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Κυρίαι καί Κύριοι,

Σάς έπαναβλέπω μετά τής χαράς, τήν δποίαν πάντες αίσθανόμεθα, 
όταν μετά πολυετή περιπλάνησιν έπανεργώμεθα, ϊνα έπανίδωμεν τήν 
πεφιλημένην πάτριον γήν, και τούς παλαιούς καλούς ήμών φίλους. 
Ικανά παρήλθον έτη άφ’ής έξεπατρίσθην, τό δέ διαρρεύσαν χρο
νικόν διάστημα, έάν δέν ϊσχυσε νά έξασθενήση τάς έκ τών προσφιλών 
μοι ’Αθηνών ζωηράς άναμνήσεις μου, ήτο δμως ικανόν ϊνα μέ εξά
λειψη έκ τής ύμετέρας μνήμης.

Ιδού διατί έπανέρχομαι πάλιν, ϊνα έπαναφέρω εις τήν ένθύμησίν 
σας φίλον τοϋ παρελθόντος, δστις λίαν ευάρεστους, λίαν εύφροσύνους 
διήλθε μεθ’ ύμών ώρας οικειοτάτης συναναστροφής άλλοτε. Γνωρίζω 
πάντας -ύμάς, καί χαίρω κατά τήν στιγμήν ταύτην βεβαιών ότι 
ούδ’ έπί στιγμήν μίαν ό παρελθών χρόνος μάς έχώρισε- νομίζω μά
λιστα δτι χθες άκόμη φιλοφρόνως εϊχετε σπεύσει νά μοϋ άκούσητε άπό 
τοϋ βήματος τούτου λέγοντος. Καί δμως τοσαϋτα παρήλθον έτη, 
άφ’ ής τό τελευταϊον έν τή αιθούση τοϋ Παρνασσού έλάλησα !

"Ερχομαι άπό τής βασιλίδος τών πόλεων, άπό τής Έλληνικωτάτης 
Κωνσταντινουπόλεως, και σάς φέρω τούς ζεφύρους δλους τής Προπον- 
τίδος, τό γλυκύτατον‘άρωμα τών Πριγκηποννήσων, τήν αύραν και 
τά χρώματα τοϋ Βοσπόρου. "Εχω προσφάτους τάς έντυπώσεις τών άπε- 
ριγράπτων καλλονών τών μαγευτικών αύτοϋ τοπείων· μετά τοϋ Βο
σπόρου συνδέονται αΐ γλυκύτεραι, αΐ άλησμόνητοι τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει ζωής μου ήμέραι. Θά σάς παραλάβω κατά διάνοιαν μετ’έμόϋ, 
δπως έν ριπή οφθαλμού τόν διέλθωμεν. Ούδαμώς άπατώμαι δτι δ ζω
γράφος, δ δποϊος θά σας άναπαραστήση τήν εικόνα, θά δυνηθή νά άπο- 
τυπώση εις αύτήν τό φώς, τάς σκιάς, τό άληθές πανόραμά της. 
Άλλ’ έν πάση περιπτώσει θά πραγματευθώ περί τού θελκτικωτέρου 
τμήματος τής Κωνσταντινουπόλεως· καί αύτό τοϋτο, δτι θά σάς δμι- 
λήσω περί τής έπεράστου μεγαλουπόλεως, τήν δποίαν οΐ πλεϊστοι γνω-
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ρίζετε, ποός την όποιαν πάντες έχετε έστραμμένα μετά πόθου τά 
βλέμματα., της οποίας τό όνομα μόνον διεγείρει τούς τρυφερωτερους 
τής καρδίας παλμούς, θά καταστήση ήττον έπαισθητάς τάς ελλείψεις 
μου, διότι ή ύμετέρα φαντασία θά συμπληρώση τά κενά.

Τό άνάγνωσμά μου έχει τύπον έπιστολιμαίας διατριβής, καθόσον 
έγράφη πρός εκδότην ’Αθηναϊκού ημερολογίου, εύμενώς ζητήσαντα 
πρό διετίας τήν πνευματικήν συμβολήν μου. Μή προφθάς τότε νά ικα
νοποιήσω τήν επιθυμίαν του, παρεφύλαξα το χειρόγραφον όπως, κατά 
τήν πρώτην εις Αθήνας μετάβασίν μου, τό άπαγγείλω άπό τοΰ βή
ματος τοϋ πεφιλημένου μοι Παρνασσού. *Ω ! ναι ! μετά τού Παρνασ
σού συνδέονται οί πρώτοι νεανικοί μου χρόνοι, οί χρόνοι κατά τούς 
όποιους πάντες ήμεϊς φιλόδοξα καί εύπιστα παιδία άνεπλάττομεν τόσα 
ευτυχή άσφαλούς φιλολογικού μέλλοντος όνειρα. Έάν ολίγοι ήξιώθη- 
μεν νά ίδωμεν πραγματούμενα τά όνειρα ταύτα, έάν τούς πλείστους 
άπέσπασεν άπ’ αύτών καί περιετύλιξεν ή άδυσώπητος άνάγκη πρα
κτικών ένασχολήσεων, μάς άπέμειναν δμως αί εύτυχεϊς άναμνή- 
σεις καί ή φιλόξενος στέγη τού Συλλόγου ήμών, ύφ* ήν συνερχόμενοι 
συναντώμεν παλαιούς συναγωνιστάς καί άνταλλάσσομεν έκάστοτε εν
τυπώσεις ήμών καί Ιδέας. Τάς έκ τού Βοσπόρου έντυπώσεις μου θά 
σάς άναγνώσω ύφ’ δν τύπον τάς έγραψα, διότι ύπό τόν τύπον τούτον 
δσα άτελή καί άσυναρμολόγητα καί άν σάς ε’ιπω δέν θά έ'χωσι φίλο— 
λογικάς άξίώσεις.

Έν Θεραπείοις, τόν 30 Αύγούστου 1853.

. . . Σάς γράφω άπό τού άνω Βοσπόρου, άπό τών Θεραπειών, τής 
κωμοπόλεως, ήτις κεΐται καταντικρύ τοΰ Εύξείνου Πόντου, καί έκα
λεϊτο άλλοτε Φαρμακίας κόλπος, διότι έν ταύτη κατά τήν παράδο- 
σιν είχεν ή Μήδεια άποθέσει τήν κύστιν τών φαρμάκων της. Ό Φαρ
μακίας ούτος κόλπος μετωνομάσθη Θεραπεία παρά τού Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως ’Αττικού, δευτέρου διαδόχου τού Μεγάλου Χρυ
σοστόμου, κοσμήσαντος έπί εικοσαετίαν τόν Οικουμενικόν θρόνον καί 
άρεσκομένου νά διατριβή έν τή δροσερά κωμοπόλει.

. Δέν κεΐται μακράν τό μέρος ένθα ή πολυκύμαντος ’Αργώ, ή εις 
αρπαγήν τού Χρυσού Δέρατος πλεύσασα, διήλθεν άβλαβής τάς φοβε- 
ράς Συμπληγάδας. Έάν οί σήμερον παραθερίζοντες έν τφ άνω Βο- 
σπόρω έξέδραμον έξ ιστορικού ένδιαφέροντος ή μάλλον απλώς χάριν 
αναψυχής μέχρι τών πετρών τούτων, οί παλαιότατοι δμως κάτοικοι ηύ- 
τήχησαν νά ιδωσι παρερχόμενον πρό αύτών τό λευκόν ίστίον τής νηός, 
ήτις έφερεν ε’ις άγνώστους άκτάς τό άνθος τής άλκίμου μυθικής Ελλάδος.

Πόσας γλυκυπίκρους αναμνήσεις άφυπνίζει ή χαρίεσσα κωμόπολις. 
Αό'τη μέχρι τού 1821 άπετέλει τό θερινόν ένδιαίτημα τών έξεχουσών 
έλληνικών οικογενειών. Έν ταύτη οί κατά καιρούς Ήγεμονεύσαντες 
τής Δακίας διήρχοντο τάς ήμέρας τής απραξίας, άνεγεΐροντες μέγαρα, 
καλλιεργούντες δενδροφυτείας, μακράν πάσης μετά τών Οθωμανών 
συνάφειας. Έν Θεραπείοις διασώζονται τά έρείπια τής οικίας τού Μαυ- 
ρογένους, τού πανισχύρου ήγεμόνος τής Βλαχίας, δστις, άφού ήξιώθη 
νά ϊδη έν τή σκηνή αύτού Οθωμανούς Σατράπας έκλιπαρούντας τό 
έλεος του, έκαρατομήθη τφ 1789 έν τή βουλγαρική πολίχνη Βελά. 
Ή σημερινή Γαλλική Πρεσβεία άναμιμνήσκει τόν πάλαι ποτέ κτή- 
τορά της Ηγεμόνα ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην, δστις τήν αύτήν ύπέ- 
στη τύχην τώ 1807. Τό θερινόν ένδιαίτημα τού άγγλου Πρεσβευτού 
έπαναφέρει είς τήν μνήμην τήν οικογένειαν τών Μουρούζη, οϊτινες έκεϊ 
ειχον τό οίκημά των.

Κατά παράδοξον τής Ειμαρμένης βουλήν τό τερπνότερον τού άνω 
Βοσπόρου χωρίον ύπήρξεν δ τόπος δ άναπολών ήμέρας αίματηράς. 
Έν Θεραπείοις έν μηνί Ίουνίφ τού 1821 δ Μητροπολίτης Δέρκων 
Γρηγόριος εις τά πρόθυρα τής Μητροπόλεως αύτού άπηγχονίσθη άκο- 
λουθήσας τον κατά τήν αύτήν ήμέραν μαρτυρικόν θάνατον Δωροθέου 
τού Άδριανουπόλεως, τοϋ σοφού Πρωϊου, καί Ίωαννικείου τού άπό 
Θεσσαλονίκης. Ο Αείμνηστος Ιεράρχης παρηκολούθησε μακρόθεν τών, 
συναδέλφων του τήν ήρωϊκήν θανήν, τοϊς έξεφώνησε τήν έξόδιον εύχήν, 
και δτε ήλθεν ή σειρά του, ηύλόγησε τό άπαραμύθητον ποίμνιόν του, 
ένουθέτησε καί συνεχώρησεν αύτό, άφού δ’έλαβε τήν συγγνώμην τού, 
παρεδόθη ε’ις τούς δημίους ώς αληθής τής Έκκλησίας καί τού Γένους 
μάρτυς.

Αλλα δεν προτίθεμαι ν αντιγράψω τήν ιστορίαν πρόκειται απλώς 
ιχ περιέλθωμεν όμοΰ καί παρακολουθήσωμεν τήν σημερινήν ιδίως κί- 
νησιν τού Βοσπόρου. ΕΤνε μαγικώτατον τό πανόραμά του, τό άπό τής 
Προποντίδος μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης έκτυλισσόμενον. Καί αύτός ό 
de Amicis καί αύτός ό Gautier, οί θαυμασιώτερον άπεικονίσαντες 
τα μεθυστικά κάλλη τού Βοσπόρου, είπον ολιγώτερα τής πραγματι- 
κοτητος. Σάς γράφω και απο τών παραθύρων τού δωματίου μου 
άπλούται μικρόν τμήμα τής δλης έκφραστικής είκόνος. Τό χωρίον, 
οπερ τέταρτον ηδη θέρος με φιλοξενεί, είνε τό προτελευταϊον έν τφ 
ανω Βοσπορφ, εχον δεξι^ είς άπόστασιν τετάρτου μόλις τής ώρας τό 
Νεοχωριον, καί άριστερ^ είς ήμισείας μόνον τόν Βαθυρρύακα. Τά τρία 
ταύτα χωρία αποτελούσι το κέντρον τής θερινής κοινωνικής κινήσεως, 
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διότι ταύτα, κατά προτίμησιν, έκλέγουσιν αί εύποροι τοϋ Σταυροδρο
μιού ο’ικογένειαι. Ή συγκοινωνία μεταξύ τών τριών τούτων σημείων 
εινε συνεχής καί αδιάλειπτος διά τών άτμοπλοίων τής Εταιρίας τοϋ 
Βοσπόρου (Σιρκέτ ί Χαϊριέ), τών κομψών άκατίων καί λέμβων ή μι
κρών άμαξίων ΐδιάζοντος δλως άνατολικοϋ τύπου (μοχατζήρ).

Έάν έλθητε νά λάβητε θέσιν είς το παράθυρόν μου, θά έ'χητε άπέ- 
ναντι ήμών κατάσπαρτον τήν ’Ασιατικήν όχθην. Δέκα μόλις λεπτά 
τής ώρας άποχωρίζουσι τής ’Ασίας τήν Ευρώπην, καί τά δέκα ταϋτα 
λεπτά θά διέλθητε εντός λεπτοτάτου, γραφικωτάτου, άναπαυτικοϋ 
άκατίου (καΐκι), τό όποιον ένέχει τόσας τρυφεράς παραδόσεις, μέρος 
τοϋ ποιητικού άρώματος τής ’Ανατολής.

Τήν όχθην ταύτην καθορίζει τό μικρόν χωρίον Βέϊκος, ό πρώτος 
σταθμός σχεδόν κατέναντι ήμών, καί τό κομψόν αύτοκρατορικόν περί
πτερον, τό φιλοξενήσαν άλλοτε τόν Σέρβον Βασιλέα Μιλάνον. Τήν 
δλην περιοχήν επιστέφει γραφικόν βουνόν, είς τήν κορυφήν τοϋ οποίου 
κεϊται τό Μνήμα τον Έλληνος. Έάν ύποτεθή οτι πράγματι μνήμα 
έκεϊ ύφίσταται, τοϋτο, κατά τήν πιθανωτέραν γνώμην, εινε τό τοϋ 
Άμύκου Βασιλέως τών Βεβρύκων, Γίγαντος τωόντι κατά τήν σω
ματικήν άνάπτυξιν, καταπυγμαχηθέντος ύπό τοϋ Πολυδεύκους. *0- 
πόσον έν τούτοις εινε ώραϊαι αί τοϋ ελληνικού λαοϋ παραδόσεις ! Είς 
τήν κορυφήν τοϋ βουνού τούτου, κατά τήν επικρατούσαν σήμερον παρά 
τοϊς άπλουστέροις πεποίθησιν, έκάθητο πάλαι ποτέ γιγαντιαϊος Έλλην, 
ούτινος ή κεφαλή έξικνεϊτο μέχρις ούρανοϋ, οί πόδες έ'θιγον τόν βυθόν 
τής θαλάσσης, αί δέ χεϊρες ετεινον είς σωτηρίαν τών πλοίων, άτινα 
δεινώς συνεκλόνει ή άγρια δρμή τών θυελλών τοϋ Εύξείνου Πόντου.

Έν τφ άνω Βοσπόρφ ή ζωή διαρρέει ήρέμα, μελαγχολικώς, μονο- 
τόνως σχεδόν. Ούτε τά πολυκύμαντα πλήθη, τά περί τό θέατρον 
και τήν εύρυτάτην προκυμαίαν τοϋ Φαλήρου θά ιδη δ περιηγητής, ούτε 
τής ώραίας Νεαπόλεως τόν ψειγελώντα, χειρονομούντα καί άδοντα 
κόσμον. Ειπον άλλοτε ότι τήν Νεάπολιν έπλασεν δ καλός θεός διά 
τους πάσχοντας καί τούς άποκλήρους τής μοίρας, θέλων νά παρα
στήσω ότι δ δρίζων τοϋ αχανούς κόλπου της εινε τόσφ εύρύς, δ άήρ το- 
σούτφ καθαρός, ή έν τή προκυμαίφ κίνησις και ζωή τόσφ αυθόρμητος, 
φυσική, άφθονος καί διαρκής, ώστε καί τοϋ ε’πιθανάτου τό χείλος θά 
φωτίση τό μειδίαμα τής χαράς, καί τοϋ μάλλον δυστυχούς τήν καρ- 
δίαν θά θερμάνη ή πρός τήν ζωήν άγάπη.

Τουναντίον δ Βόσπορος ώρίσθη έξ αύτής τής φύσεως τό ένδιαίτημα 
των προνομιούχων τής τύχης τέκνων, τών. ευτυχών θνητών, τών δυνα- 
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μενών νά δαπανήσωσι μέρος τής υγείας των είς τόν ύγρότατον άέρα, 
δστις τούς -περιβάλλει, είς τούς σφοδροτάτους άνεμους, οϊτινες εινε ικα
νοί νά συγκλονήσωσι καί τοϋ μάλλον άπαθοϋς τά νεύρα. Ό Βόσπορος 
ε’νε ή ήσυχος φωλεά, ή τεταγμένη νά περίκλειση τούς αίσθανομένους 
τήν άνάγκην νά περιορίσωσι τήν ύπερεκχειλίζουσαν ζωήν καί χαράν, 
τούς μή φοβουμένους τήν μόνωσιν καί τήν ηρεμίαν, τούς ποθοϋντας 
νά συγκεράσωσι διά πρόσκαιρων τινών μελαγχολικών εντυπώσεων τόν 
ένθουσιασμόν καί τήν έξαψιν τής ευτυχίας των.

Καί δμως έχει τά θέλγητρά της ή μελαγχολική αΰτη καί πανο
μοιότυπος ζωή. "Οταν κατασιγάσωσι τά δρμητικά πάθη τής πρώτης 
νέότητος, δταν έ'ζησέ τις ικανά έτη δπωσδήποτε περιπετειώδη καί 
άποσπάται έπί τινας ώρας τής ήμέρας άπό τών βοσποριστικών ασχο
λιών του, αί'τινες άπο πολλών χρόνων καταπονόύσι σώμα καί νοϋν, 
τότε έχει ανάγκην τής ήσύχου ταύτης καί άναπαυτικής φύσεως, τοϋ 
άθορύβου βίου, δστις έκτυλίσσεται έν τφ άνω Βοσπόρφ.

Ούτε θέατρον, ούτε ζυθοπωλεϊον, ούτε καφενεϊον κ&ν εύπρόσωπον 
εχουσιν δ Βαθυρρύαξ, τά Θεραπεία καί τό Νεοχώριον· ούδεμία έπιθα- 
λασσία εξέδρα, δυναμένη νά συγκαλέση τούς κατοίκους καί άποτελέση 
ζωηροτέραν τινά συγκέντρωσιν. Ουδέποτε σχεδόν δ διαβάτης άκούει 
άπό τών οικιών τούς μελφδικούς ήχους κλειδοκυμβάλου·' τό ναυτικόν 
^σμα, τό μέλος καί αί νυκτφδίαι εινε δλως ξένα πρός τοϋ τόπου τά 
έθιμα- ούδαμού τέλος μουσική ορχήστρα, καλώς δπωσοϋν κατηρτι- 
σμένη, διασκεδάζει τήν μονοτονίαν τού γαληνιαίου ήμών βίου.

"Οτε διήλθον τό πρώτον θέρος έν Βοσπόρφ, ή άήθης αΰτη ζωή μοϋ 
έπίεζε τό στήθος. Τό αμέσως προηγηθέν είχε διαρρεύσει έν Καστελλα- 
μάρε καί Σορρέντφ, ή δέ άπότομος διαφορά τής ζωής δμολογώ δτι μέ 
έστενοχώρει. Καί δμως, πόσον έπηρεάζει τάς ιδέας τού ανθρώπου 
ή συνήθεια ! Εφόσον παρέρχονται τά έτη, ή πρώτη εκείνη έντύπωσις 
ού μόνον έξασθενεϊ, άλλ’ήρχισα νά προσκολλώμαι έπί τοσοϋτον είς 
τά μελαγχολικά κάλλη τού Βοσπόρου, ώστε προβλέπω δτι μετά λύ
πης θ’άποσπασθώ έξ αύτοϋ, δταν πέπρωται νά έγκαταλίπω τήν Κων
σταντινούπολην.

Έάν έλθητε νά σάς φιλοξενήσω είς Θεραπεία, θά σάς προτείνω ί’να 
κατά πρώτον έκδράμωμεν έφ’ άμάξης χωρικής μέχρι τοϋ δάσους τοϋ 
Βελιγραδιού, ύπό τάς δροσεράς σκιάς τού δποίου άναπαύουσι τόν κατά 
τάς θερμάς ώρας κάματον πλεϊστοι έκ τών κατοίκων τοϋ άνω Βοσπό
ρου. Μεταβαίνοντες είς τό Βελιγράδιον θ’ άκολουθήσωμεν μέχρι τινός 
ώραίαν παρά τήν θϊνα τής γαλανής άλός δδόν, καί πριν κάμψωμεν
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προς τήν ιίωριεν 5tcc τοϋ ·γροε^ικοϋ στοιχιου του [λερός τοϋ
άτέρ^Λονος Εύξείνου Πόντου. Την άρχήν τής εύρυτάτης κοίλάδος, Λει- 
βάδιον κοινώς καλούμενης, σημειοϊ πελώρια και γηραλέα πλάτανος, 
την οποίαν, κατά την παράδοσιν, έφυτευσεν ο Σταυροφόρος Γουδεφροα 
de Bouillon, δ ήρως τής άπελευθερωθείσης Ιερουσαλήμ τοϋ Τάσσου, 
δ έκεϊ στρατοπεδεύσας τώ 1096. Πριν τραπώμεν προς το δάσος, θά 
διέλθωμεν τάς άμάρας του ύδραγωγείου τοϋ Σουλτάνου Μαχμούτ Α , 
τοϋ άναμιμνήσκοντος άσθενώς τά κολοσσιαία και ατελεύτητα υδραγω
γεία τής 'Ρωμαϊκής πεδιάδος.

Τδ δάσος τοϋ Βελιγραδιού εινε τδ προσφιλές καταφύγιον τών κυνη
γών, τών επισήμων και εύπορων τοϋ άνω Βοσπορου η συνηθης ανα
ψυχή. Έκεϊ, ύπδ τά φυλλώματα παναρχαίων δένδρων, έπί τής χλόης, 
παρά τήν εύρυτάτην δεξαμενήν του, οί λάτρεις τής φύσεως αύτοσχε- 
διάζουσιν έκ ξηρών φύλλων, και χόρτων εξοχικούς τάπητας, δπως λά- 
βωσι τδ τέϊον μετά προχείρων κρύων έδεσμάτων. Έκεϊ θά συναντή- 
σωμεν διασχίζοντα τάς δενδροστοιχίας καί τάς ατραπούς του δάσους 
πλούσια δχήματα, χωρικάς άμάξας, έφιππους συντροφιάς, καί θ’ άνα- 
πολήσωμεν τάς είς τήν Κηφισίαν ωραίας περιπλανήσεις μας, εις την 
Πύρναν καί τήν Χελιδονοϋν.

Έάν έπιθυμήσητε συντομωτέραν έκδρομήν, έπιβαίνομεν λέμβου, 
άποβιβαζόμεθα εις Βαθυρρύακα καί έφ’ άμαξίου έλαφροϋ διευθυνόμεθα 
πρδς τδ Tcftpwip, πηγήν άγνοτάτου ποσίμου υδατος. Θα ίδωμεν κατα 
τήν πορείαν ήμών γραφικότατα τοπεϊα, καταπρασίνους λοφους και 
κοιλάδας, θ’άκούσωμεν μελωδικά φσματα πτηνών, θά μάς δροσίση 
ζείδωρος τοϋ βουνοϋ αύ'ρα. Έν τή πηγή τοϋ Τσιρτσιρ ευρηται καφε- 
νεϊον καθ’ δλα ανατολικόν, έν τώ δποίω θά ροφήσωμεν ναργιλεν ύπο 
τάς σκιάς ύψικορύφων δένδρων καί τδ μορμύρισμα πολλών αναβρυτη
ρίων. Διά τοϋ ύπεράνωθεν καφασωτού, όπισθεν τοϋ οποίου αί οθωμανί- 
δες έν πλήθει θεώνται καί καπνίζουσι, θά δυνηθή νά διεισδύση τδ 
άδιάκριτον τοϋ θεατού βλέμμα. Έκεϊ, ούχί μακράν άφ’ ήμών, νεαρδς 

. δθωμανδς σεβνταλίϊς, διακαιόμενος ύπδ τυφλού πάθους, ζητεί ν ανα- 
κάλύψη έν τφ μέσω τών άκτινοβολομντων ύπδ τδ καφασωτόν οφθαλμών 
τά έκφραστικά όμματα τής ωραίας του.

Κατ’άλλην ήμέραν διαπεραιούμεθα είς τήν άπέναντι ασιατικήν όχθην, 
είς τδ Χουνκιάρ Ίσκελεσή, τήν αποβάθραν τοϋ Βασιλέως, είς παρα
θαλάσσιον δηλαδή τερπνότατον δάσος. Όπόσας τής ιστορίας άναμνή- 

. σεις έπαναφέρει είς τήν μνήμην ! Έν τώ δάσει τούτφ πιθανολογείται 
ότι εκ.ειτο ή έπαυλις τοϋ Βασιλέως τών Βεβρύκων Άμύκου· ένταϋθα 
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ησαν τά ενδιαιτήματα τών βωμαίων αύτοκρατόρων, τά καλούμενα τοϋ 
Μηλουδίου, παρά τδ σύνδενδρον τούτο μέρος ιστορείται δτι διέτριβεν 
Ανδρόνικος ό Τύραννος, οτε δ Ίσαάκιος Άγγελος έξήγειρε τήν κατ’αύ

τοϋ στάσιν- έκεϊ έστρατοπέδευσαν οΐ ύπδ τδν Λουδοβίκον Ζ' Σταυρο
φόροι, και έπτά περίπου αιώνας μετέπειταο ί ύπδ τδν Μουρουβιέρ 'Ρώσ- 
σοι, οί έλθόντες νά προστατεύσωσι τδν άπειλούμενον παρά τοϋ Ίμ- 
βραήμ τής Αίγύπτου θρόνον τών Όσμανιδών. Είς τήν χλοεράν τέλος 
ταύτην αποβάθραν δ Γάλλος πρεσβευτής έφιλοδώρει άλλοτε είς τδν 
παραθερίζοντα Σουλτάνον σακχαρωτά, οπώρας καί άνθη, ύπείκων είς 
παλαιάς έθιμοτυπίας διατυπώσεις.

Εν τή εκτεταμένη λοιπόν κοΛάδι τοϋ Χουνκιάρ Ίσκελεσή ύπδ 
τήν άνάμνησιν τοσοδτων ιστορικών γεγονότων διατελοϋντες, έπιβαί
νομεν όνων ή βωδαμάξης, ϊνα άνέλθωμεν είς τήν κορυφήν τοϋ βουνοϋ, 
εφ ης το μνήμα τοϋ Έλληνος. Όδεύοντες θ’ άφήσωμεν δεξιά τήν 
δδόν, ήτις ήθελε μάς δδηγήσει είς τδ Τοκά,τΐ. Τί εινε ή μικρά αΰτη 
κοιλάς εινε αδύνατον νά σάς εϊπω. Φαντάσθητε δτι περιστοιχίζεται 
άπο ρύακας καί δεξαμενάς, δρϋς, μελιάς, καστανέας, μεταξύ τών 
δποίων φύονται πού καί που πύξοι, δάφναι, πίτυες καί κυπάρισσοι. Τδ 
παραδεισιον τούτο μέρος, τδ δποϊον άπομονοϋσι καταπράσινοι λόφοι, 
εινε πράγματι τδ ένδεδειγμένον κρησφύγετον τής ήδονής, καί διά 
τούτο ήτο άλλοτε τδ πεφιλημένον έρημητήριον τών Σουλτάνων. Σή
μερον μετά τής δόξης έκείνων συμπαρήλθε καί ή παλαιά εύκλειά 
του- ούχ’ ήττον, καίτοι έγκαταλειφθέν καί ήμελημένον, διατηρεί τήν 
έπίχαριν καί δροσοβόλον καλλονήν του.

Η προς το μνήμα τοϋ Έλληνος άνάβασις εινε γραφικωτάτη. Ή 
οδος δεν εινε ευθεία, έκάστη δέ καμπή αύτής παρουσιάζει καί νέαν 
άποψιν. Δεξιρί; καί αριστερά, πρδς τά κάτω, κλιτύες κατάσπαρτοι· 
ΰπερθεν, πλευραί βουνών χλοεραί, καί είς τδ βάθος κατέναντι, έάν 
στρέψωμεν πρδς τά όπίσω, πανοραματικώτατα τμήματα τοϋ' Βο- 
σπόρου, τοϋ δποίου τήν δλην εικόνα αποκρύπτει ή οφιοειδής γραμμή του.

Οταν φθασωμεν εις τήν κορυφήν τοϋ βουνοϋ, ούδέν θά. μαρτυρήση 
οτι εκεί κεϊται το Μνήμα τοϋ Έλληνος. Λιθόχ.τιστοί τινες πενιχροί οί- 
κισκοι, ικανός αριθμός ψωραλέων κυνών καί δύο ή τρεις διαβασμένοι 
Οθωμανοί, ιδού τί κατά πρώτον πρόκειται νά ίδη δ ξένος. Υπάρχει 
άληθώς έντός περιοχής τετειχισμένης τάφος περιφρασσόμενος έκ κιγ- 
κλιδων και σκιαζομενος εκ δένδρων, αλλ ή τουρκική παράδοσις ιστο
ρεί, δτι δ τάφος περικλείει τδ θνητόν σκήνωμα όθωμανοϋ Αγίου.

Πολλάκις είσήλθον είς τδ ίερδν προσκύνημα, δδηγηθείς παρ’όθωμα- 
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νοϋ μονάζοντος και φέρων ^υπαρωτάτας έμβάδας, άς μοι ε”δωκεν, ϊνα 
μη ράνω, δ άπιστος έγώ, τδ έδαφος. Κατάπληξιν άληθώς μοί ένε- 
ποίησαν οΐ κλάδοι τών ■ ύπερκειμένων δένδρων, κατάφορτοι έκ πολυ- 
χρώμων καί πολυσχήμων ταινιών, τριχάπτων, ρακών, προσδεδεμέ- 
νων έπ’ αυτών. Έγνώριζον οποία παρ’ δθωμανοϊς έπικρατεϊ πρόληψις, 
δτι, άναρτωμένων τών ^ακών έκείνων, συναποτίθεται καί ή βασανί- 
ζουσα αυτούς η τούς οικείους νόσος· άλλά μόλις τήν ημέραν έκείνην 
εμαθον δτι δ ελληνικός λαός έξωράϊσε τήν πρόληψιν, πιστεύων δτι δ 
προσαρτών εις τούς ήγιασμένους έκείνους κλάδους τεμάχιον οίουδήτινος 
ύφάσματος, άνήκοντος αύτφ, καί πλάττων εύχήν τινα προσφιλή, θά 
ϊδη έντός τοϋ έτους έκπληρούμενον τόν μύχιον πόθον του.

Πόσοι άτυχεϊς θά μετεβάλλοντο εις εύδαίμονας, έάν μόνον έλάμβανον 
τόν κόπον ν’ άνέλθωσι τό ιερόν έκεϊνο όρος ! Οί πένητες μετ’ ού πολύ 
θά διέσχιζον τά γαλανά τοϋ Βοσπόρου κύματα Six κομψοτάτων άκα- 
τίων, ή θά διέτρεχον τά χωρία αύτοϋ έπί πολυτελών οχημάτων· ή 
κόρη θά εβλεπε μεταβαλλόμενα ταχέως ε’ις χρυσήν πραγματικότητα 
τά παρθενικά αύτής όνειρα, καί δ τάφος έκεϊνος τοϋ τούρκου άγιου θά 
ήτο τό εύλαβές καί περιζήτητου προσκυνητήριον συμπάσης τής τλή- 
μονος άνθρωπότητος, τήν όποιαν πέπρωται νά βασανίζουν άνεκπλή- 
ρωτα σχέδια καί φροϋδαι έλπίδες !

Δέν κατόρθωσα νά άντιστώ είς τόν πειρασμόν. "Αλλως τε δ πει
ρασμός προήρχετο έκ τοϋ ωραίου φύλου, τό όποιον κατά τήν εκ
δρομήν άντεπροσωπεύετο άφθόνως. Άνήρτησαν αί άυρίαι ταινίας καί 
τρίχαπτα, προσεδέσαμεν άνά έν ράκος καί οί άνδρες ήμεϊς. Δέν γνω
ρίζω όποϊαι ήσαν αί εύχαί των, οΰτε μοί έπετρέπετο νά διερευνήσω, 
έάν έξεπληρώθησαν. Γνωρίζω μόνον δτι ή έμή παραμένει άκόμη, μετά 
τρία δλα έτη, άνεκτέλεστος, ίσως διότι δέν ώδήγησε τήν χεϊρά μου ή 
πίστις, άλλ’ ή άσυναίσθητος άπομίμησις τοϋ παραδείγματος τών συν
τρόφων μου.

Άπό τοϋ ΰψους εκείνου ό οφθαλμός θά περιλάβη τό πλεϊστον τοϋ 
πανοράματος τοϋ Βοσπόρου. Θαυμασιώτερον θέαμα μόνον άπό τών 
κορυφών τής Τσάμλιτσας ειδον—βουνοϋ δεσπόζοντος τής παρά τήν εί
σοδον τής Προποντίδος πολίχνης Χρυσουπόλεως.—Κατωθέν σου έκτεί- 
νεται δ Βαθυρρύαξ, άπέναντι τά Θεραπεία, ολίγον άπωτέρω τό 
Νεοχώριον, καί είς τό βάθος τής είκόνος διάφορα χωρία μέ τούς χλοε
ρούς κήπους καί τούς λευκούς μιναρέδες των. Τά γαληνιαϊα ΰδατα 
αύλακόνουσιν έμπορικά άτμόπλοια, πλοία ούριοδρομοϋντα πλησίστια, 
λέμβοι καί άκάτια, κατά πάσας τάς διευθύνσεις. Ό Βόσπορος δέν 

άκολουθεϊ εύθεϊαν γραμμήν, άλλ’ εινε έλιζοειδής, διά τοϋτο οί εκατέ
ρωθεν τών οχθών του λόφοι τόν άποκρύπτουσιν ένιαχοϋ· ώστε, διακο
πτόμενης τής συνεχείας του, τόν χάνεις έπί μικρόν καί τόν έπανευρί- 
σκεις άπωτέρω πάλιν. Τό θέαμα οΰτω ποικίλλει, άπό τοϋ ΰψους δ’έ- 
κείνου δέν βλέπεις πορθμόν, άλλά δύο, τρεις συνεχείς λίμνας, έωσοϋ ή 
άπόστασις συγχύση τά αντικείμενα, άπολλύμενα έντός όμιχλώδους σκιάς.

Εις τό Καλενδέριον έν τούτοις άναπτύσσεται πάσα ή θερινή τοϋ άνω 
Βοσπόρου κίνησίς καί ζωή. Ό μεταξύ Νεοχωρίου καί Θεραπειών μι
κρός δρμίσκος, καλούμενος άλλοτε λιμήν Πιθήκου, άπό άρχηγοϋ τίνος 
βαρβάρων έπιδρόμέων, καί είς κατόπιν χρόνους Λιβάδιον, μετωνο- 
μάσθη Καλενδέριον, άπό δμωνύμου τάγματος Δερβισών Επικού
ρειων, οϊτινες ειχον ιδρύσει έκεϊ άσκητήριον. Είς τόν δρμίσκον τοϋτον 
συγκεντροϋται τώρα ή έπίλεκτος κοινωνία κατά τάς έσπερινάς ώρας 
τής Τετάρτης καί Παρασκευής. Ύπό τά φυλλώματα γηραιών λευκών 
πενιχρόν κεφενεϊον σάς προσφέρει τραπέζας καί καθίσματα, έλεεινόν 
καφέν καί άθλιέστατον ζύθον, άλλά θέαν καλήν καί δρόσον ζωογόνον. 
Ίκανώς εύρύχωρος προκυμαία, άναμιμνήσκουσα τό είς Κωνσταντινού
πολή ταξείδιον του Γερμανού αύτοκράτορος, χάριν τού όποιου κατε- 
σκευάσθη, περιλαμβάνει τούς πεζούς καί έφιππους περιπατητάς. Τήν 
προκυμαίαν πληροΰσι τά οχήματα τών πρεσβειών, άτινα διακρίνει δ 
χρυσοπάρυφος Καβάσης, καί αΐ άμαξαι τών τραπεζιτών καί έμπο
ρων τοϋ Γαλατά, οϊτινες, μή δυνάμενοι νά εχωσι τοιοϋτον, άναπλή- 
ροϋσι τήν έ'λλειψίν του διά χρυσοποίκιλτου Χαρβάτη.

Κομψαί λέμβοι, τρίκωπα, δίκωπα καί μονόκωπα άκάτια, πλήρη 
επιβατών έξ άμφοτέρων τών φύλων, πληροΰσι τόν λιμενίσκον- σύριγμα 
διαπεραστικόν σάς άγγέλλει δτι ταχύπλους άτμάκατος φέρει νέους θεα- 
τάς, ένφ καλλιτεχνικόν καί καλλαίσθητον Κότερον αύλακόνει μέ 
τό μέγα άναπεπταμένον ίστίον του τό ήρεμον νερόν, ώς ύπερήφανος 
νήσσα διασχίζει τά λιμναία ΰδατα.

’Εν τή μυρμηκυι^ εκείνη τών άνθρώπων, ήτις συνωστίζεται έν τώ 
δρμφ τοϋ Καλενδερίου, ιδού τό Καίκιον τό φέρον τάς νωχελεϊς τής 
Στένιας ή τοϋ Έμιργιάν όθωμανίδας. Τό έλαφρόν έκεϊνο άκάτιον εχει 
ιστορίαν δλην. 'Οπόταν διασχίζη τόν Βόσπορον, παρερχόμενον ώς τα- 
χύτατον βέλος, άποκαλύπτει μίαν πτυχήν τοϋ παραπετάσματος, τοϋ 
άποκρύπτοντος τόν βίον τοϋ Χαρεμιού. Άλλά τό άκάτιον έκεϊνο ούδείς 
τολμά νά πλησιάση, διότι λέμβος άστυνομική περιπλέουσα έπιτηρεϊ 
αύτό ώς άλλος άγριος Κέρβερος. Τό όδηγοϋσι τρεις χρυσόστικτοι, 
ώραϊοι καί ρωμαλέοι κωπηλάται, επιβαίνει δέ δυάς νεαρών όθωαανίδων? 
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νωχελώς έξηπλωμένων έπί κυανών βελούδινων εδωλίων. “Οπισθεν, πρός 
τήν όξεϊαν τοϋ άκατίου άκραν, άπλοϋται πλουσιότατος μετάξινος 
τάπης, τοϋ όποιου οΐ χρυσοί κροσσοί θίγουσι σχεδόν τήν θάλασσαν. 
Οί λευκότατοι, οΐ άραχνοϋφεϊς πέπλοι, οϊτινες μόνον τό μέτωπον καί 
τούς οφθαλμούς άφίνουσιν ελευθέρους, κα'ι ή αλληλουχία τών ζωηρών 
χρωμάτων, τά όποια χαρακτηρίζουσι τής όθωμανίδος τήν έσθήτα, προσ- 
δίδουσιν εις τό άκάτιον τό μεθυστικόν άρωμα τής Ανατολικής ποιήσεως.

Τόν βίον τοϋ χαρεμιού περικαλύπτει μυστήριον, δπως τόν ουδόν 
τής νυμφικής παστάδος παραφυλάττει δ άγγελος τοϋ Ούγκώ, έπιβάλ- 
λων τήν σιγήν διά τοϋ λιχανοϋ τής χειρός έπί τών χειλέων.Ή άλλοτε 
έν τούτοις αίγλη και ή ποίησις τοϋ γυναικωνίτου συνεξέλιπε μετά τής 
εύκλειας τοϋ παρελθόντος· έάν δέ άκόμη δέν εΐσέδυσεν έν αύτή δ Εύ- 
ρωπαϊος, ήρχισεν δ’μως νά τόν έπηρεάζη δ Εύρωπαϊκός πολιτισμός. Ύπό 
τό άραχνοϋφές γιασμάκι, τό λείψανον τοϋ πάλαι αύστηροϋ ’Ασιατι
κού βίου, προκύπτει έσθής διεσκευασμένη καθ’ δλας τάς ιδιοτροπίας 
και τούς νεωτερισμούς τών Παρισίων καί τής Βιέννης. Οί πλεϊστοι 
Οθωμανοί σήμερον, κυρίως οί ανεπτυγμένοι, περιώρισαν τόν αριθμόν 
τών Χανουμισσών, ή δέ νόμιμος όθωμανίς σύζυγος εκμανθάνει τήν 
γαλλικήν, ασκείται είς τήν μουσικήν, έχει ώρισμένην ημέραν δεξιώ- 
σεως τών φίλων ή άλλων αλλοδαπών κυριών. Εινε ελάχιστα άκόμη 
τά τοιαϋτα φαινόμενα, ούδ’ έξήλθον έτι τής περιοχής τοϋ Νισάν Τάς, 
τής συνοικίας ήτις ο’ικεϊται παρά τών Οθωμανών μεγιστάνων. Αί πρώ- 
ται έν τούτοις τάσεις έξεδηλώθησαν.

