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ΤΗ ΕΥΓΕΝΕΪ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΛΟΓΙΩΝ.

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ1 5 ΜοΛον 1 8 6 8 — 1 5 Ά κ ριΛ Ιου 1 8 6 9 .

λθΜ Η ΙΙ,
ΕΝ ΤΟΤ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. Γ. ΠΑΣΣΑΡΗ.
(‘Οδοί Νιχί·, ¿ρι®· 6)·

ί

ΑΓΓΕΛΙΑ.
• ^

Α.ΠΟ τη; 15 Matou άρχεται εν ’Αθήναις έκδιδόμενον κατά μήνα περιοδικόν τι σύγ
γραμμα ΰπό τό ό'νομα «ΙΛΙΣΣΟΣ», δι" ού πλήν τών κυρίως συντακτών καί άντρες έγ
κριτοι τ·ρ παιδεία θά διακοινώσι τάς γνώσεις αύτών. Ό «ΙΛΙΣΣΟΣ» θέλει φιλοτιμηθή
νά φαν·?) αρεστός είς τούς συνδρομητάς αύτού διά τής ποικιλίας, τής τερπνότητας, τής
έμβριθείας καί τής ευτραπελίας τών έν αύτφ καταχωριζομένων διατριβών. ’Αναμιμνήσκει δέ είς τούς εύγενεΐς συνδρομητάς του ούχί την σημερινήν, αλλά την παλαιάν φαιδράν
δψιν του ομωνύμου αΰτώ ποταμού, όστις μέχρι χειλέων πληρών καθαρού ύδατος τά ήδη
ξηρότατα αυτού ρείθρα, άνέπεμπε δρόσον είς τούς βράχους τής ’Ακροπόλεως καί προσείλκυε είς τάς δχθας αύτού τούς οίστρηλατουμένους ύπό φιλοσοφίας. Ό Ίλισσός ουδέ
ποτε θέλει καταπαύσει την δίψαν τών συνδρομητών αυτού, διότι δεν υπολαμβάνει αυ
τούς διψαλέους· νομίζει ομως δτι είς αυτούς θέλει συμβαίνει ό',τι συμβαίνει και είς τόν
έπιθυμούντα νά βλέπνι τόν διαυγή ρύακα, τόν δροσερόν ποταμόν, καί τοι μηδόλως
διψών.
*0 Ίλισσός έπί τέλους θεωρεί εαυτόν ήναγκασμένον νά μετριοφρονή διά δύο λόγου;·
α') διότι άρχόμενοι άπό τών ποιητών καί καταβαίνοντες μέχρι τών σκανδαλοποιών τούς
πάντας εύρίσκομεν κεκτημένους τό καλόν τούτο προτέρημα, τό όποιον τοσούτον θερμώς
συσταίνουσιν οί εύφημοι ηθικολόγοι' β ) διότι ή μετριοφροσύνη έστιν ό άριστος πέπλος τής
τυχόν έπερχομένης αποτυχίας.
Διά ταύτα ολίγα υποσχόμενος ό Ίλισσός έν άρχνί, πλείονα ίσως θά παρέξτι έν τώ μέλλοντι.
Ή έτησία συνδρομή διά μέν τό εσωτερικόν ώρίσθη αντί δραχμών οκτώ" διά δέ την
Τουρκίαν δώδεκα πληρωτέων άμα τγί τού α . φυλλαδίου παραλαβή.
Άθήνη,σι 8 Μαΐου

1868 .
ΘΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.

Αί συνΰρομα'ι προπληρωτέα ι.
Ήν τώ εσωτερικά, έτησία πάντοτε, ά ν τ ί ................................................. · · δραχ. 8
’Βν τή Τ ο υ ρ κ ία ................................................................................................... » 1 2
’Κν Αίγύπτω, 'Ιταλία, Γαλλία, Α γγλία καί λοιπή Ευρώπη · . . . . . φρ. 1 5
Τά ταχυδρομικά εις βάρος του Ίλισσοϋ.
Επ' ούδενΐ λόγω ό Ίλισσός δέχεται συνδρομητάς όλιγώτερον τού ένδς έτους, οδτε χω
ρίζεται του παραρτήματος αύτοϋ.
Αί συνδρομαί άρχονται άπό τής Ι δ ν Μαΐου έκαστου έτους.
Αί πληρωμαί τών συνδρομών γίνονται τοΐς παρέχουσιν άπόδειξιν μετά τής κάτωθι υ
πογραφής καί σφραγίδος.

ΠΙΝΑΞ

\

ΚΑΘ' ΤΛΗΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΩΤΩ
ΤΟΜΩι TOT ΙΛ ΙΣΣΟ ϊ·

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Τά έν τώ Ίλισσώ δημοσιευόμενα είναι μέν ιδιοκτησία αύτοϋ, άλλ’ ούδαμώς άπαγορεύεται ή μετατύπωσις αύτών, πλήν τής έπιφυλλίδος.
Οί άλλάσσοντες τόπον διαμονής συνδρομηταί είδοποιοϋσι τήν διεύθυνσιν, άπεκδυομένην
άλλως πάσης ευθύνης περί τής παραλαβής τού φύλλου.
Αί προς τόν Ίλισσόν έπιστολαί επιγράφονται, — Προς τόν ©ΑΑΗΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΝ,
Δικηγόρον είς Αθήνας — άπηλλαγμέναι παντός ταχυδρομικού τέλους.
Παντός νεοφανούς βιβλίου ή περιοδικού τήν έ'κδοσιν άναγγελεΐ ό Ίλισσός, άν σταλή άντίτυπον προς τήν διεύθυνσιν αύτού.
Ό Ίλισσός άνταλλάσεται μετά παντός περιοδικού συγγράμματος πεμπομένου ήμϊν
τακτικώς.
Πάσης υλης διατριβή συνάδουσα τώ προγράμματι ημών καί ελεύθερα ταχυδρομικών
τελών καταχωρίζεται δωρεάν.

Ά ντα ττο κ ρ ιτα Ι ΤλλισσοΟ.
ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕ1 ό Κ. Γ. Σίνος, Τ. Άμπελάς καί Αΐκ. 1. Σίνου.
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ό Κ. Γ. Τσερτίδης καί Α. Πικραμρένος.
ΕΝ ΛΑΜΙ.Α. οί Κ. δικ. Α, Δ. 'Ιατρού καί Δ. Γ. Σφήκας.
ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ ό Κ. Μ. Βιτσακτής.
ΕΝ ΣΚΥΡΩ ό Έλληνοδιδ. I. Γ. Νικολάου.
ΕΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩ ό Έλλην. Μ. Κωνσταντινίδης.
ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ό Κ. Γ. Ζερβός καί Αουκίσας.
ΕΝ ΣΠΕΤΣΑΙΣ ό Κ. Μπαρμπαρέσσς- καί I. Σύρμας.
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ δ Κ. I. Κούρτελης.
ΕΝ ΒΑΡΝΗ ό Κ. Γεώργιος Φλώρης.
ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ό Κ. Κ. Μίσιος.
ΕΝ ΠΥΡΓΩ ό Κ. Χριστοφ. Εύσταθιάδης.
ΕΝ ΡΟΔΩ ό Κ. Μ. Βενετοκλής.
ΕΝ ΠΑΡ1ΣΙ01Σ ό Κ . Γ. Άποστολιδης. (17 Rue Racine).
ΕΝ 5ΙΑΝΤΕΣΤΕΡ ό Κ. Δημ. Μαυρογέννης (11 Bloom Street).
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ό Κ, Ά θ. Βερεκέτης καί Α. Σίνος.

Ιίερί άλληγορίας Α*. 14.
Ποιήσεις Δ. Παπαρηγοπούλου Λ'. 1 2 5 .
Ποιήματα Α. Βαλαωρίταυ Ε . 1 5 6 .
Περί τού ποιητοϋ τού ’Ερωτοκρίτου θ ’ .— Γ. 2 6 4 .
Αττικόν ήμερολόγιον θ ’.— Υ. 2 8 7 .
Γ· Ζαλοκώστας. Αύτ. 2 8 8 .
Ή α'. έκδοσις τού ’Ερωτοκρίτου ΙΑ'. 3 19 .
*Ίχνη Βουδδισμού έν ‘ Ελλην. συναξαρίω IB. 3 3 1 .
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
Πολιορκία Παρισίων ύπό ’Ερρίκου Δ'. Γ ’. 8 7 .
'Επεισόδιον πολέμου δύο ρόδων δ ’. 1 1 8 .
Ή νήσος Καπρέαήαίαίσχρότ. καίώμότητ. τοϋΤιβερίου.ζ’. 1 9 3 . Η'· 2 25.Θ -1’. 2 5 7 .
’Ερρίκος 11'. καί Έδουάρδος ΣΤ'.— Ζ'. 2 1 6 .
Περί δύο όφεων Η'. 2 3 7 .
Οί έν ‘Ρώμη μονομάχοι ΙΑ*. 2 9 7 .
"Αννα ή Βρεταννή ΙΑ'. 3 1 6 .
‘ Ιστορία τού προσωπείου 1Β'. 336 .
"Αλωσις ‘Ιερουσαλήμ υπό Τίτου 1Β*. 3 4 5 . .
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Μενδελσών Α\ 5.
Πύρρων δ Ηλείος β’ . 3 3 .«Γ'. 65. Ε'. 1 2 9 .
Νεύτων Β*. 5 5 .
Βελλίνης Γ'. 72. Ε'. 13 4 .
Λόρδος Βύρων Σ ϊ’ . 1 6 4 .
Μένανδρος ό Κωμικός Ζ'. 19 6 . Η*. 228 .
Φραγκίσκος 'Αραγώ Η'. 2 4 7 .
‘Ροσσίνης θ'. — I*. 2 6 2 .
’Αλέξανδρος Βόλτας ΙΑ'. 3 0 4 .
Πυθαγόρας 1Β'. 3 2 9 .

PI

Γεωπονία ©'.— 1 . 2 90 . ΙΑ7. 3 26 . 1Β . 359.
Ταξείδια' δημόσια έργα ©'.— Γ. 2 9 0 . ΙΑ'. 326.
‘Εταιρίαι καί Σύλλογοι Θ7.— I7. 2 9 0 . Ια '. 327. ΙΒ'. 3 58 .
Φιλολογικός καί επιστημονικός κόσμος Θ’.— Γ. 2 9 1 . ΙΑ'· 327. ΙΒ'. 359.
Θεατρικός καί μουσικός κόσμος Θ'.— Γ. 2 9 1 . ΙΑ*. 3 2 8 . ΙΒ'. 359.
Στατιστικαί ΙΑ’. 326 . ΙΒ7. 358.
Μεταλλεία ΙΒ7. 3 57 .
.
‘Ωραίαι τέχναι ΙΒ'. 358.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.
Περί πλανητικού συστήματος Δ7, 7 7 .
Περί φωλεών τών πτηνών Θ\— Γ. 2 7 6 .
'Ηλεκτρισμού παράδοξα ΙΑ'. 302.
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'Επεισόδιον περιηγήσεως B'. 30. Γ'. 6 8 .
*11 αλιεία έν Κίνα B, 1 3 9 .
Νήσος Σκύρος Γ/. 84.
Περί ’Αβυσσινίας Δ'. 1 1 1 . Ε'. 1 4 3 . ΣΤ7. 1 7 3 .
Γενική έποψις Γερμανίας ΙΑ7. 3 1 3 .
’Ανατολή τού ‘ {Ιλίου εις τό Σούνιον Ια '. 3 1 6 . ΙΒ7. 3 4 7 .
Τά μεταλλεία τού Glaustahl IB'. 3 4 9 .
ΔΙΙΙΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ.
Μαρία καί Λέανδρος έν παραρτήματι Α7.— ΣΤ'.
’Αναμνήσεις Α'. 9.
Φρειδερίκος καί Βερνερέττα Β7Δ,43. Γ*. 7 6 . Δ*. 1 0 1 . Ε'. 13 9 . ΣΤ'. 16 7 .
I ‘Αρόλδος ό Αδάμαστος Ε7. 14 6 . ΣΤ7. 1 8 0 Ζ . 2 0 1 . Η7. 2 3 3 .
Τα ΒαθηΣΐ'. 17 6 .
Κρόμβελλ, έν παραρτήματι ζ ' —ΙΑ7.
Λόρδος τών Νήσων ΐΓ. 2 3 9 . Θ7.— 1\ 2 6 7 . ΙΑ'. 308.
Τό ρόδον τού Hareldonn IB’. 340.
‘Ο έξ άνθέων θάνατο; ΙΒ7. 3 4 5 .
Νυξ καί ‘ Ημέρα ΙΒ\ 3 5 2 .
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
Πολυτέλεια Β'. 50. Δ'. 68.
Δάκρυ καί μειδίαμα Β7. 58·
Περί φιλίας Γ*. 8 5 .
‘Ο Αίσχυντηλός Γ^. 90. Δ'. 1 1 5 ,
‘Ο Μανιακό; Ε'. 15 3 .
‘θ Χαρτοπαίκτης ©'.— Γ. 2 7 9 .
Ί ΐ Χήρα Θ'.— Γ. 2 8 1 .
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
’Αποτέλεσμα τού πολιτισμού έπί τών αγρίων λαών Β'. 60.
Παραδείγματα μακροβιότητο; αύτ.
Περί τού χρόνου καί τής αξίας αυτού ΣΤ'. 1 6 1 .
'Επιτάφιος είς Π. Σούτσον ζ '. 2 1 3 .
Θέατρον Αθηνών Ζ'. 2 1 8 .
ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ.
’Εφευρέσεις καί ανακαλύψεις

-1'. 2 8 9 . ΙΑ'. 3 2 6 .

ΠΟΙΗΣΙΣ.
'λνάμνησις λ '. 28.
*Π Γλαυξ Αύτ.
‘Ρόδον δέν είσαι Αύτ. 29.
’ήί-σμάτιον Αύτ.
Αινίγματα Α*. 32. Β'. 64. Γ'. 96. Δ’. 1 2 8 . Ε7. 16 0 . Η'. 2 5 6 . ΙΑ7. 3 2 8 .
Κώμος Β7. 6 1.
’Ενθυμείσαι Αύτ. 62.
Τά δύο άνθη Αύτ.
Τό επιτάφιόν μου Γ7. 94.
Θά πηγαίνω Αύτ. 95.
Είς πτηνόν Αύτ.
Εάν έγνώριςον Αύτ.
Ποίησις Ζ7. 2 2 4 .
Δ ια τ ί; Η'. 2 5 0 .
’Ελεγεΐον Αύτ.
Οί'μοι Η'. 2 5 1 .
Δημοτική ποίησις Αύτ.
Μίλτωνος άπολωλώς παράδεισοι (μετάφρασες) Η'. 2 5 1 . Θ'.— I7. 292·
‘Η κόρη καί ό κόρος ΙΑ7. 3 2 3 .
‘ Ο Πυργίτης Αύτ. 3 2 4 .
Μητηρ καί κόρη Αύτ.
Δωρον Πρωτοχρονιάς ΙΔ'. 325.
‘ Ο Τυφλός ΙΒ7. 3 54.
Είς τό λεύκωμα Α. Γ.— ΙΒ'. 356.
Μούσα ΙΒ'. 35 7.
ΠΟΙΚΙΛΑ.
’Αγγελία Α7. 4.
Περί παραδόξων έρώτων Α'. 1 9.
'Αθύρματα δ '. 23. Δ7. 4 2 2 . ΣΤ'. 4 $ 9 .
Γαλλικός Άστυκός Κώδηξ Α7. 2 9 .
Εύφυής απάντησες Α'. 34.
Είς εύερέθιστος Κύριος Α7. 32.
Ποικίλα Α'. 32- Β'. 6 2. Ε7. 4 59. ΙΑ'. 323. ΙΒ7. 35 3.
Τό κύπελλον τής βασιλίσσης Γ'. 94.
ι Απελπισία καί εύχή Γ7. 93.
Νέα ’Αθύρματα Ε7. 4 53.

ππππππ ¡ΐππππ π ππ ππππ πππππ.. π π π π π π π π π π π π ■
Οί δυο ζωγράφοι Ζ'. 2 2 2 .
Παράδειγμα ϊσότητος Αύτ.
Π. Συνοδινός Η'. 244.
‘ Υδροφοβία Η'. 2 4 8 .
- ·—
’Αποφθέγματα Goethe Αύτ.
.. ‘Ο εις βασιλέα μεταβληθείς αύλικός θ'.— Γ. 2 8 6 .
Βιβλιοποίία ΙΑ'. 3 13 .
—
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Ε IKONEC.
Νεύτων Β’. 55.
Βελλίνης Γ* 72.
Πολιορκία Παρισίων ΰπό ’Ερρίκου Δ'. Γ'. 88.
Μαργαρίτα ’Ανζοϋ δ'. 4 20,
Τύποι Άβυσσινών Ε'. 4 44.
‘Αρόλδος ό ’Αδάμαστος Ε'. 14 8 .
Αύτοκράτωρ Θεόδωρος ΣΤ'. 4 74.
‘H μάγισσα Ζούτα ΣΤ'. 4 84.
Μένανδρος ό Κωμικός Ζ'. 4 96.
‘Αρόλδος καί ’Εϋβήρ Η'. 2 3 6 .
Φραγκίσκος ’Αραγώ Η'. 2 4 7 .
Φωλεά κολιβρίου ®'.— Γ. 2 7 7 .
Φαλεά αϊγιθάλου Θ'.— ί'. 2 7 8 .
Φωλεά Συλβίας Αύτ.
Αλέξανδρος Βόλτας ΙΑ'. 305.
Γρίφοι Β'. 65. Γ. 96. Δ'. 4 28. Ε'. 460. ΣΤ'. 4 92. Ζ'. 2 2 4 . Η'. 2 5 6 . ©'.— ί'.
2 9 6 . ΙΑ'. 328. IB'. 360.
Εικόνες Κρόμβελλ.^ Κρόμβελλ έν τω προμετωπίφ.
‘Ο ίεροκήρυξ Χολδενούχ. 6.
fO ανεξάρτητος ρήτωρ 8.
‘θ ανεξάρτητος ό Σαιξσπήρ. 30.
‘Ροδερίγος Βίλδρακ 47.

Σημ. Τα μεν στοιχεία του άλφαβητου δηλοϋσι τον αριθμόν τών φυλλαδίων, οί δ’ άραβικοί
χαρακτήρες τόν των σελίδων.

’Εν Α θ Ι Ι Ν Α Ι Σ 15 Μαΐου 1868. ^ ¡¡P

ΑΓΓΕΑΙΑ.

I
τΗτο δεκάτη ώρα τής νυκτός’ έκαθήμην
έρεισμένην τήν κεφαλήν επί τής χειρός
έχων έν τω σπουδαστηρίιρ μου, χασμώμενος καί δυσανασχετούν ένεκα τής αργία:,
εις ήν προ’ τοσούτου καιρού έμεναν . . .
διελογιζόμην . . . προ τεσσάρων-μηνών
περίπου ήμην σπουδαστής,· είχον τάς μελέτας μου, τάς άσχολίας, τάς λύπας μου,
τάς στενοχώριας καί τούς φόβους· μ.ου’
ήδη πάντα τα ύ τα παρήλθον, διενοο'ύμην,
καί ήλθεν ή τόσον επιθυμητή δι’ εμέ εποχή,
έποχή ζωής καί ένεργείας, καθ’ ήν εμελλον νά δρέψω τούς καρπούς τών πόνων
μου τών άτρύτων, εις ο&ς ύπεβλήθην από
τής νηπιακής μ.όυ αυτής ηλικίας! κάί
όμως ήδη . . . είμαι αργός’ συδ|ίς τών
μετά τσσαύτης έύχαριστήσεως ύπ εμού
σποδεχθησομένων πελατών ένε'φανίσθη επί
τού ουδού τής οικίας μου; ενώ είμαι', ας
τό είπω, δικηγόρος παρά τοΐς έν Αθήναις
δικαστηρίοις με ετήσιον εισόδημα δραχ
μών 4 8 0 0 υπό τού υπουργείου τής Δι
καιοσύνης προσδιορισθέν' δύναμαι όμ.ως νά
έρκισθώ επί τών άμυγδαλοσχήμών μελα
νών οφθαλμών τής υπό τής φαντασίας
μου πλαττομένης ερωμένης, Οτι μέχρι
τούδε ούτε 18- 7,επτά έλαβον, καί έν τού"-'
τιπς είμαι δικηγόρος, λέγω’ φοιτώ τα κ τ ι-

Ε Τ Ο Σ Α '.

Φ Γ Α Α Α Α ΙΟ Ν Α '.

κώς έν τοΐς δικαίτηρίαις υπό μάλης εχώ")’
χαρτία άχρηστα δίκην δικογραφιών, καί
όμως στένοχωρούμαι . . . διά νά δια
σκεδάσω δέ τήν πλήξίν μου,* έίπον τότέ
. . . ά; ρέμβάσω . . . Ερέμβαζον όθεύ
παρατηρών τήν άνωθεν ·ΐής τραπέζης μου'
άνηρτημένην εικόνα, τού νο’μοδιδασκάλου
Σαβινή . . . . ’Αληθώς άξιος τής εποχή;
άν'εφάνη ού'τος, είπόν καθ’ εΧυτόν . . .
άλλα, τον ρεμβασμόν μο’υ τούτον διέκοψεν ελαφρός κΐύπος έπί τής θύρας τού
δωματίου μον:
— Εΐσελθε, είπον.’ ’Εστράφην καί άνεγνώρισα τον συνάδελφον Γ. μ.ετά τού φί
λου I.
,
Μετά τάς συνήθεις προσρήσεις, μ’ Αρώάησαν εις ΐ ί εργάζομαι’ άπήντνσα δ’ αύτοΐς ότι έρέμβαζον,- διότι ή αργία, εις ήν
ήρό πο7,λο.Ο διε’τέ7.ουν, μ ήνώχλεΓ Από
ρησαν καί έδυσπίστηοαν προς πόν λό’γον
μου οι φίλοι oÚTOt, διότι έγνώρΐζον ότ«
ο'ΰδέποτε σχεδόν ρεμβάζω;
-— Φίλοι μου, τοΐς είπον, μή άπορήτε’ αί έποχαί μεταβάλλ.ουσι τούς ανθρώ
πους, δι έμέ η ζωή ήλλαξεν, εννοείται
επομένως ότι τήν αυτήν μεταβολήν επαθον άϊ τε έ'ξε·.ς μ.ου καί οί διαλογισμοί
μου. Είμαι άργός, πώς νά διασκεδάσω1
τήν αργίαν μου, τσύτο θεωρώ ώς τδ δυσκολώτερον πρόβλημα τής ημέράς δι’ έμέ.
* ** Δεν έχεις έργασίαν, δηλ. διασκέδχσίν-, διότι τόιαώίη έστίν ή έρ^χσίΧή
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άπήντησεν ό φίλος [/.ου I. μ.'ε το σύνηθες γράμματα άναγινώσκοντας τάς ασθενείς'
'ύτώ σκεπτικόν ύφος’ και δεν γίνεσαι ημών ιδέας, άς μεταδίδοντες έχομέν τού-υγγραφεύς ίνα ώφελήσφς καί συ τήν δι- •λάχιστον τήν συνείδησιν άναπεπαυμένην,
ψώσαν κοινωνίαν ¡/.ας ; ή συγγραφή θέλει οτι συντελοΰμ.εν τδ έ© ήμΐν εις τήν διά—
σοί παρέξει αρκετήν τήν εργασίαν, ώστε όοσιν τών φώτων, όπως λέγουσιν οί καλοί
νά έξέλθφς τής ανίας, εις ήν ώς εκ τής αρ ήμ.ών έφημ.εριδογράφοι. Τελοΰντες τοΰτο-'
γίας σου διατελεϊς' άλλ’ ίνα εις τδ ξ υ γ - δεν έχομεν σκοπδν νά ώφεληθώμεν ύλι-γρ.ά φ ε ιν άναγκασθής πρέπει ν’ άναλάβη; ι κώς, αλλά μάλιστα ανάγκη παρίσταται
την εκδοσιν περιοδικού τίνος συγγράμ νά καταβάλλωυ.εν έξ ιδίων διά τήν δαπά
ματος.
νην τής έκτυπώσεως’ εάν όμως καί προσ-II ιδέα αυτή εις ούκ ολίγας σκέψεις μ’έ- γένηται κέρδος, τοΰτο αληθώς καί εύσυν-'
νέβαλε' διότι, ας φανώ η δη καί ολίγον ειδήπως σοί λέγω, σκέπτομαι νά διαθέσω-’
εγωιστής, πάντοτε με ήρεσκεν ή περί τά υπέρ τοΰ πλουτισμοΰ διά προμήθειας νέας
φιλολογικά έργα άσκησις καί εις ταυ την ύλης,· διά νεοφανών καί καταλλήλων συγκατεγινόμην άπδ των παιδικών μου αυ γραμ.μ.άτων καί κοσμ.ήσεως δι δΐκονογρα-'
τών χρόνων’ ενώ δ’ ήτοιμαζόμ.ην ν’ απαν φιών τοΰ περιοδικοΰ [/.ας. θύτου, μ.οί φαί
τήσου εις τον φίλον μ.ου I. μ έπρόλαβεν 6 νεται, εύσυνειδήτως τδ έργον τοΰτο έκσυνάδελφος Γ. 7.έγιον μοι.
πληροΰντες καί μή άποβλέποντες εις ού— Αληθώς άπορον, πώς συ, ό τόσον δεν κέρδος ούδαμώς, έσόμεθα κρείττονες
τλούστον καί· άπειρον μέλλον προ τής ά- κατά τοΰτο τουλάχιστον τών άλλων συν
ποπερατώσεως' των σπουδών σου οικοδο τακτών τοιούτων περιοδικών.
μών, δυσφορεΐς ήδη άνευ εργασίας ευ
Αν καί ή πειθώ δεν έπικάθηταν τώ ν
ρισκόμενος.’ μ όλα ταΰτα. δεν πρέπει ν’ χειλέων μου, ούκ οίδα πώς οί φίλοι βα~
απορώ, καθόσον όλοι οί μ.εγάλοι άνδρες, ρυνόμ.ενοι δεν άπήντησαν εις τους τόσον
σής εποχής μας τουλάχιστον, ήτις ούδένα ολίγον εκείνους καταπειστικούς λόγους
ίνέδειςε τοιοΰτον, (διότι καί συ μέγας Οά μου, έφάνησαν μάλιστα ότι τήν γνώ μ ην
•ίνφς κατά την πρόρρησιν τής Ά θιγγανί- μου ήσπάσθησαν, ίσους ίνα μ.ή άποκαλέσω
ίος σου, ήτις επί τών γραμ.μ.ών τής χει- τούτους φειδωλούς, διότι τοίς έπρότεινα'
ρός σου τδ μέγα μ.έλλον σου άνίχνευσε) νά μ.οί παράσχωσι τήν προς τοΰτο άπαιταρ άλλων την προτροπήν εις τά μεγάλα τουμ.ένην χρηματικήν συνδρομήν τω ν' άλλ’
κυτών έργα ελαβον’ άλλα θαυμασμού ά- άς είπω καθαρώτερον, ό μέν I. έφάνη εν
φ.ος αληθώς είναι δ κοινός φίλος 1. ο προ- τελούς καταπεπεισμένος,- ό δε F. ούχί,.
-είνων σοι τήν εκδοσιν περιοδικού,, ώσεί διότι άμ.έσως μ ήρώτησε,
-υρίσκετο εις άγνοιαν περί τής επιτυχίας
Καί ποία έσεται ή έν τώ περιοδικοί
τάντων τών έν Ελλάδι περιοδικών, ώσεί τούτου συγγράμ.μ.ατι καταχωρουμένη ύλη ;
ιή έγνώριζεν ότι πάντα, ταΰτα ζ.ώσιν επί ’Εννοείται, προσέθηκεν, ότι δεν θέλεις θέ
τινα χρόνον καί κατόπιν άποθνήσκουσιν, σει κατά πρώτον έπ αύτοΰ τδ-στερεότυ
ώς τά βραχύβια εκείνα άνθη τά μόλις γεν- παν εκείνο— Φιλολογία, Καλλιτεχνία, Ποι
νουμε να καί μ.αραινόμ.ενα άμέσως, ώσεί κίλα
ουδέ θέλεις κοσμ.ήσει τδ έξώφυλ—
ήγνόει την πληθύν τών υπαρχόντων ήδη λον τοΰ περιοδικοΰ σου δι ονομ.άτουν Γάλ
περιοδικών φύλλων καί τήν σπουδαιό- λων συγγραφέων' άν αληθώς σκέπτησαι νά'
τητα αυτών.
κάμ.η,ς τδ τοιοΰτονς πρέπει ν· άποφύγφς— Ταΰτα πάντα είσίν άλ.ηθή, φίλε Γ, τήν στερεοτυπίαν, καί έπικαλεσΟής τήνζπεκρίθην" ούδεμίαν αξίαν δυνάμ,εθα νά θεάν τήν πρωτοτυπίας έμπνέουσαν.
ίχωμεν ήμεις έν τώ δημοσιογραφικό) κό•— Εν πρώτοις, μοί φαίνεται, φίλε’
σμω, άλλ ούχ ήττον νομίζω ότι δυνά- μ.ου, άπήντησα αύτώ, άρμόζουσα όνομ,αμ-εθα νά παράσχωμεν καί ήμ.είς διά τοΰ σία δ ί αύτδ έσεται,— ΙΑΙΣΣΟΣ.— ( Ινα
καλαμου μ.ας ώς άθυρμα εις τούς τοσαΰτα γίνω, όπως είπες, πρωτοτυπώτερος κάπως
ΰιάποικίλων γνώσεων πεπλουτισμένα συγ τών άλλων κατά τοΰτο), επειδή σάςείπον

