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'Η άνθρωπότης ολόκληρος περιλαμβά
νει άνθρώπους συγκοινωνούντας και δια- 
φοροτρόπως συνδεδεμένους πρός άλλή-  
λους· ά λ λ ’ έκαστη Κοινωνία καί Έθνος 
δέν δύναται ν’ άναπτυχθή, νά προοδεύση 
καί συντηρηθή, ή καθ’ δσον εντός αύτής 
υπάρχουν διάφοροι διαιρέσεις^ δι’ών ή ά- 
νά π τυξ ις  εισχωρεί άπό τοΰ κέντρου μέ
χρι τώ ν μυχών της Κοινωνίας.

Ή  Κυβερνητική έπιστήμη περιλαμβά
νει όλους τούς κανόνας, καθ’ οΰς ή Κοι
νωνία διέπεται, άδιάφορον έάν οί κανό
νες ουτοι της Κυβερνητικής έπιστήμης 
ρυθμίζουν τήν καθέκαστα διοίκησιν ή τήν 
γενικήν τής έπικρατείας, άδιάφορον έάν

κανονίζουν τήν διανομήν τών έξουσιών, 
τάς σχέσεις μεταξύ τώ ν διοικούντων καί 
διοικουμένων. Ή  μικροτέρα τής αστυ
νομίας δ ιάταξις καί ό υψηλότερος κανών 
τής νομοθετικής εξουσίας, έχουσιν έπί- 
σης τό αύτό τέλος τοϋ Δικαίου, εύρυθ
μον τή ς  Κυβερνήσεως πορείαν καί τόν 
κανονισμόν τώ ν σχέσεων μεταξύ διοι- 
κούντων καί διοικουμένων.

Έπί Κυβερνητικής έπιστήμης ή πρώ
τη ιδέα είναι τό κυβερνάν, ή δευτέρα τό 
διοικεΐν* ή μέν κυβέρνησις είναι ή κεφα
λή, ή δέ Διοίκησις ό βραχίων. Ή  Κυ- 
βέρνησις περιλαμβάνει, έν τή γενικότη- 
τ ί της, τήν Διοίκησιν, ά λλά  δέν δύναται 
νά φθάση ε ις τό τέλος, δπερ προτίθεται 
ή σύστασις πάσης Κυβερνήσεως, χωρίς 
τής Διοικήσεως. ΓΗ Διοίκησις κατ’ ούδέ-
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να λόγον ύφ ίστατα ι αυθύπαρκτος.
Τά όρια μεταξύ Κυβερνήσεως καί Δι- 

οικήσεως, μεταξύ Δημοσίου καί Διοικη- 
κητικοΰ Δικαίου, είναι δυσγνώριστα· ά λ
λά  τό δυσγνώριστον τοΰτο καί σύμμι- 
κτον, άποδεικνύει τήν ταύτότητα  καί τό 
άλληλένδετον τών δύο τούτων κλάδων 
τής έπιστήμης.

Ή  Κοινωνία, άπομίμημα τοΰ ανθρώ
που, έχει ανάγκην τής ύπάρξεως καί τής 
προόδου. Ή  πραγματοποίησις τώ ν δύο 
τούτων αρχών διαφέρει κατά τά  έθνη, 
ά λ λ ’ ούδέν έθνος δύναται νά παραγνώ
ριση τήν ίσχύν των, ή δέ Κυβέρνησις δέν 
έχει άλλον λόγον ύπάρξεως ή τό νά ύ- 
ποβοηθή τόν άνθρωπον καί τήν Κοινωνί
αν νά ζή συμφώνως πρός τήν Φύσιν.

Εις παν Κράτος ή εξουσία έχει ώς 
κύριον όργανον καί ώς κανόνα τόνΝόμον, 
ένώπιον τοΰ όποιου πρέπει πάντες νά κύ- 
πτωσιν. 'Υπό τόν Νόμον αναφαίνεται ή 
Κυβέρνησις νομοθετούσα καί άντιπροσω- 
πεύουσα τό Κράτος ώς πρός τό έξωτερι- 
κόν. Μετά τα ΰτα  παρουσιάζει τό ζοφε
ρόν της πρόσωπον ή Δικαιοσύνη* έπειτα 
έρχεται ή Διοίκησις, ή τ ις  περιλαμβάνου- 
σα τήν ενεργόν βουλευομένην ή δικάζου- 
σαν δικαιοδοσίαν τη ς, έπαρκει είς όλας 
τάς άνάγκας τοΰ Κράτους, ένεδρεύουσα 
είτε εϊς τάς άνω τάτας έδρας τώ ν υπουρ
γείων, είτε τών Νομαρχών, τώ ν Α σ τ υ 
νόμων. κτλ.

Οί δημόσιοι λοιπόν λειτουργοί εΐναι 
οί διανομείς καί τά  όργανα τής διοικητι
κής έξουσίας, οί έρμηνεΐς καί έκτελεσταί

τοΰ Νόμου· διά τούτων ή δικαιοσύνη 
διανέμεται, ή έκπαίδευσις κυκλοφορεί είς 
τόν λαόν, ό δημόσιος πλοΰτος διατηρεί
τα ι καί αυξάνεται, οί φόροι είσπράττον- 
τα ι, ή Κοινωνία αντιπροσωπεύεται εις 
ά λλας Κοινωνίας, διά τώ ν Πρέσβεων, 
καί έν γένει έξασφαλίζετα ι ή τά ξις  καί 
ή κοινή ασφάλεια καί κρατύνεται ή ισ
χ ύς καί τό μεγαλεΐον τοΰ Κράτους.

Οί δημόσιοι λειτουργοί καθιδρυμένοι 
πανταχοΰ τοΰ Κράτους, έπέχουσι μέγαν 
τόπον είς τάς Κοινωνίας, έπενεργοΰντες 
είς τήν έλευθερίαν καί τήν άνάπτυξιν  
τών πολιτών. Χωρίς ό'ργανα δραστήρια 
καί έχοντα γνώ σιν καί τών Νόμων καί 
τής φύσεως τώ ν διοικητικών καθηκόντων 
καί τή ς περιωπής είς ήν έφθασε σήμερον 
ό Π ολιτισμός, οί λαμπρότεροι Νόμοι, 
τά  εύμορφότερα θεσμοθετήματα, μένουν 
άνενέργητα καί παραλύουν περί τήν έ- 
κτέλεσιν.

Ά λ λ ’ ό δημόσιος λειτουργός δέν άπο- 
κτα αύτοσχεδίως, ή θεία έμπνεύσει, ο- 
λ α ς  τάς άναγκαίας γνώ σεις, διά νά γε ί-  
νη εν έλατήριον τή ς πολυπλόκου καί Δι
οικητικής μηχανής,άλλά πρέπει νάπροπα- 
ρασκευασθή διά γνώσεων καί μακρας πεί- 
ρας,διότι ή έξουσία ένεργεΐται πρός δη
μόσιον όφελος καί ούχί τώ ν άτόμων,ή δέ 
ύπερτάτηάρχή όφείλει νά έκλέγη τόν άν- 
δρα τόν άρμόζονταείςτήνδημοσίαν θέσιν 
τήν συμπεσοΰσαν μέ τά  συμφέροντα τοΰ 
άνδρός, όφείλει νά άπαιτή προηγούμενα 
σπουδής καί δοκιμασίας άπό τούς άνα- 
λαμβάνοντας δημόσια καθήκοντα, έκτος
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μικρών εξαιρέσεων έπί δημοσίων τινώ ν  
λειτουργειών άνωτέρων, ώς τών Διπλω
ματικών, τών τώ ν Νομαρχών κλπ. διότι 
οί Πρέσβεις τα ί οί Νομάρχαι ένεργοΰσιν 
ύπηρεσίας έξόχως πολιτικάς καί επομέ
νως έχουν άμεσον συνάφειαν μετά τών 
υπουργών, καί έπειδή αυτοί έχουσιν ά- 
νω τάτην τινά  ευθύνην, πρέπει νά ηναι 
έλεύθεροι περί τήν έκλογήν τώ ν άνωτέ
ρων τούτων υπ α λλή λω ν.’ Μολοντούτο 
πολλάκις αύτή ή ιδέα είναι πρόφασις ά- 
δικαιολογήτων διορισμών.

Ούδείς δύναται νά διαφιλονεικήση είς 
τ ινα  τό δικαίωμα τής είς τά δημόσια έ- 
παγγέλματα  συμμετοχής· άλλά  τό δι
καίωμα μόνον δέν διέπει τά κοινωνικά 
πράγματα, υπάρχει καί τό Καθήκον, καί 
καθ’ όσον τό έν γένει Καθήκον σεβάζε- 
τα ι μάλλον έν Κοινωνία τ ιν ί, κατά το- 
σοΰτον αυτη προοδεύει καί άναπτύσσεται 
εύστοχώτερον. Διά μόνου τοΰ καθήκον
τος ό Χριστιανισμός κηρύξας τήν μετα
ξύ άνθρώπων ’Ισότητα, πριν καθήση έπί 
τοΰ Θρόνου, έδημιούργησε πολλά* συνέ- 
τριψε τά  δεσμά τοΰ δούλου, άνήγειρε 
τήν γυνα ίκα  καί άνεμόρφωσε τόν Κόσ
μον ολόκληρον.

Μ ό ν η  ή ί κ α ν ό τ η ς  π ρ έ π ε ι  
ν ά  η ν α ι  τ ό  μ έ τ ρ ο ν  τ ή ς σ υ μ -  
μ ε τ ο χ ή ς  ε ί ς  τ ά  δ η μ ό σ ι α  
έ π  α γ γ έ λ μ α τ α . »  Τήν αρχήν ταύ
την αί Νεώτεραι Νομοθεσίαι ύψωσαν είς 
θρησκευτικόν άξίωμα, επομένως τά  προσ
όντα, άπαιτούμενα άναγκαίω ς, διά νά 
έκπληρώση τ ις  έπαξίως τήν σπουδαιο-

τάτην- έντολήν τοΰ δημοσίου λειτουρ
γού, ούδόλως άντίκειντα ι είς τήν άρχήν 
τής Ίσότητος.

Ί  σ ό τ  η ς. Έάν ό άνθρωπος εύρίσκε- 
το έντός τής Φύσεως άπέναντι τοΰ 
Θεοΰ, δέν θά ύπήρχον παρά δύο μόνον 
σχέσεις- σχέσις ύ π ο τ α γ ή ς  καί  
ύ π ο κ λ ί σ ε ω ς  πρός τό ύπέρτα- 
τον *Ον καί σχέσις υ π ε ρ ο χ ή ς  ώς 
πρός ολην τήν περιστοιχοΰσαν Φύσιν, 
ήτις εΐναι τό στάδιον τής δραστηριότα
τος τοΰ άνθρώπου· ά λ λ ’ ό άνθρωπος, έ
κτος τοΰ Θεοΰ καί έκτος τής Φύσεως, 
ήν προσπαθεί νά καταστρέψη πρός τά  ί
διά του τέλη, άπαντα τόν άνθρωπον, όν 
έχον τάς αύτάς άνάγκας,τό αύτό τέλος, 
τά  αύτά πάθη καί επομένως άναγνωρί- 
ζει είς έαυτόν άδελφότητά τινα  καί έκ 
τούτου γεννώ ντα ι σχέσεις Ίσότητος άν
θρώπου πρός άνθρωπον. Ή  Ίσότης προ
κύπτει έκ τοΰ ότι ό άνθρωπος εΐναι ΐσος 
πρός τόν άνθρωπον ώς πρός τήν αισθη
τικότητα, τήν νοημοσύνην, τήν π ί- 
σ τιν ,ά λλ ’ ή Ίσότης δέν άρκεΐ νά κυρύτ- 
τετα ι θεωρητικώς, ά λ λ ’ όφείλει νά έμ- 
ψυχοΰται είς τά  Κοινωνικά πράγματα  
καί τότε μόνον έμψυχοΰται, οταν οί Κοι
νωνικοί Νόμοι έπιβάλλωσιν είς όλον τό 
σύνολον τών πολιτών Π ολιτείας τινός, 
τάς αύτάς ύποχρεώσεις καί άπαγορεύ- 
σεις καί δ τανύπόσχω ντα ιτάαύτάώ φελή-  
ματα. ΓΠ Ίσότης πηγάζει έκ τής ταύτό- 
τητος τής άνθρωπίνης φύσεως καί πραγ
ματοποιείται διά τών Ν όμων ά λ λ ’ ή 
Φύσις έντός τής άνθρωπότητος διωργά-
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νωσε τρόπον τινα  τήν ’Α ν ι σ ό τ η τ α ,  
διότι είς τούς ;μέν Ιδωσε ρώμην και ί-  
σχΰν, είς άλλους το ύναντ ίο ν  παρά τοΐς 
μέν, ό νοϋς είναι δεκτός απείρου άνα- 
πτύξεως, καί παρ’ άλλο ις εύρίσκεται είς 
κατάστασιν ναρκώσεως. Τάς άνισότητας 
ταύτας άδυνατεΐ νά καταστρέψη ό Νό
μος. Π. A. X.

