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Άγαθ^ τύχη! Τά άλση τοϋ Παρνασσού τη^Λων άπό τής εθνεγερσίας άζυ— 

πνησαν. Ή πνοή τής ελευθερίας τά έζωογόνησεν. "Ο,τι ζη πετ^, κινείται ή 

καί έρπει έν αύταΐς, άπό τοΰ άετοΰ καί τής άηδόνος μέχρι τοΰ αφανέστα

του έντόμου και σκώληκος, άνευρε φωνήν, καί ψάλλει, ή φρονεί δτι ψάλλει*  
και έκ τουτου ’h Μοΰσα περιήλθεν εις άμηχανίαν, διότι κατά χιλιάδας σχε

δόν μετροϋνται οί ποιηταί δσοι άπό ήμισείας έκατονταετηρίδος επικαλούν

ται, κατά τό μάλλον ή ήττον 'Ελληνιστί, την άρρωγήν της.
Και τοΰτο έχει μέν τό εύάρεστον μέρος του, καί τό τά άριστα διά τό 

μέλλον οίωνιζόμενον*  άλλά διά τό παρόν τό πρώτιστον αύτοΰ άποτέλεσμα 

εΐναι μεγάλη κακοφωνία, διότι οΐ ψάλλοντές άλλος άλλον άκολουθεΐ ρυθμόν 

καί τόνον. Διά τοΰτο ί'σως έπιτραπ^ είς απόμαχον τών Μουσών, δστις πι
θανόν καί αυτός νά συνετέλεσέ τι εϊς τής παραμούσου συναυλίας την σύγ- 

χυσιν, νά έκθεση ολίγα τινά τής πείρας διδάγματα, τείνοντα εις τό νά έπα- 

ναφέρωσι μέχρι τινός την ομοφωνίαν.
Περί ποιήσεως δέν εχει την άζίωσιν, ούδέ πρόκειται νά πραγματευθίί. 

Αυτή εΐναι θυγάτηρ τής ελευθερίας. Ή οδός της εΐναι διά τοΰ απέραντου 

αιθέρος, δπου τετμημένοι ρΰμαι δέν ύπάρχουσι, και δ'που ή μεγαλοφυΐα φέ

ρει κατ’ έ'μπνευσιν την αδέσμευτον πτήσίν της. Ούδέ κ$ν περί τών κανόνων 

καί τών δρων προτίθεται νά είπή, καθ’ ούς καί έν τη ποιήσει, ώς πανταχοΰ 
άναγκαίως αποκαλύπτεται τό καλόν, καί οΐτινες άποτελοΰσιν ούχί την ποίη- 
βιν, ή'τις εΐναι άδίδακτος, άλλά τήν ποιητικήν -ίΐχτην, ήν δύναται καί 

πρέπει νά διδαχθη ό ποιητής, άν θέλη ούχί εις χειρονάκτην άλλ’ είς καλ

λιτέχνην νά μορφωθώ·
Άλλ’ ούδέ ταύτην αί παροΰσαι γραμμαί έχουσι τήν άζίωσιν, καί περιο

ρίζονται είς θέμα πολύ ταπεινότερον, είς τό εξωτερικόν σχήμα, είς τό άπλοϋν 
στιχουργικόν ένδυμα, ού άνευ ούδ’ αύτός ό χειρονάκτης δύναται νά παρου- 

βιάζηται, άν δέν θέλη ν’ άσχημονρ καί νά χλευασθή. Ή πρώτη φροντίς τοΰ 

ελάχιστου βαναυσουργοΰ εΐναι νά γνωρίζη τήν ύλην έφ’ ής καί τά έργαλεΐα 

δι’ ών εργάζεται*  καί άζιοΰσί τινες ν’ άναδειχθώσι ποιηταί, ή έστω καί ά

πλοι ποιηταί, ούτε τήν γλώσσαν σπουδάζοντες ής επαγγέλλονται νά καλιερ- 

γήσωσι τά εκλεκτότατα άνθη, ούτε τούς νόμους καθ’ ους οί στίχοι κατα

σκευάζονται.

. Δύνανται ΐ'σως τινές νά έρωτήσωσι, —καί βεβαίως θέλουσι τό έρωτήσει

* Άνιγνώσδη έν τ<5 Συλλόγω
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όσοι ζητοΰσιν υπεκφυγής, καί δικαιολόγησιν τής αδυναμίας των,-— ποΰ στη

ρίζονται οί υποτιθέμενοι ουτοι νόμοι, και πόθεν άρύονται τό κυρός των. Είς 
ταΰτα άπαντώμεν on οί κανόνες της στιχουργίας έχουσι διπλήν την πη

γήν, την μέν γενικήν, έξαρτωμένην έκ της φύσεως της αρμονίας, την δέ ει
δικήν, σχέσιν έ'χουσαν πρός την γλώσσαν ης την στιχουργίαν ρυθμίζουσι*  κύ
ρος δέ έχουσι την μακράν πράξιν, καί τό παράδειγμα τών δοκιμωτέρων κα’ι 
δη καί τών αυστηρότερων ποιητών. Ταΰτα άς ύπόβάλωμεν δι’ ολίγων είς 

ερευνάν.
Α' ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΑ έστιν ή τέχνη ή κανονίζουσα την διάταξιν τών λέξεων 

κατά τρόπον εΰαρέστως την ακοήν προσβάλλοντα. ‘Η στιχουργία επομένως 

έστί μέρος τής μουσικής, ητις τό αυτό πρόβλημα προτίθεται ώς πρός τούς 

τόνους έν γένει, καί δτε δέν άποτελοΰσι λέξεις*  έστιν όμως μάλλον περιω- 

ρισμένη η η μουσική, και διαφέρει αυτής κατά τοΰτο, δτι αυτή μέν θεωρεί 

τόν τόνον ύπό την έ'ποψιν πάντων αύτοΰ τών κατηγορουμένων, η δέ στιχουρ

γία ένός καί μόνου.
■ι Ό τόνος είναι προϊόν τών δονήσεων τοΰ άέρος, έπενεργοΰντος. έπί τοΰ ά-

κουστικόΰ ημών τυμπάνου*  αί δέ δονήσεις δύνανται τριχώς νά διαφέρωσι, καί 

επομένως τριπλή έστι τών τόνων ή διάκρισις. 1) Εντός δεδομένου χρονικού 

διαστήματος δύνανται νά παραχθώσι δονήσεις περισσότερα! ή όλιγώτεραι. 

Ό τόνος ό'στϊς παράγεται έν τγϊ πρώτοι περιμτάσει είναι, καθ’ ήν έπί τής 
ακοής ημών άποτελεϊ έντυπωσιν, όζύττρος τοϋ· παραγομένου έν τή δευτέρρρ.

2) Έκ δύω τόνων ό εις δύναται, αδιακρίτως ώς πρός τόν αριθμόν τών δονή

σεων, νά έξακολουδή δονών τόν αέρα έπί πλείονα χρόνον ή ό έτερος. Ό 
πρώτος είναι πρός τήν ακοήν ημών μαχρόττρος τοΰ δευτέρου. 3) Έκ δύω 

τόνων, τοϋ ένός αί δονήσεις δύνανται νά είναι βαθύτεραι ή τοΰ έτέρού. Ό 
πρότερος είναι έπί τής ακοής ημών σφοδρότερος ή rpaj;iirepo<·. ’’Αλλων δια

φορών.δεκτικοί δέν είναι οί τόνοι.

Τά δύω πρώτα κατηγορούμενα συνδυαζόμενα άποτελοΰσι τήν Μουσικήν. 

Τό τρίτον συντείνει είς αύτής τήν έκτέλεσιν’ τό δεύτερον δέ μόνον είναι ή 

βάσις τής στιχουργίας. Τφ οντι αΰτη δέν εξετάζει, άν τινες τόνοι υψηλότε

ροι άλλων, δέν απαιτεί φέρ’ είπεϊν μία συλλαβή νά έκφέρηται κατά καί 

άλλη κατά σ'ο2, οπερ είναι πρόβλημα τής μουσικής, ού'τε μία νά προφέρη- 
ται δυνατώτερον τής άλλης, ώς διδάσκεται ό έκφρασιν δέλων νά δώσιρ είς τό 

■ί; $σμά του, αλλά μόνον μία συλλαβή νά είναι διαρκεστ/ρα τής άλλης, και

νά είναι ή μέν ριααρά, ή δέ βραχεία. Τοΰτο ρητώς λέγεται καί γενικώς 

ι άναγνωρίζεται διά τήν άρχαίαν μετρικήν*  διά τήν νεωτέραν παρεγνωρίσδη

εντελώς, καί ύπελήφθη δτι τόν τότε έπικρατοΰντα j-poror άντικατεστησεν 
ί έ'κτοτε ό τόνος. ΤΙ παρεξήγησις δ’ αΰτη προήλδεν έκ τοΰ δτι δέν παρετη-

ρήθη οτι ό τόνος, ού τά σημεία σήμερον μεταχειφιζόμεθα (όξεϊαν, βαρεϊαν 
καί περισπωμένην), έχων άλλοτε μουσικήν σημασίαν, σήμερον ούδέν ετερον

ίκφράζει, ή δύναται νά έκφράζνι έν τή προφορά ή αυτόν τόν χρόνον, μετά? 

πεσόντα μόνον διά τών αιώνων έν τή 'Ελληνική γλώσση άπό άλλων ε’ς άλ- 
λας συλλαβάς,.μακροτέρως δηλαδή προφερομένων έκείνων, αΐτινες έν "■ ή άρ- 

χαιότητι διεκρίνοντο μουσικώς ούτως είπεϊν άπό τών άλλων, καί ήσαν όξύ- 
τεραι. Τούτου άπόδειξίς έστι καί τό οτι μόνη, ώς εί'πομεν, ή τοΰ χρόνου δια

φορά δύναται νά χρησιμεύση ώς βάσις μετρική ή στιχουργική, καί τό οτι 
πάντα σχεδόν τά παρά τοΐς άρχαίοις εύχρηστα εί'δη τών στίχων είσΐ καί 

παρ’ ημϊν εύ'χρηστα, τούς αύτούς άκολουΟοΰντα προσφδικούς κανόνας, αντι

καταστάσεις τών τετονισμέναιν λεγομένων συλλαβών, αντί τών λεγομένων 

μακρών.
Κατά ταυτα λοιπον ή στιχουργία στηρίζεται έπί τής κανονικής αλληλου

χίας τών μακρών καί βραχειών (τών τετονισμένων καί ατονιστών) συλλα

βών. Ποϋς δέ λέγεται ό άπλούστατος συνδυασμός μιας ή πλειόνων μακρών 

μετά μιάς ή πλειόνων βραχειών συλλαβών. Άλλ’ ένταΰθα πρέπει νά παρα 
τηρηδή ό'τι αί μακραί συλλαβαί ήσαν πολύ συνεχέστερα! έν τή άρχαίορ 

γλώσση ή έν τή νεωτέριρ, ητις έν έκάστη λέξει έχει μόνον μίαν, καί τό πολύ, 
σπανίως, δύω (τετονισμένας). Διά τοΰτο πόδες οίος ό Σπονδείος (—), καί 

ετι μάλλον οίος ό Μολοσσός (--------), είσι σπανιώτατοι έν τή νέα γλώσση, ώς

καί τά μέτρα τά έπ’ αύτών στηριζόμενα.
Κοινότατοι δ’ εισιν οί συνδυασμοί μιας μακράς έλκούσης κατόπιν μίαν βρα- 

χεϊαν (τροχαίος - “), ή δύω βραχείας (δάκτυλος -^), μ^ς βραχείας πι- 

πτούσης είς μίαν μακράν (ί'αμβος ^-), ή δύω βραχειών ομοίως (άνάπαιστός 
vu-), ή. μιας μακράς μεταξύ δύω βραχειών (άμφίβραχος U*M), ή μιας 
βραχείας μεταξύ δύω μακρών (Κρητικός -«-), σπάνιος ούτος, διά τήν σύμ*  

πτωσιν τών μακρών κατά τήν έπανάληψίν του.
Διά τών ποδών τούτων συνετίΟεντο τά κοινότατα τών άρχαίων μέτρων, 

ών τά πλεϊστά είσι καί παρ’ημϊν τά κοινά, ήτοι τό ιαμβικόν, τό τροχαϊ
κόν, τό άναπαιστικόν, τό δακτυλικόν. Διαφορά δέ σχεδόν άλλη δέν υπάρ

χει μεταξύ τών άρχαίων καί νέων, ή ότι τότε μεταξύ τών έπικρατούντων 

ποδών παρενεϊρον πρός ποικιλίαν οΰς ημείς σχεδόν δέν έ'χομεν, καί διά τοΰτο 

ή μεταχειριζόμεΟα τούς πόδας καθαρούς, ή, είς τούς δισυλλάβους (ΐ'αμβοι 

καί τροχαίοι) άντί τοΰ βαρέως ίσομεροΰς (σπονδείου —) μεταχειριζόμεΟα 

τόν έλαφρόν ίσομερή πυρρίχιου (w). · ■
’Ίδωμεν δέπως λεπτομερέστερου τά διάφορα εί'δη τών στίχων ;

α ’Ιαμβικοί. Ουτοι καί παρά τοΐς άρχαίοις καί παρ’ ημϊν μετροΰνται κατά 
διποδίαν, δηλαδή, έκ δύω ιάμβων όμοΰ λαμβανομένων, ό είς μόνος πρέπει 

νά είναι άναγκαίως ίαμβος, ό δέ άλλος δύναται νά· είναι καί σπονδείος, ή 

.καί ν’ άναλύη εί'τε σπονδείος είναι εί'τε ΐ'αμβος είς δύω βραχείας έκατέραν 

τών μακρών. Ό αρμονικός λόγος τής κατά διποδίαν ταύτης μετρήσεως, ήτοι 
τής άντικαταστάσεως σπονδείου παρά τοΐς άρχαίοις, πυρρίχιου παρ’ ημϊν, άντΐ
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ενός των δύω ιάμβων, συνίσταται εις την μικρότητα του ποδός, δστις δν 

ίπρεπεν άκριβώς νά έπαναλαμβάνηται, 0’ άπετέλει μέτρον άφορήτως μονό

τονου, έν φ πάσα τέταρτη συλλαβή ουσα μακρά, αρκεί πληρέστατα ίνα 
δώση είς τον στίχον τον ιαμβικόν αύτοϋ χαρακτήρα" καί επειδή- δύω μόναι 
συλλαβαί άποτελοϋσι τδν πόδα, ευκόλως εις τον σπονδείον ή πρώτη ολίγον 

βραχυνομένη, έλκεται ύπδ τής δευτέρας η εις τον πυρρίχιου, ή δεύτερα ολί

γον μηκυνομένη, έλκει την πρώτην και άποτελεϊ τδν ίαμβον. Παρά τοϊς άρ

χαίοις κατ’ Αρχάς έ'πρεπεν ίαμβος νά είναι πάντοτε ό δεύτερος τής διποδίας 

ποϋς’ έπειτα έξέκλινον της αύστηρότητος ταύτης. Παρ’ ήμϊν, επειδή χρή- 

σιν δεν ποιούμεθα τής άλλης ελευθερίας ώς προς την άνάλυσιν των μακρών, 

ήτις κινδυνεύει ν’ αλλοίωση τοϋ στίχου τον χαρακτήρα άν κατάχρησις αύ- 

τής γίνεται, διά τοϋτο δυνάμεθα άδιαφόρως έκάτερον των ποδών νά έχω- 

μεν ίαμβον, τδν δ’ άλλον πυρρίχιου, καθ’δσου καί πρώτος Sv είναι ό ίαμβος, 

ή μακρά συλλαβή κέκτηται ικανήν δύναμιν ώστε νά παρασύρη τάς δύω έπο· 

μένας βραχείας, ώς τοΰτο γίνεται εις τδν δάκτυλον. "Ώστε καθαρός μέν 

ίαμβος (τετράμετρος) θά ήτον : κπαττοΰ χαρά, παττοΰ χοροί, παντού 

•χλαρά λουλούδια» ('"ν-, «—>), στίχος ου η έπανάληψις
θά ήτο της έσχάτης μονοτονίας’ ούχ ήττον δ’ ακριβής, αλλά ποικιλότερος 

είναι δ: «Πρύς τίχ πηγήκ tar Αγαθών Αναπτερω tbr rovr /ιου» 
ννν-, ννο-, ν-κ/), ώς καί δ : ΑΑνΐτειλεν ό ήλιος της πρώτης too ραίου» 

(v~uv, 5που παρατηρεΐται δτι, ώς καί παρά τοϊς άρχαίοις,
ό προτελευταίος ποϋς τοϋ στίχου πρέπει άφεύκτως νά είναι ίαμβος, διότι 
άλλως ή τελευταία διποδία στερείται ιάμβου, επομένως τοϋ χαρακτήρος 

δστις έστΐν Απαραίτητος. Ή Ανάμιζις δέ ιάμβων καί πυρρίχιων δίδει ποικι

λίαν καί ζωηρότητα εις τδν στίχον.

Έτέρα τις παρατηρησις είναι ένταΰθα αναγκαία, δτι η μακρά έν θέσει 
(■ήτοι έν ίάμβφ είς την δευτέραν συλλαβήν) έχει τοσαύτην δύναμιν ώστε νά 

έλκη ού μόνον τάς δύω βραχείας &ς τυχόν έχει δ προηγούμενος ποϋς, άλλα 

προσέτι καί Sv συμπέση μακρά νά είναι ή πρώτη έξ αυτών, δηλαδή Sv δ 

προηγούρενος ποϋς είναι τροχαίος αντί ιάμβου η πυρρίχιου. Ή τοιαύτη μα
κρά συλλαβή κατέχουσα θέσιν βραχείας, καί βραχέως σχεδόν προφερομένη 

ήτο καί παρά τοϊς άρχαίοις γνωστή, καί έλέγετο άλογος. Ή άλογος δμως 
συλλαβή δεν δύναται επίσης νά ύπάρχη είς τον δεύτερον πόδα της δίπο- 
δίας, δηλαδή ό δεύτερος ουτος ποϋς νά είναι τροχαίος αντί ιάμβου ή πυρρί

χιου, Ούτω φέρ’ είπεϊν δ στίχος : «δταπ τραχύς πνάη βορράς, πίπτει, 

χιών παχεΐα» -w, v-w) χωρίς νά έχη πολλήν εύφωνίάν,
δεν είναι καί παράτονος’ έν ω τιθέμενων έν ταϊς διποδίαις των τροχαίων έν 

τη δεύτερέ θέσει, δ στίχος άποβαίνει αδύνατος, οιον : «τραχύς otar βορ~ 

ράς πνέη, πίπτει χιώτ παχεΐα» ν-»), καί αν τδ
«ύτό γίνη ώς προς πάσας τάς διποδίας, οιον : «τραχύς όταν βορράς

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΑΣ 573

ΐπνεη, χιών πίπτει ’ς τά βουνά» (“- ν~, ν- -“, “■), τότε δ χ«ρα-

κ,τήρ τοϋ στίχου μεταβάλλεται είς τροχαϊκόν, περί ου κατωτέρω.
"Οταν ό πρώτος ποϋς τής διποδίας είναι αντί ιάμβου τροχαίος, τότε δ 

δεύτερος ποϋς δύναται νά είναι καί πυρρίχιος, άλλ’ επι μονιρ τφ οριρ του να 
έπεται αμέσως ίαμβος’ διότι τότε αί μέν μετά την πρωτην μακραν (τοϋ 
τροχαίου) έπόμεναι δύω βραχεϊαι συλλαβαί έλκονται υπ’ αυτής ως είς δά

κτυλον, αί δ’ άλλαι δύω βραχεϊαι καταλήγουσιν είς την μακράν τοϋ ιάμ

βου ώς είς Ανάπαιστον, έν ω αν μέν εϊπετο πυρρίχιος, θά ήσαν πεντε αλ
λεπάλληλοι βραχεϊαι συλλαβαί, μη άποτελοΰσαι μετρικόν ποδα, άν δε τρο

χαίος, ό στίχος θά μετεβάλλετο είς τροχαϊκόν. Ουτω καλώς έχει ο στίχος: 
«νέφη άπρ-οφόρητα tbr ουρανόν καλύπτουν» °-Μ).

Δύναται δέ μία διποδία νά σύγκειται καί έκ μόνον πυρρίχιων, άλλ’ επι τω 

ορφ ή μετ’ αυτήν νά μή άρχεται από τροχαίου, καί νά περιεχη αφευκτως 

ένα ίαμβον οΐον: «δ Αναιβοκαταβαίνορεν και συρπεριπατοϋρεν» (^^,

VVUV

Τδ συμπέρασμα τούτων είναι δτι, ένεκα τής φύσεως τών τόνων, οί ίαμ
βοι μετροΰνται κατά διποδίας, καί έν έκάστη διποδίη πρέπει νά ΰπάρχη είς 
ίαμβος, δ δεύτερος ποϋς Sv ό πρώτος είναι τροχαίος, οσάκις δε μια διποδία 

σύγκειται έκ μόνων πυρρίχιων, δ ίαμβος πρέπει νά ύπάρχη είς την μετ’ αυ

τήν. Πάς στίχος παρά τούς δρους τούτους συντεταγμένος, είναι παράτονος καί 
εσφαλμένος. Εις δέ τούς δυσκολαίνοντας πρδς κανόνας, καί έρωτώντας Sv 

αυτούς έδιδάχθησάν ποτέ δ Ζαλοκώστας ή δ Παράσχος, άποκρινόμεθα, ναι' 
άλλ’ δ διδάσκαλος αυτών ήτον δ ανώτατος πάντων, ή φύσις, καί η ίδια αυ

τών εύφυία, ή άντιλαμβανομενη τών άλανθάστων νόμων τής φυσεως.
Οί ιαμβικοί στίχοι δύνανται νά σύγκεινται έκ περισσοτέρων ή όλιγοτερων 

διποδιών ή pitpar. Οι επισημότεροι παρ’ ήμϊν είναι δύω’ 1) δ τετράμετρος’ 

2) δ τρίμετρος.
1) Ό τετράμετρος δύναται νά είναι ή Ακατάληκτος, δηλαδή έχων τεσ- 

σαρας διποδίας πλήρεις («-' 
εχων τήν τελευταίαν διΛοδίαν

λάκις παρά τοϊς άρχαίοις δραματικοϊς, 
μείνε παρά τοϊς Βυζαντινοϊς, καί περιήλθεν είς ημάς ώς δ κοινότατος πάν-

.. ν-»-, V-V-), ή καταληκτικός, ήτοι
κολοβήν κατά μίαν συλλαβήν (ν - “ -, 

^-ν-, ν-ν). Κατ’ άμφοτέρους τούς τύπους ήτον έν χρήσει. πολ- 
ιδίως δέ κατά τον δεύτερον παρέ- 

των, άντικαταστήσας τδν άρχαϊον ήρωϊκόν. Έν τφ άκαταλήκτω, επειδή τδν 

τελευταϊον ίαμβον δύναται, ώς προερρέθη, ν’ άντικαταστήση πυρρίχιος, ή τε

λευταία συλλαβή είναι διά τοϋτο αδιάφορος, ώς έ'λεγον οί αρχαίοι μετρικοί, 
δηλαδή κατά βούλησιν ή μακρά ή βραχεία, καί δ τύπος τοϋ στίχου

V—O—ν·
Έπεκράτησε δ’ δ καταληκτικός στίχος τοϋ Ακατάληκτου, διότι, ενεκα 

τής έλλείΑεως τής τελευταίας συλλαβής, Απολήγει είς τροχαϊον, δστις -δια.”·
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'3 μιαν

κόπτει τήν μονοτονίαν ι*  Αδιάκοπου τών ιάμβων Αλληλουχίας. .Άλλά καί 
πάλιν ή συνέχεια έπτά αλλεπαλλήλων ιάμβων εΐναι οχληρά διά την προφο
ράν καί δια την ακοήν,μη ανεχομενην ώς αρμονικήν μονάδα περισσότερον τών 

ουω όιποδιών, και ούδεμίαν αποτελεί αρμ.ονίαν. Τούτου ένεκα είναι Ανάγκη 

να εχη ό τ..τραμετρος τομήν. Αυτή δε πρεπει, ή καν όρθότατον είναι, νά 

τεμνν) τον στίχον κατα τό μέσον, (ν-ν^ ε(ς τέλος τής
δευτερας διποδίας' διότι αν μεν τον τάμγ μίαν συλλαβήν πριν, περιέχει- 

τδ· δεύτερον κώλον περισσότερον τών δύω τροχαϊκών διποδιών, άν δέ μιαν 

συλλαβήν έπειτα, περιέχει τό πρώτον κώλον περισσότερον τών δύω ιαμβι

κών, και προσέτι το αίσθημα δια του πρώτου μακροΰ κώλ.ου συνήθισαν εις 
τόν ιαμβικόν ρυθμόν, δυσαρεστεϊται μεταβαϊνον αίφνης διά τής τοιαύτης το

μείς εις τόν τροχαϊκόν. Ουτος είναι ο φυσικός λόγος της τομής και της θέ- 

σεως αύτης. Δι’ αύτης ‘ ό στίχος άρμονικώς διαιρείται δίχα, καί τό πρώτου 
μεν μέρος αύτοΰ περιεχει δυω ιαμβικας διποδίας, τό δέ δεύτερον, μίαν και 

τρία τέταρτα, εχον τροχαϊκήν κατάληξιν, ή καί δύναται νά θεωρηθγ καί 
ως μια και ημισεια τροχαϊκή διποδια, συνδεόμενη μετά τών ιαμβικών διά 
μιας συλλαβής ή'τις Αποτελεί τήν έπ’ αύτών μετάβασιν.

2) Ο τρίμετρος ην ό προσφιλής στίχος τών άρχαίων δραματουργών, καί 

παρεμεινε και είς τινα τών δημοτικών ημών φσμάτων, ώς τό : «Έβγήκαν 

Τα καραβια τα Ζαγορίαναν. Δι’ ους δε λόγους καί είς τόν τετράμετρου, 

είναι και εις αυτόν η τελευταία συλλαβή αδιάφορος πασας πγο-
βαίνετ ακ τα Γιάννινάν), και πρεπει καί αύτός νά έχνι τομ.ήν, διά νά μή 
άποβαίνγ εις άρρυθμον συνέχειαν έξ ιάμβων. Φυσικόν δ’ είναι προσέτι νά έχη 

αυτήν εν τγ μεσν) διποδιγ, διότι είς μ.ίαν τών άλλων άν τήν έ'χγ, έκ τών 
δυω κωλων το έν έςει υπέρ τας όυω διποδίας, δηλαδή εσται μακρότερον 

αφ ο,τι η αρμονία απαιτεί, το δ’ έτερον έσται δυσαναλόγως βραχύτατου.
Άλλ’ ή μέση διπρδία δύναται κατά τρεις θέσεις νά τμηθγ, ή 

τών δύω ποδών αύτης, ή έν τφ μέσφ τοΰ δευτέρου ή έν 

του. ‘Η πρώτη τών τομών τούτων εΐναι εντελώς 
τόν στίχον ακριβώς . εις δύω ίσα μέρη,

τμηθγ, ή μεταξύ 

τφ μέσφ τοϋ πρώ- 
έσφαλμένη, διότι διαιρεί 

«-«-), ών έκά- 
τερον εχει ανα τρεϊς ίαμβους, επομένως ούδόλως διακόπτει τήν μονότονου 

καί παντός ρυθμοΰ έστερημένην συνέχειαν τών ιάμβων, δι’ δ και ουδέποτε 

ούτε παρα τοϊς αρχαιοις ούτε εν τοϊς δημοτικούς ημών φσμασιν Απαντάται. 
Η δε δεύτερα τομή, η εν τφ μεσφ τοΰ δευτέρου τής διποδίας ποδός, (“-«- 

w~vll“» έλέγετο καθ' εφθημιμερες παρά τοϊς άρχαίοις, καί

ρεϊ τόν στίχον είς κώλον μιας καί ήμισείας ία, "
διαι- 

ιαμβικής διποδίας, μετά μι&ς 
συλλαβής προσέτι, δι’ ής τό κώλον περατοΰται τροχαϊκώς, καί γίνεται ή με- 

ταβασις εις τό δεύτερον κώλον, τό περιέχον δύω τροχαίους καί ή'μισυν, καί 

λήγον επομένως, διά τό άδιάφορον τής τελευταίας, ή είς ίαμβον ή είς δά· 

κτυλον. Ουτω τεμνονται πάντες Ανεξαιρέτως οΐ τρίμετροι τών ήμετέρων δη» 

|?Λτικων Ασμάτων, οΐτινες, ώρισμένοι ό'ντες είς τό νά προσαπτωνται προ'ς 
έίρχησιν, απαιτείται διά τοΰτο να εχωσι ταύτην την ακριβή του ρυθμού 

ταυτότητα.
Άλλ’ ούδείς φυσικός λόγος ύπάρχει κωλύων τόν στίχον τοΰτον να τε- 

μ,νηται καί εντός τοΰ πρώτου ποδός τής δευτερας διποδίας ν1ί-ν~,
ν-ν,ϋ διότι καί ούτως ούδέτερον τών κώλων περιεχει ούδε κγν δυω πλή

ρεις διποδίας, άλλά τό μέν πρώτον μίαν ιαμβικήν διποδίαν μετά συλλαβής 

διδούσης αύτή τροχαϊκήν κατάληξιν, καί χρησιμευούσης είς μεταβασιν εις 

τό δεύτερον κώλον, έ'χων 1 % διποδίας τροχαϊκάς, μετά καταληξεως επί

σης ιαμβικής ή δακτυλικής. Καί τήν τομήν ταύτην μετεχειρίζοντο επίσης 

ώς καί τήν προηγουμένην οΐ αρχαίοι, καλοΰντες αύτήν Λίνθημιμερή’ επίσης 
δυνάμεθα καί πρέπει νά τήν έχωμεν και ημείς, δ'που μάλιστα δεν πρόκειται 

περί φσμάτων απαιτούντων Ακριβή έπάνοδον τών αύτών ρυθμών, αλλα περί 

του έλευθερωτέρου δραματικοί διαλόγου. -
Τόν στίχον τοΰτον δικαίως οί Αρχαίοι παρεδέχθησαν καί ένδοξον ανεδει- 

ξαν είς τό δράμα, καί εύλόγως καί ημείς κατ’ αύτούς τόν εισαγομεν, διότι 

ένεκα τής διπλής του τομής, τής διπλής του καταληξεως, τής έις, 

ιαμβικόν καί τροχαϊκόν κώλον διαιρέσεως, τής άντικαταστασεως πυρρίχιου 
καί ενίοτε καί τροχαίου αντί ιάμβου έντός τών προρρηθεντων όριων, αποβαί

νει ό ποικιλώτατος τών στίχων καί συγχρόνως ό άρμονικωτατος" εν φ η πα< 
ράβλεψις τών φυσικών αύτοΰ νόμων, ή έλλειψις φερ’ είπεϊν τής τομής, ή ηγ 

τομή έν τφ μ.έσφ, καθιστώσιν αύτόν Αηδώς μονάτονον καί άρρυθμ,οτερον τής 

Αρρυθμοτάτης πεζής φράσεως.
β' Τροχαϊκός. Ό τροχαίος εΐναι ακριβώς ό αντίστοιχος τοΰ ιάμβου, έχων· 

μακράν πρό βραχείας (-^), ώς εκείνος έχει βραχεϊαν πρό μακρΚς. "Ο,τι λοι

πόν περί εκείνου έρρέθη εφαρμόζεται ανκλόγως καί είς αύτόν" ή'τοι καί ουτος 
μετρεϊται κατά διποδίαν" καί παρ’ αύτφ τόν ένα τροχαΐόν τής διποδίας 

δύναται ν’ αντικαθιστφ πυρρίχιος (π. χ. «-Χώρα μεγαΛοφνίας είς τους κό.1~ 
ιζους ύΌν τδ τιάΛαίτι w-v), Τοΰτο δε δεν δύναται

νά γίνγ ώς πρός τόν τελευταϊον πόδα τών Ακατάληκτων στίχων, διότι τότε 

ή μακρά τοΰ προηγουμένου τροχαίου θά έ'χν) τρεις βραχείας κατόπιν της, 

άς δέν δύναται νά έλκγ. Δύναται δέ καί δύω πυρρίχιοι νά έπωνται έπαλ- 

λήλως, άν μετ’ αύτούς αμέσως έρχεται τροχαίος, (οϊον : «καί τυραννόκτό·*  
νον ζίφος'α -ν-»/)· «όταν περιφερόμενη» -“'Λ'ι 'Ομοίως δε καί

ίαμβος δύναται ν’ άντικατασταθ·ρ Αντί ενός τών τροχαίων, άλλά πάντοτε 

τοϋ πρώτου τής διποδίας (οΐον «την γην παίζας, την γην χάσας» ~ν,>
-ύ) τοΰ δευτέρου ό'ντος Αναγκαίως τροχαίου. ”Αν έξ εναντίας ό δεύτερος 

πους εΐναι ό ίαμβος (οΐον: «.παίζας την γην, χάσας την γην» 

ό στίχος μεταπίπτει είς ιαμβικόν. ,·■

Καί τών τροχαϊκών στίχων ό επισημότατος εΐναι ό τετράμετρος, ή άκάτά·*
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'Ληχτος (ώς τοΰ Άλ. Σούτσου ό ΙΙεριπΛανώμενος καί &\\χ, ώς τό κ’^.τδ 

ρυπαρών χιι,ΐεωνίή, έχει τό ελάττωμα μεγίστης μονοτονίας, διότι οί τρο
χαίοι έξακολουθοϋσι δι’ ολου τοϋ ποιήματος άνευ ούδεμιάς διακοπής ή ποι

κιλίας, ή καταΛηκτιχός (οΐον : «.Λίδουσά μοι χθές ή <ρήμη εκ πΐερόκ ΐης 

ΙΛαφρόν» -Ο, πολύ . άνώτερος εκείνου, διότι καταλήγει
ίαμβικώς διακόπτων την σειράν των τροχαίων, καί διότι της μακράς τοϋ 

προηγουμένου τροχαίου έχούσης μόνον δύω συλλαβάς μετ’ αύτήν, ούδέν 
εμποδίζει νά είναι ό τελευταίος ποϋς κολοβός πυρρίχιος, επομένως ή τελευ

ταία συλλαβή αδιάφορος, καί ό στίχος νά δυναται νά κατάληξη ού μόνον 

ίαμβικώς, αλλα και δακτυλικώς (-u-w, —“) οΐον εζαχουαζοι'ΰ

η Άηρωεζ ίζάχονοΐοι^'). Και η τομή δε εις τόν τροχαϊκόν τετράμετρου γίνε

ται είς τό μέσον, δι’ δν λόγον καί είς τδν ιαμβικόν.

. Καί τρίμετροι τροχαϊκοί ύπάρχουσι, τιμώμενοι ώς οί ιαμβικοί διά τούς αύ- 

τους λογους, αλλα κυρίως μόνον είς την πενθημιμερή τομήν ήχοΰσιν εύαρέ- 
στως (π. χ. «Κάτω ’ς τό γΐα.ΐό, ’ς τό πέρα περιγϊάάιΐ), --ν-ν'. 

καί μόνον είς την λυρικήν ποίησιν εισιν ενίοτε χρήσιμοι, διότι στερούνται 

πολλών έκ τών πλεονεκτημάτων τών ιαμβικών.
2' ΛαχτυΛιχύζ. Ο δάκτυλος παρα τοΐς άρχαίοις ήν κυρίως έν χρήσει είς 

τόν ηρωικόν έξάμετρον καί είς τόν ελεγειακόν πεντάμετρου. Έμετρεϊτο δέ 

κατά μοκοποδΐακ, δπερ σημαίνει δτι έκ δύω δακτύλων ό εις δέν έδύνατο 

να εΐναι άλλος τις ποϋς, ως παρά τοΐς ίάμβοις καί τοΐς τροχαίοις, διά τόν 

λόγον οτι άν η πρώτη, η μακρα, ήτο καί αυτή βραχεία, ή έκατέρα τών 
βραχειών ήτοι αίογος, δηλαδη μακρά βραχύτερου προφερομένη, ή πρώτη 
είς ουδετεραν τών περιστάσεων Θά εΐχεν ικανήν δύναμιν ώστε νά ελξγ τάς 
δυω επομενας. Δια τοΰτο οι αρχαιότεροι τών εξάμετρων συνέκειντο έκ μόνον 

δακτύλων, πλην, εννοείται, τοϋ έκτου ποδός, δστις είναι δάκτυλος κολοβός 

ή ίαμβος" διότι χωρίς τούτου ολόκληρον τό ποίημα Θά ήτον αδιάκοπος συνέ
χεια δακτύλων, καί επομένως θά έστερεΐτο πάσης αρμονίας.

Αλλα ταχέως γισθάνθη ό στιχουργός δτι τοιοϋτος στίχος, εχων πέντε αλ
λεπαλλήλους δακτύλους, άνευ της ελάχιστης ποικιλίας, ητο λίαν μονότονος 

και πτωχός προσέτι, διότι πλεϊσται λέξεις της γλώσσης δέν έδύναν.το νά 

καμφθώσιν εις τοΰτο τό μέτρον, Τούτου ένεκα, ώς στιχουργικήν έλευθερίαν, 
ανεμιξαν ενωρίς μετά τών δακτύλων τόν σπονδείον, δστις μετά τήν πρώτην 

μακράν έχει δευτέραν μακράν πάλιν, αντιστοιχούσαν κατά την προφοράν 

σχεδόν πρός δύω βραχείας. ’Επειδή δμως παρ’ ήμΐν, ώς εί'πομεν, αί μακραί 

είσι πολύ σπανιωτεραι, καί δέν άπαντώνται είμή κατ’ έξαίρεσιν δύω είς τήν 

αυτήν λεξιν, ποτέ δ’ άλλεπαλλήλως, διά τοΰτο ό σπονδείος σχεδόν εντε

λώς μάς ελλείπει, καί επομένως τούς δακτυλικούς στίχους, τούς εξάμετρους 
•δηλαδή, δέν δυνάμεθα νά έ'χώμεν είμη δυσκάμπτους καί μονοτόνους, όποιοι 

εΐυαι οί πανάρχαιοι εκείνοι. Ό στίχος λοιπόν ούτος εσται πάντοτε τεχνητός
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παρ’ ημϊν καί ενάντιος είς τό πνεύμα τής γλώσσης κατά τήν νϋν προφοράν 
αυτής. Δυνάμεθα βεβαίως ενίοτε νώ τόν μιμώμεθα άπό τών άρχαίων, ιδίως 

είς συνθέσεις μικράς έκτάσεως*  άλλά τότε πρέπει νά τόν άντιγράφωμεν πι- 
στώς ώς πρός τούς νόμους τών τομών αύτοΰ είς πενθημιμερές καί έφθημιμ.έ- 
ρές*  άλλως στερείται πάσης αρμονίας, καί ό πεζός λόγος εΐναι πολύ αύτοΰ 

προτιμότερος.
ό' 'Άκαπαιατιχόζ. Είς τόν άνάπαιστον δέν έλκει, ώς είς τόν δάκτυλον, ή 

μακρά συλλαβή τάς δύω βραχείας πρός έαυτήν, άλλ’ αί δύω βραχεϊαι φέ

ρονται πρός τήν μακράν, καταπίπτουσιν είς αύτήν*  διά τοΰτο τό μετρον εΐ

ναι μάλλον ρέον καί εύκινητότερον, καί οί άρχαΐοι περισσοτέρας ελευθερίας 
έλάμβανον ώς πρός αύτό, ώστε καί κατά διποδίαν τό έμετρουν" δηλαδη εκ 

τών δυω άναπαίστων τόν ένα άντικαθίστων δι’ άλλου τινός συγγενοΰς πο

δός, ή δι’ αναπαίστου, ή διά δακτύλου, ή διά διαφόρου τών μακρών αναλυ- 
σεως, μεταχειριζόμενοι τόν στίχον ιδίως είς τάς λυρικάς ποιήσεις*  ο δ’ Αρι

στοφάνης, κατά κανονικότερου σχήμα τόν μετεχειρίσθη καί είς τών Χορών 

του τάς Παραβάσεις. Παρ’ ημϊν δμως ούτε ή χρήσις τών πολλών μακρών 
εΐναι, ώς εί'πομεν, δυνατή, ού'τε επομένως ή άνάλυσις αυτών*  διά τοΰτο 

δέν δυνάμεθα νά μεταχειριζώμεθα είς τό μέτρον τοΰτο είμη καθαρόν τόν 
άνάπαιστον, καί επομένως πρέπει νά τόν μετρώμεν κατά μονοποδιαν. Πρεπει 

δέ οί ανάπαιστοι νά εΐναι κατά τό μάλλον καί ήττον εντελείς, διότι ών 

αντί άναπαίστου μεταχειρισθώμεν τρίβραχυν, ή τελευταία συλλαβή δεν δυ

ναται νά εΐναι ίκανώς μακρά, ώστε νά σύργι ούχί μίαν, άλλα δυω προηγοΰ- 

μένας βραχείας. ’Εννοείται οτι τοΰτο θά ήτο πολύ έπαισθητότερον σφαλμα 
είς.τόν δάκτυλον, οπού ή μακρά πρέπει νά έλκύσγ πρός τά άνω τάς δυω 

βραχείας*  άλλά καί είς τόν ανάπαιστον είναι τό έλάττωμα έπίσης φευ- 

κτέον, άλλως οί στίχοι άποβαίνουσι χαλαροί καί άρρυθμοι. Διά τήν μονοτο

νίαν δ’ αύτοΰ ό ανάπαιστος πρέπει νά χρησιμεύγ μόνον είς βραχείς στίχους, 
ή είς βραχείας στιχηράς συνθέσεις. Ή μετά τών άναπαίστων άνάμιξις ΐαμ.- 

βων, δηλαδή κολοβών άναπαίστων (ν- άντί ν^-), ής πολλήν χρήσιν ποιούν
ται φέρ’είπεϊν οί Γερμανοί εις τήν στιχουργίαν των, δύναται βεβαίως νά

' γίνγ, άλλ’άλλοιοΐ τόν χαρακτήρα τοΰ στίχου.
/ Ό άμφίβρα,χυς εΐναι ποΰς ού είς τήν λυρικήν ποίησιν μόνον γίνεται 

χρήσις, ιδίας δέ παρατηρήσεις μή έπιδεχόμενος, διότι στίχος έκ. ποδών 

τοιούτων συγκείμενος δύναται νά θεωρηθή ή ώς άναπάιστικός δΓ ιάμβου άρ- 

χόμενος, ή ώς δακτυλικός έχων προτεταγμένην βραχεΐαν συλλαβήν.
'Ο υλικός σκοπός τής στιχουργίας εΐναι νά διαθέτη τάς λέξεις ούτως, . 

ώστε διά τοΰ συνδυασμοϋ τών μακρών καί βραχέων, ή τοΰ τών διαφόρων 

ποδών, ν’ άποτελώσιν αρμονίαν παράγουσαν ευάρεστου έντύπωσιν’είς τήν ά- 
κοήν. Είς τήν φύσιν όμως τής ακοής ενυπάρχει ν’ άντιλαμβάνηται μάλιστα 

βύαρέστως τής άρμονίας ήν παράγει , ή έπανάληψις τών αυτών ή συγγενών 
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πο§ΰ>ν, μετά τών αναγκαίων τομών πρός έλλειψιν τ^ς μ,ονοτονικς. Διά'τοΰτο': 

iv στιχουργικνί συνθέσει, ή αιφνίδια και άνευ άποχρώντος λόγου μετάπτω- 

σις από μέτρου είς μέτρον είναι ελάττωμα ριζικόν. Καί όμιλοϋμεν υύχί περί 
τών αμαθών καί άδεξίων στιχουργών, οΐτινες ουδέ την γνώσιν ούδέ·την αέ- 
σθνίσιν τών μέτρων έχοντες, μεταπίπτουσιν έν άγνοί^ του άφ’ ενός εί'δους 

στίχου εις ετερον, αλλα περί εκείνων όσοι έν γνώσει καί έκ προθέσεως μ.ε- 
ταβάλλουσι πολλάκις μέτρα έντός της αύτης συνθέσεως, η και μόνον άλάσ- 

σουσι τών στίχων τόν συνδυασμόν’ διότι καί άλλο άν όχι, τουλάχιστον ά- 
ποδεικνύουσιν αδυναμίαν είς τό νά έξακολουθησωσι καθ’ ην άπ’ αρχής παρε- 

δεχθησαν ταζιν’ είναι δέ ή αδυναμία καταδίκη τοΰ ποιητοΰ, όστις ύποτίθε- 

ται καί πρεπει νά είναι αριστοτέχνης περί την γλώσσαν, και επομένως τά 
προϊόντα αύτοϋ νά μη φαίνωνται ύπ’ αύτης τάς άξιώσεις βεβιασμένα, ώς 
την γλυφίδα τοϋ Πραξιτέλους $ τοϋ Φειδίου δεν φαίνεται βιάζουσα η σκληρά 

υλη τοϋ μ-αρμαρου -ή τοΰ χαλκοϋ. Τό εν ημΐν άρμ.ονικόν αΐ'σθημ.α, είς ένα 
άσπιζόμενον, δυσαρεστεϊται δταν αίφνιδίως άποσπάται αύτοϋ 'ίνα είς άλλον 

ριφθνί, καί έπομ.ένως ή εύάρεστος έν ημϊν έντύπωσις, ό σκοπός τ^ς στιχουρ- 

χίας, καταστρέφεται.·

ς·' Πο.Ιυσχηηάτισζα. Ύπάρχουσιν δμως καί στιχουργικαί συνθέσεις αΐτι · 

νες άλλο προτιθενται παρα ν αρεσκωσιν είς την άκοην κατά την άπλ·ην άπαγ- 
γελίαν’ ό πρώτιστος αυτών σκοπός έξ εναντίας είναι νά άδωνται, η μάλλον 
να προσαδωνται προς μουσικήν μελφδίαν. Αύται λοιπόν δεν άρύονται την έν- 

τύπωσιν-ην πρόκειται νά παραγάγωσιν άφ’ εαυτών, άλλ’ άπό της Μουσικές 

πρός ήν φδονται. Ούτως απαντώσιν έν τοϊς σημερινοϊς μ.ελοδράμασιν στίχοι 

νδν μέν βραχείς, νΰν δέ μακροί, νΰν δέ παντοίως ποικιλλόμενοι καί έν μέ

τρον μη ζκολουθοϋντες, διότι της αρμονίας αύτών άρχει η μουσική. Τοϋτο 
δέ πολύ μάλλον συνέβαινε παρά τοϊς άρχαίοις’ διότι νΰν μέν τό κείμενον τών 

μελοδραμάτων γράφεται συνήθως πριν, καί έπειτα δ μ.ουσικός κανονίζει κατ’ 

αυτό τας συνθέσεις του, μεταρρυθμίζων δμως αυτό ενίοτε κατά τάς άζιώσεις 

τί?ς τέχνης του. Παρα τοϊς άρχαίοις δμως ποιητης καί μουσικός ην εις καί 
δ αύτός, ώς ό Βάγνερ σήμερον, καί ό Σοφοκλ-ης τούς χορούς του $ ό Πίνδαρος 
τας φδας του συνεθετε πρός την λύραν, ης η αρμονία ύπερίσχυε τ^ς στι- 

χουργικνίς, διότι ό άκροατης έπρόκειτο ν’ άντιληφθρ ούχί της άπαγγελίας, 

αλλά τοϋ $σματος. Τούτου ένεκεν είς τάς στροφικάς συνθέσεις τών αρχαίων 

βλεπομεν επικρατοΰν μέν έν μέτρον πάντοτε είς έκάστην, οΐον τό δακτυλικόν, 
τό ιαμβικόν κτλ.,αλλα παντοίως διατεμνόμενον καί ποικιλλόμενου μετά συγ
γενών ποδών κατά τάς άζιώσεις τΐ5ς μουσικές. Τούτων άναλόγους έ'χομεν 

τους εκκλησιαστικούς ημών ύμνους, οΐτινες ομοίως υπό ψαλτών καί ίνα ψάλ- 

λωνται συνετιθεντο, καί ώς έκ τ·ης στιχουργικ-^ς αύτών ύφνίς εικάζεται, είσίν 
?σως τ®.υπό πολλών τών ημετέρων περιφρονούμενα ταϋτα εκκλησιαστικά

-ημών’τροπάρια, σεβαστά λείψανα καί απηχήσεις αύτών τών μελφδιών τγίς 

κλασικές εποχής. ■ -
Β' ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΑΗΗίΑ.Ή ομοιοκαταληξία είναι έφεύρεσις καί προϊόν τών 

ρωμανικών γλωσσών. Διότι δμως εις τούς προγόνους ημών ητο σχεδόν άγνω

στος, δέν είναι διά τοϋτο καί άπορριπτεα. Είς την δραματικήν ποιησιν βε

βαίως δεν αρμόζει πολύ, διότι διακόπτει την ρύμ.ην τοϋ λόγου, οστις πρεπει 
νά ρέη περίπου ώς ή ελεύθερα διάλεξις, κανονιζόμενος μόνον ύπ’ εύρύθμου άρ? 