■ότι ώς άθυρμα τοίς άναγινώσκουσι τά :
ιδέας ημών θά προσφίρωμεν, αν καί πολύ
πιθανόν νά χρησιμεύσωσιν άντί έμετικοΰ,
α αί ούτω παραγάγουσι τδ άντίθετον όλους
άποτέλεσμα εκείνου, όπερ προτιθέμεθα’
έπειτα καί παρά τδν ποταμδν Ιλισσδν οί
προπάτορες ήμ,ών έψυχαγωγοΰντο, οπούς
κολακεύομαι νά πιστεύω θέλει συμ.βαίνει
καί έν τή άναγνώσει τοΰ περιοδικοΰ μας
τούτου. Αν καί τοΰτο φαίνεται ούκ
όλίγον έγουϊστικδν, μ.όλα ταΰτα νομίζω
•οτι, έχοντες τοΰτο ώς επιγραφήν, θέλομεν
άναγκασθή ούτω, φιλοτιμούμενοι, νά έρ•γαζώμεθα μετά περισσοτέρου ζήλου, όπους
μ.ή ψεύσουμεν τάς έ'λπίδας τοΰ κοινού’ ή
καταχωρουμένη έν αύτώ ύλη έσεται ποι
κίλη’ τούτέστιν— Ιστορικά, Φιλολογικά
έν γένει, Αρχαιολογικά ήτοι περιγραφάς
αρχαίων μνημείων έσθ ότε καί νεωτέρουν
κτιρίων ή πόλεων, διηγήματα πρωτό
τυπ α ιδίως, σπανιώτατα δε μεταφράσεις
τοιούτων εκλεκτών, Αστεία, Ποιήματα,
{άν καί εγώ δεν είμ.αι ποιητής, ελπίζω
όμως ότι ή ποιητική υμών φαντασία, εί*
πον τώ φίλω Γ. καί I. κατά τήν περίστασιν ταύτην, δεν θέλει μείνει αργή). Ανέκ
δοτα, Αινίγματα, Βιογραφίας καί έν γένει
πάσης ύλης διατριβής νομ-ίζω ότι δυνάμ.εθα νά περιλάβωμεν έν αυτώ, ίνα τοΰτο
καταστή επιτήδειον διά τε τδ σπουδαστήρ'.ον τοΰ έπιστήαονος καθώς καί τδ δυυμάτιον τοΰ σπουδαστοΰ καί παντδς φιλα
ναγνώστου. Αυποΰμαι μάλιστα, δύναμ.αι
νά σ’ είπω, διότι δεν θά δύναμ.αι νά κ α 
ταχωρώ έν αύτώ, ενώ έ/ω άπασαν τήν
πρδς τοΰτο θέλησιν, και τά ένδύι/,ατα τοΰ
τελευταίου συρμ,οΰ τώ ν Παρισίων, ίνα
ούτω εύχαρισιώμ,εν περισσότερον τά ς 'ω 
ραίας άναγνωστρίας ήμ.ών’ αλλά τήν έλλειψιν ταύτην, χάριν τών άναγνωστριών
ημών, θέλομεν προσπαθήσει ν άναπληρώσο)μ.εν, παοαθέτοντες αύταΐς Ιτερα βρουματα επάξια τοΰ λεπτοΰ αύτών στομ.άχου. Μοί φαίνεται, πρδς τούτοις, ότι καί
νομικά τινα ζητήματα δυνάμεθα νά έγγίζωμεν, ίνα μή στερήται άθύρματος έκ
τούτου καί a συνάδελφος ήμ.ών νομικός.
— Αληθώς τότε, ειπεν ό Γ. καταπει«θείς τέλος, τοΰτο δύναται νά παράσχή

εις άπαντας αρκετήν τέρψιν καί ψυχαγω
γίαν, άλλα τήν ύλην ταύτην πάσαν σύ
μ.όνος θέλεις συναγάγει;
— Ηθελον είσθαι πολύ εγωιστής, άν
έουνάμ.ην νά είπω ότι πάντα τα ΰτα εγώ
μ.όνος δύναμαι νά κατορθώσω. Τήν ιδέαν
της έκδόσεως περιοδικοΰ παρ ήμών λε·
χθεΐσαν υιοθέτησα, άλλα σείς, οί ταύτην μοί
παρασχόντες, είμ,αι βέβαιος ότι έσεσθε έκ
τών πρωτίστων συνεργατών μ.ου’ έκτος
τούτου θέλου προσφύγει εις πολλούς τών
ένταΰθα καί άλλαχοΰ λογιών, οίτινες ά λ 
λοτε μ. έπρότειναν τοιοΰτόν τ ι καί δεν έδέχθην’ εύελπίζομαι όμως ήδη, ότε θύ
φανώ εγώ τήν πρωτοβουλίαν πρδς τοΰτο,
Ιγων, -ότι θέλουσι μ,έ συνδράμ-ει τδ κατά
δύναμιν. Επειδή δέ είπον ότι ού μόνον ά
παιτητικοί δεν θά ήμ.εθα, ά/.λά μ.άλλον
θέλομεν προσφέρει καί τδν οβολόν μας αύ
τδν πρδς τοΰτο, καί επειδή σκοπός μ.α.
είναι νά καταςήσωμ.εν τδ περιοδικδν τοΰτο
προσιτδν καί τοΐς πένησιν ιδίως, διά τοΰτο
καί τήν τιμήν αύτοΰ προσδιορίσωμ.εν εί:
δρ. 8 διά τδ ’Εσωτερικόν καί \ 2 — 1 5 διά
τδ ’Εξωτερικόν τήν έτησίαν μ.ετά τοΰ πα 
ραρτήματος, καίπερ έκαστου φυλλαδίου,
κατά μ.ηνα έκδιδομ.ένου, έκ τριών πολλάκις δέ καί τεσσάρων τυπογραφικών φύλλουν συγκειμένου.
— Πάντα τα ΰτα αάλλιστα είσίν, έπα
νέλαβεν ό Γ. όθεν λαβέ τον κάλαμον και
σύνταξον τήν δι αύτό .Αγγελίαν σου.
— Αλλά, τώ άπήντησα, ούτω συμ.βουλεύων μοι, έπανέρχεσαι εις στερεότυ
παν τι καί προ πολλοΰ τετριμμένον, ένώ
ώς αρχήν σου προ έλίγου τήν πρωτοτυ
πίαν έθεσας' όθεν δεν σέ άκούω κατά τοΰ
το, φίλε, άντί πάσης αγγελίας άς χρησιμ.εύση ό νυκτερινός ούτος διάλογος ήμών,
ον μ,ετά τήν άναχώρησίν σας θέλω εκθέσει
όσον δύναμαι φυσικώς καί απλώς.
’Απήλθον οί φίλοι μ.ου τέλος καί έν
τούτοις έξηκολούθουν σκεπτόμενος, όχι
πώς νά γίνεο βουλευτής, διότι έκτος τοΰ
ότι παρηλθον αι βουλευτικαί έκλογαί, ού
τε υπουργικός υποψήφιος είμαι, ούτε τά
προσόντα τοΰ βουλευτοΰ ’έ χω, όχι πώς νά
γίνω πρωθυπουργός, μολονότι δύναμαι νά
ομολογήσω ότι δεν έχω τήν αύταπάρνησιν
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τών πολιτικών μας, ΐνα διατρανώνω τήν
αδυναμίαν μου, έν περιπτώσει καθ τιν ή
θελε μέ προσενεχθή τό χαρτοφυλάκιον,
άλλα πώς νά δυνηθώ νά συναγάγώ πλείους
συνδρομητάς, ένα καταστώ ωφέλιμος τη
κοινωνία και παράσχω ένδυναμούμενος
παρ’ αυτής τδ κατάλληλον πρδς πέψιν
βρώμ.α, καθόσον προ πολλού αυτη ήδη
άνάπτυχθεΐσα κατηντησεν άπδ της δυσ
πεψίας εις ατροφίαν, και πολύ <?οβούμαι
μήπως δεν φθάσωμεν εγκαίρως ιατροί αυ
τής- πρέπει δέ νά ομολογήσω ενταύθα την
αδυναμίαν ρ.ου, έχώ την διάθεσιν νά γίνω
ώφέλιμ.ος, ΐσως λοιπόν τδ κατορθώσω σ »ν
ωδά τη άρχ η μου.— Ε π ι μ ο ν η κ α ί υ
π ο μ ο νή τά π ά ν τ α κ α τ ο ρ θ ω τ ά .—
en avant, λέγει ό Γάλλος.— ’Έρρίφθω ό
κύβος, είπεν 5 Καϊσαρ διαβάς τδν Ρουβίκο»να— κ ι·εγώ — έμπρός, λέγω, άμα τη
άποφάσει έκτέλεσις απαιτείται.
Χωρίς λοιπόν νά διστάσω κατέρχομ.αι η
μ,άλλον ανέρχομαι εις τδν δημοσιογραφικδν
κόσμον, εύελπιςοτι θέλω τύχει της εύμενείας τών φιλομούσων αναγνωστών μου,
καθώς καί της συγκαταβάσεως τών κα
λαίσθητων άναγνωστριών μου, περί ών,
είρήσθω έν παρόδω, ούκ ¿λίγα εν τώ παρόντι υπέρ αυτών ρηθησονται, όχι τόσον
διότι τούτο είναι πεποίθησίς μου, η ίόέαιμ,ου, άλλα καθόσον έσχοντήν τύχην εγώ,
η μ.αλλον αί φιλομειδεις άναγνώστριαί μ.ου
Ισχον την τύχην νά έχω σι θερμ.ού; καί
διάπυρους προστάτας τού φύλου αυτών
δύο τώ ν συνεργατών μου.
’Εν τούτοις τ ι τα θέλετε, δ άνθρωπος
είναι άνθρωπος, Ιχει τάς άδυναμίας του"
ώς άνθρωπος δε καί εγώ έχω τάς ιδικάς μου,
άλλ ίνα μη αίφνης άντί θησαυρού άνθρα
κας εις έμ.έ εύρήτε καί έκπλαγ.ητε, φίλοι
άναγνώσται, καί θελςινούσταται άναγνώστριαί μου, άνάγκη νά έξηγηθώμεν άπδ
τούδε" articu lu m prim uin (εθίζω έμ.αυτδν
ενίοτε εις τά Λατινικά, ϊνα μη λησμ,ονησω
τούς νομικού; όρους τουλάχιστον, ώστε
άνεχθητε την μικράν ταύτην ιδιοτροπίαν
μ,ου). Πας τώ ν συνδρομητών, οστις δεν
έπιστρέψει τδ πρώτον φυλλάδιον, λογίζε
τ α ι συνδρομητής δι’ ολόκληρον τδ έτος"

διά δε τής μ.ή εγκαίρου επιστροφής αυτού
λογίζεται υπόχρεως άπέναντί μου, καί
θέλει έναχθή παρ εμού καί ύποχρεωθή
παρά τού δικαστηρίου, διότι, μή λησμ.0νήσατε ! είμαι δικηγόρος παρά τοΐς έν Αθήναις δικαστηρίοις άνευ πελάτου, ώστε
έν τοιαύτνι περιπτώσει, θέλω έχει τα κ τι-r
κδν πελάτην εμέ αΰτδν, ύπερασπισθησόμενον εννοείται, μετά τού αυτού ζήλου
τουλάχιστον, μεθ ού καί πάντα ά *.λον"
τούτο δέ ούχί χάριν τής σακκούλας ρ.ου !
μή ρ.έ άδικήσητε τόσον ! ’ Εχω όμως τήν
ρ.ονομανίαν ό,τι λέγω νά εκτελώ" είπον.
δε σκοπδν έχω νά μή περιορισθώ είς ό,τι
νύν, άτελές άληθώς> σάς προσφέρω, άλλα
τή συνδρομή υμών αύτή νά πλουτίσω τδ
περιοδικόν μου δι υλης καινοφανούς, πρδς
αγοράν τής οποίας άπαιτοΰνται χρήματα,
καί κοσμήσω αύτό δι εικόνων, τής νεωτέρας Γαλλικής έφευρέσεο»;, (clichés) καί
επειδή ή μοίρα μ έφθόνησε διά τούτο,
καί δεν μέ κατέστησε πλούσιον ινα άπ άρχής τούτο πράςω, ήναγκάσθην υίοθετήσας τήν ςένην ταύτην ιδέαν νά υπηρετ
τήσω τά φρονήματά μου" τα ύτα δ’ είσι—ι
τδ παν υπέρ τών άλλων καί διά τών άλ
λων.—· Αν λοιπδν τιμήσητβ τδ περιοδι
κόν μ.ου, γενόμ.ενοι συνδρομηταί, υμείς οί
ίδιοι θέλετε ψυχαγωγεΐσθαι καί ώφελεΐτ
σθαι διότι ούδέν λεπτδν υπόσχορ.αι νά
θέσω έντδς τής σακκούλας μου) καίτο;
κενής εντελώς ούσης" articulum secundum
Πάσης υλης διατριβή παρά συνδρομητού
τίνος πεμπομένη ήμΐν καί παρ1 αυτού υ
πογεγραμμένη γενήσεται δεκτή, άρκεΐ νά
μ.ή άντιβαίνφ εις τά χρηστά ήθη, νά μ ή
έχη πολιτικόν σκοπδν, διότι 5 Ιλισσδς
ουδέποτε άναμιχθήσεται εις πολιτικά;
διαμάχας, καί νά ήναι άπηλλαγμένη τα χυδρομικών τελών" περ,πομένη δ ήμΐν
διά τ ή ; έπιγραφής—^πρδς τήν διεύθυνσιν
τού περιοδικού ό Ίλισσδς εις ’Αθήνας—»
καταχωρεΐται δωρεάν" articulum tertium ,
μή ένδιαφέρον τόσον υμάς, άγαπητοί άναγνώ σται! Παντδς νεοφανούς Βιβλίου τήν
έκδοσιν άγγελεΐ ο ’ίλισσδς, αν σταλή ή
μΐν άντίτυπον" πρδς τούτοις δυνάμ,εθα ν
ά ν τ α λ λ ά σ ω μ ε ν τ δ ν Ι λ ι σ σ δ ν άντί
παντδς περιοδικού συγγράμματος, τ?κ τν .
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;ςώς ήμΐν πεμπομένου διά τού τυπογρα
φείου τής Κολάσεως.
Τοιαύτα τινά φρονούμ,εν, τοιαύτα θά
έκτελέσωμεν έγώ τε καί οί δύο φίλοι μου
ήδη δέ συνεργάται μου, οΐτινες πρδς τούτο
δπέγραψαν καί ούτοι, ΐνα μετ έμ.ού ώσιν
υπεύθυνοι πρδς ύμάς , φίλοι άναγνώσται,
καθόσον είμεθα δίκαιοι καί άγαπώμεν τήν
Ισότητα" καταστήσχντες ύμ.άς υπόχρεους
εις ημάς, δέον καί ήμεϊς νά ήμεθα υπό
χρεοι, ώστε, έν περιπτώσει άθετήσεώς
τίνος τών έν τή παρούσ^ άγγελία έκτεθειμένων, νά δύνασθε νά μάς ένάξητε"
προσφέρω δ έμαυτδν υμΐν ώς ύπερασπίΓ
στήν τών δικαιωμάτων σας κατ έμαυτού,
καί έστέ βέβαιοι ότι θέλετε τύχει τής
δεούσης προστασίας, καθόσον καί έγώ καί
5 έτερος τώ ν συνεργατών μ,ου είμεθα δι
κηγόροι παρά τοΐς ένταύθα δικαστηρίοις
μ.ή έχοντες έργασίαν,
Πολύ παράδοξος νά φανή είναι δυνατόν
ή εκδοσις περιοδικού έν άρχή αύτή τού
θέρους, έν τώ μ.έσω τού καύσωνας, άλλ έπειδή έχομ.ξ,ν τήν βεβαιότητα, ή μάλλον
τήν φιλαυτίαν, νά νομίζωμ-εν ότι έν τή
άναγνώσει όί πάντες, εύρίσκοντες ψυχα
γωγίαν, θά δροσίζωνται κατά τήν έποχήν
τώ ν κυνικών καυμάτων, έπιχειρούμ-εν τού
το" άλλα μή νομίσητε ότι μέχρι τούτου
μ,όνου άφικνεΐται ή φιλαυτία ημών" έν
καύσωνι θά δροσίζωμεν, άλλα καί έν χειμώνι θά θερμαίνωμ,εν" έν γένει δέ συμφώνως μέ τάς ώρας τού έτους τ ' άπαιτούμ-ενα πρδς ψυχαγωγίαν φάρμακα θέλομεν παράσχει τοΐς άναγνώσται; τού
Ιλισσού.
Τό πρωτότυπον τής παρούσης φυλάσ
σεται έν τώ τυπογραφείο» τής — Εολάσεως — (πρδς άποφυγήν πάσης παρεννοήσ?ώς σάς λέγομεν ότι έστίν έφημερίς τις,
έκ τών άληθώς ιερόν τινα σκοπδν προτιθεμένων, ήτις, ώς καί ήμεΐς, ιδιότροπος
ούσα, φέρει τήν έπωνυμ.ίαν ταύτην), φέρον
τάς γνήσιας καί όλογράφους αύτάς ύπογραφάς ημών.
0.

ΜΟΓΣΪΚΗ.
ΒΙΟΣ Μ Ε λ Ι Ε Λ Σ Ω Ν Ο Σ .
Χάρες τή εύγενεΐ προθυμία τών ίδρυ^·
τώ ν τού νέου ’Ωδείου καί άνακαινιστών
τού αρχαίου Ιλληνικοϋ θεάτρου, τδ Αθη-^
ναϊκδν κοινόν ήκουσε πρώτον ήδη άπδ σκη
νής τήν μουσικήν ένδς τών διασημοτέρων
μελοποιών τής Γερμανίας" έκ τής μουσι^
κής έκείνης ίσως όλίγιστοι εύχαριστήθησαν, άλλα μή λησμονήσώμεν ότι περί
αύτής έγένετο ζο»ηροτάτη συζήτησις έν
Γερμανία κ.αί δ Μενδελσο»ν ήκουε ταυ-^
τοχρόνως τους μεγίστους έπαίνους καί
τ ά ; πικροτάτας έπικρίσεις;
Τδ δνομ,α λοιπόν τού Μενδελσώνος ήκου-^
σθη έν ’Αθήναις καί έφέρετο διά στόμα-;
τος έπ’ ολίγας ήμέρας, άλλ’ έπειδή ίσως
δλίγοι γνωρίζουσι τδν βίον καί τήν άξίαν
αυτού ώς μ.ουσουργού, άναδεχόμεθα τδ
γ ’ έφ’ ήμ-ΐν, ν’ άνταποκριθώμεν εις τήν πε->
ριέξγειαν τών άναγνωστών τού « Ιλισσού».
Ό Félix Mendeosohn έλκων τδ γένος
έξ Εβραίων άσπασθέντο»ν τδν Λουθηρανά
σμδνέγεννήήη έν ’Αμβούργο» τήν 3Φεβρουαρίου 1 809"· ή οικογένεια αυτού διεκρίνετο
άείποτε διά τήν ιδιάζουσαν αυτής κλίσιν
περί τάς ωραίας τέχνας καί τά γράμματα’
εις αυτήν άνήκεν ο Μωύσής Μένδελσων,
γνωστός φιλόσοφος τής ΙΗ . έκατονταετηρίδος. ’Οκταετής ήδη 5 νεαρός Μένδελσων έπεδείκνυε θαυμαστήν έπιδεξιότητα
έπί τού κλειδοκυμβάλου παίζο»ν τά περιπλοκώτερα μουσικά τευ.άχια τών Haendel
καί Bach, καί γνώσεις περί τήν αλ
ληλουχίαν τών άρμ,ονιώ.ν εκπληκτικά; διά
τδ μ.ικρόν τής ηλικίας του. Διηγούνται
ότι, άντιγράφων κατά παραγγελίαν τού
διδασκάλου αυτού ιερόν τ ι δράμα (orato-rio) τού Bach, άνεκάλυψεν αμάρτημα περί
τινα άρμ.ονίαν, οπερ καί διώρθωσεν ορθό
τα τα πρδς μεγίστην εκπληξιν τού διδασ^
κάλου του. Διηγούνται πρδς τούτοις ότί
έν πλήρει ορχήστρα ήδύνατο, έννοών καί
τήν έλαχίστην παρατονίαν, νά καταδείξτρ
καί τδν αυτουργόν αύτής. Εν Γερμανία
τά τοιαύτα προτερήμ-ατα δέν είναι σπά·’
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νια" διότι η σπουδή τής μουσικής εκεί τής δυστυχούς μητρδ.ς, έκάθησε παρά τώ
είναι πολύ διάφορος. Εν Γερμανία τήν κλειδοκυμβάλω ειπών «τώρα ας συνδιαμουσικήν θεωρούσιν ώς έν των σπουόαιο- λεχθώμεν ούτοι»" καί παίζας έπί ώραν ο
τέρων μελημάτων τής ήθ'.κής άναπτύξεω; λόκληρον κατώρθωσε νά ένσταλάςη εις
τού λαού" ένεκα δε τής έγνωσμ.ένης βαθυ- τήν καρδίαν τής μητρδς παρηγοριάν, ο
αοίας και το ύ σταθερού χαρακτήρος τού ποίαν ουδε οί ήδύτεροι τώ ν λόγων ήδύΓερμανικού λαού, δεν άρκούνται εις την ναντο νά έμποιήσωσι. Τά αποτελέσματα
σπουδήν τής μουσικής χάριν άπλής μόνον τής μουσικής έπί τού χαρακτήρος τού λαού
τέρψεως τής άκοής, ουδέ θεωροΰσιν ¿ος τ έ  είσί πασίγνωστα, διό περιττόν νά καταλος τών προσπαθειών αυτών τήν εντέλειαν δείςωμεν αυτά. Πόσον δέ ή μουσική έκτιτώ ν μηχανικών κινήσεων κχτά τήν έκτέ- μαται παρά τοϊς Γερμανούς, φαίνεται έκ
λεσιν μουσικών τεμαχίων, άλλ έμβαθύ- τού ανεκδότου, οπερ διηγούνται περί τών
•νουσιν εις γο πνεΰμα αυτής τής μουσικής Γερμανίδων μητέρων, αΐτινες εις τά κιβώ
και ηδύνονται ετι μάλλον, όταν έν ταίς ] τια τών υιών αυτών, άποδημ-ούντων χάριν
άλλεπαλλήλαις συμφωνίαις καί έν συνη- τών σπουδών, ένθέτουσι μετά τής Καινής
χίαις ποικίλαις πλήν κανονικαϊς διαφαί- Διαθήκης καί τινα τεμάχια μουσικής.
Δεκαπενταετής ήδη είχε συνθέσει τέσνωνται καθαρώς τα βαθέα αισθήματα του
μουσουργού. Διά τούτο οί έρασται τής σαοχ μικρά μελοδράματα, έν οίς διεφαίμουσικής (dilettantes) έν Γερμανία δεν νετο καινοτομία τις τολμηρά, άλλά πλή
διαφέρουσι τών αριστοτεχνών (artistes), ρης έκφράσεως καί μεγαλοπρεπείας. Ο δι
άφού και οι πρώτοι ένδιατρίβουσι περί τήν δάσκαλος αυτού Zelter δεν ήδύνατο νά
μουσικήν μετά τού αυτού ζήλου καί κατά κρύψη τόν θαυμασμόν του" άλλ ή μου
τήν αυτήν μέθοδον, καθ’ ήν καί οί δεύ σική δεν ήτο αποκλειστικόν μέλημα τού
τεροι. Τήν τοιαύτην ιδέαν περί μουσικής Μενδελσώνος" κχτεγίνετο συγχρόνως μετά
άκριβφς όρίζουσιν οί έξης λόγοι τού Λου μεγίστης έπιμελείας εις τά μαθηματικά,
θήρου παρατιθέμενοι υπό τού Cam ille τήν ζωγραφικήν, εις τήν έκμάθησιν ου
Selden, έσχάτως πραγματευθέντος περί υ-όνον τώ ν νεωτέρων γλωσσών, άλλά καί
τού Μενδελσώνος. «C hanter est le plus τής άρχαίας Ελληνικής καί τής Λατινικής.
sain de tous les arts et le m e illeu r des Δεκαεπταετής έξέδωκε μετάφρασιν Γερ
ex e rc ic e s; il n’a rien de commun avec μανικήν τής A ndrienne, άλλά τήν Ελ
les choses du monde ni les questions ληνικήν προύτίμα πάσης άλλης καί 6
de chicane. Tout homme qui chante χαρακτήρ τής ’Αντιγόνης τού Σοφοκλέους
n’a point l ’esprit ch agrin , et les soucis τοσούτον κατέπληττε τήν φαντασίαν τού
ne s’ arrêtent point sur sa dem eure». Μενδελσώνος διά τό τραγικόν καί με
H μουσική ούτω κατέστη έν ταίς έφε- γαλοπρεπές τού δράματος, ώστε ενέ—
σπερίσι τών Γερμανών, οΰχί ώς άπλή τέρ- πνευσεν εις αυτόν τήν μελοποιίαν τών
ψις καί έπίδειξις τής ταχυδακτυλουργίας, περιωνύμων εκείνων χορών, ή τις κατά τήν
άλλ ώς μέσον εΰγενέστατον τής διαχύ- κρίσιν άνδρών έμ-βριθεστάτιον θαυμασίως
σεως αισθημάτων" αύτδς 5 Μένδελσων διη αρμόζει εις τό υψηλόν καί σοβαρόν τής
γείτα ι έν τινι επιστολή αυτού ανέκδοτόν Σοφοκλείου ποιήσεως καί ίκανώς προσεγ
τ ι περί τού περιωνύμου Beethoven, ό- γίζει τό ύφος τής Ελληνικής μουσικής.
στις, μαθων τδν θάνατον τού υίού τής Εν Βερολίνιρ όπου ήδη διέμενον καί οί
Βαρωνίσσης Ertm ann μαθήτριας καί φί γονείς του έγκκτχλιπόντες τήν έμπορικήν
λης αυτού, άλλα μή άντέχων να τήν συλ- πόλιν τού Αμβούργου, ήκουσε καί τά περί
λυπηθή μετά δυστύχημα τοσούτον οδυ αισθητικής μαθήμ.ατα τού περιωνύμου
νηρόν, προσεκάλεσεν αυτήν μετά τινας η H egel, άλλά τους περί μουσικής κανό
μέρας εις τήν οικίαν του, όπου μετά δα νας τού φιλοσόφου τούτου ούδαμώς ήσπάκρύων αυτήν προϋπαντήσας καί προβλέ- ζετο, όπως καί οί πλείσιοι τώ ν έν Βεροπων τήν έκρηξιν τής λύπης αυτού τε καί λίνω άριστοτεχνών.

