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Στόν "Ολυμπο άπό πέρα 
ή Φαλμωδία τούρανοϋ 
γροικιέται μιαν Λμέρα 
κ ’ή μυρωδιά τοϋ λχβανιοϋ.

Ή ’Αφροδίτη Αχνίζει.
Ό Απόλλων πλεχά δέν 

τραγουδεί 
Κ ι’ ό Λίας φοβερίζει 
νά κάϊ^η μ ’άότραπές τή γη.

Γροικιέται μ ιαν ήμέρα 
ή ψαλμωδία αούρανοϋ 
ΰτόν "Ολυμπο άπό πέρα 
κ ι ’ό θρίαμβος τ ’ΑληΟινοϋ.

Ό Λίας φοβερίζει, 
μά δέν πατάει πλειάιίτήγη  
κ ι’ ό ’Απόλλων ξαναρχίζει 
τήν Αρετή νά τραγούδι,ι.

'Π Αφροδίτη ξένη 
ΰτό μάτι ποϋ τή λαχταρεΐ, 
<1τήν έκκληίΐιά μας μπαίνει 
τή  δόξα της νά Ουμηθη.

Τόν "Αδίονί της πάει 
νά κλάψμ μέιία <3τό ναό 
καί Οτό Χριδτό δκορπάει 
ρόδα μέ πόθο φλογερό.

2)τήν έκκληΰιά <3αν ξένη 
όλος ύ κόΟμος τή θωρεΐ 
καί μάρμαρο άπομένει, 
’ποϋ ήΤέχνη Οένά λαχταρμ

Κ’ ή κλάι!;α 'ποϋ άντηχάει 
άπό τή  γή ϋτόν ουρανό, 
τή χάρη άποζητάη 
ποϋ χάάαμε γιά τό Χριστό !

Χο.  Ι ίαολέντιις

Η Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ Ι Α

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΤ Σ Α ΤΩ ΒΙΊΛ Ν Λ Ο Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ Ω Ν  ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ
Μετάφραόις υπό Έ μ η α νο ν ίιλ  Ροΐδον.

Αί έν Ρααά o’ixtat είσι πήλινοι καλυβαι, στεφό- 
μεναι διά Οολων, όμοιων τοΐς τών I-αμείων και .λ— 
φων των παρά Τούρκοις άγιων, κεΐνται δέ £ν μέσω 
άλσους έλαιών, συκών και όοιών περιπεφραγμεναι 
ΰπο ν ο π ά λ ω  ν , ιοιοτροπων το σχήμα. και α.ν./.- 
τως έπισωρευοντων τους ακανθώδεις καρπού^. Ι̂ ν 
αέσω δε των οικιών και τών παντοοχπών τούτων 
δένοοων υψοΰνται καλλιστοι φοίνικες τ/]ς ίουοαια... 
Αέν ήδυνάμην νά κορεσΟώ θαυμα>,ων, ένα μαλιστα

τών φοινίκων τούτων, άνυψουμενον ώς στήλη έν αυ
τή τή αυλή τής Μονής εις ύψος τριάκοντα ποδών, 
ειτα όέ άπλουντα μετά /άριτος τους έπικύρτους 
κλώνους, άο ών έκοέααντο ώτεί κοοάλλινοι 3ο-7 I Ni I I I
τρυες οί rjixιώριμοι ήόη καρποί.

11 Ραμά είναι ή αρχαία ΆριμαΟαία, πατρις 
τοΰ άγαΟοϋ έκείνου άνορός, οστις έθαψε τον Σωτήρα' 
μικρόν θέ πορρωτέρω κεΤται ή Αώο, Αύδδα ή Αιόσ- 
πολις, ένθα έΟαυματούργησεν ό Αγ. Πέτρος, ιάσας 
τον παοαλυτικόν. Οί έπιΟυαοΰντες έαποοικάς πεοΐ:/ 1 Λ 1τής πόλεω; ταύτης πληροφορίας δύνανται νά εΰρωτι 
τοιαύτας έν τοΐς Ι π ο μ ν ή μ α σ ι  τοΟ Βαρόνου 
Ιοτ και τή Π ε ρ ι»η γ ή σ ε ι το Ο Κ. Βολνέη.

ΈςελΟόντες έκ Ραμά τή 4 η Όκτωβρίου'με- 
σούσης ήθη τής νυκτός, ώδηγήθημεν ΰπο του Ή -



γουμένου διά σκολιών δδών, ένθα άνέμενεν ό Άβού 
Γίς· έκεΐ δέ άπεχαιρέτησεν ήμας ό καλός ούτος μο
νάχος, έπιστρεφων εις Ιοππην. Η παραπομπή μου 
συνεκειτο έκ τοΟ Αραβος άρχηγοΰ, τοΰ έξ Ιερο
σολύμων διερμηνέως, τών δυο υπηρετών καί του 
cς Ιοππης Βεδουΐνου, ελαυνοντος τον ίοεοοντα τά 
σκευή ονον. Πχντες οε ειχομεν διατηρήσει ένδυμα 
καί ήθος πτωχού προσκυνητοΟ, κρύψαντες ΰπο την 
έσθήτα τά όπλα.

Ιππευσαντες έπι μίαν περίπου ώραν δι’ ανω
μάλου πεόιάδος άφικόμεθα εις καλύβας, ύψουμένας 
επί της κορυφής βραχώδους λόφου, ειτα δέ ύπερ- 
βάντες προβολήν τινα τής πεδιάδος εΐσήλΟομεν μετά 
πορείαν μιας ετι ώρας εις τάς πρώτας πτυχάς τών 
ορεων τής Ιουοαίας. Παρηλλάξαμεν μετά ταΰτα  
οιά τραχείας άτραποΟ μεμονωμένον καί φαλακρόν 
λοφίσκον, έφ ού την κορυφήν έφαίνοντο αί έσπαρ- 
μέναι πλάκες έγκαταλελειμμένου νεκροταφείου καί 
ερείπιά τινα καλούμενα Χωρίον τοΰ ΛηστοΟ, έκ του 
έν αύτώ κακούργου, δστις μετενόησεν επί του 
σταυροΰ.

Διανύσαντες τρία ετι μ ίλια εΐσέδυμεν εις τά οοη, 
άκολουΟοΰντες την ξηρανθεϊσαν κοίτην χειμάρρου. 
H σελήνη, μειωθεΐσα κατά το ήμισυ μόλις έφώ- 

τιζε τά βήματα ήμών έν ταϊς άβύσσοις ταύταις, οι 
οε συες έςεπεμπον έν τοϊς περις άγρίας κραυγάς. 
Βλέπων την περικυκλοΰσαν ζοφεράν σκηνογραφίαν, 
κατενόουν διατί ή θυγάτηρ τοΰ ΊεφΟάε έπρρεύθη νά 
κλαυση έπι τοΰ ορούς της Ιουόαιας, οί δέ προφήται 
άνέβαινον έπι τών άκρωρειών τούτων, ϊνα θοηνή- 
σωσιν Ανατείλαντος το Ο ήλιου εΰρέΟημεν έν αέσω 
λαβυρίνθου κωνοειδών ορέων όμοιοσ/ήμων, συνε
χομένων άλλήλοις άπο τής βάσεως. Ό σ/ηματί- 
ζων τον πυρήνα τών ορέων τούτων βράχος διερρύ- 
γνυε το περικαλύπτον χώμα, έκτεινόμενος κατά 
παραλλήλους ζώνας ή κορωνίδας, τεταγμένας έν 
σχήματι Ρωμαίκοΰ αμφιθεάτρου καί πολύ όμοια- 
ζούσας τοϊς κλιμακωτοΐς έκείνοις τοίχοις, δΓ ών ΰ- 
ποστηρίζουσι τάς αμπέλους έν Σαυαδία. Έ φ’ έκά- 
στης του βράχου τουτου βαθμΐοος έβλάστανον συ
στάδες νανοφυών δρυών, πύξων καί ροδοδαφνών, 
έν δέ τώ βάθει τών φαράγγων ύψοΰντο έλάται τόσω 
πολυπληθείς, ώστε έσχημάτιζον παρά τάς ρά/εις 
τών ορέων ολόκληρα δάση, άφ’ ojv ήκούετο το κε
λάδημα διαφόρων πτηνών, μάλιστα δέ κολοιών. 
Αφικομενοι έπι την ΰψηλοτέραν τών οοέων τούτων 

κορυφήν εΐδομεν όπισθεν μέν ήμών προς δυσμάς 
καί νότον) την πεδιαόα Σαρών, έκτεινομένην άχρι 
τής Ιοππης, έμπροσθεν οε προς άρκτον καί άνα- 
τολάς) τήν κοιλάοα τοίί Ιερεμίου καί ποροωτέοω 
έπί τίνος βράχου άρχαϊόν τι οχύρωμα, καλούμενον 
Φρούριον τών Μακκαβαίων. Ό ποιήσας τους θ  οτ- 
ν ο υ ς  έγεννήθη, λέγουσιν, εν τινι έν μέσω τών 
ορεων τούτων χωριω, η δέ κατήφεια τών άγριων 
τούτων άκρωρειών φαίνεται έπικεχυμένη έπί τών 
ασμάτων τοΰ άοιδοΰ τούτου τής λύπης.

Ε γγύς ήδη ών τοΟ Ά γ . Ιερεμίου, άπεσπά- 
σθην τών θλιβερών διαλογισμών μου ύπδ θεάματος 
άπροσδοκήτου. Α γέλαι αιγών, προβάτων πλατυ-

ουρων και ονων, ων το κάλλος υπενθύμιζε τον όνα
γρον τής Γραφής,έξήρχοντο τοΰ χωρίου άνατελλού- 
σης τής αυγής" Αράβισσαι έξήραινον σταφυλάς ή 
εφερον στάμνους υδατος ώς αί Μαδιανίτιδες" λευ- 
και σπεϊραι καπνοΟ άνέθρωσκον έκ- τών στεγών, 
πανταχοθεν οέ ήκροατό τις φωνών συγκεχυμένων, 
ασμάτων καί χαρμοσύνων κραυγών, άτινα πάντα 
απετελουν εύαρεστον άντίθεσιν προς τήν κατήφειαν 
τών κύκλω τόπων καί τάς πένθιμους τής νυκτος 
αναμνήσεις. Ο αρχηγός τών Αράβων ειχεν ήδη 
λάβει τον παρά tojv οδοιπόρων όφειλόμενον αύτώ  
φορον, ώστε οιήλθομεν άκωλύτως.

Απο τής κοιλάδος του Ιερεμίου κατέβημεν εις 
την τών 1 ερεβίνθων, ήτις είναι βαθυτέρα καί μάλ
λον στενή, πεφυτευμένη δέ κέγχρω καί άμπέλοις. 
ϊπερβάντες είτα έπί λιθίνου γεφύρας τδν χείμαρ

ρον, παρ ού τάς όχθας ελαβε παΐς ών 6 Δαυίδ 
τούς πέντε λίθους, δΓ ών κατέβαλε τον Γολιάθ, 
άφικόμεθα εις χωρίον τι Κ α λ  όν ι τοΰνομα, ένθα 
μεταξύ μεταγενεστέρων έρειπίων παρετήρησα καί 
συντρίμματα τινα οικοδομήματος άρχαίου. Ο Ά β -  
βας Μαρίτης λέγει οτι το μνημεϊον τοΟτο άνηγέρθη 
ύπο μοναχών, άλλ ή άπάτη τοΰ Ίταλοΰ τούτου 
περιηγητοΟ είναι παχυλή- καθότι το οικοδόμημα 
τοΰτο, άν δέν ήναι Εβραϊκόν, εΐναι προφανώς ρω
μαϊκής τεκτονικής, ώς καταφαίνεται έκ τής εύθυ- 
ωρίας τοΰ όγκου καί σχήματος τών λίθων. Μικρόν 
οε πορρωτέρω ευρομεν το χωρίον Κ ε ρ ι έ τ -Λ  ε
φ τ ά  παρά τάς όχθας ετέρου χειμάρρου, ού ή ξη- 
ρανθεΐσα κοίτη ώμοίαζε κονιορτώδέι λεωφόρφ, το 
δε χωρίον Ε λ-Β  ι ρ έ φαίνεται πόρρω έπί τής κο
ρυφής ΰψηλοΰ όρους προς τήν Ν α β λ  ο 0 ς, ήτις 
■είναι ή έν τώ βασιλειω τοΰ Ισραήλ Σιχέμ, αετα- 
κληθεΐσα Νεαπολις έπι Ηρώδου. Έξηκολουθοΰ- 
μεν οόεύοντες οι έρήμου, έν ή έφαίνοντο άραιόφυ- 
τοί τινες συκαΐ, cov εσειεν ό άνεμος τά μέλανα 
φύλλα. Η γη, εν η εβλεπε τις πριν ?/νη τινά 
χλόης κατέστη' ολως γυμνή, αί δέ πλευραί τών 
ορεοον πλατυνθεΐσαι έγενοντο μεγαλοπρεπέστεραι 
μεν, ά λλ ’ ετι μάλλον γυμναί. Μετ’ ού πολύ πασα 
βλαστησις και αύτα τα βρύα έξέλιπον, άπαν δέ το 
αμφιθεατρον τών ορεων ένεδύθη χρώματι πορφύ
ρας. Αναρριχηθέντες οιά τών σκυθρωπών τούτων 
ορεων εις υψηλήν τινα προ ήμών κλεισώρειαν, ώ- 
Οευομεν άπο μιας ήοη ώρας διά φαλακρού όροπε
οίου, κεκαλυμμενου ΰπο λίθων κατακυλιομένων, 
ότε εις τήν άκραν τοΟ όροπεδίου τούτου ειδον αί- 
φνης γραμμήν γοτθικών τειχών έστεμμένων πύρ- 
γοις τετραγωνοις, όπισθεν τών οποίων έφαίνοντο 
στεγαι τινες οικιών, υποκάτω δέ αύτών στρατόπε- 
οον Τούρκων ίππεων, κατεσκηνωμένον μετά πάσης 
τής άσιατικής πολυτελείας. Ο όδηγος κράξας τότε 
μεγαλοφωνως ((Elcods !» Η Α γία ! (Ίεοουσαλήιΐλ>/ 1 V k 1 ί
εφυγε καλπαζων.

Κατενόησα τότε τά ΰπο τών ιστορικών καί πε- 
ριηγητών ρηθεντα περί τοΰ θαυμασμοΟ τών σταυ
ροφόρων καί προσκυνητών, ότε εβλεπον κατά πρώ
τον τήν Ιερουσαλήμ.

Δύναμαι όε να βεβαιωσω οτι και ο άναγνούς ώς

έγώ διακοσίας περίπου περί Ιεροσολύμων τών καθ 
ήμας συγγραφέων άφηγήσεις, τάς συλλογάς τών 
Ραββίνων καί τά περί Ιουδαίας παρά τοϊς άρχαίοις 
•/ωρία ούδέν εισέτι γνωρίζει. Προσήλουν τά όμματα 
εις τήν προ έμοΰ Ιερουσαλήμ, άναμετρών το ύψος 
τών τειχών, άναμιμτησκόμενος τής άπο Αβραάμ 
άχρι Γοδεφρείδου ιστορίας τής πόλεοος ταύτης, άνα- 
λογιζόμενος τήν οικουμένην άπασαν μεταβληθεΐσαν 
ύπο τής άποστολής του Υίοΰ τοΟ άνθρώπου καί μά- 
την άναζητών τον ναόν έκεΐνον, ού δέν μενει λίθος 
έπί λίθω. Ουδέποτε ούδέ χίλια άν ζήσω έτη Οελιο 
λησμονήσει τήν προ έμοΰ έκείνην έρημον, μεγαλο
πρεπή, ώς ο Ίεβόας καί τρομεραν, ώς δ θανατος.

