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"Ινα περί τής πολιτείας, ήν ό Πλάτων 
έ'πλασσεν ορθώς δυνηθώμεν νά κρίνωμεν, 
έπάναγκες εινε ή φύσις αυτής γνωστή 
ήμΐν νά ΰπάρχη. "Οθεν βραχέα τινά πρός 
τήν περιγραφήν ταύτην έκασταγόθεν τής 
πολιτείας άπανθίσαντες, θέλομεν προτά
ξει: Έ ν  παντί έργω πρά πάντων τών 
άλλων αναγκαϊον φαίνεται νά όρισθή 
ποιόν τ ι έστι τό τέλος, όπερ προτίθεται, 
ϊνα τούτου γνωστού ίιπάρχοντος δύναταί 
τις όρθώς νά κρίνη όποια είσί τά  μέρη 
τοϋ έργου καθ’ έκαστον καί τίνι τρόπω 
ταϋτα έν ένί όλιρ συγκορυφούνται. Τό 
θεμελιώδες λοιπόν τέλος τής Πλατωνι
κής πολιτείας όεν είνε τούτο τό νά πα- 
ραγαγη καί κρατύνη οϋτε τήν αργήν 
ουτε τά  πλούτη οϋτε άλλό τ ι  τοιοϋτον, 
αλλά τήν αρετήν τών πολιτών καί δι’ 
αυτού τουτου έπί άσφαλών βάσεων νά 
κρηπιδώση τήν αληθή ευδαιμονίαν ούχί 
τών τής πολιτείας κοινωνούντων καθ’ 
έκαστους, αλλά συμπάσης τής πόλεως. 
Ποια δέ τις έστίν ή άρετή αϋτη, ής ό 
Ιΐλάτων έν τή Πολιτεία αυτού στο/ά-

[ΑΝΑΤΟΔΙΚΠ ε π ι θ ε ω ρ ι ι ς ι ς ]

ζεται καί ήν μόνην ό νομοθέτης τοΐς πο- 
λίταις πρός τό  μεταδιώξαι προίστησι ·, 
ούχί εκείνη βεβαίως, ήν ιδίαν τής δημο
κρατικής πολιτείας ό περιφανής τού δ ι
καίου διδάσκαλος Μοντέσκιος άποφαίνει 
ή πολιτική δηλονότι άρετή ήτοι ή περί 
τήν πολιτείαν σπουδή καί ό τής πατρί- 
δος έρως, ά λλ’ ή ηθική άρετή. ’Ηθικήν 
δ ’ άρετήν λέγων ό Π λάτων έννοεΐ ού/1 
ώρισμ.ένην τινά άρετήν ώς λ . χ . τήν άν- 
δρείαν, άλλά τήν καθολικήν άρετήν τήν 
κατά πάντα τά  μέρη αυτής άπηρτισμέ- 
νην πρός έπίτευςιν τής οποίας άνάγκη 
νά έκπονηθή ούχί μία τις μόνη τώ  άν- 
θρώπω έμφυτος δύναμις, άλλά νά κα λ- 
λιεργηθώσι πάσαι συμμέτρως, κατά τήν 
άξίαν ένός έκάστου καί τήν ορθήν απάν
των συμφωνίαν. ’Εκ τούτων έςάγεται 
ότι ή άρετή, ήν τά  μάλιστα πάντες ο: 
άνθρωποι όφείλουσι νά μεταδιώκωσιν η 
ηθική καί πνευματική δηλονότι τελειο- 
ποίησις, ήτοι ή καθολική τής ανθρώπινης 
φύσεως τελείωσις, αϋτη είνε κατά γε Πλά
τωνα όλης τής Πολιτείας τό  τέλος. Τού
του δε τού έξαιρέτου μέρους τής τοϋ Πλά
τωνος πολιτικής φιλοσοφίας λυπηρόν εινε 
ότι ο ’Αριστοτέλης έν τή  έπικρίσει αυ
τής παντάπασιν ώλιγώρησε.

Π ιρΙ τοϋ τε.Ιι/ον  έΛατηρίου έ*· τ ρ  τον  
ΠΛάτωνος Π οΜ τεία

’Εάν ζητήσωμεν τό κύριον ελατήριου, 
ΰφ’ οϋ έπί τά πράττειν οί πολ.ίται κι-
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νούνται, θά ευρωμεν αύτό εντελώς σύμ
φωνον πρός εκείνο το  τέλος, πρός 8, ώς 
άνωτέοω εϊπομεν, δλη ή πολιτεία τείνει. 
Εινε δέ τούτο ή σπουδή τής αρετής. 
Ταύτην δύναταί τις καί τής πολιτείας 
ήτοι τής πατρίδος σπουδήν νά ¿νομάση, 
διότι επειδή τού Πλάτωνος ή πολιτεία, 
πολύ διάφορος πασών τών λοιπών ού- 
σα, έπ'ι μόνην τείνει τήν αρετήν, έν ε 
κείνη, καί μόνη, έπομένως ταύτόν έστί τό 
περί τήν πολιτείαν σπουδάζει ν ή περί 
τήν άρετήν. Τής πατρίδος δέ _ταύτης 
τόν έρωτα, ϊνα ό νομοθέτης έπιρρώση 
καί κρατύνη, τήν ολην πολιτείαν ώς ένα 
μόνον μέγαν οΐκον προτίθησι τοΐς πολί- 
τα ις νά θεωρώσι. Συνήρμοβε δέ μετά  τής 
περί τήν άρετήν σπουδής καί μ ετά  ταύ
τη ς τής πρός τούς πολίτας άγάπης 
σπουδήν τινα συγγενή τής τιμής καί 
τή ς δόξης νομίσας οτι δι’ επαίνων, ύμνων 
καί μνημείων πρέπει νά έξεγείρη τήν 
άρετήν.

Ι Ι ε ρ Ι  ζο ΰ  ι ίά ο ο ζ  τήζ. σ υ ν ζ ά ζ ιω ζ  τ ή ς  π ο -  

Λ ι ζ ί ία ς  χ α ι π ε ρ ί  ζ ώ ν  τ ρ ι ώ ν  α ύ ζή ς  

τά ξ ε ω ν .

Έ ν  τίνι άρα τρώτω  τής πολιτείας ό 
Πλάτων ένόμισεν οτι ή πολιτεία αυτού 
άριστα δύναται νά τύχη εκείνου, ό'περ 
μάλιστα, ώς εϊδομεν, προεστήσατο ; Έν 
τή άριστοκρατία, ό έστι κατά Πλάτωνα 
έν τ ώ  τρόπω έκείνω τής πολιτείας, έν ώ 
άρχουσιν οί άληθώς άριστοι. Είτε δ’ είς έν 
τούτοις υπάρχει, οςτις τών άλλων έ- 
ξέχων καλείται βασιλεύς είτε μή, τούτο 
ήκιστα αύτώ  διαφέρει, διότι οπου μόνοι 
οί άριστοι καί σοφώτατοι τήν άρχήν κα- 
τέχουσιν, εάν τ ε  πλείονες εκείνοι ώσιν 
έάν τε  είς έκεί ό τρόπος έκείνος τής πο
λιτείας, 8ν ό νομοθέτης ώρισεν άκέραιος καί 
άβλαβης θα τηρηθή. Ε π ειδή  δέ αί άρε- 
τα ί δέν μεταβαίνουσι πάντοτε άπό πα - 
τρός εις υιόν, απηγόρευσεν ό Πλάτων τό  
νά ήνε κληρονομική ή άριστοκρατία εκεί
νη έν ώρισμένοις μένουσα γένεσιν' άπε- 
δέξατο δέ μάλλον τήν άριστοκρατίαν, 
έν η μ ετά  μεγίστης σπουδής έκ τών 
υιών πάντων ομοίως τών πολιτών έκλέ- 
γονται, όσοι άν φανώσιν εύ πεφυκότες 
πρός τό  πράςαι π οτέ τά  τής "όλεω ς,

καί δοκιμαζόμενοι έπί μακρόν χρόνον ε 
πιμελέστα τα , έκπονούμενοι καί παρα
σκευαζόμενοι καταστώσιν άξιοι, νά προ- 
σέλθωσι τή  πολιτεία. Γενέσθω δέ ή έ- 
κλογή, ή δοκιμασία καί ή μακρά έκείνη 
παρασκευή οΰχί κατά τήν θέλησιν του 
λαού, άλλά δι’ έπιμελείας τών αρχόν
τω ν. Έ κ  τριών δηλονότι τάςεων ήθέλη- 
σεν ό Π λάτων νά σύγκειται ή αυτού 
πολιτεία , έκ τής τά ξεω ς τών άρχόντων 
ήτοι τών σοφών, έκ τή ς τά ξεω ς τών 
στρατιωτικών ήτοι τών προμάχων τής 
πολιτείας, καί τέλος έξ  έκείνων, οίτινες 
βιομηχανίαν, έμπορείαν καί τάς βαναύ- 
σους λεγομένας τέχνας έπιτηδεύουσι τών 
πολλών, οίς συναριθμούνται καί οί γεωρ
γοί.

Π ε ρ ί ζ ο ΰ  Λ α ον .

Άρξόμεθα δέ πρώτον έκ τής έσχά- 
τη ς τάξεως. Ταύτης ήκιστα πάντων τών 
νομοθετών λόγον έποιήσατο ό φιλόσοφος, 
διότι ούτε περί τής άνατροφής καί τής 
εισαγωγής αυτής οΰδέν έδίδαξεν ούτε 
τών τής πολιτείας πραγμάτων ούδαμώς 
αυτήν κοινωνόν κατέστησεν. Ά λ λ ’ άρα 
συναριθμούνται τοίς πολίταις έν τή  τού 
Πλάτωνος πολιτεία οί δημιουργοί καί οί 
τάς βαναύσους έπιτηδεύοντες τέχ ν α ς ; 
Τί έστι κατά τήν παλαιάν τής λέςεως 
σημασίαν ποΜ της ; ό δυνάμενος κα τ’ Ά -  
ριστοτέλην, νά μ ετέχ η  τών άρχών πρός 
τ ε  τό βουλεύεσθαι καί δικάζειν έπομέ
νως έν τή  τού Πλάτωνος πολιτεία οι 
έμποροι καί δημιουργοί εις ούόέν τό  πα - 
ράπαν τής πολιτείας μέρος δύνανται νά 
προσέλθωσιν. Έάν μέν άποβλέψωμεν εις 
τήν σχέσιν αυτών ώς πρός τήν πολι
τείαν δυνάμεθα νά τούς παραβάλωμεν 
πρός τούς μετοίκους ή ξένους τών Α θη 
ναίων, έάν δέ πρός τά  έργα αυτών εινέ 
πως παραπλήσιοι τών ειλώτων τής Λα
κωνικής. Τούτο ό'μως εϊνε ίδιον ώσαύτως 
τή ς τού Πλάτωνος πολιτείας ό'τι έν αυ
τή  υπάρχει άναπεπταμένη ή άνοδος εις 
πάντα είτε είς τήν πρώτην τάξιν τ ε -  
λοΰντα ε ίτε  είς τήν δευτέραν είτε είς τήν 
τρίτην έάν διακριθή κα τά  τήν υπεροχήν 
τού τ ε  πνεύματος καί τών άρετών, καί 
τουναντίον υίοί έκ πολιτών τής πρώτης 
καί δευτέρας τάξεως γεγονότες, έάν ά-

Α Ν Α ΤΟ Λ ΙΚ ΙΙ ΕΠ ΙΘ ΕΩ Ρ1ΙΣΙΣ. S 1

παλλοτριωθώσι τής πατρώας άρετής πα- 
ραχρήμα είς τήν τρίτην μεθίστανται 
τάξιν· ό'τι δέ πάντες οί τάς τέχνας έπι
τηδεύοντες ήττονος άξίας παρά τού Πλά
τωνος έτυχον τών στρατιωτών, ούδείς 
θαυμάσει, τήν κοινήν τής Ε λλά δος καί 
πάσης τής αρχαιότητας περί έκείνων 
κρίσιν γινώσκων.

Π ε ρ ί  τ η ς  τά ξ ε ω ς  τ ώ ν  σ τ ρ α τ ιω τ ώ ν .

Τών στρατευομένων δέ τά έργον εινε ή 
τήρησις τής δημοσίας ησυχίας καί τό ά- 
μύνεσθαι τούς πολεμίους. Ό  Πλάτων 
φρονεί ότι ή τάξις αϋτη δέν πρέπει νά 
άναμίγνυται μ ετά  τών λοιπών πολιτών, 
αλλά χωρίς τών άλλων νά οίκή έν ώρι- 
σμένω τής χώρας μέρει. "Οπως δ ’ οί άν
θρωποι ούτοι δύνανται ν’ άποβώσι τή  
πολιτεία έπιβλαβείς έάν δέν περιστέλ 
λωνται, ώς γνωματεύει ό Π λάτων, διά 
τής αγωγής, 8 έστι διά μέν τής μουσι
κής ρυθμιζόμενοι τήν ψυχήν καί ευαίσθη
τοι καί φιλάνθρωποι καθιστάμενοι, διά 
δέ τής γυμναστικής καί τής ψυχής τό 
άνδρεΐον τρέφοντες καί τού σώματος τήν 
ευεξίαν τηρούντες, ούτω πάλιν έκ τής 
ορθής αυτών αγωγής έξηρτημένη έστί ή 
τής πολιτείας σωτηρία. "Ινα δέ καί τό 
εαυτών έργον ώς άριστα έπιτελώσι δύο 
πρός τοΐς άλλοις τίθενται νόμοι' ό μέν 
είς ο τι τής κτήσεως ίόίων οίκων καί α
γρών καί χρυσού καί αργύρου άπείαγον- 
ται* φροντιζέτω δέ περί τών έπιτηόείων 
αυτών ή πατρίς είς τήν σωτηρίαν τής 
όποιας ολως εαυτούς άφιέρωσαν ό δέ έ
τερος συνίσταται είς τήν έπιμελή τών 
αρχόντων φροντίδα περί τών γινομένων 
γάμων καί είς ίδιους τινάς νόμους, οΰς 
ΰποβάντες θά μνημονεύσωμεν. Έ κ  τού
των ένταύθα έκείνο μόνον ικανόν φαίνε
ται νά λεχθή ότι διά μηχανής τίνος κα- 
τώρθουν οι άρχοντες, ϊνα μή τά  νεογενή 
υπό τών πατέρων αναγνωρίζονται καί 
τούτο όπως έκαστος πάντα τά  τέκνα 
τά  κατά τόν χρόνον έκείνον γινόμενα, 
καθ’ 8ν καί τό αληθές αυτού τέκνον υι
ούς εαυτού ή θυγατέρας καλεϊ.

Ν . ΙιΛΠΑ ΑΕΞΑΝ ΛΡΗ Σ.
(  Ε π ε τ α ι  σ υ ν έχ εια  )

Τ Ο  Α Τ Ο Μ Ο Ν  ΚΑ Ι Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ .  (*)

Τό βήμα τούτο είναι ή εστία, ή τήν 
τροφήν τής Πατρίδος προπαρασκευάζουσα, 
είναι θυσιαστήριος βωμός τής νέας Ε λ 
ληνικής γενεάς. Τό βήμα τούτο είναι ό 
άκμων, έφ’ ού ή πολιτεία άπηνώς πλήν 
σωτηρίως σφυρηλατεϊται, είναι ό λουτρών 
τής τοΰ έθνους ήμών παλιγγενεσίας. Τά 
βήμα τούτο είναι τό άδυτον, οπου ζη- 
λοτύπως τό μέλλον τή ς πατρίδος ΰπο- 
κρύπτεται· ενταύθα έν μέσω σκότους καί 
ζόφου γενικού πάσα άκτίς όστάτης έλ - 
πίδος συγκεντρούται. Συμφωνείτε πάν
τες μ ε τ ’ έμοΰ ;  ~Ω Πατρίς ! Έ ά ν  ποτε
επιλαθόμενοι τού σκοπού, ό'στις συνή- 
γειρεν ημάς ένταύθα καί συνέδεσεν, έν 
ού δέοντι τόν χρόνον κατετρίψαμεν, σύγ- 
γνωθι' άλλ’ ήδη ηλεκτρικός αναβρασμός 
τά  σπλάγχνα λυμαίνεται ημών, καί ή ί- 
ερά σου φωνή, ή φωνή τού υψηλότερου 
καί γλυκυτέρου τών καθηκόντων εύπε- 
τής διερχομένη κλονίζει καί συνταράσσει 
ημάς. Ν α ι! άς άρχωσι εκφαυλισμένοι άρ
χοντες, άς κυβερνώσιν άνάπηροι καί κα
τάπτυστοι κυ βερνήται, άς παρακολουθή 
αύτοΐς λαός άπηλπισμένος έπευφημών καί 
τυμπανίζων ! ένταύθα, ένταύθα ένοικεΐ ή 
πατρίς,έντεύθεν υποφώσκει ή ζωή, ένταύθα 
έγκυμονεΐται τό  μέλλον. Έάν άκαταλό
γιστος πολιτική καί κοινωνική άκολασια 
καταπλημμυρή τήν πολυτλήμονα ταύ- 
την γήν, έάν τό παρόν όργιάζη καί μαί- 
νηται έν βορβόρω διακυλινδούμενον, άλλ’ 
υπάρχει καί μέλλον, καί τά μέλλον τούτο 
υμείς έστε, ώ φίλοι άκροώμενοί μου' θά 
πραύνθώσιν οί λυσσώντες άνεμοι, θά έ- 
πιλάμψη φαεινός ό τής Ε λλά δος ούρα-

(*) Ή  διατριβή αύτη άνεγνώσβη πέρυσιν Ιν 
τώ φιλολογικό) Συλλόγω Παρνασσώ* ό δέ προ- 
κείμενο; πρόλογο; είναι ιδανικόν πρότυπον 
Συλλόγου, ώ ; συρβουλή άπιυΟυνθεΙ; προ; τά 
άξιότιμα μέλη’ οπωσδήποτε ό άναγνώστη; ί ;  
μο συγχώρηση τήν μεγάλην τού ην κατά τής 
Άληβεία; αόοά ειαν. Προσέτι ά; μοι συγχω- 
ρηΟή τό καθ όπερβολήν παράιρορον τοΰ ύφους 
καί νεανικόν, τοΰ όποιου εδτυχώ; I ό συγγρα
φέας δεν διασώζει σήμερον είμή τήν σποδόν.
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νός, τους αλλεπαλλήλους κλύδωνας γα
λήνη διαδεχθήσεται καί ΰπό χαράς καί 
ΰπερηφανείας τό  σκοτεινόν μέτωπον τής 
Πατρίδας θά άπαστράψή" καί ταύτα ούχί 
ώς άπά τρίποδος χρησμοδοτώ, άλλ’ ελ
πίζω  έφ’ ΰμάς καί έφ’ άπαντα τά  γνή
σια τέκνα του 'Ελληνισμού, άτινα μ α 
κράν τής πνιγηράς των συγχρόνων α τμό
σφαιρας, εν κρύπτω καί παραβύστω, άν- 
δρες τό φρόνημα καί νέοι την καρδίαν 
άκαμάτως επί του μέλλοντος εργάζον
ται" καί την ελπίδα ταύτην οΰτε απαι
σιόδοξος τις  τόν κόσμον καί τά  έν τώ  
κόσμω άπολαύσας καί βδελυχθείς άπά 
τη ς ψυχής μου νά έκσπάσγ, δύναται, οΰ
τ ε  τις λεπτολόγος σχολαστικός τά  πάντα 
ΰπό τόν άλετρίβανον τη ς γλώσσης αύ
τού κοπανίζων νά μεταστρέψιρ. Καίτρα- 

εια μέν καί άνάντης ή όδός ην έξελε- 
άμεθα, αλλά πρός σωτηρίαν οδηγεί, ένώ 

όπισθεν ημών ή ιστορία τό  στίγμα έν 
χερσί κρατούσα καταφθάνει τού δειλιών- 
τος. Ηνωμένοι έν πνεύματι, αδελφοί 
πάντες κοινής μιας μητρός, μ.ή καταπρο- 
δώσωμεν αυτήν. "Οσοι δέ τετραυματι- 
σμένην υπό τού κόσμου φέρετε την νεα- 
ράν υμών καρδίαν, μάλλον έγκαρτερεΐτε : 
ά ; άποσβεσθή πάν άλλο πάθος, πάσα ά λ
λη χαύνος επιθυμία, άς καταδαμασθή ή 
έκ βαθέων κοχλάζουσα νεότης, καί μία 
μόνη λέξις, έν σύμβολον έν τή  καρδία η
μών άνεξιτήλοις γράμμασιν άς αναγραφή 
τό  Λ α 9ι'/χο>-. Ταύτα δέ αφετηρίαν των τε  
κ α τ’ ιδίαν καί τών ενταύθα πράξεων ή- 
μ.ών τιθέντες, καί τούτον τόν σκοπόν τού 
βίου ημών άφορίζοντες, δέν πράττομ.εν 
μέγα τ ι  καί υπερφυσικόν, ουδέ θυσίας με- 
γάλας ή έκατόμβας έπιτελούμεν, ά λλ ’ α
πλώ ς τήν φϋσιν την άνθρωπίνην έκτυλίσ- 
σομ.εν, καί τήν έν τ ώ  κόσμω ϋπαρξιν καί 
παρουσίαν ήμ.ών ώς λογικών δντων, δικαι- 
ολογούμεν' διότι άν έντός τού δικαιώμα
τος ό άνθρωπος άναπνέη καί ζή, έντός 
τού καθήκοντος άφ’ ετέρου εύζωεΐ καί 
όντως υπάρχει ώς άνθρωπος" τό μέν δικαί
ωμα είναι ή σάρξ, τό δέ καθήκον ή ψυ
χή τή ς καθόλου ΰπάρξεως, καί διά τούτο 
ΰπέρτερον καί άνθρωπινώτερον. Τούτο δε 
καίπερ νύν έν προοιμ.ίω λεγόμενον, έξετά- 
ζοντες έν τ ή  παρούσα, μακροσκοπική πραγ
ματεία τάς σχέσεις τής κοινωνίας πρός

τό  άτομον καί τά  όρια τής έλευθέρας καί 
άνεπηρεάστου ΰπάρξεως καί λειτουργίας 
αυτών, καί παρακατιόντες θά άνεύρωμεν.

