
ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΓΚΑΙΤΕ ΟΣ ΛΥΡΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ 
Ό τ ε το πρώτον παρέστημεν προ του κομψού τούτου ακροατηρίου και 

μετά της οφειλομένης προς το σεμνον τοϋτο ίδρυμα ευλάβειας Ϋιτιολο-
γοϋμεν υποδεικνύοντες την έκλογήν των θεμάτων, άτινα πρέπει ν ' ά -
ποτελώσι καθ' ημάς την βάσιν τών δημοσίων τοϋ Συλλόγου διαλέ
ξεων, μεταξύ άλλων έλέγομεν οτι χάρισμα όντως έπίφθονον τών προ
νομιούχων έν τω κόσμω της επιστήμης πνευμάτων είνε ά φ ' ένος μεν ή 
άπλοπό'ίησις ζητημάτων προσιτών μόνον ε'ις τούς ειδικώς περί κύκλον 
τινά ώρισμένων μελετών διατρίβοντας και έχοντας άπο κεκτημένων 
πεποιθήσεων και Ιδιοκτήτων συμπερασμάτων νά διίδωσι το φωτεινον 
σημεϊον, προς δ φέρεται ο νοερός δάκτυλος τοϋ δημοσία· αγορεύοντος, 
ά φ ' έτερου δέ ή εις άφθαστον επιστημονικού ύ'ψους περιωπήν αναγωγή 
τετριμμένων κατά το φαινόμενον ιδεών και κοινότατων π ρ α γ μ ά τ ω ν ^ 
δι ' ών δμως ό επιστήμων δημιουργός έχει ν ' αποκάλυψη ήμϊν νέας 
απόψεις αντιλήψεως τοϋ περί ήμ8ς κόσμου έν ταϊς άπλουστάταις αΰ -
τοϋ λεπτομερείαις, νέον ορίζοντα εκτιμήσεως τών περί ήμ#ς συμβαινόν
των.. Ά λ λ α το χάρισμα τοϋτο είνε κατά τοσοϋτον έπίφθονον παρά 
πλείστοις, ίδίί>ί δέ παρά τώ άπασχολήσοντι υμάς κατά την έσπέραν 
ταύτην , καθ ' δσον φαίνεται και είνε πράγματι δυσεπίκτητον εί μή 
εγγενές, εις δέ τούς κοινούς τών θνητών επιβάλλεται ή προτίμησις 
εκείνων, το πολύ τών αντικειμένων, ών την έξακρίβωσιν, η την έξ 
Ιδίας κλίσεως εύάρεστον μελέτην επεδίωξαν έκ τύχης η «ΰεξηγήτου 
τών πραγμάτων φοράς. 

Και δ ι 'ήμας τούς "Ελληνας, ους ή κλασική παίδευσις, εκτρέφει 
κατά θείαν τών ιστορικών ημών πραγμάτων οίκονομίαν ανέκαθεν και 
μέχρι σήμερον, δεν εινε βεβαίως άπορον δτι, μεταβαίνοντες εις ξένας 
και πεπολιτισμένας χώρας χάριν συμπληρώσεως τών ημετέρων μελε
τών, μοιραίως έλκυόμεθα, πρόσηβοι ήδη οντες, ύπο της φιλολογικής 
αίγλης τών μεγάλων της Εσπερίας εθνών και αποτελεί τρόπον τινά 
προπαιδείαν της έν τι) ξένη γλώσση μορφώσεως και τοϋ καταρτισμού 
ημών ή μετ ' αγάπης και αύξοντος ένθουσιασμοϋ άνεύρεσις τών.προγο-

4 Άνεγνώσθη έν τω έν Κωνβταντινόυπόλει Έλληνικω Φιλολογικω Συλλόγω 
t$ 10fl Μαρτίου 1894. 
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νικών διδαγμάτων έν ταϊς θαυμαστοί; σελίσι τής φιλολογίας τοϋ ξενί-
ζοντος ημάς τόπου. 

"Εκθαμβοι τότε καταλαμβανόμεθα ύπό της όλονέν ένισχυομενης 
ιδέας, μήτοι ή πάτριος κληρονομιά εις άλλους ύπό τοϋ πανδαμάτορος 
χρόνου επιδικασθείσα έπερίσσευσε και Κροίσους κατέστησε τούς βαρβά
ρους παρ' ημών τέως αποκαλούμενους, μήτοι το ξηρανθέν ήδη εν τη 
ίδία· κοίτη τοϋ Ίλισσοϋ ρεϊθρον, χρυσορρόαν παρεκτραπέν άπετέλεσεν 
άλλαχοϋ Νιαγάραν, και—δείλαιοι ήμεϊς !—μ,ακράν όδόν πορευόμενοι, 
δεν έ'χομεν την Ιπιστήμην μόνην νά μυηθώμεν, άλλα και νά πεισθώ-
μεν οτι, έρημοι ήμεϊς πάντων τών ιδίων, βλέπομεν τούς ξένους κο-
σμουμένους με τά τιμαλφή της προγονικής ημών δόξης κειμήλια. 

Αΰραν άττικήν άναπνέομεν διατρέχοντες τάς σελίδας της γερμανι
κής φιλολογίας, ευνόητος δέ εινε ή μετ ' αγάπης προτίμησις αυτής έκ 
μέρους τών τροφίμων τής τευκτονικής επιστήμης, ουδέ διαψεύδομεν 
ίσως τάς προσδοκίας τοϋ φιλόμουσου ακροατηρίου εάν ώς θέμα τής δια-
λέξεως ημών ταύτης έξελέξαμεν την βραχεϊαν μεν έπισκόπησιν τής 
γερμανικής λογοτεχνίας άπό γενικωτέρας και δή έθνικωτέρας απόψεως, 
λεπτομερεστέραν δέ πως έκτίμησιν τοϋ Gothe ώς λνρχκον ποιητοϋ, 
και τοϋτο διά ψυχολογικής κυρίως αναλύσεως 

Τό έργον τοϋ Λέσσιγκ και τών Διοσκούρων τής γερμανικής ποιή-
σεως, Σχίλλερ και Γκαίτε ^ έγκειται κυρίως ε'ις τοϋτο, εις την τεχνικήν 
δήλον οτι παράστασιν τής φύσεως, έπεζήτησαν δέ την επιτυχία ν τοϋ 
μεγαλουργήματος τούτου έν μέση άδω, ην ειχον ήδη προδιαγράψη δύο 
προηγηθεΐσαι φιλολογίαι, ή κλαΰϋΐκη τών ημετέρων προγόνων και 
ή ρωμαντ ικΛ τής πρωτοτύπου Άλβιώνος. Οί γίγαντες εκείνοι συνέλα
βαν την μεγαλεπήβολον όντως Ιδέαν, πώς νά μεθαρμόσωσιν εις τά 
εθνικά ήθη και τό χρατοϋν γλωσσικόν Ιδίωμα τάς βαθυτέρας και ευγε
νεστέρας άμα ιδέας, ένόμισαν δέ οτι το μορφωτικόν τοϋτο και κα -
θαρτικόν τής εποχής των κατόρθωμα έ'δει νά άθλοθετηθή επί τής 
σκηνής, ήτις διά συμβόλων αποτείνεται ά π ' ευθείας εις την ψυχήν 
τοϋ λαοϋ, δν εσκόπουν νά καταστήσωσι φορέα ώς πλείστου ιδανικού, 
διότι δικαιότατα έφρόνουν οτι, μόνον το ιδεώδες μεγαλύνει τά έθνη, 
μόνον το ίδανικόν εινε άξιος σκοπός τής φιλολογικής αναγεννήσεως, 
ης άξ ιώτατα έπρωτοστάτουν. 

Αγνοεί ή ιστορία τοϋ πολιτισμού την ζωηφόρον τροφήν, ήτις έμέ-
στωβί τό πνεύμα του δαιμονίου τής Βρεττανίας δραματουργού, ά λ λ ' ή 
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^στόρια τής γερμανικής φιλολογίας εκθέτει ήμϊν σαφέστατα ότι οί γεννή
τορες αυτής περιέλαβον" διά τής διανοίας δλον τον γαλήνιον τής ημε
τέρας αρχαιότητος κόσμον, δλην την άχλύν τής μεσαιωνικής ζυμώσεως 
ό'λην την πνευματικήν τοϋ νεωτέρου κόσμου κίνησιν. 

Ο Λέσσιγκ έβαπτίσθη εις τά ελληνικά γράμματα δσον ουδείς ίσως 
ή όλίγιστοι βεβαίως τών θνητών, πρώτος δ ' αυτός άπέστρεψετό πρόσωπον 
άπό τής γαλλικής μιμήσεως και έξέθαψε και έπέδειξεν εις τον κόσμον 
τον θησαυρόν τής σαιξπηρείου δραματουργίας, προελείανε δ ' ού'τω τό 
έδαφος εις τούς δύο μ,εγάλους αύτοϋ διαδόχους και τελειωτάς τοϋγερ-
μανικοϋ δράματος. Τό έθνικόν μεγαλεϊον διεϊδον έξυμνούμενον και λαμ-
πρυνόμενον σύντρεις έν τή ελληνική και τή αγγλική ποιήσει, την γ λυ -
κυτάτην τής πατρικής δόξης μελωδίαν ένωτίσθησαν άναπεμπομ-ένην 
άπό τών χορδών τών τε Ελλήνων τραγικών και τοϋ "Άγγλου. 

Ανυπέρβλητα διά π&ν μέτριον πνεϋμα, δυσυπέρβλητα και δι 'αυτούς 
έτι υπήρξαν τά αλλεπάλληλα προσκόμματα τά έπιπροσθοϋντα εις την 
έκτέλεσιν τοϋ πρωτοφανούς έργου. Είχον νά συμπήξωσι σκηνήν έθνικήν, 
εν φ τό κράτος τό γερμανικόν ε!χε θρυμματισθή ανέκαθεν και μέχρι 
τής εποχής εκείνης εις μικρά κρατείδια, εις πόλεις μάλλον και πολίχνας 
έτι, διεκδικούσας οντότητα πολιτικήν και δ ι ' άποκλειστικωτάτης 
αποκεντρώσεως ματαιούσας την εΰρυτέραν. κυκλοφορίαν οΐας δήποτε 
ιδέας, τεινούσης νά συσσωμάτωση τά κεχωρισμένα τοϋ έ'θνους έκ5ίνου 
μέλη. Ή εξωτερική τοϋ εθνικού βίου μορφή ήν ποικιλωτάτη και ήκιστα 
ενιαία, εντεύθεν δέ ή τέχνη δεν θά καθίστατο ποτε ικανή νά άποβή τό 
κάτοπτρον τοϋ βίου τούτου, δν είχε κατόπιν νά μεθαρμόση έπιτηδείως 
πρός τάς απαιτήσεις τής φύσεως. Ναι μέν ή πρός τούς τύπους προσή-
λωσις τοϋ μοναχικού βίου είχεν ήδη χαλαρωθή διά τής Μεταρρυθμίσεως, 
ναι μέν τά πανεπιστήμια ε'ισηγοϋντο άπό πολλού ήδη συστηματικήν 
παίδευσιν, ά λ λ ' ακριβώς ώς έκ τούτου ήρχισεν αναπτυσσόμενος 6 
σκληροτράχηλος εκείνος δογματισμός, δν μάτην κατεπολέμησεν ό αιών 
εκείνος, ό διά την άπλοποίησιν και διάδοσιν τών επιστημονικών και 
ιδία τών φιλοσοφικών διδαγμάτων αχών τ ο ΰ φωηΰχχοΰ, Aufkla-
rungsperiode, προσφυώς επονομασθείς. Φανερωτάτη εινε μ.άλιστα ή 
έ'νεκα τής καταστάσεως ταύτης έπιφυλακτικότης τών ποιητών εκείνων 
εις τά πρώτα αυτών εργα. Ό Gothe π . χ . ενεφανίσθη εις τον φιλολο-
γικόν κόσμον, διά τοϋ Βερθέρου , έργου, τό όποιον έμεινε σχεδόν άπα-
ρατήρητον τότε εν Γερμανία, συνεκίνησε δέ βαθύτατα τήν Γάλλίαν, 
άνεγνώσθη δέ και έθαυμάσθη και παρ' αύτοϋ τοϋ Ναπολέοντος. Και 
αυτό μέν καθ' εαυτό τό Ιργον ανήκει εις λίαν περιωρισμενον κύκλον 
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αισθημάτων, και διά τοϋτο έ'πρεπεν ίσως νά είςδύση είς πάσαν γερ-
μανικήν καρδίαν της εποχής εκείνης. Ά λ λ ' δ,τι δεν κατώρθωσε το τρα-
γικώτατον εκείνο είδύλλιον του απεγνωσμένου έρωτος παραδόξως έπέ-
τυχεν άλλο νεανικον επίσης τοϋ μεγάλου ποιητοϋ έργον, ό Gotz von 
Berlichingen, δν έπρόφθασε νά γνωρίση και νά έπαινέση ό γαλλ ικώ-
τατος το φρόνημα Φρειδερίκος ό μέγας. 

Ά λ λ α καθαπτόμενος ό μέγας εκείνος άνήρ της εθνικής φιλολογίας 
πώς δεν έ*βλεπεν ή πώς δεν έμάνθανε παρά τοϋ μεγαλοφυοϋς φίλου 
του Βολταίρου δτι το κράτος του δεν ειχεν ακόμη απόκτηση μίαν πρω-
τεΰουσαν, εν ν) νά δράση, έάν ΰπήρχεν ήδη ή &ν τότε έγεννάτο, μέγας 
τις ποιητής, ώς έ'δρασεν ό άλλως άγνωστος Σαιξπήρος έν Λονδίνω, ή 
οί γάλλοι κλασσικοί έν Παρισίοις και έν αυτή τή αυλή ; Πώς δεν έπηξε 
μίαν κάν σκηνήν έν τγ) άσήμω τότε πρωτευούση του ώς σκηνήν έθνι-
κήν, έν ή ποιηταί — διότι ουδεμία εποχή και ουδείς τόπος δύναται νά 
μεμψιμοιρήσω διά την έ'λλειψιν ποιητών,—άδιάφορον δμως οποίων—, 
έν Υ) λοιπόν ποιηταί, ηθοποιοί και δημόσιον νά ζυμωθώσι, νά έπιδρά-
σωσιν έπ ' αλλήλους και οΰτω νά προαγάγωσι βαθμηδόν εις μέσον, 
δ,τι το έ'θνος ήδύνατο νά παραγάγη μέγα και γενναϊον ; 

Ή έ'λλειψις τοιαύτης συγκεντρωτικής απόπειρας παρατηρείται και 
εν τ φ πολιτικφ της Γερμανίας βίω δσον και έν τ φ φιλολογικώ, ώς δέ 
συνέβαινε το μαχιμώτατον εκείνο έθνος επί μακρούς αιώνας νά δορυφορη 
ξένας έν έργοις πρωτοβουλίας, οΰτω και έν τη φιλόλογε είχε μέχρι 
της εποχής εκείνης έστραμμένην δλην την προσοχήν εις ξένα πρότυπα. 
Και έφ' δσον μεν οΐ τρεις άναμορφωταί δεν ειχον ετι έξεύρη τον τρό
πον τής φιλολογικής τοϋ έθνους αναγεννήσεως, ή έπέστρεφον εις εαυ
τούς, εκ τής ίδιας άρυόμενοι αντιληπτικής σφαίρας τά πρώτα λαμπρά 
αυτών συνθέματα, ή προς τήν έλληνικήν μάλιστα τρεπόμενοι αρχαιό
τητα , αρχαιοπρεπή κατέλιπον ήμϊν τεχνουργήματα. 

Ού'τω δέ βαθμηδόν και ανεπαισθήτως διαφαίνονται έν τοις έ'ργοις 
αυτών άφ' ένος μεν ή πλαστική τής ελληνικής ποιήσεως καθαρότης, 
ή καταπληκτική άμα τοϋ τε άγγλικοϋ κάί ισπανικού δράματος ποικι
λία και ή πραγματική σύν τούτοις άτομικότης τοϋ γερμανικοϋ ήθοι/ς, 
διότι ακριβώς το τελευταϊον τοϋτο έ'δει νά επικράτηση έν τή δημιουρ
γούμενη φιλολογία. Και δντως .Ή «Αιμιλία Γαλόττη» τοϋΛέσσιγκ, δ 
«Έγκμοντ» τοϋ Gothe και ή «Μαρία Στούαρτ». τοϋ Schiller είνε 
Ι'ργα παρέλκοντά πως διά τών μεγάλων αυτών χαρακτήρων άπο τής 
κανονικής δμαλότητος τοϋ ίσπανικοϋ δράματος, ή σύνθεσις αυτών ύπο-
λ»ίπ»ται τής πολυτρόπου σαιξπηρείου τέχνης, άλλά συγγενβύίΐ τόσον 
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πολύ προς τήν κλασσικήν τών επεισοδίων ο'ικονομίαν, ώστε ουδέ παρά 
τή γαλλική δραματουργία, ήτις άπεκρυστάλλωσε τούς κανόνας τής αρ
χαϊκής τέχνης, δυνάμεθα νά εύ'ρωμεν παράλληλα τής συμμετρίας αυ 
τών πρότυπα. 

Ή γερμανική ποίησις έγκαινίζει νέαν περίοδον τής παγκοσμίου τέ
χνης, εις ην άποτυποϊ τον χαρακτήρα τής νοήσεως. Ουδέ ην άλλως δυ
νατόν. Ή κριτική φιλοσοφία, ή άναταμοϋσα πασαν τοϋ καθαροϋ λόγου 
ΰπόστασιν, ή διά τών ασφαλέστατων αυτής θεωριών έπιδράσασα έφ ' 
δλου τοϋ έθνους, ή ένσαρκωθεϊσα έν τε τφ ήθικφ και πρακτικώ αΰτοϋ 
βίω (διότι τ ί άλλο είνε το έργον Φρειδερίκου τοϋ Μεγάλου ε'ι μή 'ή 
πραγματωθεϊσα ιδέα τοϋ καθήκοντος, ώς διετύπωσεν αυτήν ό φιλόσοφος 
τής Καινιξβέργης ;), ήτο φυσικώς άναπόδραστον νά χρωματίση και τήν 
ποίησιν. Έντεϋθεν οί ποιηταί τών Γερμανών εποίησαν τά 'ίδια εργα έν 
συνειδήσει, προϋποτεθειμένων κανόνων τής λογοτεχνικής κριτικής, γ νω-
ριμοτάτη δέ παρίσταται έν αΰταϊς ή νικηφόρος πάλη υπέρ τών υπα
γορεύσεων τοϋ καλοϋ, τάς όποιας Αισχύλος τις λόγου χάριν ή Σαίξπηρ 
μόνον ύπο τοϋ ιδίου δαιμονίου εμπνεόμενοι και εις αυτέ και μόνον 
υπακούοντες έτήρησαν και Ιπιδεικνύ,ουσιν έν τοις άριστοτεχνήμασιν αυ
τών . Αισθήματα δθεν και διαθέσεις, επώδυνα ή ίλαρώτατα τής βιω-
τικής πείρας διδάγματα, άποψιλοϋνται εις έπιβλητικώτατα διανοή
ματα, άπο^εϊ δέ τις όντως, κατά τήν άνάγνωσιν τών τοϋ Gothe μά
λιστα έργων, πότερον τον νουν ή τήν καρδίαν ημών έχει εις τούς όνυ
χας αΰτοϋ και σπαράττει άμειλικτως ό τοϋ "Ολύμπου αίθεροβάμων 
αετός ! Πλησμονήν, αδρότητα και βρϊθος ιδεών φέρει εις τά χείλη ό 
Λεσίγγειος Νάθαν και άπο τής σκηνής τής γερμανικής εξαγγέλλει είς 
τον κόσμον δλην τήν σοφίαν τοϋ αιώνος. 

Ποία δέ ψυχή δεν πικροϋται και ποία καρδία δεν τήκεται εις τοϋ 
μελιφθόγγου Σχίλλερ τήν μελωδικήν τοϋ Βαλλενστάιν τριλογίαν ; 

Τον κολοφώνα τοϋ φιλοσοφικού λυρισμού έπέθηκεν δ τοϋ Gothe Φά
ουστ, το ποιητικον τοϋ αιώνος εύαγγέλιον. Σαίξπηρ τις θά έδράττετο 
δ ι 'αΰτοϋ μυρίων αφορμών, δπως έμποιήση ήμϊν ώς βαθυτάτας εντυ
πώσεις. Ουδέν άλλοτριώτερον τών προθέσεων και τής φύσεως τοϋ γερ
μανού δραματουγοϋ. Έν κλασσική ηρεμία εκτυλίσσει πρό τών οφθαλμών 
ημών το δράμα τοϋ ανθρωπίνου βίου και ώς έν όνείρω αποκαλύπτει 
ήμϊν μίαν μόνην γωνίαν τής σκηνογραφίας, τής οποίας τήν δλην παρά-
στασιν συμπληροϊ έν σκεπτική αγωνία ή φαντασία. Έν φ δήλον δτι, 
εάν έποίει τον Φάουστ ό Σαίξπηρ, μεθ' αίμασούσης καρδίας θά έφε-
ρόμεθα άπο σκηνής είς σκηνήν μέχρι τής τελευταίας καταστροφής, ό 
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γαλήνιος Gothe πλήττει μέν συχνά και βαθέως την ψυχή ν ημών, άλλά 
τούς λυγμούς ημών ανακόπτει ή σκεπτική τών λόγων αύτοϋ παραμυθία, 
κατηφείς δέ και συνωφρυωμένοι ' καταθέτομεν έν τέλει το βιβλίον ή 
κάταλείπομεν το θέαμα, διά νά έγκύψωμεν εις τήν μελέτην αύτοϋ και 
θέαν και πάλιν επανειλημμένως, διότι ημάς αυτούς διαζωγραφεϊ δ τά 
ϊδια πάθη έξαγγέλλων γερμανός ποιητής. Ή πολυμερεστάτη τών γερ
μανών ποιητών μόρφωσις και ή φιλοσοφική αυτών εκ τε φύσεως και 
μελέτης παρασκευή εινε αναφαίρετα και θαυματουργά και ανεκτίμητα 
αυτών προσόντα. Ουδείς αρνείται οτι το τέκνον τής Άλβιώνος υπερ
βάλλει αυτούς κατά τήν δραματικήν γοργότητα, τήν τών παθών έ'ντα-
σιν και τήν έ'γχυσιν τής εύφυολόγου ίλαρότητος, ά λλ ' οί γερμανοί 
ποιηταί μόνοι μετά τούς Έλληνας έπλασαν και έτελείωσαν Ιδανικά 
πρότυπα, προς ώρισμένους σκοπούς κατατείνοντα, πρότυπα αίρόμενα μέν 
υπέρ τάς καθ' ήμέραν ιδέας, ά>λά γνήσια ουδέν ήττον τέκνα τοϋ αι
ώνος, πρότυπα μεταλαμπαδεύοντα εις τάς έπερχομένας γενεάς μακάριον 
τής ψυχής φώς, πρότυπα δμοια κατά το κάλλος πρός τ ' άρχαϊα, άρα-
χνούφαντον δμως φοροϋντα τοϋ σαιξπηρείου ρωμαντισμοϋ τον χιτώνα. 
Τόν Σαίξπηρ έννοοϋμεν κρατούντα στιλπνόν τής Κορίνθου κάτοπτρον 
πρός τήν φύσιν έστραμμένον και άποζωγραφοϋντα πιστώς τόν χαρα
κτήρα τής εποχής του, τήν γερμανικήν δμως έν τή ποιήσει τριάδα 
φανταζόμεθα και άλλου τινός κόσμου δ ι ' εξωραϊστικού φανοϋ άνταύγειαν 
και θάλπος επί τών ηρώων αυτών άντανακλώσαν, φωτίζουσαν άρα τήν 
ανθρωπότητα, έξευγενίζουσαν άρα αυτήν. 

Οΐα δέ ή δύναμις αύ'τη κχί τό ύπέρτατον τής αληθινής μεγαλοφυίας 
κύρος ! Μόνον δταν οί δάκτυλοι αυτής δονήσωσι τάς χορδάς τής αν
θρωπινής καρδίας, μόνον δταν ή πνοή αυτής εμφύσηση ε'ις ημάς 
τό μαγικόν αυτής φίλτρον, τότε μόνον γεννάται έν ήμϊν ό ενθουσια
σμός εκείνος, δστις πλάττει μεγάλους χαρακτήρας, ύπεραίρει τούς αν
θρώπους και αποτελεί Ιξ αυτών μεγάλα, μακάρια έ'θνη. Εις άμβωνα 
μ,ετέβαλον οί γίγαντες εκείνοι τήν γερμανικήν σκηνήν, αυτοί έσπειραν 
εις τάς ψυχάς τής γενεάς των τόν σπόρον τοϋ εθνικού τών Γερμανών με
γαλείου, αυτοί ανέκοψαν τό άκατάσχετον ρεϋμα τής παπικής έπικρατή-
σεως, αυτοί έσκόρπισαν τό §:σμ« εις τά χείλη τής νεολαίας και έσα-
λεύθησαν αί ψυχαί, και έταράχθησαν αί κχρδίαι, και άνεπτερώθησαν 
αί διάνοιαι, και άνέκτησαν τήν δύναμίν των οί βραχίονες τής διαμαρ
τυρήσεις και διά μιάς ήκούσθη αιθέρια τις αρμονία, άπό μυριάδων στο
μάτων εκπεμπόμενη, διότι τό άσμα ΰπερεπήδησε τούς φυλετικούς φραγ-
μ.ούς, ή αντιζηλία τών μικροπόλεων κατεκλύσθη ύπό τά κύματα τών 
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μελωδικών εκείνων ήχων, και ή Γερμανία μία και μεγάλη έκτοτε- εν τω 
κοινώ άσματι δεν ήργησε ν ' άποτελέση Ιν ταϊς ημέρας ημών μιαν επί
σης και μείζονα πολιτικήν πατρίδα. 

Τί ήσαν οί προφήται τοϋ Ισραήλ και τ ί και πώς ώμίλουν πρός τόν 
περιούσιον λαό ν τοϋ Ύψιστου ; ειχον μήπως σάλπιγγα μεγαλοφωνοτέ-
ραν τής ποιήσεως; ειχον γλώσσαν άρμονικωτέραν τοϋ ρυθμικού μέ
τρου; είχον έ'μπνευσιν διάφορον τών εθνικών ποιητών ; Διά τών Περ
σών και τοϋ Προμηθέως ό Αισχύλος, διά τής "Αντιγόνης του δ Σοφο
κλής, διά τών Φοινισσών δ Ευριπίδης, διά τοϋ Hamlet δ Σαίξπηρ, 
διά τοϋ φάουστ δ Gothe, δέν ειπον εις τό ίδιον έθνος, δέν λέγουσιν εις 
σύμπασαν τήν ανθρωπότητα δ,τι θεία εμπνεύσει έξεστόμισαν οί 
Ήσαιαι και Ίερεμίαι ;— δ,τι επραξεν ε ι ς κα ΐ μόνος ποιητής τών 
Γερμανών, και διά τοϋτ? δ μέγιστος, δύναται νά εξισωθη πρός τό μέ-
γιστον όντως έργον τών μεγάλων τοϋ κόσμου άναμορφωτών, διότι τοι
ούτοι εινε αναμφιβόλως οί ποιηταί, οί προφήται και δσοι έν γένει διά 
τοϋ Ίδιου πνεύματος ή τής καρδίας έρμηνεύουσι τό ίδανικόν παντός 
βιώσιμου έ'θνους. Τό ήμέτερον έθνος έσχε τόν τιμητικόν τοΰτον τής βιω-
σιμότητος τίτλον, ά λ λ ' έ'σχεν ανέκαθεν και μέχρι πρό αιώνος ετι και 
ποιητάς, οϊτινες έφ ' δσον μέν άνήκουσιν ε'ις τήν αρχαιότητα, κατοπτρί-
ζουσιν έν τοϊς ιδίοις εργοις τάς πατρίους άρετάς και πληροϋσι διά τοϋ 
ονόματος αυτών σύμπασαν τήν ίστορίαν τοϋ ανθρωπίνου πολιτισμού, 
έφ ' δσον δέ προσπελάζουσι πρός τούς καθ 'ημάς χρόνους, εξακολουθοϋσι 
μέν εκφράζοντες τά μυχιαίτατα τοϋ έθνους αισθήματα, ουδαμώς δ' 
άποβάλλουσι τήν άνέκτίμητον αυτών άξίαν ύπό τήν σεμνήν και ση-
μαντικωτάτην τής δημ,οτικής ανωνυμίας σφραγίδα. 

"Ισως έν ούδεμιά άλλγι φιλολογία φαίνεται τοσούτον φαεινή και 
αναμφισβήτητος ή αλήθεια αύ'τη, δτι δ εθνικός ποιητής εινε ερμηνευ
τής και ώς εγγιστα εργάτης τοϋ εθνικού μεγαλείου. Ό Γκαίτε, τον 
δποϊον θέλομεν νά παραστήσωμεν κυρίως ώς άνθρωπον, δήλα δή α'ισθα-
νόμενον, πονούντα, σκεπτόμενον, πάσχοντα, δρώντα και πονοϋντα ώς 
ά ν θ ρ ω π ο ν , εινε σημαιοφόρος τής αληθείας ταύτης, μόνη δέ ή υπερή
φανος τοϋ μεγίστου ανδρός υπεροχή εδωκεν ισως λαβήν εις τήν άβάσι-
μον άντίληψιν, δτι τό άέτειον τοϋ Όλυμπίου βλέμμα περιέλαβεν εΰρύ-
τερον τής Ίδιας πατρίδος δρίζοντα. Ή πτώσις τοϋ θείου ό'ρνεως έσμί-
κρυνεν αυτόν εις τά όμματα πεζολογούντων και χαμαιπετών κριτικών ! 

« Ά λ λ ' εγώ ψάλλω» λέγει εκείνος, «εγώ ψάλλω ώς ψάλλει τό π τ η -
νόν εις τούς κλάδους τού δένδου, αφανές και άγνώριστον, και τό ^σμά 
μου εινε ή μόνη αμοιβή μου.» 
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Ή χαρακτηριστική αύ'τη τοϋ λυρικού ποιητοϋ στροφή παρέκει ήμϊν 
εικόνα τοϋ κα τ ' εξοχήν λυρικοϋ ποιητοϋ ώ ς ανθρώπου . Ό ποιητής 
άνθρωπος απολαύει τοϋ ιδίου αισθήματος και Ιν τή απολαύσει ταύτη 
ανευρίσκει τήν Εκανοποίησιν τών αισθηματικών αύτοϋ απαιτήσεων. Γνω
στή εινε ή διαίρεσις τής καθόλου ποιήσεως εις ύποκειμενικήν και άντ ι -
κειμενικήν, ά λ λ ' ό ημέτερος ποιητής ήτο υποκειμενικός κυρίως κατά 
τοϋτο, δτι παρά τήν εύρυτάτην τοϋ έξ αντικειμένου, τοϋ εξωτερικού τών 
πραγμάτων κόσμου γνώσιν, είχεν ολην τήν προσοχήν του έστραμμένην 
προς εαυτόν, προς τό ίδιον έγώ και διά τοϋτο έλεγε κατά τρόπον έκφρα-
στικώτατον : δ,τιείξεύρω, δ,τι έ'μαθον, δ,τι γινώσκω, δύνανται πολλοί, 
δλος ό κόσμος νά τό μάθωσιν ή νά τό γνωρίζωσιν ήδη, άλλ 'δ ,τ ι αισθά
νομαι μόνος έγώ τό αισθάνομαι . . . "Επρεπε βεβαίως νά πρόσθεση δτι: 
και μόνος αυτός έλαβε παρά τοϋ θεού τό μονα&κόν δώρον τής εκδηλώ
σεως τοϋ αισθηματικού αύτοϋ βίου κατά τρόπον τοιούτον,ώστε δ,τι έξε-
στόμισαν τά λιγύφθογγα χείλη του νά αντήχηση και νά άντηχή εις 
πάσαν άνθρωπίνην καρδίαν,διότι κατ 'εξοχήν άνθρωπος είνε δ ποιητής, 
κ α τ ' εξοχήν δέ άνθρωπος ήν ό Όλύμπιος Gothe. 

Τοιούτος τών Μουσών ίεροφάντης δεν ήτο δυνατόν α'ισθανόμενος, 
παθαινόμενος και έξωτερικεύων τό ίδιον πάθος νά μή συγκίνηση πάντα 
άνθρωπον α'ισθανόμενον. Ή τέχνη ά φ ' ενός και ή φύσις τής ανθρω
πινής ψυχής ά φ ' έτερου είνε τοιαϋται, ώστε δταν ή πρώτη άληθεύη, 
νά ένωτίζηται τήν άλήθειαν ταύτην ή άλλη . Πολύπλοκων αισθημά
των έναλλαγήν ένέχουσιν οι πολύχορδοι τής λύρας αύτοϋ τόνοι, άλλά 
και ή ψυχή ημών είσδέχεται και χωρεί πασαν ταύτην τήν ποικιλίαν 
τών αισθηματικών αποχρώσεων, διότι συγγενεύομεν οί άνθρωποι προς 
τον θείον άοιδόν, ώς ήμεϊς πάσχοντα, ίκανόν δέ νά έκφραση τά αν
θρώπινα πάθη. 

Ό ξένος ποιητής διατρέχει τάς ώραιοτάτας τής Ιταλ ίας κοιλάδας 
και έρωτα ημάς εκείθεν εάν γνωρίζωμεν τήν ώραίαν τής μεσημβρίας 
χώραν, τής όποιας απαριθμεί τούς ανθοφόρους καρπούς. Διατί όμως 
νοσταλγοϋμεν ήμεϊς, ξένοι πρός τε τούτον και πρός τήν έξυμνουμένην 
ξένην χώραν και πρός αυτήν τέλος τήν ξένην πατρίδα του, δταν αυ
τός ένθυμήται τήν ο'ικογενειακήν έστίαν και τοσούτον συναρπαζόμεθα 
ύπό τής μελωδικής αύτοϋ φωνής, ώστε μετ ' ολίγον νά α'ιρώμεθα υπέρ 
τήν γηΐνην ταύτην άντίληψιν τής πρός τήν πατρίδα αγάπης και νά 
έπιζητώμεν άλλην άνωτέραν πατρίδα, δπου ή ψυχή ημών άκατασχέ-
τως φέρεται ; Διότι έκεΐ τείνει μυστηριωδώς ό ποιητής, έν οΰρανοϊς ζ η 
τών τον τελευταϊον τής πτήσεως του σταθμόν, και διότι ή ψυχή τοϋ 
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ποιητοϋ εινε σύνολον ψυχικών θρυμμάτων τής δλης άνθρωπότητος, 
θρυμμάτων, ών εν μόνον θά ήρκει ν ' άποτελέση τήν δλην ημών ψυ-
χήν, παθαινομένην ώς ή μία και μεγάλη τοϋ ποιητοϋ ψυχή. Διότι 
πώς άλλως εξηγείται ή εκπληκτική έπίδρασις ενός μόνου άνθρωπου έπί 
σύμπαντος έθνους, έξισταμένου, μεθυομένου και ριγοϋντος έπί τοις λόγοις 
του, ή φοβερά ό'ντως εκείνη ποιητική μανία ενός Rouget de l'lsle, 
ήν εμπνέει είς τό εύγενέστατον τών εθνών και διά τούτου εις δλον 
τον κόσμον, ^υνταραχθέντα τότε ύπό τών γαλλικών τής εποχής σκιρ
τημάτων ; Και εινε ξένοι και σήμερον ετι πρός ημάς, τοσούτον απέχον
τας χρονικώς, οί φθόγγοι τών γραφικών ψαλμών, άφ ' ού συγκινεί μέν 
ήμας έν προσευχαις ό πόνος τής αμαρτίας τοϋ προφητάνακτος, θά 
συγκινή δέ πασαν μέλλουσαν γενεάν ή μεγαλοπρεπής, ώς λέγει που 
άμιμήτως ό Γλάδστων, τής γραφικής ποιήσεως γλυκύτης ; 

Ό Gothe είνε κ α τ ' εξοχήν λυρικός ποιητής και ώς τοιούτος α/ύτός 
αποτελεί τό κέντρον έκαστου ποιήματος του. 'Εάν αυτός δεν ειχε τήν 
άνωθεν έμφυσηθεϊσαν εις τήν ψυχήν του δύναμιν, δεν θά ειχον και τά 
έ'ργα του τήν γοητευτικήν έκείνην δύναμιν ήν θαυμάζομεν έν έκάστω 
στίχω, και έφ 'ης άναπτερούμενοι συνιπτάμεθα τώ μεγάλω ποιητή.-Τό 
ίχισμά του δονεϊ τάς ήχους τής καρδίας ημών, διότι αισθάνεται αυτός 
δσον ουδείς άλλος και τό αίσθημα του εύ'ρηται άκέραιον έν τοϊς έ'ργοις 
τών χειρών του. Δεν κρύπτεται ώς ό επικός ποιητής ύπό τόν ό'γκον 
τών έξυμνουμένων γεγονότων, άλλ' ύπο τόν άραχνοειδή τής ιδίας 
άτομικότητος πέπλον. Νομίζει δέ τις δτι αυτός κρατεί τό σύρμα, δπερ 
μεταδίδει τόν ψυχικόν τιναγμόν του εις ήμας και ήμεΐς, διατιθέμενοι 
ώς εκείνος, είμεθα έτοιμοι νά μεταγγίσωμεν τούς έξεγειρομένους πόθους 
εις τόν πρώτον τυχόντα γνώστην τής ποιήσεώς του διά τής άναμνή-
σεως ενός μόνου στίχου του. 

Ελέχθη δτι ή ποίησις εινε ή έ'κφρασις πάθους εξεγερθέντος. Ή βυ-
ρώνειος αυτη ρήσις εφαρμόζεται ακέραια είς τήν λυρικήν ποίησιν και 
μάλιστα τήν ποίησιν τοϋ Gothe, όστις εϊπερ τις και άλλος φαίνεται 
κατατρυχόμενος δι'Ολου τοϋ βίου ύπό τής ανάγκης δπως έκφράζη τά 
βαρύνοντα τήν ψυχήν του αισθήματα, δσον δέ ουδείς κατορθοϊ νά 
ύποτυποϊ τό έκφραζόμενον είς τέλειον καλλιτέχνημα - ά λ λ ' είς τ ί έγκει
τα ι αρά γε ή αισθηματική αυτη βάσανος, είς ήν υποβάλλεται δ ποιη
τής ; Ό ποιητής, και Ίδια ό λυρικός, κ α τ ' εξοχήν δέ ό Gothe, α ι 
σθάνεται ουχί μέν διαφόρως ή πας τις άλλος κατά φύσιν άνθρωπος, 
άλλά βαθύτερον και ύπό πάσαν έποψιν πλεωτερον. Πολλά τινα παρτ 
έρχονται τούς οφθαλμούς ημών απαρατήρητα, έν φ "λάμπουσιν ϊσως 
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και σπινθηρακίζουσιν εις τά όμματα εκείνου, δστις* δμως έχει και τήν 
ύπεράνθρωπον δύναμιν νά κατοπτρίζη το βλέμμα ήμων κατόπιν εκεί, 
δπου προ στιγμ.ής μεν ουδέν διεκρίνομεν, βλέπομεν δέ νϋν καλειδοσκο
π ι κ ά θέαμ.α ψυχικών παθήσεων. Άπειροι τόνοι προσβάλλουσι τήν 
άκοήν ημών και οϋδένα κάν ένωτίζεται ή ψυχή ημών, έν ω άρρητον 
άρμονίαν αισθάνεται δ ποιητής και ψάλλει αυτήν ώς δλος χορός αγγέλων. 

«Δυστυχείς είμεθα ήμεϊς οί α'ισθανόμενοι τόσον βαθέως» ,έ'λεγεν αυτός, 
ό εΰδαιμονέστατος νομιζόμενος Gothe, κατά τά τελευταιά?τοϋ βίου του 
έ'τη, «δυστυχείς ε'ίμεθα,διότι δλον τόν πόνον δλης δμοϋ τής άνθρωπότη-
τος φέρομ,εν εις τήν καρδίαν μας και διά τοϋτο ίσως δικαιούμεθα όδυρό-
μενοι νά προκαλώμεν δλων τά δάκρυα». 

Πικρός εινε ό άρτος, δν γεύονται οί ποιηταί. Έν τώ σπουδαστηρίω 
των ή εις μονήρεις περιπάτους, μετ ' ανθρώπων και έν τώ κόσμω, π α ν 
ταχού αγωνίζονται και μονολογοϋσι, πρός εαυτούς ιδία άποτεινόμενοι, 
διότι τό άνήσυχον τοϋτο έγώ εινε τό αποτελούν τήν εΰδαιμονίαν και 
κακοδαιμονίαν αυτών. 

«Θά τό ε'ίπω, διότι πλέον δέν κρατούμαι» λέγει έν συντριβή καρ
δίας άρρήτω 6 υπερήφανος Gothe, «θά τό ε'ίπω, δτι βαρύθυμος ψάλλω 
πάντοτε και τήκομαι και εκάστη λέξις τών στίχων μου φαίνεται — 
εινε μάλλον — τεμάχιον αΐΛάσσον ετι τής καρδίας μου, . . . και 
άν θέλετε νά λάβητε Ίδέαν τής υπάρξεως μου, ΐδετε τάς καιούσας λαμ
πάδας, αΐτινες τούς άλλους φωτίζουσαι, αναλίσκονται αύται !. . . .» 

Οί Γερμανοί έ'χουσιν ίδιον δρον πρός έ'κφρασιν εννοίας, ήτις εινε μέν 
δλως ξένη πρός τόν άρτιγέννητον ημών πολιτισμόν, ε!νε δμως συμφυής 
προς τήν άνάπτυξιν πάσης συγχρόνου φιλολογίας τών άλλων εθνών.— 
Weltschmerz όνομάζουσι τήν μελαγχολικήν έκείνην τοϋ νέου ρομαν
τισμού διάθεσιν, ήτις πηγάζει άπό ήκιστα αισιόδοξου τινός αντιλήψεως 
τοϋ περί ημάς κόσμ.ου, μάλιστα δέ τοϋ ανθρωπίνου βίου. Ata βίου αγέ
λαστοι και διά τοϋτο κορυφαίοι αντιπρόσωποι τής απέλπιδος ταύτης έν 
τε τγι ποιήσει και τή φιλοσοφία σχολής εινε, ώς γνωστόν, ο ιταλός 
ποιητής Leopardi, δ γερμανός φιλόσοφος Schoppenhauer, δ ημέτε
ρος Βύρων και τό άλλο εκείνο μ,εμψίμοιρον τών Μουσών τέκνον, δ γάλ 
λος Musset. 

Δικαίως θά έ'λεγέ τις δτι ή κλασσικώς ήρεμος τοϋ Gothe φυσιογνωμία 
θ ' άπετέλει αντίθεσιν άπαρακάλυπτον, εάν ή είκών αύτοϋ άνηρτατο 
παρά τάς τών προειρημένων έν τή αύτη τών ποιητικών δαιμονίων π ινα
κοθήκη. Και δμως τό γέννημα εκείνο τών βορείων κλιμάτων είνε ευπα
θές και θερμότερον πολλών μεσημβρινών καρδιών καί .ή ευπάθεια αύτη 
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ακριβώς εινε τό αίώνιον άντικείμενον τοϋ Ίδιου άσματος. Νομίζει τις δτι 
έγεννήθη κυρίως διά νά σχολιάζη εαυτόν και εαυτόν περιγράφων ν 'άφήσνι 
τήν γραφίδα, διά νά κλείσ·/) τούς οφθαλμούς του διά παντός. 