Τήν άκομψον, τήν χονδρήν καλύπτραν ,ήτις άλλοτε μόνον τούς οφθαλ
μούς άφινεν ελευθέρους, αντικαθιστά σήμερον δ διαυγής πέπλος, διά τοϋ 
δποίου διαφαίνονται, ύπό μάλλον εξωραΐζονταν έπόψιν, αί λεπταί γραμ- 
μαί τοϋ προσώπου, ή διαφάνεια τής έπιδερμίδος. Εις τάς μάλλον άπο- 
μεμακρυσμένας έξοχάς, Ιδία: τήν Πρίγκηπον, ένθα δ τούρκικος πληθυσμός 
εινε αραιότατος, αΐ όθωμανίδες, είτε πεζή είτε έποχούμεναι, δέν άποφεύ- 
γουσι τόν κοινόν περίπατον· δ δέ πέπλος, μόνον τήν κεφαλήν καλύπτων, 
δέν σκιάζει τό σφριγών έκ ζωής καί ηδυπαθές ώς τό πολύ πρόσωπον των.

Ότε διηρχόμην τόν πρώτον χειμώνα έν Κωνσταντινουπόλει, έγνώ- 
ρισα παρά γνωστή γερμανική οικογένεια έξέχουσαν έπί κάλλει καί 
μορφώσει οθωμανίδα, συνοδευομένην παρά τών δύο θελκτικών θυγατέ
ρων της.Ούδεμία μοί παρενεβλήθη δυσχέρεια ϊνα παρουσιασθώ, μετ’ό- 
λίγας δέ ήμέρας εΐσηγόμην παρά συναδέλφου μου έν αύτή τή οικίφ 
των. Πώς! Είσέδυσα έγώ, άνήο καί δή χριστιανός, εις οθωμανικόν 
ρίκον ! Μάλιστα1 ήτο οίκος προσιτός είς στενόν, εινε άληθές, κύκλον 

έπισκεπτών, άλλ’ οίκος έν τφ δποίφ ή οικοδέσποινα καί αί θυγατέρες 
αύτής, άνήκουσαι εις έπιφανή γενεάν, έδεξιοϋντο τούς οικείους καθ’δ- 
λως εύρωπαϊκήν έθιμοτυπίαν. “Ελειπε τό γιασμάκι, τήν δέ χαράν 
μου δτι διήλθον τέλος τόν ούδόν. τουρκικού γυναικωνίτου έξησθένη- 
σεν ή πραγματικότης ότι αί έσθήτες τών χανουμισσών καί ή όλη δια
σκευή τής οικίας μοί άνεμίμνησκον τάς συνήθεις έπισκέψεις μου.

Ή οθωμανική αυτή οικία, ήτις άπετέλει μοναδικήν άληθώς έξαί- 
ρεσιν, παρείχε τό ένδιαφέρον λεπτής καθ’ όλα συναναστροφής, ού μό
νον ώς πρός τήν διάλεκτον έν ή διεξήγετο, άλλά καί ώς πρός τά θέ
ματα, άτινα τήν έπησχόλουν. ’Ητο ό μόνος τουρκικός οίκος ανοικτός 
καί έπρεπε νά κλείση. Μιςί: ήμέρι>ι, είς τών φίλων συνήντησεν είς ολί
γων βημάτων άπό τής έξωθύρας άπόστασιν ζαπτιέν. Ή διά νευμάτων 
διεξαχθεϊσα συνεννόησις τόν επεισεν ότι έπρεπε νά έπανακάμψη. Έπα- 
νέστρεψεν έκεϊνος, πάντες δέ οί συχνάζοντες τόν οίκον δέν τόν έπανεί- 
δομεν πλέον, άλλά διετηρήσαμεν μετά τών θελκτικών χανουμισσών 
θερμόν χαιρετισμόν, δστις ήμερορ τή ημέριρ άποβαίνει ψυχρότερος, έωσοϋ 
έκλειψη. Τοιοϋτος εινε δ άνθρώπινος βίος ! Μία μόνον θά παραμείνη 
άνάμνησις έξ όλων τών καλών ημερών, τάς όποιας δίήλθομεν.

’Από δωδεκαετίας ήδη, δτε περιηρχόμην τήν Θεσσαλίαν, άπεκό- 
μισα τήν έντύπωσιν δτι δ τουρκικός γυναικωνίτης τείνει πρός άνά- 
κτησιν ποιας τίνος κοινωνικής ελευθερίας. ’Ακριβώς κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν, έπιστέλλων προς ’Αθηναϊκήν έφημερίδα, έγραφον δτι, δπότε 
καταπέση τό γιασμάκι άπό τοϋ προσώπου τής όθωμανίδος, θά καταρ- 
ρεύση μετ’ αύτοϋ καί τό γόητρον τής γυναικός τής ’Ανατολής. Δέν 
εινε τό κάλλος, καί τοϋτο μόνον, τό καταστήσαν τόν τουρκικόν' γυναι- 
κωνίτην τό θέμα τής ποιήσεως καί τής μυθιστορίας το προσφιλές. Εινε 
άληθές δτι το σώμα τής Χανουμίσσης διακρίνει ώς έπί τό πολύ ζωή 
σφριγώσα καί σπαίρουσα, εινε άληθές δτι τό δμμα της εχει ήδυπά- 
θειαν, δτι ή φωνή, ή στάσις, αί κινήσεις τήν νωχέλειαν, τήν όποιαν 
θαυμασίως άπεικόνισεν έν τή Ναμουν^ του δ Μυσσέ. Έάν πλήν ελει- 
πεν δ άραχνοϋφής πέπλος, δ παρορμών τήν φαντασίαν νά άναπλάττη 
έπαγωγότερον, τρυφηλότερον τόν σωματικόν έκεϊνον πλούτον, έάν καί 
τής τουρκίσσης δ βίος ήτο δσφ τών Ευρωπαίων κυριών προσιτός, καί 
ή Άνατολϊτις γυνή θά ήτο απλώς μία ώραία άνευ μυστηρίου, άνευ 
μυθικής οϊας δήποτε ύποστάσεως.

Οί Οθωμανοί, άποφεύγοντες άνέκαθεν μετ’ έπιμελείας τήν μετά τών 
χριστιανών γειτονίαν, κατοικοϋσι κατά προτίμησιν έν'τή ’Ασιατική 
τοϋ Βοσπόρου όχθη. Ό άκτοπλοών όπωσδήποτε ξένος δύναται νά περί- 
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εργασθή—κατ’επιφάνειαν εινε άληθές——τον ίδιάζοντα ταΐς τουρκι- 
καϊς οίκογενείαις βίον. Ή οψις τών παραθαλασσίων οθωμανικών οικημά
των, άτινα καλούνται γχαλτά και τινά τών όποιων διατηροϋσιν άκόμη 
εξωθεν τό παλαιόν ερυθρόν χρώμα, μαρτυρεί οτι ή τουρκική ζωή βασί
ζεται έπί όρων άναπαύσεως καί ραστώνης. Πολλά παράθυρα, ευρύχω
ροι αύλαί, κήποι χλοερώτατοι πέριξ, κρήναι πανταχοϋ. Φώς πολύ, 
πολλή θέα, καί δρόσος άφθονος. Διά τών παραθύρων, τών οποίων τά 
καφασωτά τύχωσιν άναπεπταμένα, βλέπει τις εύρέα δωμάτια καί έπί— 
πλωσιν προκαλοϋσαν τήν μαλθακότητα. Έκάστη οικία έχει τήν μι- 
κράν ξυλίνην αποβάθραν της, ήτις έπέχει τόπον έπιθαλασσίου εξώστου. 
Έπί τοϋ εξώστου τούτου κάθηνται σταυροποδητί αί οθωμανικές, κα- 
πνίζουσαι άδιακόπως καί άναπνέουσαι τήν εσπερινήν αύραν τής θαλάσ
σης. Εινε πρωτοτύπως περίεργον τό θέαμα, καθόσον συμπλέκονται έκεϊ, 
έν ίδιορρύθμω άρμονία καί καλλαισθησίφ όλως μουσουλμανική, τά ζωη
ρότερα χρώματα, τά ποικιλώτερα σχήματα, καί αΐ παραδοξότεραι 
μορφαί. Αΐ οθωμανικές αύται, αί άποτελοϋσαι πρόχειρον τελείαν εκ- 
θεσιν, δέν άνήκουσιν είς τό έπίλεκτον γένος. Διά τοϋτο άκριβώς ένέ— 
χουσι πλεώτερον ενδιαφέρον. Γιασμάκι δέν ύφίστα,ται, άλλά μόνον κα- 
λύπτρα, άπό κεφαλής μέχρι ποδών διήκουσα. Τό πρόσωπόν σχεδόν ελεύ
θερον οί όνυχες τών χειρών —άχαρις καλαισθησία — ερυθροί. Ή θέα τής 
έρυθράς βαφής έπί τοϋ άπαλωτέρου τής καλλονής τής γυναικός ση
μείου, τής χειρός, άκουσίως πάντοτε μέ ώθησε ν’ άποστρέψω το πρό- 
σωπον. Ούδεμία συνάπτεται έκεϊ συνδιάλεξις, άν καί παρέρχονται ολό
κληροι ώρατ ούδεμία ζωή έν τή είκόνι, ούτε κίνησις. Τί σκέπτονται, 
άφοϋ δέν δμιλοϋσι ; τί πράττουσιν, άφοϋ δέν κινούνται ; Τοιοΰτος είνε 
δ τουρκικός βίος. ’Αφασία, άκινησία, κέψτ.

Περαιτέρω ή είκών άλλάσσει ολίγον μορφήν, άλλ’όχι χαρακτήρα. Εϊ- 
μεθα πρό τουρκικού καφενείου. Ύπό γηραιάν, πολύφυλλον Γπλάτανον, 
παρά τήν όποιαν κελαρύζει ή άναπόσπαστος κρήνη, ή έπί ξυλίνου έξώ— 
στου έπί τής θαλάσσης έστημένου παρατάσσονται τράπεζαι καί καθί
σματα. Έκεϊ οΐ|όθωμανοί πίνουσι τόν καφέν’των κα'ι^οφώσι τόν ναργιλέν. 
Μή περιμένητε συζητήσεις περΐ πολιτικής ή περί κοινωνικών ζητημάτων. 
Εύτυχεϊς κατά τοϋτο, ούδέποτε εμαθον τό πολιτικολογεϊν, τοϋθ’ δπερ 
άλλως τε τοϊς άπαγορεύεται αύστηοώς. Κοινωνική ζωή δέν” ύφίσταται 
παρ’ αύτοϊς, άφοϋ κυρίως είπεϊν οικογένεια δέν ύπάρχει. Τί πράττουσι 
λοιπόν ; Τίποτε. 'Ραχάτχ καί κέψχ. Διέρχεσαι πρό αύτών καί άπα- 
ξιοϋσι νά σέ ΐδωσιν άφοϋ μάλιστα δέν φέρεις φέσιον. Όμοιάζουσι πρός 
νρκράν θάλασσαν, τήν όποιαν ούδέ πνοή ταράσσει άνέμου, ούδέ 
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γραμμή ^υτιδόνει κυματοειδής. Ή ηρεμία αύτή σέ ένοχλεϊ, ή τοι
αύτη άπρκξία σού έρεθίζεΐ τά νεύρα. Τί τοϊς μέλλει, άφοϋ ούτως αι
σθάνονται τάς απολαύσεις τής ζωής ;

Δύο εΤνε τά ήγαπημένα κέντρα τής συναθροίσεως τών μουσουλμά
νων. Τά Γλυκά νερά έν Εύρώπη καί τά έν Άσίφ. ’Αλλά πρόκειται 
περί Βοσπόρου καί διά τοϋτο δέν θά τούς παρακολουθήσωμεν μέχρι 
τοϋ μυχού τοϋ Κερατίου κόλπου. Έπί τής ’Ασιατικής πάντοτε όχθης, 
παρά τούς Πύργους τοϋ ’Ανατολικού Χισσάρ, τούς όποιους έ'κτισεν δ 
Σουλτάνος Μωάμεθ δ Α' , ποτάμιον άπό βάθους ικανού έξ ’Ασίας εισ
ρέει εις τήν θάλασσαν. Άλλ’ ή πρώτη έκ τής θέας του έντύπωσις 
εινε μάλλον δτι τά ΰδατα τοϋ Βοσπόρου εισέρχονται έντός τής εύφο
ρου κοιλάδος. Γραφική είκών. Ή ύδατώδης γραμμή διασχίζει πρα- 
σίνην κοιλάδα, δροσερούς λόφους καί καταλήγει εις μυχόν, ένθα έπή- 
χθη τουρκικόν καφενεϊον. Εΐσπλέων έπί άκατίου αισθάνεσαι δτι είσαι 
είς τήνΑνατολήν. Λέμβοι, άκάτια, κατάφορτα έκ Χανουμισσών, Οθω
μανών, Ευρωπαίων, ήγοϋνται, παραπλέουσιν, επονται, διασχίζουσι 
τό ήρεμον νερόν μετ’ άστραπιαίας ταχύτητος, άλλά καί πολλής προ
σοχής ϊνα μή συγκρουσθώσι.

Τόκαφενεϊον έκεϊνο εινε καψέ οΤαντοίίρ, έν τφ δποίφ πρωταγω
νιστούσα δ κλαυθμυρός άμανές παχυσάρκου καί ροδαλής Αρμενίας, 
καί τά αστεία τούρκου καραγκιόζη. Παρά τάς έκτεθειμένας τραπέ
ζας, τάς φιλοξενούσας μουσουλμάνους άναμίξ καί Εύρωπαίους, είς μι- 
κράν άπόστασιν, έν ε’ίδει θεωρείου θεάτρου, ύψοϋται καφασωτόν, όπισθεν 
τοϋ όποιου αί φΛοθεάμονες χανούμισσαι.

Ούτε τής άρμενίας ψοιδοϋ, ούτε τοϋ όθωμανοϋ γελωτοποιού ή τέχνη 
εινε ικανή νά μάς κρατήσωσιν έκεϊ έπί πολύ. Χάριν ποικιλίας έπι- 
στρέφομεν πεζή, παρά τό ποτάμιον μέχρι τινός, διά λοφίσκων καί 
άτραπών κατόπιν, δπως φθάσωμεν είς κοιλάδα μακράν καί πρασίνην, 
καταλήγουσαν είς τόν Βόσπορον καί περιοριζομένην έκ παραθαλασσίου, 
λευκού, κομψού Σουλτανικοϋ περιπτέρου, ούτινος δ ρυθμός άναμιμνή- 
σκει τάς Έλληνικάς γραμμάς, τήν Αναγέννησιν άμα καί τήν γλυ
πτικήν τών Αράβων.

Έκεϊ άπλοϋται πολυποίκιλος, έξ δλοκλήρου πανοραματική θέα. Τήν 
κοιλάδα πάσαν, είς πολλαπλούς στοίχους, καταλαμβάνουσιν αί όθω- 
μανίδες. 'Ολόκληρος άποσκευή καί πλήρης ύπηρεσία τάς συνοδεύει. Ή 
μαύρη δούλη στρώνει έπί χλόης τόν τάπητα καί άνοίγει τήν κάλαθον 
τήν περιέχουσαν έδέσματα ή τρωγάλια. Τά παιδία διασχίζουσι τήν1 
κοιλάδα τρέχοντα, παίζοντα, γελώντα, άπειροι δέ πωληταί ζακχα- 
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ρωτών και κομφέτων τά έλκύουσι διά φωνών ιδιορρύθμων. Άπό άπο- 
στάσεώς τίνος ποικίλλουσιν οί ζωηροί καί πολύχροοι χρωματισμοί τών 
άλεξηλίων, άτινά είσι το άναπόσπαστον της όθωμανίδος παρακολού
θημα. Αλλά τό άλεξήλιον δέν άποδιώκει μόνον τάς φλεγούσας άκτϊ- 
νας τοϋ ήλιου, άλλ’ ιδίως τάς άκτϊνας τών άδιακρίτων βλεμμάτων. 
Όταν πλησιάσης καί παρέρχεσαι πρό τών πυκνών στοίχων τοϋ τουρ
κικού εκείνου γυναικείου κόσμου, σειρά άλεξηλίων καταπίπτουσα σοί 
αποκρύπτει πάσαν θέαν, ώς ή άσπίς άλλοτε άπέκρουε τά βέλη τοϋ 
έχθροϋ. Ποϋ καί που ή καταβιβάζουσα τό αμυντικόν δπλον φιλάρε
σκος χειρ σοί χαρίζει τον καιρόν δπως ύποκλέψης τό χάριεν πρόσωπον, 
τό δμμα τό άποστάζον γλυκύτατον ίμερον.

Ειδομεν τόν Βόσπορον έν £ιπή όφθαλμοϋ διαρκούσης τής ημέρας, χω
ρίς νά θαυμάσωμεν αύτόν ύπό τήν έκφραστικωτέραν του έμφάνισιν. 
Όταν άπό τών βουνών τής ’Ασίας έν ήρέμφ καί δροσερά νυκτι προ- 
κύπτη πλησιφαής ή σελήνη. Θαλάσσιος περίπατος μέχρι Καβακίων ή 
έ'ως τό Έμιργιάν εντός μικροϋ άκατίου, προσομοιάζει πρός δνειρον χρυ
σοϋν θερινής νυκτός. Έξηπλωμένος έντός τοϋ ξυλίνου έκείνου κελύφους 
διατελεϊς ύπό τοιαύτην μαγευτικήν έπίδρασιν, ώστε θεάσαι, φαιδρύ
νεσαι ή μελαγχολίας, χωρίς νά σκέπτησαι τίποτε. ’Εάν διανοήσαί τι, 
τοϋτο εινε αίσθημα θερμής αγάπης πρός τήν ζωήν, ομολογία, τήν 
όποιαν άκουσίως, αύθορμήτως έμπνέεσαι, δτι ή έπίγειος ζωή, καθ’ ής 
τοσούτφ καταγανακτει ή άνθρωπότης, έχει τά άνεκλάλητα αγαθά 
της. Μία τοιαύτη νύξ έν Βοσπόρφ τοσούτω βαθέως άποτυποϋται 
έν τή μνήμη, ώστε και δλος δ μετέπειτα βίος σου.δέν θ’ άρκέση 
ϊνα έξασθενήση τήν εικόνα. Πολλάς τοιαύτας νύκτας άπέλαυσα άπό 
τοϋ εξώστου τοϋ έν Νεοχωρίφ μεγάρου τής Ελληνικής πρεσβείας, δπό- 
θεν εκτείνεται ευρύτερος δ δρίζων. Ό δοϋπος τής κώπης έπί τής θα
λάσσης, τό πτερύγισμα τοϋ πτηνοϋ, ή μεμακρυσμένη ύλακή τοϋ κυ- 
νός, αί κραυγαί τών άλιέων δπως άποφύγωσι τήν περιπλοκήν τών δι
κτύων, πάντα ταϋτα έπιδρώσιν έπί τής φαντασίας σου κατά μυστη
ριώδη, κατ’ άνέκφραστον τρόπον.

Άλλ’ δ,τι δέν θά λησμονήσω καί έν τή άλλη ζωή, έάν ήνε πε- 
πρωμένον νά διατηρήσω τήν μνήμην τοϋ έπιγείου βίου μου, εινε τό 
πανόραμα τοϋ Βοσπόρου έν φωταψία. Πριν κλείσω τήν έπιστολιμαίαν 
ταύτην διατριβήν, μέ ώθεϊ δ πειρασμός νά μή παρέλθω τήν μάλλον ζων
τανήν εικόνα του. Πώς θά περιγράφω δμως άπερίγραπτον θέαμα ; Θά 
σάς εϊπω όλιγίστας λέξεις καί θά μέ παρηγορήση ή ιδέα δτι απευθύνομαι 
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πρός ’Αθηναίους, τών όποιων ή φαντασία εινε ικανή ν ’ άναπληρώση 
διά χρώματος καί φωτός τάς σκιάς τής είκόνος μου.

Άπο τών νήσων τοϋ ΙΊρίγκηπος, αϊτινες ύπό άτμόσφαιραν έλα- 
φράν, φωτεινήν, δροσοβόλον καταλαμβάνουσιν ώς άναδυόμεναι άπό 
λουτροϋ νύμφαι μίαν άκραν τής Προποντίδος, μέχρι τών Καβακίων, 
παρά τήν είσοδον τοϋ Εύξείνου Πόντου, άπλετον τεχνητόν φώς σάς 
θαμβόνη κατά τήν νύκτα τής 18ης Αύγούστου. Πανηγυρίζεται ή έπετη- 
ρίς τής άναρρήσεως είς τόν θρόνον τοϋ νϋν Σουλτάνου. ’Ενώπιον παντός 
μεγάρου, πάσης οικίας ύψοΰται ξύλινον ίκρίον, διάφορον καί ποικίλον 
κατά τό σχήμα καί τήν παράστασιν. Πολεμικά τρόπαια, καλλι
τεχνικά σχέδια, παραστάσεις συμβολικαί, τουρκικά ^ητά, πλοία — 
πάνθ’ δσα ή φαντασία δύναται νά δημιουργήση. Έκάστου κήπου τά 
δένδρα, παντός μιναρέ τό ύψος, τά ιστία καί αί πλευραί τών πλοίων, 
αί κοιλάδες τών βουνών καταλαμβάνονται ύπό άπειροπληθών μικρών 
φανών. Έν τώ μέσω άλσους προβάλλει ή ήμισέληνος, έκ τεχνικού 
φωτός, έλκύουσα ούχ ήττον τής πραγματικής τήν προσοχήν σου. 
Άλλη ήμισέληνος, έπί τοϋ Πύργου τοϋ Λεάνδρου ακτινοβολούσα, 
δεσπόζει τοϋ κεντρικού τής Κωνσταντινουπόλεως λιμένος καί τφ δίδει 
χαριεστάτην άποψιν. Είς τά υψη τοϋ Γιλδίζ, τά ανάκτορα μόνα εινε 
σκοτεινά, άλλ’ δ λόφος, έφ’ού έγείρονται, πλέει έντός ©ώτεινοϋ πελά- 
γους. Κατέναντι τό βουνόν τής Τσάμλιτσας νομίζεις δτι φλέγεται, 
Έν τή κορυφή τό φώς είνε ζωηρότερον, έφόσον δέ κατέρχεσαι, έξασθε- 
νεϊ βαθμιαίως, έωσοϋ σβεννύηται έντός τής σκιάς τής’ νυκτός. Είς τό 
Έμιργάν τά πλουσιώτερον, τά καλλαισθητόήερον πεφωταγωγημένα 
εινε τά θερινά ’Ανάκτορα τοϋ άλλοτε Άντιβασιλέως τής Αίγύπτου 
’Ισμαήλ Πασά. Είς τήν προκυμαίαν συνωστίζεται μυρμηκυιά ανθρώπων, 
ένφ δ πρό αύτής δρμίσκος πληροϋται έξ ατμακάτων, λέμβων, άκα- 
τίων, αύξανουσών διά τον φωτός των τό φώς τό έκεϊ κυριαρχούν. ’Ιδι
αίτερα ατμόπλοια, φέροντα τούς θεάτάς τών Πριγκηποννήσων, τοϋ Βυ
ζαντίου, τοϋ Γαλατά, τοϋ Σταυροδρομιού, τοϋ Βοσπόρου, έν φωτεινή 
πάντα περιβολή, ϊστανται ύπό ατμόν έν τφ δρμίσκφ έκείνφ ϊνα θαυ- 
μάσωσι το μοναδικόν θέαμα. Συρφετός παιδιών τρέχει καί βοά, κραυ- 
γάζουσι τά πλήθη, δπότε πύραυλος, αίφνης καταπίπτων, πρόκειται νά 
τά διασκορπίση. Άδιαλείπτως σοί πλήττει τά ώτα οξύς συριγμός 
τής ηρέμα πλεούσης ατμακάτου ή τοϋ άτμοπλοίου, καί βροντώδεις φω- 
ναι τών κωπηλατών, ζητούντων νά άποφύγωσι κινδυνώδη σύγκρουσιν.

Τρις μέχρι τοϋδε, καταλαμβάνων μίαν θέσιν έν άτμοπλοίφ έκ τών 
έκτελούντων τήν ύπηρεσίαν τοϋ Βοσπόρου, παρηκολούθησα τήν φωτει-
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νήν ταύτην και πρωτοφανή εικόνα. Αΐ φωταψίαι, άς μέχρι τούδε ειδον, 
ού μόνον έν Άθήναις άλλά και άλλαχού, ύπολείπονται κατά τήν εκ- 
τασιν καί τήν μεγαλοπρέπειαν. Διότι πάσα ϊσως χώρα ύστερεϊ ώς πρός 
τά φυσικά άγαθά, διά τών οποίων δ καλός Θεός έπροίκισε τόν τόπον 
τούτον. Πολλάκις έσκέφθην, περιεργαζόμενος τά γραφικά κάλλη τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τό έδαφος, έφ’ ου ή τε πρωτεύουσα καί τά προά- 
στειά της εκτείνονται, τί θά ήτο ή χώρα αΰτη, έάν εις τά χαρίσματα 
τής φύσεως άπετύπου τήν τελειότητα ή καλλαισθησία καί ή τέχνη.

Εις τήν άχαριν, ε’ις τήν μονότονον καί άγονον άτέρμονα πεδιάδα, 
τήν οποίαν καταλαμβάνουσιν οί Παρίσιοι, άνωκοδόμησαν οί Γάλλοι 
τήν πεφημισμένην αύτών πρωτεύουσαν. Ούδέν δένδρον, ούτε βουνόν, ού- 
δεμία γραφική άποψις ποικίλλει έκεϊ τήν άρχικήν γυμνότητα καί στείρω- 
σιν. ’Εάν ή Φιλοκαλία διήρχετό ποτέ έκ Κωνσταντινουπόλεως, ή βρω
μερά τής σήμερον καί άχαρις καί άκαλλαίσθητος μεγαλούπολις, ή έντός 
πηλού πλέουσα, ή ούδεμίαν πλατείαν ή ευπρόσωπον θέατρον έ'χουσα, 
ή στερουμένη ευπρεπούς περιπάτου, ή τρέφουσα έκατομμύρία ραχιτικών 
και ψωραλέων κυνών, ή διά τών κακοζήλων καί στενών καί σκολιών 
δδών της· έμπνέουσα τήν άποστροφήν πρός πάσαν κίνησιν, θά μετεβάλ- 
λετο αίφνης εις άληθή γήν έπαγγελίας, εις τήν Νύμφην τών πόλεων 
τής Οικουμένης, οποίαν έπλασεν ή καλλιτέχνις χειρ τού Δημιουργού, 
καί θά έ'παυεν ούσα ή κακάσχημος πρωτεύουσα δποία παρουσιάζεται 
σήμερον. .

Ή κατά διάνοιαν μακρά αΰτη έκδρομή άνά τόν Βόσπορον βεβαίως 
σάς έκούρασεν. ’’Ας έπανέλθωμεν είς Θεραπεία, δπόθεν έξεκινήσαμεν, 
ϊνα άναπαυθώμεν άπό τών μόχθων ήμέρας πολυταράχου. Πριν σημάνη 
δ κώδων τού δείπνου δυνάμεθα νά περιπατήσωμεν άκόμη έπί τής προ
κυμαίας τής κομψής κωμοπόλεως. Ή προκυμαία αΰτη έχει ικανόν 
πλάτος καί έκτασιν, άπδ τών δύο ξενοδοχείων μέχρι καί πέραν τού 
μεγάρου τής ’Αγγλικής Πρεσβείας. Έν τή περιδιαβάσει ταύτη θά 
θαυμάσωμεν τούς ποικίλους καί γλυκείς χρωματισμούς, τούς δποίους 
άποτυπόνει έπί τών άπέναντι βουνών τής ’Ασίας δ δύων ήλιος και 
θ’ άναμνησθώμεν τής έκπάγλου είκόνος τής Δύσεως, όταν τό πορφυ- 
ρούν χρώμά της άντανακλάται είς τά γραφικά όρη τής ’Αττικής. 
Εινε ή ώρα, καθ’ ήν οί θερινοί κάτοικοι τών Θεραπειών έπανέρχονται 
έκ τών έκδρομών καί περιπλανήσεων, συνηθίζοντες νά περιπατώσιν 
άκόμη έπί τής προκυμαίας,.πριν έπανακάμψωσιν είς τά ίδια.

Έκεϊ θά γνωρίσητε τήν Κωνσταντινουπολίτιδα. Δέν έπιθυμώ νά σάς 
τήν περιγράψω, διότι φοβούμαι μή έξεγείρω τήν ζηλότυπον μήνιν τής 
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’Αθηναίας, μεθ’ ής καί μακρόθεν διακαώς ποθώ νά τηρώ καλής φι-» 
λίας σχέσεις. Άφ’ εαυτού δμως θ’ άποκομίσητε τήν έντύπωσιν δτι ή 
Έλληνίς τής Κωνσταντινουπόλεως εινε κατ’ έξοχήν κομψή καί χαρί- 
εσσα, φιλάρεσκος, λάλος κ’ έπαγωγός. Άλλοίμονον, έάν δέν έχητε 
πείραν τής γυναικδς πριν τήν γνωρίσητε.

Μετά τδ δεϊπνον, καί θά δειπνήσωμεν έξαιρέτως καλά είς οΐον δή
ποτε έκ τών δύο ξενοδοχείων, περιπατούμεν πάλιν έπί.τής προκυμαίας 
ύπό τήν σεληνοφεγγή νύκτα, καί δταν έπανέλθωμεν καί καταλάβη δ 
ήδύς ΰπνος τά βλέφαρα ήμών, θά μάς βαυκαλίζη δΓ δλης τής νυκτδς 
δ δούπος τής κώπης τού άλιέως, καί δ σιγηλός μόχθος τού άσπαζο- 
μένου τήν άκτήν κύματος. Εύγ. Γ. Ζαλοκώστας.

ΠΕΡΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Τώ κ. Χαραλ. Άννίνω.

Τώρα, δτε ή τάσις τού Ελληνικού πνεύματος εινε κωμική καί ή 
κωμωδία κατέστη τδ Α καί τδ Ω, δ σκοπός καί τδ έλατήριον πάσης έν 
Έλλάδι πνευματικής κινήσεως, πάς δέ δ δυνάμενος—ή καί μή δυνάμε- 
νος—νά χαράξη δύο στίχους έμμέτρους ή πεζούς, νά συναρμολόγηση δύο 
πράξεις καί νά διαγράψη ένα χαρακτήρα μετά ζήλου έπιδίδεται είς τήν 
σύνταξιν κωμωδίας καί προσπαθεί διά διαφόρων ήδυσμάτων-—σκηνικών 
ψσμάτων, γλωσσικών ιδιωμάτων κλπ. — νά σαγηνεύση τήν εύνοιαν καί 
τήν δραχμήν τού κοινού, μία διατριβή περί Μενάνδρου δέν εινε ίσως ούτε 
άκαιρος ούτε άχρηστος. Τσως, άναγινωσκομένη, συντελέση κατά τι είς 
τόν κανονισμόν τού κωμικού οργασμού τών συγγραφέων, είς φωτισμόν τής 
παραπαιούσης τού κοινού καλλαισθησίας *. Διότι δ Μένανδρος δέν εινε 
ποιητής μιάς έποχής καί μιάς κοινωνίας, δπως δ Αριστοφάνης, άλλ’εινε 
κωμικός ηθογράφος, λαμβάνων συνήθως ώς ύπόθεσιν κοινήν τινα τού

1 Κατά τήν σύνταξιν τής άνά χεΐρας πραγματείας είχον ύπ’δ'ψιν κυρίως μέν τά 
δαφνοΟτεφΰ, έργα τών Guizot καί Benoist, έπικουρικώς δέ τά Fragmenta Gomi- 
corum Graecorum τοϋ Meinek, τήν ’Ανθολογίαν τοΰ Jacobs, τά Ηθικά τοΰ 
Πλουτάρχου, τον ’Αθήναιον, τον Σουΐδαν, τον Διογένη τον Λαέρτιον, τον Παυ
σανίαν κτλ., δσα μοΰ έπέτρεπε νά προμηθευθώ ή περιορισμένη πνευματική κί- 
νησις καί αΐ πολλά! δυσκολίαι τοΰ τόπου έν ω έγράφη. Αισθητή δέ μάλιστα 
ύπήρξεν είς έμέ ή έλλειψις τών χαριτωμένων «Εταιρικών ’Επιστολών» τοΰ ’Αλ- 
κίφρονος, τάς δποίας ήναγκάσθην νά δημοσιεύσω έν μεταφράσει.

τοΜοε ιζ' Φεβρουάριος. 27
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βίου πράξιν, ώς ήρωα δέ τόν άνθρωπον, τοϋ οποίου περιγράφει τά 
πάθη καί τά άτυχήματα καί τά αιωνίως γελοία σημεία της καρδίας 
του. Κανείς δέ έκ τών άρχαίων ποιητών δέν έ'ρριψεν εις τά πάν
τοτε άναλλοίωτα βάθη τής τοϋ άνθρώπου ψυχής τόσον βαθύ καί 
έταστικδν βλέμμα όσον ό Μένανδρος, ούδ’ έζωγράφησε τούς διαφόρους 
χαρακτήρας μέ τήν θαυμασίαν έκείνην άλήθειαν, ή οποία μένει πάν
τοτε ή αύτή μεθ’ δλην τήν διαφοράν τών χρόνων, τών ηθών καί τών 
ενδυμάτων.

Διά τοϋτο ό Μένανδρος έθαυριάσθη καί ήγαπήθη καθ’ όλους τούς 
αιώνας καί άπό όλους τούς πεπολιτισριένους λαούς, ένέπνευσε καί 
έμόρφωσε ποιητάς μεγάλους, οΐους ό ΙΙλαϋτος καί δ Τερέντιος, έκρίθη 
δέ καί έπηνέθη άπό κριτάς διαφόρων εποχών, εθνικοτήτων καί πνευ
ματικών μορφώσεων. Ναι μέν δ φθόνος τών συγχρόνων καί ή άνένδο- 
τος έμμονή είς τάς άρχάς του πολλάκις άφήρεσαν άπδ αύτόν τήν νί
κην καί έπίκραναν τόν καλλιτεχνικόν καί ιδιωτικόν αύτοϋ βίον, ώς θά 
διαλάβω παρακάτω λεπτομερέστερον, άλλ’ δμως ή ύστεροφημία τόν 
ικανοποίησε πληρέστατα καί οί θαυμασταί του δέν έ'λειψαν άπό καμ- 
μίαν φιλολογικήν έποχήν, ούδ’ άπ’ αύτόν τδν άμαθή καί σκοτεινόν 
Μέσον αιώνα.

Αναφέρω ολίγα ετι έκ τών πολλών ονόματα.
*0 Σάμιος Λυγκεύς, σύγχρονος καί έν μέρει αντίζηλος τοϋ Μενάν

δρου, έμελέτησεν δμως καί έθαύμασε τά έργα του άνςπιφυλάκτως, κατά 
τήν μαρτυρίαν τοϋ Σουΐδα (Λ. Λυγκεύς.)

Ό γραμματικός ’Αριστοφάνης δ Άλεξανδρεύς τοσαύτην εΰρισκεν είς 
τά εργάτου άλήθειαν καί φυσικότητα, ώστε άναφωνεϊ που μετά θαυ
μασμού- «Ώ Μένανδρε καί βίε, πότερος άρ’ύμών πότερον έμιμήσατο ;» 
’Επίγραμμα δέ άναγινωσκόμενον έπί μαρμάρινης βάσεως εύρισκομένης 
έν Τουρίνφ, μαρτυρεί ότι δ όξύνους κριτικός τής ’Αλεξανδρείας κατέ
τασσε τδν Μένανδρον έν τή δευτέρφ μετά τδν Όμηρον τάξει. "Αλλο 
επίγραμμα Θεοδώρου τοϋ έκ Σάρδεων θεωρεί αύτόν κατοικοϋντα παρά 
τφ Διί, καί άλλο, ποιητού άγνώστου, περιγράφει πώς αί μέλισσαι 
ένεστάλαξαν είς τά χείλη του τδ εΰοσμον μέλι των και αί Χάριτες αύ- 
ταί τά έπροίκισαν, ΐνα καταστή άθάνατος έν τή δόξγ. Χριστόδωρος 
δέ τέλος δ Βυζάντιος άποκαλεϊ αύτόν Εωσφόρον τής νέας κωμφδίας.

Quo ceu lucifero nova se comoedia jactat.

‘Αλλ* ή γνώμη όλων τούτων τών κριτικών καί έπιγραμματογράφων, 
καί άλλων άκόμη πολλών, οϊτινες είτε ε’ιδικώς έπραγματεύθησαν περί

τών έργων του είτε έν τεχνικαϊς συγγραφαϊς έμνήσθησαν καί έθαύμασαν 
τδν ποιητήν, δέν εχει βεβαίως τδ κύρος καί τήν άξίαν, τήν δποίαν έχει 
ή κρίσις καί μόνη τοϋ Πλουτάρχου- καί ιδού τί έ'γραφεν δ πρακτικός 
καί ήρεμος φιλόσοφος τής Χαιρωνείας, τέσσαρας αιώνας μετά τδν ποι
ητήν έν τή συγκρίσει, ήν έγραψε, τοϋ Μενάνδρου καί Άριστοφάνους, 
καί ής δυστυχώς βραχεία σώζεται σύνοψις ή μάλλον τεμάχια άτελή 
καί ασυνάρτητα. Κατά τήν έπιτομήν ταύτην, δ Πλούταρχος διήρει 
τούς διδάσκοντας δράματα είς δύο- τούς γράφοντας διά τδν όχλον καί 
τούς άποβλέποντας εις τούς ολίγους- καί τόν μέν ’Αριστοφάνη έθεώ- 
ρει, διά τό βάναυσον καί φορτικόν έν τοϊς λόγοις καί λίαν θεατρικόν, 
ποιητήν τών άπαιδεύτων καί ιδιωτών, τών άρεσκομένων άπδ ταύτα τά 
τεχνάσματα, τάς άντιθέσεις καί τάς παρωνυμίας καί τά δμοιόπτωτα, 
έφ’ οίς δυσχεραίνει μάλλον δ άληθώς πεπαιδευμένος· δ δέ Μένανδρος, 
λέγει, άπέβλεψε μέν κυρίως είς τούς ολίγους, άλλ’όμως έπέτυχε «τό έν 
άμφοϊν άρμόττον τοϊς γένεσι καί μετά χαρίτων μάλιστα 
έαυτόν αύτάρκη παρέσχηκεν, έν θεάτροις, έν διατριβαϊς, έν 
συμποσίοις ανάγνωσμα καί μάθημα καί άγώνισμα κοινότα- 
τον, ών Λ Ελλάς ένάνοχε καλών παρέχων τή,ν ποίησιν, δει- 
κνύς, δ,τι δή καί δποϊον ήν άρα δεξιότης λόγου, έπιών άπανταγόσε 
μετά πειθοϋς άφύκτου, καί χειρούμενος άπασαν άκοήν καί διάνοιαν ελ
ληνικής φωνής. Τίνος γάρ άξιον άληθώς είς θέατρον έλθεΐν 
άνδρα πεπαιδευμένον, η Μενάνδρου ένεκα, πότε δέ θέατρα 
πίμπλαται άνδρών φιλολόγων κωμικού προσώπου δειχθέν- 
τος ; έν δέ συμποσίοις τίνι δικαιότερον ή τράπεζα παραχωρεί καί τόπον 
δ Διόνυσος δίδωσιν ;........ »

Τελευτών δ γηραιός φιλόσοφος παραβάλλει τδν Μένανδρον πρός εύ-- 
ανθη λειμώνα καί σκιερόν, πνευμάτων μεστόν, όπου ή διάνοια 
τού σοφού καί φιλοπόνου εύρίσκεε άνάπαυλαν άπδ τής συντόνου έργα- 
σίας, δπως δ ζωγράφος αναπαύει τά πεπονημένα του δμματα ε’ις τά 
ποώδη καί άνθηρά καί τέρποντα χρώματα τών λειμώνων. Τδ άλας, 
λέγει, έν τή κωμφδία τού Μενάνδρου δέν εινε δριμύ ούδέ πικρόν καί 
έλκωτικόν, άλλ’άφθονον, εΰγευστον καί ιερόν, ώς άν ε’ι προήλθεν έξ 
αύτής εκείνης τής θαλάσσης, έξ ής έγεννήθη ή ’Αφροδίτη.