Έφοδιάσθέις ήδη διά γνώσεων τοσού ο,τι άδύνατον νά εύρη έν τή γή. Η πλού
τον ποικίλων, διέτρεχεν άσφαλώς καί σια φύσις καί τό ευκραέστατον κλίμα κα
μ ετ’ επιτυχίας τή-ν άνάντη άτραπόν τής θιστά τούς κατοίκους ευτυχείς, κάί ο ευ
μουσικής εύκλειας, βέβαιος ών ότι θέλει τυχής ουδέποτε έγκαταλείπει τήν καλύβη-ν
ψθάσει εις τήν κορυφήν τού λόφου, όπου του, προς άναζήτησιν θέσεων γραφικωτέμόλις είχον κλεισθή οί ένδοξοι τάφοι τού jOwv, πρός άνακάλυψιν αυτού τού άγνώς-ου.
Mozart καί W eber· παρίστατο όμως εις Ομ.οίως έν Ε λβετία, όπου άπαντώ νται οΑ
αύτόν τότε ή άνάγκη τών περιηγήσεων. καταπληκτικώτεραι τών τοποθεσιών, ου
Λ! περιηγήσεις" διά πάντας, ιδίως όμως δέποτε άνίφάνη σχολή τις διάσημος ρωδιά τούς καλλιτέχνας είσί τοσούτον μαλ- πογράφων ( paysagistes ). Ά λ λ ’ αί έπιλον άναγκαίαι, όσον ούδείς ή ¿λίγιστοι κρίσεις αύται νομίζομεν είναι υπερβολι
έφημίσθησαν διαβιώσαντες έν τώ στενώ κά!, καί δύνανται νά λογισθώσιν ώς συχώρω τής γεννήσεως αυτών. Ai περιηγή νέπειαι μ.ερικωτεραι τής προ αίιόνων ύφεσεις διά τούς καλλιτέχνας είσί διηνεκείς στοόσης άντιπαθείας μεταξύ Ιταλών καί
έμ.πνεύσεις,· αί δέ έμπνεύσεις άποτελούσι Γερμανών" διότι καί οί Ιταλοί δεν άντατήν δό ξάν αυτών. Ωστε ΟΜένδελσων μετά παντώσιν μέτριοπαθέστερον εις τά ς τοιαύΤίνος ανησυχίας άνέμενε τήν στιγμήν τής τας κρίσεις. Η ιταλική μουσική έξέτεινε
άπομακρύνσεως αυτού άπό τού πατρικού τό κράτος αυτής πλέον τής Γερμ.ανικής'’
Οικου·,· όπως κατευθυνθή έίς τήν ώραίαν διότι ε'ίς πάντα τά θέατρα τής ύφηλίον
Ιταλίαν, τήν πηγήν τοσούτων άναμ,νή- άντήχησεν ή γλυκύθυμος μουσική τού Ros
σεων, τήν πατρίδα τοσούτων κα λλιτε sin i, τού B ellin i, τού Donizetti, καί τού
χνών, καί τόν μαγνήτην όλων τών περιη \ erdï" ένώ ή γερμανική σοβαροτέρα καί
γητών. Εν Ρώμη ταχέως, συνήψε σχέσεις ένίοτε μάλλον έντεχνος καί υψηλοτέραμετά τώ ν ένδοξοτέρων άνδρών τών ουδέ τής Ιταλικής δεν ευχαριστεί ούτε πάν
ποτε άπολειπόντων έκ τής πόλεως ταύτης" τοτε ούτε πάντων τά ώτα. Οπως ή
Τό ώρΧΐον αυτής κλίμα καί ή καλλονή ιταλική μουσική έκπίπτει πόλ.λάκίς εις
τής φύσεως όλης τής Ιταλικής /μόρας ά- χυδαϊσμόν, γυμνή, πάσης μουσικής τέχνης,·,
πετύπωσαν εις μέν τήν ψυχήν αυτού τήν ούτω καί ή γερμανική άπόλλυται πολλάήρεμόν φαιδρότητα, εις δέ τήν τέχνην του κις εις τό χάος έκπέμπουσ* θορυβώδεις:
τήν περιπαθή ήδύτητα, ής μικρά μόνον καί ακατανόητους ήχους" ή μεν καθίστα
δόσις υπήρχε μέχρι τούδε έν τοίς έργοις τα ι ένίοτε υπέρ τό δέον ισχνή, ή δέ τεΤού νεωτάτου έτι Μενδελσώνος. Εκεί πα - ρατωδώς πολύσαρκος. Τό ετερόρροπον τούτο·
ρήχθη έν τών ώραιοτέρωο έργων τού μου ύπεκκαίει συνήθως τάς αμοιβαίας- ά ντεγσουργού τούτου ή O uverture des H ébri κλήσεις. Ο Καρδινάλιος Αλβάνης είπε
des καί τινα έκ τών θελκτικωτάτων ασμά ποτε τώ Μενδελσώνι, λόγου παρεμπεσοντος
τω ν του (Lieder).
περί τού M eyerbeer, ό τι δέν άγαπά τή ν
Λίαν δοσμ,ενώς έκφράζεταν περί τής νεω- μουσικήν τούτου,διότι έλλείπει έν τοις έργοις
τέρας Ιταλικής Μουσικής, ίσχυριζόμενός του ή μελωδία" οί δε Γερμανοί· ολίγον φρονέν τινι έπιστολή προς τόν πατέρα αυτού τίζουσι περί μελωδίας" κατά τούτο είχεν
ότι ούδείς τών συγχρόνων του ’Ιταλών μου έν μέοει δίκαιον ό καρδινάλιος, καίτοι οσουργών είναι ικανός διάδοχος τών A legri, M eyerbeer είναι άναντιρρήτωςείςτών σο^
M arcello, P alestrina καί Pergolese. φοτέρων μ.ουσικών συνενών πολλάκις τή-/
’Εν Ιταλία, λέγει, άγνοούσι τήν με γερμανικήν τέχνην μετά τής γαλλικής",,
λαγχολίαν, καί όπου δεν υπάρχει αυτη, ής περιφανείς αντιπρόσωποί είσιν ό Gluckeείναι αδύνατον νά έλπίση τ ις μουσικήν δ- H erold, Au b er, H alévy καί Gounod»·
ψηλήν" διότι μόνη άύτη συγκίντρούσα τό
Έκ τής Ιταλίας μετέβη εις τήν πρω
πνεύμα τοΰ μουσουργού ώθεί αυτόν προς τεύουσαν τής Fαλλίας, όλίγας ημέρας μετά
τό άγνωστον καί υποδεικνύει ήχους θελ- τήν έκθρόνισιν τού Καρόλου κατά τό 1 83Π"
κτικωτάτους, δι ών δύναται νά φθάσ·ρ εις ; ή έν Παρισίοις ζωή. του ήτο πολεμία εις
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τάς μουσικά; του εργασίας' διότι αί ήμέ- ] παθέστατα, κατέστη γνωστός εις απάσαν
ρχι παρήρχοντο εις την θέαν των ατελεύ την Ευρώπην. Τα άσμάτια αυτού (Lieder)
τητων θαυμάτων της πόλεως εκείνης. Εν είναι δημοτικώτατα έν τη Γερμανία. Ε
τούτους το ονομα του Μενδελσώνος έγνώ- τερον αυτού μουσικόν έργον ο Παύλος
σθη καί έν Παρισίοις καί διά τούτο προ- (Paulus) πέριεποίησεν αυτώ νέαν δόξαν
σεκλήθη νά δώση συναυλίαν έν τώ Ωδείω καί πολλά άλλα έργα αυτού μνημονεύον
(Conservatoire), όπου έπαιξε κατά πρώ ται* τα οποία δεν άπαριθμοΰμεν, ευλα
τον έν τώ ν προσφάτων έργων του (ouver βούμενοι την λεπτότητα της ελληνικής
ture du songe d’une nuit d’été). Τοΰτο ακοής, την οποίαν άποκναίει παν ξενικόν
έκίνησε τον φθόνον πολλών μή άνεχομέ- καί δύσηχον.
Καί έν τη μουσική, όπως καί έν πάσαις
νων την δόξάν νέου αλλοδαπού* και κχταραδιουρΥοόντων κα τ αυτού, όπερ, ως ταίς ώραίαις τέχναις, αναφαίνονται δύό
εΐκός, δυσμενώς αύτόν διέθεσε καί ηνάγ- σχολαί, οί ρωμαντικοί καί οί κλασικοί.
κασε ν άπέλθη τάχ.ιον έκ της Γαλλίας. Ο προσδιορισμ-ός όμως τώ ν ιδιοτήτων έ’Αξιοσημείωτόν τ ι πάρατηρεϊται έν τω κάτέρας τών σχολών, έάν λογίζηται ούχί
Μενδελσώνι, ότι ουδέποτε συνέθετε μου δύσκολος έν ταΐς λοιπαϊς τέχναις, έν τη
σικήν έπί άκοπώ ν άποκτηση δόξαν,· ουδέ μουσική δεν είναι τοσούτον ευχερής' διότι,
ήκολούθει επομένως τούς συρμούς της οι έπιφανέστατοι τώ ν Γερμανών μουσουρ
μουσοοργίας, άλλ έγραφε, ο,τι ησθάνετο, γών, σίος ό M ozart, Beethoven καί W e 
οΰδαμώς δνειρώττων θριάμβους η έπιδεί- her κατατάττονται κατά τινας μ.έν εις την
ξεις. Ιδού Ίί άπήντΧ πρός τινα έκφρά- κλασικήν, κατ’ άλλους δε εις την ρωμαντισάντά πρός αϊτόν την απορίαν του ότι κην σχολήν' τό αυτό συνέβη καί διά τόν Μενείσέτι δεν απέκτησε φήμην. «Μ επι δελσώνα, όστις μάλιστα κάτηγορηθη. υπό
πλήττεις ιός μη άποκτησαντά όνομά εις τινων μέν, ώς μιμητής τού Baeh υπ άλ
ηλικίαν είκοσι δυο έτω ν' τί- να απαντήσω λων δε, ώς μιμητής τού W eher. ’Αλλ’ άν
εις αυτό* άφ’ ού ή πρόνοια δεν ένευσε νά δρες κριτικώτατοι καί έντριβέστατοι περί
φημισθώ εις τοιαύτην ηλικίαν, καί τοι α τήν μουσικήν δικαίως άποδίδουσιν εις τόν
γνοώ αν θά νά φημισθώ ποτε ; Τούτο Μενδελσώνα θέσιν όλως ίδιάζουσαν, άφ’ ού'
μόνον δύναμαι νά σέ βεβαιώσω, ότι συν μάλιστα καθ’ όλας αυτού τάς μελοποιίας
θέτων δλίγον φροντίζω νά καταστώ γνοι- εις οΰδέν άλλο έτεινεν, ή εις τήν καθαράν
στός, όσον ολίγον φροντίζω νά κατα άπεικόνισιν καί τών παροδικωτέρων αυτού'
λάβω θέσιν διευθυντού έκκλησιαστικης αισθημάτων, ουδέποτε άποκλίνας πρός τους
μουσικής, η άλλην οίανδήποτε' η μου προσπαθοΰντας ν’ άποσείσώσι τόν ζυγόν
σική δι’ έμε είναι έργον συνειδησεως, καί τώ ι αμεταβλήτων μουσικών κανόνων. Τήν'
θά ηναι τοιαυτη, ένόσω δεν με βιάση ή ί-διαζουσαν ταότην μεταξύ τών μουσουρ
πείνα' μελοποιώ 8,τι αισθάνομαι χωρίς ου γών θέσιν κατέχει ό Μένδελσων καί δι έ
δέποτε νά θυσιάσω την συνείδτ,σίν μου εις τερον λόγον' έν τοις έργοις αυτού σχεδόν'
κενοδοξίαν η ίδιοτελη συμφέροντα' ας πάντοτε διαφαίνέται καί τ ι καινοπρεπές,
σκέπτωνται οί άλλοι ότι τα έργα αυτών άμυδρώς μεν,- άλλ’ αρκετά έπαισθητώς καδύνανται νά τοις φέρωσι τίτλους η παρά τοπτρίζον τόν χαρακτήρα τού έθνους, ειςσημα, τούτο δεν είναι ίδικόν μου έργον.» ό άνήκεν έκ καταγωγής. Η ιερά γραφή
Αλλά τοιούτος χαρακτήρ, τοσούτον καί ό Λούθηιος ήσαν δι’ αυτόν πηγαί ανε
βαθείαι περί την μουσικήν μελέται καί ξάντλητοι έμπνεύσεων καί μόνη σχεδόν
τοιαυτη ευφυΐα ήτο αδύνατον νά παοα- τού Μενδελσώνος ή μουσική διέχεε μελω
γνωρισθώσιν έπί τέλους' διά τούτο μετά δίας πλήρεις φαιδρότητος καί χάριτος είς
τη ν έπίσκεψ’.ν τού Λονδίνου ό Μένδελσων εποχήν, καθ ήν έκαστος φιλοτιμούμενος
έκτιμηθείς έπαξίως, υπό τών Αγγλων, νά μιμηθή τόν Βέρτερον ( ) καί Βύρωνα·
οίτινες καίτοι στερούμενοι άζιολόγόυ έθνι(*) Ό Βέρτερος ήτο ήρως μυθιστορήματοιή
περιωνύμου τού Γκαΐτεν
κϊ,ς μουσικής άγαπώσιν όμως αυγήν π®
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ένόαιζεν εαυτόν ήναγκασμένον νά μελαγ- ί χ ία ;' ή δυστυχή; άπέθκνεν υπό αΐφνηδίοι»
χ ,,·.ή καί νά δακρίιη' τούτο άποδεικνύει συμφοιήσεως αίματος έν τώ έγκιφάλω ,
σαφώς τήν άνεςαρτησίαν τού έξοχου κατά καJ ή/ στιγμήν α: ευκίνητοι αυτή; χμϊτήν μ.ουσουργ'.αν Μενδελσώνος.
ρες έςετελούν έπι τού κλειδοκυμόάλου τούς
Πολλοί π ε.ίιρ γ ,ι ήρώτησαν έπανε.λημ- ΰπ αυτής μελοποιηθέντας χορούς τού r a 
μένως τόν Με/ιελσώ/α διατί δεν συ-/έθεσέ ust τού αριστουργήματος τούτου τού Cue
π ιτ ε πλήιες μελόδραμα, άλλ ήρκειτο ά- ille ' ή άπώλεια τόσον προσφιλούς καί τοπλώ : εις συνθέσεις μελοδραματικών προ- σαύτα πλεονεκτήματα έχούσης άδελφής,
οιν.ίων (ouvertures). Αυτός άπή/τα οτ·. ό ετάραςε τήν υγείαν τού Μενδελσώνος επί
μουσική, ιός αυτοτελής, δέον νά ΰπαρχη, τοσούτον, ώστε μετά έ ; μ ή /χ ; ήτοι τήν
ά/ευ τής βοήθειας των λέζειον, καί οτι 4 Νοεαβιίου ¡81-7 άπίθανεν έν Λειψία καί
δεν τρέφει πολλην συμπάθειαν πρός έκεί- αυτός, εί; τών μ άλα τιμωμένων έν Γερ
νους, οίτινες υ.οχθούσι σχολιάζοντες τήν μανία μετά τού; Διοσκούρους τή ; Γεου.απο'ησιν διά της μουσική;' είναι πολύ δύ- ν.κής μουσικής ήτοι μ,ετά τόν Mozart καί
σκολον προσέθετε, νά ευιη τις πρός ν.ε- B eeih o ie ι. Ο νεκρός μετεαομίσθη έκ Λει
\
■>
* *ο ι
kr _
λοποιΐαν όραμα εντελώς αμωμητον. Ο ψίας εις Βερολΐνον καί έκηδεύθη μετά που.Ί* ,βέρτος δ.άβολος (Hubert le diable) με πής, ένώ η μουσική ήχει τόν πένθιμον έ—
λόδραμα τού περίφημου Meyerbeer, έγρα κείνον ήχον, οστι; έν τή Αντιγόνη σ υ ν οφε ποτε έκ Παρισ'ων, οπου κατά πρώτον δείει τήν άφωνον άλλά συγκινητικωτάτην
είδε τούτο παρασταθεν, περιέ/ε·. σκηνάς, έκείνην σκηνήν, καθ ήν 5 Κοέων παρίσταα ; ουδέποτε ήθελε καταδεγθή νά μελο ται φέρω/ τό πτώμα τού υιού αΰτού Αίποίηση' σ/εδόν δε αδύνατον ν άποφόγητις μοονος.
έ ν τή αελοποιΐα δραμάτοον τά τετριυ.ν.ένα
Γ. Α.
καί χυδαία" διότι αδύνατον πας στίχος νά
έαπνέη τόν αουσικόν καί πασα ιδέα νά
ή ναι άςία μελοποιί'ας.
Ο Μενδελσών νυμφευθείς ώραίαν τινά
Γεου.ανίδα Καικιλίαν καλουμένην έζη βίον
εΰδαίμονα έν Λειψία, όπου προσεκλήθη
παρά τού φιλομούσου βασ.λέοος της ΣαI
ξωνίας Φρειδερίκου Αυγούστου ώς διευ
θυντή; τού νεόδμητου Ωδείου καί αρχι
’ΕνθυΆούυ.αι, ήν.ην τότε δεκαοκταετής"
μουσικός τής συναυλικής εταιρίας (S o c ié  τό παν εί; τούς οφθαλμούς μου έφαίνετο
té des co n certs). Εγκατέλιπε τότε προ- χ αί ι ον, τό μέλλον ήτο δι έμέ λαμπρότε
θόν.ιο; τό Βερολΐνον, όπου, ώς έλεγεν, : ρο-/ καί τή ; ώραιοτέρας νυκτός, καθ ήν ό
ήρκούντο μόνον νά τόν γινώσκωσι χωείς ουρανός έναστρος φαίνεται’ ή δέ καρδίαμοι»
νά παρέχωσιν αΰτώ στάδιον ένεργείας. Εν έλευθέρχ δεν έπεδίοοκεν ή άλλην και δίαν,
Λειψία πάντες έθαύμαζον τό μουσικόν εις ήν νά ένσταλάξη καί έναποθέσν; τους
π/εύυ.α καί τόν εΰγενή χαρακτήρα τού δ'.ακαεστέρου; πόθους τή ; ευτυχίας αυτής”
Μινδιλσώνος' αίφνης όν.ω; συν.οάν τι λ.υ- δ ιν είχε γνωρίσει ή τήν ευτυχίαν, ήν ήτο
πηοότατον κατέστρεψε διά παντός τήν κυρία νά πεοιορίσν) καί εις τά εΰα.ποκτηψυχικήν ηρεμίαν τού έςόχου τούτου μου τότερα τών οντων’ ήυ.ην τέθ.ος άθώος
σουργού, τόν όποιον και έοειεν εις τόν και άφέθην συλληφθείς εις τά ς πλεκτάνας
τάφον μετ οΰ πολυ. Ανηγγέλθη αΰτώ ό τού έρωτος νέας, όδηγουμένη; υπό τής
αφ/ήδιος θάνατο; τή; προσφιλεστάτης ! φ.λχρεσκείας αΰτής καί πείρας, τ ί; οίδε
άδελφής του Fanny, ήτις υπό τού αυ πόσων άλλων έρώτων ! άφέθην ό άθώος καί
τού έξόχου πνεύματος πεπροικισμένη ήκο- ήπχτήθη ν. . . . Γυναίκες! ό/τκ άκαταλούθει τά ίχνη τού αδελφού αΰτής μετά νό·ητα ! πρός τί τό άκχτανόητον τούτο τού
τ ή ; αυτή; ζέσεως καί μεθ’ ικανή-, έπιτυ- ! χαρακτήρας σας; . . . Ημην άλο,θώς εΰτυ-
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χ ή ; πριν ίδω αύτήν καί πιστεύσω ότι ήν- μολογήσεσιν άφοσιώσεω; καί αγάπη; πρδς
νόησχ τήν καρδίαν τη ;' τόσον οαω; μα πρόσωπον άνάςιον τοιαύτη; ειλικρίνειας
κράν ήμην το ύτο υ! . καί τδ εννόησα, άλλ ι καί τόσιν άγνού αισθήματος, διότι έφερε
τήν προσωπίδα τή ; απάτη; καί τού ψεύ
ήτο πλέον αργά . . .
Ενθυμούμαι ώ ; άν ήτο ή χθέ;' απέ δους.
Ενθυμούμαι αληθώς ότι έν τή μέθη, μου
ναντι αυτή; κχθήμενος, 'πέθετον ότι διά
των οφθαλμών αύτή; διχχέε'. ε:ς τήν καρ εκείνη έβλεπαν, άλλ’ έβλεπαν διότι έβλεδιάν μου χχρα; ευφροσύνην καί πληροί αυ πεν χ ύ τ η .... Ευτίχουν, διότι τήν ευτυ
τήν έκστάσεως θεία;, απερίγραπτου, ανευ χίαν μου έν αυτή έναπέθεσα, επειδή ταιτη ; οποία; δεν ήδυνάμην νά ζήσ<υ! . . . καί αύτην ένόαιζον λόγον τ ι νά τα ύτη ;, μ.ειόμω; ήπχτώμην ! . . . Γυναίκες όντα άστα δίαμα ή άλλο τι τοιούτον' και όμω; πό
τ α ! διατί εν τή καρδ'α υμών δηλητήριου σον άπεϊχον τ ή ; ευτυχ ία ;! Μ ολην την
έμε ένυπάρχουσαν δυσπιστίαν ώ; πρδ;
έγκρύπτετε, δι ού ποτίζετε καί τά ; λε
πτότερα; ίνα; καί αυτή; τή ; αναίσθητου τδ ειλικρινές τού αισθήματος τών γυναι
κχρδίχ;; Εκ νεαρά; μου ηλικία.; προαί κών, όπερ άληθώ; εί; μόνον τδ συμφέρον
σθημά τι μ έκίνει καθ υμών, φα’.νετα·., περιορίζεται, καί μ ολα; τά ; διηνεκείς
κάί δεν ήσθανόμην ή τδ πλεΐστον αντιπά προσπάθεια; μου πρδ; άνακάλυψιν τού ε
θειαν, διδ καί δύσκολοι; ήδύνατό τ ι; ε; σωτερικού, τή; ληθού; μορφή: τή : ύπ έυμών νά δελεάση την καρδίαν μου" και μαύ ωραία; υποτιθέμενης εκείνη; καρδίας,
όμω; επί τέλους, 'ίνα ένισχυθή ή καθ’ υ καί τή , όποια; ύπελάμβανον εαυτόν βα
μών χύ τη αντιπάθεια, συνελήφθην ύπδ τά |σιλέα, ήπχτώμην σκληρώ; δύο ολόκληρα
πυκνά εκείνη; δίκτυα, και ήδη ούδεν άλλο έτη, άτινχ ερρευσαν έν μέσω στεναγμών
αισθάνομαι δι ύμ ά; ή φρίκην καί απο καί δακρύων, και έν άκατχνοήτω δι έμε μέ
στροφήν απερίγραπτου, ήν όυσκόλω; τ ι; χρι τότε ψυχική αγωνία, τή ; οποία; έν
έξ υμών θέλει δυνηθή νά μεταστρέψιρ εί; παντελεί άγνοια ευρισκόμην, διότι ύπέ
θετον εαυτόν τδν ευτυχέστερου τών θνη
τά αντίθετα τούτων αισθήματα.
Πριν τχύτην γνωρίσω, διεκείμην έν τοι- τών. Σέ αγαπώ, μοί έλεγον τά δόλιά τη ;
αύτη ψυχική διαθέσει, έν oía οί μείρακε; χείλη, κι ένόμιζα τήν γην παράδεισον,
οί μήπω τήν δυστυχίαν γνώρισαν τε;" είχον τού οποίου φ ίλα ξ άγγελο;, καί τή ; ευτυ
φίλους, ο'ί; ήγάπων καί των συγγενών μου χία; μου δδηγδ; ήτον αύτη' έκοιμώμην
αύτών διακαέστερον' ή του ερωτο; ομω; ταύτην διανοούμενος, ταύτην οιειρώττων,
προχωρήσασα γάγγραινα, ή τήν καρδίαν καί έςύπνων τ όνομά τη ; αντί προσευχής
¡χου πάσαν καταβιβρωσκουσα, έξεδίωξε έκφωνών.
’Ενθυμούμαι. . ! ’Επεδίιοκον τήν έρητούτου; ταύτης, κωφευούση; εί; τ ά ; φιλι
κά; των παρατηρήσεις, διότι προέβλεπον μ.ίαν ίνα έκείνην διανοώμαι' έφευγον τήν
τήν δυστυχίαν καί τήν κατάπτωσιν τή ; χαράν, έγκατέλειπον τού κόσμου τά θέλ
καρδίας -μου, ή τις μέ όμμα ξένον καί ώ; γητρα' πάντα ταύτα μ ήνώχλουν, διότι
αγνώστου; κατήντησε νά θεωρή, ενίοτε δέ μετ’ αυτή; δέν τ άπελάμ.βανον! Πόσου;
καί ώς αδιαλλάκτου; εχθρού; τη;. Ν αι! ποσάκι; φίλους μ.ου, ό>ν άλλοτε ή διατριβή
τδ εξομολογούμαι' αί παρατηρήσει; των δέν μ έθελγε, πχρώργισχ δι αποτόμου τρό
συνέτεινον ή εί; τήν αύξησιν καί πρόοδον που χύτου; άποδιωκων, έλθόντα; ίνα τήν
του έρωτός μου, τδν όποιον ένομιζον τδν μελαγχολίαν έκείνην καί αγωνίαν μου δ ια 
σωτήρα τδν δυνάμενον νά με προσορμίσιρ, σκεδάσουν. Οραν ταύτην καί γράφειν
κατακλύζόμενου εν τώ πελάγει τής κοι ταύτη είναι ή ιστορία ολόκληρο; τών δύο
νωνίας, εί; τδν εΰδιον καί ασφαλή λιμένα εκείνων άνεπιστρεπτεί άπολεσθέντων ετών!
τ ή ; ευτυχία;, ήν ψηλαφητήν ύπέθετον διά Γυναίκες! ποιων κακών πρόξενοι εις τούς
τού ερωτο; . . . Πλήν πόσον ήπατημενος ανθρώπους δεν έγίνετε; πόσοι υπέρ υμών
ήμην! νΗδη μετανοώ καί κλαίω τήν απώ τήν ζωήν αύτών δεν προσέφερον; θωπεύε
λειαν δύο όλων ετών, ρευσάντων ¿ν έξο- ι τε, άλλ’ ή θωπεία υμών τή ; έχίδνης θω-·
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πείαν έ/τελώ; ομοιάζει! ’Ακατανόητοι |πολλού επί τώνκεκονιαμένων βιβλίων μου,
αληθώς είσθε ! . . . ενώ θωττείετζ, δακνετε τών όποιων ή αταξία μόνη μ έξέπληττε*
καί δάκνουσαι θωπεύετε’ άποστρέφεσθε, καί όμ ω ς... δέν πρέπει νά τδ κρύψω, αι
όν άγαπατε και προσποιείσθε ότι αγα σθάνομαι καί σήμερον έτι, οτε μετά τρό
πάτε, δν μισείτε ! Ενεκα δε τή ; έν τώ μου σχεδόν τδ παρελθόν προσβλέπω, ότι
κόσαω τούτω άναγκαιότητο; υμών, διότι ήθελον είσθαι ευτυχής, άν εκείνη ήτο α
ούδεί; ταύτην ν άρνηθή δύναται, νομί ληθή; καί ούχί ποτισμένη διά τών τής
ζετε ότι, αντί τή ; ειλικρίνεια; καί άθωό- υποκρισία; καί πανουργία; δηλητηρίων,·
τητος, δι’ ά έπλάσθητε, πρέπει καί δύ- καθότι άληθώ;, άν ή ειλικρινής άφοσίωνασθε νά μεταχειρίζησθε τδ ψεύδο; καί σί; τη ; προσετίθετο εί; τδ φαινόμενου άτήν πανουογίαν, ίνα διά τούτων ύπερε- πλούν καί άθώον τοΰ χαρακτήρό; της, ή
χ η τε!. ..
θελον άποτελέσει σύγκραμα αγγελικής όν
IIμην οοιτητή; τότε καί ύπέθετον, ότι τως καρδίας, ή; ούδε θεό; ούτε δαίμων
τδ ωραιότερου μέρος τή ; ζωής μου ώφει- ήδύνατο νά μ άποσπάση' διότι πρδ πολλον νά ώσι τά δύο έκείνα έτη τή ; μεγά λοΰ τοιαύτην γυναίκα ούνείρωττον τήν δυλη; πλάνη; καί τυφλότητός μου' έυθυ- ναμένην -νά μ έξχγάγη τή ; ύποτιθεμένη;
•μ,ούμαι, ·τή έγραφον— ευτυχής συ άν ά περί γυναικών απάτη; μου, ή τι; έξελεγληθώ; ζή; δι έμε, ευτυχέστερο; δ εγώ χθείσα εύρέθη αλήθεια.— Ημην νέος πολύ
άν άποθάνω δι έσε— λέςει; αληθούς καί είσέτι, μακράν τού πραγματικού, δεν εί
διακαούς έρωτος καρδίας, πρδ; μόνην τήν χον γευθή ή θεωριών μόνων, έξ ών τινας
άλήθειαν έξοικειωθείσης' έπλανώμην ό τά- τουλάχιστον ένόμιζον έσφαλμένας, κατά
λα ; όμω; . .. παχεΐχ ομίχλη τών οφθαλ τήν κρίσιν μου, έν τή έφαρμογή' δεν έγνώμών μου έπεκάθητο, καί τδν νούν μου εί ριζον τ ά ; γυναίκα; ή έκ περιγραφή;, ήν
χον σαλεύσει οί όντοι; ύποκριτρία; άξιοι έκ ποιημάτων καί μυθιστοριών διωχέτευσχ
καί γλυκείς μεν, άλλα πλήρεις ψεύδους καί εί; τδν νούν μου, έκ περιγραφή; μερολη
προσποιήσεω; λόγοι αυτή;' πλήν ή ομίχλη π τική ; ύπ έμού ύποτιθεμένη;, αποκυή
τέλο; διελύθη, τδ άναιδώ; ύπ’ αυτή; <ρε- ματος τή ; φαντασία; ή τών πραγμάτοιν.
ρόμενον προσωπείου κατέπεσε, καί αί σα- ’Επλησίχσχ τα ύ τα ;, κ α ι. . . θεέ μου! δέν
λευθείσχι φρένε; έπανήλθον εί; τήν προ- είδον ή'ο :ι αί περί γυναικών αϋται περιτέραν αύτών κατάστασιν' τότε δέ μόλις γραφαί ήσαν μετριώτεραι τού δέοντος . . .
κατεμέτρησα τδ ύψος τού κρημνού, εί; 8ν Πολλάκι; ή νεανική φαντασία μου έπλατήμην έτοιμο; νά ριφθώ ! . . . καθότι τόσον τεν ερωμένην, ήν ένόμισα τέλο; ότι εύρον,
είχον τυφλωθή, ώστε τδ απότομον δέν ήτο εύχαριστουμένην εί; ό,τι εύχαριστούμην,
ή όμαλότη;, ήν έλεγον ότι διά τ ή ; μεγα- τήν ευτυχίαν της έν τή ευτυχία μου συγλητέρα; ευκολία; ήδυνάμην νά διαβώ! κεντρούσαν, καί τδν κόσμον ολον ύπ εμού
Τόσον δέ τδν κρημνδν είχον πλησιάσει, άπαρτιζόμενον θεωρούσαν' δεν ύπέθετον
ώστε παρ ολίγον νά όλισθήσω έκ τή ; %ω- τδν έρωτα ή ώ ; εντελή ομοιότητα αισθη
ματική; κινήσεως, ή τ ι; μετά τήν έκ τή ; μάτων, διαθέσεων καί χαρακτήρων δύο
επλήξεως έγερσίν μου προήλθε, διά τδ θέα- καρδιών, καθ όλα έν γένει ταύτιζομένων,
μα, όπερ γυμνοί; οφθαλμοί; εβλεπον καί καί μή άπαρεσκομένη; τ ή ; μ ια; εί; τδ ύπδ
άνευ οπτική; απάτης! Δι’ άλματος όθεν τή ; άλλης πραττόμενον διά τήν συντχύγιγαντιαίου οπισθοπόρησα καί ήθέλησα νά τισιν τχύτην τών αισθημάτων. . . Εύρον
επανεύρω τήν οδόν τής αλήθειας, ήν είχον αληθώ ς!. καί, άν άφχιρέσητε τήν υποκρι
άπολέσει' πόσας δυσκολίας έδ ο κ ίιχ α σ α ! σίαν, ήτις προηγείτο πάσης πράςεως, λό
διότι ή άποπλάνησίς μου δεν ήτο σ τιγ μ ι γου καί κινήματος αυτής, ήθέλατε μέ ίδει
αία' τότε είδον πόσον άπεϊχον... Τδ τρί εύτυχούντα. . . καί όμως, τδ γλυκύ εκείνο
τον τότε διέτρεχον έτος τών έν Πανεπι όνειρον, τδ ύπδ τή ; φαντασίας μου τοσούστήμια) σπουδών μου, καί έν τού οις τδ τον λαμ,πρδν ποιηθέν, διελύθη ώ; ιστός α
βλέμμα μου δέν είχε πέσει παντελώς πρδ ράχνη; . . . ήπχτώμην ό δείλαιος. . . ’Αλλά
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πω καί εξομολογηθώ τήν τά στήθη μου
καταβιβ.όσκουσαν φλόγα Τήν δε διωχετευσιν"τα/την τών αΐσύηαάτων καί δια
νοημάτων μου πάντοτε ¡/.εν έκρινα άναγκαίαν, πολλώ δε ¡/.άλλον κατά τήν έποχ ήν αυτήν, καθ ήν καιρίαν πληγήν εις
την καρ <ίαν υπέστη/' Οιό τι άφότου τον
κόσ /.ον ήσ/άνθην, δεν εννόησα τον άνθρωπον
άλλως ή μεθ ενός άλλου συνδεδεμέ/ον διά
δεσμών ίερωτέρων καί αυτής τή ; συγγέ
νεια;’ όταν δε την θέσιν ναύτην γυνή δεν
εύρεθή άεία να κκταλαβη παρ αυτώ, α
νάγκη απαραίτητος παρίστατχι να προσφύγη εις πρόσωπον τοϋ φύλου αύτοϋ,
II
οπερ, δεχόυ.ενον τά ; εξομολογήσει; τού
φίλου του, νά έναπο θύτη ώ ; έν αποθήκη
Τρία παρηλΟον έτη από τής εποχή; εν τή καρ ι'γ. του ταύσας’ ε’χ ν >οθεν α
έκεί/ης του φίυυ ¡/.ου, τ ί,; το ο/Οτον κ κ .; νάγκην φίλου, προς όν εξομολογούμενος
εν.υπώσεις περι γυναικών εγκατζ/.ιπυυ- ν άνακουφισθώ. Αλλά τότε ί έρως ε'χε
c,,, με, ε τη πύ/ων και λύπης, ΐνχ την πρό πολλοϋ την φι/,ίκν απο Ηώξ-ι’ δεν -.·Ί - ,.κρ·/.χ, ¡/. ¿υ γαλήνην αυεύρω' και ,.- χον πλέον η γνωρί/.ους (τουλάχιστον ο <νεύρο/ μεν α*τη/ επι τέλους, ·αλλ αγθΰ τ ο ; υπ.ί>?.:0'), διότι καί ί έπιστ ηθειό σε
εττ. r. tu n κα.ρόν in ,λχισζ κατα τού χι- ρ τών φ'.Λω/ υ.ου ε'/ κα τοϋ έρωτος θύ
G / ή α α;ος εκεί/ου τή: και )ίχ; ¡/.ου τοϋ Τ ο - του δικαίως κατ έν.οϋ έψυχράνθη, αφού
Οού τον παρακόρου και άκρα :ήτ/υ. ίΐ- μ.άτην καί προφορικώ; και δι επιστολών
γαπων τόσον εκείνην, ¿όστε καί τοι μχ- προσ-ιπάθησε νά ¡/. έπαναγάγη εις τήν ο
Ιΐων οτι ¡/.ε ήπάτχ, είχον συμπάθειαν ά- δόν τ ή ; αλήθειας (*).
Λεν είχον λοιπόν φίλον" νά συνδέσω
νεεήγητον και δεν ήδυ/άμην νά εννοήσω
νέαν
φ ιλία ν; π ίσον δύσ/.ολον ¡/.οί έφαίνετο’
π ω , ή το ύυ/χτόν εις έμε ανευ τζύ ςη ; να
δεν
ή/,ην
εις κατάστασιν ούτε καν νά. πεζητο)' οτκν την υποκρισίαν αυτή; καί
ριποιηθώ
τινα
, ίνα, χαρακτήρος τινός ευαπάτην εννόησα, έγενόμην απαρηγόρητος
ρεθέντος
συμπαθούς
προς έ;/.ε, καταστήσω
και άρωνος, ώς ί προ των ποσών αυτοϋ
κεραυνόν πίπτοντα βλέπων, είχον απολύ αυτόν φίλον μου" απ’ εναντίας ή καρόία
σει τό λογικόν τότε, αυτοχειρίαν διανοού μου πλήρη; πληγών ήσθάνετο τή/ άν γ μενος, καί όμως . . . . ή >η είμαι τόσον ί κην τ ή ; έπουλώσεως αυτών' ε’.χον ανάγ
υγιής, οσον ουδέποτε, τόσον ευτυχής όσον κην άνθοώπου, οστις ¡/.όνος του κατανόη
ουόείς ίσως. Οταν την απάτην αυτή; ε- σα; τήν θίσιν ¡/.ου εκείνην νά. με πλησιάση,
μαθον, ένόμισχ εαυτόν μόνον, έρημον εις καί, επιχέων βάλσζμον επί τών ήνεωγμέτον κόσμον, μ.ή έχοντχ προς τίνα την καο- νων πλη ·ών τής καρδίας μου, νά επού
δίαν νά ανοίξω' ήσθάνθην έν τή καρόία λωση καί θερζπεύση αύτάς.
Είχον όθεν ανάγκην φιλίας' διότι ή
κενόν τόσον μ-έγα, οπερ ένόμιξον ώς αδύ
νατον νά πληρωθή, καί ομως ήδη είναι καρδία μου άνευ αισθήματος τίνος, άν όχι
πεπληρωμένον υπό τοϋ αισθήματος τή ; ίσου, όμ.οίου τουλάχιστον είχεν απόλυτον
φ ιλ ία ς ' έστείρευσεν ή πηγή τών αισθημά
των τοϋ έρωτος καί πηγή νέα αισθημάτων
( ') Μίαν των επιστολών τούτων προσεχώς
άθωοτέρων καί υγιεστέρων, μή επί τοσοϋΤσω;
δημοσίευσα/μεν, διότι τά ενταύθα περιγρατον έπιδεχομένων τον δόλον τών γυναι
φόαενα
ουδέ κατά κεραίαν ε ΐ; τήν φαντασίαν ήκών, ήνοίχθη έν τή καρδίιγ μου.
μών
άνήκοοσιν
είσίν αληθείς αναμνήσεις.
Κ ατ’ άρχάς δεν είχον προς τίνα νά εϊ-