μονικης διατάξεως. Άλλ’ είς την διηγηματικην, είς την λυρικήν ποίησιν εί

ναι η ομοιοκαταληξία κόσμημα χάριέστατον, καί διαιρεί καί συνάπτει τα 

άομονικά κώλα καί αύτάς τάς ιδέας, ώς οί χρυσοί κρίκοι συναρμολογοϋσι καί 

χωοίζουσιν άπ’ άλληλων τά διάφορα μέρη τών τιμαλφών κοσμημάτων, συναρ- 

μολογοΰντες αύτά εύπρεπέστατα είς σύνολον καί είς μέρη. Άλλ’ ώς οί κρί

κοι εκείνοι όίθελον άσχημίζει μάλλον η καθωραίζει τούς δρμους είς οΰς παρεν
τίθενται, άν καί αύτοί δέν κατειογάσθησαν υπό χειρός καλλιτεχνικές, ούτω 

?,<χλ ή ομοιοκαταληξία πρέπει νά είναι ώραία, πλούσια, ακριβής, πολλακις 

απροσδόκητος, πάντοτε δ’ άβίαστος, καί μη δεικνύουσα της σμίλης τά ΐ'χνη. 
Στιχουργος καταφεύγων είς ατελή ομοιοκαταληξίαν, διότι αδυνατεί νά εύριρ 
την εντελή, είναι καλλιτέχνης άδόκιμος, ώς ό ζωγράφος δ μη ηξεύρ.ων είς 

εντέλειαν νά μίξγι τά χρώματά του, η ό γλύπτης νά λαξεύσγι τόν “kl-

Θον του.
Αλλά τίς έστιν η εντελής δμοιοκαταληξία ; ’Εκείνη δι’ ίς η κατάληξις 

δύω στίχων, ήτοι ό τελευταίος μακρύς φθόγγος ό προσβάλλων καί δεσμεύων 

την άκοην, ηχεί εντελώς κατά τόν ίδιον τρόπον, διότι ούτω τό πέρας του 

ενός στίχου άναπολεϊ τό πέρας ,τοϋ ετέρου, καί διά της παρηχησεως ταυτης 
παράγεται μεταξύ τών δύω στίχων σχέσις τέρπουσα την άκοην, και μεταξύ 

τών ιδεών άς έκφράζουσι συνάφεια ικανοποιούσα τό πνεϋμα. Ουτος είναι δ. 

φυσικός της ομοιοκαταληξίας χαρακτηρ, άφ’ ου όμως η τεχνητη στιχουρ
γία τινών εθνών αύτογνωμόνως πολλώκις μακρύνεται, ώς παρά τοϊς Γάλλοις, 
παρ’ οΐς η ομοιοκαταληξία φαίνεται έπινοηθεϊσα έν πολλοΐς διά τούς όφθαλ- 

μ.ούς μάλλον η διά την άκοην, ώς ό'ταν ενικόν φερ’ ειπεϊν και πληθυντικόν, 
δέν όμοιοκαταληκτώσι, καίτοι προφερόμενα άνευ της έλαχίστης διαφοράς..

‘Ως πρός την κατάληξιν, πρέπει νά διακρίνωμεν μεταξύ βαρυτόνων στίχων 

καί μη. ’Εν τοϊς παροξυτόνοις καί προπαροξυτόνοις, επειδή είς τόν τελευταίοι 

μακράν η τετονισμένον φθόγγον έπεται μία $ δύω συλλαβαί, διά τοϋτο αυ
τός δέν πληροϊ την άκοην είμη κατά μέρος. Ούτω φέρ’ είπεϊν είς την λέξιν 

ήβεΛησα, η άκοη διατηρεί πρό τών δύω τελευταίων βραχειών συλλαβών τόν 

φθόγγον έπιλαθομένη ούτως είπεϊν άν αύτοϋ προηγείτο β η άλλο τι, και. 
έπομ.ένως ώς ομοιοκαταληκτούν πρός τά ήθ&ησα δέχεται τό ήμάίησα,. fit- 
Μσνα, ΙΑ,υσα, κτλ. δμοίως, καί διά τόν αυτόν λόγον της δμοιθκαταληξι*ί  

rd>pat δώρα, ώρα κτλ. Έν τοϊς βαρυτόνοις όμως στιχοις (τοϊς είς ματ 
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ζράν καταλήγουσιν), επειδή ό μακρύς ή τετονισμένος φθόγγος είναι δ τελευ

ταίος, διά τοΰτο αύτός μένει ολόκληρος βίς την ακοήν" φθόγγος δ’ έστίν ολό

κληρος ή συλλαβή, και ούχί μόνον τό έν αύτη περιεχόμενον φωνήεν. ’Άν 

τοΰτο μόνον θελήσωμεν νά συνάψωμεν έν ομοιοκαταληξία, ή άκοή δυσαρε- 
στεΐται, διότι άλλη, πληρέστερον φθόγγον εχει εναυλον έκ τοϋ προηγουμέ

νου στίχου. Ούτως, άν η καταλήγουσα λέξις τοΰ στίχου είναι βροχή, η ά

κοη άντεληφθη τής καταληξεως χή, κα'ι ούχ'ι μόνον τοΰ φθόγγου ή, διότι ή 
άκοη λαμβάνει εντυπώσεις, δέν συλλαβίζει. "Αν λοιπόν πρός ώς ομοιοκατα
ληξίαν τής λέξεως βροχή θελησωμεν νά γράψωμεν καάη, ’ό ακοή δυσαρε

στεϊται, εννοούσα δτι γη καί 2η είσί δυο φθόγγοι διάφοροι, κα'ι έξ άγνοιας ή 
έξ άδυναμίας τή παραθέτομεν αύτούς ώς φθόγγους όμοιους.

Εϊς τήν φύσιν λοιπόν αύτήν τών φθόγγων κα'ι τής άκοής στηρίζεται ό 

περί ομοιοκαταληξίας κανών ημών, καθ’ δν έν παροξυτόνοις καί προπαροξυ- 

τόνοις στίχοις ή ομοιοκαταληξία άρχεται άπό τοΰ τελευταίου μακροΰ (τετο- 

νίσμένου) φωνήεντος, έν δέ τοϊς βαρυτόνοις περιλαμβάνει οΙόκΛηγον τήν τε~ 

Λευταίαν αυΐ.ΐαβήν, ώς ή γλώσσα δέχεται αύτήν. Ούτως εύ-θνς ομοιοκα

ταληκτεί μετά τοΰ δο-θείς, ούχί όμως και μετά τοϋ πει-σθεις, διότι 
αθείς είναι ή τελευταία συλλαβή ταύτης τής λέξεως, τάύτης τής συλλα
βής άντεληφθη ή άκοη, καί τήν ενθυμείται καλώς, καί τήν άπαιτεϊ παρά 

τοΰ όμοιοκαταληκτοΰντος στίχου" πρός τδ ηεισθε'ις δέ θέλει ομοιοκαταλη
κτήσει τό έ-σθής.

Εις τούς φυσικούς τούτους λόγους προσθέτομεν καί τό κΰρος τών έγκριτων 
ημών ποιητών, ών πολλοί χιλιάδας στίχων έγραψαν μή παρεκτραπέντες τών 

ορθών τούτων κανόνων. ’Άν δέ οδτοι ήδυνήθησαν, δ'στις δένδύναται, δέν πρέ

πει νά στιχουργή, διότι έν πάσγ καλλιτεχνία ό ούδέ τήν στοιχειώδη ικανό

τητα τής χειρουργίας τής τέχνης κεκτημένος, δέν δύναται νά καταριθμηθρ 
μεταξύ τών δοκίμων.

Άλλ’ ύπάρχουσι καί τινες τών διακεκριμένων ημών ποιητών οΐτινες πα
ραμέλησαν ή παρεγνώρισαν τόν κανόνα τοΰτον (ώς πρός τούς βαρυτόνους στί

χους). Δυστυχώς ύπάρχουσιν" είσί δ’ εκείνοι όσοι οΐκειότεροί είσι πρός ξένας 

φιλολογίας καί γλώσσας ή πρός τήν εαυτών, καί άντί νά έγκαυχώνται εϊς 
τόν ί'διον πλούτον προτιμώσι νά κομπάζωσιν έπί τή ξένγ πενίφ. Διότι πτωχή 

είναι ή ιταλική γλώσσα εϊς βαρυτόνους ομοιοκαταληξίας, πρέπει ν’ άμελώ- 

μεν ήμεϊς τήν ήμετέραν τήν τόσον ώραίαν καί τόσον πλουσίαν; Οί Γερμανοί 

χωροΰσιν έτι περαιτέρω. Εις τάς βαρυτόνους των καταλήξεις τής στιχουρ
γίας των άπαγορεύεται άντικρυς ή ταύτότης τοΰ συμφώνου τοΰ προηγουμέ

νου τοΰ τελευταίου τετονισμένου φωνήεντος" άλλά τοΰτο διότι ή πρώτη ύλη 
τής γλώσσης των εΐναι μονοσυλλαβική, καί ή τόιαύτη σύμπτωσις τής όλης 

συλλαβής θά ήτον ώς έπί τό πλεϊστον έπανάληψις τής αύτής λέξεως. Οί 

Γάλλοι όμως, οΐτινες δέν έχουσι τόν αυτόν λόγον, καίτοι μή δυνάμενοι νά 

έπιδιώξωσι τήν έντέλειαν τής ήμετέρας ομοιοκαταληξίας, διαιρουσιν δμως 

τάς ομοιοκαταληξίας των εις πτωχάς καί πλουοίας, καί οί δοκιμώτεροι τών 

ποιητών το>ν φιλοτιμοΰνται τών τελευταίων μάλιστα νά ποιώνται χρήσιν. 
Δι’ ημάς δέ τούλάχιστον, δστις δεχόμενος τήν ομοιοκαταληξίαν είς τούς 

στίχους του, έφαρμόζει αύτήν άτελώς, καί δέν δύναται νά μιμηθγ τά πα 
ραδείγματα τής έντελεστέρας αύτής χρήσεως, εκείνος εΐναι άποδοκιμ,αστέος, 

διότι άτέλεια είς τήν ποίησιν δέν έγχωρεϊ, καί αδυναμία δέν εΐναι δικαιο- 

λόγησις.
Ύπάρχουσι καί άλλοι τινές ξενισμοί, άφ’ ών έλπίζομεν ό'τι θέλει απαλ

λαγή ή ήμετέρα στιχουργία διά τής φιλότιμου έπιμελείας τών φίλων τής 
εθνικής φιλολογίας. Τοιοΰτος εΐναι ό άφορών τήν συνίζησιν τών φωνηέντων, 

ήτις είς τήν δημ,οτικήν ημών διάλεκτον δέν εΐναι ξένη, άντίκειται δμωςάν- 

τικρυς είς τό πνεΰμα τής καθαράς γλώσσης, καί ής κατάχρησι? ποιοΰντες οί 
'Επτανήσιοι ημών ποιηταί, ίταλίζοντες μάλλον κατά τοΰτο ή έλλήνίζοντες. 

"Έτεροι δέ, είς έτέραν υπερβολήν έκπίπτοντες τήν τών Γάλλων, νομίζουσι 

καθήκον έπιμελώς ν’ άποφεύγωσι πάσαν σύμπτωσιν φωνηέντων, δπερ παρ’ 
ήμϊν ού’τε δυνατόν εΐναι ούτε άναγκαϊον. ‘Η γαλλική γλώσσα έ'χει έν γένει 

τής χασμφδίας τόν άποτροπιασμόν, δι’ 8 καί τό αρσενικόν άρθρον du πρό 
φωνήεντος μεταβάλλει εϊς ά, καί άντί τών θηλυκών ma, ta, sa επίσης πρό 

φωνήεντος ποιείται χρήσιν τών άρσενικών mon, ton, son..’Αλλά παρ’ ήμΐν, 
έστί μέν πάντως φευκτέα κατάχρησις καί λίαν συνεχής επάνοδος τών χα- 

σμφδιών καί φράσις τοιαύτη : «οΐ viol οί όποϊοι,Λ θά ήτον άνυπόφορος" άλλά 

μάς είναι αδύνατον νά μη είττώμεν: <5 ήγως, ό ’’OlvputoQj ή υγεία κτλ., 
ώστε είς τήν φιλοκαλίαν καί έπιδεξιότητα τοΰ γράφοντος εναπόκειται ν’ά - 
ποφεύγγι, ού μόνον έν τή ποιήσει, άλλά καί έν αύ .ω τφ πεζφ λόγφ τάς πε- 

ρίττάς καί αηδείς χασμφδίας, χωρίς ό'μως διά τοΰτο νά θυσιάζγ τής φράσεως 

τήν άνεσιν καί την χάριν.
’Εντέλεια λοιπόν περί τό μέτρον, αύστηρότης περί τάς τομάς, ακρίβεια 

περί τήν βαρύτονον ομοιοκαταληξίαν διά πάσης τής ληγούσης συλλαβής, καί 

προσέτι εΰ'ηχος τών λέξεων συνδυασμός, ούτοί είσιν οί άπαράβατοι κανόνες 
ορθής στιχουργίας, ήτις δμως ούδέν άλλο είσέτι έστίν, ή ή κοσμία έσθής ής 

άνευ δέν δύναται ά ποιητής νά παρουσιασθγ εΰσχήμως έμπρός τών Μουσών. 
Έ δέ εκλογή τής λέξεως, δπως ή εύ'στοχος, κυρία καί γραφική, ή άποφύγή 

όνθυλεύσεως λέξεων περιττών, δι’ ών τό χωλαϊνον μέτρον άρτίπουν νά στη
ρίζεται, ή εύρωστία καί τό κάλλος τής φράσεως, τό καινοφανές καί τό ύψος 

τών ιδεών, ή τέχνη τοϋ συνδυασμού τών μερών πρός άνάδειξιν ποιητικού καλ
λιτεχνήματος, είσίν αντικείμενα είς άνωτέραν κλίμακα ή δ,τι ή στιχουργίας 

άνήκοντα, εϊς τήν τής καλλιεπείας καί τής ποιήσεως, καί επομένως κείμενα, 

εκτός καί ΰπεράνω τής παρούσης μικράς πραγματείας. λ.Ρ. ΡλΓΚλΒΗΣ.
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IKPASME ΠΡΟΤΗ

Πολυτελής αίθουσα μεγάρου έν ώ κατοικεί η Παγκάστη. Ε’ς τδ βάθος τής αιθούσης δια τής 
στοά; Φαίνεται ό κήπος.’Επί τής πρώτης θίσεως ένθεν καί ϊνθεν τραπεζοφόρα,ίφ’ ων άν- 
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στης δώματα. Έπί τοϋ πρδς τα δεξιά τραπεζοφόρου μικρόν άρχαΐον κάτοπτρου. Τήδε 
κάκεΐσε εδραι, έδώλια, τράπεζαι κτλ.

ίΚΗΝΗ Α'

ΛΑΒΡΑΞ, ΤΡΥΦΑΙΝΑ

(Εισέρχονται δεξιύθεν κομίζοντες άνθοφόρα 
κάνιστρα. Πρώτος εισέρχεται ό Λάβραξ προσ- 
παθών νάδιαφύγη τών χειρών τής Τρυφαίνης).

Τρύφαινα

Ά, Λάβραξ, μή με φεύγης, Λαβρακίδιον.
Λάβραξ μετά περιφρονήσεως.

Αΐ, σιωπή· σιώπα.
Τρνφαινα 

Ά, Λαβράκιον!
Λάβραξ

Που είν’ αί άνθοοόχοι;
(Βαίνει δεξιφ)

Τρνφαινα δίδουσα αύτω άνθοδόχην.
Λάβραξ, διατί, 

σκληρέ, με φεύγεις

Τί έχεις κ’ είσαι δυστυχής; τί ’έχεις; τ(;

Τί έχω, λέγεις; άλλά σύ τί είσαι, σύ; 
δέν είσαι δυστυχία ;
Τρύφαινα ζητούσα νά περιπτυχθή αύτόν. 

νΑ, Λαβράκιον! 
Λάβραξ άποφεύγων αυτήν· 

'Γελείονε τάς δέσμας καί. ησύχαζε.
Τρύφαινα διορθοϋσα τά άνθη.

Προ πέντε χρόνων,Λάβραξ, ε’ις τήνΛάρισσαυ 
πλουσία ήμην καί πανίσχυρος έγώ, 
ήν τώρα βλέπεις δούλην- είχα μέγαρα 
καί δούλους· είχα κτήνη, κτήματα πολλά· 
άλλά ίπήλθεν δάχθρός, ή Λάρισσα 
ήλώθη έξ έφόδου, κατεστράφημεν, 
καί έπωλήθην δούλη· δούλη, μ’ έννοεΐς ;
'Η Τρύφαινα ...

Λάβραξ δυσθύμως.
Άφϊνέ με ήσυχον· 

διόρθωνε τά άνθη καί σιώπαινε.
Τρύφαιγα

Ά, Λαβρακίδιόν μου, Sv ρέε έβλεπες 
πρό πέντε χρόνων θά μ’ ήγάπας έμμανώς

Λάβραξ

Έγώ ; πρό δεκαπέντε άν σε εβλέπον 
θά ήμην όπως είμαι τώρα δυστυχής.

Εύρέθη, γύναι, άνθρωπος 
νά σ’ άγοράση;

Τρύφαινα

Λάβραξ, Λάβραξ, διατί
τήν Τρύφαιναν πληγόνεις; α, πώς σ’άγαπδ·

Λάβραξ

Είς κόρακας και σύ καί ή Αγάπη σου.
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Τρύφαινα

Προ πέντε χρόνων δέν 6α μου τό έλεγες.
Λά,βραζ δίδων αύτή κάτοπτρον.

Ίδέ ■so πρόσωπόν σου ε’ς το κάτοπτρου 
και φρΐξε.

Τρύφαινα

Αΐ, τδ βλέπω, δέν εΐμ’ ευειδής ;
Λάβραζ

Τί; πώς;
Τρύφαινα

Δέν εΐμ’ ώρα'®;
Λάδραζ

Τί; ώραία συ ;
Τρύφαινα

Τί διαφέρω τής Παγκάστης;.
νΐάδραζ γελών μεταβαίνει άριστέρα.

' r , Χ«χ,&χ, δ!
Τρύφαινα,

Ήξεύρεις ότι ήτο δούλη μου αύτή, 
ήν τώρα βλέπεις ΐσχυράν, έπίζηλον 
τοϋ βασιλέως έρωμένην;

Λάβρης
Δούλη σου;

Καί τί μέ τοϋτο ; είσαι τώρα δούλης της.
Τρύφαινα,

Δέν είμαι δούλη, εΐμ’ άκόλουθος αύτης.
Λάβραί,

Ακόλουθος καί δούλη εν καί τό αύτό.
Τρύφαινα

Άλλα με έχει τώρα ώς μητέρα της.
Χάβρας

Δέν έπωλήθης δούλη ώς έγώ; λοιπόν;
Τρίαινα,

?Ας μείνω αιωνίως αν με άγαπάς.

Λάδρα,ζ

Εγώ; νά άγαπήσω σε; την Τρύφαινανj 
Ερρέτω ή αγάπη τότε.

(Μεταβαίνει δίξι$).
Τρύφαινα

’Άσπλαγχνε! 
Ώς σέ μυρίους εΐχόν έραστάς ποτέ 
άλλα δέν ήσαν δ'πο,ς είσαι εύμορφοι· 
έκεΐνοι μέ ήγάπων, Αάβραξ, άλλα σύ. . .

Χάδραζ
Έγώ;

Τρύφαινα

θά μ*  άγαπήσης;
Χάβρας

Σ’ άποστρέφομαι.
Τρύφαινα

Λοιπόν κ’ έγώ θά δώσω την καρδίαν μου 
είς τόν Χοιρίλον.

Λάβραζ

Δός την, δός την, Τρύφαινα*  
Sv άληθώς μέ άγαπάς. . . .

Σέ άγαπώ.
Τρύφαινα

Αι\ δός την τότε, δός την ε’ς τόν ποιητήν, 
σανδάλια δέν έχει . . . την χρειάζεται.

Τρύφαινα

Δέν βίδες πόσον μ’ άγαπφ αυτός;
Λάβρης

Ά, ναί" 
δέν εΐνε όμως τόσον βλάζ δ άνθρωπος 
οσον έφανταζόμην· και προέκρινεν 
είς "Αβυδον νά μείνη, τόσον σ’ αγαπά,

Τρύφαινα

θά έ'λθη όμως, Λάβραξ, και θά λυπηθής, 
θά τό μετανοήσης. _

"Λάδραζ

Πότ’ άφήσαμίν 
ΐήν Άβυδον;

Τρύφαινα

Πώς, πότε;
Λάδραζ

Προ Ινός μηνάς.
Τρύφαινα

Καί ,τί μέ τοϋτο; έπαυσε νά μ’ άγαπα;
Λάδραζ

Ακόμη δέν έφάνη είς την Πέργαμον.

ίΚΗΝΗ Β'
ΔΑΒΡΑΞ, ΤΡΪΦΑΙΓΪΑ, XOIPIAOS

(Ό Xοιρίλος εισέρχεται τρέχων και ύπό μά- 
λης πάπυρον κρατών).

ΧοιρΙ.Ιος

Τρυφαίνιόν μου, χάψε’ Τρύφαινα.
Τρύφαινα

Χοιρίλε, πώς ε&ρεθης;
XoipUoc

Ά, Τρυφαίνιον.
Τρύφαινα τω Λάδραχι

’Ακούεις, Λάβραξ;
ΧοιράΙος ιδία.

Τέρας άποφώλιον.
Τρύφαινα

Ποΰ ήσο ; πώς δέν ήλθες μέ τό στράτευμα; 
■πώς έμεινες όπίσω ; πώς, Χοιρίλε μου;

Χΰιρίίος

Δεν έμεινα, μέ άφησαν.
Τρύφαινα

Σέ άφησαν;
ΤΌΜΟΣ Β’, 8. — ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1878.
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ΧοιρΙ.Ιος

Ά, τί δπέστην ό ταλαίπωρος έγώ. 
Εις ’Άβυδον οί φαΰλοί μ’ έγκατέλιπον.

('Ο Αάβραξ Εξέρχεται καί μετ’ ολίγον 
έπανέρχεται κάνιστρα κομίζων).

Τρύφαινα
ΟΙ φαύλοι;

ΧοιρΙΛος

Ναι, οί φαϋλοε, οί δειλοί Ιππείς.
Τρύφαινα

Καί δτατί, Χοιρίλε; πώς σε άφησαν;
Χαρί.Ιος

Έν Γρανικφ τούς Πέρσας κατενίκησέν 
ό βασιλεύς, καί ήσαν όλοι πλήν έμοϋ. 
Τόν θρίαμβόν του ποιος, ποιος ίίμνησεν ; 
Έκεϊ δέν ήμην, Τρύφαινα" τό έννοεΐς ; 
Ά, πώς την ολην μάχην θ’ άπεικόνιζον. 
’Εδώ τούς Πέρσας και εκεί τούς Έλληνας· 
ή όχι, όχι· άπ’ έδφ τούς Έλληνας 
κ’ έκεΐ τούς ΙΙέρσας, ή, έκεΐ καλλίτερου· 
τούςΠέρσαςφύρδηνμίγδηνφεύγοντας,νεκρούς 
ίδίρ καί πληγωμένους, άλλουςθνήσκοντας 
έκεΐ, κ’έν μέσφ όλων τόν’Αλέξανδρον· 
διώκοντα τά πλήθη τών βαρβάρων.

(μετά λύπης)
”Ω! 

δέν ήμην καί θά μείνη άπερίγραπτος 
τοΰ Ερανικού ή μάχη. Τί δυστύχημα!

Λάβραζ γελών.
Υπομονή!
XoipUoQ στραφείς καί βλέμμα πιριφρο- 

νήσεως βίψας τώ Αάδρακι Ιξακολουθετ 
όμιλών τη Τροφαίνη.

Πώς εΐνε ή Παγκάστη; πώς; 
'Ο βασιλεύς; ό Άπελλής;

Λάδραζ ε’ρώνικώς.
Ό βασιλεύς 

σέ χαιρετίζει, ποιητά, και άσπασμόν 
γλυκύτατου σοι πέμπει.

ΧοιρΙ-Ιοζ όργίλως.
Δούλε, σιωπή» 

Τρύφαινα
Τί κάμνεις, Αάβραξ;

38
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Λάβρα!; γελών.
ΤΑ, ό ποιητής! χάχ, άχ!

ΧοιρΙΛος

Έπιτριβείης, άθλιε, παμπόνηρε!
Λάβραζ

Καλά, θά μοϋ ζητήσης πάλιν συνδρομήν.
Χοιρί.Ιος

Τήν συνδρομήν σου ; Φύγε, δούλε, κάθαρμα. 
('Ο Χοφίλος διώκει τον Λάθρακα, δστις 

ίξέρχεται δρομαίως).
Τρύφαίνα ζητούσα νά έμποδίση τον 

Χοιρίλον.
Χοιρίλε, μή, Χοφίλε, μή τον Λάβρακα.

- ίΚΗΝΗ Γ'

ΤΡΥΦΑΙΝΑ, XOIPIAOS.

Τον φαύλον, τόν άχρεΐον, τόν άναίσχυντον. 
Έμε νά σκώπτη, τόν Χοιρίλον, τίς; αυτός. 

(Μειλιχίως τη Τρυφαίνη).
Τρυφαίνιόν μου, α, Τρυφαίνιόν καλή, 
σανδάλια δέν εχω . . · δόςμοι χρήματα.

Tpvyatra

Τί, πάλιν ; πάλιν θέλεις ;
Χοιρί.Ιοζ Ιζετευτικώς.

Δός μοι μίαν μναν.
Tpvyaira

Άλλ’ ?ως τώρα δύο μνας σου εδωκα.
ΧοιρΙ.Ιος

Δέν εχω πλέον ούδέ οβολόν. Δός, δός.
Τρύφτανα

Δέν θά σου δώσω.
Χνιρΐ.Ιοζ

Δός μοι δίδραχμο·/.

[ ΐρνφαι-τα
Ποτέ.

ΧοιρΐΛος

Τρυφαίνιόν μου, δός μοι κ’άν'δραχμήν 
καί σοι τήν έπιστρέφω αύριον ευθύς.

Tpwpai'/a

Καθώς τάς άλλας ή καθώς τάς δύο μναςς
ΧοιγΙ,Ιος

”Α, μήν άρνήσαι, "δε τά σανδάλια.
Τγύφαιτα,

Τόν γάμον πότε θά τελέσωμεν λοιπόν ;
ΧοιρΙΛος ιδία.

Ούά! τόν γάμον λέγει.

Tpvywa

Δΐ, Χοιρίλε μου ;
ΧοιρίΛος

Ταχέως, ώ, ταχέως· δός μοι τήν δραχμήν.
Τρύφαινα δίδουσα δραχμήν.

’Ιδού, Χοφίλε, δώρον τής συζύγου σου.
ΧοιρίΛος ίδία.

Σύ σύζυγός μου", άλλά εΐν’ αναίσχυντος·
Τρνφαινα,

Τί είπες;
ΧοιρΙΛος

Ή Παγκάστη δέν έξύπνησεν;
Tpwpaira,

Τί θέλεις τήν Παγκάστην ;

Χοιρί.Ιος πεφοβισμένος.
Ερωτώ άπλώςί .

Τρύφαινα,

Σδΰ είπα χιλιάκις να μήν ερωτφς.

Παγκάστη έζακολουθοΰσα.
ούδ’ είλέ πώ με ζήλος 
ούδέ φθονώ τυράννους· _

TpigMira
Εΐν’ ή Παγκάστη.

Χοιρί.Ιος περιχαρής.
Ή Παγκάστη;

Tpvrpatra. ’Έρχεται.
(’Ανέρχεται τήν σκηνήν καί "σταται®εξι$).

ΧοιρίΛος Ιδία.
Ά ! τά σανδάλια μου, θά τά "δη, φεΰ·!

ίΚΗΝΗ Δ’ „
ΤΡΥ-ΓΑΧΝΑ, XOIPIAOS, ΠΑΓΚΑΣΤΗ;

(Εισέρχεται ή Παγκάστη ε’ύθυμος καί εις '/Λ·~ 
ρα; άνθοφόρον κάνιστρον κρατούσα)'

Tpiwaira ίδία.
Πικρά θά κλαύσης δμως ....

Χοιρί.Ιος έκθαμβος
Ά!

Παγκάστη βαίνουσα πρός τό πρός δεξιά 
τραπεζοφόρον,.

Χοφίλε, σό; 
πώς ήλθες έξ Άβνδου; πώς άνέζησας; 
δέν είχες πλεύσει τόν ’Αχέροντα λοιπον ;

(Μεταβαίνει Αριστερά).
ΧϋιρίΛος

ΎΑ, τί ύπέστην, δέσποινα, τί μ’ έκαμαν.

Παγκάστη τή Τρυφαίν-η χωρίς νά στραφή 
πρός αύτήν.

Παρά τήν κρήνην εΐνε κι’ άλλα κάνιστρα,,- 
και δύο δέσμαι, φέρε μέ τας, Τρύφαινα.

ΧοιγίΛος

Τρυφαίνιόν μου, δός μοι, δός μοι δίδραχμο·/»

ΧοιρίΛός
Άλλά ...

Τγύφαινα μεταβαίνουσα αριστερά.
Δέν θέλω' τήν μισώ.

Χοιρΐ.Ιοζ
Τί λέγεις; πώς;

Tpiyaira,

Kat σύ θά τήν έμίσεις έάν ήξευρες . . · 
άλλ! όχι, δέν τό λέγω.

Χοιρί.Ιος

Μ·μ.

Τ ρύφαινα 
Άλλοτε.

Χοιρίάος

Τρσφαίνιόν μου, λέγε, σε παρακαλώ.
Tptyaira

Θά τήν μισήσης δμως δπως τήν μισώ.

Χοιρί.Ιος ΐδίφ.
Νάτήν μισήσω .. . την Παγκάστην,ώ θεοί!

Tpiyaira μετά κακίας.
Τήν έλυπούμην εως χθες, πλήν σήμερον 
δέν τήν λυπούμαι πλέον' χθες μ’έπίκρανε, 
τραχείς μοΰ είπε λόγους, μ’ έξηυτέλισεν, 
άλλά θά κλαύση, ναέ, θά κλαυση δι’ αύτό.

Παγκάατη άδουσα ’έξωθεν.

Ου μοι μέλει τά Γύγεω 
τών Σαρδίων άνακτος . . .

Tpvcpaira, τείνουσα τό ους.

Ακούεις;
ΧοιρΙΛος

Τί ν’ άκούσω;
Tpvfpatra

Πώς δέν ήκουσας;
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Τρύφαινα

05, σ*  έβαρύνθην.
Παγκάστη

’Ήκουσας

Τρύφαινα έξερχομένη
Ναί, δέσποινα.

<ΚΗΝΗ Ε'

ΧΟΙΡΙΛΟΖ, ΠΑΓΚΑΕΤΗ

Παγκάστη

Αΐ, λέγε, τί δπέστης «ΐς την "Αβυδον;
Χοιρί-Ιος

Μέ ϊθαψαν οΐ φαύλοι, μέ χατέστρίψαν.

Παγκάστη έκπληκτος,
Σέ «θαψαν, Χοιρίλε; πώ; σ’ε έθαψαν;

ΧοιγίΛος

ΟΙ κακοήθεις! Ζώντα, ζώντά μ’ έθαψαν.

Παγκάστη διορθοΰσα τ\ άνθη
Πλήν τίνες;

ΧοιγίάΙος

Τίνες ·, οΐ έταΐροι κ’ οί Ιππείς 
τη προτροπή τοΰ κόύφου Παρμενίωνος. 
Αύτοΐ έκίρνων τδν σκιάθιον κ’ έγώ 
Αμέριμνος έρρόφων· ποΰ νά φαντασθώ 
τδν δόλον, τήν άπάτην ; καί μ’ έμέθυσαν.

Παγκάστη μεταβαίνουσα δεξιά
Καί ϊπειτα;

Χοιρίίος,

Είς τάφον ζώντά μ’ έκλεισαν· 
έμε, Παγκάστη,. τδν ΧοιρίΧον !

Παγκάστη

■ Δύστηνε!

ΧοίρίΛας

Τδν δμνφδδν τής δέξης του κατακτητοΰ.
Και δταν χεΐρες εύσπλαγχνοι άνέωξαν' 
τδν τάφον,μ’ εδρον έκ τής πείνης θνήσκοντα ·> 
Ά,τούς αισχρούς,τούς φαύλους'μεήφάνισαν. 
Τίς θά ύμνηση τώρα τήν έν Γρανικω, 
άφοΰ έκεϊ δεν ήμην; τίς; Άλλα έκεϊ, 
έντδς τοΰ τάφον τοΰ ψυχροΰ, τοΰ παγερού, 
μ’ ένέπνευσεν ή Μοΰσα ή παρήγορος 
και ποίημα έποίησα παμμέγεθες, 
έν φ ύμνώ τδ κάλλος τής Παγκάστης·

Παγκάστη
Άί

Χοιρίίος έκτυλίσσων τδν πάπυρον 
Νά έκτυλίξω άφες με τδν πάπυρον, 
Παγκάστη, καί να ψάλω.

Παγκάστη

Λέγε.

ΧοίρίΛοζ στρέφεται δεξιά και άριβτερ^ 
ώσεί έμπνεόμινος

Ουρανέ, 
σύ άκουσέ με. Θάλασσα, ώ θάλασσα, 
τά κύματά σου κράτει. Μέγας ποιητής 
θά ψάλη τώρα.

(τύπτων διά τοθ ποδδς τδ ϊδαφος) 
Εινε στερεά ή γη;

f (κατιρχόμενος τήν σκηνήν)
Αοιπδν αρχίζω :
(πλησιάζουν τήν Παγχάστην και διά φωνής, βροντώδους)

Κάλλος...

Παγκάστη έμφράττουσα τά ώτα.
’Α! τά ώτά μου!

ίΚΗΝΗς’
XOIPI&OS, ΠΑΓΚΑΕΤΗ, WMETI0W

TZjKWTtar
Παγκάστη, χαΐρε.

Παγκάστη ΰποκλίνουσα
Ηφαιστίων.

‘Χοιρί.1οσ
Φίλε μου.

’Ηφαιστίων πλησιάζων τδν Χοιρίλον. 
Χοιρίλε ; πώς «ΰρέθης; ποΰ έκρύπΐεσο;

ΧοιρΙΛος

Με είχον θάψει ζώντα εις τήν Άβυδον. 
‘Ηφαιστίων τή Παγκάστη

Τοΰ βασιλεως φέρω τάς διαταγάς.
Παγκάστη

Τί διατάσσει;
’Ηφαιστίων

"Ερχεται έντδς μικρού. . . 

ΧοιρίΛος χαίρων.
*0 βασιλεύς θά ϊλθη;

’Ηφαιστίων

Φέρων μεθ’ αύτοΰ 
καί τδν ζωγράφον Άπελλήν.

Παγκάστη
Τδν Άπελλήν

ΧοιρίΛος Ιδία άνερχόμενος.
Δικαιοσύνην θά ζητήσω παρ’αύτοΰ.
Ά ! Παρμενίων, τώρα βλέπεις . . . θά ΐδής1

’Ηφαιστίων

Είς τδν ζωγράφον εδωσί διαταγήν 
νά γράψη τήν εικόνα τής Παγκάστης του.

Παγκάστη χαίρουσα.
Τί λέγεις, Ηφαιστίων, τήν εικόνα μου! 
(Εισέρχεται ό Λάβραξ φέρων πίνακα' άκολον- 

ίεϊται δδ ύπδ δούλων φερόντων τδν δχρί- 
βαντα, τά χρώματα, τάς κόγχας κτλ.)

’Ηφαιστίων

Τδού, ώς βλέπεις, φέρουν τδν δκρίβαντα, 
«δν πίνακα, τά χρώματα.

Παγκάστη ,Ινοΰσά τάς χεΐρας.
Τδν πίνακα;

Ό Άπελλής τά πέμπει ταΰτα, δέσποινα.

’Ηφαιστίων

Άπόθες ταΰτα, Λάβραξ, κατά γης έκεϊ.
(Ό Λάβραξ έκτελεϊ τήν διαταγήν τοΟ ’Ηφαι

στίωνος· άποθέτει πάντα παρά τδ τρα- 
πεζοφόρον άριστερφ και εξέρχεται 

I μετά τών άλλων δούλων).
Παγκάστη

■Άλλ’, ’Ηφαιστίων, εΐνε τοΰτο δυνατόν;

'Ηφαιστίων

Προσέτι παραγγέλλει ό ’Αλέξανδρος 
νά περιβάλης τήν έσθήτα τήν χρυσήν, 
έφ’ ής παρθένων χεϊρες εις Άμφίπολιν 
τήν Γιγαντομαχίαν άπεικόνισαν, 
και ν’ άναδέσης ύψηλώς τήν κόμην σου 
προσθέτουσα σφενδόνην καταμάργαρον.

Παγκάστη

Δεν τδ πιστεύω, τί χαρά, α, τί χαρά!
Χοιγί.Ιοσ άπελπις.

[Τίς θά ύμνηση τήν παρά τδν Γρανικόν;
Τρύφαινα φέρουσα κάνιστρον.

Δεν εΰρον άλλα έν τώ κήπφ κάνιστρα»

Παγκάστη πλησιάζουσα. αύτήν.
Είς τάς θεραπαινίδας, Τρύφαινα, είπε 
νά έτοιμάσουν τήν χρυσήν έσθήτά μου*  
ταχέως, σπεΰσον.

(Κατέρχεται 8ιξι£ είχαρις).
Τρύφαινα Ιδία έξερχομένη.

Πρέσβεις πάλιν θέέ δεχθήΐ

Παγκάστη

Καί πότε, είπες, έρχεται δ βασιλεύς,
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Ή φαιστίων

Έντδς βλίγου*  ίσως εΐνε καθ’ όδόν.
Παγκάστη

Ά, tpS'Zw ’Ιθ',:6> '•'α ήμαί έτοιμος.
ΧοιρίΛοη

Τδ ποίημά μου όμως δέν τδ ήζουσας. 
Αοιπδν αρχίζω: Κάλλος. . .

Παγκάστη έξερχομένη. 
Τώρα ποίημα ;

ίΚΗΝΗ Ζ'

XOIPIAOS, ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ

’Ηφαιστίων

Τί, νέον έχεις ποίημα ·,

Χοιρί,Ιος έζδιπλών τδν πάπυρον.
Νεώτατον. 

και εΐνε μέγα, θειον καί θαυμάσιον. 
Θά σου άρέση, είμαι δπερβέβαιος. 
Αοιπδν άρχίζω : Κάλλος ...

’Ηφαιστίων άπερχόμενος.
Χαϊρε, φ'λτάτε.

«ΚΗΝΗ Η’

ΧοιρίΛση μόνος βλέπων φεύγοντα 
τδν ’Ηφαιστίωνα.

Τί, φεύγει; φεύγει; ’Έφυγεν ;7Α,τδν αισχρόν! 
Έγώ ν’ αρχίσω, κι’ ό άναι'σθητος αύτδς 
νά δραπετεύση ; νά μή μείνη καν στιγμήν; 
Αυθάδη Ηφαιστίων, θά τιμωρηθής. 
Δέν θά άκούσης πλέον ούδέ στίχον μου, 
δέν θά σοϋ είπω ουδέ κ&ν ήμίστιχον.

(Διπλών τον πάπυρον και κατερχόμενος 
την σκηνήν).

Στιχούργει, γράφε, μέλπε, ψάλε, ποιητά, 
διά νά έχης ώς αυτόν άκροατάς.
Και νύκτας δλας μένω νήστις, άγρυπνος 
διά νά γράφω τάς λαμπράς ίδέας μου. 
Διότι τί συμβαίνει; Δέν τ.ερσ. στιγμή 
'χωρίς νά έχω πέντε, δέκα, είκοσι.

Καί δλας τί ιδέας; θείας, θαυμαστάς ί 
Ή κεφαλή μου εΐνε μάχης στάδιον· 
τάς αναμένω, άντιπαρατάσσονται, 
και άμα δώσω τδ σημεϊον πολεμούν. 
Παλαίουν ώςαΐ τίγρεις συγκρουόμεναι, 
ώς τά θηρία μέχρις έξοντώσεως· 
και τότε πλέον μετά μάχην κρατεράν 
έκλάμπει μία μόνη ύπερθαυμαστή, 
τών άλλων όλων τάνθος, ή iξαίσιος, 
ήν καί χαράσσω επί τοΰ παπύρου μου ■ . ■· 

(Προσβλέπων μετ’ αγάπης τδν πάπυρον).
Καί τί δέν έχω γράψει έπ’ αύτοϋ έδφ. 
Τί δέν την λέγω : Άφροδίτην, Άθηνάν, 
Δανάην, "Ηραν, Περσεφόνην, ’Άρτεμιν· . 
τί θείαν, τί γλαυκώπιν, τί χρυσόκομον, 
εύήγορον, εύόνειρον, εύείματον, 
πολύοδμον, πολύποτμον, πολύφιλτρον, 
καί δ,τι άλλο εύρον ύπερθαύμαστον.
"Ω, σύ, ΓΙαγκάστη, σύ, γλυκεΐά μου ελπίς, 
δέν θά σε εύρω μόνην μίαν κ’άν στιγμήν, 
νά σου έκφράσω διά μέλους λυρικοΰ 
τδ άναφλέγον τήν καρδίαν πάθος μου; 
Πώς σε λατρεύω, πώς 2, πώς σε αγαπώ" 
καί τί βασάνους διά σέ ύφίσταμαι.
Διά νά βλέπω τήν γλυζεϊάν σου μορφήν 
τδν γάμον δπεσχέθην είς τήν Τρύφαιναν 
καί διατρέχω κίνδυνον γαμήλιον !
’A, σύ, Παγκάστη, φύλαττέ με άπ’αϋτής. 
Θά τδ άκούσης τδ λαμπρόν μου ποίημα 
καί θά με άγαπήσης όπως σ’ άγαπώ. 
Έκεΐ θάήσαι' σύ έζεΐκ’ έγώ έδφ. 
Θά έκτυλίξω τότ’ εύθύς τδν πάπυρον 
καί θά άρχίσω διά συμπαθούς φωνής» 
Λοιπδν άρχίζω: Κάλλος . . .

ίΚΗΝΗ ©'

ΧΟΙΡΙΑΟΣ, ΤΡΥΦΑΙΝΑ εισερχόμενη 
άπελπις.

Τρύφαινα

7Α! θ’ άποπνιγώ!

Χοιρί.Ιοη διπλών τδν πάπυρον.
"Ω, ώ! τδ τέρας I 2>! τ! βλέμμα άγριον!

Τρύφαινα

Τδ έννοεΐς, Χοιρίλε; σύ, τδ έννοεΐς;
ΧοιρίΛος

Τί, Τρύφαινα μου;

ΠΑΓΚΑΣΤΗ

Τρύφαινα

”Ω, δέν τδ ανέχομαι. 
Νά γράψη τήν »ίκόνα, τήν εικόνα της; 
τίς; ό ζωγράφος Άπελλής, ο Απελλής.
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Τρύφαινα

Τήν εΐχον αγοράσει είς τήν Λάρίσσαν*  
μέ έννοεΐς, Χοιρίλε; ήτο δούλη μου.

