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ΜΑΙΟ; 

122. Τή 1 Μαΐου 1648.— "Ηρξατο ή τα
κτική πολιορκία του Ηρακλείου υπό τών Τούρ
κων. (Στατ. Πληθ. Κρήτης). 

123. Τη 2 Μάιου 1866.— Εις άπειλ.ητικήν 
έπιατολήν τοϋ Ίομαηλ πάσα προς τους έν 
Μπουτσουναρίοις συνηθροισμένους Χριστιανούς 
άπήντσαν ούτοι, διι έχοντες το θάρρος τοϋ ε
λέους και της ευσπλαχνίας τοϋ Σουλτάνου γ.άί 
πεποιθότες, δτι πάς λαός και πάσα κοινότης έ
χει, το δικαίωμα νά παριστάνη τάς άνάγκας και 
τά παράπονα εις τον βασιλέα του, άδυνατοϋσι 
νά διαλυΟώοιν εκείθεν πριν η τά τμήματα Ρε
θύμνης και Ηρακλείου άποστείλ.ωσιν εκεί τους 
αντιπροσώπους των και συσκέψεως γενομένης 
άποσταϊ.ή γενική Αναφορά της πατρίδος μας 
προς τον Σουλ,τάνον. (χειρόγρ.) > 

\24. Τη 3 Μαΐου Π 70.— Έφονεύθησαν 
άπό τό Σελ.ι της Κράπης 'έως τό Άσκύφον ο
κτακόσιοι δθωμανοϊ καϊ έν.ατόν τεσσαράκοντα 
πέντε χριστιανοί. (Ίστορ. τών Σφακιών). 

125. Ύή 4 Μαΐου 1868.— Ή <"Ενωσιςτ> 
άπεβίβασεν εις Φόδελε έξή·/.οντα Κρήτας πολε-
μιατάς και έξεψόρτωσε δύο χιλ.ιάδας πεντακό
σιους σάκκους αλεύρου και διακόσια κιβώτια 
φυσίγγια" παρέλαβε δέ τινας Κρήτας. (Ήμερολ. 
Ν . Σουρμελή). 

126. Τη 5 Μαΐου 1867.— Έψήφιοεν ή δ-
λ,ομέλεια τών παρά τη Γενική τών Κρητών Συν-
ελεύσει Χριστιανών πληρεξουσίων ν' Ανασταλη-
ή καταβολή παντός φόρου, μεχρισοΰ χορηγη-
θώσι τά αιτήματα αυτών. (Λευκά "Ορη). 

127. Τη 6 Μαΐου 1625.— Οΐ έν Μονεμ
βασία παρεπιδημοϋντες έστειλαν τον Βασίλην 
Χάλην καϊ Γιάννην Μ,ουταάκην εις Κρήτην, ΐνα 
ίνθαρρύνωσι τους Απηλπιαμένους Κρήτας και 
άναζωογονήσωσι την έπανάστασιν, δπερ και ε
πετεύχθη. (Άπομν. Κριτοβουλίδου). 

128. Τή 7 Μαΐου 5247 Απδ κτίσεως κό
σμου κατά τους ίσραηλάτας= 1Ί86 μ. Χ. καθ' 
ημάς γρονολ.ογίαν φέρει μία έκ τών τριών 
ιστορικών επιγραφών,αϊτινες ευρέθησαν εις τήν 
ουναγωγήν τών Χανίων, ων μετάφραοιν εδη-
μοσίευαα εις τήν εφημερίδα (ΐΚωνσταντινούπο-
λ.ιν» άναδημοσιευθεΐσαν εις τον «Τηλέγραφον» 
Αλεξανδρείας [φ. 2575. Ανται αυμπίπτουσι 
περίπου προς τήν έποχήν, καθ' ήν επετράπη 
υπό τών Ενετών εις τους 'Ισραηλίτας νά κ α -
τοικώσιν εντός τών Πόλεων. Ή συναγωγή α'ύτη 
ήτο Χριστιατικό^ Ναός. (Χειρ.) 

129. Τη 8 Μαίου 1858.— Ό Αείμνηστος 
Επίσκοπος Κυδωνιάς και Άποκορώνου Κάλ
λιστος Φυντίκης Ίερομνήμων πιεζόμενος υπό 
τοϋ Βαλή τής Κρήτης Βελή πασσά νά ΰπογράψη 
άποδοκιμααίαν τών επαναστατών 'ίτόν καιρόν 
τοϋ Μαυρογένηΐ) έτελεύτησεν Απόπληκτος εν τω 
Διοικητηρίφ Χανίθ)ν. Έπϊ τοϋ τάφου του εν τή 
προ τών Χανίων Μονή Χρυσοπηγής Αναγινώ-
ακεται τό έ^ής δίστιχον : 

' Ονόματι χαί πράγρατι Κάλλιστος Κυδωνιάς, 
Ώς μάρτυς ετελεΰτηοεν ΰπερ τής άλη&είας. 

(Χειρ.) 
130. Τή 9 Μαΐου 1366.— "Ενεκα της δυ

σπιστίας, τήν οποίαν έτρεφεν ή Ένετία προς 
τους Κρήτας, διετάχθη νά δμώσωσιν οι τιμι-
ριοΰχοι χής νήσου π'ιαχιν είς τήν Πολιτείαν καϊ 
εις τον Άρμοοτήν ύπακοήν. (Ίστορ. Κρήτης 
Βαα. Ψιλάκη). 

131. Τή 10 Μαΐου 1364.— Είιήλασεν εις 
Ήρχκλειον νιν.ηφόρος δ στρατός τοϋ Δελβέρμες, 
έθραυσε τάς-θύρας τών οίκιών, Ιβίασε παρθέ
νους, ίθανάτωαε γονείς υπερασπίζοντας τήν οΐ* 
κογενειν.κήν τιμήν έλεηλ.άτησε τήν πόλιΐ', μΛ· 
στιζομένην συγχρόνως υπό λοιμοϋ και οϋτως I* 
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δόθη πέρας εις τήν αυτονομίαν τοϋ Άγιου Τί
του. (Ίστορ. Σκηνογραφήματα.) 

122. Τή 11 Μαΐου 1878.— Μεχαβάς δ έν 
Χανίοις "Αγγλος Πρόξενος Θωμάς Σάνδουΐθ 
εις Φραϊ, ένθα ή&ρενεν ή επαναστατική Συνε-
λευαις, άνεκοίνωαεν αυτή, δτι η Πύλη έδωκεν 
εις τον Ααγιάρδον, πρεσβευτήν τής Αγγλίας εν 
Κωνσταντινουπόλει, τάς πλέον επισήμους δια
βεβαιώσεις, δχι, δταν ή στιγμή φθάαη, θά κάμη 
έκ συμφώνου μετά τής Αγγλίας αυμβιβασμόν 
διά νέον είδος κυβερνήσεως διά τήν Κρήτην, 
σύμφωνον με τάς νομίμους Απαιτήσεις και ά
νάγκας τής Νήσου, {χειρ.) 

133. τϋ 12 Μαΐου 1896.— Σφαγή τριά
κοντα δύο χριστιανών έν Χανίοις κατά τήν έορ-
τήν τοϋ Κουρμπάν Μπαϊράμ—εορτή τών θυ
σιών. ( *Ε$,ιατόρηοις τών κ α τ ά τήν 12 Μαΐου 
1896.) 

134. Τή 13 Μαΐου 1882. —Υποβολή υπο
μνήματος τών παρά τή Γενική τών Κρητών Συ-
νελεύοει Χριστιανών πληρεξουσίων προς τους 
Προξένους, έξαιτονμένων νά μεαολαβήαωσίί' αί 
Κυβερνήσεις αυτών παρά τή Ύψ. Πύλη, δπως 
έγκριθή τό ψηφισθέν νομοσχέδιαν περί αναδιορ
γανώσεως χοϋ Γενικού Διοικητικού Συμβου
λίου Κρήτης, (χειρ.) 

135. Τή 14 Μαΐου 1841.—Μάχη εις Πρό-
βαρμα Άποκορώνου πολυαρίθμων Τουρκία ·, 
Αλβανών καϊ Αιγυπτίων υπό τον Μουσταφάν 
πασάν διαρκέαασα έπι τρεις ώρας. 01 χριστια
νοί ανήρχοντο είς ε κ α τ ό ν τεσσαράκοντα πολεμι-
στάς μόνον. Τοϋρκοι εφονεύθνσαν και έτραυμα · 
τίσθησαν υπέρ τους διακόσιους, εκ δέ τών χρι
στιανών ό-άτρόμητος 'Εμμανουήλ Δεικτάκης, ό 
Γ. Ααμπρυνίδης και δύο άλλοι. Ό ό τλαρχη-
γός Γ. Πατερόπουλος τραυματισθείς άπέθανεν 
ελλείψει χειρούργου. (Χρονολ. Πίναξ Γ. Δ. 
Σταματάκη. 

136. Τή 15 Μαΐου 1866.— Υπεβλήθησαν 
δι' Αναφοράς τζιν Αντιπροσώπων τοϋ Χριστια-
νικοΰ λαού της Κρήτης τά αιτήματα αυτών, συ-
νοψιζόμενα Ιν τοις έξης : άνακούφισις Από τών 
υπέρογκων φόρων—-μέσα συγκοινωνίας—-ελευ
θερία είς τάς έκλογάς Συμβουλίων, Δημογερον-
τιών καϊ Εφορειών τών σχολείων—σΰατα-
σις δανειστικής τραπέζης προς καταπολέμησιν 
τοϋ επιζήμιου συστήματος προπωλήσεως τών 
έλαιών (σελεμ)—βελτίωσις τής απονομής τής 
δικαιοσύνης—εισαγωγή τής ελληνικής γλώσσης 
είς τά δικόγραφα—σεβασμός προς χήν προσω-
πικήν έλευθερίαν—ιδρυαις σχολείων καϊ τακτο-
ποίησις χών νοσοκομείων —άνοιγμα τών λιμέ
νων—Ανεξιθρησκεία — και Αμνηατεία. (χειρ.) 

138. τη 16 Μαΐου 1876. Τή ήμερα ταύτη 
παραμονή τής δολοθονίας τοϋ Σουλτάν Άζϊζ οι 
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παρά τη Γενικά τών Κρητών Συνελεύσει Χρι
στιανοί πληρεξούσιοι δι' υπομνήματος προς τον 
Μέγαν Βεζύρην Μεχμέτ Αουατή πασσαν έζή-
τουν νά έπιτραπή ή τροποποίησις και συμπλή-
ρωσις τοϋ 'Οργανικού Νόμου τής Κρήτης, 
(χειρόγρ.) 

\38.Τή{7 Μαΐου 1828.— Πεισματώδης 
μάχη εις Φραγ/,οκάατελλον Σφακιών. Ό Μου
σταφά πασσάς με οκτώ χιλιάδας Τούρκους καϊ 
δ Ίππαρχος Χατζή Μιχάλης, ό έπονομαζόμε-
μενος Γαϊναρος, 3) Γιιίναρος, ή Γαλιάνος μέ 
πεντακόσιους χριστιανούς. Πτώσις τοϋ αίν γεν-
ναίοις γενναίου» Χατζή Μιχάλη καϊ ίνδοξος 
θάνατος τριακοσίων τριάκοντα οκτώ ουναγωνι* 
στων αύτοϋ. 'επτακόσιοι Ύοϋρκοι φονευμένοι. 
(Χρονολ. πίναξ Σταματίκη.) Ό Σ. Τρικού
πης σημειοΐ τήν μάχην ταύτην κατά χήν 18 
Μαΐου. Ό δέ Κριτοβουλίδης υπολογίζει τους 
χριστιανούς είς εξακόσιους έξήκοντα Εξ, έξ ών 
έξήκονια μότον ήσαν Κρήτες. Τόσον δέ λυσσα
λέα κατ α υ τ ό ν ήτο ή συμπλοκή άφοΰ ήλθον εϊς 
χείρας οι Αντιμαχόμενοι «ώθοϋντες μέ ξίφη τά 
ξίφη και μέ τό σώμα τά σώματα, ώστε Αλλη-
λοκτονοϋντο δι' εγχειριδίων, δαγκαμάτων καϊ 
γρονθοκοπημάτων, ουδέ διεκρίνοντο έν τοιαύτη 
Απελπισία φίλοι καϊ εχθροί.» 

139. Τή 18 Μαίου 1821.— Άπαγχονι-
σμός τοϋ αειμνήστρυ ίπισκόπον Κισσάμου Μελ-
χισεδέκ και τοϋ Αλληλοδιδαοκάλον Καλλ\νίκου 
Βερροιαίου είς τό ΚαλεκαπισΧ τών Χανίων. 
(Τίραγμτεία Γ. Ίακ. Καλαϊσάκη είς τό αΦώς» 
Χανίων, κ α ι Ιστορία Σφακιών υπό^Κριτοβου-
λίδου). Ό Σ. Τρικούπης σημειοΐ τήν 19ην 
Μαΐου. 
. 140. Τή 19 Μαΐου 1901.— Συνήλθίν ίν 

Χανίοις είς Α ' περίοδον ή Βουλή τών Κρηχών, 
καθ' ήν ψηφίζει (.(.Ικετεύει τάς τεσσάρας Με-
γάλας Προστάτιδας Δυνάμεις ΐνα έπιθέτουααι τό 
επιστέγασμα είς τό φιλάνθρωπον αυτών ίργον 
έπισπεύαωσι χήν πλήρωσιν τών νομίμων πό
θων τοϋ Κρητικοϋ λαοϋ, τής μετά τής Έλλά* 
δος ενώσεως του, τοϋ τέρματος τούτου και τοΰ 
σν,οποϋ τών Αγώνων καϊ παθημάτων πάντων 
Ανεξαιρέτως τών Κρητών. (Πρακτικά Κρηχι-
κής Βουλής). 

Ι4ΐ,ΐή20 Μαΐου 1759.— «Ήλθε μία 
πανούκλα είς τά Χ.... Χανία έκ χαράγματος 
τής Μονής Άγιας Τριάδος τών Δζαγκαρόλων. 
(Πρόοδος Χανίων.) 

142. Τή 21 Μαΐου 1822.— Συνελθόντες 
έν Άρμέίοις Άποκορώνου ο'ι πληρεξούσιοι τής 
Κρήτης υπέγραψαν τό επϊ τή βάσει τοϋ έν ΈΜ 

πιδαύρφ ψηφισθέντος πολιτεύματος αννταχθέ 
νέον πολίτευμα τής Κρήτης. Τότε έψηφίσθη ν^ 
φέρη ή κώμη Άρμένοι είς τό έξης τό ονομ^ 
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'Βλευθερούπολις (Μελέτη Γ. Ίακ. Καλ.αϊοόκη 
είς φιλολ. εφημερίδα Αθηνών 1882), 

143. Τή 22 Μαίον 1885.— Ψηψίομαζι 
της Γενικής των Κρητών Συνελ.εύσεως άπαν
τες οι Χριστιανοί υπάλληλοι της Κρήτης,, είτε 
διοριζόμενοι ΰπό του Γενικού Διοιν.ητού, είτε 
αιρετοί απεχώρησαν της υπηρεσίας, προς μα-
χαίωσιν τοΰ διορισμού τον Ιωάννου Σάββα 
παοσά, ή Κωστάκη Άδοσίδου παααά, η Κο)-
στάκη Φωτιάδου Γέη ώς Γενικού Διοικητού 
Κρήτης. [Πεύκων ' Ορέων Παράρτ. 159). 

"ΐ44. Τή 23 Μαΐου 1868.— Ή επαναστα
τική Γενική των Κρητών Συνέλευσις εδρεύ
ουσα, εν Γαράζω Μυλοποτάμου έψήφισεν, δτι, 
ευθύς μετά την πραγματοπο'ιησιν τών εθνικών 
τοΰ κρητικού λαού πόθων, α'ι χήραι και τά ορ
φανά τών εν πολέμιο πεσόντων ιΊέλουοιν εχει 
το δικαίωμα αναλόγου συντάξεως εκ του δημο-
α'ιου ταμείου, [χειρόγρ.) 

145. Τή24 Μαϊου 1522.-^- Μάχη είς τον 
" Αγιον Ήλίαν έ*τός της πόλ.εως Ρεθύμνης δύο 
χιλιάδων Χριστιανών και τριών χι/.ιάδων 'ίούρ-
κων ΰπό τον ' Οσμάν παααν. Ή τ τ α τών Τούρ
κων κλειαθέντων με όλεθρον των είς τό φρού-
ριον και άπολ.εαάντων τάς σκηνάς, κανόνια και 
Άπασαν τίν άποσχενήν των. [χρονολ. πίναξ 
Σταμι τάκη.) 

146. Τή 25 Μαΐου [830. —Φιρμάνι Σουλ-
ιανικδν έχορήγησεν άμνηστείαν είς απαντάς τους 
ρτγιάδες και τινα προνόμια, [χειρόγρ.) 

147. Ίή 26 Μαΐου 1 8 5 8 . — Τον «καιρόν 
χού Μαυρογένη» οι αυτοκρατορικοί απεσταλμέ
νοι 'Αχμέτ πασαάς. Βελ.ή-εδδιν πασσάς, Ρεμζή 
ίφέντης και Κ. 'Αδοιίδης δια προκηρύξεως ε
χορήγηαεν άμνηστείαν είς τους μετάσχοντος τού 
κινήματος. [Κρητ. Κωδ· "Εκ.Α'). 

148. Τή 27 Μαΐου 1616. Χρυσόβονλον τοΰ 
Δόγη τή- Ένετίας αναγορεύει ευγενή 'Ιωάννην 
Χαρτοφύλακα τον άνακαινιατήν της προ τώ* 
Χαν/ων Μονήί Χρυαοπηγής διδάκτορα τής φι
λοσοφίας και τής ιατρικής αεγκαρτερήσαντα ά-
β νευ ουδεμιάς αμοιβής είς τήν ύπηρεσίαν τού 
τ> νοσοκομείου και τής ιταλικής φρουράς, καθ' 

» όν χρύνον ελυμα'ινετο ή πανώλης το Βαοίλειον 
β τής Κρήτης, μετά μεγάλης άφοαιώοεως καϊ 
» προθυμίας, άνευ φειδούς κόπων τ) παντός, 
β κινδύνου. [Μελέτη Γ Ίακ. Καλ.αϊσάκη είς ε
φημερίδα ' Ηράκ/,ειον 59.) 

149. Ίή 28 Μαΐου 1877.— Διαμαρτυρία 
τών παρά τή Γενική το)ν Κρητών Συνελεύσει 
Χριστιανών πληρεξουσίων προς τόν Γενικόν 
Διοικητήν Κρήτης Ρεούφ Παασάν και αναφορά 
προς τόν Σουλτάνον — 'ότι δεν υπάρχει ϊιονομία, 
ό/.ίγων μόνον θέσεων δοίϊεισών είς Χριστιανούς 
— « κ παράνομος ή ανξησις τής δεκάτης άπύ 
10 εις 12 1)2 τοΊς εκατόν—δτι δεν έφαρμύζε-
ύμοιομόρφως ό Νόμος ώς προς τό διοικητικόν 
και τό δικαστικόν μέρος και τόν τρόπον τής δια
πράξεως ιών δημοσίων προσόδων—ότι δεν 
έξη)Ιγχθη ή διαχείρισις τοΰ Κοινωφελούς Τα
μείου Κρήτης, ουδέ διετέθησαν τα κέρδί] του είς 
κοινωφελή ί'ργα, δΓ α προωρ'ιαϋησαν—ότι ί-
κλέγεται παρονύμως πληρεξούσιος ισραηλίτης 
παρά τή Γενική Συνελεύαει — και ότι δεν λαμ
βάνονται ύπ' όψει αί αποφάσεις τής Γενικής 
Συνελεύσε'ος. [χειρ.) 

150. Τή 30 Μαΐου 1508.— Καταστροφή 
τής Ιεράπετρας υπό σεισμού, τού καταστρε-
::τικωτέρου έξ όσων αναφέρει ή Ιστορία. [Στατ. 
πληϋ. Κρήτης). Ό Κρής Μάνου»// Σκλάβος 
περιέγραψεν αυτόν εν πονήματι έπιγραφομένω 
«Συμφορά τής Κρήτης». Ό Δουξ τής Κρήτης 
ΊεροΊνυμςς Δονάτος έγραφε προ; τόν Πέτρον 
Κονταρινόν Εύσεβιανόν, ότι δεν δύναται ν ' α
ναπόληση τόν σεΐσμόν τούτον άνευ φρίκης καϊ 
νά τόν αναγραφή άνευ δακρύων είς τους ο
φθαλμούς. Ό δέ 'Ολιβιέ εγραφεν, 8τι τριάκονα 
χιλιάδες θνητοί κατεστράφηααν. [Μελέτη Δ. 
Ιεωργιακάκη είς Πρόοδον Χανίων). 

1 5 1 . Τή 31 Μαΐου 1888.— Ό τουρκικός 
στρατός ελεηλάτηαε το γωρί(ΐ Βούβες κα.1 Χερ-
αόνηαον τής Πεδιάδος, αφού κατέαφαξεν ίν αύ-
νοΐς δεκαεννέα άόπλ.ους γέροντας και παιδία, 
(χειρόγρ.) 

Γ . Ί ά κ . Μ4αλα.ϊαά*ης 

— 2 5 2 8 — 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΜΟν ΜΠΑΛΑΝΟΥ 

Ύφηγητοϋ τής Δογματικής εν τω Έϋ-νικω Πανεπιστημίω 

Ή ΒΕΙΙΙΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝΤΔΙΙΘΡΗΙΚΕΙΛΪΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΩ,, 

ς ' . ) Ή γυνή έν ϊ»ώρ.7> (1) 

Είς τήν άρχαίαν Ρώμην ή κόρη ήτο ^τίό τήν 
πατρικήν, ή σύζυγος ύπό τήν συζυγικήν έζ ίυ -
σίαν' μη λησμονώμεν δτι ή γυνή κατά τήν τ έ -
λεσιν τοΰ γάμου της ήτο ετι παιδίον, άποκτώ-
σχ άμα τγ συμπληρώσει τοΰ δωδεκάτου έτους 
δικαιώματα γάμου, εικοσαετής δέ ήδη, άγαμος 
ούσα, ύπεβάλλετο βραδύτερον είς τάς υπό τοΰ 
Αυγούστου κατά τών αγάμων ορισθείσας ποι-

νάς. Έ ν ώ ομως ό πατήρ ε ί / εν έπί της θυγα-
τρός του απόλυτον δικαίωμα ζωης καί θανάτου 
σύζυγος δέν εί-/ε τοιούτο δικαίωμα, άλλα δι 
κάζων τήν σύζυγόν του ώφεΓλε νά καλ·?ί συγγε-
νικόν συμβούλιον (2^. 

μου δ ι ε τ ε λ ε σ ε ν » , ( 1 ) έν τούτοις ιστορικώς μαρτυ-
ρεϊται διαζύγιον ήδη πρότερον. (2) Αυστηρά 
(Λονογκαίκ ύπηρ^εν έν Ρώαη, δεύτερος δέ γ ά -
[λος, διζλυοίΛενου τοΰ πρώτου, έπετρέπετο, ά λ λ ' 
ή δ·.ά βίου χηρείζ της γυνκικός ιδιαζόντως έ τ ι -
α χ τ ο . « Έ ν γένει ουδείς λαός τη"ς αρχαιότητος 
διωργάνωσεν ήθικώτερον, αΰστηρότερον καί στε-
νώτερον τάς έσωτερικάς σχέσεις της οικογε
νείας, όσον ό ρωι/.αϊκόςΒ. (3) Ή ηθική σηαασία 
ή αποδιδομένη υπό των Ρωυ.αίων είς τόν Οε-
συ,όν τοΰ γάμου διατυποΰται άριστα ύπό τοΰ 
βραδύτερον, κατά τόν α' αιώνα ιλ . Χ., ά κ α ά -
σαν,τος Ρωααίου στωικοΰ φιλοσόφου Μουσωνίου, 
δστις λέγει : (•'») «Ανδρών κ α ι γυναικών κ ο ι ν ω -

' . νιας άλλην ούκ αν εΰροι τις ού'τ' άναγκαιοτέ 
(.) ϋρησκευτικώς τελεσθείς ναΐΛος έΟεωοεϊτο . ί·Λ „ ι τ> ~ ν * - ' 

, Ν Γ, , , .„, τ τ , ' ι. > ' , · ραν, ούτε προσοιλεστεραν. ΙΙοιος γαρ εταίρος ε-
ως όεσμος ιερός (3). Κατά ΙΙλουταρχον ο Ρ ω - τ χ ί ^ & - * τ Λ 

ρ-υλοςεθετο ν ο ρ ν , καθ ον ο αυθαιρέτως λυων γ ε γ α ί / / ^ τ ι ; . . . τ ί ; ^ ο 5 τ ω \ 
™ γ«[,.ον υπεχρεοΰτο να διαμοίραση τήν περι- άνήο ρ ν α ι κ ί καί γυνή άνδοί: τίνος δέ παρουσία 
ουσια ν < του μεταξύ τή- ; < άποπεμπομενης γυναι- α ? λ ) ο ν , ^ έλαΦ=ύνειεν άν, ή ναράν έπαυ-
κος και τοΰ ιεροΰ της Λημητρο:.(4)Καιτοι κατά ξ . ^ ε ι ε ν > έπανορθώσειε; τίσι δέ νενό-Αιονύσιον τόν Άλικαρνασσέα επί πεντακόσια 
εί'κοσιν έτη ουδέν διαζύγιον συνέβη έν Ρώμη καί 
ό πρώτος διαζευνθείς αμισούμενος υπό τοΰ δή-

1) ϋ ί ά ε Κΐιΐίΐο 5ΠΓ I» Γβπιπιο 1<·ις άνοτέρο)) σ. 9 5 
— 1 8 ΐ . Κιιά δοΙ\πι <-ΙηκΙϊΙιιΐΊοιιβιι άβ8 Γθ6ηιί«ο1ΐθη 
1\.ίθΙ.ΐ8» (4 ΑηΠ. Ι,οϊρζίβ 1 8 8 9 ) σ . 336 κ. 4 /Ν. Ατ,-
ααοα «Κίσηγήιεις του ρωμαϊκού δικαίου" (Ικο. γ ' . 
•ΛΟήνα·. 189() | σ. 342 κ. έ. Λ. Κ ρ χ ι τ ί ι^ύ^τηαα. 
άστ-χού δικαίου» (τόμ.. Λ'. εκδ. γ ' . Α θ ή ν α ι 1902) 

μισται κοινά είναι πάντα καί σώυ.ατα καί ψυ-
χάςκαί χρήματα πλήν ανδρός καί γυναικός*;» 

Καί ό ύπό τοΰ νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου 
ορισμός τοΰ γάμου, πιθανώς ύπό νριστιαν.κήν 
έπίδρασιν, ώς ενώσεως ανδρός καί γυναικός, 
συγκληρωσεως τοΰ [ίίου παντός, θείου κζ ί αν
θρωπίνου δικαίου κοινωνίας, μαρτυρεί τήν ήθι · 
κήν άξίαν τήν άποδιδομένην έν Ριόμη είς τόν 
γάμον. Ί Ι ήθικότης τοΰ ρωμαϊκοΰ γάμου έ'γκει-

σ. 1 — 1 3 καί σ. 331 κ. έ). '.'ΊΙΒΙΡΙ ιΐβ ϋοπΙαι ι^ϋ^Τό τ κ ι κ υ ρ ί ω ς έν τ ο ύ τ ω οτι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό ς α ύ τ ο ΰ 
άρ/αίον άστυ (,',,ς ανωτέρω) σ 39 κ έ. 81 κ. έ. • ^ θεωοεΐταί ή π α ι δ ο π ο ι ί α , ά λ λ ' ή γ υ ν ή 

β. 580 κ. έ. δοΙπΙΙβΓ υιΐιΐ ΥΌί^Ι ' ϋ ι β Γοοιηίδοι'-βη Εν τ ώ οί'κω ή Οεσις τ η ς γ υ ν α ι κ ό ς η τ ο ύ ψ η -
δΐίΐϊΐκ Κτίε^δ-πηΛ ΡΓίν»1»ΙΙϋΓΐιιοπιβΓ»(2 ΑιιΠ Μιιοιι- λή" η* σ ύ ζ υ γ ο : έθεωοεΐ'το ή <1οΓΙ1ΪΠ£1 « ή κ υ ρ ί α 
οΐιοη 1893) 5 . 2 8 7 , 319 καί 4 23 κ. 1. . 

2) Λ'.ονυσίου Ά λ ι κ . Ρου-αϊκής Ά ναιολ. Β' , 25 
«Οί συγγενείς αετά του ανδρός έδίκαζον». 

3) Περί της τελετής του γάαου παρά Ι'ωααίο'.ς ί'δε 
ΠίοΙίοηηβίΓβ (1θ8 βιιΙί^ιιίΙβΗ 8 Γ β 0 ( 1 , 1 ( ; ϊ 1 Γ Ο ι η β ϊ η ο ί 
Ιβοηκ 1 η (ΙίΓβοΙίοη (1β ΙΙβΓβηιΙιβΓΚ, δο^ϋο εΐ Ρ ο Ι Ι ϊ θ γ ) 
Ι Ι Ι β ' , (Ρ8ΓΪ9 1 9 0 1 ) σ. 1 0 5 4 — 1 6 5 7 καί ϋοιιίβη^οβ 
ε. ά. σ. 46 κ. έ. 

4) Πλουτάρχου 1'ωυ.όλος 2 2 . 

1) Ρωα. άρναιολ. 2 5 . 
2) ΙΙοβλ. Κοασσϊ ε. ά. η. 332 . Ληυ.αοα ε. ά. σ. 

3 6 3 . 
3) ΜαΓ([α8ΓύΙ ιιικί ΜοπιηίΒεη «ΗΛΓΚΙΙΙΙΙΟΙΙ ΙΙΟΓ 

ΓοεηαίκοΙιεη ΑΐίετΙηοπι :Γ» VI", 1 Ιΐ,ρίρζϊδ 1879 σ . 1 ) . 
4) Μουιωνίου έκ του εί έαπόδιον τω ^.ιλοιοφεΤν ό 

γάαος (παρά Στοβαίω 'ΛνΟολόγιον ΞΖ', 2 0 ) . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 

I) λ ιον . Ά λ ι κ . Ρωμ. άρ/αιολ. IV. 25 . 
•2) Στεφάνου Βυζαντίου έκ τών εθνικών κατ' έ-.-

τομήν έν λέξει: Ιίάτρα. . , 
3) Διον. Ά λ ι κ . Ρωμ. άρχ. Β', 2 5 . 
4) ΙΙρβλ. I . 1. Ι \οι ΐ88β8« «ΕΕιΐΙβ οιι άβ 1'βάα-

ο»Ιίοη»(Ρ8Π8 1846) V, 4 7 9 . 

«ΑΘΗΝΑΙ» 

ί ) ,ΙιινοηίΐΙίβ ?»ΙγΓ»β VI , 185 κ. έ. πρβλ. καί III, 
58 κ. ά. 

2) Πλουτάρ/ού Αποφθέγματα βασιλέων καί στρα
τηγών. Κάτωνος τοΰ πρεσβυτέρου 3 . 

3) ΟζγΙιΙ*Γζ «Ι,ΟΗΓ&ΙΙΟΙΙ άβΓ ΙηδΙίΐιιΐίοηοιι ιΐββ Γοβ-
ππδοΗθη ΚβοΗΙεί» (ννίβη 1 9 0 2 , 5 α. 6 Αηίΐ } έν σ. 
26". Κατά Λιονύσιον 'Αλ'.καονασσέα ( θ ' , 22) καί ό 
αρχαίος ρωμαϊκός νόμος επέβαλλε τον γάμον. 

4) ΙΙβΓζοββ Κ<.·8ΐ-Εαογο1ορ»β(1ίβ ΓηβΓ Τΐίβοΐοβίβ 
ιιηά ΚΪΓΟΗΘ V, 1 8 6 . 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

„ _ κυοιαρνεΐ ή πολυγαμία κ α ί ήτις κατα την εκ-
κουργία, ουδόλως διαφέρουσα των σκανόαλω- * Μ £ - ε ί ν 5 £ , . «ή α λ η θ ή ς κοι· 
δών θρησκευτικών οργίων τής Φρυγία; £11. • Τ ρ ^ ο ε σ ^ τ ^ » - ν α ι μέν α ν ή κ ε ι ή γυνι 

Αύτόδηλον είναι οτι υπο τοιούτου; ορου; ο 3 ^ , , , , , ^ ά ν . ^ ε 

προ; τήν γυναίκα σεβασμό: δλω; έξέλιπεν καί 
δτι κατά τού; χρόνου· τοϋ Χρίστου ή γυνή εύ-
ρίσκετο έν Ρώμη ε ί ; τοιούτο σημεΐον ηθική; κα-
ταπτώσεως, οίον δέν έχει νά έπιοείξη ίλλο ή ι 
στορία, ουδέ κατ ' αυτόν τόν ΙΖ' αιώνα. Είς 
τήν έποχήν ταύτην κατ ' εξοχήν εφαρμόζονται 
οί λόγοι τοϋ Σενέκα ότι «ή διαφθορά δέν ήτο 
πλέον ελαττωματική, άλλά τερατώδης».(2) 

ΠερατοΊσαντε;, έν δυνατή συντομία, τά κατά 
τήν θέσιν τής γυναικός έν τω μή νριστιανικώ 
κόσμω, παρατηροϋμεν 3 τ ι , καίτοι έν ταΐ ; λε -
πτομερείαι; ύπάρ^ουσι διαφοραί καί άλλαχοϋ . 
πλέον τιμάται ή γυνή άλλανοϋ δ'έλαττον, γ ε -

νικώ; όμως επικρατεί ή αρχή δτι ή γυνή είναι 
φύσει κατωτέρα τοϋ άνδρό;. Υπεράνω τ ή ; αν
τιλήψεως ταύτης δέν ήδυνήθησαν νά άιθώσιν 
ουδέ τά έ ξ ο ^ τ ε ρ α πνεύματα τής αρχαιότητος, 
ούτε ό Κομφούκιος, ούτε ό Βούδδας, ούτε ό 
Πλάτων, ούτε ό 'Αοιστοτέλη;. Καί αυτοί, περί 
γυναικό; προκειμένου, έκφοάζονται ώ ; τό πολύ 

: πλήθος. 
Οί νόμοι περιωρισαν τήν νυναΐκα έν τη σφαι-

^ ρα τοϋ οΐκιακοϋ βίου, ενίοτε μάλιστα πρό; ά-
σφαλειαν ένέκλεισαν αυτήν έντό; τοϋ γυναι-

I κωνίτιδο;, ώ ; έν φυλακή, απέκλεισαν δ' αυτήν 
τών δημοσίων πραγμάτων. Παρ' δλον βμω; 

I τοϋτον τόν άποκλεισμόν, ή έπίδοασί; τ η ; έπί τά 
Γ κοινά ήτο ανέκαθεν μενίστη, ώσανεί δέ διά 

μυστηριωδών σηράγγων επικοινωνοϋσα πρός τά 
έξω, σπουδαΐον διαδραματίζει πρόσωπον εις 
πάντα τά μεγάλα γεγονότα τοϋ βίου τών εθνών. 

Ή άγαθότης ή ή κακία τ η ; γυναικό; δέν έ-
ί γένετο αιτία εύτυνία; ή δυστυχία: ο ίκων μόνον, 
Ρ: άλλ εθνών όλοκλήοων ή τ ύ ν η έςηρτήθη έκ μια; 

Ουδεμία αλλαγή δέν έγενετο έν τώ ίδιω-
τικώ βίω τ ή ; γυναικό;, ^ωρί; νά επίδραση άμέ-
σοο; έφ'όλοκλήρου τή ; κοινωνία;.Πανταχού έ'νθα 
ο άνήρ έζηυτέλισε τήν γυναίκα, έςηυτελίσθη, 
θαττον ή βράδιον, καί ό Γδιο;. Πανταχού ένθα 
παρεγνώρισε τά δίκαια τ ή ; γυναικός, άπώλεσεν 

; αυτό; ούτος τά δικαιώματα του. Πανταχού 

γυνη 
εί ; τόν άνόρα, άλλ ' ό άνήρ άφ' έτερου ανήκει 
ε ί ; τόν δεσπότην τύραννο; έν τω χαρεμίω, είναι 
δοϋλο; έκτό; αύτοϋ. Ή μήτηρ είναι ή δια-
πλάττουσα κυρίω; τήν ψυνήν τών τέκνων, γυνή 
δέ δούλη δουλικού; χαρακτήρα; μόνον δύναται 
νά μόρφωση. Έκεΐ ένθα ή γυνή διετήρησε τήν 
έλευθερίαν, άλλ ' απώλεσε τήν ήθικήν άξίαν, 
έκεΐ έ'νθα ή έ'κλυσι; τών οικογενειακών δεσμών 
καί ή απόλυτο; ευχέρεια περί τό διαζύγιον εξ
ευτέλισαν τόν γάμον,, έκεΐ τα^εω ; τό συναί
σθημα τ ή ; άςιοπρεπεία; τοϋ πολίτου άπωλετο, 
ή διαφθορά, κρυπταμένη κατ ' άρνά; είς τού; 
κόλπου; τ ή ; οικογένεια;, κατέκλυσε βαθμηδόν" 
καί κατ ' ολίγον τό κοινωνικόν σώμα όλόκληρον. 
Τουναντίον, εκεΐ ένθα οί θεσμοί έςησφάλισαν εις 
τήν γυναίκα τήν έλευθερίαν καί τήν ήθιν.ήν ά-
ςίαν της, έκεΐ ήνθησαν, ώς είς έδαφο; γονιμον, 
αί οίκιακαί καί άστικαί άρεταί, ή ιδιωτική καί 
πολιτική ελευθερία τοϋ άτομου. (1). 

η ) Ί - Ι γυνή εν τ ώ Χ.ρεστι*νεομ.ώ 
Τά κήρυγμα τοϋ Χρίστου περί τοϋ θεοϋ, ώς 

πατρό; πάντων τών ανθρώπων, συνεπή·νετο τήν 
αδελφότητα αυτών. Πάντες οί άνθρωποι, ώς 
τέκνα τοϋ αύτοϋ πατρός είναι αδελφοί καί φέ-
ρουσι τήν ||αύτήν άνθρωπίνην άξίαν. Ή ευαγ
γελική αύτη άρ^ή ήτο τό πρώτον σάλπισμα 
τής ίσότητο;, τής άδελφότητος καί τής ελευ
θερίας, τό αληθές εύαγγέλιον τής άνθρωπότη-
τος, τό κατάρριψαν τούς φραγμούς τούς χωρί
ζοντας τούς ανθρώπους είς Ιουδαίους καί "Ελ
ληνας, ελευθέρους καί δούλους, άνδρας καί γυ
ναίκα; κπάντε ; γάρ ύμεΐ; ε ί ; έστε έν Χριστώ 
Ίησοϋ». (2) 

Συνέπεια τ ή ; κεντρική; ταύτη ; άρνής ήτο /ι 
χριστιανική διδασκαλία περί γυναικός, διά τής 
όποιας αΰτη έ^αρα.κτηρίσθη ώ ; όν "ση; ανθρω
πινή; αξία; πρό; τόν άνδρα. 

Έν τω Χριστιανισμό) έκηρύχθη έν πρώτοι; 
άπαρασαλεύτω; ή άρτ/ή τ ή ; μονογαμίας, (3) τοϋ 
απαραιτήτου τούτου ορου πρός αληθή οίκογε-
νειακόν βίον διά τής πολυγαμίας ή γυνή εξευ
τελίζεται , ό άνήο καθίσταται δεσπότης καί 

ύραννο;, έγείρων περί εαυτόν διχόνοιας, ζηλο-
έ'νθα ό άνήρ έθεώρει τήν σύζυγον ως »ουλν|ν^ ο ^ η & ς § ε έ λ ^ ή ί οεσμος με-
άνήο απώλεσε τό συναίσθημα και αύτην *Χ% ^ ^ γ υνα·.κός εκλείπει. Ό γάμος 
τήν συνείδησιν τής ελευθερίας. Ή αλήθεια αυτη . Λ 7 ^ ε τ 5 α ώς ;«μέγα μυστήριον», (4) « τ ι -
καταΦκίνεται έν τη άπωτέρα Ανατολή, ένθα ^ 

1) Ρωμαϊκή ιστορία Βερτολίνη-Λάμπρου ('Αθήνα·. 

1894) β'', 59 9. έ. " ,' 
2) ά ν έ κ α ΡΓ» 8ιηβηΙ» XIII, 70: «δβοοιιΐιιπι ς ι ιο 

πιρικίΐϋϊΐί» ιηοηδίπιπι θΓαΙ, ηοη ν ί ΐ ί υ ω » . 
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1) Πρβλ. Οιάβ ε. ά. 

