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Ή  κοινωνία, κύριοι, δέν είναι απλούς 
οοι ρός ατόμων λόγω συμφέροντος συνε
νωμένων καί συμβιούντων, άλλ’ είναι ά- 
ναπόσπαστος η μάλλον ταυτόσημος τής 
ιδ έας τής έθνότητος, καί ώς τοιαύτη έχει 
ϋπαρξιν ανεξάρτητον καί ιδιοφυά. Δέν θε- 
μελιούται έπί συνθήκης τυχαίας καί αυθαι
ρέτου, ώς τινες δογματίζαυσιν, ά λλ’ έχει 
ιδίαν φύσιν καί προσωπικότητα καί περί 
τούτου ού πρό πολλού τά  δέοντα, τό  βή
μα τούτο έλάλησεν. Ώ ς  πρόσωπον δ έ, ήτοι 
ώς συστηματικόν δν έχει τά  μέρη αυτού 
καί ταύτα είναι ό δήμος, ή οικογένεια 
καί τό  ά’τομον. Ό  πολιτειολόγος ό τ ι -  
θείς έν άρμονία πάντα τά  στοιχεία ταύ
τα  πρός τ ε  ά'λληλα καί πρός αυτήν τήν 
κοινωνίαν, καί παρέχων έκάστιυ τά  προσ
ήκοντα ό'ρια άνευ συγκρούσεως είναι πράγ
μ α τι σοφός νομοθέτης κ.τί ευεργέτης τού 
έθνους υπέρ ού νομοθετεί. Καί τούτο μέν 
καλώς είρηται, άλλ’ ή δυσκολία κυρίως 
συνίσταται περί τήν διάγνωσιν τών αλη
θών ορίων τής δικαιοδοσίας ενός έκά- 
στου καί τήν απονομήν τών οικείων δι
καιωμάτων καί λειτουργιών. "Ενεκα δέ 
τής δυσκολίας ταύτης γεννώνται καί τά  
ποικίλα καί πολλαπλά συστήματα, οΐ 
πόλεμοι, αί διαμάχαι, αί τυραννίαι καί οι
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κοινωνισμοί καί πάσαι έκεϊναι αί σκλη- 
ραί δοκιμασίαι, δ ι’ ών έπ’ εσχάτων μά
λιστα πάντα σχεδόν τά  έθνη διέρχονται.

Ά λ λ ’ ή κοινωνία, όπωςδήποτε καί άν 
θεωρηθή, είναι σώμα άψυχον καί κατα- 
κρεουργημένον, ούτως είπεΐν, ά η υ  «¿ου
σίας. Ή  ιδέα τής εξουσίας, ή άπ’ αυτής 
τής φύσεως τών πραγμάτων πηγάζουσα, 
είναι άχώριστος πάσης οίαςδήποτε κοινω
νίας, δ ,τι δέ συνίστησι τήν ζωήν, τήν 
προσωπικότητα, τήν ένότητα τής κοινω
νίας είναι ή έξουσία, εννοείται ή έλλογος 
καί κατά φύσιν έξουσία- ή δέ έλαχίστη 
έπαύξησις αυτής ή έλάττοισις παρά τόν 
ορθόν λόγον καί τήν φύσιν τήν άνθρωπίνην 
τάς χειρίστας έπάγεται συνεπείας. Πα- 
ρίσταται δέ ώς δύναμις ένοικούσα έν ά - 
παοι τοίς άτόμοις άτινα συνιστώσι καθό
λου τήν κοινωνίαν καί ή αιτιολογικη βάσις 
αυτής είναι ή κοινωνική ή έθνική κυριαρ
χία . Ί Ι  άρχή αύτη άνομολογείται μέν 
έν άπασι σχεδόν τοίς συντάγμασι τών 
νεωτέρων εθνών, δτι δηλ. ή κοινωνική 
κυριαρχία είναι ή πηγή πάσης έζουσίας, 
άλλά πόσον άπέχουσιν άπό τής εφαρμο
γής αυτής ! Ώ ς  ενεργός δέ δύναμις εμφα
νίζεται έν τ ή  πρυίτη τής κοινωνίας συ- 
στάσει καί έν κρισίμοις περιστάσεσιν ΰπά 
τήν μορφήν τής Συντακτικής έξουσίας 
καί έν μόνρ τή ώρισμένη ταύττ] μορφή 
ή κυριαρχία εκπροσωπείται κατά τήν φύ
σιν αυτής καί τάς ιδιότητας καί έν π λή- 
ρει συνηδείσει τής αποστολής καί τού κα
θήκοντος αυτής* πάσα δέ άλλη άντιποίη-
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σις είτε διά τής βίας έπιβαλλομένη, είτε 
διά τίνος καταχρησσικώς νομίμου λεγομέ- 
ννις όδού, είναι αυτοδικαίως άκυρος καί 
καταφρονητέα, έν όσω τόν νοερόν άξωνα 
τής οικουμένης' κατά τον ποιητήν συστρέ
φει ό υπέρτατος πολλών ψηφισμάτων 
καί ανθρωπίνων ./¿ j οc ή υπέρτατη Θέλη- 
σις καί ανάγκη,

Πρός δέ καί ι υ .  ο/.οπόν του κοινω
νικού βίου έξετάζοντες εις τό αυτό κατα
λή γ ο υ ν  συμπέρασμα. Ό  άνθρωπος πλήν 
τής φυσικής αυτού καί άρχεγόνου αξίας 
εγκλείει έν έαυτω καί τήν δύναμιν τού 
τελειούσθαι ήτοι τήν τελειοποιησιμότητα" 
ά λλ’ ή άνάπτυξις τής εμφύτου ταύτης 
δυνάμεως είναι άνέφυκτος άνευ ιεραρχίας 
τίνος έν τή  κοινωνία, καί ούτος ό δεύτερος 
δικαιολογικός λόγος τή ς έξουσίας έν τή 
κοινωνία στηρίξει μέν αύτήν έπί ασφαλούς 
καί εδραίας βάσεως, ορίζει δέ συγχρόνως 
καί υποδεικνύει τόν σκοπόν, δι’ 8ν ή άναγ- 
καιότης τής έςουσίας είναι άπόλυτος καί 
διαγράφει τά  υψηλά καί εΰρέα αυτής πρός 
τό  άτομον καθήκοντα.

Ή  δε συντακτική εξουσία, ητις κα τ’ 
ουσίαν είναι λίαν διάφορος τής κυρίως 
καλούμενης νομοθετικής, μόνον δέ κατά 
τήν μορφήν καί τινας διατυπώσεις φέρει 
κοινόν τινα μ ετ ’ αυτής ' χαρακτήρα, ή 
συντακτική, λέγω, εξουσία καθωπλισμένη 
μέ τά  ϊερώτερα των δικαιωμάτων, έφ’ ών 
ον τ ι έν τώ  κόσμ.ω τούτω  δύναται νά 
έχη αξιώσεις, καί επιφορτισμένη τήν 
θειοτέραν καί ένδοξοτέραν έντολήν, μετά 
σκέψεις καί συζητήσεις πεφωτισμένος 
καθιδρύει τήν αρχήν τής μελλούσης κυ- 
βερνήσεως καί παρακατατιθησιν τήν εύ- 
δαιυ.ονίαν, τό μεγαλείον, αυτήν τήν ΓΙα- 
τρίΛα εις ώρισμένους τινάς νόμους καί εύ- 
κρινώς διαγεγραμμένας διατυπιόσεις. ΕΪ- 
πον τήν αρχήν τής κυβερνήσεως" διότι 
εν πάση κυβερνήσει διακριτέα' πρώτον ή 
0 ( j7 i αυτής καί δεύτερον τό εξωτερικόν 
αυτής είδος" τό πρώτον συνίστησι τό πο- 
λ.ίτευμα, τό  όεύτερον τήν στενότερον κα- 
λουμένην κυβέρνησιν. ’Αλλά πάσα συν
τα κτική  Συνέλευσις οφείλει νά γνωρίζη 
ότι έντολοδόχος αυτή τής αδιαιρέτου καί 
αναπαλλοτριώτου έθνικής κυριαρχίας,πρόσ 
καιρός καί παραδοτική, ούδέν έχει δι
καίωμα νά άπονείμϊ) ένι καί μόνω προ-

σώπω ή γένει τήν έξάσκησιν αυτής ίσο- 
βίως καί αιω ίως καί τοιουτοτρόπως νά 
έξουδετερώση αυτήν καθ’ ολοκληρίαν, ούδ’ 
είναι θεμιτόν νά μετατόπιση τήν έδοαν 
αυτής άπό τής καρδίας τού λαού εις τήν 
καρδίαν ένός καί μόνου ανθρώπου π λ ε ι-  
στάκις σεσαθρωμένην καί εύρωτιώσαν, έν 
η οΰδεν εύγενές καί άνθρώπινον έμφιλοχω- 
ρεΐ" έν έναντία περιπτώσει δύναται μέν 
ό λαός νά ύποτάσσηται εις τάς καθεστη- 
κυίας άρχάς καί νά κατανεύη εις τά  γενό- 
μενα, άλλ’ ουδέποτε δύναται νά άπθ- 
τάσσηται από τής κυριαρχίας καί τών τ ι -  
μαλφεστέρων αυτού δικαιωμάτων" έκα
στος δε πολίτης έχει καθήκον ιερόν νά 
άποπειραθή όπως άναζωπυρήστ) τό αίσθη
μα τής έθνικής κυριαρχίας παρά τοίς 
άδελφ οϊς αυτού καί νά προπαρασκευάσϊ) 
τήν διανοητικήν καί ηθικήν έκείνην συν- 
είδησιν τής άξίας ένός έκάστου τών πο
λιτώ ν, όπως άπαιτήσωσιν μια φωνή τά 
βεβηλούμενα αυτών δικαιώματα, καί διά 
τής αύτοδιοικήσεως έ”  ανέλθη ό φυσικός 
καί λογικός ρούς τών πραγμάτων έν τή 
κοινωνία. Καί δυστυχώς έν τή παρούση 
τού κόσμου διασκευή τά  τοιαύτα καθή
κοντα, ούτε σπάνια είναι, ούτε άπλά, 
άλλά πολλής επιμονής καί μεθόδου, καί 
γενικωτέρας, παρ’ όσην βλέπομεν, έπιδο- 
κιμαοίας καί συναρρωγής χρήζουσιν.

Έν δέ τή  συστάσει τού πολιτεύματος 
πρέπει νά ληφθή ΰπ’ όψιν 1ον ή φύσις 
καί ή δικαιοδοσία τού ι'ιιηον ώς σώμα
τος ιδιοφυούς, ήτοι προσώπου ηθικού, 
καί 2ον ή φύσις καί τά  δικαιώματα τού 
άτόμου ό;ς προσώπου φυσικού. .Μόνον δέ 
τό οικοδόμημα τό τεθεμελιωμένον έπ’ άμ- 
φοτέρων τούτων τών βάσεων άσφαλώς 
έρείδεται, καί δέν φοβείται τήν καται
γίδα" ό δέ άποκλεισμός Οάτέρου τών 
στοιχείων τούτων κλονισμούς καί κατά
π τω σ ή  έπάγεται τ ή  πολιτεία καί τή  
κοινωνία έν γένει. Ά λ λ ’ ένταϋθα άς μή 
παρανοηθώμεν. Δεν άνακηρύττομεν τήν 
κατάργησιν τών δικαιωμάτων τής Κεν
τρικής Κυβερνήσεως" άλλά τά  δικαιώ
ματα  ταύτα έχουσιν, ώς παν έν τ ω  κό- 
σμω τούτω, όριά τινα καί ταύτα είναι 
αυτά τά  δικαιώματα τού Λήμου" ή Κεν
τρική Κυβέρνησις ούδέν έχει δικαίωμα 
κατά τών δικαιωμάτων τού δήμου. Δεν
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έπιζητούμεν τήν κατάργησιν τής τ<ω- 
τΐοοι-σν ΐ, ήτις άποτελεϊ άνανκαίον όρον 
τού κοινωνικού οργανισμού, ουό’επιτρεπο- 
μεν τ ω  άκροατή έστω καί χάριν αστειό
τητας νά μάς άποκαλέση όπαόούς τού 
Δήμου τών Παρισίων. Μεμφόμεθα μα- 
λιστα τό  σύστημα τών όμοσπόνόων λε
γομένων πολιτειών" διότι ή ίόεα τής 
έθνικής ένότητος καί κατά τήν θεωρίαν 
καί πράγματι πρέπει νά επικράτηση τού 
διοικητού οργανισμού. Ά λ λ ’ ώς προεισα- 
γόμενοι είπομεν θεωρούμε·; τήν κοινω
νίαν ώς σύστημα" καί τά  μερη τού συ
στήματος τούτου πρέπει νά μένωσι πάν- 
τη  έλεύθερα έκαστον έν τή  ιδία λει
τουργία έν όσψ ή ένότης δέν διασπάται 
καί ή άποσύνθεσις ουδε κατά φαντασίαν 
είναι πιθανή" ή λεγάμενη άποκέντρωσις καί 
οί ΰπέρμαχοι αυτής καθίστανται υλο
τόμοι τού κοινωνικού στελέχους, όταν εν 
τ ή  άκμή τού ζήλου αύτών άποπλανηθώ- 
σιν έπί τοσούτον τού κέντρου, ώ στε ου
δέ·; κέντρον έξαδυνατεί νά έπαναγάγη 
αυτούς εις τήν μάνδραν τής κοινωνικής 
ένότητος. Ά λ λ ά  ταύτα μέν τώ  διοι
κητικό» δικαίω καί τ ώ  βοηλάτν, ανατί
θενται.

ΓΙ-.ό παντός δε άλλου ή έλευΟερία τού 
προσώπου κατά πάσα; αυτού τάς ένερ- 
γείας αναγραφομένη έν τώ  πολιτεύματι 
είναι τό βαρομετρον, ούτως ειπεϊν, τής 
άξίας αυτού καί τής νομιμότητος. Τό 
πολίτευμα τό καταπνίγον τήν ατομικήν 
ελευθερίαν, είτε καταδολιευόμενον τά  τ ι- 
μ,αλφέστερα τού άνθρώπου είναι άχρεία 
τις μηχανή όργανον ολέθρου καί έξουδε- 
νώσεως τής ανθρώπινης αείας. Ή  τοιαύ- 

^ τη  μηχανή άπαλλοτριουμένη τού σκοπού 
δι’ ον συνεσκευάσθη ή μάλλον όλως τά  
έναντία έργαζομένη τού προορισμού αυ
τής, δικαίως παραδίδεται είς τό  καθήκον 
παντός πολίτου, όπως κατασυντριβή και 
άποσυντεθή" άλλ’ έπειδή οί κινούντες καί 
διευθύνοντες αύτήν συμφέρον έχουσιν εν 
τή  διατηρήσει αύτής, πάντα λίθον ύπο- 
κινούσιν, Οπως αύτοί μέν αιωνίως κρα- 
τήσωτιν, ό δέ λαός ό στενάζω·; καί πα
σχών συνειθίσή τήν οΰχί άνθρωπίνην, αλ
λά κτηνώδη ταύτην ζωήν καί ούτος υ
πήρξε καί υπάρχει πάντοτε ό μετά ζή- 
λ.ου πολλού καί πολλάκις αύταπαρνήσεως

έπιδιωκόμενος σκοπός τών δεσποτών καί 
τών τυράννων. Καταδούλωσις τού πνεύ
ματος, άπάρνησις τών φυσικών δικαιωμά
των, υποταγή άφωνος καί δουλοπρεπής 
ιδού τό έμβλημα τού δεσποτισμού" έμ
βλημα άποτρόπαιον, άλλά δυστυχώς έπί 
αιώνας κατισχύσαν καί κατισχύον είσέτι 
ενιαχού τής αγωνίας τών λαών.

Ά λ λ ’ άνακηρύττοντες τήν ελευθερίαν 
τού άτόμ-Ου ώς τήν μόνην άληθή καί λο
γικήν θεμελιώδη βάσιν τού πολιτεύματος, 
οφείλομε·; νά ορίσωμεν αύτήν. ~ί2 /ι.ώυ- 
α ^ ,ια  ά π χ ρ α ί ι  /ιά ρχ υ ι τ ις
γί/ς Ά χΗ ιω πιιτηΤ ικ  ά ναβ Μ χ ου οα  ιό  
χριω /ια,ό.τώ/αίκ ύ^όματί Σ ι ο χαχννργή- 
/¡α(·α ιΐιαημάι*·»  τα ι !  Α νοίξατε Κύριοι 
τόν νούν καί τήν καρδίαν υμών όπως 
άγνή καί άσπιλος χωρίς νά προσκρούση εις 
φραγμούς ελεεινής παρεννοήσεως, καί όπε- 
ρεκχειλιζούσης ακρισίας διεισδύστ, μέχρι 
τών μ-υχιαιτάτων υμών ή ούρώνιος αύτη 
επιθανάτιος αρμονία. Αι ολίγαι αύται 
λέξεις είναι ή φοβεριυτέρα διαμαρτύρησις 
κατά τού παρελθόντος, είναι ή ίεροτέρα 
διαθήκη υπέρ τού μέλλοντος, καί ή πανά
κεια τών αθλιοτήτων καί τών δεινών τού 
ανθρώπου" είναι ή λύσις προβλήματος 
σφαγιάσαντος πληθύν άμέτρητον ηρώων 
είναι ή αρχή καί τό τέλος τής ιστορίας. 
Ά πό τών ολίγων τούτων λέφεων στερ- 
ρώς έξήρτηται ή ηθική καί το  καθήκον, 
τό  δίκαιον καί τό  δικαίωμα" ούόέποτε 
δε κατάοα δικαιοτέρα καί άληθεστέρα 
άπηγγέλθη, ούδ’ εντολή σεβαστότερα καί 
τιααλφεστέρα τοΐς άνθρώποις έδόθη" ού- 
δέποτε αποθνήσκω·; κληρονομιάν κρείτ- 
τονα τοΐς άπολειπομένοις παρακατέθετο. 
~Ω Ελευθερία, ή τόν άμορφον καθωραΐ- 
ζουσα τόν άσθενή καί ταπεινόν μέγαν 
καί ισχυρόν καΟιστώσα, ή νήπια τούς 
λαούς καί τά  έθνη παραλαβούσα καί γί
γαντας άναδείξασα! όπόσοι τό  άγιόν 
Σου ονομα καπηλευόμενοι καί τήν πολυ- 
τίμητον τήβεννόν Σου άμφιενύμενοι, πα- 
ρεΐσέρχονται λάθρα εις τό ιερόν σου θυ
σιαστήριον, τήν καρδίαν τών λαών καί 
βεβηλούσι τά  έργα σου καί κακουργούσι 
καταδολιευόμενοι τούς πιστούς λατρευ
τ ά ; Σου I Ηεφιλημένη καί άγλαόμορφος, 
άλλ’ αμείλικτος Θεότης! διατί καταπλημ- 
μυρεΐς' έπωδύνως τήν άνθρωπίνην καρδίαν
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έν ώ άποτυφλοΐς τους οφθαλμούς καί τόν 
νουν ήμών, όπως μή διακρίνωμεν τήν ου
ράνιον μορφήν ο ου καί γνωρίσωμεν καί 
έντρυφήσωμεν έν τ $  άφθίτω σου καλλο
νή ; Διατί κρύπτεσαι άιρ’ ήμών έν ω μό- 
νον εις τήν φωνήν του ονόματος Σου α
ναβράζει ή ψυχή καί φρενητια ή καρδία 
ήμών ! Α π ’ αιώνων σέ καταδιώκομεν 
οι άνθρωποι και ουδεποτε ουδέ τήν σκιάν 
των πτερύγων Σου καταφθάνουν ! . . . .