Ο EPIVAMHS
T o r  b i k t o p o s  ο ϊ γ κ ω .

(Σ ίνέ χ ίΐ» . ”Ιδε Φυλλάδιον Γ '.)

(Έκ τοϋ Ιταλικού.)

Αί παρενοχλήσεις αύται ήμέραν παρ’ ήμέ- 
ρας καθίσταντο φορτικώτεραί. Καί τοι δε δ 
Βίκτωρ Ούγκώ ήδιαφόρει έπί ταΐς μικραΐς 
ταύταις άδιακρισίαις, υπήρξε στιγμή καθ’ ήν 
δεν άνείχετο αύτάς πλέον. Κατά το τέλος δο
κιμής τίνος ειπεν ούτος τή δεσπινίδι Μάρς 
οτι είχε νά τή δμιλήση. Μετέβησαν εϊς το 
petit foyer.

—  Κυρία, τή είπε, σας παρακαλώ νά μοί 
δώσητε το μέρος σας.

Ή δεσποινίς Μάρς ώχρίασε. Πρώτον ήδη 
έπί ζωής της τή άφνιρεΐτο το μέρος της. Μέ
χρι τοϋδε παρεκάλουν αύτήν νά δεχθή μέρη} 
καί έκείνη τ ’ άπέρριπτεν, ’Ησθάνθη οτι ή α
ξία της κατέπιπτεν. Άνεγνώρισε το άδικόν 
της καί ύπεσχέθη νά μ ή έπαναφέρη τον λό
γον έπί τών περί ών δ λόγος δυσκολιών.

Τώ οντι' δέν παρηνόχλησε πλέον .,αύτόν, 
άλλά μετεβλήθη είς ψυχράν. Το παράδειγμα 
δέ αυτής έπάγοισε καί τούς λοιπούς ηθοποι
ούς, έξαιρουμένου τοϋ Ζοανύ, όστις έμεινε 
συμπαθών, τούλάχιστον κατ’ επιφάνειαν' ο:

λοιποί άφήκαν τον ποιητήν ούτως εϊπεΐν άπο- 
γεγυμνωμένον. Έκτος τούτου, έξω τοϋ Θεά
τρου έσχηματίζετο άντιπολίτευσις έπηρεάζου- 
σα καί τά  ένδον αύτοϋ.

Οί τραγικοί καί κωμικοί ποιηταί άνείχοντο 
δυσαρέστως τον έπήλυδα, δστις ήπείλει το 
σύστημα καί τά  συμφέροντα αύτών. Κατεφέ- 
ροντο έκ προκαταβολής κατά τοϋ καταστρο- 
φέως τούτου τής φιλολογίας των, ήτις ήτο 
άρίστη, διότι ήτον ή ϊδική των. Ήκροάζοντο 
μετά προσοχής, κατά τήν έκ τοϋ θεάτρου 
εξοδον τών φιλοθεαμόνων, συνωμίλουν μετά 
τών ήθοποιών, συνέλεγον ένθεν κάκεΐθεν στί
χον τινα, 8ν έκολώβουν,διηγοϋντο πολλά περί 
σκηνών, ας έγελοιοποίουν, πολλάκις δέ καί έ- 
σχημάτιζον σκηνάς Ανυπάρκτους, ας έσατύ- 
ριζον έν ταΐς συναναστροφές. Ποιητής τις 
τοΰ Γαλλικοΰ θεάτρου συνελήφθη έπ’ αύτοφό- 
ρω γελοιοποιών σκηνήν τινα. yΑλλοι μετέβαι- 
νον παρά τώ Ούγκφ, προσεποιοΰντο τούς με
γάλους αύτοϋ θαυμαστάς, ύπέκλεπτον άπό 
τοΰ στόματός του μίαν ή πλείονας σκηνάς, 
καί έσπευδον νά άνακοινώσωσιν αύτάς παν- 
ταχοϋ παραπεποιημένας. Τραγικός τις ποιη
τής καί έπιφυλλιδογράφος συγχρόνως έπατά- 
γει πλειότερον παντός άλλου' είς δέ τών ά- 
κροασαμένων αύτοΰ, άγανακτήσας, έδημοσί- 
ευσε το γεγονός διά τίνος έφημερίδος. Ό έ-
πιφυλλιδογράφος έγραψε τώ Ούγκώ. « ........
Τί λέγουσιν οί ώτακουσταί σας (έκάλει τούς 
» άλλους ώτακουστάς ! ) καί αί έφημερίδες 
» αϊτινες ύποστηρίζουσιν υμάς; οτι έγώ ά- 
ι> πεκάλυψα το μυστικόν τής κωμωδίας ; δτι 
» άνέφερα τούς στίχους υμών σαρκάζων αύ- 
» τούς; ’'Εστω ! καί αληθές αν ήτο κατά τ ί 
» πταίω ; Σας έπήνεσα όταν ένόμισα υμάς 
» άξιον έπαίνων' δέν μοί έπιτρέπεται νά σάς 
» μεμφθώ όταν νομίζω υμάς άξιόμεμπτον;
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» Είναι τάχα τά  έργα σας ιερά ; Πρέπει νά 
» τά θαυμάζη τις μόνον καί νά σιγό:; Δέν 
» πιστεύω ότι οδτω σκέπτεσθε' δέν νομίζω 
» οτι τοιαύτην κέκτησθε γελοίαν φιλαυτίαν.
» Γνωρίζετε καλώς ότι ό πρώτος έπευφημή- 
» σας τάς πρώτας υμών ώδάς, είναι έλεύ- 
» θέρος ϊνα μετά τής αυτής εύσταθίας κατα- 
» δικάση τά νέα σας δράματα. Κατέκρινον,
» είναι αληθές το υφος τοϋ Έ ρ ν ά ν η »
» κτλ.

Ή πλειονότης τών έφημερίδων έπετέθη 
κατά τοϋ δράματος. Αί Ύπουργικαί έφημερί
δες έθεώρουν τόν Ούγκώ ώς άποστάτην μετά 
τήν ο) δ ή ν του ε ι ς  τ ή ν  σ τ ή λ η ν  
δέν έσυγχώρουν αύτόν διότι άπέρριψε τήν ά- 
πονεμηθεΐσαν τελευταίως αύτώ μηνιαίαν σύν
ταξιν. Τάφιλελεύθερα φύλλα είχον φιλολο
γικούς συνεργάτας τούς αύτούς έκείνους ποιη- 
τάς, οδς τό δράμα τοϋ Ούγκώ κατεπολέμει_ 
Ή Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή  ίδίως, ήτις πρό 
τινων έβδομάδων είχεν έξυμνήσει τό «διά— 
φθορον τοΰ Ούγκώ, ήν δ λυσσωδέστερος τών 
πολεμίων αύτοϋ. Έν έτησία τιν ι Επιθεωρήσει 
τών δραματικών έργων, δ Βουδεβίλλ έγε— 
λοιογράφησε τήν σκηνήν τών εικόνων. fO δον 
*Ρουή Γομέζ παριστάνετο ώς όδηγός άρκτων!

Υπήρχε καί έτερον πρόσκομμα. Τό χειρό
γραφον πεμφθέν τοΐςλογοκριταΐς δέν έπεστρά- 
φη. Ό Ούγκώ μετέβη παρ’ αύτοΐς, άλλά τώ  
άπήντησαν ότι ή έπιτροπή άνέγνω τό δράμα 
καί τό έπεκύρωσε πρό 4 5 ήμερων, ότι δέ 
εύρίσκετο ήδη τό χειρόγραφον παρά τώ σχε- 
τικώ Υπουργώ. Ό κ. Λαβουδοναί επεμψε 
τό δράμα εϊς τό θέατρον«μετά τής σημειώσεως 
μεταβολών τινων,κριθεισών άναγκαιοτάτων». 
Αί μεταβολαί αύται παρεμόρφουν τάς κυριω- 
-τέρας σκηνάς, διόπερ δ ποιητής άντέστη' δέν 
έπεθύμει νά διαδραματίση καί αυθις τό συμ

βάν τής ]VIarion-de-Lorme' τέλος τώ άφή
καν τούς στίχους του, άφοΰ ήναγκάσθη νά 
διαφιλονεικήσγι αύτούς ένα πρός έ'να.

Ιδού επιστολή έπιτρέπουσα αύτώ τρεις 
λέξεις.

« Κύριε !
« Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς άναγγείλω 

« ότι ή Α. Ε. θεωροϋσα δικαίας τάς παρα- 
« τηρήσεις σας, ας έγώ εσπευσα νά τή κα- 
« ταδείξω, εύηρεστήθη νά συγκατατεθή νά 
» προστεθώσιν έκ νέου τά  άπό τοϋ Έ ρ ν ά- 
« ν η διαγραφέντα. ’Έχετε λοιπόν τήν ά- 
» δειαν ν’ άφίσητε τά  έν τώ χειρογράφω: 
α δ ε ι λ έ ,  ά ν ό η τ ε ,  κ α κ ο ΰ ρ γ ε Β α -  
» σ ι λ ε ΰ.

« Δέξασθε κτλ.
« Γ0  διευθυντής τοΰ έπί τών 

Θεάτρων Γραφείου.
ΤΡΟΥΒΕ.»

Ά λ λ ’ δ υπουργός δέν παραδέχετο τόν εξής 
στίχον.

« Crois-tu done que les rois h moi me
sont sacrds ?»

Γ0  Έρνάνης ώφειλε νά ε’ιπη:
« Crois-tu done que pour vous il soit 

des noms c a rd s  ?»
Ό χειμών τοϋ 4 8 2 9 — 4 830  ήν βαρύτα

τος. Ό Σηκουάνας έπήγη άπό τής 20 Δεκεμ
βρίου καί έμεινε πεπηγώς μέχρι τέλους Φε
βρουάριου. Ό Ούγκώ μετέβαινεν εϊς τό Θέα- 
τρον φέρων έμβάδας, ϊνα μή συντρίψη τούς 
πόδας διερχόμενος τάς γεφύρας. Έν τώ 
θεάτρω έκομίζετο αύτώ πύραυνον. Οί ηθο
ποιοί έκρότουν ,τούς όδόντας υπό τοΰ ψύ
χους* οί στίχοι άπεκρυσταλοϋντο έπί τών 
χειλέων αύτών καί ουτοι έπετάχυνον τό τέ
λος, ϊνα σπεύσωσι παρά τήν θερμάστραν*
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Γούτου ενεκα τδ εργον δέν προύχώρει, ή δέ 
άντίπραξις είχε καιρδν νά διοργανωθή έπί τδ 
τελειότερον.

