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Νομ ίζοντες οτι χεχαριΤϋε'Ό» ανάγνωσμα π^οσφε 
^ιομιν τοΐς άναγνώτταις τής Μ-ημοσύνης, συγγράμ
ματος άνέχαθε» οΰ μό*ον περί τά τερπνά άλλά χαί 
τά επιστημονικής οιας τίνος c5* άξίας έχόμινα θέματα 
νά άτχολητβτ π,οοτιθειμένου, καταχωρίζομεν τό κατω 
τέρω Λ£/>2 α ρχα ία ς  ' Ε .Μ ηηκήο  'E J . fy t ta r  Δοχίρ,ιογ 
προϊόν ιιολλοΟ άξιο* λόγοι» τοΰ χαλάμου τοΰ Κ.Βϊρώνο; 
χαθηγητοϋ τοΰ ε* Βρυξέλλαις Αθηναίου, λαβόντος το 
ι ίς  τήν διατριβήν τκύτην ένδόϊΐυον έχ τών γνωστών 
είς ολον τον φιλολογικέ* κόσμον Μ εσσ η ν ιά δω ν  (MeS 
seniennes) τοΰ Γάλλου ποιητοΰ Casimir Delavigne.

Αί Μεσσηνιάδες τοΰ Κ Casimir Delavigne, άνΐ- 
χάλεσαν τήν ίλ ιγ ιία ν  «ίς τήν αρχαία* αύτή; κατα
γωγήν. Τόν έρωτα τής πατρ.ίϊος έμπιπ*ιυσμέ*ος, 
ποιητής ό μιτά διχαίας τής ύπιρηφανίας λέγων

» J ’ ai des chants pour toutes ses gloires,
» Des larmes ponr tous ses malheurs,

άνιΰρι τό άληθίς πν«ΰμ* τού «?δους τουτβυ τήί ποιή- 
«εως τβΰ £ν χρή ιιι παρά τοΐς πάλαι Ελλησι, χαί οί 
στίχοι αύτοΰ άνιζωπόρησα* πα^ ήμΐν τήν μνήμην το»

Το/,. Β.

Αρχίλοχου, Καλλίνου χαί Τυρταίου Ουδόλως λοιπόν 
(ί to u ο ν, άν περί τών Μ<ιση ιάδων λαλου*τες, ιτερί 
τής αρχαίας Έλληνιχής Έ *εγιίας π:οτάττομεν Δοχί- 
μιον Καί τή* άρχαίαν πόλιν εξ'.στοροΰντίί, τήν περι
γραφήν τής έπί τών εριιπ'.ων ίχείνης άνεγερθείσης νε1"»- 
τε'ρας πόλεως τρόιιον τινά σκοπούμε*, χαι τη* προσίγ* 
vistv ίξόχου προτύπου πρός άςιον αύτοΰ άντ’.γραφο*. 
Εχ τούτου δέ εύχολωτερα εστ3ΐ τοΐς αναγνωσταις η 
χατανόησις *ώ* ομοιοτήτων τού Delavigne προς τους 
άρχαίτατβ διά τοΰ σταδίου τουτου εληλακοτας, οπίρ 
*αί πάλιν μετά τοσουτου χρό*ου διάλιιμμα ο ά*ήρ
ήνέωξε. ^

Οΰδ' είναι άναγχαΐον ΐ*α τή* «λεγειαν Ιξιτασωμεν 
χαθ η* ή^ιΐς περί αυτής ί^ομιν σήμερον Ιννοιαν ζη· 
τήσωμεν δέ μόνον τό πώς αύτήν οί άρχαΐοι ενόου *. Ά -  
νίλθωμίν τά λοιπόν »{ς τ?ς πηγάς.

‘Ο Όράτιος ΐν ς .  75 τής Ποιητικής  αύτοΰ Ύ έ.
χ γ η c λέγ*ΐ

yersibus impariter junctis qnerimonia primum, 
b Post etiam inclusa est voti sententia compos. 

Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor 
Grammatici certant, ut adhunc subjudice lis est.

Έντεΰβιν άρα δήλον A .} ότι τά ΐν δίστιχο* (έξαμ ι- 
τροις δηλονότι καί πεντάμετροις έναλλάξ versibus 
impariter junctis) γραφόμενα πο,ήματα ΐχρησίμιυ- 
σαν τό πρώτον ιί< θρήνων εχφρατιν. ’Αλλά τ ίς 
J jx r :  h θο^νος ; ή επί τή άπυλεία πατρός ή καί φίλβυ



λύπη ; ή οί ίπ ί πισόντι πολιμυτή ετιναγμοί ι ί ς  πα· 
ιρίδος ; ή οί έρωτιχοΐ θρήνοι οδ; μ ο έπ ιιτα  έστέναξεν  
δ Τιβοΰλλος;  Μερί τούτου ούδέν ό Οράτιος άποφαίνι- 
ια ι, Β '.)δτι άγνωστος δ ιών έΛεγειακών οτιχω* ιύ 
ρ ιτη;.

Πράς έξαχρίβωσι» της δβυτίρας προτάοεως άρχιϊ, 
νομίζομιν, ή ιυρεοις τών ποιητών ιών τή; τοϋ έλεγεια
χού δίστιχου εύριοιω; άντικο θυμένων, χαι ή κατά 
χρονολογικήν άχολίυδιον αΰτών χατάτοξις. Αν άπο- 
δειχδή ή οτι των πρώτων ήμΐν γνωστών έλίγειαχών 
προϋκήρξαν έτεροι, ή οτι π ο λ / c ΐ συ'ίχρόνω; ιλ ιγ ιΐα  
γράψαντις έφάνησυν, ή οτι S tij; ΰπαρξιως ούιών 
χρόνος ούχί αοφαλής, x s λ τγ S έ ς εσται t £—ώ - ό ϋράιιος. 
Της διυτέρας δέ προτα^εως άληβίΰς χα ιαφανιίσης, 
καί η πρώτη τότε άληδ·ύ:;υσα ουναποδιίχνυται, xai 
τοΰ εύρέτου ή τών εύριτών τοΰ γίνους τούτου τών 
στίχων α π » ;  δρισδε'ντων, ζητητίον έπειτα άν τα συγ
γράμματα αΰτών ή αί πιρί αύτών πορ αΑ λ ο? ς τ υ ι  
μορτυρίαι ά^οδειχνύουσιν ότι ό θρήνος  ήν τό ύποχεί 
μενον τών ποιημάτων «ύτών. Φέρε ιυ* ίδωμεν «ι»ες 
χατά τοΰ; αρχαίους οί τας πρώτας έΛεγιίας  ποιή 
σαντι;.

Ωρίων ό Θηβαίος (α) εν τώ ΕτιμοΛ ογ ιχώ  αύτοΰ 
Α ίξ ιχ ω  λέγιι Ta έξης ■ Κατά Δίδυμον, i ’Aejoc οη 
μαινίΐ δρήΌν, παρά τό t v  Λέγειν’ επειδή ό θρήνος 
ουτος ητο ώ ; είδος τι άποχαιριτισμοΰ ιιράς τού; τε 
δνεώτας, καί c is ν ιύχη τις ύπέρ αΰτών Εύρέ την τοΰ 
ελε γιιακοΰ στίχου ά  μέ» χαλεΰσι τόν Άρχί/οχον, οί 
δέ τόν Μίμνερμον, και ηο·«λοί Καλλίνον τόν άρχαίον. 
Συνεζεύγνοον δέ κρος τόν έξαμιτρο» τάν πεντάμετρον,δ; 
τ ις  δέν εχ*ι ιήν γοργήν ίρμητιχότητα τοΰ πρώτου, 
άλλοι φαίνεται ίκ  τού*αντίου οιο» ίβίννΰμενο; χαί έχ 
π»έων μετά τής ιύχης τοϋ δανάιου. Εχτοτε ομως οί 
μετεπειτα μετοχειρίβα»το τον ίλεγιιαχάν στίχον ά 
διατόρως περί πα»τό< ύποκιιμένου ».

Γαΰτα ιυρίσχομεν χοί έν τώ Γ ουύ ια ν ΰ  ΈτνμοΛο- 
γι*Μ (β). Αλλα το χείμινον τοί χωρίου τούτου ώ; 
χαι πολλών άλλων, είναι τοσοΰτον εφβαρμένον, ώ .τ ι 
τίποτε δε* δά ενοει τις άνευ τής ’Ορίονος ϊπιχουρίος 
‘Ο Σουίδας (γ) διατείνεται οτι θεοχλής τις Νάξιος έ- 
πενοησε το ελεγειακόν μέτρον, διινην τι»α φρενών ποί 
βχων ικστασιν. Ταΰτα λέγει χαί τά μ έ γ α  ΈτνμοΛο 
γ ιχ ό ν  f J J '  ά*λά τοιοΰτοι μΰδοι τοοοΟτον άτοποι εί 
31», ώς τε ούδέ προσοχή; όλως ιι’σίν άξιοι.

Λάδωμεν ήδη άνά χεϊρβς χαί τούς Λατίνους, χαί 
παραδωμιδα χατά πρώτον τά χοι*βτιρθν ιά γνωστόν 
χωρίον Τερεντιανοΰ τοΰ Μαύρου (ι)

( α )  ΣεΛ 5 0  έχΰ, Στονρζ.
( 6 )  ΣιΛ. 180 εχύ. Στούρζ.
( γ J  Έ ν  Λέξει αέΛεγε ίρ ι ιν .·
( ό )  Εν Αέξει *έΛ εγα ίνε ιτ .»
( t j  De metris, οεΛ. 2 4 2 1 . Μεθ' δσα  ύ Ruhn 

kea Λέγει ί i r  τή αύτοΰ Critic. Hist. Orat. graec. 
οιΛ. 4 2  xai i £ . j  ο ύ ά ιμ ία  άαψιβοΛία δτι Κ  α Λ Λ ί '  
ν  ο ο ς  χε ϊτα ι  έ ν ταΰθα  άντ  ι  τοΰ Κ  α  Λ Λ i r  ο ς. "ISi 
π ερ ί  τούτου χ α ί  Henri de yalois, Emendat liv. 
I y .  c. 14 ε’χ<ί. Barm ann m l  φ  i r  σβΛ. 1 1 6  σ ^ .

Pentamelrum dubitant quis primrum finxerit
(auctor

Qaidam non dubitaut dicere Callinoum.

1 αύτης δέ τής γνώμης ifjiv 5 τ» Μάριος Βιχτιβρΐνος 
«αί ο Ισίδωρος (ς·), οίτίνες ομως ίπιλέγουσιν ότι εί- 
σί τι»ις χαί οί τώ Αρχίλοχω xai KoXofiovito τινι τήν 
τής ιών έλεγιιαχών εφευρισεως δόξαν άηονεμοντες. 
Ε ο ϊ ι  δ ό Κολοφώνιο; ουτος χατά τούς ύπομνηματι- 
στάς, η ό Μίμνερμος ή b ΙΙολύμνηστος. Ουδέ 
μνείας ολως αςιος ^αινιται 6 Φώτιος, εΰρίτην τώ» 
έλ«γειαχών άποχαλών τάν Πυδαγόραν χαί άγνωστό» 
τινα Ορτυγα, (ς) επειδή προδηλότβτον, οτε ίΰτε είς 
τόν Ορτυγα, άνδρα όλως άγνωστον χαί έν τοιαύτη 
ίιπόπτ»» μαρτυρίοι μνημονβυόμενον,ούιε εις τάν ΓΙολύμνη 
οτον, ε ι; ον αποδίίουσιν οΰ μόνον τοΰ πεντάμετρου, 
άλλο χαι τοΰ ηρωϊχοΰ στίχου τή» ιυρεσιν, οΰδέ ιίς τά» 
Ιΐυίαγοραν, είτε το» δΐ/όσο^ο/, eTh ετιρόν τινα tout»· 
Ομώνυμον, κοί δια τήν φύσιν τοΰ πνεύματος αΰτών χαί 
διά τους χρόνους χαθ’ ο.υς ε’ζησον, οΰδέ είς τέν θεο- 
χλην τοΰ Σουιδα, πρ-επει νά επιστήσωμεν τήν προσο
χήν ήμών.

Τπο/.ιίπτονται τ,μΐ» άρα δ ’Αρχίλοχος, Καλλϊ*ος 
χαΐ Μ μνερμος, χαί έχ τούτων δέ ιύδύς «ξ άρ·/ής εξ
αιρετέος b τρίτος, ϊπίίδή t j  άληδεία οί αρχαίοι μν*- 
μονεύουσιν αΰτοΰ ούχί ώς δημιουργβΰ τής ΐλεγείας, 
άλλ ώς πρώτου αύτίΰ μιταχειρισαμένου τή» έλιγεία» 
είς τρυφερών παδών έξειχόνισιν. Τοΰτο δή άλλοι τε 
λε'γουσι χαι ‘Ερμησιάναξ, (η) έλεγειαχάς χαί αύτάς, έ» 
>.ίς καταλέγει τούς περί έρωτος γράψαντας ποιητάς. 
Απαντε; οί άρχαΐοι συμφωνοΰσι περί τεότου, έξ ou 

δύναται τις νά είκάοη έν παρόδω οτι, ά* 4 ‘Ωράτιος 
ίννόιι του; δρήνους τών εραστών λέγων querimonia, 
ώς τινες τών έρμηνευτών ύπιδεντβ, άναμφισβητήτως 
εις τάν Μίμνερμον άποδοτέα ή τών έ ' ϊεγε ιβχών  ·ο· 
ρεσις. Πιδανώιατο/ δέ ότι τούτου Ινεχα χαί δ Πρό. 
χλος έλεγεν έν τ? αύτοΰ χρηοτομαδεία (6) «Οί πρώ
τοι τοΰ έλεγειαχοΰ μέτρου είσί Κολλΐνος χαί Μέμνερ- 
μος», ούχί διότι τόν τελευταΐον τοΰτον προτιμότερο» 
τοΰ Τυρταίου έχρίνε, άλλά διότι χατ’ αύτά» ειχ* δη- 
μιουρ.γήσας ο&τος ι' ι̂όν τι γένος έλεγείας,ώς ό Καλλί- 
νος ειχ· δημιουργήιας τήν έλεγείαν αύτίν .

Ου μήν άλλ' ουδέ λογον τινα Ιχομεν ύποδειχνΰοντα 
ύμΐν οτι πρ'^ίπήρξαν τοΰ ’Αρχ.λίγβυ καί Καλλίνοϋ 
ποιητα: ελεγειακοί. Ό άββας Souchay έκ τής πολλής 
ποιητιχής εύρυΐας τοΰ Καλλίνου άφορμώμενος νομίζει 
ότι δέ» είναι αύτά; ί  δημιουργ-άς τής έλεγείας. · Αί 
τέχναι, λέγει δ άββας, (ι) βραδέως χ«ρ*Β®ι προς 
τή* τελειότητα. Πόσους άνικμριβόλους χαχούς ηρωϊ-

/ ς )  Mar. victor Art. gramm, III, σεΛ. 2555· 
Isid Orig. 583 .

{£) De Metris a. 26 3 4 .
(jf) Παρ 'Λθητ. Λ ειπνοσ .  X l l l ,  σε  I .  598 .
(•4j  Παρά Φωτ. Βι6Λ. ΈΛΛ. σεΛ. 984 .
( 1 1 Mem. del’A cadem. des Inscr, et Belles-Let

tres,, 1, y l l ,  ι ί  λ. 366.

κ·ύς ποιητας έγέ»η*ιν ή ‘ Ελλάς, πρι» ή γε^νητηI 
τά» Ομηρο» ! χτλ. · Ά λλά έπελάδετο άρα δ άββα; 
Souchay 5τι δέ* πρόκειται ένταΰδι περί δηιεισ^ρ fta; 
τής ποιήϊεως ή γένους Ttvo; t<5ιαιτέροj  ποιητική; συ* 
δέσεως, άλλά περί άπλής περί τή» μορρήν τοϋ στίχου 
καινοτομίας χαί μεταποιήσεως ; ‘Ο τύπος τοΰ πεντα 
μέτρου εΰρίσχιτο ήδη έ» τοΐς Όμηρου χαί Ήιιόδου 
έξαμέτροις.

Έ χ τούτω» λοιπά» δήλο» οrt μεταξύ Καλλίνου μό 
νου χαΐ Αρχιλόχου ή κριτκή δύναται νά τ-ελαντιύη· 
τα ι, χαί αί χρονολογιχαί δυτχολίοιι, ότα* έςχπαντος 
δελήτη τ ις »ά δέσΐ) τοΰτο» πρά «κείνου, αΰξανουσι χαί 
πολλαπνβσιάζονται τοσοΰτον, αί δέ «περ ταύτη; ή ε 
χιίνης τής γνώ^η; παρατιβέμεναι μαρτυρίαι τοσοΰτον 
διαρρήδην άντι^άσχουσι ποάς άλληλας, «ή; τε άν*γ*ά- 
ζεταί τις »ά όμιλογήσ^ ° τι άμβότεροι τωόντι οι ποι-Ι 
ηταί ζτβν σύγχρονοι, χαί ότι δοθότατ* έπραξεν δ ‘0· 
ράτιος ούδέν περί τούτου άπορηνάμενος.

Νέος τις Γερμα*άς, δ Ούαλεντΰος Φράγκ, έ^ιτμο- 
σίιυσε κατά τά 1816 εν Άλτόνη πραγματεία» ,-rfpi 
K a JU x ro v . i» I  ένόμισιν δτι ήδυνήδη νά διατάμη τόν 
γόρδιον τοΰτον δεσμό», διατεινόμενος οτι ο Καλλΐνος! 
^» πολλώ προγενέστερο; τοϋ Αρχιλόχου. Δέν είναι 
τοϋ παρόντος τόποι» νά διωρήσωμεν εις τά ακριβέστε
ρο» τά ζήτημα, περί ου αλλαχοί ελαλησαμεν (α) Εν 
ταύβα δέ μόνον άρχει τά είπεΐν δτι έν τή λέξιι τοΰ 
Καλλί*οι» οΰδόλ»ς καταφαίνεται δ άρχαιότροπο: εχιΐ 
νος χαραχτήρ, ός τις κατά τον Frank (β) εύρίσχεται 
tv τζ  συνηδεία τοΰ μηδόλως γε*ιχ«υειν τήν έννοιαν, 
χαί παριττδν αύτήν έ* είδει διδακτικού γνωματευμα- 
τος, επειδή τοΰτο, κατ’ αΰτάν, άνήχιι είς μόνους τούς 
«οιητάς τούτους, οΓτινες προπαρασχεύϊσαν τήν ιριλο- 
εορίαν χαί προϋπΐρξαν άμέσως τοΰ αΐώνος τοΰ Σο- 
λωνος χαΐ τώ» χαλουμέ»ων επτά σοφών τής ‘ Ελλάδος. 
’ Εξ δ*ων δέ συνδυάζει Ιστορικών μαρτυριών ιδού έν 
δλίγοις δ,τι δύναται τις νά ειχαση. Εκ τής αντιπα- 
ραδέσεως τώ» νΰν μέν συμφωνουσών νΰν δέ αντιρα- 
σκουσών μαρτυριών τοΰ Στράβωνος, Κ,λήμεντος Αλε
ξάνδρειάς, Άδηναίου, Ηροδότου χαί Πλινίου τοΰ άρ 
χαίου (γ) βλέπει τ ις δτι τά άνεγχαιότατον πάντων 
είναι τό ορίσαι τάν χρόνον τής καταστροφής τής Μ ι 
γ*ησίας, καί τή ; τών Κιμμερίω/ έχστρατειβς χαδ ή' 
« ί Σαρδεις έάλωσαν, έπειδή έξ απαντος ή υπβρξις τοΰ 
Καλλίνου σύγχρονος πράς τά δύο ταΰτα ίστοριχά γε 
γονότα. Τό τελεετειο» μάλιστα ζήτημα έμολογουμε-| 
νος είναι δύελυτο», έπειδή μαχρας χαι σκανδαλώδεις! 
Ιριδας προύξένησα» είς τούς σοφούς αί διάφοροι τών 
Κιμμερίων έχστρατεΐβι, καί ϊπ ω ς αστειως ο Frank! 
παρατηρεί, δ δροΰς S» άλλοτε χατα τή» Αείαν

f a j  Έ ν  ιώ  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ι  τώ ά ναψ ερομ ίνω  εν Γω 
χωρ ίω , σεΛ. 44 . Id .  xai την  χα τά  F ran k  (harpt^»· 
τοΰ Λ. Μ ατθ ία  χα ί  I I I  τών Poet, graec. m in τοβ| 
(ia isfo rd  ίχδ. Λ«ιψ·

( 6 )  ΚαΛΛιν. σεΛ. 106.
( γ )  Σ τραβ .  Γεωργ. I, XIV» &Λημ. ΑΛεζ, /, 

σεΛ. 333. Ά θ η ν .  Α ι ικ ν ο σ .  X I I ,  σεΛ. 525 . ΗρΑδ. 
1 c. 1 5 , 16  P lin  H ist. nat. v l l ,  2 9  X X y V ,  3 4 .

προεξί’νησαν αί χατακτήσεις τώ» Κιμμιρίω» είναι ίσως 
ήττον άξιόλογος ούδ’ εχει τι τό παραδέσιμον πρές 
τούς φιλολογικού; πολέμους εΰς κατόπιν έγέννησιν ε» 
τή Ευρώπη. ’Εν Γαλλία ό Larcher καί yo lney ήσα» 
οί άρχηγοί τώ* δύο έχδρι*ών στοατοιτεΟω», χατα τε 
τό ζήτημα τοΰτο και χατά πολλά άλλα. Καί πάλιν 
ομως δέν ιίναι, νομίζω, όλως δυσαπόδειχτον, ( χαί άρ- 
χούντως νομίζω οτι έπραξα τοΰτο έν τώ  ανωτέρω 
μνημονευδέντι συγγράμματι πιστουμενος τόν ‘ Ηρόδο
τον διά τοΰ Καλλισδένους, Στράβωνος χαι Στέφανου 
ιοΰ Βυζαντίου (α) ότι ή δευτέρα ύπά των Γρηοών, 
έδ'ους Κ μμερικοΰ όί^ωτις τών Σάρδεω» ή ; τίνος δ 
Καλλΐνο; ποιείται μνείαν, έγένετο βασιλεύοντος τής 
Λυδία; τοΰ Αρδυος. 11-χραδέχοχαι δ ομοίως και οτι 
ή καταστροφή τή; Μαγνησία; έγένίτο έπί Κανδαυ* 
λου, καί λέγω δτι δ Ιίαλλΐνος είναι δυνατόν νά ειδεν 
άχμάζουσαν τήν Μχγ'ησίαν καί νά παρευρέδη και χα
τά τήν δευτέραν τών Σάρδεων άλωσιν, έχ τουτου δε 
δήλον δτι ήτο σύγχρονος τω Αρχίλοχω. Καί τωόντι 
ό Κ»«δ*ΰλης «βισίλε^σεν 2 3 — 2 4  ετη χατά τάν μέ
σο* ορον τά» δειχνύμτνον ύπά τοϋ ‘ Ηροδοτου, προκει- 
μιίνου περί τών Ή ρ αχλειδώ» τής Λνδία:, (β) Γύγης 
δέ, δ διαδ«ξάμε/ος τήν άρχήν, 3 8 , χαί ό υίος ούτοϋ 
Άρδυς 49 . Έπιιδή δέ δ μ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ν  είναι δτι ό Αρ- 
χίλοχος έγνάρισε τάν Γύ^ην, (γ) α< ο Καλλΐνοί, «nt 
Κανδούλου ίσως χαί πρά Κανδουλου γεννηδιι;, έζησε» 
ού μόνο* έπί Γύγου άλλά χαί έπ! Αρδυος, φανερόν 
όιι ήν ούγχρος τώ Άρχίλόχω. Πρές τοδτο δ αρχιΓ 
μόνον ι*α δώσωμεν αύτώ ζ»ήν 9 0 —100 έπαυτώ*.

Έάν δέλωμεν λοιπό» »ά όρίσωμιν τό» δημιουργό» 
Ιτή; ίλ ιγείας, πρώτοι ήμΐ* άξιώσεις περι τουτου ίχο»- 
Ιτες έρχονται δ Καλλΐνος και δ Αρχίλοχος. Επί 
j το ύτοις δέ έρχονται συνβλιδόμινοι Τυρταίος, Σόλων, 
Μίμνερυνος χλπ· Λλλ άν ήναι εναργές δτι ουτοι υ 
πήρξαν οί πρώτοι ελεγειακοί, δ ‘Οράτιος ά3α άπατδ · 
ται λέγω» δτι δ i.^ ij-ος χατ άρχας υπήρςε* η ε<φρα· 
σις τοϋ δρήνου, έπιιδή, καδ’ δσο* χρινομεν τούλά/ι- 
στον έκ τώ* σωζομένων ήμΐ* λείψανων, ο ελεγος ήν 
άφΐιρωμένος εί; ά*τιχείμενα στρατιωτικά χ^ι δρη- 
σκιυτιχά. Φ:ρι ίδωμεν ή ίη χαί τό δεύτερον ζήτημα.

Εις τή* αύτήν άπατη» δά έ*είχοντο καί οί Αατΐνοι 
καί Ελληνίς γραμματικοί, εΐ; ήν καί δ ‘Ορατιος ένε- 
πεσε, έπειδή άπαντες συμφωνοΰσιν ιίς  τά οτι δ εΛε. 
γος  ήτο άτμα δρηνηχιχίν. Γοΰτο λέγιι Σουιδας, Ορίων 
δ Θηβαίος, τά Μέγα Ετυμολογικόν, τά Γ ουδ ια ν ό r  
Έ ιυμοΛογ ιχόν  χλπ, όπως φαίνεται έν τοΐς προμνη- 
μονιυδεϊσι χωρίοις, ταυτα δέ λέγ ιι κβί Τζετζης χαΐ 
Πρόχλος (δ) χαί άλλοι. Καί ναι μέ», πι6α^ώτατον 
(ώς τοΰτο έκ πολλών χωρίων δικαιούται τις νά ιιχάζη^

( α ) ·  ΚαΛΛισθ. πα ρά  Στράβ . Γεωγρ. X II I ,  σεΛ. 
930 . Σ τ ίψ .  Βνζ .  εν Λ ίξε ι Τ  ρ ν ρ  c  ς.

( 6 )  L iv. I. Λογίζηται 2 γενεάς  άντ'ι 50ο  ε ι ΰ ν .  
( γ )  ’^ ·  Larcher. Μετάψρ. *Hpod. Τ .  /, σεΛ. 