«"Ολα εινε ήσυχα τριγύρω μου ! Ούτε τών δένδρων, ούτε τών βου
νών τήν κορυφήν ταράττει τής εσπερίας αύρας ή πνοή. Και τά πτηνά 
κάθηνται και σιωπώσιν εις τό δάσος. Και σύ, ψυχή μου, ανήσυχος 
ψυχή μου, θά ήσυχάσης μίαν ήμέραν. Έχε ακόμη όλίγην ύπομονήν και 
θά ήσυχάσης ύστερον, δταν θά ήσυχάσιρς διά παντός ! . . .» 

Είνε σφαλερωτάτη ή άντίληψις πολλών έτι κριτικών δτι, δ Schiller, 
τό ώχρόν εκείνο τής ανάγκης θρέμμα, εινε ύποκειμενικώτερος τοϋ αεικί
νητου άμα και γαλήνιου Gothe, ώς θά Ιφαίνετο τώ ο'ντι φυσικώτερον. 
Ό Schiller έχει τήν εμφυτον ροπήν νά βλέπν) μακρόθεν τά ϊδια αισθή
ματα και πάθη και διά τοϋτο ίσως δέν κατορθοϊ ν ' άκούση μετ ' επαρ
κούς ευκρίνειας τούς παλμούς τής καρδίας του. Λείπει αληθώς, ή τουλά
χιστον δέν έξισούταί ποτε πρός τήν τοϋ Gothe ή σφριγώσα εκείνη ζωή, 
τό φωτεινόν κέντρον, άτινα διακρίνουσι τήν λυρικήν Ίδια ποίησιν και 
εις τά μικρότατα τέλεια τεχνουργήματα της Έν ω δ Gothe ευρίσκε
ται εν τώ μέσω τοϋ κοχλάζοντος λέβητος τών Ιδίων παθών και αισθη
μάτων, ά φ ' έαυτοϋ άρύεται και αμέσως έγγύθεν τόν τύπον τής λεκτι
κής εκδηλώσεως, δν επεξεργάζεται κατόπιν και άποκρυσταλλοϊ ή ελευ
θέρα διάνοια του. Τούτο δέν σημαίνει δ-rt αί ώδΐνες τής έν εμπνεύσει 
ευρέσεως ακούονται κατά τήν έκτέλεσιν, ή δτι 'ίχνη τής δημιουργικής 
έν τή καρδί<£ πάλης διαφαίνονται και έν τή διασκεπτική τοϋ καλλ ι 
τεχνήματος ύποτυπώσει, ά λλ ' δτι τά τοϋ ημετέρου ποιητοϋ έργα πριν 
ή έκπηδήσωσιν άπό τοϋ πνεύματος ώς ή Άθηνδέ άπό τής τοϋ Διός κεφα
λής, λούονται έν τώ αϊματι τής κκρδίας του, δπου και έγεννήθησαν 
και ηύξήθησαν προ τής τελειώσεως. 

Και δμως δ άνήρ ούτος θεωρείται και είνε δ προάγγελος άμα και 
άρχηγέτης τής ελευθερίας τοϋ πνεύματος, διότι αυτός εινε δ έπιχειρή-
σας και άμιμήτως επιτυχών νά ύπαγάγη τό έπιστητόν εις τούς νόμους 
τής ποιήσεως, αυτός δ καταλιπών ήμϊν αθάνατα μνημεία ποιητικής 
ερμηνείας τής φύσεως, αυτός δ συνδυάσας τήν ερευναν τής ανθρω
πινής φύσεως πρός τήν έ'ρευναν αυτής τής φύσεως τοϋ περί ημάς 
κόσμου. Τις άγνοεϊ δτι τάς μεγίστας έ'ν τε τή αστρονομία, τή βοτα
νική, τη θεωρία τών χρωμάτων ανακαλύψεις και εφευρέσεις παρηκο-
λούθει και ύπεβοήθει μετ ' αδιάπτωτου προσοχής και καταπληκτικής 
έπινοίας, εξέθετε δέ κατόπιν τά θαυμάσια πορίσματα τών εργασιών και 
μελετών του έν ποιητικαις άλληγορίαις, ων ή κλασσική χάρις έ'μεινεν 
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άπαραμείωτος και είς τά λαμπρά τοϋ είδους πεζογραφήματα ; Ή επι
στήμη εΐχεν άποτελέση ήδη το κυριώτατον μέλημα τοϋ πεπολιτισμέ-
νου κόσμου, άνενδότως δέ ό Gothe άφιερώθη ε'ις τήν παράστασιν τών 
κρατουσών θεωριών είτε εκμεταλλευόμενος χαριέσσας τής ελληνικής μυ
θολογίας προσωποποιήσεις, ε'ίτε είςδύων εις τήν ψυχήν τοϋ γερμανικού 
λαοϋ και άνασκαλεύων έθνικάς έκ τοϋ Μεσαιώνος παραδόσεις, διά τής 
μαγικής του φαντασίας εις απαράμιλλα μεταβληθείσας περί φύσεως, 
θεοϋ και ανθρώπων διδάγματα Και όταν έκλεισε τούς οφθαλμούς του, 
πλεΐον φως, πλε ϊον φως έζήτησεν εις το σκότος τοϋ θανάτου, διότι 
αύται-ήσαν αί τελευταϊαι λέξεις τοϋ μετά μειδιάματος μυστηριώδους 
έκπνεύσαντος ποιητοϋ. 

«Les dieux s'en vont! » «Δεν μένουσιν οί θεοί έν τω κόσμω 
τούτω ! » αναφωνεί ό μέγας Heine έν τή λαμπρά εκείνη ιστορική 
σκιαγραφία τής γερμανικής φιλολογίας, οταν μετά θάμβους αποχαιρε
τίζει τόν ήμέτερον ποιητήν θνήσκοντα. 

Δικαίως εξέλαβε και ώνόμασε θεόν τόν άνδρα εκείνον, πρός τόν 
όποιον δεν έτόλμησε ν ' άναβλέψη οταν τό πρώτον και ύ'στατον συνήν-
τησεν αυτόν έν Βείμάρη. Διότι άν ποτε, ώς ελέχθη ήδη, προσήρχοντο 
είς τόν ναόν τής μεγαλοφυίας άπαξάπαντες παντός έ'θνους και πάσης 
εποχής οί ποιηταί και περί αριστείων ήγωνίζοντο, τήν μεν δάφνην τής 
επικής ποιήσεως ομοθύμως θά προσέφερον βέβαια είς τόν θείον "Ομη-
ρον και θά ήκούετο μι^: φωνή ψαλλόμενον άρμονικώτατα έκ τών με
λιρρύτων αυτών στομάτων τό προσφυές έπιγεγραμμένον έν τή είκόνι 
ταύτη : 

«εις θεος Όμηρος, έν άθανάτοισι σεβέσθω», 

ίσως τόν στέφανον τής δραματικής ποιήσεως θά έλάμβανεν άπο ελ
ληνικών μάλιστα χειρών ό Σαίξπηρ, αναμφισβητήτως δμως θά έπεδι-
κάζετο τό γέρας τής λυρικής ποιήσεως τ φ όλυμπίω Gothe απάντων 
εν άλαλαγμφ ύμνωδούντων 

«ήν δέ θεος και ούτος, και έν άθανάτοισι σεβέσθω» ! 

Νικόλαος Α.. Γ^αννουλατος 
δικηγόρος. 

Α Γ Α Π Η Σ Ε Ν Ε Κ Α 

(Έπιοτολν) καταδίκου μέλλοντος ν' άπαγχονισθϊ)). 

« Ή σήμερον είναι ή τελευταία ήμερα τής ζωής μου. . . Ζωή ; ! . . 
τ ί μέ μέλλει τώρα ! Αφότου εκείνη άπέθανεν, αισθάνομαι πλήρη και 
τέλειον άποχωρισμόν άπο τά πράγματα ταύτης τής γης. Δεν μοϋ κά 
μνουν οΰδεμίαν έντύπωσιν. Θεωρώ αυτά ώς άπλοϋς θεατής,όστις ϊστα-
ται έ'ξωθι τοϋ μαγευτικού κύκλου τής ευτυχίας και χαράς. Είμαι κά-
ταδεδικασμένος είς τόν δ ι ' αγχόνης θάνατον, διά τόν φόνον τής συζύ
γου μου." Δέν ήχεϊ τοϋτο τρομερώς εις τ ά ώτά σου ; Και όμως, μή 
αποσύρεσαι ά π ' έμοϋ πριν ή ακούσης όλα . . . Έπίτρεψόν μοι νά εκ
χύσω τήν καρδίαν μου άπαξ εισέτι, προτού—χάρις είς τούς ανθρωπί
νους νόμους, οϊτινες είς μερικάς περιστάσεις είναι απείρως συμπαθείς — 
αποθάνω. Πρέπει νά σοϋ ζητήσω- συγχώρησιν εάν γράφω άσυναρτή-
τως, καθότι ό νους μου σκληρώς κλονίζεται. Καθ' όλας τάς μακράς 
νύκτας, άς έν τή φυλακή διήλθον,άγρυπνος και ανήσυχος, βασανιζόμενος 
άπο τρομερούς διαλογισμούς, εσωτερική φωνή έ'κραζεν α "Αρά γε αυ
τός είναι ό Αιμίλιος Μόρτιμερ, ό καθ' αυτό Μόρτιμερ ; Ή τ ο δυνατόν 
αυτός νά πράξη τοιαύτην πραξιν έσκεμμένως και έξ οικείας βουλή
σεως ; » Και ή συνείδησις άπεκρίνετο· «Ναι, τήν έπραξε και εάν ήτο 
δυνατόν τά πράγματα νά έπανέλθωσι και πάλιν δπως εξ αρχής ήσαν, 
αυτός θά έπραττε τό ϊδιον . . .» Αί περιστάσεις ήσαν πολύ Ίσχυραί 
και αδύνατον ήτο νά άντισταθή τις είς αΰτάς . . . 

Και όμως, Θεέ μου ! πόσον τήν ήγάπων—τήν προσφιλή μου και 
χαρίεσσαν σύζυγόν μου. Τήν ήγάπων μανιωδώς, σχεδόν μέχρι λ α 
τρείας. Είμεθα τόσον ευτυχείς . . . Έπί εν έ'τος μετά τόν γάμον μας 
είμεθα πολύ ευτυχέστεροι τοϋ Αδάμ και τής Ευας πριν ούτοι άμαρτή-
σωσιν. Ά λ λ ' έν τ φ μέσω τής εϋδαίμονος ταύτης ζωής ήρχοντο στιγ-
μαί καθ ' άς ευτυχία τόσον εντελής μέ έκαμε νά τρέμω διά το μέλλον. 
Ένδόμυχον προαίσθημα μοϋ έ'λεγεν δτι, ήτον αδύνατον νά-διαρκέση 
αυτη μέχρι τέλους. Ό κόσμος δλος είναι πλήρης δυστυχιών και βα-



654 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

σάνων πανταχού βλέπει τις ανθρώπους δυστυχοϋντας και πάσχοντας· 
πώς λοιπόν ήμεϊς θά έτολμώμεν νά έλπίσωμεν δτι θά άπεφεύγομεν τήν 
μερίδα μας εις τάς έξ ίσου διανεμομένας συμφοράς τοϋ κόσμου τούτου ; . . 

Ή συμφορά αύτη ήλθε, πλήν παρά πολύ ταχέως. Μόνον έτος, 
εν βραχύ έτος μάς παρεχωρήθη, οπότε εις τον άνέφελον τοϋ βίου μας 
ορίζοντα άνεφάνη μικρόν τι νέφος, δπερ ήτο προωρισμένον ύπό τής ει
μαρμένης νά έξαπλωθή, νά διασπαρη και επί τέλους νά αμαύρωση 
δλην τήν λάμψιν τής ευτυχίας καί τής χαράς μας διά παντός. 

Δώδεκα μήνας έζώμεν μόνοι, μακράν τοϋ κόσμου καί πάντοτε όμοϋ. 
Ουδέποτε έχωρίσθημεν καί μόνον έφροντίζομεν καί ένησχολούμεθα ό 
εις διά τόν άλλον. Ή χαρά καί ή ευτυχία μας μας εκαμον ιδιοτε
λείς. 'Απεφεύγομεν τήν συναναστροφήν τών όμοιων μας, ή ιδική μας 
μόνη μάς ήρκει . . . Ά λ λ α μετ ' ολίγον μικρός κάτοικος προσετέθη . . . 
Ουδέποτε θά λησμονήσω τό αίσθημα μου γενόμενος πατήρ, άφοϋ ήμ.ην 
μάρτυς τής αγωνίας τής μητρός καί τής ηρωικής της γενναιότητος. 
Έάν ή Λαύρα ήτο προσφιλής εις έμέ πριν, τώρα ήτο πλέον προσφι
λεστέρα. 'Ησθάνθην είδος σεβασμού καί ευλάβειας δ ι ' αυτήν, ώς δ ι ' 
άγιον έν ούρανοϊς. Ή μητρότης της τήν αποκαθιστά έ'ξοχον. Δυστυ
χώς ή εις τόν κόσμον μέ πόνον καί μόχθον έλθοϋσα ασθενής αυτη ύ'παρ-
ξις τόν έγκατέλειπεν αμέσως, Τις δύναται νά έννοήση τό μυστήριον 
τής φθοράς καί καταστροφής, άκολουθοΰν τόσον έκ τοϋ σύνεγγυς τήν 
καρποφορίαν καί τήν γέννησιν ; . . Τό μικρόν μας ήτον αδύνατον έξ 
αρχής καί έπέζησεν ολίγας ημέρας. Μόλις ησθάνθην τό κτύπημα αυτό. 
Οί στοχασμοί μου ησαν δλοι διά τήν Λαύραν. Έκειτο έπί τής κλίνης 
καί ητο τόσον ισχνή, χλωμή, αδύνατος καί μολαταύτα τόσον ύπομο-
νητική.Ήτον ασθενής πρό τής γεννήσεως τού' παιδιού καί έφαίνετο δτι 
δυσκόλως θά άνελάμβανεν. Ή καρδία μου ημασσεν, επειδή ή άνάρρω-
σίς της έβαινε πολύ βραδέως καί ατελώς. Έπί μήνας κατέκειτο εις 
τό άνάκλιντρον. Ήναγκάσθημεν νά παραιτήσωμεν τούς χαρίεντας 
εκείνους περιπάτους, -οϊτινες εις προγενεστέρας ημέρας παρειχον τόσην 
εύχαρίστησιν εις αμφότερους μας. Ά ν τ ί νά αποκτά δυνάμεις, έφαίνετο 
δτι έχανε τοιαύτας. Τό έως τότε ρόδινον χρώμα της έπελιδνώθη, τά 
ενδύματα της έγένοντο χαλαρά καί τό μελαγχολικόν πνεύμα της έδει-
νοπάθει. Καί εγώ ωσαύτως έδεινοπάθησα, καθότι αυτή καί έγώ ε ί 
μεθα εν καί τό αυτό . . . Μετά καιρόν βλέπων δτι δέν έκαλλιτέρευε, -
μετέβημεν ε'ις Λονδϊνον καί συνεβουλεύθημεν διαφόρους έκεϊ διακεκρι
μένους ιατρούς. Κατ ' αρχάς εις, κατόπιν έτερος, μάς εδωσεν ελπίδας, 
υποσχεθείς θεραπείαν, πλήν απέτυχε νά τήν πραγματοποίηση."Ηρχισα 
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νά ύποπτεύωμαι δτι πολύ σπουδαϊον πρέπει νά είναι τό αίτιον καί 
έκάλεσα τόν περιφημότατον ίατρόν Ν. Υ . Νομίζω δτι αυτός αμέσως 
διέγνωσε τήν φύσιν τής ασθενείας τής Λαύρας μου. Μετά δύο δέ επι
σκέψεις του απεφάνθη, δτι ήτον ανάγκη νά γείνη μικρά τις έγχείρησις 
δπως φθάση εις άλάνθαστον διάγνωσιν. 

Εγχείρησις ! . . Μόνη ή ονομασία τής λέξεως έκαμε τά νεύρα μου 
να παγώσωσιν. 'Η Λαύρα ούσα γενναιότερα έμοΰ, συνήνεσεν άνευ γογ-
γυσμών. Μετά προσοχής μεγάλης είχε κρατήσει μυστικώς άπό έμέ 
την εκτασιν τών πόνων της, προσπαθούσα νά φαίνηται πάντοτε εύ
χαρις καί ελευθέριος κατά τήν παρουσίαν μου. Ούχ ήττον δμως εννόησα 
πολλάκις δτι ή φαιδρότης της αύτη ήτο προσπεποιημένη καϊ ή γνώσις 
αύτη μοί ήτο άπεριγράπτως πικρά. 

Τί απόγευμα ητον έκεϊνο, καθ ' δ ό ιατρός άφίκετο ! Ένόμισα 
δτι θά εχανον τάς φρένας μου. Ή Λαύρα ύπέφερεν δλα καί ή αταρα
ξία της μ'ένέπλησε θαυμασμού. Μόνον δτε ό ιατρός Ν. ε'ισήλθεν εις 
τό δωμάτιόν της έγένετο ωχρά, αμέσως δμως συνελθοϋσα· «Φίλησαν 
με, αγάπη μου», μοί λέγει, «καί έξελθε· θά είμαι καλλίτερα έάν 
μείνω μόνη μου». 

« Ό χ ι , όχι.» «Δέν δύναμαι, δέν δύναμαι» . . . . 
«Πρέπει νά μέ ευχαρίστησης» άπαντα τότε ή Λαύρα μετά παρα-

κλήσεως καί στοργής, θέτουτα άμα τούς απαλούς καί λευκούς βραχίο
νας της — ά ! πόσον Ισχνοί είχον γίνει—πέριξ τοΰ λαιμού μου. «Ταχέως 
θά τελείωση ή έγχείρησις καί κατόπιν δύνασαι νά. έπανέλθης. Α γ α 
πητέ μου Αιμίλιε, δέν πρέπει νά μέ κάμης νά δειλιώ εις τήν τελευ-
ταίαν στιγμήν. Μέ καθιστή δυστυχή τοϋ νά σέ βλέπω άδημονοϋντα 
καί λυπούμενον τόσον» . . . 

Τί ήδυνάμην νά πράξω ή νά υπακούσω ; Θά διηρχόμην διά πυρός 
καί ύδατος εις τό πρόσταγμα της κατά τήν στιγμήν έκείνην. Είχον 
ισχυράν θέλησα καί έπεθύμουν νά μείνω μαζί της, πλήν βλέπων αυτήν 
στενοχωρουμένην καί πάσχουσαν διά τούτο, ύπετάχθην καθ' ολοκλη
ρίαν εις τήν θέλησίν της, καθότι τό νά βλέπη τις τήν γυναίκα ην 
αγαπά μαραινομένην καί φθίνουσαν είναι τρομερά τιμωρία καί φρικτή 
άλγηδών ! . . . 

«'Τποσχέθητί μοι δτι δέν θά κράτησης μυστικόν τι άπό έμέ, δσον 
κακόν καί άν είνε αυτό. "Ω ! Λαύρα, προσφιλετάτη μου Λαύρα, όρκί-
σθητι δτι θά μοί ε'ίπης δλα δσα θά σοϋ εϊπη ό Ιατρός». 

«Ναι» άπεκρίθη εκείνη. «Συναινέσασα εις τήν Ιγχείρησιν, συνεφώ-
νησα μέ τόν Ίατρόν Ν. δτι δέν θά μέ άφήση εΊς τό σκότος ώς πρός τήν 
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πραγματικής αίτίαν τής νόσου μου. Και μεθ' δλα ταϋτα άφοϋ οί πό
νοι είναι οί ίδιοι, ή ονομασία τής ασθενείας δεν κάμνει ή πολύ όλίγην 
διαφοράν». 

Μόλις επαυσεν ομιλούσα, ό ιατρός είσήλθεν. Εγκατέλειψα τότε τό 
δωμάτιον παραδώσας τήν προσφιλή μου Λαύραν εις τό έ'λεος αΰτοϋ. 
"Άνευ αμφιβολίας ήτο καλός και ευγενής άνθρωπος, πλήν ήρχισα, νά 
τόν μισώ. Ή παρουσία του μέ συνέδεε μέ τόσους πόνους και θλίψεις. . . 

Περιεφέ,ρθην κατά μήκος τής οδού έπί ατελεύτητα τρία τέταρτα τής 
ώρας. Ή κόλασις δεν είναι δυνατόν νά είναι χειρότερα. Ή άβεβαιό-
της και ή αμφιβολία μου ήσαν ανυπόφοροι. Ή έλπίς μ' εγκατέλειπε, 
καθώς και δλαι αί δυνάμεις μου ήμβλύνθησαν. Ήσθάνθην βεβαιότητα 
δτι ή ευτυχία μας δέν ήτο δυνατόν νά διαρκέση. Ό νόμος τής φύσεως 
δεν επαυσεν, άλλά μόνον διέφερεν. Ήτον εναντίον κοινού νοός τό νά 
πιστεύση τις δτι ή τύχη ήθελε δειχθή ευμενεστέρα εις ημάς ή εις τούς 
πέριξ ημών. Έχομεν δμως τό μερίδιόν μας και ήμεϊς. Τινές ουδέποτε 
λαμβάνουσι μερίδια ευτυχίας και χαράς, άλλά διέρχονται μέχρι τέλους 
τήν ζωήν των έν πόνοις και λύπαις . . . Και μολαταύτα εν βραχύ 
έτος είναι άρκετόν χρονικόν διάστημα ΐνα εξάντληση ό άνθρωπος τό 
ποτήριον τής ευδαιμονίας μέχρι τρυγός ! . . Κανείς δέν δύναται παρά 
νά Ι'χη λύπας. Θά προέλθουν δσον και &ν φιλοσοφήση τις . . . 

Όταν άνέλαβον άρκετόν θάρρος δπως επιστρέψω είς τήν οίκίαν, ό 
"ιατρός εΐχεν απέλθει. Είσήλθον άκροποδητί είς τό δωμάτιον τής ασθε
νούς μέ καρδίαν τρέμουσαν έκ φόβου. Ή Λαύρα έκειτο ατάραχος έπί 
τής κλίνης της, άλλ ' έφρικίασα άκουσας όλολυγμόν προερχόμενον ύπό 
τά σκεπάσματα τής κλίνης. Ό όλολυγμός εκείνος μέ προειδοποίησε και 
μέ προητοίμασε νά εννοήσω, δτι επρόκειτο περί χειρότερου τινός πρά
γματος. Γινώσκων τήν γενναιότητα της, έσκέφθην δτι αυτή δέν θά 
παρεδίδετο είς όλολυγμούς και δάκρυα άνευ σπουδαίας και ίσχυράς 
αιτίας. Έν τώ άμα εύρέθην πλησίον της. 

«Λαύρα μου, αγαπητή μου Λαύρα, κλαίεις ; ν Ω ! είπε μου ποίον 
είναι τό αίτιον ;» 

Μέ ήτένισε μέ τούς ωραίους της οφθαλμούς. Ήσαν πλήρεις δακρύων 
και ταχέως προσεπάθησε νά τούς άπομάξη. 

«Αιμίλιε» έψιθύρισεν έκ διαλειμμάτων και φρικίασις διήλθεν δλον το 
σώμα της «είναι φρικτόν, πολύ φρικτόν, άλλά προπάντων δ ι ' έσέ. 
Υποθέτω δτι θά τό ύπέφερον έάν — ήμην μόνη». 
• «Νά τό υπέφερες-; Νά υπέφερες τ ί , Λαύρα ; "Οτιδήποτε εινε, θά 
ύποστώμεν αυτό μαζ ί» . 
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«Δέν εινε δυνατόν, σύζυγε μου». 
«Διατ ί ; » 
«Δ ιότ ι . . . »— και σπασμός διήλθεν δλον τό σώμα της — « ή ασθένεια 

μου είναι καρκίνος» . . . 
Μετά τήν έκστόμισιν τής τρομεράς ταύτης λέξεως, αμφότεροι έμεί-

ναμεν άφωνοι έπί άρκετόν χρόνον. Ήτον ώς έάν ή σιγή τοϋ θανάτου 
νά ύφεΐρπεν εντός τοΰ δωματίου. Μόνον δ θόρυβος τών έξωθεν διερχο-
μ-ένων αμαξών και τοϋ πλήθους ήκοϋετο ώς έάν έ'λεγεν « Έ ά ν σεις οί 
δύο υποφέρετε, ήμας δέν ενδιαφέρει. Δέν εχομεν συμπάθειαν δπως 
σάς προσφέρωμεν. Ό κόσμος έ'χει άρκετάς ενασχολήσεις και δέν προσέ
χει έάν μία ασθενής γυνή τόν εγκαταλείπει» . . . Διεμείναμεν κεκλει
σμένοι εντός τοϋ σκοτεινού δωματίου, άλλά τίνα ένθάρρυνσιν και παρα-
μυθίαν ήδυνάμεθα νά δώσωμεν ό είς εις τόν άλλον ; Ή άπόφασις έγέ-
νετο, ώστε πρέπει νά χωρισθώμεν άργά ή γρήγορα διά παντός. Πλήν ή 
σκέψις τών πόνων, οϊτινες επιφυλάσσονται διά τήν άτυχη Λαύραν 
έκαμε τ ά νεύρα μου νά φρικιάσωσιν ύπό ίσχυρας ψυχικής αγωνίας. 
Έάν μόνον ήδυνάμην νά μερισθώ τούς πόνους της, πόσον ευχαρίστως 
θά τό έπραττον ! 

Η Λαύρα ! ή ωραία μου ή χαρίεσσα Λαύρα,ήτις ουδέποτε έ'πταισεν 
εις δλην της τήν άθώαν ζωήν,διατί νά προσβληθή μέ τοιούτον τρόπον ; . . 
Έπανέστην κατά τοϋ Θεοϋ και δέν ήδυνάμην έπί πλέον νά πιστεύσω 
εις τήν τελείαν του δικαιοσύνην και αγαθότητα. Ή πίστις μου είς έ'να 
και μόνον Θεόν κυβερνώντα τό σύμπαν έγένετο ασθενεστέρα . . . Έ ν 
δμως πράγμα ειχον λησμονήσει μέχρι τούδε. Ουδέποτε ένεθυμήθην δτι 
ή μήτηρ τής Λαύρας εΐχεν αποθάνει έκ τοϋ ίδιου πάθους. "Οθεν ήτο 
κληρονομικόν. 

Τάς σκέψεις μου ταύτας επηκολούθησαν στεναγμοί παραπόνου και 
δάκρυα. "Οτε δέ ή Λαύρα ήκουσε τούς έκ συντριβής καρδίας όλολυγμούς 
μου, βαθμηδόν κατέπνιξε τούς ιδικούς της και: «Αιμίλιε» μοί λέγει μέ 
τρέμουσαν φωνήν, «είμαι μόνον είκοσιδύω ετών. Είναι πολύ σκληρόν νά 
αποθάνω, πολύ σκληρόν νά σ' εγκαταλείψω τόσον ενωρίς· πλήν ολίγον 
ενδιαφέρει έάν τις άποθάνη ταχύτερον ή άργότερον. Τό τέλος είναι τό 
αυτό, μόνον» — και παχύ δάκρυ κατέβρεξε τάς παρειάς της ·— «άπο-
στρεφόμεθα νά τό σκεπτώμεθα προτού έ'λθη. Δέν επιθυμώ νά λυπηθής 
παρά πολύ δ ι ' έμέ» . . . 

«Πώς είναι τοϋτο δυνατόν, Λαύρα, άγγελε μου» ; 
«Αιμίλιε, επιθυμώ νά δοκιμάσω τήν προς Ιμέ άγάπην σου. Θά μέ 

κάμης μίαν χάριν ;» 
ΤΟΜ02 ΐς'. Μάιος. 42 
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ο Βεβαιότατα, προσφιλής μου Λαύρα». 

« Ά ! άλλα πρέπει νά μ,ού το ύποσχεθης. Όρκίσθητι οτι θά πρά
ξης οτι δήποτε σοϋ ζητήσω». 

«Τό ορκίζομαι εις τήν τιμήν μου. Αγαπητή σύζυγος μου, πώς είναι 
δυνατόν νά σού αρνηθώ τ ι ; » . 

«Δέν έχεις ίδέαν» άπαντ^ ή Λαύρα, άφίνουσα στεναγμόν άνακουφί-
σεως, «πόσον μικρόψυχος καί δειλή είμαι, Αιμίλιε. Ουδέποτε σοι τό 
ειπον, άλλ 'ε ίδον τήν μητέρα μου θνήσκόυσαν καί γνωρίζω ποιος είναι 
ό θάνατος, όστις μέ περιμένει. Δέν δύναμαι νά υπομείνω τούς πόνους 
ώς εκείνη. Είμαι γενναία, άλλ ' όμως μέχρι τινός βαθμού. "Αμα φθάσω 
τόν βαθμόν αυτόν, ό'λη μου ή γενναιότης θά υποχώρηση. Είμαι βεβαία 
περί τούτου έκ τών προτέρων. Ή αγωνία τών θνησκόντων έκ καρκί
νου είναι κάτι τ ι φρικτόν. Πολλάκις ένώ ίστάμην παρά τό πλευρον 
τής κλίνης τής μητρός μου, ήρώτων τόν εαυτόν μου, έάν δέν είναι 
σκληρόν διά τούς ανθρώπους νά έπιτρέπωσιν όπως παρατείνηται τοιαύτη 
αγωνία, άφού άπαξ πάσα έλπίς χάνεται . Δέν συντείνει εις τίποτε καί 
δέν χρησιμεύει διά κανένα σκοπόν και δμως είναι τόσον φρικτόν καί τό
σον επώδυνον νά μοϋ κάμης . . . » Καί έ'στρεψε κα τ ' ευθείαν πρός έμέ, 
ατενίζουσα με ίκευτικώς μέ τούς δύο συμπαθητικούς οφθαλμούς της » . 

« Ό χ ι , όχι» ! . . άνέκραξα βραχνωδώς, «Ζητείς αδύνατα» . 
«Νομίζεις, δτι ζητώ αδύνατα, ά λ λ ' εντός ολίγων εβδομάδων, εντός 

ολίγων μηνών δέν θά νομίζης ούτως. 'Εξαιτώ άπό σέ νά μού κάμης τήν 
μ,όνην σπου^αίαν χάριν ήν δύνασαι. Υπόσχομαι νά είμαι γενναία καί 
ύπομονητική τόσον δσον δύναμαι. 'Αλλ'δμως, Αιμίλιε,όταν δ καιρός ελθη 
ώς βεβαίως θά έ'λθη, δπόταν τό θάρρος θά μέ εγκατάλειψη, τότεύ'παγε 
ταχέως καί άγόρασον χλωροφόρμιον. Κράτησε το επάνω σου έως δτου 
μ,έ εΰρης κοιμωμένην ή άναίσθητον. Μή κάμης περί τούτου λόγον εις κα
νένα καί προ πάντων μή μέ ειδοποίησης. Μή μού ειπης, τ ί προτίθεσαι 
νά κάμης· μόνον.. .» — καί ή χειρ της έσφιγξε πυρετωδώς τήν ίδικήν 
μου — «μόνον απάλλαξαν με τών βασάνων μου. . .» 

'Εγένετό ποτε άλλοκοτωτέρα αίτησις έπί τής γής, ή μάλλον δυσκο
λότερα δπως τήν πραγματοποίηση αγαπητός σύζυγος ; Έπ ί ματαίω διε-
μαρτυρόμην. Ή Λαύρα μού υπενθύμιζε τήν ύπόσχεσίν μου. Έπ ί τέλους 
δέ βλέπων αυτήν στενοχωρουμένην εις τοιούτον βαθμόν καί δπως τήν 
κατευνάσω, συνήνεσα, εναντίον έμαυτού, ένώ καθ' δλοκληρίαν έτρεμον 
αναλογιζόμενος τό φρικτόν τής εκτελέσεως. Ήκολούθησαν μήνες αγωνίας, 
καθ* ους ουδέποτε ΰπηνίχθημεν τήν ύπόσχεσίν μου. Ή οικία μας ήτο 
ήδη μίλαγχολική καί κατηφής. Λόγοι δέν ύπάρχουσιν δπως π»ριγρά-
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ψωσι τό τ ί ή άτυχης σύζυγος μου ύπέφερεν ή πόσον έγώ έτυραννούμην ών 
μάρτυς τών άλγηδόνων της καί αδυνατών νά τήν ανακουφίσω. Μεγά-
λως έπασχε καί έξ αίτιας τών φρικτών πόνων της ακατάπαυστος 'ιδρώς 
περιέρρεε τό ώχρόν μέτωπόν της· ή ο'ψις της δέ ή τόσον φαιδρά καί 
ρόδινη ήτο ήδη άχρους καί αδύνατος. Έκάστην ήμέραν ετρεμον φοβού
μενος δτι θά έζήτει τήν έκπλήρωσιν τής υποσχέσεως μου, έκάστην δέ 
νύκτα, δταν έκλινον τήν κεφαλήν μου έπί τού προσκεφαλαίου, ήσθανόμην 
τόν εαυτόν μου ώς κατάδικον, ούτινος άνεβλήθη πρός καιρόν ή έκτέλε-
σις. Προσεπάθουν νά πείσω τόν εαυτόν μ.ου οτι ή Λαύρα έλησμόνησε 
τήν ύπόσχεσίν μου, πλήν ένδομύχως έπιστευον τό εναντίον. Είδος υπο
χρεώσεως παρήγετο μεταξύ μας δπόταν ήμ.εθα μόνοι. Μέ ήτένιζε μέ 
οφθαλμούς, ους ουδέποτε ήδυνάμην νά άντικρύσω. "Ω ! ήμεθα παρά 
πολύ δυστυχείς τάς ημέρας έκείνας. Τό μέγεθος τής αμοιβαίας αγάπης 
μας τάς έ'καμνεν απείρως σκληροτέρας δπως τάς ύποφέρωμεν. . . Έπί 
τέλους δέ ό τόσον φρικαλέος καιρός έ'φθασεν . . . 'Αλλοίμονον ! . . 

Έσπέραν τ ινά, κατά τάς αρχάς τού χειμώνος, δτε ή Λαύρα έπασχε 
πλέον τού συνήθους, έγώ δέ πλησίον της ευρισκόμενος τήν παρηγορούν 
διά λέξεων, μή δυνάμενος άλλως τε νά πράξω άλλο τ ι , μοί λέγει απευ
θυνόμενη πρός με μέ δάκρυα καί μετά παραπόνου· «Αιμίλιε, είσαι πρός 
έμέ πολύ σκληρός" ποτέ δέν θά έπιστευον δτι θά ήσο τόσον σκληρός καί 
άκαρδος . . . » 

« Έ γ ώ , προσφιλής μου Λαύρα ;» τη αποκρίνομαι διαμαρτυρόμενος. 
«Καί διά ποιον λόγον είμαι σκληρός ; . .» 

«Γνωρίζεις τ ί υποφέρω . . . καί δμως . . . » μοί άπαντα κινούσα άπελ-
πιστικώς τήν κεφαλήν της, καί στρέφουσα άμα τούς μεγάλους μελαγ
χολικούς οφθαλμούς της πρός με μέ βλέμμα πλήρες σημ.ασίας: «Πόσον 
δυστυχής ήμην ! . . τό έγνώριζον πολύ καλά . » 

Δέν έτόλμησα ν ' αποκριθώ. 
Έκείνην τήν νύκτα δέν ήδυνήθην νά υπνώσω καθόλου. Έφαντα -

ζόμην καί ένόμιζα δτι θρηνώδεις κραυγαί τής Λαύρας έπλήρουν τήν ο'ι-
κίαν. Φωνή αγωνιώδης έκραζε διηνεκώς ε'ις τά ώτά μου «Σκληρέ, 
σκληρέ» ! Έγενόμην μανιώδης καί τό νευρικόν μου σύστημα ένεκα 
τούτου έξήφθη υπερβολικά . . . 

Πρότινος καιρού είχον κατορθώσει νά αγοράσω τό χλωροφόρμιον, 
μεταβαίνων άπό φαρμακείου εις φαρμακεϊον καί προφασιζόμενος τρομερόν 
πονόδοντον. Έτρεξα αμέσως, ελαβον τό φιαλίδιον δπερ περιείχε τό 
-χλωροφόρμιον καί δπερ είχον τοποθετήσει εντός συρταρίου, καί επέστρεψα 
πάλιν εις τό δωμάτιον, ένθα κατεκειτο έπί κλίνης ή βασανιζομένη σύ-
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ζυγός μου . . . Έκοιμάτο ή Λαύρα, μου, άλλ ' όχι τόν ήσυχον και 
άτάραχον τής υγείας ύ'πνον. Ή αναπνοή της ήτο ταχεία και αγων ι 
ώδης, κατά διαλείμματα τά χείλη της σπασμωδικώς έκινούντο. Έστα-
μάτησα παρατηρών αυτήν . . . Ά ! δποία φοβερά άλλοίωσις Ιγενετο 
ε'ις τό ώραϊον και θελκτικόν πρόσωπον της ! Ή καρδία μου ήμασσε διά 
τήν μεταβολήν ταύτην, ήν έπέφερεν ή νόσος, ενταυτώ δ ' έσυλλογιζόμην 
τούς πόνους ους ύφίστατο έκ ταύτης. Αγων ία αγάπης και εύσπλαγχνίας 
μέ κατέλαβε . . . Ναί, είχε δίκαιον δταν μέ έ'λεγε παραπονουμένη και 
κλαίουσα δτι ήμην σκληρός και άκαρδος, άφοϋ έφοβούμην νά τήν απαλ
λάξω τοιαύτης δυσφορήτου ζωής. Τί θά ήξιζον είς αυτήν ολίγα έτη ή 
μήνες ζωής ; Ουδέν, ή πόνους, διαρκείς και άνευ ελπίδος πόνους . . . 
Έξηκολούθουν νά τήν παρατηρώ μέ όμματα πλήρη δακρύων και λίαν 
συγκεκινημένος. Ή Λαύρα έκινήθη άνησύχως, έστέναξεν άπαξ ή δις 
και μετ ' ολίγον μή έχουσα καθολοκληρίαν ίδέαν δτι ήμην παρών, έψι-

• θύρισε «Αιμίλιε, αγαπητέ μου Αιμίλιε, ήλθες νά μέ ελευθέρωσης ; 
Ύπέθετον δτι δέν θά ήρχεσο ποτέ.» 

Ή αγωνία ήτο μεγαλειτέρα άφ'δτι ήτο δυνατόν νά υποφέρω. Έκυψα 
και ήσπάσθην αυτήν παραφόρως. Ήτο έξυπνος ή ώνειρεύετο ; Δέν γ νω 
ρίζω. "Οπωσδήποτε, έξέτεινε τούς βραχίονας της, ε'θεσεν αυτούς πέριξ 
τοϋ λαιμού μου μειδιώσα άγγελικώς. 

«Προσφιλή μου Αιμίλιε, καλέ μου Αιμίλιε. Είμεθα ευτυχείς πά 
λιν ; "Ας κοιμηθώμεν». . . 

Οί λόγοι της ούτοι ήσαν ώς άποκάλυψις. Ναί, θά εκοιμώμεθα— 
μακρόν, παντοτεινόν και αίώνιον ύ'πνον — αυτή πρώτη και κατόπιν έγώ. 
"Ελαβα τό φιαλίδιον, έ'βρεξα εν χειρόμακτρον μέ τό χλωροφόρμιον και 
έθεσα αυτό πλησίον τής ρινός και τοϋ στόματος της. "Οταν δ ύπνος 
της ήθελεν έπιτευχθή, τότε θά τήν ήκολούθουν,'και έγώ διά τοϋ αΰτοϋ 
τρόπου εις τόν άλλον κόσμον. Εΐχεν εισέτι τούς βραχίονας της πέριξ 
τοϋ λαιμού μου και τοϋτο ήτον εΰχάριστον, καθότι ήδυνάμην ουτω νά 
αίσθάνωμαι τόν σφυγμόν της. "Ολίγον κ α τ ' ολίγον ούτος έχαλαρώθη 
και δ ήχος τής αναπνοής έ'παυσεν . . . Έβρεξα έκ νέου τό χειρόμα
κτρον και τοποθετήσας τήν κεφαλήν μου έπί τοϋ προσκεφαλαίου παρά 
τό πλευρόν τής Λαύρας, έ'λαβον δύο ή τρεις άναπνοάς. Ο νους μου 
τότε έσκοτίσθη, ή καρδία μου έπαυσε νά πάλλη και κατέπεσα ε'ις 
νάρκην, άπολέσας πάσαν συνείδησιν . . . 

Έπί πόσην ώραν έμεινα ουτω, δέν γνωρίζω. "Ισως ολίγα μόνον 
δευτερόλεπτα, &ν και δτε μέ πόνον έπανέκτησα άμυδράν Ίδέαν ύπάρ-
ξεως, μοί ίφάνη ώς αιών. Χειρ τοποθετηθεΐσα είς τούς ώμους μου μέ 
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έκαμε νά εγερθώ και γνωστή φωνή μέ έκάλει μέ τό ό'νομά μου. 
Ή νοσοκόμος τής Λαύρας ϊστατο παρά τήν κλίνην, κρατούσα τό 

βεβρεγμένον έκ χλωροφορμίου χειρόμακτρον μου και παρατηρούσα με 
περιέργως . . . "Οσον άφορα τόν εαυτόν μου, τήν στιγμήν έκείνην ήμην 
έκθαμβος και άνευ συνειδήσεως. Ό τρόμος και ή φρίκη μου έπί τή 
σκέψει δτι έπανηρχόμην εις τήν ζωήν ήτο απερίγραπτος. 

«Μάθε OTt ή σύζυγος σου είναι νεκρά» μοί λέγει τότε ή νοσοκόμος 
μετά θλίψεως, και λίαν συγκεκινημένη. 

Ήγέρθην και έγέλασα παταγωδώς. 'Ησθάνθην μέγα βάρος άρθέν 
έκ τοϋ στήθους μου. 

«Δόξα τώ Θεώ», άνέκραξα άγρίως· «Χά , χά ! Δόξα σοι ό Θεός δ ι ' 
αυτό. Έπ ί τέλους άνεπαύθη τών βασάνων της . . .» 

« Ά λ λ ά σεις—ώ κύριε, ώ κύριε Αιμίλιε—τί έπράξατε ; ί 
«Τί έπραξα ;» άπεκρίθην, και έν τή έκστάσει μου έ'δραξα αυτήν μέ 

νευρικήν δύναμιν έκ τής χειρός. «Έπραξα δ,τι σύ ή κάθε άλλος ήθελε 
πράξει, εάν'ήτο καταδεδικασμένος ύπό τής τύχης νά βλέπη τό πρόσω
πον δπερ αυτός ήγάπα περισσότερον άπο κάθε τ ι άλλο είς τόν κόσμον, 
φθίνον και βασανιζόμενον ήμερο; τή ήμερα άνευ ελπίδος, έκ φρικώδους 
και θανατηφόρου ασθενείας». 

Ή νοσοκόμος ήτο αγαθής καρδίας. Οί οφθαλμοί της έπληρώθησαν 
δακρύων. 

«Συμπαθής καρδία, ανεκτίμητος ψυχή ! . . Και έσκέφθης», μοί λ έ 
γει «ποία θά είναι ή τιμωρία σου, έάν γείνη γνωστόν τό τοιούτον ;» 

«Και τ ί μέ μέλει ; » τή αποκρίνομαι. «Είσαι δ θανάσιμος μου έχ-» 
θρός. Διατί μέ ήρπασες έκ τών οδόντων τοϋ θανάτου ; . . .» 

