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0  ΘΑΝΑΤΟΣ Τ Ο Ϊ ΦΕΙΑΙΟΪ,
(Συνέχει* χαί τέλος’ ίδε φυλ. δ', σελ. 137.)

ΣΚΗΝΗ Θ'.

Έ ν  τή φν-Ιαχή.

ΦΕΙΔΙΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
ΦΕ1Δ. (Καταχιχ.Ιφε'χο;). ‘Ως ευ παρέ

σ τ η ς , Σ ώ χ ρ α τ ε ς !

ΣΩΚΡ. ‘Οποία μέν θλίψις διά τούς φί
λου; σου, ώ Φειδία, όποιον δ’ αίσιος διά τή 
πόλιν ημών.

ΦΕΙΔ. Έρχεσαι βεβαίως σύ, δστις τά 
πάντα επιθυμεί; ενα γινώσχιρς, διά νά μάθης 
χαί πώς άποθνήσχει τις εν ταΐς φυλακαίς.

ΣΩΙΑΡ. Τωόντι ζώμεν εις εποχήν καθ’ ήν 
ανάγκη πάσα ή ψυχή νά ένισχύηται διά

γενναίων παραδειγμάτοιν" δέν είδον δέ α 
κόμη αγαθόν άνδρα, τελευτώντα υπέρ εύ- 
γενοΰς σκοπού.

ΦΚΙΔ, Περί τίνος σκοπού όμιλεϊς; *Η ήλι- 
κία καί ή ασθένεια, ιδού οί μόνοι μου φονεϊς.

ΣΩΚΡ. Νή τόν ‘Ηραχλέα, δι ούδέν λο
γίζεσαι τήν αδικίαν ;

ΦΕΙΔ. Αέν εχω τό δικαίωμα νά αίτιαθώ 
τούς συμ,πολίτας μου, καθόσον ούτοι μέ ή* 
θώωσαν. ’Ενοχοποιηθείς δ εκ νέου, εκ νέου 
περιμένω τήν κρίσιν αύτών, άλλ’ ό θάνα
τος προλαμβάνει πάντας.

ΣΩΚΡ. Καλώς έννοώ όποιον αίσθημα υ
παγορεύει σοι τοιούτους λόγους- χαίρεις θνή- 
σκων, πρίν ή ένοχοποιηθώσιν οί ’Αθηναίοι 
έπί τω θανάτω σου.

ΦΕΙΑ. Ό νόμος θά μέ καταδιχάση, εις 
θάνατον καί όχι οί ’Αθηναίοι’ τό ψήφισμα 
τού Διοπείθους απειλεί πάντα θιασώιην 
της δημοκρατίας καί τής ελευθερίας. Πάς
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ό τολμών να καταστήσ»/ τόν λαόν μάλλον 
ενάρετου, εμπνέων αυτφ ιδέαν ϋψηλοτέραν 
τί,ς θεότητος, θέλει καταδικασθή ώ; ασε
βής. Καί σύ αυτές, Σώκρατες, θέλων νά 5ε- 
δάξ^ς εις τού; νέους τήν λεπτήν εκείνην ή 
θ.κήν, εΐ; ήν άμβλυωπούν οί νομοθέται, καί 
-̂ τις εις τάς ψυχάς μόνον έστίν έγκεχαραγ- 
μέ>η, καί ου θέλεις καταγγελθώ ποτέ.

ΣΩΚΡ. Ά φ ’ δτου οέ ατενίζω, ώ Φειδία, 
τό οίκιιόν μοι δαιμόνιου,τό ένοικούν έν έμοί, 
μέ ειδοποιεί δτι δέν εισέρχομαι δΓ ΰστάτην 
φοράν εις τήν φυλακήν ταύτην, καί δτι δυ
νατόν ισως ήμέραν τινά νά δεσμεύοωσιν έμέ 
επίσης τά δεσμά τά βαρύνοντά σε νυν.

ΦΕΙΑ. Σωτήριος ό φόβος, άν σέ αναχαί
τιση.

ΣΩΚΡ. Μάλλον σωτήριος, άν μέ παρο- 
τρόνη πρός έξακολούθησιν του χρέους μου. 

ΦΕΙΑ. Αιατί περιφρονεΐς βέβαιον κίνδυνον; 
ΣΩΚΡ. 'Ο στρατιώτης έγκαταλείπνι μή

πως την θέσιν του, άν αυτη κατέστη επι
κίνδυνος ;

ΦΕΙΑ. Θά μεταμεληθώ, διότι σέ άπέ- 
στειλά ποτε πρός τόν ’Αναξαγόραν.

ΣΩΚΡ. Καί δικαίως, άν φανώ ανάξιος 
τών μαθημάτων του ’Αναξαγόρα καί του 
παραδείγματος, δπερ μοί παρέχ_εις.

ΦΕΙΑ. Είμαι γέρων εγώ, άλλα συ έν τ·ρ 
άκμή τής ηλικίας υπάρχεις.

ΣΩΚΡ. 'θ  θάνατο; τινών είναι μάθημα 
υψηλότερου τού βίου αυτών.

ΦΕΙΑ. Λόξα τοϊς θεοΐς. ή πατρίς μας δέν 
παρήκμασεν είσέτι' θά αϋξήσρ είσέτι έν δό- 
ξ-ρ, διότι υπάρχουν άνθρωποι δυνάμενοι τό 
παν νά θυσιάσωσιν υπέρ του καλοϋ. ©άρρει 
φίλε Σώκρατες" ή αγνωμοσύνη εφήμερου άν 
ταμοιβγ,ν άφαιροϋσα άφ’ ήμών δωρεΐ άφ’ έ 
τέρου την αθανασίαν του ονόματος.

ΣΩΚΡ. Αείποτε έθαύμασα τό μεγαλείου 
τής ψυχής σου, βέβαιος δτι δέν θά δειλιάσρς 
την στιγμήν καθ ήν τους πλείστους κατα 
λαμβάνει ό τρόμος.

ΦΕΙΑ. Καί διατί νά τρέμω ; ‘Η έλπίς, 
ώ; λέγει ό Πίνδαρος, βαυκαλίζει εύφροσύ 
νως τήν καρδίαν τού άθώου καί γαλουχεΐ 
τό γήρας αύτοϋ.

ΣΩΚΡ. Αέν θέλεις δθεν μέ μεμφθή ερχό
μενον νά σ' έρωτήσω όποΐαι σκέψεις θέλουν

μέ διαταράττει δτε εις τήν αυτήν θά πε
ριέλθω θέσιν.

Φΐ'ΙΑ. Κακώς άπευθύνεσαι είς μηδαμώς 
φιλόσοφον" ομοιάζω εκείνους, οϊτινες μόνοι 
αύτοί δύνανται ν’ άναγνώσωσι τήν δυσανά- 
γνωστον αυτών γραφήν.

ΣΩΚΡ. Μολονότι τρέφεις άπέχθειαν πρός 
τούς συλλογισμούς, μή άρνηθής νά διαφώ
τισές τινά, δν σύ πρό πάντων καθωδήγησα; 
πρός τήν σπουδήν τής σοφίας.

ΦΕΙΑ. Θέλω μέν νά σέ ευχαριστήσω, ώ 
Σώκρατες, άλλα πώς νά περιγράψω δσα δέν 
δύναμαι νά ϊδω, μυστήρια εις ά αδυνατώ 
νά εισχωρήσω ; διότι υποθέτω δτι μ’ έρω
τας περί τού άγνωστου εκείνου κόσμου, είς 
Ôv μέλλω νά είσέλθω.

ΣΩΚΡ. Ναι! αύτό ποθώ" επειδή δέ πα- 
τεΐς ήδη τόν ένα πόδα έπΐ τού κατωφλιού, 
νομίζω δτι χριωστείς νά μάς ειδοποιήστε, 
ώσεί δαδούχος έπΐ τής κορυφής δρους περί- 
βάλλων διά τού φωτός τό εΰρύ τού όρί- 
ζοντος διάστημα.

ΦΕίΔ. Τί νά σοί εϊπω ; Αισθάνομαι έν 
έμοί πεποίθησιν καί γαλήνην" εκτός έμού 
τό παν σκοτία.

ΣΩΚΡ. Καί δμως ή ψυχή σου συνήθως 
άνυψούται είς σφαίρας άνωτέρας. Εζησας ά- 
τενίζων τάς θείας έκείνας μορφάς, ών αν
ταύγεια μόνη είναι τά έργα σου.

ΦΕΙΑ. ’Ανιπτάμενοι, εφικτήν έχομεν τήν 
αλήθειαν, τό ώραίον, τήν δικαιοσύνην καί 
πάντας τούς τύπους τής έντελείας μεθ'ών 
συμμορφούμιθα" άλλ ά'μα ρίψωμεν τήν βο
λίδα είς τά βάθη τής ύπάρξεως ήμών, πο· 
θούντες νά γνωρίσωμεν τό άναμένον ήμδ;

’ άποσπαθέντας τού σώματος, ώ! τότεθολού- 
ται τό παν, τό παν άνέφικτον ίμίν, καί 
πίπτομεν βαρείς έπί τής γής. Φαίνεται δει 
άνυπέρβατα δρια έθετο ήμίν ό πλάστης.

ΣΩΚΡ. Είναι άρά γε τούτο άπόδειξις οτ: 
θά παύσωμεν υπάρχοντες, άφού άφανισθώ- 
μεν είς τό άπειρον ;

ΦΕΙΑ, Πολλάκις άκούω νά λέγωσιν δτι 
ή ψυχή διαλύεται ώσεί καπνός άναβαίνων 
πρός τόν ουρανόν, ή ώ; ύστατοι φθόγγοι 
θραυομένης λύρας" άν 6 θάνατος είναι δπνος 
άνευ ονείρων, όποια άνάπαυσιςδιά τόναπο- 
κοιμηθέντα !

ΣΩΚΡ. Όλεθρία σκέψις, ήν πρέηει ν’ ά-
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γνοώσιν ot πολλοί" ί  φόβος τών έπιφυλατ- 
τομένων τιμωριών πέραν τού τάφου είναι 6 
μόνος χαλινό; τών ανθρώπων, οδ; οί νόμοι 
δέν αναχαιτίζουν πλέον. "Αλλως τε, Φει
δία, πιστεύεις δτι θ’ άπολεσθώμεν εντελώς ;

ΦΕΙΑ. Ούδέν άπόλλυται έν τή φύσει" έκ 
τής καταστρεφομένης όπώρας εξέρχεται νέον 
φυτόν, αί δέ λίμναι ξηραινόμεναι υπό τού 
ήλίου μεταβάλλονται είς ώφέλκκον βροχήν. 
Ισως άποτυφλώνει ήμά; ό εγωισμός καί μή 
συγκατανεύοντας ϊνα ώμεν θνητοί άπαιτού- 
μεν νά εΐσέλθωμεν είς τό άγνωστον μετά 
τής συνειδήσεω; τής ύπάρξεως ήαών’ άλλ ή 
νοητικότης, ήν αισθάνομαι έν έμοί, ήν διη- 
νεκώς ανέπτυξα, ήτις ηΰξησε καθόσον τά 
μέλη μου έξησθένουν καί ήτις κέκτηται πδ 
σαν αϋτή; τήν δύναμιν, καθ' ήν στιγμήν τό 
σώμά μου έγγύς έστι τής καταστροφής του, 
ώ! άδύνατον νά σβεσθή αίφνιδίως.

ΣΩΚΡ. Έξακολούθει ! σ' έννοώ.
ΦΕΙΛ. Τίς οίδεν άν τό καλούμενου ζωή 

δέν εϊ·αι θάνατο; καί ό θάνατος ζωή ·, Έζ 
όλων τών έργων τού πλάστου τό τελειότε 
ρον, τό θαυμαστόιερον, τό λεπτότερου, τό 
φαινόμενου δτι κατηνάλωσε πδταν τήν τού 
θείου τεχνίτου τέχνην, ει«αι ή ψυχή. Είναι 
άρα δυνατόν τό αριστούργημα τούτο μίαν 
μόνην πρωίαν νά διαρκή ;

ΣΩΚΡ. ’Απίθανον.
ΦΕΙΑ. Τό δαιμόνιου, τό ανεξήγητου τού

το δώρον, είναι δυνατόν νά καλυφθή υπό 
τήν τέφραν ημών έντό; κάλπη; ;

ΣΩΚΡ. Οχι, νή Αία !
ΦΕΙΑ. Τέλος, άφού ή ψυχή δύναται νά 

σνλλάβϊΐ τήν ιδέαν τού θεού καί νά λα- 
τρεύη αύτόν, δέν καθίσταται ιερά οι’ αύτό 
δή τούτο, ή δέ είκών τής θιότητος ήν φέρει 
έν έαυτή δέν ασφαλίζει την αθανασίαν της;

ΣΩΚΡ. όμοιάζ ω οδοιπόρον είς δν περι
γράφουν χώρας, τάς οποίας νομίζει ούτο; 
δτι διέτρεξεν ήδη.

ΦΕΙΑ. όπως δήποτε, Σώκρατες, παρα 
δίδομαι άφόβως είς τάς χεΐρας τού διέπον- 
το; τόν κόσμον καί προβλέποντος τό παν.

ΣΩΚΡ. Ωιτε δικαίως άπορδ, άφούτοιαύ· 
την έχεις πεποίθησιν, πώς είναι δυνατόν νά 
μή σ’ έμπνέϊΐ ή πνοή τού έπ,κειμένου θανά
του, άποκαλύπτουσα είς τά όμματά σου τό 
μυστήριον.

ΦΕΙΑ. Τό εναντίον μοί συμβαίνει, διότι 
θά σέ δμολογήσω ιίλικρινώς τό τ ΐ  αισθάνο
μαι. ότε ήμην πλήρης ζωή; καί προσεπά* 
θουν νά συλλάβω τήν ιδέαν τής θεότητος, 
ϊνα έπιδείξω αύτήνεΐς τούς ανθρώπους,έχά- 
ραττον Αία, Άθηνάν, ’Απόλλωνα. Αί μορ- 
φαί αυται μοί παρίσταντο έκατοντάκις ώ· 
ραιότεραι τών μαρμαρίνων ή ϊλεφαντίνων 
έργων μου" έπλήρουν διά τού μεγαλείου των 
τόν ούρανόν καί επί τών χαρακτήρων των 
ήκτινοβόλει ή άγαθότης, ή άρρητος χάρις. 
Σήμερον ερυθριώ δτι έτόλμησα νά πλάσω 
θεόν κατ εικόνα ήμών καί νά περικλείσω 
αύτόν είς φυλακήν, οϊα τό σώμα. Πασαμορ
φή επενεργούσα έπί τών αισθήσεων ήμών 
έσβέσθη" καί προσπαθών ν’ ατενίσω τό θειον 
βλέπω αύτό φεύγον διά τού απείρου δια
στήματος, έκθαμβοΰν με, άποκρυπτόμενον, 
λαμβάνον άλληλοδιαδόχως ακτίνας φοιτάς 
καί σκότη νυκτός, ένώ περί αύτό στρέφε
ται αιωνίως ό αναρίθμητος χορό; τών α
στέρων.

ΣΩΚΡ. Αέν διορδς λοιπόν τό πεπρωμέ
νου σου ;

ΦΕΙΑ. Οί θνητοί περιωρισμένοι παντα- 
χόθεν, συμμορφούσι ταΐς έπιθυμίαις αύτών 
τάς ελπίδα; καί κανονίζουσι τήν μέλλου- 
σαν αύτών ζωήν έπΐ τών συνηθειών τού 
παρόντος. Οί σοφοί ελπίζουν δτι θά περί- 
πατώσιν έν τοϊς Ήλυσίοις συνδιαλεγόμενοι 
μετά σοφών" οί πολεμισταί τού Ομήρου θέ
λουν νά έπανεύρωσιν έν τω Άδνι τάη ή- 
ρωϊκάς παλαίστρας τού σταδίου" λέγεται 
δτι οί Σκύθαι, λαός νομάς, ελπίζουν δτι θά 
θηρεόωσιν άκόποις έν τοϊς ουρανοί;" οΰτω 
και έγώ παραδοθεί;είς τήν τέχνην, ώς καλ
λιτέχνης ατενίζω τήν επαύριον τού θανά
του, φαντάζομαι δτι θά ϊόω κατά πρόσω- 
πον τόν θεόν, οτι θ' άποκαλυφθώσι μοι τά 
πρόσωπα τής τελείας ώραιότητο; τού θείου, 
δτι θά περιβάλω δι' ενός βλέμματος τήν 
θειν τού άπειρου, δτι θά είσδύσω εις τόν 
μυστηριώδη αύτού μηχανισμόν" έν ένί, δτι 

¡θά μεθυσθώ πίνων άπό τής αιωνίας πηγή; 
¡τού ωραίου. Αλλά γελώ, Σώκρατες, παρα- 
τηοών δτι διατηρώ είσέτι μέρος τών ανθρω
πίνων αδυναμιών.

ΣΩΚΡ. Ή μορφή σου «λλοιούται. Μή
πως κατεχράοθην τών ολίγων δυνάμεων σου;
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ΦΑΙΑ. Πρέπει τωόντι νά φείδωμαι έμαυ- 
τού, διότι μολονότι ή θέλησις μέ διατηρεί 
είαέτι, όλίγας έχω ώρας ζωής. ‘θ  Περικλής 
θά έλθη έντό; ολίγου' πρέπει επίσης ν’ ά 
πευθύνω εις του; φίλους μου τό ύστατον 
χαίρε' περιμένουν πάντες συνηθροισμένοι πρό 
τής φυλακής.

ΣΩΚΡ. Περιμένουν τψόντι, σαφώς δει- 
κνύοντες τήν μεγάλνιν αυτών λύπην.

ΦΕΙΑ. Ας είσέλθωαι' πλήν άς σπεύσωσιν 
(‘Ο Σωχράτι\ΐ έίέρχεται, επανέρχεται, δέ 
μετά τών συνεργατών τον Φειδΐον).

ΣΚΗΝΗ Γ.

ΨΕΙΛΙΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΓΟΡΑΚΡΓΓΟΣ, 
ΑΛΚΑΜΕΝΗΣ, ΠΡΑΞΙΑΣ καί άλλοι μα- 

θηταί τού Φειδίου.

ΦΕΙΑ. Μή κλαίετε, φίλοι μου ! Εφθασα 
εις ήλικίαν καθ ήν ήμέρα προστιθεμένη άλ
λη ήμερα ούδ ωφέλειαν παρέχει, ούδέ νέαν 
ηδονήν.

ΑΓΟΡΑΚΡ. όπύσα, ώ διδάσκαλε, νέα 
αριστουργήματα ήδύνασο νά πλάσης!

ΦΕίΑ. Απατάσαι, Άγοράκριτε’ ό ’θλύμ  
πιος Ζευς ήν ή τελευταία μου προσπάθεια! 
διά τον είθισμένον εις τήν εργασίαν, τό έγ 
καίρως παύειν είναι δύσκολος έπιστήμη! 
Πώσοι τεχνϊται επιμένουν ένώ ήδη έξηιθέ- 
νησεν ή χειρ αύτών νά πράξωσινέργα, άτινα 
βεβα’ως θά περιεφρονουν άν ήσαν νέοι καί 
ούτω μικρόν κατά μικρόν καταστρέφουν πά
σαν αύτών φήμην καί τέλος προκαλούν τόν 
οίκτον μάλλον ή τήν έκτίμησιν. Λεν είμαι 
άύηθώς αξιοζήλευτος έγώ άποθνήσκων έν 
τή ακμή μου ;

ΠΑΙΩΝΙΟΣ. Ήδύνασο έν ειρήνη νά γευ- 
θής των καλών τής δόξης σου έπιστρέψας 
εις τήν πάτριον γην.

ΦΑΙΑ. Τοΐς νεκροΐς μόνον δέδοται ή ει
ρήνη αυτή.

ΑΓΟΡΑΚΡ. Ω ! άν τούλά/ιστον δέν I 
τεμνε τό νήμα των ημερών σου ή κακή πε- 
ριποίησις !

ΦΕΙΑ. Με υποθέτεις τοσοότω δειλόν 
ώστε νά μή δυνηθώ νά ύποστώ έβδο-

μαδιαίαν φυλάκισιν. "Οχι* ή ώρ* του θα
νάτου μου ητο προωρισμένη' ή μοίρα μέ 
προσβάλλει έδώ, ώς καί εις παν άλλο 
μέρος, άν ήμην.

ΠΡΑΞΙαΣ. Ουτω λοιπόν ούδέ τόν ή 
λιον πλέον θ’ άτενίσης πριν ή κλείσης διά 
παντός τά βλέφαρα ;

ΦΕΙΑ. Φέγγος ήλίου οϋχ’ ήττον γλυ
κύ διαχέει έν έμοί ή συνείδησις βίου κα
λώς πληοωθέντος.

ΣΩΚΡ. Τωόντι, φίλε Φειδία, άπρεπες 
νά λυπήταί τις τόν στέφοντα δΓ ώραίου, 
θανάτου ώραίαν ζωήν' στενάζομεν δέ επί 
τή ήμετέρα μάλλον δυστυχία στερούμε
νοι φίλου τοιούτου, οίος σύ.

ΑΓΟΡ. Τί θέλουν γίνει οί συνειθίσαν- 
τες νά έργάζωνται Οπό τήν εποψίν σου, 
χωρίς ούδέ στιγμήν νά σ’ άποχωρισθώσι ;

ΦΕΙΑ. Προ πολλού εισθε άνδοες καί έ- 
φάμιλλοί μου ώ; πρός τήν τέχνην' θά 
διδάξητε καί (ιυεΐς εί; άλλους δ,τι έγώ 
έδίδαξα εις υμάς, καί πρός τούτο πάν
τοτε ό Περικλής θά σάς π ρ ο σ τ α τ Ε ύ η .  

ΑΓΟΡ. Τό τέλος σου τωόντι ενθαρρύνει. 
ΦΕΙΑ. Η δυστυχία μου θά ήναι χρή

σιμος ύμϊν' ό λαός άμα καταπνίξη τόν 
θυμόν του θά μετανοήση ότι άφιθείς ήπα- 
τήθη ύπό τών εχθρών ημών.

ΠΡΑΞ. Είμεθα εύτυχέστεροι εις Ολυμ
πίαν.

ΦΕΙΑ. Θ άναδειχθήτε λαμπρότεροι είς 
Αθήνας' ή δόξα άνευ πόνου δέν άποκτά- 
ται' άλλά ώραίον είναι ή πάθησις τοΰ ά- 
ναζητούντος τό ώραϊον. Ναι' θά διέλθητε 
χρόνους ίσως δεινούς. Μή λησμονήτε ότι 
ή πατρίς είναι ώς μήτηρ, ήν καί άδι
κον δεικνυομένην πρέπει τις νά σέβηται.

ΑΛΚΑΜ. 0  πόλεμος έπαπειλεΐ νά εχ- 
ταθη έπί τής Ελλάδος ώς εΰιεΐα πυρκαϊά.

ΦΕΙΑ. ’Ενόσω μία μόνη Ελληνική πό
λις μένη ό.θία, αΐ τέχναι θά τιμώνται 
έν αυτή* άλλως τε καί άν άνασταλώσι τά 
μεγάλα έργα, σείς θά κλεισθήτε έν τοΐς 
έργαστηρίοις. Η Ιωνία, ή μεγάλη Ελλάς, 
ή Σικελία, πρός δε καί αΐ διεσπαρμένοι 
άποικίαι έν μέσω βαρβάρων λαών δεν 
διαμφισβητοϋν αείποτε τά ώραϊα ημών 
έργα άντί άφθόνου χρυσίου ;

Ι Λ ί  Σ Σ Ο  Σ.

ΑΓΟΡΑΚΡ. Τό «άν μετά σού θά ήτο
ήμίν ευκολον.

ΦΕΙΑ. Γί σημαίνει ιίς θνητός ; ‘Η τέ
χνη είναι αθάνατος' ίδέτε τάς λαμπαδο- 
δρομίας, τήν έορτήν ταύτην τών Α θ η 
ναίων πρός δόξαν τού Προμηθέως' ή ά- 
νημμέ-η δάς μεταδίδεται άπό χειρός είς 
χείρα καί έκαστος νεανίας διατρέχει τό 
■προσδιωρισμένον στάδ ον πάσαν φροντίδα 
καταβάλλων, έκ φόβου' μή σβεσθή ή πα 
ραδοθεισα αύτώ λαμπάς’ ουτω καί υμείς, 
μόνην υμών φροντίδα έχετε τήν άκηλίδω- 
τον διατήρη ιν τής παραδόσεως, ήν έγώ 
μέν άπό τών διδασκάλων μου ήρύσθην, 
σείς δ’ άπ’ εμού.

ΠΑΙΩΝΙΟΣ. Τήν παράδοσιν ταύτην κα
τέστησα? λίαν εντελή, ώστε ούδέν άλλο 
θά δυνηθώμεν ή να έλαττώσωμεν τό με- 
γαλεϊον αύτής.

ΦΕΙΑ. όχι, νή τόν Ηρακλέα, ποτέ. Άρ 
κεϊ νά διατηρήσητε τήν απλότητα προ- 
σπαθούντε; τό καλόν μ.όνον νά καταστή 
σητε καλλίτερον. Έφθάσαμεν είς βαθμόν 
8ν ευκόλως μέν, άλλά πρό πάντων κιν- 
δυνωδώς θά ΰπερβώμεν. Εχετε τό γλυ- 
φίον ύπό τήν εξουσίαν σας' έχετε πεποί- 
θησιν είς τήν δύναμιν ΰμών καί ή σκλη 
ρότης τοΰ μαρμάρου ούδεμίαν πλέον άν- 
τίσταοιν παρέχει ύμϊν, άλλά δΓ αύτό 
δή τούτο πιθανόν νά άπομακρυνθήτε τής 
άπλότητος, είτε άρεσκόμενοι πιστώς νά 
μιμηθήτε τήν φύσιν, είτε έρασθέντες λε
πτοφυούς χάριτος, είτε θέλοντες νά χα 
ράξητε άγαλμα επεξεργασίας τερπνής τήν 
θέαν, ώ; πολλάκι; έποίησεν ό ’Αλκαμένης.

