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ΠΕΡΙ ΗΣΙΟ ΔΟ Υ.
Μ εταξύ τών πολυαρίθμων αστέρων, οΐτινες 

άνετειλαν μ ετά  τήν δύσιν τοΰ τηλαυγούς ε
κείνου ήλίου, τοΰ θεοεικέλου ‘Ομήρου, καί ών 
το  σκιόφως κατεκάλυψε και έπεσκίασεν ή έκ- 
θαμβοϋσα α ίγ λη  τοΰ τυφλοΰ Μαιονίδου, υπάρ
χ ε ι  εις , τοΰ οποίου το όνομα διεσώθη άπδ τής  
μανίας τοΰ τεκνοφάγου Κρόνου, ώς παρά τον 
δύοντα ήλιον υπάρχει ό Έ σ π ε ρ ο ς . Καθώ ς δέ 
δπως αίσθανθή τις  τήν γλυκεράν καί μ α γευ 
τικήν επιρροήν τοΰ ήρεμου, ει δυνατόν είπεϊν, 
φωτός τοΰ ‘ Εσπέρου, καθ' ώραίαν τινά καί άνέ- 
φελον θερινήν έσπέραν, ανάγκη πρώτον δπως 
αΐσθανθη τ ά ;  κινησιβίους φλογέράς άκτϊνας 
τοΰ μεσουρί.νοΰντος ήλίου, δν αδύνατον τό τε  
νά ένατενίση, ειτα, προϊούσης τή ς  ημέρας, 
λάβη αναψυχήν τινα, καταυγαζόμενος άκτΐσιν, 
ήττον μέν λα μπραΐς, τερεινοτέροις δ’ έπιστε- 
φομέναις χρώ μασι τοΰ δύοντος ήλίου· οδτω, 
κατά τδν αίθριον ποιητικδν τή ς  ‘Ε λ λ ά δ ο ς  ού- 
ρανδν, δπως αίσθανθή τις  άπασαν τήν ήδύτητα  
καί τερψίφρονα ηρεμίαν τοΰ ‘ Ησιοδειου χαρα- 
κτήρος, είναι ανάγκη νά προχωρήση κανο- 
νικως, έξαρπαζόμενος πρώτον καί μεταρσιού- 
μ ενος, καί έκθαμβούμενος, καί μαινόμενος,

. . ώς Ά ρ η ς  έγ χ έσ π α λ ο ς, ή  δλοδν πΰρ, 
είς τήν άνάγνωσιν τή ς  φλεγήνορος Ίλ ιά δ ο ς , 
είτα δέ έξιστάμενος, καί γλυκ εία ς πάσχων 
ονειρώξεις, ονειρώξεις, οιαι αί τών όπτοφάγων  
θρυλλοΰνται παρά τοΐς μυθιστοριογράφοις,κατά  
τήν ήδυθαλπη άνάγνωσιν τών συμβεβηκότων 
τοΰ πολυπλάγκτου Ό δυσσέω ς. Θιασώται έν
θερμοι τή ς άρχαίας τών προγόνων δόξης, φρο- 
νοΰμεν ο τ ι , εί καί π ολλά  παρά πολλώ ν έ λ έ χ -  
θησαν υπέρ τα ύτη ς, έν τούτοις π οτέ ,τά π ολλά  
έκεΐνα δέν είναι άντάξια αύτής, καί καλδν κρί

νομεν δπως κοσμώμεν αείποτε τάς στήλας τή ς  
Ν Ε Α Σ  Ε Π Τ Α Λ Ο Φ Ο Υ , διά τή ς  άφηγήσεω ς  
τοΰ βίου καί συντόμου τίνος έπί τώ ν σ υ γ
γραμμάτω ν αύτών κρίσεως, τά μέν άπομνη- 
μονεύοντες, τά δέ έρανιζόμενοι παρά διαφόρων 
Ευρωπαίων τ ε  καί ήμετέρω ν, καί ενίοτε, εί 
συγγνω στόν τή  ήμετέρα άμαθεία , καί τήν ίδιαν 
ήμών έκφράζοντες γνώ μην.

Ά ρ χ ό μ εν ο ι δέ άπδ τοΰ ‘Η σιόδου, διαιροΰμεν 
τά  περί αύτοΰ είς τέσσαρα κυριώδη μ έρ η , α- 
τινά ε ί σ ι : Α '. Πιθανή έπ οχή  τή ς ύπάρξεω ςτου  
‘ Ησιόδου. Β '. Βίος αύτοΰ. Γ ' .  Κρίσις έπί 
τή ς  ποιήσεω ς αύτοΰ. Δ '. Π οιήματα αύτοΰ.

Α'. Π ιθανή έποχή τής νπάρζεως τον 'Ησιόδου.

6  Ησίοδος, ώς έκ τών συγγραμμάτων αύτοΰ τ ρ α -  
νώς συμπεραίνεται, έζη εις εποχήν, καθ’ ην ή Ελλάς 
έκυβερνατο είσέτι ύπδ βασιλέων άλλ* ό προσδιορι
σμός ουτος αόριστός πως ών, έλεόθερον άφιησι τδ 
στάδιον εις τάς ^ρονολογικάς εικασίας, καί, εΐ καί ό 
ήσίοδος όμιλεΐ περί τβΰ Τρω'ίκοΰ πολέμου ώς περί 
άρ^αίου τινδς γεγονότος, μένει έν τούτοις εύρύ διάς·η- 
μα πολλών αιώνων, έν οΐς ή υπαρξις αύτοΰ κυμαίνε
ται, ούτως είπεϊν, φορουμένη ύπδ τών μέν μ ε σ ιτ ώ ν  
ορίων τών ηρωικών χρόνων (1 1 0 0 ) , καταβιβαζομενη 
ύπδ τώ νδέ μέ/ριτή< εποχής τών Ολυμπιάδων (7 7 6 ) .

Πλεϊστοι διατείνονται δτι έκ της άκριβοΰς έρευνης 
τών συγγραμμάτων αύτοΰ πορίζεται η άπόδειξις οτι 
έζησε πρδ του όμηρου’ τά  δέ κυρία αυτών επιχει
ρήματα εϊσί πρώτον μέν, δτι ή γλώσσα τοΰ Ησιόδου 
φέρει ειδικόν τινα αρχαϊσμού χαρακτήρα, διότι ή 
Ιωνική αύτοΰ ύπάρχει μεμιγμένη μετά πλειόνων η 
παρ’ όμηρω Αΐολισμών, καί αύτοί οι κανόνες τής πο
σότητας ύφίστανται έν πολλοις τοΰ Ησίοδου στιχοις 
την επιρροήν της Αιολικής προφοράς* δεύτερον δε, οτι 
η Μυθολογία τοΰ Ησιόδου πλησιάζει μάλλον τής τοΰ 
Ομήρου πρδς την άρχαίαν φυσικήν θρησκείαν. Αλλα 
τδ μέν πρώτον αύτών επιχείρημα εύκόλως κατα-



στρέφεται, έάν παρατηρήσωμε^ οτι ό Ησίοδος ην Αί- 
ολεΰς, δτι έποίησεν έν Βοιωτία, ήτοι, έν τώ  κέντρω 
τών ύπό τών Αιολικών λαών κατεχομένων χωρών' 
ώς προς δέ το δεύτερον, άπαντωμεν ταΰτα. Εΐ και 
οί εθνικοί θεοί δέν έξήλθον έκ τής κεφαλής τών ποιη
τών, άλλ’ έν τούτοις είναι άληθες, οτι ή ποιησις ω- 
ρισε μετά πλείονος άκριβείας τάς ά(Λθΐβαίας ένερ- 
γείας καί τούς χαρακτήρας αύτών. Εί καί ό αρχικός 
χαρακτήρ τών θεών τοΰ τ ε  όμηρου καί Ησιόδου εί
ναι ό αύτός, η σχεδόν ό αύτός, πολλάκις έν τούτοις 
71 μεγαλοφυΐα τοΰ Μελησιγενοΰς δέν ήρκέσθη εις την 
άπλήν παράδοσιν, άλλά περιέβαλεν αύτήν δί ύψη- 
λοτέρων καί ποιητικωτέρων χρωμάτων, χρησιμευόν- 
των εις τον σκοπόν αύτοΰ- τίς, π. χ . άναγνούς την 
υψηλήν εκείνην άλληγορίαν τών Μητών, τών χωλών 
καί ρυσσών έκείνων θυγατέρων τοΰ Διός, αιτινες βρα- 
δυποδοΰσαι άκολουθοΰσι την ταχυβατοΰσαν Ατην, 
δέν άνεγνώρισε τόν χαρακτήρα τής φλεγμαινούσης 
φαντασίας τοΰ Χίου Αοιδοΰ ; Αλλ’ ό Ησίοδος, οστις 
συνέτασσεν έν τή Θ ε ο γ ο ν ί α  αύτοΰ είδος τι 
θρησκευτικού κώδικος, συνέλεξε κατά προτίμησιν 
τά  σαφέστερα σύμβολα, τους μύθους, οιτινες έχρη- 
σιμεοον μάλλον πρός τόν θεολογικόν σκοπόν αύτοΰ, 
καί ευρε τους πλείστους θεούς, οΐτινές είσιν άγνωςοι 
τώ  Ομήρω, η δεν άναφέρονται παρ’ αύτοΰ, άναβαί- 
νων είς τάς άρχαίας παραδόσεις, καί πλησιάζων 
πρός την δημοτικήν πηγήν τών θρησκευτικών εφευ
ρέσεων.

Αι ομοιότητες τοΰ Ησιόδου αετά του Ομηρου δεν 
άποδεικνύουσιν ότι ό Ησίοδος έδανείσθη τ ι 6πό·τοΰ 
ίωνος ποιητοΰ, ούδ’ ότι πρέπει νά καταλογίζηται 
μεταξύ τών μαθητών η διαδόχων αύτοΰ. Το έν αύ- 
τοΐς κοινόν, ή έπική διάλεκτος, αί παροιμιακαί έκ- 
φράσεις, τά  κοσμητικά ονομάτων τινών επίθετα, ή 
μιστίχιά τινα, τέλος τό ποιητικόν μέτρον, άπαντα 
ταΰτα διεβιβάσθησαν αύτοΐς παρά τών άρχαιοτέ- 
ρων άοιδών. Ο Ησίοδος ούδέν οφείλει τώ  όμηρω- 
έζησεν ίσως προ τοΰ Ομηρου- έζησεν ίσως μ ετ’ αύ
τόν- ούδέν περί τούτου δύναταί τις νά διαβεβαιώση 
θετικόν. Παρατηροΰμεν μάλλον ότι ή μάλλον παρα
δεδεγμένη παρά τοΐς Ελλησι παράδοσις ητον ότι ην 
σύγχρονος τοΰ Ομηρου- έκ τούτου καί ή θρυλλουμένη 
εκείνη μετά τοΰ Ομηρου φίλονεικία καί τό έπί- 

■■
Ησίοδος Μούσαις Ελικωνίσι τόν δ’ άνέθηκεν,

Τμνω νικήσας έν Χαλκίδι θειον Ομηρον.

Β '.  Β ίο ς  ‘ Η σίοδον.

Εν τη μικρά πολει τής Βοιωτίας Ασκρα, παρά 
τους πρόποδας τοΰ Ελικώνος, διήλθεν ό βίος τοΰ Η 
σιόδου, καί ίσως έν τούτη συνέβη καί ή γέννησις αύ
τοΰ- 6 πατήρ αύτοΰ, οστις ην έκ Κύμης τής Αίολί- 
δος, διέτρεξε τάς θαλάσσας, θηρεύων τύχην, καί, 
πλουτίσας κατά τάς έπιχειρήσεις αύτοΰ, έγ/.ατε- 
στάθη έριστικώς είς Ασκραν. 0  Ησίοδος δέν αναφέ
ρει οτι ό πατήρ αύτοΰ τόν έφερε μεθ’ έαυτοΰ έκ 
Κύμης- φαίνεται μάλιστα λέγων τουναντίον, όταν

όμιλή περί τοΰ μόνου ταξειδίου αύτοΰ : «Ούδέποτε 
διήλθον έν πλοίω την εύρεϊαν θάλασσαν, εί μη μό
νον ότε μετέβην έξ Αύλίδος εις Εύβοιαν . . . Μ ετέ- 
βαινον εις Χαλκίδα, όπως διαμφισβητησω τό γέρας 
τοΰ φιλοπολέμου Αμφιδάμαντος- οΐ μεγάθυμοι αύ
τοΰ υιοί προύτειναν γέρα διά διάφορα είδη άγώνων. 
Εκεί έ'σχον τό κλέος, όπως άποκτήσω διά τοΰ ύ
μνου μου τρίποδα δΐωχον. Αφιέρωσα αύτόν είς τάς 
Ελικωνιάδας Μούσας, έκεΐ όπου τό πρώτον μετέδο- 
σάν μοι τής τέχνης τών αρμονικών έπών.»

( Εργα καί Ημέραι στίχ. 6 4 8  καί εξής).

Ο Ησίοδος ποιείται έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ 
θλιβεράν εικόνα τής Ασκρας- ητο κατ’ αύτόν κατοι
κία αποτρόπαιος κατά τόν χειμώνα, άφόρητος κατά 
τό θέρος, ούδέποτε δ ’ εύάρεστος- δέν έπαυσεν έν τού- 
τοις κατοικών έκεΐ έκ συνήθειας καί ίσως έξ ανάγ
κης ,ένεκα τών ύποστατικών, "τά  όποια εί/εν έκεΐ- 
καί άμφιβάλλω μη εί/εν έπίσης διά την γενέθλιον 
χώραν ολίγον τού έρωτος εκείνου, δν πάντοτε αισθα- 
νόμεθα διά τήν πατρίδα, μ’ όλας τάς άστασίας τοΰ 
κλίματος η τό άκοινώνητον τών γειτονιάν αύτής·. 
Ουτω, τό έπώνυμον Ασκραΐος ήθελε τώ  άρμόζει καί 
άν έτι ύπεθέτομεν ότι έγεννηθη έν Κύμη, καί οτι έ- 
ποίησε, κατά τάς παιδικάς αύτοΰ ημέρας, πλοΰν· 
πολλώ μακρότερον, η την έξ Αύλίδος είς Χαλκίδα 
διάβσ.σιν.

Εκ τών συγγραμμάτων του Ησιόδου φαίνεται ότι 
ειχεν υιόν- είχεν έπίσης άδελφόν νεώτερον, Πέρσην 
καλούμενον, μεθ’ ου δυσκόλως συνεβιβάσθη μετά 
τόν θάνατον τοΰ πατρός του. «Ας περάνωμεν την 
ήμετέραν φιλονεικίαν, λέγει ό Ησίοδος, διά δικαίων 
άποφάσεων, οιας έπ ’ άγαθώ ήμών ό Ζεύς ύπαγορεύει- 
διότι ήδη μέν έμοιράσθημεν τήν κληρονομιάν- καί 
έπεθύμεις ν’ άρπάσης πολλά άλλα, διαφθείρων τους 
δωροφάγους βασιλείς, οιτινες θέλουσι νά δικάσωσι 
τήν δίκην ταύτην. Αφρονες ! δέν γνωρίζουσι πόσον 
τό ήμισυ (μετά δικαιοσύνης) είναι πλέον τοΰ όλου' 
(μετ’ αδικίας), ούδέ πόση εύδαιμονία ένυπάρχει έν< 
τη μαλάχη καί τώ  άσφοδέλω.

Νήπιοι, ούδ’ ίσασιν όσω πλέον ήμισυ παντός 

ούδ’ όσον έν^μαλάχητε καί άσφοδέλω μέγ’ όνειαρ.
(Εργα καί Ημέραι στίχ. 3 5  και έξής). 

Οπως έπαναγάγη τόν άδελφόν αύτοΰ εις 'κρείτ- 
τονα αισθήματα, όπως διδάξη αύτόν τήν άξίαν 
τής δικαιοσύνης καί τής άρετής, ό Ησίοδος συνέθηκε 
τό ποίημα αύτοΰ, τό επιγράφομενον Ε ρ γ α  κ  αί  
Η μ έ ρ α ι - '(πιθανώτατον δ’ έστίν, ότι ό ποιητής 
τότε δεν ητο πλέον νέος, εί καί προ ολίγου άπέθα- 
νεν ό πατήρ αύτοΰ.

Τά Ε ρ γ α  κ α ί  Η μ έ ρ α ι  φαίνονται τώ  
οντι παν άλλο, ή τό προϊόν νεανικού ένθουσιασμου. 
ΪΙ σκέψις είναι έν αύτώ τό επικρατούν στοι^εΐον, 
πολλάκις μάλιστα βλάβη τής έμπνεύσεως- βλέπει 
τ ις  έν αύτώ σοφόν όμιλούντα, άνθρωπον μεγάλης 
πείρας καί συνέσεως, φαινόμενον ότι έζησε πολύ, καί 
κατά βάθος άνθρωπογνώμονα, εΐ θεμιτόν είπεϊν. Τ»

σοβαρον τών ιδεών, ή ιερατική χροιά τού ύφους, ό 
άποτομώτερός πως καί πατρικός άμα τρόπος, διου 
ό Ησίοδος έπιπλήττει τόν άδελφόν αύτοΰ, αί δυ
σάρεστοι άλήθειαι, άς ούδόλως διστάζει ίν’ άποτείνη 
είς τούς ισχυρούς καί βασιλείς, άρκοΰσιν όπως άπο- 
δείξωσιν ότι τό ποίημα τοΰτο έπονήθη ύπ’ άνδρός ώ
ριμου καί καθεστηκότος καί μεγάλην κεκτημένου 
πείραν.