Ι ΐ9 4  χαί έξ .  Τ. V11* σεΛ 5 5 6 , 599 . L iebel. A r- 
chil. σεΛ, 5  xai έξ.

( δ )  Τ ζ έ τ (  προΛεγ. ε ίς  Αυχοψρ. ΠρΰχΛ. π α ρά
Φωτ. ΒιδΛ. ΈΛΛ. σεΛ. 984 ,



οτι οι πλιίστοι τών υπομνηματιστών τούτων ή λεξιχο 
γράφων ούοέ< αΛλο ιίσ ί. ή ά :λοί ά/.λήλων ά<τιγρα- 
«ριϊί, απαράλ/αχτα οπω; άντιγ^αφεϊς ιίοι χαΐ οί τών 
χαθ ημάς Λ ιξ χώ/ xai Εγχυχ/.οπαιδι.ών συνο»θυλευ 
τα ι' xai ομως 0a ητο παραδοξότατο* πώι· ούδείς τού 
Χων διώρδωσι σφάζ-μα όπερ εναργέστατα δα έ ζ η λ £ γ - 
χον αύτβι οί σ ιίχοι τών πρώτων έλιγι.αχώ , Α<αγ· 
χά,ομαι λοιπό» νβ ιτιστιύΐω  όιι χατ αύτή» "ών 
ποιημάτων τοικων ιή* φύσιν, ή έ '.ιγ ιία  τά χατ' άρχας 
ητο τωάη ι θρηνητ.χή άλλ οτι ί  θάνατος τών tv τώ 
πεδιω xrς μάχης Μ.ιτόντω/ πολεμιστών, xai τη; πα 
τρΓ5ος αι δυστυχ αι, Ijjav τό ύποχείμενο* τών θρήνι»ν 
τούτων. ‘Η το» θανάτου τών γενναίων έςιιχόνισις, 
συχνοιατα επαναλαμβα,ομένη έν τοΐ, περιελθιΰσι xai) 
εις ^μας λειψανοις, όεν ΐ*φρα„ει μέν τοΰτο ρητώς,άρχύ< 
τως ομως υποίεΐχ-υει Γοιαΰτα η;αν τά πα/.αιά δημοτ ι  
χα ποιήματα τής 'Ρώμης, αί Naeniae έ είναι πιρι ών 
λαλει ό Κιχιρων, (a j α.ΐνα ωνοααζο» μέ< θρη,ητ χά, ού· 
δέ/ ομως άλλο ήσαν ή έπαινοι ιών τεθνεώτων, ύπά αϋ ώ 
άοόμινοι, χαί παράδειγμα ιίς μιμην.ν προτιθέμινον τοΐς 
εκι£ώσι, Ιβιαΰτα χαί τά σήμερον Ι ;ι έν χρησιι παρά 
τοΐς Ελλησι μ υ ρ ιο λ ό γ ια ,  τά παρά τη επιθανάτια 
χλί·.η <ρίλοο, άόελφοΰ, χαί γονέως προφερόοιενα τά 
παραδείγματα εδημοσίευσε» ήμΐν ό Κ. Fauriel. Ουτω 
παρα τε τοΐ; άρχαίοις χαί νεωτεροις ρήτορσί τ ι χαί 
Ιί ιβριχοΐς αί εύγΛωττότεραι πρά; χή» άρε τή / χαί τήν 
άνδριίαν παραχιλευσιις εύρισχο/ται έν τοΐς επιχη?ιίοις 
λογοις πολεμιστών χαί μεγάλων ανδρών. Τήν εικασίαν 
ταύτην στηρίζει χαί αξιοσημείωτο* \ι χ<ιρ:ον τοΰ Μ. 
Ε ιυμολογιχοδ, τό έξη:, « ‘Ο ίλιγος έψαλλιτο άλλοτε 
ιίς  τιμή» j i o r t o r  τώ» τεθνιώτων, πρίς ένθάρρυνσιν χαί 
τεβρϊ)γορίαν τών έτϊΐ^ωνιων ουγγ$νών ^ίλων. ·

Καί ό ΙΙρόκλος Λέγει δτι «διά ;οΰ έλέ)ου έπψ -ουν  
τους νιχρούς.»
Αν ίγ .ω ρ ί,ομ ιν όλα τά ποιήματα τοΰ Καλλίνου θά 

«υρίσχομεν άναμρ,βόλως τΐ σημαίνβυσι τά νω ρ ;α 
ταΰ'.α.

 ̂UJ μην άλλ ύπάρχιι τις άξια σημιιώσιως παρα 
τηρησις τοΰ Prank, λέγω τήν διαφορά» τ ώ ν  τριώ< 
λέξιων έλεγε ϊον ,  ε λ εγ ε ία ,  xai ελεγος ,  η» «ύτος πολ 
λώ χαλλιον πάντων τών πρά αΰτοΰ ίξηχρίβωσε. Έ λε  
γ ε ίυ ν  κατ'  αύτάν χαί έλε^ε ϊα  δέν σημαίνουσιν άλλο 
?ι δίστιχο» χα! δίοτίχα,^ ουγχιίμενα έχ πινταμέτρων 
έναλλάς χαί ιξαμίτρω». Έ .ίεγυς  ιϊναι άσμα θρηνητι 
χάν, ι ’τε παράγουσιν αύτά παρά τά I  I' λ ε γ ε ιν  «quod 
sonat iuterjectionem flentis,» ώς λέγ ιι ό Plotius
(ο) eut ««pa τ ί»  εΛευν· xai i o r  j o o r ,  ώς λέγιι τό 
μ ιγ »  Έτιιμολογιχίν. Επει?ή δέ ό Σ ι μ ω ν ί δ η -  ίγ ρ «ψ ,ν 
^^δι,τίχοιςθρηνητιχά άιματβ, χαί ταΰτα έξέφραζον 
OU'IV άλλο /} U e y o r  ητοι, ώς δηλοΐ τά τής λέξιως 
Ιιυμο< , θςιψ ο ι ,  Ιχτοτι συνέβη ι»α πάντα τά δίστιχα, 
οίίνδήποτι η» τό αι;τών ΰΐϊοχιίμινον, χαλώνται Lit 
γ ε ια ,  ήτοι οτίχοι όμβιοι έ λεγο ις ,  στίχοι έν μέτ^α»

f a j  C i c .  de Leg II, 24. Niebur Ί σ τ op .  ‘Ρ ω μ .
1ομ. 1. i

((>) de Metris σελ .  2634 .

ί λ έ γ υ υ .  " iim u a ίέ, τών Άττιχών ίημιουργησάντων 
τάν ελεγον,  οί παλαιοί αΰιών γρίμαβτιχοί ίθιώρηια·/ 
τόν ΐΛϊγιίαχά^ στίχο» ώς άρχήθιν ίδιας θΛ.βεράς έχ- 
Φρα^οντβ, χαί άντί νά είπωοιν, οί έλιγιιαχοί στίχοι, 
οί πρότιρον ά :λώ ς  επη  Χαλούμινοι, έδέξα·το ίϊιάζον 
τοΐς Αττιχοίς Ο-ομα, άρ</ΰ ό Σιμων.δης χαθιιρωσι 
τή. τβιαυ·.ην οτι-/ο»ργίαν *ίς άποχιίμινα Θλι6ιρά ή 
έλεγουζ ,  χαι ιίπαν1 ή ί/ιγ*ιαχή ποίησι- ά ιίαοτι π ι- 
ρ ιΐιχειο  ιίς ακοχιίμινα 6λι£ερπ, σι>γχέοντΐί cuto> τ9;ν 
άρχήν τοΰ πραγματβς πράς τήν αρχήν τοΰ ά-όματος.
? ^ a* αο1 i  στοχασμός οιιτος ιι>ι ιΰφϋέστατος, 

ou τίνος άλλ«ς τή , άναγχαιότητα δέ, παραδέχομαι 
πολύ, χαί εις άξιολβγωτάτα; στηρίζεται μαρτυρίας, 
«αλιν όμως μέ-ιι παράξινον, π » ;  τά ιιραγμα διέ^υγε 
τον Ώράτιον χαΐ τούς γράμμαιΐχούς της Ά λεξινδρ ιία ; 
(α) ιούς ΰπ ίψ ι ,  έχοντας αύτούς τούς στίχους τοΰ 'Αρ- 
χίλάχου χαΐ KaA/t»ou* Πρέπιι δέ νά υπίρξαν άτλώς 
α ίματα σιρατι«τιχά οί στίχοι ιύ ιο ι χαί νά έχρησί- 
μ ιυ ιαν χατ άρχας ι{ς αή, επί τοΐς πυοΰοιν ίν ταΐς 
μα^αις π-'λιμισταίς θλίψιν τών πολίτών χαΐ τ Τ ς πα* 
τριέος.

Κα5 ήμδς, μιχρά τινα λείψανα τών έλ ιγείω , ίχ ιί- 
^ων έχοντας ύ.τ οψιν, ή «ρχα;α έλιγιία  f y o  ϊλ « ς  πο.· 
λεμι.η χα· θβυρία χαί πατρι»τι*ή. Κατά τήν ε'ννοια» 
ίέ  ταυτην ό Κ. Casimir Delavigne ίδ ιιξ ι ,  ήμϊ,  
ναίιώοαοαν τήν άρχαίαν έλ ιγταν. Φίρι ίέ  ήδη βιωρ^. 
8*βμεν έπιτροχάδην τούς αρχαίους ποιητάς τούς δια- 
τηρήσαντας αυτώ τάν χαραχτηρα τβΰΐον, ιίς  άλλ.υς 
ά^ιινοντις νά πραγματιοίώσιν πιρί όσων τήν έλιγιίαν 
μιτιχιιρίσαντο εΐς έχ^ρασικ ι’διωτιχών παίώ», ή ιίς  
έξειχονισι» θλίψεων χαι ηδονών τοΰ ί ρωτος.

Δέν δυ>άμε6« νά «ρίνωμιν τόν Καλλϊνον ιΐμή έξ 
ενός μόνου τιμαχίου γνωστίΰ. πιθανώτατα είς τόν 
νιώτερον ποιητήν ‘Ρήγαν, όςτις ? α ίνιΤαι μιμηθιίς αυ
τά έν τώ  Θουρίω  αυτοΰ Υ μ ν ώ  (6) ‘Ο νευρώδης τό
νος τών πρώτων στιχω», *Βί ή φιλοσοριχή τών ε'πο* 
μέ ων χρίΐά «τι θλιβερώτιραν χαθί«τησιν ημΐ, τή, 
κώ )ιιαν τοδ Καλλίνοι» (γ).

Μέχρις τεΰ χατάχιιβίε;  χ&\ άλχιμον εξ ιτ ι θυμόν,
Ο νιο ι ; ούδ αίδεΐσθ’ άμ^ιπιριχτίονας,

Ώδε λίαν μ ιθιέντις ; ίν ειρήνη δέ δοχιΐτι
Οσθαι’ άτάρ πόλιμος γαΐαν άπασαν £χβι»

· * · · · · · · · · · .
ϊ α ί  τις άποίνήσχων ΰστατ’ ά*οντισάτ«.

Τιμήέν τι γάρ irx i χαι άγλβάν άνδρί, μάχισθαι 
Γης πέρι, χαί παίδων, χουριδίης τ'άλόχβυ,

( α )  Εί7( f iu y o i  τό χ α ρ ε ιή ρ η σ ε ν  Δράκων ό Σ τ ρ α -  
τοηχε ίΛ ΐ γ ραμματ ικ ό ς  προγενέστερος 'Α πολλων ίαν  
τοϋ Λνσχόλου. Τονχο παρεζήρησε ,  φ α ίν ε τα ι ,  xai ύ 
Frank. · Τό έλεγε ϊον ,  μ έτρον , λ έ γ ι ι ,  παρωνόμα,ατα ι 
άπο τοΰ έλέγυυ ,  8 σημ α ίν ε ι  π α ρ ’ Ά τ τ ιχ ο ΐ ΐ  τόν  θ ρή 
νον , άπό  τοΒ έλε’ου xai γόου  π α ρ α γ ό μ ε ν ο ν .» Αραχ.. 
Σ τρα τ .  Μ .  Γο ίοψ . Έ ρμ άν ν ου ,  σελ .  161.

(C) Chants popul. da la Gr. Mod. par Faureal, 
II, 15.

f  ϊ )  Παρα, Στο6. ZI, 19.

A usutvifiv θάνατος Si τότ Ισσιται, δπποτι χινδη 
Μοιραι έπιχλωσωσι· άλλά τις ϊίύς ίτω 

Έ γχος άνασχόμινος, xai ΰ*’ άσκίίος άλχιμον ητορ 
Έ λσας, τά πρώτον μιγνυμίνοι* πολέμου.

Ού γάρ χως θανατά, γ ι  φυγιΐν ιίμαρμίνον έβτίν 
Άνδρ’, βύδ’ ήν προγόνων  ̂ γένος αθανάτων. 

Πολλάχις δηϊότητα φυγών χβί δοδπο* άχόντων 
Έ ρχιτα ι, iv 8' οίι-ω μιϊρα χ ίχ ιν θανάτου.

’Α λλ' i  μέν ούχ έ'μ«ης δημω φίλος, ούδέ ποθιινός' 
Τόν δ' δλίγος στενάχ» χαί μέγας, ην τι πάθη. \ 

Ααώ γάρ σΰμπαντι πόθος χαρτιρόφρονος άνδράς 
θνήιχοντος’ ζώων δ , άξιος ήμιθέω».

Ώ οπιρ γάρ μι ν πύργον ΐν έφθαλμοΐσιν ορώσιν' 
Έ ρδιι γάρ πολλών άξια μόνος ιών.

Έ ν τώ  Ύ μνω  τουτω ιΰχόλως βλέπιι · άναγν»·· 
στης ότι δ ποιητές ΰπαινίττιτα ι τήν άρχαιοτάτην έ 
χιίνην πιρί ιίμαρμινης δόξαν, ήτις έ*έπνιε τάν Α ι
σχύλον χαί τούς λοιπούς τρβγιχούς, χαί ητις αιτία 
έγίνιτο  τοσούτων μεγάλων πράξεων έλατήριον, όσων 
ίσως χαί οuτή ή θρησχιία χα! ή έλιυθιρ α. Γην ιδέαν 
ταυτην τοΰ Καλλίνευ ιόρίσχομιν χαί παρ αύτω τώ 
4Ομήρω. Ιδού τ ί λέγει πράς τάν Γλαΰχον δ Σαρπη- 
δών. (α)

ΤΩ πέπον, ιι  μέν γσρ πόλιμον περί τόν δι φυγόντις.
Α ΐιί δή μέλλοιμιν άγήρ«« τ άθανάτωτι 

Εσσιοθ’ ούτε χεν αυτός ένί πρώτοισι μαχοίμην,
Ο υτι χέ σι στίλλοιμι μοχην ές χυδιάνιιραν·

ΝΟν δ’ εμτης γορ χήρις ΐφε σ^ασι θανάτοιο 
Μυρίαι, ά ; ούχ « τ ι  φυγιϊν βρίντόν, ούδ ΰπαλίςαι, 

Ιομιν.

Τά το.αδτα »υμπιρά»ματα πορίζιοδαι έχ τ ίς  άναγ- 
χαιότητος τοϋ ίανάτβυ χαί τής δυνάμεως τής Μοίρας 
^το χοι*άν χαί παρά τοΐς άρχτιχοΐς λαοΐς. · Δ:ά τί ό 
θάνατος διά τών βε)ών 6ά πριοβάλη τόν ηρωα, με. 
ταξύ τών προμάχων χωροδντα ’ Πολλάχις χαι τιυς 
μή άντίταττομένους πρός τόν έχθρόν ί  θανατος χατα 
λαμβάνει. Ούδέποτί άπέφυγέ τις τάς άποφάσιις ιών 
Ν οργών  (σχανδιναβίχών Μοιρών)». Ταΰτα λ ΐ^ ιι εν ιών 
πιριιργοτάτων μνημιίων τής πατριωτιχής έλεγι ας 
χαί τής ρουνικής γ)ώσ*ης, δ έπιθάνατος ύμνος ό χα 
λουμινος Κ ραχ ο νμ ά λ  r\ Ύμνος τοϋ Κ ρ ί χ α ,οςτις δυνα-
ται χάλλιστα νά παρας-ηση ήμΐν τήν Μ εσοην ίά δα ·,, b
πιίαν ΐνόβυν αύτήν οί βάρδοι τοΰ μέσου αΐώνος.Ο ύμνος 
ουτβς συνιτιίη πιρ! τά τέλη τβΰ 8ου αιώνος υπο τοΰ 
Ragnar*Lodbrok, βαοιλέως τής Δανίμαρχίας, αίχμα- 
λωτισθέντος ΰπό τοΰ Ελλα, βασιλέως μέρους τίνος 
τής ’Αγγλίας. ‘Ο νιχητής έξιδιχήθη τρομιρώτατα τον 
έχθρόν του, χαθιίρξας αύτόν ιίς  δομωτήριον πιπλη· 
ρωμένον φαρμακερών ίρπετών. Εχει, λιγουσιν, έ 
Ragnar συνέθισι τούς στίχους τούτους, ίν οίς διη- 
γ ιΐτα ι τά κατορθώματα αύτοΰ, χαί παρορμα του; 
υιούς αυτοΰ ιίς τήν ίχ ίίχη ιιν του θανάτοβ του.

( a j  *Ο μ. 'U . μ ,  ς .  323. 'Ο μ ο ίω ς  x a i  Ζ ,  488,

Ά λ λ ’ όμως, δσονϊήποιι ποιητίχή χαΐ άν ηναι ή φόσις 
τινβς, οτ.ή πληρης ίχιδνών οΰδόλιβς ύπάρχιι ιΰνους 
πρός τήν έ·μπνιυσΐν. Οθιν φαίνιται βτι αί ιίχοσιτριΐς 
πρώται στροφαί ίχρησίμιυβαν ώς πολιμιχόν ασμα είς 
τάν R agnar  χαί τούς ύπ’ αύτώ οτρατιώτας, αί δέ τ ι· 
λ ιυταϊα ι *ροοιτέθη«αν μιτά θάνατον τοΰ Βασιλέως, 
[σως ύπά τής γυναιχός του Κ ράκας  (α) Υπάρχιι αΐς-η- 
ίότης τις άγρία ίν τώ  συνό/ω ιοΰ ποιήματος τούτου, 
χαι μάλιστα ίν τη άρμονίι? τοΰ refrain όπιρ «πιστέ* 
φιι πασαν στροφήν.

Τοιαΰτην αίμβχαρή ίνιργειαν ιχφράζων ελλην ποιη. 
τής ιΐναι ϋσως μόνον ό ’Αρχίλοχος, ότι ή λύσσα, χατά 
τό λέγιιν τοϋ Όρατίου, ίχορήγιι αύτώ ώς όπλβν τάν 
ίαμβον έχιΐνον όςτις ιίς  αύτάν μόνον άνήχιν, ή ότι δ 
έγκΐφαλος αύτοΰ, χ ε ρ α ν ν ο π λ η ξ  ύπά οίνου, χατ’ αύτήν 
έκιίνου τήν έκφρασίν, (β) Ιχυοφόριΐ τόν διθύραμβον. 
Καχή τύχη τά μαχρότερα τών πιρισωθέντων άχρις 
ήμών λιιψάνων του 'Αρχιλόχου μόλις διχάδα στίχων 
άποτιλοΰσι. Έ ν τινι έξ αύιών, άνήχοντι ιίς  τά τε τρά 
μ ετρα ,  μαντιύομιν οτι ύπάρχ» ή άρχή πιρΐγραφή< 
τίνος μάχης· έν τινι άλλω ή εί*ών τιλ ιίου άρχηγοϋ, 
δποίον αύτός τόν ίν ί ι ι .  Τά λείψανα βμως ταΰτα τών 
ιλιγιιαχών του φαίνονται ποιήματα ηττον πολιμιστοΰ 
χαί πελιτιχοδ ή ήθιχολόγου, όςτις πολιμούμινος ύπό 
τής άνάγχης ζη τιΐ νά άντιτάξη αύτή ψυχήν άδαμα- 
στον χαί σχέπτιται π«ρί τής υψηλής ταύτης πάλης 
τής ειμαρμένης πρός τήν άνθρωπίνην έλιυθιρίαν, ην 
χατόπιν ό Αισχύλος ί/ψίστφ τω  τρόπω Ιξιπροσώπη- 
σιν έν τή ύψη/η αύτοΰ τριλογία του Προμηθέως. Εν 
τισιν άλλοις πάλιν λι ψάνοις τών ΐλεγειαχών αύτοΰ, 
άφοΰ δνομάζ«ι εαυτόν χαί του Αρ«ως χαί τών Μουσών 
έμοίως θεράποντα, ύβρίζιι τήν Λυχάμβην, ψαλλιι τής 
Αφροδίτης χαί τοΰ οίνου τά χράτος, χα! τ ιλ ιυτώ ν 
ομολογεί άναιαχυντως, ότι πιρί τήν Σάϊδά ποτι μα- 
χόμενσς, ίρριψε τήν ασπίδα, ίπ ιλ ιγω ν μ ιτ ’ αναίσχυν
του ευτραπελίας ότι ευριν υς-»ρον άλλην χαλλιτέραν.(γ) 

Τοιοΰτος δέν ητο ό Τυρταίος. Ούίέποτι ή πρόσω* 
πιχή αξία έθιωρήθη άναμφιβολωτέρα, χαί ή άνδρια χα! 
τό φιλόπατρι ϋπη^όριυσαν βτίχους ώραιοτέρους. Παν 
ό,τι άλλως έθουμάζιτο χατά τόν αιώνα αύτοΰ, ούδό- 
λως έφαίνετο άξιον ιών στίχων τοΰ ποινιτοΰ ή τουλά
χιστον ούδόλως τοιαΐτα ύποχιίμενα ένέπνιον τήν λύ
ραν του. Αύτάς έχιΐνος τό λέγει εν τινι τών ίλ ιγ ιιώ ν  
αότοΰ. (δ)

ρ Ου’ ’ άν μνησαιμην, οΰτ’ έν λόγω άνδρα τιθιίμκιν, 
Ουτι ποδών άριτής, ουτι παλαιβμοσυνης,

f a )  Mallet Dupan εν  τή Έϊσαγ. ε ΐς τήν  Iστορ .  
ιή ς  Α αν ιμαρχ ία ζ ,  xai Klotze εν  τή α ντοϋ  έχ. Τνρτ.  
Βρεμ. 17 64 , άναφ έρονσ ι  τ ό τ ε μ ά χ ι ό ν  rouro. Πρό 
π ά ν τω ν  δ ί  μ νημ ο νε ν τ έα  ή ά ΐ ιό λ ο γ ο ς  π ολ νχ λω ττο ς  
α ύτοΰ  εχδοσ ις  τον  C. C. Rafin, Τί,οπεγχαγ. 182G 
εϊς 8ον.

(6) Λειψ.Ζ%· Τετραμ . σ ελ .  121 έχδ. Liebel.
/γ) Λ ειψ .  48  χαί έ£.
( δ )  Π α ρ ά  Στοΰ .  41 , 1.



Ούδ ι !  Κυκλώπων μέν ί^ ει μ ίγ ιδό ; τ ι  6ία» τ ι ,  
Ηιχώη δέ θιων θρηίκιο» Bspc'y»)»·

Oi&* εί Τιθωνοΐα φυή» χαριέίτερος ιίη,
Πλουχοίη Si Μίδεω xat Κινύρε» βάθιον,

Ούδ ιί Γχ/τϊλίδεω Πίλοκος βχιιλεύχερος «Γη, 
Γ λώ τιαν δ’ Άδρήττου μειλιχόγι·,ρ·.>ν έ^οι.

Ούδ’ «ΐ κλ ι*ν έχοt δόξα», πλή» θούριδος άλκής.
Oi γάρ ά»ήρ άγ·*06ς γίγ»εχαι έν πολέμφ,

Ει μή χ ιτλαίη  μέν όρων φόνον α ίμαχόιντχ,
Κ*ί δη'έω» όρέγοίτ’ έγγυ ίΐν  ίττάμινος.