ΧοιρΐΛος

Τί λέγεις; πώς;
Τρύφαινα

Τήν ειδεν ό ’Αλέξανδρος 
κ’ ένώ πλησίον έκλαιον έγώ, καί τρις 
ώραιοτέρα ήμην, είς τήν δούλην μου 
τήν χεΐρα τείνει, εις αύτήν προσμειδιά· 
Παιδίον ! τήν Παγζάστην προετίμησε, 
τήν δούλην τήςδεσποίνης.’Αλλ’ είπε μουσύ^ 
δέν εΐμ’ ώραιοτέρα ;

ΧοιρίΛος τείνων την χεΐρα.
Δδς τετράδραχμον.

Τρύφαινα

Ό Αάβραξ μού τδ εΐπεν, α, πώς μ’άγαπα.
Χοιρίίος

Ό Αάβραξ, λέγεις, σ’ άγαπα; αλλά ζ! έγώ 
δέν σε λατρεύω; Δδς τετράδραχμον λοιπόν».

Τρύφαινα

Καθώς δ Αάβραξ όμως;
ΧοιρίΛος κλαίων.

Τότε διατί 
τήν πάτριον άφήσας ήκολούθησα 
τδ στράτευμα ;

Τρύφαινα

Μή κλαίης.

ΧοιρίΛος

Κλαίω Τρύφαιν® 
διότι μέ ήρνήθης. Δδς κ&ν δίδραχμον.

Τρύφαινα ’δία-
Πώς με λατρεύει! . - · -

ΧοιρίΛος !

Και τί μέ τοϋτο ;

Τρύφαινα

Τί με έρωτας καί σύ; 
('Ριπτομένη κατ’ αύτοϋ).

Χοιρίλε, θά σε πνίξω.
Χοιρΐ.Ιτς αεύγων αύτήν.

Μή, Τρυφαίνιον.

Τρύφαινα

Ά, δέν αντέχω θά λιποθυμήσω . . . α! 
(Πίπτει ε’ς τήν άγκάλην τοΰ Χοιρίλου).

Χοιρί.Ιοι;

Τρυφαίνιον μου, πώς'; έλιποΟύμησέν. 
“Ω συμφορά μου· τώρα;

(Ί’ίπτων αυτήν χαμαί). 
ΙΙέσε κατά γης.

Τρύφαινα συνερχόμενη. 
’Δ! (Προσπαθεί νά έγερθή).

ΧοιρίΛος ίδίφ. I
Πώς ; συνήλθε; καί έγώ τήν ϊρριψα 

διά νά μείνη αιωνίως.
(Πλησιάζει τήν Τρύφαιναν καί βοηθεΐ αύτήν 

όπως έγερθη).
Τρύφαινα,

τί σου συνέβη ; πώς χαμαί κατέπεσες ;
Τρύφαινα

Τήν πρφην δούλην νά καλέσω δέσποιναν 
καί νά τήν ζωγραφίζουν τώρα’ έννοεΐς; 
διότι ήτο .δούλη ή Παγκάστη.

ΧοιρίΛοη

Πως,
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Χοιρίλος lo'tf.

Δέν μου δίίει τίποτε.
Τρύφαινα

Ά'ι, μή λυπήσαι, σ’ άγαπώ.

Χοιρίλος έναγκαλιζόμενος αύτήν.
’Αγάπα με· δέν θέλω άλλο τίποτε, Τρυφαίνιόν, 

άγάπην μόνον . . . καί δραχμάς.
Τρύψαινα

Σοΰ έδωσα.
Αοιρίλος ύπομειδιών.

Καθ’ υπνους μ’ έπεσκέφθη χθες και σήμερον 
ή φαεινή μορφή σου, ώ Τρυφαίνιόν. 
‘Ωραία ήσο κ’είχες τδ βαλαντίου. · ·

Τρύιραινα 
*0 βασιλεύς.

Χοιρίλος

Ό βασιλεύς; 
Τρύφαινα άνερχομένη.

Κι’ ό Άπελλής.

ίΚΗΝΗ I’
XOIPIAOS ΤΡΤΦΑΙΝΑ AAESANAP0S 

ΑΠΕΛΛΗΣ

Εισέρχονται ?ξ άριστερίίν. 'Ο Άπελλζς ώς 
βλέπει τδν οκρίθαντα φαίνεται χαίρων άπο- 
θέτει τδ βάκτρον καί τόν πέτασον και διευθετεί τά πάντα προς έργασίαν.
Χοιρίλος πίπτων είς τους πόδας τοϋ

Αλεξάνδρου.
Δικαιοσύνην, βασιλεύ Αλέξανδρε.

Αλέξανδρος .

Χοιρίλε; σύ, Χοιρίλε;
Χοιρί.Ιος

Ναι, γονυκλινής δικαιοσύνην έξαιτών.

Αλέξανδρος έγείρων αυτόν»
Έγέρθητι. '

Χοιρίλος 

Ό Παρμενίων, βασιλεύ ’Αλέξανδρε. 
Αλέξανδρος τή Τρυφαίνη 

Είπε είς τήν Παγκάστην οτι έϊμ’ έδφ» 
Τρέλαινα ίδίφ. 

Δέν εΐνε ψεΰμα, ήλθε καϊ ό Άπελλής.
(’Εξέρχεται).

ίΚΗΝΗ ΙΑ’
XOIPIAOS, AABSANAP0X, ΑΠΕΛΑΗΧ

Αλέξανδρος 

Λοιπόν, Χοιρίλε ; τί συνέβη'; τί ζητείς;
Χοιρί.Ιος

Ό Παρμενίων βασιλεύ . . .
’Αλέξανδρος 

Σε έδειρί;
Χοιρί.Ιος

Μέ εθαψε.
’Αλέξανδρος

Τί λέγει Άπελλή, αυτός; 
Άπελλής γελών.

Ά, δ Χοιρίλος εΐν’ αστείος πάντοτε
Χοιρίλος

’Αστείος είπες; Ζώντα, ζώντά μ’ έθαψαν 
Αλέξανδρος

Ποΰ, πώς κα'ι πότε;
Χοιρίλος

Είμεθα είς "Αβυδον»
Άπελλής

Άπό Άβύίου ήρχισας;

Χοιρίλος

Άλλ’ άκουσον.
Άλέξ ανδρος

Συντόμως . . .
Χοιρίλος

Πλήν ακόμη.
Αλέξανδρος 

Συντομότερα.
Χοιρίλος ταχέως.

Ό Παρμενίων ειπ’ εκεί εις τους 'ιππείς 
νά μέ μεθύσουν, καί με κατεμέθυσαν" 
τους εϊπε νά με θάψουν, καί με έθαψαν.

Αλέξανδρος

Τί θέλεις τώρα;
Χοιρίλος

Πώς τί θέλω;
Αλέξανδρος

Τί ζητείς ;
Χοιρίλος

Δικαιοσύνην, άναξ.
'Αλέξανδρος

Πώς τήν εννοείς;
Χοιρίλος

'Ο Παρμενίων νά τιμωρηθή σκληρώς.
Αλέξανδρος

Τδν προβιβάζω εϊς βαθμόν, άνώτερον.
Χοιρίλος

Τί λέγεις, άναξ, και άφοΰ με εθαψεν;
Αλέξανδρος

Ά,δέν τδν προβιβάζω, άφοΰ έζησα*.
Χοιρίλος

Έμε, τδν "Ομηρόν σου, βασιλεύ, εμέ ; 
ΤΟΜΟΣ Β', 8. — ΑΪΓΟΓΣΤΟΣ 1878.
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Μορμώ τοΰ θράσους, άνθρωπε, σύ "Ομηρος;
Χοιρίλος

’Εγώ’ κα’ι τοΰ Χοιρίλου σύ ό Άχιλλεύς.
Αλέξανδρος

Τί λέγει ούτος, Άπελλή, τδν ήκουσας ;
Άπελλής

’Αδυναμίαι τών άνθρώπων, βασιλεύ.
Αλέξανδρος

Έπι αιώνας μυριάκις προτιμώ 
Θερσίτης τοΰ Όμήρου νά λογίζωμαι, 
ή τοΰ Χοιρίλου Άχιλλεύς καϊ πρδς στιγμήν.

Χοιρίλος

Ιδού τδ κέρδος! Γράφε, ψάλε, ποιητά, 
τδν ήρωά σου υμνεί ώς ό "Ομηρος, 
διά ν’άκούης λοιδορίας ώς αύτάς.

Αλέξανδρος μειδιών.
Βαβαϊ τής αναίδειας τοΰ άνδρδς αύτοΰ.

Χοιρίλος κωμικώς.
Βαβαϊ τοΰ βασιλέως λέγω και έγώ.

Αλέξανδρος

Σύ τδν γνωρίζεις τδν Χοιρίλον, Άπελλή.
’Απελλής

Τί λέγεις, τδν Χοιρίλον; και τδ έρωτας;
Αλέξανδρος

Πλήν δεν γνωρίζεις τί συνεφωνήσαμεν. 
Όσάκις γράφει στίχον άμεμπτον, καλόν, 
τδν έπαινώ στατήρα δίδων εις αύτον’ ■■ 
άλλ’ όταν γράφη στίχον μέτριον, κακόν, ■ 
βαρύ τοΰ δίδω, ΐσγυρδν κολάφισμα. 
Καϊ έως τώρα τρεις στατήρας έλαβεν, 
ένω αί παρειαί του άπηρίθμησαν 
δξήκοντα καϊ τρία κολαφίσματα.

Χοιρίλος

Εξήκοντα και δυο, μή με άδικής. ?
39
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Ά-Ιεζαγδρος

Εξήκοντα ζαΐ δύο· παραδέχομαι.
'Α^ε.ΙΛης

Λοιπόν θά εχη μαλακάς τάς παρειάς.
ΑΛεζανδ ροζ θωπεύων τήν παρειάν 

τοΰ Χοιρίλου.
•Ως άπειράνδρου κόρης· δέν παρατηρείς;

έκδιπλών τόν πάπυρον.
'Ετοίμασον στατήρας, βασιλεύ, πολλούς, 
θά άπαγγείλω ποίημα παμμέγιστον.

’Αΐέζατδγοί;

Στατήρας ετοιμάζω, καί τήν χεΐρά μου 
έτοίμην Ι’χω· φύλαττε τάς παρειάς.

ΛοφΑ/ος
Λοιπόν αρχίζω. «Κάλλος».

Α.Ιεζακδρος βλέπων τήν Παγκάστην.
Ά! Παγκάστη μου 

(Βαίνει πρός αύτήν).
ΧοερΐΑος ΐδίφ.

Απελπισία! Είμαι, είμαι άτυχης.

ίΚΗΝΗ IB'
ΧΟΙΡΙΑΟΪ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΠΕΛΑΗΞ

ΠΑΓΚΑ2Ϊ3.

Παγκάστη είσερχομένη δεξιόθεν.
ΤΩ βασιλεύ μου, εΐνε αληθές λοιπόν ; ■ 
δ Άπελλής θά γράψη τήν εικόνα μου;

Ά.Ιέζακδραη άσπαζόμενος αύτήν.
Άφοΰ τό εΐπον.

Παγκάστη

Πόσον χαίρω δι’ αδτό. 
(Μένουσιν άμοότεροι ε’ς τό βάθος τής σκηνής. 
Ό ' ιλέξανόρος περιδάλλει τήν Παγκάστην).

Xoinl.lor τφ Άπελλή κρυφίως.
Ποΰ θά σε ευρώ μετά ταΰτα;

ΆπεΛΛής
Διατί j 

ΧοιρίΛος

Νά σοϋ τό απαγγείλω' εΐν’ έξαίσιον !
Ιδέας έχω έν αύτφ πρωτοφανείς, 
καί αν θέλησης νά άκοΰσης τήν αρχήν 
θά σου άρέση, είμαι ύπερβέβαιος.
Αοιπόν αρχίζω. Κάλλος. · .

Ά.Ιέζαγδρος κατερχάμενος.
Φίλε Άπελλή.

ΆπεΛΛής
Πώς είπες, άναξ ;

X.otplJ,OC δυσανασχετώ-/ ανέρχεται 
τήν σκηνήν.

Εινε ανυπόφορου.
5Α.Ιί^ατύ γος

Χοιρίλε, ποΰ πηγαίνεις;
Χοιρί.Ιος διπλών τόν πάπυρον.

Έξ αναχωρώ.
Δεν κατορθώνω ν’ απαγγείλω δίστιχον.

Α.Ιέζανδρος

Αί παρειαί σου, βλέπεις, εΐνε τυχηραί.
Χοιρί-Ιος

Καί θά τό άναγνώσω εις τό στράτευμα.
ΆΛέζακδγος

Χοιρίλε, χαϊρε.
Χοιριάΰζ μετ’ έμφάσεως.

Βασιλεύ, άντίχαιρε.
Ά.Ιέζανδροη μειδιών.

Ό Παρμενίων πρόσεξε μή σε ίδη.
ΧοιρΐάΙος ιδία, 

βά έλθω νά σε εΰρω μόνην αυριον, 
(’Απερχόμενος).

Παγκάστη μου, Παγκάστη, όί, Παγκάστη μου. 
(’Εξέρχεται. "Εξω 3έ τής σκηνής ακούεται 

πάλιν ή φωνή του λέγουσα «Κάλλος!»,άλλ® 
συγχρόνως ακούεται και χρο'τος κρημνίζομε- 
νου σώματος).

£ΚΗΝΗ ΙΓ'
®.AE1ANAPOS ΑΠΕΑΛΗ8ΠΑΓΚΑΣΤΗ

Άΐέζατδρος

Αοιπόν ε’ς έργον. Σύ, Παγκάστη, κάθησε 
Ποΰ πρέπει νά καθήση Άπελλή ;

^ΑχεΛΛης δεικνΰων τό άνάκλιντρον·
Έκεϊ.

(Κατασκευάζει τά χρώματα έκπλύνει τούς 
χρωστήρας καί περί τό τέλος τοθ διαλόγου εΐνε 
έτοιμος καί ΐσταται πρό τού πίνακος άνα- 
μένων).
’ΑΛέΙ^ανδρος δεικνΰων ε’ς τήν Παγκάστην 

τό άνάκλιντρον.
Έδώ έλθέ, Παγκάστη.

Παγκάστη καθημένη.
Αλέξανδρε, 

πώς νά έκφράσω, ήν αισθάνομαι χαράν; 
Αοιπόν κ’ έγώ θά έχω τήν εικόνα μου; 
καθώς οί στρατηγοί σου, δπώς σύ αυτός;

ΆΛέζατδρος ‘στάμενος όπισθεν και κατά 
τό μέσον τοΰ ανακλίντρου, διά τής άρι- 

στεράς έρείδεται έπ’ αύτοΰ.
Μέ καταθέλγει ή χαρά σου, φίλη μου, 
καί, πίστευσέ με, τώρα καταθλίβομαι, 
διότι τοΰτο δέν έσκέφθην πρό πολλοϋ. 
Άλλά σύ πάλιν πώς δέν μοι τό έλεγες;

Παγκάστη
Α’ί, δέν έτόλμων ...

ΆΛέζακδρος

. Ά, Παγκάστη, μέ λυπείς.
Παγκάστη

Τό έθεώρουν μέγα . . . δέν έπίστευον . . .
,ΑΛέζακδρος

Ποσάκις δέν σοι εΐπον παν δ,τι ποθείς 
νά μοί το λέγης, ΐν’ αμέσως γίνεται;

Παγκάστη

Τί θέλεις νά ποθήσω πλέον σήμερον; 
τά πάντα εχω, όλα μοι τά έδωσες.

ΠΑΓΚΑΣΤΗ 595'

’z/.Z/ifarJ/wc
Δέν είχες τήν εικόνα.

Παγκάστη

Τ’ εΐνε ή εΐκών, 
λιμήν ή κτήμα; καί αύτήν διέταξας.

Ά.Ιέζανδρος

Πώς δ'μως δέν ήξεΰρεις· ήσο τινχηρά.
Εις δεΐπνον εϊχον πάντας τούς τεχνίτας χθές 
μακράν τοΰ στρατοπέδου παρά τόν ναόν. 
Τήν εύθυμίαν ό σαπρίας ηδξανε, 
καί περί μέσας νύκτας ειμεθα φαιδροί 
πλήν τοΰ ζωγράφου, δστις καί δέν έπινεν. 
Έμελαγχόλα, ήτο σΰννους, σκεπτικός, 
διότι άνεζήτει τήν έντέλειαν 
ήν κ’ έν αύτή τή φύσει δέν έξεΰρισκε. 
Τόν έλυπήθην κ’ εΐπον τότε είς αύτόν 
νά την ζητήση γράφων τήν Παγκάστην μου»

Παγκάστη μειδιώσα.
Ά, α! δέν είπες δμως τήν άλήθειαν. 

’ΑάΗζανδρος άπομακρυνόμενος αύτής.
Αύτήν καί μόνην.

Παγκάστη

*θΧ1·
Ά.Ιάηανδροσ τώ Άχε.ΙΑη.

Είσαι έτοιμος!

Άχε.Ι.Ιης

"Αν έπιτρέπης νά άρχίσω.
ΆΛέ^ανδρος

"Αρχιεον.

ΆχεΛΛης

Αύτήν τήν θέσιν θέλεις; δέν εΐνε καλή.
ΆΛέξανδρος

Λύτην ή άλλην μ’ εΐνε «διάφορον»
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Άσε.Ι.Ιησ |

Παγκάστη, λάβε θέσιν άλλην παρ’ αυτήν' 
καθώς συνήθως, άφελώς.

('U Παγκάστη άλλάσσει θέσιν).
Ναι, ναι, αύτήν· 

ώραία θέσις.

ΆΛεζανάρος μετ’ ένθουσιασμοΰ τφ 
Άπελλή.

Βλέπεις, βλέπεις, Άπελλή, 
αναγνωρίζεις έν αύτή το τέλειον ;

. ΆπεΛ2η<:
Τη αληθείς.

(Τη Παγκάσςη).
Μή κινήσαι- ήρχισα.

Ά.Ιέζακάρος

*Η τελειότης! Ειχον δίκαιον έγώ.
Ίδέ όποιον βλέμμα, τί μειδίαμα, 
σέ σαγηνεύει καί έκ πρώτης όψεως.

ΆπεΛΛης

θά εξακολούθησης·
Ά.Πζανάζίοη

Πώς;
ΆηεΛ.Ιης

’Αδύνατον 
νά έργασθώ*  ποϋ πρώτον νά προσέξω.

. ’Αλέξανδρος
Ά !

Βεβαίως. Γράφε· γράφε, δέν σε ενοχλώ. 
(Πλησιάζων τη Παγκάστη).

Λοιπόν, Παγκάστη, χαΐρε.

Παγκάστη άνακαθημένη.
Πώς ·,

’Αλέξανδρος

’Απέρχομαι.
Παγκάστη

Που φεύγεις; που πηγαίνεις;

’Αλέξανδρος

Εις τό στράτευμα^ 
Θάπέμψωτοΰςπροσκόπουςκα'ιτόνΚάσσανδρου 
νά καταλάβουν τά περί τήν ’Έφεσον, 
διότι είς τάς Σάρδεις ίσως μείνωμεν.

Παγκάστη

Έκ τής Περγάμου θά άναχωρήσωμεν;
’Αλέξανδρος

'Εντός ολίγου.
Παγκάστη

Πότε ;

’Αλέξανδρος απομακρυνόμενος αύτης»
’Ίσως αδριον.

Παγκάστη
Τΐ λέγεις;

’Αλέξανδρος

Σέ εκπλήττει;
Παγκάστη

Εΐν’ αδύνατον»
'Αλέξανδρος

Τό είδες μέχρι τοΰδε.
Παγκάστη

■ Άλλ’ άρκεϊ, άρκει.

’Αλέξανδρος μειδιών.
Αρκεί; τί πράγμα, τί αρκεί;

Παγκάστη

Ό πόλεμο?»
’Αλέξανδρος

Ό πόλεμος ; ποΰ έίνε; είδες πόλεμον ; 
Έγώ δέν εΐδον ετι. '

Π a ? 'κάστη

Κ’ ή έν Γρανσ.ίρ;

Άχελλης

Δέν εχεις καρτερίαν; έγκαρτέρησον.
Παγκάστη

7Α, ή χαρά μου τώρα άποαβέννυται.
Άχελλης

Πώς τοϋτο ;
Παγκάστη

Έοαρύνθην. Έάν ήξευρον 
τήν καταδίκην ταότην τήν άφόρητον, 
δέν θά έζήτουν τήν εικόνα μου ποτέ.

Άχελλης μετά συμπάθειας.

Δέν εΐνε καταδίκη.
Παγκάστη

Έτελ.είωσε ;

’Ax s.Lίής

Τί λέγεις;
Παγκάστη άνακαθημένη.

’Όχι;
Άχελλης

Αλλά πώς; δέν ήρχισα.

Παγκαστη έγειρομένη καί πλησιάζουσα 
τόν Άπελλήν.

Δέν ήρχισες Ακόμη καί με τυραννεΐς ;
Άχελλης

Πλήν δέν θά τελειώσρ δν δέν κάθησαι.

Παγκάστη βλέπουσα τόν πίνακα.
Τί εΐνε τοϋτο;. εΐμ’ έγώ αύτή έδω; 
γραμμαί καί μόνον; δόςμοιτόνχρωστήράσοι»'

Άχ&λλης

Τί θέλεις τόν χρωστήρα ;

~ ’Αλέξανδρος μετ’ αδιαφορίας.
Απλή Ιππομαχία*  τί πλειότερον;

Παγκάστη έγειρομένη.
Λοιπόν θά προχωρήσης μέχρις Ινδικής;

Άλέξανδρ ος μειδιών.
Έκεΐ νά λήξη λέγεις ή στρατεία μου ; 
Ά, όχι, φίλη, πέραν, πέραν καί αυτής. 

(Σοβαρώς).
Δέν εζων έν Εύρώπη, έφθινον έκεΐ, 
ούδ’ έν Άσία νά ύπάρξω δύναμαι· 
εΐνε στενός ό χώρος, εχει δρια, 
δέν ζώ εντός ορίων, όχι, πνίγομαι 
καί θέλω τόπον, θέλ’ ολόκληρον τήν γην.

(Άφελώς).
Έν τούτοις χαϊρε, φίλη. Χαϊρε Άπελλή.

(Ό Άπελλής καί ή Παγκάστη από τών θέ
σεων αύτών χαιρετίζουσι τόν Αλέξανδρον κν- πτοντες τάςκεφαλάς. Εϊτα ή μένΠαγ.άστη χά- 
θηται ίπί τοΰ Ανακλίντρου, ό δέ Άπελλής Α
ναλαμβάνει τό ελγον αότοΰ.

ίΚΗΝΗ !Δ'
ΑΠΕΛΔΗ3, ΠΑΓΚΑΣΤΗ

Άχελλης

Μή μεταβάλλης θέσιν· στρέψε δεξιφ· 
τήν κεφαλήν όπίσω· ούτως, άριστα.

Παρ 'κάστη μετά μιζράν σιγήν.
Θά διαρκέση μέχρι τέλους, Άπελλή, 
ή ά'σκησίς μου αυτή;

Άχέλλης

Πώς;
Παγκάστη

Άπέκαμον.

Άχελλης μειδιών.
Δέν ήρχεσα είσέτε καί άπέκαμες;

Παγκάστη

Άλλ’ εΐνε τυραννία τοϋτο, Άπελλή.
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Παγκάστη λαμβάνουσα τον χρωστήρα.
Δός μο! τον λοιπόν, 

(ζωγραφοΰσα 1π\ τοΰ πίνακος). 
Ιδού τό στόμα καί οί όφθαλμοί Ιδοό.

'ΑπεΛΛης

ΤΙ κάμνεις ; μη, Παγκάστη.
Παγκάστη

Τώρα θά ίδής.
- Απε,Ι.Ιψ;

Τόν πίνακα μου καταστρέφεις.
Παγκάστη

Σιωπή.
’ΑπεΛΛης

Κα'. τώρα πώς δα γράψω · τί μου έκαμες;
Παγκάστη

’Ιδού πώς γράφουν.Βλέπεις; βλέπεις’Απελλή; 
(έκρήγνυται είς γέλωτα).

Τδ στόμα; ά 1 τί στόμα· χάχ, άχ, αχ, αχ, α! 
(Τρέχει προς τδ προς αριστερά τραπεζο- 

φόρον).
ΆπεΛΛης ίδί^.

“Ο.ποία χάρις . . . πόσον εΐνε εύκαμπτος!
Παγκάστη

Θά σοι προσφέρω δέσμην ίων, Άπελλή*  
ή, ό’χι, δύο ρόδα· προτιμώ αύτά.

(Προσβλέπει αύτόν ίπιχαρίτως).

,Αχε2Ληη ίδίφ παρατηρών αύτήν σύννους. 
Τί πλάνον βλέμμα εχει· πώς προσμειδιά· 

Παγκάστη όσφραινομένη τα ρόδα.
“Ωραία ρόδα, κ’ έχουν τόσον άρωμα!

'ΑηεΛΙης Ιδία·
Θεοί! τί κάλλος! »,. ”Ω, ιξού τδ τέλειον!

Παγκάστη προσφέρουσα τφ Άπελλή 
τά ^όδα.

Σοί δίδω ταΰτα, άλλ’ είπε μοι δύνασαι 
νά ζωγραφήσης τδν χρωματισμόν-πιστώς;

'Άπ ε.Ι.Ιηη λαμβάνων τά ρόδα.
Βεβαίως και εύκόλως.

Παγκάστη μειδιώσα.
Καί τδ άρωμα ;

'Άττε.Ι.Ιηη έκπληκτος.
Τό άρωμα τών ^όδων ;

Παγν-άστη
Να'., τδ ζωγραφεΐς; 

τδ κατορθώνεις τοΰτο ;
ΆπεΛΛης

Πώς; τδ άρωμα 
νά ζωγραφήσω; εΐνε δυνατόν ποτέ;

Παγκάστη γάλωνα.

Πλήν τί ζωγράφος είσαι;

’ΑηεΙ.Ιης μειδιών.
Αστεΐζεσαι.

Παγκάστη

Σε θέλω νά το κάμης· λέγε, δύνασαι |

ΆχεΛΛης γελών.
Θά προσπαθήσω" τώρα όμως κάθησε·

Παγκάστη δυσανασχετούσα.
Τί, πάλιν νά καθήσω; έϊν’ αδύνατον.

’ΑχεΛΛηη

Σε ικετεύω· εκτελώ διαταγήν, 
καί σύ γνωρίζεις πόσον εΐνε αύστηρδς 
ό βασιλεύς, Παγκάστη· κάθησε λοιπόν.

Παγκάστη καθημένη.
Ά, τί ΑνίαΓ σπεΰσε ό’μως, μήν άογής»

[έκθαμβος θανμάζων αΤτήν. "Οταν ίί νομ’ζη [ότι δέν φαίνεται πλέον παρακολουθεί αύτήν 
δια τοΰ βλέμματος πάντοτε παρεκκλίνω» κα! 
τήν κεφαλήν).

ίΚΗΝΗ ΙΕ’

ΆπεΛΛης μόνος.
Όποιον κάλλος ! α ! πώς τρέχει, πώς πηδφ·. 
έλαφροτε’ρα τοϋ άνεμου έφυγεν. 

j (Κατερχόμενο; τήν σκηνήν).
Πώς μοί προσεμειδία όταν μ’ έ’διδε 
τά δύο ταΰτα £όδα.

(προσβλέπων μετ’αγάπης τά fooa).
Ά ! τί δνειρον!

(λέρων τήν κεφαλήν). 
Τοϋ βασιλέως εΐν’ οί λόγοι Αληθείς·, 
ό βλέπων ταύτην τότε μόνον έννοεϊ 
τδν κόσμον, τήν Αγ.άπην καί τήν υπαρξιν*  

(Στρεφόμενος πρός τδ μέρος, άφ’ όπου
εξήλθεν ή Παγκάστη). 

Ώ, τής μαγείας τής αρρήτου !
(Συνερχόμενος έκ τής έκστάσεως).

Τί λοιπόν.; 
κ’ έγώ, κ’ έγώ ήσθάνθην τήν καρδίαν μου;

(άιατρέχων τήν αίθουσαν). 
Πώς ; πάλλει;

(Ίστάμενος). ffr\Οχι.
(Μετά μακράν παΰσιν θλιβερώς).

Άλλά τήν αισθάνομαι*  
αναζητεί εκείνην.(Άγερώχως).

Καί ή τέχνη μου ;
(Άνασείων τήν κεφαλήν).

Ή τέχνη; Οιμοι)

’Axe.lJ-ijc γραφών έπί τοΰ πίνακος. 
θά τελειώση, έάν μένης ήσυχος, 
διότι περιμένει δ ’Αλέξανδρος.
Χθες άλλα είπε, κι’ άλλα, λέγει σήμερον. 
Διέταξε νά γράψω τήν εικόνα σου, 
-διότι θέλει ταύτην, όχι δι’ έμέ.
Δέν του άρέσκει ίσως νά όμολογή ί
μικρόν Αδυναμίαν· εΐνε άλαζών, 
άλλ’ δμως αυτή εΐνε ή αλήθεια.

Παγκάστη Ιδία.

Πώς ίβαρύνθην !
(Μεγαλοφώνως μετά μικράν παΰσιν).

Έτελείωσε λοιπόν ;
ΆπεΛΛης

Νά τελείωση;
Παγκάστη εγειρόμενη.

Τί; δέν έτελείωσε ;

Άχε-ΙΛής άδημονών.
Πώς; πάλιν; πάλιν, άλλά πώς θά έργασθώ;

Παγκάστη. μειδιώσα.
Ά, δεν κατεδικάσθην νά έγκάθημαι, 
όπόταν έξω λάμπει ήλιος φαιδρός.
Έλθέ, Sv θέλης, αύριον, μεθαύριον, 
καθ’ όίραν ύετώδη, μελαγχολικήν.
Δέν θέλω τώρα*  τώρα είμαι εύθυμος 
κ’ ΐδφ τά πάντα πνιγηρά μοι φαίνονται. 
Ίδέ τδν κήπον 
καί τρέχω νά τα

ι’δε, τ’άνθη μέ καλούν, 
δρέψω. Χαίρε, Άπελλή. 

( εξέρχεται τρέχουσα. Ό ■·ί'“·

( Ωσε'ι πεφοδισμένος).
.... ..............( _ Φύγε, φύγε, Άπελλή,. 

Ό Άπελλής μένει ωραιότερα εΐνε καί τής τέχνης σου!
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ΔΕΥΤΕΡΑ

Βασίλειο; αίθουσα τών ανακτόρων τοΰ Αλεξάνδρου ?ν Έφέσω. "Οπισθεν τοΰ περιστυλίου 
Ιξώστη;, άφ’ ου φαίνεται ή έσωτερική ό'ψις τών άνακτόρων. Δεξιοί και αριστερά Ούρα? δε
ξιά παρά τήν θύραν παράθυρου. Έπί τής πρώτης δέσεως αριστερά ό οχρίδας τοϋ Άπελλοΰ 
και έπ’ αύτοΰ ή ειχών τής Παγκάστης ημιτελής. Δεξιφ άνάκλιντρον- όπισθεν αύτοΰ τρά
πεζα μικρά και παρ’ αύτή λυχνοΰχο; υψηλός. "Οπισθεν τοΰ δκρίδαντος τράπεζα, έφ’ ής 
έχεt τάς κόγχα; και τά χρώματά του δ· Άπελλής’ προ τοΰ δκρίδαντος σχίμπους. Έπί τή; 
δευτέρας θέσεω; καί κατά τό μέσον τής σκηνής πολυτελής τράπεζα κα'ι παρ’αύτήν άριστερφ 
ό θρόνος τοΰ Αλεξάνδρου.

ίΚΗΝΗ Α’

Χοιρί,Ιος μόνος. Εισέρχεται ακροποδητί 
καί μετά προσοχής ίδών καθ’ δλας τάς 

διευθύνσεις κατέρχεται τήν σκηνήν.
Ούδείς· ψυχή δέν εΐνε· δέν έξύπνησαν. 
ΤΑ ! θά την εΰρω έπί τέλους σήμερον 
θά ήνε ίσως μόνη, καί θά έκφρασθώ. 
Δέν ύποφέρω πλέον, μοΰ έτέφρωσεν 
ό έρως τήν καρδίαν· έγινα σποδός. 
’Α, φαύλε Παρμενίων, τί μου έκαμες. 
Καθ’ ήν ήμέραν έφθασα είς Πε'ργαμου 
καί έμαθε τί εΐπον τότε κατ’ αύτοΰ, 
μέ συλλαμβάνει, μέ εγκλείει είς κλωβόν 
καί με χαρίζει εις Δυδόν ώς πίθηκον. 
*0 Κύριός μου—έΐχον πλέον κύριον, 
'τίς; ό Χοιρίλος· τί, ; έγώ, ό ποιητής. Τ 
'Ο κύριός μου μέ δωρεΐ είς έτερον, 
είς άλλον ουτος μέ πωλεΐ, κ’ εντός μηνός 
άλλάσσω δέκα, πάντοτε ώς πίθηκος. 
Έγώ διεβεβαίουν τό αντίθετον· 
τοΐς ελεγον, δέν βλέπετε; εΐμ’ άνθρωπος· 
αυτοί οι κακοήθεις δέν έπείθοντο, 
μέ έθεώρουν αιωνίως πίθηκον.
Ή τύχη δμως μέ ηύνόει πάντοτε, 
χαΐ μίαν νύκτα δραπετεύω εύτυχώς. 
Περιπλανώμαι δεξιά, άριστεργ, 
άπό χωρίου εις χοιρίον έρχομαι, 
καί φθάνω τέλος ε’.ς τήν "Εφεσον έδώ, . 
μετά περιπλανήσεις καί φρικτά δεινά. 
Διότι τί συνέβη δταν έφυγον.
'Ο κύριός μου άμα τό ένόησεν 
τούς δούλους δλους κατ’ έμοΰ έςέπεμψε 
νά με συλλάβουν ζώντα ή καί άψυχον. 
Ποΰ νάμε εΰρουν όμως οί πανάθλιοι; 
Είς λόχμας καί εις δάση διημέρευον, 
άνερριχόμην έπί κλάδων ύψηλών, 
καί παρ’ολίγον τότε νά πεισθώ κ’ έγώ 
καί νά πιστεύσω, δτι ήμην πίθηκος. 
Άλλά δέν είμαι, ό'χι· είμαι ποιητής!

ίΚΗΝΗ Β'
ΧΟΙΡΙΛΟΣ, ΤΡΥΦΑΙΝΑ

Τρύφαινα

Χοιρίλε μου,’ Χοιρίλε.

ΧοιρΐΛος

Ώ, ή μέγαιρα !

Τρύφαινα

Ποΰ ήσο τόσον χρόνον,πώς δέν σ’ εβλεπον; 
πώς έκ Περγάμου άφαντος έγένεσο;

ΧοιρΐΧος

Ποΰ ήμην; ναι, ποΰ ήμην.
(μετ’ έμφάσεως) 

Έταξείδευον.
(Μεταβαίνει δεξιά)

Τρύφαινα

Πώς τοΰτο; λέγε.

Χοιρί.'ίοι; λαμβάνων αγέρωχου ΰφος.
Εμπορίας ενεκεν.

7piiya irct
Σύ έμπορος, Χοιρίλε;

ΧοιρίΛος

Μάλιστα· έγώ.

Τρύφαινα

Καί ποιου είδους έκαμνες εμπόριον;

Χοιρί.ίος

Έμπόριον καρδάμων, οίνων, όπωρών, 
μετάξης καί πιθήκων . . . όχι · . . πιννικών!
Τί κέρδη καί τί πλούτη· είμαι πλούσιος, 
καί έχω τώρα δύο τάλαντα χρυσού.

Τρύφαινα

Πώς είπες ; δύο;
XbipLloc;

Δύο, δύο μάλιστα.

Τρύφαινα

Πλήν πώς συμβαίνει καί φορείς,σύ πλούσιος 
άντΐ τοΰ ίματίου τό τριβώνιον ;
Πώς είσαι οδτως; άκαρτος τό γένειον ;

Xotpl.loc

ΤΑ, μή προσεχής, τοΰτο εΐνε "διον 
ήμών τών βαθύπλουτων· ναι, Τρυφαίνιον· 
ΕΙς τόν λιμένα κάτω έχω τόν χρυσόν, 
καί νά μοι δώσγ,ς τώρα μίαν δύο μνας, 
ΐνα μισθώσω ζώα πρός μεταφοράν.

Τρύφαινα

Άλλ’ είπες, οτι έχεις δύο τάλαντα.
ΧοιρΙΛοι:

Εις τόν λιμένα κάτω· μέ ένόησας;
Τρύφαινα 

Λοιπόν ό γάμος πότε;
ΧοιρΐΛας 

Πότε ; τάχιστα.

Τρύφαινα περιπτυσσομένη αύτόν.
"Ω, τί χαρά, Χοιρίλε, ά, Χοιρίλε μου.

Χοιρΐ,Ιας

Ά, δέν μοι λέγεις, Τρύφαινα, τί εκαμβς 
τό δακτυλίδιόν σου τό πολύτιμον;

TOMOS Β’, 8. τ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ' 1878.

δΟΤ

Τρύφαινα- \
ϊό έχω.

Xoipi.loc

Ά, τό έχεις;
Τρύφαινα,

j Ναι, τί τό ζητείς;
ΧόιρΙΛος

&£·/ μοί το δίδεις νά το διορθώσωμεν.;

Τρύφαινα, άπομακρυνομίνη αύτοΰ.'
Εις σέ νά δώσω τόν δακτύλιον; εις σέ;

Χαιρίάος

Δέν έχεις πίστιν εις έμέ, Τρυφαίνιον ;
Τρύφαινα

Πολλήν, μεγάλην πίστιν μάλιστα.
ΧοιρίΛοζ . '

Λοιπόν;
Τρύφαινα,

Τά τάλαντά σου λησμονείς, Χοιρίλε μου.

ΧοιρΙΛος ώσεί έμπνεόμενος.Ά!
Τρύφαινα

Τ εΐνε;
Χοιρΐ.ίοζ - . ,

Λεν μοι δίδεις τήν έσθήτά σου 
να δώσω νά την βάψουν;

Τρύφαινα

• Ποιαν ; τήν λευκήν;

ΧοιρΐΤο^

Ναι, να'ί έκε’νην.
Τρύφαινα

Πρό μηνός τήν έβαψαν
ΧοιρΙΛος

Τήν έβαψας;
40
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ΤρύφΑΙΥα ιδία σειούσα την κεφαλήν.
Πανούργε !

ΧοιρΙ.Ιος ύποστένων.
Δός λοιπόν την μνάν.

Tptitpaiva έρευνώσα τά θυλάκιά της.
Τί δυστυχία 1 έχω μόνον δίδραχμου. 

Xotpldoi; άρπάζων τδ νόμισμα.
Και τοϋτο ψέρβ, Τρύφαινα, καλόν κι’ αϋτό·

ίΚΗΝΗ Γ'

ΤΡΥΦΑΙΝΑ, XOIPIAOS, ΠΑΓΚΑΕΤΗ

Παγκάστη σύννους.
Δέν ήλθ’ άκόμη, Τρύφαινα, ό Άπελλής;

ΧοιρΙΛοη
θεοί |

Τρύφαινα

Δέν ήλθε, δέσποινα.
Παγκάστη πρό τοϋ πίνακος ίσταμένη»

Χοιρίλε, σύ;
ΧοιρίΤσς

Εγώ, Παγκάστη, ό Χοΐρίλος’ ναί, έγώ.
Παγκάστη

Ίδέ έάν ή θυρα εΐνε άνοικτή, 
ή αύλειος, ή έξω.

ΧοιρίΛος ίκετευτικώς τή Τρυφαίνη.
Δός μοι, Τρύφαινα.

Παγκάστη μετ’ άνυπομονησίας. 
Ακόμη να μην έλθη.

ΧοιρίΛος ομοίως»

Τρυφίινέδύν»

Παγκαστη δίτομειδιώσα μελαγχολικώς.
Λοιπού Χοιριλέ, πως σ’ έπαναβλέπομεν;

Xoit;(.loc;
Τα ξειδιώτην άνδρα.

Τρύφαινα εξω τοϋ περιστυλίου,
Τδν ’Αλέξανδρον 

δέν άναμένει δπως και τόν Άπελλήν, 
τόν άγαπφ βεβαίως.

Παγκάστη τή ΤρυφαΙνη

Πήγαινε λοιπόν»
Τρνφαινα έξερχομένη.

’Ενδείξεις θέλω και θά την έκδικηθώ.

3ΚΗΝΗΔ'

ΧΟΙΡΙΛ^ Τ,ΠΛΓΚΑΪΤΗ

ΧοιρίΛος ιδία. 
Ά, έπΐ τέλους μόνοι, μόνοι εΐμεθα.

Παγκάστη

Ταξειδιώτην λέγεις· και ποΰ επλεες.
Xotplloc

Λοιπόν άρχίζω : Κάλλος. ..
Παγκάστη βλέπουσα τδν Άπελλήν. 

Ά, όΆπελλής.
ΧοιρΙ-Ιοη διπλών τόν πάπυρον.

Έγώ τό εϊπον, είμαι, είμαι άτυχης I

ίΚΗΝΗ Ε’

ΧΟΙΡΧΔΟΕ, ΠΑΓΚΑΕΤΗ, AJKKAAMS

Ό Άπελλής- εισέρχεται θύννους, χαιοετίζει 
δια νεύματος τής κεφαλής τήν Παγκάστην καί 
βαίνει αριστερή ρίπτει παρα τήν τράπεζαν τδ 
ίμάτιον καί τόν πέτασον αυτόν και λαμθά- 
vtisv χρωστήρα ίοτατβι σιγηλός προ τοΰ τ,Ι·’ 

νακος. - 

Παγκάστη πλησιάξουσα αυτόν.
Δεν ήργεις ούτως άλλοτε, πώς ήργησες;

,ΧχεΛ1ης ψυχρώς.
Δέν ήμην είς τήν πόλιν.

ΧοιρΙ.Ιοη

Χαϊρε, Άπελλή.
'ΧπεΧΙηι; προ τοϋ πίνακος. 

Παγκάστη, άναμενω.
Παγκάστη

*Εχομεν καιρόν.
'ΧπιΛΛης 

Σύ ίσως έχεις.
Παγκάστη

’Άφες τώρα· και προχθές 
δέν ήρχισες αμέσως.

ΆπεΛΛηη

Κάθησε.
Παγκάστη

Αλλά . . .

ΆπεΙΛής άνυπομόνως.
Παρέρχεται ή ώρα*  κάθησε λοιπόν.

XoipLloc ZSiqt.
θά τ’ άπαγγείλω καί ένώπιον αΰτοϋ. 
Δέν δύναμαι ν’ άνθέξω· θά διαρραγώ.

Παγκάστη βαίνουσα πρός τό ανάκλιντρου. 
'Οπόσον εΐνε σκυθρωπός !

ΧπεΤΛης ΐδίφ.
ΤΑ! σήμερου 

θά τελειώσω τήυ εικόνα έντελώς· 
δέν ύποφέρω πλέον.

Παγκάστη, ίδια.
Τάλαν Άπελλή I

(κάθηται)

60S

ΧοίρΜ,ος τφ Άπελλή Ιστάμενος έν τφ 
μέσφ τής σκηνής.

,’ Εγώ νομίζω, φίλε μου ...
Παγκάστη

Χοιρίλε.
ΧοιράΙος

Πώς;
Παγκάστη άποτόμως.

"Η κάθησε ή φύγε.
Χϋΐγί.Ιος

Πώς; πλήν ΑοατΓ ·,
Παγκάστη

Μάς έμποδίζιις.

ΧοιρΙΛος ϋποχώρών.
Ά, ναι, ναι' πολύ καλά.

’’ΛπεΛ.Ιής

Τήν χεΐρα φέρε πρός τα #νω. Δεξιφ. 
Έκεΐ. Τό σώμα πρός τά έξω’ μή πολύ· 
τήν κεφαλήν ολίγον πρός τά κάτω. Ναι. 
Μειδιά.

ΧοιρΙΛος

Εύγε, Άπελλή. Τό έργον σου 
ώραΐον εΐνε· τό θαυμάζω άληθώς, 
καί ποίημα θά γράψω έκατόστιχον, 
νά έξυμνήσω πρώτον τόν χρωστήρά σου»

'Χκε,ΙΛης άδιαφόρως.
Καί πότε θά το γράψης ;

ΧοιρΙΛος
Αδριον ευθύς. 

Τήν έμπνευσιν τήν έχω, θά το έ'γραφον 
άμέσως τώρα, άλλ’ ίδέ τόν πάπυρον, 
θά προσφωνήσω τή Παγκάστη ποίημα. 
Λοιπόν άρχίζω: Κάλλος...

Παγκάστη
’Άφ?ς, αύριον 

τό άπαγγέλλεις.
Χσιγΐΐο': _

Δυριον;
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Παγκάστη

Θά ένοχλήςτδ. Άπ.λλήν.

Ήπε.ΙΛης σκοπίμως.
Διόλου.

Παγκάστη

Etv’, Αδύνατου.
ΧοιρΙΛοζ 

Δέν θά φωνάζω.

Παγκάστη μετά δυσαρεσκείας.
ΕΆον, πήγαινε' λοιπόν.
ΧΐΐξΊΛος

Παγκάστη, μέ διώκεις; τόν Χοιρίλον σου;
Παγκάστη

Δέν σε διώκω, άλλα τώρα πήγαινε 
κ’έλθέ προς τήν έσπέραν μέ τους στίχους σου.

Χοιγί^Οζ ιδίφ.
Νά φύγω; ποΰ νά κρύψω τήν καρδίαν μου ;

Παγχάστη
Ακόμη μένεις;

Χοίρος

"Αφες με τούλάχιστον 
νά έλθω μετ’ δλίγον, άφες, άφες με, 
διότι τώρα έχω ένδον μου τδ πϋρ, 
κι’ αν μ’ εδρη ή εσπέρα θ’ αποτεφρωθώ.

Παγχάστη

Καλώς· πλήν τώρα φύγε.
Χοιγί.ίος .

