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ΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ν  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  

ΤΩΝ ΚΩΜΩΔΙΩΝ Τ Ο Ύ  Α ΡΙΣΤΟ Φ Α Ν Ο ΥΣ.

(Συνέχεια άριθμ. Κ/.)

Η Ειρήνη  έδιδάχθη τω 420· Ενδεκα παοήλθον 
έτη, άφ οτου δ πόλεμος η-ξατο *ί Αθηναίοι έ- 
γέλασαν μέν κατά τήν παράστασιν τών Αχαρνέων, 
άλλ εζηκολούθησαν νά μάχωνται. ό  θάνατος τοΰ 
Κλέωνο;, φονευθέντος έν Αμφιπόλει, ην κατάλλγ,- 
λος περί^τασις όπω; έπαναληφβή έν τώθεάτρω τό 
ειρηνικόν θέμα, καί δ Αριστοφάνης εσπευσεν οπο>ς 
δράξηται αΰτής. ΤρυγαΙο;, τό πρώτιστον πρόσω 
πον τνίς κωμωδίας, άναβα; εί; οΰρανόν έπί καν 
θάρου, καί εΰ-ών τόν Ερμήν μόνον, εκθετει αυτώ 
τά δειν», ΰφ ών μαστίζεται ή Ελλά;· ο Ερμή; 
ανακαλύπτει είς τόν Τρυγαΐον, ότι η Ειρήνη είναι 
αίχμαλωτος έν σπηλαίω τινι, οΰ ί  δπ'Λ καλύπτε
τα ι  ύπό σοιρών λίθων* δ δε Τρυγαΐο;, βοηθού 
μενο; ΰπό πολιτών τινων απελεύθερο! τή' 
θεάν Η χαρά καί αί εορταί άναγεννώνται παν-α- 
χόθεν, οί δπλοποιοί μόνοι απελπίζονται, καίό Τρυ- 
γαϊο; νυμφεύεται τήν σύντροφον τής είρήνγ,; Α 
οθονίαν.
* « . , y γ  , t t  yΗ Α νσ ισ τρα τη  γ ν ν η  είναι νεα συνηγορια υπε. 
τής ειρήνη;, οκτώ περίπου έτη μεταγενεστέρα τή: 
προτ,γουμένης κωμωδίας, ϊδού όέ Ο μύθο;, 8ν ο 
ποιητή; έπενόη^ε διά τήν κωμωδίαν ταύτην. Η 
Λυσιστράτη (παρά τό λύειν τόν στρατόν), γυνγ 
ενός τών πρωτίστων Αθηναίων πολιτών, θέλει ν 
άναγκάιη τού; Αθηναίους καί Λακεδαιμονίου; ό 
πω; συνθηκολογησωσιν· έπί τούτφ δέ συναθροίζ;· 
τάς γυναίκας τής Αττική; καί τών πρωτίστων 
Ελληνίδων πόλεων, καί δρκίζει αύτά; οπω; όια- 
κόψωσι πάσα* μετά τών συζύγων των συγκοινω

νίαν μέχρι τή ; συνομολογησεω; τή ; ειρήνη;, ύ  
νέο ; οΰτος στρατός κυριεύει την άκρόπολιν τών 
Αθηνών, καί οί άνδρες ευρίσκονται μετ ολίγον εί; 
<$υΐκο*ωτάτην θέσιν Η Λυσιστράτη δύσκολοι; καί 
αΰτη διατηρεί την πειθαρχίαν μεταξύ τών γ υ 
ναικών' έρχονται είς λόγους καί γίνεται συμβιβα
σμό; τις· ή Σπάρτη καί αί Αθήναι διαπραγμα
τεύονται περί τής ειρήνης, αί πύλαι τής Ακροπό* 
*εω; ανοίγονται, καί πάντες οί Ελληνικοί λαοί 
λησμονοΰΉν έν χοροίς καί συμποσίοις τά μακρά 
καί αμείλικτα αΰτών μίση. *

Εάν ήδύνατο ν’ άφαιρεθϊ) έκ τών Νειρι.Ιών τό 
δ»ομα τοϋ Σωκράτους, καί ν άντικατβσταθή, αντί 
τοϋ σεβαστού τούτου Ονόματος, τό όνομα τινός 
τών σοφιστών, οΐτινες εβριθον κατά τόν αιώνα 
εκείνον, ή τοσοϋτον ζωηρά καί πρωτότυπο; αΰτη 
κωμωδία ην τότε αξία χειροκροτήσεων άπ αρχή; 
μέχρι τέλους.

Δυστυχώς όμω; τόν Σωκράτην ηθέλησε νά 
παραστήτ/' δ Αριστοφάνης τοσοϋτον γελοϊον αμα  
καί μισητόν τάς ίόέας τοϋ Σωκράτους ήθέλησε 
νά προσωποποίηση έ* ταις Νίφέλαις έκείναι;, α'ί- 
τι^ε; ά^ουσι καί /ορεύουσιν έν χορώ εί; τήν σχο
λήν τοϋ Σωκράτους αποστέλλει τόν Στρεψιάδην 
<αί τόν υιόν αΰτοϋ όπω; μάθωσιν έκεϊ τόν ηττο> 
λόγον κρείττω ποιεΐν, καί ιδία όπω; διδαχθώσι 
τήν τέχ-ην τοϋ μή άποτίειν τά χρέη. Δί § καί 
-ύδόλω; λυπούμεθα δτι δ Αριστοφάνη; έτιμωρήθη 
κατά τήν περίστισιν ταύτην ΰπό τών Αθηναίων 
ιΰστηρότερόν πω;, έπειδή τό αριστούργημα τοϋτο 
τοϋ κωμικού ο ΐ’ τρου, τή; ύψηλή; εύγλωττία ί, καί 
τή; ποιητικής έμπνεύσεως ούδεμίαν έΤχεν έπιτυ- 
χίαν έν τώ θεάτρω. 0  Σωκράτη;, ουδόλως άνα- 
γνωοίζων εαυτόν έν τή είκόνι έκ=ίνη διδασκάλου 
ά()έου καί άνηθίκου, οΰδ ώ»γίσθη, οΰδ έμνησικά- 
κησε κατά τοϋ Αριστοφάνους' δήλον δέ τοΰτο έκ 
τοϋ οτι, έν ώ αί Νεφέλαι έδιδάχθησαν τώ 424,  
δ Πλάτων παρίστησι τόν Αρι^τοφάνην καί τόν 
Σωκράτην συνδιχλεγομ^νους εν τώ συμποσίω τοΰ



Αγαθωνος τώ 4 ι *> ώ; <$ύο φίλου;, ών ύδεν ποτ- 
διίτάραςε τή» φιλίχν. Αλλά, πρεπει να το δμο 
λογή'ωμεν, ή κωμωδία έλεθ-ίαν έξησχησε. έπι£- 
ροήν έπί τή; τύχη; τοΰ φιλοσόφου διότι έγέννησε 
καί όιέβρεψεν έπι μακρα έτη προϋπολήψεις κατ 
αΰτοΰ, και εκ τής κωμωδίας ταύτη; δ Ανυτος χαι 
Μέλιτο; ήρύσαντο τά κείαενον τή; κατηγοοία; αύ
τών, χαι πιθζνώτατχ προ ;  τούτοι; καί οί δικαιται  
τά αϊτια τή; χαταδικαστικής των αποφάσεως. 
11 μ ε τ ιςύ  τή; παραστασεως τών Ν εψε.Ιών χαι 
τοΰ θανάτου τοΰ Σωκράτους παρελθουσα είκοσι- 
πενταετίχ άνέπτυςε καί προήγαγ? τά σπέρματα, 
άτινα έσπά^ησαν εί; τόν δήμον ΰπό τοΰ Αριστο 
φάνους, καί ή θεατρική αποτυχία ίκανοποιήθη 
δυϊτυχώ; πληρέστατα ΰπό τή; φιλολογικής έπι 
τυχίας.

Οί Σφήκες  ε ί Ί ί ν οΰ μόνον τδ άπεικόνισμα μα
νιώδους διχαστού, άλλά χ *  διδαιχαλία, άποτει- 
νομένη εί; τόν δήμον τών Αθηναίων. Κατά τά 
4 2 5 ,  δτε δ Αριστοφάνης εγραψε τήν κωαωδίαν 
του, πας πολίτης, υπέρ τά 30 έτη γεγονώ;, ή 
δυνατό νά γίνη μέλο; τών δικαστηρίων, άνανεου 
μένων κατά παν έτος, και πάντες οί Αθη vatot ε 
πεθυμούν νά κερδήσωσι το τριώβολον, 8 δ Περι
κλή; έψηφίσχτό ποτε ώ; ημερομίσθιον τών δι' 
καβτων. 0  Φιλοκλέων, ήτοι δ δήμος, παρεφρόνη- 
σιν ως έκ τών πολλών δικών, δ δέ υίός αύτοΰ 
Βδελυκλέων, φυλακίσας αύτόν, διορίζει δύο δού
λους δπως τον φυλάττωσιν. ό  γέρων προσπαθεί 
νά δραπετεύση καί καλεΐ πρός βοήθειάν του τούς 
φίλους του δικαστάς, οΐτινές είσι μεταμεμορφω- 
μένοι εις σφήκας καί ώπλισμένοι διά κέντρου, ώ; 
έντομα έτοιμα πάντοτε ΐνχ κεντήσωσι. Μάχη 
μεταξύ τώ- φυλάκων τοΰ Φιλοκλέοντο; καί τών 
σφηκών* δ Βδελυκλέων έπεμβαίνει καί πείθει τόν 
πατέρα δπως, διαμένων έν τή οικία, δικάζη πά
σας τάς οΐκιακάς διαφοράς. Κύων τις κατηγορεί 
ετέρου κυνός, Λάβητος καλουμένου, ώς χλέψαντος 
έκ τοΰ μαγειρείου καί φαγόντος τυρόν Σικελικόν' 
δ Φιλοκλέων κατά λάθος άπολύσας τόν ένοχον, 
απελπίζεται, άλλά παρηγορούμενος υπό τοΰ υίοΰ 
του, καθίσταται αβροδίαιτος, φιλοπότης, εύθυμος 
καί ζωηρός.

At Ε χχΛ ησ ιά ζο ν σα ι  είναι κατάκρισις τώνφαν - 
τασιοσκοπιών φιλοσόφων τινών, οΐτινες (ονειροπό
λησαν, η4η προ τοϋ Πλάτωνος, ιδανικήν πολιτείαν' 
είναι σάτυρά τις δλω; ηθική, μ’ δλην τήν άνηθι 
κότητ* πολλών σκηνών* τοΰτο δε λεγοντες, έννοοΰ- 
μεν δτι οΰδείς έν ταύτη περί πολιτικής λόγος. Η 
έποχή ιής κωμωδίας ταύτης εξηγεί τόν λόγον 
τοΰ τοιούτου' μετά τήν ΰπό τοΰ Λυσάνδρου αλωσιν 
τών Αθηνών καί τήν ΐδρυσιν τών τριάκοντα τυράν
νων ψήφισμά τι έκώλυσεν εις τού; κωμικούς ποιητάς 
δπως μή προσβάλλωσιν δνομαστί οΰδένα έκ τών 
ζώντων, καί μή ποιώσι χρήσιν τής π α ρ α β ά σ ε ι ς ,  
ήτοι μή άποτείνωνται άπ’ εΰθείας εις τούς θεα 
τάς διά τ ο ύ  σ τό μ α τ ο ς  το ΰ  κ ορυφα ίου. Α ί Έ χχΛ ψ

σ ια ^ ι ιυ υ α ι  έ;ιδαχθησαν τώ 39 1 κατα πι<1ανωτά- 
την τινα εικασίαν άλλ δ νόμος τών τριάκοντα 
ού μόνον δέν κατηργήθη, άλλα καί ελ^βε πλειο- 
τέραν έπίταΉν. Η ύπόθεσις τών Ε χ κ . Ι η ο ια ζ ο υ σ ΰ ΐ  
είναι αυτη: Αι γυν/Ικες τών Αθηνών, ήγουμένης
τή; Πραζαγόρας άνδρικώ; μεταμφιεσθεΐσαι, π χ - 
ρεισδΰουσιν είς τήν έκχλησίαν τοΰ δήμου, καί διά 
τού πλήθου; αύτών καί διά πολλών γυναικείων 
δόλων κατορθοΟσιν δπως έπικυρωθή ψήφισμα, έπι* 
τρέπον τήν όιοίκησιν χαί έπιτοοπήν τών τή; πό- 
λεως πραγμάτων είς τάς γυναίκα;, καί ίδρύουσι 
πολιτείαν καινήν, ής τά κεφάλαια ή κοινοκτημο
σύνη καί ή ΰπερ χή τώ·< γυναικών. Εντεύθεν άλ- 
ληλουχία σκηνών κωμικωτάτων, έν α!ς δ ποιητής
> ·Υ » . / , s r \απεικόνιζε-, την συγχυσιν, την προερχομενην υπο 
τής κοινοκτημοσύνης, τοΰ φυομοΰ τών γυναικών 
καί τής ίσότητος τοΰ έν τω ερωτι δικαιώματος, 
παραχωρουμένου εις τε τάς γραίας καί τάς νέας, 
εις τε τάς δυσειδείς 'α ί τάς ευειδείς Τό συμπέ
ρασμα, δπερ δ ποιητής δεν έξάγει, καταφαίνεται  
άφ εαυτού, ακτινοβολούν ύπό ποιήσεως καί δρθοΰ 
λόγου.

Τά άποτελέσματα τοΰ νόμου τών τριάκοντα 
καταδείκνυνται ίναργέστερον έν τω Π.ίούτ ΐύ  η έν 
τα ΐ;  Ε κχ .Ιη α ια ζ ο ύ σα ις .  0  Π Λ ονιος  έδιδάχθη μεν 
τώ “*09, πολλά ετη πρό τοΰ νόμου' άλλ’ δ Αρι
στοφάνης, θέλων ίνα καί δεύτερον παραστή’ -η αύ
τόν έν τώ θεάτρω τώ 3ν»0, άφήοεσε τήν π»ρά- 
βασιν καί πολλούς έκ τών χορών. Εν τω ποιήματι, 
οίο» σώζεται ήμΐν, δλίγαι κακόηχοι λέξεις ά«αμι- 
μνήικουσι μόναι τήν αι’σχρο^ρημοσύνην τών άλ
λων κωμίρόιών' άλλ ή κωμωδία αυτη, εί καί 
ήττον ακόλαστος τών άλλων, ούδόλως υπολείπε
τα ι εκείνων ούδε κατά τό δηκτικόν, ούδέ κατά τδ 
ζωηρόν, καί είναι, τολμώμεν είπεΐν, ή καλλίτε- 
ρον συντεταγμένη καί ή δραματικωτέρα τών κω 
μωδιών τοΰ Αριστοφάναυς. 0  Π .Ιοΰζος  είναι 
πραγματικώς ή τρανωτέ-α άντί^ρησις πρδς έχεί- 
νους, οΐτινες κατηγοροΰσι τδν Αριστοφάνην διά τδ 
προσωπικόν τών ύβρεων, τδ άκοίμον τώ* εικόνων 
καί τό αίσχρολόγον τής έκφράσεως, καί θεωροΰσι 
ταΰτα ώ; τά μόνα χαρακτηριστικά τής ώραία; 
τοΰ Αριστοφάνους ποιήσεως. 0  ΠΛοΰτος, τδ πρω
τεύον τοΰ δράματος πρόσωπον, είναι τυφλός* 
πτωχό; τις άνήρ, Χρεμύλος καλούμενος, μετέβη 
έρωτήσων τδ μαντείον τοΰ Απόλλωνος πώς ηδύ- 
νατο νά πλουτήση- δ δέ θεός εχρησεν αύτω δπως 
συμπαραλάβιτ, μεθ εαυτού τδν πρώτον άνδρα, §ν 
ήθελεν απαντήσει έκτδς τοΰ ναοΰ· δ Χρεμύλος, 
συναντήσας τδν Πλούτον, παραλαμβάνει αΰτόν' 
άλλ δ Πλούτος δεν βλέπει, καί δ τίμιος Χρεμύλος 
δέν έπιθυμεϊ δπως οί κακοί καί δόλιοι έπωφελών- 
ται έκ τών μεγαλοδωριών τοΰ θεοΰ. Επιχειρεί 
λοιπον νά θεραπεύση τήν τύφλωσιν τοΰ Πλούτου, 
καί έπί τούτω μεταβαίνει μετ αύτοΰ εις τδν 
ναόν τοΰ Ασκληπιού. Τδ θαΰμα γίνεται, καί τοΰ 
λ ο ιπ ο ύ  μόνοι οί κ α λ ο ί κάγαθοί θέλο υσ ιν  Α π ο λα ύε ι

τ ού πλούτου. Αί μεταμορφώσεις δέν βραδύνουσι, καί 
ο Αριστοφάνης παρίστησιν είς τούς οφθαλμούς ήμών 
πολλάς αύτών κιομικωτάτας άμα καί τερπνοτάτας.