‘ 9  δ άρβ-τή, τ4 γ ’ άρΐϊτ9» έν ά»θρώτ9ΐ«ιν άϊ9λον, 
Κάλλιιτόν τ ι  φέρειν γίγνιτα ι ά»δρί νέω t

Εΰ«όλο>; τ ις  ένν9ίΐ τόν προς τήν π ίλ εμ ιχή ν  άριτή» 
άτοκλε ιττ ικ4» ένθουϊιατμόν χα9’ δν α ίώ»α  ίζη δ Τυρ 
τα ί9ς . ‘ Β  πολιμ ιχή τόχε άρ*τή άντεχχάθμιζε π α ιχ ν  
ά\λη», έν δέ τα ΐς  μικραΐς έκείνχις in ξχρτήχοις χώ  
ραις τής παλα ιας Ε λλά δ ος ,  δ ξένος πόλιμος ούδέν 
άλλο ήχο είμή δ έμφυλιο ; πόλεμ9ς τώ ν  ν ιω τέρω »  χρό 
νων, Ό λ ίγ χ  μόνον σχάδιι έχώριζον χά διαμαχόμενα 
μέρη, xai αί γ υ να ΐκ ε ;  1$λtitov x4v εχθρόν άιτό χής 
περιωβής τώ ν  τ ε ι χ ώ ν  δ δέ στρατ ιώχ ιι ;  δέν ητο έξ 
έπαγγέλμ ατο ς  στρατ ιώτης, σχεδό* πάντοτε άδιάφο- 
ρ ίς  πρός τά  δυ9 μίρη, έπιιδή ήχο γεωργός, ίδιοκχήτης 
καί ϊϊολίχης. ‘ Η ε'λλειψις τής πυρίχιδος κ α θ ί ϊ τ α  χά; 
μάχας αίματηροτέρας, ή &γnote χής χειρουργική; 
τά ς  πληγάς κινδυ»(οδεϊχ=ρας· άιτασαι δέ τχεδόν ήταν 
θανατηφόροι, εχ ά ιτη  δέ αάχη  ούδέν άλλα ή Τ0 είμή 
π λ η θ ύ ;  μβνομαχιώ», καί άρ’ ο?> αιχαξ δύο ή ίχο ντο  είς 
χείρας ι ξά π α ντο ;  δ εχερος επ ο ιπ ι  νά φ9ν*ύτg τό» ε τε-  
ρον. ‘ Η ρρ ιχ ϊλ εω τά τη  π}λλάκις α ιχ μ α λ ω τ ία  χαδιε* 
ρωμένη πχρά τοΰ διεθ»οΰς διχαίου, ή κατα ϊτρορή , ή 
άθλιότης, ή έ ιτα ιτ ι ία , αποτέλεσμα τής έλλείψεως τώ» 
χοινωνιχών ιπ ιμ ιζ ιώ ν ,  ήταν χά άναγκα ικ  έτακόλου9χ 
τής ήχχης. Κ χτχλαμ β ά 'ε ι  δε' τις εύκόλως οχι ή προ- 
σωπιχή ανδρεία ή ιο  τότε ά τυγχρ ίτω  χώ λό^ω ά»αγ 
χαιοχέρα ή ιήμερον, iw o t ΐχαι o n  διά τούτου έ/νοώ 
δχι σή/,ερον ίχομεν ήμεΐς ήττ9ν<:ς λόγοι» αξίαν ά»δρία» 
ή οί άρχβΐοι· Γήν σήμιρον οόδεί; π .χ .  έχ τώ*  α ξ ιω μ α 
τ ικών ι ίνα ι  ηχτον άνδριΐος τοΰ γ ιννα ιοτάτου τώ* πάλαι 
πολιτών τ9ΰ Ά ρ γ ο υ ς  χαΐ χής Μεστηνίας, άλλ ’ εκείνος 
(καί δώμι»  τούτου χάριν ε ί ;  τήν πρόοδο» τοΰ πολιτι 
σμοΰ) *(χ ιν  ι ικο ι ι »  α ίτ ια ς  πλ*ΐ9χέρας όπια; ι ; ιχ ι  α» 
δρείβ;· ίδ ίΰ ο,χι 9έλω νά ε?*ω. 0 9s»  itttp’ ‘Ο μή ;ω  χαί 
Τυρχαιω αξ πρός τό» βάνατον παρακελεύϊεις δέν ει»αι 
ψιλαί ρρά»εις, αί δέ ρωναί Λής πατρίδβς καί χής έλευ- 
δερίας δέν είναι λέξεις κεναί, ατιχβιχλοχίαι μόνον, ώ ; 
πολλαχις συμβαίνει παρ ήμΐ». ‘Ο ήτχΐ)9είς, ό ϊτ ις δέ» 
άποθνήίχιι γίνεται αιχμάλωτος ή επαίτης, αύτός, ή 
γιΐνή, χά τέκνα καί ολος αίτου ό οίκος, χά χχήμαχα' 
iou δημίΰονχαι, καί ή οίκία xou έμπίπραται. Τοΰτο 
ήχο ρανιρόν, 9εχικ4* καί έλαχίιχης ά|/ριβολίας ά»ε*(- 
δεχτον. (α) Διά τοΰτο δ Τυρταίος προτιμά τό» θάνα

τον τής ρριχώδους μιτά τήν ξ τ « ν  ύβάρξιως, χαί διά 
τοΰτο ή γλώναά χου λαλιί πιιχοιθεϊα χαΐ έκ το· π ιρ υ -  
αιύματος τ^ς χαρδίας, όχιν λίγη. (α)

*Τεθ»άμε»α( γάρ καλόν έιχί πρόμαχόu t πυόντα  
Άνδρ' άγ*94ν, περί η πατρίδι μαρνάμενον 

Τη* δ αύχοΟ ιχρολιπόνχα πόλχν χ ιί πίονας άγροΰς 
Πχβ'/ευειν, itάντων έ ιτ ’ άνιηρότατον, 

ΠλαζομεΌ» ού< μη'ρί ρίλτ], χαί πατρί γέίοντι, 
ΓΙκτί χε συν μιχρ9Ϊς, «ouoiSt»j τ ’ άλόχω. 

Ε^9ίτχος γάρ τοΐτι μετέττΗ α1, ους χεν t<ητοει, 
Χ.ρηϊμ9τό'5 τ «ίκω» χαί ϊτογερη πενί^' 

Αίτχύ»ει τε γεν ος, χατά δ’ ά/λαόν είδος έλέγχει, 
ΙΙατα δ' atc/iat καί χακότης ειχετϊί.

Ει9 ουτίος α/ipor τ^ι άλωμέ»ου ούδεμί’ οίοι;
Γιγνεχα:, ού:’ αί?ώς είοοπίκο τ«λέ9ίΐ. 

θ υχ δ γή ς  ®ιρί τή; δε μ-χχώ'χεθ*, κ ϊί περί π*ίδι·>ν(β) 
θ»ήτκ:βμεν, ψ>χε':·ι» μηχέτι ρειδόμενοι,

Ω νέο ι ,  άλλά μά»ίτ9ε π»ρ  άλλή\ ,οαι μ έ νο ν τ ι ς ,  
Μί|δε φ»γή; αί>χρί; ίο χ ίτ ι ,  μήδέ ρόβ»'>,

Αλλά μ ΐ γ α »  rcotsf"2 χαί ά^κιμο» έ* <ροετί 9ju0v. 
Μ()δέ ρίλοιΐ) »χεϊχ' άνδρ art μαρνάμεν 9t.

^α ) "Οπως . Ι ά δ ω μ ί Υ  ι δ έ α ν  x i r a  z&r ήθων ix e i -  
Υ(ύΥ π ρ έ π ι ι  γά  άγαδράμωμεν· t i c  τά,ς χ α τ ά  τόγ μ ι  ■ 
σα ίω τα  Ίτα .Ι ικας  δημοκρα τ ίας ,  a i ' t i r s c  d r a x a . i c u a i

xai έ ζη γοϋσ ι  π υ . ϊ . ί ί κ κ ;  τα  ή$η Tjjr ά ρ γ α ί σ ς  Έ Ι Ι ί -  
t)oc Τ ις ποτε έ,Ι&.Ιηιτε μετά, π λ ε ί ο ν ο ς  ένεργ e i a c  
περ ί r u r  ό ν σ α ο ι ρ ι ά κ  της έ ϊ ,οο ίτς  π α ρ ά  τ6γ Α ά η η Υ  
D iv. C om ed. P a ra i l  Γ 1 9  καί 2 0  ;

T u l a s c e r a i  o g m  cosa  diletta 
Piii  ca ra m a n to  e <[uesto e quello strale 
Che Γ a rco  del esilio p r ia  saetta 
Τ α  p r o v e r a i  s iccom e sa  di sale  
L o  p a n e  a l t ru i  e com  e duro caile 
L o  scan dere  e  I s a l i r  p a r  1 altru i scale.

( n J Ε*. τοΰ κατά  Λ εωκράτουξ  Λόγον την Λ υ 
κούργον.

(6) 11 πρός t o y  θά/ατον  αντη  «V ύν δμ α τ ι  τ&Υ
τέκνων παρα*έ.1ενσ·χ εύρ ίσχετα ι  είς δ ί α ς  τ ά ς  ποΑι·  
μ ιχάς  πο ιήσε ις ,  έπε ιδή  τό α ίσ θ ημ α  τοΰτο ΛαΛεϊ ε ύ -  
γ.Ιωττότερον παστός  ά.Ι.Ιου είς την χα ρδ ία ν  τον  ά ν 
θ ρ ω π ο ν  α π α ν ιώ ια τ α  δμως έζεψράσθη  μ ε τ ά  π .Ιε ίονος  
ένεργε ίας  η ε ίς το ά σμ α  το άγγΛ ιχόν τό έ π ιγ ρ α ψ ύ -  
μ ε  νον  Bannoch · Burn, δεν  ν ομ ίζ ομ  εν  όε δτι π α ρ εχ -  
βα ίνομ εν  τοϋ π ροκ ε ιμ έ νο ν  Λα Ιο νν ίε ς  π ε ρ ί  τούτου  
έν ταΰθα .  1Ο μο ιάζε ι  χα τά  τ ι προς  τ η ν  Parisienna 
καί Marseillaise τ*ΰ Κ. Delavignie.

— ο —
BANNOCK— BURN.

Robert B ruce’s adelrefs To his arm y.

Scots, wha hae w i’ yyallce  bled.
Scots, wham Bruce has aften led, 
VVelkome to your gory bed,

Or to glorious victorie.

‘Η ιδέα tgu Τυρταίου ·ι»βιπάντοτι ζ«»ΐρά, υψιςλή 
ix διαλειμμάτων, ή λέξι; ϊέ λαμπρα αμα χβί ά^ινω· 
πή. ‘Η ευτυχία τοΰ μάχιοδαι usip «ατρίδος, γυναν*ος 
χα! τίχ*ω», δ τώ ί*άνδρω διά 6ίευ ιιαραχολουβώ» έ ' 
ξο'ΐιδιομό; χβί ά’θλιόττ,ς, τό» νιχητή» άντομιίβουοβ 
μέδ>) χής *ί*ης, ί  πολιμιχή ένδρία ΰκιρίαίνουσα χα·

Now’s the day, and now  s the hour ;
See the front s’ battle lower ̂
See approach proud Edward s power,

Edward ! chains and slaverie!
W ha w ill be a traitor knave,
W ha can fill a coward’ s grave,
■yyha sae base as be a slave,

Traitor, coward, turn and flee !
W h a  for Scotland s King and law 
Freedom 's sword ’« i l l  strongly draw, 
Freeman stand, or freeman fa'

Caledonian, on w i’ me !
By oppression’s woes and pains !
By your sons in servile chains!
W e w ill drain our dearest veins,

But they shall-be sdall be free !
Lay the proud usurpers low !
Tyrants fall in every foe !
L iberty s in every blow!

Foiward ! let us do or die .
— o—

ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΒΡΟϊΚΗ

Παρβχϊλευαις πρός χοϋς στραιιώχος του.

Σχώτοι, οιτι»ις μ«τά χοϋ Βαλλάχη έχΰιατι το οι 
μά βας, Σχώτοι ους αίμοφύρχους πολλα.ις ωδήγηοεν 
i  Βρούχης, δόξα είί τή» έτ.ιθά»αχον χλινην σας ή μαλ- 
λο» δόξα ιίς τήν ένδοξον oac νίχη»! ^

Ίδοί» ή ήμίρ* X»'1 ω?α ! IScU \°
*Uχνώ» λιγιώνων ! Ίδοίι άγέρωχος πλτ,οιαζει χου Κ- 
δουιίρδου ή δυναμις ! Ό  Εδουάρδος, χαι (όπισω αυτου,
αλυυοι χβί δουλεία! ,  5!

Τίς β ίλ ιι νά γί*$ προδοχης, δου>ος ; Γις ιιναι υ* 
νατ.ν νβ θέλιι νά χαχοιχί( ανάερου χάρον ; Τίς είναι 
ούχω χαμιρπής, & ;τι νά βέλΐ) νά ή»αι δούλος; ΓΙροδο
τα, άπιλβι όπίοω, φΰγι!

Ά λ λ ’ ος τις δπέρ τοΰ βαβιλέως ιής Σκωτίας χαι 
του δικαίου ίλευθερίας §ομ<ρα:αν νά ούρη μεχά γιννα ι- 
ότητος θέλιι, χαί έλεύδερος νά ζή η έλιυβιρος να «ε· 
β«, δ Κ,αληδόνιος ουτο; έλβέτω μ ιτ  έμου,

Πρός τών στεναγμών χαί βλίψεω» τών χαταδυνα- 
στίυομίνω», πρός ™ν έ» δουλιχαΐς άλύσοις τεχνών 
σας, άν σας ζναι προσφιλές, χαι τή» χιλ.υταίαν χυ 
οατι δανίδα του αίματόςοας —  διά να ήναι ιλευθιρα !

Ας κισΐ) δ άγέρωχος άρπαξ 1 Είς δταν πίπτ? έχ 
Ορός, εϊς πίπτει τύραννος! Έχάοτη πληγή είναι 
*ληγή δπέρ τίς ΈλιυΟ*ρί«<· ’Εμπρός! η  θάνατος ή 
*»Χη!

τά τους αρχαίους *2ν δ,τι δύναται το ιιοθησ^ ij αν* 
δρωηίνη φιλοδοξία, αί προς τούς νέους μβχητβς παρ&- 
χ ιλιυσιις, «ρός ας ουνιμιγ»υ·»το άπλους-άχης ταχχιχΐς 
μαδήματα, ίδοϋ έ» ου»τό|*ω τών «οιημάτων αίιτοΰ ή 
ΰκόθιοις. ‘Η τ.οίηβις αυτοΰ ιίνα ιγ·ργή χαί πλήρης i t  
χόνων,άς μία χαί μόνη πολλάχις λίξις βυγχpotti.Ey ·ι 
χριίαν μεχαβάοιως; "Εν μόριον δπερ ά*οχόμ«, ιίς τόν 
οτίχο» παριμβάλλιι, άρχιΐ πρός τούτο. ‘Η αοδαρόχτς 
όμως αυιού ϊέ» έξ·χέλλιι ιίς  τραχύτητα, χαί τοι δέ 
πρό; Δ ω μ ιίί λα)ών, διατηρεί τήν άρμονι-ήν τής πα· 
χρίδος αυτού διαλιχχον. (α) Εύχέριιαν μιγάλην πρός 
τά» έλιγκαχόν ρυθμόν χεχτημένος, ιΰς-οχωταχα ουνδυά- 
ζει xcv έξάμετρον χω πινταμιχρω’ έπειδή, χοχά χη< ποι* 
ητιχήν παρομοίωσιν' τοϋ Κ. Herder, i  πινχάμΐ'ρβς έν 

Ix c t ;  Καλλίνου χαί Tupiaicu άιμαοι, οιον πολεμική 
|τΐ; ήρωίς φαίνεχαι μιτά ουζΰγου αύιής τοΰ ίξαμέτρου 
Iβιινοοσβ, xai ίδτος μέν πρωτεύιι, έν μ ιγα)ειο ιητι χαί 
μ-:·?αλοπριπι!α βαίνων, έχιΐνος δ' άχολουδιΐ ώ ; άχώ- 
ριβχος οπαδος', ή δέ χιοριία αύχοϋ, ήττον *οβαρά, ϊχ ιΐ 
11 ιό  ζωτ,ρόχιρον χαί γοργόχερον. — Καχηγοροΰ*ι τ ι- 
νΐς τοΰ Τυρταίου άίδένιιαν *τιχο«λ·χ ί«ς >αι παλιλ^ 

ογία1, χριτιχος όέ χις ^ερμανός νομίζει ότι άπανχα 
|οχιν δτε χβί τι «ιριέργως ζητηχιχόν, χαΐ φιλοτιμό*^ 
ιερόν έχον πρός χάς άνχιθεσεις, ασυμβιβάστους χατ 
ούχόν πρόζ τό πνεΰμα τής έποχής χαδ’ η» έζη δ Τυρ· 
τα ΐίς . (β) Οΰί’ τ,μιϊς έπιδοχιμαζομιν^τήν τόλμην μεθ 
ή: έ* έχομεν λε.ψάνοις ^<ϊψωδι»ώτιρος φαίνεται* 
νοωΐζομιν δμως δχι άδυναχον ϊέν είναι χαι ξενη^ χ«'3 
να παρινένραψε τι ιίς τό ^υρτοίκόν χιίμινον άφ’ έαυ- 
χή;. τά τοιοΰια δμως. άν ώ :ι ,  πολλά ιΰάριθμα είναι. 
Τίνος ε·ιχα νά εχη/ηχτώμεία έπί μιχραϊς τ ι» ι παλιλ ·̂ 
Λογίαις; Άδιχώτατο» δ’ ιιναι τό ν’ άπαιτώμεν παρα 
ποιηfοΰ, αΰτοσχεδίως κιδανώτατα τά π^ ιΐςα  χών ποι- 
ημάχων οΰτοΰ ουνχάξανχος, τό οόυχηρώς άπέριττον δ
περ δικαίως άπαιτουμεν παρά χών έν άνέσει στίχο»
νρ* ©ουντων. ,

’Ο*ωςδή«οτ’ άν έχη τά περί τούχου, άδύνατον να 
άναγ-ώοΐ) τις χόν Τυρταίον άνευ μιγάλης συγχινήοιως 
χαί ταραχής. Συναιοδάνΐ«αί τις χατά τή» άνάγνωοι» 
τούτη», δχι ιινα ι εύάρεστον χ· βλέπιι» μιγάλας χατά 
to πεδίον συναπτομένας μοχ**?’ άλλά δέν επιδυμιΐ, 
ώς ό λατΐνος ποιητής, (γ) νά ijvai αμέτοχος του χιν- 
Σύνου Ούδέν τών πολεμιχών εμβατηρίων χων έχτοχι 
( έξαιροιμένης χής μαγιίας αιοδάνονται οί έχα- 
βεαχοΰ λαοί έχ τδ» ίδιων αυτών έμβατηριων ως ιβνΐ- 
*ών) 0«»τείέντ«ν, δέν προξινιΐ, νομίζ·*, τηλιχαύτηνιίς 
χήν ψυχήν έντυπωσιν. Έ ν  τισιν έξ αύτών ύπάρχουσι 
λαμπρά τ ιμ ά χ ι» , et πλεϊστοι όμως αΰχών^ δέ» ιινα ι 
είμή άνχιγραφή, ώς ιίπ ιΐν , ιών ίδιώ» τοΰ Έλλη'βς

f a  ) Ο Τ υρ τα ϊο ΐ  μ ε τ ε χ έ ψ ^ η  ι η ν  ίων/χην δ ι α -  
.Ιεχτον, δ ιό τ ι  α ν ζ ψ  έΛάΛονν έν Ά θ ή ν α ι ς  τγ π α 
τρ ίδ ι  τοϋ Τ νρτα ίον .  Φαίνεται d i  ο τ ι  έχ τής α να γ νω -  
σεως τοϋ 'Ομήρου  xai ο ί  Λ ακεδα ιμ ό ν ιο ι  ένόουν  κ«-
Μ ξ  αυτήν .  Α

( 6 j  Frank- Κa l i t v .  σελ .  165 -160.
(γ) Lucret. de ller. Y a l l y .  ν. 5.



ποιητοΰ, xai απ*σ*ί αύτβΰ ®χ«ίάν οί ίδι'αι ίπβναφαί* 
νοντοι ίν «υτοΐς. "Αλλ»! έξ αύτώ» ιίτ ι» ίμφατικώτε- 
ροι χβι πρωτοτυπότερϋ, σπ«νιώχ*τa όμως έχουσιν 
πΰρ τοσοΰτβν άληίές, xai τοσοΰτον μεταδοτικόν ίν 
θοιβιασμόν. Τίς π. χ . έψαλε τήν δόξαν xai ιήν εύτυ 
χίαν τοϋ νικηιοΰ, έπανιρχομένου $ τάκ έττϊ τάν,  ώς 
ίλεγον εν Σπάρτη, παρά τό» Τυρταίον έν τοΐς έξης. (α)

β 3»νό* 8’ έίθλάν τοϋτο πόληΐτε παντί τε δήμψ 
Οςτις ά»ήρ διαβάς έν προμάχοισι μένη 

Νωλιι*έως, αίσχρόίς δε φυγής έπί «άγχυ λά§/ιται, 
Ψυχήν χαί θυμάν τλήμονα παρθέμινος, 

θ ϊρσύνij δέ πεσεΐ» τον πλησίον άνδρα παρεσιως.
Ουτος άνήρ άγαδος γ ίγν ιτβ ι εν πολέμω- 

Α ϊψ* δέ δυσμενιων άνδρών έτρεψι φάλβγγας 
Τρηχείας, σπουδή τ ’ εσχείι κΰμα μάχης.

Αύτάς δ’ έ* προμάχοισι πεσών φίλον «λεσε ίυϋόν, 
Ά »τ υ  τε χ*! λβού;, xai πατε'ρ’ ιΰκλείϊας, 

Πολλά δι» στέρνοιο, καί άσπίδος όμφχλοέσσης,
Kai διά θώρηχος πρόσθεν έληλαμε»ος.

Τόν δ' όλοφ'ίρονται μέν δ,υώς νέοι ήδέ γέροντίς, 
Άργαλέωτε πόθω ποίσα χέχηίε πόλις.

Και τύμβος χαί παί*'ες ίν άνθρώπο<ς άρίσηttoi,
Κα! π α ί δ ω ν  πβίδις, χαί γένος ίξοβίσω.

Ουδέποτε χλέος έσθλόν άπόλλυται, ούδ’ £·*ομ’ βύτ·ΰ' 
Ά λ λ ' ύπό γής πιρ ίων γίγνη ται αθάνατος, 

Ό ντιν’ άριστεύοντα, μένοντά τι μαρνάμενόν τι 
Γής πέρι χαί παίδων, θοδρος Άρης έλέση,

Ή< δέ φίγη μέν Κηρα τβνηλεγέος θανάτοι», 
Νικήσας δ' αιχμής αγλαόν ευχος ελιρ,

Πάντες μέν τιμώσίν δμώς νέοι ήδέ παλαιοί,
Πολλά δέ τερπνά παθών έρχεται ιίς Ά ΐδη ν 

Γηράσχων δ άστεϊ μ ιτακρίπα , ούδέ τις αύτόν 
Βλάπτιιν οΰχ’ βι5οΰς, ουτε δί«ης έθέλει.

Πβ'ντες δ’ ίν θώχοισιν δμώς νε'οι, οί τε χατ’ βύτόν, 
Είχουσ’ έχ χώρης, ο? τε ττβλαιότβροί.

Ταυτης νΰν τις άνήρ αρετής είς ά«ρον ίχέσθαι 
Πειράσθω θυμώ, μή μ ιθ ιιίς πόλεμο»,

Έ ξ όλων τών πολιτικών *αί πολιμιχών ελεγειών 
τής άρχαιότηιος, αί μόναι άχρις ήμών περισωθεΐσβί 
είσιν, it καί όλίγαι, αί τοΰ Τυρταίου καί Κβλλίνου, δός 
δ' ειπιίν χαί ή τοΰ Σόλωνος έν τώ  πιρί Παραπρεσβείας 
τοϋ Δημοσθένους μνημονιυομίνη, (6) ή π ς  είναι σοβιρά 
χαί θελχτιχή παρόρμηοις «ρός τήν δικαιοσύνην, τόν 
ismxx τής Πατρίδος καί τή* ίμονοια». Πιίρβ* τοιού 
του τινβς παρ ίχ ιι ήμΐν δ Κ. Delavigne δί ών λέγει 
έν τή Γ. αυτοΰ Μεσ»ηνιάδι χαί τοΐς τελιυταίοις στίχοις 
τής Αης.

Nous devons tous nos maux a ces divisions 
Que nourrit notre intolerance. 

II est temps d immoler au bonheur de la France 
Cet orgueil ombrageux de nos opinions. 

(α) Σ τυ β .  41, 1. 
(&) Δ η μ ο σ θ .  iT ep l  Π α ρ α . ν ρ ε σ β .  σ ε λ .  42 I ί χ ί .  

Ρ ίϋ σκ ,

Οί στίχοι ουτοι τή άληθιία ίναπολοΰτιν είς τήν 
μνήμην ήμώ* τήν άληθή γνωμιχτ,ν λέξιν τώ* αρχαίων, 
την λέξιν του Σολιονος κοι θιόγνίδος ήττον μέν γοργήν 
ijtTOv ένεργόν τ ίς  τών πρό αΰτοϋ, τοβαρωτέραν όμως 
xai μεγολοπριπ*3τέραν. Μείζων χοθ ίιιατα ι ή έπι ιή 
απώλεια τής έλεγιίας τοΰ Σόλωνος τής έπιχ»λουμένης 
Σα.Ιαμ ϊνος  θλιψις ήμών, ότα» ίvθuμ1;θώμεv τό μ αγι. 
χον άποτελεβμα οιιιρ άπετιλείε» εις τούς Αθηναίευς 
η έχ ϊτβματοί τοΰ Σόλωνος άπαγγελία ι ί ς  έλιγείας, 
ω ;τε  χαι νά έχϊτρατιυιωοιν αΰτοί άμέβω; έπί 
του; Μεγαρείς, καίτοι θάνατο» προκαιεγνωκόιες παν
τός οςτις ήθελε ποτε αναφέρει ότι οί Μιγαρεις υπήρ
ξαν τοϊοΰτον ισχυροί ώ ιτ ε  νά χυριευϊωοιν άθηναϊχή» 
τι»β πόλι» (α). Εχ ταύτη; τής έλεγεία; ό ιτώ  μόνοι 
ήι*ΐ» δπολείιιονται οτι/οι (β).

Εϊς εικοτολογίας μόνον δυνάμιθα νά χαταφύγωμιν 
δμο'/Λί χαί πιρί της τοΰ Μίμνερμου έλεγιία ; προκει. 
μένου λόγου της έπ γραφβμένης «Πόλεμος Σμυρνα ω» 
«ρός Γύγην κ ι ί  Αυδίου; (γ). χαί χιρΙ τών ήρω(<ών 
ίλεγιιών Σ'.μωνίίου, όςτις ε?χε ψάλλει τάς ήττας τών 
Πιρτών, χαί τάς ίν Σ ιλαμ ίη χαΐ έιτ’ Ά ρτιμ ίιιον vaj- 
μαχίας (δ). Τοιουτοτρόπως καί ίν όψιαιτέροις χρό- 
νοις δ Καλλίμαχος υμνητε διά στίχαιν ίλ εγ ιιιχ ώ ν  
τήν Σωτιδίου νίκην, (ε) Χαί δ Πβοπέρπος χυτά τό 
π»ραδιιγμβ τώ» 'Ελλήνων άνέμιξεν εϊς τάς έρωτίχϋς 
αύτοΰ ίλεγείχς αίμα Θριαμ6ιυ;ιχό* r.tpi της έν Άχτ'ω
Μ χη ί (<γ)

Έκ τούτων όμως βλέπει τις δ τι ή έλεγεία εί; 
ξιυτικόν τώ* νιχητών ύμνον καταντήματα, έΕιτράπη 
«ολί» τής άρχιχή: τρο/ιας είς ή< ε?χο- πεοιορίοά.τες 
αύτήν οί εύρέται αύιής. Εύθύς κατό ίΐ- διη^έθη είς 
πλείονας χαλώς διαχιχριμένουί κλάδου;. Ηθιχωτέρα 
παρά τφ  Σόλων;, παρέλαβιν όλως γ/ωι/ιχόν χαρα
κτήρα παρα Σόλωνι, φωκυλίδι; χαι τοΐς αύτών μιμη- 
ταίς. ‘Ο Μίμνερμος διά τή; ίλεγείας, θλίψει; χα 
χαράς xai παραφοράς ίρωτιχάς Ιψαλε δ Φ.λητα; κα 
δ Καλλίυαχος έχ τών 'Ελλήνων, δ Ο^διος, Τιβοϋλ* 
λος καί Προπέρτιος έκ τών Λατίνων, ή(ολούθηιαν τδ 
παράδειγμά ίχιινου’ είς τόν Σιυιωνίίην δέ μ ά λυτα  
όρείλει ή ελεγεία τήν έπικηδείαν αίιτης μορρή» δί ήν είπε 
χαί δ Boileau. (ζ)

La plaintive elegie, en Iongshabits de deuil. 
Sait les cheveux epars gemir sur un cercueil.

