Af&pv^paJ : την συν. Αάκωνες» δύναται νά όπολάβγι ότι τό ύπ’ αύτοΰ μνη

μονευόμενου «ΓρωκάΑες: θηλειαί σύες» συγγενές τφ γρώκος—γρώκη ύπαρ-

«οί δέ γε 'Ρώς τό τών Βουλγά

ρων έθνος καί την χώραν αυτών ύφ’ εαυτούς ποιησάμενοι κτέ.». ΙΖ', 24

ei(jt γρώνγ;. Φησί γοϋν Αί'λιος Διονύσιος' γρώνη τό κοϊλον τοϋ άρματείου δί

τοϋ κάρθώ

«καί οί μεν

«καί τφ έπιόντι δ’ ένιαυτω ούχ ίττον τών προτέρων

οι 'Ρώς τά Βουλγάρων έκάζωσαν». ΙΖ', 1

τό κεΐσθαι αύτάς, ος εκαλείτο γγώκη όμωνύμως τη παρά Αυκόφρονι θαλασ-

φρου, είς δ τάς μάστιγας οί ηνίοχοι άπετίθεντο
*

’Έλγα».
.
*

'Ρώς παθόντες πλέον κακώς η δεδραζότες. τις κατά 'Ρωμαίων άπέσχοντο ■

Παρ’Εύσταθίφ άναγινώσζεται σελ. 1307, .23 «Καί τόπος $ν τφ δίφρω είς

•

γλώσσν; σημαίνον ού

Ζ, 40 «πλυνοί: γοΰρναι».Οικονόμος π. Γγησ. ΪΙρςκρ. σελ. 298 «ό'Ησύχιος
οθεν γρωνη, παρ’ο, νομίζω, κατά μετάθεσιν, ·η τ^ς συνήθειας γούρνα (ω===ου).

.

καθ’ ημάς

μόνον τόν κάτοικον τ ζίς 'Ρωσίας άλλά καί τόν ξανθόν, άτε τών 'Ρώσων: ξαν

έίχει καί γρωνάς" καί τοϋτο, ίσως,==γρούννα·

’

«καί Άλανοί καί Ταύροι οί

καί'Ρώσοι», έν δέ. τοΐς Έπιμερίσμοΐς τοϋ Ψευδηρφιδιανοϋ σελ. 121 «'Ρώς

χυδαϊσθέντας έπειτα'εις τούς 2τρονγΛίζαςτ>,

...
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τριβώκάΐιοκ, κτλ.

μενοι 'Ρώς-, διά τοϋ Εύξείνου πόντου προσζεχωρηκότες τώ Στενφ, καί πάντα
μέν χωρία πάντα δέ μοναστήρια διηρπακότες, έτι δή καί τών τοϋ Βυζαντίου

περιοικίδων κατέδραμον νήσων, σκεύη μέν πάντα ληϊζόμενοί κάί. χρήματα,

άνθρώπους δέ τούς άλόντας ,πάντας άποκτείνοντες»

(Πρβ. καί σελ. 976).·

Φωτ. Έπιστ. σελ. 178 Βαλ. «καί γάρ ού μόνον τό έθνος τούτο (τών Βουλ
γάρων δηλ.) την είς Χριστόν πίστιν τΐίς προτέρας άσεβέίας ιόλλώξατο, άλλά
γε δη καί τό παρά πολλοϊς πολλάκις θρυλουμενον καί εις ωμότητα καΐμιαι- '.

φονίαν πάντας δευτέρους ταττόμενον, τοϋτο δη τό καλούμενου τών 'Ρώς, οΐ
δη καί κατά τ*ης

'Ρωμαϊκές άρχίς τούς πέρίξ αυτών δουλωσάμένόι κακεϊ-

θεν υπέρογκα φρονηματίσθέντες χεϊρας άντίίραν». Πρβ, καί Νικητ. Χων. σελ.

122 καί 168 καί άλλ. καί Αέοντ. Γραμμάτ. σελ, 240 καί Θεοφάν. Συνεχ.
σέλ. 196 καί 342 καί άλλ. καί Κώνστ; Πόρφυρογ. Τόμ. Γ', σελ. 69-—7$

καί 179 καί Γεώργ. Μον. σελ. 826, κλ.π. J.

'

''

’.Εν ταϊς είς Διονύσιον τάν περιηγητήν Πα-

. 1. Κακώς γράφει ό Οικονόμος τ ρ ύ π α άντί τον τ ρ ϋπ α.
. 2 "IBs Οίκονόμον π. Γνησ. ΙΙρ.οφορ. σελ. 366.
3 Τδε’Apijveiov Χχ,ολ. Θεοζρ. «λ. 406—7.

1 “18ε ζαί Ναόχιον L ο x, V i n d ο b. Append, σ-λ. 201 καί Κ.: Μυλίϊίρον Geogr.
Graeo. Min. Τόμ Β', σιλ. 269 καί Fragm. Histor. Graec. Τόρ...Ε', σελ. 162—3.
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ήλιου’ μόλις δ’ αύτοΰ δύοντας' περιπτύσσονται καί ύποκλίνουσι πάλιν <ύς προ-

ΕΝΤΟΜΟΒΟΡΑ ΦΥΤΑ. *

' ■.

. ·

μ
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άνέγερθώσι. Πρός: δέ. τούτοις καί διαρκούσης τής ημέρας απλή πρόσαψις αναγ

·:'ζ ·t

.

’
,
‘
; ■
Κάρολος Δάρβιν,.. ο μέγας τής’Αγγλίας'·,'φυσιοδίφης, δια τοϋ.ού πρό πρλλοϋ

l·
λ·. |

δημοσιευθέντο.ς πονήματος αύτοΰ «Insectivorous.Plants»1 πκρέσχε τή έπι-

Β:

στήμγι ευεργέτημα, ούτινος το μέγεθος ήδύνάτο να καταστήστ) τον καί άλλως

||

κάζει αύτά νά συσταλθώσιν, ώσεί καί,'ταΰτα ζωϊκά νεύρα· εϊχον,· έφ’'ών. οί

" εξωτερικοί ερεθισμοί δμόίω'ς έπιδρώσιν.. , ’Αλλά καί ενταύθα άμα. παύση.:.η
επαφή εγείρονται πάλιν τά-φυλλάρια άνάκτώμενα. έκ νέου την. ποοτέραν. σταθεράν. αυτών ιδιότητα.·

ευκλεή Δάρβιν μέγαν και.πολύν έν τοϊς έπίστήμιοσιν. ·)ΕνταΟθα βεβαίως δεν

. ϊ®

τούτου ήμεΐς ενταύθα έν ζέφαλαίφ μόνον ,γράφομεν περί των έκ πειραμάτων

έύφυών καί. -πειστικών πειραμάτων προβή
όπως διά τών έπ’ αύτοΰ1 γένομένων
γ

g

εις γνώσιν σειράς φυτών, λίαν παρεμφερή τφ ζώίκώ όργανισμώ την λειτουρ

τοϋ άκαμάτου φυσιοδίφου περί βίου τών φυτών τούτων εξαγομένων. άληθ.ειών,

A

γίαν έχόντων.
■
Έπί τών φύλλων τής Drosera παρατηρέΐται πάντοτε, πλήθος νεκρώνέντό-

. ΆΟπως προαχθή η επιστήμη τής γενέσεως. τών οντων, ιδία τών ζωων,

είς 8 ήδη σημεΐον ϊσταται, δεν έζήρκουν αί μεγάλαί περί. τών; ό'ντων ίδέαι,

ό'στις δικαίως διά το σύγγραμμα αύτοΰ

μων. Έν τούτοι: ή σχέσις τούτων πρός.τό φυτόν ήτα άγνωστος μεχρις αύ

κυρίως τοϋ Άριστοτέλους

«πεμΐ ζώωτ γενίσί/ύι;» πατήρ τών

ήλ

■

αυτά, συστέλλεται κατόπιν καί ΰποκλίνει, καί δι’ άπομυζήσεως τών υγρών
Λ_____ /...
αύτών τρέφεταχ

(1809) καί έν ’Αγγλία δ Δάρβιν, Ουξλεϋ καί. άλλοι είναι οί κορυφαίοι της

ι„·;

■

(λ

τόν επιστήμονα περί τών άληθειών εκείνων αϊτινες

λ,?.

ιδίως την γένεσιν τοϋ

ανθρώπου άφορώσιν.

.

έκάστου φύλλου καλύπτεται υπό τρυφερού χνοΰ, ό'στις έν τφ μέσω του φύλλου
r

όρθιος, έν δέ τή περιφερείς πλάγιος φύεται.

·'■_·.
A

t

Ό -χκοΰχ όύτος έ'χεί τό χρώμα παρφυρουν κκί. άναμιμνήσκέι. · ήμάς τά

μ·

λυμφατίκά αγγεία τοϋ ζω'ίζου όργανισμ.οϋ' συνίσταται δέ έκ πλέον τών 100

' . Όμολογουμένως μία τών φωτεινότερων προς τόν σκοπόν τούτον ακτινών

νημαχΐαν. 'Έκαστον πάλιν, νημάτιον. φέρει έν. τφ άκρω adsra μορφήν

είναι και ή μνημονευθεϊσά τοϋ Δάρβιν συγγραφή, ή'τις δικαίως τόν θαυμασμόν

καρ-

• φίδος· έχοντα' ώστε· ολον τό νημάτιον όμοιάζει π-ρός καρφίδά, ής ή: μέν κε-

τών επιστημόνων διήγειρεν.

. φάλή εκτός τοϋ φύλλου, ή δέ αιχμή εντός αύτοΰ κεϊτάι'

Έν τ<>) φυτικώ κόσμω μπάρχουσι βοτάναι, ών τά φύλλα δια της έπιδράσεως

τοϋ φύλλου νημάτια (ό χνοΰς) είναι τά ελάχιστα,,

εξωτερικών ερεθισμών κλείονται. Τό περίεργον τούτο φαινόμενου παρέχει ηυ.ΐν

τά

έν .τω. μεσ.φ

τά δέ έν τή περιφερεία

τά μέγιστα,'ίίστε τό μέγεθος έκαστου νηματίου είναι, κατ’, εύθύν λόγον ανά-

.

.

έκ τοϋ στελέχους του λεπτοτάτου τούτου φυτου φύονται τέσσαρκ

επιμήκη φύλλα, άτινα πάλιν έκ πολλών άλλων γραμμηδόν καί στενώς άλ-

f
Τ
ποα w/] ουσα, ·

στρόγγυλκ φύλλα όριζοντίως εκτεταμένα' ή άνω επιφάνεια,

καί άλλων έπεχεαν τοσουτον φως

έναργέστερον τό γένος τών φυτών Mimosa pudica, οπερ ό Δάρβιν ούτω περί-

-

Φυσιολογικώς δ οργανισμός αυτών έχει- οότως ή Drosera φέρει 2-—4 ύπο-

διά μονογραφιών καί πειραμάτων, ώστε ούδεμία αμφιβολία υπολείπεσαι είς

.γράφει'

δηλ. έντομοβόμα ή πγεω-

("όρα φνζά..

ζήτημα εις επιστημονικήν, έρευναν

έτρεψαν. Αί διάσημοι έργασίαι μετά ταΰτα τών Χαίκελ, Γεγενβοόουρ, Καίλ-

λικέρ, Βίσχοφφ, Δυβοά, 'Ραϊμόνδ, Βίοχοβ

Όρθώς δέ καί ώνόμασεν ό Δάρβιν τά φυτά ταΰτα διά την

ί.

ιδιότητα αυτών, ταύτην σInsectivorous Plants»

παρελθούσης και ένεστώσης εκατονταετηρίδας φυσιοδϊφαι, οΐτινες τό περί γεκαί ιδία τών ζωων,

■ .

πρώτος ό Δάρβιν άνεκάλυψεν, ότι τό φυτόν τοΰτο διά του εκρεομ.ενου επι
τών φύλλων πρός άγραν τών έντόμων τούτων ϊζώΰους ΰγροϋ συλλαμβάνον

ό Βάερ, δ ’Ιωάννης ,Μυλλερ καί πλεΐστοι άλλοι, έν Γαλλίγ πρώτος ό Ααμάρκ

νέσεως.τών όντων,

.

Τό θαυμάσιου τοΰτο τόν οργανισμόν φυτόν ποίρέσχεν αφορμήν είς τόν Δάρβιν

σιν τοϋ ρηθέντος έργου αύτοΰ. Το πόνημα σύγκειται έξ Ικανών σελίδων' έκ

. . φυσιοδιφών ονομάζεται' έν Γερμανίφ . πρώτος κατά τό 1874 ό Βόλφ, έπειτα

.

‘

Εΐδος. τοϋ γένους. τούτου', mimosa pudica είναι καί' ή Drosera- rotundifalia

πρόκειται νά δικφημ,ισθή ό πολύς άνήρ, άλλ’ απλώςνά γίνγ σύντομος άνάλυ-

υποθέσεις καί. πονήματα τών'αρχαίων φιλοσόφων,

·'

ήν. ανατολήν τοϋ ήλιου

τεοον,όπως την. επιούσαν μετά νέων δυνάμεων κατά

λογον- πρός την άπόστασιν αύτοΰ άπό τοϋ.μέσου του φύλλου. ■ Χαρακτηρίζει
. δέ τΟϋτο ό Δάρβιν ώς αίσΟιμιχά νημάτια. ,

.:

'Έκαστος
έκχέει στάγδην λίαν, ιξώδες τι υγρόν. Ού μόνον έπί τών
'Έκαστος άδήν
ά
άδένων, οΐτινες είναι τό εϋαισθητότερον ό'ργανον του φυτοϋ τούτου, άλλάΆίκϊ·.:...·:

ληλοις συμπεφυκότων λεπτών φυλλαρίων, αΐσθητικ&τ νηματίων', συνίστανται.

Προσβαλλόμενα τά λεπτά ταΰτα φυλλάρια υπό τών ώκτίνων τοϋ ήλίου άνορ·

■έπί τών κάτω, τών άδένωνΛ μερών παρετήρησεν ό Δάρβιν

θοΰντάι, διίστανται άλλήλων καί παρακολουθουσι πιστώς την πορείαν τοϋ

ευαισθησίαν τίνά.

’Εάν.τούς έν τφ ’κέντρφ τοϋ φύλλου άδένας τών αισθητικών νηματίων διά
L

θίξεως ή πνοής ανέμου έρεθίσωμεν, παρατηροϋμ.εν τά αισθητικά.νημάτια, έκ '

* Άνιγνώσβη ίν τώ Σνλλόγοι τήν 'Ζ5 Φΐ'Λουαν'ου 1S77.
.1 Charles Darwin..Insectivorous Plants. · Loudon 1875. Iosectenfressenden Pflanzeu.
Dnutscho Aufgabe von I.U, Carus. Stuttgart 1876 Ausland.. 1876. Juli.

z
τοϋ μέρους;
του ερεθισμού πρός τό κέντρον. τοϋ φύλλου κλίνοντα, τόν ερεθισμόν

καί την κ.ί.νήσίν-πρός.τά ένδοτέρω κα'ι πέριξ .αισθητικά νημάτια μεταδίδον,τα’
1

■
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άλλ
Sv δ έρεθισμδς προέρχηταί έκ τ^ς προσκολλήσεων έντόμου τινός έπί τοΰ

φυεί.,δέ'.καΐ. ζ^' η1Drosera εΐς.χώρας πενιχρού εδάφους, όπου χλόη μόνον

ύψροΰ τοϋ.φύλλου, τότε άπαντα τά νημάτια στρέφονται πρός αυτό, ω; πρός

έπιφαίνεται, επειδή ούδεμ.ιάς έκ. της γλ; τροφής χργζει’ έκ τοϋ άερος όμως

κέντρον, 'ίνα δίκην άγρυπνων φρουρών κρατήσω-’. τον αιχμάλωτον, δστις μετά

προσπορίζεται τόν όξυάνθρακα, 8ν.·. καί άφομοιοϊ. Αί ρίζαν ■πάρέχουσιν αύτη

ταΰτα θά χρησιμεύση αύτοΐς ως τροφέ. Ιδού δέ πώς ή θαυμ,ασία αύτη λει- .

μόνον τό έκ της γης ύδωρ.
,
.■.·.>'.
Δέλεαρ πρός σαγηνευσιν τών εντόμων υποτίθεται κατά Δάρβιν ϊδ.ιάζουσά

τουργία έκτελεϊται.

;

. '

■ Τά έπί τών άδένων, ψκόσαντά πως έντομα κρατούνται ύπό της ιξώδουςουσίας αυτών καί άποθνησκουσιν

εντός

τετάρτου', τΐίς

ώρας περίπου,. π<-

τις τοΰ ύγροΰ τών άδένών όσμη έπάγουσα-αύτά καί πρός τόν ίδιον όλεθρον
παράγουσα. 'Παρετηρηθη δέ οτι οσόν μικρότερα τά έ'ντομα καί. λεπτότερα τό

θανώς δέ τόν δι’ασφυξίας θάνατον, ώς είσρεοΰσης της ιξώδους ουσίας εΐς τά·

δέρμα τόσον καί εΰπεπτότερα είναι’ έξασθενοϊ δέ' τό φυτόν. κατά τοσοΰτον:

αναπνευστικά αύτών όργανα. Άφ’ ού δέ περικλείσωσι κάί περικαλυψωσι τά

οσον μεγαλειτέρα η έντασις της λειτουργίας αύτοϋ.
Πλεϊστα καί θαυμασμόν άξια είναι τά πειράματα,

. αισθητικά νημάτια τό έ'ντορ.ον, ώς είπομεν ηδη, άρχονται παραχρίίμα λει

τουργίας έτέρ ας, επίσης πολλοΰ λόγου άξίαςς

.

άτινα ό δραστή

ριος φυσιοδίφης πρός άπόδειξιν τών λεχθέντων καί λεχθησομένων

έξετέ- ■

Ώς ηδη έλέχθη, τό μΐίκος τών. αισθητικών νηματίων είναι άνάλογον της

λεσεν. ,‘Ίν’άποδείξ·/) οτι ί Drosera ού μόνον έπί τών εντόμων άλλά και έπί

άποστάσεως αυτών άπό τοΰ κέντρου κατ’εΰθύν λόγον. Κατά ταΰτα λοιπόν

ετέρων ουσιών, αύτης έφαπτομένων, τάς αύτάς φυσιολογικάς λειτουργίας νά

οί αδένες τών αισθητικών νηματίων, κατά την συστολήν διασταυροϋνται ύπέρ:
τό μέσον τοΰ φύλλου, καί έκβάλλουσι τό ιξώδες αύτών ύγρόν έπί τό; αιχμά

ένεργησγ δόναται, άνεκάλυψεν οτι αόγον al άζωτοΰγοί oialat πρός τροφήν

λωτον εντομον κατά μεγαλγτέραν τοΰ συνήθους ποσότητα’ τό υγρόν τούτο

τοΰ φυτοΰ τούτου χρησιμάι είναι.
. "
Έκ τών άζωτούχων ουσιών μετεχειρίσθη γάλα,' λεύκωμα, ψυχρόν ζωμόν,

κατακλύζει τότε την άγραν καί ενεργεί άσφαλώς μέχρις οδ ή της πέψεως

κρέατος, σίκλον, απόβρασμα τερεβίνθων καί λάχάνων, έκάστοτε σταγόνα έκ

λειτουργία άρχίση.

τών ουσιών τούτων έπί τών φύλλων της Drosera άποθέ των’, μάλλον δέ άρέ-

“Οσον δέ η ιξώδης έκκρισις εγγύς τοΰ έντόμου γίνεται τόσον καί όξόνεται,

σκουσαν εΐς τό φυτόν τοϋτο τροφήν εδρε τό απόβρασμα τών τοϋ. λαχάνου

όπως εύκολώτερον, κατά τούς τΐ|ς πέψεως νόμους, τό εντομον διαλόσν)’ τό δέ

φύλλων πάντοτε δέ παρετηρηθησαν τά αύτά φαινόμενα τά καί κατά την

φόλλον έν τφ μέσφ κυρτοϋται πρός τά κάτω και εξω, λαμβάνον ούτω τό

πέψιν τών εντόμων. Καί ένταϋθα τά αισθητικά νημάτια συνεκλείοντο καί’τό .

σχήμα ατελούς κύστεως’ έν άλλαις λέξεσι τό φόλλον μεταβάλλεται είς στό

ύγρόν ομοίως κατηναλίσκετο’ ψυχρός ζωμός κρέατος έπηνεγκεν ΐσχυράν κλεΐ-

μαχον. ‘'Οπως δέ έν τφ ζω'ίκώ στομάχφ αί μέν τών τροφών διαλύονται διά
τών πεπτικών έκκρίσεων καί άπομυζώνταν,αί δέ δέν διαλύονται καί ώς περιτ

. σινί τεμάχια .μικρά κρέατος ώμου παρηγαγον ταχύν ερεθισμόν έπί τών φύλ-.·

τά!. ούσίαι εξέρχονται, ουτω καί ενταύθα, η αύτη περίπου λειτουργία συμ

την άμεσον άπονέκρωσιν τών έφαψαμένων- αύτοϋ φύλλων. Άλλά τεμάχια ■

βαίνει. “Όπως δ’ εκεί τό υγρόν τοΰ στομάχου όξυνούμενον επιφέρει την. διά
*

όπτοΰ κρέατος 1,. 2 7 ύποχιλιομέτρου είναι εύπρόσδεκτα καί πέπτονται έκτός;

λυσιν τών αλάτων κλπ. ούτω καί. ένταϋθα ρι άδένες

σταγόνωνπινών· λίπους καί· μικρών τινών. μερών ελαστικών ίνών. αύτοϋ’ μαλα-

της Drosera έκβλύζου-

σιν όξέα διά τόν αυτόν περίπου σκοπόν. Παρετηρηθη δε δτι διά προσθέσεως

λων βλάβην τφ φυτω συνεπενεγκόντα, άτέ βαρέα ,καί δύσπεπτα ,αύτώ καί'
,

λ

κύνονται δέ τά μέρη τοΰ όπτοΰ κρέατος διά τών οξέων τοσοΰτον ώστε καί

άλκάλεως παύει η πέψις καί άρχεται η έξουδετέρωσις τοΰ άλκάλεως δι’ ενός

δι’άμβλείας βελόνης ευκόλως διατρυπώνται. Ό τυρός επενεργεί έπί τοΰ',φυ- ,

ασθενούς όξυάλατος, τούτέσ.τι χημικη εργασία, λίαν., τφ ζωΐκφ όργανισμφ

τοΰ ώς τό κρέας’ τεμάχια τούτου 1, 27 ύποχιλιομέτρου βλάπτουσι μέν τούς /,

ανάλογος. ’Ακριβέστερα δέ πειράματα παρέσχον δτι τά, οξέα τών αδένων τνίς,

αδένας τοΰ φυτοΰ, πέπτονται όμως καί ταΰτα καί άπορροφώνται, ως καί

Drosera είναι χημικώς σχεδόν ανάλογα πρός τά οξέα τϋϋ στομάχου τών ζφων.

πάσα». έν γένει αΐ- ανωτέρω μνημονευθεϊσάι τροφα'ι κατά τό μάλλον καί ηττον.

Τό έκκριθέν λοιπόν ύγρόν διαλύει τό εντομον, ούτινος ή σαρκώδης ουσία άπο-

' Ώς μη έρεθιστικαί καί άπεπτοι όύαίάι άναγράφονται ύπό τοΰ Δάρβιν: ή. .

μυζαται ύπό τών αδένων τών αισθητικών νηματίων και κατόπιν δίκην αΐ- -

έπιδερμΐς τοΰ άνθρώπου, οί όνυχες, αί τρίχες, τά πτερά, αί ελαστικαί ίνες,

ματος ώς τροφή.εις τό φυτόν προσφέρεται.

τό χλώρύφυλλον, ·η κυτταρίνη, ό βάμβαξ, τό λίπος, τό .έλαίον, ..τό·.,σάκχά|&νς

■ Μετά δέ την λειτουργίαν τ·ης πέψεως, ‘ητις ώμέρας τινάς διαρκεΐ έρχεται

τό τέι, τό οινόπνευμα καί ή κόλλα’. αυτή όμως δι’ έπιδράσεώς άσθενοΰςύξυ-·

άλλη, καί αυτή όμοια τών του ζωϊκοΰ οργανισμού’ είναι δέ αυτή, η focxpicw

άλατος διελυθη. ;
·:\ί. ,γ - / ; .ά· < ·<:
Τά: οξέα φέρου.σι κλίσιν τών αισθητικών 'νηματίων·’ εμετική .τρύξ'κάί κι-ί

■t&r περι-ετων. ’Αφ’ ού δέ άπασαι αί λειτουργίας αυται είς πέρα; άχθώσι,
δια.στέλλονται πάλιν κατά μικρόν καί διατείνονται τά νημάτια,ϊνα καί αυθις

■εντόμου συλληφθέντος, κανονικώς την αυτήν εργασίαν έπαναλάβωσι.

..

τρικά οξέα ούδό'κως έπενεργοΰσιν.

ί 'γ·■;" -·

.

; '.
ι·

γ;

‘
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BOMBYE Q ΠΟΜΠΕΠΉΣ

δα; ύπό δευτέοας κάμπης, αύτη όπό τρίτης, ή τρίτη ’άκολουθως ύπδ τριών ή

Όζυ^Ιατα έπενεργοϋσιν όλιγώτερον τών Ύδρογονοϊωδιούχων·, οξέα τών

τών μήλων μικράν τήν έπίδρασιν έ'χουσ'ι.