Προς τάς μεμψιμοιρίας ταύτας καί τάς 
πίκρας έγκλήσεις τής καρδίας γνωρίζετε 
τ ί  ήδύνατο νά άπαντήση ή Ελευθερία ; 
ή (/.άλλον γνωρίζετε τ ί άπήντησεν, ή εν- 
σαρκος αυτής παρεμβολή ή φωνή μ.ιάς 
γυναικός άπό τού υψους τού ικριώματος; 
■Ω άνθρωποι μεγάλοι καί ταχείς έν τοΐς 
πύθοις καί τοΐς αΐσθήμασιν, άλλ’ ουτιδα
νοί καί χελώναι εν ταΐς πράξεσι, τ ί  μέ 
ζη τείτε έν τώ  ούρανώ καί ταΐς νεφέλαις, 
έν ώ συνοικώ έν ήμΐν καί μεθ’ υμών ; τί 
με καταδιώκετε εν ώ έν ταΐς χερσίν υ
μών μέ κρατείτε ;  Mol έγκαλεϊτε δτι 
κρύπτομαι καί δέν παρέχω έμαυτήν άκε- 
ραίαν τώ  κόσμω- καί έγώ έγκαλώ υμΐν 
ότι έκουσίως τυφ λώ ττετε καί μ ’ άπαρ- 
νεΐσθε. Κ λαίετε καί θρηνείτε ώς μωρά 
παιδία διότι δέν μέ κα τέχετε- καί όμως 
—οσάκις έθελουσαν νά συναγάγω υμάς, ώς 
όρνις φιλόστοργος συνάγει τους νεοσσούς 
υπό τάς πτέρυγας αυτής, ώς μητρυιάν μέ 
άπεδιώξατε. Έβεβηλώ σατε καί όιεστρέ- 
φατε τους χαρακτήρας τού προσώπου μου 
κατεβιβάσατέ με μέχρι τών μυχιαιτά- 
των τής πονηράς καί δυσώδους υμών καρ
δίας καί ήθελήσατε νά μέ καταστήσητε 
οργανον των φαυλοτέρων παθών καί τών 
κτηνωδεστέρων έπιθυμιών, έν αίς κατα- 
κυλίεσθε. Μωροί καί τυφλοί πότε θά 
ίδητε καί θά έννοήσητε ό'τι καθώς έγώ 
βασιλεύς ειμι ϋμών, ούτως υπάρχει καί 
εμού βασιλεύς ό υπέρτατος δεσπότης α
πάντων καί κυριάρχης ότι συμ
παρακολουθώ τώ  άνακτι τούτω καί πα- 
τρί μου καί άδελφώ καί ότι οί ζητούν- 
τές  με έν τή  αυλή αυτού μόνον θά  μέ 
εύρωσιν. Ά λ λ ’ υμείς μισείτε τόν πατέρα 
μου, κωφεύετε πρός τά  θεΐα αυτού πα
ραγγέλματα, διότι έντέλλετε υμΐν τό 
Καθήκον καί τήν Δικαιοσύνην, τήν ’Ισό
τη τα  καί Α δελφ ότητα, τό  πράον καί

τό  ανεςίκακον" διότι θηριώδης έπιθυμία 
λύσσα έν ΰμΐν τού άκολασταίνειν, οργιά- 
ζειν, σφάζειν καί κακουργεΐν παντί τρό- 
π ω  καί πάση έπινοία. ’Ώ  άνθρωποι, ή 
παύσατε ούτως έχοντες καί τά καθήκον, 
τό  καθήκον προτιμήσατε ή ουδέποτε θά 
μέ ΐδητε.

("Επεται τό τέλος.)

ΒΡΑΧΕΙΑ ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΙΙ
Τ Η Σ

Κ Α ΤΑ  Π Λ Α Τ Π Ν Α  Τ Ε Λ Ε ΙΑ Σ  Π Ο Λ ΙΤ Ε ΙΑ Σ

(Συνέχεια ”δε φυλ. Γ '.)

Π ιρΙ τή( τάζ ιω ς  τύ κ  άρχό>τω η .

Εσχατη ταζις υπολείπεται η τών αρ
χόντων, οί'τινες είσίν έκ τών άριστων 
πολιτών ήρημένοι. Έ κ  τής τάξεως τών 
στρατιωτικών, έάν ούτοι έκλέγωνται 
όφείλουσι νά ΰπερβαίνωσιν αυτούς κατά 
τε  τας αρετας καί τάς δημοσίας ευεργε
σίας τοσούτον, όσον ο: στρατιώται τήν 
τών δημιουργιών καί τών έμπορων τ ά - 
ζιν Καί περί μέν τήν έκλογήν άνδρών 
οΰτω σπανίαν, μεγίστης εύλαβείας άνάγ- 
κη υπάρχει, περί δέ τήν κατανόησιν αυ
τώ ν μεγίστη σπουδή καί τέλος περί τήν 
μόρφωσιν ούχί έλάσσων έπιμέλεια. Έ κ  
πάντων τών έν τή  πόλει γεγεννημένων 
9« πρώτοις άς παρατηρώντας έκ παίδων, 
όσοι δήποτε κατά τ ε  τό  πνεύμα καί 
καθ’ όλου τήν ψυχήν καί τού σώματος 
τήν μορφήν τών λοιπών διαφέρουσι καί 
η αρετή αυτών φαινομένη πάση μ η χ α ν ή ' 
άς δοκιμάζηται καί έπιρρωννύηται. Ϊ Ι ς  
δέ τά  ήθη οΰτω καί τό πνεύμα αυτών 
δεόντως οφείλει νά μορφώνηται καί διά 
πάντων τών μαθημάτων νά παρασκευά- 
ζηται, όσα τήν δύναμιν αυτού έντείνουσί 
τε  καί κρατύνουσι, δηλαδή διά τής άριθ- 
μητικής, γεωμετρίας, άστρονομίας, μου
σικής καί άλλων τινών πρός τούτο συυ.- 
βαλλομένων καί τούτο μέχρι τού 18  
έτους τής ηλικίας. Ειτα δέ δύο ή καί 
τρια όλα έτη πρέπει νά έπιμελώνται τής 
γυμναστικής. Ταύτα δέ πάντα περάναν-
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τες έπανίτωσαν έπί τά  μαθήματα έκεΐνα, 
δι’ ών ορθότερον θέλουσι κατανόηση τάς 
σχέσεις, αϊτινες μεταξύ έκατέρου είδους 
τώ ν  μαθημάτων ίιπάρχουσι. 'Όσοι δέ 
τ ό τ ε  έν τ ε  τή  ηθική καί τοΐς λοιποΐς μα- 
Οήμασι τήν έκ παίδων ήδη άναφυεΐσαν 
ελπίδα  τελείως πληρώσωσιν, ούτοι άμα 
εις τό 3 0  τή ς ηλικίας έτος είσελθόντες 
άς μυώνται τήν ΰψίστην έπιστήμην τής 
διαλεκτικής, περί ήν πέντε ένιαυτούς 
άσχολούμενοι άς τραπώσιν έπί τήν μ ελέ
την τής φύσεως τού άληθούς, τού δικαίου 
καί τού πρέποντος. Νύν δέ ή πολιτεία 
άπό τούτων άς καλή έπί τήν διοίκησιν 
τώ ν τε  πολεμικών καί λοιπών πραγμά
τω ν, ίνα μηδενός μηδ’ όποσούν κατά μη
δέν άπολείποντες καί ταύτα μέχρι τού 
5 0  περίπου τής ηλικίας έτους, όπότε άς 
έπιτρέπηται τό  κεφάλαιον τών τής πολι
τείας πραγμάτων. Ί ίδ η  δέ διά μέν τής 
φιλοσοφίας μ ετά  τού ουρανού, διά δέ 
τών καθηκόν των αυτών μ ετά  τής γής 
συνδεδεμένοι, άς άποφαίνωσι τούς πολίτας 
φιλοσόφους καί εύδαίμονας. Έ κ  τούτων 
λοιπόν έξάγομεν ό τι τήν άρχήν έν τή 
πλατωνική πολιτεία κατέχουσιν άνδρες 
έκ πάσης ό'ψεως έπιφανέστατοι καί ού 
μόνον καθαροί θεωρητικοί, άλλά καί διά 
μεγάλης πραγμάτων πείρας παρασκευα
σμένοι.

Η.'

Εις νόμος περί γυναικών ίδιος ένταύθα 
δέν πρέπει νά παραλειφθή. AÍ γυναίκες εις 
τάς αύτάς κατά Πλάτωνα πρεπει να 
ύπόκεινται σχεδόν άσκήσκεις εις άς καί 
οί άνδρες. Έάν δέ τινες έξ αυτών δύνων- 
τα ι κατά τε  τήν ρώμην καί τάς λοιπάς 
άρετάς έστωσαν ¿/ς καί οί άνδρες στρα- 
τιώ τα ι καί δή καί άρχοντες. Αύτη ή διά 
βραχέων έκ τής τού Πλάτωνος πολιτείας 
περιγραφή έφάνη ήμΐν έπάναγκες νά προ- 
τα χθή τής έξετάσεως αυτής, περί ής μά
λιστα έν τοΐς έποαένοις έσται ήμΐν ό 
λόγος.

ΜΕΡΟΣ Β '.

Κ ρ ίο ις  r ie  roû Π .Ιάτα) ce n o .ln eiaç . 

"Ινα ορθώς κρίνωμεν τήν πολιτικήν

διδασκαλίαν, b  έν τοΐς περί πολιτείας 
βιβλίοις ό Πλάτων προέθηκε δύο έν τοΐς 
μάλιστα φαίνονται αναγκαιότατα. Πρώ
τον μέν τό  νά άναλογισθώμεν, ότι τό 
παράδειγμα τής τελείας πολιτείας έν 
τούτω  τουλάχιστον τώ  έργω άνεπτύχθη 
χάριν τού σαφινίσαι τήν ηθικήν διδασκα
λίαν καί δεύτερον τό  νά ζητήσωμεν έν 
αύτώ πότερον τών δύο τούτων προβλη
μάτων ό Πλάτων ήθέλησε νά λύση- έκεϊ- 
νο, οπερ ούτως έπιτραπήτω ήμΐν νά 
έξενέγκωμεν οοί'α έστίν ή τής τελείας 
πολιτείας μορφή, ήτις δύναται νά προ- 
τεθή ώς υπόδειγμα, καθ’ 8 ό τρόπος τής 
πολιτικής κοινωνίας νά δύνηται νά δια- 
γωνισθή καί τελειοποιηθή», ή άλλο τ ι 
πολλώ τούτου δυσεπιλυτώτερον του τέ- 
στι « ποία έστιν ή μορφή έκείνη τής πο
λιτείας άχριύώς καί άηυΛύιωc περιγε- 
γραμμένη, δι’ ής νά δυνηθή νά κατορ- 
Οωθή, ώσΛε οί ηθικοί νόμοι τού πνεύμα
τος καθώς φύσει είσίν ισχυρότατοι καί 
άπόλυτον κύρος έχοντες, οϋτω καί έν τώ  
βίω τών άνθρώπων μέγιστον κύρος καί 
διηνεκή ίσχύν ν’ άποκτήσωσιν». Ά ς  έξε- 
τάσωμεν πρώτον τήν τού Πλάτωνος πο
λιτείαν καθ’ έαυτήν καί άς ΰποθέσωμεν 
ότι ό σσγγραφεύς ουόέν αλλο εσκόπει 
ή όπως παράσχη τόν τύπον τελείας πο
λιτείας. Έ ν  τοιαύτη περιπτωσει πολλά 
καί μεγάλα δυνάμεθα νά ψέξωμεν.

Καί πρώτον μέν έκεϊνο έστιν έπίμεμ- 
πτον ότι λίαν κολοβή καί ήκιστα π λή
ρης έστιν ή σύνταξις αύτής καί ή θέσις 
τών νόμων τών κείμενων και περί Δικα
στηρίων καί περί φόρων καί πεοί πλείστων 
άλλων πραγμάτων, περί ών δικαίως θά 
προσεδόκα τις νά γίνη σαφής άνάπτυςις. 
Δεύτερον δέ ψεκτόν καί τούτο υπάρχει 
ότι έν τή  συντάξει τής εαυτού πολιτείας 
ό Πλάτων έκεϊνο ούδαμώς ελαβε πρό 
οφθαλμών, ίνα δηλαδή διά τής προση- 
κούσης ρυθμίσεως τών δυνάμεων τής 
π-Λιτείας αύξηθή τό  κοάτος ήτοι ή φυ
σική έκείνη δύναμις, οι’ ής, έάν ποτε 
άλόγιστός τις  ένός ή καί πλειόνων ύβρις 
καί αυθαιρεσία ήθελεν απειλήση αύτη ευ
κόλως νά δύναται νά αίτηθή και περιστα- 
λή καί επομένως ό τελικός σκοπός τής 
πολιτικής κοινωνίας άσφαλισθή προσηκόν- 

I τω ς. ο ΰ τω  τή  άληθεία ήδύνατό τις ούχί
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άπεικότως νά εΐπη. οτι ~pivij.cc πάντων 
χαλεπώτατον καί σπουδαιότατου ώς τι 
εΰκολώτατον καί άσημον ό Πλάτων 
έπραγματεύθη θελήσας νά κατασκευάση 
μηχανήν, έν ή μηδεμία δυνάμεων ισορ
ροπία υπάρχει. Μηχανήν τής όποιας εάν 
|λία δύναμις θελήση των όρίων αυτής νά 
έξέλθη μηδαμώς υπό των άλλων νά συνέ
χ ετα ι καί όντως σύμπας ό όγκος άναγ- 
καίως νά καταρρένι καί διαλύε ται. Διότι 
πρώτον χορηγείται τοίς άρχουσι απόλυτον 
κράτος καί οΰδενί όρίψ περιγεγραμμένον, 
ώ στε επ ’ αύτοΐς μόνοις νά κείται είτε 
νομοθετική καί νομοτελεστική εξουσία, 
οΰ μήν άλλά καί ή δικαστική οπότε ήθε
λε τύχη. ’Αλλά τήν σύζευξιν ταύτην 
των εξουσιών έν ·νί σώματι έν πολιτεία 
ευνομούμενη ήκιστα ήθελέ τις έπιδοκιμά- 
ση, καθόσον ανθρώπινον αληθώς είνε, 
ώ στε ποτέ οι άρχοντες ούτοι ή τουλάχι
στον εις έκ τοΰ συλλόγου αυτών κατα- 
χρωμενος τή  εξουσία τά  πάντα νά συν- 
ταράξη. Τοιούτου λοιπόν πολιτείας συν
τάγματος τοσοΰτον απέχει τοΰ νά δια- 
μένη διά των ξωτικών δυνάμεων τεχνι- 
κώς εμπεφυτευμένων ή θαλερότης αΰτοΰ 
ασφαλής καί ή ισχύς άμετάπτωτος, ώστε 
πολλώ μάλλον φαίνεται περιέχων έν 
έαυτώ τά  σπέρματα έπηρτημένης νόσου 
καί ολέθρου. Οΰ μήν, άλλ’ ούδ’ έκεϊνο 
δόναταί τις ΰπεραπολογούμενος τοΰ φ ι- 
λοσοφου νά παραδεχθή ώς ορθόν τοΰ νά 
συγχωρήται δηλαδή ή διαχείρισις τών 
πολιτικών οιάκων μόνοις έκείνοις, οϊτινες 
έκ παίδων διεκρίθησαν έπί τή  άρίστη 
αυτών φύσει, ήν δι’ άρίστης άγωγής τε  
καί διδασκαλίας ¿καλλιέργησαν καί οί- 
τινες επομένως ικανήν παρέχουσιν έγγύη- 
σιν' διότι ή τής φύσεως τοΰ ανθρώπου 
έρευνα καί κατανόησις είναι πράγμα δυσ- 
κολώτερον ή όσον ό Πλάτων ίιπέλαβεν. 
Ά λ λ ά  καί αυτή δέ ή αγωγή καί παι
δεία καί τελειοτάτη ούσα δεν ίσχύη 
ωσαύτως νά καταστήση τούς έχοντας 
αρχήν απόλυτον καί διηνεκή ικανούς ν’ 
άποοάλλωσιν άεί τών ηδονών τά  θέλγη
τρα καί τών αισχρών επιθυμιών τήν έφοδον 
ν’ άπείργωσιν. Πρός δέ τούτοις (ώς όρθώς 
ό Αριστοτέλης έν τ ώ  περί πολιτείας συ- 
νεΐδεν) ή τής στάσεως αίτια γεννάται καί 
παρ’ άνθρώποις άπερριμένοις καί ταπει-

νόν τό φρόνημα έχουσι πολύ δέ μάλλον 
παρ’ άνδράσι μέγα φρονοΰσι καί συνείδη- 
σιν τής εαυτών άριας ικανήν έχουσιν. 
Ούτω δέ θά καταρρεύση ή πολιτεία εκεί
νη, έν ή ούδεμία άλλη έξουσία πρός τήν 
έρουσίαν. τώ ν ολίγων κατά τινα τοόπον 
εςισοΰται. ΓΙερί δέ τής τάξεως τών στοα- 
τιωτώ ν δέν είνε ανάγκη οΰδόλιυς νά μ.α- 
κρηγορώμεν, διότι συμφανέστατον υπάρ
χει οτι ή τάξις αύτη καί στάσεις δύναται 
ευκόλως νά διεγείρη καί πάσαν ώς είπεΐν 
τήν πολιτείαν νά συνταράξη' διότι τ ί τδ 
κωλύον, ώ στε στρατιώται κοινά τά  συσ
σίτια έχοντες καί οίον έν στρατοπέδω 
συνοικοΰντες πρός τήν αΰστηράν δέ τών 
αρχόντων ζυγομαχοΰντες έξουσίαν νά 
συνομνύωσι πρός ανατροπήν τών καθε
στώ τω ν ·, Καί ταΰτα μεν περί τούτο/ν' 
περί δε τής τρίτης τάξεως περιττόν σ χ ε 
δόν είνε νά προσθέσωμεν πλείονα, άφ’ ου 
τά  αυτά, ά καί περί τών άλλο)·/ τώ ν προ- 
τέρων τάξεων δύναταί τις  νά ειπη, καθό
σον ή τάξις αύτη έξ ανθρώπων υποδεεστέ
ρων μέν τήν αρετήν καί τήν ευφυΐαν, ά λλ ’ 
αφ’ ετέρου πολυπληθέστερων συγκείμενη, 
οΰ πάνυ εΰ/.όλως δύναται νά πεοιστέλ- 
ληται υπό τ ώ / άρχόντων καί τών στρα
τιωτώ ν' διότι, ϊνα τά  λοιπά παραλείποι- 
μεν, αΰτή ή φιλοδοξία έκκαίουσα τάς 
ψυχάς αυτών θά γίνηται αιτία, ώ στε ευ
καιρίας τυχούσης νά συνταράττω σι τήν 
πολιτείαν. Έ κ  πάντων τούτων καταφαί
νεται ότι ό νομοθέτης διέγραψε μέν 
όποιοι όφείλουσι νά ήναι οι πολϊται, ά λ λ ’ 
οΰδαμώς έδειξε τίνι τρόπω δι’ αυτής 
τή ς  διατάξεως τής πολιτείας δύνάνται 
νά διαμένωσι τοιοΰτοι' ώστε ό Π λάτων 
θά ήτο πολλών ένεκα κατακρίσεως άξιος, 
έάν ήθέλομεν ΰπολάβη, ότι έπεχείρησε 
νά συγγράψη άληθή πολιτείαν καί νά 
διδάξή εκείνην τήν μορφήν αυτής ή ι ι ς  

iS b ta ra i r t i  b u l ,  ( ¡ ¡  t a i  n  i i , r i m r ,  

χ*β  Se librar n rii :j Ά λ λ ά  τό τε
μόνον όρθώς δυνάμεθα νά κρίνωμεν αυ
τήν, έάν άναλογισθώμεν ότι πάσα ή τοΰ 
Πλάτωνος πολιτεία οΰδέν άλλο έστιν ή 
αΰτή ή ηθική φιλοσοφία καί τοΰτο αΰ- 
τός ό Πλάτων έν τινι τοΰ συγράμματος 
τούτου χωρίω σαφώς μαρτυρεί λέγω ν Ó τι 
τελεία πολιτεία λέγεται «ή έν λόγοις 
κειμένη έπεί γης γ ε1 οΰδαμώς οίμαι αΰ-
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τήν είναι' άλλ’ έν ούρανώ ϊσως παρά
δειγμα άνάκειται τώ  βουλομέ’.ω όράν, 
καί όρώντι, εαυτόν κατοικίζει·/'  διαφέρει 
δέ οΰ&έν εϊτέ που έστιν, είτε έσται' τά  
γάρ ταύτης μόνης άν πράξειεν (ό φιλόσο
φος), άλλης δε οΰδεμιάςο.Έκ τούτων φαί
νεται ότι ό Πλάτων έν τοίς περί πολιτείας 
βιβλίοις ήθέλησε νά θέση πρό τών οφθαλ
μών ημών τήν ιδέαν ήτοι τύπον τινά 
τή ς υπέρτατης εκείνης τελειότητος, ην 
δύναται μέν ή ψυχή διά τοΰ πνευματικού 
αυτής οφθαλμού νά έποπτεύση, ήτις όμως 
οΰδαρ.οΰ τής γης καί ουδέποτε έγένετο 
Έ ά ν  ζωγράφος τις  (λέγει ό Πλάτων) 
έθετε πρό τών οφθαλμών ημών μορφήν 
τινα ίιπερβαίνουσαν κατά τήν καλλο
νήν πανθ’ όσα πώποτε είδομεν, οΰδείς βε
βαίως θά ώνείδιζεν αΰτώ ότι τό  καλλι
τέχνημα δέν είνε ακριβές τής φύσεως εκ- 
μαγείον, ούτω καί ημείς τής τελειότα
τη ς  πολιτείας τήν εικόνα προτίθεμεν, ως 
οίόν τ ι άρχέτυπον, καθ’ 8 έκάστοτε έκα
στος νομοθέτης οφείλει νά ρυθμίζη τήν 
εαυτού επιστήμην.

