
Μ  « Κ Α Π Α Μ Α »

Β  Μ Α Τ 1 Α Α Η Ν Η ,

I.

Περί τα μέσα τής ΐαρελθούτης εκατονταετηρίδος, 
εσπέραν τινά ό κώδων του άγιου Παύλου διεσκόρπιζεν 
εις τού; αέρας τούς τελευταίους ήχου; τή; εσπερι
νής προσευχή;. Ή  Βενετία, ή ωραία Βενετία, ή ά 
νασσα της Άδριατικής θαλάσσης, επανεπαύετο ήόυ- 
παθώς τήν ΰϊτεραίαν μεγάλης εορτής. Ή  «όλες των 
Λίγων, ερειδομένη επί τρΰ κλε'ους ένδεκα παρελθόντων 
αιώνων, δέν ήδύνατονά ύποπτεύ-η τότιότι ή ελευθερία 
τη; έπέπρωτο μετά πεντήκοντα ενιαυτού; νά χαταπέση. 
Οί ένδοξοι στίχοι τβΟ’Αλαμάνου άνεγνώσδησαν βεβαίως 
άπο του; υΐοΰ; τής Βενετία;, άλλα τ ί ;  τούς έΟιώ 
ρηοε τότε ώ ; άπευχταίαν τίνά ποοοητείαν ; 
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Δεν ύπωπτεύετο προσέτι, ότι περί τά  μέβα τής 
προσεχούς έκατονταετηρίδος, ο ί  δκγονοί της ώρειλον 
ν’ άνακτήσωσι την ελευθερίαν, ν’ άποσείσωσι τον βα* 
ρύν τής Αύστρίας ζυγόν, νά πολεμήσωσιν ήρωϊκώς 
κατά τής Αυστριακή; τυραννίας καί νά ύποκύψωσιν 
επί τέλους κα-απιπιεσμένοι άλλ* ούχι ήττημένοι, ύπό 
τάς πυκνός σπείρα; τών δεσποτών, καί ύπό τά ψυχρά 
καί ατάραχα βλέμματα τής Γαλλική; δημοκρατίας.

Ά  ! οχι, ή καλή Βενετία, ώ ; παρθένο; απερίσκε
πτος καί έλαρρά, στηριζομένη επί τών εξωστών τών 
μαρμάρινων της παλατίων, καί άβρώς έξηπλωμένη επί 
τών ταπήτων τών κομψών της περιστυλίων, άνέπνεε 
τήν δρόσον τών ετησίων άνεμων παιζόντων επί τάς 
πτυχάς τών γονδολών της.

’Η σελήνη, άνατέλ,λουσα επί τοΰ δρίζοντος διέχιε 
τά ; ¿ργυροιιδεις μαομαρυγάς τη ; επί τών πολυαρί
θμων οικοδομημάτων τής μητροπόλεως ταύτης.

Τό παν έσίγα κατά τήν εσπέραν έκείνην. Μόλις δ έ  

έκ διαλειμμάτων κώπαΐ μονήρους λέμβου έπληττον τό
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γαλήνιο» κύμα, ή διεφαινετο ή σχιά διαβατού νυχτερι
νού φευγουσα επί τής γειύρας του 'Ριάλτου* ώρα ήρε· 
μίας.

Τήν ώρα» ταύτην άνήρ τις νέο; έβάδιζεν επί τών 
άκτών τή ; Παγλίας· μακρά χαί με'λχινα κόμη περιέ
στεφε το εύμορφον πρόσωπό·/ του, σκιαζόμενον όπ’ 
ώχρότητος καί μυστική; Ολίψεως. Ενίοτε έσταμάτει, 
έπειτα άφαιρών διά τής μιας χειρό; τον πίλον, έφερε 
τήν έτέραν επί του μετώπου, ώς νά άποδιώξη πικράς 
μέριμνας. Το δμματά του, νευοντα προς τήν γην, 
έφαίνοντο αδιάφορα προς τήν καλλονήν τή ; άστεροβλή- 
του νυκτός. Τ ις αρα ήτον ό νέος ουτος ; είχεν έκ 
φρασιν τεχνίτου ή κεραλή του, άκτίς μεγαλοφυίας ί- 
χριε το μέτωπόν του καί εύγενέ; είχε το βάδισμα. 
Τ ις μυστική αιτία τόν ώθει πρός τάς άκτάς τής 
Παγλίας, καί τίνες σκοτεινοί διαλογισμοί έκυλινδοΰν* 
το τήν ψυχήν του;

Έξαίφνης εστράρη άκροασθεΐς έλαφρόν τινα κρό
τον. Τ Ι περίλυπος ρυσιογνωμία του νέου έγαληνίασεν, 
δταν νέα τ ις  έρρίφθη τρέμουσα εις τάς άγκάλας του.

—  Παύλε μου! ανέκραξε·; ή άγνωστος, θέλεις λοι
πόν ν’ άποθάνω; *

—  Φιορίτα, αγαπητή μου! άπεχρίΟη ό νέος Ολίβων 
αυτήν επί του στήθους. Καί στιγμαϊ τινες παρήλθον 
έν μέσω σιωπηλών περιπτύξεων, χαί αμοιβαίων στε
ναγμών καί θερμών δακρύων.

—  Παύλε ! έπανέλαβε τέλος ή νέα έγείρασα τήν 
κεφαλήν έκ του στήθους του ρίλου της, δέν είναι άλη 
θές, δέν ή9ελες νά με έγκαταλείψης εις τήν απελπι
σίαν, εις τόν Θάνατον, ενώ τοσαύτη» μακαριότητα μέ 
υπόσχεται 5 έρως σου, ενώ ό πί·αξ τών όνείρων τής 
ευτυχίας εκτυλίσσεται ενώπιον μας . . . Δέν έχει 
οΰτω, Παυλέ μου ;

Καί δάκρυα έόρεον εκ τών ιοραίων καί κυανών ομ- 
μάτωντης, τά όποια προσήλωνε·; εις τά ομματα τού 
Παύλου.

Ουτος δε, βυΘισδεις έκ νέου εις τάς βαΟείας σκέ
ψεις τάς όποιας διεκοψεν ή απροσδόκητος έμράνισις 
τής γυναικός,

—  Ό  ! όχι, αγαπητή μου φίλη, είπε θλιβερώς, δέν 
ήΘελον νά σέ χάσω! 2χι ποτέ! άλλ’ ήοΟανόμην . . . 
αισθάνομαι ότι είμαι ά'άξιος σου !

—  Τ ί λέγεις, Παϋλε! τόν διεκοψεν έκείνη, συ α
νάξιο; έμοϋ, ανάξιος τής Φιορίτας· αλλά δέν είσαι σύ 
5 θεός τής ζωής μου, ό ήλιος του ουρανού μου, ή 
γλυκεία άκτίς τών νυκτών μου ;

—  Χίμαιρα! άπεχοίθη ό Παΰλος, λέγε μάλλον ότι 
είμαι άλαζών ώς ό Ίκαρος, ότι ήθέλησα νά κλε'ϋω τό 
ιερόν πυρ Γνα σέ τό προσρέρω καί μετά σου τό μερι- 
σδώ, καί ότι θέλω επαναπέσει ώς εκείνος έπί τής 
δδοϋ, πατουμενος από τόν πόδα του διαβάτου καί 
γινόμενος παίγν.ον όλων τών ανθρώπων καί σου Γσως!

—  Ά λλα, Παϋλε, είπέ με, είναι αϋτη ή οωνή σου, 
ήτις μέ λαλιΐ ουτω ;

—  Ακούσε. . . είπε, χαί εθλιψεν αύτήν περιπα- 
δέστερον έπί τής χαρδίας . . . Βλέπεις, ρίλη μου, 
κατά πετρών σπείρω· ζητώ ματαίως· ή κεραλή μου

συλλαμβάνει, δημιουργεί, διατα'σσει, άλλ’ ή τέχνη καί
οί δάκτυλοί μου μένουσιν ασθενείς.

—  Σέ κατέβαλε·/ή εργασία, Παϋλε, άλλ’ αισθά
νομαι ότι Ιγγίζεις τό τέρμα τοΟ δρόμου . . .

—  Σύ τό είπες, είεεν ό Παύλος μέ φωνήν πνίγη- 
ράν, να!, έγγίζω, τό τέρμα τής όδοϋ.

—  Αισθάνομαι, έξηκολουθησεν ή νέα, μή παρατη. 
ρήσασα τό νόημα τών τελευταίων λόγων, καταλαμ
βάνω ότι ή ρλέγουσα τό μέτωπόν σου θέρμη δηλοί 
τήν έμράνισιν τής μεγαλοφυίας, καί ή θέρμη τών ριλη* 
μάτων σου νέον κοσμον ευτυχίας δι’ ήμας άνοιγόμενον.

—  Άμρίβαλλον ! είπε στενάζων έ Παϋλος.
—  Συγχωρείται εις τό πνεΰμα ν’ άμριβάλλη ;
—  Άπηλπιζόμην.. .  έξηκολουθησεν ό νέος τεχνίτης.
—  Ν’ απελπίζεσαι, έ.ώ σέ αγαπώ, είπεν ή κυα*ό- 

ρθαλμος Φιορίτα, μετά πάσης τής ευγλωττίας τήν 
όποιαν ό εγκάρδιος Ιρως ήδύνατο νά έμπνευση εις τήν 
ρωνή,ν της, εις τά ομματα της καί εις τήν θλίψιν τών 
δύω της βραχιόνων, μεθ’ ών συνεκράτησε τόν Παύ
λον. . .  ΈλΟέ, Παϋλε, έπρόσθεσε σύρουσα αύτόν, έλθέ, 
αύριον όμοΰ μέ τάς πρώτας τής αυγής ακτίνας, ή ελ
πίς, ή τόλμη, ό θρίαμβος καί κατόπιν ό αιώνιος έρως 
μας θέλου* στέψει τό έργον σου!

—  Άλλα στερούμαι τά  πάντα, Φιορίτα, άπηύδη- 
σα κοπιάζω·;.

—  Δέν είμαι, ρίλη σου ; είπεν ή νέα μετά πεποι- 
θήσεως.

"Ο Παΰλος ΰπεχώρησεν εις τόσον ζωηρόν τόνον 
ρωνής.

Μετ’ ολίγον έρθασαν εις τό κατώρλιον σεμνής οι
κίας, γειτονευούσης μεγαλοπρεπή τινα οίκον, δύω φι
λήματα άντηλλάχθησαν μεταξύ αυτών ύστερον ή 
πόλη ήνοίχθη, ό Παύλος είσήλθε, καί καθ’ ήν στιγμήν 
έκλειεν,

—  Αυριον, τήν αυγήν, τόν είπεν ή ρω·;ή τής νέας.
—  Αυριον, αγαπητή μου, άπεκρίθη ό Παΰλος.
‘Η νέα έρυγεν, έπιστρέψασα δρομαία εις τήν οι

κίαν της· καί μετ' ολίγον ούδέ; άλλο έραίνετο έπέ 
τών άκτών τής Ιίαγλίας, είμή αί ακτίνες τής σελή
νης, παίζσυσα: ε'πί τών κυμάτων τού παραλίου.

i r .

‘Ο Παύλος Βίγκιος (ουτος ώνομαζετο) ήτο ζω- 
γράρος, μαθητής ένδοξου διδασκάλου τής ιταλικής 
σχολής, έραίνετο κατά πρώτον εις τόν κόσμον τής 
τέχνης πεποιθώς εις τήν έμπνευσιν τής εύρυίας του.

Πρό καιρού ένησχόλει τήν φαντασίαν του άντικεί- 
μενον έμπαθές ενταυτώ καί μελαγχολικάν, ή Μαγδα- 
ληνή, μετανοούσα ενώπιον τού Χριστού.

‘Η  παράστασις λοιπόν τοσουτου έρωτος και τοσοιί- 
του πόνου επί τοιαύτης γυναικείας μορρής έπλήρου 
τήν κεραλήν τού τεχνίτου μή όνειρα δόξης. Απέναντι 
δέ τής εΐκόνος ταύτης άπεράσισε νά συντριβή, έάν αύ- 
τη δέν έστερανοϋτο ώς ένδοξον αριστούργημα.

Κατέβαλλε δέ πασαν σπουδήν Γνα συγκέντρωση έπί 
μιας ωραίας ιστορικής μορρής, άποτελούσης αντικεί
μενο·/ βαθείας σπουδής τής ανθρωπίνου χαρδίας, τούς
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λχτρευτού; χαρακτήρας τής έρωμίνης τβυ, τής αγά
πης τθυ( τής μνηστής του. Διότι ό Παΰλος Βίγκιο; 
ήγάπα έμπαδέστατα τήν νέαν Βενετήν, προικισμένην 
έκ τής ρύσεως μέ καλλονήν θεσπεσίαν.

Ιΐαν ό,τι ή θερμή τεύ ποιητοΰ ραντασία δϋναται 
νά όνιιροπολήση, ήθος χαρίεν καί εύρυθμον,κομψότητα, 
εύκαμψίαν, έρασμιότητα, ευγένειαν, έρωτα, αγαθότη
τα , πάντα ταύτα έπεδαψιλεύθησαν έπί τής μορρής καί 
τού όλου σώματος τής νέας γυναικός, τήν οποίαν ό 
Βίγκιος έξελέξατο μνηστήν χαί σύζυγον* τά  πλεονε
κτήματα ταύτα άπετέλουν τήν μόνην τωό/τι, αλλά 
μεγαλοπρεπή προίκα τής Φιορίτας Γιουζέπης.

ΙΙοίον λοιπόν άλλο έχλεχτότερον υπόδειγμα διά τήν 
Μαγδαληνήν ήδύνατο νά ζητήση δ εύρυής ζωγράφος ; 
Τ ίς άλλη έδύνατο ποτέ νά έμπνευση αληθέστερο·; τό 
θέλγητρον τού έρωτος καλύ;οντος τήν ψυχήν τού τε 
χνίτου καί τού υποδείγματος του ;

Ή  εικών οϋτω δημιουργηθεϊσα ώρειλε νά θεωρή 
τα ι εντελής άποτύπωσις τού ιδανικού και άγιου έρω· 
τός των, καθό όρείλουσα νά παριστα αντικείμενο·; 
τοιούτου είδους καθ' όλη·; αύτοϋ τήν μεγαλοπρέπειαν 
καί τήν κατά παράδοσιν καθαρότητα-

‘Ο έρως τού Πσύλου χαί τής Φιορίτας δέν ήτο 
νέος· ελκυστική τις συμπάθεια είχεν έκ παιδικής ηλι
κίας συνδέσει τάς δύω ταύ 'ας ψυχάς. Αί οίκογένειαι 
αύτώ» συνδεδεμέναι ριλικώς συνέζων εντός τής αυτής 
οικίας εί; τήν ενορίαν τού άγιου Παύλου’ άλλ’ άμρό" 
τεραι πτω χαί διά τακτικής καί έντιμου εργασίας δ;ε· 
τήρησαν ακηλίδωτο» υπόληψιν. ‘Π Φιορίτα έμεινεν 
ορφανή έκ νεαρά; ηλικίας, διότι ό πατήρ της Γιουζέ 
πος, άλιεΰς τό επιτήδευμα, έχάθη, έν ώρα φοβέρα 
τακυμίας, μετά τής συζύγου του εις τόν κόλπον τή 

'Βενετίας, καί άπό τή ; ημέρας έκείνη; ούδέν ουδέποτε 
περί αύτώ·; ήκοΰσδη' ή δέ οικογένεια τού Παύλου Βιγ 
χίου ποοθύμως παρέλαβε καί περιέδαλψε τήν ορφανήν 
-Φιορίτα·;, ήτις ¿θεωρείτο ώς ίδιον τής οικογένειας 
ταΰτης μέλος μέχρι; ηλικίας τώ ; δεκαέξ ετών, επο
χής καθ’ ήν ό Βίγκιος άπέδανε καί συνετάρει μετά 
τής πρό δύω χρόνων προαπαθανούσης συζύγου του· 
Παύλος Βίγκιος ήτον εικοσαετής, ότε άπέθανεν ό πα 
τήρ του' ουτος λοιπόν χαί ή Φιορίτα, έρφανοί άμφό 
τεροι, ώρκίσθησαν άδιάσπαστον έρωτα, χαί ή προ- 
διορισθείσα εποχή διά τήν ίεράν τής ένώσεώς των τε 
λιτή ήτον ή ήμερα, καθ' ήν έμελλε νά περαιωθή τί 
πρώτον έργον τού νέου τεχνίτου, ή εί«ών, τούτέστ: 
τής Μαγδαληνής, δι’ ή; ή Φιορίτα έξ αυθορμήτου κα 
αμοιβαία; συνθήκη; έμελλε νά χρησιμεύση ώ ; υπό 

-δείγμα. *
Upo ικανού λοιπόν καιρού δ Παύλος ιίογάζετ 

¿πιμόνως εις τήν πραγματοποίησιν τού ιδανικού του 
πρωτοτύπου, κλεισμένος εντός πενιχρού εργαστηρίου 
τής όοού τού άγ. Στεφάνου, ή δέ ώραία μνηστή έπο 
ρεύετο καθ' ημέραν, εί; ρητά; ώρας, εις τό έργαστή 
ριον τού τεχνίτου, Γνα συμμερισδή τό έργον τού μελ
λονύμφου καί τό ίδικόν της, καί διέλθη τόν καιρόν, 
μακρόν άναμφιβόλως, όςτις έμελλε νά προηγηθη τής 

•εποχής τού γάμου των.
Τήν ημέραν, καθ’ ήν άπηντήσαμεν τόν Παύλον

ίγκιον πλανώμενον καί περίλυπο··; τό εσπέρας έχε 
τών άκτών τής Παγλίας, τή ν  ημέραν εκείνην, ύπό 
τήν έπίρόοιαν βαρύτατης καί δ’υσκαταμαχήτου άθυ- 
μίας, συχνάκις καταλαμβανουο η; τάς ψυχάς τών 
τεχνιτών, ό ήμέτερος ζωγράφος άφήκι μετ’ αηδίας 
τό εργαστήριό·; του, όπου ή στέρησις τών αναγκαίων, 
ύστερον ή πενία, καί ίσως μετά ταύτα ή πείνα έφαί- 
νοντο ότι έπήρχοντο ν’ άντικαταστήσωσι τήν έλπίδα 
καί τόν έρωτά του. ‘Η  Φιορίτα είχεν υπάγει δίς εις 

ό έργοστάσιον καί έκτύπησεν έπί ματαιω· τήν θύραν* 
δευτέρα φορά ήτο μετά τήν δύσην τού ήλιου. "Οθεν 

ολόκληρος ήμερησία τού μνηστήρός της άπομσκρυνσι; 
τήν είχε καταθορυβήση, υ.τείχουαα επομένως εις έν
στικτόν τ ι  χαρδίας έρώσης προαίσθημα, έδραμεν εις 
τάς άκτά; τής Ιίαγλίας, έλπίζουσα ν ’ άπαντήση τον 
Παύλον, οστις συνείθιζεν ενίοτε νά περιπατή έκεί προς 
τό εσπέρας. Τό προαίσθημά της τωόντι δέν τήν ήπά- 
τησε, καί, ώς ίδομεν, άπήντησε τόν φίλον της παρα- 
διδόμενον εις άπευκταίους συλλογισμούς. Άλλ’ αμα 
ή Φιορίτα διέκοψε τούτους, τάκαλύπτοντα τό μέτω
πό·; του νέφη διεσχεδάσθησαν κατ' όλίγον, καί τον σά
λον τής ψυχής του έγαληνίασεν ή φωνή τής μελλο
νύμφου του. Τότε λοιπόν ένθαρ^υνθείς υπό τής γεν
ναίας κόρης δ Παΰλος Βίγκιος έπεστρεψε μετ’ αυτής 
εις το άσυλόν του,, καί πριν άποχωρισθή τήν φίλην 
του, ήκουσθη ή πλήρης έλπίδος λέξις « αυριον » !

Προσεκτιχώτερον όμως ους έδύνατο τήν στιγμήν 
εκείνην ν ' άκροασθή επαναλαμβανόμενον, ολίγα βήμα
τα έκεϊθεν, τόν αποχαιρετισμόν τών δύω εραστών 
« Ναι αύριο·; » έπανέλαθε κακόσημο; φωνή έξελθούοα 
έκ τού περιστυλίου γειτονικής οικίας.

Ά λλ’ οί δύω φ'λοι μηδέν ύπονοήσαντες ή αίσθαν- 
έντες, μετά τοσούτον θερμήν συνομιλίαν, έπορευθη- 

σαν εις τά ίδια διά ν’ άναπαυθώσι πλήρεις τών ελπί
δων τής υστεραίας.

III.

‘Η  έπαύριον έξημέρωσεν έντός τού οίκου τού γει- 
τονεύοντος τό έργαστήριον τού Παυλου Βιγκίου, έκί 
τάπητος μαλακού κομψού δωματίου, άνήρ τεσσαρα- 
κοντουτης, λευκόθριξ ήο'η, αύχμηρό^ς τό 6 μ μα καί τήν 
μορφήν απότομος, έπεριπάτει μέ άτακτα βήματα. ‘Ο 
άνήο ούτος ήτον ό πλούσιος Τραπεζίτης Ρισποζος.

Βλέπων τις  τήν ταραχήν τής φυσιογνωμίας τού 
άνδρός, τήν άτακτον σχηματονομίαν καί την κί/ησιν 
τών βλεμμάτων του, ήδύνατο εύχόλω; νά έννοήση, ότι 
πάθος τι πρό καιρού έμφωλεΰον εις τά στήθη του ά- 
πιτέλει τήν ταραχήν‘ήτις πέριξ αύτοΰ έβασίλευεν, 
ακολούθως, έχιφωνήσεες, διαφεύγουσαι τά ‘χείλη του 
έκ διαλειμμάτων, έμαρτύρουν ότι κολακευτική τις έλ^ 
πίς έφαίνετο ετοιμόρροπος.

—  Ναι, θέλει παραδοθή εί; εμέ, μά τόν άγιο» Μάρ
κον ! ναι, ή άλλως δέν θέλω πλέον είσθε δ δανειστής 
τών υψηλών βαρόνων τή ; έκκλησίας τής Δημοκρατία;, 
ανέκραξε περιπαθώς χαί έναγωνίως.

Ώ ! χαί είναι τόσο» ώραία, έπρόσθετε μεατ 
βραχεΐαν «ωπήν. Πρό τόσου καιρού τήν έπιθυμώ κΐέ
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τή» παρακολουθώ μέ fijfcaxoaou; παρακλήσεις ! χαί ζωγράφου πνεύμα καί γραφίδα επιτηδείαν. Τ ά  όμμα 
τ ί  παράδοξον έάν, r . z v  τί τρόπ», θέλω νά τήν άποχτη- τα χαί ή άπειχό*ισις τής φυσιογνωσίας τού προσώποι*χράίοξο»
σι*, νά τήν καταστήσω έρώσάν με, πλουσιαν, ιΰδαί- 
μονα ! . . .  έχείνην τή* ώραιοτέραν χόρην τή; Βενετίας! 
•ΐς τίνος θερμότερου άλλου έραστοΰ παραχλήσεις δύ· 
ναται νά ένδώση, ι. τίς άλλος δϋναται νά χαταθεση προ 
τών ποδών της τοσοΰτον χρυσίον ;

Ώ  ! θέλεις γίνει ίδιχή μου, ωραία Φιορίτα! έξηκο- 
λούθησεν άνυψόνων τή* φωνήν. Ιδ έ ! ί  πλούτος μου 
όλος είναι μηδέν έά» δέν γίνης ΐδιχή μου ! Ναι, σύ 
μό»η δύνασαι ν’ ανανέωσης τήν χαρδίαν μου γηράσα- 
οαν εις τους υπολογισμούς, νά μ’ έπαναφέρη; τήν 
ζωήν, μαραινομένην μακράν σου . .  . ’Αλλά, ή Φιορίτα 
μέ άποφεύγει, μέ καταφρονεί ίσως! ‘Η  χθεσινή συνο
μιλία της μετά τού νέου ζωγράφου, τον όποιον έκ 
συμπάθεια; παρέλαδον καί συνέδραμον δέν έπικυροί 
τά ; υποψίας μου; Αυτή, νά άντισταθή εί; εμέ, καί νά 
υποχώρηση ε!ς τάς προτάσεις τού ειλωτος τούτου, τού 
ίνοικάτορός μου, τού άπορου καί ένδεεστάτου εκείνου 
ζωγράφου ! Αυτή νά μή προτίμηση έμέ, τραπεζίτην, 
πλούσιον, κύριον τής ζωής καί τού ύπνου τού άθλιου 
τούτου τεχνίτου. . .  καί διά τί δέν τον διώκω έξω 
τής οικίας μου; καί άμα εύρεθή έν μέσω τής πλα 
τείας τού άγ. Μάρκου, Ινδβής καί ριγών, θέλω ίδεΐ 
ά» ή αστόχαστος αύτη νέα θέλει μιθέξη τής πλανή- 
τιδος ζωής του . . .  Ν αί! σήμερον άς αρχίσω!

Καί δ τραπεζίτη; ‘Ρισπόζο;, δραμών εΐ; τό γρα- 
φιΐόν του έγραψε ταχέως όλίγας λέξεις, έδίπλωσε 
καί έσφρα'γισε τό γραρέν, καί κτυπήσας κώδωνα, Λά
βε τούτο, Γεώργιε, είπε, δίδων τό έπιστόλιον εις 
τόν παρουσιασθέντα υπηρέτην, λάβε το καί διεύθυνε- 
το όπου επιγράφεται.