0  Αριστοφάνης έμίσει τόν Εύριπίδκν, διότι 
έθεώρει αύτδν, ώ; καί τδν Σωχρατην, σοφιστήν 
επικίνδυνον, καινοτόμον, διαφθορέα τή; άρχαία;  
ηθικής. Ηδη έν τοΐς Αχαρ> εύσ ιν  έ^λεύχσεν εύ- 
φυώς τούς τραγικούς έπαίτας, άποστέλλων τόν 
Δι<.αιόπολιν είς τόν Εύριπίδην δπως δα-εισθή τά 
ραχη τού Τηλέφου, ίνα συγκίνηση διά τούτων τόν 
όήμον τών Αθηναίων, πρός Sv ήθελε νά δηιιηγο- 
ρή·!η έν δέ ταϊς θεσ μ οφ ορ ια ζο ύ σα ις  διακωμωδεί 
τήν μΐΊΟγυνίαν τού Εύριπίδου, καί έν γένει τήν 
ανειμενην ηΗικήν τών ηρώων καί ηρωινών αύ 
τοΰ. Αι γυ-αίχες συναθροίζονται έν τώ θυσιασττ- 
ριω τής θεάς, ού ή είσοδος, κατά τινας έπιιή-  
μου; ήμερις, ην άπηγορευμένη είς τού; άνδρας, καί 
συσκέπτονται όπως έκδικηθώσι τόν εχθρόν αΰτών 
Εύριπιδην, δστις, διά ν άποφύγη τήν θύελλα- 
ταυτην, παρακαλεϊ τδν ποιητήν Αγάθωνα δπω; 
ενίυθεις γυναικεΐον ίματισαόν, ύφ 8ν οΰδείς κΝ 
δυνος η' μή αναγνωρισθή, ένεκα τού έξωτερικοΰ 
καί τών θηλυπρεπών αύτοΰ τρόπων, μεταβή είς 
τον ναον καί υπερασπι-ιθή αύτόν. Απ?ρτηθέντος 
δέ τοΰ Αγαθωνος, δ Εύριπίδης αποστέλλει ττν 
πενθερον αύτοΰ Μνησίλοχον, δστις μετ ολίγον 
ανακαλυφθείς περιπίπτει εις δεινή· θεσιν. ό  Εόρι- 
πιδης προσπαθεί νά τδν άπελευθερώση, χ>ί μετα 
όιάφορα ανωφελή στρατηγήματα, δ μισογύνης συνο
μολογεί ιιετά τώ» γυναικών συνθήκην ειρήνης, 
ϋποχρεούμενος οπως μή κακολογή πλέον αύτάς, 
και ουτω; επιτυγ^άν-ι τήν ελευθερίαν τοΰ Μνησι- 
λοχου. Η κωμφδία αυτη είναι πλήρης πολλών 
παρωδιών τού Εύ-ιπίδου' αί παρωδίαν αύται, 
<·>ν τδ άλας δέν έ^ει πολλήν δί ήμα; γλυκύτητα, 
^αΐνϊται δτι άπήρεσαν είς τού; Αθηναίους. Εί καί 
£ πΗητης κατέβαλε πάν σθένος δπω; γένητα-. 
^^εστος, ει καί ούδέν τών δραμάτων αύτού έκ- 
0 3α,τι1ί<ύτεΡ°ν κα* παθητικώτερόν έστι, τέλος, ε 
κχί *ι αισχρολογίαι βρίθουσιν έν τούτω τοσοϋτον 
£ γ βλαστοί, δσον καί έν τή Α οσ ιστράζ^ ,  αί Θε 
ull0f ° ( , ld ^ o v a a t  δέν ?σχον πλείονα επιτυχίαν 
Λ"ατα "ά 4 l'2( η δσην αί ΝεψίΛα ι κατά τά 4'2 4. 
φ  Αριστοφάνης διεσκεύασεν άχολ’*ύθως τδ δράαα 
τοΰτ°> δέν γνωρίζομεν άν έγένετο παραδε
κτδν είς τδ θέατρον* τοΰτο μόνον γνωρίζομεν δτ 
τό διασωθώ ήμΐν είναι τδ πρώτον κείμενον τή;
•κωμωδίας. ^

Οί Β ά τ ρ α χ ο ι ,  νέα έφοδος κατά τής δόξης τοΰ 
Εύριπίδου ιώ  4 06 ,  ή κατ’ άλλους τω 405 ,  έπέ 
τυχόν πλειότερρ», μ ’ δλην την εύνοιαν τών Λθη 
νχίων διά τά συγγράμματα τού πρδ μικρού tv 
Μ α κ ε δ ο ν ί α  άποθανόντος ποι/ιτοΰ. Πρέπει νά εϊπω- 
μεν δμωί δτι δ Αριστοφάνης πε?ι«ορίσθ ΐ̂ έν τώ 
δράματι τούτω σχεδόν έντδς τών θεμιτών δρίων, 
δτι ή έπίκρισίς του, εί καί πικρά, δέν είναι ̂  έν 
τούτοις άδικος, δτι τδ ύφος τ ο» δράματος είναι

χόσμιον, καί δτι δ θαυμασμός τοΰ ποιητοϋ διά 
τό< Αύσχύλον καί Σοκοκλέα μετριάζει έν αύτω  
τό μισητόν τής κατά τοϋ Εύριπίδου τυφλή; αύτοΰ 
δυσμενείας. 0  Αισχύλος, δ Σοφοκλή; καί δ Εύρι- 
τί ·ης άπέθανον, δ δέ Αγάθων έφ ;γεν ές Αθηνών- 
δ Βάκχος, άηδιάσας τά; τρ ινωδίας οί; πκρίστων 
έν ταϊς Ιορταϊς αΰτοΰ, μεταβαίνει είς αδου δπω; 
ζητήση τραγικόν άξιον αυτού. Αναχο»ρε% μετημ.- 
φιεσμένος είς Ηρα^λέα, άλλ ούχί καί ώπλισμέ-  
-ος διά τής ά δρίας, -̂ ν ΰποτίθησι τοιοΰτον όνο
μα, μετά τοΰ δούλου αύτοΰ Ηανθίου, δστις δέν 
είναι ολιγώτερον δειλός τοΰ κυρίου αύτοΰ' διελ- 
θόντες δετήν Στύγα, έν μέσω τών κοαζόντων βα
τράχων, φθάνουσιν είς αδην, δπου δ Βάκχος ευρι* 
σκει μεγαλην εριν, τοΰ Εύριπίδου άντιποιουμε- 
νου τόν θρόνον τής τραγωδίας, §ν άπδ πολλοΰ 
χρόν'-υ κατεΐ/εν δ Αισχύλος, δ^τις μετ άκατανι-  
-ιήτου ^ώαη; ήαύνετο τήν «πειλουμένην αύτοΰ 
κυριαρχίαν' δ Βάκχος παρίσταται ώς δικαστής 
εις την μεγάλην ταύτην συζήτησιν" τά δύο άντ ι-  
υα/όμενα μέρη έκθέτουσιν δλα τά έπιχειοήματα  
αύτών, καί έπί τή προσκλήσει τοΰ Πλούτωνος, α 
παγγέλλει δ Βάκχος τήν άπόφασιν αΰτοΰ, άπονε- 
μουσαν τό κράτος τώ Αισ/ύλ(θ, 8ν καί παραλα
βών ανέρχεται είς τήν γήν. Είς τδν Εύριπίδην 
δέν παραχωρεϊται ούδ ή κατά τήν απουσίαν τοΰ 
Αισχύλου μειοβασιλεία, παραχωρηθέντος κατά την 
απουσίαν ταύτην τοΰ τραγικοΰ σκήπτρου είς τδν 
2οφ .ικλέα.

Τό τελευταΐον δράαα, περί οΰ ύπολείπεται να 
δμιλήσωμεν' οί^1 Ο ρν ιθ ε ς  έδιδάχθησαν τώ 4 I 5. 
Δύο Αθηναίοι: Πειοθέταιρος καί Εύελπίδης, εγ-  
κιταλείπουσι τού; ανθρώπους καί μεταβαίνουσιν 
δπως ζήσωσι μεταξύ τών πτηνών, τά δπ3ία θε* 
λουσι νά έκδ-κηθώσι κατά τών δύο τούτων τάς 
ύβρεις, άς επαθον παρά τών ανθρώπων. Ο; δύο 
Αθηναίοι άπολυτοοΰνται, άποδεικνύοντες είς το 
πτερωτόν είδος τήν υπεροχήν αύτοΰ επι πάντων 
τών άλλίον ζώων" πείθουσι τά πτηνά δπως οικο- 
ίομήσωσι μεγάλην τινά πόλιν έν τώ άερί, και 
ι ιετ’ ολίγον συ^ρέουσι πανταχόθεν είς τό νέον 
κράτος διάφοροι απρόσκλητοι ξένοι, ίερεΐς, μάν
τεις, ποιηταί, νομοθέται, κλπ. , άλλ αποπέμπον- 
ται ε<αστος είς τήν πατρίδα αΰτοΰ. Πλάττονται 
θεοί κατ εικόνα τών πτηνών, καί δ άρχαΐος Ο-

, tt \ · f ~ rt λυμπο; περιφραττεται, οπως μη η κνισσα των ιε
ρείων φΗάση μέχοι τών θεών, οΐτινες, λιμώ φθει- 
οόμενοι, πρεσβεύονται πρός τού; όρνιθας, και το 
κράτος τοΰ κόσμου μένει είς αυτούς.

Τό θαυιιατούργημα τοΰτο, έν <ο ο ποιητης με
τασχηματίζει τά πάθη καί διαθέτει κατ αρέσκειαν 
τά τοϋ σύμπαντος, ή παγκόσμιος αυ^η σάτυρα, 
ήτις τοσούτους ϊ/ει σκοπούς, ώστε οΰδένα εχει, 
τό φανταστικόν τούτο θαυμάσιον, εν ω το λογικον 
ϊύρίσκει άδιαλείπτως υλην χειροκροτήσεως, £jvai 
τδ γοητευτιχώτατον τών ποιημάτων τοΰ Αριστο- 
φάνους. * Είναι, λ έ γ ε ι τ ις  τών σοφωτέρων κριτι-



κών, ποίησις τις εναέριος, πτερόϊσσα, αίολόπτε- 
ρος, ώς τά οντα, τά όποια διαζωγ;αφεΐ* είναι ή 
αθώα παιδιά, εξακολουθεί λέγων, φαντασίας γορ
γής καί παιγνήμονος, έφαπτομενης πάντων, καί 
έμπχιζούσης τό γένος τών θεών ώς καί τό τών 
άνθρώπων, άλλά χωρίς νά προτίθηται ιδιαίτερόν 
τινα σκοπόν.» 2. I. Β.

ΙΠΌ1ΜΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

Ε Λ ΙΣ Α Β Ε Τ  Κ Α Ι Μ Α ΡΙΑ  Σ Ί Ύ Α Ρ Τ Η .

(Συνέχεια καί τέλος.)

Εάν ήναι δύσκολ»ν νά γνωρίβητις την αλήθειαν 
έν ιδιωτική τινι έοιδι, πόσω όυσκολώτερον είναι 
έν έριδι εστεμμένων κεφαλών, δτε τοσαΰτα κρύ
φια ελατήρια τίθενται είς ενέργειαν, δτε τά δύο 
ένδιαφερόμενα μέρη μεγαλοποιοΰσιν έπίσης την 
τε αλήθειαν καί τό ψεύδος; Οί σύγχρονοι τότε 
συγγραφείς είσιν ύποπτοι, καθ δσον γίνονται 
μάλλον συνήγοροι τοΰ Ινός τών διαμαχομένων, 
?! αληθείς ιστοριογράφοι. Καθήκον λοιπόν έχομε 
εις τό σκότος του μεγάλου τούτου καί ολέθριου 
συμβεβηκότος νά άρκεσθώμεν εις τά αναντίρρητα 
γεγονότα.

Διάφοροι ΰπήρχον άντιζηΜαι μεταξύ τής 1\1α 
ρίας και τής Ελισάβετ, αντιζηλία έθνου:, στέμμα
τος, θρησκείας, πνεύματος, καλλονής,. Η Μαρία, 
ήττον ισχυρά, ήττον δέσποινα έν τώ θρόνω αύ 
τής, ήττον σταθερά καί πολιτική, ούδεμί«.ν άλ 
λην είχεν υπεροχήν έπί τής Ελισάβετ $ τήν τών 
θ έ λ γ η τ ρ ω ν  αύτής, τά όποια συνετέλεσαν μεγάλω; 
πρός όλεθρόν της. Η βασιλίς τής Σκωτίας ένεθάό- 
ρυνε τό καθολικον κόμμα τής Αγγλίας, ή δέ τή; 
Α γ γ λ ί α ;  ένεψΰχου μετά πλείονος επιτυχίας τό 
■προτεσταντίΛόν κόμμα έν Σκωτία. Η Ελισάβετ 
μάλιστα έπί τοσοΰτον κατ άρχάς ΰπεοέσχε τή; 
αντιζήλου αύτής κατά τάς ραδιουργίας, ώστε 
έπί πολύν χρόνον έκώ>υσε τήν Μαρίαν τοΰ νά 
συζευχθή έ» δευτέρου κατά τήν αρέσκειά; της.

Εν τούτοις ή Μαρία, άπ εναντίας τών διαπραγ
ματεύσεων τή ί άντιζήλου αύτής, άπ εναντίας 
τοΰ έκ προτεσταντών συγκειμένου βουλευτηρίου 
τής Σκωτίας καί άπ έναντίας τοΰ κόμητος Μου- 
ραίυ, τοΰ νόθου αύτής άδελφοΰ, όστις ήν ό άρχη 
γός αύτών, νυμφεύεται (» 56 5) τόν Ερρίκον Στυά^- 
την, κόμητα τοΰ Αρλαίυ, έξάδελφον αυτ*ς χ ι̂ 
καθολικόν ώς αύτή. Η Ελισάβετ τότε υποκινεί 
τούς προτεστάντας ύπτκόου; τής Μαρίας δπως 
λάβωσι τά δπλα, άλλ ή Μαρία καταδιώξασα αύ 
τούς αυτοπροσώπως τούς άναγκάζει δπως άπο- 
συρθώσιν είς Αγγλίαν. Μέ/ρι τοΰδε τά παντα τή 
ήσαν ευνοϊκά καί η αντίζηλός της άπίτυχεν.

1Ϊ άδύνατος τής Μαρίας καρδία ην ή πηγή πα
σών τών άτυχιών της. Μουσικός τις Ιταλός, Δα
βίδ Ρίτζιος τοΰνομα, ετυχεν υπερμέτρως τής εύ
νοιας αύτής' δ Ρίτζιος ούτος ην συνταξιούχος τοϋ 
πάπα, συντελέσας μεγάλως είς τόν γάμον τής 
βασιλίδος, καί ούχ ήττον είς τό νά έμπνεύση 
αύτη άηδίαν πρός αύτόν. 0  δ Αρλαίυ, ούδέν άλλ’ 
η τό όνομα βασιλέως φέ:ων, περιφρονούμενος δπό 
τής γυναικός του, ώργισμένος και ζηλότυπος, 
εισέρχεται διά κρύφιας τινός κλίμακος, ακολου
θούμενος υπό τινων ενόπλων, είς τόν θάλαμον 
τής συζύγου του, έν ώ αυτη έδείπνει μετά τοΰ 
Ριτζί ου καί μιάς τών εύνοουμένων αύτής' ί, τρά- 
πιζα άνατοέπεται, καί ό Ρίτζιος φονεύεται ενώ
πιον τής βασιλίσσης, ήτις μάτην προσπαθεί νά 
τόν ύπερασπισθή' ην δέ τότε άπό πέντε μηνών 
έγκυμονοΰσα, καί ή θέα τών γυμνών καί α ιματη
ρών ξιφών ένεποίησεν αύτή αΐσθησιν, διελθούσαν 
μέχρι τοΰ έν τή γαστρί αύτής εμβρύου. Ο υιός 
αύτής, Ιάκωβος ό Σ Γ · ,  βασιλεύς τής Σκωτίας καί 
Αγγλίας, δστις έγεννήθη τέσσαρας μήνας μετά τό 
γεγονός τοΰτο, έτρεμε καθ δλην του τήν ζω/,νείς 
τήν θέαν γυμνού ξίφους, όσηνδήποτε καν κατέβαλε 
προσπάθειαν δπως ύπερνιχήση τήν διάθε^ιν ταύτην 
τών οργάνων του' τόσην ή φύσις κέκτηται δύναμιν 
και τοσοΰτον έπενερ εΐ διά μυστηριωδών μέσων.

Η βασιλίς, άναλαβοΰσα μετ όλίγον τήν εξου
σίαν της, συν*βιβάσθη μετά τοΰ κόμητος Μου^ριίυ, 
κατεδίωξε τούς δολοφόνους τοΰ μουσικοΰ καί συ
νήψε νέας σχέσεις μετά τίνος κόμητος Βοθουήλ' 
οί δέ νέοι ούτοι έρωτες έπήνεγκον τόν θανατον 
τοΰ βασιλέως συζύγου αύτής (156 7)  Διατείνονται 
ότι κατ άρχας μέν έδ^λητ/ριάσθη καί δτι η Κρά- 
σις του άντέστη είς τήν ίσχύν τοΰ δηλητηρίου’ 
τό βέβαιον δ είναι δτι έδολοφονήθη έν Εδιμβούρ
γο), έν μεμονωμένη τινί οικία, άφ ής η βχσιλίς 
άπέσυρε τά πολυτιμότερα τών έπίπλων. Γενομέ- 
νης ίίέ τής δολοφονίας, ή μέν οικία άνετινάχθη εις 
τό» άέ^α διά πυρίτιδος, τό δέ σώμα τοΰ Αρλαίυ 
ίνεταφιάσθη παρά τώ τοΰ Ριτζίου έν τοΐς τάφοις 
τής βασιλικής οίκογενείας. ΙΙάσαι αί τάξεις τοϋ 
βουλευτηρίου, πας ό λαός κατηγόρησαν τόν Βο- 
θουήλ διά τήν δολοφονίαν, καί ένώ ή φωνή τοΰ 
λαοΰ έζήτει έκδίκησιν, η Μαρία ήρπαγη οίκειο- 
θελώς ύπο τοΰ όολαφονου έκείνου, δστις είχεν εί
σέτι τάς χείοας βεβαμμένας έν τώ αιματι τοΰ 
συζύγου αύτή;, καί τόν ένυμφεΰθη δημοσία Τό 
δέ πάντων παραδοξότεοον εν τώ φρικαλέφ τούτφ  
νεγονότι εϊ-αι δτι ό Βοθουήλ, δστις ήν τότε νε - 
νυμφευμένος, έβία^ε τήν σύζυγον αύτοΰ δπο>ς τόν 
κατηγορήση έπί μοιχεία, καί ούτως έλαβε τό δια- 
ζΰγιον αύτοΰ παρά τοΰ. αρχιεπισκόπου άγιου Αν- 
δρέου κατά τά έθιμα τοΰ τόπου.