«Διότι τό καθήκον μου μοί τό επέβαλε, κύριε Αιμίλιε. Δέν ήδυνά» 
μην νά πράξω διαφοροτρόπως. Παρακαλώ, λάβετε ΰ π ' δψιν τήν 
θέσιν μου». 

«Και υποθέτεις λοιπόν OTt δύναμαι έγώ νά ζήσω αφού αυτή απέ
θανε ; » τή αποκρίνομαι θέτων τάς χείρας μου τρυφερώς έπί τής ξαν 
θής κεφαλής τής Λαύρας και καταφιλών αυτήν. « Έ γ ώ ό φονεύς ; 
Ό χ ι . Θά πορευθώ αμέσως είς τήν άστυνομίαν και θά ομολογήσω τό 
έγκλημα μου. Οί Ομοιοι μου θά είναι πλέον ευμενέστεροι ή σύ. . . » 

Και ιδού διατί είμαι φυλακισμένος διά τόν φόνον τής συζύγου μου. 
Ό τ ε ένεφανίσθην ενώπιον τοϋ κακουργιοδικείου, ή δίκη μου έκαμε 
μεγάλην έντύπωσιν. Όλίγοι εκ τών Ιατρών έπεδοκίμασαν τήν δια-
γωγήν μου. Ά λ λ ' αυτοί ήσαν άνδρες πεφωτισμένοι, μέ γνώσεις, άνδρες 
τοϋ μέλλοντος και τής προόδου. Οί δικα'σταί και οί ένορκοι ελαβον 

«κ 
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ύπό άλλην, όλως διάφορον ό'ψιν τό πράγμα, καί είς αυτούς οφείλω τάς 
βαθυτάτας μου ευχαριστίας. Μέ κατεδίκασαν είς τόν δ ι ' αγχόνης θά
νατον ! . . Νά αποθάνω ώς κοινός εγκληματίας . . . ΤΩ προσφιλέστατη 
μου, τ ί θά έλεγες έάν τό έγνώριζες ; Ώ Λαύρα μου, πόσον ήθελες διά 
τούτο λυπηθή ! . . 

Ζώ εισέτι καί λαμβάνω τον κάλαμον ταύτην τήν νύκτα, τήν τελευ-
ααίαν μου νύκτα, ΐνα προσπαθήσω ν ' αποδείξω εις τόν κόσμον ότι, 
έάν έξετέλεσα τόσον άποτρόπαιον έγκλημα, τού νά φονεύσω τήν σύ-
ζυγόν μ,ου, ήμην ήναγκασμένος έκ τών περιστάσεων. Ά ς υποφέρω τήν 
τιμωρίαν τών πράξεων μου μετά γενναιότητος. Ή συνείδησίς μου είναι 
καθαρά καί ελευθέρα. Δέν έ'χω καθόλου τύψεις. Τό έπραξα Α γ ά π η ς 
έ ν ε κ α καί μόνον. Αγάπης ένεκα. . . Θά συναντηθώ άρά γε μετά 
τής Λαύρας πάλιν . ; Τίς τό γνώριζε·. Έάν ύπάρχη μέλλουσα ζωή, 
ίσως άπαντηθώμεν. Έάν δέν ύπάρχη,— έάν ή χριστιανική μας θρη
σκεία είναι απόρροια ανθρωπίνου νοός,—τήν ακολουθώ είς τό μέγα κε
νόν τού μηδενός, έξ ού αμφότεροι παρήχθημεν καί άνεπτύχθημεν. Και 
έπί τέλους ή ζωή δέν είναι ειμή είς σταθμός μεταξύ δύο άγνωστων 
θέσεων . . . 

Λαύρα, Λαύρα ! σέ ακούω καλούσαν με. Αγαπητή μου, έρχομαι. 
Δέν θ' αργήσω ήδη. Αύριον τό πνεύμα μου θά είναι έ'νθα τό ίδικόν 
σου καί θά εννοήσω βέβαια τό μ.υστήριον, όπερ κείται όπισθεν τού 
θανάτου . . . 

Φίλοι μου υγιαίνετε καί ευτυχείτε. Έάν ήδίκησά τινα έξ υμών, ζητώ 
παρ ' αυτού συγγνώμην τώρα κατά τάς τελευταίας μου επί τής γης 
στιγμάς. 

Είμαι κατακουρασμένος. Αισθάνομαι μεγάλον κόπον. Τό πνεύμα μου 
εχει ύπερμέτρως άπαυδήσει. Θά ευχαριστηθώ νά κοιμηθώ ώς ή φιλ-
τάτη μου Λαύρα, διότι τό φορτίον τής ζωής είναι πολύ βαρύ. 

(Μετάαφασις έκ τοϋ άγγλικοΰ τοϋ Ε. Κενναρ). 

'Εν Πάτραις. Ι ίωνστ . II. Οεοχάρης 
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Ή δευτέρα 'Αγριππίνα, ή τού Γερμανικού θυγάτηρ, εινε χαρακτήρ 
υπεροπτικός καί δεσποτικός, άξιος ιδίας περιγραφής. Ή έκτακτος 
αύτη γυνή, ής ή ευφυΐα ούτω καλώς εξυπηρετεί τήν φιλοδοξίαν καί ή 
καλλονή ήκιστα απέκρυπτε τήν άνδρικήν ψυχήν, διεδραμάτισεν έπί-
σημον πρόσωπον έν τή ίστορία\ Έκληρονόμησε παρά τών γονέων καί 
προγόνων αυτής τά μάλλον αντίθετα προσόντα - παρά τής μητρός 
'Αγριππίνης τό ευσταθές, τό άδάμαστον τού χαρακτήρος, τήν πεισμο-
νήν τήν μή ύποβαλλομενην ε'ις ύπακοήν ή σ ιωπήν παρά τού. πατρός 
Γερμανικού, τήν έ'φεσιν τού άρέσκειν τοϊς χρηστοϊς,τήν άτρωτον έπι-
θυμίαν τού έ'χειν τήν παρά τού δήμου εύνοιαν παρά τής μάμμης Ιου
λίας, τήν άγχίνοιαν, τήν άριστοκρατικήν άλαζονείαν καί τό άχαλίνω-
τον θράσος· παρά δέ τού πάππου 'Αγρίππα, άρρενωπήν καί ούτως ει
πείν δημοτικήν δραστηριότητα, τό πεπνυμένον έν τή δράσει και την 
περί τό διοικεϊν ικανότητα. 

Έγεννήθη έν 'Αγριππίνη Κολωνία (Κολωνία) ετος δεκάτω έ'κτω άπό 
Χριστού. Αι τής πρώτης αυτής ηλικίας αναμνήσεις ήσαν κράμα λ α μ 
πρών καί οικτρών εντυπώσεων. Τό μέν παρά τάς όχθας τού Ρήνου 
μέγα τού πατρός αξίωμα, δ έν τώ στρατοπέδω βίος, ή θριαμβική εις 
Ρώμ-ην επιστροφή εντός τού εις Καπιτώλιο ν ανερχομένου άρματος, ή εις 
'Ανατολήν αποδημία καί ή διοίκησις τής Συρίας· τό δέ αί ταλα ιπω-
ρίαι καί δ θάνατος τού Γερμανικού, ή διά μέσης τής οικουμένης διέ-
λευσις τής επικήδειου πομπής, τά ύπό μελανείμονος χήρας άνακομιζό-
μενα λείψανα, τέλος δέ οί μετά πικρίας, βίας καί κατάρων διωγμοί, ους 
υπέστη ένεχαράχθησαν έν τή μνήρ.η τής νεανίδος. Όποτε ή τού Γερ-
μ,ανικοϋ χήρα κατεδικάσθη είς ύπερορίαν μικρόν προ τοϋ θανάτου αυ
τής, τήν νέαν 'Αγριππίναν άνεδέξατο ή πρός πατρός μ,άμμη αυτής 
'Αντωνία. Δωδεκαέτις, εξεδόθη ύπό τοϋ Τιβερίου, έκλέξαντος δ ι ' αυ 
τήν άνεψιόν τού Αυγούστου, τόν Γν. Δομίτιον Αίνόβαρβον, άνδρα φύ
σεως θηριώδους, φοβερόν τοϊς συγχρόνοις, όστις έφόνευσεν άπελεύθερόν 
τ ινα, διότι δέν ήθελε νά πίη όσον οίνον αυτός ήθελε, έξώρυξε τόν 
όφθαλμόν ρωμαίου πολίτου τής ίππάδος τάξεως έν μέσω Φόρω, καί 
συνέτριψεν ύπό τούς τροχούς τού άρματος αύτοδ έν τή 'Αππί^: δδώ 
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παδίον βραδυβαμον. Ούτος κατηγορηθείς βραδύτερον έπί βδελυρά ίπ ι -
f/.t£tcf μετά τής αδελφής Λεπίδας, έσώθη μόνον έ'νεκα τού θανάτου τοϋ 
Τιβ ερίου, τού και μεγάλου δικασπόλου Εννέα έ'τη μετά τον γάμον 
αυτής, ακριβώς καθ ' ήν ήμέραν έξέπνεεν ό Τιβέρίος, ή Άγριππίνα 
έγέννα τόν Νέρωνα. Θά έ'λεγέ τις δτι ή τού τυράννου ψυχή λιποΰσα 
τό παλαιωθέν τοϋ τυράννου σώμα, είσήλθεν είς τό σώμα τυράννου έτι 
βδελυρωτέρου. Τοις συγχαίρουσιν αύτώ α Δομίτιος άπεκρίθη· « Έ κ τής 
Άγριππίνης και εμού ουδέν άλλο ή τερατώδες και όλέθριόν τι διά τόν 
Ρωμαϊκόν λαόν δύναται νά γεννηθή». Λέγεται δ ' επίσης δτι ή Άγρ ιπ -
πίνα άκούουσα τούς μάντεις προλέγοντας δτι θά βασΛεύση μεν δ υιός 
αυτής, άλλά θά γείνη α'ίτιος τής απώλειας αυτής, άνέκραξε· « Ά ς μέ 
φονεύση, άλλ ' άς βασιλεύση !» Ή κραυγή αυτη αποκαλύπτει τό βά
θος τής φιλοδοξίας αυτής. 

Κληθεΐσα μετ ' οΰ πολύ ύπό τοϋ αδελφού αυτής Καλιγόλα δπως μετά^-
σχη τού μεγαλείου, τής ακολασίας, τής κοίτης και τών θείων αύτοϋ 
τιμών, ούτε ύπό τής άδελφομιξίας, ούτε ύπό της λάμψεως τής παμβα-
σιλείας έξεθαμβήθη. Τά τε μνημεία και ή ιστορία διέσωσαν τά ίχνή 
τής παροδικής εύνοιας, ής έ'τυχον αί τρεις τοϋ Καλιγόλα άδελφαί. 
Εικονίζονται έπί τών ορειχάλκινων νομισμάτων φέρουσαι τά σύμβολα 
τής θεότητος. Δακτυλιόλιθος τού έν Πετρουπόλει μουσείου παριστά αύ-
τάς έν άπάση αυτών τή καλλονή. Μνεία αυτών έγίνετο έν τοις έπισή-
μοις έγγράφοις. Οί ύπατοι τόν νενομισμένον δίδοντες δρκον, ώμνυον αύ-
ταϊς και τω άδελφω αυτών έν ταΐς δημοσίαις έστιάσεσιν άνεκλίνοντο 
έπί τής αυτής μετά τοϋ αδελφού κλίνης. Τό παράδειγμα τών αρετών 
τής μητρός, ή τοσούτον άσπιλος δόξα τού Γερμανικού ούτε χαλινόν 
έπέβαλλον,ούτε άφορμήν τύψεων τού συνειδότος παρειχον. Τό έγκλημα 
καθίστατο άπόδειξις μάλλον μεθύσκουσα εξουσίας ανωτέρας τών νό
μων, ανωτέρας τής άνθρωπότητος· άλλ'ούδέν διαρκές οταν άρχη παρά-
φρων. Ή Δρουσίλλα άπέθανεν, ό Καλιγόλας έκορέσθη τών δύο άλλων 
αδελφών αύτοϋ, κατέστησεν αύτάς παλλακάς τοϋ συνθιασώτου αύτοϋ 
Λεπίδου, κατηγόρησεν αύτάς ώς συνεπιβουλευούσας αύτώ σύν τώ Λε-
πίδω και έξώρισεν είς τήν νήσον Ποντίαν. Κατά τό είκοστόν δεύτερον 
έ'τος τής ηλικίας αυτής έπαμοιβαδόν δοκιμασθεΐσα έν τή ατυχία έν τω 
ύπερτάτω μεγαλείω και έν τοϊς έγκλήμασιν, άπό τοϋ κολοφώνος τής 
ισχύος κρημνισθεϊσα, ήν καταδεδικασμένη είς άπομόνωσιν και παραδε-
δομένη εις τάς πικροτέρας τών σκέψεων. Τίνες αί σκέψεις αυτής κατά 
τήν έξορίαν, διαρκέσασαν μέχρι τέλους τής βασιλείας τοϋ Καλιγόλα ; 
Τί σχέδιον έχάραξε ; Τίνα έβυσοδόμει βουλεύματα ; Τί έμελέτα νά 
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πράξη άν ποτε έπανήρχετο εις Ρώμην και άνεμίγνυτο εις τά εγκόσμια; 
Δύσκολον είνε νά εϊπη τις - γνωστόν δμως εινε δτι δέν κατεκάμφθη, 
ά λ λ ' έσκληρύνθη ή ψυχή αυτής ύπό τό άχθος τής δυσμενούς τύχης. 

Έπεχείρησεν αμέσως νά γράψη Σημε ιώματα , έν άλλοις λόγοις α π ο 
μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α , έν οΐς περιέγραφε τά εαυτής τε και τής οικογενείας 
αυτής ατυχήματα. Τά απομνημονεύματα ταύτα ήσαν είδος τ ι απολο
γίας Ό Τάκιτος διεξήλθε και αναφέρει αυτά. Έν τοϊς άπομνημονεύ-
μασι τούτοις έξετίθεντο τά γεγονότα πρός διαφώτισιν τών έπιγιγνομέ-
νων και έξέγερσιν ζωηράς συμπαθείας τών Ρωμαίων υπέρ τών έξ αίμα
τος συγγενών τού Γερμανικού. Ή εργασία έπέρρωσε τήν εύστάθειαν, 
δ τής δόξης έρως ενίσχυσε τήν ύπερηφανίαν αυτής. Έκρατύνθη ή 
Άγριππίνα έν τή καταφορά τής τύχης, ουχί δν τρόπον κρατύνονται οί 
σοφοί, ους κατευνάζουσιν αί δοκιμασίαι, οδς πραΰνει ή μόνωσις, ά λ λ ' 
δν τρόπον δ σίδηρος, δ στομούμενος και ούτω σκληρότερος και οξύτερος 
καθιστάμενος. 

Ή αιφνίδιος άνάρρησις τοϋ Κλαυδίου άπέδωκεν αύτη τήν έλευθε-
ρίαν, τήν έν Ρώμη διατριβήν, τήν περιουσίαν, τόν ύπό τής άνδραδέλ-
φης Λεπίδας περισυλλεγέντα υίόν και τήν ένεκα τοϋ διωγμού άναζω-
πυρηθεϊσαν εύ'νοιαν τοϋ δήμου. Έκτοτε ή Άγριππίνα σπανίαν ανα
πτύσσει περίσκεψιν έ'ν τε τοις λόγοις και ταΐς πράξεσι. Γινώσκει δτι 
ή Μεσσαλίνα ζηλοτύπως ε'χεται τής εαυτής ισχύος και δτι κινδυνεύει 
πάς δ βουλόμενος νά επισκίαση αυτήν. Και έν περιπτώσει δισταγμού, 
θά ύπεμίμνησκεν αύτη τοϋτο ή τύχη τής αδελφής Δρουσίλλης και 
Ιουλίας τής εξαδέλφης αυτής. Άμφότεραι προσεπάθησαν νά άσκή-
σωσι ροπήν έπί τοϋ Κλαυδίου, ά λ λ ' ή Μεσσαλίνα συμπράττουσα μετά 
τών αυλικών συνετέλεσεν είς τήν καταδίκην και ολεθρον αυτών. Έκ 
τούναντίου ή Άγριππίνα ήν σιωπηλή και έ'ρημον'ήγε βίον. Σπανίως 
έπεσκέπτετο τόν εαυτής θείον αυτοκράτορα, συνέχουσα ά λ λ ' άεί 
ένισχύουσα τήν άλογιστίαν τοϋ λαού τήν μέλλουσαν νά προαγάγη 
είς τόν θρόνον τόν Νέρωνα. Οί λαοί άπαξ έπί τής ολέθριας κλιτύος ευ
ρισκόμενοι, σφυρηλατούσιν αυτοί ούτοι έ'καστον κρίκον τής άλύσεως τής 
μελλούσης νά περισφίγξη αυτούς. Βολιδοσκοπούσα και έξερευνώσα 
τό μέλλον ή Άγριππίνα, ένεκαρτέρει έπιτηδείως χρωμένη πάση ευνοϊκή 
ροπή, επικαλούμενη τήν τών πανούργων θεάν τύχην, συσσωρεύουσα 
χρυσόν, έτερον θεόν λατρευόμενον έν έποχαϊς καταπτώσεως, έπιδιώ-
κουσα τά πλούτη τά ούτως ισχυρώς ύποβοηθοϋντα τήν φιλοδοξίαν, 
Χήρα ούσα, ύπελόγιζε τήν άξίαν τής σκοπίμως δεσμευθησομένης έλευ» 
θερίας αυτής, τής καλλονής και τού μεγάλου αυτής, ονόματος. ΉΘΙ*· 
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λησε νά λάβη σύζυγον τον Γάλβαν, τω όποίω ό Τιβέριος και οί αστρο
λόγοι προεϊπον ότι έμελλε νά βασιλεύση· ού'τω δ ' άπερισκέπτως καί 
δημοσίικ έπέμενεν εκλιπαρούσα τον ασθενούς χαρακτήρος άνθρωπον τού
τον, ώστε ή πενθερά αΰτοϋ καθήκον εαυτής ένόμισε νά ραπίση αυτήν 
ήμέραν τινά έν, όμηγύρει. Τήν μεγάλην ταύτην καί δικαίαν ύβριν 
επιμελώς συνεκάλυψεν ή Άγριππίνα, έ'σχε δέ τήν επιδεξιότητα πανί
σχυρος καταστασα, νά μή τιμωρήση, ευλόγως σκεπτόμενη ότι ή τ ιμω
ρία θά άνεζωπύρει το όνειδος. Έπεδίωξεν είτα τήν σύζευξιν αυτής 
μετ ' ανδρός τών πλουσιωτέρων τής Ρώμης, τοϋ Κρίσπου Πασσιηνοϋ, 
ρήτορος διασήμου τής εποχής, δις ύπατεύσαντος, ούτινος έπόθει τούς 
θησαυρούς. Χαρακτήρος ήπιου ο Πασσιηνός, έ'ζη βίόν άπράγμονα. Υπέρ 
πάν άλλο αγαπών τάς άγροτικάς τέρψεις, κατωκει έν τη κ α τ ' άγρόν 
έπαύλει αύτοϋ, λατρείαν προσέφερεν αύταϊς καί σπένδων αύταϊς τρό
πον τινά, έπότιζεν. αύτάς δ ι ' otvou. Έμπεσών ε'ις τά δίκτυα τής 
Άγριππίνης καί μετ ' ού πολύ, αφού ανέδειξε κληρονόμον αύτοϋ τόν 
Νέρωνα, απέθανε. Κακόβουλα πνεύματα διέδωκαν άνά τήν Ρώμ.ην 
φήμην, καθ ' ή ν ο θάνατος τοϋ Πασσιηνοϋ έπεταγύνθη, τών πραγ
μάτων χωρούντων ήδη εύνοϊκώς. 

Ή Μεσσαλίνα πάντολμος ήδη,έφόνευσε τόν Πόλυβον, οί δέ πεοί τόν 
Καίσαρα αυλικοί ώμοσαν τόν όλεθρον αυτής. Τάς τών αυλικών δολορ-
ραφίας παρηκολούθει άγρύπνως καί προνοητικώς ή Άγριππίνα. Καιρός 
ην νά εύρεθή ελευθέρα καί ευρέθη ελευθέρα άπό σκοπού. Πάραυτα 
μεταξύ τών ισχυρών απελεύθερων τοϋ Κλαυδίου ανεζήτησε φίλον πιστόν, 
άσφαλέστατον στήριγμα, όργανον τών εαυτής σχεδίων. Ό Πάλλας, 
φιλόδοξος ών ώς αυτή, καυχώμενος ότι κατήγετο έκτων βασιλέων τής 
Αρκαδίας καί ύπεροψίαν άριστοκρατικήν έπιδεικνύμενος, ήρεσεν α υ τή . 
Ό Πάλλας, ό κατανεύσει άπλή τής κεφαλής άποκρινόμενος εις τάς 
χαμερπεΐς αιτήσεις τών ευγενέστερων τής Ρώμης ανδρών, δ ι ' απλής 
χειρονομίας έκυβέρνα τούς δούλους αύτοϋ, καί τάς πρλυπλοκωτέρας τών 
διαταγών έ'γραφεν έπί πινακίδων, φόβω μή λαλών αΰτοΐς μιάνη τόν 
λόγον αύτοϋ. Ή Άγριππίνα έγένετο ή παλλακίς τού Πάλλαντος. Θυ-
γάτηρ τού Γερμανικού, αδελφή καί ανεψιά αύτοκράτορος, ουδόλως 
ήσχύνθη νά παραδώση έαυτήν είς άρχαϊον δούλον. Ή αλαζονεία αυ
τής έγίνωσκε νά κάμπτηται όπως άρθη ύψηλότερον. Ήν έκ τών γυναι
κών, αϊτινες άσκοϋσι τήν άρετήν, οπόταν αύ'τη παρέχη ωφελείας καί 
παραδίδονται ε'ις τήν άκολασίαν, οπόταν αύτη άγη εις τήν άρ^ήν. 
Φύσει σώφρων, έφρόνει πάντοτε ότι ή καλλονή *τής γυναικός είναι τό 
άντίλυτρον τοϋ μεγαλείου. 
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Ή Άγριππίνα έγίνωσκεν ότι έμελλε νά διεξαγάγη κινδυνώδη 
αγώνα κατά τών τοϋ Καίσαρος απελεύθερων, αληθών βασιλέων κινούν-
των εκάστοτε δίκην νευροσπάστου τόν Καίσαρα. Ή διοργάνωσις αυ
τών ήν θαυμάσια. Άπετέλουν κράτος έν κράτει, ήδύναντο δέ νά ϊδρύ-
σωσι δυναστείαν ύπερκειμένην τής δυναστείας τών αυτοκρατόρων. Ά λ λ ' 
οί δρώντες ανόσια δέν όμονοοϋσι πάντοτε, καί οί πειράται συγκρούον
ται έν τώ τέλει πρός τούς πειρατάς. 'Η Έρις έ'ρριψε τό μήλον αυτής έν 
τη συμμορία τών κομψών τούς τρόπους, τών ΰποτύφων, τών ύ€ριστών, 
τών έκλελυμένων τούτων απελεύθερων, και ό πόλεμος εξερράγη μεταξύ 
τών ανεύθυνων καί έπιτρίπτων κακούργων τούτων. Έξέλιπεν ή ομω-
σμένη πίστις, ή μόνη ηθική τών έκτος τοϋ νόμου ανθρώπων, ή μόνη 
έγγύησις ήν σέβει πασα ληστρική συμμορία. Τήν μεταξύ τών ληστών 
τούτων συνθήκην διέρρηξε τό πρώτον γυνή.Τά πάντα κατέρρευσαν, τής 
ρήξεως επελθούσης. Ή Μεσσαλίνα-, ώς λίαν εμπαθής καί στερούμενη 
πολιτικής συνέσεως, είς άκρον δέ θηριώδης και αδυνατούσα νά συγκρά
τηση έαυτήν, διενήργησε τόν φόνον τοϋ γραμματέως ^τού Κλαυδίου 1 

ανδρός σημαίνοντος, τετάρτου τών τού Καίσαρος απελεύθερων καί έρα-
στοϋ αυτής. Ή τριανδρία, Πάλλας, Κάλλιστος χ.αί Νάρκισσος, κα-
τανοοϋντες ότι δυνατόν ήτο νά πάθωσι τά αυτά, ηθέλησαν νά έπεκ-
δικήσωσι τόν Πόλυβον. 

Ό δημοσία τελεσθείς γάμος τής Μεσσαλίνης καί τοϋ καλού τήν 
όψιν Σιλβίου, τού άντιποιουμένου τήν ύπερτάτην αρχήν, κατέπληξεν 
έν τώ τέλει αυτούς. Τό πρώτον ήδη έν Ρώμη άνήρ ήφίετο ύπό τής 
συζύγου αύτοϋ. Ή δόξα τοϋ τοιούτου παθήματος έπεφυλάσσετο τώ 
άδελφω τοϋ Γερμανικού. Οί τού Καίσαρος απελεύθεροι δέν ήδύναντο 
νά ύποχωρήσωσι πλειότερον. Ήνέχθησαν πάντα χλευασμόν άφορώντα 
εις τόν Κλαύδιον, άλλ ' ήδυνάτουν ν ' άνεχθώσι τήν άπειλήν επα
ναστάσεως. 

Εδέησε μετά τόν θάνατον τής Μεσσαλίνης νά νυμφεύσωσι τόν Κλαύ
διον. Ό ασθενής καί ακόλαστος ούτος πρεσβύτης δέν ήδύνατο νά μείνη 
άνευ γυναικός. Έν τη διαπραγματεύσει τού γάμου έπήλθεν ή τελεία 
διαίρεσις, τών απελεύθερων τής αυλής τοϋ Καίσαρος. Έκαστος τούτων 
είχε τήν πελάτιδα, έκαστος είχε τάς βλέψεις αύτοϋ. Ό Νάρκισσος συνί-
στη τήν Α'ιλίαν Παιτίναν, άρχαίαν σύμβιον τοϋ Κλαυδίου, άφεθεϊσαν 
άνευ σπουδαίων λόγων « Ή Παιτίνα ουδέν τό φοβερόν είχε δ ι 'αυτόν 
ήν γνωστόν κακόν». Ό Κάλλιστος προήγε τήν Λολλίαν Παυλίναν, 
μίαν τών συζύγων τοϋ Καλλιγόλα· «γυναίκα π'ραεϊαν καί είθισμένην εις 

1 Τοϋ Πολύβου. 
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τά μεγαλεία». Οί δύο ούτοι, ώς βλέπει τις, προήγον φρονίμως τάς αυ
τοκράτειρας αυτών έκ τής αυτοκρατορικής αποθήκης. Ό δέ Πάλλας 
έπαρουσίαζε τήν Άγριππίναν «τής όποιας δεδοκιμασμένη ήν ή γονι-
μότης, και τήν οποίαν κινδυνώδες ήν ν ' άφήαωσιν όπως μεταβίβαση 
είς έτέραν ο'ικογένειαν τό μέγα τού Γερμανικού όνομα και τήν μεγάλην 
παρά τοϋ δήμου εύνοιαν». 

Ή Άγριππίνα τολμηρά και καταπρακτική ούσα, επέσπευσε τήν λ ύ -
σιν. Χρωμένη τω δικαιώματι τοϋ ασπασμού (jus OSCllli), όπερ παρεϊ-
χεν αυτή τό τής ανεψιάς όνομα, τοσούτον ενεθάρρυνε τόν δειλόν μνη
στήρα, τόν εξ ήδη σχόντα γυναίκας, ώστε ούτος τιθασσός ήδη, έγένετο 
και έγγαμος προ τού γ ά μ ο υ . Ά μ ' άνακηρυχθεϊσα αυτοκράτειρα, έδρά-
ξατο στιβαρά τή χειρt τών ηνίων τής κυβερνήσεως. Ουδέν εις τό 
μέλλον θ ' αναχαίτιση τήν άδάμαστον φιλοδοξίαν αυτής, τήν εχουσαν 
ευθύτητα βέλους βιαίως έκτοξευθέντος. Μάτην ό Νάρκισσος θέλει νά 
πολεμήση πρός αυτήν. Είνε-μόνος. Οί συνένοχοι αύτοϋ έγήρασαν, έκο-
ρέσθησαν, φοβούνται τήν πάλην . Ό Πάλλας προδίδει πρός όφελος 
τής μελλούσης βασιλείας και ύποβοηθεΐ τά σχέδια τής Άγριππίνης. 
Ο Κάλλιστος εϊπέρ ποτε μικροψυχεϊ. Ό δεσμός τών οΊ/μφορων 

τοΰ KOXVOU διεπάσθη και πάντες ώχριώσι προ τής δεινότητος γυναι
κός. Φαίνεται ότι προ δεκαετίας έπέπαινε τό εαυτής σχέδιον ή Άγρ ιπ 
πίνα, και εφαρμόζει ήδη αυτό μετά διαύγειας τοϋ συνωμότου, προϊδόν-
τος τήν ήμέραν τού θριάμβου αύτοϋ. Πάραυτα ό Νέρων μνηστεύεται 
τήν υίοθετηθεϊσαν Όκταβίαν, και ανακηρύσσεται ήγεμών τής νεολαίας, 
έν φ χρόνο) ό Βρετανικός φθίνει άπωτέρω. Πάραυτα ό Σενέκας ανα
καλείται έκ τής εξορίας. Ό Βρούτος διορίζεται αρχηγός τών Πραιτο
ριανών, ό δέ Νέρων παραδίδοται είς τούς δύο τούτους διδασκάλους, ώς 
ένέχυρον διδόμενον τή μερίδι τών φιλοσόφων και τών χρηστών ανδρών. 

Σθεναρώς τής εξουσίας δραξαμένη, συμφέρον έθεώρησε νά επίρρωση 
αυτήν διά τίνων θανατώσεων. Ή Άγριππίνα συνεμερίζετο τά φρονή
ματα τής Λιβίας,ήτις έν ανάγκη μόνον διέπραττεν εγκλήματα, μηδέν 
εύλαβουμένη προκειμένου περί μεγάλου κέρδους. Ή Λολλία Παυλίνα, 
ήτις ήδύνατο νά καταστή έκ νέου αντίπαλος, εξορίζεται και μετ ' ου 
πολύν χρόνον φονεύεται. Οί πολύτιμοι αυτής λίθοι εθεωρούντο άξιας 
οκτώ εκατομμυρίων νούμμων. Ή ν καλή τήν όψιν, τό δέ τών ρωμαίων 
δεισιδαϊμον πνεύμα έθεώρει ώς οίωνόν μεγάλης ευτυχίας διπλούν 
κυνόδοντα, μή άσχημίζοντα τό στόμα αυτής."Οτε δ ' ό έκατόνταρχος 
εκομισε τήν τής αντιπάλου κεφαλήν, ή Άγριππίνα εισήγαγε τόν δά
χτυλον αυτής διά τών έν αποσυνθέσει χειλέων και έψαυσε τόν τοσοϋ-
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τον έκοοβήσαντα αυτήν διπλούν οδόντα. Ή Καλπουρνία μετά τ α ύ 
την προεγράφη, διά μόνον τόν λόγον ότι ό Κλαύδιος έ'κρινεν ότι ήτο 
εΰειδής. Ή Λέπιδα, γυνή αναιδής και πνευματώδης, έδείκνυε πρός 
τόν άνεψιόν αυτής Νέρωνα τρυφερότητα πρόξενον ανησυχίας· υπέθαλπε 
τάς ορέξεις αύτοϋ, παρεΐχεν αύτώ άφθονα δώρα, φόβος δ ' υπήρχε μή 
αί θωπεϊαι αυτής παύσονται ούσαι μητρικαί. Ή Λέπιδα κατεδικάσθη, 
ο δέ Νέρων ήναγκάσθη νά μαρτυρήση κατά τής θείας αύτοϋ. Ή 
Άγριππίνα ήσκει έπί τοϋ υίοϋ απόλυτον έξουσίαν ουδόλως μαλθακι-
ζομένη έν τή πρός αυτόν στοργή. 'Εφέρετο πρός αυτόν τραχέως, άει 
υποδεχόμενη αυτόν έν σχηματισμώ προσώπου αύστηρώ και άπειλητικώ 4 , 
Οπως διαιώνιση τό έπ ' αυτού κράτος αυτής. Ήθελε νά ασφάλιση αύτώ 
τήν έξουσίαν, έπί τώ όρω τοϋ μηδέποτε άσκήσαι αυτήν. 'Επελαθόμην 
τοϋ Στατιλίου Ταύρου, ούτινος οί εύανθεΐς παράδεισοι εκίνησαν τόν φθό-
νον . τής αυτοκράτειρας. Ούτος ήναγκάσθη ν ' άποθάνη. Τέλος ή τών 
αυλικών φατρία, άμα τή άναρρήσει τής δραστήριας Άγριππίνης, διε-
λύθη ώς έμορφώθη, ανευ φανεράς πάλης, άνευ κλονισμού. Ό Νάρκισ
σος ύπελείπετο όρθιος, μεμονωμένος, δυσηρεστημένος και άγρύπνως φυ-
λάσσων τόν Βρετανικόν. Ό Τάκιτος εν όλίγαις γραμμαϊς έξηγει 
όποια τις ώθησις εδόθη τότε είς τά πράγματα διά τής άναρρήσεως τής 
Άγριππίνης. «Τά πάντα άλλάσσουσι φάσιν, λέγει, τά πάντα ύπείκουσι 
μι^ γυναικί. Ά λ λ ' ή γυνή αύτη δέν έπαιζε τά δημόσια πράγματα 
κατά τάς εαυτής ορέξεις. Τά χαλινά τής δουλείας ήσαν συνεσταλ
μένα και ανδρική χειρ έκράτει αύτώ. Δημοσία αύστηρότης και αλα
ζονεία, έν δέ τώ άδύτω τών βασιλείων, ουδέν άσεμνον, ειμή ά π η -
τεϊτο ύπό τής κενοδοξίας. Άσβεστος δίψα χρυσού πρόφασιν είχε τήν 
ανάγκην τής φειδοΰς χάριν τής εξουσίας». Ό εμβριθής ιστορικός εύ-
νόητον καθιστή τό ότι αί σχέσεις τού Πάλλαντος και τής Άγριππίνης 
έξηκολούθησαν και μετά τόν γάμον αυτής. Ό Πάλλας ήν αναγκαίος 
αύτη, άτε προ οκταετίας διοικών τά οικονομικά και γινώσκων τά μυ
στικά τοϋ κράτους. Επιμελητής τοϋ δημοσίου ταμείου, διέθετεν υπερ
βάλλοντας πόρους και κατείχε τό αληθές νεύρον τής εξουσίας. Ώς πρός 
τοϋτο ή Άγριππίνα ε'ίπετο τώ άξιώματι τοϋ Καίσαρος και τοϋ Αυ
γούστου, οΐτινες επολλαπλασίαζον τάς έγκληματικάς αυτών σχέσεις έν 
ταϊς μεγάλαις οικογένειαις, όπως έ'χωσι πανταχού τόν όφθαλμόν και τό 
ους. Αύτη άρκεϊ μία σχέσις, άλλά σχέσις μετά τοϋ πρώτου ανδρός 
τοϋ κράτους, τοϋ μάλλον υπερήφανου- τών απελεύθερων τοϋ Καίσαρος, 
τοϋ παραιτίου τής προαγωγής αυτής. Δ ι ' δ δυσκόλως δύναται τις 

4 Truci ac minaci vultu. 
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νά παραδεχθη ότι ό Σενέκας, δ Φοίνιος καί άλλοι τινές υπήρξαν έρα-
σταί τής Άγριππίνης. Ούδεμίαν αύ'τη είχε κλίσιν προς έρωτοτροπίας. 
Τήν άσέλγειαν είχεν ώς θεράπαιναν τής φιλοδοξίας. Πλήν τούτου, μή 
δέ - άπερροφατο ύπό τής εργασίας ; Διοικεί, κυβερνόί, προάγει τόν υϊόν, 
ουδέν άλλο δ ι ' αυτήν ό'ντα ή έγγυητήν του μέλλοντος καί ύποσχόμενον 
δτι ή βασιλεία αυτής διατηρηθήσεται καί έπί τού διαδόχου τού Κλαυ
δίου. Έν δέ τούτω τώ μεταξύ δποίαν Ίσχύν, όποιον μεγαλεΐον ασφα
λίζει έάυτή, οποίαν γοητείαν άσκεϊ έπί τής γονυπετώς θεωμένης αυτή* 
οικουμένης! Ανακηρύσσεται, ώς ή Λιβία, Σεβαστή (Augusta), δέχε
ται δημοσία τήν λατρείαν τής Γερουσίας· αί ύπό τών επισήμων α ν 
δρών γινόμεναι αυτή επισκέψεις αναγράφονται ε'ις τάς ημερησ ίας 
π ρ ά ξ ε ι ς (acta diurna), τουτέστιν έν τή έπισήμω έφημερίδι τού καιρού 
εκείνου. Δικαιούται νά έπιβαίνη άρματος ομοίου τ φ κομίζοντι τά 
αγάλματα τών θεών καί τούς φέροντας αυτά ίερεϊς. Κατά τάς επισή
μους τελετάς κάθηται έπί θρόνου όμοιου τώ τών αυτοκρατόρων, δέχε
ται τούς πρέσβεις, ιδρύει άποικίαν παλαιμάχων έν τή εν η έγεννήθη 
πόλει καί καλεί αυτήν Κ ο λ ω ν ί α ν Ά γ ρ ι π π ί ν α ν . Τέλος κατά τήν έν 
τη λίμνη Φουκίνη μεγάλην έορτήν, καθ ' ήν σύμπας ό λαός μετέβη 
δπως παραστή εις ναυμαχίαν δύο στόλων, ών έπέβαινον 19,000 κα
ταδίκων, ή Άγριππίνα ενεφανίσθη φέρουσα χρυσήν χλαμύδα καί στρα-
τιωτικον ένδυμα, όπερ όμοιου αυτήν στρατηγφ. Ό κατά τήν έορτήν 
παραστάς Πλίνιος έξεθαμβήθη. 

Τής Άγριππίνης μεγαλυνομένης, ό Νάρκισσος ήβουλήθη ν ' άνατρέψη 
αυτήν, επειδή έ'βλεπεν ότι ό Βρετανικός όσημ.έραι απωθείται τού τε 
θρόνου καί τής καρδίας τού πατρός αυτού. Άπεπειράθη νά πολεμήση 
αυτήν, στηριζόμενος έπί τής πρός αυτόν πίστεως τοϋ Κλαυδίου, πίστεως 
ήτις έγένετο παραίτιος τοϋ ολέθρου τής Μεσσαλίνης. Ό Κλαύδιος 
έπίστευεν αύτφ , ό Κλαύδιος ήν κτήμα αύτοϋ, τό τελευταϊον αύτοϋ 
στήριγμα. Ή Άγριππίνα συνέτριψε τό άκροσφαλές τοϋτο στήριγμα, 
εξήλειψε τό μή πραγματικόν τοϋτο κτήμα, μή επιθυμούσα νά μένη" 
μετά τού Πάλλαντος εκτεθειμένη εις τάς καταμηνύσεις απελεύθερου 
άεί προσεδρεύοντος τω άνακτ ι .Άμα φθάς εις Σινόεσσαν, δπου μετέβη 
χάριν τών λουτρών ό έξ άρθρίτιδος πάσχων Νάρκισσος, μανθάνει τόν 
θάνατον τοϋ αύτοκράτορος και κυρίου αύτοϋ. Ή Λοκούστα παρε-
σκεύασε παροψίδα μυκήτων, ους ό νεαρός Νέρων άπεκάλει θεών δψον. 

Ή άποθέωσις απενεμήθη τ φ θανότι Καίσαρι μετά τών σκωμμάτων. 
Αυτός ό Σενέκας ό άπροκαλύπτως κολακεύσας ζώντα τόν Κλαύδιον, 
δέν άντέσχεν ε'ις τήν έπιθυμίαν τού γελοιογραφήσαι αυτόν θανόντα. 
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Ή Κολοκαίνθης ά π ο θ έ ω σ ι ς είνε διάσημος. Τό πλήρες εύφυολογίας 
σκώμμα τούτο περιεσώθη. Τί χαριέστερον ό'ντως τού βλέπειν έν τ φ μέσω 
τών θεών τόν γελοϊον πρεσβύτην Κλαύδιον, ώς δ ι ' αρπάγης συρόμενον 
πρός τόν ούρανόν, όν τρόπον οί έν Ρώμη κατάδικοι έσύροντο δπως 
ώσθώσι κατά τών α ν α β α τ ώ ν ; Ό σίελος αυτού έκρέων τού στόματος, 
φέρεται πρός τά κάτω, ή κεφαλή αδιαλείπτως ταλαντεύεται , διέλκε-
ται τόν πόδα, και εκπέμπει έν τώ Όλύμπω συγκεχυμένους φθόγ
γους, φωνάς υπόκωφους ώς τάς τής φώκης. Οί θεοί άποπέμπουσιν 
αυτόν είς τό "Αδην, έν ω ανευρίσκει τά εαυτού θύματα καί καταδικά
ζεται ύπό τού Αιακού νά κυβεύη δ ι ' απύθμενος ψηφοβόλου. 