‘Ο υπηρέτης έκλινε τή* κεφαλήν καί έξήλθεν.Ό δέ 
‘Ρισπόζος, ώς νά ήσθάνθη έαυτόν έλαφρυνθέντα έκ 
τού βάρους τής μελετηθείσης καί βληθείσης εις ενέρ
γειαν άποφάσεως, έξήλθεν από τό γραφείο» του καί 
έχάθη εις τους θαλάμους τού οίκου του.

’ Ας άφήσωμε* τώρα τόν πλούσιον τραπεζίτην 
©/ασχολούμενο» εις τάς χρηματικά; του επιχειρήσει; 
καί άς μεταδώμεν εί; τό ίργαστήριον τού Παύλου 
Βιγκίου.

IV.

Κοιμηθείς άτσράχω; τήν έπίλοιπον νύκτα ό Παύ
λος έξύπνησεν άμα ¿χάραξε»- είχε θερμόν τό μέτω 
πον, τήν ψυχήν πλήρη πεποιθήσεω;, καί θάρρος εί; 
τή» χαρδίαν.

Τό έργοστάσιόν του εύρίσκετο είσέτ: ει; τήν αυτήν 
τάξιν, ι ί ;  ή* τό άφήκε τήν προτεραίαν εΐσελθών οέ τήν 
νύχτα έρδϊφθη εί; τήν κλίνην του χωρίς νά έγγίση τι. 
Ό κρίβα; τις Γστατο παρά τό μέγα παράθυρο* βλέ 
πον πρός τήν Παγλίαν, καί ύπεβάσταζε πίνακα παρι- 
στώντα τήνΜαγδαληνήν τού Χριστού- πρόσωπο/ επι 
χαρίτως ώοειδέ;, θέσις κεφαλής αξιοθαύμαστο;, χα 
^»κτήρε; ζωηροί, κόμη χυτή επί ιώ ν  ώμων καί τού 
στήθους, τά πάντα ¿μαρτυρούν τό οημ-,ουργόν τού

έμενον είσέτι άτελή μετά πολλάς απόπειρα;- έκ τού
του παρετηριΐτο, ότι ό ζωγράφο; εΐχεν άνωφελώς έρ- 
γασθή εί; τό νά παραστήση Ιστορικήν τινα χαί φυ
σιολογικήν αλήθειαν. ‘Η  υψηλή τής Μαγϊαληνής του- 
μορφή άπήτει τήν έκφρασιν τής ματανοίας, τού πό
νου, τής μελαγχολίας, τού έρωτος διά μέσου τών 
δακρύων τών κατα^όιόντων έκ τών ουρανίων όφθαλ- 
μώ* τη;. ’Ιδού έκ ποιας έχφράσεω; έμελλε νά προκό- 
ψη μεγαλοφυία τού τεχνίτου, ιδού πρός ποίας δυσ
κολίας έπάλαιεν δ Παύλος Βίγκιο;, καταβεβαρημέ- 
νος, άπαυδήσας καί σχεδόν άπελπισθεί; μετά πολλάς 
ανεπιτυχείς δοκιμασίας.

Παρά τόν όκρίβαντα έκεΐτο μικρά τράπεζα φέρου- 
σα άτάκτως ¿Τριμμένα «υξία, ποτήρια διάφορα και 
γραφίδα;. Έ π ί έέ τών τοίχων καί τών γωνιών τού 
εργαστηρίου εκρέμαντο δοκίμια ζωγραφικά, τμήματα 
γλυπτικά καί διάφορα παλαιά κοσμήματα. Τέλο; εις 
γωνία» τού θαλάμου τούτου έφαίνετο πενιχρά κλίνη 
τού Παύλου Βιγκίου.

—  β Σήμερον λοιπό» πρέπει *ά νικήσω ή νά νικη
θ ώ ! άνέκραξεν ¿γερθείς δ Παύλος- σήμερον πρέπει ή 
νά στέψω τήν κεφαλήν μέ δα’φνην, ή νά τήν καλύψω 
μέ τέφραν, νά χαράξω τό δνομά μου εις τήν Ιστορίαν 
ή νά χαθώ εις τήν τύρβην τών χυδαίων εργατών ! 
σήμερον, ώ Φιορίτα, ωραία μου φίλη, ή πεποίθησίς σου 
θέλει φέρει τήν επιτυχίαν μου. Γλυκεία μου μνηστή, έ- 
δυ.ήθην τέλος νά παραστήσω τούς χαρακτήράς σου, τήν 
ουρανίαν σου καλλονήν- οαθείσα ένώπιόν μου,αγαπητόν 
υπόδειγμα, ένέπνευσες εις τήν γραφίδα μου τήν ίξεικό- 
νισιν τού Ιρωτό; οου- άλλά μ Ι λείπει ή μετάνοια σου, 
ό πόνο; τή ; ψυχής οου ! πρέπει νά πράξης άμάρτημά 
τι διά νά αίσθανθή; τήν πικρίαν τής μετάνοιας, νά 
ύποϊέρης εγκάρδιον θλίψιν διά νά χύσης αληθή δά
κρυα. . . . άλλά ού, άγγελε! δέ» μ’ εμπνέεις εΐμή 
αγνόν έρωτα.

Μετά τινα παϋσίν « θάρόις ! θάρρος ! έπ«*έλαβε* 
σέ άγαπώ, καί θέλω οέ υπακούσει ! . . α ! μήπω; 
θέλεις έλθη φέρουσα τά αληθή δάκρυα, τά όποια μα- 
ταίω; ζητώ- εις τό έργον λοιπόν! »

Καί ό Παύλος Βίγκιο; ήρπασε τό πυξίον καί τήν 
γραφίδα του.

Έφ’ ικανήν ώραν έξηκολούθει τήν εργασίαν του σιω
πηλό; καί όρθιο;- κ,αθήσα; ύστερον ήρχισε νά παρα- 
τ η ρ ϊ  τήν ιίκόνα μετά πλείστη; προσοχή;. Έ πειτα  
λαλών καθ' έαυτόν διαρκούση; είσέτι τή; προσεκτι
κή; ταύτη; εξετάσεω; ο Ναι, έ’λεγεν, ιδού τό έργον 
μου, έπι τή; κεφαλή; ταύτη; συγχεντροϋνται τά α ι
σθήματα μου, ό έρω; μου, ή φλόξ τού μετώπου μου. 
ή άρετή μου, ή πίστι; μου! ώ γραφίδε; μου! αυτού 
θέλετε χαράξει μέ ανεξάλειπτους χαρακτήρα; τό 0 - 
• ομα τού Παύλου Βιγκίου καί τή ; Φ .ορίτα ;! ναί, 
διότι αισθάνομαι δίψαν τέχνη;, δόξη; καί έρωτο;, διό
τι ώνειρεύθην τόν ουρανόν, τό ιδανικό» ώραίον καί 
τήν μιγαλοφυίαν, δ ότι επί τή ; ε!κό·ο; ταύτη; άφιέ- 
ρω-χ καί κεφαλήν, καί κσρσίχν, καί τά ; νύκταίι Χ*ί

τάς ημέρας (1ου, καί τήν ελπίδα τής αθανασίας μου!
Άναλύων ακολούθως τό έργο» του,
* ’Αγγέλου κεφαλή, έξηχολούθει, είναι ή τής Φιο* 

ρίτβς, καλώς ! άνάστημα ύψηλάν, μαχρά κόμη ήπλω- 
μένη ώς στίλβουσα μέτβξα. » At γραμμαί τού μετώ 
που . . .  ό αλαβάστρινος λαιμός . . .  αί κυανόχροοι 
φλέβις, αιτι*ες φέρουσιν αίμα κυκλοφορούν . . . ώ ! ή 
ζωή εί; τά ; σάρκας ταύτας λαλεΐ, κλαίει,πάλλει, στε 
νάζει . . . Ά λλ οχι, μέ λείπουν είσέτι αί τύψεις 
τής συνειδήσεως, δ πόνος τή; μετανοίας ! ή Μαγδα- 
ληνή δέν έχυνιν επιπόλαια δάκρυα ! όχι, είμαι μα·: 
κράν τή ; επιτυχία; καί ή τέχνη ενταύθα σιωπά !

Τ άς τελευταίας ταύτας λέξεις τού Παύλου Βιγ- 
χίου διεδέγθη κατήφεια καί νάρκωσις. Στηρίξας δέ τό 
μέτωπον εί; τάς θύω χείρα;, ώς διά νά κρύψη καί 
καταπίεση σχληράν τινα ιδέαν, έβυθισθη εις σιωπήν.

V·

Μετά τι α λεπτά, βήματα ελαφρά ήκούσθησα» πρό 
τής θύρα; τού εργαστηρίου καί χειρ γυναικός διήνοι- 
ξε» ήσύχω; τήν θύραν ή γυνή αύτη ήτον ή Φιορίτα, 
ή-ις, πιστή εί; τήν ύπόσχετιν τής παρελθτύσης εσπέ
ρας, έσπευσε νά ύπάγη πρός τόν μνηστήρα τη;.

Έκπλαγείτα κατά πρώτον άπό τήν ακινησίαν τού 
Παύλου, έστάθη έπί τού κατωφλιού, φοβούμενη μή. 
πως ταράξη τόν κοιμώμενον φίλον της, μετ' όλίγον 
όμως ποθήσασα νά τόν λαλήση καί νά βεβαιωθή περί 
τής εωθινής εργασία; του, είσηλθιν εί; τό εργαστή
ριο» κλείσασα τήν θύραν καί ¿πλησίασε τόν ζωγράοον.

—  Κοιμάται ! είπε μέ φωνήν χαμηλή* !
Η Μαγδαλ,ηνή, έψιθύρισεν ό Παύλο; ύπνώττων έ. 

λαφρώ; καί οίον όνειρευόμενος έπιμόχθω;.
—  ‘Η Μαγδαληνή ; έπανέλαβε» ή Φ.ορίτα σιγα- 

λώ; ! ώ I ή αίωνία ιδέα του!
Έ πειτα  πλητιέστερον προχώρησασα,
—  Ησύχασε, φίλε μου, αναπαύσου Παύλε ! έξη- 

χολούθησεν ή γυνή1 χοιμήσου- σέ άγαπώ περισσότερον 
ήσυχάζοντα ούτω; ή ύποφέροντα έξυπνον.

—  Φιλη κεφαλή I είπε σταυρώσασα τά ; χείρα; 
περιπαθώ;, τό μέτωπόν του ¿ρυθρόν ύπό τή ; ©λογάς 
τή; μεγαλοφοία; . . . ώ ! ή καρδία του πάσχει, διότι 
άγαπα ! άλλ’ ή Φιορίτα είναι ίοική σου, ζή ύπέρ σού 
μόνον ! άνευ οοΰ, τετέλεσται δ·.' έμέ, ή τέχνη, ή π&ί- 
ησις, ή δόξα ! ώ ! πόσον έξηντλήθη ύπέρ τ ί ;  αχάρι
στου ταύτη; είκόνσ; !

Καί έρριψε τυχαίω ; τά  βλέμματα έπί τού σκρί· 
δαντο;, μάρτυρο; μέχρι* τούσε απαρατήρητου τή ; κα- 
τανυκτικής ταύτης σκηνής.

—  Ά  ! τί βλέπω, έκραξεν ή Φιορίτα μέ φωνήν εγ
κάρδιον χαί δέσασα ¿¡ιιχαρίτως τάς χείρα;, έτελείω- 
σεν ή είκών !

—  Πλησίασε, Φ ιορίτα! είπε» ό Παύλος είσετι ο- 
νειρευόμενος.

—  Τ ί ακούω . . . ονειρεύεται ! έπανέλαβεν ή νέα 
γυνή μέ παλμό/ ένδόαυχο». Ά  ! γλυκύ 5*ε:ρον σ’ ευ
χαριστώ ! . . .

Ο Παύλος έκινήθη όίίγον.

—  Είμαι έγο> ! ησύχασε ακόμη όλίγον!
—  Πλησίον μου . . . ¿δώ . . . πολλά πλησίον, έλε- 

γεν ό Παύλος έγκαταλείπων βαθμηδόν τό ίνειρον καί 
τόν ύπνον.

—  Ναί, πλησίον σου, Παύλε, έψιθύρισεν ή Φιο
ρίτα.

Ό  ζωγράφος έξύπνησεν,
—  Ή  Φιορίτα ! α ! τό ήξευρα, άνεφώνησεν ¿γει

ρόμενος.
Ο Παύλος καί ή Φιορίτα ένηγκαλίσθησαν άθ-λή- 

λου; περιπαθώς.
—  Ή μην έξυπνος πλησίον σου, Παύλε ! έκοιμασο 

τόσον γαληνίως.
—  Ναί, σέ έβλεπα καθ ύπνους, αγαπητή μου.
—  Ώ  ! διηγήσου με τό ονειρόν σου, Παύλε !
—  Όνειρον, φίλη, χίμαιρα, χρυσή άπατη.
—  Λέγε μάλλον πρό^όησις ευτυχίας, έπιτυχψσς.
—  Ε πιτυχίας ; ευτυχίας ; ώ ! ή καρδία σου λα. 

λεϊ ούτω καί όχι δ ούρανός.
—  Μυστική φωνή μέ τό λέγει, Παύλε I λάλει.'
—  Έ στω  λοιπόν, είπε στενάζων ό Παύλος- ήνοί- 

γετο ένώπιόν μου όδό; μακρά, μακρά άνευ τέλους. 
Έβάδιζον μόνος, περίλυπος, άσκοπος, πανταχοΰ έρη- 
μία, καί σιωπή, καί ε'χτασις άνευ φωνής, άνευ όρί- 
ζοντος, συγκεχυμένη, πάντοτε μόνος, μόνο; έγώ εν
τός τής μονήρους όδού, οπου Ιφευγον αί ίδέαι μου, 
έβαδιζον, έβάδιζον . . . άλλά πού ; έξαίφνης παρήλθεν 
απέναντι μου μέ ίέρακος πέτασμα ώς σκιά τις απαίσια 
ύπό μορφήν άνθρωπίνην- ές-χμάτησα ακίνητος καί χαί- 
νων" ούδέν έκ τής μορφής ταύτης διέκρινα, άλλά μό'νον 
ήκουσα χακοηχόν τινα γελωτα, γέλωτα τής φευγοόσης 
σκιάς . . .  κροτήσαντα ύπό τό πρόσωπόν μου. Έ πει
τα  τίποτε, τ ίπ ο τε . . . έπήλθεν ή νύξ ! έμψυχος στα- 
λακτίτης, μ’ έφάνη, ότι έχανόμην εις τά κύματα τού 
έρέβους, ότ’ αίφνης άκτί; φωτεινή έλαμψεν εις τά 0μ- 
ματά μου. Έφερον τά βλέμματα πρός τό μέρος έξ ού 
ή σωτηρία άκτίς άνεχώρει . . . δλίγα βήματα ¿προ- 
χωρησα άμφιβάλλων . . . καί ειδα, ώ ούρανία έμφάνι- 
σις ! είδα τό σπάνιον άντικείμενον τών πόθων μου, 
γυναίκα νέαν γονυπετή καί κλαίουσαν πικρά δάκρυα, 
παρελθόν ηδονής έξαλειφόμενον ύπό τής μετανοίας, έ
ρως έπώδυνος, οδύνη έοωτος.

Αμα οί οφθαλμοί μου άπήντησαν τήν γυναίκα ταύ- 
την, έδρσμα νά καταθέσω άπασαν τή» ψυχήν μου πρό 
τών ποδών της πρό; ά»τάλλαγμα τής όδύνη; της , . . 
άλλ αίφνιδίω; δ ζηλότυπος έγωίσμός τής τέχνης κα- 
τεπνιξε τήν φωνή» τής καρδία;- ó ποιητής έθυσιάσθη 
έν έμαυτώ, έμενεν ό τεχνίτης- τήν έπλησίασα τότε, 
ίνα παρατηρήσω ψυχρώς τό πολύτιμον υπόδειγμα, τό 
όποιο» τοσάκις μέχρι τούδε έπεκαλέσθη ή γραφίς μου 
ματαίω;, κοί άμα^έρδιψα τά  βλέμματα έπί της μορφής 
τή ; καλής αγνώστου, άνεκάλυψα γνωστού; καί προσ- 
αΟ.εΐζ χαρακτήρα; . . . Εί» έκείνη ! έκραύγασα ! »αί, 
ίοού τα βλέμματά της, τά  δάκρυα της, οί στεναγ
μοί τ η ; ! Ά γγελο ; τοΰ πόνου ήτον έκείνη ! Ή  Φιό- 
ρίτα μου ώλοφύρετο ώ ; ή Μαγδαληνή !

—  Παύλε μου1, έφώναξεν ή Φιορίτα άχουσίω;.
—  Ή δη, έξηκο'ούθησεν ό Παύλος, ήπλωνον τή»
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χεϊρβ καί ήνοιγον τή» ψυχή», άλλ’ ή πετβσασα ίίχών 
ήρπασε μ ιθ’ ίαυεής καί τήν απατηλήν μου ιδέαν I κατ’ 
εκείνην τήν στιγμή», αγαθή μου Φιορίτα, ίξυπνήσβς 
ηύλόγησα τήν παρουσίαν σου έπί μιχράν άπβλεσθεϊσαν.

Ό  Παύλος έτελείωσι τ5 όνειρο»· ιήν διήγησιν ταύ- 
την διεδίχδη σιωπή, διακοπτόμενη άπά στεναγμού; 
φόβου διά τον Παύλον, έλπίδος διά τήν Φιορίτα», άλ
λα στεναγμούς έρωτος χαι διά τούς δύω.

—-  Έ  I λοιπόν, εικ» διιχόψασα τήν σιωπή» ή νέα 
χόρ% βλέπεις ότι ή 6ιία Πρόνοια μας λαμβάνει ύπά 
τήν χραταιάν της προστασίαν.

Ό  Παύλος έδειξε σημεΐον δισταγμού.
—  Ναι, Παύλε! τδ αισθάνομαι, τό όνειρο» τούτο 

προλέγει τήν έπιτυχίαν σου, τήν ευτυχία» μας . . . 
4 λλά, άγνοώ διά τ ί τό όνειρον τούτο σέ παρέστη το- 
σούτο» σχοτεινόν. Kal διά τ ί σέ βλέπω πλησίον μου 
ολίγο» περίλ,υπον ; θαρρεί, φίλε μου, χαί θέλεις θρι 
αμβεύσιι.

—  θέλω μάλλον άποτυχει . . . άπήντησε» ό ζω
γράφος-

—  Ώ  Παύλε, τά  πάντα ήςεύρω . . . ήθελον νά σέ 
προξενήσω εύχάριοτον έκπληξιν . . . ειδα . . .

Και σύρουσα αύτόν μετά χάριτος προς τάν άκρί- 
βαντα.

—  Είδα το έργον σου τελειωμένον· το βλέπω, ή 
δάφνη τής νίκη; σέ περιμένει . . . πρό ταύτης όμως 
τής ευτυχούς ώρας, Θέλω εγώ εκλέξει τήν διά σέ 
κατάλληλον τής στέψεως θέσιν

Καί λέγουσα τούς λόγους τούτους ή ωραία βενε 
τή έδεσε» εις τά ώχράν μέτωπο» τού τεχνίτου εν 
γλυχύτατον φίλημα.

Ό  Παύλος συνησθάνδη ενδομύχως τάν ενθουσια
σμόν τής Φιορίτος- ή ειλικρινής αύτη έκχυσις τής 
ευτυχίας έπεσε» εις τήν ψυχήν του, ώ ; άκτίς φλο- 
γερά. Τεταραγμένος καί διστάζω» μεταξύ τού φόβου 
τού νά παρεκτείνη τήν σκληρά» άπάτη», χαί τής φρί
κης τού νά καταστρέψη διά μιας λέξεως -οσαύτην 
ζωηρά» ευτυχίαν, έρίιψι» έπί τής μνηστή; του μακράν 
καί πένδιμον βλέμμα.

Ή  Φιορίτα άνεπήδησε τρέμουσα.
—  Μήν άπατώμαι, είπε στενάξασα. θεέ  μου ! τά 

όμματά μου, ή χαρδία μου . . . άλλ’ ή είχών σου πα- 
φιστα τή» Μαγδαληνή» μετανοούσαν. Είναι τωόντι ή 
ιδία!

—  Ό χ ι ,  είναι ή σκιά της, λείπει ή άχτϊς, ή αλή
θεια. Ό χ ι  τά  δάκρυα ταύτα, δεν είναι τά  άληδή δά
κρυα τής Μαγδαλ.ηνή; πρά των ποδών τού ’Ιησού· τά 
δάκρυα ταύτα μέ χρειάζονται, καί ού δέν τά  έχεις !

Ή  νέα Βενετή συνεταράχδη άπά τά άνέλπιστον 
επιφώνημα τού ζωγράφου* ώχρά ώς καί τρέμουσα 
μόλις έδυνήδη νά προφέρη τά όνομα τού φίλ,ου της, 
τάν δποϊον ή ά/επίτυχία χαδίστα άδικον.

—  Kal όμως σέ αγαπώ, ύπέλαβεν δ Παύλος ού
ρων τήν νέαν πράς εαυτόν ώς διά νά διορθώοη τήν 
άϊιχον άξίωσίν του.

Ενώ δέ ή Φιορίτα ήσθάνετο τήν χαρδίαν της 
άναζωογονουμένην, δόρυβό; τις ήχούσδη εις τάν πρό
δομο» χαι ή Ούρα τού εργαστηρίου ήνοίχδη.

—  Κύριε Βίγχιε, είκεν είσελθών διχαστικός τις 
ύπάλληλος χαί έγχειρίσας εις το» Παύλο» γράμμα έν- 
σφράγιοτο», φέρον τά παράσημο» τής Γενετικής δη
μοκρατίας, προσκαλείσαι νά συμμορο’ωδής άπά τής σή
μερον μετά τής εμπεριεχόμενης διαταγής.

Καί ταύτα εΐπών έξήλδε» άφήσας τάν Παύλον χαί 
τήν Φιορίταν έχπεπληγμένους χαί σπεύδοντσς μετά 
φόβου ν’ άναγνώσωσι τά έγγραφον.

VI

Τή» αυτήν ημέραν, περί τάς πέντε ώρας. ή απελ
πισία έβασίλευεν εις τό έργαστήριον τού Παύλ.ου Βιγ- 
χίου.

Μόνος, άταχτο» έχω» τήν κόμην, τά πρόσωπον 
ψυχρά» χαί άγριον, 5 νέος ζωγράφος έπάλαιε πράς 
τήν βάσανον τρομερά; άδομίας* μέ βήματα άτακτα 
έβάδιζεν έντά; τού έργαστηοίου, ενίοτε προσηλόνων τά 
βλέμμα κατά γής, χαί πάλιν έξαίφνης τρέχων πράς 
τά παράθυρο», ώς δέλων νά ζητήση εις τούς αιθέ- 
ρας παρήγορο» αχτίνα, ευτυχή ιδέαν, τελευταία» 
άπόφασιν.

—  'Επικατάρατος, έλεγε χράζων, επικατάρατος 
ή ημέρα, καθ' ή» έλαβον αί χείρές μου τά πυξίο» 
καί τήν γραφίδα, καδ’ ήν ή καρδία μου άνεφλέχΟη 
άπά τό κάλλος τής νέα; Βινετής, καδ’ ή» «ονει
ροπόλησα έρωτα καί δόξαν, αντί τών δποίων εύρίσχω 
τάν δάνατο», τήν πενίαν καί τήν πείναν ! . .  ’Επικα
τάρατος ή ώρα καδ’ ή» ήπατημένος, άπηλπισμενος 
οφείλω νά μισώ καί νά κλαίω ό,τι ήγάπησα τόσο» 
περιπαΟώ; ! Ώ  ! καί έπί τού μετώπου καί έπί τής 
καρδίας ήσδανόμην φλέγουσάν με τήν άκτίνα τής με- 
γαλοφυίας . . .  χαίτοίρα, τίποτε ! στερούμαι καί αυ
τά τά  αναγκαία τής κενή; πυξίδος μου χρώματα, 
στερούμαι καί αΰτοΰ σχεδόν τού έπιοιισιου άρτου 
οέν έχω πού τήν κεφαλήν χ/Γναι, ούτε γωνίαν νά κα
ταδέσω τάν οχρίβαντά μου, τά δοκίμιά μου! όχ ι- δέν 
έχω ούτε αυτήν τήν Φιορίταν, τήν μνηστήν μου. τήν 
περιμένω καί δέν έρχεται —  ούτε αϋτή ! . . .  ώ ! τά 
πάντα μ ' εγκαταλείπουν! πρέπει λ.οιπάν νά έγκατα- 
λειοδώ καί έγώ εις τάν εαυτόν μου ;

—  Ό χ ι ! άπεχρίδη έξωθεν φωνή γυναικός.
τΙΙτον ή Φιορίτα, ήτις είσελδοΰσα εις τά εργα

στήριο» έρρίφδη εις τά  στήδη τού τεχνίτου κράζουσ*' 
« Εσώδημεν, έσώδημεν χαί οι δύω ο' καί έρριψεν έπί 
τού δαπέδου βαλάντιο» πλήρες χρυσίου.

—  ’Ιδού άρτον ! είπε δεικνύουσα τά βαλάντιον, άρ
τον, Παύλε, ίνα έπανορδώσης τάς καταβεβλημένα; 
άπά τήν έργασϊαν δυνάμεις σου- ιδού χρώματα, έλαια, 
βαρενίκεια. Ιδού ό έρως καί ή ενωσίς μας 1

’Απαίσια σκεψις διήλδε τήν κεφαλήν τού τεχνίτου.
—  Άρτον . . .  έρωτα . . .  τή» ένωσίν μας ! είπε» ό 

Παύλ,ο; μέ πνιγηρά» φωνήν τρέμων καί φρίσσω» έκ 
τού πόνου, Φιορίτα, φύγε ! καί ώδησε τήν νέα» πράς 
-.ήν δύραν.