Ο Βοθουήλ έσχε πάσαν τήν αυθάδειαν, δση πα
ρακολουθεί τοΐς μεγαλοις έγκλήμασΓ συνήθροισε 
τούς πρώτους τών εύπατριδών καί έβίασεν αύτού; 
όπως ΰπβγράψωσιν έγγραφόν τι, Ιν ω έλέγετο

ρητώς οτι η βασιλίς δέν ηδύνατο νά μη τόν 
νυμφευδή, καθ δσον τήν άφήοπασε καί συνηυνά- 
σθη μ ίτ  αύτής. Πάντα ταΰτα  τά γεγονότα είσίν 
αναντίρρητα' είναι μέν άληθές δτι αί πρός τόν 
Βοθουήλ επιστολαί τής Μαρίας διεφιλονεικήθησαν, 
άλλά τοιοΰτόν φέρουσιν · αλήθειας χαρακτήρα, 
ώστε άδύνατος καθίσταται ή άπιστία. Τά κα
κουργήματα ταΰτα έπανεστάτησαν τ'Λν Σκωτίαν, 
ή δέ Μαρία, έγκαταλειφθεΐσα ύπό τοΰ στρατοΰ 
αύτής, ήναγκάσθη δπως παοαδοθή είς τ^ύς συνω* 
μότας. 0  Βοθουήλ. έφυγεν είς τάς νήσους όρκά- 
δας, ή δέ βασίλισσα ΰπεχρεώθη οπως παραχώ
ρηση το στέμμα είς τόν υίόν αύτής διορίζουσα 
αντιβασιλέα' ώς τοιοΰτον ή Μαρία διώρισε τόν 
αδελφόν της κόμητα Μου^ραίυ, δστις έν τούτοις 
δέν έφείσθη πρός αύτήν ονειδισμών καί ύβρεων. 
Η βασιλίς δραπετεύει τή; φυλακής της και έπω- 
φελουμενη έκ τή; ώμότητος καί αϋστηρότητος 
τοΰ Μου^ραίυ, ήτις προύμήθευεν αύτή νέον κόμ
μα, συναγείρει στρατόν έξακισχιλίων άνδρών' 
άλλά νικάται καί καταφεύγει είς τά σύνορα τής 
Αγγλίας. Η Ελισάβετ διέταξε τό πρώτον δπως 
τήν ΰποόεχθώσι μετά τιμής έν Καρλίλν), άλλά 
τή έμήνυσεν οτι, επειδή κατηγοοεΐτο υπό τής 
δημοσίας φωνή; διά τήν δολοφονίαν τοΰ βασιλέως 
συζύγου αύτής, επρε πε νά δικαιολογηθή, καί δτι 
θά έπροστατεύετο έάν ήτον άθώα.

Η Ελισάβετ έτυχε τής διαιτητείας μεταξύ τής 
Μαρίας καί τής άντιβασιλείας τής Σκωτίας. Ο άν- 
τιβασιλεύς ήλθεν αύτοπροσώπως μέχρι τοΰ Αμ- 
πτων κούρτ (1569) καί έπείσθη δπως π*ραδώ 
είς χίΐρας τών Αγγλων ανακριτών δσας κατά  
τής άδελφής του είχεν αποδείξεις· άφ’ ετέρου δ’ 
ή δυστυχής αύτη βασίλισσα πεφυλακισμένη έν 
Καρλίλη κατηγόρησε τόν κόμητα Μου^ραίυ ώ*  
αυτουργόν τής κατά τοϋ συζύγου της δολοφονίας 
καί δέν παρεδέχετο τούς Αγγλους άνακριτάς.Γ έκ'-: 
τός αν συνηνοΰντο μετ αύτών οί πρέσβεις τής 
Γαλλίας καί Ισπανίας. Εν τούτοις, ή βασίλισσα 
τής Αγγλίας παρεξέτεινε τό είδος τοΰτο τής δί
κης, καί ηύχαριστεΐτο βλέπουσα κηλιδουμένην τήν 
αντίζηλον αύτής, χωρίς νά θέληση ούδέν ν’ άπο- 
φανθή. Δέν ήτο μέν δικαστής τής βασιλίσσης τής 
Σκωτίας, ώς δφείλου.σα αύτή άσυλον, άλλά διέταξε 
τήν μετακόμισιν αύτής είς Τεύτβουρυ, πόλιν, ή· 
τις έγένετο ή ειρκτή τής .Μαρίας.

Αι δυστυχία! αύται τοΰ βασιλικού τής Σκω
τίας οίκου άντενακλώντο είς τό έθνος, διηοημένον 
είς κόμματα ύπό τής άναρχίας γεννηθέντα. Ο 
κόμης Μου^ραίυ έδολοφονήθη υπό κόμαατός τίνος, 
ένισχυομένου ύπό τοΰ ονόματος τή; Μαρίας, καί 
οί δολοφόνοι είσήλθον ένοπλοι είς Αγγλίαν, καί 
διέποαξαν λεηλασίας τινας κατά τά μεθόρια.

II Ελισάβετ άπέστειλε μετ ολίγον στρατόν 
βπως τιμωρήση τού; λνιστάς εκείνους καί έπ'·βάλ·/) 
σέβας είς τήν Σκωτίαν (1570),  έξελέξατο δέ ώς 
αντιβασιλέα τόν κόμητα Λενόξ, άδελφόν τοΰ δολο-

φονηθεντος βασιλέως. Εν τώ κόμματι τούτω ούδέν 
όίλλο εύρίσκεται $ δικαιοσύνη και μεγαλεΐον* άλ-  
λά συγχρόνως έγίνοντο συνωμοσίαι έν Αγγλία  
προς άπελευθέρωσιν"τής Μαρίας Ικ τής φυλακής, 
έν ν) έκρατεΐτο' ό δε πάπας πάνυ άφρόνως διέτ- 
τατεν ινα τοιχοκολήσωσιν έν Λονδίνω βοϋλλαν, 
δί ής ανεθεμάτιζε τήν Ελισάβετ, καί άπήλλατε 
τούς υπηκόους της τοϋ δρκου τής πίστεως. Η ά- 
θεμιτουργία αυτη, ή τοσοΰτον  ̂ συνήθης είς τούς 
πάπας, τοσοΰτον φρικαλέα αμα καί άνόητος, έξη- 
γριωσε την καρδίαν τής Ελισάβετ- ήθελον νά 
σο>σωσι την ίίαρίαν καί έγίνοντο αίτιοι τής απώ
λειας της. Αί όύο βασίλισσαι δΐέ,πραγματεύοντο 
προς άλλήλας ή μέν έκ τοϋ θρόνου, ή δέ έκ τής 
ειρκτής* άλλά δέν φαίνεται δτι ή Μαρία προση· 
νέχθη μετά τής μαλακότητος, %ι άπγ,τει ή δυσ- 
τυχία αύτής. Συγχρόνως δέ ή Σκωτία έβάφετο αί- 
ματι,  διότι οί καθολικοί καί προτεστάνται πεοι- 
ήλθον είς εμφύλιον πόλεμον' δ πρεσβευτής τής 
Γαλλίας καί δ αρχιεπίσκοπος άγιου Ανδρέου έ- 
γένοντο αιχμάλωτοι, δ δ’ άρχιεπίσκοπος άπηγχο- 
νίσθη ( 1 5 7 ΐ )  Ιπί τή καταθέσει τοΰ ίδίου αύτοϋ 
πνευματικού, όρκισθέντος οτι δ ιεράρχης έξωμο- 
λογήθη είς αύτόν δτι ήν συνένοχος τής δολοοο- 
νΐας τοϋ βασιλέως.

Το μέγα δυστύχημα τή: Μαρίας ήν το δτι είχε 
φίλους έν τή συμφορά, αύτής· 0  δούξ τής Νορφόλ- 
κης ήθέλησε νά τήν νυμφευθή, έλπίζων είς έπανά- 
στασίν τινα καί είς τά δικαιώματα τής Μαρίας έπί 
τής διαδοχής τής Ελισάβετ' έσχηματίσθησαν έν 
Αονδινω κόμματα υπέρ αύτής, άδύνατα μέν, άλλά 
δυνάμενα νά ένισχυθώσι διά τών στρατών τής 
Ισπανίας καί τών δολοπλοκιών τής Ρώμης* άλλ’ 
δ μέν δούξ τής Νορφόλκης έκαοατομήθη, κατα-  

^δικασθείς είς θάνατον υπό τών δμοτίμων, ώς· ζη- 
τήσας παρά τοϋ βασιλέως τής Ισπανίας καί* τοϋ 
πάπα βοήθειας υπέρ τής Μαρίας (1572), τό δ’ 
αίμα αύτοϋ συνέσφιγξεν ετι μάλλον τά δεσμά 
τής άτυχοϋς εκείνη; βασιλίδος. Η μακρά αύτής 
ατυχία, δέν άπεθά^υνεν έν τούτοις τούς έν Λον- 
οίνω θιασώτας αύτής, έμψυχουμένους ύπό τών 
πριγκήπων τής Γυίζης, υπό τή ; άγιας Εδρας, ύπό 
τών Ιησουιτών, χαί πρό πάντων ύπό τών Ισπανών.

Τό μέγα σχέδιον ήν ή άπελευθέρωσις τή ;  Μα
ρία; καί ή μετ αύτή; έπί τοϋ Αγγλικού θρόνου 
άνάρρησι; τής καθολικής θρησκείας' συνωμοσία 
έγένετο κατά τής Ελισάβετ, καί δ Φίλιππο; Β'. 
ήτοίμαζε τήν εισβολήν αύτοΰ. Τότε δέ ή βασ ι
λίς τής Αγγλίας, καταδικάσασα είς θάνατον IG 
συνωμότας, διέταξε τήν δίκην Μαρίας τής ισοτί
μου αύτής, ώς έάν ήτον ύπή/.οός της ( 15 8 7 ) .  
Τεσσαράκοντα δύο μέλη τοΰ κοινοβουλίου καί 
πέντε δικασταί τοϋ βασιλείου μετέβησαν οποί; 
τήν άνακρίνωσιν είς τήν έν Φορτερίιγγαί φυλακήν 
της, ή δε Μαρία διεμαρτυρήθη μ έν ,  άλλ’ άπε- 
κοίθη. Ούδέποτε δίκη ύπήρξεν άναοι/.οδιωτέοα 
ταύτης, ούδέποτε διαδικασία άνομωτέρα' παοου-



σίασχν προ; αυτήν άπλας άντιγραφάς τών Επι
στολών τη;, ουδέποτε δε τά πρωτότυπα’ έμεγα- 
λοποίησαν τά ;  μαρτυρία; τών γραμματέων τη;, 
άλλά δέ* τού; άντιπαρέστησαν πρό; αύτήν' διι- 
σχυρίσθησαν δτι την καταδικάζουσιν έπί τα ΐ ;  
καταθέσεσι τριών συνωμοτών θανατωθέντων, ών 
τήν θανάτωσιν ήδύναντο ν άναβάλωσιν δπως άν- 
τεξετάσωσι τούτου; πρό; τήν βασιλίδα. Τέλος, 
έάν ή δίκη έγίνετο κατά του; τύπου;, ου; ή δ ι
καιοσύνη απαιτεί διά τόν έλάχιστον τών ανθρώ
πων, τότε η ν  a S j  νατον νά κηρυχθή ένοχο; ή Μα
ρία, καί αν έτι άπεδείκνυτο ότι έζήτει πανταχοΰ 
βοήθειας και έκδικητάς' διότι ή Ελισάβετ ούδε
μίαν άλλην δικαιοδοσίαν είχεν έπ αΰτη;, ή εκεί
νην, ·?,ν έχει 5 ισχυρό; έπί τοϋ αδυνάτου καί δυσ
τυχούς,

Τέλο; πάντων, η Μαρία, μετά δεκαοκταετή 
φυλάκισιν έν τόπω, δν άφοόνως έξελέξατο ώ; ά- 
συλον, έκαρατομηΟ/ι έν θαλάμω τινί τή; φυλακή; 
τη ; μελανοστρώτω (15S7). 1Ϊ Ελισάβετ ήσθάνετο 
δτι έπραττεν άνομωτάτην πραξιν, ήν μυσαρωτέ- 
ραν ετι κατέστησε, διότι ήθέλησε νά έξαπατήση 
τό« κόσμον, ίν  οΰδόλως δμως έξηπάτησε, προσ- 
ποιουμένη δτι οίκτείρει τό θΰμκ αύτή;, διατει- 
νομένη δτι παρέβησαν τά ;  δ ιαταγά; τη ;, καί φυ- 
λακίζουσα τόν γραμματέα τοϋ κράτους, διότι &- 
σπευσεν, ώς ελεγε, νά έκτελέση τό υπ’ αύτή; 
ύπογραφέν διάταγμα· άλλ’ ή Εύοώπη έβδελύχθη 
τήν ωμότητα καί υποκρισίαν αυτής, καί τήν μέν 
βασιλείαν αΰτής έξετίμησε, τόν δέ χαρακτήρα αύ
τής έμίσησεν. Ο,τι δε μάλιστα τήν Ελισάβετ κα
ταδικάζει, είναι δτι ούδόλως ήν βεβιασμένη είς 
τήν άθεμιτουργίαν ταύτην, άλλά δύναταί τις εί- 
'r.Civ δτι ή ζωή τής Μαρίας τή ήν αναγκαία ώς 
εγγύ/,σις κατά τών προσβολών τών θιασωτών 
αύτής.

Εάν ή πραζις αυτη κηλιδοΐ τήν μνήμην τής Ε
λισάβετ, αθέμιτος όμως έστί καί ό φανατισμός 
τών δυτικών, θεωρούντών τήν Μαρίαν ώ; μάρτυρα 
τής θρησκεία;" υπήρξε μάρτυ;, άλλά μάρτυ; τή;  
ακολασία; της, τής δολοφονίας τοΰ συζύγου της 
και τής άφροσύνη; της' τά  σφάλματα καί αί 
άτυχίαι αΰτής δμοιαί είσι πρός τάς τής Ιωάννα; 
τή ; Νεαπόλεω;’ άμφότεραι υπήρξαν ώραίαι καί 
πνευματώδεις, παρασυρθεϊσαι εί; τό έγκλημα έξ 
αδυναμίας, άμφότεραι έθανατώθησαν υπό τών 
συγγενών αΰτών. Η ιστορία πο7Λάκις παρίστησι 
τάς αΰτάς δυστυχία;, τάς αύτάς άθεμιτουργίας, 
και το έγκλημα ύπό τοϋ εγκλήματος τιμωρού- 
μεν ον.

2. I, Β.

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΤ

θ η α ε ο ς  φ ύ λ ο ύ .

( Σ υ ν έ χ ε ι α  κ α ι  τέΛος).
Εν τώ μεταξύ ας άναγινώικη προσεκτικώς 

εφημερίδας καί περιοδικά, άπερ, Εκτός τής μεγά
λη; ωφελειας, ?|ν παρεχβυσι τώ άναγινώσκοντι 
μαθητή, εχουσι καί τήν άκαταμάχητον δύναμιν 
όπως ττροφυλαττίιχιιν αυτόν ατζο ττίν {Λελαγ/ολίαν 
καί ίόίως σχολαστικότητα, ής πολλοί άπόζουσιν. 
Αναγκαΐον έστι προς τούτοι;, ινα-διδάσκητε αΰ- 
την χειροτεχνήματα, ών ή μάθησι; δέν άπαιτεϊ,  
νομίζω, πολύν χρόνον, καί οδηγείτε είς τάς οί" 
κιακάς έν τάξει υπηρεσίας. —  Αλλά- . . — Συγ
γνώμην,^ προμαντεύων τήν έρώτησίν σας σας δ ια
κόπτω. Εν πραγμα δέν έπρο^θέσαμεν είς τ ’ άνω- 
τερω, καί τό §ν τοϋτο απαιτούσα δλαι σχεδόν αί 
νεάνιδες σήμερον. — Τά Γαλλικά. — Ναί. Αλλ’ ή 
μάθησις τή ; γλωσσης ταύτη; έστί πάρεργος, τό 
καθ ημάς, δί Ελληνίδα, καί τό πάρεργον μικράν 
ή ούδεμίαν δύναται έμποιήσαι ώφέλειαν. Εστί 
πάντη αλυσιτελής! Λέγω δέ άλυσιτελή;, καθότι 
ή Ελληνις οφείλει ΐ»α διδαχθή βασίμως τήν μη
τρικήν αύτής γλώσσαν, τήν γλώσσαν τών θεών, 
ήτις άνυψοϊ. τόν νουν καί άναπτεροί τήν φαντα
σίαν, Το άνωφϊλες δε τή ; μαθήσεως τής γλώσσης 
ταύτης, καί μάλιστα μαθήσεως στείρας, ά γο νο υ  
και κεκολοβωμενη;, ώ; νϋν παρά ταϊς νεχνίσι συμ
βαίνει, μαρτυρείτε καί υμείς, νομίζω, διότι δέν 
προτιθεσθε, ως έκ πολλών διδομένων εικάζω, δ
πως άποκαταστήσητε τήν κόρην σας ούτε πολι
τικήν, ούτε σύζυγον πρέσβεως, ούτ έμποοον οΰδ 
έχετε σκοπόν ινα, χάριν αύτής, έάσητε χαίρειν 
την Ε λλην ικήν*  έάν δέ, ώς είπομεν, πολλαί τών 
νεανίόων έχωσιν άκαταγώνιστον κλίσιν είς τά  
φ ρ α ν τ σ ε ζ ι κ α ,  καί θεωρώσι τήν έκμάθησιν ή 
μάθησιν τής πατρώας καί πατρικής των γλώσσης 
ολως περιττήν, αί τοιαΰται. · · (νά τό ειπω; 
φρικτόν τό άκουσμα, άλλ" άναγκαΐον)! . . αί 
τοιαΰται ουδεν αλλο εισίν ή θερμαί τή ; μ ό δ α ς  
οπαόοί, άφωσιωμέναι αύτή μέχρι; έσχάτη; πνοή; 
Κυρίαι! άγνοεϊτε δτι ή Ελληνική γλωσσά έστιν 
ο άπειρος θησαυρός τοΰ πνεύματος; άγνοεϊτε δτι 
έστι παρακαταθήκη ίερα καί άγλαόμορφις, παρα
καταθήκη προγινικη, $ν οφείλομεν διατηοήσαι 
σωαν και άκεραιαν; Καί πώς; Τοσοϋτον άπιστεΐ-  
τε, ώστε αμφιβάλλετε έάν ή γλώσσα τοΰ 
Πλάτωνος, ή γλώσσα τοΰ Θουκυδίδου, ίσοκράτους, 
Αημοσθενους καί Ξενοφώντός έστιν αύρα λεπτή, 
έκ τών οΰρανών κατερχομένη καί καθησυχάζουσα 
τον νοϋν καί τήν καρδίαν; Δεν γνωρίζετε δτι ή

