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ΤΟΜΟΣ Δ', 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1890 il t

Χαλασμός κόσμου.—Μάλλωμα τών σοννέψών μ'ε τη θάλασσα.—’Άνεμός μαλλώνεί, 
δέρνει τοι βουνά.—’Ανέμων πάλη. —Πάλή στοιχειών.—Νεράιδων.—Δρακόντων.— 
Γαδάρων.—Δράκοντες προξενοΰντες τρικυμίαν.

Έν άρχ·ρ έποιησάμεθα μνημην τοδ τρόμου> μεθ’ ου οί πρώτοι άνθρωποι 
άπέβλεπον εις τάς καταιγίδας, ών Αγνοούν τήν εκβασιν, φοβούμενοι πολλά- 
κις μη άπολήξωσιν είς τελείαν τοΰ κόσμου καταστροφήν. Ώς άπηχήματΚ 
τών παλαιτάτων εκείνων μυθικών Ιδεών διεσώθησαν έν τγί γλώσση τοϋ λαοΰ 
μεμ.ονωμέναι τινές φράσεις, έπι τό ύπερβολικώτερον παριστ&σαι τάς δεινάς 
καταιγίδας ώς όλεθρον και άφάνισιν τοϋ παντός· ουτω λέγουσιν οσάκις έπι*  
γένηται χειμών καί βρονταί σκληραί: αΓΙνείαΐ χάσι κόσμου, χα.Ιασμδς 
κόσμον, χαΛα, χάνεται ό κόσμος'» καί παροιμίαι: «χάσι κόσμου, χαρά 
θεοΰ», * έπί γαλήνης έπερχομένης" εύθύς μετά καταιγίδα" «ό κόσμος σντ- 
τε.Ιενεΐαι, κ’ή γργ(ά χειρόκτενίζει.» (Κυθήρων), «δ κόσμος έχαλιότΚνέ, κ’ τι 
γρνίά έξεροχτενιζότανε.» (Πελοπόννησος). Μεταφορικώς δέ λέγουσιν έν Θηοα: 
«Τά συντέλεια τοϋ κόσμου καί γ> άπαναστασίαις» έπί μεγάλής οχλοβοές 

καί ταραχές.
Έξ όμοιων παραστάσεων διέπλάσθη, ώς τινές φρονοΰσι, τό περί άφανίσεώς 

τοΰ κόσμου (Weltuntergang) μυθολογικόν σύστημα τών άρχαίων Γερμανών. 2 
Παρατολμοτέρα δέ φαίνεται ήμΐν τουλάχιστον ή συνταύτισις τοΐς μύθοις 
περί τοΰ Διός, καταπιόντος την M^vtv, περί τ^ς επικείμενης έκθρονίσεως 
τοΰ Διός ύπό υίοΰ αύτοΰ έκ τ’ϋς Θέτιδος, καί έν γένει περί κινδύνου τών ου
ρανίων θεών, κινδύνου όμως, οδ άπηλλάγησαν, δώτι άπό τών ομηρικών γ[δή 
χρόνων οί τε θεοί έθεωροΰντο αθάνατοι καί αιώνιοι καί ή τοΰ παντός διάτα*  
ξις άΐδιος.

Συνήθης έστΐν ά παράστασις της καταιγίδος ώς ερίδος ή πάλης τών νεφών 
$ άνεμων πρός την θάλασσαν η τά ό'ρη. ’Έν τίνι δημοτική $σματι, έπιτι*
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μώσι νέφη την θάλασσαν, ν.α\ κελεύουσιν αύτην νά παύσηται χειμαζόμενη.

Τρία κομμάτια σόγνοφα ’ς τον οόρανδ σουρμένα, 
τώνα βαστάει ψιλή βροχή, ταλλο στρωτό χαλάζι, 
τδ τρίτο τδ καλλίτερο τη θάλασσα μαλλώνει, κτλ. 4

δ άνεμος πο.Ιεμα η δέρνει τά βουνά. «Μην άνεμος τά> πολεμά (τά βουνά), 
μηνά βροχή τά δέρνει;» ?■ και έν έτέροις δημοτικοΐς ι^σμασι: *

Καί’βγήκα νύχτα’ς τα. βουνά, βουνά και κορφοβοόν’α, 
Μ’ άκού’ τδν άνεμο καιρδ με τα βουνά μαλλώνει. 3—

— Σηκώνομαι πολύ ταχδ, δυ’ ώραις δσο νά φέξη, 
’κούγω τδν άνεμο και άχφ, τά έλατα και τρίζουν, 
με τά βουνά έμάλλωνε, μέ τά βουνά μαλλώνει. 4

Κοινότατοι δέ πάντων οί μύθοι περί πάλης τών ’Ανέμων πρδς άλληλους. 

Έν Ίωαννίνοις νομίζουσιν δτι κατά την παραμονήν τών Θεοφάνιων παλαί- 
ουσιν οί Άνεμοι, δ δέ κατά τ·ην εορτήν τών Θεοφάνιων «νέων θεωρείται νι
κητής καί κύριος τοΰ πεδίου τϋς μάχης. 5 Οί άνεμοι, κοινώς προσέτι χαιροί 
καλούμενοι, παλαίουσι μάλιστα έν ώρ<£ χειμώνος, δ δέ κατισχύσας θά πνέη 
διαρκώς καί λάβρος καθ’άπαν τδ έ'τος' λέγουσι δ’έπί τοιαύτης περιστά- 

σεως, τό πήρε, ?Γ ένίκησεν ύ Βορ2άς, ό Α'οτος κτλ. ακρίτων δέ δυτών τών 
άνεμων, η πάλη θεωρείται αμφίρροπος καί λέγουσιν, οι Καιροί, η, ό Καιρός 
δέρνεται.·—’Εν Άραχώβη (έν τ$ νυν έπαρχίγ Λεβκδείας), διηγούνται μύθον 

περίεργον περί τ$ίς άντιζηλίας τών Ανέμων’ δ Καταιβατός, δ χαλεπότατος 

πάντων έν Άραχώβιρ, ηλαζονεύσατό ποτέ προ τών άλλων ανέμων, τοΰ Σε- 
ρόκκου, τοΰ Λίβα, τοΰ Νότου καί τοΰ Μέγα, περί τών άνακτόρων αύτοΰ,ίσχυ- 
ριζόμενος δτι ταϋτα ησαν τά κάλλιστα έν τώ κόσμω, λαμπρότερα καί τών τοΰ 

Ήλιου αύτοΰ, καί δτι έν αύτοΐς ώχυρωμένος ούδένα των Ανέμων φοβείται, 
διότι καί ή θέσις ·έφ’·^ς ξκτισεν αύτά είναι άπόρθητος. Τοιοΰτο άνάκτορον 

έγειρε ποτέ δ Καταβατΰς έν ώρ$ χειμώνος έπί κορυφής ταυ Παρνασοΰ έκ 
κρυστάλλων παμμεγίστων καί χαλάζης καί χιόνος’ είτα δέ «εύγήκε καί τδ

1 Αελέκου, Δημ. Ανθολογία σ. 41.
2 Passow. άρ. 409 σ. 291.Πρ6λ. Αελέκ. σ. 27. Πολλάκις παρίσταται η άστραπη ώς μάστιξ*  

«χειμεριη μαστιξ» (Now., Διονυσ ΛΖ', 397 κε.) «μάστις κακή» μετα'φορικώς παρ’ Όμήριρ. 
Ο Ζευς μαστίζει τον Ιυφωέα. (Ίλιαδ. Β, 781 κε. Ησιοδ Θεογον, 857 «πληγησιν ίμάσσας») 

Βλ. και άνωτ. σ. 4.—Έν έκτάσει δέ Schwartz, Naturansch. II. σ. 110. Ursprung der 
Mythoi, σ. 12. 33. 62. 97. 119 κε. 161. 225. 260. 261.

3 Αελέκ. σ. 49.
4 Αδτ. σ. 58.
5 A. Mommsen, Griech. Jahreszeiten I σ. 9. 
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διαλάλησε», πνέων πανταχοΰ γθίς’ άλλ’δ Νότος λείος καί κατά σμςκρδν 
πνεύσας κατέτηξε τδ λαμπρόν άνάκτορον καί ούδέ ίχνος άπέμεινεν αύτοΰ,' 
είμ,η. τά δάκρυα τοΰ Καταιβατοΰ ρέοντα ποταμηδόν. 1

Παρά τοΐς άρχαίοις Λατίνοτς ποιηταϊς καί ιδίως παρ’ Όρατίφ άπαντώσιν 

εκφράσεις, έζ άναλόγων ιδεών άπορρέουσαι. Έν Mosel πιστευουσιν οτι 
κατά την εορτήν τοΰ αγίου Ματθία παλαίουσιν οί άνεμοι, ό δέ νικητές θά 

πνέη καθ’ άπαν τδ έ'τος. 3 — Πόσον δέ φυσική έστιν η τοιαύτη παράστασις 
δείκνυσιν η δμοιοτάτη τών Νεοσηλανδών παράδοσις περί πάλης τών ’Ανέ
μων, ιδίως δέ περί καταδιώξεως τοΰ Δυτικού άνέμου υπό τοΰ ’Ανατολικού. 4

Οί Άνεμοι καλούνται καί Στοιχειά, η δ’έ'ρις αύτών πρδς άλληλους πά- 
Χεμμα στοιχείων' οδτω δέ καλοΰσιν οί περί τόν Παρνασδν οίκοΰντες τούς 

έπί τοΰ ό'ρους τούτου έν ώρα χειμώνος συναπτομενους φοβερούς αγώνας τών 
Ανέμων. Κατά τάς παραδόσεις τών Άραχωβιτών, δ Καταιβατός, δ δεινώς 

έπαγίζων άπό τών κορυφών των υψουμενων υπέρ τχζ πηγας τοΰ ποταμού 
Πλειστοϋ (τανΰν Μάννα), δ άπελαύνων τά νέφη τών έναντίων ανέμων πέραν 

της Κ-'ρφιδος πρδς τδν Κορινθιακόν κόλπον, είναι δ κράτιστος τών καιρών, 
καθ’ ού ούδείς τών άλλων δύναται έπ’ έλπίδι έπιτυχίας νάντιπαλαίση. Ούτος 

έν ώρα χειμώνος παΛεΰει μ.έ τά άλλα Στοιχειά επι τών κορυφών του Παρ- 
νασοΰ’ δταν δέ μ.άχωνται οί Καιροί αύτοΰ, δ Παρνασος σειέται, μουγκρίζει, 

στένει ύπδ τούς στιβαρούς τών παλαιστών πόδας, σχεπαζεται μέ χ2ον2α, 

αδυνατών νά ύπομ,είνρ την λυσσώδη τών άντιμαχομενων μ.ανιαν. Αλλα 
τέλος νικητης άναδείκνυται πάντοτε δ Καταιβατός, δστις κάθηται πλέον 
εις τδ κρουστα.Ι.Ιένιο παΛάτι αύτοΰ καί αναπαύεται’ η παγερά αύ τοΰ ένα- 

πνοη καλείται ’Απόγειο, ολέθριου πρδ πάντων κατά τδν Μάρτιον. Αί παρα
δόσεις αυται διατηρούνται ζωηρόταται καί γενικώς πιστεύονται παρ’απάν

των τών περίοικων τοΰ ΙΙαρνασοΰ. Διηγούνται δέ, δτι περί τά τέλη τ^ς πα- 

ρελθούσης έκατονταετηρίδος μοναχός τις έκ τίίς μ.ονί5ς τοΰ όσιου Λουκά, Γε- 
ρόθεος καλούμενος, έπεθύμησε νά ί'δη τό παλατιού τοΰ Καταιβάτοΰ, καί 
τών Στοιχειών τό πάλεμ.μα, καί τδ φοβερόν Απόγειο’ παραλαβών δέ τροφάς 

καί ζύλα καί εΐ'τι άλλο αύτφ άναγκαϊον άνηλθεν εις τδν Παρνασδν μηνί 
Νοεμβρίφ καί έκλείσθη έ'ν τινι σπηλαίφ, κειμένφ πρός τδ βορειοδυτικόν της 
άκροτάτης τού όρους κορυφές, ητις Αυκέρι καλείται. Έκεϊ έζησε μέχρι τών 

μέσων Μαρτίου, καί είδε, δσα νά ί'δνι έπόθει’ καί τοι δμως καί σιτία εΐχεν

1 Βλ. Νέαν 'Ελλάδα άρ. 35.
2 Schwartz, Nat. II. σ. 62—63. — Horat., Od. I, 9, 9 κε. ventos — deproeliantes). 

I, 3, 12κε. (Africum Decertantem Aquilonibus). I, 1, 15. (Luctantem Icariis fluctibus 
Africum).—Luctet., VI, 96 κ.ε. (Aetberiae nubes contra pugnatibu’ ventis).—Ovid., Met. 
V, 285. (victoque Aquilonibus Austro etc')3 N. Hocker, .Aberglauben von der Mosel έν Zeitschr. f. deutsche mythoi. u, sitlenk. I. 
σελ. 240.

4 Scbirren, Die W andean y then der Neuseelaader. Riga, 1856 σ. 85. 
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τκανα καί καύσιμα ζυλα, άλλ’ ή βοή τών παλαιόντων Καιρών, ό κτύπος καί 
ο ποδοβολητός αυτών, αί βρονταί, αί άστραπαί τοΰ ούρανοΰ, τό μούγκρισμα 

τοΰ Παρνασοΰ, τόν εφοβςσαν ούτως, ώστε άφεϊλον αύτόν πάσαν ρώμην, τό 

δέ ΆπόγεΙο τοΰ Μαρτίου κατεμάρανεν αύτόν καί ερξ,οϋφηζε τό αίμά τον, 
ώστε είδε φανερα τόν Χάρον προσερχόμ,ενον καί ίστάμενον προ τής εισόδου 

τοΰ σπηλαίου' τότε δε εγραψεν έπί μιας τών πΧευρών τοΰ σπηλαίου ταΰτα"

Είδα τό πάλεμμα Στοιχειών, 
είδα καί τό παλάτι· 
ζή άλλο δέ φοβήθηκα, 
’σαν τοΰ Μαρτ’οΰ τ’άπόγε’ο.

Τό σπήλαιον τοΰ μ,οναχοΰ δείκνυται έτς ή δέ τών πλευρών αύτοϋ με- 
Χανία Χέγουσιν δτι προήλθεν «από τη φωτίά τοΰ κακομοίρη τοϋ Γερόθεου.» 1 

’Εντεύθεν έν δημοτικοί; ιχσμασι ποιητικαί παρομοιώσεις τοΰ έν μάχν) τά

ραχου πρός πάλην στοιχείων'

1 Νέα 'Ελλάς άρ. 35.—Βλ. καί Β. Schmidt, Griech. Maerchen, Sagen usw. Lpz. 1877. 
o. 154—145.

2 Passow, ap. 257 σ. 191.—’Εν άλλοις φσμασι άντι στοιχείων, άναφέρονται θεριά* (αύτ. 
άρ. 3 σ. 6.—Άραβαντινοδ, Συλλ. δημ. ασμ. Άθ. 1880 άρ. 32 σ. 28.)

3 Περί τών Στοιχειών έν γένει διαλαμβάνομεν έκτενώς έν ιδίω κεφαλαίφ τής ήμετέρας 
Νεοελληνικήν μυθολογίας.

4 Schmidt, Volksl. I. σ. 189.

Κάνε βουβάλια σφάζονται, κάνε στοιχειά παλεύουν,
Μηδέ βουβάλια σφάζονται, μηδέ στοιχειά παλεύουν· 2

’Αλλά βαθμηδόν η συνταύτισις τών ’Ανέμων μέ τά Στοιχειά έΧησμονη- 

θη, καί ό λαός διηγείται μύθους περί παλέμματος Στοιχειών, άτινα φαντά
ζεται δντα δαιμονικά ιδίας δλως φύσεως, ούδέν κοινόν έχοντα πρός τούς 
άνεμους, καταλαβόντα δέ την θεσιν τών αρχαίων δαιμόνων (genii loci). ® 

Άναμφιλεκτως όμως καί οί ούσιωδώς άλλοιωθέντες μύθοι οδτοι έκ μετεωρο
λογικών άπέρρευσαν, ούχί σπανίως δ’ έ'ν τισι τούτων άναγνωρίζομεν εύχερώς 

ίχνη τών άρχικών παραστάσεων. *£Χς  έπί τό πολύ μυθολογούνται παλαίοντα 
τά Στοιχειά δύο τόπων πρός άλληλα, καί τό κατισχΰσαν εύεργετεΐ τούς 
ύπό την δικαιοδοσίαν αύτοϋ υπαγόμενους ανθρώπους, ούς προστατεύει καί 

κακοποιεί τούς προστατευομένους τοΰ αντιπάλου. Κατά τινα παράδοσιν τών 
κατοίκων τής Παρνασίδος, τό Στοιχειό τοΰ Καστρίοΰ (Δελφών) καί τό τής 

Άράχώβης διαπαλαίουσιν άλλήλοις παρά την πηγήν Χτοιγγίαρον, ού μα
κράν τής πολίχνης ταύτης, καί άν νικήση τό Άραχωβίτικο θνήσκουσι Κα- 
στριώται, άν δ’ ήττηθη Άραχωβΐται. Άλλαχοΰ τής Στερεές μυθολογείται 

δτι έν Στοιχείο τής θαλάσσης παλαίει πρός Στοιχειό χιλιετούς πλατάνου, 
καί' δτι άποθνήσκουσι πολλοί κάτοικοι έκ τοΰ πλησίον τής φωλεάς τοΰ ήτ- 
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τηθέντος χωρίου. ' Όμοια παράδοσςς υπάρχει καί έν Μάνη (έν Δήμφ Καρ- 

δαυ-ύλης), διάφορος κατά τοϋτο μόνον, ό'τι άντί Στοιχειών άναφέρονται Νε

ράιδες. Κατά τήν παράδοσιν ταύτην»αί Νεράιδες διαιρούνται είς Βουγήσίαις 
(πρβλ. τάς όρεάδας Νύμφας τών άρχαίων) καί είς θαΛασσιναΙς (πρβλ. τάς 
Νηρηίδας). Αί Βουνήσίαις τρέφουσιν άδιάλλακτον πρός τάς θαλασσινάς μί

σος, έκάστην δ’ εσπέραν Σαββάτου (Σαββατόβραδο) κατέρχονται τών όρέων, 
αί δέ θαλασσιναί άναδύουσι της θαλάσσης, καί συγκροτοΰσι μάχην κατ’ άλ
λ ήλων'· άν ή έκβασις τής μάχης αποβή υπέρ τών Βουνήσιων, εύεργετοΰσιν 
αύται παντοιοτρόπως, δντινα ορεινόν άπαντήσωσι καθ’ οδόν έπιστρέφουσαΓ 

τούναντίον δέ κακοποιοΰσι τά μέγιστα τούς νησιώτας καί τούς παρά τήν 
θάλασσαν οίκοΰντας ούς κακή μοίρα ήθελε βίψει είς τόν δρόμον των' τά 

αύτά πράττουσι νικώσαι καί αί Οαλασσινα'ι, εύεργετοΰσαι μέν τούς νησιώ

τας καί τούς έπιθαλαττίους, κακοποιοΰσαι δέ τούς ορεινούς,
Ώς έν τ$ παραδόσει ταΰται Νεράιδες καταλαμβάνουσι τήν θέσιν τών 

Στοιχειών, έν έτέραις ταΰτα άντικαθιστώσι Δράκοντες, οΐτινες έν τοϊς δη- 

μώδεσι μύθοις ούχί σπανίως συγχέονται πρός τά Στοιχειά. ’Επί τοΰ Ζαγο- 

ριακοΰ ορούς ύπάρχουσι πολλαι λιμναι, ων η μ,εγιστη καλείται
Ό Δράκος ταύτης πολεμεϊ καθ’ ετέρου τής κάτω λίμνης, 1 2 έκσφενδονίζουσι 

δέ κατ’ άλλήλων βράχους ύπερμεγέθεις, καί σύμπασα ή πέριξ χώρα σείεται 

έκ τής τρομερές, πάλης. 3 4
Ό άρχικός πυρήν εύρηται καί έν άλλοις μύθοις περί αγώνων φανταστι

κών δντων, περί συγκρούσεων ψυχών τεθνεώτων έν τω άερι ή πλησίον τών 
τάφων των, άλλ’ ούτωσί ήλλοιωμ.ένος καί συγκεκερασμένος μετ’άλλων άσχε
των δλως τούτοις μυθολογικών στοιχείων, ώστε άκαιρον θά ήτο νά δίαλά- 

βωμεν περί τούτων ένταΰθα. Άρκούμεθα δέ νήναφέρωμεν μόνον, δτι δ περί 
πάλης Στοιχείων μύθος, βαθμηδόν τροποποιούμενος, κατή,ντησε νά μεταπέση 

επί τέλους είς δεισιδαιμονίαν, καθ’ ήν ή έρις όνων προμηνύει βροχήν. «Όταν 
δυό γα'ίδάροι μαλλώνουν θά βρέξη.» “Ενεκα τούτου πολλάκις, βλέποντες 
ερίζοντας έπί γελοίαις άφορμαΐς δύο όίνδρας, ά,ναφωνοΰσι «θά βρέξη !.» ύβρί- 

ζαντες πλάγίως αύτούς, καί χλευαστικώς ύπονοοΰντες δτι ή έ'ρις αύτών, ώς 

ή τών όνων, είναι προάγγελμα βροχής.
*Η περί πάλης μυθολογική παράστασις άπαντ^ έν τοϊς μετεωρολογικοίς 

μύθοις πολλών λαών. Τοιαύτη ή έννοια τών άρχαίων ελληνικών μύθων περί

1 Passow, Carm, popul. σ. 834 (Index verb, λ. στοιχείου). ....
2 Λαμπρ'δου, Ζαγοριακά σ. 13—44.
3 Χασιώτης έν Χρυσαλλίοι τ. Δ', σ. 19. —· Οόχι άσχετον το,ΐς τοιούτοις μύθοις είκάζομεν 

δτι είναι καί τό επόμενον χωρίον τής Έσθήρ, άποκρύφου βιβλίου τής Παλαιας Διαθήκης· 
«καί τούτο ήν αήτοΟ τό ένύπνιον' και ιδού φωνή καί κραυγή θορύβου, βρονται και σεισμός, 
τάραχος έπί τής γής. Καί Ιδού δύο δράκοντες, καί προςήλθον άμφότεροι παλαίειν. Και έγέ- 
νετο αύτών φωνή και έταράσσετο πάντα άπό τής κραυγής τής φωνής ταύτης.» (Έσθήρ, Α', 
5*-7. —Libri apocryphi Υ, Τ» ed Fritzsche σ. 31).
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τής έριδας τών Λαιϊιθών πρός τούς Κενταύρους, οΐτινες κατά τάς πειστικω- 

τάτας των νεωτέρων ερμηνειών είσί προσωποποιήσεις τών άνεμων καί τών 
καταιγίδων?—Κατά τάς δοξασίας τώ^'Ρωσσων χωρικών τάς άπό τών θυελ

λών καταστροφής προξενοΰσιν οί Ljeschi (Στοιχεία τών δασών), οΐτινες πα- 
λαίοντες έκσφενδονίζουσι κατ’ άλλήλων βράχους καί κορμούς δένδρων. 2 Έν 

Βεστφαλί# οί χωρικοί λέγουσιν έπι καταιγίδων, «use Herrgott Kift». 3 Παρά 

τό Altbunglau τής Βοημίας, έπι σφοδρές καταιγίδος καί άντιπνοης άνεμων 
λέγουσιν §τι οί πονηροί άγγελοι παλαίουσι πρός άλλήλους' παρά δέ τό Aus- 

sig πιστεύουσιν έπίσης, οτι ή χάλαζα προέρχεται έκ τών θρυμμάτων μυλιών 
λίθων, ο'ίτινες σφενδονιζόμενοι ύπό πονηρών πνευμάτων έριζόντων έν τφ άέοι, 

καί συγκρουόμενοι άλλήλοις κατασυντρίβονται είς μυρία θρύμματα. Τέλος 
ημιάγριοι τινες λαοί δοξάζουσιν, ότι αί άστραπαϊ καί αί βρανταί προέρχον

ται έζ τής συμπλοκής πτηνών έν τφ αέρι. 5

’Έν τινι παρίφ παραμυθίφ τής άνεκδότου συλλογές μου, (γραφέντι παρά 

τοΰ κ. Ζαννή Κρίσπη), ό ήρως Κοντογιαννάκης ό Σπιθολίόντας πορευόμενος 
πρός άναζήτησιν τοϋ ροπάλου του,, βλέπει είς εν μέρος «ένα δράκο πελώρια, 
καί ήτανε ’ς την άκρογίαλίά, είχε τά χέρΙα του μέσ’ ’ς τό ’γιαλέ, έτάραξε 

τη θάλασσα καί έκανε τρικυμίαις ’ς τον κόσμο.» 'Ο άδελφος τούτου, δρά
κος φοβερότερος, διαμένων εις μέρος άπέχον δρόμον ενός έτους «έξερρίζωνε 

τσοί ποταμοί καί τσή λίμναις'» έτερος δέ αδελφός, έξ ίσου μακράν οίκών 
βέπίανε τά βουνά, τά έβαζε άπάνω ’ς τό ένα τό άλλο, τά σκαντραΰσ® καί 
άλλα τέτοία πράγματα» ως ό "Ώτος καί ό Εφιάλτης παρ’ 'Όμήρφ, οί την 

,*Οσσαν  έπί τοϋ Πηλίου έπισωρεύοντες. — ”Αν ταΰτα ωσιν άλως μονηρη, η 
τουναντίον σχετίζονται άλλοις, άγνωστοις ήμΐν μύθαις τοΰ λαοΰ, δέν ηδυνη- 

μεν νά έξιχνιάσωμεν.

VI. ΑΝΕΜΟΙ.

Όνομασίαι άνεμων.—Πρωσοποποίησις άνεμων.—Έπιτίμησις αύτών.—Άνβρωποφάγοι. 
—·Μάννα άνεμων.—Άρρενες καί Βάλεις άνεμοι.—-’Ερωτήσεις.—’Άνεμοι προξενοΰν- 
τες βροχήν και χάλαζαν.—'Ο κίιρ:Βορ>2ς.—Νότος.—Καταιβατός.Πτέρυγες άνεμων.

Οί άνεμοι καλούνται νΰν ύπό τοϋ λαοΰ άδιαφάρως Άνεμοι, Καιροί, Άέ- 
ρηδες’ 6 οί οκτώ δέ κυριώτεροι 7 καλούνται ύπό τών ναυτικών ΐδί^ διά

1 Βλ. ?ν ϊκτάσει Mannhardt, Wald-u. Feldkulte. τ. 11. σ. 96 zs.
2 Αδτ. I. σ,,139.
3 Wolf, Beitrsege z. deutsch. Mythoi. 1,63.
4 Grohmann, Aberglauben aus Bohmen o. 93. άρ. 183. 184.
5 Bastian, Die Rechtsverhseltnisse σ. 260 σημ. -
6 Ά έρηδες καλείται έν Άδήναις τό ώρολόγιον τοΰ Κυρρήστου,. 4ν ώ τάνάγλυφα 

τών άνέμων.—'Η δέ λέξις άέρας είναι μάλλον εύχρηστος τής λέξεως άνέμου έπι της ση
μασίας ταύτης.

7 «Οί γΐ όχτώ άνέμοι» ΙνκρητιχΛ δημοτιζώ «ρσματι (Jeannaraki, Κρητ. άρ.6Ο σ.84).
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τών ιταλικών αύτών ονομάτων, άπό τών χρόνων ί'σως, καθ’ ους ήρξαντο έπι- 

κρατούντες τοΰ Αιγαίου οί Ενετοί. * Τό παλαίτατον παράδειγμα της άντι- 

καταστάσεως τών ελληνικών δι’ ιταλικών λέξεων είναι πιθανώς επιγραφή 

τις έπί είκόνος τών τεσσάρων κυρίων άνέμ.ων έν πύλγ της έν Άθωνι μονής 
τοΰ Βατοπεδίου, ητις άναγράφες ώς έξης τά ονόματα τούτων' «Ζέφυρος, Βο- 

ρέας, Πουνέντις, Νότος.» 2 ’Έν τινι Έλλήνικώ χειρογράφφ άστρολογικής 
ύλης, γραφέντι κατά τήν ΙΕ' ή IT' εκατονταετηρίδα, εκτός τοΰ Νότου, οί 
λοιποί άνεμοι άναφέρονται ίταλιστί. «Λεβάντες, σωρόκρς, νοτιά, γαρμπής, 

πουνέντες, μαΐστρος, τραμουντάνα, γρέος’» 3 ένθα ή ονομασία τοΰ νότου 
έλήφθη επίσης έκ τοϋ ιταλικού, διότι καί ίταλιστί ό άνεμος ουτος καλεί

ται ένίοτε noto.
Παρά δέ τοϊς μή ναυτικοί; είσίν έ'τι εύχρηστα ελληνικά τών άνεμων ονό

ματα, ιδίως δέ τά τοΰ ΒορΙα καί τοΰ Νότου (Νότος, Νοτία,ς, άρσ. Νοτιό,, 

Νοθΐά θηλ.^, άτινα ύπερισχόσαντα ακούονται συχνότερου τών ιταλικών τρκ 
μουντάνας καί όστριας' σπανιώτέρόν δέ λέγεται, καί ό Λεβάντες ΆνατοΛι- 

*1>ς, ώς έν τφ δημοτική ^σματι,

Άρχετ’ ό Νότος τό νερό, κΐ’ ό κ ύ ρ Βορ’ας τό χ’όνι, 
κ>’ό σκύλος ’Ανατολικός ρήχνει τό κουκοσάλι. 4·

Επίσης καλοΰσι Λί.βar (λίβας, έκ τοΰ λίψ-λιβός) κυρίως τόν έκ Λιβύης 

πνέοντα καυστικώτατον εκείνον άνεμον, δστις έν ’Αφρική καλείται Σαμούν, 

ύπό δέ τών ’Ιταλών sirocco. *Έτερα  ελληνικά ονόματα άνεμων είναι ό 
'Μπάτης, 5 ή μετά μεσημβρίαν έκ τής θαλάσσης είς τήν ξηράν πνέουσα 

αύρα. Καταιόατος (πρβλ. καταιβάτης), ό έκ τοϋ Παρνασαΰ πνέων άνεμος,

4 Ούχί έκτος τού προκειμ,ένου θεωροΰμεν τήν καταγραφήν ενταύθα τών παρά τοϊς ήμετέροις 
δν χρήσει ξενικών ονομάτων τών άνεμων- α'.) Κύριοι άνεμοι; I) Τραμρντάνα, άραμουν- 
τάνα, τρεμουντάνα (ΐταλ, tramontana, βορράς). 2) Λεδάντες, λεδάντης, λεβαντίνι (levante, 
άπηλιώτης, άνατολικός). 3) Νότος, ώατρια (noto, austro). 4) Πονέντες, πονέντης, πουνάμις 
(ponente,ζέφυρος, δυτικός). S'.) Υποδιαιρέσεις; I) γραικός, γραίγος γραΐος (g'reco, καικίας, 
βορειοανατολικός). 2) Σιρόκκός, σαρόκκος (sirocco, εύρος, νοτιοανατολικός). 3) γαρμπΐνος, 
γαρμπής (garbino, λίψ, νοτιοδυτικός). 4) μαΐστρος, μαέστρος, μαϊστραλάκι (m^eS.trale, Σκί
ρων, βορειοδυτικός).—γ'.) Εϊδικώτεραι ύποδιαιρέαεις: 1) Γραιγοτρεμουντάνα (ΒΒΑ),2) γραι- 
κολεδάντε (ΑΒΑ). 3) Σιρόκκο λεδάντε (ΑΝΑ). 4) ώστρια σιρόκκο (ΝΝΑ). 5) ώστρια γαρμπή 
(ΝΝΛ). 6) πονέντε γαρμπή (ΑΝΑ)«. 7) Πονέντε μαΐστρο (ΛΒΑ), 8) μαΐστρα Αραμόντά·- 
να (ΒΒΔ).

2 Didron, Manuel d’iconograghie chritienne grecque et latine 1845 σ. 17β,—Ό DidrOji
παραλείπει νά σημειώση τι περί τού χρόνου, καθ’ ον εγράφη ή ε’κών αίίτη, 'ίσως όμως δίν 
είναι μεταγενεστέρα τής ΙΕ', έκατονταετηρίδος — Σημειωτέα και ή παρανόησις της λέξεως 
Ποννέντης (άνατολικός άνεμος άντι δυτικό»), ύπεμφαίνρυσα ότι °ΐ Ιν ’'Αβψν,ι δίν ρίχον 
προσοικειωΟή πρός τά ξενικά ονόματα τών άνέμων. -

3 Κώδηξ 93 τής βιδλιοθήκης τοΰ έν ’Ερλάγγη Πανεπιστημίου (<ρ. 13οι). 
. 4 Jeannaraki άρ. 279 σ. 216.

5 ’Εκ τοΰ έμδατεύω, έμόάτης, ,)ή λέξις ούχ εύρηται ίπί τής σημασίας ταύτης π,αρά τρις' 
άρχαίοις.
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έν Άραχώβγί καί τοϊς πέριξ, ’ Θρακίας, βορειοβορειοανατολίκός, δ έκ τί?? 
Θράκης πνέων, ύπό τών άρχαίων θρασκίας, ό Μέρας (έν έπαρχίφ Αεβα- 
δείας^) κλπ. Έν γένει δέ συχνότατοι ό άνεμος ονομάζεται άπό τοΰ τόπου 

όπόθεν πνέει, καί τά τοιαΰτα όνό.μκτά εΐσι πολυάριθμα, ποικίλλοντα κατά 
τά διάφορα χωρία' ομοίως καί οί αρχαίοι έλεγον. ^oiriWac, Σκίρων κλπ.

Περί τοΰ άνεμου λέγουσι συνήθως οτι «ρυσα (πνεϊ, έπιπνεϊ), εΐσίν όμως 
έν χρήσει καί φράσεις ένέχουσαι άρχικώς μυθολογικήν τινα έναιαν’ ώς, μουγ- 
κρίζει ό άνεμος’ 3 βογκάει (στενάζει), 4 σηχύΰη \ έίπεσεν ό άέρχς, παίρνει 
ό καιρός τά σύγνεφα' 6 κλπ.

Έν τφ Εύαγγελίφ άναφέρεται ατι, γενομένης ποτέ τρικυμίας, ό ’ίησοϋς 
βέγερθείς ίηετίμηη τοΐς άνέμοις καί τjj θαλάσση, καί έγένετο γαλήνη με
γάλη’ οί δέ άνθρωποι έ'θαύμασαν, λέγοντες, ποταπός έστιν οδτος, ότι καί 
οί άνεμοι και ή θάλασσα ΰπακούουσιν αντφ’,ΐ) Ί Ταιαΰται άποστροφαί πρός 
τούς άνεμους, ύπεμφαίνουσαι προσωπαποίησιν τούτων, άπαντώσι συχνότατα 

έν τή δημώδει ποιήσει. Έν τινι βαυκαλήματι ή μήτηο κελεύει τούς ανέμους 
νά παύσωνται πνέοντες. «Καί σεϊς, άνεμοι, σιγάτε.» $ Ή αύτή έπιτίμησις 
αναφέρεται έν γαμηλίφ τινί ^σματι, ψαλλομένφ όπ’ άμφοτέρων τών χορών, 

τοΰ περί τήν νύμφην καί τοΰ περί τόν γαμβρόν
Πάφ.ατε, άέρες, πάφατε, ποΰ φέρνουνε τη νΐο,νυφη. S 

Έν έτέρφ γαμηλίφ θεσσαλικφ ι^σματι ιέραξ υποτίθεται ό προσκαλώ?; τούς 
άνεμους νά σιγήσωσι χάριν τοΰ γάμου.

’Από τά τρίκορφα βουνά 
γεράκι έσυρε λαλ’ά. 
— «Πάψετ’αέρες πάψετε, 
άπόψε κι’άλλη μ’ά βραϊε’ά κτλ.» |Ο

1 *0  λαός λέγει «τά βουνά καται βάζουν (ή, χύνουν) τον άέρα.» ίπί σφοδροδ άνέμου.
2 Μέγας άνεμος έλέγετο ύπό τών άρχαίων ό χαλεπός. «Ζέφυρος μύγας» (Ήδυσσ. S, 458).
3 Βλ. καί Passow άρ. 29.—Περί όμοιων φράσεων άλλων ΙΟνών, πρός δέ περί τ?,ς μυθο

λογικής παραβτάσεως τοΟ άνέμου ώς θηρίου μυκωμένου βλ. Schwartz, Naturae. 11. σ. 54, 
67 κε. πρβλ. καί 59 κε.

4 «Καί φ Βορίδς έφούσκωσε, βαρώ φυσφ, βογκάει'» (Ίατρίδ., Συλλογή δημοτ. 
άσμ. σ. 19.)— Πρβλ. Schwartz, Natnran. II σ. 70 (Wind StShnt.)

5 Βλ. Όδ. 176' «<5ρτο οόρος.»—Ίλ. Ψ, 212 «δρεόντο (Βορέας κκί Ζέφυρος )» — «ίνό- 
ρουσαν άελλαι.» (Κοϊντ. Σμυρν., Ιό', 251).

6 «Πάρε, καιρέ,τά σύννεφα, καί σϋ, Βορία, τά λόγια, Kj’ άμέτε τα τής μάννας μου νά λίΐ| 
μοιρολόγια.» (Πανδώρα τ. IB' σ. 522).—Πρ6λ. Ιλ. ψ. 214 «νέφεα κλονέοντε (Βορέας καί 
Ζέφυρος)» «Βορίου νέφεα κλονέοντος » (Ήσιόδ., Εργ. 553;. «νέφος... πνοιήσινέλαυνόμενον 
Βορέαο.» (Κόΐντ. Σμυρ., Η, 46—47.) «νέφη .. . έλαυνόμενα προτέρωσε ’Πέ νότοιο 6ίη, ήί 
θρηκός Βορέαο.» (θεοκριτ., ΚΕ, 89 κε).—Schwartz, Nat. II. σ. 56—57.