2 ) Γαλατ. Γ ' , 2 8 . 
3) 1 . Κο&ινθ. 
4) 'Εφεσ! Ε', 3 1 . 

6. κ. έ. 

1 /.. έ. 

του οΓκου, τόν αυτόν τρόπον, δνπερ καί ό ά
νήρ», (1) πρός δήλωσιν τοϋ οποίου κατά τήν 
τελετήν του γάμου άπηγγέλλετο ύ π ' αυτής 6 
τύπο; « 2 ν θ α σύ Γάίος, έκεΐ εγώ Γαία» («ΐ_Ι1)ί 
Ιΐα 03,1118, 6 § 0 0:3,10.»). Ή γυν/ι διηύθυνε τήν 
άγωγήν τών τέκνων και τάς εργασίας τών δού
λων, έτι δέ μετείχε τχς λατρείας τοϋ συζύγου, 
φέρουσα τό έπιτάφιον δεΐπνον εις τους προγό
νους αύτοϋ. (2) Έ ν γένει ή Ρωμαία δεν ήτο, ως 
ή Αθηναία, ένκεκλεισμένη εντός ιδιαιτέρου δια
μερίσματος τ ή ; οικίας, ά λ λ ' έδένετο ελευθέρως 
καϊ μετείχε τών διασκεδάσεων και συμποσίων 
τοϋ ανδρός, ή ρ.έθν) όμως αυτής, ως καί ή α
πιστία, έτιμωρεΐτο, κατά τους αρχαιότερους 
χρόνους, διά θανάτου. (3) Ά λ λ ά πρό τοϋ νόμου 
ή γυνή δέν εϊχεν οία και ό άνήρ δικαιώματα, 
τουναντίον έξωμοιοΰτο πρός τά υπεξούσια τ έ 
κνα (ΠΗίΙβ 1 θ Ο θ ) , ετι δ' άπεκλείετο της συμ
μετοχής εις τάς πολιτειακάς υποθέσεις. Παρ' 
όλον δμως τόν ύπό τοϋ νόμου άποκλεισμόν τοΰ-
τον, έν εκάστη σχεδόν σελίδι τής ρωμαϊκές 
ιστορίας ή έπίδρασις τής γυναικός είναι κατα
φανής, ρυθμίζουσα τάς τύχας τοϋ κράτους. Εις 
τάς παραδόσεις καί τά χρονικά της Ρώμης πρός 
έκάστην τών ενδοξότερων αναμνήσεων συνδέε
ται τό όνομα μιας ήρωίδος. Καί ΐνα άναφέρωμεν 
ολίγα παραδείγματα, ύπενθυμίζομεν δτι εις τήν 
άρετήν της Λουκρητίας οφείλεται ή πτώσις 
τών Ταρκυνίων, είς τήν αγνότητα της Βιργι
νίας ή άπελευθέρωσις της Ρώμης άπό της τυ 
ραννίας τών δεκαρχών, εις τάς δεήσεις τής μη
τρός καί της συζύγου τοϋ Κοριολάνου ή σωτηρία 
τής κοσμοκράτειρας άπό τής επιδρομής αύτοϋ, 
καί είς τό ήθος της Κορνηλίας κατά πολύ ο
φείλεται ή διάπλασις τοϋ χαρακτήρος τών υιών 
της, τών τελευταίων ηρώων της δημοκρατίας, 
τών δύο Γράκχων. (4) Έν μι$ λέξει ή Ρώμη 
εις τήν άρετήν τών δεσποίνων της δέν οφείλει 
όλιγωτ*ρα ή εις τήν σοφίαν τών νομοθετών της 
καί τήν γενναιότητα τών πολεμιστών της. 

Ά π ό τοϋ δευτέρου αιώνος π . Χ. μετά τό 
τέλος τοϋ β'. καρχηδονικοϋ πολέμου, αυξανο
μένου τοϋ πλούτου καί τή"ς χλιδής έν Ρώμη, ή 
γυνή ηρξατο όσημέραι ν ' άναπτύσσηται έ'τι 
μάλλον. 'Απαραίτητον στοινεΐον μοοφώσεως της 
Ρωμαίας, εις τάς ανωτέρας τάξεις τουλάχι
στον, εθεωρείτο ή μουσική καί ή έκμάθησις νής 
ελληνικής γλώσσης, ήτις κατείχε τότε τήν θέ-

σι*'τής γαλλικής καί αγγλικής έν τή σημερινή 
κοινωνία - ό σατυρικός ποιητής τής Ρώμης Ίου-
βενάλης, κατά τόν α' αιώνα μ. Χ., σκώπτων 
τάς συγχρόνους του διά τήν άπομίμησιν τοϋ ύ 
φους καί τοϋ τόνου τών Ελληνίδων, λέγει οτι , 
αί Ρωμαΐαι χάριν επιδείξεως μετεχειρίζοντο τήν 
έλληνικήν, πρός εκφρασιν παντός συναισθήματος 
καί θεωρεί ώς αίσχος τήν περιφρόνησιν τής μη
τρικής γλώσσης. (1) Τήν πνευματικήν άνάπτυ-
ξιν τής γυναικός παρηκολούθει κατά πόδας καί 
ή κοινωνική καί πολιτική χειραφέτησις αυτής, 
βαθμηδόν δέ μετεΐχεν αύτη τών πολιτικών 
συζητήσεων, παρίστατο εις τάς λέσνας, μετέ-
βαινεν άκωλύτως είς τά θεάματα καί τά λου
τρά, άτινα τότε ήσαν κέντρα διαφθοράς, καί 
έν γένει τόση απέβη ή κυριαρχία της, ώστε ό 
Πόρκιος Κάτων άνεφώνησε : «Πάντες άνθρωποι 
τών γυναικών άρχουσιν, ήμεϊς δέ (Ρωμαϊοι) πάν
των ανθρώπων, ημών δέ αί γυναίκες». (2) 

Λαμβανομένου δμως ύ π ' όψιν δτι ή γυναικεία 
χειραφέτησις δέν προήρχετο έξ επιβολής καί έξ 
ηθικής εκτιμήσεως πρός τήν γυναίκα, ά λ λ ' έξ 
αδιαφορίας πρός τήν ήθικήν ύπόστασιν αυτής, 
καί έκ προϊούσης έκλύσεως τών οικογενεια
κών δεσμών, είναι εύνόητον δτι ή διαφθορά ηυ-
ξανε καταπληκτικώς καί δτι μόνος σκοπός τοϋ 
βίου ε τ έ θ η ή άπόλαυσις. Οί έ'γγαμοι όσηυέραι 
ήλι&ττοϋντο, τόσον ώστε ή πολιτεία νομοθετι
κώς ε π ε ν έ β η κατά τής αγαμίας καί άτεκνίας,(3) 
τό πλήθος τών έταιρών ηύξανεν άλματικώς, τά 
διαζύ για, ευχερέστατα τελούμενα και έπι ο ι α 
δήποτε προφάσει, ήσαν εις τήν ήμερησίαν διά-
ταξιν, τόσον ώστε ό Ιερώνυμος μαρτυρεί περί 
γυναικός νυμφευθείσης τόν είκοστόν τρίτον σύ-
ζυγον, ούτινος αΰτη ήτο ή εικοστή πρώτη γ υ -
νή(4). 

Λεΐγμα τής επελθούσης έκλύσεως τών ηθών 
είναι δτι άπό τοϋ β' αιώνος π . χ. τελέως έγκα-
τελείφθη ή λατρεία τής Αίδοΰς, ποός τιμήν τής 
οποίας εϊχον ίδρυθή δύο τεμένη έν Ρώμη, ταύ -
την δέ αντικατέστησαν αί λατρεΐαι τοϋ Βά
κχου καί τής αγαθής θεας (1)0113, (163,), καθ' ας 
ύπό τό προσωπεΐον τής θρησκείας ϋπεκρύπτετο 
έπαισχυντοτάτη ακολασία καί άμετροτάτη κα
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πζντ ί συνδέσμω, ουτω κζ ί έν τώ οίκογενειζαώ. μάλλον ή ήττον, εις τ ή ν κοινήν συνείδησιν γυνή 
δέον χάριν της ένότητος κζί τ η : αρμονίας νά κηρύττουσζ, πόσω μάλλον θά συνέβαινε τοΰτο 
ύπάρχη κεφαλή τ ι ; διευθύνουσα, συνιστών δ' πρό δέκα εννέα δλων αιώνων, έν η έποχγί διέ-
ό Παΰλο; ύποταγήν 'είς τήν κεφαλήν ταύτην, βλεπον έτι εις τήν γυναίκα κζτώτερόν τι δν. 
δέν έννοεϊ δουλικήν τοιαύτην. άλλ ' δλως έκου- "Αξιος μνείζς είναι ό λόγο:, όν αποδίδει ό Χρυ-
σίαν, έπιβαλλομένην έκ κοινωνικών συνθηκών, --' -·'- -·-•• _„,'„..„„ Ίίν<.\ν: 
ήθικήν οΰτως ειπείν ύποταγήν, έχουσζν, κατά 
τόν αυτόν Παΰλο ν , άνάλογον τήν ύποταγήν της 
Εκκλησίας εις τόν Χριστόν, (6) ·ή τήν σχέσιν 
τοΰ Χρίστου πρόν τόν πατέρα. (7). Τό «ύπο-
τάσσεσθε» είναι εναντίον τοΰ στασιάζετε, καί 
συνιστών ό Παΰλος πρός τάς γυναίκας νά μή 
διαφωνώσι καί στασιάζωσι κατά τών συζύγων 
αυτών, προφανώς δέν διδάσκει τι ταπειν}ϋν τήν 
θέσιν τή"ς γυναικός. "Οπως δέ έν τη κατω-
τ ά η ι θρησκευτική βζθμίδι αναγκαίος -*ράγων 
ε ί ν α ι ο φόβος, «αρχη σοφίας φόβος Κυριου»,(8) ^ τ χ 0 λ ; 7 Γ τ ι κ ο 0 0 ε σ ( Α θ 0 ^ ^ , ^ / Καί οαως 
ουτω και εν τη ο ικογένε ια^ , αλλ ως εν εκει- . Λ χ τ ί , ^ £ ε ν · Λ . 0 ^ ( ) Τ ι & ά 

σόστομος είς τήν άπκγόρευσιν ταύτην, λέγων: 
«Γυναικί ουκ επιτρέπω διδάσκειν λάλον γάρ 
π ω ; τό γένο; εστί - διά τοΰτο πάντοθεν αυτήν 
καταστέλλει» . (3) . 

' Ανακεφαλαιοΰντες λοιπόν λεγομεν δτι ή μέν 
άρχή τ η ; ίσότητος τών δύο φύλων έκηρύχθη, ή 
δ' εφαρμογή τη ; άρχη: έπεδιώκετο βαθμηδόν, 
άνευ βικίων κοινωνικών ανατροπών. Τό αυτό 
άλλως τε σύστημα πκρζτηροΰμεν κζ ί περί 
δουλείζς προκειμένου. Ή ίσότης πάντων τών 
ανθρώπων συνεπήγετο καί τήν κατάργησιν τοΰ 

- . 1 · · -· I » ' Λ . . 

διότι επιλέγει : «της αγάπης ούσης, πάντα έ
πεται τά άλλα - εκείνου δέ δντος (τοΰ φόβου) 
ου πάντως.. . .ουτω δύσκολον καί χαλεπόν ή ο
μόνοια, δταν μή τι) τη"ς τυραννίδος αγάπη ώσι 
συνδεδεμένοι" ό μέντοι φόβος ού πάντως τοΰτο 
κατορθώσει». ^10). 

Ούδ' εξάγεται ύποτίμησι; της γυναικός έκ 
της άπζιτήσεως τοΰ Παύλου ίνα αί γυναίκες 
προσεύχωνται έ'χουσκι κεκαλυμμενην τήν κεφα
λήν,(11) συμφώνως πρό: τήν άντίληψιν τών χρό
νων εκείνων, καθ' ήν ήτο αίσχος είς γυναίκα νά 
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3) 1 . ΙΙέτ. Γ' , 7 . 
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5) 'Εφεσ. Ε', 3 3 . 
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7 ι 1 . Κορινθ. ΙΑ' . 3 . 
8) Παροια. <-)', 1 0 . 
9 ι 1 . Ί ω ά ν . Δ'. 1 8 . 
1 0 ι Μίρπε ι ,2 . 1 4 1 . 
1 1 ) 1.ΐΚορ·.ν9.ΜΑ', 5 κ. 

υ . ω » κ ι ^ . ν τ ι . . . . . . . ̂ . .̂ . ν , 

λον Όνήσιμον «ούκ έτι ώ : δοΰλον, ά λ λ ' ύπίρ 
δοΰλον, άδελφόν άγαπητόν», 1 5) κηρύσσει άφ' 
έτερου, έφ' δσον υφίσταται ό θεσυ.ός : «οί δού
λοι υπακούετε τοΐς κυρίοις κατά σάρκα, μετά 
φόβου καί τρόμου» (6 κζ ί «Οσοι είσίν ύπό ζυ-
γόν δοΰλοι, τούς ιδίους δέσποτας πάσης τ-.μη; 
άςίους ήγείσθωσαν, ΐνα μή τό όνομα τοΰ θεοΰ 
κ» ί ή διδασκαλία βλασοημηται» (7 >. "Οπως έκ 
τών χωρίων τούτων δέν όύναταί τις νά έξαγάγν) 
δτι ό Παΰλο; είναι ύπέρμζχο; τοΰ θεσμοΰ τη ; 
δουλείας, ουτω καί έκτων ανώτεροι χωρίων περί 
γυναικός τών ύπαγορευθεντων έκ κοινωνικών 
συνθηκών, δέν δύναται τις νά συμπεράνη ύπο-
τιυ.ησιν αύτη: . 

1) 1. Κορινθ Ι λ ' , 10. 
21 I. Τοαοθ. IV. 12. 
3 | Μίειιιο 62 , 544 . 
4) Γαλ. Γ' , 28 . 
δι Φ'.λήμ.. 16 . 
6) 'Είρεσ. ΣΤ', 5. 
7 ) 1 . ΤιμοΟ..ΣΤ', 1. 
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θά ήτο ματαιοπονία - καί έάν ένίκα πρό; στ ι γ 
μήν θά κατέπιπτεν, έφ ' δσον ή ανατροπή τών 
καθεστώτων δέν εβασίζετο έπί εσωτερικής συν
αισθήσεις καί άναγκαιότητος, άλλ ' έπί βίας 
καί έςωτερικών συνθηκών, ών ή διάρκεια είναι 
πάντοτε πρόσκαιρο;. Ό Χριστιανισμός έπετέ-
λει καί επ ιτελε ί έτι βαθμηδόν τό έ'ργον του, τό 
όποιον δέν ήτο δυνατόν νά εύοδωθγί καί ανα
γνωρισθώ οΰτε ύπό μιας, ούτε ύπό δέκα γ ε 
νεών, άλλ ' έν τνί παρόδω αιώνων ολοκλήρων, 
διότι απαιτείται μεγάλη άνάπτυξις πνεύματος 
καί ήθους πρός πλήρη κατανόησιν καί έφαρμο-
γήν τών Ευαγγελικών άρχων. Έάν ό Χριστια
νισμός έπεζήτει τήν άπότομον έπιβολήν πασών 
τών άρχων του διά μιας θά έναυάγει, τουναν
τίον τήν τελικήν του έπικράτησιν καί τήν 
πραγματικήν έπίδρασίν του έπί τών ατόμων ο
φείλει κατά μέγα μέρος καί είς τήν ψυχολο-
γικήν μέθοδον, μεθ' ή ; έβαινεν. 

Ού'τω περί γυναικός προκειμένου, έαήρυξε μέν 
τό Εύζγγέλιον τήν αρχήν της ίσότητος τών δύο 
φύλων, δέν προσέκρ"ουσ?ν δμως καί πρός τό τότε 
κοινωνικόν καθεστώς, πρό: τήν κοινήν συνείδη-
σιν. "Ας μή λησμονώμεν ποία ήτο, κατά τους 
χρόνους εκείνου;, ή θέσι; τ η ; γυναικός, εις ποίον 
ταπεινόν σημεΐον εύρίσκετο αΰτη, θεωρούμενη 
ώ; δούλη τοΰ άνδοός, παρ' ου ήδύνατο κατά 
βούλησιν νά άποπει/.φθ·?;, δτι τέλος έν Ιουδαία 
άπεκλείετο καί αύτη ; της λατρείας. ΤΗτο ή 
γυνή τότε εϊ; Οεσιν αίφνης από τή"; ταπεινό-
τητος εκείνη; έν ·}, εύρίσκετο, νά καταστνί διά 
μιας ομότιμο; καί συμπάρεδρος πρός τόν άνδρα, 
έ'χουσα ίσα όλως πρός εκείνον δικαιώματα; Βε
βαίως ουχί. Πασα τοιαύτη απόπειρα θά ήγεν 
εις καταστροφά;. Καθεστώς επιβληθέν εις τήν 
κβινωνίαν διά πράξεως αιώνων ολοκλήρων δέν 
ήτο δυνατόν οΰτε πρέπον νά μεταβληθώ, έν μια 
στιγμ·/). Απολύτως ιδεώδης νομοθεσία, άνευ 
ορθής εκτιμήσεως τών κοινωνικών συνθηκών, θά 
έμενε τόσον ανεφάρμοστος, δσον καί ή ιδεώδης 
πολιτεία τοΰ Πλάτωνος - θά έναυάγει πρό της 
πραγματικότητος. Έπρεπε νά έπιβληθγί το 
κατορθωτόν κζ ί έφαρμόσιμον, διά τοϋτο ενίοτε 
αί καθ' έκαστον διατάξεις δέν ανταποκρίνονται 
πρός τό ΰψος της ιδέας, χάριν αύτης της Ι 
δέας. Ή γυνή άπό δούλης δέν ή ΓΟ δυνατόν νά 
καταστνί άμέσω; ισότιμο;, έ'πρεπε νά διέλθη 
βαθμηδόν καί κατ ' ολίγον τάς έν τ ω μεταξύ 
βαθμίδας, ή δ' άνάβασις αυτη δέν έ'ληξεν έτ ι . 
Ή μέν αρχή της ίσότητος έκηρύχθη θεωρητι
κώς, ή δέ πρακτική έφκρμογή, χάριν αύτή"ς τη"ς 
γυναικός κζ ί τοΰ κοινωνικοί αγαθού, δέν ήδύ
νατο ή βαθμηδόν νά έπιβληθΐ). Ό σπόρος έρρί-
φθη, οί δέ καρποί δρέπονται ολίγον κατ ' ολί
γον, δι ' εργασίας αιώνων ολοκλήρων. 

μιος», (Π έχων πρότυπον τήν σχέσιν τοΰ νυμ-
φίου Χρίστου προ; τήν νύμφην Έκκλησίαν. (2) 
Δέν είναι απλώς ανθρωπινή επιθυμία, ή ένοΰσα 
τους συζύγους εις βίου κοινωνίαν, άλλ ' είναι 
καί θεοϋ θέλημα, ούτω δέ ό γάμος κηρύσ
σεται ώς σύνδεσμος θείος καί συνεπώς άδιάλυ-
τος: «δ ούν ό Ηεός συνέζευξεν άνθρωπος μή χω-
ριζέτω». (3) Τοιουτοτρόπως ή γυνη δέν υπόκει
ται πλέον εις τήν αύθαιρεσίαν τοΰ συζύγου, 
δυναμένου ν ' άποδιώςη ταύτην κατά βούλη-
σιν. Έάν άναλογισθώμεν τά συμβαίνοντα είς 
τάς μή χριστιανικά; κοινωνίας, είς τάς οποία; 
ακμάζει ή πολυγαμία καί δπου πολλκί γυναί
κες μισούμεναι καί μισοΰσαι, ραδιουργούμενζι 
καί ραδιουργοΰσαι, ΰπό τήν αυτήν στέγην μερί
ζονται τήν άγάπην ενός συζύγου, έάν άναλογι
σθώμεν τήν εϋχέρειαν μεθ' ή ; ό σύζυγο; δλω; 
άναιτίω; δύναται ν ' άποπέμψη τήν σύζυγόν 
του, έννοοΰμεν πόσον εϋεργετικώ; έπέδρασεν έπί 
τήν γυναίκα τό εύαγγελικόν κήρυγμα. 

Ό άνήρ δέν είναι πλέον δεσπότη; της γυναι
κός, άλλ ' αί αποφάσεις δέον νά λαμβάνωνται 
έκ συμφώνου, (·'*) διότι «οΰτε άνήρ χωρίς γυ
ναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός». (5). 

Παρ' δλην τήν άνύψωσιν ταύτην της γυναι
κός διά τοΰ Χριστιανισμού, ύπάρχουσιν έν τού
τοις εις τήν Καινήν Λιαθήκην χωρία τινά, άτ ι -
να, μονομερώς εξεταζόμενα, έκ πρώτη; δψεω;, 
παριστώσι τήν γυναίκα έν ήσσονι μοίρα τοΰ 
ανδρός καί έπί τών οποίων στηρίζονται οί φρο-
νοϋντες δτι ό Χριστιανισμό; υποτιμά τήν γυναί
κα. Τά χωρία δμω; ταΰτα ούδόλω; ,αΐ'ρουσι τήν 
τεθεΐσαν αρχήν της ισοτιμίας, αλλά δέον νά ά-
ποδοθώσιν είς καιρικάς συνθήκας καί περιστά
σεις. 

Ό Χριστιανισμό; δέν πρέπει νά θεωρηθ/ί ώς 
βιαία κοινωνική έπανάστασις έπιδιώξζσζ' τήν, 
ώς διά μαγική"; ράβδου, άνατροπην τοΰ κοινω-
νικοΰ καθεστώτος καί μεταβολήν της φάσεως 
της άνθρωπότητος. Ό Χριστιανισμό; δέν ήλ-
θεν ώ ; έπανάστασις νά άνατρέψη άρδην καί διά 
της βίας τό κοινωνικόν καθεστώς, ά λ λ ' ώ; θρη
σκεία τ η ; ειρήνη; επεδίωξε τήν βαθμηδόν δι' 
ειρηνικής δράσεω; άνάπλκσιν τ / , : κοινωνίας, έ-
πιδιώκων κυρίως τήν μεταβολήν τών ατόμων, 
ίνα τούτων βελτιουμένοιν βελτιώται καί τό 
δλον, διότι πασα απόπειρα βελτιώσεως τών 
πραγμάτων άνευ βελτιώσεως τών χαρακτήρων 
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ρωας, ο'ίτινε; απομακρύνονται αυτών ώς άπό 
μιάσματος. Αί θρησκεία1, ν.ατά τού; χρνόνου; τ ή ; 
έμφανίσεω; καί τή ; νεότητό; των καταντώσιν 
ώ ; έπί τό πολύ ή εί ; άναπαράστασιν περιπε
τειών καί ηδονικών εικόνων ή εί ; θεωρίαν καί 

, „ „ (ν, · Γ λ. ·••' \' ι 
ϋνω όε τινβς τών μαθητών κατά τ ά ; τελευ

τα ία : ημέρας έκλονίσθησαν καί έδειλίασαν, αί 
γ-ΐναΐκε; ήκολούθησαν τόν Κύριον μέχρι τοίί 
Γολγοθά (2) καί παρη/ολούθησαν τό δράμα 
μέχρι τ ή ; έναποθέσεω; τοϋ πανάχραντου σώ-. ..... ['-^/ι" ' Ί ι 6ΤΛ-»υνβσβως του πανάχραντου σω-

. νέκρωσιν άσκητικήν ενίοτε τέλο; παρίστανται ματο; έν τ ω τάφω, (3) τόν όποιον έρραναν διά 
αί γυναϊκε; εΐ; τ ά ; θρησκευτικά; διηγήσεις, ό- μύρων, τέλο; δέ έγένοντο οί πρώτοι μάρτυρες 
πως είναι έν τή πραγματικότητι τ ή : ζωή: . τή ; 'Αναστάσεω;, (4) «οί απόστολοι τών άπο-
θέλγουσαι καί θελγόμεναι, λατρεύουσαι καί λα- στόλων» διά τοϋτ:, έπικληθεΐσαι. (5) Ό Ί η -
τοευόμεναι, μισοΰσαι καί μισούμεναι, άφωσιω- σοϋ; αποδέχεται τ ά ; τ ιμά; καί τ ά ; δεήσει; τών 
μέναι ε ί ; τήν χαράν καί τήν θλΐψιν τών ίδιων * γυναικών τούτων μετά σοβαρότητο; καί συμπα-
πκθών καί τών παθών, τά όποια έμπνέουσιν. θείας όντος υπεράνθρωπου καί ξένου πρό; τά 
Πα.σαι αί θρησκεϊαι, έκτό; τοϋ Χριστιανισμοϋ, γήινα πάθη. 'Αγνό; καί άτεγκτο; ερμηνευτής 
έδωκαν είς τήν γυναίκα ένα τών χαρακτήρων τοϋ θείου νόμο»), γνωρίζει καί κατανοεί την άν-τούτων. Ουδέν όμως άνάλογον παρκτηρεΐτκ. 
εις τά ευαγγέλια έν τή σχέσει τοϋ Χρίστου 
μετά γυναικών. Συναναστρέφονται μετ ' αύτοϋ, 
ή καρδία των συγκινείται, ή φαντασία των με-
τκρσιοϋται διά τής διδασκαλία: τ^υ, τοϋ βίου 
του, τών θαυμάτων του. Εμπνέει ε ί , αύτάς σε· 
βασμόν πλήρη τρυφερότητος καί θαυμασμόν π λ ή 
ρη εμπιστοσύνης. Ή Χαναναία μετά δειλία: έρ 

θρωπίνην φύσιν, τήν οποίαν κρίνει μετά δικαίας 
αύστηρότητος συνδεδεμένης μετ ' επιεικείας και 
οί'κτου πρός τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν. Ή π ί -
στις, ή ειλικρίνεια, ή ταπεινότης, ή θλΐψι:. ή 
μετάνοια συγκινοϋσιν αυτόν, νωρίς νά τόν ε;α-
σθενώσι καί διαλαλεί τόν ψόγον ή τήν συγ-
γνώμην μετά τ ή ; αυτή; γαληνιαία; αυθεντία;, 
βέβαιο; ότι τό βλέααα του είσέδυσε μέ/ρι τοϋ 

χεται προ; αυτόν ζητοϋσα την θεραπεία τής βάθους τής καρδίας, ένθα θά διείσδυση καί ό 
θυγατρο; της· ,2) δεν θεωρεί άναςιον έαυτοϋ λόγο; του. Είς τάς σχέσεις τοϋ Ίησοϋ μετά 
συνοαιλων αετα γυναικό; Σαααοειτιόο: νά ·κν>- . !>< .·'.. , « .» « συνομιλών μετά γυναικός Σαμαρείτιδος νά κη 
ρύξη τήν διδασκαλίαν περί πνευματικότητος τοϋ 
θεοΰ. (3 ) . Φιλικοί δεσμοί συνδέουσιν αυτόν 
πρός τάς άδελφάς Μαρίαν κ α ί Μ ά ί θ α ν ή Μαοία 
καθήμενη παρά τούς πό^ας τοϋ Ίησοϋ ακούει 
αύτοϋ άπλήστως, δέ Μάρθα παραπονείται πρό; 
αυτόν ότι ή αδελφή της ουδόλως βοηθεΐ αύτην 
είς τήν οίκιακήν έργασίαν (4) . Γυνή έρχεται 
πίός αυτόν όδυρομένη καί βρέχει διά δακρύων 
μετανοίας τού; αχράντους αύτοϋ πόδα;, τού; 
όποιου; αλείφει μέ μύρον καί άπομάσσει διά 
τών τριχών τής κεφαλής της (5).Πλήρης επιει
κείας φέρεται πρός τήν δυστυχή έκείνην άμαρ-
τωλην, τήν οποίαν, συμφώνως πρό; τον μωσαί-
κόν νόμον, έζήτουν οί Φαρισαϊοι νά λιθοβολή-
σωσι, καί στραφεί; μέν πρόςαύτούς λέγει : «ό 

1 | Μβ(1ί ΐ3 ΐ ϊοη3 β υ τ Ι'βδβοηοε <1Θ \Ά Γβ ΐ ί^ ίοη ΟΙΙΓΟ 
Ι ϊ β η η ο (2. βάίΐ. Ρ Ϊ Π 3 1866) 309 - 3 ! 4 . 

2) ΜατΟ. ΙΕ', 22 κ. έ. 
3) Ίωοίν. Α', 7 χ. έ. 
4) Λου. Γ, 38 κ. έ. 
5) Λου. Ζ», 37 χ. έ. 

ών γυναικών ό'έν φαίνεται ούδ' ή ελαχίστη 
ανθρωπινή αδυναμία καί τό ύπεράνθρωπον απο
καλύπτεται μετ' απείρου θέλγητρου καί άγνό-
τητο:. Καί όταν δένπρόκηται περί προσωπι-
ν.ών σχέσεων ή συνομιλιών, όταν ό Ί ν κ τ ο ΰ ς 
δέν έχη πρό αύτοϋ ίκέτιδας ή αμαρτωλά:, έπ ι -
κκλουμένας τήν παντοδυνομίαν του ή τήν έ π ι -
εικειάν του, όταν άσχολήται γενικώς περί τής 
τύχη: τ ή ; γυναικό;, υποστηρίζει τά δίκαια ττ£ 
μετά συμπάθεια: διανοίας διαυγούς. Γνωρίζων 
Οτι ή κοινωνική ευτυχία εξαρτάται έκ της 

# 

1) Ίωάν . Η', 3 — 1 1 (ή περικοπή αύτη λείπει άπό 
τών αρχαιοτέρων κωοίχωνι. 

21 Λουκά Η', 1 — 3 . Πρβλ. καί Μάρ. ΙΕ' 40 καί 
ΜατΟ. Κ Ζ ' . ο 5 — 5 6 . 

3) Μάρ. ΙΕ', 40 . χαί'ΜατΟ. ΚΖ' , 5 δ — 5 6 . 
8) Μάρ. ΙΕ', 47 . Λου. Κ Γ ' , 55 . 
4 ι ΜατΟ. ΚΙ Γ , 1 χ. έ. Μάρ. ΙΣΤ', 9 . Λου. ΚΛ' . 

5 | Πρβλ. Ιι. ΖΚΟΙΙΒΓΠΕΟΙ;. « ϋ ε τ ϋίβηδΐ άβν Γ Ϊ Ϊ Ι Ι 
ί η άΐΊΐ 6Γ8ΐοη ϋ α ί ι τ 1ιιιη(ΐ€Γΐβη (ΙΟΓ ο&πκίΠοΙιοη 
Κ ί Γ 0 ΐ ΐ Β ^ ( ( ' . 0 6 ΐ Ι ί η § 6 ΐ ι 1902) έν 5 . 1*. 
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«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

στιανικής θρησκείας τήν ιερότητα τοϋ γάμου. 
Έ κ τών λεχθέντων φαίνεται πόσον αστήρικτος 
είναι ή γνώμη εκείνων, οΐτινες, ώς ό 8 θ 1 ΐ θ ρ β Π -

χ ! ΐ 3 , 1 1 6 Γ καί ό Τοίδίο'ί, θεωροΰσι τόν Ίησοϋν 
ώ; μέναν άσκητήν καί τό κήρυγμα του, ώ ; τό 
Εύαγγέλιον τοϋ άσκητισμοϋ καί τής αποφυγής 
του κόσμου,ένω ώς γνωστόν έν τών κυρίων γνω
ρισμάτων τοϋ άσκητισμοϋ είναι ή περιφρόνησις 
πρός τήν γυναίκα καί τόν γάμον. (1) 

Ά λ λ ά καί οί απόστολοι συναναστρέφονται 
μετά γυνα ικών (2) τόν Πέτρον καί άλλου; έκ 
τών αποστόλων καί τού; αδελφού; τοϋ Κυρίου 
συνοδεύουσιν αί σύζυγοι των εΐ; τ ά ; πορεία: 
των. (3) Ό Παϋλο; θεωρεί ώ ; διδασκαλίαν 
δαιμονίων τήν περί αποχής άπό τοϋ γάμου ά
σκητικήν διδασκαλίαν (4). 

Αί Πράξεις καί αί έπιστολαί τών αποστόλων 
μαρτυροΰσι περιτράνως πόσην μεγάλην έπίδρα-
σιν έσχον αί γυναίκες κατά τήν άποστολικήν 
έποχήν εις τάς νεοπαγείς κοινότητα; καί κατά 
πόσον οφείλεται ε ί ; αυτά; ή ταχεία διάδοσι; 
τοϋ Ευαγγελίου. Έν Ίεροσολύμοι;, μετά την 
άνάληψιν τοϋ Κυρίου, οί απόστολοι προσηύ-
χοντο ε ί ; τι ύπερώον μετά τής ι/.ητρός τοϋ Κυ
ρίου καί άλλων γυναικών, (5) βραδύτερον δέ ή 
οικία τής Μαρίας, τής μητρός τοϋ εύαγγελι -
στοϋ Μάρκου, έχρησίμευε διά τάς συναθροίσει; 
τή ; Εκκλησία; . (6) Έν Κορίνθω ή Χλόη, (7) 
έν Κεγχρεαϊ; ή διάκονο; Φοίβη, (8) έν Ρώμη 
ή Μαρ·.άμ, ή Τρύφαινα, ή Τρυφώσκ, ή Περσίς. 
ή Ιουλία καί άλλαι (9) έκοπίασαν πολύ έν 
Κυρίω, τήν δέ Ίουν'.αν αποκαλεί ό Παϋλος έ-
πίσημον έν τοις άποστόλοις. (10)Έκ τών σπου
δαιότερων κατηχητών τής αποστολικής εποχής 
ήτο ή Πρισκιλλα, ήτις μεταξύ άλλων κατή
χησε τόν Άλεξανδρινόν σοφόν Ά π ο λ λ ώ . (11) 
Ό Χρυσόστομος σχολιάζων ότι ό Παϋλος είς 
τήν πρός Κορινθίους έπιστολήν του, στέλλων 
ασπασμούς πρός διάφορα επίλεκτα μέλη τής 

Γ) Πρβλ. άο'.ιτα περί τού ζητήματος τούτου Α. 
1Ι»Γη»οΙι <Ί)»8 \νε*<·ιι <1β« (ΙΙιπκΙβ ΙυιπΒ"4 5—50 
Τβαδβικί (Ι,οΐρϊίκ 1 9 0 3 | 1''αοιιΠο νοτΙοΒαιι^ 1 . 0 » 8 

Κν»η§ο1ίιιπ) ι ι π ά ό ί β \ν« 11, οάυτ ιΐίβ ΚΓ»^Ο άθΓ 
Αβίίβ^β (σ. 5 0 — 5 6 ) . 

2) Πράξεων ΙΣΤ , 1 3 . 
3) Ι.' Κοοινβ. β* . 5 . 
4) 1. Τιαοβ. Λ', 1 — 3 . 
51 Ποάξ.' Β' , 14 . 
Γ.ι Πόάξ. ΙΒ , 1 2 . 
7) Ι . 'Κορινθ. Α' . I I . 
8) Ρωα. ΊΐΙΤ , 1. 
9) Ρωμ. ΙΣΤ', 6. 12 . 15 . 
10) Ρωα. ΙΣΤ', 7. 
1 Γ) Πράξ. ΠΓ, 1 χ. έ. 24 χ. έ. 

κοινότητος, προτάσσει τήν Πρίσκιλλαν τοϋ συ
ζύγου της Α κ ύ λ α , επιλέγει : αού τοΰτο α
πλώς έποίησεν, ά-λλ' έμοί δοκεΐ πλείονα αυτή 
συνειδέναι τοΰ ανδρός εύλάβειαν». (1)Χαρα-
κτηριστικόν είναι οτι είς υ.εταγενεστέρων χρό
νων κώδικα; τή ; αγία; Γραφής, δτε ύπό τήν 
έπίδρασιν τοϋ άσαητισμοϋ ύπετιμήθη ή γυνή, 
προτάσσεται ό Ακύλας τής Πρισκίλλης, ε?ς 
τινας δέ μάλιστα αύτη όύδέ μνημονεύεται καν. 
Ό μέγας τής Γερμανίας θεολόγος Η&ΓΠβ,Οΐι 
έξεφρασεν εσχάτως τήν είκασίαν οτι ή πρός Ε 
βραίους έπΊσνολή, ής δέν μνημονεύεται ό συγ
γραφεύς, έγράφη ύπό τής ' Πρισκίλλης καί οτι 
είς χρόνου; βραδύτερους έθεω;ήθη άτοπον συγ
γραφεύς βιβλίου τής Καινής Διαθήκη; νά είναι 
γυνή καί ουτω; εξέπεσε τό όνομα τή ; συγγρα
φέως. Ά λ λ ά 'τοϋτο είναι άπλή εικασία. (2) Έν 
Ευρώπη ό πρώτο; άνθρωπο; ό δεχθεί; τό χρι-
στιανικόν βάπτισμα ήτο γυνή. ή Λυδία, έν 
Φίλιπποι; τής Μακεδονία;, καί εί ; τόν οίκον 
τη ; παρέμειναν οί απόστολοι. (3) Έκεΐ έπίση; 
συνήθλησκν έν τω εύαγγελίω μετά τοϋ Παύλου 
ή Εύωδίκ καί ή Συντύχη. (4) Είς τά ; Αθήνας, 
εν έκ ' τών δύο ονομαζόμενων προσώπων τών 
έπιστραφέντων είς τόν Χριστιανισμόν. διά τοΰ 
κηρύγματος τοϋ Παύλου, ήτο γυνή, ή Λάμα-
:•.;. (ο) καί έν γένει πλείστων γυναικών τά ό-
νόυ.ατα αναφέρονται ε ί : τήν Καινήν Λιαθήκην, 

άποδο οχην και 
αναφέρονται 

ω; πρωταγωνιστησασων ε ι ; την 
τό κήρυγμα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή γυνή είχε τά αυτά δικαιώματα λα
τρείας, ώς και ό άνήρ, συμπροσευχομένη μετ ' 
αύτοϋ. Ή γυναικωνΐτι; έν τώ ναώ ήτο άγνο)στος 
κατά τούς αποστολικού; χρόνους, εισαχθείσα 
βραδύτερον, κατά "μάρτυρα τόν Χρυσόστομον, 
όστις λέγει : «Τί ποιεί; άνθρωπε κάλλη γυναι* 
κών περιεργάζη καί ού φρίττει; ούτοι; ένυβρίζων 
εί; τόν ναόν τοϋ θεοϋ Έχρήν μέν ούν ένδον 
έ'χειν τό τείχος τό διεϊργον ύμα: τών γυναικών, 
επειδή δέ ού βούλεσθε, άναγκαΐον ένόμισαν 
είναι οί πατέρες, καν ταΐ; σανίσιν ύμα; ταύταις 
διατειχίσαΓ ώς έγωγε ακούω τών πρεσβυτέ
ρων, ότι τό παλαιον ουδέ ταϋτα ήν τά τειχίκ. 
έν γάρ Χριστώ Ιησοϋ ούκ άρσεν, ούδε θήλυ -

καί έπί τών αποστόλων δέ όμοϋ άνδρες καί γυ
ναίκες ήσαν, καί γάρ οί άνδρες άνδρες ήσαν καί 
αί γυναΐκί : γυναίκες... πολλήν γάρ καί γυναΐ-

I ι Μΐ^'ΐιο 5 1 . 1 9 1 . 

2) δ ί ο ο ο ί ί ΐ τ «Ι)'ο Ι ' ^ » » ίη ιΙογ ΕΐΙβη Κίιχ'ιβ» 

(Τυβοίη^οη 1907) σ. 14. 

3) Πράξ, ΙΣΤ', 1 4 « Γ - 1 5 . 

4) Φιλιπ. Α', 2. 

