
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
(συνέχ. δρα προηγ, φυλλ.)

’Επί τινα; έβδομάδα; δ νέο; καλλιτέχνη; είρ- 
γασ0η άόκνω; και μετά  έκτακτου ζωηρότητο;. ’Ε 
πειδή το καλλιτέχνημά του ήτο καθ’ όλα; αύτοΰ τα ; 
λεπτομερεία; τέλειον έν τή φαντασία του, έπομένω; 
δέν είχε νά επινόηση, άλλά νά έκτελέστι ώρισμένον 
7,ίη  σ/έδιον, ή εργασία προυχώρει έκτάκτω; ταχέω ;. 
εξαιρέσει ασήμαντου τινο; γρ«μflic  τών χειλέων, 
ήτι; εδει νά παρασταθη άφελεστέρα καί μάλλον π α ι
δική, ό ’Ακόντιο; περιωρίσθη γραμμήν £'π ρ ;.; γραμμήν 
εί; τήν έπί τοΰ καλλιτεχνήματό; του ^άποτύπωσιν 
τή ; μορφή; τη ; Νεαίρα;· ή μορφή αυτή άνταπεχρίνετο 
καθ’ ολοκληρίαν πρό; τη ; φαντασία; του τό ίνδαλ
μα. Τελεία μέν, άλλ’ έν τούτοι; ώ; κάλυς νεαρά, 
ή έ π α ν α κ ά μ π τ ο υ σ α  π ο ι μ ε ν ϊ ;  αύτη μέ 
τόν βραχΰν αύτη; χιτώνα και τό ήμίγυμνον άνω σώ
μ α  παρείχε θαυμασίω; εύάεεστον, σχεδόν ίδυλλιακήν 
θέαν καί 6 Χειμών, εί; τό είδό; του πολύτιμον 
πρωτότυπον, διά τών ισχυρών αύτοΰ μυώνων παρου
σίαζε ζωηράν άντίίεσιν πρό; την άβράν τή ; πα ιδ ί
σκη; φύσιν, λίαν τό καλλιτέχνημα εξαιρούσαν.

‘Η όμοιότη; τ η ; Νεαίρα; καί τοΰ καλλιτέχνημα- 
το; διά πάντα μή είδημ·να θεατήν "ητο λίαν μ ι-  

_ κρά, καθ’ δσον ή φαινομενικώ; τοσοϋτον μικρά έκείνη

τοΰ στόματο; παραλλαγή έδιδεν εί; τδ καλλιτέχνη
μ α  ούσιωδώ; διάφορον φυσιογνωμίαν, πρό; τούτοι; δέ 
τά  χαρακτηριστικά τη ; Νεαίρα; άπεκρύπτοντο έν 
τη  παραλλαγή των αισθημάτων τη ;, έπ* τοΰ προ
σώπου τ η ; άποτυπουμένων.

Καί αύτή δέ ή Κορωνί;, άπό τή ; όποία; δέν ή
δύναντο έ π ’ άπειοον νά διατηρήσωσι τό πραγμα μ υ 
στικόν, έφρόνει δτι δέν ήδύνατο τ ι;  ν’ αναγνώρισή 
έν τφ  καλλιτεχνήματι τό πρωτότυπον.

Ή  Νεαίρα ήσθάνετο ένδόμυχον έπί τούτω χαράν- 
Προσεΐχε πολύ εί; τήν διατήοησιν τή ; καλή; τ η ; 
φήμη;, καί άν καί προσέοερε πάσαν θυσίαν εί; τόν 
γείτονά τη ;, ούχ ήττον έφρόνει δτι τό καλλίτε
ρον είνε πάντοτε καλλίτερον. Ουτω; διέφευγε 
τήν μομφήν, δτι παρέστη ώ; πρότυπον έπί 
πληρωμή· διότι δτι τοΰτο έπραζε φιλικώ; καί έκ 
καλή; προαιρέσε»; ούδεί; τθελε πιστεύσει διά τήν 
άνθοπώλιδα καί αύλητρίδα. ’Αφ’ ετέρου έλύπει αύ
τήν δτι ό 'Ακόντιο; είτε δεν έθεώρησε τήν μορφήν 
τη ; άξίαν ν’ άποτυπωθη άνευ παραλλαγή; τινο;, είτε 
δτι τήν πιστήν άποτύπωσιν δέν θά έπέτυχεν, άν καί 
έστενοχωρήθη. Τό τελευταΐον τοΰτο έφαίνετο αύτή



προδίδον έλλειψίν τινα ένδιαφέροντος. Αύτη αυτη, 
οΰτω; έφρόνει, τθελεν άποτυπώσει έν τή  φαντασία 
της τήν μορφήν τοΰ Ακοντίου γραμμήν πρό; γραμ
μήν, αν ήτο εγκρατής τη ; πλαστικής. ‘Ο ’Ακόντιο; αν 
ν.αί πολλαχώ; ή Νεαίρα δι’ υπαινιγμών ώμίλησε περί 
τής άνομοιότητος ταύτης, ούδέποτε ήθέλησε νά έκ
φραση τόν λόγον.

Μετά δειλής ανυπομονησία; πεοιέμενε νΰν ή νεα- 
νι; την περαιτέρω τοΰ συμπλέγματος τύχην. Έν τω 
μαγειρείω τη ; Κορωνίδο; κεκρυμμένη, τ.κουσε σχε
δόν μή άναπνέουσα τού; έπαίνους, δι’ ών ό· ίερεύς 
τη ; ’Αφροδίτη; Μελάνιππο; περιέβαλλε τό έργον 
δι’ έκφράσεων εγκαρδίων μέν, άλλά καί μεμετρη- 
μένων. Οί έπαινοι τοΰ ίερέω; έφαίνοντο αύτη λίαν 
γλίσχροι. ‘Ο Μελάνιππος κατά την γνώμην τη ; έ
πρεπε ν’ αναγνώρισή, δτι ό ’Ακόντιο; ήτο ό πρώτο; 
τών ‘Ελλήνων καλλιτεχνών· ό'τι οί άνθρωποι δεν έν- 
θυμοΰνται καλλιτέχνημα δυνάμενον καί πόρρωθεν νά 
παραβληθϊί πρός τήν ποιμενίδα. Έν μέρει ήτο 
βντως καλλιτεχνικό; ενθουσιασμό; ό πληρών τήν καρ
δίαν αύτής. ’'Ηθελε θαυμάσει τό έργον καί άν ά -  
κόίλη εργάτης αύτοΰ ήτο ό χαλκεύς Βάϊο; η ό υ
περφίαλο; αριστοκράτη; Κόνων. ‘Η κυρία δμω; αιτία 
δ ι’ ήν τοσοΰτον παρεδόθη εί; ρ-όνην ταύτην τήν ιδέ
αν, δι’ ήν σχεδόν ήμέλει τοΰ ίδιου έργου μεριμνώσα 
πεοΐ τή ; τύχης τής π ο ι μ ε ν  ί δ ο ς ,  είχε βαθύτε- 
οον τάς ρίζας αύτής· ήτο ό πρός τόν ’Ακόντιον 
θερμός αύτή; έρω;. Α π ’ αύτή; τή ; πρώτη; πρό τής 
έπαύλεως τοΰ Κόνωνο; συναντήσεώς των ό νεανίας 
κατέκτησε τήν καρδίαν της, καί οσω ανέκφραστο; καί 
ενδόμυχο; ό έρω; ούτο; άνεπτύσσετο, τοσούτω μεί- 
ζονα κατάκτησιν έλάμβανεν έπί τε τών σκέψεων και 
αύτής τής ζωής τής Νεαίρας. ‘Οσάκις έβλεπεν αύ- 
τόν, έρυθρόν έκ τοΰ πυρός τής εργασίας νά λαμβάντι 
έν τή χειρί τήν σφύραν και τήν σμίλην, θύελλαι δι~ 
•ήρχοντο διά τής καρδία; αύτή;, ών ό ’Ακόντιο; ού- 
δεμίαν είχε γνώσιν. "Ηθελε νά γονυπετήση ένώπιόν 
του τθελε νά τω είπη

—  Φονευσόν με, άλλ’ έπίθες άπας τούλάχιστον τά  
προσφιλή σου χείλη έν φιλήματι έπί τών έμών, ά
τινα κατατήκει τοΰ στήθους μου ή πυρά διψώντα τόν 
έρωτά σου!

‘Ο ’Ακόντιο; βεβυθισμένο; εί; τήν εργασίαν αύτοΰ 
καί εί; τά  τοΰ μέλλοντο; ένύπνιά του, άτινα ώνειρο- 
πόλει έπί τοΰ αποτελέσματος τοΰ πρώτου τούτου 
καλλιτεχνήματός του, ούδόλως προσεΐχεν είς τάς 
παραδόξους έςάψει; τής σπανίας έκείνης φύσεω;. Τήν 
ζωηρότητα αύτής έθεώρει [καθαράν φ ιλίαν ήσθάνε
το είδό; τ ι άδελφική; πρό; τήν παιδίσκην συμπα- 
θείας· ή μετ’ αύτής έπιμιξία ητο σχεδόν ανάγκη δ ι’

αύτόν, έσκέπτετο ό'μως ταύτην μ ετ’ άκρα; ηρεμίας καί 
ινα άποπειραθή τυχόν έπιπολαίως νά φλυαρήσν) μ ετ ’ 
αύτής έρωτικώς ούδέποτε έπέτρεπεν αύτώ ή ναλή 
ιδέα ην περί τής παιδίσκης είχεν.

Περί τήν πρώτην δεκάδα τοΰ Ποσειδεώνο; μηνός, 
ττοι περί τάν χρόνον τή ; χειμεοινής ίσημεοία;, ό Α 
κόντιο; έςέθετο τήν π ο ι μ ε ν ί δ α  αύτοΰ έν τη 
ώρισμένη πρός έκθεσιν και πώλησιν καλλιτεχνημά
των στοα έν τη άγορα.)

Μετά περίφοβου καρδίας ένεκλείσθη τη έπιούση 
ό νεανίας έν τω δωματίφ αύτοΰ. Είς δοΰλον, δν έδω· 
κεν αύτφ ό Μελάνιπος, έδωκεν έντολήν νά δίδνι τοΐς 
θεωμένοι; τά ; άναγκαία; έςηγήσει; καί νά συννενο- 
θη περί τή ; τιμή; μετά τών παρουσιασθησομένων 
αγοραστών. Αύτά; ουτο; δέν ειχε τά θάρρο; ν’ άκου· 
ση ψεγόμενον ή έπαινούμενον τό έργον του. νΑν καί 
έκ τών πολλών εκατοντάδων τών έπισκεπτομένων τήν 
άγοράν ούδενί ήτο γνωστό;, ένόμιζεν έν τούτοι; δτι 
πας τις τθελεν άναγνώσει έ—ί τοΰ μετώπου του δτι 
αύτάς ήτο τοΰ έργου ό πλάστης, ου δ καθόλου 
τής έργασίας ρυθμός, και περί τούτου ή έλαχίστη 
δέν έπετρέπετο άμφιβολία, τοσοΰτον τών παραδε- 
δομένων διέφερεν. Ά λλ’ ή διαφορά αυτη ήτο πρόοδος 
ή οπισθοδρόμησή; · Ιδού ή έρώτησι; ην νΰν ό ’Ακόν
τιο; έν τή  σιγή τοΰ έργοστασίου του προέβαλλεν 
έαυτώ καί άπό ώρα; εί; ώραν μετά όλιγωτέρα; 
αύιοπεποιθήσεω; καθ’ εαυτόν έλυεν.

Ένώ ούτο; μετά πυρετώδου; άνησυχία; άνέμενεν 
ε’ίδησίν τινα τοΰ δούλου τοΰ Μελανίππου, ή Νεαί
ρα μετά παλλούση; καρδίας άπήλθεν είς τήν στο
άν καί έστη πλησίον τοΰ καλλιτεχνήματος τάς 
κρίσεις τών συνηγμένων θεατών άκούουσα. Καίουσαι 
άστοαπαί έςήρχοντο τών οφθαλμών της, όσάκις τών 
θεατών τις έπεχείρει νά διαπραγματευθή περί τής 
π  ο ι μ  ε ν ί δ ο ;. Κ αθ’ δλου δμω; ήδύνατο νά είνε 
ηύχαριστημένη έκ τών κρίσεων τοΰ κοινοΰ. Έ π ί μαλ·

, λον ηύςανεν ή εύνοϊκή αύτοΰ περί τοΰ καλλιτέχνη· 
ματο; κρίσις, καί δτε έπελθούσης τής έσπέρας ήλθεν 
ή Νεαίρα εί; τά έργοστάσιον τοΰ Ακοντίου, έβεβαίω- 
σεν αύτόν δτι τήν πρώτον δοκιμήν έπιτυχώ; ύπέστη.

— ■ Άφες πρώτον, είπε κολακευτικώς, νά είσδύση 
παρά τω λαώ τοΰ έργου σου ή φήμη καί τότε θέλει 
έγερθή παρά τοϊ; πλούσιοι; καί προκοίτοις αμιλλα 
περί τής άγορας αύτοΰ.

Σήμερον έτι είδον δύο η τρεις, ώς έκ τής περιβο- 
λής των πιθανώς βουλευτάς, οίτινες Ι»μίλουν μ ε τ ά  
τοΰ δούλου τοΰ Νελανίππου καί ώς πιστεύω, είχον 
καλάς διαθέσεις. . . .Κ α ί αύτός ό άναιδής Κόνων, δσ- 
τις πάντοτε μυς·ικώς μέ παρακολουθεί, άν καί άπό 
τινο; φέρεται μετά μεγίς·ης ποοφυλάςεως, φοβούμε-

νος τήν ώραίαν Κυδίππην, ήν διά τήν περιουσίαν της 
εύ/αρίς-ως τθελε ννμφευθή, καί δ Κόνων αύτός, λέγω, 
ήτο μετά μετά τοΰ ’Ολόρου μεταξύ τών θεατών ο-
παινών τό έργον σου, φυσικώς χωρίς [να  γνωρίζη τον > 
γλύπτην, διότι άλλως, καθώς έγώ κάλλιστα γνω - 
οίζω αύτόν, τθελεν έπινοήσει παν άποτρόπαιον καί 

είδε/Οές είς ψόγον αύτοΰ.
Ούτως όμιλοΰσα ένεψύχωσε και ένεθαορυνε τόν 

άθυ|Λθΰντα γλυπτήν.  ̂ ^
 Είσαι άξιαγάπητον παιδίον, Νεαίρα, ειπε λιαν

φιλοφοόνως. Έ λαβε τό στρογγύλον πρόσωπόν της 
έντός' τών δύο του χειρών καί έβλεπεν έν ευ
χαριστήσει μειδιών τούς μεγάλους αύτής οφθαλμούς

  Αληθώς, έξηκολού^ησεν, είσαι ή καλλιτέρα
καί πιστοτέρα φίλη ής ήδυνάμην νά ευχηθώ τήν
άπόκτησιν ! Έλθέ ! Είς έκφρασιν τής εύγνωμοσύνής 
μου οφείλω να σε άσπασθώ.

