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Ά ναπτύξαντες γενικώς τόν χαρακτή
ρα τούτου εις τό πρώτον φυλλάδιο·/, έρ- 
χόμεθα ήδη νά διακρίνωμεν αυτόν έκ 
τού πλησίον έν τώ  δράμα τ ι. ΤΙρίν όμως 
προβώμεν εις άνάγνωσιν τεμαχίων τινών 
τής συνωνύμου κωμωδίας, πρός κ α λλ ίτε
ρα·/ διάγνωσιν τού χαρακτήρας, άς άκού- 
σωμ.εν αύτόν τόν Βολταιρον όμ,ιλούντα 
περί τού έργου.

«Ίΐξεύρομεν, λέγει, ολα τά  έμπόδια, 
όσα τό θαυμάσιο·/ τούτο έργον ϋπέφερε. 
Δύναταί τις ν’ άναγνώση πάντα ταύτα 
εις τό  προοίμιο·/ τού συγγραφέως. Λουδο
βίκος ό ΙΔ’. ΐδών άπό σκηνής τό έργον, 
έμεινε λίαν ηύχαριστημένος. Λ: πρώτοι 
τρεις πράςεις παρεστάΟησαν εις τάς Βερ
σαλλίας ενώπιον τού βασιλέως τήν 14  
Μαΐου 1 6 6 4 .  Τό αύτό δέ έτος τήν 2 !) 
Νοεμβρίου έδιδάχθη ενώπιον τού μεγά
λου Κονδέ.

»“Ε κτοτε ο: αντίζηλοι έξηγέρθησαν, οί 
ψευόευλαβείς ήρχισαν νά θορυοώσιν έναν-

[ ΛΝΛΤΟΛΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.]

τίον τού Μολιέρου, καί νά έςαπατώσιν 
αγαθούς τινας άνδρας. Ούτος δέ βλέπων 
τόσους έχόρούς προσπαΟούντας νά προσ- 
βάλλωσιν αύτόν μάλλ.ον ή τό δραμά του, 
άπεφάσισε νά καΟησυχάση τήν έςεγερθεϊ- 
σαν θύελλαν διά τής μή διδαχής έπί έν 
έτος τού Ταρτούφου, ανεγινωσκεν όμ.ως 
αύτόν εί'ς τινας έκλεκτάς οίκογενείας, 
ένθα δέν κατώκει ή δεισιδαιμονία.

» 'II πρώτη δημοσία παράστασις τού 
Ταρτούφου έγένετο έν Παρισίοις τήν 5  
Αύγούστου 1 6 6 7 . Τήν εσπέραν δέ καθ’ 
ήν τό  δράμα έμελλε νά παρασταθή συν- 
έρρευσε τόσον πλήθος, ώ στε αί εκλεκτό
τερα’. κυρίαι τή ς πρωτευούσης μόλις κα- 
τώρθωσαν νά εύρουν καθίσματα. "Ο τε δέ 
οί ύποκριταί ήρχισαν τήν παράστασιν, 
έφθασε διαταγή έκ μέρους τού Προέδρου 
τής Βουλής, διατάττοντος τήν παύσιν 
τής παραστάσεως.»

Λέγουσι δέ ότι έν τή  περιστάσει ταύ- 
τη , παρουσιασθείς Μολιέρος εις τό α
κροατήριο·/, είπε τό εςής λ.ογοπαίγνιον: 
«Κύριοι, εϊχομεν πεποίθησιν ότι ενώπιον 
υμών έμέλλομεν σήμερον νά παίξωμ.εν 
τόν Ταρτούφον, άλλ’ ό κύριος πρόεδρο; 
δέν  θέλει νά τόν παίςωσι (mais Μ· le 
premier p r é s id e n t  ne veut pas qu’ oa le  

joue).
«Σήμερον πλεΐστοι Οεωρούσιν ώς ηθι

κόν μάθημα τό  δράμα τούτο, οπερ ά λ
λο τε εϋρισκον τόσον σκανδαλώδες. Αύνα- 
ται δέ πάς τις νά είπη οτι οί λόγοι τού 
Κλεάνθους, έν οίς ή αληθής αρετή άντι-
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τά σσετα ι πρός τήν μωρά·/ εύλάβειαν του 
’Οργών, είναι, έςαιρέσει ολίγων τινών φρά- 
σεων, ή άνθηροτάτη διδαχή, ήν έχαμ.εν 
εις τήν γλώσσαν μας, καί ίσως οι λόγοι 
ουτοι ήρέθισαν περισσότερον εκείνους, οϊ- 
τινες ώμίλουν τόσον ώραϊα άπό του α μ- 
βωνος, όσον ό Μολιέρος άπό τής σκηνής. 
2χεδάν πάντες οί χαρακτήρες είναι πρω
τότυποι, δεν υπάρχει ούδείς κακός, ό δε 
χαρακτήρ τού Ταρτούφου είναι εντελέ
στατος. θαυμάζει τ ις  τήν δέσιν του δρά
ματος τούτου μέχρι τής λύσεώς του.» Τοι- 
αύτα έξέφερεν περί τούτου ό Βολταΐρος.

Καί όμως τό δράμα τούτο, το άπει- 
κονίζον τόσον πιστώς καί κατακρίνον τάς 
ανήθικους πράξεις, κατεδιοόχθη τοσούτον, 
έύστε ήνάγκασαν τόν συγγραφέα ν’ άπα- 
λ,αγηθή λέγων' « ’ΐδού κωμωδία, ή’τις  κα- 
τεθορύβησε πλείστους, κατεδιώχ Ον, επί 
πολύ, καί οί άνδρες, ούς αυτή εχλεύασε, 
φαίνεται ότι ήταν οί ισχυρότεροι εν τή  
Γα λλία . Οί μαρκήσιοι, οί ιατροί κ τλ . 
ΰπέφερον ήδέως νά τους περιπαίζωσι, 
καί έδείκνυον ότι έτέρποντο μεΟ’ όλου 
τού κόσμου, έπί τή  απεικονίσει των ελα τ
τω μάτω ν τω ν, άλλ’ οί όποκριταί δέν ή- 
νέχθησαν ποσώς τά  σκώμματα, κ α τ’ άρ- 
χάς έςν,γριώΟτ,σαν καί ήπόρουν πώς έτόλ- 
μησα νά διακωμωδήσω τάς προσποιήσεις 
τω ν, καί νά ζητήσω διά τού έργου τού
του ν’ απαγορεύσω τήν τέχνην, ήν ενα- 
σκούσι τόσα έντιμα πρόσωπα.»

«Πάντες ώπλίσθησαν κατά τής κω
μωδίας ταύτης ό/ς μαινόμενοι. Ίίπρόσε- 
ξαν όμως νά μή κατηγορήσωσι μέρη, ά- 
τινα τούς έπλήγοναν, δεικνύοντες ούτω 
μεγίστην ευγένειαν, δι’ ής καλώς γινώ- 
σκουσι νά καλύπτωσι τά  ενδόμυχα τής 
καρδίας των. Κ ατά τήν συνήθειάν των 
έκήρυεαν ότι τό έ'ργον τούτο προσβάλλει 
αυτόν τόν Θεόν. Ό  Ταρτούφος κ α τ’ αυ
τούς είναι δράμα πληγόνον τήν ευσέ
βειαν, άπ’ αρχής μέχρι τέλους, πλήρες ά - 
χρειότητος καί άξιον τού πυρός. Πασαι 
δε αί συλλαβαί του είναι ασεβείς, αί ει
κόνες του έγκληματικαί.»

Απολογούμενος δε περαιτέρω ό συγ- 
γραφεύς διά τήν καταδίωξιν τού αθανά
του τούτου έργου του, λέγει* α Επιθυμώ  
ί'να οί αληθώς ευλαβείς μέ κρίνωσι, καί 
εξορκίζω τούτους νά μή καταδικάσωσι

ποσώς τό έργον πριν ίδωσι. Πας δε όστις 
ευσυνειδήτως εξετάσει αυτό, άναμ.φιβό- 
λω ς θά ίδει ότι ή πρόΟεσίς μου ή το άθώα, 
καί ότι δέν εΐχον κατά νοΰν νά περιπαί
ξω  πράγματα, άτινα πας τις οφείλει νά 
σέβηται, ότι κατέβαλον άπασαν τήν τ έ 
χνην καί μεγίστων προσοχήν, όπως δυ- 
νηθώ νά καταστήσω εΰδιάκριτον τό  πρό
σωπο·/ τού υποκριτού, καί τό ποόσωπον 
τού άλν.θούς ευλαβούς. Ουδ’ επί μίαν 
στιγμήν άφίνει ούτος τόν θεατήν ν’ ά μ - 
φιβάλλη περί τού χαρακτήρας του, κ α τ ’ 
άρχάς διακρίνει τις αυτόν έκ τω ν ση
μείων, καί άπ’ αρχής μέχρι τέλους δύνα- 
ται πάς θεατής νά διακρίνγ τόν χαρακτή
ρα κακού άνδρός, ούς καί τόν χαρακτήρα 
αγαθού, ον άντέταξα πρός τόν πρώτον.»

Παραθέτω ήδη στίχους τινάς, οΰς, ό
σον ήδυνήθην πιστώς μετέφρασα έκ τού 
πρωτοτύπου, όπως κάλλιον δειχθή ό χα
ρακτήρ τού Ταρτούφου, καί όπως μή όί- 
διομεν πίστιν εις τήν φαινομέντ,ν εύλά- 
βειαν καί σωφροσύνην, προτού γνινρίσω- 
μεν αληθώς έκ τώ ν πράξεων ότι είναι 
πραγματικαί.

Ά πατηθείς, <ύς εϊπομεν προηγουμένως, 
έκ τών γλυκέον/ λόγων τού Ταρτούφου 
ό Όργών, ιδού πώς έκφράζεται έν τή  
Α '. πράςει, σκηνή ς·'. πρός τόν γυναικά- 
δελφόν του, όστις παρεπονείτο πώς έδωκε 
τόσην πίστιν εις τόν απατεώνα.
’Ο χ  ! άδιλφέ μου Ο* χαργς έάν αυτόν γνιυρίσιρς,

Κ αί δέν θά παύσής παντελώ ς νά τον ά τοθα υμ ά ζη ς· 

Δ ιότι είναι άνθρωπος, τ ί  άνθρωπος, σπουδαίος.

Κ α ί π ά ς τ ις  αν τάς 3ι3αχάς αυτού άκολ.ουθησνι, 
θ ά  αΐσθανθϊΐ εις τήν ψυχήν ειρήνην βαθυτάτην,
Κ αι Οά νομίζ’ ώ ;  σκύβαλον τήν οικουμένην δλην. 
Λφ· οτου τον έγνώριαα. μιτέβχλον τούς πρώτους 

Προς τούς όμοιους τρο'πους μου, μ '  έδίδχξ’  νά μή
[τρέφω

Π ρός τίπ οτε πχραμικράν α γ ά π η ν  τήν ψυχήν μου 
Απέσπασεν εξ όσων πριν ή,γάλλετο κ ' ή γ ά π χ ,

" ί ΐα τ ε  μοι είναι κάλλιον νεκρόν τόν αδελφόν μου 
Νά Τδω, τήν γυναίκα μου, τ ά  τε’κνα , τήν μτ.τε'ρ* 
ίί νά φροντίζω ί ι ’ αυτούς καί νά τού ς συλλογοϋμαι.

Ά παντώντος δε είρωνικώς τού γυναι
καδέλφου διά τά  οιλάνθοωπα αισθήματα, 
ατινα ενεπνευσεν ο καλός ουτος φενος εις 
τήν ψυχήν τού Όργών, ούτος αποκρί
νεται.
Κ αί αν τόν ε β λ επ ε ; έ κ ι ϊ ,  όπότε ουντ,ντήύτ,ν 

Μ ετά  τού πράου το ύ τ' άνδρός τό πρώτον,άδιλφί μου,
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Α μέσω ς τήν άγάπτ,ν του βεβαίως Οά ίζή τεις .

Ί τ ή ν  εκκλησίαν τρχετο κ ' έκάθητο σ ιμ ά  μου, 

Γονατιστά προαηύχετο ποιων άχατχπα ύστω ς 

Ε ις  πάσαν λέξι» του π α π ά  ήσύχως τόν σταυρόν του. 

Διά τ η ς  προσευχής α υ τή ς, τ ή ς  τόσον θερμότατης, 
Προσείλχυε τ ά  β λέμματα  του παρεστώτος πλήθους, 
θαυμάζοντος τό σχήμά του καί τήν ιύλάβειάν του. 
Π ολλάκις άνεστέναζε βαβίως έκ καρδίας,
Κ ' έφΐλει ευλαβέστατα τό έδαφος συχνάκις.

ΠοΟών νά μάθω τ ις  αύτο'ς, ήρώτησα τόν π α ίία , 
δ σ τ ις  πλησίον πάντοτε έκάθητο εκείνου.

Λοιπόν μανθάνω, φίλε μου, 0V  η το  ενδεής τ ις ,
Αλλ' ευσεβής χριστιανός, λ ιτό ς , καί έλεήμων.

Κ α ί π ράγματι· δ ιότ’ ενώ εγώ α ύτω  χοσμίως 
Εχάριζα καί κ ά τι τ ι ,  αύτός έχράτει μέρος 

Ε κ  τών συνήθων δώρων μου, τ ά  π λ εϊσ τα  έπιστρέφων, 
“Είναι πολύ, μοί έλ εγ ε , τ ό ή μ ισ υ  α ρ κεί μοι,
“Δεν είμαι άξιος ποσώς τοιούτων, κυρ·.· μου.»

Κ αί άν π ο τέ έπέμινον τ ά  π ά ν τα  νά κρα τή ση, 

Α πήρχετο, τό εβλεπον, νά τ ά  διαμν.ράοη 

Ε ις  τούς πτω χούς τ ή ς  πολεω ς. Τ ι  έλεήμων ήτο ! 
Λυτό μ ’ ήνάγχχσ’ ,  αδελφ έ, πλησίον νά τόν έχω .

Κ α ι αληθώ ς δεν έσφαλα· διο'τι άπό το'τε 

θα ρ ρώ  π ώ ς είμαι ευτυχή ς, ησύχασαν τά  πάντα. 

Φροντίζει καθ' ύπερβολήν διά τήν σύζυγον μου, 

Χάριν βεβαίως τή ς τ ιμ ή ς , τή ς ύπολήψιώς μου. 

Π ολλάκις μ έ  πληροφορεί καί περί τών ανθρώπων, 

Οσοι τυχόν τά  β λέμ μ α τα  γλυκά έξακοντίζουν 
Πρός ταύτην- περισσότερόν έμοϋ ό καυμίνος. 
Δεικνύεται ζηλότυπ ος. Πλήν σεις, μ έ  συγχωρ.Γτε, 

ί !ς  ιισθε χονϊροκίφαλοι, δέν θέλετε διόλου 

Ν ά μάθητε τόν ζήλον το υ , καί μέχρι τίνος φθάνει. 

Ν ομίζει ώς ά μ ά ρ τη μ , κ’ έλάχιστόν τ ι  σφ ά λμα, 
Σχεδόν πάν άντικείμ,νον πολύ τόν σκανδαλίζει.
Κ αι χάριν παραδείγματος, προχθές κατεταράχθη- 
Λιοτι προσευχόμενος, συνέλαβ’ ενα ψύλλον,
Κ α ί τόν έσκότωσεν εύθύς. Τ ί  ευσεβής ποϋ είναι!

Ως φαίνεται δε έν τη, ΓΙράξει Β '. σκηνή 
___ τοι7°ύτον ό Όργών ήγάττησε τόν Ταρ- 
"ουφον, ώ στε ήθέλησε καί σύζυγον νά 
"όν όώση εις την θυγατέρα του, -ρός ην 
αναφωνεί.

έά ν  δεν έχ^ ή  τζέπ η  του π εν τά ρ α , κοριτσάκι,
Διν είναι ά τ ιμ ο ; π οσώ ς, είν’ ινντιμος πενία, 

πιρυψόνουσα αύτόν ’ςτά  ο μ μ α τα  το ϋ  κόσμου. 
Αλλοτε ήτο πλούσιος, άλλ’ ό ευλογημένος 

ροσηλωμ.νο- πάντοτε ε ί ; τοϋ Θιοϋ τ ά  π λούτη, 
ροντι α δεν Ιλάμβανε περί τών επιγείων.

Ινα δείςη ;  Ταρτούφος ότι —άν- 
■ ο .^ ττερ ιτά  θεία άσχολείται, όαιλεϊ οϋ- 

- ω ;  έν τή  Πράξει Γ ',  σκηνή β '. ‘-ρός τόν 
υπηρέτην το·υ, εύρισκόαενον είς τά  ένδό- 
περα τού οίκου, ί'να άκουσθή.
Λ αυρέντιε, τόν οακκον μου καί τό  φραγγέλιόν μου

Ί'ύ λ α τ τ ε  ασφ αλέστατα . Π αιδί μ ο υ , παρακάλει 
Τόν πολυεύσπλαγχνον θεό ν  νά σέ διαφωτίζνι.
’Αν δέ προσελθφ τ ,ς  ε δ ώ  καί μ έ  ζη τή σ γ , Του

Οτι π ηγαίνω  πρόθυμος εις το ύ ; φυλακισμένους,
Ν ά διανείμω είς αυτούς έλε'η προιλθόντα 
Ε ξ  ευσεβών χριστιανών.

Βλέπων δε τήν ΰ-ηρέτριαν τού Όργών, 
εςάγει τό ριανδύλιόν του, καί άποστρέ- 
φων τό τρόσω-ον αναφωνεί ιχετά ττρόσ- 
ποιησεως —ρός αυτήν.

θ ε ε  μου ! 2ε παρακαλώ, προτού μοί ομιλήσεις,
Αύτό τό μανδηλάκι μου νά λάβης, καί σκεπάσου. 
’Π χ ! κάλυψε τ ά  στήθη σου, δέν δύναμαι νά βλέπω- 
Διότι αντικείμενα τοιαϋτα τά ς ψυχάς μας 

Π } ηγόνουν, κ ’ εγ κ λ η μ α τικ ά ; ιδέας μ ά ς παρέχουν.

Λεγουσα όχ.ως τ:ρός αύτόν ή ίι-ηρέτις 
ότι ή κυρία τη ς ετιθυαεί νά τόν ιίη , ό 
ευλαβής Ταρτούφος, ούτινος τό, δόντι έ- 
πόνει ιχαλλον διά τήν οικοδέσποιναν, ή 
όιά τήν υπηρέτριαν, ανακράζει τεταραγ- 
[/.ένως*

Ά ν  ήνα ι μ ά λ ισ τα , καλά, π λή ν  π ό τε Οά κοπ ιάση';

' Αποδεχόμενος δε έν τ ή  Γ ’. αράξει 
σκηνή γ». τήν σύζυγον τού Όργών, απευ
θύνει πρός αύτήν μετά  υποκριτικής φω
νής καί γλυκύτητος τούς εξής λόγους*

Κ υρ ία , είθε ό θ εό ς  υγείαν νά σάς δίδη 

Σωματικήν καί ψυχικήν, νά σάς διαφ υλάττη,
Ο πως έγώ ό δούλος σας επιθυμώ άπαύστω ς,

Από παντοιων θλίψεων.— Ά ν  καί αί παρακλήσεις 
Αμαρτωλού, ώς ε ίμ ’ έγ ώ , δέν εχουσιν αξίαν 
Ν ά επισύρουν άνωθεν τήν χάριν τού Κυρίου,

Π λήν δέν παρέλειψά π οτέ καί νά παρακαλέσω
Ν ά  σάς φυλάτττι ύ γ ιή , νά ο α ; χαρίζ’ ήμέρας.—

Και όμως αύτός ολίγον παρακάτω, 
λαμβάνει τήν χειρΆ τής κυρίας ταύτης, 
τήν σφίγγει, ώς σφίγγει εραστής οσάκις 
συναντήση τήν ερωμένην του, θέτει τήν 
χεΐρά του εις τά  γόνατά της υπό τό  
πρόσχημα οτι θεωρεί τό  μαλακόν ενδυυ,ά 
της, τήν γαργαλίζει ψαύων διά τών δα
κτύλων τό στήθος της, άναστενάζει βα
θύτα τα , <υς πριν άνεστέναζεν έν τή  εκ
κλησία, έκπεμπει λόγους καρδίας π ε- 
φλογισμενης υπό τού έρωτος πρός τήν 
γυναίκα, ως πριν άνέπεμπε δεήσεις πρός 
τόν Θεόν.