Είσελθόντες τέλος εις 'Ιεροσόλυμα διά τής πύ
λης τών Π ρ ο σ κ υ ν η τ ώ ν ,  παρ ή ΰψοΰται δ 
Πύργος τοΰ Δαυίδ, γνωστότερος ύπο το ονομα Πύρ
γου τών Πισανών, καί άποτίσαντες τον ώρισμενον 
φόρον είσήλθομεν εις τήν έμπροσθεν ήμών άγυ ιάν  
ειτα δέ τραπέντες προς άριστεράν καί βαδίσαντες έν 
αέσω οικιών, δμοίων πηλίνοις κλωβίοις, άφικόμεθα 
περί μεσημβρίαν εις τήν μονήν τών Λατίνων Πα
τέρων, ήν ευρομεν πλήρη στρατιωτών τοΰ Αβοαλ- 
λά-/, άρπαζόντων ο,τι έτύγχανε τής άρεσκειας.

Κατόπιν έΗ Ιεροσολύμων οιά τής πύλης 
τής Δαμασκοΰ έτράπημεν προς οεξια, ϋπερβαντες 
δέ τάς παρά τούς πρόποδας τοΰ όρους Σιών φάραγ- 
γας άνέβημεν έπί οροπεδίου, δι’ ού ώδεύσαμεν έπι 
μίαν περίπου ώραν. 'Η Ιερουσαλήμ έκειτο όπισθεν 
ήμών προς άρκτον, προς ουσμας ύψοΰντο τα ορη 
τής Ίουδαίας, προς δέ άνατολάς έφαίνοντο πέραν 
τής Νέκρας θαλάσσης τά τής ’Αραβίας.  ̂περβάν- 
τες δσονούπω τήν Μονήν τοΰ Ά γ . Ηλιοΰ, παρ ή 
οαίνονται ή έλαια και δ βράχος, ενθα ανεπαυετο δ 
προφήτης πορευόμενος εις 'Ιεροσόλυμα, είσήλθομεν 
εις τήν πεδιάδα Ραμά, έν ή κεΐται δ τάφος τής Ρατ 
y ήλ, μικρόν θολοσκεπές οικοδόμημα, άπολαΰον 
δ'σων καί τά Τζαμεΐα προνομίων' καθότι οί Γοΰρκοι 
καί Άραβες τιμώσιν ώς ήμεΐς τάς οικογενείας τών 
πατριαρ/ών. Αί χριστιανικαί παραδόσεις συμφω- 
νοΰσι τοποθετοΰσαι έν τώ τόπω τούτω το μνήμα 
τής Ρα/ήλ, ή δέ κριτική συνάδει ταϊς παραδόσεσιν’ 
έγώ δμως δέν δύναμαι νά συμμερισθώ τής γνώμης 
τοΰ θεβενώ, Μονκονή, Ρογήρου καί άλλων περιη
γητών, ούδέ ν ’ άναγνωρίσω ώς άρχαϊον τον τάφον 
τοΰτον τής Ρα/ήλ, όντα προφανώς οικοδόμημα 
Τουρκικόν, άνεγερθέν προς τιμήν μωαμεθανοΰ τίνος 
άγιου.

Έπελθούσης έν τούτοις τής νυκτος εΐδομεν έν 
τώ δρει τά φώτα τοΰ χωρίου Ραμά. Βαθεΐα σιγη 
έπεκράτει πέριξ ήμών. Εν τοιαύτη βεβαίως νυκτί 
ήκούσθη ή φωνή τής Ραχήλ. «Φωνή έν Ραμα ήκού- 
»σθη, θρήνος καί κλαυθμός καί όουρμος πολύς' 
»Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής, καί ούκ ήθελε 
«παρακληθήναι ότι ούκ εΐσι.» Ιίόσω άπολειπεται ή 
λύπη τής μητρος τοΰ Άστυάνακτος καί τοΰ Εύ- 
ρυάλου τών θρήνων τούτων τής Ραχήλ ! Ο Ομη
ρος καί Βιργίλιος παραχωροΰσι τήν ποιητικήν δά
φνην τώ Ιερεμία.

ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΨΥΧΗΣ
Κ Α Τ Α  Ι Ί Α Α Τ Ω Ν Α

Ac'j oc ΐχγωγηθεΪΓ, ύς την Εταιρίαν τών Φί.Ιων τοΰ Λαού 
vr.h Γ. ΜΙΣΤΙ'ΙίΙΤΟΥ

Κυρία ι καί xrpiot,
Έν  ypovo'.c, κχθ' ούς ό υλισμός λυμαίνεται καί 

μαραίνει τά  μυροβόλα καί ευανθη τοΰ πολιτισίΑοΰ ρόδα,
Iν χρόνοις, καθ' ούς οί βάτραχοι τών σαπρών ΰδάτων 
καί τά  αμουσα όρνεα τών ηθικών έρειπίων διακηρύττου- 
ijiv, οτι μόνα; αί διά τοΰ σώματος ήδοναί είναι τό όν
τως αγαθόν, έν τοϊς χρόνοις, λε'γω, τούτοις ί)έν είναι 
εύκολον νά πραγματευθγ, τ ις περί αθανασίας ψυχής. 
Διότι ό άλαζών υλιστής μετά κομπορρημοσύνης λέγει, 
οτι ούδέν άλλο ύπάρ/ει πλήν τών ΰποπιπτόντων εις τά 
αισθητήρια, οτι οί ίδεολογοι ούδέν δύνανται νά εϊπωσι 
περί ουσίας του πνεύματος, είμη μόνον επίθετα καί ότι ό 
υλισμός είναι πρόοδος τοΰ ανθρωπίνου γε'νους. Δεν δύ- 
ναμ-at v i προβώ εις τήν άνάπτυζιν έμής ΰποθε'σεως, άν 
μή διά βρα/υτάτων εξελέγξω καί τούς τρεις τούτους 
ϊσ/υρισμούς καί προπαρασκευάσω τόν ακροατήν, όπως 
ούτος είσε'λθγ, εις τό βασίλειον τών ιδεών άνευ προ
λήψεων.

Πρώτον τά  αισθητήρια, έφ ών ό υλιστής ερειδεται, 
έν πολλοϊς ελέγχονται ψευδομάρτυρες, ώς ήδη οί άρχαϊοι 
παοετήρησαν, π . χ . ό θαλλός τη μέν α ϊγί είναι εδώδι
μον, ™  δέ άνθρώπω πικρόν, τό κώνειον τη μέν όρτυγι 
είναι τρόφιμον, τώ  δέ άνθρώπω θανάσιμον καί Δημοφών 
ό τραπεζοκόμος τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου έν μέν τη 
σκιά έθερμ-αίνετο, έν δέ τώ  ήλ'.ω ερρίγου. Ινα δ άλλα 
παραδείγματα παραλείψωμεν, λέγομεν μόνον περί τοΰ 
ήλίου, περί ού οί μέν οφθαλμοί μαρτυροΰσιν, ότι κινείται 
περί τήν γην τό δέ πνεΰμα τό αντίστροφον. Ας απο- 
κριθώσιν οί ύλιστα ί, πότερος τών μαρτύρων λέγει τήν 
αλήθειαν, ή δρασις ή τό πνεΰμα. Διά τοΰτο ούχί άτό- 
πως ό θείος Πλάτων ωκτειρε τό ανθρώπινον γένος, ότι 
τοΰτο αναγκάζεται νά φιλοσοφη μεταχειριζόμενον όρ
γανα , ρίνας καί ώ τα . Δεύτερον ού μόνον οί ίδεολόγοι 
μεταχειρίζονται επίθετα πρός ορισμόν τοΰ πνεύμ.ατος, 
άλλά καί οί ύλ ιστα ί, όταν όρίζωσι τήν ΰλην, π . χ . 
λέγουσιν, ότι σώμά τ ι είναι βαρύ και κόκκινον. Τά επί
θετα όμως ταΰτα  δέν όρ-ίζουσι τήν ουσίαν τής ύλης, άλλά 
μόνον τήν γειτνίασιν αύτής πρός τήν γην καί τον ήλιον, 
έξ ών έκείνη μεν ελκουσα δίδει τό βάρος, ουτος δια 
τών άκτίνων αύτοΰ παρε'χει τά χρώμα. Ά λ λ ’ ό ορισμός 
ούτος είναι ούτως άγαν αόριστος, άν ήρώτουν τινά  περί 
τοΰ επιτηδεύματος άνθρώπου τινός, ά λλ ’ έμάνθανον τούς 
γείτονας αύτοΰ. Αρα καί οι υλισται όριζουσι όι επ ι
θέτων καί ταΰτα  δέν λαμβάνουσιν έκ τής ούσίας-, ένώ οί 
ίδεολόγοι λέγοντες, ότι ό Θεός είναι άγαθός όρίζουσιν 
αύτήν τήν ουσίαν τοΰ πνεύματος. Και τρίτον ο υλισμός 
δεν είν&ι τιρόοδοζ του ανθρωπίνου γένους, xk'kx /.octoc— 
πτωσις αύτοΰ. 'Η παγκόσμιος ιστορία διαιρείται εις 
τοεΐς περιόδους, την θεοκρατικήν, την ιδεολογικήν και 
τήν υλικήν, α ΐτινες έρχονται καί παρέρχονται κανονικώς 
ώς αί ώραι τοΰ έτους. Μέχρι τοΰδε ηλθον και παρηλθον 
δίς. 'Η μέν θεοκρατική άρχομένη άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων λήγει εις τά  Μηδικά, ή δέ ιδεολογική έκ τούτων 
τήν αρχήν ποιησαμένη έξικνείται μέχρι τοΰ μεγάλου ’Α
λεξάνδρου καί ή υλική άπό τοΰ μεγάλου τούτου βασι- 
λέως μέχρι τνκ άνακηούξεως τοΰ Χριστιανισμού. Αί αύ-



τα : περίοδοι επαναλαμβανονται '/.ατά τήν αύτήν σειράν, 
ή μέν θεοκρατιν.ή ακμάζει κατά την Βυζαντινήν περίο
δον, ή δε ιδεολογική μετά την άλωσιν τοΰ Βυζαντίου, 
οτε ό ελληνικός πολιτισμός διεδόΰη εις την Δύσιν, καί ή 
υλική ήρξατο μόλις προ ολίγων δεκαετηρίδων. Έ καστη 
τών περιόδων τούτων έ'χει ίδιον ήθος, έν αέν τη πρώτη 
τ ιμ ά τα ι τό θειον, έν δ'έ τνϊ δεύτερα τό ανθρώπινον πνεύ
μα καί εν τη τρίτη ή ύλη. Έ ν  μέν τή θεοκρατική ανα
φαίνονται μεγάλοι πο ιηταί, ό 'Όμηρος καί ό Ησίοδος, 
ό Ρωμανός, ό Σέργιος καί ό Δαμασκηνός, έν δέ τή δεύ
τερα ποιηταί άμα και φιλόσοφοι, ό Αϊσ/ύλος καί ό Σο
φοκλής, ό G o t h e  καί ό S e h i l l e r ,  ό Σωκράτης καί ό 
ΙΙλάτων, ό Κάντιος καί ό Έ γελος. ή δέ υλική ή δέν 
παράγει τοιαΰτα προϊόντα ή είναι ταπεινά  καί φαΰλα.

*Αν ή γραμματολογία είναι τό μέγα βαρόμετρον, δ ι’ 
ου σταθμώνται αι ανυψώσεις καί καταπτώσεις τής πνευ
ματικής τών αιώνων άναπτύξεως, ή υλική περίοδος δέν 
κατέχει τήν πρώτην, άλλά τήν τελευταίαν θέσιν. Κατά 
ταύτην μόνον οι μηχανικοί διεγείρουσι κατάπληξιν τοϋ 
κόσμου, ώς ό Αρχιμήδης έν τή άρχαιότητι καί οί y ρη- 
σιμοποιήσαντες τάς δυνάμεις τοΰ άτμοϋ καί ήλεκτρου έν 
τοΐς νεωτέροις χρόνοις. Αλλ ή περίοδος αύτη ά'γει α
σφαλώς εις ηθικά τέλματα δυσαπάλλακτα, καί εις δια
φθοράν του ανθρωπίνου γένους. Έ ν τοΐς είρημένοις έγέ- 
νετο κατάδηλον, οτι τό πνεύμα γινώσκει άσφαλέστερον 
τών αισθητηρίων τόν κόσμον, δτι τούτο ορίζεται άκρι- 
βέστερον τής ΰλης καί δτι ή Ιλική περίοδος δέν είναι ή 
άρίστη. Ά ρ α  μετά θάρρους δυνάμεθα νά είσέλθωμεν 
εις τό βασίλειον τών Π λατωνικών ιδεών, εξ ών κατά 
πολύ έξαρτοίται τό περί άθανασίας τής ψυχής ζήτημα.

Καί ό αρχαιότατος τών προγόνων ήμών ποιητής, ό 
"Ομηρος αναγνωρίζει ψυχήν καί άθανασίαν αύτης, άλλ ' 
αυτη είναι ατελής, διότι ή έν αδη ψυχή ομοιάζει πρός 
τόν τεθνεώτα, άλλά δέν δύναται νά νοήση, αν μή πίη 
αιμα, οπερ δηλοί, ότι δεν είναι αυτοτελής, άλλά πρός 
νόσησιν δεΐται τοΰ αίματος. Κατά τοΰτο τό έγώ δέν 
είναι ή ψυχή, άλλά τό σώμα. ΙΙερι τήν ψυχολογίαν ή - 
σχολήθησαν οί ’Ίωνες φιλόσοφοι καί οί Πυθαγόρειοι. Ε 
κείνοι άπεΐδον εις τήν κινητικήν τής ψυχής δύναμιν καί 
δή ό Θαλής ένόμιζεν,δτι ή Μ αγνητις λίθος εχει ψυχήν, 
<ν.*τι κ ινείτα ι. Ούτοι όμως δεν έθεώρουν τήν ψυχήν ώς 
άνεςάρτητον τής ύλης, ά λ λ ’ εις τήν καθαρωτάτην ταύ
της μορφήν. Πρώτος νόησιν ενέβαλε τή ψυχή Διογένης ό 
Ά πολλω νιάτης. Οι δέ Πυθαγόρειοι έπίστευον, ότι ή 
ψυχή είναι άθάνατος καί άγήρως, καί έδέχοντο τήν με- 
τεμψύχωσιν παραλαβόντες ταύτην παρά τών Α ιγυπτίω ν. 
Κατ εξοχήν πρόδρομος τοΰ Πλάτωνος είναι ό ’Ανα
ξαγόρας, καθ’ ον ή ψυχή ού μόνον κατέχει απεριόριστον 
γνώσιν, άλλά καί τήν δύναμιν όπως τήν ύλην κίνηση 
καί άπλη καί αμιγής ούσα δέν μεταβάλλεται. ΙΙρό πάν
των όμως ό Πλάτων έπραγματεύθη περί αθανασίας τής 
ψυχής καί έν άλλοις διαλόγοις π . χ . έν τω  Τ ιμα ίω , έν 
ω λέγει, ότι όλος ό κόσμος είναι έμψυχον ζώον καί έν- 
νοοΰν.

Κατ εξοχην δ ’ έν τώ  Φαίδωνι ποιείται τόν ολον 
λόγον περί τής υψηλής ταύτης ύποθέσεως. ’Ονομάζονται 
δ ’ οΰτω, διότι ό μαθητής τοΰ Σωκράτους διερχόμενος 
διά Φλιοΰντος κατά παράκλησιν Πυθαγορείων άφηγεΐται 
τούς λόγους τοΰ Σωκράτους, οΰς ειπε κατά τήν τελευ- 
τα ιαν του βίου ημέραν. Κατά ταύτην παρήσαν οι μαθη- 
τα ί τοΰ θνήσκοντος διδασκάλου καί δή δύο ευφυείς Πυ
θαγόρειο- Θηβαίοι, ό Σ ιμμίας καί ό Κέβης. Έ ν τώ Φαί- 
δωνι ύπάρχουσι τέσσαρες αποδείξεις περί άθανασίας τής 
ψυχής καί δύο ενστάσεις.