Καί ταύτα μέν δ Πλούταρχος. Καί οί 'Ρωμαίοι δέ ένωρίτατα 
έγνώρισαν, έθαύμασαν καί έμιμήθησαν τδν Μένανδρον. Ό Λίβιος ’Αν
δρόνικος, δ πρώτος μετενεγκών ελληνικά δράματα εις τδ ^ωμαϊκδν 
θέατρον 52 έτη μετά τδν θάνατον τοϋ ποιητού μας (240 π. X.), τδν 
Μένανδρον έμιμήθη πιθανώτατα· διότι τήν μέν πολιτικήν κωμφδίαν 
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τοϋ Άρεστοφάνους άπέκλειεν ή αύστηρότης της ρωμαϊκής αριστοκρα
τίας, όπως συνέβη μετ’ολίγον είς τόν Ναίβιον, είς δέ τόν Μένανδρον 
ήδύνατο νά εύρη γενικούς χαρακτήρας σατύρας φιλοσοφικής, άποβλεπού- 
σης είς την ανθρωπότητα καθόλου. Εινε δέ μεμαρτυρημένον ύπό τοϋ 
Τερεντίου.(’Εαυτόν τιμωρούμενος σελ. 25), ότι πέντε ετη μετά ταϋτα 
ό Ναίβιος μετέφρασε τόν Κόλακα τοϋ Μενάνδρου.

Ή επιρροή λοιπόν τοϋ Έλληνος ποιητοϋ έπί τών 'Ρωμαίων ήρχισε 
συγχρόνως μέ αυτήν τήν κωμωδίαν καί μετ’ολίγον κατέστη κανών, 
διότι δ Τερέντιος έν τφ προλόγφ τοϋ μνημονευθέντος δράματος κρίνει πε
ριττόν καί νά δηλώση τό όνομα τοϋ Έλληνος ποιητοϋ, ώς γνωστόν 
τοϊς πλείστοις τών θεατών.

Et cuja Graeea (comoedia) sit misi partem maximam 
existimarem scire vestrum, id dicerem.

Τόν Μένανδρον καί τόν Πλάτωνα έξέλεξεν δ Όράτιος ώς συντρό
φους τής έρημίας του έν τή αναπαυτική έπαύλει τών Τιβούρων τόν 
Μένανδρον άνεγίνωσκεν δ Προπέρτιος, "να λησμονήση τό άτυχες πρός 
τήν Κυνθίαν πάθος του καί ό ’Οβίδιος έβεβαίου ότι, έφ’ όσον δ κόσμος 
εινε οίος εινε, δ Μένανδρος θάναγινώσκεται πάντοτε εΰαρέστως- τά 
αύτά δέ έπανελάμβανεν έπί Τιβερίου καί δ Μανίλιος. Καί ού μόνον 
οί ποιηταί, άλλά καί οί Ρωμαίοι σοφοί καί κριτικοί, δ Σενέκας, δ Πλί- 
νιος, δ Κοϊντιλιανός δμοφώνως τόν κηρύττουσι «τόν ■μέγτσ’τον τών 
ποιητών,πνεύμα όπαράμιλλον, δατμόνιον, ευφυές πρός πάσαν 
ποιητικΑν άπόχρωσιν, χρησμόν άληθη της κωμωδίας, συγγρα
φέα εξοχον καί τέλειον, τοϋ δποίου Α αίγλη Α άκτινοβόλος έπεσκί- 
ασε καί Αφάνισε πάντα αντίζηλον.»

Άλλά καί οτε τό ρωμαϊκόν πνεϋμα έξέπεσε καί ή ποίη σις καί τά 
γράμματα έξηχρειώθησαν καί έστρεβλώθη ή αϊσθησις τοϋ κοινοϋ καί 
τών συγγραφέων, δ Μένανδρος δμως εΰρισκεν άκόμη θαυμαστάς καί 
θιασώτας. Ό Στάτιος έπί Δομιτιανοϋ καί δ Αύσώνιος έπί Γρατιανοϋ 
συνίστων είς τάς γυναίκας καί τά τέκνα των τόν άξιέραο’τον Μέναν
δρον. Τοιαύτης γενικής έκτιμήσεως ύπο κριτών, τοσούτον διαφερόν- 
των κατά τε τούς χρόνους καί τόν πολιτισμόν, μόνον έξοχα έργα μεγα
λοφυούς συγγραφέως δύνανται νά άπολα,ύσωσιν, έργα φέροντα τήν σφρα
γίδα τής αίωνίου άληθείας. Κατά τούς χρόνους τής παρακμής πάντες 
οί προγενέστεροι οί δευτέραν κατέχοντες θέσιν έν ταϊς τέχναις καί τοϊς 
γράμμασι λησμονοϋνται· ύπερυψοϋνται δέ αί μετριότητες τής έποχής 
καί μόνον έργα πρώτης δυνάμεως κατορθώνουν νά έπιπλεύσωσι τής άκρί- 
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του λήθης κα: συγγράφεις τηλαυγείς διασχίζουσι τά μακραίωνα σκότη 
τής άμαθείας.

Καί ού μόνον δ άρχαϊος, δ έθνικός κόσμος έτίμησε τόν Μένανδρον, 
άλλά καί οί σοφοί τοϋ χριστιανισμού, μεθ’ δλην τήν έπικρατήσασαν 
κατά τούς πρώτας μάλιστα αιώνας έχθρικήν άντίθεσιν τοϋ έθνισμοϋ καί 
τής χριστιανικής πίστεως, · εύμενώς πάντοτε ύπέρ αύτοϋ έξεφράσθησαν. 
Ο άπόστολος Παύλος έδανείσθη ένα στίχον του, "να συμβουλεύση τούς 

Κορινθίους, χωρίς μάλιστα νά λύση καί τό μέτρον.
«Μή πλανόίσθε· φθείρουσιν ήθηχρήσθ’ δμιλίαι κακαί.
(Παύλου. Α’ πρόςΚορινθ. καί Μενάνδρου Θαΐς. Meinek Fragm 

Comic Graec § 132).
Ο Ιερώνυμος καί Κλήμης δ Άλεξανδρεύς ειχον ύπ’ οψιν τάς κω

μωδίας του και εξ αυτών ηρύσθησαν έπιχειρήματα ύπέρ τής πίστεως 
καί τοϋ πολιτισμού. Καί έν μέσω δέ τοϋ βαρβαρισμοϋ, είς δν ραγ- 
δαιως επιπτεν δ κοσμος κατά τούς μέσους χρόνους, άπό καιρού ε’ις και
ρόν πνεύματα ευγενέστερα τής έποχής των ένεθυμοϋντο νά έκφέρωσι 
μίαν φωνήν θαυμασμού καί άγάπης πρός τόν Άθηναϊον ποιητήν.

Ό βαρβαρώνυμος έπίσκοπος τοϋ Χαλεπίου Άμπουλφαρόζης έν τή 
άκρα ’Ανατολή καί ή θρησκευτική ποιήτρια τής Σαξωνίας Ήροβήστα 
ειχον άναγνώσει τόν Μένανδρον έν πρωτοτύπω ή έν μιμήσει. Μετά 
τήν πτώσ'ιν τής Κωνσταντινουπόλεως δ Χαλκοκονδύλης εφερε τήν άγά- 
πην του, άλλ’ούχί δυστυχώς καί τά έργα του, είς τήν Δύσιν, δμοϋ μέ 
τούς άλλους Έλληνας συγγραφείς, οί δποϊοι έχρησίμευσαν ώς δ πρώ
τος σπινθήρ τών άναγεννωμένων φώτων. Τέλος δ Ronsard καί ή 
Πλειάς του έπανέλαβον μετά θαυμασμού τό όνομά του έν τή Γαλλίφ 
άνανηφούση έκ τής μεσαιωνικής άμαθείας καί, δτε έν τή νεωτέρφ Εύ- 
ρώπη ήρχισεν δ πυρετώδης εκείνος ζήλος πρός άνεύρεσιν καί σπουδήν 
τών κλασικών συγγραφέων, δ Μένανδρος, τ. έ. τά διασωθέντα αύτοϋ 
λείψανα, έτυχον πολλών επαινετών καί σοφών εκδοτών, οΰς έπιφυλάτ- 
τομαι νά άναγράψω ιδιαιτέρως διά τούς είδικώτερον σπουδάζοντας τήν 
άρχαίαν φιλολογίαν ί Ό Boileau τόν έπήνεσε καί ή Γαλλική ’Ακα
δημία προύκήρυξε γέρας πρός συγγραφήν πραγματείας ιστορικής, καί 
φιλολογικής περί Μενάνδρου καί τών έ'ργων του.

Ό σπουδαιότερος δμως τίτλος τοϋ ’Αθηναίου ποιητοϋ έν τοϊς νεω- 
τέροις χρόνοις εινε δτι έθεωρήθη ώς διδάσκαλος τοϋ Μολιέρου, σφόδρα 
έπιδράσας είς τό πνεϋμα καί τήν κωμικήν μόρφωσιν τοϋ μεγίστου τών 
νεωτέρων κωμικών, καίτοι ούτος δέν έγνώρισε τόν Μένανδρον είμή διά 
μέσου τών έξησθενημένων μιμήσεων τοϋ Πλαύτου καί τοϋ Τερεντίου 
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καί έκ τών ολίγων σποραδικών, ασυνάρτητων και ένίοτε αμφιβόλων 
λειψάνων, τά όποια διέσωσεν δ Αθηναίος, δ Πλούταρχος καί άλλοι με- 
ταγενέστεροι συγγραφείς. « Άλλά δ Μολιέρος, λέγει δ Benoist, έξ εν
στίκτου ήσθάνετο, έμάντευε καί ανεύρισκε τον Μένανδρον, ώς πάσα με- 
γαλοφυία, καί έδανείσθη έξ αύτοϋ πολλάς φαιδράς καί κωμικάς σκη- 
νάς διά μέσου τοϋ Τερεντίου, πολλούς λεπτούς χαρακτηρισμούς η σκώμ
ματα εύφυή έκ τών περισωθέντων ερειπίων του».

«Θά παύσω, έγραφεν δ Γάλλος κωμικός μετά την έπιτυχίαν τών 
Precieuses, θά παύσω νά σπουδάζω τον Πλαϋτον καί τόν Τερέντιον 
καί νά ανασκαλεύω τά αποσπάσματα τοΰ Μενάνδρου· τοϋ λοι
πού μόνον τόν κόσμον θά σπουδάζω.» Καί δμως ούδέποτε επαυσεν . . .

Ταϋτα έθεώρησα πρέπον νά προτάξω οίονεί συστατικά τοϋ Μενάν
δρου, κυρίως πρός τούς νέους φιλολόγους τούς μη τυρβάζοντας καί πολύ 
περί τά ελληνικά γράμματα- ή δέ άξια τοϋ ποιητού καί ή χρησιμό- 
της ήν δύναται νά έ'χη διά τούς σημερινούς κωμφδιογράφους— τούλά- 
χιστον έκείνους δσοι δέν έφθασαν εις την κωμικήν τελειότατα — θά 
©ανή κυρίως έκ τής άναλύσεως τοϋ έργου του. Άλλά πρό ταύτης απα
ραίτητον εινε νά σημειώσω τάς σφζομένας ειδήσεις περί τοϋ βίου, τοϋ 
χαρακτήρος, τής μορφής καί τής τύχης τού ποιητού.

Ό Μένανδρος έγεννήθη τό 3ον έτος τής 1Ο9ης Όλυμπιάδος (342 
π. X.) έπί άρχοντος Σωσιγένους, έν τώ δήμω τής Κηφισίας, ώς 
μαρτυρεί δ Απολλόδωρος παρά Αϋλφ Γελλίω. «Κηφισιεύς ών έκ 
Διοπείθους πατρός.»

Ό πατήρ αύτοϋ Διοπείθης εινε δ γνωστός στρατηγός τών κληρού
χων Αθηναίων τών πεμφθέντων είς τήν Χερσόνησον, ύπέρ ού ειπεν δ 
Δημοσθένης τόν «περί τών έν Χερρονήσφ» λόγον του. Περί δέ τής 
μητρός του ούδέν άλλο παρεδόθη ήμϊν ή δτι ώνομάζετο Ήγησιστράτη.

Ό Σουΐδας μνημονεύει καί άλλον ποιητήν, τής άρχαίας κωμωδίας 
αύτόν, φέροντα τό όνομα τοϋ Μενάνδρου, άλλ’ έπειδή ούδείς άλλος 
τών άρχαίων συγγραφέων τόν άναφέρει, δικαιούμεθα νά άμφιβάλλωμεν 
περί τής πίστεως τοϋ λεξικογράφου. Ώς εν έκ τών παραδόξων πρέπει 
ίσως νά άναφέρωμεν δτι ύπήρξε νεώτερος φιλόλογος θελήσας νά άπο- 
δείξη δτι δ Μένανδρος ούτε Αθηναίος ούτε Έλλην καθόλου ύπήρξεν, 
άλλ’ δτι ήτο τίποτε όλιγώτερον ή Γέτης καί ταϋτα βασιζόμενος άπλώς 
εις τήν παρερμηνείαν ένός άποσπάσματος τοϋ ποιητού, διασωθέντος ύπό 
τοϋ Στράβωνος. Ανέκδοτά τινα περί τοϋ Μενάνδρου κ,αί τών σχέσεων 

αυτού προς .τον Δημοσθένη, τά ο’ποϊα εύρίσκομεν εις τούς σχολιαστάς 
τοϋ μεγάλου ρήτορος, έκ τής συγκρίσεως τών χρονολογιών άποδεικνύον- 
ται ανυπόστατα. Ού'τω λέγεται δτι δ Διοπείθης ώφειλε τήν έκθυμον 
έκείνην ύποστήριξιν τοΰ Δημοσθένους εις τήν άγάπην τοϋ ρήτορος πρός 
τον υΐον του- άλλ’ δ Μένανδρος έγεννήθη άκρεβώς τό έτος έκεϊνο, καθ’ 
δ έξεφωνήθη δ περί τών έν Χερρονήσω λόγος.

Ψευδες επίσης άποδεικνύεται καί τό ύπό τοϋ Ούλπιανοϋ ίστορού- 
μενον άνέκδοτον (Δημοσθ. περί τοϋ Στεφάνου § 80. Β.), δτι δήθεν δ 
Μένανδρος ήτο δ πολίτης ή δ δικαστής έκεϊνος, δστις έν συνεννοήσει 
μετά τοϋ Δημοσθένους διώρθωσε τούτον έρωτήσαντα έπίτηδες έσφαλ- 
μένως το δικαστήριον «μισθωτός Αισχίνης ;» ή καί άπλώς έρωτήσαντα 
«μισθωτός Αισχίνης Άλλ’ δ Μένανδρος τήν εποχήν, καθ’ήν εξε- 
φωνηθη ο περί τοϋ στεφάνου λόγος (330 π. X.) οΰτε δικαστής οΰτε 
πολίτης απλώς ήδύνατο νά εινε, διότι ήτο μόνον δωδεκαέτης.

Αναμφισβήτητος δμως είνε ή σχέσις τοϋ Μενάνδρου πρός τόν ’Επί
κουρον, μεθ’ ού ήτο δμήλιξ, εις δν άφιέρωσε δύο στίχους του, παρα
βάλλοντας αύτον πρός τόν μέγαν Θεμιστοκλέα. (Ανθολογία Jacobs. 
1. § 136).

Χαϊρε Νεοκλείδα δίδυμον γένος, ών δ μέν ύμών 
πατρίδα δουλοσύνας ρύσαθ’ ό δ’ άφροσΰνας.

Πλην τουτου συνεδεετο δ Μένανδρος προς τόν Θεόφραστον τόν εκλε
κτόν μαθητην τοϋ Αριστοτέλους, δ δποϊος άναμφιβόλως έπέδρασεν είς 
το πνεύμα τοϋ νέου ποιητού. Κατά τόν θάνατον δέ τού Άριστοτέλους 
δ Μένανδρος ήτο εΐκοσαέτης καί είχεν ήδη διακριθή ώς ποιητής, ώστε, 
πιθανωτατα, εγνώοισε καί ήκροάσθη, τούλάχιστον έπί μικρόν, καί τού 
μεγάλου φιλοσόφου. <

Παρεκτος όμως τούτων δ Μένανδρος εύρεν έν αύτή τή οικογένεια του 
προστάτην χρησιιζώτατον καί δδηγόν είς τό στάδιον, δι ’δ προωρίζετο, 
τόν άδελφόν τοΰ πατρός αύτοϋ Άλεξιν, έπίσημον καί αύτόν ποιητήν 
τής μέσης κωμωδίας, μεθ’ ού συνέζησε τό πλεϊστον τοϋ βίου του. Μόλις 
ήτο εΐκοσαέτης, δταν έδίδαξε τήν πρώτην αύτοϋ κωμφδίαν (τό 322 
π. X. τό έτος ακριβώς τοΰ θανάτου τοϋ Δημοσθένους) καί είκοσι ένός 
έτους έκέρδησε τήν πρώτην αύτού νίκην έπί τής σκηνής διδάξας τήν 
« Οργήν», ως λεγει δ Ευσέβιος : «Μένανδρος δ κωμικός πρώτον δράμα 
διδάξας Όργή,ν ένίκησεν», ένω άλλος άνώνυμος συγγραφεύς «περί 
κωμωδίας» ισχυρίζεται δτι δέν ήτο άκόμη εΐκοσαέτης.

Έν ήλικίρι λοιπόν, καθ’ήν επικρατεί συνήθως παρά τοϊς μέλλουσι 
καλλιτέ^ναις ή άδηλος καί σιωπηλή παρασκευή, δ Μ^ανδρος κατ«- 
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τάσσετο ήδη μεταξύ τών οίοφδν, ώς "λέγει ό Πρισκιάνός, ήτο ό doc- 
tus Menander τοϋ Προπερτίου- δ δέ φθόνος τών δμοτέχνων του καί 
δμηλίκων ήτο ή φυσική συνέπεια τής πρωίμου ταύτης δόξης. Τόν φθόνον 
τούτον δ ποιητής άντεμετώπιζεν, ώς φαίνεται, μετά θάρρους καί περι- 
φρονήσεως, ώς άνθρωπος έχων συναίσθησιν τής ύπερόχου άξίας του καί 
μή πτοούμενος έξ έφημέρου επιτυχίας- οΰτω λέγεται οτι ειπέ ποτέ προς 
τόν Φίλήμονα τόν εύτυχή άντίπαλόν του- «Και δέν έντρέπεσαι λοιπόν 
βλέπων ενίοτε τάς κωμωδίας σου προτιμωμένας τών ίδικών μου ;» 
(Αυλός Γέλλιος. Noctes Atticae XVII 4).

Παρεδόθη μάλιστα καί τι άνέκδοτον περί αίσθητοτέρου καί ύπερηφά- 
νου τρόπου άπαντήσεως τοϋ ποιητοϋ πρός τούς εχθρούς του. Λέγεται 
δηλ. οτι έφερέ ποτέ έπί τής σκηνής ύν έτοιμόγεννον, ήτις καί έγέννησε 
πρό τών θεατών, τότε δέ δ Μένανδρος διέταξε νά λάβωσι τά χοιρίδια 
καί νά τά ρίψωσιν είς τό ύδωρ- τά άρτιγέννητα καί σχεδόν ήμιθανή ζώα 
ήρχισαν αμέσως νά κολυμβοϋν, δ δέ Μένανδρος άποταθείς τότε προς 
τούς θεατάς εϊπεν «"Άνδρες ’Αθηναίοι, άν σάς έκπλήττη ή ποιά τις 
σοφία, ήν παρατηρείτε εν τή νεαρφ ήλικίφ μου, πρέπει μάλλον νά άπο- 
,ρήτε τις έδίδαξε τό κολυμβάν τά μικρά ταϋτα ζφα.»

Το άνέκδοτον τοϋτο, τό δποϊον κλίνει νά παραδεχθή δ Guizot, 
δέν φαίνεται συμβιβαζόμενον πρός τήν παλλαισθησίαν τοϋ τε ποιητοϋ 
καί τών θεατών, κα'ι άλλως ήκιστα αρμόζει είς τά καθόλου έθιμα τοϋ 
αρχαίου θεάτρου. Άλλως τε ή πρωϊμότης αΰτη τής ποιητικής παραγω
γής δέν παρατηρεϊται μόνον εις τόν Μένανδρον, διότι, άν πιστεύσωμεν 
τόν Σουΐδαν, δ Εΰπολις, ποιητής τής άρχαίας κωμφδίας, ήρχισε τό 
στάδίόν του δέκα έπτά ετών.

Τό άληθές εινε δτι, καίτοι τό κωμικόν αύτοϋ τάλαντού, προϊούσης 
τής ήλικίας, άνεπτύσσετο τελειότερον, καίτοι είργάσθη χάριν τοϋ θεά
τρου συντόνως καί άδιαλείπτως, σπανίως έκέρδησε την νίκην καί τάς 
Επευφημίας, ώς λέγει δ Μαρτιάλιος.

Rara coronato plausere theatra Menandro.

Ό ΦΛήμων διά διαφόρων μέσων καί ραδιουργιών τοϋ άφήρπαζε τό
σον συχνά τήν νίκην, ώστε δ 'Ρωμαίος Άπουλήϊος ερυθρις?;, λέγει, νά τάς 
άριθμήση. Ή δέ αιτία τών αποτυχιών τούτων πρέπει ίσως νά ζητηθή 
τό μέν είς τόν φθόνον, τόν φυσικόν φθόνον τοϋ άνθρώπου πρός πάσαν 
ύπεροχήν, τό δέ είς τό ήθος τοϋ ποιητοϋ καί τον χαρακτήρα τών κω
μωδιών του. Ή επικούρειος διδασκαλία, ήν ήκολούθει έν τφ βίφ του καί 
ήρμήνευεν, ώς λέγεται, άπό τής σκηνής, διέθετε δυσμενώς πρός αύτόν 
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τους αυστηρότερους τών ’Αθηναίων- τουναντίον δέ δ δήμος ήνωχλεϊτο 
καί έβαρύνετο ίσως άπό τό εύπρεπές καί μέτριον ΰφος τών κωμφδιών του 
έν συγκρίσει μάλιστα πρδς τόν ’Αριστοφάνη, ού έναυλος ήτο άκόμη 
ή φαιδρά έλευθεριότης καί τό εΰτολμον σκώμμα. Διά ταϋτα έδίδαξε 
μέν άλλεπαλλήλως 105 ή 108 ή 109 κωμφδίας, διότι περί τού άριθ- 
μοϋ τών έργων του διεφώνουν καί αύτοί οί άρχαϊομ δέν ένίκησεν δμως 
είμή έννεάκις. Καί δμως έμεινε πιστός είς τήν τέχνην, δπως αύτός τήν 
ένοει, μηδέποτε καταδεχθείς νά κολακεύση τήν άπειροκαλίαν τοϋ κοι
νού, ϊνα κερδήσφ νίκας καί θριάμβους προσωρινούς. Αύτοί εινε οΐ μεγά
λοι ποιηταί, οί μή θυσιάζοντες μηδέ κεραίαν τών εαυτών άρχών, ϊνα 
συμμορφωθώσι προς τήν σύγχρονον παλλαισθησίαν,δπως μεγάλοι φιλόσο
φοι εινε ούχί οί θεραπεύοντες τάς προλήψεις τής εποχής των, άλλά οί 
κρίνοντες μόνον κατά τήν φωτισμέ'>ην αύτών διάνοιαν καί άξιοϋντες 
αύτοί νά χειραγωγήσουν τούς πολλούς, τούς δποίους τυφλώς άκολουθοϋ- 
σιν οί βιομήχανοι συγγραφείς οΐ θηρεύοντες μόνον πλούτον καί χειροκρο
τήματα εφήμερα. Άμφότεροι οϊ τε μεγάλοι ποιηταί καί οΐ μεγάλοι φι
λόσοφοι άποβλέπουσιν είς τήν μεγάλην, τήν αίωνίαν άνθρωπότητα καί 
εμπνεονται απο τήνάθάνατον, τήν καθαράν, τήν ύπεράνθρωπον τέχνην, 
δημιουργοϋντες τά έργα των κτήμα ές άεί τών λαών καί τών αιώνων.

"Αν δμως παρεγνωρίσθη έν τή πατρίδι του, δέν έ'λειψαν άνδρες έξο
χοι καί ξένοι ήγεμόνες ισχυροί νά τον τιμήσωσι διά τοϋ θαυμασμού των,, 
νά τφ προσφέρωσι τήν κραταιάν προστασίαν των. Δημήτριος δ Φαλη- 
ρεύς τον κατέστησεν δμοτράπεζόν του καί Πτολεμαίος δ Λάγου δ κρα- 
ταιος γενάρχης τής έν Αίγύπτφ ελληνικής δυναστείας διά κολα
κευτικής έπιστολής τόν προσεκάλεσεν είς ’Αλεξάνδρειαν.

Διότι τά έλληνικά γράμματα καί ή έλληνική τέχνη, τήν δποίαν 
μέχρι τοϋ Μ. Αλεξάνδρου έξεπροσώπησαν κυρίως αί Άθήναι, κατέ
στησαν διά τής μεγαλοφυΐας τοϋ δορικτήτορος κτήμα κοινόν τοϋ ήμί- 
σεος κόσμου, δπως έμελλον μετ’ ολίγον διά τών 'Ρωμαίων νά κυριεύ
σουν καί τό έτερον ήμισυ- άλλά κυρίως έστησαν τήν έδραν των είς τήν 
φιλόξενον εστίαν τών ’Αλεξανδρινών βασιλέων, ών οί πλεϊστοι άνε- 
δείχθησαν άνδρες φιλολογώτατοι καί φιλομουσότατοι καί ένεκαίνισαν 
διά τής προστασίας των φιλολογικήν έποχήν φερώνυμον τής μεγάλης 
πρωτευούσης τής ’Αλεξανδρείας. Διότι έκεϊ είς τό Μονοΐιον εΰρισκον 
άσυλον βασιλικόν πάντες οί φιλόπονοι καί εύφυεϊς θιασώται τής τέ
χνης και τών γραμμάτων έκεϊ ειχον άφθονα τά μέσα τής σπουδής και 
εύνοϊκούς τούς δρους τής εργασίας- βιβλία πολλά καί έξοχα, δίαιταν 
άνετον καί εύμαρή, θέσιν κοινωνικήν έπίζηλον, βασιλείς τέλος καί προ- 
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στάτας και βασιλόπαιδας μαθητάς. Ή Αλεξάνδρεια είχε καταστή 
Δευτέρα πόλις τοϋ Περικλεούς καί ό Μένανδρος άδικούμενος και παρα- 
γνωριζόμενος έν τη πρώτη ήδύνατο νά εδρη έν τη δευτέρα την έκτί- 
μησιν, τήν αγάπην καί τόν ενθουσιασμόν, τά οποία, συνοδευόμενα 
άπό τόν πλούτον καί τάς τιμάς, έθεωρήθησαν πάντοτε επαρκής καί απα
ραίτητος άμοιβή τής έν τή τέχνη μεγαλοφυίας. Άλλ’ δ Μένανδρος, 
λέγει δ Πλίνιος (Φυσική Ιστορία),έτίμησεν εαυτόν περισσότερον, προτι- 
μήσας τών λαμπρών βασιλικών τιμών τάς νηφάλιους καί ασφαλείς 
ήδονάς τής τέχνης καί τής θεωρίας, τάς τόσον άγνωστους καί ακατά
ληπτους ε’ις τούςΓ'βεβήλους.

Τό γεγονός δμως τοϋτο, τής προσκλήσεως τοϋ ΐΐτολεμαίου καί τής 
άρνήσεως τοϋ Μενάνδρου, στενώς συνδέεται πρός άλλην βιωτικήν πε
ριπέτειαν τοϋ ποιητοϋ, άνήκουσαν μέν κυρίως εις τόν ιδιωτικόν αύτοϋ 
βίον, άλλ’ ούχ ήττον σχετιζομένην καί πρός τόν ποιητικόν, σαφώς δέ 
χαρακτηρίζουσαν τό τε ήθος τοϋ ποιητοϋ καί τάς κοινωνικής συνθή- 
κας τής έποχής του, τόν έρωτα τον Μένανδρον και τίτς Γλνκέρας.

Τήν μορφήν τοϋ Μενάνδρου έχομεν σήμερον., έξιδανικευμένην ίσως 
κατά τι, έν τφ άνδριάντι αύτοϋ εύρισκομένφ έν τφ Μουσείφ τοϋ Βα
τικανού, παρά τον άνδριάντα τοϋ Ποσειδίππου, ενός καί αύτοϋ τών έξ 
έπισημοτέρων ποιητών τής Αττικής νέας κωμφδίας· δ τοϋ Μενάνδρου 
άνδριάς ούδέν’φέρει όνομα καί άλλοτε έθεωρεϊτο ώς παριστών τον Μά
ριον, άλλά σήμερον άπεδείχθη διά παραβολής πρός άλλας εύρεθείσας 
εικόνας δτι εινε τοϋ Μενάνδρου, πιθανώς αύτός έκεϊνος, τον δποϊον δ 
Παυσανίας (περί τά μέσα τοϋ 2ου μ. X, αίώνος) είδεν έν Άθήναις 
έν τφ Θεάτρφ, (Παυσανίας 1. C. 21).

Έν αύτφ παρίσταται δ ποιητής καθήμενος νωχελώς έπί μαρμάρι
νου θρόνου καί μετά χάριτος έπακουμβών τήν άριστεράν του χεΐρα έπί 
τοϋ έρεισινώτου, περιβεβλημένος δέ χιτώνα δωρικόν (άνευ χειριδών) 
κα^ πλατύ ίμάτιον έπ’αύτοϋ, καταπϊπτον άπό τών ώμων έν πτυχαϊς 
εύρείαις περί τό σώμά του.

Ή,κεφαλή του, κεκλιμένη ολίγον πρός αριστερά, δέν αύλακοϋται 
άπό ψυτίδας γήρατος, ή δυστυχιών, άλλά τό εύρύ καί υψηλόν του μέ- 
τωπον ένέχει σαφή τά ίχνη τής σκέψεως καί τής μελέτης καί τό στόμα 
του μ.όλις συνέχον τό μειδίαμα φαίνεται έτοιμον νά έκφέρη ώς εύφυή 
σκώμματα τούς στοχασμούς, οί'τινες γεννώνται ύπό τό εμβριθές εκείνο 
μέτωπον.

Ηρεμία ψυχική, οϊαν παρέχει ή εύφυία καί ή μακρά γνώσις τών 
$νθρώπων καί έαυτοϋ, χάρις άβίαστο^ καί φα-ιδρά, σκώμμα λεπτόν, 

ήπιον διαπνέουν τήν δλην μορφήν καί οί οφθαλμοί έκείνοε, οι έστερη- 
μενοι κορών, φαίνονται ατενίζοντες τόν περί αύτούς μαρμάρινον κόσμον 
καί ζητοΰντες οίονεί νά έμβαθύνουν εις αύτόν, δπως άλλοτε δ ζών άν
θρωπος άνεσκάλευε τά ψυχικά μυστήρια τών ανθρώπων τής έποχής του.

'Ο Μένανδρος κυρίως είπείν δέν ήτο καλός, δπως ήτο δ ποιητής 
Άγάθων, δπως ήτο δ ’Αλκιβιάδης- παραδίδεται μάλιστα δτι ήτο καί 
παραβλωψ- άλλ δμως ούχ ήττον ήρεσκεν είς τάς περιφήμους εταίρας 
τής έποχής του καί διετέλεσεν έπί μακρόν έραστής τής διάσημου Γλυ- 
κέρας τής θυγατρός τής Θαλασσίδος. Ή διαγωγή του δέ αδτη καί 
καθόλου τοϋ βίου , του ή άβρότης έδωκεν αφορμήν νά ψεχθή πολλάκις 
ύπό τε τών συγχρόνων του καί τών μεταγενεστέρων ώς μαλθακός, φι
λήδονος και εις άκρον φιλογυνης, «περί γυναίκας έκμανέστατος» ώς 
λεγει δριμυτερον ο Σουίδας. Και ως προς μέν τό άβροδίαιτον αύτοϋ 
εχομεν τήν μαρτυρίαν τοϋ άνωνύμου «περί κωμφδίας» συγγραφέως, άπο- 
καλοϋντος αύτόν λαρπρόν τώ §ίω, καί τόν μϋθον τοϋ Φαιδρού, έν φ 
περιγράφεται δ ποιητής «μύροις άληλιμμένος, έλκων τό μακρον ίμάτιον 
καί βαδίζων μέ βήμα νωχελές καί ήδονικόν.»

Unguento delibutus vestitu adfluens. 
Veniebat gressu delicato et languido.

Περί δέ τής άκρασίας αύτοϋ περί τάς γυναίκας καί τής φιληδονίας, διττάς 
εχομεν παραδόσεις. Διότι δ μέν Αύσώνιος κατατάσσει αύτόν μεταξύ 
τών ποιητών, τών δποίων τά μέν έργα εινε φιλήδονα, δ δέ βίος σώφρων:

Quorum lasciva pagina, vita proba fuit 
Quibus severa vita est et laeta materia.

Και δ Meinek πείθεται είς τόν Αΰσώνιον, θεωρών υπερβολικήν τήν μνη- 
μονευθεϊσαν έκφρασιν τοϋ λεξικογράφου- άλλαι δμως ενδείξεις καί μαρ
τυρίκι πείθουσιν ήμάς δτι δ Μένανδρος δέν ήτο κατά τοϋτο άνώτερος. 
τών συγχρόνων του καί διάφορος τών φίλων του Θεοφράστου καί ’Επι
κούρου. Καί περί μέν τοϋ Θεοφράστου δ Έρμιππος παρ’ Άθηναίφ 
(I. sect. 38 ρ. 21) λέγει δτι «παρεγίγνετο είς τόν περίπατον καθ’ 
ώραν λαμπρός καί έξησκημένος» · περί δέ τοϋ ’Επικούρου παράβαλε τό 
ΙΟον βιβλίον Διογένους τοϋ Λαερτίου καί Άλκίφρονος Έπιστ. 11. 2. 
Διότι μεθ’ δσα καί άν έλέχθησαν περί τοϋ άγνοΰ βίου τοϋ περιφήμου 
φιλοσόφου έν άντιθέσει πρός τήν διδασκαλίαν του, ή μάλλον σύμφωνα 
πρός το πνεϋμα τής φιλοσοφίας του παρανοηθείσης καί διαφθαρείσης 
υπό τών διαδόχων του, δέν φαίνεται δμως πιθανόν δτι ήσαν σχολείον 
έγκρατείας οί περίφημοι έκείνοι κήποι του, έν οίς έ$ιδάσκ?το jcal έ^δ«-, 
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σκε τήν φιλοσοφίαν ή περιώνυμος έρωμένη του Λεόντιον, ήν ή φιλοσο
φία δέν έκώλυεν έν τούτοις νά εινε εταίρα και νά έκλέγη τινάς των ε
ραστών της μεταξύ των συμφιλοσοφούντων έν τοϊς κήποις. Πιθανότε
ρου φαίνεται δτι καί δ Μένανδρος και δ ’Επίκουρος ήσαν κατά τούτο 
γνήσιοι εκπρόσωποι τής εποχής των, καθ’ ήν ή άβρά καί φιλήδονος 
ευζωία είχε καταντήση το ιδανικόν των ’Αθηναίων άμφότεροι οτε 
φιλόσοφος καί ποιητής φαίνονται ανίκανοι νά ύψωθώσιν εις ήθικάς εν
θουσιώδεις ιδέας καί βέποντες μέν έκ φύσεως ε’ις την ηδονήν, λεπτοί ό
μως καί μη άρεσκόμενοι εις μόνον τον βίον των αισθήσεων, προσπαθοϋσι 
νά τηρώσι το ισοζύγιον μεταξύ του πνεύματος καί των αισθήσεων, νά 
έκφεύγωσιν ή νά πραΰνωσι διά τής σκέψεως τάς ανίας τής ζωής, αΐτι- 
νες αληθώς δεν εινε πολλάκις ή θλίψεις φανταστικαί καί νά λαμβά- 
νωσι τον βίον ύπό την καλλιτέραν οψιν του.

Άλλως τε δέ δ Μένανδρος δεν ήτο καί μόνος μεταξύ τών δμοτέχνων 
του. Αί σχέσεις τών κωμικών ποιητών πρός τάς ωραίας τής εποχής 
εταίρας ήσαν ούτως ε’ιπεΐν επίσημοι καί άνεγνωρισμέναΐ' κατά την 
μαρτυρίαν του ’Αθηναίου, δ Φιλήμων διέτριβε παρά τή Νεαίριρ καί δ 
Δίφιλος ήτο εραστής τής εύφυοϋς καί φιλοσκώμμονος Γναθαίνης· δ δέ 
Benoist παρατηρεί ότι δ Μολιέρος είχε καί τούτο τό κοινόν πρός τούς 
άρχαίους κωμικούς, καί τείνει νά παραδεχθή τήν παραδεδομένην τού 
Μενάνδρου ερωτομανίαν, άποβλέπων εις τήν άπαράμιλλον αλήθειαν 
καί ζωηρότητα, μεθ’ ής περιέγραψε τον έρωτα, καί ήτις συνάγεται 
μέν έκ τών μιμήσεων τού Τερεντίου, φαίνεται δέ καί έν διασωθέντι 
άποσπάσματι τού ποιητού.

Μά τήν ’Αθήναν, άνδρες, είκόν’ ούκ έχω 
εύρεΐν όμοΐαν τώ γεγονότι πράγματι, . 
ζητών προς έμαυτδν τί ταχέως απολλύει· 
στρόβιλος ; έν οσω στρέφεται προσέρχεται, 
προσέλαβεν, έξέρριψεν, αιών γίγνεται. 
Άλλ’ έν πελάγει συγκλυσμός ; αναπνοήν έχει. 
«Ζεϋ σώτερ» είπεΐν «αντέχου τών σχοινιών» 

.έτέραν περιμεΐναι χάτέραν τρικυμίαν 
ναυαγίου δ! άν έπιλάβοι ! έγώ δ' άπαξ 
άψάμενός είμι καί φιλήσας έν βυθώ.

Όπως, καί άν εχη, ή μετά τής Γλυκέρας ερωτική σχέσις του εινε 
έπισήμως μεμαρτυρημένη καί βεβαιωμένη.Ήτο δέ ή Γλυκέρα μία άπό 
τάς ώραιοτέρας εταίρας τών ’Αθηνών καί πριν γείνη φίλη τού Μενάν
δρου, διετέλεσεν ερωμένη τού Άρπάλου τού άσωτου καί άκολάστου τα- 
μίου τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τόσον δέ έτιμάτο ύπ’ αυτού διά το 
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κάλλος καί τήν χάριν της, ώστε καί χαλκούς άνδριάς είχε στηθή 
πρός τιμήν της έν Συρίικ, καί έν Ταρσφ έγκατεστάθη ύπό τού Άρπά- 
λου εις αύτά τά ανάκτορά του, «άπειρηκότος, λέγει δ Θεόπομπος παρ’ 
Άθηναίω (XIII sect. 68. ρ. 595. d.), μή στεφανούν εαυτόν εΐμή 
τις στεφανώσειε καί τήν έταίραν, εστησέ τε εικόνα χαλκήν τής Γλυκέρας 
έν 'Ρωσσφ τής Συρίας, παρέδωκέ τε αύτή κατοικεϊν έν τοϊς βασιλείοις 
έν Ταρσώ καί δρ^; ύπό τού λαού προσκυνουμένην καί βασίλισσαν προσ- 
αγορευομένην καί ταΐς άλλαις δωρεαϊς τιμωμένην, αίςπρέπον ήν τήν σήν 
μητέρα καί τήν σοί συνοικούσαν.» Άντ. Τραιυλαιντώνης.ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ

ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ*

Α'-ΑΓΓΕΑΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ
Άνεγνώσθη er τη σννεδριασει της 2i Φεβροναρίον τον Συάάογου Παρνασσόν.

Σημασία προλήψεων καί δεισιδαιμονιών. — Άρχαιότης καί χριστιανισμός. —. 
’Αγούρια. — ’Αγγέλων αόρατος παρουσία. — Καλός καί κακός άγγελος. — 
Πνεύματα εις τά άψυχα.— ’Ενδιαιτήματα δαιμόνων.—Ψυχής καί πυρός άγ
γελος.—Ψυχοπομπά πνεύματα. — ’Αρχάγγελοι, βιβλία καί ζύγια.— Επτά 
αρχάγγελοι.— Παραμονή τής συνάξεως τών Ταξιαρχών.— ’Οργή Θεοϋ, όρ- 
γικά.— Όνομασίαι και έπίθετα διαβόλων.— Ό σίδηρος καί ό διάβολος.—Τε- 
λώνιον τής Μαγδάλως,—Οί βλάσφημοι. — Ό διάβολος έν Θηναίςι.— Ή γυνή 
καί ό διάβολος, αί έγκυοι, ή κολυμβήθρα. — ’Αριθμός διαβόλων.—Δαιμο- 
νιώντες καί άγιος Γεράσιμος.