( 'Έ π ί σ α ι  αυνίχιια.)

ΤΟ ΥΡΚΟ ΑΤΟ Σ ΤΑΣΣΟ Σ

(Συνίχεια ϊόί φύλ. Β  .)

Εις Ιΐαταύϊον ό Τάσσος, είχε σκοπόν 
ν’ άποκατασταθή, διά παντός καταγινό- 
υ.ενος εις τά  γράμματα καί συζών με- 
τά  σοφών άνδρών, ων ή συναναστροφή 
τον έθελγε καί τόν ώφέλει παρά πολυ, 
ά λλ’ άκουσίως ήναγκάσθη ν’ άποχω- 
ρισθή τών λογίων φίλων του καί τής πό- 
λεως τών σοφών καί τών γραμμάτων, έν 
ή ένόμιζεν ευτυχίαν του νά ζήση καθ’άπα- 
σαν τήν ζωήν του. Ό  πατήρ του Βερ
νάρδος έξ ιδίας πείρας κατανοήσας, ότι 
έν ή εποχή έζων, ήτο προτιμότερο·/ νά 
ζήση τις διά τοΰ ξίφους του μάλλον ή 
ένδιατρίβων περί τά  γράμματα καί μάλι
στα  τήν παίησιν, ης ή δόξα έκίνει πολ
λών μοχθηρών τήν χολήν, τόν φθόνον καί 
τάς ραδιουργίας κατά τοΰ έκάστοτε επαι
νούμενου ή στεφανουμένου ποιητοΰ. μ ετε-

καλέσατο παρ’ έαυτώ τόν νεαρόν ποιη
τήν, νομίζων οτι άπομακρύνων τόν υιόν 
του από τόπον, εις ον δέν κατεγίνοντο 
εις άλλο τ ι ή τήν φιλολογίαν καί τάς 
λοιπάς έπιστνμας, ήθελε τού διασκεδάσει 
τόν έρωτα 8ν έτρεφε πρός τήν ποίησιν, 
έρωτα' εις 8ν ούτος προέβλεπε τόν όλε
θρον τοΰ πεφιλημένου υ'.οΰ του.

Μέ μεγάλην του λύπην ό Τάσσος 
άνεχώρησε τοΰ Παταυΐου, άποχωρισθείς 
μετά  σπαραγμού καρδίας τούς σοφούς 
φίλους του καί τάς μελετάς του, όπως 

εταβή εις Μαντούαν όπου ό πατήρ του 
ιέμενε τό τε , άλλά δυστυχώς δέν εύρε 

τόν πατέρα του εκεί, διότι είχε έπανα- 
κάμψει εις 'Ρώμην. Εις τήν Μαντούαν ευ
ρισκόμενος καί διατάζων τ ί  νά πράξη, 
έμενεν εκεί περιμένων νέας οδηγίας παρα 
τοΰ πατρός του. Ίίγνόει όμως ό δυστυ
χής Τάσσος ότι ήδη αί Μοΐραι ειχον τήν 
τύχην του, καί ότι α; ήμέραι έκείναι καθ’ 
άς διέμενε εις Μαντούαν ήσαν κρισιμώτε- 
ραι στιγμαί τής ζωής του, διότι μ ετ ’ 
ολίγον έμελλε νά εΐσέλθη εις τόν ένδο
ξον καί λαμπρόν εκείνον οίκον, εές δν 
έγένετο δεκτός μ ετ’ έξαιρέτου υποδοχής 
καί μεγάλων τιμών, καί όπου ηυτυχησεν, 
έδοξάσθη καί ήγαπήθη διά τά  σπάνια 
προτερήματα καί τήν μεγαλοφυΐαν του, 
πλήν έν τώ  ίδίω οί'κω περιπεσών εις άτυχή 
έρωτα, πιθανόν έρώμενος, ώς ηράτο, άλλά 
ποτέ μή βεβαιωθείς τοΰτο, έπαθεν, έδυ- 
ςύχησεν, έζήτησαν ν’ άμαυρώσωσι τήν δό
ξαν του έν τή  καταδρομ.ή τής τύχης, και 
έπί τέλους σχεδόν μισηθείς ύπό τών προ
τού λατρευόντων αΰτόν,άπέθανεν οικτρώς, 
ότε ή τύχη λυπηθεΐσα αΰτόν ετεινε τήν 
χεΐρα καί πάλιν πρός αύτόν. Ειπομεν, 
ολίγω ανωτέρω, ότι ή Ολιγοήμερος διαμο
νή του εις Μαντούαν, ήτο ή κρισιμωτέρα 
στιγμή τής ζωής του, καί τοΰτο όιοτι 
μία τών πραστατριών του ή Κλαυόία 
'Ραγκόνη, βλέπουσα αύτόν στενοχωρού- 
μενον καί άγνοοΰντα τ ί  να πραςη' άπε- 
οάσισε νά τόν συστήση εις τήν αυλήν τής 
Φερράρας, τό τε  ένδοξον καί μίαν τών 
λαμπρότερων αΰλών τής ’Ιταλίας, τής 
όποιας οί ηγεμόνες καί αί ήγεμονίδες, ώς 
λέγει ό Λαμαρτίνος, διά τόν ιπποτισαόν 
τήν ώραιότητα καί τήν αγάπην, ήν έδεί- 
κνυον πρός τά  γράμμ.ατα καί τάς ωραίας
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τέχνας, τήν προστασίαν ήν έχορήγουνείς 
τους σοφούς καί μεγαλοφυείς, τά  όπλα, 
τάς μεγάλχς πρεσβείας εις τήν αυλήν τού 
ΙΙάπχ, τούς εκ τού οί'κου Τίον άναδειχθεν- 
τας καρδιναλίους, έτι δε καί Πάπας, αξιώ
ματα  περιποιούντα πολύν δόξαν είς τούς 
έξ ών άνεδεικνύοντο ο: τοιούτοι, καί τ έ 
λος τον πλούτον των καί τάς γενναίας 
ευεργεσίας των, ύψωσαν αυτούς τόσον εις 
τά δμματα τού κόσμου, ώστε άπεκάλουν 
αυτούς δευτέρους Μεδίκους έδώθεν των 
νΑλπεων.

Γ'ενόμενος δεκτός ό Τάσσος μετά τι
μών εις τήν αυλήν τής Φερράρας, οπού 
έμελλε νά διαδραματισθή τό ένδοξον καί 
πολύπαθες μέρος τής ζωής του, κατε- 
τά χθη  (ός ακόλουθος, μεταξύ των εΰγε- 
νών τού καρδιναλίου Λουδοβίκου δ ’ Έ σ τ ε  
νεωτερου αδελφού τού Άλφόνσου Β '. τότε 
δουκός τής Φερράρας, άνδρός γενναίου, 
δικαίου, μεγαλοπρεπούς, ευσεβούς, εμπα
θούς διά τήν δόξαν των γραμμάτων καί 
των ωραίων τεχνών. Ά λ λ ’ αύται αί άοε- 
ταί έπεσκιάζοντο ξν τώ  εύγενεί αΰτώ 
χαρακτήρι, υπό μίγματός τίνος ΰπερηφα- 
νείας, ιδιοτροπιών, εϋερεθίστου χαρακτή
ρας καί αδιαλλάκτου μνησικακίας κα τ’ 
εκείνων τούς όποιους έπίστευεν ότι ποτέ 
τόν ύβρισαν.

Ό  νέος πρίγκηψ καρδινάλιος, 0ν ό 
1 άσσος εγνώρισε κατά τήν νεότητά του 
εις 'Ρώμην, καί εις 8ν τότε είχεν άφιερώ- 
σει τόν 'Ρινάλδον του, ειχεν όλα τά  πεο- 
τερήματα τού αδελφού του, άλλ’ επί 
πλέον ή το σταθερός εις τάς φιλίας του, 
ή δε μετριοφροσύνη, ή ειλικρίνεια καί ή 
χάρις τού χαρακτήρός του, ήνάγκαζον 
πάντας τούς περί αυτόν νά τόν λαταεύω-ι
σιν. "Ενεκα όλων τούτων των προτερη
μάτων, ϋπεδέχθη τόν Τάσσον, ού 'ή δόξα 
ήρχισεν ήδη ν’ άναλαμβάνη, μετά  αεγά- 
λων περιποιήσεων καί μάλλον ιός οίλος 
ή κύριος, μόνην άπαίτησιν έχων παε’ 
αυτού νά δοξάση τήν αυλήν καί τήν οί- 
κογένειάν του διά τής παιδείας καί τής 
μεγαλοφυΐας του.

Ι-ν τή  αυλή τού αδελφού των, έ'ζων 
έτι άνύπανδροι, αί δύο ο)ραίαι καί εΰ- 
γενεϊς πριγκηπέσσαι Λουκρητία καί Λεω- 
νόρα, εις άς ή μήτηρ των 'Ρενέ τής Γ α λ- 
λίας, ειχε δώσει πράγματι βασιλικήν άνα-

τροφήν, αύται έγνώιιζον, τόν πανταχού 
έπι,ητούμενον Τάσσον, ιός άναγνώσασαι 
ήδη τόν 'Ρινάλδον του, καί έθαύμαζον 
αυτόν ιός άνδρα μεγαλόνουν καί υπό των 
σοφών έγκωμιαζόμε/ον καί θαυμαζόμενον 
καί τού όποιου ή διαμονή εις τήν αυλήν 
τής Φεράρρας προσέΟετο έτι μίαν λαμπρά·/ 
ακτίνα εις τά στέμμ-α τής ενδόξου οικο
γένειας των. Έπαρουσιάσθη δε εις τάς 
χαριεστάτας ταύτας πριγκηπέσσας, κατά 
τάς μεγαλοπρεπείς έορτάς αίτινες έγένον- 
το  κατά τήν πανηγυρικήν είσοδον τής 
Βαρβάρας, θυγατρός τού αύτοκράτορος 
τής .Γερμανίας Φερδινάνδου Α '. καί αδελ
φής τού αύτοκράτορος Μαξιμιλιανού Β '. 
ήτις ήρχετο όπως συζευχθή τόν Άλφόν- 
σον Β '. τής Φερράρας.

II Λουκρητία αεγαλειτέρα ούσα, ήτο 
το τε  31  ετών, ή δε Λεωνόρα £ν έτος μ ι
κρότερα, καί αί δύο, ιός βλέπομεν, ήσαν 
ηλικίας ώριμου, πλήν εϋγενεΐς, ώραϊαι καί 
χαρίεσσαι άμφότεροι. Ό  δε νεαρός Τορ- 
κουάτος μ.όλις ήγε τό τε  τό  21  έτος τής 
ηλικίας του, κατά τό  σώμα υψηλός καί 
ολίγον ευτραφής. Ί Ι  μορφή του ζωηρά 
καί εκφραστική, έμ.αρτύρει τήν ευαίσθητου 
καί γενναίαν ψυχήν του, ή συμπεριφορά 
του ητο εύγενής καί ελκυστική, ώμίλει 
μ ε τ ’ αρκετής κομ.ψότητος καί κρίσεως. Ί Ι  
φύσις, πραγματικώς έφάνη άρεσκομένη νά 
προσωποποιήστ) τήν ποίησιν έν τ ώ  ποιη
τ ή , ή περιγραφή τού Τάσσου, ήν μάς έγ- 
κατέλειπεν ό επιστήθιος φίλος του Μαρ- 
κήσιος Μάνσος, καί ήν έγραψε κατά τήν 
νεότητα τού ποιητού μας εις Σορρέντον 
καί 'Ρώμην, μάς άναμιμνήσκει τήν χα- 
ρίεσσαν εικόνα τού 'Ραφαήλου τού Ούρβί- 
νου, τό ευφυές παιδίον, μ,έ γραμμήν τινχ 
πλειότερον εις τό  βλέμμα, έκφράζουσαν 
τήν άρήειον υπερηφάνειαν τού ιππότου, 
όστις αισθάνεται τόν ηρωισμόν εις τάς 
φλέβας του, πλήν όλα ταύτα τά  προ
τερήματα ένόμιζεν δυστυχής ποιητής 
ό'τι έςηφανίζοντο εις τόν βλέποντα αυ
τόν, ένεκα τού φυσικού έλα ττώ μα τος 
τώ ν οφθαλμών του, καθ’ όσον ήτο ολί
γον παρχβλώψ, τούτο δέ πάντοτε τόν 
έλύπει κατάκαρδα. Τό σύνηθες ένδυ- 
μ.α τής νεότητος ήτο μέλαν άνευ κοσμ.η- 
μάτων, ήγάπα πάντοτε τήν απλότητα, 
είτα  όμως ήρέσκετο νά ένδύηται καλλί-
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στης ποιότητος λευκά λινά, ά λλ’ άνευ 
σειριτίων καί κεντημάτων. Ή γάπα νά 
τρώγη, έλαφράς τροφάς, γλυκείας καί ζα - 
χαρωμένας, δέν έπινε δέ ή ύδωρ με- 
μιγμένον μ ετ’ ολίγου οίνου τής Ε λλά δος 
ή τής Κύπρου' τά  πάντα ήσαν συγκε- 
ρασμένα εις τάς ορέξεις του, ιός καί εν 
τ ή  ψυχή του. Ώ μ ίλει ήσύχιος καί πως 
μελαγχολικώς, ή σκιά τής μελαγχολίας 
ταύτης, πλανωμένη έπί τού προσώπου 
του, συνήνου τρυφερόν τ ι ενδιαφέρον καί 
άόριστόν τινα οίκτον, εις τόν θαυμασμόν 
δν τό  όνομα καί τό  πρόσωπόν του ένέ- 
σπειρον όπου καί αν έπαρουσιάζετο.

Τοιούτος ήτο ό 'Γορκουάτος Τάσσος ότε 
εισήλθε εις τήν αυλήν τής Φερράρας μό
λις 2 1  ετών ηλικίαν έχων.

Ό  ενθουσιασμός, ή εΰμένεια καί αί π ε
ριποιήσεις, άς τώ  προσέφερον αί δύο έξο
χοι ήγεμονίδες, αϊτινες συνήνουν έν τή  
αναπτύξει τού πνεύματος, τήν Γαλλικήν 
χάριτα καί τό ’Ιταλικόν πάθος μετά  θείας 
εύσεβείας, οί διανοητικοί άγώνες, ούς 
καθ’ έκάστην προέβαλλον καί έξ ιόν 
πάντοτε έξήρχετο νικητής έστεμμένος 
ό Τάσσος, διά τών χειρών τής Λουκρη
τίας καί τής Λεωνόρας, συνεδαύλισαν έν 
τή  πάρα πολύ εύεσθήτω καρδία τού ποιη- 
τού  μας, αίσθημά τ ι εύγενές πράς τήν 
Λεωνόραν καί άγάπην καί σεβασμόν πρός 
άμφοτέρας, τών δ’ αισθημάτων τούτων ά- 
πεικόνισις ζωηρά είναι αι ποιήσεις του, 
εις άς πάντοτε διέχυσε τά  άληθή αίσθή- 
μ.ατα τής ευμενούς του ψυχής.

Και αι δύο ήγεμονίδες ήσαν εξαίσιου 
ώραιότητος, πλήν ή καλλονή τής Λεωνό
ρας ήτο μάλλον ιδεώδης καί λεπτοφυής. 
Ή γά π α  πολύ νά μένη μόνη εις τά  διυ- 
μ-άτια καί τούς κήπους της, περιβάλλου- 
σα οϋτω έν μυστηρίω τάς άρετάς καί 
τό  πνεύμά της. Ε ίχε ποικίλας καί βά
σιμους γνώσεις, είχε κάμει πολλάς μελέ- 
τα ς επί τής ποιήσεως καί αυτή δέ κα τε- 
γ'ίνετο εις τήν ποίησιν. Αυτη ήτο ή κε- 
κρυμμένη θεότης τών αύλικών της, όλων 
τών πριγκήπων καί όλων τών ποιητών 
τής Φερρράρας καί τής ’Ιταλίας. Ή  συνα
ναστροφή της ήτο ελκυστική, είδος δέ τ ι 
μελαγχολίας, τό  όποιον έπεσκίαζε τήν 
εΰγενή μορφήν της, κατέθελγε τούς πάν
τα ς, ά λλ’ ή ευσέβεια τής ψυχής της καί
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ή προσήλωσίς της εις θείους διαλογισμούς, 
άπεθάρρυνον τόν έρωτα. Τις ήθελε το λ 
μήσει ν’ αγαπήση ιόραιότητα μεταμορ- 
φωμένην εις αγγελικόν ίνδαλμα, (ός λέγει 
ό Λαμαρτΐνος, έν τώ  μέσω αυλής γυ- 
ναικαρέσκου καί πολλάκις άκολάστου ;

"Ολα ταύτα, ή θεία καλλονή καί τά 
ηθικά καί διανοητικά προτερήματα τής 
Λεωνόρας, έκαμαν άρίστην έντύπωσιν τώ  
καλαισθήτω Τάσσω, οτε τό πρώτον τήν 
είδε εις τινα έκ τών τελευταίων εορτών, 
αίτινες έδόθησαν πρός τιμήν τών γάμων 
τής Βαρβάρας μ ετά  τού Άλφόνσου, άλλ’ 
ή έντύπωσις αυτη μάλλον μαντεύεται, 
παρ’ όσον έκφράζεται είς τινας στίχους 
τού βασιλικού του έργου, ό Ά μίντας.