7 Ματθ. Η', 26. 27.—Μαρκ. ό', 39. 41.—Αουκ., Η', 24. 25.
8 Βύρων τ. Β'. σ. 189. 9 Λελέκ., σ. 144.
10 Fauriel, II. σ. 236 — Sanders, Volksl. Neugr. σ. 104. 105. —Μανούσου, Τραγούδια 

Ιδνικά Β’ σ. 100—ΙΟΙ.—Passow, σ. 457.—Wachsmuth,?des_alte Griech. im neueii σ.88,— 
Tomasco, Caoti popol. ΠΙ. σ. 92. ’ ■

Όμοιότατον τώ τέλευταίφ τούτφ $σματι είναι καί τι φιννικόν, * ή γνώμη 

όμως επιφανούς μυθολόγου, ότι τό ένταΰθα άναφερόμενον γεράκι κεκτηται 
σπουδαίαν μ-υθολογικήν σημασίαν, σχετεζόμενον ταϊς παραστάσεσι τοΰ ανέ
μου ώς ίέρακος ή άετοϋ, 2 $ ώς πτερωτού, φαίνεται ήμΐν ούχί λίαν
βάσιμος. Έκ μόνου τοΰ προκειμένου ^σματας τουλάχιστον ούδέν τοιοϋτο δυ- 

ναται νά, ύπονοηθ·ρ, διότι συχνάκις έν τοϊς ήμετέροις δημοτικοϊς άσμασι 
δποτίθενται πτηνά όμιλοΰντα ίή ένεργοϋντα, καί ταϋτα μη προςυπαρχούσης 

βαθείας τίνος μυθολογικές έννοιας.
’Ανωτέρω 3 εΐδομεν ό'τι οί άνεμοι Βορράς καί Νότος, προσωποποιούμενοι, 

άπεργάζονται, κατά τάς παραδόσεις τών κατοίκων τής Παονασίδος, την 
βροχήν καί την χάλαζαν. Κατά δέ τό κρητικόν άσμα αύ παρέθεμεν δυο 

στίχους (σ, 671) ό Νότος φέρει τήν βροχήν,ό Βοριάς χιόνα καί ό owiUoe 
Wrato.itx0<? χάλαζαν. Προσωποποιήσεις πάντων τών άνεμων, ζώντων ώς 
έν οίκογενείγ, άναφέρονται έν δημώδεσι παραμυθίοις.’Εν τί! «Ντο να Κλίνφ», 
παραμυθίφ θηραΐκφ τής άνεκδότου συλλογής τοΰ κ. Ν. Πέταλά ό ·$ρως 
τρέχων πρός άναζήτησιν τής έξωτικής συζύγου αύτοΰ, άφικνεΐται έπί τέ
λους εις τήν κατοικίαν τών Άνεμων, ένθα ευρών τήν γραίαν μητέρα αυτών 
έρωτγ, άν εϊξεύργ που εύρίσκεται ή σύζυγός του. Έ δε μήτηρ τών άνεμων 
τφ αποκρίνεται «πώς, αυτή τή βασίλισσα μηά' ό παππούς μου, μηύ' ή ΛαΛά 
» μου δεν τή ’ξέρει, ό'χι έγώ' παρά έχω δώδεκα παιδιά, θηλυκά χαί ’σερ- 

» νικά, καί elvat οί καιροί, καί περιμένω νάρθουνε τώρα νά φάνε καί νά τσ’ 
» άρωτήξω, ίσως αυτοί ’που ’ναι κοσμογυρισμένοι καί ’ξέρουνε. Μονάχα, παι- 
» δί μου, ποΰ θά σε κρύψω;» Σκεπάζεται με τήν καπότα του, (ή'τις κα- 
» θίστη αοράτους τούς φέροντας'—«Μέ βλέπεις;» Λέει,—«Όχι.» "Ερχεται. 
» ή ΰυγαΐε’ρα της ή Νοβίά. 'Γσή ’χε έτοιμο φαεϊ, καθίζει, τρώει, πίνει ξε- 
» κουράζεται’ τήν άρωτ<^, τίποτε. "Ήρθανε ολαις ή βηΛυκαις, Τραμουντά- 
» να , . . καί δέν ήξέρανε πράμμα. ’Ήρθαν® κχι οι αρσενικοί, τίποτε’ ήρθε 
» κΓ ό Βοριάς, τίποτα’ ήρθε κλ’ ό Σορόκκος ’ποΰ τσή λείπε τρία χρόνΙα’- 
» λέει,—«ΤΗχι, μητέρα, άνθρωπινο κρέας:» Λέει, — Καί δεν ’ξέρεις παιδί 
» μου, πώς δέζ έρχεται κάνεις;» Τρώει, πίνει, εκεί ’ποϋ ήξεκουράζαυντα, 
» ’πάει αυτή μέ τά χάδια.— «Άπό τή Λα2ά σου, παιδί μου, ήκουσα γλά 
» μλάν βασίλισσα, ’ποΰ τήνε λένε Ντόνα Κλίνα, νά μοΰ ’πής, τήνε ’ξέργς 
» σύ;» —«”Q ! λ?ει, μητέρα μου, τί θέλεις νά ’ξέργς ; ’ποϋ έγώ τήνε μισώ. 
» Άπό ’κεΐ έρχομαι.» Μετά πολλά; δέ παρακλήσεις, ό Σορόκκος άναδέχε-, 
ται νά φέρνι έκεζ τόν ή'ρωα τοΰ παραμυθιού, όστις προπορεύεται τοΰ άνέμόυ,

1 Βλ. Grimm, D, My(h. σ. 601 1'528 δ’ζχδ.)
2 Grimm, αδτ, σ. 526—523 (δ' έλδ.)
3 Βλ. άνωτ, σ. 602.
4 ’Η συλλογή αΰτη ιίρηται παρά τη ίπιτροπή τών ΝιοιλληνικιΒν άναλίκτων το5 φιλο- 

λογίκοδ συλλόγου Παρνασσό!).



674 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΝΕΟΕΑΑΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΑΟΓΙΑ 675

/
ίτ) βοηθείο: υποδημάτων μαγικών.·—-Καί τοι άμφίοολόν, άν τά εν τω παρα- 
μ.υθίφ τούτφ άναφερόμενα περί τών Άνέμωό είναι γνήσια ελληνικά, επειδή 

όμΟ.ότατα έπεισόδια άπαντονσι καί έν παραμυθίοις άλλων λαώνι*  ούχ ήττον 
άξια παρατηρήσεως είσί τά έν αύτφ μυθολογήματα, ιδιαίτατα δέ τά έν τώ 

έλληνικφ μόνον άναφερόμενα. Κοινόν μεταξύ άλλ^λων τά τε ευρωπαϊκά 

ταΰτα καί τό ελληνικόν εχουσι τά άνθρωποφάγον τών ’Ανέμων, παρισταμέ- 
νων άπαραλλάκτως, ώς έν άλλοις παραμυθίοις οί Γίγαντες, οί Δράκοντες, ά 
"Ηλιος, αί Λάμικι κλπ. Ό Σορόκκος εισερχόμενος οσφραίνεται οσμήν άν- 
θρωπίνου κρέατος, και μόλις διά τών θωπειών τής μ,ητρΰς πείθεται ·νά μή 

καταβροχθίσν) τόν ύπό ταύτης άποκρυβέντα άνθρωπον, καί νά παράσχω 

αύτφ την συνδρόμήν του. ’Επίσης έν π8σι τοϊς παραμυθίοις τούτοις, ανα
φέρεται μητηρ άνεμων, έν τφ Έλληνικφ μάλιστα και πάππος και μάμμη, 

Οί παλαιοί "Ελληνες έμ-υθολόγουν οτι οί τέσσαρες κύριοι άνεμοι μητέρα είχον 
την Ήώ, γεννήσασαν αυτούς έκ τοΰ Άστραίου, 3 οί δέ σφοδροί καί κατα

στρεπτικοί, ούς έπροσωποποίουν, άποκαλοΰντες "Αρπυιας, την Ώκεανίδα Ή- 
λέκτρην καί πατέρα τόν Θαύμαντα. Κατά δέ τόν 'Ρίγ Βεδαν μητηρ τών 
’Ανέμων (Μαρούτ) ήν η Νεφέλη η Ά γελάς (PVigni). 5 —Τό ελληνικόν πα

ραμύθι ον, διαφέρον κατά τοΰτο τών εύρωπαϊκών, άναφέρει πολλούς Ανέμους 

καί ούχί ένα' μάλλιστα διαιρεί τούτους είς άρρενας καί θηλεις, κατά τά

1 Κατά τι βωμουνικόν παραμύδιον τής Τραοσυλξαν'αί, βέλων να ε’ρη τις την 'Ρουσου- 
λινα, ίρωτα την άγίαν Κυριακήν" αυτή προσκαλεΐ τάς μέλισσας αύτής (ήιιέρας;)· Ιζ τών 
τριάκοντα αί είκοσι καί έννία οδδέν έγίνωσκον" μετ’ού πολύ όμως φθάνει ή τριακοβτή, ?ρ- 
χομένη ?κ τής κατοικίας τής 'Ρουσουλίνας, όπου και δδηγεΐ τόν ζητοΰντα, (Ausland 1856. 
σ. 500).—Έν παραμυβίφ τής Σιλεσίας άναφέρεται, ότι εις ζητών τήν εις περιστεράν μετα- 
μορφωβεΓσαν άδελφήν του, οδοιπορεί καί φθάνει έπί τέλους είς τινα κατοικίαν, όπου δποδέ- 
χεται αϊτόν ή μήτηρ τοΰ ’Ανέμου, έλγεται κατόπιν ό Άνεμος, θέλει νά φονεύση 
τον ξένον, ή μήτηρ κατευνάζει αϊτόν. Άλλ’οΰδέν δύναται ό Άνεμος, ό δ’ άδελφός μόνον έν 
τή’ύπό τούτου ύποδειχΟείση κατοικία τοΰ Ήλιου βδηγεϊται δεόντως περί άνευρέσεως τής 
άδελφής (Zeitschrift f. deutsche myth. u. sittenk. I. σ. 311 κε).— Έν έτέρω ένετικφ, γυνή 
άναζητοΰσα τόν σύζυγόν της μεταβαίνει ε’ς τήν κατοικίαν τοΰ ’Εσπέρου, ύπό τούτου δέ πα- 
ραπέμπεται ε’ς τόν "Ηλιον καί ύπό τούτου ε’ς τόν τά πάντα ε’δότα Άνεμον. Έν τη κάτοι- 
κ’α τοΰ ’Ανέμου, κρύπτεται κατ’ άρχας υπό τής μητρός αύτοϋ, όπως μή ούτος τήν φάγη καί 
ίιτα πληροφορείται έπακρΛώς περί τοΰ μέρους, έν ώ εύρίσκετο ό σύζυγος. (Jahrbuch. f. ro
man. u. engl. Liter, τ. VII σ. 251—252). "Ομοια είναι καί γερμανικά παραμύθια (Kuhn. u, 
Schwartz, Maerk. Sagen. σ. 282 κε. "Ανεμος, "Ηλιος καί Σελήνη.—Πρ6λ. Grimm, Kinder- 
maerchen ε’ς άρ, 88 και 127).—Πάντα δέ τά τοιαΰτα παραμύθια δύνανται νά ύπαχθώσιν ε’ς 
κύκλον εϊρύτερον, έν φ έρωτήσεις πρός τόν "Ηλιον, τήν Σελήνην, τά Άστρα, τούς ’Ανέ
μους κλπ.

2 Περί τής άδηφαγίας τών άνέμων βλ. Grimm, D. Μ. σ. 602 —Schwartz, Heutiger Volksgl 
σ. 27.—Ό Αίολος μετά τών τέκνων του παρίσίαται έν Όδυσσείφ (Κ.) ευωχούμενος διαρ
κώς" οί Άνεμοι δαίνυνται εΐλαπίνην παρά τώ Ζεφύρω έν Ίλιάδι (ψ, 201).

3 'Ησιοδ., Θεογον. 378 κε. ι’Αργέστην, Ζέφυρον, Βορέην τ’α’ψηροκέλευθρν Καί Νότου·» 
"Ισως όμως Άργέστης είναι έπίβετον τοΰ Ζεφύρου (άργέστην Ζέφυρον) καί ούχί ό άνε
μος, εύρος.

4 Ήσιοδ., θεογ. 265 κε.
5 Rig—Yeda, 'Ύμν. 37, 9 καί άλλ. μεταφρ. Benfey έν Orient, u. Occident τ. I 0.- 388. 

γένος τών ονομάτων αυτών" παρά την ιταλικήν Τραμοντάνα, άναφέρεταε καί1 
ό ελληνικός Βορλας, ό δέ Νότος μεταβάλλεται είς κόρην Νοθ’κ. * Κατά 

την άρχαίαν ελληνικήν μυθολογίαν εκτός τών άρρένων, .ύπήρ/ον καί θηλεις, 

προσωποποίησις τών μαλακών αύρών, άηται, θνΐαι, aurae, ούχί σπανίως 
άναφερόμεναι ύπό τών ποιητών καί άπει>?ονιζόμε.ναι έπί τών μνημείων τής 
τέχνης, ώς γυναίκες, έ'χουσαι ύπέρ την κεφαλήν δίκην ιστίου κολπουμένην 
εσθήτα ή πέπλον. ’Εν τ^ Όδυσσείήΐ (Κ.) άναφέρονται έξ υιοί καί έξ θυγα
τέρες τοΰ ταμίου τών Άνέμων Αιόλου., σφοδρά ό'μως αμφιβάλλεται άν διά 

τούτων εννοούνται οί' άνεμοι καί αί αύραι.
Έκ τών άνέμων κυριώτατος θεωρείται ό .Βορράς, καί ουτος προσωποποιεϊ- 

ται καί συχνότερου τών λοιπών άναφέρεται έν τοΐς δημοτικοί;, ιδίως $σμα- 

σιν. ’Ενίοτε μετά τοΰ Βορρά άναφέρεται καί ό Νότος,· ό καταχεων βροχήν 

έπί τής γης, έν ω έκεΐνός ρεμαονίζει τό χαλάζι.' Τούτους άμφοτέρους ύπε- 

λάμβανον καί οί αρχαίοι, ώς τούς κυριωτατους τών.άνέμων.' «έπί -των πνευ
μάτων λέγεται τά μέν βόρεια, τά δέ νότια, τά δ’ άλλα τούτων παρεκβά

σεις,» κατά τόν Αριστοτέλη. 3 «Εϊσί δέ τινες, οΐ φασιν δύο τούς κυριωτά- 
τους άνέμους, βορέαν καί νότον, τούς δέ άλλους κατά μικράν έγκλισιν δια- 

φέρειν.» 4 Έν ’ίλεάδι ο Άχιλλεύς εύχεται επικαλούμενος . τοϋ Βορέου καί 

τοϋ .Ζεφύρου καί ύπισχνούμενος αύτοΐ; θυσίας" 3 έκ πάντων δέ τών άνεμων 

μόνοις τφ Βορρ^ καί τω Ζεφύρω άνήγειρον ιδία βωμούς, 6
Ό Πίνδαρος άπεκαλεϊ τόν Βορέαν βασι.Ιέα drfyiar,"! ο δέ καθ’ ημάς λαός 

Κνρ Βοριά' 3 ενίοτε οί ναυτικοί έπονομάζουσιν αύτόν καϊ Γέρο' «Γέρο Βο· 
ρΙΛ άρμένιζε καί Νότο πα2Ληχάρι’ΐ> παοαγγέλλει ναυτική τις παροιμία. 
Ουτω καί οί Φρείσιαι (Friesen) έπονομάζουσι τόν Βορειοδυτικόν άνεμον Uald 

(γέροντα) ® καί old (γέροντα) έν γένει οί ναυτικοί τής ’Άρκτου, ύπόταν ατά- 

κτως πνέων έξαπατ^ τούς ναυτιλλομένους. 'θ.
*0 Βορίάς νομίζεται οξύς καί οργίλος, πικρός δεινώς κολάζων τούς’πε- 

ριφρονουντας τήν δύναμιν αύτοϋ. Απανταχού τής Ελλάδος ψάλλεται τό

1 Ουτω καί έν τφ χειρογράφω τής Έρλάγγης «Νοτία.» (Βλ. σ. 670), Έν ΤΙελοποννήσω
νοτιά καλείται ή ύγρασία, ήν έπιφέρει πνέων ό καιρός Νοτ'ας" (έκ τούτου καί βήμα νο
τίζω, νοτισμένος). '

2 «Aurae v.elificantes sua veste.» Plin., 36, 29.—Πρβλ.' Ste,phani,. Comple rendu. St. 
Pekrsb, 1862 σ. 11 κε. 'Ομοίως Αυραι έποχούμεναι κύκνων (Gerhard, R. u, Forschungen 
1858 τ. 119,2" 120,3) παρά Preller. Griecb. Mythoi, τ. I σ. 388 γ’ ϊκδ.

3 ’Αριστοτελ., Πολιτ. ΑΖ, 3, 4.
4 Στράβ. 29.—Βλ. καί Isid., Orig. 13, 11. «Ex omnibus autem ventis duo cardinales

sunt: Septentrio et auster.» -
; 5 Ίλιάδ. Ψ, 195.

6 Maury, Hist, des religions de la Gr&e τ. I. σ, 167. — Preller, Gr. Myth. I σ. 389 
(Ναοί καί βωμοί τοΰ Βορίου ?ν ΆΟήναις παρά τόν’Ιλισόν,ίν Μεγάλη πόλει καί ?ν Θουρίοις).

7 Πινδα?., Πυ9. Λ' 181 ·322).8 Καί παρά Γερμανοί; Ενίοτε: «Herr Nord » Holmbaum παρά Schwartz, Nat II σ. 77.
9 Mannhardt, Germ. Myth, σ 443.
10 Schwartz, Naturan. II σ. 78.
41 «Φύσα βαριά, πικρέ BopjS, γ;ά νάγριίψ’ή λίμνη» (Άραβαντ.,όημ. ^σμ,.’Ηπείρ. σ.11). 
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fyptt. περί τού Κύρ Bopifc, τού βυθίσαντος τό πλοΐόν υπερόπτου πλοιάρχου 
Μίαν τών παραλλαγών τοΰ φσματος τούτου, πελοποννησιακήν, έδημοσίξύ- 
«βψΛν έν τοϊς Νεοελληνικοί; άναλέκτοι;. 1

1 Νεοελλ. Άναλ. τ. Τ σ. 89.
2 Ό στίχος ούτος όμοιάζει, κατα σύμπτωσιν άναμφιδόλως, έτέρω βρετανικόν (τής Γαλ

λίας) $σματος, καθ’ δ Νέος τις άκόλουθος, διαταχθε’ις νάναδή ε’ς κωδωνοστάσια και Ίδη τις 
κρούει τούς κώδωνας, «’λναδαίνων ίτραγώδεε φαιδρώς’ καταδαίνων έτρεμε σφυδρώς » διότι

; ·γ οΐ κώδωνες έκρούοντο αδτομάτως, ?κ θαύματος. (Vi)iemarque, Chants popul. de la Breta
gne 1846 τ. II σ. 53.)

3 Ίατρίδου, Συλλ. δημ. άσμ. σ. 19.
4 Jeannaraki, άρ. 407 σ. 110.
5 Βύρων τ. Β' σ. 435—436.

*0 κυρ Βοριάς παράγγειλί ουλών τών καραβ’ώνεί
•—«Καράβια, *ποΰ  είστε ’ς τό’γιαλό, ούλα λιμάνι πιάστε.»· 
Τοΰ κύρ Άνδρία τό κάτεργο δε θέλει γ>α να πίάση.
— «Δέ σε φοβούμαι, κυρ Βοριά, ’ς τό νοΰ μου δέ σε βάνω. 
τ’εχω άντέναις προΰν,τζιναις, κατάρτια ασημένια, 
ϊχω μεταξωτό παν>α, της Μάλτας, τό μετάξια,, 
ϊχω τούί ναΰτας διαλέκτους, κ>*  άτός μου παλληκάρε' 
ϊχω και τρία μουτσοπουλα, γνωρίζουν τούς άέρες- 
τώνα γνωρίζει τό γαρμπή, ταλλα το λεβαντίνι, 
τό τρίτο τό καλλίτερο τόν κύρ Βορ’ά γνωρίζει. 
Άναίβα, βρε ναυ,τάκι μου, *ς  τό μεσανό κατάρτι, 
ξαγνάντεψε τριγύρω σου, τό τί καιρός λαλάει." 
Ιίαιζογελώντ’ άναίβαινε, κλαίγοντα καταιβαίνει, 2 
κι*  ώστε νά το ρωτήσουνε νό τούς το ’μολογηση, 
γ>όμισ’ ή θάλασσα πανίό κι’δ άμμος παλληκάρία. κλπ.

Καθ’ έτέραν παραλλαγήν τοΰ αύτοΰ $σμ.ατος, τή; Στερείς Ελλάδος,

Βαρύς Βοριάς έφύσησε, φόβος τών καραβ>ώνε, 
κ>’ ό’σα καράβια τδίκουσαν, άραξαν ’σε λιμνίώνα. 
κ’ ενα καράβι κρητικό *ς  τό νοΰν του δέν τό βάνει" 
— «Δέ σε φοβούμαι, βρε Βοριά, κτλ.» Τ

Κατά τινα τέλος κρητικήν παραλλαγήν ό Βορίάς αναγγέλλει ούχΐ είς τά 
. πλοία, άλλ’ άνά τά βρη είς τάς ποίμνας, δτι θά πνεόσγ λάβρος, καί βοσκός, 
άλαζών είναι ό ύπ’αύτοδ τιμωρούμενος,

Ό κύρ Βοριάς έμιξνυσε μαντάτα ’ς τσή μαδάραις, 
«Τό ζα μαζώνετε, βοσκό, και νό χ’ονίσει θέλω» 4 κλπ.

Έν $σματι, τοδ άκριτεκου πιθανώς κύκλου, δ- Βορλάς υποτίθεται όργιζό.- 
μενος, διότι ΐταμώ; προσεκλήθη ύπό νεάνιδος νά πνεύσγι λείος και μαλακάς. 

Έκεΐ ’πούλεγε κ’ ξκλαιγε, ένας βοριάς σηκώθη.
—-«’Αγάλλι’ άγάλια, κύρ Βοριά, μήν ’πάρης τό λινάρι κλπ.». 
κι’ό κύρ Βοριάς, ’σόν τάκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη 
καί πέρασε πολύ πολύ, τής ’πήρε τό λινάρι κτλ. 5

Έν γένεί δ Βορράς πέριγράφεταΐ ώς άγρώς άνήρ, πελώριος, δύσκολός-, πάν·· 
ποτέ γονρ,Ιώνων τά’μάτ2α, τά πάντα βί^ι πράΐτων. * Παραπλήσιαί είσί 
καί αί άπεικονίσεις τοϋ άνέμου τούτου έπΐ καλών άγγείων, άττικής τέχνης, 
έφ’ ών άπεικονίσεις τής άρπαγής τής Όρείθυίας*  ό Βορράς παρίσταΐαι έν 
τούτοις άγριον βλέπων, αύχμηροκόμης καί μέγαλοπτέρυγος. Τό βίαιον τοδ 
χαρακτήρος αύτοδ διδάσκει καί ό αίσώπετο; μΰθο; περί έριδος τοδ Βορίου πρός 
τόν Ήλιον1 2 3 4 5, δν γινώσκει ο λαός εί'τε έκ παραδόοεως, εί'τε έκ διδασκαλίας.*©  Βο- 
ρέας καί Ήλεος ή'ρισάν ποτέ περί δυνάμεως, άπεφάσισαν δέ νάπονέίμωσι την 
νίκην έκείνφ, δστις ήθελε δυνηθή κάρπάςμ την κάπαν του χωρικού- πρώτος 
εφύσηζεν b Βορράς άπό πρωίας μέχρι μεσημβρίας- άλλ*  ούδέν κατόρθωσε, διότι 
δσφ σφοδρότερων έφύσαε, τόσφ ό χωρικός έμάζευε ttyr κάπαν ίου, μέχρι; 
δτου άποκαμών ό Βορέας κατέπαυσε πνέων. Περί μεσημ,βρίαν ήρζατο ό ‘Ή
λιος, προςλάμπων τό πρώτον μετρίως- ό χωρικός άμόΐαε τήν χάπαν τον 
βαθμηδόν, καί έπιταθέντο’ς τοΰ καύματος τήν έβγαΛεν δλως διόλου. Ό Ή
λιος ένίκησε καί έκτοτε ό Βορράς δέν έρίζει πλέον πρός αύτόν.

Κατά τι παραμύθιον θηραϊκόν τής ανεκδότου συλλογής τοΰ κ. Ν. Πέταλά, 
ό Κυρ Βορίάς κατοικεί μετά τής μητρός του μαγίσσης είς παΛάτιον, έ'νθα 
εδρηται καί τό αθάνατο νερό' υπάρχει έν τφ παλατίφ ήάίααόκ, όπόθεν βλέ
πει τις δλον τόν κόσμον καί δλα τά βασίλεια, άλλά τοσοΰτον ύψηλόν, ώστε 
καί μέχρι τοΰ μέσου τών κλιμάκων μόνον άνερχόμενός τις καταλαμβάνεται ύπό 
φόβου άκατασχέτου. Μία Βασιλοπούλα μεταβαίνει έκεΐ, εις άνδρα μετημ- 
φιεσμένη πρός άναζήτησιν τοϋ αθανάτου νερού*  ή δέ μάννα τού Βοριά τήν 
παρουσιάζει αύτφ, άπαραλλάκτως ώς καί έν άλλοι; δμ.οίοις παραμ.υθίοις, ύπο- * 
σχεθέντι προηγουμένως δτι δέν θά τήν κακοποιήσγ)- ύ κύρ Βορίάς ύποπτεόε- 
ται δτι είναι κόρη, περί τούτου δμως βεβαιοΰται μετά τήν άναχώρησιν αυτής· 
Ασθενεί βαρέως, κα’ι περιστέρια, μαγικά, άρπάσαντα τήν κόρην έκ τοΰ πα
λατιού αυτής, τήν φέρουσιν είς τήν κατοικίαν τοΰ Βορίά. Τότε αυτός άνερ- 
ρώσθη, καί άπό άγριου άνθρός μετεμορφώθη εις ώραΐον βασιλόπουλΟν, 
διότι ή Μοΐρά του ώριζε νάνακτήσηται τήν μορφήν ταύτην, εύθύς ώς εύρεθίί 
νέα πρόθυμος νά τον ύπανδρευθή.—Σημειωτέον, ό'τι έν τφ προκειμένφ πα- 
ραμυθίφ ό κύρ Βορλάς ούδαμώς παρίσταται ώς προσωποποίησις τοΰ ’Ανέμου*  
ό άρχικός μΰθος ήλλοιώθη ούσιωδώς, ουτω δέ μεταπλασθέν τό παραμύθιον 
άνάγεται είς τόν κύκλον έκεϊνον τών παραμυθιών, ών πλεϊστα εδρηνται 
παρά διαφόροις λαοί;, καθ’ 8ν ό ή'ρως καταδικασθεΐς νά φέργ μορφήν ύπο- 
δεεστέρου δντος άναλαμβάνει τήν προτέραν περικαλλει μετά τήν έκπλήρωσιν 
ώρισμένων τινών τύπων.

Ό Νότος, ό άναφερόμενος ένίοτε ώς σύντροφος τοΰ ΒορΙά, περιγράφεταε

1 Ν. 'Ελλ. .35.
2 Βλ. Preller, Gr. Myth. Τ, 387 (370).
3 Α’σ. μυθ. 396 καί σ. 201 Κοβ. 82, 82 6 Halm.
4 Ν. Ελλ. 35.
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■ήμερος καί ουδέποτε βιαίως έργαζόμενος άλλά πάντοτε ήρέμα" διότι δ &ί&- 

μος ουτος έν; Έλλάδι, πράο; πάντοτε άπό τής θαλάσσης «νέων, μαλακύνει 
[Λεν τήν τοΰ χ’ειμώνος δριμύτητα, κατατήκει δέ τάς χιόνας καί τόν παγε

τόν. Έν τ^| δημώδει παοοιμίγ, ^ς έμνήσθημεν ανωτέρω, ό Νότος ονομάζεται 
ίζαΛΛι^άρΐ’ διά τοϋτο καί έν τ^ ζωγραφίιγ τής.μονής τοϋ Βατοπεδίου, τή 
έπεικονιζουση τούς τέσσαρας κυρίους ανέμους, δ Νότος μόνος παρίσταται νέος 

καί άγένειος, έν δ οί λοιποί γέροντες καί πωγωνοφόροι, 1

1 Didron εΙΟ. άν.
2 Damisaga, 18.—Simrock, Deutsche Mythoi. % 16 σ. 31 3' έζδ.
3 Didron έΟΟ. άν.
4 Piper, Mythoi, der christl. Kunst. I, 2 σ. 440—443.—Grimm, D. Μ. σ. 525 δ' έλδ.
5 Piper, σ. 443—457.
6 Βλ. Now., Λιον. Β, 181.—Πτέρυγες άνέμων άναφέρονται καί έν τή έβραϊκη μυθολογώ

(Piper, αύτ. σ. 438) ώς καί έν τη γερμανική. (Πρβλ. Simrock, D. Μ. σ.33 § 16 δ' έκδ.— 
Grimm, D. Μ. σ. 526—528 δ'Μ.) , *. - ' / ζ, ,.

7 Βλ. καί Roscher, Hermes der NVindgott σ. 35.—Scliwartz, Π σ. 47—49,

’Ανωτέρω έν τοϊς περί Καταγίδων έμνημονεύσαμεν μύθους τινάς περί τοΰ 
Καταιβατοϋ, τοϋ κατ’ έςοχήν άνεμου τών Άραχωβίτών (έν έπαρχί^ι Λεβά- 
δείας). Ό Καταιβατός ουτος είναι γέρων πολιόθριξ, άγριος" κατοικεί έπί τοΰ 

Παρνασοΰ, είς χρονστα.1.1έτΐο πάΛάτι. "Οταν μετά τήν πάλην πρός τούς 
άλλους Καιρούς,, νικητής άναδεικνύμενος( άναπαυηται καθήμενος έν τω πα- 
λατίφ του, διά μόνης τής αναπνοής αύτοϋ παράγει τάς καταιγίδας καί τον 

πάγον" τό ’Λπόνειο, 'h περί τόν Μάρτιον μάλιστα πνέουσα παγετώδης αύρα 
είναι ή αναπνοή τοΰ ΚαταιβατοΟ. Παραπλησίαν εικόνα τοΰ δαίμονος τοϋ ’Α
νέμου εύρίσκομεν καί έν τι) σκανδιναυικ^ μ.υθολογίςι. Κατά τήν ’Έδδαν, έν 

τή βορειότατη άκργ τοϋ ούρανοϋ κάθηται γίγας, Hraeswelgr (πτωματοβό- 
ρος) καλούμενος. ’Έχει ουτος μορφήν άετοϋ, καί όταν προσπαθή) νά πετάσγ, 
πνέγ. άνεμος έκ τής κινήσεως τών πτερύγων αύτοϋ.

Ή βυζαντινή γραφική απεικόνιζε τούς άνεμους διά κεφαλών, ών τό στόμα 

στρογγυλούμενον, έκφυσ^ άνεμους" αί κεφαλαί αύται φέρουσι καί δυο μέγά- 
λας πτέρυγας, είς ένδειξιν τής ταχύτητος τοΰ ανέμου. 1 2 3 'Ως κεφαλαί πτε- 

ρωταί φυσώσαι απλώς έκ τοΰ στόματος ή είς κέρας παρίσταντο οί άνεμοι έν 
μνημείοις τής χριστιανικής τέχνης, πρό πάντων μέχρι τοΰ 0' αίώνος. 4 ’Έκτο- 
τε αί παραστάσεις αύται μέχρι τοϋ ίς·’ αίώνος κατέστησάν πως ποικιλώτε- 
ραι. 3 6 Έν τω ώρολογίιρ Κυρρήστου οί οκτώ άνεμοι απεικονίζονται πτερωτοί 

καί δλόσωμοι. Πτέρυγας άνέμων άναφέρουσι καί Έλληνες ποιηταϊ,,θ πτέρω- 
τ.αί δ’ήσαν αί θεότητες τών Άνέμων τής ελληνικής μυθολογίας/ οί "Ανε
μοι, οί Βορεάδαι, αί "Αρπυιαι, ό Ερμής. 7 Παρά τώ ήμετέρφ δ'μως λαφ, 

καθ’ όσον τουλάχιστον είξεύρομεν, τοιαύτη παράστασις περί πτερύγων άνε

μων έστίν άγνωστος.
(Έπεται τδ τέλος).

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ.
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ΑΝΑΚΡΕΩΝ

ηΡΛβΙΧ ΠΙ'ΛΤΙί

Ή καλύδη tots ’ΑνακρέονΙΌςι Ε’ς to βάθος φαίνεται SA ιού έξώστ'ου δ κήπος. Άναδ'ενδράς 
ίλίσσεται περί τούς κορμούς τών δένδρων όπισθεν τού δρυβράκτου, ίπερ είνε πρύ τοΰ 
έξώστου και κατά το δεξιόν αύτοΰ φαίνεται τής χαλύδης ή είσοδος μεταξύ δύο πτελεών. 
Έπί τής τρίτης θέσεως άριστερ^ κυκλοτερές ιχρίον, έφ’ ου άνθέων γάστραι- έκ τοΰ κέν
τρου ύφοΰται κίων δωοιχοΰ ρυθμού- έπί τούτου ό "Ερως τοΰ Γιτιάδα. Προ τοΰ 
ΐκρίου, άλλ’ίπί τής πρώτης θέΟίως στρογγύλη τράπεζα, ίφ’ ής πιθάκνιον, χοεΐς και κύ
πελλα. Παρά το ικρίον δεξιά, και άριστερα τής εισόδου άλλη στρογγύλη τράπεζα. Έπί 
τής δευτέρας θέσεως δεξιοί και σχέδον κατά to μέσον τής σκηνής βωμός άνθοστόλιστος- 
ΰ'πισθεν αύτοΰ κίων Ιωνικοΰ ρυθμοϋ έφ’ ου ό πολιούχος τής Σάμου θεός. Έπί τοΰ κίονος 
τούτου είνε άνηρτημένη βάρδιτος. Έπί τής πρώτης θέσεως δεξιά μικρόν άνάχλιντρον ύπο 
ψάθης κεκαλυμμένον, όπισθεν τού ανακλίντρου κίων ιωνικού βυθμού, έφ’ ού ή ’Αφροδί
τη τού Βουπάλου. ’Αριστερή μεταξύ τής τραπέζης κα'. τοΰ ΐκρίου Ούρα’ κατέναντι τής 
θύρας ταύτης δεξιφ μικρός έξώστης, δι*  ού φαίνεται τού Αιγαίου ή θάλασσα καί ό λιμήν 
τής Σάμου. Πάπυροι καί μουσικά έργαλεΐα πανταχού. Οΐ κίονες εινε άνθοστόλεστοι, ώς 
καί πάσα γωνία καί πασα τράπεζα. Κατά γής κάδοι χαί πιθάκνια' έδώλια παρά τάς τρα- 
πέζας καί έπί τινων έδωλίων αμφορείς.

4ΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.
ΧΤΡΟΥΘΩΝ διερχόμενος τήν σκηνήν έξ 

άριστερών προς τά δεξιά κρατών πινάκια, καθ’ 
ήν στιγμήν εισέρχεται ό ΘΡΑΣΩΝ διά τοΰ 
βάθους.

Θράσων

Α”, Στρούθων, ποΰ, που εινε; τρώγουν;

Στρούθων στρεφόμενος
Τώρα !

Θράσωκ περιδεής
Τί;

Στρούθων 
Πώς ήργησας ;

Θράσων

Τί λέγεις; έφαγαν λοιπόν ;

Στρούθων

Πρύ τόσης ώρας.

Θράσων ά'πελπις· ιδία

Ά, έγώ ταλαίπωρος

Στρούθων βλέπων άριστερα. 

Ιδού, άκούεις; έρχονται.
(Εξέρχεται δεξιφ.) 

Θράσων
Και νά πεινώ!

ίΚΗΝΗ Β'.
ΘΡΑΣΩΝ, ΛΑΓΙΣΚΑ, ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ, 

ΠΕΤΑΑΗ, ΦΕΡΕΚΤΔΗΣ.

Ααγίσκα
'Ο ©ράσων.

ΠετάΛη

Πώς δεν ήσο είς το πρόγευμα;

Θρασών γελών ήλιθίως

Ναι, ναι, δέν ήμην.

Ααγίσκα

ΤΑ, χαί τί ίπώλεσας.

- ΑΝΑΚΡΕΩΝ

Φερεκνδης I

Ταρίχους, σκόμβρους,^ρυθρίνους, κωβιούς. I 

Θράσων άπομάσσων τον ιδρώτα αύτοΰ. I 

Τί λέγεις, φίλε; , I

(Εις πασαν φωνήν στρέφει τήν κεφαλήν προς 
το μέρος τού λαλοΰντος καί άκούει ώς άπε- 
γνωκώς.) I

Σιμωνίδης I

Φάσσας, νήσσας, δρτυγας.Ι

Ααγίσκα I

Χοερείους Εγκεφάλους. I

ΠετάΛη
"Γδνα, ήπατα.

Φερεκύδης

Τυρόν,, πλακούντας, μήλα, σΰκα, πεπονας.

Θράσων ά'πελπις

”Ω, δέν άντέχω!

Σιμωνίδης

*Α, έφάγαμεν λαμπρά.

Θράσων ιδία.

Κ’ έγώ νά είμαι νήστις· α, ό άθλιος !

Φερεκύδης ώσει άναζητών τινα

’Αλλά ό ’Ανακρέων ποΰ έπήγεν ; α’ί;
(Βαίνει προς το βάθος)

Θράσων πίπτων έπί πιθάκνης δεξιφ 
Θεοί! 1(Μένει σύννους καί περίλυπος)

Σιμωνίδης

Άλλάσσει τάς χορδάς τής λόρας του

ΠετάΛη βλέπόυσα τδν Άνακρέοντα

Ιδού ό ’Ανακρέων.

Ααγίσκα τρέχουσα προς αύτόν.

’Έλα, φίλτατε.

681

ξΚΗΝΗ Γ'.

Οί άνωτέρω, ΑΝΑΚΡΕΩΝ

Ανακρέων βλέπων προς τά δβξτα

Αί, Στρούθων, φέρε οίνον.

Ααγίσκα
Ναι, νά πίωμεν»

’Ανακρέων περιπτυσσόμενος αύτήν.

’Ώ, σύ, Ααγίσκα, πόσον, πόσον σ’ άγαπώ.

Φερεκύδης γελών.
ΓΑ, ναί.

’Ανακρέων

Τί είπες;

Φερεκύδης

I Τίς, έγώ ; ά, τίποτες

I ’Ανακρέων

1 Δεν το πιστεύεις;

I Φερεκύδης

Χ&Χ, #Ζ> 21

I Ανακρέων
I Πλήν τί γελφς ;
I Φερεκύδης
Ά, τί άστεΐον !

I Ααγίσκα

I Σίγα σύ, φιλόσοφε.

I Φερεκύδης

IΚαι τον πιστεύεις;

Ααγίσκα

I Τον πιστεύω, μάλιστα»

I <Ί>ερεκύδης

ΙΜεΟ’ οσα είπε και ε’ις άλλας,

Ααγίσκα,
J ' Ναι, ναί, ναί»

45ΤΟΜΟΣ Δ', 9 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1880
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'Ανακρέων μειδιών.
Και τί έκ τούτου συμπεραίνεις, φίλτατε ; 
'Ο βίος είνε δλος έρως δι’ ημάς· 
ή μία τώρα και ή άλλη αύριον, 
δέν/είνε αΰτη; άλλη· ο2τω πάντοτε.

Σιμωνίδης άπορων
Πλήν πόσους έ'χεις έρωτας, Άνάκρεον;

'Ανακρέων. 
Παιδίον 1

. Φερεχύδης

Πόσους έχει; τοΰτο έρωτας ;
Σιμωνίδης

Τρεις, πέντε, δέκα;
Φερεκνδης

Δίκα μόνον;
Πετά.ίη έν,οΰσα τάς χε'ρας.

ΤΩ θεοί!
'Ανακρέων τω Σιμωνίδτ

Έάν ν’ απαρίθμησης δύνασ’ εύχερώς 
τά λεία φύλλα, πλήν έν ώρα έ'αρος, 
τών δένδρων δλών ό'σα εΐν’ έπι τής γης, 
καί τής θαλάσσης τά μυρία κύματα, 
αί', τότε μόνον πιθανώς θά δυνηθής 
ιόν άριθμόν νά ευρης τών ερώτων μου. 
Θές πρώτον πάντων ε’ίκοσιν έξ ’Αθηνών, i 
εις τούτους πρόσθες άλλους πεντεκαίοεκα. 
Ά, έκ Κορίνθου'θές ερώτων ορμαθούς, 
διότι, ώς γνωρίζεις ή ώς ήκουσας, 
έν ’Αχαίά' αί γυναίκες α,ΐ καλαί. 
Κατόπιν πρόσθες δισγμλίους έρωτας 
έν Λέσβιρ, Ρόοφ, έν τή χώρα τών Καρών 
και έν τή ’Ιωνία τή άειθαλλεΐ. 
Άρκοΰν ; τί λέγεις ; Καί δέν άπηρίθμησα 
ουδέ τήν έν Συρία όλβιότητα, 
ουδέ τούς πόθους' όσους είδ’ ή Κάνωβος, 
ο&δέ τάς έρωμένας εΐπον τάς πολλάς 
"εις ών τούς κόλπους άνεπαύθην εύχαρις 
έντή ώραίφ Κρήτη, όπου τ’αγαθά, 
όπου άπαύστως της ΙΙαφίας ό υιός 
έποργιάζει έν μυρίαις πόλεσιν. 
Τί θέλεις έ'τι καί προς τί ν’απαριθμώ 
τούςίν ταϊςχώραιςτώνΒακτρίων, τών’ίνδών, 
καί πέραν τών Ράδείρων τόσους έρωτας 
δι’ ών έτράφη.ή έρώσά μου ψυχή;

Φερεκέδης

’Ακούεις, Σιμωνίδη}
Σιμωνίδης περιπτυσσόμενος τήν ΓΙετάλην

Ά, Πετάλη μου.

Θράσων Ιδία.
Και νά μή έχω ούδέ δρτυγα έγώ !

Σιμωνίδης

Σέ, σέ καί μόνην αγαπώ, Πετάλη μου.
Λαγίσκα περιπτυσσομένη τον Άνακρέοντα 
”Ω, έχε όσους θέλεις πρώην έρωτας,
’Ανάκρεόν μου1 τί εκείνοι προς έμέ ; 
Δέν εξετάζω πόσαι σέ ήγάπησαν 
κ’είς πόσας είπες λόγους πλήρεις έρωτος. 
Γό παρελθόν παρήλθε’ βλέπω το παρόν 
και ή χαρά μου είνε ότι μ’ αγαπάς.