"έσσάρων όμοϋ, αύται ύπό πλειόνων καί ούτω καθεζής” αι τάξεις κατ αρχας

>

Σταγόνες υδατος έκ τοΰ ύψους πίπτουσαι καί ψαγδ.αία βροχή ουδόλως βλα-

μέν· κανονικώςΑναπτύσσονται; καί ή δεύτερα είναι πλατυτέρα, τής τρίτης,

βερώς έπί τοϋ φυτοϋ έπενεργοϋσιν, ή'διότι έξοικεωΰνται βαθμηδόν οί άδένες

ής πλατυτέρα έσται ή τετάρτη, άλλά .τό τέλος.όμως τής. στηλης. ταυτης

αδρανείς προς . τάς τής βροχής πλήξεις νά. μένωσιν, ή διότι μόνον έκ στερεών

είναι συγκεχυμένος και άμορφος όγκος. Τώρα συμβαίνει, πολλακις κατα την

άντικειμένων. διεγείρονται.

πορείαν των ή τάξις αυτή νά διασπασθη και ούτως αί κάμπαι νά παρακο-

„ Έν τελεί παρατηρεί ό Δάρβιν βτι ή τών φύλλων έρεθιστότης ·έξήρτηται

λουθώσι μονομερώς ή μία τήν άλλην καί ούτως άποτελοΰσι μακραν οφιοειδή

ετι καί έκτης θερμοκρασίας τής ατμόσφαιρας, . τής δράς τοϋ έτους,

γραμμήν' έπιστρέφουσι δ’είς τήν κατοικίαν των οι πομπευταί

ήλιζίπς τοϋ φυτοϋ, τής ιδιοσυγκρασίας αύτοϋ,

τής

αυτήν ταξιν,

και έκ τοϋ μεγέθους τών εις

φύλλωμα ενός δένδρου, καί έπί έτερον εγγύς κείμενον. Ύπό. τήν έποψιν ταυ?

«ύτό προσφερομένων τεμαχίων ή σταγόνων/

>

κατα τήν.

κατά τήν αύτήν δέ τάξιν.: βαίνουσιν, άφοΰ άφανίσωσι τό

την οί πομπευταί είναι έκ τών εντόμων τών μάλλον, καταστρεπτικών δια

Έν Βερολίνφ.

τάς'δρυς καί τάς πεύκας. Κατορθόνουσι δέ νά έξαλείφωσιν αΰτους δια τοϋ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ KAPTOFAHS.

ελαίου τής πίσσης. Άλλ’έπωφελέστερον ή καταστροφή τών πομπευτών κα-

τόρθοϋται, κατά τά υπό τοϋ φυσιοδίφου Βοαγεράρδ γενόμενα μετ’ επιτυχίας

ΒΟΜΒΥΞ Ο ΠΟΜΠΕΥΤΗΣ

πειράματα, διά τοϋ εντόμου τοϋ καλούμενου χαΛΛισωμός ό συκοφάντης. Ιό
διότι ή θήλεια του

έντομον τοϋτο. είναι ό φυσικός τών πομπευτών διώκτης,
πάντοτε τίκτει τά ώά της εντός τής φωλεας τών.

Ό

Βόξίδϋζ ό πομπευζης

(Bomhyx processionea). είναι ψυχή μικρόσωμος,

εχουσα στακτοφαίους πτέρυγας, ώχροτάτας εις . τά άκρα
ύπό τριών σκοτεινών ταινιών,

τρώγουσι πολλούς αύτών καθ’ έκάστην, διότι

καί διασχιζόμενα;

αναφαίνεται δ’ είς τά δάση

περί τούς μήνας

τών τροφή. Ούτως ή φόσις

ενώ άφ’ενός

αύτη

είναι ή συνήθης αύ- :

παρέχει τήν μάστιγα, παράπλευ-

Αύγουστον καί.Σεπτέμβριον. Αί θήλεις έναποθέτουσι τά ώά των επί τοϋ κορ

ρως παρέχει και τό πρόχειρον άντιφάρμακον. Ό Βοαγεράρδ. λαβών, πολλούς

μού καί τών χονδρών κλάδων τών δρυών καί τών πεύκων, κατά συστάδας,

θήλεις συκοφάντας έτοποθέτησεν αυτούς παρά

καί καλύπτουσιν αυτά διά μετάξινων κλωστών.Άρχομένου τοϋ έ'αρος τά. ώά.

έν τφ δάσει τής Βουλώνης έν Παρισίοις καί ουτω κατώρθωσέν άρκούντώς νά

εκκολάπτονται καί παράγουσι τάς κάμπας, αΐτινες καθ’εκατοντάδας συνέρ-

ί'

χονται καί κοινΐί πλέκουσιν έπί τών κλάδων λευκόν, ύφασμα άνώμαλον,-ύπό

4

τό όποιον’διαμένουσι καθ’ύλην τήν ημέραν. Τό ύφασμα τοϋτο τό όποιον άπο:

*

"Οταν οί πομπευταί εκ-

κολαφθώσι συνεκκολάπτονται μετ’ αύτών καί οί συκοφάνται, ο'ίτινες κατ,α-

■ 4

τελεί την φωλεάν. τών καμπών, είναι. οΐ λευκοί εκείνοι ογκοι.ούς τάς ήμέϊ

4 . J-

κάμπαι αύται ,άναρριχώνται έπί του φυλλώματος, καί τρώγουσιν ώπλή- .
στως αφανίζονται τό δένδρον έφ’ ου έπιπίπτουσι. Τό Περίεργον είναι ότι αί ■

καμπαι τοΰ πομπευτοϋ

κατά πάσαν έ'ξοδον

5 .
!

4

άκολουθοϋσι κατά τάς άποδημίας των, έξ ής έλήφθη καί τό όνομά των. ’Εάν ■

!AiKV ?ωλεάν πομπευτών διαρκοόσ.ης τής ήμέρας,
έπισεσωρευμεναι έπ’ άλλήλας καί σχεδόν

φαίνονται ακίνητοι.

κνυται ταραχή. Μία κάμπή εξέρχεται τής φωλεάς.της. καί άρχιζει, νά άναμ.ριχαται έπί του κορμοϋ τοϋ δένδρου' αυτή άκολουθεϊταί ακριβώς κάτά.πό-

τήν επιδερμίδα τοϋ άνθρώπου και τών ζωων, μετ’εκπληκτικής ευκολίας καί
προ ξενοϋσιν είδος άνύπόφόρ ου κνισμοΰ, τοΰ όποιου· είναι μακροτατη ή διάρ

κεια' τώ .18.65 -εϊχεν άπαγόρευθή έν

Παρισίοις τοΐς διαβάταις

ό περί

έπαυξήσεως, τών πομπευτών δεινά.

Διά τοϋτο ουδέποτε πρέπει νά συλ-

λάυ,βάννι τις διά των δακτύλων τάς κάμπας

ταύτας,

ούτε νά παρατη-

ρή τά: φωλεάς των ίστάμενος πρός τό μέρος όπόθεν πνεει ό άνεμ.ος, διότι το

~'

πρόσωπον καί αί ■ χεΐρες ήδύναντο νά προσβληθώσι σπουδαιως εκ τών τριχών
τούτων. Άναφέρονται πολλά παραδείγματα κτην.ών και πρόπάντων ίππων,ρ

'

4

Μόλις ό

μως δύση ό ήλιος, μικρά τις κίνησις διαφαίνεται,, έπειτα γενική καταδεί-

Αί

αΐτινες άδιακόπως . άνανεουνται, εισέρχονται' είς

ψ 4

τό παν έν

αύτ·?5 είναι παραδεδομένον είς άκραν ήσυχίαν καί γαλήνην αί κάμπαι είσίν

τοϋ δέρματός των,

πατος εί'ς τινα μέρη τοΰ δάσους τής Βουλωνης ίνα προληφθώσι τα εκ τής

πράς πορισμόν τροφής ούδέ-

ποτε^έπανέρχονται είς τήν πρώτην φωλεάν των, άλλά κατασκευάζουσι νέαν.
Τήν.έκπληξιν .τών φυσιοδιφών εξήγειραν οί.πομπευταί ένεκα τής- τάξεως, ήν

τούς εξαφάνιση. :
Αί. κάμπαι τών πομπευτών καί ύπο έτέραν έποψιν είναι επιβλαβείς.

τρίχες

,ρας ταυτας^ πάς τις δύναται νά διακρίνη έπί τών πεύκων. Τήν εσπέραν αί

τάς φώλεάς τών πομπευτών

οίτινες

άποσπώντες φύλλα έκ τών δένδρων,

έπαθον. πολύ: έκ τών τριχών

:τών πομ.πευτών, αίτινες προσέβαλον τούς όφθαλμ.ους, τούς ρωθωνας καί τό

?
4;

στόμα αύτών.
.
At κάμπαι τών πομπευτών1 άφοΰ φθάσωσι τό επακρον

■τών,'Άτέρεόνουσι τούς τοίχους τής.φωλεάς-.έν

„
τής αναπτυξεως

κο.ιν'^ ,ζ.ώσι x«l εντός αυτής,

’
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■ πλεζουσιτό κουκουλιον, έν ω θέλει τελεσθή ή; .εις χρυόαλίδά μεταμόρφω--

:

σίς των.

·,;.··'λ.νν

Μεθ’ δλαςό'μως τάς βλάβας ταύτας τοϋ πομπευτούν εξάγεται καί πρα
κτικά τις ωφέλεια,. διότι τό πτίλον τής. φωλεκςαύτοΰ χρησιμεύει
ζασκευήν. μετάξης, ήτις
δυσπόρίστον, . ■

'ί, '

'

1,

'
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πρός κά-

καί τοι χονδροειδής είναι όμως πολύτιμος διά τό

Έκ τής ιδιότητας ταυτης έλαβεν ή εκλειπτική τό όνομά της, διότι όταν εύ·

ρίσκεται ε’ς αυτήν ή σελήνη κατά τήν συζυγίαν γίνεται έκλειψις.

: η . S'i

.·.....'

"Οταν συμβί) έκλειψις· ενός τών δύο σωμάτων, συνήθως κατά τήν άμέσως
έπομένην συζυγίαν επακολουθεί έκλειψις τοϋ ετέρου σώματος.

Οΰτω, τήν

27’Ιουλίου (8 Αύγουστου) τοϋ. έτους 1877 θά συμβή έκλειψις ήλίου. (άόρα- ··.·.·.■

τος παρ’ήμΐν), κατά τήν άμέσως δ’έπομένην συζυγίαν, δηλαδή κατά τήν

'Ο φυσιοδίφης ΊΡεωμϋρος γράφει τά εξής περί τών καμπών τοΰπομπευ-'
τοϋ. β’Επΐ [ίκαρον χρόνον τής ε’ν τή εξοχή διαμονής μου διετήρησοο ,έν τω

πανσέληνον, ή'τις θά ήνε τήν 12/24 Αύγουστου,

θά συμβή έκλειψις σελή- ' ■·

νης. Ό: λόγος τάς Ακολουθίας ταυτης είναι απλούς’ όταν·δηλαδή συζυγία

γραφείω μου κλάδον δρυός έφ’ου ήτο φωλεά πομπευτών,. είχαν δ’ οΰτω καθ’

τις γίνη περί ένα των δεσμών, ή επομένη θά γίνγ] περί τόν έκ διαμέτρου άν-

έκάστην. ύπ’ΰψιν μου. τα έντομα ταΰτα καί ήδυνάμην άνέτως νά. σπουδάζω

τίθετον δεσμόν. >Σπανιώτερον παρακολουθεί καί τρίτη έκλειψις, διότι αί συ-

τά ήθη καί έθιμα αυτών. Τά φύλλα τής δρυός φυσικά ώς εκ της πολυκαι

ρίας έξηράνθησαν καί οι πομπευταϊ ήδυνάτουν νά φάγωσιν αυτά, έδοκίμασαν

δέ νά μέταβώσιν αλλαχού προς έπιζήτησιν τροφής καλλιτέράς. Κατ’άρχάς
εξήλθεν εις τής φωλεός,

*

S07

δεύτερος τόν ήκολούθησε κατά πόδας, τρίτος τον

δεύτερον καί οΰτω μακρά. σειρά όριοιάζουσα μέ οφιν ή'ρξατο βαδίζουσα ήσύ-

ζυγίαι δέν άπεμακρύνθησαν είσέτι αρκούντως τών δεσμών.

Οΰτω τήν προ

σεχή 26^ Αύγουστού .(7 Σεπτεμβρίου) τάς δύο άνωτέόω μνημονευθείσας έζ-

παρ’ ήμϊν. ’Ενίοτε όμως δύναται νά συμβή έκλειψις ήλίου, χωρίς, νά προηγηθή ή νά άκολουθήση έκλειψις σελήνης.
Έν συνόλφ ό ελάχιστος αριθμός τών εκλείψεων κατ’ έ'τος ·εΐνε. δύο εκλεί

όλη η σειρά ΐστατο, επανελάμβανε την πορείαν, πάντες ετίθεντο εΐς κίνησιν

ψεις ■ ήλίου, ό άνώτατος δέ 6—-7, έξ ών 4 τοϋ ήλίου καί 2—3 τής. σελήνής,

καί τον ηκολούθουν κατά πόδας/Ο,τι πρό των οφθαλμών ριου έγένετο, τούτο

ή σπανιώτερον 3 τοϋ ήλίου και 3 τής σελήνης. Τώ συνηθέστερον γίνονται δύο
·'........
■ ■< *
τοϋ ενός άστρου κάί δύο τοϋ άλλου. Αί έκ 1, 2 ή 3 εκλείψεων συγκείμεναι

,· τώ ήλίω δύοντι.»

.

* Μ ..

σειραί άπέχουσιν άλλήλων σχεδόν έξ μήνας, όπως ή συζυγία συμβή πάλιν

περί τόν έτερον τών δεσμών.
Οί δεσμοί δέν μένουσιν ακίνητοι εις δύο έκ διαμέτρου άντίθετα σημεία
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τής εκλειπτικής, άλλ’ εκτοπίζονται έπ’αύτής, κινούμενοι έξ Α. προς Δ. ‘Ο
χρόνος μεθ’δν οί δεσμοί άποκαθίστανται. πρός τά αύτά σημεία τής έκλει-

κτικής εΐνε 223 συνοδικοί μήνες ήτοι 18 έτη καί 10-—11 ήμέραι περίπου.
’Έκλειψιν καλοϋμεν τό φαινόμενου, καθ’δ εκλείπει επί τινα χρόνον το φως

, τοϋ ήλίου-ή της.σελήνής. Καί του μέν ήλίου αί εκλείψεις συμ.βαίνουσιν, όταν

Μετά τοσούταν λοιπόν : χρόνον "καί αί συζυγίαι γίνονται πάλιν πλησίον δε

σμού, οθεν και αι

εκλείψεις ,έπανασυμβαίνουσιν.

Υπάρχει λοιπόν διά τάς

αΰτη εις τον

εκλείψεις περίοδος 18 έτών καί 10—41 ήμερων, μεθ’ήν επαναλαμβάνονται,

κώνον τής σκιάς της γής. Αί εκλείψεις συμβαίνουσι κατά τάς. συζυγίας . τής

ούχί όμως πάσαι ανεξαιρέτως, διότι ή άποκατάστασις δέν είνε εντελής, Αν

σελήνής καί τοϋ μέν ήλίο-j. κατά την νέαν σελήνήν," . της δέ σελήνής κατά

τικαθίστανται όμως ύπό άλλων.

έπιπροσθή αύτοΰ ή σελήνη,. τής δέ σελήνής όταν έμπεση

την πανσέληνον..

■

’Επίσης: καί τό μέγεθος" τής έκλείψεως έν .

Έάν τό επίπεδον της περί την γην τροχιάς τής. σελήνής έταύτίζετο μετά

τή επομένη δυνατόν νά ήνε διάφορον.
*Ι.ί περίοδος αΰτη έγένετο γνωστή εις τούς Χαλδαίους δι’εμπειρικών πα

τοΰ επιπέδου της περί τον ήλιον τροχιάς τής· γης (τού. τάς εκλειπτικής),

ρατηρήσεων’ βεβαίως δέ αυτής λαβών γνώσιν Θαλής ό Μιλήσιος προεΐπε τήν

πότε κατά πάσαν νέαν σελήνήν θά συν.έβαι.νεν έκλειψις ήλιου καί κατά: πά

έ'κλειψιν ήλίου, . τήν γενομένην κατά τόν μεταξύ Κροίσου .καί Κόρου πόλε

σαν πανσέληνον έκλειψις σελήνης. Αύτά τά δύο. επίπεδα όμως δεν ταύτίζον-

μον. Έν παρόδιο εΐρήσθω ότι. κατά τάς έρευνας τοϋ Ζεχίου ή έκλειψις; αΰτη

ται, άλΛά τέμνονται ύπό γωνίαν 5° ,9'. Ή ευθεία γραμμή κατά την όποιαν

έγένετο. τή 28η Μαΐου τοϋ 584 π. Χρ.

•τέμνονταικαλείται γραμμή των δεσμών·, δεσμοί δέτά σημεία,. εις τά όποια

(Zech astr, Untersuchungen uber die wichtigeren yon den alien erwahnten

ή γραμμή αύτή συναντά την ουρανίαν σφαίραν.

Finstertiisse). Έν τή περιόδφ λοιπόν ταύτη συμβαίνουσιν 29 εκλείψεις σελή

Μόνον λοιπών ΰτάν γίνεται

τότε, γίνεται έκλειψις,

κατά τό ϊουλιανόν ήμερόλόγιρν

διότι τότε τά τρία

νης καί 41 εκλείψεις ήλίου. Λύται >.οιπόν δ>.’ δλην τήν γην είναι συχνότε-

σώματα, γη, ήλιος καί . σελήνή εύρίσκονται επί τάς αυτές ευθείας γραμμής.

ραι εκείνων’ επειδή όμως; ή τής γ'ής ζώνη εις ήν αί ήλιακαί εκλείψεις εΐνέ.

συζυγία περί ένα των δεσμών,

'

λέίψείς θά έπακολουθήσή τρίτη έ'κλειψις, τοϋ ήλίου, ήτις δέν θά ήνε ύρατή

χως καί ΰπάκούουσα εις τάς διαταγάς τού πρώτου οδηγού’ ϊστατο ουτος,

καθ’ έκάστην εξακολουθεί γιγνόμενον έν ταΐς φωλεαϊς των πομ.πευτών άμα

>

■
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" όρ'Χτκί εΤνε ·Λΐχοο~έρκ τήςζώνής, είς ην είνε ορχταΐ’ χί τής" σελήνή:,χύτχι

δέν εΐνε όμως πράγματι ή αυτή διά πάσας τάς εκλείψεις καί επειδή πρόέρ-

δι’ ενα.'ώρισμένον τόπον εϊνε/σύχνότεραι,ί Έκ. τουτού κπί'ή διά τής:χ.ρήσεώς

,.χεται έκ τής άτμοσφαίρας τής γής, .δέν δύν.αται νά ήνε άκρίβώς γνωστή εκ

τοΰ χόχλου των 1 8 ετών και 1 Ο —1 1 ήμερων πρόΐρητις έκλείψεως τής σε·

τών προτέρων καθόσον ή ατμόσφαιρα διαφόρως . επηρεάζει κατά τήν διάφο

. . ληνης εϊνμι δι’ ώρισμένον τόπον πολύ .άσφαλεστέρά τής πρρρρήσεως 4»λέί-:

ρον αύτής κατάστασιν. Έκ τούτου δέν εΐνε δυνατόν νά ύπολογισθή ή στιγμή

ψεως ήλιακής.

;

.' ;

.· . .

Τανΰν ό'μως ή επιστήμη εχει λελυμένον ακριβώς τό πρόβλημά τοΰ ποασ-

διορισμ.οΰ

τών εκλείψεων τοΰ ενός ή τοϋ άλλου

τών δύο ουρανίων σωμά

■τής αρχής καί τοΰ τέλους τών σεληνιακών, .εκλείψεων μετά

τής αύτής

..

"Ετερον φαινόμενον προξενούμενον έπι τής. άτμοσφαίρας τής γής εϊνε οτι

ετών ή μέλλει νά γίνγ, μεθ’ όλης τής άκριβείας. δί’έκαστον τόπον της αρχής

θλώμενον ύπό τής άτμοσφαίρας, φωτίζει άμυδρώς τόν κώνον τής σκιάς τής

καί τοΰ τέλους αύτης κζί, όλων αύτης τών φάσεων. .‘Η άκρίβεια τανΰν είνε

γής καί ούτως ή σελήνη ευρισκόμενη εντός' αύτοϋ δέν εύρίσκεται έν δλως

ετών ένεκα τής άκριβείας,. ήν πάρέχουσιν

σκοτεινό» χώρω,
’
Τά. οπτικά φαινόμενα τά παρουσιαζόμενα κατά τάς εκλείψεις τής σελή-

οί: πίνακες τής φαινομένης κινήσεως τοϋ ήλιου τοΰΆ,εβιίερριέρού,

Άν'σένου καί

’Ολουφσενίου καί οί πίνακες τής'κινήσεως τις σελήνης τοϋ 'Λνσένου. Βε
βαίως ή ακρίβεια δέν ε!νέ τοσαότη όταν ή εποχή iivs λίαν μεμαζρυσμένη,

ταστάσεως τής άτμοσφαίρας, τής προξενούσης τήν θλάσιν. 'Ως έκ τούτου δυ-

πάντοτε όμως δι’όλα τά παρουσιαζόμενα επιστημονικά ζητήματα.

νατόν νά χρησιμεύσωσι

πάντοτε τάς

τινά.

"Οπως συμβή ολική έκλειψις τοϋ ήλιου δέον, τά κέντρα τής σελήνης καί τοϋ

αυτής ό χρωματισμός τοϋ σκιασθέντος μέρους ήτο βαθόφαιος, μετά έλαφράς

ήλιου νά εύρίσκωνται είς εύθυγραμ.μίκν απέναντι τοΰ τόπου, δι’ Sv “ή έκλειψις

άποχρωσεώς ερυθράς διά τόν διά του τηλεσκοπίου . παρατήροϋντα. Ήμίσειαν

εΐνε τοιαότη,. πρός τούτοις δέ ή φαινομένη διάμετρος τής σελήνης νά ήνε μεί-

ώραν μετά τήν αρχήν τής παρατηρήσεως τό μέν άκρον τοϋ σκιασθέντος μέ

ε> ε. κατά τάς άρχάς

αύτη

ρους είχε κυανήν άπόχρωσιν τό δέ λοιπόν ύπέρυθρον, έπάισθητήν καί είς τόν

δέ μεταξύ. 'Η διάρκεια τής όλικότητος δι’ ένα τόπον ύπό τάς εύνοϊκωτέρας

γυμνόν .οφθαλμόν. Καθόσον έκαλυπτετο μεΐζον μέρους τής σελήνης τό χρώμά

ολική έκλειψις

έκλινεν έπί μάλλον πρός τό χαλκόχρουν, τό άκρον ό'μώς πάντοτε μετά κυανής

. τής σελήνης, δέον αυτή νά έμπέση όλόκληρος είς τόν σχετικώς πρός αυτήν

άποχρώσεώς. Κατά τήν διάρκειαν τής όλικότήτός ζώνη διήκουσα τήν. σελήνην

περιστάσεις εϊνε 7 περίπου λεπτών τής ώρας. "Οπως γίνγι

ίκανώς μέγαν κώνον τής
•754 σκι^ς τής γης, δόναται δέ νά διάρκέστ] ή ολικό της

4*

τής έκλείψεως υπέρ τήν 1 *
/j

ώραν.

: ·

.

■ . Έκ.
Έ τών εκλείψεων τοϋ ήλιου έχουσιν επιστημονικήν άξίζν ιδίως αί όλι-

ήτο λίαν βαθόφαιος, έκ τής έντελεστέρας σκιάσεως τοϋ μέρους
είς τό όποιον ή ζώνη αύτη εύρίσκετό.

τοϋ κώνου,

Μετά τήν όλικότητα πάλιν τό ακρον

τής σκιάς πρός τό πεφωτισμένου μέρος τοϋ δίσκου τής σελήνης είχε κυανήν

ήτις εϊνε

άπόχρωσιν, ενώ τό λοιπόν ήτο· χαλκόχρουν' αί άποχρώσεις ό'μως αύταΐ βαθ-

ατμόσφαιρα περιβάλλουσαείς ικανόν ύψος τόν ήλιοχ.. ’Άλλοτε κατά τάς

μηδόν έξηφανίζοντο καθόσον,έπλησίαζέ τό.τέλος τής έκλείψεως και τό χρώ

καί, διότι κατ’ αύτάς μόνας φαίνεται .ή καλούμενη, λευκόσφαιρα,

όλικάς αύτοϋ εκλείψεις μόνον έξητάζοντό

και αί καλούμενα·, προεξοχαί τοϋ’

ήλιου’ άπό τοϋ 1 868 όμως διά τής έφευρέσεως τής μεθόδου τοΰ.’Ιανόένου,

αί τ;
προεξοχαι
αι

\/ .