Έπέθηκε ταχύ έπί τοΰ τρέμοντος στόματός τη ;
φίλημα. Έκείνη έρρίγησε. Ε ίτα έξήλθε δρομαί
ο ;  καί έπεσεν είς τάς άγκάλας τής Κορωνίόος,
τ,τις άκριβώς τή στιγμή έκείνη ή οχετό εκ τής αύ- 
λής, κλαίουσα ίσχυρώς. τ

  Παιδίον τ ί έχεις ; ήρώτησεν ή γραία. Είσαι
ώ /ρά  καί σχεδόν άνευ αίματος ! Φρίττεις [και τρε-

  Καλέ, τ ί λέγεις ! είπεν ή Νεαίρα συνερχόμενη

είς έαυτήν. Είμαι μόνον τόσον ύπερευτυχής δτι ή 
π  ο ι μ  ε ν ί ς τοΰ 'Ακοντίου μας έλαβε τοιαυτην <pr>- 
μην ναί άξίαν ! ’Ά χ , ύπέρ πασαν έκφρασιν ευ
τυχής ! ‘Ό ταν [τις εινε εραστής τής τέχνης και 
μάλιστα αύτός ούτος καλλιτέχνης, ούδέν λαμπροτε- 
ρον νομίζει ή τήν νίκην τής άληθους ίκανότητο, 
κατά τής άνικανότητος τοΰ άντιπάλου.

Ό  Ακόντιος έπεφάνη είς τήν θύραν. Σείων δε τήν 
κεφαλήν έβλεπε ταύτην άπελθοΰσαν άνευ έτέρου
χαιρετισμού. ΤΗτο τ,δη συνειθισμένος είς τάς παν- 
τοδαπάς τής παιδίσκης ταύτης ιδιοτροπίας, αυτη 
δμως άκαταλήπτως συνεκίνει αύτόν.

‘Ο ήλιος έδυσε πρό πολλοΰ. Πέραν τοΰ κολ- 
που καί όπισθεν τών λόφων τής Αατμου, έ,ήρ- 
χετο φιγγοβόλος τής πανσέληνου ό δίσκος, χέων 
ύπέρ τήν πόλιν καί τάν λιμένα ζωηρόν φώς. ‘Ο 
’Ακόντιος ητο λίαν τεταραγμένος καί άνήσυχο;· 
μή δυνάμενος έπομένω;, κατά τό σύνηθε; αύτώ, 
νά ά σ /ο λ η θ ή  περί τήν καίουσαν λυχνίαν του^εί;

’ τής Όδυσσείας τήν άνάγνωσιν, ής οί κυμαινόμε
να. ρυθμοί ένες-άλαζον έν τή ψυχή αύτοΰ τό τε χ 
νικόν μέτρον διά τήν καθημερινήν αύτοΰ έργασίας 
Ιλαβε τά ίμάτιον του καί έςήλΟεν· άντί όε νά 
διευθυνΟή πρός τήν άγαπητήν αύτώ όδόν τοΰ Λι-

μένος, έτράπη πρός τήν δυτικήν άκτήν, ένθα όιά
εύαοές-ων φυτειών έφερεν ή οδός πρός τό μαντει- 
ον τοΰ ’Απόλλωνος Διόυμεου.

Έ π ί τινα ώραν i'T'O επί τής ακρας τής π α 
ραλίας όδοΰ καί έβλεπε τήν ήρέμω; άπαςφάπτου- 
σαν θάλασσαν. ‘Η νΰξ ητο έκτάκτω; πραο; διά
τήν ώοαν ταύτην τοΰ έτους. Ούδεμία άερος πνοή, 
ούδεδία ρυτίς έπί τών άπας-ραπτουσών αχανών υ
γρών έκτάσεων. ‘Ως γοητευτική είκών, έκ κυα
νής μετάξης καί άργύρου συνυφασμένη, έκειτο είς 
τό δυτικόν τοΰ όρίζοντος άκρον ή νήσος ‘Τετοΰ- 
σα. ΤΗτο τελεία μονά;ία ένταΰθα, διότι οί κά
τοικοι τών ολίγων ο«ιών, αΐτινες μέχρι τοΰ δυ- 
τικοΰ τής πόλεως άκρου έξηπλοΰντο, εύθύς άμα 
τή  νυκτί παρεδίδοντο είς τοΰ Μορφέω; τας άγκα 
λας. Μόνον τρυφερόν ζεΰγος όιήλθε προ τοΰ Α
κοντίου και είτα αύθις ή φύσις πασα έφαιν3το 
έκεΐ ώς νέκρα.

‘Ο νεαρός καλλιτέχνης συνέπτυξεν έν σιγηλή
έ/.τάσει τάς χειρ ας. Α περίγραπτο; ταραχή έκύμανε 
τά παλλον αύτοΰ τοθος. 'ΊΓψωσε το βλέμμα προ, 
τόν κατάτερον ούρανόν, ώ; αν έζήτει έκεΐ άπειρόν 
τ ι, δ ι’ δ ούδεμία λέξι; έκφράσεως ύπήοχε.

Ούτω διέμεινεν έπί πολύ έν ρεμβώδει όνειροπωλησει. 
— ’Αφροδίτη, είπε τέλος σιγανή τ?ί φωνή,ύψί- 

ς-η γλυκυτάτη τών θεαινών, σέ εύχαρι^ώ ! Νΰν ελ
π ίζει ή φαιδρά μου καρδία, δτι δύναται έν τφ  
μέλλοντι νά παρας-ηση σέ αύτήν καί τήν άμ· 
βαοσίαν σου χά ρ ιν  διότι τά αισθάνομαι τό πρώ
τον μου ψέλλισμα κατέκτησε τήν εύνοιβν σου' Ή  
ποιμενίς αύτ«, ήν έν τώ σώ πνεύματι έπλασα, ατε
λής μεν, εύτελής καί θνητή ές-ιν, έν τούτοις 
δμως σύμβολον τής μεγαλοπρεπειας σου ! ώ, μη 
μέ έγκαταλείπνις καί έν τω  μέλλοντι Παράσχου 
μοι τήν έ/τιτυχίαν, ήδονή πληρούσα τήν ψυχήν

"Ηγειρε πλήρης πόθους τάς χεΐοας πρός τον ο Η- 
ρανόν. Ούτω δέ όλοκλήρως κατεΐχεν αύτόν ό εν
θουσιασμός τής έγκαρδίου ταύτης εύχής, ωςζ δεν τ- 
κουσεν δτι ήκούσθησαν άπά τής πλησίον κείμενης 
καλύβης βήματα πρός αύτόν πλησιάζοντα. Μ»νον 
δέ ή έπί τής όδοΰ πεσοΰσα πελώρια άν^ρό: σκιά 
ήλκυσε τήν προσοχήν του. Στραφείς άνεγνωρισε 
άγρίαν τοΰ Βαί'ου μορφήν, ος·ι; “Τ" ?'όί /77· 
μακράν αύτοΰ καί άκίνητος προσεβλεπεν αυτ',ν.

Ό  Ακόντιος ήσθάνετο τήν δυσάρε^-ον συνανττΛι 
διότι ό άποτρόπαιος έκεΐνος άνήρ ήτον ελάχιτ*   ̂
παθητικός είς αύτόν, καί ετι μάλλον όυσαρεζΌί 
ή συνάντησις διά τά έπίσημον τών διαθέσεων,εις 
άς εύοέθη κ*τά  τήν (ΓΛάντησιν ό 'Ακόντιο:. Εν 
τούτοις προσεφώνησε τόν έπελθόντα τό



X α ί ρ ο ι ;  καί τόν ήρώτησε, σ/ιδάν έν άαη- 
χανία, τ ί έφερε τόν χαλκέζ τόσον άργά εί; την 
δυτικήν ταυτην άκτήν τοΰ λιι/,ένο;.

—  Τοΰτο ήθελαν να έρωτήσε 2Ε, άπηντησεν ό 
Βαί'ο;. Μήπω; τυχόν άναμένη; ΕΚ Ε ίΝ Η Ν ; Καί 
επιθυμήσατε ΐσω; νά Γητήσητε άνω έκεΐ έν τ φ  
δάσει τών πιτυών ρ.ονήρη τινά τόπον κατάλλη
λον διά κλαπέντο; έρωτο; θω πεία; ;

Ό  Βαΐο; μετά κόπου καί λύσση; ταΰτα λέγων 
ειχε σφιγζει άμφοτέρα; τά ; πυγμά;. Έν τ?; φωντί 
του ήχει τό σκώμμα τή ; απελπισία;.

Ό  Ακόντιο; ένόησεν αύτόν πάραχρηδα, διότι πλέον 
η απαζ διηγηθη αύτώ ή Νεαίρα τά ; οχληρά;
πρό; αύτήν τοΰ χαλκέω ; περί γάμου προτάσει;, 
καί αύτόν δε τοΰτον ούδόλω; διέφυγε τά δαιμό- 
νιον παθο;, μεθ’ ού τό βλέμμα τοΰ νέου άνδοό; 
έπι τη ; ώραία; προσεκολλατο αύλητρίδο;. Καί τοΰτο 
δε σαφε; έφαίνετο αύτώ, δτι ό Βαί'ο; έπρεπε κα
τά  τήν ιδίαν ιδέαν νά είνε παρωργισμένο;, συγ
κρίνω-; τήν βύπροσηγορίαν, μεθ’ ή ; ή Νεαίοα με-
τεχειρίζετο τον ’Ακόντιον καί τήν περιφρόνησην 
ην πρό; τόν πζσχοντα έδείκνυε μνης-ήρα. Κ αθ’ 
δλου; δηλονότι τοΰ; τύπου; έπεζήτησεν ό χαλκεΰ; 
καί διά παντό; τρόπου τήν μετά τη ; Νεαίρα; μνη- 
ς·»ίαν του, σκωπτικό; δε γέλω; υπήρξε πάντοτε
•ή άπόκρισι; έκείνη;.

Έ κτό ; δμω; τη ; σαφηνεία; ταύτη; τη ; ποο- 
κειμενη; 3·εσεω; ό ’Ακόντιο; σκόπιαον έκοινε νά 
ύποκριθη τόν έκπεπληγμένον, καί μάλις·α δτι εν 
τ ι λ ’.αν έςεπληττεν αύτον, οτι ό Βαί'ο; δεν τόν 
δθεωρησεν ώ; καλόν φίλον άλλ’ ώ; έρας·ήν. Ούδέ- 
ποτε ό ’Ακόντιο; έν τα ΐ; πρό; τήν Νεαίραν σχέ-
σεσιν αύτοΰ ΰπερέοη τό μέτρον τη ; εύγενεία;· τό 
φίλημα, δπερ τη εσπέρα ταύτ'/j έν τή  έκτάσει
τοΰ καλλιτεχνικοΰ αύτοδ 3·ριάμθου έπέθηκεν έπί 
τών χειλέο^ν τη ; ήτο γεγονό; άτημέλητον. ‘Η άν- 
τιζηλεια έπρεπε να έκαλυψε διά πέπλου τού; ο
φθαλμού; τοΰ Βα'ί'ου.

■— Δεν cs εννοώ, είττε τ^ρος αυτόν
— ‘Τποκριτά ! έβρυξεν 6 χαλκεύ; πλησιάζων 

έτι βημα. Τοΰτο άκριβώ; μοΰ αναβιβάζει τό αϊαα 
εί; τήν κεφαλήν, οτι εςωτεοικώ; είσαι τόσον ψυ 
χρος ήρεμος χ.set εν to’jtqij χρικοοδελεάζει^
αύτήν διά τοΰ μειδιώντο; προσώπου σου! Θέλει;
V άρνηθη; δτι αυτη μέχρι παραφροσύνη; σέ ά- 
γα π α  ; Πριν ν συ κατοίκηση; έντορθα έν τώ έ-
παρα.ω  τη ; γραια; προαγωγοΰ οϊκί·), ή Νεαίοα
έλεγε μέ ένίοτε φιλόφρονά; τινα; λέξει;, ήδυνά- 
•μην δε να έλττ'.ζω οτι προϊόντο; τοΰ χρόνου ή-
θελον κατανικησει τον σκληρότητα τη;.Τώοα δαω ;!,..

πάσα ευτυχία έσβεσθη δ ι’ έμέ- μέ μισεί καί 
με άπος-ρέφεται, ρίπτεται δε τούναντιον περί τόν 
τράχηλόν σου καί σύ φυσικώ;...ναί, γνωρίζει; σύ 
κ ά λ λ ια , πόσον ήδονικώ; φιλεΐ καί πώ; ένδίδει!

—· Τοΰτο λοιπόν ; διέκοψεν ό ’Ακόντιο;.
— Ναι, τοΰτο I έπανέλαβεν έκεΐνο; πάντοτε έγ- 

γυτερον έρχόμενο;. ’Από τοΰ κήπου τοΰ Ααογό- 
ρα; είσεδυν εί; τόν τή; Κορωνίδο; καί έκρύβην 
έν τη  αύλτϊ, διότι τθελον έπί τέλου; άπαξ νά 
βεβαιωθώ. Τώρα τό γνωρίζω, καί ή καρδιά μου 
ες·η...Βλεπει;, Ακόντιε, δτι έγώ αύτό; άποοώ πώ ; 
κατώρθωσα νά μή έκπηδήσω έκεΐ έκ τή ; κρύπτη; 
μου καί νά ριψω άμφοτέρου; εί; τά έδα®ο; νεκοού;.

Ό  ’Ακόντιο; ήσθάνετο μικρόν πρότερον συμπά
θειαν τινα προ; τόν ουτω δεινώ; έρώντα Βάϊον. 
Τώρα δμω; μετά τού; τελευταίου; λόγου; έθεώ- 
ρησε την ελευθεριότητα τοΰ χαλκέω ; πολύ τών 
ορίων έςελθοΰσαν.

— Φαίνεται, είπε γελών, δτι έχει; καλήν πε
ρί έμοΰ γνώμην. Πρό; παράς-ασιν τοιούτου σατυ
ρικού 3-εάματο; άπαιτοΰνται ΔΤΟ ύποκοιταί· εί; 
τύπτων καί έτερο; τυπτώμενο;. Ουδέποτε δε δυ- 
Τυχώ; δεν εσχον τήν ιδιοφυίαν νά παοας·ήσω τά 
μέρο; τοΰ δευτέρου τούτου.

Τά σκυπτικόν ΰφο; μεθ’ ου ποοεφέοθησαν οί 
λόγοι ούτοι έξηψαν έτι μάλλον τήν οργήν τοΰ
μαινομένου Βα'ί'ου.

— Καί έγώ σοί λέγω, ανέκραξε υψών τ ά ; χε ΐ
ρα; ώ; άν εί έκράτει σφυράν, ταχέω ; r  άργά 3ά  
παρας-ήσνκ τά μέρο; τοΰτο, άν μή άμέσω; ένταΰθα, 
μά τόν δρκιον Δία, τόν τ ι μωρόν τών επιόρκων, 
μοί όρκισΟή; νά παραιτηθή; τη ; Νεαίρα;, ν ' ά- 
παγορευση; αύτή τήν εί; τό έργας-ήριόν σου είσ
οδον καί νά μή όμιλήση; ουτε λέξιν πλέον μετ' αύτη;.