—  Ώ  ! ιδού ή τελευταία πληγή, άνέκραξε μετ* 
στιγμάς απαίσιας σιωπής, έμελλον νά λ.άβω τούτο 
άπά τάς χεϊράς της ;
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Έπνευστία, καί τά στήδό; του έπνιγετο άπά στε
ναγμού;- πεσών δέ eí; άλλόκοτον ταραχή» ύψωτ’ έξαί
φνης τούς βραχίονας μέ σπασμώδη κινησιν.

—  Εΰσπλαγχνία! Παύλε, εύσπλαγχνία ύπέρ σοΰ, 
ύπέρ εμού I άνέκραξε πίπτουσα γονυπετής ενώπιον τού 
Παύλου, χάρις υπέρ έμοΰ, κατάρα κατά τού ‘Ρ ι- 
σπόζου!

Ποτέ έχφρασι; ίκετήριος δέν ύπήρξεν υψηλότερα, 
ούδέ χεΐρες τόσωλευκαί συνεταοάχθησαν ούτως άλλοτε 
επί στήθους γυναικείου! ποτέ κόμη τοσοΰτον πλουτία 
δέν συνεχύδη μέ ζωγραφικωτέραν άταξίαν έπί τών 
ώμων γυναιχάς νέας ! ποτέ γλυκύτερα όμματα δέ» I- 
χυσαν ειλικρινέστερα δάκρυα- ποτέ τέλος δέν παρε- 
οτάδη πλβιότερος έρως, δριμύτερος πόνος, καί δια- 
καέστερο; έρως, έπί κεφαλής ωραιότερα; τής Φιορίτα; 
Γιουζέπης,

*0 ζωγράφος έχπεπληγμένος άπά τά πρά ποδών 
του θέαμα, άνεπήδησεν ώς κεραυνόπληκτος· ή μανία 
του κατέπεσεν· έστήριξεν έπί τής Φιορίτα; όμματα 
λάμποντα άπά νέο» ®ώς· έπειτα πληοιάσας εις τάν 
άχρίβαντα, ήρπασε γραφίδα τινά, χαί έντά; ολίγου ά- 
πετε/.είωσε τά αριστούργημά του, τήν Μαγδαληνή» 
μετανοούσαν πρά τών ποδών τού Χριστού.

Ενώ ό Παύλος εϊργάζετο, ή Φιορίτα έςηκολούδει 
φυλάττουσα τήν αύτήν ί/.ετήριο» στάσιν διότι βυθι
σμένη εις τήν δυστυχίαν της δέν παρετήρησε τάν θρί- 
ομβον τού Παύλου της.

‘I I  θυσία δέν άπίβη ματ αία. Ή  δόξα άπέπλυνεν 
έπί τού αυτού βωμού τήν γεννήσασαν αύτήν άφο- 
οίωσιν.

Μετά στιγμών τινω» σιωπήν ό τεχνίτης ήσθάνδη 
οτι ώρειλε νά παλαίση πρά; τάν έρωτα καί τήν με
γαλοψυχίαν τής μνηστής του, ίνα μή καταβληδή άπά 
τό βάρος τή; έκ τού ελέγχου τού συνειδότος προελ- 
,ίούσης· τά κατενόησε χαί ωθούμενος άπά έμπνευσιν 
γενναία», έρρίρθη καί αύτάς εις τά γόνατα τής νέας 
κόρη; χλαίων καί περίλυπος . . .  Έ πειτα  λαβών τάς 
χεϊοάς της μ’ ενθουσιασμόν,

—  Φιορίτα I φίλη μου, έγέρθητι, είπε.
—  Παύλε! έψιδύριοε μέ φωνήν πνιγομε’νην άπά 

»τεναγμούς ή νέα Φιορίτα, ^ίπτουσα πράς αύτον βλέμ
μα ευχαριστούν αύτάν δ.ότι τήν ένόησε.

—  Σύ, τοσοΰτον άξια μνηστή, έςηκολούδησεν ό 
Βιγκιος, είσαι *άξιωτέρα σήμερον νά γίνης σύζυγός 
μου !

■— Ώ ! είπέ με, Παύλε, ότι μέ συγχωρείς, καί 
®λος μευ ό έρως είναι ¿δικός σου !

•— Νά σέ συγχωρήσω, άγγελε ! νέα Μαγδαληνή, 
ήδυνάμην νά μή μιμηδώ τά παράδειγμα τού Χριστού 
Ιχοντος ένώπιόν του τήν Μαγδαληνή» ; ώ ναι, σέ συγ
χωρώ άπά καρδίας, διότι ήγάπησες άπάκσρδίας!

VII·

Ολίγα; ημέρας μετά τήν σκηνή» ταύτην, δέν έγί- 
»ετο περί ούδενό; άλλου λόγος είς Βενετίαν, είμή περί 
τού νέου αριστουργήματος τού Παύλου Βιγχίου. Ο 
^ασημότεροι άρχοντες τής δημοκρατίας έσπευδον ά

μιλλώμε»οι νά έπισκεφθώσι τάν »ίο» καί ένδοξο» τε
χνίτην εις τά πενιχρά» έργοστάσιόν του.

Αλλά καί αύτάς ό τραπεζίτης ‘Ρισπόζος δέ» έκρι
νε καλάν νά μή μεδέξη τού κοινού ενθουσιασμού- ή 
άτεγκτος καρδία του κατά πρώτη» φοράν ήιθάνθη, ότι 
υπάρχει πλούτος ανώτερος καί εύγενέστερος τού κοι
νού πλούτου, δστις δέν αγοράζεται ούδέ πωλείται, ό 
πλούτος τή ; διανοίας καί τά αθάνατο» στέμμα τώ» 
πλεονεκτημάτων καί τής μεγαλοφυίας.

θλιβόμενος ένδομύχως άπά πικρά» τινα ένδύμησιν, 
ήδέλησε νά έςαγοράση, πράς άνάπαυσιν τής συνειδή- 
σεω; του, τάν έλεγχον άτιμου πράξεως, καί ούδέ» 
άλλο άπεφάσισε νά πράξη είμή ν’ άγοράση τή» Μαγ- 
δαληνήν τού Παύλου Βιγχίου έπί τιμή.

‘Ο πλούτος παρηκολούθει τάν δρίαμβον τού νέου 
ζωγράφου, δστις ούδέν άλλο στερούμενος είμή τή» εκ- 
πλήρωσι» τού διαπυρωτέρου του πόδου, έσπευσι *ά 
συμπληρώση τήν εύτυχίαν του.

Ημέραν τινά λοιπάν πλήδος περιέργων πάσης τά - 
;εως καί ηλικίας συνωδοΰντο εις τήν εκκλησίαν τού 
‘Λ γ. Παύλου.

—  Ζήτω ό Παύλος Βιγκιος! Ζήτω ή Φ ιορίτα! έ ' 
φωναζο» πανταχόθεν χαιρβτίζο«τες τά νέο» ζεύγος τώ» 
νεογάμων, τάν Παύλον Βίγκιον καί τή« Φιορίταν Γι- 
ουζέπαν έξερχομένους Ικ τού γαού μετά τήν ιερά» 
τού γάμου τελετήν.

Οί πόδοι τού έρωτος είχον στεφδή.

Έ κ  τού Γαλλικού, ύπό X. Α. Π.

Π ΕΡΙ TÖN ΓΪΝ Α ΙΚ 0ιΝ
ΠΑΡΑ Ϊ Ο Ι Σ  ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ.

(Έ κ τής ύπά P . van  L im burg  B rouw er συγ- 

γραφείοης 'Ιστορίας τού ηθικού καί θρησκευ

τικού πολιτισμού τώ» αρχαίων Ελλήνων.)

Είναι λυπηρόν νά τά όμολογήσωμέ», άλλ’ είναι βέ
βαιον, οτι τά μάλλον φιλόκαλον καί ευαίσθητο» τώ» 
έπί γής έδνών δέν ήσθάνετο πράς τή» γυναίκα είμή 
τήν όλως αφελή δρμήν, τή» οέρουσαν πάντα τά  έμβια 
τού Κυρίου πλάσματα πράς τά  θήλεα αυτών, παντά- 
πασι δέ ήγνόει τάν εύγενή καί, ούτως είπεΐν, διανοητικόν 
έρωτα τών νεωτέρων χρόνων. Οταν ή τρυφερά Νοσ- 
σίς λέγη, ότι ούδέν θελκτικώτερον τού έρωτος, ότι 
ό έρως υπερβαίνει άπάσας τάς άλλα; ήδονάς χαί ότι 
5 άνθρωπος είς δν ή ’Αφροδίτη δέν εύδοχεΐ νά άπο- 
νείμη τήν γάριν αυτής, δέν είναι δυνατόν νά φαντασθή 
τήν εύτυχίαν τού έρωτος, ααθώς ούδ’ δ μή ίδων ποτε 
ρόδα είμπορεΐ νά,παραστήση είς τάν νούν του τά κάλ
λος τών χαριεστάτων αυτών άνθέων' διά νά έννοή- 
σωμιν καλώς, τί θέλει >ά είπη ή Νοσσίς πρέπει νά
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παραδάλωμεν τά nop αύτής λεγόμενα μέ τον τρόπον 
καδ’ ον δ μέν Ευριπίδης περιγράφει, έν τώ Ίππολΰτω 
αύτοΰ, τήν επί άπάσης τής οικουμένης παντοδυνσμίαν 
τής ’Αφροδίτης, δ δέ Όππίανός παρίστησι τή· ακα
ταμάχητο» ίσχύν -roD έρωτος έπί πάντων τών οντων, 
ού μόνον επί τών άδανάτων θεών καί τών άνδρωπων, 
άλλά καί επί τών ζώων, τών τε ιπταμένων καί τών 
νηχομένων. Ή  Si τρυφερά παρβενος, ή εις τούς καβ 
ήμας χρόνους έπιβυμήαασα τυχών νά έπαναλάβη με 
τά τίνος ένβουσιασμοΰ τούς λόγους τη ; καλή; Νοσ- 
σίδος, ήδελεν, ύποδέτομεν, αηδιάσει όκωςοΰν,δεωροΰσα 
τον έρωτα έκεϊ/ον, δςτι; παρά τοϊς νεωτέροις ποιη- 
ταίς δέν στήνει τά ; παγίδας αύτοΰ είμή εί; ωραίους 
νεανία; καί it; παρθένους άνδηράς, φλογίζοντα διά τον 
πυρές αυτού τάς φώκα; καί φαλαί»ας.

Έ κ  τούτου δ.υως μήν ΰπολάβωοιν αί καλαί τής 
Πανδώρας άναγνώστριαι, δτί οί προπάτορες ήμών με- 
τεχειρίζοντο τά ; γυναίκας, ώς κτήνη, άπαγε, δτι δέν 
έτίμων καί δέν έςετίμων τάς άρετάς κσί τάς χά ρ ι· 
τας αΰτών καί δτι δεν έγίνωικον τή* ευτυχίαν του 
οικογενειακού βίου. ! Τ ις δέν ενθυμείται τόν Έκτορα 
καί τήν Άνδρο μάχην, τήν ΙΙηνελόπην καί τήν Ναυ- 
σικάαν; ή τε; δέν έδεώρησε το έν Κύρου Παιδεία πιρί 
Πανδεία; ιπειςόδιον, ως εν τών λαμπροτέρων μνη
μείων όσα ποτέ χειρ καί καρδία άνδρωπί-η ήγειραν 
εις τήν πίστιν καί εις τήν αρετήν τών γυναικών ; Καί 
μή νομίσωμεν, ότι ταΰτα ήσαν άπ/ά  επινοήματα 
συγγραφέων καί ποιητών οί θεσμοί καί οι νόμοι μαρ 
τυρουσιν, ότι άν ό Ιρως τών αρχαίων δέν είχε τήν 
λεπτότητα τών νεωτέρων, έκ τούτου δέν επεται ότι 
ή μεταξύ άνδρές καίγυναικές σχέσις άπέβαινεν δλως 
βάναυσος καί αγροίκος. Είναι άξιον σημειώσεως, δτι 
μία τών αρχαιότερων φιλοσοφικών σχολών τής Ε λ 
λάδος, ού μόνον τάς ύγειεστέρας καί ύψηλοτέρας περί 
ηβικής έπρέσβευσεν άρχάς, αλλά συγχρόνως καί υπό 
ληψιν πρό; τάς γυναίκας, ταμάλιστα βεβαίως συντε- 
λέσασαν εις το νά πραό-η τά ήδη καί εί; τό νά έμ
πνευση εις τού; άνδρας σίσδήματα μαλακώτερα καί 
επιεικέστερα πρές τήν μοίραν εκείνην τοΰ άνδρωπι- 
νου γένους, πρό; ή» τοοαΰτα; όφείλουσιν ευεργεσίας. 
Ό  Πυδαγόρας, συνιστών είς τάς Κροτωνιάτιδα; τήν 
άσχησιν τής αρετής, τής εύλαβει'ας, τής πρό; τά ; συζύ
γου; αύτών πίστεω;, τή; σεμνότητο; καί τή; έλευδεριό 
τητος, άπέδειξε πόσον χηδεται περί τής ευτυχία; των' 
τάς έϊίδαξε 8έ καί νά τίμώσιν έαυτά;, ΐνα γνωρίσωσίν 
οτι είχον έν εαυταί; κόσμησα πολυτιμότερον τον αρ
γύρου καί τοΰ χρυσού δε’ ών έστολίζοντο. Καί αί 
Κροτωνιάτιδες, πεισδεισαι περί τής άληδείας τών λό
γων του, αφιέρωσαν εις τήν Ήραν τά ενδύματα αύ 
•τώ* καί πολύτιμα σκεύη, άρχεσδείσαι δε εις άπλεΰν ί- 
μάτιον, παρεδόδησαν μετά πλείστου ζήλου εις τήν 
«κπληρωσιν τών οικιακών αύτών χαδηκόντων δε" δ 
άμιλλώμενοι οί σύζυγοι πλείστην άπε'δωκαν πρές τάς 
συντρόφους αύτών άοοσίωσιν καί άγάπην.

Ο ,τι δέ παρήγαγον έν Κρότωνι αί διδασχαλίαι 
τοΰ ΠυΟαγόρου, ύπήρχεν έν Αοκροίς ώς έξ αρχαίου 
10ους, χαδ ο ή ευγένεια παρ’ αύτοίς έλογίζετο άπό 
■τών γυναικών καί ί χ ι  άπέ τών άνδρών, διότι έπίρα-

νέστατοι οίκοι ήσαν έκιίνοι έξ ών έμελλον νά κληρώσι 
τάς άκοσταλησομένας εις Ίλιον παρδένους, κατά τέν 
χρησμόν.Καί οί αυτοί Λοκροί έδωκαν ετέραν λαμπρά» 
άπόδειξιν τή; εύλαβιίας των πρό; τάς γυναίκας, δτε, 
παραδεξάμενοι άπό τών Σικελών θρησκευτικό» τ ι 10ο;, 
ανέβηκαν εις παρβένον τό του φιαληφόρου έπισημό- 
τατ*ν καθήκον, τό όποίον πρότερον έν Σικελία ύπό 
παιδσς έξεπληρουτο.

Έ ν Άδήναις ή σύζυγος τοΰ δευτε'ρου άρχοντος, ή- 
τις έκαλείτο βασίλισσα, διότι καί δ συζυγός της βα~ 
mJivr ώ»ομάζετο, είχε τό έργον τοΰ τελείν δυσίας 
ύπέρ τή; σωτηρία; τή ; πατρίδο;, μετ’ άλλων γυναι
κών, τών όποιων προέδρευε καί τά; όποία; παρεσκεύ- 
αζεν εί; τήν ύπηρεσίαν ταύτην, λαμβάνουσα πα£ αύ
τών όρκον έπίσημον. Διά νά ή»αι δμω; δεκτή εις έχ- 
πλήρωσιν τοΰ έργου τούτου, Ιπρεπενό άρχων βασιλεύ; 
νά ήναι πρώτο; αύ:ή; σύζυγο;.

Οί δέ Άργεϊοι, εύγνωμονούντες προς τήν Τελεσίλ- 
λαν, τήν διά τή; ανδρεία; αυτή; σώσασαν τήν πόλιν 
ίκείνη» δτε ύπό Σπαρτιατών προ;εβλήδη, έπί Κλεο- 
μένου; καί Δημαράτου, έπέτρεώαν εί; τά ; γυναίκας 
αύτών νά ένδύωνται ανδρικούς χιτώνα; καί χλαμύδας 
καί νά όπλίζωνται κατά τήν ίδρυδιϊσαν εις μνήμην, 
τοΰ μεγάλου εκείνου γεγονότος εορτήν, έ*ώ αύτοί 
περιεβάλλοντο πέπλα καί καλύπτρας γυναικών, τιμω
ρούμενοι διά τήν ανανδρίαν τήν όποιαν οί πρόγονοί των 
έδειξαν είς τήν περίστασιν εκείνην.

Οί Ήλείοι πάλιν, ευλαβούμενοι τήν αρετήν του πα- 
τρός και τών αδελφών τή ; Καλλιπατιιρας, ετί δέ καί 
τήν μητρικήν ταύτης στοργήν, άπήλλαξαν τή» μητέ
ρα εκείνην τή: ύπό τοΰ νόμου, κατά τών προςιρχο- 
μένων εί; τά ’Ολύμπια γυναικών, έπιβεβλημένης ποι- 
<ή;, δτε αδτη, φλεγομένη μέν ύπό τή; επιθυμία; τού 
νά ουνοδεύση εί; ’Ολυμπίαν τόν υιόν της, έξωμοίωσε* 
έαυτήν καδ’ όλα με άνδρα γυμναστήν, έπειτα 2έ, πα- 
ραφερδείσα υπό τή; χαρα; τήν όποιαν ήσδάνδη δτε l í 
os νικώντα τόν φίλτατον έκείνον υιόν, άπεχάλυώε τό 
φΰλον.

Ούδαμου όμω; τή ; αρχαία; ‘Ελλάδος αί γυναίκα; 
έτιμήδησαν δσον έν Σπάρτη, ώ ;τε κασήντησε νά λέ
γεται, δτι ή αρειμάνιο; έκείνη πόλι; γυναικοκρατείται, 
καί άφ έ-έρου ούδαμοΰ άλλοΰ τή; 'Ελλάδο; εόρίσκο- 
με·» τοσαύτα; γυ»αίκα; διακριδείσα; έπ’άνδρεία καίμε* 
γακοφροσύνη, επί στοργή πρό; τού; γονεΐ:, επί άφοαιώ- 
σει πρό; τού; συζύγου;. Ή  Χειλωνίς, τή; όποιας ό 
πατήρ Λεωνίδας καί ό σύζυγος Κλεόμβροτος. ήσπά- 
σδησαν δύο αντιθέτους πολιτικά; μερίδας, πρώτον μέν 
ήχολοόδησε τόν πατέρα εις τήν έξορίαν και όταν 
ούτος, έπανελδών είς τήν πατρίδα καί ίσχύσας, £τοε - 
μάζετο νά έκοικηδή τού; έχδρους του, καί μεταξύ 
τούτων τόν Κλεόμβροτον, ή Χειλωνίς, αφού, διά τ« ν 
παρακλήσεων της, έσωσε τήν ζωήν αύτοΰ, χατέλιπεν 
ήδη τό δεύτερον τήν πατρ’δα ί»α συνοδιύση τόν σύζυγον, 
χα^ώ; προηγουμένως συνώδευσι τόν πατέρα. Ή  Χ εί' 
λ.ωνί;, ήτις δέν έδίστασε νά έγχαταλίπη τόν άνδρα 
χαί τά  τέκνα αύτής, διά νά βοι.δήση τόν πατέρα 
δυ;τυχοΰ»τα, έκώφευσεν εις τάς παρακλήσεις του, ι**' 
τιύοντος αυτήν νά υείνη ι ί ;  τήν Σπάρτην, καί, π«*-
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το «  μετά τοΰ «οδινεστέρου τασσόμενη, παρηκολοόδη- 
cev εκείνον τόν όποίον έδεώρησεν έχοντα πλείονα α
νάγκην δεραπεία; καί παραμυθίας. Καί τή άλη- 
0:ία, όρδότατα παρατηρεί δ Πλούταρχος, δτι άν 
ό Κλιόμβροτο; δέν έτυφλοΰτο έντελώς ύπό μωρά; κε
νοδοξίας, έπρεπε νά δεωρήση τήν μετά τοιαύτης γυ- 
ναικός εξορίαν, πολυτιμοτέραν τής βασιλείας ήν ά- 
πώλεσεν.

‘Οποίαν δέ μετριότητα καί όποιαν σύνεσή έδειςεν 
ή Ά γιάτις, ή τοΰ νεωτέρου Ά γιδος χήρα, ήτις, ά· 
ναγκααδέΐσα νά συζευχδή τόν υιόν τοΰ φονέως τοΰ συ* 
ζόγου της, ού μόνον ύπεστη τήν συμφοράν ταύτην μέ 
μεγαλοψυχίαν άπαραδιιγμάτιστον, άλλά, ώρελουμενη 
άπό τήν πρός αύτήν άγάπην τοΰ νέου άνδρές της και 
προτρέψασα αύτόν νά μίμηδή τήν πολιτικήν διαγωγήν 
του άτυχους Ά γιδος, ήγωνίσβη νά καταστήση τήν 
ίυσίαν είς ήν ίιπέκυψεν χρήσιμον εις τήν πατρίδα. Τά 
δέ ανυπόκριτα δάκρυα τά όποια δ δεύτερος εκείνος σύζυ
γο;, ό Κλεομένη;, Ιχυσεν, αύτής δανούσης, μαρτυροΰ- 
οιν ασφαλώς τήν τε άρετήν τής Ά γιάτιδος καί τήν 
τοΰ χαρακτήρος αύτής ευγένειαν.

Όπόσον θαυμαστή ύπήρξεν ή μεγαλοψυχία τής μη. 
τρός τοΰ βασιλέως Ά γιδος Άγησιςφάτης, είς τήν κρί· 
σιμόν τής Θανατώσεως αύτής ώραν ? ‘Οποία δέ ή α 
ρετή καί όποία ή αύταπάρνησι, τή ; τοΰ Κλεομένου; 
μητρος Κρατησιχλείας, ήτις, διά νά μη στερηδή ό 
υιός χαί ή χινδυνεύουσα πατρίς αύτή; τήν επικουρίαν 
τοΰ ίοχυροΰ βασιλέως τής Αίγυπτου, δέν έδίστασε νά 
άπέλδη ώς όμηρος διαπόντιος καί έν ήλικία τοιαύτη, 
εί» τήν χώραν εκείνην» καί βιλοστόργως μάλιστα ένέ 
πα1ξε τόν υιόν της, διότι είχε καταρχάς φοβηβή νά 
τή ' διακοινώση τήν περί τούτου έπιδυμίαν τοΰ βασι* 
λέως έκείνου!

*Η πόσον δερμόν πρός τόν σύζυγον έρωτα καί πό- 
οην πρός τόν δάνατον καρτερίαν έδειξεν ή νέα έκείνη 
τοΰ Παντέως γυνή, συντρόφου δντος τοΰ αύτοΰ Κλεο 
μένους !