Πρόληψις, ήτοι κατ’ άρχαίους δόξα Λ ούκ ορθή, έστίν ή άνευ 
κρίσεως περί τίνος δοξασία. Εις δλας τάς έποχάς, εις δλους τούς 
λαούς, εις πάντα τού βίου τά γεγονότα, ε’ις τάς σκέψεις ήμών καί πρά
ξεις, έν τή οΐκογενείρι, τή κοινωνία, τή θρησκείιγ, ταΐς πόλεσι καί 
τοϊς άγροϊς , ε’ις τάς τέχνας καί έπιστήμας, παρά τοϊς μεμόρφωμένοις 
καί άμαθέσι καί έν γένει εις πάσαν σχέσιν καί συναλλαγήν, δ άνθρω
πος συν αντάται μετά προλήψεων, άς έγέννησαν περίεργοι ενίοτε συμ
πτώσεις καί ταύτότητες άποτελεσμάτων, άναγαγούσαι παρά τφ λαφ 
έκείνας εις νόμον δυσπαράβατον, προκαταλαμβανούσας ώς είκός τάς

1 Έκ τής συλλογής τών έν Κεφαλληνία έθίμων, ήθών, προλήψεων, δεισιδαι
μονιών, όρκων, καταρών, ευχών, παροιμιών, λέξεων, τοπωνυμιών κλπ. ών τινα 
έδημοσιεύθησαν, τό δλον δέ μετ’ ού πολύ έκδοθήσεται ύπό τον τίτλον «Κεφαλ- 
λϊΐνιακά ίύμμτ'κτα».
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σκέψεις, άποφάσεις καί πράξεις περί τοϋ αισίου αποτελέσματος ή τ’ά- 
νάπαλιν. Αί προλήψεις, ώς πλάναι τής διανοίας, δύνανται νά διαιρε- 
θώσιν είς- φυσικάς, έπιστημονικάς, ΐστορικάς καί θρησκευτικάς, είς τάς 
τελευταίας 3ε ταύτας κυρίως κατατακτέαι τυγχάνουσιν αί δεισιδαι
μονία!, αϊτινες, καθ’άκαί ή λέξις αύτή δηλοϊ (δέος-δεϊσις-δαίμων),πα- 
ριστώσι τό θρησκευτικόν αίσθημα προκαταλαμβανόμενον καί δουλού- 
μενον αύτόχρημα, ούχί ύπό τοϋ φυσικού καί παρά τοϋ λογικού ό'ντος 
όφειλομένου πρός τό ύπέρτατον δν σεβασμού καί τής περί ύπάρξεως 
ανάγκης καί δυνάμεως τούτου επιβολής, δσον ύπό αλογίστου καί ύπερ- 
βολικοϋ δέους.’Αλλά καί τήν πρόληψιν, ώς αΰτη ορίζεται, δύναται τις 
νά θεωρήση ταύτοσήμαντον περίπου τή δεισιδαιμονία, διότι επικρατεί 
πάντοτε εις τάς προλήψεις πεποίθησις έκ τών προτέρων περί τοϋ αισίου 
ή τούναντίου, έξ άνωτέρας άγνωστου, άλλά βεβαίως ούχί άνθρωπίνης 
αιτίας προερχομένου, εινε δέ βέβαιον δτε έν τή παρερμηνεία τών φυσι
κών φαινομένων καί τή άπορίφ περί τών δυνάμεων καί ιδιοτήτων τοϋ 
θείου άνάγονται αί πρώται τών άνθρώπων δεισιδαιμονία!, άσθενών καί 
σμικρών πρό τοϋ άπειρου καί τοϋ μεγαλείου τής κτίσεως, έκταθεϊσαι 
ειτα ύπό τήν γενικωτέραν τής προλήψεως σημασίαν κατά τάς διαφό
ρους πλάνας τής διανοίας. Τήν μέσην, κατά Σουΐδαν, βαδίζει δδόν ή 
εύσέβειά μεταξύ δεισιδαιμονίας καί άσεβείας, ώς βαινουσών άμφοτέ- 
ρων μακράν τής πρεπούσης είς τό θειον λατρείας. Ή δεισιδαιμονία εινε 
τιμή δουλική *, ούχ ήττον παρ’άρχαίοις Έλλησιν έλαμβάνετο έπί κα
λού, παρά τοϊς χριστιανοΐς όμως τούναντίον πλησιέστατα τή άσε- 
βείιφ καί ειδωλολατρείιγ προσκείμενη, κατά τούς πατέρας τής έκκλη- 
σίας, έλέγχουσα ού μην άλλά καί δειλίαν άστήρικτον καί περί τήν πί
στιν άμφιβολίαν, έλαττώματα ταϋτα ψυχών άσθενών είς άνωφελή καί 
έπουσιώδη περιοριζουσών τό θρησκευτικόν αίσθημα. — 'Ο φανατισμός 
καί τά τόσα έν τή ίστορίφ τών θρησκειών άναγραφόμενα έγκλήματα, 
άφετηρίαν.έσχον τό άλογον δέος καί τήν καλήν πίστιν οτι ούτως έξυ- 
πηρετεϊται τό θειον, άπειράριθμοι δέ ήχθησαν μέχρι μαρτυρίου καί λαοί 
δλοι πολλάκις παρεσύρθησαν ύπό πολιτικών καί θρησκευτικών κερδο- 
σκόπων εις έμφυλίους σπαραγμούς καί μακρούς άγώνας. Αί προλήψεις 
καί αί δεισιδαιμονίαι μερικώτερον, εΐ καί κατά τά παραδεδεγμένα είσί 
πλάναι τής διανοίας αφορμήν λαβοϋσαι έξ άπλών συμπτώσεων καί συγ
κυριών άφ’ ενός καί μή έπαρκοϋς διανοητικής μορφώσεως τών λαών 
άφ’ ετέρου, δεσμευσασών τήν κρίσιν περί τήν άληθή τών πραγμάτων 
εκτίμησιν διά τής προκαταλήψεως ήν προϋποθέτουσίν ε’ισιν, ούχ ήττον

< ©εοφράστου, Χαρακτήρες, 25.
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έν πολλοϊς τεκμήρια εύλαβείας πρός παλαιοτέρας ιδέας καί πεποιθή
σεις καί έμμονής καί αγάπης εις τά πατροπαράδοτα, άφ’ών ούκ εύα· 
ρέστως άπομακρύνεται δ άνθρωπος. Εύρίσκονται έν αύταϊς λείψανα πα- 
ρφχημένων δοξασιών καί συστήματα, άς πίστις καί πόνος έπιβάλλου- 
σιν ήμϊν, οίονεί άρεσκόμενα καί έμμένοντα νά μή άφήσωμεν άσχετα 
πρός τά νεώτερα καί ΐσχύοντα, άλλ’ ύπό τούς τύπους καί τάς μορφάς 
τούτων νά τηρώμέν πως κεκρυμμένην καί άλληγορικήν ούσίαν τών 
παλαιοτέρων, (λέχρις ού πάλιν μείζων τοϋ πνεύματος καλλιέργεια κα- 
ταρρίψη παν τό μή κατ’ ούσίαν πρός τά ορθότερα σύμφωνον, εΐ και 
τούτο έστι μονονουχί άδύνατον έν δλφ, διότι ή ιστορία» τοϋ πνευμα
τικού οργασμού τρανότατα άποδεικνύει τό λίαν δυσχερές τής έκριζώ- 
σεως παλαιοτέρων Ιδεών. Ή λύσες τών δεσμών τού πνεύματος καί τών 
πεδών τής ελευθερίας καθ’δλα πολλάς άκόμη θ’άριθμήση τάς έκα- 
τόμβας τών θυμάτων καί τούς ποταμούς τής μελάνης καί τού αϊμα- 
ματος έν τφ έργφ τής τελείας χειραφεσίας· εντεύθεν αί προλήψεις καί 
δεισιδαιμονίαι σύν τόσοις άλλοις δεσμοϊς, είσί κρίκοι ύπό διαφόρους τύ
πους καί χαρακτήρας συνδέοντες τάς πολλάς καί ποικίλας διά τών 
αιώνων ΐστορικάς περιπέτειας, δοξασίας, συστήματα γλώσσας, θρη
σκείας, ήθη καί έ'θιμα τών λαών, οϊτινες έν έποχαϊς άμαθείας μετέ- 
δωκαν τοϊς έπιγιγνομένοις, δι’ αλληγοριών, μύθων, παραδόσεων, εθί
μων καί άλλων λαϊκών δοξών, o,Tt ή ιστορία διά τών δέλτων αύτής 
καί τά άλλα μνημεία έναργέστερον, συστηματικώτερον καί έπιστημο- 
νικώτερον διασφζουσιν ή παραλείπουσιν ώς μή ήκριβωμένον ή ώς σχο
λαστικήν λεπτομέρειαν έν τφ γενικωτέρφ τοϋ έργου των σκοπφ. Είς 
τάς προλήψεις, καί δεισιδαιμονίας δ ιστορικός καί δ κοινωνιοδίφης, 
πολλά θά εΰρωσι τά λείψανα τών περιπετειών λαού τίνος, ούκ 
άσπουδα δέ τυγχάνουσι συμπληρώματα αύται τών ιστορικών μελετών 
καί βοηθήματα τής κριτικής έν τή έκτιμήσει τών διαφόρων πολιτισμών 
έπιβάλλεται μάλιστα τοιαύτη έργασία πρός διάσωσιν και ερμηνείαν 
τοϊς κηδομένοις τής τών ιστορικών καί φυσικών ζητημάτων τελειο- 
τέρας διαλευκάνσεως. Ή ιστορία τών θρησκειών πολλήν δύναται ν’άν- 
τλήση ιδίως ύλην άπό τής γνώσεως, μελέτης καί συμπαραβολής τών 
προλήψεων παρά τοϊς διαφόροις λαοϊς.

Είς τάς δεισιδαιμονίας καί προλήψεις, τό δυσεξήγητόν πως έγκειται 
έν τή έπαναλήψει καί ταύτότητι τών άποτελεσμάτων, ώς έπακολούθων 
τής άποφυγής ή ύποταγής είς πρόληψιν τινα, καί ούκ άτόπως τοϋτο 
ήδύνατο νά δικαιολογήση τήν περιέργειαν καί τήν έρευναν τών αίτιων. 
Τπάρχουσιν οί δοξάζοντες δτι ταύτα δέν πρέπει νά θεωρώνται δλως 
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τυχαϊαι συμπτώσεις. Ή άλήθεια βραδύνει σχεδόν πάντοτε ν’ άναδει- 
χθή έν δλω. Διά τής μελέτης έπ'ι άποτελεσμάτων, διά τής έξετάσεως 
φαινομένων άνεϋρεν ο άνθρωπος τάς. πρώτας αιτίας· τοϋτο βέβαιοί ή 
{στορία καί ή πείρα. Πολλά μέχρι τίνος θεωρούμενα άσπονδα καί δή 
γελοία, καί τόσα κατά τάς περιωρισμένας γνώσεις έποχής τίνος νομι- 
ζόμενα άδύνατα, ή επιστήμη κατόπιν άπέδειξε βάσιμα καί έκύρωσεν 
ώς φυσικούς νόμους, ώς άληθείας άκραδάντους. Διατί νά μή παραδε- 
χθώμεν λοιπόν ότι ύπό τήν πρόληψιν ύπολανθάνει άλήθειά τις άγνω
στος έτι καί ύπο τήν έπανάληψιν τοϋ αύτοϋ άποτελέσματος δσον καί 
άν τοϋτο θεωρήται άλογον, παράδοξον καί γελοϊον, αιτία τις, νόμος τις 
παραγωγός ; Μεθ’ δλα ταϋτα δμως, ή έπιστήμη δέν άνεκάλυψεν έτι 
τό μυστήριον τής σχέσεως, άλλ’ έθεώρησε τάς προλήψεις ώς πλάνας τοϋ 
πνεύματος, κρατούσα δέ περί αύτών γνώμη τυγχάνει ή τοϋ τυχαίου 
καί τής συμπτώσεως παρερμηνευθέντων καί δτι ή προκατάληψις δε
σμεύει τόν νοϋν ήμών, ώστε νά συντελή άκουσίως ε’ις τό προγνωριζόμε- 
νον άποτέλεσμα.

Αΐ περί καλών καί κακών πνευμάτων δοξασίαι τών άρχαίων καί τά 
περί ψυχής, άγγέλων, πονηρών πνευμάτων δόγματα τοϋ Χριστιανισμού 
έγένοντο αίτια πολλών καί ποικίλων παρά τφ λαώ προλήψεων, τά 
πνεύματα δέ έν γένει παρέχουσιν άφθονωτάτην ύλην εις τόν πραγμα- 
τευόμενον τοιαϋτα λαογραφικά ζητήματα. Αί πολλαί, ποικιλόμορφοι 
καί πολυώνυμοι θεότητες τών άρχαίων, ουράνιοί, επίγειοι καί ένάλιοι, 
αί δυνάμεις καί αί μορφαί τοϋ θείου, οί άγιοι τοϋ Χριστιανισμού, οί άγ
γελοι καί ή Παναγία συνδυάζονται καί άναφαίνονται έν ταΐς προλή- 
ψεσι καί δεισιδαιμονίας ύπό διάφορα ονόματα, μορφάς, δυνάμεις, ει
δικότητας καλών ή κακών πνευμάτων τά τελευταία μάλιστά είσι πο
λυάριθμα. 1 Κυρίως τά περί Θεοτόκου, άγιων, άγγέλων καί διαβό
λων παρά τοϋ λαοϋ πιστευόμενα άποδέικνύουσι πρός τούτοις καί τήν 
όποιαν ήσκησαν μεγάλην έπιρροήν έπ’ αύτοϋ τά θρησκευτικά μεσαιω
νικά βιβλία καί τά συναξάρια, άτινα έμελέτων καί εις ά άκραδάντως 
έπίστευον οι ένεκα τών έθνικών περιστάσεων τόσον άφωσιωμένοι καί τό
σον έλπίζοντες είς τήν άρωγήν τής θρησκείας ήμέτεροι πατέρες, καί 
ποσον εις τάς λαϊκάς ταύτας δοξασίας συνέτεινεν δ τά πολλά άμαθής 
καί φανατικός κλήρος, δ πλεϊστα, άν όχι σκοπίμως ένίοτε, άλλ’ έξ ύ-

1 Ώς ή λάμ>αι (ή λαδόμιες), ή στρίγγλες, οί βουρκολάκοι (καί βρυκολάκοι), 
τα παγανα (ή οί καλικάντζαροι καί καλικαντζαρέοι), τά φαντάσματα, ή άνε- 
ραγδες, τα στοιχειά, οί δράκοντες κλπ. περί ών θά πραγματευθώμεν έν ιδιαι
τέρά διατριβή.

περβαλλούσης βεβαίως πίστεως καί εύσεβείας παρερμηνεύσας πράγματα 
καί δόγματα καί τοϊς άπλουστέροις, επομένως τοϊς πολλοϊς μεταδούς 
στρεβλάς δοξασίας. Είς τά καθέκαστα τών περί άγγέλων καί δαιμό
νων προλήψεων έν Κεφαλληνίφ εισερχόμενοι, άπέχομεν νά δώσωμεν έξη- 
γήσεις εύρείας ώς ξένας τοϋ έργου ήμών, άπλοϋ συλλέκτου ύλης είς τήν 
περί τών ζώντων μνημείων τής γλώσσης καί έν γένει τοϋ έθνικοΰ βίου 
έπισπευδομένην συγκομιδήν ύλικδϋ, δπερ άλλοι άνδρες ειδικοί καί περί 
τήν συγκριτικήν μυθολογίαν καί γλωσσολογίαν έγκρατεϊς έπεβάλλοντο 
πρό πολλοϋ έργαζόμενοι μετ’ άκρας φιλοπονίας καί τής πρεπούσης σπου- 
δαιότητος νά καθαρίσωσι, συστηματοποιήσωσιν, έρμηνεύσωσι καί συν- 
δέσωσι μετά τής άρχαιότητος έν γένει καί μερικώτερον μετά τοϋ βίου 
τών ήμετέρων προγόνων, δπως άναδείξωσιν εύπαρουσίαστον καί ούκ ά- 
δοξον τό ένεστώς τής γλώσσης, τών ηθών καί έθίμων τοΰ νεωτέρου 
ελληνικού λαοϋ 4.

’Εν Κεφαλληνίφ πολλά είσι τά περί δαιμόνων καί άγγέλων πιστευό- 
μενα. Είς τά χωρία μάλιστα, ώς συμβαίνει συνήθως, οί άνθρωποί είσι 
φιλοθρησκότεροι μέχρι δεισιδαιμονίας ύπερβολικής καί προληπτικώτε- 
ροι τών άστών, άλλά κυρίως πάσχουσι δαιμονοφοβίαν. Ό Κεφαλλήν 
μεθ’ δλην τήν σοβαρότητα τοϋ ήθους του καίτήν γνωστήν εύφυΐαν καί 
πρακτικότητα τοϋ πνεύματος, δέν άποτελεϊ κατά τοϋτο έξαίρεσιν. 
Έχει κατά τήν δημώδη λέξιν, τά άγοήρία του, ήτοι τούς οιωνούς, 
τάς προλήψεις του 8, ώς έπί τό πλεϊστον δέ αύται περιστρέφονται είς 
τήν έπήρειαν κακοΰ πνεύματος. Τά όργίκά μάλιστα παρά τοϊς χω· 
ρικοϊς, ταΐς γυναιξί, καί έν γένει τοϊς άπαιδεύτοις, εινε περιληπτική 
ονομασία τών κακών πνευμάτων έν γένει, όργικδν δέ καλοϋσι καί τήν 
έκδήλωσιν τής δαιμονικής έπηρείας. Έκαστος ένταύθα θεωρείται — 
άντιποιούμενος ιδιότητα θείου —παρών πανταχοϋ καί άκούων διά τοϋ 
άντιπροσωπεύοντος αύτόν άγγέλου. Τοϋτο γίνεται δήλον έκ τοϋ δτι 
προκειμένου λόγου περί τίνος άπόντος καί άναφερομένων άναμφισβητή- 
των αύτοϋ άρετών ή άληθείας γεγονότος τινός σχετιζομένου πρός τό 
πρόσωπόν έκεϊνο, δ δμιλών πρός μείζονα τών λεγομένων του κύρωσιν 
λέγει· «Θά ’πώ δλην τήν άλήθειαν, έδώ παραστέκει (ή στέκει, 
ή εινε) ό άγγελός του καί μάς άκούει». Είς δλους ύπάρχει σύντρο
φος άγγελος μέν είς τό δεξιόν μέρος, διάβολος δέ είς τό άριστερόν, άλλά

4 Οίος πρώτιστα δ περισπούδαστος φίλος καί σοφός καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου κ. Νικόλ. Πολίτης.

* Έκτοΰ’ιταλ. augurio, λατ, augurium=oio^ πρόληψις. Τώχω άγούριο 
—έχω πρόληψιν.

τομοε ιζ' Φεβρουάριος. 28 
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δέν περιορίζει ό λαός το πονηροί πνεύμα έν τή έννοια καί τη μορφή 
τοϋ διαβόλου [/.όνον, διότι δέχεται καί κακούς άγγέλους. Αί φρά
σεις π.χ. «εχμαχ σέ κακόν άγγελον ή καλόν άγγελόν» είσι συν- 
ηθέσταται εις τήν ενταύθα λαλουμένην, πρός δήλωσιν, εκείνη μέν τής 
κακοθυριίας, τής όργιλότητος καί τής κακής έν γένει διαθέσεως, αυτή 
δέ τής πρός τό αγαθόν προθυμίας καί τής τοϋ ήθους γλυκύτητος. Οΐ τοι- 
οϋτοι καλοί ή κακοί άγγελοί είσι βεβαίως χριστιανικά! παραστάσεις τής 
ψυχής κατά τάς διαφόρους αύτής καταστάσεις, τοϋτο δέ καθιστφ βε- 
βαιότερον καί ή φράσις άγγελος της ψυχής, ώς λέγομεν, έποριένως 
τή ευχή τής εκκλησίας πρός τόν άγγελον φύλακα καί έφεστώτα τής 
ψυχής. Άλλά καί τά άψυχα έχουσιν έν αύτοϊς ή παρ ’ αύτοϊς φύλακα 
καλόν ή κακόν πνεΰρια. Δένδρα τινά, ώς αί συκαϊ καί αί άμυγδαλαϊ, 
θέσεις τινές, ώς τά παρόχθια ποταριών μέρη, αί κρημνώδεις άκταί καί 
αί χαράδραι, τά τρίστρατα καί τινες οίκίαι εχουσι τό κακόν των πνεϋρια, 
ένώ τούναντίον ή έλαια εινε δένδρον τοϋ Θεού κλπ. Ό λαός άδιστά- 
κτως παραδέχεται ότι δ Χάρακας *, δ Σκαυδολίτης *, ή Σκίζα 5, 
τά Κακά λαγγάδια ’, τό Χειριωνικόν 5, τό Δρακοντόσπηλο6, ή 
Διαβολοσπηλιά ’ κλπ. είσιν ένδιαιτήματα πονηρών πνευμάτων, οί 
διερχόμενοι δέ έκεϊθεν έν νυκτί σταυροκοποϋνται καί διηγούνται πολ- 
λάκις ότι άκούουσι λίθους κυλιοριένους καί θόρυβον καί ρεύματα βίαιου 
άνέμου, οικος δέ μέχρι σήμερον σφζόμενος έν τή συνοικίφ Πλάκας τού 
’Αργοστολιού λέγεται casa del diavolo,ρυενων πρό πολλών έτών άνενοι- 
κίαστος διά τόν φόβον ότι εινε κατοικητήριον διαβόλων. Είς τό πύρ 
τής εστίας καί τήν φλόγα τού λύχνου ύπάρχει άγγελος, οί δέ περί τήν 
εστίαν ή τόν λύχνον καθήριενοι, χωρικοί καί απλοϊκοί ορκίζονται λέ- 
γοντες, «μά τόν άγγελο της ψωττας», άπτόμενοι διά τών θηλών 
τού λιχανού καί τού άντίχειρος τής φλογός, ή δεικνύοντες τό πύρ, ή δέ 
τούτου άφή καί συνεπώς ή μετά τοϋ έν αύτφ ένοικούντος αγαθού πνεύ
ματος συνάφεια εινε έξαγνιστικόν καί άποκρουστικόν τούτου, .δπερ φέ
ρει έκαστος έρχόμενος έν καιρφ νυκτός έ'ξωθεν, ώρας καθ’ άς δ φιλών

’· Κρημνός μεταξύ Έρΐσσου καί Πυλάρου, έν τή έπαρχίμ Σάμης.
! Κρημνώδης κατωφέρεια έπί τής είς Θηναίαν άπδ Ληξουρίου άγούσης εις 

τον μυχόντοϋ κόλπου τοϋ Λειβαδιού.
3 ΆΛοτομώτατον άκρωτήριον είς τά δυτικά τής Πάλης, παρά τήν μονήν 

Κηπουρίων.
4 Βαθεϊαι φάραγγες είς τά άνω τών Χαυριάτων ορη τής Πάλης.
3 Άγρια κατωφερής ακτή βορείως τής Θηναίας.
• Σπήλαιον σταλακτιτών παρά τδ ακρωτήριών Κάβο-Γόμπο.
’ Περί αύτοϋ κατωτέρω.

ί

τά σκότη δαίμων περιέρχεται τάς οδούς. Τό πυρ αποκρούει καί τήν 
έν τφ οϊκφ είσόρμησιν τών παγανών (pagania) ή καλικαντζάρων κατά 
τά Δωδεκαήμερα, έντεϋθεν δέ αί οίκοκυραί τηροϋσι πάντοτε κατά τάς 
ήμέρας ταύτας δαυλούς άσβεστους είς τήν έστίαν. Καί οί είς τό δωμά- 
τιον λεχούς εισερχόμενοι άπτονται πρώτον τής φλογός τού λύχνου έν 
καιρφ νυκτός, έπιβάλλεται μάλιστα τφ άγνοοϋντι τούτο πριν ή κα
λησπερίση. Κατά τό ψυχορράγημα τών έναρέτων παρίσταται άγγελος 
άόρατος ί’να λάβη τάς ψυχάς των, ένφ δ δαίμων αρπάζει τάς τών 
αμαρτωλών, καί άγγέλους ισαρίθμους ταϊς άγαθαϊς τού θανόντος πρά- 
ξεσι καί μάλιστα τάϊς εύποιίαις, παραδέχεται δ λαός περί τήν ψυχήν 
ίσταμένους, δι’ δ πρός μακαρισμόν τών τοιούτων λέγουσι φ. ε. «Όσους 
έλέησε (η έδρόσχσε) xx δσα καλά έκαμε, η δσα έδώκανε τά 
χεράκχατου,τόσοχ άγγελοίκαχ άρχαγγέλοχ στην ψυχούλα του.»

Περί τών άρχαγγέλων ίδίφ νομίζουσιν ότι είσίν οί κυρίως τών απο
φάσεων τού θείου εκτελεστά! κατά τόν θάνατον τών άνθρώπων, πρός 
δέ οί έκτιμηταί ή μάλλον είπεϊν οί ζυγισταί τών πράξεων τών άπο- 
θνησκόντων, δθεν καί φέρουσι πάντοτε τά ζύγχα, ώς έμβλημα τής 
δικαίας κρίσεως, δι’ δ καί δ λαός θέλων νά έκφράση τό άπόλυτον δί
καιον καί τήν άκριβή κρίσιν έπί άμφισβητουμένων δικαίων, λέγει φ. ε. 
θά μέ πληρώσης (ή θά μού δώσης τό μητρικό μου ή τό δικό μου) 
μέ τά ζύγχα τοΰ άρχαγγέλου Μχχαή,λ (ή τών άρχαγγέλων). Ώς 
ληξίαρχοι τού ούρανοϋ έπί τών θανάτων τηρούσι μεγάλα βιβλία *, ένθα 
καταγράφουσι τούς άποθανουμένους, προφητικώς περί τούτων άποφαινό- 
μενοι έπί έτος μόνον, διότι ή έντολή των αΰτη διαρκεϊ άπό τής όγδοης 
Νοεμβρίου μέχρι συμπληρώσεως έτους όλου, ή δέ ύπηρεσία τής κατα
γραφής άπό τής πρώτης μέχρι τής εσπέρας τής έβδομης Νοεμβρίου πα
ραμονής τής έορτής τής συνάξεως τών Ταξιαρχών καί πασών τών ού- 
ρανίων δυνάμεων, κατά τό έορτολόγιον. ’Εντός τών ήμερών τούτων 
γράφουσιν οί αρχάγγελοι δοΌυς θά πάρουν, κατά τήν συνήθη φρά- 
otv, τήν τελευταίαν δέ εσπέραν δύνανται νά μαντεύσωσιν οί άνθρω
ποι άν κατεγράφησαν είς τά απαίσια βιβλία, τοποθετοϋντες λύχνους 
καί ίστάμενοι όρθιοι- καί έάν μέν ή σκιά των εινε όρθια, ήσφάλισαν 
πλέον εν έτος ζωής, έάν δέ ή κεφαλή φανή πως κλίνουσα πρός τούς 
ώμους, τότε άψευδής πλέον έστίν ή άπόδειξις, ότι κατ’ αύτών έβάφη

1 Ή τήρησις βιβλίων ένθα γράφονται αί πράξεις τών άνθρώπων στηρίζεται 
επί τής γραφής, καθ’ ήν «καί βίβλοι άνοιγήσονται» έν ημέρα κρίσεως· ίσως δέν 
είναι πρδς τοϋτο άσχετα καί τά βιβλία τών άρχαγγέλων κατά τάς λαϊκάς 
δοξασίας, 1 
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κάλαμος άποφάσεως. Ό 'λαός πολύ σέβει και φοβείται τούς αγγέλους, 
άποκαλεϊ δέ διά τοϋ ονόματος των άπλώς η έν συνθέσει παν το ώραϊον 
καί τέλειον, 1 θεωρεί αύτούς πρότυπα κάλλους ύπερκοσμίου και επικα
λείται εις νόσους πρός ’ίασιν τών νοσούντων. Ώς βαπτιστικόν όνομα 
"Αγγελος εινε κοινότατον, καθώς Άγγελχκή, Άγγέλχκα,’Άγγχολα, 
Άγγχολχνα, Άγγελίνα, έπί θηλέων 8, ,έορτάζουσι δέ οί φέροντες ταϋτα 
τά όνοριατα την ημέραν τών Ταξιαρχών καί ούχί την τοϋ Εύαγγελι- 
σμοϋ, ώς άλλαχοϋ της 'Ελλάδος. Οί άγγελοι, πρός άπόδειξιν ίσως ύγι- 
είας καί εύρωστίας, πίνουσι ψυχρόν ύδωρ, κατά τό δημώδες πρός τινα 
Άγγελχκοΰλαν δίστιχον

1 Κυρίως έπ'ι ώραίων καί αγαθών.— Έπίσης πρβλ. αγγελικό φαί, κρασί, τρα
γούδι, μύτη, στόμα, μάτια κλπ., έν συνθέσει δέ πάμπολλα, άγγελοκάμωτος, άγγε- 
λοκαμωμένος.

* Πλήν τοϋ Άγγελχκή, τά λοιπά έκ τής ιταλικής.

» Άγγελικούλα ζάχαρι, Άγγελικούλα μέλι,
» Άγγελικούλα κρύο νερό ίποΰ πίνουν οί άγγέλοχ.

Τούς ευτυχείς έραστάς έπίσης όνομάζουσιν άγγέλους καί ρήμα άγ- 
γελίζω έπί τών τοιούτων, έν αγγελική τρόπον τινά εύδαιμονίφ τυγ- 
χανόντων, οθεν καί δίστιχον προδοθέντος έραστοϋ-

«Άλλη φορά ήμουν άγγελος, τώρ ’ άγγελίζουν άλλοι, 
»στή βρύσι πώπινα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι.

Άγγελχκό λέγουσι την άπλετον έν τοϊς ναοις φωταψίαν καί την 
ψαλμφδίαν, διότι τούς άγγέλους θεωροϋσι φώς έκλαμπρον άποστίλ- 
βοντας καί ψαλμφδούς έξοχούς, κυρίως δέ φωνήν ώραιοτάτην κεκτη- 
μένους, όθεν καί άγγελχκή φωνή, άγγελχκό τραγοΰδχ. Θηλείας 
άγγέλους δέν γνωρίζει ό λαός, τά παιδιά δμως ζώντα καί νεκρά κα
λεϊ άγγελούδια. Είς τούς έξορκισμούς ό άγγελος εχει πολύ μέρος, περί
εργον δέ δτι έν τινι τοιούτω άναφέρονται έπτά άγγελοι καί έπτά άρ- 
χάγγελοχ έν συνοδίφ καί δή, όχι όλιγώτερον, η κλέπτοντας το ση- 
μανταρόξυλον τής Παναγίας ! Πρός δήλωσιν δέθαυμασμού ή έκπλή- 
ξεως καί ώς άποκρουστικόν έπικρεμαμένου κακοϋ φωνοϋσι σταυροκοπού- 
μενοι «"Αγγελος πρωτοστάτης», τήν γνωστήν άρχήν τοϋ πρώτου 
τών χαιρετισμών τής Θεοτόκου . Ούχ ήττον δμως δ λαός εινε φειδωλός 
πως είς άπονομήν πολλών έπιθέτων καί ιδιοτήτων εις τούς άγγέλους, 
ένφ τανάπαλιν συμβαίνει περί τοϋ διαβόλου.

Δαίμονες καί διάβολοί είσι ταύτόσημα καί έκφράζουσι γενικώτερον 
τήν ιδέαν τοϋ πονηροϋ πνεύματος. Έν αύτοϊς έκπροσωπεϊται ή οργή. 
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τοΰΘεοΰ, δθεν καί δργχκά καλούνται. Ό διάβολος θεωρείται εχων 
μακράν καί λεπτοτάτην εις τό άκρον ούράν, έντεϋθεν δέ τά γραίδια 
σταυροκοπούμενα ή έξορκίζοντα φροντίζουσ» νά συσφίγγωσιν δσον τό δυ
νατόν ίσχυρότερον τά τρία των δάκτυλα, λιχανόν, μέσον καί άντίχειρα, 
ΐνα μή διέλθη δι’ αύτών ή ούρά τοϋ δαίμονος καί ματαιώση τό έκ τής 
προσευχής, σταυροκοπήματος,· έξορκισμοϋ προσδοκώμενον άγαθόν, έν 
γένει δέ παραδέχεται δ λαός, δτι δπου συμβή τι κακόν, διαπληκτισμοί, 
τουτέστι σκάνδαλα, φόνοι κλπ. έχεχ την ούράν τον, σπανιώτερον 
δέ τό χέρχτου, δπερ δμως εινε σύνηθες έπί Θεοϋ, Θεοτόκου καί άγίων 
επί καλοϋ. Ό διάβολος εινε παμμέλας, κερασφόρος, γαμψώνυξ, έξερεύ- 
γεται φλόγας άπό τοϋ στόματος, έχει δύοπόδας, δύο χεϊρας, οφθαλμούς 
ερυθρούς καί κατοικεί έν φωλε^, έν τή ίδιότητί του δμως ώς οργής 
Θεού, νομίζεται πολύπους. «Ό δχάολος, λέγουσιν, ή, οργή τοΰ/ 
Θεοΰ έχεχ πολλά ποδάρχα», δήλα δή πρέπει τις νά ή πολύ προσε
κτικός, διότι δ διάβολος φθάνει ταχύτατα πανταχοϋ πρός κακόν διά 
πολλών τρόπων καί έπηρειών δυνάμενος νά ζημιώση καί φέρη δεινά. Δέν 
ήκουσα νά λέγηται περί αύτοϋ, δτι έχει δέρμα ακανθωτόν, ούχ ήττον 
δμως τούς έπιβούλους καί μοχθηρούς καλοϋσι δχαόλου άγκάθχα καί 
σκλήθρες. Ό λαός προσπαθεί ν’ άποφεύγη νά έκστομίζη τό όνομά 
του, άντί τούτου δέ λέγουσιν δ δεχνας (καί δ όδεχνας), δ τάδες, 
έκεχνος, δ άμελέτητος, δ όξαποδώ, δ καταραμένος καί τά τοιαϋτα· 
άλλοτε δέ διαστρέφουσι καί παραφθείρουσι τήν λέξιν δχάβολος λέγον- 
τες δχάοτσος, δχάψορος, δχάσκαντζος, πτύουσι δέ, ώς καί έν τφ 
μυστηρίφ τοϋ βαπτίσματος γίνεται παρά τοϋ ίερέως κατά τά διατε
ταγμένα, καί σταυροκοποϋνται πολλάκις, δταν άναφέρηται τό όνομά του, 
αί δέ οίκοκυραί λιβανίζουσι τάς κλίνας τών οικείων πρός άπόκρουσιν 
αύτοϋ. "Οταν άναφέρηται τό όνομά του, καθώς καί'κακόν τι μέγα, 
θέτουσιν αμέσως όοθίαν άνοικτήν τήν παλάμην καί φωνοϋσι σίδερο 
στη μέση μας, τό μέν διότι τό μέταλλον τοϋτο θεωρείται έχθρόν τφ 
διαβόλφ, τό δέ διότι παρά τώ λαφ θεωρείται σκληρότερον καί μάλλον 
άδιαπέραστον τών μετάλλων καί συνεπώς καί αύτόν τόν διάβολον δυ· 
νάμενον νά έμποδίση ερχόμενον καθ’ ήμών. Τά ονόματα σατανάς καί 
σοτανάς, πεχρασμός, πονηρό κα'χ άκάθαρτο, καί τελώνχον έπί
σης είσί συνήθη, ειλημμένα άπό τών γραφών καί τοϋ άγιασματαρίου· 
τελώνχον δέ της Μαγδάλως λέγουσι τό ταραχοποιόν καί άνυπότα- 
κτον πνεύμα καί μάλιστα τών παιδίων, έκ μεταφοράς βεβαίως τοϋ πο· 
νηροϋ πνεύματος, δπερ παρέσυρε τήν Μαγδαληνήν εις τάς τρίβους τής 
απώλειας. Τά έπίθετα έπχκατάρατος καί αναθεματισμένος είσιν 



438 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ! 439

έπίσης λίαν συνήθη, το πρώτον μάλιστα λέγεται και εις μοχθηρούς 
ανθρώπους, καθώς και εις ύψηλούς καί ισχνούς ώς όμοιάζοντος τώ §ta- 
βόλφ. Όμαιμων πολλάκις θεωρείται γέρων, δθεν καί ή κατάρα «σΰρε 
(ή πήαινε) στό γέρο τον δχάολο», δέν εινε δμως καί άπίθανον νά 
έννοώσι τον αρχηγόν τών πονηρών πνευμάτων. 'Υπάρχουσι καί θήλεις 
διάβολοι (διαόλισσες, δαιμόνισσες) καί παιδία (διαολόπουλα,. διαολά- 
κιδες), δχαολάκην δέ λέγουσι το μικρόσωμον, ζωηρόν καί δυσυπότα- 
κτον παιδίον- έχει δέ καί έγγόνια, τά τέκνα τών ιερέων, κατά τήν 
παροιμίαν «παιδί παπά, διαύλου ’γγόνι». Οί διάβολοι εινε έβδομήκοντα 
δύο, επί λίαν δέ ίδιοτρόπου καί όξυθύμου λέγουσιν έχει καί τούς εβδο
μήντα διίο μέσα τον 1 ώς γεννήματα καί κτήματα τών διαβόλων · 
δθεν επί τών τοιούτων λέγουσιν είπε ό δχάολος καχ τον έκαμε. 
Τούς άμαρτωλούς, άλλά κυρίως τούς ασεβείς καί βλασφήμους λέγουσι 
παραδομένονς ή δοσμένους, παραδίνω δέ τινα δηλοϊ, βλασφημώ 
τινά παραδίδω τινά τω διαβόλφ. Οί Κεφαλλήνές εΐσι βλάσφημοι κατά 
τήν γνωστήν επτανησιακήν παροιμίαν «κεφαλλονίτηςβλάστημος κλπ.», 
αί δέ σχέσεις των μετά του διαβόλου έδωκαν αφορμήν νά συμπερι- 
ληφθώσιν εις τήν πελοννησιακήν παροιμίαν-

«Ό διάολος είχε τρία παιδιά, τον ένα κάθισε στην Κρήτη,
»τδν δεύτερο στη Μάνη, καί τον τρίτον στην Κεφαλλονιά !.

Ό δαίμων πολλάκις φαίνεται ώς μαύρος κύων, μάλιστα εις θέσεις 
δπου έγένοντο φόνοι, άλλοτε ώς ρεύμα σφοδρού ανέμου, άρέσκεται δέ 
νά διανυκτερεύη εις άργαλιά καί ελαιοτριβεία, τούτο δέ άποφεύγουσι 
σταυρόνοντες ή λιβανίζοντες μετά τήν λήξιν τής εργασίας τό εσπέρας τά 
έν λόγω μηχανήματα. Περίεργον καί το έπίθετον σκατόφωλος, ώσα- 
νεί έχει φωλεάν έντός περιττωμάτων, εις τάς φράσεις δέ έμπήκε στο 
καυτρί τον επί ήττης τού διαβόλου, φαίνεται δτι τον θεωρούσιν έχοντα 
κέλυφος ώς ή χελώνη καί κρύπτοντα έν ταπεινώσει καί φόβω τήν κε
φαλήν έν αύτφ s. Ή ενέργεια τού πονηρού πνεύματος λέγεται σνν- 
ταρκία ’ έπχκαταράτον ή κουτάλα δχαόλον, δι’ ής έκ μετα
φοράς τού μαγειρικού οργάνου, άνακατόνει καί θολόνεχ τές δουλχές· 
Ό άρχων τών δαιμόνων λέγεται Βερτζεβοχίλΐΐς, Εωσφόρος έκ τής

1 Περιέργως δ λαός κατά τήν δημώδη ιατρικήν εις έβδομήκοντα δύο ανα
βιβάζει και τάς άσθενείας «εβδομήντα δύο άνάγκας τοϋ κορμιού», κατά τινα 
έξορκισμόν.

* Πάρτς, Κεφαλληνία καί ’Ιθάκη μεταφρ. Λ. Παπανδρέου σ. 131.
• Καυτρχ κυρίως και χαυκί τό κέλυφος τής χελώνης.
4 Ίσως έκ τοϋ δυνταράδδω.

Γραφής ειλημμένα, διά τής δευτέρας δέ πάντοτε χαρακτηρίζουσι τόν 
άλαζόνα. Αί μοχθηραί οΐκογένειαι καί αί κακαί γενεαί ονομάζονται 
δχαολοσποραί,δχαολοφαμελχές, δχαολοσπάρματα, δχαολόσπητα, 
οίονεί γόνοι τού διαβόλου, δστις άγαπρέ πολύ τάς γυναίκας καί μάλιστα 
τάς έγκύους, τά δέ τερατογενή, έκτρωματικά καί ηλίθια παιδία θεω
ρούνται γεννηθέντα έξ έπηρείας διαβολικής.