— Είσαι παράφρων, άπεκρίθη εί; ταΰτα ό ’Α
κόντιο;, άπελθε εί; τήν οικίαν σου, Βάϊε, καί
κο’-μηθητι ύπνον ηρεμον διότι ποέπ! ι νά είσαι
μεθυσμένο;, ϊνα άπαιττί; παρ' έμοΰ τοιαύτην άνοησίαν.

—- ’Επιμένω εί; αύτό- δρκίσθητι...·η...
— Λοιπόν, ·?; ήρώτησεν ό 'Ακόντιο; συνοφρυονμενο;
— Λοιπόν, έψιθυρισεν ό χαλκεύ;, έπισκοπών τα- 

χε ΐ *βλέμματι πέριξ, τά μέρο; ένταΰθα είνε τε- 
λ.είω; ηρεμον καί ή άκτή πλησίον...'Εάν άρνηθη; 
δ,τι σοΰ ζητώ, σε πνίγω καί σέ πετώ πέραν 
εί; τό ρεΰμα. Κατόπιν θέλει άκουσθη δτι ό ώ· 
ραίο; 'Ακόντιο; μεθύων άπεπλανήθη καί ώλίσθη·· 
σεν έ~ί τοΰ κρηπιδώματα;.

(0  Ακόντιο; ώχρίασεν ολίγον.
( ε π ε τ α ι  συ νέχε ια )

ΑΙ IIAFAMONAI ΜΑΣ

‘Ο τίτλος της φλυαρίας ήμών ταυτης, οι- 
οωσι νομίζομεν σαφεστάτην ιόεαν ενι έκαττω 
τών ήμίτέρων αναγνωστών περι τίνος πρό
κειται· πραγματευόμεΟα τάς π α ρ α μ ο- 
ν ά ς, καταγινόμεΟα περι μίαν λεςίν ης ή 
χρηαις έγένετο τοσούτω δημοτική και τερ
πνή, ώστε και ό έσχατος τών ανθρώπων, ά- 
κοΰων τήν λέξιν ταύτην, ή καί βλέπων αύ- 
τήν άναγεγραμμένην, παρασυρεται ύπο τίνος 
αίσθήματος χα ρ ϊς ή λύπης, και καταλαμ
βάνεται ύπ’ άγνώστου τέρψεως ή άλγηΒό- 
νος. ΙΙαρ’ άρχαίοις ή λέξις π α ρ α μ ο ν ή  
eOtvov τόν πρός παραμονήν επιτήδειον» (Άθ) 
ήτο τό ουσιαστικόν τοϋ π α ρ α μ ό ν ι μ ο ς ,  
«ϋα'λλίστηντε καί παραμόνιμον αλοιφήν» 
(Γαλ.) π αρ ά μ ο ν ος καί π α ρ μ ό ν ι ο ς  καί 
π ά ρ μ ο ν ο ς  «συν Θεώ γάρ τοι φυτευΟείς, 
6λβος άνδρώποΐσι παρμονώτερος» (Nem . 8. 
29) δηλοΰσα τόν ε π ί μ ο ν ο  ν,  τόν σ τ α- 
6 ε ρ ό ν,  τόν π ι σ τ ό ν ,  ( c o n s t a a s ) .  Ά λ λ  
ή αρχική αΰτη σημασία έκπεσοϋσα έν τή 
καθ’ ή[Αάς γλώσση, καί δηλοϋσα νϋν τήν 
ποοηγουμένην ήμέραν εορτής τίνος, συν τη 
έκπτώσει τής αρχικής έκείνης σημασίας καί 
γρήσεως, κατέστη ή γενικωτέρα, ή δημοτι- 
κωτέρα, ή γνωστοτέρα, ή τερπνότερα λέςις. 
Ά λ λ ’ άν ή 7νέξις προσφιλής έγένετο καθ' ε
νικόν αριθμόν λεγομένη, έτι μάλλον έκφρα- 
στικωτέρα καθίσταται, κατά πληθυντικόν προ- 
φερομένη. Αέγοντες δήλον ότι π α ρ α μ ο 
ν ή ν  δυνάμεθα νά φαντασθώμεν καί ήμερας 
ούχί επισήμου, παραμονήν ήμέρας άγιου έξ 
εκείνων οϊτινες, κατά τήν έκφρασιν τοϋ λαοΰ  
ένεκα τής πτωχείας των δοξολογίαν δέν έ
χουν. Ά λ λ ά  λέγοντες π α ρ α μ ο ν α ί  ή 
κατά τήν έκφρασιν πάλιν τοΰ 7ναοΰ π α ρ α -  
μ ο ν ά δ ε ς ,  τότε πλέον παν περί τϊ)ς λεςεως 
σγόλιον καθίσταται περιττόν, πασα περί τής 
λέξεως άνάπτυξις φλυαρία. Κατά πληθυν
τικόν λοιπόν έκφερομένη ή λέξις εΐτε έν τή 
τών λ ο γ ι ώ ν  γλώσση, εΐτε έν τή τοϋ λα - 
οϋ, δηλοΐ τάς προτεραίας ήμερας μεγάλων 
ή ώς λέγουσιν ή γράφουσιν οί θεολογοϋντες 
δεσποτικών έορτών, ώς φερ’ είπεΐν, Χριστου
γέννων, Φώτων, Πάσχα κτλ. ΙΙερί τούτων 
λοι*όν τών παραμονών *ή [ π α ρ α μ ο ν α δ ω ν  
πρόκειται- αυται εινε έκειναι αϊτινες θέλουσι 
μάς έπασχολήσεί έπ’ ολίγον.

Αυριον ύποτεθείσθω είνε μία τών παρα
μονών τούτων* εινε ή παραμονή τής έν 
τή φάτνη τών άλογων εν Βηθλεεμ γεννή- 
σέως τοϋ* υίοϋ τής Μαρθένου, ή £ή βάπτ·σις 
τούτου, ή καί ή έκ νεκρών άνάστασις. ’ Αρχε- 
ται ή περί τής αυριον σκεψις, ο περι τής 
αυριον διαλογισμός· άλλά τοϋ διαλογισμού 
καί τής ήδείας ταύτης σκέψεως είναι πάν- 
τη ξένος καί άμέτοχος ό ευπορών άστος, ο 
ούδέν έτερον έχων νά πράξη, ή έκεΐνο όπερ 
καθ’ /μέραν πράττει. ‘Η κλείς τίθεται εις τό 
χρηματοκίβώτιον, έξάγονται τούτου τά χ ρ ή 
ματα καί άμεσος διαταγτι δίδοται είς τόν 
υπηρέτην ή φροντιστήν ούδέν θέλγητρον, 
ούδεμίαν εικόνα διάφορον τής είκόνος τών 
άλλων ημερών παρουσιάζει αΰτώ ή γλυκεία  
τής παραμονής ήμέρα. ‘Ο αύτός ήλιος, λ έ 
γει, ανατέλλει καί σήμερον καί αυριον, ή γη  
στρέφει περί τόν άξονα της, καί ό ’,ούρανός 
ήρεμ:ς κ>ί άστ«ροεις ώς χθές. Ατερπης 
δι’ έκεΐνον ή ήμέρι τής παραμονής, παρα
μονή άνευ γοήτρου, άνευ θελγήτρων. Εκείνο 
δ’ όμως όπερ ύψοΐ, ένθουσιάζει καί μεγαλύ- 
νει τήν ήμέραν είνε ή σκέψις καί ό Ισολογι
σμός τής μεσαίας καί κατωτέρ*ς ταξεως. Α ύ- 
ρ ι ο ν ε ΐ ν α ι  π α ρ α μ ο ν ή .  ‘Ο τέκτων, ό ξυ
λουργός, ό ράπτης, ό υποδηματοποιός, ό ο
πωροπώλη;, ό λαχονοπώλης, παρασκευάζον
ται νά ύποδεχθώσι τήν π α ρ α μ ο ν ή ν  διά 
βαλαντίου λ ή ρ ο υ ς , καί παρακινοϋ>ίτες πελα- 
τας δυστροποϋντας ύπομ·μνήσκουσιν αύτοϊς 
ααύ ρ ιο ν ε ΐν  α ι π α ρ α μ ο ν ή . »  £0  μαθη- 
Ίευόμενος παΐς, άναμιμνήσ*εΐ είς τόν μ ή  αύ- 
Οορμήτως άν ̂ μιμνησκόμενον προϊστάμενον 
τήν π α ρ α μ ο ν ή ν ·  ό είς, ό έτερος, ό ^οφειλέτης, 
ό δανειστής, ό υπηρέτη;, ό ύδροφόρος κατα
γίνονται χάριν τής αυριον άνατελλουσης είς 
έν Δ ο ϋ ν α ι καί Α α β ε ϊ  ν  κ»1 τήν τοι
αύτην τοϋ Δ ο ϋ ν α ι και λ α β  ε ΐ ν  κινη- 
σιν παράγει ή  μέλλουσα τής α υ ρ ιο ν  κίνησίς 
καί ζωή. ‘Ο πτωχός, ό άνάπηρος, ή τυφλή, ή 
πρό αύτής άτενίζουσα σκότος^ καί κόσμ.υς 
άγνώστους, ή  βίο ν διάγουσα αβιοτον, /] ςενη 
πάσης ηδονής καί τέρψεως, αναμιμνήσκεται 
έν τή δυστυχία της, τής αυριον, άλλά συ
νάμα παραμυθϊΐται καί έλπίζει είς την α ύ -  
ριον ότε θά τείνΤ) γυμνήν χεΐρα πρό φι- 
λευιπλάγχνου καί φιλελεήμονος χειρός, ή- 
τις θά έπιθέση έπί τής τρεμούσης καί ψυχράς 
έκείνης παλάμης έν λεπτόν. Κ,αί τίς γνωρί_



ζεΐ διά τ sO λεπτοΰ έ/είνου, καί διά τοΰ 
άλλου τοΰ άλλου, χαι διά τοϋ έτέρου τοϋ 
έτέρου, πόσων Αρών χαι πόσων νυκτών λι- 
μ^ς και αγωνία Οά πληρωθή. Τδ.ύ τό ύ
ψος της έλεημοσύνης.

Πλήν τοΰ άρρενος γένους και τό θήλυ, ί
δια Σέ τό της μεσαίας και *ατωτέρ*ς τά- 
ξεως, τό μή έτι άποβαλόν τά παλαιά έκείνα 
έθιμα και ήθη, τό άφοσίωσιν έχον είς τάς 
άγιας ήμέρας, είς ό δέν είσέδυσεν ετι ή άβοό- 
τη; καί κενοδοξία τών νεωτέρων χρόνων, 
δΐιθρύπτετ»ι όπως καί τοΰτο λάβη μέρος έ- 
νεργόν χατά τήν ήμέραν τής π>ρ»μονής. ‘Η  
οικοδέσποινα έκείνη, ή αΰστηρώ; έκτριβεΐσα 
είς τήν οικιακήν διαρρύθμισιν καί ύπηρεΉ'*ν, 
ή τά τοΰ οίκου διά τής ίσοστάθμης άνα- 
μετρώσα, καίτοι περιβλέπει διαλάμποντα οι- 
χον, διαβλέπει όμως έν τουτω μίαν έλλει- 
ψιν έστω χαί ϊσην τώ μηδενί, χαί νομ ζεί 
έτι ή έλλειψις αΰτη δέν πρέπει νά ύπάρ;η χά- 
ριν τής παραμονής. Καί άρχεται σκεπτομέ^η, 
καί άρχεται χινουμένη, διαλογιζομένη, καί ή 
σκέψις αΰτη καί ό στοχασμός ιυτος τής μετ’ 
ολίγον κινήσεως, τακτοποιήσεως, δ-αρρυθμί- 
σεως, εινε δι’ έκείνην τέρψις, ιτ,δονή. ‘Η πλύ· 
σις τοΰ δαπέδου, τής κλίμακος, τών ύέλων, 
τής κανδί^αςτών άγίων εικόνων, ή έκκόνισ'.ς 
τών έ*ίπλων, ή άραίρεσις τών άραχνών, 
ή τοποΟέτησις τοΰ ένός, ή διαρρύθμίσις τοΰ 
άλλου αντικειμένου, ε1[νε ζητήματα διά τήν 
οικοδέσποιναν, άτινα μεθ' όσης εύχαρ'.στήσε- 
ως λύει πλησι»ζούσης τής ήμέρας έκείνης. 
Αί κινήσεις αύται, αί σκέψεις, οί διαλογισμοί, 
ίΐνε πλήρεις μαγείας, χάριτ.ς , τερπνότητος* 
ζωή, κ'.νησις, μεταβολή, σκέψις « Α υ ρ ι ο ν  
ε ι ν ε  π α ρ α μ ο ν  ή.»

