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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗΣ

Α' ΠΡΟΣΩΔΙΑ, ΜΕΤΡΑ.

Παρά τοΐς αρχαίοις "Ελλησιν υπήρ/όν τίνα φωνήεντα φύσει
των άλλων μακρότερα προφεοόμενα, η θέσει, όταν ποοηγουντο
«υνδυασμοΰ συμφώνων. Βαθμηδόν ομως, άλλοιωθείσης της ρυθ—
μικης προφοράς, επεκράτησε και επικρατεί, ώς μακρά εν γένει
να προφέρωνται τα τετονισμένα, ώς βρα/έα δε τ'άτόνιστα φω-
νήεντα, οίον Εν ( - ) έν ( υ )" ου ( - ), ού (υ), πλήν τίνων
εξαιρέσεων, ώς των άρθρων (το, την, των κτλ.), προθέσεων (συν,
δια, κατά, κτλ.) και' τίνων μορίων, τετονισμένως μεν γραφομέ-
νων, αλλ' άτόνως ή βραδέως προφερομένων.

Έκ του συνδυασμού των συλλαβών τούτων παράγονται πόδες,
οι αύτοι και παρ ' ήμ"ΐν πρός τους συνηθεστέρους της αρχαίας με-
τρικής" ητοι :

s μ- e ί &αμβος, υ - ^θεος, ψυ/η).
οισυλΛαβοι ( ~ ,ν ' \

( τροχαίος, - υ (ερως, τυ/η).

^ άνάπαι,στος, υ υ - (εύτυ/ής, αγαπώ),
τρισύλλαβοι < δάχτυλος, - υ υ (έρχομαι, δάκτυλος).

( άμφέβραχυς, υ - υ (ανάγκη, πλανώμαι).

Ούτοι είσιν οί κυριώτεροι έν χρήσει εις την συνήθη ημών ποιη-
σιν* τα δε εκκλησιαστικά τροπάρια, και αί απομιμήσεις τών αρ-
χαίων χωρικών, έπιδέ/ονται την χρήσιν και τών άλλων παρά
τοις άρ/αίοις γνωστών ποικιλωτέρων ποδών, ώς του χοριάμβου,
του «ροκελεοαματςχοΰ, τών Ιωνικών, τών «αγόνων κτλ.

Έκ τών μνημονευθέντων, οι ίαμβοι και οί τροχαΈο*. με-
τρούνται παρ' ήμΐν, ώς έμετρουντο και παοα τοΐς άρ/αίοις, κατά,
διποδέαν, οπερ δηλοϊ οτι έκ δύο αλλεπαλλήλων ιάμβων τρο·
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χαίων ό εις μόνον πρέπει άναγκαίως να είναι 'ίαμβος η τροχαίος,,
ό" δ'άλλος δύναται να συνίσταται έκ μόνον δύο βραχειών (άτο-
νων) συλλαβών, να η πυρρίχιος (υ υ), ώς 'έλεγον οί άρχαΐοι* ού-
τως ιαμβική διποδία έστίν ού μόνον τό πολύς λαός, καθώς φαν^
(υ - υ - ), άλλα και τό είς τό καλόν, παρατηρώ ( υ υ υ - ), παν-
σέληνος, διέρχεται (υ-υυ)1 τροχαϊκή δε ού μόνον τό όλην
νύχτα, μή νομίσης ( - υ - υ ), άλλα και το αίωνέως, 'Αφροδί-
τη ( υ υ - υ ), όταν άνα[τέλλγ| ( - υ υ υ ).

Τόν πύρρίχιον μάλιστα δύναται ν' άντικαθιστα και ο τω μετρώ
αντίθετος πους, ήτοι έν τη ιαμβική διποδία ό τροχαίος, εν τγ^
τροχαϊκη ο ίαμβος" άλλα τότε πρέπει άφεύκτως ό χαρακτηρίζων
τό μέτρον πους να είναι ό δεύτερος, πρώτος δε ό τούτω αντίθε-
τος" οίον έν Ιαμβική διποδία" στήθι ραχράν- μή προχωράς ( - ι>
υ - I - υ υ - )" λάμπει το άστρον της νυκτός (-υυ-|υυ-υ)~
έν τροχαϊκη οέ" χρυσοί στίλβουν οί αστέρες (υ - - υ | υ u - υ )"
ό μεν ήλθεν, ό δέ φεύγει (υ--υ | υ - - υ ).

Έν βραχειών δε συνεχεία, και ή μετρική θέσις συλλαβής αρ-
κεί ϊνα δώση αύτη ποιόν τινα τόνον συμπληρουντα το μέτρον.
οίον, Ι'αμβ. και αναλογιζόμενος ( υ ^Γ υ 77, υ - υ υ ). Τροχ. καΙ
καταπεπονημένος ( -j υ υ υ, υ υ - υ).

Ε iχo ν δ' οί αοχα"ΐοι και τόν πόδα τόν λεγόα.ενον σπονδεΐον,
συγκείμενον έκ δύο) μακρών (--). Ούτος και παρ5 ήμϊν υπάρ-
χων, ε'ι και σπάνιος, προφέρεται καθ' ήν καταλαμβάνει θέσιν7
η ώς'ίαμβος ή ώς τροχαίος. Οίον, ώς ίαμβος' Μ ή δεν έθρήνησα:
πικρώς ; ( - υ -, υ υ υ - )" ώς τροχαίος" μή δεν έκλαυσα πολ-
λάκις ; (-- υ - υ υ - υ J.

Και οί ανάπαιστοι δε παρά τοΐς αρχαίοις έμετροϋντο κατά δι-
.ποδίαν, διότι έκ δύω Αναπαίστων ό εις, έν μετά ταΰτα δε χρό.νοις
ενίοτε και ό ετερος, έπετρέπετο να η σπονδεΊίος η και άλλος τις ισό-
χρονος πους. Δύνανται δε και παρ' ήμΐν να έκληφθώσιν ουτα>
μετρούμενοι, 'έχοντες τόν 'ένα τών ποδών, Ιδίως 'τόν ποώτον
-σπονδε"ΐον, ή και, έλλείψει αύτοΰ, Υαμβον άντ\ αναπαίστου"' οίον
*ί «χριον 'έχει τί> βλέμμα < ( - - υ υ -, υ υ - υ), τήν πλ**α το*
κρατεί ( ν_ - υ υ -, υ υ -)· άντι" αχ! την πλ**« του τά-
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-φου κρατεί ( "υ - υ υ -, υ υ - ). Άλλα της ελευθερίας ταύτης
δεν πρέπει να γίνηται κατάχρησις, διότι αλλοιοί την άρμονίαν
-του στίχου.

Οί δε δακτυλικοί στίχοι έμετροΰν'το και μετρούνται κατά μο-
νοποδίαν^ διότι σύγκεινται έκ μόνων δακτύλων, ή τών εις πάσας
τάς χώρας, πλην της προτελευταίας, αντικαθιστώντων αύτους
•σπονδείων. Και παρ' ή μ"? ν δ' εις τό μέτρον τούτο δύναται, ένίο-
τε, να γίνηται χεησις του σπονδείου, άλλα σπανίως, καθ' ό συγ-
κειμένου εκ δύω μακρώς (ή έντόνως) αμφοτέρων προφερομένων,
και τρίτης μακοας, της αρχικής του δακτύλου, επομένης. Οίον :
Τρύζε& δ* ή ναΰς, ήν παίει τό άγριον κύμα του πόντου (- υ υ, -
— , - υ υ, - υ υ, - υ υ, - υ).

Κ,α,ι εις τδ δακτυλικδν δε και τό αναπαιστικδν μέτρον έπιδέ-
;χεται, κατά ρυθμικήν έλευθερίαν, μακρά συλλαβή να κ7.ταλαμ-
€άνη θέσιν βραχείας, άν κατά τα λοιπά άρτιος η ό πους. Ο'.ον"
Έν δακτύλοις :

Συ δεν πιστεύεις Θεδν (- - υ υ, -)

Τις ό μή εχων Θεόν (- υ υ_ -, - υ υ, -)
Ναι μέν σύ ταΰτα φρονείς (- - υ υ, -)

Έν αναπαίστοις :

Καθώς νέφη ζοφώδη (υ -, υ υ -, υ)
?ίέφ' εις νέφη σωρεύει ( υ_ υ -, υ υ -, υ)
£ΰ μέν εξελθ ' εκείθεν ( υ_ -, υ υ -, υ)

'Αλλ' ή εύφωνία απαιτεί και τούτων τών ελευθεριών κατα-
χρησις να μή γίνηται.

Β'· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ.

ά. MqvcoQ.

Οί στίχοι δύνανται να περιέχωσιν απδ ενός μέχρις οκτώ ποδών.
Δια τους κατά διποδίαν δέ μετρούμενους δύο.) πόδες λέγονται εν
μέτρον. Οΰτως είσιν
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Ευγενής I ,

μονοποδιαι αναπαιστικαι.

αν φ αν ή ς ^

Ααλεΐ πτηνόν j

^ > μονόμετροι ιαμβικοί,

εις τό βουνδν \

οσάκις βλέπω το γλαυκόν χρυσόστικτον στερέωμα

(υ - υ - , υ υ -, υ - υ , υ - υ υ) 'ιαμβ. τετράμετρος
όταν φέρηται ό νους μου είς τάς αχανείς εκτάσεις
(- υ - υ, υ - υ, υ υ_ υ, - υ - υ) τρχ. δμοίως.

"Εκαστος στίχος δύναται να καταλήγη ε'.ς πλήρες μέτρον, δτε
και λέγεται άκατάληκτος, οίον'

Είς της θαλάσσης την άκτήν (υ υ_ υ -, υ υ -), ιαμβ. οί—
μετρος ακατάληκτος.

Φίλοι μου συμπατριωται ('- υ υ_ υ, υ_ υ - υ), τροχαϊκ. ομοίως.
Ώς φωνή γλυκυτάτη ή σάλπιγξ ήχει( υ υ - υ υ -} υυ-υυ -),
άναιπαιστ. ομοίως.

*Η δύναται, αν είναι έκ τών μετρουμένου κατά διποδίαν
(ιαμβικών, τροχαϊκών, αναπαιστικών)

ά. Να στερήται" μιας συλλαβής του τελευταίου μέτρου, και
τότε λέγεται καταληκτικός· οίον

Τό φέρον ώς μέ φέρει (υ - υ υ_ , υ - υ ), ιαμβ. δίμετρος κα-
ταληκτικός.

"Ολ' ή γη λαμπροφορει (- υ - υ, υ -) τροχ. δμ.
Χαίρε, φως ούράνιον (- υ - υ, - υ ) δα.

Χρυσοβάφ* ή αυγή τον ορίζοντα (υυ-υυ-, υυ - υυ) α—

ναπαιστ.-όμ.

fi'. *ίΙ να στερήται ενός ποδός, και τότε λέγεται βραχυκατά-
ληχτος· οίον

Χρυσοί αστέρες είς τον ούρανίΓν (υ - υ -, υ υ , υ -) ιαμβ»
τ ρ ί μ ε τ ρ. β ρ α χ υ κ α τ ά λ η κ τ ο ς.

Νύξ εκτείνει μέλανα μανδύαν (- υ - υ, - υ υ_ υ, - υ )
τροχ. δμ.

Της νυκτός ή βαρεία σιγή (υυ-υυ-, υ υ -) ανατταιστ. δί-
μετρ. βραχυκάληκτος.
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c

γ'. *Η να εχη μίαν συλλαβήν ύπερ την τελευταίαν διποδίαν,
και τότε καλείται ύπερχατάληχτος· οίον

είς τάς δασώδεις αχρωρείας (υ υ -, υ υ -, υ) tau-β. δί-
μετρ. ύπερκατάληκτος

"νψου εύελπι τό βλέμμα είς τον ούρανόν (- υ - υ, υ υ - υ,
υ υ, -) τροχ. τρίμετρ.όμ.
Κατηφής ολ'ή φύσις τήν δύσιν του κλαίει (υυ -υ υ -, υυ -
υυ -, υ) άναπαιστ. δίμετρ. όμ.

Εις δε τό κατά μονοποδίαν μετρούμενον δακτυλικόν μέτρον,
α'. αν του τελευταίου δακτύλου λείπωσι δύω συλλαβαί, δ
στίχος λέγεται καταληκτικός είς συλλαβήν' οίον'

Μέγας εστίν ό θεός ( - υυ, - υυ, - ), δακτυλ. τρίμετρ. κατα-
ληκτ. είς συλλαβήν.

β'" αν οέ λείπη μία συλλαβή, λέγεται καταληκτικός εις δι-
σύλλαβον, οίον'

ΛΙέγα τό Οειόν του χράτος ( - υυ, - υυ, - υ), δακτ. τρίμ.
καταληκτ. είς δισύλλαβον.

Β' Τύπος.

Τύποι δε των στίχων, οί παρ' ήμΐν μάλιστα έν χρήσει, είσί
1. Των ΙΑΜΒΙΚΩΝ, ό τετράμετρος και ό τρίμετρος.

τετράμετρος, συγκείμενος έκ τεσσάρων μέτρων ή διπο-
διών (ές οκτώ ποδών), δύναται ik ή άκατάληκτος, ώς
είς τάς ένδόξους έποχάς μέ φέρει ό ρεμβάζων νους (υ - υ -, υ
u υ -, υ - ο" υ - υ - ).
ή, ό και συνηθέστερος, καταληκτικός εις συλλαβήν, οίον
Τρία πουλάκια χάθουνται τα τρί* άράδ* αράδα

υ-, υ-υ^_, υ-υ-, υ - υ).
Ό δε τρίμετρος, έκ τριών μέτρων ή διποδιών (έξ ποδών)
συγκείμενος, δύναται επίσης να η ή άχατάληχτος, οπερ και
συνηθέστερον, ώς"

~£i αδελφής 'Ισμήνης φίλη χεφαλή, (υ_ υ -, υ - υ -, υ υ -)«.
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Koù εστίν ούτος ό του αρχαίου δραματικού διάλογου, εσχά-
τως και παρ' ήαΐν έπικρατήσας*
•ή καταληκτικός είς συλλαβή ν, ώς'

τ^ς πίστεως ή δας θά μέ φωτίση (υ - υ _υ_, υ - υ υ_ , υ - υ),

2. Και τών ΤΡΟΧΑΊ'ΚΩΝ οί συνηθέστατοι εχουσι τδ αύτό
μήκος, οίον'

άνθοστόλιστος προβαίνει της ανοίξεως ή νύμφη

( υ - υ, υ - υ, υ - υ, υ_ υ - υ), τροχ. τετράμ. άκατάληκτος.

αυτός άγρυπνος στενάζει είς την πλάκα τήν πικρή
( ^ υ - υ, υ - υ, υ - υ, _υ_ υ - ) όμ. καταληκτικός.

Βγαίνουν *ς τά χωρ^ά, περνούν *ς τά περιβόλια

( - υ υ, - υ- υ, ^_υ-υ) τροχ. τρίμετρ. άκατάληκτος.

'Ανήκει δ' δ τροχαϊκός τρίμεαρος μάλλον εις τήν λυρικήν
ποίησιν.

3. Τών ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ο' ό συνηθέστερος παρά τοϊς άρ-
χαίοις, και έσχάτίυς καΐ πχρ ' ήμΤν εισαχθείς, ήν ό έπικδς έξά-
μετρος, καταληκτικός εις δυσύλλαβον ( - υ υ, - υ υ, - υ υ, - υ υ,
- υ υ - υ ).

Οί αρχαίοι, ενεκα της δυσκολίας, και κατά τι και της μονο-
τονίας τής αδιακόπου χρήσεως αλλεπαλλήλων δακτύλων, παρεδέ-,
χθησαν βαθμηδόν άντι τούτων μόνων και σπονδείους (πλην είς
τόν πέμπτον πόδα), διορθουντές πως πιθανώς αυτούς δια τής προ-
φοράς, ώστε ή δευτέρα μακρά σχεδόν να παρατείνηται οσον δύω

(ΒραχεΊίαι (--— - υ υ). Λύτη όμως ή ποικιλία έστι παρ' ήμ~ιν

ολίγον εφικτή, διότι σπανίί.'ομεν σπονδείων (αλλεπαλλήλων μα-
κρών). 'Ιδού παράδειγμα έςαμέτρου δακτυλικού.

ψάλε τόν άνδρα, θεά, τόν πολύτροπον, όστις τοσούτους,
( - υ υ, - υ υ, - υ υ, - υ υ4 - υ υ, - υ).

4. Τών ΑΝΑΠΑΙΣΤΩΝ οί συνηθέστεροι παρά τοις άρχαίοις
δραματικούς ήσαν οί τετράμετροι (ες οκτώ ποδών) καταληκτι-
κό* }L - , υ υ - υ), καιπαρ '
ήμίν δυνάμενοι να ώσιν έν χρήσει, άλλα μετά πολύ σπανιω-
τέρων σπονδείο^ν, ώς'

Tû αμέτρητε άναξ, ώ δέσποτ* αήρ, που μετέώρον φέρεις τήν
γήν μας.

('.«_■ υ - υ Ο '-, u^-uu -, υυ-υυ-, υ υ - υ j.
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v£t λάμπων αίθήρ καΐ θεαι φοβεραΐ, ω κεραυνοβροντωσαε,
νεφέλαι.

(--υυ-,υυ-υυ-, υ_ υ υ υ -, υυ-υ).

Γ' Τομτ\.

Στίχοι συγκείμενοι ές αδιακόπου επαναλήψεως του αΰτου πο-
δός θ' απέβαινον άφορήτου μονοτονίας* οι' δ ή ακοή άπαιτε"ΐ,
εις ανάπαυσιν, διακοπήν τινα αύτών, πρός καταρτισμδν αρμονι-
κής φράσεως. Πολλά των επικών του 'Αλεξάνδρου Σούτσου, γε-
■νραμμένα εις τροχαϊκούς τετραμέτρους ακαταλήκτους, μόνη ή
•ομοιοκαταληξία σώζει από της φορτικής μονοτονίας του (5υ6μου,
&σ©ν και αν ή τό κάλλος τών ιδεών και. της γλώσσης, δι ' ής εκ-
φράζονται.

Εις Οεραπείαν της ρυθμικής ταύτης μονοτονίας συντελεί:
4. ή καταληκτική τομή έν τοις μακροτέροις στίχοις, ή κολό-
βωσις του τελευταίου ποδός ή μέτρου, παρά τε τοϋς αρχαίοις
και παρ' ήμ"ΐν.

Δι* αυτής ό τετράμετρος Ιαμβικός, ό τετράμετρος άνάπαι-
«οτικός και ο δακτυλικός έξάμετρος, λήγουσιν εις τροχαΐον, ποι-
κίλλοντα τό μέτρον οίον'

Ουδείς ουδέποτε ποθεί το ο,τι δεν γνωρίζει"
"Οταν όλοι των εξω υπάγουν αυτοί να τελέσουν χαράς κ*
ευωχίας.

ψάλε τον Ανδρα, θεά, τον πολύτροπον όστις τοσούτους.

Ό δε τετράμετρος τροχαϊκός λήγει είς 'ίαμβον, ώς"
Της αυγής δροσάτο άγέρι, φύσα, φύσα *ς τό σταυρό.
2. Ποος τον αύτόν σκοπόν μακρύτεροι στίχοι, από του τριμε-
τοου και άνω εχουσιν άναγκαίως και τήν έσωτερικήν τομήν,
■διαιρούσαν αυτούς είς δύο) αρμονικά τμήματα"

α'. Ό Ιαμβικός τετράμετρος, ό καταληκτικός, ό παρ ' ήμϊν
κοινότερος τών στίχων, διχοτομείται μετά τήν δευτέραν διποδίαν,
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διαιοούυ.ενος εϊς δύο κώλα, ών τό πρώτον περιεχει τεσσαρας ίαμ-
βους, τό δέ δεύτερον τοεΐς και συλλαβήν. Ο Τον"

Τρία πουλάκια κάθουνται, | τά τρι* άράδ' αράδα.
( υ ν -1 u - υ υ } | υ - υ -, υ - υ).

"Oaot'ojç κ αϊ ό τροχαϊκός τετράμετρος καταληκτικός, τέ-
μνεται εχων άφ ' ενός μεν τέσσαρας τροχαίους, αφ ' ετέρου δε:
τρεΤς και συλλαβήν. Οίον"

Μίλετατε, άν ποθητέ κλέος, δόξαν και τιμήν
( υ υυ υ, υ υ-υ, j-υ-υ, υ. υ -).

β'. Ό δέ Ιαμβικός τρίμετρος, άκατάληκτος, ό επίσημος τών
αρχαίων δραματικών, εις τα δημοτικά ημών ασμ.ατα ενίοτε α—
παντώμενος, εχει έν αύτοΐς άναγκαίαν τομήν τήν λεγομενην ε-
φθημιμερή, δηλαδή υ.ετά τήν έβδόμην συλλαβήν, έν μέσω τω
τετάρτω ποοί, διαιρούσαν αύτόν εις ούιο κώλα, ών τό πρώτον εστε
δίμετρον ιαμβικόν καταληκτικο'ν, τό δέ δεύτερον μονο'μετρον
τροχαϊκόν ΰπεοκατάληκτον. Οίον"

"Εβγήκαν τά καράβια J τά Ζαγοριανά, ( υ - υ ο , υ - υ r
υ - υ ' -).

Οί άρχαΐοι όμως, προς μείζονα στιχουργικήν άνεσιν, παρεδέ—
νθησαν τήν αιρεσιν και ετέρας τομής, τν!ς πένθημ,ιμεροΰς, μ,ετά.
τήν πέμπτην συλλαβήν, τήν άρμονίαν μηδόλως παραβλαπτούσης,
διότι κατ' αυτούς διαίρει τόν στίχον εις κώλον μονομετρον ίαμ.—
βικόν ΰπεοκατάληκτον, και εις ετερον τροχαϊκόν δίμετρον κατα-
ληκτικών, οίον'

Ή τύχη πάντα j άνατρέπ' η άνορθοΐ ( υ - υ -, υ [ υ u -,.

JJ ' υ υ - ).

Τήν εύκολίαν ταύτην τήν έκ της εκλογής τών δύω τομών παρ-
εοέχθημεν και ήμεΤς, καθιερώσαντες τόν ώραΤον προπατορικόν
τρίμετρον ώς ενα τών κυριωτέρων στίχων εις χρήσιν της μ.ελ-
λούσης, ώς ευχόμεΟα, ν* αναπτυχθή δραματικής ημών μ.ούσης.

Άλλ' άν τίνες, αντί τής έλευθερίας τών δύω τομών, έπιμέ-
νωσιν εις τήν κατ ' αυτούς ετι μεγαλειτέραν, του να μή ποιώντας
χρήσιν ουδεμίας, δεν δυνάμεθα βεβαίως να τους βιάσωμεν, ώς
ουό εκεϊνοι μας βιάζουσι να τους αναγινώσκωμεν. Ημπορούν
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να έγεννήθησαν εξαίρετοι ποιηταί, αλλά, καθ ' ημάς, στερούνται
του στοιχειωδεστέρα αισθήματος τής στιχουργικής αρμονίας.

γ'. Και ό τροχαϊκός τρίμετρος (στίχος λυρικός) εχει και επι-
δέχεται τομήν εις τό πενθημιμερές, διαιρούσαν αύτδν είς μονόμε-
τρον τροχα'ϊκον ύπερκατάληκτον, και ίαμβικόν δίμετρον καταλη-
κτικόν' οίον'

Κάτω *ς τό νερό | χορεύουν η κοπέλλες ( - υ υ υ ' j υ _

υ > y... υ -υ) >

δ' . Οί δε δακτυλικοί έξάμετροι παρά τοις άρχαίοις έτέμνοντο
εις τό πενθημιμερες είς τδ έφθημιμεοές, διαιρούμενοι είς πρώτον
κώλον δακτυλικόν, και είς δεύτερον μάλλον αναπαιστ'.κδν.

Τας αύτάς οέ το μα ς ποέπει αφεύκτως να έφαρμόζωμεν και η-
μείς, αν θέλωμεν να μιμώμεθα τον στίχον εκείνον κατά τα κυριώ-
τερα τής αρμονίας αυτου. Οίον"

Τότε όμοΰ οιμωγή | και κραυγή νικητών άνηγέρθη. Έοθημ,
- υ υ, - υ υ, - I υ υ, -'υ υ, - 'υ υ, - 'υ)

Ολήν, μά τόν Δία, ορθώς ό σοφώτατος "Ομηρος είπε. Πενθ.
(- υ υ, - υ υ, j - υ υ, - υ υ, - υ υ, - 'υ).

ε'. Δια τά επιγράμματα ιδίως και τας ω δ ας ειχον οί αρχαίοε
και τους λεγομένους πεντάμετρους, συνισταμένους έκ δύω δα-
κτύλων (ή αναπαίστων) και συλλαβής μακράς, μεθ' ήν ή τομή,
τούτο δις έπαναλαμβανόυ,ενον.

Ή μίμησις τοιούτου στίχου παρ' ήμΐν εχει τήν δυσκολίαν τών
δύω μακρών, αΐτινες έν τω μέσω ακολουθοΰσιν αναγκαίως άλλή-
λας, ώς'

Πλήν έπ* αυτοί ώς κισσός ] εύκαμπτος ερπ* ή γυνή'
(- υ υ, - υ υ, - | - υ υ, - υ υ, -)

στ'. Ό άναπαιστικός τετράμετρος εχει παρά τοίς άρχαίοις:
τήν τομήν μετά τήν δευτέραν διποδίαν κ α! δταν τόν μιμώμεθα,.
τήν αυτήν πρέπει και δύναται να λαμβάνη και παρ' ήμίν. Οίον*
Εις τό σκήπτρον καθήμενο ν ήτο πτηνόν, | και τών δώρων
του δλων μετείχε' (υυ-υυ-, υυ-υυ-, | υ υ - υ υ -, υ υ-υ).·
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Δ'. 'ΟμοιοκαταΛηςία.

Πρόσθετον κόσμημα, και προσέτι άλεςιτήριον κατά της ρυθμι-
κής μονοτονίας προσετέθη εις τήν νεωτέραν στιχουρχίαν ή ομοιο-
καταληξία, ήτις δυνάμεθα να καυχηθώμεν ότι παρ' ήμΐν έστι
πλουσιωτέρα ή παρά πάση άλλη γλώσση.

Οί θεμελιώδεις αυτής κανόνες είσίν* οτι δια τήν τελευταίαν
του στίχου λέξιν, άν τονίζεται εις τήν παραλήγουσαν ή τήν προ-
παραλήγουσαν, πάσα ή κατάληξις από του τονιζομένου φωνήεν-
τος πρέπει να ή εντελώς ή αύτή κατά τήν προφοράν είς τάς δύω
όμοιοκαταληκτούσας λέξεις, οίον" πέτρα:=τμέτρα·:=·ηκον>σα=άνή-
κουσα' σήμερον — ϊμερον. Τά δέ γέλωτα και έρωτα δεν όμοιο-
καταληκτουσι περισσότερον ή λύκος και ί'ππος.

Τής τονιζομένης όμως ληγούσης ή όμοιοκαληξία πρέπει να
περιλαμβάνη όλόκληρον τήν τελευταίαν συλλαβήν, ούχι άπό
μόνου του τονιζομένου φωνήεντος αρχομένη.

Οΰτω Θεος όμοιοκαταληκτεΐ μετά λα-ός, υί-ός, ούχι μ,ετά κάλος

ιατρός » » μη-τρός » » οαι-δοός 1
εμπρός » » λε-πρός η » γαμ-βρός
εί-πεΐ » » άστρα-πή » » κρατεί
κα-λή » » πο-λυ » » κα-κή
ψυ-χρός » » αισ-χρος ■ » μι-κρός
οικτροί » » μέ-τρε~ΐ » » γα-στρί .

Είς τους άντιδιί'σχυριζομένους ότι ό περιορισμός ούτος εχει τας
δυσκολίας του, ήδυνάμεθα ν ' άπαντήσωμεν" « Τί να γίνη ; Ού
παντός πλεΐν ε'ις Κορινθον». Άλλα προτιμώμεν να παρα,τηρήσω-
μεν οτι παντι τώ τήν γλώσσαν, και τήν χαριεστάτη ν αυτής μορ-
φή ν, τήν στιχουργίαν, μετ' αγάπης και έπιμελείας καλλιεργουν-
τι ούοόλίος έστιν άνέφικτον να υπερνικά ταύτας τας δυσκολίας,
ώς αποδεικνύοϋσιν ούχι χιλιάδες, άλλα πολλαΐ μυριάδες στίχων ους
δόκιμοι στιχουργοί έγραψαν, τον άπλούστστον τουτόν σεβασθέντες
κανόνα. Και έν τώ πεζω λόγω ή γραμματική άκρίβεια δεν είναι
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άπηλλαγμ-ένη δυσχερειών. 'Αλλά δεν δυνάμεθα ν'άσπασθώμεν
τδ δόγμα του άξιουντος, ενεκα τών δυσχερειών τούτων, καΐ προς
εύκολίαν του, να καταργήση τους γραμματικούς κανόνας, ή ν'
άθετγι αύτους κα,τά βούλησιν, ούδε συγχαίρομεν τη φιλολογία, ήτις
είς τοιούτον έδαφος θα έφύετο. Εΰρηνται "σως παρ* ήμΐν τίνες,
οί παιδιόθεν είς ξενας φιλολογίας κα\ γλώσσας τραφέντες μάλλον ή
εις τήν πάτριον, και εκείνων ή τής ελληνικής τους γραμματικούς
και στιχουργικούς κανόνας είδικώτερον κατέχοντες. Είς έκείνους
θα ελεγον δ,τι είς τόν επηλυν "Ελληνα, τόν κατά πρώτον εις τήν
πατρίδα έπιδημοΰντα, δτι άν άςιοί να διαπρέψη πολιτευόμενος έν
αύτη, πρέπει πρός παντός να σπουδάση τους νόμους της. *Αν ε'ί-
^ομεν άκαδημίαν, —δεν έννοώ τό μέγαρον—είς αυτής τα θεσπί-
σματα θα τους παρέπεμπον ώς προς τδ ορθόν ή μη ορθόν έν τώ
γράφειν. 'Αλλ' επειδή ποό πεντήκοντα έτών ακαδημία πρόκει*
ται μεν να ίδρυθη αλλά δέν ιδρύεται, και αγνοώ άν θα ίδρυθή
μετ ' άλλα πεντήκοντα, περιορίζομαι προτρέπων τόν άςιουντα να
ταχθη έν τοΐς καλλιεργουσι τά ελληνικά γράμματα, νά προοι^·
μιάζη δια τής σπουδής τών κανόνων τής ελληνικής γλώσσης,
ώς δοίζει αυτούς ή γραμματική' άν δ'έπιδιώκη και δάφνην ποιη-
τοΰ, ή και στιχουργού, ν ' άρχίζη καν μανθάνων πώς απταίστως
νά στιχουργη. Και αύτός δ κεκτημένος τήν μεγαλοφυ'ί'αν του
Άπελλοΰ ούδέποτε είς καλλιτέχνην θ'άναπτυχθή άν δεν έγκύ-
ψη είς τους στοιχειώδεις κανόνας τής σχεδιογραφήσεως.

Πόθεν όμως οί τυρυννικοι ούτοι κανόνες τής στιχουργίας, και
τις δ βιάζων ημάς νά κύπτωμεν είς αυτούς ; Κατ ' άλήθειαν δύω
εισιν οί κανόνες ούτοι καθ ' ών τίνες δυσανασχετουσι, κατά τής
τυραννίας αύτών έξανιστάμενοι.

α'. Ό εις έστιν ή τομή του τριμέτρου., ούχι δτι είναι δύ-
σκολος, άλλ' δτι ετι άκοπωτέρα είναι ή μή τομή. Τούτον δ' ε-
πιβάλλει ή. παράδοσις τών αρχαίων άριστοτεχνών, και ή ακοή
παντός δπωσοΰν αϊσθησιν αρμονίας κεκτημένου.

β'. Ό ετερός έστιν δ της πλήρους ομοιοκαταληξίας τής τονι-
ζομένης ληγούσης. Και αναίτιος όλως άν ήτο αύτός, α'ρκεί δτι
μυριάδες στίχων κατ'αυτόν έγράφησαν, 'ίνα η σήμερον υποχρεω-
τικός. Ό στιχουργός, ώς υπέρτατος καλλιτέχνης τής γλο^σσης,
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λ il
6ά ήν ανάξιος τής τοιαύτης περιωπής, αν ύπεχίορει πρό δυσχε-
ρειών άς άλλοι υπερενίκησαν. 'Αλλα πλην τούτου, μακράν άπεχε ι
δ κανών του νά ή αναίτιος και αδικαιολόγητος. Εκάστη συλλαβή
■δύναται μεν εξεταζόμενη ν ' άναλυθη είς τά φυσικά στοιχεία αυ-
τής, τά γράμματα, αλλ' είς τήν ακοήν αποτελεί μίαν και ένιαίαν
έντύποισιν, ήν ανάγκη \ά έπαναλαμβάνη ή ομοιοκαταληξία, δταν
μόνον έκ ταύτης αποτελήται τής συλλαβής. Είς τα παροξύτονα
ή τά προπαροξύτονα τοΰτο δεν απαιτείται, διότι πλην του τονι-
ζομένου φωνήεντος και μία ή δύω συλλαβαι ακόμη ασχολοΰσι
τήν ακοήν. Τοΰτο τδ πλεονέκτημα, δ επιδιώκει και ή Γαλλική
διά τών λεγομένων παρ' αυτή πλουσίων ομοιοκαταληξιών, δ
<>'μως δεν δύναται ή μέχρι τινός μόνον νά έπιτυγχάνη, έστι και
αυτό εν τών εγκαυχημάτων τής άρμονικωτέρας πασών %cbv γλ,ωσ-
σών, τής ημετέρας. Ο τής εφαρμογής του κανόνος τούτου αα>ι-
στάμενος, δικαιολογεί τήν υπόθεσιν δτι αφίσταται έξ αδυναμίας"
όστις δέ έν τ ή τέχνη ομολογεί ή δεικνύει δτι δεν δύναται δ',τι
άλλοι δύνανται, εκείνος ^έν είναι άριστοτέχνης, οίος οφείλει νά
ώς προ; τήν γλώσσαν και τήν στιχουργίαν δ ποιητής.

ά. 'ρ. 'ραγκαβης.
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' α. βαααωριίόυ

Ό λευκάδιος ώάλτ -ης τών α Μνημοσυνών », της « Κυοά Φρο-
σύνης » και του « Διάκου » είνε ό εύφανταστότατος τών ποιητών
του νέου Ελικώνος. Πολλήν είχε πρός τη ποιητική ιδιοφυία
•παίδευσιν ό 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, σπουδάσας και έν Παρι-
«σίοις. Έγεννήθη τη 27 Αυγούστου 1824 και απέθανε τη 24
'Ιουλίου 1879.

ΕΙΣ ΤΠΧ ΜΝ1ΙΜΠι\ ΤΟΥ ΚΟΜΠΤΟΣ Α. 20AÛM0V

Κοιμήσου.... εγίύ τον ϋπνο σου δεν ή.Ιθα rà ταράζω'
Δεν ι\Λθα εδώ 'ς το μνηηά σου οΰτ' era .ΙοικΙουδάκι
'Απ' οσα τό στ ο.Ht fi υ re καυγά rà ζεοριζώ':ω.
Κοιμήσου.... χάρου, ποιητά, την άφθαρτη γ.Ιυκάδα,
Που ζών.τας επεθΰμησες και που νεκρός χορταίνεις.

νΑ<ρες κ' εμένα rà χαρώ, άψε ς ρε νά πιστεύσω

"Οτ ί\ ψοχπ του ποιητοϋ 'ς την εύμορψιά του κόσμου,
Είς τη μεγά.Ιη του Παντός αθάνατη αρμονία,
Είναι γ.Ιυκο κε.Ιάδισμα, είναι παΛμος αγάπης,
Πού φεύγει εδώθε νά κρυφθι^ μες την καρδιά του ΠΙάστου

Κοιμήσου.... οί χρόνοι ψ εύγουνε δυστυχισμένοι, μαύροι. ..·.
*Α_π' τήν αιωνιότητα, που σ' εχει άγκαΑιασμένον,

Στα.Ιάζουνε σιγά, σιγά____ και πασά των ρανίδα

Πνίγει χιΛιάδες γενεαις. 'Σ του τάψου σου το χώμα
Χΰνει δροσοΰ.Ια και ζωή, άδδα σκορπά και δάφναις.
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Τρεις χρόνοι τώρα ε πέρασαν---- ή.Ιθα νά γονατίσω

'Σ τό μνήμα σου και να σον πώ να μη καταφρόνησες

Το χάρισμα μου τό φτωχό---- Για τό μνημόσυνο σον

Σώγερα νεκρο.ΙΙβανο, σώφερα κι' άγιοκέρκ.

αχιααεωσ παρασχογ

'Αναμφισβητήτως ή συμπαθέστατη τω εθνει ποιητική φύσις,
του όποιου ούδεμίαν χαράν, ούδεμίαν λύπην αφήκεν ανύμνητον.
Πολλά τών ασμάτων του ψάλλονται υπό του λαού, άπαντες οί
λόγιοι γνωρίζουσι τήν ποι'ησίν του, και δια τούτο θεωρείται b
'Αχιλλευς Παράσχος εθνικός ποιητής. Πρό δωδεκαετίας έξεδό-
θησαν εκ τών ποιημάτων του, τών πλείστων λυρικών, τρεις τό-
μοι. Έγεννήθη έν Ναυπλίω κατά τδ 1838.

EÏTjVÛHOSVNH

Α'.

Τώδα.Ιες, Μάνα, τώβα.Ιες τό χέρι σου και jtci.h
Κ' η χάρι σου μ' ε.Ιΰτρωσε από φωτιά μεγά.Ιη
Μ είδες νά κ.Ιαΐ.ω κ' εστει.Ιε τό άγιο σον χέρι-
ΈΛηάς κ.Ιαδί με κάτασπρο, χιονάτο περιστέρι'
Κ ε σώπασε τό δάκρυο κι' ό πόνος που α ' επ.Ιάνα "
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γ,Ιυκειά του κόσμου Μάνα !

Β'.

' Αχ, δεν μπορούν νά μη κτυποΰν τά στήθη τ' άγιασμένα
Γιά 'κείνους δπου εχουνε τά 'μάτια βουρκωμένα'
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..........*........*................................................................-........................................................................ν*

Τό προσκεφάλι της ζωής, το άγιο, το κρινάτο,

"Οπου παιδάκι ό Χρίστος μια 'μέρ' άπεκοιμάτο,

Είναι γεμάτο ελεος, γεμάτο καλωσύνη,

ΚαΙ δεν à γίνει δυστυγή στον κόσμο, δεν ά ψήνει !

Στη σκέπη Σου τήν άπειρη, στη σκέπη τή μεγάλη,

Πού τ όσα ι ς εβαλε ζωαίς κι* ακόμη θενά βά. hj,

Που στή σκιά Της ουρανός και γή και κΰμα μπαίνει,

Και γ ιά ν à σώση δυστυχή στον αδη κατ α ι βαίνει,

Μέσα \ς εκείνη μ ' 'έβαλες, μέσα σ' αυτή κ' εμένα '

Χίλίαις (ροραις Σ'ευχαριστώ, χίλια ι ζ φοραίς, Παρθένα /

Γ\

Δέζον, Χαριτωμένη μου, δέζου, Κυρά μου, πάλι
Ευγνωμοσύνη αθάνατη, ατέλειωτη, μεγάλη
Σαν της ελεημοσύνης Σου το πέλαγος ! Ν à κλείση
Στή ζενητειά τό στόμα μου, ποτ ε να μ ή ψιλή σιy
Τήν άγρα ν τη εικόνα Σου, ποτ ε στήν αγκαλιά μου
Τά τρία που μου χάρισες νά μήν ιδώ παιδιά μου,
Νά μήν ιδώ τή μάνα τους, τή μάνα τή δική μου,
Τό μοναχό μου άδελφό, τή μόνη αδελφή μου,
Ν à μ ή φιλήσω τό Σταυρό στον τάφο του Πατέρα,
*Αν ή ευγνωμοσύνη αυτή τελειώστ) κάμμιά 'μέρα !

Δ'.