ΑΛΚΑΜ. Αν έγνώριζον, ώ Φειδία, ότι 
θά σέ δυσηρέστουν, θά συνεμορφούμην εν 
τελώς πρός πάσαν συμβουλήν σου.

ΦΕΙΑ. Ουδόλως μέ δυσηρέστησας, φίλ- 
τατε φίλε, διότι ή ποικιλία είναι είς έκ 
τών όρων τής τέχνης, όπως έπί τού αΰ 
τού πεδίου γεννώνται άνθη παντοϊα' παρά 
τοΐς Αίγυπτίοις τό πάν κατά συνθήκην 
βαίνει, διό ή γλυπτική αύτών είναι στά
σιμος ώς τά ιερογλυφικά αύτών. ΑΛΑ’ Η 
Μ ΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΜΟΝΗΝ ΤΗΝ Ε 
ΛΚΤΘΕΡΙΑΝ ΧΡΕΩΣΤΟΤΜΕΝ ΤΟ ΜΕΓΑ- 
ΛΪΙΟΝ ΗΜΩΝ.

ΑΛΚΑΜ. Ά λλ ’ ή παράδοσις κανόνος 
φέρουσα χαρακτήρα παρεμποδίζει τήν ε
λευθερίαν.

ΦΗΙΑ. Καί οί νόμοι επίσης θέτουσιν ό
ρια είς τήν ελευθερίαν, άλλ’ άποκαλούμιν 
αυτούς φύλακας. Τί άλλο έστίν ή παράδο* 
σις ή πείρα τών προηγηθέντων αιώνων, 
θησαυρός έπισεσωρευμένος, άπό τού όποιου 
έλεύθεροι εϊσθε ν’ άντλήτε ; Αν ήναε άλη- 
θες ότι έφθάσαμεν τό εντελές, καθόσον ε
πιτρέπεται τούτο είς θνητούς, δέν έναπο- 
λείπεται πλέον ύμϊν ν’ άποκαλύψητε τάς 
άρχάς τού ωραίου, άλλά νά εφαρμόσητε 
ταύτας, προνοοϋντες μήπως παρασυρόμενοι 
ύπό τής άκαθέκτου επιθυμίας τής έφευ- 
ρέσεως άπολέσητε πάσαν αρχήν. Πρέπει 
νά πλάσητε καί ν’ άναδείξητε τό ώραίον 
άπλοΰν, φυσικόν, μή έχον ανάγκην νά έκ- 
πλήξη διά τού καινοφανούς, διότι τό διά 
τής λεπτότητος σαγ/,νεύον άγαλμα ¿μοιά
ζει λεπτήν βελόνην, ταχέως άμβλυνομένην' 
ή τέχνη πρέπει νά ύπάρχη έν τοΐς εργοις υ
μών, ώς έν τώ σώματι ή ύγεία, ήτις είναι 
άρίστη όταν δέν έπιούρη τήνπροσοχήν. 

ΑΛΚΑΜ. Καί όμως είναι άναγκαϊον νά 
ιεγείρη τις τήν προσοχήν δ;ά τού καινο

φανούς.
ΦΕΙΑ; ’Ανάγκη πολιμητέα' ό άνθρωπος 

αληθώς εράται τής μεταβολής' τοιούτος ό 
μοχλός τής προόδου τών αρτισύστατων 
κοινωνιών, τοιαύτη όμως καί ή αιτία τής 
παρακμής τών ώριμων λαών. Καί τό τέ- 
λε ον αύτό παρέχει τόν κόρον, άν δέν ά- 
ποφασίσητε νά προσκολληθήτε έπ αύτού 
μετά σταθερότητος απαραιτήτου πρός εχ- 
πλήρωσιν τών χρεών παντός θνητού, πρές 
άνεύρεσιν τής αρετής' διότι ύμεϊς καθίστα
σθε ήδη κύριοι τής καλαισθησίας τού λαού, 
φύλακες τού ώραίου' μή λοιπόν προτιμή- 
σητε ποτέ τούς έφημέρους επαίνους μάλ
λον τής διαρκούς δόξης' σκεφθήτε ότι είς 
τάς χεΐρας ΰμών εναπόκειται τό μέλλον 
τής Ελληνικής τέχνης.-Έλυπήθην ότε έπι- 
σκεφθείς ύμάς εις Φιγαλίαν παρετήρησα επί 
τών άναφλύφων τού ναού γλυφήν έκκλί- 
νουσαν εις υπερβολήν καί έπιζήτησιν βε- 
βιασμένην επιτυχίας, πράγματα άπιρ δεν 
σάς έδίδαξα' άλλ’ ήτο αργά πλέον διά 
νά τά διορθώσω τότε, Η γαλήνη, φίλοι,
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είναι ή πρώτη τού σώματος ώραιότης, δ 
πω; ή σοφία είναι ή μεγαλειτέρα εκφρα- 
σις τής ψιχής.

ΠΡΑΞ. Είναι αληθές 3tt έβχ ρύνθημεν 
πλέον χαράττοντις τότε μάχας των Α
μαζόνων καί τους αιωνίους εκείνους Κεν
ταύρους.

ΦΕΙΑ Καί αν πάσχητε Ιλλιιψιν δπο- 
θέσεων, δέν είνε άπέραντος ό κόσμος τής 
ϊδανικότητος; Εντεύθεν θά άντλήτητε και
νοφανή καί γόνιμα αντικείμενα έμποιούντα 
έντύπωσιν εις τό πνεύμα μάλλον η τά α
πρόοπτα καί τό άπχύστως άλλοιοόμενον 
είδος γλυφής' αν ό Ζευς καί ή Άθηνά μοί 
άνήκουσιν, άν ή Ηοα έγένετο κτήμα τής 
μεγαλοφυίας τού Πολυκλείτου, οί άλλοι δ 
μως θεοί αναμένουν νά δώσητι αΰτοΐς τάς 
αναλογίας των, τόν χαρακτήρα των, τδν 
προορισμόν των, την ωραιότητά των. Έξαν- 
τληθέντος τού Όλυμπου, ή γή, ή θάλασσα, 
ό άήρ αυτός είναι πλήρεις θείων φασμάτων, 
άτερ περιέγραψαν μέν οί ποιηταί, οελλ’ ΰ 
μεΐς μόνοι δυνασθενά συλλάβητε. ‘Ο Απόλ
λων καταβαίνεε επί τού Παρνασοϋ καί ιδού 
ευθέως αί Μούσαι σχηματίζουσι περίαϋτόν 
θειον χορόν, ενώ αί ώραι περιποιούνται τούς 
ίππους τού Φαέθοντος καί δ Μαρσύας Οπό 
«αραπλήσιον σκιάδα δοκιμάζει τόν αύλόν 
του. ‘Η ’Αφροδίτη αναπαύεται ίιπό τάς 
σκιάδας τής Πάφου, άλλα δέν είναι μόνη' 
περιφρουρεΐται ύπό τού Έρωτος, τού Πό 
θου, τής Πιιθούς καί Οπό των Χαρίτων, 
άποπλεκουσών τήν κόμην αυτής. ‘Ο Βάκ 
χος διατρέχει τούς λόφους, επεται δ’ αΰτψ 
ό ανήσυχος χορός τών Φαΰνων, τών Βακχί 
δων καί τών Σατύρων. Επί τών αφρωδών 
κυμάτων φαίνεται δ Ποσειδών καί ιδού 
συνοδεύουσιν αυτόν ή Θέτις, ή Αμφιτρίτη, 
ή Λευκοθέα, αί άνάριθμοι Νηρηίδες, ενώ οί 
Τρίτωνες καί οι Αελφΐνες έξακολουδούν τά 
παίγνια αυτών καί τό αλμυρόν κύμα φλοισβί 
ζον αναπηδά. Ενγένει σόμπασα ή φόσις έμ- 
ψνχωθεϊσα υπό τής θρησκείας παρέχει ύμίν 
αντικείμενα πλάσεως. Ποιον δένδρον δέν 
κρύπτει δρυάδα ; ποία πηγή δέν έχει νύμ
φην προστάτιδα ; τις ό μή άπορρέων ποτα
μός άπό τής λαγήνου θεού; Τό πάν λαμ
βάνει σώμα, τό πάν φέρει ονομα. Τό πρώ
τον μειδίαμα τής πρωίας καλείται Αύγή, δ

ψίθυρος τού ανέμου καλείται Ζέφυρος' άν ή 
φωνή ημών αντηχεί έν μέσφ τών βράχων, 
ή Ηχώ άπαντά. Καί δταν άφανισθή άκόμη 
τό έθνος τών ‘Ελλήνων, ή θρησκεία καί τό 
‘Ελληνικόν έπος θά παρέχουν άνεξάντλητον 
υλην εις τούς καλλιτέχνας πάσης ε’ποχής.

ΠΡΑΞ. Ά λλ  ίνα παραστήσωμεν νέα 
πλάσματα, νέων μομφών ανάγκην έχομε».

ΦΕΙΑ. ‘Η μομφή, τό σχήμα είναι διά 
τήν γλυπτικήν δ,τι αί λέξεις διά τήν ποιη- 
σιν. ‘ϊπαρχούσης γλώσσης ωραίας ώ; ή 
ήμετέρα, ό Σοφοκλής δέν άναγκάζεται νά 
εφεύρνι λέξεις πρός έκφρασιν τών ιδεών του, 
άλλά συναρμολογεί μετά θείας αρμονίας 
τάς ήδη Οπαρχεύσας πρός χρήσιν. Μεθ' ό- 
πόσης εϋλαβείας ή σχολή τού Άργους αν
τιγράφει τάς αναλογίας, άς ό Πολύκλειτο; 
άπεθανάτισεν έπί τοΰ αγάλματος τού Αο- 
ρυφόρου ! "Αν ήναι αληθές ότι ή άρχαία 
σχολή εφεύρε μορφάς μεγαλοπρεπέστερα; 
καί έκλεκτοτέρας Ιτι, διατηρήσατε ταύτας 
μετ’ έπιμελείας δπω; οί ποιηταί ημών δια
τηρούν καθαράν τήν γλώσσαν' άφ’ ετέρου 
επιφυλάξατε τήν δύναμιν πάσαν τού πνεύ
ματος ύμών πρός άνεύρεσιν διά τής φαντα 
σίας τύπων, έφ’ ¿ν αί μορφαί αύται θά 
έπεκταθώσιν ώσεί ένδυμα' άφετε τοίς Δω- 
ριεύσι τούς άθλητάς, τάς εικόνας καί τήν 
λοιπήν φροντίδα τής δουλική; αντιγραφή; 
τής φύσεω;' οϊ Αθηναίοι πρέπει νά πλάτ- 
τωσιν άπαύστως, άτενίζοντες τά; ιδανικά; 
έκείνας εικόνας, τάς οποίας ή ψυχή ώ; άνά- 
μνησιν φέρει έν έαυτή, Εις μόνην τήν Αθη
ναϊκήν μεγαλοφυίαν άπόκειται ή μετάδοσις 
πρωτοτύπων παραδειγμάτων διά τό λοι
πόν τής ‘ Ελλάδος, εις ήν υπό τό σχήμα 
τών λατρευομένων θεών θά έμποιήση δια- 
δοχικώ; θαυμασμόν τών ποικιλοτέρων εκ
φράσεων τού άπολύτω; ωραίου. Τήν πορείαν 
ταύτην πιστώς άκολουθούντες ούχί μόνον 
οί πρώτοι τών συγχρόνων άγαλματοποιών 
θέλετε άναδειχθή, άλλά θά διατελίσητε 
έ̂σαεί δνιες οί πρόγονοι πάντων τώ» εις τά 

μέλλον ποιούντων χρήσιν τού γλυφίου' ού· 
τοι δέ άδυνατούντες νά φανώσι εφάμιλλοι 
υμών θέλουσι γίνει μιμηταί.

ΑΛΚΑΜ. Διδάσκαλε, θά προσπαθήσωμεν 
παντί σθένει νά έξακολουθήσωμεν τό έργον 
σου. ( Είαίρχετατ ό ΠερικΛής).
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ΦΕΙΑ. Καί ήδη, φίλοι μου, καιρός ν' ά 
ποχωριαθώμεν, ϋμεϊ; μέ» ι·α ζήσητε, εγω 
δέ ίνα άποθάνω. (Ό ' Αγοράκριχος καί 
ά,Ι.Ιοι τινες τών μαθητών δεν δύνανται 
νά κρατήσουν τά δάκρυα.) Μετρίασον τήν 
λύπην σου, αγαπητέ ’Αγοράκριτε, θά έπα- 
νιδωθώμεν έλπίζω. Αλλ’ ήδη πρέπει μόνος 
νά συνομιλήσω μετά τού Περικλέους. Απο
μακρύνονται’ ό Σωκράτης κρατεί τόν 
Ά .Ιναμ ίνην επί τοΰ ονδον τής θύρας.)

ΣΩΚΡ. Έχεις ζωηρά εις τήν μνήμην σου 
τά αετώματα τού ναού τής Αίγίνης ; 

ΑΛΚΑΜ. Βεβαίως.
ΣΩΚΡ. Δέν σοί άναμιμνήσκει δ Φειδίας 

τά αγάλματα τών ήρώων εκείνων, ών τδ 
στήθος διετρυπήθη ύπό βέλους, άλλ αύτοί 
έχουν μειδίαμα έπί τών χειλέων ;

ΑΛΚΑΜ. Ναι. Καί ούτος εκπνέει μει- 
διών καί θνήσκει θάνατον καλλιτέχνου.

ΣΩΚΡ. Είπέ μάλλον αγαθού άνδρός. (’ Ε
ξέρχονται.)

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

ΦΕΙΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ.
ΠΕΡΚΛΗΣ. ‘Οποία κατάστασις ! Μετά 

τρεις ημέρας ! ‘Η ασθένεια σου δέν είναι 
φυσική.

ΦΕΙΔΙΑΣ. Θά γνωρίστ,ς τήν άλήθειαν' I- 
πια δηλητήριον.

ΠΕΡΙΚΛ. Πώς; Σύ μόνος ;
ΦΕΙΑ. Έξηγήθην κακώς' μοί έδωκαν δη

λητήριον.
ΠΕΡΙΚΛ. "Ω θεοί πρόμαχοι τής πατρί 

δος μου !
ΦΕΤΑ. Πραόνθητι, άγαπητέ Περικλεές, 

διότι πρέπει χαλώ; νά μεταχειρισθώμεν τάς 
έναπολειπομένα; ήμϊν στιγμάς.

ΠΕΡΙΚΛ. Καί τίς »τόλμησε . . . .  
ΦΕΙΑ. Θέλω νά τόν άγνοώ καί πάντες 

πρέπει νά τόν άγνοώσιν, ‘Οποία κηλίς έπί 
τού ονόματος τών Άθη^ίων, ά» διαδοθώσι 

πάνθ’ δσα ϋπέστην εδώ ύπό τήν φιούοησιν 
τών νόμων. Καί σύ, Περίκλεις, θά ένο/ο- 
ποιεϊσο μάλλο» παντός άλλου, διότι άφεύ 
κτως θά διαδοθή όμού καί ή φήμη οχι 
άπηλλάγης εμού φοβούμενος μή «ποκαλύ- 
ψω τά μυστυκά σου. Πρέπει οθεν άφεύ 
κτω; νά πιστεύσφ τό πλήθος ο τι πίπτω

ύπό τό βάρος τής ίλικίας καί τής θλί- 
ψεως, ώ; ό Μιλτιάδης.

ΠΑΡΙΚΑ. ‘Η αλήθεια διαφαίνεται πάν
τοτε, ώ; ό άδάμας λάμπει έν τφ μέσω 
τής νυκτός' άλλως τε δι αυτό δή τούτο 
ή αδικία τών Αθηναίων μυσαροτέρα θέ
λει φανή, ώς αιτία τού θανάτου σον.

ΦΕΙΑ. Η ιστορία αποδίδει πολλάκι; δί
καιον εις τήν αγνωμοσύνην τών λαών. Σύ 
έγρηγόρει πρός ασφάλειαν σου, διότι αί 
αύταί χείρες αί φονεύσασαι τόν ’Εφιάλτην 
προσβάλλουν σήμερον κ’ έμέ.

ΠΕΡΙΚΛ. Είθε καί τήν ζωήν μου ν ά- 
φαιρέσωσιν* ουδέποτε ϋπερασπίσθην αΰτήν, 
άλλ’ είναι δεινόν, πολύ δεινόν νά προσ- 
βάλωσι πάντα φίλον μου, νά διαβάλλω- 
σιν άνδρας εις ου; αί Αθήναι χοεωστούν 
τήν δόξαν των, νά προσβάλλωσι τούς πα
ρέχοντας τάς μεγαλητέρας υπηρεσίας τή 
πόλει. Ó δέ εύπιστος καί φθονερά αδτη 
Δημοκρατία,όμοία πρός άδηφάγον Ϋδραν τά 
πάντα καταβιβρώσκουσαν,άναμένει στιγμήν 
κατάλληλον νά καταπίη κ’έμε άπομείναντα 
μόνον, άφού παρασταθώ μάρτυς τής απώ
λειας πάντων υμών.

ΦΕΙΑ. Σύ αυτός ύπεστήριξας τόν θρίαμ
βον τής Δημοκρατίας.

ΠΕΡΙΚΛ. ’Εγώ, ναι, καί ιδού πώς αν
ταμείβομαι' άπό τεσσαράκοντα ετών ανα
μιγνύομαι εις τάς υποθέσεις τής πατρίδος, 
άπό δέκα πένφ§ έτών εξασκώ διά τών 
συμβουλών κυριάρχου επιρροήν παρομοιά- 
ζουσαν την κυβέρνησιν ημών πρός Μοναρ
χίαν καί όμως είπέ κατεχράσθην τής πα- 
ραδοθείσης μιοι άρχή; ημέραν μόνον μίαν ; 
κατέστησα πενθηφορούντα πολίτην Ι α  
μόνον ;

ΦΕΙΑ. Η φήμη σου πάσης άλλη; μάλ
λον άμόλυντος.

ΠΕΡΙΚΛ. Οιμοι ! άκούομεν τόν θόρυβον 
τής φήμης' ή πραγματικότης διαφεύγει η
μάς καί μόνην τήν πραγματικότητα τοϊ 
πόνου αίσθανόμεθα' ιδού χάνω σε τόν 
σύντροφον τής νεότητός μου, τόν σύμβουλον 
τών μυστκών σχεδίων μου, τόν βέβαιό· 
τερόν μου όδηγόν εις επιχειρήσεις αίτινες 
κατέστησαν τάς Αθήνα; βασιλίδα τών Ελ- 
ληνίδων πόλεων.

ΦΕΙΑ. Είς τήν ηλικίαν ήμών οί άπο»
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χωρισμοί φίλε μου δέν «Tvet μακροχρό- 
νιοι. Ευτυχείς οί άναχωρούντες πρώτοι ! 
Εύκολος ή καλή άρχή τού βίου, άλλά δύ
σκολου τό καλόν τέλος.

ΠΕΡΙΚΔ. Εχεις δίκαιον. Εις τό έξή; 
προβλέπω ίιπάρχουσαν επί τοΰ σταδίου 
μου τήν άπομόνωσιν, τήν προδοσίαν καί 
τάς αναπόφευκτους δημοσίους διαβολάς.

ΦΕΙΔ. Η τύχη ουδόλως ευνοεί τούς γέ
ροντας' δεν είναι άρά γε καιρός νά έγκα- 
ταλείψγις την έπισύρουσαν κατά σου το- 
σαύτα μίση, την μέλλουσαν ίσως πρώτην 
νά σέ ίγκ«ταλείψ'{ΐ ϊσχύν σου ·,

ΠΕΡΙΚΑ. Από τού σκοπού τούτου μέ 
άπετρεπες πρό τριών ήμερών.

ΦΕ1Λ. Διότι προσεπάθεις νά μέ σώσης, 
άλλά σήμερον δέν πρόκειται πλέον περί 
έμοΰ. Σήμερον απολύτως περί τών συμφε 
ράντων σοι πρέπει νά έρευνησωμεν. ΤΩ Πε- 
ρίκλεις, είσαι 6 μάλλον επίφθονος τών 
Ελλήνων, άλλ’ δμως γνωρίζω τινά, όστις 
μεγαλείτερός σου θ’ άναδειχθή.

ΠΕΡΙΚΑ. Τίς ούτος;
ΦΕΙΔ. 0  μέλλων νά παραιτηθή οικείο· 

θελώς ισχύος, ήν κέκτηται δπως σύ.
ΠΕΡΙΚΑ. Τίς δύναται άπόνως νά εϊπν,: 

ημην, άλλά νύν δέν είμαι.
ΦΕΙΔ. Πού δμως τό υψηλόν τής θυσίας 

άνευ τής αΰταπαρνήσεως;
ΠΕΡΙΚΑ. Γλυκύ δηλ«τήριον Χέ βααι- 

λεύειν. a
ΦΕΙΔ. Γλυκύτερου τό καθίστασθαι ά- 

ξιοθαύμαστον' άλλως τε βασιλεύει πάντοτε 
ό Οπό τώ» φίλων του μόνον νικηθείς.

ΠΕΡΙΚΑ. Με γνωρίζεις, Φειδία: αδυ
νατώ νά συλλάβω την ιδέαν τού καλού, 
ούχ ήττον δέ καί νά πραγματοποιήσω αύτό. 
Δύναμαι ώς άλλοι ήγεμόνες ν’ «σπασθώ 
τήν απραξίαν καί ύπό τής άναμνήσεως 
βοηθούμενος ν’ αναμένω μεθ' υπομονής τόν 
θάνατον, άλλά πού θέλει περιέλθει ή άρχή 
τών ’Αθηνών ; τί θέλει καταστή καί ή έ 
λευθερία τής πατρίδος ;

ΦΕΙΔ. ή ελευθερία καί ή δύναμις λαού 
δέν ίξαρτώνται άπό τής ΐιπάρξιω; ενός 
μόνου άνδρός θνητού, άλλ’ άπό τών άθα- 
νάτων θεσμών τής κοινωνίας.

ΠΕΡΙΚΑ. Δέν δύνασαι ν’ άρνηθής ότι 
καί αϊ θεσμοθετίαι ημών αύταί ενθαρρύνουν

τήν φιλαρχίαν. Ó Δημοκρατία δέν δύνα- 
ται να «πάρξη, άνευ αρχηγού, δπως τό ποί- 
μνιον δεν δύναται νά συντηρηθή άνευ ποι- 
μένος. Αν έγώ άποσυρθώ, τίς θέλει με αν
τικαταστήσει ; τά τέκνα μου ; ό ήδυπα- 
θής Πάραλος ή 6 Ξάνθιππο;, δούλος πολυ
δάπανου γυναικός ;

ΦΕΙΔ. "Αν δέν ϋπήρχον διεφθαρμένα τέ 
κνα πατρός διασήμου, αδύνατος θά καθί
στατο ή μεταξύ τών ανθρώπων ίσότης.

ΠΕΡΙΚΔ. Θά με διαδεχθή μήτκυ; ό 
Αλκιβιάδης, ούτινος τά λαμπρότερα προ

τερήματα έξισούνται πρός τήν διαφθοράν; 
Θαυμάζω αύτόν, άλλά μ’ έμπνέει φόβον. 
Πώς θέλει σεβασθή άργότιρα τού; νόμους, 
άφού ήδη ούδένα χαλινόν γνωρίζει; Πρό
θυμο; νά υπηρετήσει τήν πατρίδα του, 
προθυμότερος είναι καί νά τήν βλάψει.

ΦΕΙΔ. Δέν πρέπει νά τρέφωμεν λεοντι- 
δέα εν τή πολει, άλλως πρέπει νά ύπο- 
στώμεν τάς ιδιοτροπίας αυτού.

ΠΕΡΙΚΔ. Μήπως δύναμαι τέλος πάν
των νά παραχωρήσω τήν θέσιν μου εις 
ηόν Κλέωνα, εις τόν Σεμμίαν, εις τόν Λα- 
κρατίδην, είς τόν ϊπέρβολον, εις πάντας 
τούτους τούς ρήτορας, οΐτινε; χαράττουν τό 
στάδιον αυτών διά τού κοχλασμού τών 
λόγων ώ; ό χείμαρρο; χαράττει αύλακας 
έπί τής πεδιάδος ,· Άγνοούσιν ουτοι τήν 
αξιοπρέπειαν, τήν μετριοπάθειαν, τό πρό; 
εαυτούς σέβας, τό μυστικόν τής επιρροής 
μου, καί άντί φώτων, κολακείας άποδίδου- 
σιν είς τόν λαόν' προτιμώντες τού συμφέ
ροντος τής πατρίδος τό εαυτών συμφέρον, 
περιφρονούν τήν πλήρη μέτρου ευγλωττίαν, 
τήν ερρυθμον, ούτως είπε'ιν, τήν διατη
ρούσαν τόν πρέποντα θρησκευτικόν χαρα
κτήρα είς τό βήμα, ώ; μόνον θυσιαστήριον 
ύπαρχον, όπόθεν εξέρχονται σώφρονες συμ- 
βουλαΐ καί συμβουλαί όλέθριαι, όπου άπο- 
φασίζεται τό μεγαλείου τής πατρίδος καί 
ή καταστροφή. ’Απ’ εναντίας αί λοιδωρίαι 
αυτών καί αί καταγγελίας όμοιάζουσιν ύ- 
λακάς κυνών καταδιωκόντω» έλαφον' πρέ
πει λοιπόν νά μείνω έπί κεφαλής τής Δη
μοκρατίας, ένόσω αϊ δυνάμεις μου μέ ύπο- 
στηρ ζουν,έιόσω δέν άναφανή άλλος αρχηγός. 
‘Η ανάγκη μέ καθιστά υπόδουλον τής τύ
χη;' φέρω κ’ εγώ ούτο; είπείν τόν ζωστήρα
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τού Νέσσου" άν τωόντι άφαιρέσουν άπ’ έ 
μού οί 'Αθηναίοι τήν ίσχύν, μετ’ οΰ πολύ 
θά μέ ικετεύσουν ν άναλάβω τάς ήνίας έκ 
νέου, διότι θ αναγνωρίσουν δτι είμαι ό μό 
νος δυνάμενος νά τούς καθοδηγήσω διά 
μέσου τών έπαπειλούντων κίνδυνων.