'Π πρώτη  άπόδειξις στηρίζεται επί τής μετεμψυ- 
χώσεως· οί ζώντες γίνονται έκ τών τεθνεώτων καί οί 
τεθνεώτες εκ τών ζω ντων, ώς τά  εναντία γίνονται εκ 
τών έναντίων, π . χ. ώς τό έγρηγο^έναι έκ τοΰ καθεύ- 
δειν, οΰτω καί τό ζήν έκ τοΰ τεθνάναι. Ά ν  δέ μή έγέ- 
νετο 'ούτος ό κύκλος καί ή γένεσις ήτο ευθεία έκ τοΰ 
ετέρου μόνον εις τό καταντικρύ, έν τέλει τά πάντα ήθε
λον λάβει τό αυτό σχήμα καί ήθελον παύσει γεννώμενα, 
ητοι τά πάντα  ήθελον καταναλωθή εις τόν θάνατον. Τήν 
άπόδειξιν ταύτην ποικιλοτρόπως έπειράθησαν οί νεώτε- 
ροι, όπως εςελεγξω σ ιν είπον δηλαδή, ότι αύτη χορηγεί 
άθανασίαν ού μόνον τή ψυχή τοΰ ανθρώπου, άλλά καί 
τοΐς φυτοΐς και τοΐς ζώοις, ότι δέν άποδεικνύει άναβ ίω - 
σιν τοΰ αυτοΰ προσώπου, ότι ή κατανάλωσις δύναται νά 
προληφθή διά τίνος καθολικ&ΰ πνεύματος, μετά συγχύ- 
σεως όμως τών διάφορων ψυχών καί ότι τοιαύτη άθα- 
νασια υπάρχει καί εις τό σώμα. Οί ελεγχοι όμως ούτοι 
δεν είναι κατα παντα ισχυροί, διότι ή φαντασία δύναται 
νά δημιουργήση και άνεξάντλητον πηγήν ζωής, άλλά τό 
άνεζάντλητον δέν έχει τό άνάλογον έν τωδε τώ  κόσμω. 
Πρός δε άφ ου ή ψυχη έκάστου έν τωδε τ£> κόσμω είνε 
κεχωρισμένη, οι έλέγχοντες ώφειλον νά άποδείξωσιν, ότι 
αύτη ύπέστη σύγχυσιν. Βεβαίως τό σώμα διαλύεται καί 
διαλυόμενον πάλιν συντίθεται, άλλά δέν συντίθεται κατά 
τά αυτά , άλλά κατά διάφορον σύνθεσιν. “Αλλοι έσκω
ψαν τόν φιλόσοφον είπόντες, ότι κατά τοΰτον οί πένητες 
θελουσι γεινει πλούσιοι, οί τυφλοί θέλουσιν έχει οφθαλ
μούς καί οι μωροί θέλουσι γείνει φρόνιμοι. Ό  Πλάτων 
όμως δεν ειπεν, ότι έκαστον ον πρέπει νά γείνη τό ενάν
τιο ν, αλλά μόνον, ότι e a r  y e t r i ) ,  έκ τοϋ έναντίου θέ
λει γείνει.

Η (hvzipa άπόΰειξκ .  στηρίζεται επί τών ιδεών, α ΐ- 
τινες εινε τά  πρότυπα, καθ’ ά έδημιουργήθη ό κόσμος. 
Κ ατά τόν φιλόσοφον τά  αισθητά όντα είνε άπεικάσματα 
ή είδωλα τών ιδεών καί δή ατελέστερα, π . χ . τά ίσα 
ξύλα, ότέ μέν φαίνονται ίσα, ότέ δέ άνισα, ουδέποτε 
όμως ή ιδέα ,τής ίσότητος φαίνεται άνισότης καί ουδέ
ποτε ή ιδέα τοϋ δικαίου φαίνεται ώς αδικία, Ε πειδή  
όμως ίδέαι εν τώ  αισθητώ κόσμω δέν ύπάρχουσιν, άρα 
έμάθομεν ταύτας πρό τής ένάρξεως τών αισθητηρίων, 
ήτοι πρό τής γεννήσεως ήμών. Ή δυνάμεθα ίσως νά εϊ- 
πωμεν, ότι αί ίδέαι είνε έμφυτοι, ώς π . χ . τό άδειν 
τοΐς πτηνοΐς. Ιοΰτο όμως δέν είνε ορθόν, διότι έπρεπε 
πάντες νά εχωμεν ευθύς ασαφή τών ιδεών γνώσιν. Ε 
πειδή όμως τοΰτο δέν συμβαίνει, αί έν τή ψυχή ίδέαι 
είνε προϊόν άναμνήσεως έξ έποχής καθ’ ήν δέν λαμβάνο- 
μεν γνώσιν διά τών αισθητηρίων. "Αρα αί ψυχαι ήμών 
ύπήρχον πριν ένοικιάσωσι τό σώμα, καί όπερ τό σπου- 
δαιότερον είχον φρόνησιν. Καί ή δευτέρα άπόδειξις εύρε 
πολλούς επικριτάς, καθ ους ούδέν υπάρχει έν τώ νώ , ο 
μή πρότερον έν τή αίσθήσει. Τουναντίον κατά τόν Πλά
τωνα ούδέν υπάρχει έν τή αίσθήσει, ο δέν υπήρξε πρό
τερον εν τω  νώ . Ούτω τά καλά πράγματα ύπάρχουσι 
μόνον, διότι υπάρχει ή ιδέα τοΰ καλοΰ. Ά λ λ ’ οί έπ ι- 
κριταί τοΰ Πλάτωνος παρετήρησαν, ότι ή ιδέα τοϋ 
κάλλους εινε διάφορος παρά τοΐς Σ ίναις ή παρά τοΐς 
Ελλησι κ'αι ότι η γνο^σις τών ιδε^ν κατά τήν κατά- 

στασιν τών λαών βαθμηδόν αναπτύσσεται. Ά λ λ ά  ό 
ίδεολόγος φιλόσοφος ομολογεί ότι ή πείρα πρέπει νά 
συνεργηση, αυτη ομως εινε μόνον τό ΰ ν ν α ί τ ι ο ν . Τήν κα- 
θαράν ιδέαν ουόεις άνθρωπος γινώσκει, άλλά μόνον 
κατά προσέγγισιν. Ό  πολλά καλά είδώς δύναται νά έχη 
ύψηλοτέραν περί κάλλους ιδέαν, άλλά διά τοΰτο αύτή *ή 
ιδέα, ένεκα τής διαφόρου καταστάσεως τοΰ έξετάζοντος

ανθρώπου ή λαοΰ δεν εινε διάφορος, άλλά μόνον η παρα 
τού ανθρώπου γνώσις τής ιδέας εινε τελειότερα ή άτελε-γνωσ
στέρα κατά τήν διανοητικήν αύτοΰ κατάστασ'.ν. Τή 
αλήθεια ή άπόδειξις αΰτη είνε σπουδαία καί μεγαλο- 
ποεπής, διότι ή καλούμενη μάθησις ούδέν άλλο είνε ή 
άνάμνησις καί τό άνθρώπινον πνεΰμα ό κώδιξ, έν ω είνε 
έγγεγραμμένοι οί τοΰ πνεύματος νόμοι.

Έ ν τή τρίτΐ) ά π ο ΰ έ ίζ α  γ ίνετα ι φανερόν, ότι ή ψυχή 
τοϋ άνθρώπου δέν κινδυνεύει νά διασκεδασθή δίκην κα- 
πνοϋ άν μάλιστα κατά τήν ήμέραν τού θανάτου τύχη 
πνέων σφοδρός άνεμος. Τοΰτο δέν δύναται νά συμβή, 
διότι αί καλούμενα’, γεννήσεις καί θάνατοι άνακριβώς 
δηλοΰσι τό πράγμα, διότι εινε μόνον συνθέσεις καί δ ια
λύσεις. Έ ν τώδε τώ  κόσμω ούδέν άπόλλυται καί ούδέν 
εις τούτον προστίθεται. Έ κ  τών όντων τά  μέν είνε ά - 
σύνθετα καί άπλά καί εχουσι κατα  τα  α ΰ τα  κ α ι  ώαταύτως 
δηλ. δέν εχουσι μόρια μεταβάλλοντα θέσιν τά  δέ άσύν- 
θετα καί διαιρετά. Ε ις μέν τά  άπλά άνήκει ή ψυχή, 
εις δέ τά  σύνθετα τό σώμα. Τά δύο ταϋτα  είνε όλως 
διάφορα. Διά τοΰτο όταν ή ψυχή μεταχειρίζεται τό σώ- 
αα ποός έξέτασιν, τότε ίλ ιγγ ια  ώς μεθύουσα, ώς ό άν- 
θοωπος όταν είσέλθη εις τήν θάλασσαν. "Οταν όμως 
καθ ’ έαυτήν έξετάζη τά  όντα. παύετα ι τής πλάνης, 
διότι εινε συγγενής πρός τό έξεταζόμενον. Ά φ ’ ού λοι
πόν ή ψυχη διάφορος ουσα τοϋ σώματος δεν διαιρείται, 
πώς δύναται νά άπολεσθή ; Ό  καλούμενος θάνατος ή 
όλεθρος ούδέν άλλο σημαίνει ή διαιρεσιν καί διάλυσιν.

Καί ή τετάρτη άπόΛει£ΐΐ στηρίζεται επί τής ιδεο
λογίας. Κ ατά τόν φιλόσοφον ό θέλων νά άνεύρη τά  τής 
γεννήσεως καί φθοράς τής ψυχής πρέπει νά άνεύρη τήν 
I d ia r  α ν τή ζ .  Τό κύριον γνώρισμα ταύτης εινε νά ζή καί

^ωήςνά φέρη ζωήν. Λοιπόν ή ψυχή ούσα α ιτ ία  τής . 
άποκλείει τό έναντίον έαυτή, δηλ. τόν θάνατον. Καί τήν 
άπόδειξιν τ α ύ τ η ν  οί έπικριταί τοΰ Πλάτωνος έλέγχουσι 
λέγοντες. ότι αΰτη π ίπτει μετά τής ιδεολογίας τοϋ Πλά
τωνος καί οτι εινε λίαν εύρεϊα, διότι δίδει άθανασίαν καί 
τοΐς φυτοΐς καί τοΐς ζώοις. Ά λ λ ’ ή ιδεολογία δέν στε
ρείται βάσεων καί ή άπόδειξις εινε μέν εύρυτέρα, άλλά 
καταλείπει κέρδος.

Έ ν τέλει εινε δίκαιον νά έξάρωμεν τήν ύπό τοΰ Σ ω-
τοΰ Σιμμίου, καθ ’ ον η

Τήν ένστασιν τοΰ Σωκράτους υποστηρίζει καί ό Α 
ριστοτέλης π α ρ α τ η ρ ώ ν ,  ότι ή άρμονία εινε κατηγορού
μενον τής υγείας ή καθολου τών τοϋ σώματος αρετών 
καί ούχί τής ψυχής. Κατά τοΰτον η κινησις υπό πάν
των άπονέμεται τή ψυχή και όμως αυτη δεν ανήκει τη 
άρμονία. Πρός δέ τά  διάφορα μέρη τοΰ σώματος εχουσι 
διαφόρους μίξεις ήτοι άρμονίας καί άρα έπρεπε νά έχω - 
μεν πολλάς ψυχάς.

Αί αποδείξεις αύται είνε όντως ίσχυραι, ώστε δύ - 
ναντα ι νά φιμώσωσι τά  στόματα έκ ;ινων, όσοι e r  o r o -  
μ α τ ι  όήθ ίΥ  των r e u r f p u r  ά ναχα .Ι νψ ιω ν  άποφαινονται, 
ότι ψυχή δέν υπάρχει. Τούναντίον αί νεώτεραι άνακα- 
λύψεις, ώς άναγινώσκω έν τή πολυτίμω συγγραφή, τοϋ 
κ. Κατσαρά έδειξαν, ότι τά  δύο τρίτα τής έπιφανείας 
τοΰ φλοιοϋ τοΰ εγκεφάλου, έφ ων έδράζονται αι ευγε- 
νέστεραι τής ψυχής δυ,νάμεις, στεροΰνται πασης συνά
φειας μετά κατωτέρων νευρικών κέντρων, όπερ δηλοΐ ότι 
υπάρχει τ ι άνεξαρτήτως τοΰ σώματος εργαζόμενον.

Κατά ταϋτα  οί έπικριταί τοϋ Πλάτωνος παρισταν— 
τα ί μοι, ώς παΐδες ρίπτοντες λίθους κατά δένδρου καρ- 
ποβριθοΰς καί τελεσικάρπου. Λέγομεν τοΰτο, διότι ούδεις 
δύναται νά άρνηθή τούς ηθικούς καρπούς, ους η περί 
άθανασίας ψυχής θεωρία παράγει. Οσον δε ηθικωτερον 
είνε φιλοσοφικόν τ ι σύστημα, τοσοΰτοε πλησιάζει εις τήν 
άλήθειαν, καί ή περί Θεοϋ ιδέα εινε αληθεστέρα, όσον 
εινε ύψηλοτέρα καί περιεκτικωτέρα.

Ούτως ό Πλάτων διά τοΰ ροπάλου τής διαλεκτικής 
θραύσας τάς πύλας τοϋ άδου κατέδειζεν, ότι ουτος κρύ
πτει ούχι κεφαλάς άνευ δυνάμεώς και νοήσεως, αλλα 
πνεύματα συγγενή πρός τάς ιδέας καί τό θειον. Δ ια δε 
τοΰ καλλιτεχνικοΰ χρωστήρος εΐκόνισε τον διδάσκαλον 
αύτοΰ, ότι έν χερσί έχων την θανατηφόρον κύλικα μάλ
λον άναβαίνει εις τόν ούρανόν ή κατέρχεται εις τόν άδην 
κ.αί ότι έν τώ  ©ιλοσοφικώ άρματι εποχούμενος και δια 
τών αιθέριων ιδεών διφρηλατών εκπέμπει ακτίνας απλέ- 
του φωτός ή ότι κλ,είων τους οφθαλμούς σβέννυται εν τώ  
ζόφω.