δυνανται νά παρατηρήθώσι καί παρεκτός τών ολικών εκλείψεων,

Αί τής σελήνης εκλείψεις ή μ.ερικαί ή όλικαι δέν έχούσιν επιστημονικόν διά
φορον,

πλήν τών ύπό ά'ρχαίων-άναφερομένων,

αΐτινες δόναντζι νά χρησι- ’

μα τοϋ μικροΰ’ .έσκιασμένου μέρους έγίνετο φάιόν.

Κατ’ άλλας πάλιν εκλείψεις ή ερυθρά άπόχρωσις εϊνε πλέον ζωηρά καί ά-

ν'οικτή, άν'αφέρονται δμ.ως καί εκλείψεις, όλίγισται άλλως, καθ’άς ή σελήνη έςέλειπεν εντελώς. .

'

Ή σκιά τής γής δέν λήγει εις γραμμήν ευδιάκριτον διά τόν μετ’ άκριβείας

Περίεργα δέ κατά τάς·

παρατήροϋντα, άλλ’ώσε» έχουσαν λεπτοτάτας έςοχάς καί. τοϋτο έκ τής έπιρ-

εκλείψεις τής σελήνης εΐνε τά φαινόμενα, τά προξενοόμενα ·. εκ τής επιδρά-;

ροής της άτμοσφαίρας τής γής καί τής παρασκιάς. "Ενεκα τούτου δέν δόνα-

σεως τής ατμόσφαιρας τής γης.

ταί τις νά άντιληφθή μετά τής αύτής άκριβείας τής αρχής καί τοϋ τέλους

μ,εύσώσι πρός έξακρίβωσιν χρονολογικών εποχών.

Είς'τόν υπολογισμόν -δηλαδή

V

τής αρχής και τοϋ τέλους τών εκλείψεων ,

τής σελήνης ή διάμετρος, τής σκιάς δέον νά ζύξκνητα: κατά ποσόν τι. Ή αύ. ςησις αύτη λαμβάνέταΐ συνήθως ίση πρό; τό ’/jg της διαμέτρου τής σκιάς,

.

Τό σόνολον όμως τών φαινομένων' εϊνε συνήθως τό αυτό. Ούτω κατά

«ύτάς φάσεις, άλλ’εΐς άλλας μέν εκλείπει μέρος είς άλλας δέ τό δλον αύτών.

και εκείνη μέν εχει τιμήν μεταξύ 35’ και 16',

■

πρός έρευναν ταύτης καί συνεπώς ; ^χουσι σήμασίαν

τήν έκλειψιν τήν γενομένην τή 15/27 Φεβρουάριου

ζων τής τοϋ ήλιου
*

.

έκ τής διαφόρου κα
*

νης ποικίλουσι κατά τάς διαφόρους εκλείψεις, βεβαίως

Αί εκλείψεις ή τοΰ ήλιου ή τής σελήνής δένπαρουσιάζουσι

:

μεγά

έγέν.ενο πρό χιλιάδων

πολύ έντελεστέρα ή πρό τινων

:

λης ακρίβειας όπως είς τάς.ήλκκκάς έκλείψεις.

ή. σελήνή σκιαζομένη δέν εκλείπει ό'λώς. Αιτία τούτου εϊνε δτι 'ηλιακόν φδς

των. Δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν ποτέ έκλειψ.ίς τις

λ·

■ - 209

.

όπως .είς. τάς.υήλιακάς εκλείψεις, καθ’άς’έρχεται είς επαφήν ό όλος σκοτει
νός πρός ήμάς . έστράμμένος δίσκος τής σελήνής, τής έλεύθέρας πάσης άτμό- .

σφαίρας.

■ ·..■ . Τ0Μ02 Α'

λ

Η

.
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.· Τΐίί πάρασ«δ!ί· τά ίχνη φαίνονται προ τϋς άρχίίς καί μετά ■ το τε/Ο'

211-

λύμα. Τό άνάκτορον τοΰτο, οπερ έν έτει 1864 ·ό νΰν ήγεμονεύων πρίγκιψ

:

έκλείψεως έν εί'δει ώς είπεϊν άχνου. Κατα την τελευταίαν έζλε’ιψινηρχισεν

ώκοδομησατο και κατώκησεν, είναι η ώραιοτέρα, κομψότερα καί άριστα δια

αυτή γινόμενη έπαισθητη ήμίσειαν ώραν, πρό της άρχης τϋς διά της σκιάς/

τηρούμενη οικία .έν.Κετίγνή,

'

έκλείψεως.
Αξιοσημείωτου εινε τό.·1877,
άόράτων παρ’ ημϊν,

θά

'

?ίίς ύπέρκειται θυρεός έχων. τά Μαυρρβουνιωτικά σήματα, λευκόν διπλοΰν άε-

διότι κατ’αυτό πλην τριών εκλείψεων

συμβώσι δύο

δπερ βεβαίως δέν- πρέπει ν.ά /παραπείσή· ημάς,

όπως σχηματίσωμεν περί αύτοΰ ύπέρμετρον ιδέαν. Διά μικρας τίνος πύλης,.

τόν επί έρυθροΰ έδάφους,

εκλείψεις σελήνής άμφότεραι όλι-

καί κάτωθεν λέοντα βαίνοντα προς τά άριστερά,

καί καί όραταί παρ’ημϊν, μάλιστα δέ καί λίαν μακραί. 'Η όλικότης της

.εισέρχεται τις εις μικρόν προαύλιον,

τοΰ Φεβρουάριου διάρκεσε

ένθα σταθμεύει ή φρουρά’ έντεΰθεν δέ

η δέ.τ'ης 11 (23) προς

όλίγαι βαθμίδες εξωτερικής κλίμακος ,άγουσιν ■ εες τον μέτριον πρόδομον τοΰ

την 12 (24) Αύγουστου θά διαρκέσφ 1 ώραν καί 45 λεπτά.’‘Η τοιαύτη έπα-.

κάτω οικήματος, ·έτέρα δέ τις δί άπλύΰ τάπητος κεκοσμημένη κλίμαξ άγει

νάλήψις εντός τοΰ αύτοΰ τοΰ έτους είνε πολ.ύ σπανίά. Αί. σπανιώτεραι πα

εις τό άνω οΐ'κημα. Τά όπισθεν κείμενα χωρίσματα περιλαμβάνουσι τά δώ

σών δι’ ένα ώρισμένον τόπον εΐνε αί όλικαί εκλείψεις του ήλιου, αΐτινες κατά

ματα τοΰ ηγεμόνας καί τ’ης άπό του 1864 έπ’άγαθί) έλπίδι μεγάλως πλη-

1 ώραν καί 36 λεπτά,

μέσον όρον επαναλαμβάνονται άνά 150 έτη,

θυνθείσης οικογένειας αύτοΰ"; τά δέ έμπροσθεν, μία διάμεσος μεγαλειτέρα

η δέ μεγίστη διάρκεια αύτών

αίθουσα καί δύο παράπλευροι μικρότεράι, . είναι προώρισμένα εις- επίσημους

διά τον αυτόν τόπον εΐνε τό πολύ 7 περίπου λεπτών.

ύποδοχάς.

,a. κ. RoiiKiiux.

Αί αίθουσαι αύται είναι ύψηλαί,

έπιπλα απλά μεν, άλλα κομψά,

ευάεροι καί φαιδραί, ■ έ'χουσιν

καλρύς τάπητας, καί- παρά τάς θυρίδας;

λευκά παραπετάσματα’ έπί δέ τών τοίχων άρτηνται αί έκ φωτογραφιών

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑΪΡΟΒΟΪΝΙΩΤΙΚΑ

καί εις εύρυτέρους κύκλους γνώσταί τυγχάνουσαι οικογενειακά! εικόνες, η τοΰ

Βλαδίκα Ιϊέτρου Β', η τοΰ μεγάλου Βοϊβόδα Μίρκου,

τοΰ ηγεμόνος Δανιήλ

γπο

καί τνίς ήγεμονίδος Δάρίγκας’ ωσαύτως αΐ εικόνες των αύτοκρατόρωνΑλε

SIEGFRIED KOPPER.

ξάνδρου τοΰ Β', καί Ναπολέοντος τοΰ Γ' ,έμπροσθεν δέ τάς. θυρίδος τοΰ εξώ
Καί δμως

στου βλέπει τις και κλειδοκύμβαλου.

Β' ΕΟΡΤΗ ΕΝ ΚΕΤ1ΓΝΗ

τά ούχί πολύτελώς διεσκευασμένα δώματα Ημετέρου ευπατρίδου ζώντος με-

Ή άνάληψις τοΰ Χρίστου, μεγάλη έορτάσιμος ημέρα της ’Ορθοδόξου’Εκ

τρίως έν τφ άγροτικνί αύτοΰ έπαύλει,

κλησίας, είναι συγχρόνως έν Μαυροβουνίφ ή επέτειος της κρισίμου παρά τό

αξιόμαχος,

έφ'οσον χρόνον είναι

δεν συμβαίνει δ’ έν Μαυροβουνίφ νά άποτρέπωνται οι άνθρωποι,

από τών άρότρων αύτών καί τών εστιών, άπλώς χάριν παιδιάς.

άγζπώσι νά εορτάζωσιν

οί'κοι έν εΐρηνγ καί ησυχψα,

Διά τοϋτο

ώς έκαστος πρέπον

νομίζει.

Την παραμονήν τό έσπεράς περί την όγδόην ώραν παρατίθεται μέγα
δεϊπνον εν τοϊς ανακτόροις, έν μεγάλγ στολή,

ώς προσέθετεν ό ύπασπίστης

τοΰ ηγεμονος, οστις περιηρχετο την πόλιν. κομίζων πανταχοΰ αυτοπροσώπως

και προφορικώς την πρόσκλησιν. ’Ολίγον πρότερον συναθροίζονται έν τη πλα
τείς οι κύριοι Γερόυσιασταί, Βοϊβόδαι καί

Σερδάραι, τά κάλλιστα αυτών
ενδύματα περιβεβλημενοι καί. κεκοσμημένοι διά πολλών μεταλλίων, παρα

σήμων καί αστέρων, έν οϊς πλεΐστα αυστριακά καί ρωσικά παράσημα, καί, .
οπερ αξιοσημείωτου, πολλά τουρκικά, καί μετά τών προσκεκλημένων ξένων
πορεύονται εν σωματι κατά την ώρισμένην ώραν πρό: τό ηγεμονικόν κατά-

όσω

ότι ταΰτα πολλφ υπέρ-

καί τό ηγεμονικόν. οίκημα

διακρίνεται μεταξύ πάντων τών λοιπών οικημάτων του Μαυροβούνιου. Την

άλλ’ ενταύθα δέν ύφίσταταί μόνιμος στρατός’ έκα

στος είναι πολεμιστής άπό τοΰ 16 έτους της ηλικίας,

θά έυρωμεν

βάλλουσιν εκείνο κατά την πολυτέλειαν,

Γράχοβον μάχης. ’Αλλαχού τοιαύτας επετείους ημέρας έορτάζουσι διά στρα
τιωτικών παρατάξεων"

έάν,. ■ παραφυλάσσοντες τό

σύνηθες ημϊν μέτρον, θελησωμεν νά παραβάλωμεν τό Ηγεμονικόν; οίκημα πρός

.

ί

εξαιρετικήν ταύτην θέσιν τοΰ ηγεμόνος κακώς έδεχθησαν οί Μαυροβουνιώται,
ύπάρχουσι δ'έτι καί νΰν οί έπονειδίζοντες αύτφ την πολυτέλειαν ταύτην.

Πέτρος ό Α', λέγουσιν, έθερμάνθη τον χειμώνα-παρά την εστίαν τοΰ μαγει
ρείου, καί όμως έκυρίευσε τό Κάταρον. Οί άνθρωποι ούτοι. λησμονοΰσιν εντε

λώς ότι τό σημερινόν Μαυροβούνιου δέν είναι πλέον το Μαυροβουνιον Πέτρου
τοΰ Α' καί ότι δέν είναι άπαραίτητον πόρισμα τΐίς. άνεξαρτησίας λ.αοΰ τίνος

τό. νά τρέφηται ό ανώτατος της πολιτείας άρχων άποκλείστικώς έκ λάχα

νων καί ταριχευτών ιχθύων καί νά κατοικ^ έν ύπογείω τινί’ καί πώς άλλως
δύνανται νά σκέπτωνται άνθρωποι,

ο'ίτινες έν μέν τ·^ υποχρεώσει προς φοι-

τησιν τών σχολείων έμβλέπουσιν έπέμβασιν, εις τάς ελευθερίας τοΰ λαού,

εν

δέ τνί χρησει τοΰ σάπωνος νεωτερισμόν, δστΐςθά-έπιφερτράσφ’άλώςτηναποθηλυνσιν καί επί; τέλους την υποδοόλ,ωσιν τοΰ Μαυροβούνιού;.
Ή υποδοχά άπό μέρους τοΰ ηγεμόνος, εις §ν προσηλθε μετ’ ου πολύ η ηγε-

μονίς^

κρατούσα ■ έκ της χειρός τόνμικρόν διάδρχονί μελάγχρουν, μελανό-

■ ”.............. ,
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φθαλρ.αν πενταετή παΐδα περιβεβλημένόν τήν. μαυροβουγιωτικήν .στολήν,,

ύπήρξεν εγκάρδιος, πάσης έθιμοταξίας

άπηλλαγμένη. Βράτγιό (άδελφρί)

τούς πζντας προσφωνεί, Βράζε (άδελφέ) ένα έκαστον, τέίνών προς τον πλη-

Ό ήγεμών Νικόλαος άγει τότριακοστόν πέμπτου έτος τής ηλικίας, είναι
υψηλός καί ρωμαλέος, έχει πλατείς ώμους καί ισχυρούς μυ&νας,

χροιάν πε

μέλανας έξαστράπτΟντας οφθαλμούς,

δμφαντικόν καί ζωηρόν πρόσωπρν, έν συνόλω μέν ύπομιμνήσκον τόν πατέρα,

τόν Βοϊβοδαν. Μίρκον, ■ έν πολλοϊς δέ τήν μητέρα.

συλλογής τεχνητών πολυτίμων λίθων,.. άπρτέλαύντών ίδιάζόν τής βοημικής

'βιομηχανίας άντικείμ.ενον, ήν έγώ, εντεταλμένος έκ Πράγης, έκόμισα εις τόν

. σιαίτάτα ΐστάμενον άμφοτέρας τάς χεΐρας πρός χαιρετισμόν.

λιδνήν, κόμην καί πάγωνα μελανα,

μόνον την σερβικήν. Μόί ηύχαρίστησενέπανειλημμένως ενεκα ωραίας τινός

Φωνήν έχει βαθειαν καί

διάδοχον καί ήν δέν ήδύνατο να κορεσθή βλέπων ό φιλομαθής παΧς.

Μέγι-

στον επίσης ενδιαφέρον, παρέσχον αύτώ α£ άπεικονίσεις εύρωπα’ίκών ■ πτηνών, .
εάς ό καθηγητής Άντ. Φρίτσιός έστεΛεν αύτφ δι’ έμοΰ,

κίρκοι,

ίδί<γ δέ. οι Α’οαό.Ζ

άπέσπασαν τήν προσοχήν : αυτού.. ΣοκΐΛ, κίρκος, είναι δηλονότι έν

Μαυροβουνίφ τό έπίθετον. τής άν.δρίας, τού, ήρω'ίσμοΰ,.. δι ή'ληί δέ τής ήμέρας

λιγυράν, λαλιάν ζωηράν καί εύάρεστον, σχήμα. εύγενές, άλλ’ αύχί υπεροπτι

ακούει τις σ.υχνάκις Χό, σοκάΐε,ίόάκΐε, ιχά^ιο\ ΐι;. «Α1, κίρκε,

κόν, τούς δέ τρόπους· είναι ανυπόκριτος καί ίπποτικός, καίπερ ρύδέ το έλά-

πού πορεύεσαι;» προσ.φώνοϋσιν άλλήλουςέπί τών όρέων οί Μαυροβουνιώται. ίΌτε

χιστον. έαυτω χαριζόμενος. Ούτως εξηγείται, πώς ό άνήρ ούτος έν Πετρουπό-

πόθεν .καί ..

. δέ.ήλθον δύο θαλαμηπόλοι, όπως όδηγήσωσιν αυτόν εις τόν κοιτώνα, έδέη-

λέι, Βερολίνφ καί Βιέννγ) πάντων την εύνοιαν έκτήσατο. Ό συχνότερων αύτω

άε νά ύποσχεθώ εις αποχαιρετισμόν οτι θά άποστείλω αύτώ πλείονας έτι· .

έντυχών πείθεται ό'τι τής εύνοιας ταύτης θά έτύγχανε καί .έν πάση άλλγ

λίθους, καί πλείονας κίρκους.
. Την ήγεμονίδα ώδήγει εις τήν τράπεζαν ό γενικός πρόξενος τής 'Ρωσίας

κοινωνικ·?ί θέσει—«’Εάν δεν έγενόμην .ήγεμών», είπεν άλλοτε ποτέ" προς εμέ,

λόγου προκειμένού περί των ιατρικών επιστημών,. «θά έπεθύμουν νά γείνω '
*
ιατρός

κατά την έν Εαρίσίοις διαμονήν μου έσχον άείποτε ιδίαν τινά κλί-

.όιν πρός την επιστήμην ταύτήν, νομίζω δέ, καί έν τώ σταδίω τούτφ θά ηύδοκίμουν! »

Καί 'τούτο δύναταί τις άνενδοιάστως νά πιστευσγ μετ’ αύτοϋ,

κύριος Ίονιν, τάς θέσεις ύπέδειξεν αύτος

έπεθύμει νά έχ
*ρ

ό ήγεμών εις ολίγους τινάς, ους·

πλησίον αύτοϋ καί τής ήγεμονίδας, : έν οΐς τόν δι’. άπειρων

παρασήμων κεκαλυμμένον '«Παππά Ήλιοι», τόν επί τών στρατιωτικών υπουρ
γόν, μέγαν τό σώμα, ήδη ολίγον κεκυφότα ύπό τό βάρος τής έργασίας μάλ
*

ότι άπέτυχεν έν τω προορισθέντι

λον ή τών ετών, άλλως δέ λίαν, έτι εύκίνητον καί μεγάλα βαίνοντα άν,δρα,·

αύτώ σταδίω. Είναι αυτόχρημα ό άνηρ, ούτινος τό Μαυροβούνιον την σήμε

πάνυ συνετόν τήν ό'ψιν καί εύπροσήγορον. Οΐ λοιποί παρεκαθέζοντο κατ’ άρέτ

δέν πρέπει όμως καί νά οΐκτείρή αυτόν,

ρον έχει χρείαν' έμφρων, πολύτροπος, προνοητικός, ύπότων εστεμμένων συν- .

σκειαν πλησίον άλλήλων. Ή τράπεζα, ήτο λιτή, ιταλικής μαγειρικής, ό οΐνος.

αδελφών άγαπώμενος, παρορμών μεν, ένθα πρόκειται περί, της εσωτερικής

δ’ εγχώριος, ό λαμπρός ερυθρός οίνος τής Κριμνίτσας, 8ν έξυμνουσι καί τά δη-

προόδου, έπέχων δέ, ένθα κατεσπευσμένος πόλεμος ήδύνατο νά έμβάλγι εϊς

. μώδη άσματα.

κίνδυνον τά συμφέροντα της χώρας καί επιτελών τό καθήκον μετ’ άύστηρό-

τητος πρός εαυτόν, ού μην άλλα καί μετά ζήλου καί χαράς, καί μάλιστα

μετά τίνος ποιητικής ορμής
*

τούτο δέ είναι ί'σως τό μυστήριον, οπερ μετά

τής ίπποτικής αύτοϋ φύσεως καί της διπλωματικής δεινότητος παρασκευά

ζει αύτίρ φίλους καί προστάτας

καί έν αύτοϊς τοΐς άλλως ήρέμοις κόκλοις. ■

Ή ήγεμονίς -έχει οψιν πράγματι βασιλικήν,

μετριαζομένην κατά τι υπό .

'

1

■ ·

.'Η συνομιλία ήτο ζωηρά, ουδόλως βεβιασμένη και.ποικίλη. Αίφνης άκουετ

ται έξω, κάτωθεν τών θυρίδων ύπό τό λαμπρόν τής. σελήνης φώς μουσική
*

ήτο ό έκ Πράγης κ. Σούλτζ διευθυντής ταυ μουσικού, θιάσου καί οί περί

αύτόν. Κατά πρώτον έπάιάνισαν τόν νέον τοϋ Μαυροβουνίου εθνικόν ύμνον,

.τοΐς πάσι γνωστήν, ΐδιότυπον μελωδίαν, ήν ό κ. Σούλτζ λίαν, δρασ.τηρίως
συνήρμοσε διά τούς μουσικούς αύτοϋ' ύστερον τουρκικόν έμβατήριον,

έπειτα '

εξαιρετικής χάριτος καί κοσμιότητας. Συζευχθεΐσα έν ήλικία δεκατριών καί ή-

ρωσικόν τετράχορον, καί.τοι ο κ. Ίονιν ίσχυρίζετο,δτιουτοςείναιεΐύ.ημμε-

. μίσεος ετών άγει νυν τό 29 έτος ' καί είναι μήτηρ, εάν δέν άπατώμαι, οκτώ

νη έκ τοϋ 'ΡηγοΛίττου. .’Εγώ δέν ήδυνάμγιν άλλως νά πράξω ή νά άφησω

τέκνων. Θυγάτηρ τού μέγά ίσχύοντος Βοεβόδα Πέτρου Βούκοτιτς,

δέν ετυ-

χέ. παιδεύσεως άλλης παρά εκείνην, ήτις τότε ήτο δυνατόν νά δοθή εις τάς

τό ζήτημα άλυτον.

■

.

c — Ίίς Βοημός είσθε βεβαίως φίλος' τής μουσικής; » παρετήρησεν ό κύ

θυγατέρας εύπορων μαυροβουνιωτικών οικογενειών καί μόνον πολλώ ύστερον

ριος Στάγκος 'Ράδονιτς ό επί ,τών εξωτερικών καί τής παιδείας υπουργός,

μετά τήν σύζευξιν αύτής έξήλθε τοϋ Μαυροβούνιου. Έάν σταθμίσωμεν τούτο,

οστις δέκα έτη διέτριψεν. έν Παρισίοις.'

πρεπει τω όντι νά θαυμάσωμεν τό ιδιαίτατον τής γυνάικός δώρημα, οπερ

«—Ιίεβζίω:, άπήντησεν άντ’έμοΰ ό ήγεμών, άλλ’έπίσης βεβαίως ούχί ταδ-

κατέστη σεν εις αυτήν δυνατόν, καί έν αυτή τή άκρα απομονώσει εύρισκομέ-

tJ/c τής μουσικής. ,’Αλλ’ ο.ύκ έστιν άλλως γενέσθαι. Πάντες ημείς, ό'τε έμαν-

νην, ούδέν δέ έχουσαν πρό οφθαλμών υπόδειγμα, μόνον έκ ιών ιδίων αύτής

θάνομεν νά γράφιομεν, κατ’άρχάς έγράφομέν άθλια. Αύτό τούτο πράττουσι

ίδυνάμέων -εις τοσούτον ευπρεπείας νά προαχθή. 'Η'ήγεμονΙςΜιλένα ομίλεΐ,

καί οί μουσικοί μου. .Εντός πεντήκοντά.,έ'ίών, σύν .©εψ, καί ύπό τήν έποψιν- .
. ταύτην θά βελτιωθή ή κατάστασις τού Μαυροβούνιου.»

I? . ’ ■
2U

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑΓΡΟΒΟΥΝίΩΤΙΚΔ

Κατά την πρωίαν τής έορτασίμου -ημέρας, πανηγυρική λειτουργία έν άμφο-

I

fc:.· ■
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Ηχεί ή Κετίγνη, ώς ουδέ πλείονας πηγάς, έν αύταΐς δ’άποταμιευεται η ολή

■

πάντων τών περί τήν αυλήν, καί εν τή καθ’ εαυτό ένοριακ^ εκκλησία της'

·■

τήν δευτέραν δεξαμενήν^: όπου έγένοντο τά αυτά. Πλείονας δεξαμενής δεν

'

τεραις ταϊς Έκκλησίαις, έν τε τήρ,ητροπόλει έν τω. μοναστηρίιρ,παρόντων ■

■

τοϋ ΰδατος προμήθεια. ’Επανερχόμενοι. οί'καδε άνεπαυθησαν οι τής πομ-

Κετίγνης, κείμενη κάτω έν τή κοιλάδι αρκούντως μακράν άπό τής πόλεως,

πείας ολίγον έν τή. πλατείγ κάτωθεν τοϋ ηγεμονικού οιχ.ηματος.

Έπεσκέφθην τήν τελευταίαν' είναι μετριώτατον καί άπλοϋν οικοδόμημα,

χλόης ήν ήπλωμένό.ν. στρώμα,

■ έκεΐθεν τής πετρώδους, νυν ή'δη διά θάμνων πεπληρώμένης κοίτης αρχαίου
τίνος ρυακος, εν τω μεσω βαλτωδους πεόιάδος. Κ,ύκλφ της ..έκκλησίας κεϊταί,

;!