ΦΕΙΔ. Πράττεις άρά γε τά αναγκαία 
δπως άποτρέψης τούς κινδύνους αυτούς;

ΠΕΡΙΚΔ. Τό άναπόφευκτον ούδείς ά- 
ποτρέπεΓ άλλά μάθε, Φειδία, ακριβώς τί 
συνέβη κατά τήν άπουσίαν σου, πριν ή 
μεμφθή; εμέ, διότι αισθάνομαι δτι μέ 
μέμφεσαι ήδη. Υπεσχέθημεν πρός άλλή- 
λους δτι έμελλον αί Αθήναι νά κατα 
στώσι πρωτεύουσα τής Ελλάδος πόλις, ύ· 
ποβάλλουσα πάντας τούς όμογλώσσους 
λαούς είς τήν ένδυξοτάτην πασών εξου
σίαν, τήν τής πειθούς. Τριπλώ στεφάνω έ- 
μελλον νά στέψωσι ταύτην, ή ευγλωττία, 
ή τέχνη, ή ποίησις' ώστε καί οί εχ
θροί της αύτοί νά καταθεσωσι τά δπλα, 
σεβόμενοι έν ψυχική συγκινήσει τδ ώραίον, 
οί δέ σύμμαχοί της άγαλλόμενοι νά συ- 
σφίγγωσι τούς δεσμούς τής πρός ήμά; φ ι
λίας, πλήρεις γενναίου θαυμασμού, καί τέ 
λος, οί υπήκοοί της αύτοί μεθ’ υπερηφά
νειας νά ύπακούωσιν είς πόλιν ούτω άξιο 
πρεπώς διέπουσαν τά τής πολιτείας. Γι- 
νώσκει; σύ, ό άφοσιωθείς έμοί, πώς
έπραγματοποιήθη ή τοσούτον όνειροπολη 
θείσα ύφ ημών ιΐραιότη; τής πόλεως, πώς 
δέ άνεχαιτίσθημεν προβαίνοντες ετι ύπό 
τών συμπολιτών ήμών. Μετά τήν άναχώ- 
ρησίν σου, ήν πολλοί ώ; φυγήν έθεώρησαν, 
ήθέλησα νά εξακολουθήσω τό πολιτικό- 
τουλάχιστον έργον, ούτινος τήν ίδέα,ν έ’ 
σχομεν πρώτοι' καί πρό; τούτο, οί Α 
θηναίοι πεισδέντες τοΐς λόγοις μου ώνόμα- 
σαν είκοσι πρέσβεις, ών πέντε μέν δια- 
βάντες τόν ’Ισθμόν μετέβησαν είς τήν 
Πελοπόννησον, πέντε δέ είς τά βόρεια τής 
Ελλάδος καί εις τήν Θεσσαλίαν, πέντε 
άλλοι έπεσκέφθησαν τήν ’Ιωνίαν καί τάς 
καθημένα; έπί τών κυμάτων άνθηράς νή 
σους, καί τέλος οί λοιποί διευθύνθησαν 
πρό; τήν Θράκην καί τά; αποικίας τού 
Ελλησπόντου. Έπρότειναν δέ οί πρέσβεις 
ούτοι εϊ; πάντας τούς λαού; νά άποβάλ

αίμα Κυκλοφορεί εις πάντων τάς φλέ
βας, νά συνάψωσι μεταξύ των διαρκή 
συμμαχίαν, καί διατηροϋντες άριθμ,όν νηών 
καί στρατιωτών έξαρκούντων πρός άπώ- 
θησιν τών βαρβάρων νά στρέψωσι πάσαν 
αΰτών τήν προσοχήν είς τό έμπόριον, τήν 
γεωργίαν, τάς τέχνας, καί πάντα τά έξα- 
σφαλίζοντα τήν ευημερίαν τών εθνών' 
έκάστη δε πόλις διατηρούσα τήν ανεξαρτη
σίαν της νά έκλέγγι αντιπροσώπους, οϊτι- 
νες έμελλον νά συνέρχωνται κατ έτος είς 
Αθήνας πρός τακτοποίησιν τών συμφε
ρόντων τής κοινής πατρίδος. Ούτοι δέ έξα- 
σφαλίζοντες άφ’ ένός τήν ειρήνην καί τήν 
σύμπνοιαν έν τή Ελλάδι, έμελλον ταύτο- 
χρόνω; νά έπιφυλάξωσιν ίσως αύτή τήν τής 
κατακτήσεως τής οικουμένης δόξαν.

ΦΕΙΔ Ναι' τοιαύτα έσχεδιάζομεν, λη- 
σμονούντες δμως δτι οί άνθρωποι δέν έ- 
πλάσθησαν εντελείς.

ΠΕΡΙΚΔ. Προσήγγιζον είς τόν σκοπόν μου, 
Φειδία, άφεύκτως δέ θά έπετύγχανον άν 
δέν μ’ εφθόνουν οί Λακεδαιμόνιοι. Ή πρό- 
τασις ήμών έγένετο ένθουσιωδώς δεκτή 
παντα/ού, δτε οί αντιπρόσωποι έλθόν- 
τες ήρξαντο διασπείροντες πανταχού τήν 
δυσπιστίαν, άναζωπυρούντες παλαιάς δι- 
χονοίας, διεγείροντε; τον φθόνον, τήν κρυ- 
φίαν ταύτην φλόγα, άσβεστον άεί δια- 
μένουσαν έν ταίς καρδίαις τών θνητών. 
Από τής στιγμής ταότης οί Δωριείς τής 
Πελοποννήσου ώρκίσθησαν τήν καταστροφήν 
της ισχύος τών Αθηνών, καιροφυλακτοϋντες 
περίστασιν κατάλληλον πρός κήρυξι» πολέ
μου, άμα ώς έτοιμάσωσι δυνάμει; ίκανάς 
δπως μάς καταβάλωσΓ άλλά θά τούς προ
λάβω.

ΦΕΙΛ. Δικαίως σέ φοβούνται, διότι έν- 
αρρύνει; τούς φιλοδόξους συμπολίτας ήμών' 

αί έχθροπραξίαι κατ’ έμέ δέν θά έκραγώ- 
σιν, άν σύ παραιτηθής τών πραγμάτων.

ΠΕΡΙΚΑ. Θά έκραγώσιν εϋθύς άπό τής 
αΰριον' βλέπω, δέν γνωρίζεις πλέον τού; 
Αθηναίους' τόσον ήλλαξαν κατά τό διά
στημα τής έν ’Ηλεία διαμονής σου! Περι- 
φρονοϋσιν ήδη πάν δ,τι ήγάπησαν, νέα 
καθ έκάστην πάθη αισθανόμενοι καί, έρα· 
σταί τού καινοφανούς, προτιμώσι χίμαιρας

λωσι τά μίση άναμιμνησκόμενοι οτι τδ αύτό ί, δόξαν σταθεράν' ανυπόμονοι δρεπουσι τά
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καλά τής ειρήνης κ«ί παραμελούσι τήν καλ
λιέργειαν τών γαιών, όρμώντες εις τά; ω
ραίας αυτών τρινίρεις' ό πλούτος μεθύει αϋ 
τους, άλλα δέν τούς ικανοποιεί καί υπολο
γίζουν πόσον ναυτικόν δύνανταε νά κατα 
σκευάσουν δυνάμει τών άμετρήτων ποσών 
τού θησαυρού τής Αθήνας’ τήν ποίησιν αυ
τήν ΘεωροΟν πρό πάντων κατάλληλον νά 
ψάλλνι τάς νίκας’ εν ένί,κατακτήσεις μόνον 
ποθούσιν. Αν δέν ήσο δέσμιος, θά έβλεπες 
τούς νεανίας ημών είς τό στάδιον καί τού; 
γέροντας αυτούς είς τούς κήπους τής Ακα 
δημίας χαράσσοντας έπί τής άμμου τό σχέ- 
διον τών χωρών άς επιθυμούν νά κατα- 
κτήσωσι, νύν μέν τήν Σικελίαν κατοι- 
κουμένην ύπό τών Αωριέων, άλλοτε τήν 
εύφορον Ιταλίαν’ εδώ μέν τινες έκπορ- 
θοϋσι τήν Καρχηδόνα καί ΰποδουλούσι τήν 
’Αφρικήν, εκεί άλλοι ριπτόμενοι κατά τής 
Άσιας άνατρέπουσι τόν θρόνον τών Έκβα 
τάνων καί μόνος εγώ άκόμη τούς αναχαι
τίζω’ αν κατέλθω τού άρματος, άφηνιάσαν- 
τες οί ίπποι θά κατακερμ-ατίσωσιν αύτό.

ΦΕΤΑ. "Ωί πώς τό πεπρωμ,ένον άρέσκεται 
συγχέον τά σχέδια τών θνητών, άφού δ έπι- 
τήδειος Περικλής αδυνατεί πλέον νά καθο- 
δηγήση τά πνεύματα τών συμπολιτών αυ
τού!

ΠΙίΡΙΙίΛ. Τί ·, δεν μέ πιστεύεις;
ΦΕΙΑ. 2ε πιστεύω, φίλε μου* άλλ’ έπε- 

θύμουν π^ειοτέραν αποστροφήν νά σ’ έμ.- 
πνέουν τά όπλα. Σκέφθητι οτι διαρκής πό 
λεμος (καί τοιούτος θέλει είσθαι ό μέλλων 
ήδη νά έκραγή) επαναφέρει εΐςτά έθνη είδός 
τ ι βαρβαρότητας, τήν δύναμϊν μόνην κατ 
έθος έκτιμώσης’ τά καλά δσα άπό τεσσα
ρακονταετίας είργάσθης θά καταστραφώσιν 
μετά τινας συμπλοκές, διότι, τό θέατρον 
ούδέν πύέσν θελγητρον παρέχει είς ώτα 
έθισθέντα ν’ άκούωσι τόν ήχον τής πολεμι 
κής σάλπιγγας’ οί αρχιτέκτονες καί οίάγαλ 
ματοποιοι παραχωρούσι τήν θέσιν τιμν εί; 
εμπόρους δοράτων καί είς κατασκευαστάς 
θωράκων' οί διδάσκαλοι τής ευγλωττίας 
περιφρονούνται υπό τ ή ς  νεολαίας, συνωστι- 
ζομέ νης περί τούς διδασκάλους τής γυ 
μναστικής καί τής ξιφομαχίας’ επειδή δέ 
ή νίκη είς τόν φονεύοντα πλειοτέρους έχ 
θρους καί ούχί είς τόν μάλλον όρθοφρο-

νούντα ανήκει, διά τούτο ή βία βασιλεύει 
παντού καί τό θέαμα τούτο μικρόν κατά 
μικρόν διαφθείρει τών άριστων τάς ψυχάς. 
Τά ήθη καθίστανται χυδαία, οί αρχηγοί 
ισχυρότεροι, ή δέ ελευθερία ευθέως έπα- 
πειλεΐται.

ΠΕΡΙΙίΛ. Εύκολώτερον είναι άπ’ εναν
τίας νά διοικήσφ τις τού; ’Αθηναίους, έά* 
τό φιλοτάραχον αΰτών στρέφεται πρός τά 
έξω' καθώς οί ιατροί άπολαμβάνουσι τής 
εύνοίας τών ασθενών πρό πάντων, οϋτω 
καί οί αρχηγοί Αημοκρατίας εύρίσκουσιν 
εύπειθέστερον τόν λαόν εν ώρα κίνδυνου.

ΦΕΙΑ. Αλλ έμέτρησας τό μέγεθος τού 
κινδύνου τούτου, ή μή δεν προβλέπεις οτι 
τό ήμισυ τής Ελλάδος θά εγερθ-ρ κατά 
τού άλλου ήμίσεος ;

ΠΕΡΙ&Α. 0  άπολύων τάς θυέλλας δύ- 
ναται ευκόλως νά τάς περιστείλρ.

ΦΕιΑ. Ουτω τυφλουνται οί μεγαλείτε- 
ροι άνδρε; ! Οί σκοποί σου, ΓΙερίκλεις, μοί 
ησαν γνωστοί. Ο ψίθυρος έφ,θασε μέχρι; 
έμού εί; τήν Ολυμπίαν καί έπείσθην εν
τελώς άπό τής πρό τριών ήμερων συνδια- 
λεξεως ήμών. ΐδού διατί σέ παρεκάλεσα 
διά τελευταίαν φοράν νά έλθγ,ς. Αν ή φωνή 
φίλου θνήσκοντο; δύναται νά σέ συγκι- 
νήσφ, άπόρριψον μακράν σου άπόφασιν δυ· 
ναμένην νά σέ καταστρέψφ, οϋ μην άλλά 
νά καταστρέψρ άφεύκτως τήν πατρίδα 
ήμών.

Π EPIK Α Ο θάνατός σου αύτός μέ ει
δοποιεί νά προετοιμασθώ καί νά σέ έκ- 
δικήσω. Μό δέν είμεθα τέκνα τών έν Μα- 
ραθώνι ηρώων ;

ΦΕ1Δ„ Δέν θά προσβάλωμεν πλέον Μή- 
δους, άλλ’ Ελληνας, αδελφούς, ίσους ιός 
πρός τήν άνδρίαν, πλειοτέρους τόν αριθμόν.

ΠΕΡΙΚΛ. Αιό ή νίκη θά ήναι ώοαιο- 
τέρα καί ή θάλασσα μάς ανήκει.

ΦΕΙΑ. Οί στόλοι ήμών, πρόσφοροι μέν 
όπως έκπορθήσωσι ξένας χωράς είναι ά
χρηστοι πρός υπεράσπισή ήμών διότι ή 
’Αττική δέν είναι νήσος.

ΠΚΡίΚΛ. 0  κύβο; έρρίφθη. Αθήναι ή 
Σπάρτη. Πρέπει άφεύκτως νά πέσρ μία τών 
αντιπάλων.

ΦΕΙΑ. Γαλήνιος έγκατε’λειπον τόν βίον, 
άλλ’ ήδη χαίρων εγκαταλείπω αύτόν. Δέν

θά ίδιο κατά πάσαν άνοιξιν ξηρούς τού; 
αγρού; ήμών καί τούς Λακεδαιμονίους 
προχωρουντας μέ δαυλούς ά»ά χείρας με 
χρι πρό τών στερεώ; κεκλεισμένων θυρών 
ίμών. Δέν θά ίδω το πένθος αλληλο- 
διαδό/ως καταλαμβάνον τάς οικογένειας 
πάσας, δέν θ’ ακούσω επιταφίους θνησκόν- 
των πολεμιστών, επιταφίους οϊτινες θ άν 
τικαταστήσωσιν άπό τούδε τάς έορτάς 
καί τά άσματα. Δέν θά μετρήσω όιά τού 
βλέμματος δεκατιζομένην τήν νεολαίαν, 
μέχρις δτου μείνωσι τά τείχη ήμών κενά 
υπερασπιστών. Δέν θά παρευρεθώ, γέρων 
αδύνατος έγώ, μάρτυς τού θριάμβου τού 
Σπαρτιάτου, έκλέγοντος τούς αιχμαλώτους 
αύτού, πωλοΰντος είς δημοπρασίαν τά λά 
φυρα καί οστις ϊσω; θά φέρϊ) τόν σίδη
ρον έπί τού Παρθενώνος. ~Ω Περίκλεις, σύ 
δ< τοσούτον ήγάπησα, ιδού ή τελευταία 
μου εύχή. Είθε ν’ άποθάνφς εγκαίρως δπως 
αποθνήσκω έγώ.

ΠΕΡΙΚΛ. Αό; μοι τήν πιστήν σου χεί- 
ρα, ήν ουδέποτε πλέον θά θλίψω. Σοί ορ
κίζομαι' έξεις αίματηράν κηδείαν.

ΦΕΙΑ. Οΐμοι!
ΠΕΡΙΚΛ. Οί Αθηναίοι πρέπει ν’ άνα- 

Κράξωσιν Οίμοι, διότι μετά σου κατέρ
χεται είς τόν τάφον τό αγαθόν αΰτών 
πνεύμα.

(Ό  Φειδίας έχκγέει.)
ΙΩ. ΚΑΜ.

0 1  ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΙ.
(Συνέχεια καί τέλος’ ίδε φυλ. έ )ι

ΠΡΑΕΙ3 ΤΡΙΤΗ.
Παρηλθεν εν Ιτος.

Αιχηγοριχογ γραφεϊογ εν  τη οικία  
του ''Ροβέρτον.

ΣΚΗΝΗ Α'.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ χαθήμεγος χαΐ χρα- 
τώγ εφημερίδα.

ΡΟΒ. ’Εδώ εις τά νέα τής πόλεως υ
πάρχει εϊδησις σπουδαία δΓ ήμάς* (άγαγι-

νώσχτι)’ α’Αφίκετο εϊ; Ταυρίνον ό περίφη- 
» Αγγλος φιλόσοφος καί ιατρό; κύριος Με- 
» λάντων καί κατώκησεν είς τό Ξενοόο- 
)> χεϊον τής Μεγάλης Βρεττανίας. Πιθα- 
β νώς αύριον θέλει αρχίσει νά δε'χησαι 
β τούς Ιχοντας ανάγκην νά συαβουλευ- 
ο θώσιν αύτόν. » Αύτός ό ευεργετικά; άν
θρωπος απέκτησε φήμην Ευρωπαϊκήν. Παν
τού δπου μεταβφ επέρχονται εύθύς τ ’ ά- 
ποτελέσμααα τής παρουσίας του. ΐδού ή 
σύζυγός μου έπιστρέφουσα.

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΛΕΟΝΤΙΝΑ xal d άνωτέρω.

ΡΟΒ. Α?, λοιπόν, αγαπητή μου, πώς 
εύρες σήμερον τόν δυστυχή πατέρα ;

ΔΕΟΝ. Οπως συνήθως.
ΡΟΒ. Ούδέν ίχνος νοήσεω; ;
ΛΕΟΝΤ. Κάποτε κάποτε ό νοϋς του έ

χει φωτεινά σημεία’ κρίνει αρκετά καλά 
περί δλων τών πραγμάτων δσα δέν έχουν 
σχέσιν μέ τήν ιδέαν είς τήν οποίαν εί*ε 
προσηλωμένος’ άλλ’ δταν είσελθρ πάλιν 
είς τόν κύκλον τών εσφαλμένων σκέψεών 
του, τότε τετέλεσται. 0  ταλαίπωρος προ- 
σηλώθη είς τήν ιδέαν δτι έγώ άπέθανα, 
καί οτι ό φίλο; του κατεδικάσθη’ όμιλεί 
πάντοτε περί τής Κιβωτού τού Νώε, εξη
γεί μεγαλοφώνως τό επινόημά του καί λέ
γει δτι θέτει κατά μέρος τά χρήματα δ.ά 
νά τελέσφ μεγαλοπρεπώς τήν κηδάαν μου.

ΡΟΒ. Καί τί κάμνει ό ιατρός διευθυν
τής τού φρενοκομείου;

ΛΕΟΝΤ. Πηγαίνει είς τό κατάστημα, 
κάμνει τόν συνήθη του γύρον, όμιλεί μ.ε 
τόν οίκονόμον, σηκόνει τούς ώμους του καί 
φεύγει.

ΡΟΒ. Καλά, μάθε λοιπόν δτι έφθασεν 
εις Ταυρίνον ό περίφημος επιστήμων Με- 
λάντων.

ΛΕΟΝΤ. Ποιος εϊνε αύτός ό Μελάντων ;
ΡΟΒ. Είναι Αγγλος ιατρός χαίρων με- 

γάλην φήμην, οστις άφιέρωσεν δλην του 
τήν ζωήν είς τήν θεραπείαν τών τρελλών 
καί έπέτυχεν εις τούτο θαυμάσια’ θά ύπά- 
γωμεν νά τόν έπισχεφθώμεν.
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ΛΕΟΝΤ. ’Αληθινά . με παρηγορείς... 
ο μ ω ;. . .

ΡΟΒ. Τ( ;
ΛΕΟΝΤ. Ανάγκη νά τόν πληρώσωμεν 

ακριβά . . . και τά οικονομικά μα; είνε τό
σον στενοχωρημένα !

ΡΟΒ. Μίι τό συλλογίζεσαι' έγώ προέ 
βλεψα καί διά τούτο.

ΛΕΟΝΤ. 7Α ! είσαι μά την αλήθειαν 
ό καλό; μου άγγελος. Παρήλθε τώρα έ» 
έτος άφ’ οτου έστεφανώθημεν καί καθ’ ή- 
μέραν δέν κάμνω άλλο παρά νά ευλογώ 
τήν στιγμήν καθ’ ήν σ έγνώρισα. Καί νά

« > Λ i. -  j  Cv. -

λιάδας φραγκα 7A ! αύτό έστάθη

MEA. όχι, δχι, μείνατε' έχω ανάγκην 
καί υμών.

ΛΕΟΝΤ. Εμού ·,
ΜΕΛΑΝΤ. Ναί, ναι, υμών.
ΛΕΟΝΤ. [Σίγή npèc τάν ‘Ροδ.) Εινε 

πρωτότυπος αύτό; ό κύριος ! . .
ΡΟΒ. Λαμβάνετε τήν καλωσύνην νά 

μοί εϊπητε μετά ποιου εχω τήν τιμήν 
νά όμιλώ ;

ΜΕΛ. Δέν σάς τό είπα ακόμη ;
ΡΟΒ. Δέν μοί φαίνεται...
ΜΕΛ. Συγχωρήσατέ με' τώρα σάς τό 

λέγω. Είμαι εί; τρελλός.,» λ«ι\# ΐ|> u ε^νωριυα. jv a i να ab jio . ε,ιμαι ε ι; τ ρ ε Α Α Ο ς .

ιλλογισθή τις ότι, άν δέν μάς έκλεπτεν ΛΕΟΝΤ. (Τό ήθελα στοιχηματίσει!..)
εκείνο τό κακόν γύναιου τάς έκατόν χι- DnR τ'— ·

αιτία τής ίδικής της καί τής ίδικής μας 
δ υστυχίας.

ΡΟΒ. Μή συλλογιζώμεθα πλέον αΰτά 
τά πράγματα, εκείνη έφυγε καί αύτό εινε 
τό ασφαλέστερου δείγμα τής ένοχή; της' 
ό δυστυχής της σύζυγος έφορτώθη τά βά
ρη αύτής.

ΛΕΟΝΤ. Ό , οσον δι’ αύτόν, τόν έσυγ- 
χιέρησα. Εινε τόσον άτυχή;. Δέν έφάνη 
άκόμη σήμερον ;

ΡΟΒ. Ό χι, άλλά δέν θ’ άργήσιρ νά 
ελθ/ι * ποτέ δέν λείπει. . .

ΣΚΗΝΗ Γ.
ΜΕΛΑΝΤΩΝ χαι ύ  ára>T¿pta.

ΛΕΟΝΤ. 'Ακούω βήματα άνθρώπου πλη- 
αιάζοιτος . . .  θά είναι ό δυστυχής πα 
ράφρων!

ΜΕΛ. Μέ τήν άδειάν σας ;
ΡΟΒ. Τίνα ζητεί ό κύριος ;
ΜΕΛ. Τόν δικηγόρον Γκιούστην.
ΡΟΒ. Έγώ είμαι.
ΜΕΛ. 7Α ! πολύ καλά ! . .  καί ή κυρία 

είνε ίσως ή σύζυγός σας ;
ΛΕΟΝΤ. Μάλιστα' εις τάς διαταγάς σας.
ΜΕΛ. Ώ  ! ευχαριστώ [χάθητα<). Τό 

Ταυρΐνον είναι ωραία πόλις . . .
ΡΟΒ. Ο κύριος έπιθυμεϊ . . .
ΜΕΛ. Νά σάς όμιλήσω, φίλτατε.
ΛΕΟΝΤ. ( ‘ Εΐοιμαζομέτη r άποχω- 

PWIΙ·) ^  Τ7>ν «δειάν σας.

ΡΟΒ. Τρελλός ;
ΜΕΛ. Βεβαιότ ατα, ομω; ήσυχο; τρελλός.
ΡΟΒ. Θά σάς παρεκάλουν νά έλθητε 

εί; τό προκείμενον καί νά σπεύσητε, ε
πειδή θά έξέλθωμεν.

ΜΕΛ. Καί πού θά πηγαίνετε ;
ΛΕΟΝΤ. Δι' υποθέσεις μας' άλλο καί 

ούτο! . . .
ΜΕΛ. Πολύ καλά, άλλά διά ποίας υ

ποθέσει; ;
ΛΕΟΝΤ. ’ Αφ* ού είσθε τόσον περίεργος 

νά τό μάθητε, πηγαίνομεν νά συμβουλευ- 
θώμεν ένα ιατρόν.

ΜΕΛ. Είσθε ϊσως άρρωστος;
PGZ. όχι, κύριε.
ΜΕΛ. Τότε θά γίνητε.
ΛΕΟΝΤ. Εύχαριστούμεν διά τήν πρόρ- 

ρησιν!
ΜΕΛ. Ώ , τίποτε! άλλά είνε βέβαιον 

πράγμα . . .
ΛΕΟΝΤ. Δια τί;
ΜΕΛ. ιΗ αιτία είνε εύλογος. —  Ό  ια

τρός τόν όποιον πηγαίνετε νά συμβουλευ- 
θήτε δέν δύναται νά σάς εύρη υγιείς, άλ
λως δέν ήθελε κερδίσει τίποτε. Θά σάς 
διορίση ιατρικά, σείς θά τά λάβητε, καί 
αύτά θά σάς άρρωστίσουν.

ΡΟΜ. Ό  κύριος έχει όλίγην ύπόληψιν 
'εις τούς ιατρούς!

ΜΕΛ. Όχι εις τού; ιατρούς, άλλ’ εις 
τήν επιστήμην, ήτι; είνε άκόμη πολύ νη- 
[πία.

ΛΕΟΝΤ. Τήν γνωρίζετε λοιπόν;
ΜΕΛ. Ολίγον.
ΛΕΟΝΤ. Ψαύετε τόν σφυγμόν καί σείς;

τόν τρόπον φέρω et; οργήν τήν σύζυγόν 
μου, βλέπω τήν οικογένειαν μου άπαξ ή
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ΜΕΛ. Ό χι, αγαπητή, ψαύω τόν έγκέ- 
φαλον.