5) Πράξ. ΙΖ', 34 . 
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*ανονική; ρυθμίσεως τών οικογενειακών σχέ-
εων, κηρύττει ώς θεμελιώδη νόμον τής χ ρ1 

Ή έκτίμησι; τ ή ; γυναικός έν τω Χριστιανι- άναμάρτητο; υμών χρωτός τόν λίθον έ π ' αύτη 
σμώ καταφαίνεται καί έκ "τής ελευθέρας άνα- βαλέτω», προς αυτήν δέ μετά τήν άποχώρη-
στροφή; τοϋ Ίησοϋ μετά γυναικών. Έν τή άρχή σιν τών κατηγόρων: απορεύου καί μηκέτι ά-
πάση; θρησκείας, λέγει ό Οΐ ΐ ί ζο ί , (1) κατέ- μάρτανε».(5) 
χουσι καί αί γυναίκες ίδιάζουσιν θέσιν. Και Τόν Χριστόν κηρύττοντα παρηκολούθουν, έκ-
ότέ μέν χρησιμεύουσιν ώς τροφή καί κόσμημα τός τών δώδεκα αποστόλων, πισταί γυναίκες, 
ακολάστου μυθολογίας, ότέ δέ παρίστανται ώς ώ: ή Μαρία ή Μαγδαληνή, ή Ιωάννα ή τοϋ 
ποόσωπα πλήρη κακιών καί κινδύνων, προκα- Χουζβί, ή Σουσάννα καί ίτεραι, «αΐτινε; οιηχό-
λοϋντα ίεράν φρίκην διά τού; θρησκευτικού; ή - νουν αύτώ άπό τών υπαρχόντων αύται ;» (1). 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 
κ ε ς τότε φιλοσοφίαν ήσκουν καί άνδρες σεμνό
τητα καί σωφροσύνην».( 1) 

Ή γυνή έν τή εκκλησία _συνέψαλλε μετά 
τοΰ ανδρός. Κατά τόν έκκλησιαστικόν συγγρα
φέα Ίσίδωρον τόν Πηλουσιώτην (•]- περί τό -440 
μ. Χ.) «τάς έν Έκκλησίαις φλυαρίας κατάπαυ
σα·, βουλόμενοι οί τοΰ Κυρίου απόστολο1.,... 
ψάλλειν έν αύταΐς τάς γυναίκας συνετώς συνε-
χώρησαν.(2) 

Ταχέως έν τή Εκκλησία αί χήρκ·. καί βρα-
δύτερον αί διζκόνισσαι(3) άνέλαβον έργα δι ' ά 
αί γυναίκες ήσαν καταλληλότερα·, τών ανδρών 
τοιαύτα ήσαν ή φροντίς περί τών ενδεών, ξένων, 
ορφανών καί τών έν φυλακή, κατήχησις γυναι
κών, άπκγορευομένης της εισόδου άνδρα ν είς 
τήν γυναικωνΐτιν, παρουσία κατά τό βάπτισμα 
τών γυναικών, κατάδυσις αυτών εις τήν κο-
λυμδήθραν, χρϊσις τοΰ σώματος, έπένδυσις τών 
λευκών ενδυμάτων, ή τήρησις της τάξεως κζί 
τ η , καθαριότητος έν τή γυναικωνίτιδι, ή μετα
φορά της θείας μεταλήψεως είς οικίας ασθενών 
γυναικών. 

Ταχέως δμως ήρχισεν άντίόρασις κατά τή ; 
υπηρεσίας τών γυναικών έν τη Εκκλησία, ένε
κα διαφόρων λόγων, κυρίως δέ διότι υπερέβαιναν 
αύται συχνάκις τά δρια τής δικαιοδοσίας των. 
11 δυσπιστία πρός τήν γυναικείζν διακονίαν 

έν τή Εκκλησία έπηυξήθη καί έκ του δτι είς 
πολλάς αιρέσεις ή γ,ινή έλαβεν ιερατικά δικαιώ
ματα - είς τήν αΐρεσιν τοΰ γνωστικοΰ Μάρκου 
γυναίκες άπήγγελλον τάς εύχάς τής θείας ευ
χαριστίας καί μετέδιδον εις τους πιστούς τόν 
οίνον είς τήν αΐρεσιν τοΰ Μαρκίωνος αί γυναίκες 
έδίδασκον, έξώρκιζον κζ ί έβάπτιζονείς τόν Μον-
τκνισμόν ώς συναρχηγοί τής κινήσεως παρά τω 
Μί<ντανώ ΐσταντο αί προφήτιδες ΙΙρίσκιλλα καί 
Μκξιμίλλα. Επίσης δέ συνετέλεσεν εις τήν 
βαθμιαίζν κατάπτωσιν καί τέλος έκλειψιν τής 
γυναικείας ταύτη ; διακονίας έν τή Εκκλησία 
ή γενίκευσις τοΰ νηπιοβαπτισαού, δτε συνεπώς 
έπαυσαν νά βαπ-ιίζωνται αί γυναίκες έν μεγάλη 
ηλικία καί ούτως έλειψεν ό σπουδαιότερος λό
γος τής υπάρξεως τών διακονισσών, έτι δέ ή 
έπικρατησις τοΰ άσκητικοΰ καί τοΰ μοναχικού 
βίου. Έν Κωνσταντινουπόλει τόν Ζ'. αιώνα υ
πήρχαν έτι τεσσαράκοντα διακόνισσα·, καί του
λάχιστον τ ί τλω υπήρχε τό αξίωμα έν τή Α ν α 
τολή μέχρι τού ΙΓ'. αιώνος. 

1) Μί{;ηβ 58. 677. 
2) Μίβηβ 78, 244. ' 
3) Ρωα. ΙΣΤ', I. Τ·αοΟ. Ε' 9 .Μΐ 6 ηο ΐ ' 796. 

πρβλ. περί τούτων ΖκοΙι»Γη8θΚ ε. ί. <;. 99 κ. έ. 
δΙοεοΙίβΓ Ι. ά. σ. 21. Πεπαιι «Ι,ββ ϊρόίΓοβ» (Ρβπβ 
18661 σ, 121 κ. έ. 

Είναι αληθές δτι αί γυναίκες δέν έφάνησα*. 
άνάξιαι τής δωρηθείσης εις αύτάς ύπό τοΰ Χρι? 
στιανισμοΰ όμοτιμίας πρός τόν άνδρα. Τουναν
τίον κατά τους φοβερούς χρόνους τής δοκιμα
σίας τής Εκκλησίας, κατά τούς τρεις αιώνας 
τών διωγμών, αί γυναίκες απέδειξαν έθελοθυ-
σίκν καί θάρρος καί άνδρείαν διαψεύδουσαν τόν 
συνήθη αυτών χαρακτηρισμόν ώς φύλου ασθενούς, 
δικαιούσαν δέ τούς λόγους Γρηγορίου τοΰ Νά
ζι κνζηνού : «ώ γυναικεία φύσις τήν ανδρεία-
ν.κήσασα διά τόν κοινόν αγώνα τής σωτηρίαςν 
καί σώματος όιαφοράν, ού ψυχής, τό θήλυ καί τ , 
άρρεν έλέγξασα» (1) . "Ηδη κατά τόν πρώτοό 
διωγμόν (2 1 έπί Νέρωνος αί έμμένουσκι είς τήν 
πίστιν αυτών [γυναίκες κζτεδικάζοντο είς άναν 
παράστασιν άπκισίων μυθολογικών σκηνών, καθ' 
άς εΰρισκον τόν θάνατον, ύποδυόμενκι πρόσωπον 
Δαναίδων, ή Δίρκη:, ήτ·.:. ώς γνωστόν προσδε-
ΟεΤσα είς κέρατα αγρίου ταύρου κατεσπαράχθη 
ύ π ' αύτοΰ, η άλλα πρόσωπα μυθολογικά, π λ ε ί 
στα·, γυναίκες τότε, ώς καί άνδρες, έρρίπτοντο 
είς τά άυ.φιθέατρα, κατασπαρασσόμεναι ύπό τών 
θηρίων. Έ π ί Δομιτιανοϋ, περί τό 90 Μ. Χ., έ-
μαρτύροσεν ή Ί'λαβία Δομιτίλλα «δ ι ' έγκλημα 
άθεότητος», ώς έλογίζετο ό Χριστιαανισμός.Τόν 
β'. αιώνα, κατά τήν παράδοσιν, έπί Τραϊανού 
έρρίφθησαν εις τό πΰρ πέντε άσκήτριαι, διότι, ώς 
άλλαι Χριστιανκί Άντιγόναι , παραβασαι τήν 
διαταγήν τοΰ αυτοκράτορας, δι ' ής άπηγο-
ρεύετο ή ταφή τών θανατουμένων Χριστιανών, 
έθαπτον αυτούς είς τό άσκητήριόν των. Ή 
μετ ' αυτών συμπράττουσα θυγατηρ τού αυτο
κράτορας Δροσίς διέφυγε τήν καταδίκην έπί τή· 
έλπίδι μετανοίας, άλλά τέλος,καταλιποΰσα τά 
ανάκτορα άπήλθεν είς Κύριον. 

Περί τό 177 έν Λουγδούνω ή δούλη Βλαν-
δίνη. συλληφθεΐσα ώς Χριστιανή, ύπεβάλλετο 
άπό πρωίας μέχρις εσπέρας είς διαρκή βασανι
στήρια, ίνα άρνηθή τήν πίστιν της. Έμζστ ι -
γώθη, ήναγκάσΟχ νά καθίση έπί πεπυρωμένυυ 
σιδηρού κζθίσματος, προσηλώθη έπί σταυρού, 
εξετέθη εΐ; τά θηρία καί τέλος έφονεύθη ύπό 
αγρίου ταύρου. Καί δμως πρό πάντων τούτων 
τών μαρτυρίων ούδ' έπί στιγμήν έδειλίασε,άλλά 
πλήρης θείου θάρρους, κινούντος τόν θαυμασμόν 
καί αυτών τών τυράννων της, άνεφωνει «Χρι
στιανή είμι». Σύγχρονο: τή Βλανδίνη ήτο ή 
Ηιβλιάς, ή οποία κατ ' αρχάς έδειλίασε πρό 
τοΰ ααρτυρίου, δτε δμως ηθέλησαν νά άναγκά . 

1) Μί<τηο 35 , 80."). 
2) Περί τών γυναικών κατά τούς διωγιιούς ποβλ. 

ΑΙρΙιοπΒι: Ο&ηΙΪΡΓ «ΙΛ* ΓοΓηπίΒϋ θ»η8 \& βοδϊόΐβ ΟΙΙΓΟ-
Ιίβηηο» I Ρ3ΓΪ8 1 8 7 9 , τοίχο·, δύο μεγάλο: είκονογοα-
φηαένο!!, /. - • Ιι 3 πι α > • I. ε. ά. σ. 27—37. 
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σωίιν αυτήν νά επιβεβαίωση τήν κατά τών Χρι
στιανών ευρύτατα διαδεδομένην τότε συκοφαν-
τίαν, δτι όήθεν κατά τό μυστήριον τής θείας 
ευχαριστίας έτρωγον ούτοι τάς σάρκας καί έπ ι -
νον τό αίμα τών τέκνων τιον, έξανεστη καί καρ-
τερικώς ύπέμεινε τό μαρτύριον. Μεταξύ τών 
πρωτομαρτύρων τής Αφρικής, κατά τό 180, 
καταλέγονται πέντε γυναίκες, ή Δονάτα, ή Σε-
κούνδα, ή Εστία, ή Ίανουαρία ΧιΛ ή Γενερό-
σα. Τόν γ ' αιώνα, κατά τό 203 , έν Καρχηδόνι, 
μεταξύ άλλων, έμαρτύρησαν καί δύο γυναίκες 
ευγενούς καταγωγής, ή ε ίκοσι όύο έτη αριθμούσα 
Περπέτουα καί ή Ψελίτσιτας. Ούδεν κατώρθωσε 
νά μεταπείση τήν Περπέτουαν νά άρνηθή τήν 
πίστιν της, ούτε οί θρήνοι τού γέροντος πα 
τρός, ούτε τό φίλτρον πρός τό τέκνον της. Μετά 
μαρτύρια καί φυλάκισιν παρεδόθη είς τήν μα-
νίαν τών κέρατων άγριου ταύρου καί είς τήν ο
ξύτητα τού εγχειριδίου μονομάχου. Έ π ί Μα-
ςιμίνου θράκας έμαοτύρησεν ·ή Καικιλία, έπί 
Διοκλητιανού δέ καί Μαξιμίνου έμαρτύρησαν 
πλείστα·, έν αΐς έν ' Αλεξζνδοεία ή φιλοσοφικώς 
μεμορφωμένη μεγαλομάρτυς Αικατερίνη (ή άεί 
καθαρινά, δηλ. πάντοτε άγνή.) Τιμή καί δοξά 
είς τάς γυναίκας έκείνκς αί όποΐαι προύτίμη-
σαν ένδοξον θάνατον ζωής έπονειδίστου" τιμή 
καί δόξα εις τάς γυναίκας έκείνας τάς ηρωίδας 
τής Ιδέας, αί όποΐαι, άναδειχθεΐσαι αί σημαιο
φόροι καί οί στύλοι τ.,ς νέας πίστεως, έχρησί-
μευσαν οιονεί ώς ή πνευματική δρόσος πρός 
ώρίμανσιν τοΰ Χριστιανισμού. Ή Ιστορία θά 
έχη πάντοτε άναγεγραμμένα είς τάς δέλτους αυ
τής χρυσοΐς γράμμασι τά ένδοξα ονόματα τών 
γυναικών τούτων, αί όποΐαι άντήλλαςαν τόν 
στέφανον τού μαρτυρίου διά τού στεφάνου τής 
δόξης καί τών όποιων είναι «πασα γήτάφος».(1) 

"Οτε διά τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου εύρεν ή 
σιωκομένη Εκκλησία τήν έλευθερίαν της, αι 
γυναίκες πάλιν δι κλαμπ ου σι ν εΐ: άλλους κύκλους 
δράσεως καί ό τέταρτος αιών διέσωσεν ονόματα 
πολλών γυναικών διακριθεισών έπί φιλανθρωπία 
καί αρετή καίεύσεβεΐ ανατροφή τέκνων. (2) Ή 
μήτηρ τού Μ. Βασιλείου Έμμέλεια καί ή μάμ-
μη του Νακρίνη, ή Νόννα, ή μήτηρ τοΰ Γρηγο
ρίου τοΰ Ναζιανζηνού, ή Ανθούσα τού Χρυσο
στόμου, ή Μόνικα τοΰ Αυγουστίνου ούκ ολίγον 
συνετέλεσαν διά τής ευσέβειας το>ν είς τήν 
άνάδειξιν τών τέκνων των. Περί τών γυναικών 
τούτων έ'λεγεν ό ρήτωρ Λιβάνιος «Βαβαί, οίαι 
παρά χριστιανοΐς γυναίκες είσιν» (3).Περί δέ τή-' 

1) Θουκυδίδου II, 43. 
2) Πρβλ. Ε. οη ΰοΙΙζ «ΩΡΓ ϋΐοηκΐ (ΙΓΓ ΓΓΒΙΙ ίη 

άβΓ οΗπ&ΙΙίοΙιβη ΚϊιχΙιβ» (ΡΟΙΒΙΙΕΠΙ 190 5) σ. 15. 
3) Μίςαβ 48, 604. 

Γοργονίας τής αδελφής τ ο ΰ Ναζιανζηνοΰ, ή τ ι 
ή τ ο οφθαλμός τών τυφλών, πους τών χωλών, 
μήτηρ τών ορφανών, λέγει ό αδελφός αυτής δτι 
διεμοίραζε τ ή ν περιουσίαν της είς τούς πτωχούς, 
τόσον ώστε θνήσκουσα «ουδέν άφήκε τ ή γή 
πλήν τού σώματος" κ α ί ένα τοις παισί πλοΰτον 
άφήκε, τήν μίμησιν καί τήν έπί τούτοις φιλο-
τιμίαν» (1). Ή ευγενής δέσποινα Φαβιόλα 
ίδρυσε τό πρώτον νοσοκομεΐον έν Ρώμη. 

Έν γένει τόσην έπίδρασιν έσχεν ή γυνή καί 
τόσον σπουδαΐον πρόσωπον διεδραμάτισε κατά 
τούς χρόνους τής ιδρύσεως κκί εξαπλώσεως τής 
Εκκλησίας, ώστε ό κατά τόν β'. αιώνα άκμάσας 
πολέμιος τού Χριστιανισμού Κέλσο: καλεί τόν 
Χριστιανισυ.όν Ορησκείαν τών γυναικών, ο δέ 
αυτοκράτωρ Λικίνιος ένόμισεν δτι θά φερν) θα-
νάσιμον κτύπημα κατά τής Εκκλησίας, έ.ιδί-
δων ν'μον. ουδέποτε έφαρμοσθέντα ευτυχώς, 
δι' ού άπηγορεύετο είς τάς γυναίκας ή φοίτη-
σις είς τούς ναούς. (2) 

Συμφώνως πρός τό εύκγγελικόν κήρυγμα καί 
οί πατέρες τής Εκκλησίας είς τά συγγράμματα 
των τονίζουσι τό όμότιμον ανδρός καί γυναικός. 
Ούτως ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς ( γ περί τό 
212) λέγει : «Ούκ άλλην τοίνυν πρός τήν αν
θρωπότητα φύσιν έχει ή γυνή, άλλην δ' ό άνήρ 
φαίνεται, ά λ λ ' ή τήν αυτήν, ώστε καί τήν ά-
ρετήν». (3) Καί ό Γρηγόριος ό Νύσσης (δ' αιών): 
«Ομοίως ομότιμοι αί φύσεις "σαι αί άρεταί, 
άθλκ ίσα, ή καταδίκη όμοία...Ψυχή μέντοι καί 
ψυχή ομότιμος, έν τοις παραπετάσμασιν ή δια
φορά». (4 )Ό δέΒασίλειος ό Σελευκείας ε' αιών) 
λέγει : «"Ομοια τά βουλεύματα, . . . όμοια τά 
σχήμκτκ. Ίσότιμον διαπλάσωμεν άνθρωπον, 
ί'σην α ύ τ ώ κ α τ ά την δόξαν συ^εύξωμεν ί'σος 
γάρ αληθώς άνδράσι κ α ί γυναιξί τής ευσέβειας 
ό λογισμός καί ισον...τής αρετής τό στάδιον ή -
πλωται". ού γάρ διακρίνει τό γένος ή πίστις».(5) 
Η κ υ μ ά σ ι ο ν δέ ΰμνον αναπέμπει πρός τήν γυναί
κα ό Άστέριος ό Άμασείας επίσκοπος (δ ' αιών): 
« Ή γυνή μέλος υπάρχει, βοηθός έστι, συνεργός 
εις διαγωγήν τοΰ βίου, είς παίδων γέννησιν νό
μου επίκουρος, θλίψεων παραμυθία, φύλα; τ ή ς 
έστίκ; , θησαυρός τών κτημάτων" τά αύτα λ υ -
πουμένη, τά αυτά χαίρουσα" κοινόν κεκτ/,μένη 
τόν πλοΰτον, εί παρείη" τήν μοχθηρά ν οικονο
μούσα πενίαν, εύμηχανως καί κκρτε:ικώς άντέ-

1 ι Μ1 β -β 30 . 804. 
2) Εύσεβίου βίος Κωνυταντίνου I, 53 : Λικίν.ος 

«νόαον έτίΟε'....αή έπί τά σεανά τής αρετής διδασκα
λεία ϊιοιταν τό γυναικών γένος». 

3) λϋβοο 8, 1272. .. 
4) ΜΪΒΐιβ 44, 276. 
5) Μίβηβ 85, 44. 
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εκείνης οδυνηρά" έπιμόχθουτής ίσοτιαίας τής γυναικός, ούτε ή δράσι; αυτής 
ίνη διά τήν προς σέ συνοί- κατά τούς χρόνους τής ιδρύσεως καί εξαπλώ

σεως τοΰ Ευαγγελίου, καθ' ους ανεδείχθη επά
ξια τής ισοτιμίας ταύτης. Καί ήδη άπό τών 
χρόνων τοΰ Μ. Κωνσταντίνου ηρξατο λαμβανο
μένη νομοθετική πρόνοια πρός άνύψωσιν τής θέ
σεως τής γυναικός καί τοΰ θεσμοΰ τοΰ γάμου'1). 
Εννοείται ότι ή μεταρρύθμισις αύτη τών χρι
στιανών αυτοκρατόρων έβαινε βαθμιαίως - εισα
γομένων χριστιανικών τίνων αρχών έν τή νομο
θεσία, έμενεν έδαφος καί διά τάς έθνικάς παρα
δόσεις, αΐτινες άκμαΐαι διετηροΰντο έτ ι . Ή ρω
μαϊκή κοινωνία ήτο έτι κατά βάθος λίαν έθνικη, 
ώστε νά ε ί ν α ι "δυνατός ό διά μιας εξοβελισμός 
παντός έθνικοΰ στοιχείου. Ό Ιουστινιανός πρώ
τος, κατά τόν έκτον αιώνα, έβάδισε τό πρώτον 
μέγα βήμα, άπομακρύνας καί ^τά τελευταία ε μ 
πόδια, άχινα άπηγόρευον τον γάμον εύγενοΰς 
πρός πρόσοιπον κατωτέρας τάξεως, κηρυχθέντων 
πάντων "σων πρό τοΰ μυστηρίου(2). Δέν είναι 
άπίθανον τό μέτρον τοΰτο νά οφείλη τήν γεννη-
σιν αύτοΰ είς τόν γάμον τοΰ αύτοκράτορος μετά* 
τής Θεοδώρας, ήτις, ώς γνωστόν, άνήκεν είς τήν 
ύπ.στάθμην τής κοινωνίας. 

Κεβζίως καί ή νοαοθεσία τοΰ Ίουστινιανοΰ 
καί τών διαδόχων του δέν έφερεν εις πλήρη ϊ -
φαρμογήν τήν περί ισοτιμίας τών δύο φύλων αρ
χήν, ί*λλ' ή άρχή αύτη, προϋποθέτουσα άνά-
πτυξιν πολιτισμοΰ μεγάλην, μόνον βαθμηδόν 
θά δυνηθή νά έπιβληθή έν τή κοινωνία. 

χουσα προς τα παρ 
παιδοτροφίας άνεχομεν 
κησιν....Οί δέ νομιζόμενοι φίλοι, τω καιρώ τής 
εύπραγίας τήν φιλίαν μετροΰντες, ύποχωροΰσιν 
έν τοις δεινοί;" οί δοΰλοι καί τόν δεσπότην όμοΰ 
καί τ ά ; συμφορά; δραπετεύουσιν. Λείπεται λοι
πόν ή γυνη, τοΰ νοσοϋντο; μέλου; τό μέλο; καί 
τών κακών δούλη καί τ ή ; τοΰ ανδρός θερα
πείας" τό δάκρυον άποψώσα, τήν πληγήν, άν 
μαστιχθή, θεραπεύσυσα, άκολουθοΰσα πρός δε-
σμωτήριον άγομένω" κάν μέν τ ι ; άφή συνεισελ-
θεϊ'ν,ήδέω; της καθείρξεως κοινωνεί" άν δέ κω-
λυθή καί τοΰτο, ταϊς θύραι; τοΰ δεσμωτηρίου 
ώς κυνίδιον τ ω δεσπότη παραμένει». (Ί) 

Δέν άρνούμεθα ότι έλησμονήθη ενίοτε ύπό 
τ ί ν ω ν εκκλησιαστικών συγγραφέων ή ευαγγε
λική άρχ /) τής ισοτιμίας των δύο φύλων, τόσον 
ώστε ή γυνή έχαρακτηρίσθη ώς ασθενής αδιο*-
νοία καί^σώματι», κατά τήν έκφρασιν Κυρίλ
λου τοΰ Αλεξανδρείας, (2) καί ώς ή πύλη ή ά
γουσα πρός τόν διάβολον («ΓβΠΐίηίΙ ρ η π α (1Ϊ3-
ί)θ1ί»), κατά τήν έ'κφρασ.ν τοΰ μισογύνου,άλλ' 
έγγαμου, Τερτυλλιανοΰ" (3) ό δέ Ισίδωρος ό 
Πηλουσιώτης, λησμονών τήν άναστροφήν τοΰ 
Ίησοΰ κ α ί ; τών αποστόλων μετά γυναικών, 
συνιστά εις τούς πιστούς ν ' άποφεύγωσι •'-άς 
μετά γυναικών ομιλίας, «ώς έχουσας τινά πρός 
χαύνωσιν έπιτήδευσιν», έάν δμως παραστή α
πόλυτος ανάγκη «κάτω νεύοντας διαλέγεσθαι». 
(4) Δέν άρνούμεθα επίσης δτι εί'ς τινας έποχάς 
έλησμονήθη ή αξία τοΰ γάμου, όστις ύπετιμή-
θη, ώς καί ή υψηλή τής γυναικός θέσι;, τόσον 
ώστε συνοδός τις έν τή Δύσει άπηγόρευσεν εΐ; 
τάς γυναίκας νά έγγίζωσι τόν τίμιον άρτον διά 
γυμνή; χειρός, (δ) Δέν άρνούμεθα ότι καί σή
μερον λησμονείται ύπό τ ί ν ω ν ή ισοτιμία τών 
φύλων. Τάς τοικύτας όμως εκφράσεις καί γνώ-
μας δέν πρέπει νά θεωρήσωρεν ώς συνεπείας 
τοΰ χριστιανικοΰ κηρύγματος, άλλά τουναντίον 
ώς παρεξήγησιν τούτου καί ώς δλω; ύποκει-
μενικήν άντίληψιν, ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ ύπερ-
«σκητικοΰ πνεύματος, ξένον δλως πρός τήνγνη-
σίαν εύαγγελικήν διδασκαλίαν. 

Ά φ ' ής εποχής άπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου 
Χριστιανοί αυτοκράτορες άνήλθον είς τόν θρό-
νον τοΰ Βυζαντίου, δέν ήτο δυνατόν νά παροραθή 
ούτε ή ύπό τοΰ Ευαγγελίου επιβαλλομένη άρχή 

Ή σύντομος αδτη έπισκόπησις πασιφανώς, 
νομίζομεν.κατέδειξε πόσον ό Χριστιανισμός προ
ήγαγε τήν θέσιν τής γυναικός. "Ινα πείσθώμεν 
περί τούτου δέν έ'χομεν ή νά παρκβάλωμεν τήν 
θέσιν αυτή; έν τω Χριστιανισμώ πρό; τήν τών 
άλλων θρησκευτικών κοινωνιών. Έάν λάδωμεν 
ύπ ' όψιν τήν έν Σι/ική συνταφήν ή τήν έν 
Ίνδ ίκ ι ; καΰσιν τ ή ; ζώσης γυναικός, άμα τω 
θανάτω τοΰ συζύγου, τόν γάμον έπί προθε
σμία έν Αίγύπτω καί τόν άποκλεισμόν τής γυ 
ναικός ά π ' αυτής τής λατρείας εν Ιουδαία, τήν 
πολυγαμίαν τοΰ Μωαμεθανισμού καί τήν πολυ-
ανδρίαν τ ή ; αρχαίας Σπάρτης, τήν περιφρόνησιν 
τής συζύγου καί τήν άποθέωσιν τής εταίρας έν 
Αθήναις, ώς καί τήν εύχέρειαν τών διαζυγίων 
έν Ρώμη· έάν άποβλέψωμεν εις τάς ρήσεις τών 

1) Μί{ζηβ 40 , 229 . 
2) Μ ί 6 η ο 7 7 , 9 4 8 . 
3) ϋβ οαΐΐη ίειπΐπαπιπί I, 1 . Πρβλ. του αυτού" (άβ 

ωίπίβ» . 
ΛΐΓ8· νβΐ. 5) ότι ή γυνή είναι «ββηιΐί βοοιιηιΐί Ιιο-

4 ) Μί^ηβ 78 , 244 . 
5) ΖδοΙιαπιβοΙι I. ά. η. 45 . 

1) Περί τής έπιοράσεως τοΰ Χριστιανισμού" έν τη 
νομοθεσία περί γυναικός καί γάμου πρβλ. ίοία ΙΛΑβ Ζ. 
ά. σ. 191—-221 IΓ,β οηπδΐί&ηίδπιβ. Ηοπιο βοαβ Ιββ 
βπιρβΓβηΓ8 οΙΐΓβίϊβηβ). 

2) Κώοιξ 54 , 29 . Νεαρά 1 1 7 , 6. Πρβλ. Οιιοηββηβ 
ο ϋ υ π ι&Γ ΪββΟ» |ώς ανωτέρω) σ. 1 1 . 
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σοφότερων ανδρών τοΰ έθνικοΰ κόσμοι περί γυ - περί γυναικός ιδέα καί μεταξύ αυτών τών έξο-
ναικός, τήν οποίαν πάντες, μηδέ τοΰ Πλάτωνος χωτέρων πνευμάτων. 
καί τοϋ Αριστοτέλους εξαιρουμένων, έθεώρουν Εκείνο δπερ ανήγειρε τήν γυναίκα έκ τής 
ώς φύσει κατωτέραν τοϋ ανδρός, ού έκηρύσσετο άφανείας καί έδωκεν είς αυτήν τά μέσα "καί τήν 
δούλη, τότε μόνον θά δυνηθώμεν νά κατανοή- δύναμιν πάσης περαιτέρω βαθμιαίας άνυψώσεω; 
σωμεν τ ί οφείλει ή γυνή, καί συνεπώς ή άν- καί τή ; έξισώσεω; αυτή ; πρός τόν άνδρα, έκεϊνο 
θρωπότης, είς τό εύαγγελικόν κήρυγμα περί εις τό όποιον οφείλει- ή γυνή, δτι άποτινάξασα 
ισοτιμίας τών φύλων. Καί μή ΐσχυρισθή τ ι ; ότι τόν ζυγόν τής δουλείας, κατέστη ουχί μόνον ό-
ή άνύψωσις τής γυναικός, ήτο φυσική-συνέπεια νόματι ά λ λ ά ν καί πράγματι σύζυγος, είναι τό 

τής άναπτύςεως τοΰ πολ.ιτισμοϋ, διότι εί'δομεν κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου, καθ' ό «ούκ ένι άρ
εις έποχήν καθ' ήν κατ ' εξοχήν ήκμαζεν ό πο- σεν και θήλυ, πάντες γάρ ύμεΐς εις έστε έν 
λιτισμός έν Ελλάδ ι , πόσον ταπεινή έπεκράτει Χριστώ Ίησοϋ». 



Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣ ΜΟΥ 
ΓΙολΤται καλοί άναγινώσκοντε; εί ; τάς εφη

μερίδας τά δυσάρεστα, όσα συνεπάγονται αί 
πολιτικαί διαμάχαι άποροΰσι πως ευρίσκονται 
άνθρωποι έπιζητοΰντε; τάς ψήφους εκλογέων. 
Βιομήχανοι, έμποροι,δικηγόροι έγκαταλείπουσιν 
άνευ λύπης, τά εργοστάσια, τά γραφεία των 
διά νά έκλεχθώσι βουλευταί, έάν άποτύχωσιν 

' δέν μετανοούν διότι έχασαν καιρόν, χρήματα 
καί κόπους άνωφελώς. Συγχαίρουσιν εαυτούς 
διά τήν άποκτηθεΐσαν πεΐραν, διά τό πρώτον 
αυτό βήμα των , τοϋ οποίου βεβαίως μεγάλη 
θά είνε ή ηθική, έν γένει, έπίδρασις. Ιππείς, 
ποδηλάται, διαγωνιζόμενοι καί άποτυγχάνον-
τες δυσφοροΰσι. Ό αποτυχών υποψήφιος είνε 
πάντοτε ευχαριστημένος. Ήλπ ισεν , έπί τινας 
εβδομάδας νά καταλάβη άξίαν λόγου θέσιν 
εις τήν πολιτε ίαν αί στιγμαί, αί ώραι, άς δι
ήλθε μέ τήν ελπίδα αυτήν, ήσαν αληθής άπό-
λαυσις. 

* 
* * 

Έφυλλομέτρ .ιυν τόμον ποιημάτων τοϋ Βω-
δελέρ, όταν πολλοί κάτοικοι τής συνοικία; μου 
ήλθον καί μοϋ έπρότειναν νά υπερασπίσω τ ά ί 
ιδέας των πρό τοϋ λαοϋ καί κατόπιν εΐ; τήν 
Βουλήν. "Ομολογώ, Οτι έπερίμενα τήν έπίσκε-
ψίν των. Είχαν εννοήσει ούτοι, ότι θά μοϋ ήτο 
εύχάριστον ν ' αρχίσω τό πολιτικόν μου στά-
διον κλείων θορυβωδώς τό βιβλίον τοϋ ποιη-
τοΰ. Τί άπίθανον, τω όντι, νά γείνω εντός ο
λίγου υπουργός, πρωθυπουργός. Τό μέλλον 
μου προφανώς, ανήκε πλέον είς τήν ίστοριαν. 
Μετά τινα έτη οί καθηγηταί θά έρωτοϋν τού; 
μαθητάς των. 

— Ήξεύρεις πώς ό Νοζιέρ είσήλθεν είς 
τόν δημόσιον βίον; 

Καί οί μαθηταί θά άπαντοϋν : 
Άνεγίνωσκε ποίημα τοϋ Βωδελέρ, όταν οί 

συμπολϊταί του τόν ίκέτευον νά θυσιάση χά
ριν τής πατρίδος τήν άνάπαυσίν του. 'Εναπέ-
θεσε τότε τόν τόμον τοΰ Βωδελέρ είς τήν Βι-

βλιοθήκην καί άπήντησεν αφελώς. «Είμαι εί? 
•τήν διάθεσίν σας. Ηά επαναλάβω τήν άνάγνω-
σίν μου, όταν ή Γαλ).ία δέν θά έχη πλέον α
νάγκην τών υπηρεσιών μου». 

Ά λ λ ά οί λόγοι μου, ή στάσις μου αύτη δέν 
έκαμε, τό ομολογώ, τήν έντύπωσιν τήν ο
ποίαν έπερίμενα. 

Πολύ καλά, μοϋ είπαν, άλλά ήμεΐς δέν εί
μεθα παρά οί αντιπρόσωποι της εκτελεστικής 
επιτροπής τοϋ συλλόγου μας. Πρέπει νά πα -
ραδεχθή τήν υποψηφιότητα σας καί ό σύλλο
γος καί όφείλομεν νά σας είπωμεν, ότι αυτός 
σπανίως επιδοκιμάζει τήν έκλογήν μα;. Εν 
νοεί νά φαίνεται άνεξάοτητος, μή υπακούων 
εύκόλω; καί είς μάλλον δραστήρια καί άς τό 
είπωμεν, τά μάλλον νοήμονα αυτών μέλη. Ηά 
έμφανισθήτε λοιπόν αΰριον ενώπιον του καί θά 
άναπτύξητε τό πρόγραμμα σας, τό όποιον, εν
νοείται, θά είνε σύμφωνον μέ τάς ιδέας μας. 
Προσπαθήσατε πρό πάντων νά όμιλήσητε διά 
μακρών. Σας εύχόμεθα έπιτυχίαν. 

Καί ή επιτυχία μου ήτο τ ω όντι περιφανή;. 
Έπ ί δύο ώρας εκατόν πεντήκοντα άνθρωποι μέ 
ή'κουαν μέ προσοχήν πολύ κολακευτικήν απέ
δειξαν δέ καί πολλήν καλαισθησίαν έχειρο-
•κρότησαν περικοπάς διασήμων ρητόρων, άς π α -
ρενέθεσα είς τόν αύτοσχέδιον. δήθεν, λόγον 
μου, χωρίς, εννοείται νά τούς ονομάσω. 

Μετά βραχεϊαν διάσκεψιν ό σύλλογος μέ ύ -
πέδειξεν ύποψήφιόν του. Είπα τότε συγκεκινη-
μένος ολίγας, λέξει ; καί διά πρώτην φοράν ή -
κουσα τό 

— Ζήτω ό Νοζιέρ. 

Λέν ήδυνάμην νά κρατήσω τά δάκρυα μου. 
"Εσφιγγα θερμώ; τ ά ; τεινομένα; πρό; έμέ α
γνώστου: χείρας καί έπεθύμουν νά παρετεί-
νοντο αί στιγμαί αύται" μοϋ έφαίνετο, ότι τό 
πλήθος άπεσύρετο πολύ ταχέως· ά λ λ ' ήδη 
εϊχον μείνει μόνος εις τήν μεγάλην έκείνην αί-
θουσαν καί έσκεπτόμην 2τι έπρεπε κ ' έγώ ν ' 
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απέλθω, Οταν άνθρωπος τις είσήλθεν άποτό-
μως καί μοϋ είπεν: 

— Δέν έχομεν νά χάσωμεν ούτε μίαν στ ιγ
μήν έστειλα είς τάς εφημερίδας άγγελίαν περί 
τής ύποψηφιότητός σας" τωρα πρέπει νά τρί-
ξωμεν είς τόν φωτογράφον καί τυπογράφον 
αύριον Οά σταλν) είς όλους τούς εκλογείς τό 
πρόγραμμα σας στολιομένον μέ τήν εικόνα σας. 
Ή φωνή σας είνε καλή" άλλά δέν είσθε αρκε
τά υψηλός. Δείξατε μου, παρακαλώ, τά τα 
κούνια τών υποδημάτων σας· ευτυχώς είνε χα
μηλά" θά τούς προσθέσωμεν έν ύφεκατόμετρον 
και έν ύφεκατόμετρον κάμνει διαφοράν. Ημπο
ρεί νά επίδραση είς τον πολιτικόν σας βίον. 
Είς τό ύποδηματοποιεΐον, λοιπόν άς άρχίσωμεν 
άπό αυτό . . .Άλλά τ ί μουστάκια είνε αυτά, 
διατί δέν τά σηκώνετε, πρέπει καθημερινώς νά 
τά σηκώνετε μέ τό σίδερο...θά φωτογραφηθήτε 
όταν ή μύταις τών μουστακιών σας θά απει
λούν τόν ούρανόν καί τού; αντίπαλου; σας. 
Έχετε έμπιστοσύνην είς τήν πεΐράν μου. Πρό 
πολλών ετών είμαι ό μεγαλείτερος κομματάρ
χης τοΰ έκλογικοϋ αύτοϋ διαμερίσματος. Τό 
πλήθος δέν ευχαριστείται πλέον μόνον είς τάς 
ωραίας ιδέας, θέλει καί δρασιν, ένέργειαν. 

Ματαίως έπεκαλούμην λόγους αισθηματι
κούς, υπέρ τής μή μεταβολή; τοϋ προσώπου 
μου. Μέ προσέβλεψεν αύστηρώ;. 

— Πρέπει νά έκλέξητε, μοϋ είπε, ή τόν έ
ρωτα ή τήν πολιτικήν, ή τά ; γυναίκα; ή τήν 
πατρίδα. 

"Εκλινα τήν κεφαλήν καί τήν παρέδωκα 

είς τόν κοαμωτην. 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

ισόβια καταναγκαστικά έργα καί ότι σεϊ; έζή-

Ό θυρωρός μου, Οταν μέ είδεν είσερχόμενον, 
δέν ήδυνήθη νά καταστείλη κίνημα εκπλήξεως. 
"Ημην υψηλότερος καί ή εκφρασις τοϋ προσώπου 
μου αρειμάνια. Περιεφερόμην είς τήν οίκίαν 
μου καί έβλεπον είς τούς καθρέπτας, όχι άνευ 
υπερηφάνειας, τήν νέαν μου εικόνα. Ή άνά-
γνωσις τών εσπερινών εφημερίδων μέ εύχαρίστη-
σεν. Ανήγγε ιλαν όλαι τήν υποψηφιότητα μου. 
Μερικαί έδιδον μάλιστα καί πληροφορίας ανα
κριβείς, άλλά κολακευτικάς διά τό παρελθόν 
μου. Ό ήλιος έδυε* ελαφρά νέφη έκυμαίνοντο 
είς τόν ούρανόν έχοντα ομοιότητα μέ τάς τα ι -
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σατε μέχρι τοΰδε άπο την γενναιότητα ετα ί 

ρων; 
— Είνε ατιμία, άνέκραξα. 

— Καλά, καλά, μή θυμώνετε, ίδέτε τώρα 

τ ί σ£ς γράφουν. 
'Απεσφράγισε ενυπόγραφους έπιστολάς· τό 

ύφος των μέ ανησύχησε. Μία ές αυτών μοΰ έ
λεγε: « Α γ α π η τ έ Κύριε. Πρόσωπον ποΰ σας 
άγαπα, σας προτρέπει ν ' αποσύρετε τήν υπο
ψηφιότητα σας" κινδυνεύει τήν ζωήν του διά 
νά σας δώση αυτήν τήν πληροφορίαν, άλλά τό 
κάμνει διά νά σώση τήν ίδικην σας». 

3 

νίας τάς βουλευτικά;, τά παρ#»ήρησα μειδιών 
και απεφάσισα νά δειπνήσω είς έστιατόριον 
τοΰ συρμοϋ. Ή είσοδος μου ΐ ί ς αυτό δέν έκαμε 
μεγάλην έντύπωσιν. Δέν ύπώπτευσαν οί δει-
πνοΰντες ότι ήμην ό υπέρμαχος μεγάλης ιδέας. 
Συνωμίλουν περί θεάτρου, αυτοκινήτων, περί 
πολιτικής διόλου" άλλά άφοϋ τακτικό; πελά 
της :οϋ εστιατορίου, άφοϋ, κατά μόνας. έτε-
λείωσε τήν άνάγνωσιν εφημερίδος, ήρώτησε 
τόν διευθυντήν τοϋ ξενοδοχείου : 

— Γνωρίζεις αυτόν τόν Νοζιέρ ποΰ εκτίθε
ται ώς φίλο; μα;; 

— Ό διευθυντής μέ μορφασμόν περιφρονή
σεως είπεν: 

— 'Εκεΐνο ποΰ ήξεύρω είνε, οτι δέν είνε πε 
λάτης τοΰ εστιατορίου. 