Έπί τέλους αί δοκιμαί έληξαν. Ό Ούγκώ, 
προβλέπων οτι θά κατεπολεμεΐτο θηριωδώς, 
εσκεφθη δτ! έχει καθήκον νά προάσπιση εαυ
τόν ενεργητικότατα. Οί έμμισθοι έπιδοκιμα- 
στα'ι τοΰ θεάτρου είχον πρδ τοσούτου χρόνου 
παυσει να χειροκροτώσι τδν Καζιμίρ Δελαβίν, 
ώστε δέν υπήρχεν αμφιβολία δτι θά έπολέ- 
μουν καλλιστα κατ’ αυτοϋ. Γ0  Βασ. επίτρο
πος προετεινε νά μεταχειρισθώσιν ώς έπευ- 
©ημιστήν τδ Γυμνάσιον, δπερ είχε πρδς αυ
τόν υποχρεώσεις, καί διά τδ όποιον ουτος έ- 
πιστευεν δτι ήδύνατο νά εγγυηθη. Είναι δμως 
βεοαιον οτι τδ Γυμνάσιον επευφημεί μάλλον 
τδν Σκρίβ.

Εκλέξατε, είπεν 5 Επίτροπος.
—  Δέν εκλέγω.

Πώς ! δέν θέλετε νά χειροκροτηθήτε;

γ  ' 0χ: !*Οταν ή άπάντησις αυτη τοΰ Ούγκώ διε- 
δοθη εν τώ θεάτρω, πάντες ήρώτουν άλλή- 
λους μη ο Ουγκώ έτρελλάθη. Ούδέν τών δρα- 
ματων ηδυνατο νά υποστηριχθή άνευ χειρο
κροτήσεων, αλλα τδ τοΰ Ούγκώ έκινδύνευ- 
εν έςαιρετικώς άν ίσχυρώς δέν ύπεστηρίζετο, 
οι αντίπαλοι δενθ’ άφινοναύτδ νά προ^ωρήση 
καν. Ο Ουγγω διετεινετο δτι δέν ήδύνατο 
νά δεχθη ώνίας χειροκροτήσεις' δτι άλλως 
οί θιασώται τοϋ άρχαίου είδους τοΰ δράματος, 
ολίγον θα ενεθουσίων διά τδ νέον είδος’ δτι 
ούτε οί έπευφημίσαντες τδν Δελαβίν, οΰτε οί 
έπικροτήσαντες τδν. Σκρίβ ήσαν ίδικοί του' 
οτι δια τδ νεον είδος άπητεΤτο νέον δημό
σιον' δτι αγαπών τέχνην έλευθέραν, έπόθεΐ 
καί έλευθέραν πλατείαν' κτλ. Πάντες άπεδο- 
κίμαζον ολοψύχως τάς ιδέας του ταύτας, καί

πολλά μετεχειρίσθησαν μέσα, δπως πείσωσιν 
αύτδν νά μεταβάλϊ) γνώμην, άλλ’ εκείνος ε- 
μενεν αμετάπειστος.

'Η περιέργεια ήν ζωηροτάτη. 'Η τιμή τών 
θεωρείων υπέρογκος. Άνά πασαν στιγμήν ο 
ποιητής έλάμβανεν έπιστολάς, οΐα ή έξης.

« Κύριε !

« Ματαίως έπειράθην νά έπιτύχω θεωρεΐον 
διά τήν πρώτην παράστασιν τοΰ Έ ρ ν ά ν η. 
Μοί είπον δτι θά λάβητε τήν καλωσύνην νά 
μοί προμηθεύσητε έν" θά σας είμαι υπόχρεως. 
Ευχαριστώ δ’ ύμΐν προκαταβολικώς. Έπό- 
θουν νά ήτο τών έξ θέσεων, καί εί δυνατδν 
έκ τών χαμηλοτέρων.

» Δέξασθε κτλ.
» Τή 13  φεβρουαρίου 4 830.

Α. ΘΙΕΡΣ.»
Όμοιας έλαβε παρά τοΰ Βενιαμίν Κων- 

στάντ, της κ. Lizinka di Mirbel, τοϋ Με- 
ριμέ καί πλείστων δσων άλλων.

(’Ακολουθεί).

Ε Ρ Ω Ϊ m  ψ ϊ χ π
ΠΑΛΑΙΟ £ Β ΙΓ θ Ο Ϊ .  — ■ ΝΕΟΝ ΛΙΗΓΙΙΜΑ.

(Σ υνέχ*ια.—"lie Φυλ. γ’.)

Δ'.

Δέν θέλω νά κουράσω τδν αναγνώστην μου, 
αφηγούμενος αύτώ λεπτομερώς τήν ιστορίαν 
καί της δευτέρας αυτής νυκτός" τοσούτω δέ 
μάλλον παραιτοϋμαι τής άφηγήσεως ταύτης, 
καθόσον τοΰτο ήθελεν έπιφέρει καί τής τρί
της καί τής τετάρτης νυκτδς τήν ιστορίαν, 
πράγμα λίαν μονότονον, δπερ, βεβαίως, ήθε
λε πλήξει τδν αναγνώστην μου. Άφίνω λοι- 
πδν τήν τοιαύτην πληκτικήν έξιστόρησιν, καί
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ελπίζω δτι θά μέ τδ 1 γνωρίσωσι χάριν δσοι 
παρηκολούθησαν έως έδώ τδ διήγημα τοΰτο 
άν δέ μέχρι τοΰδε ι^σθάνθησαν πλήξίν τινα 
άκουσίως μου, άς συλλογισθώσιν δτι ήδύναν- 
το νά αίσθανθώσιν έτι πλείονα εκουσίως μου.

Άρκείτω μοι λοιπδν νά σημειώσω τοϋτο 
μόνον ένταΰθα, δτι καί ή δευτέρα αύτή νυξ, 
καί ή τρίτη καί ή τετάρτη καί πολλά! άλλαι 
έπόμεναι παρήλθον άπαραλλάκτως, ή σχεδδν 
άπαραλλάκτως ώς ή πρώτη, δτι έκάστην αύ- 
γήν ή Ψυχή ήγείρετο τής κλίνης κατευχαρι- 
στημένη μέν άλλά μόνη, δτι διήγε τήν ημέ
ραν δλην,προσπαθοΰσα μένπάντοτε νάμαντεύ- 
ση τδν νυκτερινόν της φίλον άλλα μετ’ ολι- 
γωτέρας άνησυ^ίας κα! μείζονος περιεργειας, 
δτι αί προσπάθειαί της ήσαν δλαι μάταιαι, 
καί δτι τήν εσπέραν πάλιν κατεκλίνετο μόνη, 
έκοιματο μέ σύντροφον καί έξύπνα μόνη 
ώς είχε κατακλιθή.

Ή μονοτονία αυτη τής ευτυχίας κα! ηδονής 
ήρ/ισε νά τήν βαρύνη. ΓΗ ομοιόμορφος κα! 
μονότονος ευτυχία κουράζει πολυ περισσότε
ρον τής ομοιομόρφου καί μονοτόνου δυστυ
χίας. Ά λλω ς τε δέ καί τδ άγνωστον καί τδ 
μυστηριώδες, δπερ περιέβαλλε τήν ήρωΐδα 
μας, καί τοι μή τρόμαζαν μήτε άνησυχοΰν 
αύτήν πλέον, εμενεν ούχ ήττον άγνωστον κα! 
άρκετά ζωηρώς έκέντριζε τήν περιέργειαν της. 
Φαντάσου άναγνώστά μου, νά ευρης εσπέραν 
τινα έπί τής τραπέζης σου, επ'στρέφων αργα 
είς τδν μονήρη σου κοιτώνα, ποτηριον παλαι- 
οϋ ρηνείου οίνου καί εν καλόν σιγαρον τής Α
βάνας (υποθέτω δτι σο! άρέσει δ καλδς οίνος, 
καί δτι εύαρέστως καπνίζεις έν καλδν σιγά- 
ρον' άλλως θά σ’ ελεγον Sv ώραΐον γλύκισμα
ή άλλο τ ι εύάρεστον τρωγάλιον ή άλλο τ ι......
άς είναι). Θά έκπλαγής βεβαίως τδ πρώτον, 
έπειτα 6ά δοκιμάσης πιθανώς τά  ουρανό

πεμπτα δώρα, κα! ίσως κατόπι πίης τδ £ν 
καί καπνίσης τδ άλλο' θά αίσθανθής εννοεί
τα ι περιέργειαν νά μάθης τδν μυστηριώδη 
σου δωρητήν, άλλ’ ή περιέργειά σου αυτη θ’ 
άναβή είς παροξυσμδν, άν ή αύτή ιστορία έ- 
παναληφθή και τήν επομένην εσπέραν, καί 
τήν τρίτην, καί τήν άλλην,καί πολλας άλλας. 
Συλλογίσου δέ δτι συ είσαι άνήρ κα! ή περιερ- 
γειά σου επομένως θά είναι ανδρική, η ε̂ 
Ψυχή ήτο γυνή, καί ή περιέργειά της επομέ
νως ήτο γυναικδς περιέργεια. Άφοΰ λοιπον ε- 
πείσθη δτι διά τής σκέψεώς της μόνης άδύνα- 
τον ήτο νά ευρη δ,τι έζήτει, δτι δσον κα! άν 
έτυράννει τδν νοϋν της δέν ήθελε κατορθώσει 
νά μαντεύση τις κα! ποιος ήτον ο εσπερινός 
της ξένος, δ τοσοϋτον μυστηριωδώς έπισκε- 
πτόμενος αύτήν, άπεφάσισε νά έρωτήση αύ
τδν τδν ίδιον,έλπίζουσα οτι μεταζυ δυο φιλη
μάτων ήθελε τοϋ άρπάσει τοιαύτην τινά εξο
μολόγησήν.

Φρούδη δμως ύπήρξεν ή ελπίς της, κα! 
μάταιοι οί κόποι δσους κατέβαλεν,'ίνα νικήση 
τήν ρ-έθην τής ηδονής καί τδν ΰπνον άπδ 
τών βλεφάρων της. Ό νυκτερινός της ερα
στής ού μόνον δέν έξωμολογήθη είς τδν θυλι- 
κδν αύτοϋ πνευματικδν, άλλά καί τή άπηγο- 
ρευσεν αύστηρώς πασαν τοιαύτην έρώτησιν 
τοΰ λοιποϋ, προσθείς σοβαρώς, δτι ήθελε όια- 
λυθή ώς ίστδς άράχνης ή εύτυχία των, άμα 
ώς έπνεεν έπ’ αύτοϋ ή έλαχίστη γνώσεως 
πνοή, δτι ή ευδαιμονία των ήτο εύδαιμονία 
θάλλουσα μόνον είς τδ σκότος καί μαραινόμενη 
είς τδ φώς. Μάτην παρεκάλεσεν ή Ψυχή, μά
την έθώπευσε τήν μεταξίνην τοϋ συζύγο» 
της κόμην, μάτην έτύπωσε φλογερά φιλήματα 
έπ! τών χειλέων του, μάτην έχυσε τέλος τά 
θερμότατα τών οφθαλμών της δάκρυα, τά 
δάκρυα εκείνα, άτινα φυλάττουν αί γυναΐ-
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κε; διά τά ; έπισήμους περιστάσεις.Αδυσώπη
τος ύπήρξεν εκείνος' τ?, άνταπέδωκε πολλα
πλασίους τάς θωπείας της, δέν ηύχαρίστησεν 
ομως καί την περιέργειαν της.

