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Κορυφαίος τοΰ Βάρδων
Κορυφαίος των Δρυΐδών
Κορυφαίος τών Ούάτεων

Κάμ.μ.α, θυγάτηρ τοΰ Δουερίου
Μόό’να τροφός τής Κάμμας
Κορυφαία τών 'Ιερειών

Δρυΐδαι, Ίέρειαι,
Βάρδοι, Ούάτεις, ’Αξιωματικοί,

Όπλίται, Λαός

'// σκηκη ύπόκειϊαΐ έκ Χγκύξία τήζ έκ '/Ισια Γα.Ιατΐας 
έκ ετει 2ί 5 π. X.

θεωρείται χειρόγραφον διά τήν άπό σκηνής διδαχήν.



ΚΑΜΜΑ

Τ·ήν ύπόθεσιν τοϋ δράματος τούτου αναγράφει ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ε.ν ,τφ 
περί άρετής γυναικών κεφαλαίφ τών ΗΘΙΚΩΝ αύτοΰ.

Ήσαν έν Γαλατίφ δυνατώτατοι τών τετραρχών, ζαί τι χαι χατά γένος προσήκοντες άλ- 
λήλοις, Σινάτος τε και Συνόριξ. ΤΩν ο Σινάτος γυναίκα παρθένον έσχε, Κάμμαν Ονομα, περί
βλεπτον μέν ιδέα σώματος και ώργ, θαυμαζομένην 8έ μ&λλον δι’ άρετήν. Ου γάρ μόνον σώ- 
φρων καί φίλανδρος, άλλα καί συνετή καί μεγαλόφρων, καί ποθεινή τοίς ύπηκόοις ήν διαοε- 
ρόντως ϊ>π’ εδμενείβς καί χρηστότητας’ Ιπιφανεστέραν 3’ αδτήν έποίει καί τό τής Άρτέμιδος 
ιέρειαν είναι, ήν μάλιστα Γαλάται σέδουσι, περί τε πομπας αεί καί θυσίας κεκοσμημένην. ό- 
ρασθαι μεγαλοπρεπώς.’Ερασθεις ούν αύτης ό Συνόριξ, καί μήτε πεϊσαι, μήτε βίαζεσθαι, ζών- 
τος τοΰ άνδρός, δυνατός ών, έργον εΐργάσατο δεινόν. Άπέχτεινε γάρ δόλο; τόν Σινάτον, καί 
χρόνον οδ πολύν διαλιπών, έμνατο την Κάμμαν έν τώ ΐερώ ποιβυμένην διατριδάς, καί φέ- 
ρουσαν ούκ οΐζτρώς και ταπεινώς, άλλα θομώ νουν έχοντι καί καιρόν περιμένοντι, τήν τοΰ 
Συνοριγος παρανομίαν. *0  δέ λιπαρής ήν περί τάς δεήσεις^ και λόγων έδόχει μτ παντάπασιν 
άπορεΐν ευπρέπειαν έχόντων, ώς τά μέν άλλα Σινάτου βελτίονα παρεσχηκώς έαυτόν, άνελών 
δ*  έκείνον Πρωτινής Κάμμας, μή δι έτέραν τ<να πονηριάν. Ήσαν ούν τό πρώτον άρνήσεις οδκ 
άγαν απηνείς τής γυναικός, ε'τα κατά μικρόν έδόκει μαλάσσεσθαΓ καί γάρ οικείοι καί φίλοι 
προσέχει ντο θεραπειιχ και χάριτι τοΰ Συνοριγος μέγ ιστόν δυναμένου, πείθοντες αδτήν καί ζατα- 
βιαζόμενοι, τέλος δέ συνεχώρει, και μετεπέμπετο πρός έαυτήν έζεΐνον, ώς παρά τή θεω τής 
συναινέσεως και καταπιστώσεως γενησομένης. Έλθόντα δέ δεξαμένη-φιλοφρόνως, καί προσα- 
γαγοΰσα τώ βωμώ, κατέσπεισεν Ικ φιάλης, καί τό μέν έξέπιεν αδτή, τό δ’ έκεΐνον έχέλευσεν' 
(ήν δέ πεφαρμαγμένον μελικρατον) ώς δ’ είδε πεπωκότα, λαμπρόν άνωλόλυζε, καί τήν θεόν 
προσκυνήσασα: «Μαρτόρομαί σε, εΐπεν,ώ πολυτίμητε δα’μον,δτι ταότης ένεκα τής ημέρας έπέ- 
ζησα τιβ Σινάτου φόνιρ, χρονον τοσοΰτον οδδέν άπολαβοΟσα τοΰ βίου χρηστόν, αλλά τήν έλ
πισα τής δίκης, ην εχουσα καταδαίνω πρός τόν έμόν άνδρα’ αοί δέ, ώ πάντων άνοσιώτατε 
άνθρωπων, τάφον άντι θαλαμου καί γάμου παρασκευαζέτωσαν οί προσήκοντεςν.Ταΰτα δ’άκού- 
σας ο Γαλάτης, και τοΰ φάρμακου δρώντος ήδη καί διακινοΰντος τό σώμα συναισθανόμενος, |
έπέδη μέν οχήματος, ώς σάλω καί τιναγμω χρησόμενος, έξέστη δέ παραχρήμα, καί μεταδάς j
είς φορείον, έσπέρας απέθανεν. Β δε Κάμμα διενεγκοΰσα τήν νύκτα, καί πυθομένη,τέλος έχειν 
έκεΐνον, εδθύμως και ΐλαρώς κατέστρεψεν.

I 
ι

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

*Ανδηρον τφ οΥχφ τοΰ Αουερ'ου Έν τω βάθει φαίνονται τά ό'ρη τήί Βιθυνίας και πέραν 
του άνδήοου έχτείνβται πυκνόν δάσος Άρ:σϊερα δόρυ άνοιγμα πρός τόν οίκον φέρον. Λεξιφ 
βράχος άπότομος Sgipa λίθων άνωμάλως τεθειμένων ορίζει την άχραν τοΰ άνδήρου*  χαΐ 
όπισθεν μ^ν τούτου διάδρομος, '’κατά δε τό μέσον τοΰ τοίχου τούτου δύο κίονες &νισοι 
σχηματίζοντες την είσοδον. ’Αριστερή ίπι της πρώτης θέσεως άνάκλιντρον, τράπεζα και 
σκίμποδες, δεξιφ παρά τόν βράχον θρανία.

ΣΚΗΝΗ Λ'·
ΛοϊΕΡΙΟΣο Βινδαξ, Ροθμαρις

Αιρόμενης τής αύλαίας φαίνεται δ Αουέριοί 
παρά τό άνοιγμα του οϊκου παοατηρών μετά 
προσοχής πρός τά δεί··-ά ε'ξω τοΰ διάδρομου. 
Φέρει τήν χεΐρα παρά τάς δφρΰς, ώς δ (Η
λων ν’ άσφαλ'ση τήν opaatv άπό τών άκτί 
νων τοΰ ήλίου Μετ’ ολίγον εισέρχεται δ 
Βίνδαξύπότοΰ Ροθμάριδος ακολουθούμενος

Λονέριος

ΆνδρεΓε Β(νδα£, πώ; προσέρχεσαι; είπε.

Βίνδαξ ‘στάμενος προ τής εισόδου
Έν'κησα τοδς Φρυγας και έτρόπωσα
■τον βασιλέα τής Περγάμου ’Άτταλον»

Αουερ&ος τείνων- αότω τήν χειρα
Λοιπόν ώς εύ παρέστης, νέε νικητά I

Ρόθμαρδ?
Τήν γηραιόν σου λύραν, βάρδε, άρμοσον 
καί ψάλε δμνον τώ γενναίω μαχητή,’ 
δι’οδ τήν νίκην οί Γαλάται ήραντο 
πρός τριπλασίους πολεμήσαντες εχθρούς.

Λουέριος
Ώ φίλον τέκνου τοΰ θανόντος φίλου μου, 
δπερηφάνως σέ έναγκαλίζομαι 
έπανευοίσκων τόν πατέρα σου ένσοί.
Προσόμοιος έκείνιρ άναδείκνυσαι 
καί μετά, δυο νίκας, δύο τρόπαια 
τήν τετραρχίαν τοΰ γενναίου σου πατρος 
ε’ις σέ οί Τρόκμοι πάντες θ’ άναθέσωσι.

Ρύθμαρις
Δέν εχει μόνον την άλκήν τοΰ Θόρμαντος, 
άλλά και τοΰ Σινάτου εχει τήν ορμήν.

Βίνδαιξ
Ιόν άτυχή Σινάτον έπανείδομεν 
παρά τήν άκραν τής μεγάλης άγυιας 
καί έν δακρύοις τόν ένηγκαλίσθημεν. 
”β, πώς ή θλΐψις ετηξεν έν άκαρεΐ 
τθν γαύρου άνδρα, δστις ειν’ό άριστος 
τών Τεκτοσάγων καί τών άλλων Γαλατών.

Μή άναξαίνης παρελθόντα τραύματα.
Βίνδαξ

Άλλ’ είνε, γέρον, Ανεπούλωτοι πληγαί.

Λουέριος
Ό χρόνος φεΰγων θεραπεύει απαντα.

Βίνδίχξ
Ποΰ εΐνε ό Σινάτος, δν έγίνώσκον 
πριν ή άπέλθω είς τάς χώρας ·τών έχθρών; 
ό μεγαλόφρων ήρως τί έγένετο;
Γπό τό βάρος ίκυψε τής συμφοράς 

καί ό τετράρχης οίιτος δστις άλλοτε 
τής χώρας πάσης ήτο καύχημα σεμνόν 
έξουδενίσθη δπ’ άθλιου άρχοντος.

Λουέριος
Σιώπα, Βίνδαξ, τον τετράρχην λοιδορείς.

Βίνδαξ
Ιδού τό εργον τοΰ αισχρού Συνόριγος, 

είς δν ή χώρα πασα κατεπίστευσε 
τόν κατά τοΰ Προυσίου μέγαν πόλεμον. 
’Οκτώ παρήλθον δμως μήνες ίκτοτε 
καί δέν έφάνη έν Άγκύρα νικητής. 
Τίς οίδε τί δπέστη, τίνα όλεθρον 
καί ποΰ διώκει τοΰτον δ Βιθυνικός. 
’Ά, ενα μόνον πόθον εχω σήμερον 
τήν ήττάν του νά μάθω.. .
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Λουέρεος

Σίγα,πρός θεών! 
Πώς ταΰτα λέγων δέν σκοπείς βαθύτερον; 
πώς, νεανίσκε, τήν πατρίδα παρορφς ; 
Αλλά γινώσκεις τί προώρισται ήμΐν 
άν ό Ποουσίας θυστρ επινίκια , 
τις έκ τής ήττης θά προέλθη όλεθρός 
καθ’ άπασαν τήν χώραν, ής δεσπόζομεν ;

Βίνδαξ
Ένόσφ ό Σινάτος ζή άτρόμητος 
ουδένα φόβον διατρέχει ή πατρίς, 
διότι καί τήν, ήτταν τοΰ Συνόριγος 
ίλν έπακολουθήσν; κάθοδος έχθρών 
αρκεί να δράμη ό Σινάτος πάνοπλος 
και ν άντιμετωπίση τον πολέμιον 
διά νά τρέψη τούτον εις αΐσχράν φυγήν. 
Εκείνος όμως δστις έθυσίασε 

τους έπιλέκτους άνδρας τών στρατών ήμών 
δεν δύναται νά πράξη έργον δμοιον.

Λουέρεος
Ω, άφες ταΰτα, μή όμίλει άκριτα.

Βίνδαξ
Α’ι’, θά άνέλθω καί έγώ είς δύναμιν 
έν ιση μοίρα: πρδς τούς άλλους στρατηγούς 
διά νά τιμωρήσω τδν Συνόριγα.

Αουέριος
Τί λεγεις, Βίνδαξ, σύ τοιαύτα δυσφημείς ; 
Είς ρήξεις εμφυλίους προαλείφεσαι 
όπότε μέγα κινδυνεύει ή πατρίς;
Δεν θέλ ω, τεκνον> να σ’άκούω βλάσ<ρημον. 
”Αν ό Χυνόριί ^ημάρτησε ποτέ 
και τον Ι^άτον δυστυχώς ήδίζησεν, 
άλΓ όμως είν; πολεμήτωρ κρατερός 
γενναίος τήν ζαρδίαν καί το φρόνημα.

Βίνδαξ
Άνήρ γενναίος, δπως λέγεις, βάρδε, σύ, 
δεν υποκλέπτει άλλοτρίαν εύκλειαν, 
δέν άτιμάζει τήν πατρίδα του αΐσχρώς, 
διότι άλλος κατά τύχην πρόκειται 
νά άρη νικάς ζαϊ νά στήση τρόπαια' 
και όταν βλέπω τον Σινάτον πάσχοντα 
έκ τής τοιαύτης τοΰ προδότου αγωγής 
το αίμα περισφίγγει τήν καρδίαν μου 
καί άνοσίους μενεαίνω λογισμούς.

Λουέριος
Γινώσκω, τέκνον, ποιον μίσος στυγερόν 
έλαυνει τήν καρδίαν τοΰ Συνόριγος 
κατά τοΰ μεγατίμου καί κλεινού άνδρος 
εις οδ τήν δόξαν ύπεισήλθεν έ’ναγχος· 
άλλά τυφλώττω έκουοίως μάλιστα

προς το συμφέρον άποβλέπων πάντοτε 
τής χώρας ταύτης, ής. έσμέν οί κτήτορες, 
ιίαί όταν οδτω πράττω προ πολλοΰ έγώ 
°έν δίδω άλλφ, Βίνδαξ, το δικαίωμα 
νά συνδαυλίζη έχθτιμα φυλετικόν. 
Εγώ παρ’ άλλον πάντα συναισθάνομαι 
τήν θλΐψ ιν τοΰ Σινάτου άτυχήσαντος, ■ 
οιότι είνε τής καλής μου θυγατρός - 
ο μόνος έρως καί ό φίλος σύζυγος.

Βίνδαξ
Πώς είπας, γέρον βάρδε, μή παρήκουσα; 
ή Κάμμα είνε τοΰ Σινάτου ή γυνή ;

Λουέριος
Προ διμηνίας μόλις τήν ύπάνδρευσα.

Βίνδαξ χαίρων
Ω πόσης, πόσης μέ ένέπλησας χαράς, 
Η άγλαώπις Κάμμα, ήν ήγάπησα 

ώς αδελφήν έκ παίδων έ’γεινε γυνή 
τού μόνου φίλου, δν φιλώ αδελφικώς ,; 
Α, πόσον χαίρω έννοείς, Λουέριε; 

Ποΰ είνε; νά τήν ίδω· .

Λουέριος
"Λγωμεν, έλθέ.

ΣΚΗΝΗ Β’.
Οί ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΜΜΑ ε’σερχομένη περίλυπος

Βίνδαξ
Ω Κάμμα, χαϊρε.

Κάμμα μειδιώσα μελαγχολικώς 
Χαίρε, Βίνδαξ φίλτατε.

Βίνδαξ κρατών τήν Κάμμαν
Καί άλλοτ’ έπανήλθον νικητής έγώ 
αλλά δέν εδρον ώς εύρίσκω σήμερον 
τήν ευφροσύνην άναμένουσαν έδώ, 
ΐνα μοί άναγγείλφ δτι εγεινες 
τοΰ άγαθοΰ Σινάτου σύζυγος καλή.

(Τώ Αουερίω)
Δέν θέλο) ΰμνους. βάρδε, ούδέ άσματα, 
μή άρμοζε τήν λύραν ενεκεν έμοΰ' 
ή ευτυχία τών καλλίστων φίλων μου 
καί ύμνος ε’νε καί βραβεΐον’ μοί αρκεί.

Κάμμα μετά βαθέως στεναγμοί»
'Η ευτυχία ! μή παρήλθεν αρά γε;

Βίνδαξ
Τί λέγεις,Κάμμα; πώς; στενάζεις; κλαίειςίσύ;

Κάμμα δακρύουσα
Ποΰ ε’νε ό Σινάτος; πώς δέν έρχεται;

Λουέριος

Τί εχεις ; πάσχεις ;

! Βίνδαξ
Διατί άνησυχείς;

[. Κάμμα μετά θλίψεως
είπατε μοι δτι δέν άπέθανε.

Αουέριος
' Νά άποθάνη ; τί, ώ κόρη, σέ πλανά ;

j Κάμμα
I *Α,  πάτερ, πάτερ, ποιον είδον δνειρον,

τό βλέπω έτι κ’ή ψυχή μου φρικιά.
ί ,
ί Βίνδαξ

Κ’ έπι ,τοσοΰτον τώναρ σέ έτάραξεν ;

Κάμμα
Έν μέσιρ δάσους έπλανώμην πάμμορος 
διά μυρίων σκοτιαίων ατραπών, 

ί γυμνή, ρίγωσα, μόνη, άνυπόδητος,
ι άνά παν βήμα προς τούς λίθους πταίουσα
I τούς πόδας ήμαγμένη έκ τών άκανθων
■ έχώρουν προς τά πρόσω άκατάβλητος

διωκομέ,η κατά σκέλος άπαυστί 
ί ύπο βονάσσου βρυχωμένου έκπαγλα.
ί Φρικώδεςς οφεις, μυριάδες έγιδνών

το βορβορώδες έδαφος έχάρασσον 
και ά®’ έκαστου δένδρου άπεστάλαζε 
παμμέλαν αίμα ώς ό ’Αδης κελαινόν 
όπότ’ έξαίφνης ο δρυμός ανοίγεται 
κατά το μέσον ώς έξαίθρα φωταυγής 

! καί βλέπω μέγα προ έμοΰ ικρίωμα
! το θΰμα μόνον άναμένον έπ’ αύτοΰ.
ί Ανθρώπων πλήθος ώς αγέλη σύμπυκνον
ί περιεκύκλου το φριχτόν ικρίωμα
I καί άνεβόα μετ’ άγριας ώρυγής

τούς μοχθηρούς προδότας καταρώμενον.
’Ενώ προβαίνω φεύγουσα περιδεής 
β ήχος τών σαλπίγγων ό διάτορος 

ί άνά το δάσος καί τά ορη άντηχει
I οξύς τον φθόγγον έμποιών φρικίασιν-

καί τότε βλέπω τον Σινάτον μου έκεί 
προς τό ΐκρίον βαίνοντα κατάδικον' 
τον βλέπω έν τφ μέσφ ύψηλής πυράς 
ώχρόν, πεπληγωμένον, άποθνήσκοντα. 
Το πλήθος άνεβόα ώρυώμενον, 
αί σάλπιγγες άντήχουν φοβερώτερον 
καί ό Συνόριξ ύπεδαύλιζε τό πΰρ !

ί Λουέριος

Μή θλίβου, Κάμμα, ήτο μόνον ονειρον 
ί καί διελύθη ώς ήγέρθης, κόρη μου.

I
 Κάμμα

Ναι, όναρ ήτο, πλήν τό βλέπω προ έμοΰ 
καί μέ διώκει έτι τήν δυσάμμορον !

Βίνδαξ
'Ο σύζυγός σου, Κάμμα. . ·

Κάμμα
Βίνδαξ, λέγε, ζή;

Βίνδαξ
Γόν είδον πρό δλίγου.

Κάμμα
Πού εύρίσκεται;

Λουέριος
Οποίος φόβος σέ κατέχει άλογος;

Κάμμα
Δέν είνε, πάτερ, άλογος δ φόβος μου· 
δεινόν κακόν, φρικώδες θά συμβή αύτφ· 
δέν άπατώμαι, ω, τό προαισθάνομαι ! 
Σύ, φίλε Βίνδαξ, άναζήτησον αύτόν 
νά έλθη, νά τόν ίδω, σπεΰσον τάχιστα.

(Ό Βίνδαξ καί ο Ρόθμαρις Εξέρχονται)

ΣΚΗΝΗ Γ.
Λουεριος, Καμμα

Αουέριος
Καλή μου κόρη, πόσον σέ έφόβησεν 
ή στιγμιαία τοΰ όνείρου αίσθησις’ 
άλλα παρήλθε πλέον, μή μελαγχολφς. 
Μειδίασον καί πάλιν δπως πρότερον, 
εντός ολίγου ό Σινάτος έρχεται 
φαιδρός καί χαίρων ώς άπήλθε πρό μικροί», 
νά έκσκεδάση δι’ ένος φιλήματος 
τήν περιβάλλουσαν τό πνεΰμά σου άχλόν.

Κάμμα
Πώς μέ διώκει τό φρικώδες ονειρον ! 
Ενώπιον μου βλέπω πάλιν τήν πυράν 
καί τήν αύθάδη ό’ψιν τοΰ Συνόριγος. 
Πώς αρα είδον τούτον; διατί αύτός 
νά μοί έμπνεύση τρόμον καί φρικίασιν ; 
Δέν τόν φοβούμαι καί τό είδε πέρυσιν 
όπότε ήλθεν ώς μνηστήρ έδφ προς σέ 
Άλλ’ δμως φρίσσω, καί εάν τόν εβλεπον 
θά έφοβούμην τώρα, ώ, θά έτρεμον.

Αουέριος
Άμέλει, κόρη- ό Συνόριξ πολεμεΐ 
προς τόν Προυσίαν κατά τά μεθόρια. 
’Αλλά προς τί φοβείσαι τόν Συνόριγα
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σύ τοΰ Σινάτοο ή περίδοξος γυνή ; 
Μή οΰτος ε'χει δύναμιν έλάσσονα 
τοΰ πολεμοϋντος εύζΑεώς τούί Βιθυνοΰζ; 
’Εάν παρηγκωνίσθη απαξ ή καί δίς 
δεν είνε μέγας δπως ητο άλλοτε;

Κάμμα
,ΖΩ, μή με επίπληξης, πάτερ άγαθέ, 
ά^λά φοβούμαι· τί φοβούμαι ; αγνοώ· 
ΖΛτώ ν’ αντλήσω ρώμην έκ τών λόγων σου 
νά λησμονήσω τώναρ, δέν τδ κατορθώ. 
Προαίσθημα μ’ έκτρόχει δυσαπάλλακτον 
δν δέν τδν ίΖδω παρ’ έμο'. καθήμενον 
δέν θά πραΰνω τήν άλγοΰσάν μου ψυχήν. 
Νομίζω-, πάτερ, δτι τδν άπώλεσα*  
δέν δύναμαι ν’άνθέςω, πάτερ μου, πονώ·

Λουέρεο?
Μή κλαίης, Κάμμα, μή λυπεΐσαι,σύνελθε. 

Κάμμα
’Ώ, σύ γινώσκειί ποΟ συχνάζει, ποΰ φοίτα 
δ τάλας Βίνδαξ, δστις ήλθε σήμεοον 
δέν θά τδν εύρη, είν’ αδύνατον, ποτέ.

Αουίρεος
Έγώ νά σπεύσω εΐς'άνεύρεσιν αύτοΰ.

Κάμμα
”Ω, σπεΰσον,πάτερ,ίν τήν Κάμμαν άγαπ?ς.

(Ό Αουέριος Ιξέρχεται δρομαίω;)

ΣΚΗΝΗ Δ'·
Καμμα

Ά, τώρα ή ψυχή μου καθησύχασε· 
‘θά τδν άνευρη ό καλός μου ό πατήρ 
καί θά τδν έπανίδω τδν Σινάτον μου ! 
Φρικώδεις όπτασίαι, άφανίσθητε 
μετά τής λύπης, ήν δπέστην έξ ΰμών. 
Θανάτου δέος, έρρε άνεπίστροφον- 
καί σύ, βραδίστη άγωνία τής ψυχής, 
πτερά λάβοΰσα είς τδ χάος σβέσθητι.
U, αφετε με όπως εζων ευτυχής, 

μή πλέον Ey όνείρφ μέ ταράςητε*  
τήν νύκτα ταύτην έδοκίμασα δεινώς 
τής Εκφροσύνης τλν τραχείαν βάσανον. 
Μακράν εμού τδ άλγος, ό άπελπισμδς 
δπόταν εχω τόσην ολβιότητα. 
Άρκενν’ αναπολήσω πάσας τάς στιγμάς, 
άφ’ ής τδ πρώτον εϊδον τδν Σινάτον μου, 
διά νά σβέσω έν τή θεία χαρμονή 
καί τήν σκιάν άκόμη πάσης θλίψεως. 
Δέν θέλω νά οργίσω τήν Άρτέμιδα 
και νά Εκφράσω κούφως λέξιν τολμηράν, 

άλλ’ άμοιοάλλω ανυπδ τδν ήλιον, 
ϋπάρχει άλλος όλβιώτερος ημών.

(Γόνυ κλινουσα)

Ώ, σύ τοΰ έθνους ή προστάτις, ’Άρτεμι, 
σύ, ήτις τόσον τούς πιστούς .υπερφιλεις,V ■> t ■> , t \ 3ίμη αφαίρεσης αφ ημών την εύνοιαν 
οι’ ής επαγιώθη έρως πανσθενής’ ί
ιών αγαθών σου δίδου τήν δαψίλειαν 
ώς τούτο πράττεις μεγαφρόνως απ’ αρχής 
κ’ έγώ ευγνωμονούσα είς άντά·Α·λαγμα 
θά σοί τελέσω εκατόμβας ίεράς.

( \ίφνης ακούεται οξύς σαλπίγγων ήχος’ ή Κάμμα 
μένει πρδς στιγμήν εννεά, είτα φαίνεται τε- 
ταραγμέυη και καθόσον αί σάλπιγγες ηχοθ- 
σιν δ τμόμος αύτής αδξάνει)

θεοί ! τί είνε τούτο; ή/ος σάλπιγγας ·, 
δέν άπατώμαι*  τδν ά.<ουω ευκρινώς^ 
και πλησιάζει*  άντηχεί διάτορος . . . 
ώς δ φρικτδς εκείνος τοΰ ονείρου . . · ναι, .

(Έγ= ραμένη)

’'Ω, δέν τολμώ νά "δω ή ταλαίπωρος· 
φοβούμαι, τρέμω, εδειλίασα, ριγώ, 
άχλύς τά όμματά μου άμφεκάλνψε 
και ο Σινάτος μένει πάντοτε μακραν. ·

( Γείνουσα τδ ούς)

Ό θόρυβος εν τούτοις Επιτείνεται » . . 
κραυγάς ακούω καί χαράς αλαλαγμόν.

(Βλέπουσα πρδς τά έξω)

Στρατός προβαίνει ψάλλων Επινίκια, 
στρατός γενναίων, απειράριθμος στρατός.

(Σκεπτομένη)

Μή είνε Spa ό στρατός τοΰ Βίνδακος $ 
Άλλ’ οχι, ούτος ήλθε σήμερον πρωί.

(’Απορούσα)

Αοιπδν τίς είνε ό' Επανερχόμενος · 
εν μέσψ τής πομπείας τής θριαμβικής 
■μετά τοσαύτης αναιδούς Επάρσεως ;

(’Έντρομος)

Όποια ύποψία γίνετ’ έν Εμοί I 
"Αν.είνε δ Συνόριξ δ Ερχόμενος; 
Αύτδς εκείνος; άλλά εΤνε δυνατόν ;

(Προκύπτουσα ίξω)

·*Ώ,  τίνες είνε ούτοι ·; ειν’ άγνωστοι*  
Αναγνωρίζω. .« Μή πλανώμαι;·.ΤΑ,ιδού..» 
οι Εκλεκτοί όπλίται του Συνοριγος !

(’Οπισθοχωρούσα)
Θεά προστάτις, φύλαξόν -με είν αυτός!

(Κ)ον ζομένη)

Τί εχω ή άθλια; τί αισθάνομαι ’ 
Όποιον μέ κατέχει πλάνημα ψυχής 
ανακινήσαν φοβεροί; τάς Φρέζας μου*,

(Κλαίουσα)

τώνειρόν μου θά Επαληθεύση, φεΰ | 
(Βλέπουδα περί αύτήν ώς εν παραφορά)

Ποΰ είμαι ; τίς μέ κράζει ; τίς μέ ώθησε \ 
τι αίμα είνε τούτο ; ποΰ πατώ εδώ; 
’Ιδού το δάσος . . . βλέπω τδ ικρίωμα . . . 
το πλήθος συνωθείται περί τήν πυράν} 
αί σάλπιγγες ήχοΰσι βιαιότερο·-·, 
το σκοτος έξαπλούται κατά· τδν δρυμόν, 
και τοΰ Ερέβους έχει τδ δυσόρτ>να·.ον 
ή φρικαλέά τοΰ Συνόριγος μορφή

(Έν άπελπισμω)
Ποΰ είνε ό Σινάτος, ό Σινάτος μου , , ·

(Τείνουσα. τδ οΰς’
Βαρύ άκούω βήμα . . . ό Συνόριξ ! . « a !

(Πίπτει λιπόθυμος έπί του ανακλίντρου)

ΣΚΗΝΗ Ε'·
Καμμα> Συνοριξ, Τορμαννος, Ναρβων

Τορμάννος
Ιδού τδ γέρας, δπερ σέ άνέμενεν.

Συνόρδξ
Έγείρου, Κάμμα, Επανήλθαν νικητής^

Νάρβων
Τδν ύπνον της, ώ άρχον, μή εκτάρασσε.

Συνάρςξ
Κοιμάται άμερίμνως ύπνον νήδυμον 
ή θεία κόρη, ήν ήγάπησα θερμώς, 
δι’ ήν δπέστην επαχθή μογήματα 
καταφρονήσεις καί δεινά καί θάνατον. 
Κοιμάται αγνοούσα ποιος θρίαμβος 
Επέστεψε τδ εργον τού Συνόριγος, 
οποία φήμη τά πτερά τανύσασα 
κατά τά έθνη πέτεται μεγακλεής. 
Άλλ’ όταν άφυπνώση ποία έκπληξις 
τήν αναμένει εν άρρήτω ηδονή. 
Θά "Τδη τδν' τετράρχην παντοκράτορα 
εν μέσψ δόξης, ήν έκτήσατο νικών 

• τάς νίκας πάσας άντικαταλλάσσοντα 
πρδς εν καί μόνον βλέμμα γλυκυμείλιχον-

Τορμ&ννος
βΗ εύτυχμα, Κάμμα, σοί προσμειδιά.

1ST

Συνόρτξ

’Εγκαταλείπω άπαντα τά λάφυρα 
εις τούς άνδρειωτάτους τών πολεμιστών. - 
Εκ τών τροπαίων, άτινα μ’ άνήκουσι 

τήν ώραν ταύτην ούδ’ ελάχιστου κρατώ.
• Έις σε, ώ Νάρβων, δίδωμι τά δόρατα 

κ ε?ςσε, Τορμάννε, τάς ασπίδας τών εχθρών. 
Μετάβητε άμφότεροι άγγέλλοντες 
εις τού; συστρατιώτας καί είς τδν λαόν, . 
ότι τήν Κάμμαν μοίραν εκλεξάμενος 
θα κατα-στήσω σύζυγόν μου. "Αγετε.

Γάςπροσταγάς σου,άρχον, Ο’άναγγείλωμεν.· 
(Εξέρχονται άμφότεροι)

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.
Συνοριξ? Καμμα λιπόθυμος.

Συνόροξ
γη παμφόρβη καί φωτός άναπτυχαί, 

ro τέρμα τών άγώνων τοΰ Συνόριγος 
ή κόρη αύτη Επιστέφει εύκλεώς. 
Έαυ προ έτους ήμηι έτι άδοξος 
άλλ όμως τώρα είμ’ Εγώ τών Γαλατών 
ό μέγιστος τετράρχης καί· πολέμαρχος. 
Κύγνωμονώ σοι, ώ παρθένος ιλαρά, 
δ-.ότι δέν μ’ Εδέχθης ώς μνηστήρα σου 
οπότε ήλθον πέρυσι πρδς σέ αύτός. 
Ιόν λόγον Εννοήσας άνεχώρησα 

■ αι εις αίνυύς πολέμους ρ',ψας έμαυτδν 
επειρασάμην νά φανώ επάξιος 
-ής κόρης τής καλλίστης, ήν εκτρέφ’ ή γή. 
Έγείρου πλέον νά μέιδης, Κάμμα μου., . 
Αλλά τί βλέπω...μή πλανιέμαι·,...είν’ώχρά,»,' 
ΐίεχει; πάσχει;,, πώς λοιπόν; δέν ύπνωττεν; 
ή χείρ της είνε παγερά ώς ή χιών. 
Ώ Κάμμα, Κ άμμα !. » σέ καλώ.εγέρθητί , . ·

Κάμμα ώς άπδ ληθάργου
Τίς είνε ; . . ,

(’Λναπηδώσα) 
Ό Συνόριξ ; σύ ;

Συνάριξ
’Έγώ.

Κάμμα άπομακρυνομένη
Μακράν I

Συνύριξ έκπληκτος
Τί λέγεις, Κάμμα ;

Κάμμα Ενοΰσα τάς -χεΐρας ιδίφ
θεοί, τδ ονειρον 1
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Ζυνόριζ μελιών

Την εκπληςίν σου φ^λοφρόνως συγχωρώ, 
διότι δεν γνωρίζεις πώς παρίσταμαι 
ένωπ’.όν σου μετά ρουν ένιαυτοΰ.
Δεν είμαι ο Συνόριξ, δν έγίνοισκες 
άπλούν τετράργην άνευ κύδους και τιμών 
ό Ι?ροις πρδς την Κάμμαν ένδιηλλα^ε 
τδν δίσημον οπλίτην εις πολεμιστήν 
χαί μέγας πλέον, αργών δορυκοίρανος, 
ύπερηψάνως μνάται ώς παράκοιτιν 
την Κάμμαν την ώραίαν, ?jv έλάτρευσεν.

Κάμμα

’Εαν γινώσκης ο τι εινε πάγκοινον 
ληρείς βεβαίως ή έςέστης των φρενών.

Χυνόρεξ
Ούδέν γινώσκω.

Κάμμα
Πώς ;

Συνόριξ
Σοί τό ορκίζομαι.

Κάμμα
Σύ μόνος τότε, ώ Συνόριξ, άγνοεΐς 
δτι ανήκω εις τετράρχην ένδοξον.

ϊυνόριξ δίφρων
Τί; πώς ; τί εΐπας; Είσαι. . . είσαι ίίπανδρος :

Κάμμα ύπερηφάνως

Του άρχοντας Σινάτου είμαι ή γυνή.

Συνόριξ

Πώς; συ ; σύ, Κάμμα ; είσαι άλλου σύζυγος; 
Ώ δαίμονες τού "ήίδου, δότε μοι ίσχύν 
νά ύπομείνω τδ δεινόν ατύχημα· 
την φρένα μου κρατείτε αδιάλυτου 
μή έκ τής λύπης τό κρανίου έκραγή. 
Άλλ’ δχι, δχι, Κάμμα, μέ έξαπατφς. 
"β, Sv δεν θέλης νά μέ ίδης εκφρονα, 
έργάτην πάσης βλάβης, πάσης συμφοράς 
είπε οτι δεν εϊπας την αλήθειαν/ 
τό ψεύδος κρηψον εις τά βάθη τής ψυχής 
καί μένε οια ήσο, ώς σ’ άνέπλαττον.

Κάμμα
Σοί λέγω αύθις δ τι εϊπον προ μικρού. 
Ανήκω τφ Σινάτω· πάντα έμαθες.

Συνόριξ
Ίώ μοι, φεϋ, δ τάλας των έμών κακών J

Κάμμα

Σινάτε, πώς βραδύνεις καί δεν έρχεσαι;

Συνόριξ
Γον σύζυγόν σου μετ’ αγάπης προσφωνεί? 
ένφ έκ τής οδύνης κατατήκομαι !
'ίρός τούτον μεταβαίνω" πρόσμεινον εδώ 
καί θά σοί φέρω τον Σινάτον πάραυτα.
Τίς τών δαιμόνων Ι’σται μοι έπαρωγός ; 
ίΐού εΐνε; Θά τον εδρω. Κάμμα, πρόσμεινον.

(’Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ Ζ'
ΚΑΜΜΑ καί είτα Μθ ΝΑ

Κάμμα;
Πρός τίνα λόγον μεταβαίνει προς αυτόν ;
Ά πήλθε σύννους καί έπιδινούμενος 
ραδιουργίας δολερά τεχνάσματα.
Έν τή οργή του εΐπεν άπειλητικώς 
κακούργου λόγον καί μανίας έποχον.
Μή Θέλη αρα διά τής επιβουλής 
εις την ειρκτήν νά ρίψη τον Σινάτον μου ;

Μόϊνα
Καλή μου κόρη, πώς σέ βλέπω κατηφή ;

I Κάμμα
Προς τόν άρχιδρυ’ίδην σπεύσον, Μόϊνα, 
κ' είπε αύτφ νά έλθη πάραυτα έδιρ.

Μόϊνα
Ή χείρ σου τρέμει καί δακρύει τώμμα σου 
τίς φόβος, κόρη, την ψυχήν σου κατασπφ;· 

ι
Κάμμα

Ό έχθιστος Συνόριξ έπανέκαμψε 
διά νά τιμωρήση τον Σινάτον μου.

J Μόϊνα
Μή σκέπτου παραλόγως φόβους πλάττουσα. 
Είν’ ύ Σινάτος έξαρκούντως ’ισχυρός 
καί δέν τολμά ευκόλως οίος δή πο:ε 
νά θέση χείρα έπ’ αύτού ώς τιμοιρος. 
Έν τούτοις μεταβαίνω εις τό τέυενος, 
άλλ’ έχε θάρρος, δέσποινα, καί μή φοβοϋ.

(’Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ Η'.
Καμμα

'Αγνή Θεότης, ύψηλόφρον “Αρτεμις, 
ή κατοικούσα κατα μέγαν ούρανόν,

ΚΑΜΜΑ —

ηήν άγαΟόν συμβίαν διαφόλαττε 
καί πάντας τούς κινδύνους άλεξον αύτώ. 
'Ως μνημονεύσω τής έννύχου όψεως, 
ήν δι’ονείρων είδον, ακόυσα ριγώ· 
τής δυστυχίας βλέπω άνορθούμενον 
τό φρικαλέου φάσμα προ έμοΰ αυτής 
έν τψ προσώπω τού. στυγνού Συνόριγος, 
δν ήμεσεν δ "ήίδης "ν’ άπαλλαγή. 
“Ω, διατ'ί δέν εύρεν δπως έτεροι 
εν μέσω μάχης, έν άγρια συμπλοκή 
κακίστην μοίραν, λευγαλέον θάνατον! 
Φεΰ ! επανήλθε τροπαιοϋχος νικητής 

, ^τόν ερωτά του πάντοτ’ ένθυμούμενος 
καί ό Σινάτος τώρα ένεκεν έμοΰ 
θά δώση δίκην ώς Θνητός παν έσχατος.

(Μετά μικράν παδσιν)
Πλήν τί θά πράξη; καί τί δύναται λοιπόν 
β βέβηλος ήλιου, έ βδελύκτροπος;
Εις τίνας σκέψεις παραλόγως μ’ εξωθεί 
γελοίος φόβος ταπεινών τό φρόνημα. 

(’Γπερηφάνως)
Αι, ποΰ καταβιβάζω τόν Σινάτον μου 
νά υποθέτω δτι κρέματ» έπ’ αύτόΰ 
οργή ανθρώπου, τιμωρίας πέλεκας. 
Τίς έχων δέκα στήθη, δέκα κεφαλάς 
μυρίας χειρας καί μυρία δόρατα 
θ άποτολμήση νά προέλβη κατ’ αύτοΰ 
χ’ωρίς νά έχή βέβαιον τόν θάνατον ! 

- (J θρασυβρέμων τών δρομώνων ήγεμών 
δέν έκδειμαίνει οσον ο Σινάτος μου, 
καί ίπιλήσμων τής αξίας τού άνδρός 
ύπέρ αύτού εις δέος περιέπεσα J 
Συγγνώμην, ώ Σινάτε, άν κ’ έπί στιγμήν 
άπό τού.ύψους ε’.ς δ ήρθης άτρομος 
ώς ό γαμψώνυξ τών νεφών α’ιγυπιός 
έν τή δειλή ψυχή μου σέ κατέρριψα 
έκ τής άγάπης πτοηθεΐσα ύπέρ σού!

ΣΚΗΝΗ Θ'.
Καμμα, Λουεριος

Λόυέριος
Την πόλιν πάσαν περιήλ.θον, κόρη μου, 
πλήν τόν Σινάτον ούδαμοΰ συνηντησα.

Κάμμα
’Αμελεί, πάτερ, τώρα πλέον δέν ζητώ» 
τόν σύζυγόν μου δπως καί τό πρότερον· 

'Ναί, θέλω νά τόν βλέπω πάσας τάς στιγμάς 
καί θά έπανακάμψη προς τόν δείελον, 
άλλα συνέσχον τήν δειλήμονα ψυχήν 
καί τούς όνείρους έκ τής μνήμης έσβεσα.

Αουέριος
Συνήλθες, Κάμμα,έκ τών φόβων σου λοιπόν;

Τόμος θ'.5 -«Μάρτιος 1888,

ΓΙΡ. Α'. ΣΚ. Θ'. Ι69Γ

Κάμμα
Ίδέ με, τρέμω πλέον !

Αουέριος
"Οχι, ε3γε.

Κάμμα περιχαρής 

Άί 
Αουέριος

Α1 μάχαι καί τά έργα τού Συνόριγος 
έπανε’λθόντος νικητοΰ τών Βιθυνών 
εις τόν Σινάτον χρέος έπ.βάλλουσι 
νά έπιδείξη τήν προτέραν φρόνησιν. 
"Αν ό Προυσίας έ'τισεν αντίποινα 
καί κατά κράτος έτροπώθη σήμερον 
θά άνεγείρη θαρραλέαν κεφαλήν 
συμμάχους έ’χων απαντας τούς "Ελληνας 
καί τόν Ρωμαϊον, οστις έποφθαλμια 
τάς χώρας πάσας τάς ύπό τόν ήλιον., 
Παλαίει ό Αννίβας άκατάβλητος 
έν Ίταλίφ τούς κοινούς ημών εχθρούς, 
άλλ’ έχει τής Αιβύης τά στρατεύματα 
καί θ’ άναστείλη τών Ρωμαίων τήν όφρΰν. 
Ημείς ολίγοι πώς θ’ άντιπαλαίσωμεν 
προς πάντας τής ’Ασίας τούς έχθρούς ημών 
ίχν οι τετράρχαι διαστασιάζωσι 
και τήν πατρίδα λησμονώσιν έντελώςΐ 
Τής όμονοίας κήρυξ μυριόφωνος 
•θά εξυμνήσω ένθους τόν Συνόριγα 
διά τήν δόξαν, ην έκτήσατο νικών" 
σύ δέ, ώ Κάμμα, κόρη φιλοπάτριδος," 
αγάπα τόν Σινάτον δσον έξαρκεϊ 
κ’εΐς τούς πολέμους τούτον μάλλον δτρυνον 
ή εις τού μίσους τήν πανέχΟιστον οδόν.' 
Όπόταν έπανίδης τόν Συνόριγα...

Κάμμα
Τόν είδον.

Αουέριος 

Πώς, πού !
■

Κάμμα
Έϊτο πρό μικ^οϋ έδώ. ;

Αουέριος
Δέν έδειξας δειλίαν δπως έλεγες.

Κάμμα
’Ώ, δέν το κρύπτω, έδειλίασα πολό. ί

Αουέριος
Άλλ’ δμως τώρα !

Κάμμα
Τώρα δχι πλέον.

12
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Λουέριος αετα χ«ρα; 
Ά !