Ή άνάρρησις τού Νέρωνος φαίνεται καθιστασα έν αρχή μ.8έλλον 
αίγλήεσσαν τήν Ίσχύν τής Άγριππίνης. Τό τήν έσπέραν τής άναρρή^ 
σεως τοις πραιτωριανοϊς δοθέν σύνθημα ήν τόδε: «ή, αρ ίστη τ ώ ν 
•μητέρων .» Οί πρός τούς λαούς καί τούς βασιλείς έπιστολαί εγράφη
σαν έπ'ονόματι τής αυτοκράτειρας καί τοϋ αύτοκράτορος. Ή Σύγκλη
τος συνέρχεται έπί τοϋ Παλλαντίου λόφου, δπως ή Άγριππίνα είνε 
παρούσα κατά τάς συνεδρίας, καθήμενη όπισθεν παραπετάσματος. Τήν 
Άγριππίναν καί τόν υίόν φέρει τό αυτό φορεϊον, ή μάλλον ό νέος ήγε-
μών ακολουθεί πεζός καί έν σεβασμώ τό τής μητρός φορεϊον. Ή Άγριπ
πίνα αναγορεύεται ιέρεια τοϋ Κλαυδίου καί περιβάλλεται ιερόν χαρα
κτήρα. Δόγματι τής Συγκλήτου ή μορφή αυτής έκτυποϋται έπί τών 
νομισμάτων καί δορυφορεΐται ύπό μιας τών δέκα πραιτωριανών σπει
ρών καί τής φοβέρας διά τήν πρός τούς Καίσαρας πίστιν σπείρας τών 
Γερμανών. Έπιποθεϊ τις νά μόρφωση σαφή τήν εικόνα τής Άγρ ιππ ί -
νης καθ ' ήν έποχήν άρικνεΐται εις τόν κολοφώνα τού μεγαλείου αυτής, 
διότι ακριβώς κατά τήν έποχήν ταύτην πολλαπλασιάζονται οί αν 
δριάντες καί τά άπεικάσματα ή εκμαγεία αυτής. Τά τού Κλαυδίου 
νομίσματα παριστώσιν έπί μέν τής μιας πλευράς τήν Άγριππίναν 
δάφνη έστεμμένην μετά τών λέξεων Ά γ ρ ι π π ί ν η ς Σεβαστής (Agrip-
pinae Augustae), λέξεων καθιερουσών τήν έπίκλησιν σεόαστ ί ί ς , έπί 
δέ τής ετέρας άρμα ύπό ελεφάντων συρόμενον, τοϋθ' δπερ κολακευτική 
είνε άνάμνησις τών τη Λιβί^ άπονεμηθεισών τιμών. Τά δέ τοϋ Νέρω
νος νομίσματα φέρουσι τάς κεφάλας μητρός καί υιού, τοτέ μέν κατά τον 
κρόταφον, τοτέ δέ κατά τό μέτωπον. Έπί τοϋ έ'μπροσθεν μέρους τών 
νομισμάτων ή Άγριππίνα καλείται , γ υ ν η τ ο ν θε ίου Κλαυδ ίου , 
μ ή τ η ρ τ ο ΰ Νέρωνος , ένώ ό Νέρων επί τού όπισθεν μέρους καλεί
ται απλώς υ ί ό ς τ ο ϋ θ ε ίου Κ λ α υ δ ί ο υ . Ή τοϋ Νέρωνος κεφαλή είνε 
μικρά καί παριστά αυτόν νεαρώτατον. Δεν είνε κεφαλή έπτακαιδεκαε-
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τους νεανίου, άλλά κεφαλή παιδική· ό κόσμος έπρεπε νά έξακολουθή 
θεωρών τον Νέρωνα άνήλικον. Τό παράδειγμα τών Ρωμαίων έμιμήθη-
σαν και αί άποικίαι, μάλιστα δέ αί τής Ελλάδος και τής Ανατολής 
πόλεις. Τά έν Ρώμη κοπέντα χρυσά νομίσματα καί πεφροντισμένα εινε 
και μάλλον άξιοσπούδαστα. Κατά τήν έποχήν τής άναρρήσεως τοϋ 
Νέρωνος ή -Άγριππίνα ήν τριάκοντα οκτώ ετών, διετήρει τήν καλλο-
νήν αυτής, άλλ ' έπί τίνων μεν εισέτι χρυσών νομισμάτων οί τής όψεως 
χαρακτήρες είνε μ&λλον εκπεφρασμένοι, ή τοϋ προσώπου κατατομή 
στρογγυλή, τό στόμα λεπτόν, ό οφθαλμός οξύς καί επιτακτικός. Ό έκ 
περιτροπής επισκοπών μέγαν αριθμόν νομισμάτων τής Άγριππίνης θά 
έγχαράξη μετ ' ού πολύ έν τή μνήμη τό όλικόν έξαγόμενον τών επισκο
πήσεων, Οπερ αποτελεί τόν όλον τής όψεως τύπον. Ό τύπος ούτος, 
μεθ' όλην τήν ποικιλίαν τών έπισκοπουμένων νομισμάτων, θά καταστή 
οικείος τώ έπισκοπούντι καί θά διευκολύνη αυτόν όπως άσφαλέστερον 
μεταβή είς τήν σπουδήν τών δακτυλιολίθων 

Οί άνάγλυπτοι λίθοι τής Άγριππίνης δέν εινε σπάνιοι. Έν τή έν 
Παρισίοις Βιβλιοθήκη μεταξύ πέντε τοιούτων ό μάλλον αξιοσημείωτος 
είνε ό ύπ ' αριθμόν 230· είνε σαρδόνυξ έκ τριών συνιστάμενος επιβο
λών ή στρωμάτων, ύψους πέντε έκατοστομέτρων. Ή αυτοκράτειρα 
εξομοιωμένη τή θε^: Άρτέμιδι, φέρει έπ ' ώμου φαρέτραν καί είνε δαφνο-
στεφής. Ή κατεργασία είνε λαμπρά, ή μορφή εκφράζει ύπερηφάνειαν 
καί σταθερότητα καί ύπομιμνήσκει τόν κύριον τύπον τής Άγριππίνης. 
Ό ύπ ' αριθμόν 231 είνε τοϋ αύτοϋ περίπου μεγέθους. Ή χρυσώ καί 
έγκαύστω δέσις τοϋ λίθου σπανίαν έ'χει τήν κομψότητα. Έπί τοϋ μνη
μείου τούτου δυνατόν νά παρατηρηθή έν τοις καθ' έκαστα ή κόμωσις, 
όμοια τή τής Μεσσαλίνης, τουτέστι τή κομώσει τής εποχής. Ή κόμη 
κυματούται, καί μικροί μεν βόστρυχοι περιχειλούσι τό μέτωπον, τό δέ 
λοιπόν μέρος αυτής άτημελήτως φέρεται πρός τούς ώμους. Ό δ ' ύ π ' 
αριθμόν 233 λίθος παριστά τήν Άγριππίναν δαφνοστεφή πεπλοφόρον, 
φέρουσαν ένώτιον έκ μαργαρίτου και έν τή χειρί κέρας τής αφθονίας. Έν 
τή σφραγιδογλυφία σκοπός τής τέχνης ήν ή παροχή άξιας τή ύ'λη καί 
ό πλουτισμός τής έν τώ Παλλαντίω λόφω δακτυλιοθήκης διά μνημείων 
αναμνηστικών, επιφανών, κολακευτικών. Ό σφραγιδογλύφος, μή ών 
μέγας γλύπτης, ήδύνατο μάλλον νά έγχαράξη τύπον ιδεώδη, καλλο-
νήν παραδόσιμον ή νά άναπαραστήση έν πάση αύτοϋ τή Ίσχύϊ τόν τ ύ 
πον τοϋ προτύπου, τουτέστι τόν τό ενδιαφέρον τής ιστορίας κινοϋντα 
ίδιον τοϋ παρισταμένου προσώπου τύπον. Την δύναμιν τής τοιαύτης 
αναπαραστάσεως έχει ή γλυπτική > ή δέ σφραγιδογλυφία παρέχει τόν 
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καθόλου τύπον καί τό ιδεώδες τής όμοιοτητος, Αί έν τ ί ί μουσείφ τοϋ 
Λούβρου ύπάρχουσαι δύο προτομαί υπέστησαν δυστυχώς ακρωτηριασμούς, 
άφανίσαντας μέρος τής εκφράσεως αυτών. Τούτων ή μέν έχει κατεστραμ-
μένην καί έξίτηλον τήν έπιφάνειαν, ή δέ τήν κάτω γένυν τεθραυσμένην 
καί τά χείλη έπεσκευασμένα. Μόνον τό σύνολον αυτών παρατηρών τις 
έξ αποστάσεως, δύναται νά συναρπάση τήν μετά χάριτος δραστηριό
τητα , το μετά γοητείας θαρραλέον. Καί ή έν τω Καπιτωλίω προτομή 
δέν ικανοποιεί εντελώς τόν παρατηρητήν, καθ'ότι οί πρός ούρανόν άνα-
τεταμένοι οφθαλμοί προδίδουσι τήν τάσιν τοϋ καλλιτέχνου πρός άποθέω-
σιν τοϋ εικονιζόμενου προσώπου, τουτέστι πρός κολακείαν, ή τήν αύστη-
ράν έκζήτησιν τής αληθείας. Άξιολογωτάτη πασών τών άλλων εινε ή 
έν τώ μουσείω τής Νεαπόλεως προτομή, διά τε τήν ίστορικήν ομοιότη
τα καί τό μέγεθος. Ή κεφαλή εινε εύ'μορφος, έντονος, πλήρης ενεργείας, 
άνδρώδης. Ειμή ύπήρχεν ή έπί τών ώμων έρριμμένη κυματόεσσα χαίτη 
καί ή τής κόμης έν γένει διάταξις, δέν θά ήδύνατό τις ν ' αναγνώριση 
τήν προτομήν γυναικός. Ο^μυώνες τού τραχήλου εινε μεγάλοι και εξέχον-
τες, εύρεΐαι δέ καί έξέχουσαι ώς άνδρικαί αί κλείδες. Ό οφθαλμός εινε 
ευσταθής καί άτενής ύπό τό βαθύ τής οφρύος τόξον, ή δέ ρις μικρόν 
καθειμένη διά τοϋ άκρου αυτής, παρέχουσα τώ όλω προσώπφ έ'κφρασιν 
περισυλλογής. Τά μήλα τών παρειών, κύριον χαρακτηριστικόν τής μη
τρός αυτής Άγριππίνης τής πρώτης, προεξέχουσι· τό στόμα περιχειλοΰ-
ται ύπο αποτόμου πτυχής, ορμώμενης άπο τής ρινός· ή δέ γένυς εινε 
άνδρώδης διακεκριμένη άκαμπτος. Τά πάντα εινε έν εκφράσει εύτονα, 
δόκιμα, ουδέν δ ' υπάρχει τό προδίδον φιληδονίαν. Ή μορφή αύ'τη εινε 
τό περίβλημα ψυχής προσιτής είς μόνα τά μεγάλα ψυχικά πάθη. Κατά 
πρόσωπον ή καλλονή μικράν έμποιει έντύπωσιν, πλαγίως όμως βλεπο-
μένη, εινε θαυμάσια. Τοϋτο είνε χαρακτηριστικόν τού ρωμαϊκού τύπου 
έ'τι καί νϋν, οπόταν ό τύπος ούτος είνε υπερήφανος καί μεγαλοπρεπής. 

Καί Ιδού ή ευφυής τόν νούν καί τολμηρά γυνή αύτη κατά τό τρια-
κοστόν όγδοον τής ηλικίας έ'το; κάτοχος τής δυνάμεως, ήν .καί διά τοϋ 
εγκλήματος αύτοϋ έπεδίωξεν. Οϊα αλληλουχία, οίον σχέδιον, οϊα ευ
στάθεια, οίος θρίαμβος ! Ουδέν άνεχαίτισεν αυτήν, ουτε κίνδυνοι, ούτε 
αρετή, ούτε προλήψεις. Εμπαίζει τούς έπιδεξιωτάτους τών πολιτικών 
ανδρών καί θεωρεί έαυτήν κεκλημένην όπως καταλάβη τήν σκηνήν 
τοϋ κόσμου. Νέα ούσα, θά πλήρωση τήν ίστορίαν τού αιώνος καθ' δν 
ζή . Είνε βεβαία περί τοϋ υιού, δν στιβαρά τή χειρί διέπλασεν. Ό 
υιός ούτος εινε τό έχέγγυον αυτής - άρχει αύτοϋ καί ή βασιλεία αυτής 
θά διαρκέση όσον καί ή ζωή αυτής. Εινε δημοτική. Αι καρδίαι τών 
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Ρωμαίων άνήκουσιν είς άεί τη θυγατρί τοϋ Γερμανικού, ήτις είνε 
ικανή νά διευθύνη αυτούς, νά συντηρη τήν ύπερτάτην αρχήν καί νά 
άρνήται αϋτοϊς έλευθερίαν, ής δέν εινε πλέον άξωι , άντικαθιστάσα 
αυτήν διά τής τάξεως, τής ικανοποιήσεως τών αναγκών, τής μονιμο-
τητος καί τής συνέσεως. Τίς έ'σχε ποτέ τοιαύτην γοητείαν ; Μή ή 
Σεμίραμις, ής ό Τίγρις καί Ευφράτης ώριζον το βασίλειον ; Μή ή Λ ι 
βία, ή ροπήν σχούσα μόνον έν τ φ τών βασιλείων άδύτω καί κατά το 
γήρας ; Ή Άγριππίνα ή τριττώς αυτοκράτειρα, καί ώς ή αδελφή, 
καί ώς ή σύζυγος, καί ώς ή μήτηρ αυτοκρατόρων, καί τήν έξωτερικήν 
εχει λάμψιν καί τήν πραγματικήν αρχήν. Οί βασιλείς καί οί λαοί 
θαυμάζουσιν αυτήν δ υιός Νέρων εινε δ πρώτος αυτής υπήκοος. Ου
δέποτε ή οικουμένη είδε γυναίκα άρθεϊσαν ού'τως είς τον κολοφώνα τοϋ 
μεγαλείου. 

Τί δέ ; Μή πρώτον ήδη έν τη σκυθρά καί αιματηρά ιστορία ταύτη , 
θά άνεύρωμεν τήν άτιμωρησίαν ; Άνεκδίκητοι αρά γε θά μείνωσιν οί 
έξυβρισθέντες καί προπηλακισθέντες ανθρώπινοι καί θείοι νόμοι ; Μή ή 
κλοπή, τό ψεύδος, τό δηλητήριον, δ φόνος, ή μοιχεία, ή μητρομιξία 
θά μείνωσιν ατιμώρητα ; "Ωριστο όπως οί Καίσαρες έν σειρό£ κατα-
βροχθίσώσιν αλλήλους. Ό θρόνος δέν ήδύνατο νά περιλάβη ούτω τερα
τώδεις, εγωισμούς. Τό σκήπτρον ήν άντικείμενον εύθραυστον, ή ώστε 
έπί μακρόν νά άντέχη είς άμιλλαν χειρών τυράννων άπληστων καί 
φρε«ιτιώντων. Οί Καίσαρες υπήρξαν τα φανερά ή μυστηριώδη όργανα 
τής ιδίας αυτών τιμωρίας. 'Εβασάνισαν καί έξωλόθρευσαν αλλήλους, 
παίγνια τής άκαμπτου Νεμέσεως^ Ή Νέμεσις υπήρξε τρομερά τη 
Άγριππίνη, ή δέ τιμωρία αυτής ταχεία ώς τήν άπόκτησιν τοϋ μεγα
λείου. Ό υιός, δν αυτη προήγαγεν εις τόν κολοφώνα όπως συναναβη 
αύτφ , κρημνίζει αυτήν μετ ' οΰ πολύ καί έν τη άκμη τής ηλικίας απο
στερεί αυτήν τής χαράς, τής ασφαλείας, τών τιμών, τής ισχύος, τέλος 
τής ζωής, .ήν αύτη αγαπά όλιγώτερον τής εξουσίας. Μάταιον τό διά 
μακρών έκτιθέναι πάλην ζωηρώς διατηρουμένην έν τη μνήμη πάν των . . . 
Ή ιστορία δεικνύει ήμϊν όπισθεν τοϋ Νέρωνος τήν ύπόκωφον αντίδρα
ση καί έξέγερσιν τών πνευμάτων. Οί πάντες συμμαχοϋσι κατά τής 
Άγριππίνης, οί διδάσκαλοι, ους αύτη έξελέξατο πρός. μόρφωσιν τοϋ 
Νέρωνος, οί θέλοντες νά διαιωνίσωσι τήν κηδεμονίαν καί νά κατα-
στώσιν υπουργοί, οί περί αυτούς φιλόσοφοι καί χρηστοί άνδρες, οί στωι
κοί οί έλπίζοντες ότι θά συντελέσωσιν είς τήν έκ νέου άνθησιν τής αρε
τής, οί αριθμητικώς ύπ·ερτεροϋντες επικούρειοι,οί ποθοϋντεςτήν έπικράτησιν 
τοϋ ηδονικού βίου, οί ύπό τοϋ Σενέκα καί Βούρρου διά παραχωρήσεων 
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κολακευόμενοι φιλελεύθεροι καί συλλήβδην πάντες οί πολϊται, εις άρ-
χαίαν ενδιδόντες πρόληψιν καί αίσχος θεωρούντες τό ύπείκειν γυναικί . 
Σιγηρά τις καί παγκόσμιος δμαιχμία συνέστη κατά τής πανσθενούς 
Άγριππίνης. Αί πρώται κα τ ' αυτής προσβολαί είνε έμμεσοι καί άφο-
ρώσιν εις τήν έλάττωσιν τής ισχύος αυτής. Πάλλας δ εραστής, δ δε
ξιός αυτής βραχίων, δ τά οικονομικά τού κράτους διευθύνων, εκποδών 
γίγνεται . Ό ύπό τής Άγριππίνης προκληθείς θάνατος τού Σιλανοϋ 
καί τού Ναρκίσσου επάγεται άντίδρασίν τ ινα . Ό Σενέκας γράφει τήν 
περί επιεικείας πραγματείαν αυτού, ή Σύγκλητος· παύεται συνερχομένη 
είς τον Παλλάντιον λόφον, Ί'να μή διατελή ούτως ύπό τήν πίεσιν τής 
αυτοκράτειρας. Αύτη άντί ν ' άνησυχήση ένεκα τών προσημείων τούτων, 
καθίσταται θαρραλεωτέρα. Τής Συγκλήτου μή ερχόμενης πρός αύτιήν, 
αυτή σπεύδει νά μεταβη εις τήν Σύγκλητον.. Γνωστή είνε ή περιφρόνη-
σις, ήν έπεδείξατο προς αυτήν δ Νέρων,είσηγήσει τού Σενέκα, τήν ήμέ-
ραν τής υποδοχής τών Αρμενίων πρεσβευτών. Καί τήν έπικράτησιν δέ 
πολιτικής μάλλον ελευθερίου επικαλούμενοι οί εχθροί αυτής, προσέβαλλον 
ούχ ήττον ασφαλώς τήν ροπήν, ήν ήσκει ή Άγριππίνα. Πάσα νέα 
βασιλεία προ τού σιδηρού αιώνος έχει τόν χρυσούν αυτής αιώνα. "Οσον 
πομπωδέστεραι είνε αί ανεκτέλεστοι συνήθως μένουσαι υποσχέσεις, 
τοσούτω εύκολώτερον έξαπαταται δ φύσει εύπιστος λαός, ώς δ ιχθύς 
ύπό τοϋ δελέατος. Οί τής Ρώμης φιλελεύθεροι άνδρες, οι τόν Σενέκαν 
καί τον Βοϋρρον ύποστηρίζοντες έν τη διεξαγωγή τού κυβερνητικού 
έργου, πολλά έζήτουν, δ δέ Σενέκας καί δ Βούρρος άρκοϋντα παρεχώ-
ρουν αύτοϊς, Οπως έξοργίσωσι τήν Άγρ ιππ ί ναν αύτη διεμαρτύρετο έν 
οργή, ελεγεν ότι μόνη κατείχε τάς παραδόσεις τής αυτοκρατορίας, μόνη 
γινώσκουσα τάς ύγιεϊς τού κυβερνάν αρχάς.. Πάς δ άναιρών τάς τοϋ 
Κλαυδίου πράξεις ήλάττου, κ κ τ ' αυτήν, τήν χάριν τοϋ υιού προετοι-· 
μασθεΐσαν έξουσίαν. Πάς δ ' δ άναρριπίζων ελπίδας, ών ή ίκανοποίησις 
ταχέως θ ' άπεδείκνυτό φρούδη, έξέθετεν ε'ις κίνδυνον δλόκληρον τήν 
μελλουσαν βασιλείαν. Ή Άγριππίνα συνησθάνετο ότι ή υπόκωφος καί 
τέως ευλαβής κ α τ ' αυτής άντίπραξις θά παρηκολουθεϊτο ύπό πολέμου 
απροκάλυπτου. Γυνή απλώς νοήμων, προ παντός αγαθή μήτηρ, θά 
κατενόει τήν ύπολειπομένην αύτη δράσιν, θά άπεχώρει έγκαταλιμ-
πάνουσα τόν Νέρωνα είς συμβούλους καθοδηγοΰντας αυτόν μετά συνέ
σεως, καί θ 'άπήλαυεν έν τη αποχωρήσει τήν ήδονήν τοϋ έργου όπερ 
ε'ιργάσατο. Ά λ λ ' ή Άγριππίνα ουδόλως έπλάσθη διά τοιαύτην καρ-
τερικήν ΰπειξιν καί ύπομονήν.'Εκληρονόμησε παρά τής μητρός δύναμιν 
αντιστάσεως καί τρομερά ς παραφοράς, άς έμελλε νά μεγεθύνη δ άγων . 
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Ή μεγαλόνοια, ανδρός ή γυναικός, έν τισι δοκιμασέαις κατά τήν 
σωματικήν κράσιν ή αυξάνει ή εξελέγχεται έλαττουμένη. Κατά τήν 
περίοδον τών κατακτήσεων τά πάντα προσμειδιώσιν αυτή" είνε ακμαία, 
ή τύχη δίδει αυτή πτέρυγας, τό μέλλον διανοίγεται, έ'καστον δέ βήμα 
πρός τά ιτρόσω συνεπάγεται νέον θρίαμβον. Τότε πασαι αί τής ψυχής 
ικανότητες έν ΰπερβάλλοντι διατελοΰσαι έρεθισμώ, αναπτύσσονται και 
δρώσ.ιν εις τό ένδεχόμενον, εστι δ ' δτε καί πλειότερον τοϋ ενδεχομένου. 
Τουναντίον δέ, τής παρακμής επερχόμενης, τάνθρώπινα έκβαίνουσι 
παρά τάς ημετέρας" εύχάς, δέον τότε νά έκτίσωμεν τά έν τώ παρελ-
θόντι κακώς πεπραγμένα έν μετριοπάθεια, καί περισυλλέγοντες ημάς αυ
τούς, νά άνεχθώμεν πασαν μορφήν, έν γαλήνη υφιστάμενοι τάς εφόδους 
καί μετά μειδιάματος αμυνόμενοι. Έν τή αντιστραφώ ταύτη δράσει 
απαιτούνται προσόντα, άπερ ουδέποτε ε'σχεν ή παράτολμος Άγριππίνα . 
Τραγική, ορμητική, ήρωϊκή, αχαλίνωτος, ήτο δλως άνειτιτήδειος έν τώ 
άμύνεσθαι. Συνεϊχεν έαυτήν, όπως άνετώτερον έκραγή,έκολάκευεν όπως 
βιαιότερον άπειλήση, καί τήν έπίθεσιν μή άνάμένουσα, αυτή έπετίθετο. 
Ή τής έπιούσης μανία έξουδετέρου τήν τής προηγουμένης συνετήν 
πραξιν. Ώμοίαζε τίγρει έν δεινότατη ευρισκομένη ανάγκη. Ή έπί μα
κρόν παραταθεΐσα έ'κτισις αυτη τών αμαρτιών, είνε θέαμα άξιοσπού-
δαστον καί συγκινητικόν. Ή έπίτασις τής καταιγίδος άποσκληρύνει τό 
άδάμαστον αυτής ήθος καί επιτείνει τήν άλαζονείαν αυτής. Τών στη
ριγμάτων θραυομένων έν ταϊς χερσίν αυτής, αναζητεί έτερα, άντί δέ 
τοϋ περιποιεΐσθαι τόν Νέρωνα καί τούς φίλους αύτοϋ, νέους ζητεί ομή
ρους, δ ι ' ών νά έκφοβή αυτούς. Θωπεύει τόν'Βρετανικόν ό Βρετανι
κός δολοφονείται. Ό Νέρων θέλει νά αποκήρυξη τήν Όκταβ ίαν ή 
Άγριππίνα περισυλλέγει καί καθιστό: αυτήν προσφιλή τοις Ρωμαίοις. 
Ότέ μέν περιποιείται, ότέ δέ καταράται τήν εύνοουμένην τοϋ Νέρωνος 
Άκτήν . Μάτην ή Λοκούστα οικεί έν δωματίω τών βασιλείων, μυστη
ριώδη τρόμον έμποιοϋσα εις τήν ψυχήν αυτής. Μάτην ή τού δωματίου 
αυτής στέγη επιτηδείως πριονίζεται όπως καταπίπτουσα καταθραύση 
αυτήν δήθεν τυχαίως. Θρασύθυμος καί απτόητος εξακολουθεί αγωνι
ζομένη. Αναζητε ί μεταξύ τών αρχαιοτέρων οικογενειών τών Πατρι
κίων ύποψήφιον αυτοκράτορα, κυκ7^ούται ύπό δυσηρεστημένων, καί 
διά δώρων φιλικώς διαθέτει τούς έκατοντάρχους καί τούς έπ'άδεία στρα
τιωτικούς. Ό Νέρων άντεκδικούμενος, αποσύρει ά π ' αυτής τήν γερμα-
νικήν φρουράν, περιορίζει αυτήν έν τή οιχίκ τής Άντωνίας , απομακρύ
νει ά π ' αυτής τούς έπισκέπτας καί τούς πελάτας. Οί γείτονες αυτής 
παροτρύνονται όπως ένάγωσιν αυτήν είς τά δικαστήρια, τήν δέ νύκτα 
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υβριστικά γσμάτια άγονται περί τόν κήπον τής τέως δεσποζούσης τής-, 
οικουμένης. "Οσάκις δέ δ ι ' αιφνίδιου μεταβολής ανοίγει τήν εαυτής 
καρδίαν καί τόν θησαυρόν τώ υίώ καί διά μειλιχίων τρόπων καί 
θελγμάτων επιχειρεί νά απόσπαση αυτόν τών παιδαγωγών καί νά 
έμβάλη αυτόν εις τάς ήδονάς, ό Νέρων, γινώσκων τήν παγίδα, 
αποσύρεται καί τό μεταξύ αυτών μίσος άναγεννάται άγριώτερον. 
Ήμέραν τ ινά , έπί τή καταγγελία της Σιλάνας, άποκ^λυψάσης τά 
χαλκευόμενα, ή Άγριππίνα μέλλει νά ύποστή άνάκρισιν. Οί πραιτω-
ριανοί είσβάλλουσιν εις τήν ο'ικίαν αυτής. Ό Βοϋρρος, όπως σώση αυ
τήν έκ τής πρώτης παραφορας τοϋ Νέρωνος, υπόσχεται ότι θά φόνεύση 
αυτήν, &ν αποκάλυψη τήν ένοχήν αυτής. Ά ν τ ί άποκρίσεως είς τάς ερω
τήσεις τοϋ Βούρρου, ή Άγριππίνα αποτείνει μομφάς, καί εξελέγχει τούς 
αχάριστους. Κατηγορεί καί όρθοϋται εύγλωττος καί τρομερά έν τή με-
γαλειότητι αυτής. Κατορθοϊ νά έξορισθή ή Σιλάνα καί νά φονευθή ό 
καταγγελεύς, δν ένεθάρρυνεν ή Σιλάνα. Μόνη τέλος πρός όλόκληρον τήν 
αύτοκρατορίαν παλαίουσα καί πάσαν έξαντλήσασα μηχανήν, μελέτη 
τήν άθεσμον μίξίν. Ωραία εισέτι, ποθητή, έστολισμένη ώς εταίρα, 
αποπειράται, ώς άναφέρουσιν οί ιστορικοί, νά ώθηση τόν υίόν εις μη -
τρομιξίαν. Ό Σουητώνιος αφηγείται πράγματα, άπερ αρνείται νά 
μεταγράψη ό κάλαμος. Μήτηρ ποθούσα νά προβή εις αίμομιξίαν εινε 
άνταξία μητραλοίου υιού. Ό πενταετίαν δλην διαρκέσας άγων λήγει 
αίματηρώς . . . Ό Τάκιτος περιέγραψε διά ποιητικών χρωμάτων τό 
τελευταϊον τούτο δράμα. Δεικνύει ήμϊν τόν κόλπον τών Βαϊών, τόν 
άστερόεντα τής νυκτός ούρανόν, τούς αποχαιρετισμούς τοϋ μητραλοίου, 
τά ασελγή ̂ φιλήματα, άποτροπαιότερα τών σχεδίων αύτοϋ, τήν κομψήν 
λιβυρνίδα ναϋν διασχίζουσαν τά κύματα, είτα δέ ε'ις δεδομένον σημεϊον 
διανοιγομένην, τήν άπελευθέραν Άκεραυνίαν άφοσιουμένην εις τήν 
διάσωσιν τής Άγριππίνης καί φονευομένην, τήν Άγριππίναν τόν ώμον 
εχουσαν τεθραυσμένον διά κτυπήματος κώπης καί. σιωπηλώς κολυμ-
βώσαν .Ή Άγριππίνα σωθεϊσα, ουδέν λέγει, ουδέν εκφράζει παράπονον. 
Άγγέλλε ι τά συμβάντα τώ υίώ, προσποιούμενη δτι τό δυστύχημα 
προήλθεν αύτη έκ τύχης. Τέλος δτε οί δολοφόνοι περί τήν κλίνην αυ
τής ΐστανται , ή Άγριππίνα εγείρεται καί άποκαλύπτουσα τήν τόν 
Νέρωνα βαστάσασαν κοιλίαν, άνακράζει: «Εις τήν κοιλίαν κτυπάτε ! » 
Υψ ίσ τη αναίδεια, άγριωτέρα πάσης βλασφημίας, πάσης κατάρας, 
Ο'ία γυνή ! Οί'α δραστηριότης έν τή διαπράξει τοϋ κακού ! Έν άλ»· 
λοις χρόνοις ή Άγριππίνα άφιεροϋσα πάσας τάς θαυμάσιας ψυχικάς 
αντής ικανότητας καί το θάρρος εις τήν διάπραξιν τού άγαθοϋ, θά 
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ητο Λουκρητία τις έπαιρομένη έπί τή άγνότητι, Κορνηλία τις κομπά-
ζουσα. έπί τοϊς τέκνοις, δέσποινα έναβρυνομένη έπί τω γένει καί τή 
προς αυτήν εύνοια· καί εκτιμήσει τοϋ δήμου. Ά λ λ ' έγεννήθη έν χρόνοις 
αχαλίνωτου διαφθοράς, εν μέσω γενικής έκλύσεως καί απώλεσε πάσαν 
συνείδησιν αγαθού καί κακού. Χρυσόν καί έξουσίαν ήθελε, ταύτα ύπε-
ξεκαιον τούς πόθους αυτής. Ή καρδία αυτής άναπεπταμένη ήτο ε'ις 
αχαλίνωτους πόθους· ο νους αυτής, μή δεσποζόμενος ύπό τοϋ καθήκον
τος, ήτο δύναμις τυφλή, καί φρενιτιώσα, άναπόδράστως ωθούσα αυ
τήν είς τον όλεθρον. Δικαίως άρα ό ύψιστος ούτος εγωισμός, ό περι-
φρονήσας πάν ό,τι οί άνθρωποι σέβουσι, περιήλθεν είς θέσιν τοιαύτην, 
ώστε νά μή δύναται νά εΰρη άσυλον έν τοις κοινωνικοϊς νόμ.οις καί νά 
μή δύναται νά έπικαλεσθή τήν άρωγήν τών νόμων τής φύσεως. 

Ό παραλληλισμός Άγριππίνης καί Λιβίας καί σαφής εινε καί νά 
διαφώτιση ήμας δύναται. Εινε δύο γυναίκες ήκιστα μέν ϊσαι· άλλά 
πρωταγωνιστήσασαι έν τώ α'ιώνι αυτών. Πρότυπον τής μέν ύπήρξεν ή 
δέ. "Εχουσι τοσαύτας ανομοιότητας, όσα καί κοινά γνωρίσματα. Ή 
Λιβία σώφρων καί κρατούσα εαυτής, δεικνύει τίνα Ίσ^ύν εχει ή έγκαρ-
τεροϋσα ύπόκρισις έν τή πολιτική· ή δ ' Άγριππίνα φύσει παράφορος 
και πρόσκαιρους ύποκρινομένη, δεικνύει τίνας επάγεται απώλειας έν τή 
πολιτική ή βία. Ή Λιβία έχει ψυχράν γλυκύτητα καί γαλήνην άμε-
τάβλητον ή δ' Άγριππίνα ψυχήν φλογεράν καί άνδρικήν δραστηριό
τητα . Ή Λιβία καταστρέφει διά τής υπομονής π&ν πρόσκομμα, ώς ή 
σταγών τοϋ ύδατος τον βρά^ον. Ή Άγριππίνα βαίνει ευθύ προς τον 
σκοπόν, προσβάλλει, ανατρέπει. Ή Λιβία σωφρονεϊ καί διαφυλάττει 
άρωμα δημοκρατικής άπλότητος\ή δ ' Άγριππίνα δέν εινε μέν επιρρε
πής προς τήν ήδονήν, άλλά καθιστά το σώμα ό'ργανον τής φιλοδοξίας, 
εμπόρευμα δι'ού αγοράζει τήν έξουσίαν. Ή Λιβία εχει μέτωπον λευκόν 
ώς τον ελέφαντα, γαλήνιον, εύμορφον, φαιδρόν και κ α τ ' αυτό τό έβδο-
μηκοστόν τής ηλικίας αυτής έτος· ή δ ' Άγριππίνα προσωπεΐον χαλ-
κούν, πρό ούδενός ώχριών καί ένδεικνύον τήν πρώίμον ωριμότητα. Ή μέν 
Λιβία, γλυκεία καί θεραπευτική τών παθών τοϋ Αυγούστου,παρορά τάς 
απιστίας αύτοϋ· ή δ ' Άγριππίνα, αδιάλλακτος έχθρα τών παλλακίδων 
τοϋ υιού, προάγεται έν τώ κατ 'αύτών άγώνι, όπως έαυτήν αύτω προ-
σενέγκη. Ή μέν πρώτη είνε ικανή νά σαγηνεύη τούς ανθρώπους και νά 
άγη αυτούς διά χαλαρών χαλ ι νών ή δευτέρα επιβλητική, ανυπόμο
νος έν πάση θεραπεία, προτιμά τού δόλου τήν βίαν. Ή πρώτη εινε 
{κανή νά συνιστά τήν μακροθυμίαν καί νά έγχέη κρύρα τό δηλητήριον 
ή δευτέρα προσβάλλει κατά μέτωπον, αδιάλλακτος ώς ή μήτηρ αυτής 

Η ΜΗΤΗΡ T O T ΝΕΡΩΝΟΣ 679 

καί ήρω'ίκή καί έν αϋτοΐς τοις κακουργήμασιν. Ή μέν δαμάζει καί μέ
χρι τής ύστατης αυτής ημέρας δεσμεύει τόν ΊΊβέριον· ή δέ καταδυνα
στεύει καί ύπεροπτικώς φέρεται πρός τόν Νέρωνα, μειράκιον έπτακαίδεκα. 
ετών, όπερ περιφρονεί καί φονεύει αυτήν. Ή μέν εκλήθη ύπό τοϋ Κα-
λιγόλα θ ή λ υ ς "Οδυσσεύς 1 ή δέ, άν τις έβούλετο νά συγκρίνη αυτήν 
πρός τινα τών ομηρικών ηρώων, ομοιάζει τ φ Αϊαντι , όστις ύπό κεραυ
νού πληγείς καί έπί βράχου προσπατταλευθείς ύπό τής Αθηνάς, τολμά 
εισέτι νά προκαλήται τόν οΰρανόν. 

Κοινά γνωρίσματα έ'χουσιν αί δύο αύται γυναίκες, τήν άχαλίνωτον 
φιλοδοξίαν, τήν ελλειψιν ευλάβειας ή τύψεως τοϋ συνειδότος, την περι-
φρόνησιν τών ανθρώπων, τήν.άδιαφορίαν τού ψεκτοϋ ή μή ψεκτοϋ τών 
πρός έπιτυχίαν τοϋ σκοπού μέσων, τήν φυσικήν όρμήν τήν ΰπαγορεύσα-
σαν αύταϊς όπως παρεισαγάγωσιν ε'ις τήν αΰτοκρατορικήν φωλεάν τήν 
εαυτών καί άπορρίψωσιν έκ ταύτης τήν γνησίαν νεοττίαν, τήν πολιτι-
κήν τακτικήν τήν κινήσασαν αύτάς όπως συγκεντρώσωσιν έν ταϊς χερ-
σίν αυτών τάς παραδόσεις τής απολυταρχίας, τό προορατικόν τό παρόρ
μησαν αύτάς όπως άντιτάξωσι ταϊς όρμαϊς τών υιών εφήμερα προχώ
ματα, ΰπερθεν τών όποιων μετ ' οΰ πολύ τά συσσωρευόμενα κύματα θά 
κατακρημνισθώσι φοβερώτερα. Κοινήν έχουσιν αί γυναίκες αύται τήν 
έπιτηδειότητα τοΰ έξασφαλίζειν μετ'αρρενωπής σταθερότητος τήν έξου
σίαν, ή μέν πρώτη εν ταις χερσί τοϋ Αυγούστου καί τοϋ Τιβερίου, ή 
δέ δευτέρα έν ταΐς τοϋ Κλαυδίου καί τού Νέρωνος. Κοινήν εσχον τήν 
απόλαυσα τής ηδονής τής άνευ επικουρίας καταστροφής τών αντ ιζή
λων , ή πρώτη τής Ιουλίας, τής έκδεδιητημένης καί ευφυούς Ιουλίας, 
ή δευτέρα τής Μεσσαλίνης, τής λυκαίνης Μεσσαλίνης. Κοινόν έχου
σιν αί γυναίκες αύται τό ότι υπήρξαν αί Ίσχυρότεραι διάνοιαι τής επο
χής αυτών, πολλώ άνώτεραι άναδειχθεϊσαι τών ανδρών κατά τε τήν 
επιδεξιότητα καί τήν βιαιότητα τών παθών, τό ότι υπήρξαν αί μά
στιγες ,τοϋ αιώνος αυτών, τού προσωποποιουμένου εν αΰταϊς αιώνος, 
καθ' δν αί γυναίκες αύται διέφθειραν καί έν αύτω τώ σπέρματι τάς 
πολιτικάς καί ο'ικογενειακάς άρετάς, τό ότι υπήρξαν τά υποδείγματα 
τοϋ άκρου θράσους καί τής δαιμονιώδους φιλοδοξίας, συνελόντι τό ότι 
υπήρξαν ή ένσάρκωσις τής αυτοκρατορικής εξουσίας. 

(Έκ των τοϋ Beule) 
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Ήμεϊς οί "Ελληνες έσμέν τή άληθεία ό παραδοξότερος τών λαών 
τής υφηλίου. Έάν άφίνοντες κατά μέρος τον έθνικόν εγωϊσμόν, άντ ι -
παρεβάλλομεν είλικρινώς τά προσόντα ημών προς τά ημέτερα ελαττώ
ματα, ϊσως θά ησθανόμεθα καιρίως τιτρωσκομένην τήν έθνικήν ημών 
ύπερηφάνειαν. Δέν.πιστεύω νά φρονή τις υμών δτι πρέπει νά παρηγο-
ρώμεθα διά τον λόγον δτι πολλά άλλα έ'θνη ευρίσκονται εις χείρονα 
θέσιν. Ναί μέν, ίσως είναι αληθές δτι έν τή ημετέρα- δυστυχή μεγί-
στην ανακούφισα φέρει ή δυστυχία τών άλλων, ά λλ ' ή τοιαύτη παρη
γοριά είναι παθητική τις κατάστασις, Ισοδυναμούσα προς τήν άδυνα-
μίαν, τήν ανικανότητα, τήν έ'λλειψιν αύτοβουλίας, καί αποδεικνύει 
δτι το έθνος ή το άτομον εκείνο στερείται ζωτικότητος καί είναι άξιον 
τής δυστυχίας του· τοιαύτη δέ τις παθητική φυλής τίνος κατάστασις 
άναμφίβολόν έστιν δτι θά έπιφέρη θαττον ή βράδιον τήν παντελή κατα-
στροφήν καί έξαφάνισιν τής φυλής εκείνης· ένεκα τούτου εΐπον ανωτέρω 
δτι δέν πιστεύω νά αίσθάνηταί τις υμών άνακούφισιν έπί τή δυστυχία-
τοϋ άλλου. 

Ό "Ελλην στερείται τοϋ απαραιτήτου εφοδίου διά τον ενεστώτα 
βίον, στερείται πρακτικότητος, ώς προς τοϋτο δέ δέν θά έ'σφαλλον έάν 
έ'λεγον δτι δέν ευρίσκεται εις το ΰψος τοϋ Ινεστώτος πρακτικωτάτου 
αιώνος. 

Είναι γνωστόν όποια προσόντα καί ήλίκον πρακτικον νουν άπαιτοϋ-
σιν αί ενεστώσαι κοινωνικαί συνθήκαι, ή αέναος διά τήν ύ'παρξιν 
πάλη· έν τοσούτω ό "Ελλην άεροβατεϊ το πλείστον, καί έν ω προς τά 
προ τής ρινός αύτοϋ ζωτικώτατα συμφέροντα του αδιαφορεί, έπιλανθα-
νόμενος ότι ύπεσκάφη τό έ'δαφος έφ' ου πατεί , ότι έσάπησαν τά θεμέ
λια τού οικήματος του καί χρήζουσι ταχείας επισκευής ή άνοικοδομής, 
εις κενάς θεωρίας καί ματαίας λογομαχίας τέρπεται, είς αιθέρια πετά
μενος ύ'ψη καί έκ τοϋ ύψους τά ανθρώπινα θεώμενος. Ή κατάστασις 
αύτη ύπομιμνήσκει μοι τήν άλληγορίαν τοϋ Diderot, κατά τήν οποίαν 
?ντος έ'τρεμε τον βαθυπώγωνα γέροντα, όστις ιστάμενος επί βήμος-
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τος έπί αιχμής βελόνης εστηριγμένου, πομφόλυγας διά τών κεχηνότων 
μαθητών του εις τά νέφη έ'πεμπεν. Ώς ό Diderot, ουτω καί ήμεϊς 
όφείλομεν νά τρέμωμεν διά τά θεμέλια τοϋ ημετέρου οικήματος, διότι, 
ώς έν τή αλληγορία εκείνη ή στοά μετά τοϋ έν αυτή γέροντος έξη-
φανίσθη έπί τή άπλή προσεγγίσει τής Πείρας, ούτω καί το ήμέτερον 
οίκημα μοίραίως θά κατάρρευση, έάν εγκαίρως δέν φροντίσωμεν νά 
καταφύγωμεν εις τον μόνον αληθή διδάσκαλον, τήν Πεΐραν. 

Ό "Ελλην είναι ώς έπί το πλείστον έ'ρμαιον τών στιγμιαίων αύτοϋ 
εντυπώσεων. Καί &ν μέν ή στιγμιαία έντύπωσις γενν^ ενίοτε τον με-
γαλουργοϋντα ένθουσιασμόν, τούτο συμβαίνει σπανιώτατα έν τώ βίω -

ώς έπί το πλείστον, ή παράφορα τών στιγμιαίων εντυπώσεων καθιστή 
τον άνθρωπον άστατον, έπιπόλαιον, άδικον, έ'νοχον ενίοτε καί φέρει 
ίσχυράν αντίδραση είς τήν ήρεμον καί βραδεϊαν έξελικτικήν τής προ
όδου δύναμιν. Έάν ό Έλλην παρά τή λεπτή αύτοϋ διανοί<£ καί τή 
ισχυρά αύτοϋ άντιληπτικότητι έκέκτητο καί τήν άπάθειαν καί τήν 
άταραξίαν τοϋ Άγγλου καί τήν πρακτικότητα τοϋ Αμερικανού, όντως 
θά έμεγαλούργει. 

Παρά τών έν Ελλάδ ι ομοφύλων περί τών καθ ' ημάς καί υπέρ τών 
ελληνικών έν Τουρκίο; κοινοτήτων ελάχιστα όφείλομεν νά προσδοκώ-
μεν. Ά λ λ ά καί θά ήδικούμεν ημάς αυτούς έάν περιεμένομεν τά πάντα 
παρ "εκείνων, διότι ή πλειονοψηφία τής ημετέρας φυλής ευρίσκεται έν τή 
"Οθωμανική Αυτοκρατορία καί ουχί έν Έλλ·άδι, ώστε ήμεϊς τήν σωτη-
ρίαν καί τήν-διευθέτησιν τών κακώς κειμένων παρ' ημών αυτών μόνον 
πρέπει νά προσδοκώμεν. Έν τούτοις ένώ κατατρίβομεν τόν ήμέτερον 
χρόνον είς άγονους συζητήσεις καί περί ανάξια καί ανωφελή τυρβάζο-
μεν, τά προ τών οφθαλμών ημών σπουδαίως νοσοϋντα»ημέτερα πράγ
ματα θεωροϋμεν, ώς φαίνεται, ανάξια τής ημετέρας προσοχής, καί ώς 
κοχλίαι άδιαφοροϋμεν περί τής καιομένης καί καταρρεούσης οικίας 
ημών ! 