θ ϊ  έπανελθω ιίς  τήν έλεγείαν τήν ιπιγραρβμένην 
Λανάην,  προκειμένου λόγου περί τής μ ιμ ή ϊΐω ; ην 
έποιηιβτο αυτής δ Γάλλος ποιητής. Λέγω δέ τό»

(<tj ΠΛοντ. Σ6Χ. 8
( 6 )  ΠΛονι. αύτόθ ι  χα ϊ J i o y .  Λ αερτ .  28 .
/γ )  Π αυσαν .  II, 29
( δ )  ΣχοΛ. Αριοτογ . Γυχ .  ς .  1402. Σρνΐδ .  J ,  

Σ ιμω ν ίδ η ς .
(&) Αθην. d e i r r v  ϊΓ, 144.
(ς-) Propert. j y ,  6. 
(ζ) Art Poet. II, 40.

Σιμ·»»ίδην δημιουργόν τής θρηνητ ικής  ίλεγείας. ουχί 
too»» χωρίον τ ι τοϋ ‘ Αλικαρναασίως (α) όσον ή δυό 
*«»ος τής άρχαιδιητος μαρτυρία, h τίτλος θρήνοι 
βιίόμενος «ίς τάς ίλεγιίας ταύτας, καί χωρία ^τινα 
«τι»α οί έκδόται χαλοΰσιν επιγράμματα, χαί α-ΐνα 
*ίσιν βύδέν άλλο ή λείψανα επικήδειου ίλεγείας. Τβιοϋ- 
τοι έχτός πολλών άλλω» είσί καί βί στίχοι οί ιϊς 
Τίμαργόν ιινα αποδιδόμενοι, (β)

Λαλών δέ περί τοΰ γένους όπερ δ Κ. D elavigne 
άνεκαίνισε παρ ίιμΐν δέν προτίθεμαι νά πραγματεαθώ 
πιρί πασών τών διαφόρων ύποδιαιρίσιων τής έλεγείας, 
άλλως τ ι κ»ί διότι οί διαδεξάμινοι τούς παλαιού; ίλ ι 
γειαχούς έφάνησαν ίξ  άρχΐς  οΰ μόνον τάς υποθέσεις 
άλλά καί τά εύγενή καί φιλο*ολιτ:χά τής αρχαιότη
τες αί»θήματα άποπτύσαντες. Έν τ ί  διοτέρα ταύτη 
σχολή της έλεγιίας, καί τοΰτο δέ* είναι τό μικρότα
το» φαινόμενο» τή; φιλολογικής Ιστορίας, παρατηριίται 
ήδη δ περιορισμένος εκείνος ά τημ ισμος ,  δ ήθιχός 
σκεπτ ιχ ισμύς ,  χαί ή απώλεια παντός ιίς τήν άρετήν 
θάρρους όςτις φαίνιται ότι είναι δ άποχλειστκός χα- 
ρακτήρ ίποχών πολιτισμού ας τινας σήυερον δ»ομά- 
ζουσΐ κρίσιμους ίποχάς. Τά πρώτα σημεία τ ίς  έκ 
πτώσεως τβύτης παρατηρούνται ήδη καί παρά τώ Σό* 
λωνι· δ Μίμνερμος δ τ ο σ α ύτ η ν  χάριν «αί ά*θηρό- 
τητα έχών εΐς τήν λέξι» αύτοΰ, ά*αταπαύστως πα- 
ραπονεΐται περί τοΰ γήρατος, τού θανάτου καί πολλώ» 
άλλων διινών ών δέ» εύρίσκιι άντιιράρμβχον είμή εί; 
άπολαόσιις όλως φυσικάς. Καί οί στίχοι τοΰ Σι- 
μωνίδου όζουσι τής φιλαργυρίας καί τοΰ ί γ « ϊ  
βμοΰ ίκΐίνου, ον κατηγοροΰσιν αύτοΰ οι άρχαίοι. (γ) 
Τ ΐ δέ νά είπΐ] τις περί τών κατ’ εξοχήν λεγομένων 
γ ν ω μ ιχ ω ν ; Δέν xaτηγopώ τοΰ θεόγνιδος ότι απλήν 
καί πεζήν, ώς είπιΐ», καί τετριμμίνην ηθικήν ίγνώ 
ρισε καί άνέπτυξ«, ήθικήν τά ι ύ  ιιναι χαί τά ατομι
κόν συμφέρον σκοπούσαν, χατά τούτο καί # Όράτιος 
καί άλλοι πολλοί ήσαν άξιοχατηγόρητοι, άλλ' έπρέσ' 
βιυε τά αξιώματα τής τυραννίχωτάτης άριστοκρατίας. 
Τά βιβλίο* αύτοΰ, καλώς μελετώμενον (δ) δέ* τείνει 
«ίμή είς τό νά έγείρη ανυπέρβλητα μεσότοιχα μεταξύ 
τών διαφόρων τάξιων· ου μσνον άποπτυει πα- 
οαν ιδέαν ίσότητος καί γενναίας πράς τούς άλλους 
ανθρώπους συμπαθείας, άλλ' όπιρ χείρον, έξευτελίζιι 
ιά ς περί άφοσιώσεως καί χάριν της πατρίδος θυσίας 
ίδέας αίτινες ίθερμαινο» τούς πρώιους ίλεγειακούς. 
Δέν ιιναι τοΰ παρόντος τόπου νά άποδείξω ίπ ’ ά«ρι- 
6ίς τά λεγόμενο»· περί τ ίς  αλήθειας όμως ευκολώ- 
τατά χις δύναται νά πεισθί αμα μετά προσοχής 
άναγνούς τάν θέογνιν. °Εν μόνον χωρίον παρατίθιμαι 
όπιρ άποδεί&νυσι» ήυϊν καί τή* εγωιστικήν -ήθικήν 
ιών γνωμικών, καί παράδειγμα άμα τής αρχαιότατης

( λ )  Περί βυνθ. όνομάχων^χερ ϊ τά τε'Λη.
(β) Frank ΚαΛΜν. 65—70 καί ίξ .
( y j  Καί Τζέζ . Χ Ο .  VIII 228 . Φα6ρ. 'ΕΛΑ. 

Β ιβ λ  I I ,  15. Τ. Η, 147.
( § )  'Λ ν ίγν .  τήν  είς Θ έογν ιν  ά ξ ιό .Ιογον  π  ρόλο·  

γ ο ν  ιοΰ ΒεΛκίρου, οεΛ 10 χ α ΐ  έξ.

όσων εγομιν πορωδιών. Τυποΰνται δ’ εν προκλινεσι 
γράμυασιν οί στίχοι οσους δ Θέογνις ίδονιίσθη παρά 
τοΰ Τυρταίου όπως ή πολιμήση ή διαστρεψη τήν 
έννοιαν αυτών.

» "Κμος δ’ ήέλιος μέν έν αίθέρι μώνυχας ίππους 
’ApTt παραγγέλλιι μέσσατον ήμαρ έχων,

Δείπνου δή λήγοιμεν, όποι* τινα θυμός ανωγοι, 
Παντοίων άγοθώ» άνδρΐ χαριζόμινοι.

Χέρνιβα ο’ αιψα θύραζε φέροι, στεφανώματα δ ιιτω  
Εύειδές ^αδινής χερσί Λάχαινα χόρη.

Ή  (V άρετή, το <Γ άεθ . ίον  έν άνΰρώττοισ ιν α ρ ισ τ ο ν , 
Κ ά Ι - ί ια τ ό ν  τε ψέρε ιν  γ ίγ ν ε τ α ι  άνόρ'ι σρψ&· 

Ξ υνύν δ' έσθ .ιον  τοΰτο πό-Ιηίε π α ν τ ί  τε δήμω,  
"Οστις άνήρ d ia6 d c  έν π ρ ο μ ά χ ο σ I μένε ι .

Ξυνάν δ'α»6ρώποι; ύποθήσομαι διρρα τοι ήβης 
’Αγ.Ιαον άνθος  ε γω ν  κ α ί  φρεσ'ιν εσθΛά, νοή, 

Τών αύτοΰ κτιάνω* ιύ πασχέμεν. Οΰ γάρ άνηβαν 
Δίς πέ/.εται πρός θιών, ούδέ λύπη θανατου 

θνητοΐς ά*θρώ«οισι. Κακόν δ έπί γήρας έπείγει 
Οΰλόμίνο*, κ ιφ ιλας δ’ άπτεται άχροτατας.

’ Α μάχαρ ευδαίμων τοι καί όλβιος, όστις άπειρος 
"Αθλων είς Αί$εω δώμα μέλαν χαταβή,

Π ρινγ’ έχδρούς πτηξαι χαί ύπιρβηναι περ’ άναγκη, 
Εξετάσατε φίλου;, ουτιν’ εχουσι νόον.

Τοιαύτη δέν είναι ί; ηθική τοΰ Τυρταίου, ουδέ τοΰ

ί .  Delavigne, δ πρα*τιχώτατος δ’ ήμών αιών xai 
τό μέλλον όπερ παρασχιυάζιι ήμί* άπαιτοΰσι παρά 
τώ» νέων άλλα όλως αισθήματα.

Έ ξ  όσων ή5η είπομεν ίξάγετσι ότι δ δημιουργός 
τής άρχαίας έλιγείας δέν «να ι ιϊμή αύθιντιχώς χαί 
άναμφίίβηιήτως γνωστός, καί ότι τούλαχιστον δύναται 
νά ταλαντευητοί τις μεταξύ Καλλίνου καί Αρχιλόχου.

"Οτι, άν ή ελεγεία είχε τι τό θρηνητικόν κατ’ άρχάς, 
τό είχε μόνο» διότι ήτο καθιιρωμένη ιίς θρήνησιν τώ» 
πίπτόηων έ» ταΐς μάχαις πολεμιστών.

Ό τι ή ίλεγείβ ήτο ήρωϊκή  πβρά Καλλινω, Αρχι- 
λόχω καί Σόλωνι, γνω μ ιχή  καί παρά Σόλωνι μέν 
μάλιστα δέ παρά Θιόγνιδι κβί Φωχυλίδη, έρωτίχη 
παρά Μιμνέρμω, Φ.ληχα κβί Καλλιμάχω, θρηνητιχη 
δέ παρά Σιμωνίδη.

Ό τι ή έλεγεία, ήν δ Κ. Delavigne διά τών Μεσ- 
σηνιαδων αίιτοΰ άνε«αίνισ£ν είναι βνβλογωτέρα παρά 
πασαν άλλη» πρός τή» έλιγιίβν τοΰ Τυρταίου κβί
Κβλλί*ου. Δ Ν Β.

Ι Ι Τ Ο Ρ Ι Ο Ι  ΜΕΛΕΤΛΙ

ΜΑΡΙΑ Β Α ΙΗΟ ΧΑΡΒΪ.

( Σ υ ν έ χ ε ια , ϊ δ .  Τ εΰχ .  M a ' .J

*Ο  Σίρ θ »μ α ς  Οΰάϊτ χατιδιχάσθη κβί άπικιφβλί- 
σθη. Έ πί τοΰ ικριώματος ευρισκόμενος έχήρυξεν ότι ή 
ήγιμονίς Έ λισάβιτ και δ κόμης Δεβονσίρ (Devon-
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shire) ήταν άμφότεροι αθώοι ώ ; προ,· όιβ αυτές « ιχ ι ι ξ  βπασμωίιχή ταύτη χβτββνίσιΐ, οί δυνάμεις της έ
πρ άξε ι  δ δέ θά να τό ;  του έδωχε πέρας it’c τ α ύ τ η ν  ι ή ν  
σ τά σ ι» ,  η τ ι ς  όιτήρξεν ή β ίβαρωτέρα έξ όλων τ ώ ν  in i  
τ ή ;  βασιλ<ίας τ ή ;  Μαρίας λαβουσών χ ώ ρ α ν .

Ά λ λ ’ ή ψυχή τής θυγατρές τοΰ Η', Ερ£ί«ου δέν 
ήίκέσδη «ίς ταύτην τήν νίκην' άπ^ιησεν (Οϊτε εΰγε»ή 
καί έ π 13 νι μ * θύματα νά έπισφραγίσωσι τήν ήσυχίαν 
τή ; σ*ληρας βαυιλβίας τη;· όθεν Ιωάννα ή Γραίϋ καί 
έ σύζυγός της e»ό3jjitjcα ν  ιήν έκαιόμβην . . .

Τούτων γενομέ.ων, τέ e9»oc έζήτησε παρά της βα
σιλίσση. νά προσδιορίσιj τόν β α ϊίλ έ ι τή; Αγγλία,·, 
δι’ έκλ:γή; συζύγου. Πολιτιχώτερον ήθελε» εΐναι καί 
ένταυτώ σύμίω.ον πράς τβ πνεΰμα τοΰ αγγλικού Λαοΰ 
άν ό σύζυγος ούτος εξελέγετο έ* τών αυτοχθόνων 
τοΰ τόπου· άλλ’ ή Μαρία άπετάδη πρός τόν ΙΙάπαν 
χβί προ; τόν έξάδελφον αυτή; τόν αύτοχράτορα Κα 
ρολον Πέμιιτον, ο3τις τή άπήντησεν ώ ; έξη,.

*Φι.Ι ιάτη i^ach'-hjιη.

« ‘ Ο β α ί ν ε ι ) ;  τ ή ;  Γ α λ λ ία ς  ι ίνα ι  έ γ γα μ ο ς '  οί λο ιπο 
» · ΐ*α ι s i t s t i  r.oii) νέοι, έ νώ  δέ ε ίμα ι  ήδη πολΰ  γέ 
» ρων. Οδεν ούδένα άλλον χα ταλληλότερον  ευρ ίσκω
» δι’ ύμ α ς  ή τόν υίόν μου Φ ίλ ιππο ν

Ή  Μαρία ήτο τότε χόρη παρίχμηχυΐα, στερούμενη 
κα! τών πλεονεκτημάτων δΓ ων πολλά! γυναίκες χρύ 
πτουιι τά έτη τ ω ν .  Ή  πρός τόν γόμον χλίσις της τή 
ένεπνευσεν άκράτητον έρωτα πρές τέν νέον ηγεμόνα 
τοΰ όποιου ή δυσειδής μορφή, τό ερ^υτιδωμένο* χαΐ ώ 
ypav μέτωπον, ή ι Γυ^ρέχρους χοί σ^ουρόμαλος κόμη, 
τό προσποιητόν χαί άλλόχοιβν μειδίαμα ήσαν δέλγητρα 
ανεκτίμητα ένώπιον της

Οί όροι συνεφωνήδησαν κατεσπευσμένως, χαί μετ’ ου 
πολύ ή 'Αγγλία έμαδεν οτι βασιλεύ; αΰτής ητο ο δέ 
Φίλιππος, πρίγχιψ τής Ισπανίας.

Πάντες έξεπλάγησαν εί; ταΰτην τήν ε'δησιν ητις 
έπεσφράγιζ«ν όλων τοΰ; φόβους καί έπανέφερε τόν τρό 
μον είς τάς καρδίας . . . Ή  Μαρία, έν τώ άπερισκε' 
πτω  αΰτής έροιτι, τον όποιον ό Φίλιππος ποριεφρό 
νησεν εί; τοιοΰτον βαθμόν, &ιτ« curs χάν επιστολήν 
Ιδιαιτέραν έγραψε πρός έχείνην ητις τώ «φιρεν ε ις 
προΐ<α εν βασίλειον όλόχλτ,ρο», ή Μαρία λέγομεν χα 
τεσίγασε διά τής ειρκτής χα; έξορίας τοΰς γογγυσμούς 
οιτινις προσέβαλλον τάς άχοάς της.

Ά λλά μ’ ολα ταΰτα δέν ήδυνήδη νά χαταπνίξη τήν 
άποστρο$ήν τών ύπηχόων τη ; εΐ; βαδμόν ώστε νά τούς 
καδιιποβάλρ ύπό τήν άμεσον cuτής θέλησιν. Λιέταξε νά 
έφοπλισθή στόλος, ύπό τήν διοίχησιν τοΰ Λόρδου Έφιγ- 
γάμ, οπω·; πλεύση εις ’ Ισπανίαν καί παραλαβή τέν 
Φίλιππον. ‘Ο Ναύαρχος είτε πρές τήν βασίλισσαν, 
oit οί νΛ,όταί ήρνούντο τήν υπηρεσίαν των, καί δτι ή 
ζωή τοΰ ήγεμένος ήδελεν ίσως κινδυνεύσει κατά τέν 
διάπλουν, ‘Β Μαρία έξηγριώθη ως τίγρις, άλλ eve— 
δωκεν είς τήν *»αγχην, ητις παρουσιασδεϊσα ύπό 
τήν ϊχληοοτέραν αΰτή; μορφήν, έπέδεσεν έπί τή; βα- 
αιλίσσης τέν σιδηροΰν αΰτής βραχίονα . . . Απέστειλε 
τόν στόλον, κα), ώς μικρόν παιδίον, έτριμεν έκ τοΰ 
φόβου μή έ Φίλιππος συλληφδή κατά τέν διάπλουν ΰπό 
τ οΰ γαλλικού ςόλου,ος-ις ην τότε δαλασσοχράιωρ. Έ»

•ησθένησαν χαι ή ύγεία της προσεβλήδη . . .  ‘Η Μα
ρία ούδέποτε ύπήρξεν ωραία, αί δέ συγκινή*«ις οοιαι, 
α ιτινις ούδόλως ηρμοζον ούτε «ίς τους μικρούς καί 

λήρεις μανίας δφδλμούς της, ουτε εις τά λιπτά 
χαί πίπτοντα γείλη της, τών όποιων τέ μβιδίαμα 
ουδέποτε έπροχαλεσδη ή ΰπό τής χαιρ«χακίας, μετε'· 
βαλον τήν φυσιογνωμίαν της κα! έπηυξηαα» τήν ουνή- 
δη αύτής άσχημοσύνη*, όπερ παΓα ηρήσασα χαί ρύ- 
τή ή ιδία, κατέοτη δυσ’ ροπος, χαί ήρχ>ζε νά φοβήται 
χ*δον τήν «λιυσιν τοΰ συζύγου τη; . . .

‘ ϊ:· περιπόνητος στιγμή Ιφδα5ε "·|Α·ς πάντων. Ή  
βασίλισσα ελαβε τήν «Γδητιν τής άποβιβάαεως τοΰ ήγε· 
μόνος ιίς Ιουδαμπτώνα, καί μ ιτ ’οΰ πολύ «ΰρέδη πλη
σίον εκείνου παρά τοΰ όποιου έςνφτατο ή τύχη της . . .

Ο Φίλιππος ήτο καί τότε όποιος υπήρξε χαι άχο· 
λοΰδως, ήτοι αυστηρές χαι φειϊωλές λίαν είς τοΰς λόί 
γους του καδώ; χαί εΐ; τάς πράξεις του. Δ ά τοΰτο 
h i αΰτή ή Μαρία έχυριιΰίη ΰπό φόβου αμα ί?οΰσα 
αυτόν, χαΐ παρευδύ; άνε^νώρισίν Οτι αύτή είς έαυτήν 
έπέβαλεν οΰ μίνον δεσπότην άλλά χαί τύραννον.

Ό  Σίρ ΟΰίΜαμ Μόνσων ^W illiam s M onson) λα· 
λών περί τή; έλεύηως τοΰ ήγιμόνος, αναφέρει γ«γο- 
νές λίαν άξ.οσημείωτον, οπερ δέν δϋωροΰμεν άπο σχο- 
ποϋ ν' άναφέρωμεν ένταΰθα. Ό  ναύαρχος άγ· 
γλος έχανονοβόλησε χατά τοΰ ισπαν.χοΰ πλοίου έ<ώ 
εύρίσχετο είσέτι έπ! τοΰ καταστρώματος αύτοΰ ό ήγε
μών Φίλιππος, διότι ό πλοίαρχος Ισπα»ές δέν «ΐχ* 
χαταβιβασει τέ» δώρακα εισερχόμενος εί; τέν λιμέ
να, σημεΐόν σιβασμοΰ πρές τέν αγγλικόν στόλον. ‘ Η 
αΰς·ηρά ουτη διαγωγή τοΰ ναυάρχου είναι λίαν αξιοπα
ρατήρητος ώς πρός τήν εποχήν έκείνην, χαί ολως άν» 
τ ίδ ιτο ; πρός τέ τότε έν Αγγλία έπικράτοΰν πνεΰμα.

Οί φόβοι τής Α γγλ ίας, αί προρρήσεις τών σοφών 
άνδρών τής Ε· ρώπης έδικαιώδησαν πάραυτα μετά τούς 
γάμους της Μ*ρίας καί τοΰ Φιλίππου. . . Ο Φίλιππος 
ή'οψε πυράς, έσιησιν ικριώματα, χαί έπροσπαδησε νά 
δρίψη έχ τοΰ συνοιχ«σ:ου του, τέ όποιον έδιώρει ώς 
δυυτύχτ,μα δΓ αύτέν, τούς καρπούς ους «ιχεν ελπίσει. 
Γά δάνεια, oi φόροι χαί οί δημεύσεις έςηντί ησαν τήν 
’Αγγλίαν, διά νά χορε'σωσι τήν άπίηστία» τοΰ νεανίου 
ιυζΰγου τής άπερισχέπτου γραίας. Διά ταυτα μετ’ ού 
πίλύ ή άγανάκτησις τοΰ λαοΰ έφθασεν είς τό έπαχρον.

Ό  καρδινάλιος Πόλος ^Polus) σταλείς παρά τώ 
βασιλεί χαι τή βασιλίσστ; ώς έξαρχος παρά τοΰ Ιΐάπα, 
κατεσίγασε διά τής γλυκύτητός του τάς ταραχάς τάς 
όποιας ή Μαρία καί ό Φίλιππος «ιχον διεγείρει διά τής 
τή< τυραννί·ής αΰτών κυβερ ήσεως, χαί τοι ό Φ ίλιπ
πος υπεκρίνετο γενναιόψυχον διαγωγήν πρές τούς Α γ
γλους. ‘Ο κόμη; Διβονσ'.ρ, *1ς τών πρώτων δαρώνω» 
τής αρχαίας ’Αγγλίας έτήκιτο κατοίχλειστος «» τώ 
Πύργω έπί τή προφάσει συνεργείας εγκλήματος μετά 
τής ήγεμονίδος Ελισάβετ, ητις, ώ ; έλεγον, ήθ«λί νά 
τόν νυμφευθή- άλλά καί ή Μαρία ήδελησίν έπισης νά 
τον νυμφευδή, ελεγεν ή αόχή φήμη, καέ είς καρδίαν 
όποία ήτο ή τή< Μαρίας, τά πάθη καταπνίγουσιν έν τ§ 
στιγμή τάς κλίσεις. Ό  Φίλιππος άπελιυδέρωσε τέ» 
κόμητα Δεβονσίρ, δστις πάραυτα άνεχώρησιν είς π ι-

Α Π Ο Α Ε Μ  H i  S.1 Σ 2 Σ Β Σ -

( Σ υ ν έ χ ε ι α  l i e  Τ ε ΰ χ .  Μ Α '  j

τάς δποίας «πιτάοσει ή ευταξία, χαί τος δποίας χα· 
δίστα έτι φυσιχωαέρας φιλία έκ νεαρας ηλικίας, έ^ρι· 
ζωθείσα έτι μάλλονδιά τής έπί ιοΰ πεδίου τής .μάχης 
ουναδελφότητος. |

Τήν πρώτην ήμέραν κοθ’ %ν ή οΰνοίος ήρξατο τω» 
έργα*ιών της, ή ουγκίνηβις ύπήρξεν ύπερβολική· ολος 
δ λαές είχε ουσοωρευδή ίπ ί τής πλατείας, χαί άνέμενε 
μέ άχράτητον άνυπομονηοίαν τάς πρώτας πράξεις τής 
νέας τίότης χυβερνήα«ως, τήν όπο'αν ήτοιμοίζετο ηδη 
»ά έπικρίνξ. Δ έτρεξα τήν πόλιν έφιππος δια νά ΐδω 
είς ποιαν κατάστ'οβιν εΰρίσχοντο τά πράγματα, χαί 
παραυτα έννόησα τέ έπιχίνδυνον τοΰ αιξάνοντος έ»εί- 
νου άνοβραοροΰ. Τώ 2ντι, ό λαές ήσδάνιτο άποστρο-

— Ο—

‘Ο πόλεμος μ«τοξύ Ίοπανίας χαΐ ΙΝαπολέοντος 
ειχεν άρχισιι ήίη, έςηκολοΰδησιν δ δόν Καστανός, 
πόλιμος οίματηρός καϊ π«ισμαιώδης, Σοί ις έμελλε ν’ 
άναχαιτ-ίση τήν τολμηρόν πτήσιν τοΰ μέχρι τής ς-ιγ- 
μής έκείνης δριομβειίοντος αετοΰ, xai νά χολαρώοτ; 
τήν τύ^ην τής Γολλίας. Δέν θιλω οδς διηγηδή τάς 
φρικώδεις περιπετείας χαί ιά οχληρά έηεισόδ:α, δυσιυ- 
χώς παοίγνι«στα, τής πάλης ταύτης. *οδ’ ήν ή άν. 
δρία ητο ίοη έχατέρωβεν χαί χαδ ήν ιέ α ία ί ι μ α  τοί 
πατριωτισμού άντιπαρετασσ«το κατά τής στρατικτι 
χής εύταξιας. Ό  Ούέρτας μας είχεν όδηγήοει οπέ 
μάχην είς μάχην, καί άρχηγοΰντος αιΐτοΰ είοήλδοριεν 
νιχηταΐ εις τή» πρωτεύουσαν της έπαρχίας, οδεν προ 
τινων ήμερων' είχομεν διωχδή.