Κάμμα
Τά πάντα ήδη, πάτερ, έλησμόνησα 
συναισθανθεΐσα τίνος είμαι ή γυνή· 
και έξ έκείνου τήν αλκήν άρύτουσα 
θά ε/τιδείςω έμαυτήν έρισθενή,

Λουέριος
Τοιαύτην θέλει νά σέ βλέπη πάντοτε 
6 νέος ήρως τών γενναίων Γαλατών, · 
και έξαρτάται άπο σοΰ εις υσιερον 
τήν εύτυχίαν νά τελέσης τοΰ άνδρος.

Κάμμα
Τπόθες, πάτερ, δτι καί έγένετο, 
διότι αυτή είνε μόνη μου φροντίς.
Παν δ τι βλέπω δι’ αύτοΰ αισθάνομαι 
και ή ζωή μου συγκεντροΰται ε’ις αύτόν·

Λουέριος
Καλέ Συνόριξ, ήλθες πρώτος προς ημάς !

Κάμμα
’Ώ. τίνες χώροι δέχονται τδ βήμα σου, 
τίς αύρα μυροδόλος σέ κρατεί μακράν; 
Έλθέ, Σινάτε, ώ καλέ μου σύζυγε, 
τά δμματά σου άκορέστως ν’άσπασθώ 
και νά σέ σφίγξω έπί τής καρδίας μου. 
ώς περισφίγγει δ κισσός τήν α’ιγειρον.

ΣΚΗΝΗ I'.
Οι Ανωτέρω, Βίνδαξ, Ροθμαρις, Βάρδοι 

πάντες εισερχόμενοι περίλυποι

Λουέριος
Τί έχεις, Βίνδαξ,. καί οί άλλοι πάντες, τί: 
όποια θλΐψις πλημμύρες τήν οψιν σας ;

Κάμμα
Τί κρύπτεις κατά φρένα βαίνων κατηφής

Λουέριος
Όμίλει, Βίνδαξ.

Κάμμα
Λέγε.

- Λουέριος
Διατί σιγόίς;

Κάμμα άδημονόϋσα
Φοβούμαι νά μαντέυσα) τήν αλήθειαν

Λουέριος
Τήν γλώσσαν λΰσον καί τό άγγελμα είπε.

Κάμμα περίφοβος
Σιγόίς καί πάλιν; εινε δυσοιώνιστον;

Βίνδαξ
Φεΰ ! ό Σινάτος δέν δπάρχει πλέον I

Κάμμα βάλλουσα κραυγήν
ΤΑ!

Λουόριος
Θεοί! τί λέγει;

Κάμμα έξαλλος
'Ο Σινάτος μου δέν ζή ;

Βίνδαξ
Ώ Κάμμα, κλαΰσον τόν θανόντα σύζυγον 
τήν κόμην κεϊρον εις τιμήν τοΰ άτυχους 
καί έν τώ πενθεί θαψον τήν νεότητα, 
τό θειον κάλλος καί τήν πάγκαλου ψυχήν.

Κάμμα ίν άπογνώσει

Γί λέγεις ; ό Σινάτος ; ό Σινάτος μου ;

Βίνδαξ
,'Γπό τήν χεΐρα δολοφόνου έπεσεν.

Κάμμα”Ω) χΐ άκούω
Λουέριος

Καί φονεύς αύτοΰ τίς, τίς;

Βίνδαξ
Ό στυγερός Συνόριξ !

Κάμμα
Οϊμοι ! τάλαινα !

Βίνδαξ
’Ενώ βραδέως ήρχετο τήν κέλευθον 
τυγ'/αίρων διαπύραις τοίς πολεμισταΐς 
όρμα έςαίφνης κατ’ αύτοΰ έξόπισθεν 
ο δόλιος Συνόριξ καί τόν πλήττει τρις 
■Ιανατηφόραις κατά τό μεσόκρανον. 
!Ιεσών χαμαί όρθοΰται καί στρεφόμενος 
τόν νεικεστήρα περιβάλλεται άγκάς 
καί πάλη τότε φοβερά συνάπτεται 
ώς διαπάλη πάνθηρας πρός λέοντα. 
Αλλ ό Σινάτος, πετρωμένος, άοπλος, 
πώςνάπαλαίσηπρόςτόνπάνοπλον εχθρόν; 

ί’Εν τούτοις έχει έτι, έχει δυναμιν 
καί έν άνθέξει τόν Συνόριγα κρατεί.

Ιδρώς τόν ένα λούει και τόν έτερον 
τό αίμα ρέον ώς νασμός μελαναυγής· 
όΐ οφθαλμοί των λάμπουσιν ώς πόρδαλα, 
άπό τοΰ στήθους ή πνοή έξέρχεται 
μετ’ άγωνίας ώς πολύρροιζος βοή 
και κατακιλυνδοΰται ό μονολιθος 
έπί έδάφους έξ αιμάτων κελαινοΰ.
Δεκάκις ό Συνόριξ διεξέφυγεν 
έκ τής άγκάλης τοΰ συνέχοντας αύτόν, 
δεκάκις όμως πάλιν περιέπεσεν 
εις χεΐρας τοΰ Σινάτου έπορούοντος’ 
άλλ’ είς έκάστην δολεράν διάδρασιν 
ένέπηγε τό ξίφος μέχρι .τής λαβής 
ό δολοφόνος, δστις ήτο άκμητος. 
Αΐμάσσων ό Σινάτος, ά'τονος, τυφλός, 
έστρέφετο καί ώρμα, γόνυ έκλννεν, 
έπανωρθοΰτο και έσπάτο κατά γης. 
Φευ, φεΰ, δ ήρως πλέον δέν ήδύνατο 
άσπαίρων τότε νά έγείρη κεφαλήν, 
καί ό Συνόριξ άρας τόν βραχίονα 
πληγαΐς μυρίαις διετρύπησεν αύτόν· 
ώς δέ νά έφοβεΐτο μετά θάνατον 
τό σώμα τοΰ Σινάτου, τόν νεκρόν χαμαί 
ό αίμοβόρος διαρκώς κατέκοπτεν.

Λουέριος
’’ίί,παΰσαι πλέον,Βίνδαξ,παΰσαι πρός Θεών!

Βίνδαξ ε’ρωνικδς

Καί τώρα, βάρδε, ψάλε τούς παιάνας σου-

Κάμμα
’Ω λέχη καί νυμφεΐα, χαίρετε λοιπόν 
τόν πάντα όλβον σήμερον άπώλεσα

Λουέριος
Νεκρός δ ήρως! Τί σοΐ πέπρωται, πατρίς f

Κάμμα διατρέχουσα τήν σκηνήν

Ποΰ είνε τοΰ Σινάτου οί σιλόδουροι 
ένώπιον μου νά σφαγώσιν άπαντες;

Βίνδαξ
Ούδεΐς ύπάρχει· πάντες ηύτομόλησαν j 
πρός τόν δείχθέντα έν τή πάλη νικητήν.

Κάμμα ΐσταμένη έμβρύντητος
Ούδεΐς δπάρχει; Καί λοιπόν ό πρώτιστος 
τών Τεκτοσάγων θά ταφή άκτέρεστος ;

ΒεΎδαξ ■ !

Τά χαΰνα πλήθη άπονέμουσι τιμάς | 

εις τούς άνθρώπους, οΐτινες ίσχύουσι 
τή αΐωνίιζ λήθη παραδίδόντα 
τούς άτυχοΰντας, καίπερ όντας άγαθούς

Κάμμα έν ύψ'στη λύπη
’Ώ, φέρετε μοι τον Σινάτον, άνθρωποι, 
ν’ άπομυζήσω τάς πολλάς αύτοΰ πληγάς 
καί τόν ιόν τοΰ έγχους άπερύουσα 
νά έμφυσήσω τήν ζωήν μου ε’ς αύτόν. .

Βάρδοι, αδοντες πρός λύραν

Ώ Κάμμα,μή παΰε τούς θρήνους σου, κλαΰσον, 
δέν έχεις τόν σύζυγον, δν άγαπας’ 

θά ρεύσ’ ή ζωή σου άνάπλεως λύπης 
ώς άγνωστος ρύαξ έν μέσφ δρυμών, 

άπώλεσας πάντα, ώ Κάμμα.

Λουέριος
Τά πάντα, ναί, τά πάντα, κόρη δύστηνος!

Βάρδοι
Ώ Κάμμα μή παΰε τούς θρήνους σου, κλαΰσον, 

ώραΐον τόν είδες, τόν είδες καλόν 
άλλ’ ήτο άνδρεΐος· έν πάση τή χώρα 

δέν εΐχεν έφάμιλλον άλλον τινά 
καί ήρως ήνδρώθη, ώ Κάμμα.

Βίνδαξ
’Ανδρε ~ος ήτο, άλλά τόν έφόνευσαν !

Βάρδοι
Ώ Κάμμα,μή παΰε τούς θρήνουςσου, κλαΰσον, 

διότι δ θάνατος εύρεν αύτόν
έν ώρα γαλήνης, μακράν τών πολέμων. 

Δέν ’έπεσ’ έν μάχη πρός ξένους έχθρούς 
καί άδοξος μένεε, ώ Κάμμα.

I
Κάμμα έν παραφορά

Ποτέ, α, όχι· δ Σινάτος άδοξος; 
καί τίς δπάρχει ένδοξότερος αύτοΰ ;

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.
Οι. Ανωτέρω, Συνόριξ, Τορμαννον 

Ναρβων, Αξιωματικοί

Συνόριξ
Έγώ, εις 8ν ή νίκη έμειδίασε 
καί δστις είμαι μόνος βρέννος Γαλατών.

I
Κάμμα

Αί, δολοφόνε, φύγε, στάζεις αίματα ί
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Χυνόρΐξ, ρίήΐων μάχαιραν εις τους πόδας τϊ}5 Κάμμας
Λαβέ, ώ γΰναι, την όξεΐαν μάχαιραν, 
δι’ ής Ανήκεις έν τφ μέλλοντι έμοί.

Κάμμ.σι α’ίρουσα τήν μάχαιραν 
ήν καί κατασπάζεται

ΤΩ τοΰ Σινάτου αίμα πολυδάκρυτου !

Συνόριξ
Τδ αιμα σοί δωροΰμαι ώς άντίφερνα 
καί ύπέρ αΐσαν είσαι σύζυγός μου σύ.

Κάμμα
Έγώ νά γείνω τοΰ φονέως σύζυγος $

Συνόριξ
Κύψατε πάντες <Λ Γαλάται προ αύτής, 
λατρεύσατέ την ’ίσα πρός τήν ’Άρτεμιν, 
ή Κάμμα είνε τοΰ Συνόριγος γυνή·

(Πάντες κλίνονσι γόνυ, πλήν τοΰ Δουερίου 
και τοΰ Βίνδακος)

Κάμμα οργίλη καί έξαλλος
Έγείρου, πλήθος ανανδρίας έμπλεων, 
ή χήρα μένω τοΰ Σινάτου έσαεί.

ΣΚΗΝΗ IB'
. Οι Ανωτέρω, Αριοβυςτος, Δρυιδαι 

Ουατεις, Λαός

Άριόδυστος
ΤΩ σύ τής νίκης τέκνον, τί διέπραξας ; 
Ήρχόμην ένθους νά τελέσω τάς σπονδάς 
έπί τφ σώ Οριάμβφ άγαλλ.όμενος 
οπότε ε’δον τδν αγώνα φρικιών 
καί τδν Σινάτον άπνουν κατακείμενον. . 
Τί έκ τών δύο νά τελέσω, στρατηγέ; 
σπονδάς ή δίκας; ΙΙόθεν, πόθεν όίρξωμαι;

Συνόριξ γόνυ κλ'νων
γέρον,πρδς τοΰ Θείου κύπτων ταπεινώς 

συγγνώμην έξαιτοΰμαι τοΰ έγκλήματος. 
Σοί φέρω νίκας κ’ είς Αντάλλαγμα ζητώ 
τήν αμνηστίαν, ήτις μοί οφείλεται, 
’ικέτης, δέν θά ευρώ χάριν παρά σοί;

Άριόδυστος μετά μικράν σιγήν

Εγε'ρου, τέκνον, οί Θεοί έλάλησαν. 
Τιμή καί δόξα τφ ανδρείφ στρατηγφ.

Κάμμα ίοίγ
Θεοί προσταται, μή μ’ έγκαταλίπετε

Συνόριξ
Ελθέ, ώ Κάμμα, σύζυγός μου Αγαστή.

Κάμμα
"Αν εΐμ’ δες ία, γέρον, τής Άρτέμιδος 
παράλαβέ με καί θ’ ανήκω εις αύτήν.

Συνόριξ έξαλλος
Τί λέγεις;

Άρεόδυατος
Είσαι.

Συνόριξ
Άλλ’ ανήκεις εις εμέ.

Άριόδυστος έκτείνων τάς χεΐρας 
έπ’ι της κεφαλής τής Κάμμας

Μακράν, Συνόριξ· μή τολμήσης νά προβής 
ή Κάμμα είνε τής Θεάςίέρεια!

Συνόριξ ίν παραφορά 
Κατάρα !

Κάμμα ’δία
ΤΩ Σινάτε, ζώ καί μετά σε 

διά νά μή σ’ αφήσω άνεκδίκητον !

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Το έσωτερικον τοδ ναοΟ τής Άρτέμιδος. Έν τω βάθει τδ άγαλμα τής Θεάς ολόχρυσου. 

Π,ρο αύτοΰ ίκρίον έκ τριών βαθμιδών καί κατά τδ μέσον βάθρου έφ’ οΰ δ βωμός. Έπί 
τών κιόνων αναθήματα ποικίλα'ξίφη, έγχη, ασπίδες κλ. Λυχνίαι κατά διαστήματα έκατέ- 
ρωθεν τής σκηνής. Λί ΐέρειαι άπτουσι ταύτας βραδέως καί περί τδ τέλος τΟΟ μονολόγου 
Απέρχονται. ·

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΪΉ»

Μύΐνα . γονυκλινής κατά τήν τελευταίας τοΰ 
ίκρίου βαθμίδα πρδ τοΰ βωμοΰ 

τής Άρτέμιδος

Πρδ τοΰ βωμοΰ σου γόνυ κλίνουσα, Θεά, 
εύχαριστίας άναπέμπω εύχαρις. 
Διέσωσας τήν Κάμμαν έκ τοΰ τέρατος, 
μή καταλίπης πλέον ταύτην σήμερον. 
Διά τοΰ γάλακτός μου τήν έξέθρεψα, 
αύξάνουσαν τήν ειδον ώς κυπάρισσον, 
καλήν ώς ρόδον, ώς τδ θειον άγαθ-όν. 
Τήν εύτοχίαν ά'κρω χείλει εθιξεν, 
Αλλ’ό Σιν άτος έπεσε θανατωθείς, 
καί δυστυχίας έξαπλοΰται πέλαγος 
ανα το μέλλον άπαν τής λοιπής ζωής 
άπδ τής.λύπης ταύτης έκ.γινόμενον 
είς μήκος καί εις πλάτος άτερμάτιστον. 
Τής συμφοράς τδ κΰμα κατεπόντισε 
τδν οίκον τών χαρίτων, τοΰ κατελπισμοΰ 
και ναυαγός έσώθη έν τφ κλύδωνι 
ή τλήμων Κάμμα, όπως ελθη παρά σοί. 
Η νύξ τοΰ γήρως, ήτις φθάνει ά/αστρος 
τηι άπλετον σκοτίαν μοΐ ύποσχείαι, 
ώ, ιός, Θεά, νά ιδω απαξ ίτι φώς, 
τήν φίλην Κ,άμμαν παρά σοί εύρίσκουσαν 
παραμυθίαν τοΰ άλγήματος αύτής.

(’Εγείρεται)

ΣΚΗΝΗ Β’·
Μοϊ'να, Ροθμαρις

Ρόθμαμς Ερχόμενος έκ τοΰ βάθους 

aO τελευταίοι άπεσφάγη έριιοος 
άλλ’ οί θεοί ιιγώσι.

Μόϊνα
Σύ, ώ Ρόθμαρι; 

καί τ! σε φέρει άίυμον εις τδν ναόν;

Ρόθμαρις
Ή γραία μήτηρ τοΰ ανδρείου Βίνδακος 
ετέλεσε θυσίαν ίλαστήριον 
όπως άνευρη τδν τριπόθητον υιόν· 
είς μάτην δμως· οί Θεοί έσίγησαν.

Μόϊνα
Ό Βίνδαξ, λέγεις;

Ρόθμαιρις
Φεΰ I άπώλετο !
Μύϊνα

Ιίλήν πώς;
Ρόθμαρις

Άφ’οτου δ Σινάτος έτελεύτησε 
λιπών τδν οίκον άνεχώρησε ταχύς. 
Παρήλθον νύκτες εκτοτε τριάκοντα 
καί ούδεμία εί’δησις περί αύτοΰ.
Έγένετο αύτόχειρ, ζή Απόκρυφος, 
ή μή πλανήτης έν τφ μέσφ τών δρυμών 
είς όνυχας λεόντων περιέπεσεν ;
Ούδείς γινώσκει καί σιγώσιν οί Θεοί!

ΛΙόϊνοι
Πώς θ’άναγγείλω είς τήν Κάμμαν,τάλαινα, 
τήν νέαν ταύτην όλεθρίαν είδησιν 
οπότε Αναμένει μετά χαρμονής 
τήν παρουσίαν τοΰ .καλού ομήλικος 
κατά τήν ώραν τής μεγάλης τελετής;

Ρόθμαρις
Αζ τήν πατρίδα μάλλον, γηραιά, λΰποΰ, 
διότι ώς δ Βίνδαξ έίν’ δλίγιστοι 
καί σύν τφ χρόνφ θά ώδήγει τούς στρατούς 
είς αιώνιας νίκας, είς τδν θρίαμβον.

Μόϊνα βλέπουσα .δεξιά
Άλλά, ... δέν ειν’ δ Βίνδαξ δ έρχόμενος;

Ρόθμαρις στρεφόμενος Ιν ταραχή
Γφλέγεις, γραία ; Ιίλήν καί λέγεις Αληθή.



ΚΑΜΜΑ — ΠΡ. Β'. ΣΚ. <7'. 175

174 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Μόίνα
'H Κάμμα δμως εύσταθής τδ φρόνημα 
ουδέ προσέχει εϊς τους λόγους τοΰ πατρός.

Βίνδαξ
Ά, τήν ψυχήν μου, γραία, ΰπερηύφρ’αν-ες ί

Μό'ίνα
Θά ύπομείνη ταΰτα καί τήν σήμερον 
τής νεομύστου φέρουσα τδ Ενδυμα· 
άλλ’ δταν πλέον αύριο.ν άποκαρή 
καί τάς σπονδές τελέση ώς Ιέρεια 
θά’ήσυχάση έκκοσμοΰσ^ τον βωμόν.

Βίνδαξ
Πρδς τήν μητέρα φερε με, ώ Ρόθμαρι. 

(’Εξέρχονται άμφύτεροι διά τοΰ βάθους)

ΣΚΗΝΗ Δ'· 
Μο'ΝΑ καί έίτα ΑΡΙΟΒΥΣΤΟΣ

Μό'ίνα
’Ανδρείε νεανία, παν δ τι ποθείς 
νά βλέπης Εν τφ άμα Εκτελούμενον ?

’Αριόβυστος εισερχόμενος
Ποΰ είνε, γραία, ή νεόμυστος ημών; 
Εντός ολίγου τών σπονδών άρχομεθα 
καί τάς εύχάς της πρέπει νά άποδεχθώ 
κατά τους νόμους καί κατά τά πάτρια.

Μό’ίνα βλέπουσα τήν Κάμμαν
Ίδου ή Κάμμα 1 Συννους όπως· πάντο-τε; 
τά δάκρυά της κατεμάραναν αύτήν' 
έλούσθη έν τή θλίψει ή ταλαίπωρος.

’Αριόβυστος

’Άπεχε τώρα.
Μόϊνα μετά θλίψεως 
. Κόρη μου άγαπη-η ί

Γ (’Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ Ε'·
Αριοβυςτος, Κλίμα

Κάμμα
Ή δυσποτμία έπί σοί ένίλατο, 
άθλια Κάμμα, μετά πεάμονος οργής.

ΣΚΗΝΗ Γ·
Οι Ανώτερε, Βίνδαξ.

Βίνδαξ
Έδφ, μοί είτιτι, δτι ήλθ’ή μήτηρ μου·

Ρόθμαρις
"Ώ, χαϊρε, Βίνδαξ, οί Θεοί έδέξαντο 
τάς ικεσίας της μητρός σου εύμενώς.

Βίνδαξ
Καλή μου μήτερ ! Πόσον την έλύπησα !

Μόϊνα
’Εγκαίρως φθάνεις' μετ’ολίγον άρχεται 
ή άγιστεία τοΰ μυσταγωγήματος 
καί μετά γήθους θά σέ Γόη παρ’ αύτη 
τδ τελευταίου ή γυνή τοΰ φίλου σου.

Βίνδαξ
Τί πράττει ό Συνόριξ; ποΰ εδρίσκεται;

Μ ύϊνα
Είς απαν τόλμης άνερράγη ό θρασύς.
'Ως οί δρυΐδαι καί ό ’Αριόβυστος 
τήν μελλιέρην ήγαγον είς τον ναδν 
ό μιαιφόνος άναιδώς έζήτησε 
νά όμιλήση πρός τήν Κάμμαν ύστατον, 
άλλ’ ό ιεροφάντης άπηγόρευσε 
τήν είσοδον ε’ις τούτον κ’ ε’ις τοδς μετ’αύτοΰ 
Επί ποινή κατάρας θεοφράδμονος. 
Τί.τότ’ Εμηχανήθη όδολοποιός;
Διά τοΰ βάρδου πάντων κατετόλμησε 
καί διαρκώς Ελπίζει δτι τάχιστα 
θά καταπείση ταύτην ό πατήρ αυτής.

Βίνδαξ
'Ο βάρδος δμως άπατφ τον άθλιον.

Μόϊνα
Φεΰ ! όχι.

Βίνδαξ
’Όχι; Μέ Εκπλήττεις.

Μό'ίνα
Δυστυχώ; 

Βίνδαξ
Τον γάμον συμβουλεύει δ Λουέριος ;

Μ ύϊνα
Άπδ τής πρώτης ώρας τοΰτο μελετά.

Βίνδαξ
Θεοί ·' πώς είνε τά τοιαϋτα εννομα ;

Αριόβυστος
Ώ γύνα'-ΐ θάρρει κ’οί Θεοί σέ στέργουσιν.

Κάμμα
Είπε μοι, γέρον, διατί δέν ήκουσα 
τον μέγαν γδούπον τοΰ άργήτος κεραυνού 
οπότε ό Συνόριξ Εθανάτωσεν 
Εκείνον δστις ήτο φίλος τών Θεών ;

’Αριόβυστος
Θά τδν άκούσης καί θά ’ιδης τέρατα.

Κάμμα
Πώς έτ’ ύπάρχει έν τοϊς ζώσιν άλκιμος 
ό.μιαιφόνος, 8ν ή “Αρτεμις στυγεϊ;

’Αριόβυστος
Τοιοΰτον βίον μή ποτ’ ευχου τοΐς Ονητοίς

Κάμμα
Καί ζή και άρχει κ’ έν παντι άγάλλεται 
οπότε ό Σινάτος φέρεται ταχύς 
έπ'ι τοΰ μετεώρου πρδς τδν ΐαυθμδν 
τών άγαθών κ' ένδοξων προπατόρων του.

Άρεόβυστος
Παραμυθία τοΰτο έστω διά σέ 
οτι θά εύρη τήν καθέδραν πρόχειρον 
έν μέσφ τών προγόνων ό περικλεής 
δι’ όσην δόξαν πολεμών έκτήσατο.

Κάμμα
ΤΑ, Ενθυμούμαι, ώς Sv ήτο προ μικρού, 
Εκείνην τήν ημέραν οτε ήγετο 
Επί ασπίδων Εν τή μάχη πληγωθείς 
τήν νίκην άπολέσας καί τδν θρίαμβον 
διά τής προδοσίας τοΰ Συνοριγος. 
Όποιον είχε μεγαλείον, καίπερ ών 
νενικημέν,ος, ύποστάς πανώλειαν. 
ΙΙώς έκαρτέρει εν τοσαότη συμφορά 
έμπνέων θάρρος Οι’ ημέρας κρείσσονας. 
*Ό ! ήτο μέγας έν άπείρονι κακη>. 
Τοιοΰτον όντα τότε τδν ήγάπησα 
καί τάς πληγάς του Εθεράπευσα Εγώ· 
τδν άλκιμον Σινάτον Επιθάνατον 
άνέστησε τής Κάμμας ή θερμή πνοή. 
Μετέπειτα ό γάμος έπεσφράγισε 
τδν άμοιβαίο.ν έρωτα τών καρδιών 
καί ή ευδαιμονία έδραν έπηξε 
κατά τήν άκραν τής φιλότηιος αυτής. 
Άλλά έπήλθεν ή άγρια θύελλα 
κ’ έν άκαρεΐ τά πάντα μοί άνηρπασεν.

(’Εξάγουσα τήν μάχαιραν)

’Ώ, δέν θά άποθάνω πριν ή .τδν κακόν 
άνταποκτείνω εις τιμήν σου, σύζυγε 1

’Αριόβυστος
Γίπράττεις,Κάμμα;Σύντριψον τήν μάχαιραν 
μετά τήν άγιστείαν δέν θά δυνηθής 
νά Εκτέλεσης κατ’αύτοΰ τήν έκτισιν·

Κάμμα
Πώς εΐπας, γέρον;

•Αριόβυστος

Τής Θεάς Ιέρεια 
δέν δυνασαι νά τρέφης πλέον τοΰ λοιπού 
οργήν κατ’ άλλου ή νά πράξης Εγκλημα.

Κάμμα
Καί πώς ·, θά ζήσω τήν έπίλοιπην ζωήν 
χωρίς νά λάβω στυγεράν έκδίκησιν ;

’Αριόβυστος
Γοιαύτη είνε τών Θεών ή βούλησις.

Κάμμα
Οί λόγοι σου, ώ γέρον, πλήττοντες τδν νοΰν. 
τήν γνώμην μου ποιοΰσιν άκατάστατον. 
Νά μείνω μόνη άφες με τήν δύσμοιρου 
διά νά συναγείρω έμαυτήν βραχύ.

’Αριόβυστος
Πριν ή τδν πέπλον περιβάλης σκέ-φθητι 
Ενόσω Εχεις πρδς μετάνοιαν καιρόν.
Μωρά εκείνη, ήτις ώς ίέρεια 
τάς χεΐρας βάψει δι’ αιμάτων φονικών. 
Τοιοΰτον άγος μήτε γή προσδέχεται 
μήτε καν όμβρος ιερός καί μήτε φως.

(’Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'·
Καμμα μόνη έν φόβορ ΐσταμένη

ΤΩ θυμοβόρα έπη, επαχθέστερα 
τής γης Εκείνης, ήτις κρύπτει τδν νεκρόν 
άνηί.εήτως ζώσαν μέ έθάψατε.
Τήν καταδίκην τής ψυχής μου ήκουσα 
διά τής γλώσσης ίερέως πολιοϋ 
«’ έκ τών χειρών μου φεύγει ή Εκδίκησις! 
Θά ζήση ό κακούργος έν τοϊς άγαθοίς 
ένφ τδ αίμα τοΰ Σινάτου ένικμον 
κατά τοΰ δολοφόνου διαρκώς βοα.
’Ώ, τί νά πράξω τώρα ή ταλαίπωρος ; 
Πώς ν’ άναλάβω ίερείας_ένοχήν
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όπόταν μίσος μόνον καταισθάνωμαι 
δι’ ο τι θάλλει κα'ι ύπαρχε’. έπ! γης, 
και όταν άνά πάσαν τοΰ καιρού στιγμήν 
όρμα,ίνω κατά φρένα την έκδίκησιν; 
Πώς θά κοσμήσω δι’ άνθέων τούς βωμούς 
ίνφ θά ψαύω την ποιναίαν μάχαιραν ; 
Πώς θά άιάψω ίπιβώμϊα πυρά 
χωρίς νά εχω καθαράν διάνοιαν 5 
Νά άποβάλω πασαν σκέψιν τιμωρον 
τή λήθη πάντα χόλον παραδίδουσα 
ν’ άπογυμνώσω τήν ψυχήν μου τέλέον 
&·λ τής άγριας λύσσης, ήν αισθάνεται ; 
Κα'ι πώς θά ζήσω έν τφ σκότει τής νυκτος 
άφοΰ θά σβέσω έν έμοι τό έναυσμα, 
δι’οΰ ε’σέτι απολαύω τής ζωής;
Έν τίνι στρέδλη σφίγγονται άγχόμενοι 
ο νοΰς μοϋ, ή καρδία, πάσα αϊαθησις· 
Έδω νά μείνω άνευ τών έλπίδων μου 
μή δυναμένη ούδέ κδν ν’ άπομισώ*  
έκεΐνον δστις τόν Σινάτον έκτεινε ; 
Πρός τ! νά μείνω τής θέας ιέρεια ; 
Νά καταλίπω τοΰ ναού το ά'συλον, 
αλλά θά πέσω τότε εις τάς χεΐράς του 
και θά εΐσέλθω εις τήν άτιμον εύνήν 
τοΰ δολοφόνου, οστις στάζει α’ίματα ; 
”ίί,φρίκη, φρίκη ! Προτιμώ τόν θάνατον. 
Πλήν τίς θά έκδικήση τόν Σινάτον μου >

ΣΚΗΝΗ Ζ'·
Καμμα, Αουέριος:

Αουέριος

’Ολίγος έ’τι χρόνος ύπολείπεται 
τή μελλιέρη Κάμμα προ τής τελετής 
καί τελευτα,ον ό πατήρ της έρχεται 
να ίκετεύση ταυτην δπως συνταχ^θή 
τή γνώμη τών άριστων, ήν θεάρεστου 
έξ ομολόγου πάντες άνεκήρυξαν.

Κάμμα

Ματαίως Ικετεύεις· ειπον προ πολλοΰ 
όποιαν εχω σταθερόν άπόφασιν.
Η χήρα τοΰ Σινάτου δεν κατέρχεται 
ε’ις τό θολώδες τέλμα δπου λούεται 
ο δολοφόνος τοΰ ανδρείου στρατηγού.

Αουέριος
Μή σχε-πτου ταΰτα*  εσο άμυησίχαζος 
καί την πατρίδα χίμα υτςέρ παν καλόν.

Κάμμα
Ή μνήμη τοΰ Σινάτου’ μ’ ’έχει α.πασαν 
καί δέν δπάρχει άλλη σκέψις έν έμοί.

Αουέριος
Κ’ έγώ ήγάπων τόν Σινάτον, κόρη μου· 
μήπως δέν ε’χον πρός τόν ήρωα κ’ έγώ 
πατρός λατρείαν και αγάπην ένθερμον; 
,Αλλ’ ήδη οδτος δέν ύπάρχει έν ζωή 
καί ο Συνόριξ μένει μόνος πρόμαχος 
ιήί χώρας ταύτης, ήν έκυριεύσαμεν.

Κάμμα
Αι, πώς, ώ πάτ'ρ, τόν κακόν ύπερΟψοΐς, 
ενώ ήξεύρεις υπέρ πάντα κάλλιον 
τά τελεσθέντα, δτι ά'νευ συστολής 
έπΐ τής προδοσίας έστερέωσε 
τήν δόξαν καί τό κλέος τοΰ πολεμιστοΰ!

Αουέριος
Μή κίνει παρελθόντα’ ί'δε σήμερον 
όποιος τρόμος έχει τούς εχθρούς ήμών. 
Ούδεΐς θ’ άντεπεξέλθη πρός τόν γίγαντα.

Κάμμα
Τό σώμα γίγας, άλλά νάνος τήν ψυχήν.

Αουέριος
Ααλεϊς άδίκως· άγνοεΐς τόν άνθρωπον»

Κάμμα
ίΐασα κακία έμφωλεύει έν αύτώ.

Αουέριος
Λαλώ έμφρόνως, εϊνε άξιος τιμής.

Κάμμα
Πολλών θανάτων εϊνε ούτος άξιος,

Αουέριος
Τήν ώραν ταυτην, Κάμμα, εϊνε βασιλεύς. 
Οι μάχιμοι Γαλάται άνεγνώρισαν 
τον νουν, τδ κράτος, τού άνδρδς τας αρετας 
και εις τον θρόνον τούτον άνεβίοασαν 
πολλά εκ τούτου άναμένοντες καήά.

Κάμμα
Εν ετι μένει... νά τόν ϊδω καί Θεόν!

Αουέριος
Τοΰ βασιλέως θαλερά παράκοιτις 
θά είσαι, Κάμμα, πάσαν έ'χουσα ισχυν. 
Θά έ/ης πάντα· πλούτη, γαίας, μέγαρα, 
τά πλεϊστα τών λαφύρων θα λάμοανης συ 
κα'ι ύπό σέ θά πτήσση έθνος ά'λκιμον.

Κάμμα
Εις μάτην λέγεις ταΰτα, πάτερ άγαθέ· 
ούδέ τά πλούτη, ούδ' ή πολυτέλεια

Ά ομμαμου θαμβοΰσι ταύτην τήν στιγμήν. 
Καί άν έγείρη μέγαρον χαλκοβατές 
έκεΐ δέ πήςη θρόνον έλεφάντινον 
έγώ τό βλέμμα δέν θά στρέψω πρός αύτόν, 
άλλ’ εις τον τάφον δ’στις κρύπτει «φθαρτόν 
τόν σύζυγόν μου, πασαν δι’ έμέ χαράν.

Αουέριος
Ώ Κάμμα, Κάμμα, δεΐξον γενναιότητα, 
τών πάλαι λάθου τέλος καί συγγνώμην δός, 
γενυΰ θυσία χάριν τής πατρίδος σου.

Κάμμα δπερηφάνως
Ποτέ, <5 πάτερ· λέγω τοΰτο ύστατον· 
ή χήρα τοΰ Σινάτου εϊνε ιερά 1

ΓΕξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ Η'·
Αουέριος μόνος

Ώ κόρη, δν ένόης τίνα ό'λεθρον 
προετοιμάζεις εις τήν χώραν σου αύτήν 
δέν θά ήρνεΐσο έν τοιούτιρ πείσματι 
νά έκτελέσης τοΰ πατρός τήν συμβουλήν’ 
άλλά ό έρως πρός Οανόντα σύζυγον 
τήν φρένα σου μαλάξας έν τή συμφορά 
δέν σέ άφίνει νά σκεφθής βαθύτερου 
καί νά νοήσης δτι πρέπει ακόυσα 
νά ΰποβάλης εις θυσίαν έαυτήν. 
Ά, Κάμμα, Κάμμα, διατί δέν ήκουσας, 
σύ, κόρη βάρδου τής πατρίδος τήν φωνήν

ΣΚΗΝΗ Θ’.
Αουέριος, BinaaS Ερχόμενος βραδέως 
έκ τοΰ βάθους σύννους κα'ι περίφροντις

Βίνδαξ

Όπόταν .μετά έτη πολυάριθμα 
οϊ νέοι βάρδοι ψάλλοντες μελωδικώς 
τήν ιστορίαν ταυτην μεταδώσωσιν 
εις νεωτέρους πρός κιθάραν κύπτοντας, 
έν λύπη πάντες θά ,άκούσωσιν έκεΐ 
τί ό πατήρ τής Κάμμας συνεβούλευεν.

Αουέριος
Σύ μόνος, Βίνδαξ, έκ τών νέων Γαλατών 
τήν γνώμην πάντων θεωρείς άθέμνστον.

Βίνδαξ αΰστηρώς
Τοιαυτη εϊνε· κα'ι δικαίως απορώ 
πώς, σύ, έν άλλοις σώφρων, περιέπεσας

Τόμος β' 5 —> Μάρτιος 1888.

εις μέγα σφάλμα συμβουλεύων ταπεινά. 
Πώς έφαντάσθης δτι δόναταί ποτέ 
νά γείν’ ή Κάμμα τοΰ Συνόριγος γυνή; 
Άλλ’δνδένεχης σπλάγχνα ώς πάς άνθρωπος, 
έάν δέν πάσχης, είσαι τόσον άκακος 
ώστε νά στέργης τόν ζακοΰργον ώς υ!<5ν, 
σύ, γέρον, δστις παρά πάντα ώφειλες 
νά καταρασαι τούς γεννήτορας αϋτοΰ ;

Αουέριος
Λυπούμαι ότι ό υίός τοΰ Θόρμαντος 
όρμαίνει κατά φρένα σκέψεις μοχθηράς. 
''Αν ό πατήρ σου έζη και σέ ήκουε 
τήν ώραν ταύτην θά σέ ήλεγχε' πικρώς.

Βίνδαξ
”Αν ΰ πατήρ μου τόν Σινάτον έβλεπεν 
ώς είδον τοΰτον, μυριότρητον νεκρόν, 
θά άνεζήτει τόν φσνέα πάραυτα 
και άνευ οίκτου θά έσπάραττεν αύτόν» 
Άλλ’ άν έκεϊνος δέν ΰπάρχη σήμερον 
υπάρχει όμως ό υϊός αύτού άνήρ 
και μά τήν χθόνα.ταύτην σοί έπόμνυμι 
τόν θάνατόν του νά άκούσης προσεχώς.

Αουέριος
Εύφημει, Βίνδαξ, εις άράς ώλίσθησας. 
Τοιοΰτοι λόγοι δέν άρμόζουσιν ε’ις σέ 
τον μέλλοντα νά ά’ρξη ώς πολέμαρχον. 
Ούδεΐς ποτέ τών βάρδων σέ έδίδαξε 
νά θέτης φαύλως τήν πατρίδα έκποδών 
"να κορέσης πάθος έκδικήσεως. 
Καί σήμερον οπότε μόνον δι’αύτοΰί 
θά ί'δης τήν πατρίδα δπερένδοξον 
τόν θάνατόν του κακοβούλως μελετάς ; 
σύ, σύ, ώ Βίνδαξ, άλλά εϊν’άδύνατον !

' Βίνδαξ έξαπτόμενος

Έάν, ώ γέρον, έξαρτάται ή πατρΐς 
έκ μόνης τής ’ισχύος τοΰ Συνόριγος 
καταστραφείτω τότε ...

Αουέριος αόστηρώς

Σίγα, ύδριστά.

Βίνδοιξ δργίλως

Αι, ναι*  άθλίως διολέσθω ή πατρϊς 
δν σωτηρίαν άναμένη παρ’ αύτοΰ, 
καί ούδέ ίχνος Τρόκμου ή Τεκτόσαγος 
νά μείνη πλέον έπ’ αυτής τής γής.

Αουέριος δπισθοχωρών
Θεοί !

43
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Βίνδαξ έν παραφορφ
Ό Αθλιος Συνόριξ, δν έτέκνωσε . . ·

Αουέριος βαίνων κατ’ αΰτοδ
Σοί έπιβάλλω σιωπήν.

Βίνδαξ μετά δέους
Λουέριε.

Αουέριος έν Αγανακτήσει
Κ’ έάν ώς φίλος, ώς πατήρ δέν δύναμαι 
νά έπιτύχω παρά σοΰ ύπακοήν, 
ώς βάρδος πλέον σοί λαλώ, παράτολμε, 
καί το προσήκον σέβας Απαιτώ ευθύς.

Βίνδαξ πτήσσων
Συγγνώμην, βάρδε' ύπακοΰω, σιωπώ.

Αουέριος
Τίς κ,ακοδαίμων, τάλαν σοί ένέπνευσε, 
τοιαύτας σκέψεις ώς το μίσος μυσαράς ; 
τίς ο φθονήσας την Αγνήν καρδίανσου 
και ένσταλάξας την χολήν του έν αύτη; 
ΓΙώς δεν ήσθάνθης φοβεράν φρικίασιν 
ένφ τοιαύτην Ανεφθέγκεσο Αράν · 
'Τπάρχει άλλο έν τώ κόσμφ Αγαθόν, 
ύπάρχει τής πατρίδος τιμιότερου;

ΣΚΗΝΗ I’.

Οι Ανωτέρω, Καμμα

Κάμμα
Ιδού έγώ έτοιμη, καταστόλιστος, 
διά τήν άγιστείαν τήν εύφρόσυνον*  
το θΰμα φέρε, κάλει τούς ιερουργούς, 
μέ Αναμένει τής Θεάς το άδυτον.

Αουέριος
Οί θειοι νόμοι δέν μοί έπιτρέπουσι 
νά δώσω τώρα πλέον άλλην συμβουλήν· 
αλλ’Αν έδέχθη εύμενώς ή ’Άρτεμις 
τήν προσαχθ’εϊσαν τής ψυχής σου προσφοράν 
εις αίωνίαν καί θερμήν προσκύνησιν 
πολλαπλασίως αΰτη θά έδέχετο 
τήν ύπέρ τής πατρίδος Αφιέρωσιν.

Κάμμα
Ουδόλως, πάτερ. Άδικοΰσιν οί Θεοί;

Αουέριος
Δέν εχω νά, προσθέσω λόγον έτερον.

’ (’Εξέρχεται διά τοδ βάθους)

ΣΚΗΝΗ ΙΑ';

Βίνδαξ, Καμμα

Βίνδαξ
’Επέστη, Κάμμα, ή πανύστατος στιγμή, 
καθ’ ήν θά καταλίπης τά επίγεια 
καθιεροΰσα τήν ψυχήν σου τή Θεά.
Μετά τήν άγιστείαν ό Αμύητος 
δέν δύναται νά ρίψη βλέμμα έπί σοΰ 
διότι πράττει έ’ργον θεοστύγητον, 
καί δ τι πρέπει νά γνωρίσης έξ έμοΰ 
θά σοί το εΐπω τώρα, δτε δύναμαι.

Κάμμα
A I εΰρον τέλος ένα φίλον Αληθή 
μή παραινοΰντα γνώμην Αλιτήριου.

Βίνδαξ
Μετά τον φόνον τοΰ Σινάτου έ'φυγον 
κ’ εντός δρυμώνος έγενόμην Αφανής. 
’Εάν καρδίαν εΐχον άδειλίατον 
δέν είχε ρώμην ό βραχίων ικανήν 
ν’Αντιπαλαίση προς δεινόν βραχίονα 
και νά έξέλθη έκ τής πάλης νικητής. 
Λαβών είς χεΐρας τοΰ πατρός τον πέλεκυν, 
δν έφοβοΰντο ύπέρ πάντα οί έχθροί 
τά δένδρα τοΰ δρυμώνος κατεδάφισα 
δπως Ασκήσω τούς έμούς βραχίονας 
καί ρώμην Αποκτήσω ίσην τήν ψυχή. 
Έπι δεκάδας ήμερών έγύμναζον 
τάς χεΐρας ταύτας κατ’ αίγείρων καί δρυών*  
δέν μένει δένδρου έν τώ δάσει άτμητον· 
Αντί δρυμώνος έξαπλοΰται πεδιάς 
καί ήδη κόπτω διά τοΰ πελέκεως 
κορμόν έλαίας νέας καί διά μιας.

Κάμμα
Πρδς τί, ώ Βίνδαξ, ήσκεις τον βραχίονα ;

Βίνδαξ
Διά νά κόψω έν μια καιροΰ ριπή 
τήν Απαισίαν κάραν τοΰ Συνοριγος.

Κάμμα Αρπάζουσα τον πέλεκυν. 
Ποτέ ·’

Βίνδαξ
Τί λέγεις;

Κάμμα
Ε’πον.

Βίνδαξ
. Τί !

Κάμμα ρίπτουαα μακράν τον πέλεκυν
Ουδέποτε. ■ j.