Η Θ ε ο γ  ο ν ί α έπίσης είναι εργον βαθείας 
μελέτης, καί φαίνεται ότι καί αυτη δεν είναι απο
κύημα τών νεανικών τοΰ Ησιόδου ημερών. Αλλ αφ 
ετέρου παραδεκτόν έστιν, οτι η θεολογικη εποποιία 
είναι προγενεστέρα τής ηθικής, διότι τό χωρίον, εν ω 
ό Ησίοδος όμιλεΐ περί τής είς τάς Ελικωνιάδας προσ
φοράς του, είναι οίονεί ύπαινιγμός τις είς τό προ- 
οίμιον τής Θ ε ο γ ο ν ί α ς ,  εν ω διηγείται συμβο- 
λικώς τάς περιστάσεις τήςκλήσεως αύτοΰ: «Αρξώ- 
μεθα τών ασμάτων ήμών άπο τών Μουσών. . . .  
Αυταί είσιν 'αί διδάξασαι τώ  Ησιόδω τήν ώραίαν 
τέχνην τής ώδής, βοσκοντι τα  ποίμνια αυτοΰ παρα 
τόν ιερόν Ελικώνα. Αί θεαί αύται, αί Μούσαι τοΰ 0 -  
λύμπου, αί θυγατέρες τοΰ τήν αιγίδα έχοντος Διός 
άπέτεινάν μοι εύθύς έξ αρχής τους λογους τούτους: 
«Ποιμένες ένσηκαζοντες εν ταΐς κοιλασιν, ονειδος 
«τοΰ άνθρωπίνου γένους, δούλοι τής κοιλίας ύμών 
«γνωρίζομεν νά ειπωμεν πολλά ψευδή, ομοιαζοντα 
«πρός τήν άληθειαν- αλλα γνωρίζομεν, οσάκις θελο- 
«μεν,νά είπωμεν καί αύτήν τήν καθαράν άληθειαν.» 
Ούτως ώμίλησαν αι μελίστομοι θυγατέρες τού με
γάλου Διός, καί μοί έδωκαν άντί σκήπτρου άγλαόν 
κλάδον αειθαλούς δάφνης, ον αρτιως εδρεψαντο, και 
ένέπνευσάν μοι θειαν ωδην, οπως εξυμνήσω και το 
παρελθόν καί τό μέλλον, καί διέταξαν με όπωςασω 
τήν γενεάν τών μακαρων αθανατων, και λαμοανω 
πάντοτε αύτάς ώς άντικείμενον τών πρώτων μου καί 
τών τελευταίων ασμάτων.» (Θεογονία στίχ. 1 καί 
έφεξής).

Οί σύγχρονοι τώ  Ησιόδω Βοιωτοί δέν ησαν πιθα
νώς τοσοΰτον παχυλοί, όσον ουτος άρέσκεται ινα πα- 
ραστήση αύτούς- ή ισχυρά γενεά, ητις ήλθε, μετά 
τά  Τοωϊκά, έκ τών πεδιάδων τής Θεσσαλίας είς τάς 
περί τόν Ελικώνα χώρας, δέν ην άμοιρος ούτε νοημο
σύνης, ούτε^φιλολογικής τίνος δεξιότητος. II πρός τάς 
Μούσας λατρεία αύτής επιμαρτυρεί ότι μόναι αί τών 
αισθήσεων ήδοναί δέν άπησχόλουν τόν βίον αύτής- 
πολλούς ίσως προ τοΰ Ησίοδου εσχεν αοιδους, ασαν- 
τας τούς άθλους τών άνδρών καί τάς γενεαλογίας 
τών θεών. 0  Ασκραΐος ποιητής δέν είναι λοιπόν 
μοναδικόν φαινόμενον έν τή ιστορία αύτής- διότι τά  
Ε ρ γ α  κ α ί  Η  μ έ ρ α ι, καί ή Θ ε ο γ  ο ν ί α 
δέν εξηγούνται καλώς, ει μη αν υποθεσωμεν οτι υ
πήρχε σ/ολή τις έθνικών άοιδών, προδρόμων τοΰ Η
σιόδου, μεταδόντων αύτώ, έκτος τών μυστηρίων τής 
τέχνης, τινάς έκ τών παραδόσεων έκείνων, έκ τών 
ποιητικών έκείνων έπινοιών, τών τοσοΰτον διαφερου- 
σών τών άλλων, καί άπαρτιζουσών ειδικόν τινα χα
ρακτήρα τής Ησιοδείου ποιήσεως. Η νίκη αύτοΰ, ?,ν

έκέρδησεν έν Χαλκίδι έπί ποιητοΰ τίνος Βοιωτοΰ ή 
τούλά/ιστον Αίολέως (καί ούχί βεβαίως τού Ομήρου), 
άποδεικνύει ότι δέν ύπήρχε κατά τήν έποχήν του ή 
έλλειψις έκείνη άνδρών, δεδομένων εις τας νοητικας 
έργασίας, ήν δυνάμεθα νά ύποθεσωμεν ως εκ τής 
τραχείας πως άποστροφής τών Μουσών.

Οί Βοιωτοί, ούχί έσχατοι τών άλλων Ελλήνων, 
δημοσίας άπέδωκαν είς τήν μνήμην τού Ησιόδου τι- 
λάς- έστησαν αύτώ ανδριάντα, έν Θεσπιαΐς καί επί 
τοΰ Ελικώνος, καί οί ξένοι συνέρρεον είς Ορχομενόν, 
όπως θαυμάσωσι τόν τάφον τοΰ Ησιόδου. Τά οστά 
τοΰ ποιητοΰ μετηνέχθησαν είς τήν πόλιν ταύτην δια 
προσταγής τού έν Δελφοΐς χρηστηρίου κατ’ έποχήν, 
καθ’ ήν οί όρχομένιοι, ύπό έπιδημικής τίνος κατα- 
Ολιβόμενοι άσθενείας, καί έρωτήσαντες τόν θεόν; ηκου- 
σαν παρ’ αύτοΰ ότι ή παρουσία τών ιερών εκείνων 
λειψάνων ήθελε καταπαύσει τήν θεομηνίαν. Κατα 
τήν παράδοσιν, έ  Ησίοδος έτάφη κατ’ άρχάς εν Ναυ- 
πάκτω, άλλά δέν είναι γνωστόν ούτε πού άπέθανεν, 
ούτε κατά ποίαν ηλικίαν πιθανώτατον δέ είναι οτι 
έφθασε ρέ/ρι βαθέος γήρως, διότι ή έκφρασις Η
σ ί ο δ ε  ι ο ν γ ή ρ α ς  κα τέστη παροιμιώδης, ο
πως ύποδεικνύη μακροβιότητα, πέραν τών συνή,θων 
ορίων έκταθεΐσαν. 2 . I. Β .

(έπ ετα ι τό τέλος)

Ο  ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ* Α Ν ΤΏ Ν ΕΛ ΛΗ *. (1).
0  Αντωνέλλης (ίάκωβος), καρδινάλιος καί πολιτι

κός άνήρ τής ί>ωμαϊκής έπικρατείας, έγεννηθη έν 
Σοννίνω παρά τήν Τερρακίνην τήν 2  άπριλίου 1 8 0 6 . 
Η οικογένεια αύτοΰ, κατα τον Γάλλον Βαπερω, εν 
τή άλληλοδ ιαδόχω λάμψει καί πτώσει αύτής, έγέν- 
νησε νομομαθείς, ιστορικούς και ληστας, και εις μα- 
λιστα τών συγγενών αύτοΰ απεκεφαλισθη, ως λεγε- 
ται, έπί τής Γαλλικής κατοχής. Αι βεβαιώσεις αυ
τοί τοΰ μνησθέντος συγγραφέως ούδέν έχουσι τό 
άπίθανον, διότι τό Σοννΐνον είναι ή κλασική τής λη
στείας γή- είναι χωρίον, ή μάλλον κρύπτη, ώς φωλεά 
γυπών εις τα  προς μεσημβρίαν βουνά, προς τα  
σύνορα τοΰ πρώην βασιλείου της Τίεαπολεως. Επι δε 
ολοκλήρους αιώνας οί κάτοικοι τού μέρους τούτου 
ύπήρξαν λησταί έκ πατρός είς υιόν, καί έζων διά τής 
μαχαίρας καί τού τουφεκιου των τοσον αφελώς και 
φυσικώς, όσον άλλαχοΰ ζή ό γεωργός ή ο έμπορος. 
Τούς διακρίνουσι δέ ύπο το ονομα τ σ α ρ ο υ χ ά 
δ ε ς  (chochars), ώς φέροντας τ σ α ρ ο ύ χ ι α  ( c l i 
ches), ήτοι σανδάλια έξ άκατεργάστου δέρματος, 
λίαν κατάλληλα εις τό ταχυδρομεΐν διά μέσου των 
βουνών. 0  καρδινάλιος Αντωνέλλης, Σοννίνιος τήν 
καταγωγήν, είναι είσέτι είς τ  σ α ρ ο υ χ  α ς  διά 
τούς Ιταλούς. Εν λογομαχία δέ τινι μετά τού καρ-

(4 ) ‘Η διατριβή αυτη έγρα'φη ΰπο τοΰ Γάλλου P. La 
Kousso εν τώ δπ’ αύτοΰ Ικδιδομενω Μ ε y α λ ω Λ -~ 
ξ ι κ ω τ ο ύ  Ι θ '.  α ί ώ ν ο ς.



δ ιναλίου Αλτιέρη, είπεν ουτος ·*πρός τον Πάπαν, δ- 
στις εφαίνετο κλινών προς τον ύπουργόν αΰτοϋ. « Ε- 
πιιδή ή Τμετέρα Αγιότης δίδει «λειοτέραν πιστιν 
είς ενα τ  σ α ρ ο υ χ  α ν, ή είς ενα πρίγκιπα Ρω- 
μκ'ον, δέν μοι μένει άλλο η ν’ άποσυρθώ.»

Οπως και αν εχωσι τά  περί τής καταγωγής τοΰ 
άνδρος, ο καρδινάλιος Αντωνέλλης, υιός δημοτικού 
εισπρακτορβς, άλλοτε χρηματισαντος βουκόλου, εί- 
σήλθεν εις τ γ  μεγα φροντιστήρίον τής Ρώμης, καί 
έδεχθη τήν κουράν. Αλλά δεν έχειροτονήθη ποτέ, ώς 
έσφαλμενως ερρεθη" φέρει τήν πορφύραν, άλλ’ έν τού- 
τοις, δεν είναι ιερωμένος. Διότι, συνεπεία παλαιάς 
έν Ρώμη καταχρήσεως, δί ήν οΐ αυστηροί καθολικοί 
συχνακις αλλ’ άνωφελώς παρεπονέθησαν, προσεκτή- 
σατο δλα τά  Εκκλησιαστικά αξιώματα, άλλ’ άπέ- 
φυγε πάντοτε την χειροτονίαν είναι άπλώς καρδι- 
νάλιος-διάκονος.

Εύστροφος, ισχυρογνώμων, επιδέξιος όσον καί 
φιλόδοξος, έκερδισε την εύνοιαν τοΰ Πάπα Γρηγο- 
ριου Ι'Τ' . καιδιωρίσθη ιεράρχης, πάρεδρος εις τδ ά- 
νωτατον ποινικον δικαστήριον, έπίτροπος η δήμαρχος 
εις Ορβιετον, Βιτερβην καί Μαρκεράτην, ύπογραμ- 
ματευς εν τω  υπουργείωτών έσωτερικών (τώ 1 8 4 1 ) , 
δεύτερος θησαυροφύλαξ (τω 1 8 4 4 ) ,  και τέλος, υπουρ
γός τών οικονομικών. Μέχρι τότε ειχεν έπιδείξει τάς 
μάλλον οπισθοδρομικας καί τάς μάλλον άπολυταρ- 
χικάς ίδεας, οπερ ητον ό έπίσημος χαρακτήρ έπ'ι τοΰ 
Γρηγοριου TIT1. Είς δέ την έπί τον θρόνον άνάβα- 
σιν τοΰ Πιου Θ . ο Αντωνέλλης εγεινεν αίφνης ελευ
θερόφρων. Δια τής λιαν δ’ επικαίρου ταύτης μεταμορ- 
φωσεως απηλαυσε την εύνοιαν τοΰ νέου Ποντιφηκος, 
καί τον καρδιναλικδν πίλον τώ  (1 8 4 7 ) . Κληθείς περι- 
πλεονεις το ΰπουργεΐον τών οικονομικών, ε—ειτα είς τδ 
συμβουλιον τοΰ Κράτους, το συστηθέν οπως καταδείξη 
τας καταχρήσεις, ας επρεπε νά καταπαύσωσι, καί 
τάς ένεργηθησομένας μεταρρυθμίσεις, τέλος δέ είς 
τήν έπί τοΰ συντάγματος συσταθεΐσαν επιτροπήν, 
ό Αντωνέλλης υπήρξεν έν βραχυτάτω χρόνου διαστή- 
ματι δημοτικδς μεταξύ τών πατριωτών, καθ’ δν 
χρόνον άπέκτα ίσχύν, έπί μάλλον και μάλλον από
λυτον, επι τοΰ πνεύματος τοΰ Πάπα, κολακεύων δί 
επιτηδείων άντιφάσεων τδν προς τδ εύποιεΐν ζήλον 
αύτοΰ, τήν τής προόδου έπιθυμίαν του, τήν έξαι'ρε- 
τον αγαθότητα, τους φόβους, τήν αδυναμίαν καί 
τους δισταγμούς του. Ουτω δέ, ώς πρόεδρος τοΰ συμ
βουλίου, ΰπεστήριζε τάς μεταρρυθμίσεις, τάς όποιας 
ώς υπουργός ήθέτει η άνέβαλλε- συνετέλει είς την 
προπαρασκευήν τοΰ συντάγματος (τοΰ 1 8 4 8 ) ,  καί έξ 
άλλου συνεβουλευεν ή έπεδοκίμαζε τάς παραβιάσεις 
αυτοΰ. Ούτως άκόμη, συνωδά μέ τάς εμπνεύσεις τής 
αυτής πολιτικής, ή κυβέρνησις, τής όποιας ό καρδι
νάλιος Αντωνέλλης ήτο τδ ίσχυρότερον μέλος, υπο
χωρούσα εις τήν πίστιν τοΰ δημαγωγικοΰ κόμματος, 
έπεμψε τονΔυράνδον μετά έπτακαίδεκα χιλιάδων 
άνδρών, μέ την φανεράν αποστολήν Γνα πολεμήσει 
τους Αυστριακούς, καί την μυστικήν εντολήν ν’ άπο- 
φυγη πάσαν εχθροπραξίαν. Επειδή δέ ό γενναίος

στρατηγός επολεμησεν, απεδοκιμάσθη παραχρήμα. 
Τότε φοβερά ταραχή, εκρηξις τής δημοσίου άγανα- 
κτησεως, ηνάγκασε τό ΰπουργεΓον νά παραιτηθή καί 
νά ΰποχωρήση είς τό ΰπουργεΐον τοΰ Μαμιάνη. Ούχ 
ηττον ομως ο καρδιναλιος Αντωνέλλης έμεινεν ό 
επιστήθιος συμβουλος τοΰ Παπα, ο εμπνευστής τής 
πολιτικής αυτοΰ και οιονεί ανώνυμός τις δικτάτωρ, 
τοΰ οποίου η παντοδυναμία έπεβάρυνεν έπί τής εθνι
κής κυβερνησεως. Ως ο αίλουρος, είχε τήν έπιτηδειό- 
τητα  πιπτων νά εΰρίσκηται πάντοτε είς τούς 
πόδας του.

Μετα την δολοφονίαν του τότε ύπουργοΰ τών 
εσωτερικών Ροσση, ο καρδινάλιος Αντωνέλλης συνε- 
βουλευσε και διηυθυνετήν φυγήν τοΰ Πάπα (τόν νϊ- 
έμβριον τοΰ 1 8 4 8 ) , παραστήσας είς Γαέταν τό πρό- 
σωπον συμβούλου τοΰ Κράτους έπί ψιλώ όνόματι 
(impartibus). Παυουσι πλέον εκτοτε αί κατ’ έπιφά- 
νειαν αντιφασεις τοΰ πολιτικοΰ βίου του. Αφαιρεΐ 
την προσωπίδα τής ελευθεροφροσύνης, καί ρίπτεται 
αναφανδόν είς την άντίδρασιν. Κωλύει πάντα συμ
βιβασμόν μεταξύ του Πιου ©'. καί τών υπηκόων 
του. Αποπεμπει υβριστικώς τούς ‘Ρωμαίους απε
σταλμένους, και οτε ή βουλή και τό ΰπουργεΐον, άφ’ 
ου έξήντλησαν άγόνως τάς προσπαθείας αύτών είς 
την επάνοδον τοΰ Ποντιφηκος, συνέστησαν προσω
ρινήν κυβερνησιν, και απετάθησαν είς τήν γενικ,ήν 
ψηφοφορίαν διά τήν έκλογήν Εθνοσυνελεύσεως- δτε 
η συνελευσις αυτη άπεφάνθη σχεδόν παμψηφεί 
κατα τής πτώσεως τοΰ Πάπα, ώς κοσμικού ήγεμό- 
νος, εγγυωμενη έπισήμως την ρευματικήν άνεξαρ- 
τησιαν αυτοΰ, ο καρδιναλιος Αντωνέλλης παρασύ
ρει την παπωσυνην είς φανεράν έπανάστασιν κατά 
τών απαραγράπτων τοΰ έθνους δικαιωμάτων, καί 
περιπλέκει τήν άξιοπρέπειαν τής ές άεί άξιοσεβά- 
στου πνευματικής ταύτης έξουσίας, καί καλύπτεται 
υπό τό ιερόν δνομα αύτής οπως έπιτελέση πράξιν, ή- 
τις εν παντι τοπω καί χρόνω έθεωρήθη πάντοτε 
ως το  ̂ μεγαλειτερον τών πολιτικών εγκλημάτων, 
ήτοι να παραδώση τόν τόνον του είς τών ξένων την 
εισβολήν. Αποτείνεται είς τάς καθολικάς δυνάμεις, 
τήν Αύστρίαν, Γαλλίαν, Ισπανίαν καί Νεάπολιν, 
οπως έπιτύχη διά τών δπλων την παλινόρθωσή τής 
απολύτου δυνάμεως τής Αγίας Εδρας, ήν έμελέτα 
νά έξασκηση αύτός ό ίδιος, καί ήν τώ  δντι μέχρι 
τοΰ νυν εξασκεΐ. δ τε  δέ οί Γάλλοι έκανονοβόλησαν 
την ‘Ρώμην και κατέστρεψαν τήν δημοκρατίαν, ό 
καρδινάλιος Αντωνέλλης παρατείνει έπιτηδείως τήν 
εν Γαετα τοΰ Παπα διαμονήν. Φερεται μ.ετά περι
φρονητικής ψυχρότητας πρός τήν Γαλλίαν και την 
κυβέρνησήν αύτής. Επιβάλλει αύστηράς ποινάς έν 
Ρώμη και εν ταΐς έξαρχι'αις. Καί καταδέχεται μέν 

έπι μιαν στιγμήν νά φανη δτι ακούει τάς φιλελευ
θέρους συμβουλάς τοΰ τότε προέδρου τής Γαλλικής 
δημοκρατίας Λουδουβικου Βοναπάρτου, δίδων έγ- 
γραφως ως έξ οικείας προαιρέσεως άπατηλάς υπο
σχέσεις,, αλλ’ αφινει τά  πάντα άνευ πραγματικής 
εφαρμογής, καί άναδιοργανίζει την κυβέρνησ-.ν καί
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την διοίκησιν έπί τών βάσεων τής κληρικής άπολυ- 
τοφρ οσύνης.