DO M EN ICO  C E R V E L L I
κράτους ανασκευήν τής θεωρίας 
ψυχή είνε άρμονία, ώς ή τής λύρας. Καί ταύτης ή άρ- 
αονία εινε ά ό ρ ατο ν  καί άσώματον καί θεϊόν τ ι ,  αλλ όταν 
τις κατάξη τήν λύραν δέν δύναται νά διισχυρισθή, ότι 
ή άρμονία εκείνη διαμένει. Καί ή ψυχή κατά τόν Σ ιμ- 
μίαν ούδέν άλλο εινε ή κράσις καί άρμονία τών θερμών 
καί ψυχρών καί ξηρών καί ύγρών. Ή  ψυχή είνε θειο- 
τά τη , άλλά πάσαι αί άρμονίαι το ιαϋτα ι είνε. Κατά τής 
παραβολής (διότι μόνον παραβολή εινε) ό Σωκράτης φέ
ρει πολλάς πειστικάς άποδειξεις. Ο Σ ιμμιας ειχεν ό- 
μολογήσει, ότι ή μάθησις εινε άνάμνησις, έκ δέ τής ο
μολογίας ταύτης προκύπτει, ότι ή ψυχή προϋπήρχε πριν 
είσέλθη εις τό άνθρώπινον σώμα’ άρα ή ψυχή εινε ά- 
νεξάρτητος τοΰ σώματος καί άρα δέν είνε αρμονία. Ε ιτα  
ή μέν άρμονία τής λύρας έξαρτάται έκ τών μερών, έξ 
ών σύγκειτα ι, ή δέ ψυχή έναντίοϋτα: εις τό σώμα π .χ . 
ύπάρχοντος καύματος και τοϋ σώματος διψώντος ή ψυχή 
κελεύει τό έναντίον δηλ. τό μή π ίνειν . Δέν είνε λοιπόν 
άρμονία, άφοϋ δέν άκολουθεΐ τοΐς μέρεσιν, ά λλ ’ ήγεμο- 
νεύει. Κ ατά τούς έπ?κριτάς τοΰ Πλάτωνος καί τό σώμα 
ά .χ ε ι τής ψυχής. Αλλα και αν χ ιλιακις εκείνο αρχ/j 
ταύτης. μόνον δ’ άπαξ ή ψυχή άρχει τοϋ σώματος, 
τοΰτο άοκεΐ πρός άπόδειξιν, ότι ή ψυχή δέν είνε άρ
μονία.

Μιά μ,έοα τοϋ ηλθε τοϋ άητοϋ 
ΰτό νοϋ , νά  Κ(ΐτε6ί^ 
άπάνου άπό τα σύγνεφα,
(3τή γη νά περπατι^.

Έκεϊ όποϋ έόταμάτη<3ε, 
νάόου καί ρλέπεχ εμπρός, 
δφιν πολύ άνιι μέρωτον, 
όποϋ ηταν τρομερός.

Όποϋ άρχιόε κι' έόφύριζε 
μέ ολόρθη κεφαλή 
κ ’ έδειχνε ocio έμπόραε 
άγριώτατη μορφή.

Νά έκδτκηθμ ήμποροϋόε 
τό φείδι ό Οχανραητός, 
μ' αύτό δέν καταδέχθηκε 
νά κάμμ ό δυνατός.

Μέ τα φτερά πετώντας 
’Σηκώθη ετ<3ι ΐ,ηλά...
Πραγμα ποϋ δέν 'μποροϋνε 
Νά κάμουν τά έοπετά.
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A T T IK Η I Γ I Σ

Α Π Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο Ν  Τ Ο Ν  Β Α Σ Α Ν Ω Ν

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η  Μ Α Ν Α

Α· Κ Α Σ ΙΜ δ ΤΗ

’Έ χει γέμιση ό λευκός δρομΐσκος άπό αμάξια . Οί 
επισκεπται μέ έν ελαφρόν πήδημα η υποβασταζόμενοι 
άναλόγως της ηλικίας τω ν, δλοι πενθοΰντες την ό'ψιν, 
άλλ ’ ελάχιστοι πονοΰντες την ψυχήν, κατέρχονται τής 
άμάςης, ρίπτουν έν βλε'μμα έπι τοΰ μαύρου έμπετάσμ,α- 
τος τής θύρας, σείουν ώς σημεϊον οδύνης τήν κεφαλήν, 
διασκελίζουν ταχέως τάς μαρμαρίνους βαθμίδας πολυτε
λούς κλίμακος καί φροντίζουν, καθ’ ήν στιγμήν εΰρεθούν 
εις τό μικρό σαλονάκι, νά λάβουν εκφρασιν βαθυτάτου 
άλγους, πριν είσέλθουν εις τό δωμάτιον τό νεκρικόν.

Εις τό με'σον τοΰ πλουσίου θαλάμου, έπί δύο άπλου- 
στάτων καρυίνων σκιμπόδων τό έκ μετάξης λευκής φέ
ρετρον έναγκαλίζετα ι, ήθελε' τ ις νομίση, φιλοστόργως 
και υπερηφάνως διά τών τεσσάρων ευθραύστων πλευρών 
του, τό έλαφρόν σώμα τής ξανθής Μαριέττας. Έ π ί τοΰ 
χιονολεύκου καί παραδόςως ΰπορροδίζοντος προσώπου 
της, πλαναται εισε'τι τό γλυκύ μ.ειδίαμα τής κόρης, 
-ό'περ έκόσμησε τά  χείλη της, καθ’ήν στιγμήν ή ψυχή της 
πτερυγίσασα εις τήν γλαυκήν άγκάλην ένός χερουβείμ, 
άνήλθε μετ’ αύτοΰ εις τούς ουρανούς.

Πρός τά  άριστερά τοΰ φερε'τρου, πρός τό προσκεφά- 
λαιον τής θανούσης. βουτηγμένη ’ς τά  μαΰρα. νεαρά 
γυνή— ή μήτηρ τής Μαριε'ττας— καί σκυμμένη ύπέρ τήν 
κεφαλήν τής θυγατρός της, τήν παρετήρει σιγώσα μέ ο
φθαλμούς, εις ους ή έςάντλησις τών δακρύων ποοσέδιδεν 
έρυθράν τινα  ξηρότητα, ένώ ή μικρά της χειρ προέδιδε 
τήν τρυφεράν θλϊψιν καί τό άνέκφραστον άλγος τής καρ- 
δίας της, έπαφιεμένης επί τών μετάξινων βοστρύχων τής 
νέκρας.

Ανά εις οί σπεύσαντες εις τήν ώς τάφον πένθιμον 
εκείνην οικίαν επλησίαζον τήν δύστηνον μητέρα, τής 
εθλιβον σιγώντες τήν χεΐρα καί άπομάσσοντες έν δάκρυ, 
όπερ και οί μάλλον ισχυροί δέν ήδύναντο νά συγκρατή
σουν εις την οψιν τοΰ θελκτικού προσώπου τής νέκρας 
καί είς τήν θέαν τοΰ μητρικού άλγους, γυναικός, ήτις 
σχοΰσα τό άτύχημα πρό ένός έτους ν ’ άπολέση τον σύ
ζυγόν της, έβλεπεν ήδη νεκράν τήν κόρην της χωρίς νά 
δύναται νά εύρη παρηγορίαν εις τούς βουρκωμένους ο
φθαλμούς τοΰ εξαετούς Παύλου της, ό όποιος τήν έκρά- 
τει άπό μίαν πτυχήν τής έσθήτός -.ης καί παρηκολούθει 
τήν έκφοασιν τήν όδυνηράν τοΰ προσώπου της.

Μήτηρ καί φέρετρον ! Τ ί ήσθάνετο ή δυστυχής αυτή 
γυνη , καθ ήν στιγμήν έβλεπε τόσας όδύνας, τόσας περι
θάλψεις, τόσον αίμα παρασχεθέν έκ τής ϊδικής της καρ- 
δίας, όσην! ζωήν έκ τής ίδικης της ζωής, τόσας φροντί
δας, τόσα όνειρα έκτεθραμμένα ύπό τό κάλλος τό γλυκύ 
ΐλίας δεκαεξαέτιδος παρθένου, τ ί ήσθάνετο ή δυστυχής 
μήτηρ βλέπουσα όλα τα ΰ τα — έν νημα έκ τής ίδικής της 
ζωής — περικεκλεισμένα έντός τών τεσσάρων τοίχων τοΰ 
φερέτρου, ποια άηδόνος μολπή θλιβερά έπί τή άπωλεία 
λατρευτού της συντρόφου θά ήδύνατο νά παραστήση ; 
Σ ιγώσα, άφωνος, έκλελυμένη, ώχρά, ήμίσβεστος τούς 
■οφθαλμούς, ένητένιζε τό λεπτόν εκείνο ρόδον, ό'περ άνα- 
^λαστήσαν ύπό τάς περιθάλψεις τής τρυφερωτέρας ά γά - 
τιης, θερμανθέν ύπό τάς άκτΐνας ήλιου στοργής άπεράν- 
του , έπέπρωτο 6 πάγος τής επαφής τής χειρός τοΰ θα
νάτου νά καταστήση νεκρόν καί άψυχον.

Ψ αλμωδία κατανυκτική ακούεται. Τέσσαρες νευρώ
δεις βραχίονες σηκόνουν μ ετ ’ ευκολίας τό φέρετρον καί 
ή μήτηρ έξαλλος ένα ίενίζει έμπροσθεν της τ<ό κενόν.
Απάγουν τόν κόρην; Πού τήν φέρουν; Τ ίς έπέτρεψεν εις 

τους ανθρώπους αυτούς τούς άγνωστους, τούς έχοντας 
τήν μορφήν άπολιθωμένην έκ τοΰ επαγγέλματος τ ω ν ,  
τους άνθρώπους αυτούς, τους μ.ηδέν αισθανόμενους, τών 
οποίων ουδέποτε ή παρειά ώ χ ρ ιί, ν ’ άποφέρουν μεθ ’ε
αυτών την παρθένον τήν πάναγνον, τήν παοθένον τήν 
ώραίαν ; Τ ίς έδωκε τό δικαίωμα είς τούς άνθρώπους αυ
τούς, τούς καταβιβάζοντας μετά βλασφήμου ενίοτε άρά; 
διά τό βάρος τοΰ φερομένου όγκου άπό τών βαθμιδών 
τής κλίμακος, τάς οποίας άλλοτε χαρίεσσα καί π α ί-  
ζουσα άνήρχετο, τίς έδωκε τό δικαίωμ.α νά μεταφέρουν 
αναίσθητον παρθένον, τήν όποιαν θά είχε καύχημα ή 
Ζωή; Τ ίς; Ό  Θάνατος !

Λάμπουν τά  έξαπτέρυγα ύπό τόν ήλιον. Ψάλλουν 
οί,ιερείς τόν ύμνον τού θανάτου. Έ  νεκρά εύρίσκεται 
ύπό τό παράθυρον τής πατρικής οικίας, τήν όποιαν δέν 
θά έπανίδη ποτέ πλέον. Καί τήν βλέπει άπό τού πα 
ραθύρου αύτοΰ ή μήτηρ της. "Ω ! ποιος θά είχε τόν 
έγωϊσμόν τόν Τ ιτάνειον, τήν αΰτοπεποίθησιν εκατόν 
Βριάρεων νά θελήση νά περιγράψη τά δήγματα τών δ- 
φεων, άτινα  έσπάοασσον τής μητρός τήν καρδίαν ; Δέν 
θά τήν έβλεπε πλέον ποτέ ; Δέν θά ήσθάνετο τοΰ λοι
πού τους λευκούς βραχίονάς της μετά τρυφερότητος ά
πειρου νά περιβάλουν τόν λαιμόν της καί δέν θά ήσθά
νετο τών κερασοχρόων χειλέων της τό φίλημα ; ”Ω ! 
δέν δύναται ν ’ άποχωρισθή τής πολυλατρεύτου Μαριέτ
τας της. Θέλει νά τήν παρακολουθήση, νά μή τήν εγκα
τάλειψη ούδ’ έπί μίαν στιγμήν μόνην, νά τήν έναγκα-
λισθή καί συμπεπλεγμ,έναι νά μ.είνουν όμοΰ α ιω νίω ς__
Και ύπείκουσα είς τόν πόθον της αυτόν, τείνει τάς χεΐρας 
πρός τήν άπαγομένην Μαριέτταν καί εύρίσκεται κατά τό 
ημισυ τό σώμά της εκτός τοΰ παραθύρου. Τό λιθόστρω- 
τον ήθελε τήν δεχθή μ ετ ’ ολίγον νεκράν καί συντετριμ- 
μένην, άν μή ήσθάνετο κατ ’ έκείνην τήν στιγμήν μετά 
δυνάμεως συρομένην τήν έσθήτά της. "Έστρεψε τήν κε
φαλήν καί τό βλέμμα της έπανεπαύθη έπί τής ιλαράς 
μορφής τοΰ έξαετοΰς Παύλου της. Συνήλθε, τόν ένηγ- 
καλίσθη, τόν κατεφίλησε, καί χύνουσα άφθονα δάκρυα 
είπεν :

— νΩ ! θά ζήσω, θά ζήσω διά σέ !

Ν . Λ .  Ζ α χ α ο ίο ν

Σάν έρθη ή ΰαδανόότρα νά μέ ντύόη  
"Οταν γιά μέ ότερνή ότιγμή προβάλμ,
Στά (ΙτήΟ’,α τά ψυχρά, μή λη(3μονύ(ϊη,
Της Μίτόας τήν είκόνα νά μοϋ §άλλμ.

Μέ τά μαλλχά, τό ότόμα νά μοϋ κλείόνι,
ΙΙοϋ έπήρα άτι’ τό ξανθό της τό κεφάλχ 
Καί, τ ’ άνθη <3τό κορμί μου νά άκορπίόμ 
ΙΙοϋ μένουνε γυρμένα <5τό άνθογιάλχ.

Ό νεκροθάφτης μνήμα νά  μοϋ άνοίξμ 
Στό εύωδιαόμένο μέρος ποϋ ώς διαβάτης 
Τήν όψη της τό πρώτο είχα ξανοίξμ.

Κ ι’ έκεΐ ποϋ κάποιος φίλος θά μέ κλαίνι,
"Ας μή ξέχνα, τά μαϋρα γράμματά της 
ΆντΙ λιβάνι άράδα νά μοϋ καίμ.

Σωτήρης Ε. Σκίπης

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Μ Α ΡΤΖΩ Κ Η

ΑΙΙΟ ΤΟ Α Ε Υ Κ Ώ Μ Α

Τής Δεόποινίδος Φ** Α**.

Τώρα ποϋ μπαίνω όλόγυρτος 
μέ<3’ ότό λευκό Ναό όου 
καί ότέκομαι θαυμάζοντας 
τ' άγνό τό πρόό^οπό όου, 
Πόόη χαρά άπερίγραφτη, 
πόόη όεμνή γαλήνη  
τό μάτι όου μοϋ χύνει 
ότά ότήθη μου βαθειά.

Βάρδος τοϋ πόνου άόΰγκριτος 
μ ’ άλϋγχότο κεφάλι, 
ρέλη κρατώ καί ρίχνουμαι 
όά γίγαντας ότήν πάλη·
Μ ά έδώ μεμιάς τό χέρι μου 
ρίχνει Οτή γή τά βέλη, 
ρόδα νά ρίξμ θέλει 
<}τά μαϋρα όου μαλλχά.

Θέλεχ ή ψυχή ή ραρυόμοχρη 
άφ’ τή δχκή όου χάρχ 
κχ’ άφ’ τό γλυκό τό μάτχ όου 
μχά λάμχΗ του νά πάριν 
Θέλεχ άφ’ τ ’ άγνό τό ότήθός όου 
Κχ’ άφ’ τή  χρυ(5ή όου όκέψχ 
Μχάν έγνοχα νά <5οΰ κλέψη, 
νά κλέψμ ένα παλμό.

"Οόα τραγοΰδχα έόκέφτηκα 
ποθεχ νά ό’ άραδχάόη 
κχ’ δταν θ ’ άφήόμ έλεΰθερη 
τή μολυόμένη πλάόι,
Θέλει, τό δόλχο όώμά μου, 
ποϋ ή μαύρη γή θά κλείόμ, 
μονάχα έδώ νά ζήόμ 
ϋτό θεΐό άου λογχόμό.

ΦΡΑΓΚΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
’ExeJroc. -  ^Ηταν άπό τό λαό τών Φράγκων, (*) 

έθνος νέο καί πολεμικό, πού ώριζε ένα μ.έρος τής Γαλα
τ ία ς  μέ τό δικαίωμα κατακτητή , καί ποΰ τόσο γερό 
άκουότουν, πού δέν χωροΰσε αμφιβολία πώς γρήγορα- 
θά γενότουν ό μόνος κύριος τής χώ ρας.— Ί ονο|/.ά του 
τό λέγαν Χλοδοάλδο.