Βίνδαξ
Σύ λέγεις τούτο ; μή έξέστης τών φρενών; 
Πώς ; οτε τρέφω τιμωρίας σχέδια 
καί δύναμαι νά άρω πάντα κίνδυνον 
άντιπαλαίων προς πανίσχυρου εχθρόν 
τήν πράξιν τοΰ αχρείου Ατιμώρητου 
ζητείς ν’άφήσως και τολμφς,ώ Κάμμα,σύ;...,

Κάμμα
'Η πράξις αΰτη εσεται παλίντιτος 
πλήν δι’ έμοΰ καί μόνης, μόνον δι’ έμοΰ.

Βίνδαξ
Σύ θ’ Αναλαβης τον Αγώνα, τάλαινα; 
γυνή τρυφερωτέρα τοΰ Ανθέρικος, 
Αβρά τάς χεΐρας, τήν καρδίαν Ασθενής ;
Σύ θέλεις νά παλαίσης προς τόν πέλωρα; 
καί δέν έσκέφθης δτι διά. τής πνοής 
θά σ’ απόρριψη ούτος έπιθάνατον I

Κάμμα
Διά νά θανατώσω τον Συνόριγα 
καί ρώμην έχω και καρδίαν πανσθενή.

Βίνδαξ
Πλήν ποΰ ; πώς ; πότε;

Κάμμα
*Όταν «υρω τον καιρόν.

Βίνδαξ

Καί λησμονείς, ώ Κάμμα, δτι γίνεσαι 
έντός ολίγου τής Θεάς ίέρεια ;

Κάμμα
Δέν Αναστέλλει τοΰτο τήν Απόφασιν.

Βίνδαξ
'Οποίος λόγος φεύγει τών χειλέων σου !

Κάμμα

Επ’ Ακριβές γινώσκω τί μοι πέπρωται.

Βίνδαξ
Καί θά τολμήσης τούς θεσμούς νά παραβήςί

Κάμμα

Τά πάντα θά τολμήσω, οδτως εΐμαρται.

Βίνδαξ

”Ω, τίνα ΰβριν θά πρόστριψης τή Θείρ.

Κάμμα
Πρδς τί έρήμην ή Θεός μ’ άπέλιπεν ϊ

Βίνδαξ

ΤΩ Κάμμα, σίγα· βεβηλοΐς τά Ιερά.

Κάμμα

Τήν γλώσσαν εχω "να λέγω βλάσφημα !

Βίνδαξ
Πώς μετ’ ολίγον θ’Αναλάβης ένοχήν;·

Κάμμα

Διά τοΰ ψεύδους Απατώσα σύμπαντας.

Βίνδαξ

“Ω, φρίκη! έκμιαίνεις τον Ακούοντα !

Κάμμα

Τί μένεις τότε ; φύγε τήν θεοστυγή.

Βίνδαξ
Ά,ό'χι, όχι· πάντες σ’έγκατέλιπον.

Κάμμα

Το άγος θ’ Αναλάβης το έμόν καί σύ;

Βίνδαξ

Τήν τύχην σου, ώ Κάμμα, συμμερίζομαι.

Κάμμα
ΤΑ, φίλε Βίνδαξ, Αδελφέ μου Αγαθέ, 
δέν έγκαταλιμπάνεις τήν δυσάμμορον Τ 
Και ήδη, σίγα. "Αρχεται ή τελετή.

ΣΚΗΝΗ IB'·

Οι Ανωτέρω, Λουεριοε, Μοϊνα, Δρυιδαι, 
Ιερειαι, Ουατειε, έρχόμενοι πάντες έκ 
τοδ βάθους καί περί τον βωμόν τασσόμε
νοι Φρύνιχον δεξιόθεν είσαγύμενος δέσμιος.

Φρύνιχος

Προς σέ, ώ Κάμμα, έπισήμως έρχομαι 
τούς λόγους φέρων τοΰ Συνόριγος έγώ. - ) 
Δέν μέ γνωρίζεις· μέ καλοΰσι Φρύνιχον 
καί είμαι ά'ρχων, τοΰ ΙΙρουσίου στρατηγός. 
Ό κραταιός Συνόριξ μή δυνάμενος 

■ νά ύπέρέλθη τοΰ τεμένους τον ούδόν 
σοί Αποστέλλει μαχητήν αιχμάλωτον 
εις δν δωρεϊται καί πατρίδα καί ζωήν 
Αν έπιστρέφων Αναγγείλη εύφημα· 
εί δέ καί είπη Αγγελίαν δυσαχθή 
τον θάνατον ώς μοίραν Αποτίθεται.



19V IUPNWos
Κάμμα

Ε’’θ’ώφελες να ευρης τούτον πολέμων,

Λουέριος
ΤΩΚάμμα,πρόσχες και τήν ψήιοον λεύκανον

Φρύνιχος
Ματ^ίως ό Συνόριξ έλιπάρησε 
τον σόν πατέρα και τούς άλλους συγγενείς 
έλπίζων οτι ούτος θά σέ έπειθε 
νά μεταβάλης και βουλήν και φρόνημα. 
Ούδεΐς άκόμη διεβίοασεν αύτφ 
έλπίδος φήμην, χαρμονής προάγγελον. 
Παρέρχονται ήμέραι άνεπιστρεπτεί 
καί δέος έχει τήν ψυχήν τού ήρωος 
μή άνατείλη δι’ αυτόν ή άποφράς, 
καθ’ήν 6α σπείσης πρώτον τή Άρτέμιδι. 
Ενόσω έτι χρόνος ύπολείπεται 
τής ικεσίας τού άνδρός έπάκουσον 
καί δός εις τούτον εύτυγίας σταγετόν 
άντί τοΰ θρόνου, δν προσφέρει ένδοξος.

Κάμμα
Μετάβα προς έκείνον δστις σ’ επεμψεν, 
ιν’ άναγγείλης δτι μ’ εύρες έπαρτή 
διά τήν άγιστείαν ήτις αρχεται. 
Ιδού ό θύτης. Φύγε, τάλαν στρατηγέ.

Φρύνιχος
rQ Ιίάμμα, χαΐρε· βαίνω ε’ις τόν θάνατον! 

(’Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ ΙΓ’,
Οι ανωτέρω, πλήν τοΰ Φρυνίχου 
και τών μετ’ αύτοΰ. ΑΡΙΟΒΥΣΤΟΣ

’Αριόβυστος παρά τον βωμόν 
Επευφημείτε ύμνους· λείβετε σπονδάς 
τήν ουρανίαν έξνμνοΰντες ’Άρτεμιν· 
και σύ, ώ Κάμμα, γόνυ κλίνουσα έόώ 
προσεύχου έν γαλήν/} τρισμακάριστος ! 
(Οί Ούάτεις κρατούντες τό σφάγιον προετοι

μάζονται όπως τελέσωσι τήν θυσίαν)

Κάμμα. ιδία κλίνονσα γόνυ 
προ τής άναδαθμΐδος τοΰ βωμοΰ 

Τό ψεύδος μόνον θά άκούσης, ώ Θεά.

Είνδαξ ΐδίφ
’Ώ φρίκη, φρίκη ! εΐμεθα κατάρατοι!

Ίέρίΐας χλΐνουΐίΐ γόνυ ζα! άνατε’νουσαι 
τάς χεΐρας

Ω Θεά, ήν λατρεύει τό έθνος ημών, 
συ τής χώρας προστατις, 

άνατείνουσαι χεΐρας, α’δήμονες, σοΐ, 
ίκετεύομεν πασαι δεήσει θερμή 

νά φανής ευμενής 
και δεχθής ώς ιέρειαν ταύτην.

’Αριόβυστος
Τί δώρον φέρεις, Κάμμα, τή Άρτέμιδι}

Κάμμα
'Αγνήν καρδίαν άπό χόλου καθαράν,

Δρυΐδαι

Σ
' t ~ C >ΙΧ> >εμνος ο χώρος, ον εοης, γυναι, 

πάν άφες πάθος καί πάντα κότον 
έξω τοΰ γώρού.

Εύδαίμων είσαι, διότι φέρεις 
πρός τάνο) μόνον γαληνιαία 

νοΰν καί καρδίαν.

’Αριόβυστος
Έν τή ψυχή σου έχεις τι τών έπί γής;

Κάμμα
Ούδέν" τά πάντα εοχερώς άπέβαλον·

Ίέρειαι γόνυ ζλίνουσαι
ΤΩ Θεά, μή κωφεύσης· ιδού καθαρά 

τήν καρδίαν προσήλθεν*  
ύπέρ ταύτης δεόμεθα πάλιν ημείς 
γόνυ κλίνουσαι πάσαι προ σοΰ ταπεινώς 

καί τελοϋσαι σπονδάς 
έν άφάτω καρδίας γαλήνη.

’Αριόβυστος

Συνέγνως πάντα δστις σέ παρέβλαψεν ;

Κάμμα
’Ανεξαιρέτως πάντας’ ούδέ μένει τίς.

Δρυΐδαι

Φιλεΐ τό Θειον τάς ΐερείας, 
έξ ών λαμβάνει θερμήν λατρείαν 

σέβας καί δόξαν.
στυγοΐ πλή» δμως τάς έπιορκους 
κ’ ή παραβάτις μέν’ εις αιώνας 

άγος άραϊον.
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•Αριόβυστος

Έλθέ, ώ μελλιέρη θεοφίλητος, 
τής ΐερείας πέπλον νά περιβληθής 
καί νά όμώσης όρκον τή Άρτέμιδι.

ΣΚΗΝΗ ΙΔ”.
Οί ΑΝΩΤΕΡΩ, Συνόριξ ορμών μετά στρατο!

Συνόριξ

Ώ θύτα, στήθι, μή τόν όρκον δέχου, μή’ 
ή άλλως ανατρέπω άρδην τόν ναόν.

(Πάντες μένοοσιν Εμβρόντητοι)

’Αριόβυστος προχωρών κατά τοΰ Συνοριγος 

Συνόριξ τάλαν, τί κακόν έτόλμησας !

Συνόριξ 

Τό ΐερείον άποκόμισον μακράν 
κα'ι μή τολμήσης νά τελέσης τήν πομπήν

’Αριόβυστος πληοιάζων αύτόν 
Ώ άνθρωπε, τί είσαι έν τω σύμπαντι, 
συ ό νομίζων εαυτόν παγκοίρανον 
και τούς θεούς ύβρίζων άνρπόστολος; 
Τί είσαι καίπερ έχων τόσην δύναμιν 
έπι τοΰ πλήθους καί τοΰ άλλου συρφετού, 
όπόταν δπεράνω τής ύπάρξεως 
Θεός ύπάρχη τών βλασφήμων τιμωρός ; 
Τί είσαι, τολμητία υπερφίαλε; 
Αχρείος σκώληξ, διερπύζων έν θολφ. . .

Συνόριξ

Δρυΐδαι κα'ι Ούάτεις, φύγετε μακράν 
καί σείς, ώ Βάρδοι, μετ’ αύτών άπέλθετε" 
μή τις ένταΰθα μείνη έξ υμών, μηδείς. 
Θά ομιλήσω πρός τήν Κάμμαν. Φύγετε.

’Αριόβυστος βαίνων κατ’ αύτοΰ
Ώσύ κυνώπα, ώ σύ μέγα αναιδές . . .

Συνόριξ

Τούς πάντας, στρατιώται, έκδιώξατε. 
(Οί στρατιώται διώκουσι πάντας διά της βίας 

πρός τό βάθος καί έξάγουσιν ?κ τοΰ ναοΰ)

’Αριόβυστος ένω άπάγεται ύπό στρατιωτών 

Τόν τόπον τούτον άβατον και ιερόν 
διαπηδήσας βέβηλον κατέστησας· 
κα'ι έπ'ι σοΰ κατάραν επιτίθεμαι 
νά ύποφέρης πλειοτέρας συμφοράς 
παρ’δσα έχει κύματα τό πέλαγος !

ΣΚΗΝΗ ΙΕ’·

Καμμα, Συνόριξ

Κάμμα ΐδίιχ

Ώ σύ τοΰ ”^δου δαίμον, δός μοι δύναμιν 
συ πάρασχε τή Κάμμα χεΐρα τιμωρόν.

Συνόριξ

Ώ γύναι, βλέπεις χάριν σοΰ τί έπραςα 
εις τίνα βόθρον έπεσα κατάρατος i 
Άπέπτυσα τά πάντα,ύβρισα Θεούς, 
κ’ έάν τόν κόσμον μο'ι ζητήσης άπαντα 
θά σο'ι τόν φέρω αίματόρρυτον έδώ. 
ίιΐπέ μοι, Κάμμα, τί νά πράξω μέγςστον 
διά νά ρίψης έπ’ έμοΰ τό βλέμμα σου ;

Κάμμα

Νά άποθάνης κα'ι νά μείνης άταιοος.

Συνόριξ

Τήν ώραν ταύτην οτε σόμπας δ λαός 
τήν βασιλείαν μό! προσφέρει εδελπις ; 
Πώς; τώρα ν’ άποθάνω νέος μαχητής, 

I είς δν τό μέλλον μέγα διανοίγεται 
καί ή Άσία περιμένει Κύριον ; .
Έλθέ, ώ Κάμμα, σέμνωμα τών Γαλατών, 
νά καταστήσω φθονερόν τόν ’Όλυμπον, 
ϊύνήν κα'ι λέχος διά σέ ήτοίμασα· 
τόν όλβον δός μοι, δίδουσα τόν έρωτα 
καί νά σοΐ δώσω πάντα τ’ αγαθά τής γης.

Κάμμα
Όπόταν ΐδης τήν άγρίαν λύκαιναν 
ν’ άποθηλάζη τόν αμνόν μετά στοργής, 
θά ’ιδης τότε καί τήν Κάμμαν, άθλιε, 
νά άγαπήση τόν Συνοριγα θερμώς.

Συνόριξ
Σκιά ματαία ήτο πάσα μου έλπίς 
όπότε μετά μάχην ύπερένδοξον 
ύπό τά δένδρα καθεζόμενος έκάς 
άνέπλαττον όνείρους δλοιότητος 
σέ μόνην έχων έν τφ νφ, έν τή ψυχή;

Κάμμα

Άλλ’ώ προδότα, ώ κατάρατε άνδρών, 
όποιον έχων έξ έμοΰ ένέχυρον 
εν τή ψυχή σου ακόυσαν μ’ έρρύπαινες;

Συνόριξ

Όΰδέν ό τλήμων, άλλα έζων διά σοΰ 
ϊόπότε σύ έκείνφ παρεδίδεσο.
Τί είχεν ό Σινάτος πλείονα έμοΰ 
καί μετά τόσης θέρμης τόν ήγάπησας;
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Κάμμα τύπτορβα αότον διοί τής μαχα’ρας

Άπόθανε, κακούργε 1
(Ή μάχαιρα θραύεται ?π'ι τοΰ στήθους 

τοΰ Συνόριγος)
Ά ί έθραυα θη ! Ζής ;

Συνόριξ δστις περιέβαλεν αΰτήν 
διά τής χειρός.

ρί’έν τή αγκάλη σέ κρατώ τρισόλβιος !

Κάμμα προσπαθούσα νά διαφύγη 
τών χειρών αότοϋ.

Ώ άνανδρε Συνόριξ, φέρεις θώρακα" 
τοιοΰτον φέρει μόνον ό δειλόψυχας 
καί δ Σινάτος είχε πάντοτε γυμνόν 
τό λάσιόν του στήθος I Αί'.' δειλέ, δειλέ !

Συνόριξ σφιγγών τήν Κάμμα» 
έν τή αγκάλη

"Q, τώρα μοί ανήκεις.

Κάμμα άνθισταμίνη
*Οχι, άθλιε.

Συνόριξ
Τίς θά τολμήση νά σ’ άρπάση άπ’ έμοΰ »

Κάμμα
Συνόριξ άλλος, μείζων σοΰ, δ θάνατος.

Συνόριξ
Τόν θάνατον μή κάλει, μή τόν θάνατον.

Κάμμα
Λέν θά μέ λάβης ζώσαν" άπελπίσθητι" 
παν δ τι πράττεις, εις ούδέν σέ ώφελεΐ" 
μά τοΰ πατρός τήν κάραν τήν πολύσεπτον 
θά αύτοκτονήσω θά μέ λάβης...πλήν νεκράν.

Συνόριξ μαχρυνύμενος αδτής
Ναί, έ'χεις τόν πατέρα, δν σεβάζεται" 
ώ, θά σέ Αναγκάσω" εύρον τήν οδόν.

Κάμμα ΐδίηι

,'Οποίον δόλον μελετά ό άθλιος.

Συνόριξ καλών

Τορμάννε, Νάρβων ■ ·.

Κάμμα

! Τί θά πράξης ;

Κάμμά
Μή έχε τον Σινάτον έν τφ στόματι' 
έν τφ βορβόρφ δεν άνθεϊ ό ροδιών.

Συνόριξ
”Οχι, δεν ήτο σοΰ έπάξιος αύτός 
καί δια τούτο, Κάμμα, τον έφόνεοσα.

Κάμμα
Δέν ήτο ούτος κ’ είσαι σύ, παμμίαρε!

Συνόριξ
Τίς έκ τών δύο άνεδείχθη πανσθενής;

Κάμμα
Έάν έκ τής άγκάλης μοί άνήρπασας 
τον άγαθόν συμβίον, δν έλάτρευσα 
δεν ήδυνήθης δμως άν και πανσθενής 
να τόν άρπάσης καί έκ τής καρδίας μου. 
Έδφ 6α μένγι, τεθαμμένος, άλλά ζών 
ένόσφ πλήττει δ παλμός το στήθος μου.

Συνόριξ

Ά, είσαι, Κάμμα, ώς ό σίδηρος σκληρά' 
δέν μέ λυπείσαι, άγαπώντα, πάσχοντα ; 
σέ Ικετεύω γόνυ κλινών ταπεινώς.

(Κλίνει πρϋ αότής τό γόνυ) 
Μή άπορρίπτης πλέον τήν άγάπην μου" 
δέν δύναμαι νά ζήσω βίον άνευ σοΰ. 
Ίδέ με, στρέψε" ηχούσα τούς λόγους σου 
καί τήν οδύνην έν έμοί κατέπνιξα 
διά νά τύχω τής συγγνώμης παρά σοΰ· 
Νά κλαόσω θέλεις; λέγε, θέλεις δάκρυα ;

Κάμμα
Νά κλαύσης ; δχι" μή δακρύσης πρός Θεών. 
Ji άν τά δάκρυα σου πέσωσι χαμαί 
τής γής τόν χώρον θά διακοιλάνωσι 
καί θά όρμήση έξ έκάστης φάραγγος 
φρικώδες τέρας φλόγας έρευγόμενον.

Συνόριξ άναπηδών
’Ώ, είσαι άπαισία, είσαι άπηνής, 
και βίφ θά σέ λάβω τέλος σύζυγον.

Κάμμα άνασπώσα τήν μάχαιραν
’Εάν τολμήσης τά προέλθης βήμα έ'ν 
τό' αΐμά σου θά ρεύση έριώδυνον.

Συνόριξ βαίνων κατ’ αύτής

Γίώς; μάχαιραν; σύ,Κάμμα ; σύ μέ άπειλεϊς;.

Συνόριξ
W, σκληρά!

Κάμμα

Τί θέλεις τόν πατέρα;

Συνόριξ

Τό ένόησας !

Κάμμα
”Ω φρίκη 1

Συνόριξ βλέπων τόν Νάρβωνα χαΐΤορμάννον

Φέρετε μοι τόν Λουέριον.
(’Εξέρχονται δ τε Νάρδων *αΐ  ό Τορμάννος)

Κάμμα

Μετά τόν σύζυγόν μου, τόν πατέρα μου ί

Συνόριξ

©ά τόν φονεύσω άν δέν ίλθης μετ’έμοΰ.

Κάμμα
”Ω, ποια γέννα, ποια πόλις ήμεσε |
τό τέρας τοΰτο έν έσχάτφ έμπτυσμω ; 
τίς γή, τίς δήμος τόν κακόν έξέθρεψε 
καί τά τοιαΰτα διεργάζεται κακά ;
Έν σοί τί έχεις, αΐμοβόρος ύαινα ; 
ψυχήν, καρδίαν, έχεις τί άνθρώπειον ; 
Ούδέν, κακούργε, πλήν φονέως μηνιθμόν !

' ί
i

ΣΚΗΝΗ ΙΣΤ'. !
Οι λνοτερω, Ναρβων, Τορμλχνοε, 

ΦΥΛΑΚΕΣ, ΛοΥΕΕΙΟΚ οδηγούμενος ύπ’ αύτών

Συνόριξ
Ώδοό, ώ Κάμμα, ό πατήρ δν άγαπας. 
Εάν δέν ύποκύψης ε’ις τούς πόθους μου 

θά στείλω τούτον ε’ς τόν θάνατον εόθύς.

Κάμμα
Δυστήνου κόρης, πάτερ, πάτερ δύστηνε!

Συνόριξ
Έλθέ, άχρεΐε, γέρον δολομήχανε, 
σύ οστις μέ ήπάτας λόγφ μελιχρφ ...

Αουέριος
Οόχί, Συνόριξ, έ’λεγον Αλήθειαν 
έλπίζων δ’ττ -τέλος θά έπείθετο.

Συνόριξ
Πώς δέν μοί ειπας τότε δτ’ ή τελετή 
θά έτελεϊτο κεκρυμμένως σήμιρον

Αουέριος
Δέν ήδυνάμην φέρων σχήμα ιερόν 

|νά διασπείρω του ναοϋ τ' απόρρητα.

Συνόριξ
Γί λέγεις, Κάμμα, έρχεσαι; μ’ακολουθείς;

Κάμμα
Ποτέ !

Συνόριξ

Θά άποθάνη·

Κάμμα
Έστω.

(Ίδια μετά λύπης)
"Ω, Θεοί! 

Συνόριξ

Άγάγετε τόν βάρδον εις τόν θάνατον.

Κάμμα

Ώ πάτερ, πάτερ, δχι.

Αουέριος έναγχαλιζόμενος τήν Κάμμαν 

Κόρη, μή λυποΰ·

Κάμμα

Σέ Αποστέλλω, τάλαν, εις τόν θάνατον ... 
πλήν,τί νά πράξω; νά σέ σώσω I Ναί,ναί,ναί.

Αουέριος

Ώς ήλθον πάντα ή έλπίς μ’ άπέλιπε*  
καί χαίρων αποθνήσκω σήμερον έγώ 
ί'να μή ί'δω έντελή τόν όλεθρον 
ίξ ού έπαπειλεΐται ή πατρΐς ήμών.

Κάμμα

Καί μή δέν έχει άλλα τέκνα ή πάτρίς >

Αουέριος

'Η τύχη ταύ'της έξαρταται σήμερον 
έκ τών έρώτων. παρακόπου στρατηγού.

Συνόριξ

Α”, γέρον βάρδε, σίγα· μή μ’ έρέθιζε.
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Αουέριος

Δεν τρέφω έχθραν κατά σοΰ, ώ ζύδιστε, 
διότι διατάσσεις έν στιγμή οργής 
αδίκως δλως νά μέ Οανατώσωσι. 
Μετήλθον πάντα λόγον, πασαν μηχανην 
δ-.ά νά φέρω ταύτην εις μετάνοιαν. 
ΆιβοΟ δέν ήλθε δέν θά έ’λθη δυστυχώς. 
3ή έπψ.ένης πλέον, ματαιοπονείς· 
’Απόοαλε το πάθος, όπερ έδειξε 
τόν κραταιόν τετράρχην έρωτόληπτον 
και εις τάς νίκας τούς στρατούς όύηγησον 
τών μεγαθύμων Γαλατών ό βασιλεύς·

Συνόριξ

Θά έλθης, Κάμμα ;

Κάμμα

’Όχι I 
Συνόριξ

Εις τ,όν θάνατον !

Κάμμα άσπαζομένη τόν Αουέριον

'Οποία θλίψις I

Αουέριος αναγόμενος

Χαίρε I
Συνόριξ

Εΐν1 άδάμαστος I

Κάμμα

Δέν θά σε ΐ’δω, πάτερ, τό έλάχιστον 
ενώπιόν μου θανατούμενον οίκτρώς·

Συνόριξ
Πώς ειπας ; τί; φοβείσαι ; Θά τον ΐ’δης,

Κάμμα μετ’ άλγους 
Ά I

Συνόριξ

Έδφ, Τορμάθνε· φέρετε τον πρό αύτής.

Κάμμα
Κακούργε !

Συνόριξ τφ Αουερίω
Κΰψον" κλίνε γόνυ.

Κάμμα
’Άνανδρε!

Συνόριξ
Ενώπιον σου θά τόν ιδης θνήσζοντα.

Κάμμα

Νά αϊσθανθής προς άκρον μυελόν ψυχής 
τήν λύπην ταύτην, ήν μοί. δίδεις σήμερον.

Συνόριξ

Κρατήσατε την ινα βλέπη κάλλιον 
καί σείς κτυπατε, θανατώσατε αύτον.
(Οΐ φύλακες συλλαμδάνουσί τήν Κάμμαν ένω 

όΤορμάννο; ύψοϊ τόν πέλεκυν έπι τής κεφα
λής τοΰ Λουερίου).

Κάμμα παλαίουσα πρό; τούς φύλακας

Θηρία αιμοβόρα, στήτε προς στιγμήν.

Συνόριξ αγρίως 
Κτυπάτε !

Κάμμα έναγκαλιζομένη τόν Λουε’ριον

’Όχι,βχι...

Συνόριξ έκπληκτος 
Πώς; ένδίδεις ; αί’;

Κάμμα δλιγοδρανής

'Ιδού έγώ, Συνόριξ, μ’έχεις σύζυγον.

Συνόριξ έν χαρα 
Ά !

Αουέριος έγειρόμενος
Καμμα |

Κάμμα κρύπτουσα τό πρόσωπον 
Πάτερ 1

Αουέριος έναγκχλιζόρ,ενος αύτήν 

Οί Θεοί τό ήθελον.

Συνόριξ έν ύψ’στη αγαλλιάσει

’Αγγείλατε τοΐς πασιν οτι σήυερον 
τήν Κάμμαν εχων παρ’ αύτω βασίλισσαν 
τήν βασιλείαν ό Συνόριξ εννοεί.

Τορμάννος ’δία

”Ω, εΐ’θε νά πλανώμαι εις άΐδιον, 
άλλά προβλέπω δυσδιάλυτα δεινά!

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
πλατεία τής άγορας. Έν τφ βάθει φαίνεται ή πόλις έν μέσφ δένδρων ύψηλών. Δεξιςί 

ύπδ βράχον κρήνη*  παρ’ αύτη σκηναί καί οχήματα' αριστερά σπήλαιον παρά τήν άκρα„ 
δάσους. Κατά τό μέσον τής σκηνής άλλά μάλλον προ; τό βάθος έπί μικροϋ ύψώματος 
βωμός, ?φ’ ού καίει τό πυρ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Τορμάννος, Αξιωματικοί, Στρατός, 

Λαός, καί είτα Νάρβων

Τορμάννος βλέπω'ν ε’σερχόμενον 
τόν Νάρθωνα

Λοιπόν, ώ Νάρβων;

Νάρβων μετά στρατού εισερχόμενος

Πάντες ύπετάγησαν 
ή στάσις κατεστάλη.

Τορμάννος

Εύγε' άριστα.

Νάρβων

Καί οι δρυιδαι νικηθέντες φεύγουσι 
τήν ταρβαλέαν τοΰ Συνόριγος οργήν.

ΣΚΗΝΗ Β’·
Οΐ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΡοβΜΑΡΙΣ

ΡόΟμαρις

Τορμώννε !

Τορμάννος έκπληκτο;

Σύ ένταΰθα, Ρόθμαρι ; πλήν πώς’

Ρόθμαρις

Πρό ώρας πάντες άπεφυλακίσθημεν 
εύρόντες χάριν παρά τφ Συνοριγι·

Τορμάννος χαίρων

*Α. είνε μέγας ό γενναίος στρατηγός ί

Τόμος θ’ 5 — Μάρτιος 188Β<

Νάρδων
Πώς;

ΡόΟμαρις
Δέν γινώσκεις;

Νάρβων

Τίνος εΐσθε δέσμ.ιοι;

Τορμάννος
’Λ, ναί, σύ, Νάρβων, πλεΐστα ετι αγνοείς 
έκ πάντων δσα έναγχος συνέβησαν.

Νάρδων
Άφ’ό'του έξ Άγκυρας άνεχώρησα 
τ.ολλά έπήλθον, μετεβλήθησαν πολλά.

Τορμάννος
Καθ’ ήν ήμέραν δ Συνόριξ εΐλκυσε 
τήν χήραν τοΰ Σινάτου από τοΰ ναοΰ 
ό νέος Βίνδαξ άναπάλλων πέλεκυν 
άντίος ήλθε τφ άνδρί μετ’ οπαδών 
κ’ ή Γαλατία θά έθρήνει σήμερον 
τόν τροπαιοΰχον νικητήν τών Βιθυνών 
άν μή δπήρχον παρά τοότφ φύλακες 
τήν προσβολήν εκείνην ματαιώσαντες. 
*)ί ένοχοι άχθέντες εις τάς φύλακας 
τήν έπί τφ Οανάτω θά έτρε'ποντο 
κατά τάς πρώτας πανηγύρεις τοΰ λαοΰ, 
άλλ’ έ Συνόριξ είνε ήδη όλβιος, 
τούς πάντας θέλει εύτυχεΐς περί αύτόν 
καί άποδίδει τή πατρίδι εόγενώς 
εκείνον όστις υώωσε τόν πέλεκυν 
ί’ν’ άφαιρέσρ πολυτίμητου ζωήν.

Νάρδων
Ο Βίνδαξ μέχρι τοΰδε ήτο δέσμιος 
καί ν’άποδάνη έμ,ελλε λοιπόν αύτός ;

Τορμάννος
Τφ Θε’φ χάριν ίϋπαντες έκτίσωμεν

44
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ότι του νέον διασώζει έν ζοιή 
καί μένει οίίτω μετά τον Συνόριγα 
γενναίος στρατιώτης, έμφρων στρατηγός 
ουνάμενος νά άρη νέα τρόπαια 
καί την πατρίδα νά δοςάση ώς αύτός.

Ρόθμαιρτς

’Ελπίς ματαία I

Τορμάννος

Διατί, ώ Ρόθμαρι;

Ρόθμαρίξ

Ό Βίνδαξ οίμοι! δεν θά μείνη παρ’ήμϊν.

Νάρδων
Τί λέγεις;

Ρόθμαρτς
Φεύγει!

Τορμάννος

Και πού φεύγει;

Ρόθμαρες
’'Αγνωστον,

Τορμάννο? βλέπων τον Συνάριγα

Ιδού ό αρχών.

ΣΚΗΝΗ Γ’·
Οι ανωτέρω, Σϊνοριξ, Αξιωματικοί

Συνύριξ

Στρατιώται, χαίρετε.
Εΐργάσθητε γενναίως και ό ΐερεύς 
κατενικήθη· τού σκοπού άπέτυχε- 
Τήν πραξιν ταύτην θ’ Ανταμείψω προσεχώς 
δωρών εις πάντας ιερέων κτήματα.
Μετάοητε άμέσ,ως εις τό τέμενος 
καιί’δετε ’άν ε’νε έτοιμον τό παν.

Τορμάννος

"Αν οί δρυΐδαι άρνηθώσιν · j

2υνόριξ
"Εχετε 

τάς λόγχας.

Νάρδων

Τούτο θέλομεν κ’ήμεΐς.

Πάντες
. Ναί,ναί. 

ϊυνόριξ
Εις σέ, Τορμάννε, την φροντίδ’ άνέθηκα 
και ο τι εΐπον, τούτο λέγω έξ αρχής· 
εκεί θά γείν’ή στέψις ή βασίλειος, 
έδφ τόν γάμον θά τελέσω. "Αγετε.
(Πάντες Εξέρχονται άζολουθοΰντες οι μέν 

τόν Νάρδωνα δεξ α, οΐ δέ τόν Τορμάννον 
Αριστερά)

ΣΚΗΝΗ Δ'.
Σϊνοριξ καί εϊτα Λοϊεριος

Κ αι τέλος ήλθεν ή τριπόθητος στιγμή, 
ήν από τόσου χρόνου περιέμενον" 
εντός ολίγου στεφανούμαι βασιλεύς 
και τή παγκάλφ Κάμμα γάμφ ζεύγνυμαι· 
Μή μέ φθονήσης, Τύχη όνειρογενής, ■ 
σύ ήτις ήλθες πρός με ύποσκάζουσα 
εν σιιναίία, θλίψεων καί οδυνών. 
"Αν ή ψυχή μου τώρα έπαισθάνηται 
την εύτυχίαν κα'ι την αελπτον -χαράν, 
άλλά ύπέστη άλγηδόνας άλλοτε 
και παρ’ ολίγον έςαπώλλετο κακώς. 
ίΊορεύου ήδη μετ’ έμού ταχύπτερος 
και νέας τέμνε πρός τόν όλβον ατραπούς.

ι Λουέριος

ΤΩ ιοίλον τεκνον, έρχομαι δυσάγγελος 
να κατατρώσω τήν καρδίαν σου έγω.

Συνύριξ

Ραβα!! τί βλέπω, γέρον ; είσαι κάτωχρος !

Αουέριοι;

ίίώς νά σοί είπω άγγελμα δυσάρεστου ;

Χυνόριξ
Όποιος λόγος πλήσσει τούς δύοντας σου 
λ ύπό τήν γλώσσαν μεταπίπτει άθαρσης 
διστάζων νά προέλθη των χειλέων σου; 
Μήπως ή Κάμμα, γέρον, δεν μέ άγαπα ;Λ

Λουέριος

Δέν εινε τούτο' οίμοι ί άλλο ήκουσα»

Χυνόριξ

ϋ άΛΑΟ εινε δΓ έμέ κακοφραδές 
αφού ή Κάμμα μοί τηρεί τό δρκια ;

Λουέριος
Οί ιερείς άρνούντάι νά τελέσωσι 
τήν στέψιν και τόν γάμον τού Συνοριγος. 
’Εντός τού άλσους οί δρυΐδαι παμπληθείς 
Από πρωίας έκατόμβας θύουσι 
και έςαιτούνται των Θεών τήν άρωγήν 
εις ανυσιν της γνώμης, η <. προειλοντο.

ϊυνόρεξ

"Αν τούτο μόνον εινε μή άθύμέι

Λουέροος
Πώς;

Χυνόριξ δεικνύων δεξιά
’Ιδού οΐ στασιώται σιδηρόδεσμοι 
μέτά φυλάκων βαίνοντες πρός τον ναόν.

ΣΚΗΝΗ Ε'·
Οι ανωτέρω, Αριοβϊςτος, Δρϊιδαι, 

ΝαΡΒΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΣ

Άριύβυστος
Δέν ήρκει αρα δτι κατεμίανες 
τού ιερού τεμένους τό έδέθλιον ; ■ 
τολμάς καί πλέον έτι κατά των Θεών;

Συνόρεξ

Βυσαύχην γέρον,· μέ κατεπαγίδευσας 
διά τής έπητείας, ήν μετήλθες, ναί, 
κν έγώ χαλ'φρων, άνους, πίστιν έδιδον 
οσάκις μοί έζήτεις εΐσαναβολάς. 
Πρός τούτον μόνον τόν σκοπόν εϊργάζεσο 
δποχθονίως άπο τόσων ημερών 
και έκ τού δ'λβου άμβλυώττων ήργησα 
νά ματαιώσω τούς σκοπούς σου, μοχθηρέ, 
’ιδού σύ τώρα' βαίνε σιδηρόδεσμος !

Άριοβυστος
Καλώς' πλήν μάθε δτι έ'ργον στυγερόν 
δέν συγ-χωρούσιν οί Θεοί, Ουδέποτε. 
Καί οσφ εινε βραδυβάμων ή ποινή 
έπί τοσοΰτον έσται πολυδείαατος■ 
Ό έξύβρ ίζων τού Θεού τόν πρόοπολον 
θά απότιση δίκας Sv καί πανσθενής· 
πριν τής σελήνης έλθη το πανσέληνον 
δεινόν θά πλήξη τόν Συνόριγα κακόν.

Χυνύριξ

Γάς προσταγάς μου, Νάρβων, έπιτέλεσον·

Νάρδων

Έλθέ, δρυίδα, εις τό τέμενο'ς· (μπρος.

Άριάδυβτος τώ Συνόριγι

AT, φαύλε, όπως ήρξω οΰτως άνυσον' 
πορεύου έν τή τρίβω τού έγκλήματος 
ινα έπέλθη τάχιον ή κόλασις.

(’Εξέρχονται πάντες)

' ΣΚΗΝΗ ΣΤ'·
Σϊνοριξ καί ε’τα Καμμλ

Χυνόριξ άκολουθών διά τον βλέμματος 
τούς άπαγομένονς δρυίδα;

ΤΩ ιερέων γενεά κατάρατος, 
σέ τήν πωλούσαν α?ωνίως τούς Θεούς, 
εγώ θά σέ πωλήσω εις τόν θάνατον 
ώς άναλάβω τήν βασίλειον άρχήν. 
Γάς ώρας τ-αύτας, ας διήλθον σχέτλιος 
μετά κινδύνου άπωλείας τού παντός 
έν τοίς βασάνοις πάντες θά διέλθητε, 
τεράτων τέκνα, ροιποπώλαι ιερείς· 
πλήν πασα ώρα έσται ατελεύτητος, 
οδύνης ’έτος, μελεδήματος αιών.

Κάμμα

Δέν εινε ψεύδη πάντα οσα ήκουσα ; 
εΐπέ, Συνόριξ, δτι δέν ειν’άληθή !

Συνόρεξ

Γί εχεις, Κάμμα; είσαι πολυτάρακτος· 
όποιον άλγος τήν ψυχήν σου συγκυκα ;

Κάμμα
Γό πλήθος καθ’ομίλους συνωθούμενον 
έπιθειάζει κατά σού αναφανδόν.

Σννόρτξ

Άμέλει, φίλη, κ’ ήτο μόνον θύελλα 
ταχέως παρελθούσα άνευ κεραυνοί.
Έάν άφ’δτου τόν ναόν κατέλιπες 
έδέχεσο τόν γάμον μετά χαρμονής 
τό παν θά ήτο κατά γνώμην σήμερον
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χα'ι ol δρυίδαι δεν Οα έίχον τον καιρόν 
νά με δολιευθώσιν όπως επραζαν. 
Άλλ’ ήοη πάντα έχουσιν ώς πρότερον 
και όσονούπω, Κάμμα, περιβάλλομαι 
το στέμμα δπερ θέλω μόνον χάριν σοΰ.

Κάμμα

’Ώ,·τήν γαλήνην, αργόν, μοί έδώρησας, 
διότι έταράχθη ή καρδία μου 
και πένθους πέπλος έξετάθη προ έμοΰ. 
Να!, έν αρχή σ’ έμίσων και δέν ήθελον 
τον γάμον νά τελέσω ώς έζήτεις σύ, 
άλλ’ δτε μετά ταύτα σε εγνώο^σα 
x’ iv τ7) ψυχή σου εΰρον την έμην ψυχήν 
ο Ιρως τότε πάσαν μέ παρείλετο 
χ’ εις σε έόοθην $ι’ αιώνος νοερώς.
’Ώ» τΐ ύπεστην προ ολίγου, τάλαινα, 
οποτε ειόον τον λαόν ανταιροντα 
και Ιξαπίνης εποργώντα κατά σου*  
τα ομματά μου περιέβαλεν άχλύς 
το στήθος ένεκρώΟη, και ώς δνειρον 
διήλΟεν έν τφ σκότει ό μάκρος αιών 
τής ευτυχίας, ής θά άπηλαύομεν. 
Καί ήδη, άρχον, εννοείς την χαρμονήν 
ήτις έκκλύζει την πτωχήν καρδιάν μου ;

5υνόριξ

Γλυκεία γύναι, άηδών τήν λαλιάν, 
τδ φσμα ψάλε τού Ουμήρους έρωτος 
νά περικλείσω έν έμοί τον ούρανδν 
έν’ φ πυκνοΰται όλβιότης άφθιτος· 
Έάν κατά σταγόνας μοί έστάλαξας 
τής ευτυχίας τδν μυρόεντα νασμόν, 
άλλ’ δ'μως όλοκλήρως έξεκένωοας 
τής συμπάθειας τήν ύπέρπλεων πηγήν·

Βάμμα

Να!, δπως τώρα δέν ήσθάνθην έρωτα 
καί τδν Στνάτον δέν ήγάπησα ώς σέ. 
Παρέρχοντ’ αί ήμέραι αλλεπάλληλοι 
καί νέας άνευρίσκω άρετάς έν σοί. 
Έν τή ψυχή μου κολοσσός αύξάνεσαι' 
ούδεΐς υπάρχει ούδ’ δπήρξεν έπ'ι γής 
ώς σΰ γενναίος, εύεπήβολος ώς σύ. 
Καί δπως τάστρα τής πρωίας σβέννυνται 
αμ’ άνατείλη ό χρυσάκτιν ήλιος 
τοιουτοτρόπως άμαυροΰνται ύπδ σου 
οί άλλοι πάντες όταν έμφανίζεσαι.

Συνόριξ

*Ω Κάμμα, Κάμμα' έκ χαρας ιλιγγιώ, 
μή λάλει πλέον, ή πνοή μου τέμνεται, 
τδ στήθος περισκαίρει, Οά διαρραγή.

Τορμάννος εισερχόμενος άριστερύθεν

Γής στέψεως ή ώρα ήλθε, στρατηγέ· 
προ τοϋ τεμένους ό λαδς αθροίζεται 
καί οΐ δρυ'ίδαι άναμένουσιν έζεί,

ϊυνόρεξ
Καλώς.

('Ο Τορμάννος εξέρχεται)

Κάμμα
ΤΩ άρχον, μήπως ε’νε ονειρον ΐ

ϊυνόριξ

Δέν εΐνε, Κάμμα, δχι, στέφομαι, ιδού, 
καί μετ’ ολίγον σύζυγός μου γίνεσαι, 
Ίδέ τδν χώρον τούτον, εΐν’ή άγορά 
έν ή ώς λέων πρό τίνος έπάλαισα 
και τον Σινάτον ερριψα χαμαί νεκρόν, 
Ίίδω τδν γάμον θέλω νά τελέσωμεν 
διά νά σώζής έν τή μνήμη έσαε'ι 
τήν νίκην μου εκείνην.

Κάμμα

’Ώ, έμάντευσας 
τήν πρόθεσίν μου' τούτο ήθελον κ’ έγώ, . 
Τδ πέδον δπερ νικητής έπάτησας 
τού -έρωτός μας έστω ί'λεως βωμός,

Συνόρρξ απερχόμενος

Ευτυχεί, Κάμμα, μετ’ ολίγον έρχομαι 
πανίσχυρος μονάρχης, δούλος σου πιστός,

ΣΚΗΝΗ Ζ’.
ΚΑΜΜΑ παρακολουθούσα διά τοΰ βλέμματος 

τον έξελθόντα Συνόριγα, Μθ!ΝΑ ε’σερχοτ 
μένη περίλυπος δεξιόθεν

Μόϊνα
Λοιπόν τά πάντα εΐνε ήδη έτοιμα ;

Κάμμα στρεφομένη βιαίως
Τά πάντα.

Μόϊνα
Και θά γείνν;ς· σύζυγος αύτοΰ;

Κάμμα ζατερχρμίνη 
Βεβαίως.

Μόϊνα
’Ά, Σινάτε · . ,

Κάμμα
Πώς ;

Μόϊνα ένοθσα τάς χείρας
Πλήν, Κάμμα μου .