ΛΕΟΝΤ. (Είνε τρελλός, δέν έχει άμφιβο- 
λίαν).

ΡΟΒ. ’Αλλ’ ό ιατρός περί τού όποίου ό- 
μιλούμεν είνε διάφορος τών άλλων.

ΜΕΛ. Όλοι όμοιάζουσι. Τό όνομά του; 
ΡΟΒ. Εινε ό περίφημος Άγγλος Με 

λάντων.
ΜΕΛ. Συμπάθειον, δέν δύναται νά σά; 

δεχθή.
ΛΚΛΝΤ. Διά τί ;
ΜΕΛ. Διότι αύτήν τήν στιγμήν σείς δέ 

χεσθε εκείνον.
ΡΟΒ. Τί ακούω ! Άρα είσθε . . .
MEA. Ό  σίρ ’Ιάκωβος Μελάντων, καί 

έχω τήν τιμήν νά σάς προσκυνήσω' (¿γεί 
ρεται χα'ι χα·ρετ&.) Θέλετε νά ίδητε τό 
διαβατήριόν μου ;

ΛΕΟΝΤ. 7Α! κύριε, συγχωρήσατέ μας 
άν. . .

ΜΕΛ. Καί τί νά σάς συγχωρήσω ; Ούτε 
μέ υβρίσατε, ούτε μέ έδείρατε.

ΡΟΒ. Καί άνθρωπος έχων φήμην καί ά 
ξίαν όποιαν σείς ν άναγγελθήτε ώ; πα- 
ράφρων;

ΜΕΕΛ· Βέβαια, καί θά σάς αποδείξω ότι 
είμαι. Άκούσατέ με' είμαι πλούσιος, υπέρ 
πλούτος. Έ χω ώραιοτάτην έπαυλιν εί; τήν 
τερπνοτέραν κομητείαν τής ’Αγγλίας' ή 
σύζυγός μου, Λαίδυ Μελάντωνος, είνε γυνή 
άκόμη νέα καί καθ' υπερβολήν ωραία' ά- 
γαπώμεθα τρυφερώτατα' έχω δύο νήπια 
τά  όποια είνε ξανθά καί ώραϊα ώς δύο άγ 
γελούδια' οί υπεξούσιοί μου μέ άγαπώσιν 
έμμανώς, οί φίλοι μου μέ λατρεύουσιν ώς < 
εΐδωλον. Έγώ ήδυνάμην νά ζώ τήν εύτυ· 
χεστέραν ζωήν τού κόσμου, ήδυνάμην νά 
κάμνω τούς περιπάτους μου έφιππος, νά 
κάμνω τάς steepl chasse, τά κυνήγια τού 
έλαφίου, συμπόσια, ήδυνάμην νά κοιμώμαι 
1 0 καί 1 2 ώρας τήν ημέραν καί νά γίνω 
παχύ; όσον ό επιστάτης μου. Άντί δέ β 
λων τούτων κατεδίκασα έμαυτόν εις ζωήν 
κοπιώδη καί πλήρη θυσιών, περιοδεύων 
άπό τόπου εις τόπον ώ; ό Περιπλανώμενος 
'Ιουδαίος καί έπιθεωρών τά φρενοκομεία τής 
Ευρώπης, πράγμα πολύ ολίγον νόστιμον, 
ώ ; είμπορείτε νά ΰποθέσητε. Κατ’ αύτόν

δίς τού έτους καί άντί νά παχύνω ώς κα- 
πώνιον, γίνομαι ισχνός ώ; στοκοφίσιον. Ό  ! 
είπέτε μοι, σάς παρακαλώ, δέν είμαι ότρελ· 
λότερος τών τρελλών μου ;

ΛΕΟΝΤ. Ώ , κύριε, τί είνε αύτά όπου 
λέγετε ; Είσθε άνθρωπος ευεργετικό; καί 
μεγαλοφυής.

ΜΕΛ. Μεγαλοφυής ; Καί τί είνε μεγα- 
λοφυία ; Έξέγερσις τού εγκεφάλου, αρχή 
παραφροσύνης. Ó πατήρ σας ήτο άνθρω
πος μεγαλοφυής καί ομω; τώρα είνε είς 
τό φρενοκομείου !

ΛΕΟΝΤ. Ό  πατήρ μου ! Καί τόν έγνω- 
ρίσατε σείς ;

ΜΕΛ. Βεβαιότατα.
ΛΕΟΝΤ. Πού ; πώς ;
MEA. Εις Λονδίνου, πρό πολλών ετών.
ΛΕΟΝΤ. όταν σάς έφερε τήν Κιβωτόν 

τού Νώε ;
ΜΑΛ. Τότε ακριβώς, ήτο ήδη τότε 

ολίγον τρελλός καί έγώ υπήρξα ά άλλος 
τρελλός οστις τήν ήγόρασα.

ΛΕΟΝΤ. Πώς έμάθετε οτι εινε εις τό 
τρελλοκομεϊον ;

ΜΕΛ ΑΝ. Μυί τό έγραψαν ό Άγγλος 
πρόξενος άπό τόν όποιον έζήτησα πληρο
φορίας δι’ αυτόν. Ηλθον είς Ταυρΐνον διά 
νά τόν ΐατρεύσω.

ΡΟΒ. Ω ! κύριε.
ΛΕΟΝΤ. Τόν ιδετε ;
ΜΕΛ. Ναί . . . πρό ολίγου.
ΛΕΟΝΤ. Καί ελπίζετε ;
ΜΕΛ. Ω ! πολύ, παραπολύ.
ΛΕΟΝΤ. 7Α ! νά έδιδεν ό Θεός ! . . 
ΜΕΛ. Άλλά πριν κάμω τό πείραμά 

μου, χρειάζομαι νά μάθω τινά πράγματα. 
Σά; ώμίλησε ποτέ περί εμού ;

ΛΕΟΝΤ. Ναί, κύριε, συχνότατα. Καί 
άκόμη ολίγον πρό τής δυστυχίας του μοί 
ώμίλει περί υμών ώς αγοραστού τού κλω- 
βίου του.

ΜΕΛ. Ά ,  τούτο είνε καλόν!
ΛΕΟΝΤ. Μοί είπε μάλιστα ότι ολα τά 

ζώα είχον ψοφήσει.
ΜΕΛ. Αληθέστατα, όμως έγώ έδωκα 

νά τά βαλσαμώσωσι καί έφερα αύτά μα-



ζύ μου. Και ποία ήτο ή αιτία τής πα
ραφροσύνης του ·,

ΡΟΒ. Αύτδς είχε άγαπητότατον φίλον, 
είς τάς χεΐρας του δποίου ένεπιστεύθη τό 
μέγα ποσδν εκατόν χιλιάδων φράγκων 
προσδιωρισμένων διά την προίκα τη; συ 
ζύγου μου. Η σύζυγο; του φίλου τούτου 
κα'τέπεισε τδν άνδρα της ν’ άρνηθν) δτι 
έλαβε την παρακαταθήκην καί έφυγε κλέ 
ψασα, ώ; φαίνεται, το ποσόν. Η λύπη 
του νά ιδη δτι έξηπατήθη ΰπό του αν
θρώπου δν τόσον ήγάπα καί ή ιδέα δτι 
ή μονογενής του θυγάτηρ έμενεν έστερη 
μένη του παντός έγένοντο αίτια τής α ι
φνίδιου παρασαλεύσεως του εγκεφάλου του.

ΜΕΛ. Καί τί άπέγινεν ό φίλος ;
ΛΕΟΝΓ. ΐϊτο συμβολαιογράφος' έπαύ- 

θη, επεσεν εις δυστυχίαν καί τώρα κα- 
τήντησεν ό ταλαίπωρος παράφρων.

ΜΕΛ. Ο πατήρ σας τδν είδε πλέον 
άφ’ ή; ,ημέρας έκλείσθη εις τό φρενοκο- 
μεΐον ;

ΛΕΟΝΤ. όχι, κύριε, ποτέ πλέον.
ΜΕΛ. Καί τούτο καλόν. —  Καί πού 

έδυνάμην νά ευρω αϋτόν τδν συμβολαιο
γράφον ;

ΛΕΟΝΤ. Καθ’ ήμέραν περί αυτήν τήν 
ώραν έρχεται έδώ εις τδν οίκόν μας.

ΜΕΛ. Εις τδν οίκόν σας ; τί νά κάμη ;
ΛΕΟΝΤ. Εινε συγκινητική ύπόθεσις. —  

Αναγκασθεί; έκ τής πτωχίας νά έπαιτή 
εί; τούς δρόμους, μόλις συνάξη όλίγα λε
πτά τρέχει νά τά φέρη, συλλογιζόμενος 
δτι δύναται κατ’ αΰτδν τδν τρόπον ν’ ά 
ποδώσΐ) τδ ποσδν τό όποιον ήρπασεν ή 
σύζυγός του. Πρδ ένδς έτους τώρα έρ
χεται άκριβώς καθ’ έκάστην φέρων εν ή 
δύο πεντάλεπτα, καί διά νά εκπλήρωσή 
τήν ύποχρέωσιν ?,ν αυτός ΰπέβαλεν εις 
τδν έαυτόν του, θά άπέθνησκεν ό ταλαί
πωρος έκ τής πείνης, άν ήμείς δέν πα- 
ρεθέταμεν εις αΰτδν γαβάθαν ζωμού καί 
τεμάχιον άρτου τα όποια τρώγει σιωπών 
καί έπειτα αναχωρεί.

ΜΕΛ. Αύτό είναι δείγμα καλοκάγα- 
θίας, ή τις σάς τιμά. Νά εΰεργετήτε τδν 
άνθρωπον δστις έποοξένησε τήν δυστυ
χίαν σας ! ώραία!
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ΛΕΟΝΓ. Τί νά σάς είπω, κύριε ; Συλ
λογίζομαι δτι ό πατήρ μου τδν ήγάπα 
τόσον. . .

ΡΟΒ. ΐδού' έρχεται.
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ΣΚΗΝΗ Δ'
ΟΝΟΡΛΤΟΣ κατεσχισμένος καί παρά- 

φρων χαί οι άνωτερω.

ΟΝΟΡ. ( Εισέρχεται ταχέως, πηγαίνει 
πρός τήν Λ εοντίναν, Λαμβάνει την 
χεΐρα αύτή( και την άσπάζεται.)

ΛΕΟΝΤ. Καλώς ήλθες, κύριε Όνοράτε’ 
πώς είσαι σήμερον;

ΟΝΟΡ. (Σηκόνει τούς ώμους εις ση- 
μειον δτι είνε μεν πάντοτε εις τήν 
αύτήν χατάσιασιν, άΛΛ άδιαφορεϊ.)

ΛΕΟΝΤ. Έκάματε καλά κέρδη;
ΟΝΟΡ. {'Ενάγει παΛαιόν βαΛάντιον, 

Λαμβάνει έζ αύτον νομίσματα χαϊ δει
κνύει αύτά εις τήν Λ εοντίναν , πρός 
ήν τείνουσαν τήν χεϊρα έγχειρ ίζει αύτά 
αριθμών.)

ΛΕΟΝΤ. Διάβολε! τί ευτυχία ! 8 πεν
τάλεπτα ! Μεγάλα πράγματα σήμερον!

ΟΝΟΡ. (Τρίβει τάς χειρας και γεΛα, 
ως ό δειχνύων μεγάΛην εύχαρίστησιν, 
επειτα έζάγει έχ του θυΛαχίον του 
χαρτοφυΛάχιον, έν ώ σημειύνει διά τής 
μυΛυβδίδος τά παραδοθέντα νομίσματα.)

ΜΕΛ. (Σιγή πρός τδν Ροβέρτον'.) Καί 
τώρα τί κάμνει αϋτοΟ ;

ΡΟΒ. Σημειόνει τδ ποσδν τών νομι
σμάτων οσα ένεχείρισεν εις τήν σύζυ
γόν μου' θέλετε νά ίδήτε ; Προσμείνατε. 
[ΠΛησιάζει πρός τόν Όνοράτον.) Κύριε 
Όνοράτε, δότε μοι μίαν στιγμήν τδ ση
μειωματάριου σας.

ΟΝΟΡ. [Τόν παρατηρεί καί τφ δίδει 
τό σημειωματάριον.)

ΡΟΒ. (Λβικνύων αυτό εις τόν Με· 
Λάντωνα) ΐδετε’ έν πεντάλεπτον, δύο πεν
τάλεπτα, πέντε πεντάλεπτα, δέκα πεν
τάλεπτα κτλ. Έδώ είς τδ άκρον εύ· 
ρίσκεται τδ άθροισμα τών καθ’ έκαστον 
μήνα λογαριασμών.^Γμέφει τήν σεΛίδα.) 
ΐδού’ άπδ τής 1 5 'Οκτωβρίου 1 863  έως 1 6
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’Οκτωβρίου 1863 εως 15  ’Οκτωβρίου 
1864  παρεδόθησαν πεντάλεπτα 1825 , 
ήτοι φράγκα 9 ΐ  καί πεντάλεπτα 5.

ΜΕΛ. ’Αλλ' αύτδς ό άνθρωπος δέν μοί 
φαίνεται ουτε παράφρων, οΰτε άνόητος' έ 
βαλεν εις τδν νούν του πράγμα δ ί
καιον καί έντιμον' μόνον τδ μέσον τδ 
όποϊον εξέλεξε διά νά κατορθώση τδν 
σκοπόν του είνε ανεπαρκές, επειδή καί 
άν ζήση τριπλήν τήν ζωήν ενός ανθρώ
που δέν θά κατορθώση μέ τόσον μι
κρά; προσόδους νά πληρώση τδ χρέος του. 
Ειπέτε μοι, καί είνε πάντοτε ουτω βωβός;

ΛΕΟΝΤ. Πάντοτε' ουτε ό σύζυγος μου, 
ουτε έγώ έστάθημεν ποτέ ικανοί νά τόν 
κάμωμεν νά προφέρη έστω καί μίαν λέ- 
ξιν' ’ίδέτε τον έκεί' έπήγε νά καθίσνι είς 
τήν συνήθη του θέσιν καί τώρα περιμένει 
νά τώ παραθέσω τήν τροφήν του. Συγ
χωρήσατε νά τήν φέρω. [Φεύη-ει. Ό  Ό -  
νοράτος έκαθέοθη είς τήν τρ ά π εζα ν  
εχω ν τό πρόσω πον εντός τών χειρώ ν).

ΜΕΛ. Εχει άσθένειαν τού πνεύματος 
φοβεράν καί άθεράπευτον, ή'τις ομοιάζει 
κατά πολλά πρός τήν παραφροσύνην, άλλ’ ή 
όποία έσωτερικώς διαφέρει άπ’ αύτής, ε
πειδή είς τήν παραφροσύνην ό άνθρωπος 
δέν έχει συνείδησιν τών πόνων του, έν ώ 
είς ταύτην άπ’ εναντίας διατηρεί αυτήν. 
Είς τήν πρώτην ό εγκέφαλος έξαίρεται, είς 
τήν δευτέραν πιέζεται, επιπλέον δέ ή πα- 
ραδοξοτάτη αυτη ασθένεια επισύρει συ
νήθως τήν στέρησιν τής ομιλίας.

ΡΟΒ Καί πιστεύετε, κύριε, δτι ό τα- 
λιίπωρος εκείνος πάσχει υπό άσθενείας 
τόσον σκληρά; ;

ΜΕΛ Θά σάς τδ είπω άφ’ ου κάμω 
έπ αύτού |ν πείραμα.
ΛΕΟΝΤ. (Φ έρουοα τά  φαγητά). Εδώ, κύ 
ριε Όνοράτε, τδ πρόγευμά σας" (τώ  π α ρ α 
θέτει τόν ζωμόν, άρτον χαί φιάΛην ν 
δατος').

ΟΝΟΡ. (Λ αμ βάνει εχ νέου τάς χ ε ϊ  
ρας τής Λ εοντίνας , τάς άσ π ά ζ ετα ι χαί 
α ρ χ ίζ ε ι νά τρώγη μετ' άπΛηστίας.)

ΜΕΛ. (Σ ιγή). Εδοκιμάσατέ ποτε νά τώ 
άλλάξητε τδ φαγητόν ;

ΛΕΟΝΤ. Πολλάκις.
ΜΕΛ. Καί τδ παρεδέχθη ;

ΛΕΟΝΤ. Οχι, κύριε, τδ άπέκρουσε πάν
τοτε.

ΜΕΛ. Δοκιμάσατε νά τώ δώσητε φα
γητόν τι οίονδήποτε καί οίνον.

ΛΕΟΝΓ. Ευθύς. (Φεύγει" κατόπιν έπι- 
οτρέφει).

ΜΕΛ. Πού διαμένει κατά τήν νύκτα 
αύτδς ό κακόμοιρος ;

ΡΟΒ. Είς τό ύπιρώόν μας, δπσυ ή σύ
ζυγός μου τώ έχει έτοιμον κράββατον.

ΜΕΛ. Είς τρόπον ώστε μένει καθ δ- 
λοκληρίαν είς τήν ράχιν σας ;

ΓΟΒ. ”Ας έδιδεν ό Θεός νά ήδυνάμεθ* 
νά πράξωμεν δΓ αΰτδν τίποτε περισσότε
ρον ! ’Αλλά δέν είνε δυνατόν’ έδοκιμάσα- 
μεν ν’ άγοράσωμεν μέ τά χρήματα, όσα 
μάς παρέδωκεν, έν ένδυμα κοσμιώτερον, 
αλλά προκειμένου νά τόν πείσωμεν ϊνα 
φορέση αυτό έμάνη καί εΰρέθημεν ήναγ- 
κασμένοι νά ύπομείνωμεν.

ΜΕΛ. Αύτό είνε άλλο τεκμήριου τδ ο
ποίον έπικυρόνει τήν ιδέαν μου.

ΛΕΟΝΤ. (Ε ισ έρ χ ετα ι μ ετά  νέου φ α
γητού χαί οίνον" σιγή πρός τόν Μ εΛ άν- 
τωνα). ’Εδώ έχω όρνιθα έψημένην καί φιά
λην οϊνου.

Μ Ε Λ .  ’ Α ς  ί δ ω μ ε ν .

ΛΕΟΝΓ. (ίΙΛησιάζ.ει πρός τόν Ό ν ο ρ ά 
τον, άΛΛάζει τά φ αγητά άφ α ιρε ΐ τόνδω ρ  
χαί άντικαθ ισ τα  ταντα  δ ι’ εκείνων ά τ ιν α  
ί'φερεν. Ό  Ό  νοράτος τ ή ν  β  Λέπει χω ρίς  
νά δείζη ουτε ευαρέσκειαν  υϋτε δ υ σ α ρ έ
σκειαν . Μ ετά μ α κ ρ άν  σιωπήν ή Λ εον-  
τ ί ια  Λέγει αύτω). Κύριε Ονόρατε, φά- 
γετε . . .

, ΟΝΟΡ. [Τήν βΛέπει μ ετά  σνγχινήσεως 
χαί ονδόΛως κινούμενος )

ΛΕοΝΤ. Δέν πεινάτε πλέον;
ΟΝΟΡ. (’ ΕζαχοΛουθεΙ νά  βΛέπή αυτήν  

χω ρίς ν ’ άποχρίνηται.)
ΛΕΟΝΤ. Διά τ ί επιμένετε μή θέλων νά 

τρέφεσθε εί μή διά ζωμού καί άρτου καί 
πίνων υδωρ ; ίσως νομίζετε δτι μάς φέρετε 
πολλήν ανησυχίαν ; Άπατάσθε’ ήμεί; εί- 
μεθα δύο μόνον, καί αύτό όπου τώρα σάς 
προσφέρω είναι τδ περίσσευμα τού προγεύ- 
ματός μας.

ΟΝΟΡ. (Τ α ρ ά σ σ ετα ι, στενάζει, επ ειτα  
έχρήγνντε είς θαΛερά δάκρυα, χαί ε’γει-
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ρόμεν re β ια /ω ς ζητεί νά  φυγή).
ΜΕΛ. [Π ροϊδώ ν  τήν πρόθεσιν τ ού 

Ό νοράτου  (ύρ ίσχεται εγγύς τή θύρα 
χαί Λαμβάνων αύτόν γΛυχέως απ ό  τής 
χειρός  zór οδηγεί πρόσω  χαί Λέγει 
αύτώ .) Καλέ άνθρωπε, ενα λόγον.

ΟΝΟΡ. (Φαίνεται rJrs ρόζον παρα- 
χηρών τήν παρουσίαν αγνώστου τινός 
προσώπου' καθησυχάζει καί ατενίζει 
αυτόν ρετά προσοχής).

MEA. Δεν είξεύρετε ότι εγώ είμαι . . .
ΟΙΝΟΡ. (Σ ηχόνει τούς ώρονς του).
MEA. Είμαι γνώριμός τις τού φίλου σας 

Μαξίμβυ.
ΟΝΟΡ. (Καλύπτει τού; οφθαλμούς καί 

στενάζει).
ΜΕΛ. Έπροξένησα εύχαρίστησίν τινα 

εϊς αύτήν ττν οικογένειαν.
ΟΝΟΟ. (Δ εικνύει π ερ ιέργ ειαν  νά  μ ά -  

θη αυτήν.)
ΜΕΛ. Η όποια συγχρόνως είνε καί έ- 

δική σας.
ΟΝΟΡ. [Σηχόνει τούς ώμους τον.) 

ΜΕΛ. Η σύζυγός σας συναισθανομένη έλεγ
χον συνειδότο; διά τήν ζημίαν τήν όποιαν 
έπροξένησεν εις τήν θυγατέρα του δυστυ 
χισμένου Μυξίμου άπέδωκε τό ή'μισυ των 
χρημάτων όσα έκλεψε.

ΟΝΟΡ. (ΚαταΛ αμβ άγ ετα ι ύπό αιφνι 
δίου τρόρου' ή έχπΛηζις χαι ή χ α ρ ά  
είχον ίζονται επ ί του προσώπου αύτον  
χαί (ραίνεται αγωνιών ιν άχούση π ε 
ρ α ιτ έρ ω  έζηγήσεις.

ΜΕΛ. Η σύζυγός σας κατέφυγεν εί; 
Λονδίνον, καί εγώ είμαι ό τραπεζίτης ό 
επιφορτισμένος παρ αυτής ίνα παραδώσω 
εις τήν σύζυγον τού κυρίου δικηγόρου 
Γκιούστη τάς 5 0 ,0 00  φράγκα' καί τάς 
έχω έδώ εις τό χαρτοφυλάκιον' τάς εγ
χειρίζω εις σάς καί σείς τάς δίδε·.ε εις 
αύτόν. ('Ε νάγει έχ τού θυΛαχίου χ α ρ -  
τοφυΛάχιον δπερ ανο ίγει, χαί Λαμβάνει 
ί ζ  αύτοϋ δέσμην τραπ εζ ικώ ν  γ ρ α μ 
μ ατίω ν . ‘Ο Ό νοράτος  δράττει αΟεά 
μετ ενθουσιασμόν χαί εχβάΛΛων βω  
6άς ψωνάς χ α ρ α ς  τρέχ ει πρός τήν 
A io r t ív a v , iva τή παραδώ ση  τα χρή  
μ α τα . ΆΛΛ' ετοιμαζόμενος ν ά  δώαη  
αυτά μ ετα ν οεί , σείων δε Την χεφαΛήν

χαί ποιω ν σημεία άργησε ως απ οδ ίδ ει 
τά  χ α ρτον ομ ίσ μ ατα  εις τόν Μ εΛάν-
τωνα.)

ΜΕΛ. Καί διατί μοί αποδίδετε τά 
τραπεζικά γραμμάτια ;

ΟΝΟΡ. [ ΐ ΐυ ιε ΐ  σημεΐον οτι άποΛύτως 
δεν θέΛει αύτά  χαί τείνει τήν χ ε ΐρ α  
ώσεί ζητών έΛεημοσύνην).

ΜΕΛ. Θέλετε άντί τούτων χρυσόν ; 
Καλά" λάβετε. ( Ε ζάγ ει βαΛ άντιον  π ε·  
ρ ιέχ ο ν  ποΛΛά ν ο μ ίσ μ ατα )

ΟΝΟΡ. (Δ ράττει τό βαΛ άντιον , Λαμ
βάνει έ ζ  αυτού $ν πεντάΛ επτον , ε ϊτα  
Ιέ άπ ο δ ίδ ε ι αυτό ευχ αρ ιστώ ν’ χατόπ ιν  
στρέφ ετα ι προς τήν Α εα χ τ ίν αν , π α ρ α 
δίνει αύτή τό πεντάΛ επτον , εζάγ ει τό 
σημειω ματάριον χαί σημειόνει.)

ΜΕΛ. ( ΚαΛών χατά μέρος τόν 1Ρ ο 
βέρτον χα ί τήν Α εοντίναν .) Είδετε ; 
ήρνήθη τά; πεντήκοντα χιλιάδας φράγκα 
ευχαριστούμενος μόνον εις τό πεντάλε
πτου οπερ έλαβεν έκ τού βαλαντίου μου' 
άρα τό πάθημά του είνε σταθερά πρό- 
θεσις, είνε εκούσιος κανών μετανοίας εις 
ιόν όποιον υπεβλήθη πρός εξιλασμόν του 
άμαρτήματός του.

ΛΕΟΝΤ. Καί τί θέλετε νά έξαγάγητε 
έκ τούτου ;

MEA. Οτι δέν είνε παράφοων, οτι ό 
Θεός τόν τιμωρεί διά τρομερά; ασθενεί ας 
από τής όποιας, τί νά γίνρ ! οΰτε έγώ, 
οδτε κανείς άλλος θά δυνηθή 'ποτέ νά 
θεραπεύση αύτόν. Κυρία, έχω κάτω τήν 
άμαξάν μου. Θά έλθητε όλοι μαζύ μου 
εις τό φρενοκομείου' αδυνατών νά πράξω τι 
διά τόν ένοχον, ελπίζω τούλάχιστον νά 
σώσω τόν άθώον.