Ό  Ο ύέρτας  διεχρίνετο ώ ς  πο/ ιτ ιχές  ο υν ιτό ς  χαί ώ ;  
ο τρ α τ .ω τ ιχ έ ς  δραστήριος. ‘H  πρ ώ τη  α ύ το ΰ  φροντίς 
i lOL  « ίσελδόντος ι ί ς  τήν  άνάοτα ιον χαί ' ρ η μ ω μ ε -  
νην έκείνην πόλιν, υπήρξε ν' ά π ο χ α τα σ τή β η ,  οοον αί 
π ερ ισ τά σε ις  τ έ  έπέτρεπον ,  τή ν  τ α ξ ιν  /αί  τ ή ν  χυβέρνη- 
οιν. "Η έπ ιτροπή τής έπ α ν ο ο τ ά ο ε ω ς  χα ΐ τής έδνιχής 
ύ π ερ α σ π ίσ εω ς ,  ή ;  Ιργον απαρα ίτη τον  ήτο νά μ ά χ ε τ α ι  
καί νά ν ιχδ ,  δ ιε)ύ£η χαΐ άντιχατεσ 'ιαδη ύπό ουνε/ιύ  
σεως  δ ιο ικητ ικής ,  τής δποίας ή μέν προεδρία ά ιετέδη  είς 
τέν  Ο ύ έ ρ τ α ν ,  ή δέ ΰποπροεδρία έ ν ε π ίο τ ε ύ ίη  «ίς τόν δόν 
Διέγον, άνδρα π ν ιύ μ α τ ο ς  μέν έ ν «ρ γη τ ιχ :ΰ ,  ά λ λ ά  χαρα  
κτήρος α ί ςη ρ ο ΰ ,  φ ιλέκδικου, βιαίου χαί άπ ο το μ ο υ .  Τ έ  
χ α τ ’ έμέ δ.ετήρήσα τ ή ν  διοίχηοιν μοίρος τ ιν έ ς  έχλ«- 
χ τής ,  έπ ιφορτιομένης τήν εσωτερ ικήν ΰπηρεο ίον, ΰπό 
τάς  άμεσους δ ια τα γ ά ς  τοΰ προέδρου τής ουνόδου.

Ειχον έν νοήσει ολην τήν ο*ουδαΐότητα τοΰ χοδή 
κοντος τέ όποιον ή φιλία του Οοίρτα  μοι είχεν «μ 
πιστίυδή, χαδήχον δύοχολον, έπιχίνδυνον, χαΐ διι«ρ ή 
δυνατό νά έχη άποτελέβματα άντεδνιχά. Άναγχη ήτε 
νά έπαναφίρω τήν τάξιν χοεί να ΰπεραοπιοδώ τήν δη 
μοσιαν ασφάλειαν έν ·ίώ μέβω λαοΰ τέν όποιον ό έμ 
φΰλιο; πόλ«μος είχε συν«ιθίσγ( πρός τέν θόρυβον καί 
τήν ακολασίαν. Ωφείλον, οΰτως είπ«ίν, ν’ άνοστήσω τήν 
•ίρήνκιν τήν επιούσαν ήμέραν τοΰ πολέμου, καί νά χα' 
ταστείλωτά πάθη έκ«ΐνα τά δποΐα ήμείς αυτοί είχομεν 
διερεδίσιι, Ώφειλον »’ άναδεχθώ τήν διοίκησιν τής 
ένοπλου δυνάμιως πρός έκτέλεσιν τών ψηφισμάτων 
τά δποΐα ή σύνοδος έμελλε νά έκδώσ-/;' διό, «ίς τά 
νέα ταΰτα καθήκοντα, ή υπομονή καί ή απάθεια έπρεπε 
νά άναδίχδώσι τήν όρμήν τοΰ πολέμου. Μολαταύτα 
πλήρη έχων έμπιστοσυνην εις ιόν δραστήριον χαρα
κτήρα τοΰ Οΰέρτα, εις τάς γ«νναιοψυχους αΰτοΰ δια
θέσεις, «ίς τέ ταχύ καί ευσταθές βλέμμα του, άφω- 
οιώθην ολος είς αύτόν έτοιμος ών νά έκτελώ τάς δια* - , ,
τονάς του μέ τήν ακρίβειαν κοί τήν αύταπάρνησιν[Χ'ϊ βύτή» ·γ1* *τ.^μη<

φήν ένστικτον πρός τήν νέαν ούνελιυίΐν. Αί ίδέαι τής 
ταξεως, τής ήοιχίας χαί τής εΰταςιος, τάς όποιας 
ουτη είχ«ν έποοτολήν νά διαδώστ,, έφοίνοντο τρό
πον τινά ώς άνανέωσις τής γαλλικής διο:χήσίως, 
χβί επομένως έμελλον νά λάβωσι χαχίοτην υποδοχήν 
«κ μέρους τού φιλοταράχου όχλου, όστις άπασας 
τάς πράξεις του έκάλυπτε μέ τέν μανδύαν του πατριω- 
Ηομού. Αί χρουγαί' ε Θάνατος είς τούς γβλλίστάς ! 
δαιοτος «ίς τούς ίωσεφίνοος ! » έξήρχοντο άνά πόίσαν 
στιγμήν έκ τών διαφόρων συσσωματώσεων, «μπν«ομέ- 
νων ύπό απειλητικού ένθουσιασμοΰ. Ήδη α! οίκίαι τών 
φι?ηοΰ^ων χατο χων, πιρί ώ» ύπήρχον ΰπόνοιαι, ίι* 
>.αίως ή άδίΛως, δτι «ίδον μέ ομμα ευμενές τήν γαλ- 
/ιχήν χατογήν, liyov παραβιαβθή χαί ίξυβριοθή. Μετά 
φρίκης οχ«δον εΐδον τά άπαίσια έκ«ΐνα προμηνύ^α’Γο· 
ή όέ άνηουχια μου έτ.ηύξη««ν «τι μάλλον δτε παρετή» 
ρησα δτι οί αχαλίνωτοι εκείνοι χραυγοί ευρισχον ήχώ 
κοί ιίς αύτούς άχόμη τοϊις στρατιώτας, οΐτινες, έμ- 
πνεόμενοι ΰπό τών αΰτών αισθημάτων, έδήλουν έξω* 
τεριχώς (ορυβώδη ουγκίνησιν. Βδέλησα νά προειδο
ποιήσω πάρουτα τόν Ούέρταν περί τώ* έπικινδυνων 
τούτων διοδέσεκίν τών στρατιωτών, καί Ιτρεξα είς 
τέν οΐχον τής συνελευπεως· άλλά πριν ή άναβώ είς τήν 
αίδουσαν τής συνεδριάσ«ως, Ιφρόντισβ νά τοποδετήοω 
«ί; τήν έξωτβρικήν οίλήν τοΰ παλατιού έν απόσπασμα 
ίππέων,τών οποίων τήν «ύταξια» καί άφοσίωοιν έγνω- 
ριζον έχ τών προτέρων.

Μόλις έπροχώρησα βήματά τινα χαί έμποδίοθην ΰπέ 
έας τινές χόρης, τής δποίας ή χάρις καί ή κομψότης 

χοθίσταντο έκ πρώτης όψεως καταφανείς, άν καί έφόρει 
μέλαιναν δδώνην ητις έχάλυπτεν αυτήν άπέ κεφαλής 
μέχρι ποδών, χαί τής οποίας οι μιγάλαι χαΐ χυματί- 
ζουσαι πτtχα ί ύπέχρυπτον κάλλος τό δποϊο» εύχόλως 
ηδύνατό τις νά μαντεύση.

« Κύριε, μέ είπε μέ φωνήν τρέμουσαν, μέ φαίνεται 
οτι σας γνωρίζω . . . ί Δέν εΐσθε δ δέν Καστανός, δ 
φίλος τοΰ στρατηγού Οΰέρτα ;

Τή άπήντησα δετιχώς χαί έζήτηοα τάςδιαταγάςτης'
« Έπιδυρώ, έπανίλοβεν έχείνη μ«τά πλειοτέρος. 

«ΰσταθιίας, νά ομιλήσω άμέοως μέ τέν στρατηγόν. 
“Έ χω νά τώ διαχοινώσω οδηγίας πολίτικος μεγάλης 
έπισημότητος . . . άνευ αναβολής . . . Ειπέτε τω σας 
παρακαλώ δτι τέν καθικετεύω γονυκλινής- νά μέ δε’



Είς χή» φ4»ή» της χαθώ; χαί ιίς  χάς χειρονομίβς 
τη ; ύπήρχεν έκφρασις το ιοϋτον  πειστική, χσσοΰτον 
π*9ητική, ώστε δέ» έδίστασα ποσώς νά τή δπ>- 
σχεθώ οtt θέλω διαβιβάσει ίν  τη στιγμή τήν παρά* 
κλησί* τη ; ιίς τόν στρατηγόν' όθεν άφοΰ τή» ώδή 
γητ* αίχρι τής θίροι;, είσήλθο* ιίς  τήν αίθουσα» τοϋ 
συμβουλίου.

‘ Η σύνοδος |μιλλι ν' άοχίτη την συζήτησιν δ 
Οΰίρτας έκράτιι ιίς  χείρά; τοι* διάρορα «γγρβφ* άπο· 
σταλίντα άπό τής κεντρική; ιυ^εΐείσεως τή; Μα 
δ ρ ί τ η κ α ί  ήτοιμάζειο νά διάρρηξη τάς αφρ*γίδχς. 
Έραί*ιτ» πολί» έπηιχολημένος, καί «μ *  μέ είδε, έσια- 
ματησε δ.ά ν* μ ’ έρωτ/ίτη πιρί τή; ταραχό; τοϋ 
όχλου, τήν δ*οί»ν χ*ί αύτό; είχε παρατηοήηι.

Γώ «ξίθ ισα τά ; παοατη}ή;εις μου, χαί χαμηλώ- 
ex ;  τή* φ«*»ή» τφ διεκοίνωια τή» μεσιτείαν μ«9’ 
ζ ;  ημη* πιφιρτισμένο;.

< Γυ»ή χεχαλυμμένη ! είπε συνοφρυωθείς έλα®305ς, 
t i μέ θ ίλ ιι ;

—  θέλε ι νά σα; διακοινώσβ δδηγια; μεγάλη; 
«χουδαιότητος.

—  Πολΰ καλά ! δδήγησέ τη» ιίς τό σπουδασεή- 
ρΐόν μου, καί έρχομαι ίν τή στιγμή. —  Ιον  Δ;έγο, 
*ϊπε» δψπλή τή φ ονη πο^ς τόν υ το πρόεδρο», ά*αγ- 
χάβομαι ν άποΑαχουνθφ έπί μία» στιγμή»' ευάρεστη- 
θήτι »ά StSjSu »η re τή/ συΆ ευσιν ά»τ’ έμοΰ. Π * - 
ρ*δεχομ*ι άπό τοϋδε «α» ο,τι θέλ,ετβ πράξει’ μο
λαταύτα ελπίζω νά «πιστρέψιο ό^ρήγορα, διά vi λάο ο 
μέρος ε ί; τή» συζήτησιν. Έ » τω μετχξϋ ο *ος, ίυ  ■ 
νασ9ε ν’ άποσφρχγίτητε αύτά; τά ; έπισιολάς χαί 
νά λά5ΐ)π γνώ ιιν  τοϋ περιεχομέ*αυ· Αποτείνονται 
δλαι ποός τή» σύνοδον. »

Είπώ» ταΰτα ήγέρθη χαΐ έξήλθε τή ; αιθούση;· 
Ιγώ δέ είχ^ν υπάγει ι ί? ζήτησι» τή ; ωραία; άγ»ώ 
•του, τήν δ .χοί av χαί ώ5ήγητα ε ί; τό σπουδαστή- 
piov χοΰ Ούερτα, δπου ουτος έπεριπάτει ά'υπό- 
μονο; χαί μέ υρος άνθρώπου λίαν έπητχοληχένου.

» Λοιπό», ποΰ εί<αι αύιή ή γυ/ή; μέ είπε» άμα 
μέ είδεν.

Ή  άγ<ωστος εϊχε μείνει άχίκηιο;, βήματά τινα 
πρός τά  δπίσβ,

» Ούέρχα, ιίπ ιν  αΰιη μέ φωνή» άιθινή χαί δια- 
χιχομμένην.

‘Ο Οΰίρτας άνισχίρτησι ζωηρώς, έσχράρη βιαίω;, 
χαί ετεινε πρός αυτήν ά θ ιχ τα ; άγχάλας.

• Ίνέσα ! . . . Ί»έσ» I
—  Ναι, έγώ είμαι, άπιχρίθη ή νεανις μέ φωνή» 

ισχνήν χ ί! περίλυπον.
—  'Ω Θιέ ! άνέχραξεν & Ούέρτας παράφρων 

Ιχ χής χαρά;, καί θε'λ»ν νά τή» άσπασθί], ώ ευτυχή; 
ήμερα! τέλβ; ®έ άιτήλαυτα!

—  "Οχι, άπεκρίδ») ή Ίνε'ι* ίιτιιθοδρομοΰια ίΐίω ς 
άηορύγη τόν θερμό* έχιι»ον άιιχαιμόν.

· ' -  Πδς! άλλ’ ή$η αέ δλεηω ’[ ,ε 'ϊα . . . υ ί  . .  .
—  Ό χι ! δέν ιΐμαι πλε'ον ή I v i t a  δι’ ι ι ε  , , . Σ!ι δέ 

δέν ιίται δί έμέ 5 Οΰίρτας.
—· ΤΩ Ίνί*α , είμαι 5 Βιβς, Ι»ο βιίαία,χαί ή χαρ- 

8ία μου δέν μετεβληδη ηο ϊώ ;, διότι ό αυτός Ιρια;

τη» »υνχηρεΐ, 6 α ϊτό ; ερω; τήν φλέγει Ή  ιίχών »ου, 
άνίξάλιίΛτο; a s i  τήν μ,ήμη» μ4J1 μέ παρη*ολου9η»ε 
μ ίΛαρηγορηιιν έ» τώ μέ?ω τών τρικυμιών χοϋ 
βίου μου, χαί . , .

—  Λοιιτόν . . .  μ’ άγ ιιτδ ; άχόμ^;
—  ’U! πάντβτι! χ*ί δυ* ϊϊα ι ν άμριδάλλης κερί 

τής αγάπης μου; δοχίμα»βν τή* « ίττ ιν  μου, τόν έ
ρωτά μου, τόν όποιον soi ώρκίϊθΐ)* έχ νεαρα; μου ή* 
λικίας, καί τόν όιτοϊον αί βάτινοι τοΰ άποχωρυμοϋ 
χατεττηταν ε'ιι ιρλογερώτιρον. Σέ άγαπώ, Ίνέτα, χαί 
σί αγαπώ πιριοιότεοον παρίποτι! . . . ‘Αλλά καί οΰ 
ειιτε μοι οτι δέν μ «λητμόιητε; ! Πλήν φ?ΰ ! ή τ ι» *  
ιτήτου . . .  ή ψυ^ρόττι; αου . . .  Ί ,ε 'ια  λάλει μοι, ώς 
έλάλεις'ιιοτέ «ρός τό* μνηττό» οου ! >

Τή* άπάντητιν δέν ή<ουτ» . . . Σιγαλή τ ι ;  χαί Sta- 
κιχομ*ε"»η λέξ ς έξήλθε χών χειλε'ω* τή; ’ίνετας, μετά 
τήν δτοίιν έιτιθέταια τόν άορόναυίή; βραχίονα «πί τών 
^ωμαλε'ων wi ut v  τυΰ Οΰέρτα, ΐςήριΕε τό πρόσωπόν τ^ς 
ίπ ί τοΰ οτή9ους του.

» \| εύ ίίΐμ ο»ία ! ιΰτυχή ; έγώ ! άνε'χραξεν δ Οΰέρ- 
τος θλίβ^ν τήν νεάνιδα εις τά ; άγχάλας του. Έ ρ9α*ί 
λοιπον ή περιπόθητο; έχιίνη στιγμή ητις έλειπε πρός 
σομπλήοωτιν τή ; ευδαιμονίαςμου! Πίιτευοο», Ive'ia, ore 
τώ μ ίιω  τοΰ ίνθουιιαυιοΰ τή ; νίχη;, ή άνάμνητίς σου 
έιτάγω,ε τήν χαοδία* μου ! "Ανευ τοΰ, τί μ ’ ώρελεΐ 
ή δόξα, ή ε!λευ9ερία, ή ίτχδ ; ! "Ω ί τήμερον έχω τό 
πα< είμαι ίλεόίερο; καί ν:<ι)τή;, άγαπώμαι άπό σέ 
καί οί θλίβ» είς τά; ά|-«άλα; μου. Γ:ς αρά γε είναι 
εύτυχέιτερο; έμοΰ !

—  03εν, είπεν ή Ί*ε'οα μέ ριονή* τρέμουταν. . .  
έρχομαι *ά ιοΰ ζη ιή ιω  δείγμα τή; ά /άπη; σου . . . 
8» μονο» δείγμα ! . . . Μ» είπαν on οΰ ε ίτ ι ι παντο ' 
δυ<αμο; ίνταΰθα, 5π π ά 'τε ; ΰπα<ου»υ» είς τάς δια· 
ταγάς σου . . .

—* Λοιπό»; Λάλει! Τι ζητεί; άπό έμ ί;
—  Ζ^τώ άπό ί ιέ , 0 )ερ ια , τήν ζωήν τοΰ πατρός 

μου ! ζητώ νά προοτατευτης τόν πατε'ρα μου f
—  Γόν πατέρα σου ! άπιχρίθη ® Οΰίρτας άνασκιρ- 

τών ί Ευρίσχεται έδώ δ πατήρ σου; . . .  ί Εί ναι ιίς  
αυτήν τήν πόλιν;

Ουέρτα ! πριν ή προφέρω τή* έλαχίστην είσετι λέ
ξιν, διεκοψε» ή Ίνίσα μετά ζωηρά; συγχινήσιως, ζητώ 
άπό έσέ *ά μοϋ όρχιτθή; οτι θά προστατεύσης χόν πατέ
ρα μου !

—  Καί τίς ή άνάγχη δρχου; άντεΐπεν δ Ούέρτας. 
Μήπω; ό πατήρ σου δέν είναι καί πατήρ μου ; Λιατΐ 
φοβείσαι χαί τρέμεις; Ήσόχασε, φιλτάτη Ίνέσα . . .

—  Ω ! καί δΰ»αμαι νά μή τρέμω ίνώ άκου» παν- 
ταχόθεν κραυγάς έχδιχήσεως, χραυγάς θα*οίτου· ένψ, 
ή*αγχασμί»οι νά σωθώμεν διά τής φυγής, καί νά 
κρόψωμε* είς χό σχότος τήν έξόρισχον χεφαλήν μας, 
δέν μ5 ; μί*ει άλλο καταρυγιον, ιι’μή ή εΰσπλαγχνία 
έχείνων οΓτινες έγιναν αίτιοι τής χαχαστροφή; μ α ς !

—  Καί δ ια ιί δ πατήρ σου έ'μεινεν ίδ ώ ; Πώς δέ» 
παρηχολουθησε τοί»; συμμάχους του;

—  Δέν ήθέλητε. Άπεστράφ») χή* φυγή* χαί τή» 
έξορίαν είς ξένη» γήν. Ε ίχε πεποίθηιιν είς τήν ΰπόθεσι» 
τήν δποίαν υπερασπίσθη- χήν ένόμιζι καλή* χαί δ{-

χχ'χν,  καί έπρότεινε/ ι ’ς θυβίαν τήν ζωη» του. Μόλι; Ιέ 
έ [ώ χατώρίωσα διά τών παρακλήσεων μου νά τόν πείσω 
νά χρύψη τήν κεφαλήν του άπό τήν πρώτην δρμήν τοΰ 
νικητοΰ χαί άπό τή* τυφλήν μανίαν τοΰ αναστατωμένου 
βχλ»υ. ’Αλλ δποίον άσυλον ήχο τόσον άσφαλίς ώ ιτε νά 
χαταπραΰ'η χοΰ; φόβους μου; Εν τή άπελπισία μου έ- 
σχέφθην σέ. Ήχουσα τή* φήμη» τών νιχών σου* 
Ιμοθον οτι είστ,λθβς νιχητής ιίς  τήν πόλιν, καί ηλ9ον 
νά σέ καθικετεύσω έ* ένόμαιι τής ευτυχίας ξς ίγευδη- 
μεν όμοΰ καί έκείνης ητις μόές ητο προωρίσμένη, έν 
ένόματί τοΰ έρωτος . . .  τόν δποίον ή καρδία μου. . . »

‘ Η φωνή της «πνίγη ε ί; τά δαχρυα, δ δέ Οΰίρτας 
θλίβων αΰτήν έπί τοΰ στήθους του δέν ήδυνήθη ν’ άπα*- 
τήση είμή δι άλάλων θωπειών.

’Απεμαχρυνθην ίχεϊθεν διά νά μή διαταράξω τάς 
γλυχιία ; ίχμυστηρευσεις των, άλλά τέλος ήναγκάσθη* 
νά τοΰ; διακόψω. ‘Η σύνοδος είχε περαιώσει τάς συ
ζητήσεις της, τάς δποίοτς είχεν επισπεύσει βεβαίως ό 
θόρυβος τοΰ λαοΰ, τοΰ όποιου αί χραυγαί άντήχουν ή ' 
δη εί; τήν αίθουσαν τής συνεδριάσεως. ‘Ομολογώ ότι 
Ιλυπτίθην τά μέγιστα διά τή» άπουσίαν τοΰ Οΰέρτα, 
τοΰ δποίου ή δραστήριος εΰσιάθεια ήθελε βεβαίως ε 
πιβάλλει είς τήν συνελευσιν περισσοτέραν γαλήνην χαί 
άντισταθή συνετώς είς τήν παραφοράν τών τυφλώ» 
έκείνων παθών. Ά λλ ’ ^ιο πλέον αργά. Αί άποφάσιις, 
παραδεγ θείσαι παμψηφεί ΰπό τήν προιδριίαν τοΰ δόν 
Διεγου δέν ίπερίμε,ον άλλο είμή τήν υπογραφήν τοΰ 
στρατηγβΰ, τόν δποΐον ή σύνοδος προσεχαλει μετ α 
νυπομονησίας. "Εσπευσα νά τόν είδίποιήσω. ‘ Η Ίνέσα 
χότι άποσπασθείσα άπό τάς άγκάλας τοΰ μνηστοΰ τη; 
χαί χαλυφθεΐσα διά χής όθώνης χης, διευθΰνθη πρός τή» 
Ουράν.

• Ό χι, μείνε, μεΐνε άχόμη, δι’ αγάπην τοδ 0<οΰ I 
άνέχραξεν δ Οΰέρτας περιπαθώ;· μ ι ΐ ν ι ,  άγγιλέ μου, 
μ ιίν ι, θέλω νά σέ εΐδώ άχόμη ! Πόσα πράγματα έχω 
νά σέ ε ίπ ώ ! . . . . Μετά μίαν στιγμήν έπανέρχομαι.

“Ηδη δ δόν Διίγος έπροχώρει πρός αυτόν κρατών 
ιίς  χιΐρας τά ψηφίσματα τής συνόδου.

« Στρατηγέ, τώ «tit*, διαλύεται ή συνεδρίασις’ δλα 
χά προταθίντα μέιρα έγένοντβ δεκτά παμψηφεί, οί 
δέ άποφάσεις συνετά/θησαν διαρχοόι^ης χής συνέδριά 
σιως, καί ΰπεγράφησαν παρ’ 8λων τών μελών' δίν υ 
πολείπιται άλλο ιίμή ή υπογραφή σας.

—  Έπιιδή ή σύνοδος παρεδέχθη παμψηφιΐ, οΰδι- 
μίαν έ^ω νά έπιφέρω παρατήρησιν, άλλά θέλω προ
συπογράψει πληιίον τών συναδιλφών μου. Δοσατε μοι, 
σόι; παρακαλώ, τά ψηφίσματα.

Καί λαβώ» τά έγγραφα διευθΰνθη πρός χινα τράπε
ζαν κειμίνην Ιν τ ιν ι γωνία τή; αιθούση;, και ητοιμα- 
ζετο νά ΰπογράψη. Είδο* Ζτΐ τό βλέμμα του στραφέν 
«ρός τά δπίσω, έζητει άχόμη τήν Ινέσαν, καί δεν έ 
δυνήθη νά ΰποχρύψι; χειρο*ομίαν άνυπομονησιας. Τέ 
λος δέν χατώρθωσι ν’ άνθέζη, καί, άφοΰ ΰπέγροψι βι 
«ίως δύω ή τρία έγγραφα, ήγέρθη χαί έπλησίασε πρά; 
τήν Ίνεσαν. Ίότε άντήλλαξαν Γισέτι όλίγα; φράσεις 
χαμηλή τή φωνή καί τρυφεράς τινάς θωπείας, καί 
πάραυτα ή νεανις έγινε* άφαντος.

‘Ο Οΰίρτας έπανήλθι τότε είς τήν αίθουσαν χής

συνελιύσιως σύννους καί σχιπτικός* οί όφθαλμοί χου, 
τών όποιων παριτήρουν τά άμφίβολο» καί ατενές 
βλέμμα, έξηχολούθουν β«βαίως νά βλέπωσι τήν χορίεσ- 
σαν μορφί)* τή; Ίνίσης" ή δέ ψυχή του ^το είσετι 
προοηλωμινη εί; τόν έναρμόνιον ψυθιρισμόν ”·ής προ
σφιλούς του ερωμένης.

.  Νου. έζε, είπεν δ δόν Διέγος πρός νέον τινά άξιω* 
ματιχάν τάν όποιον ηΰνόει ιδίως, χαί τόν δποΐον «ίχιν δ· 
νομάσιι καί μέλος τής συνόδου, Νοϋνίζε μή ληομονήιης 
νά διατάξης τή* τοιχοκόλληοιν τής προχηρυξ«ως . . . 
Αλλά, στάσου όλίγον . . . Στρατηγέ, είπιν, αποταθείς 
πράς τάν Ούέρταν, έχετε δδηγίας νά δώτητι προς 
τόν μοίραρχον Καστανόν διά τή* έκτέλεοιν τοΰ ψηφί
σματος ;  »

‘Ο Οΰίρτας ά»«σκίρτηϊΐ/, ώ ι ι ί  «?χεν έγερθη έκ 
τοΰ λήθαργου τών ^ιμβασμών του.