γλώσσα αυτη έστί γλώσσα τοΰ έξευγενισμοΰ, δτι 
έστίν ό μέγας καί ακαταδάμαστος εργάτης, δσ- 
τις ενεσπειρε κατά γήν καί θάλασσαν τόν avÔ oj- 
πισμόν; Ποία άλλη τά άγρια έξημέρωσεν ήθη 
καί ένεφύτευσε'ν είς τήν ανθρωπότητα τόν πολι
τισμόν, ή αΰτήΐ Ποία άλλη εμπεριέχει τάς άθανά 
τους ίόέας τών αιωνίων καί αρχικών πατέρων 
τής ποιήιεως καθ δλους αυτής τούς κλάδους, 
τών μεγάλων ιστορικών τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
τών οΰρανοβαμόνων φιλοσόφων, τών κοσυ,ορητό- 
ρων καί λοιπών ήρώων τοΰ άνθρωπισμοΰ, γιγάν 
των τής άνθρωπότητος, ή αύτή ή γλώσσα τών 
αγγέλων* Είς ποίαν άλλην έναπεταμιεύθησαν τό 
πρώτον αί ύπεοφυσικαί καί ούρανουψηλοι ίδέαι 
τοϋ|Χριστιανισμοΰ έπί άσφαλεΐ καί ακέραιοι αύτών  
διατηρήσει, ή εις αΰτήν τήν θεολάλητον άρχαίαν 
διάλεκτον, ήν τοσοϋτον έθελοκάκως περιφρονείτε; 
Ανοίξατε τούς οφθαλμούς σας ενώπιον τοΰ άεννάου 
φωτο:, φωτός άπαστράπτοντος! ίδέτε δτι αυτη 
εστί τοΰ άληθοΰς καί ούχί τοϋ κατ επιφάνεια 
πολιτισμού γλώσσα! ίδέτε τούς Γάλλους, Αγγλους, 
Γερμανού:, ίδέτε πάντα τά έθνη πώς έναγκαλί* 
ζονται άόιασπάστως, άσπάζονται συγκεκινημένα 
καί περιπτύσσονται δακρυρροοϋντα τή^ έπί τοϋ 
Ολύμπου έκτάδην κειμένην μεγάλην βασίλισσα 
τών γλωσσών! Αρκεί! αρκεί! Καιρός πλέον ίν’ άνα~ 
στησωμεν τήν θείαν ταύτην γλώσσαν καί τήν έν- 
«ίυσωμεν τήν ηγεμονικήν καί μυριοτάλαντον χρυ
σήν αυτής χλαμύδα. Η άνάστασις δ αυτη έξαρ- 
τα τα ι  κατά μέγα μέρος έξ ύμών, τοϋ θήλεος 
φυλού, καθότι οΰ μόνον υμείς, γενόμεναι μητέρες, 
διδάσκετε εις τά τέκνα σας τήν πρώτην ένάρθρω- 
σιν τής φωνής, τά πρώτα μαθήματα, άλλά καί 
έκ τής ανάλογου άνατροφής, ήν νηπιόθεν έλάβετε, 
κρέμαται ή εύδαιμονία καί ή εΰημερία τών οικο
γενειών σας· έάν ήσθε καλαί οικονόμοι καί εχητε 
φίλην αχωριστον τήν λ ιτότητα, ή οίκονομία καί 
λιτότη; υμών αυτη θέλει βοηθήσει τά μάλχ, εμ
ψυχώσει υπερβαλλόντως τόν σύζυγόν σας καί πα- 
ράξει^ εκ τών θερμών αύτοΰ ιδρώτων, ιδρώτων 
ςεόντων, περίσσευμά τ ι  άποχρώντως ικανόν πρός 
έκπαιδευσιν, ή έν υπερβολική άνάγκη, παίδευσιν 
τών υιών καί θυγατέρων σας. Εάν δμως άκολου- 
θότε κατά γράμμα τήν άρχηγόν τοϋ ΐλέθρου, τήν 
μ ό δ α ν ,  ώ, σας οίκτείρω, ώ, ού μόνον τούς συ
ζύγους υμών θέλετε καταχρεώσει καί έξαφανίσει, 
ου μόνον θέλετε καταστρέψει καί κατακρημνίσει 
άρδην τήν οικογένειαν σας, άλλά θέλετε πληρώ
σει κκΐ τάς κεφαλάς τών τέκνων σας άπό . . . 
(Θεέ μου, φρικιώ). . . άπό Λίρα. Εν τήπεριπτώ-  
σει κυρίως ταύτη, τή τοσοϋτον ελεεινή καί άξ:ο- 
δακρύτω, ήτις ε’ίθε! μυριάκις είθε! νά μή υπάρξη, 
αναγκη δπως έν ν τ ε κ ο λ τ έ  άντικαταστήση 
ίί μάθησις μιάς ιστορίας, ενα πίλον ή μάθησις 
ενος Ελληνος συγγραφέως, £ν ζεΰγος σ τ  ι β α λ* 
λ ί ω ν ή μάθησις τής άρχαιολογίας καί μυθολο- 
Y‘«;, εν πολύτιμον καί πολύπτυχον άμπεχόνιον

ή εντρυφή si; Sv θρησκευτικόν ή φιλοσοφικόν μάθη-
μα. t j  χρυσοϋν ώρολόγιον μεθ βμοίας φύσεω; άλύ- 
σεω; ή κατεργασία μιας άγαθής πράξεως, h  ζεΰγος 
χρυσών ή άόζμαντίνων ένωτίων καί ψελλίων ή 
εύσέβεια καί αγάπη, καί έν συγκεφαλαιώσει, τό 
φθαρτόν καί άχρηστον τό χρήσιμόν καί άφθαρ- 
τον. Κ,αί θέλετε καταδεχθή υμείς, δί άς ό 
γλύπτης λιαίνει τό μάρμαρόν του, ή μηχανική 
κατασκευάζει τοσαΰτα θαύματα, ΰμεΐς, αϊτινες  
αναπτετε έν τή καρδία τοϋ ποιητοϋ τό άτβεστον 
εκείνο πΰρ τοϋ ενθουσιασμού, θέλγετε τοσοϋτον 
τόν ζωγράφον, ώστε νά έναποθέτη έπί τών εικό
νων άφθόνως τάς χάριτάς του, καί δ μουπκός 
να κέντα χαριέστερον τάς χορδά; τοΰ όργάνου 
του, υμείς, αί πρώτα1, ήμών διδάσκαλοι, τό μέγα  
έλατήριον τής προόδου, έξ ών έξαρτώνται αί τύ -  
χαι τών έπερχομένο,ν γενεών, θέλετε καταδεχθή, 
λέγω, ίνα, άκολουθοΰσαι την μ ό δ α ν ,  βεβηλόνητε 
τήν υψηλήν περιωπήν, ην κατέχετε, καί έξαλείφη- 
τε καί καταστρέφητε τάς τύχας καί τόν πολι
τισμόν τοϋ άνθρωπίνου γένους; δεν τό πιστεύω 
καί τό έγγυώμαι.

Μετά τήν άκουσιον καί έκτεταμένην ταύτην  
παρεκβασιν, ελθωμεν, φιλτάτη, είς. τί> θέμα.

Η προσευχή, μετάληψις καί λοιπά ίερά καθή
κοντα, υπό τής φωνή; τοΰ θεοΰ —  τής θρη
σκείας επιβαλλόμενα, δέον δπως έκπληρώνται
άνοθεύ τως" αί συναναστροφαί τη ; πρέπει ίνα ώσι 
μετά σεμνών καί κοσμίων νεανίδων συνομηλίκων 
της. ί 2; όε λέγει μεστό; τ ι ;  δηκτική; ειρωνεία;, 
άλλά σοφό; συγγραφεύ; :

«Α ρ3ήιω ν έπέων γλώισ^ι σ ίρ α γ ίς  ίΐ:ικε !σ6ω .

Κίείσσων γ ΐρ  μ.ύ9ων ή χρεάνων φυλακή.»

(Λουκ. έπίγραυι,)

έθίζετε^, αΰτήν ινα ή έχεμύθη; καί μυστική. 
Τοΰτο δέ δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνον
είς, τά ι έτη τής -ηλικίας της, ώς πολλαί έχου- 
σιν αύτό τό προτέρημα, άλλά νά έκτείνηται είς 
πράγματα, άπερ δύνανται ινα διακυβεύσωσι τήν 
τύχην αύτής καί έξευτελίσωσι τήν οικογένειαν 
της. Τέλο;, Κύρια, τάς άρετάς, άς κατά τήν βρε
φικήν καί παιδικήν ηλικίαν έδιδάξατε τήν jtopvjv 
σας, οφείλετε δπως ένισχύητε καί κατά τήν πα 
ρούσαν εποχήν λόγω, καί (πάλιν τό επαναλαμ
βάνω) έργω καί παραδείγματι.

Ούτως, άφοϋ ταΰτα  πάντα έκπληρώσητε άνυ- 
περθέτω;, άνεπτύξατε άποχρώντω;, έμορφώσατε 
ΰγιώς, τά; τρεις πνευματικάς τής θυγατρός σας 
δυνάαει; καί έθέσατε τόν πρώτον λίθον καί τά  
θεμέλια τής συνδέσεως καί συζεύξεως αύτών. ό  
λόγος δ αΰτής, δστις ήδη άνεπτύχθη καί έκαλλι- 
εργήθη, 5 λόγος, δστις, κατά τάς λαμπράς καί 
σοφάς έκφράσεις ενός μεγάλου καυχήματος τής 
Ελλάδος, Υ π οδ ε ικ ν ύ ε ι  τ ό ν  ΛΟΓΟΝ, παρ έχ ε ι  τό 
π ρ ώ τ ο ν  xa l κ ύ ρ ι ο ν  . · π ρ ο σ ό ν  ι ϊ ς  ζ η ν  ά ϊ θ ρ ω π ί -



ν η ν  ύ π ό σ τ α σ ι ν , ρ υ θ μ ί ζ ε ι  τ ο ν  κ ό σ μ ο ν ,  τ ό ν  ά ν 
θ ρ ω π ο ν ,  τ ή ν  κ ο ι ν ω ν ί α ν ,  τ ή ν  ι σ τ ο ρ ί α ν  κ α ί  ε ί ν α ι  
ή  άνωτάτ?/ ά ψ ι ς  τ ή ς  /ιεγά.Ιης π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  ένό -  
τ η τ ο ς ,  ή τ ι ς  σ υ ν δ έ ε ι  άδε.Ιφικ&ς, έν  τή  ταυτότητά  
τ ή ς  α ρ χ ή ς ,  τ ω ν  μ έ σ ω ν  κ α ι  τ ο ΰ  π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύ ,  π ά 
σ α ν  τ ή ν  α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ,  ό λόγο;, λέγομεν, αυτής 
θέλει επιθέσει τήν άναγκαίαν εί; τήν συνένω- 
σιν ταύτην ίπίλοιπον υλην τοΰ οικοδομήματος, 
συνεργουσών καί τών άλλων δύο δυνάμων. Η ύπό 
τούς ειρημένους δε δρους καί συνθήκας άδιά^ρη 
κτος καί αδιάσπαστος σύνδεσις αΰτη, εί; ένα 
κβινον σκοπόν, ώ; εστι προδηλότατον, τείνουσα 
έσαεί, 8t, τ/,ν κατεργασίαν τοΰ άγαθοϋ, έστίν 
ή ΑΛΗΘΗ- ΑΡΕΤΗ ! ιδού δ άληθής πολιτισμό; ! 
ιδού ή ΠΡΟΟΔΟΣΐ Καί ημείς έκ τή; ήθικότητος 
έκαστου κρίνομεν περί τοϋ βαθμού καί ποσοΰ τών 
γνώιεων καί ιδεών του. —  Τό ο ρ θ ό ν  έ σ τ ί ν  άθά·  
r a i o r .

Οταν δε ή θυγάτηρ σα; επισκεφθή τό ιθ\ έτος 
καί κατά την ανωτέρω μ έ θ ο δ ο ν  μορφωθή, έσεται 
μετά δύο, vj, τό πολύ πολύ, τρία έτη ικανή καί 
άςία όπι»ς δεχθή τήν χεΐρα καί συνένωση τήν 
τύχην αυτή; μετ άλλου, υπό τήν αιγίδα τοΰ ό
ποιου μέλλει ινα ζή'ΐη. Αλλά πρό τούτου τοσαύτη 
δέον δπω; η ή φροντίς-ήμων έπ’ αυτή;, τοσαύτη ή 
μέριμνα καί δ ζήλο; υπέρ τή; ηθική; ανατροφή; 
τη;, ώστε, ώς συμβουλεύει μία έκτακτος ψυχή,

«Μηδ ύπνον μ α λ ϊκ ο ΐα ιν  6π’ oji-iAOHJt *ρο σδ ίϊισ9* ι, 
πριν τώ* ήρ,ερινων έργων τρίς εχιστον έπελθεΐν.
ΙΙή Κϊρέδϊ]ν; Τί 5 ερεξι; τι μοι δέον οΐιχ έχιΧέσθι̂ ς;

.......................................... ........ μ ετέπ ε ιτ ι
Δειλά μεν έχκρήξϊσ ’ έπι-πλήσ^εο' χρηστά δ! τέρπο:)»' 

(Πυθ. Χρ. επη 4 Ο—48).

Κυρία, προσέχετε' τό κοράσιον αϋτό οΰδέν άλλο 
έστίν ή παρακαταθήκη τις άγνή, $ν τό Πάναγνον 
3> σας ένεπιστεύθη, ϊνα τήν διατηρησητε άθώαν, 
ώς τήν περιστεράν, καί άκηλ'-δωτον ώς τί» πΰρ, 
καί τήν παραδώσητε τοιαύτην εί; τάς πανάγνου; 
αύτοΰ χεΐρα;, ώ; τήν παρελάβετε- Προσέχε'τε. 
Πόσον υπεύθυνος θέλετε είσθε, εάν μή φροντίσητε 
τό παοάπαν περί τής ηθική; ανατροφής τη;, έγ- 
χειρίσητε αΰτήν άναξίαν εί; τό προσπελάσαι αΰ- 
τάς. Θεέ μου, δποία φρίκη τότε δί ύμας, όποιο; 
σπαραγμός καρδίας. Αλλοίμονον. Προσέχετε' τέ
κνον τοΰ καθήκοντος έστι τό δικαίωμα. Εάν έκ- 
πληρώσητε τό μέγα τοΰτο, υψηλόν, ιερόν καί θϊΐον 
καθήκον —  τό ν άναθρέψητε αύτήν, θέλετε έχει 
τό μέγα δικαίωμα ινα όνομάζη^θε ά.Ιηθής  μήτηρ 
της. Εάν δέ τό καθήκον τοΰτο θλιβερώς παραβλέ- 
ψητε καί περκρρονήσητε, τότε πώς θέλετε δυνηθή 
ϊνα έχητε τό δικαίωμα τοΰτο;

Τοιαύτη, π=οσφιλεστάτη μοι Ιξαδέλφη, έστίν ή 
μ έθ ο δ ο ς  τής ή θ ικ ή ς  Ανατροφής  τοΰ κορασιού σα; 
καί, iv  γένει, τοΰ θή.Ιεος ψύ .Ιου ' δύναται μέν 
αυτη ό πω; άναπτυχθή ετι μάλλον, νά συντομευ- 
θή δμως ούχί, καθότι αυτό καθ έαυτήν έστί σύν

τομος’ ως τοιαύτη δέ δεν επιδέχεται συγκεφαλαί
ωσή τών έν αύτη. Φαίνεται μέν παράτολμος η 
γενική αυτής επιγραφή, καθότι υπάρχουν καί 
πτωχαί οίκογένειαι, ενδεείς, άλλά τήν ελλειψιν 
καί ένδειαν ταύτην δύναται δποις θεραπεύση άξιο- 
λογωτατα ή οικονομία καί λιτότης τών μητέ
ρων' τοΰτο τό είπομεν καί ανωτέρω, περιττόν καί 
νά τό άναπτύξωμεν αυθις.

Δέομαι δε τοΰ ΰπερτάτου δντος, δπως ύμας 
μεν φώτιση ϊνα θέσητε αύτήν είς δραστήριον έ- 
νεργειαν καί τήν έφαρμόσητε καθ δλα, τούς δέ 
οιλους παρακαλώ δπως παρίδωσι τάς νεανικάς 
μου ελλείψεις, αϊτινες τυχόν ν άπαντώνται έν 
αυτή, και τόν έντιμον σύζυγόν σας, δπως μέ δα
νεική μέν χρηματικόν τ ι  ποσόν πρός άποπεράτω- 
σιν τών σπουδών μου, άλλά νά λησμονήση παντε
λώς έαν έόανείσθη ποτέ τι παρ αΰτοϋ

ό ύμέτερος έ ζ ά δ ε λ φ ο ς  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΙΙ2 .