Τό πρώτον τή; παραμονές λυκόφως ή?η 
άπλοΰται. Τά άντικείμεν* τά πρός βρώσιν, 
ή ένουμασίαν, ή καλλωπισμόν συντελοΰντ», 
άρχονται τοποθετούμενα τό έν μετά τό 
άλλο. Ακούεις ήμινεναρκωμένος έκ τοΰ ύ
πνου κρότους εντεύθεν, ήχους έκεϊθεν τρυγ- 
μους κινούμενων έλατηρίων, άνοιγομένων έρ 
γοστασιων, άπομεμακρυσμένας φωνάς ανθρω
πίνους, ήχον άλληλοσυγκρουομένων μαχαι- 
ρών, κρότον ανατρεπομένων βαρελίων, έμπη- 
γνυομενων καρφων, συρομένων τραπεζών, ά- 
νεγειρομένων έςεδρών. ‘Η ήμερα ολίγον κατ’ 
ολίγον άπλοΰται* ό ήλιος ζωηρός καί φεγ
γοβόλος σκεδάννυται έφ’ άπασαν τήν γην,

καί διανοίγει τήν δι^γελώσαν φύσιν. Ά ρ χ ο ν -  
ται αί φωναί τών πωλητών, πολλαπλασιά- 
ζονται τά σμήνη τών ανθρώπων ώς έθνη μ ε- 
λ ι σ σ ά ω ν ά δ ι ν ά ω ν  π α ν τ α χ ό θ ε ν  
ά π ό  π έ τ ρ η ς  έ ρ χ ο μ ε ν ά ω ν ,  άκοΰείς 
τήν τύρβην, βλέπεις τήν ζωήν καί τήν κίνη- 
σιν.— Εξέρχεσαι—·ΙΙρό τών όμμάτων σου τά 
πάντα μειδιώσιν, άγάλλονται, χαίρουσι. "I- 
στασαι προς στιγμήν, βλέπεις ομίλους τυρ- 
βαζόντων άνδρών, ακούεις φωνάς πωλητών 
διαφόρων ειδών, ήχους κρουομένων σταθμών, 
κρότον άριθμουμένων νομισμάτων, τόν ενα, 
τόν έτερον, κρατούντας άνά χεΐρας ό μέν άλ
λο, ό δ’ ετερον άντίκείμενον, τόν κενόδοξον 
παρακολουθούμενον ύπό παιδός ή παιδίσκης 
φερούσης κάλαθον έν ω έναποτίθησιν έκεΐνο 
όπερ χάριν τής π α ρ α μ ο ν ή ς  ώφειλε νά 
κρατή ιδία χείρί. Στρέφεις ένθεν χακεΐθεν* 
περί σέ διάφοροι οίκίαι* διά τών στιλβόντων 
παραθύρων διορας άλλαχοΰ τήν οικοδέσποι
ναν καλλωπίζουσαν διά σαρόθρου τό δάπε- 
δον, άλλαχοΰ τήν φίλεργον υπηρέτριαν σπογ- 
γίζουσαν τάς ύελους, τους παΐδας είς ένέρ- 
γείαν, τούς άνδρας είς κίνησίν, τάς γυναίκας 
είς έργον, τούς πάντας ώς όντα άειχίνητα. 
Συναντάσαι μετά τοΰ ένός, ψιθυρίζεις μέ τόν 
ετερον, πυνθάνεσαι, έρωτας, λέγεις, άκού- 
εις, άπέρχεσαι, καί σοί υπεκφεύγει εν αυτό
ματον α Ε ί ς  έ τ η  π ο λ  λ  ά», χαί τήν φρά- 
σιν ταύτην, καί τάς λέξεις ταύτας τάς δημοτι- 
κωτάτας, τάς τερπνοτάτας τάς ακούεις προ- 
φερομένας έκ χιλιάδων στομάτων, καί μυριά
κις έπϊναλ^μβανομένας. Σέ τέρπουν, σέ ήδύ- 
νουν. ‘Ο χ  ω ρ ι κ ό ς μ α ς ,  τό πρότυπον 
τοΰτο φίλεργου άνδρός, έραστοΰ τής ερ
γασίας μέχρι άπονευρώσεως, λαμβάνει εν τών 
ένεργητικωτέρων μερών. Εισέρχεται είς τήν 
πόλιν έφιππος, κινείται, τυρβάζει, δίδει, λαμ* 
βάνει, καί τέλος πληρών τό σακίδιόν του 
τών πάντων, έκ τοΰ προχείρου σχηματίζει 
λιτόν γεΰμα, εισέρχεται είς οίνοπωλεΓον 
καί ευθυμών άρχεται μετ’ άλλων τήν τερ- 
ψίθυμον ώ ήν, καί έν τή τύρβη ταύττ) καί έν 
τή κινήσει, καί έν τή γοητεία, άκροασαι έν
θεν διερχόμενος, έκεΐσε προχωρών, τό άσμα 
τοΰ καλλικέλαδου τής Ζακύνθου άοιδοΰ 
συμμιγνυόμενον κ>ί έκεΐνο, ταΐς άλλαις 
της τύρβης φωναΐς. Τέλος λαμβάνεις μέ
ρος είς τήν πάνδημον ταύτην ζωήν, είς τήν 
ζωηράν ταύτην τής ήδονής εικόνα. Ά ρχεσαί

έκ τών άπολύτως άναγκαίων* ώνεΐσαιτοΰ ένός, 
τοϋ έτέρου, αφειδώς έξοδιάζεις, καί νομίζεις 
οτι τά πάντα τέλος έχεις* ότι ούδενός πλέον 
έχεις ανάγκην* κύριος τών πάντων, έκκι- 
νεΐς «ΰθυνόμενος είς τον οΤ/.όν σου* προχω
ρείς· άλλά μετ’ ολίγα βήματα έπιστρέφε ς 
« έ λ η σ μ ό ν η σ α  κ ά τ ι . »  Αέν φείδεσαι 
-χρημάτων, γίνεσαι κύριος καί τοΰ λησμο- 
νηθέντος· φωνή πωλητοΰ άλλου είδους πλη
σίον σου σοί υπομιμνήσκει ότι στερείσαι έ- 
χείνου· 2έν φείδεσαι χρημάτων, γίνεσαι κύ
ριος έκείνου* προχωρείς, σταματάς, επ ι
στρέφεις, ένθυμεΐσαι, κινείσαι, τέρπεσαι, ευ
χαριστείσαι. Φθάνεις τέλος εις τόν διαρ- 
ρυθμ'ζέμενον ύπό τής οίκοδεσποίνης σου οί
κον, καί ακούεις μίαν γλυκεΐαν φράσίν παρ’ 
κείνης, τρεις λέξεις πλήιεις γοήτρου αΚ α ί 
τ ο ϋ  χ ρ ό ν ο  υ.» Έ ν τή τερπνή όμως έ- 
κείν^ στιγμή ούδαμώς ταράσσει τήν φαντα
σίαν σου ή σκέψις ότι αί πλήρεις γοή
τρου αύται λέξεις κατά τήν παραμονήν, εινε 
συναμα καί λέξεις πρόξενοι άλγους  καί λυ- 
πηρας άναμνήσεως. Φαντάζεσαι ίσως κατά 
τήν γόησσα * έκείνην στιγμήν ότι τάς λέ
ξεις ταύτας ίσως πέρυσι νά προέφερε δυστυ
χής τις σύζυγος, πρός τόν ζωηρόν οίκοδεσπό- 
την, πρός τόν μειδιώντα σύνευνον, παρ ου ε- 
δεξατο άφθονα τά τής π α ρ α μ ο ν ή ς  καί 
ήδη άναμιμνησκομένη τοΰ άποιχομένου του- 
του άνδρός, κατά τήν ζωηράν ταύτην ήμεραν, 
άναλύεται είς δάκρυα, οιατελοΰσα εισέτι υ
πό τό κράτος άλγεινής έντυπωσεως και 
λυπηρας άναμνήσεως; Ά πασα  ή τύρβη, ή 
κίνησις, ή ζωή, παρίσταται πρό τής ταλαί- 
νης έκείνης έν μέγα φανταστικόν ονειρον, ού- 
τινος τά αποτελέσματα ποτέ έγνώρισε, ούΐΐ -  
νος τήν μαγείαν ποτέ ήσθάνθη, ά λλ ’ ήδη ύ
πό τήν έκτυλισσομένην ταύτην πλήρη ζωής 
καί κινήσεως εικόνά, άναμιμνήσκεται ενός 
συζύγου, φαιοροϋ κκί σφριγώντος κατά το α- 
πελθόν έτος, νϋν δ’ άποι/ομένου χαί έκλιπόν- 
τος. Α ναπολεί στένουσα τά θέλγητρα καί 
τάς τέρψεις τής ήμερας ταύτης' ή άποι- 
χομένητοϋ συζύγου της μορφή άναπαρις·α- 
ται πρό αύτής, νομίζει ότι βλέπει έκεΐνονπρό 
αύτής τείνοντα χεΐρα πλήρη, ότι προφέρει 
είς τοΰτον τρεις λέξεις πλήρεις χαριτος, 
άλλά φεΰ ! άναμιμνήσκεται ότι τάς λέ
ξεις ταυ τας άλλοτε προέφερε, ότε άντι τοΰ

φανταζομένου έκείνου ινδάλματος, έβλεπε 
τήν άληθή τοΰ συζύγου της μορφήν σφρι- 
γώσαν καί χαριεντιζομένην, άλλά νΰν φαν
τάζεται ότι δέν έναπέ μείνε ταύτη είμή ή 
λυπηρά έκείνου άνάμνησις. Βλέπει περί έ
αυτήν μικρά άπορφανωθέντα άτινα έκ μι- 
δς τοΰ παραθύρου οπής δειλά καί τεθαμβη- 
μένα, θεωροϋσι τά γενόμενα, καί ενθυμείται 
ότι καί ταΰτα ποτέ κρατούμενα ύπό χειρός 
φιλοστόργου, ώδηγήθησαν κατά τάς ήμέρας 
ταύτας είς τόν ράπτην ή τόν ύποδηματβ- 
ποίόν, νΰν δέ κατεχομένη ύπό ψυχικοΰ 
άλγους καί όδύνης άκροάται αύτά έρωτώντα 
« κ α ί  ε μ ε ί ς  μ ά ν α τ ί  θ ά π ά ρ ω μ ε ν ;  
Ι ί α ρ α μ ο ν ή  διά τήν στερηθεΐσαν προσφι- 
λοΰς άντικειμένου, θά είπη εις μέγας στε
ναγμός.

Τά θέλγητρα τών παραμονών είναι έτι 
γλυκύτερα εις χώρας ένθα διατηροΰνται 
ήθη καί έθιμα χρόνων παρωχημένων. Τί ει
κόνα έκτυλίσσει πρό σοΰ αίφνης τό μέγα Σάβ- 
βατον, ή παραμονή αυτη τών παραμονών ·Ί Τι 
ΰψος περιέχει ή μετά τήν λιτανείαν τοΰ Ε π ι
ταφίου γλυκύτης τής ήμέρας έκείνης ; Δις-ά- 
ζομεν, άλλά πρέπει ν ’ άναφέρωμεν ένταΰθα 
ότι διατελοΰμεν εν άμφιβόλω θέσει έάν άλ
λαχοΰ τής ‘Ελλάδος ύψηλοτέρα, μεγαλοπρε- 
πεστέρα, έπιβλητικωτέρα, κατανυκτικωτέρα, 
έπισημοτέρα λιτάνευσις δύναται νά τελεσθή. 
‘Ο βαθύς όρΟρος καθ’ όν αυτη τελείται, ή τοΰ 
παντός ηρεμία, τό παν συντελεί ε(ς τήν έ- 
πιβάλλουσαν ταύτην λιτανείαν. Παραβάλλε
τε όσοι τών άναγνωστών ήμών ίτυχέ ποτε 
νά παραστήτε έν αύταΐς ταΐς Άθήναις τήν 
θρησκευτικήν ταύτην τελετήν έ*εΐ γενομέ- 
νην, πρός τήν ένταΰθα, καί ορίσατε τήν δια- 
φβράν τής θρησκευτικής ταύτης καί έπιβαλ- 
λούση; πομπής, μεταξύ τής χώρας εκείνης 
καί τής ήμετέρας. Καί έκ-:ΐ μέν ύπό τά όμ- 
ματα τής άνωτάτης θρησκευτικής άρχής, έν- 
ταϋθα δέ ύπό τήν έπίβλεψιν ένός Αρχίερέως 
ούτινος δήποτε. Τί σχέσιν έχουσι τά πυρο- 
τεχνήματα, τά βεγγαλικά φώτα, αί άγρίαι 
τών άγυιοπαίδων φωναί, ή άνευ κατανύξεως 
παρακολούθησις τών Αθηναίων άστών, πρός 
τ ή ν  σταύρωσιν καί τήν ταφήν τοΰ Σωτήρος *, 
Αιτανεΐαι έπιταφίων δύνανται νά λεχθώσιν

Ι έκεΐναι ή διαδηλώσεις έπιτυχόντων υποψηφί
ων ·, Χριστιανική πομπή διέρχεται ή όμιλος 
όργιαζόντων, χαριεντιζόμενων, ώθουμένων,



κραυγαζόντων άνδρών; Καί όμως ενώ τοίαΰ- 
τα δεδομένα εχουσιν ύπ’ δψει οί γλαφυρά τών 
Αθηνών δημοσιογράφοι, ένώ τοιαΰτα όργια 
βλέπουσι κατ’ έτος διαπραττόμενα έκεΐ κατά 
τήν σοβαρωτέραν έκείνην τοΰ χριστιανισμού 
τελετήν, σχολιάζουσιν έάν ετυχε νά έπισκε- j 
φθώσι ποτέ, καί νά τύχωσι περιποιήσεων 
παρά τής ή-»ετέρας νήσου, τά ήθη καί τά 
Ιθιμα τής μικράς ήμών πόλεως, άτινα, ύπο 
θρησκευτικήν πάντοτε έποψιν, ώφεΛον νά 
σεβασθώσιν καί εύφημον περί τούτων μνείαν 
νά ποιήσωνται. ‘Ημείς όμως οί είς πάντα 
ανεκτικοί, καί περί πάντας τούς έπισκεπτο- 
μένους τήν ήμετέραν νήσον φιλόξενοι, δυ- 
νάμεβα κάποτε νά ρίπτωμεν λήθην έπί τών 
γραφόμενων, ώς δ>νάμεθα νά μή οίοωμεν 
καί τόσην δά προσοχήν είς τούς γράφοντας 
καί σχολιάζοντας. Ένταΰθα δ’ έν τή μικρά 
ταύτη έπαρχία τοϋ ήμετέρου κράτους, όπως 
έπανέλΟωμεν έπί τό θέμα ήμών ές c5 άγον
τες ώλισθήσαμεν, τίς άγνοεΐ μεθ’ όποιας 
θρησκευτικής κατανύξεως τελείται ή έξοδος 
καί λιτάνευσις τοϋ Επιταφίου ; Ούδ’ ενα ή- 
yov, πλήν τοϋ θρηνητικού εκείνου τής μου
σικής ακούεις* έν τή γαλήνη -της νυκτός ού
δέν έτερον φώς βλέπεις,π'λήν έκεΐνο τών και- 
ομένων λαμπάδων πρό καί πέριξ τοϋ Ε πιτα
φίου, ούδ’ εις μικρός πυροβολισμοί πλήσ- 
σεΐ τά ύτά σου, ούδέ ψιθυρισμός προσβάλ
λει τήν ακοήν σου. Διέρχεσαι τήν νύκτ* ά- 
πασαν κατεχόμενος ύπό τό κράτος αισθήμα
τος θρησκευτικού, ύπό ενθουσιασμού άγίου, 
παρακο7νουθεΐς ήρέμα τήν λιτάνευσιν έκεί
νην, δίορας όλας τάς φάσεις νυκτός γλ υ 
κείας, τήν μαγεία* τοϋ άστερόεντος ού
ρανοΰ σβύοντος εν πρός εν τά μαρμαίροντα 
οώτά του, καί διανοίγοντος εύρύτερον ορί
ζοντα όπως ύποΒεχθή τό φώς τοΰ ήλίου, 
προαγγέ/Λ οντος την μετ’ όλίγον έλευσίν του 
διά κροκοπλόκου άκτΐνος γρυσιζούσης τόν 
ουράνιον θόλον. Καί ή λιτανεία τοΰ Ε πιτα
φίου χωρεΐ πρός τόν ναόν τής Μητροπόλεως 
έξ ού έξεκίνησε, καί τό λυκόφως αναφαίνε
ται, καί τό παν σιγά ώσεί ούδέν νά συνέβαινε· 
άκροασαι γλυκείς φθόγγους μουσικής άνα- 
κρουούσης· τό λυκόφως άναφαίνεται, ή ανα
τολή προχωρεί-, ή πομπή λή γει- ό έπιτάφιος 
εισέρχεται είς τον φωταυγή ναόν, ή πόλις’ 
ήρεμεΐ. Στρέφεις ήρεμον βλέμμα πρός τόν 
περικαλλή ναόν, βλέπεις τοΰτον κατάμες*ον