« 'Οδηγίας ! . . ήρώτησι τιταραγμένος ό Οΰε’ριας. 
Καί πρός τί ;

—  Πώ; ! άντ«ΐπεν ό δόν Διέγος έκπληκτος, οδη. 
γίας διά τήν ίκτέλεσιν ιών μέτρων τά όποία ίψήφισεν 
ή σύνοδος.

—  Ναί I . . .  καί τί έμπεριλαμβάνουν αυτά τά ψη
φίσματα ;

—  Τήν διαταγήν τής συλλήψεως όλων τών έπαδών 
τοΰ άρπαγο; Ίωαήρ. ?Οσοι δώσωσιν είς αΰτοΰς α ιυ - 
λον χαί τοΰς ΰπεξαιρίσωσιν άπά τήν τιμωρίαν, κη
ρύττονται προϊόται, χαί Οίλουν ΰποστή τάς αΰτάς 
μέ έχιίνους ποινάς.

’Αδυνατώ νά σας πιριγράψω χήν έχφρασιν τήν όποι
αν τό πρόσωπον τοΰ Οΰέρτα έλαβεν είς χάς φράσεις 
τοΰ δόν Διέγου. ‘Ο Ούέρτας, δστις έχάθητο νοχελώς 
ίπ ί τή; είρας χου, άνεπήδησιν ώσεί είχε δηχθή ύπό 
όφιως. Αί τρίχ«ς τής κεφαλής του άνωρθώθησαν περί 
τό ωχρόν έκ τή; οργής μετωπόν του, τό δέ έκ τών κοί
λων άφθαλμών του σπινθηροβολούν βλέμμα του δμοί* 
αζε βλέμμα δαί,ιιονος. Έγερθιίς αίφνης «προχώρη·εν εν 
βήμα πρός τέν δόν Διεγον, δστις δπιοθοπόρησεν έκπλη
κτος, καταληφθεί; υπό φοίχης.

* Στρατηγέ, ΰπετραύλισεν άεουσίώ;.
—  Τί είπες ; άνέχραξεν δ Ούέρτας μέ φωνήν βραγ·

χ “ δϊ)·—  Τό ψήφισμα ! άντ«ίπ*ν δ δόν Διέγος, μετά βί
ας, τό ψήφισμα, τά δποίον παρεδέχθη ή σύνοδος παμ
ψηφεί, και τά όποιον πρό όλίγου ύπεγράψατε.

—  Ά  ! ναί ! είπεν δ Οΰίρταί, *αί έμεινεν έπί τινας 
στιγμάς ακίνητο;, τό* γρόνθον στηρίζων έπί τής τρ«- 
πέζης, τήν κεφαλήν κρατών τεταπεοωμίνην, τά μέτω* 
πον ουνοφρυωμένον, τό βλέμμα άτενέ;, χαί τού; όδόντας 
συνεσφιγμένους . . . .  Μετά μίαν στιγμήν άνηγέρθη, 
ωχρός ώς πτώμα, άλλά γαλήνιος «αί κύριος έαυτοΰ.

—  Πολΰ χαλά ! είπεν άποτόμω;. Άρχει.
Σα; ομολογώ δτι κατ’ έυέ Ιφρίττον εί^έτι. Ό  ά-

φρων ! ειχεν ύπογράψει τήν καταδίκην, τόν θάνατον 
τοϋ Άλβαρεζου ιίς στιγμήν χαθ’ ή» άνιύρισκε τήν 
μνηστήν του, ι ί ;  στιγμήν κ*θ’ ην «ίχεν δρχιιθή πρός 

τήν έρωμίνην του οτι θέ*ει οώσει τάνπα^έρα της. 
Τό μέτωπον μου, στ»ρε»ρρέετο, χαί άχόντο; μου, ΰπό 
ίδρώϊος ψυχροΰ, σχεπτόμινο; διι έγώ έμελλο* να γίνω



εκτελεστής τ!| ; σχληρ8ς ίκείνης άκοφάσεως.
ο Λοιπό*! στρατηγέ, είπιν & 84* Διέγος ***χ’ έπι- 

{ΑΟ'ής, *Χ·τ· δδηγίας νά ίώσητε ;
- Ό χ ι ! ·
Σιγή βαθεια έπέστη έπί μίαν ιίσέτι στιγμήν. 01 ά- 

ξίωματιχοΐ χαΐ τά μέλη τής συνόδου άντήλλαξαν μι- 
ταζύ των βλέμματα θαυμασμού.

« Στρα-ηγέ, είπε τέλο; 6 νέος Νουνέζος.
—  ‘Ακόμη ! έπανέλαβεν δ Ούέρτας μ ιτ ’ οτυξοντος 

Φυμσΰ, τί εί*αι ; tt θέλετε ;
—  Στρατηγέ, πιριμένω τά ; διαταγάς α\ δποϊαι. . .
-—  ΓΙολύ χαλά I άφήσατέ με τώρα . . . Ά ποευρ-

δήτε ίκαιχος ιίς  τάς θέσει; οας, χαι πιριμένετε τά; 
περαιτέρω διαταγάς . . . .  ‘Αργότερα βλέπομ=ν !

Και άποτείνα; πρό; αύτόν χιιρονομ·«ν έπιτακτιχήν, 
-τφ εττρεψ* τ ί  νώτα. Οί αξιωματικοί, λίαν έκπληκτοι, 
αντάλλαξαν μεταξΰ των χαί Seynpov βλέμμα έχφρα- 
στιχόν απορίας' ιίτα  άπισύρδτ,σαν σιωπηλοί. "Ηχούσα 
τον Νουνέζον ψιΟυρίζοντα είς τά ο3; τοΰ γείτονό; του.

« Δυσηρεστή9η διότι άπιφασισαμίν έν άπουσίατου.
—  Ιΐοΐος τοΰ πτα ίιι, άπήντησιν ό μοίραρχος Φιρ· 

νβνδιζβς, διατί νά μή ελθg εγκαίρως ! »
Έ μιίναμιν μόνοι «ί; τήν αίθουσαν, ά Ούέρτας 5 δέν 

Δ ιίγο ; χαί έγώ. Ό  ύποπρόιδρο; έφαίνίτο Ιχπληχτος 
χαί δυσηρεστημένος, ό δέ Ούέρτας βιβυδισμένος ιϊς έα- 
δείας σκέψεις, ουδόλως έπρόηχιν είς ήμα;.

Ολαι αύτοΰ αί ψυχικαί δυνάμιις έφαίνοντο συγ· 
κεντρωμένοι είς τήν σύγκρουσιν τών σκέψεων τοο. Έ - 
μάντευσα πάραυτα τήν πάλιν ην Ιμελλε νά ύποστή, 
χαί συνεπασχον μετ’ αύτοΰ. Διά διυτέραν ήδη φοράν 
εύρίσκιτο είς τήν δεινήν δέσιν τής έχλογή; μεταξΰ τοί 
καδήκοντο; χαί τών αισθημάτων του . . .  'Αλλ’ ή θέσις 
του δέν ητο πλέον ή αύτή. Είς το μοναστήριον τών 
δομινικανών χατεδιώχετο' ή ίη αύτός κατεδίωκε. Τότε 
ύπείκων είς τό αίσθημα τοΰ ερωτος ήθελε φανή τό 
πο/ύ άνανδρος, ένώ σήμερον, άν έτυπτε τόν πρό τών 
ποδών του κείμενον, ήθελε δείξ-Ί δτι καταχρδται 
τής νίκης χαί τής ισχύος. Ι α ;  ομολογώ ότι έά* είς 
τό μοναστήριον τών δομινιχανιών, ό Ούέρτας μάς έγ 
χατέλιπεν διά νά άχολουδήση τήν έρωμέ»ην του, ήθε- 
Λον τόν μισήσει. . .  Έδώ ομως ιυρισκόμην χαί έγώ είς 
τήν αύτήν αμηχανίαν είς η» καί αύτός,καί άνέμενον μετ’ 
άγωνίες τό άποτέλισμα τής δύσκολου ταύτης δέσεως.

‘Ο δόν Διέγος μή γνωρίζων οσα έγνώριζον, άνυ. 
πομόνει καί έταράττειο. Έπλησίασε τέλος πρός τόν 
Ούέρταν. Σρατηγέ! είπε . . .

—  Τ ί είνα ι; άπήντι^σεν δ Ούέρτας στραφείς ήσύ 
χως πρός αδτόν.

—  Τά έχδοδ έντα σήμερον ψηφίσματα είναι μεγά
λης σπουδαιότητος, καί διωρώ καδήκό» μου νά σας 
τό διτενδυμίσω· διότι ή έκτέλισίς των δεν επιδέχεται 
αναβολήν. Είναι έπάναγκις νά Ιιαγράψετε τά μέτρα 
τά όποια ·»ί περιστάσεις άπαιτοΰίΐ.

—  θ α  σχιφδώμεν πιρι τούτον, άπιχρίδη ί  Ούέρ
τας μ ΐ ψυχρόν δρος.

—  ’Αλλά νομίζω ότι τώρα είναι ή καταλληλότε
ρα στιγμή. Επανέλαβεν δ δόν Διέγος μετ’ επιμονής. 
Τ ί σδς κρατεί; Καί πρός τ ί τόση σκέψ ις;

—  Έ χ ιτ ι  δίχαι·ν.
—  Μά τήν άλήθιιαν, ιπανέλαβιν δ ύιτσκρόεδρσς. 

δς-ΐς έφαίνιτ» δυσανασχιτών έπί μάλλον χαί μάλλον ε
νώπιον ιής έυφρόνοι» έχείνη; ψυχρότητος, δέν έννοώ 
τούς λογους σας. Τό ψήφισμα έσι/ζητήθη καί έψηφί- 
•δη οπό τής συνόδου χωρίς νά παριμβή ή έλζχίοτ^ 
άντίσιαβις. . . . . .  καί ίιμείς τόρα άρνεΐοβ* τήν ίκτέ- 
λισίν τοι>!

— Καί ποιος σδς ιΐπ ιν  ότι άρνοΰμαι τή» ix t i -  
λισιν tou; διέχοψιν αύτόν ό Ούέρτας μέ δρος αξιο
πρεπές.

—  Ποιος μέ τό είπε* ύμεΐς ί  ίδιος.
—  Άπατασδε. Εγώ ιΐηον ότι πρέπιι νά βραδό- 

νωμεν άχόμη.
—  Νά βραδύνωμεν ! καί δ ια τ ί; Νά βραδύνωμεν 

ένώ πρόχειται περί ποινή; ! Οί χαχοΰργοι δέν έβράδυ. 
ναν ποσώς είς τήν έχτέλισιν τοΰ έγκλή,αατός των. Καί 
νιμεΐς διστάζετε νά έπΐίπεύσητε τήν έκδίκησίν μας !

—  Ναι διστάζω, χαΐ τοΰτο δέν τό χρόπτω· διατά
ζω Ισα ισα διότι πρόκειται περί έκδιχήσεως, χαί δ ιό « 
ή έχδίχησις είναι σπανίως 8ικ»ία.

—  Τίποτε δέν είναι άδιχον ύπέρ τής Ιλευδερίας» 
άπηντησιν ί  δόν Διέγος μετά παρρησίας· τά πάντα 
είναι διχαια δταν αφορώσι τό συμφέρον τοΰ δρόνοι  ̂
χαί τής πατρίδος. Πρέπει νά χαταστραφώσιν οί έπιχίν- 
δυνοι ουτοι έχδροί, t t  όποιοι νικηδέντες έπί τοΰ π ι«  
δίου τής μάχης, πιθανόν νά συνομόσωαι πάλιν έ» τώ 
«ρυπτώ. Γό φάσγανον τό όποιον μέλλιι νά χαταβάλ^ 
τάς κιφαλας των, δέν πρέπει νά άμβλύνιται διά άνωφε- 
λοΰ; καί κινδυνώδους βραδύτητος. Έν πολέριω χαδώς 
κα: εν πολιτιχώ στοδίω, οστις δέλει νά κτυπήσΐ] ά· 
λανδαστω;, πρέπιι νά χτυκήση ίσχυρώς χαί ταχέως · . 
νά ένδυμηται δέ καί τό αξίωμα, οτι οί νεκροί μόνον 
δέν επανέρχονται,

—  Μί) λαλιιτε τοιουτοτρόπως, ιιπ ιν  δ Ούέρτας 
δυσανασχιτών μέ άναγχάζετε νά μισήσω τήν νίχην 
μας ! *Αν θεραπεύσω τήν φιλέχδιχον όρμήν σας, δέλω 
πράξει έγκλημα . . .

—  Εγκλημα ! δποία πρόρασις ! ’Αθώοι λοιπον ε ί
ναι ένώπιον σας έχεινοι τούς δποίους ίνικήσαμιν, έ
νοχοι δέ ήμιΐς ; Σδς ομολογώ δτι ιίς  τοιαύτας σκέ
ψεις δέν έχω τ! ν’ απαντήσω. Μία μόνη λέξις μοί μέ
νει άχόμη, στρατηγέ, νά σδς ιίπω . ‘Η σύνοδος έπεψή. 
φισε τήν φυλακισιν χαί τόν θάνατον των οπαδών τοΰ 
άρπαγος, διότι δ στρατός, διότι δ λαός τό άπήτησαν 
μεγαλοφώνως . . .

—  Καί «οΐος σδς τό είπεν, άπεχρίθη δ Ούέρτας 
μετά δερμότητος. Διαβάλλετε τόν ς-ρατόν! διαβάλλετε 
τόν λαόν ! ’Αποδίδετε είς αύτούς τάς φονιχάς ίδέας σας, 
τήν δίψαν σας πρός τήν έκδίκησίν! ύποθέτετι ότι χαΐ 
αύτοί ώς ύμείς, έπιχαίρβον είς τά ικριώματα καί τάς 
πυρά;! Ό  στρατός όστις έπολέμησε καϊ έδριάμβευσε, 
δέν μισεί πλέον τόν νιχςμένον καί ίβπλον καί είμαι βέ
βαιος ότι άν ο8ς ήκουε λαλοΰντα τοιουτοτρόπως, έδελε» 
έρυδριάσει *αί σδ; έπιβάλει σιωπήν.

—  Δέ* τό πιστεύω, στρατηγέ, άπεχρίθη ειρωνικός 
ό δόν Διέγος* αί λέξεις έπ ιιίκ ιια , δικαιοσύνη, tuepyt” 
•ία δέν θέλβυσιν ιΰριι ήχό» ιίς  ιά ς  -τάξεις μας. Ή

ίπιείχεια είναι άδυναμία· ή δικαιοσύνη «ίναι μωρία! 
Τό αίμα ζητσΐ αίμα. Οί έχθροί μας έζήτησα* τόν 
δλεθρόν μες' ά ; άπολεσδώσι τόρα καί α ύτο ί! Ούαί 
είς α ύτού ;! θάνατο; είς τού; νικημένους ! Αύταί είναι 
οί κραυγαί τοΰ στρατιώτου, καί μετ ού πολυ, στρα
τηγέ, θέλετε τάς άχούσιι ίδίοις ώ»ί.

  Ποσώς! είμαι πεπεισμένος περί τούτου, θέλω
καί έγώ καί δ λαός νά λάβωμιν καιρόν νά σκεφθώμεν 
διά νά μήμεταμεληδώμεν άκολούθω; ματαίως. Μή μοΰ 
αναφέρετε πιρί τουτου !

—  Πολΰ χαλά! είπε/ 6 δό* Διέγος μετά πικρίας. 
Έ γώ  άποσύρομαι.

Και έξήλδε βιαίως. Έμεινα τότε μόνος μετά τοΰ 
Ούέρτα, όστις τεταρεγμένος έπεριπάτει μ ι μαχρά βή 
ματα άπό τής μια; μέχρι τή; έτιρας άκρας τής αί 
βούσης.

'Ακολούθως έσταμάτησεν α?φ»ης ένώπιό* μου, άτε 
νίζω* τό διαπεραστικόν βλέμμα του έπί τών άρδαλ 
μών μου.

« Τόν ηχούσε;, Καστάνε, μέ είπε μέ φωνήν συγ 
κινητικήν. ’Αντιπροσωπεύει τόν λαό* καί τό* στρα
τό* I Ζητιΐ αίμα ί Εΐναι άληδές ότι τοιαΰτα ιιναι τά 
φρονήματα τοΰ λαοΰ χα! τοΰ σιρατοΰ ;

—  Φοβούμαι πολύ, άπήντησα ιίλικρινώς.
—-  Τί λέγιις ! άνέκραξιν δ Ούέρτας θλίβων τήν

χεΐρά μου. Εύχαριστώ, Καστανέ. Ημην πεπεισμένος 
πιρί τής φιλανθρωπίας σου, περί τή; φρονήσιώς σου 
. . . πιρί τή; φιλίας σου- Τούλάχιστον δύναμαι νά 
ίλπίσω ιίς  σέ όπως καταβάλω τάς τίγρεις ταύτας τάς 
διψώσας αίματος, όπως διατηρήσω ιήν νίκη* μας 
καί άπαθανατίσω αύτήν διά τής άγνότητος, διά τή; 
αποφυγή; αιματηρών σκηνών· ά ; χερδίσωμε* καιρόν 
άς άφήσωμεν νά χατευνασθή ή άπερίοχεπτος θηριω 
δία των, χαί άς σώσωμιν τήν τιμή* τής πατρίδο;, 
καί παρά τή* θέλησίν της άχόμη έάν ή ανάγχη τό 
καλέεΐ). »

Τά αισθήματα ταΰτα ξ ια ν  συμφωνότατα πρός τά 
ίδιχά μου, καθώς σδς τό ώμολόγησα περί ό)ίγο«. Ό - 
βε» χαί παρεδέχθην άνευ παρατηρήσεως τούς λόγους 
τοϋ Ούέρτα. Ήσχολούμεθα ή5η περί τό* προσδιορι
σμόν τών μέτρων «τινα έπρεπε νά μεταχειρισδώμιν, 
δτι αίφνης ήχουσα ιίς  τήν αυλή* τοϋ οίκου θόρυβον ά 
παίσιον, τοΰ όποιου τό αίτιο* διεκρίναμε* μ ιτ ’ ού πο 
λύ. Α ί αιμοχαρείς έμεινα, κραυγαί, αίηνες καί προη 
γουμένως είχο* προοβάλει τάς άκοάς μου, αί κραυ 
γαι λέγω, «θάνατος ιίς τούς γαλλιστάς ! θάνατος εί; 
« ύ ς  ίωσιφίνους ! » ήντήχουν καδ' όλη* τήν αύλήν καί 
ιήν οικίαν. ’ Στρατιώται καί αξιωματικοί, τών δποί· 
« ν  αί στολαί διεκρίνοντο μ ιταξύ τοΰ δχλου, στασιά 
Μντες ιίχον λάβιι μέρος ιίς  τάς ταραχώδεις ταύ 
ια ς φωνασκίας, αίτινες άπέρριο* άπά τυφλόν μϊ· 
σος· Ικραύγαζον δέ μέχρις ύπό τόν έξώστη* τής αί- 
Ιουσης οπου εύρισκόμιδα.

Δέν έβράδυνα νά πιισθώ, δικαίως, ή άδίκως ότι 
•ταραχή αδτη ?)το άποτέλιεμα ΰποκινήσεως τοΰ δόν 
Αιέγον, ;οΰ Νο ι̂ν/ζου και τώ/ άλλων μελών τής συ
νόδου, τά δπο^α προσβληδέντα ύπό τής ά*τιστάσιως 
Τ·ΰ Οΰέρτι ώς πρός τή* έχτέλισιν τοΰ ψηφίεματος

τά όποιο* εΐχον έχθέσιι, ήθιλον νά τόν άναγκάσωοι νά 
ινδώσρ φοβούμενος στάσιν τινά. Ά λλά τό τέχνασμα 
τοϋτο παρήγαγε* άποτέλεσμα όλως άντίθιτον. ‘Ο Ού
έρτας κάτ«χρσς έκ τής οργής, έστράφη πρός έμέ μέ 

ριχώδη χειρονομίαν.
» Έ χ α ια  τή* υπομονήν, Καστάνε ! ΤολμοΟν νά μέ 

άπειλήσουν! διότι είς εμέ άπιυθύνονται ;  Δίν μέ γνω- 
ίζουσι βέβαια ακόμη, χαΐ μέ άναγκάζουσι νά τούς 

δείξω όποιος είμαι. Κρατείς μέ φαίνιται ιίς  τά έπισθαύ- 
' ιον ενα λόχον ίππέω*. Εχεις έμπιστοσύνην ιίς  αύ
τούς ;

Νομίίω, στρατηγέ.
—  Λοιπό». Δ'άταξον έν τή στιγμή νά ίπηιύσουν, 

παράταξέ τους ιίς μάχην . . . χαί πιρίμενε τάς δια* 
ταγάς μου. Μ ιτά πέντε λεπτά τής ώρας σέ λέγω τί 
πρέπει νά κάμης. Ά λλά  πρώτον στιΐλέ μου έδώ εως 
ιίχοσι άνδρα; αποφασισμένους χαΐ τό* ύπασπιστήν 
ΙΙαδιλλον . . . Πήγαινε έ* τή στιγμή . . . Βλέπω 
τάν Δόν Διέγον πρό τής δύρας, καί πρέπει νά προ- 
λάβωμεν διά τή; ταχύιητος.»

-Κατέβην τω δντι κατισπεκσμένως όπο)ς ευρω τούς 
ππεΐ; μου.Άνιρχόμενος δέ τάν διάδρομον.. . άπήντησα 

γραίαν τινά *ίαν τιταραγμένην, ητις, ώς έλεγεν, ήθιλε 
νά όμιλήσ»} μέ τόν στρατηγόν Ούέρταν. Άπιυθύνδη 
πάραυτα ιίς έμέ παραχαλοΰσά με νά διατάξω νά τήν 
άφήσωσι νά ιίϊέλδ»)

’Αδύνατο* είπον, άπομακρυνόμινος χωρίς νά δώσω 
πλέον άκρόασιν ιίς  τούς λόγους της.

—  Δια τό όνομα τοΰ θ ϊο ΰ , κόριι μοίραρχε, άντει- 
πεν έκιίνη περιελισσομένη περί τάν βραχίονά μου· εσο 
βιβαιος ότι άν διατάξιρς νά είσέλθω, i  στρατηγός Ού
έρτας θέλει σοΰ γνωρίσει μιγάλην χάριν. Έρχομαι έχ 
μέρους τής κικαλυμμένης κυρία;, τή* όποιαν έδέχθη 
σήμιρο* τό πρωί. a

‘Η λέξις αδτη ήρκισι διά νά έννοήσω ότι έπρόκει· 
το περί μυστικής τινός μεσιτείας τή; Ίνέσας. Διέταξα 
νά είσαξωσι τή* γραιαν, καί έ'σπεϋσα νά χαταβώ είς 
τ%ν αύλή*· άλλ’ ή γραία ή διότι έλίγας λέξεις είχε νά 
ιί«5 . ή διότι είχε* άποτύχει είς ιή* άποστολήν της, 
έξήλθε ταχέως καί σχεδό* ταύτοχρόνως μέ έμέ, 
χύνουσα δάχρυα, καί τρέχουσα άπνιυστί μέ χειρονο
μίας βαθυτάτου τρόμου. Ε* τώ μεταξύ αί διαταγαΐ 
τοΰ Ούέρτα δέ* έβράδυναν νά μέ κοινοποιηθώσι. Εις 
τών ΰπαξιωματιχών του πιζικοΟ. *0 άνθυπασπισιής 0 -  
τάνος, τρέχω* κατόπι* τής γραίας, μοΰ ένιχιίρισι* ε* 
γραμμάτιο* τοΰ στρατηγού, γεγραμμένον μέ βία* και 
ιμπεριέχον τάς ακολούθους φράσεις.

c Φ ίλτατι Καστάνι, ίππευσε έν τή ς-εγμ§ καί τρέ ■ 
ξε μετά τών άνθρώπων σου είς τό ξίνοδοχείο* τοΰ αύ* 
τοκρατορίκοΰ Άετοΰ, κατά τήν δδό* Άλκάλα. Νά υ- 
πάγης »ώς άστραπή. Περιχύχλωσε τή* οικίαν καί 
σύλλαβε όσους εδρη; έντός. Άνοιξον τήν δδον διά τοϋ 
ξίφους έά* άπαντήσης άντίστασιν. Μή βλάψης 
τούς αιχμαλώτους, άλλά φέρε τους έδώ σώους καί 6- 
γιεϊς, μέ πδσαν Ουσίαν, θ έλω  νά τού; είδώ καί νά τούς 
δμιλήσω. Μή χάση; πολύ* καιρόν, διότι τό πδν έκ τής 
ταχύτητος έξαρτδται » .

Έ  διαταγή αδιη τοΰ Ούέρτα, μοί έφάνη άλλόκοτος,



Stitt έπερίμενον δδηγίας δι«φορίχΐχάς’ ίνόμιζον 2τΐ 
άνχί νά μέ «τείλη ίδώ xai έχει, ήθελι μέ ίιατβξζ νά 
χαθαρίσ<Λ τήν πλατιίαν καί νά δώσω ιίς  χούς στασι- 
αστάς οιχινις ειχον συσσωματωδή έκεϊ, μάδημα εύχα- 
ξίας. Οί άνθρωποί μοι ιππέυσαν ίν τή «τιγμή καί 
διευδύνθηυεν χ ρ t ιτοδίζοντβς πρές ιήν δδόν Άλχάλα, 
ιίς χέ ξενοδοχείον τοΰ αύτοχραχοριχοδ Άιχοδ, τέ δ 
κοΐον ιξ άκοής μόνον ίγ-.ώριζον.

Διατρέξας τοιουτοτρόπως μέρος τη; δδοδ παριτή 
ρησα όχι ητο αδύνατον νά φθάτω εις τέ τέρμα τή; 
άπο3το/.ής μου, διόχι ή δδός Ά-λχάλα ήχο τέ κυριώ 
τιρον θέατρον τής σχά3ΐ*»ς. Πληδύ; όχλου -αραχώ 
δους συνωδεΐχο έχει, χαί έκραζον μέν « ζήχωοαν βί 
στραχιώται » , άλλ’ έφαίνοντο διατιδίιμβ-ot νά μά. 
περιφραξω3ΐ ιήν δίοδον. ’Εχχές χ·ύτου, «ίς ιήν άκραν 
της έδοΰ ήχούονχο κραυγαί xai πυροβίλικμοί, έζ ώ  
έβυμπέρανα όχι έμάχοντ#, άλλ’ ήγνόοΐ’ν τίν ις . "Κμα 
Gov όμως πάραυχα ϊτ ι υπήρχε σπείρα ά.βρώπων ενώ
πιον τοϊι ξενοδυχιίου δ ανζοχρατορίχόζ Άεχ<χ, οί ό 
ποιοι μαδόνχες οτι τό ξενοδοχιιον έκιινο έχρησιμευσεν 
ώς άσυλον είς τινας ίωσεφίνους, τέ εϊχο» πολιορκήσει 
διά νά τους συλλάβωιι χαΐ νά χούς σφάξωκν. (Ji δυ
στυχείς έχιινοι μή δυνάμενβι πλέον ν ι «τωδώ»ι διά τή; 
φυγής, ΰπερασπίζβντο ώς ά*ηλπι*μένοι, δχε ϊφδασα «ίς 
χήν πρώχην σ«®ίωμάτ«*βΐν.