Ί1  καθολική διάταξις τού παντός υπό 
νόμων αναγκαίων καί άμετατρέπτων έ- 
σχηματίσθη καί διέπεται. Καθώς δ έ ό 
φυσικός κόσμος παρίστησιν ενότητα, εις 
ήν ποικίλα καί αναρίθμητα όντα συμβάλ- 
λουσιν ών ή λειτουργία, καίπερ πολυσυν- 
θετω τά τη  μκένει ές αεί αναλλοίωτος καί α
παρέγκλιτος, ούτως ΰπάρχουσι καί έν τω  
ήθικώ βίω νόμοι γενικοί καί αναγκαίοι 
ίθύντορες τής ’Ανθρωπότητας έν τή  ά - 
τέρμονι αυτής πελαγοδρομία" ή δ ' έρευνα 
καί ή ταξινομική έπίγνωσις τών δύο γ ε- 
νικωτάτων τούτων κλάσεων, έν αίς παν 
δ,τι υπάρχει καί αναπνέει έγκλείεται" ά- 
ποκαλύπτει ήμ.ίν τήν σκοπιμ.ότητα καί 
τό  απολύτως απαραίτητον ενός έκάστου 
τών όντων από τού μεγαλειτέρου, ούτινος 
ή έ'ννοια καί τήν θρασυτέραν φαντασίαν 
ήθελε καταπλήςει, μέχρι τού σμικροτά- 
του καί ευτελέστατου έκείνου στοιχείου, 
έν ώ ό ανθρώπινος οφθαλμός, καίπερ μ,υρι- 
άκις οξυδερκέστερος διά τής τέχνης καθι
στάμενος, ματαίως αγωνία νά διίδγ, όριά 
τινα. '11 απέραντος αύτη ποικιλία έν τή  
ένότητι καί ένότης έν τή  πολλαπλότητι, 
ής τά  νήμ.ατα καίπερ διεξοδικώτατα έ - 
πιμόνως ή έπιστήμη καταδιώκει, έπεκλή- 
θη έκπαλαι σύστημα" διό δή έμφανής πρό
κειται ΰμ.ίν ό ορισμός τού συστήματος, 
ότι, σύστημά έστι ή χαϋυ.έιχή η μιμική  
έχεί>η έ ιό ιη τ , έ> ή u ομ όάέ .Ιον σ ι π ο ικ ί-  
,1α στοιχεία , καί δκτα άΛΑηΛοσχετixà  
εχ οχ τα  i i l a r  μι>~ εκαατοκ  Λειτουργία*", 
d .i.i ά π ιπ ο α π ά σ τω ς  μ ε τά  τώκ .lo in û r  
â ià  xoiroü σκοπού καί ά ιαποφ εύκτου  
ά.ΙΑ η.Ιεπιδ ράσ  εωτ συκδεύμ ινα. Κατά 
ταύτα άπας μ,έν ό κόσμος είναι τό  μεί- 
ζον καί περιληπτικώτερον τών συστημ,ά- 
τω ν, περιλαμ-βάνων έν τοίς κόλποις αυ
τού άμέτρητον πληθϋν μερικωτέρων κατά 
τό  μάλλον ή ήττον ετέρων συστημάτων, 
ώς πρός δέ τήν ιδίως φύσιν καλουμένην 
έπικυρούται ή δσον καταπληκτική τοσού- 
τον καί αληθής έκείνη ρήσις άτι είναι 
σφ αΐρa  άπ ειρο ς , j/c τό μ έν  χε>τρο>' π α ν  - 
τ α ; où, οΰδαμοϋ ό'ε ή περιφέρεια' καί έν 
τή  ρήσει ταύτη προσκόπτει καί άκινητεί 
ή γνώσις καί κλείεται ή άνεξάντλητας
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πηγ-ή τώ ν θαυμασίων αποκαλύψεων τής 
φυσεως. ’Α λλ’ άρατε, άρατε τάς πύλας, 
ίδού προβαίνει έν πανοπλία ό βασιλεύς 
τού κόσμ.ου, καί ή ισχύς αυτού άκατα- 
γωνιστος καί τό θέλημα αυτού ουδέποτε 
μένει άτέλεστον" τόν τύπον τού βήματός 
του ΰποτρέμουσα προσδέχεται ή γή καί 
ο αστερόεις ουρανός ταράσσεται άπέναντι 
τού βλέμματός του" υπερήφανος καί σκυ
θρωπός ήρξατο τή ς πορείας καί ούδείς 
γνωρίζει πού πορεύεται, διότι αυτός έαυ- 
τώ  μόνον ΰπείκει, καί ούδενί οφείλει λό
γον τών πράξεών του ! . .  . Καί τ ις  είναι 
ούτος ό Βασιλεύς εις 8ν τά  πάντα υπο
τάσσονται, ΰπέρ ού τά  πάντα ΰπάρχουσι, 
δι’ όν τά  πάντα λειτουργούσι, τ ί  είναι 
τό  τιμαλφές εκείνο σημεϊον, περί 8 άπασα 
η πολυσυνθετωτάτη καί αχανής τών ό- 
ρατών καί άοράτων μηχανή άπ’ αιώνων 
περιστρέφεται; -Ω άνθρωπε έάν πάντες 
όσοι τό  πολύτιμόν σου φέρουσιν όνομα, 
καί τήν αξίαν σου έγνώριζον, άλλως θά 
είχε σήμερον τό  πρόσωπον τής γής ! ’Αλ
λά πέπρωται έπί τής σκηνής τού μεγα
λοπρεπούς τούτου δράματος ν’ άναβώσι 
καί πολλακις πρωταγωνιστήσωσι οΐ κα
τά  καιρούς Νέρωνες καί Ηορ) ·αι,

Τόν άνθρωπον τούτον, τόν βασιλέα τού 
κόσμου κατά βάθος ήνόησεν, Κύριοι, ό 
πρώτος αποκαλεσας μιχρύχοσμ ια . Καί 
τώ  οντι σύμπας ό κόσμος μικροσκοπικώς 
μέν, αλλά καί λίαν εύκρινώς έν αύτώ 
αντικατοπτρίζεται, καί αί δυνάμεις α: 
τήν συνοχήν καί διατήρησιν καί άνακαί- 
νισιν αυτού διεκπεραιούσαι καί έν τώ  άν- 
Ορωπω αναπαρίσταται. Τούτου τεθέντος 
καί χωρίς έπί τής ιδιαιτέρας φύσεως τού 
ανθρώπου νά πολυπραγμονώμεν, άλλά 
κα τ’ έπαγωγήν σκεπτόμενοι άνευρίσκομεν 
ότι καί ό άνθρωπος σύστημά τ ι αποτελεί, 
ως καί ο κόσμος, τού όποιου κατά τήν 
μεταφυσικήν είναι ή περίληψης.

"Οσοι έξ ΰμών, Κύριοι, ε ϊχ ετε  καί άλ
λοτε τήν όμολογουμένως άνιαράν καλοκά- 
γαθίαν νά συμπαρακολουθήσητέ μοι με
τεωριζόμενο) δίκην κανθάρου είς τάς γε- 
νικωτέρας άρχάςτών δντων καί μετέπειτα  
νά συγκαταπέσητε άπροφυλάκτως καί έ- 
ξαπίνης έπί τού άκινδύνου καί στερεού 
τής πραγματικότητος γηπέδου, γνωρίζε
τ ε  τήν μέθοδον τούτων καί ούδείς κίνδυ

νος μή ναυτία ΰμάς καταλάβη κα τά  τήν 
έναέριον ταύτην ποντοπορίαν καί τάς α
νακυκλήσεις, ών καί σήμερον ένεκα αδιόρ
θωτου έν τ ώ  γράφει·/ έξεως έχομεν χρείαν 
οι δέ νεοσσοί ή τού Ικάρου τήν περιέρ
γειαν καταθέσατε ή πτερά αετού άνα- 
λάβετε.

Όρίσαντες δηλονότι τόν άνθρωπον ώς 
σύστημα, ούδέν ή έλάχιστόν τ ι εΐπομεν 
ανάγκη καί τά  τμ ήμ α τα  ούτως είπεΐν 
τού συστήματος τούτου ν’ άναζητήσωμεν 
καί τήν συνεκτικήν έκείνην δύναμιν ν’ ά
νεύρωμεν, ήτις τά  τμήματα τα ύτα  συμ- 
πηγνύουσα, άπαρτίζει τόν δλον καί τ έ 
λειον άνθρωπον.

Ά λ λ ’όπως ασφαλώς έξορμ,ήσωμ.εν, χρείαν 
έχομεν ανθρώπου ενιαίου, πολυσυνθέτου, 
αιωνίου, πανσόφου, δημιουργικωτάτου καί 
ούδείς ΰμών πιστεύω έχει τήν δρεξιν τόν 
φανόν τού Διογένους από τού δακτύλου 
αύτού καί δεύτερον έτι νά έξαρτήση. 
’Αλλά μή πτοηθήτε, μηδέ ζη τή τε  αύτόν 
αλλαχού, ένοικεί έν ένί έκάστω ημών, ένώ- 
κει έν ταις παρελθούσαις γενεαϊς καί θά 
ένοικήσγ έν άπάσαις ταϊς έπελευσοαέναις" 
ούτος ό άνθρωπος 8ν ζητούμε·/ έγέννησεν 
ήμΐν τήν Ε λλά δ α  καί τήν "Ρώμην, τόν 
Άριστείόην καί τόν Βρούτον" ούτος ΰ- 
πήρξε τά δαιμόνιο·/ τού ϋωκράτους, ό 
πατήρ τού σταυρωθέντος ’Ιησού, ή ιδέα 
τού Πλάτωνος καί τού Έγέλου" άπ’ αι
ώνων ΰπάρχει καί ούδέποτε θά τελευτήση, 
όιότι άπειρος είναι ή άρχή ή κινούσα αύ
τόν, καί ανεξάντλητος ή αμβροσία ή δια- 
τρέφουσα αύτόν, καλείται δέ σεμνώ ονο- 
ματι 'Λι θρωπότηε Κύριοί μου, καί αδελ
φοί μου! έπιτρέψατέ μοι ένταύθα υ.ετά 
παρρησίας νά ομολογήσω ήμ.ίν ότι ιδού ό 
Θεός ό κινών τόν νούν καί τήν καρδίαν 
μου, ο Θεός τής σοφίας καί τού καθήκον- 
τος, τής έλευθερίας καί τού δικαίου, ό 
παντεπόπτης τής παγκοσμίου ιστορίας ί- 
θύντωρ, ό κινών σήμερον τά  χείλη μου 
καί έν τή  άπείρω αύτού έπιεικεία έπ ιτιέ- 
πων μοι νά είσδύσω καί εις αύτά τά  βά
θη τής αγίας αύτού ούσίας χωρίς νά φο
βηθώ μ ή τε  έν τ ώ  παρόντι κόσμω τήν ί- 
εράν έξέτασιν, μ ήτε έν τώ  μέλλοντι τήν 
στυγεράν κόλασιν.

'Τπό διττήν δέ έποψιν έμφανίζεται ή
μΐν ή έννοια τής άνθρωπότητος, ώς άνθρω-
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πότης άφηρημένη, ένιαία, αδιαίρετος, άναρ
χος καί αιώνιος καί αυτό είναι ή ιδανική 
αυτής ετοφις, καί δεύτερον ώς άνθροιπό- 
της συγκεκριμένη, ποικίλη, μεμερισμ.ένη 
καί αϋτη, καί είναι ή πραγματική αυτής 
εποφις, ήτοι ώς γενεαί, ώς φυλαί, ώς ε -  
0 νη καί ώς άτομα. Σαφώς ήδη καί εν
ταύθα διακρίνετε τά  στοιχεία τού συ
στήματος· ένατης άφ’ ενός έκπροσωπου- 
μένη ΰπό τής καθολικής ιδέας τής άν- 
Ορωπότητος, καί ποικιλία άφ’ έτέρου πα- 
ρισταμένη έν ταΐς γενεαϊς, τοϊς έθνεσι, 
καί τοίς άτόμοις. "Οπως λοιπόν καλώς 
τις  έννοήστ, αυτήν τ ε  τήν ανθρωπότη
τα  καί τά  ποικίλα αυτής τμήματα, α 
νάγκη απαραίτητος νά προβή συστημα- 
τικώ ς, άλλως παρεκκλίνει τού σκοπού 
καί πολλάκις εις τάς άτοπωτέρας καί άλο- 
γωτέρας θεωρίας έλεεινώς περιπίπτει. 
Ά λ λ ’ ή καθόλου επιστήμη ουδέποτε ά - 
παταται, καί δή έρευνώσα συστηματικώς 
τήν μεν ανθρωπότητα αυτήν καθ’ έαυτήν 
έδημιούργησε τήν ιρι.ίοσοιρίαι· του lUxaí- 
υν. Δεύτερον ή ερευνά καί ό προσδιορισ
μός των σχέσεων αυτή; έν γίνει πρός τάς 
διαφόρους γενεάς καί τά  έθνη καί ή επε- 
ξήγησις των έκ τω ν σχέσεων τούτων ά- 
ναποφεύκτων γεγονότων άνετέθη εις τήν 
V i.iooo fia r  τής Ιστορίας. Τρίτον ή αλλη
λουχία τώ ν ιδεών αίτινες κατ’ έποχάς 
λαμβάνουσιν εντός τής ιστορίας σάρκα 
καί ¿στα  έκπορθείται υπό τής Κ ο  τικής 
λεγομένης ιστορ ίας . ’Ενταύθα σημειωτέον 
ότι ό δρος irropi) ώς έκαλέσαμεν τά  με
γάλα τής ιστορίας στελέχη, έχει όχι μό
νον ιδανικήν τινά έννοιαν, ά λλ’ εμφανί
ζεται πραγματικώς έν τή  ιστορία καί κα
τατέμνει αυτήν ώς άναγκαϊον στοιχεϊον 
τού όλου’ ούτω π . χ . ό άρ/αϊος Ε λληνι
σμός δύναται νά θεωρηθή καί θεωρείται 
ώς μία ουσιώδης καί ιδιοφυής έποχή τής 
καθόλου ιστορίας' επίσης καί ό 'Ρωμ.αϊ- 
σμός καί ό Χριστιανισμός, καί μετέπειτα  
σύμπας ό μεσαιών, καί τελευταίον ήμεΐς 
ζώμεν έν τή  εκτή τής ιστορίας έποχή, 
αρχήν λαβούσή άπό τής αθανάτου μ.ε- 
γάλης Γαλλική; έπαναστάσεως. Τέταρτον 
τούς νόμ-ους τούς έποπτεύοντες τήν συμ- 
βίωσιν τών συνυπαρχόντων διαφόρων ε
θνών αναζητεί καί Οεμελιοϊ ή επιστήμη 
ή τού άιιΟτυύς ΰιχαίου■ Καίπέμπτον τάς

σχέσεις τού ατόμου πρός τό  οίκεϊον έθνος 
ή τήν κοινωνίαν, καί τά  όρια τής έλευ- 
θέρας αυτών ένεργείας ορίζει τό  λεγόμε
νον ¿Ιρμύοιογ J ix a io r .  *)

(ΆχολουΟιΙ.)
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Ή  λέξις Σύλλογος, εάν τις θέλή νά 
δρίσ-ρ ταύτην σημαίνει, ώς νομίζω, σύμ- 
πραξιν πολλών άτόμ.ων πρός κοινήν τινα 
ωφέλειαν πνευματικήν. Σύλλογος παρά 
τοϊς προγόνοις ήμ.ών έσήμαινεν άπλώς 
συνάθροισιν ή σύσκεψιν άνευ τής έκ τετα - 
μένης σημασίας, ήν έλαβε παρ’ ήμΐν τοϊς 
μεταγενεστέροις.

Α λ λ ά  μήπως ή σημερινή έννοια Σ ό.ί·  
Ληγος διέφυγε τά  άκοίμ.ητα έκεϊνα πνεύ 
μ.ατα, άτινα ούδεμ.ίαν σχεδόν ιδέαν αγα
θού, άληθοϋς καί καλού κατέλιπον εις 
τήν έφεύρεσιν καί τό καύχημα τής έπερ- 
χομένης σοφίας καί τού πολιτισμ.ού τής 
Δύσεως, αλλά πάντα τόν πνευματικόν 
κόσμον περιηγήθησαν καί πάσας τάς καλ
λιεργησίμους αυτού γαίας έσπειραν, εις 
πάσας τάς έπιστήμας καί καλάς τέχνας 
έθηκαν βάσεις στερράς καί εις πάντα έν 
γένει Ιδωκαν νύξιν ;

Ανέκαθεν υπήρχεν έν Έ λλ ά δ ι έν αΰ- 
τοΐς τοϊς μ.υθολογικοϊς αυτής χρόνοις μέ- 
γας τις Σύλλογος, οστις έθετο τάς βά
σεις τής κοινής αυτής ευτυχίας. Ό  Σύλ
λογος ούτος, όστις συνέκειτο έρ αντιπρο
σώπων δώδεκα λαών διαφόρων, τών 
β εττα λ ώ ν , τών Βοιωτών, τών Δωριέων, 
τών Φωκαέων, τώ ν Οι’ταίων, τών Φθιω- 
τώ ν, τών Μ αλιέων, τών Δολόπων, τών 
Περραιβών, τών Μαγνήτων, τών Λοκρών 
καί Ίώ νων, συνεδέετο σφιγκτά μ.ετά τού 
ισχυρού μ.αντείου τώ ν Δελφών καί ήτο, 
ώς ειπειν, ό μοχλός τής 'Ελληνικής θρη
σκείας καί πολιτείας, καί τό  διδασκα
λείου, ό’περ διά τών ιερέων τών κατά τό
πους λοιπών έπαιδαγώγει καί ήθικοποίει

* )  'Ώ π ΐ  ό τ ίτ λ ο ς  τ ή ;  π α ο ο ύ τ η ς  π ρ α γ μ α 

τ ε ία ς , ό π ο ια δ ή π ο τε  δρια  χ « 1  αν τ·.ς ά π ο ό ώ τη  

α ύ τ ή  ά ν ή κ  ι ε ις  τό  Δ  η  μ  ό ο ι ο ν Δ ί κ α ι ο ν .
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πάντα ελληνικόν λαόν. Ό  Σύλλογος ο- 
μως ούτος εκαλείτο παρά τοϊς άργαίοις 
Άμφικτυονικόν συνέδριου. "Ετερον είδος 
Συλλόγων, οϊτινες συνέδεον όλην τήν Ε λ 
λάδα καί ένέπνεον εις αυτήν τήν αγά
πην τή ς δόξης, τήν φιλοπατρίαν καί τόν 
ένθουσιασμόν υπέρ τή ς ελευθερίας, ήσαν 
τά  ’Ολύμπια, τά  Πύθια, τά  Νεμ-εα, καί 
τά  Ίσ θ μ ια . Εις τούτους τούς Συλλόγους 
συνέρρεον πανταχόθεν καί αύληταί καί 
κιθαρωδοί καί ποιηταί λυρικών ωδών καί 
δραμάτων, όπως άγωνισθώσι πρός άλλή- 
λους περί τών καλλιστείων. νΕ τ ι  συ- 
νήρχοντο ρήτορες, φιλόσοφοι καί Ιστορι
κοί, οϊτινες διήγειρον πολυειδεΐς ψυχικούς 
ερεθισμούς ώφελιμοτάτους εις τήν άνά- 
πτυξιν καί εις τήν πρόοδον παντός εί
δους μαθήσεως.