Ό διάβολος εχει κυρίαν κατοικίαν τά άφανα ή καταχθόνια τής 
γής, καί τήν κόλασχν ένθα ύπηρετεΐ εις τήν τήρησιν τού άενάου πυρές 
τών έκεϊ λεβήτων, δπου, κατά τάς περί κολάσεως δοξασίας τού λαού, 
βασανίζονται οί άμαρτωλοί- έχει δέ καί προσφιλή μέρη ένθα συχνάκις 
διαμένει, ώς καί άνωτέρω έρρήθη, τούς κρημνούς, τάς φάραγγας, τά 
σπήλαια κλ. Έν Θηναίρι σώζεται παράδοσις περί τής, έκεϊ δχαολο- 
σπηλχάς εις θέσιν Κάτω Χαλαιπέδα, εις δύσβατον καί άγρίαν κατω
φέρειαν κατά τήν κωμόπολιν τού Άγκώνος. 'Υπήρχε, λέγουσιν, έκεϊ 
προ χρόνων ποιμήν τις αμαρτωλός καί άθρησκος, φίλος δέ πιστός τού 
διαβόλου, δστις έπέταξεν αύτώ νά μή πατήση ποτέ τόν πόδα εις έκ- 
κλησίαν. ’Άνω τού έν λόγφ σπηλαίου, καθ’ ύπόδειξιν τού δαίμονος, 
δ ποιμήν ήγειρε τό μανδρί του, έντός δμως του σπηλαίου έτυροκόμει. 
Έτυχεν δμως μίαν τών ήμερών δ ποιμήν νά κάμη τι καλόν ή νά με- 
ταβή εις τήν εκκλησίαν- άλλ’ δ διάβολος μαθών τούτο έδραμε μετ’ο
λίγον καί εύρών τόν ποιμένα τυροκομούντα έν τφ σπηλαίφ, έ'θηκε πύρ 
εις τό μανδρί, άλλ’ δ ποιμήν άρπάσας τήν κουτάλαν πλήρη θερμού γά
λακτος έ'ρριψεν αυτήν κατά πρόσωπον τού δαίμονος, δστις φυγών ζεθερ- 
ματισμένος δρομαίως, έφώναξε καλών τούς άλλους διαβόλους «βοη
θάτε μου, άδέλφχα μου, καχ μ’έκαμαν στήν Κάτω Χαλαχπέδα»- 
έκτοτε τό μέρος έκεϊνο θεωρείται ένδιαίτημα τού δαίμονος καί έγείρει 
τόν τρόμον τών διαβατών, άν καί έκεϊ δ διάβολος έφαγε μέ τήν 
κουτάλα.

Ό διάβολος κυνηγεϊ τά μικρά παιδιά, διά τούτο έν καιρφ νυκτός 
καί έν μεσημβρία δέν τά άφήνουσι μόνα, φοβούμενοι μήπως τά πάρη- 
τόσον δέ ορέγεται τούτων, ώστε δταν δ ίερ,εύς βαπτίζη τό παιδίον, 
κρύπτεται ύπό τήν κολυμβήθραν, διά τούτο καί δ ίερεύς έκφωνών έν τώ 
μυστηρίω τού βαπτίσματος τήν περικοπήν τής εύχής «συντριβήτωσαν 
»ύπό τήν δύναμιν τού Σταυρού σου πάσαι αί έναντίαι δυνάμεις», έμ- 
βαπτίζων ώς έθος τήν ευλογούσαν χεϊρα καί σταυρόνων το ύδωρ, βυθί
ζει αύτήν μέχρι τού κατωτάτου μέρους τής κολυμβήθρας, ϊνα άποδιώξη 
τά πονηρά πνεύματα.

Ή γυνή δέν ύποκύπτει, ώς φαίνεται, ευκόλως εις τόν διάβολον, δστις 
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και ταπεινοϋται χάριν αυτής και έξαπατάται παρ’ αύτής. Υπάρχει 
μύθος, καθ’ ον ήράσθη γυναίκας τίνος καί έξέφρασεν αύτή ερωτικούς 
πόθους μέχρι φιλότητος, ή γυνή όμως μετ’ αρκετής πανουργίας δε- 
χθεϊσα τάς προτάσεις τού δαίμονος, ενα τφ έπιβάλλει δρον, νά εΐσέλθη 
πρώτον έντός κενής φιάλης, δθεν προς άπόδειξιν τής δυνάμεως και 
εύφυϊας τών γυναικών λέγουσιν «ή γυναίκα έβαλε τδ διάολο μες 
τύ,ν μπύτσα1», έτέρα δέ παροιμία λέγει «ή γυναίκα έχει τδ διά- 
ολο μές τδν κύτσο της» *,καΙ άμα λύση τούς πλοκάμους, άπολύει 
τούς διαβόλους της, ήτοι τάς κακίας καί ιδιοτροπίας της, άπόδειξις 
τούτο άλλου βεβαίως ερωτικού κατορθώματος της κατά ενοχλητικού 
πνεύματος. Διά τών λογιών τούτων καταδηλοΰται πόσον ό λαός ύψοϊ 
τήν ΐσχύν τής γυναικος έπί τού άρρενος φύλλου, περισσότερον τού τρυ- 
φηλού Άνακρέοντος, δστις μόνον περί τού κάλλους αύτής έ'ψαλεν δτι 

νίκα καί πυρ καί σίδηρον καλή τις ούσα 3

άφού καί αύτον τον διάβολον δύναται νά νικήσγ καί άπατήση.
Τούς διαβόλους κυνηγεϊ ό σταυρός, τά βάϊα, δ βασιλικός τού σταυ

ρού, δ άμνός τού επιταφίου, δ λίβανος, το περίαπτον καί άλλα ιερά 
αντικείμενα, άλλά μεγάλη ύπάρχει παρά τώ λαφ πεποίθησις εις τήν 
δοθεϊσαν δύναμιν καί χάριν τφ άγίφ Γερασίμφ πρός ϊασιν τών δαιμο- 
νκοντων, καθ’ ά καί ή εκκλησία δέχεται καί έν τώ άπολυτικίφ αύτού 
λέγεται δαιμονώντας ίάται. Τήν περί δαιμόνιων παραλαβών δ λαός 
άπό τών γραφών έν πολλοϊς παρηρμήνευσε καί διέστρεψεν, ή δέ διά 
τών άγιων καί τής Παναγίας έπιδιωκομένη ΐασις τών πασχόντων ύπό 
πονηρού πνεύματος εδωκε πολλήν τήν τροφήν είς τάς προλήψεις καί τόν 
φανατισμόν. Πάντας σχεδόν τούς φρενοβλαβείς έντεύθεν καί έξ άλλων 
νήσων καί άπό τής Στερεάς καί Πελοπόννησου φέρουσιν είς τήν έν Ό- 
μαλοϊς γνωστήν μεγάλην γυναικείαν τού δσίου μονήν- ύπάρχουσιν δμως 
καί οΐ προτιμώντες άλλας μονάς καί εικόνας, πρός άς καταφεύγουσι, 
διαμφισβητούσας, ώο φαίνεται, τήν άποκλειστικήν τού άγιου Γερασίμου 
χάριν. Έκεϊ μένουσι, πολλάκις έπί έτη, έν προσευχή καί αύστηρ^ νη- 
στεία, οϊ τε πάσχοντες καί οί συνοδεύοντες αύτούς, άναμένοντες τήν θε
ραπείαν διά τής θαυματουργού ,χάριτος τού δσίοϋ. 'Η τρέλλα, ή επι
ληψία, ή μελαγχολία καί πάσα έν γένει διανοητική διατάραξις καί 
νευροπάθεια θεωρούνται ε’πήρεια δαιμονική καί πείραξί, κατά τήν συ- 

’ Λέξιςίταλ. boccia, bocciuolo.
* Είδος κτενίσματος, καθ’ δ οί πλόκαμοι δένονται όπισθεν είς σχήμα στρογ· 

γ ύλον έξέχον- ή λέξις ξενική.
5 Άνακρέοντος Τηίου μέλη, ωδή Β.

νήθη λέξιν, διότι πειρασμός sivs δ διάβολος. Ούτος θεωρείται εύρι- 
σκόμενος έντός τού σώματος τών τρελλών, συνήθως δέ όρθιος, άλλ’ένίοτε 
καί δίπλα- τό πρώτον δμως δεικνύει δεινήν διαβολικήν προσβολήν, 
δθεν καί μεταφορικώς έπί οργίλων, καί ’ιδιότροπων λέγουσι τόν δ^ει 
όλύρτο μέσα του, άλλά πολλάκις καί πολλοί καί δλοι οί διάβολοι 
εισέρχονται έντός τού άνθρώπου, δθεν εχει τούς διαύλους μέσα του 
καί, χορεύουνε έπί τών τοιούτων. Ό τρελλός εινε δργανον τού πο
νηρού πνεύματος, δπερ δι’ έκείνου δμιλεϊ, άκούει, βλασφημεϊ, προφη
τεύει, ύβρίζει, καταράται, άποκαλύπτει μυστικά καί σκάνδαλα, δια- 
λαλεϊ αμαρτήματα παρόντων καί άπόντων. Ό διάβολος διά τού άσθε- 
νούς γρυλλίζει και λαλεϊ ώς ή δρνις καί έκπέμπει φωνάς καί άλλων 
ζφων, τό λάλημα δμως θεωρείται ή τρανοτέρα έκδήλωσις τού δαιμό
νιου, δθεν καί κατάρα νάμπη μέσα σου ό διάολος καί, νά, λαλήση. 
Πάσα άποστολή πρός τόν διάβολον καί πάσα πρός τούτο έπίκλησις 
θεωρούνται κάκισται καί άγωγοί ταχύτατοι αύτού καί μάλιστα τήν 
τρέλλαν προκαλούσαι, σύρε (η πήαινε) στον διάολο, ό διάολος 
νά σέ πάρη και νά σέ τσάκιση, διάολέ ’μπα μέσα σου, κλπ. 
είσί φράσεις καί κατάραι, περίεργοι δέ δύο τοιαύται : στον διάολο 
καί στοΰ διαύλου τόν .... καί ή τούς ναύτας άφορώσα δυσεξή
γητος πως παροιμία ·

«"Οποιος ’ςτή γη (ή στεργηά) πατεϊ καλά και θάλασσα γυρεύει
»δ διάολος τοΰ .... του κουκκιά τοϋ μαγερεύει».

Οί άγιοι καί ή Παναγία δμως, δέν έχουσι μόνον τήν δύναμιν τής 
ίάσεως, άλλά καί τήν έναντίαν, νά δαιμονίζωσΐ, δήλα δή νά καθι- 
στώσί τινα δαιμονιώντα, δθεν καί δ όρκος φ. ε. νά μέ δαίμονίση 
ή, Παναγία, ή ό άγιος Γεράσιμος. Περίεργον άληθώς τούτο, οί τόσοι 
εχθροί τού διαβόλου νά γίνωνται όργανα καί μεσϊται αύτού κατά τών 
άνθρώπων, ους θέλουσι νά βλάψωσιν ή έκδικηθώσιν !

Άλλ’ ή διαμονή τών τρελλών έν τή μονή τών ’Ομαλών παρέχει 
πολλήν τήν ύλην είς μελέτας καί σκέψεις έπί τής θρησκευτικής τοΰ 
λαού μορφώσεως. Τά δσα έκεϊ γίνονται άνεκτά ή προκαλούνται ύπό 
τών ιερέων, τά δσα επινοεί ή κερδοσκοπία καί δ φανατισμός, τά άφθονα 
τάματα τών ένδιαφερομένων, κλπ. έξευτελίζουσιν αύτόχρημα τό θρη
σκευτικόν αίσθημα, καταβιβάζοντα λίαν τήν σημασίαν τοΰ θείου καί 
τήν έννοιαν τών γραφών καί μεταβάλλοντα τάς πρός τόν δσιον ύπέρ 
τών πασχόντων δεήσεις καί ιεροτελεστίας είς άληθή άνθρωπολατρείαν. 
Άλλά καί ή δίαιτα τών άσθενών καί ή πρός αύτούς συμπεριφορά τών 
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έκεϊ προληπτικών είνε οίκτραί- έν χρίσει δέ πολλάκις εινε και το ξύλου, 
διότι νομίζουσιν δτι τά κατά τοϋ πάσχοντος κτυπήματα καταφέρον
ται κατά τοϋ δαίμονος. Κατά τάς έξόδους τών τίμιων δώρων και τάς 
λιτανείας τών λειψάνων τοϋ οσίου, ρίπτουσι τούς ασθενείς χαμαί ύπτιους, 
άνωθεν δέ αύτών διέρχεται ό ίερεύς η ή λάρναξ, γενομένης παρακλή- 
σεως ύπέρ της ίάσεως αύτών. Μεταξύ τών περιέργων ών κ’ έγώ ποτέ 
έγενόμην αύτόπτης, εινε καί τό δτι γυμνοϋσι μέλος τι τοϋ άσθενοϋς 
καί δεικνύουσι μελανά εξογκώματα κινούμενα ύπό την έπιδερμίδα, 
άτινα ύπολαμβάνουσιν ώς τόν διάβολον, έπιθέτουσι δέ έπ’ αύτών τόν 
σταυρόν η τό πασουμάκιον τοϋ άγιου καί νομίζουσιν δτι βλέπουσι τον 
όγκον διαλυόμενου. Διά τούτων παραδέχονται δτι καταβάλλονται οί 
δαίμονες, οϊτινες κατά τήν συνήθη λέξιν ’πιμυτίζουν καί καταμυτώ- 
νονταΐ, ήτοι πίπτουσι πρηνείς έπί ρίνα (μύτην) τρόπον τινά πρός άπό- 
δειξεν ήττης καί ταπεινώσεως. Ό δσιος τών δαιμόνων διώκτης, κατά 
τήν ιδέαν τοϋ λαοϋ, καίει τούς δαίμονας, δθεν καί καψάλης λέγε
ται, οί άσθενεϊς δέ φωνάζουν, καψάλη, μας έκαψες! δταν δέ θ’άφήση 
τόν τρελλόν δ διάβολος, διηγούνται δτι γίνεται μέγας θόρυβος έντός 
τής έκκλησίας, θλώνται οί ύαλοπίνακες καί ο άσθενής μένει έπί τινας 
ώρας έξηντλημένος καί έν ναρκώσει.

Αύτά ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν περί άγγέλων καί δαιμόνων έν 
Κεφαλληνία, έχοντες κυρίως ύπ’ δψει τάς περί τούτων έν τή έπαρχίφ 
Πάλης προλήψεις καί δεισιδαιμονίας.

Εϊχομεν περάνει τήν άντιγραφήν τής πραγματείας, δτε έμάθομεν τά 
έξής, άτινα πρός συμπλήρωσιν αύτής γράφομεν ενταύθα. Ή παροιμία 
ήν άνωτέρω (έν σημειώσει) άνεφέρομεν, λέγεται καί ένταύθα, ούχί 
περί άδελφών τού διαβόλου, άλλά περί θυγατέρων-

«Ό διάολος είχε τρεις θυγατέρες, τήν πρώτη έπάντρεψε ’ςτήν Μάνην; 
τήν δεύτερα ’ςτήν Κρήτη, καί τήν τρίτη ’ςτήν Κεφαλλονιά.

Οί ύπό τοϋ δαίμονος καταλαμβανόμενοι καί έν γένει οί παράξενοι 
καί,ιδιότροποι λέγονται καί παρμένοι, αί δέ παράφοροι δμιλίαι, τά 
θυμώδη κινήματα καί έν γένει ή έκδήλωσις σφοδράς οργής, λέγονται τά 
παρμένα. Ό χορός τών διαβόλων είνε λίαν θορυβώδης, δθεν έγίνηκε 
τοΰ διαόλου ό ^ζορός λέγομεν έπί τών ταραχωδών σκηνών καί συμ
πλοκών .

Ή βλασφημία θεωρείται έπίκλησις τοϋ διαβόλου κατά τίνος, πλη- 
θύν δέ βλασφημιών καί καταρών τοιούτων μεταχειρίζεται δ λαός, ού- 
δενος ιερού καί οσίου φειδόμενος καί ούδέ τόν Θεόν αίδούμενος. Καί 

τάς ψυχάς τών νεκρών καί τά οστά των παραδιδει τφ διαβόλφ. ΙΙε- 
ρίεργά πως εινε τά έξής: διάολε, πάρ’τό σΤανιό ή τό Οταμίκο ΟΌυ 
δυσκόλου έτυμολογίας καί έρμηνείας, διάολε, πάρ’τόν ’Ιούδα, τόν 
Τούρκο ft τόν Εβραίο, δταν δέν θέλωσι νά βλασφημήσωσιν ώρισμένον 
πρόσωπόν, δπερ, άν καί έχωσιν αιτίας νά θυμωθώσι κατ’αύτοϋ, ούχ ήτ
τον τό άγαποϋν, καί ή διάολε, πάρ’τόν πατέρα τσ’ άγιας Βαρ
βάρας, ήτις κατά τό συναξάριόν της παρεδόθη είς τάς βασάνους ύπ’ 
αύτοϋ τού πατρός της έθνικού.Όί χαρτοπαϊκται, δταν κατά τήν πρώ
την τοΰ έτους χάνωσι χρήματα, στέλλουσιν είς τόν διάβολον καί αύτόν 
τον άγιον Βασίλειον ! Είς εικόνας έν έκκλησίαις, είς άς ζωγραφίζεται ό 
διάβολος, οί παϊδες καί οι κληρικοί καταστρέφουσι διά γραμμών καί 
ξεσμάτων τό πρόσωπόν καί ίδια τούς οφθαλμούς, τοιαύτην δέ τύχην 
πάσχει καί δ ’Ιούδας είς τό Μυστικόν δεϊπνον, δ δήμιος δ άποκεφα- 
λίζων τόν Πρόδρομον καί άγιος τής καθολικής έκκλησίας, ώς ειδον έγώ 
ποτέ τόν San Francesco d’Assisi καί τόν Sant’Antonio di Pa
dova. Είς τά άποδέματα, δ διάβολος έχει τό κύριον μέρος τής λύσεως, 
δθεν δ άποδένων λέγει «έγώ δένο) και ό διάολος άς λνϋπ.»

Έν Ληξουριω κατ’ ’Ιανουάριον μεσοΰντα τοϋ 1895.

Ήλόας Λ. Τβετσέλης

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ1

Έκλεισε λοιπόν είς τό λαμπρόν φώς τής ήμέρας τό γλυκύ όμμα καί 
δ Άχελλεύς Παράσχος καί παγερός ήνοίχθη καί έκλείσθη νεο- 
σκαφής δ τάφος, ϊνα είς αιώνιον ύπνον ύποδεχθή τδ πολυπαθές σαρ- 
κίον τοϋ έθνικοΰ ποιητού ! Τδ πολυκύμαντου σκάφος τοϋ αθανάτου 
ψάλτου έπέπρωτο τόσον άποτόμως νά προσορμισθή είς τδν άκδμαντον 
όρμον τής αίωνιότητος ! Διά παντός λοιπόν έθραύσθη ή εύηχος Λύρα, 
ήτις έναλλάξ καί μετά γοητείας έψαλε τήν Θρησκείαν, τήν Πατρίδα, 
τδν Έρωτα, τδν άνθρωπον, τδν πάσχοντα καί ύπό τδ βάρος τής άπη- 
νοϋς Μοίρας στένοντα άνθρωπον ! ’Αληθώς έκλείσθησαν, ϊνα μηδέ
ποτε πλέον άνοιχθώσιν είς μελισταγεϊς στίχους; τά εύλαλα χείλη τοϋ 
μεγάλου ποιητού καί έσίγησεν είς αίωνίαν σιγήν δ έρωτικδς στόνος 
τής ήδυμόλπου άττικής άηδόνος ; Έπαυσεν όντως ή πτήσις τού αίθε-

1 Άπηγγέλθη έν τω Έλληνικφ Φιλολογικό) Συλλόγφ Κωνσταντινουπό
λεως τή 31 ’Ιανουάριου 1895.
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ροβάμονος άετοϋ τοϋ 'Ελληνικού Παρνασσού και θά τρύξωσι λοιπόν έκ 
χαράς οί άπτήνες στρουθοΐ της νεωτέρας ήμών ποιήσεως ; Έπεσε πράγ
ματι τήν μοιραίαν πτώσιν ή βαθδκομος καί άμφιλαφής δρϋς, ή επί 
ΐκανάς δεκάδας ετών σκίάσασα τό αυχμηρόν έδαφος τοϋ νέου Έλικώ- 
νος καί πρόθυμος θά σπεύση πάς έκαστος διαβάτης ΐνα ξυλευθή ; Ό 
άείρροος ποταμός, δστις επί τοσαϋτα έτη τόσον γονίμως ήρδευσε τήν 
άγονον γην, έστείρευσε καθ’ ολοκληρίαν καί άπωλέσθησαν άνεπιστρε- 
πτεί τά διαυγή ρείθρα τής Κασταλίας ; Οΐμοι ! ,Τοιοϋτος έπλάσθη ό 
δύσμοιρος άνθρωπος ! Ήμίσεια περίπου έκατονταετηρίς παρήλθεν ώς 
μία καί μόνη στιγμή, καί μετά πολυώδυνον καί πολυκύμαντον πορείαν 
δ άκατοπόνητος τοϋ βίου 'Οδοιπόρος ’πέρασε.

*
* *

Ό Άχελλεί>ς Παράσχος άπεκλήθη ύφ’δλου τοϋ έθνους έθνΐ- 
κδς ποιητής, διότι οίον δήποτε θέμα, αμέσως ή εμμέσως έφαπτόμε- 
νον εθνικής τίνος ύποθέσεως, μόνον δι’ αύτοϋ δίηρμηνεύετο. Αυτός καί 
δ πολύ προ αύτοϋ (τώ1879) άποβιώσας Αριστοτέλης Βαλαω» 
ρότης άπετέλουν τήν ξυνωρίδα τών εθνικών ποιητών κατά τάς 
τελευταίας δεκαετηρίδας. Ότε άπέθανε τφ 4877 δ ψείμνηστος Κων
σταντίνος Κανάρης, ε’ις τόν ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτην άνετέθη νά 
άπαγγείλη επιτάφιον ποίημα, εις δέ τόν Άχιλλέα Παράσχον τό έπι- 
μνημόσυνον. Άμφότεροι οί στενοί φίλοι μετά χαράς άνεδέξαντο τήν. 
έξοχον τιμήν καί σόμπαν τό 'Ελληνικόν έσπευσε νά άκροασθη τούς δύο 
μεγάλους καί διακεκριμένους αύτοϋ ποιητάς, ούς έξ ίσου έτίμα καί 
έσεβε, προθύμως πάντοτε αποστήθιζαν τούς αδρούς δημώδεις στίχους 
τοϋ πρώτου καί τάς τρυφεράς στροφάς τοϋ δευτέρου. Μεταξύ τών 
ακροατών τοϋ Παράσχου έν τώ Συλλόγω ΙΊαρνασσώ ήτο καί δ μακα
ρίτης ποιητής τών «Μνημοσυνών»- άφ’ ου δέ έπερατώθη ή απαγ
γελία τοϋ αριστουργήματος έκείνου. δπερ τελειωτικώς είχεν εισαγάγει 
τόν ποιητήν αύτοϋ εις τό Πάνθεον, έξήρχετο άπό τοϋ Συλλόγου Παρ
νασσού το άμέτρητον εκείνο πλήθος τών ακροατών, μία δέ καί γενική 
παρά πάντων ήκούετο κρίσις : αριστούργημα ! αριστούργημα ! 
Άναμφιβόλως δμως ύπερ πάντας τήν αληθή καί άνεκτίμητον άξίαν 
τοϋ ποιήματος έγίνωσκε πρώτος αύτός δ ποιητής καί εϊτα δ ομό
τεχνος ακροατής αύτοϋ.

*
* *

Ό Άχιλλεύς Παράσχος ήτο κατ’ εξοχήν λυρικός ποιητής, δ λυρι- 
^ός ποιητής τής νέας Ελλάδος. Τά ποιήματα αύτοϋ μετά φανατι-
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σμοϋ άνεγινώσκοντο, άπεστηθίζοντο, έτραγφδοϋντο. Ε’ις τούς στίχους 
τοϋ ποιητοϋ τούτου κυρίως εΰρισκεν ή τετραυματισμένη καρδία τής 
κόρης φάρμακον άκεσώδυνον, δ δύςερως νεανίας τήν άπήχησιν τών 
άλγηδόνων αύτοϋ. ’Από μικράς ήλικίας ,δ ποιητής κατέκτησε τήν κοι
νήν συμπάθειαν πάντων τών άναγινωσκόντων ε’ις τοιοϋτον βαθμόν, 
ώστε ούδέν περιοδικόν ή έφημερίς ή ήμερολόγιον έξεδίδετο επί 40 πε
ρίπου ετη, έν ω ζηλοτύπως νά μή έθησαυρίζοντο στίχοι γλαφυροί τοϋ 
γονιμωτάτου ποιητοϋ, εύτυχής δέ έθεωρεϊτο ή σύνταξις καί διεύθυν- 
σις οΐου δήποτε φύλλου, άν ηύτύχει νά συγκαταριθμώ μεταξύ τών τα
κτικών συνεργατών αύτής τόν Άχιλλέα Παράσχον, διότι ήτο βέβαια 
δτι τό πολυφίλητον όνομα τοϋ λατρευτού ποιητοϋ, αύτό καί μόνον, 
θά προσεπόριζεν εις τό έργον σημαντικόν αριθμόν συνδρομητών. Άνα- 
διφήσατε οίον δήποτε περιοδικώς έκδιδόμενον ελληνικόν εργον κατά τάς 
τελευταίας δεκαετηρίδας, μάλιστα δέ ού μόνον έν Έλλάδι, άλλά καί 
έν Τουρκία καί έν Αίγύπτφ καί έν Ρωμουνίιρ και Αύστρίιγ καί δπου 
δήποτε αλλαχού, καί θά ίδητε δτι τό όνομα τοϋ Άχιλλέως Παρά
σχου δέν λείπει έξ αύτών. Πολλά ποιήματα δημοσιευόμενα διά τής 
ύπογραφής ΜΑΡΙΑ . . . καί τόν γενικόν θαυμασμόν τών άναγινω- 
σκόντων έπισπώμενα δέν έβράδυναν νά άποκαλυφθώσιν δτι άνήκον ε’ις 
τόν Άχιλλέα Παράσχον, δστις ύπό τό όνομα τούτο έκρύπτετο ούχί 
σπανίως. Καί αύτό τό ’Ορφανό πρώτον έδημοσιεύθη φέρον ώς ύπο- 
γραφήν τό ψευδώνυμον τούτο,, δπερ ειτα άντικατεστάθη ύπό τοϋ άληθοϋς 
ονόματος τοϋ ποιητοϋ.

Τήν μεγώλην ποιητικήν άξίαν τοϋ Άχιλλέως Παράσχου έξετίμων 
πανταχοϋ οί ομογενείς καί άμέριστον ύπόληψιν έτρεφον πρός τόν έξοχον 
τοϋ νέου ελληνικού Παρνασσού άοιδόν. Μόνον κατά τά τελευταία έτη 
έν Άθήναις, κριτικοί τινες καί ποιηταί έζήτησαν νά άνατάμωσι καί 
χλευάσωσί τινα τών ποιημάτων τοϋ Άχιλλέως Παράσχου, αληθώς δέ 
κατώρθωσαν νά ψυχράνωσί πως τόν ποιητήν, άλλ’ δ πολύς κόσμος, τό 
έθνος, άφ’ ού έπί πολλά έτη εις μάτην άνέμεινε νά ιδγγ, έστω καί 
έν λόγου καί άποστηθίσεως άξιον ποίημα τών αύτοχειροτονήτων 
ποιητών, καί πάλιν έστράφη, μετά μείζονος μάλιστα άγάπης, πρός 
τόν εθνικόν αύτοϋ ποιητήν. Τεκμήριον δέ τούτου εινε δτι, καθ’ δσον 
ένθυμοϋμαι, έν ούδεμ^ μεγάλη καί πανδήμφ τελετή άνετέθη ε’ις άλ
λον, πλήν τοϋ Άχιλλέως Παράσχου, ή έκφώνησις οί'ου δήποτε ποιή
ματος. Εις τόν Βαλαωρίτην, καί μάλιστα εις τόν Παράσχον μέχρι 
τής τελευταίας πνοής αύτοϋ άνετίθετο ύπό τε τών σωματείων καί τών 
κοινοτήτων ή άπαγγελία ποιήματος άφορώντος εις άποκαλυπτήρια άν- 
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δριάντων είτε είς μεγαλοπρεπές μνημόσυνον, είτε είς οίον δήποτε άλλο 
εθνικόν εργον.

*
* ♦

Κατά τούς γάμους τοϋ Διαδόχου τοϋ βασιλέως τών Ελλήνων συν
έπιπτε και ή 25ετηρίς τοϋ Συλλόγου ΠαρναϋοΌΰ, είχε δέ δρεσθτϊ νά 
κάμη έ'ναρξιν τών άναγνωσμάτων κατά τό συλλογικόν εκείνο έτος ή 
A. Β. 'Τψ. δ πρίγκιψ Διάδοχος τοϋ Σάξ Μάϊνιγκεν Βερνάρδος δ γλα
φυρός μεταφραστής τοϋ Αίμυλίας Γαλόττη τοϋ Λέσσιγκ καί τοϋ 
Φιέσκον τοϋ Σχίλλερ, άφ’ ού προηγουμένως θά άπήγγελλεν δ Παρά
σχος τό κατάλληλον ποίημα εις τήν Εικοστπενταετηρίδα τοϋ Συλ
λόγου καί θά προσεφώνει δεόντως τόν επίσημον αγορητήν. Καί δ μέν 
ποιητής έγραψε τό ποίημα, άλλ’ δ πρίγκιψ, ύπό πολλών άλλων άσχο- 
λιών περισπώμ'ενος, δέν είχε παρασκευάσει τό θέμα αύτοϋ, προσήλθεν 
δμως ε’ις τήν αίθουσαν τοϋ Συλλόγου ώς άκροατής κατά τήν ώρισμένην 
ώραν. Ό Παράσχος άνήλθεν εις τό βήμα καί άπήγγειλε τό ποίημα, 
έπειδή δέ, ώς είκός, ήτο λίαν σύντομον, ήναγκάσθη νά άπαγγείλη δλό- 
κληρον τήν πράξιν άνεκδότου δράματος αύτοϋ, τοϋ Δέοντος Καλ- 
λέργη, καί οΰτω διελύθη ή συνεδρίασις τής εσπέρας εκείνης. Έν τφ 
ποιήματι τούτφ δ ποιητής μετά λύπης άνεπόλει τά διαρρεύσαντα 25 
δλα ετη τοϋ Παρνασΰοΰ, προσέθετε δέ δτι οί ΐδρυταί τοϋ Συλλόγου, 
έν οίς καί αύτός δ Παράσχος, «έν φ ήμεθα έφηβοι μόλις νεανίαι ήδη 
έλευκάνθημεν, έγηράσαμεν» κτλ. Τό έλευκάνθτιμεν τοϋτο τοϋ 
Παράσχου δέν ήτο άληθές, τουλάχιστον κατά τό φαινόμενον, δώτι 
δυστυχώς δ ποιητής είχε τήν ούχί βεβαίως άξιομίμητον άδυναμίαν νά 
βάφη τήν μακράν καί πλουσίαν, άλλ’ ήδη πολιάν κόμην καί τόν σφη
νοειδή άραιόν πώγωνα. Τήν αύτήν εσπέραν έν τή οίκίφ τοΰ κ. Ίφικρά- 
τους Κοκκίδου, ύπασπιστοϋ τής A. Β. Ύψ·, ήσαν κεκληαένοι δ Πρίγ- 
κιψ καί πάντες σχεδόν οί έν Άθήναις νεώτεροι ποιηταί καί λογογράφοι. 
Ή Β. Α. Ύψ. γελών παρετήρησεν δτι δ Παράσχος είς τό ποίημα αύτοϋ 
είπεν δτι έλευκάνθη, άλλ’ ήτο κατάμανρος ! Άσβεστος έξερράγη 
έν τή αιθούση δ γέλως έπί τή εύφυεϊ παρατηρήσει τοϋ ύψηλοϋ ξένου, 
ήρξατο δέ, ώς συνήθως, νά γίνηται πολύς ούχί εύφημος, βεβαίως, περί 
Παράσχου λόγος, πάντες δ’ άπεφαίνοντο δτι άληθώς δ Παράσχος έποχ· 
ϊΐσέ τχνα ποιήματα, άλλ’ ήδη παρήκμαοΐ, καί μάλιστα τά ποι
ήματα τοϋ ποιητοϋ τούτου άδίκως καί ύπέρ τήν άξίαν αύτών έτιμή- 
θησαν ύπό τών Ελλήνων—ίσως διότι οΰτω είχον έμφανισθή τά εαυ
τών. Ε’ις τήν άπύλωτον κατά τοϋ Παράσχου ταύτην καταλαλιάν είς 

μόνος τών έν τή αιθούση καθημένων ούδέν είπε, διότι φύσει όλίγα, ελά
χιστα λέγει πάντοτε, δ άγαθός τήν καρδίαν καί δημοφιλέστατος συν
τάκτης τοϋ 'Ρωμηοΰ, δ Σουρής. Ό Πρίγκιψ δμως άκριβώς τοϋ Σουρή 
ήθελε νά άκούση τήν γνώμην, ήτο δέ βέβαιος δτι δ μονάκριβος καί 
ευφυέστατος υιός τής σατυρικής μούσης θά είχε καί πρόχειρον δη
κτικόν τι σκώμμα κατά τοϋ ποιητοϋ τοϋ Άλψμέδου.

— Δέν μάς λέγετε, κύριε Σουρή, καί σείς τήν γνώμην σας περί, 
τοϋ κ. Παράσχου ; Σείς τί φρονείτε ;

— 'Υψηλότατε, άπήντησεν δ Σουρής, οΐα δήποτε ελαττώματα καί 
άν έχη δ Παράσχος ώς άνθρωπος, ό Παράσχος ώς ποιητής είναι είς 
τών άριστων ποιητών τοϋ αίώνός μας I

Τά λοιπά νοούνται εύκόλως. Ή οΰτω κατηγορηματικώς καί ένώ- 
πιον τοϋ επισήμου ξένου άπόφανσις τοϋ πολυφιλήτου ποιητοϋ τοϋ «Δον 
Ζουάν» καί τοϋ «Ρωμηοϋ» ώς διά δαμασκηνού ξίφους εκοψε τήν άχα- 
ριν συζήτησιν, ένέπλησε δέ χαράς καί τήν καρδίαν τοϋ εύγενούς άν- 
δρός, δστις ούδέποτε βεβαίως έφαντάζετο δτι διά τής άστε ίας παρα- 
τηρήσεως αύτοϋ εθετεν εναυσμα είς τά σεσωρευμένα καί πρό πολλοϋ 
έτοιμα πρός άνάφλεξιν ξηρά φύλλα τοϋ πάθους μικρών άντιπάλων με
γάλου καί πολαιμάχου άθλητοϋ τής ποιήσεως.

★

* ♦

Ό Παράσχος ήτο δεινός σατυρικός ποιητής. Ή σάτυρα δμως αύτοϋ 
ήτο δηκτική καί μόνον πρός τήν τοϋ ’Αρχιλόχου δριμεϊαν καί άσπλαγ- 
χνον σάτυραν δύναται νά παραβληθή. Ό Άγιος Πέτρος είναι σά
τυρα δριμυτάτη κατά έπισήμου πολιτικού προσώπου ύπερβαίνουσα 
άληθώς τό μέτρον. Καί αύτός δέ δ ποιητής άνεγνώριζε τοϋτο καί πολ
λάκις έ'λεγε :

— Τό ’ξέρω, άλλά δέν ήμπορώ1 τήν χάριν αύτήν μόνος δ Σουρής 
τήν εχει' σέ δαγκάνει καί ευχαριστείσαι καί θέλεις νά σέ δαγκάνη· 
ή ’δική μου σάτυρα φαρμακόνει. Τί νά κάμω· δέν ήμπορώ άλλέως !

Τόν 'Ρωμηόν άνεγίνωσκε τακτικώτατα καί μετά τέρψεως ανυπό
κριτου· άνέκφραστος ήτο ή εύαρέσκεια τού ποιητοϋ τοϋ Γερω-Καπε- 
τάνου, δτε έλάμβανεν είς χεϊρας τό σαββατιαϊον φύλλον καί μεγαλο
φώνως καί μετά τής ΐδιαζούσης αύτφ στομφώδους έκείνης έπαγγελίας 
είς έπήκοον άλλων άνεγίνωσκε τούς άψογους στίχους τού φίλου αύτφ 
Σουρή. Ίδίςσ αίσθησιν βαθυτάτην ένεποίει τφ Παράσχφ τό άμεμπτον 
τής δμοιοκαταληξίας τών στίχων τού Σουρή, ώς καί τό δλως άπροσ- 
δόκητον καί λίαν πρόσφορον αύτών.
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— Αύτος ό Σουρής εχει δούλα την δμοιοκαταληξία! Έλεγε. Χιλιά
δες στίχους έγραψα, άλλά και πάλιν έρχεται ώρα, ποϋ σταματώ ’ς ένα 
στίχο καί δέν ήμπορώ βήμα νά κάμω. 'Ο Σουρής δ,τι ώρα θέλει καί 
δσας ομοιοκαταληξίας θέλει τάς έχει χωρίς κόπον, χωρίς στενοχώρια ! 
Φοβερό πράγμα I

» *

Τρεις τόμους άπαρτίζουσι τά έκδοθέντα Ποιήματα τοϋ Άχιλλέως 
Παράσχου (τόμος Α’, σελίδ. 320. — ,Β',σελ. 360.—Γ', σελ. 404), 
κατελιπε δέ πλεϊστα δσα άνέκδοτα έργα, διότι έσκόπει νά συμπλη- 
ρώση δέκα τόμους. Ό πρώτος τόμος τών Ποιημάτων τοϋ έθνικοϋ 
ποιητοϋ εινε άφιερωμένος «Τή περικαλλεΐ τών Ελλήνων άνάσση ΟΛΓΑ, 
σεπτή προστάτιδι τών Μουσών», περιέχει δέ έπικά ποιήματα, έν 
οίς τήν πρωτίστην κατέχει θέσιν δ Άλψρέδος, ποίημα λίαν εκτενές, 
περί ού αύτός δ ποιητής έ'λεγε καυχώμενος καί μετριοφρονών άμα :

— "Ας ήμποροϋσα νά έγραφα άκόμη ένα Άλφρέδο ! Δυστυχώς 
οΰτε ένα στίχο ’σάν τοΰ Άλφρέδου μου δέν ήμπορώ τώρα νά γράψω !

’Απόσπασμα έκ τοϋ Άγνωστον Ποιητοϋ εινε τδ περιπαθέστατον 
’^.σμα Παράφρονος, δπερ τό πρώτον είχεν έκδοθή φέρον ύπογραφήν 
τό ό'νομ α τής άτυχοϋς ερωμένης τοϋ ποιητοϋ ΜΑΡΙΑΣ. Άλλα επικά 
ποιήματα έν τφ τόμφ τούτφ εινε ή Λυδία, ή ’Επιορκία- τέλος δέ 
ποικίλαι Μεταφράσεις συμπληροϋσιν αύτόν.

Ό δεύτερος τόμος άφιερώθη «Τή πεφιλημένρ έν Άλεξανδρείφ 
Ελληνική Κοινότητι, ένθέρμφ τοϋ Ελληνισμού προμάχφ καί γενναίφ 
προστάτιδι τών Μουσών εύγνωμόνως», περιέχει δέ, ώς καί δ τρίτος, 
λυρικά ποιήματα τοϋ Άχιλλέως Παράσχου. Ταϋτα, άναλόγως τών 
ύποθέσεων αύτών, καταλέγει ύπό γενικωτέρους τίτλους : Δάφναι, 
Ίτέαι (έν ταΐς τελευταίαις περιλαμβάνεται τό άθάνατον ’Ελεγείον 
είς τον βασιλέα’Όθωνα, καί άλλα ποικίλα καί πασίγνωστα).