—  Μή ζητεί, Ψυχή μου, τη είπε νά μά- 
Θγ5 ποιος είμαι' έσο ευδαίμων εϊς τάς άγκά- 
λας μου, όπως είμαι εϊς τάς ΐδικάς σου, καί 
άρκοΰ εϊς τοΰτο. Τί θέλεις περισσότερον καί 
κατά τ ί θ’ αύξήση τήν ευτυχίαν μας το νά 
μάθης το ονομά μου ; Κατ’ ούδέν, αγαπητή 
μου Ψυχή' θά τήν καταστρέψη μάλιστα, σοί 
τό ορκίζομαι εϊς τόν έρωτά μας. θά  τήν κα
ταστρέψη, διότι άμα μάθης ποιος είμαι, άμα 
ϊδης τό πρόσωπόν μου, θά μέ χάσης εύθύς I 
άπό τάς άγκάλας σου καί δέν θά μ ’ έπανίδης 
πλέον ! θά  θρηνήσης τότε τόν χωρισμόν μας, 
θά χύσης πικρά μεταμελεί ας δάκρυα, άλλ’ 
οΰδέν θά σοί ωφελήσει' τό γνωστόν δέν γίνε
τα ι πλέον άγνωστον. ’Αγάπα με ώς σέ άγα- 
πώ, Ψυχή μου, άλλ’ άγνόει τ ί άγαπας' δέν 
είναι άρκετά θερμή ή άγκάλη μας, δέν είναι 
άοκετά φλογερά τά  φιλήματά μας ; τ ί περισ
σότερον θέλεις; τ ί ζητείς νά άποκαλύψης ό,τ* 
πρέπει καί σύ ν’ άγνοης καί οι εχθροί σου νά 
μή γνωρίζωσιν /Αφες, άφες, άγαπητή μου, νά 
παρέρχηται ούτως άγνωστος καί μυστική ή 
άγάπη μας, ώς μικρόν άλλά δροσώδες καί 
διαυγές ρυάκιον, ψιθυρίζον υπό τήν πρασίνην 
χλόην μην επιθυμής νά άποκαλύψης τό ρεΐ- 
θρον του είς τάς καυστικάς άκτίνας τοΰ ήλίου, 
α'.τινες θα τό απορ^οφήσωσι καί θά τό ξη- 
ράνωσι. Δός με τήν υπόσχεσιν νά μή μ’ έρω- 
τησης πλέον τις είμαι μήτε νά προσπαθήσης 
καν νά τό μάθης μόνη σου' σοΰ ζ·/)τώ τοΰτο 
χάριν τής άγάπης μας, χάριν σοΰ τής ϊδίας, 
χάριν τής ευτυχίας καί τών δύω μας.

Εϊς τούς λόγους τούτους,διακοπέντας πολ- ' 
λάκις υπό άσπασμών καί περιπτύξεων δέν κα-

τώρθωσε νά άντιστή ή νεαρά γυνή. νΕδωκε 
τήν ζητηθεΐσαν υπόσχεσιν καί οι θερμοί σύ
ζυγοι έχωρίσθησαν πριν ή έτι διολισθήση είς 
τόν κοιτώνά των διά τής πυκνής αυλαίας τοΰ 
παραθύρου ή πρώτη πρωινή άκτίς.

Δυστυχώς όμως ή δοθεΐσα υπόσχεσις ήν 
άνωτέρα τών δυνάμεών της καί άσθενεστέρα 
τής περιεργείας της' τοΰτο δέ τό ένόησεν ή 
Ψυχή, άμα ώς άπέμεινε μόνη,καί at εύγλωτ
τοι παρακλήσεις τοΰ έραστοΰ της δέν άντή- 
χουν πλέον εϊς τά  ώτά της. Τότε έζήτησε νά 
έξετάση τούς λόγους του, ϊνα δικαιολογήση 
καί έκείνου τήν άπαγόρευσιν καί αυτής τή? 
ιδίας τήν υπόσχεσιν' δέν τό κατώρθωσεν όμως.
1— Τί λόγον έχει, διελογίζετο ή Ψυχή, νά μή 
θέλη νά άποκαλυφθή εϊς έμέ ; αν μέ άγαπα 
άληθώς, ώς λέγει, διατί δέν μέ έμπιστεύεται; 
ή άν ή δυσπιστία του αύτή είναι άνάγκη, 
διατί δέν εξήγησε καί είς έμέ τήν άνάγκην 
αύτήν, Τνα τήν άναγνωρίσω καί έγώ καί υπο
ταχθώ ; Ποιοι είναι οί εχθροί μου αύτοί, εϊς 
ους πρέπει νά μείνη κεκρυμμένη ή άγάπημας; 
Εϊς μάτην κοπιάζω τόν νοΰν μου' δέν ευρίσκω 
κανένα έχθρόν μου' δέν γνωρίζω τούλάχιστον 
άνθρωπον ή θεόν, καθ’ οΰ νά ήμάρτησα, καί 
ουτινος νά έπέσυρα τήν έχθραν' ούτε εννοώ 
πώς δύναται νά καταστραφη ή άγάπη μας, 
άν μάθω εϊς τίνα χρεωστώ τήν εύτυχίαν μου, 
άν γνωρίσω ποιον εΐναι τό πεφιλημένον αύτό 
δν, ουτινος μέ θερμαίνουσι τήν νύκτα at άγ- 
κάλαι. Τοΰτο είναι αίνιγμα δι’ έμέ' διατί δέν 
μοί έδωκε καί τήν λύσιν του, άφοΰ θέλει νά
τό σεβασθώ;  δέν είναι άλήθεια όσα
μέ έιπε, άλλά μόνον εύγλωττος υπεκφυγή 
τών παρακλήσεών μου' ήθέλησε νά μέ φοβίση 
διά νά μή ζητήσω νά μάθω τις είναι' έχει 

^συμφέρον λοιπόν >ά κρύπτηται.... άλλά ποίον 
συμφέρον;....
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Είς τάς σκέψεις αύτάς έβυθίσθη πολύ ό νοΰς 
τής ήρωίδος μου, καί εϊς τό βάθος αύτών κα
τώρθωσεν έπί τέλους νά ευρη λύσιν τινά τής 
άπορίας της, μέσον τ ι προσφορώτατον, ώς έ- 
νόμιζε, δι’ οΰ ήθελε δυνηθη καί τήν περιέρ
γειαν αυτής νά εύχαριστήση καί τόν νυκτε
ρινόν της φίλον συγχρόνως νά μή λυπήση. 
Διά τής έπινοίας της ταύτης ήθελεν ΐδει καί 
γνωρίσει κατά πρόσωπον τόν κρυπτόμενον ε
ραστήν της,χωρίς νά τό αϊσθανθή, χωρίς εκεί
νη νά φωραθη άπιστος καί παραβάτης τής ύ- 
ποσ/έσεώς της.

Γυναίκες ! γυναίκες ! οπαδοί τοΰ σπαρτια
τικού έκείνου θεσμοΰ, τοΰ τιμωροΰντος οχι 
τόν κλέπτην άλλά τόν μή κατορθοΰντα νά 
κρύψη τήν κλοπήν, λάτρεις τής έπιφανείας έν 
παντί ! Πάντα νομίζετε συγχωρητά άπέναν- 
τ ι υμών αύτών καί τής συνειδήσεώς σας, άρ- 
κει μόνον δ κόσμος νά μή τά  γνωρίζη^ άρ - 
κεϊ μόνον ή φοβερά μάστιξ τοΰ cancan νά 
μή σάς άπειλή !

(’Ακολουθεί).

At Π ι ε ρ ί δ ε ς, ώς πολλάκις επονομά
ζονται, ήσαν αι νύμφαι τών πηγών τών άνα- 
βρυουσσών έπί τοΰ ορούς 'Ελικώνος καί τοΰ 
Παρνασσοΰ, τής Κασταλίας δηλαδή, ’Αγανίπ- 
πης καί Πίμπλης ή Πιμπλείας, ών τά ιερά 
ύδατα ένέπνεον τόν εύλαβώς λουόμενον διά 
ποιητικού οίστρου. ’Ελέγοντο δέ θυγατέρες 
τοϋ Δ ι ό ς καί τής Τιτανίδος νύμφης Μ ν η- 
μ ο σ ύ ν η ς, καί έπωνομάζοντο Πιερίδες άπό 
τής Πιερίας παρά τόν ’'Ολυμπον, ένθα έγεν- 
νήθησαν. Ό χώρος ούτος φαίνεται ότι ήτο ή

πρώτη τής λατρείας αύτών έδρα, οδεν έξη- 
πλώθη έπί τόν Παρνασσόν,έν ’Αθήναις, Σπάρ
τη, Τροιζήνι καί καθόλου έν Έλλάδι. Συνή
θως ή έπέκτασις τής τών Μουσών λατρείας 
άπεδίδ ετο τώ γέροντι θρακί Πιέρω, περί οΰ 
έλέγετο οτι, έχων έννέα θυγατέρας ώνόμασεν 
αύτάς . άπό τών Μουσών, καί προσεκάλεσεν 
αύτάς είς μουσικόν διαγωνισμόν μετά τών 
θυγατέρων του. Ά λ λ ’ ή άσέβειά του έτιμω- 
ρήθη αύστηρότατα' διότι αι θυγατέρες του 
ήττηθεισαι μετεμορφώθησαν είς ώδικά πτη
νά. Ή δέ λατρεία τών Μουσών έπανηγυρίζετο 
έπί τοϋ 'Ελικώνος έν σπηλαίω τινί, ενθα 
καί αι πηγαί Κασταλία καί 'Ιπποκρήνη, κοσ- 
μουμένω διά πλείστων άριστουργημάτων ά- 
φιερωμένων αύταΐς υπό τών προσκυνητών’ α
γώνες δέ τελούμενοι κατά τήν εορτήν, έκα- 
λοϋντο Μ ο υ σ ε ί α .

At Μοΰσαι προϊόντος τοϋ χρόνου έλαβον 
καί τήν προστασίαν τής μουσικής, τής ποι- 
ήσεως, τών καλών τεχνών καί έν γένει παν
τός όπερ συντελεί πρός έξευγενισμόν καί πο
λιτισμόν τοΰ άνθρώπου. At συνήθεις κατοΐΓ 
κίαι αύτών ήσαν δ Παρνασσός, δ Έλικών καί 
ό Πίνδος, άφ’ ών έπροστάτευον καί ένέπνεον 
τούς τυχόντας τής εύνοίας των. Ού μήν άλ
λά καί είς τόν ’'Ολυμπον συνήθως φοιτώσι 
πρός τόν σκοπόν τοΰ νά φαιδρύνωσι τήν 
όμήγυρην τών άθανάτων διά τής μουσικής 
καί τών ασμάτων, τών οποίων τό θέμα ήτο 
συνηθέστερον ή έξύμνησις τοϋ μεγαλείου τού 
Διός. Τοιαύτην εικόνα μάς δίδει δ "Ομηρος έν 
Ίλ Β 600— 604 λέγων.

ΐ) Ώ ς τότε μεν πρόχαν fyxap ές ήέλιον καταδΰντα 

δζίνυντο (οί θεοί), ούδέτι θυμός έδι^ετο δαιτός έίσης, 

ού μέν φόρμιγγος τ«ρικαιλλέος ήν εχ ’ ’Απόλλων, 

Μουσάων θ ’, αι αειδ^ν άμειβόμεναι δπΐ καλή .*

’Αλλά πολλάκις εύμενώς προσεφέροντο διά
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τής παρουσίας κα! τής τέχνης των νά φαι- 
δρύνωσι κα! τούς δμίλου; τών θνητών, ου; 
εύνοοΰσιν. Αύταί έψαλλον έν τώ γάμω του 
Κάδμου κα! τής 'Αρμονίας κα! έν τώ του Πη 
λέως κα! τής Θέτιδος' ou μήν άλλά καί έν 
μεγάλαις συμφοραΐς κατέρχονται έκ τής κα
τοικίας των διά νά θρηνήσωσιν έν μουσική 
αρμονία, οτε και αϋτο! οί θεο! δέν δύνανται 
νά κρατήσωσι τά  άμβρόσια αυτών δάκρυα. 
Έπι τοϋ θανάτου Π. X. τοΰ Άχιλλέως.