Αί άληθεϊς ευτυχείς στιγμαί τή ς ζωής 
τού Τορκουάτου, ήσαν έκεΐναι, τάς όποιας 
διήλθε τό τε  πλησίον τών ήγεμονίδων.. 
θαυμάζω·/ αύτάς καί έκφράζων αΰτάς, 
διά πλαστών προσφωνήσεων πρός άλλην 
τινά ωραιότητα τής αυλής τής Φερράρας. 
τόν έρωτα καί τήν μυστικήν ποιητικήν 
λατρείαν ήν έτρεφε πρός τήν Λεωνόραν.

Ούδεμία όμως έδεικνύετο κλίσις πρός 
αύτόν. Αί ήγεμονίδες υπήρξαν άπολύτως 
άναίσθητοι είς τήν σεβασμίαν καί διακαή 
λατρείαν του. "Υστερον δέ, ότε ή δυ- 
τυχία  άπηνώς τόν προσέβαλλεν, α: ήγεμο
νίδες αύται, αί λατρευθεΐσαι καί αποθεω- 
θείσαι υπ’ αυτού, τόν άφήκαν εις τήν 
φοράν τής τύχης του, άλλ’ ή μνησικακία 
ποτέ δέν εύρεν άρκούντας λόγους έν τή  
καρδία του, ϊνα παραπονεθή διά τήν τοι- 
αύτην λήθην.

Ευτυχής λοιπόν τότε διήρχετο ό ποιη
τής μας, ότε βαρεία άσθένεια τού πα- 
τρός του, τόν ήνάγκασε νά μεταβή, είς Ό -  
στιαν έπί τού ΙΙώ , όπου εκείνος ήτο δι
οικητής τού δουκός τής Μαντούας.

Ο'Επιτ« αυνέχίΐα)
Δ .  X .  ΚΚΦΚΖ

Ο Χ Α Ρ Α Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ.

Πάντες, μικροί τ ε  καί μεγάλοι, πλού
σιοι καί πένητες, παϊδες καί κοράσια, εύ-
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τραφείς καί ισχνοί, βασιλείς τ ε  καί ίδιώ- 
ται, λαϊκοί καί ιερωμένοι, καί έν γένει οϊ 
πλειστοι, η μάλλον πάντες, όσοι εις τού
τον ζώμεν τόν κόσμον, έχομεν ένα τον 
¡¿άλλον έπίφοβον εχθρόν, τόν Χάρωνα. Ή  
ιστορία όιόάσκει ήμάς, ότι ούδενός οδτος 
εφείσατο, καί πάντας έξαποστέλλει, 
ουχί τούς άγαθοός, άλλά τούς πονη
ρούς, ως λέγει ή '4 (,α Γ ω./ώ>, αν δέν 
απατώμεθα, Σ ω τηρία, εις τού Ά δ ο υ  τά 
τάρταρα, όπως εκεί, έν μέσω μορίων 
όμοιων των, ό'ώσωσι λόγον καί εύθύνας 
Τών έπί γής πράξεών των. Μή τόν πυο- 
καλώμεν λοιπόν, διότι κωφεύει, ¡¿ή τόν 
εςορκι,ωμεν, όιότι ώς άλλος καλόγηρος 
παρίσταται ένώπιόν μας. Ά λ λ ’ όποιον τό 
μέσον, όπως ¡¿ή λάβη τις ανάγκην τής 
γνωριμίας του ; Δυστυχώς, δεν εΰρέθη 
είσετι ΰπό τής ιατρικής επιστήμης καί 
τό  φάρμακον τούτο. Οΰδείς δύναται, 
τώρα τουλάχιστον, διότι άλλοτε εις μαρ
τυρικούς καιρούς, ώς μας διδάσκουν πλη- 
Ους βιβλίων, τά  πάντα ησαν δυνατά, νά 
ζήση άνευ τροφής, οΰδείς δύναται, άπαξ 
εις τήν ζωήν είσελθών, νά μή γνωρίση 
απερχόμενος, τόν Χάρωνα. Μή θέληση 
λοιπόν κανείς ν’ άποκτήση τήν φιλίαν του', 
όιότι άπ’ αυτού πρώτου άμέσως θ’ άρχί- 
*η_ νά θερίζη, μή τόν φιλοξενήση τις, 
οιοτι αυτός πρώτος θά γνωρίση τ ά  'επα 
κόλουθα τής φιλοξενείας ταύτης. Συγ
γενή, άς μή προσπαθήση νά τόν άποκτή
ση, όιότι, είν’ αληθές ότι ό χείριστος τών 
εχθρών γείνεται ό συγγενής,' αρκεί νά 
εχη ωφέλειαν τινα. Μή τόν άγαπήση τις, 
διότι θά τόν τυραννή άπαύστως, μή τόν 
μισήση, όιότι θά τόν παιδεύη αιωνίως. 
Αι, λοιπόν, θά έρωτήση τις καί πώς θά 
τόν μεταχειρισθώ αυτόν τόν άκατανόητον; 
Ά φ ες τον ήσυχον είς τήν κατοικίαν του, 
άν ό ’ έλθγ, καί θά έλθη τήν τελευταίαν 
τής ζωής σου ώραν, κλεϊσον τούς ¿φθαλ- 
μούς σου, ϊνα μή τόν Ιδης τουλάχιστον, 
καί εσο βέβαιος, ότι άνηρπάγης από τούς 
γαμψούς αυτού όνυχας· κλεϊσον τούς 
οφθαλμούς σου, ϊνα μή ϊδης τήν απεχθή 
καί τερατώδη μορφήν του. Θά περιπλα- 
νηθής ολίγον μ ετ ’ αυτού, όχι σύ, άλλ’ ή 
ψυχή σου, τό  άϋλον, καί αν ήσο έν τή 
γ  ή αγαθός,^ θά σέ αφήση, ώς τούτο τά  
ί,ερά έπιβεβαιοΰσι βιβλία, ν’ άναπαυθής

τού Θεού σου πλησίον, αν έβλαπτες καί 
περιεφρόνεις τούς όμοίους σου, είς αίωνίαν 
θά διάγης εκεί περιφρόνησιν, διότι είς τούς 
κακούς, μετά  θάνατον, ισχύει τό  : οδούς 
άντί οόόντος· εκεί οΰδείς θά σέ γνωρίζη, 
πλήν τών όμοιων σου. Έ σο λοιπόν έτοι
μος, ϊνα, όπόταν ούτος θελήση νά σ’ έπι- 
σκεφθή καί άρπάση, κλείσας τούς οοθαλ- 
μούς, άνέλθης μ ε τ ’ αυτού άνω τών νε
φελών είς τούς κυανοχρόους καί λαμ- 
προμόρφους ουρανούς.

Έ σο έτοιμος, εϊπομεν, καί μή θελήσης 
πώποτε τόν Χάρωνα ν’ άποκτήσης, ούτε 
συγγενή, ούτε φίλον, διότι ιδού' τ ί  περί 
τούτου μάς διδάσκει ελληνική τις παρά- 
δοσις.

Άνθρωπος, εύδαιμονών έν τή  γή με τά 
τής συζύγου καί τώ ν τέκνων του, οΰδένα 
¿φοβείτο έκτός τού Χάρωνος. Λέγει λοιπόν 
ημέραν τινα είς τήν σύζυγόν του :

—  Καλή μου γύναι, ζώμεν ήδη ευτυ
χείς επί οκτώ έτη , πλήν ή ζ ωή μας είναι 
πρόσκαιρος, καί φοβούμαι τόν Χάοωνα. 
Ό θ ε ν ____

—  "Οσοι ζώσι, τόν διέκοψεν, οφείλουν 
καί ν’ άποθάνωσιν, επομένως' μάταιοι οί 
λόγοι σου.

—  Ό χ ι, καλή μου' έσκέφθην έν μέ
σον, δι’ ού νά Οωπεύσωμεν κάπως τόν Χ ά 
ρωνα, καί ουτω νά γείνη ούτος επιεικέ
στερος πρός ημάς.

—  Λέγε λοιπόν.
—  Θά τόν προσκαλέσω . . . .
—  Θεάς νά φυλάξη, δίωξέ τον, διότι, 

τ ή  αλήθεια, δέν θέλω τήν γνωριμίαν του.
Θά τόν προσκαλέσω εις τήν τράπε

ζαν, καί θά τώ  προτείνω ν’ άναδεχθήτό- 
εισέτι άβάπτιστον τέκνον μας. θ ά  γείνη 
κουμπάρος μας.

Μάτην ή τάλαινα σύζυγός, του προσε- 
πάθει νά τόν άποτρέψη. Τά δάκρυα τής 
γυναικός, μαλακύνουσα τήν τοαχεϊαν άν- 
ό?ικήν_ καρδίαν άλλ’ είς ταύτα έκώ- 
φευεν ό σύζυγος. Ή  γυνή ωφειλε νά ύπο- 
τα χθή είς τού άνδρός τήν θέλησιν καί 
προετοιμάση τά  τού γεύματος διά τήν 
πρόσκλησην τού Χάρωνος.

Ιά  πάντα έν τώ  πενιχρώ οίκίσκω ήσαν 
έτοιμα. Δεϊπνος, οΰχί μέτριος, παρετέθη. 
Γυνη νεαρά μετά  δύο τέκνων,περιέμενε τόν 
Χαρωνα να έλθη μ ετά  τού συζύγου της.
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Ό  σύζυγος, μαθων ότι έκεΐ που είς οι
κίαν, εκπνέει νεάνις, τά  μύρα αποπνέουσα, 
Ισπευσεν, είσήλθεν είς τό  όωμάτιόν της, 
ούδείς άλλος ητο εντός, έκτός τού Χ ά - ' 
ρωνος. Ό  σύζυγος τώ  νεύει, εκείνος πλη
σιάζει, συνομιλούσι κρύφα, καί άπέρχον- 
τα ι όμού, ή δ ’ έκπνέουσα νεάνις, λησμο- 
νηθείσα παρ’ αυτού, έσώθη.

Ό  Χάρων είχε μεταμφιεσθή είς καλό- 
γηρον. Καί κατάλληλος ή το ή μεταμφίε- 
σις αϋτη. Ουτος εισέρχεται πρώτος, άκο- 
λουθεί ό σύζυγος, ή δε νέα γυνή μετά 
φιλοφροσύνης τούς υποδέχεται. Είς τήν 
τράπεζαν ΰπήρχον φαγητά πλείονα των 
όσων έξήρκουν είς τήν κοινωνικήν τάξιν 
τών προσκαλεσαμένων τόν Χάρωνα, καί 
έ  σεβάσμ.ιος καλόγηρος καταβρογχθίζει εκ 
πάντων, τρώγει έκ πάντων, όιότι τώ  
άρέσκει ή ποικιλία, διότι καί ώς Χάρων 
έκ  πασών άφαρπάζει τών τάξεων, έκ  πά- 
σης ηλικίας, γένους καί είδους. Ά φ ’ ου 
έφαγε καί έχορτάσθη, ή θέλησε ν’ άπο- 
κοιμηθή. Κλίνη άναπαυτικωτάτη, καίτοι 
ευτελής, συνδόναι λευκαί καί καθαρόταται 
παρετέθησαν' έπ’ αυτών έπεσεν ό Χάρων, 
καί δι’ ώραίου έκαλύφθη εφαπλώματος. 
νΗθελε νά κοιμηθή, άλλά όέν ήδύνατο, 
διότι ή σεβασμ.ία αυτού κοιλία, πληρω- 
θείσα παντοίου είδους φαγητών, τώ  ητο 
έμπόδιον είς τόν ύπνον. “Εστρεφε από 
τού ενός είς τό άλλο μέρος, πλήν όεν 
ήδύνατο νά κοιμηθή. ’Εκεί είς μικράν τινα 
τράπεζαν εΰρίσκετο φιάλη πλήρης οίνου, 
ό καλόγηρος τήν έξεκένωσε, καί ζαλισθείς, 
άπεκοιμήθη. Μετά τινας ώρας αφύπνη- 
σεν αίφνης, καί είδε πλησίον αυτού τόν 
σύζυγον. Ή  έκ τής μέθης νάρκη είχε 
παρέλθει, καί έχαιρε, διότι αΰτη ήτο ή 
αίτια τού ν’ άναπαυθή ολίγον.

—  Φίλε Χάρων, διακόπτει τήν σιγήν 
ό σύζυγος, σέ προσεκάλεσα ν’ άναδεχθής 
έκ τής κολυμβήθρας τό  τέκνον μου. Οι 
μεν σέ άποδιώκουν, οί δέ πράτουν τό 
έναντίον, έγώ θέλω νά γείνης τού τέκνου 
μου άνάδοχος.

—  Ευχαρίστως, αποκρίνεται ό μέ σχή- 
μα καλογήρου Χάρων.

—  Ά λ λ ’ ΰποσχεθητί μοι οτι ουδέποτε 
θά έλθης νά μοί άρπάσης τήν ζωήν.

—  Τούτο είναι αδύνατον' τά  άνθη φύ
ονται καί ξηραίνονται" ούτω συμβαίνει

καί είς τήν ζωήν, φύεται καί σβέννυται. 
Αύναμις ίσχυροτέρα μοί επιβάλλει τό 
καθήκον τού ν’ αρπάζω τούς θνητούς έκ 
τού κόσμου, ή φ ύ σ κ .

—  Λοιπόν, όέν δύνασαι νά Ικτελέσης 
τήν χάριν μου ταύτην ·,

—  Αδύνατον . . . .  πλήν, έν πράγμα 
δύναμ.αι υπέρ σού νά πράξω. Πολλάκις 
εμφανίζομαι είς τούς άσθενεις, άλλ’ άπέρ- 
χομαι, άφήνων αυτούς νά ζήσωσιν εισέτι.
Σύ, οσάκις ασθενής, άν μέ βλέπης έρχό- ' 
μενον, άπό τό  μ.έρος τής κλίνης σου, 
ένθα έχεις τούς πόδας, μή φοβού* άν όμως 
μ,έ ϊδης έλθόντα άπό τύ  μέρος, ένθα έχεις 
τήν κεφαλήν, έτοιμάσθητι ϊνα μεταβής 
είς τόν άλλον κόσμον.

— ·' Ευχαριστώ.... έψέλλισεν ό σύζυγος.
Μ ετ’ ολίγον τό  τέκνον έβαπτίζετο υπό 

τού Χάρωνος, έπονομασθέν Χαρωνίδης. 
Μετά τήν τέλεσιν τού βαπτίσματος, ό 
Χάρων άπήλθε γενόμενος άφαντος.

Λύο ήμέραι δέν παρήλθον, καί τό νεο- 
βαπτισθέν θνήσκει. Ό  Χάρων δικαιολο
γείται λέγων, οτι οι άνάδοχοι πάντοτε 
λααβάνουν παρ’ έαυτοϊς τά  βαπτισθεντα 
ΐιπ’ αυτών, ϊνα τά  διδάξωσι τήν όποιαν 
ούτοι μετέρχονται επιστήμην, επομένως 
καί ούτος τό αυτό επραςε.

Τά έτη  παρήρχοντο, καί σηνεχώς ήσθέ- 
νει ό σύζυγος, άλλά πάντοτε ό Χάρων 
έφαίνετο πρό τής κλίνης, πλησίον τών 
ποδών τού ασθενούς, οστις εχαιρε διά 
τούτο. Μίαν όμως τών ήμερων άναφαίνε- 
τα ι ούτος άνω τής κεφαλής. Ό  άσθενής 
μετατοπίζεται έπί τής κλίνης, καί έκεί, 
ένθα εϊχε πρότεροντήν κεφαλήν,θέτει τούς 
πόδας καί τάνάπαλιν, ώ στε δ Χάρων νά 
εύρίσκηται πάντοτε άνω τώ ν ποόών αυ
τού, καί επομένως, κατά τήν ύπόσχεσίν 
του, νά μή δύναται νά τόν άφαρπαση. 
Τό παιγνίδιον τούτο έπαίχθη έφ’ ικανήν 
ώραν, ότε, θυμ.ωθείς ό Χάρων, έφορμά 
κατά τού άσθενούς, τόν άρπά,ει εκ τής 
κόμης καί άνακράξει:

—  Τώρα πλέον εϊσαι ίδικός μου.
Ό  άσθενής εκπνέει, καί ό Χάρων αφί- 

π τα τα ι πάραυτα, κομίζω·/ τήν ψυχήν 
εκείνου, όστις ό ¡¿όνος ίσως έπί τής γής 
τόν εϊχε προσκαλέσει εις γεύμα.

Τοιαύτη είναι ή περί τού Χάρωνος ελ
ληνική παράδοσις, ώ στε, όστις τών άνα-
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γνωστών θελει, άς τόν περιποιηθή, άφ’ 
ου σταθμίσει πρότερον τό π ώ ς ' ούτος 
εόείχθη εις τόν φίλον αυτού καί κουμ- 
“ άρον.

Α . I .  Ο Λ ΓΜ Π ΙΟ Σ.

Ι Ο Υ Λ Ι Α

ΛΙΙΙΓΙΙΜΑ

Α.

—  Κάρολε ! Φραγκίσκε ! Λουδοβίκε! 
εκρα^ον δεκαπέντε, είκοσι φωναί σπου
δαστών πρός άλλους συμμαθητάς των, 
συναθροιζόμενων έν τη πλατεία  τού Παν
θέου μ ετά  τήν έκ τής νομικής σχολής 
εςοόόν των. Ιδού έρ χετα ι! . . . Ερρίκε, 
όραμε, ερχεται· έπαναλάμβανων αί αύ- 
ςουσαι φωναί τών προσερχομένων, οίτι- 
νες εϊχον παραταχθή έν τώ  πεζοδρομίω 
περιμένοντες τό  άντικείμενον ού ενε'κεν 
έγένετο τοιαύτη ταραχή.

—  Φίλοι μου, παραχωρήσατε τήν καλ
λίτερα ν θέσιν εις τόν 'Ερρίκον θά σκάση 
από τήν απελπισίαν του. Νά μή δυνηθή 
να κατορθώση τίποτε ακόμη με0> όλην 
τήν επιμονήν του ! . .  .

, 0 :  απουδασταί άπαντες ύπεχώρησαν 
ολίγον, όπως έκτελέσωσι τήν παραγγε
λίαν τού λαλοΟντος, χάριν τού Ερρίκου, 
δ®τις προχωρήσας έστη εις τήν άκραν τού 
πεζοδρομίου.

Τόδιεγεϊρον τοσαύτην θύελλαν κραυ
γών και προσκλήσεων ήτο νεάνίς τις έρχο- 
μένη τή ν  στιγμήν εκείνην έκ τής όδοΰ 
πού Κυρίου Πρίγκηπος.

—  Ιδ ο ύ  ή ωραία μ α ς ! Πού ήσο τό- 
007 χρόνον, φίλη ;  Πώς δέν έφαίνεσο ; 
επαναλαμβανον άδιακόπως οι ζωηοοί 
σπουδασταί τής νομικής άναγκάζοντες 
το  δυστυχές αυτών θύμα νά έρυθριά καί 
να επισπευδη τό βήμα.

, ~ 7  Κα1 ~”'ΤΟν ώΡαία «μόζε^ αύτά 
το φόρεμα ! Έγεινεν άγγελος τέλειος ! . .  .