Ό τρίτος καί τελευταίος τόμος τών Ποιημάτων τοϋ Άχιλλέως 
Παράσχου εινε μέν άφιερωμένος τφ «Κωνσταντίνφ Ζάππφ, μεγάλφ τής 
"Ελλάδος Πολίτγι», περιέχει δέ έκ τών λυρικών ποιήσεων αύτοϋ τάς 
Μνρσίνας, ένθα σύν άπεεραρίθμοες άλλοις άριστουργήμασι κεϊνται τό 
Φίλημα ή Άγνωστος, Είς ποταμόν, Μνρτώ και Δάφνη, πρό 
τής Παναγίας, ή Σιγή μου, καί αΐ ’Αναμνήσεις μετά τής περι- 
φήμου άρχής :

"Ω ! νά τδ "Αντρον τών Νυμφών, καί νά τδ μονοπάτι 1

Πλήν τών Μυρσινών έν τφ τρίτφ τόμφ άπεθησαυρίσθησαν τά 
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’Ερώτων Λείψανα, τά Φύλλα (έν οίς τά Πρός τόν Χριστόν, Πρό 
τής είκόνος τοϋ Αγίου Παντελεήμονος, Είς δρομίσκον τών 
’Αθηνών, ή ’Ελεημοσύνη, Σταυρός καί μνήμα κλπ. κλπ.) καί 
τέλος ή Χλόη καί δύο νεώτατα (τφ 1881) ποιηθέντα.

Τά ποιήματα ταϋτα έξεδόθησαν τφ 1881, έκτοτε δέ δ Παράσχος 
ούδ’ έπί μίαν ημέραν έπαύσατο ποιών, δθεν πάμπολλα τετράδια ύπάρ- 
χουσι πεπληρωμένα ποιημάτων, ών ούκ ολίγα έδημοσίευσεν ή Έβδο
μός έν Άθήναις, δτε διηυθύνετο ύπό τοϋ κ. I. Μ. Δαμβέργη.

♦
♦ *

Άλλά κυρίως δ,τι μετά τόν θάνατον τοϋ πολυκλαύστου ποιη- 
τοϋ μέλλει νά καταπλήξη τούς φίλους τών γραμμάτων, &ν έκδοθή, 
εινε άναντιρρήτως δ Λέων Καλλέργης, δράμα θαυμαστόν, κυρίως διά 
τήν έξαίρετον διαγραφήν τών έν αύτφ πολλών χαρακτήρων καί τό 
γοργόν καί εύφυές καί χαριτόβρυτον τοΰ διαλόγου τών δρώντων προ
σώπων καί τήν άκραιφνή φιλοπατρίαν τοϋ άνδρός. Έκ τοϋ Λέοντος 
Καλλέργη, δν έπανειλημμένως ήκουσα άπαγγελλόμενόν μοι ύπό τοϋ 
ποιητοϋ, εινε γνωστόν τό Άσμα τοΰ Τρουβαδούροϋ, έν φ άμιμή- 
τως ζωγραφεϊται ή Βενετία τών χρόνων έκείνων, άρχεται δέ διά τών 
έξής στίχων :

Γνωρίζετε τήν γήν τοΰ κοραλλιού, 
τοΰ κύματος καί τοΰ χρυσοΰ ήλιου ·, 
Τήν ’είδατε εις έορτάς σκιρτώσαν, 
κ’ είς άσματα ερωτικά γελώσαν ; 
Γνωρίζετε τήν χώραν τών Σειρήνων, 
μεδύουσαν είς αίμα καί εις οίνον; κλπ.

Ό Λέων Καλλέργης τοϋ Άχιλλέως Παράσχου εϊνε τιμαλφέστα- 
τος άδάμας, μέλλων νά προσθέση πολύτιμον κόσμον ε’ις τό πλουσίως 
άπαστράπτον ποιητικόν στέμμα τοϋ έθνικοϋ άοιδοϋ, θά καταλάβει δέ 
άληθώς θέσιν περίοπτον έν τφ δραματολογίφ τών διαπρεπών δραμα
τουργών τής νεωτέρας Ελλάδος.

♦
♦ ♦

Ό Άχιλλεύς Παράσχος ήκμασεν έν έποχή, καθ’ ήν τό γλωσσικόν 
ζήτημα δέν εύρίσκετο εις τό οξύ σημεϊον, έν φ σήμερον εύρίσκεται. 
Τότε δέν έθαυμάζοντο οΐ χυδαϊσμοί καί τά άλλα μυστηριώδη ή συμ- 
βολιστικά σοννέττα, άτινα τόσον λυρικώς δ άθηναϊκός τύπος έπ ’ 
έσχάτων τών ήμερών ώς ποιητικούς άδάμαντας παρουσίασεν εις τό 
Πανελλήνιον, ούδ’ έλαμβάνετο ύπ’ δψιν ή άνευ καλλαισθησίας ΐδιότρο- 

tomosJiz' Φεβρουάριος. 29 
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πος και ιδιόρρυθμος σφυρηλάτησις λέξεων δήθεν δημοτικών, ώς δ 
ΙΊαρθενώς καί Έφτδς κλπ., άλλά τότε ή γλώσσα άπλούστατα διη- 
ρεϊτο εις αληθή, δημώδη, άπό τών σπλάγχνων τοϋ ελληνικού λαού 
άγνώς έκφυομένην καί εις καθαρεύουσαν, ής χρήσιν έποιοϋντο, χάριν 
της επιστήμης καί τής κοινές το5 ολου έθνους βυνεννοή- 
βε<ος, οί ποιηταί καί οί λογοτέχναι. Ό Άχιλλεύς Παράσχος άμφο- 
τέρας τάς γλώσσας έχειρίζετο δεξιώτατα- οί δημώδεις στίχοι τοϋ 
ποιητοϋ ευθύς άμα έκτυπούμενοι άνεγινώσκοντο έπανειλημμένως, άπε- 
στηθίζοντο, έτραγφδοϋντο- οί έν τή καθαρευοδση γλώσση έξεμανθάνοντο 
καί άπηγγέλλοντο προκαλοϋντες άμέριστον τόν θαυμασμόν. Ή αγνοχα 
τής γλώσσης τής ελληνικής εινε δ κυριώτατος λόγος, δι’ δν φανατι- 
κώτατα ύποστηρίζουσιν ολίγοι τενές τήν πλαστήν καί μόνον κατά φαν
τασίαν αύτών δημώδη γλώσσαν, ήν Οέλουσι καί νά έπιβάλωσιν εις 
τό έ'θνος, προσπαθοϋντες νά πείσωσιν αύτό δτι τό τερατούργημα τούτο 
εινε ή γλώσσα, ήν λαλεϊ καί εννοεί, εινε ή θαυμαστή γλώσσα τών δη
μοτικών φσμάτων τής παρελθούσης καί τών άρχών τής παρούσης έκα- 
τονταετηρίδος. Ό Παράσχος μετά βδελυγμίας έ'βλεπε τά εκτρώματα 
ταϋτα καί δηαοσίφ ήλεγχε τό κακόζηλον αύτών, διό ουδέποτε είχεν έμ- 
πνεύσει συμπάθειάν τινα εις τούς άμειλίκτους τούτους τής γλώσσης 
τοϋ ελληνικού λαού Προκρούστας. Δέν είχεν άνάγκην νά μιμηθή τήν 
γλώσσαν τών σημερινών ποιητών, διότι δέν ήθελε νά διαστρέψη καί 
τήν ιδίαν και τήν τοϋ λαού γλώσσαν- έγραφε, συμφώνως πρός τό θέμα 
αύτοϋ, ή εις δημώδες ή εις καθαρεϋον ύφος. Καί έν τή μια καί έν τή 
έτέρφ περιπτώσει ή γλώσσα, ής χρήσιν έποιεϊτο, ήτο άμεμπτος, ώς 
σαφέστατα άποδεικνύει ή άμέριστος ύπόληψις τοϋ τε άπλοϋ λαού καί 
τών λογιών, ήτοι συλλήβδην δλου τοϋ έθνους. Και τά μέν ποιήματα 
τοϋ Παράσχου άναμφιβόλως θά μείνωσιν άθάνατα, άλλά τά ποιήματα 
τών χυδαϊστών, μόλις ώρών ή ήμερών βίον ζώντα, άποθνήσκουσι κα- 
χεκτικά, ύπό άνηλεοϋς λήθης καλυπτόμενα.

*
♦ *

Έκ τών ποιητών καί συγγραφέων δ Άχιλλεύς Παράσχος ήγάπα 
τόν Βύρωνα καί Σαίξπηρ, καί Ούγγώ καί Δουμάν, τά έργα δ’αύτών 
έπανειλημμένως άνεγίνωσκεν έν μεταφράσει, ίδίφ δμως έλάτρευε τον 
Βύρωνα, δν καί έν πολλοϊς, καί έν αυτή τή κομμώσει και τή περι
δέσει τοϋ λαιμοδέτου, έμιμεϊτο. Άκρατον λατρείαν άπένεμεν εις τούς 
ποιητάς καί πεζολόγους τής κλασικής άρχαιότητος, έκ δέ τών νεωτέ- 
ρων ποιητών ήγάπα καί έτίμα πάντας τούς όνομαστούς ποιητάς τής
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Ελλάδος, ίδίφ δέ τον Σολωμόν, τούς Σούτσους, τόν Ζαλοκώσταν, 
τον Ορφανίδην, Βαλαωρίτην καί πάντας έκείνους τούς άγωνιστάς τοϋ 
λόγου τής άποιχομένης γενεάς, ών τελευταϊον σχεδόν λείψανον είχεν 
άπολειφθή αύτός, μετά τόν πολιοκρόταφον καί πολυσέβαστον A. Ρ. 
Ραγκαβήν.

Ό Παράσχος τήν ποίησιν έθεώρει άναπόσπαστον τής ύπάρξεως αύ
τοϋ μέρος, δπου δήποτε δέ άν εύρισκε καί παρ’ οϊφ δήποτε ψιχίον τι 
αληθούς έμπνεύσεως καί ποιήσεως, μετ’ εύλαβείας. περισυνέλεγε.ν αύτό, 
επισήμως καί εις έπήκοον πολλών άνεπιφθόνως κηρύττων τήν άξίαν τοϋ 
στίχου. Ή τοσαύτη δμως πρός τήν ποίησιν ίδιαιτέρφ δλως στοργή τοϋ 
Αχιλλέως Παράσχου εβλαψεν αληθώς πολλούς νέους- διότι ή μεγάλη 

έπιείκεια καί άγαθότης, μεθ ’ ών έκρινε τά πρωτόλεια πρωτόπειρων 
στιχουργών, άπεθράσυνε τούς αυτουργούς αυτών καί μετ’ ολίγον έπα- 
ρουσιάζοντο ούτοι φέροντες ύπό μάλης ογκώδη δέσμην χάρτου πλήρη 
στίχων καί πολλά φύλλα άγγελιών κεκαλυμμένα ύπό ονομάτων συν
δρομητών. Ήρχοντο πρός τόν ποιητήν, ϊνα λάβωσι τό χρίσμα τής έπι- 
σήμου άναγνωρίσεως καί έβλεπε μέν δ γίγας τό άσήμαντον άνάστημα 
τών πυγμαίων, άλλά τό κακόν έπί τοσοϋτον είχεν ήδη προχωρήσει, 
ώςτε ούδέν ήδύνατο πλέον νά άνακόψη τόν ροϋν αύτοϋ. Άλλως δέ δ 
εύελπις ποιητής πάντοτε ήλπιζεν εις τό μέλλον. "Ηλπιζεν δτι έκ τών 
άδοκίμων τούτων πρωτολείων ίσως ποτέ θά έξεκολάπτετο γενναϊόν τι 
ποίημα, ύψιπέτης τις άετός ποιητικός. Καί παρεδίδοντο εις έκτύπωσιν 
αι ποικιλώνυμοι συλλογαί τών άετιδέων καί κατέπιπτεν ή ποίησις καί 
διεφθείρετο ή. κοινή παλλαισθησία. Πάς οίος δήποτε στιχουργός ή στιχο
πλόκος έσπευδε νά άναγινώσκη εις τόν Άχιλλέα Παράσχον τά δοκίμια 
αυτού, αΰτος δέ μετά μοναδικής άνεκτικότητος καί υπομονής ύφίστατο 
το φοβερον μαρτύριον καί ήκροάτο άνευ διακοπής τό άπαγελλόμενον. 
Σπανίως έξέφερε ψυχράν τινα κρίσιν καί άπήρχετο εύθυμος καί περι
χαρής δ νέηλυς, άναρριχώμενος τάς. άπορρώγας πέτρας τοϋ Παρνασσού, 
άφ’ ών μετ’ ού πολύ καταπίπτων. ο’ικτρώς συνέτρίβετο. Οί άλλοι γνω
στοί καί διακεκριμένοι ποιηταί ούδέποτε έδέχοντο νά θυσιάζωσι τόσας 
πολλάς ώρας εις άκρόασιν άσυναρτήτων καί άνουσίων στιχουργημάτων, 
δ Παράσχος δμως προθύμως καί προστατευτικώς πάντοτε έτεινεν αύ- 
τοΐς τήν γενναίαν χεΐρα.

*
♦ *

Ο Άχιλλεύς Παράσχος ήτο κατ’ έξοχήν καρδία, έπλάσθη ϊνα 
άγαπφ καί πάσχη. Ήγάπα τόν Θεόν, τόν ούρανόν, τήν ποίησιν, 
τά άνθη, τήν φύσιν, τήν ζωήν, τόν άνθρωπον. Έλάτρευε τήν Έλ- 
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λάδα, τάς ’Αθήνας· δέ ό φιλαθηναϊσμός τοϋ ποιητοϋ ήτο τόσον 
έμπαθής, ώστε προετίμα νά ζή έν έσχατη πενίφ και τών πάντων στε
ρούμενος καί νά εύρίσκηται έν Άθήναις, νά βλέπη τον γλαυκόν ούρα- 
νόν τών ’Αθηνών καί νά άναπνέη τον αέρα, και τον κονιορτον έστω, 
αυτών, ή νά ζή αλλαχού περιστοιχισμένος ύπό πάντων τών έπιγείων 
αγαθών, έν χλιδή και πολυτελείς. Άληθές μαρτύρων ύπέστη καθ’δν 
χρόνον ώς δημόσιος ύπάλληλος είχε σταλή έπαρχος εις τήν Θήραν και 
είτα πρόξενος είς τό Ταϊγάνιον. Ίδίφ ή έν 'Ρωσσίς διαμονή τόσον έστε- 
νοχώρει τόν ποιητήν, ώστε τήν λύπην αύτοϋ έξέχυσεν ε’ις γλαφυρούς 
μέν, άλλ ’ άδικους στίχους περί τής χώρας, ήτις μετά πολλής καί ει
λικρινούς στοργής περϊέβαλλε τόν έξοχον αναβάτην τοϋ Πηγάσου. Ό 
Παράσχος ήγάπα τούς φίλους αύτοϋ, ήγάπα τό καλόν, άλλά κυρίως 
ήγάπα τήν οικογένειαν, τά τέκνα αύτοϋ καί ιδιαίτατα τόν ίδιον άδελ- 
φόν Γεώργιον Παράβχον. Ό θάνατος τοϋ Γεωργίου κατέβαλεν 
ε’ις βαθμόν άπίστευτον τον Άχιλλέα, έκτοτε δέ χρονολογείται ή κατα
πληκτική κατάπτωσις τών σωματικών δυνάμεων τοϋ ποιητοϋ τοϋ 
Αγνώστου. Σπανιώτατα άδελφοί ήγαπήθησαν μετά τοσούτου πά
θους, ώς οί δύο Παράσχοι. Ό Γεώργιος έζη, είργάζετο, έθυσιάζετο διά 
τόν Άχιλλέα καί τά τέκνα αύτοϋ. Ή ύλική στενοχώρια, ήτις μοι- 
ραίως έπηκολούθησε τόν θάνατον τοϋ προσφιλεστάτου άδελφοϋ, κα
τέβαλε τόν Άχιλλέα καί ηθικώς.

*
* *

Έν τούτοις ούδείς δύναται ουδέ οφείλει νάάρνηθή, δτι δ Άχιλλεύς 
Παράσχος ηύνοήθη ύπό τοϋ έθνους, πολύειδώς καί δαψιλώς, δείξαντος 
τήν πρός τόν εθνικόν ποιητήν έκτίμ,ησιν αύτοϋ.

Οί'έν 'Ρωσσίφ ομογενείς διά χρηματικών συνεισφορών άξιολόγων 
έσπευσαν νά συνδράμωσι τήν έκδοσιν τών Ποιημάτων τοϋ Παρά
σχου, ούδ’ ύπελείφθησαν εκείνων οΐ έν τοϊς Παρισίοις Έλληνες ή 
οί έν Τουρκία, καί πρό πάντων οΐ έν Α’ιγύπτφ. Οί πλεϊστοι τών μεγα- 
λοδώρων ήμών δμοεθνών έκτιμώντες τήν πνευματικήν έργασίαν τοϋ άν- 
δρός προσήλθον πολλάκις άρωγοί αύτφ μετ’ εύγενούς άβρότητος.

Αύτός δ Άχιλλεύς Παράσχος μοί διηγήθη δτι, έν ω εύρίσκετό ποτέ 
έν άπελπιστική δυσπραγίφ, αίφνης καί παρά πάσαν προσδοκίαν έγχει- 
ρίζουσιν αύτφ φάκελλον, δν έν σπουδή άνοίγει, βλέπει δέ έν αύτφ χαρ
τονόμισμα 500 φράγκων καί μικρόν έπισκεπτήριον. Έν τή συγχύσει 
τών φρενών ύπολαμβάνει εαυτόν παίγνιον άστειότητός τίνος άκαίρου καί 
προσπαθεί νά έξελέγξη τό γνήσιον ή κίβδηλον τοϋ χαρτονομίσματος· 
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μόλις δέ βραδύτερον ενθυμείται δτι τά χρήματα συνωδεύοντο καί ύπό 
τού επισκεπτηρίου, δπερ, παρόν έκεϊ, θά έξήγεν αύτόν άπό τής άπά- 
της. Καί άναγινώσκει έπ’ αύτού τό όνομα πλουσίου φιλομούσου και 
γενναιοδώρου τραπεζίτου, δστις έγραφεν δτι παρακαλεϊ τόν Παράσχον νά 
δεχθή το μικρόν αυτό δώρον άντί τής μεγάλης εύχαριστήσεως καί συγκι- 
νησεως, ας ησθάνθη έπί τή άναγνώσει τού ποιήματος αύτοϋ, δπερ φέρει 
την επιγραφήν : Ο Γέρω—Καστετανος. Δέν άπητεϊτο άλλο, καί έρ- 
ραγη η καρδια τοϋ ποιητοϋ και αφθόνως εκλαυσε. Δέν ήτο λοιπόν 
ελεημοσύνη η γενομενη πολύτιμος προσφορά, άλλ* άμοιβή τις, παρεχό
μενη αυτφ αντί υπηρεσίας. Και ανέπνευσε. Πόσον αί γενναιαι καρδία* 
γινωσκουσι να κιρνώσι το πικρόν τοϋ οίκτου ποτήριον, δταν αύτό προσ- 
φέρηται είς άναξιοπαθοϋντα πλησίον !

♦
* ¥

Ο Παράσχος ως αληθης ποιητής περιεφρόνει τά χρήματα ή μάλ
λον δέν έγίνωσκε νά ποιήται χρήσιν αύτών ίδιοτελή ή συμφεροντολο
γικήν.

Οτε έπέστρεψε τφ 1879 έκ τής άλλοδαπής είς Αθήνας, πολύ πρό 
αυτού ειχον φθάσει έκεϊ τά συναθροισθέντα χρήματα καί έπληρώθησαν 
πολλά χρέη, άπηλλάγη δέ τής ύποθηκεύσεως καί δ πατρικός οίκος, 
εμεινε δέ έν τοϊς θυλακίοις τοϋ ποιητοϋ εν είκοσάφραγκον, τό τελευ- 
ταϊον. Ό Άχιλλεύς έκάθητο πρό τοϋ καφενείου Γιαννοηούλου, 
νϋν Ζαχαράτου, έν τή πλατείφ τοϋ Συντάγματος καί άπλήστως 
έκάπνιζε ροφών ήδυπαθώς τόν έρατεινόν, ώς ώνόμαζε τόν καφέν, δν 
έμμάνώς ήγάπα, μάλιστα δέ πολλάκις έλεγε : — Θαυμάζω πώς δ 
Όμηρος έγραψε τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν χωρίς αύτό και 
αύτό! —Έδείκνυε δέ τό πρό αύτοϋ άχνί 
ήφαιστειώδες έν χερσί σιγάρον.

Έν τοιαύτη μακαρίφ άπολαύσει εύρίσκετό, άσκόπως προσβλέπων 
πρός τό πλήθος τών περιπατητών τής πλατείας, δτε διακρίνει μακρό- 
θεν ερχόμενον δμοιοπαθή συνάδελφον έν Μούσαις, φοροϋντα είς τό έπα- 
κρον πεπαλαιωμένα ύποδήματα. Καί ήρξατο μεγαλοφώνως μονολογών 
πριν ή πλησιάση αύτόν δ έρχόμενος : *

— Παράσχος ή παπούτσια ; Παράσχος ή παπούτσια ; Παράσχος ή 
παπούτσια ;

Καί έφώνησε τέλος :
— Παπούτσια !
Εν τφ μεταξύ φθάνει προς τό μέρος τοϋ Παράσχου καί. δ περιπατη

ζον κύπελλον τοϋ καφέ καί τό
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τής, έν άγνοίφ βεβαίως τοϋ τε μονολόγου καί τών σκέψεων και τής 
άποφάσεως τοϋ καθημένου, καί χαιρετίζει αύτόν.

Ό Παράσχος, άντί άπαντήσεως, τείνει προς τόν συνάδελφον τήν 

χεϊρά μετά τοΰ είκοσαφράγκου λίγων :
— Νά ! άδελφέ, πάρε παπούτσια !
’Εννοείται δτι τό είκοσάφράγκον άνηρπάγη αύτοστιγμεί καί δ Πα

ράσχος εμεινε καί αύθις άνευ λεπτού.
“Ωκτειρε τήν δυστυχίαν τοϋ άλλου, καί έμενεν άδιάφορος έπί τή 

ίδίιρ έαυτοϋ πενίφ ! Τοιοϋτος ήτο δ άνθρωπος ! Τοιοϋτος έγένετο άπό 
τής παιδικής ήλικίας, καί άδιόρθωτος κατήλθεν είς τόν τάφον !

■ *
* *

Ό Άχιλλεύς Παράσχος έπεσκέψατο καί τήν Κωνσταντινούπολη» 
κατά τά 1879. Ό τότε νεαρός Σύλλογος Έρμης·, ού επίτιμον' ήτο 
μέλος, ε’πικαίρως έπωφελήθη τής έκτάκτου περιστάσεως καί ώργάνωσε 
λαμπράν εσπερίδα πρός τιμήν τοϋ επιφανούς ξένου καί παρεκάλεσεν 
αύτόν νά έκφωνήσγ τινά τών ίδιων ποιημάτων είς έπήκοον καί τών 
ενταύθα άπειρων θαυμαστών τής έξοχου ποιητικής ιδιοφυίας αύτού. Ό 
Παράσχος προθύμως συγκατένευσε, καί δ ήμέτερος Φιλολογικός Σύλλο
γος παρεχώρησε τήν παρούσαν αίθουσαν καί άπό τού, βήματος τούτου 
ήζούσθησαν άπό τοϋ στόματος τοΰ γεννήτορος αύτών'^γοητευτικοί στί
χοι, ών πολλοί, δέν άμφιβάλλω, ετι καί νϋν διάτελοϋσι παρά πολλοϊς 
τών άκροατών μου έναυλοι. Φρονώ δτι ή αίθουσα τοϋ Συλλόγου δίς μό
νον μέχρι τού χρόνου εκείνου έδέξατο τόσον πλήθος, άπαξ μέν οτε ήγό- 
ρευσεν δ κλεινός μύστης τής υγιούς φιλοσοφίας, δ μεγαλόνους καί εύσε- 
βέστατος Πέτρος Βράϊλας Άρμένης, καί τό δεύτερον δτε έγένετο ύπό 
τοϋ Άχιλλέως Παράσχου ή περί ής δ λόγος άπαγγελία αύτη. Ό Πα
ράσχος μετ’ άγάπης πολλής άνεμιμνήσκετο ής έ'τυχεν ενταύθα θερμό— 
τάτης παρά τών δμογενών δεξιώσεως, ούδ’έλησμόνει τάς γλυκείας συγ
κινήσεις τών άπειρων άκροατών αύτοϋ. Ή κοινότης τής Κωνσταντι
νουπόλεως μετά στοργής μοναδικής έδεξιώσατο τδν πολυφίλητον άοι- 
δόν, καθ’ εκατοντάδας δέ ήριθμούντο οί συνοδεύοντες αύτώ, άναχω- 
ροϋντι, μέχρι τοϋ άτμοπλοίου. Ό Παράσχος δμως κυρίως έδοξάσθη 
καί έτιμ,ήθη, δτε μετέβη είς τήν χώραν τοϋ Φαραώ. Έκεϊ ή ύποδοχή 
ύπερέβαινε πάσαν περιγραφήν. Είνε δέ άληθέστατον δτι ολίγοι δύνανται 
νά καυχηθώσιν, δτι έλάλησαν δημοσία εχοντες πυζνότερον τοϋ Άχιλ- 
λέω; Παράσχου άκροατήριον. Οΐ κλητήρες τοϋ έν Άθήναις Συλλόγου
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«Παρνασσού», δσάκις ήθελον νά είπωσι περί τίνος έκτάκτου άγορητοϋ, 
συμπυκνώσαντος πολύ πλήθος, ελεγον :

— Είχε ’σάν τδν Παράσχον άκροατήριον !
Τδ όνομα αύτοϋ μόνον ήρκει δπως γαλβανισθώσι τά πλήθη καί ή 

συρροή τοϋ κόσμου καθίστατο άναρίθμητος.

* 
¥ * '

Ό Άχιλλεύς Παράσχος έγεννήθη έν Ναυπλίφ τφ 1838, κατήγετο 
δέ έκ τής εύάνδρου Χίου. Τό όνομα Παράο^ος ίσως εινε βαπτιρτικδν 
τοϋ πατρός αύτοϋ όνομα. Τδν Παραΰκενάν καί άλλαχοϋ, ίδίφ έν ταΐς 
νήσοις τοϋ Αιγαίου Πελάγους, λέγουσιν έπί τδ συντομώτερον : Παρά- 
ϋχον. Τούλάχιστον έν Τήνφ ήκουσα πολλούς φέροντας τοϋτο τδ όνομα 
καί έτερον έπώνυμον. Σπουδάς συστηματικάς δ Άχιλλεύς Παράσχος 
έ'καμεν όλιγίστας, έδιδάσκετο δμως ύπό τοϋ άγαπητοϋ αύτοϋ άδελφοϋ 
Γεωργίου, άνδρδς έντριβοϋς περί τά γράμματα καί δεινού μεταφραστοϋ 
τής Ίλιάδος τοϋ ’Ομήρου είς έμμετρον καθωμιλημένον ύφος. "Οσον 
δμως καί άν ήτο επιμελής δ διδάσκαλος καί δσον φιλότιμος δ μαθη
τής, έν τούτοις δ Άχιλλεύς δέν άπέκτησε τήν δέουσαν έκπαίδευσιν, 
ούδέ ξένη τις γλώσσα έδιδάχθη αύτώ έπαρκώς. Τήν ξένην φιλολογίαν 
έγίνωσκεν δ Άχιλλεύς Παράσχος μόνον έκ μεταφράσεων δτε δέ ήρε- 
σκεν αύτφ ύπόθεσίς τις ξένου έργου, οιον φιλλανδικοϋ ή σερβικοϋ ή δα
νικού κλπ., παρεκάλει γνώστην τινά τών γλωσσών τούτων καί άπέκτα 
τήν μετάφρασιν. “Εχων ουτω τήν δλην έννοιαν πρό αύτοϋ, έστιχούρ- 
γει μεταβάλλων κατά τό ε’.κδς πολλάκις τήν ύπόθεσιν ή τδ έπεισόδιον, 
ούχί δέ όλιγάκίς παρήγετο μετάφρασις άνωτέρα τοϋ πρωτοτύπου έκ 
τής γραφίδος τοϋ έξοχου καλλιτέχνου. Ήγάπα τήν άνάγνωσιν μετά 
πάθους, άπλήστως δέ ίδίφ καί έπανειλημμένως άνεγίνωσκε τά έργα 
τοϋ Βύρωνος καίΟύγγώ. ’Ολίγοι άληθώς άνέγνωσαν δσα βιβλία, κυρίως 
τής έλαψρας λεγομένης φιλολογίας, άνέγνω δ Παράσχος. Έκ τής 
άκορέστου ταύτης άναγνώσεως δ ποιητής ήντλησε πολύν πλοϋτον γνώ
σεων, άς έγκατέσπειρεν, εύκαιρίας διδομένης, είς τάς ποιήσεις αύτοϋ. 
Ούτος δέ εινε δ κύριος λόγος, δΓ δν δ Παράσχος έγένετο ύπερρωμαντι- 
κός, ώς καί ή έποχή, καθ’ ήν έ'ζησε καί εδρασεν. Άλλ’ δ ρωμαντι- 
σμός, δΓ δν ύπό πολλών, μάλιστα τών πολύ νεωτέρων, δ ποιητής κα- 
τηγορήθη, δέν ήτο συμφυής τή ποιητική τοϋ άνδρδς ύποστάσει, άλλ’ 
έπίβλημα, έ'ξωθεν έπιτεθέν καί βραδέως ύπεισέδυ καί άνεπαισθήτως 
καί άκοντα ίσως παρέσυρεν αύτόν. Έπαναλάβετε τήν άνάγνωσιν—δέν 
λέγω ; Άνάγνωτ?— τών ποιημάτων αύτοϋ καί θά παρατηρήσητε δτι
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άληθώς άντί νά ώφελήση, ίσως έβλαψε τήν ιδιοφυίαν τοϋ ποιητοϋ δ 
επείσακτος ούτος ^ωμαντισμός, άναντιρρήτως δέ εκείνα τών ποιημάτων 
τοϋ Άχιλλέως Παράσχου εινε τά άριστα, τά στερούμενα της κομμώ- 
σεως τοϋ ^ωμαντισμοϋ. Έν τούτοις δ ποιητής τρανώς άπέδειξεν δτι καί 
έν τοϊς ^ωμαντικοϊς καί έν τοϊς μη ρωμαντικοϊς ποιήμασι κατείχε τά 
σκήπτρα της ποιήσεως. ζ

*
* ¥

*0 Άχιλλεύς Παράσχος έν τφ κόσμφ τούτφ έτιμήθη δσον όλίγιστοι 
τών προ αύτοϋ ποιητών. Άπό τών άνωτάτων στρωμάτων τής Κοινω
νίας μέχρι τών κατωτάτων έξ ’ίσου έτιμήθη και ήγαπήθη. Πολλα'ι έξέ- 
χουσαι κορυφαί.— καί έστεμμέναι ετι — έτίμησαν καί ήγάπησαν τόν 
Αχιλλέα Παράσχον, ή δέ μεσαία τάξις — τό κύριον έδαφος έκάστου 

έ’θνους, κατά τόν Άμπού—έλάτρευσε τόν μουσόληπτον ψάλτην. Τε- 
κμήριον τούτου ή μεγαλοπρεπής κηδεία τοϋ έθνικοϋ ποιητοϋ, δμοίαν τής 
δποίας, γράφουσι τά Αθηναϊκά φύλλα, άπό τής κηδείας τοϋ μακαρί
του Α. Κουμουνδούρου δέν ειδον αί Άθήναι. Καί ή κηδεία τοϋ περι
φανούς καί γόητος άοιδοϋ έγένετο αύθόρμητος, μηδενός προτρέποντος ή 
έπιστατοϋντος.

*
¥ ¥

Τρία άρρενα τέκνα κατέλιπεν άποθνήσκων ό Άχιλλεύς Παράσχος, 
τόν εύφυέστατον Γεώργιον, τόν συμπαθητικώτατον Αίμύλιον καί τόν μι
κρόν Τιμολέοντα, άπαντας ανηλίκους καί μόλις γυμνασιακά μαθήματα 
διακούοντας, κυρίως τόν πρώτον, τό 17ον ή 18ον έτος τής εαυτού ήλι- 
κΐας διανύοντα.

Ότε πρό τινων έτών έπεσκέψατο τάς Αθήνας ό σεβαστός καί πο
λύτιμος φίλος καί συνάδελφος κ. Άνδρέας Σπαθάρης, εϊδε καθ’ οδόν 
τρεις μορφάς ώραιοτάτας καί πλήρεις συμπάθειας· δέν έκρατήθη καί 
άνεφώνησε :

— Τί ωραία πλάσματα είναι αυτά ; τίνος είναι τά εύφυέστατα 
αύτά παιδάκια ;

— Τοϋ Άχιλλέως Παράσχου, άπήντησα.
— Εύγε ! ειπεν. Είναι άπό τά άριστα τών ποιημάτων τού καλλι

τέχνου ποιητοϋ !
Καί άντιπαρήλθομεν τότε, πολλάκις όμως έκτοτε ελαβον άφορμήν 

νά θαυμάσω τήν βαθεϊαν διορατικότητα τού άγχινουστάτου διδασκά
λου μου, δστις δι’ ενός καί μόνου βλέμματος ε’ισέδυ τόσον βαθέως καί 
άνέγνω τόσον δυσανάγνωστα πράγματα !

Έ» τών τριών νίών τοϋ ποιητοϋ ό δεύτερος, ό Αίμύλιος Α· Παρά
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σχος, ϊσως κληρονομήση τήν ποιητικήν τοϋ ένδοξου πατρός αύτοϋ ιδιο
φυίαν, διότι μικρόν παιδίον έτι ών, έστιχούργει ούχί πάνυ άστόχως· 
ούτος καί κατά τό έξωτερικόν τοϋ προσώπου είδος έχει πολλήν τήν πρός 
τόν γεννήτορα ομοιότητα.

¥ ¥

Καί τέλος έκάλυψε βαρύ τής Αττικής τό χώμα τόν έξαίρετον ποιη
τήν τοσούτων αριστουργημάτων, άκουσίως δέ άνέρχεται εις τά χείλη 
πάντων ή πικρά έρώτησις :

— Καί τίς έσται ό διάδοχος τοϋ έθνικοϋ ποιητοϋ Άχιλλέως Παρά
σχου ;

Φοβούμαι δτι θά έκληφθώ λίαν άπαισιόδοξός, άλλ’ ή γνώμη μου 
άτυχώς είναι δτι, επί τοϋ παρόντος τούλάχιστον, ό παγερός τάφος τοϋ 
Α’ Νεκροταφείου Αθηνών ένέκλεισεν έν έαυτώ καί τήν τελευταίαν με- 
γάλην ποιητικήν άκτϊνα τοϋ “Εθνους. Εύχομαι άπό καρδίας μεθ’ απάν
των ύμών νά διαψευσθή ή κρίσες μου καί έν προσεχεϊ μέλλοντι νά έκ- 
πλήξη πάντας ή αιφνίδιος καί άπροσδόκητος έμφάνισις άνδρός, ε’ις δν 
θά έπιφυλάσσηται ή μεγάλη δόξα νά σκιάση τήν ποιητικήν λαμπη
δόνα τοϋ πεφιλημένου μοι Άχιλλέως Παράσχου I ’Εγώ δμως έσχημά- 
τισα τήν πεποίθησιν δτι ή άποχώρησις τοϋ άνδρός άπό τής ζωής θά 
άποξέση τήν σκωρίαν τής έμπαθείας καί θά προσλάβη τοιαύτην καί 
τοσαύτην αίγλην καί στιλβηδόναό άποθανών ποιητής, ώστε θά κατα- 
ληφθώσιν ύπό θάμβους πολλοί καί δυσχερέστατα θά εύρεθή ό άντι- 
καταστάτης τοϋ κοιμηθέντος ποιητοϋ, δστις θά τολμήση. νά είπη πρός 
τόν νεκρόν τό τοϋ Αποστόλου· «Ό γάρ θάνατός Οου ζωή μου !» 
Μάλλον δέ φρονώ έν πεποιθήσει δτι έπί πολύ άπό βάθους τοϋ τάφου 
αύτοϋ ό δαφνοστεφής γίγας τής συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως θά πα- 
ρωδή τόν μέγαν τών έθνών Απόστολον, άναφωνών «Όγάρ θάνατός 
μου ζωή μου !»

’Εν Κωνσταντινουπόλει.
Ίωαζεομ. Βαλάβάνης.
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Η ΣΕΙΣΜΟΦΟΒΙΑ

— Όσο γιά μάς, κύρ Νικήτα., δέν εινε ή πρώτη φορά που τά παθαί- 
νομε μέ τούς σεισμούς αύτά τά νυκτογυρίσματα- καί το δίς έξαμαρτεϊν, 
είπαν οΐ παλαιοί, ούκ άνδρός σοφοϋ. Χά, χά, χά I μά τί ήτον κ’ ε
κείνο ποϋ σ εΰρηκε τότε (άς δψεται δ προκομμένος δ ανεψιός μου !) Τά 
θυμάσαι λοιπόν, κύρ Νικήτα, εκείνα ποϋ σ’έκάμαμε κ’έπαθες μέ τούς 
σεισμούς, δταν ήσουν πρωτευουσιάνος ;

Αυτά έφώνησε πρός τόν άλαταποθηκάριον δ κ. Λουκάς, δστις ΐστατο 
δρθιος πρό τής δμηγύρεως τής σχηματισθείσης εις τι άνοικτόν μέρος τοϋ 
κήπου. Πολλοί τών παρακαθημένων έξέφρασαν την περιέργειάν των δπως 
μάθουν τί ήτο αύτο τό δποϊον είχε συμβή εις τόν κ. Παπαστεργίου, 
καί δ άλαταποθηκάριος, ένδίδων εις τάς άπαιτήσεις των, ήρχισε 
τήν άφήγησιν τοΰ ακολούθου βιωτικοϋ του επεισοδίου.

«Ήμην τότε ύπάλληλος είς τήν πρωτεύουσαν, καί κατώκουν μέ τήν 
σύζυγόν μου είς το επάνω πάτωμα μιάς οικίας τής δδοϋ Σ..., είχομεν 
δέ γείτονα καί τόν κ. Λουκάν, δστις έ'τυχε νά διατριβή καί αύτός τότε 
προσωρινώς είς τάς ’Αθήνας μέ τήν οικογένειαν του.,Μέ τοϋ κ. Λουκά 
τήν οικογένειαν καί μέ τούς άνεψιούς του έβλεπόμεθα συχνότατα, καί 
μάλιστα τάς εσπέρας. Ήτο δ χειμών τοϋ 18..., καί ή εποχή αύτή θά 
σάς ήνε βεβαίως άξιομνημόνευτος διά τούς τρομερούς σεισμούς, οί δποϊοι 
ειχον προξενήσει καταστροφάς σημαντικάς είς τόσα άλληλοδιαδόχως 
μέρη τής 'Ελλάδος. Οί σεισμοί εκείνοι, άφοϋ άνεστάτωσαν διαφόρους 
επαρχίας, άλλοϋ μέν κρημνίσαντες οικίας,' άλλοϋ δέ διανοίξαντες είς 
τήν γήν χάσματα καί άβύσσους, έπήλθον τέλος δπως κλονήσουν καί τό 
έ'δαφος τής πρωτευούσης. Αί Άθήναι, καθώς λέγουν, διά γεωλογικά 
αίτια, δέν έχουν νά φοβούνται πολύ άπό τάς σεισμικάς δονήσεις, καί 
απο παλαιοτάτων μάλιστα χρόνων δέν άναφέρεται νά έγινέ ποτέ έκεϊ 
καταστροφή ύπο σεισμών. Κατά τήν εποχήν δμως περί τής δποίας σάς 
δμΛώ, οί σεισμοί ειχον έμβάλει είς εύλογους φόβους τούς κατοίκους τής 
πρωτευούσης. Αί πρώται γενόμεναι δονήσεις ήσαν τφ δντι δλως άνε- 
παίσθητοι καί άραιαί, άλλ’αύτάς διεδέχθησαν άλλαι, αΐ δποϊαι βαθ
μηδόν άπέβαινον καί έντονώτεραι καί συνεχέστεραι. Μία μάλιστα 
τών τελερταίφν τούτων, γενομένη |ν άπόγέυμα, τόσον υπήρξε σφο

δρά καί διαρκής, ώστε αί οΐκίαι, τά καφενεία καί τά καταστή
ματα έκενώθησαν τών έν αύταϊς προσώπων διά μιάς, καί δ κόσμος 
δλος έν μες£ καί τή αύτή στιγμή εύρέθη περίτρομος είς τό ύ'παιθρον. 
Άπό τής στιγμής εκείνης ή σεισμοφοβία είχε κυριεύσει τούς κατοίκους, 
έπιχύσασα είς τά πρόσωπα δλων ώχρότητα άσθενικήν καί τήν αύτήν 
δμοιομόρφως έ'κφρασιν νευρικής ανησυχίας. Καί τινα άκόμη δυσάρεστα 
φαινόμενα, τά δποϊα ένεποίουν τήν ιδέαν προμηνυμάτων καταστροφής, 
δέν έλειπον τοϋ νά επιτείνουν τήν καχεξίαν τών κατοίκων- οΰτω λόγου 
χάριν δ ούρανός συχνότατα καθίστατο μολυβδίνως άμαυρός, χωρίς ή 
θόλωσίς του νά προέρχεται άπό νέφη, έν ω είς τήν άτμόσφαιραν, πλήρη 
ξηρασίας, έπήρχετο γαλήνη τόσον άπόλυτος, ώστε ένέβαλλε τούς πάν- 
τας είς αορίστους άνησυχίας- εν δρνεον άσυνήθους μεγέθους έπεφάνη 
ημέραν τινά, τό δποϊον, πτερυγίζον χαμηλά πρός τήν γήν, παρήλασε 
διά μιάς τών κεντρικωτέρων δδών τής πόλεως, έστάθμευσεν έπί τής 
κορυφής ένός κτιρίου, καί έπειτα έγένετο άφαντον. Αύτά δλα παρετη- 
ροϋντο προσεκτικώς και παντοιοτρόπως έσχολιάζοντο.