----- a u 3333Χ*» -

Η ΧΩΡΙΚΗ ΓΗΣ ΠΡΑΓΑΣ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

‘Ο α υ τ ό ς  π ρ ό ς  τ ό ν  α ύ τ ό ν .
Εν Πράγι{, βί$$Αtsv Ισπερις.

Η κεφαλή μου καίει. . . Είμαι δλως οργή, θυ" 
μός, νεύρα. . . καί ερωτευμένος. Πίνω τέΐ άπό 
δύο ώρών καί δέν θέλω νά σοι γράψω. Γνωρίζεις 
τάς γυναίκας, σύ; Οσον δί εμέ, ρίπτω τήν γλώσ
σαν μου είς τούς κύνας καί δεν θέλω νά μ α ν  
τεύσω τά αιν ίγματα τών κρινολινοφόοων τούτων 
σφιγμών.

Εκείνη καί πάλιν ήλθε καί πάλιν άνεχώ- 
ρησεν.

Ιδού τό παν.
Καί δέκα δλοκλήοους σελίδας άν σοι έγραφον, 

δέν ήθελες μάθει πλειότερα· Καί έν τούτοις, Μά
ξιμε, ή πρό όλίγου λήξασα δήλη υπήρξε μία τών 
ταραχωδεστέρων, τών μεθυστικωτέρων, τών θλι-  
υερωτέρων. . . καί συγχρόνως τών εύδαιμονεστέ- 
οων τοΰ νεανικού μου βίου' άς έξηγήστ) τοϋτο δ 
θελήσων' οΰτος δεν θά είμαι βεβαίως έγώ·

Ελεγόν σοι λοιπόν δτι ήλθεν' ύπήρξεν ακριβής 
ώς συναλλαγματική. Σημαίνει τρίτη ώρα' κρούει 
καί εισέρχεται' ήτο φαιδρά ώς χρυσαλλίς ύπό 
τόν ήλιον τοΰ μαί'ου' δέν τήν άνεγνώριζον* ήν 
έ; τούτοις ή αύτή μικρά λευκή εσθής μέ τάς σει
ράς χρώματος λειριού. Εν Πράγα δέν άλλάσσου- 
σιν ενδυμασίαν τετράκις τής ημέρα?. Ερριψε τόν 
πίλον αύτής έπί καθέκλη; καί ήλθε πρός με μετά  
χαρωπού μειδιάματος, τοΰ μειδιάματος τών ρο- 
δοχρόων στομάτων καί τών λευκών όδόντων.

—  Ελπίζω, μοί είπεν, δτι θά κάμω μεν μάθημα.

Τή εδειζα κάθισμα οΰχί μακράν τοΰ παραθύρου 
είς|τήν διά μέσου τοΰ θαλάμου παίζουσαν ακτίνα· 
Οί άμελώς δεδεμένοι πλόκαμοι τής ξανθή; κόμης 
αΰτή; άπήστραπτον ώ; χρυσούς στέφανος·

Ηθέλησα τήν χεΐρα αύτής.
—  Δότε μοι τήν εφημερίδα. Δέν άγνοεΐτε δτι 

ηλθον ένταΰθα διά νά πάρω μάθημα.
—  Εχω τήν ατυχίαν νά μή αμφιβάλλω περί 

τούτου, ειπον έγώ.

Ω, τή άληθεία, είπε μετά λεπτοΰ μειδιά
ματος καί ύφοΟσα έπί τού μετώπου τό δάκτυλον,

r ν  λ  γ  . „  ’οι ανορες είναι τοσον άνοστοι.
Ελαβε τήν εφημερίδα καί έθηκεν αύτήν ποό 

τών οφθαλμών. Τής ήρπασα άπό τών χειρών τό 
φύλλον, καί τήν ήνάγκασα ουτω νά τήν παρα
τηρώ.

Ac,v είμαι είσετι τυφλός, καί συμφωνώ πληρέ
στατα δτι δέν είναι εύτελής καλλονή, άλλ’ είναι 
φυσιογνωμία έκ τών χαριεστέρων. Δέν είναι ούτε 
υψηλη, ουτε μικρόσωμο;, καί επειδή ένταΰθα τό 
κρινολΐνον δέν είναι φοβερόν καί δ στηθόδεσμος 
τεχνητός, δύναται νά βεβαιώση τις δτι είναι 
Οελξινουστάτη. Πρός τοΐς άλλοις δέ έχει τάς 
μικροτέρας χεΐρας τοΰ κόσμου' ώ χειρας χωρικής, 
συμφωνώ, ούδέ δμοίας πρός έκείνας, ας σύ καί 
έγω γνωριζομεν, άλλ έν τούτοις ώραιοτάτας, 
καίτοι στενάς ολίγον καί βραχείας, καί τάς δ
ποίας παρατηρών τις μετά προσοχής βλέπει δτι 
τας μεταχειρίζεται συνεχώς, καί ομνύω δτι τόν 
άντίχειρα έτσίμπισε πολλάκι; ή βελόνη. Α λλ'ή  
κεφαλή αυτή; ομοιάζει ερωτικόν εικονογράφημα 
τοΰ ιη. αίώνος, τού αίώνος τών εικόνων καί τών 
γυναικών. Εάν τό στόμα αύτής ην«ι 3λίγον με- 
γαλειτερον τοϋ τών ωραίων έκείνοίν μαρκησίων, 
αιτινε; υπεχρεοΰντο νά κάμνωσι δύο β ο ύ κ α ι ς  tv  
κεράσιον, αδύνατον να ίδη τις έρυθρότερα χίίλη  
«αι λευκότερους οδοντας- Η ί̂ς αύτής είναι γρυ
πή- οί δέ οφθαλμοί μεγάλοι έν συμμετρία, καί 
κυανοί χρώματος βαθέως καί υγρού- δμοιάζουσι 
μελάνες είς δύο βημάτων άπόστασιν. Αλλ’ δταν 
τους παρατηρή τις καλώς (καί τούς παρετήρησα 
καλώς, Μάξιμε), νομίζει δτι διεισδύουσι μέχρι 
τής ψυχής. Είς Ικάστην κίνησιν αύτής, ή σκιά 
τών βλεφαρίδων παίζει ως πτέρυξ πτηνού" καί 
ούδεμία ρυτίς, ούδεμία πτυχή είς τά βλέφαρα, 
οφθαλμός παιδός μέ τήν σκέψιν καί τήν ονείοο)- 
ξιν γυναικός- ΕΪδον ώραιοτέρας γυναίκας, άλλά 
παρ ούδεμία εύρον έπαγωγοτέραν φυσιογνω
μίαν.

Επελαθόμεθα ταχέως τοΰ παραξένου τής πρός 
αλλήλους αμοιβαίας ημών θέσεως Τπέθεσα δτι 
ή μην είς τόν οίκον αύτής, χωρίς νά συλλογισθώ 
οτι εκείνη παρ έμοί, καί ή συνδιάλεξις ήμών έ
λαβε τήν δλο̂ ς οίκείαν καί στενήν εκείνην στρο
φήν τής μεταξύ άνδρός καί γυναικός συνδιαλέ- 
ξεως.

Λεν έκ αμνόν τόν έρωτα είς τήν άξιέραστον χο,ι-

ρικην, άλλ έν τούτοις ωμιλοΰμεν περί έρωτος. 
ΛΙετα πολλας δε άλλας συνδιαλέξεις ήλθομεν τε- 
λευταΐον είς τά περί ήμών αύτών.

I ινωσκεις, φίλε Μάχιμε, πόσον είναι δυσχερές 
νά μείνη τις άληθής δταν λαλη περί εαυτού.

Εν τοσούτω, τήν φοράν ταύτην ύπήρξαμεν, 
πιστεύω, δσον οίόν τε ειλικρινείς· Μοί ώμολόγη- 
σεν δτι έζη λίαν θλιβερώς μεταξύ γέροντος καί 
παιδιού: τού εβδομηκονταετούς πατρός αύτής καί 
τού διετούς τέκνου της, μή βλέπουσα τόν κόσμον, 
εργαζομένη δλίγον, καί άναγινώσκουσα πολύ, 
πρό πάντων τούς ποιητάς, οΰς άγαπα. περιπαθώς, 
καί τούτων τούς Γερμανούς δταν μελαγχολη, 
κ^ι τους Γάλλους δταν ηναι φαιδρά. . . συχνό- 
τερον οέ τούς Γερμανούς.

Καί εν τούτοις, προσέθηκε, μή νομίσητε 
δτι είμαι δυστυχής· Μή τουλάχιστον ε/ω  τόν 
καιρόν νά σκέπτωμαι δτι ή Πράγα είναι μικρά 
Χαί δτι ό κόσμος είναι μέγας, δτι είμαι νέα, καί 
ότι μοί είπαν ενίοτε δτι ήμην ευειδής;

Εφερε τήν χεΐρα έπί τοΰ μετώπου ώς ϊνα
άποδιώξη δχληρόν λογισμόν. Δάκρυ δ’ άνέλαμόεν 
ώς μαργαρίτης είς τήν ά*ραν τών μακρών βλε
φαρίδων αύτής. Ω, τό μικρόν έκεΐνο 'δάκρυ, πόσον 
ήθελον νά τό ροφήσω έν τοΐς δφθαλμοΐς αΰτοΐς,
καί νά γευθώ τής πίκρας ήδύτητός του. Δέν έό-
ρευσε ποσώς. Πολλάκις, φ ίλτατε Μάξιμε, άνα- 
βαίνουσιν ουτω τά δάκρυα είς τούς οφθαλμούς 
τών γυναικών καί έπαναπίπτουσιν ώς θερμή 
3ροχή έπί τής εαυτών καρδίας. Ελαβον τήν χεΐ
ρα αυτής μεταξύ τών ιόικών μου καί έκράτησα 
αυτήν τοσοΰτον έλαφρώς, όίστε οΰδέ παρετήρησε 
τοΰτο.

Καί υμείς; είπεν.
Ούχί πλέον άπλή περιεργία ένυπήρχεν έν τίί 

φωνη αύτής, άλλ δ βαθύς καί συμπαθητικός τ ό 
νος τού αληθούς ενδιαφέροντος.

Τη έσχεδιαγράφησα ζωηρώς τά τοΰ ήμετέρου 
σφόδρα πολιτισμού, ζωγραφίσας αύτή τόν αδην 
τών Παρισίων, δπου ή ζωή είναι καϊον κραμα,

I δπου καθ έκάστην πρω'ί'αν πρέπει νά κυλίη τις 
έπί τής κορυφής τού όρους τόν λίθον τοΰ Σίσυ
φου . . ινα έπαναπίπτϊ) τό εσπέρας.

—  Τούτο τουλάχιστον, είπεν εκείνη, έιναι ένερ- 
γητικότης, είναι ζωή' είναι ή χρήσις τών δυνά* 
μεων.

Εστη αίφνης, ώς εί είπε πλείονα τοϋ δέοντος. 
Επειτα δέ προσέθηκεν.

—  Αλλά τήν ειρήνην, άλλά τήν γαλήνην, πού 
λοιπόν νά τάς εύρη τις;

—  Πουθενά, τή άπ^κρίθην' τάς ζητεί τις πάν
τοτε, άλλά δέν τάς άπαντ^ ποτέ.

Ηθέλησα νά διασκεδάσω τήν σειράν τών θλι
βερών λογισμών αύτής. Ελαβον ένα τόμον τοΰ 
Λαμαρτίνου, Sv άρτι ήγόρασα, δπως τον προσφέρω 
αύτή, καί τή άνέγνωσα τήν ώραίαν ταύτην μ ε  .Ιέ-



τ η ν  τής  Λ ίμ ν η ς ,  δπου δ ποιητης διαχεει άπα 
σαν τήν αρμονικήν ψυχήν αΰτοΰ.

Οϋιως ^ει ωθούμενοι εις νέας παραλίας,
Κ α ί εις νυκτών φερόμ^νοι αιθέρα σκοτεινον,
Δεν 0’ άγκυροβολήσωμεν, εσΐω  στιγμάς βραχείας»
Είς τω» ετών τον άπειρον ποτέ ωκεανόν ;

Q λ ίμ νη , μόλις ήνυσε τον δρόμον του έ χρόνος,
Κ αι παρ’ αΰτά τά  νώτα σου τά  τόσον προσφιλή μου, 
iSI, . . . ηλθιιν και κάθημαι έπι τοϋ λίθου μόνος,
Οπου τήν ίίδες_αλλοτε νά κάθηται μαζύ μου !

Οϋτω τ»ΰς βράχους έδερον τα  κύμ ατα  σου λάορα,
Κ ατά των αποτόμων των θραυόμενα πλευρών,
Κ αι τ'ον άφρόν των τόν λευκόν προσπνέουσα ή αύρα, 
Οϋτω πρό τών ποδών αΰτής έ ν ιπ τ ε  τών ά£ρών.

Επλέομεν έν σιωπί) ίμοΰ, · . . Ίτον έσπέρα!
Το ενθυμείσαι ; — σιωπή μαγευτική, βαθεϊα,
Τό κΰμά σου έκάλυπτε και τόν γλαυκόν αιθέρα,
Κ αι κώπης σου τήν έκοπτε γλυκεία  αρμονία.

Ιίλήν α ίφνης θείοι, άγνωστοι έπ ι τής γής τόνοι, 
Τής όχθης σου έξήγειραν έκθαμβους τ ά ς ΐχ ο ϋ ς ,
Κ.’ ένώ αύτά τό χείλος της τ ώραΐον έπεφωνει,^
Είς τους β ιθ ε ΐς  του «τρεμε τό κυμά  σου μυχούς :

«Χρόνοι, μή σπεύδετε, και σείς, στιγμ α ι τών εΰδαιμόνων 
Ωρών μας, ω, σταθήτε 1 

Τών ήδειών μ α ; ήμερών ν ’ άπογειιθωμεν μονον 
Ε πί μικρόν άφήτε !

Τήν ταχυτε’ραν π τ ΐσ ίν  σας πλήθος δυστήνων οντων 
Θερμώς επ ικαλείτα ι . . .

Φύγετε, κα ί μέ σάς τό πυρ 2ς φύγή τών ς-ηθών των* 

Τούς άλλους λησμονείτε ! .  .

Πλήν φεΰ ! όλίγας καν σ τιγμ άς ετι α ίτω  μ ατα ίω ςι 
0  χρόνος τάς ά^νεΐται.

Σβύνουσι τ ’ αστρα τ’ ούρανοΰ, ΐδέ ! κ’ έγώ; «βραδέως, 
Τοΐς έλεγον, χωρεΐτε».

Λοιπόν έρώμεν, σπεύσωμεν τόν χρόνον νά χαρώμεν, 
0  χρόνος δέν κ ρ α τε ίτα ι!

Ανορμος πλέει, ανορμοι κ ημείς μαζυ περώμεν,
Αθρόοι παροδϊται».

Χοόνοί ζηλότυποι, ω, πώς σ τ ιγμ α ι ευδαιμονίας,
Καθ’ ας γευόμεθ’ αφθονα τοΰ έρωτος τά δώρα, 
ο ,  y^ φεύγουν δύνανται μακραν μας μδθ όμοιας 

Ταχύτητος, ώς κ’ ή π ικρά τής δυστυχίας ωρα.

1>, είν’ αδύνατον λοιπόν εν ίχνος των νά μειντρ,
Διά παντός έσβέσθησαν, παρήλθον δί ήμας;
0  χρόνος, δστις έδωκεν αΰτάς,, δστις τάς σβύνει,
Δέν θά <·α; δώσ^ τάς αΰτάς κα ί οίλλοτε ο τιγμας;

Α ΐωνιότης, παρελθόν, μηδέν, μυχοί σκοτίας,
Τ ί τά; ήμέρας κάμνετε, δσας μας άφαιρειτε;
Δέν θά μάς άποδώσητε τάς τέρψεις μας τάς θείας,
Οσας εντός τής χύλικος τοΰ βίου μας αντλείτε;

ώ , λ ίμ νη , βράχοι, σπήλαια, ώ δάση σιγαλέ*,
Σείς, ών 6 χρόνος φείδεται, άι·.ν άνανεοί,
Τήρησον τής νυκτός αΰτής, ώ φύσις μου ώραια,

Κ αν τήν ένθύμησιν, άφοΰ ό χρόνος σ εύνοει.

ί ί ,  έστω είς τό κϋμά σου, φαιδρόν, ή ώργισμένον,
Ω λ ίμ νη , κ’ είς τό θέαμα τών χαροπών βουνών σου,
Είς τάς έλάτας σου αΰτάς, κ’ έπί τών κρεμαμένων 
Σκοπέλων είς τό χάτοπτρον τών κυανών ν·ρών σου.

ώ , εστω εις τόν ζέφυρον, οστις στενάζει πνέων,
Είς τήν ήχώ τής όχθης σου, ητις φαιδρά λαλεί,
Είς τόν άργυρομέτωπον αστέρα, δστις χέων 
Τό φέγγος του τά νώτα σου τά  ήρεμα φιλεί.

Είθε 6 στενών καλαμος, ή αυρα, η τ ις  χλα ιει,
Τά Οείά της άρώματα, ή μάγος δλη φύσις,
Κ α ί δ ,τ ι τέλος βλέπει τ ις , δ ,τ ιά κ ο ύε ι, πνέει,
Ε’ίπωσιν δλχ, λ ίμ νη  μου ; Η γ ά π η σ α ν ,  έπίσης.

(Μεταφρασις Δ. Σ. ΒΛΑΧΟΙ’ }.

Ητον 1σ τη ριγμένη επί τή ;  καθέκλας, τον άγ- 
•κώνχ έ/ουσα έπί τοϋ παραθύρου και τήν κεφα
λήν έπι τή ; χεφό;. 0  ερμαγλύφο; Πραδζέ δέν ή
θελε δώσει καλλιτέραν στάσ-.ν εϊ; iv τή ; Μελαγ
χολία; άγαλμα·  ̂ ^

— Λοιπον, τή είπον, τ ι  ευρίσκετε ει; του;
στίχους τούτους;

,—  Αγνοώ, άπήντησεν' ηκουσα μόνον τής φω-
ν ΐς  υμών.