’Εν τοϊς Όλυμπίοις ό ευαίσθητος παϊς 
Θουκυδίδης άκούσας τούς ομοφώνους έπαί- 
νους καί τούς αλαλαγμούς καί κρότους 
τών 'Ελλήνων ένεκα τή ς καλής έντυπώ- 
σεως τήν όποιαν ένεποίησαν αί έννέα 
Μούσαι τού πατέρος τής ιστορίας Ηρο
δότου, συνέλαβε τήν ιδέαν νά γείνη καί 
αυτός οίος έγένετο, ιστορικός πολλώ κάρ- 
ρων εκείνου, πατήρ τής ιστορικής κριτι
κής. Ά λ λ ’ οί Σύλλογοι ούτοι εκαλούντο 
πανηγυρικοί δημόσιοι αγώνες, άποβλέπον- 
τες  μάλλον τήν γύμ.νασιν τού σώματος 
ή τού πνεύματος.

Καθαρώς πνευματική εταιρεία ήτοι 
σύλλογος συνέστη έν Κρότωνι τής ’Ιτα 
λίας όπου τό τε  ήτο ή μεγάλη Ε λ λ ά ς 
υπό τού Σαμ.ίου φιλοσόφου Πυθαγόρου 
πρό τής πέμ.πτης Π. X .  εκαΤονταετηρί- 
δος. Ό  Πυθαγορικός Σύλλογος δέν έμεινε 
περιωρισμ-ένος μόνον έν Κρότωνι, άλλ’ έ- 
ξηπλώθη εις πολλάς τή ς μεγάλης Ε λ 
λάδος πόλεις, όπου συνέστησαν ομοιαι 
αδελφότητες, άγωνιζόμεναι νά βελτιώ - 
σωσιν ήθη καί νόμ.ους καί νά διευθύνωσι 
τάς πολιτείας κατά τά  δόγματά των. 
’Α λλά βάσκανος δαίμων έκώλυσε νά λυ- 
θή πραγματικώς τό πρόβλημα, δπερ έξέ- 
φρασεν ύστερον έ μέγας Π λάτων ούτως: 
«Αί πόλεις Οέλουσιν ευδαιμονήσει όταν 
η οι βασιλείς φιλοσοφήσουσιν ή οί φιλό
σοφοι βασιλεύσουσιν». Ου μήν άλλά καί 
μετά  τόν διωγμόν καί τόν θάνατον τού 
Πυθαγόρου υπήρξαν πολύν καιρόν Πυθαγό

ρειοι, διατηρήσαντες σχολήν φιλοσοφικήν 
μόνον. Τοιούτος Πυθαγόρειος ήτο πρός 
τοϊς άλλοις καί Ά ρχύτας ό Ταραντϊνος 
διοικήσας τήν ιδίαν πατρίδα καί στρα- 
τηγήσας έξαίρετα. Ά λ λ ’ ούτοι οί Σύλ
λογοι έκαλούντο σχολαί φιλοσοφικαί, ό 
δέ πρόεδρος τού κεντρικού Πυθαγορικού 
Συλλόγου, ήτο τόσον σεβαστός διδάσκα
λος, ώ στε πάσα συζήτησις τής ρήτρας 
αυτού έθεωρεϊτο περιττή διότι «αυτός 
έφα.»

Σχολαί έν αίς ήτο έλευθέρα ή συζή- 
τησις καί έλάμ.βανον τόν τύπον Συλλό- 
γων, ήτο ή Σωκρατική Σχολή, η Α κ α 
δημαϊκή, ή Περιπατική, ή Στωϊκή καί 
άλλαι πολλαί αιρέσεις.

Σύλλ,ογος άκολούθως συνέστη έν Α 
λεξάνδρειά έπί τών Πτολεμαίων, ένθα 
συνέρρεον τό τε  πανταχόθεν πλήθος πε- 
παιδευμ.ένων άνδρών καί φιλοσόφων πά - 
σης αίρέσεως καί ή Αλεξάνδρεια ήδη κα
τέστη  τό θέατρον πασών τώ ν τό τε  έπι- 
στημονικών γνώσεων. Δύο δ ’ αιρέσεις 
φιλοσοφικά1, έσχον τό τε  έπί τέλους με- 
γάλην επιρροήν εις τόν κοινωνικόν βίον, 
ή Επικούρειος καί ή Στωϊκή. Ά λ λ ’ έκ 
τούτων ή μεν Επικούρειος έζητει τό 
έσχατον αγαθόν έν τή ηδονή, ή δε Στιυϊ- 
κή καίπερ ύφηλοτέρα καί εύγενεστέρα 
τής ’Επικούρειου εμπνέει όμως εις τόν 
άνθρωπον αύτάρκειάν τινα παρεκτρέπου- 
σαν αυτόν εις ¿λεθριωτάτην υπερηφάνειαν 
εις άποθέωσιν εαυτού καί τών ιδίων α
ρετών καί άποτυφλοϊ αυτόν εις τάς ελ
λείψεις τή ς φύσεώς του.

Οι Στωϊκοί ήσαν άπομεμακρυσμένοι 
από τής έννοιας τής αγάπης, ήτις φι
λιώνει τά  πάντα έξισάζει πάσας τάς 
άντιφάσεις καί μεσιτεύει εις πάντα τά  
άγαθά.

Ά νευ δέ τής αγάπης, οΰδέν καλόν δύ- 
ναται νά κατορθωθή. Α είπ οτε έμελλε ν 
ή άνθρωπότης ν’ άναβαίντ, βαθμίδας τ ι -  
νάς τού προορισμού αυτής καί πάλιν νά 
καταβαίνγ, έκείθεν εις τό  σκότος τής ά - 
μαθείας, διότι έλειπεν ή άγάπη, ή βάσις 
πάντων τώ ν αγαθών.

Τήν βάσιν ταύτην, έφ’ ής δύναται νά 
οΐκοόομηθή δ ανθρώπινος προορισμός, προ- 
ώριστο άνωθεν νά τήν φέρή τότε εις τόν 
κόσμον δ Χριστιανισμός.
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Τότε πρώτον συνέστη Σύλλογος αλη
θής καί κραταιός, ού Πρόεδρος μέν ήν ό 
ιδρυτής του Χριστιανισμού Κύριος ήμών 
’ Ιησούς Χριττός, μ,έλη δέ τακτικά  δώ
δεκα ο: άγιοι Α πόστολοι, κανονισμός δε 
συντομώτατος τό «Α γ α π ά τε άλλήλους.» 
’Ακολούθως συνέστησαν υπό των ’Απο
στόλων ή τω ν μαθητών αύτών άλλοι 
Σύλλογοι ονομαζόμενοι τότε έκκλησίαι ή 
κοινότητες. Πάσα κοινότης εϊγεν ενα ’Ε
πίσκοπον, δστις μ ετά  του Συμβουλίου 
των Πρεσβυτέρων δ ιέτα ττε  τάς εκκλη
σίας, έδίδασκεν, έστερέου τούς προσήλυ
τους εις τήν πίστιν καί διοι/.ών τά  ολί
γα προσφερόμενα αργύρια, εφρόντιζε περί 
τη ς ’Επιστολικής κοινωνίας πρός τάς έξω - 
τερικάς κοινότητας. Τις δύναται νά μ.ή 
Οαυμάση τήν υπερφυσικήν δύναμιν, ήν 
έκτήσαντο αί μικραί αύται κοινότητες, οί 
ελάχιστοι οΰτοι Σύλλογοι διά τοΰ βρα
χύτατου αύτών κανονισμού « ’Αγαπάτε 
άλλήλους !»

’Εναντίον των φρικτών διωγμών των 
’Ιουδαίων, των ειδωλολάτρων παντός τό
που, καί τών αιμοβόρων αύτοκρατόρων 
τ/,ς 'Ρώμης, άντέταζαν τήν αύταπάρνη- 
σιν, καί ύψωσαν τήν δύναμιν τής βου- 
λήσεως εις τοσούτον βαθμόν, 8ν αληθώς 
μόνον τό  παράόειγμα τού ’Ιησού Χριστού 
ή σταύρωσις αύτού υπέρ τής άνθρωπό- 
τητο ς, ήδύνατο νά φθάση. Διά τής καρ
τερίας αύτών αι χριστιανικού αδελφότη
τες  έμάλαξαν τήν καρδίαν τών διωκτών 
καί τέλος άπό τού 3 2 3  έτους Η. X .  έ
παυσε πάσα καταόίωξις αύτών άναφα- 
νέντος προστάτου τού Χριστιανισμού 
τού Κωνσταντίνου.

Τότε εύρον καιρόν άναπαύσεως αί α
κράδαντοι έκείναι ψυχαί, οι θείοι εκείνοι 
Σύλλογοι οί εμπνεόμενοι ύπό τής αγά
πης καί εχοντες τήν θείαν εντολήν νά 
άδελφοποιήσωσι τήν οικουμένην. Α λ λ ά  
δυστυχώς κατήντησε, φαίνεται, φυσικόν 
εις τόν άνθρωπον νά διδάσκηται πάντοτε 
ύπό τών ίδιων καί πολλάκις ύπό τών 
αύτών παθημάτων. Οί παλαιοί Σύλλο
γοι τών αγίων μετεβλήθησαν άπό τούδε 
εις τά γμ α τα  οκνηρών άμαθών, ύποστηρι- 
ζόντων τό σκότος καί τάς δεισιδαιμο
νίας, τά  όποια άντί νά δώσωσι νέαν ώ - 
Οησιν εις τήν εκλεκτικήν λεγομένην φι

λοσοφίαν, περιώρισαν τό πνεύμα καί έδέ- 
σμ,ευσαν πάσαν επιστημονικήν πρόοδον.

Τώ 1 4 5 3  έτος Μ. X . καταστραφείσης 
τής τών Βυζαντινών βασιλείας, στίφη 
Ελλήνων διδασκάλων συνηλάθησαν εις 
τήν Εσπερίαν Ευρώπην ένθα έμ.φυτεύσαν- 
τες  πάντα τά  καλά τής ελληνικής παι
δείας διέδωκαν καί αύτήν τήν τών προ
γόνων ίόέαν περί συστάσεως διαφόρων 
Συλλόγων έν πληρεστέρα ή πάλαι ση
μασία.

Καίτοι δε ήσαν τό πρώτον ύπό τήν 
αύστηράν έπιτήρησιν τή ς παπικής πλά
νης πάντα τά  γυμνάσια καί λύκεια, καί 
ή γλώσσα τώ ν σοφών ήτο ήναγκασμένη 
νά στρέφηται πάντοτε περί τά  στενά 
όρια τής ΓΙαλαιάς καί Νέας Διαθήκης, επί 
τέλους όμως τό  πνεύμα τής επιστημο
νικής προόδου τού πολιτισμού, κατώρθωσε 
ν’ άποσείση τόν ζυγόν τούτον, καί νά 
φθίση, εις τούτο τά σημερινόν ύψος, όπως 
άναβ αίνων δ φιλόσοφος τής Εύρώπης δύ- 
ναται νά εκφώνηση: "Π ποιον σκότος ά- 
μαθείας έκάλυπτε τήν πατρίδα μου ! εις 
ποίαν άβυσσον δεισιδαιμονιών κατεκρη- 
μνίσθη ό ανθρώπινος λόγος, διότι ώ δη- 
γείτο ύπό τής πλάνης, ήσις έσφετερίσθη 
τήν άντιπροσωπικότητα τού Θεού καί 
τήν προστασίαν τή ς πίστεως !

Σήμερον άς κραυγάζω σιν ό Πά.πας καί 
οί Καρδινάλιοι καί τά  τά γματα  τών ’Ιη
σουιτών, άς δημοσιεύωσι τά  αναθέμα
τα  αύτών κατά τής προόδου καί εναντίον 
τού πνεύματος τή ς καθαράς Χριστιανικής 
θρησκείας, άς κηρύττωσιν ιός δόγμα θρη
σκευτικόν τό άλάνθαστον τού Πάπα. 
Είναι αδύνατον νά ύπακούση τό  πνεύμ.ά 
μου εις τοιαύτας βλάσφημους ιδέας.

’Εγώ θέλω τόν άνθρωπον ν’ άναβαίνη 
διά τού αεροστάτου εις τά  ύψη τή ς α τ
μόσφαιρας, όθεν μετεωρολογών έκτός πά - 
σης πολιτικής τύρβης καί καλογηρικής 
προλήψεως, νά Οαυμάζη τόν κόσμον καί 
νά προσεγγίζη τήν φαντασίαν αύτού εις 
τόν "Υψιστον.

Θέλω νά διέρχωμαι τάς Ηπείρους διά 
τών σίδηρο δρόμων ταχύς ώς τά  πτηνά 
διατρυπών καί αύτά τά  Ίυ.αλάϊα, θέλω 
νά ένώνω τήν .Μεσόγειον καί Έρυθράν 
θάλασσαν, όπως περιηγώμαι τήν Οικου
μένην εντός μηνών ¿λίγων, θέλω νά ή-
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μαι ταύτοχρόνως έν Αμερική, έν ’Α γ
γλία, έν 'Ρωσσία, έν Ισπανία, έν Ινδία , 
έν Ίαπονία καί νά συνδιαλέγωμαι πραγ- 
ματικώς μ ετά  τών φίλων μου.

Θέλω νά υψώσω τόν άνθρωπον διά 
τών υψηλών τούτων έργων' θέλω νά έ- 
ξευγενίσω αύτόν διδάσκων αύτώ τήν ι
στορίαν, τήν λογικήν, τάς φυσικάς έπιστή- 
μας, τό  δίκαιον, καί νά οδηγήσω αύτόν 
εις τήν αλήθειαν. "Α παγε ! Ά π α γ ε  ! άπ’ 
έμού, ώ μιαρά άμάθεια καί δεισιδαιμονία. 
νΩ  πόσον ατυχής είμαι διότι αί τρίχες 
μου έλευκάνθησαν ! Είθε νά έγεννώμην σή- 
μ.ερον, ότε αί έπιστ-ήμαι έλαβον νέαν 
πρόοδον.

Σήμερον βλέπω παντού Συλλόγους έν 
τή  πληρεστάτη αύτών σημασία. ’Ενταύθα 
Σύλλογος φιλοσόφων —  έκεΐ Σύλλογος 
μαθηματικών— παρέκει Σύλλογος φιλολό
γων —  μακρύτερον Σύλλογος ιατρών— νο
μικών καί έτι άπώτερον τοσαύτην ποι
κιλίαν Συλλόγων, εις όσους σχεδόν κλά
δους δύνανται νά διαιρεθώσιν αί έπιστή- 
μαι.

ΧαΓρι, ω  έπερχομίνη γ ιν ιά , η τις  βίλεις απολαύσει 

τών καρπών τών Συλλογών τού τη ν , άποβντ'α/ω 

τουλάχιστον πλήρης ελπίδων, Ετι είστ,λίιν ή  άν- 

βρωποτης ιΐς τήν οδόν τ ι ς  άληβείας.

’Αλλά τήν υψηλήν ταύτην έκφώνησιν 
τού Εύρωπαίου άφήσαντες, άς έπανέλ- 
θωμεν εις τήν μητέρα τών έπιστημών 
καί τού πολιτισμού Ε λλά δ α . Ο ίμοι! ό
ποιαν λύπην προξενεί εις τήν ελληνικήν 
καρδίαν ή άπό τής Εύρώπης εις τήν Ε λ 
λάδα κάθοδος. ¡Μόλις μ ετ’ άλλεπάλλη- 
λα πρόσφατα παθήματα, ήδυνήθημεν νά 
έννοήσωμεν ότι ό προορισμ.ός τής 'Ελλά
δος τού νά διαδώση τόν πολιτισμόν έν 
τή  ’Ανατολή διά μόνης τής διαδόσεως 
τής 'Ελληνικής παιδείας, δύναται νά τε - 
λεσθή. Σήμερον έννοήσαμεν τάς έλλείψεις 
ημών εις πάσας τάς έπ.στήμας καί βιο- 
μηχανικάς τέχνας, σήμερον ήσθάνθημεν 
τήν ανάγκην εταιρειών καί Συλλόγων, τών 
μοχλών τούτων πάσης προόόου.

’Αλλά δέν πρέπει νά μεμψιμοιρώμεν 
ούτω, ουτε ν’ άποθαρρυνθώμεν ποτέ ! ’Εν 
τή πατρίδι ημών ύποφαίνονται πολλαί 
έλπίδες προόδου πνευματικής. Παραδείγ
ματα εστωίαν οί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλ-

[ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.]

λογοι, ό πρός διάδοσιν τώ ν 'Ελληνικών 
γραμμάτων έν Άθήναις Σύλλογος, ό έν 
Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλο
γος, καθόις καί πλεϊστοι άλλοι ε:ς πλεϊ- 
στα  άλλα μέρη, ώς καί έν Σμύρνη δ Φι
λεκπαιδευτικός Σύλλογος 'Όμηρος, ό 
πλείσθ’ οσα καλά έπαγγελλόμ-ενος τή  
προσφιλέστατη πατρίδι, ό καταρτιζόμενος 
Σύλλογος τώ»· έπ ίπτημύΐω γ ία ιρ ώ ν  *) 
καθώς καί εις πολλά τής Μικρασίας μέρη.

Τούτο δεικνύει ότι ή 'Ελλάς είσήλθεν 
εις τό  στάδιον τού πολιτισμ.ού καί ήρξα- 
το  νά έφαρμόζη τάς έπιστημονικάς γνώ
σεις εις τόν πρακτικόν αυτής βίον.

Είθε δέ νά έ'χωμεν άπαξάπαντες άπό 
κοινού πάντοτε έν ήμϊν τή? άγάπην^  ΐνα 
έν όμονοία εύρίσκωμεν τήν άλήθειαν καί 
έμ.πνεύσωμεν εις τά  τέκνα ημών υγιείς ι
δέας, όπως άναστήσωμεν πάλιν άλλους 
Πλάτωνας καί Ά ριστοτέλας.

θ . Γ. Π.

ΕΠ Ι2ΤΟΛΙΜ Α ΙΑ  Δ ΙΑΤΡ ΙΒΗ
περί

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ.

(Συνέχεια ίσε φυλ. Β '.  καί τέλος.)

Κυπερούσα (ή) βεβαίως ή έν τή  Παν
δώρα παραγωγή είναι ή μόνη πιθανή καί 
άληθής έκ τής κυπείρου κοινώς κύπειρης 
βοτάνου ιατρικού καί έδωδίμου. ’Εάν 
υπάρχουν κηπάρια ήτοι μ,ικροί κήποι κα
τ ά  τό  μέρος έκεϊνο ΐσως ορθότερον θά ώ - 
νομάζετο καί θά έγράφετο Κηπερούσα 
(ή) διά νά άληθεύη καί τό τού άσματος.