—  Οϋφ ! ύπέλαβεν άλλος έχων πάν
το τε  τό  σκώμμα ε:ς τά  χείλη δεν είναι

γυνή;  Μά τήν αλήθειαν, άν έζακολου- 
θήτε νά έ£α)-γι.<1ζιζί όλας τά  γυναί
κας, δεν θά έχη πλέον τόπον ο Θεός ε ’ς 
τόν παράδεισον, καί επομένως θά έπ ισ τή  
ανάγκη νά στείλη πολλάς καί εις τή ν
κολασιν "Οσον άφορά τό  φόρεμα, τή ν
καθιστά θαυμασίαν’ δέν έχει λόγον.
, -εβάσθητε τουλάχιστον τά πένθος, 
αδελφοί- ηκουσθη λέγουσα σοβαρά φωνή.

"Απαντες έστρεψαν τήν κεφαλήν πρός 
τον όμιλήσαντα. -Ητο νέος τις κομψόν 
μέν όπωςδήποτε καί καθαρόν, άλλά τ ε -  
τριμμένον τούς άγκώνας καί τάς ραφάς 
έχων τό  φόρεμα. Αί περί τούς οφθαλμούς 
του βαθέως έγκεχαραγμέναι έρυθραί γραμ- 
μαί ησαν μάρτυρες τών αγρυπνιών, άς 
υφίστατο^ καί τών κόπων οδς κατέβαλλεν, 
όπως κερόίζη τά  πρός τό  ζην καί κατορθοί 
νά έςακολουθή τάς σπουδάς του. * Τά 
περίλυπον ήθός του καί αί εις τά  άκρα 
τών χειλέων του σχηματιζόμεναι ρυτίδες 
εμαρτύρουν ένθεν μέν περί τής συμπα- 

?,ν Ώ'7̂ “ νετο ~ρός τήν άτυχή νεά- 
νιδα, ένθεν δέ περί τής διεγειρομένης έν 
εαυτώ  πίκρας ειρωνείας κατά τής διαγω
γής τών κούφων συσπουδαστών του. Είχε 
σύντροφον άχώριστον, παρακολουθουντα 
αυτόν, ώς ή σκιά του, τήν πενίαν, εϊχε 
όοκιμάση όλας τάς στερήσεις καί στενο
χώριας, καί έγνώριζεν όποία ή θέσις 
οντος όμοίου αϋτώ καθ’ όλα, πλήν ενός· 
ητο άνήρ, ήδύνατο νά έργάζηται, νά μ έ
ν ρ εκτός τής οικίας του όσον χρόνον 
ήθελε καί ήτο ανάγκη, χωρίς νά έχη τόν 
έλάχιστον  ̂φόβον περί τής τιμής του- 
ένώ έκείνη ητο νεάνις ωραία, ανθηρά, χ α - 
ρίεσσα, ροδόχρους, καί έν τη  άούσσω 
εκείνη τών Παρισίων έγνώριζεν ότι αί 
ωραίας κόραι, όταν μάλιστα μαστίζονται 
υπό τής πενίας, ευκόλως παρασύρονται.

Τήν νεάνιδα ταύτην έβλεπε καθ’ έκά- 
στην διαβαίνουσαν καί έκτιθεμένην εις 
τά  σκώμματα καί τάς ευφυολογίας τών 
συμμαθητών του' ήσθάνετο βαθύ άλγος 
επί τη  κακοηθεία αυτών, ήγανάκτει, ά λλ’ 
¿σιώπα- διότι ητο βέβαιος ότι, έάν έλ ε
γ ε  τ ι, θά ένεπαίζετο υπό τών φίλων του 
ώς σεμνότυφος.

>Επ* τινα« ή ωραία κόρη εϊχεν
εςαφανισθή, τούτο δέ διήγειρε τήν πε
ριέργειαν τώ ν σπουδαστών όλίγαι άκόμη
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ήμέραι παρήλθον, καί ο Ερρίκος, έκεινος 
εις 8ν οί φίλοι του παρεχώρησαν τήν 
καλλιτέραν θέσιν, άνήγγειλεν αΰτοΐς ότι 
ή μήτηρ τής νεάνιδος ασθενεί καί ότι 
τούτο εμποδίζει αυτήν νά έξέρχηται. 
Ό λίγαι έτι ήμέραι παρήλθον, καί πας 
περί αυτής λόγος έπαυσεν άπαντες έλησ- 
μόνησαν αυτήν. Μόνος ό πτω χός ούτος 
νέος άνεμιμνήσκετο αυτής μετά  λύπης- 
πρότερον έθλίβετο, διότι έξετίθετο εις 
τάς προσβολάς τώ ν συμμαθητών του, 
τώρα διότι δεν ήδύνατο νά τήν βλέπη.
Είχε μείνη ή εΐκών αυτής έν τή  καρδία 
του’ ήσθανετο ότι έλειπε τ ι εξ αυτού. 
'Ερως άμυδρός, ούτως είπεΐν, έρως δειλ.ός, 
οις όλοι οί πρώτοι έρωτες, είχε καταλά
βει αυτόν . . . .

Τήν ημέραν έκείνην είδεν αυτήν πεν
θούσαν ένώ δέ οί άλλοι έπανέλαβον τήν 
διάκοπεϊσαν, άν δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν, 
διασκέδασιν, ούτος έσκέπτετο ότι ή μή
τηρ τής δυστυχούς νεάνιδος ϊσως άπέ- 
θανεν ! Τούτο ήνάγκασεν αυτόν νά είπη.

—  Σεβάσθητε τουλάχιστον τό  πέν
θος, αδελφοί !

Τωόντι ολόκληρος ή ένδυμασία τνς 
νεάνιδος ήτο μέλαινα. ’Επί στιγμήν ή 
έπιβάλλουσα φωνή τού νεανίου κατώρ- 
θωσε νά κατασιγάση τάς κραυγάς καί 
βωμολοχίας τών συσπουδαστών, ή δέ 
νεάνις εύρούσα ούτω . καιρόν ύψωσε τά 

• ένδακρυ καί περίλυπον βλέμμα, όπως 
εύχαρατήση τόν μόνον δυνηθέντα νά κα
τανόηση τήν θλίψιν καί τό  μέγεθος τής 
συμφοράς της.

Ιΐροεχώρησεν ολίγα έτι βήματα, ότε 
έφθασεν εις μέρος τι τή ς  όδοϋ, ένθα ύπήρ- 
χον ύδατα ένεκα σμικράς ανωμαλίας αυ
τής. Ή  νεανις ήναγκάσθη νά άνασύρη 
ολίγον τήν έσθήτα. Τούτο ήρκεσε νά 
διεγείρη νέαν θύελλ.αν κραυγών καί άσέ- 
μνων φράσεων. "Ολη ή έκ τής παρατη- 
ρήσεως τού φοιτητού έπελθούσα σιωπή 
καί μεταμέλεια έξέλιπεν.

Νεότης, νεότης! ηλικία πλήρης χαράς 
καί άμεριμνησίας, καθ’ ήν ούδεν άλλο 
σκέπτηται ή πώς νά διασκέδαση ή πώς 
νά παίξη ! Οί γονείς αντί σού έργάζονται, 
κοπιώσι, σύ όέ καταγίνεσαι εις τό νά 
δαπανάς τό προϊόν τής εργασίας καί τών 
πόνων των. Η λικία πλήρης έγωϊσμού, 1

καθ’ ήν ουδέ έκ τής φαντασίας σου αυ
τής διέρχεται οτι άλλοι όμοιοι σου, έχον- 
τες  τά  αυτή προνόμια επί τής χαράς καί 
τών διασκεδάσεων σου, κάμπτονται υπό 
τό  βάρος τής δυστυχίας καί τής Ολίψεως !

—  Κνήμη ! πόσον ώραία κνήμη !
—  Είδετε πόδα κομψόν, εϊδετε πόδα ; 

είναι όμοιος μέ πόδα συζύγου Μανδα
ρίνου !

—  Κνήμη θαυμασία έντός λευκής καί 
στενής περικνημίδας" κνήμη τορευτή, έκ 
μαρμάρου τής Καράρας’ αξία τής γλυφί
δας τού Δαυίδ ή τόν Κανόβα ! έκραζαν 
οί σπουδασταί.

—  Λιατί όχι τού Τορβάλτου, φίλοι 
μου ·,

—  Αϊ, σ κ ώ π τα !
Ό  πτωχός φοιτητής άκούων πάντα 

τα ύτα  έφρύαττεν.
—  Είσθε σκληροί, είσθε γρανίται 

είσθε ά τεγ κ το ι! άνέκοαξε πλήρης άγ α, 
νακτήσεως, καί προσπαθών νά κρατήση 
αυτούς, ών τινες οί μάλλον επιθετικοί, 
παρηκολούθουν τήν νεάνιδα ρίπτοντές 
τινας βωμολοχίας.

Ή  πτω χή  κόρη δέν ήδυνήθη νά μή 
στρέψη καί πάλιν τήν κεφαλήν καί ρί
ψη περίλυπον καί ευγνώμων βλέμμα εις 
τόν τοσούτον υπέρ αυτής δεικνύοντα 
οίκτον. Ί ίδ η  ήδυνήθη νά παρατηρήση 
αυτόν καλώς, ώ στε θά έστοιχημάτιζεν 
ότι θά ήδύνατο νά διακρίνη αυτόν μ ετα 
ξύ χιλιάδων.

Ή  ώχρα καί συμπαθής μορφή του ένε- 
χαράχθη ανεξίτηλος έν τη  αίμασσούσ-η 
καρό ία της.

Αί όρθαί καί δίκαια·, παρατηρήσεις καί 
αί έν σνόικατι τής ευσπλαχνίας παρα
κλήσεις τού νεανίου ϋπερίσχυσαν οί νέοι 
ολίγον κα τ’ ολίγον άπεκακρύνθησαν. Λύο 
μόνον παρηκολούθησαν αυτήν, απέχοντες 
άλλήλων εικοσάδα βημάτων’ ό μέν ΰπερ- 
φύαλος, αυθάδης, άλαζών, τέκ-.ον τού 
πλούτου καί τής κακοηθείας· ό όέ δει
λός, κεκυφώς, σύνοφρυς, τέκνον τής πε
νίας καί τών στερήσεων, παρατηρών 
ίιπόδρα καί φοβούμενος μή οί άνθρωποι 
μαντεύσωσι τάς μυχίας σκέψεις, άς αυτός 
εις εαυτόν έτρόμαζε νά όμολογήση.

Έκάτερος αυτών τήν στιγμ.ήν εκείνην 
κατείχετο ϋπό μιας ιδέας . . . .
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Β ’.
«

© ά σοί διηγηθώ, προσφιλής μου καί 
καλη αναγνώστρια, μικράν ίστόρίαν σχο·> 

σαν χωράν πρό ¿λίγων μόλις ¿τω ν, ά λ η - 

. £·ι7'Τ* τ7!ν και λίαν συγκινητικήν. Ή  
ιστορία ρ.ου * 8 τ η  δέν έχ ει μ εγά λας άπαι- 
τν,οεις, άπαγε ! ώς καί αυτή δέν είναι 
μεγά λη· σκοπός αυτής είναι νά σέ 
τε?ψ ?  ώραν τινά καί συγχρόνως σέ ώ®ε- 
λ ή σ ιρ π ω ς ή  ήθ,κή καί ή διαγω γή τή ς  
ιο υ λ ία ς μου.

Ακολουθεί μ ε  λ οιπ όν!

,  Τά Κ Μ< π Ρ*« 8 θά σέ δδηγήσω δέν 
ε··ναι «νακτορον ΐ  ( « γ ά ρ ο ν  ε!}γενοΰς ή 
πλουσίου· δεν θά ίύης πολυτέλειαν καί 
π λ ο υ .ο ν  χ κυρίας εντός τριχά π τω ν, 
μαργαριτών καί άδαμάντων' δέν θά π α - 
ρουσιασθώσιν ένώπιόν σου δπηρέται έν 
στο λή , ουδέ θά παρατήρησές δίφρους καί 
αμαξας· α λλά  πενίαν, οικτράν πενίαν, δυ
στυχίαν, α θλιότητα .

μ ε  άκολουθήστχ εις τήν Λατινι
κήν συνοικίαν, θά ελθω μεν πρό ί,ψηλής 
οικίας θα αναβώμεν σειράν άδιάκοπον 
-κλιμάκων φερουσών άπό όροφής εις ¿ρο- 
φην, θά φθάσωμεν ¿πί τέλους εις  τό  
υπερώον, ένθα θά σοί ανοίξω μικοάν Ού
ρα V  μη φοβού, θά μάς υ π ο δ εχ θ ώ «  κα
λώς- εχουσι τό  προνόμοιον ’τούτο  ο̂  
νραοοντες όιηγηματα.

Δωμάτιον πενιχρόν, ά λ λ ’ έν πλήρει 
ταφεί και καθαριότητι* τρά πεζά τ ις  έξ 
ζυλου «κ α λ υ μ μ έν ο υ  διά μέλανος έριούχου 
και ε π ' αυτής μικρόν κ ά το π τρ ο ν  τρία 
καθίσματα εκ  ξύλου καρύας· δύο κλίναι, 
ω ν η  μεν μεγα λειτέρα , μικρότερα, 
αμοοτεραι κεκαλυμμέναι διά λευκών, ώς 
η  χιω ν, σινόονων καί κοσμούμενα·. κατά 
τ α  ακρα όιά π λεκ τώ ν  ταινιών, ιδού τά  
μονα έπ ιπ λ α  τού  δω μ α τίου , του  έκ π λ η - 
ρουντος χρέη θαλάμου, αιθούσης ΰποδο- 

κ α τ ο ι κ ί α ς .

Έ π ι  τή ς  μεγα λειτέρας τώ ν  κλινών 
κειτ«ι_ γυνη τεσσαράκοντα π έντε ετώ ν, 
«σθ,νης, ω χρά καί ισχνή· παρ’ αυτή δε 
καθηται νεανις εργαζόμενη. Φέοει έ π ’'α ύ - 
τη ς  ολην τήν άνθηρότητα δέκα έ ξ  Μαΐων 
καιτοι εκ  τοϋ προσώπου αυτής φαίνεται 

ιακεχυμενη λ επ τή  τ ις  καί ΰπολανθά-

νουσα ωχρότης, καθιστώσα αύτήν μάλλον 
συμπαθή- τά  καλύπτοντα τούς τή  στιγ
μή εκειν* ¿στηριγμένους επί τού εργόχει
ρου οφθαλμούς αυτής βλέφαρα καί αι κοσ
μούσα· «υτα μεγάλαι καί κυρταί βλε
φαρίδες όεν σε άφίνουσι τά  τούς ίδης 
φαντάζεσαι όμως ότι, έάν ύψώση τήν 
κεφαλήν, θα αντικατοπτμσθή ή 8ίκών 
σου εντός δύο οφθαλμών μεγάλων καί 
πληρών αστραπών καί ζωηρότητας. Λευ
κόν ,.εριστήθιον περισφίγγει στήθος γλα
φυρόν καί όσφύν λεπτήν ώς δακτύλιον, 
εσθης εξ απλού ¿φάσματος, χρώματος 
φαιού, κατέρχεται μέχρι τού εδάφους, 
αφινουσα μόνον νά ΰποφαίνηται μικρός 
πους, παιζων εντός μικρού σανδαλιού 
κεντητού, βεβαίως υπό τής χειρός τής φο- 
ρόυσης αυτό. '

, Έ ζ  συνΛθ> «ναι νεάνις ώραία. κοαψή, 
αφελής εν τή  πενία καί τή  δυστυχία, ών 
ακριβή ύέν έχει έννοιαν.

, ~  “ 01 ,εί~ον λοιπόν, κόρη μου, έλεγεν 
η ασθενής αφηγούμενη εκατοστήν ίσως φο
ράν τήν αυτήν ιστορίαν, ότι δ πατήρ σου 
ειχεν αναχωρήστ, μετά  τής στρατιάς έ- 
κεινης, ητις έμελλε νά δοξάστ) τά  όπλα 
τής 1 αλλιας, και όιδάςη εις τήν 'Ρω σ- 
σίαν ότι δεν όύναται άτιμωρητί νά άν- 
τιτάσσηται εις τήνμεγάλην πατρίδα μας. 
ΠΙσο τό τε  ολίγον μηνών καί ό πα
τήρ σου άναχωρών σέ άφινε κλαίων, άν 
καί ήτο ανδρείος στρατιώτης . . . .  Αί · 
τέκνον μου, όσον ανδρείος και αν ήναί τις’
όταν πάοχτι ή καρδία είναι άδύνα-
τον νά κατασιγάσγ, τούς κλαυθμούς . . . .  
Ά λ λ ά  φέρε μου ολίγον ίίδωρ, διότι τό 
στόμα μου είναι ξηρόν.

Λοιπόν, Ιουλία μου, έξηκολούθησεν 
ή κυρία Έπερνώ πιούα, μέχρι -ινός έλάμ- 
βανον επιστολάς παρά τού πατρός σου- μοί 
ανήγγειλε πόσον χρόνον ήναγκάσθησαν νά 
μείνώσιν έν Καλλιπόλει ένεκα τής χο
λέρας, μοί περιέγραψε τήν αΰταπάρνησιν 
καί τάν θάνατον τού αρχιστρατήγου 
2αίντ-Άρνώ,, τήν λαμπράν κηδείαν ήτις 
τ φ  έγενετο έν Κωνσταντινουπόλει, τούς 
λόγους τού Σουλτάνου, τούς οποίους εΤ- 
πεν εις τήν χήραν αυτού, ότι ήρκει νά 
διαταξ·/ι εΚείνη, καί δ αϋτοκράτωο τής 
Τουρκίας ύπισχνείτο ότι ούδείς τών 'υπη
κόων του θά εύρίσκετο μή γονυκλινής
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κατά τήν διάβασιν τού λειψάνου τού γεν
ναίου αρχιστρατήγου τής Γαλλίας·· μοί 
έλεγε περί τής άφίξεως αυτών εις Σούμ- 
λαν, μοί έζωγράφει τάς νικηφόρους μάχας 
τής Ούλμης καί τού ’Ίγκερμαν, μοί ανήγ
γειλε τούς προβιβασμούς αυτού ώς λοχίου 
καί έπιλοχίου έν τοίς πεδίοις τών μα
χών, καί επί τέλους ότι έλαβε τόν σταυ
ρόν τού λεγεώνος τής τιμής συνεπεία κα- 
τοπτεύσεως ήν ένήργησε νύκτωρ μετά  
τινων ανδρείων, τούς επαίνους ο&ς ήκουσε 
παρ' αυτού τού αρχιστρατήγου Κανροβέρ, 
τήν συγκινητικήν άναχώρησιν τού στρα
τηγού τούτου, τόν διορισμόν τού ανδρείου 
καί μέχρι καταστροφής τολμηρού Πελισ- 
σιέ, τήν πολιορκίαν τής Σεβαστουπόλεως. 
 Ά χ  ! ’Ιουλία μου ! αδτη ήτο ή τε 
λευταία του έπιστολή . . . .  προσέθηκεν ή 
μήτηρ στενάςασα καί άνελύθη εις δάκρυα.

—  Μήτέρ μου, έψιθύριζεν ή ’Ιουλία· 
¿λολύζουσα, μήτέρ μου ! . .  .