’Ή ταν χριστιανός.
Ά πό  τά  χέρια τοΰ πατέρα του είχε λάβει τό σπαθί 

καί τήν ασπίδα τοΰ παλληκαριοΰ, γ ια τ  ειχε φτάσει 
τήν ήλικ ία  εκείνη ποΰ ήμπ^ροΰσε τιμημ.ενα νά τά  βα- 
στα, καί τήν ήμέρα ποΰ τά  ντύθηκε, ήμ.έρα κατά τήν 
όποια ό νόίΛος τόν κήρυχνε ένηλικο πολίτη , στρατιώτη 
καί Φράγκο, τα ϊς άγια ις τελεταϊς άκλούθησαν λαμπρό- 
τατα ις έορταίς.

Ό  πατέρας τοΰ Χλοδοάλδου ήταν πλούσιος καί είχε 
καί κοπάδια βοϊδοπρόβατα, και θρεπτικαις βοσκαΐς καί 
σπαρτά άφθονα. Ά πό  ’νωρίς τά  μάτια  του χύσανε χη- 
ρίας δάκρυα καί δέν είχε παρά ένα παιδί ελπίδα του είς 
τά  γηρατειά του.

Ό  Χλοδοάλδος ήταν ψηλόλιγνος, είχε στρογγυλό τό 
πρόσωπο, πλατειό καί στρωτό τό μέτωπο, τη μύτη μα- 
κρυά καί ξεπεταχτή , χυτά ξανθά μαλλιά καί μάτια 
γαλάζια  καί ζωηρά .— *Ηταν φτερό στό τρέξιμο, τ υ 
χερός στό κυνήγι, τρομερός στόν πόλεμο- κανείς δέν 
ήξευρε νά καταπονέση άτίθασσο άλογο καλήτερά του. 
Είς τά  συμβούλια ήταν γνωστικός καί φωτισμένος’ 
οπού αλλού έβραζε από θυμ.ό, η φωνη του ήταν τρα- 
χ)α καί τονισμένη, τά λόγια του ψηλά, μά σ τ ή ν  καρ
διά του φώλιαζε ή καλωσυνη. Τό χωριό του τόν άγα - 
ποΰσε καί τόν ’σεβότουν, καί πράγμα σπάνιο, τήν ά
ξιζε τήν ύπόληψι πού τοΰ είχαν.

Έ χ ί ίν η . —  Έκρατειότουν άπό Κ έλταις, γ ια τ ί ο πα 
τέρας της ήταν Γαλάτης καί ή μητέρα της ϊπερβόρεια, 
έζοΰσε είς τήν πίστιν τοΰ Χριστού δπως ο πατέρας της 
καί ή μητέρα της.

Ή τ α ν  μοναχοκόρη- τό μόνο άδελφό πού ειχε τόν 
σκότωσαν στόν πόλεμο, καί επειδή ήταν άκόμη νεότατη

(1) Ή  λέξι αύτή δεν ί χ ε ι τή σημασία ποϋ τής δίδουμε 
σήμερα, πο2 λέμε δηλαδή Φράγκους και μάγκικα ολους έν 
γένει'τυΰς Ευρωπαίους, και οτι ανήκει είς αυτούς, αλλα είναι 
το ονο[/.α ένος τώ ν γεθ[λανικο)ν εκείνω ν λα ώ ν , οποΰ κατα τ*ην 
μετανάστευα tv τώ ν εθνώ ν, τους πρώτους οηλ. [A. X . αιώνας 
ήλλαξαν πατρίδα κυριεύοντες άλλους τοπους.

πολύ ολίγο τόν θυμότουν, μόλις τής είχε μείνει μία δ ια 
βατική έντύπωσι τής ήμέρας πού τραγούδησαν τό θά
νατο τοΰ παλληκαριοΰ.

Είκοσι φοραίς είχαν ’δή τά  μάτια  της τά  ψηλότατα 
βουνά νά φορέσουν τήν άσπρη τους στολή, καί σαν 
ό άνεμος έπουπούλιαζε (') τής θύμιζαν πώς σέ μιά τέ
τοια εποχή ’ γεννήθηκε.

Τήν λέγαν Έ μεράνζα.
Τό μπόϊ της ήταν ξεπεταχτό καί λιγερό σά'< τά  κα

λάμια τής Γέμενς ('Γεμένης), τά  ξανθά της τά  μαλλιά 
κατέβαιναν ώς κάτω  σταίς φτέρναις τη ς” τα σάν μαρ
γαριτάρια κάτασπρα δόντια της, τής στόλιζαν τό ρό
δινο, τά πάντοτε γελαστό, τό περιποιητικό της στόμα. 
Τά μ.άτια της ήσαν γαλανά καί σάν μιλοΰσε, τά  λόγια 
πού τής ερρεαν ά π ’ τά  χείλη, ένα ένα, κατέβαιναν 
στοΰ άκροατή τήν καρδιά.

Τήν ήμέρα ποΰ ό Χλοδοάλδος ντύθηκε τά  κληρονο
μικά δπλα, είδε πρώτη φορά τήν Έ μεράνζα καί τήν 
άγάπη σε... Ά πό  τότε δέν άφινε στιγμή νά μείνη ό έ- 
ρωτάς του άπαρατήρητος άπό τό κορίτσι. Είς τά  συμ.- 
πόσια δπου έτύχαινε νά συναντηθούν, δέν ήθελε άλλο 
πιάτο άπό τής Έ μεράνζας, καί σάν έταξείδευε άφινε 
τήν πλούσια κόμη του άπεριποίητη, δσο ήθελε μείνει 
μακρυά της. Συχνά ή Έμ,εράνζα τόν απαντούσε στα 
χωράφια' τότε ό Χλοδοόλδος τήν έιλησ ίαζε καί τής 
παράσταινε μέ τρόπο τόν έρωτά του. Ή  νέα χαμή
λωνε τά μάτια  καί δέν μιλοΰσε, μά έδειχνε πώς δέν 
τήν πείραζαν δσα τής έλεγε, μόνο τό στήθος της άνεβο- 
κατέβαινε άπό κάτω άπό τόν πέπλο της καί ροδοκοκκί
νιζαν τά  μάγουλά της. 'Ό μως μίαν ήμέρα είδε τόν 
Χλοδοάλδο πίσω άπό μία φράχτη άπό έλατα καί τοΰ 
έρριψε ένα μήλο ποΰ είχε δαγκάσει. Ά πό τότε δέν είχαν 
πλειό κρυφά μεταξύ τους.

Α γαπήθηκαν.
Π έρ α σ α ν  δύο χρόνια. Ο πατέρας τού Χλοδοάλδου 

ήταν γέρος καί ανήμπορος. Ανοιξε τά στόμ.α του καί 
είπε : «Π α ιδ ί μο υ ... σέ λίγο περνώ κ ’ έγώ στους π α - 
τέραις μας, πριν ερθη αυτή ή στιγμή , ποΰ λίγο άκόμη 
θέλει κάμε με νά λάβω τήν εύχαρίστησι νά σέ ίδώ πα ν- 
τρεμμένον. Χλοδοάλδε, σύ άγαπάς τήν Έ μεράνζα ’ λάβε 
τη γυναίκα σου καί νά σάς ευχηθώ.

Τήν άλλη τήν ήμέρα, οί δικοί τής Έ μεράνζας, καί 
τοΰ Χλοδοάλδου έσμιξαν στό τραπέζι τής ξεφάντωσης 
καί σάν ήρθε ή ώρα νά σηκωθοΰν άπό τό γλέντα  οί

(1) Δηλαδή ϊρριπτε στουπούλα, χιόνι, ποιητική εκφρασις 
τών φράγκων.



δύο αρραβωνιαστικοί έπιαν στό ϊδιο τό ποτήρι, σημάδι 
στίξης καί έρωτα.

Ε πειτα ό πατέρας παρουσίασε την Έμεράνζα στον 
πολυαγαπημένο της λέγοντας : Σοΰ δίδω την κόρη μου, 
γ ια  νά ήναι ή ευτυχία σου καί ή γυναίκα σου, γ ιά  νά 
φυλάη τά  κλειδιά σου, καί νά έχη μέ σέ άμοίραγη τήν 
κατοικία σου καί τ ’ αγαθά σου. Εις τό όνομα τοϋ Πα- 
τράς και τοΰ 1 ίοΰ καί τοΰ Ά γ . Πνεύματος. — Και όλοι 
οι άλλοι, άποκρίθηκαν. ’Αμήν. Ν α ί.— Καί οί δικοί τοϋ 
γαμπρού Χλοδοάλδου, καί οί δικοί τής νύφης Έ μ ε- 
ρανζας, άρχισαν τη σύβασι κ ’ είπαν γιόί. τό προικιό. 
Εκείνη τήν εποχή δέν έδιδαν σωρούς τάλληρα. ένόμιζες 

πώς το Φράγκικο τό έθνος τήν παραμονή τοΰ γάμου 
έλεγε στό χρυσάφι. — «Π ίσ ω !»

Μά ό πατε'ρας τής Έμεράνζας γ ιά  πολύ ώρα καί 
μέ μεγάλη ακρίβεια άνέφερε ένα πρός ένα τά  δπλα καί 
τά  βραχιόλια ποΰ τής έόιδε- έπειτα έκαμε λόγο γ ιά  πλού
σια δέρματα, καθώς άκόμη καί γ ιά  διακόσια πρόβατα, 
άλλά γεννημένα μαζή μέ τ ’ άρνάκια τους καί ά λ λ ’ 
αγέννητα.

Νά ποιό ήταν τό προικιό.
Ή λθε κ ’ ή μέρα τοΰ γάμου.
Ακόμη ή πρόθυμη άνατολή δέν είχε καλά τινάξει 

τά δροσισμένα της μαλλιά , άκόμη δέν είχε φορέσει τήν 
ποδεμή της τή ρόδινη καί τόν πορφυρό τής τό μανδύα, 
ποΰ ό Χλοδοάλδος καί οί συγγενείς του εφθασαν εμ
πρός στής μελλόνυμφης τό σπήτι. Ή  πόρτα ήταν κλει
στή. Ο Χλοδοάλδος άρχισε νά κρούη μέ βία καί εξα
κολουθητικά, κράζοντας τήν άγαπητικ ιά  του. 'Ε πειτα  
από πολυ ώρα άκούστηκε άπό μέσα μία φωνή. «Ποϊος 
είσαι ;»  Ο βάρδος τοϋ γαμβροΰ άρχισε ά π ’ έξω νά 
τραγούδα. «Ε ίμ α ι ό Χλοδοάλδος, ό αρραβωνιαστικός
τής θυγατέρας σου τής Έ μεράνζας, άνοιξε, άνοιξε__
Εφερα μαζή μου ώμορφονιαϊς θά ’μποΰν μ ’ εμέ στής 

αρραβωνιαστικιάς μου τό σπήτΓ μή φοβάσαι βαστάν 
κλαδιά άπό έλατα, διώξανε τά  κακοποιά πνεύματα, 
ζορκίσανε τά  νεραϊδικά καί τά  μάγια , βρέχοντας τό 

πράσινο αυτό κλωνάρι στό ξαγνιστικο νερό τής θυσίας. 
Περήφανος καί άκτινοβόλος προβαίνει ό ήλιος, μ η τ ’ 
ένα σύγνεφο δέν βγαίνει νά όργώση τό γαλάζιο τ ’ οΰρα- 
νοΰ κάμπο, νά τό χελιδώνι ποϋ κελαδεί στή στέγη σου* 
παρ αδόσου τωρα ποΰ τά  προμηνύματα είναι τόσο ευνοϊ
κά. Μήν άργείς τά  χέρια μας είναι φορτωμένα μέ άνθια- 
θά μαραθοΰν, θά χάσο»ν τή γλυκειά  τους τή μυρωδιά* 
άνοιξετε, ανοίξετε λοιπόν, γ ιά  νά ΐδοΰι/ε τό μέρος ποΰ 
φωλιάζει ή πεντάμορφη νύφη ».

Καί ό βάρδος τής νύφης άπό μέσα : «Σ ώ π α - μά()ε 
πώς ή νέα Έμεράνζα πλαγιαζει άκόμη στό φτερό τής 
μάνας της, άφες τη νά χαρή της στερνής αυτής ώρας τή 
γαλήνη, μήν είσαι αδυσώπητος γλυκέ μου Χλοδοάλδε' 
τ ί βιάζεσαι νά πιάσης στά δίχτυα σου ένα λευκό, δειλό 
περιστέρι ; διώχνει β ίβαια τά έλατο τούς .Invrircv c .  καί 
τούς όούί,ονζ (*), άλλά μήπως ήμπορεί νά διώξη τούς 
φόβους γ ιά  τό μέλλον, τούς φόβους γ ιά  τά  βάσανά και 
γ ιά  τής φροντίδαις ; ’Επειδή ή γυνα ίκα , άμα ένωθή 
μέ τόν άντρα, υποχρεώνεται νά έχη μ’ αυτόν άμοίρα- 
γα ις καί τής εύτυχίαις καί τής δυστυχία ις. Ή  ζωή συ
χνότατα είναι γεμάτη άπό τόσαις λύπαις καί τόσ* βά
σανα, πού δέν είναι πάντοτε καλό νά βιαστή κανείς νά 
ένωθή με τόν άλλον. Φέρνεις άνθια γ ιά  νά στολίσης μ ’ 
αύτά τήν πολυαγαπημένη σου ; ’Αλλά τά  άνθια αυτά 
σέ λίγο θά μαραθοΰν. Θέλεις ί'σως νά  τής ένθυαήσης πώ :

( 1) Καχοποιχ πνεύματα  τη ς Φ ράγχιχης μυθολογία ;.

ή ευτυχία της δέν θά διατηοηθή περισσότερο άπό τά  
ρόδα ; ’Αλλοίμονο ! Τ ί τό όφελος ;

Τέλος πάντων ή πόρτα άνοίγει κ ι’ ένας άπό τοϋ 
κοριτσιοϋ τους δικούς λέει : «Χλοδοάλδε ! . . .  πολύ ώοα 
χτυπούσες. Τ ί 'έρχεσαι νά ζητήσης άπό μάς ; "Ενα κο
ρίτσι δειλό καί φοβισμένο, ποϋ λες πώς είναι άοραβω- 
νιαστικιά  σου' μά πές μου θά μποοοΰσες νά τή γνωρί- 
σης μέσα σ’ δλ« tς τής γυναίκαις ;

— Ν αί, ναί ! άποκρίθηκε ό Χλοδοάλδος.
Τότε τοΰ παρουσίασαν μιά γρηά καμπουριασμένη ά π ’ 

τά  πολλά τά χρόνια. — Δέν είναι αυτή ποΰ γυρεύω, 
λέει τότε ό πολεμιστής. Έ χ ε ι γνώσι καί φρονιμάδα γ έ 
ρου, μά είναι ίσια σάν τοΰ ποταμιού τά καλάμι, έχει 
τά  μάτια  γαλανά  σάν τόν ουρανό, καί τό μέτωπό της 
ποϋ είναι άσπρο σάν τοΰ βουνοΰ τά χιόνια, στρωτό σάν 
τ ’ ατάραχα νερά ώς τ ’ άστέρια σηκώνετα ι».

’Έ π ε ιτα  τοΰ έφεραν εμπρός του ενα μικρά κοριτσάκι 
ποΰ δέκα ώς δώδεκα χρόνια τοϋ άνθοΰσαν στό μέτωπο. 
Μ ήτ’ αύτή δέν είναι εκείνη ποΰ γυρεύω' έχει, να ί, τήν 
άφέλεια, τήν άθωότη καί τήν άγνότη τήν πα ιδ ιάστικη , 
μά είναι ’ψηλή ένάμιση μπόϊ, καί τά  χαρακτηριστικά 
της είναι ψηλοκοπημένα, καλοκαμωμένα καί τέλεια . Έ 
χει ή άραβωνιαστικιά μου τήν γλύκα τής ευωδίας, τοΰ 
μισανοιγμένου μπουμπουκιού τή λαμπρότη. “Αχ ! δό- 
στε μου τήν άγάπη μου.