Ούδένήττον, ή άλήδεια απαιτεί νά μή άρνηδώμεν, 
£τι οί "Ελληνες, καί εν αύτή τή μεγίστη τοΰ πολιτι- 
ομοΰ αύτών ακμή, πολύ άπεϊχον έτι τής φιλανδρω- 
*ίας, ή, μάλλον ειπείν, τής έπιεικείας, τήν όποιαν οί 
νεώτιροι δεικνύουσι πρός τήν γυναίκα. Δέν άναφέρομεν 
τάς σατύρας τοΰ Σιμωνίδου και τά σκώμματα τοΰ 
Εύριπίδου. ! Ά λλ’ ό Σωκράτης ; Ό  Σωκράτης, άν καί 
πεπεισμένος περί τής όφειλομένης εις τήν γυναίκα, ε- 
«κα τής μητρικής στοργής, ευγνωμοσύνης χαί δερα- 
’ϊείας, αποπέμπει τήν σύζυγόν του μακράν τή; παρου 
ct« ; αύτοΰ, μέ τρόπον,* δστις ήθελε φανή εί; ήμα; 
°*ληρός τουλάχιστον καί άπάνδρωπος. Είναι άληβές, 
Σ"ι ή Ξανβίππη δεν είχε τό δικαίωμα νά άπαιτή άπό 
*έν άνδρα τη ; πολλήν περιποίησιν καί δωπείαν, άλ,λ’ 
«ς τήν προκειμένην περίστασιν είχεν έλβιι νά τόν 
^αραμυδήση έν τή συμφορά αύσοΰ καί τελευταίαν 

τόν ίδη φοράν.
‘Ο Πλάτων, όμιλών περί μετεμψυχώσεως, υποθέτει 

« ε  σί ψυχαί τών άνδρών, όσαι δέν έξεπλήρωσαν τήν 
εντολήν των έν τώ βίω τοΰτω, μεταβαίνουσιν είς τά 
τών γυναικών σώματα, καί έπειτα, άν ή δοκιμασία

δέν ιΤναι άποχρώσα, είςέρχονται είς τό σώμα ζώου 
τινός. Διά νά πειοδήτε δέ δτι ούδ’ ό ’Αριστοτέλης ήτο 
πολλά ευνους πρός τήν γυναίκα, άνοίξατε τό έννατον 
βιβλιον τής φυσικής ίστορίας του, διά νά ίΣήτβ, ότι, 
καταδεικνυων τήν μεταξύ άνδρός καί γυναικός διαφο
ράν, λέγει μέν ότι ή γυνή είναι εύαισδητοτέρα πρός 
τάς άλλοτρίας συμφοράς, έπιφέρει δμως ότι είναι καί 
έπι^ρεπεστέρα πρός τόν φδόνον, τήν δυστροπίαν, 
τήν κακολογίαν, τήν αναίδειαν, καί εύκατάφορος μέν 
πρό; τό άπατάσδαι, εΰκατάφορος δέ πρός τό άπαταν. 
Από τόν τρόπον μάλιστα καθ’ ον όμιλεϊ περί τή ; 

γεννητικής δυνάμεως, φαίνεται δτι δέν ήτον ¿μέτο
χος της αρχαίας υπέρ τοΰ άρμενο; φύλου προλήψεως, 
καδ’ ήν τό πλεϊστον τής δυνάμεως έκείνη; ανήκει είς τόν 
άνδρα, ύπερεχοντα καί κατά τοΰτο τής γυναικός. 
Έ ν τούτοις, άν καί παραδέχεται τήν υπεροχήν τοΰ 
άνδρός καί ήδικώ καί φυσικφ λόγω, ψέγει τούς βαρ
βάρους τούς τιβέντας τήν γυναίκα έν ίση μοίρα πρός 
τόν δοΰλον, καί μετά πλείστης έπιμελείας διακρίνει 
τήν έπί τοΰ δούλου εξουσίαν άπό τήν έπί τοΰ υίοΰ ή 
τής γυναικός, όνομάζων τήν μέν πρώτην δεσποτι- 
κήκ, τήν δέ δευτέραν πατριχι)̂ , τήν οέ τρίτην γαμιχΙ/χ·· 
χαί βεβαιών, οτι ό μέν δούλος δέν έχει παντάπασι 
τό λεγόμενον βοιΜυτιχόχ, ό δέ παίς τό έχει μέν, 
άλλ' άτεΜς, ή δέ γυνή τό έχει επίσης, άλλ’ άκυρον.

Τελευταίον ό Πλούταρχος, δςτις φρονεί περί γ υ 
ναικών ώς επί τό πλεϊστον όπως καί οί 'Ρωμαίοι, καί 
τοΰ όποιου αί σκέψεις δέν ήδελον έν γένει δυςαρε- 
σσήσει τάς σημερινά; κυρίας μα;, δέν διστάζει δμω; 
νά απαίτηση άπό τήν γυναίκα νά μή έχη οΰδέ 5ρε* 
ξιν, ούδέ άποστροφήν ιδία», άλλά καί παίζουσα καί 
σπουδάζουσα, καί χαίρουσα καί λυπουμένη, νά ή·»αι 
δλως άφωσιωμένη τώ  ίδίω άνδρί, ούδέ επιδυμία; άλ
λα; έχουσα, ούδέ φίλου; άλλου; δεραπεύουσα, οΰδέ 
λατρεΰουσα άλλου; θεού;* έπί δέ πάσιν επιφέρει καί 
τά  εξής, τά όποία δέν άναλαμβάνομιν τήν εϋδύνην νά 
μεταφράσωμεν* α άν οδν ιδιώτης άνήρ, άκρατή; δέ πε
ρί τά ; ήδονά; καί άνάγωγο;, έξαμάρτη τ ι πρό; έταϊ- 
ραν ή θεραπαινίδα, δεϊ τήν γαμετήν μή άγανακτείν, 
μηδέ χαλεπαίνειν, λογιζομένήν, δτι παροινια; καί α 
κολασία; καί ϋβρεω;, αίδούμενο; αύτήν, έτέρα μετα- 
δίδωσίν.»

Ά πό  τών χωρίων τούτων καδίσταται πρόδηλον, δτι 
οί Έλληνες ούδίποτε έγνώρισαν τήν βαβεϊαν εκείνην 
εϋλάβειαν τήν όποιαν τά νεώτερα έθνη οεικνυουσι πρό; 
τό καλόν φΰλον. Περί τούτου δέλομεν πεισδή ετι μαλ- 
μον όταν άχριβέστερον έξετάσωμεν πώς έφέροντο προς 
τάς γυναίκας.

Ό  Ίσχόμαχο; διηγείται, έν τώ  Οίκονομικώ τοΰ 
2ενοφώντος, είς τόν Σωκράτη·», δτι ή σύζυγός του ήτο 
μόλις δεκαπέντε έτών, όταν τήν ύπανδρεύδη· όμιλε: 
δέ μετά πλείστης εύχαριστήσεως περί τής φροντίδος 
τής δοδείσης είς τήν καλήν αύτής ανατροφήν, ήτις 
όμως καλή ανατροφή συνίστατο είς τοΰτο καί μόνον, 
δτι τήν έμπόδισαν όσον ένδεχιται άπό τοΰ νά ίδη ή 
νά έξετάση πράγματα δυνάμενα νά κινήσωσι τήν πε- 
οιέργειάν της, εξ ού φυσικώτατα αί γνώσεις της πε- 
ριωρίζοντο είς ελάχιστα πράγματα. Ό δεν δ Ίσχό-
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μαχος αναγκάζεται *ά τήν διϊάσκη ώς παιία  χαί 
«ναι πρόδηλον άπό τό λοιπόν τού λόγου, ότι καλώς 
άνατεθραμμένη έλογίζετο ή κόρη ή γινώσχουσα νά 
χλώβη καί νά ύφαίνη, έτι δέ καί νά διανέμη εις έχά- 
στην τώ» Θεραπαινίδων την καθημερινήν αυτής έρ- 
γασίαν.

Ή  άθώα λοιπόν παΐς ή υπό των γονέων της εις τόν 
Ίσχόμαχον παραδοθεϊσα, απορεί ότι ούτος έχει τήν 
χαλωσύνην νά υποθέτη αυτήν ίκανήν νά τώ χρησι* 
μεΰση εϊς διοίχησιν τής οικίας. ! Κατά τ ί δύναμαι, 
λέγει, νά συμπραξω μετά σου ; Τά πα’ντα είναι 
εις τήν εξουσίαν σου, εμόν δέ έργον είναι, ώς μέ εΐ 
πεν ή μήτηρ μου, άπλώς το νά δια'γω σωφρόνως. 
Εντεύθεν αί αποκρίσεις της εμφαί/ουσι τήν άφελ.ε- 
στέρα* αμάθειαν, ή δέ χαρά τήν όποιαν δεικνύει δ 
Ίσχόμαχος, άμα παρατηρήσας νοημοσύνην τινά πιρί 
τούς λόγους αυτής μαρτυρεί, ότι δέν ήλπιζε πολλά 
κατά τοΰτο τό μέρος από αύτών.

Ό  Ίοχόμαχος είχε λάβει τήν γυναίκα του από 
τούς γονείς της, καί είναι πρόδηλον, ότι ή νέα παν- 
τάπασι δέν έρωτήθη περί τοΰ άνδρός τον όποιον έ- 
μελλον νά τήν δώσωσι. Έ π ί των ηρωικών χρόνων 
οί πατέρες έδιδον τάς θυγατέρας των εις τόν περί 
τόν δρόμον ταχύτερο», εις τόν ίοχυρότεοον ή επιτη 
δειότερον περί τήν πάλην άναδειχθβντα. Ε ις εποχήν 
δέ καθ’ ήν δ ελληνικός πολιτισμός εΐχεν ήθη ακμά
σει δπωςοΰν, Κλεισθένης ό Σι/.υώνιος ανήγγειλε διά 
χήρυκος, ότι 5 νομίζων έαυτόν άξιον νά γίνη γαμ
βρός τοΰ Κλεισθένους ώφειλε νά παρασταθή εις αυ
τό / εντός εξήκοντα ήμερων από τής κλήσεως ταύτη: 
καί ότι ή έκλογή θέλει χαταστή γνωστή μετά εν έ
τος. Παρέστησαν λοιπόν 13 μνηστήρες άπό διαφόρων 
τη ; Ελλάδος πόλεων. Ό  Κλεισθένης υπεδέχθη άπαν- 
τας καί τού; έοιλοξενησβ πολυτελώς έν διαστηματι 
όλο κλήρου Ιτους. Ε ντός του χρόνου τούτου, έπλη- 
ροφορήθη τά περί των οικογενειών αύτών, ¿δοκίμασε 
τήν ανδρείαν των, εξέτασε τά προτερήματα των, τάς 
διαθέσεις, τόν χαρακτήρα των. Συμπληρωθέντος δέ 
τοΰ χρόνου, άπεφήνατο τίνα έξελ.έςατο, τούς δέ λοι
πούς άπέπεμψε, όούς εκάστω τάλαντο·/ άργυρίου, 
«ίς σημείον ευγνωμοσύνης, διά τήν τιμήν ήν άτέδει- 
ξεν εις τήν θυγατέρα του καί δ.ά νά τούς άποζημιώ 
ση τρόπον τινά διά τά έξοδα τή; οδοιπορίας των καί 
τήν μακράν αύτών απουσίαν. Ε ις όλον τοΰτο τό Ι
στορικόν, ή κόρ-η πανταπασι δέν μνημονεύεται* ούοέ 
μαίνονται λαβό/τες κοινωνίαν τινά μετ’ αυτής οί μνη
στήρες ή πράξαντές τ ι διά νά γίνωοιν αρεστοί εις 
αδτην. Ό  πστήρ τούς δέχεται, τούς τιμά, διατάσσει 
πολυτελείς Βι’ αυτούς ευωχίας’ καί αυτοί συγγυμνά- 
ζονται μετά τοΰ πατρός, συνομιλουσι μετ’ αύτοΰ, 
προσπαθοΰν νά αξιωθώ σι τής εύνοιας του* άλλ’ ή κόρη 
είναι παντάπασι ξένη εις ολα ταυ τα καί είςτό τελευ- 
ταίον συμπόσιο·/ ό πατήρ ό/ομαζει τόν μέλλοντα γαμ
βρόν του, άγνσούση; πίθανώτατα ταύτης τίνες είναι 
οί μνηστήρες της.

Και δέν έξέλεγον μέ άπαντες οί πατέρες μετά το- 
σαύτης έπισημότητο; τούς συζύγους των θυγατέρων 
αύτών, άλλ’ ότι αυτοί καί μόνοι εϊ)ρον τό δικαίωμα

τοΰτο τής εκλογής, έθεωρείτο τοσοΰτον ανάμφισίήτη- 
τον, ώςτε ή άδεια τήν όποιαν δ Καλλίας έδωχεν είς 
τήν θυγατέρα του νά έχλέξη τόν σύζυγόν της, |-  
λογίσθη ώς ατόπημα άνήκουστον ό δέ Στράβων χαί ό 
Διόδωρος μέ απορίαν των μνημονεύουσι τοΰ έθους τοδ 
παρά τ.·σι των Ινδών έπιχρατοΰντος, καθ’ ο οί γάμοι 
έτελοΰντο κατά τήν εκλογήν των νέων χαί 5χι κατά 
τήν τών γονέων θέλησιν. Ό  δέ πρώτος τών συγγρα
φέων έκεί/ων επιφέρει, ότι τό έθος τούτο εδωκε μά~ 
λίστα αφορμή/ εις τόν νόμον, καθ’ δ/ αί χήραι, αί ί· 
παιδες και μή έγκυοι, συγκατεκαίοντο μετά του πτώ 
ματος τοΰ άποθανόντος άνδρός, διότι άλλως ήτο άδύ- 
νατον νά έμποδισθώσιν αί συνήθως διά τήν έκλογήν 
αύτών μετανοοΰσαι γυναίκες, άπό τοΰ νά έπιβαυλεύων- 
ταΐ τούς ίδιους συζύγους· άν καί ή τοιαυτη τοΰ νό
μου εκείνου αιτιολογία μα; φαίνεται ολίγον άνίσχυ- 
ρος, διότι αν αί γυναϊκε; ειχον τοιαύτην πρός τήν 
δολοφονίαν τών ιδίων συζύγων ροπήν, δέν βλέπομε* 
διατί ήθίλον φεισθή αύτών, έάν ούτοι έξελέγοντο υπό 
τών γονέων των.

Τό δικαίωμα τοΰ πατρός ήτο τοσοΰτον άναμφισβή- 
τητον εις τήν Ελλάδα, ώ;τε καί διά διαθήκη; άπε- 
φάσιζε περί τής υπανδρείας τή; θυγατρό; του, ώς ε
ξάγεται άπό τής διαθήκης τοΰ ’Αριστοτελους, Βι’ ής 
ούτος δ-.έταξεν, δ η  ή θυγάτηρ αύτοΰ θέλει ύπα/δρευ- 
9ή τον Νικάνωρσ, έπέτρεψε Βέ εί; τόν Θεόσραστον 
νά συζευχθή αύτή», έάν ό Νι/ά/ωρ άποθάνη είτε πριν 
τελεσθή ό γάμος, είτε πριν τεκνοποίηση μετ’ αυτής. 
Λέγομεν δέ τό δικαίωμα τοΰ πατρός, [διότι ού μόνο» 
τή ; θυγατρό;, άλλά ούόέ τής μητρός ή γνώμη ερωτατο» 
Είς τήν πρό μικροΰ έκτεθείσαν Ιστορίαν τοΰ Κλεισθέ- 
νους, λόγος περί τής συζύγου του παντάπασι δέν γ ί
νεται* καί κατά τόν συγγραφέα του Οικονομικού, τοΰ 
άποδιδομένου είς τόν ’Αριστοτέλη», ή σύζυγος όφείλεε 
νά υποτάσσεται κατά τοΰτο όλω; διόλου είς τή» χρί- 
σι» τοΰ άνδρός. ’Αλλ’ ό,τι καθίστησι τήν αλήθειαν τού
τη» αναμφισβήτητο», τούλάχις-ον καθ’ όνο» αφορά τάς 
’Αθήνας, εί/αι ό νόμος δ παρατιθέμενος είς ενα τών 
λόγων, τών άποδιδομένων είς τόν Δημοσθένην, καθ’ 
ο ί  ό πατήρ άπεφάσιζι περί τοΰ συζύγου τής θυγατρό; 
του, άποθανόντος δέ τοΰ πατρός, δ αδελφός, καί έν έλ- 
λείψεε τοιούτου, ό έκ πατρός πάππος. Τής δέ όρφα- 
νής επικλήρου κύριος ήτο αυτοδικαίως ό συγγενής έ-ν 
κείνος, όςτις, κατά τον υπό τοΰ νόμου ώρισμένον βα
θμόν τή ; συγγένειας, ώφειλε νά συζευχθή αυτήν καέ 
μόνον όταν τοιοΰτοι συγγενείς δέν ΰπήρχον, ή κόρη 
ήόύνατο νά έκλέξη τόν άναπλ.ηρωτήν εκείνου, όστις 
έπρεπε νά λάβη αύτήν σύζυγον.

"Ωςτε δ Άλκίφρων κάλλιστα είκόνισε τά  ήθη τών 
προπατόρων ήμών, έντινι επιστολή μητρός πρός κόρην, 
ήτίς ιπροτιμα εύειοή, κομψόν καί εύτρίπελόν τινβ 
νέον άπό τόν υιόν τοΰ ναύκληρου είς ον ό πατήρ της 
είχεν ύποσχεθή νά τήν οώση. Είσαι μωρά, φιλτάτη 
μου, τήν είπε, καί στερείσαι τοΰ κοινού νοός. 'Εχεις 
ανάγκην ελλεβόρου (δηλαδή τοΰ ίατρεύοντος τήν φρε- 
νοβλάβειαν ιατρικού), χαί βχι τοΰ κοινού ελλεβόρου, 
άλλά τοΰ άρίστου εκείνου, τής εν Φωκίδι ’Αντικύρας. 
Καί μικρόν κατωτέρω, Έ σο λοιπόν φρόνιμος χόρς

ΠΑΝΔΩΡΑ

μου, καί κύτταξε »ά μήν άκουση τίποτε περί τούτου 6 
κατήρ σου, διότι μή* «μφιβάλλη; ότι θέλει σέ άοπάσει 
χαί σέ ?ίψ = ΐ είς τήν θάλασσαν, διά νά σέ χαταφάγουν 
τά έν αύτή διαιτώμενα μεγάλα θηρία.

Είπομεν ότι άποθανόντος τοΰ πατρός άπεσάσιζε/ 
ί αδελφός περί τοΰ γάυου τή; αδελφής του. Ή  κόρη 
τοδ Πολυαράτου, περί ή ; όμιλει ό Δημοσθένη; εί; ενα 
τών λόγων του, άφοϋ συνιζεύχθη υπό του πατρός με
τά Κλεομε'δωνος τοδ Κλέωνος, λαμβάνει άπό τών α
δελφών αύτή; ετερον σύζυγον, μετά τόν θάνατον τοΰ 
πατρός καί τοΰ πρώτου συζύγου τη ;. Είς ενα τών 
λόγοι» τοΰ Ιοαί:υ, γίνεται μνεία δύο αδελφών, οιτι 
νις, άποθανόντος τοΰ πατρός των (περί μητρό; δέν 
γίνεται λόγος ουσε εδώ, ούτε άλλου,) ύπανδρεύουσι 
τάς δύω αύτών άδελφάς, χαί ιδίως τήν νεωτέραν μετά 
τίνος Μενεχλέου:, όστις τήν είχε ζητήσει’ ρητώς δέ 
έπιφέρεται, ότι δέν έπραξαν οΰτω ει’μή διότι έπίστευο» 
ότι ό γάμος ούτος ήθελεν είσθαι αρεστός τώ πατρί* 
άλλά μετά τινα καιρόν, ό αύτός Με*εχλ,ή;,έλΟών πρός 
αύτούς, τούς παρεκάλεσε νά άναλάβωσι τή·/ άδεϊφήν 
των άγονον ουσαν καί νά τήν δώσωσιν είς άλλον’ οί 
άδελφ οί δέν έναντιοΰνται παντάπαοιν είς τήν έπιθυ 
μίαν του, άλλ’ άπαιτοΰσιν ώςτε δ ¡Μενεκλής νά λάβη 
προηγουμένως, εί δυνατόν, τήν συναίνεσιν τής γυναι- 
χός του, είς τήν ανταλλαγήν ταύτην, χαί μόνον μετά 
τήν έγκρισιν αύτή:, τό πραγμχ συμβιβάζεται καθ 
ϊν τρόπον έξ αρχής έσχεδιάσθη. ‘Ομολογητέον ότι αί 
αδελφοί αύτοί ήσαν συ·/ετώτατοι άνθρωποι.

Ό  μέγας Κίμων, ό τοΰ Μιλτιάδου υίός, Ιδωκε τήν 
άδελφήν του Ελπίνίκην, τήν οποίαν εΐχεν ύπανδρευθή 
κατά νόμον περί ού κατωτέςω Οελομεν ¿μιλήσει, 
είς τόν Καλλίαν,, έπί τώ ό:ω, ό :ι ούτος θέλει πληρω
θεί τήν χρηματικήν πσινήν, εί; ή·/ είχε καταδικασθή 
έ πατήρ του, άδηλον δέ είναι άν ελαβεν είς τοΰτο τήν 
«υναίνεσιν τής ‘Ελπινίκης.

Καθώς δέ οί πατε'ρε; καί οί αδελφοί κυριαρχικώ: 
έδέσποζον τών θυγατέρων καί αδελφών αύτών, ού 
τω καί οί ού ζυγοί επραττον ώς πρός τάς αύτών συ
ζύγους. Ό  Πρωτόμαχος (περί ού δμιλεΓ δ Δημοσθέ
νης έν τώ κατά Εύβουλίδου λόγω), σκοπών νά άνορ- 
ίώση τήν χαταστραοείσαν περιουσίαν του, διά γά 
μου μετά πλουσίβς επικλήρου, έγχαταλείπει τήν σύ
ζυγον τήν όποιαν είχε καί δίδει αυτήν εί; ετερον 
Είς τόν υπέρ Φορμίωνος λόγον άναφέρο/ται πολλά 
παραδείγματα τοιούτων ανταλλαγών, καί μεταξύ 
τών ¿λλων σύζυγός τις υπανδρεύσας πρώτον τήν γυ- 
νιίκά του, καί έπειτα τήν κόρην του, μέ ένα τών 
δούλων αύτοΰ. Καθώς* δέ είδομιν τόν Αριστοτέλη» 
διά διαθήκης άποφασίσαντα περί τοΰ γάμου τή ; Θυ
γατρό; του, οΰτω; έπραττον καί οί σύζυγοι περί 
τών συζύγων. Αύτοΰ τοΰ Δημοσθένους δ πατήρ κα 
τέλιπι διά διαθήκης τήν θυγατέρα του είς τόν Δη- 
μοφώντα καί τήν γυναϊκά του είς τόν "Αφοβον. Ά μ - 
βότεροι έδέχθησαν μέν τή» δοθείσαν εί; έκάστην αύ· 
τών προίκα, δέν ¿φρόντισαν δέ νά νυμπαραλάβωσι 
*αι τάς γυναίκας. Ό  Ιίλούταρχος διηγούμενος, ότι 
δ Αλκιβιάδη-, άρπάσας τήν γυναϊκά του άπό τήν 
χείρα, καθ’ ήν στιγμήν αΰτη παρέδιδεν είς τόν άρ-

χόντα αίτησιν περί διαζυγίου, άπήγαγεν αυτήν ef- 
καδε, επιφέρει, ότι ούδείς κατέκρινε πολύ τήν δια
γωγήν ταύτην χαί ότι Σι’ αυτό τοΰτο μάλιστα δ νο- 
μοθέτη; διέταςεν ώστε ή γυνή νά χατηγορή δημοσία 
καί έγγράφως τόν άνδρα, ίνα δύναται ό άνήρ νά τήν 
άπάγη καί νά τήν φνλάττη παρ’ έαυτώ.

Τοΰτο 3έ συμφωνεί κάλλιστα μέ τήν ν/ώμην τοΰ 
ποιητοΰ Άλκμδνος, όστις έπέτρεπε μέν τώ άνδρί 
νά λέγη ό,τι άν βούλεται, άπήτει δέ άπό τήν γυναί
κα νσ έγκρίνη πάντα τά πρό; αύτήν λεγόμενα. Έν 
γένει δέ ή ευπείδεια καί ή σιγή τών γυναικών έθεω- 
ροΰ/το παρά τοΐς "Ελ/ηκν ώς οί δύο πρώτοι όροι 
της οικιακής ευδαιμονίας’ καί τοσοΰτον μ ε ,α  ήτο 
τό τοΰ άνδρός κράτος, ώςτε, κα.ώς άπό τών παρ’ 
Άριστοφάνει παραπόνων τών ’Αθηναίων γυναικών 
καί τι/ων ρήσεων τών του θεοφράστου χαρακτήρων 
εξάγεται, ύπήογον έ» Άθήναις πολίσαι οίτινες ε’πενέ- 
ôαίνον καί εί; οικιακά; φροντίδας, τών όποιων où 
¡/όνον ή επιμέλεια, άλλά ή γνώσις μόνη θεωρεί
σαι σήμερον ώς όλως τοΰ άνδρός άνα^ία. Έκράτουν, 
δηλαδή, τάς κλείδας όλων τών σκευοθηκών καί άφοΰ 
κατήρχο/το είς τήν αγοράν διά νά προμηθευθώσι 
τά πρός τό δείπνο» αυτών αναγκαία, έπειτα ίδίαις 
χερσί παρεσκεύαζσν αυτά.

’Ητο δέ ή γυνή ίιποτεταγμένη ού μόνον εις τόν 
πατέρα, είς τόν άδελφόν χαί είς τούς άλλους συγ
γενείς, άλλά καί είς τόν υίόν αυτόν. Έν ’Αθήναις, 
ή γυνή, δμοία χασά τοΰτο ούσα μέ τόν ανήλικον παί- 
οα, δέν ήδύ/ατο νά διαθέτη διά διαθήκης αξίαν άνω- 
σέρα/ ενός μεδίανου κριθής, ή δ’ έπ;κληροσ, ή έν 
ελλείψει πλησιεσσέρων συγγενών έκλέξασα έ·υτή σύ
ζυγον, ύπέχυπτεν αμέσως εις τόν ζυγόν αύ.;ΰ , τόν 
όποιον άΦεγνώριζε xôpw, χαί τούτου άποθανόντος, 
ύπέχυπσε πάλιν είς τόν τοΰ υίοΰ ζυγόν, άμα ούτος 
ήλικιοΰτο, διότι άπό τή ; στιγμτς τής ένηλιχότητος, 
ό υίός άπέβαινε δεσπότης απόλυτος τή ; όλη; περι
ουσίας, μή ών υπόχρεως είμή είς τήν πρός τήν μη- 
τε'ρα του πληρωμή·/ μέρους τών εισοδημάτων’ καί ό 
νόμος ρητώς διέτασσιν οτι οί ένήλικοι υίοί ήταν κύριοι 
τήσ μητρός (ο νόμος κελεύει τούς παιδας ήβήσαντα; 
κυρίους τή ; μητρός είναι).