Δέν ηθέλησα ν ' ακούσω περισσότερα, έπλή-
ρωσα τόν λ)σμόν καί μηχανικώς διηυθύνθην 
πρός τήν Βουλήν. Τό κτίριον μοΰ έφάνη περισ-
σότερον έπιβλητικόν καί ώραϊον θά εισέλθω, 
έσκέφθην, μετ ' ολίγον, θριαμβευτιαώ;. Τήν 
νύκτα είδον ονειρον, ότι πρό; τιμήν μου παρε-
τάσσοντο κατά τήν διάβασίν μου στρατιώται. 
Διατί όχι; 

Είς τάς 8 τό πρωί μ' έξύπνησεν ό κομμα

τάρχης μου. 
— Πηγαίνομεν πολύ καλά! ύποστηρίζεσθε. 
Αί εφημερίδες τοϋ αντιπάλου σας σας υβρί

ζουν. Σας αποδίδουν επίθετα, άπό τά όποΐα 
μερικά μοΰ έφάνησαν έξυπνα. Δέν περιορίζονται 
δέ μόνον νά σα; γελωτοποιοϋν, άλλά καί σας 
μουντζουρώνουν. Δέν ρΛΟ λέτε , σας παρακαλώ, 
είνε αληθές Οτι ό πάππο; σα: κατεδικάσθη ε ί ; 
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ποιούμενος τόν αύτοσχεδιάζοντα. Αέν το ά-
πεδοκίμασεν ό άρχικομματάρχης μου καί τοΰτο, 
πολύ ευλόγως, μέ έκολάκευσεν. Α π ά τ η σ ε μό
νον νά συντομεύσω μερικάι, φράσεις. 

— "Εν πρόγραμμα, είπε, δέν γράφεται μέ υ 
φός μυθιστορικόν, γράφετε μέ ύφος θεατρικόν. 

Κατ' έκείνην τήν στιγμήν, άνθρωπος μεγα
λόσωμος εισέρχεται. 

— "Ε ! τί άπεφασίσατε, λέγει , θά βαδί-
σωμεν κατά τού εχθρού ; 

— Βεβαιότατα τοΰ απαντώ. 
— Βεβαίως, δχι, λέγει ό Μέντωρ μου, άπο-

τεινόμενος δέ προς τόν είσελθόντα" δέν έχομεν 
ανάγκην τών ανθρώπων σου σήμερον, νά έλθης 
αύριον είς τό συλλαλητήριον. 

Τού άνθρωπου δέ αύτοΰ εξελθόντος.—Είνε ό 
αρχηγός τής σωματοφυλακής σας. Σας ευρε τά 
παληκάρια, τά όποια θά σας φυλάττουν, δταν 
άγορεύητε καί θά πετάξουν έξω τούς αντιθέ
τους, άν έδοκίμαζαν ν ' απαντήσουν. "Εχουν δ
μως καί αυτοί τούς ιδικούς των , πού δέν χω
ρατεύουν, άσχημα θά τή* είχαμε αν ήθέλαμεν 
νά παρευρεθώμεν είς τάς δημοσίας συζητήσεις 
τιον. Λέν παραδέχονται ειμή τούς φίλους των 
καί έχουν δίκαιον. "Ας τους μιμηθώμεν. Είνε ό 
μόνος τρόπος ν ' άποφύγωμεν αίματοχυσίαν. 

Ήκολούθησα τάς σοφάς συμβουλάς του. 
Ωμίλησα δεκαπεντάκις ενώπιον χιλιάδων 

ακροατών, οΐτινες μέ συνώδευσαν είς τήν κα-
τοικίαν μου ζητωκραυγάζοντες. Ό αντίπαλος 
άπηλαυσε τών αυτών θριάμβων. 'Επί ένα μήνα 
άντηλλάξαμεν τάς χειρότερα; ύβρει; καί τάς 
αίσχίστας συκοφαντίας άλλ ' ουδέποτε συνην-
τήθημεν. Οί επιφανέστεροι πολιτικοί ήρχοντο 
εις τό έντευκτήριον μας. Υπουργοί τής χθες 
και τής αύριον μ' ενεθάρρυναν καί μέ άπεκά-
λουν άγαπητόν συνάδελφον. Οί Παρίσιοι καί ή 
Γαλλία είχον δλην τήν προσοχήν των έστραμ-
μενην πρός τό πρόσωπον μου. 

'Εφθασεν, έπί τέλους, ή ημέρα τής ψηφοφο
ρίας. Είχον συναχωθή κραυγάζων πρός τό π λ ή 
θος λέξεις εύηχους. Πολύ πρωι, χαράματα, με-
τεβην νά περιπατήσω είς τό δάσος τής Βουλώ-
νης διά νά έχω δυνάμεις κατά τήν ώραν τή? 
υπέρτατης συγκινήσεως, Παρά τήν λίμνην, δπου 

χειροκροτούν καί έποδοκιμάζουν. Ό αναμφισβή
τητος αρχηγός χιλιάδων εκλογέων. 'Επανηρχό-
μην είς τό πρώην καθεστώς, ένώ ό αντίπαλος 
μου χαίρει καί άγαλλ ι^ , άλλά και εκείνος ε-
σκέφθην έχ *σεν επίσης τήν ΐσχύν του, διότι δέν 
είνε πλέον ό υποστηριζόμενος άλλ ' ό υφιστάμε
νος ενοχλήσεις", αί αφοσιώσεις θ* αντικαταστα
θούν άπό απαιτήσεις αποδείξεως τής ευγνωμο
σύνης του. Έλυπήθην βέβαια διά τήν άποτυχίαν 
μου, ά λ λ ' εκείνος θά πλήρωση λογαριασμόν 
πολύ έξωγκωμένον καί τούτο δέν θά είνε όλιγώ-
τερον δυσάρεστον. Δέν έδέσποζα αληθώς πλέον, 
άλλ ' ούτε θά δουλεύω, έσκεπτόμην, δπως εκεί
νος. Έλαβον άπό τήν βιβλιοθήκην τόν τόμον μέ 
τά ποιήματα τοΰ Βωδελέρ. Τό σημεΐον έμενεν 
είς τήν σελίδα, ην άνεγίνωσκον, δταν έδέχθην 
τά μέλη τοΰ συλλόγου καί άνέγνωσα πάλιν τούς 
στίχους: 

"Αχ οκέψου αδελφή μου 
Καί ού γλυκό παιδί μου 
"Ολο: μαζί οποία 
Νά ζοΰμ3ν εύιυχία ! 

Δέν ήτο αρκετή ή ύποψηφιότης μου νά μού α
ποκάλυψη δλης τής πολιτικής τάς τέρψεις; 

ΝΟΖΙΕΡ 
(Έκ τον γαλλικού ύπο Μ. Η.) 

Μία αλλ·/) ήτρ^ περισσότερον βάναυσο;. 
«"Αν δέν ξεκουμπισθής, άσχημα τήν έχεις». 
'Εμελαγχόλησα - έφαντάσθην τον εαυτόν 

μου, ξυλοκοπηθέντα διά ράβδων μολυβδωτών, 
ή φέροντα 20 πληγάς αίμοσταζούσας /.αί έξη-
πλωμένον είς τό μέσον του δρόμου. 

Ό σύμβουλος μου μέ ενεθάρρυνε. 
— Μή φοβεΐσθε, μου είπε. Περιφρονήσατε 

τάς άπειλάς. "Εχετε πάντοτε είς τό θυλάκιον 
τοΰ σάκκου σας έν καλόν περίστροφον. Λέν τρέ
χετε κίνδυνον. 

"Ηνοιξε έπειτα κομψόν φάκελλον ό γυ
ναικείος καί αριστοκρατικός χαρακτήρ τής επι 
γραφής εκίνησε τήν περιέργειάν μου . . . . 
άλλά οσμή ναυτιώδης, έπλήρωσε τό δω-
μάτιον. "Εσπευσα νά καύσω αυτό τό παληό-
χαρτο. Ό μέγας κομματάρχης μου μοΰ είπεν: 

— Είνε μία κλασική άστειότης, αγαπητέ 
Κύριε, θ ά λάβετε καί άλλας έπιστολάς αύτοΰ 
τοΰ εί'δους. 

"Ομολογώ δτι ήρχισκ ν ' άποθαρρύνωμαι καί 
ένεδυόμην άνευ ενθουσιασμού, άλλ ' όταν έφθά-
σαμεν είς τόέντευκτήριον τοΰ συλλόγου, ήσθάν-
θην άναγεννωμένην τήν αγριότητα μου. Τό έν
τευκτήριον ήτο μεγάλη εμπορική αποθήκη είς 
τό κέντρΌν τοΰ εκλογικού διαμερίσματος. Ό 
Σύλλογος τήν έμίσθωσε διά τάς έκλογάς. Είς 
τάς προθηκας ήσαν συσωρευμένα προγράμματα, 
ελαφρά άς χρυσαλίδες, αί όποΐαι πετώσαι επρό
κειτο νά διασκορπισθοΰν είς δλα τά μέρη τής 
πόλεως. 'Όλα τά προγράμματα είχον άνανε-
γραμμένον τύ δνομά μου, τό όνομα μου τό δ -
νομ,ά μ.οο. "Εντός τοΰ εντευκτηρίου, πολλοί 
έ'γραφον. άλλοι έκαμναν διορθώσεις, άλλοι πα-
ρέβαλαν τάς διευθύνσεις, καί δλη αυτή ή πυ 
ρετώδης ενέργεια σκοπόν είχε τήν άνύψωσίν 
μου είς τό κοινοβούλιον, Είς γέρων μοΰ έθλιβε 
τάς χείρας λέγων έμπιστευτικώς : ελπίζω δτι 
θά ευτυχήσω νά παραστώ είς τόν θρίαμβον τής 
ιδέας». "Ημην συγκεκινημένος άλλά δέν ή -
ξευρα, ώρισμένως, αν ή συγκίνησίς μου προήρ-
χετο, διότι έξεπροσώπουν ώραίαν ίδεαν, ή μόνον 
ί ξ υπερηφάνειας, διότι ήμην αρχηγός.'Εκάθησα 
πρό τρατεζης καί έγραφα έν βία δίά μολυ-
βδοκονδύλου τό κείμενον προγράμματος δπερ 
ε ίχον έπί πολύ μελετήσει τήν προτεραίαν,προσ-

α ί πεΰκαι αποτελούν οιονεί μυστηριώδες δά
σος, έβράδυνα ολίγον τό βήμα καί είδον τόν άν-
τίπαλόν μου καθήμενον έπί θρανίου. Τόν ανε
γνώρισα άνευ δυσκολίας, διότι πολλάκις είδον 
τάς φωτογραφίας καί γελοιογραφίας του. Ή -
ξευρε κ ' εκείνος ποίος ήμουν καί μοΰ έμειδίασε. 
Άντηλλάξαμεν χαιρετισμόν.^Ητο ή ώρα εκείνη 
τόσον ωραία, ή ατμόσφαιρα τόσον διαυγής, ώ 
στε ήσθάνθην έπιθυμίαν νά ζητήσω συγγνώμην 
τής πρός αυτόν γλώσσης μου. 'Ενεόησα δτι καί 
εκείνος ήθελε κάτι νά μοΰ είπή. Παρετήρει δ-
ιι,ως ό εις τόν άλλον χωρίς νά δυνηθώμεν νά 
εί'πωμεν μίαν λέξιν. Μοΰ έδειξεν έπί τέλους τό 
γαλήνιο» ΰδωρ, τήν σκιάν τών δένδρων καί έψι-
θύρισε. 

— Δέν ομοιάζει τοπίον τοΰ Βιργιλίου ; και 
άπεμακρύνθη. Τόν έπανεΐδον τό απόγευμα εις 
τά τμήματα. Οί οπαδοί μας άγριοκυττάζοντο 
καί έφαίνοντο έτοιμοι νά έλθωσιν. είς χείρας. 
'Επέτυχεν. Οί φίλοι του έθραυσαν τάς ύέλους 
τών γραφείων τώνέφημερίδων αί όποΐαι μέ υπε
στήριξα·; καί πρό τής θύρας μου ώρύοντο έπ ι -
νίκεια άσματα. 

Ή ήττά ρ Λ υ μ'έλύπησεν.'Ησθανόμην δτι έπί 
ένα μήνα ή ισχύς μου άπώλετο. Δέν ήμην πλέον 
ή έλπίς τοΰ κόμματος, ό πολίτης τόν όποιον 



Ρ Ε Μ Β Α Σ Μ Ο Υ Α Λ Γ Ο Σ 

Λαμβάνομεν τήν έπομένην έπιστολήν : 
«Ευτυχής σύμπτωσις κατέστησε με κύτη-

κοον μελαγχολικών, έν πεζώ λόγω, στροφών, 
άς ύπό τόν τιτλον«Σιωπηλοί θρίαμβοι» έγραψε 
πρόχειρος έγκριτο; καί νεαρωτάτη δέσποινα 
τής πόλεως ημών, πρός τό κάλλος τής νεότη-
τος καί τής μορφής ένοΰσχ. ύπέροχον κάλλος 
ψυχή; καί εΰνουν άγάπην τών Έλικωνειάδων 
Μουσών, ών είνε αδελφή έν σεμνότητι καί εμ
πνεύσει. 

ΙΙαρεκάλεσα επιμόνως καί θερμώς τήν Μα-
ρίαν ΜάρΟκν νά καταστήσή καί τό ομογενές δη
μόσιον κοινωνόν τοΰ τόσον εύοιώνως καίτοι πα 
ρέργως αρχομένου φιλολογικού ταλάντου της,τό 
δημόσιον αυτό, τό προσιτόν εις τάς εξάρσεις τοΰ 
πνεύματος καί τής καρδίας, παρακαλώ δέ αυ
τήν νά εύαρεστηθή νά δεχΟή τάς έπί τούτω ευ
χαριστίας μας, α'ίτινες, πέπεισμαι, Οά γείνωσι 
βραδύτερον εύχαριστίαι καί πολλών μυστών 
καλλιτεχνικών καί καλλιλογικών εμπνεύσεων. 

Σας αποστέλλω προς δημοσίευσιν ήδη τό 
πεζόν ποίημα, μέ τήν έλ,πίδα δτι καί αί υμέτε
ροι πεφωτισμεναι εντυπώσεις δέν Οά προκύ-
ψο>σι διάφοροι τών έμών ! 

Ιν.ούσιν έν τω κόσμω υπάρξεις προνομιούχοι 
άποτίνουσαι δι' οδύνης ηθικής τήν εύγένειαν 
καί τήν ύπεροχήν τή ; καρδίας των. Είς τάςέμ-
μούσους αύτάς στροφάς τής Μαρίας Μάρθας πε ί 
θομαι, δτι οί λεπτοί αυτοί οργανισμοί, οί βαθύ· 
τερον τών πολλών αΐσΟανόμενοι τό Οέλγητρον, 
άλλά καί τάς πικρίας ζωής ίδεωδώς ευγενούς, 
Οά διίδωσι τήν άναπαράστασιν τής ιδίας εικό
νος ή τό ειδωλον αυτής. 

Διότι ποίας εκλεκτής φύσεως ονειροπολούσα 
καί τκλαιπωρουμένη ψυχή δέν έπάλαισε πρό; 
τήν «άκαρδον Μοΐραν», καί τίς αληθής καί 
άνεπίδεικτος αριστοκράτης διανοίας καί αισθή

ματος, φιμών τό ένδόμυχον άλγος του, δέν έρρι-
ψεν είς τής θαλάσσης τά βάθη «τάς αξιώσεις 
τής ζωής καί τάς προσδοκίας» ; 

Καί ποίος είναι ό αληθής προνομιούχος εκεί
νος, δστις ύπό τήν δυσμένειαν « Άκαρδου Μοί
ρας» δέν έθαψεν εις τά ύγρά καί ανήλια βάρα
θρα τής θαλάσσης « τ ά όνειρα και τούς υψηλούς 
ρεμβασμούς τοΰ τρικυμιώδους παρελθόντος του»; 
Καί πόσον οδυνηρός, πόσον άνυπολογίστως π ι 
κρός ύπήρξεν ό ενταφιασμός ούτος ;!... ό αθόρυ
βος καί σιο>πηλός, όν δικαίως ηθέλησε καί έζή-
τησε νά κρύψη· άπό τοΰ κοινού πλήθους τό όμμα! 

Ή σεμνώς περικαλλής 'Ελληνίς, ή κρυπτο-
μένη ύπό τήν αύστηράν καί άπαραβίαστον ά-
νωνυμίαν, καί μόνον ύπό τό ψευδώνυμον τής Μα
ρία; Μάρθα; συγκκτατεθεΐσα νά έμφανισθή,έχει 
αναντιρρήτως πλούσιον τάλαντον καί όχι μόνον 
πλούσιον,άλλά καί συμπαθώς μελαγχολικόν καί 
ρεμβωδώς ονειροπόλον. Μόνον ώς απαρχή, ώς 
ήώς ημέρας οΐονιζομεν/ις λαμπρας, δέον νά κρι-
θώσι τά πρώτα ταύτα δειλά δοκίμια τοΰ καλά
μου της. "Ας έλπίσωμεν, δτι δέν Οά σιγήσν) ή 
έ'μπνευσις,ούτε θά ματαιωθή ό Οησαυρός-τών με
λετών αυτής· άλλ ' δτι ή πρώτη αΰτη άρχή τών 
«Σιωπηλών θριάμβων» Οά γε'.ννι διά τήν φι-
λοπάτριδα δέσποιναν αφετηρία θριάμβων μετα
γενεστέρων καί εύγλωττων έν τω κύκλω τών 
πατρίωνραμμάτοιν , θεραπευομένων ύπό τής 
ευαίσθητου καί καλαίσθητου λεπτότητος τής 
γυναικός. Καί τότε οί θρίαμβοι αυτοί, άβιάστως 
καί δικαίως προκύπτοντες, θά στεφανώσωσι ύπό 
τήν πάνδημον εύφημίαν τήν ώραίαν κεφαλήν 
τής Μαρίας Μάρθας, καί θά άντικατοπτρίσωσιν 
είς τούς οφθαλμούς της τό κάλλος καί τάς λάμ
ψεις τοΰ κυανού αττικού στερεώματος άφ ' ού ά-
ρύεται τάς εμπνεύσεις της, τής γής κάτοικος 
[λέν, άλλά τέκνον τοΰ γλαυκοΰ καί φωτεινού 

Ρ.ΦΠΜΕΙΊΛΟ: 

ουρανού καί ευγενής ίεροφάντις τών έξ αυτού 
μυστηρίων καί εντυπώσεων. 

Αθήναι Μάιος 1910. 

Ιδού α! στροφαί 
Φίλος ζών «Άϋ-ηνων» 

ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ 

Γνωρίζεις θριάμβους σκοπηλοΰς, αόρατους 
ους ή ορμητική φορά τοΰ ανέμου αϊρει είς τά 
ν ψ η , θριάμβους διερχόμενους ώς ήρεμος πνοή 
ύπερθεν τής κεφαλής σου, καταφεύγοντας είς τά 
νέφη καί το σκότος τής νυκτύς και ώς άερολίθους 
εις τής θαλάσσης τά βάθη καταποντιζομένους ; 

* 
Νά έψαυσαν αρά γε τύ μέτωπόν σου τοιούτοι 

αγνοί θρίαμβοι καί σιωπηλοί, αρά γε έθώπευ-
σαν διά τής εξαίσιας πνοής των τάς παρειάς σου, 
τήν κόμην σου ; 

Μελαγχολική, έν ακαταμάχητο) οδύνη· ήψνχή 
σου παλαίει ποός τήν άκαρδον Μοΐραν. 

Ουδεμία επίγειος ευτυχία ελκύει τήν νεότητα 
σου, ουδεμία επίγειος νπόσχεσις.Πάσαν άξίωσιν 
και προσδοκίαν έ'ρριψας εις τόν βυθόν τής θα
λάσσης, έν ώ τ ά χρυσόπτερα καί απατηλά κείνται 
όνειρα καί οί υψηλοί ρεμβασμοί τοΰ τρικυμιώ-
δους παρελθόντος σου. 

: «ΛΘΙΙΝΛΙ» 

Και τό εν κατόπιν τοΰ άλλου εμφανίζονται 
ώς ωχρά άντικατοπτρίσματα, οί όρκοι, ό έρως, 
ή νίκη, ή δόξα . . . . καί σβένΐ'υνται καλυπτό
μενα ύπό τοΰ ψυχρού κύματος τής άπογητεΰ-
σεως. 

* 
Δέν θέλει ή Μοίρα, ή άκαρδος και φθονερά, 

νά γνωρίζης τούς θριάμβους, οΐτινες ϊπτανται 
ύπεράνο) τής κεφαλής σου καί ών τόν θροΰν 
συγκαλύπτει ό συριγμός τών ανέμων. Ουδέ νά 
γνωρίζης ότι στενάζουσα μία ψυχή είς τό σκότος 
τής νυκτός καλεί τύ ό'νομά σου, ότι ύπύ τήν 
σκιάν τών δένδρων οί οφθαλμοί της περίτρομοι 
ζητοΰσι τό άκτινοβόλον φως τών ιδικών σου, 
ουδέ ότι ακάματος μία σκιά πλανάται συλλέγου-
σα τάς τελευταίας ακτίνας τού ηλίου και τά ρόδα 
τής δύσεο^ς, ίνα σοι πλέξη φωτεινόν καί αία')νιον 
διάδημα Δόξης. 

* 
Αγνοε ί τά μυστήρια, άτινα τήν περιβάλλον -

σιν, ή ψυχή σου καί οί θρίαμβοι, οί σιωπηλοί 
και αγνοί θρίαμβοι, διέρχονται ύπερθεν τής κό
μης σου παρασυρόμενοι άπό τήν άχαλίνοπον 
φοράν τών ανέμων. 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΤ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ 

Κατά τήν έποχήν τής βασιλείας Ιακώβου 
τοϋ 1ου βασιλέως τής Α γ γ λ ί α ; έζη ε ί ; τό 
Ινίηοη^ΓΟοΙί εΐ; ευγενή; Σάξων ονόματι Κρόμ-
βελ. Κατώκει μόνος ε ί ; τήν έξοχικήν του έ
παυλιν καί διήρχετο κυνηγών καί τίνων μετά 
τίνων φίλων του. 

Ό Κρόμβελ τόν μόνον συγγενή όν είχεν ήτο 
ό μικρό; ανεψιό; του Νέλλης όστις έκάθητο 
μετά τών γονέων του ε ί ; μικράν άπόστασιν άπό 
τ ή ; έπαύλεω; . 

ΤΗτο ζωηρόν παιδίον 9 έω; 10 ετών δέν έ-
φοβεϊτο τίποτε καί ήτο πάντοτε έτοιμον νά όρ-
μήση ε ί ; τόν κίνδυνον άπό τόν όποιον πολλά
κις δέν διέφευγεν, ειμή ώς έκ θαύματος. 

Μίαν πρωίανό μικρός Νέλλης εύρίσκετο κατά 
τό σύνηθες είς τοΰ θείου του,δτε μία εΐδησις έ-
κυκλοφόρησεν άνά τήν έπαυλιν. Ό Κρόμβελ 
είχε λάβει τηλεγράφημα τοΰ βασιλέως, Οπερ 
τοϋ ανήγγειλε τήν είς τήν έπαυλιν άφιξίν του. 

Τοΰτο συνετάραξεν όλόκληρον τήν έπαυλιν. 
Οί μάγειροι λαβόντες διαφόρους διαταγάς 

προσεπάθουν όσον τό δυνατόν νά προπαρα-
σκευάσωσι γεΰμα άνάλογον τσΰ ύψηλοΰ ξένου 
καί όλον έν γένει τό προσωπικόν τοϋ Κρόμ-
γουελ εύρίσκετο είς κίνησιν. 

Ό μόνος δέ,όστις έφαίνετο ήσυχος όπως πάν
τοτε ήτο ό μιαρός Νέλλης, όστις έπαιζεν είς τόν 
κήπον. 

Τέλος σάλπιγγες ηκούσθησαν άναγγέλλουσαι 
τήν άφιξιν τοΰ ύψηλοΰ ξένου καί μετ ' ολίγα 
λ ε π τά ή βασιλική άμαξα έστάθμευσεν έξωθεν 
τ ή ; έπαύλεως. Ό Κρόμβελ, όστις είχε σπεύσει 
είς συνάντησίν του, έγονυπέτησεν όπο)ς τόν 
βοηθήση νά καταβή καί τοϋ ηύχήθη τό «ώς 
ευ παρέστη». 

Ό Βασιλεύς άντιχαιρετίσας φιλικώτατα 
είπεν : « 

— «"Εφερα καί τόν υίόν μου Κάρολον καί 

ελπίζω, κύριε Κρόμβελ ότι θά έχης καί σύ κα
νένα υίόν, ινα παίξωσιν όμοϋ.» 

Ό Κρόμβελ στρέψας τούς οφθαλμούς είς τήν 
κμαξαν διέκρινεν ώχρόν τι παιδίον 8 έως 9 ε
τών πολυτελώς ένδεδυμένον καί τό όποιον έ 
φαίνετο πολύ ύπερήφανον. 

— «Δυστυχώς, μεγαλειότατε, δέν έχω υίόν, 
άπήντησεν ούτος, ά λ λ ' ένα άνεψιόν, όστις θά 
θέωρήση τόν εαυτόν του ευτυχή νά παίξη μέ 
τήν Αύτοϋ Τψηλότητα» . 

Πριν δμως νά παύση νά όμιλή ό Κρόμβελ έν 
παιδίον μέ υφος τολμηοόν διέσχισε τήν μακράν 
σειράν τών στρατιωτών καί τών αυλικών έ
φθασε μέχρις αύτοϋ καί ίδόν τόν μικρόν πρίγ-
κηπα. έστάθη πρό αύτοϋ άτενίζον αυτόν άπα-
θώς. ΤΗτο ό μικρός Νέλλης. 

—-«Ιδού ό ανεψιός μο.ι, είπεν ό Κρόμβελ, 
είτα δέ χαμηλώνων τήν φωνήν είπεν : Νέλλη 
χαιρέτησον τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα. 

Τό παιδίον αυτό εστράφη αμέσως προς τόν 
βασιλέα ύπεκλίθη βαθύτατα ααί τόν έχαιρέτισε 
μετά πολλοΰ σεβασμοϋ. 

— «Είσαι πολύ καλό παιδί, είπεν ό βασι
λεύς, καί λαβάνων αυτό άπό τάς χείρας τό 
έπαρουσίασεν είς τόν υίόν του. Ό μικρός πρίγ-
κηψ συνειθισμένος είς τάς θωπείας, έτεινε πρός 
αυτόν τήν χείρα πρός άσπασμόν. 

Ά λ λ ' ό Νέλλης δέν έκινήθη. 
— «Λοιπόν, τ ί περιμένεις, διά νά εκτέλε

σης τό καθήκον σου, τοΰ είπεν ό θεΐός του. 
— «Τό καθήκον μου! ύπέλαβε τό παιδίον 

άποροϋν, «θέλετε νά μέ άναγκάσητε νά φιλή
σω τό χέρι αύτοϋ τοϋ παιδιοΰ; 

Καί δι' υπερήφανου κινήσεως απώθησε τόν 
βραχίονα τοϋ μικροΰ πρίγκηπος. 

Πάντες οί αυλικοί ,καί αυτός ό Κρόμβελ έ
μειναν εκστατικοί διά τήν αύθάδειάν του. 

Καί μόνος ό βασιλεύς γελάσας, είπεν, δτι ό 
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Νέλλυς ήτο εις αληθής "Αγγλος καί δτι έδεί-
κνυεν είς τόν υίόν του τ ί είδους λαόν θά έκυ-
βέρνα μίαν ήμέραν. 

Ό μικρός πρίγκηψ έδάγκασε τά χείλη του 
άπό θυμόν καί έπ&ίησε περιφρονητικόν κίνημα 
τής χειρός. 

Μετά τό μικρόν τοΰτο έπεισό^ιον είσήλθον 
είς τήν έπαυλιν, Οπου παρετέθη γεΰμα είς τόν 
βασιλέα καί τούς αυλικούς του. Ό δέ μικρός 
πρίγκηψ ό Νέλλυς καί τίνες φίλοι του άπε-
σύρθησαν είς μίαν αίθουσαν οπού θά έ'παιζον 
διάφορα παιγνίδια, θά έγευμάτιζον δέ άργότε-
ρον ε ί ; άλλην τράπεζαν, διότι κατ ' έκείνην τήν 
έποχήν ε ί ; τά μεγάλα γεύματα ουδέποτε π α -
ρεκάθηντο παιδία. 

"Ακόμη δμως δέν είχον φθάσει είς επιδόρπια 
ότε ή'κουσαν Οόρυβον ·χαί φωνάς προερχομένας 
έκ τής αιθούσης τών παιδιών., 

Κατ ' αρχάς ουδείς έκινήθη νομίσαντες ότι 
επρόκειτο 'περί παιννιδίου τινός, ά λ λ ' άκού-
σαντες κλαύυατα καί λυγμούς πάντες ήρχισαν 
ν ' άνησυχώσιν, ό δέ Κρόμβελ εγερθείς τής τρα
πέζης έψιθύρισεν : 

— «"Ο θεός νά μας φυλάττη. Ό Νέλλυς 
θά έκαμε πάλιν κανέν κατόρθωμα... 

Μερικοί αυλικοί τόν ήκολούθησαν καί άνοί-
ξαντες τήν θύραν τής αιθούσης τών παιδιών 
ευρέθησαν πρό απροσδόκητου θεάματος: Ό μι
κρός πρίγκηψ Κάρολος έστέκετο ε̂ ς τό μέσον 
τής αιθούσης μέ τά ενδύματα του σκονισμένος 
καί ξεσχισμένος κλαίων μετά λυγμών. 

Ό Νέλλυς έμεινεν είς όλίγην άπόστασιν ά π ' 
αύτοϋ μέ ύφος προκλητικόν, έτοιμος ν ' άρχίση 
πάλιν τήν μάχην, μετά πολλής δέ δυσκο
λίας τόν συνεκράτει ένα; άλλο; φίλο; του. 

— «Κατηραμένο παιδί! έφώναξεν ό Κρόμ
βελ, μαντεύσας τί είχε συμβή. Γονάτισε γρή· 
γορα καί ζήτησε συγγνώμην άπό τήν Αύτοϋ 
Ύψηλότητα. , .Τί έκαμες δυστυχισμένε. Έτόλ -
μησες νά κτυπήσης τόν υίόν τοϋ βασιλέως!.. 
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— Αυτός ήρχισε!..θά τόν άφηνα νά μέ κτυπά 

7„ωΡ ιί }δώι Ποτέ!. 
άπήντησεν ό Νέλλυς άνεγείρων υπερηφάνως 
τήν κεφαλήν. 

Οί παριστάμενοι έπρότειναν νά τόν μαστι
γώσουν πρός ίκανοποίησιν τοΰ μικροΰ πρίγκη
πος, άλλ ' ό βασιλεύς όστις είχεν έλθη καί ά-
κούση τά .διατρέξαντα τούς έσταμάτησε διά 
νεύι/.ατος καί πλησιασας τόν μικρόν Νέλλυν, 
τοϋ είπε: 

— « Β λ έ π ω οτι είσαι ένα τολμηρόν καί γεν-
ναΐον παιδί καί όταν μεγαλώση ό υιός μου 
θά κάμη καλά νά σέ κάμη φίλον του». 

— «Φίλον μου!...Ποτέ!.. 'Ακοΰτε; Ποτέ... 
άπήντησεν ό μικρός πρίγκηψ κτύπων μέ πε ί 
σμα τόν πόδα του. 

— Σιωπή Κάρολε, διέταξεν ό βασιλεύς καί 
στραφείς πρός τούς αυλικού; προσέθεσε: 

— Μή τολμήση κανεί; νά έγγίση αυτό τό 
παιδί. Έδωκε ενα λαμπρό μάθημα ε ί ; τόν 
υίόν μου, τό όποιον εύχομαι νά τόν ώφελήση. 
Τοΰ απέδειξε τ ί έστιν «ό νόμος τοΰ ισχυρότε
ρου» καί έάν έσκόπευεν όταν βασιλεύση νά είνε 
τύραννο; τοΰ 'Αγγλικοϋ λαοϋ άς ένθυμήται 
τόν μικρόν Νέλλυν όστις τοϋ άνταπέδωκε κτύ 
πημα άντί κτυπήματος». 

Καί ταϋτα ειπών ό Βασιλεύ; έσπευσε ν ' ά-
ποτελειώση ήσύχως τό γεϋμά του καί δτε τό 
εσπέρα; έφθασεν ή ώρα τ η ; αναχωρήσεως του 
έφαίνετο ώ ; νά είχεν εντελώς λησμονήσει τήν 
παιλΥκήν τκύτην σκηνην. 

Ό μικρό; καί υπερήφανος πρίγκηψ ένεθυμεΐτο 
έπί καιρόν τήν προσβολήν ταύτην άλλ ' ενηλι
κιωθείς καί βασιλεύσας· ώς Κάρολος ό 1ος τό 
έλησμόνησεν έντελώ; καί ήτο αληθή; τύραννο; 
πρό; όλους. Ό λαός έπανεστάτησε καί αρ
χηγός τής επαναστάσεως δέν ήτο άλλυς ειμή 
ό στρατηγός Κρόμβελ ό άλλοτε μικρός Νέλλυς. 

(λίετάφρασις έκ τον αγγλικού) 
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Τ Ο Μ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Σ 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α 
ΆΌήνηοιν- Έ κ τού Τυπογραφείου Π. Λ. Σακελλαρίου 1910. Ν. 

Ύχε ίκων είς πολλών προτροπάς χχΐ εύλο
γους παρατηρήσεις, οτι τοι^ϋτχι εκδόσεις, οία 
ή παροΰτα, δίκαιον είνε νά κρίνωνται ύπό τών 
αρμοδίων, ΐνα προσηκόντως διαφωτίζηται ή 
κοινή γνώμη, αναλαμβάνω προθύμω; τήν κρίσιν 
ταύτην. Ουδείς δέ δύναται νά διαμφισβητήση, 
δτι εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων καλώς κχ-
τηρτισμέναι, σκόπιμοι καί χρήσιμοι, πληροΰσι 
σπουδαίαν έΟνικήν ανάγκην έν τή καθόλου ανα
πτύξει τοϋ έθνους ημών. Καί ή προκειμένη έκ-
δοσις, εΐ μή τι άλλο, δεικνύει, ότι ύπάρχουσιν 
έτι παρ' ήμΐν άνδρες σπουδαίως θερκπεύοντες 
τά Ελληνικά γράμματα. Επειδή δέ'τοιαϋται 
εκδόσεις, οΐα ή προκειμένη, έχουσιν ευρύ» 
τερον προορισμόν, καλόν θέ ήτο τά έν αύταϊς 
σχόλια καί ερμηνεύματα καί σημειώματα καί 
εΐτι άλλο νά συνετάττοντο έν αρχαία μέν, α
πλή δέ καί άπερίττω γλώσση. Τοιαϋται δέ ού-
σαι Οά άνεγινώσκοντο εύκολώτερον ύπό τών άλ-
λογενών'Ελληνιστών,καί Οά έξετιμώντο κάλλιον 
αί περί τήν άρχαίαν γλώσσαν σπουδκί ήυ.ών. 
Εί δέ κκί άλλα βιβλία επιστημονικά έγράφοντο 
έν τή ά;χαία γλώσση, καί δή άν κατωρΟοϋτο 
νά έκδίδηται έν έπιστημονικόν περιοδικόν έν αρ
χαία Ελληνική γεγραμμένον, ώ; ύπάρχουσι πα
ρόμοια Λατινικά έν Εύρωπη, ού μόνον είς τήν 
σπουδήν τής αρχαίας γλώσσας Οά έδίδετο με
γάλη ώθησις. άλλά καί αυτή ή γραπτή ημών 
γλώσσα Οά έμορφοΰτο καί Οά έρρυθμίζετο προσ
ηκόντως, δέν Οά παρείχε δέ παρά πλείστοις τό 

Οέζμα γλώσσης, έν ή αί μέν λέξεις σχεδόν π κ -
σαι είνε Έλληνικκί , Έλληνικώταται , ά λ λ ' ή 
ύφη τοϋ λόγου, ή εκφρζσις τών νοημάτων, ή 
σύνταςις, φραγκίζουσιν άφορήτως. Ά λ λ ά ταϋτα 
έπί τό παρεκβκτικώτερον. 

Τήν παροϋσκν έκδοσιν Οά εξετάσω μετ ' αύ-
στηρότητος μέν, άλλά καί μετ ' άκρας δικαιοσύ
νης, χωρίς νά λησμονώ, δτι σκοπός τής επιστή
μης είνε ή αλήθεια, θ ά ποοσπαθήσω δέ νά εκ
θέσω τά πράγματα ούτως, ώστε οί επαΐοντες 
τών αναγνωστών νά δύνανται καί αυτοί νά κρί-
νωσι, καί δή καί κατά πόσον κρίνω έγώ δικαίως 
καί άμερολήπτως. 