ΛΕΟΝΓ. Είμαι έτοιμος νά σάς άκο- 
λουθήσω.

ΡΟΒ. Θέλετε νά μάς άκολουθήση και 
αυτός ; (/Ιειχνύει τόν Ό νοράτον , βστις 
χάθηται τήν χεφαΛήν έχω ν εντός τών 
χ ε ιρ ώ ν .;

ΜΕΛ. ’Αναμφιβόλως' ή παρουσία του 
μοί είνε αναγκαία όσον καί ή τής θυ- 
γατρός.

ΡΟΒ Καί έχετε τήν ιδέαν οτι θέλει 
μάς άκολουθήσγ) :

ΜΕ\. Ουδόλως αμφιβάλλω. Θέλετε νά
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ίδητε ; [ΠΛ ησιάζει πρός τόν ’θ ν ορά -  
τον, χτυπά  αύτόν εις τόν ώμον χαί
άν εγ είρας  τήν χεφαΛήν του τώ Λέγει)· 
Φίλε, έλθέ μ α ζ ύ  μου!

ΟΝΟΡ. {Τόν π α ρ α τη ρ εί σιωπών).
ΜΕΛ. Πηγαίυομεν εϊς τό φρενοκομείου.
ΟΝΟΡ. ( ’Ε γ ε ίρ ετα ι χαί α ρ χ ίζ ε ι νά

δίδη σημεία συγχινήσεως).
ΛΕΟΝΤ. Πηγαίνομεν νά ευρωμεν τόν

πατέρα μου.
’ΟιΝΌΡ. (Π οιεί χ ειρονομ ίαν  φρικιά  

σεως χαί άποστροφής. Ό  ΜεΛάντων 
νεύει πρός τήν Α εοντίναν  ν ά  έζαχοΛου 
θήση τόν διάΛογον).

ΛΕΟΝΤ. Αύτός ό κύριος έδώ είνε περί 
φημος ιατρός.

ΟΝΟΡ. [Δ ίδ ε ι σημεία προσοχής χαί 
έΛ πίδος).

ΛΕΟΝΤ. Ελπίζει νά τόν ΐατρεύση.
ΟΝΟΡ. [Δ ράττει τάς χ ε ίρ α ς  τού Μ ε- 

Λάντωνος ώσεί ερωτώ ν αύτόν ά ν  ήνε ά· 
Ληθές).

ΜΕΛ. Αλήθεια, αλήθεια.
ΛΕΟΝΤ. Καί λέγει οτι ή παρουσία σας 

τώ είνε αναγκαία.
ΡΟΒ. Θά μάς συντροφεύσητε λοιπόν;
ΟΝΟΡ. [Δ ι ύπερβα.ΙΛούσης συγχινή- 

σεως χαί φθόγγων άι άρθρων δειχνύιι ότι

ΟΙΚ. Καί έγώ διόλου.
Δ1ΕΤΘ. Καί βμως δταν άκού·ρ τις όμι- 

λούντα τόν ίδιον Μελάντωνα, ή θεωρία 
του φαίνεται σαφής καί πειστική.

ΟΙΚ. Φαίνεται, δμως δέν είνε. Αυτοί οί 
ξένοι ήμπορούν νά γεμίσουν τήν κεφαλήν 
μέ μωρολογίας, δμως δταν έλθουν εις τά 
πράγματα . . . .

ΔΙΕΥΘ. Τότε τό πράγμα αλλάζει, είναι 
άλήθεια. Ούχ ήττον αύτοί εύρίσκουσι πάν
τοτε μεγάλην προστασίαν εις τήν κοινήν 
γνώμην.

ΟΙΚΟΝ. 'Επειδή έξοδεύουσιν εις τάς εφη
μερίδας, αί όποϊαι ψάλλουσι τούς έπαίνΟυς 
των. Κατηραμέναι εφημερίδες ! Αϋταί χώ- 
νουσι τήν μύτην των παντού, άκομη και , 
εις αϋτήν μου τήν διεύθυνσιν.

ΛΙΕΤΘ. Καλά, άς ίδωμεν καί τούτον !
ΟΙΚ. Έγώ ήθελα εύχαριστηθή πολύ, εάν 

άπετύγχανε καθώς τού έπρεπε' καί σείς ;
ΔΙΕΥΘ. Έγώ αδιαφορώ. Μετά τρεις 

τέσσαρας δά ημέρας ό 'Αγγλος ιατρός θά 
πηγαίνη, εις τό καλόν.

ΟΙΚ. Αΰτό λέγω καί έγώ' θά πηγαίνη, 
εις τό καλόν' καί πάλιν αν κατορθώσρ νά 
ίατρεύση τόν Μάξιμον, εί; τρελλός περισ - 
σότερον, εϊς όλιγώτερον . . . .

ΔΙΕΥΘ. Μένουσι τόσοι ! . . .
είν ε έτοιμος ν' άχοΛουθήοη μ ετά  μεγάΛης* Ο Ι Κ .  Αύτό σκέπτομαι καί έγώ 
εύχαριστήσεω ς). Μ έ ν ο υ σ ι  τόσοι !

ΜΕΛ. “Ας ΰπάγωμεν λοιπόν καί άς έλ- 
πίζωμεν εις τήν Πρόνοιαν. (ά π έρ χ ο ν τα ι.)  

ΤέΛος τής Τ'. πράήεως.

ΔΙΕΥΘ. Πού ΰπήγεν ό Μάξιμος;
ΟΙΚ. Νά τος' εις τό βάθος τής αΰλής

έν τώ μέσω τών άλλων μανιακών' εξηγεί 
εις αυτούς τό περίφημόν του επινόημα.

I ΔΙΕΥΘ. Ó Αγγλος μέ είδοποίησεν δτι θέ
λει νά κάμρ τό πείραμά του είς αϋτήν ιδώ 
τήν θέσιν.

ΟΙΚ. Εστειλεν εμπρός τούς ανθρώπους 
του φέροντας μέγα κλωβιον πλήρες ζώων 
βαλσαμωμένων. Τί διάβολον θέλει νά 
κάμς;

ΔΙΕΤΘ. Μοί είπεν δτι θά τό μεταχειρισθή 
Ο ΛΙΚΤΘΪΝΤΠΞ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ. Μάξιμον, συμφώνως π^ός τό σύ-

ΟΙΚ. Νά ϊατρεύρ τού; παράφρονας διά στημά του τής συγκοινωνίας τών ίδών.
μόνης τής συγκοιωνίας τών ιδεών χωρίς ΟΙΚ. Ζότωσαν οί τρελλοί! λέγω έγώ.
τώ ν ................. XwpU τών συνήθων θερα- ΔΙΕΥΘ. Σείς πηγαίνετε νά τόν περιμέ-
πευτικών μέσων τής επιστήμης ! Τό πι- νητε, έγώ θά καθήσω έδώ. 
στεύετε σείς, κύριε διευθυντά ; ΟΙΚ. Εϊς τάς διαταγα’ς σας, κύριε διευ-

ΔΙΕΤ0. ’Ολίγον’ καί σείς, οικονόμε; θυντά [φεύγει).
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ΠΡΑΕΙ5 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑύΛή σύδινδρος έν τώ φρενοχομείω’ 

έν τώ μ έσφ  θρανίον ζύΛινον.

ΣΚΗΝΗ Α'.



ΔΙΕΪΘ. Ιδού oí παραφρονες διευθυνόμε- 
νοι πρός τήν στοάν ταύτην' διασκεδάζω 
τόσον πολύ άκροώμενος σάς παραδοξολο 
γ£α; των.

ΣΚΗΝΗ Β .

Ο Μάς μο; ακολουθούμενος υπό έπτά 
άλλων τρελλών. Είς αϋτών, ό νομίζων ¿αυ
τόν ώς Ναπολέοντα λ '., φέρει έπενδύτην 
φσειόν, έχει τάς περισκελίδα; έμβεβλημένας 
έντό; τών μακρών υποδημάτων,πίλον ομοιον 
τό σχήμα πρός τόν του μεγάλου Ναπολέ- 
οντος καί ράβδον εις τό πλευρόν δίκην ξί 
φου;, είς τάς χεΐρας κύλινδρον χάρτου 
άντί τηλεσκοπίου' ούτος μιμείται τάς ιστο
ρικά; θέσεις του Ναπούέοντος καί τήν σο 
βαρότητα αΰτοϋ. Δεύτερός τις παράφρων, 
τό ώρολόγιον, έχει προσδεδεμένον έπί τού 
στήθους τετράγωνον έκ χαρτωνίου έφ ου 
είναι σημειωμέναι αί ώραι καί αί σφαίραι, 
ούτος πεοιπατεϊ κεκυρτωμένος καί κινεί 
συνεχώς τόν δεξιόν βραχίονα υπό τό χαρ 
τώνιον δίκην εκκρεμούς έξακολουθών ν?|ν 
επωδόν τίκ τάκ, τίκ τάκ. Οί άλλοι τέσ- 
σαρε; παράφρονες είνε ένδεδυμένοι παρα 
δόξως, Ιχουσι π. χ. είς τήν κεφαλήν πί 
λου; έκ χαρτωνίου τριχάπτους μετά πτε 
ρών μακρών, σκεπάσματα ή σινδόνια προσ- 
npr-Λ,μένα είς τελαμώνα; δίκην στρατιω 
τικοϋ μανδύου καί ράβδους ά; μεταχει
ρίζονται ώ; πυροβόλα και ξίφη. Τέ
λος ό ύστατος, δτ,λα δή ό έκλαμβάνων 
εαυτόν ώ; Θεόν, φέρει μεγάλην φενάκην 
έκ στυπίου καί μακρόν πώγωνα έκ χάρ
του συνεστραμμένου, σινδόνα δίκην μαν 
δύου ποδήρους και κρατεί άνά χεΐρας 
ξυλίνην σφαίραν παριστώσαν τόν κόσμον.

ΜΑΞ. Ούτως εχει, άξιοσεβαστον κοινόν' 
δυνάμεθα νά έξηυ,ερώσωμεν παν ζώον, δ 
συν άγριον καί βλακικόν άν ή,νε, έξαιρέσει 
μόνον τού άνθρώπου, δστι; είνε ζώον α
καταδάμαστου είς μέγιστον βαθμόν. Έ 
νησχολήθην είς βαθείας σπουδάς περί τού 
δίποδου τούτου έν 'Ασία, ’Αφρικ-ρ καί 
Άμερ^κη, χωρίς ποτέ νά λάβω άποτέ- 
λεσμα εϋάρεστον. Απαξ μόνον ένόμισα 
δτι κατώρθωσα νά έξανθρωπίσω ένα' ήτο 
αρσενικός καί έφαίνετο δτι είχε χαρα

κτήρα καλόν καί ήμερον, δταν μίαν ημέ
ραν ό άπιστος εκείνος έξήλθεν άπά 
τό κλωβίον καί μου έφόνιυσε τήν θυγα
τέρα μου.

ΝΑ ΠΟΑ. Ω ! οί άνθρωποι' τό είξεύρω* 
τούς γνωρίζω . . . γένος έγωϊστικόν καί 
άχάριστσν, φιλόδοξον. 'Εγώ ανύψωσα τό
σου; εξ αύτών έκ τού μηδενός, τούς κα
τέστησα μεγάλους καί ισχυρούς, τούς έ- 
φόρτωσα χρυσόν, καί μέ έπρόδωκαν! Βλέ
πω δτι είσαι μέγας φιλόσοφος' σέ διο
ρίζω πρωθυπουργόν μου.

ΜΑΞ. (Πρός ένα τών παραφρόνων) 
Ποιο; είνε αύτό; ό κύριος ; εινε ίσως 
τρελλός ;

ΠΑΡΑΦΡ. Τρελλός ; Έδώ δεν εύρίσκον 
ται τρελλοί' δέν τόν γνωρίζεις ;

ΜαΞ. Εγώ, οχι.
ΠΑΡΑΦΡ. Είνε ό αύτοκράτωρ Ναπολέων 

ό μέγας.
ΜΑΞ. Αυτός ! (προσπίπζων). Μεγα- 

λειότατε !
ΝΑΠΟΛ. Έγέρθητι, καλέ άνθρωπε' έ

χεις νά μοί ζητήσηί καμμίαν χάριν ; 
όμίλει.

ΜΑΞ. Η κόρη μου άπέθανε' κάμε την 
ν άναστηθή.

©ΕΟΣ. Δέν πρέπει νά ζητης παρ’ αυ
τού, ανόητε, τοιούτον θαύμα, άλλά παρ’ 
εμού . . .

ΜΑΞ. Ποιος είσαι σύ ;
©ΕΟΣ. Είμαι ό πλάστης τού κόσμου;
ΝΑΠ. Δέν σού πρέπει νά καμαρόνρς 

πολύ διά τό εργον σου' ό κόσμο; σου 
εινε |ν άξιόλογον κλωβίον μέ τρελλούς. 
Άλλ" οταν τόν κατακτήσω έγώ ολόκλη
ρον, τότε θά σκεφθώ νά τόν άναμορφοισω.

©ΕΟΣ. Αί κατακτήσεις σου έτελείωσαν.
ΝΑΠΟΛ. Ποιος τό λέγει;
©ΕΟΣ. Έγώ δστις σέ έβαρύνθην καί 

θά σού ψαλιδίσω τά πτερά.
ΝΑΠΟΛ. Μή θυμόνης, καλότυχε γέρον' 

καί άν θέλης νά σέ σέβωμαι, σέβου με 
καί σύ. Βλέπεις αυτήν τήν πεδιάδα 
καί τό ήμισυ έκατομμύριον στρατιωτών 
οίτινε; μέ περικυκλούσι ;

ΘΕΟΣ. Τά βλέπω, μή γ*Ρ είμαι τυφλός.
ΝΑΠΟΑ. Αύτή. είνε ή πεδιάς σού Βα- 

τερλώ.
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ΘΕΟΣ. Τό είξεύρω, επειδή έγώ τήν έ 
πλασα.

ΜΑΠΟΑ. Πετά μίαν ώραν πρέπει νά 
έπιπέσω κατά τών "Αγγλων καί τών 
Πρώσσων οί όποιοι είνε παρατεταγμένοι 
έκεί κάτω, εΐ; εκείνου; τού; λόφους, άλλά 
έβρεξες όλίγον τήν νύκτα' ή γή είνε 
βαπτισμένη είς τό ύδωρ καί τό βαρύ μου 
πυροβολικόν δέν ήμπορεί νά κινηθ/Γ στεί- 
λέ μου ένα καλόν ήλιον νά στεγνώσω 
τό έδαφος καί οταν νικήσω τούς έχ- 
θρούς μου θά σού ανεγείρω ναόν πλου- 
σιώτερον άπό εκείνον τού βασιλέως Σο 
λομώντος.

ΘΕΟΣ. Καλέ, πού είσαι, ώρολόγιον τή; 
ζωής; (Παρουσιάζεται τό ώρολόγιον).

ΩΡΟΛ. Είς τάς διαταγάς σου, παντο
δύναμε Κ,ύριε' τίκ τάκ, τίκ τάκ.

©ΕΟΣ. Θά μείνη; πλησίον μου είς τό 
πεδίον τή; μάχης καί θά σημάνγς τήν 
ώραν τής πτώσεως τού ΰπερηφάνου άνδρός.

ΩΡΟΛ Είς τά; διαταγάς σου, Παντο 
δύναμε Κύριε' τίκ τάκ, τίκ, τάκ.

ΜΑΞ. (Π.Ιησιάζων). Τι ώραία μηχανή! 
ΩΡΟΑ. Δι’ εύσπλαγχνίαν' μή μέ έγγί- 

ζετε' άν σταματήση τό εκκρεμές μου, έ- 
χάθητε δλοι! τίκ τάκ, τίκ τάκ* (πΛη 
σιάζει έγγυς του Θεου).

ΜΑΞ. Τίς εϊξεύρει πόσα χρήματα νά 
άξιζνι αύτό τό ώρολόγιον; Ω! άν τό είχα 
έγώ διά νά ενταφιάσω τήν χάρην μου! 
Μεγαλειότατε, θέλετε ν’ άγοράσητε τήν 
Κιβωτόν τού Νώε ;

ΝΑΠΟΛ. Περίμενε νά κερδίσω τήν μά 
χην καί έπειτα σοί υπόσχομαι νά τήν ά 
γοράσω διά τό μουσείόν μου τού Αού 
βρου. (Πρός τόν Θεόν.) Λοιπόν, πάτεο, 
διά τί δέν μού στέλλεις αύτόν τόν ήλιον ; 

0ΕΟΣ. Σήμερον θέλω νά βρέξη.
ΝΑΠΟΛ. Στρατιώται, συλλάβετέ τον. 
ΜΑΞ. Σταθη,τε, χριστιανοί, μή κάμετε 

ιεροσυλίαν' μιμηθήτε τό παράδειγμα τών 
ζώων μου' άγαπάσθε, τρώγετε είς τό ί 
διον τρυβλίον,

ΝΑΠΟΛ. Τί ώρα εινε;
ΩΡΟΛ Αέκα παρά πέντε' τίκ τάκ, 

τίκ, τάκ.
ΝΑΠΟΛ. Στρατιώται τών Πυραμίδων, 

τβϋ Μαρέγγου, τή; Άουστερλίτσης καί

τής ’ΐένας ! έστε άξιοι τού όνόματός σας. 
Εχετε εμπρός σας είκοσι στρατεύματα νά 
καταπολεμήσητε ' ό Θεός είνε εναντίον 
υμών. Δειχθήτε υπέρτεροι τών ανθρώπων 
καί τού ©εού. Έμπρό;' ήχούσι τά τύμ 
πανα, σημαίνουσιν αί σάλπιγγες, άρχίζει ή 
μεγάλη μάχη. (Οί παράφρονες μιμούν
ται τόν ήχον ζών τυμπάνων και τών 
σα.Ι π ίγγω ν, τό ώρο.Ιόγιον άπομαχρύ- 
νεται, ό θεός σταματά αύτό.)

©ΕΟΣ Πού πηγαίνεις ;
ΩΡΟΛ Πηγαίνω νά σταθώ πέραν βο

λής τηλεβόλου, μή μέ θραύση καμμία 
σφαίρα . . .

©ΕΟΣ. ’Ανάβα μετ εμού έπ’ αύτή; τή; 
νεφέλης* μαζύ μου θά ήσαι άτρωτο; (ά- 
ναβαίνουοιν επί πέτρας υπό τι όένόρον).

ΜΛΞ. Άνθρωποι μή τρώγεσθε ό είς μέ 
τόν άλλον, τρώγετε είς τό ίδιον τρυβλίον.

ΔΙΕΥ©. Έδώ θά γίνη μεγάλη συμ
πλοκή, καί κάποιος θά βγάλη τό ’μμά- 
τι του. Αί, αί ! ( Εισέρχεται είς τό ψρε- 
νοχομεϊον. ίΟ Μάχιμος χρύπτεται όπισθεν 
του δένδρου. Ό  Ναπο.Ιέων ε.Ιχει τό ζί- 
φος χαι στηρίζει τό τη.Ιεσχόπιόν.

ΝΑΠΟΛ. Η αύτοκοατορική φρουρά άς άρ- 
χίση τό πύρ. ( Εν ώ οί παράφρονες στη- 
ρίζουσι τάς ράβδους είς τον οφθαλμόν 
δίχην πυροβόλων, επιστρέφει ό διευθυν
τής μετά δύο υπηρετών).

ΔΙΕΥ®. Χωρίσατε τους, στείλατε τους 
είς τά δωμάτιά των.

ΥΠΗΡ. ©άρρος* μέσα, μέσα. (‘Ο θεός, 
ό Ναπο.Ιέων καί οί ά.Ι.Ιοι παράφρονες 
φεύγοντες εισέρχονται είς τό φρενοχο- 
μείον. ίΟ Μάζιμος εινε χεχρυμμένος όπι
σθεν του δένδρου, τό ώρο.Ιόγιον π ίπτει 
χατά γης.)

ΔΙΕΥ©. (Πρός τό ώρο.Ιόγιον.) Και σύ, 
Μαρίνη, διά τί δέν υπακούει;.

ΩΡΟΛ. Δέν ήμπορώ νά σηκωθώ, έθραύ- 
σθην.

ΔΙΕΥ®. Τώρα έγώ σέ διορθόνω' δεί- 
ρατέ τον.

ΩΡΟΛ, Οχι, όχι, πηγαίνω. (’Εγείρεται 
χαι φεύγει πρός τό φρενοχομεϊον.)

ΔΙΕΥ®. ΐδού τί χρειάζεται μέ αυτούς: 
ξύλον καί πείνα.



I Δ I Σ S O 5.

ΣΚΗΝΗ Γ'.
ΜΕΛΑΝΤΩΝ χαί ό άνωτε'ρω.

ΜΕΛ. Δέν είνε αληθές! άπατάσθε, κύριε! 
χρειάζεται υπομονή, αγάπη καί επιμονή. 
Τό ξύ'λον είνε καλόν ενίοτε διά τους φρονί
μους οΐ όποιοι τό άξιζουσιν, άλλα διά τους 
τρελλοΰς ποτέ.

ΔΙΕΪΘ. Είμαι πολϋ περίεργος, εξοχώ 
τατε, νά ΐδω έφαρμοζόμενον τό σύστημά 
σας.

ΜΕΛ. Τώρ’ αμέσως θά τό ίδήτε. Εν 
τούτοις σας παρακαλώ νά πηγαίνητε εις τό 
κατάστημα καί νά εΐπητε εις τους ΰπηρέ- 
τας μου νά μοί φέρωσιν έδώ εκείνο τό 
πράγμα* ειδοποιήσατε έπ’ ίσης καί τά τρία 
άτομα άτινα μ' έσυντρόφευσαν νά καταβώ- 
σιν εις τ-íjv αύλήν ταύτην καί νά ένθυμη- 
θώσι καλώς τάς παραγγελίας οσας τοίς έ 
δωκα. Υμείς δέ δύνασθε νά έπιστρέψητε 
μετ’ αύτών, άν ευαρεστήστε.

ΔΙΕΪΘ. Εις τάς διαταγάς σας. (’Απομα- 
χρυνόμενοι:, χαθ εαυτόν) Αγύρται! 
γΰρται !

ΣΚΗΝΗ Δ'.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΤΩΝ.

ΜΕΛ. Τώρα άς ίδώμ,εν* άς άρχίσωμεν 
νά διορθώσωμεν, άν ήνε δυνατό», αύτήν την 
ταλαίπωρον μηχανήν ήτις είνε εκτοπισμένη.’ 
(ΠΛησιάζει πρός τόν Μάζιμον χαί χαΛει 
αυτόν μετά γΛυχύτητος.)

MAS. Ποιος μέ καλεί φίλον ; Εγώ δέν 
έχω πλέον φίλον.

ΜΕΛ. Ελθέ έδί>, άκουσύν με.
ΜΑ3. Ποιος είσαι; τί θέλεις ;
ΜΕΛ. Δός μοι νά ίδω τόν σφυγμόν σου.
ΜΑΗ. Δέν είμαι άρρωστος, άφες με ή 

συχ ον.
ΜΕΛ. Θέλεις ταμβάκον; (7ω προσφέρει 

τ α μ β α χ υ ί ή < η ν ) .

ΜΑΗ. Ευχαριστώ ! 
σικ, και πάραυτα 
η é ζάχις, 
οφυγμόν αύτοϋ.)

MEA. ‘Υγεία σου.
MAE. Τί ταμβάκον μου έδωκις;
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ΜΕΛ. Αγγλικόν ταμβάκον.
ΜΑΗ. Εινε αξιόλογος* μοί φαίνεται νά 

ώσφράνθην χαί άλλοτε δμοιον μέ τούτον .·
ΜΕΛ. Πάτε ;
ΜΑΗ. Δέν είξεύρω* πρέπει νά ήνε πολ

λά έτη.
ΜΕΛ. Τό μνημονικόν του δέν έχάθη* 

πολύ καλά. Είπέ μοι, πρό πόσου καιροϋ’ εύ· 
ρίσκεσαι έδώ.

Μ.43. Τί είξεύρω καί εγώ ; Πρέπει νά 
η»ε περίπου έν έτος.

ΜΕΛ. Καί εΐξεύρεις τί τόπος είνε αύτός·,
ΜΑΗ. Βέβαια, τό είζεύρω* είνε τό 

φρενοχομείον.
ΜΕΛ. Καί πώς εΰρίσκεσαι έδώ σύ;
ΜΑΗ. Μ’ έκλεισαν έδώ μέσα, διά νά 

έμπορέσουν νά άρπάσωσι τά χρήματά μου.
ΜΕΛ. Ποια χρήματα ;
ΜαΞ. ’Εκείνα τά όποια εμελλον νά 

χρησιμιύσωσι διά προίκα τής κόρης μου.
ΜΕΛ. Καί πού είνε ή κόρη σου;
ΜΑΗ. Άπέθανεν.
ΜΕΛ. Είσαι καλά βεβαιωμένος περί 

τούτου ;
ΜΑΗ. Αν τήν είδα άποθνήσκουσαν έγιίι...
ΜΕΛ. Πιστεύω οτι άπατάσαι.
ΜΑΞ. ό τ ι «πατώμαι; ά, ά, ά, καϋμ- 

μένε τρελλέ. Δός μοι μίαν άλλην δόσιν 
έκ τού ταμβάκου σου* μοί φαίνεται ώσάν 
νά έλαφρόνη τήν κεφαλήν,

ΜΕΛ. Επαρε, έπαρε. (‘Ο Μάχιμος εισ
πνέει τόν ταμβάκον καί πταρνίζεται
έχ νέου.)

ΜΑΞ. Εις τήν Αγγλίαν αύτός ό ταμ- 
βάκος έτιμάτο . , . στάσου . . . πόσον έ- 
τιμάτο ; πέντε σελίνια ή λίτρα.

ΜΕΛ. Σωστά.
Εχεςς νά μοί πωλήσης άπόιύτόν;

ΜΕΛ. Οσον θέλγς.
ΜΑΞ. Τρελλός όπου είμαι! δέν ήμ,πορώ 

νά σάς τόν πληρώσω, μου ίκλιψαν τά 
χρήματά μου.