ιη% /.λωνι βχοιλιχο ά *ο  τ^ν Κ757Γΐροΰσα 

ά λλ’ ή παραγωγή αύτη όμολογούμεν ότι

*)  Σ. Σ. Κτε'θη ή λέξις * Επιστημόνων 
Ιατρών,» καθότι ϋπάρχουαι καί πλείστοι μή 

έπιστήμονες, ώς καί Δικηγόροι καί Διδάσκα
λοι έν ΣμΙρνη οΐτινες εύρίσκονται ολως ιΐς 
διάοτασιν πρός τήν έπιστήμην, και οΐτινες ώς 
εχιίναι Ιοβόλοι «ίσχωρούαι πανταχού, μή ε 
χοντες οίιδ’ Ιερόν οόό' οσιον. Έ π ί πάντων 
τούτων Οέλομεν ποι .σει έκτενή άνάπτυξι» έν 
καιρώ τψ δέοντι.

8
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είναι περιττή καί τολμηρά, όχι όμως 
τολμηροτέρα άλλης τίνος καθ’ ήν λόγιος 
τις, ό ύποθέσας δηλαδή οτι εις τήν έν 
Σύρω θέσιν Καβεΐρι (τό) η κα τ’ άλλους 
Καβούρι (τό) ΰπηρχεν ιερόν των Κάβει
ρων, μετέβαλε τήν Κυπεροΰσαν εις όττέρ 
ούσαν ! !  !

Καμπϊά (τά ) λοφίσκος άνωθεν τού 
Βήσσα- όνομασθείς οϋτω έκ του μικρού ο- 
ροπεδίου, κάμπου, ώς γνωττόν παρά τοΰ 
λαού καλουμένου, όπερ κεΐται επί τής 
κορυφής του ή διά τάς πολλάς καμπάς, 
άς ποιείται ο άναβαίνων πράς τήν κο
ρυφήν.

Καταφυά (ή) ορεινή θέτις μ ετά  τίνος 
όπής φυτικής’ ίσως καταφυγή (ή), ή κα- 
ταφύγι (τό) ονομασία ΰπάρχουσα έν Κύ- 
θνω, Τήνω, Ά ντιπάρφ, καί ταΐς πλείσταις 
τω ν νήσων.

Κόμητο (τό) ή κάλλιον Κ ώ μητο έκ 
τοΰ κώμη" θέσις κατά τό  νότιον τής 
νήσου μέρος, κατάφυτος μ ετ ’ άφθόνων ίι- 
δάτων.

Κοϋμός (ό) ίσως κωμός έκ τοΰ κώμη 
(ή) ή κώμος (διασκέδασις), από συμβάν
τος τινός όνομασθεΐσα οΰτως, ή έκ τοΰ 
κομμός (στολισμός).

Κριός (ό) όρος δύσβατον από συμβάν
τος τίνος ίσως όνομασθέν οΰτω.

Καστρί (τό), Κολωνάκι (τό), Βόλταις, 
(ή), 'ί'δραάς (ό), ίσιος Υδραγωγός, θέσεις 
με ερείπια κτιρίων αγνώστου έπο/ής.

Καρμανιόλος (ό) Οέσις μετά  ποσίμου 
ΰδατος όνομασθεΐσα ούτως έκ τοΰ ιδιο
κτήτου 8ν έκάλουν έμπαικτικώς Καρμ,α- 
νΐόλον (δημοκράτην) καί άλλαι δε θέσεις 
φέρουσιν ονομασίαν έκ τοΰ ιδιοκτήτου αλ
λά παραφθαρέντος τοΰ ονόματος μετά  
δυσκολίας δύναταί τις νά τό έννοήσγ, λό- 
γου χάριν βρύσις τις καλείται Νικολίτσα 
(ή ή τοΰ) θέσις τις  Τερέτου (τοΰ) άλλαι 
του .Μαύρου, Μπαμπακας (ό), Φιριάτσι (τό 
ή τού) ’5  τ ’ Άφόκου, Δανιήλ (τοΰ) Ά -  
βράμη (τοΰ) Περσέλη (τοΰ) Μισέ Μαυλή 
(τοΰ) Ξάντου (τοΰ) Μπαρμπαγ’άννη (τοΰ), 
Ψύχα (τοΰ) 'Ρόζου (τοΰ) καί πλεϊσται 
άλλαι.

Κίνι (τό) θέσις μεθ’ ΰδατος’ ίσως ώνο- 
μάσθη, ένεκεν συμβεβηκότος τίνος κοινή, 
διότι εις πολλάς Έλληνικάς /ώρας ϋπάρ- 
/.ουσι θέσεις υπό τήν ονομασίαν ταύτην.

Καραμπογιά (ή) όρος όνομαζόμενον 
οΰτω διότι έπ’ αυτού υπάρχει μέγα πο- 
σόν θειϊκοΰ σιδήρου (καράμπογ’α)

Καμινάκι, Κηπάρι, Κ λημάτα, Κοιλά
δα, Ά μ π έλα , Πηγαδάκι, Ξερή συκιά, 
Κάβος, Τά διό νερά, Ή  δυό σπηλίαΐς, 
Χαρουπιά, Αειβάδια, Βουνάκι, Πηγή, Α 
γρός, ’Ά γρελας (άγριελαία) Αιώνας, Βρυ- 
σάκι’ διάφοροι θέσεις τών όποιων -?ό ό
νομα φανερώνει τό  πράγμα, άν καί εις 
τήν τελευταίαν θέσιν [ύφυΛζ η ΐ  φ/./ος 
*•¿5*· ·τατ(ιΙω>\ έπίστευσε τήν ΰπαρξιν ιε- 
ροΰ τοΰ Εύρυσάκους.

Κακός κατήφορος (ό) όρος όνομα καί 
πράγμα.

Καράβι, Κατεργάκι, Βάρκα (ή) Δελ
φίνι (τό) Πνιδάλι (τό) παραθαλάσσιοι θέ
σεις ένεκα ομοιότατος ή καί ένεκα συμ
βεβηκότος όνομασθεϊσαι οΰτως.

Κλεισούρα (ή) στενωπός κατά τό  βό
ρειον τής νήσου μέρος" όνομα δα,λαδή καί 
πράγμα' άλλα δέ τις στενωπός παρά τή  
Βάρα καλείται Έ μπ ά της (ό) καί έτέρα 
Πέραμα (τό).

Κόφα (ή) Αυγό (τό) όρη όμοιάζοντα 
μ ε  τό σαμαινόμενον τή ς λέζεως.

Αανάδο (τό) καί Ν ά ττο καλούμενου 
νασίδιον άντικρΰ τοΰ λιμένος τής Σύρου" 
αλιεύς τις  μοί ελεγεν ότι ούχί Αανάδο 
αλλά Γανάδο ονομάζεται τοΰτο έκ τοΰ 
πρασίνου χρώματος (Γανάδας) αν τό να
σίδιον τοΰτο έχει ώς περιέ/ον μεγάλα,ν 
ποσότατα χαλκούχων, ώς φαίνεται, χ ω 
μάτων.

Λίθαργος (ό) όρος δύσβατο·/· ίσως λίθος 
αργός αγουν άχρηστος.

Λ;ά (ή) όροπέδιον ομαλόν παρά τώ  
Σύριγγι ίσους Λεία.

Μ ελιττό (τό) ή Μάρμαρο·/" ή δευτέρα 
ονομασία άπεδόθη εις τήν θέσιν εκ  τίνος 
μαρμάρου έκεΐ είιρεθέντος ποτέ- ή δε 
πρώτη ίσως διότι έκεΐ ΰπήρχον πολλοί 
μελιττώνες· ΛΙελιττών ή Μ ελιττός υπήρ
χ ε , νομίζομεν, καί πόλις τις κατά τήν 
αρχαιότητα.

Μάλία (τά) όροπέδιον ομαλόν όπισθεν 
τοΰ Πισκοπ’οΰ ίσως τά  ’Ομαλά κατά πα
ραφθοράν τής λέξεως.

Μαυροβοΰνι, Μαύρη μάνδρα, Μαύρα 
σπηλιά, Μαΰρος κρεμός, Ά σποος κρεμός, 
Μελαναίς πέτραις, Κόκκινα χώ μα τα  τά
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Ονόματα φανερώνουσι τά  πράγματα1 καί 
παρά τοΐς άρχαίοις δέ άναφέρονται τοι- 
αΰτά τινα’ λόγου /άριν Κυάνεαι πέτραι, 
Λευκή άκτή έν Εύβοία, Θράκα; καί παρά 
τοΐς άλλοις δέ εθνεσι τό  αύτό συμβαίνει 
M onte bianco, Montenegro καί άλλα 
άλλαχοΰ.

Νήτες (ή) όρος εις τό νότιον τής Σύρου 
μέρος εκτεινόμενο·/ πρός τήν θάλασσαν 
μ έ ομώνυμον ακρωτήριο·/ μήπως παρά- 
γετα ι έκ τής 'Ομηρικής λέξεως Νείατα 
σημαινούσης έσχατα ·, τό τε  δέ είναι ό- 
νομ.α καί πράγμα.

Ξηρόκαμπος (ό) και Ηηρόχωμα (τό) 
άκαρπα έπίπεδα.

Πάγος (ό) θέσις είς τό  μεσόγειον τής 
νήσου παρά τήν Μεσσαρϊάν (κέντρον τής 
νήσου κατά τούς χωρικούς) ή λέξις παρά 
τοΐς άρχαίοις σημαίνει λόφον ή δήμον.

Πελεκαν’ά (ή) λατομεϊον όνομα καί 
πράγμα συνηθέστατον έν άπάσαις ταΐς 
Έλληνικαις έπαρχίαις" έν Χ ίω  ύπάρ/ει 
καί Λατόμι (τό).

Πούντα (ή) άκρωτήριον παρά τό  Λοι- 
μ.οκαθαρτήριον έκ τή ς ’Ιταλικής λέξεως 
P in ta  σημαινούσης τήν άκραν.

ΙΙαρακοπή (ή) θέσις μέ τινα κηπάρια 
ονομαζόμενη οΰτω διότι άληθώς παρακό- 
π τει (στρέφεται) ό πρός τά  Ποσείδια ά 
γων ή διότι είναι παρά τήν κοπήν δη
λαδή τό μ-έσον τής όδοΰ.

Προκοπής (ό) Οέσις άδενδρος όλίγον 
πρά τής παρακοπής.

Ποσείδια (τά) ή Ποσειδωνία (ή) καί 
Δελαγράτζια (Deila Grazie)· ή τελευταία 
ονομασία έκ τίνος ναΐσκου φέροντος τό 
ονομα τούτο- θέσις μ ετά  λιμένος κατά 
τό  νοτιοανατολικόν τής νήσου μέρος" 
εις ταυτην την θέσιν εΰρέθησαν κατά τό 
1 8 3 9  ερείπια ναού μετά  τίνος λίθου ένε- 
πιγράφου έ ς  ού ΰποθέτουσι τήν έκεΐ ΰ- 
παρςιν ναού Ποσειδώνος τοΰ Άσφαλείου.

Πρασονήσι (τό) καί Ψαθονήσι (τό) νη
σίδια παρά τόν λιμένα τώ ν Ποσειδίων 
¿νομασθέντα ίσως οΰτως έκ τών φυτών, 
ών τά  ονόματα φέρουσι. Συμβαίνει όμως 
νά ονομασθώσιν οΰτως έκ τίνος όαοιό- 
τη το ς .

Πετροβοΰνι, Πασά γίαλός, Γαδουροκυ- 
λίστρα, Κακοβοΰνι,’ϋβριόκαστρον, Ά .τζιγ- 
κανόκαστρον, Κασίδης όνομασίαι ορεινών

θέσεων ΰπάρχουσαι καί εις άλλας έλ- 
ληνικάς χώρας" τά  δύο τελευταία άπο- 
δίδονται συνήθως εις ξηρά καί ευτελή 
όρη.

Πύργος, όρος τό ΰψηλότερον τής Σύ
ρου" γράφοντες έν τή  εισαγωγή τής πα
ρούσας πραγμ.ατείας δέν άνεφέραμεν τήν 
λέςιν Περγάντι (τό) ονομασίαν ϋπάρχου- 
σαν έν ’Ακαρνανία, Εύβοια καί άλλαχοΰ.

Σκάρπα (ή) (Υπόδημα ίταλιστί δοητρε) 
καί Καλαπόδι (τό), νησίδια όμοιάζοντα 
μέ τό  σαμαινόμενον τής λέξεως· περί τοΰ 
όευτέρου ποιητής τις  χατεοχ ινη π α-  άν 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν οΰτω, τόν έξής στί- 
χον.

£ χ  τδν |Χ(:νάντα» ψυ^ίων ’ ς τ ά ς  /„«'?*{ τον Π λάοτον
[•ρρίφβνι

χ ’  Ιχιιτ ό  (Γ/ή(Λΐ χ * ί  τ ’ όνορ* Καλαιτ οίίον Ιντίχνον.

έπΐ τοΰ πρώτου ΰπάρ/ουσι καί δύο ορμί
σκοι κάλούμενοι Μεγάλ’ αγκάλη καί Βα- 
θείά αγκάλη. "Ετερον νησίδιο·/ παρά τό 
δεύτερον κείμενον καλείται Στρογγυλό 
(τό) καί έτερον Σκόπελος (ό).

Σκληπί (τό) θέσις μ.ετά τινων κήπων 
καί μέ ρέον ΰδωρ πιθανόν Ά σκληπεΐον.

Σχιζομεναΐς (ή) καί Σχιζόμενα (τά) 
θέσις ορεινή μετά  σχισμ.άόων έπί τοΰ 
έδάφους" τό  όνομα δεικνύει τό πράγμα.

Σκληρή (ή) όνομα καί πράγμα" έδα 
φος πετρώδες- οΰτω σκληραΐς ονομάζον
ται έν ταΐς νήσοις όλα τά  πετρώδη καί 
εις νομ.ήν μόνον χρήσιμα έδάφη.

Σύριγγας (δ) θέσις μετά  τινων κηπα- 
ρίων εις τό  βόρειον τής νήσου μέρος όνο- 
μασθείς οΰτω έκ τοΰ έκεΐ ΰπάρχοντος 
σύριγγος έξ ού άναβλύει ολίγιστον μ ε
ταλλικόν ΰδωρ.

Σταυρός, Σά Γιάκωμος, Σά Στεφάνου, 
Ά γ ίά  Βακοΰ, Ταξιάρχης, ΙΙαναγίά, Ά 
για Παρασκευή, "Αϊς Λουκάς, Ά ϊς  Ά ν- 
δρέας, Πανάχραντος, Φανερωμένη, Ά σώ - 
ματος, Παντάνασσα, θέσεις όνομασθεϊσαι 
οΰτω έκ τών έκεΐ ναών.

Τουρκοβοΰνι (τά) ορος τραχύ κατά τό 
βόρειον τή ς νήσου μέρος, ’ΐδού πώς έςη- 
γεΐ τήν λέξιν ό μακαρίτης Κοραής. «Τουρ- 
κοβοΰνι ΰπάρχον πανταχοΰ τών νήσων 
σημ.αίνει τόπον ορεινόν φυλασσόμενου ή 
κρατούμενον άπό Τούρκους, ο Ά πέκτησεν 
άρά γε έκ ταύτης τής αιτίας τό όνομα
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καί κατά ποίαν έποχήν, ή μήπως τό  
Τούρκος ώς πρώτον συνθετικόν σημαίνει 
κακότητα, ώς συμβαίνει παρά πολλαϊς 
λέξεσι συνθέτοις άπό τής Τουρκοκρατίας, 
οίον Τουρκάνθρωπος, Τουρκόσκυλος ση
μαίνοντα σκληρός άνθρωπος, άγριος σκύ
λος καί τό τε  Τουρκοβούνι σημαίνει κα- 
κοβούνι διά τήν τραχύτητα .

Τάλαντα (τά) θέσις ριετά κήπων πι
θανώς έκ συμβεβηκότος ονομ.ασθεϊσα ού
τω ς, έξ εΰρέσεως δηλαδή αρχαίων νομ.ι- 
σμάτων, ώς συνειθίζεται νά όνομ-άζωνται 
πολλαί θέσεις άπαραλλάκτως μέ τό  ό
νομα τού έκεϊ εΰρεθέντος πράγματος· ού
τω ς άνεφέραμεν έτέραν τινα καλουμ,ένην 
τά  Γράμματα έξ ένεπιγράφου πλακός 
έκεϊ εΰρεθείσης, άλλη καλείται τά  Χρυσά 
δακτυλίδια έκ τών έκεϊ εΰρεθέντων αρ
χαίων χρυσών δακτυλίων καί νομισμά- 
τ ω ν  άλλαι θέσεις όνομασθείσαι ώς λέγε
ται ούτως Πλάκα (ή) Πίθους (τούς) Κε- 
ραμίά (τά), ή μέν πρώτη έκ πλακάς αρ
χαίας, ή δευτέρα έξ αρχαίου πίθου καί ή 
τελευταία έξ άρχαίων αγγείων έκ κερά- 
μ.ου έκεϊ εΰρεθέντων. *) ’Ίσω ς δε ώνομά- 
σθησαν ούτω διότι σύδενδρος καί πλού
σια ή θέσις.

Τρία λαγγόνια (τά) όρος μέ τρεϊς βα- 
θείας σχισμάδας- εις τήν μίαν τών όποιων 
φαίνονται ερείπια αρχαίου κτιρίου.

Τρία αδέρφια (τά) τρεις λόφοι ισομε
γέθεις περίπου καί άντικρυς άλλήλων κεί
μενοι.

Τρυπητή (ή) ορεινή θέσις παρά τόν 
Φοίνικα μέ όπάς φυσικάς έπί τού έδά- 
φους έκ τής μιας τών οποίων άναβλ’'·ει 
ύδωρ.

Τούρλος (ό) όνομ.α καί πράγμα όρος έν 
σχήματι τρούλλου.

Φοινικιά (ή) καί Φοίνικας (ό) τό  πρώ
τον όρος μ έ τινα κηπάρια έπ’ αυτού, τό 
δεύτερον κοιλάς παραθαλασσία, άναμφι- 
βόλως έκ τού δένδρου οϋ τήν ρίζαν φέ- 
ρουσιν. Ή  ΰπόθεσις ότι χρονολογείται έκ 
τής εποχής καθ’ ήν έθαλασσοκράτουν οί

* )  Εις Τάλαντα εύρίΟη πρό τινων έτών καί 
λίθος μετα τής έξης Ιπιγραφής «Ήγηααοΰς 
Κλεομβρίτου Θυγατρός προίξ τό χωρίον.» Τίς 
ί '  ή ‘Ηγήααώ αύιη καί ποιας ίποχής «γνω
στόν.

Φοίνικες είναι τ ό  όΛΐ) ώ τιραγ  σχ ο .Ια-  
αη χ ή .

Φουρλάκκοι ή Βουρλάκκοι κοιλάς ά
νωθεν τή ς Παρακοπής ίσιος κατά παρα
φθοράν έκ τού Βοουκολάκκοι διότι καί εις 
άλλας νήσους ΰπάρχουσι θέσεις ΰπό τήν 
ονομασίαν ταύτην· τό παράδοξον είναι ή 
ύπαρξις τής ρίζης Φουρ ή Βουρ εις πολ- 
λάς τής νήσου θέσεις· ώς Βουρλίδία ή 
Φουρλίδια (τά) καλείται χθαμαλόν τ ι 
έπίπεδον κατά τήν άμ.αξητόν οδόν Ιΐι- 
σκοπίού. Φούρλια (τά) δέ ή Βούρλ.ια (τά) 
άλλη τις θέσις.

Χριστού τό  πάτημα, θέσις έπί τίνος 
λόφου παρά τά  Ποσείδια- τό  στενόν τής 
παρούσης πραγματείας δέν έπιτρέπει νά 
έκτανθώμεν έπί τής ονομασίας ταύτης- 
τούτο μ,όνον λέγομεν ότι δέν υπάρχει ελ
ληνική χώρα μ.ή εχουσα θέσιν ΰπό τήν 
όνομ.ασίαν ταύτην.