"Αχ' δεν θ' άφήσρ απλήρωτη τή χάρι Σου ή καρδιά μου'
"Οτι. πληρώνεσαι και Συ τό ζέρω, Δέσποινα μου . . .
Πλήν ζέρω πώς πληρώνεσαι κ' είς χέρια ποιά θ' αφήσω
ΚΙ. ΑΪΒΕΝΤΟΠΟΪΛΟΪ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'. 2
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αΟσα μον χάρισες, χωρίς και ν à τά Λησμονήσω . . .
θενά πεινώ, και στο φτωχό θα δίνω το ψωμί μου'
Το φόρεμα μου το ζεστό θά βγάζω à π' τό κορμί μον
Και θά τό δίνω 'ς ορφανό παιδάκι, νά μι) κρυώση. . .
"Ετσι μπορεί και τό Θεό χάνεις νά τόν π.Ιηρώση !

Ε\

Μέσ' της ψυχής μου την ψυχή και μέσα στην καρδιά μον,
Έφώ.Ιευε άπε.Ιπισιά και τρόμος, Δέσποινα μου.
Ό νους μου επαράδερνε ήμερα, νύγτα, βράδυ,
Σάν κύμα που βορριάς κ υ. là και δέρνει στο σκοτάδι.
Π.Ιή ν μιά Σου ί'ρριζες ματιά στων σπ,Ι άγχνωνμ ο ν τά βάθη,
Κι' ό γόΰος κ' ή άπε.Ιπισιά εοβέσθηκε κ ' έχάθη.
'Α, ποιος '(ΐπορεί ν ' άντισταθη, ποιος στ?) ν ματιά εκείνηt
Που κάνει 'μέρα τήν νυχτιά και φως στον "Αδη δίνει S

Γιά είπες μου, είπές μου. Δέσποινα, 'πες μου τον κόσμου

[ε.Ιπίδα,

Τ' αγόρι που μον χάρισες, τ' αγόρι που δεν ειδα,
Με ποιο άπ' τ άδεΛφάκια τον, μεποιό, Κυρά μου, 'μοιάζει;
Στά 'δυο του μάτια ovptrvç χ' αυγή γ.Ινκοχαράζει

Αχ, θέ.Ιω Δέσποινά μον,
• θέ.ν ή καρδιά μου εΰμορφα νά είνε τα παιδιά μον,
Νά 'μοιάζουνε τής μάνας τονς, νά 'μοιάζουνε χ' έμενα.
"Οχι' νά ζήσουνε ποΛυ και να ν' ευτυχισμένα. . .
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"Era το αλλο ν' άγαπά καθώς με αγαπάει
Του άδελγοΰ μου ή καρδιά κ' εγώ τόν αδελφό μου'

-Τ'άδελφια κάστρα γίνουνται. ' σάν ζοϋνε πΛάϊ πλάϊ !—

θέλω άκόμη νάχουνε Θεό τους τό Θεό μου'
Της αδελφής ρου ή ματ ici r à λάμπη 'στή ματιά τους,
Τά χείλη τους rà πάρουνε της Μάνας τήν γλυκάδα,
Νά λουλουδίζω ή μνήμη μου βαθειά μέσ' τήν καρδιά τους.

Δ έζο υ, Χα ρ ι τω ρ ένη μ ο υ, δέζου, Κυρά μ ο υ, πάλι
Ευγνωμοσύνη ατέλειωτη, ά βάνα τ η, μεγάλη
Σαν της ελεημοσύνης Σου τό πέλαγος ! Ν à κλείσουν
Τά 'μάτια μου στης ζενητειάς τό γρυνιασμένο στρώμα,
Χωρίς νά ιδούνε Πειραιά κ' 'Αθήνα ν' άνχικρύσουν
Ν à μ ή δεχθώ ενα φιλί 'στ ου τάφου μου το χώμα'
Ποτέ μου νά μή μυρισθώ τριαντάφυλλο τ Άπρίλι
Και ν' αρνηθώ λίγο νε(·ό σε διψασμένο χείλι,
* Αν παύσω νά δοζολογώ τόν Ουρανό κ' 'Ε"ένα . . .
Ευχαριστώ, χίλιαις φοραίς, Σ ' ευ χαριστώ Παρθένα !

κωνσταντινου παπαρρηγοπουλου

Έγεννήθη έν Κωνσταντίνου—όλει κατά τό 1815, έσπούοασεν
έ.ν Όδησσώ και νεώτα.τος κατήλθεν είς τήν Ελλάδα διδάςας τήν
άστορίαν κατ' άρχάς έν γυμνασίοις και είτα επί τεσσαρακονταε-
τίαν έν τώ Ιΐανεπιστημίω. Ό Παπαορηγόπουλος, συγγρα-
φεύς τής 'Ιστορίας του Ελληνικού έθνους εις πέντε τόμους,
αετα του έκτου Επιλόγου αυτής, θεωρείται ως ό εθνικός ημών
•.ιστορικός. 'ΛπέΟανεν έν 'Αθήναις τω 1891.
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Π ΛΠΜΟΤΙΚΠ IMÛÎV ΠΟΙΠΣΙΣ

Τίς δεν συνεκινήθη άπαγγε'λλων, αδων ή άκούων τα δη-
μώδη ασματα; Τινά τούτων έποιήθησαν ύπο αυτουργών 77,
μαρτύρων τών γεγονότων, όσα έςυμνουσι' τά πλείστα ό-
μως ήσαν εργα τυφλών ραψωδών, οί'τινες άλλοτε διερχόμε-
νοι τάς πόλεις,- τάς κώμας και τα χωρία, μάλιστα επί
τών εορτών και τών πανηγύρεων, ετερπον τόν λαόν αδον-
τες τα προϊόντα τής αφελούς εκείνης μούσης και εζων έκ.
της αυθορμήτου άμοιβής, ην τούτου ένεκα έλάμ.βανον. Ol
ρα.ψο>δοι ούτοι, οί'τινες παρεΐχον ήμΐν άλλοτε έ'ννοιάν τινα
του τί ήσαν επί τών αρχαιοτάτων ηρωικών χρόνων οί όμο-
ταγεΐς αυτών άνθρωπος οί δημιουργοί καί φύλακες διατε-
λέσαντες της ομηρικής ποιήσεως, την σήμερον έκλείπουσιν,
όσημέοαι ύπενδίδοντες εις τήν έπ ιδρομήν ετερόφυλων αοι-
δών καί έτεροφύλου μούσης, εις τήν άκατάσχετον έπίδρα-
σιν του έκ τής εσπερίας κατακλύζοντος ή μα ς βίου, του ά—
φανίσαντος καί μέλλοντος ετι να άφανίσν) πολλά Ιχνη τής:
προς τους αρχαίους προπάτορας οίκειότητος ήμών. Άλλα.,
προ ολίγων έ'τι δεκάδων ένιαυτών ό ήμ-ετερος λαός ούδε-
μίαν είχεν ήδονήν καί παραμυθίαν μείζονα του αδειν τα ι-
διοφυή εκείνα προϊόντα τής ιθαγενούς ποιήσεως και του ά—
κροασθαι αύτών. Καί όταν λέγωμεν ό ι'ψέτερος Jaoç δεν έν—
νοούμεν μόνον τα πλήθη" τα ασματα εκείνα άντήχουν-
πολλάκις καί είς τα μέγαρα τών αρίστων παρήμΐν άνδρών„
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"Ολοι οί ραψωδοί δεν ήσαν ποιηταί. Οί πλείστοι άπλώς
συνέλεγον, άπεμνημόνευον καί έπανελάμβανον εογα παρ'
άλλων συνταχθέντα. Ούκ ολίγοι όμως. καί ούτοι ήσαν οί
μάλιστα αξιομνημόνευτοι, προςέθετον είς ταϋτα καί ετερα
ύπ' αυτών τών ιδίων ποιηθέντα. 'Εννοείται ότι τά εργα
ταύτα ήσαν άτεχνα καί ανεπιτήδευτα. Άλλα καθώς πολ-
λάκις παρετηρήθη, ές όλων τών μιμητικών τής φύσεως τε-
yvôov ή ποίησις έ'χει τοΰτο τό ιδιάζον, ότι δι' αυτής ή φύ-
σις μόνη, όσον ακαλλιέργητος καί άν ήναι, δύναται νά έπι-
τύχη του σκοπού, τουλάχιστον οσάκις ό σκοπός ούτος δεν
sivai πολύπλοκος καί πόρρω κείμενος. "Οσον άπλαστοι καί
άκαλλώπιστοι καί αν ήναι οί τύποι αύτής δύνανται να έκ-
δηλώσωσι πράγματα αληθή, αισθήματα άφελή, εννοίας ω-
ραίας. Είμποροΰμεν μάλιστα να εί'πωμεν, ότι έν αύτη ταύ-
τη τ ή έλλείψει τής τέχνης ή τή έλλιπεΐ τής τέχνης χρή-
σει, ότι έν τή αντιθέσει ταύτη καί τή δυςαναλογία μεταξύ
τής άτελείας του οργάνου καί τής τελειότητος του αποτε-
λέσματος έγκειται ή κυριωτάτη χάρις τών τοιούτων συν-
θέσεων. Δι' αύτής μετέχουσι μέχρι· τινός του χαρακτήρος
καί του προνομίου τών έργων τής φύσεως καί παράγουσιν
εντύπωσιν παρεμφερή τής έντυπώσεως, ήν αίσθανόμεθα
6εωρουντες τό ρεύμα του ποταμού ή τό ύψος του όρους ή
ζωγραφικόν βράχων σύμπλεγμα ή μέγα τι καί γηραιόν δά-
σος, διότι ή άπλαστος του άνθρωπου μεγαλοφυία είνε καί
αυτή εν τών φαινομένων, εν τών προϊόντων τής φύσεως.
"Η πρώτη, ή θεμελιώδης τών ορεινών εκείνων ασμάτων ά-



22

Η μητρο kt) γ Λ ω σσα

ρετη είναι οτι οί ποιηταί αυτών, ώςεί διά τίνος μ.ετεμ.ψυ·
χώσεως περιέλαβον έν έαυτοΐς τά αισθήματα και τά φρο-
νήματα. τών ανδρών ους έςυμνοΰσι. Μεταξύ της ψυχής ε
κείνων και τούτων τοσαύτη υπάρχει αναλογία και αρμονία,
ώςτε νομ.ίζεις ότι ό ποιητής ή δυνατό να. δράσ.-/} ώς ό έζυ-
μνούμ,ενος άνήο, ούτος δέ πάλιν να αση ώς ό ποιητης" και
είναι τη άληθεία δυςκολώτατον νά κρίνη τις, εάν έν τοις
στίχοις τών ραψωδών ή έν τώ βίω τών ανδρών εκείνων ύ-
πχονει πλειότεοον αίσθημα. "Ετεοον ποοτερη'Λα τών άσμ,ά-

^ V * I I k » ' k

των τούτων είναι, οτι αισθάνεται αμέσως που έποιήθησαν,
αισθάνεσαι ότι ένεπνεύσθησαν εις τά ορη. Άλλα τα ορη
ταΰτα είναι ορη τών ημετέρων κλιμάτων, τα όποια δεν
καλύπτουσι πάγοι άίδιοι, και τών ό—οίων αί κορυφαί μ,ι-
κρόν ύπερέχουσι το ύψος εκείνο, όπου η γη αισθάνεται α-
κόμη τό γλυκύ του ηλίου θάλπος και παράγει ακόμη χλόην
και άνθη. Η εάν ύπάρχωσιν ολίγα τινά ποιηθέντα είς
τόπους πεδινούς και έν τη γειτονία της θαλάσσης, έκ πρώ-
της όψεως διακρίνονται τών άλλων δια του μ.αλακωτέρο'>
αυτών ήθους και αίσθήμ.ατος. Δεύτερον έπέχουσι λόγον έν
τοις τοιούτοις ασμ,ασι τα άλλα αίσθημ.ατα, πρωταγωνιστεί
δε ή άπαλή υπέρ τών ε £υμ.νο υμένων φιλοστοργία τών μ.η—
τέρων αυτών και τών συζύγων, —τενωτάτη λοιπόν επι-
κρατεί έν τοις ασμ,ασι εκείνοις μ,εταξύ του ποιητοΰ κα£
του δρους συγγένεια, την οποίαν ούδεμ.ία μ,ίμ,ησις, οσον τε-
χνική και αν ήναι, δύναται να άναπληρώση. Τούτου δ' ε—
νεκα τα αρχαιότατα εζ αυτών είναι έν ταυτω καθ' όλο\>
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είπεΐν κ α.', τα κ αλλ ira. λόγω ιδιοτυπίας και φυσικής τών πραγ-*
μάτων παραστάσεως. Ή διαφορά αύτη προέκυψε προδή-
λως έκ τούτου, ότι προϊόντος του χρόνου επεχείρησαν καί
άλλ>οι να ύμνήσωσι τους άνδρας εκείνους, λογιώτερο». μεν
τών ύμνουμένων καί τών ραψωδών αυτών, όλιγώτερον δέ
προς τον βίον αυτών έξοικοιωμένοι. Άλλ' έκ τούτων πάν-
των εάν εξαίρεσης ενα ή δύο όντως μετουσιωθέντας κατά
τους άνδρας, ους έξυμνοΰσιν, οί λοιποί όλιγώτερον ηύδοκίμη-
σαν. Λεν λέγω ότι τα εργα αυτών στερούνται χάριτος καί
γοητείας' επιτ ηδε (α τών ανθέων άπομίμησις δύναται πολ-
λάκις νά τέρψν) τόν όφθαλμόν άλλα μόνα τα γνήσια άνθη
μεθύσκουσι δια τής εύωδίας αύτών καί μόνα τά όρείτροφα
τών ορεσιβίων ασματα άποπνέουσι τήν ισχυρών εκείνην
του θύμου όσμήν, δι' ής διπλασιάζεται ή έντύπωσις τών
άλλων ποιητικών αύτών καλλονών.

-<f=ssi=£rsa=o=û-
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δημώδες

Δημοτικά ή δημώδη ασματα και ποίησιν έν γένει δνομάζοαεν
τα μηδέποτε γραφέντα, αλλ' ύπ ' αγνώστων ήμΐν ποιητών συντε-
Οέντα ποιήματα, τα δποΐα φερόμενα είς' τό στόμα του λαου ά-
γράφως μετεδίδοντο από τόπου είς τόπον. Τόσον μεγάλη έθεωρήθη
ή αξία τών αφελών και ωραιότατων τούτων ασμάτων, ώςτε αδι-
στάκτως ετάχθησαν ταύτα παρά τά αρχαία ομηρικά. Λόγιοι
ποιηται ηθέλησαν νά μιμηθώσι τά 'έργα τής δημώδους Μούσης»
αλλά ολίγοι, και ούτοι ούχι πάντοτε έπέτυχον όπωςοΰν.
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ΤΠΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ

Σαράντα πέντε μάστοροι χ εξήντα μαθητάδες
Τρεις χρόνους έδου.Ιεύανε τής "Αρπας το γιοφύρι'
ΌΛημερής έχτιζα ν ε χ' άπό β pud υ γκρεμιέται.
Μυρο.Ιογοΰν οι μάστορες και χ.Ιαίν' οί μαθ ητάδες'
<( ΑΛΛοίιιονον στους κόπους μας, κρίμα σταις δού.Ιεψές μας
'Ο.Ιημερής νά χτίζωμε, τό βράδυ νά γ κρεμιέται. »
Καί τό στοιχειό άποχρίθηχεν άπ' τή δεζιά καμάρα :
« Α ν δεν στοιχειά) σετ' άνθρωπο τοίχος δεν θ ε με. h όνε ι.
Και μή στοιχειώσει ορφανό, μή ζένο, μι) διαβάτη,
Παρά του πρωτομάστορα τήν έμορφη γυναίκα.
Πώρχει' αργά τ' άποταχύ, πώρχετ' αργά στο γιώμα.»
Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει.
Κάνει γραφή και στέ.Ινει την με τό που.Γι τ' άηδόνι :
ίς'Αργά ντυθή, άργ' ά.Ι.Ια χθή, άργά νά πάη στο γιώμα,
'Αργά νά πάη καί νά διαδή τής "Αρτας τό γιοφύρι .y)
Και τό που.ii παράκουσε κ' ά.Ι.ίοιώς επήγε κ' είπε :
α Γ οργά νζυθής, γοργ' άΛ.Ιαχθής, γοργά νά πας στο γιώμα
Γοργά'νά πάς και νά δια6ης τής "Αρτας τό γιοφύρι. »
Νά την κ' έζαναφάνηκεν άπό τήν άσπρη στράτα !
Τήν είδ' ό πρωτομάστορας, ραγίζετ' ή καρδιά του.
' Από μακρνά τους χαιρετά χ' άπό μακρυά τους Λέγει :
αΓειά σας χαρά σας, μάστορες χα ι σείς οί μαθητάδες.
Μά τ εγει è πρωτομάστορας κ' ει ν ' 'έτσι χοΛιασμένος ; »
α Το δαχτυΛίδι του επεσε στήν πρώτη τήν καμάρα,
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Και ποιος rà ft π?} και ποιος rà βγή τό δαχτυλίδι va νοη ; »
«Μάστορα, μι) ν πικραίνεσαι κ εγώ ν à πα σ' το φέρω,
Έγώ νά μπω εγώ νά βγώ τό δαχτυλίδι νανρω.))
Μ η δε χαλά κατέβηκε, μηδέ στ?) μέση επήγε :
<ί Τράβα, καλέ μ', τήν άλυσο, τράβα τήν αλυσίδα
Κ'όλον τόν κόσμο άνάγυρα και τίποτες δεν ηύρα.»
*Ένας τήν χρούζει με πηλό κ' άλλος με τόν ασβέστη,
Πέρνει χ' ό πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο.
<C Αλλοιμονο στή μοίρά μας, κρίμα στο ροιζικό μας !
Τρεΐς άδελφάδες ήμασθε χ' >} τρεις κακογραμμέναις.
Η μια ί χτίσε τό Δούναβι, κ' ή άλλη τόν Αυλώνα,
Κ'εγώ η πλιό στερνότερη της "Αρτας τό γιοφύρι.

Καθώς τρεμ ' ή καρδουλά μου νά τρέμη τό γιοφύρι,
Κ' ώς πέφτουν τά μαλάκια μου νά πέφτουν οί διαβάταις. »
«Κόρη τόν λόγον άλλαξε κ' άλλη κατάρα δόσε,
Π ω χεις μονάκριβ' αδελφό μ ή τύχη και πέραση.»
Κ' αυτή τό λόγον άλλαξε κ' άλλη κατάρα δίνει:
<Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμη τό γιοφύρι,
Κ'αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, νά πέφτουν κ' οί άνθρώποι'
Τ' εχω αδελφό στην ξενητιά, μή λάχη και περάση ! »

Δ. Βικελα

Ό συνθέτης του «Λουκή Λάρα» και άλλων ωραίων διηγημά-
των, έκ νεαοας ηλικίας εύδοκιμών εις την ποίησιν και ποικί λας
φιλολογικας μελετάς, έγεννήθη έν Σύρω τω 1834. 'Από πολλού
έγκύώας είς τήν μελέτην του άγγλου ποιητου Σαίκσπηρ μετέφρα-
σεν ήδη ες των άριστων δραμάτων του έμμέτρως κα\ λίαν επιτυχώς.
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ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΑΟ

Γλυκεία 'rat απόψε ή 'βραδιά, χ* ή φύσις ησυχάζει.
Κανένα ηχο δεν ακούς μηδε βοσκού φλογέρα,
Μηδέ χελάδνμα πουλιού η βέλασμα προβάτου,
Μηδε 'ς τά φύλλα δεν άκοΰς τό χαί'δευμα του αγέρα.
Μόλις 'c τήν τριανταφυλλιά, τήν μυριοανθ ισμένη,
Τά δροσερά τριαντάφυλλα κινούνται αγάλι άγάλι,
ΊΣάν τό στηθάκι του παιδιού π* άναιβοχαταιβαίνει
"Οταν κοιμάται ζέννοιαστο 'ς τήν μητρικήν αγκάλη.
'Απανεμιά χαι σιωπή βαθειά, και φ>ώς ολίγο,
*Όσον νά βλέπης μοναχά τό σκότος πού πηχτ αίνε ι.
"Ωρα γλυχειά, για συλλογαις εύτυχισμέναις ώρας !
Τώρα, πλαταίνει απ' τήν χαρά, τοΰ ευτυχούς τό στήθος?
Γιατί ό νους του \ όνειρα του μέλλοντος πλανάται.
"Αχ' κ ή χαςδιά τού δυστυχούς σκιρτά για ευτυχία,
Και τήν πλακόνει πιό βαρύ της συμφοράς το χέρι !
Απανεμιά, και σιωπή βαθειά ......

Ν à —- τί καμπάνα
"Ήχολογεϊ απ ο μακρυά 'ς τόν ήσυχο ν αέρα',
Μήπως γιά θάνατο κτυπά, r) γιά χαρά σημαίνει ;
'Απόψε Σαββατοβραδο, χι από τήν εκκλησία
Σημαίνει γιά τήν αύρινήν ημέρα ή καμπάνα.

χωρικοί, σπογγίσετε άπό τό μέτωπό σας
Τόν 'ίδρωτα που αγιασεν §ζ ημερών σας κόπος.
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Λνριον είναι Κυριακή, χαράς κι άγάπης 'piipa !
Ευτυχισμένοι χωρικοί? πΛαγιάστΓΈ, κοιρηθήτε,
Και θάΛθουν όνειρα γΛυκά 'c τόν ήσυχό σας νπνο.
Και αύριο, πρωί' π put, χα.ΐόκαρόοι, αθώοι,
Με τήν γυναίκα 'c το πΛευρό, τό τέκνο 'c τήν άγκά^η7
Πηγαίνετε 'c τήν έκχΛησιά για νά Λειτουργηθήτε.
Κι ανάμεσα, σας έξαφνα civ ε J. θ η ενας ξένος,
"Ερημος, μόνος, σκυθρωπός, με'μάτια άγρυπνισμίνα7
Μή. χωρικοί, τήν κεφα.ίή γυρίστε νά τόν 'όήτε.
'Αφήτέ τον 'σάν καταχνιά, 'σαν ίσκιος νά περά ση.
Ευτυχισμένοι χωρικοί, πΛαγιάστε, κοιμηθήτε !

πετρου βραϊαα αρμενη

Κράτιστος συγγραφεύς, ό μόνος [λίγοι τοΰδε παρ' ήμΐν δημο-
σιεύσας πλήρες φιλοσοφικόν σύστημα, το όποιον και έοίδαςεν έν·
τή Ίονίω 'Ακαδημία. Έγεννήθη έν Κερκύρα κατά τάς άοχας
του αιώνος, απέθανε δ' έν Λονδίνω τη 2 Σεπτεμβρίου 1884 ώς
διπλωματικός αντιπρόςωπος τής 'Ελλάδος, τήν οποίαν υπηρέ-
τησε και ώς υπουργός και ώς πρεσβευτής παρά ξέναϊς αύλαίς.
Τά σπουδαία συγγράμματα του σοφού ανδρός διαπνέει πεφωτι-
σμένη εύσέβεισ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ AN1PE0V ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΟΤ

Οί κοινοί άνδρες μετέχουσι τής τύχης του έθνους, είς S
άνήκουσι, συμμερίζονται τα παθήματα αύτου καί τήν
άκμήν ή τήν παρακμήν, τήν εύημερίαν καί τήν δόξαν ή
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τήν δυστυχίαν και άδοξίαν του' άλλ' οί ολίγοι εκείνοι εξο—
y οι, είς ους ό Θεός άπένειμ.ε τό δώρον της μ,εγαλονοίας
.έκπροσωπουσιν έν έαυτοΐς όλον τό έ'θνος των, και έν αύτω
τω σκοτει της άααθείας διαλάμπουσιν ώς άναμ.νήσεις πα-
ρελθόντος μεγαλείου. Τοιούτος ό περικλεής 'Ανδρέας Μου-
στοξύδης. Έγεννήθη εις Κέοκυραν την ιοσουτον υπ' αύ-
-του δοξασθεΐσχν επειδή δε ή Ιόνιος πολιτεία επί αιώνας
£ίχε τεθή υπό τήν κηδεμ.ονίαν ξένων και έξηυγενισμ.ένων s—
6νών, παρεϊχεν ύπερ πάσαν άλλην ήμετέραν χώοαν, ώς ά-
αυδράν παρηγορίαν, άνδρας δια τήν άρετήν και τήν σοφίαν
εφάμιλλους τών άοχαίων. Ό Μουστοξύδης μόνος ηδύνατο
να άν αστή ση είς τήν μνήμην τών συγχρόνων τάς ζώσας ει-
κόνας τοιούτων ανδρών, διότι αυτός πρώτος μ.εταςύ τών
νεωτέρων ομογενών περιηλθεν έπί πολλά έτη τάς βιβλιοθη-
αας και τά άρχεϊα της Ευρώπης άναδιφών, συλλέγων παν-
ταχόθεν και περισώζων μ,ετ' άδελφικής στοργής περικλεη
λείψανα. Ε'ίθε εύρεθη χειρ επιτήδεια νά διαφώτιση και κα-
τατάζη αυτά Ιν τω μ.ουσείω της πατρίου ιστορίας. Ώς α-
δελφός έκήδευε μ.ετά πάσης τιμ.ης τήν μ.νήμ.ην τών αδελφών
του, διό και αυτόν δικαίως θέλει κατατάξει ή ιστορία μ.ε-
ταξύ τών άοιδίμ,ων έκείνων ανδρών, δι' ών συνεχίσθη ή πα—
ράδοσις πολλής δόξης μ-έχοι τών ήμ,ερών μ.ας, και διετηρήθη
ή εύκλεια του ημετέρου όνόμ,ατος.

Έζη εισέτι ό ύστατος και σοοώτατος τών ανδρών τού-
των, ό περικλεής Ευγένιος, ότε ό Μουστοξύδης ηνοιγε τους
όοθαλμ.ούς είς τό φώς της ήμ,έρας, και μ.άρτυς υπήρξε, και
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συχνάκις έμνημόνευε, καί ζηλωτής έγένετο τών πολλών καί
καλών καί μεγάλων αύτοΰ έργων. Ή δέ φυσική ροπή τοΰ·
I πνεύματος του εφερεν αυτόν ουχί είς τάς φιλοσοφικας με-
λετάς, έν αίς άπ' άρχής διέπρεψεν. 'Έκτασις καί βάθος αν-
τιλήψεως, πιστή καί έτοιμος μνήμη, κρίσις όξεϊα καί όρθο-
τάτη, φιλομάθεια ακόρεστος, φαντασία ζωηρά, άλλ' ευγε-
νής καί μετρία καί ελλογος, ζωογονούσα τό άληθες δια τής
φειδωλής έπικοσμήσεως χαριεστάτης εικόνος' τοιούτοι ou
κύριοι χαρακτήρες τής διανοίας του. 'Απήλθε νεώτατος είς.
τα περιφημότερα διδασκαλεία τής αδελφής 'Ιταλίας, καί
εφθασε δια μιας είς εκείνον τόν βαθμόν, πρός όν μάτην
άνατείνουσιν αί πολυετείς προσπάθεια» πολλών προβεβηκό-
των είς τό στάδιον τών φιλολογικών αγώνων.

Καίτοι έχων, όσον έπέτρεπεν ή τότε κατάστασις τών
παρ' ήμΐν ελληνικών σπουδών, γνώσιν ού τήν τυχοΰσαν
τής μητρικής ημών γλώσσης, ήναγκάσθη ό Μουστοξύδης,
ώς άλλοι ουκ ολίγοι τών ομογενών, να μεταχειρισθή ξένην
διάλεκτον. 'Αλλά τίς δεν διακρίνει είς τό ύφος του υπό τόν
διαφανή πέπλον τοΰ ίταλισμοΰ τήν έλληνικήν ωραιότη-
τα ; Τίς δεν έθαύμασε τήν άμίμητον έκείνην γλαφυρότητα
έν ή ό λόγος είναι κάτοπτρον διαυγές τής εννοίας, καί ή·
έννοια καθωραίζεται δια τής φαντασίας, καί θερμαίνεται,
δια τοΰ αισθήματος ; Μοναδικόν προτέρημα τής πατρίου
φιλοκαλίας· διότι μόνος ό ήμέτερος λόγος παρέχει τήν άνέ-
φικτον έκείνην έντέλειαν, ήτις ένίοτε έν μια καί τή αυτή,
φράσει περικλείει καί έναρμονίως συνενοΐ καί ταυτίζει ιήν

UV-
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έννοιαν καί τήν εικόνα καί το αίσθημα, ώς άνθος τής δια-
νοίας θελγον τα όμματα και συγκινούν τήν καρδίαν δια
■τοΰ κάλλους, πλήττον τό πνεύμα δια τής σοφίας τής κα-
τασκευής του, καί έν ταύτώ ήδύνον καί κατακηλοΰν τάς
-αισθήσεις δια τής εύωδίας του! Τήν θείαν ταύτην άρμονίαν
έθαύμαζεν ό Μουστοξύδης είς τα αθάνατα μνημεία τών
προγόνων μας, καί οικειοποιηθείς αυτήν δια φυσικής κλί-
σεως καί σταθερας μελέτης, μετέφερεν είς τα Ι'δια πο-
νήματα.

Ή ερευνά, ή διαφώτισις τής αρχαίας, τής μέσης καί
ΐδίκ τής νέας ήμών ιστορίας υπήρςεν ό σκοπός, ή βάσις καί
-ή κοινή ούτως ειπείν ζωή πάντων τών έργων του Μους-οςύδου.
Δ'.ά τούτο μετέφρασε μέ χάριν έφάμιλλον τής πρωτοτύπου
άφελείας καί κομψότητος, καί μετά θαυμαστής πολυμά-
θειας καί εμβριθούς κρίσεως έσχολίασε τόν "Ομηρον τής ι-
στορίας, τόν Ήροδοτον" δια τοΰτο συνέγραψε αετά νεοοα—

I I 4 I » I ι

νών καί άπροσδοκήτων διαφωτίσεων τους βίους- ποιητών
καί μυθογράφων δια τοΰτο δ'.ήγειρε τόν θαυμασμόν τής
σοφής Ευρώπης δια τής περίφημου εκείνης διατριβή; περί
τών έν Βενετία ελληνικών ίππων δια τοΰτο καί επιγρα—
φας καί λείψανα παντοία τοΰ αρχαίου ελληνικού βίου διε-
οώτισεν έν τη Αίγιναία, καί γειοόνοαοα ανέκδοτα διο')οθω-

1 · I ' ' /.111! (

σε καί έδημοσίευσε, καί εν τω Έλληνομνήμονι διήνοίξεν
είς τό έ'κθαμβον όμμα τών νεων Ελλήνων, ώσεί άγνως-ον πί-
νακοθήκην προπατορικών εικόνων, πληθύν δυσευοε'των καί
δυσεςηγήτων μνημείων τής αρχαίας καί μέσης ιστορίας* δια
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■τ'ουτο τέλος πάντων ή πάτριος ιστορία, αϊ κερκυραϊκό.',
αρχαιότητες, ύπηρςαν πρώτον και ύστατον και διηνεκές
-και προσφιλέστατον άντικείμ,ενον τών ιστορικών αύτοΰ μ,ελε-
-τών. Είς πάντα τα έργα ταύτα διαλάμπουσι τα αυτά άεί-
ποτε προτερήματα, ακένωτος θησαυρός γνώσεων και γε-
γονότων, νοήμων και βαθεϊα και όρθοτάτη κρί'σις, έλλόγως
και φιλοκάλως διατάττουσα και άνορθοϋσα και ένίοτε συμ-
πλη ρούσα και έντέχνως συν αρμόζουσα τα ιστορικά διδόμε-
Λ»α τών συγγραφών του, ηθική και πολιτική σοφία, αίσθη-
μα φιλόστοργον ποός τα πάτρια, χάρις αμίμητος και κομ-
•ψότης, δηλαδή γλώσσα καθαρεύουσα, κυριολεκτούσα, γλυ-
κεία ώς τό μ.έλι του Ύμ,ηττοΰ, γαληνιαία και διαυγής ώς
ό ουρανός ημών. Άλλα φευ! καθώς τα αρχαϊκά μνημεία έ-
κολόβωσεν ό χρόνος, και άτελεϊ παρουσιαζόμενα είς τά ομ.-
μ.ατα του περιηγητοΰ, ούχ ήττον μ.έ κάλλος μοναδικόν και
άγηρατον έπικοσμ.ουσι τούς λόφους και τάς κοιλάδας, ώς-
αύτως s ρ γα τινά του ήμ.ετέρου φιλολόγου θέλουσι διαμεί-
βει άσυμπληρωτα. και ούχ ήττον πολύτιμα κειμήλια μχο-
τυρουντα τό ύψος και τό κάλλος της μ,ουσοτραφους δια-
νοίας του.

"Ισως ό ακόρεστος εκείνος ερως της τελειότητος, όστις βα-
σανίζει τήν ψυχή ν οιουδήποτε καλλιτέ/νου (και καλλιτέ-
χνης είναι πάς όστις υπό τόν τύπον του καλού προσπαθεί
νά εκδήλωση οιανδήποτε φιλοσοφικήν και ίστορικήν άλή-
θειαν), Ι'σως η έ'λλειψις τών αναγκαίων βοηθημάτων πρός
συμπληρωσιν τών ερευνών του, 'ίσως τό πολυώδυνον οϊκια-
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κών τίνων περιστάσεων, αυτός, ώς ελεγεν, ό νομαδικός
βίος του, ή άείποτε διωκόμενη και άείποτε φεύγουσα άπ*
αύτοΰ έλπίς ήσυχωτέρας και άνετωτέρας ζωής, και επί πά-
σιν αί μ.έριμναι και ή τύρβη του πολιτικού βίου έπέφερον·
η τουλάχιστον συνε'τεινον είς τό να μείνωσιν άσυμ.πλήρωτα
έ'ργα τού τινα. Διότι ό Μουστοξύδης και έν 'Ιταλία και έν
τη ιδία πατρίδι άνεμ,ίχθη και πολλάκις διέπρεψεν είς τόν·
πολιτικόν βίον, είς την πολιτικήν ένέργειαν της χώρας καέ
είς τα υψηλότερα έπροβιβάσθη ύπουργήμ,ατα. 'Αλλ' άπο
τού ανθηρού και εύοσμου περιβόλου τών μ.ουσών και τών
γραμ,μ,άτων, άπό της ουρανίου και άνεφέλου χώρας τών
καθαρών ιδεών, ώ πόσον είναι δεινή ή μ,ετάβασις εις τά
πολύπλοκον και ακανθώδες στάδιον της κοινωνικής ενερ-
γείας, είς τάς όδύνας και τάς τρικυμ,ίας της πολιτείας.
Και τόν μεν φιλολογικόν άνδρα δύνανται να έκτιμ/ήσωσιν
επαξίως οί σύγχρονοι, τόν δέ πολιτικόν μ.όνοι δύνανται νά
κρίνωσιν οί μεταγενέστεροι.

Είς έμ.έ όλιγώτερον ή είς πάντα άλλον ανήκει τοιαύτη
κρίσις.

'Αλλ' υπάρχει και ετερος λόγος, δι' όν άναγκάζομαι νά
παραλείψω τόν πολιτικόν βίον του. Πολύ νεώτερος και έν
πάσι κατώτερος αύτοΰ και είς τό στάδιον τών γραμ,μ,άτων
και είς τό στάδιον τοΰ πολιτικού βίου, εύρέθην, ενεκα τών
περιπετειών τοΰ κόσμου και της ένίοτε άκαταμ.αχήτου φο-
ράς τών πραγμάτων, και όμ-όδοξος προς αυτόν και άντίδο-
ξος, άλλ' ουδέποτε έπαυσα νά απονέμω είς αυτόν τόν όφει—
λόμενον σεβασμόν.
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Κατά. τήν έν 'Ιταλία διατριβήν του, τα πλείστα έτη
τής ωρίμου ηλικίας διήνυσεν ό Μουστοξύδης έν Βενετία,
έν ρ.έσω τής ελληνικής έκεϊσε κοινότητος, ήτις υπό τήν φι-
λόξενον καί ανεκτικήν προστασίαν πρώτον τής ενετικής
καί αύτής ακολούθως τής αύστριακής κυβερνήσεως ύπέ-
τρεφε τους σπινθήρας τής μελλούσης ν' άναλάμψη παρ'
■ήμΐν παιδείας, δι' ορθοδόξου ναού εύπρεπεστάτου, δια τυ-
πογραφείου ελληνικού, δι' ελληνικού Λυκείου, δια' παν-
τοίων έκδόσεων έκκλησιαστικών καί κλασικών συγγραμμά-
των, καί τής κοινότητος ταύτης καί καύχημα καί ώραΐ-
σμός καί πνευματικός πατήρ καί κηδεμών ήτο ό Μου-
στοξύδης.

Ή 'Ιταλία, ήτις νέον έφιλοξένησε τόν Μουστοξύδην, καί
έδίδαξε καί υιοθέτησε, συγκατέλεξεν αύτόν μεταξύ τών
διασημότερων αύτής συγγραφέων, ή δ.έ σοφή Εύρώπη είχε
κατατάξει αύτόν είς πάσας τάς ακαδημίας της καί περι-
κοσμήσει μέ παντοία παράσημα. Μοναδικόν καί άναφαίρε-
τον πλεονέκτημα του μεγαλείου του πνεύματος. Ή δόξα τοΰ
πνεύματος υπερτερεί καί καλύπτει πασαν άλλην δύναμιν
πάσαν άλλην δόξαν" έθνη ολόκληρα τήν άπονέμουσι καί έν
ταύτώ τήν οικειοποιούνται, καί ώς 'ίδιον καύχημα τήν θεω-
ροΰσιν" ενώπιον αύτής μένει άλαλος ό φθόνος, υποχωρεί ο-
μολογούσα τήν ήττάν της ή λύσσα τής άνισχύρου καί κα-
κοβούλου αντιζηλίας' .διότι τό πνεύμα φωτίζει καί διευθύνει
τα έθνη' ομοεθνείς καί αλλοεθνείς, σύγχρονοι καί μεταγενέ-
στεροι μεταλαμβάνουσι τής δόξης του, καί αί γενεαί με-
«|. ΑΤΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΪ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'. 3
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ταδιδουσιν εις τ ας γενεάς τά έ'ργα αύτου ώς πολύτιμ,ον κλη-
ροδότημα' διότι το πνεύμα είναι δώρημ,α Θεου, έκ Θεού
κατέρχεται και είς Θεόν επιστρέφει και επαναπαύεται.

α. ρ. ραγκαβη

Ό δραστηριώτατος τών συγχρόνων λογίων, είς παν σχεδόν εί-
δος μαθήσεως διαπρέψας και λαμπρά μεταξύ τών πολλαπλών κα—
ταλ'.πών ήμΐν 'έργα εν τε τή ποιήσει και τω πεζώ λο^ω. Καίτοι
ή πολιτεία απέσπασεν αυτόν ενωρίς έκ τών γραμμάτων, ουδέν
ήττον και υπουργός ών έξηκολούθει να διδάσκη έν τώ Πανεπι-
στήμια) τήν έλληνικήν καλλιτε/νίαν, άλληλοδιαδό/ως δέ παρα-
μείνας έν Κωνσταντινουπόλει, Παρισίοις και Βερολίνω ώς πολιτι-
κός αντιπρόςο>πος της Ελλάδος δεν έπαυσε θεραπεύων τάς εΰνο-
ούσας. αυτόν Μούσας. Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1813,
άπέθανεν έν 'Αθήναις τω 1892.

ΛΙΟΝΐΣΟΥ ΠΛΟΓΣ

εκ τ α σος του άχανοΰ ς
Αιγαίου έχοιμάτο,
χ εόΛεπες δύο ουρανούς'
ό είς ήν άνω χυανοϋς,
γλαυκός ο άλλος κάτω.

Αί διαλείκουσαι ηνοαϊ

τον έαρος έ<ρνσων
άμφίβολοι χαϊ άραιαί'
μακράν δ' έφαίνοντ1 ώς σχιαί
αί xopvcpal τών νήσων.
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Ή â ύσις, πύλη φλογερά.?

λαμπράς άνταναχΛάοΐις
ήχόντιζεν είς τα νερά}
ώς άν ενέμοντο πυρά -

τήν πΛάχα τής βν-Λάσσης.