’Ανακρέων άσπαζόμενος αυτήν 
Ά, ναί, φιλτάτη, σ’ αγαπώ, Δαγίσκα μου.

Ααγισκα ζι έκστάσει
”Ω, πόσον άρμονίως λέγεις τοΰτο συ. 
Ααλεΐς ή ψάλλεις ; ”Α, είπε, έπέζησαν 
έκεϊναι τάς οποίας έγκατέλειψας ;

Ώεΐά.ϊη ,

Ααγίσκα, τώρα πρέπει νά πηγαίνωμεν 
διά νά μεταβώμεν καί ε’ις τον ναόν.

Ααγίακα δυσθύμως
|ΤΑ, όχι· άφες." Φεύγομεν βραδύτερου.

Πετά.ίη

’Αλλά θά είνε τότε; δέν πιστεύω.
Ααγίσκα θλιβερώς

ΤΑ!
Σιμωνίδης

Πετάλη, φεύγεις;
Πετά.ίη

Πλήν δέν -σάς το είπομε,ν 
ό'τι θά ελθη έκ Μιλήτου σήμερον 
ή Δάιονη; Κ’εννοείτε πόσον θέλομεν ,. 
νά ίδωμεν κ’ α'ι δύο τήν’ περίφημου 
'έταίραν -τής Μιλήτου. < 

ον περιστέφει μίτρα πολυανθεμος. 
Ό ’Έρως είνε ό δυνάστης τών θεών, 
αύτός, αύτός δαμάζει καί τον άνθρωπον ! - 

fU μέν Ααγίσκα. στέφει τον ’Ανακρέοντα 
δσπς πίνει άμυστί,· ή δέ Πετάλη τόν Σιμωνί- 
δην, δστις πίνων μορφάζει)
Φερεκνδης άποβάλλων τόν στέφανον, δ'ν ή 

Δαγίσκα εθετο έπί τής κεφαλής αύτοΰ
Τί; στέφανον μοί δίδεις;

Ααγίσκα,
Πλήν θά πίωμεν;

Φερεχύδης

Φοβείσαι μή μεθύσω ; ·
(Ι’ίπτων μακράν αύτοΰ τον στέφανον 

καί καγχάζων)
Χδεχ» ά'ζ» ά'χ> ά'ζ» ®1

27<ί> w
Εύοΐ, εύάν ! ,

Ααγίσκα
'Η τέρψις, φίλοι, μεθ’ ημών,. 

(Πίνουσιν απαντες)
'Ανακρέων

Όπόταν πίνω οίνον πασα μέριμνα 
καί πασα σκέψις άλλη άφανίζεται. 
Τί ποος έμέ οί πόνοι καί οι στεναγμοί; 
πρός.τί νά κλαίω περί πάντων μερίμνων; 
Κ’έάν δέν θέλω, θ’ άποθάνον πάντοτε· 
ίτί νά πλανώμαι άπολλύμενος καιρόν ; , 
Εμπρός, έμπρός τόν οίνον τον εύφρόσυνον. 
τόν τοΰ καλοΰ Λυαίου πίωμεν λοιπόν, 
'διότι έν,τή μέθη φροΰδαι γίνονται 
α αί σκέψεις κ’αί φροντίδες καί αί μέριμνας. 

(Πίνουσιν άπαντες)
Θράσων Ιδία.

Καλλίτερου θά ήτο άν έ'τρώγαμεν. 
(Πίνει ταχέως καί ρίπτει το κύπελλον)

Σιμωνίδης άπορων
'Οπόσον οίνον πίνεις, ώ Άνάκρεον,.

'Ανακρέων εύθΰμως
'Η γή, ώ φίλε, πίνει δρόσον,, ύετούς, 
τήν γην τά δένδρα πίνουν καί αύξάνουσιν, 
ό πόντος πίνει άναρίθμους ποταμούς, 
ό ήλιος τον πόντον, καί τόν ήλιον 
πίν’ή σελήνη δπως νύκτωρ σελαγή. 
Άφοΰ τά πάντα πίνουν,έν τω σύμπ,αντι 
ιπρός τ'να λόγον νά μή πίνω καί έγώ;

'Ανακρέων μετά περιεργίας
Καί θά είν’ εκεί · r

Πετά.ίη μεταβαίνουσα αριστερά 
Άναμφιβόλως· θά κόσμηση τόν βωμόν 
τής Κυθξρείας.

Φερεκνδης

Είν’ ή κόρη εύμορφος ;
ΠετάΛη - μορφάζο,υσα

Μοΰ · · < μοΰ ...
Σιμωνίδης

'Ωραία λέγουν ότι eTvs.
Φ>ερεκύδης Ναί;

Πετά.ίη
Και τόσον όχι.

Ααγίσκα τω Άνακρέοντι
Άλλά δέν θά φύγωμεν 

έάν δέν ψάλης πρώτον, φίλτατε.
Πετά.ίη

Ναί, ναί. 
’Ανακρέων άσπαζόμενος τήν Λαγίσκαν 

Νά ψάλω, φίλη τής ψυχής μου.
Ααγίσκα κροτούσα τάς χεΐρας.

Τί χαρά!
(’Q Στρούθωη κομίζει τόν οίνον.)

Φερεκί'διις
*0 οίνος.

Ανακρέων λαμβάνων κύπελλον
Κίρνα, ΣτρούΟων., κίρνα.

Φερεκνδης
Πίωμεν.

'Ανακρέων- ζατερχόμενας καί, τείνων τό 
κύπελλον. τφ. Στρο,ύθωνι, δστι,ς. κατά τού. 

τελευταίους αύτοΰ λόγους πληροί αύτο.
Στεφάνους έξ άνθέων ετριμασωμεν 
και διά μύρ,των διαπλέκοντες αύταύς 
τά μέτωπά μας ξύ.φροσύνως στέψωμεν 
τω Διονύσιρ άγοντες τήν έ-ορτήν. 
Θά εξυμνήσω έ'νθους καί τόν ’Έρωτα 
τον τοξαλκέτην παιδα τής Κυπρογενοΰς,
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, Σιμωνίδης τω Φερεκύδεί

Διδάσκαλε, εις ταϋτα σύ τί απαντάς ·

Φερεκύδης βαίνων πρδς τήν τράπεζαν γελών 

Τί άπαντώ;
Σ ιμωνίδης

Τί λέγεις ;

Φερεκνδης πληρών τδ κύπελλον αύτοΰ. 

r Τώρα, πρόσμεινον.
άδού, ω, Σιμωνίδη, ή άπάν,τησις.

(Πίνει άμυστί)

Σιμωνίδης άπορων.
Και αύ;

Φερεκύδης
Κ’ έγώ.

Σιμωνιδης έκπληκτος

’β Κρ,ό'.νε κ’έταιρεϊε Ζεΰ !

Φερεκύδης
Τί Ζεΰ καί Μεϋ καί Κρόνε. Κολοκύνθια. 
Να πίνης οίνον, ί'να γείνης ποιητής.

Ανακρέων περιπτυσσόμενοςτδν ξιμωνίδην 

’Αλλά ό Κεΐος εινε ήδη άριστος.

• φερεκύδης
’Αφού ξεν πίνει.

Σιμωνίδης

Πώς δεν πίνω > και ιδού, 
(Κενοί κύπελλον)

Φερεκύδης γελών

Τ! είναι τοΰτο, αί;

Σιμωνίδης
" Πλήν πώς, άλλ’ έπια
καί άλλο.

Φερεκύδης περιφρονητικούς 

’Άλλο; 
(Αειχνύων κάδον) 

Πίνεις τδ πιθάκνων;

Σιμωνίδης έκπληκτος, 
θεοί)

Φερεκύδης 
Εδώ σέ θέλω.

Σ Ιμωνίδ ης· 
Πώς ;

Φερεχύδ ης 
Διά μι^ς·

Σιμωνίδης
Αλλ’ εινε τούτο δυνατόν; αδύνατον.

’Ανακρέων
Τα παντα συν τω χρόνιμ, νέε ποιητά. 
Δεν ένθυμεΐσαι δτε ήλθες; έπινες; 
ουδέ σταγόνα" τώρα, πίνεις κύπελλα' 
μεθαυριον θα έλθουν τά πιθάκνια 
και όταν, φθάσης εις τήν ηλικία του, 
θα πιν.ης οίνεωνα όπως και αυτός.

Σιμωνίδης
Θά πίνω;

Φερεκύδης
’Av. δεν πίνης, Κείε δύστηνε, 

θα ψάλλης τότε δπως οί νεκραγωγοί 
■καί πέσε άπδ τοΰδε εις τήν θάλασσαν.

ί Αα^ ίσκα κατεργομέν,η
Τδ ^σμα.

Πετα.Ιη ομοίως

. Ναί, το φσμα.

Θράσων ά'πελπις ίδί?

Θράσων δύσμοιρε!

'Ανακρέων εΰχαρις 

Τί θέλετε νά ψάλω,;

. ' Ααγίσκα
"Ο τι θέλεις συ.

Σιμωνίδης
Άνάκρέό.ν μου,, ψάλε· είσαι εύθυμος 
και δ. τι μελιρδήσγς (σται θαυμαστόν.

Ανακρέων κραύων. τήν. βάρβιτον. 

θέλω τοΰ; ’Ατρείδας, θέλω, 
και τδν Κάδμον ν’α ύμνήσω, 
άλλ’ή βάρδιτός μου μόνον 
πονηρά μέ τάς χορδάς της. 

μόνον έρωτα ήχεϊ.

δέν εΐν.ε τόσον εύκολου νά ψάλη τις· 
ίδιά μιας καί άλλο.·

Θράσων
Εννοείται, ε S

Ααγίσκα
Τί λήπηί

Πετά.Ιη
Κρίμα !

Ανακρέων
I Μή, καλαί μου, θλίβεσθε

Ι’ήαί αύριον σάς ψάλλω πάλιν.

Ααγίσκα περιχαρής.
Αυριον.

'AvaxptW
βεβαίως. ,.

Ααγίσκα περιπτϋσσομένη αυτόν

= Φίλτατέ μου.

I Θράσων ’ιδία
| Δόξα τοΐς Θεοΐς 1

I Ααγίσκα
Ι'Ως άνατείλιρ αύριον ό ήλιος
Ιέδώ θά είμαι.

Πετά.Ιη

Καί έγώ.

'Ανακρέων 
Καί σύ, καί σύ.

I Ααγίισκ-α
Θάμείνωμεν ημέρας.

ί 'Ανακρέων
"Όσον θέλετε. 

Πετά.Ιη
ΙΝά είσαι, Σιμ.ωνίδη, αύριον και συ.

Σιμωνίδης
Καί άρ-γιβάλλεις ; ;

ί Ααγίσκα άσπαζομένη τδν Άνακρέοντα 

[ Χαΐρε.

ΠετάΛη άσπαζομένη τδν Σιμωνίδήν

I Χαΐρε.

[ Ανακρέων συνοδεύων αύτάς
I Χαίρετε.

Θράσων ’ιδία
.Ά, έπί τέλους! Βάλλετ’ εις τούς δαίμονας.

•Ήμειψα τά νεϊρα πρώην, 
ήμέιψχ' τήν λύραν ολην, 
άλλ’ ένφ ζητώ νά μέλψω 
άθλου; Τίρακλέους, αυτή 

έρωτας αντιφωνεί.
ΑΥ, λοιπόν, ευδαιμονείτε, 
χ αίρετε χορό.; ηρώων f 
θέλω . . . άλλά πώς; ’δέτε 
οτ’ή βάρδιτό; μου άλλο πλήν έρώ,των δέν θμν,εΐ,

Ααγίσκα άσπαζομένη αύτόν. 

Ααμπρόν.

Πετά.Ιη κροτούσα τάς χεΐρας. 
'Ωραΐον,!

Ααγίσκα
ψάλε κι’ ά'λλο.

Πετά.Ιη περιχαρής.
Ναί, ναί, ναί

Θράσων έγειρ,όμενος έν, οργή. 

Άλλ*  είσθε, ιρίλαι, κι’ αδιάκριτοι.

Ααγίσκα• ΓΓ/Tt;
Πετ-άΛη

Πώς ;
Ανακρέων βλέπων τδν Θράσωνα

'Ο Θράσων ;
Ααγίσκα I

Ά, τδν βλάκα £

Θράσων Ιδία
Με έζάλισαν.,

'Ανακρέων πλησιάζων τδν Θράσωνα. 
Πώς δεν σε είδον ; ήσο προ πολλοΰ. έδφ 5

Θράσων ι
Δεν έρωτατε, βλέπω, έαν δύναται I
νά ψάλη κι’ άλλο. I

Πετά.Ιη
Α’ί, καί σύ, άνόητε. |

Θράσων ίδίφ

Έγώ νά τρέμω έκ τής πείνης καί αύτοί 
νά μοΰ γεμίζουν, τήν γαστέρα μ’^σματα!

Σιμωνίδης
Ό θράσων ’έχει δίκαιον, Πετάλη μου.
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ίΚΗΝΗ Δ'.
ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΦΕΡΕΚΡΔΗΣ, ©ΡΑΣΩΝ,

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ.

'Ανακρέων ζατερχόμενος
Καί πώς δέν ήλθες, ©ράσων. είς τοάριστον;!

β^άσω,Γ
Δεν ήλθον; Ήλθον, φίλτατέ. μου, άλλ’αργά, 
διά ν’ άζούσω προς μεγάστην θλΐψίν μου 
το γραμματεΐον μόνον. Φάσσας, ορτυγας, 
ταρίχους, σζόμβρουςκα'ι μυρίους πειρασμούς. 

Στένω,ν.
Ά, όλα ταΰτα πλέον είνε ον,ειρον.

Και τώρα ίσως δέν ύπάρχει τε.

(’Ανέρχεται τήν σκηνήν)

ΘρΑοίΆΥ Εμβρόντητος.

Πώς, πώς :

’υ/ζαχρ/ωχ καλών τον Στρούθωνα 
Αί7, Στρούθων I

Δέν ύπάρχει;

Φερεκύδης
Τί, δέν έφαγες;

Θράσων
Δέν έφαγα ό τάλας.

Φερεκύδης γελών

«χ< »xt«z> «ζ, “ I
- (Εισέρχεται δ Στρ οόΟων, μεθ’ ο.ϋ συνομιλεί 

δ ’Ανακρέων),
ι

Θριίσωζ ΐδίφ.

Γελφ ό φαύλος! αί, βεβαίως· έφαγεν. |

'Ανακρέων ζατερχόμενος 

*Γπάρχει, ©ράσων.

Θρασών περιχαρής

U!
'Ανακρέων

Είπέ τώ Στροΰθωνι 
νά σ’ όδηγήση προ? τόν μάγειρον.

Θράαων τρέχων -ιτρος τον Στρο,ΰΟωνα 

Ναι, ναί.
(Έναγζαλίζεται αύτόν ζα'ι Εξέρχεται πηδιδν, 

Εν® οί άλλοι γελώσιν )

ίΚΗΝΗ Ε’,
ΟΙ ανωτέρω πλήν τοΰ ΘΡΑΣΩΝΟΣ.

Φερεκύδης 
'Ο τάλας ©ράσων! πάντοτε παράσιτο?· 

ί Σιμωνίδ ης

Φερ.έζοδες, δέν πρέπει ν’ υποστρέφεσαι 
τούς παρασίτου? δταν φέρης Επί σοΰ ....

'Ανακρέων

Τί, πάλιν πάλιν; φθειριφς, φιλόσοφε; 

Φ>ερεκύδης άταράχως

Χάχ, 3.! θ', φθείρες, φίλτατοίμου ποιητή, . 
δέν θά δπήρχον έν τή φύσει παντελώς 
Εάν δέν εϊχόν δι’ αυτούς τόν άνθρωπον.

Σ ιμ ωνέδΐ{ζ 
Καί ί'να σώσης τών φθειρών τήν γενεάν, 
νά το,ύς συ,νάξης πάντας άπεφάσισας.

Φερεκύδης
5 D t *·  \ >Λ&ς οΐ’όταυ. προς τα οντα·

Σιμωνίδης

Εύγε· άριστα.

Ανακρέων

Αυτά διδάσκεις εις τούς μαθητάς σου;

Φερεκύδ ης
■ - Ναέ.

Σιμωνίδης
Καί αί ευήθεις άκροώνται;,

Φερεκύδης

“Απαντε?..
'Ανακρέων

Ό Πυθαγόρας ;

Φερεκύδης
Πάντων πρώτιστος αύτος. ·'

'Ανακρέων άπό τής χέιρός λαμβάνων 
τήν Δάφνην, καί κατερχόμενος τήν σκηνήν.

Ώ Δάφνη, τίς θεός σ’ άπέστέιλε 
νά Επαυξήσης τήν χαράν τοΰ οίκου μου ;

Αιίμνη Ιδία, περιέργως Εξετάζουσα 
τά πάντα διά τοϋ βλέμματος.

Γί είδους οίκος είνε άρά γε αύτός; 
’’Ανθη καί λύραι, λύραι καί πιθάζνία.
Γί πενιγρότης ! ούδαμοΰ ό άργυρος I 
Μή Εν Μιλήτφ μέ ήπάτησαν λοιπόν;

'Ανακρέων
’Ώ, ά’φες, άφες ν’ άσπασθώ τήν χίΐρά σου.

Αάιμνη σκυθρωπάζουσα αίφνης Ενφ δίδει τήν 
χεΐράτης πρόςάσπασμόντφ’Ανακρέοντί'ΐδίφ

Εκπλήξεις τάς Εκπλήξεις διαδέχονται, 
άπό πρωίας διαρκώς Εκπλήσσομαι.

Φερεκύδης ίδίφ,

Τί πλασμα είνε τούτο !
e

'Ανακρέων εύχαρίς 
"Ω χαρά, χαρά 1

Ω, εύποτμία 1

Σιμωνίδης 
Βλέπεις; τί σοι έλεγον.

'Ανακρέων
Δέν είπες δτι έχει θείαν καλλονήν*  
θνητήν γυναίκα μοΰ τήν άπεικόνισας, 
άλλά τήν εΰρον άνωτέραν καί αύτής 
ιής ’Αφροδίτης τοΰ Βουπάλδυ.

"16 νκος
Κάθησέ,

’ καλή μου Δάφνη, μέχρις ό’του φέρουσιν 
ίκ τοΰ λιμένος άπαντα τά σκεύη σου.

" (Προσφέρει αύτή έδώλιον, Εφ’ού ρίπτει 
τήν χλαμύδα αύτού)

Αάιμνη καθημένη δύσθυμος.

Λοιπόν Εδφ Οά μείνω ;

'Ίβυκος 
Ναι, έδφ.

'Ανακρέων μειδιών
Έδώ.

'Ανακρέων γελών .. 

Λοιπόν καί ύθειροσόφους θ άπολαύσωμεν.

Σιμωνίδης γελών

Βεβαίως. Καί θά γείνη αΐρεσίαρχος.

Φερεκί'δης
Ποΰ Εννοείτε σεις τοιαυτα πράγματα.

ίΚΗΝΗ

Οί άνωτέρω, IBTKOS, έ·τα ΔΑΦΝΗ.

"Ίβυκος περιχαρής

Άνάκρεον, α φίλοι.

Σιμωνίδης
Α’ί, α ’Ίβυκος.

’Ανακρέων τρέχων πρός αύτόν 

Άπό τής χθες πόΰ ήσο;

"Ιβυκος Εν συγζινήσει 

’Έρχεται.

’Ανακρέων
Τίς;

Σιμωνίδης
Τίς;

”Ίβυκος
Ή Δάφνη.

Φερεκύδης
Πώς ;

ί
'Ανακρέων άνερχόμενος

'Η Δάφνη;ποΰ,ποΰ είνε; ποΰ;

'‘Ίβυκος βλέπων τήν Δάφνην καί δεικνύων 
αύτή τόν Άναζρέοντα.

Ιδού ό ’Ανακρέων.

Αά^νη εισερχόμενη φαιδρά 

Χαΐρε, ποιητά.

Σιμωνίδης έκπληκτος
*ft!

Φερεκύδης όμοίως
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Α'άφνη ιδία

.Παράδοξος τφόντι κάί εκπληκτική
•η Σάμος πάσα και οί ά'νθρωποι αυτής.

Φερεκύδης
Χάβϊεσσα Οεοτης, ά'φές με κ’ έμε ■ . .

ζ/ciyr»? άναπηδώσα

Τίς είν’ ό κύων ουτος ;

Φερεκύδης 
Κύων ·, τίς, έγώ ·, 

”16 υκος 
Δεν ε’ίνε/ κύων, Δάφνη.

Φερεκύδης άγερώχως

Έταιρίδιον !

’Ανακρέων
Ό Φερεκύδης είνε, ο φιλόσοφος.

Φερεκύδης μετά στόμφου 

Και μάλα γε.
Αάφτη

Τί θέλει;

Φερεκύδης μειδιών

Φίλημα γλυκύ.

Αάιρνη Ουμουμένη

Πώς, δποθέτεις, ρυπαρέ φιλόσοφε, 
δτι 0f6, ή Δάφνη, θά καταδεχθώ 
είς σέ νά δώσω φίλημα ;

Φερεκύδης

Μή δίδης σύ, 
άλλ’ά'φες νά σοϋ δώσω.

Αάφνη στρέφουσα αύτφ τά νώτα και 
άνερχομένη τήν σκηνήν

"Α, τί βάσανος; 

Φερεκύδης ΐδίφ 
Δέν μοΰ το δίδει; θά το δώσω τότ’ έγώ.

(’Ακολουθεί αύτήν καί χαριεντίζεται.) 

Ανακρέων χαίρων τφ Ίβύκφ 

Ποϋ, ’Ίβυκε, τήν εύρες ;

Σιμωνίδης ιδία μετά λύπης

Ά, Πετάλη μου.

’Ίβυκος έν μέσφ αυτών τιθέμενος 

Κατόπιν ταϋτα’ τώρα νά φροντίσωμεν , 
| νά μή μας φύγη, έννοεϊς;

Σιμωνίδης foils*

Άλλ’Ίβυκε, άν ή Πετάλη μάθη ... δτι.. · καί έγώ .. ·

"Ιβυκος
Παιδίον !

Σιμωνίδης έκπληκτος 
Πώς;

’Ανακρέων

Τί λέγει;

"16 νκος
Είσαι άπειρος' 

άκόμη, Κεΐε’ άλλ’ ή πείρα έρχεται.

Αάιρνη φεόγουσα τήν ένόχλησιν 
τοΰ Φερεκύδους.

Ολην έπί τέλους δέν θά μ’ άπαλλάξητε 
τοΰ γεροντίου τούτου, δπερ μ’ ενοχλεί;

’Ανακρέων
Φερέκυδες, θά παύσης τά κομψεύματα;

Φερεκύδης ύπερηφάνως 

At*,  φθονερά νεότης, σέ καταπτοώ.

Αάιρνη δύσθυμος
Αυτά τά σκεύη πότε θά τά φέρωάι;

"Ιβυκος
Τί σου συμβαίνει, Δάφνη, κ’ έσκυθρώπασες|

Αάιρνη
Ποΰ είνε δσα είπες παρά τήν ακτήν, 
ποΰ είν’ή ευτυχία, ήν ύπέσχεσο;

"Ιβυκος
Και. τί άφ’ 8 τι έχεις έ'τι απαιτείς j

Αάμνη
Άλλ’ έως τώρα τίποτε δέν έχω, “ —

"Ιβυκος
Πώς;

Αά<ρνη

Έκτος έάν νομίζης δτι εινε τι 
το μέρος τοΰτο, δπου μέ ώδηγησας.

’Ανακρέων
Ό οίκος ούτος δέν σέ τέρπει, Δάφνη μου ;

Αάφνη
Καί άπδ πότε έν ή ζ'ώμΐν έποχή 
αί πενιχραί καλύβαι οίκοι λέγονται,

Ανακρέων δΐίκνύων πρός τά ’έξω

Ίδέ όποιαν θέαν όντως μαγικήν 
άπδ τοΰ μέρους τούτου έχομεν έδφ. 
’Ενώπιον μας ή εΰρεία θάλασσα 
έκτεινομένη μέχρι τοΰ όο’ζοντος 
γαλήνιος, άκύμων, πάντοτε γλαυκή. 
Κατέναντι μας οί ορμίσκοι, 6 λιμήν 
καί τά μύρια πλοία τά έκπλε’οντα.
Έδφ έπι των λόφων κήποι άνθηροί, 
έν οϊς οί κρίνοι αυτομάτως φύονται’ 
έκεΐ κοιλάδες, βρη, δάση κα'ι δρυμοί . . . .

Αάορνη ένω εμενεν άπάθής κατά 
τήν άφήγησιν, δυσανασχετούσα αίφνης 

και διακόπτουσα τδν Άνακρέοντα.

Ά, έπί τέλους δλ'αυτά μ’έκοΰρασαν’ 
οί λόφοι κα'ι τά όρη καί τά δάση ... α!

"Ιβυκος
Δέν θ'άπολαύσης εύτυχίαν άλλαχοδ.

Αάμνη είρών

Καί θά τήν άπολαύσω ταϋτα βλέπουσα I

"16 υκος
Έδφ θά λησμονήσης καί τήν Μίλητον, 

’Ανακρέων
’Ώ, ί’δε, Δάφνη, ί’δε κάτω, άντικρύς*  
έν τή κοιλάδι κάτω, βλέπεις, Δάφνη μου ; 
Έπί πράσινης χλόης σύμπλεγμα σκιρτφ, 
χορόν αί νύμφαι άγουσιν εΰφρόσυνον, 
ένω σατύρων πλήθος φαίνεται μακράν 
έκ τοΰ- πλησίον όρους κατερχόμενον ....

Αάγνηρ ήτις πάλιν έ’μενεν άπαθής δια- 
κόπτουσα αύτόν ένω ήτοιμάζετο νά έξακο- 

κολουθήάη.

Άν καί έν Σάμφ κατοικείτε προ πολλοΰ
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τά έθιμα τής νήσου δέν γνωρίζετε. 
Ποΰ είνε τά συνήθη έπιδόματα, 
οί έξ άργύρου άμφορεϊς, τά κύπελλα 
και τάκλα δώρα, δσα πρέπει νά τελή 
καλός οικοδεσπότης πρδς τούς ξένους του;

Σιμωνίδης ιδία

Έδω νομίζω δτι τά έμπλέκομεν.

’Ανακρέων
Τοιαΰτα δώρα δέν τελοΰν οί ποιηταί, 
διότι καί δέν έχουν νά τελέσωσι.

Αάφνη ουνοφρυουμένη

Καί πώς λοιπόν θά μείνω μεθ’υμών έγώ;

’Ανακρέων
Δαμβάνουσα ώς δώρον ύμνους, ασματα,

Αάφνη σκιρτώσα
Τί, πώς;

’Ανακρέων
Βεβαίως. '

Λάγνη διανοίγΰυσα τούς δφθαήμούς

Άσματα καί ύμνους ;

’Ανακρέων
Ναί.

Λάγνη άνακαγνάζουσα
Χάχ,άχ, άΓ.

’Ανακρέων
Δάφνη.

Αάγνη
Χ«Ζ, «7. ^Ζι « !

’Ανακρέων
Τί γελάς;

Λάγνη
Ό πλοΰτός σας έξ ύμνων δλος σύγκειται { 
καί δι’ φσμάτων σείς λοιπόν έκτίνετε 
τάς οφειλάς σας; Χάχ, άχ,άχ,άχ,άχ,άχ, ά!

"Ιβυκος
Γελφς;

Λάγνη έν δργή

Νά μή γελάσω πρός παράφρονας;

"16 υκος
Άνάκρεον, τήν λύραν τόνισαν λοιπόν

4δ
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καί ψάλε, ψάλε φσμ'α καταθύμιον 
δι& νά πέση. μόνη εις τούς κόλπους σου 
είς σέ:ψυ/ήν κάΐ σώμα παραδίδουσά 

(Βλέπων ότι ό ’Ανακρέων μένει ακίνητος) 
•Τέ κάμνεις; ψάλε.

Ανακρέων δειλώς

■ Πλήν δέν βλέπεις;

"Ιβύκος σταθερώς 

γ··■-/· - ' ■ ' ' ■ ’Ά?χ··σον.

κ/ayri? άρπάζουσα την βάρβιτον άπό 
τών χειρών τοΰ Άνακρέοντος ένώ έτοι- 
. . ,, , μάζεται νά. ψάλη -

Την λύραν ταύτην άφες, άθλιε και σύ, 
μή έπΐ τέλους φθάσοι εις παραφοράν. 

Γ.£Ρίπτει τήν λύραν κατά τοϋ Φερεκύ'δους, 
όστις άναπηδα έντρομος.)

"Ιβυκος' , · ■

Τί κάμνεις, Δάφνη; ■

,Φερεκύδης μορφάζων

Μ{ ‘

Ανακρέων περίλυπος

*Η λύρα μ.ου !

- Λάγνη οργίλη

Ά, έννοεΐτε νά με κατασκ.ώψητε ! !

'Ίβυκος
Άλλ’ όχι, Δάφνη.

’ ά Λάιρνη

, 'Πρώτος 'σύ, άπατεών. 
Τί-εσπευσας νά ελθής είς το πλοϊον, α"; ; 
'διά νά μ’ άπατήσης; άναιδέστατε ϊ 
Άλλά δέν πταίεις όσον έπταισα έγώ 
ή ι&οϋσα ;πίστιν εις τούς λόγους σου τυφλώς.· 
*Α, τώρα βλέπω, πόσον εΐγον δίκαιον 
ίοΐ νέοι, πάντες,-οιτινες μέ ωκτειραν 
διότι άποβάσαν μέ παρέλαβες. ί
Άλλ’δμως θά ζητήσω σήμερον εύθύς 
τον νεαρόν έκεΐνον νομοφύλακα, 
δστις τά δώρα μοΐ παρεϊχεν αφθονα 
καί μετ’αύτοΰ θά μείνω προς έκδ.ίκησιν.

"Ιβυκος
Καλή μου Δάφνη. ■ - .

Λάγνη
’Άφες με.

Ανακρέων ίνων τάς χεΐρας, ιδία

Τί χάνομεν.

Λάγνη ιδία

Περίεργον ! τί έχω και αισθάνομαι 
καθ’ δλον μου τό σώμα φοβερόν κνισμόν.

. (ίίάλλουσα κραυγήν)
Θεοί! τί είνε τοΰτο... ’Ά, θεοί, θεοί I

Άνακμέων τρέχων πρός αύτην

Τί είνε;
"Ιβυκος

Τί συμβαίνει ;
Σιμωνιδης κινών τήν κεφαλήν

Ά, φιλόσοφε.

Λάγνη οργίλη

Καί δέν μοΰ λέγεις ϊτι μ’έφερες έδίμ 
διά νά φθενριάσω;

Λνακρέιυν τώ Φερεκύδι

Βλέπεις, κάκιστε;

Λάγνη

Ευδαιμονείτε, φθειριώντες ποιηταέ, 
σας άποχαιρετίζω καί διά παντός.

'Λνακρέωκ
Ποΰ φεύγεις, Δάφνη;

Λάγνη απερχόμενη

’Έρρετ’ εις τούς δαίμοννας.

"Ιβυκος τρέχων κατόπιν ,αυτής 

”Ω, στήθι, Δάφνη;

ίΚΗΝΗ Ζ’·
ΑΝΑΚΡΕΩΝ ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ.

Σιμωνίδης

• . Σύ, ,σύ, πταίεεςν...

Ανακρέων
■ - Μόνος σύ.

Φερεκΰδής
Έγώ;

'Ανακρέων
Σύ μόνος.

Φερεκΰδής

Κ ατά τ! παρακαλώ;

Σιμωνίδης

Καί έρωτας ακόμη;

Φερεκΰδής γελών

Ποιητα'ι μωροί 
έλπίσαντες δι’ υμνοιν ν’ άποΑαύσητε 
τά θέλγητρα εταίρας χρυσολάτριδος. 
Δι’άσμα-.ίων! ώς ’άν ήταν α’ ώδΆ 
τεμάχιον χρυσίου ή καί άργυρος. 
Πηγαίνω νά τήν ευρώ καί θά ιδητε 
πώς σαγηνεύει ό φιλόσοφος.

Σιμωνίδης
* . . Σύ;

Φερεκΰδής
Ναί. '

Σιμωνίδης

Παρέχων ίσως δωρεάν τα έντομα !

Φερεκΰδής καγχάζων 

Δι’ άσματίων 1 01 μωροί, οί άφρονες!
(’Εξέρχεται)

ίΚΗΝΗ Η'·
ΑΝΑΚΡΕΩΝ ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ, 

ε'ιτα ΙΒΥΚΟΣ.

Ανακρέων θλιβερώς

Ά, νά μή έχω να δωρήσω ε’ις αύτην 
ούδ' ένα όρμον, ούδ’ εν βραχιόνων.

Σιμωνίδης
Περιφρονεΐς.τον πλοϋτον, .άλλ’ίδού, ’ιδού 
τοΰ Λλούτου ή άνάγκ,η.

Ανακρέων

Αΐ’, άργύριον.
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F ’ Σιμωνίδης ; .

Διά τήν'έλλέιψίν τοϋ τώρα δυστυχείς.

Ανακρέων

"Α, Δάφνη, Δάφνη, διατί δέν εμεινες;

Σιμωνίδης

Κ’ έν τή ύργή της πόσον ήτο θελκτική

Ανακρέων

ΤΩ, νά μή έχω, νά μή ’ε'χω τίποτε. ,

"Ιβυκος εισερχόμενος φαιδρός

Άνάκρεον, ή τύχη δέν μάς~εύνοεΐ.

Ανακρέων αίρων τήν βάρβιτον

Κ’ έγώ τό βλέπω, φίλε, καί ή'λύρα' μου.

"Ιβυκος

"Αν ήρχιξες άμέσως δέν θα έφευγε. . —

Ανακρέων , .

Πλήν πώς ν’άρχίσω; μήπως μ’άφησεν αύτη;

Σιμωνίδης

Έζήτει δώρα ! δώρα ποΰ νά ε^ρωμεν

Ανακρέων

Ανάγκη, φίλοι, ν’ άποκτήσωμεν. χρϋ,σόν.»-

’Ίβυκος -

Τί θέλεις πλοϋτον, αδελφέ, τί τώφελος; 
Μή θά σο'ι δώση ούτος τήν έταΐραν, α’ι;

Ανακρέων ■ ■ ■ ■·.

Βεβαίως, πώς'δέν είδες;, ήθελε χρυσόν..

"Ιβυκος εύθύμως

ίή τότε άς ζητήση μυριόπλουτος. 
Άστεΐον πράγμα’ ώς νά. εΤμέθ'α "ήμέΓς 
ομογενείς έλθόντες έκ τών Ινδιών,. 
'Γπομονή, έταίροι,. μή τό.,σκέπτε.σθε , 
καί δέν άςίζει, μά τόν χθόνιον θεόν, 
τήν τόσην λύπην και τήν τόσην μέριμναν..

(Τφ Σιμωνίδη)
• Τί'έχεις σύ ; λυπβΐσαι;
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Σιμωνίδης τεθλιμμένος 

"Οχι δι’ έμέ. 
(Παρατηρεί τον Άνακρέοντα)

”16 υχος
.’Α, δι*  έ κείνον.

Σιμών ίδ ης 

Φαίνεται περίλυπος.

"Ιβυκος γελών

Έντδς δλίγου θά παρέλθη και αύτό.
Πρό τόσου χρόνου ζώμεν αδιάσπαστοι 
καί δέν γνωρίζεις τί έστίν. ό Τήϊος ;

Σιμωνίδης

Άλλα δέν βλέπεις πόσον είνε. κατηφής '·, 

"Ιβυχος πλησιάζων τον ’Ανακρέοντα 

Άνάκρεον, τί έχεις; α",. τί σκέπτεσαι; 

9Αχακρίων μεταβαίνων εις τό άλλο άκρον 
της σκηνής έν ταραχή

Πώς νά πλουτήσω. Θέλω χρήμα, θησαυρούς^ 
, (Διατρέχει τήν σκηνήν)

Σιμωνίδης μετ’άγάπης

"Ας ήδ υνάμην να σοι δώσω, φίλε μου.

’Ανακμεων ίστάμένος !

"Αν έπωλοΰμεν τά έφόδια ήμφν.

Σιμωνίδης

Λαμπρά Ιδέα· ναέ, νά τά πωλήσωμεν.

Ανακμεων δίδων τφ Ίβύκφ τήν βάρβιτον

Τήν βάρβιτόν μου λάβε.
(Τφ Σιμωνίδη)

Σύ, τήν λόραν δός.
(Ό Σιμωνίδης δίδει τήν λύραν τφ Ίβύκφ)

”16υχος άποθέτων άμφοτέρας τάς λύρας 
έπί τής Τραπέζης

'Οποία πλάνη! άφες, μή πλανώμεθα,

’Ανακμε'ων
Τί, πώς·,διστάζεις; πλήν θάλάβωμεν χρυσόν.'.Πώς, φίλτατέ μου ά, τί λογος· πάντοτε.

"Ιβυκος
Τις θ’άγοράση έργαλεΐα έγχορδα;

Σιμωνίδης

‘Δέν δίδει ό Λοκρίων δέκα δαρεικούς ;

"Ίβυκος

Αύτό; ό τοκογλύφος ; ένειρεύεσθε ;

’Ανακμεων
Λοιπόν άπελπισία ; Λέγε, σιωπάς ;

’Ίβυκος γλών
'Απελπισία, φίλτατέ Άνάκρεον.
i

Σιμωνίδης έν οργή

Ά, Πλοΰτε, Πλούτε, γέρον πρόχωλε, τυφλέί

ίΚΗΝΗ Ο’·
Οί άνωίέρω, ΛΟΚΡΙΩΝ.

’Ανακμεων βλέπων τόν Λοκρίωνα

Α", ό Λοκρίων.

Αοχμίων μειδιών.

Χαίρετε, γλυκύτατοι.

’Ανακμεων

Και πώς έντεΰθεν ;

Αοχμίων
"Ε, σάς έπεθόμησα.

Σιμωνίδης τφ Ίβόκφ κρυφίως 

Τάς δφειλάς συνάζει.

. ’Ίβυκος ομοίως 

Λέγεις ·,

Σιμωνίδης
if A Α, ιοε.

Αοχμίων πλησιάζων τον "Ιβυκον 

Δέν μ’ ένθυμεΐσαι, φίλτατέ μου "Ιβυκε.' 

"Ιβυκος θλίβων τήν χεϊρά τοΰ Λοκρίωνος

Αοκμίων

Πώς; δέκα μήπως εχω ;

Άναχμίων 
Σύ, δέν εχεις; σύ;’

Αοχμίων Ιδίφ.
Είς ποιητήν νά δώσω'πλέον' άπαγε!

Ά νακμεων.
Πώς άποκτώνται, φίλτατέ τά χρήματα ;

Αοχμίων

Α", διά μόχθων.

Ανακμεων μεθ’άπλότητος 

Ά, δέν εινε ευκολον.

Αοχμίων
Τί λέγεις;

. Άνακμίων
Δέν ύπάρχει τρόπος ....

Αοχμίων
"Ω, πολλοί. 

Άνακμίων
Εΐπέ, Λοκρίων, τίς ό εύκολώτερος ;

Αοχμίων

'Η δλιγοσιτία πρώτον πάντων.

Πάντες 
Αί;

Αοχμίων
Βεβαίως άπορεΐτε σεις οί ψάλλοντες , 
ίν εΰωχίαις άμεριμνομέριμνοι.

Ανακμεων άπορών

Ή δλιγοσιτία ; εινε δυνατόν ;

Αοχμίων
Τήν σκέψιν άκολούθει και θά έκπλαγής 
διά τήν συμμετρίαν τής ’ιδέας μου.

(Δαμβάνων λύραν)
Τήν λύραν ταύτην λάβε ώς παράδειγμα*  
τήν κρούεις καθ’ έκάστην έπ’ Ενιαυτόν 
καί ώς έκ τούτου ένεκα τής χρήσεως 
άνάγκη πάσα νά άλλάσσης τάς' χορδάς. 
Έάν, αύτην τήν λύραν, τήν έπτάχορδον,

Αοχμίων
Σου λέγω δι’έκεΐνο τό μικρόν ποσόν.

Σιμωνίδης ΐδίφ

Καλά τό εΐπον.

’Ίβυκος άμηχανίφ 
Δι’έκεΐνο; ναι, ναι, ναί.

Σιμωνίδης Ίδίφ

Κ’ ήμεΐς έδφ ζητοΰμεν τώρα χρήματα. 
[Αποφεύγει τά βλέμματα τού Δοζρίωνος 

καί προσπαθεί να εύρη κατάλληλον 
μέρος Γνα κρυφΟή.]