Χαΐρε, Άπελλή. 
Παγκάστη εν ακόμη, εν, εν βλέμμα σου, 
διά νά γράψω νέον πάλιν ποίημα.

Παγκάστη
Σου δίδω δύο»

Χοιγί-Ιση

Δύο;

Παγκάστη

Άλλά πήγαινε.
ΧοιρΙΛνς Απερχόμενος.

"Ω ευτυχία ! ώ τρισμέγιστος χαρά I 
δι’ άλλον άνδρα Ανατέλλεις, ήλιε;

ίΚΗΝΗ <
ΠΑΓΚΑΣΤΗ, ΑΠΕΛΛΗΣ

ΉπεΛΛης

Τήν κεφαλήν προς τ’άνω, καί τδ σώμά σο» 
ολίγον προς τά έξω. Κάθησε καλά 
έπι τοΰ Ανακλίντρου, ουτω' κάλλιστα, 
καί μή κίνησα..

Παγχάστη

ΤΙ παθών μελαγχολάς ; 
τί σου συνέβη, κ’ είσαι τόσον σκυθρωπός; 
Τό πρόσωπόν σου λύπη καταπλημμυρεΐ, 
Απέβαλες τοϋ.ήθους τήν φαιδρότητα, 
κ' ημέρας δύο τώρα τδ μειδίαμα 
δέν διαστέλλει πλέον τών χειλέων σου 
τάς ά'κρας.

’Απ&ΙΛης

"Οχι' μήν έλπίσης τοΰ λοιποΰ 
φαιδρόν νά μ’ ιδης· έζησεν ό Άπελλής.

Παγκάστη

Είς τήν καρδίαν τής ΙΙαγκάστης έκθανών»
’ΑπείΜ,ητ;

Μήν όμιλής, κινείσαι.
Παγκάστη

ΤΑ, Οάόμιλώ.
’Λχε.1.1ης

βλήν πώς θά ζωγραφήσω·

‘Ο βασιλεύς δέν έχει τήν καρδίαν μου,, 
τήν έχεις σύ, ζωγράφε, σύ, δν Αγαπώ.

’Ά πεΛΙής

Παραμυθίαν δέν ζητεί ο Ασθενής 
ό μέλλων ν’ άποθάνη· εΐν’ δ θάνατος 
έλπίς Αρκοΰσα ε’ς αυτόν. Έγώ δέν ζώ, 
δέν ζώ, Παγκάστη, πλέον. Ο’ίμοι! εζησα!

. Δέν έχω δάκρυ· τώμμα μου ίστείρευσε. 
Δέν κλαίω πλέον, δέν θρηνώ, ώ, δέν θρηνώ 
καί ό'μως πάσχω I Τάλας, τί μ’ Απέμεινε; 
Μηδέν· α, όχι· ό φλοιός έκ τής ζωής! 
Τδ παν ή θλϊψις Απεξήραν’ . έν έμοί, 
πασα έλπις έσβέσθη καί παν ό’νειρον, 
ό Άπελιλής ύπήρξε. Χαΐρε, Άπελλή!

Παγκάστη Ιδία σύννους.
Ευγνωμοσύνη ! δύο έχεις θύματα !

ίΚΗΝΗ Ζ'
ΑΠΕΛΛΗΣ, ΠΑΓΚΑΣΤΗ, ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ

'Ηφαιστίων

Ό βαο'ΐλεύς ποΰ εΐνε;

Παγκάστη έγειρομένη,
Ηφαιστίων.

"Ηφαιστίων
Ποΰ;

Ανά τήν πόλιν ολην τδν έζήτησα 
καί δέν τον εύρον.

Παγκάστη

Τί συμβαίνει ; τί ζητείς;

’Ηφαιστίων

Τοϋ τεθνεώτος Συρφακος οί όπαδοί, 
κατά τών καθεστώτων κατανέστησαν, , ; 
κ’ έντδς όλίγου θ’ Αλληλοκτονήσωσι.

' ΆπεΛΛης

Τούς Έφεσίους δέν γνωρίζεις, φίλτάτε· 
εΐν’Αγαθοί πολιται καί φιλόζωοι.

Παγκάστη
Άλλ.’ &ν ίμάνη ο λαός καθώς προχθές .

Παγκάστη μειδιώσα.
Άδιάφ··.ρον· 

δέν θ’ απολέσω τήν. φωνήν μου δι’ αυτό.
’ΛπεΛΛης

Άλλ’ ίσα ίσα ήρχισα τδ στόμα σου.
Παγκάστη

Δέν το άφίνεις; ’Έχεις ατελείωτου 
τήν κόμην.

ΆπεΛΛης

Καί ή κόμη εΐνε έτοιμος.
Παγκάστη

Οί ίφθαλμοι δέν εΐνε.
’ΛπεΆΛηζ

Και αυτοί σχεδόν.
Παγκάστη

Τους δφθαλμούς μου γράφε καί άπάντησον 
ε’ς δσα εΐπον. Διατί μελαγχολας;

Ήιτε.ΙΙηη μετά πόνου.
Διότι κλήρον έ'λαχον οί δυστυχείς 
τδν πόνον καί τήν θλϊψιν, τδν Απελπισμδν, 
τήν α’.ωνίαν τοΰ Ταντάλου βάσανον.

Παγκάστη

Άλλ’ εΐσ’ ευδαίμων, σΰ, ώ Άπελλή.
ΆκεΛΛης

Έγώ; 
Παγκάστη \

Δέν έχεις τήν Αγάπην τής Παγκάστης σου;
’ΛπεΛΛης

Πλήν τήν Παγκάστην άλλος εχει,άλλος,ναί’ 
και θά την Ι'χη αδριον καί πάντοτε.

Παγκάστη ·

'Χί ε’ς αδτδν Ανήκω ώς κατάκτησις 
εις σέ Ανήκω δμως. δοΰσα τήν ψυχήν.
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καί θύματα ζητήση πάήιν;
'Ηφαιστίων

Έλαβον 
τα όπλα πάντεί, καί μεγάλοι κα'ι μικροί, 
κ’ έάν δέν καταφθάση ό ’Αλέξανδρος, 
ν’ άναχαιτίση τόν μαινομενον λαόν, 
θά πέσουν όλοι, δλοι θά θανατωθούν, 
και μετ’ αύτών γυναΐκςς, παϊδες, γέροντες, 
άθώα οντα εις ούδένα πταίςαντα. '

ύ i
Παγκάστη τεταραγμένη.

Ό βασιλεύς έξήλθε μόνος πρό πολλοϋ*  
είς τόν ναόν έπήγες; ίσως εΐν’ έκεϊ.

Ηφαιστίων

Εις τόν ναόν δέν ήμην τής Άρτέμιδος.
Παγκάστη

’Εκεί θά εΐνε.

’Ηφαιστίων έξερχόμενος.
Τρέχω.

Παγκάστη

Σπιΰσε, απεΰατ·

ίΚΗΝΗ Η'

ΠΑΓΚΑ2ΤΗ, AHEAASS

Παγκάστη
"Ω! θά ρειίσγι παλιν αίμα παίδων, γυναικών, 

τών έμφυλίων σπαραγμών αί συμφοραΐ, 
έπί άθώων όντων έπιπίπτουσαι, 
είς πένθος μέγα καί βαρύ τήν ’Έφεσον 
θά κατακλύσουν. ”Ω! αί φοδεραι σκηναί, 
ών μάρτυς ήμην χθες θά έπαναληφθοΰν. 
Άλλ’ οχι, θά προφθάση δ Αλέξανδρος 
ν’ άναχαιτίση τήν μανίαν τοΰ λα»ΰ.

Άπε.Ι.Ιης μειδιών πικρώς.
Αϊ! μήν άσχάλλης έπί ξε'ναις συμφοραϊς.

Παγκάστη

Άλλ’ έΐδον, έίδον σφαζομένους γέροντα?, 1 
νεκρά παιδία, νήπια αίμόφυρτ®, '

καί ή ε’ικών τής φρίκης έν τή μνήμη μου 
ένεχαράχθη. Οίμοι! ποέα συμφορά!

ΑετεΜΙηη όμοίως.

Πλήν μή λησμόνει τώρα τήν εικόνα σου.
Παγκάστη 

Ά, τώρα πλέον.
Άπε.Ι.Ιης

Κάθησε.
Παγκάστη

Διάθεσιν 
δέν έχω νά καθήσω*  εϊμ’ άνήσυχος, 
πολύ συνεκινήθην,

Άκε.12ης

[ Σέ παρακαλώ,
j<re ικετεύω*  κάθησε.

Παγκάστη

Αδύνατον’
ή τύχη τόσων όντων εΐνε άγνωστος.
Λυπούμαι, φρίττφ*  τί θά γείνη,

ΆκεΛ2ης άνυπομόνως
Κάθησε.

Παγκάστη

Είς τόν ναόν θά εύρη τόν Αλέξανδρον 
ό ’Ηφαιστίων ·,

(τω Άπελλή μετά γλυκότητος) 
”Αφε?, ά'φες, ’Απελλή*  

μήν έπιμένιρς*  δέν θά φόγη ό καιρός*  
έδφ θά ήμαι αδριον, μεθαυριον 
και δσον θέλεις μένω’ χάριτα ζητώ.

Ά,πεΛΛης σύνοφρυς και αόστηρός.
Έν τούτοι? πρέπει τέλειον τό εργον μου 
νά παραδώσω είς τόν διατάξαντα.

Παγκάστη 
βά τελείωση.

ΆπεάΙης

Πότε;
Παγκάστη

1 ’Έχομεν καιρόν.

ΆχεΛΛησ

Άλλ’ όμως δέν θά έλθω αΰριον έδφ.
Παγκάστη

Πώ? δέν θά έλθης ; διατί; δέν έννοώ*  
έάν δέν έλθης αύριον, μεθαυριον.

Άπε.ΙΛης
Ουδέποτε.

Παγκάστη ’έντρομος.
Ουδέποτε $ :

Ά π ε 2.1ης (

'Ουδέποτε*
και διά τούτο έπιμένω σήμερον 
νά τελειώσω.

Παγκάστη

Πλήν τί λέγτις, Άπελλή·,
ΆχεΛΛης απελπις

θά φύγω, θά άπέλθω και μακράν,μακράν.
Παγκάστη

Ά, όχι, όχι, δέν εΐν’ άληθές*  ποτέ.
Δεν θά άφήσης τήν Παγκάστην έρημόν*  
σύ είσαι ή ζωή μου, ή χαρά μου, σύ, 
και δ,τι εχω εν και μόνον βλέμμα σου., 
δέν έχω δλα δσα μέ περικυκλοΰν.

Άπε.ΙΛης

Παγκάστη, δκουσέ με.
Παγκάστη ΐκέτις

Δέν θά φύγης, αί';
ΆχεάΛης

Μακράν θά φύγω.
Παγκάστη απελπις

’Όχι.
’Απε22ης

Εις τήν Αίγυπτον. 
’Εκεί θά κρύψω τήν δδύνην μου έκεϊ.

Παγκάστη

”Ω, μή το λέγης, Άπελλή, άδύνατον.
; ΆπεΛΛης

Τοΰ Άπελλοΰ τόν βίον άκουσον λοιπόν. 
Τήν ’Έφεσον κατέλιπον νεώτατος 
καί είς τήν Σικυώνα άνεχώρησα.
Ο πρώτος τοΰ Οαμφίλου μαθητής έγώ 
τοΰ διδασκάλου έχαιρον τήν εδνοιαν., 
καί δ,τι μέγα ήτο και θαυμάσιου, 
δ,τι ώραΐον, ιδεώδες, παν καλόν, 

(πρώτος έγώ, Παγκάστη, έζωγράφιζον. 
Παρά τήν Σικυώνα εΐν’ ή Κόρινθος, 
πλούσια πόλις, εύγεως, πολυπληθής. 
ΐ’Εκεϊ συρρέουν πάντες έκ περάτων γής, 
έκεϊ κομίζουν κερδοσκόποι ’έμποροι, 
έκ τοΰ Αιγαίου πάντοτ’ άγοράζόντες, 
καλάς παρθένους, τρυφερά κοράσια, 
παιδίσκας ετι άμορφώτους και ώχράς. 
Αί κόραι, ών τό βλέμμα εΐνε τακερόν 
μορφοϋνται ύπό άλλων διδασκόμενα!, 
κ’ είς τήν πλουσίαν πόλιν, είς τήνΚόρινθον, 
έταϊραι έπι κάλλει, έπί πνεύματι, 
ύπό μυρίων έραστών θαυμάζονται. 

ΙΠολλάς έκ τούτων τότε έζωγράφηβα*  
ώραϊαι ήσαν, έξηπλοΰντο νωχελώς, 
έρωτοπλάνα εΤχον δλαι βλέμματα, 
γυμνός τάς εϊδον, άλλά δέν ήγάπησα.

Παγκάστη συνναυς διερχομένη προ τοΰ 
Άπελλοΰ’ ίδίιχ·

Ώραϊαι ήσαν κ’ έξηπλοΰντο νωχελώς.
ΆπεΛ.Ιής

Ό Φίλιππος κατόπιν με έκάλεσεν 
είς τήν Μακεδονίαν τήν πολύανδρόν. 
Έπήλθε τής Ααρίσσης ή καταστροφή 
καί ήχθης είς τήν Πέλλαν ώς αιχμάλωτος. 
Δέν ενθυμούμαι τώρα τίς σ’ έδώρησεν 
ε’ις τόν υίόν έκείνου, τόν ’Αλέξανδρον. 
'Οπότε ουτος Μέγας άνακηρυχθείς 
καί τώνΈλλήνων στρατηγός εις τόν’ΐοθμόν 
έπί φυλάς βαρβάρων έξεστράτιυσί, 
γυναίκα μίαν μόνην, σέ ·Λαρελ·αοεν. 
Ωραία ήσο, Οείαν είχες καλλονήν, 
και μίαν νύκτα μ’ εΐπεν εις τήν Πέργαμον 
νά γράψω, ναι, νά γράψω τήν εικόνα σου. 
”Ω 1 διατί νά ιίπη τούτο εις έμέ; 
δέν ήσαν άλλοι παρ’ αΰτφ; δ Λύσιππος, 
ό Πυργοτέλης; δέν ήδόναντο αύτοι 
νά σε απεικονίσουν; α>, ήδόναντο,
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άλλ’ εις έμέ έδόθη ή διαταγή, 
καί ήρχισα τό εργον εις την Πέργαμον.

Παγκάστη

*0 Πυργοτέλης; άλλα δεν με έρωτας, 
δα ήθελον ; θά εδιδον την άδειαν;

ΆπεΛΑησ,

Τάς σκέψεις μου διε'πε πάντη πάντοτε 
ή τέχνη μόνη· μόνη, άλλο τίποτε. 
'Γπερηφάνως τήν γυναίκα έδλεπον. 
Δεν έφοβεϊτο ή καρδία πειρασμόν, 
τό πνεύμα κ’ ή ψυχή μου έφευγον τήν γην, 
μετηρσιούμην ένεκα τής τέχνης μου. 
’Αλλά ή Μοίρα άλλα μοΐ έπέκλωθεν. 
Έκάθησας καί ήρχισα τό έργόν μου. 
Παρήλθ ον δύο, είτα τρεις καί τέσσαρες, 
παρήλθον εί; ήμέραι, καί δ Άπελλής 
δεν ήτο πλέον οϊος εις τήν Κόρινθον. 
Δέν ήμην όπως τότε απαθής, ψυχρός, 
δέν ήμην όπως πάντοτ’ άδιάφορος· 
έδω έπόνουν, ήσθανόμην τήν ψυγήν 
έκλείπουσαν τελείως, κ’ ή καρδία μου 
θρηνούσα καθωδήγει πάσαν σκέψιν μου.
Ω! συμφορά ! ό ερως κατεπτόησε 

τήν τέχνην, τόν ζωγράφον κατενίκησεν 
ό άνθρωπος! Παγκάστη, ά! ΙΙαγκάστη μου, 
έπαλα ισα, ήττήθην, σέ ήγάπησα !

Παγκάστη

Ώ Άπελλή μου, πάλιν έπανάλαβε 
παν δ,τι είπες' λέγε πόσον μ’ άγαπας. 
Μή παύε, λέγε, Άπελλή μου, φίλε μου, 
αιώνα δλον νά σ’ άκούω δύναμαι.

ΆπεΛ.Ιης μετ’ άλγους.
Άλλα καί άλλος πλην έμού σέ άγαπα.

Παγκάστη

"Ω, δίωξέ την τήν άνάμνησιν αύτήν.
’ΑπεΛΛής

Καί eTvs Μέγας, ε’νε βασιλεύς αύτός.
Παγκάστη

Του κόσμ,ου όλου, όχι τής ΓΙαγκάστης σου.
’Απε.ϊΛης

’Αλλ’ ή Παγκάστη δέχεται φιλήματα.

Παγκάστη

Δεν εϊματ ελεύθερα, είμαι δούλη του

’ ΑπεΛΛης

Και δεχόμενη δίδει, τον άσπάζεται.

Παγκάστη

Εύγνωμοσύνης μόνον δίδει φίλημα. 

'ΑπεΛΛ,ηζ πίπτων έπ'ι τοΰ σκίμποδος.
Ώ Τύχη, Τύχη, πώς με κατεδίκασας I

Παγκάστη

Μή, μή δακρυης, άφες μόνη νά θρηνώ. 
Άλλ’ ά’κουοέ με, ,άκουσέ με, Άπςλλή, 
πριν ή έκφρασης οί’αν δή ποτέ μομφήν. 
Γονείς δέν εΐδον, δέν έγνοίρισα ποτέ, 
άπωρφανίσθην βρέφος εις τά σπάργανα 
και δούλη ήμην εις τήν Λάρισσαν εγώ. 
Εις τήν οικίαν τής Ι’ρυφαίνης ηύςησα, 
και δτ’ έκ τού πολέμου κατεστράφήμ.εν 
ήγμαλωτύ-θην .αι ε’ις Πέλλαν μ’έφεραν» 
Εκεί με εΐδε πρώτον ό Άλέςανορος· 

'δέν έδωρήθην ε’ις αύτόν, μ’ έπώλησαν, 
καί δούληοόσα, δούλη πάλιν έμεινα. 
Άλλ’ήμην νέα, ήρεσα τω βασιλεΐ 
κ’ εντός λαμπρού μεγάρου μ’έγκατέστησε. 
Τόνπλούτον δλον, όσους είχε θησαυρούς 
προ των ποδών μου τότε έξεκένωσε" 
μοί έδωσε λιμένας, κτήνη, κτήματα, 
θεραπαινίδας, άμφιπόλους, αΰλφδούς, 
παν δ,τι έχει Ισχυρά βασίλισσα 
μοΐ έδωσε τά πάντα, τήν καρδίαν του. 
’Αντί δέ τούτων όλων μοΐ έζήτησεν 
αγάπην μόνον. Δέν την έδωσα έγ-ώ. 
Ούχ'ι διότι τούτο δεν ήθέλησα, 
Επιθυμίαν εϊχον, θά την έοιδον, 
άλλ’ ήτο λίθος τότε ή καρδία μου , 
οΰδέν ήγάπων, ούδ’ αύτόν τόν ήλιον. 
Έκ συνήθειας μάλλον ήμην εύθυμος, 
έγέλων αιωνίως, πώς καί διατί; 
ούδέ ένόουν, ούδ’ έξήτασά ποτέ.
Καί εινε νέος, ευειδής ό βασιλεύς, 
ψυχή μεγάλη, γενναιόφρων, συμπαθής, 
καί έάν άλλη ήτο εις τήν θέσιν μου, 
θά τον ήγάπα, ώ, θά τον έλάτρευεν.

ΆπεΛΛης σύννους.

Παγκάστη καθημίνη παρ’ αύτώ καί τήν 
χεΐρα αύτοΰ διά των δύο αύτης χειρων 

λαμβάνουσα.
Έγώ, τό βλέπεις τώρα, δέν τον αγαπώ*  
άλλ’ εΐμ’ εύγνώμων, Άπελλή, τόν σέβομαι. 
Καί έάν ήτο λίθος ή καρδία μου 
διά τόν βασιλέα μόνον ήτο, ναι. 
Δέν εινε πλέον ποτισθεΐσα δάκρυα*  
έρφ καί χαίρει" εύρεν, δ,τι ήθελεν, 
έσίγα σέ καί μόνον άναμένουσα. 
’Ώ! δέν θά φύγης τώρα πλέον, Άπελλή, 
μή άποκρύπτης άπ’ έμοϋ τό πρόσωπον.

’ΑπεΛΛης κρατών διά τής χειρός τήν 
κεφαλήν του.

Θεοί! ώ, δέν αντέχω" S! καρδία μου!
Παγκάστη

Ιδέ με, στρέψε, ή Παγκάστη σέ καλεΐ.

ΆπεΛΛηη δακρύων.
Παγκάστη!

Παγκάστη

Λέγε, λέγε.

'ΑιτεΛΛης περιβάλλον αύτήν διά του 
βραχίονος.

ΤΑ! Παγκάστη μου! 
Παγκάστη έν τή άγκάλη τού Άπελλοΰ. 
Είπέ καί πάλιν πόσον μ’ άγαπας!

ίΑπεΛ2ης
. Ώ, ναί. 

Σέ άγαπώ, δέν φεύγω.

Παγκάστη ρίπτουσα τήν κεφαλήν δπίσω..
Λέγε, λέγε μοι.

\4:τεΛ.Ιή(;

Σέ αγαπώ, Παγκάστη.

Παγκάστη περιβάλλουσα τόν Άπελλήν.
Ναί, μέ άγαπας.

ΆπεΛΛης

©ά μείνω.
ΤΟΜΟΣ Β’, 8. — ΑΪΓΟΓΣΤΟΣ 1878.

Παγκάστη

Ναί, νά μείνης.
(κλίνουσα τήν κεφαλήν έπί τοθ στήθους 

τοθ Άπελλοθ).
’Άφες με έοώ

τήν κεφαλήν νά κλίνω. Δέν θά φύγης, αί;
’ΑπεΛΛής

Δεν φεύγω, όχι.
Παγκάστη

Ά ! έπ! του στήθους σου !
ΆαεΛ·Ιης

Ώ, ευτυχία!
Παγκάστη

Ψάλε τήν άγάπην σβυ.
,ΑιίεΛΛης

Ίδέ με, κλαίω, αλλά πλέον ίκ χαράς.
Παγκάστη

Μή μου ταράσσης τ’ό’νειρόν μου,Άπελλή·
ΆπεΛΛής

"Ω, ερως, ερως!
Παγκάστη

Σίγα, σίγα, μ’ άφυπνοΤς.

ΆπεΛΛής

Άπεκοιμήθη. Ζεΰ'! μήν εϊνε ovstpOv; 
(Προσδλέπων αύτήν μετ’ άγάπης).

Δέν εΐνε, όχι*  τήν κρατώ, τήν θλίβω, ναί. 
’Ά ! έπι τέλους,είσαι εις τούς κόλπους μου. 

(’Επιθέτει φίλημα έπί τοθ μετώπου αύτής),

Παγκάστη άνατινάσσεται ώς άφυπνι- 
ζομένη).

Τί έκαμες;
^ΑείεΆΛης Εγειρόμενος.

Παγκάστη ...
41
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Παγκάστη
Μέ έφίλησες!

ίχετευτικώς άλλά μετά χαράς.
Συγχώρησε με, ήμην τόσου ευτυχής ! 

(Μικρά σιγή).
Παγκάστη

Σέ συγχωρώ.
ΆχεΛΛης

Άλλ’ ό’μως τοΰτο ...δεν άρκεϊ ... 
έάν Ιτόλμων...έν καί μόνον...μόνον έν ... 
ίπί τά χείλη...

ΠαγκάσΤη δίδουσα εις άσπασμόν τήνχεΐρα· 
Σ’ άγαπώ καί σοί άρχει.

^Αχείάης Ι&λΪΛς.

Ευδαιμονία! . ... ω, δέν ε"ίσαι όνειρον! 
ΤΛ! τώρα ένεπνεύσθην. Κάθησε λοιπόν· 
θά ζωγραφήσω· είμαι έμπλεος χαράς !

ΠαγκασΤη βαίνουσα πρός τό ανάκλιντρου.
Συγχώρησε με, βασιλεύ ’Αλέξανδρε· 
δέν πταίω, όχι, εΐχον πόθους καϊ ψυχήν, 
πάν, δ,τι ήδυνήθην παν τι έπραξα, 
νά καταπνίξω δίς και τρις ήθέλησα 
τούς πόθους μου, είς μάτην· τόν ήγάπησα! 

(Κάθηται).
Άπε.Ι.Ιηο

'Ετοιμη είσαι;
Παγκάστη

Να!.

ΆχεΛ.Ιης

’Ολίγον δεςιφ.
Παγκάστη

Τό πρόσωπόν του έφαιδρύνθη έντελώς.
,ΑπεΛ2ης

Τί επαθ’ ό χρωστηρ μου; α, έμάδησί. 
Θά φέρω άλλον έκ τοϋ οίκου αυριον.

Παγκάστη

Νά φέρης ό’λους τούς χρωστήρας σου έδφ.

Καϊ τότε οίκοι πώς βά ζωγραφήσω;
Παγκάστη

ΤΑ!
Άτίεά.Ιης

Καί εχω τόσα έργα ατελείωτα.
Παγκάστη

'Ο Βουκεφάλας-,
ΆπεΆ.Ιής

Έτελείωσ’ άπό χθες»
Παγκάστη

Τί λέγεις; και τόν είδεν ό Αλέξανδρος;

ΆχεΛΛης γελών.
Τόν είδε, ναι, τόν είδε.

Παγκάστη

Διατί γελφς;
^ΑχεΛΛης

Και πώς νά μη γελάσω; δέν τοΰ ήρεσεν»
Παγκάστη 

ΓΙώς γίνεται;
,Αχε.Ι.Ιής

Δέν εχεί, εΐπεν, έ’κφρασιν, 
καί την εικόνα ΰπερμέτρως έ’ψεγεν. 
Ένίμ έκεΐνος άνεζήτει σφάλματα, 
διήλθεν ίππος κατά τύχην άπ’ εκεί*  
ώς είδε τήν εικόνα, έχρεμέτισε.

Παγκάστη 
Καί τότε;

,Αχε.12ήσ

Τότε ε’πον : —Γραφικώτερος 
κατά πολύ έφ.άνη σοΰ, ώ βασιλεύ, 
ό ίππος ούτος.— Εΐχον όμως δίκαιον.

Παγκάστη 
Έπείσθη τότε;

ΆχεΛΛησ

Ναι, τό ώμολόγησεν.

Ά,Ιίί’,ανάγχις «φίνων τήν Παγκάστην καί 
κατερχόμενος τήν σκηνήν.

”Ω, έρως, έ’ρως I Τί πλειότερον έμοΰ 
ήσθάνεσο, Κρονίδη, άσπαζόμενος 
τά χείλη τής Δανάης;

Παγκάστη μετά λύπης, ιδία.
Τάλαν Άπελλή.

(Ό ’Αλέξανδρος άνίρχεται την σκηνήν δια· 
γράφων ήμικύκλιον περί τόν Άπελλή).

ΆχεΛΛης ΐδίφ.
Ευδαιμονία! είσαι φροΰδον όνίκρον. 
Μίαν στιγμήν καί μόνην μοί έδώρησας, 
καί ή στιγμή παρήλθε.

,Α.Ιέζ ατά γιος

Χαΐρε, Άπελλή.
ΆχεΛΛης

Χαΐρε καί σύ!
ΆΛέίό,ατάρος βλέπων τήν εικόνα.

'Ωραΐον ! εύγε, άριστα. 
Όποιον κάλλος! Κάθησε, Παγκάστη μου.

Παγκάστη

|'Ο’Ηφαιστίων σέ έζήτει προ μικρού,
|τόν είδες;

Άάίζανάρος

’Όχι, τί ζητεί.
Παγκάστη

Τοΰ Σύρφακος 
οί οπαδοί καί πάλιν έξανέστησαν 
κατά τών καθεστώτων.
ΆΛέζατάρος πλησιάζων τήν Παγκάστην 

καί μετ’ άδιαφορίας.
-Πάλιν;

Παγκάστη
Ό λαός 

έμάνη, ώς μοι ειπεν, εΐν’ άκάθεκτος. 
Θά θανατώση πλήν τών συστασιωτών 
γυναίκας, κόρας, παΐδας, βρέφη, γέροντας,»

ΪΚΗΝΗ ©’

ΑΠΒΛΛΗ£ΠΑΓΚΑ£ΤΗ AABSA.NAFOS

Ά.Ιέζατάρος πρό τών κιόνων ίστάμενος 
καί τήν Παγκάστην παρατηρών.

’β πλάσμα θειον, καλλονή θεσπέσιος, 
Παγκάστη μου!

ΆχεΛΛης

Μή στρέφης... 
(Βλέπων τόν Αλέξανδρον). 

Ά!.

Παγκάστη έγειρομένη.
'Ο βασιλεύς !

'Α.Ιίζανά γιος κατερχόμενος καί τήν 
Παγκάστην πλησιάζων·

Γλυκεία φίλη, βλέπεις, δέν έδράδυνα· 
τό άρμα τοΰ ήλιου δέν μεσουρανεί, 
καί είμαι πάλιν είς τούς κόλπους σου έγώ. 
Δέν άναπνέω δπου σύ δέν είσαι, σύ 
δ πρώτος έρως τής άτάκτου μου ψυχής. 
Δέν ζώ μακράν σου, δέν αντέχω,πνίγομαι. 
Έδφ ευρίσκω ηδονήν, έδω χαράν, 
ε’ις τήν άγκάλην τήν θερμήν τής φίληςμου. 
Έδφ εισπνέω τήν μυρόεσσαν πνοήν, 
ήν άναδίδει ή καρδία σου, έδω. 
Δέν με θερμαίνει τοΰ ήλίου ή άκτίς, 
ώς με θερμαίνει βλέμμα τής Παγκάστηςμου. 
Παγκάστη μου, Παγκάστη, έρωμένη μου, 
νά σε φιλήσω· δός μοι, δός μοι φίλημα.

('Π Παγκάστη προτείνει το μέτωπον’ ο 
Άπελλής άγων ιών βλέπει).

Το μέτωπόν σου; ό’χι, δός τά χείλη σου.
('Η Παγκάστη βίπτει τήν κεφαλήν πρός τά 1 

δπίσω, ό ’Αλέξανδρος τήν άσπάζεται, ένώ ό! 
Άπελλής φαίνεται άπελπις).
Ακόμη, φίλη !
'ΟΆλέξανδρος άσπάζεται αύτήν έπανειλημ- 

μένως).
'Ηδονή άνέκφραστος!

(Μένει πρός στιγμήν μετ’ έρωτος τήν Παγ
κάστην βλέπων. Ή Παγκάστη προσπαθεί ν’ 
άποφόγη τό βλέμμα του Άπελλοΰ).

ΆχεΛάης ’ιδία μετ’ άπελπισμοΰ.

Καρδία μου, μή θρηνεί, γράφε χειρ,καί σύ 
ψυχή μου, σίγα. Οΐμοι ! Ούτως ε'ίμαρται.
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Παγκάστη ζαθημένη.' 
ΤΑ, είθε νά σωθώσιν οί ταλαίπωροι, 

’Αλέξανδρος 

Αύτήν τήν θέσιν είχες πάντοτε;
Παγκάστη 

Αύτήν.
’Αλέξανδρος

Τήν κεφαλήν σου στρέψε. ’Όχι δεξιφ. 
’Ακόμη, βλέπε πρδς έμέ.

Άπελλής

/άλλα · » » 
Αλέξανδρος

Έκεϊ.
Ά~ελλης

Δέε είν’ αύτήή θέσις.
’Αλέξανδρος 

Πώς;

Άπελλής
Δέν είν’ αύτή· 

Ιδέ οποίαν εχει έν τφ πίνακι.
Αλέξανδρος

Έμέ νά βλέπη θέλω, Άπελλή.
Άπελλής

Σέ; - 
’Αλέξανδρος

Ναί.
Άπελλής

Α’ι', λάβε τδν χρωστήρα κ’εις τήν θέσιν μου 
έλθέ νά γράψης . . .

Αλέξανδρος

Πώς;

Άπελλής

θά βλέπη τότε σί, 
άφοΰ τοιαύτη είν’ή θέσις της’ ιδού.

Έν τή ®Ρϊή τ’® ° λαδς εΐνε τϋφλός. 
Αλέξανδρέ μου, μόνη ή έμφάνισις 

του βασιλέως Ο’ άποτρέψη τδν λαδν 
άπδ τοιαύτων εγκλημάτων.

^Α.Ιέζανδρος

Άπαγε 1
Παγχάσϊη

*1 πο τά όμματά σου δεν έσφάγησαν 
■προχθές άκόμη τόσα δντα άτυχή; 
Ένεφανίσθης, δι’ ένός σου νεύματος 
διέλυσας τά πλήθη τά μαινόμενα 
’Ώ, σπεΰσον πάλιν, μόνον νά έμφανισθής, 
διά νά σώσης τά άθφα πλάσματα.

'Α,Ηζανδρος

Μή θορυβήσαι, φίλη μου, μή θλίβεσαι 
■παν δ,τι είδες, δεν θά έπαναληφθή.

Παγκάστη

Άλλ’ ό λαδς έμάνη.
Ά Λέανδρος

Θ’ά/αχαιτιοθή.
Παγκάστη

Πλήν τίς θά πράξη τοΰτο δταν εΤσ’ έδφ;
'Αλέξανδρος

'Ο Παρμενίων x«t δ Σέλευκος.
Παγκάστη

■ Πώς;
’Αλέξανδρος

Ναί.
Παγκάστη

‘Ο Παρμενίων;
’Αλέξανδρος

Μή φοβήσαι, κάθησε. 
Διέταξα τδν Κλεΐτον νά περιφρουρή 
και θά συλλάβη πάντας τούς στασιαστές 
πρίν ή όρμήση ό λαδς είς έφοδον. 
Μή Ι'χε φόβους, θά σωθώσι· κάθησε.

έπΐ ώραίου ίππου και θυμοειδούς, 
άλλ’ έχοντα χρωστήρα άντ'ι δόρατος, 
ύπόθες, οτι ήμην έπί κεφαλής 
στρατιωτών μυρίων,τοΰ άγήμαίος, 
καί δτι τούς ώδήγουν έπι τδν έχθρον, 
έν νφ τήν μάχην σχεδιάζων δπως σύ, 
δέν θά έγέλας, βασιλεύ;

Αλέξανδρος

Άρκεϊ, άρκεϊ.

Άπελλής

Ύπόθες, δτι εΐχον τήν άξίωσιν 
κατά τήν μάχην νά σοϊ δίδω συμβουλας.

’Αλέξανδρος

Άρκεϊ, άρκεϊ σο'ι λέγω· σέ ένόησα.

Άπελλής

Λοιπδν εις μάχην τούς στρατούς παραταττβ 
καί τούς βοστρύχους άφες μόνον ε’ις έμε.

Αλέξανδρος

Άλλά τδ βλέμμα. . .
Άπελλής άνυπομόνως.

Πάλιν;
Αλέξανδρος

Παρατήρησον. 
Έδφ, τδ βλέπεις; διαφέρει καί πολύ.

(Tij Παγκάστη).
Παγκάστη, στρέψε, στρέψε πρδς έμέ.

(Τώ Άπελλή).
Ίδέ· 

τδ βλέμμα τής Παγκάστης είν’ άγέρωχον 
και σύ τδ έχεις συμπαθές.

Άπελλής περιχαρής.
Ά! συμπαθές ;

Αλέξανδρος

'Ωραϊον έϊνε τδ έπι τοΰ πίνακος,. 
γλυκύ, δέν λέγω, εχει ήδυπάθειαν, 
άλλά μ’ άρέσει τ’ άλλο, τδ άγέρωχον· 
τοιουτοτρόπως μ’ άτενίζει πάντοτε. 
Καί δχει μεγαλεΐον τ’ άλλο βλέμμα της. 
Διόρθφσέ το, Άπελλή.

Αλέξανδρος

Καλόν τδ σκώμμα.
Άπελλής δίδων τδν χρωστήρα.

Λάβε.

Αλέξανδρος μειδιών.
’Έχεις δίκαιον. 

Ουδέποτε είς άλλον θά έπέτρεπον 
νά μ’ άφαιρέση τής Παγκάστης βλέμματα. 
Έξακολούθει.

Άπελλής τή Παγκάστη

Βλέπε πρδς έμέ, έκεϊ.

’Αλέξανδρος μεταβαίνων δεξιφ τοΰ 
Άπελλοΰ.

Τί κάμνεις; τούς βοστρύχους έζωγράφησας 
κακώς· δέν βλέπεις;

Άπελλής

Πώς;
’Αλέξανδρος

Αύτούς έδφ.
Άπελλής

Αύτούς!
’Αλέξανδρος

Ό είς έπι τοΰ άλλου κάθηται· Ιδέ.
Άπελλής μειδιών.

Καθώς έπί σφριγώ.ντος κέλητος ίππεύς.
’Αλέξανδρος

Άπαραλλάκτως· καίπρδ πάντων δ μικρός.
Άπελλής

Δέν είν’ έταϊροι, βασιλεΰ, οί βόστρυχοι, 
παράταξις δέν εΐνε στρατιωτική.

Αλέξανδρος 
Τί έννοεϊς;

Άπελλής

Τπόθες, δτι μ’ έβλεπες
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’Λ.’Τό.ό.ήγζ·
?/ζ\ >'. αφεί μδ· 

άφες vst γρά'οω δ,τι βλέπει τ’ομμάμου. 
Προς τί λοιπον ό πίναξ; εΐνε περιττός. 
’Άν σύ τήν βλέπης άλλως, τί ζητώ έγώ ; 
σοί δίδω τδν χρωστήρα καί ζωγράφησε.

Άάέζατάροζ

Πλήν, φίλε μου, δεν είπον, δεν ήθέλησα....
’.Xrf.Wi/C

Έγώ τήν βλέπω δπως εΐνε, συμπαθή, 
άλλέως σύ τήν θέλεις, Γχεις χρώματα, 
ιδού δ πίναξ, γράψε την άγέρωχον.

ΆΛέζαγδροζ θέτων τήν χεΐρα έπί τοΰ 
ώμου του Άπελλοΰ).

^Ω Άπελλή μου, με λυπείς.
ΆπεΛ.Ιης

Δεν εραθον 
Λ κολακεύω.
ΆΛέζανδροζ. σφίγγων αύτφ τήν χεφα.

Δι’ αύτδ σέ άγαπώ. 
Νά σε πικράνω δέν ήθέλησ’, Άπελλή, 
άλλ’ άν οί λόγοι ούτοι σέ κατέθλιψαν, 
λησμόνησε τους, δέν ενόουν τι κακόν. 
Ό φίλος είπε τούτους, δ Αλέξανδρος, 
ούχί ό βασιλεύς.

’ΑπεΙΛηζ

Καλώς.
Ά.1έζανδξ>ος

Τούς λησμονείς;
’ ΑπεΠΙηζ Εργαζόμενος.

Καί αδριον είς άλλα.
ΆΛάζανδρος

’Άλλοτε ποτέ.
Σύ μάρτυς τούτου εσο, σύ, Παγκάστη μου. 
Εις τδ έξης δέν λέγω πλέον τίποτε. 
Βαρέως φέρει πάσαν παρατήρησιν, 
ζηλότυποι τήν τέχνην, ειν’ εγωιστής, 
ούδ’ είς τον φίλον Επιτρέπει παιδιά».

ΆχεΙΛης πικρώς ’ιδία»
Τδν φίλον, ναι, τδν φίλον" εΐνε φίλος μου ! 

^Α.Ιέζανδρος άποβάλλων τδ'ξίφος καί 
τήν περικεφαλαίαν.

Τί εχειςσύ, Παγκάστη; είσαι κατηφής.

Παγχάστη θαρυβουμένη. 
Έγώ;

(μειδιώσα έπιχαριτως).
Γελώ, δέν βλέπεις;

συμπαθώς.
Γέλα πάντοτε.

Παγκάστη

Που ήσο τήν πρωίαν;

Ά,Ιίί,ανίοοζ

ΤΑ ! Εθαύμαζον 
τής Έφεσίας τδν θαυμάσιου ναόν. 
Δέν εΐδον έργον μεγαλοπρεπέστερου, 
ούδέ μοί εΐνε δυνατόν νά φαντασθώ. 

ι Δέν κατεστράφη δλος δπως ελεγον· 
οί κίονες του μένουν, δέν κατέπεσαν 
ΐχαιμέγα μέρος τής ξυλείας, ό χρυσός, 
τά μάομαρα, τά .γείσα καί δ ίασπις, 
θά χρησιμεύσουν εις τήν άνακαίνισιν. 
Όποιος πλούτος 1 ποία τέχνη θαυμαστή ί 
Τοιοΰτος εΐνε, Άπελλή, ό Παρθενών;

Δέν είδον τάς Αθήνας.

ΆΙέζανδρος ζαθήμενος είς τήν άκραν 
τοΰ άνακλίντρου.

Άλλά ήκουσας 
περί τοΰ Παρθενώνος.

ΆπεΛ.Ιήζ

Ναι, έξ ακοής 
γνωρίζω.

''ΑΛέζανδρος

Λέγουν δτι είνε θαυμαστός.

‘‘Αχε.Ι.Ιηζ

Εΐν’ έ'ργον τοΰ ’Ικτίνου καί αύτδ αρκεί.
’’A.U^ariο or;

Τδν Καλλικράτην, τδν Φειδίαν λησμονείς.
ΆτίεΛ.Ιηο

Νά λησμονήσω τδν Φειδίαν; ώ, ποτέ.
Παγκάστη

Τίς τούτους καθωδήγει ε’ς τδ έ'ργον των ;
ΆπεΛΛής

Διάνοια εύρεϊα καί μεγαλουργός· 
δ Περικλής !

ΆΑιζακδροζ Εγειρόμενος.
Ό Μέγας.

’Αχε.ΙΛηζ

Μέγας άληθώς.

"‘ΑΛεζανδ^ος

Ίδών τδν Μεγαβάζην τφ προέτεινα 
νά άναλάβω τήν έξακολούθησιν 
τοΰ δλου έργου, Sv συγκατετίθετο 
νά γράψω τδνομά μου άνω τών θυμών*  
άπεποιήθη οδτος· δέν Επέμεινα.

Παγκάστη

Τοΰ Ήροστράτου . . .
ΆΙέζανδρος

Σίγα’ τί προέφερες;
Παγκάστη

Τί εΐπον;
’Αΐέζανδ ροζ

Είπες τ’ όνομά του.
, Παγκάστη

.. Τί κακόν;
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ΆΙέζαΥδροζ

Καί ποΰ το εϊπες; ποΰ; Ενώπιον αύτοΰ»
Παγκάστη

Τοΰ Ήροστράτου...
'Α Λέζανδροη

Σίγα.
Παγκάστη

Δέν σε Εννοώ»
'ΆΙέζανδροζ

Πώς, δέν ήξεύρεις τήν δρακόντειου ποινήν, 
ήν Επιβάλλουν τώρα οί Έφέσιοι, 
είς δ'ν τινα προφέρει μόνον τ’ όνομα 
τοΰ Ήροστράτου;

Παγκάστη

Δέν ήξεύρω τίποτε.
,ΑΛΠ,αγδροζ

Ιδού, Ερωτα τδν Έφέσιον αύτόν.
Παγκάστη

Τί Επιβάλλουν ;
^ΑπεΛΛηζ

Τοΰ θανάτου τήν ποινήν»
ΆΛέζανδροζ

Κατεδικάσθης, δύστηνος Παγκάστη μου, 
καί σέ φονεύω δι’ ένδς φιλήματος.

Ά.σε.ΙΛης ίδίφ.
’Εμέ φονεύει τδ τοιοΰτο φίλημα.
(Ό ’Αλέξανδρος πλησιάζει τδν Άπελλήν).

Παγκάστη Ιδία:.
Τήν καταδίκην μόνος του προέφερε.

Ά.Ιεζανδροζ παρατηρών τήν είκόνα»
Τί βλέπω; εύγε, εύγε,
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Παγκάστη

Ά, ’Αλέξανδρε, 
τί είπες προ δλίγου είς έμέ αύτήν; 
καί όμως πάλιν κάμνεις παρατήρησιν.

ΆΛέζανάρος

Άλλα θαυμάζω μόνον· εϊπόν τι κακόν;
Παγκάστη

Δέν ύπεσχέθης νά άπέχης τοΰ λοιπού, 
ν’^άφίνης τον τεχνίτην είς τό έργον του, 
ναί μή τω δίδης γνώμην, μήτε συμβουλήν;

Ά.Ιέζανδγος

Άλλά θαυμάζω μόνον έργον κάλλιστον, 
δεν ειπον γνώμην, συμβουλήν δέν_ έδωκα

Παγκάστη

"Αν οδτως έ'χη...

,Α.Ιεζανδξ>ος

Ούτως.
Παγκάστη

Τότε θαύμαζε.
'ΛΉςαπΊ(>ος

Κ’ έκεΐνο, ό’περ με έκπλήττει άληθώς, 
εΐν’ή ταχύτης, μεθ ής τρέχει ό χρωστήρ. 
Πώς τοΰτο; σύ συνήθως δέν έργάζεσαι 
ταχέως, πώς ’συμβαίνει;

'ΑετεΛΛης άδιαφόρως.
Α’ί, ένίοτε.

’Α.Ιέζανδρος

Διά νά γράψης δύο μόνον πίνακας 
τον'Ή ρ ω α,νομίζω,και τούς Θ ν ήσκοντας 
ύλυμπιάδα δλην κατηνάλωσας.

ΆπεΛ2ης

’Ολυμπιάδα; άπατασαι, βασιλεύ.
Α'Λέζ ατδγος

Α’ι\ πιθανόν ή μνήμη νά με άπατα 
καί ίσως ύπερβάλλω· δπωςδήποτε 

δέν γράφεις έσπευσμένως' τούτο εννοώ. 
Προχθές άκόμη αυτή ή είκών έδφ 
δέν ήτο έν σχεδίφ; άχρωμάτιστος;
Και οτε ήλθον είχες μόνον τήν μορφήν. 
Έν τούτοις μετ’ ολίγον, Ισως αϋριον 
θά ήν’ έτοιμη.