Ίίνευ δέ ή σύζυγος τού Όργών έλ ε
γε·/ ότι τόν θλίβει τό  πλήθος τώ ν αμαρ
τωλών, καί ότι αι καλλοναί τού ούρα-
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νού θέλγουσι τ έν  ψυχήν του, 5 Ταρτούφος 
αποκρίνεται’
6  ερως, οστις τούς θνητούς έλχύει χαθ’ ίκ ία τ τ .ν  

ΧΙρος ουρανίου; χχλλονάς, τον έρωτα ϊ ίν  πνίγει 

Κ α ί ιτροςτά  κοσμικά π ίσ ω ; .  Εϋχο'Χω; α ί αισθήσεις 
Προσελχονται χρος π λά σ μ α τα , καί κλίνουσι προς οσα 

Ε π λασε κάπ ω ς έν τελ ϊ τ ϊ ς  φόσεω ; ό π λ ά σ τη ς .—  
Τοιχϋτα π α ς τ ις  ίύναται νά εύ’ρ’ άναμφιβο'λως 
‘Στο φΰλο’ν σα ς, κ α ι έξ  αύτδν σ ε '; ε’ σθε ίκ  τω ν

[πρώτων .  .  . 

Ε π ί τ ϊ ς  οψεως ύμών εχύθ’ η  ώραιο'ττ,ς,
Η τις τους πάντας ίύναται ’ςτον άίτ,ν νά β ύθιση .—  

όχο'ταν ρίπτω πρός ύ μ α ς , ώ  καλλονϊ τ ελ ε ία ,
Τ ά  β λ έμ μ α τα , ίέν  δύναμαι νά μ  ή Οαυμάζ’ ό τάλας 
Εν τ ϊ  μορφϊ, σας τού παντός τον π λά στη ν, τόν

[π α τίρ α .
Κ αι κ α τ ’ άρχάς ίίίστα ζον  μ ί  αύ’τ η  ή  θερμο'της 

ΐπί'κρυτττε σατανικά ; όρμάς και διαθέσεις.

Διό και άπεφάσισα νά φύγω ά π ’ εμπρο'ς σα ς, 

Πιστεύων ότι ίθελον σ ω θ ϊ έκ  τ ϊ ς  φ υ γ ϊς  μου.

Π λ ϊν  τέλος άνεγνώρισα ό τι τό  πάθος τούτο 

λνο'σιον δεν θ’ άποβφ, θά μείντι μέχρι τέλους 
Σεμνο'ν. Μά τ ϊν  αλήθειαν, μ ’ ανάγκασε ν’ ά φ ϊσ ω  

Ν ά τρίφ τ,τ ' ϊ  καρδία μου μ ’ ελπίδας γ λ υ κ υ τά τα ς .—  

Κυρία μου, έμολογω ο τ ' εγιινα αυθάδας,

Αλλά ϊ  καλωσύντ, σας ελπίζω  νά μ ε  α ώ σ τ.—

Άποκριθείσες δε τής συζύγου οτ*. ή 
έξήγησις αϋτη είναι έρωτικίυτάτη, καί 
απορούσες πώς αύτός, ό τόσον εύλαβής. 
εκχέει έκ  τών χειλέων του λέξεις άρμο- 
ζούσας-μάλ.λον είς ασεβείς, ό Ταρτούφος 
εξακολουθεί"
■V! έπ ειδ ’ είμα ι ευλαβής, μ ϊ π ω ;  Οντ,τός δεν είμ α ι ; 
ί ίσ τ ις  προσίδ’ έκ στα τικ ώ ς τ ά  το’σα θέλγητρά σ α ς , 

Μ τ.πω; δεν άφ αρπάζεται τ. δύσττ,ν-.ς καρδιά του ; 

Γνωρίζω  οτ’ οί λο'γοι μου θά σας φανούν ολίγον 
Παράξενοι, κυρία μου, άλλ’  ο μ ω ; τέλος πάντων 
Δέν είμα ι αγγιλος π οοώ ς, είς τω ν ανθρώπων ε ίμ α ι. 
Τ ά ς ίξομολογρίσιις μου αύτάς εάν μ εμ φ θ τ.τι,
Δεν είμα ι ένοχος εγ ώ . α ί καλλοναί σας πταίουν. 

Α μα σας είδα παρευθύς άσθίνθτ,ν ϊλοψύχως 
Π λ η γ ϊν  βαρεέαν τάκουσαν τά  σπλάγχνα ένδομύ/ως, 
Κ ’ ϊ  λάμψις των ομμάτων σας μ ’ έκάρφωσε· τ ά

[π άντα
Ταχε'ως έματαίω σε, ντ,οτείας, παρακλήσεις, 
Εϋλάβειαν, ευσέβειαν, καί έστρεψεν άμέσω ς 
Πρός τ ά  γλυκά σας θέλγητρα ά π ά σ α ; τάς εύχάς μου. 

ΙΙολλά κις σας ίιπέίειζαν οί στεναγμοί τό  πάθος,
Κ ' οΐ οφθαλμοί μου οϊτινες μ'ε δάκρυα πλκρούντα ι. 
Κ α τα δ εχ θ ίτε  τό λοιπον, κυρία τ ϊν  λατρείαν, 

Καρδίας λίαν συμπαθούς, τά πάνίεινα π α σχού στς , 

Τού αναξίου δούλου σας τόν έρωτα δ εχ θ ϊτε.

Καί μ ετά  πάντα ταΰτα, άτινα εγέ- 
νοντο γνωστά είς τόν ’Οργών, ούτος ά-

κόμε πείθεται είς τούς άπατε,λούς λό
γους τού Ταρτούφου, κ’ Ινώ πάντες κα- 
τακρίνουσιν αυτόν, καί ό υιός μαρτυρεί 
πάσαν τά,ν ερωτικά,ν συνδιάλεξιν, ε,ν α
πεύθυνε πρός τά,ν μετέρα του, ούτος δέν 
πείθεται, ά λ λ ’ επιμένει θεωρών τόν Ταρ
τούφον ώς άγιον άνθρωπον. Πλά,ν ό άγιος 
ούτος ετοιμάζεται νά στολίσε, τά,ν κεφα- 
λά,ν εκείνου, όστις τόν είσήγαγεν Ιν τά 
οικία του, τόν ένέδυσε και τόν έθρεψε. 
Καί πράγματι ούτος, έν τά, πράξει Α'. 
σκενά, ζ'. άκοόων λόγους γλυκείς τά,ς γυ- 
ναικός τού ’Οργών προσπαθούσες νά τόν 
ψαρέψε, καί νά τόν άποδείξ·/! εις τόν αν
ίερα πες, κεκρυμμένον οντα ύπό τά,ν τρά
πεζαν, τοιούτον, οίος άλεθώ ς άτο. ανα
φωνεί ττρός αυτήν.

Αληθινά, κυρία μου, οσάκις τ ι ;  άκούιι 
έ κ  στο 'μα το ; αγαπ ητού λο'γου; γλυκ ο ί; τοιούτους, 
ΑίοΟάνοτ’ όκστασίν τινα  καί ταραχήν μ εγ ιστη ν .

Είς πάσας τάς αισθήσεις μου εϊσέίσσε τα χ έω ς, 
Παρέχοντές μοι τ.δοντ,ν, ϊ,ν μέχρι τούδ’ ούδο'λω; 
έγ εύθην , τό  ομολογώ. Τ ί  «ύτυχής θά ίμ α ι  
Ά ν  σας φανώ εράσμιος, τ ί  μακαρία ώρα ! —
Ε ίς θέσιν πανευίαίμονα «δρίσκιτ1 ϊ  ψ υ χϊ μου,
Π λ ϊν  αϋτκ τ ϊ ν  συγχώρησιν ζ η τ ε ί  νά άμφιβάλλτ.

Περί τ ϊ ς  ευτυχίας τ η ς  άκο'μη. Έλευθέρω ς 
Ά ν  πρίπφ νά εξηγηθώ , δεν θά πεισθώ εν ό’σω 

Σ ημείο'ν τ ι  των πόθων μου πραγματικόν δίν ϊδ ω .

"Οταν δέ τέλος προσποιουμένε ή σύ
ζυγος τού ’Οργών έλεγεν ότι φοβείται νά 
ένδώσ-ρ, ϊνα μά πτα ίσε εις τόν Θεόν, ό 
Ταρτούφος, οστις συχνάκις είγε τούτον 
εις τ ά  χείλν, του, αποκρίνεται"

Ά ν  'ςτά ς εύχάς μ α ; ό Θεο'ς, ώς λ έγεις, άντιτείνη, 

Τούτο βεν δύναται ποοώς νά βλάψφ τ ϊ ν  ψυχτ.ν σου, 
Οί φόβοι είναι μ ά τα ιοι, γελοίαι εφευρέσεις 

Ü  κόλασις, τ ά  βάσανα· έγώ 6 ά τ ’ αποδείξω ,

Κ α ί θά ο ί μάθω π  ά μ π ολ λα , π λί,νά φ ες μ ι  νά πράξω, 

Α ϋ τϊν  τ ϊ ν  αμαρτίαν σου, 'ς τ ϊν  ράχιν μου σηκο'νω.

Τοιούτος είναι έν όλίγοις, i  Ταρτούφος 
έν οράματι. Λέγει μεν πλείττα  περί ήθι- 
κάς καί θεοτεβείας, ά λλ’ όμως διά τάς 
Οποκρίτεως ταύτν.ς προσπαθεί ν’ άπο- 
λαύτγ παν ό ,τι ορέγεται, έξαπατών τούς 
περί αύτόν, καί άγνςομονών ποός τόν ευ
εργέτην του.

"Ινα οε κατανοχσωμεν ετ ι  περισσό
τερόν πόσον επιβλαβές σώμα είναι ούτος 
έν τά  κοινωνία, άς παραβάλωμεν αυτόν 
πρός ένα μόνον /αρακτάρ*. ωφέλιμον
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ταύτνι, πρός τόν άνεξίκακον. Είναι δε 
άνάγκν, νά γείντ, ή σύγκρισις αύτη" διότι 
καθώς διά τάς συγκρίσεως καί άντι—αρα- 
βολάς δύοι άνομοίων άντικειμένων δείκνυ- 
ται ή ύπερογά τού ένός τούτων, οϋτω 
καί διά τάς συγκρίσεως δύω διαφόρων 
y αρακτά,ρων δείκνυται τις ό ωφέλιμος 
τούτων, καί τις  ό έπιβλαβάς. Παραβάλ- 
λοντες λοιπόν τόν Ταρτούφον, συμ.φώνως 
τ ώ  σρισμώ, δν έδώκαμεν έν τώ  Α'. φυλ- 
λαδίω, πρός τόν άνεξίκακον, θά ίδωμεν 
πόσους παρασάγγας í r . í / y .  ό είς τού ε
τέρου’ διότι ό μέν άνεξίκακος ενώ υβρί
ζεται πολλάκις άνευ λόγου, ενώ κα τα - 
φρονείται αδίκως, ένώ μισείται ενίοτε καί 
ύπό τών εύεργετνίθέντων ύπ’ αυτού, όμως 
ουδέποτε σκέπτετα ι ν’ άνταποδώσγ, κα
κόν άντί κακού εις τούς εχθρούς του, ένώ 
ό Ταρτούφος, άν καί θαυμάζεται, ιός έκ 
τώ ν λόγων του, άν καί τιμάται αναςίως, 
ώς έκ τινων άγαθών πράξεων άς κατά 
τό  φαινόμενον ποιεί, άν καί ευεργετάται, 
όμως προσπαθεί παντί μέσω νά ζεμιιόσε 
τούς φίλους του, καί αυτόν τόν ευεργέτην 
του.

Πρός ύποστήριξιν τών λόγων τού
των φέρομεν τά  έξάς δύω μόνον παρα
δείγματα. ά. Τόν νομοθέτην Λυκούργον, 
όστις, ότε ποτέ, (ός ήςεύρομεν έκ τάς 
ιστορίας, μετερρύθμισε τούς νόμους τάς 
-πά ρτες, καί ήνάγκασεν ένεκα τούτου 
πολλούς τών εύπορων νέων νά. κα τα - 
βοώσι, καί συνωμοσίας νά κατεργάζωνται 
κα τ’ αυτού, έξ ών είς, "Αλκανόρος κα
λούμενος. πατάξας τόν οφθαλμόν τού Λυ
κούργου διά τάς [έα/.τερίας, ιός λέγει ό 
Πλούταρχος, *) οχι μόνον δεν ώργίσθε. 
κατά τού νέου τούτου, καί όέν ήθέλεσε 
νά τόν τιμωρεσε, άλλά καί τόν παρέλα- 
βεν είς τόν οίκόν του, καί συνωμίλει μ ε τ ’ 
αύτοΟ, μέχρις οτου τόν κατέστεσεν έπι- 
μελά καί σιόφρονα.

β '.) Τόν δίκαιον Ά ειστείδεν, όστις, Λ . , , * .  . 
εςοστρακι,συΕίς υτ:ο του Θεμιστοκλέους.
όχι μόνον δεν έμνεσικάκεσε κ α τ’ αυτού, 
άλλά καί ότε ό ’Ελλενικό; στόύ.ος περιε- 
κυκλώθε ύπό τού Περσικού, έλθών έν 
καιρώ νυκτάς διά μέσου τών εχθρικών 
πλοίων είς τά,ν σκηνήν τούτου, καί κα

ί*) "Opa Ο'ουτ. βίο> Λυκούργου J ια’.

λέσας αύτόν έξω είπεν: (*) 'Ημείς, ώ Θ ε- 
μιστόκλεις, άν εμεθα σώφρονες, πρέπει 
νά έγκαταλείψωμεν τέν  μειρακιώδε έ χ -  
θραν, καί νά προσπαθεσωμεν, άμιλλώ- 
μενοι πρός άλληλους, νά σώσωμεν τέν  
'Ελλάδα, σύ μέν άρχων καί στρατεγών, 
έγώ δέ υπουργών καί συμβουλεύουν, η 
'Ρίπτοντες δέ έ δ ε  μικρόν τ ι  βλέμμα έπί 
τών προηγουμένων, θά ίδομεν πόσον αν
τίθετος είναι ό χαρακτηρ άνδρός άνεξι- 
κάκου, τού χαρακτηρος άνδρός ύποκρινο- 
μένου μόνον την άρετην, ά λλ’ ούδεμίαυ 
αγαθήν πράξιν ποιούντος, καί έκ  τούτου 
δυνάμεθα άδιστάκτως νά είπωμεν ότι ό 
Ταρτούφος, άντιπαραβληθείς πρός ένα τών 
πολλών χαρακτήρων, τώ ν έν πάσε κοι
νωνία υπαρχόντων, είναι ό αισχρότατος 
πάντων, είναι ή γάγγραινα, ούτως ε ί- 
πείν, κοινωνικού σώματος, έ τ ις  είναι έ -  
πάναγκες ν’ άποκόπτηται, ϊνα μη φθείρε, 
ολόκληρον τό  σώμα.

Δυστυχώς Ταρτούφοι ούδέποτε έλει- 
ψαν έκ τού κόσμου, ουδέ Οά λείψωσί πο
τέ , έν όσιο δέν είναι δυνατόν νά σ χ εμ α - 
τισθά, τάξις τις άνθρώπων λεγουσα τά  
σύκα σύκα, καί τέν  σκάφεν σκάφεν, καί 
τούς μέν αγαθούς πολίτας λατρεύουσα, 
τών δέ υποκριτών τάς πράξεις φανεράς 
καθιστώσα. Καί άλε,θώς, ούδέποτε, ώς 
είπομεν, ό κόσμος έστερήθε τοιούτων* 
διότι καί έν τά, άρχαιότητι έχομεν πλεί- 
στους όσους, δύω μάλιστα επισήμων ε
θνών, τών "Ελλήνων καί τών ’Ιουδαίων, 
τούς Σοοιστάς καί τούς Φαρισαίους, ο’ί -  
τινες ούδέν άλλο ήσαν, ιός μανθάνομεν 
έκ  τά,ς ιστορίας, είμ έ Ταρτούφοι τής ση- 
¡κερινες έπογά,ς. (**) Διότι οί μέν ίύοφισται, 
προσποιούμενοι τ έν  τά,ς άρετες διδασκα
λίαν, καί πείθοντές τούς νεωτέρους ότι 
θά γείνωσιν εύδαίμονες εάν άκροώνται 
τών έπί μίσθιο μαθεμάτων τω ν, άπείγον 
πού.ύ τάς καλώς εννοούμενες παιδείας 
καί τής πρός τούς όμοιους των συμπερι
φοράς διά των πράξεων των. Οί δέ Φα
ρισαίοι, άνακερύττοντες αύτοί εαυτούς 
διδασκάλους καί ύποστε,ρικτάς τών :ε- 
ρών Γραφών, κατέτρωγον τάς οικίας τών

( * )  " 0 , 3 α Π λ ο υ τ . β 'ον "Α ρ ισ εείδ ο υ  § .  η .
(“ ) Ορχ Ί  Ίοκράτ. λόγον καεά Ι'οφιατών- 

Άριστοφ. Νεφέλ
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ντ,ρ€>ν έπί προφάσει ελεημοσύνης, διύλι- 
ζον τον κώνωπα έν ήθικαΐς συζητήσεσιν, 
άλλά κατέπινον -τ-ζ-.ν κάμηλον οσάκις έ- 
πρόκειτο περί ιδίων συμφερόντων, οϊτινες 
έξωθεν μεν έφαίνοντο εις τούς ανθρώπους 
δίκαιοι, έσωθεν όμως ήσαν πλήρεις ύπ&- 
κρίσεως καί ανομίας, οϊτινες έστόλιζον 
ττοός τό θεαθήναι τούς τάφους τω ν προ
φητών, τούς δποίους προηγουμένως κα τε- 
οίωκον και εις θάνατον κατεδίρςαζον.

Θ έλετε, φίλοι άναγνώσται, καί παρα
δείγματα  των σημερινών Ταρτούφων τής 
Έ λ λ ά δ ο ςς  Εισέλθετε εις τό βουλευτή- 
ριον, εις τάς εκκλησίας, καταβήτε έκ τής 
όπερηφάνου, ή ταπεινής κατοικίας σας εις 
τήν αγοράν, έμβήτε εις τάς συ/αναστρο- 
οάς, άναγνώσατε τάς έφν,μερίδας, καί Οά 
συναντήσατε πλείστους. ΕισέλΟετε τεύχος 
πάντων εις τάς αίθουσας των πολιτικών, 
ένθα Οά ϊδετε βεβαίως, καί Οά ακούσετε 
άναμφιβόλως εις μ ε / τάς αίθουσας λό
γους, οϊτινες Οά σας σαγηνεύσωσι, καί 
Οά τρέξετε νά άσπασΟήτε τούς όμιλοϋν- 
τα ς, παρασυρόμενοι υπό τής χαράς ότι 
εύρετε τούς σωτήρας τού έθνους. "Οταν 
όμως ίδητε αυτούς καθημένους επί τής 
υπουργικής έδρας, τό τε . αλλοίμονο·/! Οά 
τούς εύρητε μεταμορφωμένους εις βρυ- 
κόλακας καί καλικαντζάρους. 'Ό ταν δε 
εϊσέλθητε εις τ ό  βουλευτήριον, ή κάλλιον 
δημοπρατήριο·/, τώ ν νεωτέρων Ελλήνων, 
ένθα ως επί τό πλεΐστον θέσεις καί τ ι -  
μ.αί πωλοΰνται χάριν μικράς άπολαύσεως 
τώ ν ιδίων, καί μεγάλα,ς ζημίας τών κοι
νών, τό τε  Οά συναντήσετε ρήτοοά τινα 
Ταρτούφον, περιρρεόμενον υπό ίόρώτος, 
τύπτοντα  διά τώ ν χειρών καί ποδών του 
τήν θλιβομένην έδραν ή τις επί τών ώμων 
τη ς φέρει βούν ή όνον λακτίζοντα, καί 
όχι λογικόν ον σεμνώς ίστάμενον, ρήτορα 
οδυρόμενον, ώς νέος 'Ιερεμίας, επί τ ή  κα- 
ταστρεφομένη, πατρίόι, ρήτορα τέλος, ό- 
στις οϋδεν άλλο έχει εις τό στόμα του, 
είμή τά ς  λέξεις ή πατρίς πάσχει, τό  έ
θνος περιφρονεΐται, έχομεν ανάγκην οι
κονομιών καί ρίπτοντα πλαγίως τούς κε
ραυνούς του, ώς ό πάλαι Θεός Ζεύς, κατά 
τής βασιλείας, καί ύποσκάπτοντα ενίοτε 
αδίκως τά  θεμέλια ταύτης. "Οταν όμως 
εύδοκία τινός, ή συνδρομή πλειοτέρων, 
βοώντων καί άλαλαζόντων έν ταίς όδοΐς

υπέρ αυτού, χάριν καταλήψεως έστω  καί 
ευτελούς τίνος Οέσεως. άνέλΟη ούτος εις 
τήν υπουργικήν έδραν, τό τε  Οά ϊδετε 
τούτον νά ύπερβαίνη κατά τάς επιζήμι
ους πράξεις τούς πρότερον ύπ’ αυτού κα- 
τηγορηΟέντας, —  έκπληρών βεβαίως οϋ- 
τ ω  τούς πριν περί οικονομίας λόγους 
του, —  νά κολακεύη καί τόν έσχατον 
υπηρέτην τή ς αυλής, νά έκπληροΐ πάσας 
τάς απαιτήσεις του, φοβούμενος μήπως 
τό  φύσημα τών ύπερηφάνων, δυστροπών, 
καί όλίγον ανεκτικών τούτων άνδρών 
τον καταστήτρ σύντροφον τής λήθης.