φιλοθρήσκων έξ άμι>οτ-;ρων τών φύλων, πλα- 
νάσαι έξω, ακούεις βελλάζοντας αμνούς, μη- 
κωμένους β ό ις, τόν λαόν ήσυχον καί άνυπό- 
μονον, μετ’ αγωνίας άναμένοντα ν’ άκούση ή - 
yov κώδωνος κρουομένου όστις πρό τριών ή - 
μερών κατ’ αύτήν τήν έκφρασιν τοΰ λαοΰ μή 
κρουόμενος, διετέ7 ε̂> έν χηρεία, άγωνιώντα ν’ 
άκούση τό έκ τής Μητροπό7.εως σύνθημα τής 
Άναστάσεως, προαγγε7Λόμενον διά κρούσε- 
ως μικροί τη7»εβό7νθυ, όπως ύψωθή είς σφαί
ραν διαφόρου αισθήματος, αισθήματος χαράς 
καί άγαλ7*ιάσεως. Τό παν ήρεμεΐ, τό παν γα- 
7>ηνιδ, τό παν σιγά. Αίφνης έκ τοΰ ναοϋ 
ό πρώτος τοΰ κροτοβόλου κρότος δίδωσι τό 
τής Αναστάσεως σύνθημα· σύν τή Άναστά- 
σ*ι τοΰ Σωτήρος καί ή πό7ας άνίσ:αται· 
γαρά καί άγα/»λίασις πανταχοΰ ααχέεται· 
τά κωδωνοστάσια άπό άκρου είς άκρον ήχοΰ- 
σι· τό παν περικαλύπτει μυρσινόπλεκτος ς·ο- 
7̂ ή· τά εργοστάσια άναπετανώουσι θύρας και 
παράθυρα, κα7Λωπίζονται δι’ άνθέων, διά 
μυρσινών, διά δαφνών· σφάττονται βοες, ε
τοιμάζονται, μεταφέρονται άπό κρεοπωλιου 
είς κρεοπώλιον, έκοέρονται θα?^έθοντες α
μνοί, καί άναρτώνται έπί έμπηχθέντων πασ
σάλων. Οί άνθρωποι άνακινοϋνται, συστρέ
φονται, δρώσι, δίαγέουσιν έπί τοΰ προσώπου 
αύτών άπλετον yaperv, καί οί παλαιτεροι, 
καί μα7ν7 ο̂ν είς τά έθιμα άφοσιωμένοί, ά- 
σπάζονται ά7.λήλοις· άρχεται ή ζωή, ή 
τύρβη, ή κίνησις ήν όπισθεν περιεγράψαμεν 
αί γυναίκες, τό έργον τής οικιακής διαρρυθ- 
μίσεως, οί άνδρες τήν κίνησίν, οί παΐοες τα 
άλματα. Λαμβάνεις μέρος ένεργόν έν τή 
πανδήμω ταύτη τε7νετή τής π α  ρ α μ ο  ν ή ς '  
ΐστασαι έν μέσω τύρβης καί άνακινήσεως, 
ούχί άπλοΰς θεατής, άλ^ί’ έτοιμος νά δρά- 
μης, νά έξοδιάσης. Στρέφεις ένθεν, κινείσαι 
έκεΐ βλέπεις μυρσινοστό7αστα καταστήματα, 
σπαιροντας βόας, στί7νβοντας αμνούς. Σοι έ- 
πέργονται σκέψεις περί έξωνήσεως, δια7^ογι- 
σμοί δαπάνης, άλ7.α διαλογισμοί γλυκείς ώς 
αί φαιδραί τών παραμονών ήμέραΐ. Καί έν 
τ ήγαρα  ταύτη, καί έν τή άγα7ν7νΐάσει αί- 
ονης π7α]σσει τά ύτά σου, μια λυπηρά 7νέξις 
ίπισθέν σου ή π7^αγιως ταπεινώς προφερο- 
μένη « έ λ ε η μ ο σ ύ ν  η». Στρέφεσαι· βλέ
πεις πτώσσοντα πρεσβύτην όδηγούμενον 
ύπό παιδός ήμιγύμνου, έπί τών συνεστα7«- 
μένων τοΰ οποίου όφθα7^μών έπανθεΐ ςα -

7 ών δάκρυτος θαλεροϋ, μετά συγκινήσεως ! 
καί ήμισβέστου φωνής έπαιτοϋντα· τυφλήν 
μητέρα καθοδηγονμένην ύπό παιδίσκης ης το 1 
δειλόν βλέμμα, καί ή ήμικεκομμένη^ της ε
παιτείας φωνή σοί ύποδεικνύουσίν  ̂ δτι οπως 
συμμετάσχη καί έκείνη τής χαράς και της 
τέρψεως έχει ανάγκην ένός λεπ τούς Ισως 
άλλοτε έτέρπετο, ήγαλ7^ία, ένεθουσία έν τοι- 1 
αΰταις ήμέραις, δτε πραύγελως αύγή οιηνοι- 
Ύετο προ τών ζωηρών όμμάτων της, αλ/.α  

στερηθεΐσα φωτός καί, κόσμου, και ενα- 
πομείνασα έρημος τής δυστυχίας θυγάτηρ 
σοί αίτεΐ έν λ επ τό ν  εν μόριον —  των οσων 
αφειδώς σήμβρον έξοδεύεις, μίαν σταγόνα 
ΰδατος άφαιρεθεΐσαν έκ τοϋ πολυχευμονος I
ώκεανοΰ έξ ού ήντλησας άνυπολογίστως τό I
έξοδευόμενον τής σήμερον χρήμα. Ω ^  
τήν άπωθήσης τήν ήμέραν έκείνην,^ μή τη I
άρνηθής τό λεπτότατον έκεΐνο λεπτόν-^ όια- 
τήρησον κρυφίαν χαράν και έλπιοα,^ οτι ot I
ένός λεπτού συνετέλεσας είς μικραν απολαυ- 
σΐν μιας δυστυχούς. Μη δηλητηρίασης ια 
τής άρνήσεως τήν π α ρ α μ ο ν ή ν  τή , τα  ̂
λαίνηςήτις πλανωμένη είς κόσμους γένους | 
δι’ αύτήν, εύρίσκβι μίαν εύεργέτιδα οασιν, εν 
φίλτατον καταφύγιον, τήν φιλευσπλαγχνο  
γεΐρα σου. Και διατί σοι τείνει την έρημον 
νεΐρα · "Οπως έφοδιασθη διά τών τοϋ καλ- 
καλλωπισμού αθυρμάτων* δπως προμη , 
χανέν νόστιμον δι’ έκείνην άντικειμενον ; 
Ούχί* ά λλ ’ δπως απόλαυση τροφής πτωχ -  
κής καί απέριττου. Τό πρό ταυτης σκ0^  
ϊσως ίδει ήλίου κα  ̂ σελήνής μειδίαμα, η 
έρημον δι’ αύτήν πόλιν ίσως 
άναπτυσσομένην ύφ’ ολην αυτη, τήν 
πρότητα και τήν καλλονήν τερπομενην προ 
ταύτης καί άγαλλομένην, δταν αισθανθη δτ 
βιά τού λεπτού σοϋ και τοϋ έτερο», Οελει 
νοήσει τόύψος και τδ κάλλος τ ή , υ5,τεΡ®-!Λ' 

Τοιαϋταί εινε αί γοητεϊαι ας εκτνλισ- 
σουσι πρό ήμών αί παραμοναι μας τα * 
d e l τά θέλγητρα εκείνα ατίνα avuyoufft το 
κάλλος καί τό υψος τής υστεραίας, η* Ά 
ποοτεραία εΤνε τό άδιάλε^τον^ 
τός ή κυρία τούτου μέριμνα, η άπαραιτητος

νοϋται πάσα άλλη σχεψις «ρο τής 
της τύρβης ταύτης χαταστελλεται πδσααλλη  
φροντίς. ‘Ο λαός αποτελεί σύμπας μιαν ο -  
κογενειακήν ένότητα, περι ουδ',νδς «λλου

μεριμνώσαν ή περι τής αυριον. Αι θρησκεία 
καί τά έθιμα πάμπολλα καθιέρωσαν νοι  ̂
διαφόροις τ ή ς  γή< λαοΐς* και αν η σκέψις και 
ό ορθές νοϋς κατά τό ένον^ ηδυνηθησαν πα- 
ρεμπεσούσας χαί διαφυγουσ«ς τινας μωρια^. 
νά έξαφανίσωσι, πολλώ μά7.λον^ η σε  ̂
ρος τού Χριστιανισμού λάμπας oiaXuoa3“ f  
πλττον φώς έπί τοϋ ανθρωπίνου β ιο υ ^ φ  -  
νός μέν μετέβαλε και εξημέρωσε την γ  
ταπατουμένην τοϋ άνθρώπου διανοιαν i f  
ί τίοου δ’ άνύψωσε τό θρησκευτικόν αίσθημα 
είς σφαίραν πλήρη ύψους καί ένθουσιασμου.

ΓΕΩΡ· Δ· ΜΛΝΕΣΗΪ

ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ

Δέν λησμονώ έγώ ποτί, 
δσοι άν περάσουν χρόνοι,
©σω *1 άν λένε οί ακαρώοΐ 
τ όν έρωτα λησμονεί,  ̂
τήν νειά ποϋ μέ σκλαοωνει 
ποτε δέν λησμονώ,

Νά λησμονήση πώς μπορεί 
ή άκακη fκαρδιά μου  ̂
τούς παιδικούς μου έρωτες 
τά πρώτα δνειρα μου ·η 
τρν θελκτικό φονιά μου . 
ποτέ δέν ?νησμονώ.

Τέτοια κάνεις τά λησμονεί, ·, 
τ ' άηδόνια λησμονάνε 
είς τής νυκτός τή σιγαλιά 
γλυκά νά τραγουδάνε ·, 
τ ά  λούλουδα ξεχνάνε 
τήν άνοιξι ν’ άνθοϋν ·,

Τό κύμα τ’ όλογάλανο 
ποτέ του λησμονάει 
τά φουσκωμένα στό γΐαλο  
πλευρά του νά χτυπάη*, 
’στό βράχο νά σκορπάη 
τ ό ν  κάτασπρο τ’ άφρο ;

Τό φεγγαράκι τό χλωμό 
ποτέ του λησμονάει 
τήν ώμορφη τή λάμψι του 
’στή γή  μας νά σκορπαη *,



τό ρόδο λησμονάει 
νά χύνη μυρωδιά $

Κι’ έγώ δ φτωχός πώς ήμπορώ 
ποτέ νά λησμονήσω 
τήν νειά ποϋ τόσο αγάπησα 
άκόμη πριν ανθίσω ; 
μπορώ νά λησμονήσω 
τά πρώτα μας φιλιά ·,

• ' · · ο:
Μπορώ ποτέ νά λησμονώ  
τήν ώμορφη αγκαλιά της 
τόν ίσκιο ’ποΰ μοϋ ’δίνασε- 
τά καστανά μαλιά της 
τή ’φλογερή ’ματιά της 
μπορώ νά λησμονώ.

"Οσω κι’ άν λεν’ λησμόνησε, 
δέν λησμονώ τό στόμα 
’ποΰ ’καί τά ρόδα έζήλευαν 
τό ροδινό του χρώμα.
Και είς αυτό τό χώμα 
Έκείνην 6ά ζητώ.

Έ ν Παρισίοις Νβριος 1886

ΑΝΑ2Τ. ΠΡ0ΝΤΖΑ3

Πρός τόν άξιότιμον κ. Διευθυντήν χ-7,ς «Κυψέλης??

’Ανέγνων μετά  πάση; σπουδής τήν δημβσιευθεΐσαν, 
διά τής β Κυψέλη;», άξιόλογον διατριβήν τοΰ κ. Δί 
Μ έντου, άφορώσαν εΐ; τόν έξοχον καλλιτέχνην ί- 
ταλόν τόν άκμάσαντα περί τά  μέσα τοϋ ΙΣ Τ \ 
•καθ’ ήμας, αίώνος.

Πας τ ι ;  οφείλει, μετά θρησκευτικοί! όντως σε
βασμού, νά μνημονευτι τοΰ ονόματος τοΰ Μ ι/ατλ  
’Αγγέλου sV φ  δικαίως σεμνύνεται ή άναγεννηθεΐσα 
’Ιταλία . Είμή τ ι άλλο, ό θόλος τοΰ Άγιου Πετοου 
έν Ρώμη καί ή άπεικονίζουσα την τ ε λ ε υ τ ά  ί α ν  
κ ρ ί σ ιν τοιχογραχία έπαρκοΰσι πρός άσβεστον δό- 
ςαν τούτου τοΰ άοιόίμου γλύπτου άμα τε  καί 
ζωγράφου τοΰ· έν εργόΐς άναδείξαντος έτι τήν στενήν 
ύφισταμενην συνάφειαν μεταξύ της τε γλυπτικής 
καί τ?,ς αρχιτεκτονικής.

Άνχπτεροΰται αληθώς και αναφλέγεται ή φαντα
σία αναπολούσα τά  αριστουργήματα ταΰτα της τέ 
χνης, τό δέ χάος τοΰ παρελθόγτος διασχίζουσα, α

ναζητεί αύτό τό άνώτερον ιδανικόν δπερ έμπνέο^σι 
τα  μαρτυρδΰντα μνημεία την ελληνικήν μεγαλοφυών 
γ*τ.ι ττ*ν ύτ?εροχτν. Ανά μέσον αύτων τούτων, τά  
πρωτεία όμολογουμένω; κέχ,τηται ή την πατρνΛτ,ν 
εστίαν άτυχώς φυγαδεύσασα ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Αύτη ηδη πρόκειται έν τη  σημερινή μου άλλη-* 
λογραφία.

Καθ’ ον αιώνα τό γλυφέϊον τοΰ Φειδίου έπεσφράγι- 
ζε έπί τών άετωμάτων τοΰ Παρθενώνας καί άπηθανά- 
τιζε την άφθαρτον αύτοΰ δόξαν, δήλα δη προ τριών 
καί εΐκοσιν όλων έκατονταεαηρίδων, άλλος τ ι ;  » 
γλύπτης, άνώνυμος, προέλαβε δώσας όστΧ καί σάρκα, 
άν ούχί καί αύτήν ετι την πνοήν, είς τήν άψυ
χον υλην, έξ ής άνέκυψεν ή Θεά της Καλλονής, 
ή γεννηθεΐσχ έκ τοΰ άφροϋ τής θαλάσσης.

’Επέπρωτο τό άκοίμητον τοΰτο άγαλμα νά 
κοιμηθη κεκαλυμμένον υπό τό χώμα, έπί μακρού; 
αιώνας. Ούδείς δέ αγνοεί δτι ή έξόρυξις αύτοΰ 
μόλις καί δλως τυχαίως έπετεύχθη κατά τό έτος 
4820, έν τινι νήσω τών Κυκλάδων, έν αύτη τη Μή- 
λω, ές ής έπωνομάσ3η. ‘Ο τότε έν Κωνσταντινου- 
πόλει πρέσβυς τής Γαλλίας δεν ώκνησεν, άμα τή 
άποκαλύψει, ν’ άποκτήση καί νά προσαγάγη αύτό, 
ώς πολύτιμον δώρον, τώ βασιλεΐ Λουδοβίκω τφ  ΙΗ'. 
Επομένους δ μ α ρ γ α ρ ί τ η ς  ουτος,— ώς έκλήθη, 
— τών έν τώ Αούβρω άρχαιοτήτιον, λαμπρύνει έκτοτε 
τοΰ Μουσείου ένταΰθα τάς μεγαλοπρεπείς αίθούσας 
έξαλλον αείποτε διεγείρων τόν θαυμασμόν.