Παγκάστη

Tf. ' f15 έτοιμης
’Αάίζανδρος

Εντελώς.

Παγκάστη ΐδίι^ μετά λύπης. 
Ά! ο,τι εΐπε θ’ άληθεύση δυστυχώς, 
θά τελειώση τήν εικόνα σήμερον 
και αύριον θά φύγη εις τήν Αίγυπτον.

,Α2έζανδροζ θαυμάζων τήν εικόνα. 

Και εΐνε ϊργον τέλειον, θαυμάσιον 
ώραΐον εΐνε. Ε3γε, ’Απελλή μου σύ. 
Ούδέ ό Ζεΰξις, ούδέ δ Παρράσιος 
θά έ’γραφον τήν φίλην μου καλλίτερου. 
Παγκάστη, εΐσ’ώραία, θεία καλλονή, 
καί δ ζωγράφος σ’ άπεικόνισε πιστώς.

(Πλησιάζων τήν Παγκάστην). 
’Αλλά τί έχεις πάλιν ; πάλιν ώχριας. 
Τί ένθυμήθης; τήν μανίαν τοΰ λαού ; 
θ’ άνεχαιτίσθη πλέον· έταξα φρουρούς, 
καθώς σοι ειπον, καί θά συνελήφθησαν 
οί ταραξίαι καί οΐ οπαδοί αυτών» 
Ή πόλις, δέν άκούεις; εινε ήρεμος, 
ούδέν συμβαίνει" έάν τι συνέβαινεν 
δ ’Ηφαιστίων θά μοί το άνήγγελλεν. 
Άλλ’ ίσως άλλο θλίβει τήν καρδίαν σου*  
τί θέλεις; λέγε" λέγε, φίλη μου καλή· 
δέν εΐνε πλήρης ή ευδαιμονία σου ; 
σοί μένει έτι πόθος ανεκπλήρωτος ; 
είπε, τις εΐνε; νά τον έκπληρώσω, ναί.

Παγκάστη 

Ούδένα πόθον έχω πλέον, βασιλεύ" 
παν δ’,τι έπεθύμουν τό άπήλαυσα.

Ά2έζανδζ>ος

Άλλ’ εΐνε, εΐνε, καί τον παρασιωπάς.

Παγκάστη

Μοΐ έδωσας τά πάντα, τί πλειότερον;

'Αλέξανδρός θωπεύων αύτήν. 
Τόν κόσμον δλον ήθελον νά σ’ έδιδον.

'Άπελλής ίδίφ.
Όποια θλίψις I δέν θ’ άπαλλαγώ λοιπόν; 

’Αλέξανδρος κατακλινόμενος έπί των 
γονάτων τής Παγκάστης καί τήν κε

φαλήν διά τής χειρος έρείδων.
Έδί> νά πίσω, νά άνάπαυθώ έδφ, 
τήν κεφαλήν μου έπί των γονάτων σου 
νά κατακλίνω·

Άπελλής ιδία.
Οίμοι I
Παγκάστη

θ’ άποκοιμηθής.

Νά κοιμηθώ; α, δχι, δέν θά κοιμηθώ, 
δέν έχω ύπνον- ούδέ θέλο> καν αύτόν. 
Τήν Μαγνησίαν θέλω καί τήν Μίλητον.

(Καθ’όλον τον μονόλογον τοΰτον ό ’λπελ- 
λης φαίνεται γράφων ταχέως, ή δέ Παγκά
στη έχει έστραμμένην τήν κεφαλήν και με- 
λαγχολώσα προσβλέπει τον Άπελλήν.) 
ΙΙολύς παρήλθε χρόνος, ήδη μήνες τρεις, 
άφ’ δτου έκ τής Πέλλης άνεχώρησα 
καί δμως μόνον τήν παρά τόν Γρανικόν 
θά ενθυμούνται τοΰ Δαρείου οί στρατοί. 
Έγώ βραδύνω ή ταχύς παρέρχεται 
δ χρόνος, δστις σύρει τούς ενιαυτούς 
καί τάς ολυμπιάδας δλας ώς στιγμάς; 
Μικρόν άκόμη. Όταν τά παράλια 
καί τούς λιμένας φέρω είς υποταγήν, 
καί άπο πάσης εχθρικής επιδρομής 
έξασφαλίσω δλην τήν πατρίδα μού, 
θά σε ζητήσω, Πέρσα, είς τό κέντρον σου, 
κ’ εκεί θά πλήξω τήν αλαζονείαν σου. 
Άν τώρα είς ’Αθήνας έξαπέστειλα 
τριακοσίας πανοπλίας περσικός, 
θά στείλω τότε τρισμυρίας τή Θεώ. 
θά δικαιώσω τάς ελπίδας τάς γρηστάς, 
ας έν Έλλάδι τόσοι έχουν δι’ έμέ, 
θά έκτελέσω ο,τι ειπον όρκισθείς 
έντή κοινή συνόδιρ είς τήν Κόρινθον, 
και θά κυρώσω τάς συνΟήκας δλικώς, 
σεβόμενος τά δόξαντα τοΐς ' Ελλησιν.
Τούς θέλω, ’Αθηναίοι, τούς έπαίνους σας, 
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πλήν θά τους αποκτήσω μόνος, πολέμων, 
προκινδυνεύων έν τοΐς πρώτοις πάντοτε, 
καί είς τούς πολεμίους απείρων τήν φθοράν, 
Παιδίον μ’ είπες ά'λλοτε, Δαρεΐε, σύ· 
καί τοΰ πατρος θανόντος άνεκάλεσας 
από τοΰ Ελλησπόντου τά στρατεύματα, 
άνέστειλας αμέσως τάς παρασκευάς 
νομίζων παρελθόντα πάντα κίνδυνον. 
Πλήν τό παιδίον ήλθε, σέ άναζητεΐ, 
που είσαι; θά οε ευρώ καί Sv κρύπτεσαι. 
Σύ θ’ απότισης τών Περσών τά σφάλματα, 
τά θέμεθλα τοΰ θρόνου σου σαλεύονται, 
δέν έννοεΐς τόν λόγον; εΐμ’ έγώ έδώ. 
Οί πρόγονοί σου τήν 'Ελλάδα ήλπισαν 
νά κατακτήσουν καί έτόλμήσαν δεινόν 
τό εδαφός της άπηνώς έπάτησαν, 
άλλ’ άπεκρίθη εις ,αύτούς δ Μαραθών. 
Κατόπιν είς τον Ξέρξην άπεκρίθησαν 
πλήν τής Μυκάλης, Σαλαμίς καί ΓΙλαταιαί. 
Κ’είς σέ, Δαρεΐε, τώρα αποκρίνεται 
ούχί παιδίον, άλλά ό ’Αλέξανδρος.

(’Εγείρεται μεγαλοπρεπής καί φοβερός).

Παγκάστη προσβλέπουσα μετ’ άγάπης 
καί θλίψεως τόν Άπελλήν, ίδίικ.

Άκαταπαύστως γράφει,' είν’ άκούραστος. 
(Στένουσα).

Θά τελειιίιση καί θά φύγη αυριον!

’Αλέξανδρος βλέπων ·περίλυπον 
τήν Παγκάστην

Παγκάστη, σέ κουράζω μέ τάς σκέψεις μου, 
άλλά δέν έχω πλέον άλλο δνειρον.
Τά πάντα είσ τούς φίλους διεμοίρασα, 
λιμένας, πλούτη, χώρας, κτήνη, μέγαρα, 
κρατήσας τάς έλπίδας μόνον δι’ έμέ. 

(Κατερχόμενος τήν σκηνήν).
Θά τον κατανικήσω τόν Κοδομανόν, 
θά ύποτάξω άπασαν τήν χώραν του, 
τά χαύνα πλήθη τών Ασιανών αύτών 
θά πολιτίσω έλευθεριώτερον.

(Έξαπλοόμενος έπί τών γονάτων τής 
Παγκάστης).

Θά έκπολίσώ μέρη ακατοίκητα 
καί δπου κτήνη βόσκονται αγεληδόν 
θά ίδης πόλεις πολυάνδρους καί καλάς. 
Έκ τούτων μίαν θά σοι δώσω, φίλη μου, 
πλήν πώς την θέλεις; ορεινήν ή πεδινήν, 
παράλιον τήν θέλεις ή μεσόγειον;

Παγκάστη

Δέν θέλω πόλεις.
. α
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’ Αλέξανδρος

Τί, τί θέλεις ;
Παγκάστη

Τίποτε.
Αλέξανδρος άσπαζόμενος αυτήν.

Το φίλημά μου θέλεις, ναί, Παγκάστη μου 
(Έξηπλωμένο; φέρει τας χεΤρας πρός τά δπίσι» και πλησιάζει εις τα χείλη αύτοδ τήν 

κεφαλήν της Παγκάστης).
Άπελλης ϊδίφ.

Πυρέσσων γράφω κ’ εϊνε άτελείωτος. 
(Άπελπις)

Θά τελείωσης όμως σήμερον, ε’κών.
’Αλέξανδρος

Ευ τή εικονι Επί τώυ χειλέων της 
εκεί, ζωγράφε, πρόσθες καϊ τά χείλη μου. 

(Έτάζει μετ’ αγάπης τήν Παγκάστην).
Άπελλης ίδ ία ύπόδρα βλέπω αύτόν.

ΜΑν τά προσθέσω, βασιλεύ ’Αλέξανδρε, 
0’ απεικονίσω τής [Ιαγκάστης μορφασμόν.

ίΚΗΝΗ I'
ΑΠΕΔΑΗΣ ΠΑΓΚΑΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ

Παγκάστη άπωθοΰσα ήρεμα τον ’Αλέ
ξανδρον.

*0 'Ηφαιστίων ερχμται.
’Αλέξανδρος άνακαθήμενος.

Τί;
’Ηφαιστίων

Βασιλεύ.
Άλες ανδρος εγειρόμενος

Τί εϊνε πάλιν;
Ηφαιστίων '

Sittwe, σπεϋσε, βασιλεύ

ή στάσις έξερράγη και ό Σέλευκος 
ν’ άναχαιτίση τόν λαόν άδυνατεί.

Άλέξανδρ ς ατάραχος ,
Ό ΓΙαρμενίων ποΰ εύρίσκεται;

Ηφαιστίων

’Εκεί- 
άλλ’ ενεκα τοΰ πλήθους μένει άπρακτος.

Άλέξ ανδρος

Διέταξα τόν Κλειτον νά Επαγουπνή.
Ηφαιστίων

Κρυφίως ταΰτα πάντα έγιναν.
’Αλέξανδρος 

Είπε.
’Ηφαιστίων

Οί στασιώται ικανοί τόν αριθμόν 
τούς Εναντίους απαντας συνέλαβον 
καταλαβόντες τήν αρχήν τής πόλεως· 
αλλά τόν δόλον Εννοήσας ό λαός 
και τήν φατρίαν ταύτην Εχθρευόμενος 
τούς στασιώτας άπηνώς έδίωξεν 
ΕλευΟερώσας τούς είρχθέντας άρχοντας. 
Τά καθεστώτα όπως ήσαν μένουσιν, 
άλλ’ αί αντεκδικήσεις άρχισαν εύθύς, 
καί τώρα σπεύδει ό λαός εις τούς ναούς 
εκεί ζητών ν’ άνευρη τούς στασιαστάς. 
Τά τέκνα των,τούς οίκους,τάς γυναίκας των 
Εντός ολίγου θ’ άφανίση ό λαός. 
Ούδείς θά διαφύγη τήν οργήν αύτοϋ 
εάν Εγκαίρως δεν φανή ό βασιλεύς.

Παγκάστη

’Αλέξανδρέ μου, σπεΰσε.
’Αλέξ ανδρος

“Ίππους εφερες j
’Ηφαιστίων

01 ίπποι κάτω αναμένουν έτοιμοι.

’Αλέξανδρος φορών τήν περικεφαλαίαν»
Πηγαίνω. '

Παγκάστη ίκετίότικώς.
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Παγκάστη

f Μή βραδΰνης.
!8 Αλέξανδρος

f Τί άνησυχεΐς;

| Παγκάστη

Qi τους Εξολοθρεύσουν έάν δεν φανής.
’Αλέξ αν δρος άσπαζόμενος αυτήν.

Άφοΰ πηγαίνω.
Παγκάστη

! Σπεΰσε.
! ’Αλέξανδρος

I Χαΐρε, Άπελλή!
(’Εξέρχεται ό ’Αλέξανδρος μετά τοΰ Ηφαι

στίωνος, ταντοχρόνως δ’ άκούεται ήχος σαλ- 
( πίγγων).
ί ,

! ίΚΗΝΗ ΙΑ
s ΠΑΓΚΑΣΤΗ, ΑΠΕΔΑΗΣ

(ΤΙ Παγκάστη εϊνε περίλυπος δεξιψ ό Ά· 
πελλης ^ίπτων χαμαί τον χρωστήρα βαίνε ι γοργω βήματι πρός το βάθος, βλέπει αν έξήλ

j δεν ό'’Αλέξανδρος, εϊτα κατέρχεται τήν σκη
ι νήν και έμπλεος οργής δράττει τήν χεΐρα τη
! Παγκάστης.

Άπελλης

ϊ Παγκάστη, εϊς των δύο" ούτος ή Εγώ.
Παγκάστη έντρομος.

I Θεοί! τί λέγεις;
ί Άηελλης

’Άκουσέ με.
Παγκάστη

Τί ζητείς;

Άαελλής εν άπογνώσει
Ζητώ νά μ’ άποδώσης τήν καρδίαν μου, 
τοΰ βίου τήν γαλήνην καί τό πνεΰμά μοι

Λοιπόν τυφλώττεις; πώς δεν παρετήρησας 
όπόσον υποφέρει ή Παγκάστη σου ;

Άηελλής πίπτων Επί έδρας.
Έδφ Ενώπιον μου σέ καταφιλεΐ.

Παγκάστη

Πλήν μ’ Εκνευρίζουν τά φιλήματα αύτοϋ.

Άπελλης μετ’ άπελπισμοΰ.
Και όμως ύπομένεις· δεν άνθίστασαι.

Παγκάστη

'Η δούλη υπομένει, οχι ή γυνή.
Άχελλης

Αύτός Εκεί σ’ Εφίλει, κ’ εκλαιον Εγώ. 
Τό δάκρυόν μου χρώμα εϊχεν αίματος, 
διότι τ’ ό'μμα μόνον έ'βλεπεν Εκεί.
'Γγροί δέν ήσαν οί βολβοί των οφθαλμών, 
απέναντι των τής Μεδούσης κεφαλή, 
τό φίλημά του Επί των χειλέων σου, 
τούς άπελίθου, τούς Εναπεξήραινε, 
κ’ Εκ τής καρδίας ερρεον τά δάκρυα.

• 'Ο πόνος τής ψυχής μου δέν Εκφράζεται, ι
Παγκάστη

ΤΩ Άπελλή μου, σοΰ πλειότερον πονώ. 
'Η θλϊψις Εμφωλεύει εις τά στήθη μου· 
ετάκην, εμαράνθην, άπεδάκρυσα, 
καί γεννηθεισα δυστυχής, άθλία ζώ. 
Δέν εϊνε, δεν ύπάρχει όν Επί τής γής 
τοιαύτας πάσχαν, οί'ας πάσχω συμφοράς. 
Μεγαλειτέρα θλίψις εϊνε τής Εμής; 
Εις σέ Εδόθη ό'λη ή αγάπη μου, 
τά όνειρά μου, ή χαρά μου άπασα· 
παν, ό',τι μοι άνήκε σοί το εδωκα, 
άλλ’ δτι δέν ανήκει εις Εμέ αυτήν 
πώς νά σοΐ δώσω πλέον ή μή έχουσα; 
”Ω, μή λυπήσαι. όταν μέ άσπάζεται 
Επί τά χείλη πάγος Επικάθηται, 
φιλεΐ τόν πάγον, άλλ’ ούχή τά χείλη μου.

Άαελλής Εγειρόμενος >
Παγκάστη, άκουσέ με, αν με άγαπάίς. 
Τό εργον τελειόνει ’ίσως σήμερον 

ι. Εγώ θά φύγω . . .
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Παγχάσζή ίκετϊυτικώς.
’Όχι.

’Λπε22ης

Εις τήν Αίγυπτον. 
Έλθέ μαζή μου,.

Παγκάστη

Πώς;

Μέ την Αγάπην σου.
Παγκάστη

Αδύνατον.
’Λΐΐε.Ι.Ιηη

"Αδύνατον ;

Παγκάστη μεταβαίνουσα αριστερφ.
’Αδύνατον.

Δέν θέλεις Ισως’ Sv θέλησης δύνασαι.
Παγχάστη

Άλλ’ είμαι δούέ.η, καί ανήκω εις αύτόν.
Ά.τε.Ι.Ιης

Αυτός σοι δίδεις πόλεις ώς Αθύρματα, 
δέν θά σοι διόση την ελευθερίαν σου;

Παγκάστη μετά συστολής.
ΙΙλήν μή λησμονεί ότι . . .

Άιτε,Ι.Ιηη ειρωνικώς.
“Ότι σ’άγαπφ. 

(Μετά πικρίας).
Δέν λησμονεί ο πασχών τήν οδύνην του!

(Μένει σύννους).
Παγκάστη

Δέν γίνετ’ ή Παγκάστη απελεύθερος" 
0’ Ακολουθήση πλέον τον καταχτητήν 
διά νά Αποθάνη έν τή θλίψει της.

! 'Αχε 2.1ης

Ποΰ θά σε φέρη, σέ, γυναίκα «Απαθή, 
διά πολέμων άτερμόνων, επαχθών ; 
Πώς θά έζφύγης προ.σιόντα κίνδυνον, 
έάν ή τύχη δυσμενής αύτώ φανή 
και καταστρατηγήσουν τδν ’Αλέξανδρον 
τά πλήθη ταΰτα τών βαρδαρικών λαών;

Παγκάστη

Θά δποστώ τήν τύχην τοΰ δεσπότου μου.
Ήττε22ης

Ήξεύρεις ποΰ θά λήξη ή πορεία του;
Παγκάστη

"Όπου Sv λήξη θά με σύρη μεθ’ αύτοΰ.
| 'κίπεί.ΐης

Θά δπερέλθη κα'ι τά πέρατα τής γής«
Παγκάστη

Διά νά παρατείνη τήν Ανίαν μου.
,Απε22ης

Είπε λοιπον τους φόβους, ους σοι προξενούν 
τής Εκστρατείας τ’ Ανυπόστατα δεινά" 
θά σε Ακούση, ίσως δέ σέ λυπηθή 
κ’ είς Πέλλαν σ’Αποστείλη Απελεύθερου. 
Είπε, Παγκάστη, ταΰτα πάντα είς αύτόν 
καί τότε πλέον φεύγομεν είς Αίγυπτον.

(Περιπτυσσόμενος αύτήν).
Έκεϊ,μακράν του πλήθους,τήςαύλής μακράν, 
έν ησυχία ζώμεν τρισευδαίμονες" 
έκεϊ οάσεις εΐνε εΰδενδροι, τερπναί, 
τδν βίου καθιστώσαι πανευφρόσυνον. 
Ποθώ γαλήνην, ηρεμίαν τής ψυχής, 
έκεϊ θά πίω άκορέστως, άπληστος, 
τήν ευτυχίαν είς τά χείλη σου ροφών.

Παγκάστη κρατούσα τόν Άπελλήν.
”Ω, πόσον εΐν’ ώραϊον τ’ ανειρον αύτό.

*Λκε22ης

Πλήν πραγματοποιούνται και τά όνειρα»

Παγκάστη
Τά άλλα ’ίσως < . .' άλλ’ αύτδ ποτέ, ποτά’

ΠΑΓΚΑΣΤΗ

’Λπε.^Ιής

ΙΙάν δ,τι θέλεις έχεις" θέλησε αύτό.
Παγκάστη

Δεσμία είμαι, δυστυχώς καθηλωτή.
^κί.τε.Ι.Ιηη

Τί σε δεσμεύεις δέν τον άγαπας, λοιπόν;
Παγκάστη

Δέν είμ’άγνωμων δμως, οχη Άπελλή.

'αίηε22ης Απομακρυνόμενος αύτής.
Δέν εΐσ’αγνώμων, όχι" εΐσ’ εύγνώμων,ναί. 
, (Όργίλως).
Αλλά μή λέγε τότε" δτι μ’ Αγαπας.

Παγκάστη

’Άν σ’ Αγαπώ τό είδες, τό έγνώρισας. 
Δέν σοι τό κρύπτω·' είμαι δυστυχής γυνή, 
έοώ και πάσχω, δσον ούδ’ ένόησας. 
Τά δάκρυα μου καταπίνω έν κρύπτω 
άναλογιζομένη φεΰ ! τήν θέσιν μου.

Άπελλή μου, σ’ άγαπώ.
^ΛπεΙΛής I

Δέν μ’ Αγαπάς. I 
Παγκάστη

Άλλ’ ή εύγνωμοσύνη τήν αγάπην μου 
είς φυλακήν εγκλείει.
(Ό ’Απελλής φαίνεται ε’ς άκρου παρωργι- 

σμένος).
Μήν οργίζεσαι.

ΆκιΛΛης

Α’ί, λάβε θάρρος, δύναμιν ανάλαβε 
καί πνίξε έν τών δύο ε’ς τά στήθη σου" 
ή τήν εύγνωμοσύνην ή τδν έ'ρωτα.

Παγκάστη ΐκέτις
Μήν έπαυξάνης την οδύνην μου, ώ, μή.

,Απε22ης

Έν τή αύτη καρδία, τή αύτή ψυχή 
δέν συνυπάρχουν ισχυρά αισθήματα.

621

τό εν έκπνίγει τ? άλλο, ?ν δπερνικφ, 
διότι άλλως έν τή πάλη τ$ μακρα 
και ή καρδία κ’ ή ψυχή Απόλλυνται*  
"Αν άληθώς, Παγκάστη, μ’άγαπας έλθέ, 
έλθέ μαζή μου. Φεύγω είς τήν Αίγυπτον.

Παγκάστη ά'πελπις
Θεοί! θά φύγη! Οΐμοι, τάλαινα έγώ!

,Αττε22ης
Θά ελθης ;

Πάγκάστη ένοΰσα τάς χεϊρας.
Άπελλή μου.

Άπε22ης

Λέγε.
Παγκάστη

'Ασε.ϊ.ΐψ'

Θά έλθης; λέγε· να! ή οχι. 

Παγκάστη μετ’ οδύνης καί σιωπηλώς.
’Όχε.

ί Άπε22ης ανατινασσόμενος.
I ΆΙ

Παγκάστη πίπτουσα έπί του θρόνου 
ενδακρυς.

Ψυχή μου, κλαΰσε, πένθησε τόν έρωτα
Άτΐε22ής παρ’ αύτήν ίστάμενος.

[’Επάρατος ή ώρα κ’ή στιγμή λοιπόν, 
καθ’ ήν τό πρώτον σ’εΐδον καί σ’ήγάπηίά. 
’Επάρατος δ έρως καί ή τέχνη μου, 
δι’ ών έρρίφθην εις τούς πόδας σου έγώ. 
Ώ γύναι, γύναι, ψεύδονται τά χείλη σου. 
Δέν εχει κΑν τδ θάρρος τήν Αλήθειαν 
νά εΐπη ή ψυχή σου. Μή ψευδώς θρηνής. 
Εύγνωμοσύνη Εξωθεί τόν έρωτα 
ή τδ πολύ χρυσίον τοΰ κατακτητσΰ;

(Ή Παγκάστη Εγείρεται, Απομακρύνεται τοδ 
ΆπελλοΟ καί Αγερώχως προσίλέπονσα αϊτόν 
Ακούει μετ’ Απάθειας όσα λέγει & Άπελλής.) 
Θά Απολέσης χώρα:, κτήνη, κτήματα, 
τήν εύξωίαν, τα λαμπρά σου μέγαρα,



622' ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΑΓΚΑΣΤΗ on

τα δείπνα, τάς θαλίας, τά συμπόσια, ι 
τάς αύλητρίδας, τάς καλάς λυσιφδοΰς, 
τους παραδείσους, τήν χρυσήν περιβολήν, 
τα βαλανεϊα και τάς δούλας τάς πολλάς. 
Τό λέκτρον θ’ Απολέσης τό βασιλείου, 
τής βασιλίσσης τήν ψευδή έπίδειξιν 
ή Δαρισσαία δούλη, σύ, ή έχουσα 
τόν κυριάρχην τής 'Ελλάδος έραστήν. 
Ευγνωμοσύνη! αίσχος! Λέγε ό χρυσός!

Παγκάστη 
Σε συγχωρώ.

(Βαίνει αριστερά).
'ΑτΙΐΤΙης liaWiji.

Ποΰ φεύγεις ;
Παγκάστη συμπαθής.

Καί σ'ε αγαπώ.
’Α.τίΑ,Ιηη έξω φρένων. 

Εταίρα . , . στήθι.
Παγκάστη μετά φρίκης έπιστρεφομένη.

• Παγκάστη ώς άπο ληθάργου (γειρόμενη.
ΤΩ Άπελλή μου. . .

(Βλέπουσατόν Άπελλήν σδεννύοντα τήν ει
κόνα μένει άναυδος καί φρίττουσα. Μετά μι
κρόν σιγήν).

| Πλήν τί κάμ,νεις;
Ά,οΧόζ/ζ·

Θα ΐδής. 
Παγκάστη έντρομος τρέχουσα τρός αύτόν.
Τί τήν εικόνα σύέννεις ;

,ΑπεΛΛης
’Εντελώς, ιδέ.

Παγκάστη

Ταλαίπωρε, τί έκαμες; τήν έσβεσες;
’ΑχεΛΛής κρατών τήν εικόνα δια τών 

δύο αύτοΰ χειρών καί βλέπων αύτήν 
μετ’ άλγους και χαράς.

Τήν όσβεσα, Παγκάστη, τήν κατέστρεψα.
V' *2ιγα, σιγά.

ΆχεΙΛής
Αϊ, Λαίς, 

ουδέ τήν θέλω πλέον τήν αγάπην σου.

Παγκάστη πίπτουσα έπί τοΰ θρόνου. 
rAt μέ φονεύεις, Άπελλή, μ’ έφόνευσας! 

(άώ τών χειρών Αποκρύπτει τό πρόσωπον 
καί μένει κύπτουσα).

‘‘ΑκεΛΛης ί

*Ως μέλας όφις ύπεισέδυς έν έμοί, 
κατέφαγες τά σπλάγχνα, τήν καρδ’αν μου, 
του στήθους μου τό αίμα άπεμύζησας, 
καί εχεις, εχεις έτι τήν άναίδειαν, 
τολμφς νά λέγης, δτι μ’ άγαπφς, σύ, σύ; 
Καί συγχωρεΐς ή Φρύνη ; σύ με συγχωρεΐς; 
Πανώλεθρος εταίρα ! μή παραληρής ; 
Άν θέλης νά γνωρίσης ποιος συγχαίρει 
τις έίν’ έκεϊνος δστις έμμανώς έρα 
άτένισόν με τελευταίου και ίδέ, 
τήν κεφαλήν μου ρίπτω είς τους πόδας σου. 
(Τρέχει προς τόν πίνακα Αρπάζει τούς χρω
στήρας καί έν σφοδρά συγκινήσει σόέννυσι τήν

Παγκάστη

Σύ κατεστράφης.

Άπε.ΙΑης ρίπτων χαμαί τήν εικόνα.
Μίαν έχω κεφαλήν.

Παγκάστη

Θά πέση όμως, τλήμόν, δπό πέλεκυν.
Άπε.Ι,Ιηη

Νά πέση, ναί, νά πέση, ε<νε περιττή. 
(Περιπτυσσόμενος αύτήν).

Καί τώρα δός μοι τελευταίου φίλημα. 
(’Ασπάζεται αύ.ήν έπανειλημμένως έπί τών 

χειλέων).
Παγκάστη ζητούσα νά κράτηση αύτόν·

Μή φεύγης, μείνε, νά σε κρύψω Απ’ αύτοΰ.
’Α.τε,Ι.Ιης

Θά περιμείνω άταράχως τήν ποινήν.

Παγκάστη γονρπετοΰσα καί κρατούσα | 
αύτόν. |

Μή φεύγης-
,ΑΛεΛ2ης προσπαθών νά διαφυγή.

Χαΐρε.
Παγκάστη άπτομένη τών γονάτων αυτού·

Μή.

ΤΙ αύτή τής σκηνής διασκευή ώς έν τή Β' πράξιι.

ίΚΗΝΗ Α'
ΠΑΓΚΑΣΤΗ μόνη καθημίνη έπί τοθ θρόνου 

καί τό πρόσωπον κρύπτουσα εις τάς χεΐρας 
αύτής, ας έπί τής^τραπέζης έρείδει. Μικρά 
σιγή. Είτα αίρει τήν κεφαλήν περίλυπος. 
*Η είκώνκεΐται χαμαί πρό τών ποδών αύτής.
Άπελλή, έμάνης, ποΰ, ποΰ θά κρυφθής; 

τόν θάνατόν σου μόνος άπεφάσισας !
(Έγειρομένη βιαίως καί τάςχεΤρας ένούσα έν άπελπισίφ).

”Ω φρίκη, φρίκη I ώ, τής συμφοράς αύτής ' 
’Εντός ολίγου έρχετ’ ό Αλέξανδρος 
θά ίοη τήν εικόνα, τί θά τοΰ ε’πώ; 
τόν έρωτα θά κρύψω ; &, ποτέ, ποτέ*  
Τά πάντα θά του εϊπω, τήν Αλήθειαν 
θά έννοήση τήν Αγνωμοσύνην μου 
κ’ ΰπό τήν πτέρναν θά με πλήξη τού ποδός. 
Δέν έίμ’ άξια πλέον τής άγάπης σου, 
ώ μεγαλόφρον βασιλεύ Αλέξανδρε 
Έταίραν μ’ είπε*  κ’ είμαι άλλο τι λοιπόν ; 
Άλλά θά πέση άπνους καί δ Άπελλής.

(Ώσεί θλέπουσα πάντα προ αύτής.) 
’Εκεί, το βλέπω· είν’ εκεί ό βασιλεύς, 
τά χείλη δάκνει, έζαστράπτει τ όμμά του, 
κρατεί τό ξίφος, εινε έμπλεος οργής.
'Ο Άπελλής προβαίνει, σύννους, δυστυχής, 
ό βασιλεύς τόν πλήττει, τόν πληγόνει τρις, 
θά τον φονεόση. ΟΐμοιΙ τόν έφόνευσεν 1 

(Πίπτει έπί τού θρόνου έξησθενημένη καί 
φρίττουσα. Αίφνης εγείρεται σταθερά καί Α
δάκρυτος).
Ά, όχι, όχι, Άπελλ.ή, ούδέποτε!

ΆττεΑΑηη

Παγκάστη.'

Παγκάστη πίπτουσα “χαμαί λιπόθυμος.
Άπελλή,

’ΑχεΙ.Ιήη έξω τών κιόνων.
Σέ Αγαπώ, Παγκάστη, πλήν φονεύομαι·

ΤΡΙΤΗ

τά πάντα θ’ αποκρύψη ή Παγκάστη σου» 
Δεν θ’ άποθάνης ένεκεν έμοΰ, ποτέ· 
μακράν θά φύγης,εις τήν Αίγυπτον,μακράν, 
καί δέν θά σ’έπανίδω ή ταλαίπωρος, 
άλλά θά ζήσης, θ’ Απόλαυσης τήν ζωήν. 
Εγώ θά δυστυχήσω’ ήμην δυστυχής, 

θά ήμαι αιωνίως· κύπτω εις Αράν I 
(Βλέπουσ*  τήν εικόνα).

Ποΰ νά την κρύψω τήν εΐκόν’αύτήν; ποΰ,ποΰ; 
'Η Τρύφαινα θάμ’ειπη, ναί, ή Τρύφαινα. 
Πλήν ποΰ νά ήνε;
(Καλουσα έπανειλημμένως τήν Τρύφαιναν), 

Τρύφαινα, α’ί, Τρύφαινα.
(Άπελπις άπϋ θύρας είς θύραν έρχεται). 

Δέν με Ακούει. Τρύφαινα.

ίΚΗΝΗ Β’
ΠΑΓΚΑΣΤΗ, ΤΡΥΦΑΙΝΑ εισερχόμενη 

δρομαίως.
Τρύφαινα

Τί, δέσποινα;
Παγκάστη ριπτομένη εις’ τόν τράχηλο» ' 

αύτής.
Έλθέ νά σώσης τήν Παγκάστην, Τρύφαίνσϋ

Τρύφαινα Απορούσα.
Νά σώσω τήν Παγκάστην;
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Παγκάστη

Να!, να'ι, Τρύφαινα.

Τρύφαινα βλέπουσα την εικόνα.
Θεοί! τί βλέπω; ή εΐκών.

Παγκάστη

Σιώπα.
Τρύφαινα

Τί;
Παγκάστη

Ποΰ θά, την κρύψης;

Τρύφαινα ώσε'ι ζητούσα να μάθη.
Άλλα πώς...

Παγκάστη ■

"Ω, μή ζητείς...

Τρύφαινα

Παγκάστη, λέγε, λέγε ε’ις την Τρύφαιναν, 
τί σου συνέβη; πώς είν’ οΰτως ή εΐκών ; 
τί σε φοβίζει, κ’ εΐσ’ ανήσυχος; είπε.

Παγκάστη κλαίουσα.
Ά, Τρΰφαινά μου, πόσον είμαι δυστυχής !

Τρύφαινα
Τίέ'χεις;

Παγκάστη

Νά την κρύψης, να μή την ΐδή, 
νά μή το μάθη ό Αλέξανδρος ποτέ.

Τρύφαινα κρυφίως έκδηλοΰσα χαράν.

Δέν θά το μά.θη, δεν Oct μάθη τίποτε.
Μή κλαίης, λέγε, κόρη μου, Παγκάστη μου 
εγώ δέν ήμην και δέν είμαι μήτηρ σου;

Παγκάστη

Εις σέ το λέγω, ήτις μέ έξέθρεψας, 
κ’ εις σέ άκόμη...

Τρύφαινα

Θάρρει.
Παγκάστη 

Ά!

Τρύφαινα 
Παγκάστη μου.

Παγκάστη

Μην άλλος όμως...
Τρύφαινα

’Όχι.
Παγκάστη

Πρόσεχε...
Τρύφαινα

Ποτέ.
Παγκάστη περισκοπεί πρώτον τήν αϊθου*  

σαν, εΐτα χαμηλοφώνως λέγει 
τή Τρυφαίνη.

Έν τή οργή του τήν κατέστρεψε...
Τρύφαινα

Πλήν τίς; 
Παγκάστη τρέμουσα.

Ό Άπελλής.
Τρύφαινα

ΤΙ λέγεις;

Παγκάστη

Κρύψε, κρύψε την.
Τρύφαινα

Σέ άγαπφ; είπέ μου.

Παγκάστη προσπαθούσα να κλείση 
τδ στόμα τής Τρυφαίνης.

Σίγα, Τρύφαινα.
Τρύφαινα,

Καί συ, Παγκάστη, σύ τον αγαπάς αυτόν;

Παγκάστη

Α, Τρύφαινα μου, μή με Ολίβης, αφες με.
Τρύφαινα Ιδία.

Τον αγαπά και κλαίει, δ! έκδίκησίς!

Παγκάστη

Ποΰθάτηνκρύψης,σπεΰσε,σπεΰσε,μήνάργής. 
Έδώ δέν έχω μέρος· έξω, αλλά πώς; 
’πώς θά έςέλθης άπ’ έδω, θά σεΐδοΰν· 
οί δούλοι είνε κάτω, κ’ οί άμφίπολοι. 
(Αεικνύυυσα κάλυμμα παρά τό παράθυρου). 

Νά την κάλυψης μέ αυτό τό κάλυμμα.
(Τρέχει "να λάθη τό κάλυμμα, αλλά ρί- 

πτουσα τό βλέμμα έξω του παραθύρου Οπι
σθοχωρεί).
Ά!

©εοί! πως τρέμω. Πώς, όυ,πώς θάτόνϊδώ,' 
Δέν έχω θάρρος πλέον.

(πλησιάζουσα ε’ς τό παράθυρου).
Βλέπεις, Τρύφαινα;

Ίδέ πώς τρέχουν· διά τάχους έρχονται 
τούς βλέπεις; βλέπεις;

(’Έντρομος). 
Σπεύδουν, ήλθαν, κρύψε την.

(Τρέχουσα προ; τήν θύραν),
ΤΩ Άπελλή μου, άπωλέσθης, δύστηνε! 

(Ίβταμένη κα! προς τήν Τρύφαιναν 
άποτεινομίνη).

Τί κάμνε ις; σπεΰσε. . .
(Έπιοτρεφομένη άρπάζει τήν εικόνα' αίφνης 

ά'Όυουσα κρότον βημάτων τείνει τό oS;).
Βήματα! . . .

(Ή εΐκών πίπτει τών χειρών αθτής). 
θά με ίδή» 

(Έξίρχ?51’· δρομαίώς ΑριστερΙ).

Τρύφαινα τρέχουσα προς αυτήν.

Τί συμβαίνει;
ϋαγκάΰτη έντρομος δεικνύουσα Ι’ξω 

τοΰ παραθύρου.
Τρύφαινα, Iχεΐ, έκεΐ, 

τούς βλέπεις; βλέπεις τούς Ιππείς αυτούς εκεί;

Τρύφαινα
Ποΰ;

Παγκάστη

•hl·/ τους βλέπεις;
Τρύφαινα

Ποΰ;

Παγκάστη

’Εκεί,μακράν, μακράν.
(Αεγουσχ ταΒτα φαίνεται έξεστηκυΐα

των φρενών).
Τρύφαινα,

Δεν βλέπω.
Παγκάστη

Ά, δρομαίως έρχονται έδφ.
'Ο Ηφαιστίων ε’ίνε . . . ό Αλέξανδρος !

(’Οπισθοχωρούσα).
ΤΟΜΟΣ Β', 8. ~ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ϊ818.

ίΚΗΝΗ Γ'

ΤΡΥΦΑΙΝΑ, XOIPIAOS.

Χο/ρί,Ιος

Μέ φεύγει αιωνίως. "Ά, Παγκάστη μου; 
κ’ έγώ νά σ’ ευρώ πλέον μόνην ήλπισα 
διά νά σοΰ έκφράσω τήν αγάπην μου. 
Ό έρως μου μέ καίει, μέ άνέφλεξεν.;

Τρνφαινα βλέπουσα μετά προσοχής 
διά τοΰ παραθύρου.

Ναί, ειν’ αότος καί σπεύδει, τρέχει,ερ-χεται.
ΧοιρίΤκ

Το τέρας πάλιν είν’ εδώ ή λάμια.

Τρύφαινα
Χοιρίλε.

Χοιρίασς .

Ah σε εΐδον, Τρυφαινά.

Τρύφαινα αίρουσα τήν εικόνα..
Ίδέ.

Χοιρί.Ιος

Δέν θά μου δώσης τήν δραχμήν λοιπόν.

Τρύφαινα δεικνύούσα αύτφ τήν εικόνα.
Ίδέ,

ί3 ■ -
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Χοιρί.Ιος
Τί εΐνε;

Τρύφαινα

Βλέσιεις;

Χοιρί.Ιος δπισθογωοών.J Ζ\· I -
Τής Παγκάστης ή εϊκών ;

7γ>ι5<χα«ζα
Έδω τήν εΰρον τήν Παγκάστην, μ’εννοείς; 
'Ο Άπελλής δέν ήτο.

Χοιρί.Ιος

Α".
Τρύφαινα

Δέν εννοείς;
Τδν άγαπα τδν Άπελλήν, τδν αγαπά.

Χοιρί2ος

Τίς ; ή Παγκάστη;
Τρύφαινα

Ναί, τδν Άπελλήν, ϊδέ.
Χοιρί.Ιος

Τδν Άπελλήν; τί λέγεις, Τρύφαινα;
Τρύφαινα

Να', ναί.
Χοιρί.Ιος

Παραληρεί; τί λέγει; εΐν’αδύνατον.
Τρύφαινα

Κ’ οι δύο ησαν προ μικρού έδφ.
Χοιρί.Ιος

Λοιπόν ; 
Τρύφαινα

Τί είπαν, τί συνέβη, δέν το εμαθον· 
άλλά ώργίσΟη κατ’ αύτής ό Άπελλής 
ζαί οιά τοϋ χρωστήρας τήν άπέσβεσε.

Χοιρί.Ιος Εμβρόντητος.
Τ. ■, ' IΙον ·

Τρύφαινα
Ναί.

Χοιρί.Ιος μετά κωμικού πάθους.
’Ώ !

Τρύφαινα

Ναι, ναί, τδν άγαπγ.
Χοιρί.Ιος στρεφόμενος πρδς τδ μέρος άφ’ 

άφ’ δπου έφυγεν ή Παγκάστη· ίδίφ.
ΣκληράΠαγκάστη,άσπλαγχνος,μ’έπρόδωσες

Τρύφαινα τοποθετούσα τδν όκρίβαντα 
δεξιφ.

Μοι είπε νά την κρύψω ή ανόητος.
ΧοιρΤΙος ’ιδία.

Νά προτιμήση τδν ζωγράφον άντ’ έμοϋ.

Γρνφαινα θέτουσα τήν εικόνα έπί τού 
όκρίβαντος ώστε νά ήνε καταφανής 

τφ εΐσιόντι.
Έδω Θά στήσω τήν εικόνα, ναί, έδφ.

ΧοιρΐΛος ίδίιζ.
Κ’ έγώ νά γράφω δι’ αύτήν ποιήματα I

Τρύφαινα

Καθώς εΐσέλθη Οά την ι’δη πάραυτα.
ΧοιρίΛος ίδία.

Νά με περιφρόνηση ! ά'σπλαγχνος, σκληρά!

Τρύφαινα τώ Χοιρί.ίω

Τά πάντα θά του εΐπω κα! λεπτομερώς
Χοιρί.Ιος τή Τρυφαίνη

Αεπτσμεοώς τά πάντα νά τα μάθη, ναί·

Έκδίκησις !
Τρύφαινα

Χοιρίλος

Έκδίκησις !

Τρύφ>αινα

Έκδίκησις I

ΧοιρίΛος μετατοπίζων τδ άνάκλιντρον και 
καθήμενος επ’ αυτού.

Έγώ είς στίχους Οά τα γράψω, Τρύφαινα.
Τρύφαινα

Ά, τέλος πάντων σέ κρατώ ε’ιςχεΐράς μου. 
Καί τώρα τρέμε, ναί, τήν Τρόφαιναν έμε. 
Δέν σε λυπούμαι, όχι θά σ’ εκδικηθώ. 
Θά ταπεινώσω τήν άγέρωχον οφρυν 
καί θά σε ίδω δούλην ώς και προτερον. 
Έκεϊ, εκεί θά λέγω καί θά σιωπάς. 
Σιώπα, δούλη, σιωπή, δουλάριον.
Θά σε ραπίσω, σιωπή, μήν όμιλής, 
νά μήν ακούσω λέςιν, μηδέ γρΰ, μηοεν. 
Ά, Έρινύες! σείς με είσηκούσατε.

ίΚΗΝΗ Δ’
ΤΡΥΦΑΙΝΑ,ΧΟΙΡΙΛΟΣήΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ;

ΧΛέςανύρος

01 φόβοι τής Παγκάστης ήσχν μάταιοι!
Χοιρί.Ιος εγειρόμενος καί μεταβαίνων 

αριστερά.
Κ.’ έγώ δέν εχω έτοιμον τό ποίημα.

ΧΛίζανδρος βλέπων τήν εικόνα.
’Ά, πώς; τ! τούτο; ή Παγκάστη;

Τρνφαινα ύποκλίνουσα. 
Βασιλεύ·

Χ.Τ^ανόρος έξω φρένων.
Τίς τήν εικόνα ταύτην έσοεσε; τίς; τίς;

Τούφαινα
Ό Άπελλής. '

λΧΙΐζανύρος

Τίς είπες; τίς ;
Τρύφαινα

Ό Άπελλής.

’ΧΖίή- ar όρος
Σιώπα, δούλη.

Χοιρί.Ιος 
Ναί.

Τρύφαινα

Αΰτδς τήν εσβεσεν.
Χ.Ιίϋ,ανϋρος ίπιόλων τήν Τρόφαιναν.

”Ω, εΐνε ψεύδος ! Λέγε τήν αλήθειαν, 
ή, μά τδν Δία, σέ φονεύω πάραυτα.

Τρύφαινα

Τά χείλη τής Τρυφαίνης δέν έψεύσΟησαν 
ποτέ, ω άναξ. Είμαι δούλη, δούλη σου, 
ή κεφαλή μου έςαρτάται άπδ σοϋ 
θά σε λυπήσω λέγουσα τί εμαθον, 
άλλά Θά είπω δλην τήν αλήθειαν.

Χοιρί.Ιος

' Τά πάντα ν’ άναφίρης καί τήν .· .
Ά.Ιέύ,ανόρος αύστηρώς. 

Σίγα, σύ. 
Τρύφαινα

Τήν σήν Παγκάστην άγαπα ό Άπελλής.
'Α,ίίς ανόρος

Τρύφαινα

Κ’ ή Παγκάστη...
Χ.Ιέζανδρος φοβερός.

Σίγα, γύναιον.
Τρύφαινα

Καί ή Παγκάστη έμμανώς αύτοΰ έρφ.

’Α.Ιί^αγόρος πίπτων ε’πί τού θρόνου.
Ήράκλεις ! τ! ακούω ;

Τρύφαινα

<Τήν αλήθειαν.
Χοιρί.Ιος

Είς αναπαίστους τβΰτα περιέγραψα.
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Τρύφαινα

Δέν λεγίι ψευμα, βασιλεύ, ή Τρύφαινα.
X.ltyaytyoc

Ώ, είθε, είθε αιωνίως ψεύματα 
να ελεγες. Άλλ’ ο’ύμοι I εΐν’αύτδς έζεΐ, 
αυτός ό πίνας ή γυμνή άλήθεια.