Αοχμίων

’Ελπίζω νά μοι δώσης.

’Ίβυκος
’Εάν έίχον ....

Αοχμίων
Πώς ; 

"Ιβυκος εύθύμως
Α", ούκ άν λάβοις παρά τοΰ μή έ’χοντος.

Αοκμίων

Άλλά ό τόκος τρέχει.

’Ίβυχος 
"Αφες τον και σύ, 

δς τρέξη*  μή θά φυγή; οχι.

Αοκμίων
Κάλλιστα.

’Ίβυκος ’ιδία

Κατόπιν τούτου τρέχε άθλιε καί σύ 
καί δταν τόν σολλάβης στείλε μήνυμα.

Αοχμίων τφ Σιμωνίδη,δν άνακαλύπτει 
κεκρυμμένον όπισθεν" τοΰ κίονος.

Σύ, πότε, φίλε, πότε θά πληρώσης, αι;

Σιμωνίδης μετά δειλείας

Όπόταν Ι'λθουν έκ τής Κέω οί γονείς.

Αοχμίων

Αύτά πρό έτους τά άκούω, κύριε. ■ .

Ανακμεων
Λοκρίσιν, μοι δανείζεις δέκα δαρεςκούς;
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έάν την κρούσης Απας του ενιαυτοί» 
ούδέ χορδήν θ’ άλλάξης, μέ ένόησας ; 
Τοιουτοτρόπως ’άν δέν τρώγης συνεχώς 
τα έντερά σου δέν θα καταφθείρωνται 
καί περιστέλλων τήν δαπάνην πολλαχώ; 
θά δεκαπλασιάσης τήν οϋ.σ;ίαν σου.

Μ γακ^εων περιέργως βλέπων αύτόν 

, Διά νά είσαι οΰτω πώς κατεσκληκώς 
τοιαύτην ίσως δίαιταν Ακολουθείς.

\Λθ)(ξΙ(ύν μειδιών.
Βεβαίως, τρώγω ....

ΆκακρΙαυΥ διακόπτων αύτόν.

Απαξ της- ημέρας, αι;

Λ<·χξ·ί<ύγ
Ά, τρις τής έβδομάδος.

Ίβυχος
Τρί,ς;

ΆγακρΙωΫ 
Ταλαίπωρε!

- ίΚΗΝΗ I'.

Οί Ανωτέρω, NAYXITEAHS.

Σιμωνίδης
*0 Ναυσιτέλης.

ΝαυσιτέΛης
Εύτυχεΐτε, ποιηταί.

’Λγακρέωγ τρέχων προς αύτόν 

Αί', χ«~ίε( φίλε.
*Ίβυκος Ιδία 

Πώς; δ φλύαρος; Θεοί.
(Ζητεί νά φύγη)

Σήιωγίδης κρατών αυτόν

Μή'φεύγης*  μείνε.

^Ιβυκος κρυφέως τφ Σιμωνίδι

Άλλ’ έξαπωλέσθημεν.

, ΝανεαΜης
*0 Πόλ υκράτης φίλτάτε Άνάκρεον 
προ; άέμέ. Αποστέλλει, δώρων’κομιστήν.

’dtraxpivy'

Ευγνωμονώ τώ φίλφ, αλλά έχομεν. 
πολλά ές όσων έπ’έσχάτοιν έστειλε*  
■καί οίνον καί ταρίχους και πλακούντια. ■ ·

Ναυσιτΐ.Ι^ς
ΓΙλήν οχι*  Αλλου δώρου είμαι κομιστής·

’Ίβυκος
Συντόμως, φίλε, οχι δπώς άλλοτε.

ΝαυσιτέΛης
'Ο ’Ίβυκος νομίζω μέ διέκοψε.

”1 β υκ,ος
Σέ διακόπτω πάλιν.

Ναυσιτ (Λης

Πράττεις κάκιστα.

’Ίβυκος"

Έπι τού προκειμενΟυ· Τί μας έφερες, 
καί δι’όλίγων λόγων. Τούτο. Λάβετε. , , 
'Ημείς αμέσως θά σ’ εύχάριστήσωμεν ' 
διά ν’ Απέλθης χαίρων καί τρισάσμεν,ος.

Ναυα,ιτΐΛης .
'Ο Προμηθεύ; ....

’Ίβυκος δυσανασχετών 

Αζ είσαι ανυπόφορος.

’dvaxosar

Άλλ’άφες νά λαλήση.
(τώ Ναυσιτέλει)

Καί ό τύραννος 
πώς έχει; λέγε*  εινε πάντοτ’ ευτυχής;

ΝαυσιτέΛης

Ή εύτυχία τοΰ τυράννου εινε_άμετροϊ«

’Ίβυκος ΐδίφ.

Θά έκφωνήση τώρα πανηγυρικόν.

Να,υσιτέΛης

λεν είνε κατά φύσιν, είν’ Αλλόκοτος, 
διότι πάντα οσα θέλει ή ποθεί 
τ’ Απολαμβάνει, άνευ άλλης σκέψεως» ■

Λοκρίων
Τάλαντα;

’Ανακρέων

‘Ως δώρον ;

Νσ.υσάέΊης
Δώρον, μάλιστα.

“Ιβυκος Ανυπόμονων
Καί δέν τό λέγεις τόσην ώραν, Αδελφέ;

’/Ίναΐ'ρΐων
Ποΰ είνε ; που

ΝαυςιΐέΊης 
Οί δούλοι τά κομίζουσιν.

Ανακρέων
’Εδώ ;

ΝαυσιτΐΊης δεικνύων έξω 

Ιδού τά φέρουν.

• Ανακρέων τρέχων ??ω 
ΤΑ, ναι, ναι, ’ιδού· .

(’Εξέρχεται μετά τοθ Σιμωνίδου δρομαίως)

Λοκρίων ιδία

Ταλαίπωρε Λοκρίων, ώ, τί έ'παθες ί

’Ίβυκος βλέπων έξερχόμενον 
τόν Λαυσιτέλην 

ι Τί φλυαρίαν έχουν οί αύλόδουλοι.
(’Εξέρχεται)

ίΚΗΝΗ ΙΑ'.

ΛΟΚΡΙΩΝ βλέπων αδτούς έξερχομένους 
Λοκρίων τάλαν, τί .έζήτεις σήμερον
<ά έλθης νά συνάξης όφειλόμενα

. καί νά μή δώσης χρήματα τφ ποιητή ; 
(Άποτίλλων τήν κόμην)

: ’Α, δυστυχία, δυστυχία, δύσμοιρε ! .
<αί τί νά γείνω τώρα; ώ, παπαή παπαιΓ

; (Όδυρόμενος)
; Καί πόσα εινε; τάλαντα δισχίλια !
Έκ τούτοιν πόσα, τλήμων, θά κατετρωγεί ; 

(Ιίεριτρέχων τήν αίθουσαν) 
ί "Ω, ατυχία ! & ταλάντατος έγώ,

τά ταλαντά του μέ Απεταλάντισαν!
(’Λνορθούμενος) ■

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

Ίβυκος ανυπόμονων
Βλήν πάντα ταϋτα τά γνωρίζομέν καί άν... I

- i\rαυσιτέ.Ιης

Ημέρά μεθ’ημέραν δέν παρέρχεται 
χωρίς νά φέρη νέον τι εύτύχημα 
κ’ εάν ό Δημοκήδης δέν μοί έλεγεν 
όπόσον είνε-ύγιής καί εύρωστος 
θά έπειθόμην δτι πάσχει νόσημα 
δεινόν, φρικώδες·, νόσημα^ καινοφανές, 
πληθώραν ευτυχίας, όλβου σκλήρωμα»’

’Ίβυκος ΐδί?.

Θεοί τής Σάμου, κεραυνώσατε αύτόν!

Ναυσίΐέ.Ιης
Κατά τήν γνο’ψην τοΰ σοφού Άμάσεως 
τοσαύτη εύτυχία είνε φθόριμος· 
καί πρέπει, πρέπει δυστυχώς νά αίσθανθή 
δλίγην δυστυχίαν προ; απαλλαγήν 
κακού μεγάλου απευκταίας συμφοράς. 
’Οφείλει ν’-Αποβάλη δ τι τιμαλφές 
διά νά "δη εαυτόν περίλυπου.

γ .. - Σι^ωγίιΐης
Παράδοξος ή σκέψις καί πρωτοφανής,

. ’Ίβυκος
Μή διακόπτης. Δέν θά τελειώσωμεν.

; . ΝαυσιτέΛης’
Τοΰ Φαραώ τήν γνώμην τήν ύπέρσοφον 
δ κύριος μου ήκολούθησεν εθθυσ 
καί ρίψας τήν σφραγίδα εις τήν θάλασσαν 
ήοθάνθη λύπην όντως; άλλ’Ανεπαρκή.

Σιμωνίδης
Είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης ;

Ναυσιτί.Ιης
Μάλιστα

1 [Ό "Ιβυκος διά νευμάτων έ-ιβϊίλλει σιγήν 
τώ Σιμωνίδη].

’siraxpfur
Και δέν έσκέφθη νά τήν δώση είς έμέ, 
όπερ, θά ήτο ίσως έν καί τό αυτό;

’ ΝαυσιτέΊης
Καί περί σου έσκέφθη τότε, φίλτατε. 
Σοί αποστέλλει τάλαντα δισχίλια.

Σιμωνίδης
’Ώ! .■ ·
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Λοκρίων, θάρρος τώρα· έσο αναιδής, 
περί ταλάντων πρόκειται, ταλαίπωρε |

(Φαιδρυνόμενο;)
Μειδία ! εχεις ήδη τά ήμίσεα I

ίΚΗΝΗ IB'.

ΛΟΚΡΙΩΝ, ΘΡΑΣΩΝ.

Θράσων εισερχόμενος υποινος και 
μόλις δυνάμενος νά κινηθή ένεκα πολυφαγίι 

Τί έφαγα, ώ Κρόνε I τον περίδρομον.

Λοκρίων
Ό Θράσων.

Θράσων σφιγγών αύτω τήν χε'ρα

Α”, τον φίλον.
(Μυστηριωδώς δι’ άλλου τόνου φωνή;) 

Πότε τρώγεις,

Λοκρίων
Σπανίως, φίλτατέ μου, σπανιώτατα..

■ας

αϊ;

Θράσων μακρυνόμενος αύτοϋ 

AV, τον εύήθη, δ'στις δέν αύτοκτονεΐ.

Λοκρίων
Σύ όμως, βλέπω, προ ολίγου έφαγες.

Θράσων
Καί τί έκ τούτου; μή δέν τρώγω έξ αρχής;

Λοκρίων μακρυνόμενος αύτοϋ

Α’ύ JOV παμφάγου, δστις δέν έκρήγνυται.

Θράσων βλέπων ,μακρόθεν δούλους 

Τί σάκκους φέρουν ; αι', Λοκρίων, κύτταξε.

Λοκρίων περιχαρής.

Τά τάλαντά μας.

Θράσων

Τάλαντα ; τί τάλαντα ;

Λοκρίων
Ό Πολυκράτης στέλλει είς τον Τήϊον 
τί, τί νομίζει; ; τάλαντα δισχίλια.

Θράσων

Πώς ; τί; τί είπες ;

Λοκρίων μυστηριωδώς
Σίγα.

Nat.

Θράσων
Θά τά φάγωμεν ;

Λοκρίων

Θράσων δίδων αύτφτήν χεΐρα 

Συμμαχία.

Λοκρίων ομοίως

Και έπιμαχία I

Θράσων σκίρτών έκ χαράς 

ΑϊΙ

ίΚΗΝΗ ΙΓ'.

Οί ανωτέρω. ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ, 
ΙΒΥΚΟΣ, ΔΟΥΛΟΙ,

’ Ανακρέων
’Ώ, τί χαρά μεγάλη ! έχω θησαυρούς. 

Οί δούλοι άποθέτουσι κατά γης 
τού; σάκκους.

”16 υκος

Καί εΐσ’ ευδαίμων τώρα ;

Ανακρέων
’Ώ, τρισόλβιος!

"Ιβυκος
Άλλά και άνευ τούτου ή<?0 άρα δυστυχής ;

’Ανακρέων

Μή λησμονής τήν Δάφνην.

"Ιβυκος άνασείων τήν κεφαλήν

Ά, ταλαίπωρε!

Λοκρίων πλησιάζων τόν Άνακρέοντα 

Αγαπητέ μου φίλε.
(Βλέπων ότι δ ’Ανακρέων δέν άκούει) 

Φίλτατέ μου σύ.

Άγακρέων
Τί θέλεις ;

Λοκρίων

Πρό ολίγου μοΰ ίζήτησας, 
έάν δέν άπατώμαι, χρήματά τινα. 
Καλέ μου φίλε, ή περιουσία μου 
εις τάς διαταγάς σΟυ είνε άπασα.

Ανακρέων ιδία 
AT, τον άχρεΐον !

(Τ<ΐ> Λοκρίων’.)
. ,, Άπατασαι, φίλε μου»

Θράσων Ιδία βλέπων τούς σάκκους 
Εύφραίνου, Θράσων, ταΰτα πάντα διά σέ.

Ανακρέων
Τβ σάκκοι πλήρεις, ώ χρυσά μου τάλαντα.

"Ιβυκος γελών

""Η έχω ή δέν έχω έν και το αύτό.

Σιμωνίδης χαίρών

Αοιπόν ήσθάνθης απερίγραπτου χαράν ;

, ’Ανακρέων

’Ιδού ή πρώτη τέρψις.
(Ρίπτων χρυσίου ε’ς τούς άπερχο- 

μένους δούλους)
Δούλοι, λάβετε.

Λοκρίων ιδία.

Χρυσόν σκορπίζει ; - ■
(Μεγαλοφώνως)

Δός λοιπόν και ε’ς έμέ.

Θράσων
Καί εις έμέ ύλίγον.

’Λνακρέων ρίπτων αύτοΐς χρυσόν

Λάβε, λάβετε.

Σιμωνίδης
Μή σπαταλφς το χρήμα.

Λοκρίων
Τ! χρυσός, θεοί! 

['Ρίπτεται πρηνής "να τον χρυσόν συνάξη. 
Τοϋ τ’αύτό πράττει κα'ι δ Θράσων έπί τού 

άλλου μέρους τής σκηνή;].

ΤΟΜΟΣ Δ', 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1880 47

’Ανακρέων τίρ Σιμωνίδι 

Τί πράγμα είπες ξ,-’Έχω, έχω θησαυρούς 
καί δέν θά σπαταλήσω άγαλλόμενος ;

(Περιχαρής)
Χαΐρε, καλύβη, τής πενίας τέρεμνον, 
σέ έγκαταλιμπάνω άνευ δισταγμού.

"Ιβυκος έκπληκτος Ιδία

Θεοί, τί λέγει;

Σιμωνίδης δμοίως

Μή δέν ήκουσα καλώς;

’Ανακρέων πλησιάζων εις τόν έςώστην 
δεξιά.

ΤΩ τοΰ Αΐγέως γαληναία θάλασσα, 
έκ τοΰ έςώστου πολυχρύσου δώματος 
ό τρισευδαίμων θά σέ βλέπω τοΰ λοιπού.

[Κατέρχεται]

"Ιβυκος
Πώς; φεύγεις;

Σιμωνίδης
Φεύγεις;

’Ανακρέων
Μόνος όχι' φεύγομεν·

Ίβνκος
Έγώ δέν φεύγω.

(Τρέχει προς τον Σιμωνίδην)

’Ανακρέων ε’ρωνικώς

’Α, τό άπεφάσισας;

Σιμωνίδης άμφιρρέπων
’Ώ, τί νά κάμω;

’Ίβυκος
Σύ θά φύγης;

Σιμωνίδης σταθερώς.

"Ιβυκος έναγκαλιζόμενος αύτόν
ΤΑΙ

Ανακρέων έξαλλος ύπό χαράς έπι 
τοΰ λογείου

Άγάλλου, Δάφνη, είμαι μυριόπλουτος 1
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MI»ASIS ΑΕΙ’ΤΕΡΛ

Πλούσια α’ίθουσα έν τΰ5 μελάθρω τοΰ ’Ανάκρέοντος. 0! κίονες τοΰ περιστυλίου ιωνιχοΰ βυθ- 
μοϋ πολύν ίχοντος τόν χρυσόν ίπί τε τών χιονοχράνων χαι τών σπειρών. Ε’ς τό βάθος 
φαίνεται όπισθεν δευτέρας σειράς κιόνων ό τοίχος τής αιθούσης ε’χόσι πεποιχιλμένος χολ 
έν τώ μέσω αύτοΰ μεγάλη πύλη χαλχή. Πρό τής πύλης ταύτης στρογγύλος βωμός χρυσώ 
καί λίθοις κεζοσμημίνος' έκατέρωθεν τοΰ βωμοΰ άγάλματα ώς χαι κατά τόν πρώτον διά
δρομον. ’Εν τή αιθούση έπί τής δευτέρας θε'σεως δεξιά χρυσοΰν άνάχλιντρον καί παρ’ αΰ- 
τ'φ μικρά -τράπεζα έφ’ ης πυξίς, κάλαμος κτλ. Άριστερφ στρογγύλη τράπεζα, έφ’ ης σαπ- 
φειρίνη γάστρα. Έπι τής τραπέζης ταύτης ή χρυσή τοϋ ’Ανάκρέοντος βάρόιτος. Παρά τήν 
τράπεζαν δεξιά κατάχρυσος έδρα Έπΐ τής τρίτης δέσεως Αριστερά έξώστης κατέναντι αύ- 

(τοδ Ούρα φέρουσα είς τά δώματα τής Δάφνης. Εκατέρωθεν τών Ουρών τούτων χρυσήλατα 
τραπεζοφόρα' έφ’ ων γάστραι έκ γρανίτου έδραι καί έδώλια έκ πλουσίων τής Λυδίας Υφα
σμάτων’ έπί τοΰ έδάφους δοραί θηρίων ποικίλαι.

ίΚΗΝΗ Α'·

ΤΕΝ0ΡΗΔΩΝ, ΔΟΥΛΟΙ

[Αΐρομένης τής αύλαίας οΐ δούλοι φαί
νονται καθαίροντες τά πάντα μετά σπουδής.]

Τενθρηδων εισερχόμενος 

Ταχέως, δούλοι, σπεύσατε, τί κάμνετε; 
ή δέσποινα θά έ'λθη καί άκόμη σείς;

Α' δοϋΛας
Άλλ’, έπιστάτα, μόλις τώρα πρό μικροϋ....

♦>
Τεν&ρηδωτ

Προφάσεις αιωνίως.

Β' ΑρϋΛος

■ ”θΧι) πίστευσον.

Τεγθρηδων
Ταχύνατε.

Λ' ΑβνΛος

’Αμέσως·

Τενθρηδων

Σπεύσατε.

Β' Αον.ΐος
Ιδού.

Τεκθρηδων
'Η 'δέσστοινα' προβαίνει· συναπέλθετε.

(Οΐ Δούλοι έξέρχονται ταχέως)

ίΚΗΝΗ Β’.
ΤιϊΝΘΡΗΔΩΝ, ΔΑΦΝΗ,

Αάφτη
Λοιπόν ς

Τετθρηδων δποκλίνων

Τά πάντα δπως έιπας εγειναν.

Τούς είδες;

Τόν. φιλόσοφον;

Τ ενδρηδωτ

Αύτόν δέν είδαν μόνον.

Τενθρηδδαν

Βεβαίως, και τούς δύο.

Λάφνη
Μη ένόησαν ί

Τετθρηδάτ

’Ά, δέν πιστεύω.

Αάφι’ή
Τώρα πήγαινε 

και μή λησμονεί πώς σοί ύπηγόρευσα 
νά ειπης ταΰτα εις τόν Άνακρέοντα.

(Ό Τενθρηδών έζέρχεταε δποκλίνων)

. ?ΚΗΝΗ Γ'.

ΔΑΦΝΗ, καί εϊτα ΘΡΑΣΩΝ.

Λάγνη
©ά τούς Απομακρύνω καί όλοσχερώς, 
διότι δπως ειδον είνε σπάταλοι 
κ’ έντός ολίγου θά διασκορπίσωσι 
τόν δλον πλούτον έν θαλίαις καί χοροις. 
*0 βλάξ έκεϊνος μάλιστα, δ "Ιβυκος, 
δέν ελεγε και άλλο. Καί τόν ήκουεν 
ο ’Ανακρέων.

(Άχούουσα βήματα) 
Άλλ’ίδού, ιδού αύτός.

(Έξαπλοϋται νωχελώς έπί του Ανακλίντρου) 

βρώσωχ εισερχόμενος Αριστερόθεν ιδία

Δέν μοΰ έκφεύγέι πλέον ούδέ πρόγευμα. 
Τήν έκτην ώραν τρώγουν ; ειμ’έγώ έδω 
σφο ήμι^είας και πολλάκις πρό μιας.

Afapri} στρεφόμενη

Σύ είσαι, ©ράσων ;

Θράσων δποκλίνων βαθέως

Ά, γλυκεία δέσποινα.

Λάγνη

Καί ι'σα ίσα σέ έζήτουν.

Θρασών χαίρων

Πώς, έμέ;

Λάγνη
Μοϋ κάμνεις μίαν χάριν;

Θ ράσων
Μίαν; Δύο, τρεις 

καί πέντε, δέκα! "Οσας θέλεις, δέσποινα.

Λάγνη

Γνωρίζεις τόν Λαχάρην;

Θράσων
Ναί.:-,

Αί', πήγαινε..*·
Θράσων

Πώς, πώς;
Λάγνη ,

Μετάβα πρός αύτόν ...‘.

- Θράσων ' 
Πλήν, Δάφνη μου..

Λάγνη

Νά τελειώσω άφες·. Πήγαινε λοιπόν 
κ’ε’πέ αύτφ νά φέρη δσον τάχιστα -
άνθέών μύρα καί ληκύθους μυρηράς.

ΘγιάσωΓ ιδία -

Τί βλάζ νά είπω δτι τόν έγνώριζον.

Λάγνη
Ένόησας;

Θράσων

Άλλ’εινε αράγε έκεΐ;

Άναμφιβόλως.
Θράσα»”

Δέν πιστεύω
9

. Αάφνη
Πήγαινε

• ΐδίφ Απερχόμενος

Καί αν τό γεύμα χάσω; τότε; δύστηνος!

Αάφνη
Αϊ, ποΰ πηγαίνεις; στήθι. ■

Θράσωτ έπιστρζφόμενος περιχαρής.

Πώς;

Αάιρνη
Μετέπειτα, 

πρός τόν Φωκέα σπεύδεις..·.

θράσων ιδία

. Ά, δ άθλως!
Αάγγη

Και λέγεις νά μοί φέρη, τώρα, πάραυτα 
χρυσούς-χλιδώνας κ’έλικτήρ.ας αργυρούς.
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θράαων !δίφ· 

Ά, τώρα πλέον, γεΰμα, σε άπώλεσ». 
(’Απερχόμενο; έν βαρυθυμί'α) 

Κ’ έγώ ήρχόμην τόσον εύθυμο; ίδφ.
(’Εξέρχεται)

ίΚΗΝΗ Δ'.

ΑΑΦΝΗ ηα! είτα ΑΝΑΚΡΕΩΝ.

Αάφνη άνακαθημένη 

Περίεργον. Ποΰ είνε καί δέν έρχεται 
ό Ανακρέων,. '

(Έγειρομένη)
Τί γελοίο; άνθρωπο; I 

ΝΑ έχη φίλου; Γπϊση'μου; αύλικού; 
και να πρ,οκρίνη τούτων, τα καθάρματα, 
τον Σιμωνίδην καί τον ’Ίβυκον· αυτού; 
τού; άνεστίου;. ’Ώ, Sv το έπέτρεπον 
&πο τη; πρώτη; ώρα; ’ισω; σήμερον 
«ήτοι ΘΑ ήσαν τή; οικία; κύριοι.

(Τε'ινουσα το ού;)
Ακούω βήμα. Είν’αύτό;. Ναέ, έρχεται. 

(’Εξαπλοΰται ταχέως έπί τού ανακλίντρου)

'Ανακρέων κρατών πάπυρον ει
σέρχεται βαρύθυμο;

*Ω; νΑ μή ήρκουν τόσαι α'λλαι μέριμναι 
Ιδού, καί νέα. Αίφ!

{Διπλοί τον πάπυρον έν άγανακτήσει]

Αψφνη έπιχαρίτω;

Καί’ τί κρατεί; αύτοϋ;

'Ανακρέων
[’Ρίπτων τον πάπυρον, έπί τιν,ος ?δρας] 

.Ά, δέν σέ έίδον.

Αάφνη δεικνύουσα έ'δρ,αν τφ.'Άν,α·’· 
κρέοντι μακράν αύτή;

Κάθησε, Άνάκρεον.
(Ό ’Ανακρέων πλησιάζει δπως καθήση 

παρ’αύτή άλλ*  ή Αάφνη δεικνύει
. αύτψ τήν έδραν).

Εκεί, έκεΐ.

'Ανακρέων άδημονών 
Φιλτάτη.

Αάφνη
,t .' . · Λάβε κάθισμα.

’Ανακρέων δυσθύμω;

Πώ; έξ Αρχή; και πάλιν; οπω; χθέ;;προχθέ;;

Αάφνη ΰπερηφάνω;

ί'Η χθέ; παρήλθε, φίλε, και ή σήμερον 
τήν ώραν ταύτην Ανατέλλει.

(Δειχνύουσα πάντοτε τήν έδραν)
Κάθησ^.

Ανακρέων

Άλλ’εινε τούτο, φρικαλέα βάσανο;..

[·Αέ, βλέπει;, έν Μιλήτφ τούτο γίνεται· 
'καί ινα λάβη; νέον πάλιν φίλημα 
)θα δώση; πάλιν νέον δώρον, φίλτατέ·

'Ανακρέων

Σοή δίδω δ τι θέλει.;, άλλ’ αύ,το, αύτό 
νΑ λείψη πλέον, Δάφνη, μέ στενόχωρε?.

Αάφνη μειδιώ.σα έπιχαρίτω;

Λοιπόν τον κήπον,, δν προχθέ; ήγόρασα;^ 

'Ανακρέων 

Σοί τον δωροΰμαι.

Αάφνη μετ’αγάπη;

Τότε κάθησον, έλθε’>

'Ανακρέων καθήμενο; παρ’ αύτή 

Και δτι άλλο θέλει.; λάβε, Δάφνη μου, 
άλλΑ έφάπαξ, όχι καθ’ έκάστην, μή.

Aάφνη θωπεύουσα αύτόν.

Τα καθ’έκάστην δώρα μοι άρέσκου,σ;..

'Ανακρέων1

Να σοι δωρ.ήσω τότε καή δια πάντοη 
παν δ τι θέλει;.

Αάφνη

"Οχι, όχι, φίλτατέ.

Ανακρέων έγειρόμενο;

Μού καταστρέφει; πασαν εύχαρίστησιν. 
τοιουτότρόπω;, Δάφνη· ,μέ καταλυπεί;·. 
Έννόησόν με τέλος και μετάβίλ.ΐ 

τα έθιμα, τού; τρόπου;,, τήν διαγωγήν. 
Δέν εΐνε τούτο βίο;, εινε βάσανο;.
Κ’ενώ δέν έχω πλέον άλλην ηδονήν 
ή παρα σοϊ νά μένω πλήρη; έρωτο;
σύ μ’άνιάζει; καϊ σχεδόν μέ άπωθεΐ;.

Αάφνη μειδιώσα

’β τάλαν! σέ διώκω!
(Μετ’αγάπης)

“Ελα, κάθησε.
(Ό ’Ανακρέων, κάθηται παρ’αύτή) 

Έδφ πλησίον· έτι πλησιέστερά.
(Ό ’Ανακρέων πλησιάζει, ή δέ Δάφνη 

θωπεύει αθτον)
ΚοιΙ τώρα σέ διώκω ;

έν ταϊ; άγκάλαι; τή; Δάφνη;

ΤΑ, Σειρήν, Σειρ.ήν I

Αάφνη άσπαζομένη αύτόν 

ΝΑ μή έπαναλάβη; τούτο άλλοτε.

Ανακρέων
"Αν ήσο ουτω πάντοτε· πλήν πάντοτε.

Αάφνη

ΘΑ είμαι, φίλε, Αν ...,

Τί Αν ; είστε, είπέ.

"Αν Sv τού; φίλου; θυσιάση; δι'έμέ.

Ανακρέων άνακαθήμενο;

Τί λέγει;, Δάφνη ;
(’Εγειρόμενος)

Πώ;’ έγώ; τήν ’Ίβυκον, 
τόν Σιμωνίδην ;

(Μακρυνόμενος αύτή;)
Ά, μή ζήτει τούτο.

Αάφνη έγειρομένη

Ανακρέων περίλυπο;

Πρό πόσου χρόνου δέν τού; εΐδον, άθλιο;. 
(Φαιδρυνόμενο;)

ΆλλΑ ΘΑ έλθουν, ναι, ΘΑ έλθουν σήμερον 
κάέ ΘΑ τού; ιΊω, και ΘΑ τούς περιπτυχθώ,

Αάφνη στρδφουσα αύτώ τα νώτα 

Δέν άγαπφ;τήν Δάφνην ώ; τού; φίλου; σου.
(Ιίροσποιεϊται θλΐψιν)

’Ανακρέων ακολουθών αυτήν

Μήλέγε τούτο· σέ δέν Αγαπώ ; σέ ; σέ ;
(Περιπτυσσόμενος αύτήν)

Ά, πόσον είσαι πρό; με, Δάφνη, άδικο;. 
(Βλέπων τήν βάρβιτον έπι τή; τραπέζης κα

ταλείπει τήν Δάφνην και λαμβάνει «ύτήν 
άνα χεΐρα;),

Ώ Ζεΰ ! ή βάρβιτό; μου.
(Περιχαρή;)

Ά, τήν έφεραθ. ' 
(’Απομακρύνων διΑ τή;,άριστερα; χειρός τήν 

Δάφνην ήτις πλησιάζει πρός αύτόν) ’ 
’Ά, μή ζητήση; πάλιν να τήν θραύση;, α, 
δέν ΘΑ σέ συγχωρήσω πλέον, φίλη μου.

Αάφνη μειλιχίω,ς
Δό; ταύτην.

Ανακρέων βλέπων τήν βάρβιτον 
’Όχι, δχ.· εένε καινουργή;· 

και τί ώραία ! χρυσελεφαντήλεκτρο;.

ΘΑ ψάλη;;
Ανακρέων

Ναι, νΑ ψάλω άφε;, Δάφνη μου.

Αάφνή κρατούσα τήν βάρβιτον 

Δέν θέλω.
Ανακρέων

Δάφνη! ,

Αάφνη άφαιροΰσα τήν βάρβιτον άπό 
τών χειρών τοΰ Άνακρέοντο;

Δέν μ’ άρέσκοουν τ’ άσματα.

Ανακρέων Ικέτη;

"Ω, άφε; με όλίγον, έν άσμάτιον,.

Αάφνη ρίπτουσα τήν βάρβιτον έπί 
τοΰ ανακλίντρου,

Ούδέν*  δέν θέλω.

’Ανακρέων άπελπι;

Ά, ό άθλιο; έγώ.
.ΆλλΑ έξοτου συνοικοΰμεν, Δάφνη.μου,
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δέν έψαλον ,εΐαέτι μή εύρών καιρόν 
έκ τών μυρίων μεριμνών τοΰ πλούτου μου.

ddyvy
Πρδς τί νά ψάλης ;

Ανακρέων
Νά σέ τέρψω,

darpvy
Πώς, έμέ«Α »12) αφες.

5

Aatpxy
’Όχι. Έν Μιλήτω άλλοτε 

τοΰ Κορανίου ήκουσα τούς γρυλλισμούς 
καί δρκον τότε ώμ,οσα τή Κύπριδι 
ούδέποτε ν’ άκούσω πλέον ποιητοΰ· 
καί τδ ομνύω πάλιν, ναί, ούδέποτε,

Άχαχρε'ωχ

Ό Κορακίαςεΐνε φαύλος ποιητής. 
Νά μέ άκούσης μόνον άφες, Δάφνη μου, 
και θ’ άγαπήσης παρευθύς τήν ποίησιν.

xtacpxy
Και μή δέν είσαι ώς Εκείνος ποιητής ;

ΆχαχρέίύΓ άναπηδών
Έγώ;

Ad(j>xy γ-ελώσα

Άλλ’ εϊσθε δλοι εν καί τδ αυτό.

ΆχαχρδωΧ έκπληκτος

θεοί τής Τέω !
Λάγνη

Ναί,. ναι, ναί. Καί έπειτα 
, δ κεντημένος, πλούτον πρέπει πάντοτε 

περί .αύτοΰ ναι μόνου νά φροντίζη.

Ανακρέων έκπληκτος
Ά !

d(i<pxy
Τί θέλεις πλέον βάρβιτον ζαί ασίΛατα 
όπόταν έχης άναρίθμους θησαυρούς· 
”Αν ψάλλης δπως πρώην τίς θά μεριμνφ 
περί τοΰ πλούτου καί τών ύποθέσεων. 
Ά, οχι*  βαίνεις εις σωτήριον όδδν 
καί πρέπει ν’ άποοάλης άν,επιστρεπτετ 
τάς έξεις ταύτας αί'τινες παρέμειναν.

, ’.Αχαχρέων έντρομος

Τί λέγεις, Δάφνη;

Αάφχη περιπτυσσ'ομένή αύτδν ' : ·

Λέγω, δτι σ’ αγαπώ 1

’Ώ,

ΆχαζρέίύΧ μακρυνόμενος αύτής 
περίλυπος

τί άκούω ! Τί μοί πέπρωται λοιπόν » 
(Ακούονται φωναί έξωθεν)

Adipxq άνερχομένη

Τίς έρχεται κραυγάζων | 
(Παρατηρούσα έξω)

'Ο φιλόσοφος!
(Κατερχομένη ιδία.)

Πλήν πώς είσήλθεν ού,τος ; τίς τδν άφησε;

Φερεχύδης έξωθεν

Κ’ έγώ σοί λέγω δτι εΐν' Εδώ.

Άχαχρέωχ άκρ,όώμενος
ΆΙ

Φ’ερεκύδηΓ έξωθεν μεγαλοφώνως
Nat,

Ανακρέων φαιδρυνόμενος

Ό Φερεκύδης είνε.

Λάγνη 151α έν οργή βλέπουσα.
τδν Φερεκύδην

Ά J

Φερ>εχνδΐ]ζ εισερχόμενος

Άν.άνρεον,.

ίΚΗΝΗ Ε'.
Οί ανωτέρω, ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ.

Άχαχρεωχ περιχαρής τρέχων πρδς 
τδν Φερεζίδην

Σύ, φίλε, σύ, καλέ μοι^ α, Φερέκυδες.
(Περιπτύσσεται αύτδν μετ’ αγάπης)

Φερεχύδής προσπαθών νά διαφύγη

Μέ πνίγεις, θά μέ σκάσης, άφες μ’αδελφέ.

Άχαχρέωχ «σπαζόμενος αύτδν 

’Α, τί χαράν, ήσθάνθην, φίλε φίλτατε. ; 
Πώς δέν σέ είδον προ καιρόν, τΓεγεινες; .

Λάγνη αύστηρώς
Άνάκρεον.

Φερεκύδης βλέπων τήν Δάφνην

Ή Δάφνη;

Λάγνη δειννύουσα τδν Φερεκύδην

Τί ζητεΐ εδώ ;

’Ανακρέων
Ό Φερεκύδης ;

Λάγνη
Τοΰτο δέν τδ Εννοώ.

' Ανακρέων Εμβρόντητος

Πλήν πως;
Λάγνη

Νά φύγτι καί αμέσως· 1

’ϋ/κακρι/ωχ δργίλως
’Όχι.

Λάγνη
, Ά!

Φερεκύδης -γελών ιδία

’Ώ, ώ, ή Δάφνη, βλέπω, τοΰ έδέσποσεν.

z/cij>n; έν νέύρική ταραχή

’Αλλά θά μέ λυπήσης καί πολύ, πολύ.

, Ανακρέων σταθερώς

Νά σέ λυπήσω.

z/ayzz) έν οργή τφ Φερεκύδει

ΤΑ, αισχρέ φιλόσοφε.

’Ανακρέων τιθέμενος πρδ τοΰ 
Φερενύδους

Τί κάμνεις,Δάφνη; πώς,τδνφίλον μου λοιπόν;

Αύτδς ό κύων;

! · Φερεκύδης άναπηδών

Τί καί πάλιν;

Λάγνη
■ . ■ , Φίλος σου '.

Ανακρέων ίρ-γίλως 
At, μή ίτροσθέσής άλλην λέξιν άτοπον 1 
διότι φρίσσω ήδη έξαγανακτών.

Λ'άγνη ίδίφ

Δι’άλλου τρόπου πρέπει νά άρχίσωμεν.

’Ανακρέων τή Δάφνη αύστηρώς 

’Αφού άνίαν παρ’ αύτφ αισθάνεσαι 
καταφρονούσα τής άξίας τοΰ σοφού 
δέν βλέπω καί τδν λόγον, δστις σέ κρατεί 
ένταΰθα.

Λάγνη προσποιούμενη λύπην

Φεύγω τεθλιμμένη.

’Ανακρέων
Άπελθε.

ΐ'Πί(Δάφνη έξέργ εται οργίλα ρίπτουσα βλέμμα
τα' ό ’Ανακρέων τήν ακολουθεί καί κλείει 
τήν θύραν.)

ίΚΗΝΗ ίΤ·
ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ.

Φ’ερεκύδης ιδία άνασείων τήν κεφαλήν -

Τοιοΰτον τώρα βίον ζή ό άθλιος 1

Ανακρέων μεταβάλλων ήθος

Καί τί γνωρίζεις νέον ; εϊνέ τι καινόν ; 
είπε, άγαπητέμου, λέγε, φίλτατε.

Φερεκύδης
Ή Σάμος , πασα ζηλοτύπως δμιλεΐ 
περί μεγάλου καί πλουσίου γεύματος 
εις δ έκλήθη τοΰ τυράννου ή αύλή.

Ανακρέων
Ά, ναί, καί ήλθες έκ τών πρώτων άριστα

Φερεκύδης

Έγώ; πλανασαι.

Ανακρέων

Πώς;

Φερεκύδης

Δέν ήλθον δν αυτό. ·
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'Λκακρέωκ
Καί τότε πώς . ■ . .

Φερεκύδ ης
Πώς ήλθον ; vit σέϊδω.

'Λ κακρέωκ
' Τί;

Φ’ερεκύδης
. Άφοΰ δεν προσεχλήβην,

Άκακρέωκ
Πώς, Φερέκυβες;

Φερεκύδης

Μοί είπες τ!; και πότε ;

WraxffiJr

Πλήν σ’ έκάλεσα.

Φερεκύδης

Δεν ένθυμοΰμαί; ποΰ με είδες; ποτέ ; ποΰ;

Άκακρέωκ

τοΰ έπιστάσου σέ έκάλεσα.

Φερεκύδης μειδιών είρωνικώς

ΤΑ, δια τρίτου όπως και ό τύραννος!
. (Πιζρώς) 

Βεβαίως" τώρα πλέον είσαι πλούσιος 
ύπερυψώΟης, έχεις δούλους, μέγαρα, 
και έπιστάτας να καλούν τούς φίλους σου. 
'Ο ’Ανακρέων μέγας αργών, λησμονών 
καί φίλους και γνωρίμους· δίδων γεύματα 
εις τραπεζίτας, εις τούς ξένους απαντας 
καί τούς εταίρους δσοι τόν ήγάπησαν 
δι’ έπιστάτου τώρα πλέον προσζαλών.

Άκακρέωκ
Λοιπόν;

Φερεκύδης βαρυΟύμως
ΆΙ

Λέγε, δέν σοί είπε τίποτε;

Φερεκύδης
Ο έπ ιστάτης ; όχι.

Άκακρέωκ
’Όχι;

(Καλών τόν ΣτρούΟωνα) 
Στροΰθων, α’ι!

Φερεκύδης ΐδίφ

Πώς μεταλλάσσει ό χρυσός τόν άνθρωπον !

Άκακρέωκ τφ έμφανισθέντι 
Στρούθωνι

Τόν Τερθρηδόνα κάλεσόν μοι πάραυτα

Φερεκύδης άνασείων τήν κεφαλήν ΐδίφ 

Χρυσά τα πάντα, ό χιτών του, ή χλαμύς, 
αί τράπεζαί, ο! λύχνοι, τα ανάκλιντρα, 
ή βάρβητός του, ή πυξίς, ό κάλαμος· 
ώς καί τά βλήτρα και αύτά χρυσά, χρυσά.