ΙΙόσην δέ ζημίαν παρέχουσι σήμερον 
οϊ Ταρτούφοι, εϊτε πολιτικοί, ε ίτε  κλη
ρικοί, εϊτε  ίδιώται τυγχάνουσιν οντες, 
πάντες αναγνωρίζομε·/- διό είναι ανάγκη 
νά καταδιώκωνται, όσον τό δυνατόν, εις 
τήν αρτισύστατο·/ ταύτην πολιτείαν, τήν 
έχουσαν σκοπόν καί καθήκον νά προσέλΟη 
εις άντίληψιν αδελφών μακράν ημών 
ζώντων, καί άναγκαζομένην νά συντηοή-

• · ” · - .  ί· '  Λ · - ’’ση αυτήν αςιοπρεπη οι ο τι καθώς ο: αρ
χαίοι Σοφισταί,—  οϊτινες δέν-επείθοντο 
τοϊς κειμένοις. άλλά Οέλοντες νά δείξωσι 
πολυμάθειαν, καί νά έπιδείξωσιν ευφυΐαν 
σννετάραττον, ώς ό ΙΙοσειδών, γήν τ ε  καί 
θάλασσαν, καί ύπέσκαπτον τά  καλώς 
κείμενα, οϊτινες ένέσπειρον εις τάς ψυ- 
χάς τών αρχαίων Ελλήνω ν δόγματα 
καταστρεπτικά, ότι λ . χ . τά  πράγματά 
είσι τοιαύτα. όπως έκαστος τώ ν ανθρώ
πων άντιλαμβάνηται τούτων, ότι τό  δ ί
καιον έν τώ  κόσμω δεν υπάρχει φύσει, 
άλλά νόμω, ότι τούτό έστι τόν άμείνω 
τού χείρονος πλέον έχειν, καί τόν δυνα- 
τώτεοον τού άδυνατωτέρου. (*) οϊτινες 
έ’Οετον ώς βάσιν τής ηθικής τήν ηδονήν 
καί τό  ίδιον συμφέρον, καί έδίδασκον, ώς 
έπί τό πλεΐστον χάριν άργυρολογίας, οτι 
πρέπει τις  νά ποιή ενάρετους πράξεις, 
άλλ’ υπό τόν όρον νά κερδίζτ, κά τι τι 
(ώς λέγει καί ό Ταρτούφος έν τ ή  πράξει 
Λ’, σκηνή έ.) —  έγένοντο αίτιοι τή ς  κα
ταστροφής τής αρχαίας 'Ελλάδος, οδτω 
καί τήν σήμερον οί Ταρτούφοι, κηρύτ- 
τοντες εαυτούς ύπερασπιστάς τής ηθικής 
καί τών κοινών συμφερόντων, ά λλ’ άφ’ 
ετέρου κατασκάπτοντες διά τών έπ ιζη -

(*3 "Ορ» Π/.ί5. Γοργίαν § 182 483. 491.
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μίων πράξεων των τά  θεμέλια τού έ
θνους τούτου, Οά γίνωσιν αίτιοι τής κα- 
ταπτώ σεω ς τής μόλις διά πολλών χρη- 
μάτων, διά πολυτίμου αίματος καί δι’ 
άναριθμ.ήτων κόπων άναστηθείσης νέας 
'Ελληνικής πολιτείας.

Κ Ο Ν Σ Τ . Θ . ΑΑΜ ΠΑΛΑΡΙΟΣ

Ε Ρ ί Ο Ό Λ ι Μ Α Ι Α  Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η

Π Ε Ρ Ι

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΩΝ ΊΊΛ ΩΝ  ΕΝ ΣΥΡί,έ.

( Σ υ ν ί χ ι ι »  ίο ε  φ υ λ . Α ' . )

"Ινα μή περιττολογώμεν έκτος τού 
προκειμένου έπαναλαμβάνομεν ότι τά  ξε
νικά ονόματα πρέπει έπιμελέστα τα  νά. 
συλλέγωνται είτε Σλαβικά είναι, είτε 
Τουρκικά, είτε Φραγκικά, είτε ’Αλβα
νικά, καί τοι τό τελευταίο·/ τούτο έθνος 
ούτε ξένον ούτε έποικον πρός ημάς είναι, 
ά λλ ’ ομογενές καί σύνοικον ες αρχής μ έ
χρι τών έσχατων τούτων χρόνων. Έ ς  
ενός τοιούτου ονόματος δυνατόν π ολλά - 
κις νά διευκρινηθή μέγα μέρος τής, ώς 
έπί τό πλεΐστον άγνωστου, Ιστορίας τών 
Ελληνικών επαρχιών καί νήσων κατά 
τούς μέσους καί τούς νέους χρόνους. Τοι
αύτα Φραγκικά, Τουρκικά κ α ί’ Αλβανικά 
ονόματα ΰπάρχουσιν έν πολλαΐς νήσοις 
καί παραλίοις.

Ούτοι είναι ο: κυριώτεροι λόγοι δι’ 
ούς πρέπει νά συλλέγωνται άπαντα έν 
γένει τά  ονόματα τώ ν θέσεων τών Ε λ 
ληνικών επαρχιών καί νήσων, τής Κρή
της, τής Πελοποννήσου, τής Στερεάς, τής 
Θεσσαλίας. ΊΙπείρου. Μακεδονίας. Θρά
κης, -Μικράς ’Ασίας, καί τού Αιγαίου, έτι 
όε καί ιή ς Κύπρου, ήτις ουδέποτε έπαύ- 
σατο ούσα Ελληνική. Ώ ς  καί άνωτέρω 
παρετηρήσαμεν έκαστος τών λόγοι·/ τού
τω ν καί όλη ή διατριβή έχει ανάγκην 
αναπτύςεως καί συστηματικωτέρας έκ- 
θέσεως, όπερ εύχόμεθα νά πράξη άλλος 
ικανώτερος ημών.

Ε π ειδή  δ ’ άφορμήν έλάβομεν ίνα γρά- 
ψωμεν τά  ολίγα τα ύτα  έκ τής περί Σύ

ρου διατριβής τού φίλου τών γραμμάτων 
άνδρός, όστις έγραψεν έν τή, Πανδώρα, 
στέλλομεν ύμΐν πλήρη όσον τό δυνατόν 
κατάλογον τώ ν έν Σύρω θέσεων, πρός 
συμπλήρωσιν τού έν τή Πανδώρα, 8ν ό 
έπιμελής συντάκτης του δεν είχε·/ ίσοις 
τόν χρόνον νά κάμη πλήρη. Πρό τού κα
ταλόγου όμως καί πάλιν κρίνομεν άναγ- 
καϊον νά προτάξωμεν παρατηρήσεις τ ι -  
νας. έξηγμένας έκ προχείρου πείρας, άπο- 
κλειστικώς περί τών Ελληνικών όνο- 
μάτων.

Τά 'Ελληνικά ονόματα είναι ή λείψανα 
αρχαίων ή όλως νεώτερα. Περί τών πρώ
το»·/ Οά μάς οδηγήσει ή ρίζα καί ή φύ- 
σις τού τόπου ή καί λείψανα οικοδομικά 
έπί μέρους ή έγγύς. Τά δεύτερα πρέπει 
νά έξετάζωμεν μ ετά  πλειοτέρας προσο
χής, ήν μόνον ολίγη τις πείρα δύναται 
νά βοηθήση, διότι τά  αυτά παρά πάσι 
τοίς λαοΐς άρχαίοις καί νέοις συμβαίνουσι.

Έ π ί  τών δευτέρων τούτο»·/ όφείλομε.ν 
νά γνωρίζωμεν ότι πρώτον μεν καί κυ- 
ριοίτατον αυτή τού τόπου ή φύσις καί ή 
χρήσις δίδει τό  όνομα οίον Πηγή, Βρύσι, 
Βουνό, Κακόβολα, 'Ρ έμα, Ποταμός, 
Μαύρη Μέτρα, Πελεκανίά καί τά  τοι
αύτα.

Λεύτερο·/ τό όνομα όίόει πολλάκις εις 
τήν θέσιν τό  έπικρατούν κτίριο·/ ή έν γέ- 
νει χειροποίητο·/ έργον καί μάλιστα δη
μοσία χρήσιμον. Γνωστότατο·/ ότι τά  
πλεΐστα τών χο»ρίοιν καί θέσεων φερουσι 
τό όνομα Άγίο»ν, ών ναοί υπάρχουσιν 
έκτισμένοι έκεΐ' όμοίο»ς ΰπάρχουσι θέσεις 
φερώνυμοι μύλων ή φρεάτο»·/ μετά τού 
ονόματος τού κτήτορος ή τού κτίτορος 
καί άνευ αυτών.

Τρίτον τό όνομα λαμβάνει συνηθέστα- 
τα  ό τόπος άπό τού άφθόνως φυομένου 
φυτού ή δένδρου, ή τών έκεΐ υπαρχόντων 
ζώ ω ν  τά  παραδείγματα ταύτα είναι 
πλεΐστα , Μαραθονήσι, Μαραθόκαμπος, 
Κάλαμος, Κατζικονήσι. Γλαρονήσι, Ι’ερα- 
κοβούνι, Μυοτιαίς, άλλά καί παρά τοΐς άρ
χαίοις, Μυόνησος έν Θεσσαλία, Ά λω πεκό - 
νησος έν Θράκη, Συκάμινων πόύ.ις καί “Ο
ρος Έλαιών έν Ίουδα^α, Φθειρών δέ πό
λις έν τή  Μικρασία καί πολλά άλλα.

Τέταρτον πολλάκις λαμβάνει ή θέσις 
ονομα άπό ενός σημείου εν αυτή κειμέ
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νου, οίον δένδρου, πέτρας ή κινητού έρ
γου. Ουτω καλούνται διάφοροι θέσεις, 
’Α χλαδιά, Πλάτανος, τό Μάργαρο, άπό 
τετραγώνου ραρράρου εκεί κειρένου, τό 
Κολωνάκι, έν Άθήναις, άπό στήλης τίνος 
εκεί κειρένης, Μούτσουνον, ά τό βράχου 
όροίου πρός τό σηραινόρενον τ ι ς  λέξεως, 
όυς παρά τοίς άρχαι'οις "Ονου Γνάθος,Κριού 
ρ.έτωπον, ’Αγνού κέρας, Κυνός κεφαλαί" 
καί παρά τοίς άλλοις δέ λαοίς τό  αυτό 
περίπου συμβαίνει διότι Testa di moro 
(κεφαλή τού ραύρου) καλείται βράχος έ
ξωθεν τού λιρένος τής Μασσαλίας, líotte 
(ΰπόδηρα) έτερος βράχος εκεί πλησίον 
καί πλείστα  άλλα. Τά τοιαύτα είναι 
ευκολώ τατα, ουδέ τρέπει νά διστάζη τις 
εις τήν ερρηνείαν αυτών καί ότόταν ά- 
κόρη δέν υπάρχει τά πράγρα ά'τερ έ'δω- 
κεν αιτίαν εις τό  όνορα.

Πέρπτον καί τούτο είναι συχνότατου 
καί συχνότατα άτοόαίνει δυσδιάκριτο·/ 
ρ έ  τόν χρόνον, ή θέσις λαρβάνει τό  ό
νορα τού κυριωτέρου ή τού ρόνου ιδιο
κτήτου τού ρέραυς εκείνον κ α τ’ άρχάς 
ρέν ρε έναρθρον γενικήν τού ουσιαστικού 
οίον tcv  Κ ώ Ίχα  ή ρέ έναρθρον ονορα
στικήν τλν,θυντικού επιθέτου οίον rà 
Κ ω ο χ ία ι ά  ή εά Λ’ωπΓίί'κα' ή ώς έν ταΐς 
Ίονίοις νήσοις ρ ετά  τής καταλήξεως άτα 
Τ υ τα λδά τα , Ματαραγκάτα, Μουζακάτα" 
άντί κυρίου όνόρατος τίθετα ι τολλάκις 
προσηγορικόν τ ι ό’νορα οίον τού Ί'αρά, 
τού ’Αφέντη, τού Δεσπότη. τού Φονϊά, 
τού ’Αγά, τού Βάϋλλα, τής Χήρας, τού 
’Ορφανού, καί τά  τοιαύτα. Τά ονόρατα 
τα ύ τα  ρ έ  τόν καιρόν λησρονουρένου τού 
κυρίου ή τού προσηγορικού ¿νόρατος καί 
τής καταλήξεως διαφόρους καί παραδό
ξους τολλάκις ρεταβαλλορένης, άποβαί- 
νουσι δυσδιάκριτα λίαν καί άκατανόητα. 
Πολλάκις άλλάσσεται καί τό γένος οίον 
τού Κώστα γίνεται ή Κ ώ στα, ή τό  Κό- 
σ το , Κόστι, Κόσταις καί τά  τοιαύτα. 
Π ολλή προσοχή καί ρεγάλη έπιτηδειό- 
τν,ς καί έρπειρία τού χρόνου ρόλις δύνα- 
τα ι νά άνακαλύψη, τήν αρχικήν όνορα- 
σίαν διότι τίς  ήδύνατο νά έννοήσν. ότι 
τό  έν "Ανδρω χωρίον Μακροτάνταλο ά- 
π έκτησε τήν ονορασίαν έκ τού πρώτου 
ιδιοκτήτου Μάρκου λανδόλου ;

"Εκτον είναι έκείνο, τό όποιον οφείλει

νά έ'χη ΰπ’ οψιν καθ’ έκάστην στιγαήν 
ό έρευνητής καί ράλιστα όπόταν εχη νά 
έξετάση δύσκολα καί πάντη άκατάλη- 
π τα  αν όχι κατά τήν σηρασίαν άλλά 
κατά τήν αιτίαν, διότι, τά  ονόρατα 
τα ύτα  είναι τό δυσχερέστατον πάντων 
δι’ αυτό τούτο διότι είναι όλως τυχαία 
καί άνευ σταθερού λόγου. Πολλάκις έκ 
τυχαίου συρβεβηκότος όνοράζεται όλον 
ρέρος ρέ όνορα πράξεως ή άποτελέσρα- 
τος σηραντικόν ή ρέ όνορα οργάνου ή 
τού έργάτου ή ές  άλλης τίνος τών ποι
κίλου·/ καί πολυπληθών περιστάσεων τού 
συρβεβηκότος. Εις ερρηνείαν τοιούτων 
ονοράτων πρέπει νά έχνι τις τήν ραντι- 
κήν ικανότητα ή νά εύρη, κλείδα τινα 
ουσιώδη ή τό τελευταίου νά περιορισθή 
εις υποθέσεις καί ράλιστα άν φθαοώσι 
καί αυτά καθώς συρβαινεί εις όλα τά  
τοπικά ή άν εχάθη ή λέξις ή ή σηρασία 
της έκ τής γλώσσης. Παραδείγρατα 
πλεϊστα  όύναταί τις νά άναφέρν;, τοι
αύτα ΰπάρχουσι καί έν τώ  καταλόγιρ 
ήρών. 7,. χ . ’Εν Σύρω υπάρχει Οέσις κα- 
λουρένη τά Ι/άυ·ια. Μάννα ώνοράζετο 
φόρος τις τών κτηράτων έπί Φραγκοκρα- 
τείας. Μβιιιιβ έν τή  Βενετική, διαλέκτου 
ονοράζεται δέρα χόρτου. Μάννα είναι τό 
εις τήν έρηρον οαγητόν τών Έβραίουν. 
Μ ανναν καλούσιν οι νησιώται τήν ρη - 
τέρα' όποιανδήποτε σηρασίαν θέλει ας 
λάβη, ώς κλείδα εις τήν έρρηνείαν τής 
λέςεως ο αναγνώστης. Έ τέρα  τις θέ- 
σις καλείται Σι/ιοί) (τού ή ή) έρευνή- 
σας έπληροφορήθην ότι εκεί πρά εκατόν 
καί επέκεινα έτών έζησεν ασκητής τις 
καλ.ούρενος Σιρός. ’Ά λλη  τις  θέσις κα
λείτα ι Γεροκόρη (ή ή τού) περί ταύτης 
έραθον ότι έκεϊ κατά τάς άρχάς τού πα
ρόντος αίώνος έφονεύθη τις καλούρενος 
Γεροκόρης.

Τελευταίο-/ άπαντώνται ονόρατα τά 
όποια εις ούδερίαν τών άνωτέρω κατη
γοριών δύναταί τις νά ΰπαγάγη,, διότι 
ούόέ τήν έννοιαν ουδέ τήν ηλικίαν τής 
λέξεως κατάλαρβάνει. Τά τοιαύτα προ
έρχονται ή έξ άρχαίων, ών ή, σηρασία 
άπούλετο, ή έκ νέουν κεκολοβωρένουν λέ
ξεων.

Έ ν  τέλει σηρειούρεν ότι τάς συλλα-
/=· «. » · * 7 * ' ιΥ \ 'οας των ονορατουν ουν η ρι,α και επο-
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ρένους ή έννοια δεν είναι φανερά γράφο- 
ρεν διά τώ ν άπλουστάτων φθόγγουν Ε,
I, Ο, συρβουλεύορεν δέ καί πάντα άλ
λον νά πράττη ράλλον τούτο η νά πα- 
ρεκτρέπηται εις γελοίας προσπάθειας 
καί συρβιβασρούς πραγράτων άκαταλή- 
πτι·υν καί άπιθάνουν, νά άφίνη, δέ εις άλ
λον όστις ίσους ευτυχέστερος ών εννοήση 
τήν έννοιαν καί έκ τούτου καί τήν γραφήν.

Ιδ ο ύ  τά  κυριώτερα ονόρατα τών εν 
Σύρου θέσεουν ρετά  συντόρου ερρηνείας 
αυτών, όπου ήτο δυνατή, ρ ετά  ρόνης δέ 
βραχυτάτης περιγραφής όπου ήτον άδύ- 
νατος.

Ά ζόλιρνος (ή) πιθανώτατα έπέτυχεν 
εις τήν παραγουγήν τής λέςεω ς ό έν τή  
Πανδώρα γράφουν έκ τού άζω καί λίρνη 
δηλαδή ξηρά λίρνη διότι τοιούτον είναι 
τό  παραθαλάσσιον τούτο ρέρος" έκεί 
πλησίον υπάρχει έτερος λιρενίσκος Βα
θύ Π αλός καλούρενος υπό τώ ν άλιέουν.

Ά δ ία τα  (τά) θέσις κατά τό  ρεσό- 
γειον τής νήσου ρέρος ρέ άφθονα ϋδατα 
ίσους είναι άδυτα, διότι τό ρέρος είναι 
δασώδες κατά παραφθοράν, είτε Ύ -  
διατ’ά, ονορασία ϋπάρχουσα εις πλεί- 
στας νήσους, κα τ’ αναγραρρατισρόν.

Άρρακάς (ό) ορεινή καί πετρουόης θέ
σις· ίσους παράγεται έκ τού "Ερραξ— έρ- 
ρακος όπερ σηραίνει σωρόν πετρών.

Άρδευτός (ό) θέσις ρ έ  άφθονα ύδατα 
ή παραγωγή είναι σαφής έκ τού άρδεύειν" 
οθεν, τόπος ποτιστός.

Ά  βίλλα (ή) λιρενίσκος παρά τήν Ά -  
ζόλιρνον" άγνωστος ή σηρασία τής λέ- 
ςεους, κατά τινας παράγεται έκ τού ιτα
λικού Da villa σηραίνον έκ τής πόλεως ώς 
φαινόρενον έκ τής άρχαίας πόλεως" Ά -  

" βίλλα υπήρχε, νορίξορεν καί παρά τοίς 
άρχαίοις πόλις έν Καρπανία καί Ά β ίλ ιξ  
όρος έν τή  ’Αφρική.

Ά λιθινή (ή) θέσις πετρώδης ίσους λ ί
θινη (ή) κατά παραφθοράν.

"Ασπρη φυλλ.άόα (ή) θέσις όπου ΰπάρ- 
χουσιν άφθονοι λευκοδάφναι.