Tptyatra

Καί να προδώση ποιον; τον Άλέξανδοον! 
Λ .Ιεζανύ ρος περίλυπος.

'Οποία δλ,ϊψ'.ς ! ή Παγκάστη μου; Θεοί! 
(Βυθίζεται ε’ς σκέψεις).

Τρύφαινα

Άφ’ ής τδ έ'ργον ήρχισεν ό Άπελλής 
άλλοίαν εΐδον τήν Παγκάστην, βασιλεύ. 
Ή πριν γελώσα εζλαιε νυχθημερόν, 
ή πριν ευδαίμων έπλανατο δυστυχής, 
είς ρέμβην καθημέραν έβυθίζετο, 
καί μόνον, μόνον δτε έπεφαίνεσο 
σφοσεποιεϊτο, εύθυμίαν καί χαράν.

Χοιρίάος

Άλλ’ ήτο ψευδός όπως καί το έγραψα.

Τρύφαινα

Δέν ενθυμείσαι είς τας Σάρδεις, βασιλεύ, 
πώς εύρες τήν Παγκάστην; ήτο ένδακρυς. 
Τίς ήτο ή αιτία τόσης Ολίψεως;
Διότι είδε πτώμα γραίας γυναικδς 
καί ένθυμηθη τήν πτωχήν μητέρα της; 
Αύτά σοι είπε τότε" σύ έπίστευσας 
τούς λόγους τής Παγκάστη; καί μ’ εν φίλημα 
τά δάκρυα της συμπαΟώς άπέμαξας. 
Άλλά ή γραία συνεκίνησεν αύτήν 
ή τοΰ ζωγράφου ή τριήμερος οργή, 
καθ’ ήν δέν έζωγράφει ούδέ ήρχετο;
Λ,Ιίζανύρος ώς έν δνείριρ ευρισκόμενος.
Ναί, τρεις ημέρας έ'λειψεν δ Άπελλής.... 
τής γυναικδς τδ πτώμα μοί άνέφερε.... 
καί τήν ήσπάσθην,τήν ήσπάσθην συμπαθώς.

Τρύφαινα

Ήγάπα, ήγαπατο καί σ’ έπρόδιδε. 
Τα παντα εΐδον, άλλ’ (τήρησα σιγήν, 

διότι πίστιν δέν θά έδιδες ποτέ. 
Δέν ε’χον αποδείξεις καί άνέμενον’ 
έσχατη δούλη σέ δουλεύω πλήν πιστώ-ς» 
Ιδού, πιστεύεις τώρα; ιδε, ή είκών. 
Διέτα ξα; νά γράψή τήν Παγκάστην σου, 
ή μία χειρ προθύμως τήν είκόνισεν, 
άλλά θά είχες πλήν τής έρωμένης του 
καί τήν εικόνα; Αί', ιδού, τήν'ϊσβεσεν 
ή άλλη χείρ τελείως, τήν κατέστρεψεν.

Χοιρί.Ιος

Αντδ τδ έχω είς ιάμβους εκλεκτούς.
Τρύφαινα

Ό εροις τοΰ ζωγράφου κατενίκησε 
τοΰ βασιλέως τήν άγάπην τήν θερμήν·

ΧοιρίΛος

Τδν Νεφεληγερέτην σκώληξ έδηξε.
(’!δίφ)

Λαμπρά ιδέα. Σκώληξ δάκνων τούς θεούς. 
Θά την προσθέσω εις τό ποίημα. Λαμπρά»

Τρύφαινα

Θρασύς τεχνίτης μέγα άπετόλμησε.
ΧοιριΛος

Ναι, μέγα, μέγα, μέγιστον, παμμέγιστον.
Τρύφαινα

Τοιόΰτο θράσος είς τήν Λάρισσαν ημείς 
διά βασάνων τιμωροΰμεν άπηνώς.

ΧοιριΛος

Τδ τιμωροΰμεν καί ημείς εις ’Τάσον 
τοιοΰτο θράσος προπετές, κακοήθες.

Tptyatra

Άλλά πλήν τούτου ή γυνή ή ένοχος 
πανδήμως. θανατοΰται έξω τοΰ ναοΰ.

ΧοιρΙΛος

Τοιοΰτο εΐνε κ’ εις ήμάς τδ εθιμον» 
άλλά προ πάντων θανατοΰται ό άνήρ. 
Έάν έν τούτοις .· . ·.
' Λ.Ιέζανύρος εγειρόμενος βιαίως καί τήν 

τράπεζαν διά τής χειρδς κτύπων.
Αι, μιγήσατε λοιπού» 

(Μετά μικρόν σιγήν).

Άπέλθετε.
(Περίτρομοι απέρχονται ή τε Τρύφαινα καί 

ό Χοιρίλος. Ό ’Αλέξανδρο; κατέρχεται τήι 
σκηνήν). (Μετά μικρόν παΰσιν).

’Ή οχι" περιμείνατε.
(ΪΙεριδεεΐς "στανται άμφύτεροι εξω τοΰ περι

στυλίου. Μετά μικρόν σιγήν).
Εδώ, ένώπιόν μου φέρετε ευθύς, 
σύ,τήν Παγκάστην, Τρύφαινα, τδν άλλον, συ, 
Χοιρίλε.

(Βαίνει πρδς τδν δκρ'ύαντα). 
Ειπον" σπεύσατε καί τάχιστα.

Τρύφαινα χαμηλοφώνως.
Έΐς τήν οικίαν τοΰ ζωγράφου τρέξε σύ.

Χοιρί.Ιος ομοίως.
Αλλ’ ή Παγκάστη ποΰ νά ήνε;

Τρύφαινα
Πήγαινε 

κ’ έγώ θά φέρω τήν άθωαν δέσποιναν.

ί ΚΗΝΗ Ε'
Ά-Ιέζανύρος μόνος.

(Τσταται μικρόν προ τής ε’κόνο;' είτα δυσ- 
θύμω; άνερχόμενος τήν σκηνήν πλησιάζει είς 
τήν τράπεζαν, έφ’ ης έρείδει τήν δεξιάν μεγα
λοπρεπή λαμδάνων στάσιν).
Δέν ήρκει μέγας θρόνος εις εμέ λοιπόν, 
ούδέ ή δόξα, ούδ’ ώ τόσοι θρίαμβοι, 
τοΰ στρατηλάτου τών 'Ελλήνων ή αρχή, 
κ’ή δύναμίς μου δλη, α'ι ελπίδες μου; 
Έζήτουν άλλο" έρωτα έζήτησα ;

(Κατερχόμενος τήν σκηνήν).
Ιδού ό έρως 1 ή απάτη | ή γυνή ! 

(Άνασείων τήν κεφαλήν).
Κ’ έπίστευσας, Αλέξανδρε, είς έρωτα, 
υπέταξα; τόν νοΰν σου, τήν καοδίαν σου, 
είς τάς θελήσεις, τάς ορέξεις γυναικδς" 
καί ή γυνή ήγάπα άλλον άντΐ σοΰ.

(Ύπερηφάνως).
Τίς είπε τοΰτο ; τίς.; αυτή, ή Τρύφαινα; 
άλλ’ είπε ψεΰδος ή γραώδης γλωσσά της 
καί θά την άποσπάσω έκ τοΰ στόματος 
νά την άρπάσουν κΰνες, γΰπες, κόρακες. 

(Μετ’ άγάπης).
’Ώ, σύ, Παγκάστη, ήν ήγάπησα έγώ, 
τδ φίλημά σου καί είς άλλον έδιδες; 
Ποτέ, α, όχι, όχι" δέν ε'ν’. αληθές. 
Μωρός ό θέλων νά πανή τά ίχνη μου !

(Βλέπω? τόν πίνακα),

Άλλά ό πίνας ουτος, διατί σβεστός; 
Πώς τήν εικόνα ύ τεχνίτης εσβεσε;

(Σύννους).
Μή τής Τρυφαίνης ήν’ ο' λόγοι αληθείς; 
Κ’έτόλμησας, ζωγράφε,τήν Παγκάστην μου 
νά άτενίσης ; πώς ; ήγάπησας αύτήν ;

(Όργίλως)'.
Ούα! ! &ν πέση ή οργή μου έπί σέ!

(Σύννους), 
Άλλά πλήν τούτων καί τι άλλο έλεγεν. 
Τί εΐπεν; ..Είς τάςΣάρδεις.,.ήτοένδακρυς... 
τδ ενθυμούμαι ... είδε πτώμα γυναικος ... 
Πώς ό ζωγράφος τότε δέν έφαίνετο ;

(Ύπερηφάνως).
Καί ή Παγκάστη δι’ αΰτδ ένέχεται; 
Έάν έκεϊνος. τοΰτο άπετόλμησε 
θά ύποπτεύσω τήν Παγκάστην, μου έγω;

(Όργίλως), , , ,
Ά, γραία δούλη, ψεύδεσαι, μ.’ ήπατησας. 

(’Ανήσυχος).
Άλλα ποΰ εΐνε; πώς βραδύνει, διατί; 

(Μειδιών).
Πλανώμαι, δέν βραδύνει, καλλωπίζεται» 
’Εντός μικροΰ θά έλθη" τί άνησυχώ;

(Κατερχόμενος τήν σκηνήν). 
ΤΑ, έ'ρως, έρως, καί εμέ έδάμασες ! 
Περιεγέλων τούς έρώντας άλλοτε 
καί δέν ένόουν δτι δπως καί δ Ζεύς 
ύπόκειμαι είς τοΰτον. Ά, παιδάριον, 
τήν έκρυπτον έν τούτοις ΐήν καρδίαν μθύ, 
άπό παντός κινδύνου τήν έφύλαττον, 
ποΰ την έξεΰρες κάί την κατετόξευσας ;

ίΚΗΝΗ Τ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΓΚΑΣΤΗ,

ΤΡΓΦΑΙΝΑ

Τρύφαινα οδηγούσα τήν Παγκάστην 
κατηφή.

Ιδού αύτη.
’Λ.Ιέξ,ανδρος συμπαθώς.

Παγκάστη. ■ .·

Παγχάΰΐη μετά δειλίας.
’Άναξ.

’Λ,Ιέζανδρος τή Τρνφαίνη
Φύγε σύ.

Τρύφαινα απερχόμενη ιδία.
ΤΑ, τώρα εκδικούμαι ! Ήσο δούλη μου 
καί δούλην θά os ΐδω πάλιν, γύναιου.
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ίΚΗΝΗ Z'
AABSANAPOS, ΠΑΓΚΑΕΤΗ.

'Αλέξανδρος

Καλή μου φίλη, πώς και πάλιν δάκρυα; 
(περιπτυσσόμενος αύτήν).

Άλλα ή στάσις πλέον δέν ύφίσταταιψ 
προέλαβε τά πάντα ο ’Αλέξανδρος. 
Ενεφανίσθην*  διελύθη ό λαδς 
και είνε τώρα ήσυχος ή ’Έφεσος.
Ιδέ με, στρέψε, δός μοι, δός μοι φίλημα. 

Παγκάστη άπελπις, ίδίγ..
Ά, Τρύφαινα, μ’έπρόδωσες !

ανδρος περίπαθώς.
Παγκάστη μου.

Παγκάστη δειλώς.
Συγγνώμην, άναξ!

ar 3 ρος

Πώς;

Πάγχαστη ζλαίουσα.

'Η Τρύφαινα... 
(ιδία).

Θεοί! 
'Αλέξανδρος

Α’ί, την μωράν ! Έψευσθη, σε διέβαλεν.

Παγ χαστη όλολύζουσα.
Α, <Κ·

'Αλέξανδρος συνοτρυοόμενος. 
Τί;

Παγχάστη έξησθενημένη φωνή.
■ Σοι είπε την αλήθειαν !

Άλέξα νδρος απομακρυνόμενος αυτή 
βιαίως.

Επί τής κεφαλής της πέσε, κεραυνέ! .

Παγχάστη ίκέτις.
Ά, μή με καταράσαι, μή, Αλέξανδρε.· 
Δεν σοι ζητώ συγγνώμην, δτι επταισα, 
αλλά, διότι εΐμ1 άγνωμων, βασιλεύ. 
Τιμώρησέ με, δίωξε την δούληνσου, 
θανάτωσε με, δεν θ’ άκούσης στεναγμόν’ 
θά ύποστώ τά πάντα, είμαι ένοχος.

'Αλέξανδρος

Συ, σύ, Παγκάστη, είσαι ένοχος ; Δοιπδν 
τδ φίλημα...

Παγχάστη ύπερηφάνως.
Ά, όχι· είμαι άμεμπτος. 

Τά λέκτρα έσεβάσθην τά βασίλεια, 
καί ουδέ καν κατ’όναρ ταύτα ησχυνα. 
Μην άποστρίφης άπ’ εμού τδ προσώπου, 
άν ήμαι άναξία τής αγάπης σοι;, 
έλέησόν με, δεν ήσέδησα εις σέ.

’Α.ΙίξανΟρος αύστηρώς.
’Οπότε ήλθον σύ έδάκρυες εδώ, 
την Αζραγεϊσαν στάσιν μοι ανέφερες 
καί μ’ έλεγες νά σώσω τόσους δυστυχείς» 
Τά δάκρυα σου ταύτα ησαν αληθή;

Παγκάστη οιάως.

Ναι, βασιλεύ, σοι εΐπον την αλήθειαν.
'Αλέξανδρος

Και εις τάς Σάρδειςσ’εύρον ζλαίουσάν ποτέ’ 
τί μ.’ είπες τότε;

Παγκάστη

Τί;
’ Α.Ιέέ, ανδρος

Τδ Αλησμόνησες ;
Παγκάστη

Δεν ενθυμούμαι, πότε;
'Αλέξανδρος

Πότε έρωτας; 
Παγκάστη

Ναι, πότε;

'Αλέξανδρος

Έπιλήσμων 1
Παγκάστη

’Ίσως εζλαιον.
'Αλέξανδρος

Διά τδ πτώμα γραίας γυναιζός.
ΙΙαγχάστη

Ά, ναί.
'Αλέξανδρος

'βμοίαζεν ή γραία την μητέρα σου.
Παγκάστη

Τό ενθυμούμαι τώρα’ μ’ εύρες κλαίουσαν. 

'Αλέξανδρος ε’ρωνικώς.
Καί τότε πάλιν είπες την αλήθειαν.

Παγκάστη

Ναι, βασιλεύ.
’Αλεξανδρος όργίλως.

Παγκάστη !
Παγκάστη

Πώς; πλήν διατί 
'Αλέξανδρος

Μή ό ζωγράφος τότε Απούσιαζε; 
μην έλυπεϊσο μάλλον δι’ αυτό ;

Παγκάστη έντρομος.
Θεοί!

'Αλέξανδρος

Τδ ενθυμείσαι ;
Παγκάστη α,πέΚιας ιδία·

Τώρα ίσως δυσπιστεΐ.
'Αλέξανδρος

Καί όμως τί μοι είπες ;
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Παγκάστη ύπερηφάνως.
Τήν αλήθειαν. 

Αλέξανδρος

Παγκάστη, λέγει$....
Παγκάστη άπλοΰσα τήνχεΐρα.

Τους Θεούς μαρτόρομαι. 
'Αλέξανδρος

Τήν ψευδορκίαν άμειλίκτως τιμωρώ.
Παγκάστη

Δέν λέγει ψεύμα ή Παγκάστη, βασιλεύ. 
Έάνν’άκούσφς θέλεις, δδς τήν άδειαν.

Αλέξανδρος

Είπε τά πάντα*  μή μου κρυψης τίποτε. 
(Μένει Απαθής, απαθέστατος καθ’ όλην τήν διήγησιν).

ΙΙαγχάστη

Τήν Δαρισσαίαν δούλην άνεβίβασας 
εις τήν ύψίστην θέσιν παρά σοι αύτφ. 
Δέν έθαμβώθην, ούδέ ’ιλιγγίάσα 
προς πάντα ξένη τά όπδ τον ήλιον. 
’Εάν έδέχθην όσα μοι έδώρησας 
ευγνωμονούσα δέν σοί τα Απέστρεψα. 
Θά έλυπεϊσο εάν αίφνης μ’ έβλεπες 

’ νά απορρίπτω άνά έν τά δώρά σου*  
κ’ αισθανόμενη διά σέ, ’Αλέξανδρε, 
ευγνωμοσύνην μόνον ή καρδία μου 
φροντίδα μίαν, μίαν είχε μέριμναν 
νά καταστήση άλυπον τον βίον σου. 
Και ευδαιμονείς άγνοών τά κατ’ εμέ. 
”Ω, διατί νά εί’πης ε’ις τ’ον Άπελλήν 
νά γράψη τότε τήν εικόνα μ.ου;’Ά, ναιν 
δέν θά ένόεις τήν ολιγωρίαν μου. 
καί ευτυχής θά ήσο, όπως πάντοτε. 
Άλλ’ είπες τώ ζωγράφω εις τήν Πέργαμον 
νά γράψη τήν εικόνα τής Παγζάστης σου, 
ν’ Ινω προς δλα ήμην αδιάφορος 
ώς εϊδον τδν ζωγράφον κατεδάκρυσα. 
Ήσθάνθην τότε τήν καροίαν πάλλουσαν, 
και τότε πρώτον ή Αναίσθητος Αγω 
ήσθάνθην δλα, δλα τά αισθήματα.

(Ό Αλέξανδρος δι’ έλαφράς κινη'οεως της 
κεφαλής φαίνεται ταρασσόμενος, άλλα ά.νατ» 
!λαμβάνει Αμέσως τδ πρότερον ήθος,)..
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Να ·ζαταπν!ξω ήθελον το πάθος μου 
iwoti'j ποιον χάσμα με άνέμενε· ■ 
δεν ήπατοίμην, έβλεπαν την άβυσσον, 
τδ πνεύμα μου έ ερως έλυμαίνετο, 
καί ήδυνάτουν νά κρατήσω τής ψυχής. 
Ήφύσις έπ! τέλους μέ κατέβαλεν. 
ώ βασιλεύ1, συγχαίρει, τον ήγάπησα ! 

(Μένει σιγηλή και κάτω νεύουσα).
ΆΛέζανδρος άταράχως.

Έςακολούθει· λέγε, λέγε πάντοτε.
Π&γκάΰτη

'Οπότε εις τάς Σάρδεις μ’ εύρες κλαιουσαν 
δεν έζωγράφει πλέον την εικόνα μου. 
'Η λύπη, ή οδύνη, ίσως ή οργή, 
διότι τφ ήρνούμην τήν άγάπην μου 
κατέθλιβον έκεΐνον και δεν ήρχετο. 
Δέν ’ σοί το κρύπτω, έΟλιβόμ,ην κα'ι έγώ, 
άλλ’δτε μ’ευρες πάσχουσαν και κλαιουσαν, 

(‘ΑπλοΟσα τήν δεξιάν χεΐρα).
δ βασιλεύ μου, τούς Θεούς μαρτύρομαι, 
σοί είπαν τότε ολην τήν άλ.ήθειαν.

ΆΛεζανδρος μετά μικράν σιγήν.
Τον δ'ρκον σου πιστεύω. Τώρα πήγαινε. 

Παγκάοζη ’ιδία άπερχομένη.
Ώ, μέ φοβίζει ή άταραξία του!

ίΚΗΝΗ Η'
Ά.Ιίζανδρος μόνος σύννους παρακολουθώ-? 

αύτήν διά τοΰ βλέμματος.
Νά κατακτήσω χώρας έπεχείρησα, 
λαούς νά ύποτάξω, πλήθη βάρβαρα, 
δνω καρδίαν γυναικδς δεν δύναμαι 
νά σαγηνεύσω ό πανίσχυρος έγώ. 
Άντήλλαςε τδ σκήπτρου τδ βασίλειον 
■προς τον χρωστήρα τοΰ ζωγράφου, διατί; 
Δεν τήπαρέσχον, ο,τι δεν ήδύνατο 
γυνή καμμία ν’ άπολαύση έπϊ γης; 
Μή δεν ήγάπων, μή δέν την έλάτρευον; 
Ά, ο τεχνίτης εχει τήν ψυχήν αυτής, 
δ βασιλεύς τήν σάρκα· τί λοιπόν; Μηδέν. 
Έν τφ στρατώ μου εΐνε τόσοι ευτυχείς, 
τούς άγαπώσι καί καυχώνται δπ’ αϋτω, ‘ 
μόνος έγώ εύρέθην άνευ ξρωτος ;
Εις ποιαν θλίψιν μ’ ερριψες, Παγκάστη μου! 

(Μένει σύννους πρδς στιγμήν ειτα αισθα
νόμενος δάκρυ έξόλισθαΐνον τοΟ δφθαλμοό ά- 
νατινάσσ*ται  όλος). '

mmssos

JTi; δάκρυ ; δάκρυ έρρευσ’ έκ του δμματος J 
ίτήν παρειάν μου δάκρυ κατηυλάκισ»; 
Αοιπον νά σ’ έξορύξω θέλεις οφθαλμέ ; 
Αισχύνη! δέν δακρύει _δ Αλέξανδρος, 
οιοτι άλλον ή Παγκάστη άγαπα, 
συντρίβει μάλλον τήν καρδίαν τήν δειλήν. 
Έάν ήγάπα, ονείρου έθώπευσε, 
το οναρ διελύθη. Τήν Παγκάστην του 
τήν χάνει, κ’ έϊς τά στήθη τά σιδήρεα 
καταβυθίζει πασαν τήν οδύνην του !

, (Μετά πόνου).
ΤΩ δάκρυ, δάκρυ, δάκρυ, μοΰ έρρύπανες 
το πρόσωπον· ώ αίσχος! Πώς έδάκρυσα ; 
Πλ.ηγάς μυρίας, Πέρσαι,άν έλάμβανον 
κατά των στρατιών σας μόνος πολέμων, 
θά ήσθανομην πόνον όλιγώτερον 
τοΰ πόνου, τον όποιον φευ ! αισθάνομαι 
διά τδ δάκρυ τούτο, δπως ερρευσεν !

(Άνερχόμενος τήν σκηνήν φοβερός!. 
Τρέμετε πάντες’ κλαίει ό Αλέξανδρος !

ίΚΗΝΗ ©'

ΑΛΕΒΑΝΔΡΟΕ,πΟΙΡΙΛΟΕ, ΑΠΕΛΛΗΒ

ΧοιρΙΛος οδηγών τόν’Απελλήν σκυθρωπόν.
Μή δειλιφς· προχωρεί κ’ εΐμ’ εγώ εδώ. 

(Ίδίςφ.
Πώς τον λυπούμαι τώρα τον ταλαίπωρου. 
Θά προοπαθήσω δμως νά τον σοίσω, ναί· 
καί θά τον σώσω οι*  ένδς ποιήματος.
Ά.Ιέζατδρος καθήμενος επί τοΰ θρόνου 

βλέπων τον Άπελλ.ήν, tcitj.
Ό Άπελλής!

ΧοιρΙ.Ιος

Ώ άναξ, άναξ κραταιέ...·
Ά,Ιέζ αγδ^ος

Σύ, άπελθε, Χωρίλε.
ΧοιρίΛος

Κραταιότατε, 
απέρχομαι αμέσως, αλλά άκουσον. 
“Ένα ζωγράφον έχει ή Ελλάς, αυτόν. 
Έάν έκλειψη, βασιλεύ, ό Άπελλής 
εκλείπει καί ή τέχνη. *Ακουσον λοιπόν 
τί έκ προχείρου ν’ αναφέρω έρχομαι, 
διότι θά τα ε’ιπω έκτενέστερον 
εις ποίημα παμμέγεβες μεθαύριον. 
Έάν τον θανάτωσης καταστρέφεται, 
άλλ’όμως τί θά γίνη ; τί j . τδ αρμα σου

μ.’ ενα τροχόν θά μέίνη, μόνον μέ έμέ 
τον ποιητήν Χοιρίλον, μέ ένόησας;

Ά2έζ ακδρος

θά θανατώσω και τον ποιητήν λοιπόν 
διά νά μείνη τ’αρμα μου χωρίς τροχών.

ΧοιρΐΛος έντρομος.
Ά,βασιλεύ δεν εΐπον...καί, ποΰ, τον, τήν, τόν.

,Α2εζ ανδξχκ

Εκεί, τήν θύραν άνοιξε αύτήν εκεί.
ΧοιφΐΛοί;

Άλλ’ οιμοι! άναξ, τίς, των, τήν, τον . . .
(ιός

Είσελθε.

Χοιρί.Ιος
Πλήν άναξ, άναξ, δεν ήθέλησα τήν...τον..·

Αλέξανδρος

Έκεΐ νά περιμείνης καί τον θάνατον.
ΧοιρίΛος ιδία.

Καί ήλθον νά τον σώσω.
’Αλέξανδρος

■ Εΐπον· πήγαινε.
Χοιρίλΰς εισερχόμενος εις τδ δωμάτων 

δεξιά.
Ώ δυστυχία ! θά θανατωθώ κ’ εγώ. 

("Απελπις)
'Ελλάς! Θά άπολέσης τον Χοιρίλον σου.

ίΚΗΝΗ I'

AAEEANAPOS, ΑΠΕΛΛΗΒ

(Ό Άπελλής ί'σταται σύννονς καί κατηφής. 
'Ο Αλέξανδρος διά νεύματος τής χειρός προσ- 
ααλεΓ αδτδν νά πλησιάση).

’Αλέξανδρος

’Εδώ. ένώπιόν μου, '
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Άπελλής ϊδί$.

Οΐμοι!

’Λ
. ίίρόσελθε.

’Α~1:λ.1:'(ς ιδία.
Ταλαίπωρος Παγκάστη, σ’ έθυσίασα.

’Αλέξανδρος

Που είναι τής Παγκάστης ή εΐκών ;
('Ο Άπελλής σιγά).

Σιγ?ς·,
Διέταξα νά γράψης τήν εικόνα της, 
δεν εΐπον νά την σβέσης' καί την έίβεσας. 

[ (Μικρά σιγή).
Σέ ερωτώ’ τί λέγεις ;

Άπελλής

Φευ ! τήν εσβεσα !
’Αλέξανδρος

Νά άπαλέίψης άπ’ αυτού τοΰ πίνακος 
τδ μέλαν χρώμα.

Άπελλής

' Εΐν’ αδύνατον αυτό.
’ Αλέξανδρος

Νά γίνη καί ταχέως.
βα'νων προς τον πίνακα.

Άλλα πώς; ώ, πώς j
’Αλέξανδρος

'ϊ'~δ τδ μέλαν χρώμα εΐνε ή ζωή.

Άπελλής ιδία.
Θά έχη πάλιν τήν Παγκάστην μου; ποτέ.

’Αλέξανδρος ιδία. . ' ■
'Οποία τέχνη κ’ εις τήν σβέσιν του αύτήν»

Άό.πίΧίήίζ' ίδίφ.
Θά με φονεόση; έστω. . · ■
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Ά.Ιύζανδρος τζ> Ά^ε.ΙΛη.

Δέν με ήκουσας;
ΑεΐεΛΛης προτείνων τήν χείρα. 

Γην χείρα ταύτην κόψε' είσαι κύριος. 
Τιμώρησε με όπως θέλεις, βασιλεύ, 
πλην μή απαιτεί κα'ι ένφ ακόμη ζώ 
Εγω αύτδς νάθάψω τήν καρδίαν μου.

Ά 2έζ ανδγος
Άπάλειφε.

Δέν δύναμαι.
Ά.Ιέζανδρος

Ύπάκουσον.

ΤΚΗΝΗ ΙΑ'

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΕΛΛΗΣ ΠΑΓΚΑΣΤΗ

Παγκαστη εισερχόμενη άριστερόθεν άπελ. 
πις, ιδία.

Ο Άπελλής, τδν είοα, ποΰ ;
(Βλέπων τδν Άπελλήν).

Έδιρ ; Θεοί!
ΆπεΛ.Ιης

Θαν άτωσέ με» I
Ά.Ιεζανδρος τόπτων διά τής χειρδς τήν 

τράπεζ αν. I

Άπελλή.
Ά πεΛΛης

Δέν δύναμαι.
ΪΙαγκαστη π’πτουσα είς τους πόδας 

τοΰ Άλεξ άνδρου.
Ά, οχι, δχι, βασιλεύ, αύτδν ποτέ*  
Ιμέ να θανατώσης μόνην ένοχον. -

Παγν,άστη

Ώ, πι’στευσέ με*  δέν ήδυνατο αυτοί 
να άναφέρη λέξιν περί έρωτος 
αν πρώτη δέν ώμίλουν καί ώμίλησα. 
Εγώ τω ειπον πρώτη δτι άγαπώ, 

αύτδς δέν πταίει, ώ, δέν εΐνε ένοχος.αύτδς δέν πταίει, ώ, δέν εΐνε

επταισα

Παγκάστη

Πρδ τοΰ θανάτου μίαν χάριν sot ζητώ*  
την τελευταίαν. Φείσθητι τοΰ’Απελλου.

ΑΛεζανδρος Εγειρόμενος καί τήν 
Παγκάστην έγείρων.

Έγέρθητι, Παγκάστη.
(μεταβαίνων δεξιά) 

Θά τιμωρηθή.

ίΚΗΝΗ IB’

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΕΛΛΗΣ ΠΑΓΚΑΣΤΗ
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ

’Ηφαιστίων

'Η Μαγνησία παρεοόθη, βασιλεύ.
κί.Ιεζανδρος έμπλεος χαρας.

Η Μαγνησία ; Είς τήν Μίλητον λοιπόν.
( Αρπάζει τήν περικεφαλαίαν αύτοΰ. Καθ’ 

ήν στιγμήν θέτει αύτήν έπί τής κεφαλής βλέ
πει τήν Παγκάστην κλαίουσαν. Μικρά σιγή. 
'Ο ’Αλέξανδρος προσβλέπει και τδν Άπελλήν, 
είτα πλησιάζει τήν Παγκάστην ύπερηφάνως). 
Παγκάστη, μή δακρΰης, ζήθι εύτυχής.

(Λαμβάνει τήν Παγκάστην άπδ τής χειρδς 
και ρίπτει αύτήν είς τήν άγκάλην τον Άπελ*  λοΰ).
Είς σέ, ζωγράφε,τήν δωρεϊ ό βασιλεύς.

Παγκάστη περιχαρής.

Παγκάστη προσβλέπουσα τδν Άπελλή'*
Μήπως εΐνε ο'νειρόν ;
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ΆΛέζανδρος

Αΐ, τήν Τρόφαιναν 
λαβέ γυναίκα τότε.

ΧοιρΙΛος
’ίαππαπαιάξ.

Ποτέ*  τδ ξίφος δός μοι καί φονεύομαι.
Τρύφαινα ιδία.

’Ώ, τδν άχρεΐον, τδν αισχρόν μ’ έπροδωσε.' 
(κρυιοίως τω Χοιρίλφ διασύρουσα αότόν).

Άποδος, φαΰλε,τάςδραχμάςμου,τάςδραχμάς 

ΑΛύζανδρος άνερχόμενος τήν σκηνήν. 
’’Εστω, Χοιρίλε, σοι δωροΰμαι τήν ζωήν.

ΧοιρΙΛος ζητών νά φύγη*
'Ηράκλεις !. ποΰ νά φύγω;

ΆΛέζανδρος
ΣτήΟι.

ΧοιρίΛος έντρομος.
Βασιλεύ.

ΆΛιύ, ανδρος παρά τήν τράπεζαν ίστάμε"1 
νος και πρδς πάντας σχεδδν 

Αποτεινόμενος.
Είς τούς έταίρους, τούς Ιππείς καί τ’ άγημα, 
εις τούς σαρισσοφόρους, είς τήν φάλαγγα 
εΐπέ τά πάντα, δ,τι είδες σήμερον. 
Είπε πρδς τούτοις, δτι ό Αλέξανδρος 
ήγάπα ώς τήν δόξαν τήν Παγκάστην του, 
άλλ’ δτ’ ή δόξα μόνη τδν ήγάπησεν.. 
Είπε δτ’ ή Παγκάστη δέν τον άγαπφ, 
τοΰ Άπελλοΰ έρώσα, άλλου άνακτος, · 
Είπε όπόσην δι’ αύτήν ό βασιλεύς 
θερμήν άγάπην πάντοτε ήσθάνετο, 
άλλ’δτι τήν Παγκάστην τήν έδώρησεν, 
ινα τήν τέχνην οώση ο ’/Αλέξανδρος.

(’’Ακρα σιγή. ’Εξέρχεται μεγαλοπρεπώς ό 
βασιλεύς ύπδ τού Ηφαιστίωνος ακολουθού
μενος. Ό Άπελλής μένει άκίνητος μετά θαυ
μασμού βλέπων τδν Ιξερχόμενον βασιλέα,Ινώ 
ή Παγκάστη προχωρούσα κατά έν βήμα τεί
νει τάς χεϊρας πρδς τδν ’Αλέξανδρον ευγνω
μονούσα. Άλλ’ δ Άπελλής δράττει άμέσως 
τήν χεΐρα αύτής καί ότε πλέον -δέν φαίνεται δ 
βασιλεύς ή Παγκάστη πίπτει ε’ις τήν άγκάλην 
τοΰ ζωγράφου. Ό Χοιρίλός μένει Ιμβρόντητος 
τήν κεφαλήν αύτοΰ ξέων. ’Επί τοΰ προσώπου 
τής Τρυφαίνης άπεικονίζεται ή κακία καί ύ 
φθόνος. Ή αυλαία καταπετάννυται βραδέως).

ίΚΗΝΗ ΙΓ'

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΕΛΛΗΣ ΠΑΓΚΑΣΤΗ 
ΤΡΥΦΑΙΝΑ AABFA3 ΧΟΙΡΙΛΟΣ 

('Ο Λάβραξ άπδ τοθ ώτΐοο κρατών τδν
Χοιρίλον εισάγει αύτδν εις τήν αίθουσαν.Τού
των προπορεύεται ή Τρύφαινα.)

Τρύφαινα

Πλήν θά το μάθη, δούλε, δ ’Αλέξανδρος. 
ΧοιρΙΛος διαφεύγων τδν Αάορακα. 

Ά, ά’.
Λάάγαζ

Κουφίως έδραπέτευεν αύτδς 
άπδ τοΰ παραθύρου έκπηδήσας.

ΧοιρΐΛος τριβών τδ ώτίον αύτοΰ. 
"Ω!

Αάβραζ

Ναι, άναξ. Πρώτον πάντων μέ 'ικετευε 
νά τον λυτρώσω "άπδ τών χειρών σου.

ΧοιρΙΛος
"Α1 

(Ό Λάβραξ κρυφίως άπειλών τδν Χοιρίλον 
έξέρχεται αριστερά).

ΆΛέζανδρος

Σύ, ’Ηφαιστίων, δδς τδ ξίφος σου αύτώ.
Τρύφαινα ιδία βλέπουσα τδν Άπελλήν 

καί τήν Παγκάστην.
Θεοί 1 τί βλέπω ; ή Παγκάστη καί αύτός;
Ηφαιστίων δίδων τδ ξίφος τω Χοιρίλω 
Ιδού, Χοιρίλε.

ΧοιρίΛος λαμβάνων τδ ξίφος. 
Άλ.λά τί; . . . 
Ά.Ιΐζανάρος

Φονεύθητι.
ΧοιρΙΛος ρίπτων τδ ξίφος μακράν. 

Ίάτταταί I
('Ο Ηφαιστίων προσβλέπει όργίλως τδν 

Χοιρίλον).
Τρύφαινα χωρούσα πρδς τδν Αλέξανδρον· 

' Ώ, άναξ.
(Αίρει τδ ξίφος και δίδει αύτδ εΰσεβάστως 

τώ Ήφαιστίοινι).
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΑΕΩΣ ΑΥΚΙΑΣ (ΛΥΚΟΥΡΣΙΟΥ ΝΥΝ) 
και τοτ AiMENoa Arras

ΟΓΧΗΣΜΟΥ (ΝΥΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ)

’Άνωθεν τοϋ καταντικρύ τής Κερκύρας κειμένου λιμένος τών«'Αγίων 40» επ’ 

Τοφου αρζετα υψηλού καί εύρεος, εύρίσκεται τδ Λνκον^σιοτ, δπεο κατέστη 

περιλαληλον εσχάτως Six τήν γενομενην προς τά έκεΐσε άτυχή εκστρατείαν. 
Φρονοϋμεν δ οτι, ως ελκοντες τήν καταγωγήν έξ εκείνων των μερών καί 
ασχοληθεντες περί την αρχαιολογίαν καί ιστορίαν αυτών, δυνάμεθα νά εύχα- 

ριστησωμεν την περιεργιαν τών αναγνωστών του Παρνασσόν^ διδόντες οσας 
πληροφορίας ήδυνηθημεν νά περισυναγάγωμεν εκ τε τών αρχαίων συγγραφέων, 

Ελλήνων καί Λατίνων καί έκ τών νεωτέρων ημεδαπών τε καί αλλοδαπών 
βοηθουμενοι προσέτι έκ τής αυτοψίας καί τών επανειλημμένων επιστημονικών 

παρατηρήσεων επί τών άρχαίων ελληνικών καί μεσαιωνικών λειψάνων, άτινα 
διεσωθησαν εν μερει έως άρτι.’Επί τω σκοπφ τοότω γραφομεν τήν παρούσαν 

ευσυνοπτον πραγματείαν, ήν καί διαιροϋμεν εις δυο μέρη διά τδ εδγραμμον 

τής επιστημονικής ταξινομήσεως τών περί τοϋ λιμένος τών Αγίων 40 

αναγραφόμενων καί τής ύπερθεν αύτοϋ επί. τοϋ λόφου κείμενης αρχαίας πό- 
λεως ΛυκΙας, έξ ής προήλθε τδ Λυκονρσι, ώς θέλομεν ΐδεΐν παρακατιόντες.

Καί εις μεν τδ Α’ μέρος θελομεν έξετάσειν ιδία τά περί τοϋ ονόματος τοϋ 
λιμένος Όγχησμου, έξ ου προήλθον τά μεσαιωνικά, "Αγχισος, Άγχίασμος, 

Αγγιασμδς κα.ΐ ’ Αγχιαξός: ονόματα, άπερ μετεδόθησαν ύστερον καί τί) πό- 
λει διά την άμάθειαν, όνομαζομένγ Λυκία, ώς έφεξής άποδειχδήσεται, επί 

‘Ελλήνων.
Εις δε τδ Β' μέρος θέλομεν εκθέσει τάς διασωθείσας ίστορικάς ειδήσεις, 

τας εις τήν πόλιν καί τον λιμένα αυτής άναφερομένας.

■ Α'.

"θτι μέν δ λιμήν εκαλείτο "Ογχησμος τδ πάλαι, μαρτυρεΐται υπό τοϋ 

σοφοϋ γεωγράφου Στράβωνος ,έν τοΐς δε «έν τουτω δ’ έστί τώ διαστήμ.ατι 

Πανορμός τε, λιμήν μέγας έν μέσοις τοΐς Κεραυνίοις δ'ρεσι, καί μετά ταϋτα 

’Όγχησμος., λιμήν άλλος, καθ’ 8ν τά δυσμικά άκρα τής Κερκυραίας αντί' 
ζειται». ’ Ίο αυτό άποδιδωσιν όνομα τώ λιμένι τοότω καί δ ΙΙτολεμαΐος. 2

1 Στράβωνος. Βιβλ. Ζ' σΑ, 50—51 ίκδ. Κορχη.
2. ’Ηπειρωτικών Σιμιτίλου σ»λ. 31 «3. Βερολίνου 1854, 

’Αλλά πόθεν προήλθεν ή ονομασία; δέν δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν θετικώς 

προς τήν έρώτησιν <γ χύτην’ εάν όμως έπιτραπ-ρ ήμϊν ή έξ αναλογών ονομά

των άλλαχόθι άπαντωμένων ύποστήριξις, δυνάμεθα νά εϊκάσωμεν ότι εκ . 

μυθολογικών θεοτήτων καί ίδί^ θαλασσίων προήλθεν’ ούτω καί ό Παυσανίας 
τής έν Βοιωτία παραλλήλου τήν ονομασίαν πολεως, Όγχηστοϋ λέγει έξ 

Όγχηστοϋ, παιδος τοϋ Ποσειδώνος προελθεϊν, ώς φαίνετ’ έν τοΐς έπομένοις' 

«Άπδ δέ τοϋ ορούς τούτου πέντε απέχει καί δέκα σταδίους πόλεως έρεί- . 

»πια Όγχηοτοϋ' φασί δέ ενταύθα οίκήσαι Ποσειδώνος παϊδα Ογχηστόν’ 

®έπ’έμοϋ δέ ναός τε καί άγαλμα Ποσειδώνος έλείπετο Όγχηστίου καί τδ 

»άλ.σος, 8 δή καί 'Όμηρος έπγνεσε». 1 Τήν σχέσιν καί συγγένειαν τών πα

ναρχαίων ονομάτων τών μερών τούτων τής ’Ηπείρου πρός τά τής Βοιωτίας 

παρετήρησε πρδ έμοΰ ό έν. τφ έθνικφ Πανεπιστημείφ σοφός καθηγητής, κ. Δ. 
Δ. Σεμιτέλος’ πολλά δέ καί καλά έ'γραψε περί τοϋ επιστημονικού τούτου αν

τικειμένου έν τοΐς ’//πει,οωταωΐς· αύτοϋ. 2 "Οτι όμως τδ ονομα ’Όγχηστος ή 

’Όγχησμος έ'στι πανάρχαιον μαρτυρεΐται ύπδ τοϋ Όμηρου λεγοντος’

"Ογχηστόν 6’ ιερόν, ποσιδήϊον αγλαόν άλσος. 3
Δέν φαίνεται λοιπόν απόβλητον παρά τ·?ί αυστηρή κριτική, έάν ύποθέσωμεν 

ότι εις τούς παναρχαίους χρόνους καί ό λιμήν τών 'Αγίων 40 ωνομάζετο 

’Όγχησμος ή ’Όγχηστος διά τούς αυτούς μυθολογικούς λόγους, δι’ οδς καί ή 

έν Βοιωτία ’Όγχηστος. Καί εις τήν παραδοχήν τούτου φαινόμεθα δικαιού

μενοι, καθόσον παρατηροϋμεν οτι καί ποσείδιον άζρωτήρ-ον μετά τδν λι
μένα Όγχησμον υπάρχει, κατά τήν έπομένην μαρτυρίαν, τοϋ Στράβωνος’ 

«Μετά δέ "Ογχησμον, ΠοσεΙ$ιον^ καί Βουθρωτόν επί τώ στόματι τοϋ καλου- 
»μένου πηλώδους λιμένος, ίδρυμένον εν τόπω χερρονησίζοντι, έποίκους εχον 

«'Ρωμαίους, καί τά Σύβοτα». 4 Δέν έ'χομεν λόγους νά άμφιβάλλωμεν, οτι 

δ λιαήν συνετήρησε τό άρχαϊον αύτοϋ όνομα έως τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, 
καθ’οδς κατά πρώτον έπιφαίνεται. αύτφ νέον ονομα, Άγχίσης, ώς μαρτυρεί 

Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς λέγων τάδε’ «’Εκ δέ Βουθρωτοΰ παρά γην κομι- 
«σθέντες ά/s·, λιμ'ένος, ’Αγχίσου μέν τότε όνομασθέντος, νΰν δ’άσαφεστέραν

•■ώ
1 Παυσαν· Β'ο ι ω τ ι κ. Βιβλ. G*  XXVT. 5, 6. εκδ. Αε ψίας. 1854.— 2 Περί ΐοΰ-δνοματός. 

τούτου γράφει ό % Σεμιτέλος τάδε*  «οτι κακώς γράρεται Όγχιστος μετά τοΠ ιώτα παρα 
«Στράβωνι, δηλον παραβάλλοντι τοΰνομα προς την £ν Βοιωτία "Ογχηστόν*  δοκεΐ δέ ποτέ, 
ϊ'κα'ί ή ήμετέρα "Ογχηστος καλεΐσθαι, εί μη άεί, και Γσως καλώς £χει, τά χειρόγραφα μετά 
«του ταυ, και ό (η)’’Όγχησμος ’Όγχηστος αει έκαλεϊτο». Ήπειρωτ Σεμινέλου κεφάλ. Γ' 
| 22. σελ. 30 υποσημ. 14. Ή γνώμη τσΰ κ. Σεμιτελου φαίνεται και άρκετά δικαιολογεί 
την διόρΟωσιν τοΰ ονόματος Όγγ/σμου εΊς τον τύπον "Ογχηστος οστις άπαντ| παρ’ Ο- 
μηρω και Παυσανία (εν6’ άνωτ.) άλλά ‘και παρ’ αύτώ τω Στράβων, άλλαχοδ. — 3 ‘Ομηρ 
’ίλιάδ. ΒΓ στίχ. 506- Αί προομήρειοι σχίσεις τών ονομάτων τούτων *υχαΐαι  ο’ύκ ε’σιν, οιότ: 
παρατηρεΐταΐ η άδτη· βίζα τών ονομάτων και έπομένως γλωσσολογικώς ύπαρχει η αύτη 
έννοια εν άμφοτε'ροις. —■ 4 Στράβων. Βιβλ. ίνΟ5 άνωτ Τδ όνομα Όγχηστος άπαντφ 
κα! εις ποταμόν, ώς μαρτυρεί Πολύβιος λέγοιν «δ δΐ Φίλιππος ?πι τον ’Ογχηστόν ποταμόν, 

κατεζευξεν». ζλπ. Βιβλ. ΙίΓ. III. 5, 6. έ'κδ. Τάουχν. τόμ.
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«έχοντος ονομασίαν, ιερόν και αυτόθι της ’Αφροδίτης ΐδρυσάμενοι διαίρουσί 

»τόν Ίόνιον ηγεμόνας έ'χοντες της ναυτιλίας Άκαρνάνας, οΐ συνέπλευσαν 

»αύτοϊς εθελούσιοι συνεπισπώμενοι τούς σύν Πάτρωνι τφ Θουρίφ».1 ’Ενταύθα 

παρατηροΰμεν, ότι ό Άλικαρνασσεύς παραγκωνίζει μέν τό παρά τοΐς άλλοις 
άπαντώμενον όνομα, ’Όγχησμος, καθά εΐ'δομεν έν τοΐς έμπροσθεν, και παρει

σάγει τά Άγχΐσης, ώς άρχαΐον, άλλ’ έπί των ημερών αύτοϋ ονομασίαν ό 

λιμην ειχεν άσαφεστεραν, ώς λεγει’ τί δ’ εννοεί διά των όρων, άσα^εστεραν 
ονομασίαν,· και δια τι ούκ εσαφηνισεν αύτός τοΰτο ; παραλείπομ.εν ποός 
τό παρόν νά έξετάσωμεν τοΰτο τό. ζήτημα, διά τό έπίτομον, ύπό κριτικήν 

άποψιν’ λέγομεν όμως ότι ό συγγραφεύς ούτος έν πολλοΐς χωλαίνει κριτι- 

κώς, ώς τοΰτο παρετηρησαν σοφοί έν Εύρώπγ άνδρες, 2 καί επομένως φαί
νεται και ενταύθα υποτκαζων, Άλλ’ όπως ποτ’ άν ή, τό βνομ-α φαίνεται 

επικράτησαν τοΰ λοιπού’ εις δε τους άκολουθσυς αιώνας άπαντα ύπό τον 

τύπον ριοΌς, ως μαρτυρεί Προκόπιος ό Καισαρεύς, ουτινος την μαρτυρίαν 
παρακατιόντες θελομεν παραθέσειν ολόκληρον χάριν σαφήνειας. Δεν είναι 
δέ ανάγκη νά προσθέσωμεν ενταύθα ότι τό όνομα προς τιμήν Άγχίσου, τοϋ 

πατρός τοΰ Αίνείου, εις πολλά μέρη της Ελλάδος φαίνεται δεδομένου 3 εις 
εποχήν, καθ’ ήν ό ήρως ούτος τώι Τρώων φυγών έκεΐθεν περιέπλεε τάς Έλ· 

ληνικάς άκτάς πρός άποκατάστασιν*  αλλά μή δυνηθείς νά κατορθωτή τοΰτο, 
ούδ’ έν Ήπείρω, όπου παρά τό Βουθρωτόν ειχεν καταντήσει ό Έλενος καί ή 

’Ανδρομάχη τοΰ Έκτορος αγόμενοι ύπό τοΰ Νεοπτολέμου, διέπλευσε τόν 

Ίόνιον καί έ'φθασεν εις ’Ιταλίαν, ώς γνωστόν. "Ετι δέ διατρίβοντι αύτώ παρά 

τόν ’Άγχισον, κατά τήν μαρτυρίαν Προκοπίου τοΰ Καισαρέως, συνέβη έξ 
ανθρώπων τόν πατέρα Άγχίσην άφανισΟήναι και τήν επωνυμίαν τφ χωρίφ 
δο ΰναι»,4 ώς έ'λεγον οί επιχώριοι, ών ή παράδοσις άγνοοΰμεν ποΰ έστηρίζετο. 