Χάλανδρα (τά) Χαλάνδρι (τό) καί 
Χάλαρα (τά) Χαραγαί (ή) θέσεις όνομα- 
σθεΐσαι ούτως πιθανώς ένεκα τής άνατε- 
τραμμένης έπιφανείας τού μέρους.

Χασάνη (τό) θέσις μέ τινας όπάς έξ 
ών ή μία μεγαλ.ητέρα, ίσως έκ τού ¿ ω -  
σανη (η).

Χρούσα (τά ή τού) ή ΚροΟσα κα τ’ άνα- 
γραμματισαόν έκ τού Ινούρσα (τού) διότι 
κατά παράδοσίν τινα έκεϊθεν έλεηλάτησάν 
ποτέ τήν νήσον οί πειραταί. Ά λ λ ’ ή 
σπουδαιοτέρα παράδοσις είναι ότι τό 
κτήμα άνήκεν πρό 1 5 0  έτών εϊς τινα 
παπάν Χρούσαν, όθεν καί σήμερον οί γ έ
ροντες λέγουσιν αυτό τού Χρούσα.

Χαλικολόγος (ό) τόπος συναγωγής 
χαλίκων (λιθαρίων).

Χα'ρασσώνας (ό) όρος δύσβατον ίσως 
ώνομάσθη ούτω έκ τών έπ’ αυτού μεγά
λων φυσικών χαραγμών αϊτινες Σχιστά 
(τά) καί Λακκώματα (τά ) ιδιαιτέρως κα
λούνται.

’ ’Εκτός τώ ν άνωτέρω ονομασιών θέ
σεων ΰπάρχουσι πολλαί άλλαι τών ο
ποίων μ.όνον τά  ονόματα άναφέρομεν, ά - 
ναβάλλοντες τήν ερμηνείαν ές άλλοτε.

Α ποθήκη, (ή) Ά ργαλίό (τό) Ά τ ε -  
λ ’ό (τό) Ά σπρη Φοντάνα (ή) ’Ασήκωτο 
(τό) Ά λμύρα (ή) Βάρδ’α (ή) Δαμαλάς 
(ό) 'Ελληνικό (τό) Θάνία (ή) Κ ατα- 
στέα  (ή) Κ αταστέγι (τό) Κοχλακάς (ό^
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Καπετανάκη (τού) Καλόγερος (ό) Κουκου- 
φάς (ό) Κορακοπέτρα (ή) Κίστρινο (τό) 
Κορίθι (τό) Καταλύματα (τά) Λίαροπή 
(ή) Λουπαρδάκι (τό) Αωτό (τό) Λούλα 
(ή) Μεγαλεύκι (τό) Μουσταφάς (ό) Με- 
γαγ’αλός (ό) Μεσόραχη (ή) Μόδι (τό) 
Μαύρη Φοντάνα (ή) Μύτακας (ό) Ξυλο
κοπή (ή) Π λάτο (τό) Πλατουλό (τό) 
Πλατύς (ό) Περδίκι (τό) Πήδημα (τό) 
Πινακωτή (ή) Πλατούρα (ή) Πομόνι (τό) 
ΙΙάλος (ό) 'Ροζιά (τά) 'Ράσσο (τό) 'Ρα- 
χαμός (ό) 'Ρίκοπο (τό) 'Ρόπακας (ό) 
Συγγρό (τό) Στριφτή τό  ρέμα. Σταυριά 
(τά) Σαν νερό (τό) Στελίά (τά ) Στριμεσό 
(ή) Φανερό (τό) Φαρφουρί (τό) Φώκια (ή).

Λ . Κ .  X .

Η Φ Ι Λ Υ Ρ Α

[Κ α τ ά  τόν Α . ϋ Ε Β Α Ϊ . ]

Α'.

Ή  ’Αφροδίτη, ή πολυθρύλητος έκείνη 
Θεά, ής τόσω γλυκεΐαν περιέσωσεν ήμ,ϊν 
τήν άνάμ.νησιν ή ελληνική μυθολογία, έ- 
ξόχως ΰπέρ πάσαν άλλην θεότητα λα - 
τρευομένη, έπεδείκνυε πανταχού ΰπερη- 
φάνως τούς καπνίζοντας βωμούς, τούς 
οποίους εις τιμ.ήν αυτής δ άρχαΐος κό
σμος είχεν ιδρύσει. Έξαιρέτως όμ.ως έσε- 
μ,νύνετο διά τούς έν Κυθήροις καί Κορίν- 
θω πλουσιωτάτους ναούς, έν οϊς ήσαν ά- 
φιερωμέναι νεαραί ίερόδουλοι ΰπέρ τάς χ ι- 
λίας, τήν περικαλλή αυτής θυμέλην εύ- 
κόσμως διακονούσαι.

’Εν μια τών μεγαλοπρεπών τούτων ε
ορτών, τά ς όποιας ή Κόρινθος έτέλει εις 
λατρείαν τή ς  πολιούχου έκείνης θεάς της, 
γυναίκες νεαραί πάσαι καί περίοπτοι έπί 
καλλονή συνωθούντο ΰπέρ τάς δύο χιλιά
δας περί τού ’Ισθμού τήν Βασιλίδα. Παν- 
ταχόθεν δέ πληθύς θεατών άπειρος προ- 
σήρχετο όπως Οαυμάσωσι τάς ώραίας 
ταύτας τής Κύπριδος προσκυνητρίας. Ου
δέπ οτε άληθώς πολυτέλεια καί μεγαλο
πρέπεια άνεπτύχθη ένάμιλλος έκείνης, ήν 
οί Κορίνθιοι έπεδείκνυον κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην. Τό πλήθος έν τούτοις έ-

φαίνετο άνυπόμονον, ώσεί καραδοκούν με
γάλης τινός έπισημότητος τήν έμφάνι- 
σ ιν .. . .

Περιεμένετο έναγωνίως ή ιερά άμαξα, 
ή άμαξα ή'τις θά Ιφερε τήν αντιπρόσω
πον τής Θεάς, τήν μέλλουσαν νά άνοιξη 
τήν πανήγυριν τώ ν ’Αφροδισίων.

Β '.

Ό χη μ ά  τ ι  καταστεφές έκ μήκωνος, 
ρόδων, μύρτου καί κρίνων, έφάνη ήδη οιε- 
λαύνον έν θριάμβω άνά μέσον τής συμ.- 
παγούς'έκείνης όμηγύρεως, ενώ κραυγαί 
άγαλλιάσεως άντήχουν διασείουσαι τόν 
αιθέρα.

“Η το ή άμαξα ή άναμενομένη.
Ή  Λαίς, ή ώραία Λαίς, ή άποθεωθεϊσα 

έκείνη κόρη τής Κορίνθου, ή τις  άλλοτε 
πολλάκις έκπρεπώς είχεν αντιπροσωπεύσει 
τήν θεάν έν τή  έορτή ταύττ,, δέν ΰπήρχε 
πλέον ! . . .  Κ ατά τό έτος εκείνο έκλη- 
ρώθη αντιπρόσωπος αυτής άλλη τις  Κο
ρινθία κόρη. ΤΙ κόρη αύτη διαβόητος έπί 
κάλλει κατεΐχεν έν τή  κοινωνία τών τό
τ ε  χρόνων τήν επιφανή τάξιν τών λεγο
μένων βιαΐ(ΐώ ι ,  καί εκαλείτο Ά/.·/ιγ« .

Ώραία ώς ή Λαίς, δέν έστερεϊτο ουόε 
τών ηθικών αυτής χαρίτων. Πάντες τήν 
ήγάπων- είχε ψυχήν πλήρη αρετής καί 
μεγαλείου" ΰπό τό  άβροφυές αυτής σ τή 
θος έκρυπτε καρδίαν καθωραϊζομ.ένην ΰπό 
τών εύγενεστέρων καί άγνοτέρων αίσθη- 
μ,άτων- ήτο λίαν έλευθερία καί γενναία, 
όταν επρεπε νά ανακούφιση τήν δυστυ- 
χίαν.

Τοιαύτη ήτο ή έπί τής άμάξης έπο- 
χουμένη Θεά, ήν ό όχλος ώδήγει πομ.- 
πωδώς έπί τήν λιτανείαν, καί τής όποιας 
ή έξαισία καλλονή είχεν έκπλήξει τούς 
πάντας, είχεν έπισπάσει τόσον άπληστα 
τά  βλέμματα πάντων.

Μ ετ’ ολίγον ή άμ.αξα καί ή ακολουθία 
έφθασαν πλησίον ναϊδίου, όπερ περιεστέ- 
φετο ΰπό λαμπρού άλσους. Έ κ εϊ έσταμ.ά- 
τησαν όπως άναπνεύσωσιν ολίγον. ’Ολέ
θρια στιγμή ! Ή  Φιλύρα παρετήρησε τότε 
έν μέσω τού σύγκλυδος έκείνου όχλου 
τών περιέργοιν, τόν ώραΐον Τιμάνθην, νέον 
άνήκοντα εις εύγενή καί πλουσίαν οικογέ
νειαν τής Κορίνθου- ότε αίφνης ήσθάνθη
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εν έαυτή άναδιδομένην θρασείαν φλόγα, 
τήν φλόγα διαθέρμ.ου καί άγνού έρωτος, 
τόν όποιον τή  ένέπνευσεν ή θέα τού νέο ο 
Τιμάνθους.

Ή  άμαξα μ ετ ’ όλίγας στιγμάς έξηκο- 
λούθησεν επί τήν λιτανείαν χωρούσα. Μά- 
την τό περίεργον τής Φιλύρας όμμα ά - 
νεζήτει πυρετωδώς τόν ώραιον εκείνον 
θεόν της καρδίας της. Τόν άπώλεσε καί 
ϊσως— έσκέπτετο— διά παντός. Ή  άτυ
χης Φιλύρα ήτο μακράν, πολύ μακράν 
πλέον τού ευφροσύνου εκείνου θορύβου 
τής εορτής' τίπ οτε δέν έβλεπεν" ούδέν ή- 
κουε περί αυτήν- ή κεφαλή της -έπυρπο- 
λεϊτο  ολόκληρος μεταβληθεϊσα εις φρι
κιό δη κάμινον, ήν ο; ερωτικοί αυτής όια- 
λογισμοί είχον έκκαύσεί- ή καρδία της 
καί ή ψυχή της κατεπληρούτο υπό τού 
νέου Τιμάνθους.

Γ'.

Έπήλθεν ή νύξ.
Ή  Φιλύρα έν τώ  έαυτής οΐκήματι κα- 

τάκλειστος, παρεδίδετο όλη εις άβυσσον 
σκέψεων θλιβερών καί άπαισίων !

—  Τί νά κάμω ! έλεγε σπαραττομένη 
υπό τρομεράς αδημονίας. Πώς νά θερα
πεύσω τήν βαθείαν πληγήν τής άτυχούς 
καρδίας ρεου! Φευ, Ικόικεΐσαι σκληρώς, ώ 
ά'πονον τής Κύθηρας τέκνον ! Χ θες έχλεύ- 
αζον, τήν ϊσχύν σου" καί σήμερον είμαι ή 
πλέον υποταγής τω ν θελήσεων σου δού
λη . . . .  Τί νά κάμω , . . .

Ί1  Φιλύρα άνεσκίρτησεν αίφνης καί έ- 
μειδίασε. Μία ιδέα είχε διαπεράσει ώς 
αστραπή τόν εγκέφαλόν της.

—  Ν α ί! Θέλω τήν έκτελέσει, ανέκρα
ξε  πλήρης γαρας, άρια άνατειλει ή ημέρα.

’Αληθώς άπό πρωίας ή Φιλύρα άνήγ- 
γειλεν εις τούς ανθρώπους της ότι προ- 
τίθεται νά αναχώρηση διά μακρόν τα - 
ξείόιον. Ά πέπεμψε πάντας καί έκράτησε 
αίαν μόνον γυναίκα διά νά επιτηρήσν) τήν 
οικίαν της καί ενα κηπουρόν διά νά πε- 
ριποιηθή τόν κήπόν της. Αι διαταγαί της 
πάσαι αυθωρεί έξεπληρώθησαν. Αυτή δέ 
ένεδύθη ανδρικόν ιματισμόν, έκοψε τήν 
ώραία / κόμην της καί έξήλθεν εις άνα- 
ζήτησιν τής κατοικίας τού νέου Τιμάν- 
θους όπως έπιτύχη, νά προσκολληθή, παρ’ 
αυτώ ώς υπηρέτης.

Ή  Φιλύρα μ ετ ’ ολίγον παρίστατο ε
νώπιον τού προσφιλούς ειδώλου τής καρ
δίας της. Ό  Τιμάνθης έρριψε βλέμμα 
αυστηρόν επί τού όποψηφίου τούτου υπη
ρέτου. ΊΙρεύνησε δι’ αυτών βαθέως τούς 
χαρακτήρας τού νεαρού προσώπου του. 
Εύρε τήν φυσιογνωμίαν του πνέουσαν πε- 
ριπάθειαν καί αγάπην, τήν οψιν του ευ
πρεπή καί πλήρη χάριτος. Τώ ώμίλησε 
καί γοητευθείς καί έκ τής άγχινοίας του 
δεν έβράδυνε πλέον νά τόν προσλάβη εις 
τήν ιδέαν αυτού υπηρεσίαν.

Οϋτω δέν έβράδυναν νά έκπληρωθώ- 
σιν αί θερμαί εΰχαί τής Φιλύρας. ”11 το 
ήδη πλησίον τού νέου Τιμάνθους, καίτοι 
υπό τό πρόσχημα υπηρέτου. Τόν έβλεπεν 
ανέτιος· ήκουε τήν φωνήν του" καί τούτο 
ήρκει δι’ αυτήν μείζονα ευτυχίαν δέν έ -  
πεζήτει.

Περιχαρής συνώδευε πανταχού τόν κύ
ριόν της. Προσεκτική εις τά  ελάχιστα  αυ
τού κινήματα, ήγρύπνει φ-.λοστόργως ώς 
μήτηρ επί τού τέκνου της. Ό  ευγενής 
ούτος ζήλός της τήν είχε κουράσει ολί
γον. ’Αλλά πόσον ήτο ευτυχής υπηρε
τούσα εκείνον, 8ν τοσούτον έλάτρευε ! Με
τά  πόσης γοητείας ήκουε τήν φωνήν του, 
καί έμέθυεν έκ τού μειδιάματός του. 
“Ητο πλέον ΰποτεταγμένη ή δούλη. Ή  
δ ’ υπηρεσία της τή  είχε καταστή τοσού
τον ευχάριστος, ώ στε άφεύκτως άπέθνη- 
σκεν έκ τής θλίψεως μ.ακρυνομέ· ·, αυτής.

Τρεϊς μήνες παρήλθον οϋτω χωρίς νά 
άποκαλύψη τό διαοιβρώσκον τά  σπλάγ
χνα της φλογερόν πάθος. Κ ατά τό διά
στημα τούτο εδείχθη άξία τή ς εμπιστο
σύνης τού κυρίου της δι’ ύπακοή; άφωσιω- 
μένης εις τάς θελήσεις του, καί είχε προ- 
σελκύσει μεγάλην τήν εύνοιάν του.

Λ'.

'Εσπέραν τινά ό Τιμάνθης εϊπεν εις 
τήν Φιλύραν διευθετών εσπευσμένος έπί 
τής ζώνης του τά  ό'πλα.

—  ’Αναχωρώ αυτήν τήν στιγμ.ήν διά 
τά  Μέγαρα, ένθα μ.έ καλεΐ ΰπόθεσις λίαν 
σπουδαία. Λάβε τόν μανδύαν σου καί τά  
οδοιπορικά υποδήματά σου διά νά μέ συ- 
νοδεύσης.

Ή  Φιλύρα μάτην έπειράθη νά τώ
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παραστήση, τό επικίνδυνον δρόμων, τούς 
όποιους λυμαίνεται ή ληστεία, ότι· ήθε- 
λον προσβληθή άναντιρρήτως, γυανωθή 
καί ίσως φονευθή. Ό  Τιμάνθης ούδεμίαν 
δούς άκρόασιν εις τάς τρυΟεράς ταύτας 
παραστάσεις, διέταξεν άποτόμως νά τόν 
άκολουθήσμ άνευ άναβολής.

Ί Ι  ταλαίπωρος Φιλύρα εις τήν επιτα
κτικήν αυτήν φωνήν τού κυρίου της προ- 
σέπηξε χαμαί τούς όφθαλμούς, ανεστε- 
ναξε καί άπεκρίθη.

—  Θέλω σέ συνοδεύσει, κύριε, και 
μέχρις αδου καί θέλω προσφέρει δι’ έσέ 
προθύμως καί τήν τελευταίαν ρανίδα 
τού αίματός μου. ‘ Ας άναχωρήσωμεν 
λοιπόν αφού τό  θέλεις.

—  Συγγνώμην, έπανέλαβεν ό Τιμάν
θης μειλιχίως, έάν σοί ώμίλησα μέ φω
νήν άνυπόμονον καί ολίγον απότομον. 
Ά λ λ ’ έπείγει ανάγκη νά ήμαι εις Μέγα
ρα αϋριον προ τής ήμέρας.

Ε '.

θ ’: νεαροί οδοιπόροι ώπλισμένοι καλώς 
μέ εγχειρίδια καί ξίφη, ώδευον ταχείς 
προς τά  Μέγαρα. Είχον ύπερβή ήδη τήν 
ανατολικήν πλευράν τού ’Ισθμού χωρίς 
νά σύναντήσωσιν οΰδένα. Ά λλ.’ όταν έ- 
πλησίασαν απέναντι τών γιγαντωδών 
βράχων, οΐτινες σχηματίζουσι τάς κα- 
λουμένας Σ*ιιω*·Μ<κ π ί τ /·α(, ανήρ πε
λωρίου αναστήματος προκύψας τούς στα 
μ α τά .

—  Αέν περώσιν έντεύθεν τοϊς είπε 
μέ φωνήν βροντώδη ήτις αντήχησε τρο- 
μ.ερά εις τά  άντρα τού όρους. ΙΙα τεϊτε 
τό  κράτος μου, τού όποιου βασιλεύω. Εί- 
σθε αιχμάλωτοί μου.

Καί έπροχ ώρησε πρός αυτούς πάλλ.ων 
εις χεΐράς του ΰπέρογκον ρόπαλον.

Ό  Τιμάνθης ειχεν έλκύσει έκ τής θή
κης τό ξίφος του. Ά λ λ α  πριν ή όυνηθγ, 
νά κάμτι χρήσιν αύτού, ό γίνας τόν άνε- 
σήκωσεν έκ τής γης ό>ς παιόίον καί τόν 
περιεδίνησεν εις τόν άέρα. "Ο τε αίφνης ό 
κολοσσός έκεΐνος εξέβαλε κραυγήν οξεία·/ 
καί έπεσε βαρέως έπί τού εδάφους.... Ή  
Φιλύρα είχεν έπιπέσει κα τ’ αύτού καί τώ  
διεπέρασε τήν καρδίαν διά τού ξίφους 
της.

Εις τήν φρικαλέαν τούτην κραυγήν 
προέβαλαν δύο άλλοι λησταί άμέσως. 
Πάλη αιματηρά συνήφθη τό τε  μ.εταξύ 
αύτών καί τών δύο οδοιπόρων. Ή  Φιλύ
ρα περιφρονοΰσα τόν θάνατον, παρεΐχεν 
αείποτε ατρόμητος τό  στήθος της εις 
τούς κτύπους, οΐτινες κατεφέροντο κατά 
τού κυρίου της. Πληγεΐσα έπανειλημμέ- 
νως, υπήρξεν ευτυχής διότι έπήνεγκε τέ 
λος έν θανατηφόρον τραύμα εις τόν 
αντίπαλόν της. Ό  έτερος ληστής βλ.έπων 
τόν σύντροφόν του αίμόφυρτον καί κλονού- 
μενον νά πέση ήθέλησε νά τώ  δώση, τήν 
αρωγήν του. Ά λ λ ’ ό Τιμάνθης τό τε  ώ - 

εληθείς τής περιστάσεως ταύτης, τώ  έ- 
ύθισε τρις τό έγχειρίδιόν του εις τό  

στήθος καί τόν έξήπλωσε νεκρόν πρό 
τώ ν ποδών του(-

ΣΤ'.