Επί τής

έφ’ού πρόιερόν ήδη εΐχον έπιτεθή υπό τών

οικετών τής αυλής μ,εγάλόι χαλκοί στάμνοι πλήρεις οίνου, και χαλκάΐ τινες
κύλικες. Κατά παλαιόν εθιμον ό ήγεμών ξενίζει τούς ευσεβείς τής δεξαμενής

τό κοιμητηριον, ου οί ισόπεδοι τάφοι είναι κεκαλυμμένοι διά λίθινων πλακών,

οδοιπόρους, προσφέρων αύτοϊς οίνον, ■ αυτός δέ οδτος. εμφανίζεται πρός στιγμήν,

: μόνον δέ τγ δε κακεΐσε βλέπει τις τήν πρώτην άπόπειραν τοϋ εΐσαγαγεΐν

ΰπό πάντων εύφημιζόμενος, συνδιαλέγεται μετά τινων, πρός τινας των πρεσβυ
τέρων, τείνει την χεΐρα καί πάλιν άπέρχεται. «Τώρα θα άρχισγ το πανηγύρι»

ως μνημεϊον απλοϋν λιθινον σταυρόν ή ορθήν κειμένην πλάκα. Όλοφυεΐς τινες

πετραι πρό της.εισόδου της εκκλησίας, πλησίον καί ΰπεράνω άλλήλων συντεταγμεναι κατά τόν τρόπον τών ανατολικών επιταφίων οίκίσκων ύποδηλοΰσι τόν τάφον τοΰ τολμηρού οπλαρχηγού Βάγιο Πιβλιανίν, όστις Ππεσεν.

. ήρωϊκώς μαχόμενος έπί τοϋ πλησίον όρους Βρτιέλκα. Δένδρα ΐινά,. άπερ άπεπειράθησαν νά φυτεύσωσιν έν τίϊ άκάρπφ ταύτνι γΐί,

θά παράσ.χωσιν ΐ'σώς

. σκιάν εις τάς έπεοχομενας γενεάς. Έν αυτή ,τή έκκλησίγ,. ήτις σκεύη Ηχει

πενιχρότατα, ευρον όλίγους τινάς μόνον εύλαβεϊς
*

άλλως ή ευτελής αυτή

'

μόλις έκ τών δεσμών άπολυθέντας, έφορμών. μετά κραυγών έπί τών στάμ.νων καί παραδιδόμενον εις τόν Βάκχον, ώς τούτο συμβαίνει έν ταϊς ήμετεραις πεπολιτισμέναις χώραις. Άλλ’ούδεν τούτων εγενετο.

Ανδρες τινες ελα-

βον τάς κύλικας καί τούς στάμ.νους, έπορευοντο μετ αυτών κύκλω, άλλος

άλλοσε διευθυνόμενος, έπλήρουν εις έκαστον κατά τάξιν, εις-τούς άνδρας ώς
καί τάς γυναίκας καί τούς παΐδας την κύλικα μέχρι χειλ.ους, έκαστος εξε-

πινεν αύτήν ώς έπί τό πλεϊστον απνευστί καί τά πάντα εγενοντο εν μεγιστν]
τάξει, είρήνγ καί ησυχία, άνευ κραυγών καί άλαλ.αγών άδοντες. δε κατα

σχεδόν τάς εκκλησίας τοΰ τί

ζεύγη, ώς ,εΐχον έ'λθει, άφοϋ πρότερον έκαστος ηύφράνθη ,ύπό τοϋ οί'νου έπορεύ-

πενίας χαρακτηρίζει αυτήν: ως: και πάσας

Μαυροβούνιου και των γειτόνων χριστιανικών φύλων,

Αί άρχαΐαι βυζαντιναί

εικόνες, άλλοτε τιμαλφή κοσμήματα των είκονοστασίων, πλήν τινών μοναστηριων, εγενοντο πανταχοΰ λεία τοϋ πυρός, ό δέ χρυσός και ό άργυρος τών
ιερών, σκευών μετεβησαν εις τά ιδιωτικά κιβώτια τών πατσάδων τής Σκό
δρας καί τής ΙΙρισρενης. Καί’τάς μέν εικόνας άντεκατέστησαν κεχρωματι-

σμεναι λιθογραφιαι καί χαλκογραφίαι τεθειμέναι εντός αθλίων ξύλινων πε
ριθωρίων,

εϊπον κατ’ έμ,αυτόν, καί ήδη έν τί) διανοία έβλεπον το .πλήθος, ως κυνας

ούδέν άλλο η τό σημεΐον τής έσχατης

της εκκλησίας διακοσμησις δεν δυναται νά έκληφθή ώς ένδειξις ελεύθεροδοξιας των κατοίκων τής Κετίγνης
*

;,-.■

τόν δέ χρυσόν καί τόν άργυρον

κασσίτερος καί ορείχαλκος. Καί.

θ.ησαν πάλιν έν πομπή εις τά ί'δια. Καλόν παράδειγμα πρός μιμησιν εαν μη.

προήρχετο έκ βαρβάρων ώς ημείς τούς άποκαλοϋμεν.

.

(k τοό Γιρμ,χνικοΰ)

Μ.\ΝΟΣ.

ΤΟ ΤΕΑΕΥΤΑΙΟλ ΒΙΟΛΙΟΝ ΤΟΪ ΜΟΖΑΡΤ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

τοϋτο μεν ουδεμιάν ί'σως επιφέρει εις την θεοσέβειαν ζημίαν, αλλά βεβαίως
ήκιστα προάγει την καλαισθησίαν τών. κατοίκων.
Μετά μεσημβρίαν έγενετο μεγάλη πομπή τών κατοίκων πάντων τών χωριων τής κοιλαδος. 'ΗγοΟντο τά μικρά κοράσια άνά δύο,

. Α' ·

τό έν κρατούν τά-

ετερον εκ τής χειρός, εΐποντο δέ κατά τόν αύτόν τρόπον τά άρρενα. Κατό

ϊίρός το άνω.μέρος του προαστείου τής Βιέννης «"Αγιος ’Ιωσήφ» υπήρχε πρό

πιν ηρχοντο, επίσης κατά φϋλα διγρημένοι, οί νεανίαι, είτα αί. οϊκοδέσποι-

τεσσαράκοντα ετών πτωχός ρωποπώλης, ονομαζόμενος. 'Ρουτλερ,. βεβαρυμενος

ναι, ύστερον οι άνδρες, πάντες- έν χερσίν εχοντες. τάς ίεράς εικόνας έκ τών
δωματίων αυτών, καί τέλος οί γέροντες : καί οί πρόκριτοι τών χωρίων μετά

ύπό πολυμελούς οικογένειας. Τά μικρά κέρδη τοΰ άθλιου του καταστήματος
μόλις έπήρκουν πρός διατροφήν συζύγου, νέας είσετι, και δεκατεσσάρων τέ

μεγάλων ηγιασμένων κηρών καί τών σημαιών καί εικόνων τών εκκλησιών,.
■μεταξύ δε τούτων καί ό ραψωδός Σάβας Μαρτίνοβιτς" ή πομπεία ήν. μακρά

κνων, ών τό πρέσβύτατον ήν μόλις δεκαεξαετες. .’Εν τούτοις ό

μακρόθεν δ’ήδη προηγγέλλετο δι5 φδής ό'χι πολύ έμμελοϋς. Περί την δε

εις πάντας, ό πτωχός δέ καί ό οδοιπόρος δεν έζήτουν μάτην τήν βοήθειάν

ξαμενήν εν τζ· πλατείς τής Κετίγνης έστησαν έν κύκλιρ, οί .δ.έ ίερεΐς ήρξαν-

του·; και. τάς, συμβουλής του,
. "Ανθρωπος, ου ή σοβαρά καί ευαίσθητος φυσιογνωμία ένεπνεε τό σέβας και.

το ενταύθα αγιχζοντες τό ύδωρ, ύστερόν δ’ έπορεύθη ή πομπή περαιτέρω προς

Ρουτλερ μεθ

ό'λην τήν αθλιότητα, τών υποθέσεων του> ήν αγαθοεργός και ευπροσήγορος

* r
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τό ένδιαφέρον, ’.διεβαινε καθεκαστήν. πρό τοΰ ζ.ζτοιττ'ήμ.ατος τοΰ 'Ροϋτλερ.

■>:ΐ:

πάσχων . έξ ανιάτου άσθενέίάς' -. η' φύσις
έφαινετο οτι είχεν απολεσε.ι δι αυτόν παν θελγητρον μόνον δτέ έβλεπε περί

■ Ό 'Ροϋτλερ σπεύσας έφερε- τό βιολίον,

καί

τό έ’δωκέν εις τόν ξένον' ού-

τος.ευθύς ηρχισε να παίζΐι καί εξέβαλεν. ήχους τόσιρ. παραδόξους

‘Ο άνθρωπος οϊτος εφαίνετο

καί γλύτ-

κεϊς ώστε η οδός . έπλη ρώθη εύθύς περί έργων,: πολλοί δ’· έΰ'γενεΐς άναγνωρί -

ι

αυτόν τά τέκνα τοΰ 'Ροϋτλερ, άτινα καθ’ έκάστην τόν έχαιρέτιζον διαβαί-

ζοντες τόν. τεχνίτην έν τη έκτελουμένη μουσική έστάμάτησαν τάς αμάζας

νοντα, μειδίαμα διεστελλε'τά ωχρά χείλη του καί υψών τά βλέμματα, προς

των καί προσεκτικοί ήκροώντο. Άλλ’ ό ξένος άφοσιώμένος όλος εις: την' σύν-

τόν ■: Ουρανόν έπηύχετο εις τά πτωχά άθφα δπαρξιν γλυκυτέραν τ-ης ΐδικης

*
θεσίν
του ουδόλως προσεϊχεν εις τό πλήθος τό περικυκλοΰν τό εργαστηρίου

του. 'Ο 'Ροϋτλερ είχε παρατηρήσει όμοίως τόν ξένον: και επειδή έζητει εύ-

τοΰ 'Ροϋτλερ. Μετ’ ού πολύ έτελείω.σεν, έφύλαξεν.

κ^φίαν ϊνα:φαν$ χρησψ.ρς εις τον . πληαίον του,

ε.ιχε'γράψει, πάρεκάλεσε ' τόν έμπορον νά τώ άναγγειλη την ημέραν της τε-

έλαβε πάρα τοΰ άσθενοΰ:>ς·..

r
την αδειαν να τ<ρ παρεχγ κάθισμά προς άνάπαυσιν, δτε έπανηρχετο
έκ τ,οΰ

;

'

συνήθους του π
περιπάτου.

έν τώ θυλκζίωτου δ,τι

λέσεως τοϋ βαπτίσμάτος καί άπηλθεν άφείς ,την διεύθυνσίν του.

'Ο ξένος έδέχθη την πατριαρχικήν ταύτην προσφοΓ

■

■

Γ

ράν·. καί καθ’εκάσ την πρωίαν τα τέκνα τοΰ'Ροϋτλερ διεφιλονείκουν μεταξύ
'των ποιον νά έτοιμάση τό ξύλινον κάθισμα χάριν τοΰ ξένου.

Τρεις ήμέραι παρελθόν καί ό άγνωστος δέν έφάνη
*

Β'

μάτήν τά παιδία έτο-

ποθέτουν καθ’ έκάστην πρό της θύρας ■'του πατρικού εργαστηρίου τό ξυλινον

'Ημέραν τινά, $ν η δεύτερα τΐίς Πεντηκοστής, ό ξένος επάνν[λθεν. έκ τοΰ

/·
περιπάτου.του·.ταχύτερον τοΰ συνήθους' τά τέκνα
του 'Ροϋτλερ τον περιε.κύκλωσαν ,ώς πάντοτε καί τφ είπον αΚύριε, κύριε, *η μαμ£ την περασμένην '
.

κάθισμα. Τό κάθισμα έμενε κενόν. Την τρίτην ημέραν διαβάται τινές ένδε■'ν;:

δϋμένοι πένθιμα καί δακρυβρέκτους έχοντες τούς οφθαλμούς έστάθησαν πρό
τοΰ ξυλίνου καθίσματος καί τό παρετηρουν περίλυποι.'Ο 'Ροϋτλερ δέν ενόει τί

επί τοΰ
. βραχίονος τοΰ πρεσβυτερου τών τέκνων είσηλθεν εις τό κατάστημα νά μάθ·/}

έτρεχε καί άπεφάσισε νά μεταβη αυτός καί νά μαθγι ειδήσεις τοΰ ξένου του.

τΐίς συζύγου του. 'Ο μικρέμπορος

λανά υφάσματα, εντός δέ σορός περί ην έκαιε μεγάλη πληθύς κηρίων, ^ν πε·

νύκτα μάς έ'καμε [χίαν εύμορφη άδελφοΰλα β

παρά ποΰ 'Ροϋτλερ νέα περί τΐίς υγείας

*0 ξένος στηριζόμενος

έξήρχετο κατ’εκείνην την στιγμήν' ηύχαρίστησε τόν ξένον επί τγ, προθυμ,ία

’Έφθπσεν εις τήν ύποδειχθεϊσαν οικίαν’ άλλ’ ή θύρζ ην περιβεβλημενη με

ρικυκλώμένη ■ υπό μεγιστάνων, σοφών, λογιών,

ηθοποιών, μουσικών, ο'ίτινες

έθρηνουν'δι’ άπώλειαν αίφνιδίαν καί άπρόοπτον. 'Ο δυστυχής 'Ροϋτλερ ύπώ'—Είναι τό δέκατον πέμπτον τέκνον, δπερ μάς στέλλεν ό Θεός.

πτέυσε τό συμβάΐνον, έμαθεν δμως μετ’ έκπληξεως οτι ό ξένος του, ό ευερ

— Καλέ άνθρωπε! άνέκραξεν ό ξένος μετ’ αισθήματος λύπης καί συγκινη-

γέτης του,

σεως'μικρόν μέρος τών χρημάτων άτινα οι. πλούσιοι άσκόπως ρίπτουσιν έκ των

■ ■

παραθύρων ηδύνατό νά φέρη την ευπορίαν έν τώ οΐ'κω σου.

’Ελεεινή έποχη !

■ : προτερήματα, άρεταί, τιμή έκτιμώνται μόνον άφου ό τάφος καλύψνι τό σώμά'

μας.
’Αλλ’
διά την νεογέννητου ;
μας. Άλλ
’είπε
εϊπέ μοι, έχεις άνάδοχον
άνάι
_ <>Γ
—
"Οταν $ναί τις πτωχός, κύριε,

ό άνάδοχος τ^ς θυγατρός του, ·ην ό Μόζαρτ, καί οτι έτελεΐτο η

κηδεία τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός.

‘Ο Μόζαρτ έν τη οικία: του εξέβαλε την τελευταίαν αύτοΰ μουσικήν πνοήν

κάί· έπί τοϋ άκομψου ξυλίνου καθίσματος καθημενος έμελόποίησε την μεγα
λόπρεπη αύτοΰ πεαμώσι^οπ Λειτοί’μχώιπ, τό· θαυμάσιου Requiem, τό κύκνιον

οί άνάδοχοι δέν εύρίσκονται εύκολα'

οί άνάδοχοι τών άλλων μου τέκνων ησαν η διαβάτανη γείτονες επίσης πτω

χοί
χοί ώς
ώς εγώ.
εγώ.

μσμά του καί τό άριστούργημα απάτης τΐ,ς Γερμανίας.
- Ό 'Ροϋτλερ άφοΰ άπέίωκε τάς τελευταίας τιμάς προς τόν μέγαν άνδρα,

θν είχε τιμήσει καί σεβασθη χωρίς νά τόν γνωρίζν), έπέστρεψεν εις την οΐκίάν

——’Ονόμασε την Γαβριέλ.αν, ύπέλαβεν ό ξένος’ εγώ θά φμκι ό άνάδοχός

τού’ έξέπλάγή‘δ’ευρών τό ταπεινόν, αύτοΰ εργαστηρίου πλήρες οκνηρών, ο'ί-

της καί της δίδω τοϋτο τό όνομα. .’Ιδού, λάβε εκατόν φιορίνια διά τά χρειώ-

τινές είναι περίεργοι καί θαυμάζουσι μόνον δταν τά αντικείμενα θαυμασμού

δη της βαπτίσεως, εις ην θά.παρευρεθώ. Φρόντισε σέ παρακαλώ καί θά μέ .

καί λάτρέίάς,

■πολλάκϊς παρεγνώρίσαν, δέν ύπάρχ,ωσι πλέον. ·

■ ■

ύποχρεώσγ,ς.

'<■■■■<■

Καί έπειδή ό'Ροϋτλερ έδίσταζε

y·'?

'

Λ;—'.

—- Λάβε, άφόύως, εϊπεν ό ξένος' όταν θά μέ γνωρίσγις- κάλλιον θά ΐδιρς

οτι. αξίζω νά συμμερισθώ. τά δεινά σου.

Κάμε μου δμως

ιχίαν χάριν"

εκεί

μέσα βλέπω έν βιολίον, φέρε το έδ^ι ταχέως, μου, "ϋλθέ. μία ίδέα καί πρέπες

νά την ρίψω

επί τοΰ χάρτου.

'Π περίστασις αυτή άνύψωσε τό πτωχόν κατάστημα τοΰ 'Ροϋτλερ, δστις
άπέκτησε μ.ικράν τινα περιουσίαν άφοΰ άποκατέστησεν ευτυχή καί τά δεκα
πέντε αύτοΰ τέκνα.
ΰ··

U.
■Α<.
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. : -Τήν, τέλευταίαν. κόρην ωνόμασεΤαβριέλάν. κατά’ τήν .; έπιθύμίαν γόΰ;Μό-

ζαρτ 'καί τό βιολίον όπερ ό μέγάς άνήρ μετεχειρίσθή ϋλίγα.ς ημέρας πρό , τοΰ

4000 . φιορινίων

θανάτου του, έχρησίμευσενώς προίξ τής κόρης. Έπωλήθη

καί ή Γαβριέλα ευτυχής μετά τοΰ συζύγου της έλάτρευεν ώς άγιου τό-όνομα
τοΰ Μόζαρτ.'
Τό ξύλινον κάθισμα ό'Ροϋτλερ κατ’ ούδένα /λόγον ήθέλησενάπωλήσν}

καί τοι επικερδέστατα! τω έγένοντο προσφορά! δι’ αυτό" τό διετήρησεν εϊς άνάμνησιν τής πτωχίας του άμα δέ καί. τής ευτυχίας του.:

.

*¥ * ■-.· ■:

,'ί®

κίβμούς, άλλα καταβαίνοντες κάΐ: έ,ΐς αύτής τής γραμματικής 'τά- άκανθώδη
. 5>Λ
ολισθηρά χωρία ν' Αναγρκφ-ωσιν ανά έν τά περί τήν σύνταξιν> καί τήν

ςαραπτώμπ'σπ ,τόϋ
γραφήν Ακόμη τών λέξεων παραπτώματα
τοΰ ποιη.τοΰ,
ποιη.τοΰ, ■ ϊεκδικούμενου πολσ
λάκις τήν έπιοΰσαν διά τής·: <άνευρέσεως ούχί ελασσονών έν τή εκθέσειι. τοΰ
κ. είσήγητοΰ γραμματικών ολισθημάτων: ’.Αλλά κατά τό τοιοΰτον σύστημ.α
έπρεπε και ημείς, άφοΰ βαυκαλήσωμεν; ιούς ■ κυρίους άκροατάς διηγούμενοι

κ· σχολιζ-'ωμεν έπειτα άτελεύτητον
όσους κοπιώντες άνέγνωμεν μύθους, , νά·
ορμαθόν φράσεων αϊαι:' . « Χε ΐ ρ ε ς βέβηλοι διά Χριστιανικού αίματος βεβαμμέναι θέλουσι κ α τ α π α τ ή σ ε ι τά τρυφερά τής Κρήτης άνθη,'»

«Ό

»φόβος είναι απρεπής ή κατά βασιλέα,)) «Οί Σπαρτιαται έπετίθεντο καθ’- .

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ϊήμών με τά γυμνά των ξίφη καί τά στίλβον,τα ί π τ ά μ ε ν ο ι υπέρ τάς

«κεφζλάς μας,» — «κλονίζουσι τό έδαφος οί στιβαροί ώς ’Αφροδίτης.

ΚΡ1ΣΙΣ Τ11Σ ΤΩΝ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
*

,

πόδες της» κτλ., έπιδεικνύοντες εις την ράχιν τών ατυχών ποιητών γνώσεις-

δημοδιδασκάλου περί τήν σύνταξιν, τήν ορθογραφίαν καί τήν στοιχειώδη λο
-’Ey τοι; χρονίκοϊς του γερμανικού μεσαιώνος, καθ’ήν εποχήν ήκμαζον τά

μυστικά δικαστήρια, άπαντώμεν. πολλάκις επικρατούν τό έθιμον ν’άνατίθη-,

τάι εις τόν νεώτερον τών δικαστών η έκτέλεσις της κοινής άποφάσέως, ήτοι
τα. κασηκαντα τοϋ «ϊημιου. Τό βαρύ τοϋτο έργον κατ’ ούδένα τρόπον ήδύνατό
ό υποδειχθείς ν’ άποποιηθή, όσην δήποτε καί άν ήσθάνετο αποστροφήν καί
άφϋί'αν πρός τήν χρήσιν τοΰ πελέκεως καί τοϋ σχοινιού. Τοιαύτη τις περίπου
είναι σήμερον ή ,θέσις τοΰ εΐσηγητοϋ,

εις δν άνετέθη μετά μ.αταίας πρός

Απαλλαγήν παρακλήσεις ή άχαρις εντολή ν’ ώναγγείλγι τοΐς ποιηταΐς τών ,
δώδεκα διαγωνίσθέντων δραμάτων ότι, κατά την κρίσιν τών κυρίων, άγωνο-

δικών, έν τ^ δωδέκάδι ταΰττι ούτε βραβείου, ούτε δάφνης,
,κάν μνείας υπάρχει άξιον κάνέν.

ούδ’ επαινετικής '

’Επειδή όμως μετά την κατάργησίν

τών

στρεβλώσεων είς τό έργον τοϋ εκτελεστού δεν συμπεριλαμβάνετε πλέον κάί
τό του βασανιστοϋ, περιττόν νομίζομεν νά ΰποβάλωμεν τούς διαγωνισθέντας

έΐς,τήν άκρόασιν τής γενομένης έκτιμησεως έκαστου ποιήματος και τών λόγων, δι’οδς επτά έ.ξ αυτών ήτοι τούς ’ρήσώτοι>ς,

τής Φιάιχης 'Εταιρίας καί τών σχετικώς, κρειττόνων

K.leo^Jrovc καί Κόρης της Λήμνον, θεωρηθέντων καί τούτων άμαίρων πάν·

των τοΰ δράματος τών συστατικών. Τοίοΰτον είναι τό συμπέρασμα- τοΰ ύπΰγραφέντος κατά την συνδιάσκεψήν τής 4 Μαρτίου κριτικού πρωτοκόλλου, καί

εις τοϋτο δύναται, νομίζομεν, καί ή παροΰσα έκθεσις νά περιορισθγ. ’Αλη·^
θές είναι οτι,- άφ’ ης εποχής τή πρωτοβουλία τοΰ φιλογενεστάτου κ. Ά·

Ψάλλη οι τοιοϋτοι' διαγωνισμοί εΐσήχθησαν παρ’ήμϊν, οί πλεΐστοι τών εΐ-

νοθέτου,. κάλλιστα γνωρίζοντος ότι ή παροχή τοιαύτης διδασκαλίας ήθελεν..,

είναι άσκοπος έν Έλλάδι,
δωρεάν

Αφοΰ ή έκπαίδευσις παρέχεται ύπό 'τοΰ Κράτους

έν πλήθει σχολείων, έν όΐς οί ποιηταί. δύνανται νά διδαχθώσι ,

που κεΐται ή Κύζικος, οποία εΐκονίζεται ή ’Αφροδίτη καί ό'τι τά μ.ακρά πρό ’.
τών βραχέων περισπώντάι. ’Άν οί παρ’ ήμϊν διαγωνισμοί είναι όντως ποιη

τικοί, αί περί αυτών, εκθέσεις πρέπει, ώς πανταχοΰ τής οικουμένης,

νά πε

ριστρέφονται έΐς αίσθήτικάς θεωρίας" άν δέ τύχ·ρ τά ύποβληθέντα έργα νά
μή ήνατ τοιαύτης έκτιμησεως δεκτικά,

ή άποστολή τών κριτών περιορίζε

ται τότε εις τήν πιστοποίησιν τής άνεπιδεκτικότητος ταύτης καί πάς άλ.-

λος λόγος καθίσταται , περιττός.- *
Οτέ

περιοδευων 'Ερρίκος ό Δ' είσήλθέν ήΐς ,.

πολίχνην τΙνά;τής Γαλλίας\ ν’ άναπαυθΐ) καί ταύτης ό δήμαρχος

έζήτησε.

παρ’αυτόϋ συγγνώμην οτι δεν έχαιρέτισε τήν είσοδον αΰτοΰ διά κανονοβολισμών ένεκα εΐκοσιτεσσάρων λόγων, έξ ών ό πρώτο; ήτο ότι δεν ΰπήρχον κα

. λόγος καθίστα τούς επομένους περιττούς. Όΰτώ καί ημείς, άφοΰ εΐ'πώμεν.

.