Τέλος δέ πάντων παρά τφ γραμματικφ Ίεροκλεΐ έν Συυεκδήμφ άπαντά 

τό όνομα ύπό τόν τύπον ΆγχΙασμος ώς φαίνεται έν τοΐς έπομένοις «έπαρ- 

»χια παλαιάς ’Ηπείρου ύπό ηγεμόνα,, πόλεις ιβ' Μητρόπολις, Νικόπολις, 
»Δωδώνα, Εύ'ροια, Άκτιον, Άδριανούπολις, Άσσος, Φοινίκη, Άγχΐασμος, 

»Βουθρωτός (Βούτριτος), Φωτική, Κέρκυρα νήσος, ’Ιθάκη νήσος»’ 5 ούτως 

άπαντφ καί παρά Κωνσταντίνφ τφ Πορφυρογεννήτφ 6 καί φαίνεται ότι 
ό τύπος ούτος ό τελευταίος έ'στι πλατειασμός, ούτως είπεϊν, τοΰ ποώτου 

νΑγχισος, ΐνα μή εί'πωμεν παραφθορά, συνήθης τοΐς βυζαντίνοις, ώς εις 
άλλα πολλά’ έκ τοΰ Άγχΐασμος έπειτα προήλθον τά χυδαία Άγγίασαος 
καί Άγχίαξος, άπαντώντα παρά χειρογράφοις περιγράφουσι τάς έπισκοπάς

1 Διον. Άλιχαρνϊσ. Βι6λ. Α' 1.5.— 2 Τρεγδεροο Γραμματολογ. μετάφρ. Τρ:ζζέω; 
και Σχινα σελ. 111 1852 Άθην^σι.— 3 Παυσαν. Ά ρ χα8. VIII. Χ1Π. 2.— 4 Προχ. Και- 
σαρ. 13ε παραχατιών. — 5 Bnsel Banduri, historia Byzantina. tom. I μετά θεματικών 
χαρτών. Βι6λ. Β'. χεφαλ. Β'. — 6 Κ. Πορφυρογεν. Περί θεμάτων, 1x3. Βενετίας 1724 κβ! 
εχ3. Bsxxijoov. Τόμ. Γ' σελ. 57.

κλπ. περί ών ούδείς λόγος ένταΰθα. ’Εν τοΐς ύπό τό όνομα Αέοντος τοΰ 

Σοφοϋ φερομένοις Καταλόγοις τών επισκοπών φαίνεται έλλεϊπον τό όνομα 
τής Άγχιάσμου ή Άγχίσου, 1 ωσαύτως καί εις τούς τοϋ Ανδρονίκου βασι- 

λέως, Παλαιολόγου, οΐτινες έξεδόθησαν εσχάτως εις τό αξιόλογου περιοδικόν 

Μουσεϊον καί βιθλιοθήκη τής Ευαγγελικής σχολής' 2 ώστ’ έξελιπε παν- 

τάπασι τό όνομα άντικατασταθέν διά τοΰ ονόματος τών Αγίων 40*  

έδόθη δέ τοΰτο διά τήν περίφημου έν τή πόλει μονήν τών Αγίων Τεσ

σαράκοντα (Αγίων Σαράντα) περί ής ακολούθως ό λόγος έσται. Και ταΰτα 
μέν περί τοϋ ονόματος τοΰ λιμένος. Ή δέ πόλις ώνομάζετο Αυκια, ώς ί- 

ποδεικνύεται έκ τής επομένης επιγραφής αναμφίλεκτο);*

ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΛΥΚΙίΏΝ]

Τήν επιγραφήν ταύτην εύρον έν τφ λιμένι Αγίων 40, άμα άποβάς 

τοΰ πλοίου, δτ’ έπέστρεφον έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά τοΰ μακαρίτοο 
άδελφοΰ μου, Κωνσταντίνου ΓΙετρίδου*  ήν δ’ έπί πέτρας τετραγώνου καί 

έρυθροειδοΰς, κείμενης έν τή πρώτη βαθμίδι τής κλίμακος τοΰ τελωνείου, 

δπερ νΰν έγένετο ξένων (χάνιον). Δέν μοΐ επετράπη νά καταμετρήσω τό πλά

τος, καί μήκος διά πολλούς λόγους*  αλλά πρός τό τέλος ήν έν μερει τεθραυ· 

σμένη, ώστ’ έ'λειπεν ή κατάληξις ar τοϋ- ονόματος Αυκλων, ήν καί συνε- 

πλήρωσα. Τήν επιγραφήν ταύτην έκοινοποίησα εις τόν έν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον όμοΰ μέ άλλας Ηπειρωτικά; έπιγραφάς 
εις πόνημα περιεχομένας, καθυποβληθέν εις τόν παρ’ αύτώ Ζωγράφειον δια

γωνισμόν, ύπό τήν επωνυμίαν Ηπειρωτικών Συλλογή. Άλλ’ ό σύλλογος 
έξέδωκεν αύτάς ατελέστατα εις φυλλάδιον, περιέχον τήν κρίσιν τών εις 
αυτόν καθυποβληθέντων πονημάτων. 3 Τόν λίθον τοΰτον, έφ’ ου ή περί ής 

ό λόγος έπιγραφή, είδε καί ό κ. Β. Ζώτος, ό Μολοσσός, ό έμός συμπολί

της καί θείος, αλλά παρά πάντα επιστημονικόν λόγον γράφει έν τφ καλου- 

μένφ ΙΙροδρόμω τής βιβλιοθήκης τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 'Ηπειρωτικοί 
Συλλόγου, ότι ό λίθος περιέχει τάς λέξεις τάς δε : πόλις Αυκΐων ά>δε εκτι- 

σται///2 Πρός τίνα σκοπόν ή επιγραφή αΰτη έγγέγλυπται, ό επιστημών 

έν άκριβείγ νά άποφανθή έπιστημονική ού δύναται*  φαίνεται όμως ουσα ανα
θηματική, αλλά καί πάλιν δυσχέρειαι αναφύονται’ διότι άγνοοΰμεν βωμοϋ 

ανάθημα ύποδεικνύει, ή αγάλματος ή άλλου τίνος έκ τών συνήθως άνάτι- 

θεμένων τοΐς θεοΐς ή τοΐς ή'οωσΓ οπωσδήποτε όμως είναι λίαν σημαντική 
διά τήν ονομασίαν τής πόλεως, ήτις αρκούντως διεφωτίσθη δι’ ατύής ένι-

1 Juris graeco-romani. σ. 88. Band, histor. Byzant. σ. 240. — 2 Περίοδ. Β' ξτος A 
1875—6 έν Σμύρνή σ. 58-82. — 3 "Ιδε Κρίσιν Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου Κωνσνοντιν, 
έν ίδικιτίρφ φυλλαδίφ. ·— Όπειρ'ωτ. Μελέτβι Β, Ζώτον ΚΙολοσσοδ. τ. Α1 6ι6.Α' σ, 56. 
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βχυουσης ού σμικρόν τήν είς τά στόματα τοΰ λαού συνδιατηρηθεΐσαν, οςτίξ 
όπως διετήρηβεν ήθη, έθιμα, αρχαίας Έλληνικάς λέξεις καί φράσεις, ουτω 

διεφύλαξε καί αρχαίας 'Ελληνικά; ονομασίας, καί τοι ολίγον παρέφθαρμένας, 

ώς συμβαίνει ενταύθα είς τό όνομα z/waac, ό'περ . είς τά στόματα τοΰ λαοϋ 

άπαντφ Λυκούρσι, προελθόν ί'σως έκ τοΰ ΛυκονρσοΙ, του υπό του Μελετίου 
μαρτυρομένου τόπου. 1 Άλλ’ ό σοφός μητροπολίτης ’Αθηνών παρά τοΰ λαοϋ 

έλαβεν αύτόν, ή παρά τοΰ Παυσανίου, θέλων νά έξελληνίση ίσως τό όνοαα ; 

ώπαντ^ γάρ παρατώ σοφφ Καισαρεΐ ό τύπος έν τοΐς δέοντος’ «Παρά τοΰτο 
))η οδός κάτεισιν έπί χωρίον Λυκουρΐαν, καί έστι Φενεάταις η Λυκουρία, 

»πρός Κλειτορίους όροι της γης. Προελθόντων δέ σταδίους ώς πεντήκοντα έκ 
ϊΛυκουρΙας έπί του Αάδωνος άφιξη τάς πηγάς.» 2 Άλλά καί τρεις άλλαι 

πόλεις έν Άρκαδίφ φέρονται παρά τφ περιηγητή της άοχαιότητος έ'χουσαι 

την αύτήν ρίζαν, οίον, Λύκαια, Λνκόσονρα καί Λυκαιαται, αΐτινες έπί τών 

ημερών αύτοΰ ήσαν έρημοι 3> η δέ ρίζα Λνκ, κατά τόν σοφόν Ακαδημαϊκόν 

της Γαλλίας κ. Λ. Μωρΰν, εστιν η luoc lucis, σημ.αινουσα φως, ώς άποφαί- 
νεται. έν τοΐς δε’ «1’ itymologie de ce nom est evidemment emprunt^e au 

theme Λνξ, lux, qui s’ est conserve dans le latin, et a donr.6 naissance au 

grfec Λευκός, blanc, brillant· c’ <5tait done un mot de la langue p^lasgique, 

qui signifiait lumiere» i' ώστε συνάγετ’ έκ πάντων τούτων τό επιστημονι

κόν συμπέρασμα, ότι τό όνομα Λνκία είναι πανάρχαιον, είναι Πελασγικών 
χρόνων ενδειγμα, όπως καί το τοΰ λιμενος ’Όγχηατος, καί εντεύθεν κατα

φαίνεται σχέσις καί συγγένεια όπως καί δι’ άλλων πολλών, μετίκξύ τών πα
ναρχαίων Αρκάδων καί τών έν Ήπείρφ Πελασγών, οΐον, Αόνων (καί μετά 

τοΰ δασέος πνεύματος Χαόνων), Θεσπρωτών κλ. Άλλά περί τούτου ές άλ

λοτε ό λόγος. Καί ταΰτα μέν περί τοΰ ονόματος της τε πόλεως Αυκουρσών 
καί τοΰ λιμένας τών ΐιγΐων Σαράντων 5.’Ήδη καιρός νά εί'πωμεν ολίγα τινά 

καί περί τοΰ ιστορικού αύτών μέ’ρους.

Β'

"Οτι πολλά όλίγαι ίστορικαί ειδήσεις περί Ηπείρου διεσώθησαν παοά τοΐς 

άρχαιοις συγγραφεΰσιν, ‘Έλλησί τε καί Λατίνοίς, έστι γνωστόν τοΐς περί τά 
γράμματα ασχολούμενοι; 6, καί εντεύθεν καταφαίνεται ή μεγάλη δυσκολία

1 Γεωγραφ. Μελετίου Ο; Βενετίας, τ. I. περί Ήπειρ. ζλ. — 2 Παυσαν. ’Αρκαδικών 
VIII. XIX. 4. XX. I σ. 110 τοΰ Β' τύμ. &δ. Λει| 1854.— 3 Παυσαν. Άρζαδ. VIII. 
XXVII. 3. 4. 5. 6. σ. 128 τής αύτ. εκδ. — 4 Λ Maury, hist, des religions de la Crfece 
Antique, tom. Α σ, 50. ζεζ 55- 56. κ=ς. όζδ. Πάρισίων 1857. —— 5 Τινές υποτίθενται 
είναι ΙνταΰΟα Αλατειαν, άλλοι Φανωτην, άρηαιας πόλεις άλλαγοΟ τής ’Ηπείρου κειμϊνας, 
ώς άπεοειξαμεν εν τή ύποβληΟειση ζατα το i867 εις τήν *Α0ήνησι Άργαιολογ. Εταιρείαν 
πραγματεία ήμών.δαμοσιευθειση και είς τήν Πανδώραν (φυλλάδ 456 τής"|5 Μαρτίου I860, 
τ. ιΟ σ. 465-472. — 6 Αλέξιου Ιίαλλη, ιατροί), Μελεται Ιπι τής ’Αρχαίας γωρογρα®. καί 
tetop. ·;·ή$ ’Ηπείρου, σ, I έν ’Αφήνεις, ι’ς ιδιαίτερον φνλλάδιον hSoteoa:.

5

«της συγγραφής τής ’Ηπειρωτικής ιστορίας, αν μ.η θελφ τις να γραφή, αυθαί

ρετα καί φαντασίας μυθοπλαστούοης δημ,ιουργήαατα, άτινα ή επιστήμη ά- 

ποροίπτέι ώς κοσκυλμάτια κατ’ ουδέν χρήσιμα, ϋθεν περί Λυκιας (Ανκουρσιου 
$ Αυκουοσών) διά τόν λόγον τούτον δέν δυνάμεθα νά άναγράψωμέν τι εν

ταύθα ιστορικόν, προσιτόν τνί έπιστήμφ τγ τήν ίεράν άλήθειαν έπιδιωκοόστ) 

απανταχού καί πάντοτε. Άπό Όμηρου μέχρι τής ύποδαυλώσεως τής ’Ελλά

δος είς τούς'Ρωμαίους, χρονικόν διάστημα χιλίων ετών,ώς έγγιστα, ούδαμοϋ 

είς τάς δέλτους τής 'Ιστορίας ιδιαιτέρας μνείας άξιοϋται ή πόλις Λυκία, 
ούδ' ό λιμήν αύτής, ώς θέσεις, ένθα γεγονός τι άξιοσημείωτον διά τήν ιστο

ρίαν συνέβη’ καί πάλιν άπό Χριστού γεννήσεως μέχρι τοΰ Ε' αίώνος τά αύτά 

παρατηρούνται, δτε .αί'ρνης ό Καισαρεύς Προκόπιος παρελθών είς τό μέσον 
παριστ^ τήν ύπό τών Γότθων καταστροφήν καί έρήμωσιν τής πόλεως, ήδη 

έχούσης τό όνομα "Λγχιοος. Άλλ’ επειδή ή μαρτυρία αδτη έχει πολύ τό * 

ενδιαφέρον, παρατιθέμεθα ταύτην ωδε-ολόκληρον, οΰτωσί έχουσαν. «Τωτίλας 
»δέ πλοία μακρά ές τριακόσια Γότθων πληρώσας, ές τήν 'Ελλάδα έκελευσεν 

»ίέναι, ληΐζεσθαί τε τούς παραπίπτοντας, έπιστείλας δυνάμει τή πάσφ’ ο5- 

. »τος δέ ό στόλος ά.χρι ές τήν Φαιάκων χώραν, ή νΰν Κέρκυρα επικαλείται, 
κούδέν άχαρι έργάζεσθαι έ'σχε’ νήσον γάρ ούδεμίαν έν τφδε τφ διάπλφ οι

κουμένην ξυμβαίνει είναι, έκ τοΰ κατά τήν Χάρυβδιν πορθμού μέχρι εις 

»τήν Κέρκυραν,ώστε πολλάκις έγώ ενταύθα γενόμενος δνηπορούμην, όποι ποτέ 
»άρα τής. Καλυψούς ή νήσος εΐη. Ταύτης γάρ τής θαλάσσης ούδαμή νήσον 

«τεθέαμαι, οτι μ.ή τρεις ού πολλφ άπωθεν τής Φαιακιόος, αλλ οσον από 
«σταδίων τριακοσίων, άγχιστά πη άλλήλων ουσας, βραχείας καμιδη καί 

ιιούδέ ανθρώπων έχούσας οικίας, ούδέ ζώων, ούδέ άλλων τό παράπαν ούδέν.- 

«Όθονοί δέ καλούνται τανύν αί νήσοι αύται, καί φαίη άν τις τήν Καλυψώ 
υένταΰθα γενέσθαι καί άπ’ αύτοΰ τόν Όδυσσέα, γης τής Φαιακίδος οντα 

»θύ πολλφ άπωθεν, ή σχεδία (ώς φησιν Όμηρος), ή άλλφ τφ τρόπφ, νηός 

«τίνος χωρίς, ένθένδε διαπορθμ-εόσασθαι. Άλλά ταΰτα ήμΐν όσον τεκμηριού- 
»σθαι, είρήσθω’ νοΐς γάρ Λα.Ιαιοϊάτοις ιίς τό άκγιβ'ις εναρμόσασθαι τόν 
ιίαΛηθη Λόγον, ού ρη,διον’ έπεί ό πολύς χρόνος τά τε τών χωρίων ονόματα 

»καί τήν άμφ’ αύτοΐς δόξαν έκ του έπί πλεϊστον μεταβάλλειν φιλεΐ. . . . έ- 
»μοί δέ αύθις, ό'θεν περ έξέβην, ιτέον’ επειδή είς τήν Κέρκυραν οδτος ό 

«Γότθων στόλος άφίκετο, αύτήν τε ήγον καί έ'φερον έξ επιδρομής, καί δσαι 
«άλλαι αύτή νήσοι έπίκεινταί, αί Συβόται καλούνται. Διαβάντες δέ καί είς 

»τήν ’Ήπειρον έξαπιναίως άπαντα έληίζοντο, τά άμφί Δωδώνην χωρία, καί 

«διαφερόντως Νικόπολίν τε καί ’’Λγχισον' ού όη 'Λγχίσην, τον ΛίνιΙου πα- 
Dtepa, ίζ ΊΛΙου άΛούσης ζύν τω παιδί πΛίοντα, φασ'ιν οί επιχώριοι,εξ άν-

* ' , . , λ t
•αθρώπων άφανισδηναι, και την έπωνυριιαν τω χωριω δούναι. ΙΙεριιοντες οε 
Β τήν παραλίαν δλην, καί ναυσίν 'Ελλήνων εντυχ^οντες πολλαΐς, αυτοΐς φορ- 
))τίοις άπάσας ειλον' έν ταϊς είναι ξυνέβη καί τών νηών τινας, αί τνί. Ναρσή 

ΤΟΜΟΖ Β', 8.-AYronm 1878. 44
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Βστροιτιγ. έκ τής ’Ελλάδος τά επιτήδεια βφερον. Ταϋτα μέν ουν -τγ δε ζυνή“ 

»νέχθη γενέσθαι»1. Μετά . δέ τήν καταστροφήν ταύτην φαίνεται ότι ό αύτο- 

κράτωρ’Ιουστινιανός συνωκισε την πόλιν ήπερισυνήγαγε τους δικσκορπισθέντας 
κατοίκους, τούς δυνηθέντας νά διασωθώσι, και έδείματο καί φρούριον πρός 

ασφάλειαν αυτών, δ'περ διά τό εγγύς κείμενον Ποσείδιον’Ακρωτήριον ώνόμασε 

Ποσει$ω>·α. Άλλ' ού μόνον ενταύθα ό αύτοκράτωρ εκείνος, αλλά και πολλα- 

χοϋ τής ’Ηπείρου τοιαΰτα άνήγειρεν ή έπεσκευάσατο αρχαιότερα, ώστε 37 
άπαριθμοϋνται παρά τω Προκοπίφ 2. Ή πόλις ’Άγχισος ήν καί έδρα έπι^ 
σκοπού’ δυο δέ τά ονόματα, κατ’ Άραβαντινόν αναγράφονται έν ταϊς ίε-· 
ραϊς δέλτοις διασωθεντα’ τών δ’ άλλων άπώλοντο. ''Οτι όμως συνετήρει θρό

νον επισκόπων μέχρι τής 1' μ. X. έκατονταετηρίδος, άποδεικνύεται έκ τών 
διασωθέντων Καταλόγων, ών μνεία έγένετο έν τοΐς έμπροσθεν’ έκ τών πολ- 

,λών δέ ναών, αύς είχεν ή πόλις κατά τούς καιρούς εκείνους τρισμέγιστος ήν 

ό τών Αγίων 40’ ούτινος καί σήμερον . διασώζονται τεσσαράκοντα υπόγειοι 
θόλοι στερεώτατοι, άνά εις εις έκαστον τών 'Αγίων 40, ώστε άπετελοΰντο 

40 ναΐσκοι, ών υπερθεν άλλοι τοσοϋτοι ίσως, μή σωζόμενοι νυν’ εις έκαστον 
τών υπογείων διατηρούνται βυζαντιακαί άγιογραφίαι αλώβητοι,ώς καί έν κε~ 

ραμίοις έντετειχισμένοις διάφοροι εκκλησιαστικά! φδαί ή τροπάρια’ωσαύτως 

καί εις τό φρούριον πολλά λείψανα οικοδομών έντετειχισμένα άτάκτως καί 

ένθεν κάκεΐθεν άπερριμμένα ύπήρχον.’Αλλά κατά τήν καταστροφήν τής πόλεως 
καί έρήμωσιν ήλλοιώθησαν τά πάντα’ πότε δ’ έγένετο ή καταστροφή καί 

υπό τίνος, έν άκριβεία επιστημονική δέν είναι δυνατόν νά εί'πν; τίς τι' παρά- 
δοσίς τις παριστφ οτι ό περίφημος ναός τών 'Αγίων 40 μετά τήν έρήμωσιν 

τής πόλεως άποκατέστη μοναστήριον, αλλά κατεστράφη και τοϋτο βραδύτε 

ρον. Ό Άλή πασάς επί τών αρχαιότερων ερειπίων άνήγειρεν, ή μάλλον εΐ-
πεΐ< έπεσκεόασε τό άρχαϊον φρούριον, δπερ ή Υ. Πόλη συνετήρει καί ύστερον, 
άλλ’δτε ό Γκιολέκκας κατά τό 1847 ή'γειρεν εις έπανάστασιν τούς Τουρ- 
καλβανούς τής ’Ηπείρου κατά τοϋ Σουλτάνου, έκυρίευσε τό φρουρών Αυκουρ- 

σίου καί κατεΐχεν επί όκτώ μήνας, καθ’ ούς διήρκεσεν ή έπανάστασις τών 
’Αλβανών, συντηρουμ.ένη ύπό του άειμνήστου Κωλέττου' μετά ταυτα ή Υ. 

Πόλη, πεσουσης τής ’Αλβανικής έπαναστάσεως, ένεκα τοϋ τότε δυστυχώς 
έπισυμβάντος θανάτου τοϋ Κωλέττου, άφήκεν εις αχρηστίαν άφοπλίσασα τό 

φρούριον και μεταβιβασασα εις Κωνσταντινούπολιν όκτώ χάλκινα βενετικά 
κανόνια έξ αύτοϋ, άπερ εκεί καί εις χάλκινα νομίσματα μετεποιήσατο. 

Τοΰ Κωλέττου τά σχέδια ήθέλησαν έπ’ εσχάτων καί οί ήμέτεροι νά έπαυα- 

γάγωσιν άτυχώς εις ήν άφέθησαν γραμμήν, άλλ’ οί καιροί ήλλαξαν καί 

ή στιβαρά χείρ φεΰ ! έξέλιπε.

I Προίιοπ. Καισαρ.περί τοΟ ΓοτβικοΟ πολέμου. Βιδ. Γ’ κεφ. ΚΖΖ § 12.σ. 222-223» 
ίκδ. Βενετίας 1729.— 2 Προκοπ. Καισαμ περί ·ζτισμάτ<ον Ίονστι νιανοΟ. Βι6λ. Α’ 
τ.ε«., Λ’ &.δ, παλα·.α Παγίων. — 3 Π. Άρα€«ντ*.νο5  Ίστορ. τόμ. Β' έν λέξει Άγχίασμος,
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Τά μόνα προϊόντα, δι’ ά τό Λυκούρσιον διακρίνεται έν τή επαρχία Δελ- 

βίνου, εΐσί τά έγχέλια. καί τά φασόλια’ καί τά μέν έγχέλικ έν τώ ποτκμζί 
Σιμόεντι' καί κοιτά τά ύπ’αύτοΰ σχηματιζόμενα έλη άγρεύονται’ εΐσί δέ ήδύ» 

τατα τήν γεϋσιν καί λιπωδέστατα’ τά δέ φασόλια έν τγ ύπό τό Λυκούρσιον 
πεδιάδι σπείρονται’ είναι δ’ έ;ι τοϋ είδους, άπερ έν τή ελεύθερα Έλλάδι 
καλοϋσι .Μπια, άλλ’ άρίστης ποιότητος*  εκεί γίνεται καί είδος τι καπνόν, 

δπερ καλείται ιδία ονομασία τζιμπγι, καί έχει φύλλα επιμήκη καί στενά*  

άλλ’ εις τά σιγάρα σπινθηροβολεί καί διαχέει ευωδίαν άρίστην, ώς τό ύσω- 

πον χόρτον, πληρούν τά δωμάτια αρωματικής τίνος οσμής’ φυτεύεται όμως, 
εις μικράν ποσότητα διά τήν μεγάλην αύτοϋ τιμήν, όταν είναι γνήσιον.— 

’Αν δ’ ό θεός θελήση καί έμπνεύσγ τούς ισχυρούς τής γής, ΐνα γένηται ή 

ενωσις εκείνων τών μερών μετά τής έλευθέρας 'Ελλάδος, τότε καί τά προϊ

όντα θέλουσιν επαυξήσει καί τά δεινά τής Ηπείρου θέλουσι παυσει, ώς έ
λεγε πρό χρόνων ό αείμνηστος αδελφός μου Κωνσταντίνος, έν άνεκδότω αύ- 

τοϋ ποιήματι από μέρους τής ’Ηπείρου, τάδε’

Έαν ό Ζευς θελήσν} 
νά σκύψτν νά φιλήττι 
έμε καί τά παιίιά μου, 
8α παόσουν τα δεινά μου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ σχολάρχης Θούριας 
Έκ Δροδιανης τής’Ηπείρου.

Ο ΑΠΕ2ΗΡΑΜΕΝΌΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ *
Μϊ·®Ι^ΤΟΡΙΑ

ΕΔΜΟΝΔΟΥ αμγου.

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ &'

Τό θύμα

«’Αγαπητέ μοι Αέον, ε!πεν ό κ. 'Ρενάλτος άκούων τήν διήγησίν σου ταύ- 

τήν άνεμνήσθην τήν τελετήν τής διανομής πών βραβείων. Ήκροάσθημεν τόν 

λόγον σου ώς άκροώνται τόν λατινικόν λόγον τοϋ καθηγητοϋ τής ρητορικής. 
Έν τοιοότφ δέ άκροατηρίφ υπάρχει πάντοτε πλειονοψηφία τις, ή'τις ούδέν 

νέον μανθάνει, καί μειονοψηφία ήτις ούδέν εννοεί. Άλλ’ οί πάντες όμως 
άκροώνται χάριν τών μετέπειτα συγκινήσεων τής διανομής τών βραβείων, 

■ 1 Περί Σιμόεντος ποταμού (Βιστρίτοης νδν) ϋίλομεν γράψει ιδίαν πραγματείαν,
• Λ.Τδί σελ. 562.
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Ό κ. Μαρτοϋ καί εγώ γινώσκομεν τά πειράματα τοϋ ΜΆιζερ καί τοΰ άξιου 

αύτοΰ μαθητου Πουχέτου, "Ωστε έάν μέν ό'σα διηγήθης, τά διηγήθης χάριν 

ημών, είπες πολλά πέρα τοϋ δέοντος, όλίγιστα δέ έάν τα διηγήθης χάριν 

τών κυριών και τών κυρίων, οϊτινες ούδέν γινώσκουσι περί τών σχολαστικών 
συζητήσεων περί της ζωτικότητος καί του οργανισμού. Ή ζωή είνε άρχή 

ένεργείας ζωογονούσα καί κινούσα τά όργανα ; ή μήπως τουναντίον είνε 

αποτέλεσμα τοϋ οργανισμού,λειτουργία τών διαφόρων ιδιοτήτων τής ενόργα

νου ύλης; Τοΰτο είνε πρόβλημα έκ τών σπουδαιότατων, και αύταί δ’ αί 

γυναίκες μετά πολλής προσοχής θά το έξήταζον, έάν τις τολμηρώς τδ ύπέ- 
βαλλεν εις αύτάς, έάν ταις έλεγε: «Ζητοϋμεν έάν ύπάρχν) ζωτική αρχή, 

πηγή καί αφορμή πασών τών ενεργειών τοΰ σώματος, ή μήπως ή ζωή 
είνε αποτέλεσμα τής κανονικής τών οργάνων λειτουργίας. Κατά τόν Μάιζερ 

κα'ι τον μαθητήν αύτοϋ ζωτική αρχή δέν ύπάρχει" διότι, λέγουσιν, έάν 
ό'ντως ύπήρχε, πώς είνε δυνατόν νά εξέρχεται έκ τοϋ άποξηραινομένου Αν
θρώπου ή βραδόποδος, νά εισέρχεται δέ πάλιν άμ,α ώς τά αποξηραμένα 

ταΰτα σώματα έμβαπτισθώσιν εις τό ύδωρ. "Οθεν μή ύπαρχούσης ζωτικής 

αρχής καί πάσαι αί μεταφυσικαΐ και ήθικαί θεωρίαι αί έπί τής ύπάρξεως τής 
αρχής ταύτης θεμελιούμεναι είνε πλημμελείς καί πρέπει νά άνακαινισθώσι». Αί 
κυρίαι εδώ σέ ή'κουσαν μεθ’ υπομονής, πρέπει νά όμολογήσωμεν τό δίκαιον. 

"Ο τι δέ ήδ υνήθησαν νά έννοήσωσιν έκ τοΰ λόγου σου είνε οτι Αντί μυθι

στορίας, ώς ύπεσχέθης, απήγγειλες διατριβήν έπιστημονικήν. ’Αλλά σέ συγ- 

χωροϋμεν χάριν τής μομίας τήν οποίαν θά μας δείξγς. "Ανοιξον τήν θήκην 

τοΰ συνταγματάρχου.
— Τώρα είνε ίδικός μας, άνέκραξεν ή. Κλημεντίνα γελώσοί.

-— Καί άν φοβηθήτε;

—· Μάθε, κύριε, οτι κήνένα δέν φοβούμαι, ουδέ τούς ζωντανούς συνταγ- 
ματάρχας.

Ό Λέων λαβών τόν ορμαθόν τών κλειδιών ήνοιξε τήν έκ δρυός μακράν 
θήκην έφ’ ής έκάθητο.Άφαιρεθέντος δέ τοΰ καλυμμ-ατος έφάνη μολυβδίνη θήκη 

περιέχουσα άλλην θήκην καρυίνην έπιμελώς έστιλβωμένην καί έ'σωθεν έ- 
στρωμένην διά λευκής μετάξης καί γναφαλόναστον. Οί παρεστώτες ήλθον 

πλησίον κρατοϋντες τάς άνημμένας λαμπάδας των, καί έπεφάνη ό συνταγ

ματάρχης τοΰ 23ου τής γραμμής συντάγματος περιστοιχισμένος ύπό τών 
φώτων ώς έν έπικηδείφ τελετή). Έφαίνετο δέ ώς άνθρωπος κοιμώμενος, ή 
δ’ έντελής διατήρησις τοΰ σώματος κατεδείκνυεν δ'τι ό φονεύς έμερίμνησεν 

ώς πατήρ υπέρ αύτοΰ. ΤΗτο δέ ό'ντως άξιολογωτάτη ή μομία αυτή δυναμένη 

νά παφαβληθγ πρός τάς άρίστας εύρωπαικάς μομίας τάς περιγοαφείσας ύπό 
Βύκ δ’ Άζύρ τω 1779 καί ύπό Πυμωρέν τώ 17 87.

Τό μέρος τοΰ σώματος τό άριστα διατηρούμενου ήτο,ώς συνήθως,τό πρόσω- 

πον άρήιον καί άγέρωχον. Έάν δέ ήτο παρών παλαιός τις φίλος τοΰ συν

Ταγματάρχου βεβαίως θάνεγνώριζε τόν άνδρα έκ πρώτης όψεως. Άvαμφιβα,- 

λως τής ρινός τό μέν άκρον ήτο όξύνερον, τά δέ πτερύγια λεπτότερα καί 
χαλαρά, ή δέ ράχις όλιγώτερον έξωγκωμένη ή κατά τό 1813. Τά βλέφαρα 

καί τά χείλη είνον λεπ^υνθή, αί δέ γωνίας τοΰ στόματος είχον παρασυρθή 

ολίγον πρός τά κάτιο. τά ζυγωματικά όστκ έξεϊχον ολίγον, ό τράχηλος είχε 
βραχυνθή έπαισθητώς, ου ένεκα ό πώγων καί ό λάρυγξ έφαίνοντο λίαν έξέ- 

χοντες. Άλλ’ οι οφθαλμοί κλειστοί άνευ τινός συστολής, ήσαν ποθώ όλιγώ

τερον κοίλοι ή ό'σον ήδυνατό τις νά ύποθέσ-ρ. Τό δέ δέρμα ελαφρώς έρρυτιδω- 

μένον ήτο ολίγον ροδόχρουν καί διαφανέστερον, καί ύπ’ αύτό πολλαχοΰ διε- 

φαίνετο τρόπον τινά τό χρώμα τών τενόντων, τοΰ λίπους καί τών μυώνων. 

Τήν Ανωμαλίαν δέ ταύτην τοΰ χρώματος τοΰ δέρματος έξήγησεν ό ιατρός 
εϊπών δ'τι έάν ό συνταγματάρχης άπεξηράνθη ζωντανός, τά σφαιρίδια τοϋ 

αίματος δέν αποσυνέτέθησαν, άλλ’ Απλώς συνεκολλήθησαν εντός τών τρι
χοειδών αγγείων τοΰ δέρματος καί τών υποκειμένων ιστών' ώστε διετήρη- 

σαν τό ίδιον αυτών χρώμα, δ'περ νΰν διεφαίνετο εύκολώτερον ή άλλοτε ποτέ 

ένεκα τής ήμιδιαφανείας τοΰ Αποξηραμένου δέρματος.
Ή στολή είχε γείνει εύρυτάτη ώς δυναται πας τις . νά εϊκάσνΤ άλλ’ έά 

πρώτης ό'ψεως δέν έφαίνετο ότι τά μέλη είχον παραμορφωθή. Αί χεϊρες ήσαν 

ξηραί καί γωνιώδεις, άλλ’ οί όνυχες ολίγον τι άνεστραμμένοι κατά τά άκρα, 

ήσαν δ’ όμως ζωηροί καί ακέραιοι. Μονή δέ έπαισθητή μεταβολή τοϋ όλου 
σώματος ήτο ή καθ’ ύπερβολήν συμπίεσις τών λαγάνων, αΐτινες έφαίνοντο 
ώς παθοΰσαι συνίζησιν υποκάτω τών τελευταίων πλευρών, δεξιά δέ μικρά 

τις έξοχή ύπεδήλου τόν τόπον τοΰ σπληνός. Τά δέ διάφορα μέρη τοΰ σώμα

τος κρουόμενα διά τοϋ δακτύλου ηχούν ώς ξηρά. βύρσα. Έν φ δέ ό Λέων 

έδείκνυε πάντα ταΰτα καί διηγείτο τάς άρετάς τής μομίας του, έ'σχισεν έξ 

απροσεξίας τόν λοβόν τοΰ δεξιοΰ ώτός καί άπέμεινεν έν τγ χειρί ταυ σμι- : 
κρότατον τεμάχιον τοϋ συνταγματάρχου. Τό άσήμαντον τοΰτο γεγονός θά

■ παρήρχετο Απαρατήρητου, έάν μή ήτο παρούσα ή Κλημεντίνα, ήτις συγκε- 
κινημένη παρηκολούθει πάσας τοΰ έραστοϋ της τάς κινήσεις, καί άμα ίδοΰσα 

τό τεμάχιον τοΰ ώτός έρρηξε κραυγήν τρόμου καί τό κηροπήγιου κατέπεσεν 

Από τών χειρών της. Παρευθύς ό Λέων σπεύσας τήν ύπεστήοιξεν έν ταϊς Αγ- 
κάλαις του καί την έφερεν εις καθέδραν, ό δέ κύριος ‘Ρενάλτος έ'δραμε νά 

κομίσγι άλατα, διότι ή Κλημεντίνα ήτο ωχρά ώς νεκρά καί έφαίνετο ό'τι θά 

λιποθυμήσγ. Άλλα μετ’ ού πολύ ανέλαβε, καί χαριεντως μειδιάσασα ένε- 

θάρρυνε τούς περί αυτήν. Είπε δέ' ■
«Συγχωρήσατε μοι, τήν απερισκεψίαν μου καί τόν γελοΐόν μου τρόμον.

Άλλ’ ή διήγησις τοΰ κυρίου Αέοντος . . . καί έπειτα . . . τό πρόσωπον τοΰτο 
τό όποιον φαίνεται ώς κοιμωμενον ... μ’ έφάνη ότι δ τάλας ούτος άνθρω

πος θάνοίξτ) τό στόμα καί θά φωνάξν) ότι πονεϊ».■‘Ο Λέων πάοαυτα σπεύσαο έκλεισε τήν θήκην τοϋ '«υντανα-ατάρνου. έν
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«ΐτοϋσα συγγνώμην κοά 

άκρυά της κατέρ-

HAPNAS3C3

δ ιατρός Μαρτοϋ κύψας ?λαββ τδ τεαάχιον τοϋ-ώτδζ ΚχΙ το εχωσεν εν τ® 

θυλακίω του. Άλλ’ ή Κλημεντίνα καί τοι διετέλει < 
μειδιώσα κατελήφθη αδθις υπό της συγκινητεως και τά δάκρυα της κατέρ- 

ρευσαν. Και ό μέν μηχανικός πεσών πρό τών ποδων της ή'τει συγγνώμην καί 
διά λόγον μειλιχίων προσεπάθει νά παρηγορήσγ την ανεξήγητου θλϊψίν της. 

Ή δέ Κλημεντίνα άπέμασσε μέν τά δάκρυα της αλλά μετ’ ού πολύ έπήρ- 

χοντο ραγδαιότερον καί ή άτυχης νεάνις,χωρίς καί αύτή νά γινώσκγ τδ διατί, 
έλυζε καί οί λυγμοί της έσπάρασσον την καρδίαν,

«Τί αναίσθητος άνθρωπος 1 ύπετονθ.όρυζεν ό. Λέων τίλλων τάς τρίχας τής 

• κεφαλής του. Μετά τριετή απουσίαν την έπαναβλέπω καί δέν ευρίσκω άλλο 
καλλίτερου νά της δείξω παρά μομίας ! ’Σ την οργήν κατηραμένε συνταγ- 
ματάρχα, άνεφώνησε λακτίζων τήν τριπλήν θήκην».

— "Οχι, άνεφώνησεν ή Κλημεντίνα μετά διπλάσιάς βίας καί παραφορας» 
Μή τον καταρασαι, κύριε Αεαν. Πόσον ύ.πέφ.ερεν δ δυστυχής ! ’Ά, ό ταλαί

πωρος άνθρωπος ’

Ή γηραιά παρθένος έκάθητο. κκτγσχυμένη. Δικαιολογούσα δέ την άνε*  
ψιάν της διεμαρτύρετο ότι ούδέποτε έφάνη τοσαΰτον- ευαίσθητος. 'Ο δέ κύ

ριος καί ή κυρία 'Ρενάλτου αΐτινες είχαν ΐδεϊ την Κλημεντίνάν κατά μικρόν 
άναπτυσσομένην, ό κ. Μαρτοϋ δστις ήτο ό τακτικές αυτής ιατρός, όάρχιτή- 

κτων, δ συμβολαιογράφος, καί συντόμως είπεϊν, ■ πάντες οί παρόντ'ες έκά*  
θηντο κατκπεπληγμένοι καί άναυδοι. Διότι ή Κλημ.εντίνκ δέν ήτό τις αι

σθηματική νεανις ούδέ ρωμαντικη, ούδ’ είχε τρκφή ή νεότης αυτής διά τών 
διηγημάτων της ’Άννας 'Ράτδκλιφ, ούδ’ έπίστευεν εις τά φαντάσματα, 

αλλά την δεκάτην ώραν τής νυκτάς περιήρχετο άτάρκχος την οικίαν, άνεα 

φωτός. Μήνας δέ τινας προ τής άναχωρήσεως ταΰ Δέοντος άποθανούσης τής 

μητρός της, δέν ήθέλησε νά συμμετάσχγι άλλος τις τής δλιβερβς άπολαύ.- 

®εως τοϋ νά παρανυκτερεύσγ παρά τόν νεκρόν προσευχόμενη.
«Τοϋτο θά μας γείνν) μάθημα. ’Άλλοτε άν μας άρέσ-ρ, άς μένωμεν άγρυ- 

wvot πέρα της δέκατης ώρας, τί λέγω.! εΐνε τώρα μεσάνυχτα παρά τέταρ

τον. "Ελα, κόρη μου, καί ρταν πλαγιάσης, Θά συνέλθ^ς».

Ή Κλημεντίνα ύπακούσχσα εις την θείαν.της ήγέρθη μετά συστολής, 
άλλ’ έν ω έμελλε νά διαβή τόν ούδέν τοΰ χημείου, επανήλθε πάλιν πλη

σίον τής θήκης τοΰ συνταγματάρχου καί μετά επίμονης ανεξήγητου πολύ, 

μάλλον η ή θλΐψί; της, άπήτει νά έπανίδη τά πρόσωπον τοΰ συνταγματάρ
χου. Μάτην ή θεία της τήν έπεπλητ-ε. ΙΙ,ρός ούδέν λ.ογ·.ζομένη· τάς παρα

τηρήσεις τής κυρίας Σαμπούκκαυ καί πάντων τών άλλων, ανοίγει τήν θη» 

κην καί γονυπετήσασα πρό τής μομίας τήν φιλεϊ τό μέτω,πον, παρευθύς δ’ 
άνηγέρθη λέγουσα' .

«Δύστηνε άνθρωπε! πώς κρυόνει! Κύριε Λέον, υπόσχεσαι ότι εάν εΐνε νθ® 

κρός θά τον θ.άψγς εις’χώμα ιερόν;

Ο ΑΠΕΕΠΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 6<7·

| . ■ «Γενηθήτώ τό θέλημά σου, εΐπεν- ό Λέων. Εΐχον σκοπόν νά τόν άποστέίλω

®ίς τό Άνθρωπολογικόν Μουσεΐόν, εάν μ' έδιδε τήν άδειαν ό πατήρ. Άλλ’ 

είξεόρεμ οτι έδω ό λόγος σου δυο δέν γίνεται».
Ό Αποχωρισμός δέν έ'γεινε μετά τής αύτή; κζί ή συνάντησις φαιδρότη- 

τος. Ό κ. 'Ρενάλτος καί ό υιός του προέπεμψαν τήν Βιργινίαν καί τήν.ανε

ψιάν της μέχρι τής θόρας των, καί καθ’ οδόν συνήντησαν τόν πελώριον συν

ταγματάρχην των θωρακοφόρων,όστις έτίμα διά τής θεραπείας καί τής φιλο
φροσύνης αύτοϋ τήν Κλημεντίναν. 'Η νεάνις έ'σφιγξε τρυφερώς τόν βραχίονα 

τοϋ μνηστήρός της καί τφ εΐπεν'
«'Ο άνθρωπος αυτός ποτέ δέν με βλέπει χωρίς καί νά στενάξγι. Και τί 

στεναγμοί, Παναγία μου ! Δύο στεναγμοί του εΐνε αρκετοί νά κινήσουν ιστιο
φόρου πλοϊον.Όμολόγησον ότι ή γενεά τών συνταγματαρχών τοϋ 1813 πολύ 

διεφθάρη. Ποϋ τώρα πλέον συνταγματάρχου ώς τόν άτυχή φίλον μας!»
Ό Λέων ούδέν άντεΐπεν εις τούς λόγου; τής Κλημεντίνης. ’Αλλά δέν ή- 

δύνατο δ'μως νά έννοήσν) πώς έγεινε φίλη μ.ομίας, ήν αυτός ήγόρασεν άντί 
πέντε μόνον καί εΐ'κοσι λουδοβίκειων. Ύνα δέ τρέψγ έπ’ άλλο τήν συνδιάλε^ 

ξιν εΐπεν εις αυτήν’
«Δεν σ’ έδειξα τό κάλλιστον πάντων όσων έφερα. ‘Η Α. Μ. ό αύτοκράτωρ 

πασών τών 'Ρωσιών μ’ έ'δωκε δώρον γρυσοϋν έσμαλτωμένον αστερίσκον έξηρ- 

I τημένον από ταινίας. Αγαπάς τάς ταινίας διά τών όποιων κοσμούν τήν κομ-

βιοδόχην;
— "Ω, ναί, άπεκρίθη ή νεάνις, τήν έρυθράν ταινίαν τής Λεγεώνας' τής 

Τιμής. Καλέ, παρετήρησες ; Ό καϋμένος ό συνταγματάρχης έχει ακόμη μι
κρόν ράκος ταινίας επί τής στολής του, άλλ’ ό σταυρός δέν ύπάρχει πλέον. 