Κάμμα
Τί αναφέρεις τδν Σινάτον σήμερον 
οπότε τήν ψυχήν μου βόσκεται χαρά 
διά τδν ολβον δ'στις μοΐ προώρισται; 
Μετάβα ε’ις τδν οίκον και έτο'μασον 

ζώραΐον πέπλον νύμφης κρόκιμ ποικιλτδν, 
διότι θέλω νά μέ έδη πάγκαλον 
κατά τήν ώραν τής νυμφεύσεως ημών 
ό φίλος τής ψυχρής μου. Γραία, ύπαγε.

Μόϊνα άπερχομένη

Σινάτε τάλαν, οΐμοι ! σ’ έλησμόνησαν !

ΣΚΗΝΗ Η',
Καμμα, Βίνδαξ

Κάμμα
Τίς έρχεται δρομαίως; Πώς; ό Βίνδαξ;... α I

Βίνδαξ δστις ε’σήλθεν καί έστη κατέναντι 
τη; Κάμμα;

Τδ πρόσωπόν σου, γύναι, κρύπτεις άπ’έμού 
καί ώς μέ είδες α’σχος άμφεκάλυψε 
τδ μέτωπόν σου·

Κάμμα ΐδίφ
Σίγα, δύστηνος ψυχή.

Βίνδαξ
Ένόσφ διασώζεις τδ έρύθημα 
ύπάρχει έτι πρδς μετάνοιαν καιρός.
Καλή μου Κάμμα, λάβε θάρρος, σύνελθε' 
είπε μοι ενα λόγον και μά τούς Θεούς 
τήν κεφαλήν σοί φέρω τού Συνόριγος.

Κάμμα Ολιβερώς
*Ω, σύγ'γνωθί μοι, Βίνδαξ.

Βίνδαξ
Τί;

Κάμμα
Τδν αγαπώ ί

Βίνδαξ
Τ( εΐπας, γύναι; άλλά δέν α’σχύνεσαι; 
Λοιπόν πού εΐνε δσα έλεγες ποτέ; 
οί δρκοι, αΐ άρα! σου, τά κατεύγματα 
το μίσος, ή οργή σου, τί έγένοντο ; 
τί μένει τώρα έκ τού άλγους τής ψυχής; 
πού εΐνε ή άγάπη τού Σινάτου σου ; 
Ψευδή τά πάντα ήσαν; Α”, ’Ασιανή, 
όποιον αίμα ρέει εις τάς φλέβας σου ; 
πώς έξελήφθης ώς Γαλάτις ύφ’ημών ; 
Μωρός εγώ πιστεύσας εις τούς λόγους σου 
κ επιχειρήσας νά φονεύσω τδν κακόν· 
Επάξιος εύνέτις τού Συνόριγος, 

δ Βίνδαξ φεύγων τάς άράς του σο'ι δωρεΐ.

Κάμμα έκπληκτο;
Γί εϊπας; φεύγεις;

Βίνδαξ
Ναί, μακράν άπέρχομαι. 

Παρά τάς δχθα ς τοΰ βαθέως Λείγηρος 
όπάρχουσι Γαλάται άλκιμοι, έσθλοί, 
διατηροΰντες τήν άρχαίαν εύκλειαν 
καί μή έκφυλλισθέντες δπως οί έδώ. 
Πρδς τούτους μεταβαίνω ταχυβάδιστος 
διά νά ευρώ αγαθούς ομοεθνείς.

Κάμμα ίκετευτιχώ;

Μή φεύγης,Βίνδαξ.. μεΐνον... ώ,’άν ήθελον...

Βίνδαξ

Νά μείνω ΐνα έδω τδν Συνόριγα 
δεσπόζοντα τής χώρας τής Γαλατικής 
καί παρά τούτω τήν αΐσχράν προδότιδα 
=ν ή ούδ’ ίχνος μένει παλαιας αΐδοΰς ; 
Ποτέ !

Κάμμα ’δία
’Ώ,τί νά πράξω....πλήν δέν δύναμαι.··

Βίνδαξ
Θά φύγω, Κάμμα, ύπεκφέρων μετ’έμοΰ 
τδ πτώμα τοΰ Σινάτου ...

Κάμμα βάλλουσα κραυγήν άγρ’αν

Ά ! ουδέποτε !
Βίνδαξ

Αλλά πρίν φύγω θέλω νά καταρασθώ 
τδν τόπον τούτον ... ·

Κάμμα δραττομένη τή; χειρος αδτοΟ

Τάλαν, μή έξέθαψας 
τδν σύζυγόν μου;
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Βίνδαξ ε?ρων

Πόθεν αυτή ή τροπή;

Κάμμα μετ’ αγωνίας

’Ώ, >.εγε, λέγε.'

Βίνδαξ

ΙΙήν δέν βλέπω τί zotvov 
ύπάρχει πλέον ...

Κάμμα έναγκαλιζομένη τόν Βίνοακα

Είσαι· άσυγχώρητος I

Βίνδαξ έκπληκτος

Πώς ; κλαίεις, Κάμμα;

Κάμμα

Και λοιπόν έπίστευσας 
δτ’ είμ’ αξία μαρίας βδελυρας ; 
έγ<!>, καλέ μου Βίνδαξ ;

Βίνδαξ

Είνε δυνατόν ;
Πως ; σώζεις έτι πίστιν και άνάμνησιν 
τοΰ φίλου μου Σινάτου ;

Κάμμα

Τοΰτο έρωτας;

Βίνδαξ
'Ώ, λάλει τότε, δν έπι τοΰ χείλους σου 
δέν έρπει ψεΰοος καί απάτη δολερά.

Κάμμα

Έν τή ψυχή μου ό Σινάτος εμεινεν 
ώς τοΰ ήλιου ή περιλαμπής άκτις 
περί τήν δύσιν μεθ’ημέρα ν δίαιθρον. 
Ό έρως μου ηύςήθη άπό τής στιγμής 
καθ’ ήν άνάνδρως τόν έδολοφόνησαν' 
τήν στεοησίν του ή καρδία μου πενθεί 
καί δέν ύπάρχει τόπος έν τω οΐλορ μου, 
έφ’ οΰ τό δάκρυ δέν κατέπεσε θερμόν 
δεκάκις τής ημέρας Ισε τή νυκτί, 
άλλ’ ούδέ τοίχος δστις δέν άπέδωκε 
θρηνώδεις γόους και τών στάνών τήν ηχώ-

Βίνδαξ '

Τα δάκρυά σου λέγουσιν αλήθειαν, 
α'.λ’ ό Συνόριξ δμως. . .

Κάμμα
Θ’ άποθάνη.

Βίνδαξ περιχαρής
rA !

Κάμμα
Πως · δεν ήςέόρΐΛ· πότε; μ’είνε άγνωστον 
τά πάντα έχω· δηλητήριου δριμύ, ■ 
καινίδα νέαν, μάχαιραν άμ&ίστομον, 
δέν αναμένω ή έπίκαιοον στιγμήν 
νά ρίψω κάτω άπνουν τόν παμμίαοον !

Βίνδαξ
Ώ έπη φίλα, δ λυσίπονοι αύοαί, 
πώς άντηχεΐτδ ουτω βραχυχρόνιοι;

Κάμμα έξαπτομένη βαθμηδόν

Γήν Κάμμαν ν’ απόλαυσης έπεζήτηαας ! 
Καλώς, Συνόριξ· μείνον, μεϊνον ήσυχος, 
καί ήγγικεν ή ώρα" παν ό τι ποθείς 
εντός ολίγου συντελειται μόρσιμον" 
άλλ’ ώζω; άνά πάα-α; τά; σζιγμάζ?
οιοτι εϊμαι τοΰ Σινάτου- ή γυνή 
χαι α» πληγαί μου δέν ίθεραπεύΟησαν· 

(Κλαίο.υσχ)
ΤΩ σύζυγε μου, σύ, δν κλαίω κ«1. θρηνώ, 
Σινατε, σύγγνωΟί μοι, άν τδ χείλό; μου 
τδν πάντ« χρόνον γηΟοσύνως μεώί^ 
ώ; ΰορι; πρδς τήν μνήμην, ήν κατέλιπες·. 
Τά όάκουά μου σοι ήονήθην προ πολλοΰ 
•νώπιον τών ξένων και τών φίλων σου 
•'ν' αποκρύψω· τούς σκοπούς μου άσφαλώς 
μέχρι; οΰ λάβω στυγερά·-? έκδίκησιν.

(Βλέίζουσα κύκλω)
’Εδώ λοιπόν, ώ Βίνδας, τδν έφο^ευσεν 
έπι τοΰ πέδου τούτου επεσε νεκρός'·, χ χ „ Λ 5 C f Vff ,αυτό το χώμα οι αιματων εοαψε, 
<’ έγώ, άθλια, λύΟρον ακόυσα πατώ, 
τδν λύθρον τοΰ Σινάτου, δν ήγάπησα !

(Λϊρουσα δράκα χώματος) 
φΐ'λον χώμα, δπερ άπερροφησε 

τδ αίμα τοΰ Σινάτου, σέ καταφιλώ’ 
τάς άλγηδύνας τή; ψυχής μου δέχΟητι 
χ.’ εις τοΰ; αιθέρα; έκσκεδάσΟητι κραιπνδν 
νά μή ο' έπιμολύνη ποΰ; άνΟρώπείο;.

ρίετά μικράν παΰσιν άγρ’ως)
Κ.’ έπι τοΰ πέδου τούτου θέλεις, μιαρέ, 
τον γάαον νά τελέση; τδν παμμί-αρον j 
Α’ύ, άν έμπέση; ει; θηρίου όνυχα; 
θά σώσης ίσως μετά πάλην σεαυτον 
άλλ’ άπδ τών χειρών μου- μή φαντάζϋυ,μη 
νά δια^ύγη; κίνδυνον Οανατηγον.

Βίνδαξ

Συγγνώμην, Κάμμα, οτι σέ ήοΐζησα· 
τυφλός δέν είδαν, δέν ένόησα μωρός 
όποια ήσο, τί ψυχήν ένέκρυπτες !

. ΣΚΗΝΗ Θ'-
Οι ανωτέρω, Λουέριος

Κάμμα

Μή Ολίοου, Βίνδαξ, έάν επταισας τυχόν 
εις μνήμην τοΰ Σινάτου. συγχωρώ σοι.

Λουέριος ίστάμενος ίμβρόντητος
ΤΑ!

Βίνδαξ

Πώς ήπατάθην ; πώς έπίστεοσα κ’ έγώ 
μετά τών άλλων πάντων δτ’ ήγάπησας 
τόν δολοφόνον τοΰ ανδρείου στρατηγού ;

Λουέριος κρυπτόμενος όπισθεν δένδρων
Τοιοΰτοι λόγοι!,.. Τί συμβαίνει άραγε!

Κάμμα

’Ώ, έπειοάθην τόσην δολιάτητά 
και τόσην τέχνην, ώστε άπαντες όμοΰ 
τόν έρωτά μου αληθή έπίστευσαν.

Λουέριος ’δ'φ

Ή Κάμμα λέγει ταΰτα ; “Ω, Θεοί, Θεοί !

Βίνδαξ

Πλήν δέν φοβείσαι μή ό αλιτήριος 
τα πάντα έννοήση ;

Κάμμα

’Όχι' ούδαμώς-

Λουέριος ιδίφ

Βαβαί τής πανουργίας ! τίς ύπέθετεν ...

Κάμμα
Ένφ τήν φρένα πλήττει ό άπελπισμός 
ή γλώσσα εξαγγέλλει λόγους έρωτος, 
καί δταν εχω θλίψεως ώκεανόν 
έν τή καρδίφ, μειδιώ έπίχαρις.
ΤΑ, δέν μέ είδες πόσον εϊμ’ έρατεινή j
καί μειλίχια κ’εύνους κ’ έρωτόληπτος i

οσάκις έλθω κατενώπιον αύτοΰ· 
Νομίζεις δτι βλέπεις κόρην εύθυμου ■ 
προαδεχομένην τόν απάντα έραστήν, ' 
άλλά Οά ελθη ώρα όταν λέαιναν 
θά άντωπήση ο Συνόριξ δε λιών 
καί θά τόν ιδης κάτω ένερόχρωτα 
πριν ή τάς χεΐρας άνασπάση κατ’ έμοΰ. 
ίΐώ'ς Ο’ άπαράξω τούτον πρός τό έδαφος 
είσέτι δέν γινώσκω, τρόπον έκζητώ, 
άλλά θ’άκοόσης γδούπον βαρυσφάραγον 
όπόταν πέση κατά γης ό βασιλεύς 
καί θά τόν ΐ'δης δφιν συσπειρώμενον 
έν άλγηδόσιν έρευγόμενον άράς.

Λουέριος ό’ατις προ τών τελευταίων λέξεων 
κατήλδεν άπαρατήρητος πλησίον aitfiv 

Μελέα Κάμμα !

Κάμμα έντρομος

Ό πατήρ μου.

Βίνδαξ όποχωρων άριστ'.ρα

Ώ Θεοί ! 
Λουέριος

Είπε μοι δτι πάντα δσα ήκουσα 
δέν ήσαι άλλο ή απήχημα ψευδές.

Κάμμα '■

Ουδόλως, πάτερ, μάθε τήν αλήθειαν 
κ’ έν τή ψυχή σου κρΰψον ταύτην έν σιγή.

Λουέριος

Πώς ; θά ύψωσης κατά τοΰ Συνοριγος 
τήν χεϊρά σου, ώ Κάμμα ; θά τολμήσης; σύ;

Κάμμα ■ .

Έκ τής παλάμης δυστυχώς έξέφυγεν 
έν τω τεμένει τής ποινής ή μάχαιρα 
καί κατεθραύσθη έπί στήθους φέροντος 
ύπό χιτώνα θώρακα χαλυβικόν, 
άλλ’ αί καινίδες έτι δέν έςελιπον 
καί δσω μένει κραταιγύαλος ή χειρ’ 
θά εύρη τεύχος τής ψυχής επάξιον 
νά θανατώση άμειλίκτως τόν κακόν·

Λουέριος

I Ποτέ ■’ μή λάλει οΰτω· είν’αδύνατον.
I ,

Κάμμα

Αί; πάτερ, πάτερ, διά τοΰτο μόνον ζώ.
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Λουέριος δργίλως

Έπίσχες τής χαράς σου, κόρη άπηνής, 
δεν θά σ’ άφήσω νά τελέσης άνομα.

Κάμμα Εκπληκτος
Πώς '

Λουέριος 
W

Κάμμα έντρομος

Τί θά πράξης;

ΛουέριΟς

Τί;
Κάμμα

Δεν έννοώ.
Λουέριος

Θ' άποκαλύψω πάντα τώ Συνόριγι.

Κάμμα οπισθοχωρούσα 
Θεοί!

Βίνδαξ

Τί λόγον εΐπας ; σύ, ώ γέρον, σύ;

Κάμμα

Ιΐρδς τούτο αρα την ζωήν σοί Ισωσα, 
ώ φίλε πάτερ, σύ δν τοσον αγαπώ 
διά νά θέσης άλιον, άτέλεστον 
τδν πάντα μόχθον βαρυμήνιδος ψυχής;

Λουέριος έξαλλος

Ούδεν ακούω' είμαι βάρδος· έννοεΐς; 
'Ενώπιον μου ή πατρίς άνίσταται 
ΐκέτιδα τήν βλέπω, συνδρομήν ζητεϊ 
και 0ά σε θυσιάσω άνευ ο’ικτιρμοΰ 
εάν δεν ελθης, Κάμμα, εις μετάμελον.

Κάμμα γόνυ κλίνουσα

ΤΩ πάτερ, πάτερ, δέομαι σου, πάτερ,μή...

Λουέριος βλέπων τδν Συνόρ.γα μακρόθεν

Ίδυύ ό άναξ, δμοσον τδν όρκον σου 
ή μά τδν Αώον σέ προδίδω παρευθύς.

Κάμμα Εγειρομένη άγρίως

At', πραξον ο τι θέλεις, είσαι κύριος· 
δεν σε πτοούμαι.

(Τω Βίνοακι κρυφίως)

ΑΟυέρίβς

Άλλα γιυώσκεις, Κάμμα, τίνα κίνδυνον 
θά διατρέξη των έκγόνων μας ή γη, 
δν έκτελέσης δ τι άπεφάσισας ;
Τά στίφη των γειτόνων θά είσρεύσωστ 
δι’ δλων τών διόδων εις τήν γην ημών 
ώς δταν ρέη χείμαρος άζάθεζτος 
συμπαρασύρων βράχους απειροπληθείς, 
τάς γαίας ταύτας, δσας κατεκτήσαμεν 
διά Ουσίας μυριάδων άδελφών 
θά κατακλύση τών Εχθρών ή πλημμύρα, 
καί τότε πλέον οσοι άπομείνοισι 
Οά διασκεδασΟώσι πανταχοϋ τής γής 
άπαύστως ύπδ πάντων διωκόμενοι.

Κάμ.μ.α

”Αν άναμένη σωτηρίαν ή πατρίς 
άπδ έκείνου, δστις έπεζάθισεν 
ώς Εφιάλτης έπί τής ψυχής ημών, 
ούαι τή Γαλατία 1 έξωλέσθημεν !

Λουέριος

’Ώ, 8ν εΐσέτιεχης πρδς έμε στοργήν 
τής ικεσίας τοΰ πατρδς έπάζουσον 
καί φείσθητι έζείνου μεγαλοφυώς 
ύπέρ πατρίδας πάντα θυσιάζουσα.

(Κλινών γόνυ)
Πρδ σοΰ τδ γόνυ κλίνω γηραιδς έγω 
και τής χειρός σου ψαύω ΐκτωρ Ινδαζρυς. 
’□ Κάμμα, Κάμμα, κόρη μου άγαπητη...

Κάμμσι άποσπωμένη τών γ,ειοών αΰτοίι 
καί πλησιάζουσα τδν Βίνδακα

Ποτέ !
Λουέριος Εγειρόμενος

Ώ θλίψις !

Κάμμα

’Όχι 1

Λουέριος ένών τάς γεΐρας

Κάμμα, δ'λεον

Κάμμα

Ναι, θ’ άποθάνη ό κακούργος, πάτερ μου. 
οι κΰνες τής Άγκύρας θά σπαράξωσι 
τοΰ βασιλέως τούτου τά κενέύρια 
καί τοΰ Σινάτου ή τριφίλητος ψυχή 
θά άπολαύση τέλος έζδικήσεως I

< Βίνδαξ, Ισο ταπεινός
δπερ τών δλων ,έκκυβεύω ύστατα.

Λουέριος ’δ'αι

ΊΒ, τί νά πράξω τώρα ; δύστηνος έγώ’ 
ή κύρη ενθεν, ή πατρίς έτέρωθεν I

(Μένει σύννους Εν τφ βάθει)

Κάμμα πρυσβλέπουσα μετ’ άγάπης 
τδν Συνόριγα

Τδ θάμβος Εχει τήν έρώσάν μου ψυχήν 
καί μετά κόπου συγκρατώ τά χάρματα, 
ΰφ’ ών κατενεπλήσθην έξ αιτίας σοΰ. 
Ένώπιόν μου βλέπω άνδρα ένδοξον, 
ε’ις δν ύπείκει άνδροκάρδιος λαδς 
έν μεγαλοφροσύνη κατερχύμενον 
πρδς κόρην βάρδου, ώς τδ φώς έπί τήν γήν. 
Καί άπαυγάζο» έκ τής άνταυγείας σου 
έγώ, μικρά έν πάσιν, άσημος γυνή, 
οργής καί χόλου άλλοτε πληρώσασα 
τδ στήθος τούτο έιο’ ού κλίνω Ιλαρά.
’Ώ, θέλω ν’ άποαβέσω έκ τής μνήμης σου · 
τάς ώρας πάσας, ας διήλθες παρ’έμοί 
έν δυστυχίςι μή άνταγαπώμεν.ος 
καί θά ζησήσω τής φλογδς τήν θαλπωρήν 
νά έκθερμάνω ετι τήν καρδίαν μου 
.διά νά εδρης.έρωτα αιώνιον 
έν φ νά έντρυφήσης ...

Λουέριος. δργίλως

Αι, σιώπα !

Συνόριξ Εκπληκτος 
ΤίΙ 

Λουέριος

Συνόριξ, μή πιστεύης, αΰτη ψεύδεται.

Κάμμοι ’δία περιδεής 
Θεοί!

Βίνδαξ ιδία
'Α, γέρον,

Συνόριξ Εννέος

Τ! ακούω ;

Κάμμα ιδία

Θάρρος !

Συνόριξ τή Κάμμφ 
Σύ ;

Κάμμα μεώιώσα

Όνείρους βλέπει δ πατήρ.

Συνόριξ
Λουέριε, 

τί λόγον εΐπας ;

Λουέριος

•Είποχ λόγον αληθή’» .
<5

ΣΚΗΝΗ I'·
Οι ανωτέρω, Συνοριξ, Τορμαννος, Ναρ- 

ΒΩΝ, ΡοΘΜΑΡΙΣ, ΜοΪΝΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, 
ΣΤΡΑΤΟΣ, ΛΑΟΣ' πάντες έπευφημοΰντες τδν 
Σονόριγα

Πάντες
Συνοριξ! ζητώ, ζητώ ! Χαϊρε, βασιλεύ.

Κάμμα

Ώ θείε άρχον, μέγα κΰδος Γαλατών, 
εύτύχει ώς δ ερως, ζήθι άλυπος 
^ιαί ώσεί κέδρος άρθητι πρδς ουρανόν. 
Εις σε τά πάντα' ή ισχύς τού λέοντος, 
τδ γαύρον δμμα όξυδλέπτου αετού 
κα'· ή σοφία τοΰ πονήρου όφεως.

• Συνόριξ

Ναί, τώρα εχω παν επίγειον καλόν 
και βασιλείαν καί ΐσχύν καί εύκλειαν, 
άλλ’ δμως, Κάμμα, πάντα ταΰτα άνευ σού 
θά ήσαν νύκτες άνευ σεληνόφωτος.
Ιδού .ή Τύχη Επεφύλαξεν εις σε 
νά συμπληρώσης τήν εύδαιμονίαν μου 
τδν ερωτά μου άποδίδουσα θερμόν· 
καί δταν δρέψω έπί τών χειλέοιν σου 
τήν ευφροσύνην έν τώ πρώτφ άσπασμφ 
τήν γήν θά κατακτήσω εΰχερέστερον.

Λουέριος ’3'αε

Λαλών τήν κόρην καταστρέφω άπηνώς, 
άλλα σιγών προδίδω τήν πατρίδα μου.
Τί; νά λαλήσω ; Οΐ'μοι! νά σιγήσω ; Φεΰ ! 
At, θάρρος, βάρδε.’Ω Θεοί, δεν. δύναμαι... 
Έ προτεραία έφερε τήν χαρμονήν, 
τήν συμφοράν θά φέρη ή επαύριον !

Συνόριξ τή Κάμμα, ήτις Εξακολουθεί 
μένουσα Εν Εκστάσει πρδ αύτοΟ

Τί μένεις ούτως άναυδος έν ρεμοασμώ 
προσκαθηλοΰσα έιΓ έμοΰ τδ βλέμμα σου ;

Τόμος β’ 3 — Μάρτιος 1883.
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Κάμμα πληοιάζονσα τόν ϊυνόρφί 
ί’Αλλ’ώ φιλότης, Sv σέ, σέ δέν Αγαπώ 
Έ μέλλω ν’Αγαπήσω έν τφ σόμπαντι;
Νά σέ φονεΰσω; άλλ’ύπάρχει δι’έμέ 
ή ευτυχία πλήν έν τή αγκάλη σου ;

Χυνύριξ

Γά ό’μματά σου μαρτυροΰσιν αληθή’ 
ά, ο/ι, όχι, μ’Αγαπφς, δέν ψεύδεσαι.

Κάμμα

Νά σέ φονεύσω ; άλλα τότε διατί 
ό μόνος φίλος τοΰ Σινάτου έρχεται 
νά σοι όμώση πίστιν όπ’ έμοΰ πεισθείς ;

Συνόριξ
Ο Βίνδαξ ·,

Βίνδαξ όποκλ’νων

Ναί, ώ άρχον, ύποτάσσομαι.

Αουέριος
Βαβαίτοΰ ψεύδους! Αλλ’εις τούτον ποόμικροΰ 
:ά σχέδιά της άνεκοίνου εύχαρις.

Σίυνόριξ έν Αγανακτήσει

φύγε πλέον, γέρον' σέ βδελύσσομαι.

Λουέριος

"Q, Sv φονεύων ταύτην δέν έφόνευον 
καί σέ ακόμη, μά τό πέδον τής χθονός 
ή Κάμμα δέν θά έζη, θά τήν έπνιγον!

Βίνδαξ

"Αν μή, ώ βάρδε, μή έξεστης των φρένων 
πρός τί συντρίβεις οΰτω τήν καρδίαν του j

Λουέριο;

Συνόριξ, θ’ άποθάνγις, δέν σέ άγαπφ. 
Φοβοΰ τήν Κάμμαν.

Ζυνύρεξ περιπτυσσύμενος τήν Κάμμαν

Γύναι, μή ταράττεσαι.

Κάμμα Αταράχως

Καί ό'μως, πάτερ, Απατασαι, Αγαπώ*  
έντός ολίγου θά τό ΐδης πρόδηλον.
"Αν οσα ε’πας εινε όντως Αληθή
πρός τί τόν γάμον νά τελέσω σήμερον ;

ϊυνόριξ δργίλως
Έάν τήν Κάμμαν άναιτίως υβρισας 
οΰαί oot, γέρον...

Κάμμοι
’Άρχον, σύγγνωθι αΰτφ.

Λουέρεος

Μή άπατάσαι’ ούτε σέ ήγάπησεν 
ώς όττοβέτεις άπο τόσων ήμερων, 
Αλλ’ ούτε θέλει, μετά σοΰ φιλότητα 
καί μάτην ήλθες νά τελέσης γόμους·

Συνόριζ έκπληκτος
Πώς; 

Λουέριος
Έν τή ψυχή της τρέφει τήν έζδίκησιν 
διά τόν φόνον τοΰ Σινάτου, δν φιλεΐ 
και ώραν μόνον άναμένει εύκαιρον 
νά σέ φονεύση.

Συνόριξ

Τίνα;

Λουέριος
Σέ.

Συνύριζ συνοφρυούμενος |

Μωρίαι I

Αουέρεας Ιν οργή
”Ω !

ϊυνύριξ ύπερηφάνως

Τήν Κάμμαν δέν φοβούμαι- ούδέ δυναται 
νά θανατώση τοΰ Συνόριγα γυνή!
Έν μόνον ΰποπτεύω έκ των λόγων σου 
μή ώς και πρώην πάλιν μετενόησε 
και ίσως τώρα πλέον δέν μέ Αγαπά.
Άλλ’ &ν δέν εΐπης τούτο σύ, ώ Κάμμα μου, 
δέν Οά πιστεύσω τόν πατέρα σου εγώ.

(Μετ’ Αγάπης)
Λοιπόν, ώ Κάμμα, μέ ήπάτας; λέγε μοι

Κάμμα μειδιώσα

Ατάραχος Ακούω’ βλέπεις, μειδιώ 
βέβαια οδσα ό'τι δέν έπίστευσας 
παν δ τι εΐπεν ό πατήρ παραληρών.

Χυνόριξ ’δία

Οποία ηρεμία εις τούς λόχους της.

Λουίριος
Δέν θά τό πράξης*  είνε ψευδός 1 

ϊυνόριξ παρατηρών τήν Κάμμαν 
Ψεύδος;

Αουέριος
Ναί.

Κάμμα βλέπουσα μακρόθεν τούς ιερείς

Ίδέ, ώ πάτερ, κ’ έπι τέλους πείσθητι.

ίυνύριξ έν Αγαλλιάσει

Ό Κάμμα, Κάμμα, είσαι σύζυγός μου σύ ;

Κάμμα έν τή Αγκάλη τοΟ Συνόριγος

Ναί, σύζυγός σου.

Αουέριος έκπληκτος
Πώς, λοιπόν; είν’άληθέςί

ϊυνΰριξ

'Γμϊν ή χάρις Οΰρανίωνες Θεοί!

Ααυέριας έν έξάψει

Ώ, είπατε μοι, σείς τοΰ '^δου δαίμονες, 
άκούω, βλέπω, έννοώ, αισθάνομαι; 
τί αρα γε συμβαίνει; μή παραφρονώ;

ΣΚΗΝΗ IB’.

Οι ΑΝΩΤΕΡΩ, Αριοβϊςτος, ΜοϊΝΑ, 
Δρυιδαι, Βάρδοι, Ουατειε, ©εραπαιναι

Άριόδυβτος

Ένδυσαι πέπλον νύμφης, γύναι μάκαιρα, 
κ’ έλθέ ν’ Ακούσης υμεναίου μελισμούς.

Κάμμα ιδία

Καρδία, θάρρει και ή ώρα ήγγικεν !

Μύϊνα τή Κφμμα κρυφίως 
ένω περιβάλλει ταύτην διά πέπλου

Θανάτου πέπλον είθε νά σ’ ένέδυον·

Κάμμα ιδίφ

'Η δέησίς σου, γραία, θά εϊσακοοσθή. 

Συνΰριζ έν χαρ?

*□, τώρα ε*μαι  πανευδαίμων βασιλεύς.

Άριύβυστος
Οΰάτεις, ύμνωδεϊτε' τέκνα έλθετε·

(Ό Συνόριζ καί ή Κάμμα ιστανται ένώπιον τοΟ 
Άριοδύστου. Ό Λ ουέρως δεξιφ παρατηρεί 
μετά περιεργίας, Αριστερφ ή Μόϊνα τό πρό- 
σωπον Αποστρέφουσα)

Οΰάτεις, άνατείνοντες τάς χεϊρας

"Αρτεμι, Θεά προστάτις, 
σέ καλοΰμεν 

νεΰσον τούτοις ούρανόθεν 
γηθοσύνως 

ευτυχίαν αίωνίαν 
έν τφ βίψ !

Άριόβυατος

Ευδαιμονείτε τήν Θεάν λατρεύοντας.

Οΰάτεις

Δός τή Κάμμα φρένα σφαν, 
εύγονίαν,

τφ Συνόριγι κλήδονα 
καί ανδρείαν’

δεΐξον τούτοις τάς κελεύθους 
των δικαίων!

Άρεύβυατος

Δωρήσατε τή πόλει άνδρας μαχητάς·

Ούάτεις

’Έμπνευσον τοΐς νεονύμφοις 
φίλτρα, πόθους

πρός τούς φίλους, τούς οικείους, 
πρός τά τέκνα,

τήν αγάπην τής πατρίδος 
υπέρ πάντα I

•Αριάδυστος δίδων κύπελλον τή Κάμμα

Δαβέ, ώ γύναι, τό χαλκήρες κύπελλον 
κ’ έξ ήμισείας π(ε μετά τοΰ Ανδρος 
τό έν αύτφ μελίκρας ΐνα κύρωσιν 
ό γάμος οδτος λάβη παρά των Θεών

Κάμμα ρίπτουσα κρυφίως δηλητήριου 
εις τό κύπελλον ΐδίφ

Μή θρηνεί, ώ ψυχή μου, Αλλά σβέσθητι 
τόν Αγαθόν Σινάτον έκδικοΰσα, ναί.

(Μεγαλοφώνως καί μειδιώσα) 
’Ομνύω πίστιν τω καλφ Συνόριγι.

(Πίνει και δίδει αύτω τό κύπελλον)
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Συνόριξ

ΜΩ, χαϊρε Βάμμα, βασιλίς τών Γαλατών. 
(Πίνει άμυστ!)

Κάμμα ’δία παρατηρούσα τόν Συνόριγα 
μετά κρύφιας χαράς

Μέχρι πΟθμένΟς έπιε τό φάρμακον I 
(Μειδιφ γηθοσύνως)

Συνόριξ ρίπτων μαχρ'αν τό κύπελλο? 
καί κατερχόμενος έν χαρά

Καί τώρα δτε τό γλυκύ μου ονείρου 
έπραγματώθη, τώρα τρέμετε, λαοί, 
την Γαλατίαν κόκλφ περισφίγγοντες.

Κάμμα ε’ρωυικώς

Ναι, ώ Συνόριξ, λέγε, λέγε άπειλάς, 
διότι πρέπει πάντες νά γνωρίσωσιν 
όποιος είσαι και τί μέλλεις έπειτα 
νά διαπράξης ώς μονάρχης κραταιός.

Συνόριξ

Αννίβα, σπεΰσον, άλλά δσον δύνασαι 
καί τόν ρωμαΐον κατά κράτος νίκησον 
διά νά σέ νικήσω*

Κάμμα κλονιζομένη*  ιδίςε 

Μόΐνα . .. Θεοί!

Μόϊνα κρυφίως τη Βάμμα 
συγκρατοΰσα ταύτην κλονιζομένην

Τί έχεις, Κάμμα; τρέμεις; είσαι κάτωχρος.

Κάμμα κρυφίως δεικνύουσα τόν Συνόριγα

Εκείνον βλέπε . .. έδε, είνε πελιδνός.

Συνόριξ

Τό έργον, οπερ έλιπεν ημιτελές ;
ό τών 'Ελλήνων βασιλεύς Αλέξανδρος 
έγώ θά συμπληρώσω .. .

(Φέρων τήν χεΐρα ε’ις τό μέτωπον)
Πλήν τί έχω ;

Κάμμα βάλλουσα κραυγήν χαράς 
καί κατερχομένη πρός τό προσκήνιο?

Ά·' 
Συνόριξ κλονιζόμενος

Κλονίζομαι' θά πέσω . ..

Πάντες τρέχοντες πρός αδτόν

Ώ!

Συνόριξ κρατούμενος ύπό τοΰ Τορμάννου 
καί τοΰ Λουερίου

Τί έ'πιον ;

Κάμμα περιχαρής

Μελίκρας μόνον, δ τι έπιον κ’ έγώ, 
άλλ’ είχε τό μελίκρας δηλητήριου 
καί ήτο νέκταρ, ήτο νέκταρ δι’ έμέ.

Συνόριξ έμδρρόντητος

Άθλια Βάμμα ... έπιον τόν θάνατον ί

Κάμμα

Αι’, γάμους ήλθες νά τελέσης μετ’ έμοΰ ; 
ίδου οί γάμοι, βλέπεις ; έτελέσθησαν ! 
αντί παστάδος δμως τάφον έχεις σύ 
καί άποθνήσκω άλλ’άφοΰ σ’ έφόνευσα.

Συνόριξ έξαλλος ύπ’οργής

Αισχρά καφώρη I

Λουέριος

Ώ Θεοί, Θεοί, θεοί ?

•Αριόβυστος ώσεί θεόπνευστος 

Δρυΐδαι, βάρδοι, καί οί άλλοι απαντες 
άπό τοΰ παμμιάρου φύγετε μακράν· 
ή θεία δίκη έπ’ αύτοΰ έβάρυνε 
καί τιμωρείται ό μιάνας τόν ναόν !

(’Απομακρύνονται πάντες σχεδόν 
πλήν τοΰ Τορμάννου καί τοΰ Λουερίου)

Συνόριξ

Συγγνώμην, γέρον βάρδε· είχες δίκαιον. 
(Βάλλων κραυγήν)

"Ω | άποθήσκω ! λύονται τά σπλάγχνα μου, 
ή κεφαλή μου xaiet. .. α,πονώ ... πονώ*...

Αριόβυστος δεικνύων τόν Βίνδακα 

ί"όν Βίνδακα, Γαλαται, χαιρετίσατε*  
ιδού γενναίος καί άρίφρων βασιλεύς.

Βάρδοι
Ό Βίνδαξ ζήτω 1

Πάντες έν άλαλαγμοΐς 
Ζήτω I

ΚΑΜΜΑ. — ΠΡ. Γ. ΣΚ. IB'. 19Ϊ
*Αρςά6νστος

Xatpe, κόδιστε !

στρεφόμενος περί έαυτον Sv άγωνίφ 
"Ω!.. σώσατε.με·,. σώσατέ με... πνίγομαιΙ..

- Κάμμα

Μαρτόρομαί σε, δαϊμον πολυτίμητε, 
οτι πρός τοΰτο μόνον έζησα έγώ ,
μετά τον φόνον τοΰ καλού Σινάτου μου.

Συνόριξ καταδάλλων πασαν προσπάθειαν
■ όπως εγερθ ?.

Αι, αφετέ με νά σπαράξω ταύτην ... Ά !

(Πίπτει θανών)

Κάμμα προσπαθοδσα νά έγερθή

•Ιδού, ώ σύζυγέ μου, σ’ έξεδι'κησα· 
τόν έρωτά σου εΐχον οσφ έζης σύ, 

ί είς την ψυχήν σου τήν ζωήν μου έδωκα

καί άποθνήσκω μετά σέ θνητή έγώ 
"ν’ άναζήσω μετά σοΰ άθάνατος !

(Πίπτει Οανοΰσα)

Βίνδαξ αϊρων τήν κεφαλήν αύτής
Ό τοΰ καλού μου φίλου σύζυγε πιστή !

Λουέριος τρέχων καί γόνυ κλίνων παρ’ αύτη 
Απέθανεν η Κάμμα ; ... Κόρη, κόρη μου !

‘Αριόβυστος

Ίο πτώμα τού βεβήλου δότε τοϊς xuai’ 
τόν χώρον τούτον άρδην άνασκάψατε, 
και συ τής Γαλατίας κράτιστε λαέ, 
την φίλην Κάμμαν ήτις έθανάτώσε 
τον μιαιφόνον, τόν συλήτην τοΰ ναού, 
εν γοοις κλαΰσον, εις αιώνα πένθησον I

Λουέριος ρίπτων τελευταίου λύπης 
βλέμμα έπί τοΰ Συνόριγος

Ω 1 αλατία, ευ πρός έυ τά τέκνα σου 
θα πίπτωσιν αδοξως έξω τών μαχών 1
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Α'*

Βλεπων τις τήν νυν άνθηράν καί εύδαίμονα δψιν της πόλεως τών 
’Αθηνών, μετά τοΰ πληθυσμού αυτής, πληθυσμού ευρωπαϊκής πρωτευού- 
βηί, βλεπων τά πολυάριθμα αύτής έκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά κατα
στήματα, την Βουλήν της, δυσκόλως δύναται νά φαντασθή την κοινω
νικήν καταστασιν τής 'Ελλάδος πρδ πεντήκοντα μόλις ετών, δτε έπερα- 
τοΟτο ό ύπέρ άνεξαοτησίας άγων.

Η χωρά ήτο σωρός ερειπίων, ό Κυβερνήτης Καποδίστριας μετέβαινεν 
απδ Αιγινης εις Πορον, καί άπδ Πόρου εις Ναυπλιον, μόλις εύρίσκων κατά
λυμα δ’ εαυτδν κα'ι την κυβερνησίν του’ οί άντιποόσωποι τών ξένων δυ
νάμεων, άί έλληνικαί οΐκογένειαι αί τέως έν ευπραγία: ξώσαι, διήγον έν 
πτωχικαΐς καλύβας, στερούμεναι παντδς δ,τι αποτελεί τδν βίον ευχά
ριστου.

Δέν έ'βλεπέ τις έν μέσφ τών έρειπίων, εΐμή πλήθος ενδεών και παλη- 
κάρια φεροντα τά δπλα των μετά δικαίας υπερηφάνειας. Αύτο'ι άναδεί- 
ξαντες την 'Ελλάδα έλευθέραν, εΐχον τδ δικαίωαα νά σεμνύνωνται έπί 
τφ ήρωϊσμφ των, άλλ’ ενίοτε έλησμόνουν ότι ή άποστολή αυτών έπαυεν 
έκεϊ έ'νθα ή'ρχιζε η ειρηνική έργάνωσις τής 'Ελλάδος.

Ή άτμοσφαϊρα ήτο πλήρης εΐσέτι τής οσμής τής πυρίτιδος. Τραχύτης τις 
καί άγριότης έπληρουν εΐσέτι τάς ψυχάς τών πολεμιστών της χθές. Πάν- 
τες οί γάλλοι περιηγηταί τής έποχής έκείνης, άναφέρουσι την έντύπω- 
σιν ήν συνρσθάνθησαν έκ της έπικοατούσης εΐσέτι ταραχής τών πνευμά
των. Μετά τήν γενομένην έ'κρηξιν τδ ηφαίστειου βραδέως έσβέυυυτο, τδ 
δέ έ'δαφος εΐσέτι έσείετο. Οί πλεΐστοι τώυ έπισκεψαμένων τήυ Ελλάδα 
δλίγα έτη μετά τήν άπελευθέρωσίν της, εΐδον έν τή τότε δυσπραγίγ τήν 
έ'νδειξ ιν τοϋ ήρωϊσμοϋ μεθ’ ού οί "Ελληνες διεξήγαγον άνευ μέσων και 
πόρων τδν μακρδν έκεϊνον άγώνα. "Ετεροι, ώς ό διάσημος φίλος μ.ου Ed- 
mont About διστάζοντες περί της τελικής έπιτυχίας έθεώρησαν ώς υπερ
βολήν οΐήσεως τήν έπί τοιούτφ έλεεινφ κατορθώματι καύχησιν.

Κατ’ αύτους οί Τούρκοι ύπεοησπίσθησαν άσθενώς γήν πτωχήν, τήν 
οποίαν δέν εΐχον πολλήν έπιθυμίαν νά διατηρήσωσιν· Ουτω δέ μειοΰσι 
τήν άνδρείαν τών 'Ελλήνων καί τήν εις τήν άναγέννησιν αυτών πίστιν.

* 18. οιλ. 60.

*0 συγγραφευς τής συγχρόνου 'Ελλάδος πρώτος άπέπτυσεν έκτοτε τάς 
τοιαύτας δοξασίας, αϊτινες δέν ήσαν ή εύφυολογίαι καί δέν παρέλειψευ 
ούδεμίαν περίστασιν όπως μαρτυρήσ·/) περί τών έν Έλλάδι γενομένων 
.προόδων.

Ή μεταβολή έπήλθε βαθμηδόν' Ή έρημωθεϊσα επιφάνεια τής χωράς 
έκαλυφθη έκ νέου έξ ελαιώνων καί άμπελώνων, πόλεις άνεκτίσθησαν, 
οΐκίαι άνφκοδομήθησαν, σχολεία ήνεώχθησαν, τυπογραφεία εΐσήχθησαν. 
Ή ελληνική κοινωνία ή'ρξατο άναδιοργανιζομένη έπί νέων βάσεων. Ή έρ- 
γασία αυτή, δσφ ταχεία καί άν ήτο, δέν ήδύνατο νά τελειωθή άπδ ημέ
ρας εις άλλην' εξακολουθεί εΐσέτι, άλλ’ ύπδ τήν Κυβέρνησιν τοϋ Καπό· 
διστρίου καί κατά τήν πρώτην δεκαετίαν τής βασιλείας τοϋ "Οθωνος 
δπόσον διάφορος ήτο ή 'Ελλάς άπδ τής παρουσης αυτής καταστάσεως.

Β'

Ύπδ τοιαύτας περιστάσεις, έν μέσφ τών ώδίνων τής άναγεννήσεως, 
άνεπτύχθη τδ ποιητικόν πνεύμα τών δύο άδελφών ’Αλεξάνδρου και Πανα- 
γιώτου Σούτσων. Άνήκοντες εις τήν έξευγενισμένην καί λογίαν κοινω
νίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, Φαναριώται, έλκοντες τδ γένος έξ επισή
μων οί'κων, έσπούδαζον εις Παρισίους δτε έξερράγη ή έπανάστασις έν Έλ
λάδι. Ό πρεσβυτερος άδελφός των, εκατόνταρχος τοϋ ίεροϋ λόχου, είχε 
φονευθή έπί τοϋ πεδίου τής μάχης έν Δραγατσανίφ.