ΜΕΛ. Καί ποιος σοΰ τά Ιχλεψεν ;
ΜΑΗ. Ó Όνοράτος, ό φίλος μου . . . .  

όμως τόν ήπάτησεν ή σύζυγός του . . . δέν 
πταίει αύτός . . . καί όμως τόν κατεδί- 
χασαν ! ταλαίπωρε φίλε ί (Κ Λαίιι)

ΜΕΛ. ’Αγαπητέ Μάζιμε, καί εις αύτό

α

( Ε ισ π ν έει μ ίαν  δό- 
π τ α ρ ν ίζ ετα ι π εν τáxic 

έχ ώ ό Μ εΛάντων ψαύει τύχ

ΜΑΞ
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άπατάσαι* ό φίλος σου δέν κατεδικάσθη 
ακόμη.

ΜΑΞ. Οχι; αλήθεια ; τότε πρέπει νά τό» 
σώσωμεν* εγώ τού δίδω τό παν, φθάνει 
νά ζήσν) . . . ήμει; μίαν φοράν άγαπώμεθα 
ώ; αδελφοί ! . . .

ΜΕΛ. ’Αρκεί νά μέ βοηθήσ-ρς καί θά 
τόν σώσωμεν. Εί»ε άνάγκη ομως νά μου 
εϊπ-ρς πόσα ήσαν τά χρήματα.

ΜΑΞ. Σοί τό λέγω αμέσως (Σκέπτεται 
χαί άριθμει επί τών δαχτύΛων.) Δέν εν
θυμούμαι πλέον* παρήλθε τόσος καιρός! . . 
Ητο όμως §ν μέγα ποσόν.

ΜΕΛ. Παραδείγματος χάριν 4 0 χιλιά
δες φράγκα ;

MAEs 'Ω , περισσότερα, περισσότερα . .  . 
ΜΕΛ. 3 0 ; . .  50 ; . . 400 χιλιάδες, 
ΜΑΣ, Κάτι έτσι . . .
ΜΕΛ. Μέ ποιον τρόπον ¿κέρδισες τό 

σον μέγα ποσόν ;
ΜΑΞ. Μέ τήν Κιβωτόν τοΰ Νώε.
ΜΕΛ. ~Α, μέ εκείνο τό κλωβίον, τό 

πιριέχον ζώα εξημερωμένα, τό όποιον έ 
φερες εις τό Λονδϊνον ;

ΜΑΞ. Ευγε !
ΜΕΛ. ’ Ενθυμείσαι τό Λονδίνον ;
ΜΑΞ. Πώς δά ! Μία μεγάλη πόλις! .. 

μέ ένα μεγάλον ποταμόν . . .  μέ τόσα 
εργοστάσια . . .  μέ δρόμους μεγάλους.

ΜΕΛ. Τό Regents-Street μετ«ξύ τών 
άλλων, όπου έκέρδησες τόσ« χρήματα . . . 
Τό ενθυμείσαι ;

ΜΑΞ. Πληρέστατα. Ητον έκεϊ έν ώραϊον 
μέγαρον μέ στοάν . . .

ΜΕΛ. Εις τήν όποιαν ήρχετο πάντοτε 
εις κύριος καί έβλεπε τό κλωβίον σου. ι 

ΜΑΞ. Ναι, ναι . . .
ΜΕΛ. Καί ό όποιος μίαν ημέραν σοί ά- 

νεβίβασεν . . .
ΜΑΞ. Εις έν μεγαλοπρεπές οίκημα κα· 

ταστολισμένον μέ χρυσόν καί ά»θη . . . 
ήτο μαζύ του μία ώραία κυρία . . .

MEA. Ü σύζυγό; μου . . .
ΜΑΞ. Η σύζυγός σου ;
ΜΕΛ. Βέβαια* χαί εγώ σ' έρώτησα άν 

ήθελες νά μοί πωλήση,ς τό κλωβίον σου; 
ΜΑΞ. Σύ ;
ΜΕΛ. Δέν ενθυμείσαι ότι σοί τό έπλή- 

ρωσα 4000 λίρας στερλίνας, οτι έπειτα

διέμεινες εϊ; τό μέγαρόν μου ένα μήνα 
όλόκληρον διά νά μου μάθρς τόν τρόπον 
νά κυβεονώ τά ζώα ;

ΜΑΞ. Ταλαίπωρα ζώα ! Άπέθαναν έκ- 
τοτε, δέν εινε άλήθεια ;

ΜΕΛ. Οχι, ζώσιν ακόμη.
ΜαΞ. Ζώσιν! Ω, άν ήδυνάμην νά τά 

ϊδω! . . ,
ΜΕΛ. (Ποιεί νεύμα sic τούc δύο 

αυτοί ύπηρέταο, οϊτινες είσάγουσι τό 
χΛαβίον μετά των τεταριχευμένων ζώων.
‘ /ή Α εοντίνα, é ‘Ρ οβέρτος , ό Ό χ ορά-  
roc καί ό Αιευθυι της μ ένουσιχ  όπ ι
σθεν. Ό  Μ εΛάντων π ο ιε ί  α ν ιο ΐζ  ση- 
μεΐοχ  ότι δ εν  είνε άχόμη καιρός νά  
πΛ ησιάσωσι χαί έχεΐνοι απ οκρίνονται 
δ ιά  χ ειρονομ ίαν' άποσυρθέντων τών υ 
πηρετώ ν ό Μ εΛάντων Λαμβάνει τόν  
Μ άχιμον έχ της χ ειρός, τόν οδηγεί 
πρός τόν κΛωβόν χαί τω Λέγει)' Ίδέ' 
νά τα . . .

ΜΑΞ. (’Ανακραυγάζων). ~ Α ! ή άλώ- 
πηξ μου ! ό γάττος μου ! ό σκύλο; μου ! 
Ναι, εκείνοι είνε, εκείνοι είνε. (Τοπο
θετείται παραπΛεύρως τού χΛωθοΰ χαί 
διά ιγωχής διακοπτόμενης ύπό Λυγμών 
χαί διά σχημάτων άναΛύγων αρχίζει 
την προσ.Ιαλιάν.)  'Αξιοσιβαστον, νοήμον 
καί εύαίσθητον κοινόν, σοί παρέχω θέαμα 
ουδέποτε παρουσιασθέν εις τούς οφθαλ
μού; σου, ζώα έχοντα κρίσιν περισσοτέραν 
τών ανθρώπων.

ΛΕΟΝΤ. Ά  ! τό μνημ,ονικόν του επα
νέρχεται. \ 0  Μ εΛάντων δ ιά  νευμάτων  
τι)ν ικετεύει νά  σιοιπήοη )

MAS. Ηκουσα μίαν φωνήν . . . μίαν 
φωνήν τήν όποιαν γνωρίζω.

ΜΕΛ. Τίποτε, τίποτε, ήτο εις έκ τών 
θεατών σου. Εξακολούθησε τήν άνάπτυ- 
ξίν σου!

ΜΑΞ. Μάθετε, ώ Ιταλοί, δ τι εισθε ό
λοι αδελφοί, διδαχθήτε παρά τών ζώων 
μου τήν αδελφοσύνην καί τήν άγάπην ! 
( Ό  ΜεΛάντων π ο ιε ί  νεύμα, xat vi όπ ι
σθεν ενρισχόμενοι χροτούσι τάς γ ε ίρας .)

ΜΕΛ. ( Πρός τόν Μ άζιμον) ’Ακούεις ; 
Τό κοινόν σέ χειροκροτεί* γρήγορα, σύνα
ξε τά χρήματά σου, έπαρε τό τρυβλίον 
(τω π αρου σ ιάζε ι μετάΛΛινοχ τρυβΛιον.



Ό  Λ ίάζψ ος τόν  π αρατη ρεί, γε.Ια. χαί 
στρέφ ετα ι ώσεί ζητών τό χοινόν. Κ α τά  
την αύτήν στιγμήν ό Μ ε.Ιάντων έΛχύει 
τόν  Ό νοράτον  εις τάς χ ε ΐρ α ς  τον όποιου  
έμβάΛΛει νόμισμά τι' ό Μ άχιμος και ό 
Ό ν ο ρά το ς  άντιμ ετω π ίζουσ ι, παρατηροΰ-  
ο ιν  άΛΛήΛους και εν  ώ ου ιος ρ ίπ τε ι εις  
τό τρυΰ.Ιίον τό νόμισμά του αναγνω ρίζει' 
τον Μ άχιμον χαι τρόμων εκ τής σνγχινή- 
οεω ς έχβάΛΛει όύο τρεις άνάρθρους φθόγ
γους. Ε ν τούτοις οί ύπηρέτα ι ά ν α .Ια μ -  
βάνουσι τόν χΛωβόν.)

ΜαΞ (Α ν α γ ν ω ρ ίζ ε ι τόν φί.Ιον χαϊ 
κραυ γ ά ζει) Όνοράτε, σύ είσαι; (Ό  Με- 
Λάντων εν ερ γ ε ί την άπομάκρυνσιν  του 
Ό νορά τον , καί έν ώ ό Μ άζιμος χα.Ιΰπτει 
τούς όφθαΛμούς πιστεύων ότι ονειρεύεται, 
νεύει εις τόν ''Ροβέρτον να  χαταΛάβη 
την θέα ιν  του άποχω ρήσαντος. Ό  Μ ά· 
ζιμος αναγνω ρίζει αύτόν χαί κραυγάζει) 
Ροβέρτε ! Καί ή χ-όρνι (/.ου ;  (Ό  Μ ε.Ιάντων  
θέτει την Α εοντίναν  εις τήν θέσιν του 
1Ρ οβέρτου .)

ΛΕΟΝ. Πάτερ μου !
ΜΛΞ. α , Θεέ μου ! ζή ; (‘Ο 1 Ρ οβ έρτος  

χαι ή Α εον τίν α  χ ά ν ο ν τα ι κρυπτόμενοι 
όπ ισθεν του ύένόρου , ό Μ άχιμος π ερ ι-  
βΛέπει' ό Μ ε.Ιάντων τόν σ ταμ ατά .)

ΜΕΛ. 'Γί ζητεί;, Μάςιμε ;
ΜλΞ. Την κόρην μου, τήν κόρην μου* 

τήν εχω ιδεϊ!
ΜΕΛ. (  Εζάγει ταμβαχοθήχην, ήν έχει 

εν άΛ.Ιω θυ.Ιακίω, διάφορον της πρώτης, 
άνοίγει αυτήν χαί Λέγει τώ Μαζίμω) 
Μίαν άλλην δόσιν εξ αυτού του ταμβάκου 
καί θέλεις την έπα,ίδει!

ΜΑΗ. ίΛ α μ β ά ν ει και οσφ ραίνεται ά  
π.Ιήστως τόν ταμβάχον. Κ α τά  τήν αυτήν  
στιγμήν π ίπ τει εις Λήθαργον. Ό  ίΡ οβ έρ
τος χαι ή Α εοντίνα  π ροστρέχ ου σ ι χαι 
τόν β α σ τά ζον σ ι μ ε τ ά  τοΰ Μ εΛ άν  
τω νίς).

ΛΕΟΝΤ. Αχ, ιατρέ, ό πατήρ μου άπο- 
θνήσκει!

ΜΕΛ. Οχι, μή φοβήσθε' έπήλθε τό ά 
ποτέλεσμα δόσεως ναρκωτικού' μετ’ ολίγα; 
στιγμάς θά συνέλθη . . . Προσπαθήσατε νά 
έζυίτνίβΓ, εις τάς άγκάλας σας. (Ό ύη γοΰσ ιν  
α ύ ιό ν  ι ι α  χαθεσθή επ ί τοΰ Λίθου' τ ιτα

530 ι λ Ι ς :

ή μ έ ν  Α εον τ ίν α  γ ο ν υ π ε τ ε ϊ  εκ τοΰ ένος 
μέρους  χα ί Λ αμβάνε ι τήν  μ ί α ν  χ ε ι ρ α  α ύ 
τοΰ , ό δέ ‘Ρ οβ έρ το ς  έχ τοΰ αΛΛου χαί 
Λ αμβάνει τ ή ν  άΛΛην. Αμφότερο ι έν  
μέσω  Λυγμών π ε ρ ιμ έν ουσ ι  τοΰ  π α τ ρ ό ς  
τ ή ν  έ ζέ γ ερσ ιν .  Ό  Μάχιμος μ ικ ρ ό ν  κα τά  
μ ικ ρ ό ν  άναΛ αμβάνε ι ,  ά νο ίγ ε ι  τούς όφθαΛ- 
μ ούς  ά ν α τ ι ν ά σ σ ε τ α ι  : ό 1Ροβέρτος  χα ί ή 
Α εοντ ίνα  ρ ί κ τ ο ν τ α ι  εις τά ς  άγχά .Ιας  
αύτοΰ ,  δστ ις  σφ ίγ γ ε ι  α ύτούς  χα ί  ά ν α ·  
φωνεΐ) .

ΜΑΗ. Τά τέκνα μου !
ΜΕΛ. Έθεραπεύθη ! ( Πρός τό ν  δ ιε υ 

θ υ ντή ν  δ σ τ ις  σ ιω π ά  χαταΛηφθείς ύπό έχ - 
πΛήζεως.) Καί σεις τό εΐδετε, κύριε ; Διά 
τής απλής συγκοινωνίας τών ίδιων ! (Ό  
Ό νοράτος  γ ο ν υ π ε τ ε ί  χα ί χΛαίει, ό Μά· 
ζ ιμ ο ς  έζαχοΛουθει ε χω ν  έν τή άγχάΛη τά  
τ έκνα  αύτοΰ .)

ΤέΛος τής Α '. πράζεως χαί τοΰ 
Αράματος.

: ο ς.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . -

6  δόκτωρ Κ. περιεπάτει μίαν ημέραν 
εί; τινα τών δημοσίων κήπων τών Παρι- 
ρισίων. Ανθρωπός τις καλοενδεδυμένο; τόν 
πλησ άζει καί τού λαμβάνει τήν χειρ*.

—  Δόκτωρ, δεν μέ αναγνωρίζετε ;
—  ό χ ι.
—  Είμαι έμπορο; εις Λίλλην έ<θα ελα- 

βον τήν τιμήν νά σά; γνωρίσω πρό επτά 
έτών.

—  Είναι αληθές ότι ήμην έκεϊ πρό επτά 
έτών, άλλ’ ουδόλως ενθυμούμαι νά σάς εί- 
δον έκεϊ.

—  Περίεργον ! δύναμαι νά οα; προσ
φέρω ; (ε’πεν ό άγνωστος παρουσιάζων αύτώ 
τήν ταμβακοθήκην του).

—  Δεν πίνω ταμβάκον.
—  ’Α ! "Α ! μοί φαίνεται δ τι τότε έ· 

πίνατε.
— Δέν πίνω πλέον.
—  Εστω. Δέν ένθυμείσθε λοιπόν τόν 

χρόνον καθ’ δν είμεθα όμοΰ εί; τό σχολεϊον 
τοΰ ‘Αοκούρ;
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—  Ενθυμούμαι καλώς τόν χρόνον καθ 
8ν ήμην εις τό σχολεϊον τού ‘Αρκούρ ; αλλά 
δέν ενθυμούμαι ότι είσθε τότε καί σείς έκεϊ.

—  Σάς άφίνω λοιπόν μέ τήν έλπίδα ότι 
θά ένθυμηθήιε ένα παλαιόν φίλον σας.—  
Σάς προσκυνώ.

Μετά δν τέταρτον ό άγνωστος έπα-έρ 
χεται. Η αύτή αποστροφή, αί αΰταί από
τομοι αποκρίσεις. Νέα προσφορά ταμβάκου, 
νέα άρνησις, ήτις εξιφράσθη καί μέ τόνον 
ανυπομονησίας καί περιφρονήσεως.

—  Σάς είπον ήδη, κύριε, ότι δέν ταμ 
βακίζω.

— Μέ συγχωρεΐτε, τό έλησμόνησα. Αλλ 
ιιοθε τρομερός άνθρωπος, καί ή ασθενής 
σας μνήμη μέ ένοχλεϊ τά μέγιστα, καθό
σον μάλιστα ταύτην τήν έσπέραν έσκόπευον 
νά σάς προσφέρω δν φιλικόν δεϊπνον.

—  Δέν δειπνώ ποτέ ! Καίό δόκτωρ λέ- 
γων ταύτα στρέφει τά νώτα καί άπομακρύ 
νεται. Εξερχόμενος τοΰ κήπου άπαντά γνω
ρίμους τινάς κυρίας, εις τάς όποιας σπεύδει 
νά διηγηθή τά συμβάν του.

έπαινεϊται πολύ, διότι άπεποιήθη ταμ
βάκον προσφερόμενον άπό τήν ύποπτον 
χεϊρα έ ν ο ς  αγνώστου, ένός τυχοδιώκτου, 
καί τίς ήξεύρει; ίσως καί χειρότερον τούτου.

—  Αλλά,έξηκολούθησεν, έκ τής χειοός μου, 
κυρίαι μου, δύναταί τις νά λάβη. Εχω κα
λόν ταμβάκον καί εις ταμβακοθήκην 50 
Λουδοβίκειων, τήν όποιαν ήγόρασα κατ’ 
αυτός.

■— 50 λουδοβίκεια! θά ήναι πολύ ω
ραία.

— Ά  ! ώραιοτάτη ! άλλα κρίνατε μό 
ναι σας περί τούτου.

Καίό δοκτωρ σπεύδων νά προσφέρω ταΐς1 
κυρίαις ταμβάκον βυθίζει τήν χείρα εις τό 
θυλάκιόν του, πλήν ούδεμία ταμβακοθήκη, 
άλλ’ άντ’ αϋτής δν γραμμάτιον.

εΛόκτωρ, ελεγε τό γραμμάτιον, δέν 
εχωσιν ανάγκην ταμβακοθήκης όταν δέν πί- 
νωσι ταμβάκον.*

ίερεύ; τ¡ς διήοχετο κάτωθεν ένός μεγά
λου ξενοδοχείου τών Παρισίων. Αίφνης πα- 
ράθυοόν τι ανοίγεται καί ό Ιεοεύ; κατακλύ

ζεται υπό ζέοντος ΰδατος μεαιγμέ-ου μέ 
στάκτην, τό όποιον βεβαίως θά ε/ρησίμευ- 
σεν εις πλύσιν τών πινακίων τή; τραπέζης, 
Εσπόγγισεν όσον κάλλιον ήδυνήθη τούς οφ
θαλμούς του καί έπανέλαβε τόν δρόμον του. 
Οτε δέ εφθασεν εις τόν οίκόν του μέ τό 
πρόσωπον έξοιδημένον καί τήν κεφαλήν ήμι- 
μεμαδημένην, ή αδελφή του καί ή τροφό; 
του έξέβαλον κραυγάς καί τόν παρεκίνουν 
εί; έκδίκησιν.

—  Καί τι Ικαμε; εις τού; άθλιους ε
κείνους ·,

—  Τούς ηΰχαρίστησα.
— Τούς ηύχαρίστησε; ! καί διά τ ί ;
—  Ναί ! άνόητοι, διότι δέν μοί έρριψαν 

κατά κεφαλής και τόν λέβητα.

όταν Λουδοβίκος ό ΙΑ', έξήρχετο εις 
κυνήγιον, οί άκόλουθοι έφερον πάντοτε 40 
φιάλα; οίνου, άπό τά; οποίας ποτέ ό βασι
λεύς δέν επινε. Διψήσας δέ ήαέραν τινά, έ· 
ζήτησε ποτήριον οίνου.

— Μεγαλειότατε, δέν υπάρχει;
— Πώς ·, δέν υπάρχει ; δέν φέοουσι λοι

πόν πλέον τάς 40 φιάλας ·,
—  Μάλιστα, μεγαλειότατε, αλλά σή

μερον κατεπόθησαν.
-ς- Λοιπόν άλλοτε νά φέρωσι τεσσαρά

κοντα καί μίαν διά νά υπάρχω καί μία 
δι’ εμέ. (Εκ τού Γαλλικού).

Ν. I. ΑΗΕΛΟΣ.

Μ Ε Σ Ο Λ ϊΚ Τ ΙΟ Ι Ω ΡΑΙ.

Σκληρός διδάσκαλος ή πείςα ! τύπτει άνά 
παν λεπτόν τούς όλιγωροΰνια; εϊ; τήν εκ- 
μάθησιν τών διδαγμάτων αύτού. Διδάσκα
λος έκ τών κατά παράδοσιν άναφερομένων 
ήμϊν, ότι έδίδασκον εις τούς χρόνου; τής 
δουλείας τού Ελληνισμού, όπότε ώ; έκ θαύ
ματος διεσώθησαν μέχρι τής σήμερον τά 
Ελληνικά γράυματα. τΑρά γε εί; δουλείαν 
εύρίσκεται ακόμη ή άνθρωπότη; σύμπασα, 
άνεχομένη «ί>; τοιούτον διδάσκαλον τήν 
Πείραν; Τί; δ ό δυνάστη;, ό τύραννο; τής 
άνθρωπότητος ;
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Σκληρός διδάσκαλος ή πείρα, ή εύθύ- 
νουσα μέντας 65ους, αλλά καταστρέφευσα 
πρός τούτο άνθηράς πεδιάδας, σκιερούς λο
φίσκους καί πάν τέ προστυχόν ώραΐον. Πα- 
ρελθούσης τής άθώας έκ,βίν̂ ς παιδικής ήλι- 
κίας, ής κτήμα εινβ ή άλήθιια, ή ειλικρίνεια 
καί ή φιλία, ή πείρα άποδεικνύει δτι ή 
φιλία δέν εινε πολύ ώφελιμ.ος, εάν ή άλνι 
θής' καί ώ; κιβδηλοποιοί οί έμπειροι πάν 
τες θέτουσιν εις κυκλοφορίαν κίβδηλον φι 
λίαν. Τίς ό προβλέπουν νόμος τήν τοιαύ 
την παράβασιν τών ηθικών δικαιωμάτων; 
τίς ό ύπιραππιζόμενος τόν έκ τοιαύτης δο 
λιότητος παθόντα ;

Κυρία τις ανάγκην έχουσα χρημάτων, 
έπώλησε τους άδάμαντας αυτής, αντικα
τέστησε δ’ αύτού; διά ψευδών, ίνα μή πα· 
ρατηρήσϊΐ τήν έλλειψιν ταύτην ό σύζυ- 
γός της. Οΰτω καί τήν άληθή φιλίαν άν- 
τικαθιστώσι διά ψευδούς, διότι άνάγκαι' 
πολλαί περιστοιχίζουσι τού; θνητούς, θεω- 
ροΰντας περιττόν να κατέχηται μία γωνία 
τής υπό τόσων παθών κατεχομένης καρ
διάς οπό τής άχρηστου φιλίας, ένώ τήν 
αυτήν χρήσιν παρέχει αυτ», καί ψευδής 
ούσα. Τριπλασίους ψευδείς άδάμαντας ά 
γοράζει τις πωλών ένα μόνον άληθή" τ.ρι- 
πλάσιαι επίσης, δεκαπλάσιαι φιλίαι συνά 
«τονται πωλουμένης μιας άληθοϋς.

0  καρδία κατε'στη Τραπεζικόν' τά αι
σθήματα συναλλαγματικαί πλειοτέραν ή ό- 
λιγωτέραν έχουσαι πίστιν καί αξίαν' τούτο 
έξαρτάται άπά τήν υπογραφήν ήν φέρουσιν. 
Η υπογραφή ψι.Ιία ίσοδυναμεϊ τή υπογραφή 
ΙΙοίεοΙιΗά ό Ο0 ·

*
* *

Πόσον ή μο οτονία καταβάλλει, νεκρόνει 
τινάς ! ®ά»ατος είναι δΓ αυτούς ή ίλλειψις 
σφοδρών συγκινήσεων, μεταλλαγών τού 
βίου, αισθημάτων άναφλεγομένων. Προτι- 
μώσι σπασμωδικάς ταραχάς, ή λίμνης νε
κρά; άκινησίαν' όμοιάζουσι τό ίίδωρ τών 
χείμαρρων, όπερ άπό άποτόμων καταρρέον 
βράχων, καί παφλάζον καί άφρίζον, δια
μένει καθαρόν, διαυγές ώσεί κρύσταλλος, 
ψυχρόν, οϋδέ θολούται ποτέ, ουδέ άλλαις 
οϋσ,αις συμμίγνυται. Ομοιάζουσι τά βαρέα

στερρεά ού μην άλλά καί ταχύπορ* πλοία, 
άτινα όμως εχουσιν ανάγκην σφοδρού άνε
μου, ή μεγάλης δυνάμεως άτμού, ίνα κατα- 
δείξωσιν είς πέλαγος ευρύ τήν ταχύτητα 
αύτών, καί υπεροχήν επί τών λοιπών 
πλοίων.

Καί όμως τάς τοιαύτας ΐσχυράς καί ά- 
τιθάσσους ψυχάς, τούς ποιητάς τούτους, 
είς μόνος σαρκασμός καταβάλλει, διότι οι 
τοιούτοι έχουσι πάθη' όσω δέ σφοδρότε- 
ρον είναι πάθος τι, τόσω μικροτέρα τις σαρ
καστική λέξις αρκεί νά τό διακωμωδήση. 
Λιότι οσω μεγαλήτερον, τόσω δυσνοητότε- 
ρον τοϊ; πολλοίς, κατά συνέπειαν δυσεκ- 
τίμητον, περιφρονητέον. Φύσει εγωιστής ό 
άνθρωπος δέν παραδέχεται ότι άλλοι αι
σθάνονται μεγαλήτερα, πλειότερα αυτού' 
συνήθως δέ διακωμωδούνται τά δύο άκρα, 
τό άκρον καλόν καί τό άκρον κακόν' όσω 
εΰκαλον είναι τό κατηγορεΐν τούτου, επίσης 
εΰκυλον καί τό κατηγορεΐν εκείνου' διότι 
τό εΰγενές, τό ύψηλόν, έν τω μεγαλείω αυ
τού, νομίζει ότι αδύνατον νά εύρεθή τις 
χαμερπής τοσούτον, ώστε νά τολμήση νά 
τό προσβάλλνι, μένει δ άνυπεράσπιστον, 
καταδικάζεται, δέν πιστεύει έν τή άγνό- 
τητι αυτού ότι θά έκτελεσθή ή καταδίκη, 
τέλος δέ, φονεύεται, δολοφονείται, ώς έ- 
σταυρώθη ό Χριστός, ούδόλω; θέλων νά ύ- 
περασπισθή, έν τή θεότητι αύτού.