—  Ό  στρατός, αγαπητή μου κόρη, ε -  
πανέλαβεν ή ασθενής άπομάττουσα τούς 
οφθαλμούς καί εξακολουθούσα τήν θλι- 
βεράν, άλλά καί προσφιλή ιστορίαν, δ 
στρατός έπανήρχετο, ή συνθήκη ειχεν υ
πογραφή’ τύμπανα, μουσικαί, οξείς ήχοι 
σαλπίγγων, φωτοχυσίαι, θέατρα, διασκε
δάσεις έπί ημέρας ολοκλήρους συνετάρασ- 
σον τούς Παρισίους . . . .  "Εως τό τε  ει- 
χον μικράς ελπίδας, ένόμιζον ότι δ πατήρ 
σου οέν μοί έγραψεν ένεκα διαφόρων κω
λυμάτων, τά  οποία συχνά παρουσιάζον
τα ι έν καιρώ μαχών καί πολέμων. Τις 
εϊδεν άν είχε πληγωθή, καί δέν ήδύνατο 
νά μοί γράψτ, ·, Τοιαύτα έσκεπτόμην καί
παρηγορούν τάν εαυτόν μ ο υ  "Οταν
όμως δ στρατός επανήλθε καί δέν τόν 
είδον . . . .  ’Εν τούτοις ήλπιζον καί πε- 
ριέμενον· άλλ’ ημέραν τινά ένεφανίσθη 
άςιωματικός τις· ήσο τό τε  μικρά κόρη 
σύ, ’Ιουλία μου, καί σέ έκράτουν εις τά 
γόνατά μου κλαίουσα . . . .

—  Κυρία, μοί είπεν είσελθών, δ σύ,υ - 
γός σας, Λουδοβίκος Έπερνώ, έφονεύθη 
εις τήν τελευταίαν έφοδον κατά τού Λία- 
λακώφ, ώς άνδρεΐος στρατιώτης, ώς Γ ά λ
λος . . . .  ’ΐδού τά  σημεία τής άνδρείας 
του, καί μοί προσήνεγκε τόν σταυρόν τού 
λεγεώνος τής τιμής καί τινα έγγραφα.

Ά π ή λ θ εν  εγώ εμβρόντητος διά τό

φοβερόν άκουσμα ήρχισα τούς κλαυθμούς, 
σύ δέ δυστυχές μου τέκνον, μέ παρετή- 
ρεις εκπληκτον καί <υς νά σέ ώδήγει αυ
τή  ή φύσις έσπόγγιζες τά  δάκρυα μου μέ 
τάς μικράς σου χείρας μειδιώσα . . . .

(’Ακολουθεί.)
Λ . Π Α Ν Α ΓΙΩΤΟ Π Ο ΤΛ Ο Σ.

Β Ο Λ Τ Α Ι Ρ Ο Υ

Μ ΕΡΟΠΙΙ

ΤΡΑ ΓΩΔΙΑ  ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ.

(Συνίχιια ίο* φυλ· Γ ’.)

Σ Κ Η Ν Η  Σ Τ ’.
Μ Ε Ρ Ο Π Β , π ο α τ φ ο ν τ η ς ,  ε ρ ω ϊ , 

ΙΣ Μ ΙΙΗ ΙΑ , ΑΚΟΑΟΤΘΙΑ.

ΠΟΛΤΦΟΝΤΗΣ.

Ό  θρόνος σέ περιμένει, οι βωμοί εισιν 
έτοιμοι- δ υμέναιος, όστις οσον ούπω θέ
λει μάς ενώσει, συνδέει τά  συμφέροντα 
μας. Ώ ς  βασιλέα, ώς σύζυγον, τό  χρέος 
μέ διατάσσει νά έκδικήσω τόν φόνον καί 
νά σέ υπερασπίσω. Δύο ήδη ένοχοι, συλ- 
ληφθέντες τή  έμή διαταγή, μέλλουσι 
τα χέω ς διά τού αίματός των, νά πλ.η- 
ρώσωτι τό αίμα τού υιού σου. Ά λ λ ’ εναν
τίον όλων μου τώ ν φροντίδων, ή βραδεία 
έκδίκησίς σου, κάκιστα έβοήθησε τήν 
μεγάλην μ.ου έπαγρύπνησιν. Άνέθηκα εις 
τάς χ,εΐράς σου τόν δολοφόνον· σύ αυτή 
έλεγες ότι έμελλες νά σπαράξης τά  στέρ
να του.

ΜΕΡΟΠΓ1.
Είθε δ βραχίων μου νά έκδικήση τό 

έγκλη μ α !
ΠΟΛΤΦΟΝΤΙ1Σ.

Τούτο iivat τό καθήκον τών βασιλέων, 
τούτο είναι ή έυ.ψυχόνουσά με φροντίς.

ΜΕΡΟΠΗ.
Σού ;

ΠΟΛΤΦΟΝΤΗΣ.
Λοιπόν τίνος έ’νεκεν, βασίλισσα, μ ετέ- 

βαύ^ς γνώμην;  Ό  έρως σου δι’ υιόν το- 
σούτον προσφιλή, έξηντλήθη ;
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ΜΕΡ0ΠΙ1.
Είθε ο: εχθροί του ν’ άπολ-εσθώσιν έν 

τοίς βαίάνοις! Ά λ λ ’ εάν ό φονεύς ούτος, 
βασιλεύ, εχει συνωμότας ; εάν ήδυνάμ.ην 
δι’ αύτού ν’ άνακαλύψω τον βραχίονα, 
-τον βραχίονα, όστις έφόνευσε τον σύζυγόν 
μ ο υ .. . .  ’Εκείνοι, ων ή άσεβής φυλά έσφα
ζε τον πατέρα, θέλουσι καταδιώξει ποτέ 
καί τόν υιόν καί τήν μητέρα. »Εάν ήδύ- 
ναντο . . .

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.

Αυτό θέλω κ ’ εγώ νά μάθω- καί ήδη 
ό ένοχος εΰρίσκεται εις τήν εξουσίαν μου.

ΜΕΡΟΠΗ.
Είναι εις τά ς χεϊράς σου ;

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
Και. βασίλισσα, καί ελπίζω, συνομι

λώ·/ μ ετ ’ αυτού, νά κατανοήσω τό σκο
τεινόν μυστήριον.

ΜΕΡΟΠΗ.
*Α ! βαρβαρε. . . .  Εις εμέ μόνην πρέπει

ν’ άποδοθή. Άποδος μ ο ι   Γνωρίζεις
ό τ ιτ ό  ϋπόσχέΟης. (ΚαιΊίίαν.) ~Ω αίμα! 
ώ υιέ μου ! οποία τύχη σέ περιμενει! (̂|ρβ« 
τόν ΙΙολυρόντην.) Βασιλεύ, εύσπλαγχνί- 
σΟητι. . . .

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.

Οια σ ’ αποπλανά παραφορά ! Αυτός 
0’ άποβάν·/,.

ΜΕΡΟΠΠ.
Α υτός;

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
Ό  θάνατός του δύναται νά σέ παρη

γόρηση..
ΜΕΡΟΠΗ.

'Α χ !  θέλω πάραυτα νά τόν ίδω, νά 
τ ώ  ομιλήσω.

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
Π ανήκουστος αυτη συμμετοχή τρόμου 

καί τρυφερότητος, α'ι παραφοραί αύται, 
«ς δεν όύναται ή καρδία σου νά καθέξη, 
ο: λόγοι, ους αρχίζεις, τό τεταραγμένον 
πρόσω..ον, ταυτα πάντα ήδύναντο νά έκ- 
φοόίσωσι τό  πνευμά μου μ έ τινα υπο
ψίαν. Α λ λ ά  δύναμαι νά εξηγηθώ εύκολώ- 
τερον; Ί Ι  ψυχή σου φαίνεται προσβεβλη
μένη έκ νέας δυσαρέσκειας. Τί είπε λοι- 
έ γέρων εκείνος, δν πρό ολίγου έφερον ς 
Τίνος ένεκεν άποφεύγει τήν θέαν μου ·, τί 
£Χ· "θύτου νά ϋποπτεύσω ; Τίς είναι;

ΜΕΡΟΙΠΙ.
Ά  ! βασιλεύ, μόλις επί τού θρόνου κα- 

Οήσας, περικυκλοϋσαι ήδη άπό φόβους 
καί υποψίας.

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
Συμμερίσθητι λοιπόν τοϋ θρόνου τού

του καί βέβαιος περί τής ευτυχίας μου, 
θέλω ϊδει τάς υποψίας, έκδιωκομένας 
άπό τής καρδΐας μου. Ό  βωμός αναμένει 
ήδη τήν Μερόπην και τον Πολυφόντην.

ΜΕΡΟΠΗ, χλα ί,υ ,,.
Οι θεοί σοί έδωκαν τόν θρόνον τού 

Κρεσφόντου: Έχρειάζετο ή γυνή του, 
καί ό κολοφών ούτος τής φρίκης, τό  φρι- 
καλέον τούτο έγκλημα . . . .

ΙΣΜΗΝ1Α.
Α ί ! βασίλισσα !

ΜΕΡΟΠΗ.
Ά χ  ! βασιλεύ, σύγγνωθι Βλέπεις

μητέρα τεθορυβημένην. Οί θεοί μ ’ έσύγ- 
χησαν. Σύγγνωθι Άποδος μοι τόν δο
λοφόνον τού υιού μου.

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
"Ολον τό αίμά του, εάν ήναι πρέπον, 

μέλλει όσον όπου νά τρέξ-ρ υπό τήν γζΐ- 
ρά μου. Έ λ θ έ , βασίλισσα.

ΜΕΡΟΠΗ.
~Ω θ εο ί! βοηθήσατέ με εις τήν πιε- 

ζουοάν με φρίκην, βοηθήσατε μίαν μη
τέρα, καί κρύψατε τήν αδυναμίαν της.

Τ Ε Α Ο Σ  Τ Η Σ  Τ Ρ 1  ΓΗΣ ΠΡΛΞΕΩΣ

Ι Ι Ρ Α Ε Ι Σ  Δ '.

ΣΚ Η Ν Η  Α ·
ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ, ΕΡίίΞ .

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
’Ε κ της οργής αυτής, ήδυνάμην νά πι- 

στεύσω ότι τέλος πάντων έμαθε, τίς τόν 
σύ,υγόν της έδολοφόνησεν ήδυνάμην νά 
πιστεύσω ότι ο: οφθαλμοί της διεφώτισαν 
τήν άβυσσον, ένθα ατιμώρηταν τό κακούρ
γημά μου απεκρύβη. Ή  καρδία αυτής 
έντρομ.ος, άποστρεφεται τάς εύχάς μ.ου. 
πλήν εγώ θέλω τήν χεϊρα καί ο'ΰνί τήν 
καρόίαν αυτής. Τοιαύτη είναι ή τού λαού 
θελησις, καί δέον νά τήν ίκανοποιήσωμεν. 
Ό  υμέναιος ούτος, υποχείριον μοί προσ

ΑΝΑΤΟΛ1ΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣιΣ.

φέρει καί τόν υιόν καί τήν μητέρα* καί 
διά τού ιερού τούτου δεσμού, δι’ οό θέλω 
αποκτήσει αυτήν, τήν καθιστώ δούλην 
χρήσιμον εις τους σκοπούς μου. "Οσω 
θέλει άς φυλάττη τό άνίσχυρον αυτής μί
σος* έφθασεν ήδη ό καιρός άλυσσίδετον 
νά κα τέχω  αυτήν εις τό  άρμα τής τύ 
χης μου. Πλήν συ πρό μικρού ώμίλησας 
μ ετά  τού φονέως : ειπέ μοι τ ί φρονείς περί 
α υτού ;

ΕΡΩΞ.
Αυτόν, ούδέν ταράσσει. Είναι απλούς 

εις τούς λόγους του, άλλ’ ακράδαντος, 
αναλλοίωτος, καί τήν ψυχήν του τήν άκα- 
τανόητον σ θάνατος δεν φοβίζει. ’Εγώ 
εξεπλάγην, καί δέν άνέμενον τοιαύτην 
γενναιότητα, εις τοσούτφ ταπεινήν κατα
γωγήν, τή, άληθεία, καί εγώ αυτός ένδο- 
μ.ύχως τόν θαυμάζω.

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
Καί τ ίς  είναι ούτος, είπε μοι έν μια 

λέξει ·,
ΕΡΩΞ.

Τολμώ νά εΐπω ότι, ό άνήρ ούτος 
άναυ.φιβόλως δέν είναι εις των δολοφόνων 
εκείνων, τών διαταχθέντων κρύφα, όπως 
δπηρετήσιοσι τά  σχεδιάσου.

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
Αύνασαι μ ε τ ά  τ ο σ α ύ τ η ς  β εβ α ιό τη τα ς

ι > « # ’ *ν’ αποφαινησαι περι αυτου ;  Ο σοηγος αυ
τών δεν υπάρχει πλέον. Ί Ι  δέ δικαία 
μου άπιστία, έφρόντισε νά τόν εξάλειψή, 
χύνουσα τό επικίνδυνον αυτού αίμα, τά  
αισχρά ϊχνη τού απορρήτου τούτου πρα
ξικοπήματος* πλήν ό άγνωστος ούτος 
νεανίας μέ βασανίζει, καί υπέρ τό δέον 
μέ θλίβει, μ ’ έγγυάσαι ότι αυτός άπεκ- 
τεινε τόν Αϊγισθον ·,

ΕΡΩΞ.
Ί Ι  Μερόπη θρηνούσα, ψυχορραγούσα 

όπό απελπισίας, είναι ασφαλής άπόδειξις 
τής ευτυχ ίας σου* καί παν δ,τι εγώ βλέ
πω, τούτο πραγματικώς επιβεβαιοί. II 
τύχη τά  πάντα έξετέλεσε, πάσαν φρον
τίδα  μου ΰπερβάσα.

ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ.
Ί Ι  τύχη πολλ,άκις διευθετεί τά  αράγ

ματα  κάλλιο ν τής φρονήσεως, πλήν εγώ 
έχω  πολλούς εχθρούς καί μεγάλη·/ πείραν, 
καί δέν θέλω τήν τύχην κυρίαρχον τής 
ΰπάρξεώς μου. Οιοςδήποτε είναι ό ξένος

[ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΣ]

ούτος, ανάγκη πάσα κατεσπευμένως νά 
θανατωθή. Ά θ λ ο ς  δέ του επισήμου τούτου 
υμεναίου, θέλει είναι ό θάνατος αυτού, δι’ 
ού στηρίζεται σ θρόνος μου* ό θάνατος ού
τος είναι δίκαιος, τούτο αρκεί. Ό  δέ 
λαός ύπά τό κράτος μου διά παντός δια- 
τελώ ν , θέλει πιστεύσει ότι άπέθανεν ό 
βασιλεύς του, καί θέλει νομίσει αυτόν 
έκδικηθέντα. Ά λ λ ’ άποκρίθητι: τίς ό
τολμητίας έ/.εϊνος γέρων, τόν οποίον κρΰ- 
πτουσιν άπό τών οφθαλμών μ.ου μετά 
τοσαύτης κρυψινοίας; Ί Ι  Μερόπη έμελλε 
νά χύση τό  αίμα τού φονέως : καί ό γ έ
ρων ούτος, ιος λέγεις, έκράτησε τήν χ εϊ- 
ρά της* τ ί  άρα ούτος ήθελεν ς 

ΕΡΩΞ.
Ό  γέρων ούτος, τά  πάνδεινα πάσχων, 

είναι πατήρ τού ςένου τούτου νεανίου, 
καί ήρχετο νά έπικαλεσθή χάριν ΰπέο 
τού υιού του.

Π ΟΔΤΦΟΜ Ί1Σ.
Χάριν υπέρ αυτού ·, θέλω νά παρουσι- 

ασθή ένώπιόν μου. Ό  γέρων ούτος μ έ δο- 
λειεύεται, σέ βεβαιώ, επειδή κρύπτε
τα ι. Αυτός ό άπόκιυφος τρόπος, τά  μά - 
λα  μ.’ ενοχλεί, καί δέον νά μάθω τά  πάν
τ α . Ό  φονεύς ιδίως τά ς υποψίας μου #- 
ρεθίζει. Αιατί, τίνος ένεκα, καί διά ποι
ους λόγους ή βασίλισσα, ήτις πρό μικρού 
τοσούτον κατέπειγε τήν καταδίκην του, 
δέν τολμά τώρα νά έ/.τελέση τήν δι- 
καίαν αυτήν Ουσίαν; 'Ο οίκτος έφαίνετο 
μετριάζων τήν μανίαν της* καί μάλιστα 
είδον προφανώς τήν χαράν της υπό τό 
πρόσχημα τών Ολίψεών της.

ΕΡΩΞ.
Καί τ ί σημαίνει τής βασιλίσσης ό οί

κτος, ή χαρά καί ή έκδίκησις;
ΠΟΑΤΦΟΝΤΗΣ 

Τά πάντα δι’ εμέ σημ.αίνουσι πολύ, 
καί εις ο).α δυσπιστώ. ’Ιδού ή βασίλισσα 
έρ χετα ι: άς προσέλθή δ’ ένώπιόν μ.ου καί 
ό ζένος ούτος.

Σ Κ Η Ν Η  Β '.

Π Ο Α ΤΦ Ο Ν ΤΗ Σ, Ε Ρ Ω Ξ , Α ΙΓίΣ Θ Ο Σ , Ε Ϊ Ρ ϊ Ε λ Η Σ ,  

Μ Ε Ρ Ο Π ΙΙ, ΙΣ Μ Π Ν ΙΛ , Φ Τ Α Α Κ Ε Ϊ .

ΜΕΡΟΠΗ.
I Έκτέλεσαν τούς όρκους* την έκδίκη-
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A l ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ.

σίν μόυ έκπλήρωσον ει’ς ¿ν.έ δέ μόνην, 
εις αύτάς μου τά ς χεϊρας, αφήσατε το  
θθ[Λ α.

Π Ο Α ΤΦ Ο Κ Τίΐν.

Τ ό θύμα ιδού παρίσταται ενώπιον του. 
Έ γ ώ  συμπάσχω  υ ετ ά  σου. Έκδίκησον 
σεαυτήν, μ ε  τά ς  ι'όίας σου χείρας χύσον 
τ ό  αίμα του κακούργου' καί έγώ  τ ό τε  
σέ φέρω εις τον βώμόν έποχουμένην επί 
που αιμοσταγούς σώ μα τός του.

Μ ΕΡΟΠΗ.
Οί’μ ο ι ! Θ εο ί!

Λ ΙΓΙΣ Θ Ο Σ , πρί,ς ιόν ΙΙολυτόντην.

~υ_ « V *  ι“·°υ π ω λείς εις τόν υμέναι
ον της βασιλίσσης' τήν ζωήν μου εις ούδέν 
λ ο γ ίζω , καί τόν θάνατον δεν φοβούμαι: 
Ε ίμαι δυστυχής, άθώος, ξένος' σύ δ έ  βα
σ ιλεύς, κηρυχθείς υπό τού  ουρανού, οφεί
λεις νά μ έ  προστατεύσγς. Έφόνευσα δι
καίως άδικον εχθρόν. Ή  Μερόπη επ ιζη 
τ ε ί  τόν θάνατόν μοι/ τήν δικαιώ, ώ ς μη
τέρα ' καί εύφροσύνως αποδέχομαι τόν θά
νατον, τόν οποίον ή χειρ αυτής όσον οϋπω 
μοί προετοιμάζει' μέμφομαι δ ε  σε μόνον 
τόν τύραννον.

Π Ο Λ ΪΦ Ο Ν ΤΙΙΣ

• Τ α λ α ίπ ω ρ ε! το λ μ ά ς π ροπετω ς λυ σ - 
σών. . .  .

Μ ΕΡΟΠΗ

"Λ ! Πολυφόντα, σύγνωθι τήν άσύνε- 
τον νεότητα  αύτού : μακράν τώ ν  βασι
λείω ν άνατραοείς καί όλως ορεσίβιος, α 
γνοεί ε ίσ έτ ι τ ό  πρός τούς βασιλείς ο’φει- 
λόμενον σέβας.

Π Ο Λ ΪΦ Ο Ν ΤΗ Σ.
Τ ί ακούω ; τ ί  ειπας ! οίά άκρα έκ -  

” 'Λ7- · ς  ! Σύ ΰπερ αυτού συνηγορείς. 
Μ ΕΡΟΠΗ.