Μίαν άπό τάς έσπέρας έκείνας, έν φ έκλειον τά έξώφυλλα ένος τών 
παραθύρων τής οικίας μου, εξαιρετικήν τφ δντι έντυπωσιν έκαμε και εις 
έμέ ή παραδόξως ζοφερά καί θολωμένη δψις τοϋ ούρανοϋ καί ή βασιλεύ
ουσα είς τήν ατμόσφαιραν έ'ξω ησυχία. Έπιστρέψας έν τούτοις εις το 
δωμάτιον, δέν άνεκοίνωσα ποσώς τάς έντυπώσεις μου είς τήν συζυγον 
μου, διά νά μή τήν έμβάλω είς άνησυχίαν. Έπλησίαζεν ή ώρα τοϋ 
ΰπνου, διότι ήτο περίπου δεκάτη, δπόταν ήκούσαμεν τήν θύραν κρουο- 
μένην. Ήτο δ κύριος Ιππόλυτος, δ ανεψιός τοϋ κ. Λουκά, δστις ήλθε 
νά μάς έπισκεφθή. Τόν ήρωτήσαμεν τί κάμνουν οΐ άλλοι καί πώς δεν 
ήλθον καί εκείνοι, αύτος δέ άπήντησεν είς δλας μας τάς έρωτήσεις λα- 
κωνικώς, καί ή έκφρασίς του ένεϊχέ τι τό περίφροντι καί το άπησχο- 
λημένον.

Ήρωτήσαμεν κατόπιν τόν κ. Ιππόλυτον έάν θέλη καφέν. Ήτο δε 
ή έρώτησις αύτή μία απλή διατύπωσις, διότι έγνωρίζομεν δτι δ κ. Ιπ
πόλυτος κατ’ ούδένα λόγον έστεργε νά δέχεται το εσπερας καφέν, και 
δτι καμμία διαμαρτυρία δέν ϊσχυεν δπως τον πείση είς τοϋτο. Δι’ αύτο, 
άρκετά έξεπλάγημεν δταν, άπαντών είς τήν έρώτησίν μας, ειπεν δτι 
έ'να καφέν θά τόν έπινε λίαν εύχαρίστως.

Όταν ή ύπηρέτρια έφερε τόν καφέν, δ κ. 'Ιππόλυτος, θετών αυτόν 
ένώπιόν του έπί τής τραπέζης, μάς είπε μέ τονον σοβαρον αμα και ευ
σταθή, δστις μάς έπέσυρε τήν προσοχήν :

)>—Ό καφές πάντοτε μοϋ προκαλεϊ άϋπνίαν’ δι* άύτο άποψε ευχα- 
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ριστως θα τον πιω, άφοϋ πρόκειται νά περάσωμεν την νύκτα άγρυπνοι. 
»—Νά περάσετε την νύκτα άγρυπνοι ! ήρώτησε μέ άπορίαν ή κυρία 

μου· και ποιος δ λόγος ;
Οχ1 Ά[χεϊς μονον, άλλά και σείς, έξηκολούθησεν δ κ. ’Ιππό

λυτος· όλοι άπόψε πρόκειται νά άγρυπνήσωμεν. ’Ακούσατε . Ό διευ
θυντής τοϋ αστεροσκοπείου προέβλεψε, δέν ήξεύρω πώς, ότι ύπάρχουν 
φοβοι δια μεγαν σεισμόν κατά τάς δώδεκα άπόψε η την [χίαν μετά τό 
μεσονύκτιον, και συμβουλεύει τον κόσμον νά λάβγ κατ’αύτάς τάς 
ώρας τας προφυλάξεις του. Τό ηκουσεν δ θεϊός μου εις τά καφενεία, τό 
λέγουν, ειπεν, έξω, παντοΰ.

Παρετηρησαμεν τον νέον μετά προσοχής, άφοϋ δέ έκ της έκφράσεως 
του επεισθην οτι δσα έ'λεγε τά ελεγεν έκ πεποιθήσεως και όχι χάριν 
αστεϊσμού, επτοήθην κατά τι και έγώ ένδομύχως.

»—Αυτό θά ήνε κανέν άστεϊον τοϋ θείου σου άπό τά συνηθισμένα, 
παρετήρησα μέ τόνον άπαθή.

»■—- Αστεϊον ! εφώνησεν δ κ. 'Ιππόλυτος. Καί δέν άνοίγετε λοιπόν 
το παράθυρον νά ίδήτε τί ουρανός εινε έξω ; Ή θέα τοϋ ουρανού καί 
μονή μοϋ ενεβαλε το προαίσθημα ότι κάτι κακόν άπόψε θά συμβή, καί 
πριν άκόμη άκούσω αύτά άπό τόν θεϊόν μου. Έγώ σάς συμβουλεύω 
νά σκεφθήτε καί σείς περί τοϋ πρακτέου. Καλόν εινε είς αύτάς τάς 
περιστάσεις νά λαμβάνη κανείς πάντοτε τά μέτρα του.

»—Καί άν ύποτεθή λοιπόν ότι πραγματικός τά ειπεν αύτά δ διευ
θυντής τοϋ άστεροσκοπείου, παρετήρησα φλεγματικός, μήπως εινε προ
φήτης δια να προμαντευτ) ; Ο σεισμός εινε πράγμα, το όποιον κανείς 
δέν ήμπορεϊ νά τό προβλέπν) καί νά προσδιορίζη τό πότε θά γίνη.

Μέ όλα δσα άντέτασσον, έσκεπτόμην έν τούτοις ένδομύχως ότι δ 
νέος δεν είχεν άδικον ώς προς τό δυσάρεστον τής οψεως, τήν δποίαν 
παρίστα δ ούρανός.

»—Διά νά τά είπή αύτά άστρονόμος, άντεϊπε δυσανασχετών δ 
νέος, θα ειπή οτι κάτι ηξευρεν. Αλλ’ άς άφήσωμεν αύτά πρός τό 
παρόν. Τό ζήτημα τώρα εινε άν έννοήτε νά μείνετε ε’ις τό σπήτί ή 
όχι. Έάν όχι, κρίνω τότε καλόν νά ύπάγωμεν κατά τάς δώδεκα είς 
τήν πλατείαν, όπου θά ύπάγη, καθώς ήκουσα, καί άλλος κόσμος.

»—Είςτήν πλατείαν ! άνέκραξα- αύτό ποτέ δέν θά τό κάμω· δέν 
χαλώ τήν ήσυχίαν μου χωρίς λόγον . . . , καί άν, δ μή γένοιτο, συμβή 
τίποτε, έβγαίνομεν εξω είς τόν διάδρομον.

Η κυρία μου είχε πτοηθή έκ τής είδήσεως είς τοιοϋτο σημεϊον, ώστε 
ελεγον, έβλεπον οτι δεν ϊσ^υεν δπως τήν καθησυχάσρ.

Έδήλωσα έν τούτοις ρητός οτι είς τήν πλατείαν κατ’ ούδένα λόγον 
ήννόουν νά μεταβώ, καί κατά τοιαύτην μάλιστα ώραν. Τό πολύ, 
ειπον, έπειδή μένομεν είς έπάνω πάτωμα, ήμποροϋμεν νά ύπάγωμεν 
είς κανέν ισόγειον, δπόθεν ή έξοδος έν ώρφ κινδύνου θά ήνε εύκολω- 
τέρα. Αύτό, έστω.

«—Προτείνω τότε νά ύπάγωμεν είς τό ισόγειον τοϋ θείου μου, έπρο- 
θυμοποιήθη νά εϊπη δ κ. 'Ιππόλυτος.

Ή πρότασις αύτή έγένετο παραδεκτή έκ μέρους τής συζύγου μου, 
καί έγώ δέ μετά τινας άσθενεϊς άντιρρήσεις έδέησε νά ύποκύψω, καί 
άπεφασίσθη οΰτω νά μεταβώμεν είς τοϋ κ. Λουκά.

Κατόπιν τούτων, συνδιεσκέφθημεν δτι, άφοϋ άπεφασίσαμεν νά μετα
βώμεν είς τοϋ κ. Λουκά, πρός τί νά ύπάγωμεν έκεϊ άκριβώς. είς τάς 
δώδεκα, καί νά μή ύπάγωμεν κάλλιον άπό τώρα· και αύτό εΰρομεν τό 
εύλογώτερον.

Άφήκαμεν λοιπόν πρός καιρόν τόν κ. Ιππόλυτον μόνον είς τό δω- 
μάτιον, καί άπεσύρθημεν δπως προετοιμασθώμεν. ’Αλλά τί προετοιμα
σία ήτο έκείνη ! *Ω, έχει δίκαιον δκ. Λουκάς νά τήν ένθυμήται έκ- 
τοτε καί νά γελά μέ αύτήν αιωνίως. Άφοϋ έπεμελήθην νά συλλέξω 
είς τά θυλάκιά μου καί έντός ένός δδοιπορικοϋ σάκκου δσα εϊχομεν χρή
ματα καί τιμαλφή άντικείμενα, έλαβον, τή παραινέσει καί τής συζύ
γου μου, καί τήν καπελλιέραν τήν περιέχουσαν τόν καινουργή μου πί
λον. Έν φ δέ έγώ έκαμνον αύτά, ή κυρία μου ένησχολεϊτο ε’ις προε
τοιμασίαν άκόμη περιεργοτέραν. Εφορει δηλαδη, το εν επάνω τοϋ 
άλλου, τά καλλίτερα τών ένδυμάτων της, διά νά μή άφήση καί χαθή 
κανέν άπό αύτά, άφοϋ · δέ ένεδύθη δέν ένθυμοϋμαι ποσας ενδυμασίας, 
έφόρεσε τελευταϊον καί τό έπανωφόριόν της, καί εύρέθη οΰτω μετά τι- 
νας στιγμάς μετασχηματισμένη είς ένα παμμεγέθη όγκον. Ή κυρία μου 
λοιπόν οΰτως έχουσα, έγώ δέ μέ τά έφόδια τά δποϊα σάς άνέφερα, ένε- 
φανίσθημεν πρό τοϋ κ. Ιππολύτου λεγοντες οτι είμεθα έτοιμοι, και 
άπήλθομεν μετ’ αύτοϋ διά τήν οικίαν τοΰ κ. Λουκά, παραλαβόντες καί 
τήν ύπηρέτριάν μας.

Εΐσελθόντες εις τοϋ κ. Λουκά, εΰρομεν αύτόν καί τήν οίκογένειάν του ' 
έν μέσφ φαιδροτάτης φιλικής συντροφιάς. ΙΊρό τοϋ παράδοξου θεάματος 
δμως τό δποϊον άμα εΐσελθόντες έπαρουσιάσαμεν, έγώ καί ή σύζυγός 
μου, ή φαιδρότης δλων μετετράπη είς άφωνον άπορίαν, μόνον δέ τοΰ 
κ. Λουκά ή φαιδρότης καί οΐ γέλωτες έξηκολούθουν, φθάσαντες μά
λιστα έπί τή έμφανίσει ημών είς τό κατακόρυφον. Θά έμενον δέ ϊσως 
δλοι έπί πολύ άκόμη έκθαμβοι, άν μή δ κ. Λουκάς, συνερχόμενος τέλος
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άπο τούς γέλωτάς του, τοϊς έπεξήγει το άλλόκοτον της έπισκέψεώς 
μας, πράξας τούτο κατά τρόποι λίαν εύτράπελον. Διά νά μη περιτ
τολογώ, άπο τά λεγάμενα αυτά του κ. Λουκά δέν ήργήσαμεν νά έν- 
νοήσωμεν, εγώ κα'ι ή κυρία μου, προς άκραν δυσαρέσκειάν μας, δτι οί λό
γοι τοϋκ. Ιππολύτου δεν ήσαν άλλο τι είμή επινόημα τού οικοδεσπότου 
ζητήσαντος δι’αύτοϋνά μάς φέρη εις την οικιακήν του συναναστροφήν, 
και δτι δ άνεψιός του ήτο το θύμα τουλάχιστον, αν μή σύνεργας, τοϋ 
επινοήματος. Περιττόν άκόμη νά προσθέσω, δτι δεν έμείναμεν ποσώς 
εις την συναναστροφήν, διότι κα'ι διάθεσιν προς τούτο εάν είχομεν, δεν 
έπέτρεπε το πράγμα ή παράδοξος δσον καί βαρεία άμφίεσις τής κυρίας 
μου. Αυτό ε’νε τό περιστατικόν μου, κα'ι τό πράγμα, ώς βλέπετε, δέν 
έχει τι τό έκτακτον. Παρόμοια επεισόδια εις δλους έν τφ βίφ μας συμ
βαίνουν . . . Δέν άφίνομεν λοιπόν αυτά, διά νά είπωμεν δ καθείς μας 
άπο καμμίαν ιστορίαν άπ’ έκείνας μέ τάς δποίας περν^ καλλίτερον 
ή ώρα ; »

Ή γνώμη τοϋ κ. Παπαστεργίου έκρίθη τόσφ μάλλον ορθή καί άσπα- 
στή, καθόσον καί οι περί τοϋ αναμενομένου σεισμού φόβοι ειχον πλέον 
άρκετά κατευνασθή, ώστε νά έπιτρέπωσι τοιοϋτόν τι· μετά πολλάς δέ 
συζητήσεις περί τοϋ ποιος θά κάμη την έναρξιν, πρώτος έ'λαβε τον 
λόγον, κατ’ αΐτησιν των παρισταμένων, δ γραφεύς τοϋ συμβολαιογρά
φου, δστις, άφοϋ έπρόλαβε νά ε’ίπη δτι ή διήγησίς του άναφέρεται 
εις την μεσαιωνικήν εποχήν καί νά έρωτήση μετά συστολής εάν θά 
τον ήξίουν προσοχής εις εν τοιοϋτο παλαιόν θέμα,' ήρχίσε τήν άκό- 
λουθον ιστορίαν.

Κ. I. Πρασβας.ΗΟΡΧΗΣΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΑΑΑΙΟΙΣ
Η ΟΡΧΗΣΕ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΩ

Ό κύριος χαρακτήρ τής των παλαιών όρχήσεως καθ’δν διά τών σχη
μάτων τοϋ σώματος εκφράζει πάθη τής ψυχής γίνεται προ πάντων έν 
τφ θεάτρφ καταφανής. Ή δρχησις έν τφ θεάτρφ έχρησίμευεν ί'να εις 
τούς λόγους τοϋ ύποκριτοϋ διά τών σχημάτων δοθή εμφασις καί ζωή 
μεγαλειτέρα- ή καί άνευ λόγων μέ μουσικήν απλήν συνοδευομένη κατα- 
στήση μυθολογικήν τινα εικόνα καταφανή εις τούς -θεατάς. Πόσον 
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δέ τελείως άμφότερα ταϋτα έπετεύχθησαν έν τή όρχήσει τοϋ αρχαίου 
θεάτρου, θά ίδη δ άναγνώστης έκ τών έπομένων. ’Επειδή δετό θέατρον 
δύο δψ εις εχει, τήν σεμνοτέραν καθ’ ήν άπο αΰτοϋ διδάσκονται τά πάθη 
τής άνθρωπότητος καί τά δάκρυα ή·τά καταγέλαστα αυτής, καί τήν 
άλλην τήν έλαφροτέραν, καθ’ήν οπωσδήποτε ό λαός διασκεδάζει— δηλ. 
τό δράαα καί τάς παντομιμικάς ή άλλας παραστάσεις, κρίνω καλόν ύπό 
τάς δύο ταύτας όψεις χωριστά νά εξετάσω τήν έν τφ θεάτρφ όρχησιν. 
Καί δή άρχομαι ύπό τής παντομίμου όρχήσεως, ώς τά μάλιστα έμφαι- 
νούσης τήν θαυμασίαν ΰψωσιν έν τή μιμητική τέχνη τής τών παλαιών 
όρχήσεως.

Λ.'· ΙΙα.ντ<»μ.ομ.ος δρχηβος.

Ή παντόμτμος αί)τη δρ^ησΊ,ς έλαβε προ πάντων θαυμασίαν έπί- 
δοσιν άπο τών δύο έξοχων τεχνιτών αυτής Πυλάδου καί Βαθύλλου 1 
Άνεπτύχθη δέ μάλιστα έπί τής ’Ρωμαϊκής κυριαρχίας έν ’Ρώμη μέν 
ιδίως, άλλά καί έν παντί τφ άπεράντφ Ρωμαϊκφ κράτει. Είχε κατα- 
ληφθή δ κόσμος τότε, διεφθαρμένος δπως ήτο, ύπό μανίας, εΐμποροϋμεν 
νά είπωμεν, προς τά έν τφ θεάτρφ θεάματα ταϋτα τών μίμων· εις τον 
ΙΊυλάδην καί τον Βαθύλλον επίτρεψαν οί Ρωμαίοι τά τής πολιτείας 
πράγματα· οί δέ κατόπιν αύτοκράτορες ούτως άντήμειβόν τούς τήν παν- 
τόμιμον όρχησιν όρχουμένους άκολάστως μίμους καί ύποκριτάς, ώστε έ- 
γένοντο αίτιοι ή σεμνή τραγφδία νά φυγαδευθή τής έκδεδιητημένης 
έκείνης πόλεως, διωχθεϊσαν δ’αυτήν έδέχθησαν καί έφιλοξένησαν λαοί 
βάρβαροι καί αγροίκοι, λαοί άγριοι τοϋ Καύκασού καί τών Πυρηναίων, 
οΐτινες τόσον πολύ κατεγοητεύθησαν, ώς τε «πρό τών ποδών τών υποκρι
τών πίπτοντες καί κυλινδούμενοι πάσας ήφίεσαν φωνάς μήποτε αδτούς 
άποστερήσαι τοιαύτης μακαρχότητος και ή,δονΰς» s. Καί έν τφ Βυ- 
ζαντίφ ή τοιαύτη παντόμιμος όρχησις έν μεγάλη τιμή ήτο μάλιστα 
κατά τάς άρχάς τοϋ βίου αύτοϋ· άκράτητοι οί όχλοι συνέρρεον εις τά 
τοιαϋτα θεάματα καί μάτην δ Χρυσόστομος καί οί άλλοι τής έκκλή» 
σίας πατέρες έξέπεμπΌν κατ’ αύτών κεραυνούς καί άναθέματα. 5

1 Ή Πυλάδειος δρχησις ήτο σεμνότερα πως καί ώρχοϋντο αυτήν έν ταϊς 
τραγωδίαις- δ Πλούταρχος τήν λέγει «ογκώδη καί παθητικήν καί πολυπρόσωπον» 
άλλ’ ή Βαθύλλειος ήτο ταπεινότερα και απρεπέστερα, τον κόρδακα μιμούμενη 
καί έχουσα πάσαν κακίαν καί φορτικότητα.

* Εύναπίου, ή μετά Δέξιππον ιστορία 54 (Dindorf Η. G. Min. 1. 256.)
3 Σαθα. 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού θεάτρου, σια'., τθ1. κλ. "Οτι δέ καί έπί 

τών διαδόχων τοϋ ’Ιουστινιανού ήκμαζον τά παντομιμικά δράματα δρα σ. τζη'. 
Δύναταί τις νά ειπη δτι οί μίμοι, μΐμαι καί μιμάδες, καθ’ δλα δμοιαι προς τάς
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Έν Έλλάδι ή τοιαύτη παντόμιμος δρχησις και ή δι’ αυτής πμρά- 
στασις μύθων έκ τοϋ άπειρου φανταστικού κόσμου τών αρχαίων πρωϊ- 
μώτατα άνεπτύχθη- ώστε δέν έπραξα κακώς δον περί ταύτης πρώτον 
έπραγματεύθην, άφ’ ού μάλιστα εινε αναγκαία προς κατανόησιν τοϋ 
κυρίου χαρακτήρος της τών παλαιών ορχήσεων, τοϋ μχρ,ητίκον. “Ηδη 
δ Ξενοφών 1 λέγει, δτι εν τινι συμποσίφ, δπου έξετελέσθησαν ορχήσεις 
κυβιστητρίδων, ό Σωκράτης παρετήρει δτι ήκιστα προσήκουσιν εις 
συμπόσιον τά τοιαϋτα ύποδείγματα, μάλιστα το είς μαχαίρας κυβιστεϊν 
έπήνει δέ τά ορχηστικά σχήματα, έν οίς Χάριτες, και *Ωραι και Νύμ- 
φαι γράφονται, άτινα καθιστώσιν έπιχαριτώτερον τό συμπόσιον. Ίνα 
ευχαριστήσουν τον Σωκράτην, εΐσήγαγον και τοιαϋτα θεάματα- έπρό- 
κειτο δέ νά παρασταθή ή είσοδος τής Αριάδνης ε’ις τον έαυτής καί τοϋ 
Διονύσου, θάλαμον. Καί πρώτον μέν παρήλθεν ή ’Αριάδνη ώς νύμφη 
κεκοσμημένη καί ,έκαθέζετο έπί τον έαυτής θρόνον- οΰπω δέ φαινομένου 
τοϋ Διονύσου, ηύλεΐτο μετά πολλής τέχνης ό βακχείος ρυθμός, δηλών 
τήν προσέγγισιν τοϋ Θεού. Τά ορχηστικά σχήματα άμφοτέρων, τής τε 
όρχηστρίδος ΰποκρινομένης τήν Άριάδνην και τοϋ παιδος ΰποκρινομένου 
τον Διόνυσον, ήσαν τόσον παραστατικά και δμως άφελή καί χαρίεντα, 
ώστε οί συμπόται πάντες άνεπτερωμένοι έθεώντο καί έκρότουν καί έ- 
βόων, αύθις ! Έπερωτήσαντος δέ τοϋ Διονύσου τήν Άριάδνην, άν τον 
άγαπ$, έκείνη έβεβαίωσεν αύτόν μεθ’δρκου τοσοϋτον φυσικώς καί άλη- 
θινώς, ώστε άπαντες οί παρόντες ήδύναντο νά δρκισθώσιν δτι άληθώς δ 
παίς καί ή παίς άνταγαπώνται. Τά ορχηστικά των Οχήματα δέν έφαί- 
νοντο προσποίησις, έκ διδαχής προερχομένη, άλλά μάλλον ώς φυσική 
έκδήλωσις πραγματικών αισθημάτων.

Γνωρίζομεν δ’ δτι έν Άσίφ ή όρχησες διεδόθη ύπό τοϋ Μ. ’Αλε
ξάνδρου- έν μέν τή Συρίφ έπί τών Σελευκιδών, έν δέ τή Αίγύπτφ 
έπί τών Πτολεμαίων βλέπομεν άνθοϋσαν τήν δρχησιν. Προφανώς περί 
ταύτης τής θεατρικής παντομίμου όρχήσεως πρόκειται. Ότι δέ θαυ- 
μασίως ειχεν έπιδώσει ή παντομιμική δρχησις έν τοϊς καλοϊς χρόνοις, 
δεικνύουν καί αί μιμικαί θρησκευτικαί παραστάσεις. Έν Δελφοϊς έξε- 
τελεϊτο μιμική παράστασις τής άναγωγής τής Σεμέλης έκ τοϋ "Α,δου, 
καί τής πρός τόν Πύθωνα μάχης τοϋ ’Απόλλωνος καί τής φυγής αύτοϋ 
έπί τά Τέμπη, έν δέ τή Έλευσϊνι παριστάνοντο πρό τών οφθαλμών 

σημερινά; θεατρίνας τών ξένων θιάσων, καί δή καί κατά τήν ακολασίαν, δέν ελει. 
ψαν καθ’ δλον τον βίον τοϋ βυζαντιακοΰ κράτους.

1 Σηαειωσ. 2. 1. πρβλ. ’Αθήν. 5. 133, δπου λέγεται δτι συνήθης ήτο ή δι* 
όρχήσεως παράστασις Νυμφών, Νηρηίδων, Μουσών, Χαρίτων. 
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τών μυστών πάσαι αΐ περιστάσεις τών περί Μητρός καί Κόρης μύθων, 
πάντα δσα οΐ ποιηταί καί δ λαός ειχον πλάσει έν τή φαντασίφ. Κα 
οί άγρόται έν τοϊς άμπελώσι τρυγοϋντες έμιμοϋντο διά χορού μετά τό 
έργον θαυμασίως, κατά τάς περιγραφάς τοϋ Λόγγου, δλας τάς κινήσεις 
τοϋ τρυγοϋντος καί παρίστανον αύτήν τήνπράξιν τοϋ τρύγου δι ’όρχήσεως. 
"Ώστε δσα θά είπωμεν περί τής θαυμασίας έπιδόσεως, τής παντομιμι- 
κής όρχήσεως, καίτοι κυρίως άναφέρονται ε’ις τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, 
δύνανται ελλείψει μαρτυριών άλλων άρχαιοτέρων νά θεωρηθώσι καί ε’ις 
τούς καλούς χρόνους τής Ελλάδος άναγόμενα. Ό όρχούμενος έφαίνετο 
ποτέ μέν τρυγών, ποτέ δέ φέρων κοφίνους σταφυλών πλήρεις καί άλλοτε 
δτι έπάτει τούς βότρυς, άλλοτε δτι έπλήρου πίθους ή έπινε γλεϋκος- ένό- 
μιζέ τις δτι βλέπει καί τάς άμπέλους καί τόν ληνόν καί τούς πίθους καί 
αύτόν τόν Δάφνιν πίνοντα γλεϋκος.Πολλάκις δ’άναμίξ παρθένοι καί έφη
βοι ώρχοϋντο τήν δρχησιν ταύτην,εΰϊον και βακχικόν έν βυθμφ βαίνοντες, 
ετέρου δίδοντος αύτοϊς τόν ^υθμόν. 1 Έν άλλη τινί όρχήσει δ Δάφνις 
παρίστανε τόν Πάνα, ή δέ Χλόη τήν Σύριγγα, δ μέν ικέτευε πείθων, 
ή δέ άμελοϋσα έμειδία, δ μέν έδίωκε καί έπ’ άκρων ονύχων έ"τρεχεν, 
ή δέ ένέφαινε τήν κάμνουσαν έν τή φυγή. 8 Καί άλλοτε άλλας ορχή
σεις έποίουν δηλωτικάς τής χαράς καί άναμνηστικάς των παλαωτάτων 
έκείνων «περί τούς δρχους σκιρτημάτων.»

Είς ορχηστήν τινα παραστήσαντα δι’ όρχήσεως τόν τής Νιόβης μύ
θον φέρεται τό εξής έπίγραμμα έν τή Παλατίνη Άνθολογίφ-

«’Ή γάρ άπδ δρυός έστι παλαίφατον ή άπδ πέτρης
’Ορχηστής, Νιόβης έμπνουν αρχέτυπον.»

Έν άλλω έπιγράμματι ένθουσιωδώς έγκωμιάζεται ορχηστής τις Ξε
νοφών Σμυρναϊος παραστήσας παντομιμικώς τάς Βάκχας τοϋ Εύριπίδου. 
«Ένομίσαμεν, λέγει δ έπιγραμματοποιός, δτι αύτόν τόν Ίόβακχον έ- 
βλέπομεν, οπότε δ γέρων έν τοϊς ληνοϊς ήρχε τής ε’ις τούς νέους πρε- 
πούσης χορομανίας, καί τά άπηρχαιωμένα χορεύματα τοΰ Βάκχου καί 
τόν έκ τοϋ δάσους άγγελον ’ιχνηλάτην τών βακχικών θιάσων καί τήν 
μανικώς φθεγγομένην εύοϊ έν τφ αί’ματι τοϋ παιδός αύτής λυσσάδα 
’Αγάπην. Πόσον ήτο θεία τοϋ άνδρός ή ύποκρισία !»

Πρό πάντων έ'ξοχος τεχνίτης τής Πυλαδείου όρχήσεως ήτο Καρά- 
μαλλός τις, περί ού δ Σιδώνιος έλεγε; δτι έλάλει διά τών κινήσεων τών 
χειρών, τής κεφαλής, τών γονάτων καί τών κνημών κάλλιον ή διά

1 Λόγγ. Ποιμεν. 2. 
! Άθα. άν. 67.

tomos ιζ’ Φεβρουάριος. 30
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τοϋ κβκλεισμένου στόματος αύτοϋ· καί όρχηστρίς τις, Πανάρετη κα
λούμενη, ήτις «της φύσεως άπάσης εναργής ύπάρχει είκών, άντί 
γλώσσης χειρί πολυσχήμφ κεχρημένη.» Ώς δ μυθολογούμενος εκείνος 
Πρωτεύς άλλοτε προς άλλα έφαίνετο δτι μετεβάλλετο πρός την εΰμου- 
σον τών ύπορχημάτων φδήν. Ό δέ δήμος άνίστατο ορθος υπο θαύμα
τος καί φωνάς άμοιβαίας άφινε, καί τάς χεϊρας έκίνει και τήν έσθήτα 
εσεΐ8ν- επειτα συγκαθήμενος διηγείται καθ’ έκαστον άλλος άλλφ τά 
κινήματα τής πολυτρόπου σιγής καί πάς θεατής έκ τής ήδονής προσ
παθεί καί αυτός νά γείνη χειρονόμος καί νά μιμηθή τήν Παναρέτην.

Είναι άξια άναγραφής τά τοϋ Βάρρωνος, τοϋ πολυγραφωτάτου Ρω
μαίου περί τά 600 γράψαντος βιβλία. «Είς ταϋτα προσετέθη τών ορ
χηστών ή πολύλαλος χ^ερ, οί λάλοι δάκτυλοι, η θορυβώδης σιωπή, 
ή σιγηλή παράστασις, ήν λέγεται δτι εύρεν ή Μοϋσα Πολύμνια, ώστε 
νά δύνανται οί άνθρωποι καί άνευ τής τοϋ στόματος βοήθειας νά έκ- 
δηλώσι τά εαυτών *.»

’Εκ τοϋ μακροτάτου καταλόγου μυθολογικών παραστάσεων, δν 
δίδει ό Λουκιανός έν κεφ. 37—61, άς ήδύνατο δ ορχηστής τοϋ θεά
τρου νά παραστήση, καταπλήσσεταί τις διά τήν άπειρον εκτασιν τής 
ορχηστικής, δύναται δέ νά πεισθή περί τής μεγίστης δεξιότητος καί 
τής δυνάμεως, ήν ώφειλον νά έχωσιν αί τών χειρών κινήσεις καί δλα 
τοϋ σώματος καθ’ δλου πρός παράστασιν τοσούτων πολύπλοκων θεμά
των, πολλάκις δλοκλήρων σκηνών, δλοκλήρων πράξεων, άςτινας σή
μερον δέν θά δυνηθώμεν ποτέ νά έννοήσωμεν, άν μή ύπο πολυαρίθμου 
παρασταθώσι θιάσου. Οΰτω χάριν περιέργειας άναφέρομεν, δτι δ ορ
χηστής ήδύνατο καί ώφειλε νά γνωρίζη νά παριστάνη τήν μάχην τών 
Τιτάνων, τήν ύπό τοϋ Προμηθέως κλοπήν τοϋπυρός, τήν ΐσχύν άμφο- 
τέρων τών ’Ερώτων, τόν Δευκαλίωνα καί τόν μεγαν έπ’ έκείνου κα
τακλυσμόν και τήν μίαν λάρνακα, λείψανον τοϋ άνθρωπίνου γένους φυ- 
λάττουσαν, καί έκ λίθων άνθρώπους πάλιν τήν πλάνην τής Δήμητρος 
καί τήν ευρεσεν τής Κόρης, τήν πρός λύραν τείχισιν ύπό τοϋ Κάδμου 
τών τειχών τών Θηβών καί τήν μανίαν τοϋ τειχοποιοϋ καί τήν μεγα-

1 Νόνος δ Πανοπολίτης (Διονυσ. 6.104) λέγει περί τής Πυλυμνίας «καί πα- 
λάμας ςσεισέν ή Πολύμνια, ή τής χορείας έφορος, μιμητικήν δέ εικόνα τής φω
νής έποίησε φθεγγομένη σαφώς διά τών παλμών έν σιγή εμφρονι.» ’Ανώνυμος δε 
ποιητής έν ποιήματι προς τάς Μούσας λέγει (παρά Λουκ, 3 όρχήσ. 63), δτι ή 
Πολύμνια τά πάντα διά τής χειρδς δεικνύει/δμιλεϊ· διά τής νεύσεως. Πρβλ. 
Άρισταίνετον Epit. 1. XXVI. «Και φύσεως άπάσης εναργής ύπάρχει, είκών, 
άντί χρημάτων καί γλώσσης χειρί πολυσχήμω καί ποικίλοις ήθεσι κεχρημένη » 
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λαυχίαν τής γυναικός αύτοϋ Νιόβης, τήν τιμωρίαν αύτής καί τήν στυ
γνήν αύτής λύπην τόν Υάκινθον καί τόν τοϋ Απόλλωνος άντεραστήν 
Ζέφυρον καί τόν έκ τοϋ δίσκου φόνον τοϋ μειράκιου καί τό έκ τοϋ αίματος 
γεννηθέν άνθος καί τήν έν αύτφ αίάζουσαν * έπιγραφήν. Προς δέ τήν 
Ίλιακήν δλην ιστορίαν, ήτις είναι πολλή καί πολυπρόσωπος και καθ’ 
έκάστην πραξΐν και δν έπ\ της σκηνης παρίσταται δρδμα *, 
πάσαν τήν τοϋ Όδυσσέως πλάνην, είς διαφόρους εννοείται εικόνας 5 
τής Καλλιστοϋς τήν θηρίωσιν καί τούς έρωτας τοϋ ’Αλφειού πρός τήν 
Άρέθουσαν καί την ύφαλον αύτοϋ άποδημιαν, τήν ’Αργώ καί τήν 
λαλοϋσαν αύτής τρόπιν, τόν Ήριδανόν καί Φαέθοντα καί τάς αίγεί- 
ρους άδελφάς θρηνούσας καί ήλεκτρον δακρυούσας, τόν μόχθον τοΰ 
Άτλαντος- άλλά πρός τί νά μακρύνωμεν τόν' κατάλογον τούτον ; άρ'- 
κεϊ νά εϊπωμεν δτι δ ορχηστής ώφειλεν άπό χάους εύθύς, καί τής πρώ
της τοϋ κοσμου γεννήσεως άρξάμενος ·νά γνωρίζη πάντα μέχρι καί αύ
τών τών χρόνων τής Αιγύπτιας Κλεοπάτρας- «πάσα ή παλαιά ιστορία 
είναι χορηγία είς το εργον τοϋ χορευτού καί ή πρόχειρος αύτής μνήμη 
και μετ ευπρέπειας επίδειξις» Εκ μύθων πασών τών χωρών ήδύνατο 
και ώφειλεν ό ορχηστής ν’ άντλή, τούς μύθους πασών τών χωρών νά 
παριστάνη- Αττικούς, Μεγαρικούς, Θηβαϊκούς, Κορινθιακούς, Σπαρ
τιατικούς, Ηλιακούς, ’Αρκαδικούς, Κρητικούς, Θεσσαλικούς, πρός δέ 
aat Ιταλικούς και Φοινικικούς καί Αιγυπτιακούς, καί τάς μυθικάς 
μεταμορφώσεις άπάσας, δσαι είς δένδρα ή θηρία ή όρνεα ήλλάγησαν 
καί δσαι έκ γυναικών άνδρες έγένοντο “.

Καί έάν ύποθέσωμεν, δτι τούτων τινά είναι ύπερβολαί, λεγόμεναι 
υπο τοϋ Λυκίνου, δν έν τφ διαλόγφ του δ Λουκιανός παριστάνει ύπέρ-

4 θ’ «ρχαίοι έπίστευον, δτι έπ'ι τοϋ 'Υακίνθου εβλεπον τά γράμματα ΑΙ τ. ε. 
αιαί=Οίμοι φεΰ (Ovid. Met. 10.207 Virg. Eel. 3.106)

! Λουκ. ’ένθα άν. 46.
* Αΰτη φαίνεται ήτο δ'ρχησίς τις Άάηιήρ καλούμενη, ασκούμενη έν Σικυώνι 

καί έν ’Ιθάκη. Παρατηρητέον δτι μνημονεύεται, δραμα τοϋ Σοφοκλέους ΆΛήτης.
1 Λουκ. ένθα άν. 37.
5 «’Οφείλει δέ νά γνωρίζη καί τήν έν "Αδου δλην τραγωδίαν καί τάς πλάσεις 

καί τάς έφ’ έκάστη αιτίας καί τήν Πειριθόου καί Θησέως μέχρι καί τοϋ "Α.δου 
φιλίαν. Καθ δλου δε ουδεν δεν θ’αγνοή τών ύπο τοϋ 'Ομήρου καί 'Ησιόδου 
και τών αρίστων ποιητών καί μάλιστα τών τραγφδίας λεγομένων. Ταϋτα πάνυ 
ολίγα εκ πολλών, μάλλον δέ άπειρων τδ πλήθος έκλέξας τά κεφαλαιωδέστατα κα- 
τέλεξα, τάλλα καί είς τούς ποιητάς άφήσας ν’ςίδωσι καί είς τούς ύποκριτάς- νά 
δεικνύωσι καί νά έξευρίσκωσιν δσα κατάλληλα καί προτεταμιευμένα διά τδν ορ
χηστήν ύπάρχουσιν».
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μαχον τής ορχηστικής, εν τφ ένθουσιασμφ αύτοϋ, άλλά καί πάλιν δέν 
δυνάμεθα νά μή καταπλαγώμεν προ τής παμποικίλης και καθ’ δλου 
τής πολύπλοκου καί πολυμερούς παραστάσεως, ήν δ ορχηστής παρί- 
στανε προ τών οφθαλμών τών θεατών. Έπειτα ουδόλως παράδοξον έν 
μεταγενεστέροις χρόνοις νά είχε τόσον άναπτυχθή ή παντόμιμος έν τφ 
θεάτρφ δρχησις, άφ’ού ήδη έπί Ξενοφώντος βλέπομεν ολόκληρον μϋθον 
οΰ φαϋλον δι’ αυτής παριστανόμενον. Καί ταϋτα, εις καί, μόνος 
ώς έπί τδ πλεϊστον υποκριτής παρίστανε τήν προίξιν δλην—διότι δι
καιούμεθα, νομίζω, νά τήν καλώμενπραξιν ήδύνατο δέ, άν ήτο άγαθδς 
εννοείται ύπόκριτής, νά ποίηση αυτήν σαφή καί εΰνόητον καί άνευ τοϋ 
τερετίσματος τών ιήδόντων καί άνευ τών ήχων τοϋ αύλοϋ, ώστε δι
καίως δ Λουκιανός λέγει, δτι ήδύνατό τις νά εϊπη αυτόν διά τών χει- 
ρών δμιλοϋντα, δικαίως λέγει τήν ορχηστικήν «τών έννοηθέντων έξα- 
γορευτικήν καί τών άφανών σημαντικήν.» Καθ’ δλου πάν τό ψδόμενον 
δ ύπόκριτής ήδύνατο διά τών κινημάτων ή σχημάτων νά δείξη, άν 
δ’είχε τήν άπαιτουμένην, σαφήνειαν, ούδενος έξηγητοϋ ειχεν ανάγκην, 
άλλ’ώσπερ είπεν δ Πυθικός χρησμός οφείλει δ θεώμενος όρχησιν καί κωφοϋ 
δντος τοϋ όρχηστοϋ νά τον έννοή καί μ ή λαλοϋντος αύτοϋ νά τδνάκούη *.