Ά ρευτίαΐς ή) Μερτίαϊς (ή) Κάππαρη 
(ή) Καλαγκάθια (τά) Άράραντα (τά) 
Λιγεοό (τό) Σελινίθρα (ή) θέσεις είς άς 
φύεται άφθονους τό έξ ου ώνοράσθησαν 
φυτόν. Τήν τελευταία·/ ονορασίαν ρ ετέ- 
τρεψέ τις εις Έλληνήθραν ! ! ! !

[ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.]

Άδρίαΐς (ή) όρος ξηρόν καί δύσβατο·/" 
ονορασθέν ίσους οΰτους έκ τού άδρύς 
όπερ σηραίνει άδενδρος.

Βήσσα (ή καί τά) δρυρουδης τόπος" ό
νορα δηλαδή καί πρίγρα" καί έν Χίου 
υπάρχει χουρίον /1/'<:να (τό) καί έν Λο- 
κρίόι τό  πάλαι υπήρχε θέσις ταύτουνυρος 
καί δήρός τις τής ’Α ττικής οί Βησαείς, 
δι’ ενός σ γραφόρενος.

Βαρβαρούσα (ή) καί Βαρβάρου (τού) 
θέσεις κατά τά  ρεσόγεια τής νήσου" ά - 
γνουστον πόθεν ή ονορασία αϋτη ίσους έκ 
τού όνόρατος τού ιδιοκτήτου ή καί ένεκα

Λ Λ .συροεοηκοτος τίνος.
Βορρήρατα (τά) βαρεία άκρα τής νή

σου απρόσιτος είς πλοία ένεκεν τών βο
ρείου·/ άνέρουν.

Βελοστάσι (τό) ή κατουτέρα άκρα τής 
νήσου. Τό όνορα είναι περίεργον καί ά- 
ναρφιβόλους άρχαιότατον, ή τών άρχαίων 
βελοστασία τόπος έν ου έστήνετο ή βε- 
ύ.όστασις ρηχανή, δι’ ής έρριπτον τά  βέ
λη. Πιθανώταταν έκλήθη τό ρέρος άπό 
ρηχανής έκεί στηθείσης ή διαρκώς ίστα- 
ρένης ή καί άπό όροιοΰρατός τίνος, φυ
σικού ή τεχνητού, πρός τήν ρηχανήν, έκεί 
ποτε άποκειρένου ή καί κατά συρβεβη- 
κός άν ποτε έστάθη έκεί κανέν βέλος.

Βάρκα (ή) Καλάθι (τό) Κοφίνι (τό) 
θέσεις παραθαλάσσιοι όροιάζουσαι ρα- 
κρόθεν ρέ τά  άντικείρενα έξ ών ώνορά- 
σθησαν.

Βοριάς (ό) καί Νοτιάς (ό) δύο λόφοι 
έγγύς άλλήλουν κείρενοι καί καθ’ ήν θέ- 
σιν δεικνύουσι τά  ονόρατα αυτών.

Βάρη (ή καί τό) βάρις Οχυρόν παρά
λιον, αύ τίνος ίχνος ούδέν φαίνεται πλέον" 
έξ αυτού ονοράζεται τά  νύν όρρος πρός 
τό νοτιοανατού.ικόν τής νήσου ρέρος καί 
ρικρά εις αυτόν καθήκουσα κοιλάς. Έ ν  
τή εισαγωγή τής παρούσης διατριβής 
άρκετά γράφορεν περί βάριδος τούτο ρό- 
νον προσθέτορεν ότι παρά Στράβουνι ά- 
ναφέρεται Ναός τής Βάριδος" -τίς δ’ α·ύ- 
τη  ή Βάρις, άγνουστον.

Βουδόρανδραις (ή) όνορα καί πράγρα.
Γράρρατα (τά) ές άρχαίας πλακός 

ένεπιγράφου έκεί εύρεθείσης, όυς ή παρά- 
δοσις άναφέρει.

Ι’λάροντας (ό) όρος ΰφηύ,όν ονορασθέν 
ούτως ίσως ένεκα συρβάντος καί Ι’λα-
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ρονήσι (τό) να,σίδιον παρά τήν Γύαρον ί -  
νομαίτΟέν ίσιος ούτω ένεκα των εττ' αυ
τού συχναζόντων Ύλάρων (λάρων).

Γαΐδουρονήσι (το), Γάδαρος (ο), Βώδι 
(τό), καί Γράδο; (ό) να,σίδια άντικρύ τού 
λιμένας" το τρωτόν είναι όνομα κοινότα
το·/ έν Έ λλ ά δ ι των άκάρπων να,σιδίων. 
ΤΙάσα σχεδόν παραλία καί νήσο; εχει 
καί τό Γαΐδουρονήσι χν,ς* φαίνεται ότι 
τό  όνομα προήλθε·/ εκ τής εΰτελείας α.ν 
έχουσι κοινήν ττρός τό ομώνυμον ζώον, 
κατά τόν λαόν, καί ο όχι διότι εις αυτά 
απολύουσι τούς όνους.

Ι’ έλος (τό ) κα λείτα ι ούτω  χθαμαλόν 
τ ι  ¡Λερός παρά τ ά  βυρσοδεψεία, τό  όνον.α 
στ,μαίνει τό  πράγμα" είναι δ/.λαδή ή λ έ -  
ξις ελος μ ετά  τού διγάμμα τος.

1'αλισσάς (ό) Οέσις μ ετά  ποσίμου 2- 
δατος καί τι·,ων κήπων" ίσως είναι άλισ- 
σάς, έκ τού άλις απερ σα,μ.αίνει α λ .’Λν,, μετά  
τού ευφωνικού Γ , ονομασία δοθεϊσα εις τήν 
θεσιν ενεκα των έκεϊ πλα,σίον υπαρχόντων 
αλμυρών ΰδάτων" καί εις πολλάς δ ’ ά λ
λ α ; λέςεις μεταχειρίζονται οι να,σιώται 
τό Γ  ώς ευφωνικόν, λόγου χάριν άλλα, 
τις Οέσις περιέχουσα καί εκείνα, άλμυρά 
ύδατα καλείται Άρμα,γός (ό) καί Γαρμα,- 
γός (ό), έτερα Λα,χάδα (ή) καί Γλα,χάδα 
(ή) όρος τ ι  καλείται Ύψάς (ό) καί Γυ- 
ψάς (ο) άλλο δέ τ ι όρος έπί τής κορυφής 
τού οπαίου φαίνονται έρείπια λ.τ,νού κα
λείται Γλα,νός (ό).

Γίρι (τό ' πιθανώς καί ή λέξις αύτα, νά 
ήναι μέ δίγαμμα καί νά ιΰνομάσθα, οΰτω 
έκ τής "Ιριόο; κρίνου ευώδους φυομένου 
ποτέ εκεί, εκτός άν πρέπα. νά γράφα,ται 
Γύρι εκ τού γύρου, διότι στρέφεται 5 
μέλλων νά ύπαγα; έκ τής πόλεως εις τό 
μέρος εκείνο. Ί1  δευτέρα παραγωγή οαί- 
νεται ήριϊν πιθανωτέρα διότι καί ή εν 
Ζακύνθω ομώνυμος Οέσις ομοιάζει τή  έν 
-ύρω διότι καί έκεϊ στρέφεται τις  Οέ'λων 
νά υπάγα,. Πιθανώς ουδεμία τούτων ά
λα,Οής ύιότι καί ό τόπος καί τό  όνου.α 
είναι ακατάλα,πτα. Εις ταύτα,ν τήν θέ- 
σιν ΰπάρχουσι καί ερείπια αρχαίου υδρα
γωγείου.

Γιουρούσι (τό) όρος τραχύτατον καί 
ΰψα,λόν κείμενον άνωθεν τή ς Παρακοπής 
όπερ άναβαίνει τις  κύπτων καί άσθμαί- 
νων ως επί προσβολήν Τουρκιστί καλου-

μ.ένα,ν Γιουρούς- τινές έπιμένουσιν ότι πρέ
πει νά γράφα,ται Γερούσι, διότι έκ τού
του έκρα,μνίζοντο κατά δα.μοσιευθεϊσαν 
τινα παράόοσιν, ο: άχρ-ςστοι Γέροντες!!!!

Δαφνώνας (ό) τόπος άλλοτε δαονών. 
Τά εις ών περιεκτικά είναι συνα,θέστατα 
τόπων ονόματα κατά τό σύντ,Οες έν τω  
τόπω φυτόν ή δένδρον όπως καί παρά 
τοίς παλαιοί; Χικυών, Μαραθώνι" Δα
φνώνας υπάρχει καί χωρίον έν Χ ίω  καί 
τις Οέσις παρά τήν Χαλκίδα.

Αήλι (τό) Οέσις άνωθεν τής Έρμ.ουπό- 
λεινς όνομασθεϊσα ούτως, ιός αναφέρει πα- 
ραόοσις τις, διότι έκεϊΟεν προσεκύνουν τόν 
Λή'λιον Α πόλλωνα ο: μή δυνάμενοι νά 
υ.εταβώσιν εις Αήλον.

Διακόφτα,ς (ό) μικρά Χερσόνησος παρά 
τω  Φοινίκι ένουμ.ένα, διά μικρού ισθμού 
¡αετά τίνος λόφου καλούμενου Ά γκα θω - 
παίς (γ)

Λανακός (ό) ίσως Δωνακός" Οέσις κα
τάφυτος, με καλαμεώνα όστις Λώναξ- 
ακος εκαλείτο παρά τοίς άρχαίοις.

Έπισκοπίο τό) χωρίον μ.ετά κήπων 
καί ΰδατος ονομασθέν ούτως έκ τού έκεϊ 
οικήματος τού Καθολικού έπισκόπου τής 
νήσου. Τό ότι δε παράγεται έκ τού ρή- 
μ.ατος έπισκοπεύειν φαίνεται άμϊν σχο
λαστικόν πολύ διότι εις πολλάς των 
νήσων ΰπάρχουσι θέσεις καλούμενα·. Έ -  
πισκοπΐάν άν καί μή έπισκοπεύοντα τήν 
πέριξ χώραν εις τινας δε καλείται καί 
Δεσποτικόν.

Ζά βουνί (τό) καί /.ά λα,μάνι (τό μή
πως είναι ή ρίζα τής λέξεως Ζ εύς: καί 
τό τε  εχομεν καί όρος καί λιμένα τού 
Διός, ονομασίαν ΰπάρχουσαν καί εις άλλα 
μέρα, λ . χ . έν Νάξω Ζαοούνι, έν 'Ρόδω 
Ζά-λιμάνι καί αλλαχού.

Θερμασϊά (ή) έλώδα,ς Οέσις παρά τά 
βυρσοδεψεία όνομ.ασθεϊσα ούτως διότι 
γεννά Οέρμας, ώς καλεί τούς π-υρετούς έ 
λαός.

('Έπεσα·, σό Ηλος).
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T O P K O Y A T O S  T A S C O S

(ϋυνεχεια ί'οε φυλ. Α '.)

Άποχωρα,σάσα,ς, ώς είπομ.εν, έκ  Φερ- 
ράρας τής ωραίας Ζινέβρας, οΰδέν έκράτει 
πλέον αύτάν έκεϊ, ό'Οεν αναχωρήσας, με- 
τέβα, εις Βενετίαν, όπου καί έτύπωσε τάς 
πρός έκείνα,ν ώδάς του καί άλ/,ας ποιή
σεις, αΐτινες τόσον εκαμον κρότον, ώστε 
ό "λόγιος πρίγκα,ψ τού Χαλέρνου. Φερράν- 
τος Εανσεβερίνου, προσεκάλεσεν αυτόν 
παρ’ αύτώ, τόσον δέ τόν έτίμα,σε καί τόν 
ήγάπα,σεν, ώ στε ό Βερνάρδος άποδίδων τά  
ίσα τώ  βασιλικώ του φίλω, δεν έδίστα- 
σε νά συμμετάσχα, τή ς τύχα,ς τούτου, ό- 
στις δυσαρεστα,Οείς κατά τού άντιβασι- 
ύ.έως τής Χεαπόλεως, ήναγκάσΟα, νά έγ- 
καταλείψτι τήν ΰπα,ρεσίαν Καρόλου τού 
Ε '. καταταχθείς υπό τάς σα,μαίας Ε ρ
ρίκου τού Β '. βασιλέως τή ς Γαλλίας. Ό  
Βερνάρδος, ώς άκολουΟήσας τόν δούκα, 
έθεωρήθα, έπαναστάτα,ς, έδα,μ.εύΟα, ή πε-· 
ριουσία του καί αυτοί δέ ο’ι αδελφοί τής 
γυ'/αικός του, έπωφελούμενοι τού δυστυ
χήματος του, τώ  α,ρνήΟησαν τήν πλα,ρω- 
μήν τής προικός τή ς αδελφής των, ήτις 
καί ήναγκάσΟα, νά καταφύγα, εις Χεάπο- 
‘λίν, όπου άνέτρεφε τά  τέκνα τα,ς, παρά 
τινι λυκείω Ία,σουιτών. Ό  Τορκουάτος 
έπροόδευε πολύ, εις πάντα έπιδίδων καί 
πάντοτε καταγινόμενος, άν καί πολύ μι
κρός, εις τάς μελέτας του, οι δέ έπαινοι 
τών διδασκάλων καί ό θαυμασμός τών 
φίλων διά τάς προόδους καί τήν ευφυΐαν 
τού Τορκουάτου, ήσαν ή μόνα, ευχάριστά,- 
σις, ά λλ’ έπίζαλος εΰχαρίστα,σις, διά τήν 
δυστυχή Πορκίαν, ήτις πολλάς δυστυ
χίας καί στενοχώριας ϋπέφερεν. Έ ν  τώ  
μεταξύ τούτω , ό Βερνάρδος όστις, είχεν 
ακολουθήσει τόν δούκα τού Εαλέρνου, 
καί ΰπ’ αυτού τά δεύτερον, μόνος είχεν 
αποσταύ.ή εις Γαλλίαν, όπως επιτύχα, 
δευτέραν τινά Γαλ.λικήν κάθοδον κατά 
τής Χεαπόλεως, αλλά μή έπιτυχών ταύ- 
τα,ν είχε καταφύγει εις'Ρώμα,ν, όπου καί 
έφιλοξενεϊτο υπό τού καρδιναλίου 'Ιππο
λύτου δ ' Ί ίσ τ ε . Ενταύθα ευρισκόμενος 
προσεκάλεσε τά  μόνα προσφιλή εις αυτόν 
όντα, τήν σύζυγον καί τά  τέκνα του,

άλλ’ ή ατυχής Πορκία, κατετρεχομένα, 
πρά πολλού ένεκα τού συζύγου τα,ς. υπό 
τ ε  τού άντιβασίλέως τής Χεαπόλεως 
καί ΰπ’ αυτών τών συγγενών τα,ς, είχεν 
άναγκασΟή νά είσέλΟα, εις τό .Μοναστή- 
ριον τού San Festo.

Ό  Τορκουάτος όμως, πολύ έπιθυμών νά 
ίδα, τόν πατέρα του, υ.ετά πολλής λύπα,ς 
αποχωριστείς τήν μα,τέρα καί τήν αδελ
φήν του Κόρνα,λίαν, έτρεξε μόνος, παιδίον 
έτι, εις Ί ’ιύμα,ν, όπου εύρε τόν πατέρα 
του, ένΟουσιασΟέντα έκ τής καλής υγείας 
καί τώ ν πολλών γνώσεων καί ευφυΐας 
τού άγαπα,τού του υιού, 0ν επανεΐδε πού.ύ 
άνώτεοον τών έλπίδων του, άνεπτυγμ,ένον 
καθ’ όλα, καί γνωοίζοντα ήδα, τά  ’Ελύ.α- 
νικά καί Λατινικά καί λάτραν τών Μου
σών, καθόσον είχεν ήδα γράψει πεζώς

, > » / * # '  ' *//.αι vj.'J.Z'zzî’K τινα. τούτων οε τω,οντα*.
ι ι  » -

καί μέχρι τής σήμερον πολλά, μαλιστα 
δέ έκ τών ποιήσεων, άςτινας τό τε  άνεγί- 
νωσκε δα,μ.οσίως.

Εις ’Ρώμ.α,ν ήδα, ό Βερνάρδος εχων π"λα,- 
σίον του τόν προσφιλή του Τορκουάτου 
καί καταγινόμενος εις τά περί τήν ανα
τροφήν καί σπουδάς του, έπαραγορεϊτό 
πως διά τόν έξ άνωτέρας βίας προερχό
μενο·/ αποχωρισμόν του από τής πολυ- 
παΟούς συζύγου του καί τού θυγατρίου 
του. Κατεγίνετο δέ εις έπεξεργασίαν τού 
A m a 3 i s , ότε ανώτεροι πολιτικοί λό
γοι, τόν έβίασαν νά φύγα, κρυφίως τ-ής 
'Ριόμας, αφού πρώτον έτοποΟέτα,σε τόν 
υιόν του είς τ ι άνώτερον εκπαιδευτήριο·/ 
Ία,σουϊτών, έντεύΟεν δέ μετέβα, εις Βαν- 
τούαν, όπου ήξιώΟα καλλίστα,ς υποδοχής, 
ΰπό τού δουκός Γουλιέλμου Κονζάκ, ο- 
στις καί τόν έπ/,ήρωσε πολλών ευεργε- 
σιών, τιμών καί άγάπα,ς, αυτόν υ.άλλον 
ώς εκλεκτόν φίλον α ώς άνθρωπον τής 
ακολουθίας του. Τή βοα,Οεία τού εΰγε- 
νούς καί γενναίου τούτου δουκός, ό Βερ
νάρδος έπί πολύ. αλλά ματαίως, προσε- 
πάθα,σε νά έπανακτήσα, τήν περιουσίαν 
του καί τύχα, άδειας επανόδου εις τήν 
πατρίδα του, όπου, έζων ή σύζυγος 
καί τά  τέκνα, στερούμ.ενα καί άναςίως 
πάσχοντα, ένεκα τού πρός αυτόν μίσους 
τού άντιβασίλέως καί τής άπλα,στίας τών 
συγγενών του. οίτινες. αφού εσφετερίσΟα,- 
σαν τήν προίκα τής συζύγου του, είχον
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εξαναγκάσει αυτήν νά εγκλεισθ^ εις τ ι μ.α- 
ναστήριον, ένθα είτε έκ τής στενοχώριας 
και των θλίψεων, εϊτε έκ προπαρασκευα- 
σθέντος δηλητηρίου Οπό των αδελφών 
ττ,ς, φοβούμενων μ.ήπως π οτέ τοΐς ζη
τήσει τήν περιουσίαν της, άπεθανε ¡/.ή 
δυνηθεϊσα νά ϊδη ι/.τ-τε τον υιόν ττ,ς, μήτε 
τόν σύζυγόν ττ,ς,· ύπάρξασα [/.ία εκ των 
μητέρων εκείνων, ών ή ιστορία πάν τότε 
άναγράφει εις τάς σελίδας ττ,ς το δνο;/.α, 
καί των όποιων τά  προτερήματα καί ή 
φαντασία διαπλάττω σι τούς υπερφυείς 
άνδρας,ποιητάς,φιλοσόφους καί ήρωαςκτλ.