ότι ή ύποβληθεϊ.σα δωδεκάς έμμετρων τε. καί πεζών δραματικών έργων δεν

έκπληροϊ τόν ποιητικόν αυτής προορισμόν διά δύο δωδεκάδας λόγων, έξ ών
ό πρώτος .είναι οτι ποιήσεως έν αύτοϊς ούτε, σπινθήρ υπάρχει,

ούτε ίχνος,

ουδέ σκιά,, πιστεόομέν. οτι οί. φιλόμουσοι. άκροάταί ή,θελον .θεωρήσει περιτ-

τεύοντας τούς άλλους είκοσιτρεϊς..

ΊΙ έλλειψις κύτη ποιήσεως, ή καθ’ ημάς χαρακτηρίζουσα ού μόνον τά
έφετεινά, άλλά καί πάντα Ανεξαιρέτως τά Από:τής συστάσεως τοιούτων άγω^
νων ύποβληθέντα έργα, καί έν. γένει τήν παρούσαν έν Έλλάδι γενεάν, ούτε

νά έκπλήτ,τή πρέπει ουτε .ύπέρ τό; δέον νά θ.λίβη τόν απαθώς περί τούτων,

* Άν.·γνώσθη έν τι·> Συλλέγω τής 19 Μαρτίου 1877.

„

νόνια^ ό βασιλεύς διέκοψε τόν άγορεύοντα παρατηρήσας ■ ατι ό πρώτος, ουτος,.
,Αργοναύτας, .τ&ν

'Ωροδείκτην, τούς Πύο Γάρους, τήν ’ί/τμχΌΓ Κορρη, την Πίστην καί τόν
ΘερισΐοχΛη κατέταξαν οί κριταί ,-είς βαθμίδα έτι κατωτέραν τών Κρηύκφν
Γάρων, της Σογοΰ,

γικήν. Τοιαύτην όμως διστάζομεν νά παρκδεχθώμεν τήν πρόθεσιν τοϋ άγω-

φιλοσο.φόϋντα,. Άφίνοντες κατά μέρος;,πάν καλλιλογικόν σύστημα· καί πασαν

:
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·

: ■ αισθηματικών ονείρων της συγχρόνου νεολαίας,: δ ,δέ,Ταίτης υπέρτατος αρ-,
σήγητών ήκολούθησαν μέθοδον δλως εναντίαν. Πρός εύσεινήδητον τής εντο

λή? εκπληρώσιν ενόμιζον εαυτούς υπόχρεους , ου μόνον νά έκθέτωσί. καί των

άμουσοτερων προϊόντων τόν μϋθον, την πλοκήν καί τούς περί’ ταύτας σολοιδογματικήν προκατάληψιν και εις μόνα τά εμπειρικά διδάγματα περιορι-

ζομενοι τής ιστορίας; βλέπομεν ό'τι πανταχοϋ και πάντοτε οί ποιηταί ουδεν

άλλο υπήρξαν ή κάτοπτρα πιστώς άντανακλώντά ,τά. αισθήματα τών. συγ
χρόνων. Πλήν τών έμφυτων τή άνθρωπότητι κοινών τόπών έκαστη φυλή έχει
εν έκαστοι άίώνι μυχίους τινας πόθους, όνείρατα και εφέσεις, τά περιλαμβα

νόμενα σήμερον υπο τό όνομα ιιίαηαοΰ,

ου ή,άποτύπωσις είναι έργον τοϋ

πόιητοϋ και του τεχνίτου. Ούτω καθ’ ον χρόνον ήκμ.αζον οΐ αγώνες έν Όλυμτ.
πιρρ ιδανικόν τών 'Ελλήνων ήτο ή αρμονική σύζέυξις σώματος εύσθενοΰς καί
αψόγόυ προς νοΰν υγιά. και γάληνιώντα, χεϊρες άμίαντοι από πάσης βιοπο

ριστικές εργασίας ψαυουσαι μόνον την λύραν καί τό δόρυ, τελεία άπαλλαγή
άπο οΐαςδηποτε ευτελούς φροντιδος καί άκοπος κάρπωσις τών εύγενεστάτων
τοϋ σώματος καί της διάνοιας απολαύσεων, κατορθουμένη διά της άφαιρε-

σεως από τών άλλων των τοιουτων αγαθών, δυνάμει τοΰ δόγματος τοϋ δι■
αιροΰντος τούς άνθρώπόυς εις φύσει, δέσποτας καί φύσει δούλους, Οί τοιοϋτοι
δεσπόται δέν ήσαν βεβαίως ηθικώς άνέπίληπτοι,. πρότυπα όμως

ήρωϊσμοϋ

καί μεγαλοφροσύνης παρεϊχον άμίμητα εις τούς Αίσχύλους καί Σοφοκλείς,
. στρατιωτας καί πολιτας όντας κάκείνους όύδέν ήττον ή ποιητάς. Κατά τόν

μέσον αιώνα το ιδανικόν μετεβληθη, κηρύξαντος του πνεύματος διαζύγιον

προς την σαρκα. καί ληφθεντος ώς τυπου ούχί τοΰ ύγιοϋς άλλα τοϋ πάσχοντός ανθρώπου. 'Οπωσδήποτε καί τής εποχής εκείνης οί ύμνογράφοι καί ρά-

ψφδοί, ούδ’ αύτοϋ τοϋ Δάντου εξαιρούμενου, είναι κάκεϊνοι κάτοπτρα άντα-

νακλώντα ωχρά πρόσωπα άσκητών, χ.λωροτνκάς παρθένους
*
άγγελοφανείας,
βασανα κολαζομενων και οσα άλλα έλατρευον ή έτρεμ.ον οί άνθρωποι των
μέσων χρόνων. Ή έπί Λουδοβίκου τοϋ Μεγάλου αρχαϊκή, τών Γάλλων τρα

γωδία κατ’ουδενα τρόπον δόναται νά θεωρηθώ ώς έξαίρεσις τοΰ κανόνος
*

καθότι οι. πρωταγωνισταί αύτης καλούνται μέν Κρέων, 'Ιππόλυτος, Νάρκισ
σος ή Θησευς, πραγματ·. όμως είναι άκριβής ένσάρζωσις τοϋ ιδανικού τών

τότε γαλατών, ήτοι άυλικου ευπατρίδου ενδόξου τό γένος, 'κομψοΰ τούς τρό-·
πους, μειλίχιου την γλώσσαν, ανδρείου εν ταϊς μάχαις καί μ,έχρι γλυκάνα-

λατιας πρός τας γυναίκας τρυφεροί),
μοζε τό ελληνικόν, κράνος,

εις ου την: άλ.ευρόπαστον κεφαλήν άρ

όσον σταυρός επί της κορυφές /ziraff. Σημειω

τέου ,ομως ότι άν ό ψυχολογικός ούτος άναχρονισμός δέν ύπηρχε καί αντί

μετημφιεσμενων Γαλατών ανεβιβαζε γνησίους /Έλληνας ό 'Ρακίνας επί της
σκηνής, όυτος δεν ηθελεν είναι τότε ποιητής; άλλ’ άπλοϋς άρχαιόδίφης, άλν
■

■ λος τις Σιμωνίδης, κατορθωσάς διά μελέτης, υπομονής καί άφεψήματος έσκω-

ριασμενών καρφίων. νά παράχαράξη τά δράματά τών άρχαίων. ..Έκ τών με-

γαλών δυο Γερμανών ό μεν/Σχίλλερ είναι πιστός κάί.ήδύς διερμηνεύς τώή

·,

■χιερεύς της ύπό ποικίλας μορφάς αείποτε άκμαίας παρά τή Γερμανική φυλή
μεγάλης Εκκλησίας τοϋ Πανθεϊσμαΰ.’Αληθές είναι ότι ό τελευταίος ουτος, φι. λόσοφος καί πανεπιστήμιων ών οΰχ ήττον ή ποιητής, προέβη εις παντοειδή

πειράματα ποικίλων συνδυασμών τοϋ από κτίσεως κόσμου μέχρις ήμών έπικρα- .
τήσαντος παρά, τοΐς διαφόροις λαοϊς ιδανικού
*
κνύεται προ πάντων,

άληθης όμως ποιητής αναδει-

οσάκις αντί κοσμοπολίτου, άρκεϊται νά ήναι Γερμανός. '.

’Αλλ’ ό νόυ,ος τοϋ ποιητικού κατοπτρίσμου άνεδείχθη' πολύ λαμπρότερος παρ’

<

’Άγγλοις, οτε επί της παρθένου Βασιλίσσης άνέτειλεν έκεϊ μοναδική έν τή

ό Φλέχερ, ό Ίόνσων,

. ίστορίιρ πλειάς αμίμητων δραματογράφων, ό Μα.ρλώ,

ό Φόρδ, ό Βωμών καί ό μέγιστος πάντων Σαιξπήρος, Οί τότε Βρεταννοΐ,
άποτινάξαντες , προ ολίγου τάς. πέδας τής μεσαιωνικής

Λ
.. λΛ
λ.
θεοκρατίας
καί μη

'

·

.

ένδυθέντες ακόμη τόν στενόχωρον. π.ο υ ρ ι τ α ν ι κ ό ν

χιτώνα,

!■

ωμοιαζον
ώμοίαζον

σφριγώντας πώλους, ά,πολυθεντας μετά μακράν νηστείαν, άνευ χαλινού εντός·

παχυχλόου γρασιδιού, Ούδενός νόμου ύπάρχοντος τότε όρθοΰ,

ούτε θρησκευ-.

τικοϋ ένεκα της άπιστίας, ούτε πολίτικου ένεκα τής αναρχίας, · τό ιδανικόν
τών’Άγγλων συνίστατο εις. τήν δι’οΐου δήποτε μέσου ίκανοποίησιν πασης

όρέξεως καί παντός πάθους. Τελειος ή'ρως έλογίζετο τότε οστις έπετύγχανε
■τοϋ σκοποί» πάτων έπί σωροΰ όσων δήποτε πτωμάτων,

έν περιπτωσει δε

αποτυχίας προσφέρων μετ’ άταράχου μειδιάματος τόν τράχηλον εις τον πε-

λεκυν τοϋ δημίου, καταγινομ,ένου' νυχθημερόν νά χωρίζή
τάς υψίστας καί καλλίστας τής ’Αγγλίας κεφαλάς
*

από τοϋ κορμού

τέσσαρας έν βραχεί χρό-

νων βασιλίδων χαριτοβρύτων, μεγιστάνων δέ καί στρατηγών, άρχιερεων και
ευνοούμενων υπουργών άναριθμήτους.· Ένφ ούτως εΐργάζετο ό πελεκυς εν τώ
.Πύργω τοΰ Λονδίνου,

εις,τον όχλον τοΰ ’Άστεος παρετίθεντο

καθ εκαστην

διαμελισμοί, αναρτήσεις ·άπό τών ποδών εις τήν αγχόνην, σπλάγχνων εξο-

ρύξεις, φρικώδεις άκρωτηριάσεις καί ανθρώπινα ολοκαυτώματα ανα δεκάδάς,
Έ

•’Εξ αβροφροσύνης βέβαια πρός τήν προστάτιδα Αγγλίαν ό αντιπρόσωπος τής

Τουρκίας έν τή τελευταίγ; διασκεψει, θελων να δικαιολογηση τα άθλα τών
■Βασιβουζούκων, έζήτησεν αλλαχού όμοια παραδείγματα ^χριστιανικής θηριώ;■ δίας, αντί ν’ αντιτάξρ εις τόν κ, ,Γλάδστωνά καί τους άλλους ρήτορας, τους ,

άποκαλέσαντας άνηκουστους καί έν τή ίστοριγ μοναόικας φας εν Βατακ ερη
μώσεις, περικοπήν τινα έκ τών οδηγιών τοϋ βςςσιλεως Ερρίκου τοΰ Ή προς .

τόν εν Σκιοττία στρατηγόν Έρφόρθον,_ έχουσαν αυτολεξεί ώς ακολούθως:
«Άφοϋ

λαφυραγώγησές καϋσε τό ’Εδίμβουργον,

ομοίως „τό Όλυρούδ,. τό

»Αέϊθ, τόν "Λγ. Άνδρέαν καί πάσαν άλλην πάλιν, κώμην καί χωριον τής
»Σκωττίας, οπού δυνηθής νά εΐσελθής,. μή άφίνων λίθον: ορθόν, επί λ,ιθου και

«σφζζιον άνδρας
.
*

γυναίκας καί . παιδία άνεξαιρέτως.»

Καί έγένοντο πάντα

ταΰτα. Έν τοιαύτν) πραγμάτων καταστάσ,&ί ούδέίς ■ ήδύνατο νά γνωρίζγι ά.ν
ψπί.τής γής 'ή ύς?:μύτήν ήθελε κατρικεί τήν έπιουσκν, καί^ήγοινίζετο παντί

"

ή.

Λ

,
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’

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

μηδέν' οΐ οβελοί έστρεφον άκαταπαύστως επί τής άνθρακικς. έκατόμβας έλάφων,- περδίκων. καί λαγωών καί όλόκληροι περιουσίαν έδαπανώντο έν βραχεί
αρώματα τών Ινδιών

καί καλλιτεχνήματα τής .’Ιταλίας. Αί εύγενεΐς δέσποιναν, , καλώς γνώρίζου:

■

'

'

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ- ΑΓΩΝ

σθένει νά. χαρ^ τήν .παροϋσαν ώραν; "Ο πω; το αίμκ καί. ό οίνο; έρρεε ποτά- .

χρόνω εις κώμ.ους, κυνηγεσίας, ενδύματα. πολυτελή,

1

.·

'

' 1 ·?γ'

σαι δτι οίύπέρ αυτών στενάζοντες δεν δ.ιέθετον χρόνον περιττόν, συνέτεμνον
κατά τό δυνατόν την περίοδον τών στεναγμών' συνεντεύξεων ύποσχέσεις και

,

ί
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σεν έλεύθερος καί Εύρωπαΐος. Επόμενον-άρα ήτο νά^καταληφθή ύπό τής
κατεχούσης πάντα; τούς νεαυξήτου; 'μέθης. Ή-κυριωτέρα αώτου ένασχόλησις
συνίσταται σήμερον ακόμη εις τό νά θαυμάζη

τάς χεϊρας άύτοϋ μή φερού-

σας πλέον άλυσεις, τήν κεφαλήν του φέρούσάν πίλον υψηλόν,

Ιίερικλεους καταγωγήν του, καί τά επισκεπτήρια αύτοϋ,

τήν έκ τοΰ

άν τύχη άνήκών

εις την λεγομένην υψηλήν περιωπήν. Ώς πάντε; οι νεόπλουτοι σπεύδουσιν έκ

ματαιρτητος ν’ άπόκτήσωσι πράγματα όλως άχρηστα αυτοί; καί περιττά,

φιλήματα, ώς αρραβώνες άντήχουν ύπ’ αύτούς . τούς, θολούς τόΰ Άγ. Παύ

εικόνας, Αρχαιότητας καί βιβλιΰθήκας,όίίτω καί ό υιός τοΰ άγωνιστοΰ ήθέ-

λου. ’Από τοΰ ενός εις τό άλλο άκρον τής νήσου θίασοι Σατύρων καί Μαι

λησεν. εύθύς νά εχτ). Βουλήν,. Πανεπιστήμίον, Πολυτεχνεϊον καί ’Ακαδημίαν'

νάδων έ'ψαλλον έν χορω τό τοΰ Ίσαίου αΦάγωμεν καί πίωμεν, αΰριον γάρ

καί απέκτησε τώ ό'ντι οικοδομήματα: καλλιμάρμαρα, καί λαμπρά; αντί τών

άποθνήσκομεν. a Άλλ’έν τούτοι; ούτε του οίνου ούτε τοΰ αίματος οΐ ατμοί ■

πλατάνων ό.φ’ ους συνερχόμενοι οί πατέρες αυτοί) έψήφιζον θυσίαν υπέρ πα

ίσχυον νά πνίξωσιν εντελώς .την μελαγχολικήν έμ.βρίθειαν τοΰ σαξονικου χα-

τρίδας περιουσίας καί ζωής, καί τών άχϋρώνών οπου.έμάνθανον τούλάχιστον

ρακτήρος. <Έν μέσφ πότων καί γυναικών η συνείδησις εξύπνει πολλάκις έν

γέρα έ.ΖΛμ'ιπά. ’Ίδιον προσέτι του νέους προσκυνοϋντος θεούς είναι ήπερι-

τοϊ; ττπλάγχνοις τοΰ οργιάζοντας.κτήνους καί μετ’ αυτή; όκό.ροφ’πάσηςΰλι-

φρόνησις προς ,παίν τό ενθυμίζον την προτέραν λατρείαν, καί διά τοΰτο έσπευ-

τών επιγείων, ή μέριμνα των μετά τάφον

σεν ή παρούσα γενεά ν’ άπολακτίστ) τήν φουστανέλλαν, την, εύσέβειαν, τήν

κή; άπολαύσεως,: ή περιφρόνησις

καί δίψα ιδανικού, αίαν δέν γνωρίζουσιν οί λεπτοφυείς κάτοικοι τής μεσημ

αύταπάρνησιν, την λιτότητα καί την περίσσειαν πατριωτισμού.

Πάντα τά.

βρίας.· ’Αλλά πάντων τούτων πιστόν άπήχημα είναι τό δράμα τοΰ Σαιξπή-

αισθήματα ταυτα αντικατέστησε δι’ ενός μόνου, τοΰ πόθου ευρωπαϊκής ευ

ρου. ,'ίΐς ή τότε’Αγγλία ούτω καί τό θεατρον αύτοϋ

ζωίας, ”Αν πολίτικου βίου, επιστήμης, τέχνης καί φιλολογίας άρκεΐται

είναι'· θηριοτροφείου,

νά

φρενόκομεΐον καί καπηλείαν, δπου τούς βρυχηθμούς τών λεόντων,. τάς ώρύ-

εχη μαρμάρινα μόνον κενοτάφια,: ,τήν εύζω'ίαν δμω; θέλει πραγματικήν καί

γάς τών μαινομένων, τάς άχθοφορικάς βωμολοχίας καί τάς συγκρούσεις πο·

εις. τήν ώπόκτησιν ταύτης συγκεντρ'όνεί πάσαν αύτής προσπάθειαν καί σάέ-,

τηρίων διακόπτουσιν έκ διαλειμμάτων διδάγματα φιλοσοφίας βαθύτερα; τής

ψιν. ’Όνέιρον

τοΰ, Έγέλου καί φθόγγοι λυρικής ποΓησεως, οΐοι δέν ή'χησαν εις άνθρώπινον .

τρόπαια πολεμικά, άλλ’ ή άγρα πλούσιας προικίς' ό επιστήμων ολίγον φρόν-

Διετρίψαμεν όπωσουν περί. τόν ’Άγ-. .

τίζεινά οΐκόδομήση νέον τι έπιστημ.ονικόν σύστημα,, πολύ δέ μ-άλλον οικίαν

' ούς μετά τόν Δαβίδ καί τόν Αισχύλον.

παρ’ ήμΐν

του στρατιώτου δέν είναι, ούτε

εκστρατεία!

οίίτε

γλον δραματογράφον, διότι εΐ'περ τι; καί άλλος καθιστά εναργή τόν. νόμον

εύάερον καί μεσημβρινήν' ούδαμοΰ δέ τής γης έχουσιν αί παρθένοιόλιγωτέ-

/τής μεταξύ ποιητοΰ.καί τής κυκλούση; αυτόν κοινωνίας αναγκαίας σχέσεώς.

ραν ανάγκην νά διδάσκωνται παρά πολύπειρου μητρός δτι ή ευτυχία δέν

Ό Σαιξπήρος άνεδείχθη ό μέγιστος τών ποιητών, διότι, ή εποχή αύτοΰ ύπήρ-

ξεν ΰπό πάσαν έποψιν πλήν της ηθικής πάσης άλλης ποιητικωτέρα. Τοιαύ. τη δέν εΐναι βεβαίως ή παρούσα,

καί διά τοΰτο μείζονος σχετικώς θαύμα-

σμοϋ είναι ίσως άξιοι οΐ σύγχρονοι ποιηταί,

συνίσταται εΐς αισθήματα άλλ’ εις έσθήτας, καί μάλιστα έκ τών έργοσταόίων τοΰ Worth. Έν τούτοι; ό "Ελλην ούτε φάγος καί οίνοπό-ης είναι ώς ό
κάτοικος του Βορρά, ούτε ,άκράτως φιλήδονος' ώς ό πριν άύθέντη; του, ούδ’

ό Τένυσων

ώς ό νότιος Λατίνος σπάταλος καί επιδεικτικός, άλλά λάτρις μόνον θερμός

καί ό Αόγγφελώ^ οί δυνήθεντες νά συγκεντρώσωσίν οίονεί διά. φακοϋ εΐς φώ~

τής aurea mediocritas τοΰ Όρατίου. Ταύτης ή έπιδίωξις, μέχρι; ού κατά-

ό Μυσσέ,

ό "Λϊνε,

τοβόλον εστίαν τάς- άμυδράς περί αυτούς ποιητικά; ακτίνας,, ψάλλοντες επί

πένθιμου λύρας τό αόριστόν ιδανικόν,

τά ποικιλόμορφα όνείρατα,

τήν άπο-

γοήτευσιν, την άπιστίζν, τόν κόρον καί τάχατμήματα τοΰ γέροντο; Δέκα

του ένάτου αϊώνος.,
ΙΙειράθεντες έν τοϊ; ανωτέρω ν’ άποδείξώμεν οτι ποιητής αδύνατον είναι

κτηθή καί ή άπόλαυσις μετά τήν κατάκτησιν;-άρκοΰσιν επί του παρόντος,
πρός άπορρόφησιν πασών αύτου τών διανοητικών δυνάμεων, μή άφίνΟυσαι
ούτε, στιγμήν έν τφ ημερονυκτίου του
πρός καλλιέργειαν άλλου ιδανικού,

ούτε γωνίαν έν τώ έγκεφάλφ του

πλήν του συνισταμένου έκ μετοχών τι-

νων τής Εθνικής Τραπέζης, θεωρείου πρώτης σειράς, αιθούση; μετά κλει-

νά γ·εννηθή καί νά ύπαρξη εκτός μιάς οΐας δήποτε περιρρεούσης αυτόν ποιη

δοκυο.βά'λου, ταξειδίου τό θέρος εϊς τήν Ευρώπην, και γαλλίδος διά τά

τικής άτμοσφαίρας,. θελομεν εξετάσει ήδη διά βραχύτατων- άν έπί τοΰ πα

τέκνα του παιδαγωγού. ’Αλλά ταυτα
'
*

ούδέν εχουσι,

νομίζομε·/, προς τήν

ρόντος υπάρχει τοιαύτης ί'χνος ελάχιστου: έν Έλλάδι. Ό σήμερον "Ελλην

ποίησιν κοινόν. . ’Αληθές είναι οτί τοιαύτη τις τάσις δέν επικρατεί σήμε

έκλ,ηρονόμησε παρά μεν γων προγόνων αύτοϋ μεγα: ονομα,-παρά δέ τών πα

ρον μόνον παρ’ήμ-tv. ’Αλλαχού ομ.ω; ό

τέρων γωνίαν γης έλευθέραν. ’Αποκοιμηθείς δούλος καί ανατολίτης, έξυπνη-

ιδιαίτερον γνώρισμα,.: δτι χαλαρωθέντοί;/ τοΰ θρησκευτικού αίσθήμ.ατος πα-

δέκατος ένατος αιών τούτο έχει

44IF
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ

ρίσταται μέν έν τώ 'πρακτικφ βίω πλήρης πεζόΐητος· καί ΰλισμοΰ,: χΏ.χ

αισθήματα < καί οίπόθοι τοϋ άγωνιστοϋ.. Σήμερον ούτε άρματωλούς ύχομεν

συγχρόνως διατηρεί άκμαίαν μιόίς τίνος· πίστεως τήν άνάγκην,

αισθάνεται

πλέον, ούτε άκόμη Άρόλδους καί Μαμφρέδας, φλεγομένους έν. ,μέσφ κρατή

εαυτόν άνευ τοιαύτης ήκρωτηριασμένον, και ή ζητεί νά προσκολληθή εις τά

ρων σικελικού οίνου, φασιανών καί Κιρκασιών παρθένων ύπό . δίψης νέκταρος

επιπλέοντα ναυάγια τής παλαιάς, ή νέον νά έγείργ άσυλον είς την λατρείαν

ουρανίου, όρέξεως αμβροσίας
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καί έρωτος ιδανικών άγγέλων, ■ άλλά·.φρονίμου^

τοΰ ιδανικού. Έκ τούτου ή έν μέσφ τών πολιτικών καί πλουτολογικών πε-

καί θετικούς ανθρώπους, εύρίσκοντας ήδύ τό περιεχόμενον οΐαςδήποτε ευρω

ρισπασμών ταράσσουσα ■ τήν Ευρώπην πνευματική άνεμ,οζάλη, αί νέαι καθ’
c f.
t '
e
f
*,
· w
/ '
ί ■ f
ι
εκαστην αιρέσεις, αι πκντοιων φιλοσοφικών συστημάτων εγερσεις και κατα
πτώσεις, αί πρός τήν θρησκείαν συγκρούσεις τής επιστήμης, οί σπαρ-αγμοΐ

παϊκής φιάλης, χαριτόβρυτον τήν τυχοϋσαν ήθοποιόν, άσκοπον πάσαν, μέρι

τής.Γερμανίας και ποίησις, πιστή πάντων τούτων ήχώ. Ού μόνον δέ ή γραία

τοιαύτη δμω; φρόνησις ούτε κλασικής ούτε, ρωμαντικής έξυμνήσεως φαίνεται

μναν μεταφυσικήν καί ούχ'ι κατεπείγουσαν. τήν κατάκτησιν τής’Ηπείρου καί
Θεσσαλίας, άν ύπερβαίνουσι τό μέτρον αί άπαιτούμεναι πρός τοϋτο θυσίαι.: Ή

δύσις, αλλά και αυτή ή νηπιάζουσα καί ούχ ήττον ημών άστοιχείωτος 'Ρω

ήμΐν δεκτική. Ή ποίησις παρά μέν τοΐς άρχαίοις ήτο άνθος νεότητος. και ύ-

σία μαστίζεται ύπό τής επιδημικής ταύτης άνησυχίας, διαιρούμενη εϊς Φα

γιείκς, σήμερον δέ έν Ευρώπη είναι εξάνθημα·οργανισμού νοσοϋντος καί θρή

νατικούς ορθοδόξους καί εις ενθουσιώδεις τών τολμηροτήτων νεωτερισμών οπα

νος πάσχοντος ανθρώπου. 'Άν άνακτήσωμέν ποτέ τήν προγονικήν εύκλειαν

δούς. .'Γπό δέ τοΰ τοιούτου οργασμού κατέχονται ούχί διδάσκαλοι, φοιτηταί,

πιθανόν είναι ν’άναβλαστήσγι τό άρχαϊον άνθος έπί τοΰ γενεθλίου αύτοΰ εδά

θεολόγοι καί άλλοι έξ επαγγέλματος φιλοσοφοΰντες, . άλλ’ αυτή

ή ρωσική

φους- άν νοσήσωμεν ώς οί Φράγκοι, θέλουσνν έκπορευθή. βεβαίως καί έκ τών

κοινωνία. "Αρχοντες καί τεχνΐται, ράπτριαι καί βαρονίδες ή άσπάζονται εύ-

ήμετέρων χειλέων αληθούς οδύνης κραυγαί, Μεχρις· ού.ομως.τό έτερον τού

σεβώς τάς εικόνας τών'Αγίων, ή ροφώσιν άπλήστως τό έξ εύγλώττων χει-.