Εύρέδημεν, οας δμολ&γώ, ιίς δεινήν δίσιν- διόχι ^ 
ναγχάβδημεν νά έκχενώσωμεν δίς τά όπλα μας διά ν 
ά?οίξωμεν έδέν χαί νά πλησιάσωμεν «ίς τήν δόραν του 
ξινοδοχιίου Έχ τών άνδρώπων μου «ίς έφονεύδη καί 
πέντε ή εξ ε*ληγώδη3αν· χαί εγώ δ ίδιο; Ιλαβον δύω 
πληγάς δ ιγχιιριδίου, τήν μίαν «ίς τέν πόδα καί χήν 
άλλην είς τέν μηρόν, οί δnotat όμως ηια» πβλΰ ίλα- 
φραί. Τε'λος ίμείναμεν χύριοι τοϋ πεδίου, χαί τοΰχο 
κατ εύχυχίαν τών δυστυχών εκείνων οίτίνες ήσαν ιγ  
χεκλεισμένοι ένχός τοΰ ξενοδοχείου’ διότι ά» δύω μό 
νον λεπχά τής ώρας ίβραδύνομιν, ή δύρα χοΰ καχας-ή 
μαχο; ήδιλ» βεβαίως παραβ'.ασδή, καί ήθελον χούς χρε- 
ουργήτει άνιλεώς. Ά μα παρουσιάσθην, όλοι παρεδό- 
δησαν άνευ άντιστάσιως ίκετιύονχέ; μι νά τούς σώσω 
άπέ χήν θηριωδίαν τοΰ όχλου, όπιρ χαί χοΐς ΰπισχέ- 
θην εξ όλης χαρδίας. Ήριθμοΰνχο δέ όλοι είκοσι περί. 
που, άνδρες, γυναι»ις καί παιδία . . .  χαί άμα Ιββ:ψα 
τέ βλέμμα μου, διέκρινα μεταξύ αύχών . . . χέν δέν 
Αλβαρέζ·ν καί χήν θυγατέρα του !

Δυσχύχημα ! Έυιην ή»αγκασμένος χά τους άπαγά- 
γω αιχμαλώτους ιίς το παλάτιον, καί νά χούς *α 
ραδώσω πανηγυριχώς ιίς  χείρας τοΰ Ούίρτα, όστις 
ήδιλιν έ*ί»ης ιύρεδη ήναγκασμένος ν’ άποφανδή δη
μοσία έπί τής τύχης των. Είς δέ τήν παρούσαν χα 
σάστασιν τών πραγμάτων χαί ιίς χέν άναδρασμέν *(ς 
τέν δποίον εύρίσχοντο ίλ ιιν  τά πνιύμαχα, ή πιρί αύ 
χών άπόφασις ίμ ιλ λ ι νά ijvat τρομιρά. Ά λλ ’ οΰδι* 
μία ύπήρχι ΰπιχφυγή, ουτι μοί έπ ιτρ ι'π ιτ· νά διστά
ζω. Τοΰς παρε'χαΕα λοιπόν είς γραμμήν, χούς π ι- 
ριιχύχλωσα μέ στρατιώτας, διά νά χούς προστατιύ- 
βωσι καδ’ έδέ», χαΐ τοΰς άπήγαγον ιίς τέ παλοίτιον, 
ίν χώ μ ίσφ τών κραυγών, τών 56ριων, τών άρώ» χαί 
των πανχαχόδι» χατ’ αΰτών ριπτομίνω» λί®·ν. Ει%

κοβάχις b λαος έιρώρμΐ|Μ μανιώδης ίναντι'βν μας  
ϊιά  νά t i u ;  άποοπάση άπέ τάς χιίράς μας χ»ί νά 
τοΰ; βφάξξ ίπ ί χοΰ λιβοιτρώτου χ ΐ; έδοΰ' άλλά κα- 
-ωρίώσαμιν νά τέν άιωδή^ωμ·», xai τέλος είοήλβον 
«ίς χό χαΑάχιΟν μιχά τών αίχμαλώτων μο->)τ«ρ:ς κάν 
εις έξ αύτών ν' άπωλυδή ή νά βλιφδή κατά τέ έ- 
χΐχίνδυνον διάστημα τής έδοΰ ή» δ.ή^βομεν.

Ενχαΰδα υπήρξα μάρχυς άλλης τινές οχη*ίς, τής 
δποίας ή ίντύπ«σις δέν έξηλ«ίφβη της μνήμης μου άν 
καί εκτοχε παρήλβον άρχ«τά ιτη.

Γήν σχιγμήν χαδ’ ήν ίλαβον τήν διαταγήν νά ύπά. 
γω είς χό ξενίδοχιΐον νβΰ αύτοχρατοριχιΰ 'Αετοΰ, ό 
Ούίρτας «ιχεν ίξαποστείλε» χαί Ιτερον άξ νματίχέν, 
δίχως προσχαλέαη ίχτάχτως τά μέλη τή; σονβδ»υ χαΐ 
τοΰς χυριωτέρους άξιωματίχοϋ; χοΰ στρατού, ίχ«ί- 
νους πρέ πάντων οΓχινις «ίχον διανριδή δ;ά ιής <Γ**Ι· 
ρότηχό: χων «ίς τάς τοραχάς τοΰ λαοΰ. ‘Ολ·ι οδχιι 
οί άξιωμαχιχοί ειχον σ π ιύσ ιιιίς  τήν πρότχληοιν, ~t.  
χαριγμένοι είσέχι ύπέ χή: έρμης τής σχάι«»ς, το 
βλέμμα Ιχονχες διάπυρον, xat χέν λόγον δραιύν. 
‘Ο δέ δόν Αιέγος βλεπων Ιαυτέ» τόσον χαλώς π ιρ ιι- 
στοιχισμί·ον χα! ΰχέ τοσβύτων ίιποστηριζόμινον, έξι- 
πλήχχιτο τρόπον τινά διά τή» άπρονοηοίαν. ή μάλλον 
διά τήν άπίβτευχον άρ:βίαν τοΰ σχρατ^γοί.

(>ί άξιωμαχιχοί ουτοι ειχον ιίσέλδει «ίς τέν οίχο* 
3χε έ^δαία μετά τών υκίδίκων μου. Δια νά διαρΰγω 
δέ ιήν έρμήν τοδ λαοΰ καί νά μή διέλδω διά μέσου 
χοΰ πλήδους οιιερ είχε συ»σωρευδη έπί χής πλα-«ίας, 
Ιλαβον δδόν ήτχον δύσχολον, δί ρδάς ιίς χέ 
έπισβια χοϋ παλαχίου. ιίσήλδον διά χρυφίας χινές δύ- 
ροις. Έναποδέσας δ’ αΰχούς «ίς τ ι/a αίδουσαν χαί 
άφηαας πρές φύλαξίν των ίχανήν φρουράν, έποριύθην 
ά»εο άναβολής πρές τέν Ούέρχαν.

‘Ο σχρατηγές, ίστάμινος μόνο; είς τό. βάδος τοδ 
σπουδασιηρίου του, έστηριγμένος έπί τής τραπε'ζης, 
διέτρ«χε διά σπινδηροβολοΰντος βλέμματος τέν δορ’>- 
βώδη καί έξημμένον ίχλον,οσχις «ίίήρχεχο ταραχωδώς 
εις χήν αυλήν, καί τοΰ έποίου τά κινήματα έ^ιαίνοντο 
ολως άναρχιχά καί έπιχίνδυνα. ’Ωχρές, χέ μίχωπον 
εχων συνισταλμενον, χαί κυρκυμένος ύπέ οργής απει
λητικής χαί δυσχρατήτου, δ Ούέρτας ίφαίνιχο δχι άνι- 
μενε ς-ιγμιαίαν σιωπήν οπως λαλήσ»), ότε παρατηρήσας 
με μέ προσιχάλισι πλησίον του διά χειρονομίας.

» Λοιπόν ; μέ ι ιπ ί μέ φωνήν σιγαλήν, τιταραγμέ- 
νην καί έναγώνιον.

—  Έφδασα έγχαιρως, άπήντησα, ίχομα ifxeot 
σχ«δέν αίχμαλώχους, χαί τοΰς άπήγαγον έδώ . . . .  
Ό χ ι όμως άνιυ δυιχολίας.

—  ‘Ο Άλβαρέζος . . .  ή Ίνέσα . . . ιίναι μιχαξύ 
αύτών ; ήρώτησι μετ’ ανυπομονησίας.

— Ηώς ! ανέκραξα έκπληκτος, έγνωρίζιχ» . . .
—  Είναι μεταξύ αύτών ; ίπανέλαβι.
—  Εδώ ιίναι άπήνχησα, Πρέπιι νά . . .
— Σ’ιύχαρισχώ,Καστάνι! διέκοψι μιτά συγκινησίας 

χαΐ Ολίβων μοι χήν χιΐρα. θά  ίδής τ ! μένει νά χάμωμιν.
Καί έστράφη πρέ; χον Λέν Διέγον όστις έπροχώριι 

πρέ; αύτόν.
> Στραχηγέ, ιίπ ι* ο ΰποπρέιδρος μέ ύφος έχφρα"

στίχον, προ5εχα)εσατι χά μέλιι χής συνόδου χαί τού; 
άξιωματίχιύς τού σχρατοΰ. Ιδού ηλ,θομειι.

—  Πο'λύ χαλά ! άπήνχησεν δ Ούίρχας μεδ υψηλό 
φρένου ψυχρδχητος. "Εχω νά οας δμιλήσω.

—  Είμι δα έτοιμοι »α οδ; άχούσωμε*
— ΙΙρέ έ ίγης ώρας, ΪΓα»έλαβεν έ Ούέρτας με 

«Γ*ραξί»ν, ήκουσα κραυγάς.είς τήν πλαχείαν;
Όλη ή ούνοδος άπεκριδη διά μια;· ε ί; δέ τάς δορυ 

βώδεις φωνασκίας αΓτίνις ιπλήρουν χήν αίδουιαν διέκρι 
να φ(.άιεις τινάς έχούσας πιρίπου χή.ν αυχήν σημαοιαν.

» Τήν φυλάχησι» τών Γαλλοφρόνων !
—  θχνατον «ίς τοΰ; προδόχας !
—  Νά έίχελεοδή ή άπόφασις τής συνόδου !
—  Καί πότε άλλοτε, άνιβόησεν δ Ούέρτας με φω

νήν βρονχώδη, χ*ί πότε άλλοτε ή έκτελετίς τών 
αποφάσεων τής ουνόδου έιυζηχήδη έπι χής δημοσίου 
πλατείας :

l is t »  άλλοτε μέτρα άπαιτοϋντα έχεμύδειαν καί 
ταχύτητα, ίσοζητήδηταν καί έπροχηρύχδηχαν προη- 
-ρυμένως ίν τώ μέσω τοϋ θορύβου καί τών τα ρ α χώ ν  ;

—  Έπρ*πε νά δημοιιεύυωμεν τούς σχοπους μας !
—  Τοιαυχη ?jxo ή δέλησι; χοΰ λαού!
—  Τοιαύχη καί ή διλησις χοΟ οχραχοδ !
—  Κα διά νά προλάβωμεν παταν ένοχοποιάν βράδυ 

χηχα . . . έπρόϊδετεν δ νεανίας Νουνέζος, δστις διεκρι- 
νετο διά χή; ζωηρέχητος του.

— ’ Α ! πολύ χαλά! άπ«χρίδη δ Ούέρτας μετά δηχ 
χιχής είρωνίας,έπιίσδην τώρα,κύριοι,δχι πρέπει ν άναθε3ω 
ιίς  ύμας τήν διιύδησίν χών π ρ α γ μ ά χ ω ν  χοΰ κράτους. 
Καί διατί εχ ιχ ι αρχηγού;; Νομίζετε όχι βρυχώμενοι 
ώ ; μανιώδεις έπί χής πλατιίας, δέλιχι διοικήσει χήν 

’Ισπανίαν;
—  Τί δυνάμεδα νά «άμωμεν περισσότιρον ; άπήν 

τησιν δ Νουνέζος.
—  Τουλάχιστον έκάμαμεν δ,χι ήδυνάμεδα ! προσέ- 

δηχιν δ Φερνανδέζος.
—  Είναι καί άλλοι οί δποΐοι κάμνουν δλιγώτερον 

παρ’ όσον δύνανται ! ι ίπ ι τρίτος χις συνοδιύων χέν 
λόγον μέ τινα χειρονομίαν έχφοαστικήν.

—•Κ αί οι τοιοΰτοι κατακρίνουν έκεκους οί δποΐοι 
λαλούν, διόχι φοβούνται νά πράξοιιν χό καδήχόν των, 
ιίπ ιν  Ιχερός τις.

—  Καλά ! χαί ήμιΐς περιμένομιν χάς πράξιι; τ ω ν !
—  Καί τόχι δά Βωμιν !
—  Καί δά δαυμάσωμεν β«βαίως!

(Άχολουδιΐ.)

ΑΙ TTC41 Τ Β Σ  Π Ο ΙΒ ΣΕ Ω Ι.

'Ύπό 

ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ.

Περί τέν άνθρωπον ουδεν άλλο ον υπαρχιι ακα 
ταληιτίτιρον παρ’ αύτέ* τέν ά/9ρ»πίν έπιιδή τά

φαινόμινα χοΰ πολιτιιμοδ, αί φάσιις χής αύτοΰ άκ'· 
μή; χε χαί παραχμής, ιίσί μυστήρια, ιίς αχίνα ήχι· 
σχα ένεβάδυνε. Κάλλιον δέ γινώσχιι τήν πορείαν χών 
ούρανίων σφχιρών, μυριαδις όλας παρασαγγών «πεχου- 
σών άπέ τών άσδενών ήμών αίίδήιιων, παρά τάς γη* 
fνους τροχιάς δι ώ» άγιι αύτέν λανδανόντως ή αν- 
δρωπίνη τύχη. Καί αίοδάνιχαι μέν ότι άνο^ριχδχαι 
οπως φδάιιρ πραγμά τι, δέν γνωρίζιι ομως π->δ ύπά- 
γ ι ι  χέ πνιδμά του, ούδέ δύναχαι είπεΐν ρητώς που 
τή; πορείας αύτοδ «ύρίσχετα:. Μικράν τής ξηρα , εις 
τήν απειρίαν τ ις  δαλάτοης έχπελαγίζόμενος δ πρωρα- 
χης δύναται νά μεχρήβη τέ υψος τοΰ με3ημβρινοΰ, 
χαί χέν διαβήχην μετά χιϊρας έχων νά σημειώ’ »! χήν 
γραμμήν χής οφαίρας ήν διέρχ«·ιαι ή άκολευδίΐ' αΛ'.α 
τό άνδρώπινον πνεΰμα δέν δύναται νά πράξη τοΰχο' 
δέν έχει χι ετιρον έκτος έαυχοδ πρές S άνχιπαρατί- 
δέν νά μεχρή τή'1 αύτοΰ πορείαν, καί δσβκις λέγει; 
Είμαι έδώ, ύπάγω έχει, προχωρώ, έπι^δοχωρώ, έπέ. 
χω , έξελέγχεται άπαχώμενος καί ψευδόμ«νος πρός 
τήν ίσιορίαν του, πολύ μεχά τήν διάβαν ιν έκείνου γρα- 
Φεισαν, καί τά ίχνη χής διανοίας πο^ύ1 μεχά χήν ε ν  
χόπωσιν αύχών χρόνον χημειοΰίαν, άλλά πρόχιρον μή 
δ'-ιναμίνην νά προσχεδιαοτι αύχω χέν δρόμον χου. ‘Ο 
θεές μόνος γρώσκει τέ τέρμα χαί χέν δρόμον, άλλ’ 
δ άνδρωπος ούδέν έξ αΰτών εγνω- ψευδής πριφήτης, 
τυχαίως μόνον χρησμοδοτεί' καί όχι κατόπιν χά 
μέλλοντα πράγματα ερχόμενα άποδεικνύουσιν ολον 
χέ ένανχίον τ^ς προφητείας του, 6 χρη3μοδοτήσας 
ποοφήχης δέν ύπάρχει πλέον, όπως ύποσχ^ χήν διοε- 
ψευσιν τής τύχης, άλλά τέν άφωνον κοιμάται ύπνον 
τής αιωνίου νυκχός· χοιμαχαι, χαί έπί τής χόνεως 
αύχοΰ άλλαι γενεαί γράφουσιν άλλας οπτασίας ίπίσης 
χενάς, έπίσης εφήμερους. Περί θρησκείας, πολιτικής, 
φιλοσοφίας, συσχημάχω*, πιρί απάντων δ ά<δρωπο; 
άπεφάνδη, χαί όμως περί απάντων έξηλέγχδη άπαχη’
I «ίς· τά πάντα ένόμισεν ώρισμένα, χαί τά πάντα με- 
χεποιήδησα»' χά πάνχα ίνόμισεν άδάναχα, καί όμως 
τά π ιντα  άπέδανον- χά πάνχα άληδή, καί ομως τά 
ιχάντα διεψεύσδησαν ! Ά λ λ ’ ελδωμεν έπί τέ προχιίμι* 
νον ήμών 6έμα, χέ τής ποιήσιιος.

’Ενδυμοΰμαι ότι , οτε ήλδον ιίς  χέν κόσμον, 
μία μόνον φωνή ύπήρχι διακηούτχουσα χήν άδι- 
ράπευχον πιρακμήν, χέν τεχελιιωμένιν ήδη καί, 
ώς είπ ιΐν, ψυχρέν θάνατον τής μυστηριώδους έκιίνη; 
δυνάμεως τοδ άνδρωπίνου πνεύματος. Ήχο τότι ή έ- 
ποχή τή ; αύτοκρατορίας' ήτο ή ώρα τής ένσαρχώσι- 
ως τής Ιν τε χαις Κυβερνήσεσι καί χοΐς χαδόλου ή· 
δ ιιΐν ένίταλαχδείσης ύλις-ικής φιλοσοφίας τοδ 18ο» 
Αίώνο;. Απανχις έκιΐνοι οί γεωμεχριχοί, οιτίν»; μό
νοι χότι ειχον χόν λόγον, καί ο ιιιν ι; κατααονίτριβον 
τού; νέους ήμα; ύπέ χήν ύβριστιχήν τυραννίαν χ·ΰ 
δριάμδου των, ένόμίζον ότι άπιξήραναν έν ήμι*, 
ώς χωόντι κατήντησαν νά άπομαράνωσιν έν έαυχοΐ; 
χαί «ξαφανίοωσιν δλον χέ ήδιχέν, διΐον χαί μιλωδιχέ» 
μέρος τή ; ανθρωπίνου διανοίας. Άπιρίγραπχος ιίναι 
ιίς  τούς μή χόχι ζήσαντας ή στιιρόχη; τής εποχής ι* 
κιίνης, ‘ Η έχοχή έχιίνη άπιιχόνιζε τέ σατανιχέν μ ιΐ- 
δίαμα δαίμονβς καταχθονίου χαχορδώσαντος νά δια*



φδείρη όλόχληρον γι»εά*, πρό|$ριζβν Ιχσπάϊαντος πάν
τα  ιδνιχόν «νδουσιασμόν, χβί φονιύσαντος μίαν άρι» 
τή» έν τώ χόομω' οί Ιέ άνδρωποι ίχιΐνοι ιιχον 
το αύτά δριβμβιυοΰσης δυ»άμιως αίσθημα ιίς π
τή» χαρδίαν χαί ιίς  τά χ ιίλ η , S r t  μα; Ιλιγον 
« Ερως, φιλοσοφία, θρησχιία, ίνβ·α«?ιαχμδς, έλιυ· 
θεριά, 7ΐοίιι®ι;, τα πάντα euSc* ! ύπολογισμάς χαί 
δύναμίς, άριθμάς χαί μάχαιρα, iScu τά παν ! Δίν πι- 
σπύομιν πιρ  ο,it  αποδειχνυΐτβι, δίν αίσθανόμεθα 
παρ ο,τι ψηλαφατβι, καί ί} ποίησις εΐναι νιχρά, ώς 
νεκρό; «ιναι χαί ό πνιυματισμό; ίξ  ου αυτί) έγιννήθη». 
Καί ελιγον αληθή· ηιο τωόντι νιχρά έν ταΐς ψυχαΐ; 
αύιών νιχρά ίν ταΐς διανοίαις αύτών, νιχρά ί»  βύτοι; 
χα! πιρι αυτους. 4Υπο προρητιχοΰ τίνος χαί άσφαλοΰς 
τής τύχης αυτών όρμιμφύτου κινουμινοι, έτριμον μή 
αύτή συ»αναστ)/ μιτά τής έλιυθιρίας. Εΐς τήν πνοήν 
τώ» άνέμων διυκόρπιζον χαί τάς έλαχίστας ύπό τοΰς 
πόδας αύτών βλαστανούσας ρίζας (ν τ ι  τοΐς σχολείοις 
αυτών, τοΐς λυκιίοις, τβΐς γυμνασίοις μάλιστα δί 
ταΐς προακταρκτιχαϊς αυτών στρατιωτιχαΐς χβί πο- 
λυτιχνικαΐς σχολαΐς. Γα παντα διωργανοΰντο ίπ ί 
μο'νω τώ σκοπώ τής χαταπνίζιως τοΰ ήδικοΰ χβί 
ποιητικού αίοδήματος* χαί γ*νικγί τις ύπήρχε συν
ωμοσία τών μαθηματικών χατά τής ποιήσεως χαί 
τής διανοίας. ‘Ο άριβ^ος μόνον έπετρέπετο, έτι- 
μδτο, έπροστατεύιτο, . ήμείβετο. "Επιιδή δ αριθμός 
δέν συλλογίζεται, επειδή ιιναι δαυμάσιον παθητικόν 
οργανον τής τυραννίας, ητις δίν έρωτόί πρός χί τόν 
μ ιτα γ ιι^ ζ ιν τα ι, ^τις ποσώς δίν έριυν’α άν δ άριδμός 
αύτός χρησιμιυιι ιίς  τήν καταδυνάστιυσιν η ιίς τήν 
έλευδίρωσιν τοΰ άνδρωπίνου γίνους, άν ιίς  τή» χειρα· 
φεσίαν ή είς τήν δανάτωσιν τοΰ άνδρωπίνου πνιυμα 
τος, δ στρατιωτικός άρχηγός τή; έποχής ίχιίνης δίν 
ήθίλησε καλλίτιρον ίντολοδόχο*, καλλίτιρον σιίϊην, 
καί δ σιΐδης ουτος ύπηρέτιι βύτφ θίυμασιώτατα. Ού
δεμία κατά τήν Ευρώπην ιδία υπήρχε μή καταπατη- 
θιΐσα υπό τή» πτέρνα» αύτοΰ, ούδίν στόμα μή φιμω. 
βέν υπό τ ις  μολυβής χιιρός του. Έ κτοτι ίμίσησα τό» 
άριδμό», τήν άρνησιν ταύτην πάσης ιδίας, καί Ιχχοτε 
ουνέλαβον χατά τής ζηλοτύπου χαί άποχλιιστιχής τ ών 
μαδηματιχών δυνάμιως ταύτης τό αύτό αίσθημα, τήν 
αύτή» φρίκην ην αίσβάνεται χαΐ δ ψυχράς χαί σχληράς 
άλόσεις φέρω» ίπ ί τώ» μιλώ» αύτοΰ, άμα μιχρόν ά 
κούσας άλύσιως χρότο». Τά μαθηματικά ησα» ή α 
λυσις τής ανθρώπινης διανοίας. Ίδεύ, άγαθ$ τύχ^, ά- 
ναπνέu ! Αί άλύσιις αυιαι έδραυσθησαν 1

Δύω μόνον μιγαλοφυίαι, πρός ας ή τυραννία μετ’ 
ανήσυχου πνεύματος προσιΐχι τό βλέμμα, διιμαρτύ- 
ροντο μόναι κατά τής δανατιχής ταύτης χαταδίχης 
ιής ίκδοθείσης χατά τής ψυχής, τής διανοίας xai τής 
ποιησιως: ή Κ. Στάιλ χαί δ Κ. Σΐατωβριάν ή Κ. 
Σταιλ, μιγολοφυία ά^ινωπή ίν γυναικεία) σώματι* 
πνιΰμα χαταταρασσόμινο» ύπό βύτής τής* δυνάμεω; 
πλημμυρούσης, φιλοτάραχος, ίμπαδή;, τολμηρά, έπι-’ 
δικτική γίνναίων χαί αιφνίδια»» άποφάσιω», δί» ήδύ
νατο νά άναπνιύση I» τη άτμοσφαίριρ ιαύτΐ) τής χβυ- 
νότητος xai δουλιίας, ζητούσα διάστημα xai άέρα 
κιρί αύτή», προσιλχύουσα, ώς διά μαγνητιχής ίρνά-

μ ιως, πρός έβυτή» πάντα τι*α ίςτις ήσθάνιτ· ί* ία υ - 
τώ^ αναβράζο» «ίσδημα τι ά*τιστάβ*«*ς χαί άγανα· 
χτη«*·ς, αύιή έχιίνη συνωμοσία ζώσα, επίσης {χανή 
*α διεγιιρί] πασαν ε’ξοχον διάνοιαν χαιά τής τυραννίας 
τής βασιλιοουσης μετριίτητ«ς, ώς ίχανή χβί τό ίγ -  
χειρίδιον νά πβραδώτη εΐς τούς συνωμότας  ̂ χαί είς τά 
ι ια βυιής στηβη νά τό βυδίσξ όπως άρή εις τήν ψυ· 
/ην αυτής »ή» ιλευθερίβν έχιίνην ην έπιθύμιι »ά χο· 
ρηγήοη «ίς τόν κόσμον ! Πλάσμα έκλογής χαί ίξα ι- 
ρεσιως ού τίνος παράδειγμα ετερο» δέν ύπάρχιι, σονι- 
νοΰσα ί» i au ij  τήν Κόριννα» καί τόν Μιρα6ώ ! Γυνή 
αξιέραστος χαί οιχτίρμων, τών Γράχχων Ιχουσα τά 
πνεΰμα «αί τήν χείρα τοΰ τελιυται'ου τώ» Κατώνων ! 
μή ϋναμίνη να πβρά^χη γενναίαν τινά ί ρ μ ψ  ι {; τήν 
πβτριοα της, οδιν τήν άπιμάχρυναν, ως άπομαχρύ»ει 
t j i  “ άχυρίνης οίχίας τό» σπινδήρα, χατέφιυγιν 
*ίς τη» διάνοια» τής Α γγλ ίας χαί Γιρμανίαί, αΐτι· 
»·ς μο»βι τάτι ίζ ω» ζωήν ή9ιχήν, ζωή» ποιήτιως, 
φι οσοφίας, χα! εχιΐδι» ιζισφενδόνιζε πρός τον κόσμο» 
τας ύψηλά; έχιίνας χαΐ σπαιρούσας σ ιλίδα;, άς 
τή. Αστυνομίας οι υπάλληλοι χαί τό τελωνείο» τής 
Οιανοίας διέσχιζε χατά τά ού-ορβ, ά ; διισύριζον οί 
αφωσιωμέ.οι είς τή» τυραννίαν άνδρες, άλλ* ώ» τά 
ράχη διαφυγο»τα τάς μαρβντιχάς αΰτώ» χιΐρας ήρ· 
χοντο νά μας παρηγορήσωτιν έ«ί τφ ανοητιχω ή. 
μών έξΐϋχιλισμω, xai ipcpov είς τά ωχα χαί τήν καρ
διάν ήμών τήν ύπβρόρίον «νοήν τη; ήΟικ?;, ,ης π ο ιψ  
« ω ς ,  χαί τής έλιυβιρίβς, ^  δίν ή$„νάμ,δα νά άνα- 
πνεύσωμε» ύπά τήν πνευματικήν άντλίαν τής δουλιί
ας καί τής μιτριότητος.