Ή λθε καί ή Έ μεράνζα. ΙΙηρε τότε ό Χλοδοάλδος 
άπό τά χέρια τ ’ άγοριοΰ τής άκολουθίας του τήν τ ια η - 
τική τα ιν ία  ποΰ επρεπε νά χρησιμεύση γ ιά  ζώνη καί 
τήν πέρασε άπό τή μέση τής άρραβωνιαστικιάς του, σάν 
νά ήθελε μέ τόν εαυτό του νά τήν άλυσσοδέση. Ποίν 
άφήση τό πατρικό της τά σπήτι ή νύφη, τ ’ άποχαιρετα. 
Μέ φίλημα άποχαιρετα τά  έπ ιπλα  καί δ'λα τά  άψυχα 
άντικείμενα, πού έστάθηκαν σιωπηλοί μάρτυρες τής ει
ρηνικής ευτυχίας τη ς- χαϊδεύει μέ τ ’ ώραίο της χέρι τά  
βώδια καί όλα τά  ζώα τους τά  εργατικά, έπειτα  πεονα 
στήν αύλή κράζει δ'λους τούς φτερωτούς της κατοίκους, 
καί τούς ρίπτει ταγή γ ιά  τελευταία φορά. Σάν τελειώ 
σουν οί άποχαιρετισμοί κινάει ή άκολουθία ή νυφιάτικη 
γ ιά  τήν εκκλησία, οί άντρες δ'λοι άρματωμένοι σειούνται 
καί λιγιοΰνται επάνω στ ’ άτια  τους- τ ’ ασκέρι ταρά
ζει καί φεύγουν. Πήγαν στήν έκκλησιά.

Σάν τε'λειωσε τά μυστήριο κ’ εδωκαν οί πιστοί τό 
φ ιλί τής ειρήνης, πήγαν έμπράς στής Π αναγίας τήν ει
κόνα. Κοντά της ήταν σκαλωμένη μιά ρώκα- οί γονείς 
τής Έ μεράνζας τήν πήραν καί τής τήν εδωκαν λε'γον- 
τές της : Μή λησμονάς πώς ό Θεός προστάζει καί ευ
λογεί τήν οικιακή εργασία τής συντρόφου τοΰ άντρός.

Ή  Έμεράνζα έγνεσε λίγο κροκίδι πού ήταν τη λ ιγ - 
μένο στή ρόκα, έπειτα ή συνοδία ξανακίνησε οδηγών
τας τή νειόπαντρη στή νέα της κατοικία .

Ε π ά νω  άπό πεντακόσιοι ήταν οι καλεστικοί στο 
τραπέζι τοΰ γάμου. Τά τραπέζια ήσαν στρωμένα κάτω 
άπό θόλους, άπό έλατα καί πεΰκα. Γυναίκαις καί ά'ν- 
τραις ήταν άνάκατα κ ’ έτρωγαν δύο δύο σέ κάθε πιάτο. 
Σερβίρανε πρώτα χορταρικά ώμά, σαλάτα άπό μολό- 
χαις καί λυκίσκους, έφεραν έπειτα τά  κρέατα. Τά έκα
ναν πυραμίδαις έπάνω σέ ψωμιά πού είχαν τοΰ πιάτου 
τό σχήμα καί τά  όποια ποτισμένα άπό τής διάφορες, 
σάλσαις, τά  μοίραζαν έπειτα μεταξύ τους οί συντράπε- 
ζοι. Σάν έφεραν τούς άγριόχοιρους έπαιξαν ή σάλπ ιγ
γες. Σέρβιραν έπειτα  καί διάφορα γλυκίσματα . Τό ύ- 
δρόμελι, ή μπύρα, καί άλλα πιοτά συνειθισμένα τών 
Φράγκων, πλημμύριζαν τριγύρω μέσα σέ πλατεία  κέρατα 
βωδιών. Μέ μιας έγεινε σιωπή. ’Αριθμητά τότε νέα καί

f « > '
ωραία κορίτσια σιμώσανε στους νειότυαντρους, χρόσφε-,^του.^  Ισως ο[χως, και πιθανωτερον, πατ/ιρ του να λ .ο 
ραν πρώτα τής νύφης ένα μπουκέτο άπό  α νθ ια  τοϋ  11οσειδών.*>τ—   ̂ ;
κάμπου  χαμωμενο  κ ’ ενα σάν τά  χιόνια άσπρο περι- ΤΩ σοφέ Χουμβόχδε, πόσον τής βαθείας έπιστημης
στέρι. Έ π ε ιτα  τής είπαν αύτά τά  λόγια  : «Έ μ εράνζα  σου προηγήθη τών πατέρων μας ή χαρίεσσα φαντασία ,
επίτρεψε σταίς συντρόφισαί; σου νά σοϋ προσφέρουν ^αύτά άνερευνώσα καί άνευρίσκουσα κοσμογονικάς άληθείας
τά άνθια, είν>ι τά σύμβολο τών εύχών μας· λάβε έπ ί- Καί ήτο ευσεβής ό υιός εκείνος τής Νύμφης' καί
σης καί αύτά τό περιστέρι, είναι σημάδι εμπιστοσύνης, θεών τάς βουλάς έτάζων αυτός ε̂ύρε την άπό τών πε-
μεΐνε πιστή σάν αύτό* μόλις χάση τά ταίρι του ψω φά ». τομένων δρνιθων μαντείαν καί ειχεν οίκήσει άρχαιοτα-
Ή  νύφη τότε άφηκε ελεύθερο τό περιστέρι, έδωκε έπειτα την πόλιν υπό τήν γραφικήν καί ποιητικήν νάπην την
άπονα δώρα σέ κάθε μιά άπό ταίς φίλαις της. Καί οί ΓΙαρνασσίαν, άνωθι τής οποίας άπεσώθησαν δσοι όιέφυ-
βάρδοι άρχισαν τό τραγούδι.

των

’ Ιω ά ν ν η ς  Κ α ^ ο ν τ ό η ς  Δ .

Ε  I Δ Τ  Λ  Λ  I Ο Ν

Σέ δάάος πυκνοφύτευτο έκείνη πρωτοεϊδα· 
κρατοϋάε ρόδα ς τή ποδιά, 
τραγούδαγιε, και 'ΰ τή καρδιά'

είχε γλυκειά έλπίδα.

Τήν είδα, τήν άγάπιιόα, κ ι’ άμέάως ’κεΐ τής τώπα' 
μά ’κείνη ήταν ντροπαλή 
κ ’ έγυρ'εύθύς τήν κεφαλή

Οάν νά μοΰ είπε : Σώπα.

«Πρέπει <3’ έόέ τοϋ Παγονιού, τής είπα, τό καμάρι, 
γιατί έχεις μάτια dciv νυχτιά, 
για τί έχεις φλόγα ’(5 τή ματιά

καί ‘ΰ τό κορμί τή  χάρι.»
4»

Έγύριόε, μ ’ έκύτταξε, όίϊν νά μοϋ είπε : άλήθεια ; 
κ ’ ή κάθε μία της ματιά, 
μοϋ φαίνονταν λαβωματιά,

ποϋ μ ’ έπαιρνε 'άτά <}τήθεια.

Ά φ ’ ού τής είπα : cT άγαπώ άληθινά, όωπαίνω 
καί ΰ' τή  Σκυφτή της κεφαλή 
ένα τής έδωκα φιλί

ά π ’ τή καρδιά βγαλμένο.

Κι’ αύτή μ ’ έγλι/κοκύτταξε, καί μέ<5’ ά π ’,τήν ποδιά της 
μοϋδωόε ρόδα ζηλευτά' 
καί μούπε, πώς μαζί μ' αύτά...

μοΰ δίνει τήν καρδιά της.
Ν .  Κ νπ α ρ ίό ί ίη ς

Μ ΙΑ ΕΠ ΙΣΚΕΨ ΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ

• Πρέπει νά γνωρίσωμεν τήν Ελλάδα
ϊνα άγαπήσωμεν τήν πατρίδα μας.

Ευτυχείς οί χρόνοι τής νεότητος τόσον τών λαών 
δ'σον καί τών άτόμων. Πόσον δέν ήτο ευτυχής ό άρ- 
χαίος “Ελλην— φαιδρόν τέκνον τής φύσεως — άνερχόμενος 
τούς ελιγμούς τών ώραίων καί μεγαλοπρεπών κλιτύων 
τοΰ δρους. Δ ι’ αύτόν τά  μαγευτικά δάση του έξ ύψικό- 
μων καί άμφιλαφών ελατών κατώκουν τόσαι νύμφαι, 
«α ΐτινες έούοντο άπό τε άλλων καί μάλιστα άπό τών 
δρυών». „

Ά λλά|καί αυτός, εις έπίσκεψιν τοΰ οποίου άνήρχοντο 
τόσας χιλιάδας^μέτρων ύψος καί αύτός Νύμφης ήτο υιός. 
Κλεοδώρα εκαλείτο ή μήτηρ του. Κλεόπομπος ό πατήρ

γον τόν όλεθρον τοΰ κατακλυσμού, οδηγούμενοι πρός τα  
άκρα τοΰ δρους έν τή πορεία των ύπά τών ωρυγμών τών 
λύκων.

Έ κεί έπάνω έζητήσαμεν και ήμείς νά επισκεφθώ- 
μεν τόν Παρνασσόν.

Περί τάς 4 καί 1)2 τής πρωίας οί ά γω γ ια τ α ι  μή 
πιστεύοντες εις τήν άπόφασίν μας, μετέβαινον εις τας 
οικίας τών συνοδοιπόρων έοωτώντες άν άπεφασισθη η 
εκδρομή* περί τάς 5 έξεκινήσαμεν πεζή. Μετά 5 λεπτά  
διηρχόμεθα παρά τούς πλατάνους, έν μέσω τών όποιων 
ήγέρθη υπό τοΰ Καραϊσκάκη τά τρόπαιον τής φονικής 
νυκτός τής Ά ραχώβης μέ Τούρκων κεφαλάς. Απο τοΰ 
σημείου τούτου έβαδίζομεν έπί μίαν καί ήμίσειαν ώραν 
εχοντες τό δρος Κίρφη άριστερα μέ τού Πλειστου την 
φάραγγά καί έντεύθεν τόν ελαιώνα τής Αραχώβης' αν
τίκρυ δέ τά  ύδατα τοϋ Κορινθιακού, τής Πελοποννήσου 
τά  δρη, τά Γαλαξεϊδι καί τήν Ιτέαν με την άζίοπρέ- 
πειαν άγω-ιστών τού 21 .

Τότε εύρέθημεν έπί υψώματος, κάτωθι τοΰ όποιου 
εϊδομεν τό Λ ιβάδι, τήν πλατείαν αύτήν τών Θυιάδων 
καί τών βακχευουσών τής ’Α ττικής καί τής Βοιωτίας 
γυνα ικών. Είναι εύρεία ήλιόβλητος πεδιάς, παρουσιά- 
ζουσα κανονικά τοπεία πάντων τών σπαρτών και κυ- 
κλουμένη ύπό λόφων, ούς καλύπτουσιν ώς παχύτα 
τος τάπης τά  εύτραφή φυλλώματα ύψικαρήνων έ- 
λατώ ν. Έ κεί έσταμάτησα πρό τής ανακουφιστικής εκεί
νης θέας καί ή φαντασία μου άνεκάλει τόν ένδοξον υιόν 
τής Σεμέλης, οίον τόν ψάλλει ό ποιητης, οιον τόν έβλε- 
πον έκείναι, αΐτινες έτέλουν έκεί τάς έορτάς του.

Έ κεί ή ευωδία τών χόρτων καί τό ψιθύρισμα τοϋ 
δάσους μεθύσκουσι.

Έ κεί άναμιμνησκόμενός τ ις  τών λόγων τοΰ Ιειρε- 
σίου τοΰ άτρικοΰ τούτου μάντεως πρός τόν Κάδμον.

Οΰδεν σοφιζόμεδα τοΐσι δαίμοσι 
πατρέουν παραδοχάς άς V όμήλιχας /ρόνω 
κεχτήμεθ' οΰδεΐς αύτά καταβάλει λόγο? 
ούδ’ εί δι’ άχρων το σοφον ηΰρητα φρένων

ψάλλει μετά τοΰ χοροϋ
Ώ  μάχαρ, οστις εϋδ ίμων 
τελετάς θεών είδους 
Βιοταϊ άγιοτεΰει 
χαί θιασεύεται ψυχάς 
έν ορεσι βαχχευων 
ΐσίοις χαδορμοίσιν 
τά τε πατρος μεγάλας 
οργιά Κυβέλας θεμετεύων 
άναθΰρσοι τε τινάσσων 
χισσώ στεφανωθείς 
εί Διόνυσον θεραπεύει.

Τόν θεάν έκείνον τόν βρόμιον, δστις έξάρχει χοροΰ 
φωνών ευοί.

Ή  γή φέρει γάλα , ρέει οίνον, ρέει νέκταρ τών με
λισσών καί άναπνέει τ ις πνοήν αίθέρος ευώδους, ώς λ ι-  
βάνου τής Συρίας, ό δέ βάκχος έκεί σείων τήν πυρετώδη 
τής πεύκης φλόγα, ήν κρατεί άπό νάρθηκος έξορμα καί



Ερεθίζει είς χορόν ευκίνητον διά τών φωνών, άναπάλλων 
άμα τόν τρυφερόν πλόκαμόν του εις τόν αέρα καί ψάλ- 
ψων «πορεύεσθε Βάκχαι, πορεύεσθαι Β άκχα ι' αγλάισμα 
τού χρυσορρόου ώμώλου, άδετε τόν Διόνυσον μέ τά  βα- 
ρύβρομα τύμπανά σας. Εύϊα τόν Εύιον θεόν άγαλλόμε- 
ναι δ;ά Φρυγιών ασμάτων, ενώ ό ήδ/κέλαδος λωτός ά- 
νακρούων ώδάς ίεράς συνοδεύει τά  βήματά σας πλανώ - 
μενα επί τοΰ όρους· ή δέ Βζκχη ώς νεαρός πώλος, 6 α
κολουθών την φοοβάδα μητέρα του, σκιρτώσα φε'ρει τό 
ταχύπουν αυτής βήμα.

Ιδου ό θεός, ον βλέπει τις έπί τών Δελφικών πε
τρών πηδώντα μέ θύρσον έν τή χειρί έπί τοΰ δικορύφου 
δρους, πάλλοντα καί σείοντα Βακχείον κλάδον ό μέγας 
άνά τήν Ε λλάδα . "

Ιδοΰ ό θεός, ό υιός τοΰ Διός, οστις τέρπεται έν 
θαλίαις καί άγαπα τήν όλβοδότειρα Ειρήνην, τήν κου- 
ροτρόφον θ εά ν  ό θεός έκεϊνος, οστις δίδει ισάκις καί είς 
τόν πλούσιον και εις τόν πτωχόν τήν τέρψιν τοΰ οίνου 
την άφ^χιροΰσαν τάς λύπας, οστις μισεί πάντα  μή θέ- 
λοντα ή μέραν καί νύκτα νά ζ γ  εύοιώνως, οστις μισεί 
και αυτήν την σοφίαν, ήτις υπερβαίνει τό μέτρον, κατά 
τόν νοΰν καί τάς φρε'νας, τών λοιπών άνδρών.