Ή  ζωή τού άεννάως διωκόμενου Βερ
νάρδου καί ό θλιβερός θάνατος τής μ.η- 
τρός του, ερριψαν τόν δυστυχή καί παι- 
δίον έτι Τορκουάτον, εις άξιολύπητον 
[/.ελαγχολίαν, άφ’ ής τόν έξήγειρε ¡/.όνον 
ή πρόσκλησις τού πατρός του, όπως άνα- 
χωρήση ττ,ς 'Ρώμης, καθ’ τ,ς εβαινον τά 
Λυτοκρατορικά στρατεύματα. Έ κ  Ί 'ώ -  
ρ-τ,ς μετέβη εις Πέργαστον, παρά τινι με- 
γάλτι κυρία τ τ ς  οικογένειας των Τάσ- 
σων, ο του τόν έγνώρισεν ό δούξ τού Ούρ- 
βίνου, οστις τόσον κα τεθέλχθτ ένεκα ττς  
έρασμίας όψεως καί τού εύγενούς χαρα
κτήρας του, ώ στε τόν κατέσττ,σε σύντρο
φον καί συσπουδαστήν τού υιού του 
Φραγκίσκου. Μ ετ’ άδελφικτ,ν διετή συμ.- 
βίωσιν ¡/.ετά τού νέου δουκός, μ.ετεκλήθη 
Οπό τού —ατρός του, τό τε  διαμ-ένοντος 
εις Βενετίαν. Κατά τήν έποχήν ταύττ,ν 
ό Τορκουάτος τ,γε τό δέκατον τέταρτον 
έτος, άλλά ¡/.όνον κατά τήν ηλικίαν ήτο 
νεος ετι, καθ’ όσον κατά ¡/.εν τό  σώμ.α 
τ,το ήδη αρκετά άνε—τυγμέν'ος, ηθικώς 
δε καί διανοτ,τικώς εΐχε —ροοδεύσει καί 
[λορφωθτ, ώ στε τ,το τό καύχημ.α τών 
όιδασκάλων του, καί ή χαρά τών γνω
ρίμων του, οΐτινες έθαύμαζον αυτόν διά 
τά ς καταπληκτικής προόδους του, διά 
την βαθεϊαν κρίσιν του καί τάς λοιπάς 
καί ποικίλας γνώσεις του, άς εϊχεν άπο- 
κτήσει, σπουδάζω·/ τά  τής φιλοσοφίας ¡/.α- 
θήματα, τά  όποια Ογιώς εϊχεν έκ;/.άθει 
καί ει’ς ά εϊχεν έμβαθύνει, ένεκα τού 
ύψους τή ς φαντασίας καί κρίσεώς του- 
καί διά τάς περί την ποίησιν αρχαίων 
καί συγχρόνων του συγγραφέων άοκνους 
¡/.ελέτας του, ιδίως δε όιά τόν ιδιαίτερον 
έρωτα καί λατρείαν, ήν έτρεφε πρός τόν

Ά ριστοτέλην, Πλάτωνα καί "Ομηρον, 
τών όποίων τά λεπτόν πνεύμα, τό  ύπερ- 
φυές, ή άπροσποιητος έμβρίθεια καί ή υψι
πετής φαντασία, εϊχον καταθέλξει, δια- 
πλάσσει καί συμφωνήσει ¡/.έ τήν ¡/.εγαλο- 
φυίαν καί ποιητικήν φαντασίαν του.

Βλέττων ό Βερνάρδος, τάς —ρός τά  
καλά καί τά  γράμματα κλίσιν τού υιού 
του, δέν έλυπήθη ν’ άποχωρισθή καί 
πάλιν τού αγαπητού του τέκνου, άλλ’ά- 
πεφάσισε νά τόν έξαποστείλγ, εις Πα- 
ταύϊον ϊνα σπουδάση τά  εκεί διδασκό
μενα δίκαια καί εις τά  τής φιλοσοφίας 
καί θεολογίας μαθήματα έντριβέστερον 
καταγίνη. Έ κ εΐ διέμ.εινεν ό Τάσσος περί 
τά  3  έτη , κατά τά  όποια κατεγίνετο 
¡/.εν εις τάς επιστημονικής ¡/.ελέτας του 
καί άπεμάνθανε τά  νομικά, σχεδόν ά'νευ 
κόπου, ώς παν δ ,τι επεχείρει, χωρίς πο
σώς νά εγκατάλειψη, τήν ιδιαιτέραν κλί
σιν, ήν είχε πρός τήν ποίησιν, ιός αν προέ- 
βλεπεν,δτι αί Μούσαι έπεφύλαττον αύτώ 
αίωνίαν δόξαν. Τά πρώτα ποιητικά του 
έργα είναι ώδαί τινες, εις τάς όποιας πε
ριέγραφε τάς θλίψεις καί τάς βασάνους. 
άς ύπέφερε ή οι’κογένειά του καί αϊτίνες 
τ ώ  έπροξένησαν ζωηράν έντύπωσιν. Αί 
ώδαί αύται θά ήσαν πολύτιμοι, αν έφρόν- 
τ ιζέ  τις νά τά ς διασώση, άλλά ¡/.όνον τ ι-  
νες τούτων σώζονται, τών άλλων άπο- 
λεσθεισών.

Έ ν  Παταυίω ευρισκόμενος ό Τορκουά
τος καί μόλις δεκαεπταετής, συνέλαβε 
τήν ιδέαν νά γράψη, ποίημά τ ι  κάπως 
εκτενές, καί εντός ολίγων μηνών συνέ
γραψε τό ίππο-»κόν ποίημα έ  .τ. / ά η χ  
Ά ια .Λ Ιω , § καί έξετύπωσεν εις Βενετίαν 
τό 1 ¡6 2 .  παρά τήν Οέλησιν τού πατρός 
του, οστις επεθύμ.ει διά τόν υιόν του, 
μάλλον διπλωματικούς καί στρατιω τι
κούς θριάμβους καί νά τόν ίδη, κάτοχον 
υψηλών πολιτικών αξιωμάτων, παρά ποι
ητήν, διότι καλώς καί ές ¡’δίας πείρας 
έγνώριζε. πόσον οί ποιητικοί θρίαμβοι συ
νεπάγουν φθόνον καί ¡/.ίσος. Έπέμενε 
εις τούτο, άλλ’ επί τέλους κατεπείσθη 
νά τόν άφήση, ελεύθερον ν’ άκολουθήση 
τήν κλίσιν του, ύπό τού Καρδιναλίου δ ’ 
Έ σ τ ε ,  εις ον ό Τορκουάτος ευγνωμονώ/ 
αφιέρωσε, ώς καί εις τόν πατέρα του, τό. 
ποίημα τούτο.
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Ή  φήμη, ήν απέκτησε καθ’ άπασαν 
τήν Ιτα λία ν  έκ τών πρώτων τούτων έρ
γων του, ΰπήρξεν έκτακτος, καί μόνον 
διά τόν πατέρα του ητο καταστροφή 
καί λύπη, επειδή έβλεπεν ότι, τό μόνον 
στήριγμα τής οικογένειας του, ή χείο 
από τήν όποιαν περιέμενεν ζωογόνησιν, 
έξέλειπε. Βέβαιος ών ότι, ή πρός τήν 
ποίησιν κλίσις τού υιού του, δεν ήδύνατο 
νά παραγάγη, ούδέν Ολικόν όφελος εις τήν 
δυστυχούσαν καί πολλά πάσχουσαν οΐ- 
κογένειάν του, παράδειγμα έχων εαυτόν, 
όστις έκ τής μανίας, ήν είχε πρός τήν 
ποίησιν καί τά  γράμματα, κατέστρεψε 
ριζηδόν τήν περιουσίαν του.

Ο; ομόφωνοι καί διαρκείς έπαινοι, οΐ
τινες καθημερινώς έπεδαψιλεύοντο Οπό 
τών λογίων καί ή νεαρωτάτη ηλικία τού 
ποιητού, έκαμον τόσην έντύπωσιν καί 
περιέβαλλον μέ τόσον θαυμ.ασμόν τόν 
ποιητήν μας, ώ στε έτυ χ ε τής υψηλής τ ι-  
¡/.ής νά προσκληθή Οπό τής Γερουσίας τής 
Βολονίας μελλ.ούσης νά έορτάστ, τήν έγ- 
καθίδρυσιν τού άρτισυστάτου Πανεπιστη- 
¡/.είου της. ’Εκεί έξεφιόνησε καί λόγον, 
όστις καί κατεμάγευσε τό  έκ  λογίων καί 
πολυμαθών άκροατήριον, διά τής φυσι
κής καί ζωηράς φαντασίας καί ευγλω τ
τία ς του, ήν τό πρώτον έδοκίμαζεν. Εις 
Βολωνίαν ώς όμολογούσιν οί άνδρες πρός 
οΰς έξέφρασε τάς σκέψεις του, έκεί συ
νέλαβε τήν ιδέαν νά γράψη, έποποίίαν 
τινά, λαμβάνω·/ ώς θέμα τάς Σταυροφο-

?ίας· , .Ά λ λ ’ ή κακή του μοίρα, κατά πόδας
ακολουθούσα αυτόν, ολίγον έλειψε νά 
τόν στερήση τής έλευθερίας του, φθονή- 
σασα. τάς τιμάς καί τήν δόξαν δι’ ών 
τόν Οπεδέχθησαν, τόν έβίασε ν’ άνα- 
χωρήση τα χέω ς έκεΐθεν. ’Ελεεινή σάτυρα, 
κ.αθαπτομένη τής τιμής πολλών έκ τών 
τά  πρώτα φερουσών οικογενειών τής Βο- 
λωνίας. διεσπάρη, καί κακόβουλοι τινες 
άπέδωκαν ταύτην τώ  Τάσσω. Ή  Ά σ τυ - 
νομία έπελήφθη ανακρίσεων, ευτυχώς δέ 
ούδέν μαρτυρούν τήν ένοχήν τού Τάσσου 
άνεκαλύφθη, καί ό ποιητής υ.ας έτ.ανέ- 
στρεψε εις Παταύίον μόνον τήν τύχην του 
καταρώμενος, καί ευχαριστών τήν Θεία·/ 
Πρόνοιαν, ήτις τόσον ευκόλως τόν διέσω
σε·/ άπό τάς κατηγορίας μισαρών τινων,

οΰς μ.όνον ή άνατέλλουσα δόξα έκίνει 
κ α τ’ αυτού.

Μ’ όλην όμως τήν φήμην, ήν τό  ποίημά 
του 'Ρινάλδος έσχε καθ’ όλην τήν ’Ιτα 
λίαν, έ Τάσσος κατενόησε, ότι τού το  
δεν ητο καθ’ ολοκληρίαν εντελές, κα ί 
ότι ϊνα ποίημά τ ι  έχει πραγματικήν α
ξίαν, (οφείλει νά ήναι ΰποθέσεως ένδια- 
φερόντως ιστορικής, ή δέ θρησκεία, δ ίπ - 
ποτισμός καί ό έρως νά ήναι έκ  τώ ν  
σπουδαίων συστατικών τού έργου, ουχί 
δέ ξηρώς καί ίστορικώς νά έκτεθώ σιν 
τα ύτα , άλλά μ ετά  τινι·/·/ υπερβολών, 
όπως κινήσωσι τό  ένδιαφέρον καί δώ σω σι 
καί τροφήν τή φαντασία. Τούτο και ε -  
πραγματοποίησε, συντάςας κατόπιν τήν 
άπελευθερωθείσαν Ιερουσαλήμ., τό  άρε— 
στούργημ.α τών ποιημ.άτων του, λαβών 
τήν ΰπόθεσιν έκ τίνος τώ ν Σταυροφοριών 
ής ήρως υπήρξε ό Γοδεφρίδος Βουιλ’ών 
καί περί ής θά εΐπωμεν κατόπιν ολίγα 
τινα .

("Ε π ιίβ ι ϊυ ν ίχ ιι* .)

Α . X .  Β λ Φ Α Σ -

Η  Δ Ε ξ Π Ο Ι Μ Κ  Ζ Δ ιΚ Ε Α ΙΝ Η -

ΑΙΙΛ1Ι Δ ΙΙΠ ΊΙΣ Α

(Σ υ .ϊχ ιι *  Υ'ε φνλ. Λ*, καί τ ΐλ ο ; )

Β’Εχήρευσε καί τώ  έμ.εινε πενταετές- 
θυγάτριον. Τά παιδίον τούτο ήτον ή μόνη 
του χαρά, ή μ.όνη του ευτυχία εις τού
τον τόν κόσμον. Τό εϊχεν, ούτως ειπεΐν, 
¡/.εταμ.ορφώσεΓ εϊχεν άποκατασταθή γυνή 
καί μήτηρ διά τήν γλυκύτητά του, τήν  
υπομονήν καί τρυφερότητα.

«Ημέραν τινά ή μικρά ήτο λυπημέ
νη, νυσταλέα καί άπεποιήθη νά γευμα- 
τίση· τό πρόσωπο·/ καί α; χεΐρες αυτής ε ί-  
χ ον μικρά τινα στίγυ.ατα.

α Ό  Ιωάννης Μονέ έφθασε τρέχων 
εις τήν οικίαν μου, καί ¡/.οί έζήτησε νά 
τώ  δείξω τήν κατοικίαν σπουδαίου ια
τρού. Ό  ιατρός εϊδε τό  παιδίον καί εί
πε·/ ότι έπασχεν άπό οστρακιάν.

« Ό  Ιωάννης Μονέ ήρχισε νά κλαί/Γ
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ο ιατρός τον καθησύχασε γράδων τήν 
συνταγήν του.

α 'Ο Ιωάννης διήλθε τέσσαρας νύ
χ τα ς , καθήμενος ει’ς τό ά/.ρον τ ι ς  κλίνης 
τήν μικρας' οί οφθαλμοί του ηστραπτον 
από τά  δάκρυα καί τό φως, καί δέν έ
β λ επ ε  πλέον καθαρά τά  χροίματα.

« — Είναι άκόμη πολύ ερυθρά, δέν έ
χ ε ι  οϋτω ; μοί έλεγε δεικνύων τήν α
σθενή.

c —  Πολύ ολιγώτερον η χθες.
« — "Αχ ! τόσω καλεΐτερα· διότι βλέ- 

-πεις τήν παρατηρώ τόσον καιρόν, ώστε 
μοί έρχονται ώς σπινθήρες εις τούς ο
φθαλμούς.

«Τήν έκτν,ν ημέραν ό ιατρός είπε μει- 
διών ότι ήγγυάτο περί δλων, καί ότι ή
θελε» επανελθεί τν,ν επαύριον.

« Ό  Ιωάννης ήτον ώς μανιώδης έκ χαράς.
« Ό τ ε  ό ιατρός άνεχμίιρησεν, έλαβε 

τήν  μικρά ν, τν,ν πεβιετύλιςε μέ τά  σκε
πάσματα. του, καί τν,ν περιέφερεν ¡αίαν 
ώραν εντός των βραχιόνων του, αδων 
όσα άσματα έγνώριζεν.

« ’Επειδή δέ δεν έξήλθεν έπί πολλάς 
ημέρας, τόν έβίασα νά ένδυθή καί νά αέ 
συνοδεύση ριέχρι τού ΙΙαλαί-'Ρογιάλ.

«Ά φήσαμεν τν,ν μικράν ύπό τά,ν έπι- 
τήρησιν καλής γείτονος, ήτις εϊχε τεσ - 
σαρα τέκνα καί ήξευρε κάλλιστα νά έπι- 
μ ελ ή τα ι τούς ασθενείς.

α'Ο δροσερός άά,ρ παρεζάλισε τόν δυ
σ τυ χ ή  Ίωάνντ,ν έγέλα καί έχειρονόμει 
ώ ς  μεθυσμένος.

« Έ σ τά θ η  άαέτως έμπροσθεν έμπορι- 
κού κα τα στήματος, όπερ είχε παιγνίδια 
διά τ ά  παιδία.

« νΩ  ! τ ί (υραϊον νανίον ! υ.οί είπε δει
κνύουν τό παιγνίδιον, κείμενον όπισθεν 
τού παραθύρου τού καταστήματος' εί
ναι ένοεδυυ.ένον κατά τόν νορμανδικόν 
συρμόν, ώς ή θεία μου Ζακελίνη τού 
Γουρνάύ Ά μβραί. Ναι, τ,μν,ν ευτυχέστα 
τος, ύπήγαιναν, ότε ήμτ,ν αγοραίος παΐς, 
καί έτρεχον κυνηγών τάς νήσσας καί χή
νας αΰτής. Τότε ήτον ί  καλός μου και
ρός. θ έλ ω  ν’ αγοράσου τήν ώραίαν ταύ- 
■TTjv δεσποινίδα διά τήν Λιλήν' θά ϊδν,ς 
πόσον θά ευχάριστά,Οή,.

« Είσήλθε, ελαβε τό  νανίον, τό έπλή- 
ρουσε καί έξήλθεν.

σ ’ Απέκαμα, μοί είπε, θά υπάγω εις 
τήν οικίαν. . . . καί ίσους ή Λιλή δέν κοι
μάται ακόμη.»

« Ό  νεανίας έ'χαιρε τόσον διά τήν χα 
ράν τού τέκνου του, ώ στε δέν είχον τό 
θάρρος νά τόν κρατήσου. Ό τα ν  έσυλλο- 
γίσθη ότι δέν τόν έβλεπον πλέον, έτρε- 
ςεν ους ελεύθερος μαθητής.

Ί'πήγον τήν επαύριον νά τόν ίδου. Ί Ι  
Λιλή εςύπνςσε καί έκάθ/,το πλησίον τού 
πυρός εις τό μικρόν αυτής θρονίον' έπαιζε 
μέ τό ώραιόν της νανίον, τά όποιον «ο
νόμασε Ζακελίνν,ν. Ε ξεπλά γην  έκ τής 
αδυναμίας τής ασθενούς' αί μικραί αυτής 
χείρες, αίτινες έρυτίδουν τήν έσθήτα τού 
νανίαυ, ήσαν κίτριναι ους κηρός-, οί οφθαλ
μοί τν,ς αμαυροί καί πλανώμενοι τήδε 
κακείσε.

« Μετά μίαν ώραν, ή κεφαλή της κα- 
τέκλινε πρός τά στήθος, τά «δέ νανίον έ 
πεσε κατά γής.

« Ό  Ίιοάνντ, έλαβε τό τέκνον έπί τ«ον 
γονάτων του, ήθελα,σε νά τό θ«υπεύσνι, 
ά λλ’ ήρχισε νά κλαίγ, πάσχον άπό κε- 
φαλαλγίαν καί κωλικόπονον.

« Μετά δύο ημέρας άπέθανεν.
« Ό  ’Ιωάννης τήν έσήκωσε πολύ σ- 

γρήγορα' έκρύουσεν. έν «ό τήν ένέδυεν 
πρός υποδοχήν τού ιατρού.

« Ό τ α ν  εΐσήλθον εις τόν θάλαμον.τού- 
τον, ό ’Ιωάννης ήτο κεκυφώς έπί τού 
γ'ραφείου του' έκλαιε, δάκν«ον τό  μανδύ- 
λιόν του.

'  11 μικρά ε/.ειτο έπί τής κλίνης αυτής, 
πλτ,σίον τού νανίου τν,ς.

«Έ μ ειδ ίω ν , «ος δύο ψυχαί.
«Ό τα ν  έπεστρεψαμεν άπό τό κοιμ/η- 

τήριον μέ τόν Ίωάννν,ν καί είδε τό να
νίον πλαγιασμένου έπί τής κλίνης, τό έ- 
λαβεν εις τάς χμίράς του, καί ή Ολίψις 
του έξερράγη εις έδυρμούς καί φωνάς. 
Μέ τάς προκαταβολής, τάς όποιας έλα 
βε παρά τίυν συνδρομητών, δι’ ους είργά- 
ζετο , άνήγειρε μικρόν μνημείου έπί τού 
τάφου τής θυγατρός του, τού όποιου ή- 
γόρασε τό γήπεδον εις τό  βόρειον κοιμτ,- 
τήριον, καί έθν,κε τήν Ζακελίνν,ν, τήν 
τελευταίαν τής μακαρίτιδος φίλν,ν, έν- 
τός ϋαλοθήκν,ς, Ι ε  έκείνων, αίτινες προ- 
φυλάττουσιν από τής βροχής τά  έξ ά- 
μαράντουν στέφανα.
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β Μετά ένα μήνα ή Ζακελίνν; άπώλεσε 
τ ’ άνθν,ρά τν,ς χρώματα, καί έκ τής κό
μης τ/,ς, τόσον λείας καί τόσον λαμπρας, 
έπιπτον πλατείαι πλεξίδες έπί τού λαι
μού καί τού προσώπου τν,ς.

«Προήλθε δέ τούτο έκ τής υγρασίας 
καί τω ν αναθυμιάσεων τής γής. Βλέπων 
αυτήν τόσον ώχράν ό ’Ιωάννης, τήν έλυ- 
πήθν,' τήν έξέβαλε τής ΰαλοθήκν,ς, λέγων 
πρός αυτήν;

« θ ά  συζήστ,ς μ ε τ ’ εμού, καί θά μοί 
όμιλεΐς περί αυτής !

« 'Έ κ το τε  τήν εφύλαζε πάντοτε πλν,- 
σίον του έπί του γραφείου του ' τή  «ομί- 
λει «όρας ολοκλήρους, έργαζόμενος ταυ- 
τοχρόνιος' ή δέ Ζακελίνν τόν παρετήρει 
μέ τούς έκ σμάλτου μεγάλους αυτής ο
φθαλμούς. Ειργάσθν, ίό μήνας μέ πολύ 
θάρρος, ϊνα πλνρ«όσν τό  χρέος, τό  όποιον 
έκαμε διά τήν κν,δείαν' έπειτα  έστάθν 
καί έσταύρωσε τούς βραχίονας, <ός πα
λαιστής, καταβαλών τόν αντίπαλόν του.

« Ό τ ε  δ’ ό Βαρϊνος νρχετο, οέρων 
πλάκας νά έγχαράςν, έλάμβανε τήν Ζα- 
κελίνν,ν, τήν έχόρευεν έπί των γονάτων 
του καί έλεγε.