£κτο τε βασιλεύει έν ‘Ρώμη μέ ίσχύν απεριό
ριστον’ είναι ό ε ρ υ θ ρ ό ς  Πάπας, ώς λέγουσιν 
οΐ Ιταλοί, ΰπαινιττόμενοι τό χρώμα τής τηβέννου 
αύτοΰ, καθώς ό Ποντίφηξ είναι ό λ ε υ κ ό ς  Πάπας. Ως 
καρδινάλιος - σύμβουλος του Κράτους, είναι ό μοχ
λός τής κυβερνησεως, έν ω οί άλλοι υπουργοί δέν εί
ναι η άπλοι υπάλληλοί του. Αλλως δέ, η διανομή 
αυτη τής ισχύος είναι έν ‘Ρώμη πατροπαράδοτος. 
Παντοδύναμος, ανεύθυνος ό καρδινάλιος Αντωνέλ
λης, άντιπροσωπεύει μόνος τόν ηγεμόνα είς τ ε  τά  
έσωτερικά καί τά  έξωτερικά. Ομιλεϊ άντ’ έκείνου, 
ένεργεΐ άντ’ έκείνου, άποκρίνεται πρός τούς ξέ
νους, άρχει τών οικείων- τέλος, εκφράζει δλας τάς 
θελήσεις του, καί, τό συχνότερον, έπιβάλλει αύτάς 
είς αύτόν. Αποτέλεσμα τής διοικήσεως ταύτης —  
οΰδείς δύναται τοΰτο ν’ άρνηθη —  υπήρξαν ή κατα
στροφή τών οικονομικών, ή παραλυσία τοΰ έμπορίου 
καί τής βιομηχανίας, η παρακμή δλων τών τεχνών, 
ή παραβίασις πάντων τών δικαιωμάτων, ή κατα- 
πίεσις δλων τών ελευθεριών, ή δημόσιος άμάθεια 
καί άθλιότης, καί η διπλή μάστιξ τής διαρκοΰς 
πολιορκητικής καταστάσεως καί τής ξένης κατο
χής. Το δέ σπουδαιότερο·/, ό Εκκληστιαστικός ουτος 
άρχων, δστις, ώς έρρέθη, ούδέ ίερεύς είναι, περιέ
πλεξε τήν τ ε  άξιοπρέπειαν τής Αγίας Εδρας καί τό 
‘Ρωμαϊκόν ζήτημα, τό όποιον, άνευ τής ολέθριας 
επιρροής αύτοΰ, ήδύνατο νά λυθή είρηνικώς. Δύναται 
δ έ  τις νά είπη τούλάχιστον δτι ύπηρέτησε τό κόμ
μα τής άντενεργείας; Και τοΰτο είναι πολύ αμφί
βολον. Τπό τό κράτος τοΰ Αντωνέλλη αί μυστικαί 
έταιρίαι ήδραιώθησαν άσφαλέστερον, διακλαδωθεΐ- 
σαι καί μέχρι αύτών τών άνωτέρων τάξεων τής κοι
νωνίας. Οΰδείς δ ’ έν Εύρώπη άγνοεϊ, δτι παρά τή 
μια κυβερνήσει, ήτις ΰποστηρίζεται διά τών ξένων 
λογχών, υπάρχει και έτέρα λαθραία κυβέρνησις, ού- 
σιωδώς επαναστατική, είς ην οί ‘Ρωμαίοι ΰπακου- 
ουσι* και δτι τό γενικόν κατά τής θρησκευτικής πο
λιτικής μίσος έκορυφώθη είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε 
αιφνίδια τις άναχώρησις τών Γαλλικών στρατευμά
των ήθελεν είναι άναποδράστως τό σύνθημα τρο- 
μεράς έπαναστάσεως, άν καί άπεσοβήθη εύτυχώς ο 
κίνδυνος ουτος διά τής φρονήσεως, τής δικαιοσύνης, 
καί τής διπλωματικής ικανότητας τής συμβασεως 
τών 1 5  σεπτεμβρίου τοΰ λήξαντος έτους. Και εν 
τούτοις, ή ισχυρά καμαρίλλα, τής όποιας ό Αντωνέλ
λης είναι ό αρχηγός, καί ητις κάλλιον παντός άλ
λου σύνοιδε τό έπίφοβον τοΰτο ενδεχόμενον, τρέ
φει ούδέν ηττον τήν ύβριστικωτέραν περιφρονησιν 
πρός τούς Γάλλους, είς ους οφείλει τήν έαυτής σω
τηρίαν καί άσφάλειαν.

Γνωστόν είναι πόσον ή καμαρίλλα αυτη έξετί- 
μησε τάς παραστάσεις καί τάς συμβουλάς τής Γαλ
λικής Κυβερνήσεως. Η γλώσσα της υπήρξε πάντοτε 
■ή έξής: «Ούτε παραχωρήσεις, ούτε ελευθέριοι μεταρ
ρυθμίσεις, ουτε κατάίΐαυσις τών καταχρήσεων, ούτε

Αεταβολαί, ούτε πρόοδος. Δ ε ν  δ υ ν α μ ε θ α  
non possumus). Η άπολυταρχία ήμών θεία* οί τρις 

έκατομμύριοι ύπήκοοι ήμών είναι διαπαντός προ- 
ωρισμένοι νά χορηγώσι τήν δαπάνην τής πολυτελείας 
ήμών, καί νά ΰπομένωσι τήν ήμετέραν δεσποτείαν.
Η έπιθυμία αύτών είς τό νά ΰψωθώσιν είς τήν τάξιν 
πολιτών Κράτους έλευθερου ήν τερατώδης καί ά- 
νό<τιοζ* y\ ουτοπία αυτών ζιζ οτυστα ι̂ν τακτικές κυ- 
βερνήσεως καί διοικήσεως είναι στασιαστική. Η Ρω- 
Λαϊκή έπικράτεια είναι Εκκλησιαστικόν προπατο
ρικόν κληρονόμημα* οΐ κάτοικοι, ώς ή γή, άνήκουσι 
τή Εκκλησία, καί ό ισχυρισμός αύτών νά ηναι αύτε- 
ξούσιοι, ή ν’ άνήκωσιν είς τήν μεγάλην Ιταλικήν πα
τρίδα, είναι σατανική έ'μπνευσις . . . »

Τό οίκτρότερον δέ, τοΰ λαοΰ ή όργή καί άγα- 
νάκτησις έδύνατο νά έπεκταΟη καί μέχρι αύτοΰ τοΰ 
άρχηγοΰ τής Εκκλησίας, μεχρι τοΰ Ποντιφηκος, τοΰ 
τόσον άλλοτε άξιοσεβάστου καί τοιούτου άκόμη, τοΰ 
όποιου τάς άρετάς άμαυροΐ ή αδυναμία. Διο και οι 
ειλικρινέστατοι καθολικοί θεωροΰσι τόν καρδινάλιον 
Αντωνέλλην, ώς τό κακόν τής παπωσύνης δαιμόνιον. 
Ευρεν άντίστασιν καί έντός αύτοΰ τοΰ Συμβουλίου 
τών καρδιναλίων. Η καλλίτερα μερις τοΰ Ιταλικοΰ 
κλήρου είναι κατ’ αύτοΰ, καί πάντες οί άμερόλη- 
πτοι συμφωνοΰσιν δτι, κατα συνέπειαν τής εκμε- 
τρου ταύτης πολιτικής και τής αρνησεως πασης αρ
χής καί παντός δικαιώματος, έφ’ ών αΐ νεώτεραι 
κο’-νωνίαι έρειδονται, αν ουχι η θρησκεία, αλλα μεγα 
μέρος τής ισχύος τής Αγίας Εδρας διατρεχει τόν 
μεγαλειτερον κίνδυνον, ή δσον ήθελε διατρεξει εκ 
τών προσβολών τών σκληροτέρων αύτής πολεμίων.

Ερρέθησαν πολλά περί τής ίκανότητος τοΰ καρδι
ναλίου ύπουργοΰ, καί τινες μαλιστα τον παρέβαλαν 
πρός τόν Μαζαρΐνον- άλλά δεν είναι σπουδαίος ου
τος ό παραλληλισμός. Ο Μαζαρινος, οπως δηποτε, 
ΰπηγορευσε τροπον τινα εις την Ευρώπην την συν
θήκην τής Ούεστφαλίας και τήν ειρήνην τών Πυρη
ναίων. Τοΰ δέ Αντωνέλλη πάσαι αι πολιτικαι δοξα- 
σίαι περιορίζονται είς τήν ολως αρνητικην ταυτην 
θεωρίαν, δτι ή άπόλυτος άπραξια αποτελεί το με- 
γαλεϊον τής Παπικής Κυβερνήσεως. 0 ,T t δε γνωρί
ζει είναι νά ΰπεκφεύγη τά  ζητήματα, να παρατεινη 
τάς ΰποθέσεις, νά ενοχλή μαλιστα τους διπλωματας, 
καί γενικώς ν’ άποκρίνηται ο χ  ι εις πασας τας πα
ρατηρήσεις καί πασας τας συμβουλάς τής Ευρώπης. 
Είναι δέ έκτος άμφιβολίας, οτι προς τοΰτο δεν ά- 
παιτεϊται μέγας νους, αλλ’ επιτήδεια και τυφλή 
ίσχυρογνωμοσύνη. Γνωστόν δε είναι οτι ο νΰν αντα
γωνιστής αύτοΰ είναι ο επί τών στρατιωτικών υ
πουργός καρδινάλιος Μερωδ, αλλ αμφιβαλλεται αν 
θά κατορθώστ) ουτος να τον υποσκελιση. Περιπλεον 
δμως καί ή άλλαγή αυτη τών προσωπων  ̂ αν γεινιι, 
δέν θέλει φέρει καί άλλαγήν πολιτικής, εφ οσον τα  
γενναία φρονήματα τοΰ Παπα παραλυουσιν αι περι- 
στοιχίζουσαι αύτών ΰπερφίαλοι επιρροαι. ^

Τώ 1 8 5 5  έγένετο άπόπειρα δολοφονίας κατά 
τοΰ καρδιναλίου Αντωνέλλη. 0  γνωστός Γάλλος



Αβου αναφέρει κακεντρεχώς, δτι ή απόπειρα αυτη 
έγένετο παρά τίνος βλακός, ώπλισμένου διά περώνης. 
Τό βέβαιον είναι δτι ό άνθρωπος ουτος, είτε ητο 
'πουδαία ή άπόπειρα αύτοΰ, ειτε οΰχί, κατεδικάσθη 
εις θανατον. Ο αύτός Αβου, οστις, έν παρενθέσει, 
δεν αμαρτάνει έκ τής υπερβολικής φιλοφροσύνης του 
πρός τόν παντοδύναμον υπουργόν, σκιαγραφεί τόν 
άνδρα, ώς εφεξής.

« Ο καρδινάλιος Αντωνέλλης διατηρείται είσέτι 
ακμαίος. Το σώμα αύτοΰ είναι εύκαμπτον καί εΰ- 
ρωστον, και ή υγεία του ορεινή. Το πλατύ μέτωπον, 
οί λάμποντες οφθαλμοί, ή εν ειδει ράμφους άετοΰ 
ρίς, και δλον έν γένει τό εξωτερικόν τοΰ προσώπου 
αυτοΰ έμπνέουσιν έκπληξιν. Τπάρχει ώς αστραπή τις 
όξυνοίας έπ'ι τής μελαγχροινής καί σχεδόν μαυριτα- 
νικής ταύτης μορφής. Αλλ’ ή βαρεία σιαγών, οί μα- 
κροι όδοντες καί τά  χονδρά χείλη του έκφράζουσι 
υπουργόν, έγκεντρισμένον έπί άγριου (Α β ο υ , Ρ ω 
μ α ϊ κ ό ν  ζ ή τ η μ α . ) . »

Το σκιαγράφημα τοΰτο δέν είναι φίλου, ώς είναι 
ευκολον νά μαντεύσει τις πόρρωθεν. Αλλ’ ό διάσημος 
υπουργος εχει όλιγίστους φίλους· είναι μάλιστα δύσ- 
κολον νά εύρη τις δημόσιον άνδρα, διεγείραντα το- 
σαΰτα μίση καθ’ έαυτοΰ, δσον ό καρδινάλιος Αντω- 
νελλης. Η περιουσία αύτοΰ είναι πολυτάλαντος, καί 
του κατηγορουσιν δτι την αύξάνει όλονέν. Ισως έν 
τή  μικρ^. ταυττι βιογραφία ευρη τις την έκφρασιν 
αυστηρότητας, απαδούσης πρός τάς ήμετέρας έξεις. 
Αλλα κατηγοροΰμεν τόν πέραν τοΰ δέοντος διάσημον 
υπουργόν, δτι έφθειρε παν δ,τι υπάρχει καλλίτερον 
ή φθορά αυτη είναι ή χειροτέρα πασών.

« Corruplio optimi pessima».

(Εκ τοΰ Γαλλικοΰ.)

Γ . ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΙΑ,

Π Ο Ι Η Μ Α  

ΕΙΣ ΑΣΜΑΤΑ ΤΡΙΑ  
ΤΠΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΟΥ.

Το νεον τοΰτο προϊόν τής γονίμου καί πλούσιας 
τοΰ Κ. X . Σαμαρτσίδου Μούσης, έν ώ άσματα άηδό- 
νος συνοόεύουσι πληξικαρδίους ήχους κινύρας, πολ
λοί τών αναγνωστών ήμών έσχον ήδη τό εύτύχημα 
ιν’ άναγνώσωσιν έν τή ΕΠΤΑΑΟΦΩ, έν η πρώτον άλ
λοτε κατεχωρήθη. ό  ποιητής, επόμενος ταΓς προτρο- 
παΐς πολλών φίλων, εξεδωκεν έπ’ έσχάτων αύτό καί 
ε ΐ; ιοιαιτερον βιβλιαριον, εν ω προλογιζόμενος παρα- 
δίδει τοΰτο είς τό δημόσιον μετά μετριοφροσύνης'ώ; 
μέσον τι διασκεδασεως εφήμερου τών άναγνωστών 
του. Τήν ιδέαν ταύτην τοΰ Κ . X . Σαμαρτσίδου μή

παραδεχόμενοι, θεωροϋντες δ ετό  ποιημάτιον τοΰτο 
ούκ αγώνισμα ές τό παραχοήμα, άλλά κτήμα ές άεί, 
έλάβομεν άνά χεϊρας τόν κάλαμον δπως άποπει- 
ραθώμεν μικράν τινα άνάλυσιν τοΰ ποιήματος τού
του, και εκφρασωμεν τήν τερψιν, ναι μήν καί τόν 
θαυμασμόν, ον ησθανθημεν κατά τήν άνάγνωσιν αύ
τοΰ. Αλλ’ άναυδος έπί πολλάς ώρας διέμενεν 6 κά
λαμος έν ταΐς χερσιν ήμών, φοβούμενος μή διά βέ
βηλου γλώσσης μιάνη τάς καλλονάς αύτοΰ, δτε έπι- 
στολή τις άςιολόγου καί εύφυοΰς νεανίου, τοδ φίλου 
ήμών Κ. Αναστασίου ίγγλέση, κριτικήν άνάλυσιν 
τοΰ ποιήματος ποιοΰσα, άπεστάλη ήμΐν καί διηυκό- 
λυνε πλέον ή κατά τό ήμισυ τό δυσχερές τοΰτο ήμών 
εργον. Την επιστολήν ταύτην άσμενοι καταχωροΰ- 
μεν έν τή ΝΕΑ ΕΠΤΑΑΟΦΩ, άφ’ ένός μέν ώς άναλύ- 
ουσαν καλώς τό ρηθέν ποίημα, άφ’ έτέρου δέ, έπιθυ- 
μοΰντες ινα παρουσιάσωμεν είς τό δημόσιον τόν πρω
τοφανή μεν, αλλα δόκιμόν χ.αλαμον τοΰ ή μ ετέρ ο  
φίλου. ΐδού αυτη:

Τοΐς Κυρίοις Συντάκταις τής «Νέας Επταλόφου.»

Προβαλλόμενοι τήν σύμπραξιν ήμών πρός έλεγχον 
τών εκαστοτε εις το δημόσιον ριπτομενων διανοητι
κών έργων, καί επόμενοι τή  άρχή, δί ης κρεΐττον ή 
τούτων έπιτυγχάνεται βάσανος, καί πάσα περι αύ
τών κρισις ορθη τ ε  και ανεπισφαλής δοκιμάζεται, 
ουδαμώς πρός τοΐς δε φεισόμεθα τών δικαίων έπαί- 
νων προς τους αυτουργους παντοσδήποτε πνευματι- 
κοΰ προϊόντος, τερπνοΰ καί ώφελίμου, ηγούμενοι αεί 
όικαιαν και προσηκουσαν τήν σύστασιν τή κ,οινή 
προστασία και υπολήψει τών καλά περί αύτής προοι- 
ωνιζομένων.

Καί πρώτον είπωμεν βραχέα τινά έπί τοΰ άρτίως 
έμφανισθέντος ποιήματος τοΰ Κ . X . Σαμαρτσίδου, 
επιγραφομενου «Φαίδων καί Αςραία.» (α)

Τό πονημάτιον τοΰτο, προσόμοιον τά  πολλά τή 
τέχνη τών Αρχιλόχων καί λοιπών, μετά περιγρα
φών και ελεγείων εξαίρετων, ούδόλως απολείπεται 
εκείνης και το πνεΰμα. ΐίν τουτω άπλετος, άλλ’ έμ- 
βριθης φαντασία, ΰπο ζωηρας ποιήσεως συμπαρομαρ- 
τουμενη, συνέλαβε και απεκύησεν εργον, φέρον δί- 
χα τους λαμπρούς εκατερας αυτών χαρακτήρας. Ενώ 
δε, οπερ πλειστακις συμβαίνει, τό ποιητικόν μεγα- 
λνεΐον, δεσμευόμενον υπό τής λέξεως, πίπτει άναγ- 
καιως εις το σημεΐον εκείνο κυρίως, είς δ ή έξόρ- 

του ποιητικοΰ πυρός ΰψηλότερον άφικνεΐται, 
ούδεν ηττον καθορα τις έν αύτώ έστιν δπου συνάμφω 
συμοαδίζοντα μεθ άρμονίας καί χάριτος. Καί καθό
λου μεν̂  ή τοΰ Μύθου πλοκή έπέτυχεν, ατε ώσαύτως 
ποιητικον ενιαχή διάφορον έξεγείρουσα, καί είς δέ- 
σιν καί λυσιν προσφυώς παρισταμένη, άλλ’ δμως 
το ποίημα τοΰτο, είς δράμα τ ι άμέσως μεταβαλλά-

, W  — 2 . ΈνταΰΟα γίνεται τοΰ Κ. Α. Ίγγλέση ή 
άναλυσις των περ^χομένων, ήν παρελείψαμεν Ινεκα τής 
ελλειψεως τοπου, καθόσον μάλιστα κατωτέρω έκτίθεται !>φ 
ήμων πλατυτερον η ΰποθεσις τοΰ ποιήματος»

μενον, δύναταί άναγνωσθήναι μετά πλείονος τέρ
ψεως καί άποτελέσματος. Ούδέν δέ άπορον, έάν ί
δωμεν τόν Κ . Σαμαρτσίδην, ή άλλον τινά, μετα- 
«κευάζοντα τήν αύτήν ΰπόθεσιν είς τύπον δραμα
τικόν άσμενοι έπευφημήσομεν αύτόν. Η γλώσσα ή
μών δεϊται ύπέρ παν άλλο τής δραματικής ποιή
σεως, ης άνευ ούδέποτε τελειοΰται, ούδ’ έπαίρεται 
έπ'ι τό σημεΐον, είς δ πάντες ένατενίζουσι. Διόπερ 
εύκταιότατον άν είη, είπερ οί πλεΐστοι τών δυναμέ- 
νων ένησχολοΰντο είδικώς είς τό δραματικόν είδος 
τής ποιήσεως.