Οί νεώτεροι άδελφοί τοϋ ή'ρωος, οΐτινες βραδύτερου ή'γειρον εις μνή
μην αύτοϋ τε καί τών συντρόφων του τδ παρά τδ Πανεπιστήμιου τών 
’Αθηνών κείμενον μνημεΐον, δέν ήδύναντο νά διαμένωσιν εις τήν άλλοδα- 
πήν, ένόσφ έν Έλλάδι έμάχοντο οί συμπατριώταί των. Γάλλοι τήν έκ- 
παίδευσιν ήσαν Έλληνες τόν τε νοΰν και τήν καρδίαν. Έν τοϊς ώραίοις 
στίχοις οΰς ό ’Αλέξανδρος Σοϊτσος άπέτεινε, τφ 1836, εις τδν ποιητήν 
Χριστόπουλον, περιγράφει τάς ελπίδας, αϊτινες έτάρασσον τήν ψυχή,ν 
του δτε έ'σπευδε πρδς βοήθειαν τής έπαναστατησάσης πατρίδος ταυ.

"Οταν ή'κουσα ’ς τών Γάλλων τάς Αθήνας κατά πρώτον 
Τής ελληνικής μας δόξης καί τών οπλών μας τδν κρότον ! 
Νά ΐδώ έφανταζόμην τήν ελληνικήν φυλήν 
Έλευθέραν έκ Μαλέου μέχρις άκρων τοΰ Εύξείνου, 
Κ’ έξ άνδρών τετοκκοσίων άντιπρόσωπον βουλήν 
Σ’ τήν έπτάλοφον καθέδραν τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Κάτοικος δ Έλλην τώρα βασιλείου στενοτάτου, 
Μέ τάς δυο χεϊρας φθάνει και τά δύο σύνορά του.
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Κ’ή 'ΕλΊάς ή πεινάσμένη 
’Απ’ τον Βρεττανόν προσμένει 
"Ενα ψίχαλο νά πέση 
'’Οταν κι’ όπως τόν άρέσγ.

Κ’ τ\ ’Ελευθερία στέκει σκυθρωπή, σιωπηλή, 
Κι’ ούδέ δόξα πλέον ’Έθνους, ούδέ δήμος ή βουλή

Κατ’ εκείνην την εποχήν δ βασιλεύς ’Όθων δέν είχεν εισέτι άναγκα- 
σθή νά χορηγήση τό σύνταγμα, δπερ παρεχώρησε τφ 1843 κατ’άπαίτη- 
σιν τοΰ λαοϋ. Έζήτουν τότε συνταγματικάς ελευθερίας και την άπο- 
πομπήν των κυβερνώντων την χώραν Βαυαρών. Ό δέ Σοΰτσος ήγωνίζετο 
ύπέρ τούτου, μεθ’ όσης ζέσεως άντέπραττεν άλλοτε κατά τοΰ Καποδιτ 
στρίου.

Υπήρξε πάντοτε αδιάλλακτος. Ό πατριωτισμό; του ούδέποτε έ'λαβεν 
ύπ’ όψιν τάς άπαιτήσεις των συμφερόντων τοΰ Κράτους, ού'τε ύπέφερε 
τάς βραδύτητας βαθμιαίας κοινωνικές προόδου. Ή πλήρης πάθους ιδιο
συγκρασία του καθίστα αυτόν άντίπαλον ανένδοτον, τά δέ περιβάλλοντα 
αύτόν στοιχεία δέν ήσαν τά αρμόδια όπως κατευνάσωσι τάς εξάψεις του. 
Οί άντιπολισευόμενοι εύρισκον έν αύτφ ισχυρόν σύμμαχον, και επειδή 
τότε η 'Ελλάς είχεν δλίγας εφημερίδας, και αύτά δέ τά βιβλία ήσαν 
σπάνια, αί σάτυρκι τοΰ Σούτσου ήσαν ώς άλλαι διακηρύξεις αϊτινες άντι- . 
γραφόμεναι άπεστηθίζοντο καί άνέφλεγον έ'τι μάλλον τά πάθη.

Ό Αλέξανδρος Σοΰτσος ήλθεν εις την 'Ελλάδα πληρης έκ τών εντυπώ
σεων τή; έν Γαλλία διαμονής του. Τεκμήρια τούτου παρέχουσι πάντα τά 
έργα του. Γαλλιστί μάλιστα έδημοσίευσεν έν έκ των πρώτων έργων του, 
την ιστορίαν τής ελληνικής έπαναστάσεως, ήν εξέδωκεν έν Παρισίοις τφ 
1828. Έπιστρέψας καί πάλιν εις την'Ελλάδα, έδημοσίευσεν έν Ναυπλίφ 
δύο τομίδια περιέχοντα σατύρας καί άλλα ελαφρά ποιήματα, υπό την 
επιγραφήν: «Πανόραμα της 'Ελλάδος». Έν τή συλλογή ταύτη, δ Καπο- 
δίστοιας καί ή κυβέρνησίς του άποτελοΰσι τό σταθερόν σημεϊον των προσβο
λών του. ΠαρφδεΙ τά ψηφίσματά του, διακωμωδεί τά σχέδιά του, τά μέ
τρα του, τούς σκοπούς του, προσβάλλει τούς φίλους αύτοϋ. Βραδύτερου 
δέ προχωρεί καί μέχρι της έξυμνησεως αύτή; των δολοφόνων τοϋ Κυ
βερνήτου. Έν μιγ των ώραιοτέρων αύτοϋ φδών, δ Σοΰτσος, ώσεί νέος 
Τυρταίος, παριστ? αυτούς ώς νέους 'Αρμοδίους.'II Ιστορία δέν επεκύρωσε 
την κρίσιν τοϋ ποιητοϋ καί η νΰν Ελλάς θλίβεται άναγινώσκουσα τούς 
ώραίους εκείνους στίχους.

'Ο Καποδίστριας βεβαίως ύπέπεσεν εις λάθη· άλλ’ όπως συγχώρηση 
τις τήν αμαρτίαν των φονέων του καί κρίνη επιεικώς τόν ύμνήσαντα 
αύτούς ποιητήν άνάγκη νά λάβη ύπ’ όψιν τήν έξαψιν τών παθών κατ’
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έκείνην τήν εποχήν. Ιδού μία σάτυρα έν ή δ Καποδίστριας είκονίζεται 
ώς δικαιολογών τήν πολιτείαν αύτοϋ ένώπιον τής εθνικής συνελεύσεως. 

Πληρεξούσιοι τοϋ έθνους, σεβαστόν κριτήριόν μου, 
νά σάς δώσω ήλθα λόγον τών νομίμων πράξεών μου.
Ή 'Ελλάς, χάριτι θείρο, βλέπετε, δέν έδουλώθη*  
άν ή Σάμος, άν ή Κρήτη ’ς τούς εχθρούς μας παρεδόθη, 
άν τά φρούρια δέν πήρα της Εύρώπης, της ’Αθήνας, 
καί άν έπαιξα τό πράγμα δεκαπέντε σωστούς μήνας, 

είχα λόγου; άνωτέρους"
αί Αύλαί. . . ’Εγώ. . . τό έθνος. ·. έξ ενός, έζ άλλου μέρους 
θεωροϋντες. . . Είχα κΓ άλλα νά σάς ’πώ.. . πλήν τί τό κάμεις ; 
σ’ έμποδίζουν νά λαλήσγς αί συμμαχικαί δυνάμεις.
”Αν κατώρθωσα νά καύσω τόν πολύτιμόν μας στόλον 

μέ τήν βίαν, μέ τόν δόλον,
καί άν έχυσα τό αίμα τών 'Ελλήνων εις τόν Πόρον, 
μέ τό μισθωτό μαχαίρι τών πιστών μου δορυφόρων, 
άν μέ σκήπτρου ξένου κράτους θέλησα νά σάς παιδεύσω 
καί μέ όλην τήν Εύρώπην τήν Ελλάδα νά μπερδεύσω, 

είχα λόγους ανώτερους·
αί Αύλαί. .. Εγώ. . . τό έθνος.. . έξ ενός, έξ άλλου μέρους 
θεωροϋντες.. . Είχα κι’ άλλα νά σάς ’πώ. .. πλήν τί τό κάμεις ; 
σ’ έμποδίζουν νά λαλήσης αί συμμαχικαί δυνάμεις.
Θερμός είμαι δημοκράτης... γιά τό σύνταγμα πεθαίνω' 
άν μέ εΐ'δετε τρεις χρόνους τ’άρθρα του νά παραβαίνω 
κΓ άπ’ τούς όρκους μου νά λείπω, 
γράμματα νά κρυφανοίγω καί νά κυνηγώ τόν τύπο, 
σπίτια νά πατώ τήν νύκτα, καί πολίτας, πριν τούς κρίνω, 
νά ’ζορίζω, νά ξυλίζω και τά νύχ’α τους νά χύνω, 

είχα λόγους άνωτέρους· κτλ.
Ύπερπλούτισα τό γένος (μάρτυρες οί άδελφοί μου 

καί τρεις τέσσαρες πιστοί μου,
όπου’τρέχουν πουρνό βράδυ μέ τά τάληρα ’ς τήν τσέπη), 
πλήν τούς πρώτους της 'Ελλάδος δ καθένας πτωχούς βλέπει*  
πλήν τοϋ Μπότζαρη ταΐς κόραις, τά παιδιά τοΰ Καρα’ίσκου, 
άφησα νά ζοϋν μ’ έλέη, μέ μαζώματα τοΰ δίσκου.

Είχα λόγους άνωτέρους" κτλ.
Ήμπορεϊ νά διή ο πλάστης εις τών σπλάγχνων μου τό βάθος 
ή άγάπη τ^ς πατρίδος, καί τό μοναχό μου πάθος· 
πλήν κατέτρεξα τά φώτα’ πλήν διέφθειρα τά ήθη· 
πλήν εις πλήθος κατασκόπων χρυσός^άφθονος έχύθη·
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πλήν ήθέλησα νά σβύσω καί μεγάλους ν.οά μικρούς*
πλήν νά δω τους πρώτους όλους έπεθύμησα νεκρούς.

Είχα λόγους άνωτέρους*  .
αί Αύλαί. .. έγώ. . ι τδ έθνος. . . έξ ενός, έξ άλλου μέρους 
θεωροΰντες. . . Είχα κι’ άλλα νά σάς πω.. . πλήν τί τδ κάμεις ; 
σ’ εμποδίζουν νά λαλήσγς αί συμμαχικοί δυνάμεις.

Ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος ενίοτε ύμνεϊ μετά συγκινήσεως την άνδρείαν 
και τούς ύπέρ άνεξαρτησίας αγώνας· άλλά και τότε, καθώς καί πάν
τοτε είναι επιθετικός καί οργάνου της άντιπολιτεύσεως. ’Εάν έξαίρνι 
τούς ήρωας, τοΰτο πράττει δπως κατάδειξή δτι δλιγωροΰνται καί παρκ- 
μελοΰνται ύπδ της εξουσίας.

« “Ένας γέρων στρατιώτης μέ τοΰ ζήτουλα τδν δίσκο,
» ’ς τδ ραβδί άκουμβισμένος καί μέ τδ σακκί στδν ώμον,
» έ'λεγε σ’ ένα παιδάκι, ποΰ τοΰ έ'δειχνε τδν δρόμον :
» Μη, παιδάκι μου, μην τρέχγς καί πολύ δπίσω μνήσκω !
» Είσ’ έσύ ευτυχισμένο. . . τά ’ματάκια σου τά έχεις,
» γερά έ'χεις ποδαράκία κ’ ελαφρό σάν λάφι τρέχεις. .,
» ’Εγώ έχασα τδ φως μου στοΰ Μεσολογγιοΰ τήν πόλι, 
ϊ καί τδ ένα μου ποδάρι μέ τδ άρπαξε τδ βόλι.. .
» Ποΰ νά εί'μασθε, παιδί μου ; είναι νύκτα ; είναι ’μέρα
» — Νύκτα είναι. . . στδ Άνάπλι έζυγώσαμε πατέρα.
» — Στδ Άνάπλι;—«Κλαίεις γέρο ;—Τά πκλγά μου ενθυμούμαι..-
» τ’ ήμουν πρώτα,τ’ είμαι τώρα στέκομαι καί συλλογοΰμαι.
» Στδ Άνάπλι ! ! έγώ πρώτος καί μέ τδ σπαθί στδ στόμα

» πήδησα στδ Παλαμήδι*
» άπδ ένα σ'άλλον βράχον πρώτα ρίπτουμουν σάν φίδι,
» καί σηκόνω μόλις τώρα τδ βαρύνεκρό μου σώμα.
» Έτυφλώθηκα.. . δέν βλέπω της 'Ελλάδος τά βουνά,
» κΐ’ δ ελεύθερός της ήλιος στά ’ματάκιά μου δέν λάμπει*
» δενδροσκέπαστοι, ωραίοι κ’ αίματοβρεμένοι κάμποι,

·» είς σάς τώρα κόσμος άλλος, ζωή ή'συχη περν^.
» Έγώ μόνος εις τούς δρόμους τρέχω καί ψωμοζητώ,
» στά έρημοκκλήσ’α μέσα καί στούς τάφους ξενυχτώ.

» Παντοΰ είμ’ άπορριμμένος*
» Ξένος είμαι στήν Ελλάδα, καί στδ σπίτι μ’ είμαι ξένος.
«"Ολος άλλαξεν ό κόσμος, καί αύτής μας τής ημέρας
» τά παιδιά είς τήν Ελλάδα δέν γνωρίζουν τούς πατέρας’
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» τάς θυσίας, τούς άγώνας ξέχασαν τών παλαιών,
» καί τδν πλούτον έ'χουν όλοι διά μόνον τους ©εόν.
» Προσπαθώ τοΰ κάκου ναύρω ένα φίλο τοΰ παληοΰ μας

» τοΰ ήρωϊκοΰ καιροΰ μας*
« άλλοι πέθαναν καί άλλοι ζοΰν άπ’ όλους ξεχασμένοι,
» οπού κι’ άν σταθώ μέ σπρώχνουν, μέ περιγελούν οί ξένοι.
» Ξένοι, μην περιγελάτε τά χυμένα μου τά ’μάτια,

» τδ σπασμένο μου ποδάρι!
» τοΰ μεγάλου Μπότσαρή μας ήμουν πρώτο παλληκάρι.
» Ή παλγά μου φουστανέλλα, δποΰ βλέπετε κομμάτια,
» χάρισμα τοΰ Καραί’σκου, άπδ δόξα μέ σκεπάζει*
» Τδ σπαθί αύτό ποΰ φέρω στδ πλευρό μου κρεμαστό, ‘
» άν δέν είναι μέ χρυσάφια, μέ κοράλια σκεπαστό,
» είν’ένθύμησις φιλίας τοΰ Εμμανουήλ Τομπάζη.»

Ήρωες έξακουσμένοι! 
καί αν ήσθε ’πεθαμένοι,

’ς τήν ένθόμησιν τοΰ κόσμου, στήν ένθύμησίν μας ζή~ε !
’πέθαναν, κί’ άν ζοΰν άκόμκ, οσοι άτιμοι πολϊται 

είς τούς τάφους σας πατοΰν,
νά κληρονομήσουν δλας τάς θυσίας σας ζητούν,
καί άφίνουν τής πατρίδας τούς πατέρας, τούς προμάχους,
νά ψωμοζητούν ’ς τάς πόλεις καί νά ξενυκτοϋν στούς βράχους!

Οί πόθοι τοΰ Σούτσου δυστυχώς μετ’ ού πολύ έπληρώθησαν’ δ τύραν 
νος έθυσιάσθη· άλλ’ή θυσία αυτή δέν κατηίνασε τδ πάθος τοΰ ποιητοΰ’ 
τήν επαύριον τοΰ θανάτου τοΰ Κυβερνήτου, γράφει τάς έπομένας στροφάς, 
πλήρεις είσέτι μίσους :

Τρέμε, τύραννε ! . . ή ώρα τοΰ θανάτου σου σημαίνει*  
ή δργή τοΰ έ’θ.νους όλου, ή οργή μου σέ προσμένει*  
’ς τδν ναδν ποΰ θά μολύνγς τρέχω νά παραμονεύσω .. . 
τρέχω, τρέχω, ’ς τοΰ Ύψίστου τδν βωμόν νά σέ φονεύσω . . . 
έρχεται ... τδν προμηνύουν σάλπιγγες καί μουσική, 
έρχεται. . . τδν προπομπεύει μισθοφόρος φυλακή.
Μιμητής τοΰ Αρμοδίου καί ’Αριστογείτων νέος, 
σκέπασε, Μαυρομιχάλη, τδ σπαθί σου μέ μυρσίνη. . . 
τδν προδότην τής πατρίδος κτύπα. .. κτύπα... καί γενναίως 

’πέθανε καθώς εκείνοι!

Ή Ελλάς έταράσσετο έ'τι ύπδ τοΰ σάλου τοΰ μόλις παύσαντος κατα-
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στρεπτικοΰ πολέμου’ άνεγεννατο [Λο"λις έκ τοϋ θανάτου των τέκνων αυ
τής. Ή κοινωνία δέν είχεν εΐσέτι λάβει καιρόν νά καταρτισθή. Ύχ πνεύ
ματα και αί καρδίαι έθισθεϊσαι εις την πάλην ύπέρ της ανεξαρτησίας 
έξηκολούθουν θεωροϋσαι ώς ηρωισμόν την πάλην και ούχί την συνετήν 
καρτερίαν. Άλλ’ ιδού η Ελλάς έχει έπ'ι τέλους βασιλέα. Πάντες ένθου- 
σιώσι, καί αυτός ό Σοϋτσος παύει άντιπολιτευόμενος, τουλάχιστον προς 
ώραν :

ΎΩ τρισένδοξος ημέρα, δταν εις την παραλίαν 
’πέταξες ίππεύς ωραίος μέ χρυσήν ενδυμασίαν, 
καί διέβης τής Ναυπλίας τάς πρασίνους πεδιάδας 
δπαδούς κ’ εύχέτας έχων τρεις Ελλήνων μυριάδας ! 
Τδ γλυκύ μειδίαμά σου, το ηρωικόν σου ήθος 
κ’ η νεανική σου χάρις έγοητευσαν τό πλήθος, 
και εις τοϋ Ναυπλίου κλαϊον σέ συνώδευσε τά τείχη, 
κ’ ή κραυγή του κ’ ή χαρά του ώς ’ς τον ουρανόν άντηχει. 
Τά σαλπίσμ,ατα, οί βρόντοι τών φρουρίων καί τών στόλων 
έλευθέραν την Ελλάδα ήγγειλαν ’ς τόν κόσμον δλον*  
φαιδρός ήτον δ αιθέρας, ή ημέρα μας γλυκεία, 
καί δ ήλιος ’ς τήν δόξαν τής 'Ελλάδος έμειδία·

Ή χαρά αυτή υπήρξε βραχεία*  δ ’Όθων δέν ήλθε μόνος εις Ελλάδα, 
αλλά περιστοιχούμενος υπό Γερμανών συμβούλων και συνοδευόμενος ύπδ 
βαυαρικού στρατού.

Καί τό "Εθνος τό χθες τρέχον εις τόν θάνατον ήσύχως 
καί τό "Εθνος τό θερμαϊνον τής παλάμης του τό ψϋχος 
εις τό πϋρ τών καιομένων ’Οθωμανικών δικρότων*  

καί το ’Έθνος τό μέ κρότον.
Θραΰσαν χθές τόν έκ σιδήρου δεκαδάκτυλόν του κρίκον, 
έμενε χειροδεμένον και εις Βαυαρούς ύπεϊκον.

Άλλ’ δ Αλέξανδρος Σοϋτσος δέν ήτο δ μ.όνος διαμαρτυρόμενος κατά 
συστήματος υπό του ξένου είσαχθέντος. Οί Βαυαροί ύπέπεσαν εις το- 
σαΰτα, ώστε οί 'Έλληνες έλησμόνησαν δ,τι ωφειΛον εις αυτούς" έλησμό- 
νησαν δτι οί Βαυαροί έχειραγώγησαν τήν Ελλάδα κατά τά πρώτα αυ
τής βήματα πρδς άπόκτησιν τής άστυκής καί νομοθετικής αύτής δργα- 
νώσεως.

Τφ 1843 δ βασιλεύς "Οθων ήναγκάσθη νά παραδεχθή τδ Σύνταγμα 
καί ν’ άποπέμψη τούς γερμανούς. Καί όμως και μετά τήν νίκην ταύτην 

δ Σοϋτσος εύρισκεν άφορμάς δυσαρέσκειας' δέν ήτον εις τήν φύσιν του νά 
μείνη ποτέ ευχαριστημένος. Ούδ’ αυτή ή έξωσις τοϋ "Οθωνος έπήλθεν έν 
καιρω δπως τδν ίκανοποιήση.

Άπεβίωσε έν δυστυχή, δλίγους μήνας μετά τδ συμβάν τοϋτο τφ 
1863, έν τφ Έλληνικφ νοσοκομείφ τής Σμύρνης.

Ό Αλέξανδρος Σοϋτσος δέν έγραψε πολιτικάς μόνον σατύρας, άλλά 
συνέγραψεν ώσαύτως καί τρεις κωμφδίας' τδν ’’Λσωτον, έν ώ άπε- 
μιμήθη σκηνάς τινας τοϋ Μολιέρου, τδν καί τδν Άτί-
θ άσσον ΙΓοιητήν. Αύταί αί έπιγραφαί καί μόναι δειλοϋσιν δτι πρόκειται 
περί πολιτικών σατυρών. Είναι διατριβκί μάλλον έν εί'δει διαλόγου ή 
δραματα δια θεατρον. Ο Σοϋτσος έγραψε προσέτι τδν ΓΙεριπλανώμ,ενον, 
ποίημα εις τέσσαρα $σματα, δπερ ένεπνεύσθη προφανώς έκ τοϋ Childe 
Harod τοϋ Βύρωνος. Τδ ποίημα τοϋτο περιλαμβάνει στίχους τινάς μεγά
λης καλλονής, τά δέ καθ’ έκαστα, άν ούχί τδ σύνολον δικαιολογοϋσι τήν 
επιτυχίαν αύτοϋ έν Έλλάδι.

Έν τελεί τοϋ 1857 ό Σοϋτσος έδημοσίευσε τδ πρώτον μέρος ποιήμα
τος, οπερ εμεινε ημιτελές, την Τουρκομαχον 'Ελλάδα. Έν αύτφ προετί- 
θετο νά εξύμνηση έπικώς τήν ελληνικήν έπανάστασιν.

'Ο Σοϋτσος μετεχειρίσθη πρδς έκδήλωσιν τών ιδεών αύτοϋ πάντα τά 
εί'δη τής φιλολογίας, αδιαφορών περί πρωτοτυπίας. Άπεμιμήσατο εναλ
λάξ τδν Μολιερον καί τδν Βύρωνα, τόν Βερζγγέρον καί τδν Βαρθολωμή. 
Τδ ίδιάζον αύτφ είναι ή ένθερμος φιλοπατρία, δ πρδς τήν έλευθερίαν 
έρως, ή ακατάσχετος πρδς άντιπολίτευσιν ροπή του, ή περί τήν γλώσ
σαν εύχέρεια, καί ή καλλονή τών στίχων του. Αί ιδιότητες αύται άνέ- 
δειξαν τδν ’Αλέξανδρον Σοΰτσον ενα τών ενδοξότερων ποιητών τής συγ
χρόνου 'Ελλάδος, ιδίως εις εποχήν καθ’ ήν ή λογίκ ποίησις δέν έκαλλιερ- 
γεϊτο περισσώς ώς νΰν.

Ό Αλέξανδρος καί δ αδελφός αύτοϋ Παναγιώτης διά τοϋ παραδείγμα
τος αυτών έπεδρασαν μεγάλως πρδς ένίσχυσιν τής λογίας ταύτης ποιή- 
σεως. Έπί έν τέταρτον τοΰ αίώνος, αυτοί άποκλειστικώς τήν έξεπροσώ- 
πευσαν, τήν έποδηγέτησαν καί διετέλεσαν ώς κυρίαρχοι έν τφ βασιλείφ 
τής ποιήσεως έκείνης.

Γ.

*0 Παναγιώτης Σοϋτσος, ώς καί δ άδελφδς αύτοϋ έδημοσίευσε γαλλι
στί τά πρώτα αύτοϋ έργα. —— Τώ 1828 έξέδωκεν έν Παρισίοις, τύποις 
τών άδελφών Euler, τάςΏδάς· νέου “ΕΛΛηνος, (odes d’un jeune grec) μετ’ 
έπιπροσθήκης έξ ποίεμικ&ν ασμάτων γεγραμμένων ελληνιστί.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ έτίμησε τδν Σοϋτσον θέσας έπί κεφαλής μιας τών 
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άχατο.Ιιχ&ν ώδώχ tov στίχους εκ τών φσμάτων τούτων. Ό δ’'Έλλη 
ποιητής είχεν Αφιερώσει μίαν τών γαλλικών αύτοΰ φδών είς τον Βίκτορα 
Ούγγώ «τδν τολμηρόν και πρωτότυπον ποιητήν», ώς έκάλει αύτδν έν 
τ$ί Αφιερώσει του. Τδ ποίημα τδ Αφιερωθέν τφ 1828 είς τδν Βίκτορα 
Ούγγώ είναι φδή είς τδ Αευκδν Όρος. Ιδού αύτη :

Salut, g6ant al.tier, salut, mont sourcilleux 
Uu triple diad^me orn6 de diamans 
Resplendit sur ton front rerpect6 par les ans, 
Tu tiens uue avalanche en ton immense fronde, 
Tu Γ agites sans cesse et menaces le monde ; 
Pared a ce Titan dont le dos spacieux 
Tremblait et fldchissait sons le fardeau des cieux, 
Tu penches sur la terre, et ton corps qui s’incline 
Semble du firmament arr£ter la ruine.

Οί γαλλικοί στίχοι τοΰ Σούτσου μεθ’ δλην την δυσκολίαν ήν ήδύνατο 
νά έχη δ ποιητής γραφών είς ξένην γλώσσαν, περιεΐχον καλλονάς προ- 
οιωνιζούσας τά βέλτιστα περί τοΰ μέλλοντος.

Έπανελθών είς την 'Ελλάδα, έδημοσίευσε τφ 1831 $σματα ερωτικά, 
άτινα καί τοι καθυστεοοϋντα τών τοΰ Χριστοπούλου, ούχ ηττον είναι 
πλήρη χάριτος καί αρμονίας.

’Εξδλων τών έργων τοΰ Παναγιώτου τδ κυρίως δοξάσαν αύτόν, είναι 
τδ δραματικόν αύτοΰ ποίημα 'Οδοιπόρος. Ύπδ την δραματικήν αύτοΰ 
μορφήν, δ 'Οδοιπόρος είναι λυρικόν μόνον ποίημα έν διαλόγοις. 'Η πλοκή- 
καί δ μϋθος είναι τόσον περιωρισμένα ώστε δέν έξεγείρουσι τδ διαφέρον 
τοΰ Αναγνώστου. Είναι <^σμα ερωτικόν’ τδ σπέρμα αύτοΰ εύρηται έν τή 
γαλλική ώδ·ρ:

Prononc^e sur le tombcau de la jeune, Ralou, mon amie d’enfance.

Quand je t’ai rencontr^e au seuil de l’existence, 
Que le monde 6tait radieux 1

Aupr6s de toi berce dans les bras de l’enfance, 
Je r6vais le bonhenr descieux.

Je voyais 1’avemr sous la vapeur dorfe
D’un vague et rayonnant espoir ·,

Ceinte de fieurs, la vie, a ma vue igarie,
Paraissait un beau jour sans soir.
Je vais cacher au bond d’un sombre monast^re
De mes jonrs le pile flambeau ;
Je vais au pied d’Athos, sous un pin solitaire,
Creuser lentement mon tombeau.
La, puiss£-je oublier les hommes, la nature, 
Trouver un terme a la douleur !
Le fond d’une cellule, un vdtement de bure,

" Voila ce qni plait a mon coeur 1

Αύτόθι, πράγματι, είς τδ μοναστήριον τοΰ ’Άθω, δ 'Οδοιπόρος ύπδ την 
περιβολην μονάχου, προσπαθεί νά λησμονηση τδν έρωτά του. Ή Ραλοΰ 
ήν ένόμιζεν άποθανοΰσαν, τώ εμφανίζεται ζώσα καί άναφλέγει αυθις 
την καρδίαν του, ήτις έζήτει παραμυθίαν έν τη θρησκεί<γ, άλλ’ άντ’ αύ
τής εύρισκε μόνην την θλϊψιν. 'Ο ποιητης δέν επωφελείται της συναν- 
τήσεως ταυτης, δπως έπιφέρη δραματικήν λύσιν. 'Η Ραλοΰ θνήσκει, ού
τως είπεϊν, έκ δευτέρου, δ δέ 'Οδοιπόρος αύτοκτονεΐ έξ απελπισίας. ’Ανε
ξαρτήτως της ύποθέσεως, ήτις στερείται καί καλλιτεχνικής συνθέσεως 
καί φιλολογικής έπεξεργασίας, δύναταί τις νά ψέξη τδν Παναγιώτην 
Σοΰτσον ώς ύπερ τδ δέον έπιρρεαζόμενον ύπδ τοΰ Λαμαρτίνου καί τοΰ 
Βύρωνος. ’Αλλ’ έν 'Ελλάδι, καθ’ην έποχήν ή'κμαζεν δ Παναγιώτης, ούδεΐς 
έσκέπτετο νά άναλύση τά ποιητικά αύτοΰ προϊόντα, άλλ’ άπελάμβανον 
αύτών Ανεξετάστως.

Καί δμως τδ δεσπόζον έν τφ Όδοιπόρω αίσθημα μελαγχολίας Ανήκει 
είς τδν ποιητήν. Ό στίχος είναι καλώς έπεξειργασμένος, δ δέ μελφδικδς 
αύτοΰ ρυθμός βαυκαλίζει τό πνεΰμα διά μέλους ίδιάζοντος μόνφ τφ Πανα 
γιώτη Σούτσφ.

Ή γενεά είς ήν άπετείνετο δ ποιητης τοΰ 'Οδοιπόρου, είχεν αύξηθή 
έν ταΐς άδημονίαις καί θλίψεσι τής έπαναστάσεως, συνεπώς είχεν Ανάγ
κην ν’ άκούγ κρουομένας τάς χορδάς άβρών αισθημάτων, άφοΰ ή φωνή 
τών Έριννύων είχε παρατείνει έπί τοσοϋτον τά δεινά άνηλεοΰς πολέμου. 
Ή ελληνική νεολαία ένθουσιάσθη έκ τών στίχων τούτων, οΐτινες έλάλουν 
γλώσσαν δι’ αύτήν νέαν, ή δποία τήν καθησύχαζε. Ό 'Οδοιπόρος κατετ 
στη τόσον δημοτικός άπδ άκρου είς Ακρον της 'Ελλάδος, ώστε ή δημοτί- 
κότης αύτοΰ είσέτι δέν έξηντλήθη. Ναι μέν Απαγγέλλονται ήδη σπα- 
νιώτερον ή άλλοτε περικοπαί αύτοΰ, άλλά ή επομένη θέλγει πάντοτε 
τά ελληνικά ώτα.
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Αυτό βλέπεις το ποτάμι,
"Οπου τρέχει Θολωμένο ;

Auro βλέπεις τδ καλάμι,
"Οπου τρέμει κυρτωμένο ;

’Εγώ είμαι τδ καλάμι,
Τδ ποτάμ’ είν’ ή ζωή μου"

Καί τδ μέλλον μου, αί άμμοι
Τής ξερής αυτής έρημου.

’Θόλωσε καί μαύρη τρέχει, οδοιπόρε ! ή ζωή σου·
Τά βουνά τά σύννεφα των, νά οί μόνοι σύντροφοί σου.
Εις έρημους πεδιάδας σέ παραίτησαν οί φίλοι,
Τή; πιστής σου ερωμένης ’νεκροκλείσθησαν τά χείλη.
Τδ παν άλλαξε, κ’ ή φύσις καί οί άνθρωποι κΐ*  δ χρόνος 
Πλήν δέν άλλαξεν δ Πλάστης, δέν άλλάζει αΰτδς μόνος. 
"Ολοι σ’ έ'στησαν δολίως

Την παγίδα τής άπάτης.
Πλην αύτδς ειν’ αιωνίως

Καί πατήρ σου και προστάτης. ■·

Τδ θρησκευτικόν αΐ'σθημα και δ έρως τής πατρίδος κατέχουσι σπου 
δαίαν θέσιν έν τφ ποιηματι τούτω, άπεικονίζουσι δέ τον [AU-T'CIKIGJAOV 
τής εποχής καθ’ ήν έγράφη. Ό δδοιπόρος καί οί σύντροφοι του μοναχοί 
συνδιαλέγονται περί πάντων των άείποτε άπασχολησάντων τούς "Ελ
ληνας, ήτοι περί εύσεβείας, λατρείας καί θρησκείας' τδ κινούν όμως τδ 
διαφέρον καί τδ χαρακτηρίζον τδ ποίημα είναι ό έρως τοΰ 'Οδοιπόρου.

Ό Παναγιώτης Σοΰτσος έ'γραψε πλήν τοϋ ‘Οδοιπόρον, τών γαλλικών 
’Ωδών και τών λυρικών αύτοϋ ποιήσεων, τέσσαρας τραγωδίας εις στί
χους: τδν ’Άγνωστον, Άν Καγα'ίσκον, τδν ΒΛαχάβατ καί τδν ΜεσσΙαν. 
Πάντα ταυτα τά δράματα είναι άσθενή τήν τε πλοκήν και τούς χαρα
κτήρας. "Εκαστον αυτών περιέχει ωραίους στίχους πλήρεις ύψηλής φιλο
πατρίας, άλλά τδ δραματικόν στοιχεΐον ελλείπει. 'Ως δ ’Αλέξανδρο; ύ- 
πήρξεν έξόχως σατυρικός ποιητής, οΰτω καί δ Παναγιώτης εις παν δ,τι 
έ'γραψε διατελεΐ λυρικός ποιητής.

Μή άρκεσθε'ις είς τήν επιρροήν ήν έξήσκει ώς ποιητής, δ Παναγιώτης 
ήθέλησε νά συστηματοποιήσω τάς ιδίας θεωρίας περί τοϋ τρόπου τοϋ 
γράφειν τήν ελληνικήν, άλλ’ αί θεωρίαι αύτοϋ ήσαν τόσον αύθαίρετοι, 
ώστε έδέησε νά μεταποιήσω τδν 'Οδοιπόρον, όπως διορθώση τούς γραμ
ματικούς του τύπους κατά τδ ύπ’ αύτοϋ είσαγόμενον άρχαίζον υπό- - 
δείγμα. Άλλ’ ούτω έχειροτέρευσε τδ ποίημά του καί συνάμα άπέδειξεν 
δτι ήτο σφαλερόν τδ σύστημα αύτοϋ. Τδ επί τούτφ δημοσιευθέν βι- 

βλίον του, ου τίνος ή πλήρης άξιώσεων έπιγραφή, ή Νέα ΣχοΛή, έμφαί- 
νει αρκούντως οτι πκρίστατο ώς μύστης νέα; φιλολογίας, έξέθεσεν αύτδν 
είς τάς επικρίσεις του γέροντος καθηγητοΰ Άσωπίου, ενός τών λογιωτέ- 
ρων ελληνιστών τής Ελλάδος μετά τδν Κορκήν, καί συνεπώς άρμοδιω- 
τέρου τοϋ Παναγιώτου, κριτήν προκειμένου περί τοιούτου ζητήματος.

Έν συγγρκμματι εΰφυεστάτω άμα καί έπιστημονικφ, ό Άσώπιος άπε-
• δείκνυε τδ γελοΐον τών άξιώσεων τής νέας σχολής, έξετάζων δέ λεπτο

μερώς τδ σφαλερόν τών φιλολογικών συστημάτων τών προτιθεμένων νά 
σταματήσωσι τήν ζωήν, ώς δ Ίησοϋς έσταμάτησε τόν ή'λιον, καί νά έκ- 
ψράσωσι νέα αισθήματα δι’ άπηρχαιωμένων τύπων, άναλαμβάνει τήν 
ύπεράσπισιν τής συνήθους ποιητικής γλώσσης.

Τδ γλωσσικόν τοϋτό ζήτημα υπήρξε καί διατελεΐ έ'τι θέμα συζητή
σεων καί μελέτης έν Έλλάδι. Παρά τοϊ; Γάλλοι; δ Βίκτωρ Ούγγώ τδ 

. έλυσεν. Έν τφ πραγματεία ήμών ταύτη θά λάβωμεν άφορμήν νά έπαν- 
f έλθωμεν είς αύτό, δ'πως καταστήσωμεν τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις γνω

στούς τούς τε ιστορικούς καί τούς κατά παράδοσιν λόγους τούς ύποτρέ- 
ξ φόντα; τοιαύτας συζητήσεις. Δέν θά έπέμβωμεν είς τδ ζήτημα τοϋτο ■

πλειότερον ή όσον έπιτρέπεται είς ξένον, άλλ’ έξετάζοντες αύτδ θά βα- 
σισθώμεν είς τά περί γλωσσολογίας πορίσματα τής έπιστήμης καί είς 
τήν φιλολογικήν πείραν, ώς εις νόμους τούς οποίους οί λόγιοι καί οί συγ
γραφείς δέν δύναντας άτιμωρητεί νά διεκφύγωσι.

’Οπωσδήποτε τδ όνομα τοΰ Παναγιώτου Σούτσου καί τδ τοϋ άδελ- 
φου αύτοϋ δέν δύνανται νά λησμονηθώσιν έν Έλλάδι. Άμφότεροι κατέ
χουσι σπουδαίκν θεσιν έν τή ιστορία τής νεοελληνικής φιλολογίας ένεκα 

; τής έπιρροής ήν έςήσκησαν μάλλον ή διά τήν ποιητικήν αύτών μεγαλο-
φυί'αν.

Ό Παναγιώτης Σοΰτσος έτελεύτησεν έν ΆΟήναις τφ 1868. Άποχω- 
ριζόμενοι αύτοϋ παρέχομεν είς δείγμα τών ελεγείων του τήν είς τδν Θά
νατον τοϋ Ναυάρχου Μιαούλη φδήν.

Ό αποχαερετεσίΛος εες τον Μεαούλην άποΟα,νόντα.
Δέν άπέθανεν δπόταν έ'καιεν είς τήν Μεθώνην

"Ενα στόλον μετά κρότου,
Καί δέν έλαβε τήν τέφραν τή; πυρά; λευκήν σινδόνην, 
Ούδ’ώς ξυλοκράββατόν του στέλεχος ενός δικρότου.

Άλλ’ εις τήν έσχάτην ώραν πόσην έδειξεν άνδρείαν ! 
Πρδς τδν θάνατον έστράφη,

Καί τοΰ Χάρωνος τδ πλοΐον είδε μ’ δσην άφοβίαν 
’Έβλεπεν είς τδν άγώνα τών εχθρών τά πυκνά σκάφη . . . 

Τόμος θ’5 — Μάρτιος 1883. <Je
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Εις τάς Πάτρας δταν πρώτον ναυμαχίαν έπεχείρει 
Φοβέραν, έκ τοΰ συστάδην

Καί μετέβαλλον αί βόμβας τοϋ πολεμικού Ταχίρη 
Τήν αυγήν εις νύκτα μαύρην καί τδν ουρανόν εις $δην,

. Άνεστάθη αύτδς μόνος καί μ’ έν σκάφος εις τρεις στόλους,
Κ’ εις δειλάς φωνάς μη κλινών,

Καί με χάλκινο τρομβόνι Απειλών τούς φίλους όλους,
Και μέ χεϊρα ρωμαλέαν τδ πηδάλιον ευθυνών.

Τώρα κείται. .. γεγραμμέναι πόσαι ημιθέου πράξεις
Εις τδ μέγα μέτωπόν του!

*Ω εχθρέ ! χωρίς νά τρέμγς, τώρα μόνον νά κυττάξγς ■
Τώρα μόνον κατά πρώτον, δύνασαι τδ πρόσωπόν του!

"Επεσες, ώ πρώτε στϋλε τοϋ ελληνικού Αγώνος,
Καί δ θάνατος αρπάζει

*Ενα ένα τούς προμάχους της πατρικός μας άπόνως,
Καί ή Δόξα μένει χήρα, και δ ξένος τδ καγχάζει.

Μη γελ^ς, ώ φυλή νέα, καί εις τδν αγώνα ξένη !
Τοΰ άγώνος μας μνημεΐον

Μέ τδ ξίφος τοΰ θανάτου καί κανέν Αν δέν μας μένγ, 
Θάπτεται τής ιστορίας τδ αιώνιον βιβλίον ς. . .

Θάπτεσαι εις την ακτήν μας, στδ τεθρυλλημένο μνήμα
Τοΰ λαμπρού Θεμιστοκλέους,

Κ’ η σκιά σου θέλει βλέπει μέ χαράν τδ λευκόν κϋμα 
Στάδιον του ίδικοΰ σου καί τοΰ ΐδικοϋ του κλέους.

Δ".

Τδ ποίημα τοϋτο μετέφρασεν έπιτυχέστατα εις την γαλλικήν δ κ. 
A. Ρ, Ραγκαβής τδ δέ ύφος τής μεταφράσεως Αποδεικνύει έτι άπαξ, ότι 
έάν η Ίόνιος σχολή παοηχθη ύπδ την ’Ιταλικήν επιρροήν, η δχολή τής 
Κωνσταντινουπόλεως, η μεταφυτευθεΐσα έν Άθηναις, ύπέκυψεν δλοσχε- 
ρώί εις τήν γαλλικήν επιρροήν.

Ό κ. ’Αλέξανδρος Ραγκαβής εΐνε δ ύστατος Αντιπρόσωπος της σχο
λής ταύτης. Πρφην πρεσβευτής τής 'Ελλάδος έν Παρισίοις, δίάτελεϊ νΰν 
διαπεπιστευμένος ώς τοιοΰτος έν Βερολίνφ. Γεννηθείς έν Κωνσταντινου- 
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π'όλει τφ 1810, υιός τοΰ ’Ιακώβου Ραγκαβή,τοϋ έπιτυχοϋς μεταφραστοΰ 
τών Αριστουργημάτων τοΰ γαλλικού θεάτρου, Α/εψιδς τοΰ Ρίζου Νερού*  
λοΰ, συμπατριώτης τών Σοότσων, κατέλαβεν έπκξίως έν τή ελληνική, 
φιλολογίγ τήν θέσιν εις ήν ή καταγωγή του τδν προώριζε.
1 'Ο κ. Ραγκαβης έγραψε πολλά εις είδη διάφορα καί περί διαφόρων 
Αντικειμένων. Καί ή δημοσία δέ ύπηοεσία του Απεορόφησε πολύ τοΰ και
ρού του, καθόσον μάλιστα έχρημάτισε καί ύπουργδς καί πρεσβευτής εις 
περιστάσεις σπουδαίας. Διατελέσας καθηγητής τής αρχαιολογίας έν τφ 
Πανεπιστημίφ τών Αθηνών, έδημοσίευσεν Αξίαν λόγου ιστορίαν τής αρ
χαίας καλλιτεχνίας, καί δύο τόμους ελληνικών επιγραφών. Έδημοσίευ- 
σεν έλληνικάς καί γαλλικάς χρηστομάθειας, συγγράμματα μαθηματικά, 
γραμματικήν τής νεωτέρας ελληνικής. 'Υπήρξε συντάκτης ή συνεργάτης 
διαφόρων περιοδικών, μιας πολιτικής έφημερίδος καί ένδς λεξικού. "Εγραψε 
διηγήματα καί μυθιστορήματα, ών τινα μετεφράσθησαν εις τήν γαλλι·· 
κήν. Πρδς τοΐς άλλοις δ κ. Ραγκαβής έδημοσίευσε καί μεταφράσεις ποι
κίλας Απδ παιδικών βιβλίων, ώς του Ροβινσώνος Κρουζοέ, έως τών 
παραλλήλων βίων τοΰ Πλουτάρχου. 'Η έργατικότης αύτοϋ υπήρξε Θαυ- 
μασία, ή γονιμότης έκτακτος,, ευτυχείς δέ λογιζόμεθα δυνάμενοι νά εί'- 
πωμεν ότι αυτή δέν έξηντλήθη εΐσέτι. ’Έτι καί σήμερον 1879 τδ έν 
Άθήναις περιοδικόν ή 'Εστία δημοσιεύει έν'μεταφράσει τοΰ κ. Ραγκαβή 
τδ διήγημα "Λυευ Οΐχογενείαα.