«Λέν έργαζόμεθα πλέον, άγαπν,τέ μοι 
κύριε ,Βαρΐνε' θά ΰπάγωμεν νά ζήσωμεν 
είς τήν Χορμανδίαν, η Ζακελίνν. καί εγώ' 
ή Ζακελίνν θά έπιστατή τάς όρνιθας καί 
τάς νήσσας, καί εγώ θά σκάπτω , έςυ- 
μ\ών τούς τάφους τού Γουρνάύ' δέν εί
ναι τούτο καλείτερον έπάγγελμα ν τό 
τού χαράκτου, Ζακελίνν,;

« Καί ό Βαρϊνος έξνρχετο θυμωμένος, 
άποκαλινν αυτόν παράφρονα καί μανιώδν,.

«Μ αντεύετε, δέν έχει ούτω, τόν έπί- 
λογον τής ιστορίας ταύτν,ς ; 'Ο Ίωάνννς 
Μονέ έγένετο μανιιόδνς παράφρων εις τό 
καφενείου Μ ώμος, ένθα συνν,ντ«όμεθα 
καθ’ εσπέραν. Έ π ρεπε νά τόν μεταφέρω- 
μεν τήν έπιούσαν εις Βισέτρ. Ό  δυστυχής 
όέν διέμεινε πολύ.

« Ό τ ε , μετά  τέσσαρας ημέρας ύπήγο- 
μεν νά τόν έπισκεφθώμεν, συνν,ντήθν- 
μεν εις τινα διάδρομον μετά  δύο νοσοκό- 
μων, οϊτινες έφερον φέρετρου μελανόχρουν, 
κεκαλυμμένον έν εϊδει θόλου' τούτο ντο 
κ.ιβοίτιον, έμπεριέχον τό κύρωμα, ίος λέ
γουν ο; έν τω  νοσοκομείω ασθενείς.

«Ίΐςεύρετε εις ποίαν αίθουσαν έφερον

τόν δυστυχή Ίωάννν,ν Μονέ ; Χάρις το . 
Θε«ύ, έφθάσαμεν έγκαίρως ϊνα ά παιτή- 
σωμεν τόν νεκρόν του. ’Αναπαύεται ήδη 
πλν,σίον τής θυγατρός του.

« Ί Ι  καλή μοναχή, ήτις μ ’ έδωκε τά  
μικρόν βαλαντίου, τό  όποιον είχε θέσει 
ύπό τό προσκεφάλαιόν του, μοί είπεν ό'τι, 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή τελευταία τενοή 
έςήρχετο των χειλέων του, έψέλλισε τά ς 
λέςεις ταύτας;

« Ό  άγγελος, όστις έρ χετα ι! . . . .  ό 
άγγελος ! . . .

« ΤΙ1τον ή ψυχή τού τέκνου, ζντοΰσα 
τήν ψυχήν τού πατρός, ϊνα τήν άναβε- 
βάσγ εις τόν παράδεισον.»

Ί Ι  δεσποινίς Ζακελίνν, έπωλήθη είς το» 
ίανθόν καί χλωμόν νεανίαν, άνθ’ ένάς 
φράγκου.

Α . . . .

11 ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΪΟ ΪΚ Β Α Α ΙΟ Ι*
ΙίΠΕΙΣΟΛΙΟΛ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΙΙΛΛΕΜΟΤ 

6 α Α

C . D E  C IIA T L ’V I I  L E .

Έ ν  ετι θλιβερόν έπεισόδιον, τό όποιον 
έπακολουθεΐ μέ τήν φρίκην τού Ινδικού 
πολέμου.

Ό τ α ν , πρώτν,ν φοράν ό Ά γ γ λ ο ς έπ ι- 
στάτν,ς σίρ Ούδσων είύεν έν έτει 18(Ι(» 
τήν Σοβοϊνιγάν, περίφημου χορεύτριαν 
τού βασιλείου τού Κβάλιορ, εις τήν αυλή» 
τού βασιλέως, ή τού ¡ la j  apu) ιά ,  οΰ 
αύτός ήτον αιχμάλωτος πρό έτους.

Ό τ ε  ή- ’Ινδή χορεύτρια, άφ’ ου έ ξ ε τ έ -  
λεσε τούς χορούς τού ¿r j  n¡idi»i\  τού 
/ιι τ ιρον  xnuxtt' u. τής ά«/.7ί«·θ{ καί πρά 
πάντιον τού j  ¡ ισ ι.ΰ  καί iie itifu zo i ('.-α 
ro iy p io v ,  ό βασιλεύς τόσον ν,ύχαριστήθν:, 
ώ στε τή  είπε νά ζν,τήσγ, ο ,τι έπεθύμει.

Έ ζή τνσ ε καί έύ.αβε —  τήν έλευθερία» 
τού σίρ Ούδωνος.

Άναχωρών τήν έπιούσαν, ήθέλτ,σεν οΰ- 
τος νά μάθτ, τήν αιτίαν τής τοιαύτνς προ- 
τιμήσεως.
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’Έ χ εις  κόρην, καί εγώ έχω  υιόν, άπε- 
χρίθη ή χορεύτρια" κλαίει διά τήν απού
σ α ν  του, εις τήν γήν τών λευκοχρόων άν- 
θρώπων, καί απεφάσισα νά τήν παρη
γορήσω, διά νά φέρω ευτυχίαν εις τό τέ - 
κνον μ,ου.

Ό  επιστάτης δεν ήόυνήθη νά κράτη
ση έν δάκρυ, καί ώρκίσθη εις τήν Σα- 
βοϊνιγάν, ουδέποτε νά τήν λησμονήση.

’ Αλλά δεν έχάρ·/ί πολύν χρόνον διά την 
ευεργεσίαν της, καί άπέθανε ούτος θύμα 
τη ς  έπαναστάσεως του 1 8 0 7 .

Μετά πεντήκοντα έτη , νέος πόλεμος, 
οστις διαρκεί είσέτι τόσον φονικός καί τό
σον λυσσώδης" καί νέα ταραχή τη ς χ ώ 
ρας, —  έφερε, τό τελευταίου έτος, δυστυ
χ ή  καί γραίαν ’Ινδήν, άποθνήσκουσαν 
τη ς  πείνης εις τήν θύραν τής οικογένειας 
το υ  Ούόσωνος.

Ο: Ά γ γ λ ο ι ή θέλησαν νά τήν θυσιάσωσιν 
η  τουλάχιστον νά τήν διώξωσι μακράν 
αυτών, ό τε , νέα μις, ήλθε προς αυτήν 
καί τή  είπε μ ετά  Ολίψεως:

—  Δέχθητι τούτο, καλή μου γύναι, 
καί κοιμήθητι εις κανεν μέρος τήν νύκτα 
τούτην" αΰριον ή Πρόνοια θά λάβει οίκτον 
διά σέ.

Καί τη  έδωκε πέντε χρυσά λουδοβί- 
κια , καρπόν τώ ν ιδίων αυτής οικονομιών.

'I I  νεαρά αύτη μις ήτο ή ’Άννα ‘Ρο- 
βέρτσου, ή εγγονή τού επιστάτου Οϋδσω- 
νος, ή τις  έπραξε τούτο διά τήν ένθύ- 
μησιν τής Σοβοΐνιγάν, τής όποιας τήν 
ιστορίαν τή  είχε διηγηθή ή μήτηρ αυτής.

Ό  Θεός νά σέ διαφυλάττη,κόρη ¡υ.ου ! 
τ ή  άπεκρίθη ή γραία, άφ’ οΰ ένεχάραξε τό 
όνομά της εις τήν μνήμην αυτής . . . .

Καί άπεμακρύνθη ευλογούσα.
Τό επόμενον έτος, παρήλθον μήνες 

τινες (δυ.οιαι επίσης είσίν αί περιπέτειαι 
τώ ν  ’Ινδών καί τού αΐώνος), ή οικογέ
νεια τού Οϋδσωνος ήτο προγεγραμμένη 
εις τήν περιφέρειάν της, καί οί σπαΐδες, 
κύριοι τή ς Ά ννης ’Ροβέρτσου, ϋπήγαίνον 
νά τήν πριονίσωσι μεταξύ δύο σανίδων, 
εν ελλείψει χιλίων ρουπίων, ιυς λύτρων.

Αίφνης, ’Ινδός παρουσιάσθη πλησίον 
αυτής.

—  Σύ είσαι ή εγγονή τού Οϋδσωνος, 
ή  παλαιά αιχμάλωτος τού [ίασιλέως 
Κβάλιοο ·,

—  Ναι.
—  Ένθυαεϊσαι τήν Σοβοΐνιγάν ·,
—  Καί" καί τ ί νά γ ίν ετα ι;
—  Τήν έσωσας πρό έτους, δίδουσα 

αυτή πέντε λουδοβίκια.
—  Καί πώς ! ήτον εκείνη ;
—  Λυτή ή ιδία" καί εγώ είμαι υιός 

τη ς . Υ π ή γ ε  πρός τόν Μέγαν Μανιτού" 
ά λλ’ άποθνήσκουσα, μοί έσύστησε τήν μι- 
κράν τη ς αδελφήν, μέ τό  ωχρόν πρόσω- 
πον, καί έρχομαι νά εκπληρώσω τό  χρέος 
ημών. Ό  πόλεμος, όστις ήφάνισε σέ, 
έπλούτισεν έμέ. Έ σ ο  εϋτυχεστέρα εμού, 
ϋπαγε νά έναγκαλισθής τήν μητέρα σου.

Καί ό ’Ινδός έδωρήσατο εις τήν ’Άνναν 
'Ροβέρτσου συνάλλαγμα χιλίων ρουπίων 
μέ τήν εξής σημ.είωσιν"

α Ένθύμησις τής Σοβοΐνιγάν. Ευγνωμο
σύνη ενός περιηγητού τών δασών».

Τό έπεισόδιον τούτο διηγήθη αυτή ή 
ιδία μις 'Άννα έπιστρέψασα μ ετ ’ ολίγον 
εις Α γγλίαν.

’Εάν εΰρίσκη τις φιλανθρωπίαν εις μ έ
ρος τι τών ’Ινδιών, βλέπει ότι αϋτη εμ
φωλεύει εις τώ ν γυναικών τήν καρδίαν.

Λ .  . . .

Β0 ΛΤΑ 1Ρ 0 Ϊ
Μ Ε Ρ Ο Π Η

Τ Ρ Α ΓΩ Δ ΙΑ  ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ.

(Συνίχιια  ίόε φυλ. Α '.)

111>Α£ΙΣ Δ Ε Π Έ Ρ Α

Σ Κ Η Ν Η  Α ' .

Μ Ε Ρ Ο Π Π , Ε Τ Ρ ΙΚ Λ Η Σ , 1ΣΜ ΕΚ ΙΑ .

ΜΕΡΟΠΠ.

Τ ί ! τό  παν σιωπά έπί τής ειμαρμένης 
τού Αιπύτου ! εννοείς καλώς τήν τόσον 
θλιβεράν σιωπήν, ούδέν λοιπόν έμαθον εις 
τά  όρια τής νΙΙλιδος ;

ΕΥΡΙΚΛΠΣ.
Ούδέν άνεκαλύφθη" καί 6',τ ι είδον 

είναι νέος τις, έκ  τής αιμοσταγούς χ ε ι-
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ρός τού όποιου έφαίνοντο άποστάζον έτι 
τό αίμ.α φόνου προσφάτου" τή  διαταγή 
μου, άλυσσίδετον τόν έφερον εις τόν βα
σιλέα.

Μ ΕΡΟ Π ΙΙ,
Φόνος ! ’Ά γνωστος ! Τί επραξεν, Εύρυ- 

κ λ ή ! Τίνος αίμα έχ υ σ ε ; Ιίαγόνω υπό 
τού φόβου.

ΕΥΡΤΚΛΠΣ.
Θλιβερά φιλοστοργία, έξ ής κυριεύεται 

ή ψυχή σου ! Τό έλάχιστον συμβάν, θα- 
νάσιμον πληγήν σοί επιφέρει! Τό παν συν
τελ εί εις τό νά διάρρηξη, τόσον τήν μη- 
τρική,ν σου καρδίαν. Ά λ λ ά  τού φονέως 
τούτου ή τύχη, ούδέν έχει, δι’ όπερ νά 
φοβήσαι. Ε γκλ ή μ α τα , λησταί, μιαίνουσι 
τάς ό'χθας ταύτας" είναι ό ολέθριος καρ
πός τώ ν εμφυλίων πολέμων μας. ΤΙ δι
καιοσύνη είναι ανίσχυρος" καί οί αγροί 
καί αί πόλεις ημών, αίτούσι παρά τών 
έπί τοσούτον λησμονηθέντων θεών, έπί 
πολύν '/ ρόνον, τό  αίμα τώ ν αλληλο- 
σφαγέντων. Ά πόφευγε τρόμους, ών σέ 
λυπεί τό βάρος.

ΜΕΡΟΠΠ.
Τίς έστιν ό άγνω στος;  Άποκρίθητί 

μοι, σέ διατάσσω.
ΕΥΡΥΚΛΗΣ.

Είναι τις  τώ ν θνητών έκείνων, τών 
υπό τή ς τύχης έγκαταλειφθέντων, τρα- 
φέντων έν χαμερπεία, εις τά  δημόσια έρ
γα καταδικασθέντων" δυστυχής άνώνυ- 
μος, έάν τις τό φαινόμενου πιστεύση.

Μ ΕΡΟΠΠ.
Αδιάφορου, ό'στις καί αν ήναι, έλθέ- 

τω  ένώπιόν μου, ό ταλαίπωρος μ.άρτυς" 
καί αί μικρότεραι λάμψεις, δεικνύουσιν 
ήμϊν πολλάκις τάς μεγίστας αλήθειας. 
Ίσω ς πιστεύω υπέρ τό  δέον τήν πιέζου- 
σάν με ταραχήν" άλλ’ εύσπλαχνίσθητι 
αυτήν* σεβάσθητι τήν αδυναμίαν μου" 
ή καρδία μου τά  πάντα φοβείται, καί 
ούδενός έχει ν’ άφειδήση,. "Ας έλθη, τό 
θέλω, θέλω νά τόν έρωτήσω.

ΕΥΡΥΚΛΗΣ.
(πρίς τήν Ήμηνίαν.)

Εις τάς διαταγάς σας. "Υπαγε, καί 
άς τόν φέρωσιν" άς φανή ευθύς ενώπιον 
τής βασιλίσσης.

ΜΕΡΟΠΠ.
Αισθάνομαι ό'τι είναι άνωφελής φρον-

[ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ.]

τίς. 'Η  απελπισία μου μ έ τυφ λώ ττει" 
μέ παραφέρει υπέρ τό δέον" γνωρίζεις άν 
έχ ω δίκαιον. Μεγαλύνουν τήν δυστυχίαν 
μου" έκθρονίζουσι τόν υιόν, έξουδενίζουσι 
τήν μητέρα. Ό  ΙΙολυφόντης, καταχρώ- 
μενος τ-ής Ολιβεράς ειμαρμένης μου, το λ 
μά τέλος νά λησμονήση εαυτόν, ώ στε νά 
μέ ζητήση ώς σύζυγον.

ΕΥΡΤΚΛΠΣ.
Λι δυστυχίαι σου εΐσί μεγαλείτεραι, 

ή όσον πιστεύεις. Γνωρίζω ότι ό υμέναιος 
ούτος προσβάλλει τήν δόξαν σου" άλλά 
βλέπω ότι απαιτείται, καί ή (οργισμένη 
τύχη, σέ αναγκάζει νά πράξης τό  αίσχος 
τούτο" είναι σκληροτέρα φατρία, άλλ’ 
ϊσως είναι υμέναιος, οστις θέλει δυνηθή 
νά διατηρήση τόν θρόνον εις τόν άληθή 
κύριόν του. Τοιούτον είναι τό  αίσθημα 
τών άρ-χηγών καί τών στρατιωτών" καί 
πιστεύουσιν. . . .

ΜΕΡΟΠΠ.
"Οχι, ό υιός μου δέν θέλει άνεχθή 

τούτο ! Ή  εξουσία, ένθα ή καταδικασθεί- 
σα νηπιότης του έμαράνθη, θέλει τώ  είναι 
ήττον τρομερά, τού φαύλου τούτου υμε
ναίου.

ΕΥΡΥΚΛΗΣ.
Ή θ ελ ε τόν καταδικάσει, έάν εΐρηνικώς 

έν τή  τάξει του δέν έζήτει έδώ, εΐμή 
τά  δίκαια τού αίματός του" ά λλ ’ έάν 
υπό τήν δυστυχίαν, ή ψυχή του έδιδά- 
σκετο έπί τώ ν άληθών συμφερόντων του, 
θά έκανόνιζε τήν δια γωγήν του, έάν τών 
θλιβερών φίλων του τάς συμβουλάς ήκουε, 
καί τήν ύπερτάτην άνάγκην τών νόμων, 
ήθελεν ίδεϊ ότι ούδέποτε ή μ.ήτηρ του 
τώ  έδειξε φιλοστοργότερον δείγμα αγά
πης.

ΜΕΡΟΠΠ.
'Ά  ! τ ί μοί λ έγ ε ις ",

ΕΥΡΥΚΛΗΣ.
Σκληράς άληθείας,αίτινες μοί άποσπώσι 

τόν ζήλον μου καί τάς δυστυχίας σου.
ΜΕΡΟΠΠ.

Πώς ! Ζητείς τά συμφέρον νά ΰπερβή 
τλν άνίκητον ταύτην φρίκην, ήν έχω  κατά 
τού ΙΙολυφόντου" σύ, όστις μοί τόν παρέ- 
στησας διά τών μελανοτέρων χρωμά
τω ν !

ΕΥΡΥΚΛΗΣ.
Τόν παρέστησα επικίνδυνον, διότι γνω-

0
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ρίζω τάς όρμάς του- ά λλ’ είναι παντο
δύναμος, καί ούδέν τώ  άνθίσταται" είναι 
άκληρος, καί σϋ αγαπάς τόν Αίγισθον.

ΜΚΡΟΠΒ.
’ Α χ ! αύτή ή φιλοστοργία εις τήν 

πολύτιμον θέσιν μου, μοί καθιστά { τ ι  
μισητότερον τόν Πολυφόντην. Τί όμιλεϊς 
πάντοτε περί υμεναίου καί κράτους; 
Ό μίλει περί τοϋ υ'.οϋ μου" λέγε μοι εάν 
ζή. Σκληρέ! είπέ ¡λοι . . . .

ΕΤΡΥΚΛΗΣ.
Ιδού ό ξένος, ών αί θλιβεραί ΰποψίαι 

σου έπεθύμουν νά έρωτήσωσιν.

ΣΚ Η Ν Η  Β'.

Μ ΕΗ ΟΠΗ , Ε Τ Ρ Τ Κ Λ Η Σ , Α ΙΓΙΣ Θ Ο Σ , .ίσ ιΡ/ 0- 
(«νος, ΙΣΜ Η Ν ΙΑ , Φ ΓΛ Α Κ Ε Σ .

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

(Εις -.ό βάΟο; τού ΟΗτρου προςτήν Τ,μτ,ν'αν.)

Αύτή είναι ή σεβαστά, εκείνη καί δυσ
τυχής βασιλις, ής ή δόξα καί ή τρομεοά 
δυστυχία αντήχησε μέχρις έμοϋ έν τή 
γωνία τω ν ερήμων;

ΙΣΜΠΝΙΑ.
Βεβαιώθητι, αυτά. είναι.

(Έξίρχεχαι.)
ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

* α  θεέ τοϋ παντός ! θεέ, πλάστα των 
χαρακτήρων τούτιυν, άγρύπνει επί τής 
εικόνος σου. "Οταν ή άρετή εΰρίσκηται εν
τός τοϋ θρόνου, είναι τό  άξιώτερον των 
έργων σου.

ΜΕΡΟΠΗ.
Αυτός είναι ό φονεϋς εκείνος ; Λύναται 

θνητός υπό τόσον ήπιον εξωτερικόν, νά 
ήναι τόσον σκληρός τήν καρδίαν; Έ λθ έ, 
δυστυχή, διασκέδασον τούς φόβους σου. 
Είπέ ¡λοι : εις τίνος αίμα εβαψες τάς χεί- 
ράς σου ;

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

σύγγνωθι: ή ταραχή, τό 
σέβας, παγόνουσι τήν τρέριουσαν έκ τ ι ς  
Οεας σου φωνήν ¡Λου. (Πρός τόν Εύρυκλέα.) 
Ή  ψυχή μου ένώπιόν της έκπεπληγυ.ένη 
αναλίσκεται. . . .

ΜΕΡΟΠΗ.
Λέγε. Τίνα ή χείρ σου άπεστέοησε 

τής ζω ή ς;

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Νέου τολμηρού, 8ν αί αποφάσεις τή ς 

τύχης καί α: ίδιαι μανίαι ώδήγησαν εις 
τόν τάφον.