Καί τοιαΰτα μέν διέτασσον οί νόμοι, άφαιροϋντες 
άπό τής γυναικές πάν κράτος καί πάσαν εξουσίαν. 
‘Αλλ’ δρά γε έν τώ πρακτικώ βίω, ή εύπεϊθεια, ή 
σιγή, ή αδυναμία αύτών ‘. ήτο τοιαύτη οιαν άπήτι: 
αυτήν ό νόμο; καί δ σύζυγος ; αί γυναίκες, μή δυ- 
νάμε/ni νά γράψωσι διαθήκην, δέν είχον τωόντι κάμ- 
μίαν επιρροήν έπί τών τάς διαθήκας γραφόντων ; άν 
καί ή σιγή έθεωρείσο ώς ή πρώτη τών γυναικών α
ρετή, αρά γε έσιώπων τωόντι πάντοτε οσάκις ήκούετο 
ή τοΰ συζύγου φωνή ; ”Ολα ταυτα είναι αμφίβολα ή 
μάλλον βέβαιον είναι τό έ»αντίον, διότι είς πδσαν κοι
νωνίαν εί; τήν όποιαν ό πολιτισμός προχωρήσει δπως
οΰν, ή γυνή, άμα δέν στερείται έπιτειδειότητός τίνος, 
ε /ει μύρια; άφορμάς ή νά υποχρέωση τόν άνδρα διά τής 
προθυμίας ή ν’ ά*τιπράξη εις αυτόν διά τή; δυςτρο- 
πιας αυτής. Ό  ισχυρότερος τώ» Σουλτάνων δέν είναι 
πάντοτε κύριος εν τώ ίδίω γυναικω/ίτη’ ‘.πώς λοιπόν
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νά ύ-οθέσωμεν απόλυτον του γυναικωνίτου αύτοΰ χύ- 
ρίον τον άρχαίον Έλληνα, τού δποίου ό οικιακός βίος, 
μάλιστα ε(’ς τάς κατωτέρας της κοινωνίας τάξεες, 
ώμοίαζεν εις πολλά τά  οημερινά ήβη καί έθιμα ;

Δέ» βέλομεν ζητήσει τάς περί τούτου αποδείξεις εις 
τάς μυθιστορίας. ‘Ο έρωτόληπτος Καλλίσθε'νης, ό κα
λών εαυτόν δουλον τής ωραίας Καλλιγόνου- ό Διονύ
σιος, ό φερόμενος πρός τήν αγαπητήν του Καλιρ^όην 
μέ σέβας άξιον όλως διόλου των νεωτέρων χρόνων- ό 
άγωνιζόμενος νά έπιτύχη τήν εύνοιάν της διά περι
ποιήσεων καί φιλοφρονήσεων παντός είδους, καί, μετά 
τήν συναίνεσιν αύτής εις τόν γάμον, έπιτρέπων αυτή 
παν κράτος έντή ιδία οικία, πληρών δέ τους ναούς πο- 
λ.υτιμοτάτων δώρων, καί δημοσία συνεστιών άπαντας 
τούς συμπολίτας" ολοι αύτοί οι έρασταί καί όλοι αυτοί 
τρόποι δέν έχουσι δΓήμας αξίαν πλειοτέραν τής αμί
μητου καλλονής καί τής άνεκφράστου χάριτος όλων 
των μυθιστορικών ήρωϊσσών, αρχαίων τε καί νεωτέ
ρων. Επίσης δταν άπό των χαρακτήρων τεΰ θεοφρά* 
στου μανθάνωμεν, δτι οί προςκεκλημένοι είς γάμους 
έπρόσεχον νά μή κακολογώσι τάς γυναίκας, μανθάνο- 
μεν δτι οί αρχαίοι έξεπλήρουν καθήκον κοινότατον εύ- 
πρεπείας καί φιλανθρωπίας. Ό  δε επώνυμον τής πεν- 
Οερας ίδρύσας πόλιν Πύργος, έπραξενάπλώς δ,τι πλεϊ 
στοι ηγεμόνες βαρβαρωτέρων χρόνων πρό αύτοΰ έ- 
πραξαν.

Ά λλ’ δταν εις πολλούς συγγραφείς εύρίσκωμεν πα. 
ρατηρήσεις σπουδαίας κατά τών πρωτείων τά  δποία 
ή γυνή ήξίου νά σφετερίζεται έν τή οικία- δταν λ. χ . 
άκούωμεν τόν Μένανδρον άνακράζοντα-

‘Η δ ’ οικία έν ή πάντα πρωτεύει γυνή,
Ούκ’ έστιν ήτις πώποτ- οΰκ άπώλετο. 

ή άλλον τινά, δτΓ ·
Γυναιξί δούλοι ζώμεν άντ’ ίλευθέρων. 

δταν μανθάιώμεν δτι αί γυναίκες αί ΰπερέχουσαι του 
άνδράς κατά τόν πλούτον, τό γένος καί τούς φίλους, 
ήθελον νά άρχωσιν αΰτών, παρά τόν τής ρύσεως 
νόμον' δταν βλέπωμεν τήν άξίωσιν ταύτην μάλιστα 
επικρατούσαν παρά ταίς έπικλήροις, δηλαδή παρά ται; 
εχούσαις μεγάλην προίκα, αΓτινες, γαυριώσαι διά τόν 
πλούτον τόν δποίον Ιδωκαν εί; τόν άνδρα, θεωροΰσιν 
ίαυτάς ως κυρίας άπολύτους τής οικίας, καί όχι μό
νον τά πάντα κατά τήν ίρεξιν αυτών διαθέτουσιν, 
αλλά πολλάκις καθιστώσιν άφόρητον τόν βίον τοΰ δυς- 
τυχοϋς συζύγου διά τής ζηλοτυπίας καί τής παραφο
ράς των- δταν άναγινώσκωμεν είς τόν αύτόν Μέναν
δρον τά  εξής πικρά λόγια’

Α. Έ χ ω  έπικληρον,
............................. κυρίαν τής οικίας,
καί τών αγρών.

Β . Άπολλον, κακόν τών χαλεπών χαλεπώτατον.

*Ω τρις χακοδαίμων, δςτις άν πένης γαμεί. 
Καί κατωτέρω-

Ό τα ν πένης ών καί γαμεί; τ ις  ελόμενος,
Τ ά  μετά τής γυναιχός έπιδέχηται χρήματα, 
Αύτόν ιΐίδωσιν, ούκ εκείνην λαμβάνει.

Καί μ ιτ ’ όλίγον-

Ό σ τις γυναϊκ’ επίκληρον επιθυμεί λαβείν 
πλουτοϋσαν, ήτοι μήνιν εκτίνει θεών, 
ή βούλετ’ άτυχείν μακάριος καλούμενος, 

δταν επί πάσιν αυτός δ αγαθός Πλούταρχος καταντά 
νά φρονή οτι χρυααΐς πέόαις όεδέσθαι βίΛτιαν ή 
π.Ιούτω γυναιχός' δέν δυνάμεθα, εννοείται, είμή νά 
θεωρήσωμεν ως άναμφισβήτητον, δτι πλείστη διαφορά 
υπήρχε μεταξύ τών όσων διέτασσον οί νόμοι ή άπή- 
τουν οί σύζυγοι καί τών δσα πραγματικώς είς τάς 
οικίας συνέβαΐνον.

Εκτός δέ τών αορίστων τούτων περί τών γυναι
κείων αξιώσεων παραπόνων, τά όποια ενδέχεται νά 
μετέχωσι σατυρικής τίνος υπερβολής αλλά βεβαίως 
δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθώσιν ώς όλως ανυπόστατα, 
έχωμεν καί ρητά παραδείγματα γυναικών δεσποτικω- 
τάτων. Ή  σύζυγος τοΰ περιφήμου Πιττακοΰ του Mt- 
τυλυναίου ήτο τοσουτον δύςτροπος καί τόσον ολίγο» 
έσέβετο τό κράτος του άνδρός της, ώςτε, δλως ποτέ 
λησμονήσασα τήν όφειλομένην είς τό καθήκον καί τήν 
αξιοπρέπειαν τοΰ συζύγου της εΰλάβειαν, είςήλθε μα. 
νιώδης είς τό έστιατόριον, ένω ουτος συνωμίλει μετά τι* 
νων φίλων, καί άνέτρεψε διά λακτίσματος τήν τράπεζα» 
περί ήν Ικάθηντο, ό δέ σοφός Πιττακός, συνειθισμέ- 
νος, ώς φαίνεται, είς τοιαύτας τραγωδίας, καθησύχα
σε τούς έκπλαγέντας καί άγανακτήσαντας διά τήν 
τοιαύτην διαγωγήν ξένους αύτοΰ, είπών, δτι πάς άν
θρωπος έχει είς τόν κόσμον τούτον τόν πειρασμόν του 
καί δτι αυτός ύπέφερε μέ ύπομονήν τόν ίδικόν του, 
φρονών δτι ύπήρχον καί άλλοι χειρότεροι- παρέθεσε 
δέ καί τούς έξής στίχους άγνωστου τινός ποιητοΰ- 

Ουτος μακάριος έν αγορά νομίζεται,
Ό τα ν  δ’ άνοιξη τήν θύραν τρισάθλιος.
Γυνή κρατεί πάντων, έπιτάττει, μάχεται.

Είναι έν τούτοις άξιον παρατηρήσεως, δτι μεταξύ 
τών γνωμικών τά όποία αποδίδονται είς τόν ΙΙιττα- 
κόν υπάρχει καί τό Γυναιχός άργε. ‘Οδυςτυχής? 
ραίνεται δτι ε’κ πείρας έγνώρισε πόσον πολύτιμον 
είναι τό αξίωμα τοΟτο. —  Α λλά καί ή τοΰ Χλιδω- 
νος κυρία, ενός τών Θηβαίων συνωμοτών, δέν παρί- 
σταται ήμίν εΰμενεστέρα τής καλής έκείνης συντρό
φου τοΰ Πιττακοΰ- διότι, προςποιηθείσα ποτέ, δτι έζή' 
τησεν έπί πολλήν ώραν τόν χαλινόν τόν δποίον ήθελεν δ 
σύζυγός της διά νά έπισάξη τόν ίππον του, δμολογεϊ 
έπί τέλους δτι τόν έδάνεισε τήν προτεραίαν εις μίαν 
γειτόνισσάν της, ήτι'ς τήν είχε ζητήσει άπό αύτήν διά 
τόν σύζυγόν της- καί έπειδή δ Χλιδών τήν έξέφρασε 
τήν δυςαρέσκειάν του διά τήν αύτογνώμονα ταύτην 
διαγωγήν, ή κυρία οδ μόνον TÔy ύβρισεν αϋθαδέ- 
στατα, αλλά και άράς κατέφερε κατ’ αύτοΰ καί τής 
οδοιπορίας, ήν έμελέτα νά επιχείρηση.

Τ ίς δέν ένθυμεϊται δτι δ υιός τοΰ Θεμιστοκλέους 
έκαυχάτο, δτι οί Άθηναϊσι έπραττον πάν τό παρ’ αύ
τοΰ βουλόμενον, διότι τούτο έπρα ττεν ή μήτηρ, δ δέ 
πατήρ, δςτις ήξευρε νά έπιβάλλη τήν θέλησίν το» εις 
τούς ’Αθηναίους, έπραττε πάντοτε δ,τι ήθελεν ή μ ή ' 
τηρ του. Ή  δέ σύζυγος τοΰ Εύριπίδου, ήτις άλλως 
δέν ήτο δύςκολος περί τήν έκλογήν τών ανθρώ
πων όσους έτίμα διά τής συναναστροφής της, τοσον-
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τον
άλλο

Γσχυενάν όχι παρά τώ άνδρί, τουλάχιστον παρ’ τήρ, καί τοι αυτός ών είς τών σοφωτέρων καί έπιτη- 
ιις,’ ώςτε ευρε τόν τρόπον νά προμηθεύση «ίς Ινα δειοτέρων άνδρών τής έποχής εκείνης. Έ πειτα  δέ

λαβοΰσα αυτη σύζυγον Δημήτριον τόν ’Αντιγόνου, ού 
μόνον μιτεχειρίοθη έπαξίως τόν πλούτον αύτοΰ, προι- 
κίσασα τάς θυγατέρας καί τάς άδελφάς τών πενήτων 
στρατιωτών δσοι ήσαν άξιοι τοιαύτης αμοιβής, αλλά 
έπράϋνε καί συνείχε τούς ταραξίας δσοι ένόμιζον 
δτι, γυναικός άρχούσης, ήδύναντο νά παρεκτραπώσι 
τής -πειθαρχίας. Καί ή μέν Φίλη αύτη, δταν δ σύζυγός 
έστερήθη τοΰ ίδιου κράτους ύπό τοΰ Πύ^ου καί τοΰ 
Λυσιμάχου, λησμονήσασα τήν προτέραν τής ψυχής 
γενναιότητα, κατέλυσε τόν βίον λαβοΰσα δηλητήριον. 
Ή  δέ Κρατησίπολις έξεναντίας, τήν δποίαν οί Σικυώ- 
νιοι ήθέλησαν νά περιφρονήσωσι μετά τόν θάνατον 
του άνδρός της ’Αλεξάνδρου του Πολυσπέρχοντος,τούς 
ήνάγκασε νά τή» ύπακούσωσι, πείσασα, διά δώρων καί 
ευεργεσιών, πολλούς στρατιώτας νά άσπασθώσι τήν 
μερίδα αύτής. Καί δ Πύρρος δέ άνέκτησε τό κατά 
τήν Ήπειρον κράτος διά στρατιωτών καί χρημάτων, 
δπό τής γυναικός αύτοΰ Αντιγόνης συλλεγέντων.

Έ κ  τούτων συνάγεται, δτι άν καί κατά νόμον ή 
γυνή έθεωρεΐτο παρά τοίς άρχαίοις Έλλησιν ώς άδια-» 
λείπτως άνήλικος, οί δέ άνδρες πολλάκις τωόντι έσφε-

-  ών στενών φίλων της, έξόριστον όντα έν Σάμω, χρη
ματικόν βοήθημα άξιόλογον, δι’ ου ουτος ήδυνήθη νά 
έπιτύχη τήν είς ’Αθήνας έπάνοδόν του.

Ει’πομεν ήδη, δτι αί γυναίκες τοσουτον ίσχυον έν 
Σπάρτη, ώςτε ίλέγετο δτι ή πόλις έκείνη γυναικο- 
κρατεϊται. Τωόντι, ό βασιλεύς Ά γ ις , διά νά έπιτύχη 
τόν σκοπόν τόν δποίον προέθετο, δηλαδή τήν άνόρθω- 
«ν τής Λυκουργείου πολιτείας, έπροςπάθησε πρό πάν
των νά παραλάβη συμπράκτορα είς τούτο, τήν μητέ
ρα αύτοΰ, μ ίγα  ισχύουσαν ώς πρός τήν οιαχείρησιν 
τών κοινών πραγμάτων,διά τό πλήθος τών φίλων, τών 
δπαδών καί τών οφειλετών. Ή  δέ γυνή έκείνη πά 
λιν, συντελεστικώτατον είς εύόδωσιν τοΰ επιχειρήμα
τος έθεώρησε, τό νά έγκρίθή ύπό άλλων γνωρίμων 
αδτής γυναικών, γινώσκουσα, λέγει δ Πλούταρχος, δτι 
οί Λακεδαιμόνιοι υπακούουσίν είς τάς γυναίκας των 
καί έπιτρέπουσιν αύταϊς περί τήν διοίκησιν τοΰ Κρά
τους μερίδα εξουσίας μεγαλητέραν τής έξουσίας ή 
αύταί ένεμον είς ¿κείνους ώς πρός τά  οικιακά πράγ 
ματα. Ε κτός τούτου, τά  πλειότερα τών κτημάτων 
κατείχοντο τότε έν Σπάρτη ύπό τών γυναικών- δτι δέ 
δ’Αγις δένήπατήθηθεωρήσας μεγάλην τήν ίσχύν αυτών 
ώς πρός τά δημόσια πράγματα, άπεδείχθη τρανώς ύπό 
τών έπελθόντων συμβάντων,τά οποία άπέβησαν δλως πο
λέμια τών βουλευμάτων αύτοΰ, διότι αί γυναίκες, θ«ω- 
ροΰσαι, δτι ή πολιτική μεταβολή ήν έμελέτα προέκειτο ν’ 
απογύμνωση αύτάς τοΰ πλούτου καί τής δυνάμεως, έ· 
νίσχυσαν τούς άντιπάλους τοΰ Ά γιδος καί έπήγαγον 
τήν πτώσίν του. ’Ιδού δέ διατί καί ή αντίθετος αύτοΰ 
μερίς τοσουτον έπέμενεν ώστε νά θανατωθώσι μετά 
τοΰ άτυχους εκείνου βασιλέως ή μήτηρ αύτοΰ καί ή 
μάμμη. Επίσης καί δ Κλεομένης πολλήν έλαβε συν
δρομήν περί τήν διάπραξιν τών βουλευμάτων αύτοΰ 
ού μόνον άπό τοΰ πλούτου τής μητρός του Ιίρατησι- 
χλειας, άλλά καί άπό τοΰ γάμου τόν δποίον αΰτη συ
νήψε μετά τίνος τών ισχυρότατων τότε άνδρών τής 
Σπάρτης, έπί μόνω τώ σκοπώ του νά συνδίση αύτόν 
μετά τοΰ υίοΰ.

’Αλλά δέν άνεμιγνύοντο είς τά πολιτικά, έπ’ άγα- 
δώ τοΰ πατρίδος, μόναι αί κυρίαι τής Σπάρτης. Δη- 
μαρέτη ή σύζυγος Γέλωνος τοΰ τυράννου τών Συρα
κουσών, συνετέλεσ» τά μέγιστα είς τήν ειρήνην τήν 
συνομολ.ογηθείσαν πρός τούς Ιίαρχηδονίους, οιτίνες α 
πέδειξαν τήν ενεκα τούτου εύγνωμοοΰνην αύτών, προς- 
ενεγχόντες αύτη χρυσοΰν στέφανον. Ή  αδελφή τοΰ 
Κίμωνος ’Ελπινίκη* περί ής έλάβομεν ήδη αφορμήν 
νά όμιλήσωμεν, μεσολαβήσασα μεταξύ αύτοΰ καί Πε
ρικλεούς, κατώρθωσε τήν είς τήν πατρίδα κάθοδον τοΰ 
πρώτου. Ή  δ’ ηλικία είς ήν είχε φθάσει κατά τήν 
εποχήν εκείνην καί ή δμολογουμένη τοΰ Περικλεούς 
αρετή καθιστώΐΠν άναμφισβήτητον, δτι ή Ε λπινί
κη έπέτυχε τήν συνδιαλλαγήν ταύτην διά μόνης 
τής επιτηδειότητος καί τής συνέσεως αύτής. Φί 
λην τήν ’Αντιπάτρου, δοΰσαν έκ νεότητος αποδείξεις 
τρανάς τής περί τήν διαχείρησι» τών κοινών πραγ
μάτων σοφίας αύτής, συνεβουλεύετο πολλάκις δ πα-

τερίζοντο τό δικαίωμα του νά τήν μεταχειρίζωνται 
ώς κτήμά των, πραγματικώς δμως, καί έν γένει, δέν 
ήτο τοσουτον ύπήκοος *αί αδύνατος, ού μόνον κατ’ ο ί
κον, άλλά καί περί τήν τών κοινών διαχιίρησιν, δσον 
άπό τών νόμων έκείνων καί τών αξιώσεων τών άν
δρών ήδύνατό τις νά συμπεράνη. Ε ίς πολλά μάλιστα 
φαίνεται ίσχυροτέρα ή σήμερον- άλλ’ ή οδσιώδης δια
φορά μεταξύ τής τύχης τών γυναικών είς τούς αρ
χαίους καί τούς νεωτέρους χρόνους συνίσταται είς τού
το, δτι σήμερον δ κανών είναι, δτι δ έραστής λατρεύει 
τήν γυναίκα ώς όν άνώτερον, ούτως είπείν, εαυτού, δ 

την θεωρεί ώς σύντροφον, ώς σύμβουλον, ώς 
παρήγορον,δ υιός τήν σέβεται δσον καί τόν πατέρα- δτι 
ή γυνή νέμεται πλήρη τήν αδτής ελευθερίαν, δτι άρχει 
έν τή οικία, δτι δεσπόζει έν τή κοινωνία, καί δτι πάν- 
τες εύλαβοΰνται αύτήν καί περιποιούνται- πασα δέ 
τών κανόνων τούτων παρεκτροπή είναι έξαίρεσις. Έ νώ 
τό πάλαι δ κανών ή τον, δτι δ Ιρως μικρόν διέφερε τοΰ 
κτηνώδους αύτοματισμοΰ, δ σύζυγος έθιώρει τήν γυ
ναίκα ώς ίργανον άπλοΰν τεκνοποιίας, δ υίάς έδέσποζε 
τής μητρός, ή γυνή ήτο πεφυλακισμένη έν τή οικία της, 
καί έν τή  οικία ταύτη ήτο δούλη τοΰ άνδρός, παν- 
τάπασι δέ ήν άπεστερημένη τοΰ κοινωνικού βίου- 
πασα δέ τών κανόνων τούτων παρεκτροπή (καί είδο- 
μεν πολλάς ανωτέρω) ήτο ούδέν αλλο ή έξαίρεσις. Η 
συνέχεια του λόγου θέλει πείσει ήμας έτι μάλλον περί 
τούτου. (Τό τέλος είς τό ακόλουθον φυλλάδιον).

Ο Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Τ 2

Μεταξύ τών καθ’ έκάστην έξ Αθηνών κατερχομέ- 
νων είς Πειραιά, ολίγο: βεβαίως ύποπτεύουσιν, δτι ή



«όβαλλιι; x«t άμπελόρυτοι πεδιάδες άς διατρέχοοσιν, δροχο», διά τοδτο 'ΛΛΙηιδυγ όπδ τών άρχαίων xa- 
ηταν άλλοτε δάλασοα, ήτις χατά μιχρόν προσ·/ω- λουμενον. Kat έπί των ίς-οριχων δέ χρδνων τινβ μέρη 
«?«Γτ*, μετείλήδη τέλος εις πεδιον τακιίνδν χ ίΓ δ ίά - αότοΰ έξηχολούθου» έλώίη άχίμη, εις ά μετά τ4ν Πε-
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δομεν χαί τον Κάνθαρον, ίσως χαί ιόν Κωφόν λιμέ
να, ήτον τό κυρίως έμπόριον -των ’Αθηναίων επί τής 
άχμής αύτών, λιμήν ευρύτατος, στρογγύλος, χαί ασφα
λής ώς ναυπηγείου δεξαμενή.

Τενές ακόμη τών νεωτέρων προσβέτουσι καί ετε- 
ρον λιμένα, χαλούμενον 'Αφροδίσιον, αλλά τοΰτο χατά 
παρεξήγησιν, ώς λιμένα τον ναόν έκλαβόντες.

Αφ ου δ ό Πειραιεύς άπό άσημου δήμου έγένετο 
ό επισημότατος ναυτικός σταδμές τής μεγίστης τών 
Έλληνίδων πόλεων, δ Περικλής, άν βχι αυτό; δ Θε
μιστοκλής, ήδέλησε νά διασκευάση καί τήν πόλιν αδ" 
τοϋ άξίως τής νέας περιοπή; της, δι’ δ καί μετεπέμ- 
ψατο τόν περίφημον 'Αρχιτέκτονα Ίππόδαμον τον 
Μιλήσιον, όπως τήν ρυμοτομήση. Αύτός δέ, έκ πεί 
ρας γνωρίζων πόσον ή τοιαύτη έπιχείρησις είναι δυσ
χερή; εις ήδη κατωκημένας πόλεις, όπου τά ιδιωτικά 
συμφέροντα άντερίζουσι πρός τδ δημόσιον, αύταπαρ- 
νήσεως πρώτο; τό παράδειγμα δίδων, έδωρήσατο εί'ς 
τον δήμον ήν έκέκτητο αύτόδι οικίαν, καί μετά 
ταϋτα έδωκεν εις τήν πόλιν του Πειραιώς οϊον σχέ- 
διον είχε δώσει καί εί; τήν ‘Ρόδον. Ιΐροσερείσας δη
λαδή αύτήν εί; τόν λόφον τής Μουνυχίας, τήν διέδε· 
σεν έπ’ αΰτοΰ άμφιδεατροειδώς, καί έκιϊδεν τήν κα- 
τεβίβασε μέχρι τής παραλίας τής Ζε'ας καί του με
γάλου λιμένος, περί ον ώκοδόμησε στοάς, άγουσας 
πρός τά  εμπόρια. Ή  μία έξ αυτών εκαλείτο Μακρά, 
καί ίσως ή αυτή άλφιτοπώλις, στοά, και ή* συνεχής 
μετά του τείχους τής Ήετιωνείας, ήτοι έξετείνετο ά
πό τοΰ στομίου τής δαλασσολίμνης παρά τήν νυν με 
γάλην άποβάδραν τοΰ Πειραιώς, καί τό λεγόμενον του 
ΖεΜ'χη τό καφφενεϊον. Ταΰτην διετείχισαν οί τετρα
κόσιοι, καί έβίαζον τούς εμπόρους ν’ άποβιβάζωσιν εις 
αύτήν μόνην τόν σϊτόν των. Περί τήν στοάν ταυτην 
Ικειτο καί είχε περιορισδή επί Παυσανίου ή άγορά τού 
Πειραιώς. Άποτέρω δέ τής δαλάσσης, προς τόν λό
φον τής Μουνυχίας, ΰπήργεν άλλη αγορά, ήτις άπό 
τοΰ Αρχιτέκτονο; ‘Ιπποδάμεια έπωνομάσδη.