, ® Σ}*τω6ριάνδ, μελαγχολιχωτέρα χαί γλυκύ
τερα μεγαλορϋ^ι, ίναρμόνιο; καϊ μαγική άνάμνησις 
πσριλδόντος, ουτινος τήν χόνιν έπο-τοΰμίν ύπό τούς 
ποδας μας  κα| οδτινος τή» ψυχή» ίπανιυρίσκομε* ί» 
αυτώ' όμηρική φαντασία, ριφδιΐσα εΐς το μέσο» τώ» 
χοινωνιχών μας σπασμών, δμ»ί χ  μέ τούς ωραίους 
χιονας τής ΙΙαλμυρας, λαμπρούς χαί όρθιους μιιναντας 
άνιυ άχρωτηριάσρατος ή χηλϊδος ίπ ί τώ» μ ιλινώ» 
καί διισχισμένω» σχηνώ» τώ* ’Αράδων, όπως ίννο· 
ώμ ιν, δβυμάζωμι» χαί χλαίωμι» τό μή υπάρχο» πλέο» 
μνημιΐον! Ανθρωπος ζητών τόν σπινδήρα τοΰ ίιροΟ 
πυράς εις τά έριίπια του θυσιαστηρίου, ιίς  τά ακόμη 
καπνίζοντα έρείπια τώ» χριστιανικών ναών, καί βςτις 
αύτούς « 6 ;  καταστροφεις γοητεύων διά τοΰ οΓχτου, 

τούς άδιαφόρους διά τής ευφυίας, ί» χαρδίοι 
ιυρισκε δόγματα κα! πίστι» άπένεμι εις τή» φβντα- 
nav J Αί λέξεις τής έλιυδιρίας χαί τής πολιτικής ά- 
ριτής δεν αντηχούν τοσοΰτον συχνά εΐς τάς ποιητιχω· 
τατβς έχεινας σελίδας" δε» ^το ί  Δάντης δουλιυούσης 
Φλωρεντίας, άλλ’ ξτο ί  Τάσσος πατρίδος άπολωλυίας, 
οίκου προγιγραμμίνω» βασιλίω», ψάλλω» τού; ήπατη· 
μενςυς βύτής Iρωτάς, τούς κατεστραμμένους βωμούς 
της, ψάλλων δί ταΰτα πρός αύτοϊς τοΐς ώσι τώ* προ* 
γραπτών, ίπ ί ιώ ν  οχθών αύτών τώ» ποταμώ» τής 
πατρίδος του’ άλλ’ ή μιγάλη χαί γι»»αία αύτοΰ ψυχή 
μιτέδιδι» ιίς  τά ποιήματα τοί ιτοιητοΰ ιήν φωνή» τβΰ 
πολίτου, Συνεχίνιι χαί συνεδόνει άπάσας τάς γινναίας 
Ι/ας τοΰ ς-ήθβος, ι ίς  το ιύγινε'στατον ίξόψοι» τή» διά*

νοιαν, χαί τή» ψυχή» ά«ό νιχρας εΐς ζωή» ά»ίοτη.|μίνος ίπ ί τής χλόης ιίς τ ι ιϊδινδρον μέρος τών δασώ»
» n   ι —Ζ _____ I rv"j tn tift*  ·κα\πΐΛ\ί vonii/iti evoiarr tunAporr

βιώς τω ν, τόν άνθρωπο» τούτον τόν xai άχοντας βΰ· διηρχόμην πλανώμινος ίπ ί τώ» λόφων τούς όποιους ίχά· 
τούς μαγιύοντα, ίχδιχ(|τήν τινα καθ’ ίαυτώ* μ ιτά φό λυπτιν ήδη δμίχλη χαί πάχνη, συντρόφους Ιχω» τόν 
€ου προιμάντευον. Έγνώριζον οτι όλα τά ιύγενή a t -ΥΟσσιαν'ον και τόν Βέρθερογ, άλλοτι χαταλβμβανό- 
σθήματα ίράπτονται άλλήλων καί συγγινιυουσι πρός μίνος ύπά έσωτιριχοϋ ενθουσιασμοΰ, όςτις μ ί χβτέ· 
Ιλληλα, χαί ίτ ι  ιίς τάςχαρδίας όπαυ τό αίσθημα τρωγε», χβί τρέχων είς w u; ίριιχώνας φιρόμενος ΰπό 
φλογίζιται τά δρησχίυτιχάν χαί β{ ί^ρινωπαί χα! άνι· πνιύματός τίνος, όπιρ έπτέρου, ώ ; ιίπ ιΐν , τούς πόδας 
ξάρτητοι ίδίβι, ή τυραννία των ε’μ ιλ λ ι νά ιυρ»; χρι- «αί τού; «μπόδιζε νά ίγγίζωσι τήν γήν, άλλοτι δέ 

«. —* i  ΐΛ-..β.-ί-   ι —  Ιχαδήμενος έπ! βράχου ύποφβίου, τό μέτωπον Ιπί τώντάς, καί ή ίλιυδιρία συνωμότα;
Ά πό  τώνήμερών έχιίνων ήγάπησα τάς δύο ταύ-|χ«ρών στηρίζων, άχουων μετ’ αισθήματος άχατονομά- 

τβς προδρόμους μιγαλοφυίας, αΐιινές μοι, ί μ  ι ΐ ι ιλ -  στου τήν όςιΐαν χαί χλαυδμνιράν πνοήν τοΰ χ ιιμ ιρ ι-  
δόντι ιί{ τάν κόσμον, έπιφίνησαν χαί μέ πα ρη γορού ν .  *οΰ βορεως ή τάν σάλον τών πυχνών νιφών ατινα έρ- 
‘ 0  Στάιλ χαί δ Σιατωβριάνδος ! τά δύο ταΰτα ονόματα χόμιν» συνίτρίβοντο πρός τάς γωνίας τοΰ όρου;· ή 
πληροΰσι πολλά χινά, φωτίζουσι πολλάς σ* ιά ;! Ύ  ρή* («αέριον φωνήν τοΰ χορυδαλοΰ, δν δ άνεμος παρέ- 
πΐρξα» δι' ήμα; ώς δύο ζώσαι διαμαρτυρήσεις χατο φ<ρ· χιλαοοΰντ* εΐ; τάν στρόβιλόν του, ώς ό ΐσχυρό- 
τής χαταπιέσιως τής ψυχής χα! τής χαρδίας, κ ατ α  τερος αύτοΰ συλλογισμός μου παρέφερε τήν ψ^χή» 
τής άποξηράνσεως xai τοΰ έξευτιλισμοΰ τοΰ ή με τ έρ ο υ  μου. Αί έντυπώιεις αυται ^ιαν χαρά η δλίψις, δ$ύνη 
αΐώνος υπήρξαν ή τροφή τών έρημητιχών στιγών μας, ή άλγηδών ; δίν ήδυνάμην νά τό προσδιορίσω, ^σαν έν- 
ό χρυπτός έπιουσιος άρτος τών θλιβομένων ψυχών μα; τυπώσιις μετέχουσαι πάντων όμοΰ τών αΐοθημάτω». 
Ιιχον ω ; τινα δικαιώματα οίχογενιιαπά πρό; ήμάς,Γ·ί»αν δ ερως καί ή δρησχιία, προαισδήματα τής μιλ- 
ΰπήρξαν ίχ τοΰ αίματός μας, ύχήρξαμεν έχ τοΰ οΐμα λουσης ζωή; ήδονιχά χαί δλιβιρά ώς αύτή, έχστάσεις 
τός των, χαί ολίγοι τ ιν ις  έν ήμΐν είτι, οι μή γενόμε Χ»ί άποθα^υνσεις, ίρ ίζοντις }ΐωτός καί άβυσσοι σχό- 
νοι, μή δντις χαί μή ύπάρξοντις ό,τι δή χαί υ π ή ρ ξ αν  τους, χαρά xai δάχρυα, μέλλον καί άπιλπισία ! Ή το 

ι ί   E«..».u Κ  ή φωνή τής φύτιως λαλοΰσα διά τών μορίων αυτήςκα1 υπάρχουν καί ύπάρξουσι», ίξ  αιτίας έχείνων. 

δι
Κατά τού; χρόνους έχείνους ίζων μόνος, τήν χαρ- φωνών ι ί ;  τήν άχόμη παρθένον χαρδίαν τοΰ άνδρώπου* 

ίαν ίχων πλημμυροΰιαν έξ αίσδημάτων καταπ»ιγο-1άλλ’ όπως δίποτε τοΰτο ήτο ποίησις. Τήν ποίησιν ταύ· 
μένω», έξ εψιυσμένης ποιήσιω ;, νΰν μέν εν Παρι σ ί ο ι ς  την έδοχίμαια πολλάχις νά έχφράσω διά στίχων* άλλά . 
κλυδωνιζόμινος έντός πλήδους άχβνοΰς οπου δ ι α βα ί -  τούς στίχους τούτους δίν ιιχον ιίς τίνα νά τού; άνα·

ιβδόχ
ίρήμω τών ίγκαταλιλιιμμένων αυτής δδών άλλοτι δέ]ή ·ΐς τά βιβλία τής ήμέρας, καί ε'λιγον κατ’ έμαυτόν: 
έν Νεαπόλιι, δπου τά χλιαρόν χλίμα, ή κυανή θάλασσα, δέν θά τούς άναγνώσωσιν* οί στίχοι ουτοι δά φαν ώσι

ναρχωμένην ζωήν τών αισθήσεων χαί τήν ηδυπαθή κιίνην ήθιλον περιγιλασίτ) χαί άποθάν^ φέρο>τα τήν
μαλθακότητα τής μουσικής χαΐ τών έρώτων της. Συ πιριρρόνησιν παντός δ,τι τότι ώ»ομάζιτο φιλολογία 
χνότιρον δέ άπηρχόμην ιίς τή» έξοχήν οπως διανύσω Ο,τι εχτοτε Ιγραψ* δέν εΤχι πλιιοτέραν άξίαν άλλ’ 
τό μελαγχολιχόν φθινόπωρο» ίν τξ έρημητιχή οίχία οί καιροί ιιχον άλλάξη* ή ποίησις ι ίχ ι»  ίπα»αχάμψ«| 
τών γονέων μου ίν πλήρει ειρήνη, σιγη χαί έν τή οί-1είς τή» Γαλλία» μετά τής έλευθερίας, τής διανοίας καί 
κιαχί άγιότητι τών ηδονικών έντοπώσεων τής έςίας’ τής ήίικής ζωή;, τ)ν άπίδωχε» ήμΐν ή άποκατάστασις. 
τήν μίν ήμεραν διατρέχω» τά δάση τή» δε ειπέραν Καί φαίνεται τιρό»τι ότι ή εΐς Γαλλία» έπιστροφή τώ» 
άναγινώσκων ό,τι ποτέ ιυρισχο» είς τάς παλαιάς θέ Βουρβώνω» χαί τής ίλευδιρίας ίδωχε νέαν Ιμπνίυσι» 
σιις τών βιβλιοθηκών τής οίχογινείας. U al νέαν ψυχήν ιίς  τήν καταπνίγομένην ή «οιμωμέ·

Ό  "Ιώβ, δ "Ομηρος, ό Βιργίλεο;, δ Τάσσος, Μίλ-1ντην τότε φιλολογίαν. Καί ειδομεν τότε ίγιρθίντα το* 
των, ‘Ρουισώ καί μάλιστα δ Όσιανάς χα! τά χατάΐσαΰτα ονόματα Ινδοξα ίν  τ* τή ποιησιι και τή φιλο- 
Παΰλον καί Β ργινία», ιδού τά άγαπητά βιβλία ατινα σοφία, δτινα χοσμοΰσιν άχόμη τάς ακαδημίας μας, καί 
ίν τη ίρημία μοί ίλάλουν τή» γλώσσαν τής χαρδίας άτινα σχηματίζουσι τήν λβμπρα» αλυσι» τήν μεσβ- 
μου, γλώσσαν αρμονικήν, γλώσσαν μεστή* ιικόνων λαβοΰσαν μιταξύ τδν δυο ίποχώ*. Τ ις μοι ήδιλίν 
καί πάθους* Ιζων νΟν μί» μετά τοΰ Ενός, άλλοτι δε ιίπνι τό τ ι ότι μιτά διχαπίντε έτη η ποίησις ίμ ιλ λ ί 
μιτά τοϋ έτίρου μή άλλάσσων αύτά, πα£ δταν σ χ ι.ινά  χατακλύσ») τήν ψυχήν δλοκλήρου τής Γαλλικής νιο· 
δον, ώς ιίπ ιΐ» , τά ίξήντλου». Έφ’ δρου ζωής θά ίνθυ-Ιλαίας, ότι πληθύ; νέων καί διαφόρων προτιρημάτω» 
μώμαι ώρας ·»»*ς τοϋ Ιιους ά; δ*ηρχόμην χαταχεχλι*[ΐμιλλο» ν’ άναβλαστήιωϊΐν άπδ τής ψι»χρα; *«1 νιχρδς



γ?);, oxt S τύπο; Ικ i n upov «ολλαπλασιασθιί; δέν 
0α ήρκιι ι ί ;  χό νά διαδώοξ χά; άναβραζούία; ιδέας 
ϊτρατοΰ όλου viwv συγγραφέων* οχι χά δράματα έμιλ 
Αον νά σιιγχρούωνται χατ’ αύτάς τά ; θΰρα; τών Sea 
τρων οχι ή λυρική χαί βρησχυετική ψυχή γ ίν ία ; χρ ιςτ 
ανών βάρδων, έμ ιλλι νά επινόηση νέαν γλώσσαν, όπως 
άποχαλύιΙ>5 ένθουσιαβμοΰς άγνωστους ότι ή έ/ευθιρία, 
ή πίστις, ή φιλοσοφία, ή πολιτική, αί άρχαιόταχαι και 
νιώταχαι δοξασίαι έμιλλον νά παλαίσωσιν είς χό φώς 
χοΰ ήλιου, τη ; μιγαλοφοίας, τή; δόζης, τών προχιρη- 
μάχων καί τής ζέσιως, καί οτι άνάμιγμα εκτεταμένων 
καί υψηλόν ιδεών Ιμελλι νά καλύψη τήν Γαλλίαν καί 
τόν ώραιότερον κόσμον διά τή; τολμηροτάτης χών 
διανοητικών κινήσεων οσας είδέ ποχε b χόσμος ; "Ος 
τ ι ;  δήποτε χα! άν μοι «ροέλιγι χοΰτο, ποχέ δέν ήθελον 
χόν πιστεύση. Καί ομως τό πράγμα έγινε. ‘Η ποίησις 
άρα δε» ήτο νινιχρωμένη εί; τβ ; ψυχάς, ώς έλεγον 
κατά του; χρόνους χοΰ σκιπχιχισμοΰ καί χής άλγέ- 
βρα;, »αί άφοΰ καχά τήν έποχήν εκείνην δέν ητο νενε- 
κρωμένη ηκισχα είναι δυνατόν νά νιχρωθή σήμερον.

Έφ’ όσον ό άνθρωπο; δέν άποθάνη αΰτός, ή ώραι- 
τάτη χών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου δύναχαι ν’ άποθάνη ; 
Διόχι τ ί επ’ άληθιίας είναι ή ποίησις; καδώς ο,χι ly e  
μ ίν έν ήμΐ* αύτοί; δεΐον, ο3χω κ»ί ή ποίησις δέν δύ- 
ναχαι νά δρισθή οΰτε δ;ά μιας οΰτι διά χιλίων 
λέξεων. Είναι ή ένσάρκωσις παντός ότι ί  άνθρωπος 
Ιχει ένδομυχόχαχον εν τή καρδία, *α! θειοτατον έν τή 
διανοία, παντός ό,χι ή όραχή φύιις εχει μεγαλοιτρεπέ- 
στερον εις χάς εικόνας της, κα! μελφδικώτατον είς 
τοΰ; τόνου; τη ; ! Είναι αίσθημα άμα καί αίιδησι;, 
πνιΰμα καί δλη, καί Uou διατί ή ποίησις είναι ή εντε
λή; γλώσσα, ή γλώσσα ή έξαιρέτω; καταχυριεύουσα 
χοΰ άνθρώπου, ιίναι ιδέα πρά; τό πνεΰμα, αίσβημα 
πρό; τήν ψυχήν, εΐχών πρό; χήν φαντασίαν, κα! μ»>υ· 
»ιχή πρός χό c u ;! Ιδού διά χί ή γλώσβα αΰιη, όταν 
λαλήται καλώ;, κεραυνοβολεί χόν ά»θρωπον ώς ό κεραυ
νό;, καί άκαταμαχήτως μεχαδίδωσιν αΰτώ πεποίθητιν 
ίίωτερικήν, κα! ένέργειαν άσκεπτον, ή τόν μαγεύει ώ ; 
φίλτρον, ή τόν άποβαυκαλίζει άκίνητον καί γοητεία 
καχιχόμενον, ώς χό βρέφος έν τφ  λίκνω κατακείμενον 
κατβδαυκαλίζουσιν αί συμπαδητικα! έπωδ«! τής μητρι
κής φωνής ! ’ίίοΰ διαχ! b άνδρωπος δέν δύναται ο5τε 
νά παραγάγη ουτε νά ύπομιίνη πολλήν ποίησιν· επειδή 
χαταλαμβάνου3α όλο* αΰχόν διά τής ψυχής καί τών 
αισδήσεων, κα! διά μιας ΐξεγιίρουσα χήν διπλήν αυτοΰ 
δυναμιν, τήν διάνοιαν διά τή ; διανοίας καί τάς β?σ6ή 
σ«ι; διά χών ίνχυπώσιων, χόν έξανχ/εί διά μιας κα! 
τόν καταβαλλιι υπό ί)δυπαδοΰς χινος χόπου, ώ : πότα 
πλήρης άπόλαυίΐ;, χαί μεταδίδωσιν αΰτώ δίό ίγων σχί 
χων, εν βραχεί χρόνου, πασαν ήν κέκτητιι εσωτερικήν 
ζωήν ί» τώ  διπλώ αύτοΰ διοργανισμώ κα! δόνααιν 
αισθημάτων. ‘Ο πεζό; λόγο; αποτείνεται πρός τήν ιδέ
αν· δ στίγο ; όμιλεΐ καί πρό; τήν ιδέαν όαοΰ καί πρός 
χήν άντίληψίν. ‘Η μυστηριωδεστάτη «5γ«ι γλώσσα 
δσον όρμέμφυχο; καί άν είναι, ή μάλλον δι αύτάτοΰ-ο 
δτι εί»αι όρμέμφυτο; χαί μυστηηώδη;, ποτέ δέν δ ά 
ποθάν^ ! Η γλώτσα αδιη δέν είναι, ώς δέν έπ ιυ 3*ν i· 
παναλαμδάνοντι;, καί χοι τών έποχών πασών δ ιαψυ-

σα»ών χήν δόξαν χαίτην, δέ* είναι μόνον η γλώ ίσ» τή ; 
παιϊιχή; ήλιχία; χών λαών, τά ψέλλισμα χή; άνθρωπί- 
νου 5ιανοί*;- άλλ’ είναι ή γλώσσα όλων τών ήλιχιώ* 
τή; άνίίρωπότητος, άπλή καί άφελής ιίς τό λίκνον τώ/ 
έδνών, διηγητιχή και δαυμαστή ώς ή τροφός είς χό 
προ^κεφάλαιον χοΰ παιδίου,έρωχιιή καί βουκολική παρά 
τοΐς νέοι; χαί ποιμενίκοίς λαοί;, πολεμική καί έπιχή 
έν χοϊ; φιλοπολέμοις χαί κατακτητικοί; στίφειΗ· μυ~ 
«χιχή, λυρική, προρηχιχή ή γνωμική είς τά ; θεο
κρατία; χή; Αίγυπτου χαί χή; Ίουδαία;, σοβαρά, ψι- 
λοιοριχή κα! διαιρδαρτική καχά χοΰ; «ροκεχωρηχότα; 
πολιτισμού; τή ; ‘Ρώμης, τής Φλωρεντίας χαί χοΰ ΙΛ 
Λουδοβίκου- λυσίκομος κα! ώρυομένη καχά τάς έποχά; 
τών ταραχών καί καταστροφών, ώς κατά χό 99 , νέα, 
μελαγχολική, αβέβαιος, δειλή αμα καί τολμηρά χα
τά χά; ήμ^ρα; χή; κοινωνική; άναγεννήσιως χαΐ ά· 
ποκοταστάσεω; ώς τήν ίήμιρον ! Κατόπιν, όταν γη- 
ράσωσίν οί λαοί, δλιβερά, ζοφερά, στενάζουυα και ά- 
δα^ρής ώς αύτοί, καί άποπνέουσα είς τάς στροφά; 
αύτής τά πένθιμα προαισδήματα, χάς φανταστικά; 
ονειροπολήσεις τών χελευχαίων καταστροφών τοΰ κο- 
σμου χαΐ τών σχαδερών χαί δείων έλπίδων άναπλάσε- 
ω ; τή ; άνβρωπότητο; ύπά έτέραν μορφήν’ ίδοΰ ή ποί- 
ησι; ! Είναι αΰτός b άνδρωπος, «Ιναι χό ένστικτον ό
λων τών έποχών του, είναι ή εσωτερική ηχώ όλων 
τών άνδρωπίνων έντυπώίεων, »Jvat ή φωνή τής α»- 
δρωπότητο; δια^οουμένη; καί αίιδανομενη;, επιτε- 
μνομενη κα! μελιζομένη ΰπό τινων άνθρώπων, άνθρω
πο τέρων, οί3τω; είπιΐν, παρά τόν κοινόν λαόν, men· 
tis divinioris, η τ ι; πλαναται έπ! τόν θορυβώδη καί 
συγκεχυμένον χοΰν τών γενεών, διαρκιϊ κατόπιν α ύ 
τών, καί μαρτυριί εί; τοΰ; μεταγενεστέρου; ή του; 
στεναγμού; ή χάς χαράς αύτών, τά.Ιργα των ή χά; 
ιδέας. ‘Η φωνή αυτη δέν θέλει έχπνεύση ποτέ ιις  τόν 
χόομον- έπειδή τήν φωνήν χαύτην δέν ίφεΰρεν b άν
θρωπος. Αύχος b θεός τώ  τήν εδω*εν’ ε?ναι ή πρώτη 
κραυγή ην ή άνθρωπότης έξήνεγχε» «ράς τήν θεότη
τα ’ είναι ή τελευταία κραυγή ην b πλάστης δά άκού- 
ση προφερομένην ύπό τοΰ πλάσματός του, δταν θά χο 
χατασυντρίψΐ). Έ ξ έκείνου έλθοΰσα εί; εκείνον θέλει 
έπαναχάμψιι.

‘ Ημέραν χινά έπηξα τήν σκηνήν μου ε ί; πεδίο ν χι 
πετρώδε;, οπου ηυξανον στελέχη τινα δζώδη και κα- 
χεκτιχά έλαιών, ύπό τά τείχη τής Ίερουυαλήμ, έκα* 
τονχάδας τινας βημάτων μαχράν τοΰ πύργου χοΰ Δαβίδ, 
έλίγω άνωτέρω τής Κολυμβήίρας Σιλωάμ, η τ ι ;  ρεει 
άχόμη έπ! τετριμμένων πετρών τοΰ σπηλαίου χης, όχι 
μανράν τοΰ τάφου χοΰ προφητάνακτος, όστις πολλαχίς 
τήν έψαλε. Τά ύψηλά καί μαΟρα άνδηρα S'lva χό π ά 
λαι έφερον χόν ναόν χοΰ Σολομώντος ύψοΰνχο πρός ά* 
ρυτιράν έστεμμένα ύπό τών τριών κυανών θόλων 
χαί τών έ>αφρών καί έναερίω* κιονίσκων χοΰ Τζεα- 
μίου xe-u Όμάρ, on  «ρ χήν σήμιρον άποπχεύει τά ερεί
πια τής οικίας τοδ Ίεχωβάχ’ ή πόλις τής Ίερουσα* 
λήα ή πανώλη; έμάσχιζι χότε Ιπλεεν ίίς  άχχΐνα; 
η Λ ί η υ θαμβοΰντος, άνχαναχλωμένας έπ! χών μυρί»ν 
έ « ε ί νω ν  βόλων, έπί χών λευκών μαρμάρων, έπί τών έκ 
χρυσβιιδοΰ; λίθ«υ φχοδομημένων πύργων, (άκολουθ.)