«ρός τ ί αληθώς αί μεμψιμοιρίαι ; απάτη
% πκανη και άνθρωπο; τόσον συ/δεδεμένα
ή μάλλον εν ο/.ον αποτε/.ούντα, οσον Οιός
και αλή·/*«, οσον γυναίκες καί υποκρισία
δια τό εαυτών συμφέρον ! Επί τέλους ευ
χαριστημένος ας ήμχι, διότι, διαφυγών
τον πρό των ποόών μου άνοιχ'/έντα κρη
μνόν και νικητής εξεΛόών της —άλης ε
κείνης, άνεγνώρισχ και επανεύρον την α
λήθειαν, ήν υυχι Οι ολίγον καιρόν έγκατέΛειψα.
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ανάγκην, πάντοτε μεν, όπω; τον άνθρω των τών θείων καί ανθρωπίνων πραγμά
πον από τής παιδικής μου αυτής ηλικίας των (Lie- c. VI. § Λϋ L aiiias), καί δεν
έννόησα, πολύ περισσότερον ομως τότε I- ή/γησα νά εν/οήσω και νζ θεωρώ σό γεννώπο'/.ενως άπό τοϋ αισΟή /.ατο; τοϋ έρωτος μενον τούτο αίσθημα, προτιμότερο·/ παν
ευκόλως εις τό τής φ ιλία ; ήδύνατο νά μ ί- τός άγαθοϋ, έςζιρουμένης τής σοφίας' διό
ταπέση, από ενός αισθήματος, όπερ αι γυ τ ι πάντα τά άλλα αγαθά, είσιν ασταθή
ναίκες ενέπκιΐαν, οπερ εςηυτέλισαν, ήδ/- και πτώσιμα, κείμενα ουχί τόσον εν ταϊς
νατο νά μεταοή εις αίσθημα παρεμφερε; ήμετέραις βουλκΐς, όσον έν τώ άγχιστρόέκείνω.
φορ τή ; τύχ η;, μόνη δε ή άρετη σταθερά,
Λεν εξ ήτουν δε τόν φίλον εγοϊ, ούτε καρπό; τής όποιας έστίν ή φιλία' (αυτόθι).
τα ϋτα πάντα ήδυνάμην νά εννοήσω τότε, Δεν ή ¡υνάμην όθεν, ενώπιον τη ; τοιαύτης
κατειλημμέ/ος υπό τής απελπισία;' άλλ άγαθότητος τοϋ νέου εκείνου, τοϋ τοσοϋήδη, ελεύθερο; τή ; μανία; εκείνη;, ερμη τον ορθώ; παραινοϋντός με, νά κλείσω
νεύω τά αισθήματα μου εκείνα, άναμιμνη- τήν κενήν καρδίαν μου, τήν πληρώσεοος
σκό/.ενος τά παρελθόντα.
ανάγκην έχ υσαν' οσω μ επλησίαξε καί
Λεν έξήτου/ λοιπόν εγώ τόν φίλον, ε μ ώμίλει, τοσοϋτον προσήγγιζε τήν καρδίαν
κείνος έπ επ; νά μεξητήση, εκείνος να με μου, και άληύ.ώ; μ ε : ολίγον χρόνον ήρπλησιάση, εκείνος ν;ι με θερζπεύση, εκείνος χ .σα νά θεωρώ την φ.λ.α/ άνωτέρζν καί
τέ/.ος νά αε σώση. Αλλά τό εργον του τή ; συγγένεια; αυτή;, διότι -ούςμεν συγήτον εϋχεοέ;; έοωτώ ήδη ευ.αυτόν. Ο/ι. γε<εϊ; ίπνοάλλει ό φύσ.;, τούς φίλους ό
V,,
.
. , ‘ τη/
· »,>/-'
ίιπρεπε να. ..εχη1 «./.ην
εκ-.νην
ίων. ,ν μως ουχι, ό; εκλεγο/.ένους νφ .,μών αυ
<· ‘
\
5 ’ /
ι
>.
-\
ϋ'.τοjAOv/jv ν
ο j λ τ:'ς 1
/.<)ζ ς τ Λ; τών (α ,:. 3 Ί 9)
έκπορθηθε'.ση; Ιερουσαλή '.μου, και συνά
Τό πλ ΐσ:ον πού βίου μετ αύτοϋ ν'.ρμα ολίγον κατ ολίγον να μ άνο',γη του; χισα νά διάγω' έπεριπάτουν συν χ ώς
οφθαλν.ου; καί όεικνύ/j μοι τήν οδόν τής ¡/.ετ αύτοϋ, καί τοσοϋτον προς άλλή/.ους
αλήθειας.
συνεφωνοϋυ.εν, ώστε κατήντα σχεδόν έΕπί τέλους ευρέθη εκείνος, καί εις ε παχ/ής ή χωρίξουσα και στερούσα ήμας
κείνον οφείλο/ τήν σωτηρίαν μου, διότι νύ; τή ; διαχύσεω; εκείνη; τών ειλικρινών
είχεν, ενθυμούμαι ήδη, τήν υπομονήν ν αισθ ην.άτων, άτινα πιστεύω έσονται αιώ
ακούη τά. αιώνια παράπονά μου, έως ού νια καί ανεξάλειπτα δι άμφοτίρους. Αταυ τα ές ηντλήθησαν' τ ήν δ έςάντλησιν ναντιρρήτω;, οί φιλόσοφ,οι τήν φιλίαν μεταύτην ¡/.ή νομίσητε ταχέως γενομένην, ταςό τών αγαθών γενομένην, είπον, ουδείς
άλλ όπως δήποτε έγένετο' τότε ήρςατο δ αγαθός, ειμή σοφός εσοιτο, έλεγον (Cic.
διά τρόπου λίαν ποικίλου νά μέ ποδηγετή L iiiius Cap. V i 8)' άλλά τήν ρήσίν των
πρό; τήν ευθείαν οδόν, καί νά μέ όιόάσκη ταύτην, θαρρούντως, δύναμαι νά είπω, ό
ότι ούτε εκ τών πρώτων ούτε εκ τών τε- τ ι διαψεύδει ή ίερά ημών φιλία, διότι
λ.ευτα'.ων είμαι δ υπό τών γυναικών άπ*ζ- πάρρω ¡/.έν, πορρωτάτω τής σοφίας έσμεν,
τηθείς, καί ότι ή καρδία ύποβαλλ.ομενη ουχί δέ καί τής άγαθότητος, ήν <ός τό
εις τάς τοϋ λογικού κρίσεις ουδέποτε αδι ¡/.όνον πλεονέκτηυ.α ή;/.ών θεωρούμεν. ‘Ολο
κείται' ενθυμούμαι μ ’ έλεγεν.— Αφες τ ά ; κλήρου; ώρας διηρχόμεθα συνομιλοϋντες,
ονειροπολήσει: καί τό παρελθόν σου, προσ- χωρίς παντελώς νά αισθανώμεθα τήν πακολλήθητι εί; τήν πραγματικότητα καί ρέλευσιν τοϋ χοόνου' ενώ δε πριν διενοούτό μέλλον σου ούτω δ δμιλών ¡/.οι κα- μην οτι δεν δύναμαι πλ.έον νά. ξήσω, ήρχιτώρθωνε νά μοί έμπνέη τό ύψη/.όν εκείνο σα νά θεωρώ τήν τοιαύτην ξωήν γλυκεΐαν
αίσθημα τής φιλίας, οπερ οί ποιηταί μας, τόσον όσον ούδ’ έφανταξόμην ποτέ τόν
ώς σπάνιον γνωρίσαντες, ¿θεοποίησαν καί έρωτα' τοιαύτη συμφωνία θελήσεων, σπου
εςύμνησαν τόσον. ’Ενθυμούμαι ναί! ’Ησθα- δών, ιδεών υπήρχε, εις οπερ καί ή ισχύς
νόμην ότι ήμην εις άκραν συμφο/νίαν προς τής φιλίας σ υ νίσ τα τα ι! (αϋτ. § 1 5).
αυτόν μετ ευνοίας καί αγάπης περί πάνΤότε ήρχισα πλέον νά έςετάξω καί πα_
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ραβάλλω προ; άλληλα μέ ψυχρόν αίμα ή ή φ ιλ ία ! Τό πικρόν παρελθόν έξηλείφθη
τά δύο τα ϋτα αισθήματα, τον έρωτα καί υπό τών φωτινών άκτίνων τή ; φιλίας,
την φιλίαν" εκείνο μεν με καθίστα παρά- καί σκότος βαθύ έπίκειται τούτου! Ελάφορον, άνευ νοός, τοϋτο δέ μ. απέδιδε το κτισα αυτό μακράν έμ.οΰ, ευχόμενο; μή
λογικόν, όπερ εκείνο μ έστέρει, καί με τ ι; τών θνητών περιπέση ει; τ α ; θλιβερά;
κατήντα ήσυχον καί άγαθόν προ; πάντα" περιπετεία; τοϋ παρελθόντος μ ου! Χαιρε,
εκείνο μεν έξεμ.εταλλεύίίησαν αί γυναίκες, Παρελθόν ! ’Ε7,θέ, Μέλλον! Σε αναμένω ! . .
ΘΑΛΙΙΣ.
τοϋτο δε μ’ άνύψωσεν εις την θεία·· εκεί
νην περιωπήν, εί; ήν μόνοι οι τοϋτο γνωρίσαντε; φθάνουσι" δεν έπεΟόμουν τι, είχον
έντεθ ώ ; θεραπευθή ! . .
’Ενθυμούμενος ήδη την αγωνίαν εκείνην
ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ.
καί παραβάλλων προ; την νϋν τη ; καρδ ία; μου γαλήνην, φοονάζω δι’ όλη; τ η ;
Α'.
δυνάμεω; των πνευμόνων μου.— Ανθρω
ποι ! προσέξατε ! Μη παραδώσητε εύκόΗ αλληγορία είναι διάλεκτο; πρωτο
λω ; την καρδίαν σα; ει; γυναίκα ! εκείνη
γέννητο;"
διότι ό άνθρωπος κα τ’ άρχά;
θέλει διαφθείρει την αθωότητα καί ειλι
παρατήρησα;
τά πέριξ αύτοϋ αντικείμενα,
κρίνειαν αυτή:, μεταβάλλουσα ταύτην εί;
ήναγκάσθη
νά
εύρη λέξεις ινα τά έκφράση"
κλίβανον , όστι; δυσκόλω; δύναται νά
σβύση ! Θά καίη, θά καίη, εω; ότου σά; έπειτα δε, μή έχων τ ά ; άπαιτουμένα; λέ
πυρπολήσει! Απ εναντία; εγχειρίσατε ταύ ξεις όπως έκφραση όλα; αύτοϋ τ ά ; έν
την προ; τον άνδρα, μεθ οΰ συμβιβάζεσθε, νοια;, κατέφυγεν εί; τά ονόματα τών προ
μ.εθ οΰ συναναστρέφεσθε" σπανίω; θέλει τών οφθαλμών του αντικειμένων. Οΰτω
καταχρασθή τη ; παρακαταθήκη; σ α ; ! λοιπόν ή πρώτη ομιλία υπήρξε μεταφο
Νέοι! Κεντήσατε την προ; την φιλίαν ρική, άλληγορική, διότι ο άνθρωπος, χω
τάσιν τή ; καρδία; σα;, καί ανοίξατε τήν ρί; νά κρίνη, έξεστόμει, όπερ ήσθανετο.
πηγήν αυτή; προ; το αίσθημα τοϋτο ! α ’ Επειδή δε ή ποίησις έκφράζει τό αίσθη
γαπήσατε ! ποιήσατε φίλον και θέλει σά; μα καί ούχί τ ά ; άνάγκα;, έπεται ότι
χρησιμεύσει ! Εγώ δεν είχον, η μάλλον εί αύτη υπήρξε πρό τοϋ πεζού λόγου, όπως
χον καί τον άπεδίωξα διά την γυναίκα! δεν υποστηρίζει τό τοιοϋτον καί ó Rousseau,
έδυνάμην νά εύροο κατόπιν, οτε τοσαύτην άποδεικνύων ότι τήν πρώτην άνθρωπίνην
τούτου είχον ανάγκην, άλλ ευτυχώ; με φωνήν έξέβαλλε τό πάθος, ούχί δ’ ή α 
εύρε καί μέ συνεπάθησεν επί τοσοϋτον, νάγκη.
Η αλληγορία είναι παγκόσμιος έκφραώστε δεν ήδυνήθην η νά τον αγαπήσω
σις
καί δι’ αύτή; κατώρθωσεν ό άνθρω
μεθ όλη; τή ; δυνάμεω; τή ; καρδία; μου !
πος
νά φθάση ει; άνώτερον βαθμών δια
Εκτοτε ευτυχώ" μετ αύτοϋ συνέζησα
δύο όλα έτη, χωρί; ούδέν νά μ ά; χωρίζη. νοητική; άναπτύξεω;. Καθιστά πολλάκι;
Ημην ε υτυ χ ή ;! Είμαι ευτυχή;, ίσω ; όσον αισθητόν καί εύνόητον παν ό,τι ό πεζό;
ούδεί; ! Τήν δ’ ευτυχίαν μ.ου ταύτην θεω λόγο; δεν δύναται νά έκφράση, ή πάν ό,ρήσατε ώ ; αμοιβήν τών δεινοπαθημ.άτων τι χρήζει μακροϋ λόγου διά νά έκφρασθή.
εκείνων, ει; ά υπεβλήθην, τ ί; οίδε, ένεκα Εκφραστικωτάτη τωόντι είναι ή σιωπη
τίνος παραπτώματος" δίκαιον επομένως λή αλληγορία, ή έμπράκτως διαδηλουήτο, άφοϋ επί τοσοϋτον υπέφερα, οά ίδιο υ.ένη. Ό Θρασύβουλος θραύουν τ ά ; κεφακαί άκτίνά τίνα ευτυχία; ! . .. Τοιοϋτο; λά; τών αγαλμάτων, ό ’Αλέξανδρος θέέπλάσθη ό άνθριοπος, ούτως ή θεία πρό των τήν σφραγίδα του επί τοϋ στόμα
τος τοϋ πιστοϋ του μυστικοφύλακο;, ό
νοια τά κα τ αυτόν ώρισε!
*Ηδη έκ τοϋ μικροϋ εκείνου επεισοδίου Ειογένη; περιπατών πρό τοϋ Ζήνωνος, δεν
τοϋ βίου μου δεν μοί έμεινεν ούδέν άλλο ώμίλουν κάλλιον καί έντονώτερον, ή εάν
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λέξεις πολλά; μ.ετεχειρίζοντο; Ο Λαρεϊο; σα αύτη παρά Πυθαγόρα καί άλλιυν έλπειιπλεχθεί; εί; τήν Σκυθίαν μ.ετά τοϋ λήνων σιλοσόφων, πλήν καί παρ’ αύτοΐς
στρατού του, λαμβάνει έκ μ-έρου; τοϋ διετηρεϊτο μυστική καί άδιακοίνωτο;"
βασιλέω; τών Σκυθών βάτραχον, μϋν, διά π άντα; τού; λοιπούς έφηρμόσθη έπί
πτηνόν καί βέλη πέντε" ήννόησε τά τρο τών τερπνών καί πολυπληθών μύθων,
μερά ταϋτα σύμβολα καί έν τάχει έπέστρε- οίτινε; πλήρεις εύκολου αλληγορία;, παρά
ψεν εί; τά ίδια. Ο Λευίτη; τοϋ Εφραϊμ, πάντων ήννοοϋντο. Αλλοτε, παραδείγμαθέλησα; νά έκδικηθή τόν θάνατον τή ; συ το; χάριν, ή φ.όνησι;, ή δύναμι;, τό κάλ
ζύγου του, όιεμέλισεν αυτήν εί; δώδεκα λος, τό ηλιακόν φώ; παριστώντο δι ό'νκαί τά μέλη τη ; επεμ,ψεν πρό; τον λαόν των άλληγορικών, ένώ ή μ.υθολογία π α 
τοϋ Ισραήλ" πάντε; οπλίζονται καί 5 ρέστησε τα ϋτα διά τή ; Αθήνας, τοϋ ’ Αλαό; τοϋ Βενιαμίν καταστρέφεται. Ο ρεως, τή ; Αφροδίτη;, τοϋ Απόλλωνος,
τρόπο; δι οΰ ο ρήτωρ Τπερίδης ήθώωσε παραπλήσιων μ.άλλον τή άνθροιπίνη μ-ορτήν έταίραν Φρύνην, χωρί; ούτε 7,έξιν νά φή, καθότι άλλω ; ολίγιστοι θά τά ήνεϊπη ύπερ αύτή;, ώ; αναφέρει ό Αθηναίος, νόουν.
είναι άφωνο; εύγλωττία. Ταϋτα μ.έν προΠολλοί σπουδαίοι άνδρε; κατέγιναν εις
κειμένου περί μ.εγάλων πράξεων, καθ ά; τήν έξήγησιν τών μυθολογικών αλληγο
δεν είναι ανάγκη ούτε νά συγκινήσωμ,έν ριών" βλέπομ.εν δε έκ τών διαφόρων αυ
τινα , ούτε πάθο; τ ι νά έςάψωμ,εν" άμα τών έκθέσεων ότι ή αρχική άλληγορία
τοιαύτη ανάγκη παρουσιασθή, ό λόγος κατέστη μετά ταϋτα μ.υστήριον, ύστερον
έχει μ. εγάλην ίσχυν, διότι άν ίδωμ.εν άν πρόοδο; διανοητική καί, τέλος, παρακμή
θρωπον μέ τήν υλίφιν έπί τοϋ προσώπου θρησκεία;. Ταϋτα άμ.υδρώ; περί τοϋ στα
έζωγραφισμένην, συγκινούμεθα μεν, άλλ’ δίου έν γένει τή ; άλληγορία; μέχρι τή ;
ουδέποτε μέχρι δακρύων" άν όμως άκού- καταστάσεως, εί; ήν σήμερον εύρίσκομ.εν
σωμ.εν αύτόν όμ.ιλοϋντα, διηγούμ,ενον τά αύ τήν. Ελθομεν ήδη εί; τήν κυρίως αύ
πάθη του, τότε κλαίομ,εν. Οι πρώτοι άρα τή ; σημασίαν καί τά προσόντα.
άνθρωποι έξαπτόμ-ενοι, ή πάσχοντε; έξέΟί Ελληνες καί οί Ρωμαίοι διά τή ;
φερον του; πρώτου; λόγους, μεταφορικού; λέξεω; άλληγορία ύποθέττουσι τρόπον, δι
όλους, διότι έδανείσθησαν αύτού; έκ τών οΰ δεικνύων τ ι; άντικείυ.ενόν τ ι, ύποθέτπεριστοιχούντων αντικειμένων.
τει άλλο σχετικόν. Οί σημερινοί ήμ.ών
Εκαστο; λαός, κατά συνέπειαν, έπλα- ρήτορες καί ποιηταί άλληγορίαν ονομάσεν ιδιαίτερα σημ.έϊα, δι ών έξεδήλου τά ; ζουσι τήν διαρκή μ.εταφοράν" ό μέν συγμικρά; του ιδέα;" οί δε καλλίτεροι μεταξύ γραφεύ; άλληγορία; οφείλει νά ένδυση μέ
τοϋ λαοϋ, οί σοφοί του, ά; εΐπωμεν, ή- ζώντα σχήματα ιδέα; άφηρημ.ένας, ή αι
ναγκάζοντο νά μεταχειρίζωνται πάντοτε σθήματα, ό δ άναγνώστης προσπαθεί ν ά_
τήν αλληγορίαν, διά νά γίνω νται εύκα- νακαλύψη τήν υποκεκρυμμ-ένην έννοιαν.
τάληπ τοι τού; πάσι. Τά φαινόμενα λοι Τό κύριον προτέρημα τ ή ; άλληγορία;
πόν ήμΐν σκοτεινά τή ; άρχαιότητος, ποιή είναι ορθότη; περί τήν παρομοίωσιν καί
μ ατα πρό πάντων, ήταν καθαρώτατα διά σαφήνειά τ ι; ύποδεικνύουσα τήν άλήθειαν
τόν λαόν τή ; έποχή; έκείνης. Όλίγον κ α τ’ υπό λεπτόν κάλυμμα.
ολίγον όμως ή αλληγορία έχασε τήν
Πρέπει νά μεταχειριζώμεθα τ ά ; παρο
πρώτην αύ :ής σημασίαν" ή άλληγορία μοιώσεις, τά ; άλληγορ'ας, τ ά ; μ,εταφοκατέστη γλώσσα μυστηριώδης, έν Αιγύ ^άς έπιτηδείως, έξάγοντε; α ύτά; άπό
πτιο πρό πάντων, απρόσιτος εί; τού; α ιδέας καθαρά; ήδη έν τώ πνεύματι ημών,
πλούς, προσιτή δέ μόνον εί; τού; ιερείς, κατεννοημ-ένα;, κεχωνευμένας, ούτως είεί; τού; μυσταγωγού; τή ; θεία; αλήθειας, πεΐν" ώστε, μετά τήν κατανόησιν τή ; λο«ΐτινες διά τοϋ τρόπου αύτοϋ έκάλυπτον γικότητος τώ ν σχέσεων, νά υποθέττωμεν
μέ μυστηριώδες σκότος τό φώς τή ; άλη- ότι βλέπομεν τό πράγμα αυτό, όπερ μέλδείας. Εις τήν 'Ελλάδα είσήχθη ή γλώσ λομεν ν άπεικονίσωμεν. Τότε μόνον ή
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-φαντασία θεωρείται, ώ ; άληθη: στερεά ά ν α τ τ ύ ;ε ω ; δεούση; λαοί. Το φ ω ; τή ;
έπιστήλη' Σφαλερόν είναι το πνεύμα, το αλήθεια; ε'ί/χ. στj /.ύ ζωηρόν τότε Οι 3φσυγχέ,ον πζν το Ι/ον μικράν τινα ομοιό θ/.λ/.ού; και π/εύμ/.τα ζσθενή. Ι η υ Τ .ζ τ ι
τη τα και αείποτε ζποπλζνα τζι, μη δυνα- δ Δημοσθένη; επέτυχε παρχ το ι; \)Λμενον Να συλλαβή ορθήν τ ν / πραγμάτων νζ'.οι;, ιδού δ .ζ τ ι ο Σωκράτη; εττιε το
{δέαν. Σφαλερμν έπ'.ση; είναι το π-εύμα κ ίι;ιο ν. Ο ττιώ ;ο ; ρ.ετε/-ιρ.ζετο συ/>ζ
εκείνο, όπερ ε ί; πασαν ίοέαν έπιζητεϊ πα τήν αλληγορία ·, διά νά κ ζτα σ τή ε υ λ /]ρομοιώσεις, ΐνα σ/ε ισθή κάλ,λιον μετ αυ τ:το; και ευ/οίκο; εΐ; το ύ; τυφλού; τοτε
τής" καλή μεν ή υέθοδο; αύτη δια να εκ- I’Αθηναίου;' ό δεύτερο; όρ.ω;, ανώτερο;
φράζωμεν τά ; ιδέα; ημών εί; τού; άλ ; άκό εη, είτεν : « ; φρόνησι; ττολλάκι; κα
λου;, κάκιστη όρκο; όταν πρόκηται ημείς θ ίσ τα ται άδυναρ.ία' φρόν.ρ.ο; ρ.εν ή Οιζ
αυτοί νά σχηματίσω», εν ερθην ιωέαν, διότι τ ή ; αλληγορία; δόσι; τή ; άρετή; και
πασα άφομοίωσις απέχει οπωςύήποτε τή ; τ ή ; φρονήσεω;, ζλλχ ύεϊγρ.α λαρ,τροάληθού; σχέσ ω ; μεταξύ των ιδεών καί . τεοον α υτή ; είναι ο εύγε</ι; θάνατο;
τω ν πραγμάτων αυτών. Αν πα αι ημών — —ζσαδίδω ει; τον λαον ρ.ου την α
αί προσπάθεια·., τείνωτιν εί; το ν άνεύ- λήθειαν εσφραγισρ,ένην διά τού αιρ .ζτο ;
ρωσι μόνον μεταφορά; καί εξομοιώσεις, ρ.ου». Ο Χοιστο;, ανώτερο; σταντων, Θ·.<;
π-έπει νά ήμεθχ βέβαιοι οτ’. δεν εισεχω- τή'ν δύ /ααιν, «ετε/ ειρ .σΐη τή^ αλληγορίαν
ρήσχμεν καλώ ; ί; το εσωτερικόν των διά το ρ-έλλον, ε ΐ; ολίγου; δ έν τώ π α πρχγμχτοον και ότι ο επιστημη ημών α- ρόντι,— τον θάνατον διά το ητχρον κ α ί
πζσχ είναι αληθή; χίμαιρα. Τούτων ου- διά το ρ.έλλον εί; π ά ν τα ; . . . Και οί
τ ω ; έχόντιον, ελθωμεν επί το προκείμενον. στροφήται αυτοί ήνζγκάζοντο ά'λ/.οτε να
II αλληγορία χεησιμεύει πολλάκι; ώ ; κ α λύττω σ ι δι αλληγοριών τ α ; αυστηρα;
δραστικώταταν μέσ.ν 5>ηγία; δια τε τυ στούς τού; [ίασιλΑ ; σορ-οουλά; τω ν κ ενφλωμένου; υτ <παθών, υπερήφανε.χ; και τούτο ι; στολλοι αυτών ετληρ οταν ο ι/. , ή;
έγολίσμού" επίσης διά τού; καθιστάμενου; κεφαλή; τω ν τ ή ι τίλρ.ην αυτώ ν, ότι <;θέ
το’.οότου; ένεκα τ?,; μεγάλη; δυνάμεω; λησαν νά θέσοοσι χαλινόν ε :; β α σ ιλικά ;
εμ—επιστευμέ/η; αυτοί;. Αιά τ?,; αλλη ίύιοτροστία;.
Την σήν.ερον όλ'γον κ α τ’ ολίγον καί
γορία; 5 δούλο; τολμά νζ επιφέρη παρα
ε
ί;
όλου; τού; κλάδου; η αλληγορία κα
τηρήσει; εί; τού; κυρίου; του' καί πόσου;
θ
ίσ
τα
ται στανιω τερα, ενεκα τ ή , αύ^ημ.-/λίστα αυτών δεν ίδομεν μαλαχθεντζ;
σεω;
τω ν άνθρωττίνων γν όσιοι ν, τω ν διαέν στιναή φοβέρα; ε ; αγειώσεω; δια ¡αιά;
κοινουν.ένων
τόσον έλευύέρω; 'και τοσον
μόνη; μικρά; καί χχριέσση; αλληγορία;.
εύκόλω;.
Θά
Γλθη ήν.έρα, καθ’ ην ή ^αλή
Οι ’Ασιατικοί λαοί διζπρέπουσι ττάντοτε
θεια
τταντοΰ
καί
πάντοτε θά δεικνύητχι
εί; τ ά ; αλληγορία;, καί οχι μόνον ένγυυ.νή
καί
ή
αλληγορία
θά καταφυγή
νοούσι καλώς τάς θρησκευτικά; αύτώον,
τότε
εί;
ρ,όνην
την
ποίησιν,
πρ'ο; εΰάρ=.άλλα καί καθ’ Ικάστην νέα; τοιαύτα: με
στον
χρησιαεύουσα
ποικιλίαν.
ταχειρίζονται. Διότι οι λαοί αυτοί, ζωντε ; ύπο τον λαμπρότερο1/ ούρανον τον χνυψούντχ καί έυ.ττνέοντα ιτασαν κχρδίαν,
είναι πάντοτε Ιόυ.ατα άφορητου δεσποΒ'.
τισμού κχταπατούντο; παν ευγενε; αισθημα. Ισιο; καί αυτοί ττοτε δυνηθωσι
Εί; παν είδος συγγραφή; ή αλληγορία
νά δεικνύω σι καθαρώς την αλήθειαν, χωαου-όζει'
όύναται ναθ.άβη πτήσιν υπερνϊ.φή,
ρί; νζ κχλύπτωσιν αυτήν ύπο τά νέφη