δπον νότος είς γλαυχάς
ταινίας τήν ερρίκνου,
τί ητor; ό'ρνις η όλχάς,
ήτις ετάνυε Λενχάς

τάς πτέρυγας ώς χύχνου ;

**Ηταν όίχάς, ουχί πτηνό ν'

ώς ό' εφθασε πλησίον,
μέλαν έφαινε τ ο βουνό ν,
Jtai τόν ίστόν του Τυρρηνών
έχόσμει έπ ι σε ίω ν

Μόλις έπήνθουν άργυροι.

αφροί περί τήν τρόπιν?
χ' εννόεις δτι. προχωρεΐ,
όιότι εσχιζεν ευρύ

τ à ίχνος του χατόπιν.

Οί ναϋτοι ήλιοχαεΐς,

χινοϋντες μϋς έντόνους,
όιήρμοζον μετά βοής
ζό άχροχεραιον ό είς

ό άλλος τάς προτόνους»



// μιητροκη γλώΰςτα

"Αλλος ορθός είς τόν ίστόν

τόν πόντον χατεσχόπει
χ' είς τήν φωνή y τών κελευστών
επληττεν άργυρον ρενστον
μετά ρυθμοϋ ή χώπη.

"*Ην τό κατάστρωμα ευρύ,

πλήρης άνάρών ή πρύμνη
βήμα τήν εχρουε βαρύ'
άντήχουν άγριοι χοροί
χ ένυαλίων νμνοι.

Είς δε τήν πρώρα ν άπαΛώς

είς δέρματα πανθήρων
νέος κατέκειτο καλός,
είς τόν βραχίον" άμελώς
τό σώμα νπεγείρων,

Χιτώνα είχε κροκωτόν

μετά χρυσών άμμάτων
πλήν καταρρέων ό χιτών,
γυμνόν κατέλειπεν αυτόν
επάνω τών γονάτων.

Σπανία ην ή καλλονή
αύτοΰ τοΰ νεανίου.
μάλλον έφαίνετο γυνή,
έχουσα oàcv ευγενή

και πλήρη μεγαλείου«.



Διονύσου π love

JCçtvcovr έχράτει àcp1 ένός

τιερίγλυφον κρατήρα,
και μέ θωπεύματα χυνος
ώραία τίγρις ταπεινώς
τω ελειχε τήν χείρα.

ΈπΙ τής άλλης δέ χειρός

προσέκλινεν ήρϊμα
νεάνις, κρίνος ανθηρός,
και είς τό βλέμμα της πυρός
αυτός προσήλου βλέμμα.

Ποία έντέλεια ! Είχών

έφαίνετο μαρμάρου,
θαύμα τής τέχνης γ.Ιυπτιχόν.
ώς αυτή âèv ήν λευχόν
τό μάρμαρον τής Πάρου.

Τών δροσερών της παρειών

ώμοίαζον τά χάλλη
τό ρόδον τό έρυθριών,
δταν στιβάζηται χιών

χι είς τήν χιόνα θάλλη.

Έπι τους ώμους της χυτή

χατέρρεεεν ή χόμη'
ώς ή σελήνη δ όρατή
είς χρυσά νέφη έν αύτη
ν π έλαμπον οί ωμοι.
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Πλούσιαι πόρπαι jrpôç στολήν

διόλιθοι συνεΐχον
της κόρης τήν άναδολήν
χ είς τήν χουσήν της κεφαλήν
τόν πλούτον τών βοστpv^Cùy

Οί εύγλωττοι της οφθαλμοί

όταν χαράν έδήλονν,
άπήντων καρδιών παλμοί,
xal ήσαν έρωτος ψαλμοί
έχεΐνα που ώμίλουν.

7" άπαλά χείλη της, χαλά

ώς κάλυζ ανεμώνης,
μικρόν προεΐχον τρυφηλά,
και δτ' έγέλων, πώς γελά
ό ουρανός εφρόνεις.

Τότε δ' ώς εκείτο εκεί
διέστειλε τά χείλη,
χ* έζήλθον τόνοι μουσικοί,
χαί μειδιάσασα γλυκύ,
ή νεανις ώμίλει.

Έν ω δε ούτοι τρυφερώς

τοιαύτα συ νωμίλουν,
τών ναυτών εστη ό χορός,
χι έπΐ τό ζεύγος βλοσυρώς
τά βλέμματα προσήλουν·
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Kal ôià Λόγων άναιάών

ô είς τόν αΛΛον πείθων,
Λείας ώρέγετο ίόών
τόν πΛοϋτον τών ποΛυειόών
xal ποΛντίμων Λίθων.

"ΑΛΛους διήγειρε ποΛΛούς

ή ό'ψις τών θεΛγήτρων
τής κόρης τής περιχαΛΛοΰς
καί ένεψύχου τους δειΛονς
ίΛπΙς πΛουσίων Λύτρων.

Φωνή όιέρρει σ, γα Λ ή

ώς ψίθυρος τό πρώτον,
à Λ Λ' εθ ρασύνοντο ποΛΛοί,
καί έζερράγ' ή άπειΛή

μετά κραυγών xal κρότων.

Τών άπαισίων όψθαΛμών

τό μέγα πυρ ίδέτε.
Εγείρεται πάς ό τοΛμών'
τήν χώπην επί τών σχαλμών
άρρήχαν οί έρέται.

*'Ηρπασαν όπΛα παρενθύς

άπό τών προσπιπτόντων,
Λίθους τινές χειροπΛηθεΐς,
καί δ,τι εύρισκε καθείς,

τίς χώπην χαί τίς χόντον.
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Ι] μητρικι) γλωσσά

Tà βλέμματα πλήρη φλογών

ήχόντιζον όργίλα,
χ ερ(ίφθησαν, ώς αν άγων
δεινών επέκειτο σφαγών,
χαί επαλλον τ à ζ υ λα.

rO άνδραποδιστής λαός

τους οπαδούς τών ξένων
πρώτους λαβών ανηλεώς,
τους ëppr.if-εν είς της νηός
τό στόμιον τό χαΐνον-

Φύλακες έστησαν τακτοί

είς τήν ότζήν τοΰ σκάφους'
χ1 εκλείσθη ή χ.αταπακτή,
χ ήν είς τά σπλάγχνα του φρικτή
ή νύ£, ώς εΊ,ν είς τάφους.

Είδε τήν πρά^ιν τών ναυτών

ό ξένος νεανίας
τόν νουν ένόησεν αυτών,
αλλ' εμεινεν άκινητών
μεθ ϋπερηφανείας.

— « Τί θέλετε;» τους έρωτα'

χαί είς αυθάδης ναύτης
τω λέγει «θέλομεν αυτά
τά ψέλλια τά τορευτά
μετά της κόρης ταύτης».



Aloyvoov ττ.ίοϋc

*>Σε δε τόν νέον τôr καλόν

ταλάντου θά πωλήσω
είς τάς φυλάς τών Σικελών.»
Ό δ' άπεκρίθη άπειλών'
— « Παράφρονες, οπίσω!

ν Ληστών άγελη είσθε σεις;*

A" êκάγχασαν έκεΐνοι,
κ έχώρει έκαστος θρασύς,
κ έπΐ τήν κόρην τους δασεΐς
βραχίονας èκίνει.

Αίφνης έπήδησεν εκτός

τής πρώρας μεταξύ των.
~*Ητον τήν εκφρασιν φρικτός,
καί σκοτεινότερον νυκτός
τό μέτωπόν τον ήτον.

Κτυπά τό πόδα του βοών'

καί δι άρμών καί κάΛων
τρύζει τό πλοΐον φρικιών
άπό τών άκρων κεραιών
ώς άκρων τών ύφαλων-

ΛΙδού, εξ εω καί δυσμών,—

ώ θανιια καί ώ φρίκη !
<ύς είς δεινόν κατακλυσμόν
τά κύματα μετά βρασμών
όρμοϋν ούρανομήκη.
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Νύξ ή λύε μέλαινα. Περά

ή αστραπή τό σκότος?
κ ης τά πνργουμενα νερά
κατά λυσσώ^τος τοϋ βορρά,
λυσσών παλαίει νότος.

Ώς ώρνόμε> αι κυνών

ήκούοντο άγέλαι
είς τόν εύρυν ώκεανόν?
καί πελιόναί τόν ούρανόν
ό ιέ τ ρ εχο ν > ■ εφέ λ α ι.

Τό πνεύμα τών τρικυμιών

τό πλοίο ν Αναπνέει?
καί καύάς ε μ ψυχόν τι δν?
όρθοϋται, πίπτει πνευστιων,
γογγύζει καί παλαίει.

Ώς λίκνον βρέφους οαλευτόν

ή λαΐλαψ τό κυλίει.
Σφάλλονσ οι πόδες τών ravz&rt
καί πάσαν δύναμιν αυτών
σκοτοδινία λύει.

Πίπτουσιν ύπτιοι, πρηνεΐς

καί εζησθενημένοι
πνοής στερούνται και φωνής,
καί ό βραχίων αδρανής
ό σίδηρους των μένει.



Δ ι η rv σον ttIovç

'A.l.V έμα ράγύη κ9 ή xa.irf

παρβέγος ώς τό tor.
Κ Λίγ* ή χρυσή νης χεφαΛή,
χαϊ εις βοήθειαγ χαΛεΐ
ό οφθα.ΐμός της âvcdr.

Tàç άγθηράς της παρειάς

ό νέος έ.Ιυπηθη
rà τάς tiïfj χωρίς χροιάς.
«■Λ/ή, φι.in, είχιγ, ώχριας,
àrdôJeifroY και ζηθι.»

Ky ηγοιζ έχείνη ασθενώς

τους γαΛαΥούς αστέρας
κ' έγεΛασεγ ό ουραγός,
χ ε.Ιαμχίτε Jta.hr φωτεινός,
ό δίσκος της ημέρας.

Μετίωρον y2oyûr μεστόγ,

φανεΥ προς τόγ άρχτονροτΎ
χατήΛθεΥ έπϊ τόγ ίστôr.
Το αστροΥ ήτο τό γγωστότ
αυτό των Jιοσκούρωτ.

Ή JαϊΛαψ παύει rà Λυσσάy

τό πέλαγος r' αφρίζη
nàJtr ô ζέφυρος φυσά,
πάΛtr ή θά,Λασσα χρυσοί
τά χύματα χοιμίζει.
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*0 φΛοΐσβος μουσικούς JaJet

περί τήν τρόπον ήχους.
FeJa γαΛηνη, xai όει.Ιη
ή αϋρα παίζουσα, (pi.hl

της κόρης τους βοστρύχους.

*Λήρ xal θάΛασσα ζωην

χαινην ήκτ ivoôôJ ει
ύπό του θέρους την πνοήν.
Τό πάν ην κίνησις, xai i)r
χαρά ή (ρύσις οΑη-

Αϊφνης ώγκώθη, ώς μεστός

εαρινής ίκμάάος,
χ έξψάγη τρύζων ό ιστός,
χ έζέφυ εύρωστος βΛαστός,
κομών αμπε.Ιου χ.Ιάδος.

Στεψάνας πΛέκουσα τιοΛΛάς,

ήρτηθ' εις τάς κεραίας,
χ εις πυκνόν θό2ον η φυΛΛάς
έχάμπτετο και σταφυ.Ιάς
εΰΛάστησε γενναίας.

Βριθύς, τούς χ.Ιάδους περιχΛών

χάρπός τό βΛέμμα τέρπει
εις χ\ώνα π.Ιέχεται ό κ2ών,
xai τόν ίστάν περιχυκΛών
χΑ(ύ[ ός κισσός άνερπει.



Διονύσου πλονς

Kal άνθη âià τών χισσων

ποιχίλα διεγέ.ίων,
ή χηπευτά ή τώ δασών
άρώματ άπό τών χρυσών
έχπέμποντα κυπέλλων»

'Εξαίφνης ρέει έκραγείς

έκ τών άκροκεραίων
ευώδης ρύαξ διαυγής.
Λεν ήτον ΰδωρ έκ πηγής,
άλλΊ άνθοσμίας ρέων.

Τους άνδραποδιστάς σιγή
νεκρών καταλαμβάνει.
! ποία πάλιν αλλαγή I
πόθεν έβλάστησεν ή γή,
ήτις έμπρός έφάνη ;

Ό βαθύς δρμος μειδιά
και νεύει φιληδόνως.
ΙΙάσα γωνία και σκιά,
χαί είς πάν δένδρον φωλεοί
εύλάλου άηδόνος.

Της παραλίας μαλακή

προκύπτει ή άγκάλη.
'Εκεί γαλήνη κατοικεί,
έχει ô ζέφυρος γλυκύ

δια τών φύλλων ψάλλει.
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"Ό ρύαξ, ό'φις άργυροΰς

τους πολυκάμπτους γύρους,
έλίσο είς τάπητας χλωρούς,
xai a J ων άπαντα ό ρους
πρός άδοντας ζέφυρους.

Βέλους οξύτερο ν χωρεί

τό πλοίον προς τόν χόλπor'
χαί τό προπέμπουσι χοροί
Υηχόμενοι xai ζωηροί,
μετ' ιαχών εύμόλπων.

'Εγγύς, μακράν, είς τ* άνοιχτά,

εκ σκοτεινού πυθμένος,
Όντ άνεδύοντο φρικτά,
όσα πλωτά, όσα νηκτά,
χαί πάν ένύδρων γένος.

Τό κϋμ" άφρίζον ή ούρα

της ίπποκάμπης πλήττει'
ψνσώσ1 είς ϋι^τος τά νερά,
χαί βαρείς όγκοι, σοβαρά
προβαίνουσι τά κήτη.

Βάλλουσιν ερωτες ό είς

τόν άλλον με κογχύλας
χαί παίζουσι μετά βοής,
ή Ναΐάς χ ή Ν η ρ ηί:ς
άιώχουσιν άλλήλας.



Δι or ν σον πλους

Σειρήνα φέρων, ό (h J φι γ

άρμα, έκ τών άδυτων,
καί προκαλεί τήν άδελφήν
είς τοΰ άφρον τήν χορυφήν
Όχούμενος ô Τρίτων.

Σεμνός ô θίασος σο6εΐ,
ώς φέρεται ό κέλης,
είς συνοδίαν ευσεβή'
xal νμνος αντηχεί κΕνοί*
έναν, υίε Σειιέλητ /»

Ή τρόπις ήγγισε τήν γήν,

καί οί θαλασσομάχοι
τρόμου έκπέμψαντες κρανγΊν,
έπήδησιν, καί είς φυγήν
έρρίφθ η σαν έν τάχει.

Φεύγουσ είς βράχους, είς κλειστάς

δασώδεις νάπαο, δτε . . .
ω ! τάς άλύσεις ώς κλωστάς
ουντρίβουσι καί τους ληστάς
διώκουσ' οί δεσμώται I

Φθάνουσι, φίπτουσι πρηνεΐς
είς γήν τους άτιθάσσους,
έργάιας φοΰεράς ποινής'
χαί σχίζονσιν εύθυτενεΐς
σκυτάλας έκ τον δάσους.
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Πάσα πΛηγή αιματηρά,
ώς ξίφος καταβαίνει'
έχουσα νεϋρα σιδηρά
δεν είναι άνθρωποι, ουρά
τό νώτόν των περαίνει.

Κ al έκαθέοτθ" ύπό φηγόν

πυκνή ν ό νεανίας,
απαθής μάρτυς των πΛηγών
και άποστρέφων των κραυγών
το ούς της εύσπΛαγχνίας.

Τό δράμα το πρό των ποδών

μετ' όφθαΛμον όργίΛον
στιγμήν χαϊ μόνην προσιδών,
εις την γΛυχεΐαν συνοδόν
τα βλέμματα προσηΛον.

'ΑΛΛ* ώς τήν είδε νά θρηνη

καταχειμέν εις άνθη,
και η ευαίσθητος γυνή
προς ξένους πόνους νά πον?},
τό βΛέμμα του νγράνθη.

Και ενευσε και εύμενής
παρέδειζεν ή χειρ του
όπου ή ράβδος της ποινής,
ραγδαία πίπτουσ άπηνης,
τά νώτά των έκύρτον.
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Εξαίφνης τί μεταβοΛην
η κόρη jtà.Lr βλέπει
εις των κακούργων την φυΐήν !
"Εχουσ ιχθύος κεφα.Ίην%
υ-αϊ εις τ à σώμα Λέπη.

Έχουν ovpàr αντί ποδών ,

και εις δελφίνων σχήμα
μεταποιούνται βαθμηδόν,
καί σωζετ έκαστος πηδών
εις τό παφΛάζον κϋμα.

--—cOOg^OOO-

γ. ζαλ.οκωστα

ΈγεννήΟτ} εν Συρράκω τ-ης 'Ηπείρου κατά τό 1805 και ύπη-
εάτ-ησεν εις τόν έλλ-ηνικόν στρατόν μέ/ρι του έτους 1858, οτε α-
■πεθανεν έν 'Αθήναις. 'Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας έθεράπευε μετ *
άγάπ-ης τάς Μούσας, ών ομολογείται σεμνός ίεροφάντης. Τα γνω-
στότατα ποιήματα του έστέφΟησαν επανειλημμένως έν τοϋς ποιη-
τικούς διαγωνισμούς, τινά ο ' ες αύτών θεωρούνται τέλεια εις το·
είδος των.

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΟΓ

1 Επόθησα τόν χήπόν μου με δένδρον rà κοσμήσω,

Να εχο χΛάδους ύγηΛούς και πράσινα τά φύΛΛα^
3Εγώ δε υπό την σκιάν του δένδρου rà καθήσω,

Καϊ rà ιδώ χρεμώμενα τά xôxxira τά μή,Ια.
Μ. ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟϊ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'. 4
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''Ανοίγω κόλπον είς τήν γήν χαί ρίπτω σπόρον ε γα,

ΚαΙ μετ ό.Ιίγογ τρυφερόν φυτόν άναβλαστάνει.
Φράττω τριγύρω το φυτόν με φύλλα πυχνωμένα,

Μή το χτυπήσουν τά πτηνά, μη ψύχος τό μαράνη.

*Εγ μόνον άντιχείμενον προέχειτο εμπρός μου,
—Τό δένδρον—κεζων είς αυτό τους πόθους μου στηρίζων.
Ποσάκις έλησμόνησα τήν νπαρζιν του κόσμου,

Τό όένόρον μου καλλιεργών, τό δένδρον μου ποτίζων.

Φόβων κ" ελπίδων παίγνιον, επί πολύ μοχθήσας,

Είδα τό δένδρον τέλειο ν, τόν πόθον της ψνχϋς μου.
Κ' εχάθησα είς τήν σκιάν αύτοΰ, αλλά μετρήσας
Εύρήκα όλιγώτερα τά ετη της ζωής μου.

μαρκου ρενιερη

Έγεννήθη έν Τεργέστη τω 1815, έσπούδασε τα νομικά έν
Παταυίω, έοίοαςεν έν τω Πανεπιστήμια) και έχρημάτισε ποε-
σβευτήο της 'Ελλάδος έν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1861.
Έπι μακρόν είτα διηύθυνε τήν Έθνικήν τράπεζαν, της όποιας
διατελε"? νυν έπίτιμος Διοικητής. Πολυμάθεια, εμβρίθεια και αρ-
χαϊκή χάρις χαρακτηρίζουσι τα φιλοσοφικά, φιλολογικά, νομικά
και ιστορικά συγγράμματα τοΰ ανδρός, ό'ςτις προΐσταται της
πνευματικής παρ'ήμϊν αριστοκρατίας τών γραμμάτων.

0MUP0V ΤΓΧΑΪ

Ο κήρυξ του άνακτος Άντιλόχου διατρέχει το ιερόν ά-
στυ της ώ,άνθου καλών είς άγοραν τους μ.εγαΟύμ.ους Αυ-
κίους' και ειτε αυτός, είτε τών Ολυμ.—ίων τις, ύττό την
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μορφήν αυτού κεκαλυμμένος είς εκαστον άνδρα παριστάμε-
νος λέγει*

« Σπεύσατε, τών Λυκίων ηγήτορες, είς την άγοράν, ό-
πως άκούσητε περί του ξένου, όστις νεωστί άφίκετο είς του
γενναίου Άντιλόχου το δώμα" τους άθανάτους κατά τό εί-
δος ομοιάζει».

Ούτω λέγων, οτούνει την ψυχην εκάστου. Και έν άκα-
ρεΐ της αγοράς α»! εδοαι επληρώθησαν ανδρών άγειρομένων.
Έθαύμαζον δέ βλέποντες πλησίον του άνακτος Άντιλόχου
σεβάσμιον γέροντα. Πεφιλη μένος έφαίνετο των Θεών, οϊτι--
νες έπέχεον επί του μετώπου και τών οφθαλμών αυτού
yàp'.ν θεσπεσίαν.

'Αφού έπληρώθη η ομήγυρις, ό 'Αντίλοχος άναστάς ή-
γόρευσε προς αυτούς και είπεν"

(( 'Ακούσατε, τών Λυκίων ηγήτορες και άρχοντες, δσα
7} ψυχή μέ κελεύει να ειπω. Ό ζένος ούτος, ουκ οίδα όσ-
τις, περιπλανώμενος άφίκετο είς το έαόν δώμα, ε'ίτε έζ ε-
σπερίων ε'ίτε έξ έώων ανθρώπων, και περιβαλών ρ,ε τάς
χείρας τα γόνατα της αίδοίας Φιλονόης, έλιτάνευσεν ούτω*
α Φιλονόη, θύγατερ του θείου Ίπποδάμου, τον σον πόσιν
και τα σα γόνατα ικετεύω, τών Θεών δεόμενος όπως δώ-
σωσιν ύμΐν ζωην ολβιον" παραχωρήσατε εις έμέ πλοϊον ίνα
επανέλθω είς την οίλην πατρίδα, επειδή επί πολύν χρόνον
μακράν τών φίλων πλανώμαι ». Ταύτα άκούσας, της χει-
ρός λαβών τον ςένον άνέστησα αυτόν, και έκάθισα επί φαει-
νού θρόνου, και είπον" (( Σεβάσμιε ςένε, νυν μέν εσθιε και
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πΐε μεθ'ημών, καί.αφού σπείσωμεν είς τόν τερπ'ικέραυνον
Δία, όστις τους αίδοίους ίκε'τας προστατεύει, παραδόθητι.
είς ήσυχον ύπνον. Άμα δέ ώς φανή ή ροδοδάκτυλος Ήώς,
καλέσαντες είς άγοράν τους μεγαθύμους Λυκίους, θέλομεν
τελέσει είς τους Θεούς ίεράν θυσίαν έ'πειτα δέ καί περί της
σης παλινοστίας θέλομεν σκεφθή, όπως άνευ κόπου καί α-
νίας έπανέλθης, ώ ξένε, είς τόν οίκόν σου, όσον μακράν καί
αν ή, μηδέ πάθης κακόν ποίν ή επί της πατρίου γης έπι—
βής, έ'νθα επειτα θέλεις ύποστή όσα ότε έγεννήθης σοι ε—
κλωσεν η μοΐρα.

« Ήαεΐς δέ, ώ άνδρες Αύκιοι, ώς υπό προπατόρων έμά-
θομεν, ας έτοιμάσωμεν τα του πλου. Ούδε'ποτε ουδείς όσ-
τις ερχεται είς τα ημών δώματα ικέτης, ένθάδε επί πολ—
λας ημέρας μένει όδυρόμενος. Άγαπώντες τήν πατρίδα,,
συμπονοΰμεν τους άπάτριδας' τιμώμεν δέ τους ξένους σε-
βόμενοι τους θεούς, οϊτινες αυτούς πέμπουσιν ».

'Επί τούτοις πάντες άνευφήμησαν οί Αύκιοι" να τιμηθνϊ
ό ξένος καί σταλή μέ δώρα είς τήν γεννήσασαν αύτόν γήν*
ό δέ Άντίλοχος έξηκολούθησεν"

α Άς συρθή λοιπόν ναύς μέλαινα είς τήν θείαν θάλασ-
σαν, πρωτόπλους. Ύμεΐς δε οί σκηπτούχοι βασιλείς, ελθε-
τε είς τα έμα δώματα, ϊνα τόν ζένον έν τοις μεγάροις φι—
λοξενήσωμεν. Μηδέ τις άρνηθή" καλέσατε δέ τόν θεΐον
άοιδόν Δημό.δοκον, διότι είς αύτόν οί θεοί έχάρισαν τήν
άοιδήν ϊνα τέρπη τους ανθρώπους ».

Ούτως ειπών, προηγεΐτο, έχων μεθ' έαυτου τόν σεβά—
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<τμιον ξένον, αυτούς δε ηκ.ολούθουν οί σκηπτουχοι. Έπλη-
ρουτο δέ τό μέγα του άνακτος δώμα. άνδρών άγειρομ.ένων,
γερόντων καί νέων. *Ηλθε καί ό κήρυξ α.γων έκ της χειρός
•τόν έρατεινόν άοιδόν, δν ή Μούσα έξόχως έφίλησε, γενομ,έ-
-νη δαψιλης πρός αυτόν καλών τε καί κακών" τώ^ οφθαλ-
μών μ,εν αύτόν έστέρησεν, εδωκε δε την ήδεΐαν άοιδήν. Αυ-
τόν δε έκάθισεν ό κήρυξ επί άργυρο ήλου θρόνου, έν μέσω
■τών δαιτυμ.όνων, πλησίον μ.ακρου κίονος, έκρέμασε δε έκ
πασσάλου την λιγύφωνον οόρμ,ιγγα υπέρ την κεφαλήν του,
:καί ήρμ,ηνευσεν αύτόν πώς να την λαμ-βάνη όρέγων την
χείρα.

Άφου δέ εθεράπευσαν την έπιθυμίαν της βρώσεως καί
του πότου, η Μούσα ενέπνευσε τόν άοιδόν να ψάλη έκ του
έπους, ου τό κλέος έ'φθανε τότε εως τόν εύρύν ούρανόν" πώς
Γλαύκος ό Ίππολόχου καί ό υίος του Τυδέως συνηντήθη-
σαν εις τα πεδία του 'Ιλίου, διψώντες μάχη ν' καί πώς ό
μεγάθυμος Διομήδης πρότερος ήρώτησεν αύτόν τίς εστι,
•πρός αύτόν δέ άπεκρίθη ό φαίδΐ[Λος υίός του 'Ιππολόχου*
Τί έζετάζεις, μεγάθυμε Τυδείδη,
Την γενεάν ; Καθώς τών φύΛΛων, οϋτω

- .40-

Κ αϊ τών ανδρών ai γενεαι διαβαίνουν.
Τών φύΛΛων μέν κατά γης ά,ΛΛα ρίπτει
Ό άνεμος, âJJa δε τό δάσος φύει
Κατά την ω par της άνοίξεως. Οντως
'Λνθρώπων γενεαΐ φύονται καί Λήγουν.
*Âr δέ xal rrçr έμην rà μάθ-ης θέΛεις
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Γ ςτεάν, είς πολλούς γνώριμος είναι'

"Εστί πόλις 9Εφύρη, είς τοΰ ίπποτ ρόφου

91Αργούς τόν κόλπον, δπου πάλαι ύπηρξε.

Σίσυφος, τών άνόρών ό φρονιμώτερος,

Σίσυφος Αίολίδ-ης' αυτός Γλαΰχον

'Εγέννησε, ό âè Γλαΰκος τόν γενναΐον

Βελλεροφόντην, Sv θεοί και κάλλος

Και ερατεινήν έχάρισαν άνάρίαν.

Ή θεία âè *Αντεια αυτόν, γυνή τοΰ Προίτου,

Μανιωδώς έρωτεύθη' άλλά άεν πείθει

Τόν ένάρετον νέον νά χατανεύση

Ή âè όργισθεΐσα, λέγει ψευδώς τοΰ ΓΓροίτου'

«Ν' άποθάνης, ώ Προΐτε, η τόν αυθάδη

Βελλεροφόντην νά φονεύσης, δστις

Τήν τιμήν μου νά φθείρη άπεπειράθη » -

Ούτως ελεγεν' ô âè άναζ ύπό χόλου

3Εκυριεύθη μεγάλου, άκουσας τοιαύτα.

Καϊ αυτόν μέν ν άποχτείνη δεν του έφάνη

Καλόν' άλλά τόν πέμπει είς τήν Λυχίαν

9Εγχειρίσας αύτώ θανατηφόρα

Σύμβολα έν πιναχίω πτνχτω γραμμένα,

Παραγγέλων αυτόν ταύτα νά δείζη

Τοΰ πενθεροΰ, δπως ευρη όλέθριον τέλος.

Ο 8τως αυτός ύπό τήν συνοδίαν

Τών θεών άνεχώρει' άλλ9 δταν ήλθε

9Σ τοΰ Ξάνθου τάς ρίοάς, αυτόν εδέχθη

Προθύμως τφν Αυχίων 9Τοβάτης αναζ.
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Έ ννέα τόν φιΛοξέν-ησεν ήμέρας,
' Εν νέα θυσίασε βοϋ ς' à J Λ* ή δεκάτη
'ΡοδοδάκτυΛος '//ώ( όταν εφάνη,
*Εζήτησε rà ιδή ποία παρά Προίτου
Του γαμβρού αύτοϋ γνωστά σύμβο.Ια φέρει.
Τϊ)υ σχΛηράν δε Ja6ù>v πα ραγγεΛίαν
Εις πο.ΙΛας τόν άπέστειΛεν εκστρατείας
Και κινδυνώδεις' èx πασών δε σώος
Κ αϊ νικητής έπέστ ρεψεν ό η ρως
ΒεΛΛεροφόντης. Νόησε τότε ό άναξ
Τόνον Θεοϋ γνήσιον αυτόν' του δίδει
Τήν θυγατέρα' της τιυής τον δίδει
Της βασιΛείου ήμισυ μέρος' κτήμα
"Ε ςοχον, έζ αγρών και φυτευμάτων.
Του χωρίζουν οί Λύκιοι. Τέκνα τρία
7Εγέννησεν ή γυνή ΒεΛΛεροφόντον,
'Ίσανδρον, Λαοδάμειαν, προς δέ ΊππόΛοχον-
*ΑΛΛοι τόν μεν "Iσανδρον κτείνει ό "Αρης
ΒροτοΛοιγός είς μάχην, τους ένδοξους
Σ ο.Ιύμους ποΛεμοΰντα' τήν δέ κόρην
"Αρτεμις ή χρυσήνιος ώργισμένη.
Ο δυστυχής πατήρ, ίδών τοσαύτην
Άπέχθειαν τών θεών, μόνος πΛανατο
Είς τό *ΑΛήϊον πεδίον, τήν αύτοϋ τρώγων
Καρδίαν και φεύγων τών ανθρώπων ϊχνος.
rO *IππόΛοχος μ ' εγέννησε, και είς Τροία ν
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Μ* επεμψε, χαί έντολήν μ7 εδωχε τοιαντην'
Πάντοτε rà Αριστεύω, χαϊ τών à.lU^v
"Εξοχος νά ' pat χα i ν à μην α ισχύ ν ω
Ποτ ε το γένος τών καλών πατέρων,
Οΐτίνες εν Έτρύρη χαϊ τη ευρεία
Λυκία δεδοζασμένοι έστησαν. Τοιούτον
Αίματος ων καί γενεάς κανχώμαι
Ταύτα, μέν εψαλεν ό αοιδός ό περικλυτός' ό δέ γέρων
ξένος τό ίμάτιον λαβών δια τών χειρών έ'συρεν αύτό κατχ
κεφαλής και έκάλυψε τό σεβάσμιον πρόσωπον* έπειδή αί—
δεϊτο τους Λυκίους χύνων υπό τάς όορΰς δάκρυα. "Οτε δε
εληςεν άδων ό θείος αοιδός, σπογγίζων εκείνος τά δάκρυα
άφή,ρεσε τής κεφαλής τό ίμάτιον, καί ποτήριον άμφικύπελ—
λον λαβών έ'σπενδε τοις θεοΐς.

Καί πάντας μεν τους άλλους έλάνθανε χύνων δάκρυα"
ό Άντίλοχος δέ μόνος ένόησεν αύτόν καθήμενος πλησίον
του καί αύτόν ήκουσε βαρέως στενάζοντα. Καί εύθύς είς
τους καοτεροθύμους Λυκίους είπεν*

«'Ακούσατε, τών Λυκίων ηγήτορες καί άρχοντες. "Ηδη μεν
εκορέσθη ή ψυχή ήμών δαιτός καί φόρμιγγος" νυν δ' έρω—
-τήσωμεν τόν πατέοα £ένον άν που είδεν ιδίοις όοθαλμ,οΐς

ι I ι ι

τόν θείον "Ομηρον ή άλλου περιηγητου λόγον ήκουσε περί
αύτού. Τεσσαρακοστόν ήδη έ'τος εστίν, έξ ου έντεϋθεν άπήλ-
θεν ό άριστος τών άοιδών. Έγώ δεν συνήντησα αύτόν ού-
τε είδον, διότι δεν με είχε τέξει ή πότνια μ,ήτηρ, άλλ* έν
Λυκία έβασίλευε τότε ό άμεμπτος 'Αλκίονος. Είς τά μένα-
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ρα αύτου έφιλοξενήθη ό ήδυεπής τών Μουσών θεράπων καί
■ώς θεός έτιμ.ήθη, ελαβε δέ ξένια πολύτιμα, χρυσουν ποτή-
ptov καί χρυσήν φόρμιγγα. 'Αντί δέ τούτων εψαλεν ό "Ο-
μ.ηρος την όμ,ιλίαν του Γλαύκου καί του Τυδείδου, καί υπ'
αύτου έδιδάχθη αύτήν ό ίμ,ερόφωνος Δημ,όδοκος. Έλεύσε-
ται ημ,έρα όταν ποτέ θέλει άπολεσθή τό ιερόν άστυ της
Ξάνθου καί τό γένος τών Λυκίων* άλλα τό κλέος ήμ.ών θέ-
λ,ει περιέρχεσθαι άθάνατον τα στόμ.ατα τών ανθρώπων εις
τα επη του 'Ομήρου. Πολλά προσέφερεν ό άναξ εις τόν
άοιδόν, ί'να πείση αύτόν να μ.ένη έν Λυκία, καί τέμενος έκ
φυτειών καί άγρών, καί την μονογενή θυγατέρα, άλλα δεν
επειθε τάς φρένας του πολυτρόπου άνδρός θέλοντος να γνω-
ρίσν) πολλών ανθρώπων άστε α καί ήθη. Έπί ήμ,έρας έρ-
ρέμ.βετο μ,όνος καί σκυθρωπός εις τά έρημ,ότεοα πεδία, κα-
τατρώγων την καρδίαν του ώς Βελλεροφόντης καί άποφεύ-
γων ανθρώπων όμ,ιλίαν, έωσοΰ έγένετο άφαντος. Έκτοτε
πολλάκις ήλθον εις ήμ.άς φημ.αι τών περιπλανήσεων αύτου,
-ήλθον καί άοιδοί ψάλλοντες νέα αύτου επη' άλλά πρό και-
ρού πολλού άγνοουμ.εν αν ζή ή έδάμ.ασεν αύτόν ή Μοϊρα. ))
Ταύτα ενώ έ'λεγεν ό 'Αντίλογος, νέα δάκρυα έ'βρεχον
•τάς παρειάς του σεβασμίου γέροντος. 'Αφού δέ ολίγον άνέ-
λαβεν είπεν : α Άντίλοχε άναξ, βεβαίως καλόν είναι τό ά-
κούειν άοιδού τοιούτου, τοϊς θεοϊς όμ.οίου κατά την αύδήν*
επειδή δέν υπάρχει τι χαοιέστερον ή όταν ή εύφροσύνη κα-
τέχν) τόν δήμ.ον άπαντα, δαιτυμόνες δέ εν τοις μ.εγάροις
θέλγωνται άκροαζόμ.ενοι τού άοιδου, καθήμενοι κατά σει—
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ράν, βρίθωσι δέ αί τράπεζα ι σίτου καί κρεών, ό δέ οινο-
χόος άντλών έκ του κρατήρας κίονα εις εκαστον αυτών.
'Εγώ όμως περιφερόμενος μεταξύ λαών μτη φοβουμ,ένων
τους- θεούς καί μ.ή τιμ,ωντων τους ξένους, έστερούμ,ην προ
.καιρού τοιούτου θεάμ,ατος. Διά τούτο κατεβληθην υπό άθυ-
·μ.ίας άναμ.ιμ.νησκόμ.ενος τα άγαθά της οικιακής εστίας. Καί
μ.έ παρηγορεί μ.έν ή ύπόσχεσις ύμ.ών ότι εντός ολίγου θέλω
ιδεί τόν καπνόν άνυψούμ.ενον άπό της φίλης πατρίδος καί
άσπασθή άπτόμ.ενος τό έδαφος αύτη ς" άλλα θέλει αρά γε
μ.έ δεχθή ε!ς τόν ούδόν τού πατρώου οίκου πρόσωπον γνω-
στόν καί πεφιλημ,ένον; *Αν δέ θ έλη ς νά μ.άΟης καί περί τών
τυχών του κλεινού Όμ,ήοου, έγνώρισα αύτόν πρό ετών πολ-
λών εις Κνωσσόν της περιρρύτου Κρήτης έν τοις μ,εγάροις
του άνακτος Αί'θωνος, όττις έπί δώδεκα ή μ.έ ρ ας έξένισεν
αύτόν. δούς καί πολύτιμ,α δώρα. Ό περικλυτός αοιδός ή—
•τοιμάζετο νά έκπλεύση πρός Αί'γυπτον, τήν πάσης σοφίας
μητέρα* ό δέ Αί'θων παρεκίνει αύτόν ν' άοήση τόν πολύ-
πλαγκτον βίον καί νά ήσυχάσν) εις τήν πατρίδα του, ψάλ-
λων τούς θεούς καί τους ήρωας" ό δέ Όμ,ηρος άπεκρίθη"
« Είσί θεαί Σειρήνες, έν λειμ-ών. άνθηρώ καθήμ,εναι, αί'τινες
ψάλλουσι πρός τους διαβαίνοντας* « Στήτε, ταλαίπωροι
^θνητοί, ί'νατ^ν ήμ.ετέραν φωνήν άκούσητε4 ουδείς διέβη έν-
))τεύθεν πριν άκροασθή τών ήμ,ετέρων στομ,άτων τήν <ζελί-
»φθογγον αύδήν" καί τότε εύφρανθείς απέρχεται πολλά είδώς"
»έπειόή ούδέν έν τή πολυκάρπω γή καί εν τω άστερόεντι
-Λούρανώ γινόμ.ενον μ.ένει ήμ,ΐν άγνωστον ». "Οστις τών δια—
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: βατών προφυλαχθή φράττων τά ώτα δια μελιηδέος κη-
ροΰ, απέρχεται όπως ήλθεν όστις δέ ·περιμένει θελγόμενος
υπό τών σειρήνων τής λιγυράς άοιδής, αύτός λησμονεί και
-γυναίκα καί νήπια τέκνα καί εστίαν, καί οίστρήλατος πλα-
νάται έπί τής εύρείας γής, καί ούδέν γήϊνον δύναται να κο-
ρέσ-η τήν δίψαν τής ψυχής ,αύτοΰ. Τών Σειρήνων ήκουσα
καί εγώ τήν φωνήν έκτοτε δέ ήρξατο ή πλάνη μου, ήτις
τέρμα καί λιμένα θέλει έ'χει τόν θάνατον ». Τοιούτοι ήσαν
-οI λόγοι ους ήκουσα έκ του στόματος τοΰ 'Ομήρου. Αύτόν
δεν είδα πλέον, άλλα φήμη περιήλθεν είς τήν άκοήν μου ε-
σχάτως ότι άνήρπασαν αύτόν οί Φοίνικες, λησταί άνδρες,
καί έπέρασαν αύτόν είς τήν άξενον Λιβύην ».