Ούκ έξεστιν έμοί άποπειοωμένω καν τήν περιγρα
φήν αύτοΰ. «Μόνη τοΰ ‘Ομήρου ή γλδσσα αξία 
νά 6μνήσν] τήν ηγεμονικήν ταύτην Άφροδίτην.»? "Ο
πως ποτ’ άν ή, καί χάριν τών ύμετέρων αναγνωστών, 
έπιτρέψατε νά φιλοξενηθώ, έν ταϊς στήλαις τής «Κυ
ψέλης» ή, έν μεταφράσει, κρίσις ήν έξήνεγκεν δ ύμνω- 
δός ί ί τ ή ς  ‘Ε λ έ ν η ς  κ α ί  τ ή ς  Ά ρ τ έ μ ιδ ο ς » .

«‘Η Αφροδίτη τής Μήλου»

«Μακάριος ό ελλην χωρικός, ό δι’ ένός κτύπου 
τής άξίνης του άποκαλύψας τήν, πρό δισχιλίων έ
τών, έντός σιτοσπόοου άγροΰ, κατακεκαλυμμένην Θεάν ! 
Χάρις αύτφ, ή τής Καλλονής ιδέα άνήλθεν είς Θειον 
ύψος, ό δέ κόσμος τής πλ.αστικής άνεΰρεν ήδη τήν 
βασίλισσαν του.

< ("Αμα τή εμφανίσει αύτης, κατέρρευσαν οί βω
μοί, . ήφανίσθησαν αί άπαται καί αϊ γοητεΐαι ! ‘Ως 
έν τφ  ναφ τής Γραφής, κατέπεσαν πρηνή άπαξά- 
πα ντά ,τά  είδωλα, ή Ά φ  ρ ο δ £ τ  η τ ώ ν  Μ ε δ ί-  
κ ω ν, ή ' Α φ ρ ο δ ί τ η  τ ο ϋ  Κ α π ι τ ω λ ί ο υ ,  
ή Ά  ρ λ  ε σ ι α ν ή Α φ ρ ο δ ί τ η  έτχπεινώθησαν- 
ένώπιον τής γδη τό δεύτερον Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Ά-

(ρ ρ ο δ ί τ  η ς ήτις περιώρισεν αύτάς άνεγε'.ρομέ- 
νας, έν δευτερούση πλέον τη  μοίρ^. Έ τυχεν αρά γε 
Β6·ί£ δ ανθρώπινος οφθαλμός νά πέρίλάβη έν τελείέ- 
ραΥ μορφήν ; ‘Η βοστρυχώδης αύτής κόμη, άτημε- 
λώς δεδεμένη, κϋμαίνϊι ώς τής ήρεμούσης θαλάσσης τό 
κΰμα. ‘Τπό τούς πλοκάμους τό μέτωπον μήτε πρός 
τά  κάτω καθ’ υπερβολήν προέχει άλλά καθ' δσον 
δύναται νά παραστήση τήν έδραν τής θείας, τής 
μια;, τής άμεταβλήτου διανοίας. Βυθίζονται οί ο
φθαλμοί ύπό τό μέγα τόξον τών όφρύων, καλύ 
πτονται ύπό τήν σκιάν του, καί έγκεχαραγμένην ε- 
^ουσι τήν ύψίστην έκείνην τυφλότητα τών Θεών ών 
τό βλέμμα, ξένον πρός τόν έξωτερικόν κόσμον, ά- 
νέλκει πρός έαυτό διαχέον είτα τό φώς του έφ’ άπαν- 
τος τοΰ δντος αύτών. ‘Η ρίς προσήρτηται τφ  μετώπω 
διά τής εύθείας καί καθαρδς γραμμής ήτις απο
τελεί τόν τύπον τής καλλονής. ‘Ημίκλειστον το 
στόμα, κοΐλον παρά τά  άκρα, ζωογονούμενον ύπό τοΰ 
φωτός έπισκιαζομένου διά τοΰ άνω χείλους, άποπνέει 
τήν άδιάλε'πτον πνοήν τών άθανάτων. Ή  έλαφρα 
αύτοΰ κίνησις έπισφραγίζει τον μεγαλοπρεπή τύπον 
τοΰ πώγωνος σεσημειωμένου δ ι’ έλαφρας έπισκιάσεως.

« ‘Η καλλονή έκρέει τής θείας αύτής κεφαλής καί 
δίκην λάυ-ψεως έκχέεται έπί τοΰ σώματος. ‘Ο λαι
μός δεν έπιδείκνυται τάς μαλθακάς τοΰ κύκνου κι
νήσεις άς ή αμύητος πλαστική άποδίδει ταΐς Άφρο- 
δίταις αύτής. "ίσταται εύθύς, στερρός, μονονού στρογ- 
γύλος οίος στύλο; προτομήν βαστάζων. Οί ωμοι 
στενοί άναπτύσσουσιν, έν άντιθέσει, τήν αρμονίαν ςχ · 
θου;, οΐου τή ; ‘Ελένης, άξίου νά χρησιμεύση πρός ά- 
ποτύπωσιν τών κυλίκων τοΰ βωμοΰ, —  στήθους την 
αιώνιον παρθενίαν φιλοδωρηθεντος —  στήθους δ δ 
Έοως δεν έξησθένησε διά τής άφής τών φιλημάτων 
του, —  στήθους δυναμένου νά κορέση τήν δίψαν τών 
τεσσαρωνκαίδεκα παίδων τής Νιόβης, χωρίς ν’ άλλοι- 
ωθή δ τύπος αύτοΰ. ‘Ο κορμός παρουσιάζει τάς 
έο:ύθαους καί άπλας υποτυπώσεις έξ ών υποδεικνύον
ται αί διαιρέσεις τής ζωής. Τό δεξιόν ίσχίον, εύ
καμπτον ώς εξ αύτής τής κλίσεως τοΰ σχήματος, εκ
τείνει τήν κύυ.ανσίν του εως τοΰ ολισθαίνοντας ιμα
τισμού τοΰ καταπίπτοντος έκ τοΰ προτεταμένου γό- 
ατος είς πτυχάς μεγαλοπρεπείς.

ί ίΆ λ λ ’ ου.ω; ή έξαισία καλλονή άνέκφραστος τυγ
χάνει. Μόνη τοΰ ‘Ομήρου ή τοΰ Σοφοκλέους ή γλώσσα 
άξία νά ύμνηση τήν ήγεμονικήν ταυτην Ά  φ ρ ο δ ί- 
τ η  ν. Μόνον τό μεγαλεΐον τοΰ έλληνικοΰ ρυθμοΰ δύ- 
ναται ν’ άποτυπώση, άνευ ταπεινωσεως, τήν έντελ ώ 
μορφ'πν τη ;. Ποΐαι τά χ α  λ.έςεις έπαρκοΰσιν, οπως έκ- 
φράσωσι τό σεμνοπρεπές τοΰ τρις ΐεροΰ αύτοΰ μαρμα- 
ρου, τό θέλγητοον καί τόν τρόμον άναμίξ δν εμπνέ

ει, τό έν τή άφελεία ιδανικόν δπερ άποκαλύπτει ; 
Τής σφιγγός τό άμφίβολον πρόσωπον ήττον μυστηριώ
δες φαίνεται, τής κ α τ’ έπιφάνειαν τόσον άφίλοΰς καί 
νεαρας ταύτης κεφαλής. ’Ες έγκατα τομής αΰτη θε- 
ωμένη, άφ’ ένός μέν έ/.φράζει τήν ήδυτατην πραότη
τα , άφ’ έτέοου τό στόμα συστέλλεται, δ όφθαλμος 
τρέπεται πλαγίως, δίκην προκλήσεως καταφρονητικής, 
’ΐδε αύτήν κατά πρόσωπον. ‘Η δψις έπραυνθη καί μό
νην απεικονίζει τήν έν τή νίκ·/ι πεποίθησιν, τήν τε
λειότητα έν τη εύδαιμονία. ‘Ο άγων στιγμιαίος ύ- 
πήρξε- δ ι’ ένός μόνον βλέμματος, ή Αφροδίτη έςερ- 
yoμένη τών ύδάτω ;, κατεμέτρησε τό κράτος αύτής. 
Θεοί τε καί θνητοί άναγνωρίζουσι τήν ίσχύν τη ς ... 
Τίθησι τόν πόδα έπί τής παραλίας καί ημίγυμνος 
προσάγεται είς τήν λατρείαν τών άνθρώπων.

ίίΠλήν άλλ’ δμως αύτη ή Αφροδίτη ούκ εστιν ή 
μάταιος Κύπρις τοΰ Άνακρέοντος καί τοϋ Όβιδίου, ή 
τάς έοωτικάς πανουργίας διδάσκουσα τόν Ερωτα 
καί είς τιιιήν αύτής θύουσα τά  λάγνα πτηνά. Αυ
τη  έστίν ή Ούρανία ’Αφροδίτη, ή Νικηφόρος, ή έσαει 
ποθουμένη άλλά καί έσαεί άκτητος, ή άκρατος ώς 
ή ζωή ϊις τό έπικεντρον πΰρ κέΐται έν τοΐς στήθεσιν 
αύτής, ή αήττητος ώς ^τό θέλγητρον τών γενεών ού 
προ'ίσταται, ή άγνή ώς ή αιώνιος Καλλονή ήν προ
σωποποιεί. Ή  Αφροδίτη έστίν έκείνη ήν έλάτρ3υεν δ 
Πλάτων, ής τ ’ δνομα,— V e n u s  v i c t r i x , — εδίδε- 
αο ύπό τοΰ Καισαρος ώς σύνθημα, τη στρατια 
αύτοΰ, τήν προτεραίαν τής έν Φαρσάλω μάχης. ‘Η 
δημιουργο'ς εστιν αύτη, ή σώτειρα φλόί;, ή αιτία τών 
μεγάλων έργο5ν καί τών ηρωικών έπιχει^ησεων. Ο, 
τ ι άγνόν έν τ-?Γ έπιγείω άγάπνι, ή ψυχή τών αισθήσε
ων, δ γόνιμος σπινθήρ, τό έν συγκράματι αγροίκων 
παθών μεμιγμένον θειον αύτό μόριον, ταΰτα παν τα  
αυτοδικαίως είς αύτήν άνήκουσι. Τάλλα δ ’ οσα εις 
τάς κουνάς προοήκουσιν Άφροδίτας, είς τας βέβη
λους έκείνας απομιμήσεις τοϋ τύπου αύτής, οϊτινες 
περικοσμούμενa t  μέ τάς ιδιότητας της σφετερίζονται 
τό ύποστήλωμα αύτής. Τινες φρονοΰσιν δτι ό άκρωτη- 
ριασμένος αύτής ποϋς έρείδετο έπί σφαίρα;· τό σύμβο- 
λ.ον τοΰτο συμπληροΐ τυχόν τά μεγαλεΐον αύτής. 
Ρέπουσιν οί άστέρες, έν ρυθμφ, πέριξ τή ; Ουρανίου 
Αφροδίτης κ,αί ό κόσμος ύπό τόν πόόα της κυλιέ
ται άρμονικώ?.

i t ‘H ’Αφροδίτη τής Μήλου άπεδοθη τώ Πραξιτέλη. 
Διχγραφήτω' τ ’ δνομα τοΰτο έκ τής' άμολυντου ύπο- 
δάθρα^Γ^Ο Πραξιτέλης, κ ατ’ εικόνα τών έταιρών, έ- 
■μόρφωνε τάς Θεά; του. Έ χίύνω σε τό μάρμαρον τό 
ύπό'τοΰ Φειδίου άποθεωθέν. ‘Η τής Κνίδου Αφροδί
τη  του άνε^λέξε τήν Ε λλά δα  ύπό' ακαθάρτου θυ
μού. Τω ft άρμενών ι σύγχρονος ή μεγάλη Αφροδίτη



συνελήοθη καί έγεννήθη έξ αύτ?;; τή ; διανοί»; ώ; 
οί ηρωε; αύτοΰ καί οί θεοί. Μηδέ άτομον σαοκό; έ- 
νυκαρχει | ν το) σεμνφ αύτής μαρμάρφ. Οί χαρα
κτήρες τοϋ προσώπι υ μηδεμίαν άνταποδίδουσιν ο
μοιότητα, αύτό δε το σώμα έν ώ ή χάρις περιβάλ
λεται τήν ρώμην, μαρτυρεί τήν έχ τοΰ πνεύματος 
γενεσίν τον. Αύτη έςήλθεν έ/. νοός άνδρικοΰ γονιμο- 
ποιηθέντος Οπό τ ·7,; ίδέας καί ούχί έκ τ ί ;  —ρος-α- 
σί*ί τή ; γυναικός. ’Ανήκει εί; r,v έποχήν ή πλαστι- 
κ 0 απεικόνιζε υπερφυείς μόνον τύπους καί στοχα
σμού; αθανάτου;,

ί £  Ω  Θεά ! έπί στιγμήν έπεφάνης τοϊ; άνθϊώποις 
έν τη λαμπρότητι τη ; ση; άληθεία; καί δέδοται ή
μΐν νά θαυμάζωμεν τό φώ; σου. Ή  άκτινοβολοΰσα 
εΐκων σου άποκαλύπτει ήμΐν τόν Παράδεισον τη ; Έ λ . 
λάδο; ότε, α μ ’ ήλίω έν τη τέχνη, ό άνθρωπο; έςή- 
γα γε  τοΰ; Θ-.ου; έξ αύτή; τη ; κοιμωμένη; ΰλη;. 
Γί; ά -  αιώνων λεωφόρο; ήγαγέ σε πρό; ήμα;, ώ 
νεα δέσποινα ; Πόσον ίεραί αί παραδόσει; αί; έμύ- 
ησε; ήμα; ! Καί αύτό; ό "Ομηρο; παρεϊδε τό μεγα- 
λειόν  ̂ σου, «ύτό; όστι; παρεισάγει τό φάσμα coy 
εί, το δικτυον έν φ  ό Ηφαιστο; αυτόφωρον σψνέ- 
λ,αβε την μοιχαλίδα ! 'Επρεπε τω υμνωδώ σου ή τρ(- 
λύρα ην έκρουεν ό' Όρφεύς, μετά  θρησκευτική; σοβχ- 
ροτητος τ ί  ήχοι τών κοιλάδων τοΰ άρχηγενοΰ; 
κόσμου, Τοΰ σοΰ πρωτότυπόν ή διαφθορά καί <} έςε> 
τελισμος ταχέως έλευσεται. Πρόκεινται οί ποιηταί νά 
σε έκθυλίσωσ(ν έν τα ΐ; τρυφαϊς τή ; Άμαθοΰντος, νά 
έκφαυλίσωσι τήν σήν ιδέαν έν τα ΐ; άκολάστοι; αύτών 
έπιν·ησεσι, να κυλίσωσι τά  βεβηλωμένα μέλη <ρυ 
άπό κλίνη; εί; κλίνην, έπί τή ; γης. Οί γλύπτα ι θά 
σε παραστήσωσι δίκην έταίρα; καί βάκχτ,ί, θά 
παρασύρωσιν εί; τά  όργια, χάρι; τω μαρσάρω καί 
τώ  χαλκφ . Θά κάμψωσι τό εύγεΥέ; άνάστημά σου 
εΐ; άσελγί σχήματα· ή ψυχή τών εταιρών θά εί- 
σδύση εί; τό θειον σώμα σου καί θά δι^φθείρη τήγ 
σήν είκόν^. Ή  ’Αφροδίτη θά με-διάση, θά προσποιη- 
θή έπί αιδημοσύνη, θά έςέλθη τοΰ λουτροΰ, θά 
κτ?νίση τήν κόμην τη ;, θά προσβλέψη εΐ; τό κά- 
^.ο,,τρον , . Γι πρρς σε, ώ Θεά ! ’Ανέπαφος έ-
ςερχεσα: τών ιερόσυλων αύτών μεταμορφώσεων, Ό  