των συμβή, πολύ φοβούμεθα ότι αντί ποιήσεως ■ θέλομεν έχει ή ψυχράς. κλα

λέων άπορρέον νέκταρ καί δηλητήρων τής έγελείου διδασκαλίας. ’Εσχάτως

σικών μιμήσεις ή παιδαριώδεις βυρωνισμ.οΰ παρωδίας.

δέ, ό'τε τινες τών μάλλον εξημμένων αποστόλων του Μηδενισμού (Nihilisme)

έστάλησαν πρός σωφρονισμόν εις Σιβηρίαν, εΐπετο αύτοΐς

μακρά

σποινών καί κορασίδων, ρίπτουσαι άνθη εις τούς εξόριστους,

σειρά δε

άσπαζόμεναι

Είς τήν άνατεθεΐσαν ήμΐν ούχί εύχαριν εντολήν έπιθέτομεν τέλος, άνακα- .
λοϋντες εις τήν μνήμην τό τοΰ Σωκράτους, λέγοντός που ’ότι ουδέποτε ήσθά-

νέτο μείζονα ηδονήν ή οσάκις ήλεγχετο έχων σφαλερ.άν ■ περί

ζητήματός

.τάς χεΐράς των καί προσφέρουσαι έαυτάς συνεκδήμους εις τήν χώραν τών εξα

τίνος γνώμην, ευεργέτην δέ αΰτου έθεώρει τόν. έξαγαγόντα έκ τής απάτης.

μήνων νυκτών. Άλλ’ άν έφύτρονον τοιοϋτοι έν Άθήναις ίδεολόγοι, άμφιβάλ-

Ευχόμενοι καί ημείς έξ όλης καρδίας εϊς τούς ποιητάς τοϋ έπιόντος. διαγωνι

λομεν άν πολλούς ήθελον συναθροίσει άκροκτάς’ βεβαίως όμως ούτε εις τήν

σμού ν’άποδείξωσιν τάς περί νεοελληνικής ποιήσεως λυπηράς ήμών θεωρίας

Ιίυβερνησιν ήθελον προξενήσει άνησυχίαν, ούτε παρά τοΰ ωραίου φύλου, άν έκ

άνυποστάτους, άναγκαζόμεθα έν τούτοις ν’ άρνηθώμεν είς τά ύποβληθέντα

τύχης έπληροφορεϊτο περί τής ύπάρξεως αυτών, ήθελον τύχει τοΰ μυριοστού

ήμΐν εφέτος δραματικά έργα καί έπαινον καί γέρας, προσθέτοντες μόνον οτι

τών θωπειών όσαι έπεδαψιλεύθησαν εις τόν Σόριαν, τόν Κόνσκην ή καί τόν

κρείσσονα σχετικώς έθεωρήσαμεν τόν Λλ/εογίώτρ καί

Κρητικόν.

Τήν εντελή ταυτην ημών άποςένωσιν

από τοϋ βασανίζοντος σήμερον τά

λοιπά, έθνη πνευματικού σάλου δέν άναγράφομεν ενταύθα ώς δυστύχημα, άλλ’
άπλώς ώς τήν κυριωτάτ.ην ίσως αιτίαν, δι’ ήν ποίησιν ή Ελλάς δέν δύναται
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έπί τοΰ παρόντος νά έλπίζγ,. άφοΰ τά μέν πάτρια ήθη άπηρνήθη, τοΰ δέ δια

νοητικού βίου τών νεωτέρων εθνών είσετι δέν.μετέχει, ούδέ τήν έμπνέουσαν
τούς ποιητάς αυτών νόσον τοΰ αιώνας νοσεί,. τήν έλλειψιν δηλ. καί τήν δί
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ψαν τοΰ ίδανικοϋ. Οί άςεστοι ημών πατέρες, οί επ’ ώμου φεροντες τό καρυο

φύλλων, διαιτώμενοι έν σπηλαίοις καί άγωνιζόμενοι νυχθημερόν ΐνα κληροδοτήσωσιν ήμΐν ύπαρξιν άνθρωπίνην, δέν έπασχον μέν ούδ’ εκείνοι έκ τοιαύτης

άριστοκρατικής νόσου, καίτοι μετά τοϋ μεγάλου αυτής'έμβολιαστοΰ Βύρωνος

συζήσαντες καί. άδελφωθέντες, άλλ’ άφ’ετέρου , είχον ιδανικόν, ευκρινές καί
άπλοΰν τό σέβας τοΰ. Σταυρου καί τήν θυσίαν ύπέρ Πατρίδος. Ώς έκ τούτου
είχον καί ποίησιν, ήτοι δημοτικά ψίσματα, έν οίς σαφώς κατοπτρίζονται τά

ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΡΟΛΙΝ ΑΝΑίΚΑΦΑΙ

Αί υπό τό νότιόν, τής Άκροπόλεως τείχος άνασκαφαί έφθασαν καί μέχρι
τής θολωτής τουρκικής πύλης τής έκ δυσμών εϊσάγούσης είς τό ύπό τό φρούριον εύρύ οχύρωμα (recinto basso, κατά τόν έν έτει. 1687 ένετόν μηχανικόν
Βερνέδαν,) τό περιλαμβάνον τό έπί 'Ρηγίλλγ Ώδεΐ'ον *καί. 6λον τόν μεταξύ
ΤΟΜΟΣ Α’ .
.
.. 15 .

ι-
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τούτου καί τοΰ διονυσιακού θεάτρου χώρον, πρός μεσημβρίαν οέ όριζόμενοτ
ύπό τοΰ άψιδωτοΰ τείχους ·παν .Σ.ερ&ετζέ.·. . ,·
. .
: Καί μ.ικραί μέν Αληθώς κατά τά άνω ταΰτα. μέρη αί έπιχώσεις, τοΰ παλαιοϋ έδάφους άποκαλυπτομένου μετά βραχεΐαν εργασίαν, άλλ’άντί χωμώτων εξαγωγές, έχομεν ένταΰθα καταστροφήν ευτελών τουρκικών ft. καί ένε-.
τικών,—τίς οΐδε,-—κτισρ.άτων καί τοΰ άμέσως μετά την πύλην ύπεράνω τοΰ
’Ωδείου καταστρώματος (terrasse) έφ’ ο5 άνεφάνη τό κυκλοτερές λείψανου., τοϋ
τουρκικού έκείνου τεκκε τοϋ ύπό τοΰ "Αγγλου Δώδουελ άναφερομένου.
Κατωτέρω δέ, βορειανατολικώς τώ ’Ωδείφ, ηφανίσθησαν μέν ολως οί σωροί
τών χωμάτων, ό δέ μείζων τούτων, κατασκαφείς, άπεκάλυψε καί έξωθεν
-ό κατά την άνατολικομεσημ.βρινην γωνίαν τοϋ προμαχώνος ft. προαυλίου
τών άκροφυλάκων πυλίδιον, τό έ'σωθεν άπο πολλών φαινόμενου έτών, άλλως
τε δέ καί γνωστόν έκ τοΰ σχεδίου του. Βερνέδα.
. Οίίτω δ’ έγυμνώθη όλος ό μέχρι, τοΰ προαυλίου βράχος καί άπεδόθησαν
εις φώς αί γραφικαί αύτοϋ πέτραι
*
ύπό ταυτας δέ καί μέχρι τοϋ ηδη άνεσκαμμένου περιβόλου τοϋ ’Ασκληπιείου, σκάπτουσιν οί έργάται τά κατώτερα
καί παλαώτερα χωμάτων στρώματα, στρώματα χρόνων πιθανώς τών άμέ
σως μετά τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνον τόν Πωγωνάτον, ο5 χρυσά νομί
σματα μετ’ άλλων τοϋ Ηρακλείου καί τοϋ Κώνσταντος, ένταΰθά που εύρέθησαν κατά μήνα Ιανουάριον, ώς άνηγγέλθη καί έν τώ β' τεύχει τοΰ άνά χεΐρας περιοδικού. ...
’Αλλά της στερεωτέρας ταύτης γίς αί άναδόσεις εισίν έπί του παρόντος
ίττον τών έν τώ Άσκληπιείφ πλουσιοπάροχοι, ουδέ φαίνεται μέχρι τοΰδε
ίχνος τι τών ζητούμενων αρχαίων ιερών. Πλην άλλ’ όμως, καί έν τ^ ένδείικ
έχομεν εύρημα κάλλιστον, τό άριστερόν ^μισυ άναγλύπτου αναθήματος τών
άρχαίων της τέχνης χρόνων, έν ω θαυμάζει τις την έντελειαν καί την χάριν της άπεικονίσεως ενός άνδρός και δύο μετόπισθεν νέων καί, νητην’Αφροδίτην, ωραίων γυναικών στοιχηδόν προσερχομένων εις βωμόν, ου μικρόν τι
μόνον δυστυχώς μετά τών έπ’ αύτοϋ ποπάνων ft καρπών σώζεται, έλλείποντος ολου του έκεϊθεν τοΰ βωμοΰ τμήματος
*
διό ,καί άδηλον τίνος ό βωμός
καί εΐς πίνα θεότητα άφιερώθη χαριστηριον τό Ανεπίγραφου τοΰτο τοϋ άττικοϋ εργαστηρίου καλλιτέχνημα. :
Έν δέ τώ χώρφ τοΰ Άσκληπιοΰ έ'ληξεν άπό τίνος της σκαπάνης τό έργου,
μετά την διάλυσιν γωνίας τίνος τοίχου κατά τό ανατολικόν άκρου της παρά
τό σπηλαίου τό όυομασθέν τδΰ Κάλω μεταγενεστέρας στοάς.. Άλλ’έν τώ
πλουσιωτάτω τούτω άρχαιολογικφ: κοιτάσματι,. ίνα όρυκτολογικώτερον ε?πωμεν, καί αί τελευταϊαι τ·ης άνασκαφ^ς ώραι υπήρξαν γόνιμοι άγαθοΰ
*
προϊόντος
έπειδη δέ τοϋ περιεργοτάτου τών τελευταίων ένταΰθα ευρημάτων
την εδρεσιν Απλώς Ανήγγειλε τό τελευταίου του Παογάσσου τεΰχος, μεταγράφομεν ψδε, έκ τ^ς"ί2γας παραλαμβάνοντες, την σύντομον αύτοϋ περιγραφήν.

Β7

1.
ί'

εθηκη δίπτυχος, παραπλήσια πρός τάς σημερινάς -ίών χειρουργών ft πρός
τά εγκόλπια ημών χαρτοφυλάκια, κεϊται όρθια καί ανοικτή, καταφανή μετά
*
ξύ τών δύω πτυχών έ'χουσα την καί τών ημετέρων σήμερον θηκών τάς δυο
πτυχάς χωρίζουσαν μεταλλίνην έκείνην έφηλίδα.(ο1ΐ3ΓηϊέΓβ), έφ’ ης στρεφόμε
νης Ανοίγεται η· θηκη
*
ένθεν δέ καί ένθεν, έν έκαστη πτυχ^,-ύπάρχουσιν έντεθειμενα άνά τρία, χειρουργικά εργαλεία, ομοιότατα πρός τά νΰν έν χρησει,
κεχωρισμένα άπ’Αλληλων, ώς καί σημερρν, ■■διά προεχόντων τινών χωρισμά
των. Άραγε όρθώς μεταξύ αύτών διεκρίναμεν τό φλεβοτόμον σμιλίόν, τό έν
πάσνι χειρουργικών σκευών θηκη απαραίτητον ;· ft: μήπως, τά έν τ^ θηκη ερ
γαλεία έχωσι σχέσιν πρός τούς εκατέρωθεν ύπερμεγέθεις κυάθους, ■ τάς ιάτρικάς σικύας (ventouses), ών τό σχ^μα, παραπλήσιου κώδωνι, διαφέρει-πως
τοΰ τών σήμερον έν χρησει σικυώνς Έκαστος δέ.τών κυάθων τούτων, ό'ρθιος εκατέρωθεν τ.·ης θηκης, έχει έπί .της καμπύλης κορυφές κρίκον, ο μέν όρ
θιου, ό δέ φυσικότατα κεκλιμένου’ τό δέ κάτω μέρος, τό πρός τό στόμιον,
είσέχει, ώς καί τό τών ημ.?τέρωυ κυάθων. "Ομοιόσχημα σκεύη, άπεικασμένα
έπί Αρχαίων νομισμάτων πόλεων κατ’ εξοχήν· θεραπευουσών τόν Ασκληπιόν/
άνεγνωρίσθησαν άλλοτε ύπό τοϋ ημετέρου νομισματολόγου κ. Π. Λάμπρου ώς
ίατρικαί σικύαι- πρός τόν ’Ασκληπιόν σχέσιν έχουσαι
*
άλλα, την γνώμην
αύτοϋ δέν ησπάσθησαν τότε οί της Εσπερίας σοφοί, ών τις καί ειρωνείας δύναμιν ^θέλησε, νά έπιδείξτρ
*
μετά την άνακάλυψιν .όμως τοϋ; περί ου ό λόγος
αναγλύφου, η γνώμη τοΰ Έλληνας νομισματογνώμονος προσέλαβε· κΰρος Αναν
τίρρητου, άποδειχθείσης καί αδθις της ίδιαζούσης αύτοϋ. περί τά νόμισματολογικά εμπειρίας.»
S, Δ.

ΟΛΥΜΠΙΑ

i

Μεταξύ τών τελευταίων ευρημάτων καταλέγονται τά έξ^ς.
Μέγα άγαλμα γυναικός άνευ κεφαλές, κορμός Κενταύρου καί σώμα ίπ
που μετά κεφαλές, άτινα εύρέθησαν πλησίον άλληλων. Τό άγαλμα της γυναικός φέρει ποδηρη χιτώνα καί σανδάλια καί έχει ύψος μέν 1,50-μ. πλά
τος, δέ 1,00 μ, άπετέλει. δέ μέρος χωριστού συμπλέγματος Κενταύρων έπί
τοΰ βορεινοΰ ημίσεος τοΰ Αετώματος. Ό δέ κορμός τοΰ Κενταύρου έχει τό
έμπροσθεν μέρος τοΰ ίππείου σώματός του, καταπίπτει δέ πρός τά' εμπρός
καί οί έλλείποντες πόδες του ησαν προτεταμένοι · ώς παρά τοΐς όμοιοτρόπως
πίπτουσιν ΐπποις.
Εύρέθη . όμοίως όλίγον βορειότερου γυνή έν ταΐς άγκάλαις Κένταυρου
*
τΐίς
μέν γυναικός ελλείπει, η κεφαλή,· οί· βραχίονες καί τό κάτω μέρος τό Από τών
*
γονάτων
ό δέ Κένταυρος έχει άμφοτέρους τούς βραχίονας, τόν δεξιόν ώμον,
μέρος τοΰ ίππείου σώματος καί τόν δεξιόν πόδα διΐ ού περιπλέκεται τγ γυ
*
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··.’ ναικί. όπισθεν, ένφ. διά,, μέν τοΰ δεξιοΟ',βραχίονρς'.,κράτεϊ,αύτήν όπισθεν,

διά ■·.

.Ό κ.· Κούρτιος- περί τωκ. -τεΛευταΙων: ir ’ΟάυμπΙη,:&racrxa$&r■

ψηλαφώ τά αποκεκαλυμμένα στήθη της. Δι’ άμφοτέρων

Ό x. ’Ιούλιος περί της μετόπης τον κάΐηυμόνον ΘηοεΙον,·

τών χειρών πειράται ή γονή νά άπομακρύνη τάς χεϊρας τοΰ θρασυτάτου άγριου, ,

— Το α’ τεύχος τοΰ Β' τόμου τοϋ περιοδικού τής Σχόλης ^έξεδόθη,πε-

στρέφουσπ τό άνω μέρος τοϋ σώματος κατά. μέτωπον. Εις. τό εύρημα τούτο .

ριέχον τήν ύλην ήτις άνηγγέλθη εν τω β' τεύχει τοϋ Παρτάοάνυ
*

·' έπιτίθησι τήν κορωνίδα ή άνακάλυψις, οτι ή μηνί δεκεμβρίφ άνορυχθεϊσα ·
ωραία καί ιδεώδης γυναικεία κεφαλή αρμόζει ακριβέστατα εις τόν κεκλιμέ'νον τής γυναικός λαιμόν. Ή κεφα’λή, ολίγον έπϊ τά πλάγιον κλίνουσα συμ-

μοχθεϊ. τφ.έπιλοίπφ ' περιδέεϊ σόματι, ζητούσα, σωτηρίαν.

• ·. ?

Διά Λόγων δεν

ΓΑΛΛΙΚΗ ίΧΟΛΗ

i

παρίσταται ήλίκην ίκφρασιν χορηγεί εις τό κεφάλαιον τής πράξεως' ή συμ-

.

πλήρωσις: Έκ τοϋ μεγέθους τοΰ συμπλέγματος κάί τής μεγαλοπρεποΰς- ιδέας

,

Συνιδρίχσις τής 1[13 Μαρτίου.

ι

τής.γυναικός, ,συμπεραίνεται. ότι τοϋτο είναι έκ τών κυριωτέρων τεμαχίων

Ό κ. Π. Λάμπρος όμιλεϊ -περί τοΰ έν τφ Άσκληπιείω' ε&ρεθέντο'ς Ανα

τοϋ άετώματος, ό την γυναίκα τοΰ Πειρίθου Ιπποδάμειανάοπάζων Κένταυ-

γλύφου φέροντας σικύας, δι’ ού έπιβεβαιοϋται ή έξήγησ.ις ήν έδωκε των συμ

: ρος Εΰρυτίων. Κατά τόν Παυσανίαν, ή παράστασις έ'κειτο εγγύς τοΰ μέσου, .

βόλων των ευρισκομένων έν τοΓς νομίσμασι διαφόρων πόλεων καί ΐδίγ τής

’ ένθα δη καί αρμόζει. Ό κορμός μετά τής κεφαλής, ό υψωμένους έχων άμ-

Αΐγιάλης πόλεως τής νήσου Άμοργόΰ.

' φοτέρους τούς βραχίονας,

'

είναι πιθανόν ό διά τοΰ πελέκεως τόν Κένταυρον.

Ό X; Ά. Δουμόν υποβάλλει πήλινον άγαλματίδιον παριστάν γυναίκα τε- ' ,

χνοτρρπίας άνατολικής μετενεχθέν έκ ‘Ρόδου υπό τοΰ ζ. Τισσώ. Ό αυτός 6-

.'. άπείργων Θησεύς. ‘Η ωραιότατη κεφαλή εύρέθη αλώβητος 28 μ. άπό τοϋ '

μέσου τοΰ ναοΰ, άνήκει δέ ίσως εις τό μέσον σύμπλεγμα. Είναι έστραμμένη

ποβάλλει διαφόρους αρχαιότητας έκ Πάρου.

προς βορράν’ βεβαίως δέ εΐναι κεφαλή τοΰ Πειρίθου θεωμένου. τήν άρπαζομέ-.

Ό κ. Κ. Ααμπρύλλος όμιλεϊ περί τών’Αποκαλύψεων τής Παναγίας. . · .

νην σύζυγόν του. ’'Εχει πρόσωπον πλήρες, ομματα μακρότερα, οφρΰς πυκνάς,

. μεστά χείλη καί ολίγον άνεφγμένα. Ή γραμμή τοΰ μετώπου . καί τής ρινός

:’·■ ‘Ο κ. Δ. Βικέλας αναλύει τά ποιήματα καί·επιγράμματα άτινα έδημο.

σιεόθήσαν ΰπό. τοΰ Μουσείου καί τής Βιβλιοθήκης τής Ευαγγελική^

,' κινεΐται ολίγον, παθητικότατου δέ είναι τό έρρυτιδωμένον μέτώπον..

σχολής .

Σμύρνης.

.·; Άνευρέθησαν πρός τόύτοίς. δυο. κεφαλαΐ άνεκτίμητα έργα, τέχνης' περί-,
χαλλεστώτη κεφαλή γυναίκας καί κολοσσιαία κεφαλή

‘Ο κ. I. Μάρτά υποβάλλει τεμάχια παναθηναϊκών άγγεΐων. ' ·.

νεανίου πιθανώς τοϋ

Ό κ. Ά. Άναγνωστάζης υποβάλλει φακόν έκ φυσικοΰκρυστά/.λουεύρε-

’Απόλλωνος έργασίας τελειότατης καί καλλονής σπάνιας, έργον ταϋ μαθητοΰ :

'

Οέντκ έν Τύρω τής Φοινίκης.

,·.

“ Ό κ. ‘Ρίμαν όμιλεϊ περί τών έξης δύο βιβλίων ■ 1) Analecta sacra spiel-

τοΰ.Φέιδίου Άλκαμένους κατά τήν μαρτυρίαν ηου Παυσανίου.
.,; Άνευρέθησαν δέ καί πλεϊστα άλλα τεμάχια και κεφαλα'ι ΐππων.κα'ι άν-

legio Solesmensi . parata edidit Johannes

-

Ορώπων συμπληροϋσαι προγενέστερα ευρήματα και ή έξης επιγραφή’

Baptista Pitra.

?

Παρίσιοι .1876

(υπόμνημα τοΰ ζ. Στέβενσον επί τής δημοσιεύσεως ταύτης) 2) Μελφδίάι δη

μώδεις τής Ελλάδος καί Ανατολής ουλλεχθεΐσαι καί έναρμονισθεϊσαι υπό ■ _

Πρώτος Ιγώ Τρώων Πισάτώος ϊρνει ΐλιι’ας
πτεφβιΐς καρύχΟ/,ν τοννορ.’Άζεστορίδης . ; :
: Κ®'1 μαν καΤΑόΟσοί |χε κατέστεφον ήδ’ .Έπίδαορος
. κ#ϊ Φινίός Πεμέα ΐ’ΐαχιν άΰλοφόρον ■ :
. ήρ·χ τόΟ’'Ερμοκρέοντός ές υίία λείπετο πώλων
αί;;.ϊ παλαιγενίων κραιπνόν'-Έριχβονίόο.

'.. A. Α. Βουργώλτ-Δυκουδραί. Παρίσιοι 1877.
>.

·
■

Συνιδρίκαις της 15[27 Μαρτίου.
Ό κ. Ά. Άναγνωστάκης έξηγεϊ τά χειρουργικά εργαλεία τά εύρεΟέντα

επί τοΰ αναγλύφου τοϋ Άσληπιείου.

\ : λ.

Ό κ. Ά. Δουμόν όμιλεϊ περί τών νεκρικών θαλάμων τών εύρεθέντων . έν

τιρ χωρίφ Σπάτα της Αττικής.

Ό κ. Κ. Σάθας όμιλεϊ

.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ίΧΟΛΗ

■

/·

.'χώ;

περί τής ώφελείάς τοΰ ψελλοΰ εις τήν ιστορίαν

τής κλ.ασικής φιλολογίας, καί άνάλύει ,τά Αιγυπτιακά τοϋ Χαιρήμονος.

Ό κ. ΓΙ. Λάμπρος υποβάλλει μο'λυβδόβου/.’λον τοΰ Λέοντας Σγουροΰ..