Ταΰτα. ώς ήκουσε, άνεφώνησεν έκ τής έδρας του ό αόμ-
ματος άοιδός Δημόδοκος' — α'Απόλωλας, δαιμόνιε "Ομηρε,
-στοθεινέ φίλε, μής-ωρ τής ερατεινής άοιδής. Είς τόν όλεθρον
σ' έφερε τό σόν μένος, ή άκράτητος πρός τήν-σοφίαν όρμή.
"Οπου τής γής διέτριψας, σ' έθαύμασαν καί σε ήγάπησαν
καί σοι προσέφεραν νέαν πατρίδα' συ δέ γόνος ωντών θεών,
.έ.θεώρεις τον άνθρώπειον βίον ώς νόστον πρός άγνωστον άλ-
λην πατρίδα. Ε'ίθε χυτή γή με κατακαλύψη, πριν ή μάθω
-ότι άπέθανες μεταξύ δυσμενών ανθρώπων χωρίς νά εχης
πλησίον, σου φίλον, πρός ον νά όρεξης θνήσκων τήν χεϊρα
καί ε ι π η ς ύστατον έπος, μένον εσαεί είς τήν μνήμην τών ό-
πισθεν γενεών. Απώλεσαν τοΰ λοιπού οί θεοί τους ύμνους,
απώλεσαν οί ήρωες τό κλέος. Νύξ έρεβεννή επήλθεν' ούδείς
εσται πλέον ό ομιλών μετά τής Μούσης».
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Ούτως ώδύρετο ό γέρων Δημόδοκος, ώσανεί τότε κατά

-πρώτον στερούμενος τό γλυκύ φώς τών οφθαλμών" σιωπή
δέ αλγεινή κατέλαβε τους δαιτυμόνας.

Έν τούτοις τό πρόσωπον του σεβάσμιου ξένου παρίστα-
νε πάλην αντιθέτων αισθημάτων, και πότε μεν λύπη, πότε
δέ γαλήνη ύπερίσχυεν, εωσού ύπομειδιών είπεν"

cc Δημόδοκε, ποίον έπος σοι διέφυγε τό ερκος τών όδόν- :]
των ; Ουδέποτε θέλει σιωπήσει ή γλαφυρά φόρμιγς, της
δαιτός εταίρα. "Εσονται δέ ποτε άοιδοί άλλοι μεγάλεί—
τεροι του Όμηρου».

Εις τους λόγους τούτους άνέστη Στασϊνος, ό νέος τών ] ]
Μουσών θεράπων, γένος της ευώδους Κύπρου, και μετά
όργίλου βλέμματος προσβλέπων είς τόν ξένον, έςεφώνησε"
«Δεν ομοιάζεις," ώ ξένε, δεν ομοιάζεις άνδρα φόρμιγγος και
άοιδής έπιστάμενον, άλλα μάλλον ναύκληρόν τινα ή εμπο—' ]
ρον, φορτίων και κερδών μνήμονα, όστις φρονείς και λέγεις
οτι ποτέ θέλει άναφανή 'Όμηρος».

Άνέστη και ό ξένος, και είπε"

« Δημόδοκε, διατί δεν έρχεσαι είς έπικουρίαν μου, οπως
εξελέγξω του παιδός τούτου τους λόγους ; Συ μόνος έκ τό-
σου πλήθους, σύ μόνος ό αόμματος, δύνασαι νά μέ αναγνώ-
ρισης. Άπέθανον άπαντες οί όμίληκες ημών, και έμείναμεν
ώς δύω έρημοι βράχοι δερόμενοι υπό τών άνεμων και τών
κυμάτων. 'Εγώ ειμ' ό "Ομηρος, ου τό κλέος φθάνει εως τόν
εύρύν ούρανόν!».
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π. σουτσοι

βο νεώτερος τών αδελφών ποιητών, γεννηθείς τώ 1806 έν
Κωνσταντινουπόλει, έσπούδασεν έν 'Ιταλία, μετά μακράν δ'έν
Ελλάδι ύπηρεσίαν απέθανε πενέστατος και αύτός τω 1868 έν
Αθήναις. Ό Παναγιώτης Σούτσος 'έγραψε πολλά λυρικά ποιή-
μ.ατα και άλνλα ποιητικά εογα, έν οις τον « Όδοιπόρον », τόν·
« Βλα/άβαν » και τόν « Μεσσίαν ».

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ

1Επί ξύλου έχρεμάσθης ό είς τό κενόν χρεμάσαζ

Και τήν γήν και τάς θαλάσσας,
Καϊ ύπέστης είς τάς χείρας τήν πληγήν σιδηρών ήλων
*0 τήν αλυσιν τών όντων εζαρτών έκ τών δακτύλων.

Εγκλείει τάφος σήμερον τόν είς παλάμην μίαν

Έγκλείοντα τήν κτίσιν,
Και μάρμαρον τήν σάρκα σου καλύπτον τήν άγίαν,
Στεγάζει τόν στεγάσαντα δ"ουρανού τήν φύσιν.

Ίδούσα επί του στανροϋ τόν πλάστην άναβάντα

*Η κτίσις ήλλοιοϋτο,
*0 ήλιος έσκόταζεν, ή γή έκυματοϋτο,
Καϊ μετά του Κυρίου των συνέπασχον τά πάντα.

*Υπέρ του κόσμου τούτου,
Τό πνεύμα τότε παραδούς, αύτός έκ τού σταυρού του,
Ένηγκαλίζετο τό παν, τάς χεΐράς του έκτείνων,
Κ' ηύλόγει τήν γήν άπασαν, τήν κεφαλήν του κλινών.
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αα. σ. βυζαντιου

Υιός του Σκαρλάτου Βυζαντίου και αδελφός του Αναστασίου,
προς ον αμιλλαται κατά τήν αοναδικήν καλλιρρηυιοσύνην. Συμ—' Ί
μέτρου παιδεύσεως τυχών και παιδιόθεν εκτραφείς εις τα έλλη-'
νικά γράμματα έθεράπευσε τάς Μούσας και διεκρίθη ώς λυρικός
•ποιητής. 'Από πολλών ήδη ετών δ 'Αλέξανδρος Βυζάντιος διευ-
θύνει και συντάττει τήν άρίστην έλληνικήν έφημερίδα «Νέαν
Ήμέραν» έν Τεργέστη.

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΠΑΙΤΠΣ

"Ανεμος πνέει ψυχρός χειμώνος
χαί ήδη στρώμα παχύ χιόνος

τήν γήν καλύπτει'
είναι κλεισμένη πάσα οικία
είς τό χωρίον, και ή έστία
σπινθήρας ρίπτει.

Επαίτης ϊσταται είς πρό θύρας,
χ' έζ ήμιθραύστου έκχέει λύρας

ώδας γλυκείας.
Οί οφθαλμοί των είν' εσβεσμέγοι,
και όμως ετι εντός του μένει
πυρ ευφυΐας.

«' Ανοίζατέ μου, άνοίζατ έ μου !
» Α ί χείρες ήάη αί γηραιαί μου

»παγόνουν φίλοι !
ν Σχεδόν έζέλιπεν ή ψυχή μου,
»καί παγωμένη φεύγ' ή πνοή μου
»άπό τα χείλη.



Ό μέγας επαίτης

»"Ασυλον δότε μου στιγμιαϊον?
»χαϊ θά σας ειπώ άσμα- ώραιον.

« Στεγασμα μόνοΥ
«•μ? άρχεΐ χαϊ άρτου μικρόν ψιχίον?
»ά</5ον διάγω πεινώ ν τόν βίον
»καϊ ζω π αγόνων.

»ΝαΙ ! θά σας ψάλω άσμα ώραιον,
y>εργ αθανάτων χαϊ ήμιθέων,

χαϊ άνθρώπων'
»επη θά ειπώ μαχών όργίλα,
»θά περιγράψω ήθη ποικίλα
»ποικίλων τόπων.

»<9d περιγράψω τον ΆχιΛλέως
ν τάς πράξεις, δσα, θνητός χαϊ νέος,

nέπραξε θεια'
»πώς ήγωνίσθη ώς ουδείς άλλος
» είς τόν άγώνα, είς 8ν τό κάλλος
»ύπήρξ' αιτία.

»Ι7ώς τής 'Ιθάκης ό avah, γέρων,
Τ)Πρός μακράς χώρας τό βήμα φέρων,

» άπεπλανήθη'
έκεΐ δέ πόσα ς ήκουσε γλώσσας,
»*' εθνών σωρείας είδεν όπόσας
χ" εμαθεν ήθη.

»'Αλλά ή θύελλα επαυξάνει,
ν>καϊ νά με σώση ουδείς έφάνη.
»Οί ενοικονντες,
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^θερμοί, παγόνονζα Λησμονοϋ&ι,
»καΙ τόν επαίτην περιφρονονσι,
^ δαύτοι πΛουτούντες.

» Στενάζων ε ζ ωά εν xai δακρύων,
» ακούω τ* άσματα τών οργίων

»vâ άντηχώσι
»εγώ μαραίνομαι, έκεΐνοι θάΛΛουν,
»θρήνους έκχύνω, εκείνοι τΙτάΛΛουν,
νθνήσκω, και ζώσι.

»'Ανοίξατε μου ! τυφΛός χαϊ γέρων,
» βήμα κΛονούμενον περιφερών

»τοσούτον χρόνο ν,
»παντού ευρίσκω σκΛηράς καρδίας,
» παντού βασάνους και κάκουχίας,
» παντού τόν πόνο ν.

νΠΛανώμαι πάντοτε συναθροίζων
» γνώσεις και άμα διασχορπίζων

τ à ασματά μου'
»âJJ' ούδ1 7? μνήμη μου καν θα ζήση,
τ; π.Ιάξ τού τάφου μου θά έγχΛείση
» χαϊ γ' δνομά μου.

τ)'Εν μέσω τόσων δεινών και πόνων
»με παρηγόρουν εΛπίδες μόνον

» αθανασίας,
ν Γενεάς αΛΛας δικαιοτέρας
νή.Ιπισα μάτην' ιδού τό πέρας
»£ωής άθΛίας.
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ωρα ε φθάσε του θανάτου,
»ενώ είς όνειρα αθανάτου

»επΛεον χΛέους,
y>xal μόΛις σύρων ασθενές σώμα,
νήΛπιζον, άφρων έγώ ! άχόμα
νχαιρούς ωραίους ...»

Λ Λ αίφνης επαυσεν η ώάή του,
χ* ι) Λύρα επεσε' του πρεσδύτου

χτήμα άρχαΖον'
ό τεΛευταΐος âè ταύτης στόνος
με τήν έσχάτην πνοήν του μόνος
έμίχθη χΛαίων.

Και με χιόνος τό πρωί' στρώμα
ποιμήν τις ενρε γέροντος πτώμα

χεχ αΛυμμένον.
Έχράτει ετι παρά τήν χείρα
Λύραν, χ' είς ταύτην «ΓΟμηρου Λύρα»
ήτο γραμμένον,

γ. παρασχου

Ό ισάδελοος τήν yaciv και τήν εμπνεϋσιν, απαράμιλλος δε
τήν έκτέλεσιν ποιητης τών πασίγνωστοι ασμάτων. 'Αληθινός ποιη-
τής ήτο ό Γεά>ργιος Παράσ/ος και ώς τοιούτος εζησε. Έγεννήθη
έν Χιω τώ 1822, άπέθανεν έν 'Αθήναις τω 1886.

ΕΠΙΚΙΙΔΕΙΟΣ ΕΙΣ Γ. ZAA0RÛ2TAN

: Είναι μ,εσάνυκτα ήδη καί σκότος περιβάλλει τήν φύ-
σιν, Ύ] ζοφερά όμ.ίχλη μ.ού κρύπτει του φωτός τον άστέρα. ;

NI. ΑΥΘΕΝΤΟπΟΤΛΟΥ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'. 5
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Χειραγωγήσατε τυφλόν κύκνον . . . Θολά τά ο μ α ατά μ,ου
είς θρήνο ν σβύνουσιν άλγεινόν, πλην άν λαμ.πάδες απόρρη-
τοι σελαγίζουν, άν πολυέλαιοι φωτός με κυκλουσιν, αν
βλέμματα στοργής μ.έ προσβλέπουν, οϊμ.οι ! τα ομ.μ.ατά μ.ου
άκομ.η δύνανται νά θρηνούν, πλην σκέπη ζοφερά τα καλύ-
πτει. Είς νύκτα πένθους χειμ,ερινήν, είς νύκτα αίωνίαν έτάφην.

Χθες έτι — ένθυμ.οΰμ.αι — Διόσκουροι αγάπης και πόνου
είς δάσος έπλανώμ.εθα μ.υροβόλον. Δύο λευκό iw Γεοοι κύκνοι
είς λίμ.νην έπτερύγιζον κρυσταλλώδη. fII όχθη τους έμ.έθυε
δι' άνθέων, ή δρόσος τοις προσέφερε μαργαρίτας και τοΰ
τραχήλου των ή καμπύλη με ρείθρα επαιζεν αργυρά. « Οί'—
μ.οι, μέ είπε τότε σφιγγών τήν χεϊρά μ.ου θλιβερώς" δια.
τους κύκνους μ.όνον ώρίσθη άνεσις έν τω βίω. Αύρα αίώ—
νιος τούς θωπεύει και είς τά ύδατά των άντανακλάται ό
ουρανός». Είπε, και ό είς κύκνος άπό της λίμ.νης του έΕελ—
θών, ήρεμα έ'κυψε προς το χώμ.α, και μ.όνος και ακίνητος,
πλην συμπαθέστερος διά τούτο, έμεινε κατά μ,έρος ό άλλος

Κράτει τήν πτησίν σου, Θάνατε! Ήμ.ιθανής εγώ πα ρε μ.-
βαίνων, αμφισβητώ τό θΰμ,ά σου έπ' ολίγον, και ύπό της
πνοής σου τον λίβα συντρίβομ,αι, άλλ' ανεγείρω καλλί—
μορφον τήν ζηλευμ.ένην του προτομή ν.

Έλθέ νά ρίψης τέφραν έπί της κόμ,ης μ.ου, ώρφανευ-
μένη Φιλία! Σύ μ.' έδαψιλευσες πρώτον..— είς χείλη μ.νη—
ματ ο ς προσφιλούς—τήν πι κροδάφνην του λόγου- Σύ θάρ—
ρυνε και ήδη τήν γλώσσάν μ.ου, διά νά ρεύση πύρινος η
άλγηδών τής ψυχής μ.ου, νά στάςη καυστικό ν τό τελευ-
ταϊόν μ.ου δάκρυ, και είς ενα σβυνόυ.ενος στεναγαόν, ώς υ-

ι ι ' ι ^ 1 ι _ ' ~

μ.νος νά έκπνεύσω είς τήν Φιλίαν . . .
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Μακράν έμού, μακράν ή του 'Ασκληπιού επιστήμη, ή
νόθος αύτη αδελφή του 'Ελέους, ή Κίρκη ή αχάριστος
προς τους ίδιους της λειτουργούς και ή προδότρια τής ο-
δύνης. Μακράν είς τήν φιλίαν ανήκει να κλαύση δ,τι ή
επιστήμη προδίδει, και είς το χώμα του μνήματος εν άν-
θος να βλαστήση ακόμη.—Έστιάς πένθους ή Μούσά μου,
τηρεί άκίμητον τό πυρ τής οδύνης, και μάρτυρας φιλτά
τους πενθούσα τους φέρει είς τό πάνθεον του Θανάτου.

Με πυρετόν αγάπης και τρόμου άφετε ν' ασπασθώ τό
φέρετρον τούτο, και είς τήν οψιν του Βάρδου μου άτενί-
ζων, να του επιβραδύνω τήν πτήσιν, να του διευθετήσω
τήν καλλιστέφανον δάφνην, να του πραύνω τούς ζώντας
•σπαραγμούς τής καρδίας, και μ' εν φίλημα ψυχής άπορ-
ροφών τούς χαρακτήρας του δλους, να τούς αποτυπώσω

είς τάς καρδίας !............

...........Σεμνός, γενναίος, ειλι-
κρινής, απρόσιτος είς τόν δόλον, μα τήν άγίαν και πολυ-
στένακτον μνήμην του, διήλθεν ώς άκτίς χρυσού άστρου,
ήτις και έκ τών τελμάτων διερχόμενη, χύνει μαρμαρυγήν
γλυκυτέραν. Ά ν δε ώς άλσος περικαλλες διέλθωμεν τον
βίον σου όλον, δεν θέλομεν, οχι, δεν Οέλομεν απαντήσει,
άμώμητε φίλε, ειμή ή φώς, ή δρόσον, ή εύωδίαν, και με-
ταξύ ολίγων να εί'πης δύνασαι πράς τόν Πλάστην «δεν έ-
βλαψα ποτέ τόν πλησίον». Ύπήρξεν ευτυχής εποχή, καθ'
ήν σοφόν τι έθνος έδίκαζε νεκρούς τούς πολίτας' έν μέσω
εκείτο υπόδικος νεκρός ζητών μνήμα, και δεξιόθεν ό Θάνα-
τος, έξ ευωνύμων ή Θέμις παρέδρευον επί του λειψάνου,
έν ω προσερχομένη, εξέφερε τήν έτυμηγορίαν της ή Κοινή
γνώμη . . . "Ω, αν τό εθιμον τούτο, αν τό Συνέδρων
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αύτό τοΰ θανάτου υπήρχε σήμερον εν ισχυϊ, -χαϊΡε> ψυχ7*

τοΰ φίλου μου ιερά—μία καν ψήφος, μία δεν ήθελε ριφθή

εναντίον σου . . .

Καί όμως — ακατανόητος τοΰ άνθρωπου ή μοίρα — ό-
ποιους πόνους δριμεΐς, όποιον συμφορών πλήθος, όποιους
σπαραγμούς καρδίας δεν υπέστη, Θεέ μου, ή ιερά, ή ά-
μωμος, ή άληθής αυτή είκών τοΰ προσώπου Σου . . . Με-
τρείτε' εν εν άλλο' καί τρίτον καί τέταρτον—επτά μνη-
μεία καλλιμόρφων αγγέλων επτά μνημεία τέκνων ήνέωξε
κατά σειράν ό πολυδάκρυτος πατήρ ούτος, καί μόλις έκ.
τοΰ πένθους έπανο^ρθόνετο τοΰ ενός, είς πένθος έβυθίζετο-
νέον, καί υποβρύχιος ούτω, καί άνακύπτων καί πάλιν έλ-
κόμενος, διήνυσε τόν πολυκύμαντον βίον εις νύκτα ναυα-
γίων άπαύστων. — Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει ετι Γολγοθά
έπί γής, καί άν είς Θεός πάσχοιν μέ πέντε έσταυρώθη άσε- ;
βεΐς ήλους, ή έρασμία αύτη ψυχή, τό πρόσωπον αύτό τής
αγάπης επτά υπέστη λόγχας είς τήν καρδίαν . . .

Άλλ' όχι, όχι, Φιλία μου ίερά" τοσαΰται συμφοραί δεν
έπήρκουν ! Είχες άφήσει τήν δίκελλαν τούν τέκνων σου έπr ;
ολίγον, καί μετά φόβου καί ώσεί ένοχος άνακύπτων, έ—
τόλμας μόλις νά μειδιάσης είς τήν ζωή ν, καί τήν πολύπο—
νον κεφαλήν σου έν μέσω ν' άναπαύσης δύο νηπίων, ότε
—εις κτύπος, μία λάμψις, εις καγχασμός τοΰ αδου, καί
πίπτεις πρόρριζος έμπροσθεν μας, δια να πέση είς νύκτα
αίωνίαν ή σύζυγος σου, νά ένδυθώσι μαύρα μέ τό μειδίαμα,
είς τα χείλη τά τέκνα σου, νά μείνουν είς θύελλας τρεις ά-
προστάτευτοι ορφαναί, καί νά θρηνώ ματαίως, ματαίως να ;
σέ κράζω, ερατεινή εύφυία μου !

Πώς λοιπόν ! Έκ τής χορείας τών γλυκυτέρων άγγέλων
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•σου έλειπεν ϊσως ό άγγελος της αγάπης, καί δια τοΰτο
-τόν άνεκάλεσες, Θεέ του έλέους, ή ό τελών ένταύθα τάς
εντολάς σου εις άλλην προωρίσθη να μ.ειδιάση ζωήν ; . . .

Άκατανόητον τό αίνιγμα του θανάτου! Τείνω τό βλέμ-
μα. ενδακρυ είς τήν περγαμηνήν τών αστέρων, άλλ' εις τό
«>ύμπλεγμ.α κόσμων τόσων δεν συλλαβίζω τήν λύσιν του
φρικτού μυστηρίου' τείνω τάς άκοάς εις τήν διάλεκτον τών
άνέμων, άλλ' ή ψυχή καμμία δέν μέ λαλεϊ, ή θρήνος ό-
λ,ολύζων μ.έ καταπλήττεί' κλίνω προσεκτικός εις τους τά-
φρους, πλήν μόνης της καρδίας αίσθάνομ.αι τήν ήχώ ή τόν
τρυγμ.όν εντόμου, όπερ διέρχεται φρίσσον !

'Ωραίος είσαι καί νεκρός, ερατεινή μ,ου φιλία, καί μ,έ
μαγεύει ή χλωμ.ή αύτη καί άνυπόκριτος όψις σου. Ήσο
-γλυκυς είς τήν ζωήν ώς τό μ.ειδίαμ.α άγνοΰ βρέφους, ά-
θωος ώς ό στεναγμ.ός πτηνού κοιλωμένου, άμόλυντος ώς
-ή πνοή παρθενικού άνθους. Πλήν είσαι Σύ, σύ είσαι καί
σιωπάς πλησίον μου έτι ; Σύ, ζηλευμ.ένε μου καί πολυθρή-
νητε Ζαλοκώστα ; Πικρά κοιμ.άσαι, φιλία μου ιερά. Έξυ-
πνε ι πάλιν, κύκνε περιπαθή !

Κλίνατε, Μούσαι, λυσίκομ.οι πρό τού σιγήσαντος Βάρ-
δου, έν ω είς δάκρυα λυομ.ένη, νεκροφιλεΐ τήν όψιν του ή
Φιλία !

<(.Φευ, εάν δ σους αγαπώ το μνήμα τους 2α μ 6any
*Αν θάνατος, ή άτυχης ψ 12 ία μου χα2ήται,
*Αν όστις με ήγάπησεν οφείΛει ν' άποθάνη,
Τήν οΛεθρίαν μοίράν μου σχ2ηρά χαταρασθήτε /»
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δ. ν. βερναρδακη

Δεινός φιλόλογος και βαθύς τής ιστορίας μύστης. Έγεννήθη έν
Μυτιλήνη κατά το 18-54 και έξεπαιδεύθη έν 'Αθήναις και Γερ-
μανία, διέπρεψε δέ ού μόνον ώς καθηγητής τής ιστορίας έν το>
Πανεπιστημίω κα^. ώς συγγραφεύς ποικίλων συγγραμμάτων, αλλα.
και από νεαρωτάτης ή/ικι'ας είχε διακριθη ώς είς τών αρίστων
ήμών ποιητών, τέσσαρα δημοσιεύσας μέχρι τούδε ώραΤα οραματα,
τήν Μαρία ν Δοξαπατρη, τους Κυψελίδας, τήν Μερόπην και Εύ-
φροσύνην. Ή νεολαία έστερήθη τήν διδασκαλία'ν του έν τγ) ιδία.
νυν πατ^ίδι αθορύβως έργαζομένου σοφωτάτου ανδρός, όστις νυν
εκδίδει τον Εύριπίδην και παρασκευάζει πολύτομον Γενικην
Ίστορίαν.

ΜΑΡΙΑ ΑΟΞΑΠΑΤΡΠ
ΪΙραξςς Αευτέρα, ΜΙεμ,τττν}

(Περί/α>ρα τοΰ φρουρίου τών Σκορτών)
Τυφλός ΡΑΨΩΔΟΣ και ή όδηγδς αύτου ΘΤΓΑΤΗΡ.

ραψωδός

Που τώρ', αγαπητή μου κόρη, είμεθα;
Νομίζω ότι ή δτι πΛησιάζομεν
είς του φρουρίου τόν άασύσχιον δρυμόν.
Τάς πο,Ιιάς μου τρίχας και τό πρόσωπον
προσπνέει αϋρα δάσους δροσερά έδώ.
Που είμεθα, ώ κόρη ;

θτγατηρ.

ΠΛησιάζομεν
είς τών Σκορτών, ώ πάτερ μου, τό φρούριον,
κ' έκεϊθεν μόΛις ώραν νυν άπέχομεν.
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ΡΑΨΩΔΟΣ (κύψας· καί άσπαζόμενος τήν γήν).
Λ/^ δάκρυα, ώ Άρκαδία προσφιλής.
σε χαίρετώ, καί ρε τά χείλη τρέμοντα
τής ποθητής σου γής τό χώμ' άσπάζοααι.
Ιδού ή χώρα, κόρη μου, ή ποθητή,
ή χώρα, περί ής πολλάκις σ" έλεγον.
ΊΕδώ τής νεαράς πριν ή.ίικιας σου
τ à ετη αθορύβως πά.ίαι ε·(εον,
καθώς τά ρείθρα τοΰ Παμίσου τ αργυρά.
Τί ώρα είναι, κόρη μου

θγγατμρ.

rO ή.ΐιος

εγγίζει όσον οϋ:τω είς τήν δύσιντου,
κ είς τάς επάλξεις τοΰ φρουρίου τών Σκορτών
άκόμη μόνον είναι.

ραψωδός.

Βλέπεις, κόρη μον,
τριγύρω πόσοι λόγκοι, λόφοι καί βοννοί,
καί διά τούτων ρέοντα κρυστάλλινα
τά διαυγή τών ρυακιών νάματα.
'Αχονεις τών πτηνών τά κελαδήαατα.
καί τών ρνάκων τό γλυκύ κελάρυσμα.
'Εδώ, είς τοΰτον πάλαι τόν έπίγειον
παράδεισον, διήγον βίον ευτυχή

ενιυχίας χρόνοι ! 'Έζ' ή μήτηρ σον-
ακόμη τότε καί ό άδελφός σου. Σύ,
τριετής μόλις, ετρεχες περιχαρής
είς τόν ώραιον τοΰ λειμώνος τάπητα
τήν κούφην χρυσαλλίδα, 'ένθεν άλλοσε
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μεθιπταμένην, κυνηγούσα. Πλην ιδού
εξαίφνης είς τόν χάλιχα προσχόπτουσα
χατέπιπτες, χ ίθρήνεις άπαρήγορος.
Με ποία τότε έτρεχε χαγχάσματα
ο δυστυχής σον αδελφός χαί εχ της γης
σε ήγειρε. Καϊ μόλις σύ άνίστασο,
χαί τό άθώον ήρχετο μειδίαμα
ευθέως είς τά χείλη σου, χαί ήρχιζες
της χρυσαλλίδος πάλιν τό χυνήγιον.
Και σήμερον, ώς πάλαι, αί αύται είσι
χοιλάδες, λόφοι, χαί δρυμώνες χαί βουνοί'
γλαυχά, ώς πάλαι, ρέουν τά χρυστάλλινα
χαί διαυγή τών ρυακιών νάματα'
ώς πριν, χαί νυν ώραία ή άείποτε
ώραία είναι φύσις' άλλ', άλλοίμονον !
ώραία πλέογ δεν υπάρχει δι εμέ !
Άλλοίμονον ! είς σκότοο ό οίχτρός πατήρ
αίώνιον πλανάται' τάφου πλάζ ψυχρά
χαλύπτει τήν μητέρα σου, χαί φραγχιχής
τό στόμα σπάθης βέβαια του δυστυχούς
τόν βίον άδελφοϋ σου ε'χοψε, χαί γη
έγχλείει ζένη άχλαυστα τά χόχχαλα.
Υιέ μου, ώ Ύίέ μου !

θγγατηρ.

Παϋσον, πάτερ μου

τά δάχρυα.

ραψωδός.

Ύίέ μου, ώ γλυχύτατε
υιέ μου / Είς τόν τάφον λοιπόν πέπρωται
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và χατα6ώ, Θεέ μου, δίχως τήν φωνήν
r ακούσω πΛέον τοϋ υίοϋ μου, μίar καν
άπό τοϋ στόματος του Λέζιν ! "Ω ! νεχρόν,
νεχρόν êâr τόr είχον, ήδννάμην καν
τούς οφθαΛμούς του rà φιΛήσω τους γΛυκεΐς,
τήν ô'tjrtr τήr rεκpάr του ήδυνάμη7' κάν
μέ δάκρυα rà βρέζω■ "Ω ! rεκpόr, νεκρόν
èàr, Θεέ, τόν ειχον, είχε τότε, rat,
ή δυστυχία εΤχε τότε δ ρ tor,
ô πόνος της καρδίας μου έΛάφρυνσ^,
ή θΛίώις της ψυχής μου πapaμύθtor.
ΣΓΛήν r άποάάνη τόσον νέος ! καί μακράν,
μακράν μου ζένος rà ταφή είς ζένην γήν,
η πτώμα ίσως θνησιμαιον, αθαπτον,
είς γήν συρθείς δυσώδη καί πapά6υστor,
χ' έχει ριφθείς rà μείνη είς τά 6prεa
βορά τ à σαρκοβόρα ! "Ω ! ποΛύ σκΛηράν,
Θεέ, τήν τιμωρία',r μοί έφύΛαττες\
Καί γέpωr, τυφ.Ιός γέρων, βίον πΛάνητα
rà διarύω ôpφarός, όΛόρφaroς,
χωρίς rà εχω στήριγμα τοϋ γήρως μου,
χωρίς · . . . (διακόπτεται υπό τών λυγμών).

ΘΤΓΑΤΗΡ.

Πώς ; είσαι, πάτερ μου, όΛόρφανος ;
Κ αν εν δεν εχεις στήριγμα τοϋ γήρω ς σου ;
Λοιπόν ôèr είμαι τέχνον σου, πάτερ, έγώ ;
J εν ε\μ εγώ θυγάτηρ σον, ώ πάτερ μου ;
Καί είς τόr xόσμor τoϋτor όντως άσημον
Λοιπόν σοι είμαι πΛάσμα, ώστε στήριγμα
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δεν εχεις εις το γήράς σον, και ορφανός,
όΛόρφανος, ώ πάτερ μου, άπέμεινας ;

ραψωδός.

Συγχώρησόν μοι, τέκνον, τήν ύπερβοΛήν
τον άΛγους τής ψυχής μου. "Οχι, ορφανός,
όΛόρφανος δεν είμαι μένεις, μένεις σύ
Moi μένει—ώ Θεέ μου, σοι ευχαριστώ ! —
παρήγορός μου ή γΛυζ.εΐά σου φωνή,
μοί μένεις σύ παρήγορος, ώ άγγεΛε,
ώ θησαυρέ μου, ώ σύ, μόνη μου χαρά,
ό μόνος σύ τήν εϋθραυστόν μου ϋπαρζιν
συνεχών ει ι προς τή·· γήν αύτήν δεσμός,
συ, μόνη μου γ Λύκεια, θ ύγατερ, έΛπίς.
(εναγκαλίζεται κλαίων τήν κόρη ν άλλ "έντρομος εύθυς αποσ—αται)<

Τις έρχεται, ώ κόρη ;

θυγατιιρ.

Πά τερ μου, κάνεις

δεν είναι-

ραψωδοσ.

Λεν άκούεις βάδισμα τίνος
π'ροσε ρχομ ένο υ.

θγγατηρ.

"Οχι.

ραψωδοσ.

' Αχ ροάσθητ ι
θγγατηρ.

5'Ακούω τώρα,
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ΡΑΨΩΔΟΣ άφοβος)

Σ πεύσωμεν, ώ θύγατερ.
"Α! σπεϋσον, σπεϋσον, χρύψ-ον τους πλοκάμους σου.
' Ακούεις ; πλησιάζει τήν ώραίαν σου
μορφήν με τό όθόνιόν σου τύλιζον,
Κρυβώμεν, σπεϋσον, δράμε, άράμε, φύγωμεν.
'Αλλοίμονον ! πλησίον είναι εφθισε.
"Ώ! σπεϋσον' λάβε, λάβε, κόρη μου, πηλον
χαμόθεν, Jafo γήν καϊ σ6έσον τους πυρσούς
τών παρειών σου· Σπεϋσον, σπεϋσον. "Εφθασεν,
άλλοίμονον ! μας εφθασεν ô φοβερός
ιππότης 1 Τόν άκούεις ; Στράφηθι χ'
είναι, άύο, τρεις, ή .. .

ΘΥΓΑΤΗΡ.

Πάτερ, //ή φοβοϋ,
Κανείς δεν είναι Φράγκος, ιδικός μας είς.

ΡΑΨΩΔΟΣ.

JT' ευχαριστώ, Θεέ μου παντοδύναμε !
Και μόνος είναι ;

ΘΥΓΑΤΗΡ.

Μόνος. Αέκα βήματα
à π έχε ι μ όλι ς ήδ η.
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ΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΒΟΤΣΗΣ ΣΚΗΝΗΣ κα\
αγγ. φιλανθρωπινοσ.

"Ανθρωποι χαΛοί,

χαΛήν έσπέραν.

- ραψωδός.

Τέχνον, χαΛώς ώρισες.
Πρός που πηγαίνεις, έάν θέΛη ό Θεός ;

φιαανθρωπινοσ.
Πρός τών Σχορτών τό φρούριον πορεύομαι,

ραψωδοσ.
Ώς φί,ίος πάντως χι ουχί ζενος ;
φιαανθρωπινοσ.

ΜάΛιστα.
ΡΑΨΩΔΟΣ (τυρός

εαυτόν).

ΓΛυχεια πΛάνη ! Είναι άπαράΛΛαχτος
ό τόνος της φωνής του! δυστυχία μου /

φιαανθρωπινοσ.
ΠΛήν τί δαχρύεις, ώ πάτερ;

ραψωδοσ.

Νέε, πρός Θεοϋ
μη Λέγε, πάτερ, μή. Τό όνομα αυτό
ώς δίστομος ρομφαία τήν χαρδίανμου
διαπερη,. Jèr εχω τό ευτύχημα
πατήρ rà ήμαι. rO υιός ό μόνος μον > . .
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ΦΙΑΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ.

Συμπάσχω, γέρον, εις τήν θλΐψίν σον, αλλά
jcpd τής νυκτός νά φθάσω είς τό φρούριον
έπείγομαι. Σ υγγνώμη, άν του άλγους σου
παρήγορος δεν μένω. Τίς ποτέ θνητός
δεν έκλαυσε πατέρα, άδελφόν, νίόν ;
'Ωραία κόρη, σε παρακαλώ θερμώς,
δέν μ όδηγεΐς, ή μάλλον δεν μοϊ λέγεις τίς
είς τών Σκορτών ή άγουσα τό φρουρών ;

ΘΥΓΑΤΗΡ.

Λύθέντα . . .

ΡΑΨΩΔΟΣ.

Κατ' ευθείαν άκολούθησον,
ανθέντα μον, τόν δρόμον,
ΦΙΑΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ (δούς τ- είς τήν κόρην).

ΤΊΓγια ίνετε (απέρχεται).

ΘΥΓΑΤΗΡ.

iVà σε φυλάττη ό Θεός, ανθέντα μον,
rà ζήσουν οί γονείς σου.

ΡΑΨΩΔΟΣ.

* Αν άπέθανον,
rà συγχώρηση τάς Φυχάς των ό Θεός,
καί rà τους άναπανσ είς τόπον χλοερον
τον παραδείσου.

ΘΥΓΑΤΗΡ.

Τών άποθαμένων σου
rà σώμα νά μνρίση, καί άγιασμα
rà κόκκαλά των r άναβλύσονν.
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ΡΑΨΩΔΟΣ.

rApa τις

νά η vat, Λέγεις ;

ΘΤΓΑΤΙΙΡ.
Ξένος, πάτερ, μαίνεται
και πΛούσιος. Moi εδωχ' Èv ύπέρπυρον.

ΡΑΨΩΔΟΣ.

ΆΛιιθεια ; τί Λέγεις ;

ΘΤΓΑΤΙΙΡ.

'Εν ύπέρπυρον.

*Αν δεν πισνεύης, ψαϋσον (Τω εγχειρεί το νο'αισιχα)

ΡΑΨΩΔΟΣ.

Ναι, άΛήθεια, ·~>
ύπέρπυρον. "Ω! εχατονταπΛάσιον
νά σοι το άποδώση, ζένε, ό Θεός.

ΘΤΓΑΤΙΙΡ.
'AJJà τών σταυροφόρων πώς διέφυγε
τάς χείρας; Τοϋτο είναι τό παράδοζον.

ΡΑΨΩΔΟΣ.

Παντού καί πάντα τόν καΛόν τόν ανθρωπον
διαφνΛάττει και σκεπάζει ό Θεός.
' Α,ΙΛα ήργήσα,μεν. ώ κόρη' σπεύσ ω μ εν, .
Θά νυχ,τωθώμεν εξω μόνοι. "Αγωμεν.
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ά. ρ. ραγκαβη

Ό δραστηριώτατος τών συγ/οόνων λογίων, εις παν σ/εδόν εί-
δος μαθήσεως διαπρέψας κ χ.ι λαμπρά μεταξύ τών πολλαπλών
καταλιπών ήμ"ΐν έργα εν τε τη ποιήσει καϊ τώ πεζώ λόγω. Καίτοι
ή πολιτεία άπέσπασεν αυτόν προς ιδίαν /ρήσιν ένωρις έκ τών
γραμμάτων, ούδεν ήττον και υπουργός ών έςηκολούΟει να διδάσκη
έν τω πανεπιστημίω τήν έλληνικήν καλλιτε/νίχν, αλληλαδιαδό?· J
νος δέ παραμείνας έν Κωνσταντινουπόλει, ΓΙαρισίοις και Βερολίνο)'
ώς πολιτικός αντιπρόςωπος της Ελλάδος δεν έπαυσε θεραπεύών
τάς εύνοούσας αυτόν Μούσας. ΕγεννήΟη έν Κωνσταντινουπόλει
τω 1813, άπεΟανε δε έν Αθήναις τώ 1882.

/

ΤΟ Ρ0Δ0\

**Ητον, or επλάσθη, λευκόν τό ρόδον'
Πλην τό άσμ" άκουσαν της άηδόνος,
της αίδοϋς τό χρώμα περιεβλήθη,
ερυθ ριάσαν.

"Οταν ό1 εις τους κλάδους τήν φωλεάν του
επηζεν ô όρπς της μελωδίας,
τότε ύκ' εύοσμων περιεχύθη
μύρων τό ρόδον.

Πλην χειμών ώς ήλθε, μακράν ύ ψάλτης
Φως ζητών και θέρμην, μακράν άπεπτη,
καϊ τό ρόδον εμείτε κ εμαράνθη,
(ρυ λ λορ ροήσαν.

V

y
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αναστασιου βτζαντιογ

Υίός χαϊ ούτος του Σκαρλάτου Βυζαντίου χα! αδελφός του 'Α-
λεξάνδρου. Ό 'Αναστάσιος Βυζάντιοί εθεωρείτο ώς ό καλλιεπέ-
στατος -/ειριστής του νέου ελληνικού λόγου. Μετά τας νουακας
σπουδάς του προηγήθη του αδελφού της συντάςεο>ς της «Νέας
Ημέρας» και είτα έτοάπη έπι το διπλωματικών στάδιον διορισθείς
και πρεσβευτής έν 'Ρώμη. 'Απέθανε πέρυσιν έν 'Αθήναις.