Πας τις άναγινο'ισκων τήν έπιγραφήν τής α
ληθώς ογκωδέστατης ταύτης βίβλου, συγκειμέ
νης έκ φύλλων τυπογραφικών 6 1 , Οά ερώτηση : 
άφ' ού ή βίβλος αύτη είνε ό πρώτος τόμος τών 
σωζόμενων δραμμάτων τοϋ Σοφοκλέους, διατί ό 
έκθετης έκρινε καλόν νά άφήση μέν κατά μέρος 
τόν ΑΓχντχ, έξ ού πάντες ένεκα γνωστών λόγων 
άρχονται, νά προκρίνη δέ τήν Ήλέκτραν, έξ ής 
ουδείς ηρξατο; Νκί, ά λ λ ' έχει καί ό ανοικοκύ-
ρις» τούς λόγους του. Ά ν ό έκδοτης ήρχετο άπό 
τοϋ Αίαντος, τ ί Οά έγίνετο ή Κλυταιμ(ν)ήστρα, 
ήχ τό ήμερολόγιον εκδίδει τα/τ ικώς ό έκδοτης 
άπό όεκκεπτά ήδη ετών; Έν τ'.νι δέ άλλω δρά-
ματί υπάρχει τό πρόσωπον τής Κ λ υ τ α ι μ ν ή 
στρας; Προφανώς λοιπόν ό έκδοτης έποιήσατο 
αρχήν άπό τής Ηλέκτρας, ένεκα τής Κλυται
μνήστρας, διότι έν ούδενί άλλω τών σωζόμενων 
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δραμάτων τοΰ Σοφοκλέους υπάρχει τό πρόσω- νά συνοψισθώσιν είς τινας υποσημειώσεις. Έ 
χον τής Κλυταιμνήστρας. Είχε λοιπόν ό έκδό- πίσης έκ τής αναλύσεως τοϋ δράματος μόνα,δσα 
της ιδίους λόγους πρός τήν καινοτομίαν ταύτην, είνε χρήσιμα είς τήν έρμηνείαν,έπρεπε νά τεθώ-
καί μηδείς άπορείτω. σιν έν τοις ύπό τό κείμενον σημειώμασι, πάντα 

Έν τω τόμω τούτω περιέχονται τά ακόλουθα: δέ τά άλλα ήδύναντο νά παραλειφΟώσιν. Ό -
« Μ ί ρ ο ς α ' , προοίμιον (σελ. θ — λ τ ' ) . Μέ- μοίως τών υπομνημάτων πάντα τά χρήσιμα 
ρος 6 προλεγόμενα (λθ—υιε ' ) . Μ έ ρ ο ς γ ' , έπρεπε νά παραληφθώσι καί ταΰτα έν τοις ε ί -
τό κείμενον συν τή κριτική συσκευή καί τά έξη- ρημένοις σημειώμασι. Πρός τοΰτο δέ ό έκδοτης 
γητικά σημειώματα (1 — 266) . Μέρος δ ' , ήδύνατο νά διαίρεση τόν ύπό τό κείμενον χώ-
ύπομνήματα, προσθήκαι (269 — 537) , Τοϋ έκ- ρον είς 3 — 4 στήλας, έν αίς «ύτός μέν Οά ηδύ-
δότου εξηγήσεις, Τοΰ εκδότου παραβολή χω- νατο νά περιλάβη οιασδήποτε καί όσασδήποτε 
ρίων, Τοϋ εκδότου έρμηνεΐαι, Τού εκδότου παρα- σημειώσεις ήθελεν, οί δέ άναγνώσται θά ήδύ-
τηρησεις, Τοϋ εκδότου άνακοίνωσις νέων γραφών, ναντο νά άνευρίσκωσιν ευκόλως καί προχείρως 
Τοΰ εκδότου διορθώσεις, Τοϋ εκδότου είκασίαι, όσα έχρειάζοντο. Μόνα δέ οσα καί έκ τούτων 
Τοϋ τυπογράφου σφάλματα καί τοϋ έκδοτου π α - καί έκ τών άλλων έδέοντο μακροτέρας έξηγή-
ροράματα» (537 — 546) . Ό πίναξ ούτος τών σεως, μόνχ ταΰτα θά ήδύναντο νά άποτεθώσι 
περιεχομένων είνε ό τοϋ έκδοτου, έν τέλει (547) χωριστά έν ίδίω τόπω. Ούτω δέ θά συνετελεΐτο 
παρατεθειμένος. χρήσιμος καί εύχρηστος καί σκόπιμος έκδοσις, 

Έν τοις προλεγομένοις, ν.ατέχουσι 415 σε- έν ω, οπως νΰν έχει, είνε λίαν δύσχρηστος, διότι 
λίδας, έκτετυπωμένας κατά τό πλείστον διά ό αναγνώστης ών έχει εκάστοτε χρείαν ουδέν 
λεπτότατων χαρακτήρων, περιέχονται πολλά ευρίσκει ευκόλως. 
τινα, καί κυρίως πλατυτάτη άνάλυσις τοΰ δρά- Καί ταΰτα μέν προς το χαρόν χερί τών προ-
ματος, ήν καλεί έρμηνείαν ό έκδοτης, τά μέτρα, λεγομένων καί τών υπομνημάτων. "Αν δέ τόσα 
τά χειρόγραφα κάί αί γραφαί αυτών, τά σχό- μόνον κρίνω άναγκαϊον νά είχω ένταΰθα περί 
λια καί τά περί Κλυταιμ(ν)ήστρας. τών προλεγομένων, θά μέ δικαιώσ.η ό άναγνώ-· 

Δέν θά επιχειρήσω νά κρίνω πλήν μόνον έν στης, δτχν διέλθη δλην ταύτην τήν διατριβήν. 
παρόδω καί λόγου παρεμπεσόντος τά προλεγό- Τό δέ γ ' μέρος, τό κείμενον μετά τών ύποση-
•μενα, {ξ ών μόνη ή άνάλυσις τοϋ δράματος μειώσεων, εξετάζων ευρίσκω πενιχρότερον ή 
(ή ερμηνεία τοΰ έκδοτου) είνε σχεδόν δέκα- κατά τά προλεγόμενα καί τά επιλεγόμενα, καί 
χλασία τοϋ κειμένου τής Ηλέκτρας, σχεδόν άλλως καί διότι όλίγιστα χωρία ερμηνεύονται 
δέ διχλάσια μόνχ τά χερί Κλυταιμ(ν)ήστρας ώς δει. Καί αυτών ακόμη τών χωρίων τών ύπό 
λεγόμενα. Κρίνω λοιπόν άσκοπον, νΰν τού- τοΰ έκδοτου διορθουμένων ή ερμηνεία είνε πενι-
λάχιστον, νά εισέλθω είς κρίσιν λεπτομερή χροτέρχ τοϋ δέοντος. Συνήθως ή ερμηνεία γ ί -
τών προλεγομένων, έξ ών φαίνονται χρή- νεται μερικώς καί κατά τεμάχια καί τμήματα 
σιμα καί σκόπιμα μόνον τά περί μέτρων καί διά τών παλαιών λεγομένων σχολίων, δι ' άλ-
τά περί τών γραφών τοΰ Λ. άλλά καί ταΰτα λων ομοίων χωρίων καί διά χολλών χαραχομ-

έπρεχε νά τεθώσι μάλλον έν τοις ύπό τό κεί- πών. Καί πολλαχοΰ μέν παρατίθενται δλαι μα-
μενον σημειώμασι μετά προηγουμένην πάντων κρόταται περικοπαί αρχαίων γεωγράφων καί 
τών περιττών άχοκάθαρσιν "Αλλως δέ αί γρα- μυθογράφων, πολλαχοΰ δέ παρατίθενται έν ί χ -
φαΐ τοΰ Λ έπρεπε πασαι νά κατατεθώσιν έν ένί τάσει Ολα τά παλαιά σχόλια* ιδία ερμηνεία 
καί τ ω αύτώ τόπω, καί άν ήτο ανάγκη, τινές τοΰ έκδοτου είνε σπάνιόν τ ι χρήμα, ώς έπί 
έξ αυτών ν ' άποτεθώσι χωριστά. Ό νΰν γενό- τό χολύ δέ αρκείται τή έκ τών χαλαιών 
μένος ύχό τοϋ εκδότου άχοχωρισμός έν άλλω σχολίων ερμηνεία, εις ήν έχεισάγει ίδιας διορ-
τόχω τών εσφαλμένων γραφών τοΰ Λ καθιστή θώσεις καί παρατηρήσεις. Ά λ λ ' ό τρόπος ου· 
δυσχερή τήν χρήσιν. Πάντα τά αλλα έπρεπε τος τής ερμηνείας είνε κατά τό εικός ελλιπής 

• νά άχοκοχώσιν άμειλίκτως, ή τό χολύ χολύ καί δή τοιοΰτος, ώστε νά νομίζη τις, οτι 
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οί νεώτεροι φιλόλογοι ουδέν σχεδόν συνει-
σήνεγκον είς τήν έρμηνείαν ταύτην καί τήν 
τοιαύτην τών παλαιών. Τών νεωτέρων ερμηνείας 
κατά λέξιν μεταπεφρασμένας (ένιαχοΰ δέ καί 
αμετάφραστους), ώμ.άς καί άπεπτους, ευρίσκει 
τις έν τοις ύπομνημασι τοις έν τ ω τετάρτω μέ
ρει περιεχομένοις. Ά λ λ ' ή ερμηνεία τοΰ έκδο
του, ήν πανταχού ποθεί τις, είνε σπανία. Ουτω 
δέ ό αναγνώστης, έν ω άναγ^νώσκει μακροτάτας 
σημειώσεις, τά άρχαΐα σχόλια μετά παραπομ
πών καί διορθώσεων, πλείστα άλλα χωρία τών 
τραγικών μάλιστα ποιητών,ανερμήνευτα πάντα , 
παρεκβάσεις, παρενθέσεις καί εντός τών παρεν
θέσεων νέας παραπομπάς είς τήν έρμηνείαν καί 
έκ ταύτης είς τά σημ.ειώμ.ατα κτλ . κτλ . , έπί 
τέλους ούδεμίαν ευρίσκει τοΰ χωρίου, περί ού 
πρόκειται, έρμ.ηνείαν, περίλυπος δέ έρωτα εαυ
τόν : πώς νΰν θά έρμ.ηνεύσωμ-εν τό χωρίον ; "Έν 
έκ τών δύο ώφειλεν εκάστοτε νά πράττνι ό έκ
δοτης, ή νά παραθέτη έν αρχή εκάστου ση
μειώματος τήν έρμηνείαν έκαστου χωρίου, περί 
ου ό λόγος, καί κατόπιν νά μνημονεύν) τ ά ; δια
φόρους λεπτομέρειας" ή μετά τάς λεπτομέρειας 
νά παραθέτν) ώς πόρισμα τήν έρμηνείαν τοΰ 5-
λου χωρίου. Διατί δέν έμιμήθη έν τούτω τουλά
χιστον 'τούς προγενεστέρους έν τή Ζο>γραφείω 
Βιβλιοθήκη) έκδότας ; Έ γ ώ δέ έκρινα καλόν 
νά έξείπω λεπτομ-ερέστερον ένταΰθα τήν γνώ-
μ.ην μου, φρονών δτι ή κρίσις μου αΰτη, άλλως 
δικαιότατη, Γσως θά μεταπείσν) τόν έκδότην έν 
μελλούσν) έκδόσει άλλου δράμ,ατος. 

Νΰν εισέρχομαι είς τάς λεπτομέρειας: 
στ. 30. οξέϊαν άκοήν τοις ίμοΐς λόγοις διδούς 

"Αλλην ίρμ.ηνείαν τοΰ στ. δέν παρέχει ό έκ
δοτης πλήν παραπομπών τίνων καί τής παρα
τηρήσεως, δτι τό τοις εμοϊς λόγοις σημαίνει : 
«οίς έρεϊν μ,έλλω πράγμασιν». Ά λ λ ' ακούει τις 
δμ.ως λόγους όχι πράγμ.ατα. 

159: Διός Άγγελος. 
Ουτω καλείται ή αηδών ; Έξ ής λαμ.βάνων 

άφορμ-ήν ό έκδοτης ψέγει καί τ ά τοΰ Σχ. Α 
(«δτι τό έαρ σημαίνει...καί Σαπφώ (άπόσπ.39): 
ήρος άγγελος ίμερόφωνος αηδών», πρβ. «δτι δι ' 
αυτής ό Ζευς τό έαρ σημαίνει» Τρικλ.) ώς ανε
παρκή, καί τά τών νεωτέρων ερμηνευτών, δτι 
δέν υπέμνησαν ένταΰθα, οτι «ώρα τής έν ς"ή 

τραγωδία πράξεως είναι τό έαρ», δτε έδιδά-
σκοντο τ ά δράματα. Αυτός δέ κατέτεινε μα-
κροτάτην σημ.είωσιν (έκ στ. 68) είς ύπόμ.νησιν 
τών άγνωστων τούτων πραγμάτων. Ά λ λ ά πρό 
τής τοιαύτης ύπομ-νήσεως ή καί άνευ αυτής α 
ναγκαία ήτο ή γραμματική ερμηνεία τής φρά
σεως Διός άγγελος, δτι δηλ. τό μέν Διός είνε 
γεν. έξ υποκειμένου, ή δέ έξ άντικειμ.. γεν . έα
ρος εξυπακουόμενη παρελείφθη, δθεν : ή έκ Διός 
άγγελος τοΰ έαρος: ή ύπό Διός πεμφθεϊσα άγγε
λος τοΰ έαρος. 

201 ώ παοάν πείνα πλέον άμέρα 
έλΰονσ' ίχ&ίοτα δή μοί' 

Σημειοϋται ό έκδοτης «τό έξης : «ώ κ. άμ. 
πασαν πλ . έχθ.». Τοΰτο βεβαίως δέν είνε τό 
έξης (τ. έ. ήφυσική σειρά τών λέξεων), διότι 
τό ίχϋίστα είνε κατηγορούμ.ενον καί ώς τοιού
τον έπρεπεν αυτό μετά τών διορισμ-ών του νά 
τεθή μ.ετά τό ίλθοϋοα, ήτοι" ώ κείνα άμέρα 
έλθοΰσά μ.οι έχθίστα δή πλέον πασαν. Τοιού
τον τ ι ώφειλε νά γράψν), έκτος άν απέδιδε διά-
φορον έννοικν. Έ π ί δέ ταύτοις ώφειλε νά έρμη-
νεύσν) τούς στίχους, διότι εις τήν έρμ.ηνείαν 
τέλος πρέπει νά άπολήγωσι τά σημείωμα**, 

άλλως πρός τ ί ; Ά λ λ ' έστω" δυνατόν νά μή έ-
πέστησεν ό έκδοτης τόν νουν, περί άλλα σπου
δαιότερα σπουδάζων, οία τ ά εξής: 
ώ ννξ, ώ δείπνων άρρητων 
ϊκπαγλ' Άχθη' 
τους εμός ΐδε πατήρ 
θανάτους αίκεις διδΰμαιν χειροϊν 

Περί ών ό έκδοτης παρέχει τήν έξης σημείω-
σιν « Ή τών όμαλωτέρων « ώ ν ύ ξ ώ — άχθη, ώ 
θάνατοι αΐκεΐς.... χειροϊν, τούς έμούς Γδε πα 
τήρ χειροϊν α?» κ. έ μεταβολή έγένετό διά τής 
έμχατικής τών « ώ θάνατος χειροϊν» έλξεως 
πρός τήν άναφορικήν πρότασιν «τούς έμός "δε 
πατήρ». 

Ένταΰθα υπάρχει δεινή παρεξήγησις, διότι 
ό έκδοτης νομίζει δτι το «.τους έμος ΐδε πατήρ... 
χειροϊν» είνε ίσοδύναμον τ ω : ώ θάνατοι αί -
κεϊς... χ^ειροΐν, τούς έμός Γδε πατήρ. Ά λ λ ά πώς 
είνε τοΰτο δυνατόν ; Τό έν άρχη τής φράσεως 
άναφ. τους ( = ους) πρέπει νά άναφέρηται είς 
τ ι ούσιαστικόν, δπερ ό έκδοτης ένόμισεν δτι 
εύρεν έν τω ΰανάτους, καί επειδή προηγούνται 

1550 -

χλητικαί, ένόμ,ισαν άρα δτι καί τό θανάτους 
είνε κλητική ! Έν τούτω έγκειται ή πλάνη 

τοΰ έκδοτου" άλλά τοΰτο δέν γίνεται ούτε 
| εν τή Ελληνική ούτε έν άλλη τινί γλώσσν). 

Ή σύνταξις λοιπόν δέν είνε αύτη, ήν έ
πλασε πλημ.μελέστατα ό εκδότης, ά λ λ ' 
ήδε : ώ δείπνων άρρητων έκπαγλ ' άχθη, ά 
(=τούς·) έμ.ός πατήρ Γδε θανάτους κ . τ .λ . Όρ-
θώς λοιπόν οί αρχαίοι σχολιασταί συνεΐδον τήν 
σύνταξιν, ορθώς δέ καί οί νεώτεροι έρμηνευταί. 
Ά λ λ ' ό ημέτερος έκδοτης ηθέλησε νά καινοτο-
μήστρ έν ού δέοντι. Περί δέ έρμ.ηνείας ουδείς λό
γος, διότι, ώς ένταΰθα, ουτω καί άλλαχοΰ ου
δέν λέγει ό έκδοτης. Δυνάμεθα νά έρμηνεύσω-
μεν περίπου ώδε κατά λέξιν : ώ απερίγρα
πτων δείπνων τρομ.ερά βάρη (τρόπον τινά : κα-
ταπλακώμ.ατα), τά όποια έπαρουσιάσθησαν είς 
τόν πατέρα μου ώς απρεπείς θάνατοι προελ-
θόντες έκ διπλών χειρών ήτοι φοβερά άχθη, δι ' 
ών τω έμώ πατρί απρεπείς θανάτους παρε-
σκεύασαν συναμφότεροι εκείνοι. "Ισως έ π λ α -
νήθη ό έκδοτης έκ χωρίων, ο!α Σοφ. ΑΓ. 695 
Φιλ. 759. 827 . Ά λ λ ά ταΰτα είνε δλως διά
φορα. 

240 : μητ' εΐην ειτιμος τούτοις 
μήτ' εϊ τω πρόοκειμαι χρηστά) 
ξννναίοιμ' ευκηλος, γονέων 
έκτίμους ΐσχουοα πτέρυγας 
όξυτόνων γόων. 

Ό κ. II. Π. νομίζει δτι ή συνήθης εκδοχή 
τοΰ τούτοις («τοις άμ.ελοΰσι τών γονέων») είνε 
αλλόκοτος, αυτός φρονών δτι τό τούτοις ανα
φέρεται εις τούς φονεϊς τοΰ Άγαμ.έμνονος. Ά ς 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

έξετάσωμεν άμφοτέρας τάς έκδοχάς. Δέν εύ- ' φόνοι, ά λ λ ' έρρει έκ τών ανθρώπων πασα αιδώς 

χομαι, λέγει ή Ήλεκτρα, νά έχω τιμ,ήν παρά 
τούτων (τών άμελούντων τών φθιμένων), μηδέ 
άνέ'χω καλόν τι νά απολαύω ήσυχος αύτοΰ, 
άν δέν τιμώ δι' όξυτόνων γόων τούς γονείς μ.ου 
(τόν πατέρα μ.ου), ήτοι ή δ ιά θρήνων απονεμό
μενη τιμή είς τόν πατέρα μου είνε · αναπό
φευκτος δρος τής υπάρξεως μου - απέναντι τής 
τιμής ταύτης μ.οί είνε αδιάφορος ή τιμή ή έκ 
μέρους τών άμελούντων τών φθιμ,ένων, άς λείπν) 
τοιαύτη τιμή· καί ού μόνον τοΰτο, άλλά καί παν 
άλλο αγαθόν μοΰ είνε εύπρόσδεκτον μ.όνον, καθ' 
δσον συμβιβάζεται πρός τήν πατροσέβειάν μου. 

καί ευσέβεια. Ένταΰθα δέ έπισημειωτέον δτι έν 
τω "τι τω πρόοκειμαι χρηοτφ (άν έχω κανέν 
καλόν) τό ούδέτερον χρηστω αναφέρεται 
κατά τήν γνώμ.ην μου είς τόν Όρέστην 1 

διότι ποϊον θά είνε τό καλόν τοΰτο, ή ευ
τυχία αύτη τής Ηλέκτρας, ήτις δι ' δλου τοΰ 
δράμ,ατος οδύρεται διά τήν δυστυχίαν της ; 
Ποίον άλλο θά είνε ή ό Όρέστης αυτός, ή άπό-
λαυσϊς αύτοΰ. Τά πρός έξήγησιν τής φράσεως 
λεγόμενα : «εΓποτε δέ άποβάλοι τό χρηστόν τ ι , 
έπειτα καί έντιμ.ος άν ε Γη τούτοις, τοις φονεΰσι 
τοΰ πατρός, καί εύκηλος αύτοϊς ξυνναίοι» είνε 
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Σημ.ειωτέον δέ δτι ό χορός πολλάκις συνεβού-
λευσεν ήρεμ.ίαν καί ήσυχίαν καί περιορισμόν 
τών θρήνων. Αύτη είνε ή συνήθης εκδοχή. Ά ς 
Γδωμεν νΰν καί τήν τοΰ Π. Π. Δέν εύχομαι, λέ 
γει , νά έχω τιμ.ήν παρά τών δολοφόνων τοΰ π α 
τρός μου μηδέ νά συζώ μετ ' αυτών, άν δέν τιμώ 
διά θρήνων τόν πατέρα μ.ου.Έν άλλαις λέξεσιν; 
άν οί δολοφόνοι • τοΰ πατρός της έπιτρέπουσιν 
είς τήν Ήλέκτραν νά τιμα διά θρήνων τόν 
πατέρα της, ή Ηλέκτρα εύχεται νά έχη· τιμήν 
παρ' αυτών καί νά συζή μετ ' αυτών. Βεβαίως 
μόνη ή εκδοχή αύτη είνε αλλόκοτος,|διότι ούτε 
πρός τά προηγούμενα (έν οίς ό χορός προσπα
θεί νά άποτρέψνι αυτήν τών ατελεύτητων θρή 
νων, πρός τόνχορόν δέ διαλέγεται ή Ηλέκτρα 
καί τούτου τάς παρηγοριάς αποκρούει) ούτε 
πρός τά επόμενα συμβιβάζεται, έν οίς λέγεται 
αίτιολογικώς πρός τά ήγούμ.ενα δτι, έάν ό μέν 
αποθανών κείται άτιμος καί άτιμ-ώρητος, οί δέ 
φονεϊς δέν τιμ.ωρηθώσιν, ούτως έρρει ή αιδώς 
και ή ευσέβεια. Ά λ λ ά πώς νά τιμ.ωρηθώσιν οί 
φονεΐς, δταν αυτη συζή ήσυχος μετ ' αυτών καί 
τιμάται ύ π ' αυτών, έπ ί τώ δρω νά τ ιμ^ καί 
αύτη τήν μνήμην τοΰ πατρός της ; Ταύτα είνε 
ίκανώς άσυμ.βίβαστα. "Ιδε νΰν καί τήν πρώτην 
έκδοχήν, καθ' ήν αποκαθίσταται ή συνέχεια. Ή 
Ηλέκτρα αποκρούει μ.ετ' άγανακτήσεως τάς 
παρηγοριάς τοΰ χοροΰ, ούδεμ.ίαν τιμήν θέλει νά 
έχν) αυτή παρά τών άσεβούντων είς τούς γονείς 
καί άμ.ελούντων αυτών αποθανόντων ουδέποτε 
εκείνη έ π ' ούδενί δρω θά παραμελήσγ. τών πρός 
τούς γονείς όφειλομ.ένων τιμών, διότι άν ούτω 
πράξ·/), ού μ.όνον δέν θά τιμωρηθώσιν οί δολο-
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χοΰ φαντάζεται έν ου δέοντι υπαινιγμούς καί 
υποδείξεις τών υποκριτών, ώς έν στίχω 37 : 
δόλοισι αλέψαι χειρός ινδικούς σφαγάς, όπου ση-
μειοϋται: « Κ α τ ' έμέ ό Όρέστης προτείνων δει
κνύει τήν δεξιάν αύτοϋ». Τοϋτο δέ τό « κ α τ ' 
έμέ» έχει σημασίαν, διότι έν τέλει υπάρχει 
κατάλογος τών εξηγήσεων τοϋ έκδοτου, έν οΐς 
συμπεριλαμβάνεται καί ή παροϋσα. Ά λ λ ά πό
θεν δήλον; Ό Α π ό λ λ ω ν έδήλωσεν είς τόν Ό -
ρέστην «δολίως καί κρυφίως'νά διάπραξη ιδιο
χείρως, ίδια χειρί (τ . έ. όχι δι ' άλλου), τόν 
φόνον». "Αν προτείνων έδείκνυε τήν χεΐρά του 
ό Όρέστης, πρέπνι νά προϋποθέσωμεν οτι καί 
ό Α π ό λ λ ω ν , οτε έν τ ώ λέγειν τόν χρησμόν 
έ'φθασεν είς τήν λέξιν χειρός, έλαβε τήν δεξιάν 
χείρα τοΰ Όρέστου καί τοϋ είπε «μέ αυτήν 
τήν χείρα εννοώ, όχι μέάλλην, νά καμης τόν 
φόνον». Νομίζομεν δτι τάς αποκαλύψεις ταύ
τας, Οσον σπουδαΐαι καί άν είνε, δέν έπρεπε νά 
ανακοίνωση εις τούς άναγνώστας ό έκδοτης. 
3 51 ου ταΰτα πρνς κακο'ιαι δεύίαν έχει; 

Ό έκδοτης πολλά μη^αναται είς έρμηνείαν, 
ών ουδέν άπτεται τής άληΟε·'ας. ΤΟμοίως τά 

έν τοις ύπομνήμασιν ερμηνεύματα τών ξένων 
ερμηνευτών δέν είνε ορθά γραμματικώς, τό δέ 
μή ορθόν αυτών επαυξάνεται διά τής ε
λεεινής μεταφράσεως. Ταΰτα δέ λέγων δεν 
εννοώ τόσον τό νόημα, δπερ είνε άπλοϋν, δσον 
τήν σύνταξιν, ήν ουδείς έννόησεν. Ή περί ης ό 
λόγος φράσις, ής ομοιαι ούκ όλίγαι ύπάρχουσιν, 
=ού ταΰτα πρός τω είναι κακά έχει δειλίαν; 
ήτοι: ταΰτα ού μόνον κακα έστιν άλλά καί δει-
λ'.αν έχει. Πώς δέ έχει ή σύνταξις καί άλλων 
όμοιων φράσεων, ί'δε τό λεξικόν μου έν σελ. 
1053. 
552 καϋνβρίζουσα και σέ χαι τά οά. 

Ό εκδότης σημειοϋται τάδε «πρός κ ί τ . άντί 
τής συνήθους γεν. (Ο.Κ. 960 , Φιλ. 1364) Εύρ. 
Βάκχ. 616 «ταΰτα καί καθύβρισ' αυτόν»" 
καί πρός δοτ. Σοφ. ΑΓ. 104,'Ηρόδ. Α' 212; ό 

ώς ένταϋθα,συντάσσεται τό ρήμα,δταν ή πρόθε-
σις απλώς επιτείνει τήν έννοιαν τοΰ ρήματος 
ώς ένταϋθα,όπου σχεδόν=έξυβρίζουσα, περιυβρί-
ζουσα" μετά γενικής δέ,όταν τό καθυβρίζω τινός 
= ύβρίζων λέγω τ ι κατά τίνος ( ω ; τοϋ καϋυβρί-
ζειν δοκεΐς; Σοφ. Ο. Κ. 960. Φιλ. 1364).Τό δέ 
καθυβρίζω τινί σχεδόν = ένυβρίζω, ή έγκαθυ-
βρίζω τινί" εί καί άλλοι φρονοΰσιν ότι έν τή συν
τάξει ταύτη ή δοτ. σημαίνει κυρίως αίτίαν. 
Περί πάντων τούτων είπον τά δέοντα έν τώ λε-
ξικώ μου. -

592 πώς ταϋτ'έπ^ινίοαιμ' άν; ή και τοϋτ'έρεϊς 
ώς τής θυγατρός αντίποινα λαμβάνεις ; 
αίοχρώς δ' εάν περ και λέγης· ού γάρ καλόν 
Ιχ&ροϊς γαμεϊαϋαι τής θυγατρός οϋνεκχ. 

Οί νεώτεροι έκδότκι άντί τοΰ τοϋτ' γράφουσι 
ταΰτ', διότι λέγουσιν δτι τό τοϋτ' είνε τό 
αυτό κατ ' έννοιαν πρός τό προηγούμενον ταΰτ ' , 
δηλοΰν τήν πρός τόν Αί'γισθον σχέσιν τήςΚλυτ . 
Ό δέ Π. Π. παρατηρεί, δτι τό τοϋτ' άναφέρε-
είς τό ξυνεύδειν μόνον, ώς φαίνεται έκ τοΰ εφε
ξής γαμεΐσ&αΐ' δθεν συντάσσει μέν ώς εκείνοι, 
διατηρεί δέ τό τοϋτ' . 

Καί ένταϋθα δέν έννόησεν ό έκδοτης ορθώς τά 
πράγματα. Λιότι είτε είς αμφότερα αναφέρε
ται είτε είς μόνον τό ξυνεύδειν τό τοΰτο( ώς καί 
τό ταΰτα) δέν δύναται νά είνε άντικείμενον τοΰ 
λαμβάνειν, διότι ελληνιστί δέν λέγεται «λαμ
βάνω τό ξυνεύδειν (χαι τό παιδοποιεϊν) άντί-
ποιν-/.» Οίκοθεν δέ δήλον δτι είς τό ξυνεύδειν 
άαολουθεΐ καί τό παιδοποιέϊσϋαι, έκτος άν ό 
έτερος τών συζύγων είνε άγονος.Ή σύνταξις λοι
πόν (επομένως καί ή ερμηνεία) τοΰ Π. Π. είνε 
Ολως ήμαρτημένη. Τό δέ παραδεδομένον κείμε
νον πρέπει νά μεταφρασθή απλούστατα ώδε: "Η 
καί τοϋτο θά εί'πης, δτι λαμβάνεις (ούτω πράτ-
τουσα) αντίποινα τής θυγατρός σου ; 
746 συν δ' ελίσσεται τμηχοΐς ίμασι 

«Κατά τμήσιν άντί τοϋ ουνελ.ίσσεται δέ. σημ. 
713 . 'Λντ. 432 Σχ. Ν. έντετύλικται τοις ρυ-
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τήρσι» Ταΰτα ό εκδότης, δστις έν μόνον έλησ· 
μόνησε, νά δηλώση τ ί σημαίνει ή σ υ ν τοϋτο δέ 
ήτο άναγκαΐον, τό μέν διότι πλείστοι έκδόται 
άντί τής σύν έγραψαν έν, τό δέ διότι καί ό Σχ. 
Ν. μεταφράζει διά τοϋ έντετύλικται. 
799 ΠΑΙ. ούκοϋν άποατείχοιμ' άν, εί ταδ' ευ 

κυρεΓ. 

ΚΑ. ήκιστ'" έπείπερ οϋτ' εμοϋ καιαξίως 
πράξειας οϋτε τοϋ πορεύσαντος ξένου 

809 άποσπάαας γάρ τής ίμής οΐχη φρενός 
αϊ μοι μόναι παρήσαν ελπίδων έτι, 

σέ πατρός ήξειν ζώντα τιμωρόν ποτ$ 
κάμοΰ ταλαίνης. 

Παραθέτω τήν έρμηνείαν τών στίχων, ήν καί 
ένταϋθα καί έν πλείστοις άλλοις κρίνει περιτ-
τήν ό Π. ΓΙ. « Α π ή λ θ ε ς , λέγει ή Ηλέκτρα, 
άποσπάσας έκ τής καρδίας μου τάς μόνας ελ
πίδας, αΐτινες ύπήρχον ακόμη, οτι δηλαδή ζών 
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Είς τό ήκιστ' εννοείται τό άποστείχοις άν ν θά έλθης μίαν ήμέραν τιμωρός τοϋ πατρός καί 
δέ άν εννοείται καί είς τό πράξειας περί τοϋ έμοΰ τής δύστυχους» Τό ήξειν, κυρίως ειπείν, 
αύτοϋ προσώπου λεγόμενον. Τήν έλλειψιν τοΰ δέν έξαρτ. έκ τών έλκίδων, ά λ λ ' είνε έπεξήγη-
άν εξηγεί άλλως, καθολικώτερον, ό Κνϊο&ΐίΐ, σις αύτοϋ, ώς φαίνεται καί έκ τής μεταφρά-
δστις προκειμένου περί τών τοιούτων μνημο- σεως, καί άλλως, διότι τό αί' μοι... ελπίδων εχι 
νεύει καί τήν τοΰ άν έλλειψιν έν τ ώ έδει. έξήν, σχίδόν=τοϋτο γάρ μόνον ήλπιζον έτ ι , ή (έτι 
έχρήν κ. τ . τ . 'Εν τέλει δέ γίνεται ή παρα- πλησιέστερον) : αύται γάρ μοι μόναι ελπίδων 

τήρησις ότι «αύτοϋ τοϋ ε<3εί καί άλλων χρή-
σις γίνεται καί μετά τοϋ άν καί άνευ αύτοϋ. 
Ξεν. Ά π . Β' 7, 10 « ε ί . . . . έμελλον προαι-
ρετέον ήν» , άλλά Πλάτ. Πολιτεία Α' 328θ 
«ε ΐ . . . . ήν ουδέν άν σε έδει δεϋρο ίέναι» Πρό-
σθες δτι καί άλλως παραλείπεται ό άν σημ. 
443, 637 , 914, 1 0 2 2 » . "Οτι ταΰτα είνε 
πλήρη συγχύσεως, αποδεικνύει τοΰτο μόνον, δ
περ υπέδειξε μέν ό ΚνΪ03,ΐ3,, δέν αντελήφθη δέ 
προσηκόντως ό Π. II., φρονών ό άνήρ δτι έπί 
τών απρόσωπων ελλείπει ό άν άνευ διαφοράς 
της εννοίας. Πλανάται οίκτρώς, διότι πάντοτε φόνου τοΰ πατρός. Ένταϋθα δηλ. τό άπρφ. α

μέσως έξαρτ. έκ τοΰ εϊχον ελπίδας ( /=ή'λπιζον). 
850 ΗΛ. κάγώ τοΰό' Γστωρ, ύπερίστωρ, 

παρήσαν έτ ι , Οτι, δήλον δτι, ήξεις τιμωρός κτλ . 
Ταΰτα είνε οί'κοθϊν φανεοά" άλλ ' ό κ . Π. Π. 
ύπό διορθωτικής μανίας παραγόμενος διέγραψε 
τήν μετά τό ετι ύποστιγμήν, καί ούτως έξήρ-
τησε τό ήξειν έκ τοΰ ελπίδων, εις δ' άπόδειξιν 
τής παρεξηγήσεως καί παραδιορθώσεώς του πα -
ρέπεμψεν είς στίχ. 952 : έίχον ελπίδας φόνου 
πότ' αυτόν πράκτορ' ΐξεσθαι πατρός. Ά λ λ ά τό 
πρδγ. τοϋτο έτι μάλλον δεικνύει τήν πλάνην 
τοΰ εκδότου : ήλπιζον οτι ΐξεται : ήλπιζα δτι 
Οά έλθη μίαν ήμέραν αυτός εκδικητής τοϋ 

πανσύρτω παμμήνω πολλών 
δεινών στυγνών τ' άχέων. 

Πόσας φθοράς καί διορθώσεις υπέστη τό χωρίον 
τοΰτο, δύναται τις νά ΐδη έν ττάσαις ταϊς έκδό-
σεσι τής Ηλέκτρας, ένταϋθα δέ αναφέρω μόνον 
τήν διόρθ. τοϋ Π. Π. γράφοντος χειμώνι άντί 
τοϋ τ' άχέων, ισχυριζόμενου δέ ότι τά χειμώνι 

υπάρχει διαφορά εννοίας, ήν ουδείς ποτε δ'.ημ-
φισβήτησε. Λαμβάνω αυτό τοΰτο τό παρά
δειγμα τό έκ τοΰ Πλάτωνος, δπερ παρέθηκεν 
είς άπόδειξιν τοϋ ίσχυρισμοϋ του ό II. Π. Πλη-
ρέστερον τό παράδειγμα έχει ώδε : «εί μέν γάρ 
έγώ έτι έν δυνάμει ήν τοϋ ραδίως πορεύεσθαι 
πρός τό άστυ, ουδέν άν σε έδει δεϋρο ίέναι, 
άλλ ' ήμεΐς άν παρά σέ ήμεν νΰν δέ σε χρή π υ -
κνότερον δεϋρο ίέναι». Έν τώ παραδείγματι 
τούτω υπάρχει τό άντίστοιχον πρός τό « ν έδ ι παρανεγνώσθη τ ' άχέων. Ά λ λ ά πώς ήδύνατο 
πραγματικόν, εΐνε δέ τοϋτο τό : νΰν δέ σε χρή νά γίνη τό θαϋμκ τοϋτο; Οίκοθεν δέ δήλον ότι 
πυκνόιερον <5εϋρο ι'εναι. Νομίζει ό II. Π. ότι, ουδέ ερμηνεύει καν τό χωρίον δλον είνε τό 
άν έλειπεν ό άν καί έλέγετο ουδέν σε έδει δεϋρο σύστημα τοΰ έκδοτου. Πολύ πλησιεστέρα είνε 
ίέναι, ή έννοια θά ήτο ή αυτή καί δτι τό άντί- ή διόρθωσις τοϋ Έρμάννου: τ ' αίώνι, άλλ ' ού-
στοιχον πραγματικόν θά ήτο τό αυτό; νΰν δέ σε δαμώς ουδέ ταύτης υπάρχει χρεία έν χωριω, ού 
χρή πυκνότερον ίέναι ; Σφάλλεται οίκτρώς" παρεγνωρίσθη ή σύνταξις. Περί τούτου έγραψα 
διότι ή έννοια τής φράσεως : ουδέν σε έδει δεϋρο πρό ετών έν τή πρός τιμήν τοϋ Ένρ. ν3 .Π ΗβΓ-
ϊίναι άνευ τοΰ άν θά ήτο; νΰν δέ δεϋρο εΓ(πορεόη). ιΐθΓ<1βη συγχαρητική βίβλω τά εξής: «Πολλά 
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καί κατά τόν τύπον κκί κατά τόν νουν ήμαρ- μοίως «τώδε . . . έφυβρίσαι» Αί' 1385 κκί 

τημένα. απαΐδ' . . . έφυβρίσαι» Εύρ. Ήρ. 9 4 7 » . Ταΰτα 
Ώς δέ έν τώ προκειμένω χωρίω φαντάζεται λίαν άταλαιπώρως λέγει άντιγράψας, διότι βε-

ό Π. Π. ότι «ό υποκριτής τό κάλλιστον τού- βαίως δέν είνε αδιάφορος ή χρήσις άλλοτε μέν 
τοις λέγων έποίει τό προσήκον σχήμα τ ή : χει* τής γενικής, άλλοτε δέ τής αιτιατικής καί άλ-
ρος», ΐνα δηλώση τούς φονεΐς, ούτω καί άλλα- λοτε τής δοτικής. Ά λ λ ά μετ ' αιτιατικής μέν, 
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άν έσώζοντο πάντα τά δράματα τών αρχαίων, 
ή τέλος, άν ήθελε καί καλά διόρθωσιν, διά τ ί 
δέν προέκρινε τήν τοΰ 03,\νθ8 : εσομαι ξννοι-
κος ; "Οτι δέ ό λόγος ούτος τής έκθλίψεως δέν 
έχει καί πολλήν σπουδαιότητα, αποδεικνύει 
πρός τοις άλλοις καί ό στ. 443 τής Ηλέκτρας 
δπου πολλοί τίνες παρεδέχθησαν τήν διόρθωσιν 
δέξασ&' αν ( = δέξασθαι άν), έν οΐς καί ό Κ.Ε1-
1)θ1. Είς τοΰτο δέ άγει Γσως καί ή γρ. τοΰ Λ : 
δέξαο&αι δεξαονέκνς. Ό δ' ημέτερος έκδοτης, 
έν ω εισήγαγε τήν γρ. δέξαο&αι, ερμηνεύει : 
« Ό Ά γ . ό δυσμενέστατος έν τή Κλυτ. δέν 
δύναται ΐνα τάς τοιαύτας χοάς δέξηται πρασ-
φιλώς νΰν αυτή διατιθέμενος». Ή ερμηνεία του 
αυτη ευρίσκεται είς φανεράν άντίφασιν πρός τήν 
είσαχθεϊσαν γρ. δέξαο&αι. Νομίζει, ώς φαίνε
ται , δτι τά δέξαο&αι τοΰτο μόνον ισοδυναμεί 
πρός τό : «δύναται ΐνα τάς τοιαύτας χοάς δέ
ξηται» , ένώ πάντες γινώσκομεν οτι = δτι έδέ-
ξατο. Τό μόνον άναντίρρητον χωρίον είνε τό 
Εύρ. Όρ. 1527 : μώρος, εί δοκεΐς με τλήναι 
οήν κα&αιμάΐαι δέρην*, δπου, ίνα τό τλήναι 
ισοδύναμη τω ότι τλαίην αν, όφείλομεν νά διοο· 
θώσωμαι τλήν' ό\ν. 

Ά λ λ ' ΐνα έπανέλθωμεν εις τό προκείμενον, 
τό βέβαιον ε|νε δτι ό συνετός έκδοτης ουδέποτε 
πρέπει νά στηρίζή τήν κριτικήν αύτοΰ έργα-
σίαν έπί τοιούτων αστήρικτων βάσεων. Ά ν α -
φέρωε ν πρδγ. Τό έλενοεται είνε σπανιώτατον 
παρά τοις Άττ ικο ϊς . Επε ιδή λοιιτόν είνε σπα
νιώτατον, διά τοΰτο όφείλομεν νά έξαλείφω-
μεν αυτό, δπου καί άν ευρίσκεται, π . χ. Σοφ. 