Ή κριτική έψεξεν ενίοτε τδν κ. Ραγκαβήν δι’ αύτά ταΰτα τά προτε- 
ρήματά του. Τδν κατέκρινεν ώς σπαταλήσαντα τήν αδιαφιλονείκητον 
εύφυ’ί’αν αύτοϋ' πολλοί δ’ ίσχυρίσθησαν ότι έάν παρήγεν δλιγώτερον θά 
παρήγε βελτίονα έ'ργα. ’Εν τοσούτφ-δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι. δ κ. 
Ραγκαβής ή'ρξατο τοΰ φιλολογικού αύτοϋ σταδίου έν Έλλάδι, έν φ χρόνφ 
Οι λόγιοι ήσαν τόσον εύάριθμοι ή δέ φιλομάθεια τοσαύτη, ή'θελεν εΐσθαι 
εγωισμός έάν Αφιεροΰτο εις ειδικόν διανοητικής έργασίας κλάδον, ΎΙΙτο 
τότε καθήκον τών λογίων νά πολλαπλασιάζωσιν, ούτως είπεΐν, εαυτούς.

Τοϋτο έν έπιγνώσει έ'πραξεν» δ κ. Ραγκαβής, παρέχων Αφειδώς τδν 
διανοητικόν αύτοϋ πλούτον. Ούδείς έχει τδ δικαίωμα νά ύποτιμήσγι τούς 
θριάμβους του ή νά μειώση τήν Αξίαν αύτών, δικαίως δέ δύναταί τις νά 
εΓπη δ'τι έτίμησε τήν Ελλάδα καί τήν φιλολογίαν τής.

Ένταΰθα θά διαλάβωμεν περί τών ποιητικών μόνον έ'ργων τοΰ κ. Ραγ- 
καβή, άτινα είναι πολυάριθμα οσον*καί  τά πεζά, Αποτελοΰντα τέσσαρας 
τόμους εις ογδοον τών φιλολογικών απάντων του, παρεκτδς τριών άλλων 
τόμων περιεχόντων τάς τών Αρχαίων τραγφδιών έμμέτρους μεταφράσεις 
αύτοϋ, καί τής μεταφράσεως έΐς έμ.μέτρους δκταστίχους τής ΆπεΛέυθε- 
ρωθείσης 'Ιερουσαλήμ τοΰ Τάσσου. , .

‘Ο κ. Ραγκαβής, ώς καί οί συμπκτριώται αύτοϋ Σοΰτσοι, ήσχολήθη 
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περί πάντα τά εί'δη ττίς φιλολογίχς : την λυρικήν ποίησιν, τδ SpZpx, 
την κωμωδίαν, την διηγηματικην ποίησιν. Δυσχερές ηθελεν είσθαι ν’ 
άκολουθησωμεν αύτδν κατά τάς ποικίλας φάσεις του ποιητικού αυτόν 
σταδίου, καθ’ οσον ουτω θά έξηρχόμεθα τών ορίων της συντόμου ταύτης 
μελέτης. Άρκούμεθα εις την παράθεσιν ένδς η δυο άποσπασμάτων, ώς 
δείγμα τνίς ίδιοφυ'ί'ας του ποιητοΰ.

’Άλλως, δ κ. Ραγκαβ'ης, διευκολύνει την έκτίμησιν τών έργων του 
άφιερώσας αυτός εις εαυτόν άξίκς λόγου σελίδας έν τί) της νεοελληνι
κής φιλολογίας ιστορίφ αύτοΰ.

Τό βιβλίον τοΰτο έδημοσιεύθη γκλλιστί, παρελείψαμεν δ’ άπδ σκοποδ 
ν’ άναφέρωμεν αύτό προλαβόντως μεταξύ τών άλλων έργων του, επιφυ
λασσόμενοι νά έπικαλεσθώμεν αύτό ενταύθα καί άλλαχοΰ. Ιδού στροφαί 
τινες έκ τοΰ ποιήματος αύτοΰ: Jtotvoov jtJlovt}.

Ή έκτασις του άχανοϋς 
Αιγαίου έκοιμάτο, 
κ’ έβλεπες δύο ούρανους’ 
δ έϊς ην άνω κυανοΰς, 
γλαυκός δ άλλος κάτω.

'Η δυσις, πύλη φλογερά, 
λαμπράς αντανακλάσεις 
^κόντιζεν εις τά νερά, 
ώς άν ένέμοντο πυρά 
την πλάκα της θαλάσσης.

Άλλ’ 'όπου νότος εις γλαύκας 
ταινίας την έρρίκην, 
τί ίτθν ; ό'ρνις $ δλκάς, 
ή'τις έτάννυε λεύκάς 
τάς πτέρυγας ώς κύκνον

’Ητον δλκάς, ούχί πτηνόν*  
ώς δ’ έφθασε πλησίον, 
μέλαν έφαίνετο βουνόν,
και τδν ιστόν του 
έκόσμει επισείων.

Τυρρηνών

(1) Το ποίημα τοΰτο μετέφρασαν αότος ά χ.

Μόλις έπηνθουν άργυροί 
άφροι περί την τρόπιν, 
κ’ έννόεις δτι προχωρεί, 
otort εσχιζεν ευρυ 
τδ ί'χνος του κατόπιν.

Οί ναΰται, ^λιοκαείς, 
κινοΰντε; μϋς εντόνους, 
διηρμοζον μετά βοίϊς 
τα άκροκέραιον δ είς, 
δ άλλος τούς προτόνους.

Άλλος, ορθός εις τδν ιστόν 
τδν πόντον κατεσκόπει*  
κ’ είς την φωνήν τών κελευτώ*  
έπληττεν άργυρον ρευστόν 
μετά ρυθμοΰ η κώπη.

ΎΙΙν τδ κατάστρωμα εύρυ, 
πληρης άνδρών η πρύμνη*  
βήμα την έκρουε βαρύ*  
αντηχούν άγριοι χοροί 
καί έναλίων ύμνοι.

Είς δέ την πρώραν άπαλώς 
είς δέρματα πανθήρων 
νέος κατέκειτο καλός, 
είς τδν βραχίον’ άμελώς 
τδ σώμα ύπεγείρων, κτλ.

Ραγκεδ^ς γαλλιστί.

*Η περί την γαλλικήν στιχουργίαν δεξιότης αύτοΰ παρέχει μέτρον της 
έν τή ίδίφ αύτοΰ γλώσσή ποιητικής τέχνης του. Είναι πάντοτε χαρίεις, 
αρμονικός καί αφελής, τάς δέ δυσχερείας τής ομοιοκαταληξίας ύπερνικ^ 
πάντοτε μετ’ άκρκς επιτυχίας. Είναι ποιητης άείποτε ευάρεστος, τδ δέ 
όνομα δπερ άπέκτησεν έν 'Ελλάδι, άφ’.Ίίς εποχές κατετάχθη έν τφ Παρ
νασσέ πλησίον τών Σούτσων, ώφείλει ού μόνον είς τδν άριθμδν τών συγ
γραμμάτων αύτοΰ άλλά και είς την πραγματικήν αύτών άξίαν.

Μεταξύ τών δραματικών του κ. Ραγκαβή έργων, τδ άριστον και συγ
χρόνως τδ δημοτικώτερον, είναι ή κωμφδία του ό Γάμος τοΰ ΚουτμοΰΜμ 
έν νί σατυρίζει εύφυέστατα τά πολιτικά ή'θη έν 'Ελλάδι. Ό Κουτρούλης 
είναι ράπτης, δστις θέλει νά νυμφευθή. Ή κόρη ην έξελέξατο άνέγνωσε 
μυθιστορήματα, και έχει την φιλοδοξίαν αύτής. ’Απορρίπτει τδν ράπτην 
λέγουσα δπως άπαλλαγή αύτοΰ, δτι δέν θά ύπανδρευθή $ι ύπουργόν. 
Υπουργόν ! Είς παν άλλο μέρος $ έν 'Ελλάδι τδ πράγμα θά έφαίνετο 
δύσκολον. 'Ο ράπτης δέν τδ θεωρεί άδύνατον, καί τδ επιδιώκει*  χάρις δέ 
είς πονηριάν τοΰ ύπαλλήλου του, πείθεται δτι έγένετο ύπουργός. Καί η 
νύμφη αύτη συλλαμβάνεται έν τή πκγίδι τοΰ "Ελληνος Σγαναρέλλου. Ό 
γάμος τελείται, καί τότε μόνον δ Κουτρούλης βλέπει εαυτόν άπεκδυό- 
μενον τοΰ- φανταστικοΰ του χαρτοφυλακίου. Ό διάλογος τοϋ Γάμου τοΰ 
Κουτρούλη είναι πνευματωδέστατος,' οί χαρακτήρες δεξιώς διαγεγραμμέ- 
νοι, η γλώσσα άφελης καί ζωηρά. Έν συνόλφ είναι έν τών άριστων δρα
ματικών έργων τής συγχρόνου 'Ελλάδος.

Ό κ. Ραγκαβής είσηγαγεν έν τή κωμφδία ταύτρ τδν χορόν, άλλ*  
άγνοοΰμεν μέχρι τίνος τοΰτο, εί'τε ώς μίμησις τής άρχαιότητος εί'τε ώς 
νεωτερισμός, αύξάνει τδ δραματικόν διαφέρον, και έπί ελληνικές έτι 
σκηνές. "Ο,τι δ χορός λέγει, τδ λέγει καλώς, δ δέ λόγιος συγγραφεύς 
συνεμορφώθη εύσυνειδητως πρδς τούς κανόνας τής αρχαίας τέχνης.

Δέν θέλομεν νά θίξωμεν ένταΰθα καί νά λύσωμεν τδ ζητημκ, έάν τδ 
άρχαίον μέτρον δύναται νά εύδοκιμησν) έν τή νεοελληνική γλώσσγ. Τοΰτο 
έξαρτάται έκ τής κρίσεως τοΰ λαοΰ, δστις μόνος καθιστά διαρκή την 
επιτυχίαν.

Τελευτώντες δυνάμεθα νά εΐ'πωμεν περί τοΰ κ. Ραγκαβή δτι καθώς 
δ Σοΰτζος ουτω καί αύτός έπέδρασε μεγάλως έπί της νέας σχολής, ού 
μόνον διά τών ποιήσεων αύτοΰ, άλλά καί διά τών συμβουλών, διά τών 
ιδεών καί διά της βαρυτητος τών κρίσεών του έν τοίς φιλολογικοίς δια- 
γωνισμοΐς. Τά άποτελέσματα της έπιρροης ταύτης άναλύομεν έν τή με
λέτη ήμών περί τ-ης νέας σχολής, -ήτοι της σχολάς τών ’Αθηνών.

(άχολοοθεΐ) Εύφρασία Κετσέα
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ΠΕΡΙ TOY ΦΡΟΒΕΛΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ’
Φ^ροβελεαναε έργασεαε.

Σιιρεΐα. Κεντητή εργασία. Γραρραί. Ράπτη εργασία. 
Γραρρογραφία, ιχνογραφία, και ζωγραφική.

Ώς έρρέθτι νίδη, κατά τά φροβελιανά παίγνια ό παϊς δύναται νά προ- 
β$ί είς έλευθέρους συνδυασμούς, άλλά τά συνδυαζόμενα μέρη είναι έτοιμα, 
δθεν καί τροποποιεί αύτά καί σχηματίζει άνευ μεταβολής της ίλης αυ
τών. Ένώ κατά τάς φροβελιανάς έογασίκς παρέχονται αύτώ ποικίλα 
ύλικά, άτινα τροποποιεί άναλόγως τών απαιτήσεων τ-ης εργασίας του, 
κεντών, ραπτών, ίχνογραφών, χρωματίζων, ύφαίνω-ν, διπλώνων, κόπτων η 
πλάττων αύτά, δηλ. πολλαχώς μεταβάλλων αύτά προς άπομίμησιν τών 
έν τί) φύσει σχημάτων. Αυται κατά συνέπειαν είναι αί πραγματικοί του 
παραγωγοί, καθ’οσον παρασκευάζει 5 ί'διος πάντα τά προς τάς εργασίας 
του ταύτας άπαιτούμενα' ν[τοι αύτά τά στίγματα, τάς γραμμάς, τάς 
ταινίας, τάς έπιφκνείζς, τά μεγέθη, τάς αποστάσεις, τάς άναλογίας, 
καί πκντοϊα γεωμετρικά σχήματα. "Ενεκα τούτου αί έργασίαι αύται 
είναι δυσκολώτεραι, άλλά καί έ'τι ώφελιμώτεραι τών προηγηθέντων παι- 
γνίων η δώρων, διότι δι’ αυτών ού μόνον επαναλαμβάνει δ παϊς πάντα 
τά διά τών δώρων διδαχθέντα, άλλά και διά της ετοιμασίας τών υλι
κών αυτών ασκεί έξόχω; την τε δεξιότητα καί την εύφυ’ίαν του, την 
άκρίβειάν του έν τί] έργασίιρ καί την καλαισθησίαν του έν γένει. Τά 
φροβελιανά λοιπόν δώρα είναι διά μικρότερα παιδία, αί δέ έργασίαι διά 
μεγαλείτερα. "Οθεν και ταχύτερον (άπδ της βρεφικής ηλικίας) παρέχον
ται τά πρώτα και ταχύτερον έγκαταλείπονται (είς τδ I 2ΰν η τδ 14°*  έ
τος). Αί δέ έργασίαι βραδύτερου παρέχονται (από τοϋ 4°« έ'τους περίπου), 
άλλ’ έπαρκοΰσι μέχρι τοΰ τέλους της έκπαιδεύσεως τών έφηβων^ συνεχιζό
μενα και πέραν ταύτης διά τών διαφόρων κλάδων τών βιοτεχνιών καί 
τών καλλιτεχνιών, πρδς άς πρω'ίμως καί καταλλήλως παρασκευάζουν 
τούς παϊδας.

Κατά τάς φροβελιανάς εργασίας, άντιστρόφως 
έκ τοϋ σημείου προβαίνομεν είς τάς γραμμάς, τάς 
στερεά σώματα. Διότι, ώς ανωτέρω έλέχθη , δ 
κεντ<γ σημεϊον διά βελόνης έπί μαλακού η σκληρ,οϋ

* "Ιδε σιλ. 113.

πρδς τά παίγνια , 
έπιφκνείας καί τά 
παϊς εύκολώτεροό 

χάρτου η οτι σχη
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ματίζει έκ χαρτονιού, πηλοϋ $ άλλης ύλης κύβον $ σφαίραν. Τδ δέ ση
μείου Αντιπροσωπεύει ή κεντητη λεγομένη εργασία. ’Αλλά τδ διά βελό
νη; άποτελούμενον σημεϊον είναι πολύ λεπτότερον όλων τών άντιστοί- 
χων τδ σημεϊον παριστώντων σπόρων, κόκκων κτλ. 'Επομένως έκγυμνά- 
ζονται τά παιδία πρώτον διά τούτων, δηλ. τών σπόρων, οσπρίων καί 
τών τοιούτων καί άκολούθως μόνον, ούχί ένωρίτερον τών 4 έτών, πα
ρέχεται αύτοϊς καί τδ διά τδ κεντητόν σημεϊον άπαιτούμενον υλικόν, 
βελόνη δηλ. ούχί πολύ λεπτή κατ’ άρχάς, στερεωμένη έπί ξύλινης λα
βής διά νά μη πονη η έργκζομένη χειρ*  χάρτης κοινός, δηλ. λεπτός τδ 
σνρώτον καί βαθμηδόν χονδρότερος, η'τοι χαρτόνι μέτριου σκληρότητος, 
έφ’ ού τίθεται φύλλον χάρτου γραμμογραφίας, ήτοι τδ δίκτυον, όπως δι’ 
αύτοϋ κανονισθώσιν αί άναλογίαι καί αί διευθύνσεις τών κεντουμένων ση
μείων. Ύπδ δέ την, ούτως, έτοιμασθεϊσαν έργασίαν τίθεται καί έν τεμά- 
χιον φλανέλλας χονδροτάτης, είς ην καθ’έκαστον κέντημα τοϋ σημείου 
βυθίζεται η βελόνη, προφυλαττομένη ουτω έκ τ·ης θρκύσεως καί προφυ- 
λάττουσα συνάμα την τε τράπεζαν καί τάς χεϊρας τοϋ εργαζομένου παιδός.

Κατ’ άρχάς δ παϊς οδηγείται νά κεντηση σημεία άκριβώς έπί τών 
διασταυρώσεων τοϋ έπί τοΰ χάρτου του δικτύου, άς καθιστώμεν αύτφ 
ζωηροτέρας, σημειοΰντες αύτάς διά μολυβδίνοό στίγματος. "Οταν άρ- 
κούντως ησκηθη είς τοΰτΟ, δηλ. δταν καί δ δφθαλμδς καί η χείρ του 
έγυμνάσθησαν δπωσοϋν, ώστε τά ύπ’αύτοϋ κεντούμενα σημεία ν’άντι- 
στοιχώσι ακριβέστατα πρδς τά έπί τοϋ δικτύου του ώρισμένα σημεία, 
κεντ^ καί είς τδ μεταξύ τών σημείων τούτων διάστημα. Ούτω, σχημα
τίζει σειράς σημείων, καθέτους, δοιζοντίους, πλαγίας καί καμπύλας*  ενώ
νει τάς καθέτους καί οριζοντίους σειράς είς γωνίας καί ταύτας είς τετρά
γωνα· τάς πλαγίας γραμμάς εις ρόμβους καί τάς καμπύλας εις κύκλους, 
καί τέλος έκτελεΐ δι’ αυτών διάφορα καλλιτεχνικά πάλιν καί βιωτικά 
σχήματα. Ό πρώτος λοιπόν βαθμός τ·ης κατά την έργασίαν ταύτην δε- 
ξιότητος είναι νά παρακαλουθη δ παϊς τά έπί τοΰ δικτύου του διά μόλυ
βδου ώρισμένα σημεία, κεντών αύτά, δσον τδ δυνατόν Ακριβέστερου. Δεύ
τερός βαθμός είναι, δταν διά γραμμών μόνον σχήματισθί) έπί τοΰ δικτύου 
τδ σχέδιον, ό δέ παϊς κεντ^ τά σημεία, έλευθέρως δρίζων τάς Αποστά
σεις καί τάς αναλογίας αύτών. Κατά τδν τρίτον βαθμόν δ παϊς μόνος 
σχηματίζει διά τοΰ μολύβδου γνωστόν καί ώρισμένον σχέδιον, οπερ κατό
πιν κεντ^, δι’ ού φθάνει είς τδν τελευταϊον βαθμόν, καθ’ 8ν δ ίδιος σχη- 
ατ ίζει ελεύθερον σχέδιον, δηλ. συνδυάζει τοιοϋτον έκ της φαντασίας 
που, εί'τε έπί τοΰ δικτύου, η καί άνευ τούτου, έάν ηναι Ασφαλής περί 
π"ης εύθύτητος τών γραμμών του.

. Ή,λεπτότης της εργασίας ταύτης καί η χρησις τοϋ πρώτου αύ- 
τϋς αιχμηρού έργαλείου, δηλαδη τ·ης βελόνης, έπιβάλλουσιν είς τούς 
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δίευΘυνΟντας αύτήν πλειοτεραν προσοχήν- «',) ώς πρδς TOV ysipi- 
σμ,ον τής βελόνης' β'.) ώς πρδς τά προφυλαχτικά μέτρα, άτινα δφείλουσι 
να λαμβάνωσιν, δπως μή βλάπτηται δι’ αύτής δ ίδιος παΐς, $ βλάψρ 
τδν πλησίον αύτοϋ καθήμενον παϊδα · γ'.) ώς πρδς την κατά την έργα
σίαν στάσιν ολοκλήρου τοϋ σώματος τοϋ παιδός- δ'.) ως πρδς την διεύ- 
θυνσιν και τδ ποσδν τοϋ έπί την εργασίαν του ριπτομένου φωτός, δπερ 
ούδέποτε πρέπει νά ήναι νυκτερινόν' β'.) ώς πρδς την διάρκειαν της ερ
γασίας του' ς'.) ώς πρδς τδ μέγεθος και την λεπτότητα τών παρεχόμε
νων αύτφ υλικών, καί ζ'.) τέλος ώς πρδς την Ακρίβειαν τής έκτελέσεως 
αύτής της εργασίας. ’Εκ τής τηρήσεως τών έκ τών ανωτέρω πηγαζόν- 
των κανόνων, δέν έξαρτάται μόνον η έπιτυχία αύτής τ·/5ς έργασίας τοϋ 
παιδός, αλλά πρδ παντδς άλλου ή άπόκτησις καλών έξεων, άς καθ’ δλας 
τάς έργασίας του καί καθ’ δλον τδν βίον του θέλει χρειασθή, καί έτι 
μάλλεν ή προφύλαξις άπδ πάσης στρεβλώσεως αύτοϋ τοϋ σώματός του 
καί τών αισθητηρίων του οργάνων. Τ’ Ανάπαλιν ή παράβασις τών δρων 
τούτων, οΐτινες βασίζονται έπ’ αύτών τών κανόνων της λογικότητος καί 
τής υγιεινής, σπουδαίαν παρέσχεν αφορμήν κατακρίσεως, ήτις ώς μόνον 
άδικον είχε τδ δτι άνεξετάστως Απέδιδε τά προκύψαντα κακά Αποτε
λέσματα εις δλόκληρον τδ φοοβελιανδν σύστημα,' άντί ν’ άποδώσν) αύτά 
δπου έδει, εις την στρεβλήν δηλ. καί άκριτον έφαρμογήν αύτοϋ.

Δέν είναι τοϋ παρόντος νά έκταθώμεν λεπτομερώς εις την έρμηνίαν 
τών κατά τούς ανωτέρω κανόνας προφυλαχτικών μέτρων, δι’ β καί άνα- 
φέοομεν μόνον, δτι η κατά την εργασίαν στάσις τοΰ σώματος τοϋ παι- 
δδς βεβαίως έξαρτάται τδ πλεϊστον έκ της προσοχής καί τής πειθαρχίας 
τοΰ διευθόνοντος την έργασίαν του. Σπουδαίος όμως συντελεί εις τοϋτο 
καί αύτη ή κατασκευή καί τδ σχήμα τοΰ καθίσματος καί τις τραπέζης 
αύτοϋ, τδ φώς και τδ είδος τοΰ ύλικοϋ του. Καλόν λοιπδν είναι τδ ύψος 
καί τδ πλάτος τοΰ καθίσματος καί τής τραπέζης τοΰ παιδδς νά ώσιν 
Ανάλογα πρδς τδ Ανάστημα αύτοϋ, καί νά παρέχωσιν αύτφ άνετον καί 
υγιεινήν στάσιν, ήτις προκύπτει ιδίως, δταν η τε σπονδυλική του στήλη 
καί οί πόδες του εύρίσκονται ύποστηριγμένοι καί δταν τδ ύψος τ$ίς τρα
πέζης καί ή άπδ τοϋ καθίσματος απόστασις αύτοϋ έπιτρέπουσιν αύτφ νά 
έργάζηται χωρίς νά κύπτγ. Πρδς τοϋτο τδ φώς πρέπει νά ήναι άφθονον, 
πίπτον έπί της έργασίας του Αριστερόθεν'πρδς τά δεξιά καί, εί δυνατόν, 
μάλλον άνωθεν πρδς τά κάτω. Τδ δέ υλικόν του πρέπει νά ήναι μέγα 
καί χονδρόν διά τήν μικράν ήλικίαν καί βαθμηδόν νά σμικρυνηται καί 
νά καθίσταται λεπτότερον, καθ’ δσαν προβαίνει ή ηλικία καί ένισχύονται 
τά ό'ργανά του. Ουτω κατ’ αρχάς τδ δίκτυόν του πρέπει νά ήναι μέγα, 
τά έπ’ αύτοϋ σχήματα μεγάλα, καί τά σημεία Αραιότερα καί μεγαλύ
τερα, δπερ αποτελεϊταν δια χονδροτέρας βελόνης. ’Αλλά καί δταν κα

λώς τηρώνται ολοι οί οροί οδτοι, δέν πρέπει νά έπιτρέπηται νά συνεχί- 
ζηται ή τε κεντητή καί πάσα τήν αύτήν στάσιν Απαιτούσα εργασία, διά 
τήν ποώτην ηλικίαν, πλέον τοΰ ένδς τετάρτου, είτα πλέον τών 20 λε
πτών, ήμισείας ώρας καί ουτω καθ’ έξης. Καί διά τήν έφηβον Ακόμη 
ηλικίαν, είναι άφευκτον νά ύπάρχη 5 λεπτών διάλειμμα μεταξύέκάστης 
εργασίμου ώρας καί νά ύπκρχν) έν τφ προγράμματι ή Απαιτουμένη ποι
κιλία καί αρμονία έν τή διάδοχη τών μαθημάτων καί τών εργασιών πρδς 
Ανακούφησιν καί ζωογόνησιν τοΰ τε σώματος καί τοΰ πνεύματος. Μεγάλη 
προσοχή πρέπει νά δίδηται καί εις τήν Ακρίβειαν τής έκτελέσεως αύτής 
.τής κεντητής, ώς καί πάσης άλλης έργασίας, καθ’ δσαν άλλως δέν τε
λείται ό σκοπός αυτής, δστις δέν είναι ή ετοιμασία, δσον τδ δυνατόν 
πλειοτέρων έργων, Αλλά πρδ πάντων αύτή ή δεξιότης καί ή κατά τήν 
έκτέλ.εσιν αύτής Ακρίβεια. Ώς διά τής σφαίρας ασκείται δ παΐς εις τδ 
δρθώς σημαδεύειν, έάν παίζων στήσν) σημεϊον τι έν τφ μέσφ ή έπί τοΰ 
τοίχου καί διά τής σφαίρας προσπαθεί νά ρίψγ ή καί μόνον νά κτυπήσν) 
αύτό, ουτω καί διά τοϋ κεντήματος ασκείται εις τό σημαδεύειν, προσ· 
παθών καθ’ έκαστον κέντημα νά εύρίσκγ Αμέσως τδ σημεϊον εις δ δφεί- 
λει νά β,θίσγ τήν βελόνην του. Διά τής κεντητής λοιπόν έργασίας, 
ενεκα τής λεπτότητος αύτής, Ασκείται έτι μάλλον ή εύθύτής καί ή 
Ακρίβεια τοΰ τε δφθαλμοΰ καί τής χειρός' όξύνεται ή παρατηριτική δύ- 
ναμις καί τελειοποιείται ή Αντίληψίς αύτών τών σχημάτων, ένεκα τοΰ 
δποίου καταλληλότατα προετοιμάζονται τά πκιδία διά τήν ιχνογραφίαν 
καί τήν γραφήν, ώς καί δι’ αύτήν τήν κυρίως ραπτικήν.
Τήν προετοιμασίαν δμως ταύτην τελειότερον έ'τι συμπληοοΐ ή ραπτή εργα

σία, εις ήν προβαίνει δ παΐς, έάν διά βαμβακερά;, μάλλινης ή μεταξωτής 
κλως-ής ένωση τά κεντητά αύτοϋ σημεία εις γραμμάς. Κατά τήν έργασίαν 
ταύτην προηγείται είδος κεντήματος πάλιν, τελούμενου ώς τά Ανωτέρω 
Αναφερθέντα, εί καί τά στίγματα κεντώντκι πολύ αραιότερα ή κατά τήν 
κεντητήν εργασίαν- έν φ δέ ή κεντητή εργασία έ'χει τήν καλήν της δψιν 
έκ τής Αντιθέτου τφ κεντήματι πλευράς, ή ραπτή καλήν έ'χει έκείνην 
έφ’ ής κεντώμεν. Τδ νέον ένταυθα είναι ή προσθήκη τών χρωμάτων' διότι 
κατά τήν κεντητήν έργασίαν δυνατόν μέν„ είναι νά λαμβάνωνται ποικι- 
λόχροα φύλλα χάρτου καί χαρτονιού' ούχ’ ήττον όμως ή έργασία μένει 
μονόχρους' ένφ κατά τήν ράπτην έργασίαν έπί ποικιλοχρόου χαρτονιού 
δύνανται νά έκτελεσθώσι σχήματα καί σχέδια διαφόρων χρωμάτων, πά
σης Αποχρώσεως, οπερ έ'τι μάλλον άσκεΐ τήν καλλαισθησίαν τοΰ παιδδς 
καί εισάγει αύτδν εις αύτήν τήν ζωγραφικήν. Δύνανται μάλιστα Αφοΰ ρα- 
φθώσι τά Αντικείμενα, νά χρωματισθώσιν έσωτεοικώς διά χρωμάτων, δπερ 
παρέχει μεγάλην τέρψιν εις τούς παίδας. Ιίαλδν είναι ν’ Ασκήται δ παΐς 
καί εις τδ νά έ'κτελή τήν έργασίαν του ταύτην κανονικώς, δήλ. νά ψναι
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σχεδδν όμοίκ έξ άμφοτέρων τών όψεων, δι’ ού άποκτ£ καλάς έζεις ν.χ~ 
νονικής καί έπιμεμελημένης εργασίας καί καταλληλότατα’ παρασκευά
ζεται διά τά κεντήματα και τά ραψίματα τών λοιπών χειροτεχνημάτων.

Ή προετοιμασία δμως αυτή δέν γίνεται μηχανική διά μόνης, τής 
έκμαθήσεως τή; βελονιάς· γίνεται λελογισμένη καί διά διαφόρων 
σχημάτων καί παραστάσεων, αΐτινες πλούσιας πάλιν πκρέχουσιν άφορ- 
μάς εις την πραγματογνωσίαν. Καί πάλιν δέ γίνονται ασκήσεις αριθ
μών , μεγεθών , άναλογιών καί σχημάτων μαθηματικών , βιωτικών 
καί καλλκισθητικών, τελειότερων μάλιστα η διά τών δώρων. Διότι 
ή ράπτη γραμμή άντιστοιχεϊ ποός τε τδ ξυλάριον και τδν δακτύλιον, τά 
δέ δι’ αύτής έκτελούμενα σχήματα είναι τελειότερα, καθότι έλευθέρως 
μετακινείται προς δλας τάς διευθύνσεις, έπεκτείνεται εις δλα τά με
γέθη καί τάς αναλογίας καί προσαρμόζεται διαρκώς έπί χάρτου ή υφά
σματος.

Ένταΰθα δέν είναι άπδ σκοπού ν’ άπαντήσωμεν εις την πολλα- 
χόθεν άποτεινομένην έρώτησιν περί τοΰ εάν τά μη έν τή σειρ^ τών 
φροβελιανών παιγνίων και εργασιών περιλαμβανόμενα αντικείμενα, παί- 
γνια κτλ. πρέπει νά κατακρίνωνται ή νά έγκαταλείπωνται παντελώς. 
Ούχί βεβαίως δλα, διότι άφεόκτως δύνανται νά περιληφθώσι πάντα τά 
δυνάμενα νά καταταχθώσιν εις οίανδήποτε τών άνωτέρω άναφερθεισών· 
κατηγοριών, ών κύριον πάντοτε προσόν πρέπει νά -ήναι τδ σκόπιμον. 
Ουτω και αί κοϋκλαι, οί ίπποι, τά τύμπανα και πάντα τά παρόμοια δύ- 
νανται νά καταστήσωσι πολύ τερπνότερα διά τά μικρά τά διάφορα παί- 
γνια τίίς κινήσεως η τά παίγνια της μιμήσεως καί τίίς παρκστάσεως. Καί 
άλλα πολλά δύνανται νά προστεθώσι καί βεβαίως έν τώ .χρόνω θέλουσκ 
πλουτήσει έ'τι μάλλον την ποικιλωτάτην ή'δη σειράν τών ενασχολήσεων 
τίς παιδικής ηλικίας, χωρίς νά διαταραχθή ένεκα τούτου ό σκοπός καί 
ή ένότης αύτών, έπί τή βάσει πάντοτε τής τελεσφόρου άσκήσεως καί 
τελειοποιήσεως τών φυσικών καί ψυχικών δυνάμεων τοΰ παιδός. Έν 
τούτφ δέ μάλιστα έγκειται τδ καθολικόν καί παγκόσμιον τοΰ σύστημα-, 
τος τούτου, δτι παραδέχεται καί θεωρεί, ώς άπο.τελοΰντα μέρος αύτοΰ^ 
πάντα τά δυνάμενα νά συντελέσωσιν είς τδν σκοπόν τούτον της άλη- 
■θοϋς τελειοποιήσεως τοΰ παιδός. Έκ τών ύστερων δέ ουτω άποδεικνύε- 
ται πάλιν, οτι τδ φροβελιανδν σύστημα είναι τδ άληθέστατον καί σκο- 
πιμώτατον τών μ,έχρι τοΰδε ύπαρχόντων παιδαγωγικών συστημάτων, 
διότι ως βάσιν καί σκοπόν έχει την έπίτευξιν αύτοΰ τοΰ προορισμού τίίς 
άνθρωπότητος. Δύναται λοιπόν νά πλουτισθή άκόμη έν τώ χρόνφ καί νά 
τροποποιηθή εις τά καθέκαστα, άναλόγως τίίς προόδου καί της τελειο- 
ποιήσεως τών μ,έσων της άγωγής, τδ σύνολον δμως αύτοΰ, αί άρχαί αυ
τού, Ιδίως, θέλουσι πάντοτε άποδειχθή ύρθαί καί άληθεΐς. Καλλίστη καί
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σκοπιμωτάτη είναι καί ή έπί τών πειραμάτων της φυσικές βασιζόμενη 
πλούσια συλλογή τών παιγνίων, ών ή παραμέλησις ή ή δλιγίστη χρήσις 
πρέπει κυρίως ν’ άποδοθή είς την περί τών τοιούτων άγνοιαν τών πολ
λών. Έν ω τ’ άνάπαλιν η συχνότερα χρήσις τών παιγνίων τούτων, ηθε
λεν ευκολότατα και πρωίμότατα είσάξει τά παιδία εις αυτά τά θαυμά
σια τών φυσικών φαινομένων. Ααμβάνοντες δέ ύπ’ δψιν τάς νΰν εύεργετι- 
κάς προσπάθειας τών απανταχού λογιών καί επιστημόνων, δυνάμεθα μετά 
πεποιθησεως καί μετά χαρά; νά προ'ί'δωμεν, δτι δέν θέλει βραδύνει η 
εποχή, καθ’ήν η άπλοποίησις καί η δι’εφαρμογών διάδοσις τών επιστη
μών θέλει έπεκταθή εις όλους τούς κλάδους τούτων.

• Διά τής κεντητές όσον καί διά της ράπτης έργασίας οδηγούνται αί 
μεγαλήτεραι μαθήτριαι νά καταρτίζωσι συλλογάς καλλιτεχνικών συν
δυασμών, βκσιζομένων έπί τής θεωρίας της ένώσεως δύο, τεσσάρων, 
ίκτώ καί πλειόνων γωνιών, ώς λεπτομερώς περιεγράφη έν τώ περί τών 
πλινθίδων κεφαλαίω. ’Επειδή δέ, ώς έρρέθη, πάντες οί συνδυασμοί ούτοι 
γίνονται άνευ υποδειγμάτων, κατάδηλον είναι, δτι καί διά τούτων άσκεΐ- 
ται έζόχως ή τε φαντασία καί ή κρίσις τών έργαζομένων τάς συλλογάς 
ταύτας.

’Εάν ή ράπτη εργασία διά τής ένώσεως τών κεντητών σημείων διά 
. κλωστές είσάγ-ρ τδν παϊδα εις τάς γραμμάς, αύται βιβκίως τήν πληρε- 

στέραν αύτών άνάπτυξιν εύρίσκουσιν έν τή σειρ^ τή; τε γραμμογοαφίας 
καί τής κυρίως ιχνογραφίας
Πρδ έλιγίστων άκόμη χρόνων καί έν αυτή τή δυτική Εύρώπν), παρ’ ήμιν 
δέ δυστυχώς έτι καί νΰν, ή ιχνογραφία, θεωρούμενη ώς άχρηστον μάθημα 
πολυτελείας, δέν έδιδάσκετο είς τδν λαόν. Μόνον α Πεσταλότσης καί δ 
Φρόεβελ μετά τδν Ρουσσώ, έθεώρησαν αύτήν ώς άφευκτον είς πάσαν 
άγωγήν καί ιδίως τήν τών βιομηχάνων, τών τεχνητών καί τών καλλι
τεχνών. Άλλ’ένόσφ τδ φρι,βελιανδν σύστημα είς τά νηπιαγωγεία μόνον 
περιορίζεται, δέν συνεχίζεται ή διδασκαλία της ιχνογραφίας έν ταις τά- 
ξεσιν τοΰ σχολείου, καί επομένως ματαία αποβαίνει καί αύτή ή έναρξις 
τής άσκησεως αύτής έν τώ νηπιαγωγείφ. Άλλά μήπως δέν συμβαίνει 
τδ αυτό ώς πρδς τά γεωμετρικά σχήματα καί ώς πρός πάντα τά κατά 
τδ φροβελιανδν σύστημα έν τώ νηπιαγωγείφ μόνον διδασκόμενα ; Και ώς 
πρδς τήν αριθμητικήν τδ αύτδ συνέβαινε’ πρδ ολίγων δέ μόνον έτών αύτη 
μετερρυθμίσθη ολόκληρος έπί τή βάσει των φροβελιανών άρχών, καί ούτώ 
συνεχίζεται καί πέραν τού νηπιαγωγείου ή σκοπιμωτέρα καί τελεσφο- 
ρωτέρα αύτής διδασκαλία.

‘Η διά τοΰ κεντήματος ή τοΰ ραψίματος σχηματιζομένη γραμμή άπε-
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δβίχθΤ) ελευΟερώΤερΚ τής διά ξυλκρίων ηχί δακτυλίων άποτελουμένης,. 
πάντως όμως ή διά κονδυλίου, μολόβδου, γραφίδος ή χρωστήρας συρόμενη 
γραμμή είναι ή έλευθερωτάτη και τελείοτάτη πασών. ’Εννοείται όμως 
δτι -ή τελειότης αυτή τής γραμμής έξαρτάται έκ της έντελείας τής άσκή- 
σεως τής μελλουσης νά σύρν) αύτήν χειρδς καϊ τοΰ διευθόνοντος την χεϊροί 
δφθκλμοϋ. Ευληπτον λοιπόν είναι, δτι ή εντέλεια αυτή δέν δύναται νά επι
τευχθώ είμή διά τής πρωϊμωτέρας προασκήσεως τούτων. Ούτως άπδ 2 ετών 
δύναται δ παϊς νά σύρφ γραμμάς διά κονδυλίου έπί άβκκίου, έφ’ ου εύρί- 
σκεται κεχαραγμενον τδ δίκτυον. Άφίνομεν δέ αύτδν ελεύθερον νά χα- 
ράξη επ’αύτοϋ, μέ έλαχίςας οδηγίας, δ,τι θέλει, άδιάφορον άν αΐ γραμμαϊ 
και τά σχήματά του είναι ατελέστατα κατ’άρχάς. 'Ο Ρουσσώ έ'χαιρε 
διά τά δύσμορφα αντικείμενα, άτινα δ μικρός Αίμόλιος έσχημάτιζεν άλ- 
ληλοδιαδόχως' οΐκίσκους δηλ. φυτά, ζώα και άνθρω-ίσκους. Ουτοι κατ’ 
άρχάς σχηματίζονται ύπδ τών παίδων έ'χοντες κεφαλήν δύσμορφου και 
μεγάλην, έφ’ ή; έξαρτώνται αύτά τά άκρα, χεϊρε; καί πόδες άνευ κορ
μού. Βαθμηδόν όμως γίνονται τελειότεροι, αναφαίνεται δέ και δ κορμός. 
Καί ένταΰθα δυνάμεθα νά εύρωμεν προφανή τδν παραλληλισμόν μεταξύ 
τών παραγωγών τών τέκνων μας καϊ εκείνων τών άρχαιοτάτων εθνών, έν 
T? ^ηλ. της γεννέσεως τής γραφικής τέχνης, κκθ’ όσον συχνότατα αί
μορφαΐ τών ύπδ τών παίδων βαθμηδόν σχηματιζομένων ανθρωπίνων πα
ραστάσεων φέρουσι τύπον δλως αιγυπτιακόν καί μάλιστα ώς πρδς τδ 
σχήμα τών οφθαλμών, τάς δφοϋς κτλ. Τά αύτά δέ παρατηρούνται σφάλ
ματα τής προοπτικής καϊ τών διευθύνσεων, διότι οί πόδες πολλάκις καϊ 
δλόκληρον τδ σώμα διευθύνονται πρδς τά δεξιά, έν ω αί κεφαλάϊ φαί
νονται όλως έστραμμέναι ποδς τ’ άριστερά. Άπδ έ'τους όμως είς έ'τος 
καθίστανται τελειότερα τά σχήματα, καθ’ όσον καϊ ή άντήληψις, ή πα
ρατηρητική δυναμις, η φαντασία και η μνήμη τοϋ παιδός-καθίστανται 
τελειότεραι.

"Ενεκα τούτου είναι άφευκτον κατά την ηλικίαν ταύτην νάύπάρχν) η'δη ή 
έξις τής χρήσεως τοϋ κονδυλίου ή τοΰ μολυβδοκονδύλου, ώςε ή ιχνογραφία 
νά δύνηται νά παρακολουθώ πλησιές-ατκ τδ μάθημα της πραγματογνωσίας, 
ώς-ε θεωρητικώς τε καϊ πρακτικώς ν’ άποκτ^δ παϊς σαφεςάτην γνώσιν τών 
σχημάτων και τών Οργανισμών, τοϋ μεγέθους καϊ τών άναλογιών τών 
περί αύτδ αντικειμένων. Ούτω μόνον βραδύτερου, είς μεγαλβιτέραν άκόμη 
ηλικίαν, δυναται νά επέλθη αύτφ ή μετά συμπάθειας άντίληψις τών δρω
μένων και ό πόθος πρδς άναπαράστασιν αύτών, καϊ τέλος δ άνώτερος καί 
πρδς πάσαν καλλιτεχνικήν παραγωγήν άφευκτος ορος, δ σχηματισμός 
Αηλ. τοΰ κατ’ιδέαν. Άλλ’έαν είς τδν άνώτατον τούτον βαθμ-δν τής τε- 
λειότητος έκλεκταϊ μόνον φύσεις φθάνωσιν, είναι βέβαιον, δτι καϊ αί μη 
■έκλεκταϊ δύνανται νά φθάσωσιν είς σχετικώς άνώτερον βαθμόν, δταν μι- 

κρόθεν είς τοΰτο παρασκευασθώσιν. Παρασκευή δμως πρδς τοϋτο δέν εί
ναι μόνη ή άσκησις τοϋ δφθαλμοϋ καϊ τής χειρός, είναι ή βαθμιαία έξέ- 
γερσις καϊ καλλιέργεια τών αισθημάτων τής κανονικότητος, τής συμμε
τρίας καϊ πάσης καλαισθησίας, τοϋ κάλλους καϊ τής αρμονίας.