« Μοίσαι S’ έννία χ ϊσα ι άμειβόμεναι Ιτύ χαλβ 

Θρήνεον ενθα κεν ουτιν* άδάκρυτονγ’ έννόησας 
άργείων* Τ ο ΐ ο ν  γ ά ρ ΰ π ό ρ ω ρ β Μ ο ΰ σ α λ έ -

γ ε ι α
έ~τά δ έ  καί δέκαμένσε όμως νύκτας τε καί ημαρ 

κλαίομεν αθάνατοί τε θεοί θνητοί τε άνθρωποι.»

’Αρχηγός τών Μουσών ήν ό ’Απόλλων και 
διά τοϋτο ονομάζεται Μ ο υ σ η γ έ τ η ς .  
Ά λλά  καίτοι γενικώς μετά τοϋ ’Απόλλωνος 
είναι συνδεδεμέναι,διδ κα! ελαβον τδ χάρισμα 
τοΰ προφητεύειν τά μέλλοντα, ευρηνται δμως 
σχέσιν έχουσαι κα! μετά τοΰ Διονύσου, ου- 
τινο; η εμπνευσις ήν άγριας και διεγερτικής 
φύσεως. Επειδή δε ήσαν νύμφαι τών ιερών 
πηγών έπ! τών ορέων, έ©’ ών έζων, έπρεπε 
τά άσματά το>ν νά μιμώνται τδν πολυν τών 
ύδάτων θροϋν και την ορμητικήν αύτών κίνη- 
σιν, ή δ’ έπ! τοΰ Έλικώνος λατρεία των κα! 
η ονομασία των Έ λ ι κ ω ν ι ά δ ε  ς,θεωρη- 
τέον ή αιτία τών μετά τοϋ Διονύσου σχέ
σεων αύτών.

Ή γενεαλογία τών Μουσών είναι διάφορος 
κατά διαφόρους τόπους κα! λίαν πεπλεγμένη. 
'Η κυριωτέρα, άμα δέ και σημαντικωτέρα 
περί τής γεννησεως αύτών δοξασία ήν δτι 
αί Μοϋσαι ήσαν θυγατέρες τοϋ Διδς και τή; 
Μνημοσύνης, γεννηθεΐσαι έν Πιερία’ άλλ’ άλ
λοι τάς θεωροΰσι θυγατέρας τοϋ Ο ύ ρ α ν ο ϋ

κα! τής Γ ή ς, άλλοι τοΰ Π ι έ ρ ο υ κα! τής 
’Α ν τ ι ό π η ς  ή τοϋ ’Α π ό λ λ ω ν ο ς ,  
άλλοι τοΰ Δ ι δ ς  κα!  τής Π λ ο υ σ ί α ;, ή 
τοΰ Δ ι δ ς  κα! τής Μ ο ν έ τ  α ; κα! άλλοι 
τοΰ Δ ι δ ς  και τή ; Ά  θ η ν α ;, ή τοϋ Αί- 
θέρος κα! τής Γ ή ς .

Ουδέ περ! τοΰ άριθμοΰ αύτών μία τις ά- 
νέκαθεν έπεκράτησε δοξασία. Πρδς ταΐς εν
νέα τοΰ Όμηρου κα! Ησιόδου Μούσαις έχο- 
μεν κα! τρεις άλλα;,τήν Μ ε λ έ τ η ν ,  Μ ν ή 
μ η ν  και Ά  ο ι δ δ ν, α'ίτινες λέγονται θυ- 
γατέρε; τοΰ Ούρανοϋ, κα! υποτίθενται άπδ 
τών άρχαιοτάτων ύπάρχουσαι χρόνων. Ά λ λ ’ 
έπειδή δ Όμηρο; και δ 'Ησίοδος, αί δύο μέ- 
γισται τή ; Αρχαία; Έλλάδο; Θρησκευτικά! 
και κοσμογονικαί πηγα!, δρίζουσι τδν άριθ- 
μδν αύτών εί; εννέα, δυνάμεθα ούχι άνευ λό
γου νά συμπεράνωμεν δτι οΰτος ήν άρχαΐος 
αύτών άριθμδ;, οί δέ άλλοι άριθμο! και δνο- 
μασίαι μεταγενέστερα πλάσματα άνησύχου 
φαντασία;. Έν το ΐ; έργοι; τή ; καλλιτεχνία; 
τών άρχαίων χρόνων αί Μοϋσαι πάντοτε πα- 
ρίστανται έν συμπλέγματι, τήν αύτήν ένδε- 
δυμέναι ένδυμασίαν και φέρουσαι μουσικά 
όργανα, λύραν δηλαδή, αύλδν, φόρμιγγα ή 
βίβλου; χειρογράφων. Τδ εθο; τοΰ συλλέγειν 
χειρόγραφα, γραφέντα υπό τήν εμπνευσιν τή ; 
Μούση;,έγένετο η πρώτη άφορμή τή;συστάσε- 
ω;Μο υ σ ε ί ω ν, οία υπάρχουσιν έν τοΐ; με- 
ταγενεστέροι; χρόνοι;" κα! ουτω; ή λέξες Μου- 
σεΐον μας φέρει εις την λατρείαν τών Μου
σών κα! τάς πρώτας περιόδου; τοϋ πολιτι- 
σμοΰ, καθ’ δσον δ πολιτισμός είνε προϊόν τής 
έμπνεύσεως τής Μούσης.

Ό Όμηρο; έν Όδ. Ω. 61. δρίζει μέν είς 
έννέα τδν άριθμδν τών Μουσών" άλλ’ ούδ*- 
μίαν ίδιαν δνομασίαν άποδίδει έκάστη αύτών. 
Πρώτο; ό 'Ησίοδο; άναφέρει τά  δνόματα τών
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Μουσών, άτινα δι’ αύτοϋ καθιερώθησαν κα! 
έν τή λοιπή Έλλάδι. Είναι δέ ΚΑΕΙΩ, ΜΕΛ
ΠΟΜΕΝΗ, ΘΑΑΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, 
ΕΓΤΕΡΠΗ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΕΡΑΤΩ, ΤΕΓΨΙ- 
ΧΟΡΗ.

Έπιτραπητω μοι μικρά τ ι ;  καλλιτεχνική 
τών Μουσών περιγραφή.

1. Κλειώ ή τή;'Ιστορία; έφορο; Μοΰσα, εϊ- 
κονίζεται έν τοΐς μνημείοι; τή ; τέχνη; καθη- 
μένη κα! διά κλάδου δάφνη; εστεμμένη, κα! 
έν μέν τή χειρ! εχουσα ήμιηεωγμένην βίβλον, 
κιβώτιον δέ περιέχον πλείονα τών χειρογρά
φων τούτων βίβλων παράκειται. Ά λλοτε έν 
μέν τή μια φέρει βίβλον, έν δέ τή άλλη γρα
φικόν έργαλεΐον.

2. Μελπομένη. Μοΰσα τή ; Τραγωδία;, 
σπουδαία καί άξιοπρεπή; μορφή τδν μέν δε
ξιόν πόδα έχει έπ! λίθου, έν δέ τή δεξι£ φέ
ρει προσωπεΐον τών τραγικών κα! έν τή άρι- 
στερα μικράν βίβλον, κατά πάσαν πιθανότη
τα απόσπασμά τ ι τραγικοΰ δράματο;. Ό μα
κρύ; χιτών τη ; περί τήν δσφυν έζωσμένος 
πίπτει άτημέλητο;, δπως άτημελήτως κα
τέρχεται έκ τών ώμωντης καί δ πέπλος. Φέ
ρει καί ξιφίδιον έν τή χειρί.

3.' Θαλία ή μοΰσα τής Κωμωδίας καί τής 
Είδυλλική; ποιήσεω;,φέρει κράσπεδον έριμμέ— 
νον έπ! τών ώμων καί διά τή ; δεξιάς κρατεί 
ποιμενικήν ράβδον και προσωπεΐον τών Κωμι
κών.

4. Καλλιόπη. Μοΰσα τή ; Ηρωικής Ποιήσε- 
ως, ήτι; ώ; άρχουσα τών Μουσών θεωρουμένη 
είναι πολλάκι; άντιπρόσωπο; αύτών, είκονί- 
ζεται δέ καθημένη κα! κρατοϋσα γεγραμμέ- 
νον πίνακα κα! στύλον. Ά λλοτε ΐσταται περί 
τήν κεφαλήν εχουσα στέφανον, κα! κρατεί 
^ειρόγαφον βίβλον ή αύλδν περ! τδν όποιον 
είναι εληλεγμένο; κλάδο; δάφνη;.

5. Ούρανία, έφορο; κα! προστάτι; τή ; Α 
στρονομία;, παρίσταται καθημένη κα! εχουσα 
τδν βραχίονα έπί Ούρανίου σφαίρα; έστηρι- 
γμένον, καί κρατεί ζεΰγο; διαβιτών, έν ω 
διά τή ; άλλη; δεικνύει τδν Ούρανόν. Εί; άλ
λα έργα φέρει διάδημα έξ άστέρων κα! λύ
ραν καί έχει τά  δμματα έστραμμένα πρδ; 
του; άστέρα;, δακτυλοδεικτοΰσα τ ι  έπ! πα- 
ρακειμένη; σφαίρα;.

6. Ευτέρπη. Μοϋσα τή ; Μουσική; «δότη- 
ρΧ τή ; καλής τέρψεως», ώς τδ όνομά τη ; ση
μαίνει, παίζει διπλοΰν αύλδν, προστατεύει δέ 
κα! τήν Λυρικήν ποίησιν.

7. Πολύμνια, ή εί; υμνου; πλούσια, είναι ή 
έφορο; τοϋ άσματο; καί τή ; ρητορεία;, καί 
έθεωρεΐτο εύρέτι; τών μύθων" διό καί παρί- 
σταται σύννου; και σκεπτική, εχουσα τδν δά
κτυλον έπ! τών χειλέων κα! στέφανον κλά
δου δάφνη;. Ά λλοτε  φαίνεται ήσυχο;, σκυ
θρωπή κα! παρατηρητική, έπί κίονος στηριζο- 
μένη, τά ; χεΐρα; ύπδ τδ ένδυμα κρύπτουσα 
καί που φέρουσα καλύπτραν, δηλοΰσα διά 
τούτου τήν κεκρυμμμένην έν τοΐ; μύθοι; ά- 
λήθειαν, έν ώ διά τή ; στάσεώ; τη ; σημαίνει 
τήν μέθοδον πρδς έπιτυχή αύτών ερμηνείαν. 
Έλατρεύετο δέ κα! ώς προστάτις τής ίερας 
Πο.ήσεω; καί τών "Υμνων.

8. ’Ερατώ ή μοΰσα τοΰ Έρωτο; καί τών 
Ερωτικών ασμάτων, φέρει στέφανον καί παί
ζει έπ! φόρμιγγο; πολυχόρδου. Πολλάκις δε 
έχει παρ’ εαυτήν λύραν κα! έν τα ΐ; χερσί τό- 
ξον ?) κλάδον μύρτου ν) ρόδου.

9. Τερψιχόρη ή τελευταία · τών Μουσών 
καί ώ; τδ όνομά τη ; σημαίνει έφορο; τοΰ 
χοροϋ, συνήθω; είκονίζεται παίζουσα λύραν, 
άλλ’ ένίοτε έχει κύμβαλον, καί έσθήτα άνηρ- 
τημένην, καί φαίνεται έτοιμο; πρδ; έζάσκη-
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σιν τοΰ κακή μοίρα παραμορφωθέντος έργου 
της.