Εν τω  τόπω τουτι*) τω  Α ιβαδίω , τόπω τής λα - 
τρειας, τοΰ θεοΰ τούτου ή ψυχή επρεπε νά άγάλληται 
καί δμως αναμνήσεις τής λατρείας έκείνης καί σχετικαί 
προς αυτήν παραδόσεις κρατοΰσιν έν αμφιβολία ανησυ
χητική , διότι ουδαμοΰ ευρίσκει τις τήν ευτυχίαν καί τήν 
αμοιβήν, ουόε καί παρ αυτών τών θεών, ούς λατρεύει.

Τ ί ήσαν αί Βάκχαι;
Ησαν γυναίκες παρεχουσα εικόνα θαυμαστής εύκο- 

σμίας, μέ τήν κόμην καθειμένην εις τούς ώμους,μέ νεβ
ρίδας καί καταστίκτους δοράς καί ζώνην έξ δ'φεων; ήσαν 
γυναίκες πλήρεις μητρικοΰ φίλτρου, τό όποιον κατέπνι- 
γον χάριν τοΰ Βάκχου, διδουσαι τό γάλα εις δορκάδα ή 
σκύμνους άγριους λύκων ήσαν γυναίκες μ ; τήν κεφαλήν 
έστεμμε'νην μέ στεφάνους κισσοϋ, δρυός, σμίλακος ήνθι- 
σμένου' γυναίκες μέ σθένος τοιοΰτον, ώστε εις εν κτύ
πημα τοΰ θύρσου έπί τοΰ βράχου νά έκπηδκ δοοσεοόν 
νάμα, με μιαν προσερεισιν τοΰ ναρθηκός των έπί τής 
Γης ο θεος της λατρείας των νά αναπέμπη κρίνην οίνου; 
ήσαν γυναίκες, αϊτινες μέ μόνον τό άκρον τών δακτύ
λων αυτών άν έξεον τήν Γήν θά έξέρρεε έσμός γά λα 
κτος και από τών κισσιμων θύρσων των θά έσταζε μέλι ;

Ή  ήσαν γυναίκες, άς έτιμώρει ή υπερηφάνεια, δΓ 
ην κατέλιπον, ώς ή Αγαυη την κερκίδα παρά τόν ιστόν 
καί έτράπησαν ώς πρός ανώτερα έργα είς τήν Θήραν 
άγριων θηρίων.

[Ιολλαϊ μοοφαί τών δαιμόνιων 
πολλά 8’ άέλωκε; κρίνουσι θεοί 
xai τά δοχηθέντ’ ούκ έτελέσθη 
τών δ αδοκήτων πόρων ηυρε 6εος 
τοιό/δ’ άπεβη τοδε πραγα.

Λοιπόν εϊμαρται νά διαψεύδωνται αί έλπίδες τών 
θνητών καί αύτών τών έπί θεότητα Ιλπισάντων.

Λοιπόν τό πάθημα τής μητρός τοΰ ΙΙενθέως τής μ α ι- 
νομένης Βάκχης παρεστάθη καί έμελετήθη ύπό τοΰ ε
ρευνητικού Εύριπίδου, ϊνα καταδειχθη άπαξ ετι ή άβε- 
βαιότης τών ανθρωπίνων πραγμάτων, ϊνα έπικυρωθή, 
δτι αί θεία ι βουλαί είναι ανεξερεύνητοι.

Μεθ δλας ταύτας τάς σκε'ψεις καί μέ μείζονα έν τη 
ψυχή την άμφιβολίαν, ήτις κάμνει τόν άνθρωπον νά 
ζηλεύγι τούς ευτυχείς κατοίκους τών Καλυβιών τοΰ Λ ι
βαδιού, κατε'ρχεταί τις τό μονοπάτι,τό διαχωρίζον αυτό 
βαδίζων πρός τόν λόφον τόν καλύπτοντα έν τοϊς σπλά- 
χνοις του τό άντρον τής Κωρικίας Νύμφης.

Μετά δύο περίπου ωρών πορείαν διά με'σου τοΰ Λ ι
βαδιού καί τών έπι τοΰ λόφου ελιγμών ίστάμεθα προ 
τής εισόδου.

ΙΙρό τοΰ έπισκε'πτου εκτείνεται εύρυτάτη αίθουσα 
πληρης φωτός είσερχομε'νου άπό τής εισόδου αύτοΰ. Έ ν 
τή αιθούση ΰψοΰνται στΰλοι παύεις έκ σταλαγμών ύδα- 
τος κεκρυσταλλωμένου, ποΰ καί ποΰ μέ χλόην κεκαλυμ- 
μένοι. Είς τό βάθος τής αιθούσης ταύτης ώς δωμάτια 
άνωτέρου πατώματος εκτείνονται άλλαι αίθουσα!, εις άς 
όδηγούσιν άντί κλιμάκων ,αί άνωμαλίαι τοΰ βράχου. Ε 
κεί οί σταλακτϊτα ι κοσμοΰσι ποικίλως τάς εϋρυπύλους 
αίθούσας, αϊτινες διαδέχονται άλλήλας καί είς άς εισ
έρχεται τις ύπό τά φώς λαμπτήρων, κινδυνεύων άνά π ά 
σαν στιγμήν διά τό ολισθηρόν τοΰ έδάφους.

Ή εύχαρίστησις, ήν άπολαύει τις έν τώ  σπηλαίω 
τούτω , ούτινος ούχί πολύ εύχερώς διέρχεται τά  διαμε
ρίσματα, είναι πολλαπλή. Μία τούτων είναι έκείνη, ήν 
προςενεί ή σκέψις, δτι έκεί θά εύρον τοσάκις άσυλον αί 
έλληνικαί οίκογένειαι ύπό τών παντοίων εχθρών τοΰ Ε λ 
ληνισμού διωκόμεναι.

Ά ν  ποά αύτοΰ έστησαν ποτέ οί Θεμισωνείς αγάλ
ματα τοΰ Ήρακλέους, τοΰ Έρμοΰ καί τοΰ 'Α πόλλω 
νος, διότι ύπό τών θεών τούτων δ ι’ όνειράτων ύπεδεί- 
χθη αυτοϊς_ νά άποκρυβώσιν έ»τός τοΰ άντρου σύν γυ - 
να ιξί καί πα ισ ίν, ότε τών Γαλατών ό στρατός έφερε καί 
ηγεν ’Ιωνίαν καί ’Ιωνίας τά  όμορα άποκαλοΰντες Σ πη- 
λα ίτας τούς προστάτας τούτων, δέν θά ήτο ίσως άτυχές 
άν παρά τήν είσοδον τοΰ άντρου τών νυμφών καί τοΰ 
Πανός, σήμερον δτε δέν έγείρονται αγάλματα θεών, ή - 
γείρετο ύπό τήν σκιάν τών έλατών έκκλησία εις εορτα
σμόν. άγιας προστάτιδος, ήτις καί προσείλκυε τά  πλήθη 
τών περιχώρων είς τόπους ούχί άσχετους μέ τήν ιστο
ρίαν, ούδέ μέ τήν θρησκείαν τών πατέρων μας.

Από τοΰ Κωρικείου άντρου, λέγει ό Παυσανίας, 
«χαλεπόν ώδη καί άνδρι εύζώνω πρός τά  άκρα άφικέ- 
σθαι τοΰ Ιίαρνασσοΰ».

Ό σάκις άναγινο>σκω τό χωρίον τοΰτο τοΰ 'Έλληνος 
περιηγητοΰ μειδιώ άναλογιζομένη δτι εξ Έ λληνίδες τόν 
άνήλθομ.εν.

Περί τήν 1 μ. μ. εύρέθημεν έντός ένός τών καλυ- 
β ίων, ένθα μας άνέμενεν οβελίας άμ.νός. Ενθυμούμαι ά
κόμη καί πάντοτε μετά πικρίας άναλογίζομαι τ ί  i j cO ar-  
θην κα ι δμως τ ί  επ ραζα .  Διατετρημένος δΓ όβελοΰ ε- 
κ ε ιτ : ώς διαμαρτυρία κατά τής άνθοωπίνης θηριωδίας, 
ήτις εδωκεν έαυτή τό δικαίωμα τοΰ θανάτου τό μάλλον 
άκακον τών ζώων. Τό έσκεπτόμην, τό ήσθανόμην μετά 
π ίκρ α ς και δμως, παρά τό σύνηθες, ούδ’ έγώ άπέσχον 
τοΰ σπαραγμού του /

Περί τήν 3 1)2 έφιπποι ήρξάμεθα άνερχόμενοι τόν 
Παρνασσόν. Είνε έκτενής ώραία χώρα. Είς έκάστηνκαμ
πήν άνεπεταννύοντο πρό τών οφθαλμών μας άγροί νεο- 
θέριστοι, ή πλατεία  ύπό έλατών κυκλουμένη καί μακράν 
όλονέν νέα καί απερίγραπτος θέα. Τρεις εϊχομεν βαδίσει 
ώρας, δτε έσταματήσαμεν ϊνα ξυλευθώμεν.

Ε ντεύθεν μέχρι τών υπωρειών τοΰ Γεροντοβράχου 
λίθοι οξείς ΰψοΰνται ύπό τούς πόδας καί κίνδυνος άνά 
πάσαν στιγμήν ένήδρευεν έν τώ  ίσχυρώ άνέμω καί τοϊς 
σκιρτήμασι τών ζώων. Περί τήν 8ην τής εσπέρας ήκού- 
σαμεν ύλακάς κυνών φυλαττόντων ποίμνιον. Τότε έφθά— 
σαμεν εις τά  κάτω κεΛάρια. Έ ντός στρούγκας έστεγα 
σμένης ύπό κλάδων έλάτης άνήφθη πυρά. Παρ’ αυτήν 
έδειπνήσαμεν καί κατεκλίθημεν. Τό έδαφος έν άοχή μοί 
έφάνη κατά τ ι άνώμαλον, άλλά μετά τινας στιγμάς δέν 
τό ήσθανόμην πλέον. Έ κεϊ έμαθον καλλίτερον νά μή 
οοβώμαι τόν τελευταίον iiyvpv, Φαίνεται καθ όσον τόν
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προγισθάνθην νά είναι πολύ γλυκύς" ή διότι τόσοι ψυ
χικοί κόποι θά τόν καταστήσωσι βαθύν, ή διότι ή με
γάλη μήτηρ ή Γή άπλώνει μ α λ α κ ό ν  στρώμ.α διά πάντα 
τά  τέκνα της. Κατά τήν 12 καί 1)2 τής νυκτός ήγέρ- 
θη μ εν  καί μετ’ ού πολύ, ο! μέν έφιπποι οί δέ πεζή άνε- 
λάβομ.εν τήν πορείαν μας. Ό τέ μέν άνερχόμενοι, ότε δέ 
κατεοχόμ.ενοι δύσβατα καί έπικίνδυνα μέρη, έβαδίζομεν 
τέσσαρας ολοκλήρους ώρας μέ φανόν άνά χείρας'οί λαμ 
πτήρες τού ούρανοΰ δέν έφώτιζον τά  φαραγγώδη μέρη.

Ιΐεοί τάς 4 1)2 τής πρωίας είμεθα είς τούς πρόπο- 
δας τής ΰψίστης κορυφής. Ηρχίσαμεν νά άναρριχώμεθα 
καί μ ετ ’ ού πολύ εύρέθημεν κυκλωμένοι ύπό ομίχλης. 
Ό  Παρνασσός ένεδύθη αίφνης τόν μανδύαν του τοΰτον. 
Έφθάσαμεν ολίγον πρό τής 5ης πρωινής ώρας έπί τοΰ 
άκροτάτου αύτοΰ σημείου τής Λυκωρείας. Έκαθήσαμεν 
βεβρεγμένοι έξ ίδρώτος καί ύγρασίας καί έστραμμένοι 
πρός τήν ’Ανατολήν άνεμένομεν νά ίδωμεν τόν Α πό λ
λωνα. Ή ρχισεν ούτος τήν τροχιάν του. Ά λ λ  ο υιός 
τοΰ ΙΙοσειδώνος, ό γέρων ΙΙαρνασσός, ήξίου ή έπίσκεψις 
ήμών νά είναι δι ’ αύτάν καί μόνον καί μάς κατείχεν 
ούτω έντός τών νεφών «ώ ν ανωτέρω έστι τά  άκρα τοΰ 
Ιίαρνασσοΰ», έν οίς έκράτησεν ίσως ποτέ καί τόν Παυ
σανίαν.

ΙΙαραμείναντες δύο περίπου ώρας πα ρ ’ αύτώ  τώ  ύ- 
πεσχέθημεν καί δευτέραν έπίσκεψιν, καθ’ ήν όσω καί άν 
φανή πανοΰργος καί έγωϊστής δέν θά δυνηθή νά μας ά - 
ποκρύψη τήν όψιν τού Ή λιου άπό τής Λυκωρείας. 1 - 
πεσχέθημεν τήν δευτέραν έπίσκεψιν τόσω μάλλον όσω 
κατε^ρχόμενοι τάς κλιτΰς του εϊχομεν πρό ήμών καί ύπό 
τούς πόδας μας, τούς φοβερούς έκείνους λίθους, έφ ’ ών 
δέν δύναται τις νά στηριχθή ώς τεκμήρια τής κατά τών 
Γαλατών πατριωτικής του άμύνης.

Σεβαότη Ν. Κ αλλιιίκέρη

ΠΛΩΤΑΙ  ΝΗΣΟ Ι

Έ κ  τών κυρίων χαρακτηριστικών τών μεγάλων πο
ταμών τής Ασίας και Α μερικής, τό ούχ ήττον έκπλήσ- 
σον είναι αί φυσικαί σχεδίαι ή πλω τα ί νήσοι αύτών. 
Μετά τάς έαρινάς πλημμύρας καί τάς περιοδικάς ύπερ- 
έκχειλίσεις τό ορμητικόν ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ προσπίπτει 
μετά καταστρεπτικής φοράς κατά τοΰ άπαλυνθέντος έ
δάφους τών οχθών κχ! τών πολυαρίθμων νησίδων ύφ ών 
ό ποταμός είναι έγκατεσπαρμένος. ΓΙολλαί τών τελευ
ταίων τούτων άποσυντίθενται πολλάκις καθ’ ολοκλη
ρίαν είτε σαρώνονται έντελώς είς τήν έπιφάνειαν μ έγ ι
στα'. δέ ποσότητες φυτικών ύλών κατακρημνίζονται έν
τός τοΰ ποταμοΰ. Δύναται τις συχνά νά ίδη γ ιγάντεια  
δένδρα πλέοντα μέ τάς κορυφάς αύτών ύπεράνω τοΰ 
ύδατος μέ τούς κλάδους καί τάς ρίζας ούτω συμπλεγ- 
ι/.ένας. ώστε άποτελοΰσι πλωτάς νησίδας- Α ύται είναι 
αί καλούμεναι «καμελότα ι» ίσπανιστί, έπί τούτων δε— 
ιδία είς τόν ποταμόν Παράνα δπου τό ρεύμα παρασύ
ρει παμμεγίστους σωρούς καλάμων καί θάμνων— πλεϊ- 
στα ζώα εύρίσκουσι κχταφύγιον διαρκούσης τής πλημ
μύρας, καί περίεργον είναι πολλάκις τά μίγμα τών προσ
φύγων τής μεταξύ αύτών φυσικής άντιπαθείας ύπερνι- 
κωμένης ύπό τοΰ κοινοΰ αύτών κινδύνου.