ίΚΗΝΗ Ζ'.

Οΐ άνωτέρω, ΤΕΝΘΡΗΔΩΝ.

Άκακρέωκ τφ εΐσερχομένφ ΤενΟρηδόνι 

Πώς, έπιστάτα, πώς δέν προσεκάλεσας 
τόν Φερεκύδην δπως σοί παρήγγειλον ;

Τεκθρηδωκ
Συγγνώμην, άρχον, άλλ’ ένόμισα καλόν 
νά μή αναζητήσω τόν φιλόσοφον 
διότι έφοβήΟην δτι τά αύτά
Οά έλεγε και οδτος . . . δπως ήζουσα.

Άκακρέωκ άπορων

Και τί σοί εΐπον δτε τούς έκάλεσας;

Τεκθρηδωκ
Συγγνώμην, άρχον,. άλλά δός τήν άδειαν 
νά μή έπάναλάβω ταΰτα ούδαμώς.

Άκακρέωκ έκπληκτος

Τί λέγεις; πώς; οί φίλοι.,..

Τεκθρηδωκ
Φίλοι σου αύτοί;

Ν’ άπέλΟω άφες, άρχον· δέν έπιΟυμώ 
νά σέ λυπήσω.

Άκακρέωκ 
Λέγε, λέγε, Τενθρηδών, 

τί έίπον, τί σοί είπον; πώς σ’ έδέχθησαν.

Τεκθρηδωκ διστάζων 

Μέ δβρισαν, ώ άρχον, καί μέ ήζισαν 
μυρίας δβρέις κατά σοϋ έζφέρόντες.

Άκακρέωκ
Ό Σιμωνίδης;

Τεκθρηδωκ

Nat. .

Άκακρέωκ
‘Ο *1βυκος ;

Τεκθρηδωκ
Ναί, ναί.

Άκακρέωκ
®εοί | πώς τοΰτο ; τί λοιπόν διέπραξα ;

Τεκθρηδωκ
Καί μετά ταΰτα λάξ κάί πύξ μ’έδιωξαν. 

(Ό ’Ανακρέων δια νεύματος της χειρό;
άποπέμπει τόν ί’ενθρηδόνα

ίΚΗΝΗ Η'.

ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ.

Φερεκύδης

Τί άρά γε συνέβη ; πώς, Άνάκρεον ;

Άκακρέωκ σύννουί

*Α, τώρα έν&υμοΰμαι.
(ΙΙερίλνπος) 

Άλλά τί λοιπόν, 
διότι δέν έδέχδην πρό τίνος αύτούς 
έν έπιμόχθφ εργφ εύρισκόμενος 
άντιθυμοΰνται είς έμέ καί φέρονται 
ώς έάν ήμην δ'λως άγνωστος αΰτοϊς; 
Λοιπόν τοιαΰτα παρ’αύτών άνέμενον 
καί Οά καΟήσω εις τό γεύμα .σήμερον 
χωρίς τών φίλων ;

Φερεκύδης
Μόνος πταίεις, μόνος σύ.

. Άκακρέωκ

Άλλά δέν βλέπω ...
Φερεκύδης

’Ίσως σύ δέν εννοείς· 
οί άλλοι ό’μως άλλως έκλαμβάνουσι 
τόν τρόπον τούτον τής τοΰ βίου άγωγής. 

ΤΟΜΟΣ Δ', 9 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1880

"Ως μ’ εΐπον πάντες δσους έϊδον κατ’ αύτάί 
άφ’ δτου εχεις πλοϋτον είσαι άλαζών, 
λαλεΐς προς πάντας ώς άν ήσο τύραννος 
κ’έπί τοϊς Οησαυροϊς σου μεγαλοφρονών ' 
ύπερφιάλως πρός τούς φίλους φέρεσαι.

Άκακρέωκ

Έγώ; έγώ; τί λέγεις; εϊνε δυνατόν; 
τοιαύτην γνώμην έχουσιν οί φίλοι μου ; 
Ά, δστις ταΰτα διαδίδει μοχθηρώς 
να έκτριβή ό φαύλος τρόπον πίτυός. 
Έγώ ύπερφιάλως· τίς; έγώ, έγώ; 
Πόσον όλίγον τότε μ’έγνωρίσατε 
σείς πάντες όσοι έπιστεύσατε αΰτά, 
Έάν πρός άλλους είμαι Υπερφίαλος 
πλήν πρός τούς φίλους όχι· πίστευσέ με σύ· 
κ’ έάν οί φίλοι μέ προεπηλάζισαν 
έγώ τάς δβρεις ήδη έλησμόνησα.

(Περιπτοσσόμενος τόν Φερεκύδην) 
’Ώ, μίαν χάριν ώς ίκέτης σοΰ ζητώ. 
Μετάβα σπεύδων πρός αυτούς, ναί, πήγαινε 
κ’ εΐπέ αύΐοΐς νά έλθουν δσον τάχιον.

Φερεκύδης ένερχόμενος 

Πηγαίνω ευχαρίστως.

Άκακρέωκ ομοίως

Σπεΰσον, δπαφει

ίΚΗΝΗ ©'.

Ο! άνωτέρω, ΛΟΚΪΊΩΝ.

ΛοκρΙωκ
Ό Φερεκύδης! ό καλός φιλόσοφος I 

Φερεκύδης ιδία ,

Πώς ; ό Λόκρίων ; τί ζητεί αύτός έδώ ;
(Παρατηρεί μετά περιεργίας πώς ουτος 

χαιρετίζει τόν ’Λνάκρέοντα)

ΛοκρΙωκ τύπτων φιλικώς τόν 
ώμον τοΰ Φερεκύδους

Πρό πόσου χρόνου δέν σέ εϊδον, φίλτατί. 
□ώς εχεις; Υγιαίνεις; πάντοτ’ευτραφής·;

Φερεκύδης κρυφίως τφ Άνακρέοντι 

Ό τοκογλύφος παρά σοί, Άνάκρεον;

ΛοκρΙωκ ίδίφ.
Αύτός δ γέρων εϊνε οιωνός κακός· 
δέν μοΰ άρέσκει, Πώς νά τόν διώξωμεν.
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Φιρίκΰδης

Στοιχηματίζω δτι τόκους Αριθμείς 
κινφν τά χεί^η καί μακράν ίστάμενος <

Λοκρίων

Α!', τ( νά γείνη ; άλλος τόκους Αριθμεί 
καί άλλος καί τοι . γέρων τρέχει όπισθεν 
τών κορασίων.

Φίρίκύΰης έξαπτόμενος

Ώς νά τό έμ'άντευσας. 
Βεβαίως, τρέχω καί.καυχώμαι δι’ αύτό. 
"Η μή νομίζης ό'τ’ είμ’ ό'μοιος πρός σέ 
τόν έπί δελτών κόπτοντα νυχθημερόν 
διό νά εΰρης τρόπους Ανατοκισμοΰ 
καί Απολαύσης όφελος Αθέμιτον ;

Λοκρίων ίδίφ

Τοιαΰτα λέγε, όσα θέλεις, φίλτατέ. .

’Ανακρέων

Φερέκυδες, βραδύνεις*  πήγαινε λοιπόν.

Φερικύύης κρυφίως τφ Άνακρέοντι

Αύτόν νά τόν διώξης,ϊείνε όλεθρος. 
(’Εξέρχεται)

; , . ίΚΗΝΗ I'.

ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΛΟΚΡΙΩΝ

' ζατερχόμενος

Τί νέον φέρεις;

■ : Λοκρίων

Τέλος είσεπράξαμεν 
πανθ’ οσα καθυστερούν οί χρεώσταί μας.

Άνάκρέων δυσαρέστοίς

Ταύτό και πάλιν * άλλα δέν σέ έρωτώ 
περί τοιούτων νέων.· ■

Λοκρίων

Πλήν, Άνάκρεον, 
aS ύποθέσεις προηγούνται πάντοτε 
καί έμπιστός σου δεν θ,ά ήμην, φίλε μου, 
Sv δέν ήρχόμην καθ'έκάστην ακριβώς, 
νά δίδω,λόγον,- έπί. πάσης πράξεφς.

Ανακρέων δυσαρέστως μέταβαί-
. νων δεξιφ .

Λοιπού οί τόκοι πάντες ε’ισεπράχθησαν*

Λοκρίων

’Ανεξαιρέτως*  ώς έκ τούτου έννοεΐς 
δτι δέν πρέπει ούδέ καν νά σκέπτεσαι 
περί προσφορωτέρας διαθέσεως 
τοϋ επίλοιπου πλούτου.

’Ανακρέων μεταβαίνων Αριστε
ρά, ιδία

Ά, τί βάσανος!

Λοκρίων ακολουθών αύτόν

Εάν οί άλλοι προσπαθούν ένδελεχώς 
νά μεταλλάξουν τάς Φρονίμους σκέψεις σοο 
μή τούς Ακούησ· είνε γύπες αρπαγές 
έπιζητούντες κέρδος ίδιον*  ναι, ναί. 
Πρός τί νομίζεις σοι προτείνει συνεχώς 
ό Εύπαλΐνος τό ύδραγωγεΐόν του ; 
Οιά νά κλέψη, νά πλουτίση δι’ αύτοϋ.

Η μή νομίζης ότι δ Μαιάνδριος 
οστις σοι λέγει ν’ άγοράσης γήπεδα 
δέν ε/,ει· τήν ιδέαν νά ώφεληθή.
Ο Δημοκήδης, δστίς σοι έπώλησε 
σεσαθρωμένους οίκους, κύπας πενιχρός 
γελά διότι πάντα ταϋτ’άπέβαλε 
και έχει δι’ έλπίδος δτι αδριον . ‘ ’
θά άγοράσης καί τά παραπήγματα.
It θέλεις τώρα γήπεδα, οικοδομάς, 
υδραγωγεία και τά τούτοις δμοεα. 
Νά έκτοκίσης, είνε συμφερώτερον. 
'Ο πόλεμος θά γείνη*  είνε άφευκτος. 
Ο'ι Πέρσαι καί οί Μήδοι εξοπλίζονται 
καί ή κυβέρνησίς μας θέλει δάνεια . 
διά τόν λόγον τής έπιστρατεύσεώς. 
Ό Πολυκράτης δέν θά δύση οβολόν, 
διότι καί δέν έχει τήν συνήθειαν 
νά δίδη είς τό κράτος ούτε φειδωλώς. 
Λοιπόν ημείς αμέσως νά δανείσωμεν , 
διά τάς γινομένας προπαρασκευάς . 
κ’ ένφ τό χρήμα άφ’ ενός θά δίδωμεν, 
έξ άλλου προμήθειας νά ζητήσωμεν 
Βελών και τόξων, διπυρίτου, Αρβυλών.

(Έκδιπλών πάπυρον) 
Ιδού, δ πίναξ οδτος τούτο σοι όηλοι. 
πώς διά τόκου καί δι’ άνατοκισμοΰ 
νά πολλαπλασιάσεις τήν ούσίαν σου.

(Δειζύΰων τόν πίνακα)
Ίδέ τόν στοίχον, τούτον, βλέπεις;μετρησον, 
Έάν είς τόκον δώσης όσακέκτησαι 
;καί κατά μήνα πρός οκτώ τρις εκατόν,

Ή Δάφνη δέν Ακούει.
(Καθήμενος)

'Ο καιρός καλός. 
('Ετοιμάζεται ν'α ψάλη, αίφνης 

ί'σταται σύννους)
"Αν άποτύχη τό ύδραγωγεΐόν μο,υ ; 
ά, δέν πιστεύω.*  είν’ αδύνατον, ποτέ 1 

(’Ετοιμαζόμενος)
"Ας ψάλω.

('Ιστάμενος) 
’Ίσως ήτο προτιμότερου 

νά αγοράσω' γαίας ή οικοδομάς*  
άλλά θ’ αύξήση αρα ή τιμή αύτών ; 

('Ετοιμαζόμενος πάλιν,)
"Ας ψάλω τώρα καί . ....

(Ιστάμενος)
. ΟίΑπολογισμοί 

τοΰ φίλου τούτου είνε Ασφαλέστεροι.
(’Εγειρόμενος σύννους) 

Κεφάλαιον. καί τόκους ... . έπιτόκια . ... ε 
(Άποθέτων τήν λύραν) 

Τοκίζω, πρός έννέα, πρός τριάκοντα-,.
(Πλησιάζων τόν λοκρίωνα) 

Λοκρίων, πόσα είπες; Είκοσι καί τρεις;

Λοκρίων περιχαρής

Καί πλέον, φίλε*  κύτταξε τόν πίνακα.

ίΚΗΝ Η ΙΑ'.

Οι Ανωτέρω, ΕΓΠΑΛΙΝΟΕ.

Εύπα.Ιϊνος
Εύτύχει, φίλε.

Λοκρίων διπλών τόν πάπυρον,

ΤΑ, δ Εύπαλΐνος.

Ανακρέων χαιρετίζων αύτόν

Σύ;

ΕϋααΛίνος έκδιπλώ,ν πάπυρον.·

Τά σχέδιά μας·:
Ανακρέων

’’Af τό ?φερες; '

Είϊτα.Ιΐνος 
Ίδέ.

Ανακρέων
Πώς; δύο.; ■ ώ

έντας ολίγου, παρατήρησον έδφ 
είς πόσον θά άνέλθη τό ποσόν αύτο,. 
Θά έχης .. · . τί νομίζεις ; είν’ άπίστευτο,ν. 
ταλάντων μυριάδας εί'κοσι. καί τρεις ί

Ανακρέων 
Τί; μυριάδας;

Λοκρίων

' .Μυριάδας, μάλιστα·

Ανακρέων

’Ολίγον νά συνέλθω, μέ έζάλισας 
μ’αυτός τάς μυριάδας. ΕικΟσι καί τρεις!

Λοκρίων

Καί ίσως περιπλέον*  ίσως άπειρα.,

Ανακρέων
Σιώπα.

Λοκρίων

’'ίσως ....

Ανακρέων

Σίγα και ήσθένησα. 
Ή κεφαλή μου ήρχισε νά μέ πονή 
μ’αύτούς τούς Αριθμούς σου. Εί’κοσι καϊ τρεις! 

(Ζητεί νά διπλώση τό.ν πάπυρον,) 
Τόν π,ίνακά σου δίπλωσον καί αυριον 
μου Αναπτύσσεις τά έπίλοιπα ... .

Λοκρίων
Άλλά....

Ανακρέων

Άλλά δέν όχει, δίπλωσον τόν πίνακα.

Λοκρίων διπλών τόν πάπυρον

Καλώς*  άφοϋ τό θέλεις.

^Ανακρέων άπελπις

Ά,θ’ άποπνιγώ.

Λοκρίων

Κα, θά τό.ν πείσω' αυριον αδύνατον,.

’Ανακρέων

Ποΰ είν’ ή βάρβιτός μου.
' (Αρπάζει τήν βάρβιτον)

’Ώ, Αν εψαλλον!
(Περεσκοπών την αίθουσαν) -



ΑΝΑΚΡΕΩΝ 709,7(Γ8 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕύπαΛίνος

1 ■ ’Λνακρέω*

ι( Τί νά είνε τοΰτο, τί;

; Λοκρίων (δίφ

Αυτός δ φαύλος. . .

Ευπαλίνος
' Τοΰτο είνε σχέδιόνε

τής Κωτταίδας λίμνης,

? 'Ανακρέων

Δέν σε ένν.οώ,·

Ευπαλίνος

Ώς τελειώση το ύδραγωγεΐον μας 
6α μεταβώμεν είς 'Ελλάδα παρευθύ,ς 

ι διά την λίμνην.;

’Ανακρέων
Ποίαν λίμνην, φίλτατε;

Ευπαλίνος

Την Κωπα'ΐδα. Δίν σοί έ'λεγον προχθές. ...

’Ανακρέων
ΤΑ, ναί, τφόντι. Καί θ’άποξηράνωμεν. 
την λίμνην ταύτην μεταβαίνοντες έκεϊ;

, Ευπαλίνοςί,···.
Βεβαίως· Sv συμφέρη.

Α Λοκρίων Ιδία

Αΐ, τον πονηρόν 1

! Ευπαλίνος

Άν όμως δεν συμφέρη, τότε, φίλτατε, 
πωλοΰμεν είς τούς Πέρσας το προνόμιον 
κερδαίνοντες άκόπως το διπλάσιου.

Ανακρέων
J Περί της λίμνης νά σκεφθώμεν άλλοτε*

το άλλο φέρε.
Ευπαλίνος

Το ύδραγωγεΐον μας.

’Ανακρέων
. Ά, τοΰτο είν’ώραΐον,

Εύπα,Λϊνος χαίρων

Βλέπεις, βλέπεις, αΐ ;

Λοκρίων ίδίφ

Έγώ θά σε συγχύσω· τώρα, κάκιστε.

Ανακρέων παρατηρών το σχέδιον

Δεν είνε δμως η διώρυξ ....

Ευπαλίνος
Τί, στενή · 

Ποσώς’ ά, οχι’ εΐν’εύρεΐα μάλιστα» 
Ιδού αί διαστάσεις.

(Εκτυλίσσει αμμα)
Λάβε, φίλτατε, 

τοΰ άμματος την άκραν. Μεΐν’έδφ, ίδώ» 
(Τοποθετεί τδν Άνακρέοντα ε’ς την μίαν αζραν 

της σκηνής καί μεταβαίνει κρατών τδ άμμα 
εις τήν άλλην)

Λοκρίων σταματών αύτδν έν τώ 
μέσω τής σκηνής.

Σπουδαίως, Εύ,παλΐνε, σκέπτεσαι λοιπδν- 
ύδραγωγεΐον νά κατασκευάσης, αΐ; 
Πώς συμβουλεύεις ταϋτα, σύ, ό φρόνιμος, 
ό νουνεχής;

Ευπαλίνος
Άλλ’είνε έπιχείρησις 

μεγάλη καί σπουδαία’ κ’ έχει πρόσοδον,.

Λοκρίων

Διά νά έπιτύχη έ'ργον ώς αΰτδ 
δέν άπαιτοΰνται οσα ύπελόγισας. . . ε

Ανακρέων άνυπομονών

”Ω, άφετε τούς λόγους. Καταμέτρησον.

Ευπαλίνος τώ Αοκρίωνι

Καί τί γνωρίζεις περί τούτου σύ;

Ανακρέων ιδία άνυπομονών

Θεοί ί 
Λοκρίων 

Θά διάτρησης όρος πρώτον πάντων.

Ευπαλίνος
Αΐ;

Λοκρίων

Καί πεντακισχιλίων πλέθρων.

■ 'Ανακρέων
Πώς, πώς, πώς;

Λοκρίων πλησιάζων τδν Άνακρέοντα 

Άναμφιλέκτως, καί εις λόγον δδατος 
θά ρεύση απας ό χρυσός σου, φίλτατε.

’Ανακρέων πλησιάζων τδν Εύπαλΐ·. 
νον και'κρατών πάντοτε τήν άκραν 

τοΰ άμματος.

Πλήν δέν μοί είπες τοΰτο, Εύπαλϊνε, σύ.

Εύπαλΐνος

Μή τδν άκούης, φίλε, έιν’ ευήθης, βλάξ.

Λοκρίων

Έγώ εύήθης, ό'στις συνεβούλευσα 
νά έκτοκίση ;

ΕύιΆι Λίνος

Τίς τοκίζει σήμερον ;
Τδν τοκογλύφον άφες καί τούς τόκους του 
καί άκουσόν με’ δός μοι, δός μοι χρήματα 
νά κάμωμεν σπουδαίαν έπιχείρησιν, 
προσοδοφόρου, έπιχείρησιν λαμπράν, 
νά ύπερκαταπλήξη τήν ύφήλιον.

Λοκρίων τφ Άνακρέοντι

Θά άπολέσής τδν χρυσόν σου, φίλτατε.

Ευπαλίνος βλέπων τδν Δημοκήδην 

’Ιδού κριτής τών δύο. Α”, Δημόκηδες.

ίΚΗΝΗ IB'.

Οί άνωτέρω, ΔΗΜ0ΚΗΔΗ2.

Λημοκήδης τφ Άνακρέοντι

Τδν φίλτατόν μου φίλον.
(Βλέπων ότι δ ’Ανακρέων άφηρημένος 
δίδει αδτω τήν άκραν τού αμματος) 

Τί μοί δίδεις;

Ά!

Λημοκήδης γελών

Άφηρη(*ένρς  είσαι, βλέπω, φίλτατε. .

’Ανακρέων συνερχόμενος

’Ανακρέων ΐδί?
’Ά, τί άνία,Ι

Λοκρίων
Κάλλιστέ μου ιατρέ.

Λημοκήδ ης

Τί είπες, Ευπαλίνε; κάτι έ'λεγες.

Ευπαλίνος

ΙΌ τοκογλύφος νουθετεί τδν φίλον μας 
εις δάνεια νά δώση τδν χρυσόν αύτοΰ., 
ένφ έγώ προτείνω έπιχείρησιν 
προσοδοφόρου καί μεγαλεπήβολον, 
ύδραγωγεΐον νά κατασκευάσωμεν.

Λημοκήδης
Τί; τ{; ύδραγωγεΐον; σύ δέ δάνεια ; 
άλλ’ εϊσθε και οί δύο άφρονες, μωροί. 
Μή τούς άκούης, φίλτατε Άνάκρεον· 
άν τδν χρυσόν σου θέλης άσφαλέστατον 
νά άγοράσης, φίλτατε, οικοδομάς.

ίΚΗΝΗ ΙΓ’.

Οί άνωτέρω, ftlAIANAPIOS.

Μαιάνδριος άκούσας τούς τελευταίου^ 
λόγους τοΰ Δημοκήδους

Καί τί νά κάμη ταύτας;

Λοκρίων
Ό Μαιάνδριος!

Ανακρέων ίδίφ.

’Ιδού ό καθ’ έκάστην βίος μου, ιδού.

Μαιάνδριος χαιρετίζων τδν 
Άνακρέοντα

Νά προτιμήσης, φίλτατε, οικόπεδα, 
αύτδ σέ συμβουλεύω.

Πάνΐες
SI

Μαιάνδριος
Γελάτε;

Ευπαλίνος

Ά/τί λέγει; .
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■AoXpltilV 
Τί άστείος!

κίηιιοκήδης
ΤΑ

Μαιάκδριος
Δεν έννοεΐτε δτι τά οικόπεδα 
θά ΰπερτιμηθώσι μετ’ ολίγον, al ;

(Τφ Άνακρέοντι) 
Σέ συμβουλεύω ν’άγοράσης παρευθύ; 
το γήπεδον έκεϊνο τό περίφρακτον,. 
Λαμπρόν τά κτήμα και το δίδω κ’ εύθηνά.

Ληριοκήδης 

Τί λέγεις, φίλε'; τότε προτιμότερου, 
νά άγοράση τό ώραίον μέγαρον 
έν φ κατώκουν πέρυσιν έγώ.

Μαιάκδρεος
Πώς; πώς;

Ληρ,οκήδης 
Νομίζεις δ’τι εϊνε άκριβότερον ; 
τό δίδω δι’ολίγα, διά τίποτε.

Ενχα.Ιίκος

Μηδέν έκ τούτων· τό ύδραγωγείον μου. 
Τοιουτρόπως διαθέτεις Ασφαλώς 
τόν πλοϋτον δλον· πίστευσον, Άνάκρεον·

ΛοκρΙωτ

Μή μεριμνάτε, φίλοι, καί διέθηκε 
τό δλον. τής ,ούσίας εις δανείσματα.

Μαιάκδριος
Τί, πώς;

Τί λέγει;

Λημοκήδης
Είν’ Αδύνατον·

Μαιάγδρι,ος
Ποτέ.

[/ΦοΚρΙεύΓ κρυφίως τφ Άνακρέοντι

Νά έκτοκίσης, φίλε μου, τό χρήμά σου.

’•Ανακρέων έξαλλος 

’Ώ, άφετέ με, άφετέ με, πνίγομαι!
(Μεταβαίνει είς το άλλο άκρον)

Μαιάγδριος Ακολουθών αύτόν 

Πλήν, φίλε .·>·

ΕύπαΛϊκος ομοίως 

Άν μ’Ακού,σης....

Αημοκήδης ομοίως

”Ακουσον έμέ...

ίΚΗΝΗ ΙΔ'·

Οΐ άνωτέρω, ΦΕΡΕΚΪΆΗΕ.

'Ανακρέων βλέπων τον Φερεκύδην 

Φερέκυδες.
(Τρέχει προς αύτόν) 

φερεκύδης 
(κατερχόμενος μετά τοΰ Ανάκρέοντος ?νφ.

οί λοιποί συνομιλοΰσι μετά ζέσεως εις 
το άλλον άκρον.)

Τούς εδρον.

Ανακρέων περιχαρής 

’Έρχονται λοιπόν,;

Φερεκύδης θλιβερώς

Δέν έρχονται.

Ανακρέων δπισθοχωρών 

Τί λέγεις; πώς; πλήν διατί;

Φερεκύδης
Δέν θέλουν σχέσιν μετά σου νά εχωσιν..

' Ανακρέων μετ’ άλγους 

Αΰτά σοί έίπον·;

Φερεκύδης σείων τήν κεφαλήν 

Μ’ εΐπον και χειρότερα 

’Ανακρέων έν όργή 

Ά, μ’έγκαταλιμπάνουν! Αΐ, τούςμιαρούς ( 

Φερεκύδης 

Καί μεταβαίνουν τώρα' εις πανήγυριν.

Λοκρΐων τφ Άνακρέοντι 

Δέν δποθέτεις πόσα θά κερδίσωμεν· 
θά καταστώμεν οί βαθύπλουτοι τής γης.

Φερεκύδης
(Έν οργή άκαταΟχέτω αύρων άπό τοΰ βρα*  

χίονος τόν Λοκρίωνα ένφ οί άλλοι συνο*  
μιλοϋσιν είς τό βάθος τής σκηνής)

Τί θησαυρίζεις, άνθρωπε φιλάργυρε, 
παντοειδείς στερήσεις ύφιστάμενος ; 
Έάν τοϋ Κροίσου άπολαύσης θησαυρούς 
και τρις του Κροίσου γείνης πλουσιώτερος 
θά άποφύγης τόν μοιραϊον θάνατον; 
Καί σύ θά άποθάνης ώς άπέθανον 
οΐ γλίσχροι δσοι έθησαύρισαν πρό σοϋ.

| Σορός έκ ξύλων θα δεχθή τό πτώμα σου 
καί τόν σορόν τό χώμα καί οί σκώληκες

(Τφ Άνακρέοντι) 
Καί σύ, ώ φίλε, σύ τής Τέω ποιητά, 
8ν ή χορεία τών Μουσών έκάλλυνεν, 
άπόθες τάς μέριμνας περί όφεΛών 
καί δι’ άνθέων τράπεζαν έπίστρωσον. 
Μή θησαυρίζης· είνε χώμα δ χρυσός. 
Τό χώμα τοΰτο αφειδώς σπατάλησον 
νά άπολαύσης τήν εύδαίμονα ζωήν. 
Τής Σάμου τάς εταίρας πάσας κάλεσον 
περί μεγάλην καί, πλουσίαν τράπεζαν· 
παράθες πάντα τά τερπνά έδέσματα, 
τόν πίθον φέρε, φέρε καί τά κύπελλα 
νά σπείσωμεν βακχεία καί νά ψάλωμεν 

. τό φσμα··τών έρώτων, τήν Κυθέρειαν.
('Ο Ανακρέων στρέφεται βιαίως καί 

τόν παρατηρεί άναυδος) 
Τί μέ προσβλέπεις ήλιθίως, άθλιε ; 
Κανθήλιος κατέστης, κανθών, έννοείς ;

(Μετ’ αποστροφής)
Αΐ, σέ: οΐκτείρω ! άπηλιθιώθης, φεΰ ! 
Ό ’Ανακρέων τοκιστής I Ίαπαππαί!

'Ανακρέων

Καί σύ νά φύγής, ύβριστά κρονόληρε. -

Φ’ερεκύδης άνασείων τήν κεφαλήν

Ίδέ όπόσον δ χρυσός μετέβαλε 
τής Κύπριδος τόν ψάλτην! ’Ίδε, άνθρωπος! 
Τί είσαι πλέον σήμερον, Άνάκρεον ; '
καί τί Αξίζεις; Ούδέ xSv στριβιλικίγξ.

(Άνερχόμενος) 
Σας έγκάταλιμπάνω, χρυσοκάνθαροι, 
καί φεύγων ρίπτω λίθον ό’πισθεν εμού, 

(’Εξέρχεται)

'Ανακρέων σταθερώς

Καλώ;· άφοΰ τό θέλουν, ας μή έ’λθωσι. 
(Μένει δογίλως βλέπων άσκαρδαμυκτεΐ προ;

ίν σηυ-είον καί δέν ακούει τούς περί αύτόν)

ΑυκρΙων

Νά τά τοκίσης, φίλε, άκουσον έμέ.

ΕύπαΜνος

'Γδραγωγεΐον, .φίλτατε, Άνάκρεον.

Φερεκύδης ιδία

Λοιπόν δέν εΐπον ψεύματα οί φίλοι του· 
αύτά συμβαίνουν καθ’ έκάστην παρ’ αύτφ ! 

(Παρατηρεί αύτούς περιέργως)

Μαιάνδριος

Νά άγοράσης, γήπεδα, οικόπεδα.

Αημοκι\δης

Νά προτίμησης οίκους' ναι, οικοδομάς.

Φερεκύδης

Άλλ’ έπι τέλους δέν θά παύσητε, μωροί, 
περί γηπέδων και δανείων λέγοντες; 
Ό οίκος ούτος είνε οίκος ποιητοΰ 
ή έμπορομεσίτου ; Τί μέ βλέπετε ; 
Τί κάθεσθε άκόμη και δέν γράφετε 
τής Ούρας έξω, ύπεράνω τής φλιας: . 
Μεσιτικόν γραφείον'Ανάκρέοντος 
καί Συντροφιάς ; Τί προσμένετε λοιπόν ;

Εύπα.Ιΐνος,

”Αν. μέ άκούσης, φίλτατε Μαιάνδριε, 
θά ΐδης οτι έχω δίκαιον έγώ.

Φερεκύδης

Τί να σ’ άκούση, ,πηλοφόρε μεγαρεϋ ;

Εύπα.Ιΐνος

Αΐ, άφες μας ήσύχους σέ παρακαλώ. 
(Ανέρχεται μετά τοΰ Δημοκήδους 

καί Μαιανδρίου)

Ανακρέων πίπτων έπί έδρας· 
ιδία έν οργή

Ά, Σιμωνίδη! ί, κακίων ‘Ίβυκε!
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Οί άνώτέρω πλήν τοϋ ΦΕΡΕΚϊΆΟΤΕ, 
ειτα ΔΑΦΝΗ, μετέϊτειτα ΔΟΧΛΟΙ

. . Μαίάτ^Γ,ιος
Τον κακοήθη I

Ληρακήδης
*β, κακοηθέστατος!

’Ανακρέων ίδια

Τό φσμα τών έρώτων, τήν Κυθέρειαν ; 
Τίς είπε τοΰτο ; Ά, ό Φερεκύδης, ναί. 
Ποΰ είνε τώρα ;

Εύπα.Ιΐνος

Πώς δέν ήλθον οί λοιποί;

■ ’Ανακρέων Ιδίφ έν θλίψει

Άπήλθε. Πώς άπήλθε; τί τοΰ είπον; τί;

Λοκρίων βλέπων τήν Δάφνην

Ή Δάφνη.

Μαιά,νδριος
Χαΐρε, Δάφνη.

Λάγνη

Φίλοι, χαίρετε. 
ζθί Δοϋλοι φέρουσι τήν τράπεζαν)

Ανακρέων ίδίφ

Έγώ, τόν Φερεκύδην; τόν έξύβρισα j
(Έν άπογνώσει)

Άλλά τί εχω τότε καί παραληρώ ;

ίΚΗΝΗ UT’.
Οί άνωτέρω, ΑΪΛΙΚΟΙ.

Λάγνη
Ποΰ είν’ό Ναυσιτέλης ;

ΑύΛικος

Τόν έκράτησεν 
δ τύραννος.

Λάγνη
ΤΑ, τούτο μέ καταλυπεί.

Ανακρέων βλέπων τους Αύλικούς 
Χωρίς τών φίλων έν τοιούτφ γεύματι;

Τούς λύχνους φέρε,Στρούθων,θά καθήσωμεν.

Ανακρέων θλιβερώς 
Ά, όχι*  όχι· έχουν δίκαιον αύτοί, 
Έγώ είς άλειτείαν περιέπεσα 
δι’ ανοικείου τρόπου απομακρυνθείς 
τών μόνων φίλων μεθ’ ών έζων όλβιος.

(Μειδιών πικρώς) 
Έζήτησα χρυσίόν, άλλ’ άπώλεσα 
καί φίλους κ’ ευθυμίαν, τήν καρδίαν μου.

* (Μετ’άλγους) 
Ά,ναί, σύ, πλούτε, μου πιέζεις τήν ψυχήν.

Λάγνη ψυχρά τφ Άνακρέοντι 

'Τί τρόπος είνε ουτος; πώς δέν έρχεσαι; . 
Οί κεκλημένοι τώρα θ’άναμένωστν;

’Ανακρέων άγρίω.ς 
ifr\ ΛU> αφες με»

Λάγνη έπιτάκτικώς

Τί πραγμα ; ’Έλα, κάθησον. 
(’Ακούονται άσματα έ’ξωθεν)

’Ανακρέων βάλλων κραυγήν

Μαιέί,νάριος κατερχόμενος

Τί συμβαίνει

(Πάντες τρέχουσι πρός αϊτόν)
ΆναΧρέων τείνων τό ούς

”Ω, άκούσατε· αυτοί. 
(Τρέχων πρός τόν ίξώστην) 

Α?, Σιμωνίδη, Σιμωνίδη, ’Ίβυκε.
(’Άπελπις)

Δέν μέ ακούουν, ώ θεοί! θά φύγωσιν· 
. (Μεγαλοφωνότερον) 

Ακούεις, Σιμωνίδη !

Εύπαάΐνος τοΐς λοιποίς

Πλήν τί έ'παθεν;

Άνακρέων πίπτων έπί έδρας 

’Ώ, σπεύσατε σείς πάντες νά τούς φέρε 
τούς φίλους μου, τούς φίλους....

(Ή φωνή αύτοϋ πνίγεται)

Λοκρίων

Σπεύδω, φίλτατέ.

Λάγνη τιθέμενη πρό τής θύρας 

Όύδείς έντεΰθεν θά έξέλθη.

Ανακρέων άναπηδών

Αί! 
Λάγνη

• Ούδείς.

’Ανακρέων έν παραφορφ ]

Τίς τήν φωνήν έγείρει έν τφ οικω μου ;
τίς διατάσσει; τίς έτόλμησεν; . . .. ·

Λάγνη κατερχομένη
- Έγώ.

’Ανακρέων ώπισθ,ρχωρών
Σύ, σύ;

Λάγνη ύπερηφάνως

' Τοιούτους φίλους άποστρεφομαι.

Ανακρέων

Καί τίς σοι δίδει τοΰτο τό δικαίωμα ;

Λάγνη καγχάζουσα

Οπόσον είσαι κωμικός. Χάχ, ά'χ, αχ, ά !
(ΤοΤς λοιποΤς)

•‘Ημείς έν τούτοις δς καθήσωμεν.

Πάντες
ναί.Ναί, 

’Ανακρέων έξαλλος ύπ’ οργής 

Σείς πάντες, πάντες,σείς νά φύγετ’άπ’ εδώ

■ Πάντες
ΤΑ!

Μαιάνδριος

Λάγνη -

Τί λέγει;

; ’Ανακρέων

Είπον, είπον... φύγετε,

: Μάιάνάριος
Πώς, τοϋ τυράννου ή αύλή; ήμέΤς; ήμεϊς;’

ΤΟΜΟΣ Δ’, 9 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1880

Πώς;

; Λάγνη
Μή έξεμάνη ; Ά

άΐαεάνάριος
’Ίσως.

Ανακρέων τοΐ; είσερχομ/νοις δούλοις 

Δούλοι, ά'ρατε 
καί τράπεζαν καί κλίνας κ’ εις τήν θάλασσαν 
τά πάντα καί άμέσως.

Ευπαλίνος
Είνε φρενοπ/.ής.

’Ανακρέων

Δέν είμαι όχι’ έχω φρένας καί θυμόν, 
παν δ τι σείς στερεΐσθε, άλιτήρισι. 
Τί μένετε άκόμη; σας έδιωξα.

Λάγνη πλησιάζουσα αύτόν 
Άνάκρεον.

’Ανακρέων 
(Άρπάζων άπό τής χειρός καί 

βιαίως άπωθών αίτήν μακράν) 

Εταίρα, λ.άτρις τοΰ χρυσοΰ, 
δέν έχω πλέον νά σοί δώσω τίποτε.

Μαιάνάριος
Τοιουτοτρόπως όμιλείς πρός ά'ρχοντας ;.

’Ανακρέων .

Καί τί μέ μέλει <λν καλεϊσθε άρχοντες, 
έάν τοΰ Πολυκράτοϋς είσθε αύλικοί; 
Πριν άποκτήσω θησαυρούς τίς έξ ύμών 
τήν χεΐρα ταύτην έν άγάπη έθλιβεν ;

Λημοκήάης

Άλλ’όμως, φίλε . ..

’Ανακρέων
Φίλος σας έγώ, έγώ; 

Έξέλθετε αμέσως, πάντες· φύγετε.
(’Εξέρχονται άπαντες διά τοϋ βάθους) ,;;

ίΚΗΝΗ ΙΖ'·

ΑΝΑΚΡΕΩΝ μόνος. Ανέρχεται τήν 
σκηνήν, βλέπει δτι πάντες έφυγον · 

καί είτκ κατέρχεται.

Οί σαρκοβόροι Θήρες μέ έκύκλωσαν 
διά ν’άρπάσουν οσους έχω' θησαυρούς 

49 
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τούς αληθείς έταίρους φυγαδεύσαντας. 
(θλιβερώς)

Κ’ έγώ ύπέστην τοΰτο· τό όπέμεινα 
έπι τοσοΰτον χρόνον ό ταλαίπωρος I 
*Α, πώς Αντέσχον· είπατε μοι, σεις, θεοί!

(Μένει θύννους)

, ίΚΗΝΗ ΙΗ'.
ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΛΟΚΡΙΩΝ, ΘΡΑΣΩΝ.

•ΑοχρίίύΤ εισερχόμενος δεξιόθεν· Ιδία

Περί έμοϋ δεν είπε τίποτε κακόν.

Θράσων εισερχόμενος Αριστερόθεν ΐδίφ 

Εγκαίρως φθάνω' δεν έστρώθ’ ή τράπεζα

ΑοχρΙων πλησιάζων τόν Άνακρέοντα 

Άγαπηΐέ μοι φίλε.

'Ανακρέων άναπηδών

Ά!

θράσων
Άνάκρεον.

Ανακρέων
Σείς πάλιν ;

Θράσων
Ναί, τό γεϋμα περιμένομεν.

’Ανακρέων Αγρίως :

Ά, τέρατα....
ΑθΧρίύ)Υ

Ιίλην φίλε, ..

νακρέων

Δούλοι, Τενθρηδών.

ΑοκρΙων
Ήμας τούς φίλους, νά δΐώκης, φίλτατε;

Θράσων ίδίφ

Πώς μας διώκει; καί τό γεύμα τότε; αί;

Ανακρέων γελών νευρικόν γέλωτα 

Ιδού οί φίλοι, οϊτινες μ’,Απέμειναν.
Είς τοκογλύφος, κ’ίτίρος παράσιτος.

Θράσων
Ήμεΐς σέ αγαπώμεν.

ΑοκρΙων
Ειμεθα πιστοί.

’Ανακρέων
Αί, φύγετε, Αλήται, φαυλεπίφαυλοι· 

(Βλέπων τούς δούλους εϊσερχομένους) 
σείς, δούλοι, τούτους παρευθύς διώξατε 
και κλείσατε τάς θύρας δια τών μοχλών. 
Δέν θέλω πλέον να μέ ίδη άνθρωπος. 
Καί σεις ακόμη, δούλοι, νά άπέλθετε. 
Γί μένετε, αχρείοι; φύγετε λοιπόν. ■ 

(Οι δοθλοι διώκουσι τόν τε Αοκρ'ωνα 
καί τόν Θράσωνα)

ΑοκρΙων ιδία απερχόμενος

Άπώλεσα καί τόκους κ’ έπιτόκια.