Ά λ λ ’ ελθομεν ήδη καί έπί την ιδιότητα 
καί τον χαρακτήρα τών Μουσών. Έν τοΐς 
Όμηρικοΐς ποιήμασιν, ώς είδομε/, αί Μοΰσαι 
είναι θεαί τής άοιδής καί ποιησεως, καί κα- 
τοικοΰσιν έν Όλύμπω —  ολύμπια δώματ’ ε- 
χουσι. —  Ό θείος ποιητής λέγει τάς Μούσας 
θυγατέρας τοΰ Διός' άλλ’ ούδόλο>ς μνημο
νεύει τής μητρός αύτών, ·?(ν δ Ησίοδος έν 
Θεογ. 9 15  ονομάζει Μνημοσύνην. Ό ποιητης 
ίσος έστι τώ μηδένί άν μη αί Μοΰσαι τον εύ- 
νοήσωσι, καί τώ έμπνεύσωσι τόν ποιητικόν 
οίστρον είς δ,τι διηγηθήσεται μέγα συμβάν η 
πρός ύμνον τών άθανάτων, είτε καί πρός 
κλέοςτών θνητών άνδρών. ’Επειδή δέ δ άοιδός 
ο τών μέσων αιώνων, barde καί troubadour 
καί καθ’ ήμας Κραβαρίτης, ού μόνον έν ποιη- 
μασιν έςύμνει τά  κατορθώματα τών άν- 
θρώπων, άλλά καί πρός τήν φόρμιγγα κα  ̂
τόν αύλόν άδων παθητικώτερα καί μάλλον 
ένδιαφέροντα καθίστα, διά τοΰτο παρά τή? 
Μούσης καί τοΰτο τό χάρισμα έλάμβανεν. 
Ά λλά  πρός άπόκτησιν τής ήδείας άοιδής? 
τοΰ ύψίστου τών άγαθών, έπρεπε νά λάβη καί 
κακόν τι. Τόν έν τώ μεγάρω τοΰ Βασιλέως 
τών Φαιάκων Αλκινόου Θειον άοιδόν Δημόδο- 
κον

« Μουσ’ έφίλησε, δίδου δ’ άγαθόν τε χαχόν τε,

οφθαλμών μέν όίμερσε δίδου δ’ ήδεΤαν άοιδήν.»

Καί ζΐ (Λεν το χάρισμα τών Μουσών πάντο- 
τε συνεπέφερε καί κακόν, άλλ’ ή έκ τούτου 
τιμή ήν μεγίστη, καθό έκ τών Μουσών αύ
τών προερχομένη, βασιλείς δέ καί ηγεμόνες 
έτίμων τόν άοιδόν διά τής φιλίας καί έμπι- 
στοσύνης των καί δ Αγαμέμνων είς Τροίαν 
άπερχόμενος είς άοιδόν τήν τής συζύγου φυ
λακήν έπιτρέπει. Ά λ λ ’ ούχί άπαξ ή Μοΰσα

τόν ποιητήν έμπνεύσασα άφίνει είς τήν ιδίαν 
τύχην' άλλ’ έκάστοτε τώ γνωστοποιεί τά  
συμβάντα, οία έγένοντο, καί τώ έμπνέει κα
τάλληλον ΰφος πρός έπαινον' διότι αί τοΰ 
Δώς θυγατέρες πάρεισιν, ίσχοιτε πάντα: 
Τήν τοιαύτην δμως ιδιότητα σπανίως λαμ
βάνει καί ο ’Απόλλων' διότι δ "Ομηρος λέ
γει περί Δημοδόκου δτι, τόσφ άκριβώς καί 
ήδέως άδων τά κατορθώματα τών Α χαιώ ν έν 
Τροία, ή υπό τής Μούσης έδιδάχθη ή υπό τ ο ΰ  

’Απόλλωνος άλλα πιθανώς Μουσηγέτης ένταδ- 
θα θεωρητέος δ Απόλλων.

Οί άρχαΐοι ποιηταί τήν Μοΰσαν έπικαλού- 
μενοι, είλικρινώς έπίστευον δτι έμπνέονται 
υπό Θεότητος καί διηγούνται τά  συμβάντα, 
οία είσί, διότι θεόθεν τά  λαμβάνουσιν' άλλ’ 
δπως πάσα ειλικρινής πίστις προϊόντος τοΰ 
χρόνου συνήθεια γίνεται, ουτω καί ή τής 
Μούσης έμπνευσις. Μεταγενέστεροι τής αρ
χαίας Ελλάδος ποιηταί τήν Μοΰσαν έν άρχη 
τών ποιημάτων των έπικαλούμενοι,κατά συ
νήθειαν μόνον τοΰτο έποίουν, δπως ημείς έν 
τη  χριστιανική εποχή ούδόλως είς τά περί 
Μούσης μυθολογούμ,ενα πιστεύοντες. Ήγάπων 
μέν αί Μοΰσαι καί ηύνόουν τόν καλόν άοιδόν' 
άλλ’ έμίσουν καί έπετροπιάζοντο τόν άσεβή 
καί ΰψαύχενα. Είδομεν άρχόμενοι τοΰ λόγου 
τάς θυγατέρας τοΰ Θρακός Πιέρου είς ωδικά 
μεταμορφωθείσας πτηνά διά τήν τοΰ πατρός 
πρός τάς Μούσας αύθάδειαν. Ό "Ομηρος μνη
μονεύει τοΰ Θρακός Θαμύριδος διά παρομοίαν 
αύθάδειαν υπό τών Μουσών τιμωρηθέντος

» .................................. (Έν Πύλω) ενθατε Μοΰσαι

άντόμεναι Θάμυριν τόν θρήϊχα χαΰσαν άοιδής,, 

Οίχαλίηβεν ιόντα nap* Εϋρύτου Οι’/αλιήος· 

στεΰτο γάρ ευχόμενος νικησέμεν, είπε» αν α&ταί 

Μοΰσαι άείδοιεν, χοΰρ«ι Δ ιός αίγιόχοιο· 

a ! δέ χολωαάμεναι πηρδν βέσαν, αΰτάρ ίο ιδήν
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θετπεσίην άφέλοντο καί έχλέλαθον χιθαριστύν».—(Ίλ.
Β. 5 9 4 - 6 0 0 .)

Λέγεται δέ οτι καί αί Σειρήνες, δτε τό 
πλεΐστον τοΰ σώματός των ήν πτερωτόν, 
προσεκάλεσαν τάς Μούσας είς μουσικόν δια
γωνισμόν, καθ’ §ν ήττηθεισαι έτιμωρήθησαν 
διά τής άπωλείας τών ώραίων πτερύγων των, 
ας αί Μοΰσαι ’έθεσαν ώς κόσμημα έπί τής κε
φαλής, δθεν πολάκις είκονίζονται πτερά φέ- 
ρουσαι.

’Επειδή δέ αί Μοΰσαι είναι έφοροι καί προ- 
στάτιδες τής Μουσιχ,ής καί τής Ποιησεως, 
διά τοΰτο πολλοί τών επιφανών άοιδών και 
ποιητών λέγονται γόνοι των, δπερ άντικρυς 
άντιβαίνει πρός τόν χαρακτήρα αύτών. Λί
νος— ποοσωποποίησις τών λίνων, θρηνωδών 
δηλαδή άσμάτων— έλέγετο υίός τοΰ Απόλ
λωνος καί μιας Μούσης, τής Καλλιόπης ή 
Τερψιχόρης, ή τοΰ Άμφιμάρου καί τής Ούρα- 
νίας. Μία τών πολλών περί Υακίνθου τοΰ 
Σπαρτιάτου γενεαλογιών λέγει αύτόν υίόν 
τής Κλειοΰς καί τοΰ Πιέρου. Όρφεύς δέ δ τών 
’Ο ρ φ ι κ ώ ν  λ ό γ ω ν  ιδρυτής, δ διά τής 
λύρας του κατακηλών καί ζώα καί λίθους καί 
αύτόν τόν άγριον τοΰ άδου φύλακα πεντη- 
κοντακέφαλον κύνα Κέρβερον δαμάσας, τήν δέ 
σκληράν τοΰ Πλούτωνος καρδίαν μαλάξας, 
τής Μούσης Καλλιόπης ή τής Κλειοΰς υίός 
λέγεται' καί δ προμνημονευθείς Θράξ θάμυ- 
ρις τ ής Έρατοΰς. Αυται μετά καί άλλων είνε 
αί περιστάσεις, καθ’ άς αί Μοΰσαι περιγρά- 
φονται μητέρες' έν ώ χαρακτήρ αύτών, ή γε
νική περί αύτών ιδέα είναι δτι ησαν άγναί 
καί παρθένοι Θεότητες, δπως απασα ή τών 
Νυμφών τάξις. Ά τε  δέ θεαί τών άσμάτων 
καί ύμνων φυσικώ τώ λόγω συνεδέθησαν μετά 
τοΰ Απόλλωνος, δστις, ώς άνω είδομεν, διδά
σκει καί αύτός τόν άοιδόν, καί άρχηγός τών

Μουσών λέγεται, Μουσηγέτης έποιομαζόμενος. 
'Η δέ προφητική αύτών δύναμις έν μέρει μέν 
άποδοτέα είς τήν έμνευστικήν αύτών δύναμιν, 
άλλά κυρίως πρός τάς σχέσεις αύτών μετά 
τοΰ καθ’ αύτό προφητικού θεού φοίβουΑπόλ
λωνος.

Έδρα τής τών Μουσών λατρείας φαίνεται 
κατ’ άρχάς ούσα ή Θράκη, άφ’ ής έξελθοϋσα 
έξηπλώθη'έφ’ άπασαν τήν Ελλάδα' διότι δσα 
δνόματα σπηλαίων,δρέων καί πηγών άφιερω- 
μένων ταΐς Μούσαις άπαντα έν ταΐς βορείαις 
χώραις τής Ελλάδος, ταΰτα καί έν ταΐς πρός 
μεσημβρίαν κειμέναις. Τοΰτο δέ ούδέν άλλο 
σημαίνει είμή δτι αί Μοΰσαι δέν είνε κυρίως 
Έλληνικαί θεότητες, άλλ’ δτι, οπως δ πλη
θυσμός καί ή θρησκεία έξ Άσίας είς τήν Ε λ
λάδα ήλθεν, ούτω καί αί Μοΰσαι είναι Ά σ ια- 
ναί, δι’ άποικιών είς Ελλάδα έλθοΰσαι. Τό 
ζήτημα τοΰ οικισμού τήξ 'Ελλάδος είνε είσε- 
τ ι κατά πολλάς λεπτομερείας άλυτον, ούδέ 
περί τών ούσιωδών αύτοΰ θέσεων συμφωνοΰ- 
σιν οί έθνολόγοι καί οί περί τούς προϊστο
ρικούς τής Ελλάδος χρόνους καταγινόμε- 
νοΓ άλλ’ ή μ εις Ιπόμενοι τη γνώμη τοΰ δει- 
νοτάτου Όμηριστού Γλάδστωνος,πρώην Ά γ 
γλου πρωθυπουργού, φρονούμεν δτι πλήν τοΰ 
γενικού έπί προϊστορικών χρόνων οικισμού 
τής Ελλάδος έξ Ανατολών συνέβη καί έ'τερος 
δλίγον πρό τού Όμηρου, τοΰ δποίου ή έπί 
θρησκευτικών καί πολιτειακών θεσμών κρίσις 
είσέτι καί έπί τών χρόνων τοΰ ποιητοΰ δεινή 
έπεκράτει, καί τού δποίου τήν κατά αύξονα 
άριθμόν χρονολογικήν τάξιν άδυνατοΰμεν νά 
δρίσωμεν. Ταΰτα έν πα^όδω είπον πρός εύ- 
κολωτέραν τών ρηθησομένων μοι κατάληψιν. 
Ώς τό ρεύμα τών είς Ελλάδα άποικιών διά 
τών νήσων καί τής πλησιέστερον είς την 
Ασιατικήν παραλίαν Θράκης έξ Άσίας είς
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'Ελλάδα κατήλθεν, ουτω κα! ή των Μουσών 
λατρεία διά τής Θράκης, κα! τών νήσων. Ό  
Όμηρο; βλέπομεν ούδέν όνομα επιχειρεί ά- 
ποδοΰναι είς την μητέρα τών Μουσών, άλλά 
μόνον τον πατέρα αυτών δνομάζει, άπαξ δέ 
μόνον έν άμφοτέροι; τοΐς ποιήμασί του βρί
ζει τον αριθμόν αυτών, άλλ’ άνευ ειδικού £- 
κάστη ονόματος’ ό δέ έν μεταγενεστέροι; χρό- 
νοις κα! έν θρησκευτική ούτως είπεΐν μεταρ
ρυθμίσει άκμάσα; τής Άσκρη; ποιητής κα! 
την Μητέρα των Μνημοσύνην ονομάζει κα! είς 
έκάστην επιδίδει προσήκον όνομα.