Σννεδρίασις τής 3[15 Μαρτίου.
‘Ο κ. Καΐλερ όμιλεϊ περί.αττικών δημοτικών γσ/φισριά
ω>·
*

’

'Ό κ.'Κ< Πάπαρρηγόπουλος 'όμιλεϊ περί τής.-σπουδής τιον. βυζαντινών ώς
(συνέχεια).

Ό ζ. Κούρτιος .-τόγέ εμ; δέσεως τοΰΖπ,τοδμγωυ ώ·· ’.άόθμ-ακΛ

.

πρός· τήν. ίστΟρίάν τής-δημώδους έλλήνίκής γλόσσης.·

Ό κ. Νικολαΐδης όμιλεϊ επί τοϋ ζητήματος τής τοποθεσίας τοΰ Ίλ.ίου..

’ . <

·. “-·■ ν''·· '·.7·^:·
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

■

■

■ —-'Περιεχόμενο^ τοϋ' ■ γ'τευχόυς.' τοΰ. ^^τίονϊηζ -ΕΛΛτρηχης 'χίΛΛνβο··

λ

γραφιάς.

’Αποσπάσματα άνέκδοτα έλλήνων ιστορικών. § 1. Χαιρήμ,ονος Αΐγυπτιακά ύπό Κ. Σάθα. " "
Έλληνικαί έπιγραφαί έζ Αγκώνας υπό Ο. ‘Ρίμαν.
Λέξεις μεθ’ιστοριών έκ τών Δημ'οσθένους Λόγων ύπό I. ΣαχχιΛίονος. ..
Κατάλογος τών έν τώ Άσκληπιείφ εύρεθέντων άνάθημάτων εΐς τόν Α
σκληπιόν καί την ‘Γγίειαν ύπό ΠαύΛου Γιραρό.
Σχεδιογράφημα τών άνασκαφών επί τής νοτίου κλιτυος τής Άκροπόλέως
ΰπό
’Ανέκδοτα νομίσματα ‘Ραϊμόνδου Ζακώστα ύπό 77. Σάι.ι.τΐροι;.
Τεμάχια παναθηναϊκών άγγείων ύπό 1. Μάρτα.
Ίνότιτοϋτον ελληνικής (Αλληλογραφίας (συνεδρ. 27 Φεβρουάριου).

.

ήρξαντο αί άνασκαφαί δαπάναις τής έν Άθήναις Γαλλικές
..Σχολάς περί την λίμνην καί [Λετταξύ αυτής καί· του θεάτρου ύπό την διεύθυνσιν του κ. Θωμά Όμόλ μέλους τής σχολής.
- “ ‘Ωσαύτως έν Τανάγρα ήρξαντο άνασκαφαί έν τφ εκεί νεκροταφείφ ύπό
της αρχαίο λογικής εταιρίας καί.τίνος ιδιώτου έξ ήμισείας.
— Αί έν'Μυκήναις άνασκαφαί θά έξακολουθήσωσι δαπάναις τ·ης ’Αρχαιο
λογικής ‘Εταιρίας καί ύπό την διεύθυνσιν τοϋ κ. H. Σταματάκη: έντΰς τοΰ
Απριλίου άμ
* άποπερατωθείσης της καταγραφής τών ήδη έν τώ καταστηματι τής Εθνικής Τραπέζης κειμένων (Αρχαιοτήτων.
-—Έν τώ χωρίφ Σπάτα τής ’Αττικές τον παρελθόντα ’Οκτώβριον εύρεθ.ησαν κάτω τοϋ . ύπερκέιμένου λοφίσκου τάφοι κτιστοί έν εί'δει, δωματίων
όμοιάζοντες πολύ τούς Έτρουσκικούς. ’Επειδή δε καί οΐ εν Μυκηναις ανευρεθέντες τάφοι εχουσι πολλήν όμοιότήτα, οί τάφοι τού χωρίου Σπάτα έμελετήθησαν εσχάτως μεταβάντων έπιτοπίως καί τόΰ- κ. Κουρτιου καί τών
διευθυντών τής Γαλλικές καί Γερμανικές Σχολής. Οί τάφοι ουτοι εϊσι τρία, δω
μάτια τά μέν δυο μείζονα, τό· δέ τρίτον μικρότερου καί συγκοινωνοϋσι προς
άλληλα διά διαδρόμων.
—— Άφίκετο ό διευθυντής .τοΰ. αρχαιολογικού τμήματος τοϋ Βρεταννικου
μουσείου κ. Κάρολος Νεύτών μετά τοϋ βοηθοϋ αύτοϋ κ. Περσυ Γαρδνερ.
Μετά δυο ημερών διατριβήν άπ·<λθον εις' ’Ολυμπίαν μετά τοϋ κ. Κουρτίου έκεϊθεν δέ μεταβάντες εΐς Κόρινθον διά πολεμικού πλοίου καί δια ξήράς
είς. Μυκηνας, έπανέκαμψαν ενταύθα την Τρίτην. ,·
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.•’’Α{^«\ ίνβ^λύφθό|··-ί^ίΓΐνι·· oUitjp άνάγλυφον ;έπί λίθου πώρώδοίις

έίκονίζον γυμνόν αθλητήν κρατούντα τή μένάριστεράχαίτηνΐππου,σφριγώντος καί ίσταμένου παρ’αύτω, τή δέ δεξιά άνωθεν της κεφαλής του δόρυ,
οπέρ ετοιμάζεται ·νά σφενδονίσγ. ‘Η τέχνη όμολογεΐται καλλίστη. _
/ γ .
— Έν τή τοποθεσίγ τής άρχαίας μακεδονικής πόλεως Φιλίππων άνεκαλυφθη κατά τύχην εκκλησία βυζαντινή, τούς τοίχους εχουσα κεκαλυμμένους
ύπό: τοιχογραφιών άριστα διατηρούμενων, τέχνης καλής. Τούτων αί πλεϊσται παριστώσ.ι τά κατά τον βίον τοΰ άποστ όλου Παύλου. Πλησίον δέ τής
εκκληφιας,έν τφ άγρώ έν τώ μέσω ερειπίων καί λειψάνων φερόντων ίχνη
γραμμάτων, ,εύρέθη πέτρα διερρηγμένη μετ’ επιγραφής ΦΙΑΙΠ.,.. και .πλάξ
έφ’ ής άναγινώσκετζι ή επιγραφή
*
BotiStov 05 .
αλίριον
Φίρμον τον
κρατιστον
δ δήμος
τών ΐδίων«

ΕΙΔΗίΕΙί

ΈνΔήλφ

’
1
λ ;; j-·γλ-’'ί'ή''' ·ζ ίzXl·,·'ί/ /ί.:." ;?·;

■ ■ - Ό πασάς τής Αίγυπτου Μεχμέτ Άλής ε'δωκε δώρον εΐς την Γαλλίαν καί
την’Αγγλίαν τφ 1819 άνά ένα τών έν Άλεξανδρείφ έκ ροδοχρόου σ.υηνίτου
λίθου οβελίσκων, οΰς κοινώς όνομάζουσι βιΛύγας της Κλεοπάτρας. Καί ή μ.έν
Γαλλία έκλέξασα τόν μικρότερου (24 μ.)μέν, άλλά καί ώραιότερον,κατόρθωσε
διά τοϋ διάσημου μηχανικού Λεμπά νά τον παραλάβη τώ 1833 έξ .’Αλεξάν
δρειάς καί μετακομίσνι εΐς Παρισίους ίστάμενον έ'τι έν τή πλατεία τής Όμ,ονόίας. Ουτω πως δ’ έμεινεν εΐς την ’Αγγλίαν ο μείζων οβελίσκος, οΰ την-με
ταφοράν άνεβαλλε μέχρι σήμερον ή αγγλική κυβέρνησις ένεκα τής μεγίστης
, δαπάνης ήτις άπιρτεΐτο πρός . κατασκευήν τών τής μεταφοράς μηχανημάτων.
’Αλλά κατ’ αύτάς φιλάρχαιος τις άγγλος προσήνέγκεν -ά.νωνύμως δέκα- .■’·■·.
κισχιλίας λίρας στερλίνας πρός τον σκοπόν τοϋτον, καί ήδη μετά τοσαϋτα
έτη ετοιμάζεται ή’Αγγλία νά παραλαβή τό δώρον, οδ. ένεκα θά δαπανηθώσι
'
κατά τους υπολογισμούς τφν μηχανικών, όκτακισχίλιαι τουλάχιστον λίράΐ:.·
θά περικλείσωσι τον πελώριον τοϋτον λίθον έν παμμεγίστω κιβωτίω έκ σα-, .
νίδων καί Οά τον ρυμουλκήσωσι μέχρι. Λονδίνου ένθα θά στηθή έν τ?ί απο
βάθρα τοϋ Ταμέσεως.
γ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Κατα τον λ,ηξαντα μ.ήνα δύο συνεκρρτήθησαν τακτικαί συνεδριάσεις, διατριβαί δε μονον δυο άνεγνώσθησαν, διότι αί συνεδριάσεις: διεκόπήσαν ενεκα
τών εορτών τοΰ Πάσχα. .
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤχΙΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

153,.άντεπίστέλλοντα 180 καί έκτακτα 75. *
0

πρός 75 σωματεία, συλλόγους, καί εταιρίας,

61.4

3) Ό 'Ώμοδε/ατης

τών βιβλίων . τής βιβλιοθήκης

εις . 7,5,00

Έν αύταϊς δέ φοιτώσι μαθηταί περί τούς χιλίους.Ό Σύλλογος καί αί σχολαί

:

εΐσέπραξκν κατά τα λήξαν έτος δρ. 33,817,71

τρεις μετά προλόγου 7) &εμιστοχΛής τραγφδία εις .πράξεις πέντε 8) Κρητιχοΐ Γάμον τραγωδία τριμερής

δι5' ών ηυξήθη τό ,ποσόν

συσταθείσης εξ, έν’Αθήναις, Καλάμαις, Σύρφ, Χαλκίδι, Ζακ.ύνθω καί Πάτραις..

5) 'Η

άτυχος κόμη δραμα είς τέσσάράς πράξεις 6) 'Η πιστή δρΚμα εις πράξεις

ών 53 ελληνικά, 22 δέ άλ-

είς 94.—Σχολάς απόρων παίδων,διατηρεί. 6 Σύλλογος πλήν τής έν Πύργοι

μίαωρα ’μπρος ιίωμιρδία εις

μίαν πραξιν 4) Λί>ο Γάμον άνεν πρΰνχδς κωμωδία εις δύο πράξεις

141, επίτιμα

Σύλλογος έχει .σχέσεις,

τόμους, αί δέ εφημερίδες καί τά περιοδικά τοΰ .’Αναγνωστηρίου ανέρχονται

άγώνα. έργα 1) Όί "Λσωτοι κωμωδία δίπρακτος 2) Οί Άργόναΰτάι δρόίμα . ■

έμμετρον είς μέρη τρία

233 μ

λοδαπά.—■ Τά εις τήν βιβλιοθήκην; αύτοΰ δώρηθέντά βιβλία , άνήλθον. είς

εϊσηγητοΰ τής επιτροπής κ. Έμ. Δ. 'Ρο'ίδη. Δώδεκα άπεστάλησαν εις τόν

■

■"

τοΰ.Συλλόγου ανέρχονται σήμερον είς 549 έξ ών τακτικά

:περί κινη- .

νεως τοΰ ή,ΐίου & τω γγώρω.
. Την 19. Μαρτίου άνεγνώσθη ή κρίσις τοΰ δραματικού άγώνος ύπό τοΰ

1

νν ■·;

πρόεδρείας 'Θρασυβούλου .,Άγγελοπούλου - 'Αθανάτου. Κατά ταύτην τά μέλη

Ό κ. Κ. Γ.: 3ένος τακτικόν: ένέργόν μέλος'.ώμίλησέ .~εγί·Γεράσιμον

■■■ -Λΐΰά§Ά. . ' .
■■ .
..
'Οχ, Δ—.. Κοκκίδης ύφηγή τις, τακτικόν πάρεδρον μέλος,

ΧΡΟΝΙΚΑ ■

I

έδαπάνησαν δρ..26,683,7.3,.

όπολειφθέντος περισσεύματος έν ταΐς .διαφόροις ταμείοις δρ. 7,123,98,.

9) Ή Σορος ή τδ εϋρημα er τά/ρ(ρ μίμος

εις μέρη δύο 10) Φι,Ινχή Έταιρια όραμα εις πράξεις πένΐε 11) '// Κόμη .
ώίήμκου δράμα εις πράξεις πέντε 12) ΚΙεομένης τραγφδία

εις

πρά

XPO.NI&A

ξεις τέσσαρας. Έκ τούτων οΰδέν έπγινέθη ούδ’ έβραβεύθη, κρείσσονα δέ σχε-

,τικώς έθεωρήθησαν ό Κ.Ιεοριενης καί ή Κόρη, τής Λήμνον. 'Η κρίσις δη-

-

μοσιεύεται έν τφ παρόντι τεύχει.
' Ή επί. τών ΝεοεΛάΙηννχ&τ άγα.Ιέκτων επιτροπή τοΰ Συλλόγου άπεφάσισεν
ό'πως άσχοληθή είς τήν συλλογήν τών λέξεων και φράσεων τής ίστονργίας

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.—Ό.
■

I,

λιτικάς, .‘Η υποδοχή τοϋ μυθιστορήματος τούτου έγένετο μεγίστη,

εν γένει ήτοι ζαντιχής, νηματουργίας, διραντονργίας και ποικιλτικής άνχ~

ζητούσα τά όνόματα τών έν χρήσει εργαλείων,

τούς

τεχνικούς όρους, τάς

τήν τέχνην ταύτην. Έδημοσίευσε δέ προκηρύξω ζητοΰσα παρά τών περί τά

έν : έλά- ,’

χίστφ δέ χρόνου διαστήματι έπωλήθησαν 40,000^ αντιτύπων.. Έκαστον άν·
τίτυπον σύγκειται έκ τόμων

διαφόρους ονομασίας τών υφασμάτων καί έν γένει παν τό άναφερόμενον εις
τοιαΰτα ασχολούμενων νά τή άποστείλωσι γλωσσάριά εις τήν τέχνην ταύ

διάσημος ’Άγγλος μ.υθιστοριογράφος Γεώργιος "Ελιοτ

έδημοσίευσε μυθιστόρημα z/ar«).£ ί/ίρόάδα έπιγραφόμενον έ'χον βάσεις ίσραη-

8 καί τιμαται 50 φρ.

είσεπράχθησαν λοιπόν

2,000,000 φράγκων, ών τό έν ανήκει τώ συγγράφει.

i

——'Ρώσος

αρχαιολόγος όνόματι Αιουβίμ,τσεφ άνεκάλυψε .παρά σινί μι-

.

κρεμπόρφ τής παραποταμίας Βολταίρου έν ΙΙαρισίοις συλλογήν άρχαίων χει

την άναφερόμενα.'
Την 17 Μαρτίου έγένετο έν τώ ©εάτρω Αθηνών παράστασις.: ΰπέρ τής
. Σχολής τών άπόρών παίδων, έξ ής συνήχθησαν δρ. 1690 Ικ τε τών εισιτη

-/
ρίων, καί τών εισπράξεων τοΰ δίσκου. Ένεκα τής παραστάσεις ταύτης
άπέ-

.

«τειλε'ν ό:μέν κ, Στέφ./Ζαφειρόπουλος φφ. 300, ή κυρία Μιχαήλ Μελά φρ.
100 καί δ κ. Ά.'Ροδόσταμο; φρ. 100.
Άπέστειλάν βιβλία πρός τήν βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου κατά τόν λήξαν-

τα μήνα ή Βμσιλίκή ’Ακαδημία" τοΰ Βελγίου σειράν τών δημοσιεύσεων αύτής,

καί ή.’Αμερικανική ’Ακαδημία τής Βοστώνος τά πρακτικά της.
Προτάσει τοΰ κ. Μ. Κατσίμπαλη δ Σύλλογος συνέστησε Σχολήν .απόρων
παίδων έν Πΰργφ. Κοσμήτορας δ’αυτής έξελέξατο τούς κκ." Άρ. ,Κρεστενί- .
την, Έ Κρ.έστε.νίτην,: Ίωάννην Τσέγκόν, Ευθύμιον Λεονάρδον- καί Χαρίλαον

ρογράφων, δι’ ων σπουδαΐον έπιρρίπτεται φως επί τής ιστορίας .τών θρησκευ
τικών αιρέσεων τής’Ρωσίας.

i . ■ ρήςκαθηγητής, έκτακτον δ’ έν Άθήναις δ κ. Χαράλαμπος I. Σαρρής. ,γ. ./_>··.
Έξεδόθή ή Λογοδοσία . τών κατά.το ενδέκατον έτος γενομένων επί τής

. '

—. Ό ίταλός μυθιστοριογράφος Βίκτωρ Βερσέζιος.' άνέλαβε τήν δημοσίευ
αν φιλολογικής Ιταλικής έπιθεωρήσεως έκδοθησομένης έν Ταυρίνφ.

—-Έν τώ έν Μασσαλίγ; Τ.-ΙληΐΊχω φεΛβάογικίρ ανΛΛόγίρ ό καθηγητής τής..
ιστορίας έν τφ Λυκείω τής πόλεως ταύτης Α. Άμμάν ώμίλησε τόν παρελ-

θόντα μήνα περί τής επιρροής τής 'ΚΚίάόος .επί τής, ΓαΛΛίας.

— Την ήμ.έραν. τών γενεθλίων του ό Βίκτωρ Ούγώ έξέδοτο ,νέαν. -σειράν" :
τών ποιημάτιον του τών έπιγραφαμενων l a legende des SiCcIes. ’Εντός όλι- "
γίστων

εκδόσεις εγένοντο. τών ποιημάτων, τούτων. Χίετάξύ .

ημερών οκτώ

τούτων έν τών κάλλίστων
Σπηλιώτην.
Έξελέχθησαν άντεπιστέλλον μέλος έν Μασσαλία ό κ. Σπυρίδων Γρυπά-

Τά. περίεργα ταϋτα χειρόγραφα έγράφησαν"

ύπό μοναχού τοΰ παρά τόν ’Αρχάγγελον μοναστηριού Σόλοβετοκ.

κοσίους Σπαρτιάτας.

βΐναι.'το π,οίημ.α το άφιερούμενον ε.ίς τούς, τρία-

■

— Έν Μασσαλία άπεβίω.σεν δ ’Ιωσήφ,. Ώτράν μέλος: τής· Γαλλικής Ακα
δημίας. Γνωστός.έγένε.τ.ο διά.τοΰ,δράματος.

■■
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ΧΡΟΝΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

·.— Κατά τήν VpiAa τοΰ ΒουκόυρίστΙου . τής27 Φεβρουάριού έν. Κλ®ίτή
τής Τρασυνλβανίας μεταξύ τών χειρογράφων της βιβλιοθήκης Ανεκαλυφθη. υπό '·■■
τοΰ ■ καθηγητοΰ<τής ρωμουνικής γλώσσης κ. Γρτιγορίου: ΣΑάση .χειρόγραφον
περιέχον μετάφράσιν. τής Βατραχοαυοραχίας διά στίχων είς τήν ρωμουνικήν γλώσσαν γραφέντφ 181 6.
— Τώ 1877 τό Γαΰ,λικόν ένστιτουτον θά δώση τό κατά διετίαν χόρη-.
γούμενου μέγα βραβεϊονέξ 20,000 φράγκων, περί τοΰ όποιου έξαιρετικώς κρί-,
: νουσι καί α'· πέντε άκαδημίαι. Δίδεται δέ εις τ.ά εργον ή. την Ανακά7.υψιν
ήτις· εΐνοα ώφέλιμος εις τήν Γαλλίαν. η καί προξενεί τιμήν εις αυτήν καί
ήτις παρήχθη εις τό διαστημάτων τελευταίων ετών, κατά σειράν δέ χο
ρηγείται υπό μιας τών πέντε Ακζδημιών. ’Εφέτος . είναι ή σειρά τής Άκα ■
δημίας τών ωραίων τεχνών; Ιδού ό κατάλογος τών μέχρι.τοΰδε βραβευθεντων συγγραφέων.
1861. ΓαΛάικη 'ΛκΜημΐα. Θιέρσος, ιστορικός.
I1
1863. ΆχΜ'ϊηιΰα, τών ίπιγραιρών. "Οππερτ, σινολόγος.
1865. ’Λχα$ημ.ία τών έπιοτηγιών. Βούρτζ, χημικός.
1867. ’Λκαβηιιία τών χαϊών τεγνών. Φ. Δαβίδ, μελοποιός.
1869.’Af«achy«'a τών ηθιχοποΛιτιχών έπιστη/ιώκ. ’Ερρίκος Μαρτίνος, ίςορικός.
1871. ΓαΛΛιχη Άχαδίψ,ια. Γυιζώ, Ιστορικός.
1873. 'Λχαδηρ-ία τών επιγραφών. Μαριέτ, αιγυπτιολόγος.
1875. Άαδ^μ/α τών ίπιατηρ,ών. Παύλος Βερτ, φυσιολόγος.
■—Έδημοσιεύθη ά Ζ' τόμος τής στρατιωτικής Αλληλογραφίας τοΰ af Να-,
πολέοντος περιλαμβάνων τό χρονικόν διάστημα Από 27 ’Οκτωβρίου 1.810
μέχρι τής 21 Φεβρουάριου 1812. Περιέχει δέ όδηγίας διά τόν διοργανισμόν ■
τοΰ μεγάλου στρατοί!, τών στρατιωτικών. αύτοΰ κατασκευών, τών διαταγών
διά τήν κατά τής Πρωσσίας στρατείαν κλ.
■* *
¥ ■
ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ,— Μετά τήν ραγδαίαν βροχήν τής νυζτδ; τής
27 πρός τήν 28 Φεβρουάριου ε. ε. ένΆμφίσση παρετήρηθη έν τώ έλαιώνι
βυθισις του εδάφους στρογγυλή έ'χουσα διάμετρον 3 μέτρων και βάθος 20
μέτρων. Τό έδαφος καθ’ 8 έγένετο ή βυθισις εινε ομαλόν καί στερεόν.
— Έφημερίς τις των Παρισίων γράφει οτι εϊδεν εσχάτως ενδύματα
. έξ ύαλίνων νημάτων ΰφασμένα. Τά νήματα ταΰτα. σχηματίζονται λεπτότα- <
τα, έν ώ ή ύαλος εΐνε ρευστή ετι. Κατασκευάζονται δ’ εκ .τοΰ ύαλίνόυ τού- ’ ’
του υφάσματος λαιμοδέται, περιστήθια, περισκελίδδς, γυναικέΐάι έσθήτες
ταΰτα· πάντα μαλακώτατατα καί’ ελαφρότατα. Ό μή γινώσκων δτι εΐνε
ύάλινα έκλαμβάνεί αύτά ώς μετάξινα υφάσματα. Καί ου μόνον εϊνέ θερμότατα, Αλλά καί Από τοΰ κεραυνόν προφυλάττουσι τούς φοροΰντας αυτά,
διότι γνωστή το?ς πάσιν εΐνε ή κατά τοΰ ηλεκτρισμού μονωτική ίδιότης τής

ύάλου. Καί αυτή δέ ή βροχή Αντίνά βλαπτγι, θά καθαρίζή. και λάμπρύνν)
. τό £νδύμα. Άλλ’ εάν τις πέση κατά γής δέν θά κατασυντρίβει τό ένδυμ.ά
του; Ούδαμώς, διότι ως είπομενεΐνε. μαλακώτατον και ελαστικόν καί κάμ
πτεται μέν 'άλλά δέν θραύεται. Πλήν δέ τούτου εΐνε σχετικώς και ολιγώτε- ■
ρον υποκείμενον εις τήν καϋσιν,. Τούτων δέ πάντων ένεκα προβλέπεταν οτι.
τό ύάλινον ίνδυμά εσται τό ένδυμά τοΰ μέλλοντος. ’Αλλά τί θά γείνωσιν
οί βαφείς καί οί τών φορεμάτων καθαρισταί, Αφ’ο5 πρός καθαρισμόν κατε, σπιλωμένου φορέματος Αρκεί σπόγγος βεβρεγμένος έν καθαρφ ΰδατι:
-—'Ο κ. Βάρφ Καθηγητής τής Χημείας έν πή βασιλική τοϋ Λονδίνου
Άκαδημίγ άνέγνω εσχάτως ενώπιον τής Εταιρίας τών Τεχνών Αξίαν λόγου.
πραγματείαν περί νέας μεθόδου πρός διαφόλαξιν τοϋ σιδήρου από τής σκω- .
ριάσεως. Ό κ. Βάρφ Ανεκοίνωσε παρατηρήσεις καί υπέβαλε παραδείγματα
δι’ ών άναδεικνύεται πληρέστατα ή ■ σπουδαιότης τής Ανακαλύψεως αύτρΰ^·
δι’ής έξασφαλίζεται ή διατήρησις . τών παντοειδών έκ· σιδήρου έργων, όσον
και Αν έκτεθώσι ταΰτα εις τήν επήρειαν, τής Ατμόσφαιρας, ή εις τήν έξ
Ατμών καί υγρών φθοράν.
— Ή έν Πάρισίοις διεθνής έκθεσις· τοΰ 1878 προμηνύεται μεγαλόπρεπεστάτη’ πάντα τά εύρωπαϊκά καί μή εύρωπαϊκά Κράτη πλήν τής Γερμανίας
. θά μετάσχωσιν αυτής. Αΐ έργασίαι έν τή πλατεία Τροκαδέρου καί έν τφ '
Πεδίω τοΰ ’Άρεως ένθα Ανεγείρεται. τό κατάστημά· τής ,έκθέσεως βαίνουσι
μετά σπουδής. Πλήν δέ τοΰ κεντρικού καταστήματος θά Ανεγερθώσι πέριξ
πλήθος άλλων δευτερευόντων, &τινχ εΐσιν Απομιμήσεις οικοδομημάτων δια
φόρων εθνών ή και πρότυπα Αρχιτεκτονικής καί οικοδομικής διεθνούς. Ιδού
τά οικοδομήματα ταϋτα, ών ή εργασία ήρξατο πρότινος, κατά τήν σειράν;
καθ’ήν θά: ίδρυθώσιν. Ή πρόσοψις τοΰ Αρχαίου πύργου τής Άϊδελβέργης.
— Παλαιά βελγική οικία καί βελγικόν σχολεΐον. —- Παλαιά ολλανδική οί
*
κία τοΰ Άμστελοδάμου. ■—Περιστερεών καί Αγροτικόν ελβετικόν οΐ'κημά.
— Δανική αγροτική έπαυλις.—Νορβηγική οικία καί ό πυργίσκος τής κα
τοικίας: τοΰ Γουσταύου Βάζα. — Πορτογαλλική οικία.Πλούσιον ισπα
νικόν. οίκημά. —'Υποθετική οικία τοΰ Περικλεούς κατά τάς μαρτυρίας τής:
Αρχαίας: Αθηναϊκής, τέχνης.—· Πρόσοψις τουρκικού παλατιού εκ τών του Βοσπόρου.—Αιγυπτιακή οικία.—Μιναρές Τύνιδος.-— Πύργος έκ πορσελάνης καί ■
ή κατοικία τοϋ ’Άγγλου Απεσταλμένου έν Ύοκοχάμφ τής Ιαπωνίας,· ——
Εξοχική έ'παυλ'.ς έύρωπάίου έν Τιεν-Σίν τής Κίνας. — Ό χρυσούς θόλος: τοΰ '
Περσικού ανακτόρου τής Τεχεράνης. — Οικία εργάτου έν Σιάμ;—Τυρολικόν
δημαρχεΕον,? ,οίκία τυρολική έξ Ίνσπρούκ, έπαυλις τυρολική έν Βότζεν; — .
■Ούγγρική καλύβη.—-ΤΙ πρόσοψις τοΰ έν’ Βενετίφ δουκικοΰ Ανακτόρου.—Άρ- λ
χαία οικία τών Μυκηνών καί ό Θησαυρός τοΰ Άτρέως έν τή άρχαίφ καλλονγ.—Μοσχοβιτικόν ξενοδοχείου.—-’Αμερικανική οικία έκ^ τών μεταβαλλόμε
νων εις τεμάχια.— Βρασιλιανή κάλύβη μετά πτερών έκ τών οχθών τοΰ πο
* :
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πρόσοψιςτοϋ άγγλικοϋ Ανακτόρου της Όύέστμίνστερ. .