Ο μ.αταιότης τών ανδρών. Βλέπεις, Μάχιμε, 
ή λέξις αΰτη μέ έτάραξε βαθέως. Πλήν τ ί ;  οίδεν 
έάν ήτο λέξις τοϋ πνεύματος, \ τή; καρδία;· έάν 
ήτο η άθωοτέρα αφέλεια ή ή πονηροτέρα έρωτο- 
τροπία' η ψυχή τών γυναικών είναι άβυσσο; κε- 
καλυμμένη υπο άνθέων, οΰδέ θά μάθωμέν ποτε 
τί υπάρχει έν τώ βάθει αυτής. Ενόμισα οτι τήν 
ημέραν* εκείνην δεν ήθέλομεν άναγνώσει πλειότε- 
ρον' έκλεισα τδ βιβλίον. Και εκείνη δε ησθάνθη 
διά τή ; τόσον λεπτή; γυναικεία; οξυνοίας, δτι η 
συνδιάλεξις έφθασε νυν εις βαθμόν, εις 8ν ητο 
άκροσφαλές νά παραταθή πλειότερον. ΙΙγέρθη και 
έκαμεν Sv βήμα δπως λάβνι τον πίλον αύτή;. 
ίίρπασα την χεϊρα αΰτής και τ η ν  είλκυσα πρδς 
τδ παράθυρον·

Γ'.

—  Θα με άφησητε λοιπον ουτω;
—  Πώ; οΰτωί
Καί μέ ήτένισε πάλιν μέ του; μεγάλου; διαυ- 

γεϊ; οφθαλμού; αΰτής.
— Ναι, έπανέλαβον, ουτω, χωρίς νά μοί ΰπο- 

σχεθήτε δτι θά έπανίδω ΰμας;

—  Αλλ’ άφ’ ου αναχωρείτε την νύκτα ταύτην;
—  Ναι, καθώς άνεχώρησα καί την πρωίαν, 
Τδ μειδίαμα έπανεκάθη^εν επί τών χειλέ-

ων τη ;·

—  Τδ πράγμα είναι βτι εάν σας περιμένωσι;
—  Φεϋ, άπήντησα, ποτε δέν μέ περιμένουσιν.
—  Αληθινά; Δέν σά; πιστεύω, καί δταν έγώ 

δεν πιστεύω, τετέλεσται.
Απέσυοε τάς χεϊρ*ς αΰτής καί ελαβε τδν 

πίλον τη;· Εσχον τότε ώ; προαίσθημά τι  δτι δέν 
θα  τήν έπανίδω πλέον, καί είδον δτι παρελάμβα- 
νέ τ ι  έξ έμοϋ. Τέλο;, τί νά σοί ειπω. . . μέ 
γνωρίζεις, Μάξιμε. . . γινώσκει; τδ σφοίΐρδν καί 
τδ αΐφνίδιον τών έντυπώσεών μου' ησθάνθην ί- 
σχυράν συγκίνησιν. Αιέβη έπ έμοϋ μια εκ τών 
νευοικών έκείνοιν φρικιάσεων, ών την σιωπηλην 
εΰγλωττίαν κατανοοϋσιν αί γυναίκες τοσον καλώ;.

Ελαβον καί πάλιν τάς χεΐρ*ς αύτής καί τάς 
έφερα έπί τοϋ μετώπου μου. Ητοιμαζόμην νά 
ριφθώ εις του; πόίας τη;.

Αάκρυχ άνέβλυσαν άπδ τών οφθαλμών α}τή;, 
ώς τδ υ^ωρ πηγής πλημμυρούσης.

—  ίυγγνωθι, τή είπον, σύγγνοίθι. . , 0  ©εδς 
γινώσκει £άν ήθελον, ναι, να σε προσβάλω. Αλλ 
υπάρχουσι στιγμαί, καθ’ ας μάς καταβάλλει ΰπερ- 
τέρα τις δύναμις.

— Αρκεί, είπεν' οΰδεμίαν λέξιν πλειοτερον, σέ 
καθικετεύω·

—  Ο/ι, έπανέλαβον έγώ- είμαι ώ; πας άνηρ 
φίλαυτο;· Δεν δύναμαι πλέον νά πάσχω μόνος. 
Θέλω τοΰλάχιστον νά μάθιτις τδ μυστικδν τής 
καρδιας μου. Ελένη! Ελένη! σέ άγαπώ!

—  Α1 ειπε, θεϊσα τάς δύο χείρας έπί τών 6- 
φθαλμών αΰτής, ίδού τ ί  δέν έπρεπέ ποτε νά έκ- 
στομίσή;. ΐίξ α ιτ ία ; σου, τδ παν έτελείωσε, διε- 
λύθη τδ παν. Λησμονεί; οτι είμαι εις τδν οίκόν 
σου καί μέ κ'άμνεις νά τδ ένθυμηθώ έγο». Λλλά 
μοϋ αξίζει δ,τι μοί συμβαίνει* υπήρξα άνόητος, 
έλαφρά. Επρεπε νά τιμωρηθώ' άλλά δέν έπρεπε, 
Κάμιλλε, δέν έπρεπε σΰ νά μέ τιμώρησες, ΐ -  
γίαινε.

—  Δέν θ’ ά'αχωρήσης ουτω;, Ελένη, χωρίς 
νά μοί συγχωρήση;.

—  Σοί συγχ&ίρώ' άλλ άφε; με.
—  Οχι, δχι, ακόμη μίαν στιγμήν, μ,ίαν μό

νην στιγμήν άν δχι δί έμέ, διά σεαυτην του 
λάχ,ιστον. Είσαι τεταραγμένη.

Ητο ώχροτάτη, καί ή καρδία αΰτής έπαλλε 
μετά σφοδρότητος.

Επανεκάθησε καί έμεινα παρ αΰτή.
—  Διά τ ί ,  τή είπον, διά τ ί  νά ταραχθής έκ 

τής κραυγής ητις μοϋ διέφυγε;
Διότι άντήχησεν είς τήν ψυχήν! είπε λαλοϋβα 

μάλλον καθ έαυτήν.
—  Θεέ μουί αίσθάνομ-αι τώρα οτι είχον άδι

κον' ώφειλον νά φυλάξω τδ καΐον μυστικόν μου. 
Μοϋ έλειψεν ή δύναμις. Αλλ δ έρως μ.ου είναι 
τόσον άδολος. Α, έάν μόνον ήθελες νά μέ άτενί- 
σης, θά έβλεπες δτι δέν δύναμαι νά σέ άπα- 
τήσω.

—  Πιστεύω, μοί είπε Γερμανιστί, καί μετά

φωνή; ήδεία; ώ; στεναγμδς, πιστεύω οτι είναι 
αύτή ή αλήθεια.

Κϋμα πεοιπαθών λόγω> άνέβη εί; τά χείλη 
μϋυ καί άφήκε τήν καρδίαν μου νά λαλή, Τήν 
ηκουσα δέ νά ύ'.θυρίζη χαμηλή τή φωνή* « χύνει 
τδ δηλητήοιον έντδς χρυσοϋ ποτηριού. » Εσιώ~ 
πησα έλπίζων οτι θ’ άρχίση εκείνη' άλλ έκείνη 
ήγέρθη καί εΐδον είς τους όφθαλμοΰ; αΰτή; άκλό- 
νητον άπόφασιν.

—  ΐγ ία ινε ,  μοί είπε, τείνουσά μοι τήν χεϊρα, 
καί έκαμέ δύο πρδς τήν θύραν β ή μ α τ ϊ .

Αλλ’ έπανήλθεν εΰθυς πρός με, ίστάμενον άκί- 
νητον είς τδ παράθυρον.

—  Ε, καλά, προσέθηκεν, δχι υγίαινε' έν τω 
έανϊδεϊν.

—  Ποτε; άνεφώνησα.
—  Αΰριον είναι κυριακή* δύναμ,αι νά έξέλθω 

περί τά ;  ενδεκα* περίμεινόν με. ΙΙσύχασον νϋν, 
φίλτατε.

Ναί, Μάξιμε, μέ εκάλεσε φίλτατον. Ηνοιξα 
τήν θύραν καί εκυψχ νά άσπασθώ τήν χεΐρά της' 
ήσθάνθην τά χείλη αΰτής ψχύσαντα τοϋ μετώπου 
μου. . . Εγεινεν άφαντος.

ΐγ ία ινε ,  Μάξιμε' δμολόγησον οτι ό έρως είναι 
ώραίόν τι.

Μάζι. ΐ ίος KauLi.lc,)·

Κάμιλλε, δέν είμαι εΰχαριστημένος* Ες άνοη- 
σίας καί κουφότητος πράττεις ΐσω; πραξιν κα* 
κήν. Εάν ή νέα αΰτη γυνή ήναι ειλικρινή;, δπερ 
δυνατδν, τή κάμνει; κακόν. Εάν δέ δέν ήναι, ο- 
περ πιθανδν, κάμνεις είς σεαυτδν άδικον.. έ^ευ* 
τελίζίσαι καταγινόμενος είς ανάξια σοϋ. . Οπως 
δέ καί αν εχ·/), είται άξιοκατάκριτος καί σε α
γαπώ τόσον, ώστε πρώτος σέ κατακρίνω έγω. 
Στήθι, έάν ήναι εΐσέτι καιρός' διότι βραδύτερον 
δέν θά δύνασαι νά έκλέξής μεταξύ τών θλίψεων 
καί τών τύψεων τοϋ συνίΐδότος.

Κ ά μ ύ . ί υ ς  Μ α ζ ί μ φ .
Τ έπλιτς, κυριακή εσπέρας.

Α, φίλε, φίλε- έσο άγαθδ;, άφοΰ είσαι αΰστη- 
ρό;. Επίπληξόν με αΰριον, άλλα σήμερον οικτειρόν 
με' διότι, είς τήν ψυχήν μου, υποφέρω.

ίδου τδ τέλος τοΰ μυθιστορήμ.ατος.
Εκοιμήθην έπί ά>θράκων. Απδ τής ογδοης ώ -  

ρα; 6 θάλαμ.ό; μ.ου ήτο έτοιμο;' ήλλαξα τα ανθη 
είς τά  μεγάλα κρυστάλλινα δοχεία' ηλλαξα τα  
πάντα, ώ; εί ητο εορτή. Περί τήν δεκάτην, ήρ- 
χισα νά αίσθάνωμαι έμαυτδν άνήσυχον. Την δε
κάτην καί ήμίσειαν, ό τόπίς δεν μ εχωροΰσε. 
Κατά δε τά ;  ενδεκα, ήμην έξ ήμισεία; παρά- 
φρων. Επροσπάθησα ν άναγνώσω. Ανέγνωσα, δεν 
ί  θυυιοΰααι. Εί; τάς ενδεκα καί δέκα, ηκουσα θο-

1 * ν  „  r; y
ρυβον βημάτων έπί τής κλιμακος. ίί, οτε ητο ε
κείνη! —  έκείνη βαδίζει ώς πτηνόν! —■ τήν έ-
μάντευον, άλλά δέν τήν ηκουον. όρμώ, κ ίπ τω
καί παρατηρώ τήν Σόφιάν.



Ησθάνθην £ΐγ»ς είς τήν καοδίαν.
—  Ί ί  τρέχει; άνέκραξα' είναι ασθενή;

11 Σόφια εκινησε βραδέως τήν κεφαλήν, 
αντί δ άπαντήσεως έξήγαγεν έκ τοϋ κόλπου αύτής 
επιστολήν καί μοί τήν ένεχείρισε προσηλοΰσα επ' 
εμού ανησυχον βλέμμα· Ενόησα δτι ήγάπα τήν 
δέσποιναν αυτή;.

ν  f  ^
—— Α, Κύριε, μοι ειτυε, βλέπουσα με άποσφοα- 

γιζον-α τν*ν επιστολήν, διατί τ η ν  εχαμ ες  νά 
κλαύση;

—  Εκλαυσε λοιπόν; ήρώτησα σχιζών τήν σφρα
γίδα μετά τρεμούσης γ ζ ιο6 ; .

  Πολύ·
Ελαβες, Μαξιμε, έπιστολάς γυναικών καί γνο>~ 

ρίζεις πώς τάς άναγινώσκουν. Δί ένό; βλέμματος 
κατέφαγα τήν προκειμένην, τήν διέτρεξα διά 
τών οφθαλμών, χωρίς πολύ νά τήν εννοήσω1 ί ε 
πειτα /",οχισα έκ νέου φρασιν προς φράσιν, γραμ- 
μην προς γραμμήν. ΐόου δε τ ί  μοί εγραφεν ή 
Ελένη.

« Φίλε, έσο αγαθός, καί αύγγνωθί μοι. Δέν αί  

σθάνομαι έμαυτήν ίσχυράν οπως έλθω καί τρίτην 
φοράν παρά σοι. Μή ζήτει με δ,τι δέν δύναμαι νά 
δώυω. Σέ φεύγω, επειδή σέ άγαπώ. Ολη ή ζωή 
μου συμπεριλαμβάνε ται είς τάς δύο ταύτας ημέ
ρας. Νομίζω δτι ζώ μόνον άφ’ δτου σέ γνωρίζω* 
οι ήδεΐ; λογοι σου με έξύπνισαν άπό μακροϋ υ- 
πνου' ήνοιξζν ούτοι έν έμοί έαρ τρυφερότητο; καί 
ερωτος . . Μιας ημέρας άνθη. Ταλαίπωρα άνθη! 
δ αποχαιρετισμός τά παγόνει καί τά φονεύει δ 
χωρισμός. . . Αλλά δέν παραπονοϋμαι έάν ταΰτα  
έθελξαν ,τοΰ; οφθαλμούς σου. . Τ ώ ρ α  δέν σοι λέ
γω πλέον έν  ιώ  έ π α η δ ε ΐν · ,  άλλ' ΰ γ ία ιν ε '  είναι ή 
πενθιαωτερα λέζις τής ανθρωπίνου γλώσσης. ί γ ί -  
αινε. Ηδη έπαναπίπτίι ή καρδία μου είς τήν άπά- 
θειαν αύτή;. Αισθάνομαι έμαυτήν θνήσκουσαν. Μή 
ζητήση; νά μέ έπανίδης' θά ϊ,ναι άνωφελές. Απελθε 
είς τήν ώραίαν Γαλλίαν σου σήμερον . . Το θέλω 
• · σε το παρακαλώ . . . Αλλά μάθε οτι φέρεις 
μετά σοΰ δ,τι καλλίτερον έχω. Μή λησμόνησες 
ποτε οτι είς έρημόν τινα γωνίαν τοΰ μεστού π ι 
κριών τούτου κόσμου υπάρχει χανομένη έν τή ί  
σκιχ δύστηνός τις γυνή, ήτις εύμενώς άκολουθεΐ I 
τά βήματά σου. ίγ ία ινε ,  ϊγία ινε.»

Μαντεύεις δτι ή επιστολή αυτη μέ κατετάρα- 
ςεν, άφινουσά μοι αμφιβολία; ?τινάς είσέτι, διότι 
δεν είμαι ύά πολυ εύπιστος. Ητο κραυγή υπέρτα
της αγωνίας αληθώς τρυφεράς γυναικός, $ν δ ε- 
ρως κατέβαλεν; ήτο ή τελευταία μηχανορραφία 
μιας φιλαρέτκου, ομοσάσης νά μοΰ γυρίση τήν 
κεφαλή»;

°!ΧΟι®τε?ον π ρό; τήν ειλικρινή γυ
ναίκα, ή όσον έκεινη, ήτις δέν είναι τοιαύτ/ι.

Πιστεύω έν τούτοις δτι £ν ή Ελένη ήτο π α 
ρούσα, δέν ήθελον άπατηθή. Πρώτη μου σκέψις 
ΰ,.ήρςε να τρέςω εις τον οίκόν της. Φόβος τις μ ’ ; 
έσταμάτησε. Πώς ήθελον έκλάβει το διάβημά μου'

τοΰτο άν μ έβλεπον; Τον πατέρα μόνον θά ιδω; 
Μεγάλη ύπήρξεν η αμηχανία μου. Ανέγνωσα έκ νέου 
την επιστολήν καί εύρον τόνον περιπαθούς ειλι
κρίνειας, ητις μ ένεψυχωσεν. Οχι, είπον κατ έμαυ- 
τόν, δέν θέλω τήν θλίψει ποτέ έκουσίως. Δέν α
γνοείς, Μάζιμε, δτι δέν ενοχοποίησα ποτε γ υ 
ναίκα· Φευ, οΰόεν εχομεν ν άποδώσωμεν πρδς 
τάς γυναίκας αντάξιον τής τιμής, ·?,ν λαμβά-  
νομεν παρ αυτών, καί όταν σβεσθή δ εΰγενής 
πυρετός τού έρωτος, ευρισκόμεθα ενώπιον οφει
λή;, ην δεν δυναμεθα πλέον ν άποτίσωμεν, δπεο 
είναι χρεοκωπια τή ; καρδίας· Προξενοϋμεν, χωρίς 
να το θελωμεν, είς τάς γυναίκας αρκετόν κακόν 
και εκτιθεμεθα ψυχρώς οπ ω ;  έτι περισσότερον ταΐς 
προξενήσωμεν. Απεφάσισα νά μή μεταβώ ποσώς 
είς τής Ελένης καί τή έγραψα.