ΜΕΡΟΠΗ.
Νέου ! Τό αίμά ¡λου παγόνει εις τάς 

φλέβας. ’ Λ ! . .  . Σοί ήτο γνωστός ; 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Ούχί" τά  πεδία τής Μεσσήνης, τά  τεί

χη , οι πολίται, τ ό  παν -λο!. είναι νέον. 
ΜΕΡΟΠΗ.

Πώς ! ό άγνωστος ούτος νέος, ώπλίσθη 
κατά σοϋ; Δέν ήδυνήθης νά μεταχειρι- 
σθή,ς δικαιοτέραν άμυναν ·,

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Επιμαρτυρομαι τόν θεόν, ό’στις γινώ- 

σκει τήν άθωότητά μου. Εις τάς όχθας 
τοϋ Παμίσου, είς ναόν τινα ιερόν, οπού 
τις  πρόγονός σου, s Ηρακλής, λατρεύεται, 
έτόλμησα νά ικετεύω υπέρ σοΰ, τόν έκδι- 
κήτορα τω ν κακουργιών τοϋτον τόν θεόν : 
όεν ηδυνaj/.r,v νά ούτε προσφοράς,
ουτε θύματα : Γεννηθείς έν τή  πενία, 
προσέφερον ¡/.όνον εύχάς, καρδίαν καθαράν 
καί ταπεινήν, δώρον τω ν δυστυχιώ ν 
Έφαίνετο ότι ό θεός συγκινηθείς έκ τής 
προσφοράς μου, ήγειρε τό  θάρρος υπεοάνω 
έμοϋ. Δύο άγνωστοι ένοπλοι μέ πλησιάζου- 
σιν αίφνης, ό είς άκμαϊος, καί ό άλλος 
περί τό γήρας. Τ ί είναι λοιπόν, μοί είπον, 
τό όόηγοϋν σε ενταύθα αίτιον ; Καί τίνας 
προσευχάς προσφέρεις διά τήν φυλήν τοϋ 
Αλκείόου ; Άμφότεροι ύψωσαν τά  έγχει- 

ρίόια. Ό  θεός -λ’ έβοήθησεν εις τήν Ολι- 
βεράν  ̂ταύτην περίστασιν : ΤΙ χεΙρ αϋτη 
ετιμώρησε τήν ¡/.ανίαν τοϋ νεωτέρου" δια 
τρωθείς υπό τω ν πληγών, βασιλίς, πί
π τει άπνους Ό  άλλος δειλιάσας, φεύγει 

δολοφόνος. Καί έγώ , θά τό 
ειπω,αβέβαιος περί τής τύχης ¡/.ου, άγνοών 
με τίνος αίμα έβαψα έρυθράν τήν γην, φο
βούμενος μήπως τιμωρηθώ υπό άνοσίου 
φόνου, έσυρα είς τά  κύματα τά αιμοστα
γές σώμα. ’Έφευγον αί στρατιώταί σου 
μ έ συνέλαβον. Άνέφερον τό  όνομα τής 
Μερόπης εκείνοι, κ ’ έγώ κατέθεσα τά 
όπλα.

ΕΓΡΤΚΛ Η Σ.
Α ί! βασίλισσα, διατί τά  δάκουα έκ- 

φεύ ,'ουσι τώ ν οφθαλμών σου ;
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ΜΕΡΟΠΗ.
Νά σοί τό ε ίπ ω ; φεϋ ! έν ώ μοί ώμί- 

λει, ή φωνή του μέ κατέθελγεν" ολόκλη
ρος ή καρδία μου έταράχθη. Τοϋ Κρεσφόν- 
του, ώ Ουρανέ ! . . .  ένόμισα.. . .  Πόσον 
ήρυθρίασα έξ αιδοϋς ! Ναί, ένόμισα ό'τι δια
κρίνω χαρακτήράς τινας τοϋ Κρεσφόντου. 
Σκληρά παίγνια τής τύχης, είς τίνα μοί 
δεικνύετε, τόσον ψευδή εικόνα καί έξιυτε- 
ρικά τόσον ήπια, τρομερά άνάμνησις, οίον 
μάταιον μ ’ άπατα όναρ!

ΕΤΡΥΚΛΗΣ.

Άπόρριψον λοιπόν, βασίλισσα, υποψίαν 
ήτις τόν κατηγορεί" ούδέν έχει βάρβαρον 
καί ούδέν άπατεώνος.

Μ ΕΙΌ ΙΙΙΙ.

Οί θεοί έπί τοϋ προσιόπου του ένετύ- 
πωσαν τήν ειλικρίνειαν. Μείνε, είς τίνα 
τόπον έγεννήθης ;

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Είς τήν Ή λιδα .

ΜΕΡΟΠΗ.
Τ ί ακούω ! είς τήν "Η λιδα ! "Αχ ! 

ίσως . . . .  Ή  ΜΙλις . . . .  άποκρίθητι. . . .  
Γνωρίζεις τόν Ναρβάν; "I Ιλθε μέχρι σοϋ 
τό  όνομα Αΐγισθος ·, Ποία ήτον ή κα τά - 
στασίς σου, ή τάξις σου, ό πατήρ σου; 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Ό  πατήρ μου είναι πενέστατος γέρων. 

ΙΙολυκτήτης τοϋνομα : ά λλ ’ Αΐγισθος,
Ναρβάς, αυτούς, περί ών μέ όμιλείς, δέν 
τοϋς γνωρίζω.

ΜΕΡΟΠΗ.
"Ω θεοί, έμπαίζετε Ολιβεράν θνητήν! 

’Ασθενή είχον σπινθήρα, άσθενοϋς έλπί- 
δος. Διέβλεπον τό  φώς. καί ο! τεθλιμμένοι 
μου οφθαλμοί, αύθις έβυθίσθησαν είς τό 
βαθϋ σκότος. Καί τίνα τάξιν οί γονείς 
σου κατέχουσιν έν Έ λλ ά δ ι ·,

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
’Εάν ή άρετή ηναι ή ευγένεια, έκείνοι, 

έ ;  ών έγεννήθην, ό ΙΙολυκτήτης καί ή 
Σίρρις, όέν είναι ποσώς θνητοί άξιοι τής 
περιφρονήσεώς σου : Έάν ή τύ χ η  των τα 
πεινοί αυτούς, ά λλ ’ ή φρόνιμος υπομονή 
των δεικνύει σεβαστήν τήν έντιμον πε
νίαν. Ύ π ό  τάς άγροτικάς στέγας του ό 
ενάρετος πατήρ μου άγαθοεργεΐ, ϋπήκει 
τοϊς νόμοις, καί μόνον τοϋς θεοϋς φο
βείται.

=

ΜΕΡΟΠΗ.
Πάσα λέςις, τήν όποιαν μοί λέγει, εί

ναι πλήρης νέων θελγήτρων. Διατί λοι
πόν τόν άφήκας, διατί νά προξενήσης τά 
όάκρυά το υ ; Άναμφιβόλως είναι τρομε
ρόν νά στερηθή τις τοϋ υίοϋ.

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Ματαία όόξα παρέσυρε τόν νοϋν μου, 

μοί έλάλουν συνήθως περί τών ταραχών 
τής Μεσσήνης, περί τών δυστυχιών, έξ ών 
ό Ουρανός έβάρυνε τήν βασίλισσαν, πρό - 
πάντων περί τών άρετών αυτής, άξίων 
άλλου βραβείου" έθλιβόμην υπό τών 
λυπηρών τούτων διηγήσεων : Καταφρονώ·/ 
λάθρα τήν τής Ή λιδος μαλθακότητα, 
ήθέλησα νά έξασκήσω τήν νεότητά μου 
εν τώ  στρατώ, νά υπηρετήσω τάς ση
μαίας σου, καί νά σοί προσφέρω τόν βρα
χίονα μου. ’ΐδοϋ ό μόνος σκοπός, ό'στις 
(οδήγησε τά  βήματά μου. Τό ψευδές 
τούτο τής δόξης ένστικτον, έπλάνησε τό' 
θάρρος μου" έ κ τώ ν γονέων μου, μαραν- 
θέντων άπό τάς ρυτίδας τοϋ γήρατος, τήν 
βοήθειαν άφήρεσα" είναι τό πρώτον σφάλ
μα, έτάραξα τάς ημέρας μου : Ό  Ουρανός 
μέ έτιμώρησε διά τούτο : Ό  Ουρανός ά - 
νεζιλέωτος μέ ώδήγησεν είς τήν παγίδα 
καί μέ κατέστησεν ένοχον.

ΜΕΡΟΠΗ.
Δέν είναι ποσώς : πιστεύω είς τήν 

απλότητά του : Τό ψεύδος δέν έχει αυ
τήν τήν άφέλειαν. Ά ς  τείνωμεν πρός 
αύτόν χεΐρα άγαθοεργόν" είναι δυστυχής, 
8ν ό Ουρανός μοί παρουσιάζει. ’Αρκεί ότι 
είνα- άνθρωπος καί ότι είναι δυστυχής. 
Πιθανόν ό υιός μου νά ΰποφέρη τύχην 
σκληροτέραν. Μοί άναμιμνήσκει τόν Αί- 
γισθον : Ό  Αΐγισθος είναι όμήλίξ του : 
Ίσ ω ς , ώς αύτός, άπό παραλίου είς πα
ράλιον, άγνωστος φ*/γάς, καί πανταχοϋ 
άποστρεφόμενος, υποφέρει τήν περιφρόνη- 
σιν, τήν έπακόλουθον τής δυστυχίας. Τό 
αίσχος χαμερποί τάς ψυχάς, καί μαραί
νει τό  θάρρος. Οία τρομερά τύχη είς τό 
αίμα τών θειον ημών! Έάν τουλάχιστον....
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Σ Κ Η Ν Η  Γ ·

Μ Ε ΡΟ Π Η , Α ΙΓ ΙΣ θ Ο Σ , Ε Τ Ρ ΪΚ Λ Η Σ , ΙΣΜ ΗΝΙΑ.

ΙΣΜΗΝΙΑ.

“Α χ ! βασίλισσα, ακούεις τάς κραυγάς 
έκείνας ·, Γνωρίζεις καλώς . . . .

ΜΕΡΟΠΗ.
Ποιος θόρυβος ταραστεί τό  πνεύμα του.

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Ό  Πολυφόντης υπερισχύει καί οί ά 

στατοι λαοί μας, άφθόνως παρέχουσι τάς 
ψήφους των εις τάν φιλοδοξίαν του. Ε ί
ναι βασιλεύς, τετέλεστα ι.

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Έπίστευον ότι ο: θεοί ηθελον αναβιβά

σει ττ,ν Μερόπην εις τόν θρόνον των προ
γόνων της. Θ εοί! πώς, οσον τις είναι μέ- 
γας, τόσον τά  κτυπήματα είναι φοβερά.'. 
Πλανώαενος, έγκαταλελειμμένος, είμαι 
τ,ττον Ουττυσχν'ς. Ηας άνθρωπος έ ;  ει τάς 
δυστυχίας του.

(Άποσύρουσι τόν ΑίγιοΟον.)
ΕΪΡΤΚ Λ Η Σ .

Σοί τό  προειπον- ύπέρ τό  δέον όμως 
κατεφρόνησας καί τάν προσφοράν του καί 
τάν άφοσίωσίν του,

ΜΕΡΟΠΗ.
Βλέπω όλην τά ’/ φρίκην τη ς αβύσσου, 

ένθα εϊμ.εΟα. Κακώς έγνώρισα τούς θεούς 
καί τούς ανθρώπους : Περιέμενα έξ αυ
τώ ν δικαιοσύνην, πλά,ν ούτοι πάντως άρ- 
νοΰνται ταύτην.

Ε Τ Ρ ΪΚ Λ ΙΙΣ .
Συγχώρησον τουλάχιστον νά φέρω πέ- 

ρις σου τούς ολίγους εκείνους φίλους μας. 
οιτινες, εις ταύττ,ν τά,ν θύελλαν θέλουσι 
δυνήθή νά τώσωσιν άκόμ.η τά  λείψανα 
τού ναυαγίου, καί νά σέ προφυλάςωσιν 
έκ νέων επιβουλών κυρίου επικινδύνου, καί 
λαού άχαρίστου.

Χ Κ Η Ν Η  Δ '.

Μ ΕΡΟ Π Η , ΙΣΜ Η Ν ΙΑ.

ΙΣΜΗΝΙΑ.

Τό κράτος δεν είναι άχάριστον' όχι, 
βασίλισσα : σε άγαπώσι, διατηρούσι διά 
σέ έτι τά,ν τιμάν τού διαδήυ.ατος : Θέλου- 
σιν ώ στε ό Πολυφόντης δίδων σοι τάν

χεΐρα, νά φαίνηται ό'τι διά σού κα τέχει 
τά,ν θπερτάτην εξουσίαν.

ΜΕΡΟΠΗ.
Τολμώσι νά μ.έ δώσωσιν εις τύραννον, 

όστις με καταφρονεί! Έπρόδωσαν τόν 
υιόν, δουλούσι τάν μητέρα.

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Ό  λαός σε ανακαλεί εις τάν τάξιν των 

προγόνων σου- ακολούθησαν τάν φωνήν 
του, είναι ή φωνή τών θεών.

ΜΕΡΟΠΗ.
’Απάνθρωπε, θέλεις ή Μερόπη τα π ει- 

νωθεΐσα, νά έξαγοράση ματαίαν τιμήν, 
ένεκα α τιμ ία ς;

ΣΚ Η Ν Η  £'.

Μ Ε ΡΟ Π Η , Ε Γ Ρ Γ Κ Λ Η Σ , ΙΣΜ Η ΝΙΑ,

ΕΪΡΤΚ Λ Η Σ .

Βασίλισσα, επανέρχομαι τρέμων ενώπι
ον σου : Έτοίμασον τάν μεγάλχν ταύτην 
καρδίαν διά μεγαλείτερα κτυπήματα· έ- 
πανάφερε τάν δύν αμίν σου εις τάν τελευ- 
ταίαν ταύτην πράξιν.

ΜΕΡΟΠΗ
Λεν εχω  πλέον δυνάμεις" αί βάσανοι 

άπέκαμον τό  θάρρος μου : Ά λ λ ’ αδιάφο
ρου, λέγε.

Ε ΪΡΤΚ Λ Η Σ .
Τ ετέλεστα Γ  καί ή τύχη Λεν δύνα-

μ.αι νά τελειώσω.
ΜΕΡΟΠΗ,

Τ ί ! ό υιός μου !
' ΕΪΡΤΚ Λ Η Σ .

Ά πέθανε. Είναι αληθέστατο·/· ηδη ή 
τρομερά αύτη είδησις κ α τα π λή ττει τούς 
φίλους σου καί παγόνει ολον τόν ζήλον των.

ΜΕΡΟΠΗ.
Ό  υιός μου άπέθανεν !

ΙΣΜΙΙΝΙΑ.
~Π θεοί!

Ε ΪΡΤ Κ Λ Η Σ
Άνάςιοι δολοφόνοι, έσπειραν εις την 

όδόν τάς παγίδας τού θανάτου. Τό κα
κούργημα έξετελέσθη.

ΜΕΡΟΠΗ.
Π ώ ς! τό φως, όπερ μισώ, ό ήλιος ού- 

τος λάμπει δι’ ε μ έ ! 'Η Μερόπη ζή, ει- 
σέτι! Λέν υπάρχει πλέον ! Ποιον θηρίο·/ έ
χυσε τά  λείψανα τού αίματός μου.
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ΕΪΡΤΚ Λ Η Σ .

Φεύ ! ό ξένος οίιτος, ό άσεβάς άπατεών, 
τού οποίου σύ τά,ν καταδιωχθέΐσαν άρετά,ν 
θαυμάζεις, δ ϊ  δν τόσος οίκτος έγεννάτο 
Ιν τή  καρδία σου, εκείνον, δν υπερασπί
ζεσαι. . .  .

ΜΕΡΟΠΗ.

’Εκείνο τό τέρας είναι ό δολοφόνος;
Ε ΪΡΤΚ Λ Η Σ .

Ναί, βασίλισσα’ έχουσιν αποδείξεις βε- 
βαιοτάτας’ πρό ολίγου άνεκάλυψαν καί 
έθηκαν εις τά  δεσμ.ά δύο τώ ν συντρόφων 
του, οιτινες κεκρυμμένοι έν ήμϊν, έζήτουν 
άκόμ.η τόν Ναρβάν, διαφυγόντα τάς πλη- 
γάς των. ’Εκείνος, όστις επί τού Αιγι- 
σθου έθηκε τάς θρασείας y είράς του, έλα- 
βεν έκ τού υιού σου, τά  προσφιλή σκύ
λα  :  (Φίρουβι ιή·. πανοπλίαν ti; τό β̂ Οο; 
τού Ο ιάτρο j .) Ό  προδότης είχε ρέψει τά  
πολύτιμα ταύτα ομηρα, διά νά μά 
γνωσθά έκ τού αιμοσταγών τούτων θη
ρίων.

ΜΕΡΟΠΗ.

* ’Ά !  τί*με λέγεις -, Αί χεϊρές μου, αί 
τρέμουσαι αύται χείρες, ώπλισαν διά ταύ- 
τη ς  τόν Κρεσφόντην, οτε άπό τά ς άγκά- 
λας υ.ου κατά πρώτον έστράφη εις τάς 
μάχας. ~Ω προσφιλάς πανοπλία εις οποίας 
χείρας εγκατελείφθης ! Τί ! τό  τέρας τού
το , έλαβε τά,ν ίεράν ταύτην πανοπλίαν ·,

Ε ΪΡΤΚ Λ Η Σ .

Λύτά,ν εκείνην, ην ό Αίγισθος έφερεν εις 
τούς τόπους εκείνους.

ΜΕΡΟΠΗ.
Καί βεβαμμενην εις τό  αίμά του μοι 

τά,ν δεικνύουσιν εις τού οφθαλμούς μου ! 
Ό  γέρων εκείνος, δν είδον εις τόν ναόν 
τού Ά λ κ είδ ο υ .. . .

Ε ΪΡΤΚ Λ Η Σ .
'Ητον ό Ναρβάςι ητον ό αξιοθρήνητος 

οδηγός του" ομολογεί τούτο καί ό Πολυ- 
φόντης.

Μ Ε ΡΟ Π Η .
Τρομερά αλήθεια ! Φ εύ ! Ό  α’.ματό- 

φυρτος τού δολοφόνου βραχίων, ϊν’ άπο- 
κρύψη τό  έγκλημ.ά του καί τά,ν άδικίαν 
του, προσφέρει εις τόν υιόν μου τά  κύ
ματα  ώς τάφον ! Βλέπω  τά  πάντα. ·Ω 
υιέ μ.ου, οια τρομ.ερά ειμαρμένη !

Ε ΪΡ ΪΚ Λ 11Σ .
Θέλεις νά μάθγ,ς τά  πάντα περί τού 

αχρείου τούτου δολο

Σ Κ Η Ν Η  Σ Τ '·

Μ Ε ΡΟ Π Η , Ε ϊΡ Γ Κ Λ Η Σ , ΙΣ Μ Η Ν ΙΑ , Ε Ρ Ω Ξ , 

θΛΐ(*«το(ρΰλ**ε; του ΠΟΛΤΦΟΝ ΤΟΤ.

ΕΡίίΞ.
Βασίλισσα, έπίτρεψον δι’ έμ.ού, ώ σ τε 

ό κύριός μου, πολύ καταβιβασθείς υπό σού, 
πολύ παροργισθείς ϊσοις, εις τά ς συλαράς 
ταύτας στιγμάς νά σοί προσφέρη τάν βοή- 
θειάν του- έμ.αθεν ότι έφόνευσαν τόν Αϊγι- 
σθον- καί επιθυμεί νά συμμ.εθέξη, ώς πρός 
τούτο, τών δυστυχιών τής βασιλίσσης.

ΜΕΡΟΠΗ
Δεικνύει ανησυχίαν, 'Έρωξ- ναί, τό  πι

στεύω, άναμφιβόλως. Χαίρει έκ τής δυ
στυχίας ταύτης, διότι ή τύ χ η  έθηκεν αυ
τόν έπί τού θρόνου τού Κρεσφόντου, έπ ΐ 
τού θρόνου τού υιού μ.ου.