Έπ ί πολλά έ'τη διατελέσας ουχί άμέτοχον τών κοινωνικών πραγ
μάτων μέλος ορθοδόξου τής Ελληνικής έν Τουρκίικ κοινότητος, ήδυ-
νήθην έκ τοϋ σύνεγγυς νά ίδω καί μελετήσω τήν κατάστασιν αυτής, 
παρακολουθών δε μακρόθεν καί τήν δράσιν καί τόν βίον καί άλλων τ ι 
νών τής Αυτοκρατορίας ορθοδόξων κοινοτήτων, ειδον μετά μεγίστης 
λύπης δτι αί έν Τουρκία ορθόδοξοι κοινότητες δεινήν νοσοϋσι νόσον 
καί ή νοσηρά αυτη κατάστασις δεϊται συντόνου μελέτης καί θεραπείας. 
Ακριβώς περί τής καταστάσεως ταύτης προτίθεμαι σήμερον νά ομιλήσω 
κ α ι ν ά ίπιφέρρ) σκέψεις τινάς περί τής δυνατής θεραπείας. Καί δ, εν 
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εχω μέν τήν άξίωσιν οτι εύρον τό.φάρμακον καί τά μέσα τής σωτηρίας, 
άλλ ' ακριβώς προέταξα τάς ανωτέρω γενικάς σκέψεις ϊ'να κεντήσω τήν 
φιλοπατρίαν καί φιλογένειαν τών αρμοδίων καί δώσω ώθησίν τινα προς 
άκριβεστέραν έξέτασιν καί μελέτην τοϋ ζητήματος, πιστεύω δέ δτι δε
όντως θά έκτιμηθώσιν οί λόγοι καί ή ειλικρίνεια μ.ου. 

Φρονώ ότι είναι περιττον ν ' ανέλθω είς τούς παρωχημένους αιώνας 
καί νά εκθέσω τήν ίστορίαν καί τάς βάσεις, έφ 'ων ε'ισιν ώκοδομημέναι 
αί έν Τουρκίικ μή μουσουλμανικαί έν γένει καί ίδια αί ορθόδοξοι έλ-
ληνικαι κοινότητες" οί πλείστοι τών αναγνωστών εχουσιν ακριβή περί 
τούτου ίδέαν, άλλως τε περί τούτου είπον ήδη τινά πρό τίνων μηνών 
έν γαλλικώ τινι άνθρωπολογικώ περιοδικώ τών Παρισίων ((L'Anthro-
pologie» (1890 tome I No 6, καί 4891 tome II, N° 1,) καί εί
ναι περιττον νά επαναλάβω τά αυτά, θά περιορισθώ δέ μόνον είς γενι
κάς περί τούτου σκέψεις. 

Ό πορθητής έν τη πολιτική αύτοϋ όξυδερκείοι αντιληφθείς τής έκ 
τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως δημιουργηθείσης νέας κατα
στάσεως, έχων ύπ'όψει το διάφορον καί ένιαχοϋ άσυμβίβαστον τοϋ 
θρησκεύματος, τής νομοθεσίας, τών ηθών καί εθίμων, συνελόντι δ' ει
πείν, τοϋ οικογενειακού καί πολιτικού βίου τών κατακτητών καί τών 
κατακτηθέντων, άποσκοπών δέ εις τήν όσον οΐόν τε ευχερή έγκαθίδρυ-
σιν τής νέας δυναστείας καί επιτυχή διακυβέρνησα τής χώρας καί διά 
πολλούς άλλους πολιτικούς -λόγους, έπεκύρωσε τό τότε έν ίσχύι δίκαιον 
τοϋ κλήρου καί παρεχώρησε τή Εκκλησία καί τώ έ'θνει, καθ' δσον 
άφοροι τά θρησκευτικά καί τά συναφή τούτοις κοινωτικά πράγματα, 
προνομίας, αϊτινες άναγνωρισθεΐσαι καί ύπό τών μεταγενεστέρων Σουλ
τάνων, εσχάτως, έπεκυρώθησαν καί ύπό τού νύν εύκλεώς άνάσσοντος. 
Είναι γνωστόν δτι έπί τή βάσει τών προνομιών τούτων τά κοινοτικά 
πράγματα, έκκλησίαι, σχολεία, κ .λ. αυτοδιοικούνται ύπό τών κοινοτή
των , ανεξαρτήτως ά π ' αλλήλων ύπό τήν προεδρείαν καί έπίβλεψιν 
τοϋ 'Αρχιερέως ή τοΰ αντιπροσώπου αύτοϋ. Καί κατά τούς παρελθόν-
τας μέν αιώνας, δτε ένεκα τής μεγίστης ευσέβειας ήν Ίσχυρόν τό θρη-
σκευτικόν καί έθνικόν αίσθημα — όντων τούτων άναποσπάστως συνηνω-
μίνων εις Ιν — αί κοινότητες στενώς περιεσφιγμέναι περί τούς πνευματι
κούς αυτών αρχηγούς, έν ειρήνη καί σιγή διεϊπον τά κοιωντικά αυτών 
πράγματα, διετήρουν σχολάς, καθ'όσον οί μικροί αυτών πόροι έπέτρε-
πον, καί έδίδασκον είς τά τέκνα αυτών τήν πάτριον θρησκείαν καί 
γλώσσαν. Οί άνθρωποι τής εποχής εκείνης ειχον πλήρη συνείδησιν τής 
καταγωγής αυτών, όσον δέ κάν τείνη τις πρός τόν ύλισμόν, ή τόν θε-
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τικισμόν τής ένεστώσης εποχής, ούχ ήττον αδυνατεί ν ' άρνηθη τήν 
μεγίστην έκδούλευσιν, ήν έν δεααΐς περιστάσεσιν ή θρησκεία παρέσχε 
τώ έ'θνει, δωτι άναντιλέκτως ή φιλοπατρία καί ό εθνισμός τών άμα
θων εκείνων ανθρώπων εστηρίζετο, διετηρεϊτο καί ένισχύετο ύπό τοϋ 
ζωηρού θρησκευτικού αισθήματος" ένεκα τούτου σπανκότατα παρετη-
ρεϊτο έν εκείνη τή εποχή "Ελλην τις έπί τοσούτον μισόκαλος, ώστε νά 
έργάζηται πρός καταστροφήν τών κοινωτικών καθιδρυμάτων ή νά έκ-
μεταλλεύηται άσυνειδήτως τήν κοινότητα ή κατά τών προνομίων ερ
γαζόμενος καί παρέχων πράγματα τή Κυβερνήσει, νά εξάντληση τήν 
ύπομονήν αυτής. Ά λ λ ά κάν Ιτι εφύετο τοιούτος τις εφιάλτης εν Ttvi 
κοινότητι, ή κοινότης τότε ήναγκάζετο νά ύποφέρη τόν ζυγόν αγογγύ
στως, άναμένουσα μ.εθ' υπομονής καλλιτέρας ημέρας, διότι μή υπαρ
χόντων έν εκείνη τη έποχη μέσων συγκοινωνίας όπως άναφερθη ή κοι
νότης καί α'ιτήσηται παρά τής ανωτέρας αρχής προστασίαν,ήναγκάζετο 
αύτη νά ύποφέρη τήν τυραννίαν τοΰ άρχοντίσκου εκείνου : τού «κο
τζαμπάση» , τοσούτον μάλλον καθ' δσον ούτος έχαιρε βεβαίως τής εύ
νοιας καί προστασίας τοΰ εγχωρίου «δερέ—μπεη». Καί πώς άλλως θά 
ήδύνατο νά έπιβάλλη τήν δικτατορίαν του καί νά έκμεταλλεύηται 
καί φορολογή τήν κοινότητα ; Εννοείται δέ δτι ό δερέ — μπέης ελάμ
βανε πάντοτε τήν μερίδα τοΰ λέοντος. 

Ά λ λ ά καί ό άρχιερεύς τής εποχής εκείνης δέν ήν ό τής ένεστώσης. 
Τότε ό άρχιερεύς ήν σχεδόν πάντοτε πολιός τις καί λεϋκοπώγων πρεσβύ-
της, μετά σοβαρού καί έπιβλητικωτάτου ήθους, πρός τό ΰψος τοϋ 
όποιου οί κοινοί τών βροτών δέν ήδύναντο ν ' άτενίσωσιν ειμή μετά βα
θύτατου σεβασμού καί δέους, ουδείς δ 'έτόλμα ν ' άντιλέγη ουτε νά 
πράξη τ ι εναντίον τής θελήσεως του. rHv ούτος ό «άγιος γέροντας», 
ή ό «δεσπότης», όστις καί αύτοϊς τοις άλλοθρήσκοις ένέπνεε σεβασμόν, 
έν φ νΰν ό άρχιερεύς είναι ό «Πανιερώτατος» η ό «Σεβασιηώτα-
τος» η απλώς ό άρχιερεύς ή ό Μητροπολίτης· ή αλλαγή δέ αύτη τής 
προσηγορίας δεικνύει ακριβέστατα τήν μεταβολήν τής καταστάσεως. 

Είς τήν μεταβολήν ταύτην κατά πολύ συνέτειναν καί αυτοί οί αρ
χιερείς διά τής απειρίας καί άνικανότητος ένίων τούτων. 'Εγνώρισα 
έκατοντούτη περίπου αρχιερέα πρό τριών καί δέκα ετών τελευτήσαντα.. 
Ούτος ήν ό. αληθής τύπος τοϋ «δεσπότη» τών παρελθόντων αιώ
νων, ήν πράγματι αληθής απόστολος τοΰ Χριστού. Έστερεϊτο πα ι 
δείας, ά λλ ' είχε μεγάλην καρδίαν καί πολλάς χριστιανικάς άρετάς. 
Ό επισκεπτόμενος τόν καλοκάγαθον τούτον ποιμενάρχην εύ'ρισκεν αυ 
τόν καθήμενον ε*ν τινι πενιχρώ μοναχικώ κελλίφ τής Μητροπόλεως 
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καί νήθοντα ή πλέκοντα περικνημίδας· έν τούτοις ό σεβάσμιος εκείνος 
πρεσβύτης εΐχεν αρκετούς πόρους καί ήδύνατο νά ζή έν τή πολυτε
λείς καί τή τρυφή, ώς πολλοί άλλοι, άλλά τούς πόρους τούτους έδα-
πάνα υπέρ τών σχολείων, έποίει αγαθοεργίας καί έπροίκιζεν άπορους 
κορασίδας, αδιακρίτως φυλής καί θρησκεύματος. Ζωηράν εισέτι δ ια
τηρώ τήν έντύπωσιν δτε, ιστάμενος έν τώ μητροπολιτικώ ναώ παρά 
τφ νεκρώ αύτοϋ, τεθειμένω κατά τά είθισμένα έπί έδρας καί περιβεβλη-
μένω τήν άρχιερατικήν στολήν, έ'βλεπον το άκατάσχετον εκείνο ρεύμα 
τοϋ λαοϋ παντός θρησκεύματος καί φυλής προσερχόμενον μετά κατα-
νύξεως καί βαθύτατου σεβασμού ΐ ν ' άσπασθή το ύστατον τήν δεξιάν 
τοϋ άγιου ποιμενάρχου, εναυλος δ ' έτι αντηχεί εις τά ώτά μου ή 
φωνή τών Όθωμανίδων, αϊτινες ψιθυρίζουσαι «Έβλιάδηρ» — «άγιος 
είναι», έσφόγγιζον διά τεμαχίων βάμβακος τάς χείρας του καί ώς πο
λύτιμα περίαπτα έκρυπτον ταύτα επιμελώς έν τοις κόλποις των . Ναί 
μέν ειχε καί εκείνος, ώς πάς άνθρωπος, τά ελαττώματα του, άτινα προ
ήρχοντο μάλλον έκ τής άγαθότητος καί τής άρ.αθείας του, άλλά του
λάχιστον κατά το διάστημα τής έπί πεντήκοντα έτη ύπ'αύτοϋ ποιμάν-
σεως τής επαρχίας του, αύτη ήν ήσυχος, το δέ γόητρον καί το αξίωμα 
τοϋ άρχιερέως διετηρήθησαν σεβαστά καί ουδείς έ τόλμησε νά ύβρίση, 
το αξίωμα τοϋτο, ώς κατά τούς τελευταίους χρόνους έπί σειράν δλην 
ετών συμβαίνει έν τή επαρχία- εκείνη. Δέν θέλω διά τούτων νά είπω 
δτι καί έν τή ένεστώση άλλοία δλως εποχή τοιούτων αρχιερέων ανάγ
κην έ'χομεν, ούτε δτι πρέπει νά δοθή αΰτοΐς ευρύτερα τις εξουσία, ουχί* 
άλλ ' εννοώ δτι έκαστη εποχή πρέπει νά έ'χη τοιούτους άνδοας είς τά 
πράγματα, οΐους αί σύγχρονοι κοινωνικαί καί πολιτικά! συνθήκαι, ή 
ανάγκη καί ή πρόοδος άπαιτοΰσιν έν ώ δέ τοϋτο ακριβώς συνέβαινεν 
έν τοις παρωχημένοις χρόνοις, τουναντίον νϋν δέν κατενοήσαμεν εισέτι 
όποιων τινών ανδρών καί οϊας'τινός μορφώσεως αρχιερέων έ'χομεν ανάγ
κην.. Το ζήτημα τοϋτο, έξ ου εξαρτώνται σπουδαία τοϋ έθνους συμφέ
ροντα, πρέπει σπουδαίως νά μελετηθή. Νϋν ώς έπί το πλείστον δ άρ-
χιερεύς είναι ύπερτεσσαρακοντούτης ή πεντηκοντούτης τις διδάσκαλος 
κατά το μάλλον ή ήττον εγγράμματος, λόγιος ή δοκησίσοφος, σχολα
στικός ή φανατικός, ά λ λ ' ώς έπί τό πλείστον απλούς μοναχός (ουχί 
ώς πρός τον βίον, ά λ λ ' ώ ς πρός τήν ικανότητα), έστερημένος πείρας, 
οξυδέρκειας καί διοικητικής ικανότητος, άγνοών τάς άνάγκας καί 
απαιτήσεις τής Ινεστώσης εποχής, μή Ιχων ακριβή ίδέαν τής κοινω
νίας καί τών διεπόντων αυτήν νόμων, μήτε τών πρός τήν πολιτείαν 
y-ψ, τό ποίμνιον αύτοϋ σχέσεων και καθηκόντων του, ένί λόγω άνθρω-
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πος τής μονής η τοϋ σχολείου καί ουδέν πλέον. Καί ούκ ήδύνατο άλ
λως γενέσθαι. "Εκαστος υμών γιγνώσκει πώς ώς έπί το πλείστον μορ-
φοϋνται οί λειτουργοί ούτοι. Πτωχός τις νέος έκ κώμης τινός προσελκύει 
διά τής επιμελείας καί τής καλής διαγωγής του τήν προσοχήν αγαθού 
τίνος πολίτου ή άρχιερέως, αποστέλλεται εις τήν θεολογικήν σχολήν, 
περιβάλλεται τό ράσον, μετά τήν άποπεράτωσιν τών θεολογικών σπου
δών του χρηματίζει διδάσκαλος έ'ν τινι κωμοπόλει ή καθηγητής έν 
τή θεολογική σχολή, είτα εξαίφνης χειροτονείται καί διορίζεται άρχιε-
ρεύς ! Βεβαίως τοιούτος τις άνθρωπος,άγνοών τήν κατάστασιν τών κοι
νοτήτων, μή έχων ακριβή ίδέαν τών οικογενειακών καί κοινωνικών 
απαιτήσεων τής ένεστώσης εποχής καί στερούμενος" τής απαραιτήτου 
διοικητικής ικανότητος καί πείρας, ουδέποτε θά ευδοκίμηση έν τώ 
σταδίω, όπερ ώς έπί τό πλείστον έκ φιλοδοξίας — ώς τό προσιτώτερον 
είς πτωχόν καί φιλόδοξον μαθητήν — ουχί έξ ειλικρινούς κλίσεως έξε-
λέξατο, αί δέ προσπάθειαι τοιούτου άνθρωπου, κάν έτι ώσιν ειλικρι
νείς, άφεύκτως θά ναυαγήσωσι, προσκρούουσαι βιαίως καί άποτόμως 
κατά έρριζωμένων ιδεών καί τών ανενόχλητων μέχρι τούδε διατελου-
σών έξεων τών είθισμένων νά σιτίζωνται άνεξελέγκτως έκ τών κοίνωτι-
κών πραγμάτων, καί κατά τής ανεξαρτησίας τών φιλοπατρίδων εκεί
νων πολιτών, τών όντων εις θέσιν ώς έκ τής παιδείας ή τής πείρας αυ
τών νά διακρίνωσι τήν συμφερωτέραν τών πραγμάτων διαρρύθμισα 
ή τό επιβλαβές καί έσφαλμένον τής πορείας τού άρχιερέως. Δέν κατη 
γορώ τών ανθρώπων τούτων ούτοι δέν πταίουσιν, άλλά πταίει δ τρό
πος τής αγωγής αυτών, πταίουσιν οί εική καί ώς έτυχε χειροτονοϋντες 
αυτούς, πριν ή πεισθώσιν έάν ούτοι έ'χωσι τά απαιτούμενα προσόντα 
καί έάν προαλειφθέντες ήδη διά μακροχρονίου πείρας, κατέχωσι τά διά 
τόν κοαωνικόν τούτον αγώνα απαραίτητα εφόδια. Παρακαλώ νά μή 
παρεξηγηθώσιν οί λόγοι μου, διότι ομιλώ περί τοϋ γενικώς καί συνή
θως συμβαίνοντος, γινώσκω δέ κάλιστα ότι ύπάρχουσι καί αρχιερείς 
άξιοι τής αποστολής αυτών, έχοντες πάντα τά απαιτούμενα προσόντα 
ή τά πλείστα τούτων. 

'Εγνώρισα αρχιερέα τ ινά , δραστήριον άλλως καί κάτοχον πολλών 
προσόντων, δν έάν εβλεπέ τις προεδρεύοντα τών συνεδριών τής Α ν τ ι 
προσωπείας τής κοινότητος, θά έσκέπτετο αμέσως ότι ούτος ήδυνάτει έν 
τή θέσει εκείνη ν ' άπεκδυθή τόν διδάσκαλον, έφαίνετο δ ' έναργώς νο-
μίζων δτι ειχε προ αύτοϋ μαθητάς ώς άλλοτε, καί ώς τοιούτους έζήτει 
νά- μεταχειρισθή παρήλικας καί πολιούς πολίτας, έσχηματισμένους προ 
πολλών ετών καί άξεστους μέν ενίοτε, άλλ ανεξαρτήτους χαρακτήρας. 
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Εννοείται βεβαίως οτι έναυάγησαν αί προσπάθεια! του καί ήναγκάσθη 
νά δεχθη τήν προταθεϊσαν αύτω μετάθεσιν, πιστεύω δέ νϋν νά έσχη-
μάτισεν αρκούσαν πεϊραν καί νά ήλλαξε τακτικήν, .διότι, ώς φαίνεται, 
έν τή νέα επαρχία· του είναι ήσυχος. Έπιτραπήτω μοι νά μή αναφέρω 
άλλα έπί τούτω γεγονότα, διότι ένδεχομενον νά παρεξηγηθη ό σκοπός 
μ.ου ύπό τών λαμβανόντων ταύτα δ ι ' ίδιον λογαριασμόν, άλλά φρονώ 
ότι καί τά ολίγα ταύτα άρκουσι ·νά δώσωσιν ύμϊν ακριβή ίδέαν τής 
καταστάσεως - ελθωμεν δέ είς τάς κοινότητας. 

Είναι γνωστόν ότι άλλοτε αί κοινότητες διωκούντο — πάντοτε απο
κλειστικώς διά Ίδιων αυτών πόρων—ύπό τών ομογενών προκρίτων ή 
προυχόντων έκαστης πόλεως, οί'τινες συνερχόμενοι έπί τώ αύτω, συνε-
ζήτουν άταράχως καί έν ειρήνη περί τής συμφερωτέρας διαρρυθμίσεως 
τών κοινωτικών πραγμάτων,έλάμβανον αποφάσεις, άς πάντες έσέβοντο, 
διενήργουν εράνους αύτοι πρώτοι συνεισφέροντες τά μεγαλείτερα ποσά, 
εκτιζον εκκλησίας, σχολεία, κ . λ . καί έν γένει έφρόντιζον περί πάντων 
χωρίς 6 λαός νά διαμφισβητήση ποτέ τήν αρμοδιότητα αυτών καί τό 
κύρος τών πράξεων των . Ούτοι, οί πατέρες ημών, έν τή άπλότητι καί 
αμαθείς αυτών, έμφορούμενοι ένθέου ζήλου καί αγνής φιλοπατρίας, έπε-
τέλουν έν σιγή μεγάλα αναλόγως τής εποχής ε'ργα καί έκληροδότησαν 
ήμΐν σχολεία, εκκλησίας καί άλλα κοινωτικά καθιδρύματα, παρά τάς 
δυσμενείς τών χρόνων εκείνων συνθήκας. Νϋν όμως οί καιροί μετεβλή-
θησαν, καί ήμεΐς μετ ' αυτών, ϊνα είπω κατά τόν Λατϊνον. Ή νεωτέρα 
γενεά μαθούσα, κατά τό δή λεγόμενον, «μ ερ ι κά γ ρ ά μ μ α τ α » , έσκέφθη 
ότι οί πατέρες ημών ένεκα τής άμαθείας καί άγραμματωσύνης των είσίν 
όλως αναρμόδιοι νά διαγιγνώσκωσι τό αληθές συμφέρον τής κοινότητος 
καί ότι αύτη κατέχει πάντα τ ά απαιτούμενα πρός βελτίονα διοίκησιν 
τών σχολικών καί άλλων κοινωτικών πραγμάτων καί τεθείσα εις τό 
έργον έπί τή προφάσει τής καταπολεμήσεως τοϋ ασυμβιβάστου πρός τάς 
κρατούσας αρχάς τυράννου : « τ ο ΰ Κοτζαπασ ίσμοΰ» , ήρξατο υποσκά
πτουσα τά θεμέλια τοϋ μέχρι τότε καθεστώτος. Ά λ λ ' ώς έν παντί 
λυσσώδει άγώνι, 6 σκοπός εξαγνίζει τά μέσα καί ή νέα γενεά ούδενός 
μέσου έφείσθη· τηλεγραφεΐα, ταχυδρομεία, εφημερίδες — αί συγκοινωνίαι 
είχον ήδη βελτιωθή—τά πάντα έχρησιμ,οποιήθησαν καί , ώς συμβαίνει 
πάντοτε έν τοιαύτη ζωηροί αντιδράσει, ή υπερβολή τοϋ ζήλου καί ή 
παράφορα πολλούς ήδίκησε καί πολλάκις ασεβώς προσεφέρθη. Μακράν 
τοϋ νά κατακρίνω τόν τοιούτον αγώνα, τουναντίον φρονώ ότι ούτος έπε-
βάλλετο ύπό τής εποχής καί ην αναγκαίος, ά λ λ ' επρεπεν ούτος νά διε
ξήχθη μετά μείζονος περισκέψεως καί σεβασμού καί ελάσσονος παραφο-
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ράς και αδικίας. 'Εξ έτερου αί συνταγματικαί άρχαί τού αιώνος καί ή 
έλευθερωτέρα άγωγή 5ήρξαντο ζωηρώς έπιδρώσαι έπί τής ήμ,ετέρας κοι
νωνίας, ήρξαντο έμπνέουσαι τήν άνεξαρτησίαν τοϋ χαρακτήρος, τήν 
άποστροφήν πρ,ός τήν παθητικήν κατάστασιν τοϋ άτομου καί τήν συναί
σθηση» τών δικαιωμάτων καί καθηκόντων τού άνθρωπου, ώστε τό έθνος 
εύρίσκετο έν μεταβατική Ttvi καταστάσει, ήτις συνεπάγει μέν μοι-
ραίως σφάλματα καί παραλογισμούς, άλλ ' είναι φυσικώς καί ό αναγ
καίος καί αναπόφευκτος τής προόδου σταθμός καί έξ ου δέν εξήλθε 
μέν εισέτι, άλλά πάντως θά έξέλθη νικητής. Έτερον τ ι έπελθόν ώς 
περιπλοκή τις ε"ν τινι νόσω, επέτεινε τήν θύελλαν. Αί έν ταΐς πόλεσιν 
άρχαϊαι ο'ικογένειαι τών προυχόντων ήρξαντο ένιαχοϋ νά παρακμάζω-
σιν, ένιαι δέ τούτων είτε ύπό τής ανάγκης είτε ύπό τής φιλοχρηματίας 
άγόμεναι, έθεώρησαν ότι ό ασφαλέστερος καί εύκολώτερος τρόπος τοϋ 
κερδαίνειν είναι νά έκμεταλλεύωνται τά κοινωτικά καθιδρύματα καί 
τήν εύπιστίαν τού λαού, χρώμεναι τή άπό πολλών ετών κτηθείση κοι
νωνική θέσει καί επιρροή αυτών, καί δή έπιτεθεισαι ώς βδέλλαι κατά 
τής κοινότητος,άπεμύζων πασαν Ίκμάδα αυτής καί τή ανοχή τών επι
τόπιων άρχων ή τοϋ άρχιερέως κατήντων αληθής καί ακαταμάχητος 
μάστιξ τοϋ λαού. Έκτος τούτου, πολλοί πλούσιοι σχετικώς άγρόται 
μετώκουν έκ τών κωμών καί ήρξαντο έγκαθιδρυόμενοι έν ταΐς πόλεσι· 
φρονοϋντες δέ ότι διά τής εις τά κοινωτικά αναμίξεως χειροτονούμενοι 
δημογέροντες, έφοροι ή επίτροποι θ ' άπέκτων τίτλους ευγενείας, έ'χεον 
έ'λαιον εις τήν πυράν καί ασμένως έγίνοντο όργανα τοϋ πλείονα υπο
σχόμενου. Ό άρχιερεύς έξ έτερου είτε χάριν τών ατομικών συμφερόν
των του, είτε πρός εύκολωτέραν διοίκησιν τών κοινωτικών άναγκαζό-
μενος νά έπακουμβήση έπί τών άρχοντίσκων τούτων : «τών κοτζαμ-
πάσιδων» , έξήπτε τούς οπαδούς τών νέων ιδεών, οϊτινες έρρήγνυον τά 
ΐμ-άτια αυτών καταγγέλλοντες τόν αρχιερέα ώς συνομνύοντα μετά τών 
άρχοντίσκων κατά τών κοινωτικών ή έκμεταλλευόμενον τήν άμάθειαν, 
τήν εύπιστίαν καί τό πρός τόν αρχιερέα σέβας τών θεοσεβών τούτων 
γερόντων. Έάν δ ' έτόλμα ό άρχιερεύς νά έπακουμβήση έπί τών νεω
τέρων, ό κοτζαμπασισμός ήν αδυσώπητος. Μήπως ήν δύσκολον νά 
συκοφαντηθή ή καί νά φωραθή ό άρχιερεύς καταλύων τετάρτην ή π α -
ρασκευήν τινα, ή συνομιλών μ.ετά τίνος γυναικός ; Ιδού λοιπόν ούτος 
ανήθικος, άσεβης καί μονονοϋκ ύλιστής καί άθεος ! Καί έκ τούτων 
κραυγαί και πάταγος καί αλαλαγμός καί αντεγκλήσεις καί διαβο-
λαί καί συκοφαντίαι καί είτι παρόμοιον. Ώς βλέπει έκαστος, ή κατά -
στασις άφικνεϊτο εις τό άπροχώρητον, ή νόσος ην δεινή καί Ιδεϊτο 
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θεραπείας, ώς άνυσιμώτχτον δέ φάρμακον νεωτερίζοντες τίνες αρχιερείς 
παρέσχον τό οΊίνταγμ,α, ήτοι τούς κατά τόπους ειδικούς κανονισμούς, 
καθ' ους συγκροτούνται δ ι ' εκλογών τά διάφορα σωματεία τών κοινο
τήτων , καί ιδού νϋν αί κοινότητες παρέχουσαι τό θέαμα συνταγματι
κών ημιανεξαρτήτων συμπολιτειών. 

Φέρε νϋν ΐδωμεν όποιος τίς έστιν ό συνταγματικός ούτος χάρτης. 
Ούτος διαφέρει ουσιωδώς κατά τάς κοινότητας, αναλόγως τοϋ π λ η 
θυσμού αυτών, τού συμφέροντος, τής νομοθετικής "ικανότητος τοϋ ύπο-
βαλόντος ή έπιβαλόντος αυτόν άρχιερέως ή τών νομοθετών τής κοινό
τητος, τών επιτόπιων αναγκών ή απαιτήσεων, τού τρόπου τής αντι
λήψεως τών πραγμάτων, κ . λ . π . Ό άρχιερεύς ή ό επίτροπος αυτού δ ι ' 
εγκυκλίων άναγιγνωσκομένων έπ ' εκκλησιών καί τοιχοκολλουμένων, 
προσκαλεί έν ώρισμένη ήμερα καί ώρα τόν λαόν εις γενικήν συνέλευσιν, 
ή διατάσσει τήν κα τ ' ενορίας ύπό τήν προεδρείαν τοϋ ιερέως καί τού 
μουκτάρη τής συνοικίας έκλογήν τών Δημογερόντων ή τών Αντιπροσώ
πων τής κοινότητος. Ή αντιπροσωπεία συνίσταται αναλόγως τοϋ πληθυ
σμού έξ 20, 30 ή 40 μελών. Καί άλλαχού μέν αί έκλογαί γίνονται 
έπί τή βάσει τών στεφάνων, άλλαχοϋ δέ έπί τή βάσει τών υπέρ τών 
σχολείων συνδρομών τών πολιτών—^τούθ' ό'περ θεωρώ λογικώτερον, δ ι -
καιότερον καί συμφερώτερον — καί άλλαχού επικρατεί αληθής όχλοκρα-
τ ία . Μετά τό πέρας τών εκλογών, συνέρχεται ή Αντιπροσωπεία είς συ
νεδρίασα ύπό τήν προεδρείαν τοϋ άρχιερέως ή τοϋ αρχιερατικού επιτρό
που, καί συνωδά τώ έν Ίσχύι κανονισμώ, είτε οί κερδίσαντες πλείονας 
ψήφους πρώτοι ερχόμενοι 4, 5-10 αναγνωρίζονται Δημογέροντες, ε'ίτε 
διενεργείται ύ π ' αυτής τής Αντιπροσωπείας διά δευτεροβαθμίων εκ
λογών ή εκλογή τής Δημογεροντίας, ης 6 αριθμός τών μελών ποικίλλει 
αναλόγως τών φιλοδοξιών καί απαιτήσεων τοϋ τόπου. Έ ν τισι δέ πό-
λεσιν ό κανονισμός παρέχει τό δικαίωμα τοϋ προεδρεύειν έν ταϊς συνε-
δρίαις τής Δημογεροντίας -καί εις τούς παρά τοϊς δικαστηρίοις τοϋ 
Κράτους καί τ φ έπαρχιακώ συμβουλίω (Ίδαρέ) ορθοδόξους παρέδρους. 
Έξ αυτής τής Αντιπροσωπείας διά ψηφοφορίας διορίζονται καί οί 
Εφοροι τών σχολείων καί αί διάφοροι έπιτροπαί. Καί άλλαχοϋ μέν ή 
Αντιπροσωπεία συγκαλείται καί συσκέπτεται διά τά ελάχιστα ζητή
ματα, άλλαχοϋ δέ είναι άπλοϋν έκλογικόν σωματεϊον, άπαξ τοϋ έτους 
η έν σπανιωτάταις καί έκτάκτοις περιστάσεσι συνερχόμενον ΐνα λάβη 
τάς ευθύνας τάς ύπό τών διαφόρων σωματείων πεπραγμένων καί ανα
νέωση τήν έντολήν αυτών, ή προβή εις τήν έκλογήν άλλων προσώπων. 
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Ή διάρκεια τών σωματείων τούτων είναι διάφορος κατά τάς κοινότη
τας, συνήθως δέ είναι 3διετής ή μονοετής. 

Καί τό σύστημα μέν τοϋτο, δ ι ' ού δίδεται κύρος καί νομιμοποιούν
ται ούτως ειπείν αί έργασίαι τών σωματείων, θά ήν άριστον, έάν έφηρ-
μόζετο ε'ιλικρινώς, έάν οί επιτόπιοι κανονισμοί ήσαν τελειότεροι καί 
έάν έλαμβάνετο μείζων ύπό τών αρμοδίων πρόνοια πρός ακριβή τήρη-
σιν καί έφαρμογήν τούτων άλλ ' ώς νϋν έ'χουσι τά πράγματα, τό σύ
στημα τοϋτο δίδει ώς έπί τό πλείστον αρνητικά, αποτελέσματα. Ούχ 
ήττον μή δυνάμενοι βεβαίως νά έπανέλθωμεν εις τό άρχαϊον καθεστός, 
όφείλομεν νά μελετήσωμεν όποΐά τινά είσι τά τρωτά τοϋ νέου συστή
ματος μέρη καί νά θεραπεύσωμεν κατά τό ενόν ταΰτα . 

Καί έν πρώτοις, τό σπουδαιότατοι μειονέκτημα τοϋ συστήματος 
τούτου είναι ότι δ ι ' αΰτοϋ ή άγυρτεία και ή ασυνειδησία τών έκ τών 
κοινοτικών σιτιζομένων εύρίσκουσιν ελεύθερον στάδιον ενεργείας, διότι, 
γνωστού όντος ότι ό φιλόπατρις καί ευσυνείδητος Έφορος ή Δημογέρων 
ού μόνον ουδέν ύλικόν κέρδος προσδοκά έκ τής ανατεθείσης αύτώ εντο
λής, άλλά τουναντίον καί κόπους καί χρήμα έξ ιδίων καταβάλλει , 
έχει δ ' ούτος συναίσθησιν τής αξιοπρέπειας, τής άφιλοκερδείας και 
τιμιότητος αύτοϋ, δέν καταδέχεται νά δημοκοπή καί νά έπαιτή έν 
ταΐς έκλογαΐς παρά τοϋ λαοϋ ψήφους· έν ώ τουναντίον ό έκ τών κοι
νοτικών σιτιζόμενος έχει βεβαίως σπουδαιότατον συμφέρον νά δημοκοπή 
καί δέν όκνεΐ και εις τά κατώτατα στρώματα νά κατέλθη, έκλιπαρών 
καί επαιτών ψήφους, έάν δέ ούτος είναι έκ τών εχόντων έπιρροήν τινα 
παρά ταΐς επιτόπιας άρχαΐς, αναμφίβολος είναι ή επιτυχία αΰτοϋ και 
τών οπαδών του καί ευχερής ό αποκλεισμός τών τιμίων πολιτών. Καί
τοι οί τοιούτοι άγύρται καί ασυνείδητοι δημαγωγοί είσιν ευτυχώς παρ 
ήμϊν σπάνιοι, ούχ ήττον τό κακόν καί έν αυτή τή σπανιότητί του εί
ναι μέγα, καί ή θεραπεία δύσκολος· έν τούτοις φρονώ ότι επιτυγχά
νεται βαθμηδόν αύτη, έάν διά-καταλλήλου περί προσόντων τών εκλο
γέων καί έκλεξίμων κανονισμού περιορισθή ό κύκλος αυτών μεταξύ τών 
ευπόρων καί ανεξαρτήτων όπωσοϋν τάξεων. 

Δεύτερον, οί κατά τόπους κανονισμοί συνταχθέντες ύπό αναρμόδιων 
ανθρώπων ε'ισίν ατελέστατοι καί όλως ανεπαρκείς πρός τόν σκοπόν. Καί 
έν άλλοις μέν δέν καθορίζεται σαφώς ό τρόπος τών εκλογών ούτε τά 
προσόντα τών εκλογέων καί έκλίξίμων, έν άλλοις δέ δέν χαράσσονται 
ακριβώς τά όρια τής δικαιοδοσίας, ή άρμοδιότης καί τά καθήκοντα 
έκαστου σωματείου, καί έν άλλοις άλλαι ουσιώδεις παρατηρούνται ελ
λείψεις. Προς θεραπείαν τοϋ κακοϋ τούτου φρονώ ότι είναι απόλυτος 
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ανάγκη νά συνταχθή καί έπικυρούμενος ύπό τών εν τοϊς Πατριαρχείοις 
εδρευόντων σωμάτων νά έπιβληθή είς δλας ανεξαιρέτως τάς ορθοδόξους 
κοινότητας ομοιόμορφος κανονισμός. Προς τοϋτο δέον νά διορισθή ύπό 
τών Πατριαρχείων συντακτική επιτροπή έξ ειδικών καί αρμοδίων α ν 
δρών, ήτις λαμβάνουσα καί αντίγραφα τών κανονισμών όλων τών κοι
νοτήτων .καί μελετώσα καί τούτους,νά προβή είς τήν σύνταξιν τοϋ γε
νικού τούτου κανονισμού, έν τώ δποίω, διαιρουμένων τών κοινοτήτων 
«Ίς δύο ή τρεις κατηγορίας, νά προβλέπωνται πάσαι αί άνάγκαι αυτών, 
νά περιληφθή δέ συνάμα έν αύτώ καί είδος τ ι ποινικοΰ δικαίου, καθ ' 
όσον τοϋτο είναι έπιτετραμμένον τή Έκκλησίο:, όπως καταστή ούτος 
σεβαστές τοϊς πασι καί όπως μηδείς τολμήση νά διαμφισβητήσγι τό κύ
ρος αΰτοϋ ή πράξη τι εναντίον τούτου. Ακριβώς δέ τοιούτον τ ι ν« γενι-
κόν καί δεόντως κεκυρωμένον κανονισμόν θεωρώ ώς τό μέγιστον καί 
τελεσφορώτατον φάρμακον πρός θεραπείαν τής νόσου τών κοινοτήτων καί 
πρός περιστολήν καί έξαφάνισιν τής άγυρτείας καί ασυνειδησίας και ώς 
τον μόνον μοχλόν τόν δυνάμενον, έν τή ένεστώση κοινοτική εκλύσει, νά 
ώθηση τό έ'θνος πρός τήν πρόοδον. Σημειωτέον δμως ότι, ένεκα αυτών 
τούτων τών προσδοκώμενων αγαθών αποτελεσμάτων, τοιούτος τις κανο
νισμός απαιτεί εμβριθή καί σπουδαίαν μελέτην, μεγίστην πεϊραν.ώρι-
μον καί βαθεϊαν σκέψιν, έν δέ τή εφαρμογή αΰτοϋ ακριβή και άμερό-
ληπτον έξέτασιν πρός εδρεσιν τής αληθείας καί αύστηράν τών παρανο
μιών τιμωρίαν, ύφ ' οίουδήτινος—άρχιερέως ή πολίτου—κάν διεπράχθη 
αυτη . 

Αί πλεΐσται τών κατά τούς τελευταίους χρόνους έν τώ τύτεφ έκτυ-
λιχθεισών περί τοιούτων πραγμάτων άσχημιών πηγάζουσα είτε έκ τής 
αυθαιρεσίας, τών ραδιουργιών καί τοϋ πολέμου δν κηρύττουσι κατά τών 
νομίμων σωματείων οί άρχοντίσκοι,ών δέν στέργουσι νά γίνωσιν όργανα 
ταύτα , είτε έκ τής αυθαιρέτου καί κομματικής πολιτείας τοϋ άρχιερέως 
κατά τών μή στεργόντων νά γίνωσι νευρόσπαστα αύτοϋ σωματείων έκ 
τούτου αί αντεγκλήσεις, αί συκοφαντίαι καί τά παρόμοια. Καί έάν μέν 
δ άγων περιωρίζετο εντός τού στενού κύκλου τών κοινοτήτων, τό κα
κόν δέν θά ήτο μέγα· άλλά δυστυχώς τά πάθη άφηνιάζοντα άπαξ, 
άγουσιν εις ασυγχώρητους ύπερβολάς. καί είς άσύγγνωστα ηθικά εγκλή
ματα , άντανακλώντα όλεθρίως έπί τών σχέσεων τής Εκκλησίας πρός 
τήν Πολιτείαν καί συντελούντα παρά τοις ξένοις πρός διαμόρφω
σα γνώμης ήκιστα κολακευτικής περί τοϋ ημετέρου κλήρου καί τοϋ 
*Εθνους. Βεβαίως ύπάρχο.υσι παρά πάσι τοϊς έ'θνεσιν ηθικοί κακούργοι 
δυνάμενοι καί τά ίερώιτερα καί τιμαλφέστερα νά έμπαίζωσι καί τούς 
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πατρίους βωμούς νά συλώσιν, άλλά καί παρά τοις εθνεσιν έκείνοις ή 
Πολιτεία πλήττει αυστηρώς τόν έ'νοχον, οΰ μην δ' άλλά καί ή κοινω
νία συγκρατεί τήν ενοχον όρμήν,επισείουσα τό φάσμα τής περιφρονήσεως 
καί αποστροφής· έν ' ω παρ' ήμϊν οί τοιούτοι, ένεκα τών κοινωνικών 
καί πολιτικών συνθηκών, εύρίσκουσιν ελεύθερον στάδιον ενεργείας ένθαρ-
ρυνόμενοι είς τό άχαρι αυτών έργον είτε έκ τής εμπράκτου ή σιωπηλής 
συμμετοχής είς τό έργον καί άλλων πολιτών, είτε έκ τής ένοχου αδια
φορίας καί αναλγησίας τής υγιούς μερίδος τής κοινότητος. Σημειωτέον 
ότι τοιαύτα έ'λκη καί τοσαύτη δυσωδία εγκλείεται ενίοτε έν τώ δημο-
σίω καί ίδιωτικώ βίω ατόμων ταών , ώστε καί δ θαρραλεώτερος τών 
χειρουργών μετ 'αηδίας αποστρέφει τό πρόσωπον καί άποτροπιάζεται 
ν ' ανατάραξη τοιούτον ειδεχθή βόρβορον. Τοιούτοι βεβαίως άνθρωποι, 
βασιζόμενοι έπί τής ατιμωρησίας, είργάσθησαν δραστηρίως πρός κατά-
πτωσιν τοϋ θρησκευτικού- καί εθνικού αισθήματος, πρός προπηλακισμόν 
καί έξουδένωσιν τοϋ αρχιερατικού αξιώματος καί πρός δημιουργίαν προ
νομιακού ζητήματος. Οΰ προ πολλού έγενόμην ρ.άρτυς λίαν λυπηρών 
σκηνών, αϊτινες άποδεικνύουσι τρανώς όπόσον βαθεϊα είναι ή πληγή 
καί όπόσον επικίνδυνος ή γάγγραινα. 'Εν μι»; καί τή αυτή κοαότητι 
αί δύο αντίπαλοι μερίδες διέπραξαν άλληλοδιαδόχως τάς αΰτάς άσυγ-
γνώστους πράξεις. Ό Κοτζαμπασισμός, μή δυνάμενος ν' άνεχθή τήν 
άπότομον μέν, άλλά φιλελεύθερον κάπως καί εννοούσαν νά λάβη ευθύ— 
νας τών πραττομένων πολιτείαν τοϋ άρχιερέως, εκήρυξε πόλερ.ον έξον-
τώσεως καί ηθικού θανάτου κατ'αύτοϋ, τά δέ πάθη ήγαγον μέχρι τής 
έπί παραβάσει μιας τών δέκα εντολών κατηγορίας. Ή μεγάλη Ε κ 
κλησία άντί νά εξακρίβωση τό πράγμα καί τιμωρήση αυστηρώς πρός 
παραδειγματισμόν τόν ενοχον ή τόν συκοφάντην, διέπραξε μέγιστον 
σφάλμα μεταθέσασα τόν άρχιερέα,άκριβώς δέ τοϋτο ενεθάρρυνε τήν άντ ί -
παλον μερίδα ίνα μεταχειρισθή τά αυτά δπλα κατά τοϋ αντικαταστατού 
αύτοϋ, όστις ηθέλησε νά στηριχθή έπί τού Κοτζαμπασισμού, καί επέ
τυχε και αύ'τη τοϋ ποθούμενου, κατορθώσασα τήν μετάθεσα καί τούτου. 
Έκαστος εννοεί πόσον δύσκολος είναι ή θέσις τού άρχιερέως απέναντι 
τοιούτων κατηγοριών ή συκοφαντιών ούτος είναι, ώς έκ τής θέσεως αύ
τοϋ, πάντη άοπλος κ α τ ' αυτών. Ά λ λ ' δσόσον μεμπτέα είναι ή διαγωγή 
τών κατερχομένων είς τοιαύτας άσ^ημίας ! Οί έργάται ούτοι τής ηθικής 
δολοφονίας τοϋ άρχιερέως άμβλυωποϋσιν άρά γε έπί τοσούτον, ώστε ν ' 
άγνοώσιν δτι τού αρχιερατικού αξιώματος — καί ουχί τοϋ άτομου — τό 
γόητρον καί τήν άπαραίτητον ήμϊν εισέτι ήθικήν έπιρροήν ύποσκάπτουσι 
καί καταστρέφουσιν ; Έάν ούτοι ειχον άρκετήν όξυδέρκειαν ώστε νά 
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πάρατηρήσωσι τό ε'ιρωνικόν καί χαιρέκακον μειδίαμα το πλανώμενον 
έπί τών χειλέων τών μετ ' εύχαριστήσεως άκουόντων τών κατά τοΰ άρ-
χιερέως ρυπαρών ΰ'θλων ζένων, θά κατενόουν τήν πλάνην των καί ίσως 
θά ήρυθρίων, έάν ύπήρχεν εισέτι παρ' αύτοϊς το άνάλογον συναίσθημα. 
Αί άσχημίαι αύται , κάν έ'τι ώσιν αληθείς— άνθρωποι γάρ έσμεν π ά ν 
τες—πρέπει έπιμ-ελώς ν ' άποκρΰπτωνται τούτο επιτάσσει ή φιλοπα
τρία καί ή καλή αγωγή, ό δέ μή ευχερώς ένορών έν τούτω σπουδαϊον 
τοϋ έθνους συμφέρον κούφος καί μισόκαλος καί αμαθέστατος ελέγχεται. 
Είνε περιττον νά επαναλάβω οτι παρ' ήμϊν το θρησκευτικών καί έθνι-
κόν αϊθημα άποτελοϋσιν εισέτι εν καί το αυτό πράγμα - καί είναι μέν 
ΐσως τοϋτο κακόν,, οϋχ ήττον όμως είναι αληθές. Φρονώ ότι νϋν ό άρ-
χιερεύς δέν πρέπει νά κρίνηται τόσον αναλόγως τοϋ 'ιδιωτικοϋ αύτοϋ 
βίου — καίτοι εις άρχιερεύς έστι καί είναι αδύνατον νά χωρισθή έκ τοΰ 
άτομου το αξίωμα — άλλά κυρίως αναλόγως τής διοικητικής αύτοΰ ικα
νότητος, τής ειλικρίνειας, τοϋ υπέρ τοϋ έθνους ενδιαφέροντος, συνελόντι 
ειπείν, αναλόγως τού δημοσίου αυτού βίου. Δέν πιστεύω νά έκλάβη τις 
ότι απολογούμαι υπέρ τών αρχιερέων. Δέν διστάζω νά ε'ίπω οτι αί περί 
κοινωνίας καί θρησκείας ίδέαι καί άρχαί μού είσιν όλως διάφοροι, με-
τριωτάτην δέ συμπάθειαν τρέφω προς το ράσον, άλλά δέν πρόκειται 
ενταύθα περί θεωριών καί ατομικών άρχων καί συμπαθειών πρόκειται 
περί σπουδαιότατου γενικού ζητήματος άφορώντος το Ι'θνος καί απα ι 
τούντος άμεροληψίαν, αύστηρόν έ'λεγχον καί σύντονον μελέτην, πρόκει
ται περί τοϋ σχετικού συμ,φέροντος τοΰ έ'θνους καί ουχί περί γενικών 
άρχων καί θεωριών τόγε νΰν ανεφάρμοστων. 