Θράσων ομοίως

Τίς θά σέ φάγη, γεύμα, τίς θά σέ χαρή; 
(’Εξέρχονται άπαντες)

ίΚΗΝΗ ΙΘ'-

ΑΝΑΚΡΕΩΝ ριόνοί)

Ά, είμαι μόνος· έμεινα μονώτατος· . 
άλλα έν μεσφ πλούτου πάλιν δυστυχώς. 

(Περισκοπών την αίθουσαν)
Γό μέγαρόν μου! Μάρμαρα καί σάπφειρος? 
χρυσά τά πάντα όπως τάφος Φαραώ, 
αλλά καί τής ψυχής μου νεκροτάφια 1 

(θλιβερώς)
Άνάκρεον, ποΰ είνε ή καλύβη σου 
καί ή Ααγίσκα, ήτις σέ έλάτρευε;
Ποϋ είνε ή άπλότης τών ερώτων σου . 
καί οί έπί τής χλόης εύθυμοι χοροί 
γλυκεία τέρψις άλγηδόνων ά'κρατος 
έν μέσιρ φίλων ύπό ήλιον φαιδρόν ;
Ιδού τά πάντα ό χρυσός έμάρανε 
καί άμαξεύεις πλέον βίον αβιον 
έν μέσω ξένων πλούσιος ελεεινός.

(’ Απομάσσων τά δάκρυά ταυ)
’Ώ, τίς θά μ’ άποδώση τήν φαιδρότητα, 
τήν εύθυμίαν, τήν γαλήνην τής ψυχής ; 
Πασα χαρά έσβέσθη δι’έμέ λοιπόν; 

(Άνορθούμενος)
Α, όχι· οχι. Λησμονώ τό φσμά μου· 

παρηγορίαν θά Αντλήσω έναύτφ.
(Ααμβάνων τήν Βάρβιτον Αν» χτΐρας)

Σύ, βάρβιτός μου, έ'σο ή παρήγορος. 
(Κρούει τήν βάρβιτον) 

’Αλλά πώς τούτο; διατί νά Απηχή; 
(Άγερώχως)

Καί τ!; δέν εχω πλέον τέχνην; τίς ; έγώ; 
Έγώ θά κρούσω καί θά μείνης Απηχής; 
Ιίοτέ! θά σέ νικήσω, βάρβιτός κακή.

(Βάλλων κραυγήν)
θεοί! τί βλέπω; Αί χορδαί" χρυσαΐ, χρυσαΐ. 

•(’Εν μεγίστη θλίψει)
Ά, διά τούτο είσαι καί διχόφωνος,. 

(θραύων τήν βάρβιτον κατά γης) 
Κατάρα Πλούτου | ό χρυσός μ’ άπώλεσε ! 

(’Εν άπογνώσει)
Ρλήν τί θά κάμω τώρα;

(Ιπτάμενος)

ΠΡΑΒΠί ΊΓΙΊΤΙΪ

Ή αυτή τής σκηνής διασκευή ώς έν τή πρώτη πράξει.

ίΚΗΝΗ Α'·

ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ καί είτα ΣΤΡΟΥΘΩΝ.

Φ>ερεκύδης
(εισερχόμενος Ικ τού βάθους και περιτρέχων: 

τήν αίθουσαν κραυγάζων)

Αί, ’Ίβυκε, ποΰ είσαι; Σιμωνίδη, αί! 
(Άκροώμενος)

’Ηχώ καμμία!
(Κατερχύμενος)
Πώς λοιπόν, δέν είν’ έδφ ; 
(Άνερχόμενος)

Ό Φερεκύδης σας καλεΐ, παιδάρια.

Στρούθων εισερχόμενος
Τίς είνε;

Φ>ερεκύδης έκπληκτος

Στρούθων, σύ έδφ; καί πώς αυτό;

Στρούθων
Σλ, ήλθόν, τίνά κάμω; μέ έδιωξε

Φερεκύδης
Τί λέγεις ;

Στρούθων
Δέν γνωρίζεις τ! συνέβη;

Τί θά κάμω; τί; 
(Σταθερώς)

Είς πύρ τά πάντα 1 .
(’Αρπάζων τούς δαυλούς καί ρίπτών 

αότούς έξω τού περιστυλίου) 
Πΰρ καί φλόγες καί καπνός. 

(’Αναφλέγεται τό μέγαρον)
Ώ μέλαθρον τοΰ πένθους τής καρδίας μου, 
εις φλόγας φθάσε μέχρι τρίτου ρύρανού 
καί βάψε τόν αιθέρα καταπόρφυρον, . 

(Κατερχόμενος)
Τά μάρμαρά σου ν’αναλύσουν είς σποδόν 
καί ό χρυσός νά ρεύση εις τόν ,Τάρταρον ! 

(Τα Ιρείπια κατάπίπτουσιν) 
Έκλάμπει 1(Έν Αφατοι Αγαλλιάσει) !

Ώ ψυχή μου, ίλαρύνθηγι!

Φερεκύδης
Τί;

Στρούθων συγκεκινήμένος

Ότάλας! α, λυπούμαι... ήτο κάλλιστος...-

Φ>ερεκύδης

Τί εχεις ; κλαίεις ; ·

Στρούθων κλαίων 

Δύστηνε Άνάκρεον.

Φερεκύδης

Πλήν τί συμβαίνει;

Στρούθων

Έξεμάνη δυστυχώς.

Φερεκύδης
Ό Ανακρέων ;

Στρούθων

. Κ’ είνε κ’ έπικίνδυνος.

Φερεκύδης

Πώς τοΰτο, Στρούθων ·> : -
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; Στρούδωγ

Χθές η νόσος εγεινε 
κατάδηλος είς πάντας. Πρότινος καιρού 
είς είδος, -τιανίας περιέπεσε 
προσημαινούσης τών φρένων παρακοπην 
ίίαΚχόές έν μέσω τοΰ μεγάλου γεύματος 
καταλαμβάνετ’αίφνης ύπό τοΰ κακού, 
βοδ, φρυάττει, έπιβρέμει, μαίνεται 
ίκρήγνυται είς δβρεις, έίς λοιδορισμούς 
καί άνείγκάζει πάντας νά άπέλθωσι. 
Κατόπιν μας διώκει άπαξάπαντας 
συνθλα έν λύσσει ο τι είνε προ αύτοΰ 
κ’ έν τω μεγάρω μόνος μανδαλούμενος 
την δρχησιν δρχεΐται τών φρενοβλαβών.

Φερεκύδης άνασείων την κεφαλήν 

Ιδού τοΰ πλούτον τά αποτελέσματα I

ΣτροΰθίύΥ κλαίων

Ταλαίπωρος! Καί ητο .... ήτο κάλλιστος.

Φερεκύδης

Τί κλαίεις τώρα ; Φιλοσοφεί ώς έγώ. "

Στρούθων λύζων

*Α , νάΐ, νομίζεις δτι είνε εδκολον 
νά ζήσιο τόσα ετη παρ’ ρύτω καί νά . . . .

Φερεκύδης διακόπτων αύτόν

Ποΰ είνε τέλος πάντων;

Σΐρούθ<ύΥ άπομάσσων τά δάκρυα τον

Τίς;

Φερεκύδης 
Ό “Ιβυκος.

Σχρούθωγ

Ό κύριός μου λούεται.

Φερεκύδης άπορων

Τί; λούεται!

ΣχρουθίύΥ πλησιάζωνείς τόν έξώστην 

Έκεΐ παρά τόν βράχον ητο πρό μικροΰ.
(Παρατηρών μετά προσοχές)

Δεν είνε πλέον, θά~έλούσθη»

Φερεκύδης
Και λοιπόν 

αύτό τό εργβν ό μωρός έξέλεξε!

Στρούδωγ
Μωρός δ κύριός μον!

Φερεκύδης
Άλιτήμωρος.

Χθές Ιτι δέν τόν ευρον παρά τήν άκτήν 
λουόμενον ; δέν ήρκει; πάλιν λούεται,;

Στρούθωγ ,
Άλλ’ είνε τώρα τών λουτρών ή έποχή 
και καθ’ έκάστην δις καί τρις δροσίζεται» 
καθώς μοί είπε τών γειτόνων δούλάς τις.

Φερεκύδης

"□ τόν ευήθη καί ήλ-.θιώτατον !
Είπέ αύτφ δτ’ ήλθαν και δέν έμεινα 
διότι είνε άφιλο,σοφος καί βλάξ.

Στρούθωγ βλέπων τόν “Ιβυκον

Ιδού δ κύριός μου.

ίΚΗΝΗ Β\
Ο! άνωτέρω, ΙΒΥΚΟΣ.

"Ιβυκος εισερχόμενος περιχαρής

Ά, τί θάλασσα ! 
τί θεία δρόσος! τί εύφρόσυνον λουτρού.

Φερεκύδης

Έλούσθης πάλιν; .

"Ιβυκος τφ Στρούθωνι

Φέρε αίνο».

Στρούθωγ έξερχόμενος

Πάραυτά.
"Ιβυκος

Έάν έλούοθην;
(Δεικνύων τό πέλαγος)

“Ιδε ποία θάλασσα
έν νηνεμία καθ’ έκάστην μέ καλεΐ.

Φερεκύδης περιφρονητικώς

Καί τί κερδαίνεις οίίτω πως λουόμενος;

"Ιβυκος

Τά μέλη μου δροσίζω έν. τφ υδατι.
Φερεκύδης

Πολύ δικαίως σ’ άπεκάλεσα μωρόν.

' "Ιβυκος ' ύ ·.
Σού ήρεσεν ώς βλέπω.

Φερεκύδης
Είνε βάλσαμον.

' "Ιβυκος ' , .
Δέν πίνεις άλλο 1

Φερεκύδης προτείνων τό κύπελλον 

Εύχαρίστως, φίλτατε.

"Ιβυκος δίδων’αύτώ τόν άμφορέα.

Λαβέ τόν άμφΟρέά.

Φερεκύδης
Δός., , ' , . , ' ;

"Ιβυκος γελών 

, Ο’ινόφλυκτε!

Φερεκύδης πίνων οίνον άκαταπαύστως 

Καί πώς διήλθες, “Ιβυκε, ,τήν χθρς λοιπόν!
Εύχαριστήθης κατά' τήν πανήγυριν ! 

"Ιβυκος διορθών τήν λύραν αύτοΰ 

Έγώ'! δοσαρεστοϋμάι, φίλτατε, ποτέ! 

Φερεκύδης ■
Ό Σιμωνίδης μένει! δέν έπέστρεψε !

"Ιβυκος X
Πώς! έπανήλθεν" άλλ’ έξήλθε πάλιν.

Φερεκύδης κρότων τά χείλη. .
ΤΑ!

ίΚΗΝΗ Γ'.
Οί άνωτέρω, ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΑΛΗ.

. Σιμωγίδης
(Άπό τή; δσφύος τήν Πετάλην κρατών ει

σέρχεται πηδών ε’ς τήν. σκηνήν καί αοων)

'Οπόταν άηδόνες πολυκώτιλοι · .·.. ■

"Ιβυκος γελών

.’Ιδού δ φίλος. . ,.

"Ιβυκοςr

’Αλλά πλήν τούτον, άποβάλλω τόνάύχμον 
τοΰ σώματος τόν ρύπον καί τό σπίλωμα.

Φερεκύδης

Ώ κουφολόγε, κατά τί σέ ώφελεΐ 
άφοΰ μετά τήν λοΰσιν πάλιν πρόκειται 
νά ρυπανθής έκ νέου ; τί έκέρδησας ;

"Ιβυκος
Τί λέγεις, φίλε! σωφρονεΐς ή μαίνεσαι!

Φερεκύδης
Έγώ I ύπάρχει σωφρονέστερος εμού !

"Ιβυκος

Μά τήν -Παφίαν δέν ήξευρω άληθώς 
lav ύπάρχη άλλος σωφρονέστερος, 
άλλά ήξεύρω τούτο μόνον, δτι σού, 
βεβαίως δέν ύπάρχει ρυπαρώτερος.

Φερεκύδης άνασείων την κεφαλήν

Μικρόν άκόμη. τώρα, καί ε’ις άρετήν 
θά άναγάγης τήν καθαριότητα.

(”Ο Στρούθων φέρει οίνον)

"Ιβυκος

θ’, λόγοι σου δέν πρέπει νά μ’ έκπλήττωσιν 
δπόταν έχω πρό έμοΰ τόν άνθρωπον 
έφ’ ου ο’, φθείρες απαντες τού σύμπαντος 
σύν γυναιξί και τέκνοις κατεσκήνωσαν.

• Φερεκύδης
Αί', πίνε, πίνε οίνον καί κατάστειλον 
τήν φλυαρίαν, ή'τις σέ κατέλαβε. ' 

(Γΐίνουσιν άμφότεροι)

"Ιβυκος βλέπων τήν εύχαρίστησιν 
τοΰ Φερεκύδους

Τί λέγεις;

Φερεκύδης άγαλλόμενος 

Πόθεν είνε!

"Ιβυκος

.......... Εκ Ααμψάκου.

Φερεκύδης κρότων τόν ούρανίσκον.

... ■ Ά!
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ΠετάΛη τρέχουσα προς τδν Φερεκύδην 

Ά, φερέκυδες.

Φερεκύδης προσπαθών να διαφύγη 
καί προφυλάττων τδ κύπελλόν του

*Ε, έ{
μοΰ έχυσες τδν οίνον.

ΠετάΛη τρέχουσα πρδς τδν ’Ίβυκον

Πώς δέν ήλθες σύ I

"16 υκος

Πετάλη μου γλυκεία, προετίμησα 
νδε κάμω τδ λουτρόν μου·

(Τφ Σιμωνίδη) 
Ά, τί έχασες· 

τί θάλασσα, τί αδρα!
ι

Σιμωνίδης

A", 'Wzp1* !

"Ιβυκος
Λαμπρά.

Σιμωνίδης τη Πετάλη 

Ίδου τί κάμνεις.

ΙΙετάΙη τφ Ίβύκφ

' Άλλα έχασες κα'ι σύ.
δέν είνε κήπος, Sv δεν περιήλθομεν·

"ΙΒυκός μειδιών

Τά άνθη μαρτυροΰσι. Δδς και είς έμέ.

ΠετάΙη

Βεβαίως, θά σοί δώσω. Λάβε, φίλτατε.

"Ιβυκος

Άλλ’ή Ααγίσκα, πώς! δέν ήτο μεθ’ύμών!

: Σιμωνίδης άνερχόμενος

Μαζή μας ήτο. Ποΰ έπήγέν. άρά γε I

Πετά.Ιη

Α?, «έν ήξεύρεις ποΰ πηγαίνει πάντοτε 
τοιαύτην ώραν ! Θά περιεργάζεται 
τάς τέσοαρας γωνίας τοΰ μεγάρου του 
ίλπίζου^α νά ι’δη τδν έρώμενον.

Σιμωνίδης
Πώς, τίνα!

Πετά.Ιη
Τίνα! πλήν τδν Άνακρέοντα.

Φερεκύδης τφ Ίβύκφ

Ά, δέν μοι λέγεις,· αληθώς έμάνη !

"Ιβυκος
Τίς I

Φερεκύδης
Ό ’Ανακρέων.

"Ιβυκος

Σο'ι τδ εΐπομεν καί χθες 
μηδέ τδ ονομά του ν’άναφέρης.·..

Φερεκύδης
Πλήν··..

"Ιβυκος

Τετέλεσται’ ακούεις!

Φερεκύδης
Άλλα ερωτώ,

δέν αναφέρω·
"Ιβυκος

Τίποτε·

Πετά,Λη
Ναί, τίποτε.

Σιμωνίδης
Ανεξαιρέτως. Είνε καταφρονητός.

Φερεκύδης
Πολύ καλά.

(ΑΥρων τδ κύπελλόν) 
Προπίνω εις ύγείαν σας.

ίΚΗΝΗ Δ'·

Ο! ανωτέρω, ΑΑΓΙΣΚΑ

Ααγίσκα ΐδίφ εΐσερχομένη δύσθυμος

Τδ μέγαρόν του τέφρα καί έρείπια. 
Πώς τοΰτο! πώς!

ΙΙετάΛη
. . Ααγίσκα.

"Ιβυκος αύστηρώς

Πόθεν έρχεσαι!

Ααγίσκα δυσαρέστως
Και τί 1 θά δώσω λόγον πόθεν έρχομαι!

"Ιβυκος μειλεχίως

Ααγίσκα, μή θυμένης.

Ααγίσκα
’Άφες με κα'ι σύ.

(ΚάθηταΙ θύννους)

ΠετάΙη τφ Σιμωνίδη

’Ώ, άν ποτέ μέ φέρης είς τήν θέσιν της * 
τάς παρειάς σου όνυχες θά δρύψωσι.

Σιμωνίδης μετ’άγάπης

Καλή Πετάλη, είνε τοΰτο δυνατόν.

"Ιβυκος κρυφίως γελών καί άπδ 
τής χλαμύδος ούρων τδν Σιμωνίδην

Πανούργε!
Σιμωνίδης

■ Σίγα, ’’Ιβυκε.

"Ιβυκος
Παμπόνηρε ! 

άλλ’ άνεπτόχθης, βλέπω.

Σιμωνίδης περιδεής

Σίγα πρδς Θεών !

Πετά.Ιη
Καί τώρα οίνον δ’πως εύθυμήσωμεν 
καί φσματα.

Ααγίσκα
Πετάλη, άφες, φίλη μου ;

Πετά.Ιη
Τί!

Ααμίσκα
Τφ’σματά σας. Ψάλλετε βραδύτερου.

ΠετάΙη
Άλλ’ είσαι, φίλη, οχληρά, καί φίλαυτος 
ζητούσα καί έκ τρίτου νά μή ψάλωμεν. 
Μή θέλης έ'τι νά πενθήσωμεν κ’ήμεΐς 
διότι σέ κατέχει άλγος άλογογ! ■

Πώς μετέβλήθης I Σύ δέν ήσΟ άλλοτε 
ώς είσαι τώρα και ιδίως σήμερον.
Ά, ό’χι· φίλη, θ’ άναμέλψωμέν ώδάς 
καί ώς συνήθως θά διημερεύσωμεν 
έν ευφροσύνη, εύθυμίφ καί χαρφ.

Ααγίσκα
θά φύγω τύτέ.

Πετά.Ιη
Φύγε.

Ααγίσκα έγείρομένη

Ά!

"Ιβυκος
Ααγίσκα!

Σιμωνίδης
Πώς ;

Πετά.Ιη

Αυποΰμαι, πλήν, Ααγίσκα, δμολόγησον 
δ'τ’ είνε καί γελοϊον.

Ααγίσκα καρτερικώς

’’Εχεις δίκαιον. 
Ευδαιμονείτε.

Φ>ερεκύδης έγειρόμένος 

Φεύγεις;

Σιμωνίδης
Πώς, Ααγίσκα μου ;

Ααγίσκα
”Ω, άφετέ με. Μή ζητήτε παρ’ έμοϋ 
νά μείνω έν τφ μέσω ίλαρότητος 
καί δπου άντηχοΰσιν φ’σματα φαιδρά. 
Δέν έχω πλέον τής ψυχής τήν δύναμιν 
διά νά είμαι δπως ήμην άπαθής. 
Τά βλέμματά σας έκ τοΰ όλβου λάμπουσιν 
ένφ ή θλίψις έμ φωλεύει ένέμοί., 
Αοιπδν τί θέλει καί πρδς τί νά ΐσταται 
είκών τοΰ πένθους έν τφ μέσφ ·τής χαράς; 
Εύδαιμονεΐτε πάντες, εύθυμήσατε 
καί περί τής Λαγίσκας μή ζητήτε, μή.

(’Εξέρχεται δρομαίως)

ίΚΗΝΗ Ε’·

Οί άνωτέρω πλήν της ΛΑΓΙΣΚΑΣ.

"Ιβυκος τρέχων κατόπιν αύτής 
Δαγίσκα. . ,
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Φεμέχύάής

. " Φεύγει I

Πετά.Ιη
Τάλαινα !

■Σ’φωχάϊφς· 
Τί έρως !

ΠεΐάΛη στρεφόμενη

;·-·' ■ ατί
Σιμωνίδης

Δέν λέγω τοΰτο διά σέ, -Πετάλη μου.

Πετά.Ιη
Ένόμισα.

; Σιμωνίδης θωπεύων αύτήν

Πετάλη.

"Ιβί'ΧΟς κατερχόμενος

Τί ανόητος !

Σιμωνίδης Ιδία

Καί δν προ πέντε ήμερων μέ Τβλέπε. 
θεοί ! μή μάθη τίποτε ποτέ I

ΙΙετάΛη
Λοιπόν 

τά ^σματά μας.. Ψάλε, ’'Ιβυκε.

■■ ' ; Ίβυκος
Ναι, ναι, νά ψάλ.ω καί τή Λήθη τά δεινά.

Φ^μεχύδής Εγειρόμενος

'Η ρύτυχία μεθ’ ήμών συνέταιροι,

ν ΠεζάΛη

Και συν τή εύτυχία πασα ήδονή.

? Σιμωνίδης.

Ε3γε,Πετάλη, συμπληροίς τήν σκέψιν μου 
Τί τών θνητών ό βίος άνευ ήδονής;
αί τυραννίδες άνευ ταύτης δύσκληροι 
καί τών Μακάρών ό αιών άζήλωτος.

ΙΙεζάΛη άσπαζομένη αύτόν
;λ . έπανειλημμένως

Ά, τό άξίζεις, φίλτατέ, τό φίλημά. ■

Φεμεχΰδης
’Αρκεί, αρκεί, Πετάλη, καί τόν έφαγες.

ΠετΐιΛη
Λοιπόν το ασμα, ψάλε, "Ιβυκε καλέ.

'Ίβνκος ψάλλων*

Και πάλιν άνθΐ(ις φαιδρά <1
όποια δρόσος καί χαρά.

Έκ ποταμών άρδόμεναι κυδώνιαι μηλίδες 
ίδέ τας πώς ευφραίνονται,ίδέτας πώς άνθοΰσι 

άφρόντιδες τήν άνοιάν !
Καί οίνανθίδες δρόσέράί,-ύπό σκιάν, ίδέ τας 
αύξάνουσ’. φυλλοσκεπείς, ικμάδας είνεπλήρεις, 

"Ω, δρόσος, τέρψις και χαρά
* έν τή άνοίςει τή φάιδρά.

Πετά.Ιη
'Ωραία, ψάλε πάλιν'· ψάλε; ’Ίβυκε.

ίΚΗΝΗ ίΤ’.

Ο; άνωτέρω, ΑΝΑΚΡΕΩΝ.

’Λναχμέωχ επιφά.ινόμενός ε’.< τό 
βάθος· Ιδίφ

Τό φσμα τοΰ Ιβύκου.
(Μένει άκίνητος και. περιαλγής, ε’τα 

έν συγκινήσει, άκροαται τοΟ φσματος)

Φεμεχΰδης
A", λοιπόν Εμπρός.

’Ίβυχος ψάλλων

Μόνος έγώ, μόνος έγώ 
έκ τής αγάπης φλέγομαι.

ΆπύκληροςτώνΟωπειων τήςδρόαουτοΰΖεφΰρού 
ύπό τυτώνος θρακίκόΰ περιφλεγούς άπαύςως 

δινοΰμαι, άναρπάζομαι· 
κ’ή φλογερά μανία του καθ’απαντα τόν χρόνον 
συγκαταφλέγειτήν ψυχήν, τά σπλάγχνα μου 

[δαρδάπτει. 
Καί έςω άνοιξις φαιδρά 
και δρόσος, τέρψις και χαρά !

Ήναχμέων εισερχόμενος περιχαρής

'Οποίαν ευτυχίαν διελάκτισα.
(’Εγείρονται απαντες)

Σιμωνίδης
Πώς j σύ έδω ; ■

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

’ΛνάχμΙωΫ, μειδιών

Σίγα, είσαι καί διπρόσωπος.

, : Ναι, φίλοι.

’Ίβυχος ύργίλως ι
...... Φίλοι σου ήμεΐς ;

Άναχμειον έκπληκτος
Τί λέγεις ;

'Ίβυχος
Φύγε, φύγε.

'Λναχμέων Εμβρόντητος
Ά!

Σιμωνίδης
Ναί, άπελθε.

Άναχμέων

Φερέκυδες, Πετάλη.... ' ,
(Ουτοι στρέφουσιν αδτω τά νώτα)

Πώς καί σείς; καί σείς.

"Ιβυχος
Καί δέν ήσχύνθης ν’άποστείλης άνθρωπον 
νά μας ΰβρίση ;

Ήναχμίων
- ■■ λ Τίς, ^7^ 5

Ίβυχος
* ' Σύ, σύ, ναί, σύ.

Σιμωνίδης
Ε’ς γεύμα μας έκάλείς ώς Sv ε"μεθα 
τών δούλων, σου οί οοΰλ.οι.

Άναχμεων
.Λ Δέν γνωρίζω τι.

Σιμωνίδης
Σύ δέν γνωρίζεις; Μήπως δέν άπέστειλες 
τόν Επιστάτην· Τενθρηδόνα;

. Ιχίκαχμίων
Ναί, ναί, ναί· 

καίίσεϊς, μοί είπε, τόν: ύβρίσάτε.

’Ίβυχος
'Ημείς;

'κίναχμίων
Βεβαίως.

Σιμωνίδης

ϊ.2ϊ:
Άναχμίων ιδία

Θεοί! ’Εκείνη ! ώ, ναί τώρα Εννοώ. 
Ά, Δάφνη, Δάφνη καί αύτό διέπραξες;

(Μεγαλοφώνως)
'Ομνύω, φίλοι, ώ, πιστεύσατέ με σεις ;

"Ιβυχος

Τί μένεις ; φύγε· ήκουσάς ;

’Λναχμεων 
.' Αδύνατον.

Σιμωνίδης

Έδφ τί θέλεις; σύ ό μυριόπλουτος ' 
έν μέσφ τής πενίας, τί αναζητείς; 
Ένόσφ ήσο πένης σ’ Εγνωρίζομεν 
καί είμεθα Εταίροι, φίλοι εν παν.τί, 
έν δυσπρα.γίαις, έν μακαριότητι. 
Άφ*  δτου δμως θησαυρούς άπέκτησας 
καί ύπερήρας ύπερήφανόν οφρΰν, '
άφ’ ο του πρός τούς πάντας έπιδείκνυσαι 
τετυφωμένος ό ε’ις όγκον έξαρθείς, 
άφ’ δτου προσηνέχθης πρός τούς φίλους σου 
ώς τυραννίσκος, ώς αισχρός άσιανός, 
ήμείς τελείως άπό σοΰ άπέσχομεν 
καί ούδ’ υπάρχει πλέον μεταξύ ήμών 
δεσμός.φιλίας, ώς ύπήρχεν άλλοτε. 
Μακράν ό γαύρος, ναί, μακράν ο άλαζών 
ό λησμονήσας Εν τή.όλβιότητι ' 
τούς πάλαι φίλους καί τήν παλαιόν ζωήν.

Άναχμίωμ Περίλυπος .

"Ω, σύγγνωτέ μου, έπταισα ό άθλιος 
άλλά κ’Ετιμωρήθην ύπό τών θεών. 
Δέν είν,’εύδαιμονία ή ευμάρεια 
ούδέ τόν ολβο,ν. φέρουσιν.οί θησαυροί. 1 
Δέν εδρον έν τφ πλούτφ8 τι-ήλπιζον· 
έκ τούναντίου, ευρον τόν άηδισμόν, " 
μέριμνας, λύπας, πάσαν Αθλιότητα 
καί ψεύδος καί ,άπάτην. καί φενακισμόν.

: ’Ανθρώπους εΐδονώς τούς δφείς έρποντάς" 
■ διά τήν κτήσιν πέντε δέκα οβολών· 

ύπό κολάκων πάντοτ’ έπαδόμενος 
άνέπνεον άπαύσφως,..πνεΰμ® Λνιγηρόν*.,

: τήν εύτυχίαν δ μωρός ήγόραζον 
καί εΐχον πάντα μόνον, διά τοΰ χρυσού. 
Ναί, εύτυχίαν πεπλάσμένην, κίβδηλο.ν, 
ψευδή, προδότην καί χρημάτων ώνητήν. 
Ό χρόνος άπας τώρα έπιλείπει με 
νά ε’ίπω τί ύπέστην, ποίας συμφοράς, 
άλλά καί δι’ αισχύνης έχ^ω άπαντα.

' ΙΤετάΊη

|"Ω, δέν έτψώρήθης βσον . έπρεπε.

50ΤΟΜΟΣ Δ’, 9 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1880
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’Ανακρέων άνασείων την κεφαλήν 

Έν τή τοιαύτη άργαλέφ βιοτή 
πικρών δακρύων έπληρώθη τομμα μου 
και τότε τότε ύ τρισάποτμος έγώ 
έστράφην κύκλω και δεν είδόν φίλον μου.

(’Αναλύεται ε’ις δάκρυα)

Φερεκύδης αΰστηρώς 

Ούδέν προς έπος ταΰτα. Είσαι μυσαρός.

, ’Ανακρέων έν συγκινήσει

Άλλ’έπαρηγορούμην ώς δ ναύκληρος
* όπόταν έν τφ μέσφ λαίλαπός σφοδράς

τούς Διοσκούρους βλέπει έπιτέλλοντας. 
Καί ένθύμήθήν τήν καλόβην τήν πτωχήν, 
έξ ής έκρέει εύτυχίας χείμαρρος, 
έν ή γενναται άεννάως ή χαρά 
και τών κροτάλων άντηχεϊ δ πάταγος· 
τούς Διοσκούρους ένθυμήθην τούς έμούς 
καί προς το στέγος το βαιόν έχώρησα 
έλπίδών πλήρης 'ίνα λάβω ασπασμόν 
καί διά τούτου πάντα λησμονήσωμεν.

(Βλέπων ott πάντες σιγώσιν) 
’Ώ, δέν θά τύχω τής συγγνώμης σας λοιπόν; 
Σιγάτε πάντες; μέ άποδιώκετε; 
Έμέ ; Σιγάτε; τί; τον Άνακρέοντα ;

(Έξαλλος)
?Ω, είπατέτο πάλιν, νά τ’άκούσω, ναί.

, "16 υκος

Ή σκέψις αδτη δέν υπάρχει έν έμοί 
μεθ’ δσα είπες, προς ,έμέ άκούοντα, 
καί μετ’ άγάπης Οά σέ περιέπτυσσον 
τά δάκρυά μου άπομάσσων γεγηΟώς 
Sv εΐχόν τήν έλπίδα δτι αδριον 
Οά είσαι οΐος είσαι ταύτην τήν στιγμήν....

Ο ;
’Ανακρέων

Θά έιμάι, πίστευσέ με, φίλε ’Ίβυκε.

’Ίβυκος . I
Νά σέ πιστεύσω θέλω....πλήν δέν δύναμαι.

’Ανακρέων

’Ώ, δέομαί, σού πρός Διός τε καί θεών !

Σιμωνίδης

Έάν οπότε ήλθές σοί ώμίλησα 
ωμός τήν γνώμην, ύπ’ όργής άκράτητος,' 
λυπούμαι τώρα τήν δυσπάθειαν μαθών 
καί κλαίων ένδόμύχώς,μεταμέλομαι.

’ Ανακρέων
Ώ Σιμωνίδη, λΰσον το έγκότημα · · · ·

Σιμωνίδης

Πρός τί νά λύσω τοΰτο; τί τό όφελος ; 
Άπήλθες 2παξ και ή λύπη τών φρενών 
έπί ημέρας μέ κατέΐχεν άναυδον. 
Τί έπανήλθες ; ΐνα ί'σως αύριον 
άπέλθης πάλιν καί έκ νέου λυπηθώ} 
ΤΑ, οχι, όχι, δι’ έμέ άπέθανες. 
Πορεύου δθεν ήλθες, φύγε άπ’έδφ 
καί ε’ις τά μέγαρά σου μένε άθλιος.

Ανακρέων περιχαρής

Άλλά δέν έχω πλέον μέγαρα έγώ.

Σιμωνίδης έκπληκτος
Δέν εχεις;

"Ιβυκος δμοίως

Πώς; δέν εχεις j

’Ανακρέων
| Τά κατέκαυσα.
Άπέβαλον τά πάντα· είμαι πένης.

‘ "Ιβύχος
Σύ;

’Ανακρέων

Ναί, ναί, δέν εχω πλέον ουδέ μέγαρα 
ούδέ άμάξας, όύδέ αρματα λαμπρά, * 

| τά πάντα πλήν. τής λύρας έγκατέλειψα 
ίδιά νά εδρω έν ύμΐν τήν χαρμονήν.

’Ίβυκος περιχαρής
Ά, τότε ....

Σιμωνίδης ομοίως

Τότε.·..

’Ανακρέων διανοίγων τούς βραχίονας

’Έλθετε.

"Ιβυκος ριπτόμενος είς τάς άγκάλας 
τοΰ’Ανάκρέοντος καί κλαίων

Άνάκρεον.

ί Σιμωνίδης δμοίως 
ΤΩ φίλε, φίλε.

’Ανακρέων άσπαζόμενος αυτούς

’Ώ, τρισόλβιος έγώ!

Φερεκύδης περιχαρής 

Χαρά καί ολβος! ’Επανήλθες φίλτατε I 
Ό ’Ανακρέων είνε πάλιν μεθ’ ήμών.

’Ανακρέων τρέχων προς τον Φερεκύδην 

φερέκυδες.
(Άσπαζόμενος τήν Πετάλην, ήτις 

ίσπευσεν πρ,ός αύτόν) 
II ετάλη [

ΙΙετάΊη άσπαζομένη αύτόν

Ά, τριφίλητε. 

Φερεκύδης 

Έπί τή έπάνόδφ τοΰ αγαπητού 
τον οΐνεώνα πρέπει νά κενώσωμεν 
ούχί κατά καδίσκους δπως άλλοτε 
άλλά κατά πιθάκνας έν άλαλαγμοίς.

’Ίβυκος
Ναί, ναί.

Σιμωνίδης άνερχόμενο,ς 

Ποΰ είσαι Στρούθων, τάς πιθάκνας, at'!

’Ανακρέων

Νά πίωμεν, έταΐροι, καί νά σπείσωμεν 
βακχεία τφ Αυαίφ ^δοντες φαιδρώ,ς.

ΠετάΛη

*0 οίνος οΰτος έστω ληθομέριμνος.

’Ανακρέων ,

Έξηπλωμένος έπί μύρτων καί λωτών 
θά πίω κατακόρως, μέχρι πλησμονής. 
Έλθέ, ώ Έρως φίλε, λάβε πάπυρον 
καί άναστέλλων τον χιτώνα δι’ αύτοΰ 
νά μέ διακονήσης έτοιμάσθητι 
κιρνών το πόμα τοΰ εύβότρυος θεοΰ. 
Περί ό βίος· τρέχει κυλιόμενος 
ώς κυλινδοΰται δ τροχός τοΰ άρματος 
καί τών όστέων λυομέύων Ι'πειτ» 
έλίγη κόνις μόνον μένομεν ημείς. 
Πρός τί νά χρίσης μύροις καί άρώμασι 
τοΰ τάφου μου τήν λίθον μετά θάνατον,; 
Πρός τί νά ράνης μάτην τήν ταφίαν γήν; 
Έμέ, ώ Έρως, μάλλον δσφ έτι ζώ 
διά παντοίων μύρων καταμύρισον 
καί ρόδοις στέψαι τήν άκμαίαν κεφαλή· 
καλών συνάμα τήν καλήν έτοίραν μου, 
Upiv ή άπέλθω ε’ις τάς χώρας τών νεκρών

έν πότοις, Έρώς, έν θαλίαις, έν χοροΐς 
νά έκσκεδάσω θέλω πάσαν μέριμναν.

’Ίβυκος περιχαρής

Δέν μετεβλήθη, όχι· εϊνε ό αύτός.

’Ανακρέων
Άλλ’ ή Ααγίσκα, φίλοι, δέν μοί είπατε 
τί κάμνει;

"Ιβυκος άνασείων τήν κεφαλήν

efl Ααγίσκα....

’Ανακρέων
- Τί; ■ -

Σιμωνίδης
Άθλία! ·

’Ανακρέων
Πώς; ·

Πεζά,Ιη
Άφ’ής έγκατελείφθη δέν άνέκυψε 
καί άγει βίον θλίψεως καί στεναγμών.

’Ανακρέων
Τί λέγεις; ά, Ααγίσκα! Ποΰ, ποΰ είνε; ποΰ! 
"Ω, φέρετέ με πρός αυτήν καί. τάχιστα. 
Γλυκεία φίλη, πόσον σ’ έπεπόθησα.

ΤΙετάΛη
Άν είνε ι'σως.... ;

’Ανακρέων
Ποΰ;

Πετά.ίη
Έν τφ ναφ έδώ.

"Ιβυκος
Άπίθ«Μθν δέν είνε.

’Ανακρέων

Τότε, φίλοι μου, 
δς μεταβώμεν είς άνεόρεσιν αύτής,

Σιμωνίδης
Βεβαίως.

Φερεκύδης βλέπων εισερχόμενου.
τόν Στρούθωνα

Ά, ° θζνθήΛ
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σταρα τούς κίονας

’’Ελθετε λοιπόν.

Πντάάη
’Εντεύθεν, φίλοι, διά τής μικρας άδοΰ.

’ΊβεκΟΟ τφ Στρ,ούθωνι ,

,Άποθεί τήν πιθάκνην και θά έλθωμεν. 
(’Εξέρχονται άπαρτες άριστερφ)

ίΚΗΝΗ Ζ'·
ΧΤΡΩΥΘΩΝ, και εΐτα ΛΟΚΡΙΩΝ,

Στρούθων
(άποθέτων ταχέως τήν. πιθάζ.νην καί 
τρέχων πρδς τδ μέρας ftfev. έξήλθον) 

Ό Ανακρέων; πώς; άλλ’εινε άριστα. 
Δεν έχει τι*  δέν πάσχει’ είνε εύθυμος 
και τρέχει.γηθοσυνως. ”Ω, χαρά, χαρά !

. (Κ απερχόμενος) 
Οί βδελυροί έκεΐν-ot τδν κατέθλιβον· 
ο Ευπαλίνος καί έ άλλος ό αισχρός 
δ τοκογλύφος. ’Ώ., νά μή, τούς έβλεπε.*  
Μακράν αυτών νά έ'ζη άνένόχλητος 
διά νά άπολαύση β'ον’ήρεμον.

Λοκρίων εισερχόμενος ώς κατά- 
. ° ' σκοπος, ’ιδίφ

.Έδφ μοί ιίπον δτι ήλθε*  προσοχή.

Στρούθων βλέπων τδν Αο- 
κρίωνα περιδεής

Ό τοκογλύφος!

Λοκρίων μειδιών

Χάϊρ,ε, Στρούθων, φίλτατε 
Λοιπδν έδφ καί πάλιν έπανήλθομεν. .

(Μυατηριωδώς) 
Καί ποΰ νά εινε;

■ Στρούθων '

Τίς {

'Λοκρίων

*0’Ανακρέων ; αϊ; 
Τοδς τόκους φέ^ώ, τάί· εισπράξεις τοΰ μηνδς 
καί πρέπει νά τδν ?δω, Στρούθων, μ’έννοείς;

ί Στρούθων ΐδ?£ ;
Πώς ν’ άποκρύψω τώρα τήν αλήθειαν {

Λοκρίων
ίΐοδ είνε,. Στρούθων;;’ \

Στρούθων προσποιούμενος άγνοιαν-

. ■ Μή ήξεύρω και έγώ;

Λοκρίων δπό.πτως
Ά t

Στρούθων

Δέν τδν ειδον,·

Λοκρίων βλέπων αύτδν δπόδρα, IS’a

Ό άχρ,ε.ΐος. μ’άπ,ατφ.

Στρούθων ιδία
Τοιουτοτρόπως τον, άπρμακρύνομεν·,

Λοκρίων πονηρ,ώς
Λοιπο,ν έδφ δεν είνε;

Στροΰ9ων

Λοκρίων ;
Κ άλλιστα,

Τούλάχιστον γνωρίζεις ποΰ ευρίσκεται»

■Σζ(θύθϋ>ν
Ποσώς.

Λοκρίων
* At, τότε να σοι οωσω^ φίλτατε^
ίτους είσπραχθέντας τόκους όπως-Ασφαλώς- 
■τούς έγχεφίσ,ης είς αύτόν., πλήν. σήμερον· ,

, Στρούθων προθύμως

Ναί, ναί καί εύχαρίστως.