Τό μέγα πάθος δείκνυται, οργιά, περι- 
φρονεΐ τό Πάν, ώ; ήρως ανδρείος ουδόλως 
σκεπτόμενον τόν επικείμενον θάνατον' άλλά 
μία μόνη βολή άρκει νά ρίψνι κάτω τόν 
έφορμώντα ήιωα, ένφ τόν κρυπτόμενον ό
πισθεν βράχων πλήθος βολών δυνατόν ν 
άποτύχ ωσι.

Τό σκώμμα είναι φονεύς τού ώραιου' ω- 
ραϊον έργον μικρά κηλίς δύναται νά κατα- 
στρέψη, ένώ τό μέτριον καί κηλιόωθεν 
μέτριον μένει' ουτω τό μέγα πάθος μικρά 
ειρωνεία πληγόνει. Ελαφρά πνοή θολόνει 
τόν καθαρώτερον ΰίλον, μικρά ψαυσις μα
ραίνει τό λεπτοιρυέστερον ά<θος, την στιλ
πνότητα τών πτερών τής χρυσαλλίδος δ 
δάκτυλο ς παιδίου άφαιρεϊ.

ί *
1 * *

Έ νώ ίψαΛ Λ ιν !

*Ω! παυσε, παυσε, ιδού δακρύω.
πίπτει τό κάλυμμα τό θγρόν 

τών αισθημάτων μου καί δεικνύω 
δ,τι σοί κρύπτω τόσον καιρόν.

Μή ψάλλνις πλέον, έλπίς μου μόνη, 
είς έκμηςύρευσιν μή μ’ ώθής' 

άν πρό σού κλίνω τώρα τό γόνυ, 
τίς οίδεν ! ίσως θά όργισθής!

Μή ψάλλνις ασμα μελαγχολίας 
καί έν άγνοια ανταπαντάς 

είς τάς ελπίδας μου τής καρδίας,
■ήν καθ' έκάστην πικρώς κεντάς.

'Αλλά τί βλέπω ; καί σύ φιλτάτη, 
καί σύ δακρύεις;ώ! σιωπά; ; 

σιώπα, έστω' δέν είν’ άπάτη, 
σιγώσα λέγεις πώς μ αγαπάς.

(Έκ τών «·Αιυχαν&£(ΐων».)
*  *

*
Σπανίω; τό ώραΐον φύλον μένει σταθε

ρόν είς τάς αποφάσεις του. Ουτω καί ό οί 
νος διαψεύδει πολλάκις τήν εξωτερικήν τή; 
φιάλης επιγραφήν, ώ; λέγει ό Βύρων' ώςε 
γυναίκες καί οίνο; ύπόκεινται εϊ; δολιότη- 
τας, είς αλλοιώσεις, έως ού γηράσωσιν, 
δτε πλέον δύσκολος ή άπάτη. Καί όμως 
προτιμότερου νά μέννι νέον, άκμαϊον αεί
ποτε τό ώραΐον φΰλον, έστω καί άπατη 
λόν.

7Α ! μά τήν αλήθειαν, έλησμόνησα τήν 
συνέχειαν τού λόγου . . · Ευτυχώς! διότι 
άφού ηύχήθην νά μέννι πάντοτε θάλλον τό 
θήλυ γένος, διστάζω νά ειπω τί θέλει 
επέλθει' ή νεότης ιϊνε παράδεισος άληθώς, 
άλλά χάνει τις πολλάκις τόν παράδεισον 
διά τόν παράδεισον αΰτόν. Αι’ Ιν μήλον 
έπεσεν ή Ευα, έν μήλον ώδήγησε τόν Νεύ- 
τωνα εις άνακάλυψιν τών νόμων τής περι
στροφής τής γή;. £ν μήλον ύπήρξεν αιτία 
τής πτώσεως τού ανθρωπίνου γένους, έν 
μήλον πάλιν αιτία - τής άνυψώσεως αύτού. 
Σιωπώ πόσα είνε δυνατόν νά γίνουν ή νά 
εΐπτι τις δ ι’ έν ή δύο μήλα. Ιδού διατί τό 
περί άνθηρότητος τής γυναικδς, τής καλής
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ταύτη; μηλέας ιίναι δύσκβλον πρός έξακο- 
λούθησιν.

*
* *

Καθώς άπό τή; κορυφής τού όρους δια- 
περώσα τά σπλάγχνα τών ¡στρωμάτων τή; 
γής σταγών μία υδατος φθάνει μέχρι τού 
θόλου ζοφερού καί ψυχρού άντρου, καί εκεί 
άπομένει διαυγής σταλακτίτης, ώς άδκμας 
σκληρά, άπολιθωμένη, —— οΰτω είς τό 
σκοτεινόν σπήλαιον τού βίου άνάμνησις έ
ρωτος παιδικής ήλικίας, διερχομένη διά 
τών αδύτων τού παρελθόντος δαιδάλων, 
λάμπει ώσεί σταλακτίτης λίθος, άπαστρά- 
πιει ΰπό διαφόρους μορφάς, άλλά δέν δρο- 
σίζει τά καίοντα στήθη τού θρηνούντο; τήν 
απώλειαν τών ήμερων εκείνων, όπως οΰδ’ 
ό σταλακτίτης, υδωρ διαυγές ών πρότερον, 
δέν σβέννυσι νύν τήν δίψαν τού κεκοπια- 
κότος όδοιπόρου, τού πλανηθέντος εντός 
τής ψηλαφητή; σκοτία; αδιεξόδων υπο
γείων σπηλαίων.

’Ησθάνθητέ ποτε, τήν θλίψιν άνδρός 
άνερχομένου διά τής μνήμη; μέχρι τών μό · 
νων εύτυχών «μερών τού βίου του ; ήσθάν- 
θητέ ποτε τό βάρος τής κεφαλής κυπτού- 
σης έπί τού στήθους, ϊνα συναρμολογήση έν 
τω ν<υ παλαιάς αναμνήσεις; ήσθάνθητέ ποτε 
τήν άφόρητον δυστυχίαν άνδρός, ούτινος τά 
δεινά δεν έμετρήθησαν άναλόγως τής δυ- 
νάμεω; τής ψυχής καί τής ένεργητικότητος, 
ήν θεόθεν έλαβεν ; Ησθάνθητέ ποτε π ι
κρίαν τοσαύτην έπί τή άπωλεία εύτυχών 
στιγμών, ώστε φίλος μετά πέντε ετών 
απουσίαν νά μή σάς άναγνωρίσν], διότι έμά- 
ρανον διά παντός τά πέντε ταύτα έτη καί 
τήν νεότητα καί τό κάλλος ϋμών ; — 
Οχι, βεβαίως' καί εύχομαι νά μήν αίσθαν- 
θήτε τοιαύτα ποτέ !
Αιότι μελαν καί βαθύ είναι τό πεπρωμένον' 
είν’ άντρον κατοικούμενον ΰπό τών δισταγ

μών,
ένθ' άκροάται ό θνητό; αείποτε άσθμαίνων 
τό ρεύμα κυλινδούμενον τών ημερών ήμών.

*
*  *

Ητο, ενθυμούμαι, ωραία κόρη μέ κόμην 
καςανόχρουν, μέ μεγάλους μέλανας όφθαλ-
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μ·ύς, και βιχ,εν £κ.φρβσιν εύφυίας, άγαθά 
τητος, καί είχε πνεύμα ζωηρόν καταθέλγο- 
τούς πάντα;, κ«ί ήγαπώμεθα τόσον! εΐ 
μεθα τόσον ευτυχεί; !

0  σύνδεσμος ήμών ήτο έκ των σπανίων 
εκείνων συμπαθειών, αίτινες δια του χοάνου 
μεταβάλλονται εί; ίρωτα άγνόν και, χρυ 
σίζουσαι τήν «ύγήν τοΟ βίου, διαχέουσι τάς 
ζωογόνου; άκτϊνάς των περί μεσημβρίαν, 
ένίρ εϋφροσύνως αντανακλώνται περί την 
-έσπέραν, εως ου σβεσθώσιν έπελδουσης τής 
άνάστρου καί αίωνίας νυκτός.

\ “ "' ί  7Ρ ’ί'ϊ}  ?* ·’ ' “  V

Την ενθυμούμαι ζωηρώς' γελώτα προσεπάδει 
να μ ’ απόσπαση των μικρών συντρόφων μου

(παιδιών.
«Δεν Ιβαρΰνθης, μ’ ελεγε, μακράν σειράν παι-

(γνίων ;
Ό πίσω του βουνού, ιδού, ο ήλιος Ιχάθη.»

Τήν ήκολοΰθουν ευχαρις" Ικ τής χειροί μ’ I
(κρατεί"

εις πεδιάδας άνθηράς Ιτρέχομεν κ’ εις δάση,
’άν άπεχωριζόμεθα εσπευδε να με φβαση 
κ’ ένόμιζες πώς εις τήν γην τύν πόδα δεν I-

(πάτει.

σε έπλασα πολύ λαμπραν δι’ έρωτα τής γής· 
Ο ερως σπείρει άνεμον και δρέπει τρικυμίας·

*
* . *

Τοιαϋτα δπάσχέ τις. ’Αλλ ήδη φιλοσοφεί 
ύγειώς, αναπτύσσει ευρειαν γνώσεων, άπο- 
δεικνύων οτι διά πάσαν ϊ5έαν, ήν ¿σχημά
τισε, πολλά ,ύπέφερεν, άλλ’ επί τέλους εύ· 
ρεν έν αυτή τήν παρηγορίαν, ώς ΰφίσταταί 
τις σπουδαίαν χειρουργικήν εγχείρισιν και 
διαφεύγει τούς όνυχας τού θανάτου, ιό; 
υποφέρει μήτηρ τίκτουσα τό παρήγορον των 
πύνων της τέκνον.

ήδη έν έκάστνι λέζει τού νέου τούτο» 
θά εδρητε παρηγορίαν, συμβουλήν, συμπά- 

ιαν άχραν, φιλίαν ύποκρυπτομένην, ήτις 
είναι καί ή καλλιτέρα, ώς κρύπτεται ύπό 
τήν χλόην τό ϊον άναπέμπον τήν ευωδίαν 
αύτού, ώς κρύπτεται ύπό τά φύλλα ή καλ
λικέλαδος αηδών, δυσκόλως άνακαλυπτο- 
μένη διά τού βλέμματος. Τής μουσικής οι 
ήχοι είνε γλυκύτεροι μακρόθεν άκουόμενοι, 
ουτω καί ή φιλία είνε γλυκυτέρα δταν μη 
ούσα καταφανής διοράται, ώ; εις πανόραμα 
μικρά είκών μεγεθυνομένη και καθισταμένη 
φυσικωτέρα καί λαμπροτέρα. —— Εγινε 
πράγματι ποιητή; ό νέος ούτος. 

ΐδοό ό βίος έκάστου ποιητού.
Άποδεικνύει ήδη δτι έ ντή  σπουδή μόνη 

και έν τη φιλοσοφία ά,ιόκειται ή ψυχική 
άνάπαυσις, ή γαλήνη, ή ανάπαυλα των πό
νων, ή παρηγορία τών δεινών. Είνε δέ ηδη 
ή ψυχή του γενναία πολύ, διότι δέν ύπέ- 
κυψεν εί; τό βάρος τής κοινωνίας, ένίκησε 
πάλην γενναίαν, τά πικρά λαβών τής πεί
ρας μαθήματα" ύψώθη άνω τών κοινών άι· 
θιώπων, καί βλέπων αύτού; «εριφρονητι- 
κώς, μειδιά έσωθεν. Πάσχων, δεν επεσε, 
διότι οί άνθρωποι δέν θαυμάζουν, ούδέ 
συμπάσχουν τή εύγενεΐ πτώσει, —  άλλ 

ελθετε θωπεύουσαι δ·ά τών πτερύγων ύ μ ώ ν ΐ,^ ψ ^  ύπέρ 'πάντος) ?ορών ¿ν,ός τής

Καί Ι'παλλον παλμούς αγνούς αί τρυφεραί καρ-
(δίαι.

γαλήνην εΐχομεν ψυχής, παιδος άφροντισίαν 
καί ήγνοούμεν ευτυχείς, αύτήν τήν ευτυχίαν, 
διότι γνώσιν τών καλών μάς δίδουν αί πικρίαι.

ΐϊτο λίμνη ό έρως ούτος, λίμνη ής ή 
γνοούμεν τό βάθος, εως ού ή βολίς τή; 
σκληρά; ειμαρμένης έμέτρησε τούτο. ΙΙτο 
γλυκύς, μειδ.ών έρως, ώς πάν ώραίον, έφ 
ού ή χειρ τή; δυστυχίας δέν κατέπεσεν 
είσέτι. Τίς ήδύνατο τότε νά φαντασθή τε- 
λειοτέραν ευδαιμονίαν ; έγευόμεθα άπλή 
στ ως τής συνεχούς ευτυχίας ήμών.

! άφετε ν’ άναμνησθώ τή; πρώτη; 
μου ταύτης ευημερίας, ήτις δέν έπανέρ'χε 
ται πλέον. Ελθετε χαροποιαι αναμνήσεις.

καρδίαν τεθλιμμένην ! Σμήνος εύφρόσυνον 
πάθος άγνόν, ελπίδες, ύψηλαί χίμαιραι,φαν 
τασιοπληξίαι, κατέλθετε έκ των ουρανών 
καί άνα-παυθήτε έπί τού ερειπίου τούτου, 
όπόθεν έν ήμερα τρικυμίας άπέπτητε.

ΤΩ πλάσμα έναέριον τής πρώτης μου αυγής, 
ώ κόρη, άριστοόργημα νοσούσης φαντασίας,

κοινωνίας τόν βίρύν εί; ποιητήν θώρακα 
τής άπαθεία; καί βαστάζει τό βάρος αύτού 
τό αποβάλλει δέ μόνος ευρισκόμενος, διό·.ι 
τότε δέν φοβείται τά βέλη.

Τοιούεον μέγα μάθημά παρέχει νύν ό 
έος ούτος καί είνε εύχάριστον τό μάθημά 

του, δέν είνε δυσκολον καί δοιμύ ώς άλλα,
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καί άγαπά τις τώρα αύτόν, ώς αγαπά τόν 
πατέρα διδάσκοντα μέ τήν γλυκεϊαν πα
τρικήν του φωνήν καί ούχί μέ τήν τρα- 
χεϊαν εκείνην τών μωρών διδασκάλων.

Γίαί* φαίνεται ίσως τραχύς, αναίσθητος, 
κακός, τό εύγενές μυκτηρίζων, τά ώραίον 
κηλιδόνων, ούδέν αΐσθη μα παραδεχόμενος, 
έμπαίζων ώ; ό ’Αριστοφάνη; τόν Σωκρά- 
την, διότι ή κοινωνία τό άπήτει, — έως 
ού άποκτήοας τήν ύπόληψιν παρά τή κοι
νωνία, δυνηθή τότε ώ; έκ θρόνου νά επι 
βάλη αύτή τάς εύγενείς του άρχάς.

Είνε ήδη μέγα πνεύμα καί ισχυρόν, είναι 
καρδία άπαλή, πλήν καλώς όπερασπιζο 
μένη άπό τών όδόντων τών λυσσαλέων, είνε 
ψυχή υπεράνθρωπος.

Είνε κεραυνός πίπτων καί καταστρέφουν 
καί -;ό πύρ αύτό, μολονότι καί αύτός ιΐ»ε 
πύρ.

*
» *

’Ορθόν μέν οτι ή κρίσις, ό νούς, συμμα- 
χών μετά τής αισθητικής δυνάμεως παρά 
γ-ει τό ώραίον, άπίθάνον όμως οτι ό ποιη
τής δέν αισθάνεται αληθώς τά κύρια αι
σθήματα, τά όποια βασιλεύουν εί; νάς ποι
ήσει; του, προ πάντων τάς λυρικά;. ’Απ 
εναντίας, όλιγώτερον ή άλλοιε αισθάνεται 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν γράφει, διότι άλλως 
πνιγόμενο; ύπό τό πλήθος τών ιδεών δέν 
δύναται οΰδέν νά παρά η̂" άρα πάν ο,τι 
γράφει τό αισθάνεται καί μάλιστα τήν δύ 
ναμιν ό'λην τού αισθήματος δεν δύναται νά 
έκφραση γράφων, διότι έζασθενεί τούτο 
όταν ό ποιητής δύναται ήδη νά πεοιορίση 
τό πλήθος τών ιδεών του, ώστε νά λάβη 
κάλαμον άνά χεϊοας, νά άποκτήση δέ καί 
υπομονήν οπως γράψη.

’Αλλ’ εις τόν πρακτικόν αύτού βίον δ 
ποιητής δέν ακολουθεί τήν αύτήν πορείαν, 
διότι θά καθίστατο γελοίος. Μάλιστα δέ 
δσιρ ισχυρότερα καί θερμότερα εί ε τά 
αισθήματα τού ποιητού, τόσιρ ίσχυροτε'ρα 
εί-αι καί ή φυσική δύναμις αύτού, ώστε 
αντέχει έν τή κοινωνία παλαίων καί μετα- 
χειριζόμενος τά αύτά όπλα ταύτης, διότι 
τά τής ποιήσεως δέν είνε άρκοΰντως αμυν
τικά άπέναντι τή; σιδηρά; ιών πραγμάτων 
πανοπλίας.

Μέγα; ποιητή; ευκόλως δύναται νά κα- 
ταστή με'γας κακούργος.

0  750ιητής είναι:. φιλήδονος ώς πας άλ
λος, φίλο; τού συμφέροντος, έγωϊστή; 
υπέρ πάντα άλλον" άλλά μόνο; ευρισκόμε
νος αποβάλλει τον χαρακτήρα αύτόν ον 
κατ’ ανάγκην πέριεβάλλετο. Μικρά δέ θεω
ρεί ό ποιητή; πάντα τά τού βίου απέναντι 
τών υψηλών αύτού φρονημάτων.

Ουτω αισθανόμενο; έν έαυτω πηγήν 
άκενωτον συμπάθειας, μή εΰρίσκων δέ που 
ταύτην νά διοχετεύση, την περικλείει κα· 
λώςεν έαυτω (δακρύων δταν αύτη πύ/,μ,- 
μυρή) καί παραδιδεται εις τόν ροϋν τού 
βίου, θνμάταιον θεωρεί, δν περιφρονει, αλλ’ 
εις.δν έν τούτοι; άρέσκεται, ί'να μή άπω- 
λέση καί τήν ¡ιάνην  άπόλαυσιν ήν έν τω 
κάσμω ευρίσκει, άφού ήδη πολλών έστε- 
ρήθη. Διασκεδάζει έν με'σςρ τών ηδονών, ΐνα 
ζή, δέν ζή δμως ΐνα παραδίδηται είς τά; 
ήδονάς. Τδού ή μόνη, άλλά μεγίστη δ ια
φορά.

ΑΣΤΑΤΟΣ.

ΠΕΡΙ 1ΤΑΘ ΕΡ0ΤΙ1Τ0Σ Ι ί ί ί  
ΑΣΤ.1ΣΙΑΣ.

Απάνθισμα διαφόρων Συγγραφέων.
Ύ πό  

ι .  X . Κ :

βά ήτο παράδοζον έάν ό άνθρωπος ά- 
πητει άναλλοίωτον σταθερότητα, έν ώ ή 
φύσις άπασα μεταβάλλεται περί τόν ου
ρανόν. Τό δένδρον άπογυμνούται τών φύλ
λων του, τό πτηνόν στερείται τών πτε
ρών του καί ή έλαφος τών έπί τή; κε
φαλή; τη; κλάδων. Μόνο; ό άνθρωπος άρ α 
θά εϊπη ;  α Η ψυχ^ Ι101* ί 'ναι άδιάσειστοί" 
τοιαύτη είναι σήμερον, τοιαότη έσετ*ι 
καί αυριον !» Ο άνθρωπο; ούτινος τά α ι
σθήματα εΐσί μάλλον άστατα τών νε
κρών! ι0  άνθρωπος οστις νύν μέν επι
θυμεί, είτα δέ δέν έπιθυμεί πλέον ! Ό 
άνθρωπο; δστις καί αύτά; τά; ήδο-
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νάς tou άποστρέφεται ώς τό παιδίον τά' 
αθύρματα του !

ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ.

'Ο άνθρωπος θά ην εντελή; εάν 5έν 
-/¡τον άστατο;' τό έλάττωμα αύτό μόνον 
τάν παρασύρει καί εις τά άλλα, όδηγεε 
I' αΰτόν εις πάν έγκλημα.

ΣΑΙΚΣΠΗΡ.

‘Η άστασία είναι άκμων άποβκληρυ 
νύμενος έφ’ οσον σφυρηλατεΐται.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.

‘Η σταθερότης δη'λοϊ καρίίαν μικράν, 
ί,ν μία μόνη ιδέα πληροί* καρίίαν άδυ 
νατούσαν νά συνδράμη τήν φύσιν, ητις 
παρουσιάζει αυτή καθ’ έκάστην νέα άντι 
κείμενα, δπω; τη συμπράξει βύτών άπο- 
οείση τον ύφ' ου κατέχεται ζυγόν.

MONTESQ1EU.

ή  σταθερότης είναι ή χίμαιρα τού έ 
ρωτος. VAE VENA RGÜES.

Η έν τιρ ερωτι σταθερότης είναι διηνε 
χής άστασία, ή’τις αναγκάζει την καρδίαν 
μας νά προσηλοϋται άλλεπαλλήλως εις Î* 
έκαστον τώ» πλεονεκτημάτων του ί»<ρ* ή 
μών άγαπωμένου προσώπου, προτιμώσα 
ότέ μέν τό £ν, ότέ δε τό άλλο* εις τρό
πον ώστε ή σταθερότης αυτή είναι άστα- 
σί* ώρισμένη καί εί; έν καί τό αύτό πε 
ρ εχομένη άντικείμενον.

LA ROCHEFOUCAULD.
Δύο είδη σταθερότητος υπάρχουν έν τω 

ερωτι' ή μέν προέρχεται έκ του ότι εύρί- 
σκομεν παρά τώ άγαπωμένω προσώπη 
νέα άντικείμενα αγάπης, ή δε έκ του 
ότι θεωροϋμεν ώ; καύχημα τό νά μένωμε 
σταθεροί.

LA ROCHEFOUCAULD.

Εισθε λίαν άφρονες, σείς αί γυναίκες 
άπαιτοϋσαι τήν σταθερότητα είς Ιν α ί
σθημα τόσον έπιπόλαιον καί έφήμεοον ώς ό 
έρως. Η φύσις άπασα μεταβάλλεται, το 
πάν εν αυτή εί»αι διηνεκές παλίρροια καί 
υμείς θέλετε τάχα νά διατηρητε σταθερόν 
τό πυρ σας ; Τίνι δικα ώματι απαιτείτε

ν’ άγαπάσθε σήμερον, διότι ηγαπάσθί 
χθές ; Διατηρήσατε λοιπόν υμείς τό αύτό 
πρόσωπον, τό αύτό ήθος, έστέ άείποτε, αί 
αύταί καί τότε θα σάς άγαπώσι πάντοτε 
εί δυνατόν* άλλα μεταβαλλοαεναι πάντοτε 
καί άπαιτοϋσαι ν’ άγαπασθαι διαρκώς δέν 
επιζητείτε καρδίας σταθερός, άλλα μάλ
λον ασταθείς ώ; αί ίιμέτεραι.

I. I. ΡΟΪ5.ΣΩ.

0  έν καλή τη πίστει υποσχόμενος αιώνιον 
έρωτα καί δ πιστεύων τοιούτον ορκον κα
θίστανται άρφότεροι θύματα’ ό μέν τής 
χαρδίας του, ό δέ τής κενοδοξίας αύτοϋ.

ΛΕΒΙ2.

Η αληθής έν τώ ερωτι σταθερότης είναι 
έχείνη ήτις αντέχει είς την πολυκαιρίαν, 
την άδιαφορίαν καί τάς άπολαύσεις. Αί τε- 
λευταΐαι αΰται έθαψαν περισσοτέρους έρω
τας ή αί δύο πρώται.

BOCHERRUNE.

Δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν oTt μετά τήν 
άπόλαυσιν τής ευδαιμονίας θά μείνωμεν 
σταθεροί, παρ’ έάν ϋπήρξαμεν τοιοϋτοι καί 
πρίν τής άπολαύσεως κατά τήν δοκιμα
στικήν δηλονότι εποχήν εκείνην τών σκλη
ρών άμφιβολιών, του γελοίου καί τής ζη
λοτυπίας.

BEYER.
Η πρός Ιν μόνον άτομον κλίσις δύναται 

νά κληθη έρως. Έκτενομένη όμως καί πρός 
ετερα είναι διαφθορά.

ΒΟΪΣΣΑΝΕΛ.

Σταθερότης καί έρως είσί δύο λέξεις α'έ
πινες συμβιβάζονται οσον ελευθερία καί
δουλία.

ROYER.

Η έν τώ ερωτι σταθερότης είναι ώσεί 
ζωηρός τις κνισμός ύφ’ ού κατεχόμεθα καί 
είς 8ν απαγορεύεται ήμϊν τό ξύσσιμον. Έν 
τούτοις δεκάκις έπί τοίς δώδεκα συμβαίνει 
νά ξυσθώμεν.

ALPH. KARR.
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ΕΝ ΔΑΚΡΥ.
Είς τόν θάνατον του (ρίΛου μου 

Πανάγου ΧρυσανθοπούΛου.
Είς της ζωής την έρημον πλανώμενοι, γλυκεϊαν 

‘Ορώμεν αίφνης δασιν, την εύγενή φιλίαν.
Αύΐη μυρώνει της ξηρας δπάρξεως τό ναμα 

Καί παίζει πρόσωπον σεμνόν είς της ζωής τό
[όραμα.