έγραψε ξύνοικος είς όμμ' άντί τοΰ κατά πάντα Ο· Κ. 1206 κάλλαχοΰ; "Ομοίως τό εν Ή λ . 21 
σαφέστατου ξύνοικος ϊσσομ', εΐσαγαγών εις τό ίνταν&' Ιμέν δέν έχει ανάγκην διορθώσεως, 
κείμενον τοΰ Σοφοκλέους φράσιν άλλοτρίαν τοΰ ά λ λ ' ερμηνείας" πρβ. ϊμεν, εμεναι, έμί. Ά λ λ ' 
ποιητοΰ, ήν ουδέποτε μετεχειρίσθη ό Σοφ., έρ- ό έκδοτης έκρινε καλόν νά πρόσθεση μίαν έτι 
μηνεύει δέ ώδε ό έκδοτης : «τόν βίον αυτής άχρηστον διόρθωσιν τοΰ Ιμέν 
αύανεϊ ουδαμώς τοΰ λοιποΰ συνοικούσα βλέ- Παρόμοια τινα δύναται τις νά είπν) καί περί 
πουσα τούς νΰν νικώντας εχθρούς !» Ά λ λ ά καί ετέρας διορθώσεως τοΰ Π. Π. έν 1074 κέ : 
τίς άλ>.ος συγγραφεύ: ήδύνατο νά μεταχειρισθή πρόδοτος δέ μόνα σαλεύει 
τοιαύτην φράσιν : «ξύνοικος εις όμμ'» (συνοι- Ηλέκτρα τόν αεί πατρός 

κοΰσα βλέπουσα!); Πολύ προτιμότερον ήτο ή ν ' δειλαία στενάχονσ' , 
άφήσνι τήν γρ. ώς έχει, άφ ' ού και επικοί τύποι έν οΐς άντί τοΰ τόν έγραψε τόρ' τ . έ. ιορά, δπερ 
ύπάρχουσιν ούκ ολίγοι παρά τραγικοΐς καί πολ- καί είσήγαγεν είς τό κείμενον. Εισήγαγε δηλ. 
λά δ' άλλα χωρία έν οΐς εκθλίβεται ή αι, φυ- εις τό κείμενον τοΰ Σοφοκλέους λέξιν, ήν ούδέ-
σικφ δέ τ ψ λόγω θά ύπήρχον καί έτι πλείονα, ποτε ούδαμοΰ μετεχειρίσθη ό Σοφοκλής, ουδείς 
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τε καί ποικίλα ήτοι είς έρμηνείαν ή είς έπα- σοι ώρμάθη οικτρά μέν (έν) νόστοις αύδά, οίκ-
νόρθωσιν τών προκειμένων στίχων οί νΰν κρι- τρά δ' έν κοίταις πατρο'>αις παγχάλκων γ ε -
τικοί μηχανώνται, οί δέ παλαιότεροι σημειοΰν- νύων π λ α γ ά » . Ά λ λ ' ένταΰθα τό ώρμά&η έπ ί 
ται τάδε: «δειλαία ειμί αύτώ τούτω, τ ω παν- μέν τοΰ αύδά θά σημαίνή : ήρθη, ήιγέρθη (πρ6. 
σύρτω τών πολλών άχέων», καί έτι πληρέ- Τρ. 863) , έπί δέ τοΰ πλαγά θά έχν) τήν 
στερον »δειλαία ειμί κατ ' αυτό τοΰτο, καθ' ο έννοιαν τοΰ κατηνέχθη" ή κατά τόν Π. Π. θά 
πάντα τά άχη εις ήμας συνεσύρη καί διηνεκή έννοήσωμεν : «ή αύδή ήκούσθη όςεΐα καί ή 
παρέμεινεν». Ό δέ Τρικλίνιος τοΰ μέτρου χά- πληγή έφάνη ταχε ία» . Ή δέ παρατήρησις τοΰ 
ριν τήν γρ. αρχαίων αντί τοΰ άχέων άπεδέ- Π. Π., οτι τό ώρμά&η δέν σημαίνει κατηνέ-
ξατο. Έρμηνευτέον ούν ώδε «διά τό πάνσυρ- θη, είνε αστήρικτος" διότι καί εγγύτατα έάν 
τον καί πάμμηνον τών πολλών καί αρχαίων έρμηνεύσωμεν τό ώρμά&η, ώς ίσοδύναμον τοΰ 
δεινών καί στυγνών: οτι τά πολλά καί αρχαία έλαβεν όρμήν,^ήν συνέχειαν καί τό τέλος ύ-
δει/ά καί στυγνά συνεσωρεύθη καί παρέμεινε ποδηλοΰσι τά συμφραζόμενα, καί μάλιστα τό 
διά παντός τοΰ χρόνου παρ' ήμΐν». Πώς δέ άνταία. Ά λ λ ' ύπάρχουσι καί παρόμοια πρδγ., 
έρμηνεύουσι καί διορθοΰσιν οί νεώτεροι, πάντες έξ ών αναφέρω τό Εύρ. Έ κ . 1041 βαρείας χει-
ΐστορες καί ΰπερίστορες τυγνάνομεν όντες. Περί ρός όρμάται βέλος, δπερ όμοιότατον. Επίσης 
δέ τής συντάξεως πρβ. Τραχιν. 127 »βιότου τό τότε δέν συναρμόζεται καλώς, διότι άλλην 
πολύπονον», Ά ν τ ι γ . 1209 «άσημα βοής». Λί' μέν έννοιαν θά έχν) έπί τοΰ νόστοις, άλλην δέ 
1144 «έν καιρώ χειμώνος». Έ ν δέ τ ω προκει- έπί τοΰ κοίταις πατρώαις. Τί τά πολλά ; Ή 
μένω χωρίω τό μέν διά τήν έλλειψιν τοΰ άρθρου, διόρθωσις είνε άστοχος. Τό κείμενον παραδιωρ-
τό δέ διά διά τήν συσσώρευσιν τών επιθέτων θη ή παρεξηγήθη. Κατά τήν γνώμην μου τό 
ύπό τι άσεφής έγένετο τών λέξεων ή συνθήκη». νόοτοζς, δπως καί άν συνταχθή ή έξηγηθή, έχει 
Ά λ λ ' ό κ. II. Π. ένώ ώφειλε νά καταφεύγω χρονικήν έννο\αν=δτε ένόστησεν (Άγαμέμνων) ' 
είς διορθώσεις μόνον, δπου αποτυγχάνει πάντως αντιδιαστέλλεται λοιπόν πρός τό εφεξής οτε... 
ή ερμηνεία, παρατηρεί ύποστηρίζων τήν ιδίαν ώρμά&η. Επίσης παρεξηγήθη τό οοι. "Η έν-
διόρθωσιν τάδε: «Ούτε τά (;) πανσύρτω, παμ- νοια τοΰ δλου χωρίου είνε ήδε : οικτρά μέν 
μήνω δύνανται ΐνα άναρθρα έκληφθώσιν ώςού- (ήν) αύδά (Ηλέκτρας), δτε ένόστησεν ( Ά γ α μ έ -
σιαστ. ονόματα, ούτε ό Σοφ. άν ήθελεν ΐνα ού- μνων), οικτρά δέ ήν αύδά (αυτής, Ηλέκτρας) , 
σιαστικών ποιήσηται χρήσιν πρός τό άχε'ων.ήπό- δτε ή παγχάλκων γενύων πληγή ώρμάθη άν-
ρει επιτηδείων ονομάτων».Άλλ 'δτ ι τά ουδέτερα ταία (κατηνένθη εναντίον τοΰ Αγαμέμνονος 
επίθετα συγνάκις τίθενται άντί ουσιαστικών, άπό των έμπροσθεν) σοι (κυρ: « γ ι ά σένα» : 
τοΰτο καί ανωτέρω έδήλωσα παραθείς παρα- πρόςμεγίστην λύπην σου). Τό σοι είνε ηθική δο-
δείγματα έξ αύτοΰ τοΰ Σοφοκλέους, καί νΰν τ ική, αναγκαιότατη εις έκφρασιν τής μεγίστης 
παραπέμπω είς Ην ι ι ίαχ ΚπΗηβΓ—ΟθΐΊΛΐ λύπης, ύφ' ής κατελήφθη ή Ηλέκτρα άμα τή 
I σ. 608 , ύπου ύπάρχουσιν ικανά πρδγ., ών τόν πληγή τοΰ Αγαμέμνονος" τ . έ. ό Αγαμέμνων 
αριθμόν δύναται τις ν ' αύξήσνι κατά πολύ.Προ- έκτυπήθη, άλλά συ έπόνεσες, σύ ήσθάνθης ό δια
κείμενου δέ περί διορθώσεων αναφέρω τινάς, καί νηρότατα τήν πληγήν. Ούτως έρμηνεομενον τό 
άλλως καί διότι ό έκδοτης τών μέν αλλότριων χωρίον ούδεμίαν δυσκολίαν παρέχει, 
διορθώσεων είνε ανεπιεικέστατος καί αυστηρό- 45 «5ός αύτώ τήνδε λιπαρή τρίχα. Περί ών 
τατος κριτής, επιεικέστατος δέ τών ιδίων. σημειοΰται ό Σχολ. πρός άλλοις τάδε : 
193 οικτρά μέν νόστοις αύδά, 1 παρήη δ έστιν έξ ής αυτόν λιπαρήσομεν, ώς εί 
οικτρά δ' ίν κοίταις πατρώαις ελεγεν ίκέτιν τρίχα».Παρομοίως έν στ. 1378 λ έ -
δτε σοι παγχάλκων άνταία ' γεται λιπαρεϊ χερϊ τι έ. ίκέτιδι χειρί. Αυτη είνε 
γενύων ώρμχ&η πλαγά. ή μόνη καί ώςέκ τοΰ μέτρου όρθή γραφή. Ά λ λ ' 

Ένταΰθα ό ΤΙ. Π. άντί τοΰ δτε έγραψε τότε, ό Π. Π. «άδιστάκτως αποφαίνεται, δτι ό Σοφ. 
ουτω δέ τό δλον χωρίον ερμηνεύει ώδε «τότε έγραψε τό λιπαρώ», δπερ καί είσήγαγεν βίς 
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το κείμενον. Ή διόρθωσις αυτη είνε πλημμε
λής. Ή Ήλεκτρα ουδέποτε ήδύνατο νά εϊ'πή 
πρός τήν Χρυσόθεμιν Ικετεύω,λίσσομαι, άντιάζω, 
πολύ δ' ολιγώτερον τό λιπαρώ, οίον ειπείν «σέ 
θερμοπαρακαλώ, σέ καθικετεύω». Τοΰτο θά 
ήτο δλως άσυμβίβαστον πρός τό ήθος καί τόν 
χαρακτήρα τόν άτεγκτον τής Ηλέκτρας, οίον 
διέγραψεν αυτόν δαιμονίως ό Σοφοκλής. Τίς δέ 
γνωρίζει οποία ήτο ή θέσις τής Ηλέκτρας απέ
ναντι τής Χρισοθέμιδος, δτι δηλ. ήτο θέσις α
νωτέρας απέναντι υποδεεστέρας ; Τοΰτο φαίνε
ται άγνοών μόνος ό έκδοτης τής Ηλέκτρας. Ή 
Χρυσόθεμις, ώς υποδεεστέρα, καί άλλαχοϋ λέγει 
πρός τήν Ήλέκτραν λίαασμαι (στ. 428) καί 
άντιάζω (στ, 1009), ά λ λ ' ή Ηλέκτρα δμως 
πρός τήν Χρυσόθεμιν ούτε είπεν έν τοσούτοις 
στίχοις ούτε ήδύνατο νά είπν) τοιαύτας εκφρά
σεις, διότι είνε πολύ διάφορος ή αμοιβαία θέσις 
τοΰ Χοροΰ καί τής Ηλέκτρας. Μόνος δ' ό Π. 
Π. ήδύνατο νά συγχέν) τόσον τερατωδώς τά 
πράγματα. "Αλλως δέ ούδαμοΰ μετεχειρίσθη ό 
Σοφ. παρενθετικώς τό λιπαρώ, ουδέ ό Αισχύ
λος, ουδέ ό Ευριπίδης, ουδέ άλλος τις τών αρ
χαίων τραγικών. "Οθεν έγραψα έν τω Λεξικώ 
μου περί τής διορθ. ταύτης τής προώρως διαβο-
ηθείσης : «Τό ύπό τίνος προταθέν λιπαρώ, έν ώ 
αφαιρεί άναγκαΐον έπίθετον, έπεισάγει παρα-
πλήρωμα ήκιστ ' άναγκαΐον». 

Παρομοίως έν στ. 817 κ έ : 
άλλ' οϋτι μην ίγωγε τον λοιπόν χρόνον 
ξύνοικος ϊσσομ', άλλά τηδε πρός πύλη 
παρεΐο' έμαντήν άφιλος ανανώ β'ιον 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑί» 

Τό χωρίον ερμηνεύει ό κ. Π. Π. ώδε : «ώς 
και σύ εΐλου τόν πάγκλαυτον (κατηγορούμ. τοΰ 
«αιώνα κοινόν») σοι συνόνια (κοινδν) αιώνα κα-
θοπλίσασα τό μή καλόν φέρειν (άντικείμ. τοϋ 
εί'λον) δύο έν ένί λόγω, κεκλήσθαι σοφά τε άρι
στα τε παις: ώσπερ καί σύ εΐλου έξοπλίσασα 
τώ μη καλώ τόν πάγκλαυτον όντα σύντροφόν 
σοι βιον (άντί τοΰ έπικουφίσαι αυτόν δι ' έπονει-
διστου πρός τούς φονεΐς καταλλαγής) δύο φέ
ρειν κ τ λ . » 

'Εν τή ερμηνεία ταύτη τοΰ Π. 11. έν δέν μοι 
φαίνεται ορθόν, ή διάσπασις τών λέξεων καί ή 
υπερβατική σύνταξις αυτών, καθ' ήν τό μέν 
πίγκλ. αιώνα κοινόν συντάσσεται πρός τό κα-
•&οπλ'σασα, συντασσόμενον καί τοϋτο πρός έτέ-
ραν αιτ . , τό δέ φέρειν πρός τό εϊλον. Πολύ α
πλουστέρα φαίνεται μοι ή έξης ερμηνεία : ώ ; 
καί σύ έξέλεξας σύντροφόν σοι πάγκλαυτον βίον, 
παρασκευάσασα (έξοπλίσασα) τό μή καλόν (τοΰ 
βίου τούτου, ένν. τήν άεική στολήν καί τήν ά-
θλίαν δίαιταν) ούτως, ώστε νά έχης έξ αύτοϋ 
δύο κέρδη έν ένί λόγο) (τώ εξής), δηλ. νά όνο-
μάζησαι σοφή καί αρίστη παϊς. "Οτι τό φέρειν 
πρέπει νά συναφθή πρός τό κα&οπλίοασα δει
κνύει αύτη ή έννοια, διότι, άφ ' ού ή Ήλεκτρα 
κα&ώπλισεν (οΐβν: έδωκε,προσήρτησεν όπλα είς) 
τό μή καλόν τοΰ βίου, έπεται ότι τοϋτο, τό μή 
καλόν, θά φέρη όπλα (τά Οπλα τά ύπό τής Η 
λέκτρας δοθέντα)· επομένως τό φέρειν συνά
πτεται στενώς πρός τό καϋοπλίαασα. Περί τής 
πρός άπρφ. συντάξεως πρβ. Ά χ ι λ . Τατ . 2,10 : 
«πολλά. . . . ήν τά τότε όπλίζοντά με θαρρεϊν». 
Ή έννοια είνε: τό μή καλόν τοϋ βίου σου έξώ-
πλισας ούτως, ώστε νά φέρης (ή: νά φέρη) δύο 
Οπλα: μέ δύο όπλα κατωχύρωσας τό μή καλόν 
τού βίου σου. Ταΰτα τά δύο όπλα παρέχει σοι 
έν ένί λόγω ή κοινή γνώμη καλοΰσά σε σοφήν 
άμα καί άρίστην παΐδα. Δύο έν ένϊ λόγφ: τά μέν 
δύο όπλα (δύο κέρδη ηθικά θά είπωμεν σήμε
ρον) είνε ή σοφία καί ή αρετή (ή ευσέβεια τής 
Ηλέκτρας), ό δέ εις λόγος είνε τό Οτι χέκληοαι 
(ύπό τών ανθρώπων) ηοφά καϊ άρίοτα παις. 

("Επεται τό τέλος) ΓΡΗΓ- Ν· ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ! 
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Τόν είδον, τό πρώτον άνάγλυφον έπί τοΰ χαλ-
κοΰ, δταν εξαετής μόλις άπεθαύμαζον υπερμε
γέθη δεκάραν, ώς τήν ένόμιζον. 

Είχεν άπλωμένας τάς πτέρυγας τό πτηνόν κα-
θήαενον έπί δέσμης ξύλων, άπό τών οποίων 
γλώσσαι πυρός περιέβαλλον τό σώμα του, ενώ 
τοΰτο μέ τεταμένον τόν λαιμόν άνέβλεπεν άτά-
ραχον πρός άκτινοδόλον σταυρόν, ό όποιος ήτο 
υπέρ τήν κεφαλήν του. 

Δέν έγνώριζον ούτε τ ί ήτο τό νόμισμα, τό ό
ποιον έκράτουν άνά χείρας, ούτε ποίον ήτο έκεΐνο 
τό πτηνόν, ούτε ήδυνάμην ακόμη νά αναγνώσω 
τά γράμματα, τά όποια τό περιέβαλλον κύκλω 
και τά όποια έσημείουν έν ήγιασμένον όνομα 
«Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης τής Ελ
λάδος», όνομα τό όποιον οσάκις αναπολήσω, 
(και τό αναπολώ τόσον συχνότερα, όσον δυστυ
χεστέρα καί άπελπιστικωτέρα αποβαίνει τής 
κοινής ημών πατρίδος ή θέσις), ή ψυχή μου κάμ
πτεται είς γονυκλισίαν. 

Ώς έάν μέ έκυρίευεν έκτοτε ή άντίληψις τής 
αλληγορίας τής οποίας ουδέ άμυδράν ΐδέαν ήδυ
νάμην φυσικά νά έχω, ούδεμίαν ήσθανόμην άνη-
συχίαν διά νό πτηνόν εκείνο, τό όποιον έβλεπον 
έκεΤ πυρπολούμενον, ένω προσητένιζε τόν σταυ
ρόν τόν άκτινοδόλον, έγώ 6 όποιος τόσον συνεπό-

'νουν παν έμψυχον, τό όποιον ένόμιζον πάσχον 
ή κινδυνεϋον !—Μοί έφαίνετο οτι ουδέν έκινδύ-
νευεν, δτι αϊ φλόγες έκεΤναι αί όποΐαι τό περιέ
βαλλον τό ένεψύχουν καί τό έθέρμαινον απλώς, 
ίτι ζωήν ήρύετο έξ αυτών. 'Ενθυμοϋμαι κάλλ ι 
στα αύτάςτάς εντυπώσεις, έγώ ό όποιος άνελυό-
μην είς δάκρυα έπί τή θέα οίασδήποτε λυπηρας 
εικόνος. 

Τά αυτά δέ συναισθήματα μοί ένέπνεεν ή θέα 
τής αυτής εικόνος, μεγαλειτέρας, ώραιοτέρας, 
πολύχρωμου, προσηλωμένης άνωθεν τών θυρών 

δύο οικιών τής συνοικίας μας.—Δέν έγνώριζον 
ακόμη τότε, ούτε τάς άσφαλιστικάς εταιρίας, 
ούτε τά σύμβολα των. Ή τ ο ό Φοίνιξ. 

Πρό πάσης άλλης πληροφορίας περί τοϋ παν 
ραδόξου πτηνοΰ, μανθάνομεν έκ τοϋ Ησιόδου, 
ώς τουλάχιστον παραθέτει τοός στίχους αύτοΰ 
ό Πλούταρχος (Περί έκλελοιπότων χρηστηρίω-
§ 11), τήν ήλικίαν, εις ήν ήδύνατο νά φθάση τό 
πτηνόν 

Εννέα τοί ξώει γενεάς λαχέρνζα κορώνη 
ΆνΙρών ήβώντων. "Ελαψο; δέ τε τιτραχόρωιος. 
Τρεις δ' έλάφους δ χάραξ γηράοχεται άνιάρ ό Φοίνιξ 
Εννέα τους κόρακας. Δέκα δε ημείς τονς φοίνικας 
Ννμφαι ένπλόχαμοι, χονραι Διδς αίγιόχοιο. 

Ή δ η , έάν εναντίον τών σοφιστικών αναπτύ
ξεων τοΰ Χαιρωνέως φιλοσόφου περί "τοΰ τίς ί 
ακριβής χρόνος μιας γενεάς, αΧ όποΐαι ουδόλως 
μέ έπεισαν, δεχθώμεν ώς γενεάν κατά τήν κοι· 
νήν έκδ^χήν τό χρονικόν διάστημα τριακονταε» 
*ίας, φθάνΟμεν έπί τή βάσει τών βεβαιώσεων 
τοΰ Ησιόδου, κατόπιν ύπολογισμοΰ, (ολίγον κο-
πιαστικοΰ αληθώς), εις τό πόρισμα, ότι ό Φοίνιξ 
ζή έ τ η ' 2 3 , 7 6 0 . 

Έν άλλοις λόγοις ό πρώτος Φοίνιξ, τόν όποιον 
εϊχον σύντροφόν οί πρωτόπλαστοι έν τ ώ πάρα-
δείσω, πριν ή ή Εύα παραδοθή είς τήν όπωρο-· 
φαγίαν, θά ζήση ακόμη ίκανάς χιλιάδας ετών. 
Έάν δμως πάλιν θέλετε νά δεχθώμεν τόν ύπο-
λογισμόν τοΰ Πλουτάρχου, καθ* Ον ή γενεά 
αποτελείται έξ ενός μόνου ένιαυτοΰ, φθάνει είς 
ήλικίαν 882 ετών, άρκετήν, ώστε νά ζή έτι ό 
Φοίνιξ, ό όποιος είδε τό φώς τεσσάρας αιώνας 
πρό τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, έκ
τος έάν υπέστη βίαιον θάνατον. 

θ ά μέ ερωτήσετε τ ί είνε τό πτηνόν τοΰτο. 
Είναι μόνον βέβαιον περί αύτοϋ δτι ανάγεται είς 
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δέ ουδέποτε ούτε συνήψεν ούτε θά συνάψη προ; 
το στενάχειν τοιαύτην έννοιαν, άλλοτρίαν καί 
άσυμβίβαστον. Πώς θά ήδύνατο ή Ηλέκτρα νά 
στενάζη διαπύρως άει, καί μάλιστα παρόντος 
τοϋ Αιγίσθου; Λεν θά τής έπόνει τό στήθος 
έπί τέλουςί "Οταν τοιαύτας διορθώσεις εί-
σάγη ό έκδοτης είς τό κείμενον, ουδέν άλλο 
καθίστα φανερόν, ή ότι τά απεριλεσχήνευτα» 
εκείνα, Οτι «έξηγήσεως καί ερμηνείας μάλιστα 
ανάγκην έχουσι τών Ελλήνων συγγραφέων τά 
βιβλία», δέν είνε Γδια αύτοϋ φρονήματα, άλλ ' 
αλλότρια, οία καί είνε. 

902 κεν&νς τάλαιν' ώς είδον, Ιμπαίει τί μοι 
ψνχή σύνη&ες όμμα, φιλτάτιυ βροτών 
πάντων Όρέοτον τοϋΰ' όραν τεκμήριον. 

'Έν έκ τών ολίγων χωρίων, ά μετέφρασεν ό 
έκδοτης, είνε καί τό προκείμενον. Ή ερμηνεία 
του είνε ή έξης : «καί ευθύς τάλαινα ώς είδον 
τόν βόστρυχον, συνήθης τις καί οικεία τή έμή 
ψυχή όψις έντυποϋταί μοι (τοσοϋτον) ισχυρώς, 
ώστε νά βλέπω τοϋτο (τόν έπί τής έσχατης π ύ 
ρας κείμενον νεώρη βόστρυχον τετμημένον) ώς 
τεκμήριον τοΰ Όρ». Δύο είνε κατά τήν γνώμην 
μου τά τρωτά μέρη τής ερμηνείας ταύτης, ή α
μετάβατος εκδοχή τοϋ Ιμπαίει, άλλως κ ο ι ν ή 
πρός πάντας σχεδόν τούς ερμηνευτές, καί ότι τό 
όραν λαμβάνει όχι ώς έπεξήγησιν είς τό τι, 
ώς πάντες σχεδόν οί έομηνευταί, άλλ ' άντί τοϋ 
«ώστε όραν». Έ γ ώ νομίζω ότι ορθότερα ερμη
νεία είνε ή έξης : καί ευθύς ή δυστυχής ώς εί
δον αυτόν (τόν βόστρυχον), τό όραμα (}\ όψις, ή 
θέα) τοΰτο τό συνηθισμένον είς τήν ψυχήν μου 
(διότι πολλάκις έβλεπε κατά φαντασίαν ή έν ό-
νείρω τόν Όρέστην μέ τήν ξανθήν αύτοϋ κό-
μην) «καρφώνει (στερεώνει) μέσα μου» κάτι τ ι 
(τ .έ . εμβάλλει μοι ισχυρώς κάποιαν ίδέαν=1α-
παίει τί μοι), Οτι δηλ. τοϋτο τό όποιον έβλεπα 
(τ. έ, ό βόστρυχος) ήτο σημεΤον του φιλ. βρ. π . 
Όρέστου. 

1085 ώς και ού πάγκλαυτον αιώνα κοινόν εΐλου 
τδ μή καλόν κα&οπ) ίσασα δύο φέρειν έν ένϊ 

[λόγφ 
οοφά τ ' άρίοτα τε παΐς-κεαλήσθαι 
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Την τ«ξ \ν τών γαμ.ψονύχων καί το γένος τών 
αετών (ί&ΐοο) ά λ λ ' ουδέν ζωολογικόν μουσεϊον 
τον φιλοξενεί και φοβούμαι, δτι δυσκόλως θά α
νεύρετε της ύπάρξε-ώς του μάρτυρας αύτόπτας. 

Καί έν τούτοις έγραψαν τόσα περί αύτοΰ καί 
"Ελληνες καί Λατίνοι καί Βυζαντινοί καί νεώτε
ροι ! 'Αφοΰ καί μονογραφίαν περί τοΰ Φοίνικος 
έγραψεν ό Ι̂ αΓοΗβΓ έν τοις ΜβΠΙοίΐΐδ άβ Ια 
οΐ&δδβ άΊΐίδίοίΓΘ βί (3β ΙίίίβΓίϊίαΤβ της 
γαλλικής ακαδημίας άβδ ίηδΟΠρΙίοηδ βί άβδ 
1>β11β8 ΙβίίΓβδ (έτος 1815 σελ. 166 έπόμεναι). 

Μετά τόν Ήσίοδον άς ίδωμεν τί λέγει περί 
αύτοΰ 6 Ηρόδοτος, ό αρχαιότερος μετά τόν 
Ήσίοδον ασχοληθείς περί τοΰ Φοίνικος, ό όποιος 
τόν θέλει ζώντα τήν ζωήν τών ρόδων, τήν ζωήν 
τών χρυσαλλίδων, ήμίσειαν δηλαδή μόνον χ ιλι 
ετηρίδα, τόν παριστά δέ τόσον φιλοπάτορα, ώστε 
νά φέρη περιειλιγμένον είς σμύρναν τό λείψανον 
τοΰ πατρός του έξ Αραβίας, δπου ποιείται τάς 
διατριβάς, είς τήν Ήλιούπολιν τής κάτω Αιγύ
πτου, καί νά θάπτν) αυτόν ουτω τεταριχευμένον, 
κατά τό υπόδειγμα τοΰ 'Αμενώφιος καί τοΰ 
Σεσώστριδος είς τάς κρύπτας τοΰ ίεροΰ τοΰ Η 
λίου. Ά λ λ ' άς άφήσωμεν τόν Ήρόδοτον νά όι/.ι-
λ ή * η ( — (Ήροδ. Βιβλ. II. 73^. « Έ σ τ ι δέ καί 
άλλος δρνις ίρός, τοΰνομα Φοίνιξ. 'Εγώ μέν ούν 
ούκ είδον ειμή δσα γραφή* καί γάρ σπάνιος έπ ι -
φοιτη" σοι (έν Δίγύπτω δηλαδή) δι' έτέων, ώς 
Ήλιουπολΐται λέγουσι πεντακοσίων φο:ταν δέ 
τότε λέγουσιν έπειδάν οί άποθάνή ό πατήρ. 
"Εστί δέ έν τή γραφή α ίετφ παρόμοιος, τοσός 
δε καί τοιόςδε' τά μέν αύτοΰ χρυσόκομα τών 
πτερών, τά δέ ερυθρά· ές τά μάλιστα αίετώ πε -
ρίήγησιν όμοιότητος καί τό μέγεθος. Τοΰτον δέ 
λέγουσι μηχανασθαι τάδε - έξ Αραβίας όρμώμε-
νον εις τόν ιερόν τοΰ Ηλίου κομίζειν τόν πατέρα 
έν σμύρνα έμπλάσσοντα καί θάπτειν έν τοΰ Η 
λίου τ ω ίερω».— Προσθέτει δμως δυστυχώς ό 
Ηρόδοτος, (τόν όποιον έν τούτοις ό δσιος Χαι-
ρωνεύς καταγγέλλει έπί ψευδολόγω κακοήθεια) 
δτι τίποτε έξ δλων τούτων δέν πιστεύει . 

θ ά διεϊδεν έκ τών ανωτέρω δ αναγνώστης, 
δτι ό Φοίνιξ έν τή άρχαιότητι έπαιζε τό πρόσω
πον, τό όποιον σήμερον ό υπερμεγέθης θαλάσ
σιος δφις, καί ό γιγάντιος πολύπους, ζφα, τά 
όποιοι πολλοί καί κανείς δέν είδε. 

"Οπως δήποτε ένψ οί ανωτέρω μεθ' δλην την 
μακροβιότητα αύτοΰ παριστώσι τόν Φοίνικα 
θνητόν, πασαι αί λοιπαί μαρτυρία·, αναπτύσ
σουν τήν τόσον ποιητικήν παράδοσιν, καθ' ήν 
είναι αθάνατος, ανερχόμενος κατά τό έσχατον 
αύτοΰγήρας έπί πύρας καί άναγεννώμενος δ α ύ 
τ ο ς έκ τής τέφρας του. Ούτως ό Λουκιανός έν 
τή σκληρά καί άγρίως υβριστική περί τής Πε-
ρεγρινου τοΰ Πρωτέως τελευτής διηγήσει του, 
παριστά τόν Περεγρίνον αΰτοκτονοΰντα έπί πύ 
ρας έν Όλυμπίιά ενώπιον τοΰ λαοΰ, είς ένδειξιν 
περιφρονήσεως τοΰ θανάτου καί πίστεως εις άνα-
βίωσιν (ό φιλόσοφος ούτος έσχετίσθη έν Μυσία 
τούς χριστιανούς τοΰ δευτέρου αιώνος) λέγει δέ 
δτι δέν ήθελε πλέον νά όνομάζηται Πρωτεύς, 
άλλά Φοίνιξ, διότι καί τό ίνδικόν τοΰτο δρνεον 
ανέρχεται έπί τής πύρας, δταν φθάση τό έσγα-
τον γήρας. — Ανάλογους δέ έκθέτουσι τούς περί 
τοΰ Φοίνικος μύθους ό Φιλόστρατος έν βίω Α 
πολλώνιου τοΰ Τυανέως, 6 Απολλώνιος, ό Ά -
χιλλεύς Τάτιος, ό Τάκιτος, ό Κλαυδιανός.Άλλ' 
εγώ τοΰ Πλινίου μόνον, καθ' δ ειδικού, άφοΰ ώς 
γνωστόν ήτο ό Βυφφών ή ό Κυβιέ τής έπο/ής 
του, θά παραθέσω τό περί Φοίνικος χωρίον. 
( Ρ ΐ ί η ϋ Ν α Ι Π Γ . Ι ι ΐδ ί . I X § 2) . « Ή Ίνδ ία καί 

ή Αιθιοπία, λ έ γ ε ι , γεννούν τά ωραιότερα πτηνά. 
Τό περιφημότε ρον πάντων είναι ό Φοίνιξ, έάν^τά 
περί τής υ π ά ρ ξ ε ω ς του δέν αποτελούν μΰθον. 
Ζή έν καί μόνον καθ' άπαντα τόν κόσμον, ολί
γοι δέ τό είδον. Έχε ι , λέγουν, μέγεθος άετοΰ, 
περί τόν λαιμόν πτίλωμα λάμπον, ώς χρυσός 
( Α α Π ίΊΐ1§ΟΓ6 ΟΪΓΟ& Οθ1ΐ3.) τό λοιπόν δέ 

σώμα έχει πορφυροΰν, τήν ούράν κυανήν μέ πα-
ρένθετα ροδόχροα πτερά, καί λοφίον έπί τής κε
φαλής. Ό πρώτος, δστις τό περιέγραψεν άκρι-
βεστερον, είναι ό Μανόν τοΰτο ποτέ τρώγον, δτι 
ζή έν Αραβία 509 €τη, γηρασκον δέ, κατα
σκευάζει καλιάν έκ κασσίας καί άλλων ευωδών 
κλάδων, δτι π λ η ρ ο ί ταύτην αρωμάτων, (Θ3Λ1£16 

Ι ΐ ι β π δ ς ι ι β δΐίΓοαΙΐδ ο ο η δ ί π ι β Γ β η ΐ ά υ ι α ) 

καί θνήσκει καιόμενον έ π ' αυτής· δτι έκ τής τέ 
φρας τών όστέων καί τοΰ μυελού αυτών γεννά
ται κατ ' αρχάς σκώληξ, δστις μεταμορφοϋται 
είς Φοίνικα. Τό πρώτον αύτοΰ καθήκον είναι νά 
άποδώσν) επικήδειους τιμάς είς τά λείψανα τής 
πρώην αύτοΰ υπάρξεως καί φέρει ταΰτα μεθ' ό-
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(1) Τάς πηγας ταύτας Ισχε τήν εύμένειαν νά αοϊ γααφικδν ΜουσεΤον υπουργική άδεια παρεχωρήθη ε?ς 

απόδειξη δ δ·απρεπής έν τω Πανεπιστήμια, καθηγη- τ ( να ύπδ της Δ·ευθύν«ως τοΰ έν Ναυπλίου έργοστα-

τής κύριος Ν. Πολίτης. οίου ώς άχρηστον. 
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λοκλήρου τής καλιάς είς τήν πόλιν τοΰ Ηλίου σύμβολον ήδύνατο νά έκλέξγι ώς αΐώνιον αύτοΰ 
έπί βωμού. — Προσθέτει δέ δτι ό Κορνήλιος Βα- έμβλημα τό έκ νεκρών άναστάν έλληνικόν έθνος 
λεριανός|άναφέρει δτι ό Φοίνιξ ενεφανίσθη έν Αΐ- ή τόν Φοίνικα, τόν όποιον ό μόνος αύτοΰ πα -
γύπτιρ έπί τής ύπατείας τοΰ Κο'ί'ντου Πλαυτίου τ·νιρ καί Κυβερνήτης, ό άδιασείστως πιστεύσας 
καί τοΰ Σέξτου Παπινίου, (789 άπό κτίσεως χ χ \ εργασθείς υπέρ θεμελιώσεως αληθούς έλλη-
Ρώμης) καί δτι μετηνέχθη ποτέ ό Φοίνιξ εις ν ν κ ο α μέλλοντος, έταξεν έμβλημα αύτοΰ ; 'Η-
Ρώμην έπί αύτοκράτορος Κλαυδίου, άλλ ' δτι δύνατο έπιτυχέστερον νά συμβολίση τήν πίστιν 
κοινή υπήρξε πεποίθησις, δτι ούτος δέν ήτο ό Τ ου ε { ς τ ή ν άνάστασιν τής Ελλάδος ό μέγας 

αληθής Φοίνιξ». τού έθνους πολίτης ; 
Ώς παρατηρεί ό αναγνώστης τά ύπό τού Αγνοώ άν τοΰτο οφείλεται είς ιδίαν αύτοΰ 

Πλινίου κατά διήγησιν τοΰ συγκλητικού Μανιλ- έυ.πνευσιν. Διότι πρέπει νά,σημειώσω, ?τι εις έν 
λίου γραφόμενα έχουν πολλήν ομοιότητα πρός όρειχάλκινον πυροβόλον, τό όποιον έξ έτη πρό 
τήν άφήγησιν τοΰ Ηροδότου. τής Κυβερνήσεως τοΰ Καποδιστρίου είχε πεμ-

Τοιαύτης ούσης τής περί τοΰ πτηνοΰ τούτου ψ ε ι ε{ς τ ή ν άγωνιζομένην Ελλάδα ή φ ιλελλη-
ποιητικωτάτης παραδόσεως, δ χριστιανισμός ό ν ι κ ή εταιρία τοΰ Λονδίνου, φέρεται άναγεγλυ-
έχων ώς δόγμα τήν άθανασίαν, έν τή πίστει τοΰ μένος ό άπό τής τέφρας του άναγεννώμενος 
οποίου ένικήθη ό θάνατος, καί καθ' όν τοΰ σώ- Φοίνιξ μετά τής έξης επιγραφής : « Ή βρεττα-
ματος τήν άποσύνθεσιν επακολουθεί ή ανάστα- ν ι κ ή τών Φιλελλήνων εταιρία τή Ελλάδ ι 
σις έν αυθυπαρξία άτελευτήτω, ουδέν ήδύνατο 1823» . (1) 
νά εΰρν) ποιητικώτερον καί παραστατικώτερον Δέν πιστεύω έν τούτοις δτι ό Ιωάννης Κα
τής τόσον παρήγορου πίστεως σύμβολ.ον, άπό ποδίστριας έκ τούτου ένεπνεύσθη την ιδέαν 
τόν Φοίνικα. Διά τούτο έν άναγλύφοις τάφων Χοΰ Φοίνικος ώς εθνικού εμβλήματος, καθ' δσον 
τών πρώτων χρόνων τοΰ χριστιανισμού, τόν Φοί- Χχ\ δέν είνε πιθανόν, δτι είδε τοΰτο άμα κα-
νικα άπαντώμεν γεγλυμμένον, σύμβολον τής είς τελθών εις τήν Ελλάδα ό Κυβερνήτης, 
νέαν ζωήν αναστάσεως καί τοιοΰτον θεωροΰσιν Όπωσδήποτε τό έμβλημα τοΰτο καί άπό 
αυτόν οί χριστιανοί πατέρες τής εκκλησίας καί τ ώ ν νομισμάτων καί άπό τής σημαίας τοΰ ε-
έκκλησιαστικοί συγγραφείς (ΑΐΙδδΟηπίδ.ΕρϊδΙ. θνους έξεδίωξεν ή βαυαρική δυναστεία άντικα-
3,(1 Ρ&αΐ,—Ρώμης. Επ ιστολή πρός Κορινθίους ταστήσασα διά τοΰ στέμματος καί τών ρόμβων 
Α'. Κεφ. 25, 26 . — Ώριγένης κατά Κέλσου Δ'. τών Ούιτελσβάχων. Καί ή δευτέρα δέ Συνέ-
—Γρηγορ. Ναζιανζηνός λόγος 37ος.—ΤβΐΊ-ΙΐΙ- λευσιςέκ Βυζαντινής κολακείας όρμηθεϊσα άλλα 
Ιίβ,ηϋδ, Όβ ΓβδϋΓβοίίοηβ Ο,ΆΓΏ.. — Περίεργον εδέχθη εμβλήματα. 
δέ ποίημα περί Φοίνικος έγραψεν ό Λετάν- , "Ισως έν τούτοις είχον δίκαιον. "Ισως, οίμοι, 
τιος (1) . είνε δνειρον ή άνάστασις τοΰ ελληνισμού" Γσως, 

Καί ήδη δταν ή Ελλάς σχίζουσα τά έντά- τίς ήξεύρει, βαίνομεν πρός έθνικόν θάνατον, ώς 
φια σάβανα ανέστη έκ τοΰ τάφου ένώ έπί τό- πολιτευόμεθα. Έν τοιαύτν) περιπτώσει δέν πρΟ-
σους αιώνας κατέκειτο, δταν αληθώς έκ τής τέ - σήκεν είς ήμας, έμβλημα αναστάσεως καί έθνι-
φρας της άνεγεννήθη, κατά τόν ποιητήν κής αθανασίας, — τό έμβλημα τοΰ Φοίνικος. 

σαν τή οαί&α κρυμμένη ατή στάχτη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ· ΛΥΚ0Υ4ΗΣ 
ποίον παραστατικώτερον, ποίον ποιητικώτερον — . _ 

(1) Το πυροβόλον τούτο, άντί νά κοσμη τί> έβνο-
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Τ Ρ Ε Ι Σ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ 
ΥΠΟ λ έ ο ν τ ο ς τ ο λ ς τ ο η 

Είς βασιλεύς τής Ασ ίας έσκέφθη μίαν ήμέ-
ρκν δτι θά έπετύγχανεν εις κάθε έπιχείρησιν 
του άν κατώρθωνε νά εύρη τήν κατάλληλον 
στιγμήν κατά τήν οποίαν έπρεπε νά τήν άρχί-
σν), καί μέ ποίους ανθρώπους έπρεπε νά συνε-
ταιρισθή πρός τοΰτο. 

Τότε ό βασιλεύς διεκήρυξεν είς δλον τό βα-
σίλειόν του, δτι θά έδιδε γενναίαν άμοιβήν είς ε
κείνον ποΰ θά ήδύνατο νά τοΰ δώση τήν δέου-
σαν άπάντησιν: Ποία ήτο ή κατάλληλος στ ιγ
μή τής ενάρξεως μιας επιχειρήσεως; Μέ ποίους 
ανθρώπους ήτο καλλίτερον νά συνεταιρισθή 
πρός τοΰτο, καί πώς δέν θά ήπατάτο έπί τής 
εκλογής τής επιχειρήσεως του. 

Έ ξ δλων τών μερών τοΰ βασιλείου κατέ
φθασαν οί σοφοί πρός τήν καθέδραν τοΰ βασι
λέως καί έκαστος άπεκρίθη διαφορετικά πρός 
τάς υποβληθείσας ερωτήσεις. 

Οί μέν άπεκρίθησαν είς τήν πρώτην έρώτησιν, 
δτι διά νά μάθη τήν κατάλληλον στιγμήν δι ' 
έκαστον έργον, ήτο ανάγκη νά κατάρτιση πρώ
τον τό πρόγραμμα τής ημέρας, τοΰ μηνός καί 
τοΰ έτους καί νά συμμαρφωθή πιστώς πρός τοΰ
το. Τοιουτοτρόπως κάθε έπιχείρησίς του θά 
συνετελεΐτο έπικαίρως. 

"Αλλοι ίσχυρίσθησαν δτι ό καθορισμός τής 
ώρισμένης στιγμής διά κάθε έπιχείρησιν ήτο α
δύνατον νά όρισθή, άλλά δτι ώφειλε νά συμμορ-
φοΰται πρός τάς περιστάσεις. 