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ TOIV ΠΟΙΠΤΠΧ
ΓΕύΡΓΙΟΧ ΠΑΡΑΣΧΟΧ

Έάν βαθεϊα οδύνη και τιμή και αγάπη προς νεκρόν ή-
σαν έφόδ'.α ίκανά, όπως έμπνεύσωσιν έπικήδειον ρήτορα,
θα ανελάμβαναν θαρρούντως να ερμηνεύσω το πένθος, ύφΤ
ού πάντες ένταύθα κατεχόμεθα. Αλλ' δσον βαθύτερα είνε
ή οδύνη και άδελφικωτέρα ή στοργή, τόσον παραλύει
γλώσσα και άνωφελώς κοπιά να άνεύρη εκφράσεις έναμίλ—
λους προς τήν βιαιότητα τής συγκινήσεως. Οί βλέποντές
αε λοιπόν έπι του πενθίΐλου τούτου βήαατος. άς α.ή αοι ά—

i ι I ' ι ' · ' i ' ι

ποδώσωσι ρητοοικας αξιώσεις και ας μή πιστεύσωσιν ότι
έρχομαι να πλέξω δι' αδρανών δακτύλων στέφανον έμπρέ-
ποντα είς τό ευγενές μέτωπον, έφ' ού βλεπομεν και μετά
θάνατον έγκεχαραγμένην τήν σφραγίδα ένθέου εμπνεύσεως.
Θα ρίψω άπλώς ολίγα άνθη επί του φερέτρου του ώς ετυχον
ώχρα και μεμαραμμένα, άλλ.' άτινα θα δεχθη επιεικώς η
προσηνής σκιά του, διακρίνουσα έπ' αύτών στίλβοντας ώς
άδάμαντας τα δάκρυά μου. Θα ε'ίπω βραχείας λέξεις, ύ-
πείκων είς παράκλησιν, ήτις είνε δι' έμέ ιερά, ίνα ύποτυ—
πώσω άμυδρώς τούς χαρακτήρας σπανίας προσωπικότητος,
ους άλλαι χείρες δεξιώτεραι καλούνται να χαοάξωσιν έν ή-
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ρεμία πνεύματος βαθεϊς και ανεξίτηλους, διότι ή φυσιο-
γνωμία αύτη πρέπει να μείνη. Δεν είχε πολλούς τους
|ΛΌΐους του έν τή πεζή κοινωνία ό Γεώργιος Παράσχος.
Δεν έφαίνετο κάτοικων τήν ένθάδε μένουσαν πόλιν. κατά
τό γραοικόν λόγιον, άλλ' άλλην τινά παρωχημένην. 'Έβλε-
πε πολλούς περί αύτόν τυρβάζοντας περί μικρά συμφέροντα,
αγωνιζόμενους τίς να υποσκέλιση τόν άλλον έν άμίλλη ψω?-
μισμού ή κενοδοξίας, καί αύτός, απαξιών έξ άγαθότητος
καί άηδίαν νά έκφράση πρός τ όση ν εύτέλειαν, έμεινε μακράν
του πλήθους, τρεφόμενος δι' ιδεών, άντικαθιστών τάς εντυ-
πώσεις δι' αναμνήσεων, άναστρεφόμενος μετά σκιών μάλ-
λον ή μετά ζώντων. Δεν έ'σχε τήν τύχη ν να γεννηθή είς
έποχήν μεγαλουργίας, άλλ'ώς ιερεύς καθιερωθείς παιδιόθεν
εις θεότητα έγένετο ό λάτρης καί ό υμνωδός τών μεγαλουρ-
γημάτων. Έγνώρισε και ήγάπησε ζώντας πολλούς μεγά-
λους άνδρας, ήγαπήθη δέ ύπ' αύτών καί έ'κτοτε συνεδέθη
άρραβών, ον έτήρησεν άρρηκτον καί άμόλυντον μέχρι τής

στιγμής του θανάτου του.- Τίς έξ ήμών δεν ένθυμεΐται-

πώς άπήστραπτεν ή μορφή, πώς έ'λαμπον οί οφθαλμοί, οί
'κλειστοί νύν ενώπιον μας, εύθύς ώς έπληττε τάς ους του
ένδοξόν τι όνομα, ένδοξος τις άνάμνησις, ήχώ τις ερχόμενη
άπωθεν : Πολλούς έξ ήμών έτίμα διά τής άγάπης του, άλλ'
είς τά βάθη τής καρδίας του ε l'y ο μεν διαρκείς, καί άνική-
τους ά,ντιζήλους. καί οί άντίζηλοι ούτοι οί νεκροί είχαν με-
γάλα ονόματα.

Εύθύς ώς έκλινε μία τών άθανάτων κεφαλών του νεωτά-
" ρου ήμών πανθέου —έκάς οί βέβηλοι"— αύτός έπρεπε νά
έπιθέση έπ' αύτής τόν δάφνινον στέφανον. Ποσάκις δεν άν-
τήχησεν ή φωνή του άπό τών μνημάτων τούτων, άποχαι-
Μ. ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'· 6

H'- :
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ρετίζουσα τον ενα μετά. τον άλλον τους άνδρας έκείνους !
"Νομίζω ότι βλέπω και τήν στιγμήν τ αύτη ν τήν χορείαν
τών σεπτών νεκρών να άνοίγωσι τάς τάξεις των, όπως δε—
ξιωθώσι καί τηρήσωσιν έν μ,έσω αύτών τόν πεφιλημ,ένον
υίόν τής Μούσης, όστις δια τής στοργής καί του ενθουσια-
σμού ένίκησε τους χρονικούς νόμ-ους καί ύπήρξεν ώς είς έξ
εκείνων.

Έζη είς άλλην έποχήν. 'Αλλά καί καθ' δλον τό διάστη-
μα του βίου του δεν εκίνησε τήν καρδίαν πάντων ήμ,ών
παλμός, όστις δέν διήλθε δια τού στήθους του, διότι ό α-
γαπητός αύτός νεκρός δέν έγραφεν, άλλ' εζη τήν ποίησιν.
Ούδ' ήτο δυνατόν νά ύπάρξη άλλος πρός τά δημ.όσια, άνήρ
εχων τοιαύτην εύγένειαν ψυχής, τοιαύτην ύπεράνθρωπον
αύταπάρνησιν, τοιαύτην τρυφερότητα παιδίου εν τω ίδιω—
τικώ βίω. Εν τή οικογενειακή εστία είχε πλάσει περί αυ-
τόν δεσμούς, ους μ.όνον οί ζητουντες άφορμ,άς βλασφημίας
ήδύναντο νά ίδωσι θραυομένους άναλγήτως. 'Εάν άπέπτ-yj
έξ ήμών τόσον άκαριαίως, ί'σως μ.ας δίδει τήν έξήγησιν ό
λόγος, ότι ζών έν τοις άλλοις, απώλεσε τήν δύναμ.ιν νά ζή-
ση έν έαυτώ. Ούδ' έπί μίαν στιγμ.ήν ήδυνήθη νά άντιπα—
λαίση κατά τού θανάτου ή καρδία, ήτις απηύδησε βαθμ,η—
δον πάλλουσα υπέρ δέκα υπάρξεων. Είδον πολλάς τοιαύτας
αφοσιώσεις έν τή αγνή εύτυχώς κατά τούτο ή μ. ετέρα κοι-
νωνία- άλλ' ούδέν τό δυνάμ.ενον νά συγκριθή πρός τό οίλ—
τρον, δι' ού ό άγαπητός νεκρός περιέβαλλε τήν μ.ητέρα,
τούς αδελφούς καί τά τέκνα τού αδελφού του. Άντέστη—
σαν κατά τών τρικυμιών τής ζωής ένηγκαλισμ.ένοι άλλή-
λους, ώς οδοιπόροι διαβαίνοντες χείμαρρον. 'Αλλ' ιδού φευ!
~/j άλυσις οιεσπάσθη και ό άδελφός έκ γεννήσεως καί άδελ^·
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<ρός εξ εμπνεύσεως μεν ει μόνος και έρημος βεβαρημένος έκ
τής δυσβαστάκτου άναμνήσεως τοιαύτης αγάπης. Έάν δεν
ήτο ή εκλεκτή ψυχή, ήν πάντες είξεύρομεν, θα άπε'«ειρώ-
μην ί'σως νά εί'πω προς αυτόν λέξεις παραμυθίας. Άλλ' ό
ποιητής, όστις- τοσάκ'ις μας ήνάγκασε να στρεψωμεν τό
βλέμμα προς τόν ούρανόν, και παρά τόν χαίνοντα τούτον
τάφον δεν θα δεσμευθή υπό γήινων σκέψεων. Θά έ'λθη πολ-
λάκις να γονατίση έπ' αυτού και οί φίλοι του δεν θα τόν
έμποδίσωσι, διότι είνέ πεπεισμένοι, ότι τό χώμα τό καλύ-
πτον τήν γλυκεΐαν έκείνην ύπαρξιν δεν θα μένή βωβόν, άλ-
λα θα άναπέμπη φωνήν άρρητον, ήτις θα πραύνη τήν θλΐ-
ψίν του, όσον ουδείς λόγος τών ζώντων, και ότι ΰς τήν
φωνήν έκείνην δεν θα άπαντήση ό ποιητής δια κραυγών ά-
πογνώσεως, άλλα δια μελαγχολικής μολπής άπο^υνεούσης
έγκαρτέρησιν και ελπίδα.

-—- - ΓΓ-ΒίΟΟΟ^ΤΓ···--

στεφανοι κοτμανοτδη

Ό γεραρός καθηγητής τής Λατινικής φιλολογίας έν τώ Πανε-
-πιστημ.ίο:>, δύο περίπου γενεάς διδάξας και δια το γήρας πρό τί-
νος καταλιπών τήν παρ' αύτου τιυ.ηθε"ΐσαν έκείνην εδραν. Προ
τεσσαοακονταετίας έγραψε τό χαριέστατον επος « Στράτην Καλο-
-πίχειρον».

ΣΤΡΑΤΠΣ ΚΑΛΟΠΙΧΕΙΡΟΣ

Ετών δεκατεσσάρων ε J ν1 ό ηρως μου,
xai r' δνομά του Στράτηç ΚαΛοπίχειρος'
χαϊ rai μέν άσυνήθως èitεχείρησα
νά γάΛω noJù νέον, προϊόντος πΛ·ην
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τον έπους, θά προβαίνουν καί τά ετη τον,
και ον τω τέλος θ' Αποβή πανόμοιος
μ εκείνους πάλιν τους Αρχαίους ήρωας.
>Αφρόντιδες λοιπόν, ώ άναγνώσταί μον,
xal μετ' εννοίας κλίναντες τά ώτά σας,
είς τούτους δόζε τους ίάμβονς προσοχή ν'
âèv είναι δ à τό μέτρον νέον' ήχησε
πρό χρόνων είς τά όρη καί τάς πόλεις μας,
κ είς ωτ ανδρών τοΰ έθνους ήτο άρεστόν,
.τους ελαφρούς των πόδας κ' είς χορόν κινούν*
διό μή λέγετ « είναι άηθες, πεζόν»,
ή άλλως, ονομ* άζηλον Αντεθνικών
σας περιιιένει, εγώ δέ Αναίτιος.

ΛΑν δέ άρμόζονν ίαμβοι είς έπικήν
διήγησιν $ όχι, σας παρακαλώ,
πολύ μή έρεννάτε. Τάχατ' εχομεν
Αρμόζοντα τ ά πάντα έν τω βίω μας;

Κάνέν ας μή τρομάξη καί ή γλωσσά μονγ
άν κάποτ εισχωρούσα κ' είς τά ταπεινά
τον καταφρονημένου λαοϋ στρώματα
στέργη νά γίνεται εύστροφος μιμήτρια
τών ζωντανών πραγμάτων καί ηθών αντοϋ
καί τής άπλολεζίας. Μή γαρ δά και σεις
κ' εγώ έ π ίσης ώς τά χθες δεν ή μεθ α
λαός; Τί τόσον τώρα κορδονόμεθα
μέ τήν εισέτι άκαμπτον ενγένειαν
τών τορνεντών με νΰ καί σίγμα λέξεων,
ωσάν τίνες νεόπλουτοι, οί χάνοντες
τάς πρώην εύφροσύνας τής απλής ζωής
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χ1 επειτα ζώντες σοβαρά, ανούσια
έντάς τών èx μαρμάρου πληκτικών αυτών
αν χαϊ ταπητοστρώτων οικιών ; μή, μή\
9Αλλ' ας δεχθή χαθείς σας ευμενώς αυτό
τών στοίχων μου τό ϋφος xâv στιγμάς τινας,
σκεπτόμενος δικαίως, ότι ή ποίησις
·,ή ζωηρά μυρίους έχουσα σκοπούς,
έχλέγει χ έλευθέρως, ώς βασίλισσα,
όδους πολλάς, άγούσας συντομότατα.

Καϊ ταύτα μεν τοιαύτα, έπαρκη, θαρρώ,
d)C προανάκρουσμάτι 'ς τήν αρχήν έάώ'
τό χαθ1 αυτό μου μέλος τώρ άκούσατε'

1Σ τή 'Ρούμελη 'χει πέρα, μές' τά Σάλωνα
(τήν 'ζαναβαπτισμένην τώρα "Αμφισσαν)
'c τά χίλια οκτακόσια δεχατέσσαρα,
τ9 άγιου Αημητρίου τά μεθέορτα,
τοΰ Στράτη ό πατήρ ό πολυμέριμνος
πολλά πρωί ζυπνήσας και νιφθείς καλώς
χαί σφογγισθείς, βραχεΐαν είπε προσευχήν
πρό τών εικόνων, μετά ταύτα tv μικρόν
έτοίμασε δισσάχχι μέ εφόδια,
χαί χράζας τόν υίόν του έζ ονοματος,
τόν ομιλεί μέ τόνον μαλακόν φωνής'

Τρεις μήνες είναι, τέκνον Στράτη, σκέπτομαι
τό πώς νά σέ λαλήσω μιαν ύπόθεσιν
διά καλόν 'δικόν σου χαί ώφέλειαν.
Τό βάνεις αρά γ' είς τόν νούν σουy 'σαν εχθές
δεχατεοσάρων χρόνων ότι εγινες ;
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'Σ τό περιθώρι του * Ω. ρο Λογίου μας
έχει είς τά πασχάΛια, όπου γράφομεν
τ ες γένκες δ Λες, τό σημείωσε χαΛά
ό θειός σου τότε, χαϊ θαρ{ ω, νά σώζεται*
*ΑΛΛά χ έγώ τό πότε έγεννήθηχες
ε χω φυΛάξει είς τήν μνήμην μου χαΛά'
τό ύστερον παιόί μου δά âjv ήσουν σύ ;
'Σ τ à χίΛια οχτακόσια! ΤΙ χαΛή χρονιά !
* Από τό παναγυρι, 'που πηγαίναμε
9ς τήν Θήβα τότε δΛοι, δταν γύρισα
μέ κέρδη φορτωμένος, σ* ηύρα χ εχΛαιες
*ς τα χέρια τής γιαγιάς σου, τοσουΛάχι νά'
χαϊ άμα σ είπα τζά, έχαμογέΛασες,
χ έθαύμασεν ό κόσμος, πώς νινί μικρόν,
ώς δυο èô δ ομάδων μόΛις, 'χαμογέΛασε.
ΑΓ' ένώ ol φίΛοι δΛοι μι έμακάριζαν,
ή σχωρεμένη μάννα σου, ôèv *ξεύρω πως,
τό πρόσωπόν της έξαφνα 3συννέφΙασε
χι ονδ* ασπρον ουδέ μαϋρον έξεστόμισεν.
Έγώ όμως τότε έκραξα' τό θεΛημα
ας γένη τ ού Θεού καϊ τώρα κ' υστέρα !

- Χρό νοι σωστοί, υιέ μου, δεκατέσσαρες
άπέρασαν ώς τώρα, κ* έγώ 'γήρασα,
χαθώ ς μέ βΛέπεις, κ* εγιν* άΛΛος άνθρωπος,
ί'σκιος μονάχα τοϋ ποτέ βαφία 7 ΑγγεΛή,
\οϋ έ νας ήτον είς τήν χώρα ν μας, γνωστός
μ* εντιμον παρανόμι ΚαΛοπίχειρος.
Ευχαριστούσα ' δΛους, δέν άδίχ,ηϋα
ποτέ κανέναν.·, βάφοντας τ/τευτρβαφέ<,
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our' έκρυψα ποτέ μου τά υφάσματα
ôià rà δώσω άΛΛα 'c rovç χυρίονς των,
με Λόγον τάχα, ort τ'άλΛαζε ή βαφή'
οντά 'c rd παναγύρία άρπαζα ποτέ
τοϋ γείτονός μου μουστερήδες, ψέγ^τας
άδίκως ό,τι πράγμα έχει εφεpεr.
Αυτά, υιέ μου φίΛτατε, α/ εκaμra,
πτωχός έως τώρα ôèr θ à εμη^σχα,
θά εχαμν' άσπρα γ2ά τες μαύρες τες χαχες
ημέρες 'ποϋ μας βρίσχονν 'c τά γεράματα,
χϊ δσα σχοπεύω σήμερον rà σΐ ειπώ,
δεν ηθεΛα τά φέρη είς τά στόμα μου'
πUfir, τέxvory χαθώς βΛέπω, χαϊ βουΛή Θεο
ή τ or rà γενούν ταϋτα. Λοιπόν αχονε'

Δεν δύναμαι, παιδί μου, απ' εδώ χ'εμπρός
(σγεδόν 'που σε το Λέγω τώρα ντρέπομαι)
δεν δύναμαι, παιδί μου, (τι τα χρύδομεν ;)
τοϋ διδασχάΛου ? ά πΛηρώνω τόν μισθόν,
οΰτε νά σ' άγοράσο) τά βιδ.ίία σου.
Αί αδε.Ιφαί σου, Στρατί), έμεγά.Ιωσαν,
αί χάΛομαθημέναι \τά ενδύματα*
τα εζοδη αύζάνουν είς τον οίχόν μας,
χαϊ προίκες it άνάγκης ετοιμάζονται'
διό r' τούτους τους καιρούς μας οί γαμβροί
δεν βΛέπονν να ρ ' ι) νέα χα~1όν φέρσιμον
χαί νοιχοχυροσύνην γ' άσπρα χυνί/γοϋν.
Λοιπόν δεν ημπορούσες τά^α, Στράτη, έσν
έ.Ιάφρωσιν χα μ μ ία ν \ τόν πατέρα σον
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τον γέροντα ν à φέρη ς; ν' άπε φάσιζες
τά γράμματα κ' άφησες, (αν και άγια
και τίμια τά Λέγω καί τά έλεγα ')
καί νά ζητήσης π άρον εντιμον ζωής,
ν ci τρέφεσαι κ' έσύ, νά βοηθή.ς κ έμε
ολίγον, ε'; τί Λέγεις ; Δύζα τω θεώ,
' Οκτώηγον, Ψαλτήρι καί ' Απόστολον
χαλά τά έ'γεις μάθ/j κ'Ι ' άλλα πλεχότερα,
χαί άναγνώστης, ψάλτης όέν έντρέπεσαι
νά παρουσιασθής χαί 'ς τήν μητρόπολις.
'Ηζεύρω, πώς καί άλλα. ου εδίάβασες,
είς τήν οικία ν μόνος, όταν ' σγόλαζες,
Δαμιχσκηνόν, Άγάπιον, Νικόδημον,
χαί γρήσιμα πώς είναι είς τόν άνθρωπον
τά έλεγες μέ ζέσιν, όταν τύγαινε
χάνεις νά σε συγγύση 'ς τήν μελέτη ν σου.
Καλά λοιπόν κ' εκείνα' με τήν προκοπή ν
αυτήν, υιέ μου, μή φοβήσαι νηστικός
ποτέ νά μείνης. "Ομως συλλογίσθηκα
έγώ και κάτι άλλο. Τέκνον, ζύγωσε
) ά Λάβης τήν ενγήν μου' καί ό ύψιστος
χα ι όλων τών άνθρώοτων ό κοι νός πατήρ
αύτός ας σε φώτιση 'ς τό χα λ όν.. 'Εγώ
είς ζένην γη ν σέ στέλλω πλέον σήμερον
νά βγάζης τό ψωμί σον με τόν κόπο ν σον
διότι νά, τό βλέπεις μόνος, όλοέν
ή γ ωρ α μας ξεπέφτει, καί, καθώς προτού,
όέν τρέφει μ' ευκολία ν τους τεννίτας της'
χαί τά 'λαιόδενδρά μας πόσα είναι δά ; ...
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Είς το Ζητούνε ε'γομεν τόν κυρ Στανρήν,
τ or άξιον σου θείον σ' άγαπα αύτός
πολύ, καθώς το ζεύρω, κΐ'άμα σε ίδή
εκεί, παιδί μου, θε ν à σε δεγθή καλά,
δεν αμφιβάλλω, καϊ ή 'ς τ' αργαστήρι του
θα σε χρατήστ), 'σαν 'πού σ' έχει άνεψιόν,
■η άλλον καν αν θά σον εϋρτ] μάστορην,
ret μάθη ς καλήν τέγνην, οποίαν όρεγθής,
Ίδές εκεί, παιδί μου, σου ετοίμασα
δισσάκι, 'πώγει μέσα τώνα τάλλο σου,
και ηύρα και ανθρώπους, όπου σήμερον
διά εκεί 'κινούσαν, με αύτούς νά πας'
χ' έκαμα τούτο, επειδή νπήκοον
σε ήζευρα 'ς τους λόγους μου, και τώρα, νά,
σε βλέπω, όπως ήθελα' καθώς πριγού,
νοείς τό τί σέ λέγω και τό δένεσαι'
χαί έλα πλέον, Στράτη μου, πλησίασε
ν ci σε φιλήσω χαί rà πας μ' ώραν καλήν.
Ή συντροφιά προσμένει 'ς τό γεφύρι' εκεί,
καλοί τεγνίται, κτίσται, συντοπίταί μας'
'ς τήν Λεβαδειάν υπάγουν πρώτα όλοι τους,
xl άπ' έχει δύο 'ς τό Ζητούνι μελετούν.
^£2 τέχνοΥ, έλα' ίσως τόν πατέρα σου
τόν γέροντα δεν βλέπεις πλέον άλλοτε.
'Εδούρκωσαν τού Στράτη τά ομμάτια,
ώς ήκουσε τ' άνέλπιστ αύτά λόγια
χαί έτοιμα τά πάντα τόσον γρήγορα.
'Αργά δε πλησιάσας τόν πατέρα του,
τήν χείρά του ήσπάσθη, χαί στιγμάς τ ίνας
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'ς τόν κόΛπον τον πρεσβντον κνπτων εχ.ίανσεν'
εν τέ.Ιει τα ό.Ιίγα ταντ' έ^έΛ,Ιισεν,
έΛπίζων πως ν' ά.ί.Ιάξη ή άπόγασις'
Πατέρα, εύθύς τώρα ; τόσον βαρετός

σ' έγινα ωσάν ξένος, και νά διωχθώ ;-

Παιδί //ου Στράτη, μή μέ τυραννάς' - άρχει,

άρκεΐ, ότι τήν ώραν τούτη ν τήν πικρήν
έγώ πώς θ ε ν à έΛθη στοχαζόμενος,
τα μαύρα σπ Λάγχνα μ ' ε καν σα τόσον καιρόν.
*AJ..V άκουσε με, κίνησε μέ τό καΛόν,
πρ/γον αϊ άδε.Ιφαί σον, αϊ άγαπηταί,

ς ό.ίίγον εξυπνήσονν και .Ιυπητερά
τούς θρήνους ξεφωνήσουν. Τέχνον, στ ρ ε ξ' εύθύς^

Ο νέος τον πατέρα άντωφθά.Ιμησε,
και β.Ιέπων υ.έωζ άτρεπτον του γηραιού
τό σρίμα, έκ βαθέων άνεστέναξε
και άνωρθώθη' ο δέ δύσμοιροι: πατήρ
τήν δεξιάν του είς τόν ώμον τον παιδός
ήπίως έπιθέσας, τό 'ξεχίνησεν
αργά έως τ?)ν θνραν. 'Εκεί και αύτός
δεν εμεινεν ό γέρων άσυγκίνητος·
à.Llà τό δράμα έ'.Ιηξε σιωπηΛώς,
κ' εύθύς γονεύς και τέκνον έγωρίσβησαν.
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σ. ν. βασιλειαδοτ

Νεαρώτατος 'ηργισε και έτελει'ωσε τό φιλολογικόν στάδιόν τουΤ
ι διακριθείς κυρίας ώς λυρικός και δραματικός ποιητής. Έκ τών
: έργων του γνωστοτάτη εϊνε ή «Γαλάτεια», 'έγραψε δε και άλλα
! δράματα, ώς τόν «Λουκάν Νοταραν» και τους «Καλλέργας», εις
ί τους τέσσαρας τόμους τών « 'Αττικών Νυκτών» συμπεριληφθ,έντα.
' Ό Σπυρίδων Ν. Βασιλειάδης έγεννήθη έν Πάτραις τώ 18 45 και

απέθανε τώ 1874 έν Παρισίοις, οπου çi/ε μετα&η προς νοσηλειαν.

*

ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΣ TOY AIONVSOY

* Εχοιμήθη ς τόσο ν ç χρόνους είς τό άχΛεές σον μνήμα,
"Οζε τήν νεότητα σον ώνειρεύθης τήν χΛεινήν
\ 'Αφυπνίσθης . . . καί τής Λήθης σε εβάρυνε το βήμα,
Καί επόθησες αχτίνα τονρανοϋ έρατεινήν.
ΕΙς υιός τοϋ 'Α.Ιαρίχον . . . ήδη Γερμονός σοφός,
Σε εχθάπτει χαί ήΛίου σε φιΛεί γΛυχυ τό φως.

Είς τήν εδραν ταύα,ν οπού τώρα χάθημαι ρεμβάζω ν.
Ποίος πά.1αι εχαθέσθη προγονός μου ενχΛεής,
Συμπαθών τη Πο.Ινζένη, τόν Οιδίποδα τρομάζων,
θερμός, ένθους τήν χαρδίαν χαί τό πνεύμα ευφυής !
Τότ' εχάθητο τριγύρω ό Λαός χειροχροτών,
*Ομι.Ιος μεγα.Ιονόων χαί σοφών επικριτών . , .

θέατρον τον Διονύσου, ώ φωνή τών ΣοφοχΜων,
Ποίον κόσμον είδες πά.Ιαι, ποίων μέτωπα ψυχών,
Ποίον σέ.Ιας καταυγάζον τήν υφή.Ιιον ό)ραΐον,
Καί σοφούς χαί ημιθέους αθανάτων εποχών !
Είδες συ τοϋ Περικ.Ιέονς τήν άστράπτονσαν μορφήν,
Καί τοϋ ΆΛεζάνδρου είτα, Λαμπροτέραν άδε.Ιφήν.
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Πόσα στήθη, ποίοι πόδες σε ήγίασαν . . . ώ χρόνοι !
Τον Σωκράτους σ' είδε τ'όμμα και σ' έπάτησεν ο πους'
Σ' ήκουσε, και ή ψυγή του πάντα κόσμον κατεφρόνει,
Κ ai εψερετο π υρίπνους είς ενθεους άτραπούς.

Γλώσσαν ηχούσες Χαρίτων, άηδόνων λαλιάς,
»

Κ' εθεώρεις ίπταμένας καλλιπτέρυγας θεάς.

Είς αυτόν τόν χώρον όπου σήμερον σιγή άπλοϋται
Του Αισχύλου άντελάλει ό κεραύνειος παιάν,
Και ενώ υπό μαρμάρων τετριμμένων νυν κυκλονταιy
Τότ έκράτουν τοΰ Φειδίου οί θεοί τήν δεζιάν . . .
Φευ ! τό όμμα όταν ήδη ήνοιζες μετά παλμών
Σπαραγμού εγυσες δάκρυ και' οδύνης στεναγμόν!

*Ως ό πένης, όστις πλάττων όνειρα γρυσίνου βίου
^Εξυπνα χ' ευρίσκει γύρω μόνον ράκη πενιχρά,
Ούτω, Θέατρον, και δτε άγυπνίσθης, με ήλιου
1 Ενθυμήθης πάντα όψεις, άλλά ήδη ώς νεκρά,
'Εκτυλίσσονται, και μόλις βλέπεις ψ όλο ν ούρανόν,
Και έπάνωθέν σου κλαίει ό αίμόχρους Παρθενών.

Θέατρον τού Διονύσου / ένθους ολος και μελίρρονς,
Και με πάλλουσαν καρδίαν και με θερμην σέ φιλώ,
Είς άφάτους ή ψυγή μου διαγύνεται όνείρους
Κ'

υπέρ σου τά βλέμματα μου είς τό θείον προσηλώ.
Εΐθε, είθε νά μή μ ε ivy ί) οικτρά σου σιωπή,
'Αλλά πάλιν άς ήγήστ} ή άργαία σου μολπή !
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ε. δ. ροϊδου

'Ομολογουμένως δ ευφυέστατος τών συγχρόνων συγγραφέων.
Τοΰ 'Εμμανουήλ Δ. 'Ροίδου Θαυμάζεται ή κριτική δεξιότης, μά-
λιστα δε τδ δηκτικώς χαριτολόγον ύφος, δι' αδυςωπήτου παρ-
ρησίας τείνον ν ' αποκαλύψη πολλάκις γυμνή ν τήν άλήθειαν.

ΤΙ ΕΙΝΕ ΦΙΛΟΚΑΙΙΑ ;

'Υπάρχει γενεά τις μεμψίμοιρων φυσιοδιφών και etc
στ τίμόνων, ισχυριζόμενων ότι της φύσεως αί δυνάμεις εξ-
αντλούνται καθ' εκάστη ν ότι οί άνδρες δεν γεννώνται
εύρωστοι όπως πριν, αί γυναίκες ήττον ώραΐαι, τα άνθη
•εχουσιν άσθενεστέραν όσμήν, οί καρποί κατωτέραν γευσιν,
καί αύτών τών ήλιακών άκτίνων τό θάλπος έπαισθητώς έ-
λαττουται.

Άν ή παρακμή αύτη περιωρίζετο είς μόνον τον υλικό ν
κόσμον, τό κακόν ήθελεν είναι ίσως υπ οφερτόν. Δυστυχώς
όμως μετά τούς μεμψίμοιρους φυσιοδίφας εμφανίζονται
ούχ ' ήττον μεμψίμοιροι φιλόσοφοι, προθύμως άποδεικνύον-
τες ότι τοΰ πνεύματος ή κατάπτωσις είναι ετι μείζων ή
τής σαρκός, αί-δε σήμερον μητέρες έπαυσαν γεννώσαι Ή-
ρακλεϊς καί Έλένας κατά τήν ρω μην καί τό κάλλος, αλλά
καί Όμήρους, Σωκράτας καί Φειδίας. Τινές δέ τούτων
καί περαιτέρω προβαίνοντες, διατείνονται ότι μετά τής με-
γαλοφυίας συνεξηντλήθη καί ή καλαισθησία, ώστε τα έργα
τών αρχαίων σεβόμεθα μεν καί θαυμάζομεν καθ' έ'ςιν καί
κατά παράδοσιν, άλλ' άδυν ατού μεν νά εύρωμεν έν αύτοϊς
τήν ήδονήν έκείνην. πρός ήν απαιτούνται λεπτότερα», αισθή-
σεις καί θερμοτέρα καρδία.
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Άλλ' έάν και ή τελευταία αύτη ύπόθεσις άληθεύη, τότ'έ [
■ου μόνον Όμηρους καί Φειδίας, άλλα καί Λογγίνους η
Άριστάρχους πρέπει ν' άπελπισθώμεν ότι θέλομ.εν ίδεΐ
ποτέ επί τής γης.

Πριν όμως άποφασίσωμ,εν νά θρηνήσωμ,εν ώς άνεπι-<·
•στρεπτεί άποπτάσαν έ* τής οικουμένης τήν γιΛοχαΛίατ,
χαλόν είναι νά έξετάσωμεν τί είναι αύτη κατά τήν γνώ—
μ.ην τών τόσω έπιδεικτικώς επί τή άπωλεία αυτής πεν-
βούντων.

Κατά τον Σταγειρίτην, ό δυνάμ,ενος νά δώση ακριβή
πράγματος τίνος όρισμόν πρέπει νά θεωρήται ώς αύτόχρη-
μ,α θεός' το δέ νά είναι απλώς θείος δέν άρκεΐ, φαίνεται,
πρός τούτο, καί παράδειγμ,α έστω ό θείος Πλάτων, ό πει—
ραθείς νά όρίση τί είναι άνθρωπος καί συγχύσας αύτόν
πρός μ,αδηθέντα άλεκτρυόνα, καί σήμ.ερον οί φυσιολόγοι, ο£
τοσαύτας συσσωρεύσαντες περί του αύτού θέμ.ατος βλα-
σφημίας, ώστε ό άρχιεπίσκοπος Καλοπράγμ,ων (Bonne-
chose) ήναγκάσθη ν' άφορίση αύτούς έν πληθούσν) γε-
ρουσία.

Εκ τούτου πολύ φοβούμεθα ότι άνεπίληπτός τις ορι-
σμός τής Φίλοκαλίας έσται ήμ,ϊν δυσεύρητος. Αληθές εί-
ναι ότι ό άριθμ,ός τών όρισμ.ών τούτων είναι μ,έγας καί 6
ό'γκος τών όρισάντων πολύς. Άλλά καθώς, κατά τούς η-
θικολόγους, ή πληθύς τών νόμ.ων είναι άσφαλές τεκμ,ήριον
τής διαφθοράς τών ήθών, ούτω, νομ.ίζω, καί τών όρισμ.ών
ή αφθονία ούδέν άλλο άποδεικνύει ή τήν άσάοειαν τών
ιδεών.

Οπωςδήποτε άναγκαζόμενοι νά παραθέσωμ,έν τινας τών
■ορισμών τούτων, θέλομ.εν προτιμήσει τούς τών Γάλλων,
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■ούχι κυρίως ώς κατεχόντων σήμερον τήν δάφνην της κα-
λαισθησίας, άλλα προ πάντων ώς τών μόνων όπωσοΰν κα-
ταληπτών ένω οί τών Γερμανών, βαθεϊς όντες ώς άρτε-
σιανά φρέατα, άπαιτουσι τήν είς τους έρεβώδεις αυτών μ,υ1-
■χούς κατάβασιν μ,ετ' έςαιρετικής τίνος παρασκευής φώτων
και λαμ,πάδων, ής άμοιροϋμ,εν.

«Ή φιλοκαλία, κατά τόν Μοντέσκιον συνίσταται είς τό
»διακρίνειν μ,ετ' όξυδερκείας και ετοιμότητος τόν βαθμόν
»τής ηδονης, ην εκαστον άντικείμενον δύναται νά παρά-
»σχγ> τοις άνθρώποις».

'Αλλ' ό σοφός συγγραφεύς του Πνεύματος τών νόμων
φαίνεται συγχέων ενταύθα τήν εύφυίαν μ.ετά της φιλοκα-
λίας. "Εργον τω οντι της πρώτης είναι τό ν' άνευρίσκη
και μ,εταχειρίζηται προσηκόντως τό δυνάμενον να προξε-
νήσ-/) ήδονήν, ένω ή δευτέρα περιορίζεται είς τό εξάλει-
φε ιν και λειαίνειν πάν 'ίχνος τραχύτητος και άνωμαλίας,
έχουσα πρός τήν εύφυίαν όπως ή χάρις πρός τήν καλλλοήν.

Ό Βολταΐρος. ονομάζει φιλοκαλίαν «τήν δύναμ,ιν του αί-
»σθάνεσθαι τό καλόν και τό μη τοιούτον έν πάσαις ταΐς
»τέχναις». "Εκαστος όμ.ως εννοεί ότι ό ορισμός ούτος, πε-
ριοριζόμενος είς μ,όνον τό αϊσθημα, είναι μονομερής, άφοΰ
πλην τούτου η φιλοκαλία απαιτεί και τήν γνώσιν, τήν φω-
τίζουσαν και δικαιολογούσαν τάς κρίσεις ταύτας.

Ό δ' Άλαμ.βέρτος, θετικός ών άνθρωπος και γεωμέ-
τρης, άφίνει κατά μ.έρος τό αίσθημ.α, και ονομάζει φιλο-
καλίαν α τήν δύνχμ.ιν του διακρίνειν έν παντί έργω τάς ί-
»διότητας, δι' ών πρέπει ν' άρέση». Ό ορισμός ούτος εί-
ναι πάντων ό ελλιπέστερος" διότι καθ' έκάστην άπαντώμεν
σοφούς ανθρώπους, κατόχους τών κανόνων της αισθητικής
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ορθοδοξίας και ίκανωτάτους να διακρίνωσιν έν ποιήματι ή
έν είκόνι πάσαν αρετή ν και παν πλημμέλημα, αλλ' έν τού-
τοις ουδέν αίσθανομένους, καθότι τό έπίστασθαι διαφέρει
του αίσθάνεσθαι.

Κατ' άλλον δέ τίνα οιλόσοοον ή οιλοκαλία είναι «ου-

I ι ι »

σική τις ευαισθησία έντελώς άνεςάρτητος τής τέχνης και·
τής έπιστήμης». 'Αλλ' οί άποδεχόμενοι τόν τοιούτον όρι—
σμόν πρέπει και νά παραδεχθώσιν ότι οί σκοτεινότεροι αιώ-
νες και αί σκυθικώτεραι τών φυλών δύνανται να διαγωνι—
σθώσι περί φιλοκαλίας ποός τούς επί Περικλέους 'Αθη-
ναίους και τούς 'Ιταλούς επί Μεδίκων.

- «Ή φιλοκαλία, λέγει ό ιππότης Βουφλέρος είναι ή άφή.
ν της ευφυίας». Ό ορισμός ούτος είναι τω όντι εύφυέστα—
τος, άλλ'ούδεν πλέον.

Του λόγου ό'ντος περί φιλοκαλίας, άδικον ήθελεν είναι να;
μή παραθέσωμεν, και γυναικεΐόν τινα όρισμόν. Πρόχειρον
έ'χομεν τόν τής κυρίας Στάελ, καθ' ήν «φιλοκαλία είναι γι.
»γνώσις τών αληθινών και μονίμων σχέσεων». Τόν τοιού-
τον όρισμόν τής γαλάτιδος Σιβύλλης έπισκοτίζοντα μάλλον
ή φωτίζοντ α τό ζήτημα μετά τής προσηκούσης ταπεινό-
τητος όμολογούμεν ότι ουδόλως ένοήσαμεν.

Εκ "τών άνωτέοω γίνεται δήλον ότι οί πεοί τήν οιλο-

ι 1 I ι

καλίαν γνωματεύσαντές είσι διηρημένοι είς δύο άντιμέτωπα
στρατόπεδα* οί μεν θεωοούσιν αυτήν ώς φυσικόν τι και αύ—
θύπαρκτον δώρημα, οί δέ ώς απλούν προϊόν επιστήμης και
εμπειρίας. Πρό τίνων έτών κραταιός πόλεμος είχεν έγεοθή
εν τη πολιτεία τών θεολόγων περί τού ακανθώδους φυτού,
ές ού συνίστατο ό έπι τής κεφαλής του Σωτήρος έπιτεθείς
στέφανος. Οί μεν ίσχυρίζοντο ότι ό άγιος στέφανος ήτο έκ
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συνήθων ακανθών, οί δέ, ούδαμού τής Παλαιστίνης εύρί-
σκοντες σήμερον τοιαύτας, ήθελον αυτόν έκ ράμνων, ένώ
άλλοι ά.πεφαίνοντο ότι έπλέχθη έκ κλάδων ακακίας, ήν οί
^Ελληνες έκάλουν ηκανθαν, καί έτεροι, μή στέργοντες τάς
άκάνθας, ήθελον αυτόν έκ θαλασσίου σνοίνου. Ή οιλονεικια
έφαίνετο αδιέξοδος, άλλ' άγαθό'ς τις χριστιανός κατώρ-
θωσε νά συμβιβάση πάσας τάς διαμαχομένας γνώμας α-
ποφανθείς ότι ό στέφανος του Ιησού «συνίστατο έκ παν-
»τοίων άκανθωδών φυτών, συνδεδεμένων διά θαλασσίου
» σχοινιού». Τό αυτό ευσεβές καί διαλλακτικόν έργον έπ.ι-
χειρουντες καί ήμεϊς, τολμώμεν νά όρίσωμεν τήν φιλοκα-
λίαν, «τό μετά λόγου αίσθημα τών καλλονών τής τέχνης
»καί τής φύσεως».

Ώνομάσαμεν τήν φιλοκαλίαν α ί'σθηα α, διότι ό πολλά
έπ ιστάμενος άλλ' ουδέν αίσθανόμενος έ'σται άείποτε ψυ-
χρός τεχνίτης καί άδικος τεχνοκρίτης, προσεθέσαμεν δέ
μετά Λόγυυ, διότι ό ζωηρώς αίσθανόμενος άλλ ουδέν έ π ι-
στάμενος θέλει υποπέσει έξάπαντος είς πολλάς άτοπίας καί
ανωμαλίας, ότέ μεν μετεωριζόμενος ώς άετός, ότέ δέ έρ-
πων χαμαί ώς κοχλίας" τό αίσθημα άνευ τής επιστήμης
είναι οδηγός τυφλός, πολλάκις άπατών καί ένίοτε παρα-
σύρων είς κρημνούς καί άβύσσους" άλλα καί ή επιστήμη,
οσάκις δεν θερμαίνεται ύπό του αισθήματος, άδυνατεΐ νά
είσδύση είς τους μυχούς τής φύσεως καί τής άνθρωπίνης
καρδίας, αί δέ κρίσεις αύτής δύνανται μεν νά ώσιν άκρ'.-
βεϊς καί όρθαί, άλλά περιοριζόμενα·, είς μόνην τήν έπιφά-
νειαν τών πραγμάτων μένουσιν επιπόλαιοι.