■ · ■ . ;
Λοκρίων Επιτιθέμενος κατ’ αύτοΰ

■ ’ Αχρειέστατε·
και δέν ήξεύρεις ποΰ εύρίακεται;

Στρούθων
’Ώ, δ!

Λοκρίων

Ψυθών Αχρείε» Φύγε·

Στρούθων ’ Απερχόμενος
’Ώχ.τί επαθαΐ

ίΚΗΝΗ Η'.

ΛΟΚΡΙΩΝ, ΘΡΑΣΩΝ.

Λοκρίων καΐερχόμενος.... .

Νά μ’άπατήση έπεζήτει ό μωρός. 
(Περισκοπεί τήν αίθουσαν)

Θράσων ίδίφ

Έδφ τί κάμνουν,; έφαγαν, δέν έφαγαν.; 
άπδ τής χθες ο τάλας είμαι άσ.τος.

Λοκρίων βλέπων τον Θράσωνα 

Ό'Θράσων.
Θράσων

Σύ, Αοκρ'ων. 

Λοκρίων πλησιάζων αύτδν
ίΚΗΝΗ 0. . ,

Χαϊρε, σύμμαχε. ΛΟΚΡΙΩΝ, κα'ι είτα ΦΕΡΕΚΪΔΗ».

a.· . ·@ί)άσωχ'’μακρυνόμενος αύτοΰ Λοκρίων βλέπων Απερχόμενον,
Μακράν, προδότα. τδν Θράσονα. ,

Λοκρίων Λοκρίων, χαϊρε· είσαι μόνος τοΰ λοιποϋ.
. , , , Άν καί είς τοΰτον δέν θά εδιδον ποτέ

’ ΓΓ '· ’ καλόν εν τούτοις νά μή εχω σύντροφον.
Θρ&άων (Περισκοπιδν τ’α εξω τής σκηνής} >

, Άλλα ,νά είνε αρά γε αυτός έδφ .
Σιωπάς! Συμμαχία! ..Ε,ωλεσϊατ^ I σπεύσω προς την Δάφνην^:

(Βλέπων τδν Φερεζύδην)
s ■■ V ·■■;.·: χ ■ , - '■ ■ ,· ■ ' - Ό’φιλόσοφος.

Πως, φίλε Θράσων } εχεις και παραπονον. . ■·.-· -.·*■  , ; ■■ Φερεκύδης Ιδία
feUacwr ■ ■ $ \ , .Που να άχολουθήσω τούς δρομείς αυτούς ’

Και §ως τώρα τί μου εόωζες, αισχρέ ώς "imoi τρέχουν μη χαί. δέν την εδρωσιν 
Λοκρίων ’ " I (Καθήμενος) .

j ΧΛ , ·”' ~-f   -*  - -
Πορίμεινον ολίγον; τί κερδαίνομεν; ί (Στένων)

, - ’ ! ' Πρέπει >ά έγήρασα!

Θρασών j
Σύ τί κερδαίνεις; Πόσα,’ πόσα ίφαγες ; ! Λοκρίων ίδίφ.

Λοκρίων ''θ ’’$«< ^ά γνωρίζη πιθανώς·

Τί έφαγα ό τάλας I Δέκα τάλαντα I Φερτκνάης βλέπών ΐδν Αοκρίωνα
■ κηκ. ■-.'■'■; <- Πώς; σδ, Λοκρίων; τί ζητείς έδφ;

νρασων έμδρόντητος ’ ’ 1 ’

"β, τδν άχρεΐον 1 και δέν είσαι άθλιος Λοκρίων μειδιών
μή δώσας έτι ουδέ ένα ύβολόν ; , Ά'Ε, έ;

Λοκρίων

\ Περίμεινον σο.ί. λέγω’ θά μοιράσωμεν, 
διότι τώρα θά κερδήσωμεν πολλά.
Δέν είδες πώς τούς άλλους τούς έδίωξεν; 
’Ημείς κ’ή Δάφνη πλέον μένομεν., ημείς· 
καί ίσα ίσα τώρα θά χορτάσωμεν.

Θράσων άνερχόμενος
Δέν. θέλω. .. , -

Λοκρίων
Πώς; ''

Θράσων , - ·,
Δέν θέλω, πλέον τίπο,τε»

ί Λοκρίων
Τί, φεύγεις;
; Θράσων

Ναί, πηγαίνω πρδς τον μάγειρον. 
, νά ιδω έάν έ'χη τι άπδ τής χθες.

(’Εξέρχεται}

Ποΰ νά
. ώς "πποι η

ΓΑ, έκουράσθην.
ί

Ζ
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Φερεκύδης έγειρόμενο.ς

Τί θέλεις, τοκογλύφε ;

Αοκρίων
Πλήν, Φερέκυ,δςς;

Φερεκύδης
Νά φύγης και άμέσως, άναιδέστατε.

•z/oxpiw
Πρός τί αΐ δβρεις; τί διέπραςα κακόν.? 
Εργάζομαι έντίμως..,.

Φερεκύδης

"Ω, τον άθλιον !

Αοκρίων

Αΐ', θησαυρίζω· εϊνε φυσικώτατον,.

Φερεκύδ ης

Καί τί τό θέλεις τόσον χρήμα, τριβακέ;
'' it-
Αοκρίων

Νό ζήσω, φίλε· άλλ<$ς πώς θα ζήσωμεν ·,

Φερεκύδης I

Νό ζήσης αΐ; να ζήσης ; Και δεν σκέπτεσαι 
δτι κ’ έάν αιώνα διανύσης ζών 
έν πλούτου άπολαύσει μυριόπλουτος, 
αιώνας ολους θά διέλθης τεθνεώς; 
Αιώνας· όχι δύο, όχι δώδεκα, 
άλλά μυρίους, άναρίθμους· ναί, ναι, ναί. 
Εντός νυκτός ζοφώδους τιμωρούμενος, 
άνέστιος, άλήτης, πάσχων, άσθενής, 
στερούμενος άέρος, άρτου, δδατος, 
οίμώζων, κλαίων, φρίττων, όδϋρόμεν.ος 
δι’ίσα πράττεις έπί γης άνόσια.

Αοκρίων
ΤΙ πράττω ?

Φερεκύδης
Τί; τί πράτςειςγτί; κλεπτίστατε;

Αοκρίων
Έγώ; ' '

Φερεκύδης βαΐνων κατ’ αυτοί?.
Πατούσα I

Αοκρίων iwiptfiStp, ·

ΑΐΙ

Φερεκύδης

Νά-φύγης άπ’ έδφ« 

Αοκρίων ιδία
Εδφ, βεβαίως είνε. Τρέχω πρός αύτήν*  

(’Εξέρχεται δρομαίως)

ίΚΗΝΗ I’.
ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, εΐτα ΙΒΥΚΟΣ καί ’ 

ζτροτ&ιν;

Φερεκύδης
Αΐ, βδελυγμία ! Πρώτος πρώτος εσπευ,σβ; 
τό θΰμά του ν’ άρπάση ό άπατεών.

Ίβυκος εισερχόμενος αριστερόθεν.

Πιθάκνας, Στρ,ούθων· αΐ, ποΰ είσαι;

Στρούθων εισερχόμενος δεξιόθεν

Κύριε., j 'Ίβυκος
'Αμέσως, φέρε οίνον.

Σ'Τρούθων δεικνύων τήν πιθάκνην, 

’Έφερα, ιδού*

"Ιβυκος
Τόν πιθεώνα φέρε*  σπεΰσε τάχιστα... 

fO Στρούθων έξέρχεται).

φερεκύδης
Αοιπόν ;

"Ιβυκος

Τήν εδρεν*.

φερεκύδης

Αΐ, ήσθάνθησαν χαράν... 

"Ιβυκος .

Τό γήθος άμφοτέρων εϊνε άρρητον. 
Ή τάλαινα Ααγίσκα δέν έπίστευε 
τά δμματά της· έ'βλεπεν αύτόν έκεΐ 
ένώπιόν της' εύφροσύνως κλαίοντα.

'Ανακρέων
Ιν άγκάλαιί τήν Λαγίσκ&ν κρατών καί 

μετ’ άγάπης προσβλέπων αύτήν

'Η κόρη τοΰ Ταντάλου, φίλη, άλλοτε 
ώς λίθος έστή έν τή χώρ^ τών Φρύγω1» 
καί τόν αέρα εταμεν ώς χελιδων 
ή νέα Πρόκνή, κόρη τοΰ Πανδίδνος. 
Έγώ, άς ήμην, &, άς ήμην έ’σοπτρον 
διά νά βλέπης αιωνίως είς έμέ, 
χιτών έγώ δς ήμην όπως μέ φορής, 
ας έγενόμην ΰδωρ ΐνα λούεσαι, 
δς ήμην μύρον, ΐν’ άλείφω μόνον σύ, 
καί ή ταινία ή περί τό στήθος σου 
καί τοΰ τραχήλου μάργαρος έγώ, έγώ. 
’Άς ήμην έπί τέλους, ναί, τούλάχιστον 
τό σάνδαλόν σου, φίλη, ΐνα μέ πατής.

Ααγίσκα περιπαθώς 
Άνάκρεον.

'Ανακρέων άσπαζόμενος αύτήν. 

Ααγίσκα!

Ααγίσκα
"Ω, πώς σ’άγαπω!

Σιμωνίδης
Νά πίωμεν.

"Ιβυκος
Τόν οίνον.

Φερεκύδης
Ναί, νά πίωμεν.

'Ανακρέων

Γυναίκες, δότε τοΰ Βρομίου τό ποτον, 
διότι ανεφλέχθην ύπό καύματος 

(Άποδάλλει τόν στέφανον, ον φέρει) 
Τό μέτωπόν μου δι’ άνθέων στέψατε· 
διότι δσα φέρω έμαράνθησαν

('Η Ααγίσκα στέφει αύτόν, ένω ή 
Πετάλη κιρνφ οίνον)

Κιρνδτε οϊνον. Πώς θά σβέσω, πώς,ώ, πώς; 
τό καΰμα τών έρώτων τής καρδίας μου;

"Ιβυκος
’Ώ, χαϊρε, φίλε.

Σιμωνίδης
Χαϊρε, σύ, Άνάκρεον.

(Πίνουσιν άπαντες)

καί τήν Πετάλην άνηρώτα συνεχώς 
έάν*  δέν ητο άλλος. Δέν έπείθετο.

Φ’ερεκύδης

Πΐ>ΰ εϊ<ε τώρα ;

"Ιβϋκος βλέπων άρισΐέρίρ 
Έρχονται Ιδού, Ιδού.

ίΚΗΝΗ ΙΑ'·
Οΐ άνωτέρω, ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΑΛΗ, 

ΑΝΑΚΡΕΩΝ, ΛΑΓΙΣΚΑ.

Ιϊετά.Ιη
Χαρά, χαρά!

Σιμωνίδης
Τον οίνον, νά μεθύσωμεν.

ΠετάΛη
Προσέρχονται γελ.ώντες καί τρισευτυχεΐς ! 

ζ'Ο Στρούθων καί οΐ δοΟλοι εισέρχονται 
φέρον-τες πιθάκνας)

Ααγίσκα, περιχαρής
"Ω φίλοι, φίλοι, ποιος όλβος σήμερον 1

'Ανακρέων

Ααγίσκα, μή μ’άφίνης ούδ’έπ'ι στιγμήν 
(Έναγκαλίζεται τήν Λαγίσκαν)

Σιμωνίδης
Έάν ποτέ, Πετάλη .... 

('Η Πετάλη έξαγριοθται)
Αέγω, άν ποτέ, 

έάν σ’έγκαταλείψω...·

ΠετάΛη βαίνουσα κατ’ αύτοΰ

Τί ; τί είπες; τί ;

Σιμωνίδης πεφοβισμένος

Έάν, σοί εΐπον....

Πετά.ίη βαίνουσα κατ’ αύτοΰ καί 
. τούς ό'νυχας δεικνύουσα)

Τέρας, σέ άπέδρυψα!
(ί0 Στρούθων καί οί δούλοι τάς πιθάκνας κο- 

μίοαντες έξέρχοντάι. "Ο Φερεκύδης και οΐ 
λοιποί έτοιμάζονσι τά τοϋ ποτοϋ.)
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ίΚΗΝΗ,®'.

Οί άνώτίρώ, ΘΡΑΣΩΝ.

Θιάσων laity'

Τ! ετοιμάζουν κάτω· τί εδέσματα !

ή ΠετάΛη
'Ο Θράσων ! .

' Σιμωνίδης

ώ ■ '. Τίς; ■ :

Ίβνκος
Ό Θράσων.

Θράσων
Ναί, έγώ πεινών.

> αίρων αύτόν, ύψηλα
μετά τοΰ Ιβύκου έν άλαλαγμοϊς

Εύοΐ, εύαίΐ ο Θράσων.

γ Θμάσω/ φοβούμενος μή πέση

Αί!

'Ίβυκος
*Γπέρευγε !

Θράσων
θά πέσω κάτω, άνθρωποι φρενοβλαβείς.

ΣιμώνΙδης άφίνών αύτον νά καταπέση

Διά νά πέσης σ,έ δπερύψώσαμεν.

< ·■'’·♦· Θράσών κατά γης .. 
Παπαί ό τάλας!

Πάντες

XX 3> * |«Ζ> «X, “ I

Θράσων ’
Πονώ, πεινώ.

Φερεκύδης κύπτων έπ’ αύτοϋ

Πονεϊς, ώ Θράσων, ήπείνφς;

Θράσων
Άμφότερα.

' 'Ίβυκος

Έγείρου τότε καί θά φάγωμεν.

-. ..
, . Nat, ναί.

Θράσων έγειρόμενος περιχαρής 

Ά. ά, ήγέρθην. , ι

"Ιβυκος δίδων αύτώ κύπελλον 

Τώρα πιε, φίλτατέ. 

Θράσων
Νά πιω οίνον; Πώς, μέ ήπατήσατε ;

'Ίβυκος

Προπίνω είς δγεία.ν. τούτου τοΰ κυνος.
■ ' ’J "" , ι ... . .·>
Πάντεσ

Εύοΐ, εύάν !
■ . ■ . Φερεκύδης'

' Ύπέρευ 1

Σιμωνίδης

Χαίρε, κύντατε! .
(Συγκρούουσι τά κύπελλα έν φωναΐς καί πί- 

νουσιν εύθύμως όίπαντες πλήν τοΰ θρά- σωνος, δστις πίνει μορφάζων)
Θράσων ίδίφ

Καλά νά πιω πλήν και νά έτρώγαμεν !

Ανακρέων

ΤΑ, φίλοι, φίλοι,- θορυβο.ΰν,τες πίνομεν.
Μή μελετώμεν οδτω πόσιν σκυθικήν 
παρ’ οί’νιρ έν πατάγω και αλαλητω, 
άλλ’έκκενώμεν φδοντες τά κύπελλα.

Ίβνκος

Όρθώς σημαίνεις·, πίωμεν έν: ασμασι.

: ; ' Σιμωνίδης
Τάς λύρας πάντες. 'Γάλωμεν ,άμόιβαδόν. 
(Οΐ ποιηταί προετοιμάζομαι τάς λύρας αύτών)

ίΚΗΝΗ ΙΓ'.
Οί ίνωτέρω, NATSITEAHS.

ΝαυσιτέΛης *

Όποιος γδούπος συνεχής ακούεται 
συγκρουομένών π-οτηρίών Ιν φώνάΐςΤ - 

Τοιοΰτον δέν έποίουν οί Κορύβαντες 
ύπότ’έκτύπων τον ήχήεντα χαλκόν.

"Ιβυκος

*Η φλυαρία πάλεν.

'Ανακρέων
Σέ άνέμενον».

ΝαυσιτέΛης
*Ό Πολυκράτης, ποιητά, δέν δέχεται 
τον πλούτον του δπίσω.

Πάντες
Τί;

Ανακρέων
Τί είπες; τί;

ΝαυσιτέΛης
Και παραγγέλλει νά κράτησης τον χρυσόν

'Ανακρέων
Ποτέ.

ΝαυσιτέΛης
Τί λέγεις;

'Ανακρέων
’Όχι.

ΝαυσιτέΛης
Το διέταξε.

'Ανακρέων έντρομος

Το διατάσσει 5

ΝαυσιτέΛης ,
Και θά παρακόύσης ;

Πάντες
’Ώ!

'Ανακρέων σταθερώς

Θά παρακούσω.

Σιμωνίδης πλησιάζων αύτόν

- ΤΑ, έχάθής δύστηνε.

ΝαυσιτέΛης
Πλήν δέν γνωρίζεις πόσον είνε αδστηρός·,

ΤΟΜΟΣ Α’, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1880

'Ανακρέων δπερηφάνως

Καί τί έκ τούτου είμαι δούλος του έγω;

ΝαυσιτέΛης 
’Αλλά σέ θέλει δυστυχή καί άνολβον 
έπί μικρόν ακόμη. ‘

'Ανακρέων μειδιών είρωνικώς 
Ά, ό τύραννος 

φαντασιοτροπίας έχει τώρα, αί'; 
καί δυστυχή μέ θέλει ό μακάριος» 

(Όργίλως) 
’Εάν νομίζη οτι δύναται αύτός 
έν ού παικτοΐς νά παίξη, άπαταται, ναί. 
Και θά τον τιμωρήσω διά τοΰτο.

ΝαυσιτέΛης έκπληκτος
Σύ;

'Ανακρέων
Τήν Σάμον καταλείπω καί τόν τύραννον. 

(Ανέρχεται μεγαλοπρεπές)

ΝαυσιτέΛης
' Πώς φεύγεις;

’Ανακρέων
Φεύγω, φεύγω άνεπίστροφος.

'Ίβυκος
Κ’ έγώ.

ΣίμωνΙδ ης 
Κ’έγώ.

(Άμφύτεροι άκολουθοδσι τόν Άνακρίοντα)

ΝαυσιτέΛης
Ά, στήτε· ώ θά λυπηθή 

έάν έκ Σάμου καί οί τρεις άπε'λθητε.

'Ανακρέων
Αί', σπεϋσε τότε πρός αύτόν, Ναυσίτελες, 
κ’είπέ νά μέ άφίνη ήσυχον.

ΝαυσιτέΛης έξερχόμενος δρομαίως 
Ναί, ναί.

ίΚΗΝΗ ΙΔ'.

Οΐ άνωτέρω πλήν τοΰ ΝΑΧΈΙΤΕΛΟΥΈ, 
είτα ΑΑΦΝΗ χαί A0KPIQN.

Φερεκύδης
Εύτύχει τώρα· τοΰτο μόνον σ’ εσωσεν.

51.
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Σιμωνίδης
Τόν οίνον, φίλοι, τώρα νά μεθύσωμεν.

Φερεκύδης

Σύ πίνεις, βλέπω....
Σιμωνίδης ·ι·μ»

Πίνω ;4» '
Φερεκνδης

• Μέ κατήσγυνας!
’Ίβυκος βλέπων την Δάφνην

*Η Δάφνη 1 (Πάντες στρέφονται) 
z/rfyyi? κατερχομένη περιχαρής 

Ναι,' ή Δάφνη δλη έρως.

’Ανακρέων μαζρυνόμενος αύτής 
Τί;

. Φερεκύδης πλησιάζων αύτήν 
IIώς ; δλη έρως, χρησομηλολάνθιον;

Αοκρίων 
*0 Έρως αύτη, ,Άφοσίωσις έγώ.

Φερεκύδης έκθΰμως 
Καλώς· κιρνατε τότε, πάντες πίωμεν 
έν. εύφροσύνη, θυμηδία και χαρφ, 
διότι τφ δυνάστη δούς τά τάλαντα 
έ. Ανακρέων είνε σήμερον πτωχός.

Σάγνη έκπληκτος — 
Τί, πώς;

Αοκρίων ΐδί$
Τί λέγει;

Σάιρνη ίδίφ

Τά Απέδωκε;
Αοκρίων

θεοί!
Φερεκύδης

Δέν πίνετε ;, πώς τοΰτο ;

Πάντες

XiZ> “Ζ> “Ζ> “Z? «!

Φερεκύδης
Έλθέ, Αοκρίων, σύ ή Άφοσίωσις.

Αοκρίων ιδία
Βαβαί τοΰ πάθους ! Φεύγω σώζων τά λοιπά. 

(’Εξέρχεται δρομαίως)

ίΚΗΝΗ ΙΕ’.

Οί Ανωτέρω, πλήν τοΰ AOKPIftNOS.
Φερεκύδ ης

Και σύ ό Έρως, πώς δέν πίνεις, Δάφνη μου;
Αάιγνη

ΙΙτωχός, άλήτης, δπως πρώην ; Χαίρετε. 
(’Ανέρχεται μεγαλοπρεπώς)

Φερεκύδης
Εύτύχει, λάτρις τοΰ χρυσού, είς κόρακας.
Σαφνη έπιστρεφομένη και τώ Άνακρέοντι 
Άνάλαδε καί πάλιν δσ’ άπέδωκες 
διά νά μείνω μετά σοΰ διά παντός.

Ανακρέων έναγκαλιζόμενος 
τήν Δαγίσκαν

Και τίς σε θέλει πλέον; Φύγε, άπελθε. 
(Κατερχόμενος)

Χρυσόν νά λάβω; σήμερον , έγώ, έγώ;
Σάφνη

Αΐ, τότε φεύγω. Χαϊρε, μουσοπάτακτε. 
(’Ανέρχεται βραδέως)

Φερεκΰδής γελών
'Ο “Ερως φεύγει· πώς δέν "πτασαι λοιπόν;

Ααγίσκα
Εύοΐ, εύάν, τό ασμα· ψάλε, ποιητά.

ΙΙετάΊη

Καί άφες ταύτην, ή'τις είνε άμουσος.
(‘Π Δάφνη φθάσα εις τήν θύραν καί τούς πρώ

τους ήχους τοΰ άσματος ακούσασα ιάταται 
Αμφιρρεπής. Εϊτα έπιστρέφεται καί Ακούει 
έν Ικστάσει- βαθμηδόν δέ πλησιάζει μετά 
συγκινήσεως ακροωμένη, ένφ πάντες προσέ- 
χουαιν είς τόν Άνακρέοντα)

'Ανακρέων ψάλλων εύθύμως
"Αν παρέτεινεν ό πλούτος 
τήν ζωήν ημών πληρονων, 
θά ΰπέμενα φυλάττων 

έν τή κρύπτη τόν χρυσόν, 
δπως δώσω τφ θανάτφ 
καί μακράν έμοΰ άπέλθη.
Άλλ’άφοΰ δέν έξαρταται 
άφ’ήμών τών έφημέρων 
ν’ άγοράζωμεν μέ πλούτη 

κατ’ολίγον τήν ζωήν, 
τί ματαίως νά θηρεύω 
τήν άπόκτησιν χρυσίου ;
Άφοΰ μέλλω ν’Αποθάνω 
τί μέ ώφελεϊ ό πλούτος; 
Άφετέ με ζ&ν νά πίνω 

μετά φίλων έν χαρ$,
■ 'καί ενόσω ζώ εύθύμως 

νά τελώ τήν· Άφροδίτην I
Σάρνη γόνυ κλίνουσα όπισθεν 

τού ’Ανάκρέοντος
*β, ψάλε πάλιν.

Ανακρέων στρεφόμενος 
Δάφνη!
Πάντες

Πώς;
Φ’ερεκύδης

Γονυκλινής ; 
Σάσρνη

Ιγειρομένη και παν δ τι φέρει τιμαλφές 
κατά γης ρίπτουσα έν Αγανακτήσει 

Ιδού έγώ ή λάτρις τοΰ χρυσού, ιδού.
"Ιβυκος

Πώς, Δάφνη ;

Σάιρνη ένοΰσα τάς χεϊρας 
“Ω, τ( ασμα ! ώ, θεοί, θεοί!

Κρατήσατέ με καί δέν θέλω άλλο τι 
ή νά Ακούω ψάλλοντα τόν Τήϊον.

"16 υκος
Έλθέ, ώ Δάφνη.

Σάρνη
ίν ταΐς Αγκάλαις τοΰ Ίβυκου μετ’ 

αγ αλλιάσεως βλέπουσα τον ’Ανακρέοντα 
’Ώ, τ£ ασμ,α ενθεον !

Ανακρέων 
Κιρνατε οϊνον.

(Δίδει κύπιλλον τή Δάφνη) 
Δάφνη, λάβε κύπελλον.

Ααγίσκα κιρνώσα
Εύοΐ εύάν!

Πετά.ίη κιρνώσα
'Γπέρευΐ

"Ίβυκος
Κίρνα.

Σιμωνίδης

Κίρνα.
Φερεκύδ ης προτείνων τό κύπελλο·» 

τή Πετάλη δπως πληρώση αύτό
Αΐ!

Ανακρέων έπί τγΰ λογείοι» 
Άφοΰ θνητός έτέχθην έ'πειμι κ’έγώ 
τήν ατραπόν τού βίου δπως απαντες. 
Γνωρίζω πόσον μέχρις ώρας έζησα 
πλήν πόσον εχω νά διέλθω αγνοώ. 
Λοιπόν φροντίδες, μέθετέ με, άπιτε 
καί τήν ψυχήν μου μή ταράςητε ποτέ. 
Πριν ? τό τέρμα καταλάδη καί έμέ 
νά παίξω θέλω, νά γελάσω άφροντις· 
καί νά χορεύσω .πίνων πίνων ές Αεί.

Ααγίσκα 
Εύοΐ, εύάν.

Πετά.ίη

'Υπέρευ ! .
(Πάντες συγκρούοντες τά κύπελλα) · 

Ά, α! ά, α, α!
' Φερεκύδης '■

Καί τώρα ε’ις τό,γεύμα πάντες άγωμεν.

Θράσων έ'νθους
Τί θέλεις γεύμα πλέον, ψάλε, φίλτατε. 

(Άρπάασει τά κρόταλα καί περιέρχε
ται τήν σκηνήν αδων καί πηδιΰν)

. Σάγνη Ιν Αγαλλιάσει 
Ιδού ή εύτυχίά, όχι δ χρυσός.
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Ή ‘Υπάτη ’flirt' έλέγετο καί “Υπατα * ή το πρωτεύουσα τών Αίνιάνων 

κείμενη έν τή κοιλάδι τοϋ Σπερχειού καί παρά τούς πρόποδας τής Οίτης. 

Έπί τοΰ πολέμου τών Αΐτωλών κατά τών Ρωμαίων ή πόλις αύτη ού μόνον 
ήτο τεταγμένη μετά τών Αΐτωλών, άλλά καί έδρα έγένετό ποτέ τοΰ αίτω- 

λικοϋ συνεδρίου Ή 'Υπάτη έάλω τέλος ύπό τών Ρωμαίων τφ 192 π.χ. 

άφ’ ού χρόνου άγνοοΰμεν τάς περαιτερας τύχας τής πόλεως μέχρι τοϋ ς . 
αίώνος, δτε εόρίσ.κομεν ,αύτήν άναφερομένην· ύπό τοϋ ‘Ιεροκ/λέους 3ί

Τής 'Υπάτης αί γυναίκες δικρίνοντο, ώς καί αί λοιπαΐ Θεσσαλαί, έπί τη 
μαγική αύτών τέχνν). "Ισως δέ συνείχετο ή φήμη αύτών αυτή πρός την 

χρησιμοποίησιν τών ιαματικών πηγών εγγύς της πόλεως, ών έγένετο χρήσις 
ήδη κατά τούς Αρχαίους χρόνους 4 καί τοΰ έλλεβόρου, δστις έφύετο πολύς 

έν τοΐς περιχώροις 5.
Κατά τούς μέσους αιώνας η ‘Υπάτη ήτο άκμάζουσα πόλις μετ’ επισκο

πής καί εκαλείτο Νέαι Πάτραι, διέπρεψε δέ ώς έδρα τών δεσποτών της 

Θεσσαλίας μέχρι τοΰ έτους 1318. Μετά ταΰτα δέ ύπέστη πολλάς περιπέ

τειας έως κατακτηθεϊσα ύπό τών Τούρκων ώνομάσθη Ιίατρατζίκι. Άπό δέ 
τής .Ανεξαρτησίας άπεδόθη αύτή τό Αρχαϊον δνομα.

Ούδέν νόμισμα της πόλεως ταύτης ήτο άχρι τοΰδε γνωστόν, διό δημοσι- 

ευομεν ένταΰθα κατά πρώτον τότε άπεικόνισμα και τήν περιγραφήν ανεκ
δότου τινός νομίσματος, δι’ ού προσκτάται η Αρχαία Γεωγραφία μίαν νέαν 

πόλιν.

- Κεφαλή Διός πρός δεξιά. “Οπισθεν κεραυνός.

’Όπ. ΥΠΑΤΑΙΩΝ’ ’Αθήνα όρθια κρατούσα έν τή δεξι^ Νίκην, διά δέ τής
άριστεράς δόρυ. Παρά τούς πόδας αυτής άσπίς ............................. Χαλκός.3.

Π. ΑΔΜΠΡΟΣ.

1 Στίφ. Βνζ. ?ν λ. Υπάτη.
2 Tit. Liv. 36, 28. Πολύβ. XX, 9. 11.— XXI, 2.3.— '
3 'Ιεροκλ. 642, 7. έ'κδ. Parthey.
4 Stef an,!.· Aeise durch einige Gegenden des nardlichen Griechenlands, e. 52 κ. ί.
5 θεο-fp. περί φντών Ίστορ. IX, 10, 2, Plin. Hist. Nat. XXV, 21.

!Η επαρχία τής ’Ηλείας πολλάς πολλοϊς πολλάκις μέχρι τοΰδε παρέσχέ 
λόγων άφορμάς, ώς κινήσασα τό ενδιαφέρον διά τών σκαφών τών έν ’Ολυμ

πία καί τών έν αύταίς εύρεθέντων οικοδομημάτων καί άλλων έξόχων 
της καλλιτεχνίας έργων’ πολλοί έγραψαν περί τών κατά τόν δήμον Όλυμ*  

πίων σχεδόν συντελεσθεισών ύπό τών Γερμανών εργασιών καί έθαυμάσθη 
ήδη ύπό περισσοτέρων ήτε πεδιάς η ’Ολυμπιακή καί πάντα τά έν αύτή; 

Μεθ’ δλα δμως ταΰτα πολλά έ'τι ύπολείπονται είς Αναγραφήν τακτικήν καί 
ακριβή έν σειρά τελείς, πρός άποτέλεσιν ενός ολου, πάντων τών άνευρε- 
θέντων έν τή έξοχου καλλονές καί άνεκφράστου έντυπώσεως έκείν/) έκτάσει, 
ήν θεώμενός τις μόνον πείθεται δτι δέν ήτο δυνατόν νά εόρεθή Αλλάχοϋ 

θεσις ούτως άρμόζουσα είς ένίδρυσιν τοΰ οικήματος τής ύψίστης θεότητος. '

ΙΊλήν τούτων καί εκτός τής έντυπώσεως, ήν παρέχουσιν άλλα τίνά έγγύς 
μέρη καί διά τήν ιστορικήν αυτών αξίαν καί διά τής Θέσεως τό έ'ξοχον, 

ολόκληρος ή επαρχία άνά παν βήμα νέας έξελίσσουσα καλλονάς έν τή ποικι
λίας τής φύσεως αυτής ήδίστην παρέχει τήν έξέτασιν, χργζουσαν δμως καί 
μακροτέρας τινός μελέτης καί εξεργασίας, οϊάν,-τόγε'νΰν,ό χρόνος δέν επι
τρέπει. Τούτου ένεκα καταλείπων καί ές άλλοτε άναβάλλων τό έργον τοΰτο 

παρατίθημι ένταΰθα μικράς μόνον καί λίαν συντόμους σημειώσεις έπί τινων 
μέχρι τοΰδε, δσον έγώ τουλάχιστον γνωρίζω, άπαρατηρήτων καί Ανεκδότων 

Αντικειμένων ά,τε νεωστί άποκαλυφθέντων τών τε παλαιοτέρων χρόνω,ν, τών 

τε ‘Ελληνικών καί ‘Ρωμαϊκών καί τών Φραγκικών καί Βυζαντιακών.
Πρώτον πάντων συνήντησα κατά τήν οδόν τήν άπό τοΰ χωρίου Βαρθολο- 

μΐοϋ έν τφ δήμφ "Ηλιδος πρός τοΰ Καβάσιλα πρό τοΰ· μικροΰ χωρίου Καρδ’α- 
κάφτη έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Πηνειού λίθους μεγάλους κανονικώτατα 

τετμημένους, τετραγωνικούς, έκ τίνος παρά τόν ποταμόν οικοδομής, οϊτινες 
νυν κεϊνται—παρά τήν οδόν, ,ριφθέντες έκεϊ έκ τής τών άγοών σκαφής, τών 
παρά τόν ποταμόν. Έκ τής αυτής οικοδομής είνε ειλημμένα, ώς φαίνεται, 

καί πάντα τά τεμάχια έν οΐς καί τινα μαρμάρινα ναΐσκου κατά τό αύτό, 
μέρος κειμένου. Ούδέν δμως ίχνος επιγραφής υπάρχει, δπερ ούκ ολίγον ήδύ- · 

νατό νά συντελέση είς προσδιορισμόν τών λειψάνων εκείνων, άτινα έπί πολύ, 
ώς εμαθον, έξετείνον.το., πλήν, ολίγον κατ’, ολίγον, είς ό’λίγους περιωρίσθησαν 
λίθους ύπό τών πέριξ οίκούντων.

Δεν απέχει μακράν τοΰ σημείου τούτου τό μικρόν χωρίον . τό. παράδοξον 

φερον την ονομ.ασίαν «τοΰ Καβάσιλα». Έν τί) μικρ^ ταύτγι κώμν) ύπάρχει 

εις ναός άύχί πρό πολλών ετών άνακαινισθείς, ό τΟΰ άγ. Γεωργίου, ύπέρ τήν 
β,υραν τοϋ οποίου τήν πρός Β. Ay^RSital· πλάξ μαρμαρίνη ή'τις κατά τούς
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πρεσβυτέρους τών κωμητών πρό πολ.λών ετών ευρί,σκετο έν τώ ιερώ βηματι 
ποΰ παλαιοτέρου μικροΰ ναοΰ. ‘Η πλάξ αύτη φέρει εντός πλαισίου έκ κυβικών 

σχημάτων κατ’ άντίθετον φοράν έναλλάζ διακειμένων. άνάγλυφον οίκόσημον, 
βεβαίως, ώς ά παράστασι; δεικνύει. ’Έχει δ’αύτη ώδε : Μεγάλη άσπΐς έν 

τφ μέσφ μετ’ άναγλύφου έπ? αύτης παραστάσεως έλαι'οδένδρου υποβαστά

ζεται εκατέρωθεν ύπό δύο άνδρών άναβεβλημένον χιτώνα μέχρι που μέσων 
τών μηρών καταπίπτοντα και περί την όσφύν έζωσμένον. Ή θεσι,ς τών δύο 
άνδρών είναι καθ’ δία όμοια, πλην τ·ης εναλλαγής τών χειρών κα’ι τών ποδών 

τί|ς άπαιτουμένης ύπό τ^ς συμμετρίας, διότι, ό μέν πρός τά δεξιά δ δέ πρός: 

τά άρίστερά αποβλέπει. Άμφοτέρων λοιπών ό μέν ετερος τών ποδών κάμ
πτεται κατά γωνίαν όρθην. πρός τά όπίσω άζουμβών είς την γωνίαν τοΰ 

πλαισίου, ό δ’ ετερος πρός τά πρόσω, τεταμένος υποστηρίζει τό. οίονεϊ έν κι
νήσει εύρισκόμενον σώμα, έν κινήσει πρός ύποβάστασιν τ·ης άσπίδος διά τών 
χειρών, ών πάλιν ή μέν πρός τά κάτω έ'χεται τις άσπίδος, η δ’ έτέρα πρός 

τά άνω τεταμένη ψαύει την έ'ζω γραμμήν αύτης. Έν τφ μέσω τνίς τερμα- 

τιζούσης την άσπίδα άνωθεν καμπύλης πρός τά κάτω επιφάνειας είνε άνα- 
γεγλυμμένος ό Σωτηρ τΐί μέν δεξιίμ εύλογών, τ·ρ, δ’ αριστερά τόν κόσμον ευ 

σχηματί σφαίρας, ώς συνήθως, συνέχων.
‘Η κώμη, έν ό ναός, ούδέν σημεΐον έτερον διασώζει έζ ουδρμώμενός τις 

νά ύποστηρίξη δτι ·η πλάξ η άνω άναφερομενη άνηκεν εις οικοδομήν τινα 

μεσαιωνικήν. Φαίνεται: λοιπόν δτι τό οίκόσημον τοΰτο μετέκομίσθη έκ της 
έγγύς κείμενης (είς τετάρτου ώρας, περίπου άπόστασιν) μεγαλειτέρας κώμης 

τ$ίς ’Ανδραβίδας, ητις κατά τόν ΙΓ'. αιώνα άκμαζε καταληφθεϊσα ύπό τοϋ 

Guillaume de Champlitle. Ώς ενδειξις τνίς ακμής αύτης και έν μετά ταΰτα 
χρόνοις σώζεται έν τη Άνδρκβίδφ: τό πλεϊστον, μέρος ναοϋ γοτθικού ίδρυ- 

θέντος μετά την έντελη υποταγήν της ’Ήλιδος εις τόν δοΰκα τοΰ Μομφερρά- 

του, καί ώς μητροπόλεως θεώρουμένου τών Λατίνων έπισκόπων. Δυστυχώς τα 
φραγκικόν τοΰτο κτίσμα, κεχωσμένον_ούκώόλίγον, χρησιμεύει ηδη ώς μάνδρα 

προβάτων, πλάρες^ττάσηφακαθαρσίας, καίπερ έν αύτί| τ$ κώμη κείμενον.
“Εν κιονόκρανΟν Δωρικόν μικρόν μαρμάρινου και άλλα λείψανα αρχαίας 

οικοδομάς εύρίσκονται έ'ξωθεν τοΰ ναοϋ τοϋ άγ. Δημητρίο,υ έν τω χωρίφ. Σαμ·· 
πάναγα κατά την άριστεράν όχθην ταυ Πηνειού' καί άλλα δέ μέρη οικοδο

μημάτων είσΐν έπί τοϊς τοΰ ναοΰ τοίχοις έσφηνωμένα πώρινα τά πλεϊστα 

τά δέ καί μαρμάρινα.
, Έν τφ χωρίω «Μπουχιώτη», άμίσειαν ώραν της παλαιάς άπέχοντι 

’Ήλιδος, έπΐ τνίς προσόψεως τοΰ παρά τόν ναόν σχολείου κεϊται έντετοιχι- 
σμένον μέρος θυρώματος μεγαλοπρεπέστατου και πλουσιώτατα κεκοσμημένου, 

μήκους 1,01, πλάτους 0,33. Ή εργασία τών έπι τοΰ τεμαχίου τούτου κοσμη- 
μάτων, χαρακτηριζομένη ύπό βαθέως έγκεχαραγμένων γραμμών, ‘Ρωμαϊκούς 

ΰποσημαίνει τούς χρόνους. Φέρει' δέ διαδοχικώς έκ τών έξω σειράς άλλεπ<λ>
• Λ 

λάλους κοσμημάτων, Λεσβιονδηλ: δρμον μετά-την πρώτην ταινίαν, ε’τα φύλ

λωμα πλουσιωτατον, μεθ’ 8 Αέσβιον. δρμον πάλιν, έπακολουθούμενον ύπό αυ
λακωτού φυλλώματος, η μάλλον παρατεταγμένων μικρών ραβδώσεων,, μετά 
τάς οποίας ύπάρχει τρίτος Λέσβιος δρμος, βν έπιστέφει σπείρα πλούσια.

Τό τεμάχιον τοΰτο ώς καί πολλά κατά την ι κώμην έσκεδασμενα. λεί
ψανα οικοδομών λίθοι δηλ. πώρινοι, καί μάρμαρα .μετακομίζονται άπό: καιρού, 

εις καιρόν έκ τ·ης εγγύτατα κείμενης κΓΙαλαιοπόλέως», ητις θεωρείται κεί

μενη έπί της θέσεως τάς παλαιάς ’Ήλιδος και ητίς διασώζει ούκ ολίγα λεί
ψανα οικοδομών ολίγον κατ’ ολίγον καταστρεφομένων.