Α αντη;, έν τώ ποιήματ( τ°υ, ^άριστα τήν τύχην ώ; 
σειούσαν τόν τροχόν τη ; καί ρίπτουσ^ν έπί τοΰ άν- 
Ορωτ^νου γένου;, κατά μυστηριώδη διανομήν, ό,τι 
αγαθόν και κακόν, τά  κατορθώματα καί τά ; απο
τυχίας, Τά εύτυχήματα καί 7άς κατασ7ρ·φάς. Οί 
άνθρωποι κχταρρώνται χαί κ α τ ή γ ο ρ ο ν  αύτη; . . . .
« Αλλ ουδε τών ύβρεων αύτών άκούει. ’Ατάρα^ο^, 
μεταςύ τών πρωτοπλάστων όντων, περιστρέφει τόν 
τροχόν τη ; καί ευφραίνεται |ν  τή μακαριότητι *ύτ7^.

ΟυίΜ, ή μεγάλη Αφροδίτη διασπείρει, ώ; έτυ^εν, έν 
τα ΐ; ψυχαΐ;, υψηλά; μέν έπινοήσει; χαί φαύλου; πό
θου;, ιερά; ήδονά; καί αισχρά; ορέξεις. Πλήν ή υβ ;ι; 
δεν έφικνεΐται εω; εί; αύτήν, δέν τήν προσβάλλει 
τό όνειδο;, δέν ανέρχεται μέχρι; αύτή; ό βόρβορο; 
ον έκινησεν. Ορθή έπί τή ; ύποβάθρα; τη ;, εί; έαν· 
τήν προσηλουμενη, περιστρέφει άταρά^ο;; τήν Ινα-· 
στρον αύτη; σφαίραν,

V olge sua sfera θ beata si gode.

Γι; εισερχόμενο; ει; το Λοΰβρον, εί; τήν αίθουσαν 
ενθα βασιλεύει ή Θεά, δέν σνννισθάνθη τόν ιερόν ε
κείνον τρόμον όν οί ελληνε; άποκαλοΰσι δ ε ι σ ι δ αι- 
μ  ο ν ι α ν ; Ή  στάσι; αύτή; υπεροπτική τυγχάνει 
καί παρ’ όλίγον άπειλητική, Ή  διά τοΰ προσώπου 
έκφραζομένη άνωτάτη αύτή; ευδαιμονία, ή άναλλοί- 
ωτο; εύτυχία ήν άρύεται όν τ ι εύτελέ; έκ τή ; ιδία; 
ούσία;, καταπλήσσει κ«ί ταπεινόνει. Δεν ύπάρ/ει 
σκελετό; έν αύτώ τώ  λαμποφ σιόματι, μήτε δάκρυ 
έν τοϊ; τυφλοί^ έκεΐνοι; οφθαλμοί;, μήτε σπλάγχνα 
έν τφ  στελέχει έν φ  γαλήνιον καί τακτικόν 
κλοφορεΐ τό αίμα ώ; ό χυλό; τών φυτών. Α ύτο ά- 
νήκει εί; τοΰ Δευκαλίωνο; τό λίθινον γένο; καί οΰ'/ί 
εί; τού; άπό αίμα κ^ί δάκρυα γεννηθέντα; άπογώ 
voy; τή ; Eya;. Μέμνησο τ ο ΰ  "Τ μ ν ο υ τ  φ  ’Α 
π  ό λ λ  ω ν ι, άποδιδομένου τφ  Όμήρω, έν φ  y a -  
μογελα έκείνη ή στροφή μ?στή καταφρονήσεω; 
ολυμπιακή; καί τόσον σκληρά; γαλήνη; : ««Καί ά- 
πασαι μεν αί Μοΰσαι, έν χορφ, άνταποκρινόμεναι 
διά τή ; ώραία; ^.ωνή; των, ύμνοΰσι τ ’ άθάνατα δώ- 
ρα τών Θεών καί τήν άτελεύτητον άθλιότητα τών 
ανθρώπων οϊτινε;, άχρονε; καί άμήχανοι, βιοΰσιν ώ; 
δοκεΐ τοϊ; άθανάτοι; θεοί;, καί όέν δύνανται νά έ- 
ξεύρωσι τήν ίεραπείαν τοΰ θανάτο^ καί τήν κατά τοΐ£ 
γήρατο; ΰπεράσπισιν.»?

(ί Αφε; έλευθερον τό φίλτρον νά ένεργήση - έπί σοΰ. 
Κεκμηκώς έκ τών αποριών καί τή ; άγωνία; ήν προξε
νούσα αί νέαι ίδέαι, άναπαύθητι παρά τφ  σεμνφ 
μαρμάρω ώ; ύπό τήν σκιάν Spyo; αρχαία;. Πλήρη; 
θά εισχώρηση ταχέω ; ή ειρήνη εΐ; τήν ψυχήν σου. Τό 
άγαλμα θά σέ περ-,πτυχθή διά των λαμπρών αύ
τοΰ χαρακτήρων, θά συναισθαν5·ή; σεαυτόν ώ; έμβρο- 
χον έν τοϊ; ακρωτηριασμένοι; αύτςΰ βραχίοσι. ‘Ηρέ- 
μα θά σε άνυψώσ/j εί; τ>.ν &έαν τοϋ άγνοΰ κάλ
λους, ‘Η γαλήνες αύτοΰ ζω τικόττ; θά μεταδοθϊί 
εί^ σεαυτόν. Τό φώ; καί ή τάξι; θά γένωσιν έν τω ν» 
σου έπισ^οτ.σμε ω υπο κενών ονειροπολημάτων καί 
κατατρυχομένω ύπό φασμάτων γιγαντιαίων. Αί ίδέαι 
σου θά λάβωσι τήν απλήν στροφήν τών άρ/αίων 
διανοημάτων. Νομίζεις ότι άναγεννασαι κατά τήν ήώ

τοΰ κόσμου δτε έφηβο; β άνθρωπο; έβχδιζεν ελαφρω, 
επί τ ί ;  άνθοκόμου γή ; καί δτε ό μεγαλόφωνο; γέλω; 
τών θεών άνττχει ύπό τού; θόλου; τοΰ Ολυμπου ώ; 
©αιδοά βροντή έν εϋδίω ούρανφ.

^Έκ τοΰ γαλλικοΰ τοΰ Pau.1 de Saint-V ictor)

I. ΠΑΕΣΣΑΣ

— ------  —

Η  ΕΝ ΖλΚΪΝΘΩ ΠΑ.ΝΩΑΗΣ 

ΚΑΤΑ TO ΕΤΟΣ 1728

(συνέχεια όρα προηγ. φυλλ.)

Τοϋ χρονικού, οπερ έν τοϊς προηγούμε
νοι; φυλλαδίοις της «Κυψέλης!» έΒημοσι- 
εΰιαμεν, ό άοίδιμος άρχιεπίσκοπος Νικόλα
ος Κ,ατραμης (Φιλολογικά Άνάλεκτα σελ. 
328) λέγει δτι συγγραφεύς εινε ό 'Α γγε
λος Σουμάκης. ‘Ο Κ,ατραμής ιστορεί δτι ό 
Σουμάκης έγεννήθη τω 1640 και εινε ό 
συγγραφεύς τής διηγήσεως τοϋ Ρ ε μ π ε 
λ ι ο ύ  τών Ποπολάρων γενομένου τω 1628, 
έκείνης τοϋ Ρ ε μ π ε λ ι ο ΰ  έναντίον τών 
‘Εβραίων γενομένου τώ 1712  και εκείνης 
τής Πανώλους τώ 1728. ‘Ο Σουμάκης 
ήτο σύγχρονος τοϋ Ρεμπελιοΰ. Διό οεν
έγεννήθη τό 1640 , δηλαδή, δώδεκα Ιτη
αετά τό Ρ  ε μ π ε λ  ι ό. ‘Ο Σουμάκης εινε
πράγματι τοϋ Ρεμπε7αοϋ ό συγγραφείς, άλ
λ ’ ούχι και ό τής ΙΙανώλους, ήτις κατεμα- 
στιζε τήν Ζάκυνθον άκριβώς εκατόν έτη με
τά τό Ρ ε μ π ε λ ι ό .  ‘Ο πραγματικός συγγρα
φεύς τής διηγήσεως τής Πανώλους εινε ό Δ. 
ΐΐυρρής σύγχρονος τής Πανώλους. Τ 0'̂ " 
λάχιστον τό χειρόγραφον, όπερ ήμεις εχο- 
μεν, φέρει §τήν υπογραφήν του. Τόν συγ
γραφέα τοϋ Ρεμπελιοΰ έναντίον τών Ε 
βραίων άγνοοϋμεν, καθό τό χειρόγραφον, 
δπερ ήμεϊς έχομεν ύπ’ δψιν, δέν ^φέρει ύ
πογραφήν. Τοϋ Σουμακη δμως ϊεν εινε.(Ι)

(·1) Περί ’Αγγέλου Σουμάκη καί τοϋ Ρεμπελιού 
έναντίον τών Ποπολάρων, προσεχώ; θα πραγματευ- 
βώμεν τή  βάσει άν εκ δ» των έγγράφων.

Έ ν τώ ένταΰθα άρχειοφυλακεΐον ύπά?- 
y ει βιβλίον χειρόγραφον τοϋ τοτε υγειονο
μείου φέρον έπιγραφήν Libro del M agist
rate della  Sauita, in  tem po di P este—  
1 7 2 8 — , ένθα ύπάρχουσι πάντα τά διατάγ
ματα δημοσιευθέντα παρά τοϋ ύγειονομειου. 
Έ ν τέλει δέ ύπάρχει και ή σύντομως αΰτη 
περιγραφή έπίσ/)μος, ήν δημοσιεύομεν.

« 1 7 2 8 .  Iasorge il  con taggio  e s i scuo- 
pre l i  19 febraro s. v.

kS i e leg g e  per o g n i Contrada n n  ca- 
pitanio straordinario in  a g g iu n ta  a ll’or- 
dinario e due proveditori a lia  sanita per 
v ig ila r  questi a lia  sa lute  della  Contra
da e riferir a S. E. Proveditore e m agistra
te  tu tti g l ’ em ergen ti e q u elli per esse- 
re pronti a far custodir le  case poste in  ris-  
serva con m ilic ia  urbana e per custodir  
l i  beccam orti n e lla  loro ven u ta  in  citta .

<cSi a g g iu n g e  a ll’ attuale M ag.to della  
sanita u n  corpo di tre proveditori a g -  
g iu n ti cbe furono l i  sspp-li s ig . Dom. 
M ocenigo, e Gio. Tomaso A ngelo  S icu- 
ro l i  22  feb. sud S. V. e sotto li 24  l i  
SS pp .li s ig . Co K.r Zorgi C apnissi e An
drea Gaeta d.r.

«Si providero quattro Beccam orti a 
spese della  C om unita percbd bavessero  
con la  barca a ssegn atag li a tradur al 
Lazzaretto veccb io  le  persone attaccate  
dal morbo, levar l i  m orti e sep e llir li in  
fosse profonde col coprir l i  cadaveri con  
calcina v iva , sgom brar le  case d eg li in -  
fe tti, e nettarle  sotto la  custodia d i for- 
t ig u a r d ie  e assistenza personale dei Prov. 
a lia  sanita della  contrada, ove fosse suc- 
ceduto i l  funesto caso.

«Si distino pure a spese della  Comu
n ita  u n  cbirurgo per la  cura delle  per
sone in fette  fra l i  rec in ti del Lazzaretto 
veccb io .

«Si e r ig g e la  prim a barricata l i  3 m ar- 
zo n e lla  Contrada di s. A ntonio per 
l ’infezione scoperta n e lla  casa di Gero- 
lam o Strati Pittor, Curumalo et altre.

a S i dilata questa n e lla  seconda. contra
da per infezione d ’altre case e s i a g g iu n 
g e  altra Barricata n e lle  contrade di ss.



Apostoli et Ascensione per riasserar 
alcune case attaccate dal morbo.

«Si e serrato i l  Ghetto degli Hebrei 
facendolo custodir con forti guardie per 
l ’infezione della casa del d.r Sacerdote 
m. f. e si sono ordinate et eseguite al
cune Rarricate entro il  Ghetto per e s -  
serni dilatato il  male in altre case.

«Si fa riforma nel magistrato della 
sanity levando li  Proveditori A ggiunti 
Mocenigo, Capnissi e Sicuro a quali si 
sostituiscono li  sspp.li sig. Gio. Dario 
Serra e Marco Gambara.

id l sud. spot. Mocenigo fu spedito Prov. 
alia sanita al Lazzaretto vecchio per as- 
sistere a quel luoco guardato da buon nu- 
mero di soldati urbani.

«II spet. Capnissi fu eletto Prov. 
alia Sanita alio Scoglio di Maratonissi.

«II Spet. Sicuro vien mandato Prov. 
alia Sanita nella v illa  Banato ove attac- 
c6 il  contaggio.

«Fu scielto il  scoglio di Maratonissi 
isolato e discosto per 18 m iglia  dalla 
citta, ove si costruiscero a spese della 
Comunita alcune Barricate, due Tezzoni et 
nn Ospitale per iv i brovare e sborrare 
g li  effetti delle case infette per il 
corso di due quarantene.

«Furono spediti al scoglio tutti li  
mobili e ricevuti dal sud. spet. Capnis
si con sborradori in numero sufficiente.

«Si leva da quell’impiego esso Ca
pnissi e se g li  sostituisse il  Spet. Sig. 
Co Anastasio Capsochiefalo col grado di 
Prov. alia Sanitk.