Άν παραδεχθώμεν τόν άνωτίρω όρισμόν, δυνάμεθα ί-
σως νά εξηγήσω μεν δι' αύτού καί τάς διαφοράς καί ποι-
Μ. ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'· 7
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κιλίας της αισθητικής, αΐτινες απαντώνται κατ' έποχάς,
κατ' εθνη και κατ' άτομα, αποδίδοντες αυτήν είς την ά-
νισον δ ιαν ο μήν τών δύο στοιχείων, άτινα άπαρτίζουσι καθ*
ηιζ,άς τήν οιλοκαλίαν, τοΰ αισθήματος δηλ. και της επι-
στήμης. Ούτω παρ' Έβραίοις τό αί'σθημ.α, άμ,οιρον έπι— ■
στή μη ς, ένέπνεε τοϊς ποιηταΐς αυτών άκαταλήπτους εικό-
νας και άσιατικάς ύπερβολάς" πολύ βραδύτερον έν Ρώμ,τι,
άκμαζούσης της επιστήμης και χαλαρωθέντος τοΰ αισθή-
ματος, άνεφάνησαν τά άνεπίληπτα άλλ' όπωσοΰν ψυχρά
άριστουργήμ.ατα τοΰ Κικέρωνος και Όρατίου. Ύπάρχου-
σιν όμως και άλλοι τινές ευτυχέστεροι αιώνες, ή μ,άλλον έ-
-πέλαμψαν παρ'ένί και μ.όνω λαω εύτυχειςτινες ήμέραι, καθ'
άς τά δύο συστατικά της οιλοκαλίας, τό αί'σθημ.α και ή
γνώσις, συνεκεράσθησαν μ.ετά τοσαύτης πρός άλληλα άρμ,ο-
νικής άναλογίας, ώστε απετέλεσαν εν άδιαίρετον όλον, το
ίδανιχον χα.Ιόν, τό άπαξ μόνον ένσαρκωθέν παρ' άνθρώ-
ποις* συνέβη δέ τοΰτο παρ' Άθηναίοις, ότε έκτίζετο ό

ΙΙαρθενών και έδιδάσκετο ή 'Αντιγόνη.

--

• ' i

I

Α. ΒΑΑΑΟΡΙΤΟΤ

Η

("Ιδε τήν~]3ιογρα®ικήν σημει'ωσιν έν σελ. 15)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΜΟΓ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΝ

,

Σύ τ ο γνωρίζεις, Άχι12εϋ\ . . yΑπ'τά μικρά μου χρόνια.

ΠουΛι περίχαρο, τρελλό, μέσ' τ* άναφτε ρ ιασμά μου,
Μονΰρεν ό πόνος τήν καρδιά, κ εκεί που μέ ζ* αηδόνια
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Ειχ1 άρχηνήσει rà πετώ, χαϊ μέ τό ΛάΛημά μου
ΙΥά χύνω μιά σταΛαμματιά γΛυκάδα χι* άρμονία,

Μέσα Υ τον χόσμου τή χαρά, που μέ τα χύματά της
Μ' εβρεχε, μ9 έπεΛάγονε,—έχει που αΛΛη χάμμία

Μαρρη φροντίδα, συ.ΙΛογή μέ τά βαρειά φτερά της
Λέν μου συγνέφιαζε τό νου, παρά πώς νά χορτάσω,

ΓΛυκέ μου φίΛε, τη ζωή χαϊ πώς rà ξεδιψάσω. . . ·
Μιά νύχτα Υ τήr αστροφεγγιά, πώπαιζα μοναχό μου

Μ' ενα ΛουΛούδι δροσερό χαϊ τώδειχνα Υ τ άστέρια
Μέ περηφάνεια άπόχρυφη, πΛαχόνει Υ τό π Λ ευ ρό μου

Βουβός όΧάρος, κ'άσπΛαχγνα μου τ*άρπαξε άπότάχέρια..
Μοϋ τωκρυψε βαθειά 'ς τήγή... μ* έφύτεψε σιμά του...

Μ' εχαμε νυχτοΛούΛουδο, μ9 εχαμε κυπαρίσσι...
*0Λόγυρά μου έσχόρπισε τά νεχροΛίβανά του

Κ αϊ μ9 έζευγάρωσε σχΛηρά μ ενα του ρημοκχΛήσι.
Λέ βΛέπεις πώς μapaίroμaι 9ς του Χάρου μου τ αγώγι

Κ αϊ πώς κάθε μου ΛάΛημα γίνεται μυροΛόγι ;...
ΓΛυκέ μου φίΛε, μέριασε.., Μή μοϋ ζητείς τραγούδια,

9Σ τôr ίσκιο μου δέ θα ναύρής μαγιάτικα ΛουΛούδια9
Οντε παιγνίδια, οΰτε χαραΐς... Θάύρής ενα Λυχνάρι

* Ετοιμοθάνατο* φτωχό, θαμμένο Υ τό χορτάρι,
Ποϋ κρύβει χάθε μνήμά μου και Λιποθυμηαένη

Τή νεκρική τή Λάμψη του... Οί μαύροι οί πεθαμμένοι
Σέ τέτοιον ήΛιο πάντα ζουν / Κ' αύτη τους τήν άχτίδα

Φωτίζουνε τή rύχτa τους καϊ σώζoυr τήν έΛπίδα,
Π' ωραν τήν ωρα πνίγεται μέσ9 Υ τόν χαταποτήρα

Του κόσμου, πούναι αχάριστος... ''.Ω! δέ θά μείνη στείρα!
Θά ζωντανέψ-η μιά φορά χ' άπό τά μνήματά μας

Θ* άστράψη πά.Ιαι όΛόφωτο τό γΛυν,οχάραγμά μας...
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ι

ΓΛυκέ μου φίΛε, πρόφθασε χαϊ ρίζε Λίγο Λάδι

'Σ τό πενιχρό Λυχνάρι μας.... τρέξε χαί σύ 'ç rôr αάή
Τα πεθαμμένα χόχχαΛα μ' έμε rà προσχυ νήσης...

Λησμόνησε τούς ζωντανούς. ''Σ τόν κόσμο μην έΛπίσης..~

α. παρασχογ

(Τδ,ε τήν βιογραφικήν σηυ.ει'ωσιν έν σελ. 16).

Tût ΦΙΛΩ'- Α. BAAAÛPITH'-

Σέ κοιμητήρι με καΛεΐς, αηδόνι πικραμένο,

Να τραγουδήσωμε μαζύ, νά γίνωμε ζευγάρι'
77 πίκρα μ έχανε βουβό, είμαι κερί σθυσμένο,

Φωνή χαί Λάμψι χάθηκαν ό Χάρος πριν με πάρη ..
Τραγούδ', αηδόνι σπΛα^νιχό, τό ΘΛιδερό σκοπό σου,
Καί τών νεκρών ναννούριζε τόν ύπνο μοναχός σου!

Εμένα μή με προσχαΛεΐς, ευγενικό μου αηδόνι

ΛαΛιά δεν έχουν οί νεκροί' άνίσως ζώ ακόμα,
Zfj τό κορμί μου μοναχά, μά ή ψυχή μου Λυόνει,
Μα ή ψν\ή απέθανε καί κΛείσθηχε τό στόμα.
Τραγούδ\ αηδόνι, μοναχό, τραγούδα στα χΛαδιά σου,
Καί ζυπνησε τούς ζωντανούς με τή γΛυκειά ΛαΛιά σοι/

Θάοί εψες πώς σου ζήτησα χαράς εγώ τραγούδι ;

Λεν τήν γνωρίζω τή χαρά' οϋτε τό χέρι άπΛόνω
Να μου φιΛέψης δροσερό, μαγιάτικο ΛουΛοϋδι !

Αυτό μπορεί τό μνήμά μου νά στο ζήτηση μόνο....
Λεν πώς δεν έχουν οί νεκροί ΛουΛούδια' σαν πεθάνω7
αν θέΛης στειΛέ μού το ''κει εδώ τί rà τό κάνω;...
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Τόν κόσμο τόν αχάριστο, μου Λες, rà παραιτήσω

Καί στο φτωχό χαντύλι μου rà ρίψω λίγο λάδι'
Τόν κόσμο !... μήπως μπόρεσα στιγμή μ αύτόν νά ζήσω ;

*Λς σ6ύση τό λυχνάρι μου στής νύχτας τό σκοτάδι !
Λάδι σταλιά δέν μοϋμεινε... τώχει φωτιά πιομένα !

Λεν θέλω φως στόν τάφο μου, δέν θέλω φως κανένα.

Τό περιγέλοιο των νεκρών αύτό τί νά τό κάνω;

Χιλιάδες ήλιοι δεν μπορούν νεκρού ν' ανοίξουν μάτι.
^Εδώ τό ήθελα τό φώς, τό ήθελα έπάνω!

\Ας λείψη Απ* τό ύστερο τοΰ τάφου μου κρεββάτι.

Καί τεί,ναι ε να όνομα κανένας σάν πεθάνη ;

Σημάάι κάθε μιαροΰ, συριγματιά τον φθόνου,
Που ενα στόμα τό φιλεϊ καί γ' άλλο τό δαγκάνει

"Ενα κομμάτι σάβανο πού κλέβομε τοΰ χρόνου /
Καί τ είναι ενα όνομα ; παιδιών Αλφαβητάρι,

Ή κρίσι που μας κάνοννε στοϋ τάφον τό λιθάρι...

Βλέπεις, ôèv ε χω τήν ψυχή σάν άλλον ς φλογισμένη'
Άετοΰ φτερά δεν μοΰδοσαν γιά ν' άναιβώ απάνω,
'Άπό ψιλά νά κρεμνισθώ στόν τάφο πού προσμένει...

Τό μνήμά μον αγνώριστο άν μείνη, δεν με βλάφτει'
Λεν θέλω τόν ιστορικό, το ψεύτη νεκροθάφτη !

άλλα ήθελα νά ειπώ καί άλλα τό)ρα γράφω'
Σν μή μ άκονς, Αηδόνι μον, τραγούδα τό σκοπό σου...

Τραγούδ\ Αηδόνι σπλαχνικό, τραγούδα στά κλαδιά σου.
Καί ξύπνησε του ς ζωντανούς μέ τή γλυκεία λαλιά σου!
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Ό άριστος βοτανικός και καθηγητής της επιστήμης ταύτης
εν τω Πανεπιστημίω έγεννήθη εν Σμύρνη τω 1817 και εσπου-
δασεν έν Ιίαρισίοις. 'Ανενδότως προάγων τήν έπιστήμην έθερά—
πευεν ό Θεόδωρος Όροανίδης και τάς Μούσας, κατέλιπε δ ' ή-
μίν ώραΤα λυρικά και σατυρικά [ποιήματα. 'Απέθανε κατά το
4886 'έν 'Αθήναις.

Η ΚΑΜΕΑΛΙΛ

Τις δέν έθαύμ.ασε και δέν θαυμάζει τό μ.εγαλεϊον της
φύσεως οσάκις είς έαρινήν ποωίαν, δτε τά άνθη κύπτουσι
χαριέντως υπό τάς διαυγείς σταγόνας της δρόσου, περιπα-
τεί έντός ωραίου κήπου ή δάσους εύθαλοΰς ; Τίς δεν εύ-
γνωμ,ονεΐ είς τόν παντοδύναμ,ον Δημιουργόν διά. τά πολύ-
τιμ.α δώρα, τά όποια τώ έπιδαψιλεύει καθ' εκάστη ν διά.
τών φυτών ; Τίς λησμ.ονεΐ ότι διέφυγε πολλάκις τόν θάνα-
τον βοηθεία ενός άνθους, ή ενός καοπου άγριου συλλεγέν—
τος έν τή έρήμ.ω ; Τίς γεωργός, τίς κηπουρός, τίς άνθοκό-
μος. δεν βλέπει, και δεν περιποιείται ώς άλλα. τέκνα του,
τά φυτά παρά τών οποίων προσδοκά πρόσοδον, εύημ.ερίαν
και τέρψιν ; — ουδείς ! Μόνον ψυχή φύσει κακή, άναισθη—
τοΰσα πρός παν ρ,τι καλόν και ώραϊον, έξαγριωθεΐσα δια
τών αγενών παθών, άποθηριωθεΐσα διά της άσεβείας δύ-
ναται νά πνίζη τήν έμ.φυτον ταύτην στοργήν, ην ένέκλεισεν
ό Θεός είς τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου.

Διά τοΰτο είς όλας τάς γωνίας της Ευρώπης σήμερον
η σπουδή της Βοτανικής έπιστήμ.ης εγινεν άντικείμ.ενον
ουχί μόνον τοΰ καλώς άνατεθραμ.μ.ένου άνθρώπου, άλλά
και αυτοΰ τοΰ τεχνίτου* διά τοΰτο ύπάρχουσι πανταχού
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κήποι βοτανικό', και μουσεία' δια τούτο υπέρογκα δαπα-
νώσι ποσά αί Κυβερνήσεις χάριν τής εισαγωγής νέων φυ-
τών έξ απομεμακρυσμένων μερών" δια τούτο συγγράμματα
εύθηνά διηνεκώς διδάσκουσι τους λαούς τήν Βοτανικήν επι-
στήμων και φυτοκομίαν. 'Αποδεικνύεται δέ καθ' έκάστην
ότι δια τής αγάπης προς τά άνθη εξευγενίζεται έτι μάλ-
λον ή ψυχή, και δια τής άφοσιώσεως αυτού προς τήν γεω-
πονίαν, ο άνθρωπος γίνεται ειλικρινής και ένάρετος. Μετά
τόν λόγον του Θεού και τάς άρχάς τής ύγιιούς φιλοσο-
φίας μόνον ή γλώσσα τής φύσεως δύναται νά ένεργήση έπι
τών ηθών παντός λαού.

Πρώτα κοσμήματα τών γυναικών ύπήρςαν τά αυτοφυή
άνθη τού άγρού και σήμερον ακόμη τών μαργαριτών και
τών αδαμάντων ή λάμψις δεν καλλύνει τοσούτον τήν ya-
χίεσσαν κεφαλήν μιας ώραίας κόρης, όσον έν άνθος καμελ-
λίας. Τά άνθη είναι τής φύσεως ή ποιητικωτέρα έ'κφρασις,
τής αθώας παρθένου ή χαρά, τό κόσμημα πάσης εορτής,
ή παρηγορία τής τεθλιμμένης καρδίας, τό άπεικόνισμα τής
καλοκαγαθίας τού Θεού. Πάς μή άγαπών τά άνθη βεβαίως
είναι χαχής ψ υ γης άνθρωπος. Φυλάχθητι άπό αύτόν !
διότι είς τήν πρώτην περίστασιν, καθ' ήν τόν δυσαρεστή-
σης, θέλει σέ βλάψει.

'Αναντιρρήτως ή καμέλλια είναι τό πε ρ ». κ αλλ έ στ ατ ο ν
και κομψότατον άνθοφόρον φυτόν. Τό βαθυπράσινον χρώμα
τών ωραίων φύλλων της και τά εύχροκ και συμμετρικά
άνθη της τήν κατέστησαν περιζήτητον.

Τό χαριές·ατον τούτο δένδρον βλας-άνει αύτοφυώς είς τήν
Κίναν και Ίαπωνίαν, έξ ής μετεκομίσθη είς Εύρώπην κατά
τό 1739 έ'τος παρ' Ίησουίτου τινός ιεραποστόλου Ca-
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llielli καλουμένου. Καί κατ' αρχάς μεν εκλήθη ρ ό δ ο ν
τής Ιαπωνίας καί ρ ό δ ο ν τής Κίνας, βραδύτερον
δε Καμέλλια έκ του ονόματος τοΰ μονάχου,

Μετ' ενθουσιασμού μεγάλου έχαιρέτισεν ή Ευρώπη τό
χαριέστατον τούτο φυτόν, ένώπιον του όποιου ώχρίασαν τα
ρόδα. Τά άνθη του ήσαν κατά πρώτον άπλα καί μόνον
κατά τό 1792 καί 1793 κατωρθώθη δια σπορών νά άνα-
οανώσι καμέλλιαι μέ άνθη διπλά καί ποικίλα.

Ή καμέλλια υπάγεται κατά τους βοτανικούς είς τήν
τάςιν τών τερνοστροιμιομόρφων, καί είναι συγγενής μέ
•τους θάμνους τούς παράγοντας έν Κίνα καί 'Ιαπωνία τό έν
χρήσει τέΐον (τσάι). Τά άνθη της σύγκεινται έκ κάλυκος
έχοντος πολλά φυλλάρια (σέπαλα) κοίλα, περιφερή, καί
επάλληλα, ών τά εξωτερικά είναι μικρότερα" εκ στεφάνης
λευκής ή κόκκινης, έξαπετάλου, ής τά πέταλα είναι ωοειδή,
άμβλέα πολυ μεγαλήτεοα του κάλυκος καί πρός τήν βάσιν
αύτών συνηνωμένα μεταξύ των έκ στημόνων πολλών επί-
σης πρός τήν βάσιν συνηνωμένων (μοναδελφών)" έξ ωοθή-
κης ύποσφαιρικής φερούσης στύλον απλούν λήγοντα είς
στίγμα όξύ. Ό καρπός είναι κάψα τρίχωρος ή πεντάχω-
ρος φέρουσα είς έκάτερον τών χώρο^ν της άνά έν ή δύο
σπέρματα. Τά άνθη τής καμελλίας κείνται πάντοτε είς τα
άκρα τών νεωτέρων κλαδιών μεμονωμένα, ή άνά δύο. τρία,
καί τέσσαρα ομού' σχηματίζονται κατά τό θέρος καί ά-
νοίγουσι κατά τόν χειμώνα καί τό έαρ. Τά φύλλνα της
κείνται κατ έναλλαγήν, είναι βραχύμισχα καί δερματώδη,
έχουσι τό σχήμα ωοειδές, όξυκατάληκτον, τά δύο αύτών
πέρατα πριονωτά, καί τήν άνω έπιφάνειάν των στιλπνήν.
Ό άειθαλής ούτος θάμνος εν 'Ιαπωνία καί έν Κίνα λαμ-
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βάνει διαστάσεις δένδρου, καί φθάνει είς ύψος πέντε καί
εξ μέτρων άλλά καί είς τήν μ.εσημβρινήν Εύρώπην αυξά-
νει επίσης μετά ρώμης. Ό μακαρίτης φίλος μου κόμης
Δέλλα Μινέρβας, πρεσβευτής τής 'Ιταλίας έν 'Αθήναις,
υΛ έβεβαίωσεν ότι είδε θάλλουσα,ν την π ρώτην έν Πορτο-
γαλία φυτευθεΐσαν καμ.έλλιαν, υπό τήν σκιάν τής όποιας
■έκάθησεν ό βασιλεύς τής Ιταλίας Βίκτωρ μετά μεγάλης
συνοδίας. Πόσον μ.εγαλοπρεπές άρά γε θά ήτο τό δένδρον
εκείνο έν ώρα άνθήσεως !

'Αδίκως έφημ.ίσθη ώς δύσκολος ή καλλιέργεια τής κα-
μελλίας" τό φυτόν τούτο, συγκριτικώς πρός άλλα ξένα
φυτά, έν ει πολλήν ζωτικότητα και αντέχει γενναίως έπί
πολύν χρόνον είς τήν κακοπάθειαν, ολίγας δέ καί γνωστάς
My ζ ι τάς ιδιοτροπίας του. Βλαστάνει εύκόλως έν ύπαίθρω
καί έν φυτοκομ.είοις, αρκεί μόνον νά. μή προσβάλληται υπό
-τών καυστικών άκτίνων τού θερινού ήλιου, καί μάλιστα
: του ήλίου τών θερινών κλιμ.άτων. Πολλαπλασιάζεται διά
σποοας και δ ιά μ.οσχευμ.άτων (καταβολάδων) καί έμβολιά-
ζεται κατά πολλούς τρόπους.

Ή καμ.έλλια, καλλιεργούμενη εί'τε έν δοχείοις εί'τε έν
■ύπαίθρω, τέρπεται είς γήν έλαφροτάτην. Πολλάς πολλοί
I Ιπενόησαν συνθέσεις γαιών διά τήν φυτείαν αύτής, άλλ'
έκ τούτων αναφέρω μ.ίαν μ,όνην χρήσιμ.ον έν Βρυξέλλαις*
σύγκειται δέ αύτη"

Έκ τριών καί ήμ.ίσεος μ.ερών γης, προεοχομ.ένης έκ σε-
-σηπότων φύλλων.

'Ες ενός μ,έρους κοινής φυτογής" καί

'Ες ήμ,ίσεος μ.έρους ξυλανθράκων είς κατάστασιν λε-
-πτής κόνεως.
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Οί πλείστοι όαως, έν οίς και έγώ, καλλιεργοΰσι τάς κα-
μελλίας των μετά μεγάλης έπιτυχίας είτε είς γήν προερ-
χομένων έκ σεσηπότων φύλλων και άναμεμ.ιγμενην κατά έν
τρίτον μετ' άμμ.ου λεπτής, ή έντός καστα.νοχώμ.ατος συλ-
λεγομένου έκ τών κοιλοτήτων τών γηραιών καστανεών.

Άλλά δέν άρκεί μόνον τό είδος της γης, τό όποιον είναι
απαραιτήτως άναγκαίον διά τήν καλλιέργειαν τών καμελ-
λιών, αλλ' απαιτείται και ίδιος τρόπος της φυτεύσεως αυ-
τών' διότι τό δένδρον τούτο τέρπεται μεν νά έ'χη πάντοτε
ύγράν τήν περί τάς τρυφεράς ρίζας του γήν, βλάπτεται
όμ.ως μεγάλως όταν τό ύδωρ λιμνάζη περί αύτάς. Τούτων
ένεκα, όταν έν δοχείοις φυτεύωμεν τάς καμελλίας, καλύ—
πτομεν τόν πυθμένα του δοχείου δι' άμ,μ.ου ποταμ,ίας χον—
δρής, ή διά μ,ικρών συντριμ,μ.άτων όπτής γης (κεραμ,ιδίων)
ή ανθράκων, άπό πέντε μέχρι δέκα εκατοστών τοΰ γαλλι—
κοΰ μέτρου, έπ' αυτών δέ στρώνομ.εν μέρος της έτοιμ.α—
σθείσης γης και φυτεύομεν τήν καμελλιαν, προσέχοντες
μήπως διασκορπίσωμεν τό περί τάς ρίζας της χώμ.α. Έαν
δέ θέλωμεν νά φυτεύσωμεν τάς καμελλίας μ.ας είς τό ύπαι—
θρον και έν τω έδάφει. έκλέγομεν κατάλληλον σκιερόν και:
δροσερόν μέρος, σκάπτομεν λάκκον βαθύν υπέρ τό εν μέ-
τρον ή .και περισσότερον, έάν ή καμελλια είναι μεγάλη,,
στρώνομεν είς τόν πυθμένα λιθάρια μ,ικρά τοΰ ποταμ.οΰ·
μέχοι πάχους ήμίσεος με'τρου, και έπ' αύτών φυτεύομεν.

Αί καμέλλιαι δέν πρέπει νή ποτίζωνται είμ.ή όταν· δι—
ψώσΓ διακρίνομεν δέ τοΰτο έκ της ξηρασίας της γης, έάν
είναι φυτευμ.έναι έν ύπαίθρω, και έκ τοΰ ηχου τών δοχείων,
έάν είς τά δοχεία τάς καλλιεργώμεν' κτυπώμεν, δηλαδή,
διά τοΰ δακτύλου ή διά λιθαρίου τό δοχείον, και έάν μεν
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άκούσωμεν ήχον άμβλύν, ύ-άρχει έν τή γή άρκετή υγρα-
σία καί τότε είναι περιττά ν τό πότισμα, έάν δέ άκούσω-
μεν ήχον όξύν, τότε ποτίζομεν. Άπό του τρόπου δέ καθ'
ον εξέρχεται τό ύδωρ έννοούμεν έάν καλώς ή κακώς είναι
«ρυτευμένον τό φυτόν μας' διότι έάν τό ύδωρ έξέλθη εντός
δέκα ή τό πολύ δεκαπέντε δευτέρων λεπτών, ή καμέλλια
είναι καλώς φυτευμένη' έάν δέ βραδύνη τό ύδωρ περισσό-
τερον, ή μετά δυσκολίας έξέρχεται κατά σταγόνας, τότε
είναι σημεΐον ότι τό κάτωθεν πορώδες στρώμα έπύκνωσε
κκί πρέπει πάλιν νά ά,ραιωθή διά μεταφυτεύσεως τού φυ-
τού είς άλλο δοχεϊον καί άλλην γήν.

Πάσα μεταφύτευσις έκ τοιαύτης αιτίας γενομένη, είτε
έκ στενότητος τού δοχείου, πρέπει νά έκτελήται κατά τάς
άρχάς τοΰ χειμώνος, έάν τό φυτόν δέν εχη άνθη, ή κατά
τάς άρχάς τού έαρος μετά τήν άνθησιν, καί πρό τής βλα-
στήσεως τών οφθαλμών.

Τό κλάδευμα, τό όποιον άλλοτε ένόμιζον ότι βλάπτει τά
φυτά ταύτα, πρέπει νά τό έκτελώμεν άνευ προλήψεως καί
φόβου* καθώς όλα τά φυτά. ούτω καί αί καμέλλιαι πρέπει
νά κλαδεύωνται είτε διά τήν ίσόρροπον διανομήν τών θρε-
πτικών χυμών, είτε διά νά λάβωσι κομψόν τι σχήμα, είτε
οταν πάσχωσιν.

'Ενίοτε, ή έ'νεκα πολλής τροφής, ή ε'νεκα άλλων προσ-
τατευτικών διά. τήν άνθησιν αιτίων, αί καμέλλιαι σχημα-
τίζουσι πολλά άνθη. Είς τήν τοιαύτην περίστασιν πρέπει
νά άποκόπτωμεν αριθμόν τινα έξ αύτών, καί θυσιάζοντες
τά καχεκτικά ν ' άπολαύσωμεν υγιέστερα καί ρωμαλεώτερα*
άλλ' επειδή τά άνθη φύονται πλησίον άλλήλων, έάν άπο-
κόψωμεν αύτά εύθύς άπό τής βάσεως των, θέλομεν προξε-
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νήσει πληγάς και παρά τήν βάσιν τών μεινάντων ανθέων"
πρέπει λοιπόν άφ' ού έκλέξωμ,εν τα ασθενέστερα προς άπο—
κοπήν, νά μή τά κόψωμεν αμέσως από τής βάσεως, άλλα
-νά τα κόψωμεν μέχρι του μέσου, έκεΐνα δέ πίπτουσιν άφ'
εαυτών.

Επειδή αί καμέλλιαι τέρπονται είς τήν δρόσον και τήν
καθαριότητα, μεγάλως ωφελούνται εάν κατά τάς θερμάς
•ήμέρας δοοσισθώσι περί τό εσπέρας δια σύριγγος, ήτις ρί-
πτε ι επ ί τών φύλλων των το ύδωρ έν ε'ιδει λεπτής βροχής.
Ή τοιαύτη έργασία είναι άναγκαιοτάτη, ιδίως εκεί όπου
νέφη κονιορτού θερμοτάτου και καυστικού ένίοτε καλύ-
πτουσι τά στιλπνά, αυτών φύλλα. Είναι όμως άνάγκη τό
ύδωρ, δι' ού θά δροσίσωμεν τά φυτά μας, νά ήναι όσον τό
δυνατόν καθαρόν ό έ'χων πρός τούτον τον σκοπόν ύδωρ
τής βροχής είναι ό ευτυχέστερος, άλλ' έν έλλείψει τοιού-
του δύναται νά γίνη χρήσις και τού πηγαίου, εάν τούτο εί-
ναι καθαρόν, και μείνη έπί τινας ώρας έν ηρεμία εντός δο-
χείου. Ή καλλιτέρα ώρα διά τό τοιούτον σωτήοιον λου-
τρόν τών καμελλιών είναι, άπό τού 'Ιουνίου μέχρι του Σε-
πτεμβρίου ή 6η μετά μεσημβρίαν.

Λέγουσιν ότι αί καμέλλιαι δεν άγαπώσι πολύ τά λιπά-
σματα" έγώ εύρον βλαπτικωτάτην τήν χρήσιν παντός λι-
πάσματος είς άδιάλυτον κατάστασιν, ώφελιμώτατον δέ τό
άπαξ τού μηνός πότισμα αυτών διά τής άραιας διαλύσεως
παχέος τινός λιπάσματος οίον γουάνου, ή κόπρου τών πε-
ριστερών.

Άνακεφαλαιόνων τά λεχθέντα, λέγω ότι ό θέλων νά
εχη καλάς καμελλίας πρέπει Α', νά τάς τοποθετήση είς
τόπον δροσερόν Β', νά τάς φυτεύση εντός έλαφροτάτης
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γης, κατά. τον τρόπον καθ' όν υπέδειξα" Γ', νά μη τάς
ποτίζη πολύ, ουτε να τάς άφίνη ξηράς, καί νά φροντίζη
ώστε τό ύδωρ νά μη διαμ,έντ, παρά τάς ρίζας των" Δ', νά
μ.ή άφίνη έπ' αυτών πολλά άνθη, άφαιρών τά μικρότερα
καί άσθενέστερα* Ε νά τάς δροσίζη συχνά διά σύριγγος.
κατά τό θέρος διατηρών αύτάς όσον ένεστι καθαράς, καί
C. νά άλλάσσγι τά δοχεΐά των, όταν διά τήν άνάπτυξιν
νέων ριζών καταντήσωσι στενά.

γ. ζααοκωστα

("Ιδε τήν ^ιογραφί'κήν σημει'ωσιν έν σελ. 4 9).

II ΤΥΦΛΗ ΑΝΘΟΠύΛΙΣ

'Αγοράσατέ μου τ' άνθη !

Τοϋ φωτός μου στερημένη,
έρχομαι μακρόθεν £ένη

και τον οίκτόν σας ζητώ.

*Λν τήν γήν ώραίαν Λέγουν,
f σύ ό βΛέπων μόνον κρίνε!)
τ άνθη μου καρποί της είναι,
τ άνθη ταϋτα ποϋ κρατώ.

ΘάΛΛουν ετι ; Έγώ κρίνω
από μόνην τήν άφήν των'·
προ μικροϋ από τήν γήν των
τά συνέΛεζα νωπά.
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Της αυγής τό πνεύμα τώρα
ώ ! θαρρώ πώς μουρμουρίζει,
θαρρώ τώρα πώς δροσίζει
γ7 άνθη μου τά χαρωπά.

Ω! ίδέτε τα πώς Λάμπουν'
ήσαν μοσχομυρισμένα,
είς τους κόλπους φυλαγμένα
της καλής μητρός των γης.

"Οταν άπλωνα νά κόψω,
μύρο ν ή τον ή γή δλη
κ ελαμπον οί φωτοβόλοι
μαργαρίται της αύγής.

αα. σ. βυζαντιου

( Ίοε τήν pioycaçtXYjv σγ μείωσιν έν σε/. 62).

ΣύΚΡΑΤΠΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΑΛΠΣ

"Οταν πλανώ μ* ένίοτε ρεμ 6όζων κατά μάνας.
Συχνά με μεταφέρουσιν είς εύκλεεΐς αιώνας
Της φαντασίας τά πτερά,

Και τών μικρών μας Αθηνών άφεϊς τήν τύρβην μόλις,
Βλέπω ευδαίμων ή λαμπρά του Περικλέους πόλις
Ενώπιον μου νά περά.
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:

Τον Παρθενωκος θεωρών τάς στήλας πεπτωκνί'ας,
Τόν πλάττω ώς τόν επλασεν Αχμαΐον ό Φειδίας,
Ό jtJàoTTfc ούτος τών θεών.

Και παν εχπλννων λείψανον τών άμανρών κηλίδων
Κοσμώ χαί με τήν λείπουσαν έχ τών Καρνατίδων
Τον Έ ρεχθέως τόν γαόν ■

Όντως ερρέμβαζον ένω σιωπηλώς δακρύων,
Μίαν ήμέραν εβλεπον σωρείαν ερειπίων
Τό θέατρον τών 'Αθηνών,

Καί είς τής φαντασίας μον παραδοθείς τήν μέθην
Τάς έποχάς έπέρασα, χ είς μίαν παρενρίθην
'Έχ τών ένδόζων τον σκηνών.

Α'.

Τά Αιονύσια τελεί

Τής 'Αθηνάς ή φίλη πόλις
Καί θεαταί έκεΐ πολλοί

7Εχ τής ΓΕλλάδος τ)λθον όλης.

Τής 'Ακροπόλεως έμπρός

τό μέγα θέατρον Ανέρπει,
χαί ύπεράνω του λαμπρός

ô Παρθένων τό βλέμμα τέρπει,
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Α ραματιχός έχει άγων

θά γείνη, πάντας προσεΛχύων,
χ είς τόν νικώντα χορηγόν

θά δοθίΐ τρίπους ώς βρα6εΐον.

Τό μέγα θέαμα χαθείς

μέ ευγενή προσμένων ζέσιν,
σπεύδει xai χάθηται εύθύς

είς τήν οίχείαν αύτώ θέσίΥ.

Ανδρών ενδόξων τί πΛηθύς

έχεΐ έν μέσω, δόξα πόση !
ήτις θά Λάμψη, xai εύθύς

την οίχουμένην θά θαμβώση !

It

Ό όχΛος άνυπομονών

ότι βραδύ ν' ή ώρα βΛέπει,
xai διά κρότων και φωνών

τέΛος ν* άρχίσωοι προτρέπει.

ΆΛΛ? αίφνης γίνεται σιγη,

και ή ανΛαία πίπτει άμα'
ευδαίμων όστις χορηγεί !

Ν εφέΛαι Λέγεται τό δράμα.
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Χαίρε, μεγάλε ποιητά !

Είς τήν σκηνήν καθώς έφάνη
από τά στόματα πετά

όνομα êv «'Αριστοφάνης

* Ο λην ευφραίνει τήν ψυχήν

της στιχουργίας του τό μέλο
χ είς πάντα στίχον του τραχυν
άσβεστος ρήγνυται ό γέλως.

ΉΛήν άιατί τους θεατάς

τόση χαρά καταλαμβάνει ;
Τί όνο μ" αρά γ ε πετάς

είς τόν λαόν, 'Αριστοφάνη ;

'Εχθρός ραγδαίος τής τρυφής,

τά χαλαρά μαστίζεις ήθη ;
""Η τους άσημους συγγραφείς,

οϊτινες φθείρουσι τά πλήθη ;

9Αλλ' όχι ! τής σκηνής αυτής

ή μνήμη ας ταφή είς ζόφον !
Υβρίζει μέγας ποιητής

τόν άρχηγόν τών φιλοσόφων

Ό όχλος 'έπληττε σκληρά,

καϊ άπητεΐτο παιδιά τις,
χαί τώ έρρίφθη ώς βορά

μεγάλη δόζα, ό Σωκράτης.
. ΑϊθΕΝΤΟΠΟΤΛΟΤ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'·



*Η μητρυκτ) γλώσσα

Ναι, ό Σωκράτης I Αγενείς

μ αύτόν γελώσιν οί πολΐται
αύτός επάνω τής σκηνής
άάίχως τώρα χωμωδεΐται.

'Αλλά ρε πέπλον μαγιχόν

xal τό άνόμημα κοσμείται
καί ψευδής θέλγει ή είκών'

γελά τις, πλην γελών λυπεΐται

Γ'.

Τών 'Αθηναίων ή ψυχή

είς τό δριμύ έθέλχθη δράμα,
καί άκροώντ* έν προσοχή

τής στιχουργίας του τό νάμα.

Μάλιστα είς τών θεατών

ύπέρ τού ς άλλους πάντας χαίρει
προσεκτικώς έπιχροτών

τά έντελν του έργου μέρη.

Πρεσδύτης ούτος κεκυφώς'

είναι βαθεΐς οί οφθαλμοί του,
και άπό μύχιόν τι φώς

λάμπουσα φαίνετ' ή μορφή του.
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Ειν' ô Σωκράτης' ευλαβείς

οί μαθηταΐ αυτόν κυκλοϋσι
μετά δικαίας συντριβής
τήν άδικίαν θεωροϋσι.

Τό πλήθος πάντοτε θροεΐ

πρός μίαν θέσιν βλέπον μόνον
άλλ9 ή μεγάλη συρροή

κωλύει τ' όμμα τών πλειόνων.

Εϊδ' ô Σωκράτης τόν λαόν
νά τόν ίδή δτι έπόθει,
χαϊ γαληναίως μειδιών,

έπί τής έδρας ανωρθώθη.

Τό πλήθος επαυσε γ ελών

ευθύς, κ' είς σέβας έχινήθη.
%Ω. ποιητα τών Ν ε φ ε J ώ ν,
ό ύβρισθείς έζεδικήθη.

Αυτόν χαί μόνον εύφημει

ή πόλις άπασα συνάμα
χαί παραβλέπει, ώ τιμή!

χάριν τοϋ ηρώο ς τό δράμα.

Πλήν τοϋ Σωκράτους άπαθής

εμεινΛ ή οψις ή γλυκεία.
Γνωρίζει δτι άσταθής

είναι τοϋ κόσμου ή φι J ία.
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ΤέΛως, τούς âJJovç απατών,

επί τά χείΛη του άνέβη
νπό τόν θρίαμβον αυτόν

ισως τό κώνειον μαντεύει.

Α'.

Συμβάντων εμπΛεοι αύτοϊ

■η δ η επερασαν οί χρόνοι,
χαϊ άΑ.Ιη πάΛιν τε.Ιετή

τούς 'Αθηναίους συνενόνει.

Τών 'Αθηνών ή αγορά

προς τί Λαού τοσούτου βρίθει
Και πόθεν άρά γ' ή χαρά,

ήτις χατέ.1α6ε τ à π.Ιήθη ;

"Αγγε.ίος ισως φθάς ταχύς

νίκης έκόμισεν ειδήσεις,
xai διά τούτο εύτυχεΐς

φαίνονται άπαντες έπίσης.

Ί Α.Ι.ϊ ο γ·' ή πό.Ιις άφρονεΐ,

χ εγ.κ J η μα είναι ή χαρά της'
πάθη έξάι/τας αγενή,

κώνειο ν πίνει ό Σ ωχράτης.

Τοιαύτ ύπηρξ' ή αμοιβή

τών ύι/ηΛών του διδαγμάτων,
όσα με χείρα εύΛαβή

τής Λήθης εσωσεν ό Π.Ιάτων !
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'Αγνώστους ετ είς τους λαούς

άρχάς έχεΐνος άναγγ έλλων,
Θεόν, νικώντα τούς θεούς,

ίσως διέβλεπ' είς τό μέλλον.

'Απεκαλύφθη είς αύτόν

τής 'Ιουδαίας ή θρησκεία,
χ' έμάντεν1 ίσως τόν Χριστόν,
frco έλάτρευε τόν Αία.

—7/roK φίλος τών θεών.

— Λιαφθορεύς τών νέων ήτor
—'Έβλαπτε λίαν τόν λαό ν

ψευδή σοφίσματα κηρύττων.

Ό πέριζ όχλος μέ θυμόν

αύτά καϊ άλλα έβλασφήμει,
rà μείνη μή έπιθυμών

άγνή του μάρτυρος ή μνήμη.

Έ'.

Μαχράν τών άλλων πολιτών

άνήρ βαρύς βαδίζει μόνος"
είς πρώτην όψιν έπ' αυτόν

καταφανής είναι ό πόνος.
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Τόν όφθαλμόν του τόν δειλόν

συχνά ύψοΐ πρός τους αιθέρας,
xal τότε φαίνεται Ιαλών

σιγά με "Ον τι άλλης σφαίρας.

Εΐναι αυτός ό ποιητής,

ό έζνβρίσας τόν Σ ωχρά την
προ της πίκρας τον τελευτής

θλίβεται σήμερον είς μάτην.