Τελευταΐον έώντες εις τήν ε ύ α ι σ θ ώ τών 
φιλοκάλων άναγνωστών τής «Νέας Επταλόφου» 
τήν περαιτέρω έπ'.δοκιμασίαν τοΰ περί ου ό λόγος 
πονήματος, έν ώ άριστα είκονίζεται ό θρίαμβος τής 
αρετής τοΰ ήθικοΰ έρωτος, καταλήγομεν ένταΰθα, 
έπιφυλαττόμενοι ινα έν καιρώ έξυφάνωμεν τόν τοΰ 
ποιητοΰ ένδικον έπαινον. Α. Σ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ.

Καί ταΰτα μέν ό φίλος Ιγγλέσης' συγγνωσθήτω 
δέ καί ήμΐν δπως έκθώμεν συντόμως πως τήν ΰπό- 
θεσιν τοΰ ποιήματος τούτου, δπερ άνάγεται, καθ’ 
ήμας τούλάχιστον, είς τά  μυθιστορικά ή ρωμαντικά 
έπη, ών ό πρώτος έφευρετής, ό πολύς λέγεται Σεξ- 
πήρος. ϊδου ή ύπόθεσις.

«Φιλική συνέδεέ ποτε σχέσις τάς οίκογενείαςτοΰ 
Φαίδωνος καί τής Αστραίας. Αλλ’ ό πατήρ τοΰ Φαί
δωνος Νικίας, παραλόγους συλλαβών ΰπονοίας κατά 
τοΰ πατρός τής Αστραίας, ώς συκοφαντήσαντος τήν 
σύζυγον αύτοΰ Κλεονίκην, έμονομάχησε μετ’ αύτοΰ, 
καί έβύθισε τήν σπάθην του εις τό αίμα έκείνου, δ- 
στις άποθνήσκων κατέλιπε τή  συζύγω αύτοΰ έγγρα
φον άπόδειξιν τής άθωότητός του. Μικρόν μετά 
ταΰτα άπέθανε καί ή σύζυγος τοΰ Νικίου, αμεί
λικτος δ ’ έχθρα έχώρισε τοΰ λοιποΰ τάς άλλοτε 
φίλας οίκογενείας' άλλ’ ό Φαίδων καί ή Αστραία, έν 
τή  παιδική καί άδόλω ήλικία ευρισκόμενοι, ούδέν 
ήσθάνοντο έκ τής έχθρας τών γονέων, συναντώμενοι 
δέ είς τά  πεδία, είς τα  ρυάκια, είς τά δάση συνήνουν 
τάς άθώας αύτών παιδιάς, καί ή συνένωσις αυτη ε- 
θηκεν έν τή καρδία αύτών τήν πρώτην τοΰ έρωτος 
κρηπίδα. Αμφότεροι φίλοι τοΰ ώραίου, άμφότεροι 
τής φύσεως θαυμασταί, άμφότεροι άρυόμενοι τάς 
εμπνεύσεις αύτών έκ. τοΰ έκτυπώματος τής άγαθό- 
τητος τοΰ ΘεοΟ, ζωγράφος ό μέν, ποιήτρια ή δέ, 
έλάλησαν κατά τήν άνοιξιν τοΰ πρώτου κάλυκος 
τής νεότητος αύτών σιωπηλώς τήν γλώσσαν τοΰ έ
ρωτος διά τών άνθέων άλλ’ έπήλθε στιγμή, καθ’ 
ήν ό Φαίδων παρά τόν τάφον τοΰ πατρός τής Α
στραία; άνεμνήσθη τών πρώτων αύτοΰ έντυπώσεων, 
καί φθόγγος, έκ τής καρδίας αύτοΰ προϊών, έφερεν 
είς τά  χείλη του τήν λέξιν: άγαπώ, είς ήν έτερόν τι 
στόμα άπεκρίθη έπίσης: άγαπώ, πρός μέγα θάμβος 
τοΰ Φαίδωνος' στρέφει ό Φαίδων καί άναγνωρίζει 
τήν Αστραίαν, καί δρκοι έρωτος, αΐωνίας πίστεως 
ανταλλάσσονται, καί γονυπετείς καί καρδιοπάλλον- 
λοντε; τελοΰσιν ένώπιον τοΰ Πλάστου καί τοΰ ά

πειρου μυστηριώδη γάμον. Αλλά, μετά παρέλευσή 
καιροΰ, ό Φαίδων λαμβάνει διαταγήν παρά τοΰ πα
τρός αύτοΰ ίνα πρός τελειοποίησιν τών σπουδών 
αύτοΰ μεταβή είς Ρώμην μάτην ό Φαίδων πίπτει 
είς τούς πόδας τοΰ πατρός του, έξομολογούμενος τόν 
έρωτά του καί έξαιτούμενος δπως μείνη' ό γέρων 
μένει άκαμπτος, καί εν ψυχρόν : λησμόνησον έκείνην 
καί ΰπάκουσον, παγετωδώς άποσβεννύει τήν έπιμονήν 
του Φαίδωνος. Οί δύο έρασταί άποχαιρετώνται 
σπαραξικαρδίως, λαμβάνοντες πρός άνάμνησιν ή μέν 
βαστρύχους δύο τής κεφαλής έκείνου, ό δέ ρόδον, δ 
άρτίως έδρέψατο έκείνη. Επιβαίνει ό Φαίδων τοΰ 
πλοίου, καί έκειθεν άποχαιρετα τάς πατρώας ακτας, 
τήν φίλην, καί τήν πατρίδα, θαλερά καί τηξικάρ- 
δια χέων δάκρυα, καί άφικνεΐται εις Ρώμην, ενθα 
καταλύει είς τόν οίκον άρχαίου φίλου τοΰ πατρος 
του, περικαλλή καί έπέραστον έχοντος θυγατέρα, 
όνόματι Θελξινόην έρωτύλη πρότερον ουσα ή νεά
νις καί παίζουσα μετά τοΰ έρωτος καί τών έραςών, 
αισθάνεται τό πρώτον είς τήν δψιν τοΰ Φαίδωνος 
τήν ίεράν τοΰ έρωτος φλόγα' άλλ’ ό Φαίδων, ολος 
εις τήν άνάμνησιν τοΰ πρώτου αύτοΰ ινδάλματος, 
θρηνεί μακράν αύτοΰ έπί δύο έτη, δ:ατελών άπα- 
θής είς τά  θέλγητρα τής Θελξινόης· άλλ’ ή πηγή 
τών δακρύων του έξηράνθη, ή παγετώδης αύτοΰ 
καρδία έπιθυμεΐ νά θερμανθή, καί ήμέραν τινά άπο- 
φράδα ό Φαίδων έναποτυποΐ είς τήν παρειάν τής 
νεάνιδος φίλημα, καί αί δύο αύτών συγκλείονται 
άγκάλαι, καί ή Αστραία λησμονεΐται . . . Αλλ’ έν ώ 
ταΰτα έν Ρώμη συμβαίνουσι, κλινήρης πίπτει ή μή- 
τηρ τής Αστραίας, καί έπιθάνατος ουσα, καλεϊ τον 
Νικίαν, δεικνύει αύτώ τό άθωωτικόν τοΰ συζύγου 
της έγγραφον, πικρά δάκρυα μεταμελείας έκρέουσι 
τών οφθαλμών αύτοΰ, καί ΰπόσχεσις ιερά δίδεται 
ένώπιον τής έπιθανατίου κλίνης, δτι συζευχθήσονται 
τά  δύο αύτών τέκνα. Μετ’ ολίγον ή Αστραία, μαν- 
τεύσασα τήν άπιστίαν τοΰ έραστοΰ, μεταβαίνει εις 
Ρώμην, ένθα ήτοιμάζετο ή γαμική πομπή τοΰ άπι
στου Φαίδωνος μετά τής Θελξινόης. Επέρχεται 
τέλος ή ήμερα τοΰ γάμου, τό πλήθος συρρέει είς τήν 
έκκλησίαν, καί μ ετ’ αύτοΰ άγνωστός τις καί κεκα- 
λυμμένος ίππότης'άρχεται τό μυστήριον, καί ό ιππότης 
ταράσσεται" δτε δέ ό ίερευς προφέρει τήν λέξιν: στέφε
ται, φωνή τις βροντώδης κραυγάζει στήθι, καί ό ιππό
της, άφαφών τόν μανδύαν του, άφίνει νά φανώσι παρθε · 
νικά στήθη, καί ό Φαίδων άναγνωρίζει τήν Αστραίαν, ή- 
τις τώέπιστρέφει τους βοςρύχους του, άπαιτοΰσαοπίσω 
τό ρόδον της, καί άπολύουσα έκεΐνον τών όρκων του" 
λειποθυμεΐ ό Φαίδων, φεύγει ώς άστραπή ή Αστραία, 
συνέρχεται ό Φαίδων, τήν ζτ,τεΐ' άλλ’ ή Αστραία 
έγένετο άφαντος' ό έπίορκος γάμος διαλύεται. Η 
Αστραία, έπανελθοΰσα είς τήν πατρίδα της, άποθνή- 
σκει, καί ό Φαίδων, έπανελθών καί ουτος, τήκεται και 
μαραίνεται έπί τρία δλα έτη, τρεφόμενος όιά δα
κρύων. Τέλος, αισθανόμενος έγγίζοντα τόν θάνατόν 
του, μεταβαίνει, οδηγηθείς κατα παρακλησιν του 
ύπό τοΰ πατρός αύτοΰ, είς τόν τάφον τής Αστραίας,



ενθα αποθνήσκει, άτμητον καταλιπών πένθος εις 
τόν πατέρα αύτοΰ.»

 ̂ Τοιαύτη ή ΰπόθεσις τοΰ ποιήματος, έξ ης ό ποιη
τής συνεπλεξε 8 6 4  στίχους, νεανικής δλως άποστά- 
ζοντας χάριτος· έξαιτούμεθα δέ συγγνώμην αν ό 
αΧαΡι« Λιχών καλαμος εκηλιδωσε που την αίγλήεσ- 
σαν περιβολην του πονήματος του, έπί το πεζώτε- 
ρον ούτως έκθείςτήν υπόθεσιν. Εικόνες πλαίσιαι, 
περιγραφαί ζωηραί, φαντασία γόνιμος, ΰπόθεσις ευ 
μάλα πεφιλοτεχνημένη, πληθύς κοσμητικών έπιθέ- 
των, γλώσσα ̂  κομψοπρεπής, στιχουργία απαραβία
στος και οιονει ρεουσα, 1δού τά άναμφήριστα
πλεονεκτήματα τοΰ ποιήματος τούτου, έν ώ ό ποι- 

αΥςμ ^ ε τον δεκαπεντασύλλαβον στίχον προς 
τον Ιαμβικόν, ποΰ μέν άκατάληκτον, ποΰ δέ ύπερκα- 
τάληκτον, ποΰ δέ καταληκτικόν εις συλλαβήν, ποΰ 
δε τέλος έκ δύο πενθημιμερών συνιστάμενον. Νομίζο- 
μεν οτι δέν είμεθα υπερβολικοί εϊς τους έπαίνους 
τιμών, αν είπωμεν ότι καθ’ ολα τά διάφορα 
ταΰτα μέτρα ό Κ . X . Σαμαρτσίδης έπέτυχε θαυ
μάσια, δραξάμενος άπανταχοΰ τής ομοιοκαταληξίας· 
τ α  πάντα όμαλα, λεία, σαφή, εί και υψηλά και 
π  οιητικωτερον έκπεφρασμένα.

Ταΰτα μέν_ ένγένει περί τοΰ ποιήματος· έπεθυ- 
μουμεν οέ, εΐ τα  στενά του ήμετέρου Περιοδικοΰ 
συνεχώρουν τοΰτο, ινα άναλυσωμεν έκαστον στίχον 
τοΰ ποιήματος τούτου, θαυμάζοντες τό έν πα- 
σιν ώραιον καί υψηλόν. Αλλ’ δπως δήποτε δέν 
ουναμεθα νά μην άναφέρωμεν τεμάχιά τινα, μή έκ- 
λεγοντες, άλλ έκ τοΰ προχείρου λαμβάνοντες, διότι 
ή εκλογή αποβαίνει περιττή έπί δλου τελείου καί 
αμωμου. Καί πρώτον μέν άναφέρομεν την περιγρα
φήν έκείνην τοΰ οίκου τής Αστραίας, ήτις αποπνέει 
αφελειαν και φυσικήν χαριν, ολως Θεοκρίτειον ;

Επι γηλόφου φαιδροΰ, χλοώδους, 
έν μέσω κήπου τερπνοΰ, ευώδους, 
βρίθοντος δάφνης, πορτοκαλίας, 
ό οίκος Ι'κειτο τής ’Αστραίας,

Εμοσχοβόλουν έκεϊ τά ία, 

έκει τα κρίνοι έμοσχοβόλουν, 
καί οτε εαρος ήν πρωία, · 

απο την δρόσον έφεγγοβόλουν,

Δαση κατάσκια ησαν ττερ ιξ,
Ενδιαιτήματα άηδόνων, 

όπου ζέφυρων έπέτα πτέρυξ

μετα τα δψη σφοδρών χειμώνων»

Απο τα δψη δδατα κρύα 
έκυλινδοΰντο μετά ψιθύρου, 

καί πέραν έλαμπε παραλία, 
το χρώμα φέρουσα τοΰ σαπφείρου.

Αλλ ΐδου ετεροι στίχοι, αναμιμ,νήσκοντες νους αρ
χαίους χορούς τών δραματικών ποιητών, έν οϊς το 
αοροχαρι καί μελαγχολικόν συμπλέκονται ^ναλλή- 
λως, αποτελοΰντα δυάδα έναρμόνιον:

‘Ως το φυτον ό άνθρωπος τον κα'λυκά του εχει* 
είναι η πρώτη του αύγή ό κα'λυξ* ή νεότης 

έπερχεται* ό κάλυξ του φυλορροεΐ καί τρέχει, 
κα! φεύγει άνεπιστρεπτεί ή πρώτη άθωότης.

Αλλα το άνθος ηκμασεν; έπήλθεν ή νεότης;
Η κχλλονη, το άρωμα καί της ζωής το χρώμα 

κοσμεί τδ άνθος· μειδιά ή χα'ρις ή άβρότης, 
και χεει θειον άρωμα, τον έρωτα, το ομμα.

Τοΰ άνθους δμως κύκλωθεν ή καταιγ'ις γογγύζει, 
την φθισιν και τον μαρασμόν τοΰ άνθους απειλούσα* 

μετ’ ού πολύ έκρήγνυται, πίπτει χαμαί, θερίζει 
τό άνθος, καί η καλλονή επέρχεται πενθούσα.

Ουτω καί τήν νεότητα έπαπειλοΰν τά πάθη* 
ή καταιγις των επ’ αυτών έκρήγνυται ταχεία 

και η νεοτης ώχριγ, τοΰ τα'φου δέ τά βάθη 
οέχονται μόνον λείψανα πολυπαθή καί κρύα.

α Λυπουμεθα διότι άναγκαζόμεθα έκόντες άκοντες 
ινα παυσωμεν ενταΰθα τήν καταχώρησιν έκ τών ς·ί- 
χων τοΰ ^ποιήματος* άλλ’ έπαναλέγομεν, οτι οστις 
θέλει να ιδη σκηνήν άγνοΰ έρωτος, μ ετ ’ αμίμητου 
άφελείας καί χάριτος παρισταμένην, πρέπει ν’ άνα- 
γνωση τήν έν τώ  Ε'. τοΰ πρώτου άσματος έρωτικήν 
συνεντευξιν καί πρώτην ομολογίαν τών δύο νέων, 
προς ών τήν συνένωσιν έμειδίασε καί συνήνεσε καί 
αυτή ή Θεοτης·  ̂δστις θέλει νά ίδη σκηνήν έρωτικής 
εζαυεο)ς xoct τυαθουζ ακιθ^σεων <ρλογερου  ̂ ττρέτυει ν’ 
ανάγνωση τήν συνέντευξιν του Φαίδωνος μ ετά  τής 
Θελξινόης, τοΰ άποκοιμήσαντος τό άγνόν τής καρδίας, 
χαριν τών αισθήσεων, μετα τής δαπανησάσης εις 
τους πολλούς έρωτας τήν καρδιάν’ δστις θέλει νά 
άναγνώση τρομεράν σκηνήν, όρθοΰσαν τάς τρίχας 
υ<·ο ?Ρικί!ί) άς προστρεξη εις τήν παράστασιν τής 
Αστραίας κατά τους γάμους τοΰ Φαίδωνος καί 
Θελξινόης οστις θελει τέλος νά έκχέη θαλερά δά
κρυα, άς ίδη τόν έπί τοΰ τάφου τής Αστραίας θάνα
τον τοΰ Φαίδιονος. Τελευταιον, είμεθα καί ήμεΐς τής 
γνώμης τοΰ φίλου Α. ίγγλέση ΐνα μετασκευασθή 
το ποίημα τοΰτο εις δραματικόν τ ι άριστούργημα, 
εξωραισον τήν Εθνικήν ήμών σκηνήν.