Αύτη την άχαιθόσπαρτον όδόν μας μεταβάλλει 
Είς τάπητα άνθόστρωτον, αύτη είς στήθη θάλ-

, , [λε,>Ως ρό̂ ον πεμπον αφθονα αρώματα και μύρα

Φευ! εί; νην γην τήν πλτ,θουσαν θηρίων διπρο-
[ σώπων,

Έν μίσψ ζώντων αιθουσών, Ιν μέσω σεμνών
τίπων,

Την τρεφουσαν ψευδευλαβών καί αγυρτών άγέλας 
Τοιοΰτο; φίλος* είς ημάς ποιον εγχέει σέλας!

Γην γην άφήχες ένωρίς ! άφήχες τό πεδίον,
Έν φ ή πάλη γίνεται δυστυχιών μυρίων,

Έν ώ φρικτώς ή χαταιγίς βοα' απελπισία !
Κοί μαίνεται ή τών παθών καί μερίμνων σω- 

— [ρεία !
Δέν ηλπιζον ό άτυχης ν’ άκούσω Ιμψυχούντα 

Νέον άκμαϊον, ζωηρόν καί οθένος μαρτυροΰντα!
Αλλέως πτερωτός πρός σέ άμέσως θά ήρχόμην 

Καί την ύστάτην οου πνοήν εγώ θά έδεχόμην.

Εγώ θα ¿νοσήλευαν την πάσχουσαν καρδίαν 
Καί άγρυπνών είς τήν ατρωμνήν θά σ εδλεπον

[την χρόαν.
’Αλλά τό γαυρον δρεπανον Ιπήλθεν άηοτόμως 

Καί σοί έκλείσθη της ζωής δια μιας è δρόμος!

Είς τό νεκρόν σου μέτωπον μέ χείλη τεθλιμμένα 
-, „ , Δέν ήξιώθην άσπασμόν νά Ιπιθέοω $να.

Κ εντός μας αντηχεί σεμνή παραμοθουσα λυρα. J Πχήν ΐί)ν ψϋχήν oou <ρ,όγ0ϋ9βν U τής ειρκτής
[τού κόσμου

Άλλ’ δταν άπωλέσωμεν ειλικρινή μας φίλον,
Ά λλ’ δταν πίπτον ίδωμεν προώρως θάλλον

[φυλλον
Καί παύσωμεν άκούοντες τό ασμα τής φιλίας 

Είς ποιας βυθιζόμεθα άθλιας ξηρασίας 1

Είς ταύτας ήλθον, φίλτατε, τάς ώρας τής όδύνης, 
Όταν μακρόθεν σ ηχούσα βιγοΰηα έπί χλί-

[νης.
"Ητις τερπνούς σ’ έπότισεν όνείρους καί έλπίοας 

Καί στρεφομένας εολτπον του τάφου σου τάς
[κλείδας !

Καί εϊδον την πολύτιμον νά ναυαγή ζωην σου 
Καί είδον τήν ίπποτιχήν νά κλίνη κεφαλήν σου 

Είς λίθον, προσχεφάλαιον αιώνιον καί κρύον 1 < 
— Πανάγο, τί έψέλλισα; τόν όφθαλυόν σου

[χλείων;

Δέν ήλπιζες ό θάνατος νά V» εδρή είς κλίνην 
Κ’ έπόθεις βίον έξαλλον χαί αισθημάτων δίνην 

’Αντί σαβάνου έπρεπεν ίπποτιχήν χλαμίδα
Νά ένδυθής καί την χρυσήν τοΰ μέλλοντος Ιλ-

[πίδα’

'Απίθανες καί ένωρίς έχάθη ή χαρδία 
Δι’ ην ζωή, ώ φίλτατε, έπλάσσετο ιδία.

Ά λλ’ οίμοι ! στέλεχος δρυός είς άμμον δέν τη
[ρεϊται

Μακρόθεν δένδόμυχος ήσπάσθη στεναγμός μου.

Έξίπνευσας! Τόν τάφον σου ¿κόσμησε μυρσίνη, 
Σέ βαυκαλίζουν σήμερον τών φίλων σου οί θρή-

(νοι,
Καί τρώγουν σχώληκις θρασείς ίπποτιχήν καρδίαν 

Πλασθε Γσαν διά τήν τιμήν κοί διά τήν φιλίαν
1869. 
Α

ΤΓ M l « r i f r m i i u  Η ΤΓΛ Τ Λ ι »

*Έγραφον ev Σύρω κατά Σεπτέμβριον

ΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΔΑ
Λωρηθίΐααν αυτή vjtè <pl.h]ç.
Είς γραφίδα ζητείς νά ποιήσω 

’Ασθενείς στίχόυς δύο ή τρεις*
Άλ>ά ταύτην νεχράν πριν δμνησω, 

Νά τή δώσης ζωήν θά ζητησω.
"Ω ! &ν θέλης, ζωήν τή δωρεΐς.

"Ηγραφίς είν’ ώραΐα βεβαίιυς*
Εινε κρίμα νά μένη νεκρά!

Είν’ αισθήματος δείγμα ευρέος
Κι’ άνευ λόγου δέν δίδει ματαιως 

Φίλου χειρ δώρόν τι Ιν χαρά.

Διαβλόπ* ή τοΰ φίλου καρδία
Παν καλόν είς την φίλην ψυχήν*

’Έχει βλέμμα όξυ ή φιλία,
Είνε αίσθημα δλον μαντεία,

ΙΓ  · . « « * ·  ι« ? ι « ι/ * .\ λ Ϊ  ν  h t n r \ n n y  υ μ .
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Άνεγνώρισ’ ή φίλη, σου πβίαν 
ΑίσΟημϊ'ϊων πηγήν ισχυρών 

Περικλείεις εις νΙαν καρδιάν,
Καί γραφίδα σ’ έδώρησε μίαν,

"Ινα σκέψεων γράψ^ς σωρόν.

Ρλέπω, ναί, καί έγώ πώς ή φόσις 
T.G νοός σοι Ιδώρησ’ ίσχόν. .

Είμαι φίλος σου αρά γ’ Ιπίσης ; . .
’Ά ς ήδΰναιο Ναί ν άπαντήση: ! 

Ταυτην μόνην μου Ι’χω ευχήν.
22 ’Απριλίου ¡869.

ΑΣΤΑΤΟΣ.

Η ΡΟΔΗ.
Μεταξύ τριών ώραίων ύψικόμων κυπαρίασων, 

Διαφόρου ηλικίας τώ μεγέθει όμως ίσων, 
Άνεβλάστησε καίθάλλει εύσχημος (ίοδή ώραία, 

’Έχει πράσινα τα φόλλα, δροσερά ώς κόρη
(νέα-

‘Ρόδα άφθονα, εύώδη τόσον, ώστε ή όσμή των 
Καταβάλλει τάς καρδίας καί των μάλλον 

(άναισθήτων-
Ίόιότης, ήν παρέσχεν εις τα ό̂δα της ή φόαι;

Καί π μετ’έπιμελείας καλλιέργεια έπίσης. 
Έφ’έκάστου (¡όόου λάμπουν γράμματα χροιάς

(ποικίλης
Ώς επιγραφή άρχαι'α Ιπ! μαρμάρινης στή

λης*Τό μέν φέρει α ι δ ώ ς  ν έ α ς ,  το δε ά- 
( ρ ε τ ή  σ ε μ ν ό τ η ς  

“Αλλα δ έ ε ύ π α ι δ ε υ σ ί α ,  σ ω φ ρ ο -  
( σ ύ ν η ,  κ ο σ μ ι ο τ η ς  

Τα δέ πλείστα σ έ β α ς θ ε ί ο ν ,  σ ύ ν ε
(σ ι ς, φ ι λ α ν θ ρ ω π ία| 

Μ ο υ σ ώ ν  δ ώ ρ α  κ α ί Χ α ρ ί τ ω ν ,  
( χ ρ η σ τ α ή θ η ,  ε ΰ φ υ έ α  

’Αληθώς σπαν ου είδους, άγαθον χωρίς κακία 
’Έχει άφθονα τά δόόα, άκανθα δέ ο ΰ δ ε μ ία .

Μ. Β.

Μετα.Μ-εϊα. —  Ή  κυβέρνησι; διά νόμου 
υπό τή; Βουλής κυρωθέντος παρεχώρηοεν 
εις τήν άρτίω; συστάσαν Μεταλλευτικήν 
Εταιρίαν εΐ; δεκαπενταε-.ή έκμετάλλευσιν 
τό έν Κύμη, j -αιανθραχωρυχείον. Διά τών 
γαιανθράκων τούτων ή Εταιρία προτίθεται 
τήν έκμετάλλευσιν τού έν τή νήσιρ Σερίφω 
σιδήρου.

—  Ó στρατηγός Κ. Σπνρομήλιος έζι;τή

σατο καί ελαβε τήν παραχώρησιν μεταλ
λείου χαΛκοΰ καί μοΛύδδον κειμένου έν 
τφ  χωρίω Καλλιανού τής επαρχίας Κα- 
ρυστίας· τό παραχωρηθεν 'μεταλλείο« έχει 
έκτασιν 308 στρεμμάτων καί 882 βασ. 
τετραγ. πήχεων.

—  Ó Κ, Μιχαήλ Παξιράδης έξητή· 
σατο έπίση{ καί έλαβε τήν παραχώρησιν 
τού ύπ αύτοϋ άνακαλυφθέντος μεταλλείου 
γρωμίτου καί .ίευκο.ίίθου κειμένου έν τω 
δήμω Χαλκιδέων παρά τό χωρίον Πολι
τικά καί εχοντος έκτασιν 92 στρεμμάτων 
καί 872 βασ. τετρ. πήχεων.

—  Ο Κ. Ν. Α, Νάζος έξητήσατο τήν 
23 7βρίου τήν παραχώρησιν μεταλλείου 
γαιανθράκων κειμένου έν τή θέσει 'Ρά- 
χαις τού δήμου Αλοννήσου τη; επαρχίας 
Σκοπέλου καί εχοντος έκτασιν 1796  ςρεμ- 
μάτων.

—  Ó αυτός έξ-ρτήσατο τήν παραχώ-
ρησιν δυο μεταλλείων ύπεροζειόίου p a y
γανίτου κειμένων έν τώ χωρίω Κάψαλα
τή; έπαρχία; Καρυστία; καί έχόντων εκ-
τασιν τού μέν 63 στρ. καί 6 1 7  τετρ.
μέτρων, τού δέ 1 1 3  στρ. καί 609  πήχ.

* *
*

'Επιστημονικός καί φι,ίο.Ιογιχός κό
σμος. —  ’Α εροναυιιχη απόπειρα έ γ έ ν ε τ ο  

πρό τίνος έν Monaco υπό τήν διεύθυνσιν 
του Κ. Doiiruof, διά τού αεροστάτου Πο· 
σειδών. ’Ανυψώθησαν δ οί άεροναύται κατ 
άρχάς 3000 μέτρα, μεθ 8 εύρόντες αντί
θετα ρεύματα έν τή άτμ,οσφαίρα ήναγκά- 
σθησαν νά καταβώσιν. Μετά τινας προσ
πάθειας καταβάντες έπΐ τής έπιφανεία; τή; 
θαλάσσης,διά μέσου ιστίου 13  μέτρων δ ια
μέτρου διέπλευσαν άρκετόν διάστημα θα
λάσσης καί άπέβησαν εί; San-Remo κά- 
θυγροι.

—  Νέα ΐχνη εύρέθησαν έν San Bue- 
naventure τής άτυχούς περά τόν Πό.Ιον 
εκδρομής τον 'Ιωάννου Φραγχ.Ιίνον. Εκ 
τούτων εξάγεται δτι ό Φραγκλινο; μετά 
τού πληρώματος του διεχείμασαν τό 18 4 6  
έν Becliy Island καί ότι ό Φραγκλΐνος ά· 
πεβίωσε τή 14 Ιουνίου τού έπουένου έτους.

—  Ο διάσημος Γάλλο; κριτικός Sainte 
Beuve ό ευφυής τώ« Canseries de Lundi 
έν τή έφημερίδι τών Συζητήσεων συντάκτης

I Α Ι Σ Σ Ο Σ.,

¿τελεύτησε τή ΐ /ΐ 3  δβρίου έν Παρισίοις. 
Εγεννήθη τφ  17 9 3 , έχρημάτισε δέ μέλος 
τής Γαλλική; Ακαδημίας καί Γερουσιαστής. 
II κηδεία του είχε τι τό εξαιρετικόν διότι 
πρεσβεύων τάτών Libres-Penseurs δόγματα 
οΰ μόνον διά διαθήκης άπηγόρευσε πάσαν 
εκκλησιαστικήν πομπόν, άλλα καί τήν έκ- 
φώνησιν επικήδειων καί έπιταφίων λόγων.

— Τή 1 ΐ) 2 3  8 ορίου άπεβίωσεν έν Λαν- 
δίνω ό άλλοτε αρχηγός τών Τόρεων γη 
ραιό; λόρδος Αέρβυ· Εχρημάτισεν υπουργός 
καί πρωθυπουργό; έπανειλημμένως. Εις τό 
πρόσωπον αϋτοΰ Ορηνούμεν ένταύθα τόν 
έμπειρον μεταφραστήν τού Ομήρου τή; Ί 
λιάδος, ή τις έξάκις μέχρι τούδε έξεδόθη.

— Νέον υπόμνημα επί τή; διενθόνσεως 
των άεροσιάτων παοουσιάσθη έν τή Γαλ
λική Ακαδημία τών Επιστημών,όπό τού Κ. 
Thomas. Εάν εί’πωμεν οτι ή νέα αΰτη από
πειρα πρός τήν αεροναυτικήν διεύθυνσιν εί
ναι ή χιλιοστή δέν λέγομεν υπερβολήν.

—  Ô Κ. Lacaze πλούσιος κτηματίας
συνέστησεν έσχάτω; βραβείον έκ 10,000
φράγκων άπονεμηθησόμενον εις τόν δστις αν
άφεύρ·/) ασφαλές μέσον πρός ίατρείαν τών
στηθικών νόσημάτων. Καλή ή πρόθεσις.
Αλλ ώς όρθώ; παρατηρεί ή Γαλλ. έφημερίς
National, έάν ιατρός τις έφεύρνι τήν ίατρείαν
ταύτην ποίαν ανάγκην έχει τών 10 ,0  0 0
φρ. τού Κ. Lacaze; Μήπως δέν δύναταί
έντό; ολίγων ήμερών νά γίνϊ) πλουσιώτερος
τής οικογένειας Rothschild;

*  *
¥

1 Εταιρίαι καί Σν,ΙΛογοι. — Έν Πα
ρισίοις έκτος τού Συλλόγου πρός διάδο 
σιν τών Ελλ. γραμμάτων, συνέστη καί έ-; 
τερος ού προεξάρχει ό σοφάς ακαδημαϊκός 
Brunet de Presle σκοπών τήν δημοσίευσιν 
μνημείων τή; νεοελληνικής γλώσσης ανεκ
δότων καί έκδεδομ.ένων. Η δη δ’ έξεδόθη 
σαν έπιστασία τού Κ. Αίμι.ίίον Αεγράνδ 
ή Βοσκοπον.Ια και ή ιστορία τον Ταγια- 
πιε'ρα.

—  Τήν 27 Οκτωβρίου ήρξαντο τά έν 
τω Βαρβακείω μαθήματα τής 'Εταιρίας 
τών ψί,ΐων τον Ααοΰ. Κατά τό έκδοθέν 
πρόγραμμα θέλουσι παραδοθή τά έξης μα
θήματα. Δενδροκομία πρακτική ύπό τού Κ. 
Θ. Γ. όρφανίδου. Ηθική ύπό τού Κ. Π.

Ρομπότη, Μηχανική πρακτική υπό τού Κ. 
Δ. Κοκκίδου, Οικονομία ,βιομηχανική ύπό 
τού Κ. Αρ. Οικονόμου, Γεωμετοία πρακτική 
ύπό· τού Κ. Κ, Ισχομάχου, Ιστορία τή; 
Ελλά δος κατά τόν μέσον Αιώνα ύπό τού Κ. 
Ιω. Περβάνργλου, Αρχαί Δικαίου ύπό τού 
Κ. Ν Π. Δηλιγιάννη, Άρχαί αρχιτεκτονι
κής καί οικοδομική Οπό τού Κ. Χαρ. Χρυ- 
σοβέργη. Χημεία τεχνολογική Οπό τού Κ. 
Λεάνδρου Δοσίου, Τγιεινή πρακτική Οπό 
τού Κ. Κ. Π. Δηλιγιάννη, Γεωγραφία βιο
μηχανική καί εμπορική Οπό τού Κ, Μ. Π. 
Λάμπρου, Κοσμηματογοαφία καί Ιχνογρα
φία Οπό τού Κ.. Κ. Πρινοπούλου.

—  Κατά τάς άπό τής ένάρξεω; τών ερ
γασιών συνεδριάσεις τού ΦιΛο.Ι. Συ.ΙΛό- 
γον ό σ Παρνασσός«, άνεγνώσθησαν τά έ- 
ξή; άρθρα, ϊπό τού Κ. Α. ’Ολυμπίου ή 
αρχαιότατη τών 'Αθηνών 1Ιστορία, Οπό 
τού Κ. Π. Χρυσάνθου περί εμπορίου παρά 
τοΐς άρχαίοις.ϋπό τού Κ· X. Γΐούύίου περί 
Ισθμιων καί Οπό τού Κ. Φ. Παπαγγελή 
περί Γενιτζάρων. Ετι δέ συνεζητήΟη καί 
τό έςής θέμα πότερον τό πο .ίιτιυυα [top- 
φοεει χρηστούς πο^ίτας ή οί πο,Ιϊται ά ■ 
ναόειχνύουσι χα.Ιόν τό πολίτευμα,

* *
-ν

θεατριχός χαϊ Μυνσιχός κόσμος.—  Εν 
τφ 1Ρωμαϊχω θεάτρω  τής Γαλλ. πόλεως 
Orange, έπισκευασθέντι κατά τόν άρχιϊον 
τρόπον έλαβεν έσ/άτως χώραν παράυτασις 
υπέρ τών πτωχών τής πόλεως. Τό Θέαμα 
κατά τάς Γαλλικά; εφημερίδας ήν ώραΐον. 
ί’ποθέτομεν’ έλάβομεν πείραν έν τφ Γϊδείω.

—  Εν τώ θεάτρω Opéra-Comique τών 
Παρισίων παοεστάθη εσχ_άτως νέον μελό
δραμα la Petile Fadette καλοόμενον τού 
μελοποιού Th. Senet. Τού μελοδράματος 
τούτου τήν μουσικήν έπαινούσι πολύ αί 
Γαλλικαί έφημερίδες. ϊδίως άναφέεουσι τό 
εγκύκλιον ασμα (ronde) Bois-Joli όπερ ήδη 
κατέστη κοινόν έν Παρισίοις. Τό μάλλον 
όμως ενδιαφέρον, καί οπερ διήγειρε τού 
Παρισςνού κοινού τήν περιέργειαν, είναι δτι 
τό κείμενον τού μελοδράματος τούτου συ- 
νέταξεν ή περίπυστο; Κ. Γεωργώα Σάνδη.

—  Εις ιό Κρυστάλλινου Παλάτιον τού 
Λονδίνου έδόθη κατ’ αύτάς μεγά.Ιη μουσική

2 3 9 ,
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¿ορτη εις ήν <χτς*ντες οι μετασχόντες συνε- 
ποσοϋντο εις 8000. Κατά μίμησιν τη; εν 
Βοστώνι παρομοίας εορτής μετεχειρίσθησαν 
καί έν Λονδίνω έν τισι τεμαχίοις κώδωνας 
καί «κμονας. Δεν έλειψαν δέ καί τά τηλε 
βόλα, ών τήν διεύθυνσιν είχεν άπόσπασμα 
πυροβολικού διευθυνόμενον ίιπό άρχιμου 
σικοΰ.

—  Ευχαρίστως μανθάνομεν δτι δ εθνι
κός οργασμός τών έν τφ  έξωτερικώ καί 
ιδίως έν τοϊς παραλίοις του Εύξείνου Ελ
λήνων, έξεδηλώθη κάλλιστα διά τού ένθου· 
βιασμού, μεθ’ ού προσεδέχθησαν τό Ελλην. 
θέατρον. Ó εύγενών αισθημάτων εύμοιρών 
καί περί την ηθοποιίαν δεδοκιμασμένος Δη 
μοσθένης Αλεξιάδης μετά τής φημισθείσής 
έπίέντέχνω ηθοποιία Πιππίνας Βονασε'ρα καί 
έτέρων δοκίμων ηθοποιών, δίκην έθνικού ά 
ποστόλου περιελθών τά μέρη εκείνα έθιξεν 
διά των υπέρ τής σκηνής αγώνων του τά; 
εύαισθητοτέρας χορδάς τής φιλοπατρίας 
των έν τώ Εύξείνω έλλήνων,λαβών επίσημα 
ευχαριστήρια καί δώρα πρός ένδειξιν τής 
υποκριτικής αξίας του. Ó δραματικός θία 
βος του Κυρ. Αλεξιάδου, έννοήσας αρκετά 
τήν μεγάλην αποστολήν του Ελλ. ήίοποιοΰ, 
περιέρχεται καί νυν, ζώπυρών τά εθνικά α ι
σθήματα τών έν τώ έξωτερικώ έλλήνων.

— Τήν 19)31 Νοεμβρίου ήρξαντο αί πα
ραστάσεις του ένταύθα Ιταλικού Θεάτρου 
διά του μελοδράματος Gemma di Vergy 
του μελοποιοϋ Αονιζέττη. Εϊ καί προτιθέ 
μεθα να όμιλήσωμεν έκτενώς περί τής με· 
λοδραμ. εταιρίας σημειοΰμέν τινα ένταύθα 
επί τών συνιστώντων αυτήν. Η ά. ΰψίτονος 
(prima-donna)üupía Clotilde Rosavalle κέ- 
κτηται φωνήν γλυκείαν καί έχει τέχνην αρ
κετήν* είναι αληθές βτι ένιαχοϋ περιμένει 
τις παρ’ αυτής φωνάς ήχηροτέρας, άλλ ο 
μ ως ή γλυκύτης τών χαμηλών φωνών, ή 
λεπτότης τών διέσεων καί υφέσεων άνα- 
πληρούσι τήν μικράν ταύτην ελλειψιν. Ο 
βαρύτονος K.S. Romiati Rossi,κέκτηται φω 
νήν άληθή βαρυτόνου, πλήν ή φωνή του ή 
χηρά άλλως τε, εϋρεία καί καθαρά δεν στε
ρείται μικρας περί τάς καμπάς σκληρότη 
τος. Ó οξύτονος (tenore) Κ. Panseri έχει 
φωνήν πνιγηράν* αί χαμηλαί καί όψηλαί 
αύτού φωναί είναι μελωδικοί, πλήν όμολο-

γουμένως στερείται διαμέσων φωνών. Επι
τυγχάνει πολυ εις τά allegra άλλ’ είς τά 
adagia αποτυγχάνει μή λείπων νά φιλο
δωρώ πολλάκις τούς άκροατ»; καί διά πα
ρατονιών. ό βαθότονος Κ. F rontoni κατέ 
χει μεν αρκετήν τέχνην, καί φαίνεται γινώ · 
σκων καί έκτελών λαμπρώς τό μέρος του- 
πλήν ή φΰσις τόν έφιλοδώρησε μέ φωνή* 
άσθενεστάτην καί αντιπαθητικήν. Περί τών 
δευτερευόντων προσώπων βεβαίως οϋδέ πρέ
πει νά γίνγι λόγος ή μόνον όσον αφορά τήν 
βοηθητικήν ϋψίτονον (comprimaria) Κ. 
Ciolti, ότι κέκτητας φωνήν έρρινον θαυμα- 
σίαν, λαμπράν δ ήθελεν άποτελέσει αρ
μονίαν μετά τών ψαλτών τής παλαιάς έκ- 
κλησιαστικής μουσικής. Δεν θε'λομεν νά πε- 
ράνωμεν τήν σύντομον ταύτην έπιθεώρησιν, 
χωρίς νά έκφράσωμεν τούς ειλικρινείς ήμών 
επαίνου; πρός τήν ορχήστραν καί τόν άξιον 
αύτής διευθυντήν Κ. Φρεδερίκον Βολονίνην. 
ΐδίως τό κοινόν δ.έκρινε μεταξύ τών δια
φόρων οργάνων, τόν αύλόν (flauto), τόν 
τόσφ έξόχως υπό του Κ. Παν. Αχτίπη 
παίζόμενου καί τό haut-bois τό ΐιπό τού Κ. 
Welcher’ ιδίως δέ τήν έν τ·ρ Γ*. πράξει 
δυωδίαν τών δτων ΰύο τούτων οργάνων.*

♦ #
Στατιστιχαί. —— Κατά τόν μήνα Ιού

λιον ήλίευσαν 1θ5 εκατομμύρια σαρδέλων 
έν ταί; διαφόρο-.ς άκταίς τής Γαλλίας. Τόν 
δ’ Αύγουστον εί καί ή άπαρίθμησις δέν ε- 
γένετο δπολογίζεται οτι ήλιεύθησαν έτι 
περισσότεραι. Εν όλω κατά τούς δύο τού
τους μήνας υπολογίζεται ότι έν Γαλλία 
ήλιεύθησαν 228  έκατομμύρια σαρδελλών.

—  Τά διαζύγια  καθ έκαστον έτος αύ- 
ξάνουσιν εν Πρωσσία" ούτως ενώ τώ 4 861  
έγένοντο 3 ,832 , τώ 4 867  έγένοντο 3, 
988 καί τώ 1868  4 ,3 9 0 , έξ ών μόνα 
850  έν Βερολίνερ.

—  ’Εν Γad.Ua κατά τό τρέχον έτος 
μέχρι τού μηνός Αύγουστου ι ’ισήχθησαΥ 
εμπορεύματα αξίας 4 ,965 ,844 ,000  φράγ
κων, ¿ξήχθηααν δέ εμπορεύματα αξίας 
4 ,9 4 0 ,16 7 ,0 0 0  φράγκων.