*Τπό τό πνεύμα τών ετών

ή παλαιά έσβέσθη πλάνη,
χ* ενογον βλέπει εαυτόν.

'Ώ, σέ λυπονμ', "Αριστοφάνη !

ST

"Ενώ βαδίζει έμβριθής

χ' ειν' ή όδννη τον μεγάλη,
φωνή γλυκεία, συμπαθής

αίφνης τά ώτά του προσβάλλει.

-'Α,κάνθας, φαίνεται, χαχάς

με άνθη θ άλλ ο ντ α τυλίσσεις,
χ* εγουσι λίαν τραγικός

αί χωμωδίαι σου τάς λύσεις.-

νΕπληζ' ι) φράσις ή δεινή

τόν δυστυχή 'Αριστο φ άνη'
ώς ι) άμείλιχτος φωνή

τού σννειδότος τω έφάνη.
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Θέλω ν y à μάθ/j άχριβώς

ex., , Υ άχόμη π.Ιή ρη ζόφου,
προσαγορεύει εύλαβώς

τον μαθητή υ τοϋ φιλοσόφου.

—Είπε μοι, Π ιάτων, θλιβεράς

υ' άχούσω θέλω άληθείας'
ενώ εζέπνεεν, αράς,

είπε, μοί έστελλεν άγριας ;

-Λόγοι γαλήνης ψυχικής

οί έσχατοι του ήσαν λόγοι,
χ* εί(. φίλους χ' είς εχθρούς γλυκύς
επίσης άπαντας ι}ύλόγει.

'Εάν εύρισκεσο παρών,

κ' έβλεπες ύνήσχοντα εκείνον,
θρήνον θα ή) ους γοερόν

με τών εταίρων του τόν θρήνον

Διότι είναι αγαθή,

'Αριστοφάνη, ή ψυχή σου,
χαί με δακρύων θα πλυθ\\

χοός άφθονους ή χηλίς σου.

'Αλλά σ' à γίνω—ίερον

να εκπληρώσω χρέος πρέπει Τ
άπό τάς τ ν γα ς τών καιρών

τ άθάναιά του σώζων έπη.
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Θα τά συλλέξω, ποιητά,

με γ' ευλαβούς εγώ καλάμου,
κ' είς τους αιώνας θ à πετά

με τ' δνομά του τ όνομά μου.

"Ως γλύπτης, or ο μ α θνητού

είς θεού άγαλμα γαράττων,
επί τ à θεία ε ρ γ' αυτού

τρέμων και εγώ θά γράψω : Π λ άτω ν.

Πέπλor επίσηιtor σιγής

άπανταχού ή νυζ εκτείνει'
δεν ρίπτει ψώς έπί τής γης
κρυμμε'ν' είς νέφη ή σελήνη.

'Αλλ' ενώ άπασα κοινή

ή ή γη ρ à κοιμάται πόλις,
τίς ή σκιά ή σκοτεινή,

ήτις εκεί όράται μόλις ;

Είναι άνήρ γονυπετών

εμπρός είς μάρμαρον ώραίον
κ' εκεί επάνω άναρτών

βάλλοντα στεψανον άνθεων.

Φθόγγους άτακτους έκγωι εί

πάί'-τοτε λήγοντας είς θρήνους,
και είς τό πνεύιι ' άνακινεί

συλλογισμούς πολυωάύνους.
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ιΗ Φοίβη προς στιγμήν χρυσή

εν μέσω Λάμπει τών σύννεφων.
Αριστοφάνη, είσαι σύ,

τό τού Σωκράτους μνήμα στεγών.

•--Ο=0:=δΞ5=ϊϊ5=ί>--
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("Ιδε τήν βιογραφικήν σημείωσιν έν σελ. 91).

[{

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Πραξες Αευτέρα, 35κηνή Α,ευτέρα

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Άλλ'άς άκούσωμεν, 'Ρέννε, τάς περιπετείας σου' ιδού
αληθώς δ,τι μοί είνε όλως άγνωστον.

ΡΕΝΝΟΣ

'Εν τή Θεσσαλική Ίωλκω έβασίλευεν εύδαιμόνως ό Πε-
λίας. Ούτος ό Πελίας έρωτα τό μα.ντεΐον. τίνα πρέπει να
οοβήται" τό δέ μαντείο ν χρησμοδοτεί να φοβήται έκεΐνον,
όστις .θα προσήρχετο ένώπιόν του μονοσάνδαλος. 'Ιδού μετά
τινα καιρόν ήρχετο πρός αύτον ό υιός. τού ΑΙ'σονος 'Ιάσων,,
διαβαίνων δέ τόν πλημμυρήσαντα ποταμόν Άναυρον έ'μει-
νε μονοσάνδαλνος και ούτω πρό τού Πελίου ενεφανίσθη.
Ό Πελίας, ίνα προλάβη τόν άπειλούντα κίνδυνον, επέβαλε
τότε τω Ίάσονι νά μεταβή και φέρη είς Ίωλκόν τό έν
Κολχίδι χρυσούν δέρας, τό δέρας εκείνο τού κριού, όστις ε-
κεί διέσωσε τόν φεύγοντα τό μίσος τής μητρυιας του Φρί-
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ξον. Ό 'Ιάσων ύπήκουσεν. Έπι τούτω δέ προσεκάλεσε
τους περιφανεστέρους άνδρας της Ελλάδος, οΐτινες καί συν-
ήλθον έρασταί τοΰ κλέους καί τών αγώνων, οί άριστοι τών
νεανιών πεντήκοντα, έν οίς ό Ηρακλής, ό'Θησεύς, ό Τε—
λαμών, ό Πηλεύς, ό Κάστωρ καί Πολυδεύκης, ό "Ιδας και:
ό Λυγκεύς, ό Μελέαγρος, ό 'Αμφιάραος, ό Λαέρτης, ό Πε-
ρικλύμενος καί άλλοι, ων οί πλείστοι υίοί θεών καί ήμι-
θέων. Το'τε φεύγων τήν πατρικήν εγώ κατάραν έξενιζόμην
παρά τω Θησεϊ, τω λαμπρώ βασιλεϊ τής 'Αττικής, καί
υπό άλλο όνομα ήκ,ολούθησα άσμενος τούτον. Ό υιός τοΰ
Φρίξου "Αργός, φλεγόμενος άπό στοργής όπως έπανεύρ-/)
πιθανώς τόν φυγάδα πατέρα, κατεσκεύασεν ιδίοις άναλώ-
μασι τό μέγα πλοϊον έφ' ου έπε β η μεν καί είς ό προλαμβά-
νων τών θεών τόν φθόνον, άμα δέ καί ώς άριστον υίϊκής
στοργής οίωνόν, έδωοήσατο τό όνομά του* ούτω δέ ή μα-
κρά ναΰς ώνομάσθη 'Αργώ. — Έάν ήνοΰντο μακραί χειμώ-
νος νύκτες εκατόν, έτι δέ καί έγώ σιδήρεα είχον στήθη, θα
μοί ητο πάλιν άούνατον νά άφηγηθώ ό,τι ει δα, ό, τι ηκθυ-
σα, ό,τι ύπέστημεν είς τήν πλάνην έκείνην.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Είπε μας, είπέ μου, 'Ρέννε, ό,τι ώραιον καί τολμηρότε-
ρον σήμερον, διά δέ τά άλλα έ'χομεν άλλας νύκτας. Εί'μεθα
πλήρεις σχολής καί γαλήνης. Ουδέν παρακωλύει τάς διη-
γήσεις.—Πόσον μέ μαγεύουσιν.

ΡΕΝΝΟΣ

Παρελάβομεν μεθ'ήμών τους μάντεις "Ιδμονα καί Μό~
ψον, ώς πρωρεΐς, έτι δέ τόν 'Ορφέα, τόν θεσπέσιον κιθαρω—
δον, ίνα διά τοΰ μέλους του γλυκάνη ήμών τάς θλίψεις κας
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τους αγώνας, κατευνάζη δέ και τάς έν τη έκστρατεία πι-
θανώς τραχείας έριδας. Ευέλπιδες και χαρμόσυνοι άπεχαι-
ρετησαμεν τήν Ίωλκόν, άλλα μ,ακραί τρικυμίαι έρριψαν ή-
μ,άς πρός τό Σίγειον του 'Ιλίου, όπου εύρομεν τήν Ήσιό-
νην, καλλίστην κόρην τοΰ βασιλέως Ααομέδοντος, δεδεμέ-
νην επί στηλης παρά τόν αίγιαλόν και ετοίμην βοράν φρι-
καλέου κήτους. Και ιδού άνέδυσε βρυχώμενον____

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

AV !.. .

ΡΕΝΝΟΣ

Ό ναύαρχος τής Άργοΰς Ηρακλής έκπηδήσας έφόνευσε
τό κήτος και έσωσε τήν κόρην" ό δέ Ααομέδων ύπεσχέθη
τω νικητή γέρας τήν σωθεΐσαν Ήσιόνην, ήν ό υίός τής
'Αλκμήνης άφηκε νά λάβη μ.ετά τήν από τής Κολχίδος έ-
πάνοδον. Ή 'Αργώ άνεπέτασε και πάλιν τάς λευκάς πτέ-
ρυγας και μ.ετά μικρόν πρόσωρμ,ίσθημ.εν είς Λήμνον. 'Εκεί-
θεν άνέβημ,εν πρός τό πέλαγος έκεΐνο, όπου, ένω άερόποδες
εφευγον επί τοΰ χρυσομ-άλλου κριοΰ ό Φρίξος και ή Έλλη,
η "Ελλη έλιποθύμ.ησε και έκπεσοΰσα έπνίγη" ούτω δέ ό
πόντος ούτος ώνομάσθη Έλλήςποντος.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Ή πτωχή ! Μας διηγήθης τήν ίστορίαν αυτών.

ΠΤΓΜΑΛΙΩΝ

Έγνώρισα τόν Έλλήσποντον' είναι κυανοΰς και διαυγής
οσον νά ύπολάβης αυτόν ούρανόν ύπορρέοντα.

ΡΕΝΝΟΣ

Μνήμα παρθένου και αδελφής. Φαίνονται εισέτι, καίτοι
έν μέσω πελάγει, τά ίχνη τών δύο αδελφών.
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Η μη τρυκ η γΛώσΰα

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Πώς;

ΡΕΝΝΟΣ

Διότι ή Έλλη ούσα γλαυκώπις έδωρήσατο είς τό πέ-
λαγος εκείνο εκτός του ονόματος της και τό κυανουν τών
ομμάτων της χρώμα.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Πτωχή Έλλη !

ΡΕΝΝΟΣ

Κατεπλεύσαμεν έν τέλει είς Βιθυνίαν. Έκεΐ άνέμενεν ή—
μας ό γέρων μάντις Φ'.νεύς, τυφλωθείς υπό τού Ποσειδώ-
νος. διότι κατέδειξε πρότερον είς τόν Φρίξον τήν άγουσαν
πρός τήν Κολχίδα. Έκτος τής τυφλώσεως μεγάλα τερα-
τώδη πτηνά, αί Άρπυιαι, μέ πρόσωπον νεάνιδος και ό'νυ-
χας γυπός, ήρπαζον τήν τροφήν του οσάκις παρετίθετο,
είς δέ τήν ύπολειπομένην μετέδιδον δυσοσμίαν τοιαύτην,
ώστε ό Φινεύς ήδυνάτει νά έγγίση τι' ό Ζήτης όμως και
•Κάλαΐς, οί εταίροι ήμών και πτερωτοί υιοί τού Βορέου,
καθορμήσαντες άπέκρουσαν τάς Άρπυίας, ήτοι τήν Ώκυ-
πέτην, Αελλώ και Κελαινώ, καταπνιγεί σας ή καταφυγού-
σας τέλος είς τούς γενεθλίους αύτών βράχους έν Κρήτν).
Τότε 6 γέρων μάντις εύγνωμονών, συνεβούλευσεν ήμάς πώς
άσφαλέστερον νά φθάσωμεν είς Κολχίδα. Ούτω δι'αύτου
διήλθομεν τάς Συμπληγάδας, πέτρας δύο, αϊτινες ήνοίγον-
το και συνεκλείοντο μετά ταχύτητος και σφοδρότητος φο-
βέρας" διότι άφικόμενοι έκεΐ άφήκαμεν περις-εράν ήτις διήλ-
θε. τάς πέτρας συρραγείσας και πάλιν, συναρπασάσας όμως
τής ουράς της μόνον όλίγα πτερά. Τούτου επιτυχόντος, ό
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Φινεύς τ-ροσεϊπε θαρρούντως νά διαπλεύσωμεν' έπεκλήθημεν
τήν Άθηνάν, ή δέ Άογώ πετασθεϊσα, ώς ριπή άνεμου επί
τών υδάτων, κατώρθωσε νά περάτη, μόνον τών επί τής
πρύμνης κοσμημάτων συναρπασθέντων άπό τάς συρρηγνυ-
μένας πέτρας. 'Έκτοτε όμως, ώς εϊμαρτο, διελθόντος τού
πλοίου αί πέτραι έστησαν ακίνητοι.

I . ΓΑΛΑΤΕΙΑ

'Ακίνητοι, όπως εγώ άκρο ω μεν η τής ιστορίας των. 'Αλλά
σεις, οί άργοναΰται;—"Ω, μή παύης !

ΡΕΝΝΟΣ

Οί Άργοναΰται εύωδώθημεν έν τέλει είς Αίαν, μητρό-
πολιν τών Κόλχων. Ότε όμως άπητήθη τό χρυσοΰν τοΰ
κριοΰ δέρας, όπερ ό Φρίξος θύσας τόν κριόν έπί τή σωτη-
ρία ειχεν αφιερώσει είς τό έκεΐ ιερόν ά7,σος τοΰ Άρεως, ό
βασιλεύς Αίήτης όργισθείς επέβαλε τω Ίάσονι' τόν άθλον
νά ζεύξη καί καλλιεργήση μέρος γής διά πυριπνόων ϊππων,
ους έδωρήσατο τω Αίήτη ό Ήφαιστος" νά σπείρη δέ είς
τήν άροτριωμένην γήν τους οδόντας δράκοντος, ον έφόνευ-
σεν ό Κάδμος ποτέ, έ'τι καί τούς άναπηδήσοντας άνδρας
ενόπλους νά θανατώση άπαντας. Καί ταύτα πάντα έν μια
καί μόνη ήμερα.

Τότε είς τήν δεινήν ά μη y αν ί αν τοΰ 'Ιάσονος ένεφανίσθη
σώτειρα θεότης ή Μήδεια. Αύτη ήτο θυγάτηρ τοΰ Αίήτου,
ιέρεια ναοΰ ιδίου παρά τόν αίγιαλόν, γλυκύ φώς περισώζον
τούς ξένους, ους άλλως οί νόμοι τοΰ Αίήτου έσφαγίαζον
τοις θεοΐς.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Ή Μήδεια λοιπόν ;
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ΡΕΝΝΟΣ

Ή Μήδεια τρωθείσα από του γλυκυτάτου κάλλους του
'Ιάσονος, ελαβε πρώτον παρ' αύτου όρκους δτι θέλει λάβγ]
αύτήν σύζυγον φιλτάτην δια του βίου άπαντος, είτα δέ ε-
δωκεν αύτώ φάρμακα, δι' ών άλειφόμ,ενος ήτο άδιάτρωτος
τό σώμα καί άκαταγώνιστος. Συνεβούλευσεν έ'τι αύτώ ϊνα
θανατώσν) τούς άναφυομένους δράκοντας ρίπτων μέσω αύ-
τών λίθους καί ούτω έκεΐνοι, ύπονοουντες αλλήλους, νά
συσπαράσσωνται. 'Εν εορτή λα,μ-πρα, κατά τό τέμενος του
Άρεως, έγένοντο ταύτα* ό 'Ιάσων ένίκησεν, άλλ' ό Αίή-
της καί πάλιν ήρνεΐτο τό δέρας.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Τότε ;

ΡΕΝΝΟΣ

Ή Μήδεια ήγρύπνει. Τό χρυσούν δέρας έφυλάττετο είς
φρούριον επτά τειχών, μ,ετά πύργων μ,εγίστων, μ,έ πύλας
χαλκάς καί χουσάς έπάλξεις, φρουρούσης τής φοβέρας Ε-
κάτης" ιδία δέ, υπό τό δένδρον, έφ' ου τό δέρας έκρέμ,ατο,
άκοίμ.ητος παρέμ,ενε δράκων. Ή Μήδεια συνεννοηθεΐσα
μετά τών Αργοναυτών πρότερον, ήλθε τήν νύκτα πρό τών
πρώτων -φρουρών, ώμ.ίλησε κολχιστί έν όνόμ,ατι του πατρός
της και άνοιγεισών τών πυλών είσώρμ,ησαν οί Άργοναύται*
διά γοήτρου τής Μηδείας έστησαν ακίνητοι ή τε Εκάτη
καί ό δράκων, ό δέ 'Ιάσων άφείλετο ούτω τό χρυσουν δέρας.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Ά !

ΡΕΝΝΟΣ

Οί "Άργοναύται φεύγομεν, φεύγομ.εν δροριαΐοι, ό Ιάσων
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φέρει μ.εθύων ύπό χαράς το δέρας, μετ' αύτοΰ δέ ήκολού-
θει μ.εθύουσα ύπό έρωτος ή Μήδεια, ήτις έν τούτοις προσα-
να,βάσα είς τώ πατρώα ανάκτορα ύφήρπασεν άπό τής κοί-
της τον μικρόν άδελφόν της "Αψυρτον, τιμαλφές κειμήλιον
και μ.όνον έπί τής γης έρωτα του πατρός. Ή 'Αργώ εκ-
κινεί, ώς σφοδρά απόγειος αύρα. Ό Αίήτης μαθών τήν
ά,ρπαγήν του δέρατος και τήν φυγήν τής Μηδείας, ρίπτε-
ται οπισθέν μας μ.ετά λύσσης και μετά ολοκλήρου στόλου.
Και ήγνόει εισέτι την άρπαγήν τοΰ 'Αψύρτου.

ΠΤΓΜ ΑΛΙΩΝ

'Αλλά διατί ή Μήδεια ήρπασε μ.εθ' εαυτής τόν άδελ-
φόν της "Αψυρτον ;

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Πόσην στοργήν θά ήσθάνετο ή ταλαίπωρος διά τόν μι-
κρόν άδελφόν !

ΡΕΝΝΟΣ

Φευ! αγαπητέ μ.οι Πυγμ.αλίων! Ή ναΰς τοΰ Αίήτου,προς-
πνεούσης και τής δικαίας ευχής τοΰ πατρός, προσήγγισε τήν
'Αργώ. Τότε ή Μήδεια άναστάσα σφάζει τόν όμ.ομήτριον
άδελφόν της "Αψυρτον, καταμ,ελίζει τό σώμά του και ρί-
πτει εκάστοτε εν μ.έλος πρό τοΰ απεγνωσμένου έντεΰθεν
πατρός και έν θρήνοις συναθροίζοντος τά μέλη τοΰ προσφι-
λούς υίοΰ, έδωκε καιρόν και ή 'Αργώ, ήτοι ό 'Ιάσων, έ-
σώθη άπό τών χειρών τοΰ Αίήτου.

ΠΤΓΜΑΛΙΩΝ

θεοί !
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II μητρική γΛώσσα

ΡΕΝΝΟΣ

Εις τήν σκηνή ν έκείνην, Πυγμαλίων, ενθυμούμαι οί ο-
φθαλμοί τών 'Αργοναυτών ύγράνθησαν άπό οίκτον και
φρίκην" εις μόνος οφθαλμός έμεινε στυγνός και άδακρυς.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Οί οφθαλμοί τής Μήδειας.

ΠΤΓΜ ΑΛΙΩΝ

ΙΊώς, Γαλάτεια; Είναι δυνατόν τά ς*ήθη τά. λυόμενα, ώς
κηρός, άπό έρωτος προς έ'να, είναι δυνατόν νά γίνω ν τα ι
συνάμα, τοσούτον σκληρά προς πάντας, πρός πατέρα ά-
κόμη και άδελφούς;

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

'Ω Μήδεια, Μήδεια! . . .

ΡΕΝΝΟΣ

Μέδουσα λέγε, ώ Γαλάτεια. Διότι οί θεοί ώργίσθησαν
και τό χυθέν αίμα τού Άψύρτου μετεβλήθη ένώπιόν μας είς
όρη, τενάγη, και τρικυμίας, και έρήμους, και τιτάνας, και
ωκεανούς. Έπλανώμεθα έκτοτε άπό τού Φάσιδος ποταμού
πρός τόν Ιναύκασον, άπό τής Μαιώτιδος λίμνης πρός έ-
θνη ξένα και άφωνα και θηριώδη. ΤΙλθομεν πρός τούς
Μακροβίους, ζώντας χιλιάδας έτών ήλθομεν πρός τούς·
Κιμμερίους, ζώντας είς αίώνιον σκότος, διότι τά περί αυ-
τούς άστερογείτονα όρη άποκρύπτουσι τόν ήλιον" εκείθεν
προσαναβάντες μετεπέσαμεν είς τόν Άτλαντικόν Ώκεανόν,
προσωρμίσθημεν είς τήν Ίεονίδα νήσον, έν φοβεοαϊς τρι-
κυμίαις, παρεπλεύσαμεν τήν νήσον τής Δήμητρος, έπλανώ-
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μέθα. άγνοούντες που πλέομ.εν, έφθάσαμ,εν είς τήν νήσον
τής Κίρκης, πάντοθεν άποπεμπόμενοι ώς ενάγεις, από του
Άψύρτου τον φόνον.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Ρε'ννε, καθ' όλους τούς κινδύνους τούτους ήγάπα ό Ιά-
σων εισέτι τήν Μήδειαν ;

ΡΕΝΝΟΣ

Ή Μήδεια ήτο μάγισσα' άλλως ό Ιάσων ήτο νεώτε-
ρος τού Ρέννου.— 'Αλλ' ή ρ χ ι σα τήν ίστοοίαν τών 'Αργο-
ναυτών, διότι άνεμνήσθην τάς Σειρήνας. Μετά τήν νήσον
τής Κίρκης ήλθομ.εν εις αύτάς.

Οί Σειρήνες ήσαν θυγατέρες τής Μελπομένης καί του
'Αχελώου' πέζουσαι έν Σικελία ποτέ μετά τής Περσεφόνης
άφήκαν αύτήν δειλώς νά άρπασΟή υπό του Πλούτωνος, ή
δέ Δήμ,ητρα όργισθεϊσα μ.ετεμ.όρφωσεν αύτάς εις τέρατα,
τηρηθείσης μόνης τής παρθενικής αύτών μορφής. Παρά τά
τά τυρρηνικά παράλια τής 'Ιταλίας, ή χαριεστάτη νήσος
έλέγετο Άνθέμ.ουσα, όπου κατώκησαν. Ήσαν δέ τρεις. Η
Παρθενόπη έκιθάριζεν, ή Λευκωσία ηύλει, ή δέ Λίγεια
έμελώδεί' τοιαύτη δ' άπετελεϊτο συναυλία καί μουσική,
ώστε ούδεΐς τών άνθοώπων ©Θάνων έκεΐ ήδύνατο ν άντι-

I ι »

στη πρός τά γόητρα τής μ.ολπής των, καί νά μή λησμο-
νήσ-/) πατρίδα, φίλους, γονείς, έκεΐ παρ αύταϊς κεχηνώς,
καταλείπων το πλοΐον αυτού εις τούς σκοπέλους καί την
Γωήν'του sic πάντα θάνατον. "Ηλθου.εν έκεΐ. Ε'ίδομεν κ α-

£3 w V ν

τακεκαλυμ.μ.ένην τήν νήσον άπο λευκά οστά ανθρώπων' λε-
πτή εύώδης αύρα έοεοε αένρις ημών τής ούρανίας μουσικής

I ι k k Λ.1 ^ Ί » k

των τούς πρώτους μελιχρούς τόνους. Αί χείρες ητονησαν,
W. ΑϊθΕΝΤΟΠΟΤΑΟΥ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ'. 9
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at κώπat έπληττον την γαληνιώσαν θάλασσαν ώς λιπόθυ-
μοι, είτα δ' ήγέρθημεν άπαντες ένθεοι προσορώντες τάς
Σειρήνας' καί πρώτος ό νεαρός Βοΰτος, εταίρος ήμών, έμ-
μανής άπό τοΰ μέλους των έρρίφθη πρός τήν θάλασσαν,
πλέων ποος αυτας. Ούδείζ παρεκώλυσεν αυτόν άλλ' άνε—
λάβομεν τάς κώπας έν μέθη μαγική καί ή 'Αργώ έφέρετα
πετώσα πρός τήν άρρητον άρμονίαν τών Σειρήνων. Τό πάν
έλησμονήθη, τό πάν άπώλετο. Τί ό μέλλων θάνατος άπέ-
ναντι τοΰ άκουομένου μέλους ; Άς άπεθνήσκομεν ! — Αί-
φνης άπό τής πρώρας τής 'Αργοΰς τότε ήκούσθη άλλη
μολπή, άλλη μελωδία, άλλος τόνος ουράνιος. Ήτο ό Όρ-
φεύς. Όποιον μέλος άπό τά χείλη του, όποιοι τόνοι άπό
τής λύρας του, όποια αρμονία ήτο εκείνη, φίλοι μ.ου ! Οι
'Αργοναύται εστράφησαν πρός τόν 'Ορφέα, ό Όρφεύς ώς
θεός ήγωνίζετο πρός τάς Σειρήνας. Είς τήν μεγίστην ά-
νάτασιν τής φωνής τού άθανάτου μελωδού ή 'Αργώ ώμε—
λησεν, αί δέ Σειρήνες νικηθεΐσαι έπεσαν είς τό κΰμα καί
άπέλπιδες έπνίγησαν. 'Εσώθημεν.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Ή Μήδεια ;

ΡΕΝΝΟΣ

Ή Μήδεια προσελθοΰσα έφίλησε τοΰ Όρφέως τά χείλη.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

'Αλλ' όποιον λοιπόν άσμ.α θεσπέσιον άνεφώνησεν ό Όρ-
φεύς ; "Ω, έάν ήκουον τό άσμά του !

ΡΕΝΝΟΣ

Ή μνήμη μου διέσωσε, Γαλάτεια, τά έπη του, άλλά το
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μέλος του ποία. άηδόνος γλώσσα θα ετόλμα ν ' άπεμιμεϊτό
-ποτέ ;

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

"Ω, ας άκούσωμεν, 'Ρέννε, τα έπη καν !

ΡΕΝΝΟΣ

'Ιδού αυτά :

<ΐϋαρήλθον ί) αέρα ι και χρόνοι μεγάλοι,
Είς βάτους έπνίγη τό ενδοτρυ κλήμα,

κόμη γονέων σεπτών έλευκάνθ'η,
ΛΓα<τ μείρακες ήδη τά βρέφη θ à ήνε
γ^ 'Αψ' οτου τής ζένης ή άλμη μας ζή..

ναύτης με μόχθους ιθύνων τό σκάφης
1 Εν μέσω Λαιλάπων κ' έν μέσω θηρίων,
πλάνης περών τών ερήμων τα πλάτη,
Πρός γ' άστρα τό βλέμμα ποσάκις έγείρει

Ποθών νά εικάσει τήν πάτριον γήν ! . . .

"Ώ, πότε θ à ρίψΐ) άγκυρας τό πλοί<>ν

* Εν μέσω λιμένος φιλτάτης πατρίδος;
"Ω., πότε θ à κλίνη ό ναύτης τά στέρνα

* Εν μέσω αγκάλης μνηστής έρασμίας;
Βοήθει τούς άνδρας ναυτίλους, Βορρά.

3 Εκεί είς εκάστου καλύβην πατρώα ν,
*Εκέί είς εστίας φαιδράν λαμπηδόνα,
"77, όπου τό κύμα εκπνέει, τήν δείλην
Συνέρχεται όλος ό οίκος ευχή η ς

Και κλαίει άπόντας γονείς, άδελφούς.
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Il μητρική γάωσΰα

"Aτις εορτή και φι.Ιήματα ποία,
* Οπόταν τό φι. Ιτα τον έ'δαγος φΰάσ/μ;,
Έκεΐ όπου πρώτον τον ή.Ιιον ε ιό ε ς
Κα) φθίνει το στ ήθος πιστ/jc σου συνεύνου

Κ' υγραίνεται τ' όμμα ιιητρός γηραιάς/....»

δ. παπαρρηγοποχ ao υ

"Ο νιος του έθνικοΰ ιστορικού διαπρέψας εν τε τω πεζω λόγο>
-.sa? τη ποιήσει. Ή ποίησις ο υ. ω ς του Δημητρίου Παπαρρτιγο-
τπιύλοο είνε υπερβαλλόντως μελαγ/ολική και δια τούτο ξένη πως
■ττρός τά γνήσια έτι ήθη ήμών. Έγεννήθη τω 1843, απέθανε.
-ψ '2873.

0 ΛΙΝΟΣ
I

νΠδη των δένδρων αί σχιαϊ δη Ιο ν σι μεσημβ ρίαν
Mai αί παρθένοι έπαυσαν τήν άμπεΛον τρυγώσαι

Ύπο τήν πΑάτανον σκιάν εςέ.Ιεζαν παχεΐαν,
Και. άπασαι συ ν έ, ρ ει σαν περί αυτήν σχιρι ώσαι.

ΊΙάέζε, τά χαΛάθια χαμαι τοποθετουσι,
Μοβονσαι διασχέδασιν μετά τήν έργασίαν.

flaîâa κρατούντα φόρμιγγα πΛησίον των καΐοϋσι
Mar τάσσονται προς τον χορόν μέ εύθυμον χαρδίαν.

Τοιαύτη*" ωραν ά.Ι.Ιοτε άπέθανεν ό Λίνος'
Φενϊ τήν ώραίαν του ψυχήν ό θάνατος εχάΛει

Καθώς ό 'Έρως ευ/ιορφος, ξανθός καθώς έκεΐνος, |||||
"Ο παις το β.Ιέμμα ύψωσε και ήρχισε rà tf'àJJy.
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ID

«—"Ηδη τό άρμα τού ηλίου,
"Αχτίνας κανστικάς σχορπίζον,
Πλησίον βαίνει τον Σειρίου,
Μεσουρανεί τήν γήν φωτίζον.

«'ΊΓπό πυκνήν σκιάν πλατάνων,
Κόραι, τό ζισμ> ακολουθείτε'
Τό έργον παύει τών ό ρζπάνων,
Τόν Αίνον μετ εμού θρηνείτε !

« Τό έ'αρ εθαλλεν άχμαιον,
CH παιδιάς ήτο ποικίλη,
Ό ζέφυρος εύώ07]ς πνέων
Τήν φύσιν, έλεγες, έφίλει.

«'Αλλ' ήλιος έπήλθε καίων,
— ΟίμοιΙ τάς ώρπο τάς γλυκείας I —
cΡοφά τό χρώμα τών ανθέων
*ΡοφΆ τήν δρόσον τής πρωίας.

« Αί ! Αίνε I ή ζωή επίσης
"Εχει έαρινήν πρωί'αν'
*Απλούται θαλερά ή φύσις,
Στολίζει μ άνθη την καρδίαν.

u- ΛΙλά επέρχεται τό θέρος,
Μεσουρανεί ή ήΑικία
Οίμοι! απέρχεται ό έρως,
Άπογνμνοϋται ή καρδία.
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«Περίθλεψε τήν πεδιάδα,
Καί ΐδε πόσον μετεβλήθη,
Καί ΐδε τήν 'Αμαδρυάδα
Χωρίς τον ρόδου είς τά στήθη.

«'Η πλάτανος, ή λεύκη μένει,
"Άλλ' είναι δένδρα ρωμα. Ιέα
Τής χάριτος ή ειμαρμένη
Είναι ν à άποθ νήσκη νέα.

«Αι! Αίνε! ώς τό άνθος κύπτει
*Ύπό ακτίνας θερμοτέρας,
Καί ώς φύλλο/ ροεί καί πίπτει
Μετά τάς δροσεράς ημέρας,

α-Έκίσης δταν ή καρδία
Τρέφη παλμούς εύγενεσνέρους,
'Απομαραίνεται ταχεία,
Τό πυρ μ ή φέρουσα τον θέρονς ».

Είπεν ό παις καί έπαυσε τό βήμα τών παρθένων'
Τό άσμα ήτο θλιβερόν καί ήγειρε τόν θρήνον,
Έκάθησαν κυκλοτερώς είς χόρτον έστρωμένον
Κ' ειπον' « άώρως έπεσεν, ας κλαύσωμεν τόν Αίνον! »
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δ. βικελα

( Ίοε τήν &!ογ£.αφικήν σ-ημει'ιυσιν έν σελ. 25).

ΤΙ ΛΕΓΕΙ II ΘΑΛΑΣΣΑ ;

"Οταν ή θάλασσα, γλυκά
'c τήν άμμο ψιθυρίζη,
yσάν rà τήν νανουρίζη,
τί τάχα λέγει μυστικά,
τί λέγει ς τ άκρογιάλι ;
Του λέγει - —« 'Ακρογιάλι,
μή άπ τον φλοίσβο γελασθής
καί 'c τών νερών μου κοιμηθής
τήν ήσυχην άγκά.ίη.
Μή 'ς τήν γαλήνη πιστευθής'
θά.ίθη κι άνεμοζάλη ».

Κι δταν ή θάλασσα μΊ όργη
κυλά τά κύμα τά της,
κι άφρίζουν τά βουνά της
καί φοβερά ήχολογή
τί λέγει αρά γ ε 'ς τή γή
μέ τά μουγκρίσματά της
ή άγριά της ή κραυγή ;
— «Τόν κόσμο θά χαλάσω,
αλλ δμως θά περάσω
καί θάλθη κι ή γαλήνη».
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ΜΑΡΚΟΥ Ρ Ε NI Ε ΡII

("Ιδε τήν ^ιογρχφικήν ση μ ε ίω σι ν εν σελ. 50)

ΕΙΙΙ ΓII ΑΝΑΚΟΜΙΑΙΙι ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ TOV ΚΟΡΑΠ

(" Απηγγέ.Ιθη εν τώ τεχοοταγείω Α. θ η y ών J.

ΙΙληρουται λοιπόν σήμερον ό διακαής πόθος απάντων
ήαών, εκτελείται ή έντιμος εντολή τής εν Μασσαλία επι-
τροπής" τά οστά τοΰ άοιδίαου 'Αδαα,αντίου Κοραή άνα—

ι " ι ι I

λαμβάνονται ύπό τής μητρικής γής και οιά δημ,οσίας πομ.—
πής τιαηθέντα παραδίδονται είς τήν πάτριον χώραν.

c'Iv ' άπαντήσωμ,εν όμοίαν τελετήν ενταύθα γενομένη ν, δέον
νάναδράμη ο στοχασμός ημών μέχρι τής εβδομηκοστής έκ-
της 'Ολυμπιάδος, ότε, επί Φαίδωνος άρχοντος, ό Κίμ,ων
άνευρών τοΰ Θησέως τά λείψανα, και ταΰτα είς τήν τριήρη
αύτοΰ ένθέμ,ενος και κοσμήσας μεγαλοπρεπώς, κατήγαγεν
εις 'Αθήνας-. « Οί δέ 'Αθηναίοι ήσθέντες, λέγει ό Πλούταρ-
χος, πομπαΐς λαμπραΐς και θυσίαις εδεςαντο τά όστά τοΰ
Θησέως ώς—ερ αυτόν έπανεοχόμ.ενον είς τό άστυ ». Είς τό
πρόσωπον τοΰ Θησέωςφέτίμων οί τότε 'Αθηναίοι τόν ήρωα,
όστις μέγα και θαυμ.αστον έργον είς νουν βαλόμ.ενος, συνοί-
κισε περί τήν Άκρόπολιν τούς τήν Άττικήν κατοικοΰντας,
και μιας πόλεως έ'να δήμον άπέδειςε τούς τέως σποράδας
όντας. Είς δε τό πρόσωπον τοΰ Κοραή τιν.ώμ.εν τόν άνδρα,
όστις τους πατέρας ήμών εύρων έν τή διασπορά τής άμ.α-
θείας συνήγαγε περί τόν βωμόν τής παιδείας, έδί'δαςεν αυ-
τούς ότι ε'χουσι προγόνους τους διδασκάλους τής ανθρωπό-
τητας, έμόροωσε τό αίσθημα αυτών και τήν γλώσσαν και
Ιγένετο είς έκ τών πρώτων ευεργετών τοΰ γένους.
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Γό sθιμ,ον τών αρχαίων του τιμ.άν δ'.' εξαίρετων τιμών
τήν κηδείαν τών μεγάλων ανδρών άνεμνήσθη αύτός ό Κο-
ραής, δ τ αν κατά τήν 10 'Ιουλίου του 1791 έτους έγένετο
θεατής τής μ,εγαλοπρεπεστάτης πομπής, δι'ής οί Γάλλοι
μ.ετέφερον ά.—ô τής Βαστιλίας εις τό Πάνθεον τά οστά του
Βολταίρου. Σώζεται επιστολή τού έκ Παρισίων άοιδίμου
ανδρός έν ή περιγράφει τά αισθήματα καί τάς έντυπώσεις
αύτου κατα τήν ήμέραν έκείνην, ότε έκ του παραθύρου τής
οικίας του μ.ετά. πολλών Άγγλων καί Γάλλων σοφών έθεα-
το τήν θήκη ν τήν πεοιέχουσαν τά οστκ του μεγάλου σο-
οου, επάνω είς λαμπράν άαα£αν συοου.ένην άτό δώδεκα

ι ' ι k ι I ι 1

λευκούς ίππους, ής προηγούντο φερόμενα τά συγγράμματα
αύτου έν μ.έσω τών Άκαδημ.αϊκών καί τών σπουδαίων τών
Παρίσι ο) ν, ήκολούθει δέ πλήθος άναρίθμητον λαου τιμώντος
τον ποιητή ν, τον οιλόσοοον, τόν ιστορικόν.

' ι t 7 i

Δάκρυα αληθινά, δάκρυα απαρηγόρητα, λέγει ό Άδα-
μ,άντιος, μ. ο υ άπέσπασεν ή άνάμνησις ότι ούτο.) καί οί ποο-
-πάτορες ήμ,ών, οί αμίμητοι Έλληνες, ήςευραν νά τιμώσι
τήν σοφίαν. Καί ποίοι άλλοι εγειναν τύπος καί ύπογραμμός
παντός καλού ; Δέν είναι αύτοί οί Αθηναίοι οίτινες κατέ-
στησαν στρατηγόν τής Σάμου τόν Σοφοκλέα;____ Ταύτα έ-

Λ'οαοε τότε ό Άδαυ.άντιος' τήν στιγμήν δέ ταύτην ή ύυ-

J 1 t 1 ' 1 1

χή α.ύτού παρισταμ.ένη είς την τελετήν χαίρει βλέπουσα οτι
καί ή μ. εΐς ύποδεχόμεθα τά όστκ αύτου ώς αύτόν έπανερχό-
μ,ενον είς τήν πάτριον χώραν. Χαίρει βλέπουσα ότι τιμώμεν
-τήν σοφίαν Αταί τήν άρετήν ότι καταθέτομεν αύτά είς την
•γήν ταύτην έν τω μ.έσω τών τάφων τών ένδοξων άνδρών
τών κεκοιμ.ημένων εις τήν νεκρόπολιν ταύτην.