’ Ελθωρ-εν ήδη εί; πεφηρ.ισζένα τινά υιΰηl ’ortum . . . .
λή; και λααπρα;
άλληγοοία;
παοα,οε'ν
‘
*I
i «
Ενότη;, κίνησι;, θερυ.ότη; καί ποικιλία ¿-*
ρ.ζτα.
ΐάρχουσιν
εν τή ούδή ταύτη' κάτωθεν δε
ÍI αγία Γραφή πρώτη, ή τι; είδο; έχε
•
ή,
καλυπτρα;
απαντα τ ι; το Χυ.άρτηυ,η
λυρική; πυιησεω;, λιυει πολλά καί (ύραίι*
τού
ρ.ή
σεβορ.ένου
τήν ξενίαν, τήν έν τώ
πα.αδείγρ.ατα. Ιίρύ πάντων ά'ΐοπαοατή-οσρ.ω
λάρ.φιν
του,
τήν στιγαίαΐαν αέρη.-ο; δια τον τρόπον, ρ.εθ’ οΰ κατόορθωσ
Uv,
τήν
ουγάδα
ηδονήν,
την τύψιν τοΑ
την ρ.ετάνοιαν βασιλεω; άπολζύοντο; τώ
συν.ι )'j ,ο;, τήν νε.ζν οργήν, τήν κατα
καρπών τή ; κακουογίζ; του, είναι η άλ—
/
5
/
r
Ληγορια, Οι η; παριστανεται ο Λανά στροφήν κράτους ολοκλήρου δι’ ενα καί
/../ον άνθρωπον, τελο;, τον κεραυνόν π ίπερ.πόρ.ενο; παρά Θεού εί; τύν Δαυίδ, δι
νζ τον επιπλήςη οτι εςεπόρνευσε τήν βηε- ..τ.ντα επί τού ενόχου, τή : οικογένεια;
σαβεέ. Li! οτα.ν ή ποίησι; νρησιρ.εύη ού- του καί σ /υ.παντο; τού λαού του.
r r üy.O'rrr.p'.Ç'.; τ/,ς ολισΟα^νουσης
·>·\
/
Γζ ετη τού Ο/λήρου βρίθουσιν αλλη
tco ως
ν.ρ-.τή;, είναι θεία τωόντι εαπνευσι; και γοριών, πού ρ.εν χαριεσσών, πού δε υψη
φαίνεται ρ.έλλουσα νά ζήση, όσον καί ί λών και ωραίων' πρύ πάντων εν τή ’()κ.σρ.ο; α π α ; — Ü Ι·ρερ.ία; ρ.ετα/ειρί- )υσσ:!α άπαντα τ ι; πολλά; τοιαύτας σπο
ζεται αλληλοδιαΛό/ω; τήν άλλη-Όοίαν ράδην. Λ: προσευχαί, ό κεστύ; τή ; ’Αφροκαί τήν γυρ.νήν αλήθειαν, όπω; κατορ- Ή-ης, τό φυτον τύ ισχύ ον νά διακόψη
θώση τήν ρ.ετάνοιαν τού λαού τού ’Ισ •ου, /.¿γαλή τερου; πόνου; επί ¡αίαν ήυ.έραήλ. θψηλη επ.ση; άλληγοοία είναι ή ραν, το νηπενθε; εκεί ο φυτύν £κ τολ
η
>Τ
, χ
,
,*
1
7τρο<ργ)τε:α του líoarV εν 7.UT?t μ/ετε». τ^ε σπ,ίου ολίγαι χόνον σταγόνες έν τώ κραυψο; προφητική; ερ.πνεύσεως καί δύναρ,.ν τήρι του Γηλευ.άχου παύουσι τά δζκρυα
αΰτού ε ·εκζ τή ; υ.νήν.η; τού πατρό; του
Αισχυλείου ποιήσεω;.
Λραρ.ατική Ιλληγορία είναι ό ΠροίΛη- Οδυσοεω;, πάντα ταύτα παριστώσι τεοθ ε υ ; τού Αισ/υλου, '/ αλz καί o yxox- πνα; άλληγορ.ας. Μή νου.ίσοορ.εν όρ.ιυς,
κτήρ τού Προρ.ηθέω; προσπασσαλευθέντο; ο,.to; τι/ε; πιστεύουσιν, οτι τά ποιήυ.ατα
διά βία; επι βράχου, βχσανιζορ,ένου, κε- ολα τού Ον.ήρου είναι αλληγορία άπ’ άοραυνοβολουρ.ε ,ου κ εν τούτοι; ι/.ή παοα- χή, ρ.εχρι τέλους, διότι το τοιούτον ήθεκαλούντο;, ρ.ηδ επ ελά/ιστον ρ.ετανοούν- λ εν άφαιρέσει πασαν ζωήν άπο τ ’ άριτο ;, είναι χαρακτήρ άξιο; άλληγορική; στουργήν.ατα αυτά ποιητική; καί πλαστι
·
διαπλασεω;. Ισω; δε καί δύο άλλην ό κή:Ρ Φαντασία:.
ρια; παρέχει ό Προρ.ηθεύ;' τήν ζηλοτυΟ ελιγωτερον πλούσιο; Βιργίλιο; καί
πον ανησυχίαν τού ισχυρού φοβουρ.ένου ολιγωτέρα; άκόυ.η αετα/ειρίζεται άλληπάντοτε του; ευφυεϊ; άίνδρα;, τού; κα τα - γυριας. Διακριτεον τήν τού ’’Εροοτο; κεναλίσκοντα; τον βίον των προ; φώτισιν κρυυ.υ.ί,νου υπο το προσ<υπον τού Ασκζολοκλήρου εθνου;·— καί την άφευκτον κα νιου και θερρ,αίνοντο; διά τή ; πνοή; αυ
ταστροφήν τού τολρ.ητίου, τού ριψοκίν τού τήν ψύχραν και μή θέλουσαν ν’ άγαδυνου τού περιφρονουντο; τού; εχθρού; του πήση καρ παν τή ; Διδούς.
Ο Οράτιο; ρ.ά; παριστα τον σοφόν ρ.έΤά ποιήματα τού Δάντη βρίθουσιν έπίνοντα ρ.Ονον όρθ'.ον έν τώ ρ.έσορ τή ; κα cfη; αλληγοριών. Η εννοιά τινων έξ αυ
ταστροφή; τού σύρ.πάντο;. ’Επίση; πΧ- τών φαίνεται άπολεσθείσα' άλλων πάλιν,
ράδειγρ,α λαρ.προν άλληγορ'ας είναι καί ω ; φρονούσι σήμερον, διετέλέι ανεξήγητο;
η ωδή του εκείνη ή άρ/ορ.έν-η διά τών και ει; αυτόν τον Δάντην. ’ Λλλ’ είναί
οτίχων:
τινε; λαμπραί διά τήν ευφυΐαν, καί τήν
Ο N av is; referent in m are te novi σαρκαστικήν επι δε; ιό τη τ α, διά τήν άκρίβειαν καί τήν υψηλήν φαντασίαν. Ευθύ;
F lu c tu s! O quir' a g is ? fortiter
εν αρχή τή ; Κ ο λ ά σ ε ω ; παρατηρούμεν
[occupa
λαμπράν άλληγορίαν τών παθών τή ; νεο*

i ή καί νά περιΐπταται χαρ.ηλά, ιύς ρρυσαλτ ή ; αλληγορίας!
Ο,τι πάσ/ουσιν οΐ τύραννοι τυφ λω τ- λίς έπί ρόδων' δύναται νά έρ.ποιή^τρόρ.ον
τοντε; εί; την αλήθειαν, πχσχουσι καί οι διά τή ; κεραύνιου δρρ.ής αυτή;, δύναται
διεφθαρμένοι υπό τή ; φιλαονίας ζ.αί ανευ νά διορθόνη το σφαλερόν διά του γελοίου^

Π
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τήτος, τής ανδρικής /.y), τής γεροντική
ίλι,ι'.α;. Σοφοί τ ι /:; διϊσχ υρ'ζ/νται ο :
ΟΓ/ίττεται r h'i I ταλίαν άπατα/ άλλο·.
&j, ors irnz~. 7ή/ α„λήν τϋ; Ρ Va/);, ητι;,
ΐζζ £>—ϊ ■>ουίνώση πασαν τήν I ταλίζ , γίνί ται χλληλοδιαυόχω; πά/θηο, as.'·./*
χαί λύκαινα. .Yso.ítoww ό τ*.
Βεα
τρίκη εί/αι άλληγυ,ία τ?,; θρησκεία;' αν :ό
Τδιούτον Ιχηται αλήθεια;, ουδει-, τ; >·..·; τ>,;
έπείείξατο πλαστική/ τέχ·ην κρε'.τ :ονα,
Äiί Ti ό Βεατρίκη άγζπήτασα -V/ Δάντην
fei γ.ϊ;, τόν ly y. 77. v. εν 7Ci ου;α/ώ συχ·ά από τά θαυμάσια τώ / ουρανίων δωμάτω/ τη; στρέφουσα τό βλέυ.υ.α έ.εί τή;
γή; προ, ά/αζήτησιν τού Λάντη. Τό/βλέ-

~ίϊ Ρινόλϊου.

Γ. ότου δεν ύπολείπε :

>: πρό; τη/ λεπ τό τη ;α καί την λυοικην
:ο'.Λ;ιν 3 ίίετράρχη

Ο υ.αλητής τού ΜωΟτέως καί τού Οί.ήρ.υ, 3 άν a τραφεί, υπό τ.ΐ» Αι·τ/3λ·.υ,
} ευχερή; /.πναιυ.ητής τού Τάττου καί : ΰ
Α/./τη, 3 τυρλό; ποιητής, 5 Μίλτωυ βρί
θει αλληγοριώ/. Μα, παριττα τήν aaasτίζν υπό τό προ®·/ηυ.a ωραίας γυναικό;
τελευ :ό τη: ε’ς όυι / και κ>/χ; περί',ωννυου.ε/η;. Μας παριττα το/ θάνατον υπό
τό τχή /.α ¡Λελανή; /.ο-χην.ου τκ ας, η τι;
τ α .ά τ τ ϊΐ φοβερά ,ικόντιον καί επί κεφα
λή; τ ; . v. ε . ) ο; τι αλλοκότου οτέυ.υ.α : ος.
’Αρρία καί γιγζντώδους υ.εγεθους είναι η
772’. 77Á3Í. /Ό7.3 ; 07 £V Tu) '¿¿<7ù GVJ.AI I’, '
πε.ιγραφή γεφίρας, ή/ 3 θάντατος καί ή
τή i μεγάλη/ έρημον 7 Λ z u r / τρέχει
αυ-ζρτίa υΐ/οταν επί τής άβόττου τού
TTp'j; τό·/ Β.ιγίλιον καί λέγει α ^τ v :
χάους και 5 τ όis / άπαν τό ανθρώπινον γέ
« Ω ψυχ/ι ευγε/ή: τ?,; Μα/τοίη;, t'j ,
νος μέλλει νά δ-.έλθη.— Η Εύα τού 513α—
» ούτίνΟς ; 9·ϊ Λ/î ζ $ Ζ 'ό.λ-η VI T~J V.W).··)
τω/ος υπερτετεϊ πολύ τής ’Αοροδίτης,
» χαί θά ζήση αιωνίω; δ φίλος μου â’j j'διότι έχει δ/ο νέας χάριτας, τήν Αθωό
» σκέτα·. πεπλανηυ,έ/ο: εις sovj
—ετη τα και τήν Σεχ.νότητα
» διάόα, όπου ό φόβο; δύ/αται νά όν
Ο Γερυ.α/ός ήυ.ίθεος, 3 Γκαΐτε δαιυ.ο /ίαν
» απο/εση' φοβοΟμ.αι ¡.,/ήν άπιυλέσ η ή ί !,
καί
υ,τε.ανόρώτου φαντασίας αλληγορίαν
» φοβούμαι μ.ή έγκατέλειψα άργ: τον ο » φανόν <Υ.ά - νά έλθω εί; [io//·, άν το . παρέχει έν τω Φάουττ. ϊίκεϊ βλέπει τ ι;
» Υπαγε προς αυτόν, σε παρακα'/.ώ' ε ίμ τον οοφόν, τό/ καταναλιτκόυ.ενον εις υ.α• νά ο Όσωσιν αυτόν ή γλυκύτη; ποιητού ταίου; πόθους, οπω; άνευρη εκείνο, οπερ
» και ί βοήθεια Οε'α; τέχνη; καί ούτω τό παν δεικνόει, τό παν καί αποσιώπα,
» νά παρηγυρηθή. Είμαι ή Βεατρίκη' £γ ό όπως ίιη φόις όυνάυ.ενον νά τόν τυφλώτη,
» σε παρακαλώ' έρχομαι εκ μέρους, όπου όπως έίηγήτη λέξεις υποκρυπτοόοας άβυτ» αελλω εντός ολίγου πάλιν νά έπιστρέψω, σο·/ — tí ε ό ς, θ ά ν α τ ο ς' — τόν βλέ πει
» Ο εαως με στέλλει, ένεκα του έρωτος ¿παυθούντα, έπικαλούριενον τόν θανατον,
άναγ//ορίζοντα τήν σχ.ικρότητά του, πα* δυΐλώ » .
’i.Τού υπερήφανος αλληγορία τήςθρη- ραδιδόχενον εις τήν άυ.φιβολίαν και, τέest;.ας, τ?,; τά ουράνια τοϊς άνθεωπ'νοις λος, ι/.όνην άλήθειαν εΰρίσκοντα τήν ηδο
G'jvS'/θύσης, τής άκενώτου πηγής εΰσπλαγ- νήν τού κόου.ου. Εκεί βλέπει τις τό κα
χνίας προς -à ανθρώπινα δεινά, — καί κόν πνεύαα τό ωθούν ε·ς κρηυ.νούς καί αυ
τη; ποιήσεως, ητι; έξ ουρανού έρχομένη τόν τόν υ.αλλον ένάρετον, τό εγκληυ.α
βώ ,;■· τον άνθρωπον από τή; πλάνης καί τιχ.ωροόρ.ενον, τόν άυ.αρτήταντα ιν,ή δυτόν επαναφέρει εις την αρετήν, διά των νάαενον ούτε τάς χεΐρας νά τείνη πρός ου
ρανόν, όπως δεηθη τού Υψίοτου. Εκεί,
έεωτικών
άνχανήσεων.
Γ
I
Ο Τάσσος, ώς ποιητής πλήρης φαντα- ¡ τέλ.ος, βλίποαεν τόν θειον Ερωτα, τόν
βίας καί λεπτός τώ πνεύμ.χτι, λαμπράν ουρανόν έν τη γή, καί τήν άποθέωοιν
αλληγορίαν περί των θελοντιον νά παί τού πλ,η®ιάσαντος τόν Θεόν διά των βαθζω σ·. μ.έ τον έρωτα καί συλλ.αμ.βανομ.ένων ¡λίδίον τής Αγάπης.
δστερον εις τάς παγίδας αυτού, μ.ας πα
Κωυ.ική αλληγορία εΐναι δ Π λ ο ύ τ ο ς
ρέχει εις το έν τη ’Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω θ ε ί® τ . τού Α-·ττοφάνους.
Is ρουσαλή μ. έπειοόδιον τής Αρρ.ίδης καί
Β ψ οχ ή τού Απουληι'ου καί τά έργα

Τοû Λοίί/ίίχνου ε.ν
ττατϊοτ)
·£
χ,αό σ-ουΛίΐόίον εννούον.
’Εκ τω ν ευχερώ; χεταχειριοθέντω-/ τη
’Αλ/.ηγορίαν Γάλλων, αναφέροαεν τόν Κε
tei./i.o και BoiieàU. Ίΐ Ιό ρ ρ ·. κ ια ς το .
Βόλταίρου αλληγορίας οε'.γχ.ατα όυνα[0. να πρός τα άνω νά παραβληθίύοι παBÍyoi αρκετά. Τοιαΰτη ε’ί/αι ή άλληγο.
,
Α
!
'¡V /
cía τής διχονο.ας ¡ν.εταοαινουοης εις Ι’ωρ.ην πρός έπίκλησιν βοηθείας έπι Σίςτου
τού ΣΙ ., τού οποίου 3 Λάκτυλος (ό; ;ν.0χ λό ; ύπεκίνηοε τ α ; τροαεράς εκείνα; cçaγ ά ; τω ν έυ.φυ/.ίων πο/.έυ.ων τ η : Γ αλλία,
έπι ΐί 'οόλ(·υ t í . ’Ερρίκου Γ . καί Ερρίκου
Λ'. ’ Εκεί λοιπόν εν Ρώυ.η à ,, αν τα
.Δ.χό/οια τήν Πολιτικήν της οποίας τ άνάκτοοα διαπρέπου®.’ και at Λΰο ου.ού έπιπτρέφουοιν εις ΙΙαρ’τ ί .υ ,, όπουέπιφέρουσι
φοβ,υκς ταραχας όιά τής υποκινήτεως
τω ν fi ε κ α ε ξ κατά τής Βουλής. Εις τά
βάθη τής κολάσει·/; ή Διχόνοια καλει τόν
Λιι'ν.ονα τού φανατισυ.ού τή βοήθεια τού
οποίου διεγείρει κατα τού B aci/.εως Ε ρίκου ! ’. τόν Ιάκωβ/ν Κλεαέντιον, οττις
έπι τέλους όολοοο εί τόν βασιλέα του.
Ί ΐ άλληγορικη περιγραφή τού ναού τού
’’Ε ο' οτο: είναι πρόσωποποιηχένη άπεικόνισις τού πάθους αυτού.

Λ όν Κ ισ ώ τ η ς τού Κερβάντη. 'Γ ο ύτο
IV υπολείπεται δ Ιναμ.οενς, δ Βιργίλιος
υτ'/ς τω ν Πορτογάλλων.
ΓνύV δε, παύομεν τόν λόγον θ.υ.τούυ.ε—
•οι οτι δεν ήδυνή'/ηο.εν έπι τού παεόντο;
/α κάυ.ωμ.εν ακριβή άνάλυσιν τω ν σποοά—
•ην ληφθέντων άνω παραδειγυ.άτων. Εκ
τός τή ; έλλε'ψεως τού χρόνου, καί άλλος
λόγος υ.ας ήναγκασε νά Λιεξέλθωυ.εν αυτά
;ν τά χ ει, όσα και πο ς ένθυμ,ήθημεν. Ο
λόγος είναι ότι ή-.ε/ήσαμεν ά π λ ώ ; νά
πιαγυ.ατευθώυ.εν
πετί
έν χέt i;
t
ι Αλληγορίας
ί t
* k»,
νει, και ουχι περί τω ν περιφήαονν άλληγο3ιών. Υποσχόυ.εθα ου.to ; νά προσφέρωμ.εν
τροσεχώς τοϊς «να γ νώ σ τα ι; τού i λ ι σσ ο ύ υ.ελέτην τινά έπι τώ ν λαυ.προτερων
άλληγοριών άπό τή ; Αγίας Γραφή; μέχρι
τής σή/.ερον, αν ευυ.ενώς, εννοείται, υποεχθώσι τό παρόν ήδη περί αλληγορίας
ίρΟρίδιον ήυ.ών.
ΙΩ. KAM . . .