''
σύντονον .,

πην έπι τή βάσει τών γνωστών γεωγραφικών πινάκων τοϋ Κεϊπερτ- επί δλως

1878 έν τω ναυτικϊμ τμήματι είνε καί πλοϊον ζατασκέυασθέν έξ ένός καί :
μόνου τεμαχίου- ξύλου ,ώνακαρδίου έχοντος βάρος οκάδων 2344.
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εργασίαν αποπεράτωσε τό έργον συντάξασα τά μέν ημισφαίρια καί τήνΕύρώ-

'' ..'ϋ:·; ?■ ■■

—- Μεταξύ των περιέργων έκθεμάτων 'εν τή. ’Εκθέσει / τών Ήαρισίων.τοϋ: ”..

δέ νέών βάσεων τούς πίνακας , τής ‘Ελλάδος; καί Ευρωπαϊκής Τουρκίας^ Οι

δ
£

Το μήκος

πίνακες παρηγγέλθησαν εις τό έν Βερολίνφ γνωστόν γεωγραφικόν εργαστη

ρίου τοϋ 'Ράίμεο.Έκ τών πινάκων τούτων άπέστάλήσαν ήδη οί τών ημισφαι

' του πλοίου εϊνε 7 μέτρα, τό -πλάτος 1,50 καί βάθος 0,9 0 έπελεκήθη , δέ έν

Γουατεμάλα μόνον

? ί1’

προβή:■ εις την πύντάξιν. τών πινάκων: .τούτων. .'Η·>έπιτρ.οπή.;. μετά

ταμοϋ Όρενόκ. -—'Η πρόσοψις τοϋ ανακτόρου τής Λαχόρας τών ’Ινδιών.—ΤΙ

>■

-,1 \
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ρίων, ο'ίτινες έξετελέσθησαν ώς οίον τε κομψότατοι καί Ακριβέστατοι, λίαν δέ.

διά πελέκεως κκ'Γ έκοιλώθη δι’ επίτηδες κοίλου μικροΰ '

πελέκεως. Εις τήν εργασίαν δέ . ταυτην οί της Γουατεμάλας ιθαγενείς/ εϊνε

προσεχώς άποστέλλεται καί ό τής Εύρώπηςι

’

■ . ^—Γνωστόν εϊνε οτι η τύχη τοϋ θαλασσοπόρου Φραγκλίνου καί τών συν

ώμ.ίμητοι.
'
— Άπέβίωσεν έν Βερολίνφ ό διάσημος γερμανϋς φυσικός Χριστιανός Πάγ-

τρόφων του διατελεΐ έτι άγνωστος. Πλοίαρχός τις. άλιευτικοϋ φαλαινοπλοια-

γενδορφ όγδοηκοντουτης. Συνετέλεσε πλεϊστον έίς την πρόοδον τοΰ ηλεκτρι

' ρ ίου Σαλμών ονομαζόμενος έκόμισε κατ’ ζύτάς έκ τών: Αρκτικών θαλασσών

’Έγρα

νέα περί τινων έκ τών συντρόφων τούτων. Πλέων έν τω κόλπφ Κούμβερλανδ;·

ψεπολλά συγγράμματα και συνέτασσε τά Χρονικά τής Φυσικής και Χημείας.

συνήντησεν Έσκιμώόν τινα; καλούμενου Τόσον, δστις τώ διηγηθη ότι προ. πολ<

σμού καί μαγνητισμού εφέυρών πλην άλλων καί τό γαλβανόμετρου.

λών έτών φυλή τις κατοικούσα πρός Β. άπήντησεν έξ λευκούς, · ών εις εκα

. — Έν Αονδίνω άπεβίωσεν έν ήλίκίγ 69 έτών ό Αγγλος χειρουργός Ούίλ-

Λ

λείτο; Κρόζιέ.Οΐ ιθαγενείς ήνάγκασαν. τούς'.ξένους

■ λιαμ Φεργουσών, πρφην χειρουργός τοϋ πρίγκιπας ’Αλβέρτου καί νϋν τής βα-

σωσι τά ό’πλα καί τάς τροφάς των καί επειδή ήρνήθησαν^ τούς έφόνευσαν.

σιλίσσης Βικτωρίας.

— Έν Παρισίοις υπάρχει άπό διετίας ΚαΛίιτεχνικός σύ22ογός ή *
Ενΰ>-

.

τούτους νά τοϊς παραδώ-

Αλλά. Κροζιέ εκαλείτο εις τών Αξιωματικών του Φραγκλίνου. Ό Έσκιμώος

■

Τύσον διηγηθη ότι πλείονα περί τοΰ τραγικού τούτου συμβάντος γινωσκει

σις, σκοπόν κυριώτατον έ'χων νά συνιδτ^’Εκθέσεις έίς ας άποστέλλουσι τά

μέλη τοϋ Συλλόγου τά έργα των, άτινα εκτίθενται

απλώς εις

χωρίς νά ύπάρχωσιν έλλανοδίκαι δικάζοντες αύτά ούτε

βραβεία.

γηραιός τις Έσκιμώος καλούμενος Άχόϋ καί άνήκων- εις τήν φυλήν εκείνην,

κοινήν θέαν

δστις άν'μή μετέσχε τοϋ φόνου βεβαίως παρέστη ώς-μάρτυς.

Προσεχώς

— Ό Αγγλος περιηγητής συνταγματάρχης Γόρδων παρέδωκεν εις τήν

θά γείνη τοιαύτη έκθεσις. Τοιοϋτός τις σύλλογος ΐδρυόμ,ενος και έν Άθηναις

Γεωγραφικήν'Εταιρίαν τοϋ Λονδίνου πίνακα εξαίρετου

ΰπό τών ήμετέρων καλλιτεχνών πόσον ήδύνζτο νά συντέλεση εις ωφέλειαν

της χώρας της’Α

φρικής τής κείμενης μεταξύ τής Αίγυπτου καί τών Λιμνών τής έπί τοϋ ιση

καί τοϋ κοινού καί της τέχνης.

μερινού-’Αφρικής (Afrique &jnatoriale). Χάρις εις τόν ακάματου τούτον πε
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡίϊίΓΗΣΕΐΕ.—Ό

*

ριηγητήν έκαστος νΰν .δύναται νά σπουδάση τό σύστημα τής διανομής τών

δαπάναις τής πρωσσικής κυβερνήσεως

ύδάτω.ν έν ταΐς χώραις τοΰ άνω Νείλου.

καί τής πρωσσικής Ακαδημίας των επιστημών γινόμενος τοπογραφικός χάρ- .
. της τής Αττικής υπό τήν οδηγίαν τοϋ συνταγματάρχου Κά.ουπερτς,

'

— Συνεστάθησαν. έν Βελγί.φ, Άγγλίγ, Πρωσσίγ, Αυστρία καί Ίταλίιγ

εις δν

^ήπΐίά .Κο^ι-ΐάτα προς ήιερεύν-ησ^ κάι εκπο2ΐΐισ^ιον, τής κεντρικής·’Χ~ '

προ δύο έτών είχε συνεργασθή καί ό ήμέτερός κ. Άρ. Α. 'Ραγκαβης όσονούπω άποπερατοΰται. Εις τούτον νϋν εργάζονται :έν Άθηναις διάτρίβο.ντες ό

φρίκης. ’Απεσταλμένοι τών κομιτάτων τούτων άναχωροϋσι προσεχώς, έν

ύπολοχαγός των γενικ,ών επιτελών Γεώργιος Άλτεν, ό άρχιτέκτων Πελτζ καί

■ έπιτροπή εις τήν Αφρικήν καί σκοπός αυτών εϊνε νά φθάσωσιν εις τήν κεν
τρικήν’Αφρικήν διερχόμενοι διά τοϋ Κόγκο.

ό διδάκτωρ τών μαθηματικών Βιντέρλεβεν ύπο τήν άνώτάτην οδηγίαν του κ.
■Κάουπερτς.

Μετά τον τυπογραφικόν χάρτην της ’Αττικής θά συνταχθωσίν ό
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ.-—Καπνός.

μοιοι χάρται τών λοιπών της 'Ελλάδος επαρχιών.
.

Κατ’ έπ.ίσημον πίνακα δημόσιευθέντα; ύπό τοϋ

Γαλλικού υπουργείου τών οικονομικών ή κατανάλωσις τοϋ καπνού κατά τά
; πέντε τελευταία, έτη εϊνε ή εξής ώς καί τά είσπραχθέντα πι
:ντα ποσά

—■ Ώς γνωστόν ό έν Μασσαλίγ δμογενης··κ. Στέφανος Ζάφειρόπόυλος ,·άπέ-

στειλε διά τοϋ έν Μκσσαλίγ Ελληνικού Συλλόγου φρ. 30,000 πρός τον

ένταϋθα Σύλλογον πρός διάδοσιν τών ‘Ελλ. γράμμάτων,οπωςδι’αύτώνκα-

. τασζευασθώσι πίνακες γεωγραφικοί Ελληνικοί καί διανεμήθώσιν εις
άπορα Ελληνικά παιδευτηρια.

τά

Κατανά.ίωσι.ί;

.

Ό Σύλλογος πρός διάδοσιν τών Ελληνικών

γραμμάτων συνέστησεν επιτροπήν έκ τών κκ. Λ. Μελά, Κ. Παπαρρηγόπούτ
λου, Γ. Βιώνη, Σ. Σακελλάροπούλου., Ε. Αραγουμη κάί Μ. Π. .Λάμπρου; όπως

■

1872
'λ
1873

27.032.000
28.342.000

χιλιόγρ»

1874

29.127.000

»

.
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1875

30.127.000

»

313.540.000

1876

31.400.000

»

322.349.000

ΘΕΑΤΡΟΓί, ΜΟΥΣΙΚΗ.— 'Π ’αίϊδά τό μεγαλοπρεπές μελόδραμα τοϋ Βέρ
δη, .όπερ μέχρι τοΰδε μόνον ιταλιστί καΐγερμανιστί. έψάληάπό τώνκυριω-

'II ζζτανάλωσ'.ς λοιπόν τοΰ ζαπνοΰ αύςζνει γ'.γκν τι ζίως.

τερών Θεάτρων τ^ς εσπερίας και βαρείας Ευρώπης μετεφράσθη άίδη καί γαλ

:

-—- Οίνος. Έκ πασών τών χωρών τ^ς ’Ιταλίας. η Σικελία.
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παράγει τόν

λιστί καί έψάλη κατ’ αύτάς έν Βρυξέλλαις μετά μεγάλης επιτυχίας.

περισσότερον οίνον καί τοι: η άμπέλοφυτεία έν κύτν, δέν είνε τόσον ανεπτυγ

•—Δύο νέα μελοδράματα έπιγραφόμενα Nfyar θά έκτελεσθώσι προσεχώς

μένη όσον έν ταΐς λοιπαΐς ίταλικαΐς χώραις. Έν. Σικελία η άμπελος καλύ

τό μέν. έν 'Αμβούργφ τοΰ γερμανοΰ μελοποιοΰ 'Ρουβινσ.τάϊν τοΰ ποιησαντος

πτει 211,454 εκτάρια (τό εκτάριου ίσοΰται πρός δέκα στρέμματα .βασιλικά)

τούς Μαχχα&άΙους^ τό. δ' έν Βονωνίγ τοΰίταλου

άτινα παράγουσί 4,256,363 έκατόλιτρα οί'νου, έν ίρ αί μεσημβρινά! έπαρ-

οστις κυρίως έκτησατο φημην διά τοΰ :μελοδράματος του Με^ιοτοφεΖης δο-

χίάι τ^ς -Μεσογείου εχουσμ44,355 εκτάρια αμπέλου

Βόϊτο,

νεαρού μελοποιοΰ

παράγοντα μόνον 3,

Οέντος έν Βενετίςρ τό παρελθόν. θέρος :έπΙ τη; ύποθέσεως τοΰ Φάουστ τοΰ

668,304. οίνου καί αί τίς Άδριατικίς έπαρχίαι 297,335 εκτάρια, παρά-,

Γκαίτη. Καί χορόδραμα δέ Λρωα τοΰ ΐταλοΰ μελοποιοΰ Ααλλάργινε έξετέ-

γοντα 3,534,476 έκατόλ. οίνου.
-^Ζάχαρις. Ή παραγωγή της ζαχάρεως κατά τό έτος 187.0—-74 -τό .

λέσ.θη προ τίνος έν τφ θεάτρφ τών. Μεδιολάνων ΣχάΜι. Ό δυστυχής μέλό-.
ποιος την αυτήν εσπέραν τ^ς α' παραστάσεως τοϋ χοροδράματος του. άπέ- ?

τελέυταΐον καΘ’6 έγένοντο υπολογισμοί, άνηλθεν είς δυο δισεκατομμύρια , καί.

θνησκεν ΰπό χρονίου νοσήματος.

750'εκατομμύρια χιλιογράμμων (2,148,437,500 όκάδ.).

Κατά τό αύτό

----- Ό γάλλος -μελοποιός Μασσί ί> ποιησας την Γαϊάτειαν έσχάτωςδέ

'

• έτος υπήρχαν έν Ευρώπη. 1.663 εργαστήρια κατασκευάζοντα ζάχαριν έκ

φημι.σθεις έν: Παρισίοις διά τοϋ νέου μελοδράματος του Πα'ύ.Ιος χαΐ Βιργινία·,

τευτλίδών (κοκκινογουλίων). Έκ τούτων δ’ άνηκον

είς? τήν Γαλλίαν
'Ρωσίαν και Πολωνίαν

προετοιμάζει νέον μεγαλοπρεπές . μελόδραμα διά τό μέγα ; θέατρου του Με

τελευταία νίζ τής Κ.Ιεοπάτρας.

483 ' ■ ■

λοδράματος τών Ιίαρισίων έπιγραφόμενον

481

Έκ των 51 παραστάσεων τοϋ μελοδράματος ΠαύΛου χα,Ι ΒιργινΙας είσε->

310

πράχθ.ησαν 595,600 φρ. νίτοι κατά μέσον ό'ρον 11678.55 καθ’ εσπέραν. Τό

Αυστρίαν καί Ουγγαρίαν

228

μελόδραμα τοΰτο θά ψαλη καί κατά την έν Παρισιοις έκθεσιν τοϋ . 1878.

Βέλγιο ν

130

■ Γερμανίαν

'Ολλανδίαν

— Έν. τώ θεάτρω τής Βαη-Βητης (Queen’s. Theatre) τοΰ Λονδίνου έψάλη

20 .

Σουηδίαν

■

’Αγγλίαν

νέον μελόδραμα τοΰ ίταλου μελοποιοΰ Λ. 'Ρόσση εις πέντε πράξεις έπιγρα

.

φόμενον Βιύαν έπϊ τϊίς αύτης ύποθέσεως περίπου τ^ς τοΰ Μαχβεθ.

4

ή μουσική είναι μελωδική, δέν αρμόζει όμως "εις τό ύψος τ·ης ύποθέσεως, καί ■..

1

-

’Ιταλίαν

. διά τοΰτο δέν^έγένετο εύμενώς άποδεκτάν τό νέον έργον.

'1

.

Καί τοι

— Έν Βισβάδεν έψάλη νέον μελόδραμα τοϋ μελοποιοΰ Βερνάρδου Σόλτζ

1663
Ή κκτανάλωσις τΐίς ζαχάρεως, αύζάνουσα ύσημέραι

έπιγραφόμενον der Trompeter von Sackihgen, έν Κοβούργ νέον τοΰ μελοποιοΰ .
ύπελ.ογίσθη τό έτος

βΜκ’ίΙζ ΓαΜ^αιος είς πέντε πράξεις καί έν. Βερολίνφ δύο τό μέν τοΰ .μελό-,

1867 κατ' άτομον εις χιλιόγραμμα ώς έξ^ς δι’ δλον τό έτος έν ταΐς .χό.ραις

ποιοϋ · Κρέτσνερ έπιγραφόμενον die Folkungen τό -δέ τοΰ μελοποιοΰ Γκαίτζ

ταυτα.ις.

έπιγραφόμενον der Widrspenstigen Zahmung. Πάντων γράφουσιν έπιτυχίαν αί

18,55 .10)

1) Ήνωμέναις πολιτείαις-

2) Άγγλίίρ '

■

22,70

-

3) Άγγλικαΐς άποικίαι.ς , . 18,72

4) 'Ολλανδία

...

.

...

.

7,43

■'
Πορτογαλλία .

.

.

4,60

Βελγίφ

.

.

.

.

5,00

12)

Ελβετία .

.

.

.

4,66

έπίτηδες κτίσθέντος θεάτρου,θέλει ψαλη και πάλιν ά μελοδραματική τρι-

13)

'Ισ.πανίγ- .: . : ?.

..

3,26

. λόγια. τοΰ. μελοποιοΰ ■ Βάγνερ τοΰ κύκλου τών Λιδεάοϋχαεκ. 'Η είσοδος εφέ

Έλλάδι

.

.

.

2,70

τος θά έπιτραπ·ρ είς τούς φέροντας προσωπικά εισιτήρια τιμώμενα έκαστον

. ' .<

.

.

.8,84 14)

6) · ’Ανσεατικαϊς πόλεσιν

9,15 15)

Πόλων ίςι

.

16)

'Ρωσίςρ ■

>

Τουρκία

ί.

.

.;

.1,50

Αύστρίγ

.

.

-.

.

5)Ταλλί^

7) Γερμανίγ .

... .

8) Δανία ■

... .

9). 'Ιταλία

.

.- . . .

.

5,00

,

6,25 17)

.

4,45
■

18)
*

*

¥'

; γερμανικά! εφημερίδες.

11)

‘

.

.

.

— Τό προσεχές θέρος έν τη Βαυαρικά πόλε·. Βάϊραϊτ άπό της σκηνης τοϋ

2,25

100 Γερμανικών μάρκων (125 φρ.'}, άλλα δι’έκαστον πρόσωπον έφοδιασθη-

1,61

σόμ.ενον διά τοιούτου εισιτηρίου θά γείνη ψηφοφορία'-έάν: ^ναι άποδεκτόν καί

άφ’ ού δη/,ώση ό'τι παραδέχεται τάς νέας μουσικάς θεωρίας τοΰ Βάγνερ.

1,05

1 ·*■ ·\ '

\

f

<

ΠΟΙΚΙΛΑ..—Κατ’

:' ■·

·

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

24.0'

αύτάς ύπεδέςατο ή βασίλισσα 'Βιά.τώρί«Λδν χ^ω-.ί®ώ^(ί

τόν ήρωα. τοϋ γνώστου μυθιστορήματος τής κυρίας: Βέεκερ-Στό.βης τοϋ ΰπώI.

Κάρασουσσα μεταφρασθέντος ή κα.Ιόΰη τοΰ Θωμά. 'Ο γηραιός ουτος μαύρος
οδ το αληθές ονομα- είναι Ίωσίας Χευσων έχει ηλικίαν 88 ετών. Τώ μελά·

ν.όν τόυ. πρό.σωπον επί του οποίου κυματίζει κόμη εκτάκτως λευκή φέρει είσέτι τά στίγματα τών μωλώπων και πληγών ύπενθυμιζουσών· τάμαρτύρια της
μακρύς του δουλείας. 'Η βασίλισσα Βικτωρία τώ προσήνεγκέ διάφορα δώρα.
—. Είναι γνωστά τά ταχυδρομικά επιστολικά δελτάρια.

■

Έν Βερολίνφ

έφηρμοσθησαν άπώ τής 1 τοϋ νέου έτους καί τηλεγραφικά δελτάρια. Ταΰτα
ριπτάμενα εις τά τηλεγραφικά κιβώτια, μεταβιβάζονται αυτά εις τών πρός

8ν όρον δυνάμει τοΰ νέου συστήματος τών ύπώ τήν επιφάνειαν τοϋ εδάφους
δι’ ών αυθωρεί

τοποθετημένων, πνευμ.ατικών σωλήνων,

τά τηλεγραφήματα

ταΰτα διανέμονται. Έν Παρισίοις το σύστημα τούτο τών πνευματικών τη-.
. λεγράφων, όπως έσφαλμένώς ονομάζονται, ήρξαντο εφαρμοζόμενου ήδη, θά
• ήναι

δ’ είς πλήρη ενέργειαν κατά τών χρόνον τής έκθεσεως τοΰ 1878.

■—Έν’Αμερική

αί θέσεις έν ταΐς έκκλησίαις ενοικιάζονται διά πλειστη-

ριασμοϋ έν άρχή τοϋ έ'τους. "Εν τινι τούτων έν Νέα Ύόρκτι έν ή κηρύσσει

^δημοφιλής ίεροκήρυξ Βέκερ τώ ένοίκιον τών θέσεων κατά, τώ 1877 έφθασεν
2 42,105 φράγκων.

δ

εις

Σημειωτέον δέ ό'τι ή εκκλησία αυτή δέν είναι έκ τών

μεγαλύτερων τής Νέας Ύόρκης.
. —Τώ 1876 άπεβίωσαν έν μόνγ τΐ)

Βεγγάλη’ 11,416 άνθρωποι δη-

χθέντες ύπώ οφεων. Έν πάσαις δέ ταΐς έπαρχίαις τοϋ Ίνδοστάν άπέθανον
. έκ τής αυτής αιτίας υπέρ τάς 20,000.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
;

1877 ΜΑΡΤΙΟΣ (Ε. Ν.)

;

.

Βαρόμετ>'·οτ

: Μέση

θλίψις 750,88

χμ.

Μεγίστη » , 758,05 (τήν 17ΰν)
Έλαχίς-η »
738,05 (τήν *
)14Ί

Θερμόμετρον εκ.

/

ΙΜεση θερμοκρασία 12,88
Μεγίστη
’Ελάχιστη

22,6 (την. 24V)
.»

-—2,7 (την . 4ν)

. . 'Ημέρα ι βροχής 7 (ποσών τοϋ καταπεσόντος δδατος 32,43 χμ.)

Νιφάδων χιόνος 2 (ποσών τοϋ υδατος 5,90 χμ.), πάγου 1,

αστραπών 7.

., ’Άνεμοι έπνευσαν κατά 6 ημέρας ΝΔ, ΤΙ Δ, 3 ΒΔ, . ΙΒ, 6 ΒΑ,4 Ν. .'.