Ό μϋθος —  ούχί ό κατά τδν Γρότε μύ
θος, άλλ’ ό άλληγορικδς κα! ιστορίαν περι- 
κλείων μΰθος ·—  λέγει δτι, αί Σειρήνες, τής 
μουσικής καί αύτα! πάλαι θεαί,πρδς τάς Μού
σας περί μουσικής έρίσασαι, ήττηθησαν καί 
έτιμωρήθησαν διά τής πολυτίμου κτήματος 
άπωλείας. Τί άλλο τοϋτο σημαίνει είμή δτι 
τά περί Μουσών θρησκευτικά δόγματα ξένα 
είς Ελλάδα εΐσελθόντα, κατετρέχθησαν υπό 
τής παλαιας τών πάλαι άποικιστών λατρείας’ 
άλλ’ έπ! τέλους νικηφόρα άνεδείχθησαν ; Τί 
δέ οί περί τοΰ Όρφέως, τοΰ Θρακός Θαμύρι- 
δος καί τοΰ γέροντος Πιέρου μΰθοι άν μη δτ̂  
δι’ αύτών έν Θρακι καθιερώθησαν βαθμηδόν 
άλλαχοΰ έπικρατέστερα γενόμενα ; Ιδού δέ 
πώ; ό προμνημονευθείς σοφός Γλάδστων περί 
μουσικής έκφράζεται. «Εύλόγω; δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν λέγει, δτι άν μη ό ζωτικός 
τής ποιήσεω; σπινθηρ, άλλ’ ή χρήσι; καί ή 
τέχνη τή ; μουσική; ήλθεν εί; τήν Ελλάδα  
ες έκείνων, ου; δ "Ομηρο; καλεΐ «Φοίνικα;» 
(Juventus mundi p. 133)  Κατά δέ^τον Ό 
μηρον Φοινίκη είναι παν δ,τι ’Ασιανόν’ καί τό 
όνομα Φοίνικε; είναι παρ’ αύΐώ  συνώνυμον 
τώ «ξένο;», ώς έν Άβυσσινία μέχρι τής σή
μερον πάντες οί ξένοι Αιγύπτιοι ονομάζονται.

Νικόλαο; δέ δ Δαμασκηνό; περ! τών έν Λυδία 
Μουσών τάδε ιστορεί: «Κάριος δέ Διό; παΐ; 
κα! Τορρηβία;, δ; πλαζόμενο; περί τινα λ ί
μνην, ήτις άπ’ αύτοΰ Τορρηβία έκλήθη, 
φθογγή; Ν υ μ φ ώ ν  άκούσα;, άς κα! Μού 
σ α ;  Λυδοί καλοΰσι, καί μουσικήν έδιδάχθη 
κα! αύτό; Λυδού; έδίδαξε, κα! τά  μέλη διά 
τοΰτο Τορρηβία έκαλοΰντο. (L. Dindorf, Hist. 
Gr. Min.)

At δέ τα ΐ; Μούσαι; προσφερόμεναι θυσίαι 
ήσαν άγναί, ώ; άγναί ήσαν καί αύταί, συνι- 
στάμεναι εί; υδωρ μέλι κα! γάλα.

Έκ τών ρηθέντων άρα καταφαίνεται δτί 
αί Μοϋσαι δέν εινε αυτόχρημα Έλληνικοΰ 
πνεύματο; άποκύημα, άλλ’ έξ ’Ασία; διά τή ; 
Θράκη; καί τών νήσων εΐ; τήν Ελλάδα έλ- 
θοΰσαι, καί πρό; τά  τέω; άκμάζοντα τών πά
λαι οικιστών θρησκεύματα άγωνισάμεναι καί 
νικήσασαι, βραδέω; καί κατ’ όλίγον άπό πη
γών θεότητε; εί; έφορου; καί προστάτιδα ς 
πάση; εύγενοΰ; μαθήσεω; κα! τέχνη; άνε
δείχθησαν, τόν μέν έν τοΐ; ίεροΐ; τών πη
γών αύτών ΰδασι λουόμενον έμπνέουσαι, τώ  
δέ άοιδώ, 8ν πάντοτε εύνοοΰσι, γνωστοποι- 
οΰσαι τά  μεγάλα συμβάντα *α! διά παντός 
τοΰ βίου έν τφ  έργω αύτοΰ μητρικώ; χειρα- 
γωγοΰσαι. Ά λ λ ’ έπιτραπήτω μοι, καταστρέ” 
φοντι ένταΰθα τόν λόγον, ολίγα; τινα ; καί 
περ! τών μητέρων τών Μουσών νά προσθέσω 
λέξεις. Τήν Μ ν η μ ο σ  ύ ν η ν  μητέρα α'· 
Μοϋσαι Ιχουσαι, τ ί άλλο διά τούτου δηλοΰσιν 
εί μή δτι άνευ μνήμη; ούδεμία μάθησι; γί- 
γνεται κα! κυρίω; μάθησι;, δι’ ή; πρό; τόν 
προορισμόν του έκάστοτε δ άνθρωπο; βαίνων 
τείνει πρός πραγμάτωσιν το ΰ καλοΰ, τοΰ ά- 
γαθοΰ καί τοΰ υψηλού ; At δέ κατά τόν μ ε - 
ταγενέστερον μΰθον μητέρες αύτών Π λ ο υ - 
σ ί α κα! Μ ο ν έ τ ,  ό π ο ί ο ν  μέγα κα!
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υψηλόν δέν διδάσκουσι δίδαγμα ; Καίτοι με- 
ταγενεστέρας φαντασίας γέννημα δ τελευταί
ος οΰτος μΰθος, διδάσκει έν τούτοις δτι δ κα
λός καί τίμιος πλοΰτος κταται διά μαθήσεως 
άκριβοΰς, τούτέστι κατανοήσεως τοΰ ίδίου έρ
γου καί τοΰ ίδιου καθήκοντος, δπερ είνε ή 
Ξενοφώντειο; τών άπ’ αίώνο; ίδεολόγων καί 
φιλοσόφων θάλαττα, διδάσκει δηλαδή δτι, 
τόν πλοΰτον δέν πρέπει νά φυλάττη τ ι;  
δέσμιον έν τώ ταμείω αύτοΰ η πρό; τόν σκο
πόν τοΰ άλογου; δρέξεις έξυπηρετεΐν’ άλλ’ δτι 
πρέπει νά μεταχειρίζηται αύτόν ώς όργανον 
πρός βελτίωσιν τών τε πνευματικών κα! σω
ματικών αύτοϋ δυνάμεων κα! πρός πραγμά- 
τωσιν υψηλών καί εύγενών αίσθημάτων. Ό 
καλός κάγαθός γέρων νομοθέτη; Σόλων ήθελε 
μέν πλοΰτον διά νά εχη δόξαν καί παρά τών 
6εών κα! παρά τών άνθρώπων, άλλά πλοΰτον 
ούχί άπό τοΰ Έρμου, τοΰ πανούργου κα! δο- 
λιόφρονο; έκείνου θεοΰ τοΰ εμπορίου, άλλ’ 
άπό τών αγνών κα! άμώμων Μουσών, ουτω 
λέγων:

Μνημοσύνης χαΐ Ζ$νδ; ’Ολυμπίου αγλαά τέκνα 

Μούσα; Πιερίδες, κλΰτέ μοι εύχομένΑ*

*Ολβον έμοί πρός θεών μακάρων δότ· καί %ρός απάντων 

Ά νθρώ π ω ν αιεί δόξαν εχβιν άγαθήν.

ν Αλλος δέ τις  τών ή|Αετέρων προγόνων σο- 
φό;, οΰτε πλοΰτον έπιθυμών, ούτε τιμάς, άλ
λά μόνον τήν τοΰ καθήκοντο; έκπλήρωσιν 
καί παιδείαν, δι’ ών τά  πάντα γίγνονται, κα- 
τέλιπεν ήμΐν μόνην κληρονομιάν μετά τοΰ δ- 
νόματο; καί τό μέγα έκεΐνο λόγιον :

Μή ζωήν ρ ε τ ’ άμουσίας.

Κ. Α. ΣΓΟΥΡΟΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Εύσέβιος δ Παμφίλου, είς τών πεπαιδευμέ

νων τοΰ αϊώνός του, άκμάσας τώ 2 6 4 — 340  
Μ. X. αναφέρει δτι δ Αύγουστος Καΐσαρ, έλ- 
θών ποτέ είς τό μαντεΐον τών Δελφών, ή ρώ
τησε τήν ΙΙυθίαν ποιος θέλει βασιλεύσει μετ’ 
αύτόν' ή δέ Πυθία τώ εδωκε τής εξής έμμε
τρον άπάντησιν, μαρτυρούσαν τήν τοΰ Σω- 
τήρος ένανθρώπισιν:

ΙΤαΐς Εβραίος κέλεταί με Θεοΐς μακάρεσσιν
ανάσσων,

τόν δέ δόμον προλιπεΐν καί Άϊδώνι αύθι;
ίκέσθαι.

Λοιπόν άπιθι σιγών έκ βωμών ήμετέρων.»
Έπιστρέψας δ Καΐσαρ είς 'Ρώμην άνήγειρεν 

είς τόΚαπιτώλιον βωμόν έφ’ ού έπέγραψε.—  
Βωμός οΰτος έστί τοΰ πρωτογόνου Θεοΰ’—  ί
σο δυνάμει δέ πιθανώς ούτοςμέ τόνβωμόν τών 
άθηναίων τοΰ Αγνώστου Θεοΰ. Ό χιλιάδας 
Ιτη πρό τής ένανθρωπήσεως ζήσας Όρφεύς 
λέγει.

«Αύδήν δρκίζω σε πατρός, τήν φθέγξατο
πρώτον,

ήνίκα κόσμον άπαντα παΐς στηρίξατο βου-
λαΐς.»

Διά τοΰ Αύδήν έννοεΐ τόν 'Υιόν κα! λόγον
τοΰ Θεοΰ.