Ούτω λ .χ . παρά τό πλευράν σοβαρών τά ήθος γλαυ
κών δύναται τ ις νά ϊδη οικογένειαν πιθήκων ή σκιούρων 
ή αίλουρον τινα  ή πούμαν έν πλήρει όμονοία μ ετ ’ ά λ ι- 
γάτορος ή τεραστίου τινός όφεως. Συχνάκις ταΰτα  κα-

τερχόμενα τό ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ μεταφέρει πολύ 
μακράν καί διέρχονται έξωθεν τών ποροχθίων πόλεων 
καί χωρίων. Τέσσαρες-τίγρεις άπεβιβάσθησαν τοιουτρό- 
πως κατά  τινα  νύκτα είς Μόντε-Βίδεον, πρός ούχί μ ι- 
κράν έκπληξιν τών κατοίκων, ο ϊιινες εύρον ταύτας τήν 
έπιοΰσαν πρωίαν πλανωμένας είς τά  πέριξ τής πόλεως. 
Αί νήσοι αύται ούτωσεί πέφορτωμε'ναι έκφέρονται έστιν 
δτε πολύ έξω έν τή θαλάσση καί έχουσι θεαθή τοιαΰται 
είς πενσήκοντα καί είς εκατόν μ ιλιών άπόστασιν άπό 
τών έκβολών τοΰ Γάγγου. Εύρίσκονται ώσαύτως μεταξύ 
τών Μακούκας καί Φ ιλιππινών νήσων, — ιδίως μετά τάς 
κ α τα ιγ ίδ α ς ,—  έξελήφθησαν δέ ύπό πλοίων, ώς ξηρά. 
Ά λλά  σπανίως έξακολουθοΰσιν άνεμπόδιστοι τό ταςεί- 
διόν τω ν , είτε προσαράζ υν έπί τίνος ύφάλου ή νήσου έν 
τώ  μέσω τοΰ ρεύματος, είτε σταματούν ώσάν ηγκυρο- 
βολημέναι είς τήν βορβορώδη κοίτην τοΰ ποταμοΰ συ- 
νεπεία τών ριζών τών μεγαλητέρων, έκ τών όποίως κυ
ρίως σύγκεινται.

"Οταν άπαξ περιέλθωσιν είς ακινησίαν αί νήσοι τα 
χέως αύξάνουν κατά τό μέγεθος ένεκα τών πολυαρίθμ.ων 
προσθηκών, α ϊτινες συνεχώς γίνονται είς αύ^άς, καί μ ετ ’ 
ού πολύ φυσική γέφυρα σχηματίζεται κατά πλάτος τοΰ 
ποταμοΰ. Είς κλίματα  δπου ή φύσις έπιδαψιλεύει άφει- 
δώς τά άγαθά της, ό βόρβορος έκ τοΰ οποίου είναι έμ- 
πεπλησμένα τά  ύδατα καί χωμάτινοι βώλοι, τούς ό
ποιους μεθ’ έαυτών φέρουν αί ρίζαι τών δένδρων, μ ετ ’ 
ολίγον μεταβάλλουσι τούς κορμούς είς πλωτάς νήσους, 
σκεπασμένας άπό θάμνους καί δένδρα καί άνθη, δπου 
παντοειδή πτηνά , δ'φεις καί άλιγάτορες κατασκευάζουν 
τάς φωλεάς τω ν , Ούτως ή ποταμοπλοΐα είναι συχνάκις 
καθολοκληρίαν άδύνατος. Μ ία άπό τάς αύτάς σχεδίας 
είς τόν Ά τσχφαλήϋα , βραχίονα τού ποταμοΰ Μισισιπη, 
έξακολουθητικώς έμεγάλωνε έπί τεσσαράκον+α έτη καί 
τόσον μεγάλαι ’έγιναν αί διαστάσεις, ώστε τά μήκός της 
ήτο δέκα μ ίλ ια , τά πλάτος 220  ύάρδαι καί τό βάθος της 
οκτώ πόδες. Ή το  σκεπασμένη, καθώς συνήθως μέ θα- 
λεράν βράστησιν, θάμνοι καί πολυποίκιλα άνθη τήν έ- 
στόλιζον καί μερικά έκ τών δένδρων της έφθανον είς ύψος 
60 ποδών. Μολονότι στάσιμος, άπεσπάσθη έν τούτοις 
καί παοεσύρθη ύπό της πλημμύρας, άπέκλεισε δέ τόσον 
πολύ τόν ποταμόν, ώστε έχρειάσθησαν τέσσαρα έτη διά 
νά καθαρισθη ούτος.

Κ ατά τόν αύτόν τροπον ό έρυθρός ποταμός είχε κα - 
ταστή έπί τ ινα  χρόνον σχεδόν άπλευστος,. καί ό Ρίο- 
Π ελαλάτα βαθμηδόν πληροΰται άπό τάς μεγάλας πο
σότητας τών έντός αύτοΰ χυνομενων έτησίως ύλών. Είς 
τόν σχηματισμόν τοΰ Δέλτα τοΰ Μισισιπη ύλικώς συν- 
τελοΰσιν αί πλω τα ί αύται νήσοι. 'Ο ποταμός δέν εκ
βάλλει είς τήν θάλασσαν διά μ,ιάς συνεχούς κοίτης, άλλά 
διά πολλών βραχιόνων καί στομίων σ/ηματιζομένων 
ύπό τής λάσπης καί τών δένδρων, τά  όποια φέρει κάτω 
ό ποταμός καί οί παραπόταμοί του.

ΑΝΤΙ ΔΕ Κ A 11ΕΝΘ Η Μ ΕΡΟΤ

’Ολίγον πρό τοΰ έκπνεύση τά 1899 άπαίσ ια ά-πεκχ- 
λύφθησαν γεγονότα. Καί πρώτον τά  αστυνομικά σκάν
δαλα έν αυτή τί) πρωτευούση τοΰ Έλληνικοΰ βασιλείου, 
είς τά όποια με'γα μέρος παίζει αύτάς ό διευθυντής τής 
αστυνομίας, δστις καί άτελύθη, καί δικαίως ολόκληρος 
ό τύπος έξηγέρθη καί συνεκινήθη βαθύτατα ή κοινωνία 
μας. Ά πεδείχθη διά μίαν άκόμη φοράν ή κακοδιοίκησις



τοΰ πρωτοτύπου ήμών βασιλείου ή οίκιτρά αποτυχία περί 
την εκλογήν προσώπων, εις ά ανατίθεται ή άπονο μη τής 
δικαιοσύνης, ή λειτουργία τών νόμων, ή ζωή, ή πεοι 
ουσία καί ασφάλεια τοΰ πολίτου. Ά λλά  μή άπελπ ιζώ - 
μεθα κατά τήν τελευταίαν ταύτην έκτακτον σύνοδον τής 
Βουλής, οί πατέρες ώμίλησαν μετά πατριωτισμοΰ καί 
περί τούτου. Καί επειδή ό λόγος περί Βουλής όφείλομεν 
νά ομολογήσω μεν μεταξύ τών ψηφισθεισών εθνοσωτήριων 
μεταρρυθμίσεων, τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή φορολογία 
τών σκύλων. Αί εφημερίδες μας, αι όποΐαι ομοιάζουν 
ολίγον μέ σκύλους, άν κρίνη κανείς άπό τό άλληλοφά- 
γωμά των καθ’ όλα τά ζητήματα , άπέδειξαν ζήλον καί 
με'γα ενδιαφέρον διά τόν τόπον. Μόνον τά  Χριστουγεν- 
νΐάτικά  των φύλλα παρουσίασαν κάτι οπισθοδρομικόν άν 
πιστεύσωμεν μερικάς έξ αυτών, διότι περιωρίσθησαν εις 
τήν δημοσίευσιν ποιημάτων καί φιλολογικής ύλης ό- 
λ ιγ ίσ τω ν, δύο, τριών, μόνον προσώπων. Καί τό πε
ρίεργον δτι αί πλεϊσται αυτών έδημοσίευσαν τών ιδίων 
’έργα. Ό  Λάμπρος Άστε'ρης αίφνης είχε γράψει εις ό- 
λας σχεδόν τάς έφημερίδας από δύο έως τρία ποιήματα. 
Ά λ λ ά  μοΰ φαίνεται δ'τι αί εφημερίδες δέν πρέπει νά ο
μοιάζουν μέ τά  θερινά μας θέατρα μέ ώρισμένον άριθ- 
μόν εγκαθέτων.

Τέλος ό αισιώτερος οιωνός τοΰ άρχομενου νέου έτους 
δύναται νά θεωρηθή ή έπίσκεψις τοΰ Ύ πατου Ά ρμο- 
στοΰ τής μεγαλομάρτυρος νήσου τοΰ υίοΰ τοΰ βασιλέως 
μας πρίγκηπος Γεωργίου, έλθόντος όπως τάς ήμέρας τών 
εορτών διέλθη μετά τών σεπτών αύτοΰ γονέων. Εύχό- 
μεθα δέ όπως εις προσεχή αύτοΰ έπίσκεψιν πανηγυρίσω- 
μεν τήν εορτήν τής ένώσεως τής ήρωϊκής νήσου μετά 
τήςμητρός Ε λλάδος.

Γ Ν Ω Μ A I θ  Ε Ο Ρ Ν I Δ Ο Σ
Πολλοί αμαθείς εχουσι τόν πλοϋτον, οί δέ σοφοί τόν έπ ιθυ - 

μοϋσι βασανιζόμενοι υπό τής πενίας δια να δράσουν όμως και 
αί δύο τά ;ε ις  ευρίσκουν μεγάλας δυσκολίας, διότι εις τούς μέν 
ελλε ίπ ε ι τό χοήμα εις τούς άλλους δέ ό νοΰς.

Δεν είνε δυνατόν ή μ εϊς  νά πολεμήσω μεν με τούς θεούς' 
ουτε να δικασθώσιν ε ινε δυνατόν, ούτε και ή δικαιοσύνη νά έ - 
φαρμοσθή.

Δεν πρέπει νά ζη τη  νά προξενγι τ ις  ζημ ίαν έκ ε ί ποϋ δέν 
ε ίνε  δυνατόν νά ποοξενηθή, οΰ'τε καί νά πράττη  εκείνο  τό όποιον 
δέν ε ί ν ’ εύ'κολον νά πραχθγι· ·

Σοΰ εύ'χομαι χαιρων νά έκτελέσγις τό διά τοΰ πόντου τα -  
ξείδιόν σου ό δέ Π οσειδών νά σέ όδηγή ασφαλώς πρός χάοιν 
τών φ ίλω ν σου

Πολλούς άφρονας κατέστρεψεν. b κόρος τώ ν τοϋ κόσμου α 
γαθώ ν, διότι ε ίνε δύσκολον νά ’έχγ) τ ις  μέτρον όταν εΰρίσκεται 
έν μέσω το ιούτων.

Δέν δύναμαι, ω ψυχή  μου, νά σοΰ παράσχω πάντα  τά  α 
γαθά" ύπόφερε καί σύ ' δέν είσαι μόνη σου, ε ίνε καί άλλοι ο ί- 
τ ινες τά  έπ ιθυμοϋν.

'II Λιεύθυνσις τοΰ περιοδικού «Α τ τ ικ ή  "Ιρις» φέρει 
εις γνώσιν τοΰ σεβαστοΰ κοινοΰ έντε τω  έσωτερικω καί 
έξωτερικω ότι μόνος αυτής άντιπρόσωπος διατελεΐ ό Κος 
Χρήστος Κονταξάκης ό καί ιδιοκτήτης τοϋ περιοδικού. 
Συνεπώς καθιστώμεν προσεκτικούς τούς παλαιούς ήμών 
συνδρομητάς, καί τούς τυχόν έγγραφομένους νέους ό'πως 
μή δίδωσιν π ίστιν εις δντινα οθελε παρουσιασθή ώς άν- 
τιπρόσωπος αυτής.

ΙΙαρακαλοΰνται δέ συνάμα οί συνδρομηταί ήμών οί 
καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν όπως μας άποστΐίλωσιν 
αυτήν διότι άλλως θά εύρεθώμεν εις τήν δυσάρεστον θέ- 
σιν νά διακόψωμεν τήν πρός αυτούς άποστολήν τής 
« Α τ τ ικ ή ς  ’ Ιριδος».

\ .  Κονταξάκης

Λ Η Λ Ω Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ  ΙΡ ΙΑ Ο Σ
Η ελλειψις ένος τελείου περιοδικοΰ παρ’ ήμΐν είναι λίαν αισθητή. Ή άπόκτησις δέ ένος τοιούτου 

περιοδικοΰ άναμφιβόλως θέλει χαιρετισθή εύφροσύνως καί θέλει ένθαρρυνθή γενναίως κ’ ένθουσιωδώς ΰπο 
παντί>ς φιλομούσου καί φιλοπροόοου, ώς αληθές εθνικόν κόσμημα καί καύχημα. II ’Αττική Ιρις φιλοδοξεί 
ν άναπληρώση το κενόν τοΟτο, άν και το πραγμα δέν είναι τόσω εύ'κολον οσω το φαντάζεται τις, προκειμέ- 
νου περί έργου πολυοαπάνου. Ούχήττον όμως, ή Λπγμ<τ// Vote. εύελτιιστοΟσα εις τήν θερμήν ύποστήριξιν 
τών πολυαρίθμων αύτής συνδρομή τών προβαίνει άπο 1ης Ιανουαρίου 19 0 0 , ήτοι κατά το τρίτον έτος άπο 
τής έκοόσεώς της, εις σπουδαίας μεταρρυθμίσεις και πιστεύει οτι έντος ολίγου θά καταστή το άπαραίτητον, 
το προσφιλές ανάγνωσμα πάσης 'Ελληνικής οΐκογενείας, έν αληθές κομψοτέχνημα ΰπο τήν εποψιν τοΰ τ ύ 
που καί τών εικόνων της καί άληθές βαρόμετρον πάσης φιλολογικής, έπιστημονικής καί κοινωνικής κινή- 
σεως παρ’ ήμΐν.

Η ’Αττική ίρ ις  θά έκδίδεται τοΰ λοιποΰ δίς τοΰ u-ηνος, ώς καί πρότερον, ά λ λ ’ ούχί όκτασέλιδος, 
άλλά οωδεκασέλιδος έπί άρίστου χάρτου μή συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ έξωφύλλου αύτής τοΰ χρησιμεύ- 
οντος οΓ άγγελίας καί ρεκλάμας τών κ. κ. συνδρομητών.

II έξασφάλισις τής συνεργασίας τών πλείστων παρ’ ήμΐν λογιών έγγυαται περί τής καταχωριζομέ- 
νης έν τή Αττική Ιριδι ύλης. Προς τούτοις μία ολόκληρος στήλη θά καθιερωθή διά τάς Ελληνίόας λό
γιας καί ποιητρίας.

Ή έτησία συνδρομή τής Αττικής Ιριδος θέλε: μένει ή αύτή έξαιρετικώς διά τους παλαιούς συνόρο- 
μητάς μας, οί όποιοι έπί δύο ήδη έτη συνετέλεσαν μεγάλως εις τήν παγίωσιν τοΰ έργου. Διά δέ τούς έγ
γραφομένους άπό τοΰδΐ ώρίσθη 10  φράγκα έν τώ έξωτερικώ, 7 ρούβλια έν Ρωσσία καί 12  δραχ. έν τώ 
έσωτερικώ.Γ ι

Εκαστος συνδρομητής τής Αττικής Ιριδος προς τούτοις άπο καιροΰ εις καιρόν θέλει λαμβάνει ώς 
όώρα διάφορα βιβλία, έκτος τών άλλων δικαιωμάτων τά όποια έχει τής δημοσιεύσεως δηλαδή πάσης είδο- 
ποιήσεως έν τώ έξωφύλλω τοΰ περιοδικοΰ ήμών καί τής έκτυπώσεως τών έπισκεπτηρίων αύτοΰ.

Ή  Αιεΰθυν(ίις