Γις ; εγ ώ , Πολυφόντα ;

Π Ο Λ ΪΦ Ο Ν ΤΙΙΣ.
Σύ « ύ τή . Δεν έξέρχεσ’ επί τέλους τής 

πλάνης τα υ τν ,ς ;  Τού υιού σου ό δολοφό
νος ενταύθα δεν παρίσταται ;

ΜΕΡΟΠΗ.
Ο υιος μου, οίκτράν λείψανον τοσού- 

τ ω ν  βασιλέων, ό υιός μου, περιβεβληααέ- 
νος εις παγίδα ολεθρίαν, θύμα άνδρός 
βα ρα οου  . . . .

Ι2 Μ ΙΙΜ Α .
Δ έσποινα! τ ί  λ έγ ε ις ;

ΙΙΟΛΙ'ΦΟΝ ΤΠΣ.

• ,Πώ,ς ! . τν*  Μ ^ α τ ά σ ο υ  στρέφονται 
5 ?  « « ® « « « υ  ορ γίς ;  τρέμεις έκ τή ς 
θέας του, καί ο: οφθαλμοίσου συγκινούν-
• α ι ;  Καί θέλεις ν«  κρύψτ,ς ά π ’ εμού τ ά

όακρυα, ε ς  ων οι οφθαλμοί σου ούτοι 
πληρουνται ;

Μ ΕΡΟΠΙΙ.

Τ ά  δάκρυά μου δέν κρύπτονται, καί 
προφανώς β λε,.εις  τα ύ τα ' ή α ιτία ' τώ ν  
όακρυων μου είναι δικα ιοτάτη  καί σύ 
( 'ω .ι ,ε ι ς  αυτήν.

ΠΟΛΤΦΟΝΤΗΣ
Τών δακρύων σου τή ν  π^,γήν Γνα κ α -

• απαυσωμεν, καιρός είναι νά θανατώσω-
μεν αυτόν. Σ τρ α τιώ τα ι, θυσιασατέ τον !

Μ ΕΡΟΠΗ, „poSrfvoo,*.
—κΛςρε, τ ι  το λμ ά ς νά ειπας ;

Λ ΙΓΙΣΘ Ο Σ.
,  Π ώς ·' « Χ ά ν ε σ α ι  δι> έμ έ τοσούτον 

ο ίκ το ν ; 1

Π Ο Λ ΪΦ Ο Ν ΤΙΙΣ .
-τ ρ α τ ιώ τ α ι, θανα τώ σα τε αυτόν ! 

Μ ΕΡΟΠΗ.
Εί ναι . . . .

Π Ο Λ ΪΦ Ο Ν ΤΙΙΣ .
-τ ρ α τ ιώ τα ι, κτυ π ή σα τε.

Μ ΕΡΟΠΗ.
'Ριπιομένη μεταξύ τού Αίγίσθου 

καί τών στρατιωτών.
Βάρβαρε ! αυτός είναι ό υιός μου.

Α ΙΙΊΣ 0 Ο Σ .
’Ε γ ώ  ! υιός σου ;

Μ ΕΡΟΠΗ, ίναγκαλ ζομίνη αύτόν.
Λ αι, σύ είσαι ο υιός μου : καί ό ου

ρανός ούτος, τόν όποιον έπιμαρτύρομαι, 
« σ τις  σε συνέλαβεν εις τοσούτω  δύστηνοί 
κόλπον, καί «στις λίαν βραδέως. ς>εύ! 
ηνέω ξε τούς οφθαλμούς μου, σε παραδί
νει εις τά ς  άγκάλας μου, οπω ς άυ,οο- 
τέρους καταστρέψ γ.

Λ ΙΓ ΙΣ 0Ο Σ .
Οίον θαύμα, μ έγ ισ το ι θεοί, α κ α τά 

ληπτο-/ !

Π Ο Λ ΪΦΟ Ν ΤΗ Σ.

Γοιαυτη ά π ά τπ , δικαίως μ ε  κ α τα π λ ή σ - 
σει. Συ, μητηρ του ;  τ ις  ; σύ, -/¡τις έ ζ ή -  
τ ε ις  τόν θάνατόν του ;

Α ΙΓ ΙΣ 0 Ο Σ . 
νΑ  ! έάν μητηρ μου ηναι, καί διά τά ς

ΑΝ Α ΤΟ Λ ΙΚΗ  ΕΠ ΙΘ ΓιΩ ΡΙΙΣΙΣ.

νειρός αυτής μοί έπιφέρνι τόν θάνατον, 
δοξάζω  τήν τύχην μου.

ΜΕΡΟΠΗ.
Ναί, έγώ είμι ή μήτηρ αυτού. Οίμοι! 

ή φιλοστοργία μου μέ προέδωκε. Ναί, συ 
κρατείς εις τάς χείράς σου τό  μυστήριον 
τού βίου μου' κρατείς τόν υιόν τών θεών 
άλυσσίδετον ενώπιον σου, τάν κληρονομον 
τού Κρεσφόντου, καί τόν κύριόν σου καί 
βασιλέα σου. Σύ δύνασαι, εάν θέλν,ς, νά 
μέ κατηγορήστ,ς ώς απατεώνα. Οι τύραν
νοι ούδεμίαν στοργήν αισθάνονται' ή 
καρδία σου άπό αίματος τραφεΐσα,^ τό 
αίμα εις ούδέν λογίζεται. Ναί, αυτός 
είναι ό υιός μου, σοί λέγω , διασωθείς 
εκ  τάς σφαγής.

ΠΟΛΪΦΟΝΤΙΙΣ.
Τ ί επιχειρείς νά είπν.ς;  καί περί τινων 

θορύβων . . . .
Λ1ΓΙΣ0ΟΣ. 

θάρσει, έγώ πιστεύω ότι είμαι υιός 
θύτης' τά  δάκρυά τν,ς μοί τό  άποόεικνύ- 
ουσι, μοί βεβαιούσι δέ τούτο καί τά  αισ
θήματα μου, ή καρδία μου ή φιλόδοξος, 
καί ό βραχίων μου, «στις ήθελε σέ τ ι 
μωρήσει, έάν δπλον έφερε.

ΠΟΛΪΦΟΝΤΙΙΣ.
Τ-ίιν λύσαν μου πρότερον αυτήν μόν/,ν 

θέλω  τιμωρήσει. Σιώπα.
Μ Ε Ρ Ο Π Η ,  ·σ’.τιτονσα  είς  τ α  γ ό ν α τά  το υ . 

’Εμού άφαίρεσον τάν ζωήν, και ευσ- 
πλαγχνίσθν,τι τά  δάκρυα, έξ ών τά  ομ- 
ματώ  μου πνίγονται. Τι πλέον ,γ τε ις  ! 
Ί Ι  Μερόπτ, γονυπετής εις τούς πόδας σου 
παρίσταται' ή Μερόπ/ι άσπάζεται αυτούς 
καί τά,ν οργήν σου φοβείται. Κρίνε ό ’ εκ 
ττ,ς φρικώοους ταύτ/,ς καταστάσεως, εάν 
έγώ είμι μήτν,ρ αυτού, κρίνε τά  δεινά 
μου' σήμερον τά,ν πρωίαν ένεκα βόελυ- 
ρας τίνος πλάνες έμελλον νά φονεύσω 
τόν υιόν μ,ου τούτον' θρν,νώ γονυπετής 
ενώπιον σου διά τό ακούσιον άμάρτν,μά 
μου. Σκληρέ' σύ, δστις ήθελες <’·>ς πατήρ 
νά παρίστασαι εις αύτόν καί νά προστα- 
τεύν,ς τάς ατυχείς ημέρας του, ιδού, 
έχεις αύτόν ένώπιόν σου, καί «μ.ως τον 
φονεύεις ! Ό  πατήρ του άπέθανε φεύ ! όιά 
κακουργήματος ολέθριου' σώσον τώρα τόν 
υιόν, κ’ έγώ τά  πάντα λησμονώ' σώσον 
τό  αίαα τών θεών καί τών βασιλέων σου. 
θϊάρισον εις αύτόν τάν ζωήν, καί τούτο

μ ’ αρκεί. Αυτός μόνος εις έμέ τήν τά - 
λαιναν θέλει είναι ή παρηγοριά τών δει
νών μου, άναπληρών καί τόν σύ,υγόν 
υ.ου καί τούς αδελφούς του. "Οπως έμέ 
βλέπεις γονυπετή, ούτω γονυπετείς πα - 
ρίστανται καί οι πρόγονοί του, καί δέσμιον 
έχεις τόν βασιλέα σου.

ΛΙΓΙΣΘΟΣ.
"Ανασσα, έγέρθητι κ’ εύδόκησον νά 

βεβαιώσης ότι ό Κρεσφόντης είναι πα
τήρ μου, παύουσα τήν περαιτέρω χαμέρ
πειαν τή ς χήρας αυτού καί μητρός μου. 
’Εγώ δέν γινώσκω καλώς όποια είναι ή 
αξιοπρέπεια τών δικαιωμάτων μου, αλί.’ 
εγεννήθην λίαν υπερήφανος, καί έχω  
καρδίαν γενναίαν, μή άνεχομένην τήν τα - 
πείνωσίν σου ενώπιον τυράννου. ΙΙαρεβλε- 
ψα τήν άσημον πρώττ,ν κατάστασίν μου, 
καί τά  δμματά μου δεν έκθαμβούντ’ έκ 
τής παρούσης. Αισθάνομαι ότι έγεννή- 
θην υπό βασιλέων, αισθάνομαι ότι ειμί 
υιός σου. Καί ό Ηρακλής αύτός, <ος έγώ, 
ήεξατο τού σταδίου του' ήσθάνθη τήν 
συμφοράν του, όταν τά  δμματα ήνέωξεν. 
'Εάν Ηράκλειον αίμα κυκλοφορή εις τάς 
φλέβας μου, Ηράκλειον γενναιότη-α 
θέλω έχει. Ί Ι  μόνη δέ κληρονομιά μου 
είναι θάνατος αξιοπρεπής ΰπερ σού. 
Παύσε πλέον αύτόν παρακαλούσα' παυσε 
άποψεύδουσα τό αίμα τών ημιθέων, εξ 
ών λέγουσιν οτι καταγεσαι.

ΠΟΛΪΦΟΝΤΙΙΣ, πρός τήν Μιρίπην.
Λοιπόν άνάγκη πάσα νά έκφρασθώμεν 

εδώ άνυποκρίτως. Συμμερίζομαι τήν θλι- 
ψιν, «σην αισθάνεσαι' ή γενναιότης μοί ά - 
ρέσκει* εκτιμώ αύτόν, καί πιστεύω «τι 
τ ώ  οντι -δικαίως δύναται νά λογίζηται 
εκ  τού αί'υ.ατος τών βασιλεινν. Αλλ α
λήθεια τοσούτω σπουδαίου πράγματος, 
δέν είν’ έξ εκείνων τώ ν απορρήτων, άτι- 
να πιστεύει τις  άνευ προφανούς βεβαιό
τη τες . Παραλαμβάνω αύτόν υπό τήν φύ- 
λαξΓν υ.ου' και μάλιστα παρέλαβ'ον αύ
τόν ήδη' έάν δ’ έγεννήθη παρά σού, υιο
θετώ  αύτόν.

ΛΙΓΙΣΘΟΣ.
Σύ, έμέ νά υίοθετήσης;

Μ ΕΡΟΠΗ.

Ο ίμοι!
ΠΟΛΪΦΟΝΤΙΙΣ.

Άποφάσισον τήν τύχην αύτού. Σύ με
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τά  τού υμεναίου μου έπεδίωκες τόν θά
νατόν -του. II έκδίκησίς του επί τοσού- 
τον σε κατεκυρίευσεν : ό ερως τώρα όλι- 
γώτερα δύναται νά διαπράξγ, προκειμέ- 
νου νά τόν σιόσγς !

ΜΕΡΟΠΗ.
Πώς, βάρβαρε!

ΠΟΛΥΦΟΝΤΙΙΣ.
Δέσποινα, κινδυνεύει τ, ζο>ή του. Ί Ι  

ψυχή του, ήτις άποδεικνύεται τοτουτον 
τυρ-άτχουτα  ΰττερ αυτού, βεβαίως δεν 
θέλει ττερξει νά έκθέτνι εις τήν δικαίαν 
οργην^μου, δι’ άτυνενων αρνήσεων, τόν 
πολύόακρυν τούτον υιόν του".

Μ ΕΡΟΠΙΙ.
ι Πολυοόντα, αυτός έστω  τουλάχιστον 

κύριος τής τύχης του. Εύδόκτ,σον . .
ΠΟΛΥ ΦΟΝΤΗΣ.

Είναι υιός του, δέτττοινα, τ, προδότης.
Ιιγω οφείλω νά τέ νυμφευθώ, όπως υ

ποστηρίξω αυτόν, ή τρέπει νά έκδικητω 
κατά τού καί κα τ’ αυτού. Τώρα έναπό- 
κειται ε:ς τ ε  νά διατάξτ,ς τήν χάριν του 
η τήν βάσανόν του. Είσαι έν ένί λόγω 
μήττ,ο τι συνένοχος αυτού. "Εκλεξον έν 
των δύο' αλλά μάθε, ότι έξερχόμενος των 
τόπων τούτων, δεν θέλω τέ ττιττεύτει, 
ειμή ενώπιον των θεών. Στρατιώται, τόν 
νέον τούτον φυλάξατε, καί άκολουθή,σα- 
τ έ μ ε .  (ΓΙρότ -.τ,ν Μ.ρόηην.) >Εχεϊ τέ περι
μένω' ίδέ εάν Οέλης αυτός νά ζήση' καί αέ 
μίαν μόνην λεςιν καθησύχασαν τόν ¿β έ
βαιον νουν μου' έ-ικύρωτον τήν γέννησίν 
του, όίόουτά μοι ττ,ν χειρά σου. Ή  μόνη 
σου ατιόκριτις η σώζει ή φονεύει αυτόν. 
’Ιδού ό υιός μου, δέτττοινα, ■}, ιδού τό θύ
μα μου. Χαΐρε.

Μ Ε ΡΟ Π Η .
Μτ, μ ’ άφαρ-άζγς τή,ν γλυκύτατα τού 

να τόν βλέπω. Ά ποδος αυτόν εις τήν 
αγάπην μου, εις τόν στοργήν μου, εις ττ,ν 
απελπισίαν μου.

ΠΟΛΥΦΟΝΤΗΣ.
Έ κει εις τόν ναόν δύναται νά τόν 

ιδιρς.

Α ΙΓ ΙΣ 0Ο Σ , 
δπο των ατρβτιωτών «-αγόμενος.

Τ Ι σεπτή καί προσφιλής βασίλισσα!

“  7 ’  ^  * " οίαν " ° ¥ Λ Ι ^ ί  εισέτι 
μητέρα μου ν’ άπ οκα λέτω , μ ή  πράξής τ ι 
αναξιον καί τού καί εμού ! Έ ά ν  έ γ ώ ε ιμ ι

ό υιός του. ηςεύρω ν’ άποθάνω ¿ ,; βασι
λεύς.

2 ΚΗ .\Ή  Γ  .

ΜΕΡΟΠΗ.

Σκληροί, τόν υιόν μου άπάγετε καί εις
τάς ικεσίας μου κω φ εύετε: τόν εϊδον
λοιπόν μόνον, ινα πάλιν τόν άπολέτω ;
*Ω  Οεε, διατί είσήκουες τάς θερμάς μου
δεήσεις ; Τίνος ένεκεν ν’ άποδώτν,ς είς τάς
ευχάς μου τόν περιπόθητου τούτον υιόν ·
Ά πέτπ α τα ς αυτόν άπό της γης ξένης καί
τον εφυλαςας θύμα τού δημίου τού πα-
τρος του. Ά  ! ττέρητόν μ ε αυτού' κρύ-
φον τά  πεπλανημένα βήματά μου εις τό
βάθος των έρημων καί φύλαξαν αύτόν
από των τυράννων.»

ΣΚ Η Ν Η  Δ '.

Μ ΕΡΟ Π Η , Ν ΑΡΒΑΣ, Ε Γ Ρ Τ ίΑ Ι Ι Σ .

ΜΕΡΟΠΙΙ.

Ήξεύρεις την άκραν Ολίψιν, ήτις μέ 
κατακυριεύει;

ΝΑΡΒΑΣ.

Ίΐξεύρω ότι η απώλεια τού βατιλέως 
μου είναι βεβαία, ότι ■$·/) ό Αιγιτθος δέσ
μιος κρατείται καί ότι τά  βήματά μου 
κατασκοπεύονται.

Μ Ε Ρ Ο Π ΙΙ.
Εγώ ειμι ή αιτία τη,ς καταστροφής 

του.

ΝΑΡΒΑΣ.
Σύ!

ΜΕΡΟΠΙΙ.

’Εγώ τά  πάντ’ άπεκάλυψα. Πλτ,ν, 
Λαροα, ειπέ μοι, ποία μητηρ, κινδυνεύου- 
σα ν’ άπολέση τόν υιόν της, δύναται νά 
βλέπη αυτόν καί νά σιω πά; Ώμίλησα, 
τετέλεστα ι- καί τού λοιπού οφείλω νά ε
πανορθώσω τν,ν αδυναμίαν μου, διαπράτ- 
τουσα πλήθος εγκλημάτων.

ΝΑΡΒΑΣ.
Καί όποια, ειπέ εγκλήματα νοείς;

β ·.
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Σ Κ Η Ν Η  Δ ·

Μ ΕΡΟ Π Η , ΝΑΡΒΑΣ, Ε Ϊ Ρ Ϊ Κ Α Η Σ , ΙΣΜ Η Ν ΙΑ.

ΙΣΜΗΝΙΑ.

Ιδού , άνασσα, ηλθεν ή ώρα, καθ’ ί,ν 
πρέπει νά συναγάγη,ς επί τό αυτό απάσας 
τάς δυνάμεις τής ψυχής σου. Ό  λαός, 
μάταιος καί εραστής παντός νέου, ανα
μένει τόν υμέναιόν σου μ ετ’ ανυπομονη
σίας. Ό  τύραννος τά  πάντα ¿κανόνισε, 
καί φαίνεται οτι προετοιμάζει πομπήν 
σφαγής καί ούχί εορτής. Ό  δε μέγας 
ίερεύς, δωροδοκηθείς παρά τού τυράννου 
τούτου, άνέδειξε τόν έν τώ  ναώ λατρευό- 
μενον θεόν χρησμοδοτούντα. ’Εν όνόματι 
τών προγόνων σου καί τού θεού τουτου 
προεκήρυξε τόν ¿λέθριον τούτον γάμον. 
Εΐπεν ότι ώρκίσθης εις τόν Πολυφόν- 
την ότι ή Μεσσήνη γινώσκει τούτο και 
ό τ ι’ οί θεοί τόν γάμον προστατεύου- 
σιν. Ό  λαός άλαλάζων από χαράς άνεφώ- 
νησε, καί μή υποπτευόμενος τήν κατα- 
θλίβουσάν σε λύπη,ν, πανηγυρίζει γονυπε- 
τίις τόν φρικαλέο·; τούτον υμέναιον, δο- 
ξάζων τόν τρώσαντα τήν καρδίαν σου 
τύραννον.

ΜΕΡΟΠΗ.
Καί έκ τών συμ.φορών μ.ου εισετι s 

λαός έπιχαίρει;
ΝΑΡΒΑΣ.

Πρός σωτηρίαν τού υιού σου, οιον ολε- 
θριον μέσον !

Μ ΕΡΟΙΙΙΙ.
Κακούργημα τούτο φρικαλέον, καί ήδη 

σύ ορίττεις.
ΝΑΡΒΑΣ.