Οί τρίτοι έδογμάτιζον δτι ήτο αδύνατον είς 
κάθε θνητόν, άκόμη*καί είς τόν βασιλέα νά ευρη 
τήν κατάλληλον ταύτην στιγμήν, καί 
κανονίση έ π ' ακριβώς τό πρόγραμμα τών έπι 
χειρήσεών του, πρός έπιτυχίαν τών όποιων ώ
φειλε νά κατάρτιση συμβούλιον σοφών, ικανών 
νά τόν βοηθώσιν είς τάς διαφόρους υποθέσεις του. 

να 

Ά λ λ ο ι παρετηρησαν, δτι υπάρχουν υποθέσεις, 
αΐτινες δέν περιμένουν νά εύρεθή ή κατάλληλος 
στιγμή, καί υποθέσεις,αΐτινες άπαιτοΰν έμπνευ-
σιν, αποφασιστικότητα καί ταχεϊαν έκτέλεσιν. 
Επομένως πρός έκλογήν τής καταλλήλου στ ιγ 
μής πρός δρασιν άπητοΰντο άνθρωποι έχοντες 
είς ύψιστον βαθμόν άνεπτυγμένην τήν διορατι
κότητα καί τοιούτοι ήσαν βεβαίως μόνον οί μά
γοι. Α ν ά γ κ η λοιπόν νά συμβουλεύηται μόνον 
τούς μάγους. 

Αί απαντήσεις τής δευτέρας ερωτήσεως ήσαν 
επίσης διάφοροι. Αί μέν έβεβαιώνουν δτι οί 
χρησιμώτεροι πρός τόν βασιλέα άνθρωποι ήσαν 
οί υπουργοί καί οί ανώτεροι τιτλοΰχοι. Ά λ λ ο ι 
άνεγνώριζον τήν ιδιότητα αυτήν είς τούς αυλι
κούς, οί τρίτοι είς τούς ιατρούς, οί τέταρτοι είς 
τούς στρατιωτικούς. 

"Οσον άφορδί τήν τρίτην έρώτησιν, ποίον δη
λαδή ήτο τό σπουδαιότερον πράγμα τοΰ κόσμου 
• ί μέν άπεκρίθησαν δτι ήτο ή επιστήμη, οί 
δεύτεροι έδωσαν τήν ψήφόν των είς τήν πολε
μική·/ τέννην, καί οί τρίτοι "έθεώρουν υπέρ παν 
άλλο τήν λατρείαν τοΰ θεοΰ. 

Αί απαντήσεις ήσαν διάφοροι, ό βασιλεύς 
δέν παρετήρησε καμμίαν έξ αυτών καί είς καμ-
μίαν απένειμε τήν ύποσχεθεϊσαν άμοιδήν. 

Έλαβεν δμως μίαν άλλην ΐδέαν. Νά μεταβή 
είς ένα έρημίτην καί νά ύποβάλη είς αυτόν τάς 
ερωτήσεις του ταύτας. 

Ό ερημίτης ούτος ήτο περιβόητος διά τήν 
σοφίαν του. Έ ζ η είς τήν καρδίαν ενός δάσους, 
ουδέποτε έξήρχετο αύτοΰ καί δέν έδέχετο παρά 
πτωχούς καί ταπεινούς ανθρώπους. Γνωρίζων 
τοΰτο ό βασιλεύς ένεδύθη πτωχικά ενδύματα 
καί άφήσας τήν άκολουθίαν του είς άπόστασίν 
τινα άπό τής κχλύβης τοΰ έρημίτου κατήλθε 
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τοΰ ΐππου του καί μετέβη μόνος πρός αυτόν. η Ηλθα πρός σέ διά νά ζητήσω άπάντησιν 
"Οταν τόν έπλησίασεν ό βασιλεύς, ό έρημί- είς τάς ερωτήσεις μου. Ά ν δέν μπορής νά μοΰ 

της Ινησχολίΐτο είς τήν περιποίησιν τών λα·/α- απάντησης, είπε μού το καί θά επιστρέψω 

νικών του. "Οταν τόν είδεν ό ερημίτης τόν έ- σπίτι μου. 
χαιρέτησε, τοΰ ηύχήθη τό «καλώς ώρισες» — Περίμενε. Ιδού κάποιος έρχεται πρός 
καί έπανέλαβεν αμέσως τήν έργασίαν του. ήμας. "Ας ιδούμε ποιος είνε· —είπεν ό έρημί-

Ό ερημίτης αυτός ήτο άνθρωπος ισχνός καί της. 
αδύνατος, τόσον αδύνατος, ώστε ή προσπάθεια Ό βασιλεύς εστράφη καί είδεν ένα άνθρω-
τήν οποίαν έκαμε νά καθαρίση τόν κήπόν του πον γενειαφόρον, διασχίζοντα τό δάσος. Έ -
άπό τών άχρηστων χόρτων τοΰ έπιανε τήν κρατούσε τήν κοιλίαν του διά τών δύο χειρών 
άναπνοήν. καί τό αίμα έρρεε μέσω τών δακτύλων του. 

Ό βασιλεύς έπλησίασεν αυτόν καί τοΰ Φθάσας πλησίον τοΰ βασιλέως, ό άνθρω-
είπε . πος ό πληγωμένος, κατέπεσεν έκβάλλων στε-

— Σοφέ γέροντα, ήλθα νά βοΰ ζητήσω μίαν ναγμούς. 
άπάντησιν είς τρεις ερωτήσεις μου. Ποία είνε ή Ό βασιλεύς, βοηθούμενος ύπό τοΰ έρημίτου, 
κατάλληλος στιγμή τήν οποίαν οφείλει νά έ- έξέδυσε τόν άνθ^ωπον. Ή κοιλία του είχε 
κλέξη κανείς διά νά άρχίση μίαν έπιχείρησιν, πλατεΐαν πληγήν, χαίνουσαν άπαισίως. Ό 
καί νά μή μετανοή κατόπιν δι ' αυτήν ; Ποίοι βασιλεύς έπλυνεν αυτήν δσω καλλίτερον ήδύ-
είνε οί άνθρωποι μέ τούς οποίους οφείλει νά νατο, τήν έπέδεσε διά τοΰ μανδηλίου του καί 
συνεργάζηται ; Ποία είνε τά σπουδαιότερα τής έμπροσθέλλας τοΰ έρημίτου, καί, επειδή 
έργα τής ζωής τοΰ άνθρωπου, καί πώς είμπο- τό αίμα δέν ήθελε νά στκματήση, ό βασιλεύς 
ρεΐ κανείς νά ξεχωρίζη έξ αυτών τά μάλλον ήναγκάσθη νά πλύνη πολλάκις καί νά έπι-
έπείγοντα : δέση κατόπιν τήν πληγήν . 

Ό γέρων σοφός ήκουσε τούς λόγους τοΰ βα- "Οταν έπαυσ*ν ή αιμορραγία, ό πληγωμένος 
σιλέως, έπτυσε τάς χείρας του καί έξηκολού- έπανήλθεν είς τάς αισθήσεις του ν.αί έζήτησε 
θησε νά σκάπτη καί νά καθαρίζη τόν κήπόν του νά"πίή. Ό βασιλεύς τοΰ έφερε δροσερόν ύδωρ. 
άπό τά άγρια χόρτα. Έ ν τ ω μεταξύ ό ήλιος είχε δύσει, καί ό 

— Ά λ λ ά σύ είσαι κουρασμένος—προσέθη- άήρ έπνεε δροσερός. Βοηθούμενος ύπό τοΰ έ-
κεν ό βασιλεύς— δώσε μου τήν άξίνην. θ ά έρ- ρημίτου ό βασιλεύς μετέφερε τόν πληγωμένον 
γασθώ γιά σένα. είς τήν καλύβην καί κατέκλισεν αυτόν έπί τής 

— Ευχαριστώ — άπεκρίθη ό ερημίτης καί έ- κλίνης. Ό ασθενής, ήσυχάσας. έκλεισε τους 
τείνε πρός αυτόν τήν άξίνην, καθήμενος κατά οφθαλμούς. 
γής. Ό βασιλεύς, κουρασθείς έκ τής μακράς ό-

Άφοΰ είργάσθη ολίγα λεπτά , ό βασιλεύς έ- δοιπορίας καί τής εργασίας, έκάθησεν έπί της 
στάθη καί επανέλαβε τήν έρώτησιν του. θύρας, έβυθίσθη είς υπνον βαθύτατον, δστις δ ι -

Ό γέρων οΰτε τήν φοράν αυτήν άπεκρίθη, ήρκεσεν ολην τήν έαρινήν έκείνην νύκτα. "Οταν 
άλλ ' έσηκώθη καί έτεινε τήν χίΐρα πρός τήν ήγέρθη, τήν πρωίαν, έμεινεν έπί πολύ πριν 
άξίνην λέγων : έννοήση ποΰ εύρίσκετο, καί ποίος ήτο ό παρά-

— Τώρα σύ πρέπει νά άναπαυθής καί έγώ δοξος άνθρωπος μέ τήν μακράν γενειάδα, δστις 
νά εργασθώ. έξηπλωμένος έπί τής κλίνης παρετήρει αυτόν 

Ά λ λ ' ό βασιλεύς δέν τοΰ έδωσε· τήν άξίνην, μέ τούς δύο λάμποντας οφθαλμούς, 
καί έξηκολούθησε νά σκάπτη τήν γήν. — Συγχωρήσατε με!—είπεν ό άνθρωπος έ-

Παρήλθε μία ώρα καί έπειτα άλλη μία. κείνος μΐ ασθενή φωνήν, δταν είδεν δτι ό βα-
Ό ήλιος ήρχισε νά κρύπτεται όπισθεν τών σιλεύς είχε* έξυπνήσει καί τόν έκύτταζε. 

δένδρων, δταν ό βασιλεύς έφύτευσε τήν άξίνην — Δέν σέ γνωρίζω καί δέν υπάρχει τ ί διά 
είς τήν γήν καί είπε; τό όποιον νά σέ συγχωρήσω, 
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ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ έφύτευε σπόρους εις τόν κη"πον που είχε σκάψει 
προηγουμένως. 

— Διά τελευταίαν φοράν, ώ σοφέ γέροντα, 
σέ παρακαλώ ν ' άποκριθής είς τάς τρεις ε ρ ω 

τήσεις μου. ·' 

— Ά λ λ ά σοΰ εδόθη ή άπάντησις—είπεν ό 
ερημίτης καθήμενος καί κυττάζων τόν βασιλέα 
εΐ; τούς οφθαλμούς. 

— Πώς ! Μοϋ εδόθη ή άπάντησις ; 
— Βεβαίως."Αν χθες δέν εύσπλαχνίζεσο τήν 

αδυναμιών μου, δέν θά έσκαπτες καί έκαθάριζες 
τόν κήπόν μου καί θά έσπευδες νά φύγγις. Ό 
άνθρωπος εκείνος θά σέ έφόνευε. Λοιπόν, ή 
καταλληλότερα στιγμή καί τό σπουδωιότερον 
έργον ήτο νά μέ βοηθήσης. Κατόπιν, όταν ήλ-
θεν ό πληγωμένος, ή καταλληλότερα στιγμή 
ήτο εκείνη κατά τήν οποίαν τόν έβοήθησες, 
διότι άν δέν τόν έβοηθοΰσες, ό άνθρωπος θ' ά-
πέθνησκε, χωρίς νά συμφιλιωθή μαζί σου. Λοι
πόν αυτός ήτο ό καταλληλότερος άνθρωπος, καί 
έκεϊνο ποΰ έκαμες ήτο τό σπουδαιότερον έργον 
σου.,.Ένθυμοϋ λοιπόν πάντοτε, δτι ή "καταλ
ληλότερα στιγμή είνε ή παροΰσα, καί είνε κα
ταλληλότερα διότι μόνον κ α τ ' αυτήν είμεθα 
κύριοι τών πράξεων μας. Ό αναγκαιότερος είς 
ήμας άνθρωπος είνε εκείνος μέ τόν όποιον ευ
ρισκόμεθα εις σχέσεις τήν στιγμήν έκείνην, δι
ότι αυτί ς γνωρίζει άν θά ζήσωμεν νά σχετισθώ-
μεν μέ άλλους ανθρώπους. Τέλος τό πράττειν 
τό καλόν, διότι μόνον διά τοΰτο έπλάσθη ό άν
θρωπος έπί τίίς γης καί τοΰτο είνε ό προορι-
ρισμός του. 

ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΗ 

— Σΰ δέν μέ γνωρίζεις, ά λ λ ' έγώ σέ γνωρί
ζω. Είμαι ένας από τους εχθρούς σον», ποΰ ώρ-
κίσθησαν νά εκδικηθώ σι διά τοΰ θανάτου σου, 
Οσα κακά έκαμες είς τούς ιδικούς μου, φονεύων 
αυτούς και κατχστρέφων τήν περιουσίων των. 
Έμαθα δτι ήρχεσο μόνος είς τόν έρημίτην καί 
είχα αποφασίσει νά σέ φονεύσω. Ά λ λ ' ή ήμερα 
έπέρασε, χωρ'ς νά σέ συναντήσω έρχόμενον. 

Ά φ η σ α τό μέρος εις τό όποιον ήμουν κρυμ
μένος διά νά ίδω ποΰ ήσο, καί συνεπλάκην μέ 
τούς σωματοφύλακας σου. Ούτοι μέ ανεγνώρι
σαν καί μέ έτραυμάτισαν, άλλά κατώρθωσα νά 
διαφύγω άπό τάς χείρας των. Ραίνων τήν γήν 
μέ τό αίμα μου, χάνει τάς δυνάμεις του, θά ά-
πέθνησκε βεβαίως, άν σύ δέν έπιμελεΐσο τήν 
πληγήν του καί δέν έσταματοΰσες τήν αίμορ-
ρογίαν.,.ΚαΙ έτσι, ένώ έγώ έσκόπευα νά σέ φο
νεύσω, σύ μοΰ έσωσες τήν ζωήν. Ά ν ζήσω καί 
άν τό θέλης, ά π ' έδώ καί εμπρός θά σέ υπη
ρετώ ώς ό πιστότερος τών δούλων σου. Έ γ ώ 
καί | τ ά τέκνα μου . . . Συγχώρησε με, βασι-
λεΟ !... 

Ό βασιλεύς ηύχαριστήθη διότι τόσον καλώς 
συνεφιλιώθη μέ τόν θανάσιμον έχθρόν του καί 
όχι μόνον τόν συνεχώρησεν, άλλά τοΰ ύπεσχέθη 
νά φροντίση δ ι ' αυτόν, νά τοΰ στείλη τόν ΐα-
τρόν του καί νά διάταξη τούς δούλους του νά 
τόν μεταφέρουν εκείθεν. 

Κατόπιν ό βασιλεύς ανεζήτησε τόν έρημίτην. 
Πρίν αναχώρηση ήθελε διά τελευταίαν φοράν 
νά τοϋ ζητήση άπάντησιν είς τάς τρεις ερωτή
σεις του. 

Ό γέρων, συρόμενος έπί τών γονάτων του, 
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Λάμνει τό φώς τοϋ αποσπερίτη στο άπειρον 
Και τοϋ Ύμηττοΰ τόν ήσκιο ξεχωρίζει 
Γεΐραν κ ' οί καλαμιές στο άκρόλιμνο 
Κ' ή λίμνη τις αποκοιμίζει. 

• ·* * 
Ατάραχος ό δρυς κ ι ' ασάλευτη 
Τής λεύκας ή κορφή καί οί κλάδοι, 
Κ' οί κενταυρίδες πια έκοιμήθηκαν 
Μέ τούς κισσούς περιπλοκάδι. 

Κάπου ενός σκύλου άλύχτισμα 
Καί μιαν ηχώ άπό γελοίο αρρωστημένο, 
Κάπου πουλιού φτερούγισμα 
Ά π ' τής νυχτς τούός ήσκιους τρομαγμένο. 

Κ' ύστερα πάλι ή απέραντη 
Τής νύχτας ή σοφή γαλήνη, 
Καί μια "ψυχούλα δλάγρυπνη 
Ποΰ φώς άπό τ ' αστέρια πίνει . 

Και μια αρμονία ξεχύνεται 
Σα δοξαριά παληού τεχνίτη, 
Ρυθμίζοντας τό αρμένισμα 
Τό γαληνό τοΰ Αποσπερίτη, 

Π Ο Θ Ο Σ 
Έ τ σ ι δπως είστε πόσο έπόθησα 
Δέντρα συντροφικά κ ι ' άνάρηα, 
Πού γράφεστε στα βάθη τ ' ούρανοΰ 
Τής δυνατής Ζωής άχνάρια, 

Νά στηλωθώ στο κάθε τ ί 
Ποΰ είνε άπό σας τρανό σημάδι, 
Μέσα στο φώς, στο χρυσοφώς * 
Καί μές στο βράδυ! 

Σ ε ι ς τών βουνών περνάτε τις κορφές 
Τις μάκρυνες" στ ' αστέρια 
Τήν περηφάνεια σας στηλώνετε · 
Μοναχικά καί ταίρια-ταίρια. 

Σαλεύει μές στα νέφη μυστικά 
Τρικυμισμένη άπό ζωή ή κορφή σας, 
Δέντρα, καί πώς τό λαχταρώ 
Έ ν α ν ά γείνω μέ τήν ύπαρξί σας. 

Μ' απάνω ά π ' ολα πόσο πόθησε νά 'ρθώ 
Μία νύχτα στό δικό σας τό βασίλειο, 
Νά δώ τόν Πόνο πώς τόν δέχεσθε 
Καί πώς τό Χαίρε άπό τόν "Ηλιο I 

Α Ι Μ Υ Λ Ι Α Κ Ο Υ Ρ Τ Ε Λ Η 
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Έ ν πρώτοις δηλώ οτι άναλαμβάνων τήν υ 
περάσπισα τών λογοπαιγνίων δέν ανακινώ ζή
τημα προσωπικό ν . Έάν είνε αληθές, ώς διατεί
νονται μερικοί φίλοι μου, δτι έγώ υπήρξα άν 
ουχί ό εισηγητής, τουλάχιστον ό κυριώτερον 
συντελέσας εις τήν έΐμν τοϋ λογοπαικτεϊν κατά 
τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον τής παρ" ήμΐν 
δημοσιογραφίας καί τής έλαφράς φιλολογίας, 

"Οτι πρέπει νά ύπάρχωσι καί σοβαροί άν
θρωποι εις αυτόν τόν κόσμον, είνε άναμφισβή-
τητον, διά νά χρησιμευση κάν ή βαρύτης αυτών 
ώς έ'ρμα είς τό σκάφος τοΰ πλανήτου μας κατά 
τό άτελεύτητον αύτοϋ ταξείδιον άναμέσον τοϋ α
τέρμονος πελάγους τοΰ αχανούς. Ά λ λ α ποίος 
νόμος απαγορεύει τήν ύπαρξιν τών ελαφρών 
καί τών αστείων; Ποία διάταξις τής Προνοίας, 

έτι άληθεστερον είνε δτι δσω προβαίνουσι τά ήτις επιτρέπει τήν διαιώνισιν τή; άκαλήφης, τών 
έτη τής ηλικίας μου τόσω περισσότερον άναλο- επιτηδείων λόγων καί τής προσωπικής κρατη-
γίζομαι μετά δέους τήν άπολογίαν, ήν οφείλω σεως, αποκλείει έκ τής υπάρξεως τά λογοπαί-
νά δώσω πρό τού φοβερού βήματος τοΰ Ύ ψ ί - γνια; "Αλλ' έχουσι ταΰτα τούς εχθρούς καί τούς 
στου διά τό αμάρτημα μου αυτό. Πλην δσον 
βαρυθυμώ έπί τή ευθύνη, ήν φέρω διά τήν διά-
δοσιν τών ζωηρών τούτων καί ανυπότακτων 
χαμινίων τής λογογραφίας, τά όποια έπικαίρως 
κάποτε, άναρμόστως άλλοτε, προβάλλουσι μυ» 
κτηριστικώς τήν κεφαλήν άναμέσον τών γραμ
μών τής καθημερινής χρονογραφίας, άναπηδώ-
σιν ώς μικρά δαιμόνια έπΐ τής σκηνής, εϊσχω-
ρούσιν ενίοτε ασεβώς είς τάς δικανικάς ή κοινο
βουλευτικός συζητήσεις, παρεμβαίνουσι φορτι-
κώς είς τάς κατ' ίδίαν συνομιλίας καί προκα-
λοΰσι πολλάκις τό μειδίαμα καί συνηθέστερον 
τήν άγανάκτησιν, τόσον αποστρέφομαι τήν έπι-
τηδευμένην περιφρόνησιν τήν οποίαν έπιδει-
κνύουσι πρός αυτά μερικοί σοβαροί άνθρωποι, 
οΐτινες έν ονόματι τής σεμνότητος προθύμως θά 
μετεβάλλοντο είς ανηλεείς Ήρώδας, έτοιμους νά 
έξοντώσωσι την γενεάν τών φιλοπαιγμόνων α υ 
τών ζι£«νίων, διά μόνον τόν λόγον, δτι δέν α ι 
σθάνονται εις τό πνεΰμά των άρκετήν παραγω-
γικήν δύναμιν πρός γένεσιν καί πολλαπλασια-
σμόν αυτών. Τί τά θέλετε! α ί δμφακες τής αλώ
πεκος τοΰ Αισώπου κρέμονται άπ ' α ιώνων τώρα 
είς τήν άναδενδράδα τών ποικίλων ανθρωπίνων 
αισθημάτων καί άέν θά ώριμάοωσιν έ'ως Όύ υ 
πάρχει εϊς καί μόνος αντιπρόσωπος τοΰ γένους 
ημών έπί τής γής. 

διώκτας των, έξ ών τίνες μάλιστα άγαν επιφα
νείς, οΐτ.νες τά κατεδίκασαν καί τά άπεκήρυξαν 
επισήμως ώς άσχολίαν άναξίαν τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος· πολύ καλά, ιδού αναλαμβάνω δ ι ' ο
λίγων ν ' αποδείξω δτι έχουσιν επίσης καί τούς 
έν&έρμους οπαδούς καί φίλους των, έξ ώ ν μερι
κοί υπήρξαν επιφανέστεροι τών αντιφρονούν
τ ω ν . 

"Ας καταριθμήσωμεν πρώτον τούς πολεμί
ους. Ό ποιητής Οβίΐΐΐβ, άββάς καί επομένως 
έκ συστήματος μισαλλόδοξος, διετύπωσε σαφώς 
τό κατηγορητήριον εις τούς επόμενους στίχους 
του : 

1<ι ο»1βπιΙ>οιΐΓ, βαίαηί §ίΙβ 

ϋ α Μεηνείβ {{ΟΟ'Ί βΐ άι· ΓοίβίνβΙβ, 

Ι . ι ι ί ν» «αβΙΙεηΙ άεηβ βββ άββοοιίΓβ ϋβΓοςαββ 

ΰ β ηο3 ,ί*Γ§οη3 ηοηνβεαχ Ιββ Ιβπηββ βηιιίνοηηββ 

Εΐ 86 ]θϋ»ηΙ άβ8 ρ])Γ2868 βΐ άββ αιοΐβ, 
ϋ ' ι ι η ΙβΓπιε ΟϋβειίΓ ί ι ί ΐ Ιοιιΐ Ι 'ββρτίΙ άββ βο(8. 

Έπειτα ό τρυφερώτατος ποιητής Ανδρέας 
ΟΚβηΐβΓ ειπών : 

1.6 .Ιίηιΐδ ά άβηχ ίΐοηΐ», ΓΗέΙιέΙβ ο»1βπι1)θΐΐΓ. 

Ακολούθως ό σοφός ακαδημαϊκός ΒθΪ880-
Ιΐ&άβ εκφρασθείς περί αυτών δυσμενέστατα. 
Έπε ι τα ό μέγας συγγραφεύς τοΰ αιώνος μας, ό 
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Βίκτωρ Ουγκώ, όστις απεκάλεσε ποτε αυτά 1& απήντησε : βιβλιαρίου κ α ι ν ο ύ (καί νοΰ) και 

ϊ ϊβηίβ άβ Γ β δ ρ π ί , καί τόν δύσφημον τοΰτοΛ γραφείου καινού καί πινακιδίου καινοΰ. Τοΰ δέ 

χαρακτηρισμόν προβάλλουσι συνηθέστερον οί Διογένους τοΰ Κυνικοΰ, δστις μεθ' δλην τήν 

ενάντιοι ώς άκαταμάχητον επιχείρημα. Ά λ λ ' ώ ; 
πρός τόν τελευταΐον τοΰτον μάρτυρα τής κατη
γορίας έχω πρόχειρον μίαν άντίρρησιν. Ό έν
δοξος συγγραφεύς δέν υπήρξε πάντοτε τόσον α
δυσώπητος πρός τά ταλαίπωρα αυτά πλάσματα 
τής έλαφρότητος και μερικαί άπό τάς πολλάς 
του δάφνας μέ αυτό τά λίπασμα έκαλλιεργήθη-
σαν. Δέν έχω τό θάρρος νά διεξέλθω πάλιν μετά 
είκοσιπει'ταετίαν τούς Α θ λ ί ο υ ς του διά νά 
υγράνω τούς στειρεύσαντας φεΰ! έκτοτε δακρυ-
χόους αδένας μας μέ τήν άνάγνωσιν τών περι
πετειών τοΰ αίθερίου τοΰ Μαρίου καί τής Τιτί
κας έρωτος, δστις είνε ή διαστολή τοΰ παντός 
κτλ., δπως άνεύρω καί σημειώσω τά ολισθή
ματα τοΰ επιφανούς μυθιστοριογράφου εις τό 
χθαμαλον στάδιον τής φιλοπαιγμοσύ^ης. Δύνα-

' μαι δμως νά βεβαιώσω μεθ' δρκου, δτι ταύτα 
δέν είνε ολίγα εις πολλά έκ τών πεζών του έρ
γων καί εις τινα έκ τών έμμετρων. Καί ώρισμέ-
νιος είς τό πνεΰμά μου απομένει ή άνάμνησις 
δύο γρόνθων (ήτοι δύο πιστολιών καλουμένων 

χυδαιότητα τής διαίτης του ήτο τό κατ' εξοχήν 
1)β1 βδρπί τής αρχαιότητος, απειράριθμα καί 
χαριέστατα λογοπαίγνια αναφέρει Διογένης ό 
Λαέρτιος, έ ξ ώ ν παραθέτομεν μερικά. Ί δ ώ ν δύο 
Κενταύρους κάκιστα έζωγραφημένους, είπε" 
Πότερος τούτων Χ ε ί ρ ω ν έστί ; Ί δ ώ ν μειρα-
κύλλιον ίματιοκλέπτην έν τώ βαλανείω, είπεν 
αύτώ" ί"π' άλειμάτιον ή έπ' άλλ' ίμάτιον ; Δεί· 
ξαντος αύτώ παιδαρίου μάχαιραν, ήν είχε λά
βει διά κακήν πράξιν, ε ίπεν ή μέν μάχαιρα 
καλή, ή δέ λαβή αίσχρά. Έ ν Μεγάροις ίδών 
τά μέν πρόβατα έσκεπασμένα τοις άέρμασι, τούς 
δέ παΐδας γυμνούς· Λυσιτελέστερον έστιν άνέ-
κραξε, Μεγαρέως κ ρ ι ό ν είνε ή υ ί ό ν , Κιθα-
ρωδόν τινα, δν τό άκροατήριόν του κατελίμπανε 
πάντοτε μόνον, προσεφώνησε λέγων. Χαίρε, 
αλέκτωρ, τοΰ δέ είπόντος : διατί ; : δτι, άπήν
τησεν, αδων τούς πάντας εγείρεις. Ί δών ποτε 
Όλυμπιονίκην πρόβατα νέμοντα : ταχέως, ε ί 
πεν, ώ βέλτιστε, μετέβης άπό τών Όλυμπίων 
έπί τά Νέμεα. Φαίνεται δέ δτι τά πνευματώδη 

ι ν \·, 

τότε γαλλιστί γρόνθο>ν) τούς οποίους δίδει ή ταΰτα λόγια έτερπον τούς Αθηναίους και έπα 
λαμβάνει, δέν ενθυμούμαι καλώς, ό Μάριος ναλαμβάνοντο συνεχώς καί μετεδίδοντο άπό 
άπό ένα άστυνόμον, άλλά μάλλον λαμβάνει βε- στόματος είς στόμα καί άπό γενεάς είς γενεσν, 
βαίως, διότι οί αστυνόμοι πάσης χώρας καί πά- διά νά διασωθώσι καί άποταμιευθώσιν υπό 
σης εποχής δέν δέχονται συνήθως γρόνθους, έ- τών συγγραφέων πολύ μεταγενεστέρων χρόνων, 
στω καί κατά λογοπαικτικήν έννοιαν, ένώ έχο- Ούδ' άπορον είνε άλλως τε άν εις τάς Αθήνας , 
μεν "πλείστα παραδείγματα παλαιά καί πρόσ
φατα, δτι δίδουσι τοιούτους μέ δλην τήν κύριο-
λεξίαν καί άνευ σπουδαίας αφορμής πρός τούς 
συνταγματικούς πόλίτας. 

Ά λ λ ' έστω, καί ώς μή άνακόλουθον άν πα-
ραδεχθώμεν τόν Ουγκώ, τ ί σημαίνει ή κατα
φορά αύτοΰ καί τών άλλων προμνημονζυθέν-
των απέναντι τής κλίσεως καί τής συμπαθείας, 
ήν έτρεφον πρός τά λογοπαίγνια άλλοι επίση
μοι άνδρες κατά πάσας τάς έποχάς. Καί πρώ
τον οί μεγάλοι φιλόσοφοι τής ελληνικής αρχαι
ότητος δέν άπέστεργον νά τάς μεταχειρίζονται 
είς τάς συνδιαλέξεις καί τ ' αποφθέγματα των. 
Ό Αντισθένης πρός τό μειράκιον, τό όποιον 

τήν κατ' εξοχήν πόλιν τής κομψότητος καί τής 
χάριτος, ήσκεΐτο καί έκαλλιεργεϊτο σύν τοις άλ
λοις καί ή ελαφρά αύτη καί έπίχαρις τοΰ πνεύμα
τος παιδιά, αί δέ περιώνυμοι τοΰ Κεραμεικοΰ 
έταΐραι, αί διαπρέπουσα» ού μόνον έπί κάλλει, 
άλλά καί έπί ευφυΐα, ή Γνάθαινα καί ή Γλαυκή, 
καί ή Λαΐς και ή Γλυκέγα, δλος εκείνος ό εσμός 
τοΰ αρχαίου άβΠΠΠΙΟηάβ, ό φαιδρός καί ζωη
ρός και αμέριμνος στωμύλος, ό εκπροσωπών 
τήν εύτράπελον καί φιλοσκώμμονα τάσιν τών 
μάλλον μεμορφωμένων, άλλά καί μάλλον έκδε-
διητημένων κοινωνικών τάξεων, δπως συνήθως 
συμβαίνει, ήσαν λίαν ήσκημέναι περί τό λογο
παικτεϊν καί πολλάς έκ τών εύφυολογιών των 

μέλλον νά φοιτά παρ' αύτψ τόν ήρώτησε τίνων διεφύλαξεν δ Αθηναίος , παρ ου παραλαμβάνω 

αντικειμένων εχει ανάγκην διά τά μαθήματα, ώδέ τινας. . 
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Ή Γνάθαινα πρός άδόλεσχον και φλύαρον 
διηγοΰμενον δτι ήλθεν άπό τόν Έλλήσποντον : 
καί πώς, είπεν αύτφ, δέν έσταμάτησες είς τήν 
πρώτην πρόςτά έκεϊ πόλιν ;— Εις τίνα ; ήρώ-
τησεν εκείνος άπορων. — Είς τό Σ ί γ ε ι ο ν , ά-
πήντησεν ή εταίρα. Άλλοτε πάλιν έστιώσα φ ί 
λους της, οΐτινες ώρέχθησαν βολβοφακής, εις 
δους φαγητοΰ συνιστάμενοι· έκ φακής καί βολ
βών, διέταξε τήν παιδίσκην νά παρασκενάσ-
τό έδεσμα τοΰτο. Καί επειδή ή λαίμαργος θε -
ραπαινίς κατά τήν παρασκευήν έκρυπτε μέρος 
τοΰ φαγητοΰ είς τόν κόλπον της, ή Γνάθαινα 
άντιληφθεΐσα τοΰ πράγματος είπε : φαίνεται 
δτι εχει σκοπόν νά τήν κάμη κ ό λ π ο φ α κ ή ν . 
Άλλοτε εταίρα εύφυολόγος ή Αεόντιον ένω 
ηύωχεϊτο μετά τοΰ έραστοΰ της, είδε προσελ-
θοΰσαν εις τό συμπόσιον τελευταίαν τήν Γλυκέ-
ραν, έταϊραν καλλίμορφον, ήν ώς εύειδεστέραν 
αυτής ήρχισε νά περιποιήται ό εραστής της. 
Ή Λεόντιον τοΰτο ϊδοΰσα έγένετο κατάστυγνος, 
πρός τόν έραστήν της δέ έρωτήσάντα αυτήν τί έ
χει, απήντησε ; μ' ενοχλεί ή ύ σ τ ε ρ α , υπονο
ούσα τήν ύστερον είσελθοΰσαν Γλυκέραν. Καί 
Πτολεμαίος δέ δ τής Αιγύπτου βασιλεύς ήρέ-
σκετο είς τά λογοπαίγνια, ίσιος ένεκα τών πολ
λών αύτοΰ σχέσεων πρός τάς τοιαύτας ελαφρών 
ηθών γυναίκας. Είς τήν αύλήν αύτοΰ δίητάτο 
καί ή εταίρα "Ιππη, έραστήν έχουσα Θεόδοτόν 
τινα, έπιστάτην τοΰ χόρτου παρά τ φ Πτολε-
μαίφ, διατελούσα δμοις εις σχέσεις μετά τοΰ βα
σιλέως, μευ\ ού ενίοτε συνέπινε. Πρωίαν τινά 
μετέβη παρά τ φ Πτολεμαίω μέ τόν χώθωνα 
ανά χείρας ζητούσα οΐνον : δ ιψώ πολύ, είπεν 
αύτφ άκκιζομένη,—"Ιππη, "Ιππη, απήντησε 
μειδιών ό Πτολεμαίος, απόψε φαίνεται θ ά έφα
γες πολύν χόρτον. 

1 Ό γνήσιος δμως αντιπρόσωπος τοΰ δηκτι
κού καί φιλοψόγου πνεύματος τού Αθηναϊκού 
λαού ύπήρξεν ό Αριστοφάνης, ό φορτικήν κα-
τάχρησιν ποιούμενος καί τοΰ βΐδους αύτοΰ τής 
σατύρας κατά τάς έμπσθεστάτας επιθέσεις του 
Ιναντίον τοΰ Κλέωνος, τοΰ Σωκράτους, τοΰ Εύ-
ριπίδου καί πάντων τών έν τή τέχνη καί τή 
πολιτική αντιπάλων του. Ή άθυρορτομία καί 
ή βωμολοχία έπικρατοΰσιν είς τά άριστοφάνεια 
λογοπαίγια' ύπάρχουσιν δμως καί τά σχετικώς 

σεμνότερα, έξ ώ ν σημειώ έν παραδείγματι τά 
έν τοις Άχαρνεΰσι π ρ ί ω καί π ρ ί ω ν (στίχ. 
35 — 36) , Γ έ λ α (πόλις τής Σικελίας) καί Κα-
τ α γ έ λ α (στίχ. 606)· τό έν τοις Ί π π ε ΰ σ ι περί 
τοΰ Κλέωνος «τω χεϊρ' έν Αίτωλοϊς, ύ νους δ' 
έν Κλωπιδών» (στίχ. 7 9 ) Ν τούς Κ ο ρ ι ν θ ί -
ο υ ς , άντί τών Κόρεων, έν Νεφέλαις (στίχ. 
710 καί άφ ίνω ν ' άνευρη τά άλλα ό βουλόμενος 
άνατρέχωνείς τάς λοιπάς τοΰ ποιητοΰ κωμωδίας. 

Τό λογοπαίγνιον ήκμασε καί έν Ρώμη δτε 
τά τραχέα ήθη έγένοντο αστειότερα μετά τήν 
έλληνικήν έπιμιξίαν καί ή πνευματική μόρφω- • 
σις λεπτότερα. Αί κωμωδίαι τοΰ Πλαύτου βρί-
θουσι λογοπαιγνίιον. Ό Κικέρων δέ ήτο έμμα-
νής λογοπαίκτης, περίφημον δέ είνε τό ρηθέν 
παρ ' αύτοΰ περί τοΰ Κανινίου Ριβιλίου, δστις 
διετέλεσεν ύπατος είς μίαν μόνην ήμέραν, την 
τελευταίαν τοΰ ύπατικοϋ έτους, δτι ύπήρξεν ύ 
πατος τόσον άγρυπνος, ώστε ουδέ μίαν νύκτα 
έκοιμήθη κατά τύ διάστημα τής ύπατείας του. 
Άλλοτε δέ αγορεύων κατά τίνος πραίτωρος κα-
ταχραστοΰ, είπε πρός τόν συνήγορον τούτου ρή
τορα Όρτήσιον, δστις ώς άμοιβήν τής συνηγο
ρίας του είχε λάβει Σφίγγα έλεφαντίνην καί 
δσας προσεποιεϊτο δτι εύρισκε τάς κατηγορίας •' 
τοΰ Κικέρωνος αϊνιγματώδεις καί ακατάλη
πτους : και δμως έχεις τήν Σφίγγα είς τόν οΐκόν 
σου. Είς τών αυτοκρατόρων τής Ρώμης, δτε ή I 
έξηχρειωμένη Σύγκλητος απένειμε δουλικώς είς 
αυτόν τούς τίτλους τοΰ Δακικοΰ καί Σαρματι-
κοΰ καί Πανονικοΰ έπί άνυπάρκτοις θριάμβοις, 
άνέκραξε μυκτηριστικώς: Ώστε άν ήθελον έπι- 1 

χειρήσει έκστρατείαν είς τήν Λευκαν',αν ( 1 Λ 1 0 3 , -

ηίίΐΊ, θ ά μέ έπωνόμαζεν ή Σαγκλητος καί 1̂ 11-
ο&ηϊΐίΠΙ ! (ήτοι λουκάνικον). Ρωμαίκόν λογο
παίγνιον είνε καί ό πρός χαιρετισμόν αποστελ
λόμενος περίφημος στίχος : Μϊίίβ 1ΐ1)ϊ Ι13Λ'βη 
ρΓΟΓΟ: ραρρϊηαβ 03,Γβηίβη, τουτέστι «πέμπω 
σοι ναΰν άνευ πρώρας καί πρύμνης>· διότι α
φαιρουμένου έκ τής λέξεως η&νβαΐ τοΰ πρώτου 
καί τοΰ τελευταίου γράμματος, τών συμβολιζόν-
των τή-ν πρώραν καί τήν πρύμνην, απομένει ή 
λέξιτ 3Λ'β. σημαίνουσα χαΤρε. 