Όποια δέ ή έκ τής καλλιέργειας τών αισθημάτων τούτων ηθική ωφέ
λεια ! ΤΙ έκ τής άντιλήψεως τοϋ κατ’ ιδέαν κάλλους ηδονή είναι ή ύψί—■ 
στη και ή ίερωτάτη πασών, διότι πηγή τοΰ κάλλους είναι αύτδς δ Θεός, 
8ν εύκολώτερον δδηγεϊται ν’ άνευρίσκνι ή νεαρά ψυχή, έν τοϊς έ'ργοις αύ- 
τοΰ,οταν πρω’ίμως άγαπήσγ ταϋτα καϊ ταχύτερου ούτω άναβιβασθή είς τήν 
άληθή άντίληψιν τής δι’ αύτών άποτελουμένης αρμονίας. Ούτω μόνον 
έξεγείρεται άσφαλώς τδ θρησκευτικόν αίσθημα, δι’ ού καϊ μόνον παρα
σκευάζονται βραδύτερου ή' τε τελειότερα άντίληψις αύτής τής θεότητος, 
ή'τοι αύτοϋ τοΰ Θεοΰ, καϊ ή μόοφωσις ένεργώς εύσεβοΰς χαρακτήρος.

Τά μικρά τδ πρώτον δόνανται έπί τής άμμου νά χαράττωσι γραμμάς 
κα’ι σχήματα, είτα έπϊ τοϋ άβακίου των και τέλος έπί δεικτυωτοΰ χάρ
του. Ούτω λοιπόν δ παϊς πρώτον είσάγεται είς τήν ιχνογραφίαν καϊ πολύ 
βραδύτερον είς τήν γραφήν, είς ήν τότε εύκολώτερον καϊ καλλίτερου 
προοδεύει,· επειδή είναι πρδ πολλοΰ ήσκημένος είς τδ νά σύργ) καλάς 
γραμμάς.Άφ’ ού δέ έπϊ πολύ,έλευθέρως, σχηματίση δ,τι δυναται, δδηγεΐ- 
ται νά σχηματίζ-ρ κανονικωτέρκς γραμμάς καϊ διαγράμματα άπλών σχη
μάτων. Άλλά μέ τήν πρόοδον τής ηλικίας και τής δεξιότητος τοΰ παί- 
δός, ποικίλλονται καϊ αί ασκήσεις τών εύθυγράμμων τδ πρώτον, πλαγιο- 
γράμμων και τέλος καμπυλόγραμμων σχημάτων του, δι’ ων δύναται ν’ 
άναπαραστήσρ πάντα τά μαθηματικά καλλιτεχνικά καϊ βιωτικά σχή
ματα, όσα καϊ διά τών σχιδάκων, τών ξυλαρίων καϊ τών δακτυλίων, τών 
οσπρίων καϊ διά τής κεντητής καί ράπτης έργασίας έξετέλεσε' μέχοις 
ού δδηγηθή νά σχηματίσφ τούς ποικίλους συνδυασμούς τής θεωρίας τών 
πλινθίδων καϊ διά τή; γραμμογραφίας, δι’ής πλουσιωτέρα μάλιστα καθί
σταται ή συλλογή τούτων, ώς έκ τής ευκολίας μεθ’ ής διά τής γραπτής 
γραμμής δύνανται νά έπεκταθώσιν οί συνδυασμοί είς πολυειδεϊς ενώσεις 
τετραγώνων, παραλληλογράμμων, ρόμβων, κύκλων καϊ άλλων.

Καϊ βιωτικών. δέ σχημάτων συλλογάς είνα· καλόν νά καταρτίζη, ών τά 
σχήματα δδηγεϊται βαθμηδόν νά χαράττρ άπδ μνήμης, δπερ ευκολότατα 
κατορθοϋται, διότι δ παϊς φυλάττει έν τή μνήμη του τά σχήματα μετά 
τής αύτής εύκολίας, μεθ’ ής φυλάττει καϊ τάς έννοιας, τάς ποιήσεις καϊ τάς · 
μελωδίας. Καθ’ όσον λοιπόν δ παϊς άσκεϊται βαθμηδόν είς τδ νά σχημαΐίζή' 
δλα τά είδη τής γραμμής, καθίσταται έπϊ μάλλον άνεξάρτητος τοϋ δι
κτύου, πλουτίζει τήν φαντασίαν του διά τών ποικιλωτάτων σχημάτων 
καί σχεδίων καϊ παρασκευάζεται, ούτω, καταλληλότατα πρδς σλούς τούς 
κλάδους τής κυρίως ιχνογραφίας, είς ήν τάχιστα .προβαίνει, κάλλιστα έπι- 



222 πΧρχαςςος ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΡΟΒΕΛΙΑΝΟΥ EYSTIIMATOS 223

δίδω*ν  καί βίς αύτήν τήν έκ φύσεως Αντιγραφήν, όσον καί είς.τά διάφορα 
εί'δη τής ζωγραφικής. Καί περί της ζωγραφικές δέ πιστεύεται νΰν, δτι 
ή ποοάσκησις αύτής δύναται ν’ Αρχίση άπδ πολύ μικροτέρας ηλικίας ή 
δτι τοϋτο συνήθως γίνεται. Ό δέ, ουτω, προετοιμασθείς μαθητής βεβαίως 
καί έν τή τέχνη ταύτη δυναται νά προαχθή ταχύτερον καί νά φθάσνι ου
τω, εις πολύ μεγαλήτερον βαθμόν τελειότητος.

Έπεφάνεςαε.

ΙΊεραστή χαι tyarttj έργασία.

“'Οπως οί σχίδακες έν τή σειρ^ τών φροβελιανών δώρων άποτελοδσι 
τήν μ,ετάβασιν άπδ τών επιφανειών, δηλ. τών πλινθίδων εις τάς γραμ- 
μάς, ή'τοι τά ξυλάρια, ου-ω, καί κατά τάς φροβελιανάς έργασίας, αί χάρ- 
τιναι ταινίας δι’ ών γίνεται ή περαστή λεγομένη εργασία, άποτελοΰσι 
τήν μετάβασιν άπδ της ράπτης έργασίας καί της γραμμογραφίας, δηλ. 
της γραμμές, εις τήν υφαντήν έργασίαν, ήτοι τάς επιφάνειας. Ή έογασία 
αυτή είναι δλως νέα πάλιν διά τδν πκΐδα, έκτελεΐται δέ κατ’άπλούστα- 
τον τρόπον. Κόπτονται ταινίαι κατά μήκος τοΰ φύλλου άπλοΰ λευκοϋ ή 
κεχρωματισμένου χάρτου, πλάτους 3 ή 4 εκατοστών. Αυται διπλώνον
ται κατά μήκος έν τφ μέσφ καί πάλιν Αναδιπλώνονται δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν, ώστε τά εξωτερικά άκρα νά κρύπτωνται έσωτερικώς. Τοϋτο 
καθίςαται άφευκτότερον άκόμη δταν αί ταινίαι κατασκευάζωνται έξ υφά
σματος, επειδή ή εργασία αυτή γίνεται διά ποικιλωτάτων υλικών, άλη- 
θών ταινιών καί άλλων. Τήν ούτως έτοιμασθεΐσαν ταινίαν διπλώνομεν 
πάλιν εις γωνίας καί ταύτας εις τρίγωνα, εις τετράγωνα καί άλλα σχή
ματα. Ταΰτα δέ πάλιν συμπλέκομεν άνά δυο ή τρία έμοΰ εις καταρτι
σμόν νέων συνδυασμών. Καί πάλιν λοίπδν μαθηματικά, καλλιτεχνικά καί 
βιωτικά σχήματα καί πάλιν άσκησις δεξιότητος καί έπομένως έπανάλη- 
ψις τών αύτών μέσων της τελειοποιήσεως διά νέου ύλικοϋ καί κατά συνέ
πειαν διά νέας μορφές· Τά δέ σχήματα ταΰτα γίνονται πλουσιώτερα Ακό” 
μη, δταν αί γωνίαι άναδιπλώνονται έκ νέου καί γίνφνται, ουτω, πολλαπλαΐ 
μέ έξοχάς. Τά συμπλέγματα ταΰτα τών ταινιών τά μέν μικρότερα παι- 
δία έλευθέρως κατασκευάζουσι καί μεμονωμένα, κρατοΰντα αυτά άνά 
χεΐρας ή έπιθετοντα έπί τής τραπέζης. 'Γά δέ μεγαλείτερα προσκολλώ” 
σιν αυτά διά κόμμιος έπί σκληροτέρου χάρτου, δτε μένουσι διαρκή. 
"Οταν αί ταινίαι κατασκευάζωνται έξ υφάσματος καί έπιρράπτωνται έπί 
άλλου ύφάσματος, γίνονται δι αύτών ποικίλα καί ωραιότατα χειροτεχνή
ματα ή καί πολυειδή κοσμήματα ένδυμάτων καί άλλων.

'Η υφαντή έργασία τεχνητήν άκόμη παράγει επιφάνειαν, πηγάζουσαν 
έκ τής διά τής ύφάνσεως συμπλοκής δύο, εις πολλάς λωρίδας ή ται
νίας διαχωρισμένων, ούχί δμως καί άποκεκομμένων φύλλων χάρτου. 
Έκ τούτων τδ μέν τίθεται καθέτως ένώπιον τοΰ παιδός, άντιπροσωπεϋον 
τούς στήμονας τοϋ ύφάσματός του, έκ δέ τοΰ δευτέρου άποκόπτει έκά- 
στοτε άνά μίαν ταινίαν, ήν δι’ άνωθεν πλατυτέρας ξυλίνης βελόνης δια- 
περα ώς ύφάδιον διά τών στημόνων, σηκόνων ή καταβιβάζων διαδοχικώς 
τούς στήμονας, άναλόγως τοΰ έκτελεσθησομένου σχεδίου. ’Επειδή δέ τδ 
σχέδιον τοϋτο καταρτίζεται διά τής διάδοχης τής έγέρσεως ή καταβιβά- 
σεως ώρισμένου άριθμοΰ στημόνων ή ύφαδίων, πρόδηλον είναι, δτι ή έρ
γασία αυτή βασίζεται πρδ πάντων έπί τής σχέσεως καί διαδοχής τών 
άριθμών καί ώς τοιαύτη χρησιμεύει ιδίως πρδς τερπνήν άσκησιν της 
Αριθμητικής. ’Αλλά καί πρδς έξέγερσιν καί καλλιέργειαν τής παλλαισθη
σίας μεγάλως χρησιμεύει, διότι οί στήμονες καί τά ύφάδια δύνανται νά 
ώσι ποικιλόχροοι καί νά παράγωσιν, ουτω, συνδυασμούς ποικιλωτάτους 
καί αρμονικούς τών διαφόρων χρωμάτων. Περίεργον είναι, ότι ένταϋθα ή 
ποικιλία τών χρωμάτων ού μόνον τήν άσκησιν τής καλλαισθησίας επι
φέρει, άλλά καί αύτήν πάλιν τήν Αριθμητικήν εξυπηρετεί. Πολλάκις 
παρετηρήθη, δτι ύπάρχουσι παιδία δυσκολώτατα άντιλαμβανόμενα τών 
άριθμών. "Αλλα δέν διακρίνουσι τήν μονάδα, άλλα τήν δυάδα καί καθ’ 
εξής. Έάν δέ ήθέλομεν προσπαθήσει νά Οεραπευσωμεν θεωρητικώς τήν 
έ'λλειψιν τών παίδων τούτων καί επαναλαμβάνει πρδς αύτά συνεχώς 
καί μονοτόνως τδ έν, έν, ή τδ δύο, δύο, καί ημείς ήθέλομεν βαρυνθή έκ 
τούτου, καί δ παΐς άνωφελώς δλως ή'θελε καταστενοχωρηθή. Έάν όμως 
άντί τούτου δώσωμεν αύτφ στήμονας καί ύφάδια καί ’προσκαλοΰμεν αύ- 
τδν διά τής συμπλοκής τούτων ν’άσκήταΐ εις τήν διάκρισιν τών Αριθμών, 
σηκωνων π. χ. τδ πρώτον ένα στήμονα καί καταβιβάζων τόν άκόλουθον 
καί πάλιν ένα άνω καί ένα κάτω καί ουτω δωδ εκάκις μέχρι τέλους τής 
γραμμής, είτα τδ αύτδ διά τοΰ δευτέρου υφαδίου, διά τοΰ τρίτου καί 
μέχρι τοΰ δωδεκάτου πάλιν, τότε διά τής τέρψεως τής υφαντικής έρ
γασίας ήναγκάσαμεν αύτδν νά έπαναλάβη 144 φοράς τδ έν, έν, χωρίς νά 
βζρυνθή έζ τούτου. ’Αλλά καί έπί όλοκλήρους μήνας, έν Ανάγκη, δυ- 
νάμεθα νά έξακολουθήσωμεν τήν αύτήν άσκησιν μέ τήν αύτήν έπιτυ- 
χίαν, έάν καθ’ έκάστην ποικίλλωμεν τήν έργασίαν αύτοϋ, παοέχοντες 
αύτώ έκάστοτε στήμονας καί ύφάδια άλλου χρώματος. Άφ’ ου δέ βε- 
βαιωθώμεν, ρτι διακρίνει καλώς τάς μονάδας ο παΐς, προβαίνομεν εϊς.’τήν 
δυάδα, δύο άνω, δύο κάτω καί έπαναλαμβάνομεν τδ-αύτδ δέλεαρ τών 
χρωματισμένων υφαντών μέχρι τής έκμαθήσεως αύτών. Τότε συνδυάζο- 
μεν τά ή'δη γνωστά εις νέαν άσκησιν έν άνω, δύο κάτω, μέχρι τέλους 
τής γραμμής· ή δεύτερα γραμμή, έν κάτω δύο άνω, ή τρίτη γραμμή ώς ’ 
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τήν πρώτην, ή τετάρτη ώς τήν δευτέραν καί ουτω μέχρι τέλους τοΰ φύλ
λου. Μετά τοΰτο προβαίνομεν εις τά τρίζ" τρία άνω, τρία κάτω, καί τρίχ 
κάτω, τρία άνω/ καί πάλιν έν συνδυζσμφ πρδς τά προηγούμενα, δύο άνω, 
τρία κάτω καί δύο κάτω, τρίζ άνω. Καί έν άνω, τρίζ κάτω, έν κάτω, 
τρίζ άνω κα'ι τέλος έν άνω, δύο κάτω, τρίζ άνω’ κζ'ι έν κάτω, δύο άνω, 
τρίζ κάτω. Ούτως αί άσκήσεις αύτζι δύνανται νά προβώσι μέχρι τοΰ 
δέκα, εάν λάβωμεν κηρωμένον ύφασμα (μουσαμά) διά νά άντέχ·ρ είς τδ 
μήκος τών πρδς τοΰτο άπαιτουμένων ταινιών. Έν τφ νηπιακώ δμως 
κήπφ οί χάρτινοι στήμονες περιορίζονται είς τάς μέχρι τοΰ άριθμοϋ πέντε 
άσκήσεις, έπί τγ5 βάσει τοΰ οτι, ζμζ ό παϊς διακρίνη τούς άριθμού; μέχοι 
τοϋ πέντε, ευκόλως δύναται νά έκγυμνασθή δι’ άλλων μέσων, ξυλαρίων, 
σχιδάκων, κύβων κ.τ.λ. είς τήν διάκρισιν τών λοιπών άριθμών.

Ουτω λοιπδν άπδ 3—4 ετών παρέχομεν είς τά μικρά τάς διά τών 
ύφαντών ασκήσεις πρδς άληθή ευτυχίαν αυτών. Άλλ’ άμα παρατηρήσω· 
μεν δτι άπδ ηλικίας 5—6 ετών, συνήθως, άπέκτησαν ήδη ικανήν αύτο- 
θυμιζν έν τή έργασί# ταύτη, τότε άπδ τών άνωτέρω περιγρζφέντων εύ- 
θυγράμμων πρώτων συνδυασμών, μεταφέρομεν τδν παϊδα είς νέας συμπλο- 
κάς πλαγιογράμμων σχεδίων, άτινζ έκτελοΰνται άνευ ύποδειγμάτων πάν
τοτε, εάν έν τή διαδοχή τών υφαντών, αντί νά έπζνζλαμβάνωμεν άντι- 
στρόφως τά διά τοΰ προηγουμένου ύφαδίου έργζσθέντα, προβαίνωαεν έκά- 
στοτε έν εΓδει κλίμακος έπ'ι τά πρόσω, δηλ. πρδς τά δεξιά ή πρδς τ’ 
άρισιερά. Έκ τούτων νέα καί ατελεύτητος πάλιν εμφανίζεται σειρά 
άσκήσεων καί συνδυασμών, διότι, εάν π. χ. λάβωμεν τήν άσκησιν τοϋ 
δύο καί κατζσκευάσωμεν κλίμακα δύο άνω, δυο κάτω, δυνάμεθα νά 
κατζσκευάσωμεν ταύτην άριστερόθεν πρδς τά δεξιά καί δεξιόθεν πρδς 
τ’ άριστερά- είτα άμφοτέρωθεν ηνωμένας, δι’ ού άποτελεϊτζι οξεία γωνία" 
είτα τδ αύτδ δίς, δηλ. δύο δξεϊαι γωνίζι, και τέλος δις κατά τήν αύ
τήν φοράν, είς μικράν ζπόστζσιν, δι’ ού άποτελεϊται είδος θλάσεως τής 
γραμμής. Έάν δέ έπ'ι τοϋ αύτοΰ φύλλου σχημζτίσωμεν δύο κλίμακας έξ 
άντιθέτων μερών προερχομένας καί συμπιπτούσας έν τώ κέντρφ μέχρι 
τοϋ ήμίσεος τοΰ φύλλου, είτα δέ άφισταμένας πάλιν μέχρι τοΰ τέλους 
αύτοΰ, τότε άποτελοΰμεν άστέρα, συνδυασμόν δηλαδή, έχοντα τδ κέν
τρου πλήρες· κέντρον κενδν δέ θά έ'χη δ άντιστρόφως τούτφ έκτελεσθείς. 
Ουτω δέ δυνάμεθα νά κατζσκευάσωμεν καί άλλους δύο άστερας, ών ό 
είς έχει δύο κέντρα πλήρη, δ δέ άλλος δύο κέντρα κενά. Οί συνδυασμοί 
ούτοι παρέχουσι πλήν τής κανονικότητος καί καλλονής αύτών, πάσαν 
άφορμήν είς τδν παϊδα, τοϋ ν’ άσκηθή μέχρι τοΰ δέκα ή καί μέχρι τοΰ 
εί'κοσιν είς δλας τάς πράξεις τής άριθμητικής' διότι διά νά κατασκευάσει 
έκ δύο διευθύνσεων π. χ. τήν κλίμακα τών ύφζδίων του, πρέπει νάπροσ- 
θέτνι καί ν’ άφαιρή· διά νά εύρίσκν) δέ τδ κέντρον τών άστέρων του, 

δρέπει νά πολλαπλάσιάζη καί νά διζιρή*  πάντα δέ ταυτα διά τών τερ
πνοτήτων μέσων τών ποικιλοχρόων υφαντών του, δι’ ών δέν άποκάμνες. 
να έπάναλζμβάντ) τάς άσκήσεις ταύτας άπειράκις. Ουτω και τά κλιμα
κωτά πλαγιόγραμμζ σχέδια μετά τδ δύο, δύο, έπζναλζμβζνουσι τδ εν, 
δύο καί δύο έν. Ειτζ έν, έν, δύο, καί δύο, δύο, έν" ή έν, έν, δύο, δύο καί 
οότω καθ’εξής, όσον δ ίδιος παϊς, ευχαριστείται νά προβζίνη συνδυάζων. 
Καί πάλιν τά αύτά διά τοΰ τρία' τοίζ καί τρία- δυο καί τρία, έν καί τρία" 
εν, δύο καί τρία, καί τοΰτο έπ’ ίσης είς άπειρίαν συνδυασμών. Τέλος δέ έκ 
τών γνωστών δ πζϊς προβαίνει είς άγνωστους συνδυασμούς, δι’ ών επινοεί 
καί δημιουργεί ιδίας δλως συνθέσεις ελευθέρων καλουμένων σχεδίων, εύθυ- 
γράμμων πάλιν καί πλαγιογράμμων, άλλά καί καμπυλόγραμμων καί κυ
κλικών. Τάς άσκήσεις όμως ταύτας τά πζιδίζ δέν έκτελοΰσιν ολας κατά 
σειράν άλλά διαδοχικώς κατά τήν πρόοδον τών τάξεων καί τής ηλι
κίας. Αί μεγάλα', όμως μαθήτριαι, αί διδζσκόμενζι τήν θεωρίαν τής 
φροβελιζνής μεθόδου χάριν μεταδόσεως ταύτης, εργάζονται καί τήν υφαν
τήν συλλογήν πλήρη, μέ όλην τήν σειράν τών πολυειδών άσκήσεων 
αύτής.

'Ως κζΐ άλλαχοΰ έλέχθη, τδ πλάτος τών στημόνων καί ύφαδίων διά 
τά μικρά πζιδίζ πρέπει νά είναι μέγα, ..διότι ού'τε 0 όφθαλμός, ούτε οί 
δάκτυλοι αύτών δύνανται μετ ώφελείας νά έργάζωνται μέ στενάς ται
νίας. Επομένως ο άριθμδς 17 καί οί άνώτεροι άκόμη είναι κατάλληλοι 
διά τά νήπια. Άπδ τοΰ α'. μέχρι τοΰ δ', τμήματος αρμόζει δ ς'. αριθ
μός, δ δέ πέμπτος καί λεπτότερος, μόνον διά τάς μεγάλα; τάξεις. Άλλά 
καί τδ μέγεθος τοΰ όλου φύλλου τή; τε κεντητής, τής ραπτής καί τής 
υφαντής εργασίας διά τά μικρότερα παιδία δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τά 
15 εκατοστά, βαθμηδόν μόνον κατά τά τμήματα άναβαϊνον είς 20 ή τδ 
πολύ είς 30 εκατοστά. Έν τή ήλικίγ ταύτη τδ έκτελούμενον έ'ργον δέν 
πρέπει νά θεωρηθή είμή ώς μέσον, ως δέλεαρ, δι’ού πρόκειται ν’ άσκηθή 
δ παϊς καί ν’ άποκτήστ) τήν ζητουμένην δεξιότητα καί τήν πρδς τήν ερ
γασίαν αγάπην.

Ή εργασία καί ή δράσις, έν γένει, είναι άφευκτος όρος τής τελειο- 
ποιήσεως τοΰ ανθρώπου, δστις· διά τής αγάπης τής εργασίας έξευγενί- 
ζεται, καθίσταται καταλληλότερος πρδς έκπλήρωσιν τοΰ ύψηλοΰ αύτοΰ 
προορισμού καί επομένως χρησιμότερος καί εύεργετ.ικώτεοος είς τούς πεοί 
αύτόν. Έν ώ δ οκνηρός είναι άχρηστον μέλος τής κοινωνίας, αδικών εαυ
τόν καί τούς περί αύτόν, ή δέ ψυχή αύτοΰ περιπίπτει είς καχεξίαν καί 
έν τή άθυμί^: καί ραθυμία: αύτής ζητεί νά εύρ·/) τήν αιτίαν τής άθλιό- 
τητός της εκτός έαυτής, θεωρούσα έαυτήν άδικουμένην ύφ’ όλων, έν ώ 
ή ιδία είναι ή αιτία όλης τής άνωμαλίας ταύτης.

τή δυτική Εύρώπγ καλώς έννόησζν τδν υψηλόν ορισμόν τής δρά- 
Τόμος θ' 3 — Μάρτιος 1883,
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σεως καί τής εργασίας, ή 3s sv τφ πολίτίσμφ πρόοδος τών κατοίκων αυ*  
τής δικαίως άπο'δίδεται εις τήν πρδς τήν έργασίαν τιμήν καί αγάπην 
αυτών. Έκ της έργασίας έξαρτώνται ή' τε υλική άνεξαρτησία τοϋ άν- 
θρώπου καί ή ήθική καί διανοητική αύτοϋ αξία καί ίκανότης, έκ τού
των δέ καί ό βαθμός τής άληθοϋς αύτοϋ εύγενείζς' διότι παρήλθον εύ- 
τυχώς οί καιροί, καθ’ ούς ή ευγένεια έξηρτάτο έκ μόνης τής καταγωγής 
καί τής άρχαιότητος τών ονομάτων. Έάν οί κατά την προτέραν έ'ννοιαν 
εύγενεϊς δύνανται νά προσθέσωσι νϋν, εις τούς τίτλους των και τάς κα
λάς αύτών έξεις, καί άτομικήν αξίαν, δραστηριότητα καί ικανότητα, τότε 
βεβαίως καθίστανται εύγενέστατοι. Άλλα καί πας δ αληθώς βουλόμενος 
δύναται ν’ άποκτήση τόν βαθμόν τούτον της εύγενείας, αρκεί νά ηχτχ- 
στ-ήτγ εαυτόν ωφέλιμον καί χρήσιμον εις τούς όμοιους αύτοϋ. Μήπως έν 
Άγγλί^ δέν προσέρχονται συχνότατα εις την χορείαν τών Λόρδων οί έκ 
τών τάξεων τοϋ λαοϋ διά της ατομικής αύτών αξίας άνυψωθέντες, ως δ 
Πήλ, δ Μακώλζϋ, δ Βίκονσφιλδ, δ Γλάδστων, εΐ καί ουτος ούδ’ εδέχθη νά 
γείν-ρ λόρδος, καί άλλοι;

Παρ’ ήμϊν όμως δυστυχώς δέν κατεβλήθησαν εΐσέτι αί άνατολικαί 
έξεις, καθ’ άς τ’ άνάπαλιν ή έργασία θεωρείται ώς σημεϊον δουλείας καί 
έξευτελισμοΰ, εύγενης δέ ο δυνάμενος νά μένγ) άεργος καί άδρανής. Τού
του ένεκα σπουδαιότερου άκόμη είναι νά δώσωμεν εις τά τέκνα ήμών, 
τό ταχύτερον δυνατόν, έξεις ύγιεΐς δραστηριότητος καί αύτενέργοϋ εργα
σίας, νά έμπνέωμεν δέ αύτοϊς την άληθή έκτίμησιν καί αγάπην τής ερ
γασίας.

Τοϋτο όμως δέν κατορθοΰται έάν η παρά τοϋ παιδός άπαιτουμένη ερ
γασία είναι δυσανάλογος προς την ικανότητα καί τάς δυνάμεις αύτοϋ. 
Διά ν’ άγαπηση την έργασίαν, πρέπει νά τέρπηται ύπ’ αυτής, νά έκτελ'ρ 
δέ αύτήν εύκόλως καί καλώς, διά νά ίκανοποιήται η φιλοτιμία του, χω
ρίς νά έξαντλώνται αί δυνάμεις του. "Οταν ή έργασία του είναι δυσκο- 
λωτέρα τών δυνάμεων του, η διά τό μέγεθος αύτής εξαντλεί τό μέτρον 
τής υπομονής καί επιμονής του, τότε αποθαρρύνεται καί, ή άφίνει ημιτε!- 
λη τά έ'ργα του, ή δλως άποφεύγει την εργασίαν. "Οταν δμως έντδς μιάς 
ώρας καί μετ’ εύχαριστήσεως καί έντελείας δύναται νά συμπλήρωσή τδ 
κεντητόν ή ραπτδν ή υφαντόν του φύλλον, συνειθίζει νά συμπληροϊ πάν
τοτε 3,τι άρχίζει, εργάζεται μετ’ άκριβείας καί προσοχής καί έπομένως 
ωφελείται έκ τής τοιαύτης έργασίας του. Πρδ πάντων δμως χαίρει, διότι 
είναι ικανός νά έκτελέση τό παρ’ αύτου ζητηθέν καί νά χαροποιήσω) δι’ 
αύτοϋ τούς γονείς καί τούς διδασκάλους αύτοϋ.

Εις την παρατήρησιν, τοϋ δτι διά της εύχαριστησεως ταύτης εύκό
λως έξεγείρεται ή φιλαυτία καί η ματαιότης τοΰ παιδός, δστις φύσει 
τείνει εις τδ νά υπερτιμά την ικανότητά του, άπαντώμεν, δτι τοϋτο έν
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π,ολλοϊ; έξαρτάται έξ αύτοϋ τοΰ χαρακτήρος τοϋ παιδός, καί δτι δέν 
πρόκειται νά έπαινώμεν έκαστον αύτοϋ έργον, ώς πολλάκις γίνεται και 
έάν τοϋτο είναι πλημμελές" καταπολεμοΰμεν μαλιστα την τάσιν ταύ
την, έπιδεικνύοντες εις τδν παϊδα τελειότερα έ'ργα άλλου, έστω καί με- 
γαλειτέρου παιδός, έξεγείροντες, ουτω, έν αύτφ τδν πόθον τοϋ νά φθάσν) 
καί αύτδ εις την ικανότητα έκείνου.

Άλλ’ είναι άφευκτος δρος πάσης παραγωγής νά αίσθάνηται ό έργαζό- 
μένος, δτι έχει τάς δυνάμεις καί τήν ικανότητα τοΰ νά έκτελέση τδ 
προκείμενον έργον. Πείθοντες λοιπόν τδν παϊδα διά της πείρας, δτι δύ- 

''ναται νά έκτελέση οσα παρ’ αύτοϋ βαθμηδόν ζητοΰμεν, ζ-αί έξεγείροντες 
την εις τάς δυνάμεις του πεποίθησίν του διά τής βεβαιότητος, δτι έν 
τώ μέλλοντι θέλει μάθει νά έκτελή πολύ δυσκολότερα καί ώραιότερα, 
διατηροϋμεν έν αύτώ ζωηρόν τδν πόθον τοϋ ν’ άσκηθή διά νά ©θάσ?) εις 
τδ άνώτερον έκεϊνο σημεϊον, δι’ ού παρακωλύομεν άσφαλέστατα πάσαν 
έξέγερσιν ματαιότητος καί φιλαυτίας, ένισχύομεν πρωϊμωτατα την βού- 
λησιν καί δι’αύτης τήν δραστηριότητα, ουτω δέ άσφαλώς καί τήν άγά- 
πην τής έργασίας. Πρδ πάντων δέ μορφώνομεν τδν χαρακτήρα αύτοϋ, 
προφυλάττοντες αύτόν άπδ πάσης χαυνώσεως καί οκνηρίας, καί τέλος κα- 
θιστώμεν αύτόν διά τής έξεως τοΰ ύπέρ τών άλλων έργάζεσθαι αύτα- 
παρνητικδν καί .πρόθυμον εις τδ νά γίνηται εύχάριστος καί χρήσιμος εις 
τούς περί αύτόν. Έάν λοιπόν οί γονείς λάβωσιν ύπ’ δψιν των, πόσαι άγα- 
θαί καί σπουδαϊαι συνέπειαι συνδέονται μέ τ’ άπλούστατα έκεϊνα μικρά 
έργα τών τέκνων αύτών, βεβαίως δέν θέλουσι θεωρή ταΰτα μηδαμινά καί 
εύτελή, άλλ’ έκτιμώντες τήν άγαθήν τών μικρών προαίρεσιν, θέλουσιν 
ένθαρρύνει αύτά διά τής έγκαρδίου αύτών χαράς εις νέας ενδείξεις άγά- 
πης καί εις νέα καί έκάστοτε τελειότερα δοκίμια τών ουτω έντελέστατα 
άσκουμένων δυνάμεων καί προσόντων αύτών !

Διά τής τεχνητής λοιπόν έπιφανείας τών συνυφασμένων στημόνων καί 
ύφαδίων τής υφαντής εργασίας εΐσάγομεν τδν παϊδα εις τήν κυρίως ύφαν- 
τικήν, συγχρόνως δμως παρέχομεν αύτώ καί τήν δεξιότητα τοΰ νά κα- 
τασκευάζη δι’ αύτής έν τφ χρόνιρ πληθύν δλην πόικιλωτάτων καί χρη 
σιμών αντικειμένων, οΐον μικρούς τάπητας, άλεξίπυρα, θήκας καί πλεϊ- 
στα άλλα.

(άκολουθεϊ)
Αικατερίνη Λαακαρίδου.
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ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ1
Γπδ βαθυτάτου καί δλως πρωτοτύπου αισθήματος καταλαμβανόμεθα 

όταν η γή σείεται*  προέρχεται δέ τοΰτο ούχί διότι την στιγμήν εκεί
νην, - τήν Ακαριαίαν, η ήμετέρα φαντασία Αναπολεί προηγουμένως ζατα- 
στροφας σεισμών, αλλ’ επειδή κυρίως εκλείπει έν ημϊν η πεποίθησις περί 
τ*?ίς  στερεοτητος τοϋ εδάφους. Παιδιόθεν έθίσθημεν είς την ύπάρχουσαν 
αντιθεσιν, μεταξύ τοϋ σταθεροϋ τ'ής γης και τοΰ Ασταθούς τών ύδάτων. 
Δια πασών τών αισθήσεων ενισχυθη η τοιαύτη ιδέα. Πρός στιγμήν αρ- 
χεται κλονουμενον τό έδαφος, πάσα εμπιστοσύνη ημών παρέρχεται, κα- 
ταστρεφεται ή πείρα όλου τοϋ βίου ημών. "Αγνωστος ισχύς ύποδηλοϋται, 
η ήρεμια τής φυσεως ήν δλως φανταστική, εύρισκόμεθα έν τφ μέσω ανα
τρεπτικών δυνάμεων. Πας κτύπος, πασα πνοή ανέμου επισύρει την προ
σοχήν ημών. Φοβούμεθα και αύτο τό έδαφος, έφ" ου βαίνομεν. Καί τα 
λοιπά ζώα, ίόΐ£ δ κύων και ό χοίρος καταλαμβάνονται έκ φόβου. Ό 
Ούμβόλδος διηγείται δτι οί κροκόδειλοι τοΰ ’νρενόκου, ζώα Απαθέστατα, 
επί τγ προσεγγίσει σεισμού έξερχονται- τής κοίτης του ποταμού καί 
σπεύδουσι προς τά δάση γογγίζοντα.

Ό σεισμός έπι.φκίνεται τω Ανθρώπφ ώς αόριστός τις κίνδυνος, πλήοης 
ρμως απειλής. Δυναται τις ν’ Απομακρυνθώ ηφαιστείου τίνος, ν’ Αποφύγν] 
τον εκ τοϋ χειμαρου τής λάβας κίνδυνον' δτε δμως ή γή σείεται ποϋ κα- 
ταφυγεϊν ; πανταχοΰ ύφίσταται ή αύτη καταστρεπτική εστία. « 'Η πεί
ρα διδάσκει ημάς, γράφει δ Φοΰζ, δτι παν μέρος τής γης ύπόκειται είς 
σεισμούς, ουδεμία χωρά είναι εντελώς Απηλλαγμένη, μηδ’ υπάρχει γεω
λογική τις διάπλασις πζρεμποδίζουσα τελέως τήν διάδοσιν αύτών ».

Σεισμός ονομάζεται πάσα δόνησις τοϋ φλοιοΰ τής νής, ής τίνος ή αιτίά 
υφισταται εν τφ έσωτερικω ταύτης. Οί σεισμ,οί είναι ισχυρότεροι είς τάς 
κατ’επιφάνειαν διαπλάσεις ή είς τάς βαθυτάτας’ προέρχεται δέ τοϋτο,' 
διότι αί κατ’ επιφάνειαν διαπλάσεις, ελλείψει πιέσεως, είναι ελαστικό
τερα!. Είς τό βάθος τών έκμεταλλευτικών φρεατων και έντός τών συριγ
γών μόλις γίνονται αισθητοί οί σεισαοί.

Οί φυσιοδίφαι άνεζήτησαν ν’ ανεύρωσι σχέσιν τίνά μεταξύ τών σει
σμών και τών λοιπών Ατμοσφαιρικών φαινομένων. Συχνότατα έκτακτα 1
Ttvz φαινόμενα, οίον πυκνότατα! δμίχλαι, αίφνίδιαι καταπτώσεις τής 
βαρομετρικής στήλης, μέγα ψϋχος έπισυμβαίνουσι συν τοΐς σεισμοϊς. Οί 
πλειοτεροι όμως σεισμοί συμβαίνουσιν έν καθαρωτάτγ Ατμ,οσφκίργ, είναι 
συχνότεροι τήν νύκτα ή τήν ημέραν, τον χειμώνα μάλλον ή τό φθινόπω- ϊ

(1) Άνεζ.οινώΟη έν συνιδρ’ψ τοΰ Φυσιογνωμικού τμήματος. I
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■ρον. Ή έπίδρασις τής σελήνης' έπι τοΰ φαινομένου τούτου είναι δλως Ασή- 
μ.κντος.

Ή τών ηφαιστείων γειτνίασις φαίνεται πολλάκις ως αιτία συχνών σει
σμών, χώοαι δμως δλόκληροι πάσχουσαι συχνότατα σεισμούς στερούνται 
δλως ηφαιστείων. Αί "Αλπεις, αϊτινες σήμερον παρουσιαζουσι ζώνην σει- 
"σμών, μηδ’ίχνος ηφαιστείου κέκτηνται. Οί φοβερότεροι και είς μεγιστην 
έλτασιν εξαντλούμενοι σεισμοί είναι ο.ίως άσχετοι τών ηφαίστειων φαινο
μένων.

Πρό πολλών χρόνων ζητείται ή τών σεισμών αιτία. Πολλάκις το ζήτημα 
. Συχνότατα έξηνέχθησαν θεωρίαι σύμφωνο5 

ιδέας έν διαφόροις έποχαΐς’ οί σεισμοί έθεωρήθη-
τοϋτό έθεωρήθη λελυμενον. 
πρός τάς έπικρατούσας t 
σαν ώς συνέπειαι κυμάνσεων 
στέίων έκκρήζεων, ώς θυελλαι ύποχθονιοι, ω. 
πτώσεων υπογείων σπηλαίων, ώς Αποτελέσματα παλιρροιών 
τρφου τής γής πυρήνος, κτλ. Τελευταίου μόνον επ;

έσωτερικών Ατμών, ώς Απόπειραι ήφαι~ 
ώς επακολουθήματα κατα- 

τοϋ κεν- 
ιεκράτησεν. ή ορθή 

γνώμη*  δτι οί σεισμοί προέρχονται έκ πολλών καί διαφόρων αίτιων. . ΐ 
Ποθοϋντες νά γνωρίσωμεν τήν αιτίαν σεισμού τινφς, δφείλομεν έν,πρω- 

τοις νά δρίσωμεν τό σημεϊον τής εναρζεως αύτοϋ, οπερ καλοϋμεν εστίαν 
τοϋ σεισμοϋ. Πάσαι αί κατά τά τελευταία εί'κοσιν έτι περί σεισμών έρ- 
γασίκι περιορίζονται εις ταύτην τήν σπουδήν, ουτω δ’ έγνωσθη ή εστία 
σεισμών τινων.

Μόνη ή τοιαυτη έρευνα τής αιτίας τών σεισμών στηρίζεται έπί τής 
Αλήθειας καί δύναται ν’ Αποκληθώ επιστημονική. Πρδς έ.τίτευξιν δμως 
ταύτης ύ φυσιοδίφης Ιχει ανάγκην π.Ιεΐστων παρατηρήσεων τ ε.Ιεσθεΐ'σΟνν 
έφ*  οσω τδ δυνατόν πΛειοτέρωτ σημείων τοΰ σεισθέντος εδάφους.? Εχει ,1οι- 

' πδν ανάγκην δ.Ιων των φίλων τής επιστήμης, ού μόνον των είς επαγγέλ
ματος φυσιοδιφών, άλλά και παντός άλλου ενδιαφερομένου είς τά τής φύ- 
σεως πράγματα. Ή επιστήμη επικαλείται τήν βοήθειαν παντός ίνα 
κατορθώση τό ποθούμενον.

"Οπως καταστήσωμεν ευχερή τήν συνεργασίαν τών πολλών, συνοψί· 
ζομεν τάς έν χρήσει μεθόδους πρός καθορισμόν τής εστίας σεισμόϋ. τίνος. 
Πρός τοΰτο τρεις διάφοροι μέθοδοι είναι έν χρήσει. -

Πρώτη μέθοδος. — Λυνάμεθα, μελετώντες τήν έντασιν των δονήσεων νά 
καβορίσωμεν τήν εστίαν σεισμού τίνος. Πράγματι δόνησίς τις είναι ισχυ
ρότερα παρά τήν εστίαν ή πόρρω ταύτης. Αί έπελθοϋσαι μεταβολαί είς 

' τά πέριξ ημών αντικείμενα, δεικνύουσιν Ακριβώς τά σημεία τής γής, 
είς Α αί δονήσεις ύπήρξαν ίσχυρότεραι. Περιλάβωμεν διά γραμμής έπ1· 

' γεωγραφικοί πίνακός τών περιχώρων, τοϋ τόπου είς δν συνέβη σεισμός, 
πάντα τά μέρη είς ά κατέπεσον οί λιθόκτιστοι τοίχοι, ή απλώς οδτοι 
διερράγησαν, διά δευτέρας σημειώσωμεν τά μέρη εις Α μόνον-τά έπιπλα
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μετεκινηθησαν και διά τρίτη; τέλος δείξωμεν τους τόπους εις ούς μόλις 
έγένετο αίσθητη η δόνησις. Πασαι αΐ γραμμαί αυται θά κυκλώσωσι κατά 
τδ μάλλον η ηττον άκριβώς την εστίαν καί ουτω θά περιορίσωμεν έπί 
σμικροτέρου χώρου τάς έρευνας ημών.

Ποδς τούτοις αί διάφοροι αύται γραμμαί θέλουσιν αποδείξει δτι ούδέ
ποτε ·η εστία τών σεισμών είναι έν κα'ι μόνον περιωρισμένον σημείου τοΰ 
έδάφους, άλλά συχνότατα μακρά γραμμή ο) μάλλον μεγίστη επιφάνεια.

ζ/ίυτήοα μέθοδος. —δυνάμεθα, με.έετύντες την διεύθυνσιν της δονησεως 
να έζεΰρωμεν την εστίαν σεισμού τίνος. Έκαστη δόνησις διαδίδεται έκ 
τοΰ κέντρου της παραγωγές αυτί; πρδς την περιφέρειαν καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις. Ουτω δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν την εστίαν, αν εχωμεν δι
δόμενα σαφϋ περί τί]ς διευθύνσεω; τη; δονησεως εις γείτονα μέρη, έπεκ · 
τείνοντες έκ τούτων άκτινοειδώς γραμμάς πρός τι κέντρον. ’Άν εΐ'ς τινα 
σεισμόν τά έπιπλα κατέπεσον, η φορά τίίς πτώσεως δεικνύει την διεύ- 
θυνσιν της δονησεως. Ή διεύθυνσις της πτώσεως τών καπνοδόχων, άν 
τοιοΰτον τι συνέβη, ύποδεικνύει ταύτό. Ή ώς πρδς τδν γεωγραφικόν 
μεσημβρινόν θέσις ωρολογίων τινων παυσάντων της κινησεως ένεκα της 
δονησεως κτλ.