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η ,

Περί Θηλασμού.
 ̂Τιθεμενου ζητηματος άν διά τά  νεογνά προτι

μάτε ρον είναι το γαλα γυναικός, ή ζώου τινός, αίγός 
π . χ . ή^αγελαδος, ούδεμία άμφιβαλία πρέπει νά 
ΰπάρχη οτι προτιμότερον είναι τό πρώτον διότι ή 
τροφή αυτη είναι έπίτηδες κατεσκευασμένη δί αύτό, 
και εχει χημικην συνθεσιν, αρμόζουσαν είς τά  πεπτι
κά αυτοΰ όργανα μάλλον τοΰ γάλακτος έτέρου 
ζώου. Επιτυγχάνει μεν πολλάκις καί τό τελευταιον, 
διότι πολλά παιδια ηυξήνθησαν δί αύτοΰ· άλλ’ 
ΰπάρχουσιν έτι πλείονα παραδείγματα, καθ’ α ή ξένη

αΰτη τροφή παρήγαγε διαιίροίας καί έντεροκοιλίτας 
δυσιάτους.

Λυθέντος τοΰ ζητήματος τούτου, έ-έρχεται ετε- 
ρον : άν προτιμότερον είναι τό γάλα τής μητρός ή 
μισθωτής τροφοΰ. Εάν ή μήτηρ έχη ύγια κρασιν, 
καί δέν είναι παραδεδομένη είς τάς ήδονάς τοΰ κό
σμου, ή παραιτηθή αύτών καί ένασχοληθή έξ ολο
κλήρου είς τήν τροφήν τοΰ τέκνου αύτής, πολύ προ
τιμότερος είναι ο μαστός τής μητρός· έν έναν τ ία 
ομως περιπτώσει, προτιμητέα ή μισθωτή τροφός. 
Προς εκλογήν τροφοΰ, άπαιτοΰνται αί έπόμεναι ιδιό
τητες* αυτη νά έχη ήλικίαν όλιγωτέραν τών 3 0  έ- 
τών, ή έκλογή αύτής νά γείνη πριν παρέλθωσι τό 
πολύ εξ μήνες άπό τοΰ τοκετοΰ, οΐ μαστοί αύτής 
νά ήναι άνεπτυγμένοι, τών οποίων αί ρώγες νά έξεχω- 
σι, και να ήναι αρκετά σκληραί" τό γάλα αύτής νά 
η ναι άνευ οσμής, ή δέ γεϋσις αύτοΰ νά ήναι γλυκεία 
μεν , άλλ’ ούχί τόσον πολύ, έν τούτοις δέ νά ήναι 
τοσον πυκνόν, ώστε είς κεκλιμένον έπίπεδον νά 
πίπτη είς σφαιρίδια, νά μή έχη ή τροφός πάθος με
ταδοτικόν, νά χαίρη άκραν υγείαν, νά ήναι εύφυής, 
γλυκεία καί ήμερος, νά έχη καλούς όδόντας, δέρμα 
μελαγχροινόν, οφθαλμούς μαύρους, κόμην μαύρην ή 
καστανόχρουν.

Ο άναγκαζόμενος νά δώση τό τέκνον αύτοΰ είς 
μισθωτήν τροφόν πρέπει νά παραλάβη αύτήν είς τήν 
εαυτοΰ οικίαν διότι, έάν τό τέκνον μετακομισθή 
είς τήν οικίαν τής τροφοΰ, δύναται νά βλαφθή τά 
μέγιστα, έκ τε  τής πενίας τής τροφοΰ, τής κακής 
αύτής διαίτης, καί τής μή ΰγιοΰς καταστάσεως τοΰ 
τόπου τής κατοικίας αύτής.

Είτε φυσική γαλουχία γείνη είτε τεχνητή, πρέπει 
νά προστεθώσι βαθμηδόν καί άλλαι τροφαί, καί ι
δίως άλευρώδεις καί βραδύτερον ζωμός.

Η έποχή τοΰ άπογαλακτισμοΰ διαφόρως ορίζεται 
παρά τών ιατρών, έξ ών άλλοι μέν παραδέχονται τήν 
γαλακτοτροφίαν δί εν έτος, καί άλλοι διά δύο, ενεκα 
τής οδοντοφυΐας, ληγούσης συνήθως είς δύο έτη. 
Είναι δύσκολον δμως νά προσδιορισθη τοΰτο, έξαρ- 
τώμενον άπό τής ταχείας ή βραδείας άναπτύξεως 
τοΰ παιδιού, άπό τής υγείας αύτοΰ καί τής κρά- 
σεως, καί προσέτι έκ τών κόπων, τούς όποιους υπο
φέρει ή μήτηρ ή ή τροφός διά τόν θηλασμόν αύτοΰ. 
Οπωσδήποτε δέ, ό άπογαλακτισμός πρέπει νά γείνη 
βαθμηδόν.

ΠΕΡΙ ΕΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ.

(Συνέχεια).

Πρέπει λοιπόν ή συνήθεια νά γίνηται είς άντικεί- 
μενα επωφελή καί σωματικώς καί ήθικώς* είς τοΰτο 
βασίζεται ή δίαιτα, ή άνατροφή, ή μελέτη, ή σπου
δή, καί παν γυμνά atov.

Πασα μετάβασις δύναται νά γείνη είς εν ή είς 
πολλά άντικείμενα, καινά διαρκή ολίγον η πολύ.

Πάντοτε δέν πρέπει νά γίνηται είς παραπολλά 
αντικείμενα μεγάλης περιόδου, άλλά κατά μέτρον 
άναλόγως τής ηλικίας, τής κράσεως, τής έποχής* 
διότι ή μεγάλη διακοπή έξασθενεΐ τήν συνήθειαν 
π. χ . δέν πρέπει τις νά τρώγη διαρκώς τό αύτό χά- 
ριν υγείας φαγητόν, άλλ’ ούτε καί παραπολύς και
ρός νά παρέρχηται πρός έπανάληψιν τοΰ αύτοΰ, 
διότι τό θρεπτικόν άποτέλεσμα, ινα παραχθή, πρέπει 
νά γίνηται μέν περιοδική χρήσις, ούχί δέ καί κατά 
μεγάλην άπόστασιν χρόνου, ώστε τό παραχθέν νά 
διακοπή έκ τής μή έπαναλήψεως' τ ’ αύτό έστι πρός 
χρήσιν ένδυμάτων κλπ. συνειθίσας τις νά ένδύηται 
έλαφρά, έάν έξ άτμοσφαιρικής αιτίας άναγκασθή νά 
ένδυθή βαρύτερα, πρέπει έγκαίρως νά έπαναλάβη 
τήν συνήθειάν του, διότι διά τής μεγάλης διακοπής 
άποβάλλεται ή εξις.

Πάσα έπανάληψις δέν πρέπει νά γίνηται ύπό με
γάλην ακρίβειαν τής περιοδικότητας· διότι καί ή ορ
γανική φύσις άκρίβειαν περιόδου δέν διατηρεί, ούτε 
τό αύτό πραγμα έπαναλαμβάνεται- άλλά τό δμοιον* 
διότι τό αύτό άπαξ έν τώ  κόσμω γίνεται- ούτε τ ’ 
αύτό είδος τοΰ φυτοΰ βλαστάνει έν τή αύτή ήμερα 
τοΰ έτους, ούτε παν ζώον διαρκεΐ έν τή μήτρα ακρι
βώς ίσον χρόνον πρός άλλο δμοιόν του· ούτε τήν αύ
τήν περίοδον τής ζωής πάντα έχουσι, κλπ .

Εν γένει, ίνα διατηρή τις ύγείαν, πρέπει νά συ- 
νειθίζη νά ζή σύμφωνα μέ τήν διάθεσιν τής φύσεως, 
ούδενός διαρκώς καί κατά κόρον, ούτε κα τ’ έλλει- 
ψιν χρήσιν ποιών.

Οταν δμως μεταβαίνη τις άπό ένός είς άλλο, δέν 
πρέπει νά μεταβαίνη αίφνης καί διά μιας· άλλά 
κατ’ ολίγον διότι τ ’ αύτό γίνεται καί είς τήν φύσιν* 
έκ τοΰ χειμώνος δέν γίνεται μετάβασις αμέσως είς 
τό θέρος" ούτε έκ τών βαρέων ένδυμάτων τοΰ χει
μώνος νά μεταβαίνη τις είς τά  έλαφρά τοΰ θέρους διά 
μιας, άλλά νά έλαφρόνη ταΰτα κατ’ ολίγον, ΐνα ού- 
τω  τό σώμα συνειθίζη εύκολώτερον. Εκ τής μεγά
λης νηστείας νά μή μεταβαίνη είς πολυφαγίαν αμέ
σως' άλλά πρώτον νά τρώγη ρόφημά τ ι, καί οΰτω 
κατ’ ολίγον περισσοτέραν τροφήν’ ό πολύ πεινών νά. 
μή τρώγη διά μιας πολύ’ ωσαύτως καί ό διψών* ο 
κατάψυχρος νά μή θερμαίνηται άμέσως πολύ’ διότι 
τό άμέσως, καί πολύ, έπιβλαβές έστι" τ ’ αύτό καί 
πρός πάσας τάς σωματικάς πράξεις έν γένει. Οί 
συνειθίσαντες φυλακισμένοι είς σκοτεινάς φυλακάς 
βλάπτονται τούς οφθαλμούς έάν αίφνης έκτεθώσιν 
είς τό φώς τό Ηλιου* ό πολύ πινών βλάπτεται έάν 
πολυφάγη.

Η έξις, προερχομένη έκ τής μεγάλης συνήθειας, 
κατακυριεύει τόν άνθρωπον τοσοΰτον, ώστε συνοικει- 
οΰται μέ τό σώμα του καί γίνεται άλλη φύσις" έάν 
ό τοιοΰτος θελήση αίφνης νά έγκαταλείψη τήν εςιν 
ταύτην, ύφίσταται βλάβας είς τήν ύγείαν. Ουτω 
π. χ . οί συνειθίσαντες τόν καπνόν, τόν καφέν, τόν 
οίνον, κλπ. έάν στερηθώσι τούτων, ύφίστανται συμ. 
πτώματα έπιβλαβή καί επικίνδυνα* τινές ύφίσταν. 
ται τρόμους, θαμβώσεις, χαλαρώσεις, καταβολής
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τών δυνάμεων, κλπ. Οί συνειθίζοντες τά ; φλεβοτο
μίας, έάν διακόψωσιν έπί πολυ ταΰτα; βλάπτονται* 
ωσαύτως καί οί έπιθέτοντεςβδέλλας έπί τής έδρας' 
οί λαμβάνοντε; συνεχώς καθάρσια, κλπ. είναι λοι
πόν καλόν προ; υγείαν ν’ άποφεύγη έκαστο; πασαν 
μεγάλην έξιν, δεσμεύουσαν τό σώμα. Οί δε άποκτή- 
σαντες τοιαΰτην, πρέπει ν’ άπομακρΰνωνται ταύτης 
κατ’ ολίγον.

Η συνεχή; έπανάληψις τών αύτών ιδεών διαθέτει 
κατά ταΰτα; τόν οργανισμόν τοΰ σώματο;, καί ού 
μονον τροποποιεί μεγάλως τήν σωματικήν κατάςα- 
σιν  άλλά καί τά  ήθικά πάθη τοΰ νοό; καί τή ; καρ
δία; μεταβάλλει'διό «άν χολώ παροικίση;, ύποσκά- 
ζειν μάθηση».

Διά τής τοιαΰτης έξεως πολλάκις νηπιόθεν γεν- 
νώνται διάφοροι διαθέσεις πρός έπιτηδεΰματα. Ού
τω ς ενίοτε νηπιόθεν τις βλέπων καί άκοΰων τά  τοΰ 
στρατιωτικού, λαμβάνει κλίσιν πρός τά  στρατιωτικά' 
βλεπων τά  τοΰ φαρμακοποιού, ίατροϋ, διατίθεται 
προς ταΰτα' άκοΰων τά  τής πολιτικής, εί; την πο
λιτικήν, κτλ .

Διά τ ή ; συχνής όράσεω; έπιληπτικών, γίνεται 
ενίοτε ο ορών έπιληπτικο;' διά τή ; συνοικήσεως μέ 
ΐδιότροπον γίνεται ιδιότροπο;, καί με καλόν καλός' 
«οτω τις άν πλοΐον τής ημέρας συνή, τοιοΰτον ά- 
ναγκη γενέσθαι καί αυτόν του; τρόπου;.»

Εν γένει ή έξις είναι ή βάσι; τής ανατροφής καί 
τοΰ βίου τοΰ ανθρώπου' είναι εν τών τριών συστατι
κών προς μορφωσιν ήθικοΰ άνθρώπου' ταΰτα δέ είσι: 
φ ΰ σ ι ς, μ ά θ η σ ι ς, καί ά σ κ η σ ι ς η έξις' 
διότι, κατά Πλούταρχον, φύσις άνευ μαθήσεως είναι 
τυφλόν, μάθησις δίχα φύσεως έλλειπές, άσκησις, η 
εςις, άνευ άμφοτέρων άτελές.

II έξις, ώς προελέχθη, άποκταται διά τής συνή
θειας. Η δέ συνήθεια διά τής έ π  ι μ ο ν ή ς, ητις 
είναι ή ισχυρότερα ηθική δύναμις, ένώπιον τής ό
ποιας τά  πάντα ένδίδουσιν. II έπιμονή έπιφέρει καί 
τήν ά \ ά γ κ η ν, καθ’ ης «ούδε θεοί μάχονται».

« Σταγόνες ύδατος πέτρας κοιλαίνου,σΐ' σίδη
ρος καί χαλκό; ταΐς έπαφαΐς τών χειρών έντρί- 
βονται».

Φιλόσοφός τις, νέο; ών, καί μεταβάς είς Αθήνας 
πρός τό σπουδάσαι, τοσοΰτον δύσνους ήτον, ώστε 
άπελπισθείς, άπήλθε προ; τήν πατρίδα του ινα δοθή 
ε ΐ; άλλο εργον' διψάσας καθ’ οδόν, έπλησίασεν είς 
φρέαρ Γνα πίη ύδω ρ'έκεΐ ίδών αύλακα; βαθεΐς έπί 
τών πετρών τοΰ χείλους τοΰ φρέατος, ήρώτησε πώς 
εγενοντο ουτοι; οί δέ άντλοΰντες υδωρ ειπον, ότι 
εγενοντο διά τής έπαναλήψεως τής τριβής τών σχοι
νιών, δί ών ήντλουν ύδωρ. Εάν διά τής έπαναλή
ψεως, ειπεν, ό σχοΐνος κατέφαγε τήν πέτραν, πώς ή 
έπιμελεια δεν δύναταί νά κατανικήση τόν νοΰν μου; 
ταΰτα ειπων επανήλθεν εις τόν διδάσκαλον' καί διά 
τή ; επιμελειας κατέστη φιλόσοφος. Καί ό Διογένης 
διά τ ή ; έπιμονή; κατέστη μαθητής τοΰ Αντισθένους. 
Ουτο; ο φιλοσοφο;, ο πατήρ τών κυνικών, δέν έδέ- 
χετο μαθητάς, διότι δέν προσεΐχον είς τήν διδασκα

λίαν του' διο καί τόν Διογένην άπεδίωξεν'άλλ’ ου
το ; έξηκολοΰθει νά φοίτα παρ’ αύτώ, καί τοι πολ- 
λάκι; τόν άπέβαλε, καί ποτε τόν έπαισε κατά τής 
κεφαλής' εν τούτοις έξηκολοΰθει λέγων. «Σύ μέν 
παΐε εΐ βουλει, εγώ δέύποθήσω τήν κεφαλήν, καίούκ 
άν έξεύροι; βακτηρίαν σκληράν, ώστε με άπελάσαι τών 
διατριβών τών σών». ό  δέ Αντισθένη;, ορών τήν με- 
γαλήν ταυτην επιμονήν, ΰπερηγάπησεν αύτόν, καί 
κατεστησε τον καλλιτερον μαθητήν αύτοΰ.

Ούτως, άν καί τό ρητόν λέγει ότι : «μένουσιν αί 
φύσεις ώς προήλθον τήν αρχήν,» ή έξις ό'μως δύνα- 
ται επίσης να τροποποιήση καί αύτήν τήν ©ύσιν, ώ ςε 
εύλόγως έλέχθη, ότι ή έξις είναι δευτέρα φύσις' διότι 
πολλάκις υπερισχύει τοσοΰτον αυτη, ώστε καθιστα 
άδιόρθωτα τά  διά ταύτης μεταβληθέντα.

(Επεται τό τέλος)·

Σ Μ Ϊ Ρ Η  II.

Η Σμύρνη εκτισθη κατά τά  πρώτα έτη τής ίω 
νικής μεταναστεΰσεως' δεν άπετέλει δέ κατ’ άρχάς 
μέρος τής Ιωνικής συμμΛχίας, διότι, κατά Στράβωνα, 
φέροντα μαρτυρίαν τοΰ Καλλίου, οί κάτοικοι αύτής 
ησαν άπόσπασμα τών κατοίκων τής Εφέσου. Οί Ε- 
φεσιοι, οι κατοικοΰντες τήν συνοικίαν, την καλουμέ- 
νην Σμύρνην, ήλθον νά προσβάλωσι τούς Λέλεγας, 
και αποδιωξαντες αυτούς, συνώκισαν πόλιν, κληθεί- 
σαν ύπ’ αύτών Σμύρνην προσβληθέντες δε ύστερον 
υπο τών Αιολεων, απεδιωχθησαν εκ τής εαυτών χώ
ρας, καί κατέφυγον είς τήν Κολοφώνα, άλλά τή βοή
θεια tcov Κολοφωνίων επανίκτησαν αυτήν.

Κατά τον Ηρόδοτον, ή πρώτη Σμύρνη ητο πόλις 
Αιολική, κυριευθεΐσα δια στρατηγήματος ύπό τών 
Ιωνων. Βραδυτερον δε, μή θελήσασα νά ΰποταχ- 
θή εί; του; βασιλείς τής Λυδίας, ύπέμεινε πολλ.άς 
εισβολας, και επι τέλους ύπέκυψεν είς τόν ζυγόν αύ
τών. Ο Γΰγης έπεχείρησε κατά τής Σμύρνης εκστρα
τείαν, άποτυχοΰσαν αλλ’ ό Αλυάττης, υιός τοΰ 
Σαδυαττου, διώξας έκ τής Ασίας τούς Κιμμερίους, 
εκυριευσε και τήν Σμύρνην, χαρακτηριζομένην τό τε 
ύπό τοΰ Προδότου ώς αποικίαν Κολοφωνίων. Συνε- 
πεια δε τουτου, εγκατελιπον τήν πόλιν οί κάτοικοί, 
και εμειναν διασκορπισμένοι έν ταΤς κώμαι; έπί 
τέσσαρας εκατονταετηρίδας.