Μ ετά τήν άπροσδόκητον ταύτην νίκην, 
ο: δύο οδοιπόροι άπεμακρύνοντο τού ί -  
πισοαλούς τούτου τόπου. Κατέβτσαν 
μ ετ ’ ολίγον τά ς δυτικάς τού ’Ισθμού κα- 
τωφερείας. Τό λυκόφως ήρχισεν ήδη νά 
διαφωτίζτ) τήν άνατολήν. Λιέκριναν τ ά  
τείχη  τών Μεγάρων, οτε ή Φιλύρα έ - 
ξαντληθείσα έκ  τού αίματος οπερ άπώ- 
λ.εσε, δέν τ,δυνήθη νά προχωρήσει έπί 
πλέον" αί κνήμαί της έκάμπτοντο ιός κά
λαμοι άρνούμεναι νά τήν ύποβαστάσωσι' 
καί έπεσε λ,ειπόθυμος έπί τού έδ άφους.

’Επί τή. θέα τού αίματος, όπερ ήρύ- 
Οοανε τού γενναίου συντρόφου του τά  έν- 
δύματα ό Τιμάνθης περιδεής γενόμενος, 
εσπευσε νά τ ώ  έπιδαψιλεύσγ τάς περι
ποιήσεις του. Έ ςέσχισε τόν μανδύαν του 
διά νά δέση τά ς πλ.ηγάς τού άτυχούς 
υπηρέτου του. Ά λ λ ά  τ ί  ίδε, άποσύρων 
τήν χλαμύδα έκ τής πληγής ; . .  .

"Ενα κόλπον γυναικός . . .  στήθος λευ
κόν καί διαυγές ιός ό αλάβαστρος, έντε- 
λής καί καλλιφυής ό>ς Θεάς.

—  Πρός Αφροδίτης ! άνέκραξεν οπι
σθοδρομώ'/ έκπληκτος, Όποιον είναι τό 
μυστήριον τούτο ! Μ οι ήτο επιτετραμμέ
νο'/ άρά γ ε  νά τ ό  ατενίσω ; . . .

Λαμβάνων έπειτα  εύλαβώς τήν χεϊρα 
τής Φιλύρας:

—  Νεαρά γύναι, ει’ς τίνα οφείλω τήν 
ζωήν, έπρόφερε μέ φωνήν συγκεκινημένην"
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¿Ενοιξον τούς οφθαλμούς σου καί άκουσον 
τον λόγον μου. ’Ομνύω εις τήν Στύγα καί 
εις τούς θεούς τού μελανός κράτους, ο
μνύω εις αμοιβήν τής εύγενού; άφοσιώ- 
σεώς σου νά μή σοί άρνη,θώ δ,τι ήθελες 
σταρ’ έμοΰ απαιτήσει. Σύνελθε, γενναία 
κόρτί. Ό  Τιμάνθτ,ς ίσταται τορό τών πο- 
δών σου.

Καί άνεθέρμανε διά τής πνοής του τάς 
παγετώ δεις τής λειποθύμου χεΐρας.

Εις τήν τρυφεράν ταύτην στόματος 
λατρευομένου θωπείαν ή Φιλύρα άνέκυψε 
τής απαίσιας ρέμβης, έπανέλαβε τάς αι
σθήσεις της καί μψούσα τά  βεβαρυμένα 
βλέφαρά της:

—  Ό  "Ερως μ ε προσέψαυσε διά τής 
πτέρυγάς του, έψιθύρισεν ! η μήπως ονει
ροπολώ ήδέως μ ετά  νύκτα τόσω φρικώ- 
δ ς  ! Πού είμαι ·, Τίς μοί ώμίλησεν ; . . .

—  Είμαι εγώ ό Τιμάνθτ,ς, ό κύριάς 
σου, καί σήμερον οίκέτης σου. Ναί, εγώ ό 
Τιμάνθτ,ς, σοί όμιλώ, δστις θέλω νά ζή- 
στ,ς διά νά σέ ανταμείψω διά τήν γενναί
αν διαγωγήν σου.

—  νΩ  1 εύγενής καρδία ! έπανέλαβεν"
επραξα τά καθήκον μου Ώ  Τιμάνθτ,,
είναι τόσον εύάρεστον ν’ άποθάνγ) τις δι’ 
εκείνους, τούς οποίους άγαπά . . ,

—  Θά ζήσης, νέα κάρτ,, διε/.ρψεν ό Τι- 
μάνθτ,ς. Ό μοσα εις τούς θεούς τού "^.δου 
νά υποταχθώ εις τάς θελήσεις σου. Ή  
Αφροδίτη, τήν οποίαν καθικετεύω, θά 
μ.οί άποδώστ, ζωήν τήν οποίαν σύ προ- 
σέφερες θυσίαν διά νά μέ σώστ,ς καί ήτις 
τοσούτον περιφίλτ,τος μοί καθίσταται 
ήδη.

—  Σέ ευχαριστώ άπό καρδίας διά 
τούς παρτ,γάρους λόγους τούς οποίους 
μοί αποτείνεις. Είμαι τόσον ευτυχής, ώ 
Τιμάνθτ,, διότι σε βλέπω πλησίον μου* 
τόσον συγκεκιντ,μέντ., άκούουσα τάς γλυ
κείας παρηγοριάς, αίτινες εξέρχονται τού 
στόματός σου . . . .  Ομδέν πλέον έχω  νά 
επιθυμήσω.

—  Συνωμολόγτ,σα προς σέ £ν χρέος 
τιμτ,ς. Θέλω τό εξοφλήσει αφού μέ δια
φώτισης περί τής μυστηριώδους ταύτης 
μεταμορφώσεώς σου, ήτις τοσούτον μέ 
εκπ λή ττει.

—  Ναί, θέλω σοί ομολογήσει, προσφι
λής Τιμάνθτ,· καί ελπίζω  έκ τής ειλικρι-

νείας τών ομολογιών μου νά τύχω  παρά 
σοί συγγνώμης. Ά κουσον καί μή μέ κα- 
ταρασθης ! Ε ίμαι.... Φ '. ΐύ ρ α  ή t ta C p a ... .

Ταύτα είπούσα προσήλωσε περιδεή τά 
βλέμματά της επί τού Τιμάνθους.

—  Ά λ λ ’ έν τή  θλιβερά ταύτη άπο- 
καλύψει, έξηκολούθτ,σε πλήρης θάρρους, τ ί 
βλέπω  ·, ή όψις σου δέν μετεβλήθη ·, επί 
τών όφθαλμών σου καί τών όφρύων σου 
άναγινοίσκω τήν ουρανίαν γαλήνην ς τό 
μειδίαμα τού οίκτου, τόν όποιον εμπνέω, 
περιφέρεται εις τά  χείλη σου ; Ή  ευτυ
χία ! Τό όνομά μου δέν έπροξένησεν ου- 
δένα ερεθισμόν επί τών χαρακτήρων σου ς 
δύναμαι λοιπόν, ώ Τιμάνθτ,, νά ομιλή
σω. .  . .

Τότε τώ  διηγήθη πώς έφλέχθτ, άμα 
ως εϊδεν αυτόν κατά πρώττ,ν φοράν εις 
τήν εορτήν τής Αφροδίτης καί τήν άμε- 
τάκλητον άπόφασιν, ήτις τήν (οδήγησε 
νά προσενεχθτ, εις αυτόν ώς υπηρέτης.

— - Μέ ήκουσες ·, έπανέλαβεν έν τέλει. 
Είμαι η Φιλύρα ή Κορινθία εταίρα.

—— Ή κουσα καλώς όλα, άπήντησε μέ 
σταθεράν φωνήν ό Τιμάνθτ,ς, καί περιπλέον 
ένότ,σα τ ί  έν τη, ώραίρ: σου ψυχή έπισυμ- 
βαίνει. Θάρρει- μή φοβού τίπ οτε’ ό έρως 
εξευγενίζει τά  πάντα' ή θυσία καί ή ά- 
φοσίωσις άποτρίβουσι τό  παρελθόν καί σε- 
μ,νύνουσι τό ένεστός . . . .  Μέ αγαπάς 
λοιπόν, Φιλύρα ;

—  Έάν σέ άγαπώ ! Περισσότερον τής 
καλλονής μου, διά τήν οποίαν ήμην τό 
σον υπερήφανος, περισσότερον τής ζωής 
μου, περισσότερον τής ψυχής μου.

—  Λοιπόν δέχομαι τόν ερωτά σου' καί 
εις άνταλλαγήν τού έρωτός σου, αγαπη
τή  φιλύρα, σοί προσφέρω τήν τύχην μου 
καί τήν χεϊρά μου.

— Ή  ! μεγάλη ψυχή ! τήν χεϊρά σου.... 
’Αλλά δεν άπέβλεψα ποτέ εις μίαν τόσω 
μεγάλην ευτυχίαν. Κ α τά  τήν στιγμήν 
ταύττ,ν ακολουθείς τόν ευγενή ενθουσια
σμόν τής καρδίας σου. Φεύ ! Λέν θά με- 
ταμεληθής άρά γε βραδύτερον διότι άπε- 
φάσισες τοιούτον δεσμόν · , . . .

—  Φιλύρα ! Σοί τό επαναλαμβάνω, ό 
έρως αναγεννά τήν γυναίκα" ή άφοσίωσις 
καί τό  χυθέν αίμα εξαγνίζει τήν έταίραν. 
Σήμερον ή Φιλύρα προσφέρεται εις έμέ 
μεγάλη καί ΰπερτάτη, άξια νά ήναι σύν
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τροφός μου. Ό  Περικλής έκαυχάτο διότι 
είχε σύζυγον τήν ’Ασπασίαν. Ό  στρατη
γός Λεοντίδη,ς δέν μετημελήθη, διότι συ- 
ντ,νώθη μ ετά  τής Λαΐδος' ό βασιλεύς 
Φαμμήτιχος δέν συνεζεύχθη τήν 'Ροδώ- 
π ιν ; Παραλείπω νά αναφέρω πλείστας 
άλλας γυναίκας, αίτινες δέν άντήμειψαν 
ποσώς ώς σύ διά τής άφοσιώσειός των τάς 
τιμάς, τάς οποίος ταΐς ένεπιστεύθησάν.

—  *Ώ ! μυριάκις σέ ευχαριστώ, γεν
ναίε Τιμάνθη, διά τήν μεγάλην ευεργε
σίαν, δι’ ής μ έ τιμάς. Ν α ί! επικαλούμαι 
τούς θεούς μάρτυρας. Σοί άφκερώ ολό
κληρον τήν ζωήν μου καί άν ποτέ φεύ, 
μεταμεληθής διότι μοί έδωκες τόν τ ί 
τλον τής συζύγου, σοΰ ζητώ  μίαν μ,όνον 
χάριν' νά μείνω πάντοτε πλησίον σου 
δούλη.

Ε'.ς τούς τελευταίους τούτους λόγους 
περιέθλιψε παραφόρως τήν χεΐρα τού έ- 
ραστού της.

—  Τήν ημέραν, καθ’ -?,ν αί πληγαί σου 
ήθελον έ/.λείψει, ό Τιμάνθης ομνύει ότι 
θέλει επισφραγίσει διά φωνής πανηγυρι
κής- αί δάδες τού Υμεναίου θά άνάψωσι 
δι’ ημάς. Έ ν  τη, καραδοκία δε τής χαρ- 
μοσύνου εκείνης ημέρας τό φίλημα τούτο 
άς μέ συνδέση άπό τούδε μετά  σού έφ’ 
όρου ζωής.

Καί κύψας προσεκόλλη,σε τά  χείλη του 
επί τών της αγαθής Φιλύρας.

’Επί τη  πυρώδει ταύτη έπαφη ή Φι
λύρα άνεπήδησε ώς ήλεκτρισθεϊσα όλη’ οι 
οφθαλμοί της έξήστραψαν πλήρεις φλο
γών έρωτος' οί ιλαροί τού φαιδρού προ
σώπου της χαρακτήρες άπτ,ύγασαν τήν 
ενθουσιώδη χαράν τής καρδίας καί τής 
ψυχής της. Έ π ί τού στόματός της όπερ 
χαϊνον έξέπνεεν ευωδίαν, έφέρετο ζωηρόν 
τό άνέκφραστον έκεϊνο τής ευτυχίας μει
δίαμα. ’¿θ έλ η σ ε νά όμιλήση, πλήν ή σφο- 
δρά συγκίνησις, ήτις έδέσμευε τάς φυσι- 
κάς καί ήθικάς αυτής δυνάμεις, έπέσχε 
τ ή *  φωνήν της.

Μ ετ’ όλίγας στιγμάς τής καταληπτι
κής ταύτης καταστάσεως « Ώ  Τιμάνθη!» 
ανέκραξε’ καί δέν ηδυνήθη νά είπη λέξιν 
περισότερον ο! όφθαλμοί ττ,ς έπληρώθη- 
σαν δακρύων.

’Ητα ήδη σταθερά ημέρα. Ό  Τιμάν
θης κατοπτεύσας ίππεϊς τινάς πρός τήν

[ΑΝΑΤΟΛΙΚ11 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.]

υπώρειαν τού βουνού έσπευσεν εις συνάν- 
τησίν των καί επανήλθε πάραυτα μ ετ ’ 
αυτών. Ί Ι  Φιλύρα ετέθη έπιμελώς έπί 
ένα τών ίππων τούτων- καί μ ετ ’ ολίγον 
είσήρχοντο εις Μέγαρα.

Ζ '.

Έ ν α  μήνα μετά  τό συμβάν τούτο 
πλήθος περιέργων συνωθείτο περί τό Κρά- 
νειον έν τώ  ναώ τή ς ’Αφροδίτης. Φωναί 
άνδρών καί γυναικών άναμιγνύμεναι με
τά  τών αρμονιών άς άνέπεμπον ο: αυλοί 
καί αί λύραι, έπλη,ττον τόν άέρα διά τών 
μελωδικών αυτών ήχων. Ό  λιβανωτός έ- 
κάπνιζε πανταχόθεν άφθονος, καί αί κα- 
νηφόροι εκάλυπτον τό  έδαφος σκορπίζου- 
σαι έπ ’ αυτού βροχήν άνθέων.

£?ς τό  βάθος τού ναού, ένώπιον τού 
βωμού τού Υμεναίου νεαρόν ζεύγος έ- 
στεμμένον διά ρόδων καί ακτινοβολούν 
υπό καλλονής καί δρόσου, ώμνυεν αίω- 
νίαν πρός «λλήλους άγάπην. Ό  εις άντή- 
μειβε γενναίος τό  όφλημα τού αίματος, 
όπερ δι’ αυτόν έχύθη. Ή  άλλη εσέχετο 
έντιμον αμοιβήν τής άφοσιώσεώς λ ν.ς.

X . Κ Α Ρ Μ 1Τ Σ Β Σ .

Τ Ο  Δ ΑΚΤΥΛ ΙΔ ΙΟ Ν

ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΔΙΠΓΗΜΑ
ϊ  It ο 

ΘΩΜΑ Μ Ο ΓΡ.

«T h e happy day a t  len g th  a rr iv e d .
»W h e n  R u p e rt wa6 to  wed . .  .  .»

Είχε φθάσει έπί τέλους η ευτυχής η
μέρα, καθ’ η,ν ό 'Ρούπερτ έμελλε νά νυμ- 
φευθη τήν ώραιοτέραν κόρην τής Σαξονίας 
καί νά τήν καταστήση, σύνευνόν του.

"Αμα ή πρωία άνεφάνη, εις τόν ορίζον
τα , αί έορταί καί τά  παιγνίδια ήρχισαν. 
0 :  άνδρες έθαύμαζον τήν ευτυχή κόρην, 
αί κόοαι τόν ευτυχή άνδρα.

Πολλοί διήλθον τήν ημέραν μέ γλυ
κείας επινοήσεις τέρψεων καί τινας έθελ- 
γεν ό Χαρίεις χορός καί άλλους τό  γλυ
κύ άσμα.
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Αί κόραι μετά  τής ’Ισαβέλλας διε- 
σκέδαζον έν [/.έσω των άναδενδράδων και 
ηύπρέπιζον τήν έσθήτά της καί έστεφά- 
νωνον τήν κεφαλήν τη ς μέ ποικιλόχροα 
νυμφικά άνθη.

Αί δέσποιναι δλαι πολυτελώς ένδεδυ- 
μέναι, εντός των αγροτικών των τειχών, 
εκάθηντο άκροώμεναι τά  χωρικά ασμα- 
τα , άτινα άντήχουν διά τώ ν προδόμων.

Ό  νέος 'Ρούπερτ καί οί φίλοι του ή- 
ταιμάζοντο έντός εύρυχώρου αυλής νά 
παίξωσι τό  σφαιριστήριο·/ έν χαροποιά 
καί άνδρικτ, παιδιά.

Ό  νυμφίος έφερεν επί τού δακτύλου 
του τόν λαμπρόν άρραβώνα, δστις έριελλε 
νά κόσμηση τήν κρινόλευκον χείρα τής 
’Ισαβέλλας τήν νύκτα εκείνην.

Καί φοβούμενος μήπως θραύση τόν 
λίθον, ή άπολέση αΰτόν έν τή  παιδιά, 
περιέβλεπε πέριξ τής αυλής, οπο/ς ίδη 
που ήδύνατο ν’ άφήση τό  δακτυλίδιον.

"Ιστα το έν τ ή  αύλή άγαλμά τ ι , τό 
όποιον πρό πολλοϋ εόρίσκετο έκεΐ. Μίτο 
εθνική τις θεότης ή ίσως εθνική βασί
λισσα.

’Επί του λίθινου λοιπόν δακτύλου της 
προσήρμοσε τό δακτυλίδιον νομίζων δτι 
θά εμενεν ασφαλώς εκεί.

Καί ήδη τό σφαιριστήριον είχε παύσει 
καί πάντες ήσαν κεκμηκότες, δτε απε
σταλμένος άνήγγειλεν αύτοίς δτι τό  γεύ
μα των ήτον έτοιμον έν τ φ  προδρόμω.

Ό  νέος 'Ρούπερτ διά τόν άρραβώνά 
του ΰττήγεν εις τό  άγαλμα’ ά λλ’ ώ ! πό
σον έξεπλάγη ευρών τόν μαρμάρινο·/ δά
κτυλον καμφθέντα.

Ή  χειρ ήτο κεκλ.εισμένη μ ετά  τού 
δακτυλιδιού μ ετ ’ ισχυρής καί στερεάς 
κάμψεως. Εις μάτην έπροσπάθησε καί 
πάλιν έπροσπάθησε ν’ άνοιξη την παλά
μην !

Ό  'Ρούπερτ έμεινε·/ έκθαμβος καί θλι
βερός. «Θ έλω έλθει, είπε, τήν νύκτα ά- 
κόμη, δτε ούδείς θά ήναι ένταύθα νά με 
βλέπη.

Έπορεύθη εις τό  συμπόσιον καί δσον 
έσυλλογίζετο διά τόν άρραβώνά του, τό 
σον ήπόρει τ ί  ήδύνατο νά σημαίνη τόσον 
παράδοξον πράγμα.

Τό συμπόσιον έληξε καί πάραυτα έ- 
σπευσεν εις τήν αυλήν αποφασισμένος νά

θραύση, τήν μαρμάρινον χείρα καί νά ά- 
ποσπάση έκεϊθεν τό δακτυλίδιον !

•Αλλά πράγμα πολό έτι παραδοξότε- 
ρον —  Τό δακτυλίδιον δεν υπήρχε πλέον 
καί ή λίθινος χειρ ήτο ανοικτή ώς καί 
πρότερον!

Ήρεύνησεν εις τήν βάσιν καί δλην τήν 
αυλήν ά λλ’ ούδεν ήδυνήθη νά εύρη’ έπέ- 
στρεψεν εις τήν αγροτικήν οικίαν μέ θλι- 
βερώς άποπλανημένον βλέγμα.

Εύρε πάντας έν ευθυμία καί ή νόξ πα - 
ρήρχετο έν χοροϊς. Έπρομηθεύθη έτερον 
δακτύλιον καί ούδείς έμαθε τό  γεγονός.