Οί κακοί Γερμανοί τοϋ τον έπήραν οτε τον συνέλαβον !

«Πιθανόν», εΐπεν ό Λέων.
ι Έλθόντες πρό τής οικίας τής κυρίας Σαμπούκκου έδέησε νάποχωρισθώσι.

Καί ή μέν Κλημεντίνα έτεινε τήν χεϊρα πρός τόν Λέοντα, δστις θά προετίμα 

τήν παρειάν, ό δέ πατήρ καί ό υιός έπανήλθον οΐ'καδε συμπεπλεγμένους έ- 

χοντες τούς βραχίονας, βήματι βραδεϊ καί πλεΐστα δσα στοχαζόμενοι περί 

τής άλλοκότου συγκινήσεως τής Κλημεντίνης.
Ή κυρία 'Ρενάλτου άνέμενε τόν υιόν της νά τον κοίμίστ)*  παλαιόν καί 

συγκινητικόν έ'Οος, δπερ αί μητέρες δέν άποβάλλουσιν ευκόλως. Τώ έ'δειξέ 

Γ δέ τά κομψά δωμάτια έν. οΐς έ'μελλε νά κατοίκησή μετά τής νέας, γύναιά

κός του’ έκειντο δέ ταϋτα άνωθεν τής αιθούσης και τοϋ χημείου τοϋ κ,

‘Ρενάλτου.
■ «Έδω θά είσαι με τό βαη.Ιε γενιά, εΐπε δεικνύουσα . θάλαμόν 0?tva ά· 

ναπαυτικώτατον καί κομψότατο?. ‘Όλα τά.έ'πιπλα εΐνε μαλακότατα- καί.χω
ρίς γώνίας,'ώστε καί τυφλός είμπορεϊ νά πεοιπατήσ'/) εδφ χωρίς νά φοβηθώ 

i νά κτυπήσ'ρ. Ούτω πως εγώ εννοώ τήν οικογενειακήν εύζωΐαν. Πάσα
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κκθέδρα νά εινε ν,τά ζαλός φίλος. Καί ναι μεν έδαπανήθησαν εις τον στολι

σμόν τοθτον κολλά, διότι κροσεκλήθησαν επίτηδες έχ Παρισίων οί αδελφοί 
Πενών, άλλ’ όμως ό άνθρωπο; πρέπει νά χαλοζγί έν τί; αΐχίγ του, ώστε νά 
μή τον κινή ό πειρασμό; νά εξέρχεται».

Έ μητρική αύτη φλυαρία παρετάθη δύο δλας ώρας, πολύς S’, εννοείται, 
λόγος έγένετο καί περί τής Κλημεντίνης. Ό Λέων έπανεϋρε την νεάνιδα 

πολύ εύμορφοτέραν η δ'σον την ώνειροπόλει, άλλά χαί όλιγώτερον άγαπώσαν. 

«Ό Θεός νά ft 16γά,Ιη ψιάζη, είπε φυσών τό κηοίον, άλλά πολύ φοβούμαι 

μήπως ό κατάρατος εκείνος συνταγματάρχης ήλθενά χωθγ μεταξύ, έμοΰ καί 
«κείνης.

Β''

- Ερωτικά κα,ϊ α,Ι.Ια, ΐινά ό’νει,ρα·.

Ό Λέων έχ τών ιδίων παθημάτων έδιδάχθη δτι δέν άρχει αγαθή συνείδη

σής και αναπαυτική κλίνη πρός άπόλαυσιν ύπνου. Ήτο έξηπλωμένος ώς συ- 
βαρίτης, αθώος ώς ποιμήν τής ’Αρκαδίας καί προς τούτοις κεκμηκώς ώς 

στρατιώτης διανυσας δύο σταθμούς. Άλλ’ όμως δεινή αϋπνία τόν κατέτρυχεν 

δλην νύκτα. Μάτην έστρέφετο έπί της κλίνης θέλων τρόπον τινά νά ρίψη τό 

φορτίον άπό τού ενός εις τόν έτερον ώμον- Μόλις έ'κλεισε τά βλέφαρα δτε είδε 

τάς πρώτας ακτίνας της ήοϋς άργυρούσας τά σχίσματα τών παραθύρων τού 
θαλάμου του·.

Άπεκοιμήθη δέ ενθυμούμενος τήν Κλημεντίναν, ή; την αγαπητήν μορφήν 
δέν· έβ ράδυνε νά τφ δείξη δνειρον εύφρόσυνον. Τήν «Ιδ’ έστολισμένην ώς νύμ

φην έν τώ νκΐσκφ τής αύτοκρατορικής έπαύλεως, στηριζομένην έπί τοΰ βρ«- 
χίονος τοΰ πατρός του φοροϋντος καί πτερνιστήρας διά τό επίσημον τής τε

λετής. Τόν κ. 'Ρενάλτον καί τήν Κλημεντίναν παρηκολούθει' αυτός έ Λέων 
δίδων τόν βραχίονα εις τήν κ. Βιργινίαν Σαμπούκκου έχουσαν τό παράσημον 

τής Λεγεώνας τής Τιμής. Ό γαμβρός έλθών πρό τών βαθμιδών τής Αγίας 
Τραπέζης, εΐδεν οτι οί πόδες τοϋ πατρός του ήσαν λεπτότατοι ώς κάλαμοι, 
έν <β δ’ έμελλε νά έκφραση; τήν απορίαν του,ό πατήρ του στραφείς τώ ειπεν’ 

«Οί πόδες μου εΐνε λεπτοί διότι εΐνε άπεξηραμένοι, άλλά δέν έΐν® δμως καί 
διεστραμμένοι». Έν φ δέ ό κ. 'Ρενάλτος έλεγε ταΰτα είς τόν υιόν του, αί

φνης τό πρόσωπον του ήλλοιώθη, οί χαρακτήρες του μετεβλήθησαν, έφύησαν 
μύστακες,μελάνες καί έγένετο κατά πάντα ομοιότατος πρός τόν συνταγμα

τάρχην, Ή τελετή τοΰ γάμου ήρξατο’ εκεί δέ ένθα συνήθως 'ίσταται ό χορός 

τών ψαλτών ίστατο πληθύς ζφων βραδυπόδών καί τροχοφόρων έχόντων μέ

γεθος άνθρωπον καί ένδεδυμένων στολήν ψαλτών. ’Έψαλλον δέ μετά παρά

φωνου βόμβου ύμνον τινά τοΰ γερμανοΰ. μουσουργού Μάιζερ, ή αρχή ήτο.

Ο ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΣ ςγνταγματαρχιις β Κ·

,· Εΐνε παράλογος ΰπόΟεσις
τα περί ζωτικής αρχής!

*Τΐ τε ποίησις καί ή μουσική τοΰ ύμνου τούτου έφάνησαν είς τόν Λέοντα 

θαυμάσιαι, καί πρόσεπάθει νά τας διατήρηση έν τνί μνήμη του, δτε ό ίε- 
ρεύς ήλθε πρός αύτόν φέρων έπί αργυρού πινακίου δύο χρυσά δακτυλίδια, 'Ο 

ίερεύς ουτος ήτο συνταγματάρχης τών θωρακοφόρων έν μεγάλη στολγ, καί δ 
Λέων ποοσεπάθει νά ένθυμηθ^ ποΰ τον ειχεν ίδεϊ άλλοτε. Καί τω δντι τδν 
είδε τήν προτεραίαν πρό τής Θόρας τής Κλημεντίνης. Ό Θωρακοφόρος ούτος 

ίερεύς έψιθύρισε : «Τό γένος τών συνταγματαρχών τοΰ 1813 διεφθάρη !»' 

έστέναξε βαθέως καί ό ναΐσκος οστις αίφνης μετεμορφώθη είς πολεμικόν πλόΐον 
παρεσύρθη ΰπό τών ύδάτων μετά ταχύτητος δεκατεσσάρων κόμβων.'Ο Λέων 

λαβών τό έτερον τών δακτυλιδίων έ’λαβε καί τήν χείρα τής Κλημεντίνης,tvos 

περάσν; τό δακτυλίδιον είς τόν δάκτυλόν της’ άλλα καί ή χειρ τής μνηστής 
του ήτο άπεξηραμένη πλήν τών ονύχων, ο'ίτινες ήσαν έτι ζωηροί καί δρο

σεροί. Φοβηθείς ήθέλησε νά φύγη, άλλ’ ή εκκλησία ήτο ολη μεστή συνταγ
ματαρχών πάσης ηλικίας καί παντός όπλου. Τόσον δέ πυκνόν ήτο τό πλήθος, 
ώστε μετ’ ανήκουστων μόχθων μόλις κατόρθωσε νά το διάσχιση. Τέλ.ος εξ

έρχεται τοϋ ναΐσκου, άλλ’ αισθάνεται ό'τι τον ακολουθεί άνθρωπός τις θέλων 

νά τον καταφθάση. Διπλασιάζει τδ τάχος του ό Λέων, κύπτει καί τετρα
ποδητί καλπάζει, χρεμετίζει, τά παρά τήν οδόν δένδρα φαίνονται μεθ’ ορ

μής φευγοντα δπισθέν του, καί τόσον τρέχει, ώστε οί πόδες του δέν πατοΰσι 

κατά γής. Άλλ’ ό εχθρός επέρχεται κατά πόδας ώς άνεμος, άκοόεται όκρό- 

τος τών βημάτων του, οί πτερνιστήρες του άντηχο^, καταφθάνει τόν 
Λέοντα καί άρπάσας αύτόν άπό τής χαίτης άναπηδίρ έπί τής ραχεώς του 

καί διά τών πτερνιστήρων κατασπαράττει τάς πλευράς του. Ό Λέων άνορ- 
θοΰται, ό δέ ίππεύς κύψας είς τό ούς αύτοΰ τω λέγει Οωπεύων αύτόν διά-τής 

μάστιγος: «Δέν είμαι πολύ βαρύς, τριάκοντα μόνον λίτρων συνταγματάρχης!» 
*0 πάλας μνηστήρ τής Κλημεντίνης καταβάλλει πάσας αύτοΰ τάς δυνάμεις, 

πίπτει κατά γής καί μετ’ αύτοΰ καταπίπτει καί ό συνταγματάρχης και πά- 

ραυτα ξιφουλκεί. Ό Λέων άνευ άναβολής προφυλάσσεται, πλήττει τόν συν
ταγματάρχην καί πλήττεται ύπ’ αύτοΰ καί τέλος αισθάνεται τό ξίφος τού 
συνταγματάρχου είσδύον μέχρι τής κώπης είς τήν καρδίαν του. Ή ψυχρότης 

τής λεπίδας άπλοΰται καί τέλος καταψύχει τόν Λέοντα άπό κεφαλής μέχρι 

ποδών. Ό δέ συνταγματάρχης τώ είπε μειδιών : «Τό έλατήριον έθραύσθη 
καί τό ζωύφιον έψόφησε». Έναποτίθησι δέ τό σώμα τοΰ Λέοντος έν θήκη 

καρυίνη λίαν στεν^ καί βραχείς έν ί) ό Λέων πανταχόθεν συνθλιβόμενος 

προσπαθεί νά λυτρωθή, σφαδάζει, άγωνι^ καί πνευστιών άφυπνίζετκι δπό 
τοϋ καμάτου καταβεβλημένος καί σχεδόν άποπνιγόμενος έν τφ μεταξύ’τής 

κλίνης καί τοϋ τοίχου κενφ διαστήματι κατακείμενος. Μετά πόσης ορμής κα- 
τεπήδησεν άπό τής κλίνης καί μετά πόσης Βίας άνέωξε τά παράθυρα! Λ*Ε-
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γένετό φώς καί είδεν οτι καλόν,» άπετίναξε τάς αναμνήσεις τοΰ ονείρου τοΰ 

ως κύων βεβρεγμ.ένος άποτινάσσει τάς ρανίδας τοΰ ύδατος. Τδ περίφημον Αγ

γλικόν χρονομέτρου τω έδήλωσεν οτι ήτο ώρα ένώτη, δοχείου δέ σοκολάτας 
δπερ ή γηραιά Γοθώ τω προσήνεγκε, συνετέλεσεν ολίγον εις τό νά διευκρινήσγ 

καί καθαρισ·/) τάς έννοιας του. Προχωρών δέ εις τον καλλωπισμόν του έν 
δωμ ατίςο φωτεινοτάτφ και τερπνοτάτφ καί έπιτηδειοτάτφ συνήρχετο κατά 

μικρόν. Κτενίζων δέ τό . ξανθόν του γένειον έλεγε’

«Καίτοι επαχθέστατα, άλλ’ ό'μως ήσαν λίαν ευάρεστα δσα μοι συνέβη- 
σαν. Ιδού είμαι έν τγ πατρίδι μου, έν τη οίκογενείγ μου καί έν οϊκίγ ίδικ·^ 

μου, Ό πατήρ καί ήμήτηρ μου έ'χουσι κάλλιστα καί έγώ είμαι άκμαιότα- 
τος κατά την δγίειαν. Περιουσίαν έχομεν μετρίαν, άλλ’ δμως καί αί ορέξεις 

μας είνε μέτριαι καί ούδέποτε θά στερηθώμεν τό παραμικρόν, Οί φίλοι μ? 
ύπεδέχθησαν χθες άνοικταΐς άγκάλαις καί εχθρούς δέν εχομεν. Ή ερασμιω- 

τάτη νεάνις τοΰ Φονταινεβλώ συναινεϊ νά γείνη σύζυγός μου, καί έάν θέλω 
δύναμαι νά την νυμφευθώ εντός τριών εβδομάδων. ΤΙ Κλημεντίνα δέν μ’ ύ- 

πεδέχθη ώς ξένον τινά πολλοΰ γε και δει. Οί εύμορφοι οφθαλμοί της μοί έ- 

μειδίων χθες τρυφερότατα. Άλλ’ δμως έζ.λαυσεν έπειτα, καί τοΰτο μέ λυ

πεί, έκ τούτου δέ προήλθε καί τδ επαχθές τής νυκτδς ταύτης δνεφον. "Ε- 

κλαυσεν’ άλλά διατί; Διότι αδεξιότατα φερόμενος και σκαιότατα ήθέλησα 
ό.φίλος νά την φιλοδωρήσω δι’ επιστημονικής διατριβής καί διά μομίας. Λοι

πόν θά θάψω την μομίαν, θά διακόψω τήν διατριβήν μου και ούδέν πλέον 
θά διαταράξη. τήν ευτυχίαν μας !» Κατέβη δέ εις τδ ίσόγεων τερετίζων.

Ό κ. 'Ρενάλτος ^ί ή γυνή του καίπερ μή συνειθίζοντες νά κατακλίνωνται 
μετά τδ μεσονύκτιον έκοιμώντο ετι.Εΐσελθών δέ εις τδ χημειον είδε κεκλεισμέ- 

νην τήν τριπλήν τοϋ’συνταγματάρχου θήκην και έπί τοΰ καλύμματος αυτής 

μικρόν ξύλινου σταυρόν μέλ.ανα καί κλάδον ηγιασμένου άποτεθέντα εκεί ύπδ 

τής γηραιάς θεραπαίνης. Ταυτοχρόνως δέ εΐδεν οτι ή Κλημεντίνα έν τη 

ταραχή της έλησμόνησε τά δώρά της. Συλλέξας δ’ αύτά καί ιδών τδ ώρο- 
λόγιόν του έκρινεν δ'τι δέν θά ήτο απρεπές έάν έπορεόετο ολίγον εις τής κυ

ρίας Σαμπουκκου. Καί όντως ή σεβκσμία αυτή θεία εγειρόμενη λίαν πρω’ϊ 

ώς ποιοΰσιν έν ταϊς έπαρχίαις, έλειπεν ήδη έν τή έκκλησίγ, ή δέ Κλημεν
τίνα κατεγίνετο κηπευουσα. 'Άμα δέ ίδαϋσα τόν μνηστήρα της έδραμε πρός 

αυτόν χωρίς καν νά ένθυμηθρ νά ρίψη τδ δίκρανον όπερ ειχεν άνά χεϊρα. 
έτεινεν αύτφ χαριέστατα μειδιώσα τάς άπαλάς 
ολίγον τι νοτεράς καί θερυ,άς ύπδ τής εργασίας καί ύπό τής ηδονής.

«Δεν έπειράχθης εναντίον μου ; τφ είπε. Χθέ 

καί ή θεία μ’ έψαλε καί τί δέν μ’ έψαλε, 

καί τά ωραία εκείνα πράγματα 

το έκαμα δμως άπδ αδιαφορίαν, 

ενθυμούμενος σ.ε όπως καί έγώ ι

:ς, και
ροδόχρους παρειάς της,

ής έφάνην εις άκρον γελοία, 
Είδες; Έλησμόνησα νά πάρω 

μ’ έφερες από τους άγριους. Δεν 

. Καί ευτυχίαν μου θεωρώ οτι δέν έπαυσες 
πάντοτε. Δεν ήτο δύσκολου- νά βττίλω

τά όποια
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ρον να τα λάβω, αλλά επίτηδες δέν έστειλα, διότι'ή καρδία μου μ’ έλεγεν 

οτι θά έ'λθης μόνος σου. -
— 'Η καρδία σου μέ γνωρίζει, αγαπητή μου Κλημεντίνα;. ' γ\

■—- Δυστυχία του, «στις δέν γνωρίζει τόν κτήτορα του. γ

•-----ΙΙόσον είσαι καλή καί πόσον σ’ αγαπώ !

·-— Ώ ! και έγώ, Δέον μου, σ’ αγαπώ». ■
Καί στηρίξασα τό δίκρανον έπί δένδρου ήρπασε τον βραχίονα τοϋ μέλλον

τος άνδρός της, λέγουσα' 
; «*Ελ ’ άπ’ εδώ νά σε δείξω τί εύ'μορφος έγεινεν ό κήπος μας».

Ό Δέων έθαύμασεν ό' τι εκείνη ένόμιζεν άξων θαυμασμού. Ή αλήθεια 
δμως είνε οτι αυτήν καί μόνην έβλεπε. Τδ άντρου τοϋ Πολυφήμου ' καί τδ 
τοϋ Κάκου θά τω έφαίνοντο τερπνότερα τών μαγικών κήπων τής Άρμίδος, 

έάν ή ροδόχρους οικιακή έσθής τής Κλημεντίνης διήρχετο διά τών φοβερών 

•γούτων άντρων..
«Καί δέν θά λυπήθης καταλείπουσα τό τερπνότατον τοΰτο ήσυχαστήρνον, 

εις καλλωπισμόν τοϋ οποίου τόσον έκοπίασες;
— Καί διατί ; άπεκρίθη χωρίς νά έρυθριάση. Μήπως θά κατοικήσωμεν 

μακράν ; Καί έ'πειτκ μήπως δεν θά έρχώμεθα έδφ καθ’ ημέραν ;
Ό προσεχής ουτος γάμος έθεωρεϊτο πράγμα τοσοΰτον τετελεσμένου, ώστε 

ώς είδομεν, ούδείς λόγος έγένετο χδές περί αύτοΰ. Ούδέν δέ άλλο‘-ύπελεί s 
πέτο ή ή άδεια καί ό ορισμός τής ημέρας. ΤΙ Κλημεντίνα, καρδία απλή 

καί ειλικρινής έλάλει. ελευθέριος καί άνευ «τόπου αίδοΰς περί πράγματος τα- 
σοϋτον προσδοκωμένου καί φυσικοΰ καί ευφροσύνου. Αύτή ειχεν είπεΐ εις τήν 
μητέρα τοΰ Αέοντος τήν γνώμην της περί τής διευθετήσεως τών νέων δω

μάτων, αύτή έκλέξασα τά παραπετάσματα και τούς λοιπούς στολισμούς. 

Ώστε ουδόλως έδίστασε νά συσζέπτηται μετά τοΰ άνδρός της περί τής 

ευάρεστου αυτών συμβιώσεως, περί τών προπαρασκευών τής τελετής τών 
γάμων, περί τών επισκέψεων, περί τής υποδοχής τών προσκεκλημένων, περί 

τοΰ χρόνου §ν έπρεπε νά όρίσωσιν εις τήν εργασίαν καί τήν μέριμναν τών 
οικιακών. ΤΙρώτα.δέ τόν Δέοντα περί τί μάλλον έσκόπει νά άσχοληθή καί 

τίνας ώρας προετίμα νά έργάζηται. Διότι τδ έξαίρετον τοΰτο καί φιλότιμου 
γυναικάριον θά ήσχύνετο λαμβάνουσα ό'νομα άνδρός όκνηροΰ,. καί δυστυχίαν 
της θά έθεώρει τήν συμ.βίωσιν μετ’ ανθρώπου άεργου. Προϋπέσχε.το δέ εις 

τδν Λέοντα οτι θά σέβηται τλν εργασίαν του ώς ιερόν πράγμα, χωρίς: βε
βαίως καί αύτή νά διατελή έχουσοώτάς χεΐρας έσταυρωμενας.. .Ευθύς -δ- έξ 

αρχής θάναλάβγ τήν επιμέλειαν τοΰ οίκου ύπό τήν διεύθυνσιν τής. πενθεράς

1 Το8 γνωστοΟ τούτον κόχλωπος Πολύφημον το ϊίντρον ήτο Ιν Σιχιλίφ, το δέ τοΟ γ,ίγ,αν- 
τος Kixov, νίοΟ τοΟ ΉραχΜονς, Ιν τώ Άίεντίνω λόφω, ϊνβκΤπειτα ΙχτίσΟη ή 'Ρώμη. ΤΙ 
δέ Άρμις εΐνε μάγισσα τόπος καλλονής καί Οιλγήτρων, πρόσωπον πλασΟέν'έν τήΤΙλενδς·» 
^ωμέν,] Τί ρον.σα λήμ όσο τα5 Τάσσον. ... · ; . ; " 
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της, ή'τις ήόη ί^σθανετό πως τό δυσβάστακτων τών οικιακών έργων. ’Έπειτα 
ί/’8τ,’ ? 7>ύ?®7 °ά νά γΛουχήσν) τέκνα' νά άναθρέψν; καύνά δι- 

Και της εύγενοΰς ταύτης καί έπωφελοδς ήδονής αύτη καί μόνη έπεθύ- 

|Αει να απόλαυσή. Έμελλε δέ νάποστείλγ τά τέκνα, της είς τό σχολεΐόν 'ινα 
έ, απαλών ονύχων έθισθώσιν είς τόν έν κοινώ βίον καί διδαχθώσι τάς άρ- 

χαςτ·ης οικαιοσυνης καί της ίσότητος, αΐτινες εινε τό θεμέλιον παντός κα
λού κάγαθοΰ ανθρώπου. Ό δέ Λέων ήκουε τήν Κλημεντίναν λέγουσαν πάντα 
ταΰτα, ουδόλως διακόπτων αύτήν ούδ’ άντιλέγων’ διότι οί δυο ούτοι νέοι 

άνατραφέντες ΐνα συμβιώσωσι, καί τά αυτά διδαχθέντες, έθεώρουν τά πάντα 

μετά τών αύτών οφθαλμών. Ή άγωγή πρό τοΰ έρωτος είχε δημιουργήσει 

την ηόεΐαν ταύτην άραονίαν.
«Είξεόρεις, είπεν ή Κλημεντίνα, δτι χθές έν ώ έ'μελλον νά είσέλθω εις 

την οικίαν σας ήσθανόμην φοβερούς παλμούς.

Έαν πίστευες δτι η καρδία μου έπαλλεν όλιγώτερον τής καρδίας σου... 
’Ώ, έγώ, διαφέρει, έγώ έφοβούμην.

— Καί έφοβεϊσο τί;
* — Έφοβούμην μήπως δέν σ’ έπανεύρω όποιόν σ’ έστοχαζόμην. Σκέφθητι 

οτι πρό τριών και έπεκεινα έτών εί'πομεν τό χαΐρε. ’Ενθυμούμενη σε κάλλι- 
στα καί βοηθουμένης τής φαντασίας μου καί ύπό της μνήμης, άνέπλαττον 

ολον τόν Λέοντα μου. Άλλ’ έάν σύ δεν ήσο όμοιος πρός τόν ύπ’ έμοΰ άνα- 
πλασθεντα ! Τι θαπεγινόμην ενώπιον νέου τίνος Δέοντος αγνώστου, έγώ ητις 
είχον συνειθίσει νζγαπώ τόν άλλον τόν παλαιόν ;

— Φρίττω άκούων σε τοιαΰτα λέγουσαν. Άλλ’ ευθύς έξ άρχής χθές % 

πρώτη μας συνάντησις μ.’ έδωκε θάρρος.
Σιωπή, κύριε. Μη εί'πγς πλέον τίποτε περί τής πρώτης συναντήσεώς 

μας, διότι θά μ’ άναγκάσγς καί πάλιν νά κοκκινίσω. Άς εί'πωμεν τίποτε 

περί τοΰ ταλαιπώρου συνταγματάρχου, χάριν τοΰ όποιου τόσον έκλαυσα. Πώς 
έχει σήμερον ;

Ελησμονησα να τον ερωτησω, άλλ’ έάν έπιθυμ?[ς. . . .
— Περιττόν. Δύνασαι μόνον νά τφ άναγγείλγς δτι θά τον έπισκεφθώ σή

μερον. Πρεπει αφευκτως νά τον ί’δω ημέραν.
— Μοΰ κάμνεις την χάριν, αγαπητή μου, νά παραιτηθγς τής άλλοκότου 

σου ταύτης περιεργίας; Πρός τί νά ύποβληθγς πάλιν είς άλλας οχληράς συγ

κινήσεις.
, Αλλα δεν το θέλω εγω< Δεν είξεύρεις, Αέον μου, πόσον με ελκύει ό 

γέρων εκείνος.
, — Διατί γέρων; ’Εκείνος φαίνεται ώς άνθρωπος άποθανών μεταξύ τών 

έικοσιπεντε καί τριάκοντα έτών.

Αλλ είσαι βέβαιος δτι τώ δντι άπέθανε; Τόν ειπον γέροντα ένεκα τοϋ 
ονείρου τό όποιον εΐδον. /

. —. Ά, καί συ ; , σ '
__  Μάλιστα. ’Ενθυμείσαι πόσον ήμην τεταραγμένη δτε άνεχωρησα χθες, 

έπειτα μ’ έπέπληξε καί i θεία, καί έπειτα τίρχοντο είς τόν νοΰν μου. πράγ

ματα φοβερά καί έγώ δέν είξεύρω τί. Τέλος ή ψυχή μου .. .

—- ψυχή μου ! , ,λ
— Καίέπειδη ήθέλησα νά μη συλλογίζομαι πλέον τίποτε, κατεκλιθην: 

αμέσως καί έκλεισα τούς οφθαλμούς τόσον δυνατά, ώστε παρ.ευθυς μ’ επήρεν 
ό ύπνος. Άλλά νά σου καί βλέπω τόν συνταγματάρχην. Ήτο έξηπλωμένος 

δπως τόν είδον χθές, άλλ’ είχε την κόμην μακράν καί λευκήν καί μορφήν 
γλυκυτάτην καί σεβασμίαν. Μας παρεκάλει δέ νά τον θάψωμεν εις γην ίεράν 

καί σύ καί έγώ τόν έπήραμεν καί τον έκομίσαμεν είς τό: Νεκροταφεΐον. Φθά· 
σαντες πρό τοϋ τάφου τής μητρός μου, εί'δομεν δτι τό μάρμαρον δέν ήτο είς 

την θέσιν του, καί ή μήτηρμου λευχειμονούσα έν τώ βάθει τοΰ ,τάφου έκειτο 

ούτω πως, ώστε έμενε θέσις κενή καί έφαίνετο άναμένουσα τόν συνταγμα
τάρχην. Άλλ’ οσάκις έπεχειρη-.-αμεν νά τον καταβιβάσωμεν εις τόν τάφον, 
ή θήκη του διέφευγε τών χειρών μας καί έμενεν είς τόν αέρα. Διέ.κρινα δε 

τούς χαρακτήρας τοΰ άτυχους γέροντας, διότι ή τριπλή θηκη του ήτο δια

φανές ώς ή άλαβαστρίνη λυχνία, ητις κρέμαται άπό της όρωφής, τοΰ θαλά

μου μου. Ήτο δέ περίλυπος καί άπό τοϋ τεθραυαμένου ώτός του,έρρεεν, άφθο- 
νον αίμα. Άλλ’ αίφνης ή θηκη διαφυγοΰσα τών χειρών μας. εξαφανίζεται, 

άπέυ-εινε δέ μόνος καί άνευ θήκης ό συνταγματάρχης ωχρός ώς άγαλμα καί 

μέγας ώς ύψηλή δρΰς. Αί έπωμίδες του αί χρυσαϊ ηύξήθησαν κατά μήκος 

καί μετεσχηματίσθησαν είς πτέρυγας, εκείνος δέ άνελήφθη είς τόν ούρανόν ευ
λογών ημάς καί διά τών δύο χειρών του. Αίφνης έξόπνησα μετά δακρύων 

άλλά δέν διηγηθην τό βνειρον είς την θείαν διότι καί πάλιν ήθελε μ’έπιπλη,ει.
__  ’Εμέ μόνον πρέπει νά έπιπλήξγ, αγαπητή μου Κλημεντίνα. ’Εγώ 

πταίω έάν ό γλυκύς σου ύπνος έταράχθη. Άλλά μετ’ ού ^πολύ τα παντα 

διορθοϋνται. Εύθύς σήμερον θά προσπαθήσω νά ευρώ οριστικόν τόπον πρός κα

τοικίαν τοΰ συνταγματάρχου.

X 1· Μ ΜI Κ Τ Α

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ. —-- Συμφώνως πρός τι ανέκδοτον οπερ πολλακις επκ- 
ναλήφθέν κατέστη γενικώς πιστευτόν, ό Φειδίας, ποιών τόν έν Όλυμπί? 

Δία, ένεπνεύσθη ύπό τών έξης διασήμων στίχων τής Ίλιάδος (I, 528).

■ -η ζαι κυανέιρσιν έπ’ οφρύσί- νεΰσε Κρονιων,
άμβρόσιαι ο3 αρα χαιται έπερρώσαντο άνακτος 
κραχδς άιχ1 άθανάτοιο*  {χεγίίν δ ελελιζεν OXujattov·

Τήν παράδοσιν δέ ταύτην έκράτυνεν ή σύμπτωσις, καθ’ ήν αί σωζόμεναι
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κεφαλκΐ του Οεοΰ τούτου Λβσαι παρνττώσιν αυτόν φέραντα- κατά τό μάλ

λον ή .ήττον πυκνούς βοστρύχους καθέιμένους-άπό τοΰ μετώπου δίχην χαίτης 

>.·εοντος. ΈντεΟθεν δέ κατέστη σύνήθες τό ποιεΐσθαι λόγον περί τής χαιτοει*  
δοΰς κόμης τοΰ Διό; καί τό συμπεραίνειν οτι αί σωζόμεναι κεφαλαί έξήγοΰσι 

τούς ομηρικούς στίχους’ μία δέ τις τούτων ώριομ,ένη, ή εύρεθεΐσα έν Otricoli, 

ήτις νϋν εύρηται έν τφ βατικανικφ μουσείφ, εκφράζει θαυμασίως την ποιη
τικήν ιδέαν τοϋ Διός. Ό δέ έν Μονάχω καθηγητής Brunn, εύχαριστηθείς έκ 

τούτου τοΰ πορίσματος, προέβη έ'τι περαιτέρω, άναγνωρίσας έν τν) κεφαλή 

τγ, εύρεθείση έν Otricoli καλόν αντίτυπου της κεφαλής τοΰ αγάλματος τοΰ 
Φειδ ίου. Ό ’Όβερβεκ καί άλλοι έξηκολούθησαν κατά μέγα μέρος παραδε

χόμενοι την γνώμην ταύτην, μή αισθανόμενοι όπόσον τό πνεΰμα τής προκει
μένη; κεφαλής διαφέρει τοΰ ύψηλοΰ χαρακτήρος της ελληνικής τέχνης επί 

Φειδίου. Τό θέμα τοϋτο άνέλαβεν ό Γερμανός μέν άλλ’ έν 'Ρωσία ζών αρ

χαιολόγος Στεφάνι, έν τω έπ’ εσχάτων έκδόθέντί φυλλαδίω τοΰ Compte- 
rendu de la Commission A rcbAologique τής Πετρουπόλεως. Φρονεί δέ ουτος 
δ'τι πρέπει νά ζήτήσωμεν είρηνικώτερόν τινα τύπον ώς έκφράζοντα τού; χα

ρακτήρας τοΰ φειδιακού αγάλματος και ανευρίσκει τό αιτούμενον κατά 
προσέγγισήν έν τή κεφαλή τοΰ θεοϋ, οΐα άπετυπώθη επί δύο αργυρών νομι
σμάτων τη; ’Ήλιδος. Τών δέ νομισμάτων τούτων τό έτερον άποτεθησαύρισται 

έν τώ βρεττανικώ μουσείφ καί παρέχει άναμφηρίστως εύγενέστατον τύπον ελ

ληνικές τέχνης έν τή ύψίστν] αυτής ακμή). Ό Στεφάνι φρονεί οτι τό νόμισμα 

τοϋτο άνήκει εις χρόνον όλίγφ προγενέστερον τοϋ -Φειδιου, αλλά πιθανώς ολί

γους θά εύρη τούς περί τοϋτο συμφωνοϋντας. Τό δ’ ετερον νόμισμα εύρηται 

έν τφ Μουσείφ τοΰ Βερολίνου καί ανήκει εις εποχήν μεταγενεστέραν τής τοΰ 
Φειδίου, Μεταξύ δέ τών δύο τούτων τύπων θεωρεί άνευρετέον ό Στεφάνι τόν 

’Ολύμπιαν Δία. Καί ταΰτα μέν ουτοΓ άλλ’ ύπερασπιζόμενοι τάς κεφάλας 

πας έχουσας κόμην χαιτοειδή κατερχομενην έκ τών όφρύων, άνακαλοΰμεν 

εϊς την μνήμην αύτοϋ οτι τοιοΰτός τις εΐνε ό χαρακτήρ της κόμης καί ταυ 

μετώπου της γνωστής έκ Μήλου μαρμάρινης κεφαλ'ίί τής όν τφ βρεττανικώ 
μουσείφ. Και καλείται μέν αυτή συνήθως ’Ασκληπιός, άλλ’ ενίοτε, ί'σως δέ 

όρθότερον, Ζευς, καθόσον τά λείψανα μετάλλινου στεφάνου κοσμοΰντός ποτέ 
τήν κεφαλήν, άρμόζουσι μάλλον εις τόν Δία ή εϊς τόν ’Ασκληπιόν. Τήν κε
φαλήν δέ ταύτην προσολέποντες, εινε αδύνατον νά μή αίσθανθώμεν οτι τό 
δεικνΰον τήν. κατεργασίαν αυτής πνεΰμα δέν συμφωνεί πρός τήν έντελεστά- 

την άκμήν τής γλυπτικής έν Έλλάδι. Ουτω δέ, καίπερ παραδεχόμενοι τήν 

γνώμην τοϋ Στεφάνι περί τής κεφαλής τοΰ Otricoli, νομίζομεν οτι δέν ύπο- 
χρεούμεθα νάπορρίψωμεν τήν εί'δησιν δ'τι ό Ζεύς τοΰ Φειδίου εϊχε τάς ά//,- 

βροσίους. χαίτας, ών μνείαν ποιούνται οί ομηρικοί στίχοι.

¥ ‘
·,·®Ο. HinuHu» THS ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΕ. Συνήλθεν έπ’ εσχάτων έν Παρισίοις

ΣΪΜΜ1ΚΤΑ 055> 

συνέδριον δημογραφικόν. Καλοΰσι δέ δημογραφίαν διά νεολογίας ειλημμένης 

έκ τής ελληνικής γλώσσης τήν επιστήμην τήν άσχολουμένην περί τούς άν-; 
θρώπους, τα ήθη αυτών, τόν βίαν καί τον θάνατον, μεταχειριζομένην δέ ώς’ 

ό'ργανον τήν στατιστικήν. Πλεϊστα δέ ζητήματα έξητάσθησαν, έν οϊς τύ 

περί τών μεθόδων τής άπογραφής τών κατοίκων χώρας τινός, τό περί τών 
αιτιών τών θανόντων, μάλιστα δ’ έν νεαρα ήλικίγ, τό περί άποβολών καί- 

τών διαφόρων αυτών αιτίων και άλλα πολλά, Εύχάριστον δέ πρακτικόν ά- 

ποτέλεσμα ύπήρξεν ή άπόφασις τοΰ συνεδρίου περί συντάξεως στατιστικών 
δελταρίων περί γεννήσεων, γάμων, θανάτων. Τά πρότυπα ταΰτα δελτάρια, 

ών ή διατύπωσις συνεζητήθη μετά μεγίστης έπιμελείας,. θά έφαρμοσθώσιν 
αμέσως τό πρώτον έν δύο πόλεσι, ταΐς Βρυζελλαις καί τή 'Ρώμγι, ί'σως δέ 

θά επακολουθήσω] ταχέως καί τό Βερολίνου. Τό συνέδριον συζητούν τα κατά. 
τάς άποβολάς άνεμνήσθη σπουδαίας τινός παρατηρήσεως τοϋ ρώσού δημο- 

γράφου Τσουριλόφ. Τοΰ λόγου δντος περί αποβολών παρετηρήθη δτι παρά τοΐς 
έ'θνεσιν έ'νθα τό γεννάν δίδυμα εΐνε σπάνιον(ώς έν Γαλλία ένθα μεταξύ 1000-' 

γεννήσεων μόνον 9 γεννήσεις διδύμων άπαντώσιν), συμβαίνουσι πολλαί άπο- 
βολαί. Καί κατ’ άρχάς μέν δέν ήδύνκντο νά εύρωσι τήν μεταξύ τών δύο τού- 

το>ν φαινομένων ύπάρχουσαν σχέσιν’ αλλά τό παρατηρηθέν ύπό τοΰ 'Ρώσου 

επιστήμονας έ'λυσε τό πρόβλημα. Κατά τάς έρεύνας δήλα δή αύτοϋ αί 
φυλαί παρ’αΐς γεννώνται πολλά δίδυμα εΐνε ύψηλοΰ άναστήματος’ τοϋ δέ 

τοκετού δντος εύκολωτέρου εις τάς γυναίκας τάς ύψηλάς, εύνόητον εΐνε δτι 

έ'νθα όλιγώτερα δίδυμα, δηλαδή έ'νθα χαμηλότεραι αί γυναίκες, εκεί καί 

συχνότεραι αί άποβολαί. ·
Λυπηρόν δέ εΐνε δ'τι ό τήν άξιόλογον ταύτην παρατήρησιν πρό τίνος χρό

νου ποιήσας Τσουριλόφ κατά τάς αυτά; ημέρας, καθ’ άς έν Παρισίοις εΐργά- 

ζετο τό συνέδριον, άπέθνησκεν έν Πετρουπόλει νεαρώτατος έ'τι τήν ηλικίαν. 

Σπουδαιότατου υπήρξε τό τελευταίου αύτοϋ εργον, φυλλάδιον έπιγραφόμενον 

αιτίαι τοΰ ίκφυ.Ιισμοϋ των xeno.liTio'utrar ϊθνων, έν ώ έπραγματεύθη τό 
εξής ζήτημα. "Οταν αί στρατολογικαί έπιτροπαί έκλέγωσιν εκ τίνος χώρας 

τούς ρωμαλεοτάτους καί ώραιοτάτους τών άνδρών ΐνα κκτατάξωσιν αύτούς’ 

εις τούς στρατιώτας, έξαιροΰντες τούς αδυνατωτάτους καί λεπτοφυεστάτους, 
οΐτινες γίνονται σύζυγοι καί ακολούθως πατέρες, δέν παρασκευάζουσιν εις τήν 

χώραν απογόνους αθλίους ; Καί ειρήνης μέν ποτέ οΰσης δύνανται παλαιοί 
στρατιώται έπιστρέψαντες εις τήν πάτριον γην νά συντείνωσιν εϊς τήν διά- 

δοσιν τοϋ είδους’ άλλ’ έπελθόντος πολέμου καί άφανίσαντος πολλούς τών έ-, 

κλεπτών τούτων τής στρατολογικής επιτροπής, μένει ώς επί τό πλείστον α
νατεθειμένη ή φροντίς τής πολλαπλασιάσει·»; των άνθρώπων εις τούς κυφούς 

καί ραιβούς, επειδή εκείνοι εΐνε οί άνευ βραδύτητας καί άνευ κωλυμάτων, 
νυμφευόμενοι τάς κόρας και γεννώντες τέκνα, Έν τούτφ δέ τω φαινομένφ 

δέν έγκειται φοβερά ■ αιτία ΓΛφυλισμοΰ·,
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Εις τα δυσχερέστατων τοΰτο ζήτημα άπήντησεν ό Τσουριλόφ καταφατι- 

κώς. Έξήτασε δέ τήν Αναλογίαν τών αδυνάτων την έζελεγχομένην ύπό των 

στρατολογικών επιτροπών είκοσαετηρίδα μετά έκαστον πόλεμον καί ευοεν 

ό'τι οί υιοί πατέρων αδυνάτων ήσαν Αδύνατοι καί αύτοί. Ούτως ό πόλεμος έν 

ταϊς παρ’ ήμΐν κοινωνίαις παράγει ακριβώς τό εναντίον Αποτέλεσμα εκείνου 

οπερ παράγει έν τνί φύσει. Διότι παρά μέν τοΐς άνθρωποι; τοΐς ζώσι κατά 
φύσιν φονεύει τόν Αδύνατον και εμποδίζει αυτόν νά διαδώση τάς αδυναμίας 

του, έν δέ ταΐς καθ’ ήμΧς κοινωνίαις προστατεύει αυτόν έπί ζημίι>; τοΰ ίσχυ- 

ροΰ καί εξασφαλίζει την διαιώνισιν τών οργανικών αύτοΰ έλαττωυ.άτων. 
Κατ’ αντίθεσιν δέ πρός τήν φυσικήν έπι.ϊογήν ό 'Ρώσος έπιστήμων έκάλεσε 

τό φαινόμενον τοΰτο στρατιωτικήν ίχιΛογήν, έχουσαν ακριβώς τό έναντίον 

αποτέλεσμα έκείνης.
’Εξετάσας δ’ έ'πειτα, μετά τά θερμά μάλιστα συγχαρητήρια τοΰ Δάρβιν, 

τάς αρχαίας κοινωνίας από ταύτης τής οφεως έδειζε τήν έπίδρασιν τής 

στρατιωτικής επιλογής έπί τήν τύχην αύτών, ο'ία έπιφαίνεται έν τγ ίστορίφ.
Τοιαΰτα έργασθείς ό Τσουριλόφ καί ετι σπουδαιότερα έν τω μέλλοντι 

έπαγγελλόμενος, δικαίως θρηνεϊται ύπό τών ειδημόνων διά τόν άωρον αύτοΰ 

θάνατον έν ήλικίγ έτών είκοσι καί τεσσάρων. (Academy)

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, — Τήν 17 Αύγουστου (ν) μεγαλοπρεπείς έγένοντο έν τί! 
γαλλική πόλει Macon έορταί έπί τή αποκαλύψει τοΰ άνδριάντος τοΰ διάση

μου ποιητοΰ Ααμαρτίνου, οςτις ώς γενέθλιαν αύτοΰ γην έθεώρει αύτήν καί 

έπί πολλά έτη έγκατφκησεν.
— Ή έν Αονδίνω ελληνική επιτροπεία δημοσιεύει προσεχώς γαλλιστί τά 

μέρη έκεϊνα τής περί τοΰ Ανατολικού ζητήματος συγγραφής τοΰ σίρ Tolle- 
mache Sinclair όσα άναφέρονται εις τήν Ελλάδα ή τά συμφέροντα τής ελ

ληνικής φυλής.

¥ ¥
ΤΕΧΚΓΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΕΤΗΜΑΙ, — Ό Ούγγρος ύπολοχαγός Ζούμποβιτζ ός- 

τις πρό τριών έτών έφιππος διήλασεν από Βιέννης εις Παρισίους, έφεΰ- 

ρεν έφίππιον δι’ ού δύναταί τις έπιβαίνων 'ίππον καί έχων τό άνω μέρος τοϋ 

σώματος έλεύθερον νά διέρχηται ποταμόν ορμητικόν καί βαθύν. 'Ο Ούγγρος 

Αξιωματικός έποιήσατο τελευταία πειράματα του έφιππίου του τούτου έν τφ 

Ταμ.έσει’ πλήρης δ’ έπιτυχία ήκολούθησε τήν πρώτην δοκιμήν.Ό ύπολοχαγός 

έμεινε δυο ώρας έφιππος έν τφ ύδατι πλέων έλευθέοως. Τό έφίππιον τοΰτο 

δπερ είναι κατεσκευασμένον έκ καουτσούκ πληροΰται άέρος, δύναται δ’ έντός 

αύτοΰ νά περιλάβή καί τροφάς, ζυγίζει δ’ έν ολω 4-5 χιλιόγραμμα.