Είμεθα βέβαιοι ότι έκπληρούμεν τόν πόθον τής άγίας
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ταύτης ψυχής εκφράζοντες παν δήμω ς τήν εύγνωμοσύνην α-
πάντων ήμών προς τήν ευγενή Γαλλίαν, ήτις κατά τό έ-
τος 1782 δεξαμενή είς τους κόλπους αύτής τόν 'Αδαμάν-
των έμόροωσε τόν άνδρα, τόν έτίμησε, τόν έδόξασε, τόν-·
ήγάπησεν ί'σα τοϊς ιδίοις αύτής τέκνοις, καί φυλάξασα. τοε
όστα αυτού, έπέτρεψεν ήμΐν, ουχί άνευ ενδομύχου άλγους,,
να τά μεταφέρωμεν άπό τάς νέας είς τάς αρχαίας Αθή-
νας.— 'Αλλά μή φθονήσης ήμΐν τής ήμέοας ταύτης, ώ γή
τών Παρισίων, ϊσα τή φυσάση πεφιλημένη άπό τόν Αδα-
μάντων ! "Εχε έν τοϊς μεγάροις σου τήν Μηλίαν 'Αφροδί—
την καί τάλλα τών προγόνων ήμών αριστουργήματα, καί
τέρπου είς τήν θέαν αύτών, ίνα οί καλλιτέχναι σου θαυμά-
ζοντες καί μελετώντες αύτά καί πρός τούς αρχαίους άμιλ—
λώμενοι, φυλλάττωσιν καί είς τήν Έσπερίαν άναμμένην
τήν δαδα τής πατρίου ήμών τέχνης. Αύτά όμως τα σεβα-
στά λείψανα, είναι όστά έκ τών οστέων ήμών άφες νά. ά-
ποσπάσωμεν αύτά άπό τάς άγκάλας Σου. Είς τούς άρ—
χαίους χρόνους ή ΓΙυθία ήθελε ζητήσει διά χρησμού τήν
είς 'Αθήνας μεταφοράν αύτών, καί οί προπάτορες ήμών ή-
θελον ποιήσει αύτοϊς ναόν όπως έποίησαν τώ Αυκούργω
καί τω Άριστοτέλει. Είς τούς χρόνους ήμών χρησμοδοτεί
ή κοινή συνείδησις" είς τήν φωνήν αύτής υπακούοντες, κα—
ταθέτομεν σήμερον ταύτα είς τόν τύμβον τούτον, όστις έ-
σται ήμΐν έσαεί τό προσκυνητήριον τών μελλουσών γενεών^ν
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δ. ν. βερναρδακη

("Ιδε τήν βιογραφικήν σημει'ωσιν έν σελ. 70).

Π ΞΰΤΠΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΟΝΟΣ

Κ Α Ε Ο Β Ο Τ AT Ν Η

Θεοί μεγάλοι! Ό 'Αρίων, πάτερ μου !

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
Πως Λέγεις; ό 'Αρίων ; ώ 'Αρίων μου,
χαλώς μας ήλθες! Πως τό ζένον θέαμα;
Έχ τών νεκρών Ανέστης; Etc τήν θάλασσαν
ληστεύσαντές σε πειράται, ήκονσαμεν,
σέ ερ/ιψαν. Τίς τών θεών σε εσωσεν
εχ τον θανάτου ; Είς τόν Ποσειδώνα ή
είς τίνα χρεωστοϋμεν τήν θνσίαν ; Α,
ζητεί νά ψάλη. Κόρη, είς τήν χλίνην σου!
Σιώπα, ήσυχία. Σιωπήσατε,
ό χισσοφόρος τόν κατέλαβε Θεός.
(Πάντες έν θρησκευτική σιωπή ατενιζουσι προν τδν Άρι'ονα.
Ούτος υ.ένει στιγυ.άς τινας εκστατικός. Αίφνης ανακρούεται και
ψάλλει):

ΑΡΙΩΝ
1

Κ TU τάς ημέρας

νά κόψη τοΰ ψάλτου
είν' ικανός;
rH κορυφή, ήν οί αθάνατοι χείρες
έψαυσαν, ήν ô υιός τής Σεμέλης
στέφει μέ χλάδον κισσού, ιερά.
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Τού Βάκχου, κιθάρα,
τόν σωστή ν ϋμνώμεν.
Τόν κίνδυνον Λέγε
και θαϋμα τό ξένον.

ΠΛέονσα ήγεν
έμε Κορινθίων

ναΰς πειρατών.
Χείρας επάνω μου θέτονν ανόμους
οί πειραταί, τόν χρυσό ν μου αρπάζουν
χαϊ μεΛετώσι σφαγή ν κατ1 εμού.
Λαδών την κιθάραν
κισσοστεπτος κρούω,
και εκστασ/ς ε χει
τον ς άνδρας χαϊ θάμβος.

Χεί.ΐν, τα πρώην
προφέροντα (ρόι ον,
μένουν νεκρά.
Χείρες, αί πρώην σφαγήν άπειΛοϋσαι,
αίφνης ακίνητοι, μένουσι τότε'
'Ρίπτομ' έντός τής θαΛάσσης εύθύς.
ΑεΛφίν ι έπι νώτων
δεξάμενος φέρει,
και σώζει τοϋ Βάκχου
τό κράτος ύμνοϋντα.

Χαΐρέ μ οι, -χαΐρε,
ώ 'Ίακχε, Βάκχε,
Βάκχε, ίώ !
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Δεσμιον, νέον ποτέ παραστάντα
πάγκαλοι·, po.ltς ηβώντα, είς Νάζον
ι)γον καί σε πειραταί ■ Τυρσηνοί.
- 'Εκεί τά δεσμά σου
αυτόματα πίπτουν
καί φαίνετ.' εξαίφνης
βρνγώμενος λέων.

Αίφνης είς όλον
έγνθη τό πλοίον
οίνος γλυκύς.
Κλήματα κρέμανται είς τό Ιστίο ν,
φαίνονται ό.ί οί σκαλμοί με στεφάνους
καί ένεπ. Ιέχθ ' είς κισσό ν υ ιστός.
Ό .Ιέ ω ν βρυχάται,
κ' εύθυς είη τό ,αέσον
τον πλοίου άγρια
παρίστατο ι άρκτος.

Τότε άή τότε
κ α τέ. Ια 6ε τι > όι ι ο ς
τον ς πειρατάς.
Τρέμοντες ρίπτοντ' έντός της θαλάσσης
χ,αί μεταβάλλονται ό.Γ είς δέλφινας.
Χαίρε, zliôc κνί Σεμέλης υιέ!
Καί πάλιν το κράτος
τό σον ό 'Αρίων
θά ψάλη πολλάκις,
'/ώ, Βάκγε, Βάκχε !
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»

(Αεβύραμ,βος)

Τήν νήσον γνωρίζεις εκεί, όπου θ ά.?. J ει
1Η μύρτος, και όπου το ρόδον άνθεϊ,
Τ à ων.Lia του όπου α' ά απέ.Ιου και δάφνης
Τα φύΛΛα συμπΛεκει è μέγας κισσός ;

Εκεί εγεννήθη ο ψά.Ιτης.
Τούς πάν τ ας κατείχεν εύθύς σιγή'

Τήν νε'αν άκούουν εμού μο.Ιπήν,
Είς τόμμα των ξένη άστοάπτει Λάμψης

Ή όφις αύτών ά.Ι.Ιοιούτ εύθύς,
Προς τ άσμά που βαίνει ό .τους εμπρός,
Λ' ?) γΛώσσά των τ άσμά μου Λέγει.

Τον νέον αύτόν
γορον άπα τότε
οί Λεσβίοι πάντες
τ ε. ίου ν, και το νέον
χα.Ιέσαντες άσμα
(ίάιθόραιιδονν) ψάί.Ιουν

«.'Ιόβαχγε, ίώ /))

Κ at πάνδημος ήτο ή φήμη τού ψά.Ιτου

«Τι μένεις, ώ νέα, εδώ, κεφαΛή ;
ΆΑΛού τόν διθύραμβον, είς τήν ΈΛΛάδα
Mol Λέγουσι γέρε, α και φεύγει Λοιπόν
Την εϋιίοργοκ' νήσον è ψά.ίτης.
ΆΛ.Ιά με τ ι) ν ν ή σον του και τήν άθώαν
Τών πρώτων του εφυγε γρόνων ζωή ν.
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Είς ζένην γήν ε'τρεγε ξένος χα) πλάνης
Muxpov γρόνον, χαί δυστυγών συμπαθή
Δέν εύρισκε μίαν καρδία ν.
^Ο Τέρπανδρος δπου προσήρμοσε πρώτος

Τάς τρεις τής κιθάρας γορδάς έφευρών,
Κ' επτά / ~ορ δ ο ν εκρ ο υ σε Λ έσβι ο ν μ έλος,
Τον πρώτον θιδύραμδον έπλασ' έχει
Και ειίτα.ν έχει ο 'Αρίων.
Μικρός ήτο τότε άκόμη παις,
Τήν νέα ν ί'στεφε κεφαλήν
Κισσός, κ' ήχο.ίονθει πομπήν τοΰ Βάχγου.

' Εκράτει κιθάρα ν μ' επτά χορδάς
Μικράν, χ' είς τους πόδας αυτήν συχνά
Ne ι χροί'ΐι συνήθειαν είγε.
Εις τό)· ιερόν
Ό θίασος τότε
'Ο τοΰ Διονύσου
Κισσόστεπτος φθάνει
Και πάντοθεν μέλος
ποιχίλον προχείται
« Ίώδακχε ίώ /))

'Εξαίφνης καθώς κεραυνού π?ρ άγνωστου

Ένσχήπτ ' είς τάς φρένας μου τάς νεκράς,
Είς όλα ς τάς φλέ&ις μου ρέει βιαίως
Φλογίζον και όλον κατέχει εμού
Τό σώμα όρθότριχος φρίκη.
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Πυκνή καταπίπτει προ τών οψθαλών μου

' Ο μ ίχλ ', εις τα ώτά μου ξένη έ)χώ.
Μακρόθεν βομΰουσ' αρμονίας προσέρπει
Το στόμα μου Λέγει τήν ζένη ν μο.Ι.-ήν,
Και τδργανον κρούει ή χειρ μου.

α. παρασχου

("Ιδε τήν βιογραφική ν σημεί'ωσιν έν σελ. 16).

ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ

—Μαμά, ή Φρόσω έ.ίεγεν ό.Ιίγον πεισμωμένη,
Μια γνώμη έχομε μαζί/ εγώ και ή *Ε.ίένη'

"Ομως ο κύριος εδώ, τόσο μικρός άκόμη,
"Ε y ει κ' εκείνος γ ν ιό μ η . . .

Λ aI το Γιωργάκη εδειζε, άσπρη μορφή, χιονάτη,
Παίδι μ' όλό χρυσά μαλλιά, ματιά y υ j ν) γεμάτη.

Γλυκά έΐ'αιΊογέ.ίασε κ' είπ ' n μητέρα. - Ποία

Είν' ή μεγά.Ιη σας αυτή, παιδιά, φι.Ιονεικία ;

-'Ιδού, μαμά' ό κύριος που τόσα πολλά ί,έρει,

Λέγει πολυτιμότερο και τών ματιών τό χέρι.

Δεν .ίίγω, με τό χέρι του κάνεις κεντά' μά πά.Ιι

"Εχουνε άλλην έμ μ οργιά τά δυύ μας μάτια, ά.ί.Ιη !

-Για τί, μικρέ μου, προτιμάς τό \έρι:Μά- μητέρα,

Θυμάσαι τί μου έλεγες εκείνη την ημέρα ; . . .

-Τί σέλεγα ; -—- Νά, έ.//γ·ς ~ώς ή ελεημοσύνη

Είναι το πειο καλλίτερο που ô Θεός μάς δίνει.
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--Λοιπόν;—ΛοιπΙν είς τούςπτωχ >υς τά μάτια ή τό χέρι

Δίνει ψωμί:—Με τούτο τί ; αύτο και ποιος âèv ζέρει;

Ειπ ?/ Ελένη'- Ν à έσύ, κι' ας ήσαι πώ μεγάλη . . .

7ο φίλησ' ή μητέρα τον, τό πήρε στήν αγκάλη
Και είπεν—"Εχεις δίκαιον, μικρό μου' όποιο χέρι

Σ' τόν αδελφό του που πεινά λίγο ψωμί προσφέρει,
Κι άπό τά μάτια μας τά δυώ καλλίτερα κυττάζει,
Και τέτοιο γέρι του Χρίστου τό χίρει ομοιάζει /

α. κοραη

ΊΕίς των μεγίστων φιλολόγων τοΰ κόσμου κατά τήν έποχήν του.
Εις τον 'Αδαμάντιον Κοραην, παρά πλείστα άλλα, όφείλομεν και
τήν μόρα>ωσιν του γραπτού λόγου, τόν όποΤον ένομοΟέτησε ιορονι—
μώτατα ό φιλόσοφος .νους του. ΈγεννήΟη τη 27 'Απριλίου 1748,
άπέθανεν έν Παρισίοις τη 25 Μαρτίου 1833.

ΠΡΟΣ ΤΠΝ ΕΥΑΝΘΙΑΝ ΚΑΙΡΠ

Έκ Παρισίων, 28 'Ιανουαρίου 1815.

Φιλτάτη θυγάτηρ Ευανθία !

Επειδή πώς άλλως έχω νά φανερώσω όση ν μ' έποοςέ-
νησεν άπροσδόκητον χαράν ή ώραία σου έπιστολή, πλήν
δίδων τήν οποίαν ήθελα σέ δώσει όνομ.ασίαν, έάν ήμην α-
ληθής και γνήσιος σου πατήρ ;

Φιλτάτη λοιπόν θυγάτηρ, επαινώ σου τήν παιδείαν, και
μάλιστα τήν προθυμ.ίαν νά τήν αύξησης, και νά τήν κοι-
νώνησες είς τούς άπαιδεύτους.

'Αλλ' άν άγαπας νά τήν αύξήσης, πρέπει νά άποφύγης
Μ. ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΥΧΟΣ Γ· 10
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τον ότοϊον τρέχεις μέγαν κίνδυνον, να. μείνης και τών
πλέον απαίδευτων υποδεεστέρα. Άν ό αδελφός καί ευεργέ-
της σου ήναι άρκετός να σέ διδάξη καί τόν κίνδυνον καί
τα μέσα τής αποφυγής, δέν θέλουν όμως είσθαι περιτταί
ούδ' εμού του γέροντος αί συμβουλαί. έάν ώς φιλοστόργου
πατρός παραγγελίας δώσης είς αύτάς προσοχήν.

Ανάγκη είναι πρό πάντων, φίλη Ευανθία, να μη σέ
λανθάνη τί σημαίνει ή σοφία. "Οσα σ' έδίδαξε, καί όσα
μέλλει να σέ διδάξη ό αγαπητός σου αδελφός, είναι όργανα
καί μέσα τής σοφίας, όχι αυτή ή σοφία. Επειδή όλα
ταύτα, η καν τα π λεωτερα, δύναται Ttç να μάθη, καί μ*
όλα ταύτα να μείνη άσοφος, ή μάλλον καί αύτών τών ά-
σόφων άσοφώτερος καί άπαιδευτότερος. 'Η αληθινή σοφία,
τέκνον άγαπητόν, είναι, ώς τήν ώριζαν οί προγονοί μας, vj
Τίχκη του βίον.

Καθώς δια νά κτίση τις οίκον πρέπει νά ήναι οικοδό-
μος, να ράψη ένδύματα, ράπτης καί καθεξής, ομοίως δι'
όλας τάς άνθρωπίνας χρείας, ό,τι θέλη τις να κατασκευάσω)
μέ τάς ιδίας του χείρας, ανάγκη είναι νά γνωρίζη τήν τέ-
χνην τής κατασκευής του. Παρόμοια διά νά ζήση τις καί
ώς πρέπει είς τό όποιον ή φύσις τόν έγέννησε γένος* rf ή
τύχη τόν έδιώρισε βίου επάγγελμα, πρέπει νά μάθη τήν
τέχνην τού βίου. Ή τέχνη αύτη δέν άλλάσσει, άλλά προσ-
διορίζεται μόνον άπό τάς διαφόρους τής τύχης ή τής φύ-
σεως περιστάσεις, είς τρόπον ώστε άλλως ζώσιν αί γυναί-
κες παρά τούς άνδρας, άλλως πάλιν έκ τούτων οί προφέσ-
σορες παρά τούς πραγματευτάς, καί ούτοι πάλιν άπό τους
ιδίως όνομαζομένους τεχνίτας" όλοι όμως είς τόν αύτόν
σκοπόν τής τέχνης τού βίου επιθυμούντες νά κτυπήσωσιν,
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νίγουν νά ζήσωσιν εύδαιμόνως. Άλλα. τό εύδαιμόνως τούτο
σημαίνει έναρέτως* διότι όστις έλπιζε ι να εύδαιμονήση χω-
ρίς άρετήν, βόσκεται άπό ματαίας έλπίδας, πλακωμένος ή-
μέραν έξ ημέρας, έ'ως νά φθάση είς τήν τελευταίαν του ώ-
ραν, και τότε νά καταλάβη ό άτεχνος και άτυχος, ότι έ-
τρεξε τό στάδιον όλον του βίου χωρίς τήν πολύτιμον τέ-
χνην του βίου. *Ας έλθωμεν τώρα είς τήν έρευναν πώς έ-
χει ν' άποκτήση τήν τέχνην ταύτην ή καλή και άγαθή
Ευανθία.

Τήν σεμνότητα και μετριοφροσύνην, αναγκαίας άρετάς
είς όλους, ή φύσις όμως τάς ώρισε στολισμόν τών γυναι-
κών ίδιαίτερον. Άπόδειξις τούτου είναι ή καθημερινή πεί-
ρα και ή κρίσις, μέ τήν οποίαν, συμφώνως άνδρες και γυ-
ναίκες, κρίνομεν όλοι τούς έχοντας τοιαύτας άρετάς, ή τάς
εναντίας κακίας. 'Αλαζών και κομπαστής άνήρ ψέγεται ό-
λιγώτερον παρά γυναίκα κομπάστριαν. Κατηγορούν τόν ά-
σεμνον άνδρα όσοι εχουσιν^ ήθη χρηστά' άλλά γυναίκα ά-
σεμνον και αυτοί οί άσεμνοι άνδρες αναγκάζονται νά κρί-
νωσι βδελυκτήν ώς εξ έναντίας τής σεμνής και μετοιόφρο-
νος γυναικός οί έ'παινοι είς τόν μετριόφρονα και σεμνόν άν-
δρα γίνονται έκθειασμοί. Διατί ; Διότι έ'λαβεν ή γυνή παρά
τόν άνδρα περισσότερα άπό τήν φύσιν βοηθήματα νά ή-
ναι σεμνή. Τά πλειότερα όμως ταύτα βοηθήματα κινδυ-
νεύουν νά ματαιωθώσιν ό'χι μόνον άπό τήν άπάτην τών
κακών παραδειγμάτων, εκ τών οποίων και ό φίλος αδελ-
φός σου μακράν σέ κρατεί, και σύ άφ' εαυτής εύκολον. εί-
ναι νά κρατηθείς, ε /t ε ι δή είναι έ'ξω σού* άλλ' είναί τις
άλλος άπατεών, Ευανθία, τόσον πλέον δυσφύλακτος, όσον
είναι εσωτερικός και σύντροφος άχώριστος ημών, τόν ό-
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ποιον ή φύσις μας αναγκάζει να συναναστρεφώμ,εθα καθΤ
ήμέραν, καθ' ώραν, κατά πασαν ώρας στιγμήν. 'Εξεύρεις
ποίος είναι ό πλάνος ούτος ; Ή ίδ ία μ,ας ταλαίπωρος κετ-
φαλή. Καί το δυσκολώτερον τής οποίας ολίγον άρχήτερα:
έλεγα Τέχνης τού Βίου μέρος είναι, νά φεύγη τις του
πλάνου τούτου τάς άπατηλάς κολακείας. Καί άν δέν πι-
στεύης, άκουσε τά χρυσά τού χρυσού μ.ας Πλάτωνος λό-
για : (( Τό γάρ εζαπατάσθαι αυτόν υφ' α ντου πάντων χα-
λεπώτατον όταν γάρ ούδε σμικρόν άποστή , άλλ ' âft πα ρ ή.
ô έζαπα τήσων, πώς ου δεινόν ; » Ή δυσκολία τής φυλακής
γίνεται τόσον μεγαλειτέρα, όσον εχει προτερήματα πλειό —
τερα ό άπατώμενος καί σπανιώτερα, άν καί έ'πρεπε νά ή—
ναι όλον τό ένατίον. Τούτο σέ λέγω, οχι διά νά σέ έμ,πο—
δίσω ν'αύξήσης τήν είς τά μ.αθήμ,ατα προκοπήν σου, άλλά
νά σέ κάμω προσεκτικωτέραν έναντίον τού άπατεώνος.

'Ιδού τί ενδέχεται νά σέ λέγη κολακεύων καθ' ήμ.εραν ό
πλάνος" « Ευανθία, συ είσαι τοϋ πολλά μικροϋ άριθμοϋ·
τών .λογίων γυναικών, ££ζ· ràç Κυδωνιάς 'ίσως ή μόνη.

λογία ». Άν πιστεύσης τά δολερά ταύτα λόγια τού πλά-
νου, αύτός θέλει σέ κάμειν ν' άμ.ελήσης τό άπ' όσα έδιδάχ-
θης ή διδάσκεσαι άςιολογώτερον μ,άθημ.α, τήν Τίχνην τοϋ·
JΒ ίο V.

Πρόσεχε, τέκνον, διά τούς οίκτιρμ,ούς του Θεού ! "Οσον-
είναι μεγαλείτερος ό κίνδυνος, τόσον πλέον άγρυπνος πρέπει
νά στέκης έναντίον τού πλάνου. Όσάκις αύτός σέ κολα—
κεύη με τοιούτους σατανικούς λογισμ.ούς, πρόβα,λλε σύ έ-
ναντίον του τόν άληθινόν καί φρόνιμ,ον τούτον λογισμ.όν'
« // κοινή ηρών δυστυχία με κατασταίνει μίαν τοϋ μικροϋ·
αριθμόν. 'Εάν εγενν.ώηην είς τούς χρόνους τής προγονικής
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Λα μ πρότητος. -ηθεΛα είσθαι ι) εσχάτη ta cor του μεγάΛου α-
ριθμόν τών χαΛώς άναθραμμίνων γυναικών· τώρα δε πιθα-
νόν δτι μετ' οΛίγας ετών εκατοντάδας, άν ήτο δυνατόν νά
αναβιώσω, θίΛω ττάΛιν Λογίζεσθαι μία του ρεγάΛου άριθ-
μον ». Όποια ήτον ή κατάστασις τών προγόνων, όποια
θέλει είσθαι, συν Θεώ, τών απογόνων, εις τοιαύτην σήμε-
ρον κατάστασιν είναι ή φωτισμένη Ευρώπη, όπου ευρίσκον-
ται πολλαί γυναίκες στολισμένοι μέ παιδείαν, όχι προφεσ-
σόρων άδελφαί, άλλα καί μεταξύ τής εσχάτης τάξεως τών
πολιτών. Βλέπεις λοιπόν, άγαπητόν τέκνον, ότι ή παιδεία,
άντί νά σου έξεπάρη τόν νουν, πρέπει νά σέ παοακινή είς δο-
ξολογίαν του Θεοϋ, πρώτον μεν ότι σ'έγέννησεν είς τοιαύτην
χρόνου περίοδον, όταν ήρχίσαμεν νά αίσθανώμεθα τά καλά
τής παιδείας' έπειτα ότι καί σ έγέννησεν άδελφήν άνδρός
ικανού νά σέ στολίση μέ παιδείαν. Ή πλέον όμως εύπρόσ-
δεκτος είς τόν Δημιουργόν δοξολογία, (πάλιν σέ τό λέγω)
είναι νά κατευθύνης οσην έ'χεις, καί όσην μέλλεις ν'άπο-
κτήσγ,ς παιδείαν είς τήν άνωτέραν όλων τών τεχνών καί έ-
πιστημών Τέχνην τοΰ Βίου, καί νά τήν μάθης τόσον καλά,
ώστε νά. ή σα ι καλή νά τήν παραδίδης μέ λόγον καί μέ έρ-
γον καί είς τάς συνηλικιώτιδάς σου παρθένους, καί όταν
σύν Θεώ ύπανδρευθής, είς τά τέκνα σου, διά νά δείξης με
ταύτην σου τήν έπιμέλειαν, ότι είσαι φιλόστοργον τέκνον,
καί νά επιταχύνης τό κατά σέ την εύτυχίαν πάντων.

Είς τήν έξουσίαν σου, φίλη θυγάτηρ, δέν ήτον νά γεννη-
θής ποό "πολλών, ή μετά πολλάς εκατοντάδας έτών, ουδέ
νά έξισωθής μέ τάς παρελθούσας ή μέ τάς μελλούσας συμ-
πολίτιδας" είς τήν έξουσίαν σου όμως είναι (μήν άμφιβά-
λης) νά ύπερβάλης πολλάς άπό τάς αρχαίας, καί νά μή .σέ
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ύπεοβάλη κάμμία άπό τάς μέλλουσας είς τήν Τέχνην του
Βίου. είς τήν οποίαν μόνον στηρίζεται ή αληθής εύδαιμο —
νία, και τής οποίας βραβεΐον είναι ή αθανασία.

Ταύτα σέ λέγει άπό βάθους πατρικών σπλάγχνων ό γη-
ραιός Κοραής. Ταΰτα μελέτα καθ'ήμέραν, άν θέλης νά εύ-
δαιμονήσης ζώσα, και ν' άφήσης, άφίνουσα τήν ζωήν, άθά—
νατον όνομα. Σπούδασε, οίλον θυγάτριον, νά κατασταθής
όμοια τής γυναικός, τήν οποίαν έζήτει ό Σολομών σπού-
δασε άν έρωτκ τις είς τό εξής, ώς εκείνος" « Γυναίκα άν—
όρείαν τις ευρησει ; » νά τόν άποκρίνωνται οί γνωρίζοντές
σε" « Τήν έξ Άνδρου Εύανθίαν ».

Καταγίνου είς άνάγνωσιν τών έλληνικών ποιητών και
συγγραφέων και μάλιστα τών κλασικών. 'Αλλά καταγίνου
ώς μέλισσα, άπανθίζουσα άπ' αυτούς ό,τι είναι χρήσιμον
είς τό μέλι τής Τέχνης τού Βίου. Άναγίνωσκε συχνά τό
συναξάριον τού μεγάλου Σωκράτους, γραμμένον κομψότε-
ρον άπό τόν Πλάτωνα, άληθέστερον άπό τόν Ξενοφώντα.
Είς κανέν έθνος δεν έγεννήθη τοιούτος καλός τεχνίτης τού
Βίου, όποιος ο Σωκράτης. Μήν άμελεϊς τόν θαυμαστήν τού
Σωκράτους, και δεύτερον Σωκράτην τόν Πλούταοχον.

Φρόντιζε μάλιστα, άν θελης ν' αύξήσης τήν εις τά κα-
λά προκοπήν σου, νά μεταδίδης τούς καρπούς της είς τάς
συνηλικιώτιδάς σου παρθένους. Δέν ήμπορεΐς, τέκνον άγα—
πητόν, νά φαντασθής πόσον γρήγορα αύξάνουσι τά φώτα,
όταν μετλδίδωνται, και πόσην ήδονήν προξενεί είς τάς φι—
λανθρώπους ψυχάς ή μετάδοσις αυτών. "Οταν κατά δυσ-
τυχίαν εύρεθή τις περικυκλωμένος άπό άμαθεΐς, πρέπει νά
προσπαΟή νά τους φώτιση, άλλέως κινδυνεύει νά καταστα—
θή άμαθής και αυτός.



Προς την Εύανθίαν Katprj

151

Τον όποιον σ' έσυμβούλευσα τής μελίσσης τρόπον εις τήν
άνάγνώσιν τών προγονικών μα.ς βιβλίων, τον αυτόν πρέ-
πει, Ευανθία, να μεταχειρίζεσαι και εις τα βιβλία τών αλ-
λογενών, και έξαιρέτως τών Γάλλων, επειδή γνωρίζεις τήν
γλώσσαν αυτών, ώςτε νά έπι Ου μή ς και νά μεταφράσης τι
και άπό τά γαλλικά συγγράμματα. Βιβλία άςια μεταφρά-
σεως είνκι και πολλά και καλκ' άλλ' ολίγα άπό αυτά είσαι
άκόμη είς κατάστασιν νά μεταφράσης, και διά τό νέον τής
ηλικίας σου, και διότι δέν ε ιν α ι π ιθανόν νά έξεύρης άκόμη
τήν γαλλικήν γλώσσαν τόσον καλά, ώςτε νά μεταφράσης
τά νοήματα τών Γάλλων είς τήν γλώσσάν μας, ή όποία
ούδ' αυτή άκόμη δεν είναι ούτ" άρκετά πλούσια, ούτε αρ-
κετά τριμμένη νά τά έκφράζη χωρίς κίνδυνον γαλλ'.σμών.
Μ' όλον τούτο, τέκνον, και αυτή σου ή έπιθυμία είναι πολ-
λών έπαίνων άςία.

Διά νά κάυ.ης λοιπόν άοχήν, σύν Θεώ, σε τέμπω τό
νεωστί εκδοθέν κομψό ν ήθικόν συγγραμμάτιον άπό γυναίκα
σοφήν και σεβάσμιον, τήν κυρίαν Gllizot. Άν όχι άλλο,
γυμνάζεσαι καν διά τής μεταφράσεως και είς τών Γάλλων
τήν γλώσσαν, και είς τήν μητρική ν σου. Έκν όμως επιτυ-
χής νά κάμης τήν μετάφρασιν τοιαύτην, όποία και νά ά-
ναγινώσκεται μέ εύαοέστησιν, τότε θέλεις λάβειν άμοιβήν
τών κόπων σου τόν έπαινον τών ομογενών και τάς ευλογίας
εμού τού γέροντος, όστις άποθνήσκω πλέον ευχαριστημένος,
άφού ί'δω ότι ή παιδεία έποοχώρησε και είς αύτάς τού Γέ-
νους μ.ας τάς γυναίκας.

Υγίαινε και πρόχ-οπτε είς τήν Τέχνην τού Βίου !

Ό ευ/έτης τής προκοπής σου„ \ç
Κοραής.
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'// μητρική γλώσσα

ιωαννου βηλαρα

ΈγεννήΟη κατά το 1771 έν Ίωαννίνοις, οπου έτελείωσε τό
Γυανάσιον, μετέβη δέ κατόπιν είς ΙΙαταύϊον πρός σπουοήν της
ιατρικής. Οί ίατοοι και οί άλλοι ομογενείς έπιστήμονες της έπο-
χής εκείνης, πολυμερή ε/οντες μόρφωσιν, έθεράπευον ευδοκίμως
τάς Μούσας, γενόμενος δέ ό Βηλαράς ιδιαίτερος ιατρός τοΰ Βελη
πασσα, υίοΰ τοΰ Άλή τοΰ Τεπενλελη,- κατεγίνετο είς την σύνθε-
σιν χαριεστάτοίν λυρικών ποιήσεων, ώοαίων μύθων και σάτυρων,
εαάυ-ίλλόν του ε/ων τόν Μακεδόνα Άθανάσιον Χηρστόπουλον. Ο
Βηλαρας άπέΟανεν έν Ζαγορίω κατά τό 1823.

Ο ΜΩΚΟΣ

Πές μον, Μώκο, στή ζωή σον,
//(5c fô νοιώθεις τό κορμί σον;
Ζαντανό κανένα π ράμμα,
Η τής τέχνης είσαι θάμα ;
'Αγαπούσα, νά τό ξενρω,
Μόνε πώς νά σο ο τό εν ρω;
Α εν μου λεΐς τήν απορία ;
Φίλος είμαι, τί έχεις χρεία.
Πέτρα είσαι ; Λες κινιέσαι.
Μ ή είσαι δέντρο; Μόνε ζνέσαι.
*Ορνιο τάχα ; θά πετούσες.
Μαϊμοϋ ; âè θά μιλούσες.
fΕρπετό ; δεν περπατούσες.
Κήτος ; Θέλα κολνμπονσες
Κτήνος; μόν όρθοποδίζεις.
Μέταλλο ; ci μ δεν άχρήζεις.
Με κανένα δεν ταιριάζεις,
Και άπ' όλα προσομοιάζεις.



Ο άνθρωπος καί τα ζω α 153

Πόθον είχα χαϊ μεγάλο

Σε μιά τά£ι νά σε βάλω.

Πές ρου, Μώκο, στά σωστά σου,

Μή είσαι τάχα ; . . . Στάσου, στάσου !

Τρως, μουγκράς, κοιμάσαι, πίνεις,

^Υποψία δεν άφίνεις.

Ζώο είσαι δίχως άλλο.

Σου τό 'πίτυχα' ôè σφάλλω.

Ά μ' τί ζώου είδος είσαι,

Jè μας λες ; Τό προσποιείσαι.

Ό,τι είπα νά 'σαι σώνει.

Κι από ποιά} δε,μάς ζημιόνει.

γεωργιου σοτρη

s

Ό ανεξάντλητος εις στι'/ους. έν οίς διαλάμπει αληθινή πολ-
λάκις ποίησις, και δημοφιλής εκδότης τής εμμέτρου σατυρικής
εφημερίδος « 'Ρΐϋμηου ».

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ TA Zû Α

Κ αϊ τ* είσαι, άνθρωπε μωρέ, ποϋ φλυαρείς εμπρός μου,
αν με τά ζώα τά λοιποί παραβληθής τοϋ κόσμου;

"Εχεις τήν χαίτη λειονταριον καί τό κεντρί τής σφήκας;
~"Εχεις πτερά τοϋ παγονιού καί τοϋ στρουθοκαμήλου,
?} τοΰ προβάτου τό μαλλί, τό γάλα τής κατσίκας,
ζά δόντια τοϋ ελέφαντος, τό στόμα κροκοδείλου ;
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"Εχεις τό χιΛιμίντρισμα έκ&ΐνο τής φοράδας ;
*Εχεις Λαγοΰ περπατησιά καϊ κάβουρα ποδάρια,
ή τοΰ ξιφία τήν ουρά, ή καν τής σουσουράδας,
ή καν τής πίννας τό φαγί και τά μαργαριτάρια ;

νΕχεις αυτιά τοΰ γαϊδουριοϋ, τής κουκουβάγιας μάτι
ή τής χελώνας τό καυκί και τζίτζικα Λαρύγγι,
κι οπόταν θέΛης, ημπορείς, βρέ άνθρωπε σακάτη,
rà βγάΛης από μέσα σου ίπποποτάρου ξύγκι ;

'Μπορείς νά πέσης 'c τό νερό άπό 'ψ-ηΛά σαν γΛάρος
και τό μικρό τό ράμφος σου σμαρίδες νά ρουφήση;
''Μπορείς και σύ ν άΛατισθής καθώς ό μπακαΛιάρος
χι άπό τάΛάτι τό ποΛύ νά γίνης στοκοφίσι ;

''Μπορείς σκουΛήχι ένταυτώ χαί πεταΛουδα νάσαι
χι από τό σάΛιο σου νά 'βγή μεταξωτή Λουρίδα,
ή, όπερ σπουδαιότερον, 'μπορείς ν' άποχοιμάσαι
μ ε'να ποδάρι κρεμαστός καθώς τήν νυχτερίδα ;

'Μπορείς νά ζής χωρίς ζιΛί, παπούτσια και φωκόΛα,
ή τρία καν πηδήματα νά κάνης σάν ζαρκάδι ;
'Μπορεί από τά σπΛάγχνα σου νά εβγη καμμιά κόΛ»
χαβιάρι, αύγοτάραχο, ή τής μουρούνας Λάδι ;

Μπορείς καϊ σύ νά, χάνεσαι \τής τρύπαις σάν ποντίκι
ή νά πετάς σάν κότσυφας, σάν σπίνος, σάν ορτύκι ;
Μπορείς ποτε τα όσα τρως, βρε άνθρωπε τεμπέΛη,
rci τά μασσας σάν μέΛισσα και νά τ ci βγάζης μέΛι ;
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Ον ! νά χαθής, κηφηναριό. . . 'ς τών μελισσών τό σμήνος
εσύ ζηλεύεις μοναχά τήν θέσιν τοϋ κηφήνος,
χαί θέλεις πάντα χάρισμα νά τρώγης 'ς τήν χνψέλην,
οπόταν είσαι μάλιστα γιγαντομάχος "ΕΛληΐ.

Μέ δλην τήν σοφίαν σον, τήν τόσον πνευματώδη,
ôèv ημπορείς \ τά σύννεφα και μιά φωληά νά χτίσης,
μηδέ νά βγάλης χέρατη σάν τράγος ή σάν βώδι ....

"Ο,τι μικρόν χαί αφανές ή πτέρνα σου πατεί
γελα μέ τ à καμόψατα τής λογικής άγέλης,
χι αν Ίπής κι είς ενα μύρμηκα 'ς τόν κόσμον τί ζητεί,
âà σ άπαντήση αϋθαδώς «άμμε κσΑ συ τί θέλεις ;»

"Ενα κουνούπι ζωηρό έκάθισε μιά 'μέρα
σ ένός βωδιον τό κέρατο χι έσφύριζ' έκεΐ πέρα,
κι είπε τό βώδι μέ ψυχρόν 'Εγγλέζου χαρακτήρα:
&καί όταν ήλθες κι' έφυγες χαμπάρι δέν σ επήρα»*

~*Λν είμτορής, βρέ άνθρωπε, 'πές του καί συ αύτά,
δταν 'στ' αύτιά σου νηστικό σφυρίζοντας πετά'
μέ σφύριγαα καί δάγκωμα κακά σέ ζημερόνει,
άν δέν σκεφθής δελτάριον ν' άνάφης Ζαμπερόνη.

Βλέπεις αυτόν τόν μπούρμπονλα, τόν άφανή 'c τό χώμα,
π ον μέ τά πόδια τον κνλά τήν μιά καί άλλη βρώμα;
Μεγάλης ετνχε ποτέ 'ς τήν Αΐγνπτον λατρείας
ώς τον *Ηλίον σύμβολον, δννάμεως κι άνδρείας.



156

Ίί μητροκτ) γλώσσα

Καϊ ύστερα χορδόνεσαι χαί θεωρείς ώς δώρον
χαί τό μυαλό τής κεφαλής χαί τό μυαλό τής ράχης,
σύ, τοϋ Δαρβίνου ή μαϊμοϋ, σύ, δίπουν μαστοφόρον,
σύ, άνθρωπε θαυμάσιε, ποϋ κακό ψόφο ναχης.

επιγραμματα διαφορων

Εις τήν γαλήνην.

Λεν άκούεται ου γ' ενα κϋμα
Είς τήν ερμη ακρογιαλιά'
Αές καϊ ή θάλασσα κοιμάται
Μες τής γής την άγκαλιά.

Δ. Σολωμός.

Etç τήν τύχν^ν-

Τυφλός κ έγώ, τυφλή καί σύ, ώ Τύχη, δεν ήζεύρω
Πώς νά με εϋρης ημπορείς, πώς ήμπορώ ν à σ ευρω.

Ή. Τανταλίδης.

Ε&ς βαρέως χο&μ.ώμ.ενον.

Ζωντανόνεκρος σωρός, νέος ετι κρίμα, κρίμα!
'Αναπαύετ όπ' αυτό τοϋ παπλώματος τό μνήμα.
Κλαϋσέ τον πριν. σηκωθή, όμως ποϋ νά τόν σηκώσης
'Εσκοτώθη ενώ Çfj} καϊ δέν ζή νά τόν σκοτώσης■

Τανχαλίδης.
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Είς τόν χύχλον τών ζωδίων είμαι Λέων φλογερός,,
είς τήν πόλιν 'Ιασίου ύδροχόος δροσερός.
'Εχει φλόγας, έδώ δρόσον, έχει πϋρ, εδώ νερόν
έζερεύγομαι χαί χύνω άπό φάρρνγγα ζηρόν.
"Ολην μ' άλλαζε τήν φύσιν ό της πόλεως σωτήρ,
ô *Αλέζανδρος Μουρούζης, τών υδάτων ό δοτηρ.

Α. Χριστόπουλος.-

Ecç χύβο&ς οχολάζοντα.

Τάς ώρας τής ζωής σου διακυβεύων μάτην,
χερδαίνεις μεν ζημίαν, σπουδάζεις δέ άπάτην'
παίζε διάγων, φίλε, μη δίαγε δέ παίζων,
όπως έν τέλει ει:της', ουκ επαιζον, αλλ' εζων.

Ήλ. Τανταλέδης.

Etç ϋορ^Παλόν.

Μ' έζοχιχά μελίσματα λιγυροφθόγγου μουσουργοϋ,
χορυδαλέ, τό φέρετρον ακολουθείς τοϋ γεωργού . . ...
Τό ασμά σου παρήγορον γλυκύν παρέχει οίωνόν
Κορυδαλέ, ανάβαινε, άνέρχου πρός τόν οϋρανόν !

Ί. Ί. Σχυλέταης~.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΓ Γ'. ΤΕΥΧΟΥΣ.
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