“Εν ονοματι τού έρωτοί τούτου, τοΰ τόσον α 
ληθούς ίν τή καρδια σου, τοΰ τόσον εΰγλώττου έν 
τώ στόματί σου· δί εν λεπτόν, δί έν μόνον λε
πτόν ελθε· Εάν απελθω χωρίς νά σέ έπανίδο}, θά 
έχω τόν θάνατον είς τήν ψυχήν, ί ί ,  νά σέ ϊδω ά- 
κομη, μονον να σε ίόω · . ν άσπασθώ τό μέτω-  

Twov σου χα ι  να κλαύσω επί τών ψειρών σου, ν 
ανταλλάξου μετά σοΰ τους πικρού; και γλυκείς 
λογους του τελευταίου αποχαιρετισμού, τοΰτο μο~ 
VOV ζητώ καί τό ζητώ γονυκλινής. Χθές μοί εί- 
πας οτι υπήρξα άγαθός. ίΐλθεν ή σειρά σου' γε-  
νοΰ επιεικής καί έλθέ. Γνωρίζεις τό σέβας μου. 
Θα εισέλθη; βασίλισσα είς τόν οίκον ενός δούλου' 
άλλά, σέ ικετεύω, έλθέ.®

Επανεπεσα επι τοΰ ανακλίντρου, τείνων τήν 
επιστολήν πρός τήν θαλαμηπόλον, ήτις με παρε· 
τηρεί μετ έχ.πλήξεως.

Αμα δέ ώ; άνεχώρησεν, ηθέλησα νά τήν μετα-  
καλεσω. Ετρεξα κατόπιν αύτής. Δέν ήτο πλέον 
καιρό; έγεινεν άφαντος μεταξύ τοΰ κύματος τοδ 
πλήθους, οπερ τας κυριακάς εξέρχεται κατά τήν 
μεσημβρίαν έκ τών ναών.

Επανέκαμψα είς τόν κοιτώνά μου.
Ο: μετ αγωνίας μετρήσαντες τάς σκληρας ς-ιγ- 

μας περιμενοντες, ούτοι μ.ονοι θέλουσιν εννοήσει τ ί  
υπεφερα. Τό ταλάντωθρον τοΰ εκκρεμούς μέ 
/.ροσέβαλλεν επι τοϋ εγκεφάλου καί τό έσταμάτησκ 
ινα μή βλέπω τήν ώραν. Αλλά τό μέγα τής αυ
λής ωρολογιδν έσημαινε τάς ήμισείας καί τά τέταρ
τα μέ τήν άδιάφορον καί μονότονον έκείνην κανονικό
τητα, /ιτις έναλλαξ μετρεΐ εις ήμας τόν χρόνον τών 
ηδονών και τών θλίψεων . . Τέ^ος ή ανυπομονησία 
με έκυρίϊυσε, και άπελπισθείς τοϋ νά ίδιο έρχομέ- 
νην την Ελένην, ετρεξα εις τόν οίκον αύτής.

Δεν κατώκει μακράν τοΰ Κ υ α ν ο ϋ  ’Α στέρος ,  
καί ταχεω; άνεγνώρισα τόν λευκόν οίκίσκον. Εοά- 
ματησα έπί τοΰ φλιοΰ τής θύρας μετά δειλίας. 
11 καρδιά μου Ιπαλλεν ίσχυρώς, Τέλος, ώθησα τήν 
ήμιανοιγμένην θύραν. Είς τό ίσόγαιον δέν ήτο 
ψυχή. Ανέβην τήν κλίμακα· Είς τόν θόρυβον τών 
βημάτων μδυ έφάνη ή Σόφιά έπί τής τελευταίας

βαθμΐδο;· ίδοΰβά με δέ άφήκε νά πέσωσιν οί 
βραχίονες αυτής καί μέ ήτένισε βλοσυοώς..

—  Λοιπόν; τή είπον.
—  Πολύ άογά.
 ΠοΟ είναι;
—  Ανεχώρησε.
—  Πρός ποιον μέρος,"
—  Αγνοώ.
—  Τί είπε;
—  Τίποτε.
—  Τί εκαμεν*
—  Εκλαυσεν.
Είσήλθομεν είς δωμάτιον, άπλοΰν καί καθά- 

ριον. Η Σόφιά μοί προσέφερε κάθισμα, είς § έ
πεσα μάλλον ?) έκάθησα,

—  Είπέ μοι, Σόφιά, θά έπανέλθτ,;
Η Σόφιά έκίνησε τήν κεφαλήν' ώθησεν τήν θύ

ραν παρά τήν δποίαν έκαθήμην.
—  0  κοιτών της! μοί είπεν ή Σόφιά, δύνασθε 

νά είσέλθητε.
0  κοιτών μια; γυναικός φυλάττει τ ι  πάντοτε 

ές έαυτή;. Εκ τή; φωλεά; γνο>οίζεται τό πτη- 
νόν. Είσήλθίν είς τόν τή; Ελένης' ουδέν άπλού- 
στερον άλλά Λαί ούδέν δροσερώτερον. Τά πάντα 
λευκά καί χρώματος λειριού. Τά δύο ταΰτα είναι, 
φαίνεται, τά μόνα προσφιλή αύτή χρώματα. Μέ
γα παράθυρον ήνοιγεν έπί τίνος κήπου, υπό άν- 
θέων στολιζόμενον' έπί μικρας τραπέζης εκειντο 
καί δλιγάριθμα βιβλία: μικρός Τ ηΛ ίμα χο ς ,  ή
ΑταΑά, μία μετάφρασις τοΰ Βύρωνος καί άλλα 

τινά. Εκυψα έπί τή; τ^απέζη;. Ποίημά τι  τοΰ 
Heine ήτον άνοικτόν' οί δέ ακόλουθοι στίχοι ή- 
σαν σημειωμένοι διά σημείου τή ; χειρός. « Οταν 
6ά κοιμάσαι είς τόν τάφον, τόν μαΰρον τάφον, 
τότε, φίλον ήτορ, θά έλθω πρός σέ, ινα μή πλέον 
σ έγκαταλείψο). . Λέγουσιν δτι έγείρονται οί 
νεκροί. . δτι μεσονύκτιον τούι καλεΐ καί δτι χο 
ρεύουσιν έν άγαλλιάσει· άλλ ήμεΐς, ημείς θά μέ- 
νωμεν έν τώ τάφο), οί δύο, πάντοτε, έγώ έν ταΐ;  
άγκάλαις σου. »

Τυχαίω; πως άρά γε ήτο διπλωμένη είς τό 
μέρος τοΰτο ή σελίς;

Φαίνεται δτι πρό δλίγου έκείνη εγραφεν' δ χάρ
της ήτο έσκορπισμένος έπί τής τραπέζης, ή με
λάνη νωπή είσέτι έν τή γραφίδι καί δλος δ θά
λαμος διετήρει είσέτι τοΰ άναφθέντος σφραγιδο- 
κηρίου τήν ήδεΐαν οσμήν, Ελαβον φύλλον χάρτου 
καί τή έγραψα.

« Εγώ αύτός ήθέλησα νά δια^ρήξω τήν ύστά- 
την ελπίδα μου· είμαι είς τόν οΐκόν σου, καί σύ 
δέν είσαι. Δέν παραπονοϋμαι' έπραξας δ,τι ένό- 
μιζες δτι ώφειλες νά πράξής. Καλώς. Εσο ευδαί
μων. ©ά ήσαι" διότι μόνον κατά τήν καρδίαν πά
σχει τις, σύ δέ είσαι κυρία τή; ίδικής σου· . 
ύπάρχει άνθοδέσμη έπί τή; θερμάστρας. Επεθύ- 
μουν νά λάβω §ν άνθος έξ αύτής, άλλά τό άπέ- 
φυγα' άγνοώ διά τίνα είναι ώρισμένον, ούδέ θέλοι

νά άδικήσω τινά. · Α, πρέπει λοιπόν νά χωρισθώμεν 
ούτως' Ελένη, προσφιλήςΕλένη, σέ προσβάλλω, είμα^ 
άδικος καί σκληρός, επειδή είμαι δυστυχής. Αλλ 
αισθάνομαι δτι είσαι άδολος· ίγ ί ΐ ι ν ε .  Επραξα καλώς 
έλθών ένταΰθα· Τά πάντα τού λοιπού θά μοί λα- 
λώσι περί σοΰ καί ή σκέψις αυτη μοί είναι εύά- 
ρεστο;. »

Ηγέρθην καί περιήλθον τόν θάλαμον. Η χειρ 
μου ήγγισε τά  πάντα· Η Σόφιά έπί τής θύρα; ί- 
σταμένη μέ παοετήρει μετ άκρα; έκπλήςεως' 
προφανώς μ’ έξελάμβανεν ώς παράφρονα, καί τή  
άληθεία δέν έτόλμων νά βεβαιώσω δτι είχεν ολο>ς 
άδικον.

Τέλος έξήλθον. Δευτέρα ώ?α έσήμαινεν είς δ- 
λας τάς έκκλησία;. Ερρίφθην έπί άμάξης καί ε- 
φθασα είς τόν σταθμόν' ήτο καιρός·

Νά σοι τό δμολογήσω, Μάξιμε; Ειχον είσετι 
λάμψιν τινά έλπίδος· Ελεγον χαμηλοφών&^ς κατ 
έμαυτόν δ π  δέν θά μ έγκατέλειπε νά άπέλθοι 
ουτω, καί δτι θά ήρχετο νά μοΰ σφίγξ/ι τήν 
χεΐρα τό ύστατον. Είσήλθον ζωηρώς εί; τήν α ί 
θουσαν τοϋ σταθμού. Δύο Αγγλοι έτρωγον φέτα'.; 
μέ βούτυρον' εί; Αύστρια/.ός άνεγίνωσκε σοβαρ ώς 
τόν Μ ο ρ ζ ε ν σ μ π . Ι ά rr, καί δύο μικροί Βοημοί, 
φέροντες πίλους μέ πτερά φασιανού, ήτένιζον θρη- 
νωδώς ζυμαρικά, τά δποΐα υψηλή τις καί λειπό- 
σαρκος γυνή τοΐ; ήρνεΐτο άσπλάγχνω;· Ούόείς ε- 
τερος ΰπήρχεν Ιν τή αίθούσγ). 0  κώδων τής ά- 
ναχωρήσεως έσήμανεν" ήνοιξαν τάς θύρας. Ανέβην 
έπί ελκήθρου έχοντος τρία καθίσματα, άλλ είχον 
τήν ευτυχίαν νά ήμαι μόνος. Η άτμομηχανή έ- 
σύρ'.ξε τό τελευταΐον, αί άμαξαι έστράφησαν έπί 
τών τροχών καί έκινήσαμεν.

Εκυψα έπί τή; θυρίδος. Επραζα τοΰτο δπω; 
ιδω άρά γε τά δροπέδια τοΰ Ούεϊσοάδ, ή τόν λό
φον τοΰ Χραδσχίν, τούς θόλους τοΰ ναοϋ τής Πα
ναγίας, ή τούς οβελίσκους τοΰ Σαίν-Βε'ί'τ; Αγνοώ.

ί ί  πόλις τής Πράγα;, φωτιζομένη δλη άπό τά ;  
τελευταίας λάμψεις τοϋ δύοντος άστρου τής ήιίέ- 
ρας, έφαίνετο κυματίζουσα είς νέφος χρυσοϋν.

—  ί\, έλεγον κατ’ έμαυτόν καί άναπολών έ
κείνην, πόσον ώραία εσπέρα διά νά νίναί τις εύ-

τυ^ ;1Είχον λάβει τό κατ εύθεΐαν, δπερ οί Γερμανοί 
άποκαλοϋσι schnell-zug, καί τό δποΐον δέν Ι ς α- 
μάτα ή τριάκοντα δεύτερα λεπτά είς πάντα 
ς·χθμόν.

Είς τόν τρίτον σταθμόν εί; επιστάτη; έπλη- 
σίασε τήν αμαξάν μου, ήνοιξε τήν θύραν καί έ- 
ζήτησε τό γραμμάτιών μου. Καθ ·?ιν δέ στιγμήν 
έτεινον τήν χεΐοα δπως τώ δείξω αύτό, έρριψε 
μικρόν δέμα έπί τοΰ καθίσματος, έπανέκλεισε ζω-  
ηρώς τήν θυρίδα καί άνέκραξεν είς τόν δδηγόν 
Fortnarts (έμπρό;). Η άμαξα έκινήθη έκ νέου. 
Παρετήρησα τόν σταθμόν' δλα τά  παράθυρα ήσαν 
κλειστά έκτος Ινός μόνου άνθοστεφοΰς. Τούτου τό 
παραπέτασμα εχινήθη αίφνης. Βίδον μικράν χεΐρα,



πέμπουσάν μοι ενα ασπασμόν, έπειτα μία ξαν
θήν κεφαλήν, ητις έπροσπάθει νά μειδιάση, άλλά 
δέν^έμειδία.

Ητον έκείνη!
ΙΙ^έλτ,σχ νά καταβώ, άλλ’ ή θυρίς ητο κεκλει- 

σμένη. Τ6 schnell zug επανέλαβε ττ,ν ταχύτητα  
αύτοΰ. Μικρόν ύψωμα τοΰ έδάφου; καί σωρός δέν
δρων μοΰ άπέκρυψαν τον σταθμόν. Η φίρά αυτη 
ήτο βεβαίως ή τελευταία πατών. Δέν θά τήν έπα- 
νιδω πλέον, άλλά τήν έπανεϊδον.

Ηνοιξα το μικρόν δέμα- περιείχε λελυμένα άν- 
Grj, το ημισυ τή; άνθοδέσμης, ?jv είδον έπί τή; 
θερμάστρας, καί μίαν επιστολήν.

« Φίλε, μοί έλεγεν, ή αγωνιώδη; κραυγή σου 
μοΰ διεπέρασε την ψυχήν- μοί έχρειάσθη δέ πολ
λή δύναμις οπως άντιστώ . . Αλλά δέν ώφειλον 
πλέον νά ελθω παρά σοί* ευχαριστώ σοι οτι δεν 
ήλθες· 0  πατήρ μου έξήλθε ί ιά  μίαν στιγμήν . . 
Νομίζω τοτε δτι έπεθύμησα νά ήρχεσο . . ίσω; ή 
επιθυμία αυτη σοί φανή γλυκεία. Δέν έφάνη:, καί 
ο πατήρ μου έπεστρεψεν. Ηθέλιισα τότε νά σοί 
φέρω έόώ τον τελευταΐον άσπασμόν μου' ή χείρ 
μου τρεμει δταν σκέπτωμαι OTt εις τινας στίγμα;  
Οελω νά σε ϊόω τδ τελευταίο* . . ώ, μή άποκά- 
λει τοΰτο χωρισμόν, είναι σπαραγμός. Είμεθα 
παιόία, Κάμιλλε' έπαίςαμεν μέ τδ πΰρ καί νΰν 
καιόμεθα άλλ άπδ φλόγα άγνήν . . ή δυστυχε- 
στέρα είμαι έγώ καί ευχαριστώ τδν Θεόν . . Θά 
εΰρης τήν λήθην. . θά μοί άφήσης τήν άνάμνησιν' 
άλλά δέν παραπονοΰμαι. Ακουσόν με, φίλε μου. · 
καί πρδ πάντων πίστευσόν μοι. Είμαι άπλή γυνή. 
Απέναντι σου οΰτε πανοΰργος υπήρξα, οΰτε φιλά
ρεσκος' ασύνετο;, βεβαίως, έλαφρά, ϊσως, άλλ 
ούίέν άλλο. Οτε τήν παρασκευήν σέ άπήντησα έν 
τώ  Οεάτρω, δέν είδον έν σοί τδν νέον άνδρα' εί- 
δον τδν Γάλλον καί δια τοΰτ.ο ηλθον εί; τδν οίκόν 
σου . . . άθωό'ατα, σοί όμνύω, καί δπως ακούσω 
πάλιν τήν ώραίαν γλώσσαν, ·?,ν τοσοϋτον άγαπώ 
Α^τή είναι ή μόνη αλήθεια . . Λεν θά έπανίδω- 
μεν άλλήλνυ; ποτέ’ διά τί νά σέ άπατήσω; Βαθ
μηδόν, άγνοώ όποιο; τρόμο; μέ κατέλαβε, τά  
βλέμματά σου, οί λόγοι σου, τά πάντα μ εμέ - 
θυσκον . . II γάπων τδν ηχον Ίη; φωνής σου* δ 
βαθύ; καί κυανοΰ; ώ; ή θάλασσα οφθαλμό; σου 
κατεκύλιεν ένίοτε τρικυμίας πάθους. Ναι, Κάμιλ
λε, ήσθανόμην τάς προ'ιτας σκοτοδινιάσεις, αϊτινες 
καταστρέφουσιν ήμα;, Αλλ έπί τής τραπέζη; σου, 
παρετήρησα επιστολήν έκ Γαλλίας. Αυτη μέ εσω- 
σεν. Αναμφιβόλω; εχει; εκεί κάτω, εί; τήν ώ 
ραίαν πατρίδα σου, υψηλό; τινα καί εύγενή έ
ρωτα, δνπεο συμμερίζονται. . Καί έγώ; ήθελον 
είσθαι ολίγων ώρών διασκέδασις εν τή έντεΰθεν 
διαβάσει σου, βραδύτερον δέ ήθελε; συνελθεί εί; 
σεαυτδν μέ θλίψιν έν τή καρδία καί τύψιν είς τδ 
συνειδός. Ποτέ, ποτέ. Νΰν δέ, τουναντίον, έάν μέ 
φέρης κατά νοΰν, Οά γνωρίζης δτι παρητήθην σοΰ 
άγαπώσά σε, καί θά φυλάττνι; ήδεϊαν κ«ΐ τρυφε-
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ράν περί έμοΰ άνάμνησιν. Αλλά, υγίαινε . . Βλέπω 
τδν κχπνδν τής ατμομηχανή;, ήτ ι ;  σέ φέρει . - 
0 οφθαλμό; μου σκοτίζεται' υγίαινε. Εκλαυσα έπί 
τών ανθεων, τά όποια σοί πέμπω' φύλαξον αΰτά 
έπί τινα χρόνον. Μία εΰωδία καί £ν δάκρυ δέν ε ί
ναι παν δ,τι καλλίτερον δύναται νά δώση εί; τοΰ
τον τδν κόσμον μία γυνή;

ΕΛΕΝη *.
II τόσον απλή καί άφελή; έπιστολή αυτη μέ 

κατέθελϊεν δσον δέν δύναμαι νά σοί περιγράψω 
καί εί; τδ τέλο; τής άναγνώσεω; ήσθάνθην δ ά 
κρυα εί; του; οφθαλμούς· δάκρυα κροκοδείλου ή
θελες ε’ίπει, οστις κλαίει δτι δέν έφαγε τδν άλ
λον. ί ί ,  δχι, φίλε μου' δάκρυα άγνής καί ζωηρά; 
τρυφερότητος. Τδ μιας ήμέρας μυθιστόρημά μου 
θά μας άφήση, τδ αισθάνομαι, βαθυτάτην έντύ-  
πωσιν. Δέν θά σοί ειπω δτι φέρω έντεΰθεν π ί 
κραν θλίψιν’ δεν είμαι ματαιόφίων, καί φρονώ, 
co; ή Ελένη, οτι τά πάντα έληξαν. Αλλ αισθά
νομαι έααυτόν εις μελαγχολικωτάτην ονειροπό
λησή. Ηθελα παραστήσει θλιβερόν πρόσιοπον εί; 
τδν χορόν τής πρεσβείας. Διά τοΰτο, αντί νά έλ
θω πλησίον σου, σταματώ κρ.τά τδ ημισυ τοΰ 
ταζειδίου μου. Μένω έπί τινας ήμέρας, καί θά 
ζωγραφήσω τοπογραφίας εί; τά; ώραία; κοιλάδα; 
τοΰ Μολδώ’ θά φροντίσω δέ νά βάλλω εί; τά ;  
εικόνα; μου έσθήτα λευκήν καί ταινία; έκ χρώ
ματος λειρίου, εί; άνάμνησιν τή ; άξιεράστου τή ;  
Πράγα; χωρικής.