Έν τν) κωμοπόλει τών Λεχαινών διεσώθη έξωθεν τοΰ ναοϋ της Παναγίας 
τών Είσοδίων πλαζ έπιτυμβία μετά άετωματίου κάΐ ακροκεράμων κατά, τά 

άκρωτηρια έκ λίθου σκληροτάτου υπερύθρου (κοιν. άμυγδαλόπετρας), ύψους 

1, 30, πλάτους 0, 44 καί πάχους 0, 12. Τά έπΐ τών ακροκεράμων ανθέ

μια άμελώς' καΐ άνευ τέχνης μεγάλης έξειργασμένα, αύτών δέ τών άκροκε- 
ράμων αί δύο κατά τάς γωνίας τάς άντικεϊμένας, άποτετριμμέναι τά άκρα. 

Μετά τό γεισωμάτιον τοϋ αετώματος ώς μεταβατικά μέλη ύπάρχουσι δύο 

κυμάτιά, η μάλλον ταινία φυλλώματος κυρτώς έξέχ’ουσα καί έτέρα κάτωθεν 
ταύτης" εν μερει άντιθετως εΐσέχουσα, μεθ’ 8 οδοντωτός κανών δέκα καί 
τεσσαρας αριθμών όδόντας τερματίζει τό άνω τοΰ μνημείου μέρος, μεταβι- 
βαζων είς ταινίαν έν είδει διαζώματος~έπνκσσμο5««ν—την-πλάκα δι’ έπι- 

μελώς έπ’ αύτης άναγεγλυμμέ.νων δύο άπό- τών^ γίωνιών έν έλιξι πρός τό 
μέσον κατ’ άντίθετον φοράν συστρεφόμενων παυλών μετά φυλλώματος άκάν- 
θης' καί άνθους. Μεταβατική ταινία καί κυμάτιον έλαφρόν μεταβιβάζει εις 

την κυριοις στηλην, φέρουσαν έν ταινί^ι κεχωρισμένφ δι’ ύψηλοτέρας πως τάς 
λοιπάς πλακός άναγλυφάς, επιγραφήν τηνδε ;

©ΥΙΩΝ δ ΧΑΙΡΕ

Μετά την λέξιν Θυίωτ κεϊται σημεϊόν τι ά γράμμα συμβολικόν, έν σχη- 
μ,ατι τοϋ αριθμού 8 περίπου, δπερ ούδέν άλλο βεβαίως εινε η τό σημεΐον της 
έπαναληψεως τοΰ αύτοΰ ονόματος.

Μετά την ταινίαν, έφ’ ης η επιγραφή, ώς κοσμημάτα της πλακός ύπάρ- 
χουσι δυο άνθη κρίνου αντί τών συνήθων ροδάκων, εύθύς δέ μετά ταΰτα 

μέρος της πλακός τετραγωνικόν ύψους 0, 35, πλάτους 0, 34, δέν φέρει την 

της λοιπής σ-ςηλης εξεργασίαν. ’Εν ω δηλ: άπασα ή λοιπή έπιφ'άνεια, ύπο- 
βοηθουσης τάς τοΰ λίθου φύσεως μέχρι στιλπνότητος αξίας λόγου έλε- 

άνθη, τό μέρος τοΰτο φερει τραχύτητα, άλλά τραχύτητα κανονικήν, ά μάλ
λον τούτου έλλείπεϊ η τελευταία εργασία, έπίτηδες Ουτω, ί.ν'α, ώς φαίνεται 
δι’ επαλοιφάς καταλλήλου πκρασκευασθά) επιφάνεια έ.πίτηδειο,τέρά είς άπει·’ 

χόνισιν τάς άρμοζούσης παραστάσεως. '
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Χάριν τές παρατεθείσης περιγραφές άμα δέ καί ένεκα τοϋ [ιδιορρύθμου έν τισι τές στήλης, παρατίθημς ενταύθα εικόνα ταυτης ιδιόχειρον έξ ής

σχήμα κκ'ζ ή διάθεσις των γραμμάτων, ή ούχί μεγάλη ακρίβεια των γραμμών έν τοϊς κοσμήμασι, μεθ’ ολην την έν μέρει φαινομένην έπιμέλειαν εν τισι τούτων, εκτός δέ τούτου καί αυτός ό τύπος της επιγραφές, δύναντα*.  

νά δώσωσιν ιδέαν των χρό.νω,ν εί,ς ούς άνακτέον τόν λίθον. Εινε δ’ οδτο.ι οί 

τές παρακμής ‘Ρωμαϊκοί.
Άνευρέθη δ’ η στήλη αυτή κατά την Οέτιν «Τουρκόπουλο» εις ήμισεια·ν 

μόλις τών Λεχαινών ώρας άπόστασιν, μετά τινων μικρών κιονόκρανων καί 

άλλων, άσημων λειψάνων εγγύς αυτές νΰν ζ-ειμένων..
Καί ταΰτα μέν ευρον άξια σημειώσεως έν τοΐς πεδινωτέ'ροις μέχρι Λε· 

χαινών. Πέραν δέ 'τούτων ούδέν πλέον εις τούς χρόνους τούς παλαιοτέρους 

άναγόμεναν είδον, έκτός βάθρου τινός ενεπίγραφου έν ναί'σζφ πρό το3 χω

ρίου Kptgzouziou, περί ού άλλοτε. Έν τούτοις ούδαμώς άνάξια λόγου θεωρώ 

τά ολίγα τές Βυζαντιαζές καί νεωτέρας τέχνης & σώζονται εν τινι των 
ύρε,ινοτέρων δήμων. Έν αύτ^ τή πρωτευούσν) τθΰ δήμου Δαμπείας, τί) Δίβρν)·, 

καί εντινι των πολλών αύτές συνοικιών, τφ ’Απάνω Μαχαλφ, υπάρχει να
ΐσκος τιμώμενος έπ’ όνόματι της ‘Αγ. Τριάδας, ολως άσημος τό, έξωπερικόν, 
φέρων στέγην την συνήθη έπί πασών τών οικιών τές Δίβρης, κεκαλυμμένην 
δηλ : ύπό εί'δους σχιστόλιθου, ό'στις όμως έσωτερικώς έν σμιζρώ φέρει δλον, 

τον τύπον τοϋ Βυζαντιακοΰ ρυθμ'οϋ καί καταζοσμεϊται ύπό απείρων τοιχο

γραφιών έφ’ δλων τών πλευρών, ών ούδέ τό ελά/ιστον μέρος μένει άνευ γρα

φές. Αί πλεϊσται τών εικόνων διατηρούνται κάλλιστα, φθοράς μόνον μικράς 
έπενεχθείσης ύπό τών επί τών τοίχων ή έγγύς τούτων προσκολλωμένων κη
ρίων. Πολλών αγίων κατεστράφη ή ό'ψις, ή“δε καταστροφή ~αΐ>τη ,άποδίδεται 
ύπό της παραδόσεως εις τούς καταλαβόντας ’Αλβανούς την κωμόπολη κατά 

την τοϋ 1821 έπανάστάσιν. Τό μνημεΐον εΐνε άζιον συντηρήσεως μάλιστα 
διά τάς εΐκό νας, καί καλόν θά ήτο έάν έλαμβανετο πρόνοια σωστική τών 

πολλών καί καλών τοιχογραφιών τών καθ’ έκήστην ύπό φθοράς έπαπειλου- 
μένων.

'Η παράδοσις άνάγει τούς .χρόνους αύτοϋ είς τό τέλος τές 1 3vjc καί τάς 
άρχάς τές ΙΑητ εκατονταετηρίδας, άλλα καί μίαν προ τές πρώτης έάν προ- 
σθεσν) τις πρός τα όπισθεν ίσως δεν εύρίσκεται έν άπάτή, ένεκα τές παλαιό- 

τητος τών πλείστων γραφών και τοϋ τύπου τών έπί τών εικόνων επιγραφών. 
Δυστυχώςδέν-ζατώρθωσα νά άνεύρω τό μέρος οπού εΐνε ώρισμένως άναγε- 

γραμμένον τό έ'τος τέ; οικοδομές, δπερ μόνον εΐς τών παλαιοτέρων ιερέων 

τές κωμοπόλεως γνωρίζει, πλήν άπουσιάζων δφν ήδυνήθη νά μέ βοηθήσγ εις 

ανεύρεσιν αύτοϋ. > '

Είς τετάρτου ώρας άπόστασιν από τής κωμοπόλεως ύπάρχει μικρά μονή 
ή μάλλον μετόχιον άλλης μονές περισσότερον πρός Β. άπεχούσης, έν ώ με- 

τοχίφ κεϊται ναός τές Κοιμήσεως τές Θεοτόκου. Τό μετόχιον τούτο φέρει 

τον τύπον καθ’ ολα μικράς μονές, διό καί ούτως ώνόμασα αύτό, τρέφονται 
δ’ εν τοϊς έν εΐύει τρωγλών δύο ζελλίοις αύτοϋ παχυνόμενοι δύο καλόγηρος 

δ'ίατηροΰντες τά περισωθέντα βιβλία και χριρσιμεύοντες ώς ταμεϊον τών περί που μετοχιού τούτων όλιγίστων ειδήσεων. Τό πρώτον δπερ επιδεικνύεται τφ 
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έπισκεπτομένφ τόν τόπον τοΰτόν είνε ά ναός, κοινός την κατασκευήν, κατά-· 
γραφος δε πρός ο\χς τάς διευθύνσεις, κατακεκαλυμμένους εχων τούς τοίχους 

ύπό της έν γραφαΐς έπ’ αυτών άνελισσομένης ιστορίας τνίς τε Παλαιας καϊ 

Νέας Διαθήκης. Αί εικόνες εινε έπεσζευασμέναι .πάσαι, κατά την ύπέρ την. 
θυραν ευθύς έσωθεν επιγραφήν, ην ερμηνεύει, άπό στήθους πλέον γνωρίζων 
αυτήν, ό συνοδεύων μοναχός. Την επιγραφήν ταύτην ώς χαρακτηριστικήν τών. 

χρόνων καθ’ ούς έγράφη και δι’ έαυ.την και διά τό σημεϊο.ν της ιστορίας της 

τέχνης βπερ συνοδεύει, άναγράφομεν ενταύθα άκριβώς ώς ε'χει, διά τών συ
νήθων όμως χαρακτήρων, έν φ ταύτης μόνον τό. ημισυ τοϋ προτελευταίου 
ρτίχου καί ολόκληρος δ. τελευταίος εινε διά μικρών γεγραμμένα, τό δέ λοιπόν, 

φερει τά μεγάλα Βυζαντιακά γράμματα, Έχει δ’ ωδε είς δέκα- καί τέσ- 

σαρας στίχους ;

«Άνεκαινίστοι έκ βάθρον γ·?ίς ό πάνσεπτος ούτως καϊ Θείος ναός της ύπ 
«ερευλογιμενης δεσπίνης οίμον Θεοτόκου, κέ αειπάρθενου Μαρίας ό έπεκ 

«λιθεϊς κο.ίμησεος καϊ έζογραφύστι. διά σινδρομις κόπου καί έξώδο,υ παρά το.Φ 

«πανωσιοτάτου και άγιωτάτου πατρός ημον Κύριου Κυρίου Χρισάν 
βθου ύρομονά^όυ δ έκλίθης Μαρζούρη μετά τόν συνε 
«υρεθέντον άγιον πατέρων υ καϊ άρχειερατετεβό

«ντον υ παρά τοΰ θεοφυλεστάτου κέ άγιο υ τάτου κυρίου 
«κυρίου Σημεόν υ άρχιεπισκώπου τις αγιότατης έπι.σκο,πΐς 
«Όλένης.

«Κέ διά χειρός έμοΰ Άν.τονηου έν κόμη καϊ πατρίδος Νεζερό 

ότοϋ Καλαβρίτου έν έτι άπω ένσάρκου υ ου ύζονομίας 

ρΑΨΗΖ υ 1 746 και 47υ έν μηνϊ Όκτοβρίου 10.
«Εύχεστε οί άναγινόσζοντες Υμ.έν φίλος πέφεικας εισελθε

«χέρον, υ δέ εχθρός καϊ βάσκανος πόρο ποροτ. .. φέΰ.γε τις πίλοις ταυτις,ο

Ό τό 1746—47 έπισκευασθείς ούτος ναός φαίνεται δτι ώζοδομηθη κατά 
τά μέσα τοϋ 16θυ αίώνος.

. Έν τώ-ναώ ευρον—β·.βλίκεζλησιαστικζ φέροντας χειρογράφους έν τοϊς πέ- 

ριθωρίορς σημειώσεις άναφερομένας είς τά της κωμοπόλεως, έξ ών πολλά ηδύ,- 
ναντο νά έξαχθώσι μετά άκριβεστέραν και πλείονος χρόνου σπουδήν,.

Φυλάττουσι δέ κα'ι οί μοναχοί παλαιά τινα βιβλία ών έν φαίνεται μοι τό 
κάλλιστον πλην μη φέρον χρονολογίαν τινά. Είνε ογκώδες τοΰ.το. χειρόγραφον 

'ύπό τόν έξης τίτλοι :

«Σύνταγμα, κατά στηλη τών περιεχομένων άπασών ύποθαίσεων εν τοϊς 
ίερεϊς καί θεϊοις κανρσι,. πονηθέν τε άμα καϊ συντεθέν τφ έν. ίερομον.άχοις 

έλαχίστφ Ματθαίφ», Εικονιστική λίαν.της θέσεως εις ην εύρίσκετο κατά τά; 
μέσα, τοϋ παρελθόντος αίώνος ό κλήρος σχετικώς πρός τούς' άρχοντας καί λίαν 
ίκφραστικη καϊ διδακτική τάλλα τυγχάνει ή είς τό τέλος Παρακλητικές 

τοϋ 1719 σημείωσις ηδς :

«47.51 άλονβρίου 45
7T0C
πα Γ ( .

«’Έπηασε τόν πνευματικό ό ζιαχάγηας ό μουκτρά μπο.υουμπα-σις κα’ι τόν 
«έτζερεμέτησε καϊ τοΰ έπηρε γρόσϊα 60 ητι εξήντα όπο.ν.ανάθεμάτον·· καϊ 
«τόν έβαλε στά σίδερα οπόυαναθεμάτον αύτόν/γηατο παπα δανιηλ έτζερε- 
«μέτησε τό. μοναστίρη όπου ανέκαμε καλό καϊ έκίνος καλό νά έ'χι ηδ έμή 
«καϊ έπορπάτηγε κέ σε καζαϊς στράταις νά έχγι νά κρένετε μέ τόν ηου,δ.α 

«οπος έκαμε’ κέ σκόρπισε τό πράμα της έκλησίας καϊ ό'πηος χρη.στιανός τά

«άναγνόνη τά γράματα νά άναθεματίζγι τούς κακούς ανθρώπους».

’Εκτός τούτων ύπάρχουσι καί τινα άλλα ίκανώς παλαιά βιβλία έν οίς καί 

Πηδάλιου χειρόγραφον τοΰ 1723, νεώτερον τοΰ άνω μνημόνευθεντος Συν 
τάγματος, δπερ ούδέν'άλλο είνε η συλλογή νόμων της ’Εκκλησίας κατά κε

φάλαια, εις γλώσσαν ό'μως άθλίαν, γλώσσαν φέρουσαν ό'λον τόν χαρακτήρα 

τών χρόνων έν οίς έγράφη.
Έν Δίβργ σώζεται έτι παρά τινι πινάκιον χαλκοΰν μικροϋ βάθους φέρον 

έπί τών χειλ.έων έγκεχαραγμένήν επιγραφήν λατινικήν λίαν δυσανάγνωστου, 

τό όνομα.ί'σως τοϋ κτητορος ένδιαλαμβάνουσαν μετά ταϋ έτους έξ ού προέρ

χεται τοΰ 1208. Έχει δ’ ή επιγραφή αυτή, ην παρατίθημι ένταΰθα ώς έχει 
μ.ΐ> δυνηθεϊς νά άναγνώσω αύτην, πανομοιοτύπως ωδε : 

, /

ΡνΟΌ bV R.V7 W U ρ n~P) hL· 1208
Καταβαίνων έκ τών υψωμάτων τί5ς Δίβρης καϊ διερχόμένος διά τοΰ τερ- 

πνοτάτου χωρίου Κούμανη, έπεσκέφθην την είς ολίγης ώρας άπ’ αύτοϋ άπό- 
στασιν ώραιαν θεσιν τοΰ Κουτή, έφ’ ·?;ς τγδε κγκεισε φαίνονται συνοικισμού 
ίχνης. Έκ φάραγγος συνδένδρου παρά τό Κο'υμανη άνυψοΰται λόφος μέγας, 

περικεχαρακωμένος, ώς είπεϊν, πανταχόθεν ύπό τνίς ύπό πιτύων ζεζοσμη- 
μένης χαράδρας· ό λόφος ουτος φέρει επίπεδον καθ’ δ'λου έν ού'σμικρ? έκτά- 

σει την άνω έπιφάνειαν, επίτηδες ούτως έξομαλισθεϊσαν, βοηθούσης εννο

είται, κατά πολύ καϊ της φυσεως τοΰ τόπου, πρός άποτέλςσιν εδάφους κα
ταλλήλου προς οΐ'κησιν. ’Άγνωστον ό'μως ύπό τίνων ωκηθη τό μέρος καί

πώς εκαλείτο, μιΧρά ό'μως σκάφη πιθανόν πολλά νά φέργ είς φως, έξάγού- 
σα τά ένιαχόΰ .ημιζεχωσμένα μάρμαρα καϊ διευθετούσα έν σχεδίφ κανονίζω 

πολλούς άλλους κατά χώραν κειμένους λίθους.

Ταΰτα έν βημειώσεσιν δσα κατά την ’Επαρχίαν Ηλείας εδρον άξια λόγου, 
ών τινα χρηζουσιν ιδιαιτέρας σπΟυδ-ης, άπαϊτούσης καϊ χρόνον όσον δυστυ

χώς δέν είχον είς την διάθεσίν μου. Διό άρκοΰμαι νυν εις τάς σημειώσεις 
ταύτας, δι’ ών είκονίζονται σημεία τινα της επαρχίας, οσον άφόρςέ την αρ

χαιολογικήν ό'ψιν,. μελλόντων νά σημειωθώσιν έν δέοντί καϊ πάντων τών ύτς’ 
άλλ<κς όψεις ενδιαφερόντων έν τ^ έρεύνγ χώρας τίνος ζητημάτων.

UK. X, ΔΡΑΓΑΤΣΙΙΣ
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αρχαιολογικά

0 ΕΝ ©Ε4ΣΟΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΑΟΣ;

*0 έφορος τοϋ έν Δημητσάνν) μουσείου, ό; καί δημιουργός αύτοϋ, άρχιμα·ν*  
δρίτης Ιερώνυμος Βογιατσής, ούτινος ό υπέρ των αρχαιοτήτων ζήλος είναι 

παντός επαίνου, ανώτερος, έπιστέλλει μοι έκ Δημητσάνης ύπό, ημερομηνίαν 
21 αύγούστου τά έξ'ίίς.

«Μετά πουλάς ματαίας ένταϋ.θα άποπείρας πρός άνακάλυψ.ιν κεχωσμένων 

»αρχαιοτήτων, καί έν ή θέσει υπάρχει, ό πελασγικός κκθ.’ υμάς κίων, ένθα 
«εύρεθησαν τάφοι τινές καί τεθρ.αυσμ.ένα αγγεία, και έν άλλαις εντός και 

«εκτός τής Δημητσάνης θέσεσιν, ένεργηθείσης προ. ολίγων ημερών άνασκαφής 
«έν ©εισόρρ, άνεκαλύφθη ναός τις, περί ο5.ούδένα λόγον ποιείται ό Παυσανίας.

«Τήν Θεισόαν κειμένην. παρά τάς πηγής τοϋ Λουσίου π-.αταμοϋ (Παυσ-. 
«Άρκαδ. 5, 28) καί. άφισταμ.ένην·τής Δημητσάνης πέντε ώρας,, πάνταςέπ- 
«εσκεψάμην έπανειλημμένως, τό έτος 1872, δεν έδυνήθην δμως νά εύρω. τότε 

«έν αύτή, εϊμή λείψανα πολλά ΐσαδομικοϋ τείχους, προμαχώνας τινας,. πολλά 

«τεθραυσμένα, αγγεία, νομίσματα Αΐγίνης, Α.αρίσσης, ’Άργους, Αχαϊκής Συμ- 
«μαχίας, Κορίνθου. κτλ, (ϊ'δ. περιοδικόν Βύρωνος σελ. 54. τόμ. Α'.) Πρότινος 
«δέ χρόνου ήγόρασεν ό βουλευτής κ. Ευθύμιος Δεληγιάννης ένα δακτύλιό- 

«λίθον μεθ’ έ,νός νομίσματος αργυρού, παρά τίνος γεωργού, δστ-ις ευρεν αυτά- 
«έν Θεισόςρ. Τό νόμισμα δέ τοΟτο, οπερ. καθ’ υμάς κα'ι τόν όλί^ας ημέρας 

«υστερότερον έπισκεφθέντα ωσαύτως την πόλιν μας κ. Treu εΐνε ίσως πρω
τοφανές, δέν εΐνε παράδοξον νά εΐνε ειδικόν νόμισμα τής Θεισόας, διότι ά. 

«επ’ αύτοϋ ελλειψοειδής κύκλος μετά το.ΰ έμ.περιεχομέν.ου. σταυρού παριστ^ 

«ί'σως τά στοιχεϊον Θ. _ ___
»Ένθαρθυνθείς δέ έκτήςένταϋθα μεταβάσεως τοϋ άξιοτίμου καθηγητοϋ 

«κ, Ευθυμίου- Καστόρχη καί ύμών, ό.δηγησάντων με περί- τοϋ καταλλήλου 
»τής άνασκαφής τρόπου, μετέβην μετά τοϋ κ. Δημητρίου Παπασπυρίδου καί 

«εΐς ©εισόαν παρά τή Άκροπόλει τής οποίας μετά πολλάς έρευνας εύρομεν. 
«τόν διαληφθέντα ναόν πρός τό ΒΔ. αυτής μέρος. Ταΰτο. δέ άπεχει ολίγα λε- 

«πτά^ τής ώρας άπά τοϋ τελευταίου λ η μ ερίου τοϋ κ. Σωτηροπουλου,. 
«ό'στις εντός του πεδίου (Δημητσάνης), περί ού ποιείται λόγον, έν τφ περί 
«αιχμαλωσίας φυλλαδίφ του, έβλεπε βεβαίως έκ τής κρύπτης του, ταυτης 

«καί τούς ύψικόμους πυκνοφύλλους πρίνους, τούς επί τής κορυφής τής άκρα-> 
«πόλεως τής Θεισόας σκιάζϋντας μεσαιωνικόν ναΐδιαν τής Παναγίας ένθα; 

«έματαιοπονήσαμεν έπί ήμίσειαν ώραν τούς σκαφείς ζητο.ϋντες αρχαιότητας.«Ό εύρεθείς δέ ναός, ό'στις έχει μήκος μέν εσωτερικόν μ. 9, 50, πλάτος 

«δέ 4, 20, την δέ έΐ'σοδον κατά τό ανατολικόν μήκος, ώς βλέπέτε έν τώ 
«συνημ,μένφ διαγράμματι, φαίνεται οτι εΐνε ιδιόρρυθμος διότι εΐς ούδένα ναόν 
«υπάρχει ή %ύρα κατά τό μήκος.

«Έν αύτφ λοιπόν άνασκαφής γενομένής εύρεθησαν πολλά τμήματα κερά*  

«μων, έν οΐς ύπάρχουσι καί τινα φέροντα τάδε τά γράματα Ο]ΛΠ, τινές όγ*  
«κώδεις άνθρακες, τεθραυσμένα τινά αγγεία καί γή πυρίκαυστος, καί φαί*  

«νεται ότι ύπέστη μετά τής Θεισόας καταστροφήν εί'ς τινα βαρβαρικήν έπι*  
«δρομήν.

«"Εξωθεν δέ τούτου κατά τό μεσημβρινόν μέρος, Ιπερ έχει καί μικράν 

«προέκτάσιν ενός μέτρου καί 25 0(0 ώς φαίνεται έν τφ είρημένφ διαγράμ- 

«μάτι, γενομένής μικράς άνασκαφής δέν εύρεθησαν βαθμίδες, ών στερούνται 

«καί τά λοιπά τοϋ ναοϋ μέρη, διότι καί αί βαθμίδες καί ολοι οί λοιποί λίθοι 
«αύτοϋ, έκτος μιάς σειράς τοιούτων εΐς τό θεμέλιον, δεικνυούσης τάς διαιρέ· 

«σεις του, ύπέκυψκν είς τήν σφυράν τών κτιστών, χρησίμευσάντων τών λίθων 
«τούτων πρό άμνημονεύτων χρόνων εΐς κατασκευήν μανδρών τών διαφόρων 
«ιδιοκτητών.

«Είς δέ τό δυτικόν μέρος ύπάρχόυσι έπί τοϋ τείχους δύο παραλληλόγραμ- 

»μ.οι πλάκες, ό'ρθιαι, έχουσαι άνωθεν όπάς τετραγώνους καί διϊστάμεναι άλ· 
«λήλων 7, 40.

«’Έσωθεν δέ του άνατολικοϋ τείχους, οπού υπάρχει καί ή θύρα άπέχουσα 

«τοϋ βορείου άκρου μ. 2, 40 εΐσί τρεις λίθοι καλώς έφηομοσμένοι (μ. 1, 50 
»πλ. 1, 70) καί εκατέρωθεν τής θύρας δύο πλάκες. Φαίνεται δέ ότι αί πλά- 
«κες αύται ήσαν επιστρώσεις τοϋ ναοϋ, τών λοιπών λαβουσών τήν αύτήν 

«τύχην τών άλλων τοϋ οικοδομήματος λίθων. Είναι δέ οί λίθοι εγχώριοι 
«ούχί καλώς κατεργασμένοι καί έ'χουσι μήκος οί μέν 0, 70 οί δέ 0, 65 οί 
«δέ 0, 60. *

«Σημειωτέον δ’ ό'τι εΐς τήν άνασκαφήν έδόθη προσοχή μόνον είς τήν άνα · 

«κάλυψιν τής βάσεως τοϋ ναοϋ καί ολίγου χώρου τής έπιφανείας αύτοϋ κατά" 

«τό βόρειον μέρος, τοϋ λοιπού έμβαδοΰ όντος κεχωσμένου, ένθα πιθανόν νά 
«ύποκρόπτηναι καί κανέν άγαλμα».

Έκ τής περιγραφής ταυτης συμπεραίνω ό'τι τό άνακαλυφθέν οικοδόμημα 
εΐνε ό'ντως ναός, έχων διεύθυνσιν έκ βορρά πρός νότον καί ούχί έξ άνατολ,ών 
προς δυσμάς, ώσπερ εΐνε σύνηθες. Έκ τής πρός νότον δέ προεκτάσεως τοϋ 

τείχους, φαίνεται ότι εΐνε ναός έν παραστάσιν. ’Ενταύθα δέ, δηλ. κατά τήν 

νοτιαν αυτοΰ πλευράν, είχε τήν έΐ'σοδον, καί ούχί κατά μήκος, πρός άνατο- 
λας, ώσπερ συμπεραίνει ο επιστελλων. *-Η  κατά τάς μ.ακράς πλευράς είσοδος 

ναού, καί μαλιστα ναοϋ εν παραστάσιν εΐνε τι έ'κτοπον καί άντίκειται εΐς 
αυτό το σχήμ,α καί τόν σκοπόν αύτοϋ, Ήπατηθη δ’ ό έπιστέλλων νομίσας 
ότι ή εί'σοδος ήτο κατά τήν άνατολικήν μακράν πλευράν έκ τής εΐς εκείνο τό μέρος, ώς φαίνεται, άπόσπάσεως τών λίθων.
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- Εϊνε δέ τό άποκχλυφθέν μ.έρος ύ σηκός ΐοΰ ν«οδ, καθ' 4 φαίνεται εκ τών 

'δυο όρθιων παραλληλογράμμων πλακών, αΐτινες άποτελοΰσι πάντως μέρος 
τοΰ τοίχου αύτοΰ, καί δεικνύουσιν ότι ο'δτος ίςτο φκοδομ·Λμ.ένος καθ’ ον τρό
πον άπαντες οί έν Πέλοπ'ονν^σφ σωζόμενοτ ναοί,. έκεΐνοι, ους:έγώ έξ αυτοψίας 

γνωρίζω, νίΐοι τό Τίρκΐον έν Όλυμπίγ καί ό τοΰ Διός ναός ό παρά τόν άρ- 
χ.αϊον Σκιλλοϋντα, καί ό έν-Τεγέα, καθά έκ τών σωζομένων λειψάνων τοΰ 
κρηπιδώματός. του δύναταί τις νά συμπεράντμ Ουτω δ’ εϊνε ώκοδομημένος 

καί ό ενταύθα ναός τοΰ ’Απόλλωνος, ώσπερ και άλλαχοΰ που έσχον άφορμ·?)ν 
νά είπω. Ή το δέ τό έδαφος τοΰ ναοΰ κεκάλυμμίνον, υπό πλακών έκ λίθου 
έγχωρίου*  καί ενταύθα άνηκουσιν αί έπι τοΰ έμ.βαδοΰ σωζόμεναι είσέτι πλά

κες, καθ’ δί όρθώς διέγνω καί ό Ιερώνυμος,
,· .Αί διαστάσεις δέ, τουτέστι- τό μήκος πρός τό πλάτος αυτών, έχουσι κα- 

νονικώς. Πιθανώς δέ περιέθεε αυτόν στοά, ητις Οά είχε κατά τάς μικράς 
πλευράς, σίτοι έμπροσθεν και ό'πισθεν, τέσσαρας κίονας, ως έκ τών διαστά

σεων αύτοΰ δύναταί τις νά συμπεράν-ρ. Ούτω-δέ θά ^το ναός έν παραστάσι 

τετράστυλος περίπτερος. Τοΰτο δ'μω; θα έδείκνυεν άνασκαφή βαίνουσα άπό τοΰ 

άποκαλυφθέντος στρώματος, τοΰ χρησιμεύοντος ώς βάσις τοΰ τοίχου, πρός τά 
έξω, οτε είς άπόστασιν δύο τό πολύ μέτρων θά άπεκαλύπτετο ό στυλοβάτης.

Άλλ’ό'πως καί άν έχν), αί γενόμεναι, έρευναι εϊνε άρκεταί, ί'να καταδείξω- 

σιν δτι εϊνε άνάγκη έπιστημονικ^ς άνασκαφης πρός ολοσχερή άποκάλυψιν τοΰ 

Οικοδομήματος. ’Ελπίς δ’ ύπάρχ_ει δτι έκ τοιούτων άνασκαφών καί έρευνών θά 
προκόψω τι διαφωτίζον άμάς καί πρός λύ,σιν γεωγραφικών τινων ζητημάτων, 

διότι η ’Αρκαδία δέν εϊνε αρκούντως έξηκοιβωμένη γεωγραφικώς και πολλών 
άρχαίών αύτ·ης πόλεων η θέσις διαμφισβητεΐται. Αύτη ή Δημητσάνη κεϊται 
έπί άγνωστου ήμϊν άρχαιοτάτης πόλεως, ώς μαρτυροΰσι τά έν αύτη σωζόμενα 

σπουδαία λείψανα κυκλώπειων τειχών καί τινα αρχαιολογικά ευρήματα, έν 

οι; διαπρέπει ααρμάρινος λέων.
. Π’ ΚλΒΒΑΜΑΣ.

ΕΙΔΗίΕΙί

ίδρυση έν Μυκώνω οριστικόν μ,ουσεϊον τών έν 
Πρός τοΰτο δ’ ένωκιάσθη καταλληλότατη 

τάνη καί νίρξατο η μεταφορά τών άρ-

Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά 

Δηλω ευρεθεισών άρχαιοτητων. 
οικία τοΰ πρώην δημάρχου κ. Καμ 
χαιοτητων καί η έν τγ οίκίιγ κατάταξις αύτών. 
. -— Πρό τινων εβδομάδων λατόμοι έργάται άνεκάλυψαν έν Αάρνακι της
Κύπρου άνάγλυφον 80 εκατοστόμετρων. Έ εύγενής ιδέα και τέχνη τοϋ 

έργου τούτο» δύναται νά κατατάξν) τό άνάγλυφον μεταξύ τών αριστουργη
μάτων τ·7ίς παλαιάς Ελληνικές τέχνης. Παοίστησι δέ παρθένον έρειδομένην 

τφ άριστερφ βραχίονι έπί της Θέας ’Αφροδίτης. Τό σώμα τ·ης παρθένου 

καλύπτεται τώ διπλφ χιτώνι η δέ Θεά δι ίματίου, φέρουσα έπί της 

φαλνίς τόν φρυγικόν πίλον-, Τό μάρμαρόν εϊνάι πεντελικόν, τό δέ άνάγλυφον 
σώζεται άβλαβες, πλην τών χειρών αΐτινες έλείπουσιν.

— Έξ έπιστολης έκ Λεβαδείας περί τών υπό τόν λέοντα τ'^ς Χαιρώνείας 

εύρεθέντων νεκρών άποσπώμεν τά έξης’
«Μέχρι τοΰδε άνευρέθησαν νεκροί 260 υπολείπονται δέ είσέτι πέρί τούς 

τεσσαράκοντα. Μεταξύ τών άνευρέθέντων τελευταίως ν&κρών δύο έχουβιν 
έν έαυτοΐς λόγχας σιδηράς έμπεπηγυίας δ μέν είς τό στλ,θος διά ΐίίς δεξιάς 
κλειδός, ό δέ έτερος δύο λόγχας έμπεπηγυίας έντός τ^ς λεκάνης, την μέν 
διελθοΰσαν διά τοΰ δεξιού ανωνύμου βστοΰ καί καθηκΟυσαν μέχρι τοΰ ίέροϋ 

όστόΰ, τέ;ν δέ διά της κοιλίας καί καθηκόυσαν μέχρι τοΰ έξωτερικοΰ μέρους 

της ηβικές συμφύσεως. 'Έξ σκελετοί τών νεκρών, σώοι κατά τό μάλλον 

καί ίττον καί περίεργοι διά τε τά κατάγματα τών όστών καί τ*ην  βιαίαν 
θέσιν, καθ’ ην άπέπνευσαν ένεκα τών τραυμάτων, είσί προπαρεσκευασμένοί, 

ΐνα έξαχθώσι της θέσεώς των διά γύψου καί μετακομΛσθώσιν εις τό έν 

Άθηναις Μουσεΐον. Δυστυχώς ένεκα ασθένειας τοΰ έφόρου- κ. Π. Σταμα- 
τάκη αί άνασκαφαί διεκόπησαν προσωρινώς.»

— Έν παλαιίρ Κλειτωρίφ άνευρέθη κατά τόν Φηηο.ίογοναενον τών Πα· 
τρών άγαλμα ύπερμέγεθες παριστ^ στρατηγόν, άξιον πολλοΰ λόγου’ τούτου 
γύψινα έκμάγματα έλαβεν ή ενταύθα Γερμανική σχολή. Έν δέ τ·ί) θέσει 
έν γ εΰρέθη τοΰτο ύπέκειτο σαρκοφάγος ενεπίγραφος, μετ’άναγλύφων καί 

επιγραφών.
—> Έν τνί αύτη θέσει, έν Σάμφ έν εύρέθησαν τά διά προηγουμένου 

τεύχους άγγελθέντα ανάγλυφα, ήτοι έν τ·?ί θέσει Γλυφάδα τ^ς χώρας, ένθα 

ύπηρχε φαίνεται παλαιόν νεκροταφείου, εύρέθη τόν ληξαντα μνίνα καί ίτε- 
ρον άνάγλυφον παρ.ιστάν ασθενή κατακείμενον έπί κλίνης, παρ’αύτώ δέ κα- 
θημένην γυναίκα καί ό'πισθεν της γυναικός παιδίον έχων την χεϊρά έπί τί!ς 

παρειάς. Έκ τοΰ ετέρου μέρους πλησίον της κεφαλής τοΰ άσθενοΰς είκονίζε- 
ται ό'φις καί παρ’ αύτώ παιδίον έ'χον την δεξιάν χεΐρα έπί τοΰ στήθους’ ύπερ- 
θεν δέ τάς λέξεις Σψάχων Σεύθον Νίκων Μηνοδότου 'Ήηωες.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

Την 29 Σεπτεμβρίου συνεκροτηθη ή πρώτη μετά τάς δϊακοπάς τακτική 
συνεδρία τοΰ Συλλόγου καί υπό τούς ορούς τοΰ νέου κανονισμοΰ ου ή ισχύς 

■ηρξατο άπό της 1 Σεπτεμβρίου. Άνεγνώσθη δ’η κατά τό θέρος αλληλογρα

φία καί έπεψηφίσθη ό προϋπολογισμός τών έσόδων καί έξόδων καθ’ &ν τά 
μέν έσοδα ύπελογίσθησαν είς δραχμάς 21,978,3b, τά δέ έξοδα είς δραχ„ 

20,939,20, μένοντος περισσεύματος έκ δράχ. 1,039,15.



U4 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ή Βασιλική Βοημική 'Εταιρία των επιστημών έν Πράγςρ καί ή έν Άμε- 
jpixij Σμιθσ’ιόνειος εταιρία άπεστειλαν ποός τόν Σύλλογον τά πρακτικά αύτών 
καί τάς τελευταίας δημοσιεύσεις των.

Άπέστάλησαν ύπό ■ της εφορείας τά κατάλληλα βιβλία πρός 'ίδρυσιν 

σχολάς, έν. Τραγανού χωρίω της Ηλείας.

Αΐ μέχρι1 τοΰδε άφικόμεναι εξελεγκτικά! εκθέσεις των σχολών &.π&· 
ρων παίδων' Καλαμών και Ζακύνθου μαρτυροϋσι περί τής καλές καταστά- 

σίως τούτων.
Της έν Άθήναις σύστασης πρακτικής δημοτικής σχ'ολής τά εγκαίνια έτ'δ- 

λέσθησαν τή 14 Σεπτεμβρίου. Λόγον έρμηνεύοντα τόν σκοπόν τής σχολής, 
έξεφώνησεν ό διευθυντές αύτής κ. Ν’. Καζάζης. Διδάσκαλος διωρίσθη δ κ. 

Ε. Ζάχος έκ των δοκιμωτέρων άποφοίΐων τοϋ διδασκαλείου, διά δέ τήν . 
γυμναστικήν προσελήφθη δ κ. I. ’Αλεξάνδρου. Μαθητα! είς τήν σχολήν 
ταύτην ένίγράφησαν 36 διαιρεθέντές είς δύο τμήματα.

Τό προσωπικόν τών διδασκάλων της έν Άθήναις στολής τών άπορων παί
δων κατηρτίσθη ώς εξής διά τό τρέχον έ'τοςΔιδάσκαλος τοϋ γ'. τμήματος 

διωρίσθη δ κ. Δ. Κολοκοτσάς, τοϋ β', δ κ. Εύ. Ζάχος, τοϋ δέ α'. δ καί τέως 
τοιοϋτος κ. Μ, Παυλίδης. Βοηθός δέ δ καί τέως τοιοϋτος κ. Δ. Καραβάς. 
Τής φδικής δέ δ άφιλοκερδώς πάντοτε αυτήν διδάσκων κ. I. *Εννιγ.  Μαθη*  

τα'ι ένεγράφησαν μέχρι τοϋδε 182.
Συνήφθηταν σχέσεις μετά τών έξαιτησαμένων τούτο συλλόγων «δ άγιος 

Πέτρος» έν Άθήναις, τών Άνδρίών έν Έρμουπόλει, καί οί «’Ελεύθεροι» έν 

Ζακύνθφ.

Άπεβίωσαν επίτιμα μέλη έκ τών προσφιλέστερων τω Συλλέγω δ Κων« 
βταντΖνος Λϊέγρης έν Άθήναις καί δ ιερεύς Άραένεος Μανδης έν 
Κερκύρρρ. 'Η εφορεία τοΰ Συλλόγου πρός τάς οικογένειας άμφοτέρων έσπευσε 

νά άποστείλγ συλλυπητήρια γράμματα και νά άναρτίση τάς εικόνας αυτών 
έν τίί τών συνεδριάσεων αιθούση. .

Προσήνεγκον τφ· Συλλόγφ τά τέκνα του άποβιώσαντος έπιτίμου μέ· 
λους Κωνστ. Νέγρη δραχμάς χιλίας εΐς μνήμην τοΰ πατρός αύτών. 'Ο έν 

'Ρώμη πρέσβυς τής 'Ελλάδος κ. Γ. Μαυροκορδάτος δραχμάς 336 υπέρ τών 

σχολών του Συλλόγου, δ κ. Λ. Νοταράς δραχ. 56 καί ή ιερά Μονή τοϋ 
όσιου Λουκά δρ. 5Ό έπέρ τής έν Άθήναις σχολής τών άπορων.

I