Κατά τό λοιμοκαδαρτήριον, οΰ μακράν τοΰ Καν
θάρου εύρέδησαν πολλαί καί άξιόλογοι έπιγραφαί τών 
Αλεξανδρινών χρόνων, περιέχουσαι καταλόγου; τών 
τριηρεων καί σκευών τών νεωρίων, και φαίνεται οτι 
εις τήν δέσιν ταΰτην Ικειτο ή σκευοδήκη ήν δ ρήτωρ 
καί άρχιτέκτων Φίλων ώκωδόμησε λαμπροτάτην διά 
σκεύη χιλίων πλοίων, ήν κατέστρεψε δέ δ Σύλλας. 
Κατά τό μέρος δέ τοΰτο ήτον, φαίνεται, καί τό κυ
ρίως ίμπόρωγ τοΰ Πειραιώς, όπου δηλαδή άπεβιβά- 
ζοντο πριν πωληδώσι τά εμπορεύματα, περιέχον καί 
τό Αείγμα, όπου συνερχόμενοι συνηλλάσσοντο οί εγ
χώριοι καί ξένοι έμποροι. Έ π ί τοΰ ύψώματος όλίγον 
άνωτέρω, βορειανατολικώς, τής ‘Υδραίκής εκκλησίας, 
σώζεται στήλη μικρά, φέρουσα άρχαϊκοίς γράμμασι 
τήν επιγραφήν : Όρος όάοί χαί εμπορείου. Αύτη ά -  
ναμφιβόλω; άνήκει εις τοΰ ‘Ιπποδάμαντος τό σχέδιον, 
είτε τής τοΰ Περικλέους ή τής τοΰ Θεμιστοκλέους 
έποχή; ύποτεδή ουτος, καί σημειοί εισέτι, έν χώρω 
ίσταμένη, τήν άληδή δέσιν τοΰ Εμπορείου.

Ε ίς τών έπισημοτέρων ναών τοΰ Πειραιώς ην τό 
’Αφροδίσιον, οίκοδομηδέν ύπό του Κόνωνος μετά τήν
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έν Κνίδω ναυμαχίαν είς τήν προστάτιν τής Κνίδου 
Άφροδίτην, ήν καί Εύπλοιαν έπωνόμασε- τήν δ’ επω
νυμίαν ταύτην παρέλαβον πάλιν οι Κνίδιοί έκ Πει
ραιώς, όταν ήγόρασαν έχείδεν τό ν;ερίφημον τοΰ Πρα- 
ξιτέλους άγαλμα, Τ ά  έρείπια αύτόΰ, μαρτυρουμενα 
έξ έπιγραφής καί έξ άγαλματίου 'Αφροδίτης έν αυ
τοί; εύρεδέντος, σώζονται έπί τής οφρύος τοΰ Πει- 
ραϊκοΰ λόφου, όλίγον δυτικώς τής νέα; δενδροφύτου 
πλατείας. ‘Υπήρχε δ' έν Πειραιεί καί ναός τοΰ 
Διό; Σωτήρος χαί τής Άδηνα; Σωτείρας, έν ώ εδυον 
τά Σωτήρια οί έκ κινδύνων δαλάσσης σωδέντες, άλλα 
περ! τής δέσεώς του ήξευρομιν μόνον ότι ήτον έπί τής 
παραλίας. Ίσω ς διεδέχδη αυτόν τά Μοναστήριον τοΰ 
άγ. Σπυρίδωνος. ‘Ο δέ ναός τής Βενδιδίις Άρτέμι- 
δος, φαίνεται ότι έχειτο ύπό τού; δυτικού; πρόποοας 
τής Μουνυχίας.

Έ ν  άλ.λο δέ μνημείον προ πάντων έδόξαζε καί έ- 
κοσμει τόν Πειραιά, ό τάφος τοΰ ήρωος όστις έστή* 
ριξεν έπί τών περιρρεόντων κυμάτων τό άσάλ.ευτον 
αύτοΰ τρόπαίον, ό τάφος τοΰ Θεμιστοκλέους. Ε ίς τήν 
έσχάτην άκραν τής ανατολικής πλευράς τοΰ λιμένος, 
ώ; γνωστόν, προέχει είς τά  κύματα, καί ώς έπί τό 
πλείστον κατακλύζεται ύπ’ αυτών, διπλή λάρναξ, καί 
τινες ογκώδεις σπόνδυλ,οι κιόνων περί αύτήν. Ταΰτα έ- 
ξελήφδησαν ώς ό τάφος τοΰ θεμις-οκλ.έους, καί ούδ'έδό- 
νατο τώ  δντι καταλλ,ηλοτέρα δέσι; νά έπινοηδή δι' αύ- 
τόν. Έ κεί φαίνεται κείμενος διά ν’ άκοόη δι’ αιώνων 
τό μο^τίχόν κύμα τής Σαλαμίνος ψάλλον τών δριάμ.- 
βων του τούς παιάνας, χαί έκεί δ είσπλέων φαντάζε
ται ότι βλέπε: τήν σκιάν του γιγαντιαίαν, διαμετρώ- 
σαν ύπερηφάνως διά τοΰ βλέμματος τό υγρόν πεδίον, 
καί ώ ; έπί τής εσχατιά; εκείνης φρουροΰσαν τήν πα 
τρίδα του, καί έγγυωμένην αύτή ελευθερίαν καί δόξαν. 
Καί όμως ουτος φαίνεται ότι δεν είναι ό τάφος τοΰ 
Θεμιστοκλέους, διότι κατά Πλούταρχον εκείνος έτάφη 
εντεΰδεν τρΰ Άλκίμου, εις τό νπεύόιυ>· τής δαλάσσης- 
δ δέ τάφος του ήτο βωμοειδής έπί μεγάλη; χρηπίδος. 
Έτάφη δηλαδή περίπου όπου μετά είκοσιτρείς αιώ
νας άπετέδησαν, ούχί έκ προδέσεως, αλλά κατά πα
ράδοξον σύμπτωσιν, τά  εύκλεή οστά τοΰ άξίου του 
έοαμίλλου, τοΰ ’λνδρέα Μιαούλη·

Είς τών λουτρώνων τοΰ Πειραιώς ώνομάσδη Ση 
ράγγιον, ίσως διά τά ; υπογείου; σήριγγα; δ ί ώ· 
μετωχετεύετο τό υδωρ μακρόδεν, ώ ; απέδειξαν τά 
νεωστί άνακαλυφδέντα ύδραγωγεία. ‘Ο Στράβων ρτ 
τώς λέγει ότι ό λόφος τής Μουνυχίας ήτον κοίλος 
ύπόνομος, καί ότι αί υπόνομο: ήσαν τόσον μεγάλαι, 
ώστε καί οικίας ήδόναντο νά περιέχωσι, καί έν αύταϊ; 
έκρύπροντο έταιρίαι κακούργων. Καί τώ βντι τοιαύτιι 
ύπόνομοι άπαντώνται πολλαχοΰ τοΰ Πειραιώς μέχσι 
τοΰδε, μία μάλιστα έπί τής κορυφής τής Μουνυχίας, 
πρός τό δυτικονέτιον αύτής, είναι σπηλαιώδης, άνδρο- 
μήκης καί επέκεινα τό ύψος, κατέρχεται βαδέως είς 
τήν γήν, και δνομάζεται Λουτρά σήμερον. Τ ις οιδεν 
άν δέν είναι αυτή τό εν Σηραγγίω βαλανείον ;

‘Η  δέ ανατολική τοΰ Πειραιώς πλευρά, ή τήν σή" 
μερον τοίς ‘Υδραίοι; παρακεχωρημένη, αύτή φαίνεται
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ότι όλίγον κατωκείτο, και Ικεί άνίφε'ρει δ Ξενοφών, 
καί φαίνονται μέχρι τοΰδε, μεγάλα λατομεία.

Άποφασίσα; δ' ό Θεμιστοκλής νά καταστήση τόν 
Πειοαιά τό πρώτιστον όρμητήριον τών δυνάμεων τών 
Άδηνών, έπρεπε καί νά τόν όχυρώση- καί περιέλαβεν 
αύτόν μετά τοΰ Κανδάρου, καί προσέτι τήν Ζέαν καί 
,ήν Μουνυχίαν διά τείχους στερεωτάτου, έφ’ ου, κα
τά θουκιδίδη-. δύω άμαξαι διήρχοντο κατά πλάτος, 
καί όπερ κατ' Άππιανόν, ίσως όμως ή αύτόν ή τινα 
άντίγραφέα του ύπερβολήν γράψαντα, είχεν υψος τεσ
σαράκοντα πηχεων, καί ό Θεμιστοκλής ήθελε νά -<ρ 
δώση διπλάσιον τούτου! Διήρχετο δέ τό τείχος ¿πι- 
σω. πρός βορόάν, τοΰ λόφου τής Μουνυχίας, καί δ:ευ- 
δύνετο μετά ταΰτα πρός τόν Κωφόν λιμένα, καί^ την 
δαλασσολίμνην, όδιν συνηνοΰτο μετά τοΰ έπί τής Ηε

τιωνείας. Τών τειχών τούτων πολλά μέρη σω,ονται, 
καί είναι τώ  βντι μεγάλης καλλονής, μάλιστα καδ ό 
μέρος είσερχόμεδα είς τόν Πειραιά, όπου καί έπί τοΰ 
τοίχου διά μεγάλων γραμμάτων διακρίνονται άκόμη 
αί συλλαβαί ΔΗΜ Η, ίσως ή άρχή τοΰ ¿νόματος Δη- 
μητρίου τού Φαληρέως, έπισκευάσαντος αύτα κατα
πάσαν πιδανότητα.

Κατ’ αύτό δέ τοΰτο τό μέρος συνδέεται ό περίβο
λος τοΰ Πειραιώς μετά τών μακρών τειχών, δι' ων 
έαελέτησε* δ Θεμιστοκλή; νά κα-αβιβάση οΰτως εΐ- 
πεΐ' τήν μεσόγειον πόλιν είς τήν δάλασσαν, καί νά 
ενώση τάς δύω είς φρούριον £ν. Τό εν σκέλος αυτών 
ήοχιζεν ένταύδα, καί έχώρει εύβύ πρός τήν Πνύκα- 
Γό δέ άλλο ήρχιζεν άπό τό Φάλληρον (τους τρεις 
Πύργους', καί δ.ευδύνετο πρός τό Μουσείον Αλλ επι
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του Πελοποννησιαχοΰ πολέμου ό Περικλής εννόησε» 
ότι ή μεγάλη αδτη ίχτασις ήτον δυσφρούρητος, καί 
τότε οικοδόμησε καί άλλο σκέλος, τό Διά μέσου ή 
νότιον χληθέν, άρχόμε*ον δέ άπό τοΰ ανατολικού πέ* 
ρατος τοΰ λόφου τής Μουναχίας, χαί προχωρούν πα- 
ραλλήλως πρός τό πρώτον ή το βόρειον, τό δε Φ»λ- 
ληρικόν έγκατέλιπεν. Καί χατεστράφησαν μέν ούτά 
κατά μέρος υπό Λυσσάνδροο, άνωκοδομήθηταν δέ υπό 
Κόνωνος, χαί 6 Σύλλας τά  χατέσχαψεν εντελώί, ή 
δέ τελευταία δοοποιΐα όλίγου δει» έξηφάνισε καί τά, 
έσχατα ίχνη των. '

'Επί Παυσανίου δ Πειραιεύς είχε περιορισθή εί; 
μιχραν κώμην, ότε δ’ ό βασιλεύς Ό6ων σπέβη εις 
αύτόν, συνίστατο αύτός εις μίαν μόνην χαταόόέουσαν, 
χαλυβην. Ή δη δ» περιέχει πολλ.άς πάλιν χιλιάδα; 
κατοίκων, καί τό μέν κέντρον αύτοΰ χατέχουσι μι- 
γάδες έποικοι, εις δέ τήν ανατολικήν πλευράν συνω- 
κίσθησαν Χίοι, καί επέκεινα κατά τήν δυτικήν πλευράν 
τοΰ Πειραϊκοΰ λόφου Υδραίοι, καί έτέροθεν περί τόν 
Κωφόν λιμένα πρόκειται νά εΰρωσι νέαν πατρίδα οί 
άπόλιδις Θράκες, Β-.θυνοί, Βούλγαροι. Πολλαί δέ 
τόν κοσμοΰσι καί οΐκίαΐ εύπρεπιϊ; καί εμπόρια, ά- 
νσμίξ μετ’ έρειπίων αρχαίων οικιών, ψηοοθέτω» δα
πέδων, ναών, φρεάτων χαί υπονόμων.

Ά π ό  τοΰ Πειραιώς άνερχόμενος άπήντησεν ό Παυ
σανίας ίρείπια τοΰ βορείου τείχους ο είχε» ανεγείρει 
ό Κόνων, καί παρ αυτό τόν τάφον τοΰ Μαινάνδρου 
καί τό κινοταφεϊον τοΰ Εΰριπίδου. Ό  δέ νέος πε- 
ριηγητής ανέρχεται έπί όδοΰ εΰρείας κτί άνετου, ήτις, 
αν έξήλειψε τούς τελευταίους λίθους τού; μαρτυροΰν- 
τας περί τής δέσεως τοΰ βορείου σκέλους, διετήρητε» 
όμως κά» ακριβέστατα αύτοΰ τήν διεύθυνσιν. Δεξιώς 
δέ έν τώ  έλαιώνι βλέπει εις τινα άπόστασίν σωρόν 
πανάοχαιον, όστις λέγεται τάρος τής ’Αμαζό-ο: 
Ίππολίτης. Ε ις τήν πόλιν δέ προσελθώ», άπαντα 
κατ’ άρχάς πρός δεξιάν έπιφανέστατον προκύπτοντα 
τόν υψηλόν λόφον τοΰ Μουσείου, οϋτω χληθέντος, 
διότι δ Μουσαίος έψαλλε καί έτάφη έπ’ αότοΰ, ήδη δέ 
καλούμενου λόφον τοΰ Φιλοπάππου, διότι επί κοφυρή; 
του φέρει επιτάφιον μνημείου χατάγλυρον τοΰ Ά ντι 
γόνου Φιλοπάππου, έγγόνου τοΰ Βασιλέως τής Κομ- 
μαγηνής ’Αντιγόνου, δν έξεθρόνισεν ό Ούεσπασιανός.

Μετά τό Μουσείου δέ παρίσταται ό λόφος τοΰ ’Α
στεροσκοπείου ή τών Νυμρών λεγόμενος δι’ επιγραφήν 
λίαν άρχαίαν, λελαξευμένην έφ’ ενός τών βράχων του, 
καί μετά ταΰτα ό Ά ρειος Πάγος, σεβάσμιος έδρα δ ι
καστών οΓτινες έχρινον θεούς, καί καθ’ ών ούδείς ποτέ, 
ούτε αθωωθείς ούτε καταδιχασδείς έτόλμησε νά εΐπή 
ότι ήδιχήθη' ό λόφος έρ’ ού τελευταία έδιχάσθη ή μεγί 
στη καί έπισημοτάτη πασών τών δικών, ή τοΰ χριφια- 
νισμοΰ πρός τόν πολυθείσμόν, καί άφ’ ου ο ί ’Αθηναίο: 
έκθαμβοι ήκουσαν τήν εμπνευσμένη» γλώσσαν τοΰ 'Α 
ποστόλου άγγέλλουσαν τόν "Αγνωστον θεόν. Μετά τόν 
Άρειον Πάγον τέλος έρχεται ή νέα πόλις τώ ν’Αθηνών.

?

Β ΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ .
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■Ί . μέχρι τί/r  II. έχατοχταετηρί̂ ος áxuaaártur 
áy/cúf τής Εχχ.ΙησΙας παζέρι,ιι·, χαί tur συγγραμ- 
μάζωχ aúzür, i'Jtli Λωεσται ,-/>■» u A arzopdrov, xa- 
θηγητοΰ τής θεολογίας έν τε τώ  Πανεπίστημίω Ό -  
Οω»ος κσί τή Εκκλησιαστική ‘Ριζαο'ω σχολή. Τόμος 
πρώτο;, περιέχων τάς τριίς προύσας εκατονταετηρί
δας. Έ ν  ’Λθήναις, τύποις και άναλώμασι Σ. Κ. Βλα
στού. Κατά τή» οδό» Έρμοΰ, άρ. 2 12 . 1851 . Τ ι-  
μαται δρ. 8.

• Έά·» ή άγια Γραρή όμολογήται τό πολυτίμητο» 
τής θείας σοφίας ταμείο», τό αδαμάντινο·» σκιΰος, έν 
ω ώς κειμήλιου περιέχοντσι τή; άυωμή του ήμών πί- 
στεως τά  μυστήρια- ή β όλο; ή πάνσεπτος καί άψυε- 
δεστα’τη, έν ή, κατ’ έπίπνοιαντοΰ παναγίου πνεύματος, 
έγράρη αύτή ή ά'ήθεισ, ό ιερός τοΰ θεοΰ λόγος, όφω- 
τιζων καί σοφίζων και σώζων πάντας του: π.στεύοντας’ 
τώνθιορορω» τήςΈκ/λησία; πατέρο)·» τά σ γγράμματα 
μαρτυροΰνται ή κλείς 5·»τα τοΰ ταμείου τούτου, δ άκρις 
βή; διδάσκαλος καί ερμηνευτή; τή; κατ'εξοχήν ταύτη- 
βίβλου, ό ασφαλή; γνώμων καί βέβαιο; τών χριστια
νών οδηγός, «:; εΰρετιν καί κατανόησιν τώ» έν αυτή 
ύψη' ών καί άνσντ [¡ρήτων αληθειών . . . Ά λλ’ ?»’ άποβή 
ή τών συγγραμμάτων αύτών μελέτη κατά τό δέ;ν καρ- 

[πορόρο;, ανάγκη νά γίνώσκωμεν τίνες οι καλούμενοι 
ουτοι πατέρες καί λοιποί Εκκλησιαστικοί συγγραφείς, 
πότε έκαστος αύτών ήκμασε, ποια ή θεάρεστος αύτοΰ- 
πο'ιτεία, τίνα τών πονημάτων αύτώ» τά ά/ηθώς γνή
σια, καί τίνα τά νόθα καί άμριβαλλόμενα, τ ί τό έν 
αύτοίς περιεχόμενο» καί τι ίδίον έχει έκαστου αύτών 
ή διδασκαλία.»

Τοιουτοτρόπως έξέρρασεν 5 συγγραρεύς, έ·» τώ- 
προοιμοίω αύτοΰ, τούς λόγους δ ι’ οί»; έπεχείρησε τή» 
σύνταξιν καί εκδοσίν τής προκειμένη; ιστορίας· τό 
καθ’ ήμας δ’ ένομίσαμεν, ότι κάλλιον ή αύταίς αύτοΰ 
ταίς λέςεσι δέ» ήδννάμεθα νά παραστήσωμε» τή» τε 
πρόθεσιν τΰς βίβλου καί τήν άπό αύτή; προςδοκωμέ- 
·<η·» ωφέλειαν. Ό  ά·ά χείρα; τόμο; εςεοόθη καί πρά 
πέντε έτών, ώς συγγραφή αύτοτελής, πραγματευόμε
νη τά περί τών πατέρων τών τριών πρώτων έκα- 
τονταετηρίδων ήδη δέ δ φιλόπονος χοθηγητής, άπο- 
φασίσας νά παρατείνη τή» τώ» πατέρων ιστορίαν μέ
χρ ι τής όγδοης εκατονταετηρίδας, μετετύπωσε μετά 
τινων βελτιώσεων, τό προδημοσιευθέν μέρος, ώς τό . 
μσν πρώτον συγγραφή; έκτενεστέρας.

Διαιριϊται δέ δ τόμος ουτο; εις τέσσαρα μέρη, ο ν  
πρώτον ή ειςαγωγή. Εν τούτη δρίζεται, ότι ή έ- 
πιστήμη ή χαλουμένη φιλολογική χαί κριτική ιστο
ρία τώ·» άγιων πατέρων, είναι ή βοηθητική εκείνη τής 
θεολογίας έπιστήμη ή διδάσκουσα τούς βίους τών Ιε
ρών τής έκκλησίας άνϊρών, χαί έξετάζουσα τά συγ
γράμματα αύτών,καί άναπτΰσσουσατήνέν αύτοίς διδα
σκαλίαν. Έ πειτα  εξηγείται διατί χαί τίνες λέγονται κα-
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tiptc τής ιχχ.Ιησίαζ' διότι ή τιμή αΰτη δέν άπεδόθη 
«ίς πάντα έχχλησιαστιχό» συγγραφέα ανεξαιρέτως, άλ/> 
εις έχείνους μόνον παρ’ οίς συνέτρεξαν αί τέσσαρες 
έξής ιδιότητες· ϊξηγος παιΰεΐα, άγιότηε, >/ avraire- 
<7κ ιήΐ Ιχχ.Ιησίαζ χαί άρχαιόζης. "Οθε» πολλοί χαι 
¿»»μαστοί έκχλησιαστιχοί συγγραφείς δέν συναριθμοΰν · 
ται μετά τών πατέρων τής έχχλησίας, άλλ’ άπλώ; 
καλούνται συγγραφείς τής εκκλησίας, οίο» Κλήμης ό 
’Αλεςανίριύς, ό Ωριγένης, ό Τερτυλλιανός, Εύσέβιος 
έ Παμφίλου και άλλοι. Οΰδέν ήττο» όμως ή έπιστή
μη πραγματεύεται καί περί του βίου χαί τών ουγ- 
γραμμάτω» αύτών, καθό επισήμων τής έκκλησίας άν· 
δρών. Τελευταίο·» ή ειςαγωγή διαλαμβάνει τίνες περί 
τής έπιστήμης ταΰτης έγραψαν, άπό τοΰ ίεροΰ Ίιρω - 
νύμου, όςτις πρώτος διενοήθη νά σύνταξη ίδια χρ ι
στιανικήν φιλολογία·», μέχρι τών νεωτάτων.

Επονται όέ μ ιτά τήν ιΐςαγωγήν αί ίδιαι περί τών πα 
τέρων τής εκκλησίας αί πραγματεία:· καί πρώτον αί περί 
τών τής πρώτης έκατο»ταετηρίδος,οΓτινες καί κίτιισ:«- 
Μκοί πατέρες καλούνται, ώς άμεσοι τών άγιων ’Απο
στόλων μαθηταί καί διάδοχοι. Είναι δέ οί 'Αποστο- 
λικοί ούτοι πατέρες έπτά- Κλήμης, ό ’Ρώμης Έ πί-

* Γ Α ”  -----------Γ ” » ι *  — — — - —
αριθμόν Β 1 , καί ύστερον αύτώ ν, οί τής 3  έκατονταε- 
τηρίδος, τόν αριθμόν 3 5 .  Αί π ερ ί τώ » γνωστοτέρω ν 
καί έπιφανεστ.-ρω» έξ  αύτώ ν π ρ α γμ α τεία : είναι άκρι 
βέστατα ι καί πιριλαμβάνουσι, α) τό» βίον, β) τά  σ υ γ 
γρ ά μ μ α τα , γ )  τήν διδασκαλίαν, δ) τά ς  εκδόσεις. Ε ν 
νοείται ότι τοιαύτην Ικτζσ ι»  δέν έχουσιν άπασαι αί 
π ραγμ α τεία ;, ύπάρχουσι δέ καί τ ίνες τώ ν  πατέρω ν, περί 
ών όλ ίγα ι ά π /.ώ ; Λέξεις έρόέθησαν, διότι ό β ιος αύτώ» 
είναι όλως άγνωστος καί τά  συγγρά μ μ α τα  άπωλέσθησαν.