ΐ .  Γ. Χόρευσον είς δνομά μου τήν δευτέρα* 
μαζούρκαν μετά τή; μίσ; Σά^ρα;, ή τ ι;  μοί τήν  
ύπεσχέθη εί; δλου; του; χορού;" άλλ άνάβαλον 
συντόνω; τήν αναχώρησή διότι ή άξιέραστος 
αυτη δεσποσύνη χορεύει υπέρ τδ μέτρον ώς πασαι 
at Αγγλίδες. ΚΑΜΙΛΛΟΣ.

(Μίτάφροισίί Γ ,  Β Α Φ Ε ΙΔ Α Ο Γ . )

ΗΘΙΚΑ.
ΣΠΟΔΑΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ. 

(ΓΝ Ω Μ Η ).

Απαντε; νομίζομεν δτι ε’ίμεθα εί; κατάστασιν  
νά διακρίνωμεν τδ άγαθδν καί τδ κακόν ά·»ευ ού- 
δεμια; δυσκολία;, καί ν άναγνώσωμεν έκ π ρ ώ 
τη ; δψεως εί; τήν βίβλον τοΰ καθήκοντος.

Υπάρχει μέν έν ήμΐν υπέρτατος τις λόγος, ου 
έργον έστίν δπω; διδάσκγ) ήμας τήν ήθικήν άξίαν 
τών ήμετέροιν πράξεων, άλλ ό λόγος ©δτος, ώ; 
άπαντε; οί άλλοι, εχει ανάγκην μακρα; καί σπου
δαία; παιδαγωγίας· άν δέ ποτε άμοιρήσν) .τή; 
παιδαγωγία; ταύτη;, εί; όποιον σκοτισμόν, εί; 
όποιου; μάλιστα πολλάκι; παραλογισμού;, παχυ
λού; ή τρομερού;, πχραφέρεται;

0  άγριο; τρώγει τδ« δμοιόν του, καί μετά τήν 
τρομεράν του εΰωχίαν, πλήοε; έτι σαρκδς άνθρω 
πίνης τδ στόμα εχων, αποκοιμάται άναπολών τούς 
θεού; αύτοΰ·

0  Ρωμαίο; πατρίκιο; καταδικάζει τριακοσίου; 
δούλους εί; τά βασανιστήρια διά μίαν μύ^ραιναν, 
έκφυγοϋσαν τή; τεχνητή; αύτοΰ λίμνης, καί μετα
βαίνει εί; τήν σύγκλητον έν άταράχφ συνειδήσει, 
μελετών νόμον τινά υπέρ άποκαταστάσεω; τών 
αρχαίων αρετών.

Ο Ιταλό;, δού; τδ έγχειρίδιόν του δπω; εύλο- 
γηθη παρά τοΰ Πάπα, δολοφονεί όί αύτοΰ τδν 
εχθρόν του και έπιστρέφει μεθ ήσύχου τής συν 
ειδήσεως εί; τδν οίκόν του, εύχαριστώ/ τ·ήν Πα
ναγίαν διά τήν βοήθειαν, ^ν παρέσχεν αύτω κατά 
τήν δολοφονίαν.

Οτε Φίλιππο; ό ίίραΐος καί οί διάδοχοι αΰτοΰ 
ένόθευον τά Γαλλικά νομίσματα, οί έστεμμένοι 
εκείνοι παραχαράκται ύπέκλεπτον πιθανώς άνιυ 
ελέγχου τόν τε ιδιωτικόν καί τδν δημόσιον "πλοΰ1 
τον, καί οί νομοθέται έκοαύγαζον:« Μεγαλειότατε, 
έςακολουθεΐτε, πάντα υμέτερά είσιν.»

Ετι δέ καί σήμερον πόσους άπαντώμεν άν- 
θρώπους τίμιους, οΐτινες έπιτρέπουσιν εαυτοί; μει- 
διώντε; τά ;  μάλλον έπονειδίστου; πράξεις; Επί 
εΐκοσιν Αλκιβιαδών, οΐτινες θά ήρυθρίων μέν άν 
ύπεξήρουν Ιν λεπτόν παρά τοΰ πλησίον των, άλλά 
κλέπτουσι τήν θυγατέρα ?) τήν σύζυγον αύτοΰ, 
ούδέ δύο υπάρχουσι κατηγοροΰντε; εαυτών ένώ
πιον τοΰ κριτηρίου τή ; συνειδήσεώς των, καί άν 
κατηγορήσωσιν εαυτών, πράττουσι τοΰτο (ΐετά 
μυστικής τινο; ύπερηφανία;.

Αλλά τδ τρομερώτερον ’ίσω; διά τόν ανθρώπι
νον λόγον δέν είναι τδ θέαμα έκείνων, οΐτινες πί- 
πτουσι στενάζοντε; διά τήν αδυναμίαν αύτών, 
άλλά τών δυστυχών έκείνΛ>ν, οΐτινες άποκοιμώνται 
ατάραχοι έν τη κακία, τή εύνοουμένη παρ αύτών 
η παρά τή ; εποχή; αύτών.

Εί καί σπανίως άπαντώνται καρδίαι τοσοϋτον 
διεφθαρμέναι, ώστε ό ήθικδ; λόγο; νά ήναι παν- 
τελώ; ά π ’ αύτών έξειλημμένος, ύπάρχουσιν δμω; 
πολλαί, άφ ών έλλείπει ώς πρό; τινα πράγματα, 
κα! α! πλεΐσται τών καρδιών δμοιαί είσι τοΐ; πα
λαιοί; έκείνοις κλειδοκυμβάλοις, έν οίς δύο ή τρία 
πλήκτρα παύουσιν έκβάλλοντα φωνήν ύπό τήν 
χεϊρα τοϋ παίζοντος, έκτδ; εκείνων, άτινα παρα- 
φώνω; ηχοΰσι.

Διατρέζωμεν λοιπόν τό κλειδοκύμβαλον τής ή- 
μετέρας ψυχής δπως όοκιμάσωμεν τδ ηχητικόν 
καί έμμελές αύτοΰ. Εςεγείρωμεν πάσας τάς ίνας 
τ»ΰ ήθικοϋ ήμών λόγου·

ί ί ,  έάν κατεβάλλομεν πρό; διάκρισιν τών ήμε- 
τέρων καθηκόντων τό ημισυ τή ; μερίμνη;, δσην

μεταχειοιζόμεθα πρδ; γνώσιν τών συμφερόντων 
ήμών, όπόσας προόδους ήθέλομεν κάμει πρδ; τήν 
αρετήν;

Δέν αρκεί δπω; άκούσοιμεν τήν φωνήν τή ; συν
ειδήσεις δί ώτδ; άπροσέκτου κατά σπανί»; πε- 
ριπτώσει;, ούδ δπω; συλλέγωμεν τούς χρησμού; 
αύτή;, δταν ό κίνδυνο; καί τδ σκότο; μα ; πολιορ* 
κώσιν, ά\λ είναι άναγκαΐον να όμιλώμεν πρδί 
αύτήν καί νά τήν βιάζωμεν δπως άποκρίνηται, 
δταν τά κατευνασμένη ήμών πάθη έπιτρέπωσιν 
ήαϊν άκοΰσαι καί έννοήσαι- Οταν δ ό πολικό; 
ήμών άστήρ καλυφθ-ή ΰπό νεφών θυέλλης, τότε 
δέν είναι πλέον καιρός δπω; συμβουλευθώμεν 
αύτόν.

Παρατηρήσωμεν τά ευνομούμενα κράτη' δπως 
τό δίκαιον πάντων καί Ικάστου βασιλεύς έν πά- 
στ) τ·?ί έξουσία αύτοΰ, δέν άρκεΐ μόνον ινα δι- 
κας-αί συνηγμένοι τυχαίως άποφαίνωνται περί τινων 
τρανών εγκλημάτων καί κατά τάς αορίστους, 
θορυβώδεις καί πάντοτε ολίγον έμπαθει; έκ- 
πνεύσεις τοΰ ένεστώτο;, άλλ είναι ανάγκη ινα ή 
δικαιοσύνη ή τακτικώ; διωργανισμένη, ήτοι ινα 
ύπάρχοισιν άρχοντε; οπως έκδίδωσιν άδιαλείπτως 
τά; γενικά; άρχάς τής νομοθεσίας, άλλοι, δπως 
έφαρμόζωσιν αύτούς είς δλα; τά ;  παρουσιαζομέ- 
νας περιστάσεις, άλλοι τέλος, δπω; έξετάζωσιν 
άγρύπνω; άν οί νόμοι ούτοι έτηρήθησαν παντα-  
χοΰ, ώ; έπρεπε νά τηρηθώσιν.

Οπω; κανονιθ^ ή ψυχή ήμών, ανάγκη ίνα ή 
συνείδησι; εΰρίσκηται διηνεκώ; εί; άσκησιν, καί  
εξασκήται μεθοδικώς ού μ,όνον ώ; δικαστή; 
τών ιδιαιτέρων πράξεων, άλλά καί ώ; νομοθέ- 
της, καί αδύνατον νά καταστ^ νομοθέτης, είμή 
δταν έτάσ^ αύτή εαυτήν, δταν έμβατεύση διά 
σπουδαία; έρεύνη; μέχρι τών πρώτων άρχών τής  
ζωή;, δταν, άντί τοΰ νά άρκεσθ·  ̂ εί; τά ;  άμυδρά; 
άστοαπά;, δσαι διέρχονται έπί τή; νυκτό; τών  
παθών, καταστή εύρεΐά τ ι ;  καί γαλήνιος αίγλη,  
άπαλλαττομένη άπό τών μυχών τής έφεκτικής 
ψυχής, δπώς φωτισθ-Tj καθ ολοκληρίαν.

Η αρετή δέν βασιλεύει έπί τοΰ ήμετέρου βίου, 
είμή δταν βασΛεύη έπί τής ήμετέρα; διανοίας, 
καί ούδέποτε δύναται νά γίννι ό κανών ήμών, άν 
δέν γίνη πρότερον ή μελέτη ήμών.

Σπουδάσωμεν λοιπόν τήν αρετήν.

Σ. I. BOVTTPA-.



Π Ρ Ο Σ  ΣΕ  ! Π ΡΟ Σ ΣΕ  \

Προς σε, γλυκεία μου θεά, ώραίχ μάγισσά μου, 
Πρδς σέ πάλιν με 'φέρουσι τά πλάνα βήματά μου 
Προς σε το φίλον αστρον μου, μαγνήτην μου τον

[πολικόν
Προς σε τά πάντα μ ελκουσι, το γαλανών σου

βλέμμα,
Τής κομ^ς το χρυσοζανθον καί ζηλευμένον στέμμα, 
Το παν έν σοι ον χάριεν, τί) παν έν σοι 3ν θελκτικόν.

Το δνομά σου αντηχεί; . . ή λύρα παλιν ψάλλει, 
Και παλιν η καρδια μου πανευτυχοΰσα πάλλει, 
Και πάλιν μέ οΐθεΐ πρός σέ, νεκης, Κίρκη μαγική 
ί ί ,  δέχθητί μοι πρόσχαρης κ’ ήδέως πρόσβλεψόν μοι, 
Τα χείλη σου διαίτεΛον και προσμειδίασόν μοι, 
0  ουρανός πλησίαν σου, έάν δεν ή'ϊαι σύ έκεΤ.

Τί) μέτωπόν σου δψωσον, τό λάμπον μέτωπόν σου, 
Μ/1 κλιντ,ς πλην τα βλέφαρα επι τών δφθαλμών σου, 
Τόν μάγον τούτον πέπλον των, καί σκιασθή τό φώς

[αυτών.
ί ί ,  μη μέ ϊδης πρός στιγμήν, ω, αφες με νά σ’

[ιδω,
Τά δμματά σου κάλυψον σκιρτών νά σ’ έπανίδω, 
Πλησίον σου πανόλβιος η ζών μικρόν η τελευτών.

Οταν υψής το βλέμμα σου, τί λάμψίς, τ ί  γλυ-

[κύτης,
Θαμδοϋμαι, ώ; είς άστραπάς θαμβοΰται ό όδίτης, 
Ενώ γελώντα εβλεπε ολίγον πριν τόν ουρανόν, 
ί ί ,  μ ν  με ΐδης —ρδς στιγμήν, ώ άφες την καρδίαν 
Νά εύφρανθή, ποοσβλέπουβαν την δψινσου τήνβείαν, 
Την χαριν σου την άρρητον, τό κάλλος σου τό

[φαεινόν.

S"’ « ν0ι^ ν γελόεσσαν, ώς πρότερόν, αγκάλην,
Κ έμέ τόν αγαπών τά σε προσδέχθητι καί πάλιν, 
Ας Ινωθώσι δ οί παλμοί τών νεαρών μας καρδιών! 
ί ί ,  ερωμέναι πελειαι τό έαρ κελαδοΰσαι,
Το εχρ κ αι καρδίαι μας τής ήβης τραγωδοΰσαι, 
ί -j ά, υτταρ'ωσιν ομοϋ, ομοΰ εντός ευτυχιών.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΤΣ.

Α ί ν ι γ μ α ^

Κατηφη τινα άρχαΐον, περιώνυμον σοφόν, 
σκοτεινόν περί την φράσιν, μέ τό βλον μου δηλών, 
Θεά είμα. τών ά?χ«£ων μέ τά πρώτά μου τά τρία, 
στρατηγός δ άνδρός μεγάλου μέ τά ετερα ς-οιχεΐα.

ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.

Λογόγ ριφος.

Ε ίμ α ι πόλις και ταμεΓον ά'μα ν5£()ών καλών, 
Αρίθμός μ *ν  ή « ρχ< μ 6υ, τό S i  τέλος όψηλόν.
Δυό μέν πρώτά μου ί ν  τάξ? ς x5v Sl5e τΛ ιχ3ν>  

μ  αυτά είμαι Καλλιόπης ποίημα Ηρωικόν.

Λ ν  τό πρώτον S i  xai τρίτον, μέτρον εΓμαί τ ις  ζωής. 
Αν το τρίτον, πρώτον, πεμπτον, εϊς έμ| παν περαιοις. 

Λ ν το πρώτον S i  καί πεμπτον, βάτραχοι μ ί  κατοι-

acoDv.
Λν τό πεμπτον κ’άρχής τρ ία, νόμισμα είναι χαλκοΰν 
τό ουδέτερόν μου. Θέλω Si 8ιάστασις 8ειχβη,
£ν τό δεύτερον συν πεμπτω καί τετάρτω προταχβ^. 
Λ ν τό δεύτερον S i κ ’ εκτον, πε'ϋ,πτον'τε, πρός με

σκοπεί
πλέον σκάφος. Τύχης ψηφ0ς «Γμ.% αυτόθι £ν τρατ.γ  
είς τό τέταρτον τό ίκτον. Αλλ’ άν πρό τών ληκτικών 
τών τριών τάξ,ς τό τρίτον συν τετάρτω, 6 κοιτών 

εγω είμαι έ μοιραΤος. Οστις γίνομαι εύθΰς 
πόλις Κύπρου, άντί τρίτου δεύτερον έάν προθ^ς.

Μ ε τό πρώτον S i και πέμπτον συν τετάρτω άν μ :χ 9̂  
ή «V τέλει τριάς, είμαι ταχΰ ζώον, ο ποβεΐ 

Λρτεμις έπί Ouaif. M i  τά τρία ληκτικά , 

ί ν  ώς 5εύτερον ε'μβάλ? ς καί τό τέταρτον, ν ικ*  '
■i ισχύς μου τήν σκοτίαν. Η  έσχάτη S’ άν τετράς 
® ? Ζ ίν \ί6γ ώς τό τέλος, S ia  αρένας μ ί  τιμ^ς.

Π. ΡΑΛ0ΝΙ2.

ΛΤΣΙΣ ΤΟΓ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝζί 
ΦΓΛΛΑΔΙΠ «ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Πάτμος (ατμός).

ΠΑΡΟΡΑΜΑ. Εν σελίδι 344  τοΰ προηγουμ. 
ουλλαδιου και στηλη Α · άντί μυρολογήση, γράφε 
μωρολογήση· αυτόθι, άντί Δάλκη, γρ. Δολκη. Εν 
τ'/j αυτή σελιέ)ι, στήλη Β . άντί τελευτ»ΐον, γρ. 
τελωνεϊον. Εν σελιόι 3 4*}, στηλη α , αντί μικράν, 
γρ. μακράν’ αΰτόθι, άντί επέμεινε, γ ρ .  έσημαινε.