Ούτως άναφέρει δ Λουκιανός δτι δ Δημήτριος δ Κυνικός κατηγορεί 
τής ορχηστικής λέγων δτι δ ορχηστής εινε πάρεργόν τι προς τό δράμα, 
μόνον δέ εις τον αύλόν καί τάς σύριγγας καί τόν κτύπον καί τήν τών 
ψδόντων ευφωνίαν προσέχουσιν οί θεαταί. Ό ορχηστής παρεκά- 
λεσε τόν Δημήτριον νά τόν ϊδη πρότερον όρχούμενον καί έπειτα νά τόν 

. κατηγορή, καί ύπέσχετο δτι άνευ ψσμάτων καί αύλοϋ ήθελεν έπιδει- 
χθή πρό αύτοϋ καί ούτως έπραξε· διότι παραγγείλας ήσυχίαν καί τοϊς 
κτυποϋσι καί τοϊς αύλοϋσι καί αύτώ τφ χορώ μόνος ώρχήσατο τήν 
Άφροδίτην καί Άρεως μοιχείαν, τόν Ήλιον μηνύοντα καί τόν Ήφαι
στον έπιβουλεύοντα καί τοϊς δεσμοϊς άμφοτέρους καί τήν Άφροδίτην 
καί τόν Άρη σαγηνεύοντα καί τούς έφεστώτας Θεούς έκαστον αύτών, 
καί α’ιδουμένην μέν τήν Άφροδίτην, ύποδεδοικότα δέ καί ίκετεύοντα τόν 
Άρη, καθ’δλου πάντα δσα άναφέρονται εις τήν ιστορίαν ταύτην. Έν- 
θόυσιασθείς δ Δημήτριος έφώνησε προς τόν ορχηστήν τόν μέγιστον τού
τον έπαινον· «Ακούω, άνθρωπε, δσα πράττεις· δέν βλέπω μόνον, άλλά 
νομίζω δτι μέ αύτάς τάς χεϊρας δμιλεϊς» *. Άκόμη χαρακτηριστικώτερον 
εΤνε τό ε’ις τόν Νέρωνα άναφερόμενον *. Έκ τών τοϋ Πόντου βαρβάρων

1 Λουκ. ένθα άν.
* Λουκ. ένθα άν. 63.
» “Ενθα άν. 64.

ήγεμόνων έλθών τις κατά τινα χρείαν προς τόν Νέρωνα έθεδτο μετά τών 
άλλων ορχηστήν σοφώς όρχούμενον καί τοι δέ δέν ήκουέ τι τών ψδο- 
μένων—ήτο ήμιέλλην δ άνήρ—ένόει δμως πάντα. Ότε δέ δ Νέρων 
τόν ήρώτησε τί δώρον θέλει «Τόν ορχηστήν εάν μοί δώσης, τά μάλιστα 
θά μέ εύχαριστήσης», ειπεν δ ήμιβάρβαρος. Έρωτήσαντος δέ τοϋ Νέ- 
ρωνος εις τί δύναται νά τοϋ χρησιμεύση έκεϊ, άπεκρίθη· «Έχω προσ- 
οίκους βαρβάρους ούχί δμογλώσσους καί δέν έχω έρμηνεϊς πρός αύτούς· 
άν δ’ έχω ανάγκην τίνος, ούτος διά νευμάτων (διανεύων)θά εϊπη τά 
πάντα.»

Ότι δέ τά τοιαϋτα δέν ήσαν μόνον τής μεταγενεστέρας εποχής εύ- 
ρήμαΐα και δεξιότητες, δεικνύουσι μέν καί δσα εϊπομεν ήδη, δεικνύει 
δέ καί δ Πλάτων λέγων «δ,τι τό ασμα εξέφραζε διά τής λέξεύίς,δτι 
ορχηστής έσήμαινε διά τοϋ Οχήματος» *.

Υποκρίνεται δέ ή δρχησις, καθώς καί δ Λουκιανός λέγει, νϋν μέν 
έρώντα, νϋν δέ όργιζόμενόν τινα ε’ισάγουσα καί άλλον μεμηνότα καί άλ
λον λελυπημένον, τόδέ παραδοξότατον δτι κατά τήν αύτήν ήμέραν, άλ
λοτε μέν δ ορχηστής παριστάνει Άθάμαντα όργιζόμενόν, άλλοτε δέ ’Ινώ 
τρέμουσαν καί φοβουμένην, άλλοτε δέ τόν Άτρέα ή τόν Θυέστην καί 
μετά μικρόν τόν Αϊγισθον καί Άερόπην· καί ταϋτα πάντα εις καί μό
νος παριστάνει άνθρωπος ’.^’Αναφέρει δέΐδ Λουκιανός τδ έξής άνέκδο- 
τον. Έπρόκειτό ποτέ πέντε διάφορα πρόσωπα νά παραστήση δ ορχη
στής, βλέπων δέ βάρβαρός τις έ'να μόνον ορχηστήν, έζήτει τίνες θά εΐνε 
οί μέλλοντες νά χορεύσωσι καί νά ύποκριθώσι καί τά λο»πά πρόσωπα· 
μαθών δ’δτι ούτος μόνος θά ύποκριθή δλα, άνέκραξεν, «Ένμέν σώμα, 
ώ βέλτιστε, τούτο έχεις, πολλάς δ’ δμως ψυχάς» *. Τήν ψυχήν δ 
Πλάτων ε’ις τρία διαιρεί μέρη· τό θυμικόν, τό επιθυμητικόν καί τό λο
γιστικόν, καί τά τρία ταϋτα μέρη, λέγει δ Λουκιανός *, καλώς δ ορ
χηστής δεικνύει, τό θυμικόν δταν προσποιήται δτι οργίζεται, τδ Επι
θυμητικόν δταν ύποκρίνηται δτι έρώντα,τδ λογιστικόν δταν χαλιναγωγή 
έ'καστα τών παθών αύτοϋ. Πάντα δέτάλλα έργα, άπερ δύναται δ 
άνθρωπος νά πράξη, εινε ή σωματικά ή ψυχικά· έν τή όρχήσει δμως 
άμφότερα ταϋτα εύρίσκονται συμμεμιγμένα· διότι τά γινόμενα έχουσιν

1 Πλάτ. νομ. 7. 816.
* Πρβλ. 'Ιερώνυμον έν τή περί Ίλαρίκης επιστολή : «In sccenis theatralibus 

unus atque idem histrio nunc mollis in Venerem frangitur, nunc tremulus 
in Cybelen».

* Λουκ. περϊ^ορχ. 66
* Λουκ. ένθα άν. 70.
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έπίδειξιν διανοίας και ένέργειαν σωματικής άσκήσεως *. Διά ταϋτα δέ 
πάντα μεγάλην έπίδρασιν έπί τών θεωμένων εχει ή δρχησις. Ό θεώ- 
μενος συχνά τάς μιμητικάς ταύτας παραστάσεις γίνεται καλύτερος τά 
ήθη, όταν βλέπη το θέατρον δτι μισεί μέν τά κακώς γινόμενα, έπιδα- 
κρύει δέ δταν βλέπη τινά πάσχοντα και άδικούμενον. * Σωφρονίζεται 
δι έάν έρών προσέλθη ϊνα ϊδη ορχηστήν, δταν ιδη τχ κακά τοϋ έρωτος 
άποτελέσματα καί έάν ή καρδία του κατέχηται ύπό λύπης, εξέρχεται 
τοϋ θεάτρου φαιδρότερος ώς έάν, κατά τον ποιητήν, επιε φάρμακόν τι 
νηπενθές καί άχολον. Τόσον δέ πολύ καλώς έγνώριζον καί ένόουν οΐ 
θεατα'ι πάντα δσα έδείκνυντο καί διά τής όρχήσεως παριστάνοντο ώστε 
πολλάκις έδάκρυόν, δπόταν ήθελον ϊδη τι οίκτρόν καί έλεεινόν Β.

Κατά ταϋτα δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι καί ή άλλη μέν τών Ελ
λήνων δρχησις μέχρι τών λεπτοτάτων ήτο άνεπτυγμένη ού μόνον πρα- 
κτικώς άλλά καϊ θεωρητικώς 4, μάλιστα δμως ή παντόμιμος τών αρ
χαίων δρχησις εφθασε τήν ύψίστην αύτής άνθησιν παρά τοϊς άρχαίοις, 
ώστε ή τών σημερινών λαών μιμική φαίνεται εις τά σπάργανα αύτής 
εύρισκομένη άκόμη ". Ποιον μιμόρχημα τών νεωτέρων χρόνων, δσους 
πολλούς καί αγαθούς καί νά περιλαμβάνη χορευτάς καί χορεύτριας, θά 
δυνηθή ποτέ νά παραστήση πράξεις τόσον περίπλοκους, άς εις καί μό
νος χορευτής παρίστανε, ήδύνατο δέ μή ακολουθούμενος ούτε ύπό 
φσματος, ούτε ύπ’ αυλών νά καταστήση πάσι καταληπτόν περί τίνος 
έπρόκειτο ;

Έν ταϊς παντομίμικαϊς τών μεταγενεστέρων χρόνων παραστάσεσι 
πολλάκις τό θέμα έλαμβάνετο έκ κύκλου ύποπτου ηθικής· ή αρχαϊκή 
άπλότης έξέλειπε καί δέν ήρκοϋντο είς τήν ψιλήν συνοδίάν αύλοϋ ή 
κιθάρας μόνης, άλλ’ δχι μόνον ήνωνον ταϋτα—‘δπερ άλλως καί έν τή 
τραγφδίφ συνέβαινε, διότι μαρτυρεϊται δτι οί ’Αθηναίοι ήγάπων τήν 
συνένωσιν αύλοϋ καί κιθάρας,—άλλά καί τύμπανα καί κύμβαλα συνώ- 
δευον, εις ά προσετίθετο καί τών ψδόντων το ^σμα, ώστε δικαίως δ 
Λουκιανός λέγει «ένταϋθα συγχρόνως δύνασαι νά εύρης καί μελών εύ-

* Λουκ. ένθα άν. 69. Εινε εκείνο, δπερ λέγει ό Krause, δτι ή δ'ρχησις εινε ή 
γέφυρα ή ένώνουσα τδ ψυχικόν και σωματικόν κάλλος.

* Λουκ. ένθα άν. 72.
» Ένθα άν. 79.
4 Bdckh Encyclopadie 497.
4 Goll Culturbider σελ. 1 13, b Bischer (αυτόθι) λέγει : και σήμερον αί ορ

χήσεις χορών εινε ώραϊαι, άλλ’οί χοροί οί μονήρεις (solotanze) ούδέν έκφράζουσι — 
άν μή εινε εθνικοί χοροί—καί έπιτηδεύουσι μόνον τήν έπίδειξιν ύπερβαλλομένης 
δυσκολίας έπί βλάβη τής ώραιότητος.
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ρυθμίαν καί κήλησιν οφθαλμών καί άκοής καί τέλος άκουσμα πολνψω- 
νότατον καί έ}τμελέοττατον.» 1

Ό Λουκιανός κατενθουσιασμένος έκ ταύτης τής όρχήσεως άνακράζει. 
«Πώς ούν παναρμόνιον χρήμα ή δρχησις, θήγουσα μέν τήν ψυχήν, 
άσκοϋσα δέ καί τό σώμα, τέρπουσα δέ τούς δρώντας, διδάσκουσα δέ 
πολλά τών πάλαι γενομένων έν συνοδός?: αύλών καί κυμβάλων καί εύ
ρυθμός μελών καί κατακηλήσεως καί οφθαλμών καί ψυχής. Τό κάλλι- 
στον δέ τής Ισχύος καί τής ύγρότητος τών μελών δεικνύει δ ορχηστής 
συγχρόνως καί Ήρακλέους ίσχύν καί ’Αφροδίτης αβρότητα» *.

Κατά μικρόν δέ έπιλέγει, αύξανομένη καί άεί πρός τό βέλτιον έπι- 
δίδουσα ή ορχηστική εις τό άκρότατον σημεϊον άφίκετο ποχκίλον καί 
παναρ·μόντον καί πολύρ.ονοίον άγαθόν Β.

Τελευτώντες πρέπει νά κάμωμεν λόγον καί περί τών όρχηστρίδων 
έκείνων, άς θαυμάζομεν έν ταϊς τοιχογραφίαις τής Πομπηίας. "Οτε δηλ. 
ή άκολασία έν τφ 'Ρωμαϊκώ κράτει έκορυφώθη μεταξύ τών άλλων 
άκολάστων τέρψεων ήσαν καί χοροί όρχηστρίδων, άς εφερον οί πλού
σιοι έκ πάντων τών μερών τοϋ κόσμου καί δή έξ Ισπανίας. Ιδίως έν 
τοϊς περιωνύμοις έκείνοις ρωμαϊκοϊς συμποσίοις, άτινα πολλάκις ένομί- 
ζετο δτι επρεπε νά έξωραϊσθώσι διά χύσεως αΐματος, ήσμένιζον οΐ 
πλούσιοι είς τό νά βλέπωσι χορούς τοιούτων γυναικών άκολάστως καί 
άσέμνως όρχουμένων. Πολλαί δμως τών τοιούτων όρχηστρίδων άνήκον 
καί είς τό θέατρον, ένθα παρίστανον καί αύται μυθολογικά; παραδό
σεις άναμιγνύουσαι τό έντεχνον καί δυσχερές μετά τοϋ άκολάστου καί 
άνηθίκου.

Αΐ πλεϊσται εύρέθησαν γεγραμμέναι έν Πομπηία έπί τών εσωτερικών 
τοίχων οικίας, ήτις ωνομάσθη Casa delle danzatrici.«Αί χαρίεσσαι 
αύται εικόνες, λέγει δ συλλογεύς τοϋ βουρβωνικοϋ μουσείου, προσφέρουσιν 
εις τήν σπουδήν καί τήν μελέτην τοϋ καλλιτέχνου τά κάλλιστα πρό
τυπα, άτινα δύναται νά εύρη άπό τής άρχαίας γραφικής, είτε άν παρα-

4 Έν Μωσαϊκω έκ Πομπηίας εύρίσκομεν κρόταλα, αύλδν καί κιθάραν (Mus. 
Borbonico τόμ. β'. πΐν. 34)’ έκ τής Πομπηίας έχομεν καί άλλας παραστάσεις, 
διότι ήτο γενική ή συνένωσις αΰτη έν τοϊς ρωμ. χρόνοις.

1 Λουκ. 72. Ό Λιβάνιος (ύπέρ όρχ. 357) «ποια γάρ γραφή, τις λειμών ήδιον 
όρχήσεως και όρχηστοϋ θέαμα περιάγοντος έν άλσει τον θεατήν;» Έν έπιγράμ 
μάτι δέ τής ’Ανθολογίας φέρεται. Έψαλέ τις τόν Έκτορα, ή δ’ Έλλαδία, έν- 
δυθεϊσα χλαίναν πρός το μέλος έχόρευσεν (ήντίασε), ύπό πόθου δέ καί φόβου κα- 
τελαμβάνετό τις βλέπων αύτήν διότι μέ τήν άρσενα ρώμην άνεμίγνυε θήλυν 
χάριν. (4,25) ,

5 Λουκ. ένθα άν. 7.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ4Ϊ2

τηρήση τήν χάριν, καθ’ ήν αί όρχηστρίδες αύται είναι κατά μυρίας 
θέσεις έζωγραφημέναι, είτε &ί προσέξη ε’ις τήν ιδέαν τής έκτελέσεως.» 
Άληθώς πρέπει νά ϊδη τις τάς χαριέσσας έκείνας γυναίκας, ΐνα έξη- 
γήση τον θαυμασμόν, δν καθ’ δλον τον κόσριον έξήγειραν, ώστε έπί 
τινα χρόνον οί κοσμηταί τών οικιών ούδέν άλλο ή τών όρχηστρίδων 
τούτων άντίγραφα έπ'ι τών τοίχων έζωγράφιζον. Αί πλεϊσται αύτών 
γυμναί κρατοϋσι μανδύαν, δν κατά μυρίους τρόπους περί το σώμα πε- 
ριφέρουσαι, μυρία φανταστικά καί έξαισίας πλαστικής καλλονής 
λαμβάνουσι σχήματα· τά κλήματά των πολλάκις εΐναιάσεμνα, άλλά 
καί αύτή ή άκοσμία προσθέτει είς τήν καλλονήν, ώστε ένθυμεϊταί τις 
τούς στίχους τοϋ Άριόστου έν τφ Μανιώδει Όρλάνδφ, ποιήματι έν φ 
μετά θείας τέχνης άναριιγνύεται το κωμικόν καί σοβαρόν, το χαρίεν 
καί φοβερόν :

«Danzan scherzando lascive donzelle, 
Che se i rispetti debiti alle donne 
Servasser ρίύ, sariau forse ρϊύ belle.»

Έκ τίνος παραστάσεως, καθ’ ήν όρχηστρίς μετά σατύρου χορεύει 
στροφικον βεβαίως χορόν, φαίνεται δτι σύνηθες ήτο τό τοιοϋτον καί ήδη 
οί Ρωμαίοι έ'βλεπον χορούς άναλόγους τών σημερινών στροφικών ρέας 
χορών. Αί πλεϊσται παρίστανον έν τφ θεάτρφ Νύμφας, Νηρηΐδας, 
Μούσας, Χάριτας 1 καί πάν δ,τι ή φαντασία ή ζωηρά τής γυναικός 
ήδύνατο νά πλάση καί δπερ έγνώριζεν δτι θ’ άρέσκη καί ε’ις τούς εύ- 
μοιροϋντας καλλαισθητικής κρίσεως καί είς τούς ύπό τής τρυφής τετυ- 
φλωμένους.

Πολλούς δριως τοιούτους χορούς καί ε’ν τοϊς συμποσίοις έξετέλουν· δ 
δέ συλλογεύς τοϋ αύτοϋ μουσείου νομίζει δτι αί όρχηστρίδες αί φέρου- 
σαι κάνιστρα πλήρη καρπών ή καλαθίσκους κττ. παρέθετον ταϋτα είς 
τήν πράπεζαν ή παρελάμβανον έκ ταύτης χορεύουσαι καί παραβάλλει 
προς τόν ύπό τοΰ Πολυδεύκους άναφερόμενον χορόν τών πινακίδων 4. 
Δέν είναι παράδοξον δριως τοιοϋτοι χοροί ριετά πινακίδων, κανίστρων, 
καλαθίσκων καί έν τοϊς θεάτροις νά έξετελοϋντο.

Είναι τόσαι πολλαί καί ποικίλαι αί στάσεις, τά κινήριατα, τά σχή
ματα, ή εκφρασις τών εικόνων τούτων, ώστε πολλά θά ήδύνατο τις 
νά εύρη έξ ιδιαιτέρας περί αύτάς σπουδής.

“Ισως ήδύνατο έδώ νά γείνη λόγος καί περί τών θεαριατικωτέρων 
καί κινδυνωδεστέρων έκείνων ορχήσεων, τών μετά οίνου καί μέθης γι- 

1 Καί έν παλαιοτέροις χρόνοις ήγοντο παραστάσεις τοιαϋται (’Αθήν. 5.130) 
« ΠΛ· Δ. 103,
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νομένων, τών συμπεριλαμβανομένων πιθανώς ύπο το κοινον ονομα «Φρυ- 
γιον τής όρχήσεως είδος», έν οίς κταταλέγω και τους «εις μαχαι- 
ρας κυβιστώντας.» Πιθανόν καί έν τφ θεάτρφ νά εξετελοϋνΐο τοιοϋτοι 
χοροί’ έπειδή δμως ιδίως ήσαν παρακολουθήματα δημωδών εορτών και 
εύθύμων συμποσίων, έν οίς άφθονος ερρεεν ό οίνος, θα καμωμεν τον περί 
αύτών λόγον έν άλλφ κεφαλαίφ.

Άδαμ. Ίωννόδης Άδαμαντόου.

----------- -----Ml I -----------ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΑΟΓΙΑ
(άπδ ανέκδοτη συλλογή).

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΚΟΣΟΝΑΚΟΥ 1

(1)

’Ανάθεμά την τήν άρχή τόν Έπαρχο καί το Βοι'δή 
Πώβαλε λόγο στή βουλή νά μαζευτούν οΐ άρχηγοί. 
Κι’ δ Κοσονάκος προστινός, πούταν άπ’δλους γνωστικός, 
Μάζεψε στράτεμα πολύ καί πά στοϋ Μαμουτσουμπαση· 
Γιωργάκενα άγνάντεψε άπό το μπαλκονάκι της :

—Μάνα, Γιωργάκης έρχεται καί φέρνει στράτεμα πολύ 
Δέν είνε καί δουλειά καλή . . ..
Κι’ δσο νά μπή καί δσο νά βγή, γιόμισ’ ή μάνδρα κ’ή αυλή. 

—Μάνα, ψωμί, μάνα, τυρί νά φαν τά παληκάρια μου,
Έρθα νά πάρω τήν εύχή άπό καρδιά κι’ άπο ψυχή.

—Κάνω νά σέ καταρασθώ, μά πάλε θενά σ’ εύχηθώ : 
Καλά νά π^ς, καλά νάρθής, γλήγορα νά προβιβασθής, 
Νά γίνης πρώτος αρχηγός καί πρώτος άξιωματικός. 
Γιωργάκενα σάν τάκουσε, άμέσως λιγοθύμησε- ■

— Γιωργάκη, ποϋ μάπαρατ^ς, χωρίς τέκνα, χωρίς παιδιά ; 
Τόσο χρόνων νοικοκυρά δέν έσταυρώσαμε γενειά. 
Γιωργάκης άνεχώρησε στό Γύθειο γιά νά πάη

1 'Ο Γιώργης Κοσονάκος έσκοτώθηκε στον πόλεμο τής Κρήτης.
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Γιωργάκενα τοϋ μίλησεν άπο τό παραθύρι
—-Γιώργη δός μου τη βούλά σου και πάρ’ τήν έδική μου

Γιά νάχης θύμησι w πής, γιά νάρθης πάλε νά μέ βρής.
Άπέκει ο Γιώργης αναχωρεί, τρέχει κατά,τό Γύθειο . . .

(2)

Σώσε Μπραίμη ξάδερφε, Ρουμπή και Καραμέλιο, 
Νά μώχετε έννοια τά παιδιά τόν πύργο της Κουρτσούνας 
Νά μην τον πιάση δ Χοντρολιάς κι’ δ σκύλλος δ Ζουλούμης, 
Τί μένα μέ λαβώσανε στής Σόφιας τό σεφέρι 
Παίρνω τήν πλάκα πεθερά, τή μαυρηγή γυναίκα 
Κι’ δ’λα τά λιανοχάλικα άδέρφια καί ξαδέρφια.

(3)

Νά ήταν ήμέρα βροχερή κ* ή νύχτα ποντισμένη
Πόντες έβάλαν τήν βουλή,
Ο Μούρτζινος καί Ζαχαρίας κι’ ό Καπετάν— Γιωργάκης 

Πά νά χαλάσουν τή Φραγγιά (;) μέσά είν’ κι’ δ Θοδωράκης.
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Η ΞΙΠΠΑΣΜΕΝΗ

(5)

Όντας ήμουνα μικρή,ήμουν χαϊδάρα κι* άκριβή, 
Κούρους καί κότες μοΰδιναν νά μεγαλώσω γλήγορα· 
’Αξιώθηκα μεγάλωσα καί πήγαινα στά πρόβατα. 
Έπέρασε ένας γέροντας και μάς καλοχαιρέτισε, 
Καί’γώ ώς καλή καί έξυπνος έπιασα τόν έδέχτικα- 
Έπήγε στοϋ πατέρα μου καί γύρεψε συμπεθεριό. 
Έπιασε καί μ’ έπάντρεψε, μέ πάντρεψεν αρχοντικά, 
Ήταν κι’ δ άντρας μου καλά κ’ έκαμα σερνικά παιδιά. 
Μιά Κυριακή σηκώθηκα καί διάκαμα στήν έκκλησιά. 
Είδα γυμνούς, είδα λωβούς, είδα πολλούς ξυπόλυτους 
Κ ’ έτότες έφαντάστηκα πώς ήμουν ’γώ ή Παναγιά 
Καί πώς δ άντρας μου Χριστός.
Τούτο τό πήρε δ Θεός βαριά, μοϋ πήρε καί τά δυο παιδιά· 
Μοϋ πήρε καί τά δυο παιδιά, μοϋ πήρε καί τόν άντρα μου 
Έπήγα στον πνευματικό-—Γιά νά μοϋ πής, πνευματικέ, 
Νά φύγω, ή νά παντρευτώ, ή καλογραία νά γενώ ;
— Μή φεύγγς, μήν παντρεύεσαι, μόνο καλόγργα νά γενής 
Τότε καλόγργα γίνηκα, τά σπίτια τάκαμα κελλιά 
Στο μοναστήρι τάγραψα ...

(4)

Τής χήρας τάρχοντόπουλο θέλει νά σεργιανίση·
Στής Έρηνιώς έδιάβαινε, στής Έρηνιώς πηγαίνει

— Ξαδέρφη, ψήσέ μου καφέ, γιατ’ είμαι μεθυσμένο
— Μετά χαράς σου, ξάδερφε, κι’ δ’,τι μοϋ εΐπής νά κάμω . . .
— Σϋρε νά πιάσιρς νά μετράς κουκκί—κουκκί τόν άμμο . . .

Μιά πιστολιά τής έρρηξε μέ τριά-άσημένια βόλια, 
Τό’να τήν παίρνει στήν καρδιά καί τάλλο στά πλεμόνια 
Τό τρίτο τό χειρότερο τήν παίρνει στο κεφάλι.
Ψιλή φωνίτσα έβγαλε, ψιλή φωνίτσα βγάνει,

—Φύγε αποδώ βρε . . . φύγε άπο δώ βρέ...
Μήν τό μάθουν τάδέρφια μου κ’ έρθουν καί σέ σκοτώσουν....

ΜΟΙΡΟΛΟΓ1 ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΗΣΤΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗ

(6)

Τρεις περδικούλες κάθουνταν πάνου στον Άηδημήτρη, 
Τόν ήλιον έθαμπώνανε άπό τά κλάϋματά τους, 
Μοιρολογούσαν κ’ έ'λεγαν, μοιρολογούν καί λένε- 
—Τό κρίμα νάχη δ Μποτσονάς καί τ’ άδικο δ αδελφός του, 
Που πήγανε στούς λοχαγούς στόν Κωνσταντή Κυβέλο, 
Τούπαν δ Γιώργης κάθεται μές τά Μουζιά στή ράχη· 
ΚΓ δ Κωσταντής περήφανος, μάταν καί παλληκάρι, 
Τά παλληκάρια του άρπαξε καί τάνηφόρι πάει, 
Στή ράχη άπάνου ανέβηκε, κ’ είδε τόν Παρηγόρη. 
Μιά μπαταριά τού ρήξανε οί άντρες τού Κυβέλου, 
Τίποτα δέν τού κάμανε, at’ δ Παρηγόρης φεύγεν
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Κι* δ Κωσταντής τόν κυνηγά jxb τό σαλμά στό χίρε, 
—Γιώργη, γιά ^ίξε τάρματα, προσκύνα τόν Κυβέλο...

Κι’δ Παρηγόρης γύρισε σκοτώνει τόν Κυβέλο- 
ΓΙέσαν τά παλληκάρια του άπάνου στρν Κυβέλο- 
Ένας 'Ρουμελιώτης έμεινε, γιά τό κακό του μπάχτι, 
Μιά· τουφέκια τοϋ τίναξε, έπεσε δ Παρηγόρης · 
Τη συντροφιά του μίλησε : —Μικρούτση καί Κορώνη, 
Πισωγυρίστε, βρε παιδιά, πάρτε μου τό κεφάλι, 
Νά μήν τό πάρουν οΐ λοχαγοί κι’ δ άτιμος Κυβέλος, 
Νά μήν τό πάνε στόΜιστρά, νά μήν το πάν στή Σπάρτη, 
Γιατί εχω οχτρούς και χαίρονται, φίλους καί μέ λυπούνται, 
Έχω καί τή γυναϊκά μου, ποϋ θά μαυροφορέση...

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΣΤΟΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΙΤΖΑΛΗ

(7)

—Γρίτζαλη, τ’ είσαι κίτρινος, γιατ’ είσαι μαραμμένος ; 
Μήν εΐσ’ άπό τή φυλακή, μήν εΐσ’ άπό τή χάψι ;

— Δέν εΤμ* άπό τή φυλακή, δέν ειμ’ άπό τή χάψι- 
Άπόψ’ είδα στον ΰπνο μου, στήν ύπνοφαντασιά μου, 
Είδα καί μάς έπιάσανε Μανιάτες σταυροφόροι', 
Στήν Άρκαδιά μάς πήγανε, στή φυλακή μάς βάνουν, 
Καί τή δεύτερα τήν αύγή πιάνουν καί μάς ξετάζουν 
Τά ποϋθε παίρνουμε ψωμί, ποϋ παίρνουμε φυσέκια, 
Μαρτύρα τόν Κολλιόπουλο καί τόν Κολοκοτρώνη...

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ.

(8)

Παπά, σέ κλαϊν’ ή εκκλησίες, σέ κλαϊν τά μοναστήρια, 
Σέ κλαίει ή άγια-τράπεζα μολα τάγια μυστήρια- 
Παπά μου, δοϋλε τοϋ θεοϋ καί τής κυράς τής Παναγιάς, 
Κι’ αφέντη δλωνώνε μας, άφέντη μου παπά, 
Πριός τήν καμπάνα θά βαρή, τό πετραχήλι θά φορή;..
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(9)

Καράβι μου τρικάταρτο μέ τά ψηλά κατάρτια,
Σέ τί λιμιώνα θενά μπής, σέ τί νησί θάράξης
Γιά νάρθη δ πατέρας σου, νά σέ ξαναγυρίση;...

ΕΙΣ ΑΔΙΚΟΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΝΕ1ΟΓΑΜΠΡΟ

(10)

Άντώνης έπαντρεύτηκε καί πήρε μιά γυναίκα, 
Κάνει τήν πλάκα πεθερά τή μαύρη γή γυναίκα, 
Κι’ δλα τά μαυροχάλικα άδέρφια καί ξαδέρφια. 
Άντώνη, ντουβάρι καί στοιχιό καί παληκάρι διαλεχτό, 
Όποϋ δέ σούβγαινε κανείς στά κάλλη καί στήν ομορφιά, 
Όμπρέλλα μου μεταξωτή, ποϋ άποσκιάζαμε πολλοί, 
Άσίκη μου, χρυσέ μου άητέ, καί μονοστέφανε γαμπρέ, 
Μά τόν κακό σου θάνατο, άδικοσκοτωμένε μου, 
Στό αίμα βουτημένε μου, δίχως αιτία κι’ αφορμή, 
Δίχως νά θέλης φονικό, ώχ ! παλληκάρι διαλεχτό...

(11)

Γιαννάκη, τήν άγάπη σου πές μου τί νά τήν κάμω, 
Νά τήν πουλήσω δέ μπορώ, νά τήν χαρίσω οχι, 
Μόν θά τήν πάω ατό χρυσικό, νά τήν περιχρυσώση, 
Νά φτειάσω γκόλφι καί σταυρό, πανώριο δαχτυλίδι, 
Τό δαχτυλίδι νά φορώ, τό γκόλφι νάναγνώνω, 
Καί τόν σταυρό νά προσκυνώ, τόν ορκο μου νά κάνω, 
Γιατ’ δ άδερφος εινε σταυρός, κι’ δ άντρας ή κορώνα, 
Καί τό παιδί εινε σκοταριά, ποϋ βγαίνει άπό το σώμα. 
Γιαννάκη άθάνατο νερό, παπόρι μου βασιλικό, 
Μέ τά κατάρτια τά ψηλά, μέ τά φουγάρα τά διπλά, 
Καί παληκάρι διαλεχτό, μέ τό μουστάκι τό στριφτό, 
Πούχες δυο μάτια σάν ελιές, κ’ ήταν γιομάτα μαργιολιές, 
ΙΙουχες τή γνώμη τήν καλή κι’ άποσερνόντανε πολλοί.
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ΣΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑ

(12)

Τοϋ πεθαμένου τάρματα δέν πρέπει νά βαστιώνται,
Μόν πρέπει νά τά ρίξουνε ’ς ένα βαθύ λαγκάδι,
Νά τρώη ή σκουριά τό σίδηρο κι’ δ σκόρος τό κοντάκι·
Κι’ δσοι διαβάτες κι’ άν περνούν δλοι νά τά ρωτάνε- 

—"Αρματα, πούν’άφέντης σας καί πούν’τάφεντικό σας 
— Ό χάρος τόν έκάλεσε, παντρεύει τόν ύγιό του,

Καίει τούς νειούς γιά τό. χορό, τές νειές γιά τά τραγούδια, 
Κάλεσε καί τούς γέροντες νά σφάξη γιά κριάρια...
Στόν "Αδη καί στη μαυρηγή, δέν εινε γλέντια καί χοροί...

(13)
Ή Μαυρηγή νά χαίρεται καί νά βάρη παιχνίδια, 
Καί ναχη δυό ζυγιές βοΤιΐά, καί τρεις ζυγιές λαβοϋτα 
Πώχει τούς νειούς γιά τό χορό, τις νειές γιά τά τραγούδια... 
Τό κρίμα νάχη δπώριξε φωτιά στόν Κατουκόσμο, 
Κ’ εκαψε χίλια σάβανα καί μύρια μαξιλάρια, 
Κείνα δέν ήταν σάβανα, δέν ήταν μαξιλάρια 
Ήταν μανάδωνε παιδιά, τών αδελφών τ’άδέλφια 
Ήταν καί τών χηράδωνε οί εύλογητικοί τους...

ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

(14)

Μιά Κυριακή καί μιά γιορτή καί μιά καλήν ημέρα 
Μπήκαν οί κλέφτες στό χορό, καί ρίχναν στό σημάδι- 
Γύρισε δ Παναγιώταρος λέει τοϋ Κολοκοτρώνη :

— Τοϋτ’ ή χαρά ποϋ κάνουμε σέ λύπη θά μάς βγάλη... 
Κι’δ. κύρ Νικήτας τάκουσε καί τόν τσακάν τά γέλοια,

— Άκούς, τί λέει, συμπέθερε, μέ τόν Κολοκοτρώνη ; 
Τοϋτ’ ή χαρά ποϋ κάνουμε σέ λύπη θά μάς φέρη... 
"Οταν θάσπρίση δ κόρακας καί γίνγ περιστέρι, 
Τότε καί μεϊς χανόμαστε δλ’ οί καπετανέοι... 
Παρασκευή τό λέγανε, Σαβάτο ξημερώνει,
Γιόμισε δ κάμπος άλογα, κι’ δ Μπασαβάς τσαντήρια 
Γιόμισε κι’ ή Καστάνισα όλο παλιομουρτάτες
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—Προσκύνα, Παναγιώταρε, μέ τόν Κολοκοτρώνη...
Μά δ Θοδωράκης πονηρός, πολύ μαργιολεμένος
Πάει στή Ζάκυθο δ καϋμένος...
Κι’ δ Θοδωράκης κάθεται στής Ζάκυθος τό κάστρο 
Κ’ είχε τό κιάλι στην ποδιά καί το Μωριά άγναντεύει, 
Κ’ είδε τής Μάνης τά βουνά, είδε τά Πενταλώνια 
Μά τούοθε σάν παράπονο κι’ άρχίνησε νά κλαίη 
Καί τάδελφοϋ του μίλησε καί τοϋ Γιαννάκη λέει:

— Γιαννάκη, πούν τάδέρφια μου δ Γιάννος κι’ δ Κουντάνης 
Κι’ δ Γιώργος άπό τόν ’Αητό ποΰτανε παλληκάρι ;... 
Μηδέ στή Μάνη φαίνεται, μηδέ στά Πενταλώνια, 
Μηδέ καί στ’ Άρκουδόρεμα πούταν τό πέρασμά τους...

Κωβτ^ς Παοβαγοάννης.ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1895

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεκροτήθη ή τακτική συνεδρίασις τοϋ Συλλόγου.
Έγένοντο τά εξής αναγνώσματα. '
Ό κ. Ευάγγελος Παπαχατζής τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών 

πολιτευμάτων τών αρχαίων.
Ό κ. Ήλίας Τσιτσέλης άντεπιστέλλον μέλος άνέγνω διατριβήν περί 

δημωδών προλήψεων Κεφαλληνίας, α) Αγγελοι καλ δαίμονες.
Μαθήματα διά κυρίας έγένοντο τρία.
Ό κ. Πέτρος Ζαλοκώστας έδίδαξεν οικιακήν χημείαν.
Ήρξαντο αί θρησκευτικαί όμιλίαι τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής καί 

έγένοντο δύο τοιαϋται, μία ύπό τοϋ κ. Α. Διομήδους Κυριάκού καί μία 
ύπό τοϋ κ. ’Ιγνατίου Μοσχάκη.

Κατ’ εντολήν τής A. Β. Υ. τοϋ Διαδόχου δ πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
προσεκλήθη όπως λάβη μέρος έν τή έπιτροπή τών ’Ολυμπιακών αγώνων.

Συνέστη έν Βόλφ σχολή απόρων παίδων καί κοσμήτορες έξελέχθη- 
σαν οί κ. κ. Κ. Τοπάλης, Περ. X.’ Αποστολίδης, Μ. Μπολφίδης, 
Π. Πολίτης καί Δημ. Σπορίδης.

Ό κ. Μ. Λάμπρος προέτεινεν δπως τή πρωτοβουλία τοϋ Συλλόγου 
συνέλθη έν Άθήναις συνέδριον τών έν Έλλάδι συλλόγων. Πρός μελέ-
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την της προτάσεως ταύτης έξελέχθη επιτροπή έκ τών κ. κ. Μιχ. 
Λάμπρου, Σπυρ. Λάμπρου, Π. Σκούζε και Τιμ. Ήλιοπούλου.

Έγένοντο αί έξης μεταβολαί εις τά μέλη τοϋ Συλλόγου.
Οί κύριοι ’Ιωάννης Π. Λάμπρος καί Σπυρ. Κ. Σακελλαρόπουλος ά- 

νέλαβον τή αιτήσει των τήν θέσιν των εις τά τακτικά μέλη μέ τήν πα- 
λαιάν αρχαιότητά των.

Οί κύριοι Περ. Βαρατάσης, Γ.Δ.’Αντωνόπουλος, Στ. Βαλτής, Θάνος 
Μπασιάς μετετέθησαν άπο τής τάξεως τών παρέδρων εις τά τακτικά.

Μετετέθη άπο τής τάξεως τών άντεπιστελλόντων εις τά τακτικά 
δ κ. ’Ιωάννης Σέρμπος.

Έξελέχθησαν νέα μέλη πάρεδρα μέν οί κ. κ. Ν. Άντωνιάδης, Κ. 
Άντωνόπουλος, Άνδ. Καμπάς, Μιλ. Καλβοκορέσης, II. Κουντουριώ- 
της, Π. Κουγιτέας, Γ. Μπαλτατζής, Μ. Μ. Νεγρεπόντης, Παντ. 
Ράλλης, Ίάσ. Μπούμπουλης.

Έξελέχθη επίτιμοι μέλος ή κυρίά Έλίζα Έδμονδς, άντεπιστέλ- 
λοντα δ’ έν Βωμόν δ κ. Μ. Μιλλιέν, έν Πράγ^ δ κ. Ίαροδλάβ 
Στάστνυ καί έν Βόλφ δ κ. Π. Πολίτης.

REVUE DES REVUES

’Ιδιαιτέρως συνιστώμεν τό περιοδικόν τοϋτο έκδιδόμενον δίς τοϋ μη- 
νός έν Παρισίοις (Rue Verneuil 32), περιέχον πάντοτε ύ’λην τερπνήν 
καί χρησιμωτάτην εις πάντα φιλομαθή.

Ιδού τό περιεχόμενον τοϋ άρτι έκδοθέντος τεύχους. Ν° 21 lev Νο- 
vembre 1894. νθ Annee.—Vol. XI.

La Cite des grands morts (les masques des grands hom
ines).—Le Suicide par amour, par le professeur Ces. Lom- 
broso. — La Corruption politique, par Louis Proal — Le 
Japon excentrique : I. Le Symbolisme japonais, par Mme 
Salwey. II. Les bizarreries japonaises. — Les Etudiants en 
Amerique, par Th. Bentzon.—Le Bebe a travers les ages, par 
Dr Louis Robinson.—Le Venin des serpents et son antidote, 
par le Dr Calmette. —La. Vie au Saint-Sepulcre, par le Rev. 
Godfrey Schilling. —Feuilleton; Pierre Ivanovitch Dinkoff, 
par Μ. V. Krestovsky.—Le Pere du Roman russe.—Physiolo- 
gie de la Musique, par le professeur Billroth.— Theatres et 
Concerts, par Georges Lefevre.—Analyse des «Revues» fran- 
$aises et etrangeres.—Revue des Livres : Livres franpais.— 
Livres dtrangers.—Caricatures politiques. —Dernieres Inven
tions et Ddcouvertes.