Τ ό  περί τώ ν  συγγραμμάτω ν κ α ί τή ς  διδασκαλίας 
μέρος είναι πληρέστατον, διότι ού μόνον ή γνησιότης 
έκαοτου εξετά ζετα ι έπ ιμ ελώ ς, άλλά καί ή ύπόνεσι: 
έν π λ ά τ ιι  εκ τίθετα ι, παρατιθέμενων συνήθως πολλών 
έν πρω τοτύπω  περικοπών, ώ ςτε , τή  άληθεία, πιστεύ 
ομε», ό τ ι πολλοί κ α ί ευλαβέστατοι χρ ισ τιανο ί θέλουν 
θεωρήσει έαυτούς εκπληρώσαντας τό  περί τήν σπου
δήν τώ» πατέρων καθήκον αύτώ ν, έά» άναγνώσωσι μετά 
προςοχής τήν προχειμένην βίβλον, θ ί  δέ βίοι ήταν, 
νομίζομεν, ένίοτε έπ ιδεχτικο ί πλειοτέρας τινός άκριβο- 
λογίας χαί ά να πτύξεω ς,τόοω  μάλλον, όσω αί σωζόμεναι 
π ιρ ί τώ ν  πατέρω ν τούτω ν ειδήσεις,είτε άκριβείς, είτε μή, 
χαραχτηρίζουσι τή» κατάστασίν τώ ν γνώσεων καί τών 
πνευμάτω ν κατά  τήν άοαφή εκείνην επ οχή ν  τή ς  Έ λ λη ν ί 
κής ίς-ορίας καί ε ι; διευκρίνησιν φιλολογικών ζητημάτω ν 
συντελοϋσιν. Ό  συγγραφεύ; λ γ .  όμιλών περί τ ή ;  πο· 
λυθρυλλήτου συγχύσεως ή τ ις  έπ ί πολύ» χρό·ον έπ ε - 
χράτησε μεταξύ Διονυσίου τοΰ ’Α ρεοπαγίτου ,τοΰ  καί έν 
τή  3  έκατονταετηρίδι μαρτυρήσαντος πρώτου επισκό
που τώ ν Μαρισίων, Διονυσίου καί τούτου τό όνομα 
περιορίζεται ε ις  τό  νά άναφέρη. ό τ ι δ άβόδς Ίλδου ΐ- 
νος έπεχείρη -ε, κατά  τήν έννάτην εκατονταετηρίδα, 
πρώ τος ν’ άποδείςη τήν μεταξύ τώ ν δύο έπισκόπων 
τα υ τό τη τα , παραλείπει δέ νά σημειώσηποΰ στηριζόμε-

νος ό είρημένος άββας προίτεινε τήν γνώμην ταυτην, 
έν<5 έκ τών ύπό τούτου μνημονευομένων πηγών ή έπι- 
στολή υποτιθεμένου τινός Έλληνος χρονογράφου, 'Α- 
ριστά(χοο καλούμενου, είναι περίεργος, ού μόνον ώς 
‘άρχαιοτάτη όμολογουμένη, καίκαθ’όλαςτάς πιθανότη
τας τωόντι μεταφρασμένη έκ τοΰ Ελληνικού άλλά 
καί διά τήν πιριιχομε'νην έν αύτή άλλόκοτον περιγραφήν 
τών ’Αθηνών, ώς πόλεως κειμένης εις τά σύνορα τής 
θράχηζ χαί τής Ααχείαίμονος! περιωνύμου ίέ  
διά τούς αρχαίου; αύτής βασιλείς Κέκροπα καί Μέ
νανδρον, έτι δέ καί ώς πατρίδος τοΰ ’Απόλλωνος και 
τοΰ Άριστοτέλσυς, διτρημένης, δέ εις 5  τμήματα· J , 
τοΰ Χρόνου, 2 , τό θραχικόν, 3 , τοΰ Ποσειδώνος, 4 , 
τοΰ "Αρεως, 5 , τοΰ ’Ερμου- όπου ό τρόπος τής γρα
φής τών ό»σμάτων 'Ερμής καί Άρης, ο3τω πως έχων, 
Erniis, Aris, προςεπιμαρτυρεϊ τήν ήμετέραν προφο
ράν έτι άπό τώ» άρχών τής έννάτης έκατονταετηρί- 
|δ:ς επικρατούσαν. Πρός τούτοις, έκ τών Ελλήνων δέν 
έταυτισε τούς δύο Διονυσίου; μόνος ό Μεθόδιος, άλ
λά χαί ό Μιχαήλ Σύγγελος καί ό Συμεών Μεταφρα
στής, εκτός δέτών νεωτέρων Μηναίων καί τό άρχαΐον 
Συναξάρισν, τό όποιον συμβιβάζει τόν έν Άδήναις διά 
τοΰ πυρός θάνατον τοΰ Άρεοπαγείου μετά τής εις 
Γσλατία» παρείας, ιστορούν, ότι ό έπίσκοπος μετά τήν 
ένταύθα δλοκαύτωσι» αύτοΰ, παρήλθεν εις τά  έσπέρια, 
όπου πολλά θαύματα έπιδειξάμενος, άπετμήθη τήν 
¡κεφαλήν καί ύποδιχθείς αύτή» εις τάς χ,εΐρας έβάοισεν 
ούτω έν διαστήματι δύο μιλιών, μέχρι τοΰ άγ'·.·υ Διο- 
«υοίου κτλ. Σ'μειωτέον ίπ ί πάσι·» ότι δ Βέδας έν τή 
Ερμηνεία τής Άποστολική; ιστορίας, έούγχυσε τόν 
ΆριοΓ.αγίτην μετά τοΰ έ» τή δεύτερα έκατονταετηρί
δι άκμάσαντος επισκόπου Κορινθίών, Διονυσίου έπίσης 
καλούμενου, περί ού ή ά»ά y εΓρας βίβλος έν σελ. 28 2 , 
περί δε τή : εί; Γαλατίαν παρόδου δ Ά γγλος εκείνος 
Οιολόγος ούδεν διαλαμβάνει.

Ά λλ’ αύται καί τοιαΰται μι/ραί παρατηρήσεις δέν 
έλαττοΰτι βεβσίως τήν πολλή» τής προκειμένη; συγ
γραφή; αξίαν, γεγραμμένης άλλο»; καί εις γλώσσαν 
καθαρά», κάί ακριβή, καί όλως πρέπουσαν τή ίερότητι
¡τοΰ άντικειαενου.1 * · ■ · »

Σειρά είόιχής όιόασχα.Ιίας -ωχ ΰπαζιωματιχΰχ 

τοΰ ücpt Co.lixov, ό.τό Ai~Sixov τοΰ Κρέσυος, μι- 

ταγρασθιισα έκ τοΰ Γα.Ι.Ιικοΰ ί'.πό Γρηγορίον /ί. 

Χαπςερή, άέιωματιχοΰ τοΰ 1Ε.Ι.Ιηηχοΰ lIvpoCc- 

,Ιιχοΰ. »
Οί Κύριοι ύπαςιωματικοί τοΰ ‘Ελληνικού πυροβο

λικού λαμβάνοντες άνά χεϊοας τό δι’ αυτούς συγγρα- 
φέ» βιβλίο» τοΰτο, πρέπει βεβαίως νά συναισδάνωνται 
μιθ υπερηφάνειας ττ,ν ίδ;αν αύτών άξίαν, καί νά φ:- 
λοτιμώνται νά δικαιώοωσι τάς πρός αύτεύς αξιώσεις 
ά, τό  σύγγραμμα τοΰτο υποδεικνύει. Καί δέν άμφι- 
βάλλομίν μέν, ότι πολλοί έξ αύτών, έαυτούς σεβό
μενοι. καί τή·» στρατιωτικήν τιμήν αληθώς έννοοΰντις, 

ιδέν θέλουσιν όκνήσει είς τήν μελέτην του πολυτίμου 
|ούτοΰ όδηγοΰ, όστις θέλει τούς καταστήσει άσυγκρί-·
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τω : ίχα/ωτε'ρου; εί; τής πατρίδος την υπηρεσίαν, χαί 
εφάμιλλους τών δμοταγώ* των ¿ν τοϊς μάλλον ϊ ι -  
φωτισμένοις στρατοί; τής Ευρώπης. ‘Αλλά φρονοΰμιν 
συγχρόνως ότι εΰχής έργον ήθελεν είσθαι,άν εις τά τά γ 
ματα, ιδίως τα  τών τιχνικών λεγομένων όπλων, ου/- 
ιστώντο σχολεία, έν ο?ς οί ύπαξίωματικοί νά λαμβά- 
νωσι τήν άνωτέραν αυτών επαγγελματικήν μόρφωσιν. 
Τής πειθαρχικής άλύσσεως εις τών σπουδαιότατων 
χριχων είναι ό τών ϋπαξιωματικώ·/· καί ώ ; είναι ανά
ξιον του ό-όματος ταχτικού στρατού σμήνος ά/Θρώ 
πων βζδιζόντων μό»ον καί στρεφόμενων μηχανικώς 
κατά μίαν διαταγήν, άν δέν πρσίστανται αΰτού αξιω
ματικοί πεπαιδευμένοι καί έμπειρο1, ούτω καλός στρα 
τές δέν δύναται νά όνομασθή ό μή Ιχωνκαλούς ύπαξιω 
ματικούς. Διά τού ύπαξιωματικού ενεργεί ό αξίωμα 
τικές επί τού στρατιώτου, καί κακοί ύπαξίωματικοί 
ματαιούϊΐ πολλάκις καί τού μέν τήν ρρόνησιν καί τού 
δ» τήν ανδρείαν. Έ πειτα  ό ‘Γπαξιωματικός τιμαται 
πολλάκις άποστελλόμενος ώ ; αρχηγός αποσπάσματος, 
καί τότε τώ ανοίγεται ς-άδιον έρ ου ή δάφνην νά δρέψη, 
ή αισχύνην νά περιποίηση εις εαυτόν.καί νά γίνη ίσως αί 
τιος νίκη; ή ήττας. 'Γοΰ Ηρωσσικού ς-ρατού τό μέγις-ον 
Ιγκαύχηυα καί ή πρώτιστη δύναμις συνίσταται εις 
τήν ίκα*ότητα τών ύπαξιωματικών του, καί ό Ν απο
λέων αυτών τήν μόρρωσιν πρό πάντων περί πολλου 
έποιείτο. Τό σχολείο·/ δέ τούτο οό μόνον εις τούς ύ· 
παξιωματικού; Θέλει είσθαι χρήσιμον, αλλά καί εί: 
αυτούς τούς ’Αξιωματικούς, οΐτινες, συναισθανόμενοι 
οτι έκπληροΰσι καδήκον πατριωτικόν, καί τά μέγιστα 
συμβαλλόμενο·/ εις τού ‘Ελληνικού ς-ρατού τήν μόρρω- 
σιν καί τήν δόξαν, τόσω προθυμότερο·/ Θέλουσι·/ άνα 
δειχΟή αυτό, καΘ όσον Θέλει τοί; δίδει αφορμήν νά 
«γγυμνάζωνται καί έμπεδώντα: εις τάς γνώσεις όσα; 
απέκτησαν έ* τή στρατιωτική σχολή. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο·/ καί ή Σχωλή αυτή Θε’λει έξακολουΘή έκτείνουσα 
τήν άξιόλογόν της ενέργεια* εκτός έαυτής, καί επί 
παντός τοΰ ‘Ελληνικού στρατού. Γνωρίζο/τες μάλι
στα τάς εμβριθείς εν αυτή γινομένας σπουδάς, καί 
τήν βάσιμο* στρατιωτικήν παιδείαν ής μετέχουσιν οί 
έξ αυτής έξερχόμενοι αξιωματικοί, πεπείσμεΘα ότι δι’ 
ελάχιστων βελτιώσεων δύναται νά έκτείνη πολύ ευρύ 
τερον τον κύκλον αύτής, καί νά κιταστή εστία τή: 
μοροώσεως τών στρατών ού μό»ον τής ‘Ελλάδος, αλ
λά καί άλλων έκ τών άνεξαρτήτο)·/ χριστιανικών λαών 
τής ανατολής.

Άπόδειξιν δέ ότι ό Ελληνικό; στρατός κέκτηται 
αξιωματικούς ικανούς νά δικαιώσωσι τήν άξίωσιν ή- 
μώ* ταύτην, προτείνομεν αύτόν τον μεταφραστήν τού 
παρόντος συγγράμματος δστις διά τής ακαμάτου 
ριλοπονίας του, δ^ά τή ; παιδείας, καί διά τού 
ζήλου του υπέρ τής προόδου τού τακτικού στρα 
του, τιμα αύτόν καί διατελεί εύποιών τήν πατρίδα 
του. ‘Η  ίκλογή τού συγγράμματος ό μετεγλώττισσεν 
άποδεικνύει ότι μετά πολλή; κρίσεως άκτιμα τάς 
άληθεί; τού στρατού άνάγκας, καί όρΟώς εννοεί ποιαν 
θεσιν πρέπει νά κατέχη έν αύτω ό ύπαξιωματικός. 
‘Η  δέ μετάρρασις αυτή, δεικνύει άνδρα έγχύψαντα 
εις τήν ‘Ελληνικήν ριλολογίαν, καί τό πλείστον τής

δ/οματοποιίας του, έπιτυχέστατον, είναι νέο; πλου
τισμός τής γλώσσης διά λέξεων αΓτινες εν αρχαίο«; 
συγγραρεΰσι» άμετάλλευτοι και άπαρατήιητοι,έπρεπε» 
ούτως είπείν ν’άνευρεΟώσι δι’ άνασκαρής. Μία δέ μόνη 
έπίκρισις ήθελεν ίσως μάς έπιτραπή, ήτις έν γένει, τό 
λέγομεν έκ προοιμίων, είναι έπαινο; καί αυτή, ότι ή 
γλώσσα τής μεταρράσεως, άκριβεστάτη ουσα καί ά 
μεμπτος, ίσως διά τόν ειδικόν σκοπόν τοΰ βιβλίου, διά 
τους άναγνώστας εις οδς αποτείνεται, καί ών οί πλεί- 
στοι δέν ετ/αι πιθανά/ νά έχωσι πολλήν κλασικήν προ
παίδειαν, αρχαΐζει πώς υπέρ τό δέον. Είναι όμως αλη
θές άρ έτερου ότι τό π/.ήθος τών τεχνικών λέξεων 
ών είναι άναγκαίως ά/άπλεως, ήθελε τήν καταστήσει 
όπως όήποτε δυσνόητον εις έκαστον μή μεμυημένον.

Π Λ \Σ Τ Α  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ.

Ή  Γαλλική έρημερίς τών Συζητήσεων περιέχει εν 
τ«ο ρύλλω τή ; 27  ’Ιουλίου —  S Αύγουστου —  τά 
εφεξής-

‘Η 'Αναγέννησις τής Ταυρασίας (τού Τουρίνου)
• έθημοσίευσ«ν εΐδησιν συγκινκσασαν τήν περιέργιιαν 
a τών σορών- διεκοί/ωσεν ότι σπουδαιότατη άνακά* 
» λυψις πολλών χειρογράφων και αποσπασμάτων χ ε ι-  
ο ρογράρων ‘Ελληνικών, περιεχ^όν-ων συγγραράς κλεε- 
ο σικών ‘Ελλήνων άπολεσθείσας, λείψανα πολλών 
ο τραγωδιών τού Σοροχλέους, ώς καί διαφόρους γρα- 
» ράς τών κειμένων τού Όμηρου καί Ησιόδου, έγέ- 

[» νετο τό 1S4S έτος έν Άθήναις .υπό τού Κ. Σιμω- 
» νΐδου. Επόμενον ήτο τοιαύτη άνακάλυψις νά διβ- 
ο γιίρη τήν γενικήν προσοχήν. Ό  Κ. Σιμωνίδης ό-
• ρωτηθείς έπέδειξε τεμάχια ή μάλλον λωρία περγα- 

.» μηνής, έρ’ ών ήσαν γεγραμμένβι στίχοι τού Ή -
β οιοδου καί τοΰ Όμηρου, άτινα έραίνοντο ότι διε- 
β σχίσθησαν άπό τών περιθωρίων πλατέων πεπαλαι- 
» ωμένων τινών ευχολογίων. Ά λλ’ επειδή τό μέν κεί- 
» μενον τού Ησιόδου τό παρουσιασθέ* υπό τού Κ. 
» Σιμωνίδου, ήτο απαράλλακτο·/ τώ  έκδοθέντι έσχά- 
« τως ύπό τού Τάουχ *ιτς, ή δέ μίμησις τής αρχ αίας
• όρθογραρίας καί τή ; αρχαϊκής γραφή; καί ατελής 
ο καί μή ακριβής, συνελήρθη αμέσως υποψία δόλου. 
» Ό  Κ. Σιμωνίδης διισχυρίσθη τότε ότι έσυκοραν- 
» τείτο, καί έτύπωσεν ολίγα τινά αποσπάσματα συγ-
■ γραμμάτων Ελληνικών καί συγγραρέων άγνωστων, 
β άτι*α κατεκρίθησαν ύπό τών ειδημόνων ώς ύποβολι-

I · μαία. Ό  Κ. Σιμωνίδης ήθέλησε νά άντείπη· άλλ’ ή 
,» Πανΰώρα, σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον έν Ά -  
» Οήναις, έδημοσίευσε διατριβήν τούκαθηγητούτής άρ- 
β χαιολογίας Κ. Ραγκαβή, έξ ής άποδεικνύεται ά-
■ ναντιρψήτως ότι ό Κ. Σιμωνίδης ήθέλησε μέν νά 
β ρανή άλλος Μάκρερσων, άλλ’ ότι τά  άδέξιο* τών 
» αγώνων αύτοΰ, έπρόδωχε τήν δολίαν αυτού πρόθε- 
» σιν. Καί όμως δ Κ. ’Ραγκαβή; ρρο*εί ότι ό Κ. 
β Σιμωνίδης άνεχάλυψε χειρόγραφά τινα τού μεσαίω- 
β νο;, δΓ 3  καί έξέφρβ« τό·/ φόβον μή, ώς αδυνατών

* ίάνικαλύψα; νάεννοήση τήν σημασίαν αύτών,προς- 
> πάθηση νά μεταμορφοίση αυτά εις ψευϊή'ίσμηριχά
παλίμψηστα. ·

Όσοι άνέγνων τή* κατά τάς άρχάς τού έτους τού
του έκδοθείσαν δ,ά τής Παπίώρας διατριβήν περί τών 
Σιμωνιδείων χειρογράφων, ¿-/θυμούνται Γσως ότι ό 
Κ. 'Ραγκαβής, ούτε τήν ιδέαν έξέφρασε πώποτε ότι ό 
Κ. Σιμωνίδης κατέχει χειρόγραφα αρχαία ή τού με- 
σαίωνος, ούτ’ εροβηθη επομένως μή μεταβάλη αύτά 
ιί; ψευδή πολίμψηστα- έξ εναντίας, καί μετά τήν χαλ- 
κευθεϊσαν έν Κωνσταντι*ουπόλει ά/ακάλυψιν τού κυ
λίνδρου, περί ής έγραψε/ έν έκτάσει τήν 9 αύγούστου 
ή γαλλική Έ<ρημερις τής Κωνσταντινουπόλεως, ό 
ουνάδιλρος ημών εξακολουθεί »ά πιστεύη ότι δ Κ. 
Σιμωνίδης διατηρεί είσέτι άκμαίαν τήν περί τδ μυ. 
θοποιεϊν, ώς είπεν δ σοφός Μουστοξύδης, γόνιμον αύ- 
τού φαντασίαν. Ή μ ε ί; δέ άποδίδομεν έτι πληρεστέραν 
δικαιοσύνην τώ  Κ . Σιμωνίδη, άναγνωρίζοντες τήν ευ
φυΐαν, μεθ’ ή ; έξελέξατο τόπον διαμονής ένα έξ εκεί
νων όπου επαναλαμβάνονται καί πιστεύονται μετά θαυ
μασμού οί μύθοι τής Χαλιμάς καί τού Πιλπάϊδος.

Ν . Δ.

Α ΡΤΟ Κ Α ΡΠ ΕΑ Ι.

Αί Άρτοχαρπέαι είναι δένδρα τής Μεσημβρινής Α 
σίας, τών ’Ινδιών καί τών Θερμών νήσων τού Ώ<εα- 
νού. Είναι δ ’ εν έξ έχείνων τών ευεργετημάτων τά  δ- 
ποία μέ δαψιλή χεΐρα ή πάνσοσος χειρ του Δημιουρ
γού διέσπειρεν έπί τής γής πρός τροφήν τών ανθρώ
πων, εις μέρη όπου άλλου είδους θρεπτικών φυτών, 
είτε δέν εύδοκιμουσιν, είτε δέν είναι άφθονα.

Αί Άρτοχαρπέαι φέρουσι κορμόν έχοντα διάμετρον 
ενός καί ήμίσεως ποδός, ένίοτε δέ καί παχύτερον, υ
ψηλόν δέ υπέρ τούς τεσσαράκοντα πόδας. Πρός τήν 
κορυφήν τοΰ δένδρου δ κορμός διακλαδοΰται καί σχη
ματίζει κεφαλήν ήμισραιρικήν, οί κατώτεροι κλάδοι 
τής οποίας είναι πάντοτε μεγαλήτεροι, καί έκτεί- 
νονται δριζοντείως, αί δέ μικραί αύτής ̂ διακλαδώ
σεις, μάλλον κάθετοι, φέρουσι τά  φύλλα, τά άνθη καί 
τούς καρπούς κατά τά άκρα των. Τ ά  φύλλα έχουσι 
μέγεθσς ένο; καί ήμίσεως ποδός, καί είναι έμμισχα 
ωοειδή, ακέραια, ή τετμημένα κατά τά άκρα. Τ ά  δέ 
άνθη εύρίσκονται ιίς  τήν μασχάλην τών μίσχων τών 
φύλλ.ων πρός τήν κορυφήν, ώς είπομεν, τού κλάδου 
όστίς τελευτά εις μέγαν κατακόρυφον οφθαλμόν, άνά- 
λογον, καθ’ όσον άφορά τά περικαλύμματα καί τόν ορ
γανισμόν του μέ τούς κατακορύφους οφθαλμούς τής ί- 
δικής μας Συκής.

Τά ά·θη τής άρτοχαρπίας είναι μονόοικα, δηλαδή, 
τά  ά^ρενα καί θήλια ά*θη εύρίσκονται χωρισμένα μέν, 
άλλ’ έπί τού αυτού δένδρου· δέν έχουσι δέ κάμμίαν 
καλλονήν. Ή  φύσις, κύριον σκοπόν έχουσα τήν παρα-

γωγήν, ένίοτε αμελεί τήν λαμπρότητα μέ τήν όποιαν 
τελοΰσι τούς φυτικού; γα'μου; των, καί περιβάλλουσι 
τήν νυμφικήν κλίνην των τά  'Ρόδα, τά Κρίνα, ή Β ι
κτωρία, (1) ή Νυμφαία, και ή Καμηλία.

Τ ά  άρμενα όθιν ά.θη τής ’Αρτοχαρπέας είναι μικρά, 
καί ένούμενα πολλά δμού περί ένα κοινόν άξονα σχημα- 
τίζουσιν ίουλον κυλινδρικόν έχοντα μήκος εξ δακτύλων, 
καί σχεδόν άνάλογον μέ -τήν άνθησιν ενός Ελληνικού 
φυτού φυομένου εντός λιμνών, χανδάκων καί παραπο
τάμιων, καί κοινώς επιλεγόμενου fáOa (lypha la ti-  
folía.) Έκαστον 8έ άνθος τούτου τού κυλίνδρου συνί- 
σταται άπό ένα μικρόν διμερή κάλυκα, τά μέρη τού 
όποιου είναι ύπομήκη, αμβλέα, κοίλα, καί ίσα πρός άλ- 
ληλα, καί άπό ένα στήμονα ουτινος, τό μέν νήμα εί
ναι βραχύ, ό δέ άνθήρ δ τήν γόνιμον κόνιν, ή γύριν 
περιέχων, είναι ύπομήκης, αλλά μή έξέχων τού κά- 
λυκος.

Τ ά  δέ Οήλεα άνθη κείνται καί αύτά πιρί ένα σαρ
κώδη σφαιρικόν άξονα, είναι δέ γυμνά, δηλαδή, δέν φέ- 
ρουσιν ουτε κάλυκα ούδέ στεφάνην, αλλά συνίστανται 
άπδ μίαν ωοθήκην τελευτώσαν εις στύλον νηματώδη 
φέροντα έπί κορυφής εν ή δύο στίγματα.

Ή  άμοιρος όμως καλλονής αύτη σφαίρα μέλλει 
μετά τήν γονιμοποίησίν της διά τών άρ^ένων άνθών, 
νά γείνη μετ’ όλίγον καρπός τρέσων εκατομμύρια 
απόρων καί δυστυχών πλασμάτων, ών τά  πλείστα όλί- 
γον έξέχουσι τής άνωτάτης ζωόλογικής βαθμίδος.

Ό  καρπός ουτος γίνεται ώς έπί τό πλείστον σφαι
ρικός καί μεγάλος ώς νηπίου κεφαλή, άλλ’ ένίοτε έχει 
καί ενός ποδός διάμετρον άλλοτε δέ πάλιν γίνεται 
ωοειδής καί άλλοτε ύπομήκης κατά τά  διάφορα είδη 
τών δένδρων ατινα τόν παράγουσι, καί ατινα θέλο- 
μεν ονομάσει παρακατιών. Ή  έπιφάνειά του είναι ά- 
νώμαλος καί σχεδόν κονδυλώδης, αί δέ μικραί αυται 
άνωμαλίαι της, αίτινις δργανογραφικώ; δέν είναι άλλο 
|τ ι είμή αί κορυραί τών ωοθηκών, πεοιβάλ,λονται έντός 
πενταγώνου ή έξαγώνου σχήματος, προκύπτοντος άπό 
τήν πρός άλλήλας συμπίεσιντών ιδίων ώοθηκών, αΐτινες 
αΰξηθείσαι άποτελούσι σχεδόν τόν όλον βγκον αύτού. 
Περιέχει δέ δ καρπός, έντός άρθόνου πόλτου περί ενα 
^οπαλοειδή άξονα, πολλά σπέρματα πρισματικά καί 
γωνιώδη περικαλυπτόμενα ύπό διαφόρων διακεκριμέ
νων μεμβρανών. Ό  δέ πόλτος τού καρπού όστις πρί* 
ώριμάση είναι αμυλώδης καί λευκός, έν τή ώριμάνσει 
γίνεται ύποκύτρινος, εύχυμος, καί υπόγλυκος. Είςτινα 
δέ διαφοράν (Tariété) ενός τών κυριωτέρων ειδών
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προχύψασαν άναμριβόλως έκ τής καλλιέργειας, τά  έν 
τώ  καρπώ σπέρματα έξαμβλούνται καί δέν αναπτύσ
σονται διόλου, οπερ τήν καθιστά πολυτιμωτέραν.

Ή  μόνη δέ προετοιμασία την οποίαν απαιτεί πριν 
ραγωθή ό καρπός οδτος, συνίσταται εις τά νά κοπή 
εις τεμα'χια, καί νά έψηθή έπί των άνδράκων, ή καί νά 
τεθή ακέραιος εντός κλίβανον, μέχρ ι; ότου ή έξωτι- 
ρική έπιράνειά τον μαυρίση. Τότε δέ, άρ’ οδ καθαρι- 
σθή από τά  εξωτερικά περικαλύμματα τον, τό έντός 
αμτοϋ είναι λευκόν, μαλακόν, ελαστικόν, καί άνάλο 
γον μέ τό εσωτερικόν μέρος του άρτον. 'Ομοιάζει δέ 
πολύ κατά τήν γεύσιν μέ τόν έκ σίτου άρτον, άλλ 
έχει τ ι άναμιμνήσκον τήν κυνάραν καί τό κολοχάσιον.