Είς δέ τών ήμετέρων θεολόγων παρατηρεί 
κα! είς αύτό τό όνομα τοΰ Ίησοΰ Χρίστου 
παράδοξον πρόρρησιν, δτι δηλ. δ Θεός προσέ- 
δειξεν αύτό διά τοΰ Έλληνικοΰ άλφαβήτου, 
δπερ έχει 24 γράμματα* διαιρούνται δέ ταΰ
τα  είς 8 μονάδας, άπό τοΰ Α έως τοΰ Θ. 8 
άπότού I έω; τοΰ Π 8 δεκάδα;, κα! εί; 
8 εκατοντάδα; άπό τοΰ Ρ έ'ω; τοΰ Ω.Αί 8 μο
νάδες κάμνουν 8. αί 8.δεκάδε; 80. καί αί 8.
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εκατοντάδες 800. τό άθροισμα δέ τούτων 
είναι ό αριθμός 888. Ά λλά καί τά  στοιχεία 
τοΰ ονόματος ΙΗΣΟΓΣ, άριθμητικώς εξεταζό
μενα, άποτελοΰσι τόν αύτόν άριθμόν. To αύ- 
τό δέ άποδεικνύουσι καί τινες άρχαΐοι στίχοι 
άγνωστου.

« ’Οκτώ γάρ μονάδας, τόσας δεκάδας έπί
τούτους.

ήό’ εκατοντάδας οκτώ, άπιστοκόρους άν- 
θρώπους ούνομα δηλώσει.

Τό έξης γνωμικόν έσυνείθιζε νά επιγραφή 
σοφός τις εϊς δλα του τά έργα καί έπιπλα.

Ει μεν ήν μαθεΐν α δει παθεΐν 
καί μή παθεΐν, καλόν ήν τό μαθεΐν' 
εϊ δέ δει παθεΐν, ά δει μαθεΐν, 
τ ί  δει μαθεΐν γάρ χρή.

Αόγιός τις τών μεταγενεστέρων μετέφρασε 
τους λαβυρινθώδεις τούτους στίχους εϊς τους 
εξής.

’Άν ήν δυνατόν νά μάθω 
"Οσα πρέπει καί νά πάθω, 
χωρίς δμως νά τά πάθω,

Πλήν άν πρέπη νά τά πάθω 
διότι πρέπει νά τά πάθω,
Τίς ή χρεία νά τά μάθω 
άφοΰ πρέπει νά τά πάθω ;

Διατί τό φίλημα είναι ώς ή φήμη ; Διότι 
διαδίδεται άπό στόματος εϊς στόμα.

Εϊς Βερολΐνον καί Παρισίους, ή μεγαλειτέ- 
ρα ημέρα διαρκεΐ 16  1)2 ώρας, ή δέ βραχυ- 
τέρα 7 1)2. Είς Στοκόλμην καί είς Ουψάλην 
4 9 1 (2 ώρας ή μεγαλειτέρα καί δ 1)2 ή μ ι- 
κροτέρα. Εϊς τό Άμβοΰργον καί Δάντζια 1 7 ή 
μεγαλ' καί 7 ή μικρ. Εϊς Πετρούπολιν καί 
Τοβόλον 21 1)2 ή μία καί 5. άλλη. Είς Αρ

χάγγελον 22 1)2 κ ί ί  2 1 (4. Είς Ζορνέον 
24 καί 1(2. Εϊς Γουαρδέχς-υς, Νορβεγίαν καί 
εϊς τό βόρειον άκρωτήριον, ή ημέρα διαρκεΐ 
άδιακόπως άπό 21 Μαί'ου μέχρι 21 ’Ιουλίου.

Τό φυτόν «Ά  σ π  ά ρ α γ  ο ς» (σπαράγγι) 
κατ’ άρχάς μέν τρυφερόν, είτα δέ άκανθώδες, 
μετηνέχθη έκ τής Άσίας,φαίνεται δέ οτιεύδο- 
κιμεϊ είς γαίας άμμώδεις. Τό πρώτον έκαλιερ- 
γήθη έν Γαλλία περί τό έτος 1608 .

Εκκλησιαστικός τις νέος ητήσατο τήν ά
δειαν παρά τοΰ έπισκόπου ϊνα κηρύξη.— Δέν 
σέ έμποδίζω έγώ, τώ εΐπεν, άλλ’ ή φύσις.

— Ο—

Ό θωμάς Μαχής, μαρκέσιος Φοβράς κατα- 
δικασθείς είς θάνατον, ώδηγήθη πρώτον είς 
τήν αίθουσαν τών βασανιστηρίων. ’Εκεί 
ύπήρχον δλα τά άπαίσια όργανα, ά,τινα 
διήρχετο καί έξήταζε μέ αίμα ψυχρόν, 
δπερ έξέπληξε καί αυτούς τούς βασανιστάς, 
οϊτινες, ώς γνωστόν, δέν εκπλήττονται πο
σώς. —  Πρός ποιον σκοπόν κάμνετε αύτάς 
δλας τάς εξετάσεις ; ήρώτησεν είς έξ αυτών. 
—■ Κύριε, τώ άπήντησεν, ενδεχόμενον ν’ α
παντήσω τόν Σατανάν έπί τής οδοΰ ήν μέλ
λω νά διανύσω καί δέν θά δυσαρεστηθώ νά 
τόν κάμω φίλον διδάσκων αύτώ μηχανάς άς 
άγνοεΐ ϊνα βασανίζω τούς κολασμένους του.

*— Δάνεισέ με 20 φράγκα;
■—  Μά δέν έχω παρά 1 0 -
•— Καλά, δόσε με τά Ί 0 καί μοί χρεωστεΐς 

άκόμη 1 0.
Ό X εδωκε τά 10  λέγων:
•—Πραγματικώς, έχεις δίκαιον.
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C O i"O
εe8-

Ί=Οχ

•Λ
c"Ό
8

05/
8

Ί>

8

8
c

ε»

V

0 5
8 ' V

a
<

ε c

CO Sx
T =

o

O'
c
co x

*x> « Ό
CO Ό
Ci 0»

C
8 C l

CO
■«:

ε

H8'
8VT5
ε*

c

w

O'

*ΊΡ
8

8'
ci 
co-

8-
ν '  ή
V̂  s  8- π ^  o
OS' rj cô 8 <
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8
cio
c

HS'
*
8

TOV
Co>

ε
O JJ*  c- Γ305» —ί CO' C' < *r*
8< N V  8
ν 'p <S«

8

c-

T OV
co«.TS

Ν N8̂
S' * 

■§
-Si ;) <n *̂o
s .  ίΓ  <£> 
ε
Ο χ

T=

co co- 

- «— 
8- ci

ΊΡ °* -<3 H
°"*; N ν' ΌV» «—<

ε ^& o

T O
ν '
O K

S'

HS'

T O>'tô
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Τήν 
γην 

μέ 
δλα 

τ’ άνθη 
της 

καί 
μέ 

τάς 
καλλονάς 

της, 

Πλήν 
ρόδα 

βλέπω 
πανταχοΰ, οΰχί 

τάς 
παρειάς 

της.

Είς θελκτικούς 
προσέρχομαι ακόμη 

περιπάτους,

Φ Ο Ι Ν Ι Ξ S3

Α ΣΜ Α  ΤΟΥ Π ΑΡΑΦ ΡΟΝ Ο Σ

Νέον άνθος έθαλλον 

"Αγγελος μ’ έφίλησε
φίλημα πικρόν, 

μ’ έδρεψε καί μ’ έρριψε, 
κ’ εις κρημνούς μ’ έκύλισε 

χείμαρρος νεκρόν.

Κύκνος χιονόπτερος 

ν’ άναβώ ήθέλησα

εις τον ουρανόν, 
πλην χρυσή μ ’ έκέντησε 
κεκρυμμένη μέλισσα

κ’ έπεσα θανών.

Φωτοβόλοι μ’ έφεγγον 

έρως καί διάνοια 

ιερά δυάς,
<ρεΰ ! άγρία εσβυνε 

τ ’ άστρα τά  ούράνια

λαίλαψ ποντιάς ί

Χάρτης ο θεόγραπτος 
τής ευρείας πλάσεως

μ’ ήτον άνοικτός. 
πλην μοί την άφήρεσεν 

άπο τής όράσεως

κάλυμμα νυκτός.

Περιφέρω έκτοτε, 
τήν ψυχήν αόμματος

βλέμμα σκοτεινον 
είς κενήν τήν έκτασιν 

τ ’ ουρανίου δώματος
είς τδ παν κενόν.

Φύσις, ώς έθήλασα 

νέος ών, το γάλα σου, 
πάλιν σέ ποθώ. 

νά μ’ άνοίξϊΐς έρχομαι, 
μήτερ, τάς άγκάλας σου 

καί νά κοιμηθώ !

A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΑΣΜΑΤΙΟΝ.

Βλέπεις έκεΐνο το τερπνόν
βρέφος,

Ποΰ τύ καλύπτει φωτεινόν
νέφος ;

Ίδέ πώς φαίνεται καλόν
χαΐρον,

Μειδίαμά τ ι άπαλον
φέρον.

Μή πλησιάσης πτερωτόν
είναι,

Μακράν, διά νά· ήναι σδν,
μείνε.

Δ. Κ. ΠΑΠΠΑΡΙΓΟΠΟΓΛΟΣ.

ΑΥΣΙΣ (I)

Τοΰ τρίτου Αινίγματος. 

ΚΤΗΝΟΣ— ΤΗΝΟΣ.

( I) Άπουσιάζοντος τοΰ Διευθυντοΰ, τά δ- 

νόματα τών λυτών θέλουσι δημοσιευθή διά 

τοΰ πέμπτου φυλλαδίου.
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Τ Ο Ϊ ΛΕΕΙΓΡΙΦΟΪ. » 9 .10 .8 . ’'Ανθος

ΎψΗλος » 4 .6 .4 .11 .7 . Αδελφή τών Διοσκούρων

ΣτιΛπνος » 1.4 .6 .5 .2 . Άγγεΐον ξύλινον.

Φωτεΐνος » 4.5.2.9.2. Δένδρον καρποφόρον.

ΛαμπρΟσ » 1.5 .7 .3 . Πρόθεσις.

ΈξαΣτράπτων » 2.8.3.2. ‘'Ονομα κύριον.

--- 0— » 6.4.9.2. "0,τι άποφέρει ή ληστεία.

ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΟΣ » 1 .10 .9 .1 1 .7 . Τ! τοΐς σφάλλουσιν έπι-

ΑΙΝΙΓΜΑ. βάλλε τα.

Ό ημισυς προστάζω 

έ δέ λοιπδς, ώραΐον
οίΤκω —  δήΜω

άνθος, μύρα σταλάζω. — 0—

"Ολος δ’ εν συντομία Λ ε ξ ι γ ρ ΐ φ ο ς .
έπ! νώτων εϋοέων 
πόσα καλά βασταζω ! Π / . .  ϊ

’'Ηπειρος, βαβαί ! ποία ! . / 0  . . .
.’ . I ;

Α Σ Ι Α \  . Η  . . .

.  . . τ  . :  . .

Γ ρ ί φ ο ς . ....................... I  . . .

'Όνομά τ ι σύγκειταί έκ γραμμάτων .  . /  Κ ........................................

1 1 .  Τά γράμματα δέ αύτά, ιδίως πω ς . 0  . .

συνδυαζόμενα, παράγουσι 1 4  άλλα  όνό- . . Σ . . .
ματα ή λέξεις: . . Π. /

Το 4.6.5.7.3. Πατήρ τών Δώρου, Ξάν . /  . . Α  . ,  .
θου κα! Αιόλου. 

» 1 .7 .3.4.6.10.4 7.Γυνη διακριθεΐσα έπ! συ-
» Ρ ', . . .  · ί  · -

' Ν 3 %ναίσει. . a . J.1 ·  ·  Ο ·

» 9 .6 .9 .10 .8  ΓΙόλις δνομαστή εις τήν . / . Α
άρχαιότητα. > ν /. · +Λ · · Ο · · · *

» 1.2 .8 . 0εδς γεννηθείς έν 'Αρ ’ Σ '• · i·  · · · · ·
καδία

« · · 0  · * · ·» 1.4 .3 .9 .2 . Μέγα κακόν.
» 1 .6 .10 .9 .10 .3 . Μέσον συγκοινωνίας

9 V  • · >*■* · · ·