Κυρίως δμως τό λογοπαίγνιον ήρθη είς πε-
ριωπήν κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Ά π ό -
πειραι λογοπαιγνίων, άν μή λογοπαίγνια πλή-
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, άπαντώσιν είς τήν θε ίαν Κιομωδίαν τού 
Δάντου. Ό ' δέ Σαίξπηρ είνε ακράτητος είς τά 
ογοπαίγνια" καί αναφέρω δύο έκ τών μεγί-
ων ποιητών τοΰ κόσμου, πρό τής μεγαλο

φυίας τών οποίων διαρκώς αποκαλύπτεται 
μετά θαυμασμού ό Ουγκώ, ό άσπονδος εχθρός 
τών λογοπαιγνίων. Ό Βύρων δέν τό παρέβλεψε 
χαί ό Χάϊνε τό έκαλλιέργησεν. Ά λ λ ά παρά τοίς 
Γάλλοις ιδίως άπό τοΰ παρελθόντος αιώνος ή 
ίξις τοΰ παίζειν δίά τών λέζεων έν τε τ φ όμι-
λεΐν καί τω γράφειν κατήντησεν αληθής μανία. 
"Ηδη ό Ραβελαί είχε κάμει θραύσιν. Κατόπιν 
δ Βολταΐρος—ασυνεπής καί ούτος, διότι αυ
στηρώς έξεφράσθη περί τοΰ λογοπαιγνίου—δ 
Περών, δ Βωμαρσαί καί πλείστοι άλλοι αυ
τών συγγραφείς μετεχείρίζοντο συνεχώς τά λο
γοπαίγνια ιδίως είς τά πνευματιόδη επιγράμ
ματα των. Εις τήν αύλήν τοΰ Λουδοβίκου Ι ί ' 
τ» λογοπαίγνιον έσπινθήριζεν είς τό στόμα τών 
ίρύλικών καί τών ανεπτυγμένων. Διασημότατος 
έγένετο κυρίους διά τά λογοπαίγνια του δ τότε 
ϊκμάσας μαρκήσιος (Ϊ6 ΒΪΘΥΓΘ, ούτινος κατά 
ίκατοντάδας αναφέρονται τά αφόρητα αληθώς 

•γλωσσικά πραξικοπήματα. Τό τελευταΐόν του 
διέπραξε κατά τήν στιγμήν τοΰ θανάτου του 
ΐίν τή πόλει Σπά, ένθα έτελεύτησε. Κατά τήν 
Ι^ύπερτάτην έκείνην στιγμήν, ένώ έψυχορράγει, 
Εθί φίλοι του τόν ήκουσαν ψιθυρίζοντα : Μβδ 
6&Πΐΐδ, ,]β Πΐ'βη νΪ3,8 (1β 0 6 ρ Ά 3 (άλλά καί 
ί-Οβ 8ρα) . Ά π ό τής εποχής ταύτης άπέκτησεν 
ΙΙβως τήν πρός τά λογοπαίγνια άκατάσχετον 
I χλίσιν καί ό τότε μέν φαιδρός εταίρος τών έν 

Τριανών εορτών, ύστερον δέ βασιλεύσας Λου
δοβίκος δ III ' . Ακόμη καί κατά διάρκειαν 

[. τής αίματηράς θυέλλης τής γαλλικής επαναστά
σεως ήκούετο έν τω μέσω τοΰ γόου τών θυμά-
I των καί τής κλαγγής τών δοράτων ό φαιδρός 
;τοΰ λογοπαιγνίου κρότος. Ό Ναπολέων δέν τα 
ήγάπα, ως λέγουν τά έθεώρει ΐσα>ς πολύ αρι
στοκρατικά καί επομένως άπάδοντα πρός τή ν 

'-οημοκρατικήν του δυναστείαν. Ά λ λ ' δ μέγας 
στρατηλάτης πολέμων κ α θ ' άπάσης τής Ευρώ
πης δέν είχε βέβαια καιρόν νά έπιχειρή πόλε" 
|ΐον καί κατά τοΰ λογοπαιγνίου, τό όποιον ηύ-

ί ξανε καί έκραταιοΰτο ύπό τήν σκιάν τοΰ θρό-
ί νου του. Τότε συνίστατο τό Οΐϋΐί άβ» Αηοβ. 

(έν είδος τοΰ πρό δωδεκαετίας συστηθέντος εν 
ταύθα ιδικού μας φαιδρού Συλλόγου τών Ει
σαγγελέων), ού έκαστον μέλος έκαλεΐτο 1116Π1-
βΓ&Πθ —1Ώ6ΐη1)Γ6 ί ίπθ , μετεΐχον δέ αύτοΰ άν-
ρες σοβαρώτατοι, μεγάλα κατέχοντες αξιώματα 
εις τό Κράτρος, έκ τών τά μάλιστα άφωσιωμέ-
νων είς τόν μέγαν δυνάστην. Α ν α φ έ ρ ω έξ αυ
τών τόν δαφνηστεφή στρατάρχην ί^ηπβδ , 
πρόεδρον τοΰ Συλλόγου, τόν επιφανή σοφόν 
Μοη£6, καλούμενον κατά τό επικρατούν έν 
τ φ περίεργο) έκείνω σωματείω σύστημα Α ΐ 1 3 , -
1Ϊ86, επειδή ή σύζυγος ώνομάζετο Λίζα, τόν 
περίφημον άββάν Οτό^οίΓΟ, τόν διαπρέψαντα 
κατά τήν 'Εθνοσυνέλευσιν,δστις έκαλεΐτο έν τω 
συλλόγω ΑηαΙ)£ΐρίί8ίβ, διότι δ πατήρ του 
έλέγετο Ί ΰ Ά ΐ Ϊ Βαρίίδΐβ! 

"Εκτοτε δ ρους τοΰ λογοπαιγνίου δέν άνεκό-
πη μέχρι τών ημερών μας, έως δτου εΐσήλασε 
θριαμβευτικώς καί ένεθρονίσθη είς είς τήν κα-
θημερινήν χρονογραφίαν τό έτίμησεν δ μέγας 
Βαλζάκ, τό μετεχειρίσθη εύφυώς δ ένδοξος ζω
γράφος Κάρολος Βερνέ. Μέγας αύτοΰ απόστο
λος ύπήρξεν δ έξοχος νομομαθής Δυπέν δ πρε
σβύτερος, δστις καί τό είσήγαγεν επισήμως είς 
τήν Βουλήν, ής διετέλεσε πρόεδρος έπί τής βα
σιλείας τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. Τά λογοπαί-
γν«α τοΰ χαρντολόγου προέδρου έμειναν περιώ
νυμα. Αυτός ήτο δ βίπών περί τοΰ βήματος τής 
Βουλής δτι ομοιάζει μέ φρέαρ, διότι ηΐΐαηά 
ι ιη 803,11 (Ιίίδοβηά αη β , α ί Γ β ΓβαιοηΙβ! (Ή 
άστειότης ενταύθα έγκειται έν τή λέξει 8 6 3 , 1 1 , 
ήτις σημαίνει κάδδον, προφέρεται δέ όπως καί 
ή λέξις 8 υ ί . ή σημαίνουσα τόν μωρόν). Κα'ι 
άλλοτε πάλιν πείσας βουλευτήν τινα ονόματι Ά 
βραάμ μακρηγοροϋντα νά συντομ,εύση τήν άγό-
ρευσίν του καί ίδών έπειτα^διαδεχόμενον αυτόν 
είς τό βήμα έτερον ρήτορα άπεραντολόγον δνο-
μαζόμενον Λακροά, άνέκραξε περιλύπως: Πρού-
κάλεσε λοιπόν τήν θυσίαν τοΰ Αβραάμ, διά νά 
ύποστφ τό μαρτύριον ταΰ Λακροά! (άβ Ια 
οΐΌΪΧ=τοϋ* σταυρού). 'Επιτυχέστατον επίσης 
είνε, εί καί αρκετά παρακεκινδυνευμένον τά ρη
θέν παρ' αύτοΰ έν πλήρει συνεδριάσει περί τί
νος βουλευτοΰ καλουμένου ΡόίοΊΙ, δστις έζήτει 
ακαταπαύστως τόν λόγον: II Ϊ Ά Μ Ϊ , άνέκραξε 
στενοχωρηθείς, φΐβ Ιο^ΟΙΙΓδ ΜοΠδΐβΙΙΓ Ρβ -
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Τγι ι γ ' τοϋ αύτοΰ, ό δσιος νέος Ιερόθεος ό Ίδηρίτης 
(έν είρήνγι τελειοϋταν. 

Ιερόθεε, ιερός θεώ γίνν), 
Κτείνας τά πάθη εγκράτειας τοις πόνοις. 

Τ?| η' "Οκτωβρίου, μνήμη της όσιας μητρός ημών 
[Πελαγίας. 

Αίσχους πλυθεϊσα καί λιποΰσα τόν σάλον, 

Πρός ό'ρμον ήκείς οΰρανοΰ Πελαγία'· 

Όγδοάτγ, ΰπάλυξε βίου πέλαγος Πελαγία. 

κλπ. κλπ . 

Ά λ λ ά διατί νά έκπληχθώμεν ή νά σκανδαλι-
σθώμεν έπί τούτφ; Τό λογοπαίγνιον έχει ίεράν 
τήν καταγωγήν καί εις τήν θρησκείαν πρώτος τό 
είσήγαγεν δ μέγας καί πάνσεπτος αρχηγός τής 
Εκκλησίας ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός. 
Μάλιστα, κύριοι! υπήρξε καί ό Θεάνθρωπος 
λογοπαίκτης" καί ή άπόδειξις είνε τόσον πρόχει
ρος. Παραλείπω τό έν τ φ κατά Ί ω ά ν ν η ν Ευαγ
γελία) άναφερόμενον δτι απεκάλεσε ποτε ό Σω-
τήρ τόν Ί ω ά ν ν η ν καί τόν Ίάκωβον Β ο ά ν ε ρ 
γ ε ς, ήτοι υίούς βροντής, ένθα πολύ φοβούμαι 
δτι ύποκρύπεται έν τή εβραϊκή λέξει λογοπαί
γνιον, δέν επιμένω δέ, διότι αγνοώ δυστυχώ; 
τήν έβραϊκήν άλλά τί είνε, παρακαλώ, τ ί άλλο 
εκείνο περίφημον λόγιον τοΰ Ιησού πρός τόν 

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Πέτρον Σύ εί ό Πέτρος καί έπί ταύτην τήν 
π έ τ ρ α ν οικοδομήσω μου τήν 'Εκκλησίαν; τ ί 
άλλο παρά λογοπαίγνιον καί άπό εκείνα μάλι
στα τά όποια προκαλούν τήν θωρυβώδη άπο-
δοκιμασίαν λεγόμενα μεταξύ τών αημερινών κύ
κλων τών εύφυολόγων; 

Άποκαλύφθητε λοιπόν, ώ διώκται τού λογο
παιγνίου, μετριάσατε τήν πρός αυτό περιφρόνη-
σίν σας, παύσατε τάς εναντίον αύτοϋ ύβρεις. 
Αναγνωρίσατε δτι τό λογσπαίγνιον έχει λόγον 
υπάρξεως έν τώ κόσμω τούτφ—τοσούτω μάλλον 
δσω άνευ λ ό γ ο υ , είνε αδύνατον νά γίνη λ ό γο 
-παίγνιον,— καί δτι κατέχει θέσιν ουχί περι-
φρονημένην έν τη ιστορία τού ανθρωπίνου 
πνεύματος. Εμμένοντες είς τήν πλάνην σας, 
κηρύττεοθε πρός τοις άλλοις ασεβείς καί αιρετι
κοί Βραχμάνες σκληροτράχηλοι καί κουφαλαζό-
νες, έχόμενοι μετ' ΐσχυρογνωμοσύνης τοΰ στρε
βλού σας δόγματος διά νά μή τυχόν, ζημιωθή ή 
πανσοφία καί ή σοβαρότης σας. Καί τότε, διά 
ν ά είνε πλήρης ό βραγχανισμός σας καί κατά 
τύπους, ζητήσατε παρά τοΰ μεγάλου άρχιβραχ-
μάνός σας Ουγκώ καί τό χρίσμα,." άπό τόν πε
ρίφημον περί τού λογοπαιγνίου όρισμόν του. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ 
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ίοα ρϋχΐβ ! Καί ή Βουλή σύσσωμος μετά ήχη- περινούστατος πολιτικός Φουάδ πασάς, ούτινος 
ρών γελώτων απήντησε : (^Ιΐ'ϊΐ ρ&ΐΊβ! ηα'ίΐ πολλά διασώζοντα ·ΰφυα λογοπαίγνια είς γαλλι-
ρ&ΐΊβ ! (1) κήν καί τουρκικήν γλώσσαν. Ά ς προσθέσω δ3 

Τό λογοπαίγνιον τοοοϋτον έξετιμάτο καί ηύ- τελευταϊον δτι πλήν πολλών άλλων επισήμων ΰ -
δοκίμησεν έν Γαλλία, ώστε τινές τών συγχρόνων ποκειμένων καί αυτοί οί Πάπαι δέν άπηξίουν 
πολιτικών αυτής ανδρών δι ' αύτοΰ ήρχισαν τό κάποτε νά εΰφυολογώσι διά λογοπαιγνίων. Έ -
στάδιον τής εαυτών έπισημότητος. Ό πολλάκις χομεν ήδη έν άρχαΐον όπωσοϋν ρητόν ενός 
πρωθυπουργεΰσας κατά τά τελευταία έτη ΡΓβν- Πάπα περί τών Ά γ γ λ ω ν ιπποτών,οΐτινες προσ· 
ΟΪηβί έγένετο γνωστός τό πρώτον διά μιας εό- ελθόντες έθεσαν τό ξίφος τιην είς τήν διάθεσιν 
φυολογίας, άποκαλέσας τούς λογαριασμούς τού τοϋ Αγ ίου Πατρός· ΠΙΟΠ Αη§1ί 86(1 Αη§β1ϊ" 
βαρώνου Ώσμάν, τοΰ περιβόητου νομάρχου άλλά καί έκ τών κατά τόν παρόντα αιώνα άνελ-
έπί τής δευτέρας αυτοκρατορίας τού εξωράισαν- θόντων είς τόν θρόνον τοΰ Α γ ί ο υ Πέτρου οί 
τος μέν τούς Παρισίους, άλλά τή άφειδεΐ δαπά- πλείστοι, οίον ό Πΐος Ζ', Γρηγόριος ΙΣΤ' καί 
νη πολλών εκατομμυρίων, Οοΐϊΐρίβδ ίίΐηΐαδίϊ- 6 Πΐος Η' ήσαν λογοπαϊκται. 
(ταβδ (ΓΗ&ΙΙδδΠΙ&ηη, παρωδών τόν τίτλον τοΰ Ναι οί Πάπαι μοΰ έπενθυμίζοαν έτέραν καί 
ννωστοΰ γερμανικοΰ βιβλίου: Οοηίβδ ϊ&ηίΆ- πασών σπουδαιοτάτην περιγραφήν τών λογο-
δίίρηοδ ά'ΟΐΤπΐ3η.Πόσον δέ τό λογοπαίγνιον παιγνίων. Ή θρησκεία τά ένεκολπώθη ενωρίς 
εϊσεχώρησε βαθέως είς τάς έξεις τοΰ γαλλικοΰ κ α ί τά καθηγίασεν ούτως ειπείν διά τοΰ κύρους 
λαού μαρτυρεί χαρακτηριστικώτατα τό άναφε- της. "Ηδη άπό τής αρχαιότητος τό λογοπαίγνιον 
ρόμενσν ύπό τοΰ Ακαδημαϊκού Η3.!όνγ έν τώ αναμιγνύεται εϊς τά θρησκευτικά" διότι τί άλλο 
λαμπρώ αυτού βιβλίω ί/Ιην&δίοη. "Οτε τάς ήσαν οί χρησμοί τών Δελφών ειμή καλαμπού-
πρώτας ημέρας μετά τήν έναρξιν κατά^ό 1870 ρια, λέξεις καί φράσεις μέ διπλήν έννοιαν καί 
μέρος τού γαλλικού στρατού διαβάν τά μεθόρια τό «ώ παιδίος»—παΐ Διός, δι 'ού προσηγόρευσε 
είσήλθεν είς τό γερμανικόν έδαφος, συνήντησε βαρβαρίζο>ν τόν Άλέξανδρον ό τοϋ Άμμωνος 
γερμανικήν πολίχνην καλουμένην ΡβΓΐ καί οί ιερεύς καί τό άλλο εκείνο τού οράματος αύτοΰ 
στρατιώται τότε αμνήμονες τού κινδύνου, λη- κατά τήν πολιορκίαν τής Τύρου (Σάτυρος=σά 
σμονούντες τήν αβεβαιότητα τοϋ πολέμου εις δν Τύρος); Ά λ λ ' ή χριστιανική θρησκεία έποιή-
άπεξεδύοντο καί τάς δυσμενείς συνθήκας ύ φ ' ας σ α τ 0 χρήσιν πολύ άφειδεστέρων τών λογοπαι-
τόν έπεχείρουν, έφαιδρύνθησαν μέ έν λογοπαί- γν ίων , άπειρα δέ τροπάρια, κοντάκια, ύμνοι, 
γνιον, καί μία φωνή ήκούσθη είς τάς τάξεις κανόνες, περιέχουσιν, έν ή πολλαπλά λογαπαί-
των: Ο'βδΙ 3, ς ι ι ί (τυ'&υΓα ΡΘΓΙ ! Ήτο δέ ή γνια ή συνετέθησαν έπί τή βάσει τοιούτων.Μή-
Κόρα Πέρλ, ής τό δνομα υπονοείται έν τώ λο- πως καί αυτοί οί περίφημοι οίκοι τοϋ Ά κ α θ ί -
γοπαιγνίω (φΐ'&ΗΓ» ΡΘΓΙ) εταίρα υψηλής πε- στου "Υμνου δέν είνε έξ ολοκλήρου σχεδόν συν-
ριωπής γνωστή ώς έκ τών σχέσεων της μετά τοϋ τεταγμένοι ύπό πνεύμα λογοπαιγνικόν, οίον τά 
άύτοκράτορος. «Χαίρε δ ι ' ής ή χαρά έκλάμψει, χαίρε, δ ι ' ής ή 

ΕΙπον άνο>τέρω περί τών πολιτικών ανδρών αρά έκλείψοί», καί τ ' άλλα παμπληθή ανάλογα, 
δτι ορέγονται τών λογοπαιγνίων άλλ' οφείλω Φορτικωτάτη δμως ιδίως κατάχρησις παρατη-
νά σημειώσω δτι ιδιαιτέρως λαίμαργοι περί τήν ρεΐται εις τόν Συναξαριστήν έν τοις ίαμβικοϊς 
παιδιάν ταύτην φαίνονται οί διπλωμάται, ΐ σ ω ; έπιγράμμασι τοις άναγραφομένοις έκεΐ πρός τ ι -
διότι ή έπαμφοτερίζουσα έννοια αρμόζει περισ- μ ή ν εκάστου τών πανηγυριζομένων αγίων τής 
σότερον είς τό άγχίστροφον πνεύμα, δπερ άπσι- ημέρας. Ανοίξατε οιανδήποτε σελίδα τοΰ δγκώ-
τεΐ τό επάγγελμα των. Διπλωμάται λογοπαϊκται δους βιβλίου καί θά εύρητε αμέσως πληθώραν 
ήσαν ό Ταλλεϋράνδος, ό Μεττερνίχος, ό Γορ- τοιούτων. Ιδού έπί παραδείγματι, 
τσακώφ καί άλλοι" έφημίζετο ιδίως ό Οθωμανός ο' Σεπτεμβρίου, ό άγιος μάρτυς Χαρίτων ξίφει τε-

[λβιοϋται. 
(1) ΣΗΜ. Οί γνώσται τής γαλλική; θ' άνεϋρωσί τό Πολλή χάρις σοι, χριβτομάρτυς Χαρίτων 

λογνπαίγν.ον έν τω ονόματι τοΰ βουλευτού. Χρίστου χάριν τράχηλον έκκεκομμένω. 
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ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Π Α Ρ Ι Σ Ι Ν Η . - Ή πάρα-
νωγήτοΰ πετρελαίου ήτις κατά τό 1857 ανήρ
χετο είς 275 τόννους καί τό 1860 είς 66 ,693 , 
ανήλθε κατά τό 1908 είς τό τεράστιον ποσόν 
τών 38 ,052,233 τόννων. Μέχρι πρό μικροΰ 
δυο χώραι είχον τό μονοπώλιον τής παραγωγής : 
Ό Καύκασος καί αί Ήνωμέναι Πολιτείαι. Έ ν 
τούτοις ευρίσκεται πετρέλαιον σχεδόν πανταχού, 
πηγαί έχουσιν άνακαλυφθή π /ήν τής θέσεως 
Κερί τής Ζακύνθου, έν Μεξικώ, Χιλή, Ι σ π α 
νία καί Γαλλία, επίσης δέ είς τά τουρκοπερσικά 
σύνορα άνεκαλύφθη έκταοις 1,500 χιλιομέτρων 
μήκους καί 200 πλάτους. Επίσης εύρηται καί 
έν Αφρ ική . Άλλά μόνον έν Αμερική καί έν 
Καυκάσφ έξεμεταλλεύοντο συστηματικούς μέχρι 
τούδε τό πετρέλαιον. Έ ν τούτοις σπροόπτως ευ
ρέθησαν έξηντλημέναι αί αμερικανικοί πηγαί 
τού πετρελαίου. Μή επρόκειτο τό πολύτιμον ύ-
γρύν νά έκλειψη άπό τής γής ; Ευτυχώς άνεκα
λύφθη πετρέλαιον καί έν τή Ευρώπη, είς τάς 
ρουμανικάς πεδιάδας. Τό ρουμανικύν πετρέ
λαιον κατά τόν κ. Μαννάν ευρίσκεται είς εξαί
ρετα μέρη άπό απόψεως εξαγωγικής. Σημειω
τέον δτι καθ' ήμέραν χρησιμοποιείται εις νέας 
χρήσεις, ουτιος έν Φιλαδέλφεια άπεπερατώθη 
γιγαντιαία τις ατμομηχανή καίουσα πετρέλαιον 
προωρισμένη διά τάς ταχείας αμαξοστοιχίας καί 
έχουσα έλκτικήν δύναμιν 53,000 τόν.νων, ενώ 
αί ισχυρότατοι τών καιουσών άνθρακας άμαξο-
στοιχίαι μόλις δύνανται νά σύρωσι 35,000 
τόννους. Επίσης τό πετρέλαιον σκέπτονται νά 
μεταχειρισθώσι καί είς τά πλοία, αφού αί δο-
κιμαί ναρκοβόλων καιόντων πετρέλαιον έπέτυ 
χον θαυμασίως. 

Η ρΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΙΤΕ 

Η ΟΙΚΙΑ ΤΟν ΓΑΙΤΕ. Γερμανική ΡίΐΙΙΙ-
ΓίδοΗ&Ιΐ).— Ανέκαθεν ό Γαΐτε έπόθει, καί τό 
εξέφρασε μ.άλιστα, νά άφήση είς τόν Γερμ.αν.-
κόν λαόν τά χειρόγραφα του, τήν βιβλιοθηκών 

' Ε π ι σ τ ή μ α ι - Γ ρ ά μ μ α τ α - Τ έ χ ν α ι ] 

άποτίη τά χρέη καί νά είσπράττη χρήμκτα ό
πως ήδύνατο καί δι'αύτό έπώλησεν δτ: ήδυνήθη 
Ά λ λ ' ευτυχώς ό πιστός γραμμ,ατεύς τοΰ ποι-
ητοΰ ό Χριστιανός 8θΚϋθΙΐ3,Γ<ϋ ήτο έκεΐ καί 
έγρηγόρει έπί τών συλλογών ών συνέταξε κα-
τάλογον. Αποθανόντος τό ΐ 885 τοΰ τελευ
ταίου έγγονοΰ τοΰ Γαΐτε. τοΰ Ούαλτέρου <ρόν 
Γαϊτε, έγένετο έπί τέλους ό οίκος τοΰ Γαΐτε 
τό πολύτιμ.ον της σήμ.ερον μ.ουσεΐον. Τά πάντα 
έτακτοποιήθησαν καί ή έπίπλωσις άποκατεστη 
οίά ήτο ζώντος τοΰ Γαΐτε. Αί συλλογαί έτα-
ξινομήθησαν, καί τά χειρόγραφα ευρίσκονται 
απογεγραμμένα. 

Ό δέ διευθυντής τοΰ έθνικοΰ έν Βεΐμέρη Μου
σείου τοΰ Γαΐτε, ό Δρ. φον Δέττιγκεν ίδρυσε 
μ.ετ' άλλων πιστών τήν «Έταιρείαν τών φίλων 
τοΰ οίκου Γαΐτε» ήτις αγρυπνεί έπί της πολυ-
τ ί μ ου π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς. 

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ο ζ'. 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (Λονδΐ-
νον). — Ό Εδουάρδος Ζ'. δέν ήτο μ.όνον Παρι
σινός βασιλεύς, άλλά καί ό μάλλον παρισινός 
παντός Γάλλου Προέδρου τής Δημ.οκρατίας, 
διότι οί πρόεδροι τής Γαλλικής δημ.οκρατίας 
ήσαν καί έμειναν έπαρχιώται έν I Ιαρισίοις-

"Οτε ήλθεν επισήμως τό 1903 είς Ηαρισίαυς 
ό βασιλεύς Έδουάοδος ή υποδοχή αύτοΰ ύπό 
τοΰ λαοΰ έφαίνετο προβλημ.ατική. Έκτος τοΰ 
κ. Δελκασσέ καί ολίγων' άλλων πολιτικών ό 
άλλος κόσμος ολίγον συνεπάθει πρός· τήν έ γ -
κ ά ρ δ ι ο ν σ υ ν ε ν ν ό η σ ι ν καί εδέησε 
νά καταβάλη δλην αύτοΰ τή δεξιότητα καί 
εύστο·/ίαν ό Εδουάρδος δπως κατακτήστ) τήν 
συμ.πάθειαν λαοΰ έχθιστα διακειμένου πρός 
τούς Άγγλους . «Μέ γνωρίζετε, ειπεν ό Εδου
άρδος είς τούς Παρισίους, είμαι παλαιός Παρι
σινός. "Ερχομαι τώρα όχι ώς διάδοχος, ώς 
τρίγκηψ τής Ούαλλίας, άλλά ώς βασιλεύς καί 

αρισιανι-νομίζω δτι δύναμαι χρώμ.ενος τοΰ 
σμ.οΰ μου νά σας επηρεάσω ολίγον .ν/ν»νιν<ι«.:η» ομ.υυ μ.υυ να σας επηρεάσω ολίγον, ££ς ί,ητβ 

του, τάς συλλογάς του. Ά π ό τοΰ 1792 μ.έχρι τήν φιλίαν σας, διότι νομ.ίζω δτι διά . τά δύο 
τοΰ 1832 δτε άπέθανεν ό μέγας Γερμανός κα- μας έθνη, συμ.φιλίωσίς τις είνε αναγκαία καί 
τώκησε τήν οίκίαν τήν οποίαν ήγόρασεν έν Βεί- θά μας ισχυροποίηση άμ.οιβαίως. Είμπορώ λοί-
μ-ώρ.η "Οτε άπέθανεν άφηνεν εγγονούς άνηλί- πόν νά σας κάμ.ω τήν πρότασιν αυτήν καί άπό 
κους. Ή μήτηρ των Όττ ιλ ία ένησχολεΐτο νά πολιτικής απόψεως καί έξ ιδίου μου ονόματος» 
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Ό Εδουάρδος είχεν εννοήσει τούς Γάλλους». 
Εύγνωμ-ονοΰντες οί Γάλλοι ϋπερέχαιρον οσάκις 
μ.ετέβαινεν είς Παρισίους καί τό βράδυ, είς 
τάς φωταγωγημένας οδούς ό κόσμος έλεγεν: 
« Ό Εδουάρδος ! Ό Εδουάρδος!» Ό βασι
λεύς τής Α γ γ λ ί α ς άπέδειξεν δτι ή εγκάρδιος 
συμφιλίωσις ούτε ουτοπία ήτο ούτε δνειρον. 

Καί τό πνεΰμ.α τοΰ Εδουάρδου έφαίνετο ά-
ναπτυχθέν έπί τό παρισινώτερον. "Οτε, κατά 

προϋποβληθέν αυτή σχέδιον διέγραψε τό όοι-
σθέν δραματικόν ποίημ.α καί έγραψεν άλλο δ
περ προύτίμα λέγων «Μήπως μ.έ έξέλαβον διά 
τόν Σάχην τής Περσίας»· έννοών μέ τοΰτο δτι 
ήτο ένήμ,ερος τοΰ γαλλικού δραματολογίου. 

Η ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΝΓΑΔΔΙ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ Δ ΥΟ ΚΟΣΜΩΝ. -
'() κ. Λ. Βερτράνδος δστις ίπεακέφθη τήν θέ· 
οιν δπου εκείτο ή διάοημος διά τοΰ "Ασματος 
τών 'Ασμάτων'Ενγιδδϊ δημοσιεύει περιγραφήν 
αρκούντως ζωηράν. Δυακόλως θά ύποθέαη τις 
δτι έκεϊ υπήρξε ποτε πάλι;, άλλά αληθώς πύ/.ις 
κατά τήν σημερινήν ίκδοχήν δέν ήτο ή αρχαία 
'Ενγαδδϊ άλλά μόνον συνοικίαμός παραπλήιιος 
πρός τους σημερινούς τής Σαχάρας. Άπλοϋν 
τείχος προήσπιζε πεντηκοντάδα καλυβών, τοι
αύτη τις φαίνεται ότι ύπήρξεν ή 'Ενγαδδϊ τής 
Παλαιάς Διαθήκης. Νά θέση τις άλλαχοϋ τής 
Παλαιστίνης τήν 'Ενγαδδϊ αντίκειται πρυς τάς 
πληροφορίας τών πηγών, δ δέ κ. Α. Βερτράν
δος φρονεί δτι άνασκαφαϊ έκεϊ δέν &ά άποβώαιν 
Άκαρποι. 

<Κ@@Χ> 
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΔ 

(ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΒΕΡΟΑΙΝΟΝ.)— "Αλλοτε 
τό όνομα Ρότσιλδ ήτο ίσοδύναμον μέ τίτλον 
βασιλέως, διότι οί Ρότσιλδ ήσαν οί βασιλείς 
τού χρηματιστηρίου. Έ ν Φραγκφούρτη, Πα
ρισίους, Βιέννη καί Λονδίνω ουδεμία σπουδαία 
έπιχείρησις ήτο δυνατόν νά γίνη άλλοτε μή συμ
μετεχόντων τών Ρότσιλδ. Σήμερον διά τών με
γάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, διά τών μεγά
λων μετοχικών τραπεζών προήλθον είς μέσον 
νέαι χρηματιστικοί προσωπικότητες, αΐτινες καί 
δεσπόζουν είς τάς αγοράς. Έ ν Λονδίνω ό λόρ

δος Ρότσιλδ είνε ακόμη βασιλεύς είς τά χρημα
τιστικά, άλλ' έν Παρισίοις ώς γνωστόν ή τρά
πεζα τών Ρότσιλδ περιέστειλε κατά πολύ τήν 
δηάσίν της. Έν Βιέννη ή ύπό τούς Ρότσιλδ ο
μάς δέν ανέλαβε τά συνομολογηθέντα δάνεια. 
Καί ό'χι μόναν οί Ρότσιλδ άλλά καί οί σύμμα
χοι των ετέθησαν κατά μέρος, ήτοι ή ϋ ΐδΟΟΠίθ 

ΟβδβΠδοΙίαΓί, ή τράπεζα τής Δαρμστάτης, ό 
ΒΙοΊϋΙίΓοάβΓ καί ό Μένδελσων. Ό υπουργός 
τών Οικονομικών Κ. φόν Βιλίνσκης άντί τού
των εξέλεξε τήν Γερμανικήν τράπεζαν καί τό. 
Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον. Έ ν Α γ γ λ ί α μετά 
τόν θάνατον τοΰ Εδουάρδου Ζ' ό γαμβρός τοΰ 
Ρότσιλδ ό λόρδος Ρόζβερυ βλέπει μειούμενον τύ 
κύρος του. Πανταχοΰ σημειούται ή παρακμή 
των Ρότσιλδ. 

Η ΑΣΠΙΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. — Ή ασπίς εν τή άρχαιό-ητι 
δέν ήτο μόνον δπλον άμυντικύν άλλά καί άντι-
κείμενον τής αρχαίας λατρείας. Ιερά ασπίς έ-
φυλάσσετο έν τω Ήραίω τοΰ Άργους καί οί 
έκεΐ τελούμενοι αγώνες άπό τοΰ ονόματος τής 
άσπίδος είχον τήν έπωνομασίαν. Κατά τήν πα-
ράδοσιν ή ασπίς αύτη ήτο τοΰ Εύφόρβου, ήν 
ό Μενέλαος, πολεμικόν τόν έξ Ι λ ί ο υ λάφυρον, 
άφιέρωσεν έν Ά ρ γ ε ι . Άνεκαλύφθησαν αρχαία 
νομίσματα έ φ ' ών παρίσταται ό Ιερός περι τήν 
ίεράν ασπίδα βραδύς χορός τών ίερέων τής μυ
κηναϊκής εποχής.Άλλαι πηγαί μάςπληροφοροϋσι 
περί τοΰ πυρρίχιου τών Κουρητών χορού, ένο
πλου χορού καθ 'δν σπουδαίους μετέχει ή ασπίς. 

Παραδόσεις έθνικάς καί θρησκευτικός επί
σης έπί τοΰ σχήματος τών ασπίδων ούτω φέρ' 
ειπείν οί αρχαίοι απέδιδαν είς τούς Αφρικανούς 
στρογγυλάς έκ δέρματος ρινοκέρατος ασπίδας 
γνωστόν δτι έν Μυκήναις άνεκαλύφθησαν ασπί
δες άλλαι μέν ωοειδείς, άλλαι στρογγύλαι καί 
άλλαι σχεδόν απαράλλακτοι μέ τάς ασπίδας τών 
στρατιωτών τών ρωμαϊκών λεγεωνών. 

Έ π ί θραύσματος αρχαίου αγγείου ευρεθέν
τος παρά τό Άθηναΐκόν Δίπυλον, σπουδαιότα
του διά το θέμα, εικονίζονται ασπίδες διαφόρων 
σχημάτων.Ό Α. I. Ρέϊναχ δστις συνέγραψε πε-
ρίεργον περί τοΰ θέματος μελέτην εξάγει διά
φορα συμπεράσματα ίκανώς περίεργα καί έν-

ι διαφέροντα. 



Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
[Φαγητά, Γλνχνσματα, Επιδόρπια] 

Παγωτό κρέμα σοκολάτα 
Εόνομεν μέ τρίφτη {χάνω είς ?*« τ χ έ χ ί ΐ α ι χχ-

τσαρόλας 50 ϊρ . σοκολάτα ή άν θέλωμιν 50 Ϊ5. 
χαχάον χαί τό χαχάον αΰτο τό βάζομεν είς τό στό· 
μιον τοϋ φούρνου δ:χ νά λυώση. Δουλεύομεν εις Ινα 
μέρος 150 δράμ. ζάχαρη μέ 8 χροχάδια αυγών 
χροσθέτομεν χα! τήν σοχολάταν, δλα δέ μαζύ τά 
δουλεύομεν 4χί ϊρχετόν χαί χρρσθέτομεν χαί τήν 
σοχολάταν, 6λα 2ε μαζύ τά δοιιλιύομεν Ιχί αρχε-
τόν χαί χροσθέτομεν δουλεύΛντες μία έχά χαλό 
γάλα αγελαδινό. ΚτυχοΒμεν άρχετά μέ σύρμα, βά
ζομεν Ιχειτα τήν χρέμα νά βράστ) χατά τήν σονή' 
θ·:αν χαί τήν βάζομιν είς τήν χαγωτιερα νά χα-
γώστ,. 

Παγωτό άπό ροδάκινο 
Βράζομεν ίνα σορόχι μέ βανίλλια χαί τό χάμνο-

μιν 30 βαθμών. 'ΑφοΒ χρυώση χροσθέτομεν μισή 
έχά ροδάκινα γινόμενα χαί χερασμένα άχό τριχιά. 
Στύβομεν το ζουμί δύο λεμονιών χαί δύο χορτοκαλ-
λιών χαί θέτομεν ολίγο, χαοιιίσιον διά νά δώσωμιν 
χρώμα ροδαχίνου άμα Ιχτ, 30 βαθμούς, χατόχιν τό 
βάζομεν εις τήν γλασιέρα χαί τό χαγώνομεν. 

Παγωτό βύόσενο όΊρόπι 
ΠερνοΒμεν άχό τό τρυχητό ολίγο βύσσινο. Δέ-

νομεν ζάχαρη 18—20 βαθμούς βάζομ€ν τό χαγωτο 
εις τΐ,ν γλαιιέραν ά<;οΒ χροσθίσωμεν τό στιμμίνο 
βύσσινο εϊς τήν ζάχαρη, χαί τό άφίνομεν νά χα-
γώση. 

Παγωτό κρέμα μέ καφέ 
"Εχομεν μία ΰχα γάλα βραστό, χατόχιν χαδουρ-

ϊίΓομιν 2 5 δραμ. χαιφέ μέσα εις τηγάνι χαί άμα 
χαβουρδισθη τον χονδροχοχανίζομεν ευθύς εί ; Ινα 
γουδί χαί τ:ν ρίχτομεν είς τό βραστό γάλα. Σχε-
χάζομεν τότε τό γάλα χαί τό άφίνομεν νά σταθή 
σχεχαστό εχί ΐι τέταρτον τής ώρας διά νά Ιδγη 
χαλά ή ουσία τ.3 χαφφέ. Ζυγίζομεν 150 δρ. ζά
χαρη χαί τήν ένώνομεν μέ 10 χροχάδια τών αυ
γών δοιιλεύομεν αυτό χαλά χαί χερνοΒμεν τό γάλα 
άχό μία χετσέτα είς τό τηγάνι δχοο {χομεν τήν 
ζάχαρη μ» τα αυγά. ΚτυχοΒμεν μέ τό σύρμα χαλά 
χαί τήν βράζομεν δχως εις τό χαγωτό χρέμα μέ 
βανύλια άφίνομεν νά χρυώστ] χαί τό χαγώνομεν 
εις τήν γλασσιέραν. 

Κοτόπουλο γεμιστό 
Βγάζομεν τό εντόσθια χαί χαψαλίζομεν τό χο-

τόχουλο, τό γεμίζομεν δέ μέ μία γέμωσι καμωμέ
νη άχό σχοτάχια το3 χουλιοΒ τήν χοιλίτσα χαί τήν 

χαρδιά χουχουνάρι, λαρδί, μανιτάρια, λεχτά χόρ
τα, άλας χιχέ:ι χαί τά ψήνομεν εις στή σο36λα 
άφοϋ τά τυλίςωυεν είς φέταις λαρδί. Τά σερδίρο-
μεν μέ μια σάλτσα της άρεσχείας μας. 

Κοτόπουλα τηγανιτά κατά τόν τρόπον 
τλς Βιέννης 

Πιι'ρνομεν 3 μιχρά χοτόχουλα τά χαθαρίζομεν 
χαί άφοΒ τά χάψωμεν εις τήν μέσην βγάζομεν τά 
χόχχαλα το3 στήθους τά χτυχο3μεν με τό μαχαίρι 
χαί χαρφώνομεν τά πόδια είς τό πετσί τά άλατί-
ζομεν, τά βρέχομεν μέ β'-ότοαι, τά τολίγομεν είς 
γαλέττα χαί αόγά χτυχημένα. Δέχα λεχτά χρό 
ττΒ φαγητο3 Ιχομεν φρετοΒρα ζεστή τά τηγανίζο-
μεν χα! σερδίρομεν μέ μαϊδανό χαί χωριστά ντομά
τα σάλτσα. 

Χήνα ·1ς τήν όονβλα 
ΠιίρνΟμιν μία νέα χήνα τήν χαθαρίζομεν χαλά 

τής αφαιροΒμεν τά εντόσθια τήν άρωματίζομεν χαί 
τήν ράχτομεν. Άφχιρουμεν τά άχρα τών χοδών 
τήν χερνοΒμεν εις τήν σο3δλα τήν τολίγομεν είς 
Ϊνα χαρτί μέ βούτυρο χαί τήν βάζομεν νά ψηθη' 
άμα ετοιμασθώ τήν σερδίρομεν με τήν σάλτσα χο3 

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α Δ Ε Λ Τ Ι Α 

(ΑΙ αίμορραγία* τλς ρινός) 
Πρός τιχεΐαν έχίσχεσιν τής αιμορραγίας της 

ρινός συμβουλεύω τήν έχομίνην όδηγίαν τοΟ άμε-
ριχανο3 ίατρο3 Κλήσον. 

«"Αμα ώς εχέλθη ή αίμορραγία της ρινός, ά-
νοίγομεν χαί χλείομεν Ιχανειλημμένως το στόμα, 
δχως δταν μασσώμεν, ή χαλύτερον μασσώμεν 6ώ-
λον. άχορρ',φητιχοΒ χάρτου (στυχοχάρτου) μετά 
δυνάμεως χιέζοντες του; οδόντας. Ή αίμορραγία 
αφεύχτως θά χαύστ». 

Ίσως γελάση χανείς άναγινώτχων τό άχλού-
στατον φάρμαχον. Άχίδείχθη δμως Ιχ τθ3 χειρα-
ματισμοΒ άλάνθαστον χαί λόγω τών συστολών, 
αί'τινες γίνονται δια το3 μασσήματος χαί λόγφ τής 
ιδιότητος το3 στυχοχάρτου. 

(Βατά τλς ΌόονταλγΙας) 
Ό χονόδι.τος—τό μεγαλύτερον δάσανον το3 άν-

θρώχου—χερνα μέ τό έςή; άχλούστατον φάρμα* 
χον : Εις Ιν χοχλιάριον στίδετε ολίγον λεμόνι, εν
τός δέ αύτο3 ρίχτετε άλας τριμμένον. Έμδαχτί-
ζιτε χχλά είς τό μΤγμτ αυτό τεμάχιον δάμβαχος 
χαί μέ αυτό βουλώνετε τόν οδόντα, Οστις χονεΤ. 
'Εντός λεχτο3 οί χόνοι εξαλείφονται. 

I. 'Ατρείοης 
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