Υπάρχει καί άλλο τ ι , σπουδαιότερον τούτο. Οί άνθρωποι ούτοι έκ-
μανέντες άπαξ — δικαίως ή αδίκως, άδιάφορον—κατά τοϋ άρχιερέως, 
δέν έννοοΰσι νά θέσωσιν όρια ούτε φραγμόν εις τήν όργήν καί τάς παρα-
<ροράς των , άλλά καί τον αρχιερέα δέν όκνοϋσι νά καταγγέλλωσι δ ι ' 
αναφορών προς τά Πατριαρχεία ή τήν Κυβέρνησιν ώς προδότην ότέ μέν 
τού "Εθνους, ότέ δέ τής Πολιτείας, και τάς προνομίας νά επιβουλεύων-
ται καί νά δίδωσιν ούτωσίν άπερισκέπτως άφορμήν είς πολιτικά καί 
προνομιακά ζητήματα. Εσχάτως έ'τι συνέβησαν τοιαΰται άκατανόμα-
στοι πράξεις έ'ν τινι κοινότητι. Κύριος τις είθισμένος νά διαχειρίζηται 
έπί δεκάδας ετών πάσαν κοινοτικήν περιουσίαν αυτοβούλως καί άνεξε-
λέγκτως, τη ένόχω ανοχή τής κοινότητος, έξεμάνη κατά τοϋ άρχιερέως 
διότι Ιτόλμησεν ούτος νά αίτήσηται παρ'αύτοϋ τούς λογαριασμούς τής 
ύ π ' αυτού διαχειρίσεως όλων τών κοινοτικών καθιδρυμάτων. Ό κύριος 
ούτος, έχων, ώς φαίνεται, ισχυρούς λόγους νά μή δώση εΰθύνας, ήγειρε 
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τρομεράν θύελλαν κατά τοϋ άρχιερέως, δ ι ' αλλεπαλλήλων αναφορών— 
γνωστή δέ ή ευχέρεια τής υφαρπαγής τοιούτων άνευ σημασίας και 
επισημότητας τίνος εγγράφων— κατήγγειλε τον αρχιερέα ώς άνήθικον, 
κακοήθη καί προδότην τοΰ Έθνους, τής Εκκλησίας και τοϋ Κράτους, 
μετά κωμικής δέ σοβαρότητος ούτος καί οί περί αυτόν έκήρυξαν urb i 
et orbi ότι άποκηρύττουσι τον αρχιερέα, ώσεί ούτοι έχειροτόνησαν καί 
διώρισαν αυτόν ! Καί θά σκεφθή μέν έκαστος ότι είναι άμφίβολον έάν 
οί τοιαύτα πράττοντες εχωσι συνείδησιν τών πραττομένων καί εάν εύ-
ρίσκωνται έν ύγιεϊ φυσιολογική καταστάσει· έν τούτοις πρό τών ολέ
θριων συνεπειών τοιούτων άκατανομάστων πράξεων εξαφανίζεται έκ τών 
χειλέων τοΰ φιλοπάτριδος το ε'ιρωνικόν μειδίαμα καί ό μάλλον φιλόγε-
λως ώχρι^. Τί λοιπόν απέναντι τοιαύτης αυθαιρεσίας καί ό άριστος τών 
αρχιερέων δύναται νά πράξη, όταν οί μ,έν κυβερνητικοί υπάλληλοι 
φρονοϋσιν ότι ουδέν συμφέρον έ'χουσι νά παρ-έχωσι τήν συνδρομήν των 
καί έξ ενός άπαντώντες εις τά τακρίρια τοΰ άρχιερέως ότι ταΰτά είσι 
π ν ε υ μ α τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α καί δέν δύνανται ν 'άναμιχθώσιν, ύποδεικνύ-
ουσιν έξ έτερου ώς μόνην διέξοδον τά αστικά δικαστήρια τοΰ Κράτους, 
τά δέ έν τοϊς Πατριαρχείοις εδρεύοντα σώματα δέν λαμβάνουσα ύπό 
σπουδαίαν ε'ποψιν τάς εκθέσεις τοΰ άρχιερέως καί τά έγγραφα τών νο
μίμων σωματείων τών κοινοτήτων, ή παραπέμπουσι ταΰτα εις τάς έλ-
ληνικάς καλένδας ; 

Τοιαύτη δυστυχώς ή κατάστασις καί ίσως χειρών ταύτης· ποία δέ 
ή αίτια ; Τοϋτο προέρχεται έκ τού ότι αί σχέσεις τής Εκκλησίας 
προς τήν Πολιτείαν ήσαν ασαφείς, καί δέν καθωρίσθησαν ακριβώς δ ι ' 
είδικοΰ καί σαφοΰς νόμου καί δικονομίας τά όρια καί ή δικαιοδοσία, 
τά έκ τών προνομίων έκπηγάζοντα καθήκοντα καί δικαιώματα τών 
αρχιερέων καί τών κοινοτήτων καθ ' όσον άφοροι τάς κληρονομικάς καί 
καθαρώς θρησκευτικάς καί κοινοτικάς υποθέσεις. Μεθ' όσα κάν σκέ-
πτηταί τις, είναι απαραίτητος ανάγκη άπαξ διά παντός νά καθο-
ρισθώσι και διαχαραχθώσι ταύτα σαφώς καί δ ι ' είδικοΰ νόμου, διότι 
ή ασάφεια αύτη είναι λίαν επιζήμιος ήμΐν καί δηρ.ιουργεϊ ακαταπαύ
στως ζητήματα — ουχί βεβαίως πρός όφελος ημών — και παραλύει πά 
σαν πρός τά πρόσω πορείαν. Ακριβώς δέ ή ασάφεια αύ'τη δίδει α ί -
τίαν εις μέν ένίους τών αρχιερέων καί τών κοινοτήτων νά α'ιτώσιν— 
εις μάτην βεβαίως—πλείονα τών όσα όφείλουσι νά προσδοκώσιν, εις 
ένίους δέ τών κυβερνητικών υπαλλήλων νά έπιδείξωσιν άκαιρον 
καί επιβλαβή εις τά γενικά τού Κράτους συμφέροντα ζήλον. Καί ίσως 
μέν νομομαθής τις θά έλεγεν ότι ούδαμοΰ διορά τοιαύτην τινά άσά-
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φειαν ά λ λ ' έάν οί πάντες ήσαν τοσούτον καλοί νομολόγο.ι,δέν θά εΐχο-
μεν ανάγκην γραπτών νόμων καί ερμηνειών, έξ έτερου δέ είναι όμο-
λογούμενον ότι ούτε οί αρχιερείς οΰτε οί κυβερνητικοί υπάλληλοι πάν 
τες ε'ισί τοσούτον δεινοί νομολόγοι. . . 

Ό "Ελλην είναι έκ τών στοιχείων εκείνων, άτινα δυσκόλως άφομοι-
οϋνται. Τούτου καί έξ ιδίας πείρας αντελήφθην κατά τήν έν Ρωσσία· 
διαμονήν μου. Έν ταΐς ρωσσικαΐς πόλεσιν, έ'νθα υπάρχει ο ί ν η π α γ η ς 
ελληνικός πληθυσμός, ά π ' αιώνων διατηρείται ή τε γλώσσα και b 
εθνισμός ακμαίος καί ζωηρός. "Οταν λοιπόν ή άφομοίωσις καί ή ύπό 
τοϋ κρατούντος στοιχείου άπορρόφησις τών συνοίκων είναι τοσούτον δυ
σχερής- ύπό τοσούτον υπέρ τού πλειοψηφοϋντος λαού ευνοϊκούς ένεκα τοΰ 
όμ,οδόξου όρους, αύτη είναι αδύνατος έκεΐ ένθα αί θρησκευτικαί, κοι-
νωνικαί καί ο'ικογενειακαί άρχαί καί Ίδέχι τών συνοίκων λαών διαφέ-
ρουσι τά μέγιστα ά π ' αλλήλων. Τούτο βεβαίως προέρχεται έκ τοϋ ότι 
ό Έλλην στερρώς αντέχεται τής θρησκείας, τής πατρίου γλώσσης 
καί τών οικογενειακών παραδόσεων καί είναι λίαν υπερήφανος διά τήν 
καταγωγήν καί τήν γλώσσάν του. Παρά τοις πλείστοις άνατολικοΐς 
λαοΐς ό γάμος καί αυτό τό κληρονομικόν δίκαιον, καί τά τούτοις συ
ναφή ζητήματα ίγουσι θρησκευτικόν χαρακτήρα καί διέπονται ύπό 
θρησκευτικών κανόνων, είναι δέ γνωστόν ότι έπί τού γάμου καί τοΰ 
κληρονομικού δικαίου βασίζεται ή οικογένεια καί κατά συνέπειαν ή 
κοινωνία - ώστε ό φρονών ότι είναι δυνατόν τό γε νϋν νά εξάλειψη 
παρά τώ λαώ τον θρησκευτικόν χαρακτήρα τών ζητημάτων τούτων 
πλανάται , καί ό δίδων α'ιτίαν τινά ή οπωσδήποτε συμβάλλων εις 
τοιούτον εγχείρημα ουδέν έτερον πράττει εί μή νά ύποσκάπτη καί σα-
λεύη τά θεμέλια τής οικογενείας καί τής κοινοινίας, ού μήν δ ' άλλά 
καί αδαής όλως άποδείκνυται ούτος τής ιστορικής εξελίξεως τών εθνών 
καί τών διεπόντων τούς λαούς καί τάς κοινωνίας νόμων. Πάν ό,τι 
ήδύναντο νά έπιτελέσωσιν οί παρελθόντες αιώνες έπετελέσθη πρό πολ
λού, νϋν δέ ό πολιτικολόγος ή ό κοινωνιολόγος οφείλει νά παραδεχθή 
ώς δεδομένα οριστικά καί αμετάβλητα τούς αριθμούς, ους ή στατιστική 
παρέχει αύτω περί τοϋ πληθυσμού έκαστης φυλής, καί έπί τούτων ώς 
έπί αμεταβλήτων βάσεων νά στήριξη τούς υπολογισμούς αυτού. Ταύτα 
φρονώ ότι κατενοήθησαν πρό πολλού, ώστε b υπάλληλος όστις εϊτε έκ 
κακώς νοουμένου ζήλου, είτε έξ εσφαλμένης αντιλήψεως τών πραγμάτων 
καί άγνοιας ήθελεν επισύρει τήν δυσαρέσκειαν φυλής ή κοινότητος τίνος 
κακώς θά ήρμήνευε τάς άγαθάς προθέσεις τών ιθυνόντων τάς τύχας τών 
λαών τούτων καί κάκιστα ήθελεν έκδουλεύσει τήν Κυβέρνησιν αύτοϋ. 
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Τοιαύτη ή κατάστασις τών ορθοδόξων κοινοτήτων έπιτραπήτω μοι 
δέ νϋν νά συνοψίσω έν όλίγαις λέξεσι τάς περί τής δυνατής θεραπείας 
ανωτέρω εκτεθείσας ιδέας μου. 

Έν πρώτοις δέον νά καταβληθή μεγίστη προσοχή περί τήν έκλογήν 
τών αρχιερέων. Ό άρχιερεύς πρέπει νά η πεπαιδευμένος μάλλον καί 
ηθικός τής ένεστώσης εποχής άνθρωπος ή. σχολαστικός διδάσκαλος, 
εγκυκλοπαιδικός τις μάλλον άνθρωπος τής κοινωνίας ή φανατικός φα -
ρισαΐος τής μονής, κοινωνιολόγος μάλλον ή θεολόγος, άξιος τής απο
στολής του καί φιλόπατρις μάλλον λειτουργός τοϋ 'Τψίστου ή μεστός 
τύφου και απότομος εγωιστής, οφείλει νά έχη πεϊραν, διοικητικόν νουν 
καί αύταπαρνησίαν, πρέπει δέ πρό παντός νά γιγνώσκη καλώς τά κα 
θήκοντα καί δικαιώματα αύτοϋ έν σχέσει πρός τήν Έκκλησίαν, τήν 
Πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν. Πολλά ίσως απαιτώ, ά λ λ ' ή ένεστώσα 
εποχή απαιτεί πάντα ταύτα καί πλείονα τούτων. Έκτος τούτων ή Μ. 
Εκκλησία δέν πρέπει άνεξετάστως, δι* ασήμαντους φωνασκίας ομάδος 
τινός νά μεταθετή τόν αρχιερέα - τό τοιούτον είναι μέγιστον σφάλμα 
καί ουχί μόνον ούδεμίαν θεραπείαν επιφέρει είς τά πράγματα, άλλά 
τουναντίον οξύνει έ'τι μάλλον τά πάθη καί καθιστών θρασυτέραν τήν 
αύθαιρεσίαν τών κοινωτικών κομμάτων ή τών άρχοντίσκων, επιτείνει 
μέν έξ ενός τήν καχεξίαν, βαρύ δ ' έξ έτερου τραύμα καταφέρει κατά 
τοϋ γοήτρου καί τής αξιοπρέπειας τοϋ αρχιερατικού αξιώματος. "Οταν 
διεγείρωνται τοιαύτα ζητήματα καί αντεγκλήσεις, ή Μ. Εκκλησία 
άντί νά σιγ^ καί διά τής σιγής αυτής νά έπιτείνη καί αύξηση τόν 
πάταγον, οφείλει όσον τάχιστα νά έπιληφθη τής μετά συντόνου επιμε
λείας εξετάσεως τοϋ ζητήματος καί μετά τήν άνεύρεσιν τής αληθείας, 
νά τιμωρήση αυστηρώς τόν έ'νοχον,ε'ίτε άρχιερεύς είναι ούτος είτε πολί
της. Μόνον διά τοιούτων αυστηρών μέτρων είναι δυνατόν νά τεθή 
τέρμα ε'ις τάς ασχήμιας ταύτας, αΐτινες— έστέ βέβαιοι περί τούτου — 
έξ ατομικών παθών καί ιδιοτέλειας μάλλον ή έκ φιλοπατρίας προέρ
χονται. Είναι δέ υπέρτατη ανάγκη νά τεθή όσον τάχιον τέρμα ε'ις 
ταύτας, διότι ή όλεθρία καί άποσυνθετική αυτών έπίδρασις ήρξατο πρό 
πολλοΰ έκδηλοΰσθαι. Είπον ήδη καί επαναλαμβάνω ότι δέν εννοώ νά 
δοθή είς τούς αρχιερείς ευρύτερα τις εξουσία, διότι ή σύνεσις καί ή 
πείρα δυστυχώς άπαιτοΰσι νά μή εχωμεν εις πάντας τούτων απόλυτον 
έμπιστοσύνην, άλλά νά καθορισθη ακριβώς ή δικαιοδοσία αυτών, ή 
δέ Μ. Εκκλησία νά πατάξη αυστηρώς τόν ενοχον ή νά έπιμένη πρός 
ίκανοποίησιν τοΰ αθώου καί αδίκως συκοφαντουμένου, 

Δεύτερον, 8ivat απόλυτος ανάγκη νά συνταχθή ομοιόμορφος τις δι' 
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όλας τάς κοινότητας κανονισμός προβλέπων και ρυθμίζων τά πάντα : 
εκλογάς, σωματεία, προσόντα, καθήκοντα και δίκαιοδοσίαν τούτων 
καί τών αρχιερέων ή τών επιτρόπων αυτών, εύθύνας, αρμοδιότητα, 
έκκλησιαστικάς ποινάς, δικονομικάς διατυπώσεις καί εΐτι άλλο. 

Καί τρίτον, εί δυνατόν, νά διαχαραχθώσι σαφώς καί καθορισθώσι 
τά έκ τών προνομίων έκπηγάζοντα δικαιώματα καί έν γένει αί σχέσεις 
τής Εκκλησίας πρός τό Κράτος, δπως άρθή πάσα έκ τούτων παρανόη-
σις καί τεθή άπαξ διά παντός φραγμός ε'ις τήν έσφαλμένην καί κατά 
τό δοκούν έκάστω έρμηνείαν τοϋ προνομιακού χάρτου. Τοϋτο, φρονώ, 
απαιτεί τό συμφέρον πάντων, ή ομόνοια, ή αδελφική συμβίωσις τών 
διαφόρων φυλών τής Αυτοκρατορίας, δ πολιτισμός καί ή φιλανθρωπία. 

Έν Κερασοϋντι. 

Ά ρ ί β τ ο τ . Γ . Λϊεόφυτος. 

2ΤΙΧΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ 

Ο Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 
Κύττα τούς λόφους, τούς κάμπους, Ά ν ν α μου, 
Τά βουνά, τ ' άνθη, τά δένδρα, κύτταξε, 
Πώς ασπρίζουν γεμάτα άπο χιόνι, 
Πού πυκνότατο αδιάκοπα πέφτει ! 

Τι άνεμοζάλη μαύρη σηκόνεται ! 
'Η έληαίς λυγάνε, οί πεύκοι, οί πλάτανοι. 
Συνεπαίρνει κρεμνούς καί καλύβαις 
Καί τά σπίτια κινιούνται καί τρίζουν. 

Τό έρμο καράβι μέσα 'ς τή θάλασσα 
Γιά ίδές παλεύει μέ τ ' άγρια κύματα, 
Πού τό σπρώχνουν 'ς τά υ'ψη, 'ς τά βάθη 
Καί μουγκρίζουν σάν νάσαν θηρία. 

Κρυμμένος δ ήλιος σέ πυκνά σύγνεφα 
Δέ θά προβάλη ούτε καί σήμερα, 
'Στό χωράφι ν ' άρχίση τ ' αλέτρι, 
Τήν άξίνα τό χέρι νά πιάση. 
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Δέ βγαίνει αγάλι έ'ξω ά φ ' τήν πόρτα της 
Μία τέτοια μέρα γυρτή γερόντισσα, 
Νά καθήση ς' τόν ήλιο λιγάκι 
Μέ τή ρόκα 'ς τ ' δλότρεμο χέρι. 

"Ω ! τ ί χειμώνας, Ά ν ν α , σκληρότατος ! 
Άσπρη άπο χιόνι θωρώ τή σκέπη σου, 
Καί 'ς τό δρόμο παγόνω άφ ' τό κρύο 
Διπλωμένος 'ς τό μαύρο μου ρούχο. 

Φαίνουνται οί δρόμοι στρωμένοι μάρμαρο, 
'Σταις βρύσαις, κύττα, τό νερό πάγωσε. 
Κάποιον βλέπεις αγάλι νά πηαίνη 
Καί νά τρέμη ώς τ ' αυτιά διπλωμένος. 

Άπό τό κρύο έ'γυρα, έπάγωσα, 
Τρέμει ή φωνή μου, τρέμουν τά δόντια μου 
Καί τό στόμα μου, κύτταξε, ακόμη 
Σά βωδιοϋ τό ρουθούνι καπνίζει. 

Δέ σέ γυρεύω 'ς τ ' άστρα, 'ς τά σύγνεφα, 
Μέσα κλεισμένος 'ς τό μικρό σπίτι μου, 
Τοϋ έ'ρωτά μου τό ύψος δέ φθάνει 
Παρά μόνο τ ' αφράτο κορμί σου. 

Ά ς αγριέψουν οί άνεμοι, ή θάλασσα 
Καί πλοϊα κι "ανθρώπους &ς συνεπάρουνε, 
Ά ς μή βγή πλειά δ ήλιος 'ς τήν κτίσι 
Καί τό χιόνι τά σπίτια &ς σκεπάση. 

Φθάνει ν ' άνοιξης σ' έμέ τά χέρια σου 
Καί νά μέ σφίξης μέσ' 'ς τήν αγκάλη σου, 
Καλοκαίρι γιά μέ θά προβάλη 
Καί τά ρόδα κι" οί κρίνοι θ" ανθίσουν. 

ΖΕτέφανος Λίαρτ'ζώκης 
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Ά μ α τή πρώτη τής γεννήσεως του ώρα ό άνθρωπος ήσθάνθη τήν 
καρδίαν αύτοϋ ύπό πολλών ταραχθεΐσαν αισθημάτων, άτινα έκυ-
κλούντο έν αυτή, μεταβαλλόμενα αενάως, ώς μετεβάλετο καί ή φύσις, 
έν τώ μέσω τής όποιας εύρίσκετο. Τών πρωτίστων αισθημάτων, άτινα 
έτάραξαν τοϋ άνθρωπου τήν παθααομένην καρδίαν ήσαν τά αισθή
ματα τοϋ θαυμασμού καί τής εκπλήξεως. Ειδεν ό πρώτος άνθρωπος 
μεγάλην περί εαυτόν τήν φύσιν καί άπειρον έστρεψε τούς οφθαλμούς 
προς τήν γήν καί είδε δάση πυκνά, όρη μεγάλα, πεδία απέραντα· 
έστρεψε τούς οφθαλμούς πρός τήν θάλασσαν καί είδεν άπειρον τοϋ π ό ν 
τοι/ τό ά λ θ ο ς έκτεινόμενον προ αύτοϋ - άνέτεινεν εις τόν ούρανόν καί 
τό όμμα του έχάθη είς τό κενόν, εις τό άπειρον. Τά πάντα μεγάλα 
περί εαυτόν, τά πάντα κολοσσιαία κατασυντρίβοντα αυτόν μικρόν, 
ασθενή, άπροστάτευτον. Όποια είναι εύλογον τό μυστηριώδες περί 
εαυτόν μεγαλεϊον νά έξήγειρεν έν τή κάρδιο»: του αισθήματα καί πόσον 
φυσικον ήτο νά φαντασθή μεγαλήτερον όν, διέπον πάντα τά περί εαυ
τόν θαυμάσια καί είς τούτου τοϋ απείρως μεγάλου τήν δόξαν νά νο-
μίση ότι ώφειλε ν ' αφιέρωση πασαν δύναμιν του, παν δώρον, όπερ 
είχε παρά τής φύσεως λάβη ; Ή φύσις τώ είχε δώση τήν φωνήν, καί 
αυτήν μετεχειρίσθη τό πρώτον, ϊνα εξύμνηση τό μέγα καί άπειρον 
έκεϊνο. Ά λ λ ' ή φωνή ήτο ασθενής - καί ίσχυροποίησεν αυτήν δ ι ' αυ
λών, κιθάρων, κυμβάλων, τύμπανων, άτινα μετά θορύβου καί ενθου
σιασμού μεγάλου έ'κρουσεν τέλος τό σώμα έκινήθη, τό πρόσωπον έφαι-
δρύνθη, οί πόδες έταράχθησαν. Ούτως ό. άνθρωπος εξέφρασε πάν ό,τι 
ήτο δυνατόν ώς πρός άνθρωπον νά έκφραση· ήδη έ'ψαλε καί εξύμνησε 
τό μέγα εκείνο καί άγνωστον μέ <|σμα, μέ μουσικήν, μέ χορόν, μέ πά 
σαν αύτοϋ τέλος δύναμιν, μέ πάν δώρον, δ ι ' ού τόν ειχε προίκιση ή 
φύσις. 

Δέν ήσαν δέ μόνον αί πρός έξύμνησιν τοϋ θεού άνάγκαι , αιτινες 
προσεκάλεσαν είς ρυθμικήν κίνησιν τόν πρώτον άνθρωπον. Ευρεθείς έν 
τώ κόσμω τούτω ό άνθρωπος έν μέσω πολλών καί ποικίλων δυνάμεων, 
αίτινες αενάως έκυκλοϋντο καί έπάλαιον καί άντικαθίστανον άλλήλας, 
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δέν ήδύνατο αυτός νά τηρήση ψυχράν καί απαθή τήν ψυχήν του προ 
τής άενάου εκείνης τών πάντων διαδοχής. Πολλά και ποικίλα συνε-
τάραξαν τήν καρδίαν του αισθήματα, άτινα ήρχοντο καί παρήρχοντο 
όπως ήρχετο καί παρήρχετο ή χλοάζουσα τοϋ έαρος ώρα, άφίνόυσα γυ -
μνήν τήν φύσα καί κίτρινον τό δάσος, όπως ήρχετο καί παρήρχετο τό 
άγλαόν τής ημέρας φώς καί τής νυκτός τό σκότος, τό άνθη^όν τής 
ήβης κάλλος καί αί κακαί τοϋ γήρατος ρυτίδες. Όπως ή θάλασσα 
περί εαυτόν ήτο ήρεμος ή έξηγριωμένη, ό ουρανός αίθριος καί φαιδρός 
ή σκοτεινός καί σκυθρωπός, ομοίως καί τής καρδίας του αί χορδαί δέν 
ήσαν πάντοτε ατάραχοι καί άφωνοι, ά λ λ ' έταράχθησαν, ύπ ' αισθημά
των οργής καί πραότητος, μίσους καί αγάπης, χαράς καί λύπης. 
Έπρώτευον δέ, ώς εικός, αναλόγως τών διαφόρων τού βίου περιστά
σεων, ή χαρά καί ή λύπη, αισθήματα, άτινα συνεγεννήθησαν ούτως 
ειπείν τώ άνθρώπω, άτινα παρακολουθούσα αυτόν μέχρι τοϋ τάφου, 
άλληλοδιαδόχως ταράσσοντα τήν καρδίαν αύτοϋ καί κυκλούμενα έν 
αυτή, ίνα κατά Σοφοκλή είπω, όπως τής Άρκτου αί στροφικαί οδοί 
έν τώ ούρανίω αυτής θόλω ' . 

Έκ πάντων τών διαφόρων τούτων αισθημάτων παρήχθησαν κινή
σεις ή φθόγγοι, έφ' ών άντενακλάσθη ή εσωτερική τού άνθρωπου κα -
τάστασις καί δ ι ' ών έξεδήλωσεν ούτος τά κινοϋντα τήν καρδίαν αύ
τοϋ πάθη. Έκ τών κινήσεων παρήχθη ή όρχησις, έκ τών φθόγ
γων ή μουσική καί ή γλώσσα. Καθ' δσον δέ τάς χορδάς τής καρδίας 
έκίνει χαρά ή λύπη, τό άσμα τού άνθρωπου ήτο φαιδρόν καί εύχαριστή-
ριον ή πένθιμον καί παραπονητικόν ομοίως καί όταν ώρχεϊτο, οί οφθαλ
μοί ήστραπτον ή έσβέννυντο, αί παρειαί έφαιδρύνοντο ή εσκυθρώπαζον, 
αί χείρες άνεγείροντο μετά χαράς καί δρμής ή έ'πιπτον μετ ' ανίας καί 
χαυνώσεως a . 

Ταύτα έάν τις λάβη ύπ'όψιν, θά έξηγήση ευκόλως τήν παλαιότητα 
τοϋ άσματος καί τής μουσικής καί τής όρχήσεως καί θά έννοήση διά 
τ ί καί αί τρεις αύται πρακτ ικαχ ή χχονσχκαι τέχναι έχρησίμευσαν 
τό κατ'άρχάς πρός έξύμνησιν τοϋ θεού καί ύπηρεσίαν τής λατρείας αύτοϋ. 
Έξ εσωτερικής λοιπόν τό πρώτον άφορμηθείς αιτίας εχόρευσεν ό άν-

1 Σοφ. έν Τραχ. 130 έφ. 
ο. . . αλλ' επί πήμα καί χαρα 

πασι' κυκλοϋσιν, οίον αρκτον στροφάδες κέλευθοι». 
* Ό Πλάτων (Νόμ. 7. 815) λέγει : οταν αί ήδοναί είναι μείζονες είκος 

καί αί κινήσεις οτι είναι μείζονες, έάν δ'έλάττονες αί ήδοναί, καί αί κινήσεις 
δμοίως. 
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θρωπος *· καί τον χορόν του αυτόν Ιθεώρτοσε κατάλληλον νά προστεθη 
τοϊς άλλοις μέσοι;, δ ι ' ώ ν έξύμνει τον θεόν του. Τοιαύτη είναι ή αρχή 
τής όρχήσεως έν παντί λαφ , τοιαύτην εύρίσκομεν αυτήν μάλιστα έν τω 
έλληνικω λ α φ , έάν έξετάσωμεν τάς ειδήσεις, αΐτινες διεσώθησαν έν 
ταϊς έπικαϊς και μυθικαϊς αυτού παραδόσεσιν. 

*Ήτς, λέγει ό Hermann 2 , δ χορός τοσούτον αρχαιότερος έν τή τών 
Ελλήνων λάτρεις, καθ' όσον έν αύτώ το κα τ ' εξοχήν πλαστικόν τοϋ 
λαού τούτου πνεύμα εύρισκε το άριστον μέσον προς πλήρη καί τελείαν 
τοϋ θρησκευτικού αυτού αισθήματος εκδήλωσα. Ουδέν φυσικώτερον 
τούτου. Ή τών Ελλήνων λατρεία ήτο φαιδρά καί απέπνεε τής νεότη-
τος τήν ζωήν καί τήν δρόσον, το δέ πάνθεον αυτών ήτο πάνθεον μάλ
λον τής φαντασίας ή τού νοϋ - αί τών Ελλήνων ίεροπραξίαι δέν ειχον 
ούτε τό μ,υστηριώδες τών παλαιών τής Ανατολής λαών, ούτε το σοβα-
ρόν τών Ρωμ,αίων, ούτε το σκαιόν τών άλλων άγριων λαών, ώς Γαλα
τών καί Γερμανών, ούτε τό σεμνόν τών Χριστιανών. Ό "Ολυμπος τών 
αρχαίων θεών ούτε ύπό άνεμου τινάσσεται ούτε ύ π ' όμβρου βρέχεται, 
ούτε ύπό χιόνος λευκαίνεται, άλλά αιθρία άνέφελος περιστέφει αυτόν 
καί λευκή καταυγάζει ή αίγλη 5· έν ω τό ό'ρος Σι*»ά, εις δ καταβαίνει 
δ θεός τών Χριστιανών, περικαλύπτει νεφέλη καί ζόφος καί άστραπαί 
καί γνόφος πυρός*. Ανάλογος μέ τόν φαιδρόν καί γαληνών βίον, δν 
διήγον έπί τοϋ Όλύμπου οί θεοί, ήτο καί ή λατρεία αυτών έπί τής γής. 
Ήσαν διά τούς "Ελληνας ήμέραι χαράς καί ανάπαυλας άπό τών τοϋ 
βίου φροντίδων, ώς λέγει καί δ Στράβων 8 , αί ήμέραι έκεϊναι, καθ' άς 

1 Ό Σοφοκλής (έν Αί'αντι 700) τά ενθουσιώδη τοϋ Βάκχου όρχήματα καλεί «αύ-
τοδαή». Ό δέ Πλάτων (Νόμ. 2, 653) λέγει δτι «το νέον το?ς τε σώμασι καί ταΓς 
φωναΓς ήσυχίαν αγειν ου δύναται, κινεΓσθαι δε άει ζητεΓ καί φθέγγεσθαι, τά μέν 
άλλόμενα καί σκιρτώντα, τά δε φθεγγόμενα πάσας τάς φωνάς». Τοιούτον πρέπει 
νά θεωρήσωμεν και τον πρώτον άνθρωπον. 

1 Hermann—Stark. Gotth. Alterth. d. Griech. a. 76. 
3 "Ομηρ. δ. 44. 
* Έξόδ. ιθ'. 16 — 18. 
! Στράβ. Α. 717. Είναι ώραϊον το χωρίον τοϋ Στράβωνος «Οί "Ελληνες, λέγει, 

μετ ' ανέσεως εορταστικής φιλοϋσι νά κάμνωσι τάς έορτάς των, ήτις «απάγει τον 
νουν άπο τώ>/ ανθρωπίνων άσχολημάτων» καί μετά μουσικής, ήτις «περί ορχησιν 
ούσα καί ρυθμον καί μέλος ηδονή τε άμα καί καλλιτεχνία προς το θεΓον ημάς 
συνάπτει. . .υ. Καλώς εχει λεχθή, οτι οΐ άνθρωποι μιμοϋνται τούς θεούς και δτι τότε 
προ πάντων μιμούνται αυτούς, δταν εΰεργετώσιν, εΰεργετοϋσι δε περισσάτερον, 
δταν εΰδα;μονώσι· διά ταϋτα καί εις χαράν καί εις έορτήν καί εις φιλοσοφίαν έτρά-
πησαν οί Έλληνες». 
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συνηρχοντο περί τόν βωμόν τοϋ θεού καί έώρταζον αυτόν. Ούτως άντε-
λαμβάνετο τών εορτών τών θεών δ φαιδρός εκείνος λαός καί τήν άντ ί -
ληψιν ταύτην κάλλιστα εκφράζει δ Πλάτων, όταν λέγη, ότι οί θεοί 
οίκτείραντες τό άνθρώπινον γένος διά τάς λύπας αύτοϋ,ανάπαυλας έτά-
ξαντο τών πόνων τάς τών εορτών διαδοχάς'· ή άντίληψις αύτη έ'καμεν 
ώστε έν τή τών θεών λατρεία άφειδή νά ποιήσηται χρήσα δ "Ελλην 
καί τού άσματος καί τής μουσικής καί τού χορού 8 . 7Ητο δέ καί αύτη 
νομίζω, μ.ία τών αιτιών, δ ι ' ήν τοσούτον τάς τέχνας ταύτας ήγάπη-
σαν οί "Ελληνες καί ε'ις τοιούτον άνέφικτον ύψωσαν σημεϊον, ίνα ώς 
όΐόν τε τελειότερον έορτάσωσι τούς θεούς των . 

Θρησκευτική ήτο ή όρχησις παρά τοις παλαιοϊς τής Ανατολής λ α -
οις, θρησκευτική καί παρ' Έβραιοις 5 (έν τοις Ψαλμοϊς: αινείτε τόν 
Κύριον έν χορώ καί τυμπάνω)· τοιαύτη είναι καί παρά τοϊς πλείστοις 
τών άγριων σήμερον. « Ό χορός λέγει ό Reville, χρησιμεύων παρά 
τοις άγρίοις είς το νά παριστάνωσιν αυτήν τήν θεότητα, τόν βίον καί 
τά εργα αυτής είναι δ παλαιότατος τρόπος τής λατρείας, ενίοτε είναι 
είδος ιεράς μιμητικής παραστάσεως, έκφραζούσης τήν σκέψιν, τήν βού-
λησιν τού λατρεύοντος» 

Έν ταϊς χρυσαϊς έπικαϊς παραδόσεσι τοϋ Ελληνικού λαοϋ, αϊτινες 
διέσωσαν ήμΐν τήν άνάμνησιν βίου ήσυχου καί άνεφέλου, ούτινος τό 
ρεΰμα ούδ' ή ελαχίστη έτάραξε ρυτίς, έν τώ κόσμω έκείνω, όστις δει
κνύει αιωνίως εις ημάς μειδιώσαν τήν μορφήν αύτοϋ τήν νεαράν, τύπον 
παιδικής αμεριμνησίας, τις αμφιβάλλει, ότι ή όρχησις κατέχει εύρυτα-
την θέσιν ; Αί ε'ις τήν ό'ρχησιν, τήν προσφιλή τής νεότητος διατριβήν Β , 
άναφερόμεναι τού έπους παραδόσεις είνε α ί μάλιστα πάντων άποπνέ-
ουσαι τήν δρόσον τής νεότητος τής γής, έν αίς κάλλιστα άποτυπόνεται 
κόσμος, τού δποίου τό αίθριον μέτωπον ουδέν έσκυθρώπασε νέφος, όστις 

1 Νέμ. 2. 653. C. πρβλ. 665. Α. 7 799, 814. 
1 Το πρώτον καί άρχαιότατον αγώνισμα, λέγει δ Παυσανίας (12, 7, 2), έφ'ω 

οί άνθωποι έθεσαν άθλα, ητο ν ' ασωσιν υμνον εις τον θεόν πρβλ. Servius έν Virg. 
Eel. 5. 73. eNullum patres nostri partem corporis esse voluerunt quae non 
sentiret religionem. Συνήθης δε ή φράσις «θεόν χορεύειν» deum choreis cele-
brare (παραδείγματα παρά Βερναρδάκη έν Φοινίσ. σ. 357). 

' Bergier Diction, de thoologie τόμ. γ' , σ. 430. 
4 Reville Les religions des peuples sauvages, τόμ. β', σ. 251, 2 6 7 . Ό Ό τ -

τεντότος λέγει περί τοϋ συμπολίτου του, οστι; έγένετο χριστιανός: «δέν χορεύει 
πλέον» (σ. 272). 

* Ό Αριστοφάνης καλεΓ τήν ήβην «χοροποιόν». 
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άπέλαυε τοϋ βίου, έν χαρό£ άνεφέλω, έν άσμασι καί συμποσίοις καί 
έορταϊς τάς νεαράς του καταναλίσκων ημέρας. 

Οί κάλλιστοι δέ και οί πλείστοι χοροί οί εν ταϊς παραδόσεσιν τ α ύ -
ταις μνημονευόμενοι δεικνύουσι τήν θρησκευτικήν τοϋ χορού άφορμήν 
εΐτε προς τιμήν θεοϋ τινός ύπό τών πρώτων έκτελοΰμενοι ανθρώπων, 
εΐτε καί ύπό τών θεών αυτών έν τώ ούρανίω ασκούμενοι δώματί . Τήν 
πρώτην δέ θρησκευτικήν όρχησιν έτέλεσαν οί άνθρωποι στρεφόμενοι περί 
τόν βωμόν τοϋ θεοϋ, έφ' ού έκαίοντο • τά ίερεΐα - μηδέ ήδύνατό τις ΊΧ 
φύγη τόν κυκλικόν τούτον χορόν, όπως καί ή Ίππώ δέν ήρνήθη άκλαυ-
στεί περί τόν βωμόν τής "Αρτέμιδος κυκλικώς νά χορεύση 1 . Αί πο-
λεμικαί "Αμαζονίδες ύπό κορμόν φηγοϋ ίδρύσαντο εν τή παραλία 
τής Εφέσου εΐδωλον τής Αρτέμιδος καί περί τούτο ώρχήσαντο ενό
πλως μετά τών ασπίδων αυτών «κύκλω στησάμεναι εΰρύχωρον χορόν» -

λιγεΐαι δέ καί λεπταί σύριγγες συνώδευον τούς ισχυρώς κρούοντας τό 
έ'δαφος πόδας, ών ή ηχώ-ώς καί ή τών έπιψοφουσών φαρετρών έ'φθα-
νεν εις τάς Σάρδεις καί ε'ις τόν Βερεκύνθιον νομόν *. Οί δέ έλκεχίτω-
νες "Ιωνες αθροιζόμενοι έν Δήλω μετά γυναικών καί παίδων τέρπουσι 
τόν ξανθόν θεόν καί ύμνούσι μέ πυγμαχίαν, χορόν καί |;σμα- είναι 
δέ ό χορός αυτών κυκλικός περί τόν βωμόν τοϋ θεού 5 . «Ήθελες νομί
σει, λέγει ό ποιητής τοϋ Όμηρικοϋ ύμνου, αυτούς αθανάτους καί άγή -
ρως· διότι όλων ήθελες ίδή τήν χάριν καί τήν καρδίαν σου ήθελες 
τέρψη βλέπων τούς άνδρας καί τάς καλλιζώνους γυναίκας». "Αληθώς 
αθανάτους.καί άγήρως βλέπομεν προ τών οφθαλμών μας τούς καλούς 
εκείνους χορούς τών επικών παραδόσεων, άθάνατον καί άγήρω βλέπο
μεν προ τών οφθαλμών μας παρουσιαζομένην τήν δροσεράν έκείνην 
νεότητα τού κόσμου. 