Ε τελεϊτο εν Σμύρνη έορτή, καλουμένη τών έ- 
λ ε υ θ ε ρ 1 ώ ν, είς μνήμην τής άπελευθερώσεως 
τής πολεως, ενεκα τής άφοσιώσεως τών θεραπαινίδων. 
Αίτια δε τής εορτή; ταύτη;, κατά τόν Δοσίθεον, 
συγγράψαντα ιστορίαν τής Λυδίας, είναι ή έπομένη. 
ΟιΛυδοι, πολιορκοΰντες τήν Σμύρνην, καί φθάσαντες 
εις τήν στιγμήν νά κυριεΰσωσιν αύτήν, άπήτησαν 
παρα τών κατοίκων νά παραδώσωσι τάς γυναικά; 
των' ενώ δε ουτοι ήναγκάζοντο νά παραδεχθώσι τόν 
ορον τοΰτον, αί θεραπαινίδες, συγκατατεθεΐσαι νά 
παραδοθώσιν αντι τών κυριών, ένήργησαν έν τώ  ςρα- 
τοπεόω τών Δυδών τοιουτοτρόπως, ώστε κατώρθω·-

ΝΕΑ

σαν νά πέσωσιν ουτοι είς τάς χεΐρας των Σμυρναίων.
Περί τοποθεσίας τής Αιολικής πόλεως ούδεμίαν 

ποιοΰνται μνείαν οί άναφερθέντες συγγραφείς, καί έ- 
πομένως άγνωστον είναι, έάν αύτη έκειτο είς πε
διάδα ή έπί όρους. 0  Στράβων ορίζει τό άπόστημα 
τής άρχαίας άπό τής συγχρόνου αύτώ Σμύρνης είς 
είκοσι στάδια, προσθέτων ότι έκείνη έκειτο είς κόλ
πον διάφορον έκείνου, εις όν έκειτο ή σύγχρονος 
αύτώ. Φαίνεται λοιπόν, ότι ή άρχαία Σμύρνη έκειτο 
είς τόν κόλπον, τόν σήμερον κεχωρισμένον, οστις έ
φθανε μέχρι τοΰ Βουρνόβα’ διότι, παρατηρών τις 
τά  προχώματα τοΰ Μέλητος, συμπεραίνει ότι έκεΐ 
ή θάλασσα είς έποχήν προγενεστέραν είσήρχετο είς 
τήν ξηράν περισσότερον παρ’ όσον σήμερον, καί έ- 
σχημάτιζεν έτερον κόλπον. Καί πραγματικώς είς 
τά  νοτιοδυτικά τοΰ Βουρνόβα υπάρχει θεσις, καλου- 
μένη μέχρι τής σήμερον Π α λ α ι ά  Σ μ ύ ρ ν η ^  
πλήρης έρειπίων, μεταξύ τών οποίων άνεκαλΰφθησαν 
πολλαί έπιγραφαί, έγκεκολαμμέναι ήδη είς τόν 
τοίχον τοΰ τζαμιού Βουρνόβα.

'  II Σμύρνη, ής έρείπια παρατηρούνται έπί τοΰ ό
ρους, τοΰ προκαθημένου τής νεωτέρας πόλεως, εί 
ναι εργον τών Ελλήνων βασιλέων. Ο Παυσανίας 
αποδίδει τήν κτίσιν αύτής είς τόν Αλέξανδρον, διη
γούμενος ότι, ίδών ουτος όνειρον, έμπνευσθέν ύπό 
τής Νεμεσεως, άπεφάσισε νά κτίση έπί τοΰ όρους 
Πάγου, οπου έκοιματο, πόλιν, τήν οποίαν ύποχρεω- 
θέντες οί Σμυρναΐοι νά κατοικήσωσιν, κατά χρησμόν 
τοΰ Κλάρου, άπέδωκαν είς αύτήν τό όνομα τής άρ
χαίας αύτών πατρίδος. Δεν ήδυνήθη όμως ό Αλέ
ξανδρος να κατορθώση τόν σκοπόν αύτοΰ, άλλ’ ή 
πόλις έθεμελιώθη μέν υπό τοΰ Αντιγόνου, συνεπλη- 
ρώθη δέ ύπό τοΰ Λυσιμάχου.

Εκτίσθη λοιπον ή Σμύρνη πρός βορραν τοΰ όρους 
Πάγου, μέρος μέν έπί του όρους μέρος δέ έπί τής 
πεδιαδος μεταξύ τής θαλάσσης καί τοΰ ποταμού 
Μέλητος, οστις ρέει είς τό άνατολικόν μέρος τοΰ 
όρους. Και δεν έβράδυναν νά άνεγερθώσι κατόπιν 
μεγαλοπρεπεσταται οίκοδομαί, καί νά. διαχαραχθώ- 
σιν εύθύγραμμοι όδοι, έστολισμέναι μάλιστα καί μέ 
στοά;. II μνήμη ίδίω; τή ; περιπλανήσεως τοΰ Ομή
ρου επι τών οχθών τοΰ Μέλητος έτιμήθη διά ναοΰ, 
όστι; εκλήθη Ομηρεΐον. Ομοίως άνηγέρθησαν καί 
άλλ.α ιερά, ώς παραδείγματος χάριν έπί τής πεδιά- 
δος ό ναός τής Νεμέσεως, καί ό τής Μητρός τών 
Θεών. II άκρόπολις δέ, τό στάδιον, τό θέατρον καί 
αί στοαι άνηγέρθησαν έπί τοΰ κατήφορου τοΰ ό
ρους' ό σήμερον δέ κατοικούμενος λιμήν ητο δεξα
μενή, κεκλεισμένη δί άλύσεως.

Τό κατώτερον όμως μέρος τής πόλεως έπειδή 
έκειτο έπί γαιών, έχουσών ύψος σχεδόν ίσον τώ  
τής θαλάσσης, καί δέν ειχεν οχετούς διά τά νερά 
τής βροχής καί τάς άκαθαρσίας, ήτον άθλιέστατον, 
καί ότε έγίνοντο βροχαί, έπλημμύρουν αί οδοί ύ- 
δάτων καί άκαθαρσιών. Τό μέρος τοΰτο περιγράφει, 
φαίνεται, ό Στράβων, ώς πόλιν τής έαυτοΰ έποχής.

(Επεται τό τέλος)

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ

είς τά  'Ρ ω σσο-Σ ιηχά μεθόρια  χαί είς τάς  
Σ τέπ π α ς  τής κεντρικής Α σίας  

ύπό ,Θωμα Βίτλαμ Ατκινσων ·
(1 8 4 8  —  1 8 5 4 ) .

(Συνέχεια).

4. ‘Ο τόπο; τών Χαλκα. — Άρχαία Μογγολία.

Ειχον άρτίως διατρέξει τό όρος Αλταϊ' ή κοιλά; 
τής Βέας, έν η έκτείνεται ή Α λ τ  ί ν Γ  κ ) ό λ. 
—  Η Χρυσή λίμνη —  μοί προσέφερε χωρογραφία;, 
κατ’ούδέν κατωτέρα; τών ώραιοτέρων τών Ελβετι
κών καί Ιταλικών Αλπεων' ή κοιλά; Κατουνία, 
ούχ ηττον ώραία, μέ ώδήγησε μέχρι τής κορυφής 
τής Βιελοΰκας’ έκ τοΰ ύψίστου τούτου σημείου τοΰ 
Αλταϊκοΰ όροπεδίου, κατέβην πρός νότον, εχων 
στερράν άπόφασιν όπως ζητήσω έν τώ  Γοβίω σκη- 
νάς, αιτινες ούδέποτε έθεωρήθησαν ύπό Εύρωπαικοΰ 
όμματος, ούδέ παρήχθησαν υπό γραφΐδος. Εκεΐ έ
γνώριζον ότι ή καραβίνα μου θά μοί ήτον αναγκαία 
είς άλλο τ ι, ή είς τό νά κατακτήσω τό γεΰμά μου' 
έκεΐ τό θάρρος καί ή άπάθεια τοΰ περιηγητοΰ τίθεν
ται ύπό δοκιμασίαν ύπό άνδρών άπροσίτων είς τόν 
φόβον καί είς τόν μόχθον. Πρέπει νά έχη τις σταθε- 
ράν τήν χεΐρα, ταχύ τό ομμα καί άσκησιν είς τά  ό
πλα, έάν θέλη νά προφυλαχθή πάσης βιαίας πρά- 
ξεως' ή ληστεία είναι τό κοινόν δίκαιον τής έρημου, 
καί ό ύποκύπτων περιηγητής, έάν δέν θανατωθή* 
είναι βέβαιος ότι θέλει ΰποστή σκληράν αιχμαλω
σίαν.

Η συνοδία μου συνίστατο έκ τριών Κοζάκων, 
γενναίων καί τιμίων συντρόφων, περιφρονούντιον παν- 
τα  κίνδυνον. Είθε νά ζώσι μακραίωνες καί εύτυχεΐς 
έπί τής γωνίας τής γής, ήν οίκοΟσι παρά τούς προ- 
ποδας τοΰ Κ ο υ ρ τ  σ ο ύ μ ! Προσέθηκα είς αύτού; 
έπτά Καλμούκους, ισχυρούς καί ρωμαλέους θηρευ
τ ά ; j είθισμένους είς τόν κοπώδη τών όρέων βίον- 
ειχον άφθονον προμήθειαν πυρίτιδας καί μολυβδο
βόλων, ώς καί συλλογήν όκτώ καραβινών. Οί Καλ- 
μοΰκοί μου ήσαν έν χρώ κεκαρμένοι έκτος θυσάνου 
τινός, έπί τής κορυφής πεπλεγμένου εις μακράν πλε
ξίδα, έπικρεμαμένην έπί τών ώμων, καί δίδουσαν αύ- 
τοΐς έξωτερικόν όλως Σινικόν. Πραγματικώς ήδΰ- 
ναντο νά θεωρηθώσιν ώς Σϊναι ύπήκοοι, άλλά, δυσ
τυχώ ; δί αύτούς, ή Ρωσσία καταναγκάζει έπίσης 
αύτούς όπως τή πληρόνωσι φόρον.

Ο άρχηγός τοΰ μικροΰ έκ Καλμοΰκων στρατού 
μου, ονομαζόμενος Τ ο κ κ α β ο ά, ήν στιβαρός καί 
ρωμαλέος άνήρ, ωραίος καί αρρενωπό; τό ήθος, έ- 
ξογκωμένον έχων τό μέτωπον καί μέλανας τούς ο
φθαλμούς' ότε ό καιρός ήν θερμός, έξήγε τής χεΐρά; 
του έκ τών χειριδών τοϋ μανδΰου του, άς συνέδεε 
τότε εις τήν ζώνην -του' τό ένδυμα τοΰτο έσχημά- 
τιζε περί τό σώμά του μεγαλοπρεπείς π τυχά ;, ά- 
γλα,ίζοΰσα; τό πλήρες μεγαλείου βάδισμα αύτοΰ, 
τάς γραφικάς αύτοϋ κινήσεις, καί μέγα έμποιούσα; 
αποτέλεσμα έπί τή ; Ηρακλείου αύτοΰ μορφής' έγεν-



νήθη δπως ήναι αρχηγός, η δ’ εξαίρετος του φύσις 
καθίστα αύτόν έξαίρετον συνοδοιπόρον. Με συνώ- 
δευσε, κατά τάς επιπόνους έκείνας ήμέρας μου, ύπο- 

*μένων την πείναν και την δίψαν, χωρίς ποτε ούδε- 
μίαν νά προφέρη μεμψιμοιρίαν.

Αΐ ερευναι ήμών ήρξαντο πέραν τοΰ ποταίΛοΰ Να-\ >  ̂ w \ » \ \ t 1
ρομ, εκει οπου τα  ορη Κουρτ-σουμ ενοΰνται μετά 
τοΰ μεγάλου Αλταϊ' άλλ’ ή τελευταία αύτη σειρά 
τών όρέων εύρίσκεται μόνον εις τους χάρτας· εις 
τήν φύσιν δέν υπάρχει. Πολυάριθμοι κλάδοι άνα- 
χωροΰσιν είς τοΰ Αλταϊ διά τής έρημου τοΰ Οϋλάν —  
Κούμ, και κατά ταύτην τήν διεύθυνσιν προχωρήσαν- 
τες άνεβημεν αποτόμους βράχους, κα'ι διήλθομεν 
πλείστας γραφικάς κοιλάδας είς τήν προς άνατολάς 
πορείαν ήμών, προς τήν Ούβσά-νούρ. Δύο τινά είχον 
ύπ’ όψιν κατά τήν περιήγησιν ταύτην, νά έπισκεφθώ 
τα ορη Ταγκνού, άτινα ειχον διακρίνει έκ τής κο
ρυφής τής Βιελ.ουκας, και τήν μεγάλην λίμνην, ήτις 
δένεται τοσούτους ρύακας, χωρίς νά έχη ούδεμίαν 
έξοδον ΰπάρχουσιν έν τη σειρά τών Τακγνοΰ πλεΐ- 
σται κορυφαί, ύπερβαίνουσαι τάς χώρας τών αιωνίων 
χιονων, τινες τών οποίων ΰψοΰνται μέχρις 11 χιλι
άδων ποδών. Διηυθυνόμεθα πρός Ανατολάς, κα ί συ- 
νηντήσαμεν τάς πηγάς πολλών ρευμάτων, καταβαι- 
νόντων έκ τών κορυφών τούτων πρός τήν Ούβσά, ών 
το ονομα μοί είναι αδύνατον νά ορίσω. Ούδεις έκ 
τής συνοδιας μου δεν ειχεν είσδύσει πρότερον είς τήν 
χωράν ταυτην, καί ούδένα άπηντήσαμεν ιθαγενή δ
πως μάς πληροφορήση· είς τάς άνω χώρας ή Θήρα 
ην άφθονος, και πολλακις είς τήν πυράν τοΰ σκη
νώματος μας ώπτώμεν παχέα θήρεια κρέατα· είς 
τινα μερη εύρίσκοντο οί γεγυμνωμένοι πάσσαλοι, οί 
χρησιμεύοντες είς τάς κωνικάς ΰ ο ύ ρ τ  α ς τών 
Χαλκά, ών έδείκνυον τους θηρευτικούς σταθι/,ούς. 
Βαδισαντες δώδεκα ημέρας, καθ’ άς έσκηνώσαμεν 
επι τών οχθών διάφορων χειμάρρων, καταβαινόν- 
των έκ τής σειράς τών Ταγκνού, άφίχθημεν είς ρεΰμά 
τ ι, ευρυ και ταχύ, ρεον έκ τών βορειοανατολικών.

Αδύνατον μάς ητο να διελθωμεν τοΰτο, καί έπρεπε 
νά άνέλθωμεν πρός τήν πηγήν αύτοΰ* ή κατά μήκος 
τοΰ ποταμοΰ τουτου πορεία μας μάς έφερε πολύ 
ύψηλά είς τά  άγρια ορη τών Ταγκνού.

Επιτυχόντες ουχι άμόχθως ν’ άναβώμεν είς μίαν 
τών κορυφών, αιτινες ύψοΰντο μέχρι τής χώρας τών 
χιόνων, εύρέθην ένώπιον άπόψεως εύρείας τε  αμα καί 
λαμπράς. Αμέσως κάτωθι εμοϋ έκειτο ή Οΰβσά-νούρ. 
πορρωτέρω, πρός τά  νοτιοδυτικά, διεκρίνετο ή έρη
μος Ουλαν-κουμ και ή Αραλ νούρ· πρός νότον ή 
Τσαγάν-Ταλά και αί κορυφαί, αί πρός τό Γοβι περιε- 
παυλίζουσαι" περι τα  νοτιοανατολικά διεκρίνοντο 
αι κορυφαί τών Καγχασίων όρεων, ών αί πλεΐσται 
έκρυπτοντο ύπό τήν χιονα. Ην βλέμμα, πόρρωθεν 
ερριμενον επι την κεντρικήν Ασίαν, είς τόπον, δν 
οΰόεις ποτε Ευρωπαίος διείδε- σκοτεινή τις και 
άχλυώδης σκιαγραφία τοΰ Βόγδα όολα διεγράφετο 
πεοαν τής χώρας τού Γοβι καί τής εύρείας έρημου, 
τής έκτεινομένης ώς πορρωτάτω τής όψεως.

Τό μεγαλειτερον μέρος τής χώρας ταύτης είναι 
καθ’ υπερβολήν άπόκρημνον καί άγριον δένδρα δέν 
εΰρίσκονται εί μή είς τάς φάραγγας και είς τάς 
βαθειας κοιλάδάς" τα  πλεΐστα τών όρέων έκείνων 
εισιν έρημα δενδρυλλίων και έπ’ αύτών τών μεσημ
βρινών αυτών κλιτυων. Εν τούτοις, αί περικαμπαί 
τών βράχων εισι κεκοσμημέναι διά πυκνοΰ τάπη- 
τος βραχείας χλόης, μεταξύ τής όποιας απαντάται 
μεγίστη άνθέων ποικιλία- τρία είδη ίριδος έξήν- 
θουν εκεΐσε- το μεν πορφυροΰ χρώματος βαθεος 
επι λευκοΰ εδάφους, το δέ επίσης λευκόν, άλλά 
κεχρωσμένον διά βαθυτάτου κυανοΰ, τό δέ τρί
τον, τέλος, κιτρινωπόν πλατέα παραχώματα ή- 
ρανθεμοειδών καρυόφυλλων ηυξανον πανταχοΰ* δί- 
ανθοι ερυθροφαιοι και υπωχροι ησαν έσπαρμένοι 
επι τών πλευρών τών βράχων, έκδιδόντες ένήδο- 
νον οσμήν.

Εξηκολουθήσαμεν τήν πορείαν ήμών σχεδόν κατ’ 
εύθεΐαν πρός άνατολάς, καί μετά ενδεκα ήμέρας 
διηρχομεθα τάς ύψηλάς συμβολάς τοΰ ποταμοΰ Τές. 
Επειτα, ακολουθοΰντες τήν σειράν τών όρεων κατά 
νοτίαν διεύθυνσιν, έφθάσαμεν είς τάς πηγάς τοΰ 
Σελεγκαν καί Τοαβακάν, ένθα οί οδηγοί ήμών πε- 
ριεμενον ίνα συναπαντήσωσι τούς Χαλκά. Οί Καλ- 
μοΰκοι ευρον πολλάκις τάς φυλάς ταύτας έπί τής 
στεππης Τσού, καί ήλπιζον δτι ήθελον μάς ΰπο'- 
δεχθη φιλοξένως· άλλως τ ε  τά  δπλα ήμών ήδύναν- 
το να μάς έφελκύσωσι τό σέβας των.

Κατά τήν εκδρομήν ταύτην, πολλοί ποταμοί 
καταβαίνοντες έκ τών όρέων είδον άναπτόμενα τά 
πυρα τών σκηνωμάτων ήμών έπί τών όχθών των. 
Παρεΐχον ήμΐν συνήθως ίχθύας, όφειλομένους είς τήν 
έπιδεξιοτητα, μεθ’ ης οί Καλμοΰκοι γνωρίζουσι νά 
μεταχειρίζονται τήν μάχαιράν των.