Καί ήδη ό ίερεός εϊχεν ενώσει τάς 
χεϊράς του, ή ώρα τών έρώτων έφθανεν ! 
Ό  ’Ρούπερτ είχε σχεδόν λησμονήσει νά 
σκέπτηται τό  πρωινόν δυστύχημα.

Έ π ί τής κλίνης ή ωραία ’Ισαβέλλα 
έρυθριώσα έξ ήόύτητος κείται, ώς τά  άν
θη τά  ήμιανοιγέντα υπό τής ήούς καί 
προσδοκώντα τήν ημέραν.

Καί ό 'Ρούπερτ παρά τά πλευράν της 
έν νεανική καλλονή απαστράπτει, ώς ό 
Φοίβος ό'ταν κλίνη νά έκτοξεύβη τάς ά -  
κτίνάς του κατά τού ρόδου !

Καί ένταύθα τό ασμά μου ήθελε τούς 
αφήσει, οϋτε ήθελε όιηγηθή τά  λοιπά, 
άλλα φρικτή, φρικτή διήγησις μέλλει εϊ- 
σέτι νά έκτυλιχθή !

Αίφνης ό 'Ρούπερτ μεταξύ τή ς νύμφης 
καί αυτού εύρε παγετώδη σκελετόν' όέν 
τόν είδεν, άλλ’ ένόμισεν ότι ήσθάνθη τήν 
αγκάλην του έναγκαλιζομένην αΰτόν.

Ά νετινάχθη καί έστράφη πάλιν, άλλ’ 
εύρε καί πάλιν τό  φάντασμα. Εις μάτην 
συνεστάλη, τόν ένηγκαλίσθη μετά  κα- 
τηφούς καί θανατηφόρου ρίγους.

Καί δταν έκυψε τά  γήινα χείλη, τ φ  
έδωκαν φίλημα φρίκης’ ήτο <ί)ς ή οσμή 
νεκρικού υπογείου ή εύρωτιώντος τάφου.

Ό  δυστυχής 'Ρούπερτ αγρίως καί 
βροντωδώ; άνέκραξεν εις τήν σύζυγόν 
του, « Ώ  λύτρωσόν με από τόν φρικτόν 
τούτον δαίμονα, ’Ισαβέλλα,φιλτάτημου.»

Ά λ λ ’ ή ’Ισαβέλλα ούδεν είδε καί 
εις μάτην περιέβλεπε πέριξ’ καί πολύ έ- 
θρήνησε διά τήν παράφρονα φαντασίαν, 
ήτις έβασάνιζε τού 'Ρούπερτ τόν νούν.

Έ π ί τέλους από τού άοράτου εκείνου 
αί λέςεις αΰται ήλθον εις τό ους τού 
'Ρούπερτ. (Θεέ, πώς ήκουσε τάς λέξεις
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έκείνας καί πώς έφρικίασεν ή όψις του !).
«Σύζυγε, σύζυγε, έχω  τό  δακτυλίδιον 

τό  όποιον μοί έδωκας καί είσαι διά παν
τός νυμφευμένος α ετ’ εμού ά'πως καί έγώ 
μ ετά  σού!»

Καί καθ’ ολην τήν νύκτα ή δαίμων 
κείται ψυχρά παρά τό  πλευρόν του καί 
σφίγγει αύτόν μετά  τοιούτου θανατηφό
ρου έναγκαλίσματος, ώς·ε ένόμισεν ό’τ ι  έ
μελλε ν’ άποθάνη.

Ά λ λ ’ ό'τε εγγύς ήν ή ήώς, τό φρικτόν 
φάντασμα απέπτη καί άφησε τήν ’Ισα
βέλλαν νά θρηνή τόν τρομασμένον νέον.

"Ολην έκείνην τήν ημέραν μελανή νε
φέλη ένεκάθητο έπί τού μετώπου τού 
'Ρούπερτ. Καί ή ώραία ’Ισαβέλλα καίτοι 
μελαγχ ολική προσεπάθει νά φαιδρύνη τόν 
νυμφίον της.

Καί ώς ή ημέρα επροχώρει, ήσθάνθη με
τά  φόβου έρχομένην τήν νύκτα. Ά  ! έ
μ ελλε νά ίδη μετά  τρόμου τήν κλίνην 
ήτις έπρεπε /ά τώ  ήναι προσφιλής.

Έ π ί τέλους ή δευτέρα νύξ έπήλθεν, 
έκ νέου έπέβησαν έπί τής κλίνης καί ό 
δυςυχής 'Ρούπερτ, ήλπιζεν δτι τά  πάντα 
παρήλθον άποβλέπων πράς τόν ερο/τα 
καί τήν ηδονήν.

Ά λ λ ά , φ εύ ! δτε τό μεσονύκτιον έ- 
φθασε καί πάλιν τό  φάντασμα ήτο παρά 
τ φ  πλευρφ του, καί ένφ εσοιγγεν αύ
τόν έν τ ή  αγκάλη του μ ετά  μεγάλης ά- 
γαλλιάσεως άνέκραξεν.

«Σύζυγε, σύζυγε, έχω  τό  δακτυλίδιον 
τό όποιον μοί έδωκας καί είσαι διά παν
τός νυμφευμένος μ ετ’ εμού, όπως καί έγώ 
μετά  σού !»

Έ ν  άγω· ία άγριας απελπισίας ό 'Ρού
περτ άνετινάχθη έκ τής κλίνης του, καί 
ούτως άνέκραξεν εις τήν έκπεπληγμένην 
σύζυγόν του.

«"Ω  ’Ισαβέλλα, δεν βλέπεις εδώ τήν 
φρικώδη ταύτην μορφήν ήτις μέ πιέζει 
μέ τό θανατηφόρον τούτο φίλημα καί 
μέ άπομακρύνει άπό σέ τήν φιλτάτην ;»

« Ό χ ι , όχι, 'Ρούπερτ φ ίλτα τε. Δέν 
βλέπω  τήν φρικτήν ταύτην μορφήν καί 
πολύ θρηνώ τήν φαντασιώδη ιδέαν σου 
ήτις σε άπομακρύνη άπ’ εμού.

Ή  νύξ εκείνη, καθώς καί ή προτεραία, 
παρήλθεν έν αγωνία, ούδ’ έξηφανίσθη έ- 
κεϊθεν ή δαίμων πρό τής ήούς.

Τότε εϊπεν ό 'Ρούπερτ « ’Ισαβέλλα μου, 
προσφιλή σύντροφε τής άθυμίας μου, θά 
υπάγω αμέσως εις τό ιερόν άντρο·/ τού 
Αυγουστίνου.»

Ό  Α'ύγουστΐνος ήτο σεβάσμιος άνήρ 
δστις έξετέλει θαύματα καί τόν όποιον 
δλη ή πέριξ χώρα ένόμιζεν ώς δαίμονα 
ή άγιον.

Εις τό  ιερόν λοιπόν τού Αύγόυσίνου 
άντρον ό 'Ρούπερτ έπορεύθη καί Ιδιηγήθη 
αύτφ τά  πάντα καί τόν ήρώτησε πώς νά 
έξιλεώση τήν μοΐράν του.

Ό  Πατήρ Αυγουστίνος ήκουσε τόν 
νεανίαν καί άπεχώρησε νά προσευχηθή, 
καί προσευχηθείς έπί ήμίσειαν ώραν έπέ- 
στρεψε καί ούτως τ φ  έλάλησεν.

«Υ πάρχει ένταύθα μέρος τ ι όπου συ
ναντιόνται τέσσαρες όδοί. Έ σ ο  έκεΐ τήν 
εσπέραν καί άκουσον τ ί  θέλεις ιδεί.

«Θά ίδης διερχομένην έν μεγίστη καί 
αύξανούση αταξία συνοδίαν φαντασμά
των, πορευομένων διά τών όδών μετά 
λαμπάδων καί ισχυρών καί παραδόξων 
κραυγών.

«Καί έν δπερ θά ΰπερέχη υπέρ τά 
λοιπά, ώς φοβερός πύργος, θέλεις τό γνω
ρίσει δι’ ενός μόνον βλέμματος’ δέν εί
ναι ανάγκη νά σοί είπω πλείονα.

«Εις έκεϊνο δός έξ  έμού τάς δέλτους 
ταύτας θέλει εννοήσει πάραυτα. Μή φο- 
βού, άλλά δός αύτάς αμέσως’ τάς έχω  
γράψει διά τού αίματός μου.»

Τήν νύκτα ό ’Ρούπερτ ωχρός καί έκ
θαμβος έπορεύθη, έκεΐ όπου συνηντώντο 
οί όδοί καί είχε πεμφθή υπό τού άγιου 
πατρός.

Καί αίφνης όμιλος φαντασμάτων ήλ- 
θεν έν αύξανούση καί μεγίστη άταςία πο- 
ρευόμενος διά τών όδών μ ετά  λαμπάδων 
καί ηχηρών καί παραδόξων φωνών.

Καί ένφ ή σκοτεινή συνοδία έπορεύε- 
το , ό 'Ρούπερτ είδε μακρόθεν γυναικεία·/ 
μορφήν ασελγή εχουσαν τήν δψιν καί κα- 
θημένην έπί δίφρου.

Και ένφ παρετήρει τήν λάγνως ένδε- 
δυμένην γυναίκα άνεμνήσθη πάραυτα τήν 
μορφήν τού αγάλματος, ήτις ήτο όμοιο- 
τά τη  μέ τήν τής γυναικός.

Μ ετ’ αυτήν έπορεύετο ειδεχθές φάν
τασμα, μέ βλέμμα άπαστράπτον τόν θά
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νατον καί δταν άνέπνεε, θειώδης οσμή έ- 
καυτηρίαζε τόν λάρυγγα του.

’Εφαίνετο πρώτον υπέρ πάσαν τήν 
συνοδίαν, ώς καταπληκτικές πύργος 
« Ναί, ναί, άνέκραξεν ό 'Ρούπερτ, τούτο 
είναι άναμφιβόλως.Β.

Τότε έπορεύθη βραδέως και εις εκείνον 
τόν δαίμ,ονα τρέμο>ν έδωκε τάς δέλτους, 
όποιας είδε καί άνέγνωσε ¡Λετ’ όλολυγ- 
[ί.ού δυναμένου καί τούς νεκρούς νά τα - 
ράςγι.

Καί δτε είδε τό  μ έ αίμα γεγραρ.μέ- 
νον δνομα, οι οφθαλμοί του μετά  [¿ανίας 
άστραψαν' α ένόμιζον, άνέκραζεν,δτι ό και
ρός του παρήλθεν, άλλα τα χέω ς μέλλει 
νά γείνγ ιδικόςμου.»

Καί έκτοξεύσας κατά τού νέου βλέμ- 
μ α , τό  οποίον διεσπάραξε φοβερώς τήν 
καρδίαν του, έπορεύθη εις τχν δαίμονα 
καί έψιθύρισεν εις τό  ους της.

Αίίτη μόλις ήκουσε καί ρ/.έ άνθιστά- 
μενον βλέμμςς, ελαβεν έκ τού δακτύλου 
της τό δακτυλίδιον, τό όποιον είχεν ά- 
πωλέσει ό 'Ρούπερτ.

Καί δίδουσα αύτό ε ’ς τόν νέον ριέ 
βλέμμα ψυχορραγούν, είπε ρ/.έ τρομακτι
κήν φωνήν.

α Έν ονόματι τού Αυγουστίνου, σοί ε
πιστρέφω τό  δακτυλίδιον, δπερ μοί έδω- 
κας καί δέν Οά ήσαι έπί πλέον μ ετ ’ ε
μού νυμφευμένος ούτε εγώ μετά  σού.»

Έ λ α β ε  τό  δυκτυλίδιον ό συρφετός 
παοήλθε καί δ 'Ρούπερτ έπέστρεψεν οί- 
καδε. 'Η δη  ή σύζυγός του ήτο ή εύτυ- 
χεστέρα τών γυναικών καί αυτός ό ευ
τυχέστερος τω ν άνδρών. Αγ.

Β Ο Λ Τ  AI  Ρ Ο Υ

Μ ΕΡΟ ΙΙΗ

Τ Ρ Α ΓΩ Λ ΙΑ  Ε ΙΣ  Π ΡΑΞΕΙΣ Π ΕΝ ΤΕ. 

(Συνέχει® ϊίε  φυλ. Β έ)

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Τ Ρ Ι Τ Η .

ΣΚ Η Ν Η  Α*.

ΝΑΡΒΑΣ.

*Ω Ολίψις! ώ αναμνήσεις ! ώ βαρύ τού

γήρατος φορτίον. Αέν ήδυνήθην νά κρα
τήσω  τήν άσύνετον έκείνην δρμήν, τήν 
ζέσιν ήρωος, -ό  παράφορου θάρρος, άγα- 
νακτούν εις τούς βραχίονάς μου έκ τής 
άφανίας του. Τόν άπώλεσα ! Ό  θάνατος 
μοί τόν αφήρεσεν ίσως. Μέ ποίον μ έτω - 
πον νά πλησιάσω τήν μητέρα τού βασι- 
λέως μου ;  'Οποία κακά εις τά  μέρη ταύ- 
τα  συνηθροίσθησαν επ ’ έμού ! Επανέρχο
μαι άνευ τού Αιγίσθου, καί δ Πολυφόν- 
της βασιλεύει! Ό  ευτυχής ούτος δολο
φόνος καί αμαρτωλός, δ άγριος ούτος δο
λοφόνος, περικυκλούμενος έκ θυμάτων, 
δστις, διώκων ημάς άπό τόπου εις τό
πον, έσπειρε πανταχού τόν θάνατον, άκο- 
λουθών τά  βήματά μας : Βασιλεύει' στε 
ρεοϊ τόν θρόνον, δν βέβηλοι' χαίρει έν 
ειρήνη τόν ουρανόν, δστις τόν καταδικά
ζει ! Θ εοί! κρύψατε τήν έπιστροφήν μου 
άπό τών διορατικών βλεμμάτων του. 
Θ εοί! άρπάσατε τόν Αΐγισθον έκ τού 
ξίφους τών τυράννων του : 'Οδηγήσατε 
μ ε πρός τήν μητέρα του, καί άς άποθάνω 
εις τούς πόδας της. Β λέπω , αναγνωρίζω 
τήν θλιβεράν ταύτην κατοικίαν, όπου δ 
κά λλιττος τώ ν βασιλέων έφονεύθη. "Οπου 
δ υιός του, δλος αιμοσταγής, έσώθη εις 
τάς χεΐράς μου. Φεύ ! μ ετά  δεκαπενταετή 
εξορίαν καί δυστυχίαν, έρχομαι νά προ
ξενήσω καί άλλα δάκρυα εις τήν μητέρα 
του. Εις τίνα νά γνωσθώ ; Ζητώ εις τά  
μέρη ταύτα φίλον τινά, δστις νά μέ ό- 
δηγήση ένώπιόν της' καί ούδείς παρίστα- 
ται εις τήν ασθενή μου όψιν. Βλέπω, 
πλησίον τάφου, πλήθος άπωλολός : ά-
κούω φωνάς ίκετευτικάς. Φ εύ! εις τά  
βασίλεια τα ύτα , θεάς διώκτης κατοικεί 
διά παντός.

ΣΚ Η Ν Η  Β .

Ν ΑΡΒΑΣ, ΙΣΜ Η Ν ΙΑ, ιϊς  το βάθοί « 5  θεάτρου, 

ίνβ* «ραίνεται ο τάφος τοϋ Κ Ρ ΕΦ Ο Ν ΤΟ Γ.

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Τίς είναι δ άγνωστος ούτος, τού ό

ποιου ή άγνωστος όψις έρχεται νά τα - 
ράςη τήν βασίλισσαν έν τή  διαμονή τις  ; 
Είναι τρομερός τις ίσως υπουργός τών τυ 
ράννων μας, τού όποιου δ οφθαλμός πα
ραμονεύει τά  δάκρυα τών δυστυχών ;
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ΝΑΡΒΑΣ.
Ώ  ! δποία καί άν ησαι, σύγγνωσθι τήν 

τόλμην μου : Είμαι δυστυχής, ζητών χ ά - 
ριν. Δύναμαι νά υπηρετήσω τήν Μερόπην' 
θέλω νά τή  δμιλήσω.

ΙΣΜΗΝΙΑ.
" Α ! όποιον καιρόν έκλέγεις ινα τήν 

ταράξης ; Σεβάσθητι τήν θλίψιν μητράς 
άπολεσθείσης' δυστυχή ξένε' ρ.ή παρου- 
σιασθής ένώπιόν της. Άπομακρύνθητι.

ΝΑΡΒΑΣ.
Φεύ ! έν ονόμα.τι τών έκδικητών θεών 

χαρίσθητι εις τό γήράς μου, εις τά  δά- 
κρυά μου. Δέν είμαι, νεάνις, ξένος τής Μεσ
σήνης: Πίστευσον, έάν ΰπηρετής, έάν ά- 
γαπάς τήν βασίλισσαν, δτι ή καρδία μου, 
προσηλωμένη εις αυτήν, ώς ή ίδική σου, 
τής μακράς της δυστυχίας ήσθάνθη τούς 
πόνους. Τίς είναι λοιπόν αυτός δ τάφος, 
δ ένταύθα έγειρόμενος, δν είδον βρεχόμε- 
νον υπό τών δακρύων σας ;

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Είναι δ τάφος βασιλέως, υπό τών θεών 

έγκαταλειφθέντος, ήρωος, συζύγου, πατρός 
άτυχούς, τού Κρεσφόντου.

ΝΑΡΒΑΣ.
Προβνίνων πρός τον τάφον.

-Ω βασιλεύ μου ! ώ τέφρα, τήν όποιαν 
λατρεύω !

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Ή  γυνή τού Κρεσφόντου είναι άξιολυ- 

πητοτέρα.
ΝΑΡΒΑΣ.

Ποΐαι θλίψεις ήγαγον εις τόν κολοφώνα 
τάς άνηκούστους δυστυχίας της ·,

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Τό τρομερότερον κτύ π η μ α : έφόνευσαν 

τόν υίόν της.
% ΝΑΡΒΑΣ.

Τόν υίόν της Αΐγισθον, ώ θεοί, ώ δυ
στυχής Α ίγισθε!

ΙΣΜΗΝΙΑ,
Ούδείς τών άνθρώπων άγνοεί ένταύθα 

τήν θλιβεράν ταύτην τύχην.
ΝΑΡΒΑΣ*.

Ό  υιός της δέν υπάρχει πλέον ;
ΙΣΜΙΙΝΙΑ.

. Βάρβαρος δολοφόνος, πρό τών θυρών 
τής Μεσσήνης διέσχισε τά  στέρνα του.

ΝΑΡΒΑΣ.
*Ω άπελπισία! ώ θάνατε, δν ή καρ-

δία μου προείπεν ! Έδολοφονήθη ;  Ή  Με- 
ρόπη γνωρίζει τούτο ; Μή άπατάσθε ;

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Σημεία βεβαιότατα έγνωστοποίησαν 

τήν θλιβεράν ταύτην ειμαρμένην του. 
Άρκοϋσιν δσα σοί είπον ή άπώλειά του 
έβεβαιώθη.

ΝΑΡΒΑΣ.
Όποιος καρπός τοσούτων φροντίδων !

ΙΣΜΗΝΙΑ.
Άφεθεΐσα εις τήν άπελπισίαν ή Με- 

ρόπη,'άποθνήσκει' τό θάρρος της ένικήθη: 
Μόνον διά τόν υίόν της ή Μερόπη έζησεν: 
Ή  ζωή της ήλευθερώθη τών δεσμών, ά- 
τινα τήν έκώλυον' άλλά πριν άποθάνη,, θέ
λει έκδικηθή : Εις τόν τάφον τού Κρε
σφόντου μέλλει νά θυσιάστ, αύτόν. Ό  βα
σιλεύς, οστις έπέτρεψε τούτο, ζη τεί νά 
θωπεύσνι τόν πόνον της' είς τών περί αυ
τόν, θέλει φέρει δσον αύπια εις τούς τό 
πους τούτους, ένώπιόν τής βασιλίσσης, 
τόν δειλόν καί άχρείαν δολοφόνον, τόν 
δποΐον μέλλουν νά θυσιάσωσι διά τό  α ί- 
μ.α τόσον προσφιλούς υιού. Ή  Μερόπη έν 
τούτοις, έν τή  βαθεία θλίψει της, θέλει 
πάντας ν’ άπομαχφύνη, τού θλιβερού τού
του τόπου.