7Ζ τρίτη μέθοδος καί τελευταία έν χρησει, συνίσταμαι εις τόν άκριβτΐ 
καθορισμόν της εστίας σεισμού τίνος διά της άχριβοϋς πάρατηρήσεως τον 
χρόνον. Εις πάντα σεισμών η δόνησις άρχεται έκ της εστίας και έκεΐθεν 
μεταδίδεται μακράν. Έπ'ι-γραφικού τίνος πίνκκος ένοΰμεν πάντα τά ση
μεία είς α κατά την αύτην ώραν έγένετα αισθητός ό σεισμός. Πάσαι αί 
ούτω χαρζχθησόμενκι περιφέρειαι έ'σονται ομόκεντροι κα'ι ή εστία έξευ- 
ρεθησεται εύκολώτατα. Ή μέθοδος αύτη, ητις θεωοητικώς φαίνεται άρί- 
στη έν τγ πράξει πολλάς έχει τάς δυσκολίας. Διότι καί αύτά τά ωρο
λόγια τών τηλεγραφείων, δέν εργάζονται δμοιομόρφως. Ή δόνησις σει- 
σμοΰ τίνος μεταδίδεται διά ταχύτητος 400 — 500 μέτρων κατά δεύτε
ρον λεπτόν, μεταξύ δυο χωρών απεχουσών 40 χιλιόμετρα η διαφορά 
τοΰ χρόνου καθ’ 0ν ή δόνησις έν άμφοτέροις έγένετο αίσθητη άνέρχεται 
μόλις είς έν καί ημισυ λεπτόν. Έκ τοϋ αριθμού τούτου καταφαίνονται 
αί δυσχέρεια·, της έφαρμογ-ης.

«Έκαστη νέα άνακάλυψις, λέγει ό Heim, τών καταστροφάς έπιφερόν- 
των αιτίων, δύναται νά θεωρηθη ώς άρίστη της άνθρωπότητος κατά- 
κτησις. Αυτή συντελεί όπως άπαλλάξγ τδ άνθρώπινον πνεΰμ,α τών άδε- 
σπότων φρικών, άς διηγειρον έν αύτω άλλοτε τά μυστήρια της φύ- 
σεως.»

Ό καθορισμός τ·ης εστίας τών σεισμών περιττόν νά προσθέσωμεν πό
σων ώφελειών θά γίνγ πρόξενος.

Επειδή δ γιγνώσκων τί πρέπει νά παρατηρησγ, σημ.ειοΐ πολλά, άτινα
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θά διέφευγον αυτόν άν μη η το προπαρεσκευασμένος, παραθετομεν ένταΰθα 
τάς άναγκαιοτέρας έρωτησεις είς άς κυρίως ποθοϋμεν τάς άπκντησεις 
τών φίλων τ·ης έπιστημης.

1) Ποιαν ημέραν, ποιαν ώραν, άν δ’ ·ηναι δυνατόν κατά ποιον λεπτόν 
και δεύτερον λεπτόν έγένετο αισθητός σεισμός τις ;

2) Τό ώρολόγιον έπί τγ βάσει τοΰ οποίου έσημειώθη η ώρα $το σύμ
φωνον μ.ετ’ εκείνου τοϋ πλησιεστέρου τηλεγραφικού στάθμου ; όταν έγέ
νετο παραβολή, ποία τις διαφορά ύπηρχεν είς άμφότερα ;

3) Σημειώσατε ακριβώς την χώρα? έξ ης έγένετο ’δ παρατηρησις, 
(επαρχίαν, δημ,ον, πόλιν κτλ.)

Σημειώσατε επίσης τό μέρος είς ό εύοίσκεσθε δτε συνέβη δ σεισμός. 
Είς τό ύπαιθρον η έντδς οικήματος, είς τό ίσόγαιον $ εί'ς τι πάτωμα τ·ης 
οικίας ;

Είς τί ένησχολεισθε κατ’ εκείνην την στιγμήν ;
4) Ποία τις η φύσις τοΰ εδάφους, τοϋ τόπου έξ ού έγένετο η παρατη- 

ρησις*  είναι πετρώδης, άμμώδης, έλώδης κτλ.
5) Πόσαι δονήσεις συνέβησαν, και μετά πόσον χρονικόν διάστημα 

έκαστη ;
6) Δοκιμάσατε νά περιγράψητε την δόνησιν. Έφάνη ύμ-ΐν ώς κτύπος 

.τις έκ τών κάτωθεν, ώς πλαγίκ δόνησις, ώς λίκνισίς τις βραδεία $ ώς 
κυματοειδής κίνησις ; ’'Αν δέ συνέβησαν πολλαι δονήσεις, πάσαι εΐχον 
τόν αύτόν χαρακτήρα ;

7) Έκ τίνους μέρους προΐλθεν ή δόνησις καί κατά ποιαν διεύθυνσιν 
μετεδόθη αύτη ;

8) Οί κτύποι έπι πόσω διηρκεσαν ; ϊ> συνεχής σεισμός έπί πόσφ έξη- 
κολούθησεν ;

9) Όποϊά τινα δ σεισμός έπέφερεν άπατελέσμκτα ;
10) Δύνασθε νά συγκρίνητε'τδν παρόντα σεισμόν πρδς άλλον συμβάντα 

κατ’ άλλην έποχην ;
11) Συγχρόνως τφ σεισμω ηκούσθη άλλος τις θόρυβος ; Μη προηρχετο 

ούτος έκ τοΰ τριγμοΰ τών ξύλων της οικίας,η πράγματι ί)το ύπόγειός τις 
ήχος ; Ποιος τις -ητο δ θόρυβος, ίϊτο όμοιος βογ, κρότφ πυροβόλου ; κτλ·

12) Ό θόρυβος συνέβη προ η μετά την δόνησιν ; ποία τις η σχέσι? 
τών δύο φαινομένων πρός τδν χρόνον ;

13) Σημειώσατε πάντα τά εξωτερικά φαινόμενα άτινα δύνανται κατά 
τό μάλλον $ -^ττον ν’ άποδοθώσιν είς τδν σεισμόν' τάς έπί τών ζώων 
έντυπώσεις, τάς έπι τών πηγών μεταβολάς, την διεύθυνσιν τοϋ άνεμου, 
τάς θύελλας κτλ.

14) Τά ύδατα τών λιμνών ποιαν τινα ύπέστησαν κυλίνδησιν καί 
κατά ποιαν διεύθυνσιν ;
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15) Σϋνέβησαν μικρκί δονήσεις πρδ τίίς κυρίας δονησεως ; κατα πο.ίαν 
ημέραν καί κατά ποιαν στιγμήν συνέβησαν ;

16) Έπί τέλους παρακαλεΐσθε νά γνωρίσητε ημιν καί πάσαν άλλην 
πληροφορίαν ην έδωκαν ύΐ/Λν φίλοι οΐκοϋντες εις τά πέριξ τοΰ χωρίου 
ύμών ;

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΛ
Έν Έλλάδι μέχρι τοϋδε δέν έδόθη αφορμή προς έπιστημονικην μελέ

την τών σεισμών, νομίζοί οτι Αν τά τηλεγραφεία έπλουτίζοντο διά σει
σμομέτρων, οί δέ τηλεγρκφηταί έπεθύμουν ν’ Απαντησωσιν εις τάς έοω*·  
τησεις ίμών δσάκις συμβαίνουσι σεισμοί, τάχιστα θά έγιγνώσκομεν την 
εστίαν σεισμών τινων.

Νιζ. Χρ. Άκοστολέδης

Σιψ. Οι πρόθυμός Αναλαμβάνοντες νά ποιησωσι παρατηρήσεις έπί τ·/| 
βάσει τών ημετέρων ερωτήσεων, παρακαλοΰνται ν’ Αποστέλλωσι τάς 
Απαντήσεις αύτών’ ( έν μόνον όφείλουσι νά γράφωσι θέτοντες έν αρχή 
τδν Αντίστοιχον Αριθμόν της έρωτησεως), πρδς τδν γενικόν γραμματέα 
τοϋ συλλόγου Παρνασσού εις ’Αθήνας.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

(ίζ τη.: συλλογές τοϋ κ. I. Ν. Ζωγραφάκη)

Τό. λχφάκε.

5 Λ > Λ Γ 9 fl··κ είχανε μνια θυγατέρα κ ενα 
κόβγ’ δ γέρος καί μέτρα τση 

σώφηκε νά τδ ψησγ. Εί'στερα πάει 
τση πέφτει μνιά γουλιά *κκί  τί]

Μνιά φορά τόνε μνιά γρα κ’ ένας γέρος, 
γυ’ό. Εΐ'στερκ έπηρκνε κρεικς. Εί'στερα τδ 
γουλιές, καί τδ βάνει Απάνω καί τσ/ 
νά τδ δοκιμάση Ανητονε ψημένο καί 
ντρώ’ ό κάττης. Εΐ'στερκ κόβγει ποϋ τδ βυζί τζη μνιά γουλιά καί τηνέ 
βάνει ?ς τδ τσικάλι. Κι’ αργά έκειά ποϋ τρώγανε 
“ή'τονε, λέει, λιπαρή, καί λέει τοϋ γέρο : 
δ$5ς ηντα λιπαρή’νε ! τρώε 
τήν ηορηζες, εχ$&νια τή γουλιά

V

καί καρύδια νά παχύνγ καλά, κ’εί'στερα νά 
Καί σάν η'ρθανε σαράντα μέραις τση λένε : 
καί χτενίζουντονε, κ’ νίτρωε καί καρύδια 
λέει: Δό μου, ώρη, Ααί μένα ! Λέει : Δε σοΰ δίδω Λέει: 
μένα νά σοϋ πώ κ’ ένα μπράμμα. Εί'στερα 
Εσένα δά σέ σφάζουνε νά σέ φάννε, μόνο δό μοι 
σαπουνίσου καί τ’αποχτενίδια σου νά κάνγς 
,τά πάργς νά φύγωμε. Εί'στερα τοϋ πά δίδει καί ηκκνε πώς τονέ ζύγωνε 
νά τοΰ τά πάργ κ’ έφύγανε. Κ’η γρα τώνοιωσε, καί λέει τοϋ γέρο : Κα
κομοίρη γέρο έφύγανε, μόνο έλα νά πα τση ζυγώνωμε νά τση βρούμε. 
Εί'στερα πάννε, πάννε . . . καί Απητις ησανε μπλιδ κοντά νά τση φτά- 
ξουνε, λέει Αδερφός τση· λέει ; Ήντάν’ Αδέρφι ποϋ κλουθα ; Λέει: Μαϋρο 
νέφι βουρκωμένο καί νερό ’νε φορτωμένο ! 
εινε, μόνο ρίζε τ’ Αποχτενίδια μου, 
ται δάσος δάσος· λέει δ γέρος τσ·?ί γρας : 
κι’ ωστόσο δά κόβγω καί ’γώ

Απάντηζε τση γράς, κα 
τοϋ γέρο : Νά καί σύ κακομοίρη γέρο νά 

κι’ δ γέρος, εΐ'στερκ τηνέ ρωτούσανε : Ποϋ 
; κ’ εί'στερα τως τώπε. λέει πάλι η γρα 

χωστά, τοϋ γέρο: “Αηντε νά τηνέ τα’ίζωμε σαράντα μέραις Αμ-ύγδαλα 
τηνέ σφάζωμε νά τηνέ φάμε. 
Νά λουστ^ς. Κ’ έλούνουντονε 

• πάει ό Αδερφός τση καί τσ·η 
Δό μου καί 

τοΰ δίδει καί τσγί λέει : 
υ τδ χτένι σου, καί τό 

πώς δά μέ ζυγώνγς νά μοϋ 
'£ ζύγωνε

η μάνα μας κι’ ό κύρης μας 
υ Ρίχνει τ’ Αποχτενίδια τζη και γίνε- 

"Αμε σύ νά πάργς τδ μανάρι, 
, νά τά κόψωμε νά περάσωμε. Έκόψαντα 

καί περάσανε’ εέστερα πάννε πάλι, πάννε, κι’ οντέν ησανε πάλι γοργό 
νά τση φτάζουνε, λέει πάλι : Ήντά ’ν’, Αδέρφι, ποϋ κλουθ^·-; λέει: Μαϋρο
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νέφι βουρκωμένο καί vsp<5 ’νε φορτωμένο" ή μάνα μας καί δ κόρης μας 
εινε μόνο ρίξε τδ χτένι. Ρίχνει τδ χτένι γίνεται γλάστρα, γλάστρα' πολε
μούνε νά περάσουνε, πολεμούνε, πολεμούνε, ωστόσο ’ποκωλώσανε καί 
περάσανε. Εί'στερα πάννε πάλι, πάννε, κι’ όντέ τσ’ είχανε πάλι γοργό νά 
τσή φτάξουνε, λέει : ’Πντά’νε, άδέρφι, ποϋ κλουθ^ ! . . λέει : Μαύρο νέφ4 
βουρκωμένο καί νερό ’νε φορτωμένο ! Ή μάνα μκς κζί ό κύρη; μας είνε^ 
μόνο ρίςε τδ σαπούνι σου. Ρίχνει τδ σαπούνι τζη, γίνεται ποταμός, ποτά· 
μός· πάει δ γέρος νά πέραση, παίρνει τόνε' συρνει τον ή γρά, παίρνει 
την ό ποταμός' συρνει την δ γέρος. Εί'στερα έκαταρήστηκε τοΰ γυιοϋ τζη 
καί τοΰ ’πε. Αί', νάχης την κατάρα μου καί νά γενής λαφάκιΕί'στερα 
λέει, έγίνηκε λαφάκι, κ’ έκειά ποΰ πιαίνανε τως άπάντηξε μνιά βράση, 
καί πάει νά πιή νερό καί χάνουνται ή γιάνεράϊδες καί τονέ παίρνουνε. 
Εί’στερα ήκλαιγε αύτή ’ποπώξω καί ©ώνίχζε. “Αχ, άδέρφι μου λαφάκι ? 
λέει αυτός άπδ μέσα : “Αχ, άδέρφι μου κοπέλα ! Εί'στερα, λέει, πήγε ’νά 
νάθρωπος ’ς τά ξυλά καί γρηκίρ τσή φωναίς, καί πάει καί τδ λέει τοϋ 
βασιλιά, κι’ δ βασιλιάς ήπεψε άνθρώπους καί τή βασίλισσα νά πάννε νά 
τηνέ πάρουνε. Καί στη στράτα ή βασίλισσα τση ζήλεψε καί τσή δωκε 
ψάρι κ’ ηφαε’ καί ’δίψα καί τώς ήλεγε: “Ω, πώς διψώ ! λέει : Στάσου
νά σοϋ βγάλλωμε τώνά σου μάτι, τώνά σου μάτι νά σοϋ δώσωμε νερό 
νά πιής. Λέει: Καημός εινε καί τδ μάτι, μά καί στδ νερό ! βγάλετε 
μοά το. Καί τσή βγάνουνε τδ μάτι τζη καί τση δίδουνε μνιά μπιπιλιά 
νερό καί τδ πίνει' σέ μνιαολιά πάλι τωσέ λέει: *Ω,  πώς δειψώ ! Λέει: 
Δεν έχει πά νερό. “Ω, πώς διψώ ! λέει : Στάσου νά σοϋ βγάλωμε καί 
τάλλο σου μάτι νά σοϋ δώσωμε νερό' λέει: Καημός είναι καί τδ μάτι, 
μά καί τδ νερό ! βγάλετέ μου το. Βγάναννέ τζη το κι’ άπόει τηνέ ρίχναινε 
’ς τδ γιαλό, καί γίνεται χρυσό ψαράκι. Εί'στερα λέει πήγε νας φτωχός 
άνθρωπος καί ψάρευγε καί πιάνει να χρουσδ ψαράκι, μάτονε στραβά. 
Εί'στερα τδ πάει τοϋ βασιλιά. Εί'στερα ήθελε η βασίλισσα νά τδ ψήσουνε, 
κι’ δ βασιλιάς δέν ήθελε. Έρρώστησε η βασίλισσα κ’ ήρθε ’ς τδ ύστερο 
νά ποθάνη*  εί'στερα ψήνουνε τδ ψαράκι καί υγιανε' κι’ άπεΐτις τδ φά- 
γανε, πάει καί μαζώνει τά κόκκαλα καί τά ρίχνει ’ς ένα μπηγάίδι, κ’ 
έφύτρωσε μνιά λεμονιά’ κι’όντέν ήθελα κάτσ’ ό βασιλιάς έπέφτανε άθοί’ 
δντέν ή'θελκ κάθσ’ η βασίλισσα έπέφτανε τσιμπίδες. Εί'στερα λέει πάλι 
ή βασίλισσα : Τη λεμονιά νά κόψωμε, τη λεμονιά νά κόψωμε' κι’ άρ- 
ρωστεΐ πάλι. Εί'στερα κόβγανε τη λεμονιά. Εί'στερα δντέν έκόβγανε τή 
λεμονιά, πάει μνιά γρά, λέει : Νά μοϋ δώσετε θέλει καί μένα διοτρία 
ξυλαράκια νά πυρωθώ ; λέει: Δέ σοϋ δίδομε. Εί'στερα έκειά ποϋ ’στεκε 
ή γρά’έσπετάχτηκε μνιά σκίζα ’ς τήν σκοϋδα τζη, καί τήν ,ήπηρε και 
μίσεψε" καί πάει ’ς τδ σπήτι νά τή σκίση νά τή βάλγ ’ς τη φωτιά, 
πάει νά παίξν) μνιά μαναρά, λέει'. Άγάλϊα-γάλ’α νά μή μοϋ βαρνίς !
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•Ψυχή ’χεις καί συ, ψυχή ’χω καί γώ. Εί'στερα τδ σκίζει καί βγαίνει 
μνιά γκοπέλλα κ’ ή'λαμψε ό κόσμος' μά’τόνε στραβή' κι’δντέν ή'θελα 
γελ^ έπέφτανε ρόδα' κι’ δντέν ή'θελα κλαίει έπέφτανε μαργαριτάγ’α. 
Εί'στερα έγέλα κ’ έπέφτανε ρόδα' καί τά παίρνει ή γρά καί τά πάει ’ς·οϋ 
βασίλεια τδ παραθύρι' λέει: Ρόδα καλά ’ς τοϋ βασίλειά τδ παραθύρι 
ποκάτω ! λέει : Καί πόσα τά δίδεις ; Λέει : Γιά ένα μπκληδ ’ματάκι ! 
Εί'στερα λέει ή βασίλισσα: ώρέ νά μήν τσή δώσωμε κε’ονά τδ μάτι ποϋ 
’χομε ’ς τή κασσέλα ; Δίδαινέ τζή το, παίρνουνε τά ρόδα. Παίρν’ ή γρά 
,τδ μάτι, καί ’ς τή στράτα τσή παντήχνει "να μπουλί, καί τοΰ λέει : 
’Τίντα νά κάμω νά κολλήσω τουτονέ τδ μάτι; Λέει : άμε νά σαλιώσγς 
κι’άπόει . νά τδ κολλήσγς. Πάει ή γρά, σαλιώνει, κολλά τση τδ μάτι’ 
λέει: “Ω, κ’είδα τδν έμισδ γκόσμο ! Εί'στερα έγέλα πάλι και ξανα- 
πέφτουνε ρόδκ ' πάει τα πάλι ή γρά ’ς τοΰ βασιλιά' λέει : Ρόδα καλά 

_______ __ ι : Καί πόσα τά δίδεις ; Λέει : 
! Εί'στερα λέει πάλι ή βασίλισσα : Ώρέ νά μή

/

’ς τοϋ βασιλιά τδ παραθύρι ποκάτω ! λέει
Γιά"να μπαλιδ ματάκ
τζή δώσωμε καί τκλλο μάτι πουχομε ’ς τή κασσέλα ! δίδουν το, παίρ
νουν τα.
τσή παντήχνει 
τδ μάτι ; Λέει 
κι’ άπόει τσή τδ

Εί'στερα τδ παίρνει πάλ’ ή γρά, καί πήγαινε' καί ’ς τή στράτα 
"να πουλί. Λέει: "Ηντα νά κάμω νά κολήσω τουτουνέ 

’Άμε νά διαβάσης κι’ άπόει τδ κόλλησε. Πάει διαβάζει 
κολλ^. Λέει : ’Ώ, κ’είδα ολο τδ γκόσμο I

ι

Τ’ Άβοπουτάκε.

ί

Μνιά φορά τόνε, μνιά γυναίκα κ’ είχε τρεις θυγατέρες, καί μνιά καί 
τ’-, λέγαν’ Άθοπουτάκι. Εί'στερα εί'π ανε. “Αηντεστε νά κλώθωμε, κι’ δ 
τίνος κοπή ή μπελλονιά του νά τονέ σφκζωμε νά τονέ τρώμε. Εί'στερα 
κλώθανε, κλώθανε, κόβγιεται τσή νοάς' λέννε’ Χζρίζομέ σού τηνε, μάνΛ, 
ποϋ μάς έβόζανες. Κλώθουνε πάλι, κλώθουνε, ξανακόβγιεται τής γράς. 
λέει' Χαρίζομέ σού τηνε, μάνα, ποΰ μάς έσήκωνες. Κλώθουνε πάλι κλώ
θουνε, ξανακόβγιεται τσή γράς. Εί'στερα λέννε' Δε σοϋ τή χαρίζομε μπλ’ό. 
Εί'στερα ήθελα τηνέ σφάξουνε. Εί'στερα λέει, λέει' Άφήτέ με νά παραγ
γείλω τ’ Άθοπουτάκι. Εί'στερα πάει καί λέει τ’ Άθοπουτάκι. ’Εμένα δά 
μέ σφάξουνε νά μέ φάννε, μόνο νά μή φας εσύ’ μόνο όντέ δά μέ άπο- 
φάννέ νά μαζώξγς τά κυκκαλά μου, νά κάμγς ’ς τήν πόρτα ποπίσω 
λάκκο νά τά βάλγς, νά τά θυμνιάζγς σαράντα μέραις’ απάνω ’ς τσή 
ράντα μέραις νά τά βγάλης.

Εί'στερα τηνέ σφάξανε καί τή ψήνουνε, καί εί'στερα τηνέ τρώγανε

ενα 
σα-

καί



236 IUPNASX02 23ΤΝΈΟΕΛΆΗΜΟ ΔΝΑΛΕΚΤΑ.

φωνιάζανέ καί τ’ Άθοπουτάκι’

ζ/.

νrf} *·*  Ά ΑΛ^Λκ-^.ί!*  V

Φάτε σείς τδν yiciSpvj μου καί 
άπεΐτίς την έφάγανε,
’ς τήν πόρτα ποπίσω ’να λάκκο καί τά βάνει- 
μεραις· κι’ άπάνω ’ς τσή σαράντα μέρκις
’ς την έγλησά’ καί τοΰ· λένε’ 
έγλησά’ λέει- Άμέτε σεις 
και δε μπάω γω. Ει'στερα μισευγουνε και πάννε ’ς την έγλησά’ καί πάει 
κι’ αυτό κι’ άνοιγει κειονά τδ λάκκο, καί βρίσκει μέσα χρουσκ ροϋχ-α. καί 
χρυσοΰς φελλούς, και δυο χρουσές πέρδικες’ και τά βάνει, και βάνει καί 
σε κάθα νώμο μνιά [/.πέρδικα καί πάει ’ς τήν έγλησά’ καί δντέν ήμπκννέ 
μέσα : Κάκουβα κά, κάμετε τόπο τσή. κεράς, άπουν ή πρώτη τζη βολά I 
Ει'στερα την είδε ένα βασιλιόπουλο, καί πάει και βάνει ’ς τδ κατώφοιλ^ο 
τσή πόρτας μέλι νά κολλήσγ ό φελλός τση. Ει'στερα, άπεϊτις έμισέψανε, 
έκόλλησ’δ φελλός τση καί έντράπηκε και δέν τδν ήπιασε. Ει'στερα έμί- 
σεψε αύτη, πάει πια μπρδς καί βγάνει τά ροΰχά τζη καί βάνει πάλι 
τάλλα, καί έσκάλιζε τδν άθο. Εί'στεοκ πάνν’ ή γικδερφίδες τση καί τσή 
λεννε’ Νά σου, κακομοϊρ’ Άθοπουτάκι, δέ σου λέγαμε νάρθ’ρς ’ς τήν 
έγλησά ; ναθελα ’ρθής ήθελα δής μνιά γυναίκα ποΰ φόργιε χρουσκ ροΰχα 
καί χρουσοϋς- φελλούς, κ’ είχε κκί ςέ κάθα νώμο μνιά χρου-σή πέρδικα 
καί φωνίκζε, Κάκουβα κά, κάμετε τόπο τσή κεράς, άπεϊν’ ή, πρώτη τζη. 
βολα ! λεει*  Άς ήτονε’ ήντα μέ γνοιάζει μένα ; Ει'στερα δ βασιλιόπου.- 
λος ήβαλε ςέ δλανώ τώ γυναικώ τδ μπόδα τδ φελλό, κι’ δτίνος ήθελα 
κάνη, ήθελα τηνε πάρν). Ει'στερα τδν ήβκλε δλονώ τώ γυναικώ καί δέν 
ήκανε καμνιάς. Ει'στερα λέει- ώρέ νά μην τονέ βάλλω καί τ’Άθδπουτά- 
κι ; Βανει τόνε καί τ' Άθοπουτάκι καί τσ’ ήκανε. Ει'στερα τηνέ παίρνει ο, 
βασιλιόπουλος καί τήν πάει ’ς ένα σπήτι, καί τήν άφίνει, κι’ άπόει- τσή. 
λεει’ Άν έρθουνε ή γιάδερφίδες σου νά μήν τώζ άνοίξγς. Ει'στερα πάει ή 
γιάδερφή τζη καί τζη λέει- Ώρή Άθοπουτάκι, άνοιξε μου νά σοΰ πώ ! 
λεει’ Δεν άνοίγω γιατί μαλών’ δ βασιλιόπουλος’ λέει’ Άνοιζέ μου νά σέ 
ψειρίσω κιόλα. Ει'στερα τσ’ανοίγει καί τηνέ ψείριζε’ καί κειά που τηνέ 
ψείριζε ’ποκοιμηθηκε ’ς τήν ποδιά τζη’ καί τσή βάνει μνιά σιντερένια 
πηρόνα ποΰ τώνα νάφτΐ καί βγήκε ’ς τκλλο’ κι’έπόθανε. Ει'στερα είχανε 
μνιά μπηγαί'δα, καί πάει καί τή ρίχνει ’ς τή μπηγα'ίδα μέσα, κι’ άπόει 
φράσσει τή μπηγα'ίδα, κί’άπόει πάει αυτή ’ς τδ σπήτι. Ει'στερα πάει ο 
βασιλιόπουλος καί θάργιε πώς ή'τονε πάλι ή πρώτη, κεινιά ποΰ πρωτό- 
πηρε. Έκειά ποΰ’φράξε τ’Άθοπουτάκι έφυτρωσε μνιά λεμονιά’ καί δντέν 
’ήθελα κάτση δ βασιλιόπουλος έπέφτανε άθοί, κι’ δντέν ήθελα κάτση ή 
βασίλισσα έπέφτανε τσιμπίδες. Ει'στερα, λέει, ήθελε ή βασίλισσα νά κό
ψουν τή λεμονιά, μι’δ βασιλιόπουλος δέν ήθελε. Ει'στερα έρρώστησε ή 

Αηντε, ώρή Άθοπουτάκι, νά φάμε’ λέει’ 
τή μάννα μου καί δέ θέλω· γώ. Ει'στερα, 

πάει αΰτδ κκί μαζώνει τά κόκκκλα, καί κάνει 
καί τά θόμνιαζε σαράντα 

ή'τονε σκόλη, κ’ ήθελα πάννε 
Άηντε, ώρή Άθοπουτάκι νά πάμε ’ς τήν 

ποΰ φάετε τή μάνα μου καί τδ γκύρη μου·,

βατίλισσα, καί ήρθε ’ς τδ ύστερο νά ποθάνη νά κόψουνε τή λεμονιά. Εί- 
στερα έκόψανε τή λεμονιά, καί άγιανε. Ει'στερα πάει μνιά γρά δντέ τήν 
ήκοβγε σ βασιλιόπουλος- λέεΓ Νά μου δώσ-ρ θές καί μένα δυοτρία ξυλα- 
ράκια νά πά’ πυρωθώ ; άπου δέν έ'χω ; λέει’ Δέ σοΰ δίδω. Καί σά δέ 
τσή ’δίδε φαίνεται κι’ αύτη καί τονέ ξάνοιγε, καί κειά ποΰ τονέ ξάνοιγε 
πώς τάκοβγε, σπετάταί ’να σκιζαράκι ’ς τήν κούδα τζη κκί τδ παίρνει 
καί μισευγει’ κκί πάει ς τδ πήτι νά τδ σκίση νά τδ βάλλγ ’ς τή φωτιά· 
Καί κειά ποΰ τώσκιζε. γροίκα κκί λέει. ’Αγάλια γάλια νά μή μοϋ βα- 
ρής, κήί ψυχή ’χεις καί σύ ψυχή χω καί γώ ! Ει'στερα τδ σκίζει καί 

"βγαίνει μνιά γκοπελιά, καί ήλαμπε δ τόπος. Ει'στερα ήθελα τηνέ χώσν) 
καί τηνέ βάνει ’ς ένα γκοφίνι καί καθίζει κι’ άπόει τηνέ σκεπάζει ’πδ 
πάνω. Κ’ ει'στερα πάει δ βασιλιόπουλος ’ς τδ σπήτι καί τ’σή λέει’ Ήντά- 
χεις έπαέ σκεπασμένο ; λέει’ Μνιά γκλωσσοΰ, μόνο κάθσε μή σέ τσιμ· 
πήσγ. Είστερα τηνέ ξεσκεπάζει καί βγαίνει ή κοπελιά, καί τηνέ παίρνει 
πάλι δ βασιλιόπουλος.

Τό Εδασελοόπουλην

Μνιά φορά τόνε ’νας βασιλιάς κ’ είχε καί ναγιό. Καί μαλώσανε ένας 
ζωγράφος μ’ ένα ντουργκιέρη’ είπέ ντου δ ζωγράφος : Τδ δίκ’ο νάνε δικό 
μου νά σοΰ κάμω ’να μπερίστέρι νά ’νεβαίν-ρ μεσώρανα, κι’ άπδ κε’ά νά 
κατκιβκίνρ νά κκθίζ-ρ σέ νερό λέει κι’ δ ντουργκιέρης : ’Εμένα νά ρί- 
ξ-ρς τδ δί'-Jo νά σου κάμω ’να μπεγιράκι νά βγαίν-ρ μεσώρανα, νά πιαίνρ 
οπού θές. Κάνει του ’να μπεγιράκι μέ τσή βίδες. Κκί δ βασιλιάς έ'χει’να 
νυίγιό, καί πήγε καί κείνος έκειά ποΰ τδ σάζκνε ’ς τήν αυλή. Ει'στερα 
έμαλώσε δ βασιλιάς τδ νυίγιό ντου, καί βγαίνει ’ς τδ μπεγίρς καί καβ- 
βαλικεύγει, κκί παίρνει γρόσσα πολλά, κκί βάνει καί τδ φκμεγ’ο ντου 
’ς τή γκαποΰλα.

Εί'στεργ έγύρισε τή βίδα καί ήφαγε καί πήγε ’ς άλλη χώρα, ήπεσε 
μέ τδ μπεγιράκι ςέ μνιάς χήρας άπάνω. Έγρήκησε ή χήρα τδ γτυπο, 
κκί πρόβαλε καί είδε τδ βασιλιόπουλο ’ς τδ δώμα. Ει'στερα καταιβαίνει 
κκί πάει ’ς τδν ένα γκαβέ άφίνει ’να φλουρί, πάει ’ς τδν άλλο άφινεζ ’να 
φλουρί.

Ει'στερα λέγανε οί καβετζίδες: ΜπΧ νά πολεμά νά μασέ πνίζν) καί 
άφίνει τοσκνκ πλερώμκτα ’ς τσή καβέδες;

Έκειά ποΰ μονοιάσανε πολλοί εΐ'πανε πώς ήχτισε έπαδά δ βασιλιάς 
ένα μπυργο γυαλένιο, ψηλά, θεώρατο, κ’ ήβαλε τή θυγατέρα ντου καί 
δέν τηνέ βρίσκει κιανείς. Έπήγε δ νέος ποκάτω ’ς τδ μπυργο ’ς τδ παρα
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θύρι axi ήστεσε τδ μπεγιράκι, καί γύρισε τη βίδα καί βγήκε ’ς τή γκορφή 
τοϋ πύργου κ’ ήβρε τή γκοπελιά. Ή κοπελιά έζυπάστηκε άζαφνικά, καί 
φώνίαξε κ’ ήκουσε ή νενέ τζη καί ή'φυγε αύτός. Καί δ βασιλείας ήβαλε 
κατράνι ’ς το μπύργο απάνω γιά νά δή τη σκάομη, ήντά τόνε ποϋ πήγε 
καί ξίππασε τη θυγατέρα ντου Καί ή κοπελιά δέν έμίλησε μπά κ’ 

. ήτονε ή μοίρα τζη καί κατέβη τη μπρώτη άργατινή κ’ ήβρηκέ ντηνε. 
Καί κέιά ποϋ κατέβηκε αυτός καί τη φίλησε έκόλλησε μνικολιά κατράνι 
’ς τά ροϋχά ντου. Αυτός είδε τη γάΐνα ντου ’ς τό κατράνι καί πήγε καί 
την ήβγαλε κ’ ήδωκέ ντηνε τσή γρής νά τη γκάψη, νά μην τηνέ δή δ 
βασιλιάς πως ήτονε κατρανικσμένη καί νά τονέ γραντίση. Καί ή γοα 
έλυπήθηκε τη γαίνα, καί ήβγαλέ τηνε ’ς τό τελάλι καί ποόλιε ντηνε*  
καί εΐ'δκσί ντηνε, καί μολόησέν τόνε ή γρά, πώς ή'τονε δ βασιλιόπουλος, 
καί πήγαν καί πιάσάν τόνε νά τονέ κρεμάσουνε. Καί πα ,ντονε ’ς τό μεϊν
τάνι νά τονέ κρεμάσουνε, καί λέει : *Αφησε  νά φέρω τά ταβλιά ποϋ μοϋ 
’δωκε ό μπάομπας μου νά προσκηνώ άπάνω, at’ άπόει μέ κρεμάσετε. 
Καί σωρεύτηκε τό βιλαέτι καί κάνανε σε'1'pt δντέν ή'θελα τονέ κρεμά
σουνε, καί κείνος έστάθηκε καί στέλιωνε τό μπεγιράκι καί δέν κατέχανε 
ήντά κάνε καί γύρισε τή βίδα ’ς τό μεϊντάνι ’ς τή μέση, καί σηκώθηκε 
τό μπεγιράκι ψηλά, καί πήγε Οεώρανα, καί πήγε δ βασιλόπουλο; κ’ή'πηρε 
τή γκοπελιά καί ζαρίστη.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Φεβρουάριος, Μάρτιος 1888.

ΕΡΓΑΧΙΑΙ 2ΥΑΑΟΓΟΥ.

Τούς μήνας τούτους δύο συνεκροτήθησαν συνεδρίας έγένοντο δέ καί 
τά εξής άναγνώσματα.

Ό κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος επίτιμον μέλος ώμίλησε περί των πε
ριπετειών τής υστεροφημίας.

*0 κ. Α. Πασπάτης επίτιμον μέλος περί των Βυζαντινών ανακτόρων.
Ό κ. Κ. Γ. Ξένος τακτικόν μέλος περί Γότθων και 'Λράθων iv 

'Ισπανία·
Ό κ. I. Πολέμης τακτικόν μέλος άνέγνω στίχους του.
*Ο κ. Μιχαήλ Κατζαρής τακτικόν μέλος ώμίλησεν εις δυο συνεδρίας 

περί ύπνωτισιιοϊ) μετά προβολής φωτεινών εικόνων.
Ο κ. Δ. Ήλιοπουλος τακτικόν μ.ελος ώμίλησε περί γυναικδς εν τω 

ό ικαίω.
'Ο κ. Ιω. Τζέτζης ώμίλησε περί των νεωοτί άνακαΐυφθέντων άσματι~ 

χων εσπερινών.
Ο κ. Κωστής Παλαμας ανεγνω το ποίημα αύτοϋ ή κόρη τής Λήμνου.
Ό κ. Ά. Παπαδικμαντόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί των 

άσφαίειων τής ζωής·
Συσταθεντος σχολείου δημοτικοϋ εις τό χωρίον Ψάρι τοΰ δήμου Μυρ- 

τουντιων τής ’Ηλείας, δ Σύλλογος άπεφάσισε τήν κατάργησιν τής ύπ’ αύ
τοϋ διατηρούμενης σχολής εις τό πλησιόχωρου χωρίον Καπελέτο.

Έψηφισθησαν μέλη τακτικά ενεργά οί κ. κ. Γ. Παπαγεωργιάδης καί 
Ίω Άργυρόπουλος, καί μέλη άντεπιστέλλοντα έν Άγκώνι οί κ. κ. Β. 
Παπαθεοδώρου καί Σ. Άραβαντινός.

ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΤΜΗΜΑΤβΚΓ

. ΦΛολ. καί, άρχαεολογεκον τμ^μα.— Κατά τήν συνεδρίαν τοΰ 
τμήματος δ μέν κ. Γ. Χατζιδάκης έξέθηκε τήν κατάστασιν έν ή σήμερον 
ευρισκονται at περί την νεωτεραν έλληνικήν γλώσσαν σπουδαί. Ό δέ 
κ. Ιω i σετσης ανεκοίνωσεν ότι έν μουσικϊρ χειρογράφω τής έν τή 
εθνική βιβλιοθήκη θετταλικής συλλογής εδρεν οκτώ ψαλμούς παρεσεσημα- 
σμενους δια μουσικών σημείων, ΐ'σην έ'χοντας σπουδαιότητα προς τούς έν 
χΓλιρ χειρογράφω εύρεθεντας δύο σωματικούς εσπερινούς» διά τήν ιστο
ρίαν τής ιερής μουσικής τών άνατολικών έκκλησιών κατά τδν μέσον 
αιώνα. Οι ψαλμοι ουτοι, μη άπαντώντες έν ούδενί άλλφ μουσικφ χειρΟ" 
γράφφ τών ων ο κ. Τσέτσης έπεσκέφθη βιβλιοθηκών επιγράφονται «άντί-
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φωνα », τών δέ στίχων αύτών οί μέν είσΐ μεμελοποίήμένοι ύπύ διαρά*  
ρων μελοποιώ'/ διαφόρων αιώνων, οι δέ είνε άνώνυμοι φέροντες μόνον τήν 
επιγραφήν « Παλαιόν ”, και επωδούς διαφόρους. Ή άξία τής εύρέσεως 
ταύτης έχει μεγίστήν σπουδαιότητα διά τήν ιστορίαν τής ίεοας μουσικής 
καθόλου, διότι πλήν τοϋ ότι τά' «’Αντίφωνα» είνε το άρχαιότατον καί 
πρώτον είδος τής ίεο3ς μελοποιίας, μας παρεχουσι προσέτι γνώσιν τών 
διαφόρων μεταβολών &ς μέχρι τή; άλώσεως τή; Κωνσταντινουπόλεως τα 
είδος τοϋτο έ'λαβεν ύπδ τών διαφόρων μελοποιών κατά διαφόρους αιώνας.

Ό κ. Σπ. Βάσης προέτεινε διόρθωσιν χωρίου Διονυσίου τοΰ 'Αλικαρνασ*  
σέως έν ρωμαϊκή; άρχαιολογίας Α. 42 άντί «τά τε φρούρια κατά κράτος 
έλόντων**  έπειδή και αύτος έν τοΐς έρύμασιν άνγρέθη,ε ώς φέρεται έν τή 
έκδόσει τοΰ Kiessling γραπτέον: «τά τε φρούρια κατά κράτος άάιυτ’επεΕδε 
και αυτός ... . . . άν-ρρέθη».

Ό κ. Γ. Κρέμας ώμίλησε περί ύπομνήματος άνεκδότου τόϋ Γ. Αΐνιάνο; 
ύποβληθέντος εις τάς τρεις δυνάμεις Γαλλίαν, ’Αγγλίαν και ’’Ρωσίαν, 
έν φ διά μακρών πραγματεύεται περί τών συνόρων, άτινα προύκειτο νά 
χαραχθώσιν έπί Καποδιστρίου μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας.

Ό κ. Τ. Ά μπελάς ύπέδειξε τήν μεγίστήν σημασίαν ήν δυναται νά 
έχν; ή υπό άρχαιολόγων ερμηνεία τών έσχάτω,ς άνευρεθεισών έν Κρήτ-ρ 
καί ύπό τοϋ κ. Φαβρικίόυ δημοσιευθεισών έπιγραφών, περιεχουσών κεί
μενα νόμων προς Φωτισμόν τών άφορώντων εις τό Κρητικόν δίκαιον.

Τμήμα Φυσεογνωστεκόν. — Μίαν συνεκρότησε τό τμήμα συ· 
νεδρίαν, καθ’ ήν ό κύοιος Δημήτριος Κοκκίδης ύπέβαλε τά άποτελέ-" 
σματα τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων τοϋ σταθμού Καλαμών κατά τό 
1884 καί τάς άρχάς τοϋ 1885, τών γενομένων μετ’άκρας έπιμελείας 
ύπό τοϋ κ. Κ. Χρυσοσπάθη. Καταδείκνυται ότι έκ.εϊσε ή θερμοκρασία 
είναι πάντοτε άνωτέοα τής τών ’Αθηνών, έν συνόλω 2, 2 βαθμού" τό πο- 
σόν τής καταπεσούσης βροχής είναι κατά τό 1 884 κατά 0,060 κατώ
τερον τών ’Αθηνών. Έπικρατόϋντες δ’ άνεμοι φαίνονται ότι είναι οί κα
θαροί βόρειοι καϊ νότιοι. Έγένετο δεκτή ή ΐύρυσις σταθμού έν Κερκυρο:. 
Καθυπέβαλε δέ ό κ. Κοκκίδης καί άντίτυπον τών έν τή ΈγημεγΙδι τής 
Κιιβιρ-ηισεωί: δημοσιευθεισών μετεωρολογικών παρατηρήσεων τοΰ ’Αστε
ροσκοπείου ’Αθηνών.

Μετά τοΰτο δ κ. Ν. Άποστολίδης ύπέβαλεν οδηγίας περί τοΰ τρόπου, 
καθ’ ον πας τις δύναται νά ποιήσγ παρατηρήσεις έπί τών σεισμών, έκ 
τοϋ συνόλου τών οποίων θά καθορισθώσιν αί έστίαι τών έν 'Ελλάδι συΐΛ" 
βαινόντων σεισμών. Αί δδηγίαι αύται δημοσιευόμεναι έν τω τεύχει τούτώ 
διανεμηθήσονται τοΐς αΐτοϋσι.

Τμ.τ5μ.α Λίομεκον καί τών πολετ. έπεστημάδν. — Έν τή συ
νεδρία αύτοϋ ό κ. Τιμολέων Άμπελας άνεκοίνωσέ τινα περί τή; λήςεως 
«Όρφανοδικασταΐ» τής άπαντώσης εις τάς έσχάτως άνευρεθείσας πολυ
πληθείς έπιγραφά? περιεχούσας κείμενα νόμων. Ό δέ κ. Σ. Μπαλάνος 
^νεκοίνωσε στατιστικά; πληροφορίας τών παρ’ ήμϊν εργασιών τών δικα
στηρίων σχετικώς πρός τάς έν τή 'Εσπερία, άνέφερε τά αίτια τής πλη- 
θύος τών δικών παρ’ ήμ.ΐν, καί έπρότεινε τά κατ’ αύτόν άναγκαϊα μετοα 
πρός θεραπείαν τοϋ κακόϋ τούτου.