Το άγκιστρον καί ή ορμιά είσί μέσα πολύ βραδέα 
δια τούς ανθρώπους έκείνους· άντί τούτου τρεις ή 
τεσσαρες άνδρες εισέρχονται έντός τοΰ υδατος καί 
διωκουσι τούς ίχθύας ένώπιον αύτών, ένώ άλλοι 
Καλμοΰκοι τούς περιμένουσιν έπί τής όχθης, ένθα 
τούς κτυπώσι διά μαχαιρών μόλις διέμενον ήμί- 
σειαν ώραν, καί παρεσκεύαζον ήμΐν άφθονον γεΰμα.

Διαβάντες τόν ποταμόν Τές, ήκολουθήσαμεν τάς 
ύπωρείας, πολλάκις διά μέσου πεδιάδων άμμου- 
συχνακις ύπεχρεούμεθα ν’ άναβώμεν ύψηλότερον έπί 
τών κλικίων αύτών, οπως έπιτύχωμεν χόρτον διά 
τους ίππους ήμών καί κυνήγιον δί ήμάς αύτούς.

Μετά όκτώ ήμέρας, έφθάσαμεν είς Σάν-γκίν-δαλάν, 
ώραίαν λίμνην, δεκαπέντε βερστίων μήκους, καί 
πλάτους τεσσάρων μέχρις εξ. έδέησε νά σκηνώσω- 
μεν εκεί έπί δύο ήμέρας, δπως άναπαυθώσιν οί ίπ 
ποι ήμών, καί λάβω καιρόν νά ιχνογραφήσω τάς πέ- 
ριξ τοποθεσίας, καθηγιασμένας ύπό τών Καλμουκι- 
κών παραδόσεων ήμεθα πλησίον τών πηγών τής 
Σελεγκας, καί δέν άπηντήσαμεν είσέτιούδένα Χαλκά,

Εκπληρώσαντες τό άντικείμενον τής είς τήν λί
μνην επισκεψεώς μου, κατελίπομεν αύτήν κατά βρο, 
χέραν πρωίαν, καί έστράφημεν πρός δυσμάς it ;
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σκοπώ νά φθάσωμεν εις τόν ποταμόν Τές κατά τό ή- 
μισυ τής όδοΰ τής πηγής αύτοΰ καί τής Ούβσά 
νούρ. Οί Καλμοΰκοι ήρχισαν νά φοβώνται δτι δέν 
θέλουσι συναντήσει πλέον ούδένα- έν τούτοις, έπειδή 
έμέλλομεν νά διέλθωμεν οδόν, συχναζομένην ύπό 
τών καραβανίων, ήλπίζομεν δτι ήθέλαμεν συναπαντή
σει νομαδικήν τινα φυλήν.

(Επεται συνέχεια)

Η  Π Α Ρ Α Φ Ρ Ω Ν ,

( Λιήγηιια ίστοριχόκ).

« Εμπρός, μικραί μου, εμπρός! . . Τραγωδήσατε 
τό ασμα τής Γ α ρ ο ύ φ ω ς . . .  συμπλέξατε μέ 
τέχνην τάς χεϊράς σας . . .  Οί έρασταί σας είναι 
έκεΐ . . . άλλά, α χ! άχ ! φυλαχθήτε άπό τά  σπα
θιά. . .  άχ ! α χ ! . .  ϊδου οί κόκκινοι σκοΰφοι ! . . . 
Λουκιανέ, Λουκιανέ, ποΰ είσα ι; . . Κλαίει . . . εί- 
ναι αίμα . . . Β ά χ ! . .  « Γ  α ρ ο ύ φ ω μ ου, γ  α- 
ρ ο υ φ α λ  ι ά».

—  ΐδού, Κύριε, αυτή εΐναι ή γραία Γαρούφω, 
περι τνίς όποιας μέ ήρώτας προχθές. Εάν θέλης νά 
τήν ίδης έκ τοΰ πλησίον, έλα καί κάθησε έδώ. Τώρα 
θά σταθη πλησίον τών τραγώδούντων μικρών.

—  Ευχαριστώ, γεΐτον.
Ταΰτα συνέβαινον μίαν ήμέραν τοΰ θέρους είς τινα 

τών όδών τής συνοικίας τοΰ άγιου Ιακώβου, τής ο
ποίας τό όνομα θά παρασιωπήσω διά πολλούς λόγους.

Εσπευσα ν’ άκολουθήσω τήν συμβουλήν τοΰ φιλό- 
φρονος γείτονός μου, καθήσας παρ’ αύτώ. Η γραία, 
τήν όποιαν άπεκάλουν Γαρούφω, ήρχετο βραδεΐ βή- 
ματι, φέρουσα ύπό τόν βραχίονα σκίμποδα, τόν ό
ποιον καί έτοποθέτησε πλησίον ήμών, καί έπειτα 
ύπήγε νά ίδη τά  παιδία τής όδοΰ, τά όποια η δ ον 
καί έχόρευον.

Τόσην αρμονίαν ευρον είς τόν άπλοΰν εκείνον ρυθ
μόν, καί τόσην μελωδίαν είς τό άφελές εκείνο α
σμα, ώστε παρ’ ολίγον έβυθίσθην είς βαθεΐαν έκστα- 
σιν, εί μή ό άγαθός γείτων έλάμβανε τόν βραχί- 
ονά μου.

—  Ακούεις, μοί είπεν, ακούεις τήν παράφρονα; 
Κλαίει καί μέλπει ένταυτώ τό ασμα τών μικρών 
παιδιών. Διά μέσου τής παραφροσύνης της έχει ένί- 
οτε αστραπήν τινα άναμνήσεων, τό δέ ασμα τοΰτο 
γαλβανιζει, ούτως είπεΐν, τήν υπαρξιν αύτής. ίδε 
τούς λειποσάρκους βραχίονάς της ύποτρέμοντας, τάς 
βλεφαρίδας τών οφθαλμών της ύψουμένας καί ταπει- 
νουμένας, ώς εί έκινοΰντο σπασμωδικώς. ΐδε τό αίμα, 
τό χρωματίζον τό άτάκ^ως ρυτιδούμενον πρόσω- 
πον της, ώς έάν ένεργητικωτέρα καί γονιμωτέρα 
ζωή ήρχετο ν’ άνανεάση τόν οργανισμόν της.

Η τάλαινα είναι όγδοηκοντούτις, ώς τήν βλέπεις, 
καί έκ του παρελθόντος αύτής δέν ένθυμεΐται άλλο, 
ή εν μόνον γεγονός —  τό προξενήσαν τήν παραφρο
σύνην της. Οσάκις δέ άναφέρει τοΰτο, άναμιγνύει

σκέψεις, τόσον παραδόξους καί άλλοτρίας τοΰ προ- 
κειμένου, ώστε άπαιτεΐται πολλή προσοχή, δπως 
τις τήν άκολουθήση είς τόν λαβύρινθον τών παρεκ*1 
βάσεών της. II νεότης αύτής άνέρχεται είς τάς ώ- 
ραίας ήμέρας τής Γαλλικής δημοκρατίας. Τάς θερι- 
νάς εσπέρας κα τ’ έκείνην τήν έποχήν, ώς σήμερον, 
πλειότερον μάλιστα ή ώς σήμερον, αί οίκογένειαι τής 
όδοΰ ήμών συνήρχοντο έμπροσθεν τών θυρών τών 
οικιών, καί, ένώ οί μεγάλοι συνδιελέγοντο περί τών 
συμβάντων τής ήμέρας, τά  παιδία διεσκέδαζον ά- 
δοντα καί χορεύοντα. Φαιδρά καί θορυβώδη συνη- 
θροίζοντο πάντοτε έμπροσθεν τοΰ μεγάρου Βαλδαών, 
όπου έδιδοντο εις τά  διασκεδαστικώτερα παιγνίδια' 
ή δε Γαρούφω —  τοΰτο είναι τό όνομα τής παρά- 
φρονος —  ή Γαρούφω προ πάντων ήτον ή ψυχή τών 
συναθροίσεων- τό 1 7 9 2  έφθανεν, είς τό τέλος του. 
Η Γαρούφω, καθ’ δλην τήν λάμψιν τοΰ κάλλους καί 
τής νεότητος, ητο ραδινή καί εύστροφος, είχε τό 
βλέμμα γοργόν, τον πόδα λεπτόν, τό άνάστημα εύ- 
λύγιστον, καί είχεν έπισύρει τήν προσοχήν πολλών 
Βρούτων. Αλλ’ υπερήφανος καί άκατάδεκτος, τούς 
είχεν άπωθήσει ολους, ώς καί αύτόν άκόμη τόν χον
δρόν Σαίντ-Ούρύγον, τόν καταδιώκοντα αυτήν μέ 
τάς παρακλήσεις του, τόν ένοχλοΰντα αύτήν μέ τούς 
άναστεναγμούς του, έν γνώσει καί παρουσία δλτ,ς 
τής συνοικίας.

Ο Σαίντ Ούρύγος ουτος κατήγετο έξ εύγενών, άλλ' 
άφήκε πάντα τίτλον εύγενείας διά νά γείνη α β ρ ά 
κ ω τ ο ς  (1) καί νά φορέση τόν έουθρόν σκοΰφον διότι 
εΰρισκεν, δτι ούτως έθεραπεύοντο τά  άλλως δυσθε- 
ράπευτα πάθη του. Περιπλέον δέ, καί Ρωμαϊκόν 
έλαβεν όνομα, ώς ήτο τότε τοΰ συρμοϋ, καί, άντί 
Γασσάρ δέ Σαίντ Ούρύγος, μετωνομάσθη Κούρτιος 
Ούρύγος. Ητο βραχύς τό άνάστημα, ήδη πολύσαρκος, 
καί έχων Στέντορος φωνήν. Τόσω δέ έπάχυνεν ήμέ
ραν έξ ήμέρας, ώστε τόν άπεκάλουν Β α ρ ε λ  λ  ο- 
κ ο ύ ρ τ  ι ο ν, καί ό Τιβέριας Λαβισέ, νέος άβράκω- 
τος έκ τών φίλων του, τώ  έλεγεν, άστειευόμενος, 
δτι ήδύνατό τις νά τόν έκλάβτ] μακρόθεν ώς βυρκό- 
λακα. Η κεφαλή του ήτο μεγάλη, τό πρόσωπόν του 
πλατύ καί έρυθρόν, αί όφρΰς του πυκναί, καί προ- 
πετές τό βλέμμα του. Εννοείς δτι, άν ό ερως τοιού- 
του άνθρώπου περιεφρονήθη καί αί προσφοραί του 
άπερρίφθησαν μετά φρίκης, δέν έχρειάσθη ούτος πε
ρισσότερον ινα μετατρέψη τόν έρωτά του είς άσπον
δον μίσος κατά τής ώραίας Γαρούφως.

Αλλ’ έκείνη έγέλα. Η φωνή της ήτο τοσοΰτον κα
θαρά καί εύηχος, ώστε οσάκις έμελπε το ασμα τής 
Γ α ρ ο ύ φ ω ς  ύπό τήν έξώθυρον τοΰ μεγάρου Βαλ
δαών, ήνοίγοντο τά  παράθυρα, καί έπανειλημμένοι 
χειροκροτήσεις ττί έμαρτύρουν τήν οποίαν ειχον ευ- 
χαρίστησιν είς τό νά τήν άκούσωσιν. Αλλ’ ή πτω χή 
έμερίμνα διά ταΰτα, όσω καί διά τα ς απειλας

( Ί )  Sans culotte. Έπωνομάσθησαν ούτως έπί τής Γαλ
λικής Ιπαναστάσεως οί δημοκρατικοί καί όχλαγωγοί.
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τοΰ Κουρτίου. Αν δέ ήτένιζε ττρος τό παράθυρον τους 
γλαυκούς οφθαλμούς της, έπραττε τοΰτο διότι άνε- 

"■ζήτει προσφιλές τ ι πρόσωπον . .  . Ηράτο νέου και 
εύγενοΰς ιππότου, τοΰ βαρόνου Λουκιανού Βαλδαών, 
οστις, καίτοι έννεακαιδεκαέτης, ητον ήδη αξιωματι
κός ένός συντάγματος ακροβολιστών. Εφερε μετά 
χάριτος την μικράν σπάθην του, καί υπό τήν πλου- 
σίαν και χρυσοκέντητον στολήν του ή ώχρά μορφή 
του εγινετο περιπαθεστέρα. Καίτοι δέ στρατιωτικός, 
είχε τό ηθος ιλαρόν και τόν λόγον πάντοτε ήμερον.

Πόσον ευτυχής καί υπερήφανος έλογίζετο ή Γα- 
ράυφω, οτε εκείνος ίππευεν, ηγούμενος τοΰ συντάγ
ματος του, άνορθών και κροαίνων τόν καστανός ρουν 
ίππον του! ΑΪ άμφοτέρων τών ψειρών πιέζουσα τήν 
πάλλουσαν καρδίαν της, προσήλου έπ'ι τοΰ κομψού 
αξιωματικού βλέμμα μακρόν καί φλογερόν, μαρτυ
ρούν τόν ένθουσιώδη καί ορμητικόν αναβρασμόν 
τοΰ πρώτου έρωτος. Λεν ήγνόει οτι εμπόδια άνυ- 
περβλητα τήν έχώριζον απ’ αυτόν, δτι φραγμός μέ- 
γας τους εκώλυε του νά ένωθώσί ποτε. Καί αύτός 
δέ ό Λουκιανός μόλις ειχεν εννοήσει τόν τόσον αύτής 
έρωτα. Αλλά τ ί τήν έμελλεν; Ηγάπα, καί ό έρως 
της ητον ανώτερος της εύτυχίας της, ητον αύτή ή 
ζωή της. Από πρωίας μέχρις έσπέρας κατεσκόπευε 
τήν έπάνοδον του νέου αξιωματικού, καί δτε ήδύ- 
νατο νά τόν ϊδη καταβαίνοντα της άμάξης, καί νά 
ύποκλέψη εν βλέμμα του, ένόμιζεν δτι άντημειβετο 
εκατονταπλασιως, και ετρεχε φαιδρά να συνάντηση 
τους συντρόφους της καί νά τΡαγωδήση, έως δτου ή 
νυξ την κατελαμβανεν. —  Αλλά συγγνώμην, γεΐ- 
τον, ΰπελαβον έγώ- λέγεις δτι ώνομάζετο Γαρούφω; 
Τί παράξενον ονομα!

Πριν εκαλείτο Αδριανή· βραδύτερον δέ τή έ- 
δοθη το άλλο όνομα, διότι έτραγώδει τόσον έπιτυ- 
χώς το τότε σύνηθες ασμα, τό όποιον ήρχιζεν έκτών 
λεξεων Γ α ρ ο ύ φ ω μ ο υ ,  γ α ρ ο υ φ α λ ι ά .

Ο Λουκιανός καί εκείνη πλέον ή άπαξ άντήλλα- 
ξαν λόγους ερωτικούς, άλλά μετά πολλής δειλίας 
καί συστολής" διότι έκατέρων αί καρδιαι πρώτην 
φοράν τοτε έπαλλον έξ έρωτος. Αι συνεντεύξεις αυ
τών εγενοντο συνήθως τό έσπέρας, οσάκις ό Λουκια- 
νος κατωρθωνε να κρυπτηται άπό τά  βλέμματα τής 

οίκογενείας του, εις τήν παλαιάν πλατείαν τοΰ Κοι
μητηρίου, και εκεί συνδιελέγοντο περί τοΰ έρωτός 
των, κ at ωνειροπολουν περί μέλλοντος, τό οποίον 
φεΰ! ήγνοουν ολοτελώς. 0  Ούρΰγος έ γνώριζε ταΰτα, 
και εν τή καρδία αυτοΰ άνεκοχλαζε μανιώδης λύσσα 
κατα του άριστοκρατικοΰ, τοΰ θελήσαντος ν’ άφαρ- 
παση τήν έρωμένην του.

Ητο σεπτέμβριος τοΰ 1 7 9 2 .

Αεν αγνοείς τι συνέβη εν Παρισιοις τήν δευτέραν 
ημέραν τούτου τοΰ μηνός.

Αλλ ο,τι αναμφιβόλως δέν γνωρίζεις είναι, δτι 
τήν νύκτα εκείνην τό μέγαοον τών Βαλδαών δι- 
ηρπαγη^ και οι εν αυτω εσφαγησαν ή έρριφθτ/ταν έν 
ταΐς φυλακαΐς. ΙΪ Γαρούφω ήκουσε τόν θόρυβον καί

τήν ταραχήν, καί έλησμόνησεν έαυτήν, ινα ένθυμη&ή 
τόν εραστήν της. Ημίγυμνος καί ταχυτέρα πτηνίδ 
τραυματισθέντος, έδραμεν είς τό μέγαρον, ώρμησεν 
είς τάς αύλάς καί τάς στοάς, τόν οφθαλμόν έλουσα 
έτεροπλανή, καί διά τοΰ μικοοΰ στόματός της προ- 
φέρουσα αράς άγριας καί ύβρεις θανάτου κατά τών 
αριστοκρατικών. Οι αβράκωτοι, χαίροντες δτι 
βλέπουσι νεάνιδα, συντασσομένην μ ετ ’ αύτών καί 
δεικνύουσαν τοσαύτην τόλμην, τήν έχειροκρότησαν 
φρενητιώντες, ήνοιξαν τάς τάξεις των ινα διαβή ε
λευθέριος, καί συνέκριναν αύτήν πρός δλας τάς θεάς 
τής Ελληνικής μυθολογίας. Εκείνη, γνωρίζουσα τό 
μέγαρον, διηυθύνθη πρός τόν θάλαμον τοΰ Λουκιανού, 
δθεν ήκουσε τάς άγριας φωνάς του Κουρτίου Οΰρύ- 
γου, άπαιτοΰντος γεγωνυία τή φωνή τήν έκ τών λα
φύρων μερίδα του, ίίνοιξε τόν θάλαμον. Ούδέν. 6  
Λουκιανός έλειπεν, ίχνος δέ αίματος τήν έκαμε νά 
βάλη τάς φωνάς. Αλλ’ ούδε στιγμήν έχασε, διότι 
ένα μόνον ειχεν λογισμόν, νά εύρη τόν Λουκιανόν καί 
νά τόν σώση, άν ητον ακόμη καιρός. Ακολουθήσασα 
τά  ίχνη τοΰ αίματος, παρετήρησε τήν μυσαράν μορ
φήν του Ούρύγου, άναβαίνοντος τήν μεγάλην κλίμα
κα, καί τή μια χειρ'ι κρατοΰντος σπάθην γυμνήν, διά 
δέ τής έτέρας αιμοσταγή λόγχην. Αποφυγοΰσα τήν 
όλεθρίαν αύτοΰ συνάντησιν, έξηκολούθησε τόν δρό
μον της άνά μέσον τών μακρών καί σκοτεινών προδρό
μων, κράζουσα δλαις δυνάμεσι τόν Λουκιανόν. Επα- 
νεΰρε τά  ’ίχνη τοΰ αίματος, τά  ήκολούθησε, καί πα
ρετήρησε τέλος τόν νέον έραστήν της, δστις ηρχετο 
κράζων, δτι ήθελε νά έκδιώξη τούς αύθάδεις, τούς 
τολμήσαντας νά βιάσωσιν οϋτω τό πατρικόν αύτοΰ 
άσυλον. Η Γαρούφω έγονυπέτησε, παρακαλοΰσα αύ
τόν νά τή ύπακούση· έπειδή δ ’ έκεΐνος άνθίστατο, 
τόν έλαβεν έκ τής όσφύος, καί τόν μετέφερεν είς από
κεντραν γωνίαν, δπου οί δολοφόνοι δέν ήθελόν ποτε 
σκεφθή νά έλθωσίν.