ΝΑΡΒΑΣ, φιύγων.

Φεύ ! έάν έχη ούτως, διατί νά είπι* 
τό  ονομά μου ; ’Επί τού τάφου τούτου 
πρέπει μ.όνον ν’ άποθάνω.

ΣΚ Η Ν Η  Γ '.

ΙΣΜΗΝΙΑ

Ό  γέρων ούτος είναι άναμφιβόλως πι
στός πολίτης' κλαίει καί δέν φοβείται νά 
επίδειξη άληθή ζήλον : Κλαίει' έν ω ο> 
λοιποί, δούλοι τών τυράννων, άόιάφορα 
στρέφουσιν έφ’ ημών βλέμματα. Τίνος έ-  
νεκεν λαμβάνει τόσον ένδιαφέρον εις τάς 
θλίψεις μ α ς ; Ή  ήσυχος εύσπλαγχνία ά 
ναγκάζει τόν άνθρωπον, όλιγώτερα δά
κρυα νά χύση. Έδείκνυε διά τόν Αίγι- 
σθον καρδίαν πατρικήν ! Φ εύ ! άς δράμω- 
μ.εν πρός αύτόν . . . .  Ά λ λ ’ οιον σκληρόν 
θέαμ-α !
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Σ Κ Η Ν Η  Δ'.

Μ Ε ΡΟ Π ΙΙ, ΙΣ Μ ΙΙΝ ΙΑ , Ε Γ Ρ Τ Κ Α Π Σ . Α ΙΓ1Σ Θ 0Σ  

άλυσοίΪ£Γ5ς, Φ Γ Α Α Κ Ε Σ , Θ ΪΤ Α Ι .

ΜΕΡΟΠΗ.

"Ας φέρωσιν έμπροσθεν μου τό τρομε
ρόν εκείνο θύμα. "Ας έιρεύρωμεν βασάνους 
ϊσας τώ  έγκλήματι" δέν θέλουσι δυνηθή 
ν *  έξισωθώσιν αύται πρός τήν θλίψιν μου.

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. *  '
Λίαν ακριβά μοί έπώλησαν στιγμήν 

μίαν εύνοιας. Βοηθήσατέ με, μεγάλοι θεοί, 
διότι γνωρίζετε τήν αθωότητα μου.

ΕΤΡΤΚ Λ Η Σ
Πριν έκπνεύσνι, άς είπη τού ; συνενό

χους του.
ΜΕΡΟΠΗ, προχωρούσα.

Καί- άναμφιβόλως είναι ανάγκη νά 
τούς είπη. Τέρας ! τ ί  σ’ έξώθησεν εις τό 
μέγα τοΰτο έγκλημα; εις τοσαύτην σκλη
ρότητα ; Τί κακόν coi έπροξένησα !

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Οί θεοί, οι έκδςκηταί τής αλήθειας, ει- 

σίν οι μάρτυρες, εάν τό  στόμα μου ψεύ- 
οηται. ΓΙρό των ποδών σου έξέθηκα πά
σαν τήν αλήθειαν" είχον ήδη κάμψει την 
π  αρωργισμένη.ν καρδίαν σου" έξέτεινας επ’ 
εμού άρρωγόν χείρα" τ ί  έςήντλησε τοσού- 
τον τα χέω ς τήν δικαιοσύνην σου ; Καί τ ί 
νος αίμα έχυσα έξ άγνοιας ; ΓΙοΐον νέον 
συμφέρον σοί όμιλεΐ υπέρ αύτού ;

ΜΕΡΟΠΗ
Ποιον συμφέρον, βάρβαοε !

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Φεύ ! επί τού ποοσώπου της βλέπω 

τήν τρομεράν τού θανάτου εικόνα : Πόσον 
συγκινούμαι ! επεθυμουν έκατοντάκις νά 
εξαγοράσω διά τού αίματός μου τήν κα- 
τάστασιν, είς ήν βλέπω ταύτην,

ΜΕΡΟΠΗ.
Ο σκληρός ! πόσον τόν έμαθον νά ΰ- 

ποκρινηται ! Μ οι αποσπά τήν ζωήν, καί 
φαίνεται ότι μέ οΐκτείρει.

(ί> W T .T» «iç τά ς χ,Γρας ττ,ς ij|M ]v«c . )

ΕΤΡΤΚΛΗΣ
Βασίλισσα, έκδίκησον σεαυτήν, όμοΰ 

δέ καί τούς νόμους, τήν .φύσιν καί τό 
αιμα των βασιλέων μας έκδίκησον.

ΑΙΓΙΣΘΟΣ.
Εις τήν αυλήν των βασιλέων τούτων 

ή δικαιοσύνη είναι τοιαύτη ! Μέ φέρουσι, 
μέ θωπεύουσιν" άποφασίζουσι τήν ποινήν 
μου. Ποια ειμαρμένη μέ άπέσπασεν άπό 
τά  θλιβερά δάση μου;  Γέρον ατυχής, 
ποιος έσται ό πόθος σου ; Μήτηρ δυστη- 
χεσ τά τη , καί τής όποιας ή τόσον προ
σφιλής φωνή μοί προεϊπε . . . .

ΜΕΡΟΠΠ.
Βάρβαρε! αφήνεις μητέρα. Καί εγώ 

θά ήμην -μήτηρ άν δέν υπήρχες σύ, άν 
δέν ΰπήρχεν ή οργή σου. Σύ μοί άφήρε- 
σας τόν υιόν μου.

Α ΙΠ Σ Θ Ο Σ .
’Εάν αυτή γναι ή δυστυχία μου, εάν 

ήτο υιός σου, είμαι άξιος καταδίκης. Ή 
καρδία μου είναι άθώα, ά λλ’ ή χείρ μου 
ένοχος. Πόσον είμαι δυστυχής ! Ό  θεός 
γινώσκει οτι σήμερον ήθελον δώσει τήν 
ζωήν μου καί διά σέ καί δι* αυτόν.

ΜΕΡΟΠΠ.
Τί προδότα ! όταν ή χείρ σου τω  ά- 

φηρεσε τήν πανοπλίαν ταύτην . . . .
Α ΙΠ Σ Θ Ο Σ .

Είναι ίδική μου.
ΜΕΡΟΠΗ.

Π ω ς ; τ ί  λέγεις ;
Α ΙΠ Σ Θ Ο Σ .

’Ομνύω είς τό  όνομά σου, τόν προσφι
λή υιόν σου, είς τούς θείους προγόνους σου, 
ότι ό πατήρ μου είς τάς χεΐράς μου έθηκε 
τό  πολύτιμον τούτο δώρον.

ΜΕΡΟΠΠ
Τίς ; ό πατήρ σου ; Είς τήν * Ηλιδα ; 

πόσον μ ’ εμβάλλει είς ταραχήν ! Τό όνο
μά του ; Ό μίλει. Ά ποκρίθητι.

Α ΙΓ ΙΣ Θ Ο Σ .
’Ονομάζεται Πολύκλητος : Σοί γτό εί- 

πον ήδη.
ΜΕΡΟΠΠ.

Μοί αποσπάς τήν καρδίαν. Ποία άνα- 
ξία εύσπλαγχνία έβράδυνε τήν οργήν μου; 
Τ ετέλεστα Γ  βοηθήσατε τήν λύσσαν, ήτις 
μέ οδηγεί. "Ας σύρωσιν είς τόν τάφον 
τούτον, τό  άπιστον εκείνο τέρας, τψώ- 
νο σα τό  ίγ  ¡ιρίδιο . )  Τέφρα τού προσφιλούς 
μου υιού, αί καθη,μαγμέναι χεΐρές μου. . . .

Ν Α Ρ Β Α Σ , φ*ινο(ΐινο; aicniSuy.

Τί μέλλεις νά πράξν,ς, ώ θ εο ί;

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ.

ΜΕΡΟΠΗ.
Τίς με φωνάζει;

ΝΑΡΒΑΣ.
Σ τή θ ι! Φ εύ ! άπώλετο, έάν δέν ώνό- 

μ.αζον τήν μητέρα του, έάν δέν έγινώ- 
σκετο.

ΜΕΡΟΠΙΙ.

Άπόθανε, προδότα !

ΝΑΡΒΑΣ.
Σ τ ή θ ι!

ΑΙΓΙΣΘΟΣ
Στρίβων τά βλίριριατα *ρός τόν Η*ρβίν.

ΜΙ π ά τερ !
ΜΕΡΟΠΙΙ.

Ό  πατήρ τ ο υ !
ΑΙΓΙΣΘΟΣ *ρός τόν Ηαρβάν.

Φ εύ ! τ ί  β λ έπ ω ; πού έρχεσαι;  Έ ρ χ ε 
σαι μάρτυς τού θανάτου μ.ου ;

ΝΑΡΒΑΣ.
‘Ά ,  βασίλισσα, κώλυσον τήν έκτέλεσιν 

τού εγκλήματος. Ε'ΰρυκλή, άκουσον, ά- 
πομ.άκρυνον τό  θύμ.α, ϊνα σέ ομιλήσω. 
(Ó Εύρνχλίς άποιΰρίΐ τόν Αϊγιοβον xai xAstu τό 
βάθ 5 του βειτρου). ΜΙ ούρανέ !

ΜΕΡΟΠΠ, προβαίνο ο*
Σύ μ έ κάμνεις νά τρέμω : Έμελλαν να 

έκδικήσω τό υιόν μ.ου.
ΝΑΡΒΑΣ, T>w*u<¿v

Έ μ ελ λ ες  νά φονεύσης τόν Αίγισθον. 
ΜΕΡΟΠΗ, «ιρήνουοϊ vi πίατ, τό εγχειρίδιο*.

Λι, λοιπόν ό Αΐγισθος.
ΝΑΡΒΑΣ.

ΜΙ ατυχής βασίλισσα: ’Εκείνος τού 
όποιου ή χείρ σου έμελλε νά διάρρηξη τό 
πεπρωμένον, είναι ό Αΐγισθος . . . .

ΜΕΡΟΠΗ
Ζ ή !

ΝΑΡΒΑΣ.
Είναι αυτός, είναι ό υιός σου.

ΜΕΡΟΠΗ, 
itlirrojoa ίίςτάς άγκάλτς τίς iapuivía;.

’Αποθνήσκω!
ΙΣΜΗΝΙΑ.

Παντοδύναμοι θεοί!
ΝΑΡΒΑΣ ιερός τήν iopivivlav.

’Ανακάλεσαν αΰτήν είς τάς αισθήσεις 
της. Φεύ ! ή δικαία αύτη παραφορά χα 
ράς καί φιλοστοργίας, ή αιφνίδια αύτη 
ταραχή, αί τύψεις, αιτινες πιέζουσιν αυ

τήν, όσον ούπω τελ.ειούσι τάς ημέρας της 
τά ς έφθαρμένας υπό τής λύπης.

ΜΕΡΟΠΗ, ®υν.ρχβ(ΐίνη.

"Α , Ναρβά, είσαι, σ ύ ; μή ηναι απα
τηλόν όνειρον;  Τί ! είσαι σύ ! είναι ό υιός 
μου ! άς έλθη, άς φανή.

ΝΑΡΒΑΣ.
Τρέμε" κρύψον τήν δικαίαν ταύτην 

στοργήν. (Πρός τήν Ισ^τ,ν ίαν .) Σύ κρύψον 
διά παντός τά μέγα τούτο καί ενδιαφέ
ρον μυστικόν. ’Ε ξ  αυτού έξαρτάται ή σω
τηρία καί τού Αιγίσθου καί τής βασιλίσ- 
σης.

ΜΕΡΟΠΗ.
Ά  ! οίος νέος κίνδυνος δηλητηριάζει 

τήν χαράν μ.ου ! Προσφιλή Αΐγισθε ! τίς 
θεός κωλύει μ ε  τού νά σέ ίδ ω ;  Μοί ά- 
πεδόθης λοιπόν διά νά λυπηθώ έπί μάλ
λον ;

ΝΑΡΒΑΣ.
Μή γνωρίζουσα αυτόν, παρ’ ολίγον νά 

σφαγιάσγς. Καί έάν ή άφιξίς του γνω- 
σθή ένταύθα, αυτόν άναγνωρίζουσα, άφευ
κτου καθιστάς τήν άπώλειάν του. Κ ατά- 
παυσον τής φωνής τού αίματος, ύποκρί- 
θητι, προσποιήθητι: Τό έγκλημα έπί τού 
θρόνου κεϊται" σέ καταδιώκουσι" τρέμε.

Σ Κ Η Ν Η  Ε ·
Μ Ε ΡΟ Π ΙΙ, Ε Ϊ Ρ Γ Κ Λ ΙΙΣ , Η ΑΡΒΑΣ, ΙΣ Μ ΙΙΝ ΙΑ .

ΕΤΡΤΚΛΗΣ.
”Λχ_! βασίλισσα, ό βασιλεύς διατάσσει 

νά συλλάβωσι . . . .
ΜΕΡΟΠΗ.

Τίνα ;
ΕΤΡΤΚΛΗΣ.

Τόν νέον έκεΐνον ξένον, 8ν είς βασά- 
νους καταδικάζουν.

ΜΕΡΟΠΗ, μετά παρχφορϊς.
Λοιπόν ! ό ξένος ούτος είναι δ υιός μου, 

είναι τό αίμ.ά μου. Ναρβά, όσον ούπω 
βυθίζουσι τήν μάχαιραν είς τάς πλευράς 
του ! "Ας τρέξωμεν πάντες.

ΝΑΡΒΑΣ.
Μείνε.

ΜΕΡΟΠΗ.
Τόν υιόν μου σύρουσι. Τίνος ένεκα; Oía 

μυσαρά καί αίφνιδία πράξις ! Τίνος ένεκα 
μοί άφαρπάζουσι τόν Αίγισθον ;
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ΕΥΡΥΚΛΗΣ.
Πριν έκδικήσης σεαυτήν, δ ΙΙολυφόν- 

της, λέγει οτι έπεθυμεϊ νά τον Ιξετάση.
ΜΕΡΟΠΗ.

Ν«  τόν έξετάση ·, Τ ις ;  εκείνος; γνω
ρίζει ποια είναι ή μήτηρ του ;

ΕΥΡΤΚΛΗΣ.
Ουρείς έτι ύποπτεύει τό τρομερόν τού

το  μυστήριον.
ΜΕΡΟΠΗ.

"Ας τρέζωμεν εις τόν Πολυφόντην* άς 
επικαλεσθώμεν την βοήθειάν του.

ΝΑΡΒΑΣ.
Τούς θεούς μόνον έπικαλέσθητι’ καί 

αυτούς ¡ιό·/ον φοβού.
ΕΥΡΤΚΛΗΣ.

Έάν τά  δίκαια τού υιού τούτου, δώ - 
σοισιν υπόνοιαν τω  βαοι Αεί, τής σωτηρίας 
του ένέχυρον έσται τουλάχιστον ό ύμ.έ- 
ναιός σου. Έ τοιμ ος νά ένωθή μετά  σού 
δι’ αιωνίου δεσμ.οΰ, ό υίός σου, εις τούς 

βωμούς θέλει έκτελέσει τόν ίδικόν του' 
καί, έάν ή πολιτική του ήναι είσέτι ζη
λότυπος διά τούτο, στρέττε.ι νά υπηρετ/ί
σης τόν Αίγισθον τό τε  αν σε νυμφευθη.

ΝΑΡΒΑΣ,
Σε νυμφεύεται! εκείνος ! Ποιος τύραν

νος, ώ ουρανέ!
ΜΕΡΟΠΗ

Εις τήν τοομεράν ταύτην ταραχήν θνή
σκει τις  έπί πολύν χρόνον, 'Υ π ά γ ω .. . .

ΝΑΡΒΑΣ.
Δεν θέλεις υπάγει, ώ οΐκτρά μήτεο ! 

Δεν θέλεις έκτελέσει τόν μυσαρόν τούτον 
ϋαεναιον.

ΕΥΡΤΚΛΗΣ.
Ναρβά,ταχύνει νά τω  προσφέρη τήν γεΐ- 

ρα. Λύναται νά εκδίκηση τόν Κοεσφόντην. 
ΝΑΡΒΑΣ.

Αυτός είναι δ δολοφόνος του,
ΜΕΡΟΠΙΙ.

Αυτός ·, δ προδότης
ΝΑΡΒΑΣ.

Ναί, αυτός δ ίδιος· ναί, αι αιμοσταγείς 
χεϊρές του, έφόνευσαν, καί τόν πατέρα 
καί τούς άόελφούς τού Αιγίσθου : τόν εί- 
δον καταφέροντα τά  θανατηφόρα κτυπή
ματα’ τόν εϊδον δλον καθημαγμ.ένον έκ 
τού αίματος τού συζύγου σου.

ΜΕΡΟΠΗ
Ά  ! θ εο ί!

ΝΑΡΒΑΣ.
Εϊδον τό τέρας τούτο, περιστοιχούμε- 

νον υπό θυμάτων" τόν είδον άθροίζοντα 
κατά σού εγκλήματα* άπέκρυψε τήν ορ
γήν του διά κακουργημάτων- δ ίδιος ήνέ- 
ω ;ε  τοίς έχθροϊς τό  άνάκτορον τούτυ, έ 
φερε τό πύρ' καί έν μ.έσω τού φόνου, έν 
μέσω των βελών, τω ν πυρών, τής ταρα
χής καί τής λεηλασίας, αίμοβαφής έκ τού 
αίματος των υιών σου, άλλά τών ληςών 
εκδικητής, δολοφόνος τού ήγεμόνος του, 
έφαίνετο έκδικητής του. ’Εχθροί, ψηχορρα- 
γούντες σέ περιεκύκλουν τό τε ’ άλλ’ έγώ, 
μόλις διασχίζων, λαόν άποπλανώμ.ενον, 
έ'φερον τόν υιόν σου εις τάς άσθενεϊς μου 
χεϊρας. Ο: θεοί ηύσπλαγχνίσθησαν τά ς 
άθώας ημέρας του: Τόν ώδήγησα δέκα '¿I 
έτη  άπό έρήμ.ου εις έρημον’ ίν’ άποκρυβώ 
δ ’ έλαβον τ ’ όνομα Πολύκλητος’ καί μόλις 
φθάνων, άποσπώ αυτόν άπό τά  κτυπή- 
μ-ατά σου, δ Πολυφόντης είναι βασιλεύς 
μου καί γίνεται σύζυγός σου.

ΜΕΡΟΠΗ
Ά χ ! τό αίμά μου ολον, εις τήν τρο- 

μεράν ταύτην διήγησιν, παγόνει.
ΕΥΡΥΚΛΗΣ.

Έ ρ χ ετα ι τις : είναι δ Πολυφόντης.
ΜΕΡΟΠΗ.

Θ εοί! είναι δυνατόν ; (Πρ'ος τίν Ν*ρ6ΐϊ.) 
"Υπαγε, κρύψον τό  πρόσωπόν σου άπό 
τή ς οργής του.

ΝΑΡΒΑΣ.
Φεύ ! έάν τόν υιόν σου έγκαρδίως αγα

πάς, δέσποινα, προσποιήθητι μέ τόν δο
λοφόνον τούτον.

ΕΥΡΥΚΛΗΣ.
Ά ς  περικλείσωμεν τό  μυστικόν τούτο 

εις τούς μυχούς τών καρδιών ημών. Μία 
μόνη λέςις δύναται νά τόν άπολέση.

Μ Ε Ρ Ο Π Η , wpo; τόν Εύμιχλήν.

Ά χ  ! τρέςε’ καί οί οφθαλμοί σου άς 
έπαγρυπνώσιν έπί τής τοσούτον προσφι
λούς καί πολυτίμου έκείνης παρακατα
θήκης.

ΕΥΡΥΚΛΗΣ.
Μή άμφιβ άλλης.

ΜΕΡΟΠΗ.
Φ εύ ! έκ τής φρονήσεώς σου έλπίζο.’ 

είναι αυτός δ υίός υ.ου, αΰτός είναι δ βα- 
ο;λεύς σου. θ ε ο ί ! τό  τέρας προβαίνει.