Έκ τοιούτων «κύκλιων παρθενίων χορών» ήρπασεν ό θεός τού "Αδου 
τήν καλήν Κόρην έτηρήθη δ ' ίσως ή άνάμνησις τών κύκλιων ή κυ-

« Καλλίμ. "Τμν. έν/Apt. 267. 
4 Καλλίμ. ϊνδ* άν. 236 Evant. et Donat. Comm. com. 4. «chorus circa 

ares fumantes nunc spatiatus nunc consistens nunc revolvens cum tibicine 
concinebatx. «'Αμφί δασμένοις μηροϊς εύρύν χορόν έστήσαντο» 'Απολ. Ρόδ. 
'Αργ. β. 701. πρβλ. Α. 531. Όμήρ. Ίλ, Π. 183. 

' Παρ' Εύριπ. Ίφιγ. έν Αύλ. έρωτοί ή Ιφιγένεια: Στήσομεν άρ',άμφί βωμόν, 
πάτερ χορούς ; (στ. 676) πρβλ. Ήρ. Μαιν.στ. 687. «Παιάνα μέν Δηλιάδες— 
ύμνο0σ' άμφί πυράς τον—Λατοϋς ευπαιδα γόνον — είλίσσουσαι καλλίχορον»· πρβλ. 
Θέογν. 773—779.Περι τοϋ ελίσσω μετ ' αίτ ιατ. είς δήλωσιν τοϋ «περιχορεύων 
σέβω» δρα τάς σοφάς παρατηρήσεις τοϋ κ. Δ. Βερναρδάκι έν Εύριπ. Φοιν. α, 
327 tip. 
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κλικών χορών, οίοι κατά τάς πρώτας τοϋ κόσμου ημέρας έξετελούντο 
εν τοις κυκλίοις τοϋ Διονύσου χοροϊς· τοιούτος δ ' είναι ό χαρακτήρ 
και τών ωραίων μας εθνικών όρχήσεων. 

Τούς κύκλιους τούτους χορούς δυνάμεθα ίσως ουχί άνευ λόγου νά 
συνδέσωμεν πρός τούς ασ τρονομ ι κού ς τών παλαιών λαών χορούς 
και έκ τούτων νά ύποθέσωμεν ότι παρήχθησαν. Εξηγούμαι. "Από 
χρόνων παλαιότατων καί άλλοι λαοί καί δή και οί Έλληνες αντε
λήφθησαν τού δρόμου τών ουρανίων σωμάτων ώς χορού ύ π ' αυτών 
ασκουμένου έν τώ ούρανίω θόλω. Είς ταύτην δέ τήν άντίληψιν συνε-
τέλεσεν ή πίστις, ότι ό Βάκχος κατά πάσαν νύκτα 1 μετά τών εαυ
τού προπόλων Σειληνών, Σατύρων, Βακχών, Ληνών, Θυιών, Μιμαλ-
λόνων, Ναϊάδων, Νυμφών, Τιτύρων «πάννυχος» χορεύει ύπό τάς τών 
άστρων αύγάς - εντεύθεν ό ευφάνταστος ελληνικός λαός δέν έδί-
στασε νά είπη, ότι τά άστρα έλάμβανον μέρος είς τάς ενθουσιώδεις καί 
μάνικας έκείνας όρχήσεις, όρχούμενα καί ταΰτα έν τώ οΰρανώ, όπως 
ωρχεΐτο καί ό Βάκχος έν τή γή· ήγεμών δέ τοϋ χορού έν τώ ούρανίω 
θόλω είναι ή σελήνη 2 . Επειδή δέ κυκλικούς έφαντάζοντο τούς τών 
άστρων χορούς πιθανόν, ότι διά τοϋτο καί κυκλικοί υπήρξαν οί πρώ
τοι χοροί τών Ελλήνων . Οί Αιγύπτιοι, Ινδοί, Σϊναι ειχον χορούς 
αστρονομικούς, έν οίς διά ποικίλων καί εύστροφων κινήσεων παρίστα-
νον τάς ουράνιας τών άστρων πορείας καί τήν άρμονί.αν τών κινήσεων 

1 Εντεύθεν ό Βάκχος καλείται άγρυπνος, ακοίμητος, νυκτιπόλος, νυκτιφανής, 
νυκτήριος, νυκτέλιος, λαμπτήρ, Nocturnus- ό Όρφ. ίίμν. ομιλεί περί «νυκτε-
ρίων χορών »δι' ών ή "Ιππα, ή τοϋ Βάκχου τροφός, τιμςί αυτόν.(69. 3). Διά δέ 
πρός τήν ό'ρχησιν άγάπην καλείται ό Βάκχος φιλοχορευτής, χορευτής, χορομα-
νή?> χοροίκτυπος, χοροπλεκής, χοροπλέκτης, χοροτερπής. "Αγαλμα τοϋ Βάκχου 
ορχουμένου, ώς δεικνύει τό κολπούμενον ένδυμα, δρα παρά Visconti Musee Ρίο 
Clementin τόμ. β'. Ή πίστις δ' είς συμμετοχήν τοϋ χοροΰ τοϋ Βάκχου τών 
άστρων προήλθεν έκ της αντιλήψεως, δτι έπί τή προσελεύσει θεοϋ τινός, ή γή 
τρέμει καί ή θάλασσα κινείται καί τής θαλάσσης τά θηρία άλλονται έκ τής χα 
ράς. ( Ό Εΰριπ. λέγει : αύτίκα πάσα γα χορεύσει, Διός δ' άστερωπός άνεχόρευ-
σεν αίθήρ, χορεύει δέ σελάνα - ορα Lobeck καί Schneidewin ε'ιςΕόρ. 'Αντιγ. 146). 

! Ό Μένανδρος προσφωνεΓ τόν Απόλλωνα «πασαν χώραν καί πόλιν καί παν 
έθνος διέπεις και καθ'απερ τόν ούρανόν περιχορεύεις περί σεαυτόν τούς χορούς τών 
άστρων» (Ρητ. ψ . 329). Ό Βάκχος παρά Σοφ. καλείται χορηγός τών άστρων 
των πΰρ πνεόντων. Καί οί σοφώτατοι δε παρατηροϋντες «τήν τών αστέρων πο-
ρείαν φυλάττουσαν δρόμον αρμονία τινί καί θείω δρόμω χωρούσαν πάλιν έκά-
λεσαν ό'ρχησιν» (Λιβάν. ύπ. έ'ρχ. 351). Πρβλ. «άστρων αιθέριοι χοροί» (Εύρ. 
Ήλ. 467) «αμφίδρομοι αστέρων έλικες» ('Ανθολ. ψ. 577)- «έγκυκλίοις δίνησι 
περιθράνιοι κυκλέουσιν» (Όρφ. ΰμν. 7. 4). πρβλ. Εύρ. Πειρίθ. 596. Tifaul 2. 1. 87. 
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αυτών καί τέλος έμιμούντο τον ΰ π ' αυτών έν τώ οΰρανίφ θόλω άσκού-
μενον χορόν 1 . Ό ήλιος καί ή σελήνη είναι άντικείμενον λατρείας καί 
σήμερον έν τή Νοτίω Αυστραλία· έορτάζουσι δέ αυτούς διά χορών 
οί άγριοι s . 

Ή περί τών άστρων άντίληψις τών αρχαίων ώς λαμβανόντων μέρος 
ε'ις τάς ύπό τού Βάκχου έν τή γη έκτελουμένας χορείας παλαιότατη 
ουσα δεικνύει, ότι δικαίως πρώτας όρχήσεις δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
καί έκείνας, άς οί άγρόται ώρχήσαντο εις τιμήν τοϋ αιωνίου παιδός, ώς 
έκάλουν τον Βάκχον οί Λατίνοι. Πτερούμενος ό αγρότης ύπο τής χαράς 
τής έκ τής παραγωγής τής γής, έοκίρτα τρυγών άμα καί έκ τοϋ τρύ
γου ή έκ τής ληνοβατήσεως άναπαυόμενος, έξετελει τούς πρώτους χο
ρούς, σκαιούς καί αγροτικούς, ύπο τόν ήχον αύλοϋ, έκπέμποντος μελω-
δίαν άπλήν, αφελή, άγροτικήν. 

Αύται ησαν αί έ π ι λ ή ν ι ο ι όρχήσείς 5 , άς συνώδευε μέλος ίδιαίτερον 
τό έπχλϊΐνχον μ έλο ς καί αΐτινες ήγοντο εις τιμήν τού Βάκχου τ ο ΰ 
Έ π ι λ η ν ί ο υ . Ώραίαν άγροτικήν τοιαύτην σκηνήν παριστάνει ήμΐν ή 
επική παράδοσις έν τή άσπίδι τοϋ Άχιλλέως άσκηθεΐσαν. Ό "Ηφαι-
μεταξύ τών άλλων παρέστησεν έκεϊ καί άμπελον, καλήν, χρυσήν, μέγα 
βρίθουσαν σταφυλών, χωριζομένην ύπό μιάς ατραπού, δ ι ' ής έ'βαινον 
οί τρυγώντες τήν άμπελον. Παρθένοι δέ καί έφηβοι φέρουσι τον γλυκύν 
καρπόν έν ταλάροις, έν μέσω δέ τούτων παις καλός ίμερόεν έκιθάριζε, 
μέ λεπτήν φωνήν αδων τόν καλόν Λίνον εκείνοι δέ ήκολούθουν αύτον 
μέ 0;σμ.α καί χορόν — έν ρυθμώ τήν γήν διά τών ποδών των κρούοντες ". 

1 Οί Ινδοί, άφ ' οδ έξυπνήσωσι, προς άνατολήν σταθέντες δι' όρχήσεως χαι-
ρετίζουσι τον Ήλιον «μιμούμενοι τήν χορείαν τοϋ θεοΰ», τήν κανονικήν καί εναρ-
μόνιον τοϋ ήλιου κίνησιν (Λουκ. π. όρχ. 17. Άρριαν. Άλεξ . Ά ν α β . 6. 3). Τα 
αστρονομικά γεγονότα θεωρηθέντα ιερά διά τής επιδράσεως τών Χαλδαίων, εψα-
λησαν έν μεγάλαις έορταϊς καί μυστηρίοις - 6 δέ χορός, δστις συνώδευσε τα 
άσματα ταΰτα εκλήθη αστρονομικός καί τάς κινήσεις τών άστρων έμιμήθη. Πα-
ρατηρητέον δ' δτι καί παρ' Έβραίοις το προς δήλωσιν τοΰ χοροϋ ρήμα σημαί
νει «κυκλικώς όρχοΰμαι». 

1 Ό αστερισμός τοϋ Ώρίωνος συνίσταται κατ ' αυτούς έκ κυνηγών αί δε 
Πλειάδες είναι κόραι όρχούμεναι {Reville Les religions de peuples sauvages 
2. 151 έξ.) Είναι ωραία ή άντίληψίς των περί τής Σελήνης, ώς θύματος κούφου 
έρωτος, δπερ κατεδικάσθη ε'ις α'ιωνίαν πλάνην.'Ως προς τάς Πλειάδας, την αυτήν 
άντίληψιν είχον καί οί Έλληνες (Preller Gr. Myth εκδ. Β' 1. 366). 

' Έντεΰθεν παράγει το όνομα τών όρχηστών δ Λιβάνιος (π. όρχ. 63) «απο τών 
έν αρχή περί τούς ό'ρχους σκιρτημάτων». "Ορχοι δέ είναι τά μεταξύ τών πεφυ-
τευμένων αμπέλων, είτα καί αύται αί άμπελοι. 

«• Σ. 561 έξ. 
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Έν ταΐς τοιχογραφίαις τοϋ Beni — Hassan σώζονται παρόμοιοι άγρο-
τικαι σκηναί· ό,δεσπότης παρίσταται σκήπτρον έχων, παρθένοι χορεύ-
ουσι, παίδες κιθαρίζουσιν, οί έργάται άδουσι χρονομετρούντες, κυβιστή-
ρες δέ δινεύουσιν εν τώ μέσω. Τήν δέ γήν, τήν τών πάντων μητέρα, 
ήτις παρέχει βρίθουσαν τήν άρουραν, εύθηνίαν κτηνών, ό'λβον έν τώ οίκω, 
αί παρθένοι τιμώσι διά χορών, μέ καρδίαν εΰθυμον σκιρτώσαι έπί τών 
μαλακών ανθέων τής πόας καί δ ι ' ανθέων τήν κεφαλήν στέφουσαι *. 

Έξ ανατολής προελθοϋσαι αί τοϋ Διονύσου τελεταί καί αί κ α τ ' αΰ-
τάς ορχήσεις κυρίως, έν τοις ίστορικοΐς άνεπτύχθησαν χρόνοις· άλλ 'ήδη 
αί μυθικαί παραδόσεις μάς όμιλοϋσι περί τής εισόδου αυτών έν Ελλάδι 
και τών υπέρ τής παραδοχής τοϋ νέου θεού πόνων κατά τών ιθαγενών 
αρνουμένων αύτάς. Τόν Διόνυσον ήρνήθησαν Λυκοΰργος ό βασιλεύς τών 
Ηδωνών, Πενθεύς ό τών Θηβών τήν αυτήν άντίστασιν εύρεν ή λ α 

τρεία αύτοϋ καί έν "Αργεί· ά λ λ ' αί γυναίκες καί τών Θηβών καί τοϋ 
Αργούς, ένθουσιασθεΐσαι έκτης νέας θεότητος,έ'τρεχον άνά τά ό'ρη μα ι -

νομεναι «λυσσάδες» καί "μάνικας έκτελούσαι όρχήσεις «εύϊον άείδουσαι». 
«Καί χορός, λέγει ό Νόννος, έν τοις σκοπέλοις ητο πολύς, πέριξ δ ' α ί 
πέτραι έβόων, καί τής Θήβας τό πεδίον έστέναζεν άπό τήν ηχώ τήν 
ποικιλομορφον. Πάσα δέ κόρη άκούουσα χοροιτύπος εξερχόμενη τοϋ θα
λάμου της εβάκχεύε καί αυτή 8 » . 

Μεταξύ τών πρώτων όρχήσεων πρέπει νά καταλέξωμεν καί τάς 
μεθ 'όπλων όρχήσεις. Αί πολεμικαί τών πρώτων ανθρώπων επιχειρήσεις 
ήσαν στενότατα μετά τής λατρείας συνδεδεμέναι καί εθεωρείτο ιερόν, 
ούτως ειπείν, το έπιτελεϊν στρατείαν προηγούντο λοιπόν πάσης στρα-
τείας και εΐποντο ταύτη τελεταί θρησκευτικαί, καθ ' άς οί ασκούμενοι 
χοροί φυσικόν είναι ότι μεθ' όπλων έξετελοΰντο. Εικόνα τών τοιούτων 
τελετών τών πρώτων ανθρώπων δύνανται νά μάς δώσωσιν οί άγριοι— 
πιστή άποτύπωσις τού κατά φύσιν άνθρωπου. Έν Νέα Ζηλανδία- μάλ ι 
στα καί πρό τής μάχης καί μετ ' αυτήν χορεύουσι χορούς πολεμικούς, 
ους άκολουθοϋσιν άσματα άνθρωποφαγικά· μιμούνται δ ' έν τοις χοροΐς 
τούτοις τάς μέλλουσας νά γείνωσι κατά τήν μάχην ή τάς γενομένας 
ήδη πληγάς καί κινήσεις νομίζοντες, ότι έχουσι πρό αυτών πολεμίους5. 
Τοιούτοι είναι καί οί χοροί οί έκτελούμενοι ύπό τών άγριων τής βόρειας 
ιδίως Αμερικής, πριν ή πορευθώσιν ε'ις κυνήγιον, όπως δ χορός5'τών 

1 «ΧοροΓς φερεσανθέσιν» Όμηρ. υμν. 30. 15. 
s Nov. Διονυσ. 45. 23, 36, 42, 24, 223 πρβλ. Άπολλοδ. 2. 2 Παυσ. 2. 7 κλ. 
3 Charles Lenormant. Sociologie p. 88. Μετάφρασιν τοΰ περί χοροϋ κεφα

λαίου εδωκεν δ σεβαστός μου καθηγητής κ. Ν. Πολίτης "Εστία Άπρλ. 1883. 
ΤΟΜΟΕ ΐς'. Μάιος. 45 
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βονάσων. Τινές τής φυλής φοροΰντες κεφαλήν άπεξηραμένην βονάσου, 
μιμούνται τά ζωα ταϋτα και έκβάλλουσι τούς. μυκηθμούς των μετά 
τέχνης μεγίστης· άλλοι δέ κυνηγούσιν αυτούς. Έν άλλη φυλή συνειθί-
ζεται ό χορός τών άρκτων, καθ'άς μιμούνται τελείως τινές άρκτους,εΐτε 
καί έπί τών τεσσάρων βαδίζουσι ποδών, εΐτε μόνον τών δύο οπισθίων, 
εΐτε εγείρονται ΐνα έπισκοπήσωσι τά πέριξ· έτεροι κυνηγούσιν αυτούς, 
έν φ οί λοιποί δέονται - φυλαί δέ τίνες έν Καλλιφορνίο: πριν πορευθώσιν 
εις κυνήγιον. χορεύουσι πέριξ ειδώλου τινός, μιμούμεναι τάς κινήσεις τών 
κυνηγών, τείνουσαι τόξα καί βάλλουσαι ακόντια. Άναφέρουσι δέ καί 
όμοιας τελετάς προκειμένου περί χορών πολεμικών, καθ'ούς εκτελούνται 
καταδιώξεις, ένέδραι, πάλαι κ .τ .λ . ' . Τοιαύτας τινάς πρέπει νά φαν-
τασθώμεν καί τάς άφορμάς τών ένοπλίων όρχήσεων μετά τής θρησκείας' 
καί τούτων συνδεδεμένων ώς καί παρά τοις άγρίοις· καί τοιαύτας αλη
θώς θά ευρωμεν, &ν έξετάσωμεν τούς μύθους τών αρχαίων. 

Ή Κόρη καί δέσποινα, δηλ. ή Περσεφόνη, εύφρανθεΐσα επί τ ή τής 
όρχήσεως π α ί δ ι α , ένόμισεν ότι δέν έπρεπε με κενάς τάς χείρας ν ά όρ-
χ?)ται (άθύρειν), κοσμηθεϊσα δέ μέ παντελή πανοπλίαν τότε, διεπέραινε 
τήν ορχησιν 8 . Διεμυθολογεΐτο δέ δτι άμα τή άναφανίσει τής όρχήσεως 
ή τοϋ Κρόνου γυνή Ρέα ήσθεΐσα τ ή τέχνη ταύτη , έν μέν Κρήτη τούς 
Κουρήτας, έν δέ Φρυγία τούς Κορύβαντας διέταξε νά όρχώνται 5 . Ό τ ε 
δ' έ'κρυψεν ή Ρέα τόν Δία έν Κρήτη, μεγάλως έχρησίμευσεν ή τέχνη 
αύτη πρός διάσωσιν τοϋ παιδός άπο τών οδόντων τοϋ τεκνολετήρος 
πατρός. Διά τοϋ θορύβου, δν έποίουν κρούοντες τάς ασπίδας καί τάς 
λόγχας ή ξίφη;- κατέπνιξαν τάς ο'ιμωγάς τοϋ παιδός, ό δέ Κρόνος ουδέν 
ήκουσε, πλήν τοϋ έκ τής όρχήσεως κρότου Εντεύθεν είς τούς Κουρήτας 
αποδίδεται ή έφεύρεσις τής πυρρίχης, τοϋ κυριωτάτου τών Ελλήνων 
ένοπλίου χορού, ύφ ' δν ίσως πάντες οί ένόπλιοι περιελαμβάνοντο χοροί 

4 Reville ένθα άν. σ. 268, 269. 
* Πλάτ. Νόμ. 7, 796. β. * Λουκ. π. δρχ. 8. 
* Παράστασιν τοϋ χοροΰ τούτου εχομεν έπί μ.ιας τών πλευρών τοϋ βωμοΰ τοϋ 

Καπιτωλίου. Δύο κρατοΰσι δια τής άριστεράς'άσπίδα, διά δέ τής δεξιάς ξίφος - βρα
χύς δέ μανδύας είναι Ιρριμμένος όπισθεν του ώμου α υ τ ώ ν φαίνεται δτι στρεφόμε
νοι θ' άντιμετωπίσωσιν αλλήλους· δ Ζευς ώς βρέφος παρίσταται θηλάζων αίγα, 
παρακαθηται γυνή, ίσως προσωποποίησις τής Κρήτης, ίσως αΰτη ή Ρέα ( Ή 
παράστασις παρά Baumeister έν Dentinal, d. Klass. Alterth. ε'ικ. 2391 · άλλας 
παραστάσεις παρά Braun Κ. Μ. τ . 3. 4). 

* Οί Κουρήτες έν τω όρφ. ΰμνφ (31α>) καλούνται «σκιρτηταί, ποδίκροτοι, ρομ-
βηταί , ένόπλια βήματα θέντες, έπεμβάται ϊ'χνεσι κούφοις». Στράβ. 471 «Κου
ρήτες φιλοπαίγμονες όρχηστήρες», 
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Οί Κουρήτες ούτοι είναι τής Κρητικής Ρέας πρόπολοι· οί δέ Κορύβαν-
τες, οί θεράποντες τής Φρυγικής Κυβέλης, χορεύουσι καί αυτοί χορούς 
Ινοπλίους, μανικούς καί αγρίους, περιερχόμενοι μετά τής Μεγάλης Μη
τρός τά ό'ρη καί τάς έρημους *. Κομψήν περιγραφήν τοϋ χορού τών Κο-
ρυβάντων δίδει Νόννος ό Πανοπολίτης έν τοϊς Διονυσιακοϊς αύτοϋ: 

«"Εμπνους ό δάναξ τής "Ιδης αντήχησε τής Κορυβάντων, 
'Εκ πολυτρήτου δέ πόρου διά σκιρτημάτων δακτύλων 
Σύνθρονον τών μυκωμένων αυλών άνεκρούσαντο μέλος 
Οί όρχησταί τών ορέων, σεμνόν άλαλάζοντες άσμα». 

Έμυθολογεϊτο δ ' δτι μετά τήν κατά τών Τιτάνων νίκην, οί "Ολύμ
πιοι αυτοί δ ι ' άσματος καί χορού έώρτασαν τήν νίκην καί δή ή Αθηνά 
ή πολεμόκλονος θεά, έχόρευσεν ένόπλιον χορόν, πρώτη αυτή καταστή-
σασα τήν πυρρίχην 2 . Ειπομεν περί τοϋ ένοπλίου χορού, δν ώρχήσαντο 
αί πολεμικαί 'Αμαζονίδες εις τιμήν τής Αρτέμιδος - οί δέ 'Αργοναΰται 
προσορμισθέντες εις τινα νήσον, εξέρχονται τής Αργούς, καί ύπό τούς 
θεσπέσιους ήχους τής φόρμιγγος τοϋ Όρφέως «άλλόμενοι, ώρχήσαντο 
χορόν ένόπλιον καί τάς ασπίδας διά τών ξιφών έπεκτύπουν 5 » . 

Στενότατα δέ συνδυάζει Νόννος ό Πανοπολίτης έν τοις Διονυσια
κούς τήν ορχησιν τού θεού τούτου μετά τού πολεμικού του μένους καί 
αντιθέτει τήν έν τοις συμποσίοις ορχησιν, τήν «άναίμακτον χορείαν» 
τήν μετά τήν μάχην έν είλαπίναις καί κυπέλλοις έκτελουμένην πρός τήν 
χορείαν τήν άτρόμητον καί άγέλαστον τού πολέμου. Ή Τερψιχόρη 
τρέπει εις φυγήν τόν στρατόν τών Ινδών , δινεύουσα τό βαρύδρομον 
κύμβαλον καί τού χορού πολεμικήν έγείρουσα ηχώ" . ν Εν τινι μάχη 
δέ ότρύνων τόν στρατόν ό Διονύσιος «δεϋρο χορεύσατε, άνακράζει, τών 
δ ' έχθρων κτείνατε τά βάρβαρα φύλα καί μετά τών ξιφών,αναμί
ξατε τούς θύρσους, αναμίξατε καί μετά τών δοράτων 8 » . Ό δέ ήρως 
Μίμας χορεύει έν αύτη τή μάχη : 

« . . . έν τοις πολέμοις, 
Κούφην καί εΰρυθμον εστησ' ό Μίμας τήν κόρην τής μάχης 
Κα ί τον στρατΌν με το εύ'στροφον ξίφος έπτόησεν ολον, 
"Αλμα σκιρτών τοϋ - πολέμου, άγέλαστον άλμα μεθ' δπλων, 
Ό π ω ς ό Πύρριχος, δταν συγκρούων ασπίδα καί ξίφος, 

' Ό Στράβων παράγει τό ό'νομα από τοϋ κορύπτω=κινω τήν κεφαλήν πρβλ. 
Preller Gr. Myth. σ. 516. 

! Ταϋτα έν τή άπολεσθείση Τιτανομαχία τοϋ 'Αρκτίνου, ('Αθήν. 1, 40. 
Tibul. 2, h, 9). 

3 'Απολ. Ροδ. 'Αργον. Α. 1135. 4 Νόν. Διον. 29. 235. 
5 "Ενθα άν. 27. 167. · Τήν 'Ενυώ, θεάν τοϋ πολέμου. 



708 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Μέλος άτρόμητον εψαλ' έγεϊρον ήχώ τοϋ πολέμου. 
Της ένοπλίου χορείας το πήδημα ητο τοιούτον 
"Οπερ έπήδα Ό Μίμας, τήν λόγχην κινών άνεμώδη». 

Τούς πόνους της μακράς κατά τών Ινδών . στρατείας του, ήτις τ ε 
λείται ύπο τόν «άγέστρατον τών συριγγών ήχον» ό Διόνυσος και οί 
περί αυτόν κουφίζουσι είς δαϊτας ε'ιλαπίνας καί οΐνον καί χορόν παρα-
διδόμενοι- άλλοτε μέν Βάκχη δινεύουσα κύμβαλα χορεύει χορον μανι-
κόν καί τής φΛοσκάρθμου κόρης άκρήδεμνος σείεται ό βόστρυχος ύπο 
τών αύρων άλλοτε δέ ό Στύφελος, ό Βότρυς καί ή Μέθη «άχρις 
οδόντων βεβαπτισμένοι εις τον οΐνον, χορεύουσι μεθυσφαλες έλίσσον-
τες ίχνος» 8 . Πολλάκις δέ παρίσταται ανάγκη νά έ'λθη τ φ Βάκχω δνει-
ρος ή "Ερις, ήτις νά όνειδίση αύτώ ότι «πάσαν ελπίδα τοις κυπέλλοις 
έπετρέψατο», παραδεδομένος εις «άναίμακτον καί άκόμητον» χορείαν 
«έ'στι, λέγει ή Έρις, έ'στι καί είλαπίνη μετά φύλοπιν, έ'στι χο-
ρεύειν Ίνδώην μετά δήριν»· άλλά σύ περί μάχης ουδόλως φροντίζεις καί 
εις χορούς τον στρατόν σου παραδίδεις 5 . 

Ά λ λ ά δέν είναι μόνος ό Νόννος οςτις μάς όμιλεϊ περί αγάπης θεού 
προς τήν όρχησιν ήδη παλαιότεραι έπικαί παραδόσεις παριστάνουσι 
έν αύτω τώ δόμω τού Διός σχηματίζοντας τούς αθανάτους χορούς καί 
έστεφανωμένους ρυθμίζοντας τό βήμα προς τούς ήχους τής λεπτής φόρ-
μιγγος, ήν έν τώ μέσω καθήμενος παίζει χαριέντως ό Απόλλων 1 . Και 
αυτός ό μέγας Ζεύς δέν άπαξιοΐ άφίνων τόν θρόνον νά συγχορεύη μετά 
τών τέκνων αυτού". Τίς δ ' άγνοεϊ τούς καλούς καί χαρίεντας χορούς, 
ους άγουσιν έπί τής γής έλαφρόν τόν πόδα κινούσαι αί καλλιπλοκαμοι 
κόραι τού Διός, τάς Μούσας λέγω καί Χάριταςκαί Νύμφας ; Ό Ησίο
δος ψάλλει τάς 'Ελικωνιάδας Μούσας, αΐτινες λουσάμεναι εις τήν "Ιπ
που κρήνην, άγουσιν επί τής ακρότατης κορυφής τοϋ Ελικώνος χο
ρούς καλούς, ίμερόεντας καί φωνήν περικαλλή έκβάλλουσαι,ύμνοΰσι τον 
αίγίοχον Δία, τήν πότνιαν Ήραν , τήν γλαυκώπιν Άθηνάν, τήν χρυ-
σοστέφανον "Ββην καί τούς άλλους θ3ούς 6 . Κατά δέ τούς γάμους τοϋ 

1 Αυτ . 20. 8. 1 Αύτ . 18. 147. 5 20. 88 πρβλ. 24. 347. 
* Ήσίοδ. 'Ασχ. Ήρ. 202. Όμηρ. ΰμν. 2, 16. 
1 'ΑρκτΤνος παρ' 'Αθην. I. 22. 
• Ήσ. Θεογ. 1. έξ. Τον Κολων'ον «ενθα ή λίγεια μινύρεται αηδών,ένθα θάλλει 

χαλλίβοτρυς νάρκισσος καί χρυσαυγής κρόκος» ουδέ τών Μουσών οί χοροί να πε-
ριφρονήσωσι δύνανται (Σοφ. Θίδ. Κ. 690). Πρβλ. Πίνδ. Ν. δ. 22. Πολλάκις δέ 
τον χορόν οδηγεί δ Απόλλων καί τότε αί Μοϋσαι «ηχον παναρμόνιον καθ' 
"Ελικώνος έκπέμπουσιν» (Ίμέριος 16. 7). Ό Πίνδαρος (παρ' 'Αθην. I. 40), 
προσφωνεί": Όρχηστ' "ΑποΛΛον. 
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Πηλέως καί τής Θέτιδος ηλθον αί καλλιπλοκαμοι Πιερίδες Ιν τω 
συμποσίω «εν γη χρυσεοσάνδαλον ίχνος κρούουσαι», έν φ παρά τήν 
λαμπράν ψάμαθον αί πεντήκοντα κόραι τοϋ Νηρέως έώρτασαν καί αύ 
ται έν χορω τούς γάμους «είλισσόμεναι κύκλια ' » . Αί δέ άβραί καί 
τερπναί Χάριτες, ανευ τών όποιων, κατά Πίνδαρον, ουδέν γλυκύ γ ί 
νεται τοις άνθρώποις, χορεύουσι καί αύται μετά τοϋ παιδός τής Κυ-
θήρης, Οστις εχει εστεμμένους τούς Ίούλους μέ ρόδον άβρόν *. Αί δέ 
καλλιπλοκαμοι Ώραι , αΐτινες δ ι ' ανθέων κοσμοϋσι τάς κεφάλας τών 
αθανάτων «άνωλόλυξαν έν χοροϊς ψάλλουσαι κισσοφόρους διθυράμβους 
καί έ'χουσαι τήν πλουσίαν κόμην έστεμμένην μέ διαδήματα και φύλλα 
ρόδων 5 » . Εις τούτους τούς χορούς λαμβάνει πολλάκις μέρος καί ή 
άγνή Άρτεμις , ή χρυσή εκείνη παρθένος. Άφού εύφράνη τήν καρ-
δίαν της άνά τά υψηλά όρη καί τά πολύσκια δάση, έ'ρχεται ή Ά ρ τ ε 
μις χαλώσα τά καμπύλα τόξα ε'ις τό μέγα δώμα τοϋ αγαπητού αδελ
φού της, τοϋ Φοίβου Απόλλωνος έν Δελφοϊς, καί έκεϊ έκτελεϊ κα 
λόν χορόν μετά τών Μουσών καί τών Χαρίτων *, Κρεμώσα τ ά π α -
λίντονα τόξα καί τά βέλη, ηγείται τοϋ χοροϋ, έχουσα περί τό σώμα 
της χαρίεντα κόσμον μέ θεσπεσίαν δέ φωνήν άδουσαι ύμνούσι τήν 
καλλίσφυρον Λητώ, ή τ ι ς έγέννησε παϊδας πάντων αρίστους τών αθα
νάτων κατά τάς σκέψεις καί τά έ'ργα \ Μέ άμβροσίαν δέ χρίεται ή 
εύστέφανος Κυθήρη,όταν έ'ρχηται είς τόν ίμερόεντα χορόν τών Χαρίτων 6 . 
Ά λ λ ά πάντων ωραιότατοι ε ί να ι οί καλοί χοροί, ους έκτελοϋσιν άνά τά 
έρημα καί πολύσκια δάση αί Νύμφαι, αί φαι^ραί αύται καί χαρίεσ-
σαι θεότητες τών δασών καί τών ορέων. Αί Νύμφαι, κατά τήν τοϊ 

' Εΰρ π. Ίφιγ. έν Αΰλ. 1040 έξ. 
8 Ανακρέων (Poetae Lyr. Graec. σ. 826, 42, 5 Berdk): 

ρόδον, ώ πα"ς ό Κυθήρης 
στέφεται καλούς Ίούλους 
Χαρίτεσσι συγχορεύων. 

Έν τή μια δ'ψει τοΰ μεγάλου βωμοΰ τής villa Pisciana (Visconti VI, Τ. Β. I. 
1, πρβλ. σελ. 290) παριστάνεται χορός τών Χαρίτων, άςτινας δταν βλέπη τις 
όρχουμένας σεμνόν καί χάριεν άπό τής χειρός κρατουμένας καί διά τής ετέρας 
ύπεγεφούσας τήν άκραν τοΰ ενδύματος, νομίζει οτι βλέπει συγχρόνους "Ελληνίδας 
χωρικάς χορευούσας. Ό χορός των είναι ήσυχος καί οί χιτώνες αυτών δέν 
κολποΰνται διά βίαιων κινημάτων. 

3 Καλλίμ. 'Επιγρ. 50, κέξ.—'Εν έτερα τοΰ αύτοϋ βωμοΰ τής Villa Prisciana. 
δ'ψει εχομεν καί χορόν τών Ωρών ήρεμον καί σεμνόν. 

4 Τήν άγάπην τής "Αρτέμιδος πρός τόν χορόν εξέφρασαν οί αρχαίοι διά τής 
παροιμίας : Πότε "Αρτεμις οΰκ έχόρευσεν ·, 

5 Όμήρ. Όδ. Σ. 194. » Όμηρ. Τμν. 27. 
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Λόγγου περιγραφήν, ανυπόδητοι τους πόδας, τάς χείρας είς ώριους γυ -
μνάς, τήν κόμην μέχρις αΰχένος λελυμένην, ζώνην περί τήν όσφύν καί 
γλυκύ έπί τής μορφής μειδίαμα φέρουσαι πολλάκις ύπο το μειλίχιον 
φώς τής νυκτιπλάνου Φοίβης άγουσι τούς χορούς των , άδουσαι μέλος, 
«όπερ ουδέποτε Θέλει ύπερβάλη εις τήν γλυκύτητα εκείνο, όπερ ψάλ
λει ή αηδών, έπί φύλλων πυκνών τού έαρος καθήμενη καί κλαίουσα 
τον Ιτυν » . 

Εις τούς χορούς τούτους λαμβάνουσι μέρος μετά τών Χαρίτων καί ή 
Άρτεμις, ήτις καί παίζει μετ 'αύτών, κυνηγεϊ, συλλέγει άνθη καί λούει 
το καλόν σώμα εις ύ'δωρ ψυχρόν καλλιρείθρου κρήνης· καί ή Αφροδίτη, 
ήτις : 

«Τέρπει μέ νύμφας εύδρόσους έν γή τον πατέρα της Δία 
Ό τ ε εις αιγιαλούς μέ το κοϋφόν της άλμα χορεύει 3 . 

Μετά τών νυμ,φών-ε'ις πολλήν καί ποικίλην έρχεται σγ/έσιν ό Πάν καί 
μετ' αυτών άσκεϊ πολλούς χορούς ό «τής μεγάλης Μητρός οπαδός, τό 
τερπνόν τών Χαρίτων μέλημα, ό τελειότατος τών θεών χορευτής» κατά 
Παρθένιόν τ ι τού Πινδάρου". Είναι ωραία ή είκών, ή ν παρέχει ήμϊν b 
εις τόν Πάνα ομηρικός ύμνος. Αί χοροήθεις νύμφαι καλοΰσι πρός έαυτάς 
τον Πανα, ούτινος είναι κατοικία πας λόφος νεφόεις καί πάσα κορυφή 
όρους καί πάς οδός τών σκοπέλων: 

«. . . δστις φοίτα ε'ις λειμώνας κομώντας 
Μέ λιγυράς, χοροήθεις δρυάδας, άπόκρημνον αί'περ 
Βράχον πατοϋσαι καλοΰσι τον Πανα 5 »· 

Καί έν αυτή τή θαλασσή αί άγναί τού Νηρέως κόραι σχηματίζουσι 

4 Ούτω, λέγει Ό Λόγγος (Ποιμεν. 1, 2, 8 4, 26,27) παριστάνοντο αί νύμ
φαι εις τά έκ λίθου αγάλματα έν σπηλαίοις. Προσλέγει δέ, δτι ή στάσις αυτών 
είναι «χορεία όρχουμένων». 

* Όμηρ. Όδ. Μ. 3. 8. Οί μεταγενέστεροι ποιηταί και δή οί ΛατΓνοι εποίη
σαν ωραίας εικόνας ποιητικάς τών όρχουμένων τούτων νυμφών ύπό τό φώς τής 
Σελήνης. Καλλίμ. εις Λουτρά Παλ. 66. , λπόλ. Ρόδ. Α. 1223 Virg. Ceorg. 4. 
532 χορεύουσι «lucis in altis» Horat. Carm. 1, 4, 5. 6 : Ovid. Met. 3, 163. 

Όρφ. ΰμν. 55'. 
1 'Αττικόν σχόλιον προσφωνεί" «^Ω Πάν, Αρκαδίας μέδων κλεενάς, όρχηστά, 

βρομίαις οπαδέ Νύμφαις». 'Θ δέ εις τόν Πανα ορφικός ύμνος καλεί - αυτόν «Ήχους 
φίλον, σύγχορον νυμφών», καί λέγει «δτι διά τής μολπής του παίζει τήν άρμο-
νιαν τοΰ κόσμου». Ό χορός τών ναυτών έν Αΐ'αντι τοϋ "Σογοχλίους καλεΓ αυτόν, 
τ ο ν χοροιτοιον ανακτά τών θεών, ίνα χορευση μετ 'αύτοΰ «αύτοδαή όρχήματα» 
(Σοφ. Αΐ'αντι 694), δπως' ό χορός τών βατράχων παρ' 'Αριστοφάνει (στ. 323) 
ζητεί" τόν "Ιακχον σύμμαχον ε'ις τόν χορόν. Πάν α'ιγόπους χορεύειν μετά νύμφης 
παρά Panofka. 5 Ό μ . ΰμν. 19, 3 έξ. 
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χορούς, βακχεύουσαι περί τά κύματα καί άγαλλόμεναι νά φέρωνται 
έπί τών νώτων τών Τριτώνων καί ν ' άκολουθώνται ύπό τών ποντο-
πλάνων δελφίνων, έλισσομένων καί αυτών περί τό κύμα 4 . Τόν χορόν 
πολλάκις όδηγεϊ αύτη ή Αμφιτρίτη 8 , τήν δέ έκ τού αφρού γεννηθεϊσαν 
Άφροδίτην αί Νηρηίδες, οί Τρίτωνες καί οί άλλοι θαλάσσιοι δαίμονες 
περικυκλώνουσι καί διά χορών χαιρετίζουσι 5 ."Οτε δ ' ό Ζεύς ήρπασε τήν 
Εύρώπην καί έν σχήματι βοός διήρχετο τήν θάλασσαν, παρηκολούθουν 
αυτόν οί Τρίτωνες φυσώντες είς τάς θαλάσσιας αυτών κόγχας, αί δέ 
Νηρηίδες φερόμεναι έπί δελφίνων,· έχόρευον ψάλΛουσαι τό νυμφικόν 
μέλος". Καί τήν σήμερον b λαός ημών, όστις έκληρονόμησε τών προ
γόνων τήν δροσεράν και φαιδράν φαντασίαν, άναπλάττει «Ξωθιές 
καί Νεράιδες, ποϋ άφοϋ λούσουν τ ' άσπρα τους κορμιά 'ς τό ρέμμα τό 
καθάριο, σταίνουν πιασμένες ά π ' τό χέρι ώμορφο χορό καί τραγουδούν 
γλυκά γλυκά . » 

Ά λ λ ' ή δροσερά τών αρχαίων φαντασία δέν ήρκέσθη ακόμη ουδέ 
περιώρισε τούς χορούς έν μόνω τώ Όλύμπω, τή γή καί τη θαλασσή. 
Καί έν αύτοϊς τοϊς σκοτεινοϊς καί ζοφεροϊς τού "Αδου δώμασιν, όπου 
μ,όνον σκιαί καί είδωλα υπάρχουσα, όπου ή ήχώ διαδίδεται βωβή άνά 
τάς στυγνάς έκείνας εκτάσεις, καί εκεί ακόμη τέρπουν τάς φρένας αί 
σκιαί καί τά ε'ίδωλα μέ τόν χορόν καί το άσμα. 

Διελθών ό Αινείας τά σκοτεινότερα καί στυγνότερα του "Αδου, ηλθεν 
είς τόπους εύθυμους καί λειμώνας τερπνούς καί γελώντας, είς τάς εύδαί-
μονας τών μακαρίων αλσών (ήλυσίων πεδίων) χώρας. 'Εκει, όπου ευρύ
τερος ό α'ιθήρ διά πορφυρού περιβάλλει τά άλση φωτός, άτινα ίδιος φω
τίζει ήλιος, ΐδιοι αστέρες, μέρος μέν τών μακαρίων εκείνων έν πολυχόρ-
τοις σταδίοις άσκούσι τού σώματος τά μέλη, μέρος δέ διά τών ασπίδων 
έπικροτούσι, χορούς άσκούσι καί άσματα ψάλλουσιν. Ό δέ τής Θράκης 
ιερεύς, τόν Όρφέα λέγω, αντιφωνεί άρμονικώς τάς χορδάς τής έπταχόρ-
δου του λύρας και αύτη ήχεΐ ποτέ μέν άσθενέστερον, ποτέ δέ Ίσχυρό-
τερον, καθ' όσον πλήττει τάς χορδάς εναλλάξ διά τών δακτύλων γ υ 
μνών ή διά τοϋ έλεφαντίνου πλήκτρου 5 . Τόν δέ Τίβουλλον, ούτινος ή 

1 Εύριπ. "Ιων. 1081. Ίφ ιγ . Τ 426 Ίφιγ έν Αύγ. 1054. Virg. Aen. 5, 240, 
822. Καί καλλιτέχναι παρέττησαν χορούς Νηρηίδων (Visconti IV. πίν. 63, 
Lenormant IV. πίν. 5)· καί έν γραφαΓς αγγείων. Παριστάνουσι δ' οί χοροί ούτοι 
τάς κυμάνσεις, αΐτινες ρυτιδώνουσι τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης,δταν είναι γαλη-
νιαία. Ό 'Αρίων (Bery σ. 663) καί b Όρφικός ύμνος καλοϋσιν αΰτάς «χορήτι-
δας, χοροπαίγμονας». 

1 Σχολ. Εύστ εις Όδυσ. 3, 91. 3 Preller Gr. Myth. σ. 264. 
* Μόσχ. ειδ. 2, 117 έξ. 5 Virg. Aen. 6. 637 έξ. 
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καρδία δέν είναι δυσάλωτος ύπό τοϋ μαλακού 1'ρωτος, αυτή ή θεά τών 
ερώτων οδηγεί είς τά Ηλύσια,οπού θάλλουσίν οί χοροί καί τά άλματα: 

«Hic me, quod facilis tenero sum semper amori, 
Ipsa Venus campos duxit in Elyseos ; 
Hie choreae cantusque vigent». 