ιϊρ ώ ι

?:*
hü
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Sur les liorils forîunés de f antique
’Εάν παραδεχθή τις ότι ό έρ(ος είνα ι
[Itlalie
τυφλός, ως ποά-λοί τε ποιηται καί συγγραLieux où finit Γ Eurnpecl comsnenee

[Γ ¡Asie Οΐίς (ομολόγησαν, δεν θά δυσκολευθή νομ ίζω νά παραΰεχυή ότι ένεκα αυτής τα /S’ élève un vieux palais respecté par της τής τυφ λό τη τα ; έγεννήθησαν πολλά
île temps
L
1 παράδοξα και υπερ φύσι/, ών ¿λίγα προ
*ΙΤ σκηνή εδώ υποτίθεται έν Κ '/πρω, διότι τίθεμαι νά διαβιβάσω εις τούς ά να γνώ £ λαός τής Κόπρου έθεωρήθη πάν οτε co; στας τού Ιλισσού. Ολίγοι είναι εκείνοι,
¡j.a/.λον έκδοτος εις τον έρωτα, όπου; καί ο'ίτινες φθάσαντε; καί όιελθόντες το ¿ 0
ή αυλή τής Ρώυ.η ς έθεωρήθη ώς ή υ. άλλον ; έτος τ ή ; ηλικίας τω ν δεν έρρ.ψαν £■/ βλεμ—
πο λιτική αυλή τ ή ; Ευρώπης. Ο ερως τού |μα έρωτικόν έπι τίνος δραπετου αγγέλου,
Βολταίρου δεν είναι π/.έον υιός τ ή : Αφρο- ; ή διαβατικής θεας, όπως οί ρωυ.αντικώδίτης, θεός τ ή ; μυθολογίας άλλά πάθος ! τεοοι αυτώ ν τ ά ; άποκαλούσιν. Επομ.ενως
φλογερόν με πάσα; τάς ακολουθούσα ς ! ολίγοι είναι οί μ.ή έρωτευθέντες, οι μ.ή λα—
αυτό ςδονάς, πικρίας, καί καταστροφάς. : βόντε; πείραν τώ ν άπειρων τού έρωτα;
Τού Β λταίρου αυτά τά ποιητικά αρι μ ηχανηαάτω ν’ οθεν καί ολίγοι ίσως θά
στουργήματα περιποιούσι τω ό ντι μ εγά- δυσπιστήσωσιν εις ο ,τι υ.έ/.λο/ κατω τέρω
λην τιμ ήν εις τήν γαλλικήν φιλογογίαν. νά διηγηθώ. Δεν τούς ΰποχρεώ π. χ. να
Ε πίσης καί οί Ισπανοί παρήςαν άξιολό
πεισθώσι ότι ή ωραία και συμπαθής κιθα
γους τοιαύτας" παραδειγμα λαμπρότατον ρωδός Γλαύκη είχεν ερωμένον κύνα τ ιν ά ,

ι
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ί / περιπαθώ; έλάτρευε, περιφρονοΰσα σουρείαν νεανιώ /, συχνάκι; Λιαβαινόντων ύπο
τά παράθυρά τη ;. Διότι ίσως μα: είπουσι
2Τ’, το ·το δεν ήτο γνήσιο; έρου;, άλλ’ ιδιαι
τέρα τ ι; κλίσι;, φ'.λτρον κλ,τ. όταν ομου;
μ.αθωσιν οτι ύπή.ς? Ουγάτηρ διαπύρου: έρχ
σθεϊσχ τοΰ ιό ίου αυτή; πατοό; η άδελνοΰ
καί πεσοΰσχ θΰμχ χνχυδον τον θεου.οΰ έροοτό; τ η ;, ίσου; κα τ’ άρχχ; πλάσμα τή;
φαντασία; το ύπολάβη τ ι;' άλλ’ εάν άνοιξη
τα ; δέλτου; τή ; Μετά ου /ική; ιστορία;,
κα·. εισΛυση ε1.; τα ενδότερα των υ.ετχ.ουνικών ττυργ'ουν, των μ.υσ τηρ-.ουδών έπχ ΰ/.εων, των σκοτεινών ¡αν ημε ίουν, θα ίδη
ότι ο ερω; εν εκείνοι; τοί; άλλοκότοι;
χρόνοι; έπαιζε τό παραδοξώσερον μ ευ ο:
τ ή : ανθρώπινη; τραγωδία; κατα του;
ρευ.β υό; παρατηρητά; των επιγείων, η
κουμωδ.α; κατά τού; χαοίε/τα; ¿παδου:
τού Λνακρεοντο;. Σου.εϊαι ερώτων άδελφοΰ προ; αδελφήν, και τ άνάπαλιν, πατρο; προ; θυγατέρα κλπ. ελάυ.βανον '/ώ
ραν. Βεβαίου; άμιλοΰντε; πεει παοαδόξουν
καί παρανόμων ερώτων δεν συμπεριλαμβάνομεν καί τού; ώ ; τοιούτου; θεουοουν,ένου; ύπο τών ευσεβών έκκ λ η σι α στ ·.κ ώ ν,
ο ίτινε; απαγορεύουν επί ποινή κολάσεου;
V ν
\ »
>·.
¿Ον ερωτλ '/.7-ί, τον γα»^ον ^χετα^,υ ουννενών, δεν είξϊύρομεν μέχρι τίνο; βαθμού,
καΟ ον ο/ι πλέον το ουν/ενκόν αίυ.α, ά:
ριοί συγχωρηθή η λέ'ιι,έξα τυ.ίζετα ι,ά λλ’ου
όεμία σχέσι; κοινωνική εμποδίζει αϋτοό;.
Δεν προτίθεμαι ”ά ομιλήσου περί έρω
τος" απλώ ; Οά έκθέσου εν συντόμω γεγο
νότα τινα , δίόοντα μικράν ιδέαν των άπαισίων αποτελεσμάτων, άπερ ό ερω; σύν
το ΐ; καλοί; αύτοΰ άφίνει έπί τή ; ρά/εω;
των υπ αυτού τρωΟεντων. Καί έν τώ πχρόντι μεν άρθρου ό λόγος περί τινων έκ
τών έν τή αρχαία ιστορία καί τ α ί; πχρχδόσεσιν άναφερομένων ερώτων" έν έτέρω
δέ περί τών έν τή Μεσαιωνική και νεωτερρι ιστορία. 1 πήρ/εν εν τοΐ; άρ/αίοι;
χρόνοι; νεανία; τ ι; Μακαρεύ; Κανάκη; ο
νομαζόμενος. Νέος ευγενοϋς οικογένειας
καλή; τυχουν αγωγής καί παιδεύσεου; συνηνουνε μετά τών προτερημάτων τούτων
και σεμνήν ωραιότητα, Είχε το κάλλος
του Σμ.ερδίου καί την κόμην του Βαρ-

Ούλλου, τών καλλιο.όροουν εκείνων νεα ·ίσκουν, τώ ν τοσοΰτου πανηγυρικό»; έςυυ.νησύέντων υπο τή ; μελιοθόγγ'ου άηόόνος
τ ή; Τέω του Ανακρέο/τος. Εν τή άκυ ή
φθάσα; τ ή ; ήβη; καί το σέμνουαα Οεουρούμενο; τ ή ; συμπολίτιδο; νεολαία; ύπέπεσε
ελτ:.οα ε :; ραρα^ρον ι/ενα κα·. σ/.οτν.νον, ες εκείνων τά οΓ.ο'α 5 έρως γνω ρ'-ζει να ορ'υττη, "να θ.σιάζτ, τινας τώ ν
υπ αύτοΰ βληθεντουν. Είχεν αΛελφήν ου
ραία·/ τ ? ; οποία; την καλλονήν περιττόν
να είπη ί Λιά τή : λέςεου; ουραία επιθυ
μιών να συμπτύσση πασαν την περιγρτοήν.
Αρκεί να ειπου οτι ητο ες εκείνων το.η
εύϊΐυώ ν παρθενουν α ιτίν ε; πα ί,ο υσ ι ;;κ ε τ ά
καλά το μέρος τουν έν τη παρθενία τω ν,,
β/.επουσαι άεννάου; ύπο τον οίκόν τουν
πλείονα; τώ ν υ.νηστηοουν τ ή ; Πηνελόπη;.
I.ζητεί το ή χείρ α υτή ; ύπο πολλών καί.
ό πατήρ α υτή ; ήτοιμάζετο νά γ-ίνη καί
πενθερο;, παρα/ουρών αυτήν εί; τινα , ότε
σπουδαΐυν σ ιμβεβηκ. ; κατέστρεψε τά σ/έύιά τουν. Ημέραν τινά ό νέο; Κανάκη;
επιτύχουν την αδελφήν του εί; τ ι υέρος
επεσεν ει; το ύ; πόοα; τ η ;, παραπαλών
αυτήν νά πεισθή οτι αγαπα αυτήν καί
οι όρκου έπιβεβαιών τον έρωτά του. Το
τοιοΰτον κατέπληςε τήν παρθένον, ή τις
μολαταύτα ήθέλησε να το κρύψη μ υσ τι
κόν, φοβουμένη μή έκθέση ει; την οργήν
του πατρό; τ η ; τον αδελφόν τ η ; Κανάκην.
Εν τούτο ι; ό ερου; του Κανακη ηυξάνετο
μεταβάλλουν αύτον άπο φαιδρόν νεανίαν
ει; ού/ρον καί μ.ελαγ/ολικώτατον ερα
στήν. Τοΰτο δεν διέφυγε τά ομμα.τα τώ ν
γονέουν του καί ί μυστηριώδη; αυτοΰ έρου;
ένένετο βαθμηδόν γ'νωστο;, διότι πολλ ά κ ι; ό Κανάκη; κάτω χρο; καί τρέμουν
προσήλθεν εις τούς πόδας τής αδελφή; του,
έζομολογ'ούμενος τον ερουτά του. 11 αθώα
αύτοΰ αδελφή έκπληττομένη έπί π/ έον
τον έςελάι/.βανεν όυς παράφρονα ότε ημέ
ραν τινα προσέρχεται εί; αύτήν α π ν λ τ ισμένος ό Κανάκη; καί σπασάμενος ι.οεγάλην μά/αιραν διαρρηγνύει τά ίμ ά τια αύτοΰ καί χύνει τά σπλάχνα του προ τώ ν
ποδών τής αδελφής αύτοΰ. Ο παράδοξος
ούτος έρους διεκουδωνίσθη παραχρήμα καί
φρίκη κατέλαβε πά ντας τούς άκούσκντας
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ιο ύς ολέθρους, ου; δύ/αται νά παραγάγη I λεγομένη, περί ή ; έν έκτασει άλλοθι ε·
γραψααεν.
ό έ ·υ; εί: τού; Αυστυ/εϊ; θνητού;.
Επίση; αϊ άρχαΐαι παραδόσεις άναφέ11; , ι υοςότερο; το'υτου είναι ο έρου; τή :
ρουτιν ότι καλλίν.ορφό; τ ι; και θελκτική
θυγα.ωύ; τοΰ Σκλμωνέου; Λϊ/ γ·/ουυ'.ζω
.
t
, . ' ι
υπυ .'.νουν μυστηριουύων Λα.μονουν ελαυνο- πα.θέ/ο;, ή Σμύρνα ήράσθη τοΰ ιΛίου αύμέ/η ή Λυστυ/ή; α ύ:η κόρη συνέλαβ: έ- τ ή ; -α τ ρ ύ : θ εία ντο ;, οτι έπί καιρόν ύπέρου.α φλογερόν προ; τον γ .ν ήτορα αυτή:, κρυπτε τον παραδοςον τούτον ερουτα}
πυυ; τ ■// ΐυ ιό ν τη ; πατέρα! Μη Λ'υ/αν.έ/η ό σ τι; ώ ; σάρας κα έτρουγε τήν τρυφεράν
α υτή ; καρδίαν καί οτι έπι τέλους αίσχυνα εκυραση ει; ουδέ/« τό μυστηριώδες
«„τή; παθο;, ύποπτευομένη μή.τω; ¿ν- νομέ/η διά τό παρά φύσιν συλληφθεν έ
ρου τικόν τοΰτο πάθος καί τρέμοοσα εις
νοη/ή και φουραθή ερου/.έ/η τοΰ πατρό;
μόνην τήν υποψίαν, μ ήπ ω ; τυ/όν γίν^
τη ;, προ; δε αισ/υνου.έ/η δια το μέγιθο;
τοΰ ακουσίου; α οτ η; πραττυμένου έγκλη γ/ουστό; 5 έρω; τ η ; ούτο;, κατέφυγεν εις
έκεϊνυ τό μέσον, ε ί; έκεί'/ην τήν μυστή
μα :ο ;, έμαραίνετο και έφόισία εις αύτδ
ριόν )η οπήν, δι ή; εισερχόμενο; ό ένοχος
έ τι τό έαρ τή ; νεότητο; αυτή;. Οτε έ
καί à τηλπισαένο; άνθρωπο; νομίζει οτι
π/.υε.,,ήΐη Οερμώ; υπό τοΰ άτυχου; π α 
θα έςέλύη αγνό; καί καθαρό;, κατέφυγεν
τρό- τη; να είτη τό αίτιον τοΰ προώρου
δηλαδή ει; τ ά ; ψυχοά; τοΰ θανάτου άγαυτή; μαρασμού, πού; δ; και αν έ απαί
κ ά λ α ;, διά μ ια ; αυ : χ ιιρ ία ; δοΰσα τέρυ.α
τι/ο. ο / η ;ελε να συζευ/θή, Γ; έρωτόπλης
ε ί; τ ά ; καρδιοβόρου; εκείνα; ύποψ’.ας,
παρθένο;, ύπ οτρα υλίσασα μ.υττηρί'όδει;
τι/α; λέ;ει; και καλύψασα ύπ αϊδοΰ; τό το ύ; φόβου; και εις π ά ντα , 8σα δΰναται
νά έπιφέοη ό έρου; καί μ ά λισ τα τοιοΰτος
πρόσωπο·/ αυτή;, έπεσε·/ εί; τού; πόδα; >/
1
Ο
/
/
/
>/·
ευου;. 1 Αλλοι εν τούτο ι; λεγουσιν ό τι ετοΰ πατρό; τη ; νεκρουθεϊσα παρα/οήν.α,
πρό; μεγίστη/ έκπλη;.ν καί φρίκην τών τ ε ιε και υιόν εκ του πατρο; τ η ; τον -Vέννοη ;ά /των άκολού Ιου; τδ πάθο; αυτή;. δουν.ν ή Κιρή/αν κ α τ’ άλλους).

Δυστυχή όντα, υπάρξει; άθώαι, ά ; δ

Αλλη τ ι; νεανι;, Β.βλί; καλουμένη, απαίσιο; τ ή ; δυστυχία ; δα'.μουν ώθεΐ εις
Ουγάτηρ τοΰ Μιλήτου και τή; Είδοθέα; τοιαύτα σκοτεινά βάραθρα, καί εϊ; à ο έ
εγέ/;το θυμχ μυστηριώδους άδελοικοΰ έ- ριο;, τό όεϊον έκεΐ/ο πΰρ, τό άλλου; μεν
ρουτο;. Ε’./εν αδελφόν Καΰνον όνομαζό- τέρπον, ζουογονοΰν και καθαγιάζον, καί
μεν //, πρό; 8ν είχε συλλάβει έρουτα πε άλλου; καταποντίζον εί; τ ά ; φ/βερα: τώ ν
j
^/
Γ » , ρί παίέστατον, ον ού μόνον συ/εμερίσθη ουστ
χ ι ον αουσσυ υ;, είναι έγκλημα, είνα ι
έ Καΰνο; άλλα καί έπηύςησε δι έτι φλο- βαρίϊα ένοχή, όταν δεν ίδήτε διέξοδον,
γερουτέρα; αγάπη;. Ai σ/έσει; τών δύο δι η; νά έςέλθητε τοΰ λαβυρίνθου, κα τα 
έρουμένουν αδελφών έπολλαπλασιάζοντο, φεύγετε εί; τήν αύτοχειρίαν, δραπετεύετε
χουρί; όμους νά παρεμπίπ—
η μεταευ έρου— έκ τοΰ λαβυρίνθου τ ή ; ζουή; καί ρ'.πτεσθε
τικ ύ . τ ι; λόγο;. Εκαμον τούς ερουτα; τών ε'.ς το ερτοωοες εκείνο χ-ο ς του τάφου,
διά μόνων τών οφθαλμών. Διά τώ ν ,χει- καί προσπαθείτε διά τοΰ σκοτεινού κ α λέουν ώμίλουν ώ ; αδελφοί, διά δε τών λύυ,ματο; τοΰ θανάτου νά καλύψητε τό
βλεμμάτων ώ ς’έρασταί. ’Αλλ’ ακολούθως έγκλημα καί τόν ένοχον έρωτά σας! Κρύέννοήσαντε; τδ έγκληματικόν τοΰ έρουτο; πτουσι τά νεκροταφεία πολλάς Φαίδρας,
τούτου καί αΐσχυνόμε/οι έχωρίσθησαν, τή ; Βοργία;, Παρισίνα;, Β εατρίκα; καί ά λ
μεν Βιβλίδο; εκουσίου; διά τή ; ιδία; της λ α ;, ώ/ α ιτία τοΰ θανάτου ήτο έρω; τις
ζόυνη; άπαγχονισθείση;, τοΰ δε Καύνου μ ητρυιά; ή μητρδ; πρό; υιόν, αδελφής
πλανηθέντο; εί; ξένα καί άτερπή μέρη, πρό; αδελφόν καί πατρό; πρός θυγατέρα,
καί έν λύπη τον βίον κατας-ρέψαντο;. ’Εκ όπερ φρικτότερον. Αλλά τώ ν τοιούτων à r
τοΰ συμβάντος τούτου προήλθε καί πα παισίω ν έρουτων ή εκθεσι; ούδε χωρεΐ καν
ροιμία Κ α ύ ν ε ιο ; νΕ ρ ω ;, έπί παραδό ε ί; τά στενά όρια τ ή ; συντόμου τα ύτη ς
ξων έρουτων καί αιτίων θανάτου γενομένουν διατριβής.
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Τί δε νά είτττ, τις ττερί τοΰ θρυλλουμέ- /.ai ούτω TTCραδώση 5 σκληρό: κύω ν τήν
νου έρωτος τοΰ ευειδούς Ναρκίσσου ττΓέ>ς καρδ'.αν του (.) εις άλλον τινά . Δε-/ !ρό ο
Τον ίδιον εαυτόν το υ; Εάν πρέπη νά —ι- π τ έ β λ έμ μ α τα πρός τ α ; αβρά; τ ί,ς Κ ιλι
στ;όση τις τον θρϋλλον τούτον, ο Νάρ κ ία ; νεάνιδας, ί-α ¡λ /, επισ'ο.η το μίσος
κισσο; θεωρών τήν μορφήν αυτού, κατο- τού κυνός.
π ιριζομένην εις τήν άργυρόεσσαν έθόνην
Αλλά π ρ ω το φ α νή ; λ α τρ εία είνα ι η τού
λίμνης τίνος, ήράσθη εαυτού καί ήρχετο αυτοκρατορος ο ή; Ί ’ όμη; ’Ονωρίου προς
¡συχ'άκι; εκεί περιπαθώς θεωρών τήν ΐπίαν ¡λ'.αν όρνιθα, ήν και έκαθεσε Ί 'ώ μ η ν. Τό
του μορφήν και ρίπτων στρος εκείνην βλέμ σα ότη δε -/¡τον ή ρ ιπ αθή; πρός έκε'νη ν
ματα, άτερ μόνον ο; έγκαρδίως και ΰπερ- α γά π η αύτο ϋ, ώ σ τε οτε εν κρισίμω τ ιν ί
βολικώς έρώυ.ενοι προσώπου τινός ρίπτου- περιστάσει τ ώ /.νήγγειλ,ον 6τ ι κινδυνεύει
βιν έπ αύ ού.
ν άπολεσθή ή Ρώμη, έξηγέρθη τ ε τα ρ α γ Αλλ 5 ερως, δ παντοδύναμο: εκείνος μένος κα ί δ ιέτα ζε νά τή ν σ υλλάβ ω σ ιν,
ϊρως, δν ί Ευριπίδη; ¿ζωγράφισε τοσού- « λ λ οτε τ δ -ξήγη σαν το π ραγμ α, οτι ή
τον έπιτηδείως εις τούς Αβόηρίτας, ώστε Ρώμη, ή πρωτεύ ,υσά τ^υ έκινδ'ο <εοε, κ α τούς έκαμ,ε νά χάσωσι και τάς ολίγα; τεσ ίγασ εν όπωσοϋν τή ν ταραχήν του. Κ/ν
φρένα;, όσαι τοι; ε'χον μείνε·., ο ερως, λέ ο εν έβλεπε συν?./ ν ; τή ν όρνιθα κα ι δ ιν τή
γω, εξέτεινε τούς πλοκάμους αετού καί ύ—εμ ειδ ία, η δεν έρριπτεν έπ αύτήςβ/έ/.μ. χ_·.·.; αύτων τών ζώο;ν καί κατώρθωσε ¡/.ατά τ ιν α συμ παθε α ; ερ ω τική ς, ένό μ ιν.- σύνδεση διά τής κολλητική; αυτού 0υ- ζεν ό τι τιο έλ λ ε.π έ τ ι.
Καί τ α ύ τ α μεν ές όσων αι ιστορίαι καί
νάμ.εως, όχι ¡/όνον αδελφού, ττρ'.ς άδελφ: ς, καί Ναρκίσσου; πρός τάς ιδίας των α: παραδόσεις άναφέροοσιν" πόσα όμως
μ.ορφάς, αλλά καί ανθρώπου; ττρος ζώ α ! ε τ ί παοάδοξα κα ι υπερφυσικά δι-.όραμα Ευτυχής ό κύων τί,ς θελκτική; κιθαρω τίσθησαν άλλα δεν ήκούσθησαν, λ, δεν οιεδού Γλαύκης-, όστι: σ.νετελεσε, καθώς ! σάοθησαν υπό τών παραδόσεων,
λ έ ρρουν
υ ν ααίκακαί
αυτός, | Μη
ικ α κα ι γλώσσαι,
γ/.ωσσαι, ερωμένος
ερωμ-νος αυτ/,ς,
-Ί Ο λη-μονήσωμεν
λησμ-ονησωμεν δε
οε νν άναφέρωμεν
αναφερωμ.εν

'Α λλά μετά καιρόν τιν α , είτε διότι ο χει- δημοτικής, γλόοσσης Κυρίου Αφεντούλη,
ρ.όον τον £κό)λυε τού νά το ¿-ισ κεπ τη σ α ι έμελλε ν ’ άναγνωσθή η κρίσι; τού ποιη
ου γνα, είτε διότι δ έρως του άπήσει τού τικού διαγοον.σμού. ( Ü κ. Αφέντου/,/,ς
το, παρουσιάσΟο εις το δα,μαρχεΐον καί προτ'.ύεται πρσεχώ; νά έ/.δ.ώση σπουδαί,ν
Κ3οέτε·.··ε τήν ε :; αυτόν παραχώρτ,σιν τού >σίιγγρκμμα: Περί τί,ς Ιατρική; άποτελεσαγάλματος ά νι ί χρ/ιν.ατικού τ.νος ποσού. ¡/.ατικώς ενεργούσης επί τώ ν ηθικών νοση’Α/.λ’ ?, άπαντα,σι; υπί,ρςεν άρνα,νική. Ο μ ά τω ν, οίον ,· ποίησις κ τλ.) Αι ίδέαι ένε
νέος έπαυε λαοί τή <πρότα?ιν, έπαυςάνων κα τί,ς πληθόο; γνω ρίζετε οτι δυσκόλως
τ ς ν χρηματικήν ου/.οιβήν, αλλ απαλπί- έςέ.χ< νται τής κεφαλής, έκτος αν έπ ισ έσδα και διευΟύνδα σκυθρωπός εις τον οίκον ση εν αυταίς χ λέρα και άραιωθώσιν ολί
του. Τ /ν επόμενα·' πρωίαν σ ςκλοπερίεργος γον' αλλά τότε π ά λ ιν θά εζέλθωσι χολεκαί φιλόθεαμων λαός τών Αό'α,νών συνα,- ριώσαι εχουσαι ιν έ γ κ η ν καθάρσεως, ώστε
θροίζετο μελισσαδον περί το άγαλμ α τί,ς ή οό γοο; η αλ/ως καλλίτερον νά μην εχ ο—
’ΑγαΟί,ς Τύχ/,ς, περί τά (έάΟρα τού οποίου ¡/.ε; αφθονίαν αυτών διά μικράς περιστά
εκε.το εκτάδα,ν ές/,πλωυ.ένον ψ χ .ό τ α τ ο ; σεις. Οποος και αν : χ -, τύ πραγ/.α, τύ
πτώ μ α νεκρού, ού Γ; ¡/.ία χειρ ¿κρατεί ετι βέβαιον είνε οτι κατα τας ο/.τώ τελευ
αιματοσταγες εγχειρίδιο·; καί γ, άλλα πε- τα ία ς ίμέρας /.παντών με 5 μέρας διευθυν
ρ·.έπτυσσε το ¡ΰάύρον τού άγαλμα ;ος. Ο τής με ήρώτα πάντοτε; «Καί τα αθύρμα
Εγώ δ άπή ;τω ν
ευαίσ/ατος εΰπατρίδα,ς κ α ι έφ ογεν ε ί: το τα πώς πηγαί/ουν ; »
μ εσ ιν τούτο, /.πελπ.σΟεις τοΰ ν άπο/.τή- «περί τά τέχη εύ ίσκομαι. » Κ έν τούτοις
σα το άντικείμ-ενον τί,ς τόσα; λατρείαςτου. ούτε γραμμήν καν /.κόμη είχον συνθέσει.
Καί τα ύ τα ¡/.εν τά ολίγα περί τοον /.α Αλλα τότε, θά. μ έρωτήσητε, δ ια τί ύπετ ά τήν άρχυ.ία; εποχήν συναφύεντων άΟε- σχεθη; πρώτον καί δ ια τί :ψεόδεσο δεύτε
μ :ω ν και παρά φύσ.ν καί νόμ.ον ¿ρώτων' ρον ; Γπ-.- χίθην διά νά ;/.ή φανώ ανά
περί δε τών ο.ατα τούς μέσους καί νέους ξιο :, έψεοδόχ.ην όιά νά. κρατήσω τήν ύπόσχ-.σί; μου . . . — Απορείτε, φ ίλτα το ι ά χρόνους £ν έτέρω άρύρω.
ναγ/ώ
;α ι καί περιπαθεϊ: άναγνόοστριαι"
Τ. Δ. ΑΜΠΕΛΑΣ.
μ ά λισ τα, έψε·οδό·/.ην έλπίζω ν ότι τό ψεύ
δος διπλασίω : καί τριπλασίως ήθελε μ α
ναγκάσει νά γράψω τά αθύρματα, όπως
¡/.ή φανώ ψ.ύστης. Εψευδόυ.ην διά νά κ ;α τήσω τήν ύπόσχεσιν ?.αί ήναγκαζόμ.ην
οΰτω νά κρατήσω τήν ύπόσχεσιν ¡/.ου, διά
να μήν άποκαλυφθή τό ψεύδος. Β λέπετε,
Προ όκτοο ή μ ε ρ ω ν 5 ¡/.έγας ημών άρχι- έχετε νά κάμητε ¡/.ε λογικόν άνθροοπον"
συντάκτας καί διευθυντής μοί ανέθεσε τήν άπόδειςις τούτου οτι εντός τεσσάρων
συγγραφήν τών ά θ υ ρ μ ά τ ω ν , άς/οϋ γραμμών πεντάκις άνέφερα τήν λέςιν ψ ε ύ 
γπολλή καί μεγάλη συζητησις εγένετο πε δ ο ς και το ρήμα ψ ε ύ δ ο μ α ι .

Χα;σκσταζήχε/ο;, ττεριτστνσσων καί χ α - καί τον δ.ακαί, έρωτα νεανίου τινο ; εϋριεντι;
εντιζόμενο; μετ αΰτί,ς. Η Γλα.'/.r, ε- ττατρίδοο ’ a ) λ,- αί υ τρός τ ι ώ ρ α ϊο νά γα λκαμεν
ιμεν α ν τ ι κ ά μ α ρ α ν , είς πολλούς Α- ! μα τ ί,; ’Αγαύί,ς Τ>χ/,ς, ¿στ/,μέ/ον £ν /.α
Οηναίους νεα νία ;, ίνα ¡/.ή δυσαρεστ/ίσο τ α λ Λ'Λ θέσει,γεμ,ούση τα ν τ ο τε άνΟρωτύ< -ροσφιλί, τΚ!ς κύνα, οστις ίσάκις ε- ττων. Οτε 5Οορυο·ύ >λ: καί σφριγών λαος
6 ετε τοιούτου; -λησίον τί,ς Γλαύκος, I τ ώ ; 'Αίοςναίω; άττεσύρετο εις τά ίδια
ί :ε ¡/.εν κατεβίοα.ζε τήν ουράν του καί ί οικ/,/.ατα καιτεαρότει τά κουρεία, τ ά ;
Ουνωφρυούτο, ο .ε δε ώρίετο καί ςιεε’. λει στοάς καί λο ιτά ;/.έρλ οττο/ ελεσχόνευεν,
φοβερώς.
ό εύττατρίδ/,ς νεανία; έ-ορείετο ¡/.όνος, ΐΜεγάλτιν δε κλίσιν ^ρός τινα κύνα εί- στατο άττέναντι τού αν ;/..; δυ.Γλούντος,
χεν καί τις μείρα; ευειδής εκ Σόλων τί,ς μυρία όμως εκφραζοντος αγάλματος κκι
Κ .λικίας καταγόμενος καί Ξενοφών κα- λαμβανων Οέσιν ερω/.ένου δι/,/υεν ώρας
λούμενος. 'Οσάκις όύελε νά έ.τισκεφΟδ -ο λλά ς ούτως έν τέρψει, ουχι άμίκτω
αυτόν, 'ίνα τώ άιτοΟέσν, εροοτικον φίλτ,μα καί λυτής. Οτε συντ,Ορο ζοντο ττολλοι τόν
¿•τι τού στόυ.ατό; του, -εριεσεοιείτο τον ήμέραν, άτεσιρετο εκείνος. Προσε.λκυε δε
έαυτόν του κοαψώς, ονς ο1, στ,μερινοί χει- πάντοτε θεατά ; τεολλου; το αγαλμ.α τοΰριδοφόροι και εστολ.ισυ.ένοι 3 (}Ιϊ<ΊΐΓ6 το ενεκα τί,ς δι αυτού εκφρα, »μ* ■·Λί ω_
<1ρ ί η § 1β β ερασταί. !Ι ¡/.εγάλνι τού Ξε- ραιοττ,τος. Ο σύμμετρος σχηματισμός
νοφώντος τούτου ερωτική κλίσις στρος σού στ/,δους, τω ν χειρών, τώ ν κνμμων,
ΐο ν κύνα σεαρήγαγε καί τήν ζμ λο τυ-ία ν, κλισ. τροεδιύεν οτι εργον ήτο ιεεττειραμέή τις τταρομ.αισεί εις τούς τοιούτου; έρω- νου^ τεχνίτου.
, , ,

Τας. Διο ζ/,λοτυτών ο νέος Ξενοφών τ-ροΕντούτοις ο ττρος αΰτο ερως τού^ νεασεΐχε μήτειος φαν ί, δυσάρεστος εις τον κύνα νιου έτσι μάλλον καθισ.ατο Ο.^υ.ο . -μθ,.
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ρί τί,ς επωνυμίας τού αρθριδίου αύτοϋ,
’Αλλά ό Χρόνος τρέχει πάντοτε;
ένθυμίζουσα. τά περί τοον π ο ι κ ί λ ω ν λ. κ
Le temps coule et nous pissons. î
λ η μ ά τ ω ν τής Πανδώρας γραφέντκ πα
καί, ώ σκληρόν πεπρωαένον τώ ν άνθρ.'όρά τίνος αρκετά περιποιητικού προς τήν
π
ω
ν ! όο γαμψόνυξ δυστυχία ! ώ συμφορά!
γλώσσάν του. Τήν εντολήν ελαβον λοιπόν,
άλλ ¿¡/.έσοος τοσαύται ίδέαι συνωσ ίσθασαν (με συγχωρεϊτε
εν τη κεφαλή μου, όσοι ποιηταί προ πάντω ν συν ωθούντο Ιςω τί,ς θύρας τής Με Θ έλω νά γίνω π ο ιη τή .-, αρχίζω καί στενάζω
καί τήν ώμή μου τ ή ν καοοχά π ο έ π ε ι κ’ ιγά*
γάλης τού Πανεπιστημίου αιθούσης κατά
ί νά βράζω ).
τήν περιβόητον καταστασαν ημέραν τής
5 Μα'ί'ου, καθ ήν παρά τού θιασοοτου τής
Εφθασεν, έφθασεν ή προτελευταία ή -

É4

1 Λ I Σ ΣOΣ

I A I Σ Σ ΟΣ

V '
Λ.
- .· /
|λέρα τής προθεσμίας μου, το χθες τής ; ¡asvov τ:ερΐ τ/,ν γ/4ν, ω^τε —ν.<ικ .ο, rr.>v
σήμερον, το αύριο’ν τής προχθές καί το τ ω ν δύο μη ;ώ·; S μέγας δ·.ευ Jv ·τή, υ.ου
ΐχεθαύριον τ:,ς αντιπροχθές.
Ημέλησα νά νομίζη ο :ι οκτώ μό-ον ήαέραι τεαρήλτίιν τελούν κ ευρέθην άπέ-αντι σκοπέλου, ι θον. Ενώ τοιαύτα εγέ-να Γ; αγο-ος /ου.ι^ '
·
*(
απρόσεκτος έβάδιζον ·κ ευρέθην πρό ¿β νοτ- Ι (,οαενη φαντχο α λου, ευετχ τ/;* / ρα
κατά
τόχην
εις
τι
θυλάκιον
ό·.ά ν/ λ-;βω
σου. Ί ων άθυρματων ή -¿ρ/ λ, τό ήμισυ
τυ
ρίνόαακερόν
υ.ου
εερός
τεεόγγιτιν
τού
αυτό τού ολου ακόμη δεν έτέθγι' τεώς νά
εεεί
τού
υ.ετώιε,υ
υ.
#
υ
ιδοώεος.
·\λλ
«νεί
φθάσω εις το ήμισυ, το κατά λογικήν και
; χειρ
μαθηυ.ατικήν συνέπειαν τέλος τού .λου; ρινου.άκεοου εν τω θυλακίω αυτώ Γ
χ
' ι Υ
>
ί ¡λου ψαύει χάρτςν χονδρόν' λααβά/ω αυ
Ιν/.λαυσα,
εστεναςα.
τα τταντα ¡Αατα'.α.
Από προοΐας έτρεχον εις τάς Στήλας, εις τόν, έρχου,αι εις τό φ νς καί κναγινώτκω;
το Ά ντοον, εις το Σταδιον, εις τον κή,
' 11 ' - - '
Τεον το;·; ’ Ανάκτορων.
11 νυς επηρχετο
κ εγώ στενάζων έλεγον: « ώ νύξ αιώνια
έ'ψε τον μαύρόν του εεέεελον πρό των δφ 0αλμών ο.ου' άς άποθάνω, τί μ, ώφε> εΐ
νά ζήσω, άφού έν τώ κόσμω δεν απαντώ
αθύρματα ; » Εν τούτοι: ήλθεν ή νύξ καί
τον θάνατον επικαλούμενος έπορεύθην πρός
το δείπνον' έδείπνησα καί τον θάνατον
επικαλούμενος έειέστρεφον εις τά ίδια' έφθασα' και τον θάνατον επικαλούμενος έ 
θετα τήν κεφαλή·/ μου έντδς των χειρών
σκεπτόυ.ενος αθύρματα. I : ή ,θον εις τον
έςώττην ο.ου δ ουρανός ή τον άττερόεις
και εεαρετήρουν τά άττρα, μο μυρίζω·; άσεαύστως: Τ', νά γράψω; τ', νά γράψω ; Ενθυμήθην ποιητήν τινα Μ-νούσον εεροτκαΧούν εα τήν Μούταν διά τών εςής ποιητικών λόγων
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Εις τό θεωρεϊον τής δεξ.ας τετέρυγος.