Η νύξ έπροχώρει βαθμηδόν. 0  Λουκιανός, τραυ- 
ματισθεις, άπώλεσεν ήδη άρκετόν αίμα- έπεσε λοι
πόν πλησίον τής Γαρούφως λείπόθυμος, ψυχρός καί 
ώχρος ώς σώμα. Η νεάνις, ορθή ένώπιον αύτοΰ, έ- 
κλαιεν, εθλίβετο, απεσπα τας τρίχας τής κεφαλής 
της, αγνοούσα τινα μεσα να μεταχειρισθή, δπως ά* 
παλλάξη τον εραστήν αυτής άπό τής ζηλοτύπου μα
νίας τοΰ  ̂ Σαίντ-Ούρύγου, δστις βεβαίως ΐϋνεζήτει 
αύτον. Αίφνης δε, ώς άν τή έπήλθεν άστραπή σκέ- 
ψεως, έςέοαλε φωνήν γοεράν, καί έγεινεν άφαντος έν 
παση σπουδή. Μετ ολίγον ανεφάνη κρατούσα ύπό 
μαλης χονδρον σακκον, καί, ίνα άποφύγη πασαν 
υποψίαν, εφορεσε καί αύτή τον ερυθρόν σκοΰφον, κα- 
ταβιβάσασα αυτόν μέχρι τών ώτίων έπί τό πολεμι- 
κώτερον. Επειτα ηρχισε νά περιπατή έπί τό δημα- 
γωγικώτερον, αδουσα βροντοφώνως τό «έμπρός, παι- 
δια, εμπρός». Φοβούμενη δέμή άφυπνίση τόν Λου- 
κιανον, κατ’ ολίγον έιπώπησε· τόν έλαβεν έλαφρώς 
μεταξύ τών βραχιόνων, καί άσπασθεΐσα τά  άχροα 
χείλη του, τόν έβαλεν έντός τοΰ σάκκου της. Πριν 
δέ τόν λάβη έπί τών ώμων, τόν έκύλισεν έπί τοΰ

βορβόρου καί τοΰ αΐματος- έπειτα, σειούσα τήν πλα
τείαν αύτής μάχαιραν, έξήλθε τοΰ μεγάρου.

Αιαβάσα πολλάς όδούς ανενόχλητος μετά τοΰ 
πολυτίμου φορτίου της, έφθασεν είς τήν πλατείαν 
τοΰ Κοιμητηρίου. Η νύξ ητο ζοφώδης" λεπτή βροχή 
κατέπιπτε, καί ή ταλαίπωρος νεανις ανα παν βήμα 
ώλίσθαινεν άλλ’ ή καταβιβρώσκουσα αύτήν πυρε- 
τώδης συγκίνησις τη έδιδεν ΐσχύν ύπερανθρωπον. 
Τά κατάβρεκτα ένδύματά των προσεκολλώντο έπί 
τοΰ δέρματος αύτής, άλλά δέν ήσθανετο ουτε το 
ψΰχος, ούτε τήν κούρασιν.

Εοθασε τέλος πλησίον ξυλίνου τινός οδοφράγμα
τος, δπου εληγεν ή οδός τοΰ Κοιμητηρίου, καί τό μέ
ρος έκεΐνο ητο σχεδόν άκατοίκητον, δτε αίφνης ή- 
κουσεν έρχομένους πρός αύτήν όχλαγωγούς τινας 
μανιώδεις. Εκ τών θορυβωδών καί βιαίων αύτών βη
μάτων ένόησεν δτι έμελλε νά έκτεθή είς φοβερον 
κίνδυνον, έάν τήν συνήντων μετά τοΰ φορτίου της. 
Οθεν, έπανακάμψασα, ηρχισε νά τρέχη παντί σθένει, 
ζητοΰσα διά τών οφθαλμών σκοτεινόν τι καταφύ- 
γιον, απόκεντραν τ ι μέρος ίνα κρυφθή. Αλλά μόλις 
έκαμεν ολίγα βήματα, καί αί φωναί τοΰ άποπλανη- 
Οέντος έκείνου πλήθους έφθασαν μέχρι τών ώτων της.

Π Γαρούφω, κυριευθεΐσα ύπό τρόμου, έσταματη- 
σεν έπί στιγμήν. Αύτήν έζήτουν έκεΐναι οί άνθρω
ποι· ούδεμία πλέον άμφιβολία δτι τήν είδον καί 
τήν έμάντευσαν. ίίκουσε τά  βήματα φθάνοντα τα 
χύτερα. Καί έκείνη τό τε , ταχυτέρα τής άστραπής, 
έρρίφθη εις τό οδόφραγμα, άπεσπασε σκωληκοβρό- 
τους τινάς σανίδας, έκρυψε τόν Λουκιανόν μεταξύ δύο 
λίθων, καί έκάθησεν έμπροσθεν αύτοΰ. Η συγκίνη- 
σις τήν κατέβαλε" διότι αΐ προσπάθειαι, δσας ειχεν 
καταβάλει, ησαν άνώτεραι τών δυνάμεων αύτής. ’Η 
σθάνθη έαυτήν έξασθενιζομένην καί τρέμουσαν.

—  Λουκιανέ, Λουκιανέ μου, έλεγε σιγαλή τή φω
νή κύπτουσα πρός αύτόν" έγέρθητι, έγερθητι, Κύ
ριέ μου.

Λύσασα δέ τόν σακκον έλαβε τόν Λουκιανον με
ταξύ τών βραχ ιόνων της.

—  Ποΰ είμαι; τίς είσαι; είπεν ό Λουκιανός κα
τάπληκτος.

—  Εγώ είμαι, έγώ ή Γαρούφω, ητις έφερα ύμας 
έως έδώ, να σάς προφυλάξω άπό τών ζητούντων νά 
'σάς φονεύσωσι, Κύριέ μου. Ενθυμηθητε.

0  Λουκιανός δέν ένόει τίποτε.
—  Εγώ είμαι, ύπέλαβεν έκείνη, ή μικρά Γαρού

φω σου, ή άγαπώσά σε, Λουκιανέ, καί θέλουσα να 
σέ σώσω.

Καί ή νεάνις 4διηγήθη δσα συνέβησαν.
(Έπεται το τέλος. ) 

    ——

m m m m u
(Συνέχεια καί τέλος).

Η εύδαιμονία μήπως είναι ή περιφρόνησις τής άνθρω- 
πίνης πλάνης, διότι προβλέπομεν, διότι κατανοοΰ-

μεν αύτήν ; Ούτως, εύρίσκομεν πτωχήν τινα κόρην, 
ώραίαν καί δυστυχή, παραπορευομένην εις τήν κακίαν, 
καί έτοίμην νά έμπέση εις αύτήν , . . Λαμβάνομεν 
οίκτον πρός αύτήν . . . τήν έξάγομεν έκ τοΰ βορβό
ρου' άρωματίζομεν, ένδύομεν τό σώμα τοΰτο, προσ- 
παθοΰμεν νά δώσωμεν ψυχήν είς τό σώμα τοΰτο, έπι- 
θυμοΰντες νά ένσπείρωμεν εις αύτό τήν εύγνωμοσύ- 
νην· καί επειτα, χάρις εις τάς άγνάς καί άφιλοκερ- 
δεΐς ήμών φροντίδας, κοσμείται τό πνεΰμα αύτής, 
έξανθοΰσιν αί χάριτές της, συμπληροΰται ή καλλονή 
αύτής . . . Μειδιώμεν εις τό εργον ήμών . . .· . καί 
έσπέραν τινά τό εργον ήμών δραπετεύει μετά τίνος 
υπηρέτου· άλλ’ ύψουντες τούς ώμους, λέγομεν μετά  
μειδιάματος. — Το περιέμενον! καί ούδέ καν μία 
χορδή ήχησεν έν τή  μεμαμμένη ήμών καρδία. Τοΰτο 
λοιπόν είναι ή εύδαιμονία; ή μάλλον, παιδικός τις 
φίλος, μεθ’ ου τά  πάντα διεθέσαμεν κοινή, ήμεΐς μέν 
τά πάντα έχοντες, ουτος δ’ ούδέν άδελφός, δν ύπε- 
στηρίξαμεν διά του βαλαντίου ήμών, διά πάσης θυ
σίας" τέλος, άδελφός, δστις μάς έζήτει δπως συγ- 
κλαύσωμεν μετ’ αύτοΰ, οσάκις έπασχεν" άλλ’ ό
τρυφερός καί καλός ουτος άδελφός επωφελείται

~ b ' r/ ~ * ' 'πολίτικης τίνος αντισρασεως οπως [i-ας απογύμνωση,
δπως μάς άποστείλη είς τήν αγχόνην καί, δτε έρ
χεται διά νά μάς ίδη μεταβαίνοντας είς αύτήν:

—  Ελθέ λοιπόν, οκνηρέ ! παρ’ ολίγον νά φθάσης 
άργά ! τώ  άνακράζομεν γελώντες.

Αιότι δέν εύρίσκομεν αίσθημα ούδέ μίσους, ούδέ 
έκδικήσεως έν τή άποξηρανθείση ήμών ψυχή! Αλη
θώς ; έν τούτω κεΐται ή εύδαιμονία; έν τώ  ήθικω 
τούτω τήςκαρδίας θανάτω, δστις έγκαταλείπει ταύ
την ούτως άνάλγητον εις τήν χαράν ή εις τήν λύπην, 
ώς τό κεχωρισμένον του σώματος μέλος είναι πρός 
τάς άλγηδόνας;

—  Η εύδαιμονία! άποκαλύπτεται μάλλον έν μέ
σω τής πολυτελείας καί τών γοήτρων αύτ'ι·,; είναι 
οικία ήγεμονική, βασιλικαί γαΐαι, κύνες καί ίπποι, 
λαμπρά οικόσημα, άρχαία παράσημα, ή Θήρα καί 
οί εύγενεΐς αύτής άγώνες, οιτινες έπιφέρουσι παλμούς 
εις τήν καρδίαν;

II Θήρα! ή Θήρα ! θηρευταί σαλπίσατε' κύνες ώρύ- 
σασθε, ρήξατε τήν έκατοντάφωνον ύμών ύλακήν. Τά 
πάντα θόρυβος, ύλακαί τών κυνών, δακνόντων τούς 
συντρόφους αύτών, ηχηροί τών σαλπίγγων φθόγγοι, 
χρεμετισμοί τών σκιρτώντων και κοιλαινοντων το 
έδαφος ίππων. Εμπρός, γενναΐέ μου ίππε, άπάγαγέ 
με ταχύν, μεθύοντα, διότι ούδέν άλλο ή μέθη είναι ή 
άτακτος πορεία.

Αλλά, προκειμένου περί μέθης, μή ή εύδαιμονία 
ένυπάρχει εις τόν πυθμένα τοΰ ποτηριού τοΰ οίνοφλυ- 
γος, δταν, έγκαταλείπων έν τούτω τό λογικόν αύτοΰ, 
καταπνίγων έν αύτώ τήν άλλοτε ζωηράν αυτοΰ φαν
τασίαν, περιορίζεται ν’ άπολαύη τής νευρικής έκείνης 
έκστάσεως, ήν τά  πνεύματα προμηθεύουσιν εις άπα- 
σαν αύτοΰ τήν ούσίαν, ητις δέν σκέπτεται πλέον, 
δέν βλέπει, δένάκούει! Η εύδαιμονία ! μήτως κοι
μάται παρά τώ  χωρικω έκείνω, τώ  άείποτε παχεΐ,



αείποτε έρυθρώ, αείποτε λάμποντ», αείποτε ευχα
ριστημένο, αείποτε τ ιμ ίω ; Η ευδαιμονία! είναι λοι- 
πον ή κτηνωδ ία ·% οΰχι, ούχί, μυριάκις ούχί. Η ευδαι
μονία! ποΰ λοιπον κεΐται ; . . . Υπάρχει αρά γ ε ;  Υ- 
πάρχει ναί! υπάρχει το φως, άλλά δέν υποκύπτει η 
είς τους οφθαλμούς. Υπάρχει ή ευδαιμονία, άλλά δέν 
υποκύπτει ή εις τήν άδολον καί θέρμην καρδίαν, είς 
τήν καρδίαν, τήν πεπλησμένην πίστεως.

m ® a a  a a a.
II ΙΑΝΘΗ.

Me ήγάπα ή ωραία Ίάνθη 
δταν βίκοσιν ήμην Ιτών, 
τής νεότητος οταν τά άνθη 
άνωθεν μου ό ερως κρατών, 
την αγνήν παρειάν μου 
είς ο̂δβχρουν έβάπτιζε χρώμα, 

καί το ομμα 
εις άκοίμητον έλουε πΰρ 
ουρανόθεν τής ”Ι1βης ή χείρ.

Τήν χρυσήν της έθώπευον κόμην 
πανευδαίμων καί θάλλων θνητός, 
χαί πλησίον εκείνης ηΰχόμην 
έραστής ν’ άποθάνω πιστός.

Τή ώρκίσθην μνηστήρ της νά γίνω* 
μο'ι ώρκίσθη πολλακις αυτή, 
άν πιστός εις τους λόγους μου μείνω,
Ιρωμένη νά μείνΐ) πιστή.

’Αλλ’ άνέτειλε στιγμή άπαισία, 
καθ’ ήν κλείων άκάμπτως τό ους 
τήν άφήκα (Ίάνθη γλυκεία !),
Εις έρώτων κωφεύων κλαυθμούς. 

· · · « ♦ · « ·

Μετά χρόνους Si πάλιν 
Ιπανήλθον ν’ άνεύρω έκείνην, 

άλλ’ όδύνην 
καί σποδόν έπανεΰρον ώχραν 
ΰπό πλάκα μαρμάρου ψυχράν !

X . ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΟΥ.
 --------  ■ —  ι » ι ι ι - ·

ΤΗ ΔΕΣΠΟΣΥΝΗ.

Άν ήδύνατο ήμέρας τρεις νά τρίξωμεν Μβω, 
λ είς τάς φίλας άποκρέω νά εΐσελθωμεν καί πάλιν, 

πόσας πόσας εύλογίας μ ΐ  χαράν ψυχής μ*γάλην 

πρός τόν κόσμον, πρός τήν φύσιν ήθελα t i t ’ έκφωνήσω!

Ποσά ασματα ωραΤα καί έμψυχωμένους στίχους 
ήθελον, ω κόρη, τότε πρόθυμος σοί απαγγείλει!

Μη λοιπον δυσαρεστήσαι άν μέ ευρης, ώς τους τοίχους, 
άλαλον, ένώ μέ γλώσσαν χθες τό στόμα μου σ’ ώμίλει.

Τρέχει πανταχόθεν κόσμος, πλημμυρών τάς έκκλησίας, 
κ’ άλλον ηχον δέν άκούω, πλην τον ήχον τών κωδώνων· 

’Αηρ πνέει φόβου θείου, τάς καρδίας βαλσαμόνων, 
και είς σκέψεις μας έμβάλλει καί είς προσευχάς μυρίας.

Εις τοΰ κώδωνος τόν ήχον τά πτερά ή μοΰσ" άπλόνει 
και πετα, ένώ μέ δάκρυ καίμε πόνον τήν φωνάζω, 
κ’ ένώ πριν μοί έμειδία, πρός τους άλλους τώρα μόνη 
μειδιώσα μέ άφίνει νά λυπούμαι, νά στενάζω.

— Ω ! τής είπα διά τόνου λυπηροϋ, παρωργισμένου, 
επαυσεν ή ευθυμία κ’ αΐ εϋτραπελί’ αί άλλαι, 
μη καί συ, ώ μοΰσα, φυγής, ασμα τώρα πάλιν ψάλε, 
ψάλε σήμερον ώραΐαν εορτήν καλής παρθένου!

’Αλλ’ έκείνη μ’ άπεκρίθη, είς τά υψη προσπετώσα-·
* — "Οταν τό Κ ύ ρ ι ε ψάλλουν τ ώ  ν Δ υ  ν ά μ ε ω ν

τά χείλη,
παύει, παύει νά τονίζη άσματα πλέον ή γλώσσα, 
εως ου γελώσα νέα άποκρέω άνατείλη!»

Τί νά κάμω, τί νά είπω; εφυγε πλέον ή Μοΰσα, 
έπαυσαν κ’ αΐ άποκρέω, κ’ έμεινα ξηρός καί κρύος ! 
Ευχομαί σοι, τέλος, κόρη, νά γελάσης έγκαρδίως, 
νά διέλθης εΰφροσύνως σήμερον μηδέν ποθούσα!

Εαν ασμα, ώς έζήτουν, δέν σοί έψαλα ώραΐον, 
πλην κατώρθωσα, νεανις, γλυκερά νά μειδιάσης, 
θα είπώ* καί τί μέ μέλει άν αί άποκρέω πλέον 
δέν δπάρχουν, καί μας είπον χαΐρε αί διασκεδάσεις ;

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΤ.

Α ι ν ί γ μ α τ α .

Ζώόν τι τετράπουν είμαι* άν δέ μ’ αποκεφάλισες
καί μέ άναγραμματίσ^ς, 

άλλο τι τετράπουν πάλιν άγριον θά άπαντήσης.

ΓΡ. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΗΣ.

Αν αχνίζω κ είμαι πλήρης, μέ φιλεΐς καί μέ κρατείς, 
πλην το μαϋρόν μου τό αίμα άμα πιών μέ παραιτεΐς.

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

ΛΤΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΑ

ΔΙΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Κανδήλα.