’Οκτώ μήνας κατ’ έτος. από Ίουανουαρίου μέχρι 
τέλους Αύγουστου, αί ’Αρτοκαρπέαι ρέρουσι διηνεκώ; 
καρπούς, κατά δέ τούς λοιπούς τέσσαρας προετοιμά 
ζουσι τήν μέλλουσαν καρποφορίαν, διότι έντός αύτών 
άναβλαστάνουσι καί άνθούσι. ΙΙρός έρόδιον δέ καί των 
τεσσάρων τούτων μηνών, οί κάτοικοι προετοιμάζουσι 
διά των καρπών είδος τ ι  ζυμωδείση; μάζης τήν ό 
ποιαν έψήνουσιν έντός τών κλιβάνων, δσάκι; λάβωσιν 
ανάγκην ταύτης. Δύω δέ Αρτοκαρπέαι άρκοΰσι κατά 
τό διάστημα ενός ολοκλήρου έτους νά Ορέψωσιν ένα, 
μετοίως πολυράγον, άνθρωπον.

Εις πολλά δέ μέρη τρώγουσι καί τά έντός των 
καρπών σπέρματα, τά  όποϊα έψήνουσίν ώ ; παρ’ ήμϊ» 
τά  κάστανα. ’Αλλά δέ» είναι μόνον ή απαραίτητος 
διά τήν ζωήν του ανθρώπου τροφή, ήτις άποτελιί τό 
πολύτιμον του δένδρου τούτου. Διότι, διά μέν του ε
σωτερικού ρλοιού κατασκευάζουσι ρορέματα, διά δέ 
τών ξύλων του, τάς οικίας καί τά  πλοιάριά των, διά 
δέ τών άπεξηραμένων άόρένων άνθών, εν είδος έναύ* 
σματος (ΰσκα;) καί τέλος διά τού γαλακτώδους όπού̂  
του ιξόν πρός άγραν τών πτηνών.

Τ ά  κυριώτερα δέ καί γνωστότερα είδη τών Άρτο 
καρπεών είναι σήμερον τά άκόλουθα"

1. Άρτοκαρπέα ή περίτμητος (A rtocarpas incisa). 
Αΰτη έχει εις τά  άκρα τών ρύλλων της βαθεϊας έν- 
τομάς· ρύεται δέ εί; τήν μεσημβρινήν Άσίαν, καί εί- 
ναι ή κο'.νοτέρα καί καλητέρα των άρτοχαρπεών.

2 . Άρτοκαρπέα ή έτερόρυλλος- (A rtocarpus he 
te ro p h jl la ) .  Αΰτη ly  It τά  ρύλλα ωοειδή, άνισα, 
λειότερα δέ καί μικρότερα τών τής προλαβούσης· ρύε 
ται δέ εί; τάς άνατολικάς Ινδίας, τάς Μολούκκας, 
καί τάς Φιλιππίνας νήσους.

3 . Άρτοκαρπέα ή άκεραιόρυλλος· (A rtocarpas in - 
tegrifolia). Αυτη χαρακτηρίζεται από τά  εντελώς 
ακέραια άκρα τών ρύλλων της καί τού; όρδούς ιοίλους 
τών αρμένων άνδών της Φύεται δέ εις τάς Άνατολικάς 
Ινδίας καί τήν Κίναν, καί είναι περιζήτητο; διά τά 
εντός τού καρπού της σπέρματα. —  Κλάδον τούτου 
τού είδους παριστάνει καί ή παρούσα είκών.

4 .  Άρτοκαρπέα ή Φιλιππίνειος* (artocarpus p h i· 
lippensis) αΰτη ρύεται άποχλειστιχώς εις τάς Φι- 
λιππίνας νήσους.

5 . Άρτοκαρπέα ή λάσιος· (A rtocarpus hirsuta)· 
αΰτη ρύεται ι ί ;  τό Μαλαβάρ έπϊ τής πετρώδους καί 
αμμώδους παραλίας. Ό τ α ν  δέ άπό τού καρπού ταυ

Άρτοχαρπέα ή άχεραιόφν.Μος.

της ράγη τ ι ;  πολύ, παρενοχλεϊται άπό έν είδος δυσ· 
αρέστου εύκοιλιότητος, τήν όποιαν οί κάτοικοι εύκό- 
λω; καταπαύουσι πίνοντες άρέψημα τών ριζών ή τού 
ρλοιού τού ίδιου δένδρου, τά  όποια είναι στυπτικώτα- 
τα. Διά δέ τών κολοσσαίων κορμών τού δένδρου τού
του οί Ινδοί κατασκευάζουσι τά  μονόξυλά των.

Α ί αρτοκαρπέαι βοτανιχώς δεωροΰμεναι είναι τύ
πος μια; οικογένειας ρυτών, ήτις άπ’ αύτών καλείται 
οικογένεια τών «Άρτοκαρπεών » ήδέ οικογένεια αΰτη 
συγγενεύει μέ τήν τών Κν δών, τών Μωριών καί τήν 
τών Συχών. θ .  Ο.

ΤΙΙΛ ΕΓΡΑ Φ Ο Σ ΔΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ.

Πριν περιγράψωμεν τήν παράδοξον δοκιμήν τού 
διά χοχλιών τηλεγράρου, προλαμβάνομεν νά διαδηλώ- 
σωμεν ότι δέν άναδεχόυεδα τήν εύδΰνην τών διαβε
βαιώσεων τάς όποία; δίδουσιν οί έρευρεταί αύτού δτ: 
θέλει εύδοκιμήσει Ναι μεν, πράγματα περίεργα έγε- 
νοντο ύπό τούς ίδιους ημών όρδαλμούς, διά μέσου 
παρασκευσίας τινός περιεχουσης κοχλίας πολλού; και 
μεγάλους, άλλ’ απορούμε» πώ; δι’ αύτής είναι δυνατόν 
νά συστηθή άνταπόκρισις μεταξύ τών δύω ήμισρα·.- 
ρίων, γινομένη; χρήσεως μ ια; καί τής αύτής παγκο
σμίου γλώσσης, μετά μεγίστης ταχύτητο; καί ακρί
βειας, ώς διισχυριζονται οί έρευρεταί.

Ά λλ’ όπως ποτ’ ά· ή, καί όποιοι καί άν ώσιν σί
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δισταγμοί ήμών, νομίζομεν ότι είδομέν τ ι πραγμα-
ματικον, άςιον λόγου.

’Ιδού άλλως ή ακριβής ι'ξιστόρισις τών όσα είδομεν.
Χβέ: , ημέραν Κυριακή», Ιουλίου 2 2 — Αύγ. 3  — 

μ ε τ έ β η μ ε ν  εις τήν οί«ίαν τού Κ. Πρού, πρώην δημάρ
χου μιας τών συνοικιών τών Παρισίων, όπου επρόκει- 
το νά γείνη ή δοκιμή παρόντων καί τινων άλλων. 
Μιταξύ τών προσκεκλημένων ήσαν κοί οί Κύριοι Βί
κτωρ Ούγώ καί Αίμύλιβς Γιραρδίνο;. Ό  οικοδεσπό
της μάς ώιήγησε δι' άναβαθρας εί; δωμάτιόν τι, ό
που είδομεν τοποθετημένα τό ε» απέναντι τού άλλου, 
κατά τάς δύω ά/.ρας τού δαλάμου, δύω μεγάλα κι
βώτια ξύλινα κείμενα επί πασσάλων διεσχισμέ*ων, 
έντός τών όποιων κιβωτίων εδύναντο νάσταΟώσι πολ
λοί άνθρωποι όρθιοι.

Κατά τό μέσον έκάστου κιβωτίου, πρός τά  δύω 
άντικρύζοντα μέρη, υπήρχε μέγας τροχός ξύλινος κ ι
νούμενος περί τόν άξονα.

Ό  τροχός ουτος, έχον διάμετρον δύω μέτρων, εί- 
χεν άλλόκοτον οψιν* τριακόσιοι ή τετρακόσιοι κοχ- 
λίαι, προσκεκολλημένοι δι' είόου; τινός ζύμης, έντός 
ποτηριού εκ ψευδαργύρου, προσηλωμένου έπί τή; σανί- 
δος, έοείκνυον πρός τούς Οεατάς τό ανοικτόν μέρος τού 
χελύρου;. Τίνές μάλιστα προέτεινον χαί τήν γλοιώδη 
χαί χερασρόρον αύτών κεφαλήν.

Έκαστον τών δύω κιβωτίων είχεν άπαράλλακτον 
τροχόν, έρ’ ου κατετάσσοντο άκτινοειδώς, άρ' ενός 
μέν μέρους οί κοχλίαι, ά ρ ’ ετέρου δέ, αμέσως οπι- 
σθεν αύτών, τά στοιχεία τού άλραβήτου. Οί κοχλίαι, 
ώς προείπομεν, είναι προσηλωμένοι έντός ποτηριού πε- 
ριβιβλημένου δ' έριούχου, έχοντος έσωθεν στεοά'ας 
χαλκού, τό όποιον είναι, ώς γνωστόν, έν τών συοτατι· 
κών τή; Βολταϊκή; στήλη;. Ό λ α  δέ τά ποτήρια συγ- 
χοινωνούσι πρός άλληλα διά συρμάτων αγωγών άτινα 
συνενούνται πρός τόν άξονα του τροχού.

Καί τό μέν έν τών κιβωτίων τούτων χρησιμεύει εις 
τό ν’ άποστέλλη τήν τηλεγραρικήν κοίνοποίησιν, τό δέ 
άλλο εις τόνά λαμβάνη αυτήν. Ά ;  όνομάσωμεν, πρός 
πλειοτέραν σαφήνεια», τό μέν άποστέλλον κιβώτιον 
ΠαρισΙονο, τό δέ λαμβάνον Αοτδΐνοτ.

Έ π ί τής εσωτερικής βψεως τού τροχού -οΰ πρώ
του κιβωτίου ύπάρχουσι τά στοιχεία τού άλραβήτου' 
στρέροντις τόν τροχόν τούτου, ρέρομεν μικρόν κατά 
μικρόν τό στοιχείον τά όποιον δέλομεν άπέναντι εντο
μής τίνος, καί σημειουμεν αύτό διά β-ιλόνη;.

‘Οσάκις έκ Ιίαριοίω>■ έρέρομεν έν στοιχείον πρό 
της εντομή; καί έσημειούμε» αύτό διά βελόνη;, ό Κ. 
Βενουά, κεκ?εισμένος έντός τού κιβωτίου Α υ ΐ 'δ ί ι ·υ υ ,  
έγοαρεν αύτό διά μολύόδου έπί χαρτιού, άρού πρώτον 
άνεγίνωσκεν αύτό έπί του τροχού τού κιβωτίου έ»ώ εύ 
ρίσκετο, περιρέοων, ώ ; έλεγε», έ»ώπιον τών στοιχείων 
ένα κοχλίαν μετά τού ποτηριού- προσέθετε δέ ότι, 
βταν διεβκινεν έμπροσθεν τού σημειωΟέντος απέναντι 
στοιχείου, ήσθάνετο κίνησίν τινα τού χοχλιού

Τό μυστήριον τούτο δέν ένοήσσμεν διόλου.
Έγράψαμεν τήν λέξιν ΚΟΛΑΣΙΣ έν ΠαρισΙοκ. 

άντεγράρη δέ έντελέστατα έν ΑοτδΙκύ. "Αλλος τις 
ήΟίλησ* νά γράψη τήν λέξιν ΤΕΛΛΟΣ, άλλ' είτε δι’

ελλβεψιν εξιως, είτε έξ ανωμαλίας τής μηχανής, τά 
άντιγραρέντα στοι/εία έν τώ κιβωτίω τού Κ. Βενουά 
ήσαν τά έξή; ΚΤΖΖΛ1.

Έγραψαμεν χαί πάλιν ήμεΐ; μετά τού Κ . Βίχτω- 
ρος Ούγώ, τήν λέξιν ΒΕΝΟΥΑ, καί άντεγράρη άνελ- 
λειπώ; έν Αυτδίιω. Μετά ταύτα έγράψαμεν καί τήν 
λέξιν ΘΕΟΣ, παρενείραντες ένα σταυρόν μεταξύ τού 
Ο καί τού Σ. Άνεγνώσθη δέ απέναντι άπαραλλάκτως 
ή λέξις οΰτω πως ΘΕΟ-{-Σ.

Τ ί νά ουμπεράνωμεν έξ όλων αυτών; Ούϊέν, έκτός 
μόνον όσα διηγήθημεν. ότι, δηλαδή, ό Κ . Βενουά, διά 
μέσου δύω μηχανών όμοιων κατά πάντα, καί συγ
κειμένων έκ ξύλου, ψευδαργύρου, χαλκού καί κο

ιλ ιώ ν , άνέγνω, καί τοι δεκαπέντε μέτρα άπέχων, τάς 
ρείς λέξεις τάς όποιας έγράψαμεν.

Ο ι κοχλίαι άρα ένήργουν, ή ή στήλη ή συγκείμενη 
έκ ψευδαργύρου καί χαλκού, ή άλλη τις  α ιτία ;

Δύναται τάχα νά γείνη ή άνταπόκρισις καί κατά 
διαστήματα διεξοδικώτερα ; Κ.τ.λ· κ.τ,λ.

Τ ά  ζητημπτα ταύτα θέλουσι διασαρήοει νεώτεραι 
καί αλλεπάλληλοι δοχιμαί.

Έ κ τή ; PRESSE.

Π ΕΡΙΕΡΓΟ Ν  ΦΑ1ΝΟΜΕΝΟΝ. -Τ Ο

Φαίνόμενόν τ ι λίαν περίεργον παρετηρήθη κατά τά 
πέριξ τού Άρουίτς. Κύριός τις ευρισκόμενος τό πρωί 
τή; 1— 13 Μαίου έπί τινο; λόρου, είδε μικρόν νέρος 
ίμίχλης σχήμα έχον περίεργον, πάντη στρογγύλον, 
'τό όποιον άνυψοΰτο βραδέως έκ τής παρακιιμένης κο·.- 
ιλάδος. Ό  ήλιος έλαμπε περί αύτό επειδή δέ τό νέφος 
άνοψούτο πρός τό στερέωμα ύπό τήν αύτήν μορρήν, 
όμοιάζων πολύ τόν περί τήν σελήνην φαεινόν κύκλον, 
εΐδεν ότι περιειχεν εσωτερικώς περιβέρειαν πολύ μι-

 Γ” ' ------------’  Α.— Γ -  < .  '

κεν αμέσως τόν ασπασμόν. Μετά ταύτα έπροχώ- 
ρησεν ολίγον, καί έπιστρέψας,είδε καί πάλιν τόν έπου- 
ρανιον άνθρωπον μιμούμενον όλας τάς κινήσεις τού 
επιγείου* δ δή καί άποδεικνόει ότι έξεικονίζετο οΰτως 
έντός τού νέρους αύτός ό ζών άνθρωπος. Τό ραΐνό- 
μινον τούτο είναι άπαράλλακτον τώ  περιρήμω ραν- 
τάσματι τού Βρόκεν κατά τά ϊρη τού Άνοδέρου. Ε ν 
νοείται ότι ώς έκ τής μεγίστης διαρορας τού υψους, 
τό ράντσσμα τού Άρουίτς ήτο πολύ μιχρότερον τού 
γερμανικού· ούχ ήττον όμως είναι άξιον λόγου ύπό 
την επιστημονικήν έποψίν.

ΦΟΡΟΙ ΕΝ Τ Η  ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ.

‘Η  Έπιΰεώρησκ: toD 'Εδιμβούργου ήτις, ώς γνω
στόν, συντάσσεται ύπό άνδρών σορωτάτων, έδημοσί- 
σε πρό πέντε μηνών μελέτην έμβριθεστάτην περί τής
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πολιτικής, κοινωνικής καί βιομηχανικής καταστάσεως 
τής ’Αγγλίας κατά τά  μέσα τής παρούσης εκατονταε- 
τηρίδος, έν ή άπαντάται σημείωσις, σύντομος μέν 
άλλ’ ακριβέστατη των φόρων οτοι ίπληρώδησαν άπό 
τοϋ 1815 μέχρι τού 18 5 0  έτους κατά το βασίλειον 
εκείνο. ‘Η  σημείωσις αΰτη έχει τ ι διδακτικώτατον δι’ 
ημάς· διότι, καταδεικνύουσα δι’ αριθμών τάς ανενδό
τους και διηνεκείς προσπαδείας τάς οποίας κα-αβάλ· 
λει ή Βρετανική κυβέρνησις εις τό νά έλαττόνη τούς 
φόρους όιά rä άναχουφίζη τούς net-ητ ας, μας προ
τρέπει, ούτως είπείν, εις τό νά παραδειγματισδώμε* 
έκ συστήματος, τό όποιον κύριον καί μόνον σκοπόν 
έχει τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως τής ένδεεστέρας 
ταξεως τής κοινωνίας. Εις τάς μαδηματικάς άποδεί 
ξεις τής σημειώσεως ταύτης εν τ ι μόνον εχομεν νά 
προσδέοωμεν, ότι ή κατάργησις των τελωνικών φόρων 
των έπιβαλλομένων επί των πρώτων εφοδίων τού ζήν, 
αντί έλαττώοιως αύξησιν μάλιστα επιφέρει εις τάς 
δημοσίους προσόδους, ό>ς τοΰτο άπεοείχδη, δΓ α
ριθμών επίσης, άφότου ό μεγαλεπήβολος ‘Ροβέρτος 
Πήλ, άνατρεψας τό απαγορευτικόν σύστημα τής πα- 
τρίδος του, κατε'στησεν άντ αύτου άλλο εύεογετίκώ- 
τατον, τό επίτρέπον τήν έλευδερίαν τής εμπορίας; Ή 
τάξ'.ς ή υπέρ πάσαν άλλην Ιχουσα άνάγκην των με
ρίμνων τής εξουσίας, είναι ή των ενδεών· κατηγορήδη 

σ οτέ κυβέρνησις ώς πράξασα πολλά υπέρ αύτής. Έ ξ 
εναντίας, καί ώς παράδειγμα άς μάς χρησιμεύση 
καί πάλιν αύτή ή ’Αγγλία, όσω χαί ά/ έφρόντιοε», 
όσω καί άν έμόχδησεν, όσψ καί α> έδυοίασεν υπέρ 
αύτής, πάλιν διεσύρδη ώς παραμελούσα ή καί κατα- 
πιέζουσα αυτήν.

’Ιδού τό περί ου ό λόγος απόσπασμα'
■ Ά πά τσΰ 1830  έτους, πρώτιστη μέριμνα του 

επί των Οικονομικών ‘Υπουργείου είναι,, τό πώς νά 
ελαττωδώσιν εί βαρύνοντε; τόν λαόν φόροι. Άπό τής 
ειρήνης τοϋ 1 8 1 5 , έξχιρουμε'νου όμως τοΰ έτους τού
του, μέχρι τοϋ 1846 , χατηργήσσμεν φόρους χορη- 
γοΰντας ένιαυσίω; εις τό δημόσιον ταμείον ύπέρ τά 
1 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  δραχμών, ενώ οί έπιβληδέντες μόλις 
άναβαίνουσι μέχρι 4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , ώς·; ό λαός επλήρω- 
σε περί τό 1,1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  Sp. όλιγώτερον. Ά πό του 
18 3 0  μέχρι τοϋ 1850, κατηργήδηταν (’>00,000,000 
δρ. φόροι, καί έπεβ/.ήδησαν 2 4 0 .0 0 0 ,0 0 0  περίπου, 
ήτοι δ λαός ¿πλήρωσε 3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  όλιγώτερον. 
Ά λλ’ οί άριδμσί αΰτοί, καί τοι άποδίίχνί.οντες πόσον 
άνεκουφίσδη ό τόπος, δέν μας πληροφορσ'υσι καί κατά 
πόσον μετέσχε -ή ; άνακουφίσεως τούτης ή εργατική 
τάξις· ’Εκ τών είσπραγδέντων άπά τοΰ 18 3 0  οόρων 
έκ 2 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  δρ. τά 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  ίπληρώδη- 
σαν έκ τών ύπαγομε'νων εις τά τέλος τά καλούμενον 
incom e ta x , τό όποιον δεν επιβάλλεται επί τών πτω
χών. Τό 18 3 0  ¿φορολογούντο όλαι αί ακατέργαστο; 
ϋλαι τής ήμετέρας βιομηχανίας, σήμερον όμως δέν 
ύπόκεΐνται εις κανένα φόρον. Τά 18 3 0  οί ξένοι δημη- 
πριακοί καρποί καί τά ξένα τρόφιμα χαδυπεβαλλον- 
το είς απαγορεύσεις καί εις βαρύτατα τέλη- αλλά 
σήμερον καί τά σιτηρά ιίσάγονται έλευδέρωσ, καί τά 
κρέατα ώσαύτω,', καί ό καφές και ή ζάχαρι; τε"^-

νοϋνται πολύ όλιγώτερον ή  άλλοτε. Τά 1830 τό τα
χυδρομικόν τέλος μια; έπιστολής ήτο υπέρογκον, ενώ 
σήμερον μία επιστολή, πληρόνουσα μόνον δέκα λεπτά, 
φθάνει ασφαλώς καί εις τά άπώτΕρα μέρη τής νήσου. 
Έν γένει 2έ, έξαιρουμε'νου μόνου τοϋ σαπωνίου, ού- 
6εις φόρος έτι6ό~1.1εται ¿.τ’ ούόεγός τωγ τρός τό ζήγ 
άγαγχαίαγ’ ώστε, «άν ό εργάτη; περιοριοδή εις ταυ- 
τα  καί μόνα, δέν διλει υποβληδή πώποτε εις φόρον. 
Εάν δέ ποτε «υνεισφέρη είς τό δημόσιον, ή συνεισ

φορά του είναι πάντοτε έκουσία. Έάν περιορισδή εις 
μονα τά αναγκαία, δηλαδή, ε(ς τό νά τρέφεται καί νά 
ένδύεται άνευ στενοχώριας καί εν άνέσει, «άν αρκε* 
σδή, ώς πολλοί τών πρό αΰτοϋ ύπχρξάντων χσλητέ- 
ρων, φρονίμωτε'ρων, εύρωστοτερων, καί μακροδιωτέ- 
ρων, έίς τό νά τρώγη άρτον, κρέας, γάλα καί βού- 
τυρον, καί νά πίνη υοωρ, νά ένδύεται μέ υφάσματα 
μαλλωτά, λινά καί βαμβακερά, νά παραίτηση τήν πο
λυτέλειαν τής ζαχάρεως, τοϋ καφέ καί τοϋ τείου, 
καί ν’ άποφύγη τά έπιβλαβή ποτά, ώς τόν οίνον τόν 
ζΰδον καί τά λοιπά πνευματώδη, καθώς καί τόν κα· 
πνόν, δύναται νά δια.ύση ίλόκληρον τό στάδιον τοϋ 
βίου του, χωρίς νά πληρώση οΰδεμίαν δραχμήν φό* 
;ου, πλήν του τε'λους τοϋ σαπωνίου τό οποίον καί 
αύτό Θέλει βεβα;ως καταργηδή. Δύναται άλλος τό
πος τής οικουμένης νά καυχηδή επί τοιαύτη νομο
θεσία ;β Ν Δ.

ΥΠΕΙΥΘΤΜΗ2Ι2·
ΑΣΜΑΤΙΟΝ.

Τή Κ. Ε. · *.
Ό ταν σ'εΤδον κατά πρώτον, ‘Η αγγελική μορφή σου 
Είχών ήτον τών ερώτων, Καί ή κόμη ή λυτή σου 
‘Ως χρυσοϋν ε χεϊτο ^εϋμα' Κ’ εντός μ’έδεσεν άλύσου 
"Εν σου μόνον, εν σου νεύμα, Μόν’ ή μουσική μολπή σου.

‘Ρόδα εις τάς παρειάς σου, ‘Ρόδον επί κεφαλής σου, 
‘Ροδίν'ήτον· κ' ή χροιά σου, Γαλανοί δ’οί όφδαλμοί σου. 
Έπνεες δέ ευωδίας, ‘Ωσάν ίου ή ναρκίσσου,
Καί, δπόταν έμειδίας, Έ παιζε τά παν μαζή σου.

Με ώδάς τών άηδόνων Έταυτοϋτο ή φωνή σου 
Έν τώ μέσω τών ροδώνων, Καί οί 6εΙοι δάκτυλοί σου 
ΈκιΟάριζον ήδε'ως, Καί έν πάσ’ ήσο εξίσου
Καίώς άγγελοι ώιαΐος, Καθώς νύμφη παραδείσου.

Ιίλε'σν τώρα, κόρη φίλη, Πλέον τώρα ένδυμησου, 
ΙΙοία τά γλυκά σου χείλη Εφυγεν ύπόσχεσίς σου. 
’Από τήν ψυχρότητά σου Τώρα πλέον παραιτήσου 
Καί, ώ!μά τά Θέλγητρά σου! Ά ς  μαλακυνδ’ ή ψυχή «ου

Τ ’ άν?η ταϋτα τά ώχρα μου Ευμενώςνά δε·/ δης πείσου 
Ιΐρός τ ’ αύδαδη όνειρα μου Μή, ώ φίλη, παροργίσου 
ΓΙαραπαΓ ή έμή λύρα, Έπαΐνέτις αφελής σου' 
Μ’ άσδίνήτήν κρούω χείρα, ‘Λλλ’οί τόν’ιΐν’ έδιχοί σου

Σ. Δ. Β.