— Εύρον, εύρον, άνακραζω άχ.ίοννς, θά
γράψω ανέκδοτά τινα τής Βουλή: τα ί τεοϊα ένθυυ,ούυ.αι ότι υ. έδικαή;/, φ'./.ος τις.
Αλλ ο ενθουοιατυ-ός υ.ου , υ.έοως κατέτεαυτε, Λιότι εοκέφθην ότι τα άνέ/.<)οτα
αυτα δλν υ.όνον τον άρ.θυ.ον Λεν ο τκ'
κανά νά τελν,ρώοωτι σελίδα; όλοκλόρους.
Ιδού γράφω αυτας, δια να τεε.σθήεε, οίλοι άναννώσται, ότι τω ον τι δρθώς έσκετετόυ.ην.
Οεε έζ/1 ό ¡ν.ακαρίτνις Κωλέ r r /,ς καί ή-'
το ριάλ.στα καί υπουργός, ¡ό<υλευτής τις
τος Μεσόν,νίας καττ,γόρτ,σεν αυτόν ήυ-έραν
τινα εν τή Βουλή ότι άδες'.<υ;, ^αοοάρυος
Ο '
ν
·\1
r,
j και υ.ηδαυ.ΐ'.ον;
ολως ας,ιων.ατικου;
στελλει εν Μεοα/,νία εερός καταόίωςιν τών ó.r,Α ι μ ω ρ ή Μ ο ϋσ α π ο υ ή τ ο υ ν ε ;
οτών.
π ο υ π ε ρ π ο τ ε ΐ; τ ζ ο ικ δ έ λ α
— Κύριοι βουλευταί, λυσσών έκραξε
Έ μ ,π ρ ό : ¡χαζί μ ο υ γ λ ίγ ο ρ α
στεντορ'α τή φ ω ν ή ο κατήγορων βουλευ
π α . ’ τ ή ν κιθά ρ α κ ελα
τής, φαντασθήτε ότι τόσον ανόητοι καί
Δ υο μ τιν ε , ειν* ό π ’ έα>αγα
τρελλοί ίναι σχεδόν οι τερός έςόντωσιν
Τ ο ν κ ο σ μ ο νά σ’ ευρώ .
τής ληστείας σεαλέντες αρχηγοί εις τήν
’Ακουτίως εεως έπανελάμβανον κατ έ- εεατρίδα αου, ώστε εις ές αυτών, εσχά
μ α υ τ ό ν τούς άόάμαντας και τούς μαργα τως ¡λανθάνω, ότι έφθασε ¡λί/pi τού βαθρίτας αυτού: τού Επτανησίου καλλιτέ αού τού νά θέση γαλας εντ'ς τ ύ ν βραχνου καί τεαρτ,γ'οροόρ.ν,ν, διότι δύο ¡χήνας κιων τ ώ ν γυ α κών, όπως ό ν.ολογησωσιν
Ολοκλήρους άγονος ή τον ή φαντατία τού αύται τούς άρχιλ στάς.
Γέλως άδιακοτεος έεεεκοάτησεν εν τή
Μανούσου. Αο4 ετέρου
εσκεπτόμην
4 .όμως
1
1
εν απελπισία άν καί αι ίδικαί ο.ου έκτο» ή- Βουλή και τεάνεε; έολετον τον άτεαθή καί
μ έραι γ'.νωτι εξήκοντα; θεέ μου τί θά γ ί (λεγαλοεερεεεή Κωλίττη·/, οστις έν υ.εγάλνι
τι έυ.ελλε να
νω; Κ’ έφα-ταζόμην αίφνης τήν ευχήν υ.ου άταραΐ α έκαυ.ε σην-'ϊ ·
σεραγματοποιουυένην. Εφανταζόμην τον όαιλήση καί άυ.έ ως ώρθώθη, άυ.α δ γέήλιον άνατέλλον α καί τα χ ιττα , ς πυ λ<ος έπαυσε.
ροτέχνημα λαμπρόν έςηκοντάκις ττρεφό- I — Κύριοι, είτεε, ¡λέ στα θεράν φωνήν^
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και σεοασλόν έτειβάλλουσαν, διά νά δι τάρτη μελαγχολική έξή χε ο φωνή κυνό,ς
καιολογηθώ άτεέ/αντι τώ ν κατηγοριών καί επί τινα καιρόν εςηκολούυει υ.ονολοτο'ν εντίλου βουλευτού κ.. II. ε'.;/.αι εις γούσα, διότι έπαυσαν αι άλλα·.' αίφνής
θέτ'ω να σας δι/βεβαιώσω ότι αι γυναί·* και αι τέσσαρες όυ,.ύ αρυ.ον ών τον , έ.κ
κ ι, ολαι έν Μισσηνία δεν φέρουσι βρακία έπλήρουν. « Τί α.σθάνονται, έλεγον, ο{
Ταύτα ε'.πεν άφίνω εις όχ.α;, άναγνώ - κ.ύ/ε; ούτοι, όιαεί περιυ.ένσυσ. τήν νύκτα,
σ εα ι, νά ΰτε,θέσητ: τήν κατάσεασιν τού οπω; άκόπως ιαί άπαύστως ύλακεώσιλ,
ε/
ί
* ή- //*
ακροατηρίου υ.εεα το ύ: λόγους α υτού:, 1V .νεν;οου;τα.ι
οοεω
αρα
γε, ηο' εευυ.,,ο
νλαχ.βάνο'τες ου.ως υεε ό'ψιν τήν ¡κορφήν ται ίκατέρωθε;, ώς δύο ανώνυμοι δια τώ·*
και τον χ /.εακτήρα τού άειανησνου Κω- εφ/,υ.ερ! >ω; ; άν οοεως έχη, καλώ; ποι >ύλέετου. ι"ο έ/ τών ανεκδότων, τά ίτεοϊα σ.; άνζλέο,ντες τή; νίκ τα , διότι τήν ήυ.έ[λ ήλθον κατά νουν είναι αυτό' τό δ
οζο έντ.έποντα. νά. δεικνύονται ». Mij
άλλο συντοαώτερον ετι ε'.νε τό εςής.
δυνάμενος νά θέσω λύσιν τινα εις τό ζή Βουλευτή: τ ι; ί Ζ. αυ.αθέετατας, έξό- τ/,υ.α αυτό τό έγκαεέλειψα, δια νά τά
βρ.σεν έ / τώ Βουλευτηρίω εεοτε άλλον υποβάλλω τή ; επαύριον ε.ς τον κ α λλί
βουλευτήν, οστις θέλησα: νά έκδ.κηθ.ή,
τερο; ήυ.ων ζωολόγον.
εεεεάνθη προ; τήν Βουλήν λέγω <:
Καί πάλισ τί να γράψω; τί νά γράψω*
— Γνωείσατε, κύριοι, ότι έςυβρ.ξου.έ- έργ.σίει; σχεδόν ανέκραξα, καί διά τ,:υς
νου εχού παρά τού κ. Ζ. ή βουλή συλλή- βακτηρία; υ.ου τήν τράπεζαν -λήξας. (JI
6 >η·< εξυβρίζεται
παοαχύεί; κεόεος καθησοχαεε τας ε ;ζ Ταύτα άκοόσας δ άυ.αθή; Ζ. ά/έκραεε φθείσ/.ς μουορέ;ας καί παρετ/ρησζ έπιυ.εΥιρονου.ών:
λ ο ; υ.ήτ&ος ή βακτηρία μου εθραίσθη«
—‘ Πιθανόν όλας, κύριοι, νά έτρόφερα « λ ! ε'πον, ώ ; εμπνευσ,είς' ά·; δ.ηγούληι»
τ ά ; ύβρεις, ,.λλά σ υ λ λ ή β δ η ν οϋδέ/α τη ; ιττοεί ν υ..α: ψ άο »ου, ή ; ε.δο; σή/.εε'πον.
οο; δ.αέό.-.ννυου.έ;ην επί τή: άαχεως φ ίÜ δνσευχ :ς τήν λέόιν συλλήβδην ενό- Λου υ.ου τίνος; Αλλ ε ναι μικρ··
ιστο
¡ο.ισ.ν υβρίσει:ήν.
ρία αυτή». Καί τωόντι ακούσατε αυτήν
Λύει υ.όνα τά δ ίο ά νέκίοτα ένθυυ.ούρ.ην, ώσεε ίν ια ίω : παρήεησα τήν ιδέαν
Ο έλτορο: τής ό ιού τού Ερμου Κ.
αυεην καί ή χ .τα πά λιν περίπατων και τ'.
,υ.έρκν τινα εΐσγχίμενο - εν τω κακ α θ ή ιενο ;, .γειρόκενο; καί κα π νίζω ν, ¿ τα.τεή/.αει αυτού βλα .α, βλακωδέστατο»
ςερχόυ.ενος εις τον εξιόστη · καί ένατε βζων έ ο ; τριακονταετή περί.του, ο σ .ι; έκλέξας
τό ; ουρανόν, άλόλο τ ι νά ζη τώ διά τά ά- μετρ ίο ; πολύ rimoν ράβδον ,’ν ίρασε; αυΟόρυ.ατά υ.ου. Αλλ ή ώρα είχε πρ χ νοή t ¡ ; αντί δραχ ;.ών δκτώ. Τό πραγμα υ.εσει, σ.ω τή ε.τεκράτει καί αι υ.ευ.ακρυσχ.έ- χρι τούδε α.τλούστατον, ή άν θέλητε έκ
ναι εκείνα·, υ.ονότονοι τ ω ; κυνών ύλακαά τακτον, δ.ότι, ώς έμαθε- δ έμπορος, 5
ήκούοντο υ.όνον' επειδή δε δεν ήδυνάυ.ην ;έο; αυτός ήτο υπαλληλίσκο; τού υπουρ
νά κλείσω τά οοεα εΐ; τ ά ; όχληράς αΰτης γείου τώ ν Οικονομικών. Εκτακτον λοι
όλακάς άπεφάσισα νά τ ’ ανοίξω ( ΐηλ. νά πόν ήτο πώς ευρέθη υπαλληλίσκος δ-.αθέτ αφήσω όπως /¡σαν) καί νά προσέξω εις τιον έκτίο δραχυ.άς διά ράβδον. Αλλ’ εία υτά ;. Η/.ουα προς νότον υλακήν αίαν πομεν έν αρχή ότι ήτο βλάξ.
μικρού κυναρίου, άλλη άνταπεκρίνετο
Μετά τρεις ώρα; δ νέος έπέστρεψε παρα
πρός βορραν, άλλ ήτο αύεη κυνό; γέ- τω έυ,πόρω.
ροντος,βραγχνού καί άπαξ μόνον ύλακτοΰν— Κύρ-.ε, είπεν αυτώ, με κάμνετε τήν
τος απέναντι τριών ή τεσσάρων έπανει- χάριν νά μ άνταλλάζητε τήν ράβδον αυ
ληααένω ν υλακών τού πρός νότον. Αί τήν, ήν πρό ¿λίγου ήγδρασα;— Ευχάριστος,
φνης άλλη πρός άνατολάς οξεία φωνή ή- φίλε μου, άπήντησεν δ έμπορος. Ά λ λ ’ ο
κούετο, ζητούσα τρόπον τινα νά διαγω - νεανίας θέλων τάχα νά δικαιολογήση τήν
νισθή εερός τάς π ρ ώ τα ;' άπό δυσυ.ών τ ε - ) χάριν, ήν έζήτει,
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— Ουφ* α δελφέ, ϋροσίθ/¡ζ.£ άιίζΚ π .σ τ ικ ώ τώ τρ όπω , έκινδύνευσχ να ευρώ τον
ρ.πελαν ρ.ου διά το ρ.παστοϋνι χυτό.
— Πώς ; δ ια τ ί;

—
—
—
, χέρΙα

Βρε, άδελφε, η γυνχΊκά ρ.ου . .
Α ί;
Να! ρ.ε πίάστικε χρ.α τό είδε ς’τχ
μου: Αγοράζεις ρ.παστούνΐχ έσυ

κ έμενα τ ίπ ο τ ε δέν με πέρνεις, ξεφ ώ νιζε,
γρήγορα έπίστρεψέ το , ά λ λ α ξε το , ά λ λ ω ς ...»

Καί, 5 φίλος ρ.χς νεανίας ολίγον κατ’ ο
λίγον έξετχσθείς λεπτώ ; παρά του έρ.πόφ ου, ιορ,αλόγησεν ότ’. καί έξυλίζετο συχνάκις παρά τής συζύγου του.
Ο ίρ.πορος έδωκε τώ Μολιερικώ συζύγω ψέλλιόν τ'., οΰτος δε άνεχώρησεν,
ώ ; άνήρ χρεωστών προστασίαν τή συζύγω
αΰτου καί ΰπακουόρ,ενος παρ’ αΰτής.
Τον επαύριον πχρουσιασθη είς τό αυτό
κατάστηρ .α δεκχ ο κτα ετής θηλυπρεπής νέος
κ α ί έκλέξχς ήγόρχσε τή ν χ ύ τη ν ράβδον.
( Ητο φ α ίν ετ α ι πολύ ωραία α υτή άφοϋ
κ α ί συζύγους κα ί π χ ιδ ίχ ευ.άγευσε) Μετά
9 όμως ώρας, ακριβώς τό τετρ ά γω νο ν τω ν
τρ ιώ ν ωρών, καΟ άς έκράτησεν αυτή/ ό
β λ ά ξ , ή βακτηρία έπεστρέφετο είς τον
έμπορον άνταλλασσου.ένη ά π ένχ ντι γρα
φ ίδω ν καί χάρτου.

—■ Τί μεσαιωνικοί άνθρωποι αυτοί ο:
δασκάλοι, ελεγεν ό ρ-αθητής του Β0-* βα
σιλικοί) Γυρ.νασιου, τί στάσιμοι! τί έχθοοί
της προόδου! Αν ηναι δυνατόν νά ρ,ε
κάμ.η ό σχολαστικός εκείνος καθηγητής
Ρ. τταρατήρησιν ότι έκράτουν καθ’ οδόν βα
κτηρίαν. «Λεν προοδεύει, έξεφώνει, νέος
τις όταν άρχίση τά γάντία καί τά μ.παστουνάκία». Αλλαξε το, αδελφέ, δός μοι
άλλο τι" είναι άξιος ό χάχας αυτός να μ ή
ρ.έ προβιβάση.
Ο έρ.πορος έκπληκτο; ολίγον διά την
σύμπτωσιν αυτήν της ανταλλαγής της
ράβδου του, έκράτησεν αυτήν ρ,ειδιών, ο
δε μαθητής άνεχώρησε φέρων ΰπυ μ.άλης
δεσμίδα χάρτου καί έν τή παλάμή γρα
φίδας, κονδυλοφόρους κλπ.
Τήν επαύριον ωραίος νεανίας παρουσιάσθη πάλιν καί έζήτησε τήν τιμήν τής αυ
τής ράβδου. Με προθυμίαν έπλήοωσε τάς
όκτώ δραχυ.άς, ευχαρις άναχωρών, ώσεί

εόρε κελεπούρι. ( Ιίτο φαίνεται πολυ ω 
ραία αυτή, αφού υ.άλιστα καί υπάλληλον
καί υ.αθητήν καί κομ,ψευόμενον έρ.άγευσε
Μετά τρείς ώρας, ακριβώς τήν τετρα
γωνικήν ρίζαν τώ ν εννέα ωρών, καθ άς
ο μαθητής έκράτησεν αυτήν, ο κορ,ψευόρ.ενος έπιστρέψας έζήτησε ν άλλάξη αυτήν
απέναντι άλλης δ.αφόρου. Εφαίνετο ότι
με θλίψιν άπεχωρίζετο, διότι ερριπτεν έπ
αυτής ύστατον βλέυ.υ.α άποχωρισρ.οϋ υ
ψών καί συνενόνων τάς οφρύς, όοσεί ήσθάνετο θλίψιν τινά.
— Τί κρίμα, είπε τέλος, ή Ελένη ρ.ου
νά ρ.ήν άρέση τό ραβδ.διον αυτό, τό ό
ποιον όλοι οί φίλοι ρ.ου ήρεσαν. Τί νά
γίνη -ορ-ως; πρέπει νά τό αλλάξω, διά νά
τή άρέσοο καθ’ όλα. Αλλαξέ το, αδελφέ,
στραφείς προς τον έμπορον προσέθηκε,
άλλαξε το, σε παρακαλώ' δός μοι εκείνο
τό άλλο, εκείνο ναί' αυτό βέβαια θ άρεσ^
ή Ελενίώ.
Ο έρ.πορος ήρχισε νά πιστεύρ τά μα
γικά. «Τί διάβολο έχει τό υ.παστούνι αυτό,
έλεγε»' καί ήπόρειένώ τό άντηλλασσε.
Τήν επαύριον ό φίλος, παρά τού όποιου
εριαθον τήν ιστορίαν καί όστις έζυλοφορτώθη χθες, είσήλθεν εις τό κατάστηυ.α
ζητών ν’ άγοράση τήν αυτήν βακτηρίαν.
— Κύριε, είπεν ό ευ.πορος' σάς τήν δί
δω υπό τον όρον νά ¡/.ή ρ.οϋ τήν επιστρέψητε έπ ούδενί λόγω.
— Καί βέβαια, αφού τήν αγοράζω.
— Οχι, φίλε μου, έπανέλαβεν ό ευ.
πορος, δεν είξευρεις' ή ράβδος αυτή θά ρ.οϋ
φέρη κακόν εις τό κατάστηυ.α.
— Μην είναι ή ράβδος τού Μακράκη;
είπεν ό φίλο; ρ.ου.
—■ Οχι, όχι, ακούσατε τήν ιστορίαν
της. Καί ό έρ,πορος, όστις πρό τριών η
μερών άπέδιδεν εις τήν ράβδον αυτήν τήν
ελλειψιν πελατών διηγήθη τά πάντα.
Εγέλασεν ό φίλος ¡αου, υπεσχέθν νά
υ.ή τήν έπιστρέψη καί άνεχώρησε σκεπτόρ.ενος. Μετά ρ.ίαν ήαέ^αν, ό φίλος ρ.ου
εχασε τήν βακτηρίαν του, αφού υ.ε τήν
έδειξε καυχιόυ.ενος διά τήν ωραιότητά της.
Τρεις ριήνες παοήλθον χωρίς οΰδεν νά ρ.άθϊΐ
περί αυτής, αξίας όντως ’Οδυσσείας τού

’Ου,ήρου, ότε ήρ,έραν τινά είδεν αυτήν εις
τάς χεϊρας φοιτητού. Επληοίασεν αυτόν
έρωτών πώς περιήλθε εις χεϊράς του ή ράβυ'ος' ό φοιτητή; άπήντησε βαρβάρως' ό
φίλος ρ.ου έξύβρισεν αΰτόν' ό φοιτητής αν-,
θύβρισε' αι ύβρεις κατέστησαν σπουδαϊαι
και έοις οτου πλησιάσω, ή ράβδος έθραύσθη
χθες έπί τής όάχεως τού φίλου ¡χου. Ο
φοιτητής, έννοεϊται, άρ.α έυ.αθε παρ έρ.ού
τήν ιστορίαν αυτής, έζήτησε συγγνοορ/ην
καί τά συντρίρ.υ.ατα τής ράβδου παρέόώκεν εις τον φίλον ρ.ου, όστις άνήρτησεν
αυτά πρό τίνος είκόνος τού διαβόλου έν
εκκλησία πχλαια.
Ιδου ή τής ράβδου ταύτης ιστορία, ήτις
ώς άκ,τίς Ιλαρ.ψεν εις τον νούν ρ.ου, ένώ
παρετ'ηρουν τήν ίδικήν ρ,ου.
Ηδη όρ-ως, ένώ έβασανιζόρ,ην σκεπτόρ,ενος, ή νύξ ήρχισε νά συνάζτ; τον πέ
πλον της καί ή αυγή υπεφαίνετο, ώς κόρη
ρ.ελανήυ.ων άπεκδυορ.ένη διά νά λουσθή,
εις καθαρά ποταρ.ού ύδατα. Πτηνών κελαδήαατα ήρχισαν κα τ’ άρχάς σποραδικό);,
κατόπιν όρ.οφώνως, άποτείνοντα τήν προ
σευχήν των πρό; τον πλάστην' τό πάν άνεγεννατο κ έγώ υπναλέος πρό τού θεάρ.ατος αυτού έν τώ έξιόστη ρ.ου ίστάρ.ην.
Επλησίασα εις τον καθρέπτην καί τήν έκ
τή ; αϋπνίας καταβεβ"/ ηρ,ένην ρ.ου ρ.ορφήν
θεωρών ήσχύνθην ότι ρ.ε πρόσωπον τοιοϋτον έρ.ελλον νά παρασταθώ πρό τού τελουρ.ένου ρ.υστηρίου τής Ανατολής τού Ηλιου
είς δόξαν αιώνιον τού πλάστου Επεσα
όθεν έν τή κλίνη, ρ.ου καλυφθείς από κε
φαλής ρ-έχρι ποδών, οΐε' ήρχισε ν άκούηται τών κάρρων ό κρότος καί ή όςυτάτη
φιονή τού γαλακτοπώλου, ή αντηχούσα
έπί τού υπουργείου τών Οίκονορ.ικών. Απεκοιρ.ήθην ονειρευόρ,ενος άθύρρ.ατα, ως
ό ρ.έθυσος κόρην γλυκεΐαν. Τρείς ώρας έκοιρ.ώρ.ην ύπνον βαθυν, ότε έπανειληρ.ρ.ένοι κτύποι έπί τής θύρας ρ.ου ρ. έξύπνησαν ρ.όλις' οί κτύποι έδιπλάσιάσθησαν
κ’ έξύπνησχ έντελώς. Ηνοιξα τήν θύραν
καί, ώ δυστυχία! βλέπω είσερχόρ.ΐνον τον
ρ-έγαν διευθυντήν τού ’ίλισσοϋ, όστις φαί
νεται είχε πρόσωπον άξιον ν’ άτενίση τήν
ανατολήν τού ήλιου, (καί τά ; έπί τών ναρ,άτων τού Ιλισσοϋ χρυσάς ακτίνας).
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— Τά άθύρρ.ατα; ιχοί λέγει.
— Τίποτε δεν έκαρ,α, νυσταλέος άπήντησα.
f
— Κύριε ’Ιωάννη, έντροπή' ρ.έ ήπάτησας άναιδώς. Πώς. δεν ώρ,ολόγεις πρό ήρ.ερών τήν άδυνααίαν σου; καί άλλα πολλςά
έξηκολούθει έν οργή νά προφέρτ), ότε, ώς
έρ,πνευσθείς,
— Δός ρ,οι, τώ είπον, δύο ωρών καιρός
καί τά πάντα θά ήνε ετοιριχ.
Εφυγεν ό αρχισυντάκτης καθησυχάσας,
έγώ δ’ άπεφάσισα αντί άλλων άθυρρ.άτων
νά γράψω τά άνω, όσα κατά τήν νύκτρι
έσκέφθην. Καί τορόντι ταϋτα νϋν παρατ
δίδω είς τον τύπον.
Υ. Γ. ’Επειδή συνειθίζω πάντοτε νά
παρ αβάλλω καί τάς έλαχίστας ρ.ου πρά^
ξεις προς πράξεις ρ.εγάλων άνδρών, και
τά τών άθυο;χάτων ρ.ου αυτών θέλω νά
παραβάλλω προ ς ανέκδοτόν τιέπ ί τής συγ
γραφής τής Παναγίας τών Παρισίων υπό
τού Βίάτωρος Οΰγώ.
Λέγεται ότι ο Β. Οΰγώ έδανείσθη 6000
φρ. παρά τού έκδοτου τών συγγραιχρ,άτων
του διά νά κάρ.η ρ.ικρόν τι ταξείδιον είς
Ελβετίαν, ΰποσχόρ.ενος αΰτώ νά συγγράψνι
¡χετά ώρισρ-ένον καιρόν τήν Παναγίαν τών
Παρισίων, τό άριστούργηρ.α αυτό τών έρ
γων τής Ευρώπης καί τής ’Αρ.ερτκής. Πεματοισας ΐό ταξείδιον καί έπιστρέψαο είς
Παρ'.σίους, εΰρέθη αίφνης στενοχωρηρ.ένος
παρά τού δανειστοϋ το1», διότι ούτε ήρχισε καν τό σύγγραρ.ρ.α, ένώ τριάκοντα*
ρ.όνον ήρ.ερών διορίαν είχγ.ν άκόρ.η. Αρ.έσως ό Β. Οΰγώ κλείεται έντός δωρ,ατίού
τίνος ¡χε φιάλην ρ.ελάνης, γραφίδας καί
χάρτην καί γράφει ίλονέν. Με τήν τελευταίαν δε ρανίδα τής ρ.ελάνης του, θέτε;'
πέρας είς τήν τελευταίαν λέξιν τής Πανα
γίας τώ ν Παρισίων. ’Εταλαντεύετο ρ.ετά
τήν άποπεράτίοσιν έπί πολύ άν έπρεπε νά
ονορ.άση αυτήν ούτω ή: π ά ν ο, τ ι ε μ π ε 
ρ ι έ χ ε τ α ι εί ς φ ι ά λ η ν ρ. ε λ ά ν η ς. Αλλ
έπί τέλους, έπειδή είδε ότι έκασ-ος δεν.
δύναται νά έξάξη Παναγίαν τών Παρισίων
έκ φιάλης μελάνης, καί έκεΐνος άκόρ.η δεν
δύναται νά έξάξη δευτέραν Παναγίαν έκ
δευτέρας φιάλης, άπέδωκεν είς τό,βύγ- ,
γραμμά του τον τίτλον äv βλέπομεν σή
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μερον καί πολλοί εις το μέλλον ακόμη T ic χεΤοαη ο'ίτω έ’φεοε μετ’ άφελείκ< πάσης
Ety πιήκτγ.χ χελανόλευ ια κ ’ έκ τουχλειοοκυμοάλου
fei βλέπωσ*..