Ά λ λ ’ έτι μεΐζον ή άπώλεια τού υιού 

σου.
ΜΕΡΟΠΙΙ.

Ττ,ν στιγμήν ταύτην ή απελπισία μοί 
άπέδωκε ττ,ν γενναιότητά μου. Λράμωμεν 
πάντες πρός τόν ναόν, ένθα μ ’ αναμενει 
ή ατιμία. Δείξωμεν τόν υιόν μου πρός 
τόν λ.αόν, καί θέσωμεν αύτόν πρό τών 
οφθαλμών του, μεταξύ τού βωμού καί 
εμού, ύπό τήν φρούρήσιν τών θεών. Ό  υιός 
μου κατάγεται έκ τών θεών, καί οι θεοί 
θέλουν προφυλάςει αύτόν, άφ’ ού ικανόν

-/ρόνΟΜ έδήλωσαν τήν αθωότητα τ ο ν  
εκεί εγώ θέλω εκθέσει τάς μανίας τού 
αισγρού τούτου δολοφόνου, καί πάσα 
καρδία φρίκης κ’ έκδικήβεως θέλει πλη- 
ρωθή. Τύραννοι, φοβτ,θήτε τάς κραυγάς 
καί τούς θρήνους μητρός. Θόρυβον άκούω. 
"Ερχονται. Οίμοι! φρίττω. Οιμ-οι! τό 
πάν" α’ απελπίζει. Μέ καλούσι, καί ό 
υιός μου κεΐται είς τό χείλος τού τάοου 
ένθα ό τύραννος δύναται νά τόν ρίψη, όιά 
μιας μόνης όφθαλμοβολής αύτοϋ. (,ΙΙροσ 

τούς θύτας ) Ύπηρέται άνειλεεϊς τού τ έ -  
ρατος, τό όττοΐον βασανίζει, σεις *τρο- 
σέρχεσθε πρός τόν βωμόν νά σύρητε τό  
θύμα. ΤΩ  έκδίκησις ! ώ στοργή ! ώ φύσις ! 
ώ ‘καθήκον! τ ί  θέλετε διατάξει περί 
καρδίας άπηλπισμένη.ς;

Τ ΕΑ Ο Σ  ΤΗ Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Σ  Π ΡΑ ΕΕΩΣ.
♦

Μ Υ Θ Ο Σ

Χ11Ν ΚΑΙ ΟΦ1Σ.

«Ιϊίξεύρω νά περίπατο; 
νά κολυμβώ καί νά^πετώ.
Κτήμά ¡Α°υ ε'·νε ή ’ Α?* 
καί ό αήρ καί τά  νερά.

Καί είμπορώ νά ζήτω  
όπου καί αν θελή,σοι.

»Μά το  μεγάλ.ον μου ώόν 
περιφρονώ πάν άλλο όν.
Τίς τολμηρός θά δυντ,θνί 
απέναντι μου νά σταθή,

Καί τ ίς  Οάποτολμή,ση 
εμπρός μου νά λ α λ ή η ι; . »

Ταύτα μέ λάρυγγος φωνήν 
κ ’ υπεροψίαν ικανήν 
έκήρυττεν ώς διδαχήν 
λευκή καί σωματώδης Χ-ήν, 

βαδίζουσα μέ κόπον 
είς βορβοριόδη τόπον.
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Τους λόγους τη ς μωράς αυτής 
μόλις άκούσας δφις τις 
εκεί πλησίον εΰρεθείς, 
την Ιπλησίασεν ευθύς, 

καί μέ φωνήν οξείαν 
της λέγει μ έ  πικρίαν.

»Σ’ ακούω ώραν ικανήν 
μ ε του ’Ιώ β  υπομονήν 
τάς άρετάς σου νά μετρής 
καί χίλια  δυό νά φλύαρης' 

αυτη σου είνε μία 
ανήκουστος μωρία . . .

ΛΤα<, “ τοστάσεις τάς μακράς 
ως ή δορκάς Πατέρας 
μ έ την τα χ ύ τη τ’ αστραπής ; 
εις τούτο τ ί  Οά μου είπής ;

Τι βλειτεις; άποκρίσου'
^ρός * ί  ή σιωπή σου ; . .

»Τό σώμ’ α υ τί σου τό  βαρύ 
νομίζεις οτι είμπορεί 
νά φθάση εις τόν ούρανόν, 
ώς δ μονάρχης των πτηνών, 

πού όταν πτερυγίζη 
τόν ήλιον έγγίζει - ] .

»“II τέλος πάντων ειμπορείς 
ως ο δελφίν νά είσχωρής 
καί νά πηίας ε:’ς - £  „¿?ά 
τώ ν θαλασσών τά  άλαυρά . . .  

Τι βλέπεις ;  άποκρίσου' 
προς τ ί  ή σιωπή σου ; . . .

» ’Εν φ  λοιπόν πτωχόν μ0υ §ν 
επλάσθης άπά τόν ®εόν 
να ζής ’ς τάς όχθας τών λιμνών 
Ρ’·ον (εικρόν καί ταπεινόν, 

θαρρείς πώς κάτι είσαι 
καί μόνη επαινείσαι! . .

»Μάθε λοιπόν αγαπητή 

5 εν ε'·νε αρετή 
να ’ςεύρη τις  άπλώς πολλά 
αλλά ολίγα καί καλά . .  .

Κ λείσε λοιπόν τό  στόμα 
καί πλέον μή λαλής . .  .ο

ΠΑ Ν Α ΓΙΩΤΗ Σ I ,  Φ ΕΡΜ Π Ο Σ.

© ΡΟ Ν Ο Σ  Κ Α Ι Ν Α Ο Σ .

©εέ μου ! τ ί φρικίασις . . 
τό  σώμά μου σπαράττει 
καί διατί άνάπτει

ή τλήμων μου ψυχή; .

Αυτά τά  κρυφοδάκρυα 
πού χύνει ή καρόία, 
αυτή ή τρικυμία

ειν’ έρωτος δεινά.

Ταλαίπωρος ! ήγάπησα* 
ά π έπ τ’ ή άθωότης 
και ά'λλη τις Οεότης 

εντός μου κάτοικοί.

Αέν θελω πλέον ήλιον 
πτηνά μή κελαδήτε- 
τά ρεύμα σας κρατείτε, 

ώ ζέφυροι, καί σείς

Ποτέ μή θάλης, άνοιξις' 
κατάρα όλ’ ή ούσις ! 
ώ ουρανέ, μή χύσης

παρήγορον βροχήν !

"Α χ ! οχι ! μή μ» ακούετε' 
παράφρων καταράται* 
έπλήγη καί μυκάται 

καροία γοερά.

Σύ,^σύ ήτις μ ’ έπλήγωσας, 
ω  ουρανία κόρη, 
τούς πόνους μου θεώρει 

απο τού ουρανού.

Καί λάβε, φίλη, έλεος' 
αντί νά μέ παιδεύης 
ελθέ νά βασιλεύης 

αιώνια εδώ.

Περιστερά, χαμήλωσον. 
από τά  υψηλά σου 
τά  ελαφρά πτερά σου * 

πρός εραστήν πτωχόν.
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~Ω χελιδών εράσμιος, 
ψυχή χειμαζομένη 
εις στεναγμούς πνιγμένη 

εύδίαν σού ζητεί.

νΗ, άν θεά είσ’ άψαυστος, 
καί πάλιν μή διστάσης 
έλθέ ώ ! μή μέ καύσης 

μακρόθεν, μή θεά !

Τ ά  άδυτα της ήνοιξε 
καρδία κεκλεισμένη 
κ ’ έκεΐ σέ περιμένει

καί θρόνος καί ναός.

*
Μάρτιος 1 8 7 0 .

ΤΗ ΑΕΣΠΟΙΝ1ΛΙ 

Α . Ρ .

ϊΐτον ή?ώ ν » κ ιΧ λοι!) καί άνβχρ* « ο τ * { .

Σ τα  χ ιίλ η  τ ό  (« ιδ ία ζ α , /«ρ» « «  τήν χαρδίαν.

Τ ό  βΧ«(ΐ|κ» ίπ εσχίαζε γ ελ δ σ α  ίΧαρο'τϊΐς 
Τ ά  πάντα άπιχάλυπτσν ιοίοίριονα εύδίαν.—

Αλλά έφύστ,σ£ βορράς τό  ροίον ΙχφυΧλίσαί,
Τ ό  πλοίον τό ιΰάνίμον ί'λχιται «!ς αβύσσους 

Κ α ί αίμα  πίνων, ααρανβιίς, ό κόρην άγαπησας 

λ ν τ ί ίάαριη; χα ί ροϊάς ζ τ ,τ ιί  τάς χυιταρίσσους I

’ Ω  δυατυγή ! τ ις  βάσκανος μοίρα σ ι χατηρκσβη 

Κ α ί έίραυαις τήν άνόηράν δπαρξιν εις σχοιτίλοος!
Η  τρυφιρά καρδία σου, ίλ π ι  σε χα ί ήράσόη 

Πλήν βνάσχεις ήδη άτυ/ή ! ί ;  ιρωτύλου βέλους !

Κ αί ο!) ω  ϊιπιράφανο ς καί γχυριδσα  χ ά ρη !

Μήν έλπιζε άεύμαντον κ α ί νάνεμον τόν βϊον.

Ν α ι Οά τ α κ ή ς , απάνθρωπε, ως ή  χιών στά  δρη 

Κ α ί 6ά Οραυσίής, ώς βραύιται ε 'ς  Οφαλον τό  πλοϊον.

Ε ίς  τή ς νυκτός τ ά  φοβερά καί ερεβώδη σχοτη 

Επικήδειους Οά άκου; ψαΧμους ίιτ .ν εκ ιίς  ! 
Φρίττουσα το 'τε, δυστυχή, πιρίρρυτος ίδρδτι, 

θ ά  β λ ίπ η ; νά άνοίγητκι τό μ ν ΐμ α  τή ς ταφής !

Σα'ανωμενον χάτωχρον τό  Οϋμα Οά προβάλλη ! 
θ ά  οέ χ α λ ί ,  Οά σε κ α λ ή , στοϊις π αγετώ δεις τάφους ! 
θ ά  πάγνυται τό  α ίμ ά  σου τό στήθος δίν Οά π ά λλτ, ; 
Λ σεί λεία πανδυσμοιρος του φοβεριϋ εδάφους !

Πλήν δίν Οά Ονάσχν.ς, ί. βανή Οά ί τ ο  νηνεμία ί 
ΚατεσκΧηχυία φβίνουσα Οά φρίττφ ς Οά ριγοίς 
θ ά  ζ ή ς  ίν φοβερά φριχτή απελπισία  

Κ αί Ονιίσχουσα δι’ όδυρμοός εντεύθεν 0 ’ αρπαγής !  

-■ Α . Γ .  Ζ .

Ί. Κ Ε Ψ  Ε I 5

ΕΛΟΤΑΡΛΟΪ ΛΑΒΟΥΛΑ1Η.

Ο: λαοί ευχαρίστως ΰπήκουσιν εις λέ
οντας αγρίους καί σπαρακτικούς λύκους.

Ή  άλήθεια φωτίζει, δέν πυρπολεί.

Τό άνθρώπινον πνεύμα είναι ιός δ ά τ -  
μός' πιεζόμενος υπερβαλλόντως, έκρήγνυ- 
ται, διευθυνόμενος ώς δύναμις, κινεί τά 
πάντα.

*

Ή  πολιτική, ούδέν έχ ει κοινόν πρός 
την φιλανθρωπίαν.

Οι λαοί έπλάσθησαν διά νά άγωνται* 
δάκνουν τήν Οωπεύουσαν αυτούς χεΐρα, 
έν ώ λείχουν εκείνην, ήτις τούς συντριβές

Ή  ευγνωμοσύνη είναι ή άρετή τών η
γεμόνων.

Τ Α  ΑΡΕΣΚΟΝ 'ΓΑ ΓΟΙΣ ΠΟΛΑΟΙΣ.

Ευφυής τις  φουκαράς στερούμενος καί 
τών πρός τό  φαγεΐν αναγκαίων ,διήρχετο 
έξωθεν τής οικίας φιλάργυρου πλουσιω- 
τάτου όστις Ιγευμάτιζε κ α τ’ εκείνην τήν 
στιγμήν. —  Προσκυνώ κ . Γ .  τού ειπεν 
εκ ,τού παραθύρου. Ό  φιλάργυρος μόλις 
τόν άντεχαιρέτισε —  Είχα σπουόαιοτά- 
την εϊδησιν νά σάς άναγγείλω άφορώσαν 
τά  πολύτιμα συμφέροντά σας, αλλ’ ή 
ώρα είναι μεσημβρία' ές ά λλοτε ’Ώ , 
Κύριε ΓΙ. καί διά τ ί ·, έχομε / καιρόν' βρα- 
δύνατε ολίγον νά φάγητε, δέν θ’ άποθά- 
νετε —  Εύγε Κύρ. Γ . Κατοικώ μακράν 
καί ή ομιλία μας Οά είναι κατά συνέπειαν 
δέ καί μακροτάτη' πώς είναι δυνατόν νά 
άναβάλω τό γεύμά μου, άφού πεινώ σπα- 
ρακτικώς' άλλως τε  νά τρώ γητε σείς καί
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εγώ  νά βλέπω' χαίρετε' μόνον ε:ς τήν 
ττεΐναν δέν ανθίσταμαι' αλλά προσπαθή
σ α τε νά μ έ άνταμώσητε εντός μιας ώρας' 
πρόκειται περί σπούδαιοτάτων συμφερόν
τω ν σας. —  ’Αλλά τό τε  εύαρεστηθήτε νά 
φάγητε μεθ’ ήυ.ών, είπεν άπελπιστικώς 
ό φιλάργυρος, πεισθείς ότι δι’ άλλου τρό
που δέν ήδύναπο νά μάθν) τά  μυστικά 
τά  άψορώντα τά  συμ.φέροντά του. Ό  πει
ναλέος φίλος δέν έδίστασε νά δεχθή τήν 
πρόσκλησιν' άφού δέ καθησύχασε την 
κοιλίαν του διά των φαγητών τής τρα- 
π έζηςτο ύ  φιλάργυρου, είπε πρό; αύτόν—  
Πρόκειται περί τής Ουγατρός σας' έμαθα 
ό τι προτίθεσθε νά την νυμφεύσητε καί 
ό τι σάς ζητούν 1 0 0  χ ιλ . δραχμών, υμείς 
δέ δίδετε 5 0 .  Λοιπόν ιδού εγώ προσφέ- 
ρομαι νά τήν νυμφευθώ μέ 1 0  χ ιλ . δραχ- 
μ.άς μόνον. Έπωφελήθητι τή ς ευκαιρίας.... 
’Οργή θηριώδης έξήψε τόν φυλάργυρον 
άφ’ ής μόλις έλυτρώθη ο κ. Π. πηδήσας 
από τό  παράθυρον.

*  *

Πόλις τις  π τω χό τα τη  έξώδευσε τόσα 
πολλά χρήματα εις έορτάς καί φωτα
ψίας κατά τήν δι’ αύ-.ής δίοδον του πρίγ- 
κηπός της, ώ στε καί αυτός ό πρίγκηψ έ- 
μεινεν έκθαμβος. —  Λέν έκαμε παρ’ ο,τι 
ώφειλε νά κάμη, εϊπεν εις αύτόν είς έκ 
τ ώ  ν αύλικών του.

—  Μάλιστα απήντησεν έτερος, αλλ’
οφείλει παν δ,τι έκαμε.

*  *

♦
Μιχάλη, φέρε μ.ας £ν προσκέφαλου νά

στηριχθώ, είπε πρός τόν εύφυή υπηρέτην
του ό κύριος 1.... —  Λέν έχει, αφέντη.
—  Λέν έχει ·, καί εγώ βλέπω  δύο άντι-
κρύ μου επί τού καναπέ. —  Ναι είναι
δύο, αφέντη, άλλα σύ θέλεις έν.

*  *

♦
ΤΙ ονομάζεται άποκατάστασις, τ,ρώ

τησε π οτε εξεταζόμενου τινα ό καθηγητής 
τού Εμπορικού Λικαίου.— Ά π α κα τά στα - 
σις ;  νά διορισθή τ ις  λογιστής εις τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν καί νά λάοη, καλήν 
προίκα. Ταύτα ήσαν τά  δύο όνειρα τού 
Ιξεταζομένου.

*  *
*

Μ ετά τήν άνάγνωσιν άφορισμοΰ έν τινι 
εκκλησία τής πόλεως . . . .  χωρικός τις 
πλησιάσας τόν αρχιερέα τώ  λέγει— Πα-

νιερώτατε, αύτόν πού άφώρισες τ ί  θά πά -
07); —  Τί θά πάθη, τέκνον μου; ή μέν
ψυχή του θά κολασθή, τό δέ σώμ.ά του
θά μένη άλυτον αιωνίως —  Λοιπόν, άγιε
δέσποτα, σέ παρακαλώ νά μού άφορίσης
τ ά  ενδύματα καί τά  παπούτζία μ.ου γΙατί
ηυρα τόν μ,πελά μου μέ τούς ράφτες
καί παπουτζήδες . . . .  Όποία ητο ή
άπάντησις τού άρχιερέως δέν γνωρίζομεν. 

' *  *

·¥
"Αγγλος τις θυμωθείς εφονευσε τόν 

υπηρέτην τού ξενοδοχείου έν ώ κατώκει.
—  Κύριε, φωνάζει ό ξενοδόχος, έφονεύ- 
σατε τόν υπηρέτην μ.ου. Έ . . . .  τ ί  θέλεις; 
δέν τόν έχεις περασμένον είς τήν M a ta r ;

*
Λέγεται ότι Γερμανός τις άνεκάλυψε

μέσον απαλλαγής έκ τών δυστυχημάτων,
άτινα κα τ’ έτος σχεδόν συμβαίνουσιν είς
τούς ταξειδεύοντας διά σιδηροδρόμ,ων.
Είναι δέ τούτο, τά νά ταξειδεύωσι πεζοί!!!

*  *

Ό  σπουδαίος κτηματίας Λεβαδείας κ. 
Κ  έδιηγεΐτό ποτε όποιας κατα
στροφής έπήνεγκεν ή πρώιμος βροχή τής 
επαρχίας του καί ιδίως είς τά  κτήματά 
του κήπους, αμπέλους καί λοιπά. Ό  
Α . . . .  ό'στις έγνώριζε καλώς αύτόν καί 
τήν μεγάλην έκτασιν τών κτημάτων του 
τώ  είπε —  Τό λάθος ήτο ίδικόν σας, φί
λε μου, διότι αν ήνοίγετε τό άλεξίβρο- 
χόν σας, δέν θά έβ λ α π τε  τά  κτήματά
σας ιός οντα υπό τήν σκιάν.

*  *

♦
Ό  καθηγητής τής φιλοσοφίας κ. Κ .. . .  

έξετάζων φοιτητήν τινα τόν ήρώτησε —  
Πόθεν διακρίνονται οί μωροί; —  ’Εκ τών 
έρωτήσεων, κύριε καθηγητά, απήντησεν 
ό εξεταζόμενος.

*  *

Μαστρογιάννη, ήρώτησε τις  τόν νε- 
κροθάπτην Σύρου, τήν ήμέραν τών βου- 
λευτικών εκλογών, διατί άφήκες τούς 
άποθαμμένους και κατέβης είς τήν αγοράν;
—  ’Εγώ τούς άφήκα, είπεν εκείνος ή εκεί
νοι μ.’ άφήκαν καί υπήγαν νά ψηφοφο- 
ρήσωσι! ! !