ΕΡΩΕ.
Σοί προσφέρει τόν θρόνον τούτον, τέρξον 

νάσυμ.ετάσχη, τής α:μ.ος·αγοϋς κληρονομιάς 
τού υιού εκείνου, όστις δεν υπάρχει πλέον, 
νά γίνη κοινωνός τής δυστυχίας σου, καί 
νά κλίνη, πρό τών γονάτων σου μέτω πον, 
όπερ τό στέμμα κατέστησε·/ αντάξιον 
σού. ’Αλλά πρέπει νά παραδώσης τόν έ 
νοχον εις τά  χεϊράς μ.ου. Τό δίκαιον τού 
τιμωρήσαι αυτόν, είναι δίκαιον σεβα
στόν, είναι τά δικαίωμα τού βασιλεύει-/ ;  
ή ρομφαία της Θέμιδος, τό  μέγα τούτο 
στήριγμα τού θρόνου, εις τόν Πολυφόντην 
μόνον ανατίθεται. Εις σε, ώς καί εις τόν 
λαόν σου, θέλει ν’ άποδώση δικαιοσύνην. 
Τό αίμα τών δολοφόνων είναι ή μόνη 
θυσία, ήτις πρέπει νά αιματώσν) τόν βω
μών τού υμεναίου σου.

Μ ΕΡΟ ΙΙΙΙ
”Οχι· θέλω ή χείρ μου νά έπιφέργ τάν 

θανάσιμο·/ πληγήν. ’Εάν ό Πολυφόντης γ.- 
ναι βασιλεύς, θέ'λω ή ισχύς του ν’ άφήση 
εις τά'/ απελπισίαν μου τά,ν φροντίδα τή ς  
έκδικήσεως. *Ας βασιλεύση, άς κατέχη, τ ά  
αγαθά μου καί την Οέσιν μου. "Ολη ή τ ι
μά, τάν όποιαν θέλω, είναι, νά έκδικήσω 
τό αίμά μου. Ή  χείρ μου προσφέρεται εις

φόνου !
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αυτό τά βραβείον- άς έτοιμασθή: Θέλω 
τήν άποσπάσει εκ του κόλπου του βαρ
βάρου τούτου, ΐνα τήν φέρω καπνίζουσαν 
εις τον βωμόν τω ν θεών μ.ας.

ΕΡΩΞ.
Ό  βασιλεύς, ¡λ·/) άμφιβάλλως, Οά έκ- 

πλωρώσω 'Λ.ας τάς εύχάς σου. Πιστευτόν 
οτι εις τά  θλίψεις του ή καρδία του είναι 
εύαίσθν,τος.

Σ Κ Η Ν Η  Ζ ·

Μ ΕΡΟ Π Η , Ε Γ Ρ Γ Κ Λ Η Σ , ΙΣΜ ΗΝ1Α.

ΜΕΡΟΠΗ.
"Ο χι, μή τό  πιστεύης' όχι, ό τρομερός 

ούτος υμέναιος, ό υμέναιος ούτος, 8ν φο
βούμαι ,  δέν θέλει έκτελεσθή. Εις τά  στέρ
να τού Φονέως τούτου, θέλω βυθίσει τόν 
βραχίονα μου" άλλ’ ό αυτός βραχίων πά- 
ραυτα θέλει μοί αναιρέσει τήν ζωήν. 

ΕΤΡΤΚΑΗΣ.
Βασίλ.ισσα, δι’ όνομα των θ εώ ν .. . .

ΜΕΡΟΠΗ.
Πολύ μέ κατέτρεξαν. Θέλω υπάγει 

εις τούς βωμούς τω ν, είμαι τό  άντικείμενον 
τής οργής το/ν, άφ’ ού υ.οι άοαιρούσι τόν 
υιόν εκεί θά ζωτήσω σύζυγον, νά ενώσω 
ξένον σκήπτρο·/, πρός τό στέμμα των πα
τέρων μου, καί τά ς νυμφικός δάδας, πρός 
τά ς επικήδειους λαμπάδας; Έ γ ώ  νά ζή- 
σ ω ! έγώ νά υψώσω τά  άπωλολότα δρί
μ α τά  μου πρός τόν ήτιμασμένον ουρανόν, 
8ν ό υιός μου δέν βλέπει πλέον ! 'Υπό 
κύριον μυσαρόν, κατατρέχοντα τήν λ,ύπω,ν 
μου, νά περιμείνω έν δακρύοις, τρομε
ρόν γήρας ;  "Οταν τις τά  πάντα άπολέσφ, 
καί ή ελπίς όμού παύει, τιμή του είναι 
ν’ άποθάνω,, νά έπιζή δέ, αίσχος.
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Σ τίχους ζητιις;"άΧλοί(/.ονο»! ΐ ί »  γράφω ςάχους « λ ίο ν .. 
ΐ σ ί γ η « »  ή  Μοϋβά {ίου ψυ/piv αιγήν Οα»ίτου.
E t»1 ή  «α ρ ίί«  fiou » « ta i ϊ . x x i τό o r á i s ;  »ίο»,

Κ * !  î t ’ i ¡¿ ¡  άττώλεο* τ ό  τα »  τ *  Οίλ-jnrp  i  τον .  . .

Ν α ψάλλω β ιλ εις ; άλλά π ώ ς; νιχρά κ ο ρ ίί*  ψ άλλιι;
Μ ή ui β ιά ζ ιις , άφ ις μ ς  » *  τά χω μ Β ΐ e t fü o «  . .  .
Φ ίρι τό »  χιίρα καί ί ί έ ,  τό  σ τίβ ο ς (ίου 8è» π ά λλ ιι . ·  

ό τα ν  λοιπό* «ύτό  σ ιγ ά  π ώ ς βά λ α λ ί  ό  γ λ ώ ο σ ;!

Μό άποριις άν νεαρά άπ ηΰίπ οα  »ά  στίνω ! 
ΕάνποΟΟ δια χα ώ ; τον τ ίφ ο υ  τί,ν  γαλιίνην,
’Ά »  ώρας δλας «βωνος ά ς  έν ίχ στά σει μένω 

Ε χ ο υ σ * μονον σύντροφο» άχοίμητον ôîùvnv . . .

Π ώ ; cii  σν»ε’? π  νά ίδής ώ ;  μαρανβίν νά χΑίνη 

Τ ό »  χιφαλό» τον τρό ς τό »  γην  άνθος μ ια ;  πρωίας; 
Η καν τρνγο'να χάσασαν τ ό *  σύντροφο» * *  χύνη 
È » tô ; τον δάσους χλαυθμηράς, πενβίμον; μελω δία ς;

Εΐττέ, τό ί  ·6ο; ΐ ια τ ί  êxttvo ίμσράνθη,
Η ό  τρυγάν π ώ ς ιδθυμος, ώ ς προ'τερ.ν, δίν άδίΐ ; 
Τ ίς  σχώλτ.ξ τ ό »  »ιο'τητα τον άνθους έλυμόνβ/] ;  

Π ώς τό  πτηνό» δεν χελαδεΓ ώς πρώτον ίχελάδει ;

Αφες μ ε , αφ ες, μ ό  ζ η τ ι ΐς  τ ό  σ τίβ ο ς μον ν ' ανοίξω, 
Φέρει έν τις  τό» κόλασιν, τό» Αδη» π ερ ικ λ είει,
Μό ζ ό τει τη ς χαρδία ; μον τά  βάθη νά σοι δείξω,
Τ  νχό 'οποία ό  ΐμ ή , τ ξ ν  σ ιω π ό* δε» λύει . . .

Ποτε', ποτέ τά  χ είλη  μον δέ» βέλον/ ό μ ιλή σιι . . .  
θ ν η τ ό ; π ο τέ τοίις π ο ν .ν ςμ ο ν  ον’« Οχ ΰποπτενσφ. 
Ζηλο’τ ν π ο . τό  στίβ ος μον κρυπτούς β * το ν ; ττ,ρ ίο η , 

Κ ’ εμπρός εις ά '. 'ο *  δάχρν μον ονδιποτε βά ρεόσφ!..  

6  ’Οκτωβρίου H 8 7 J .

Φ Ω Τ ΕΙΝ Η  Α . ΟΙΚΟΝΟΛί[ΑΟΤ.

* Κ Ε Ψ Ε Ι *

ΒΙΚΤΟΡΟΣ Ο ΥΓ1Ώ .

’Εάν τ, δουλεία δέν ατιμάζει, ή οικεσία 
εξευτελίζει.

★

Ί Ι  ήμερα έχει άνάγκν,ν νά ένωθή πρός 
τν,ν νύκτα, Ϊνα τεκνοποιήσω τήν ήώ καί 
τό λυκόφως, ατινα είναι ιόραιότερα αυτής.

"Οταν συμβεβωκότα έκτα κτα , άγωνίαι
καί καταστροφαί έπιπίπτωσιν έφ’ ήμών,
έν τω  μέσω βίου εύδαίμονος, πλήρους
θελγήτρων καί αείποτε τού αυτού, α:
άπροσδόκωτοι αύται διαταράξεις, τά  μ.οι-
ραία ταύτα συμβεβτ,κότα, διακόπουσιν
άποτόμως τόν ύπνον τής έν διχνεκεΐ
ευδαιμονία άναπαυομέντ,ς ψυχής. Έ ν  τού-
τοις, ή ούτως ερχομένω, συμφορά, όνειρον
είναι καί ούχί έξέγερσις φαίνεται.

*

Λιά τόν αείποτε ευτυχή ΰπάρξαντα, ή
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άπρόοπτος απελπισία άρχεται έκ τής ι 
αναισθησίας.

*

Ί Ι  άπρόοπτος δυστυχία όμ.οιάζει πρός 
τήν νάρκτ,ν, άνατυνάσσει ά λλ’ άποναρκοϊ, 
τό δε καταπληκτικόν φώς, τό όποιον 
ρίπτει αΐφν-ςς πρό των οφθαλμών, δέν 
είναι ποσώς ή ήμέρα.

Ή  άκρα απελπισία είναι είδος θανάτου, 
τού οποίου πολύ προτιμώτερος είναι ό 
άλ/,Οής θάνατος.

*

Ό  θάνατος είναι έλάχιστόν τ ι  διά ψυ
χήν μ.αρανθείσαν καί καταβεβλημένων 
ύπό τής' δυστυχίας, άλλά πόσον άλγος 
επιφέρει, πόσον είναι ψυχρά ή χείρ του, 
ότε π ίπ τει επί τής καρδίας, φαιδρυνομέ- 
νν.ς καί άναζωπυρουμένχς ύπό τών ήδα- 
νών τής ύπάρξεως.

Εις επαναστατικούς χρόνους, προφυ- 
λαχθήτε άπό τήν πρώτων πίπτουσαν κε
φαλήν. Αύτω διεγείρει τού λαού τήν 
δρεξιν.

Γυνή τις είναι ενίοτε συνείδωσις.
★

"Οπου ό δεσμ.οφύλαξ, περιττός ό 
δήμιος.

*

Ί Ι  έκδίκωσις άνήκει εις τό άτου.ον, ή
τιμ.ωρία ε:ς τόν Θεόν.

★

Ί Ι  έλαχίστω, θίξις τής λογικής, κα τα 
στρέφει όλους τούς κακούς συλλογισμούς.

Ί ΐ  αναίρεσις είναι άλυσσις, ήτις σέ 
κρατεί αιωρούμενον άνωθεν τής αβύσσου, 
καί ν,ν άκούεις τρίζουσαν, μέχρις ότου 
θραυσθή.

*

Ό  θάνατος καθιστά τόν άνθρωπον 
κακόν.

*

"Α ! πόσον άτιμ.ον —ράγμ.α είναι μ.ία 
ειρκτή. Εμπεριέχεται εν αυτή δω,λωτή- 
ριον μιαΐνον τ ά  πάντα- τό πάν μαραίνε
τα ι, ιός και αυτό τό  άσμ.α δεκαπενταέ- 
τιδος κόρως ! Εΰρίσκεται έκεί πτν,νόν ; 
έχει βόρβορον έπί τής πτέρυγάς του- δρέ

πει τις  έκεϊ χαρίεν τ ι άνθος· άν τό  άνα- 
πνεύσω, όζει.

*

Δυστυχία εις τούς άγαπώντας τά  σώ
μα τα, τάς μ-ορφάς, τά  φαινόμενα. Ό  θά
νατος θά τοΐς άφαιρέσω πάντα. Προσπα
θήσατε ν’ αγαπάτε τάς ψυχάς, διότι θά 
τάς έπανεύρωτε.

Ή  ζωή είναι άνθος, ό έρως είναι τ ό  
μ έλι αυτής.

*

Λύσκολον τό  άγαπάσθαι, πολύ όμως 
δυσκολώτερον τό άγαπαν.

Τά ηφαίστεια έξερεύγοντας λίθους, αί 
δ ’ επαναστάσεις άνδρας.

ΤΑ  ΑΡΕΣΚΟΝΤΑ ΤΟΓΣ ΠΟΛΛΟΙΣ.

Χωρικός κατωγορούμενος έπί λωστεία, 
άφ’ ού ωκουσε τούς μάρτυρας καταθέσαν- 
τας κα τ’ αυτού καί τόν εισαγγελέα ά - 
ναπτύξαντα τήν κατηγορίαν, έζήττ,σε τόν 
λόγον. Τό δικαστήριον τ ώ  έπέτρεψε νά 
όμιλ.ήσω,— Κύριε Λικαστά, είπε, καλά ε 
κείνος ό παπάς, δεικνύων άνά ένα τούς 
μάρτυρας, έχει δίκιο γιατί τόν έκαψα 
μέ λάδι, έκείνος ó πάρεδρος τού 'κάψε 
τήν θεμωνίάν του, έκείν’ ή γυναίκα τής 
σκότωσα τό παιύί τως, μά ’κείνος ó σκυ- 
λόφραγκος, δεικνύων τόν εισαγγελέα, ’ς 
τή  ψυχή τού πατέρα σου, ωρκισέ τον, κύ
ριε όικαστά, ότι κι’ άν λέω J/έματα εί
ναι, γ?ατί σήμερα πρώτω φορά είναι πού 
τόν βλέπω. Ό  κ . πρόεδρος δέν άπήνττ,- 
σεν είσέτι.

*  *
*

Ό  tvyvtic φίλος μας κ. 7. . . . . μ ετ α -
βάς ποτε εις Σύρον καί άκούσας ότι έν
τοΐς ζαχαροπλα-είοις τά  γλυκίσματα  έ -
πωλούντο άνά λ επ τά  3 0  αγοραία, ε -

αγεν έν μια ήμ.έρα δέκα τρία, ινα κερ-
ίστ) τήν νομισματικήν διαοοοάν.

» *
♦

Ό  έπιλοχίας Κ . . . .  πληγωθείς κα τά  
τήν κεφαλήν έν τινι συμπλοκή εις Κοή- 
τω,ν καί άκούσας τινάς λέγοντας ÓTt ή  
πλωγή είναι σπουδαία καί ότι φαίνεται 
ó εγκέφαλος. —  Λάβε, σέ παρακαλώ, ά -
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δελφ έ, ολίγον, είπεν ό πληγωμένος πρός 
τινα Κρήτα, καί πήγαινε νά τον δείξης 
εις τον κυρ καπετάνίο μας· όστις καθ’ ή- 
μέοαν μοί έφώναζεν δτι είμαι τρελλός 
καί δέν έχω  διόλου μδαλό.

’Ακόμη δέν έγέμισες τό  τουφέκι σου ·, 
ελεγε κατά τινα μάχην τοϋ Λασυθίου 
πρός ένα τών εθελοντών ό καπετάν Κό
ρακας —  Καπετάνιο, εϊπεν εκείνος, επτά  
φυσέκια έβαλα μέσα καί ακόμη νά γέμι
ση. Λεϊγμα της πολεμικής εμπειρίας πολ
λών έκ τώ ν απερχομένων εις Κρήτην ε 
θελοντών.

*  *

*
Έ ν  τη  μοιραρχία πόλεώς τίνος, δέν 

ένθυμούμεθα καλώς ποίας, έδαίρετο έπί 
δύο ολοκλήρους ημέρας πολίτης τις" τό 
σον δ ’ έκοπίαζον έκ tf/c ép j-oalac τηύ 
χι/c οί δαίροντες αυτόν χωροφύλακες, ω ςε 
λυπούμενος αυτούς, τούς έλεγε —  «Βρέ 
παιδιά, δέν φουμάρετε καί κανένα τσι
γάρο γΐά νά ξεκουρασθήτε».

Ό  δικηγόρος«Λ . . . .  υπερησπίζετο χή- 
ράν τινα ενώπιον τοϋ Πρωτοδικείου Σύ
ρου" περαιωθείσης τής άγορεύσεώς του 
στραφείς πρός τόν δικηγόρον Ε . . . .  τώ  
λέγει —  “Ε, πώς σοί έφάνη ή άγόρευσίς 
μου, δεν έκίνησα τόν οίκτον καί τήν συμ- 
πάθειαν τών δικαστών υπέρ τή ς π ελά τι- 
δός μ.ου.—  Ναι, τώ  λέγει ό Ε . . ., τόν 
έκίνησες, διά τήν άγόρευσίν σου ! !

*
Φυλαργύρου έβλάπτοντο αί όρνιθες 

παρά τοϋ κυνός στρεψοδίκου δικηγόρου" 
ό φιλάργυρος, ϊν’ άποφύγη πάσαν στρε- 
ψόδικον άρνησιν περί άποζημιώσεως έκ 
μέρους τοϋ δικηγόρου, διηυθύνθη παρ’ 
αΰτώ  καί τόν ήρώτησεν, ό>ς àixiiyôficr, 
τ ό  έξης —  ’Εάν, είπεν, ό κύων συμπολί
του, φονεύη τάς όρνιθάς μου, τίς  εύθύνε- 
ται·,— Ό  κύριος αύτοϋ, άπήντησεν ό δικη
γόρος.— Λοιπόν πληρώσατε μοι δραχμάς 
7τέντε διά δύο όρνιθας, άς μοί έπνιξεν ό 
κύων σας.— Είμαι ετοιμότατος,άπήντησεν 
δ δικηγόρος, αρκεί νά μοί πληρώσητε £ν 
τάλληρον διά τήν συμβουλήν, ήν σάς εδω- 
κα" λοιπόν κρατήσατε έκ τού ταλλήρου 
τ ά ς  πέντε δραχμάς καί δότε μοι τό υπό
λοιπον, άλλως τ ε  κάμνω έκτελεστόν κα

τάλογον εις τόν πρόεδρον καί τάς λαμ
βάνω διά τή ς νομίμου όδοϋ.

*

Μήν ανοίγεις τόσον τό  στόμα σου, 
έλεγεν ό έδοντοϊατρός Μ . . . .  εις τινα, 
τοϋ όποιου προσεπάθη νά άποσπάση ένα 
όδόντα, διότι θά σταθώ έκτός τοϋ στό
ματός σου νά τόν έκβάλλω.

*  *

Μέθυσός τις  διατελών, κατά τό λεγό
μενον εις τό  χ / γ ι ,  έξακολουθών όμως νά 
πίνη, παρετήρησεν ένα τών συναδέλφων 
του κείμενον έκτάδην εις τήν γωνίαν 

ιάς στενωπού έντός τοϋ πηλού, άοοϋ 
’ έπί τινας στιγμάς τόν ¿θεώρησε σιω- 

πηλώς, άνεφώνησεν ένθουσιών —  Α ί! / ο>~ 
ρίς άλλο καί έγώ μ ετ ’ ολίγον θά ημαι 
οΰτως.

*  *
♦

Ό  ποτέ υπουργός τών ’Εσωτερικών 
Ν’ . .  . . θέλων νά έκδικηθή δύο δημάρχους 
έχ Ορούς, αντιμετέθεσεν αυτούς.

Φιλάργυρος τις, ότε έγραφεν, δέν έθε-ηεν
ουδέ τόνους, ουδέ πνεύματα, ουδέ στιγ-
μ.άς, ούδ’ άλλο τ ι. Διατί δέ νομίζετε ;
—  Ίνα έξοικονομή τήν μελάνην.

* *
*

Ή  ρώτα τις τόν έκ Ξυλοκάστρου τής 
Κορυνθίας σπουδαΐον πολυμαθή Σ. Σ. αν 
έκαμαν γεννήματα ήτοι, σίτον, καί τά  
τοιαϋτα, εις τήν πατρίδα του. —  Τί μέ 
μέλλει διά γεννήματα, εΐπεν υπερηφάνως 
ό μέλλων βουλευτής Κορινθίας. —  ~Α, 
είπε παρατυχών ό Μ., ό φίλος μας φαί
νεται ότι τρέφεται από άχυρα καί διά 
τούτο δέν τόν μέλλει διά τά  γεννήματα. 

♦
—  'Λ , Μαντάνη, πού’ σουν ς’ τ ’ άλο

γα  μαθημένος, έλεγε θρηνούσα τόν άπο- 
θανόντα υιόν της, γραία Κυδωνιάτις. —  
Μά, κουμπάρα, εΐχε κι’ άλογα ; —  Δέν 
είχ ε , μά ό θε’ός του ήθελε νά τόν βάλη 
δούλο ς’ ένα ποϋχε σκοπό ν’ άγοράση ! !