Κατά τούς μέσους αιώνας άνεπτύχθη ή ιδέα ότι έν Άδου οί νεκροί 
πάντες αδιακρίτως ηλικίας καί γένους καί τάξεως έξετέλουν δαιμόνιον 
χορόν, ούτινος ήγεϊτο αυτός ό θάνατος, ξηρός καί σκελετώδης, οιον 
έφαντάζετο αυτόν ό μέσος αιών. Έν πολλαϊς τοιχογραφίαις μεσαιωνικών 
εκκλησιών, ιδίως τής Γερμανίας, εύρίσκομεν τήν παράστασιν ταύτην 
Όποια διαφορά μεταξύ τής χρυσής "Αφροδίτης όδηγούσης τόν Τίβουλ-
λον είς τούς εύθυμους χορούς τών εύδαιμόνων καί τοϋ ειδεχθούς εκείνου 
σκελετού, όστις ηγείται δαιμονικού χορού ! Πόσον δέ τελείως ενταύθα 
καταφαίνεται ό χαρακτήρ τοϋ αρχαίου καί τοϋ μεσαιωνικού κόσμου ! 

Έάν ήδη άφήσωμεν καί θεούς καί δαίμονας καί νεκρούς, οποίαν 
τινά θά εύ'ρωμεν τήν ορχησιν παρά τοις ήρωσι τών επικών παραδόσεων ; 

Έν ταϊς παραδόσεσιν, άς διεφύλαξαν ήμϊν τά δύο μεγάλα μας έ'πη, 
ή Ίλιάς καί ή Όδύσσεια, εύρίσκομεν τήν ορχησιν μεγάλως παρά τοϊς 
άνθρώποις τιμωμένην. Είς άλλον μέν, λέγει ό Όμηρος, έ'δωκεν ό θεός 
ώς δώρον τοϋ πολέμου τά έργα, είς άλλον τόν χορόν, εις άλλον τήν 
κιθάραν καί τήν ώδήν 2 . Θέλων δέ νά κόσμηση τόν Μηριόνην, άποκαλεϊ 
αύτον ορχηστήν 5 . Εϊναι δέ ή ορχησις προ πάντων τών νέων ή αγαπητή 
διατριβή καί ή Ναυσικά καταβασα είς τόν ποταμόν νά πλύνη, λέγει 
περί τών νέων τοϋ παλατιού, ότι μέ ενδύματα νεόπλυτα θέλουν νά 
πηγαίνουν είς τόν χορόν τόν δέ Πάριν σωθέντα έκ τών χειρών τοϋ Με
νελάου καί έπανελθόντα είς τόν οΐκόν του, ήθελες νομίση 'άγι ότι έπα-
νήρχετο άπο μάχην, ά λλ ' ότι είς χορόν νά ύπάγη ήτοιμάζετο ή μόλις 
προ μικρού έπαυσε νά χορεύη 5 . Ά ν δέ ό Πάρις έλέγχηται ενίοτε ώς 
ορχηστής καί άν πρός τούς πολεμιστάς αντιτίθενται οί όρχησταί 6 , τούτο 
ουδέν δεικνύει· είναι .τοιαύτη ή φύσις τής όρχήσεως, ώστε νά διεγείρη 
τον ψόγον, όταν χάριν αυτής παραμελώνται άλλα σπουδαιότερα· άλλά 

' Danse Macabre."Ισως καί οί Βυζαντινοί έν ταΓς Καλάνδαις έξετέλουν όμοίαν 
παράστασιν (Σαθα Κρητικον θέατρον οε')· άλλά μυκτηρίζοντες τον θάνατον. Σ η 
μειωτέον δ'δτι αυτήν τήν παράστασιν εύρίσκομεν ώς αρχήν τοϋ νεωτέρου θεάτρου, 
συνηθεστάτην μάλιστα έν Ισπαν ία . (Lucas Theatre Espagnol Intr. 1). 

' Ν. 780. 
3 Ίλ . Π πρβλ. Λουκ. π. όρχ. 8 Ή περί τήν ο'ρχησιν τοϋ Νεοπτόλεμου δεξι-

ότης, λέγει ό Λουκ. (ενθα άν 9) καθεΐλε καί κατέρριψεν, είς έδαφος τήν Τροίαν. 
* Όδυσ. ζ. 64. » ')λ. Γ. 39§. 6 Β. 508. πρβλ. Λ. 261. 
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δέν θά ειπη τοϋτο καί δτι δέν έτίμων καί δέν μετήρχοντο αυτήν μετ ' 
αγάπης καί ενθουσιασμού οί άνθρωποι τών ηρωικών παραδόσεων. 

Καί τότε δέ ή γυνή εθεωρείτο υπερβάλλουσα τόν άνδρα ώς πρός τήν 
χάρα καί γλαφυρότητα εν τώ χορώ" τήν καλήν Πολυμήλην Ίδών δ 
Έρμης έν χορώ τής χρυσής Αρτέμιδος έν μέσω άλλων κορών, αΐτινες 
έμέλποντο, έθαύμασε καί ήγάπησεν αυτήν Εκτελείται δέ δ χορός 
ιδίως ύπό τούς ήχους τής φόρμιγγος· άδουσι δέ ή αυτοί οί χορεύοντες 
ή άλλοι περί αυτούς· συχνά δέ καί τάς χεϊρας κρούοντες οί παριστάμε
νοι, κρατοϋσι τόν χρόνον 2· πάντα ώς καί σήμερον παρ' ήμϊν. 

Ε ί ν α ι δ ' έν χρήσει ό χορός μάλιστα κατά δύο περαστάσεις. έν τοϊς 
συμποσίοις καί έν τοις γάμοις. Μετά τό ε'ις τιμήν τοϋ Όδυσσέως συμ-
πόσιον, τρέπονται οί Φαίακες είς άλμα καί δρόμον καί χορόν. Ό Α λ 
κίνοος κελεύει τούς άριστους τών Φαιάκων όρχηστάς νά χορεύσωσιν, 'ίνα 
ό ξένος λέγη,οίκοι έπανελθών.πόσον διακρίνονται τών άλλων οί Φαίακες 
κατά τούς πόδας καί τόν χορόν καί τό ό;σμα. θαυμάζει δέ δ "Οδυσ
σεύς τόν θείον χ ο ρ ό ν 5 . Κατά δέ τήν γαμήλιον τής νύμφης πομπήν 
άπό τής ιδίας οικίας είς τήν τοϋ γαμβρού, καθ 'ή ν ψάλλεται δ ύμέ-
ναιος, ύπό τό φώς τών λαμπάδων, ύπό τήν φωνήν τών λιγυρών συριγ
γών , όρχοϋνται νέοι χορευταί καθ ' δλην τήν διάρκειαν τής πομπής *. 
Ό δέ Όδυσσεύς φονεύσας τούς μνηστήρας, προτρέπει νά τραπώσα εις 
ό^σμα καί χορόν ί'να νομίσωσιν οί έ'ξω ότι πρόκειται περί γάμου 

Μνείαν χορού ασκουμένου ύπό παρθένων άναμίξ καί νέων έ'χομεν έν 
τή περιγραφή τής άσπίδος τού Άχιλλέως. Όρχοϋνται νέοι καί νέαι 
έχοντες έπί καρπώ τάς χείρας αλλήλων αί μέν φοροϋσι λεπτάς οθό-
νας, οί δέ χιτώνας καλούς - αί μέν φέρουσι καλάς στεφάνας, οί δέ μ α 
χαίρας χρυσάς έκ τελαμώνων αργυρών κρεμαμένας, τό προσφιλές κό
σμημα τών ηρώων τοϋ έπους, όπως καί αί στεφάναι είς τάς κόρας. 
Ό χορός ούτος παριστάνεται περισσότερον κεκινημένος· διότι οί νέοι 
τρεχουσι πρός αλλήλους καί διαιρούνται κατά στίχους καί περιδινοϋν-
ται ώς τροχοί κεραμέως· πολύς δέ όμιλος περιβάλλει τόν ίμερόεντα 

4 Ί λ . Π. 180. Οί δε γονείς τής Ναυσικάς θά εΰφραίνωνται βλέποντες τοιού
τον άνθος ε'ισερχόμενον εις τον χορόν. (Όδ. Ζ. 157). 

• Όδ. θ. 379. Ίλ . L . 561. 
' Όμηρ. Όδ. 265, 379. Τον έν τω θρόνω Άμυκλαίου παριστανόμενον «Φαι

άκων χορον» (Παυσ. 3. 18.) ό Heyne τής παρ' Όμήρω σκηνής παράστασιν 
νομίζει (Sammlung ant. Inh. I. 1). Ό Διόνυσος μετά τοϋ θιάσου του ακράτη
τος έν ταΓς είλαπίναις παραδίδεται είς τήν χορείαν τήν «άκοίμητον» (Διονυσ. 20; 
1 έξ. 35, 24, 347, 18, 147, 80, 110. πρβλ. 'Απολ. Ρόδ. Α. 818, 857.) 

• Όμηρ . Ίλ . Σ. 490 έξ. Ήσίοδ. 'Ασ. 'Ηρ. 275 έξ. 5 Όδ, Ψ. 130 l\ 298( 
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χορόν 1. Φαίνεται δέ σφοδρότερος συχνά ό Χ°Ρ°ζ κ α τ ' εκείνους τούς 
χρόνους, άφ ' ού ό Όδυσσεύς θαυμάζει «τάς μαρμαρυγάς τών ποδών» 
τών όρχουμένων Φαιάκων. 

Πλήν τού χορού τούτου, παρουσιάζοντος άναλογίαν τινά πρός τόν 
σημερινόν τετράχορον, οί λοιποί φαίνονται κυκλικοί καί ήρεμώτεροι. 
ΌρΘώς δέ b Friedlander 2 παρατηρεί ότι άν οι χορεύοντες άφίσταντο 
τής συνήθους ρυθμικής τών παίδων κινήσεως, τότε ήσαν κνδχϋχητη-
ρες, έχοντες φαίνεται επάγγελμα τό χορεύειν 5 . Ό τ ι δέ ό συνήθης 
χορός ήτο ήσυχος καί εθεωρείτο παιδιά τις, δεικνύει και ή χρήσις τού 
ρήματος πα ί ζω εις δήλωσιν τού όρχοϋμαι ", όπερ καί παρά τοις μετα
γενεστέρως έγίνετο s . Δικαίως ό Flach χορόν νομίζει καί τήν παιδιάν 
τής Ναυσικάς μετά τών εαυτής θεραπαινίδων, ότε παίζουσα τήν σφαΐ-
ραν ήρξε συγχρόνως καί μολπής, όπερ δεικνύει, ότι ή παιδιά μετ'όρχη-
στικών έξετελεϊτο βημάτων β . "Ομοίως πρέπει νά φαντασθώμεν, ότι έ'ρ-
ριπτον μέχρι νεφών τήν σφαίραν οί Φαίακες ενώπιον τοϋ "Οδυσσέως καί 
πηδώντες έλάμβανον αυτήν, πριν πατήσωσιν εις τήν γήν β . 

Ε ί ν α ι δίκαιον ενταύθα μετά τής παιδιας νά καταπαύσωμεν τόν περί 
τής όρχήσεως κα τ ' εκείνους τούς χρόνους λόγον ημών. Αί έπικαί π α 
ραδόσεις άναπτύσσουσιν ενώπιον τών έκπεπληγμένων οφθαλμών μας ει
κόνα αθανάτου και αμάραντου κάλλους, έν η άπετυπώθησαν ζώσαι 
καί διαυγείς αί μορφαί Νυμφών καί Χαρίτων,παιζουσών χαριέσσας πα ι -
διάς μ.ετά τών φίλων αυτών καί όρχουμένων χορούς εύθυμους καί ά γή -
ρως. 'Ετόλμησέ τις έν άδακρύτω συμποσίω τοϋ Βάκχου νά χορεύση 
πένθιμον χορόν καί νά ποιήση τούς οπαδούς τοϋ θεού, άσυνειθίστους ε'ις 
δάκρυα, νά κλαύσωσιν άλλά ταχέως έπληρώθησαν τά δάκρυα έκεϊνα 
και φονευόμ-ενος ό χορευτής, παραγγέλλεται παρά τ ω φιλοθρήνφ "Αδη 
νά χορεύη τοιούτους χορούς καί τ ή ν άγέλαστον Περσεφόνην, άν θέλη ν ά 
τέρπη μέ τήν μολπήν του 8 . Τοιαύτη είναι ή πάσα ιδέα, ήτις διαπνέει 
τον κόσμον τοϋ έπους· είναι καλαί καί αί παραδόσεις τών μέσων αιώ
νων, αί'τινες στρέφονται περί τάς τύχας τοϋ Ρολάνδου καί τών Εππο-

1 Όμήρ· Ίλ. Σ. 590 έφ. 
1 Die Realien in der Ilias mid Od. σ. 343. 
3 Κυβιστητήρες έν γαμηλίω πομπή Ίλ. Σ. 490. Ήσ. 'Ασπ. Ήρ. 275' έν συμπο

σίω '08. Δ. 17- μεταξύ άλλων χορευόντων Ί λ . Σ. 605, 561 · πρβλ.OS. Θ. 478 έξ. 
'* OS. Θ. 251. Ψ. 147. πρβλ. Όμηρ. V. 'Απ. 201. V. 'Αφρ. 120. Ήσίοδ. 

'Ασπ. Ήρ. 277. 
5 Παρά Πλάτωνι (Νόμ. 7. 796. Β) άθΰρΐΐν. 
• Flach Der Tanz b. den Griechen <r. 3. Όδ. Ζ. 64 έξ. 
' Όδ. Θ. 370 έξ. 8 Nov. Διονύσ. 30. 110. 
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τών τής στρογγυλής τραπέζης καί τών σταυροφόρων καί τών γερμα
νών κατακτητών άλλ ' αύται όμοιάζουσι πρός δνειρον, όπερ βλέπομεν 
σκοτεινόν καί ασαφές έν ΰπνω τεταραγμένω καί δέν άποπνέουσι το 
άμάραντον κάλλος τοϋ άνθους τής ήβης, ' ουδέ τήν δρόσον καί τήν 
ζωήν τής νεότητος τού κόσμου. Ά δ » 'A.oa[*.0tVStO\>. 

Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 
ΤΟΪ ΓΕΝΙΚΟΪ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΪ ΠΑΡΝΑΣΣΟΪ 

Ευφρόσυνος καί ε'πιβάλλουσα έν τή σεμνότητί της εορτή έτελέσθη 
έν τ φ Συλλόγω Παρνασσώ. Συνεπληροϋτο κ α τ ' αύτάς ε'ικοσιπενταετη-
ρίς αφότου ανέλαβε τό πρώτον τά χρέη τοϋ Γενικού Γραμματέως ό 
έ'κτοτε μέχρι σήμερον ύπό τήν ιδιότητα ταύτην εργασθείς έν τ ώ Συλ
λόγω κ. Μιχαήλ Π. Λάμπρος, θέλων δέ ό Σύλλογος νά διατράνωση 
τά αισθήματα τής αγάπης καί τής ευγνωμοσύνης του προς τόν έταϊρον, 
όστις ού μόνον ό κύριος ύπήρξεν ιδρυτής τοϋ σωματείου τούτου, άλλά 
καί ή ένσάρκωσις ούτως ειπείν τής μακράς καί ωφελίμου αύτοϋ δρά
σεως, απεφάσισε νά προσφέρη αύτω δώρον τήν Ιδίαν αύτοϋ εικόνα, 
γραφεισαν ύπό τής καλλιτέχνιδας Προσαλέντη. Κατά τήν γενομένην 
πανηγυρικήν έπί τούτω τελετήν τής 16 Μαίου, ό αντιπρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου κ. Ρούκης άπήγγειλεν εντολή τής "Εφορίας,τήν έξης προσφώνησιν: 

« Ό Χριστιανισμός τής Δύσεως μεγαλοπρεπώς πανηγυρίζει άνά ε'ικο-
σιπενταετίαν εν {ωβίλα ϊον έ'τος. 'Αφ ' ής δέ ό άγιος Πατήρ έγένετο 
αθέατος διά τούς κατοίκους τής αιωνίας πόλεως, μή εξερχόμενος τών 
διαδρόμων καί παραδείσων τοϋ Βατικανού., έν ω έκλείσθη εκούσιος δε
σμώτης, ό πρύτανις τών καρδιναλίων μετά μεγάλης πομπής άποτειχί-
ζει μίαν τών πυλών τού άγιου Πέτρου,ήτις άπό εικοσιπενταετίας έ'μενεν 
άπωκοδομημένη, άναφωνών: "Ανοίξατε μο ι πύλας Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ! 

Καί σήμερον, ότε καί ήμεΐς ενταύθα συνηγμένοι πανηγυρίζομεν τό 
ίωοιλαιον τού ημετέρου Γενικού Γραμματέως προσέρχομαι εντολή τών 
έν τη έφορείο; τοϋ Συλλόγου συναδέλφων μου καί τών μετασχόντων 
τής αναμνηστικής ταύτης εορτής εταίρων ζητών νά μοί άνοίξητε πύλας 
Δικαιοσύνης,ΐνα άπό τοϋ βήματος τούτου αποδώσω τοιαύτην,ώς μόνην 
άμοιβήν, είς τάς πρός τόν σύλλογον υπηρεσίας τοϋ κ. Μιχαήλ Λάμπρου. 

Τή 18 Μαΐου τοϋ 1869 εξελέγη ούτος τό πρώτον Γενικός Γραμ
ματεύς τοϋ Παρνασσού καί έ'κτοτε αδιαλείπτως έπί είκοσι πέντε έτη, 
κ α τ ' ένιαυτόν άνάνεουμένης τής εκλογής του, έκπληροϊ τ ά χρέη τοϋ 
αξιώματος τούτου."Απαξ μόνον τώ 1873 ήναγκάσθη, τή παρακλήσει 
τών μελών τού Συλλόγου, ν ' άνταλλάξη τήν Γραμματείαν πρός τό 
αξίωμα τοϋ Προέδρου, άλλά καί τότε έξηκολούθει έκ τοϋ αφανούς αυ
τός νά έκπληροϊ τά καθήκοντα τοϋ γενικού Γραμματέως, τοϋ διαδε-
χθέντος αυτόν είς τό αξίωμα τούτο προθύμ.ως αποδεχόμενου τήν τοιαύ-
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την άντικατάστασιν χάριν τής κανονικής λειτουργίας τής τοϋ Συλλό-
γοο υπηρεσίας, ής εκείνος μέν ούδεμίαν ειχε πεϊραν, ό δέ προκάτοχος 
του, ο εκλεχθείς Πρόεδρος, καί τά λεπτότατα κατείχε νήματα. Λή
ξαντος δέ τοϋ προεδρικού έ'τους, δ κ . Μιχαήλ Λάμπρος ανέλαβε καί 
π ά λ α ψήφω τών μελών τοϋ Συλλόγου τήν Γενικήν Γραμματείαν καί 
διετήρησεν αυτήν μέχρι σήμερον, ημών απάντων ευχόμενων δπως έπί 
μήκιστον διατηρή ταύτην . 

Το χρονικόν, ώς βλέπετε, κύριοι, εινε άπλούστατον. Ά λ λ ' οποίαν 
εγκλείει δρασιν τοϋ κ. Μιχ. Λάμπρου καί δποίας βαρύτιμους αληθώς 
προς τον Σύλλογον υπηρεσίας! Έάν έπεχείρουν μίαν προς μίαν νά εξάρω 
καί αναπτύξω ταύτας, θά έμακρυγόρουν πολύ, το δέ προσφώνημά μου 
τούτο θά υπερέβαινε και τά δρια πανηγυρικού εγκωμίου. Δύο μόνον 
σημεία τής έν τή εφορεία τού Συλλόγου συμμετοχής τοϋ κ. Λάμπρου 
δέν δύναμαι νά παρέλθω έν σιγή. Τήν Ί'δρυσιν τοϋ σωματείου καί τήν 
άπο τής πρώτης ημέρας τής συστάσεως του άσβεστον προς αυτό στορ-
γήν τού ημετέρου Γενικού Γραμματέως. 

"Οτε, κύριοι, το πρώτον ίδρύθη δ Παρνασσός, δ κ. Μιχαήλ Λάμ
προς έγένετο Πρόεδρος, δ δέ αδελφός αύτοϋ Σπυρίδων Γενικός Γραμμα
τεύς. Αλλά τοϋ Συλλόγου τούτου, ούτινος τήν έφορείαν άπετέλουν οί 
δύο πρεσβύτεροι Λαμπροί,τόν πληθυσμόν τών μελών άπήρτιζον μόλις οί 
δύο νεώτεροι αδελφοί. Ό δέ διεξερχόμενος τά πρακτικά τής εποχής εκεί
νης καί άναγινώσκων έν αύτοΐς τούς λογούς τού Μιχ. τού Σπ . τοϋ Κωνς-. 
και τοϋ Διον., ώς έπί τό συντομώτερον έσημειοϋντο οί άγορηταί,θαυμά
ζει αληθώς πώς έκ τής οικογενειακής συνελεύσεως εκείνης, ήν παίζοντες 
μάλλον ή σπουδάζοντες συνέστησαν εν τινι τών δωματίων τής πατρι
κής οικίας οί τέσσαρες αδελφοί, παρήχθη ύπερακοντίζον πάντα κανόνα 
εξελίξεως τό σημερινόν επιβάλλον σωματεΐον, ούτινος ή έπί τής ημε
τέρας κοινωνίας έπίδρασις απέβη τόσον άδρά καί τόσον ευεργετική. 
Αλλ έκ τής τετράδος εκείνης τών άδελών ο πρεσβύτερος καί μάλλον 

τών τελουμένων έχων έπίγνωσιν ήτο ό τότε Πρόεδρος, κατόπιν, δέ καί 
σήμερον Γενικός Γραμματεύς τού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Λάμπρος. 
Οποίαν ούτος άνεξάντλητον στοργήν, όποιον άκάματον ζήλον, όποιον 

άδιάπτωτον υπέρ τοϋ Συλλόγου άνέπτυξεν ένθουσιασμόν, βλέπομεν μέν 
ήμεΐς καθ' έκάστην, όμολογοϋσι δέ πάντες οί έν τώ Παρνασσώ αρχαιό
τεροι ημών. Καί αναλογιζόμενος τήν υπέρ τοϋ Συλλόγου έργασίαν ταύ
την τοϋ κ. Μιχαήλ Λάμπρου, άγεται είς τό συμπέρασμα δτι ό μέν 
Παρνασσός ένεσαρκώθη έν τώ προσώπω τοϋ Γενικού Γραμματέως του, 
ούτος, δέ κατήντησεν αναπόσπαστος ά π ' αύτοϋ. Παίζων άλλοτε ώνό-* 
μασα έν τή δημοσιογραφία τόν Γενικόν ημών Γραμματέα κ. Μιχαήλ 
Παρνασσόν, τόν δέ ήμέτερον Σύλλογον Φιλολογικόν Σύλλογον Λάμ-
προν. Ισχυρίζομαι δέ καί σήμερον, ήκιστα μετριοφρόνως, δτι ή άστείό-
της μου εκείνη ήτο πιστή τής αληθείας άπεικόνισις. Διότι τά ονό
ματα τοϋ Λάμπρου καί τοϋ Παρνασσού τοσούτον συνεζυμώθησαν,ώστε 
εύκ ολίγον έκ τής α'ίγλης τοϋ σωματείου αντανακλά* έπί τοϋ προσώ
που τοϋ ημετέρου Γενικού Γραμματέως, 
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Τούτο όφείλομεν νά δμολογήσωμεν σήμερον πάντες, ουδείς δ ' έξ ημών 
δύναται ν ' άξιώση δτι είργάσθη υπέρ τής φήμης και τής δόξης τού 
Παρνασσού τόσον, δσον ό Μιχαήλ Λάμπρος, δστις μετέχει αμφοτέρων. 
Αυτή ή κοινωνία ημών τόσον δέν δύναται νά φαντασθή τον Παρνασ
σόν άνευ τού Μιχαήλ Λάμπρου ώς Γενικού Γραμματέως ή τούτον έ'ξω-
τής Γραμματείας τού Συλλόγου καί τόσον συνεταύτισε τό αξίωμα μετά 
του προσώπου, ωστε και το ερυϋρον της μορφής αυτού συνεοεσε με τον 
τίτλον καί έπλασε τόν παροιμιώδη τίτλον τοϋ Ερυθρού Γραμματέως. 

Δικαίως λοιπόν ό Παρνασσός τελεϊ σήμερον τήν έορτήν ταύτην καί 
πανηγυρίζει τήν ήμέραν, καθ' ήν προ εικοσιπενταετίας περιέβαλε τόν 
Μιχαήλ Λάμπρον τό πρώτον μέ.τό αξίωμα τοϋ Γενικού Γραμματέως, 
άναμιμνησκόμενος δέ ούτως επισήμως τής ημέρας εκείνης προσφέρει 
αύτώ διά κοινού τών μελών εράνου εις έ'νδειξιν τιμής καί αγάπης,ούχ 
ήσσον δέ ώς έλαχίστην άμοιβήν τών πρός τόν Σύλλογον μεγάλων αύ
τοϋ υπηρεσιών, τήν εικόνα ταύτην.. 

Καί νϋν, Κύριοι, &ς άναμνησθώμεν άπαξ έ'τι τοϋ Ίωβιλαίου τών 
Δυτικών. Αύστηραί νηστεϊαι έπεβάλλοντο διά τήν ήμέραν τής μεγάλης 
εκείνης εορτής. Ά λ λ ' είς ήμ£ς πανηγυρίζοντας τό Ίωβιλαϊον τού ημε
τέρου Γενικού Γραμματέως, προσμειδια σήμερον φαιδρόν συμπόσιον. 
Πριν δέ κλείσωμεν τήν έορτήν διά σπονδών έκεΐ, χειροκροτήσωμεν εν
ταύθα τόν έορτάζοντα». 

Ιδού ή άπάντησις τοϋ κ. Λάρ,πρου : 

Αγαπητοί y-otr φίλοι και αδελφοί. 
« Ή σημερινή ήμερα, ή σημερινή συνάθροισις γεννώσιν έν έμοί συγ

κίνησα τήν οποίαν σας βεβαιώ δυσκόλως καταστέλλω. Καί ένώ ευχα
ριστώ δλους διά τό αύθόρμητον δώρον, διά τήν ώραίαν Ίδέαν σας, ευ
χαριστώ τόν προλαλήσαντα δι'δσα καλά ηθέλησε νά εΐπτ) δ ι ' έμέ. Καί 
τήν στιγμήν αυτήν, καθ ην δλοι άδελφωμένοι άτενίζομεν εις τόν Παρ
νασσόν μας ορμώμενοι έκ τής συμπτώσεως τής ε'ικοσιπενταετηρίδος, 
άνασκοπούμεν τό παρελθόν καί βλέποντες τ ί ό Παρνασσός έπραξε καί 
εις ποίαν περιωπήν ανήλθε, δέν δυνάμεθα νά λησμονήσωμεν οϊας ημέ
ρας κόπων καί αγώνων διήλθομεν οί ίδρυταί καί οί πρώτοι εταίροι 
μετά τήν παιδικήν σύστασα τοϋ σωματείου. 

Δέν περιμένετε παρ' έμοϋ τώρα νά σάς ανακεφαλαιώσω τήν έργα
σίαν τοϋ Παρνασσού μας, ή οποία άλλως παρεστάθη καί άνεγνωρισθη 
κατά τήν ε'ικσιπενταετηρίδα τοϋ σωματείου μας. Ά λ λ ά δέν δύναμαι 
νά κρατήσω μερικάς σποραδικάς αναμνήσεις. 

Τό ταμεϊον ήτο κενόν καί δέν εΐχομεν νά πληρώσωμεν έκτακτους 
δαπανάς - διά δέ τά τυπωτικά άνετρέχομεν εις παρακλήσεις προς τυπο
γράφους· διά νά κατορθώσωμεν τοϋτο καί κατεφεύγομεν μέχρι Ζακύνθου 
όθεν φίλος τοϋ Συλλόγου μόίς έστελλε δωρεάν έκτυπουμένας αγγελίας 
καί διπλώματα. Καί άν δέ σήμερον άναδιφώντες τήν πρώτην έκτυπω-
θεϊσαν λογοδοσίαν τοϋ προέδρου κ. Σακελλαροπούλου ΐδητε τόν χάρτην 
αυτής έκλεκτόν, θά μάθητε, Οτι μετά έρευνας πολλάς ευρέθη δεσμίς 
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χάρτου, περισσεύσασα Ικ της εκδόσεως τών ποιημάτων τοϋ Βαλαωρί-
του και δωρηθεϊσα ήμϊν ύπό τοϋ εκδότου. 

Μέ πόσον ένθουσιασμόν, ότε άπέκτησεν ό Σύλλογος τήν πρώτην αύ
τοϋ έπί ένοικίω αίθουσαν έν τή γωνία τών οδών Σίνα καί Σόλωνος 
ολίγον ανωτέρω τοϋ μεγάλου ακροατηρίου τής Νομικής Σχολής, έστή-
σαμεν έ&εϊ τό πρώτον βήμα τοϋ Συλλόγου. Ήτο τοϋτο παλαιά καθη-
γετική έδρα παρερριμμένη εις γωνίαν τής βόρειας αύλΤις τού Πανεπι
στημίου, ήν επισήμως παρουσιασθέντες προ τοϋ τότε Πρυτάνεως θεοδ. 
Όρφανίδου έζητήσαμεν νά μάς παραχώρηση. Καί 6 αείμνηστος εκεί
νος, καί αληθώς αγαθός άνήρ τήν παρεχώρησε μέν i ά λ λ ' έζήτησε νά 
παραστή είς συνεδρίασιν τοϋ Συλλόγου. Καί άνεχώρησεν ενθουσιασμέ
νος έξ ημών τών παίδων καί μετ ' ολίγον έγένετο Επίτιμος ημών Πρόε
δρος καί ένέπνεε ζωήν και σθένος καί ερχόμενος μεταξύ ημών μάς 
ενεθάρρυνε διά λόγων καί προτροπών. « Έ ν τώ μέσω τού ζόφου τών 
πολιτικών διαπληκτισμών καί τών άκαρπων προσωπικών έρεσχελιών, 
έ'λεγέ ποτε, ό ημέτερος Σύλλογος άς λάμπη κ&ν ώς άστρον μικρόν μέν 
άλλ ' άγλαόφωτον, προαγγέλλον άνατολήν προόδου ηθικής καί συνέ
σεως πατριωτικής. Ξένος πρός πάν ο,τι είνε ξένον είς αγαθούς πολίτας, 
αδιάφορος πρός πάν ό,τι εινε άδιάφορον εις σπουδαιολογοϋντας, φίλος 
δέ μόνον πρός πδέν ό,τι είνε προσφιλές είς ευγενείς ψυχάς, άς βαδίζη 
τήν έ'ντιμον τροχιάν, ήν έχάραξε, δορυφορούμενος έν τή πορεία· του ύπο 
τής πλειάδος τών διαπρεπόντων μελών αύτοϋ έπ ' άγαθώ τών γραμ
μάτων» . 

Ά λ λ ά μέ όλην τήν βοήθειαν και τήν άγαθήν θέλησιν τοϋ Όρφα
νίδου, οί πόροι τοϋ Συλλόγου δέν ηΰξανον καί ότε έγώ άνέλαβον τήν 
γενικήν γραμματείαν ύπό πρόεδρον τόν έν Κων/πόλει νϋν διαπρέποντα 
δικηγόρον κ. θαλήν Άντωνιάδην, ό ταμίας παρουσίασε κατάστασιν 
έμφαίνουσαν έσοδα μέν ταμείου δραχμών 697, έ'ξοδα δέ δραχμών 663 
καί περίσσευμα δραχμών 34. Τά έ'ξοδα περιωρίζοντο εις πληρωμήν 
ενοικίων, τύπωσιν Λογοδοσίας καί συνδρομήν περιοδικών αναγνωστη
ρίου. "Ολα δέ τά λοιπά έξοδα, βιβλιοδέτησις, φωτισμός, γραφικά καί 
καθαρισμός άπήτησαν δρ. 67. Άλλά πώς έγίνετο ό καθαρισμός εκεί
νος ; Ποσάκις μετά τοϋ νϋν αγαπητού ημών Προέδρου, διατελούντος 
επιμελητού τής βιβλιοθήκης, ποσάκις μετά τών επίσης προσφιλών κ . κ . 
Π. Φέρμπου καί Έ λ . Ραφαήλ, αποτελούντων μέρος τής Εφορείας, 
δέν άνελαμβάνομεν καί τά πρόσθετα χρέη καθαριστών χάριν τοϋ προ
σφιλούς ημών συλλόγου, πράττοντες εκείνο, όπερ εις τούς ιδίους ημών 
οίκους ουδέποτε εδόθη ήμϊν αφορμή νά, πράξωμεν. Μετασχηματιζόμενοι 
δέ εις κλητήρας, μεταβαίνομεν ήμεΐς αυτοί είς τά γραφεία τών εφη
μερίδων, κομίζοντες τάς αγγελίας ή καί διενέμομεν εις τάς οικίας τών 
μελών τά προσκλητήρια. Πόσας δυσχέρειας, πόσας ταλαιπωρίας υφι
στάμεθα ! Καί όταν σήμερον πολλάκις άπο τής έ'δρας τοϋ γενικού γραμ
ματέως τήν έσπέραν έν πληθούση ταύτη τή αίθούση περισκοπών βλέπω 
τούς καταυγάζοντας ηλεκτρικούς λαμπτήρας, αναπολώ ύψηλον λύχνον 

: πετρελαίου, σωζόμενον έτι εν τή αποθήκη τοϋ, Συλλόγου, δώρον τοϋ 
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συναδέλφου ημών κ. Κορομηλα, μετασκευασθέντα έκ λύχνου προωρι-
σμένου δ ι ' έ'λαιον, ού τήν συντήρησιν καί τόν . καθαρισμόν επέβλεπε 
πάντοτε ό συνάδελφος ημών κ. Λεβίδης. Ά λ λ ' έν τούτοις ό λύχνος 
έκίνει πάντοτε τήν όργήν ημών καί τάς συζητήσεις, διότι εκείνος διαρ
κώς έκάπνιζεν, ή δέ αίθουσα έ'μενεν έν τώ σκότει. 

Καί έπήλθεν ή 26 Φεβρουαρίου 1870. Ό τότε υπουργός τής Παι
δείας κ. Α. Αυγερινός, ό φιλοπρόοδος καί ρέκτης άνήρ, παραστάς εις 
τινα έορτήν τού Συλλόγου, υπέβαλε τή A . M . Β . Διάταγμα καί ό 
Σύλλογος έτυχε προστασίας καί απενεμήθη αύτώ μηνιαία έπιχορήγησις 
έκ δρ. 60. "Ω ! έγενόμεθα Κροϊσοι ! Εύ'ρομεν τότε αγαθόν γέροντα καί 
τόν προσελάβομεν κλητήρα τοϋ Συλλόγου άντί δρ. 20. Καί δέν έπαυσε 
μέν τότε, ά λλ ' ήλαττώθη ή ύφ ' ημών γινομένη εργασία. 

Καί ταύτα μόνον νά ανασκοπήσω ; Ενθυμούμαι πώς έν πάσιν επε-
θυμοϋμεν νά δρ^ ό ημέτερος Σύλλογος. Καί πλήν τών διατριβών, τών 
αναγνωσμάτων, τών ανακοινώσεων, παρηκολουθοϋμεν τάς κηδείας 
προσφιλών προσώπων, τάς έν τή πόλει άνασκαφάς, τά φαινόμενα τοϋ 
ουρανού. Ενθυμούμαι ίδί<£ τήν έπιτροπήν Ιπί τών διαττόντων τής 1 
Νοεμβρίου 1869. Άπετελεϊτο έκ τοϋ κ. Έμμ. Δραγούμη, τοϋ κ. I . 
Καμπούρογλου καί έμοϋ. Αί παρατηρήσεις έγένοντο άπό τού δώματος 
τής οικίας Γλαυκωπίδου,όπισθεν τού Πανεπιστημίου,ένθα κατώκει ό κ. 
Καμπούρογλος . Ήρξάμεθα τάς ούρανοσκοπήσεις κατά τήν ΙΟην ώραν 
τής νυκτός καί τάς έπαύσαμεν τήν 5ην ώραν τής πρωίας ύπό διαπε· 
ραστικόν ψύχος· έμετρήσαμεν δέ 2014 διάττοντας αστέρας. Καί κα
τόπιν έθαρρήσαμεν νά άποστείλωμεν τάς παρατηρήσεις ημών ε'ις^Ρώ-
μην πρός τόν διάσημον άστρονόμον Padre Secchi, όστις τάς εύρεν όρ-
θοτάτας καί σώζεται έν τοις άρχείοις τοϋ Συλλόγου τό σχετικον έ'γ-
γραφον. 

Τόν Όρφανίδην διεδέξατο ώς έπίτιμον πρόεδρον ό κ. Μάρκος Ρε-
νιέρης καί τούτον μέχρι τέλους τοϋ βίου του ό Κωνσταντίνος Παπαρ-
ρηγόπουλος. Μακρά ή δράσις καί ή επενέργεια αμφοτέρων. Προχθές 
ακόμη ερευνών παλαιά πρακτικά τού Συλλόγου, ποσάκις άνεύρον τοϋ 
πρώτου τήν ύπογραφήν έπικυρούντος αυτά! έν δέ ταϊς λογοδοσίαις σώ
ζονται αμφοτέρων οί λόγοι εκείνοι οΐτινες υπήρξαν δ ι 'ημάς αφετηρία 
φιλοπονίας καί ζώπυρον ενθουσιασμού υπέρ τοϋ ημετέρου έργου. 

Έγώ δέ προκατόχους μου έ'σχον γενικούς γραμματείς τόν κ. Π. 
Φέρμπον, τόν κ. Ν. Λεβίδην καί τόν κ . Άλέ ξ . Όλύμπιον, συνυπη
ρέτησα δέ μέχρι τούδε μετά δώδεκα Προέδρων. Ιδού κατά σειράν 
τά προσφιλή αυτών ονόματα. 

Θαλής Αντωνιάδης, Π. Νικολάρας, Ί ω . Καμπούρογλος, Χρήστος 
Λόντος, Ν. Λεβίδης, Ε. Ρ . Ραφαήλ, Έμμ. Λουκούδης, Θ. Α γ γ ε 
λόπουλος Αθάνατος, Έμμ. Δραγούμης, Τιμολέων Αργυρόπουλος, 
Σϊμος Μπαλάνος, Ν. Γ. Πολίτης ό καί ήδη προεδρεύων. 

Εΐχομεν δέ τάς σκέψεις ημών καί οιονεί το έντευκτήριον τοϋ Συλλό
γου είς τό Άντρον τών Νυμφών. Εκείνο έ'βλεπε τά κυοφορούμενα ημών 
σχέδια, εκείνο ήκουε τούς διαμειβομένους λόγους 
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"Ω! πόσον αί αναμνήσεις τήν στιγμήν ταύτην μου πιέζουν τό στήθος 
καί πόσα αγαπητά πρόσωπα έκλείψαντα άνίστανται προ έμοϋ. Πόσον 
θά επεθύμουν τήν στιγμήν ταύτην νά εχω πρό εμού πλήν αλησμόνητου 
γεννήτορος, εις ού τον οίκον έγεννήθη b Σύλλογος, τούς μεταστάντας 
προσφιλείς εταίρους εκείνους, μεθ' ώνεπλάττομεν όνειρα διά τον Παρ-
νασσον. Καί όμως τά όνειρα εκείνα είνε μακράν, πολύ μακράν τής ση
μερινής πραγματικότητος. Καί τούτο οφείλεται βεβαίως καί ε'ις τά 
παλαιότερα τών μελών, άλλά κυρίως είς ύμ,ας τούς διαδεχθέντας αυτά 
σήμερον. 

Ό κ. Ρούκης ειπεν ότι το όνομα τού ερυθρού γραμματέως συνεζυ-
μώθη μέ τον Σύλλογον. Είνε αληθές. Ά λ λ ' ό γενικός υμών γραμμα
τεύς κατήντησε σήμερον ερυθρόλευκος, διατηρήσας έκ τής παλαιάς 
ονομασίας το έρυθρον μόνον τής μορφής, διότι έπί τής ερυθρότητος τής 
κόμης αρχίζει νά κατέρχεται λευκόν το γήρας καί ώς έκ τούτου σεις οί 
κατόπιν προσελθόντες, σεις οί νεώτεροι τής επιστήμης μύσταΐ, έπέρ-
χεσθε αρωγοί τού έ'ργου ημών, όπερ συνεχίζετε μετ ' αγάπης καί ζή
λου. Οδτω δέ b Παρνασσός, ό βλέπων παρακαθημένους έν τή α'ιθούσν) 
του τούς πατέρας μ,ετά τών ακμαζόντων ήδη τέκνων των , αποδεικνύει 
σπάνιον φαινόμενον ενεργείας καί δράσεως. Και το κυριώτερον, αγάπης 
καί άδελφότητος. Δέν γνωρίζω, άς το ε'ίπω άπροκαλύπτως, κύριος 
άλλο σωματεϊον καί έξ εκείνων ε'ις τά όποια ό τίτλος τοϋ αδελφού 
είνε επιβεβλημένος, τό όποιον νά έγκλείη τοσαύτην, οϊαν ενέχει b Παρ
νασσός άγάπην . Καί τοϋτο εινε τό μυστήριον τής μεγάλης ημών επι
τυχίας. Έ ξ ω &ς φυσά ο άνεμος καί άς μυκάται ή θύελλα τής πολι-
νικής καί τών αντιθέτων τοϋ βίου συμφερόντων έδώ άμα διέλθωμεν 
τήν πύλην τοΰ οίκου μας, διότι κοινός απάντων εινε ό οίκος και μίαν 
«ποτελοϋμεν όλοι οίκογένειαν, λησμονοϋμεν τά πάντα , καί φίλοι όλοι, 
συνάδελφοι, αδελφοί, κοινώς έργαζόμεθα πρός τό κοινόν τοϋ σωματείου 
συμφέρον. 

ΓΙαρήλθον είκοσι καί πέντε έτη τής έμής γραμματείας. Πόσους είδον 
Συλλόγους Ιλθόντας καί άπελθόντας, πόσους ειδον διαλυθέντας καί 
άφανισθέντας ! Ήμεΐς μένομεν καί θά μείνωμεν πάντοτε - ήμεϊς ενόσω, 
ζώμεν τά τέκνα ημών, τών εχόντων τέκνα, άφοϋ άποθάνωμεν. 

Καί νϋν αποδεχόμενος τό πολύτιμον τοϋτο δώρον, όπερ ή υμετέρα 
ευγενής ιδέα, ή υμετέρα φιλία, ή υμετέρα αγάπη μοί προσφέρει, υπό
σχομαι ότι έξ αύτοϋ νέας θά άρυσθώ υπέρ τοϋ Συλλόγου ημών δυνά
μεις, νέας θά καταβάλλω υπέρ αύτοϋ προσπάθειας. Ευγνωμόνων έπ ' 
αυτώ παρακαλώ υμάς νά μοί συγχωρήσητε τάς ελλείψεις, νά π«ρα-
βλέψήτε τά τυγχόντα σφάλμ.ατα καί νά δεχθήτε πάντες εν μέγα ευ
χαριστώ, έ'να ειλικρινή άσπασμόν αδελφού». 