Κ εγώ λοιπδν (βλέπετε πώς παραβάλ
λομαι) ίτχλχντεό Jr,ν άρκετά α/ έπρεπε το
«ρθρον αυτό νά ονομάσω άθύρχχτα, λ
π χ ν ο,τ: ό ύνχ τ α ί τ ι ; ν χ γο ά ψη επί
S ύο ιό ρ χ ; π ε ρ ν.ι χς χ χ χ ?,: το υ νυχ τ ΐ χ ς . Υπερίσχυσε το πρώτον, διότι, ά.ν
«εί χνχγ/ίύστχ' ρ-οο ευαρεστούνται, Οχ ε
ξακολουθώ γράφω/ ποικίλα λχλήν.ζτχ καί
•ev/οεΐτχι δτ’. δεν Οχ περ/ώ πάντοτε κχνΛχΐ; ν υ χ τ ίζϊ:, ζλλά χχ·. χχλχ; νόχτχ; Οχ
πειάσ ·ι, και λζμ τρ ά; π ρ ω ί α χ χ · αζ·α·
ΐτοάς /¡μέρας. ό τ ι ν μάλισ :χ ο. εΰ/χε'.στη€ον μου ί δω δτ·. ο; χχλο’. ο.οο άνχγνώσ τχ·.
χ ζ. χχο.χ'. ο.οο ά·<χγ/όσπρια·. όι ήλθον ώ
ραν τ·.νχ εΰαρέστω; έπ·. τή ά/ζγνώσει των
*Α Οο ρ μ ά τ ω ν .

Ιω .

kam .

It Ο I D ΣI Σ.
Λ Ν Λ Μ Ν II Τ I Σ.
Τή δεσποσ/-η ' Ε.. εί; Κωντχντινούπολιν.

ΙΙχοι έ-ήο/οντο ώσεί λύίας ’ )νρ έω ; άλλουΚαι ΐψ ιλ λ ε ν , ώ : Ζέφυρο;,τήνπεύκην πού κτενίζει.

ύέν ε'ναλλεν. Έ σ:έ»χζε χ ’ οί ΟεΤοι ατενχγμοί τη ;
Πικροί ώ : ή κχρο·α της, γλυκεΤ; ώ ή φωνή της
Κοείκνυον πώ ς ήν/ισεν όλοκληρος νχ φοίττη,
ίίς Λύ/χ πού οέν δύναται εύθύς νχ σιωπηση
Απα; τόπιήκτοον τήν /οοδήν */ύτής i i . 1γγίαη.
— Kj ώ . φύιλον ϊτρεχο/ ξηρόν, όταν Βορράς τό[πλήττη.

Μ ίαν ή χέραν δροχεράν καΟή;χενυ; σι;χά τ η ;,
Τ ήν ήκσυον που έψχλλεν ϊν όι;χό τη : γλυχύ'
Συ ·χίνησιν έ'έφραζον τά μαύρα 5;χ;χατά τη ;
Κ αι ή φωνή τη ; έτρεμε .. . χ’ έγώ ήμην έκεΐ.
Κ τθ ώ : ταχεία χελιόών πολλάκε; ’; τ ή : θαλάσση;
Τήν λείαν έπιφάνειαν τήν πτήσιν διευθύνει,
Πραίύνει τώρα μεν αυτήν, κατόπιν τήν ταχύνει
R a i κάποτε μέ τόπτερόν τόν φλοΐσοόντη; έγγίζει,

Λέγουν, τυφλώττει εί; τό φω;· άλ.λά πρό; τί νά
[βλέπη ;
Πραγματικοτη; φαίνεται ψυ/ρά έν τή ήμέ,: a
ΙΙολλκ καλύπτει τή νυκτό , πολλά ή μαύ,η σκέπη
Κ ι’ ή Θρηνψόία φαί/εταί την νύκτ’ χρεστοτέρα.
Ί ί τήν έμπνέ’ ε ί; στεναγμού:; πρό; τί τήν νύκτα
[κράζει;
Κ’ έμέ σ /νά τ ; με λυπεί κα· μέ κινεΤ εί στονου, ;
1)ρο, τίνα τά παράπονα αύτή ¿ιαοιδάζει;
Ε ί, τού, θρήνου/τχ, ασυλυ/ ή νύ; π α,έχειμ ονον ;

πλήν τδ βλ,έμμα σου, δταν γελά.,
Δεν έγκρύπτ ειρωνείας.
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΛΗΣ.

Ά σ σ.άτίύν.

Τ. Δ. Α.Μ11Ε\ΛΣ
ΊΙαΟχνόη πΟο όδυνηοόν εντό; τη ; νά ττ,ν καίη
K.Vt ή .υνάτει r, οωνή τόν πόνον νά εκφοάαη.
Ι'.πχυτε·καί, ώ αύννεοον ητόνοΰοανόν ποΰπλέει'
Σιωπηλά, χ ω ρ ί; όδον όπιαω νά ναράοση,
’ λφέΟη μόνη τή ύυ/ η εί; κύματ’ ’ Αρμονία;
Κχ' χπεμακρύνήητής άκτ?,;τόΟλέμμα πρό; τά άνω,
Πλησίον ήμην, ώ (·)εέ, τη θεία; εύτυ/ία;·
Συ .'/ώρησόν με, αν ί κ ε ΐ ή ΟεΛον ν’ άπο'ίάνω.

Ui. KAM . .

y daVείσαι.
Ni πετχ ε!; τά άνθη λειμώνος
άγχπχ ό φχιόρχ χρυσχλλί;
χχ; τδ ρόίίον η γλω ττχ ίίε·.λ.ή;
έζυμνεί άηδόνο;.
Τή; σή; ιμνήμης ς’ τχ υ.ϋρχ ομοίως
Του νοός μου πετοΰν τχ πτερά
XXI αίσθημα τ αντλεί τρυφερά
δ πικρός μ.ου πριν βίος.

]1 Γ λ α ύ ξ .
Καλύπτει νύ; άσίληνο: τά πάντα μέ σκοτίαν*
Οί κύ ·ζ v jν οένλεί/ουη τά λείψανα τ.υ/ οείπνων'
ΙΙολλοί τή'/θέαν τών νεί&ιυν ^οοοΰνται ; ,·ι ά ο ία ν
Καί ζεύ ,'/ι· άλλα εΰτν/ ύ ^·>)ίζινται εί υ τνον.

r V~6 πυκνά φυλλώματα δαφνώνων καί πιτύων
Μϊ τΙ γλυκύ π ο τήτιιν εάν ittxoóv τ ί; π ίη ,
Ή άηδώ γκ λύπ τετιι καΟεύδουτα κ’ εκείνη.
Κύγίσκει τήν πιχσίχν τον πολύ αε ,'αλητέοαν
"Iva apyírfl αϋύιον το ατλάτ/4: τ ’ί ΟεΤον,
R i 3·ι ό υγρό: ;χου όφθχλχό; συ/νοτερον όακρύη,
Πτηνού δέ μόνον λυπτροί άκο ονταί πο’> Οληνοί.
Εξέφραζε φεό ! προτερον χαρόί*/ έλευίέραν.
© ιραάπλήν εις τ χ :π χ ;ειά ι,τχ όχκρυχ α; πίπ το υν
Ε ΐν’ έλαφ ιζ, χφήσιτ-, τά α"ρει ή κχ/όίχ,
Λιότι si; του; όφΟχλ,χούς τό παρελθόν καλύπτουν,
Λιυτι, αν δεν ρεύσωσι τά πί/’ ή όυστυχίχ.—
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Δεν εΤνε θο7\νοι εύαι*>υοι, μΆ φδίκοί δεν ;Γ>ε,
’ Αλλ’ εΤνε σ τόν οι μύχιοι, ήχον ντε μονοτόνω^.
Ώ , νά αοί λέγυυν — « 1 2 ; έμε-, θνητέ, του γοο>ς
[χύνε ».

— ”ί ϊ! διά τούτων τ ή ; γλαυκό; εκφράζεται ·· πονο;.
Εΐνε πτηνόν ή ατένουτα, ή γ λ α ύ ; ή νυκτιλάλο;
Καί διακόπτει τ η ; νυκτό; αύτή τήν ήρεμίαν.
Δεν τήν πτοεί βηματισ . . ό ή Ορο·ϋ;, ή άλλο; σάλο;·
©έλει νά στένη- δι* αύτό ζητεΤ καί τέ,ν σκοτ’αν.
Γί τήν κωλύει νά Ορηνή ε ί; κήπου; τήν ή χέραν }
Εί-εύρει ότι προκαλεΐ αποστροφήν Ορη/οόσα;
ΙΙροστίτη·/ μ jvov ΟεωρεΤ τήν μελανήν εσπέραν ;
Γί; ή αιτία, ή αυτήν εί; στεναγμού; κινούσα;

Αηδοιν ·/.' έγο>, χρύφχ στενάζουν,
Σε τδ ρόόον υμνώ, τήν καλήν
σε πχεθένον με γλώσσαν δειλήν,
^
~ κ 1 εκ^ειαί,ων.
' ■ι '5^
αγαπών
'Ρόδον πλήν δεν σε λέγου, φ ιλτά τη ’
του Βορρά τδ μχραίν ή πνοή’
κ ή βρα/εΐα του ρόδου ζωή
τήν ψυχήν μου σπαράττει.
Ρόδον ο/ι’ δεν είσαι’ εκείνο
φέρει μ,έτωπον γαΰρον θρασύ,
Πλήν αγέρωχος δεν είσαι σύ’
μοχθηράν δεν σε κρίνω.
Ρόδον ο/ι* εκείνο μολύνει
χειρ πολλάκις βαναύσου θνητού,
ένώ στήθη ποθώ ποιητοϋ
συμπαθούς νά κΧΑλύνη.
Ρόδον όχι* άκάνθας οζείας
τούτο κρύπτ υπδ φύλλ άπαλά’

Ά : στΐνάζ* ή Φιλο^ήλ»
Ιλίς τά βάΟτγ του δρυχωνο;
R a í ή αύλα εΙ$ τά y j Wx
Ϊϊ\ς πλατάνου ας Ορο^·
Ί'ίποτε δεν μέ Φαιδρύνει*
- Αν \ τά π ά ϊη μου κω>ίύ^:,
Συλλο·('ίσου, ότι α^ύνει
'11 αθλία μου ζωή.

'Ρ ύακε: α< μοραυ ύίζουν
Εις τά '/ορτα *15 τού βάτου;
Τά κλω νί’ άς π λατινίζουν
Ε ί; τά δένδρα ίω ν δρυμών.
Τίποτε δεν μέ φαιό λύνει*
Ώ χρά μένει ή έλπί μου,
Κ ’ ή καρδία μου δεν χύνει
II πικρίας στεναγμόν.

Ή Σελήνη ά< μαρμαίρη
Ε ίί του ποντου τήν γαλήνην
Κ ύκλω μου Φαιδρά
'/αίρη
Καί ά ; τέοΛηται το παν.
Τίποτε δεν μέ Φαιδρύνει,
*Αφ’ ού εις οδύνης σάλον
ΙΜετετράπ' ή πριν γαλήνη*
Ά ! πικρόν τό άγαπαν.

Γ. ΑΙ10ΣΤ0ΛΙΔ02.

Γ Α Λ Α ΙΚ 0 2 ΑΣΤΓΚΟ Β
ΚΩΔΗΞ.

’Επειδή βλέπομεν ότι πάντες οί ήμ#4·
τεροι νομοθέται κατχι εύγουσιν εις τ δ ,
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Γάλλον νομοθέτην, ώς εις ορθότερον καί
λεπτομερέστερου, άνελάβομ,εν τήν παράφρμσιν τοϋ παρά πόδας κώδηκος προς κοι
νωφελή σκοπόν.

'Αποσπάσματα αύτοϋ
ενταύθα, ένείδει αγγελίας,
θώμ.εν περί τοϋ ωφελίμου
νά προβώμ.εν ουτω εις τήν
βλου.

καταχωρίζομε'/
διά να βεβαιωτου έργου καί
έκτύπωσιν του

Περί γ ά μ ο υ .
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τικόν υ.ανδήλιον’ ή όταν ύποσχεθείς
κατ άρχάς προς τήν νύμφην συν.γο;.ήν εις τον Ι λ ισ σ ό ν , ό σύζυγος λαμ 
βάνει τακτικώς τό Μ έλ λ ο ν έν αύτη τή
συζυγική οικία.
Αρθρ. 22. Οί σύζυγοι όποχρεοϋνται νά
τρέφωσι καί ν άνατρέφιυσι τά τέκνα των.
— Εστιοσαν καί σχετικά είς μ.όνον τον
ένα έξ αυτών.
’ Αρθρ. 23. Οί σύζυγοι χρεωστοΰσιν πίστιν άιιοιβαίως, άλλ έχουσι προθεσμίαν
διά νά πληρώσωσι μέχρι τής γεροντικής
ηλικίας.
Αρθρ. 24. Ο σύζυγος προστατεύει τήν
σύζυγόν του" αΰτη υπακούει εις τον άν
δρα της" δύνανται όμως νά μεταλλάςωσι
τά πρόσωπα άν έκ συμφώνου κρίνωσι τό /
τοιοϋτον ώφελιμ.ώτερον.
Αρθρ. 25. Η γυνή άκολόυθεΤ τήν κα
τοικίαν τοϋάνδρόςτης καί'τήν τελευταίαν
ακόμη οικίαν τής συνοικίας Κ ο λ ω ν ακ ί ο υ άν ένοικιάση αύτός.
Άρθρ. 26. Ό σύζυγος ύπείκει πάντοτε
εις τήν λεγομ.ένην ά μ. ο ι β α ί α ν ύ π ο
χ ρέω σ ι ν* άϋιάφορον άν ή σύζυγός του
I παριστάνη εις τό Ωδεϊον ή εις τό θέατοοντοϋ Σοφοκλέους, αδόυσα ταύτοχρόνως.
Αρθρ. 27. ΓΙΙ σύζυγος δεν δύναται νά
πώληση τά κτήματά της, άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ άνδρός της" δύναται όμως
να π ο ιλ ή σ η αύτόν διά τοϋ δριμ.έως χαρακτήρός της.
Αρθρ. 28. Ο γάμ.ος διαλύεται,
ά.) Ενεκα θανάτου τοϋ ενός των συζύγων εις ώρισμένας περιστάσεις.
βζ) "Ενεκα παραχωρήσεως φιλολογικής
τοϋ Πανεπιστημίου έδρας εις τον σύζυγον,
η ένεκα άλλης παρόμοιας καταδίκης έπιφερούσης πολιτικόν θάνατον.

’’Αρθρ. 14. ’θ άνήρ δ μ.ή συμπληρώσας
το δέκατον όγδοον έτος τη , ηλικίας αύτοϋ
καί ή γυνή ή ·μή συμπληρώσασα τό δέκατον πέμπτον δεν δύνανται νά συνάψωσι
γάμον. Ούχ ήττον σμγχώρεΐται ό γάμος,
άν άποδειχθή ότι οί μελλόνυμφοι κατοικώσι τό αύτό της οικίας πάτωμα εε ήδη
μήνας διά τήν πρωτεύουσαν, επτά δε καί
ήμισυ διά τάς επαρχίας.
νΑρθρ. 1 5. Λεύτερος γάμος δεν δύναται
νά συναφθή πριν . . . . συναφθή πρώτος.
’'Αρθρ. 16. Ο μετά πρώτον γάμον χηρεύσας, ζητήσας δ’ έκ νέου τοιοϋτον, μέλλει νά ύποβληθή κατά νόμον εις έξέτασιν
ιατρικής επιτροπής έπιφορτισθείσης νά βεβαιωθή περί τής ύγιοϋς πνευματικής αύτοϋ
καταστάσεως.
"Αρθρ. 1 7. II γυνή ή διά τρίτην φοράν
χηρεύσασα, άποβμλλει πάσας αύτής τάς
επωνυμίας, δύναται δε νά κρατή μόνον τά
κύρια αύτής ονόματα.
Αρθρ. 19 . ’.Απαγορεύεται ί γάμ.ος μ.εταςυ έςαδέλφου πρώτο) καί έξαδέλφης.
Ούχ ήττον εις σπουδαίας, περιστάσεις ή
άπαγόρευσις αύτη δεν ισχύει' όταν π. χ.
άναποφεύκτως ή προί* δεν πρέπει νά έεέλθη
τής οικογένειας.
"Αρθρ. 20 'Ο γάμος τελείται δημοσία,
ώς αί κεφαλικαί ποιναί, διά νά χρησιμεύη
ώ' παράδειγμα.
"Αρθρ. 20. ?0 γάμος δύναται ν’ άκυρωθή οσάκις συμβαίνει πλάνη περί τό πρόσωπον π. χ. άν γυνή τ ις νομίζουσα ότι
Αρθρ. 30. Η έκ μέρους τής συζύγου μ.οι¿•Λανδρεύεται με τίμιον άνδρα, παρατηρή
μ.ετά τα ϋτα ότι οΰτος κατακλίνεται δένων χία επιφέρει διαζύγιον, άν, έννοεϊται, ό σύ
τά ν κεφαλήν τόυ με' Ίΐτράγωνον γερον ζυγος άπαίτή νά ώφεληθή τής'θέσεώς του.

Περ'ι διαζυγίου.

■-’’Αρθρ. 3 ! . 11 έκ μέρους τοϋ συζύγου
μ.οιχία είν’ έπίσης λόγος διαζυγίου, άν τό
έγκλημα τελεσθή έν τή συζυγική αύτή
οικία.
Καί τοϋτο, διά νά ήναι εις θέσιν νά
άάβ/3 διαζύγιον καί ο πτωχός ί μή δυνάν.ενος νά πληρώση ένοίκιον δύο οικιών.
’ Αρθρ. 32. Λόγος διαζυγίου είναι ή
παρά τής γυναικός χρήσις τοϋ καπνοϋ, άν
ή συνήθειά της αύτη έξακολουθή και τήν
νύ'/,τα.
"Αρθρ. 34. Οί προ τριάκοντα ετών ήνωμ.ένοι διά γάμου δεν δύνανται νά ζητήσιυσι διαζύγιον επί τή προφάσει ότι δεν
έσυνήθισεν 5 εις τήν μορφήν τοϋ άλλου.
Αρθρ. 35. Καί άνευ λόγου δύναται ν άπονεμ.ηθή διαζύγιο ν, ώς εθνική ανταμοιβή
εις πάντα πολίτην, όστις ήθελε προσφέρει
μεγάλην υπηρεσίαν εις τό δημόσιον σβύνων πυρκαΐάν, ή άφίνων προ των οφθαλμών
του νά πνιγή εις υπουργός.
Αρθρ. 35. II στείρωσις είν αίτιον δια
ζυγίου.
Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην έκαστος
των συζύγων λαμ.βάνει εις βάρος του τό
ήμ-ισυ τών κατά τήν διάρκειαν τής συμβιώσεώς των γεννηθέντων τέκνων.
Αρθρ. 37. ΓΙας 5 ύποστας άτιμ.ωτικήν
ποινήν στερείται τοϋ δικαιώματος τοϋ ν’άπαιτήση διαζύγιον.
Αρθρ. 38. ΓΙρός ένίσχυσιν τοϋ διαζυ
γίου εισήχθη νέον παράσημ.ον’ ή ταινία αύ
τοϋ είναι κυανή, παριστάνει δε δύο έρωτας
άντιστρόφως έξηπλωμένους καί, έν είδε·,
έςέργου, φέρει τήν άπλήν λέξιν :

άλλων άν άποδείεη,οτι προ ετών εμενεν αιχμ.άλωτος εις ζένην χώραν.
Αρθρ. 36. Εν ούδεμ.ιά περιπτώσει ή
γυνή δεν δύναται ν’ άρνηθή τό τέκνον της
καί ύπνοβάτις άν ήναι. (Ίδε ρωμ.αντσογραφίαν γαλλικήν).
Αρθρ. 37. Ο πατήρ δύναται πάντο-ςε
ν αναγνώριση τό τέκνον του, έστω καί
εάν δεν τό είδέ ποτε.
'θ Σύζυγος, όστις ούδένα νόμ.ιμ.ον λόγον
έχει ΐν ’ άρνηθή τό γεννηθεν τέκνον, έχει
τό δικαίωυ.α νά διατηρή ιός προς τό ά·Λ·
τικείμενον αύτό τήν ενδόμυχον πεποίΟησίν του.
( Επεται συνέχεια).

II 0 1 Κ ϊ Α Α.
Ε ύ γ υ η ; άπάντηάις.

Πρό τίνος καιρού παρευρέθην εις τό
θέατρον, παριστανομένσυ τοϋ Ο ο φ έ ω ς
έ ν τ ώ Α δη" έπλήρωσα μ,όνον τό εισι
τήριό μου, έλπίζων νά εύρω κενόν τι κάΟισμ.α καί ούτω νά οίκονομήσοι δύο δραχμ.άς (διότι πολλαί μ.οί έφαίνοντο αί τέσσαρες τοϋ καθίσματος δραχμαί). Δυστυχώς
ή συρροή ήτο τοσαύτη, οος γνωρίζετε, ώς-ε
έμεινα ο'ρθιος παρά τήν είσοδον καθ όλην
τήν πρώτην πράςιν. Μετά τό τέλος αύτής
ΟΥΦ! . . .
παρατηρώ καί ανακαλύπτω, ώς άλλος Κολόμ-βος, κενόν κάθισμα, τό όποιον ό γείτων θεατής έφύλαττε με θρησκευτικήν όλως
φροντίδα.
Πλησιάζω αύτόν καί
— Κύριε, ερωτώ, ή θέσις αύτη εινε καπατρότητα;
υίότητος.
τειλημμ ένη;
— Ω ! μάλιστα, μάλιστα, μ.ε άπήντησε
με πολλήν γλυκύτητα, τήν κρατώ διά φίΑρθρ. 3.3. Γο
γάν,ου συλλαμβανό- λον μου τινά, όστις ασθενών δεν δύναται
μενον τεκνον πατέρα έχει τόν σύζυγον, ή ^ |χθη.
έν ελλείψει αύτοϋ, τόν σχετικώτερον φίλον.
Ούχ ήττον ό σύζυγος δύναται ν’ άρνηθή
-----------το τεκνον εις τινας περιπτώσεις, μεταζυ
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Εί;

εύερε'ιςος Ιίύρίοζ.

Το άνω τερίεργον διηγούρ.ην εί; φίλον
ρνυ ευφυέστατο·/.

« — Κ εγώ, υ,οί λέγε·., ορΟιο; έστέραν
“Γίνά ε?4 το Οίατρον (¿0ρ·.άυ.β;υεν χκόν.η ό
■ ** \ r ·«
/ » ' ■» ' /
Γ α λλ·./. /; Ετ ζ ·ν. 7.) ε’A/#<ν ε-Λττοο:
οον
ι ι - Ia ου ι«,·./.>
d /Ορωτάριον, τον όποιου .; κεφαλή έφίανε
ρ.έχρ'. τη ; κοιλότητα; του στου.άχ,υ υ.ου' (δ
φίλο; [Αου s’.νΐ πολύ 0ψλΛ0;). Το άνΟρωπχρ'.ον, ν ι Τυ ή αν υ.ε ο ίγονκχτχ σό;Αττωσ·.ν
Οιχ τοο αγκώνας, έστράφη διά νχ ζητηση
C ιγγνω λ/,', ότι ευρίσκετα προ Ευ.οΰ.

— Je vous presente ma srcar Elpis.
έλεγε τότε ¡/.αλήτριά τ ι; τρός τη ν δ.ευίντριαν τοϋ Παρθεναγωγείου, ταιουσιά£ουσα την πτεσβυ τ ί ι α ν αυτή; αδελφήν
Ε λτ'δτ— Ball ! mademoiselle, άτεκρίΟη
η ΑιευΟλ/τριχ, qu’e t-ee qae cel ι ν i dire?
eiie pi.vse. c,i lie va p is uien. "il νέα υ.αΟήτρια εκχλΰφΟη υτδ ερυΟηχ/το; εννοησχσχ το άτοκον, οττερ η λ έ 'ι; ελττι; τοοφεροριένη Γαλλιστί ευ.φαίνει.

— Α! τοιουτοτρότω;, φίλε υ.ου, έλεγεν 5 Λ. τρδ; τον Θ Ιεον.ϊ/ ¡Λ/,νιαΙον κέοδο; δρχγν.ών δ.ακοσίων εκ του τυπογρα
φείου ήυ.ίϋν.
— ΑληΟ.ο;, είτεν 5 Θ. κ α ί όσον τ ;ω τον Οχ εκτυτϋυ.εν τά ίδια ¿¡τ,&ν έι··α. εν
Αυτά ιλο·. διτ,γ·/,·'(η 5 ευφυή; φίλο; —ρο- τω συστηΟησου.ένω αυτω τυπογραφε'.ω καδ
σΟίτων: Πόσα κακά υ.α; έφερον αύταί κ; :Λου ,'ρ,έσω; εργασία τακτική.
— Χά, γ ;', γ ά ! ατήντητε γελών ο Δ,
Γαλλίδε; !
ττρόσεςε υ.ήτω; τχΟωυ.εν ο,τι εταΟόν τότε
Σ'/; ττ/ .i/:/ νω, Λεν /.νχβχίνου.ε < ε\■I δυο, ο: ί τ .ιοί άγοράσαντε; {ίαΰκχλιν ρχκή;
Το π π ο Λρ ό α ·. ο ν ; έλεγε πάτε κυρία τ·.ε -υνετχ.ρικ,υ;, ετοοτ'ον:ο τρ',; τωλησιν
Τρο; τον συνοΛευοντα κ-τήν νέον, οστι; ταυ της, χλλχ κα.Ο ο ιόν, 5 εί; τούτων ε'ρ/ε
ταύτην διά υ.έσου τ λ ; δδυϋ ή'.'έν' ένταϋία τεντάλ-.ττον νόν.ισαχ, ανΟ οΰτινο; ηγόβ/ ι'ζοντε; κίνδυνε /ν/εν νε; κατατλακω - •ασεν ισαΗίαν δόσν» ρακή;, [ΑεταόιβασΟένΟωυ,εν^ ό τ ο τ ο ν φ ε ρ έ τ ρ ω ν . II δυστυ- το; οΰτω του νου.ίσυ.ατο; εί; τον Ετειον
y' i ; ήθελε νά ελλά,ν’,ο ο καί το ττεζοδ.όυ.ιον των συνεταίρων, οστι; ταρα του συνεταί
εί; ιπποδρόυ.ιον ¡/.ετέ τρεψε, τα ; os αυ.άςχ; ρου το αΰτδ /.τητησεν ουτω δε κχΟ ό >υν,
εί; φέρετρα.
τοϋ νυαίσ-Λχτο; τοϋ τεντχλεττου ν.εταο.βαζου.ένου άτυ τά ; γεΐρα; τοϋ ενο; ε ί;
τ ά ; τοϋ ετέοου, ί β /υκαλι; εκενιόΟη, όταν
— Λία τι ¡/.ειδικτε; έλεγε ποτέ τ ι; £ττε- ε'; τον τή ; τωλ,ήσ ω ; τό.τον άφίκοντο.

— Ω! Κύριε, τω είπαν, οεν ¡ο. ευ.τοδίζετε από του νχ βλέπω . . . .
ΐη ν έπχύρ.ον υ. έστειλε ¡/.άρουρα; τροκχλών εί; ν.ονου .α γ ίχ ν ... άλλ έφιλεωΟη
ζη τη τα ; συγγνώμην».

σκεφθΐί; κυρίαν τινά άρ.στοκράτιδα ¡/.εν,
¿λ'λ εί; άκρον φίλαυτον.— Λναγινωσκρυ
Α ΙΝ ΙΓ Μ Α .
περίεργόν τ; ανέκδοτον εν τή Γαλλική *
«
·> »
πυω» ττίυν, ε.ΰ£
αγάυ.τ/ίαν =ν:ι>τιον
σου μ >ζ /- λ ζ , ’
ΤαύτΤι έφηυερ'όι, πλησιάσατε καί θα υ.ε
ρεύ /ωντόιρίυ;κα» τ ή ' σ κ ι/ ν ,εί. τ ή ; νυ/.τό τόσκοτο;
ρ.ιν.ηίητε.— Αληίω; 5 νέο;, αυ.α έ ’;ρ·.ψε το
πεί>'.πατίυ
βλέυ,υ.α ετί τή ; -'φηυιερίδος, κατεληφίη Οπό
και οι’ αυτό μή τοίγ-η:*
ρευστόν τό ορο: καθιστίϊ»
<Γ,τασυ. ωδικού γέλω τα;, οχ·. διότι ήδυνήΟη
ν άνευρη τό ανέκδοτον τη ; κ jpia;, αλλά κ 'έ —Ι τ ή ; υ λη ; τ ή ; υγρ 2 ; εγώ έπλάσΟην ιτρ&το;.
Λν ομω: αττοσή-,
διότι ή ΐφηυιερί; αντιστρέφω; ¿κρατείτο.
\α ών τό μικροσκοπίαν *ς τους κόκκου: κολ[λ71μένο\?

— Α; εΐυ,αι πτω χό;, ελεγέ τ ι;, δεν ¡λ(χέλλει διά του το- ά; εχω / ρηυ.αΤα ου.ω
νά έςοδεύω, κ α. ;λ είναι ¿διάφορον διά τή
πτωχείαν ¡/.ου.

τ ή ; άμμου Οά μ ’ ευρή;.

Γ έςέλαοε; αόρατον ένώ τυφλό; και /αΐν υν
πάλιν με ΟιωρεΤς.