«Viene al scoglio assegnata una bar- 
ca armata a spese della Comunita et 
un Guardiano a soldo pur della Comu
nita.

«Fu spedito in esso scoglio il strenuo 
Cap. Dom.co Casvol con soldati 18 con dop- 
pia paga et un capo bombardiere per assi- 
curare qnella gelosa eontumacia da ogni 
sinistro con sufficiente monicion.

«Evacuate le case del Ghetto infette fu 
ordinata una rigorosa quarantena a tu tti 
in  esso rinserati per esponer alio sborro 
giornaliero tutti i loro effetti sino alia 
sopraintendenza appoggiata alii SSpp.

li  sig . Gio. Dario Serra e Gio. Tomaso, 
Angelo Sicuro, levato da Banato dichia- 
rato libero, e passati li 42 giorni senza al- 
cun accidente hebbe il  Ghette la pratica.

«Si erigge un lazzaretto uuovo nell'u l— 
timo angolo della citta in  Sabionera assi- 
stito da un Proveditore alia Sanita, ser- 
vito da due Guardiani trattenuti a soldo 
della Comunita e da numerose guardie 
di m ilicia urbana per iv i tradursi le per- 
sone sospotte,che sono mutate dihabiti nu- 
ovi e senza alcuna sorte di mobili per i- 
vi espurgarsi per 42 giorni e cicatrizzati 
gl* infetti esistenti a I Lazzaretto vecchio  
iv i trasportarsi β terminar la loro quaran
tena.

«Cessato in  morbo nolle contrade di 
Faneromeni, s. Zorgi del Petruzzo, s. 
Andrea, s. Basilio, s. Zuane del Logotetti 
et Horti oltre il ponte si ordina l'espurgo 
di quei habitanti col brovo e sborro di 
tu tti li  loro effetti.

«Per levar la communicacione delle 
suddette contrade col rimanente della 
cittk si fa una linea separatoria serra- 
ta da due porte custodite da due Prove
ditori alia Sanita assicurati da quella m i
licia.

«Alla sopraintendenza d’essa linea furono 
destinati li  sspp.li sig. Dom. co Mocenigo, 
co . K.r Zorgi Capnissi e Paolo Gaeta q. 
Paolo.

«Alle rimanenti Contrade della citta, 
nelle quali tutte a riserva di quella 
della s.s. Anunziata v i fu il morbo s'b 
ordinata a tre alia volta la contumacia 
col sborro di tutti li  loro mobili, v isi- 
tate a quest’oggetto diverse case da S. E. 
Provedittore e tutte dal magistrato della 
sanita, Proveditori delle contrade, paroc- 
chi, medici et officiali delle Contrade.

«Per solevar dal peso delle fatiche in- 
cessanti il mag.to furono eletti li  sspp.li 
sig . Sp. Balsamo e Cesare Latino, Pro- 

f veditori alia Sanita alia Rostelata del 
Molo.

«Ε ordinato al sp.le sig. Gio. Dario 
Serra di assicurar la Rostellata con dop- 
pi Ripari e di serrar tutte le venute alia 
Piazza del Molo, il che fu prontamente e-

seguito con alcune porte a comodo del 
commercio: le chiave di queste furono con- 
segniate l ’una all’illustro sig. Col.lo Ste- 
fano Ogliati, l ’altra a euddetti provvedi- 
tori alia san iti e queste porte vengo- 
no custodite da m ilicia urbana.

«Riformati per infermita li  sud.ti sspp. 
li  Balsamo e Latino, fu surrogato il  sp.le 
sig. Zuane Nerulli.

«Custodita sufficientemente la parte di 
terra si tienne ancorata una publica gale- 
otta a fronte delle barche della contu
macia provenienti dalla Morea, ove grossa- 
va il  contaggio e da altri luochi sospetti.

«Per impedir li  clandestini sbarchi per 
tutto il  litorale dell’ isola furono rinfor- 
zate le ordinarie guardie ne posti tu tti o 
sian torri sotto la sopraintendenza de sspp. 
l i  sig. K.r Costan. Gaeta e d.r Paolo Gaeta 
qu. Dem.o, Γ uno alia parte della tra- 
montana e Γ altro per quella dall’ ostro.

«Per dar mano alle forze di terra so
no destinate due Barche armate a spese 
pubbliche e montate da due Proveditori al
ia sanita col debito di visitar incessan- 
tem ente tutti li  posti del littorale con se- 
gn a li alia fortezza per ogni sera qer la 
pontualita del servicio.

cViene visitato frequentemente il sco
g lio  da S. E. Proveditore e molte volte 
dal Magistrato della sanita.

S. E. Proveditor di freguente visita  
i l  lazzaretto vecchio per consolare g li  in
fetti con abbondanti elemosine di pan, 
cam e, vino e legne da fuoco.

tS . E. Proveditore spesso si trasferi- 
sce al Lazzaretto nuovo con li  suddetti 
soccorsi e col vestire a suo peso tu tti li 
poveri.

«S. E. Proveditore ha con abbondan
t i  sovvegni soccorso tutta la Poverta del
la  citta con danaro, e biscotti, come fece 
giornalmente anco la Comunita.

«S. E. Proveditore esercito la sua 
pieta con la frequenza della santa Co- 
munione e con freguenti procescionicol 
sacrosanto Legno della Croce in  fortezza, 
facendo benedire la C itti.

«Cessato il  contaggio si dichiarisce l i 
bera la citta et isola li  13 sett. s. v.

1728 nel qual giorno si porto procescio- 
nalmente per tutta la citta Γ im agine  
del glorioso santo Caralambio, a cui si 
b eretto un magnifico tenpio per voto 
universale dell’isola·, servita la procescio- 
ne da sspp.li Sindici Proveditori alia san iti 
co ll’assistenza personale degli E.miRapr.ti 
e coll’ accompagnamento di tutta la Mi
licia, del Reg. Col.lo Ogliati con tutte 
le  insegne m ilitari, havendo preceduta 
l i  15 agosto s. v. altra processione coll’ 
Im agine della gloriosa sempre Vergine  
Maria di Scop6 perpetua Nostra Prottre- 
trice.>>

[άχολουθεΐ]

Σ. ΔΕ ΒΙΔΖΗΣ

t O O O g O O O O ..............

ΕΙΣ TON ΜΙΚΡΟΝ ΑΝΕΨΙΟΝ MOT. («)

’Αφοΰ ’βύζαξε τό γά λα  ’ςτή; μητρός του τήν άγχάλη 
Ποϋ ’;το -ρώτο μ α ; το δάχρυ ουρανία είναι Spocii 
Τό ροδόπλαστο κ ι’ ώραΐο εγυρε ξανθό κεφάλι 
Καί τό άκούμπησε ’{της μάνας την ολόθερμη αγκαλιά.

Τό ’βλεπα ποϋ σκεπασμένο είχε τ ’ άπαλό κορμί του 
Κ’ επαράσταινε τη θεία τήν εΙκόνα τοϋ Χριστοϋ,
Την μανοϋλά του θωρώντα; έπαιζε μέ τό βυζί του 
Κ’ έγελοϋσε μέ τά γέλο’.ο των «γγέλων τ ’ οΰρανοϋ.

"Ελαμπαν τ ’ αθώα του ’μ μάτια  ώσάν ευτυχίας άς-έοια 
Κ ’ έλαλοϋσαν κρυφή γλώσσα ‘ποϋ δέν ητον ά π ’ τή  γη , 
Συχνοσάλευε τά  άσπρα τρυφερά του μικρά χέρια 
Καθώς τά  κουνεϊ τ ’ άθώο τό πουλί ‘ποϋ κελαϊδεΐ.

Ώ !  ίδέτε το, τού; είπα ,... τόν Παράδεισο κυττάζει 
Εϊς τό πρόσωπο τής μάνας, λές καί βλέπει τό Θεό, 
Τό καθένα κίνημά του ή μανοϋλά του 'ξετάζει 
Καί τή γλωσσά του γνωρίζει καί τόν κάθε λογισμό.

(α) Τό ανωτέρω ποιημάτιον έποίησα διά τόν
ανεψιόν μου Νικόλαον Φρ. Κ*ψοχέ<ραλο> μετά εξ
μήνας άπό τήν ήμέραν τής γεννήσεως «ΰτβϋ, τυ
χοΰσης τό έτος 1864.



Τ ’ είναι μ ά να ·..μ ό ν’ έκείνη ‘ποΰ % a t μάνα  α ; άπαντήση 
Ποΰ τ η ;  φαίνεται π ώ ; χ ίλ ιου ; θησαυρού; ’;τ ά  χέρια*κλεϊ 
θρόνοι, σκήπτρα  βασιλέων, δλη ή κά τω  κι' άνω Κτησι^ 
Ε ιν’ γ ιά  ’κείνη τ»  π α ιδ ί τ η ;  τ ’ α γγελούδι όποΰ κρατεί.

Στοΰ παιδιοΰ την αγρυπνία χα ίρ ετα ι ό π ’ άγρυπνάει 
Κ α ί μ α ζη  του νά  κο ιμ ά τα ι καί μ ’ έκεΐνο νά ςυπνα, 
Ε ί; τη  κλάψα του γ ελ ώ ντα ; το  γλυκοπαρηγοράει 
Κ ι’ ά π ’ το  κάθε του τον πόνο νέα α γά π η  τοΰ ά π ο χ τ^ .

Μοσχοβολισμένη αυρα σ ιγα λά  το  ναναρίζει 
Κ ’ ή  Παρθένα άπό τ ά  υψη τό  φυλάη και τό θωρεΐ, 
Κ α ί τό  'Α γιο  τό  π α ιδ ί τ η ;  ενθυμούμενη δακρύζει 
Κ α ί σκορπά τό  θεΐό τ η ;  β λέμ μ α  ’;τό  π α ιδ ί φεγγοβολή.

Μέ τη  μάνα  του τ ’ αθώο π α ίζω ν τα ; άποκοιμήθη 
Κ α ί άώρατοι άγγέλο ι ’;τ ά  χρυσά του τ ά  μ α λλ ιά  
Γύρω ά νοίςαντά  φτερά του ;, γ ια τ ί  "δω ';τόν κόσμο ένδύθη 
Μ όλι; δταν έγεννήθη τ ή  ’δική του ; φορεσιά.

Α ΡΙΣΤ ΕΙΔ Η Σ ΚΑψΟΚΕΦΑΑΟΣ.

■   —  -

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Ό  άνθρωπος πρέπει καθ' έκάστην ν’ άκούη 
γλυκύ τι ασμα, ν’ άναγινώσκη ώραΐόν τι 
ποίημα, να βλέπη εξοχόν τινα εΙκόνα και, εΐ 
δυνατόν,νά έκφράζη όρθάς τινας Ιδέας/Α λλω ς  
χάνει τό αίσθημα τοϋ τελείου και τοϋ καλοϋ 
και τήν πρός ταΰτα τάσιν αμβλύνεται.

Ή  έκπλήρωσις καθήκοντος καταλείπει 
πολλάκις εις τήν ψυχήν αίσθημά τι παρόμοι
ον με τήν τύψιν τοϋ συνειδότος, προερχόμε- 
νον άπό τόν φόβον μήπως δέν ήτον άρκετόν 
ό,τι έκάμαμβν.

ΓΚΑΙΤΗΣ.

Ά πέθιζε τό σώμά σου άπό πάσης πλαστής 
και περιττής άνάγκης και φιλοτιμοϋ έπί τή 
άπλότητι τοΰ βίου σου και έπι τω εύαρίθ- 
μω τών πραγματικών αναγκών σου, Ά πέχω ν  
πάσης τρυφηλότητος, άγαπών δέ τά αυστηρά 
ήθη,και επομένως άνεξάρτητος και ρωμαλέος 
οιαμένων^ διασώζεις μετά τής υγείας τοϋ 
βώματος ψυχήν έλευθέραν καί κρατεράν, ι
κανήν πρός παν μέγα και γενναΐον έργον.

Τά παραδείγματα, άπερ τοσάκις είδες, ή 
ιδία σου πεΐρα καϊ αύτή ή καρδία σου αρ
κούντως σοι λέγουσιν, δτι ούχί ό έν ύψη- 
λώ  βαθμώ και έν άζιώμασι διατελών ά- 
πολαμβάνει τήν αληθή τιμήν τών άνθρώπων, 
ά λ λ ’ άδιαφόρως έκ τών μεγάλων και έκ τών 
μικρών παρά πάντων τιμάταί μόνος έκεΐ- 
νος, δστις διακρίνεται έπι άρετή καί έπι 
Ιδιάζοντι εύγενεΐ τρόπω. Πρός τήν άληθή 
ταύτην λάμψιν στρέψον τήν φιλοτιμίαν σου. 
Έ άν όντως ή άρετή σέ έμπνέη, έάν έν 
τώ πνεύματί σου τά χριστιανικά φρονήμα- 
ματα άντικαθιστώσι τάς άξιώσεις τής ά- 
λαζονείας, ούδ’ έπ’ έλάχιστον θέλεις έπι- 
ζητεϊ τήν έπιδοκιμασίαν και τόν έπαινον 
τοΰ πλήθους· διότι θέλει υπάρχει διά σέ 
άνωτέρα κρίσις και ποθεινοτέρα έπιδοκιμα- 
σία, ή κρίσις καί ή έπιδοκιμασία τής συν-ι 
ειδήσεώς σου.

Z s c h o k k e .

Ή  τάξις τών θεσιθηρών δέν γινώσκει νά 
ζή ή διά τών δημοσίων χρημάτων ούδεμία 
βιομηχανία ούδέν έμπόριον, ούδέν δπερ α
πορρέει οϊκοθεν, φαίνεται αύτοΐς ευπρεπής 
υπαρξις.

Ή  δημόσιος ασφάλεια,ής άνευ δέν δύναται 
νά ύπάρξη ούτε πίστις ούτε συσώρευσις κε
φαλαίων, δέν άρκεΐ εΙσέτι δπως άναπτύξη 
πάντας τούς πόρους ένός έθνους· απαιτεί
ται ή μέν άμιλλα δπως ένθαρρύνη τούς 
άνθρώπους είς τήν έργασίαν, οί δέ νόμοι 
δπως έξασφαλίζωσιν αύτοΐς τό προϊόν^αύτοΐς.

Ό  λαός δέν καθιστδ εύτυχή τόν άνθρω
πον δστις ύπηρετεΐ αύτόν ή διά τής ίκανο- 
ποιήσεως τής συνειδήσεως* δέν δύναται νά 
έμπνεύση άφοσίωσιν ή εις τούς φίλους τής 
δικαιοσύνης, είς τάς καρδίας αΐτινες προ- 
θύμως θυσιάζουσι τά συμφέροντα είς τά 
καθήκοντα αύτών.

Ό  Υπουργός δστις θέλει νά ενεργή 
τά πάντα, νά διατάττη τά πάντα καί δστις 
είνε ζηλότυπος διά τήν έξουσίαν, ώς πε
ρί τίνος προσωπικής άπολαύσεως, άρμό- 
ζει δίς τάς αύλάς, ά λλ’ ούχί εις τά έθνη.

ΣΤΑΕΑ


