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ΚΡΙΣ12
τοϋ βουταιναΐ υ ποιητιχοΰ διαγωνισμοί), ycro- 

[itry ir τώ Μηπχώ παι&τίστημίω, 
τρ 9 Motov 1865.

(Συνίχιια άπό φνΐ. H8)

Α ϊζ ΐνε δεσμί; ποιημάτων, φερόντων τά; 
έζής έπιγρζφάς.

1. όπτασίχ. 2 άλλοτε. 3 ώ αδέλφι) έν έξο- 
ρίχ. 4 Αδελαΐ;. 5 τή Λυδία. 6 άναχωροΰντι 
φίλω. 7 τή άδελφή μου. 8 τή Μαρία. 9 δνχρ. 
40 χσμα. Η αί Αγγλίδες. 12 άφίνων τήν Ελ
λάδα. 4 3 τή λυχνίζ μου. 1 4 θρησκεία.

Τά ία ταΰτα, προίδν νεανική; καρδία;, δέν εί
ναι αλώβητα καί ευώδη πάντα' τινά μάλιστα εί
ναι ύπδ σκωλ.ήκων καταφαγωμένα, ένώ ητο δυ
νατόν νά προφυλαχθώσ·., καθοριζόμενα εκάστοτε 
μέ τήν λαβίδα τή; καλής αγωγής καί τή; φρο- 
νήσεο>;' τότε Σέ θά ίπρεπον καί έν τώ παρόντι 
άγώνι παρουσιαζόμενα. άλλ ά; όμιλήσωμεν σα
φέστερα καί πχτρικώτερχ' έν τή μικροί του η
λικία ό ποιητής τών ίων προέδραμεν είν τδν κα
τήφορον τοΰ γλυστεροΰ βίου καί εΰχόμεθα νά 
βτκματήσν) πριν πάθη δ τι φοβείται καί ποιητι- 
*ώ; εκφράζει εύθυ; έν αρχή τής «ό.τεασέας» του.

’Οπτασία.

Τήν ήλικίαν ί-.ι παΐς, τήν πείραν ήδη γέρο>ν, 
προώρως πάντων τών δεινών έγενθην It δδόνη, 
καί ήδη πέρις μου θολόν τό βλέμμα περιφερών, 
βλέπω εκτάσεις άχανεΐς ερήμων ανήμερων, 
άωρου; ελπίδων βραυσδεισών καί έριννυων σμήνη.

ούδέν μοί έμεινε, πυκνόν με περιβάλλει σκότος, 
X έμπρός μου μνήμα πρόωρον μέ περιμένει χ αίνον, 
τό ους μου ήδη πένθιμος κωδώνων θίγει κρότος, 
καί πριν καί αυβις άνοιγή ό νάρκισσος ό ποίΰτος, 
τό βνήσκον φως τοΰ βίου μου Οά ήναι έσδεαμένον.

άλλ’ ά; άναγνώσωμεν καί τδ λοιπόν μέρα; τοΰ 
ποιήματος τούτου, ώς δείγμα καί τή; ποιητικής 
άζίας τοΰ νέου.

άλλα καίω: εν τη ακμή τοΰ πυρετοΰ ωραίας 
δ πάαχων βλέπει κάποτε, καί πλάνου: οπτασίας, 
ουτω κ' έγώ τό βλέμμα μου στηρίζων έπ’ αρχαίας, 
λησμονηΟείαας έποχάς, εικόνας άδεδαίας, 
εμπρός μου βλέπω χαροπής γαλήνης χαί εύδίας.

αν lit δράματα ψευδή, αν αναμνήσεις είναι, 
ή ασθενής μου απορεί ν' άποφανΟή καρδία. 
πλήν αί ςνραί ανοίγονται τών δφΟαλεών μιυ χρίναι, 
έπί μικρόν μαλάσσονται αμείλικτοι όδΰιαι, 
*’ έπί στιγμήν έν φανταστη χυμαίνομ' ευτυχία.
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μία προ πάντων θελκτική χαί πλάνο; δπτασία, 

αύτή εμπρός μου γράφε τα: συχνότερα τών άλλων, 

χορού άχούω μουσικήν, χ'ή εύθυμο: χορεία 

τών νεαρών πέρα ζευγών εμπρός μου, καί ταχεία 

ε:; τον «αβρόν άπόλλυτάι καί θορυβώδη σάλον.

εν ζεύγος πάσα» προσηλοΐ τήν προσοχήν μου τότε· 

ήν,ζεϊγο;· είναι τρυφερός έκεϊνος νεανίας, 

Λ χαρακτήρες του γλυκείς, οί οφθαλμοί προδόται 

ψυχή: πυρώοου:, τή; ζωής αί συμφορά: αί πρώτα: 

ήόη τό βλέμμα του τινός ένεπλησαν πικρίας.

εκείνη χαριτόβρυτο;, οεχαεςέτις κόρη, 

,<·ις άνθος διαΟάλλουσα, <ό; άγγελος γλυκεία, 

πώς έτυχεν έπί τής γής νά εόρεΟή ήπόρει, 

κ επέια, ώ: αν αφανείς εΐσέτι νά έφόρει 

τάς πτέρυγας, ά; εφερεν έν αδελφών χορεία.

ε’Οεωροϋντο τρυφερώς, κ' έπί τό στήθος τρόμων 

τό εύθραυστόν τη; έθλιβε θερμώς έκεϊνος σώμα, 

καί τότ εκείνη έκλινε», ιός εΐ: πνοήν άνεμων, 

καί ασε λατρεύω" έλεγε» έκεϊνος τρισευοαίμων, 

καΐ τί> άπήντα τό γλδκυ περιπαθές της 5u.ua.

ναι, ήγαπώντο, καΐ χρυσοϋν τοΐς έμειοία μέλλον, 

κ' εμπρός των έξετείνέτο κοιλάς άνΟοφοροϋσα, 

καί ό άστήρ των ητο εις, καί μόλις ανατέλλω», 

κ' ήμπόρουν εύτελέστερόι νά ζήσωσιν αγγέλων, ' 

πλήν μοίρα του; έχώρησε φριχτή καταπεσοϋσα.

ιδού ή οπτασία μου. δέν ήτον οπτασία- 

ό νεανίας εϊμ’ έγώ, κ’ έκείνην έίΐανεϊϊον. 

τήν έπανεϊδον, συμφορά ! δέν κάτοικε: καρδία 

εντός της,πλέον, καί πικρά αστράπτει ειρωνεία 

είς τ' ό'μματης, ανάλγητου ψυχρότητα προοίδον.

ωραία είναι πάντοτε, ώ: άγαλμα ώρα/α, 

καί τήν ζωννύ··. θαυμαντών ψευδόόερμος σωρεία· 

τοΰ θαυμασμού των ή ψυχρά τήν χαΟηδυνει θέα, 

X ' εΐ; δείγματα τοΰ πάθους τι.,ν τούς παροτρύνει νέα, 

πλήν εί; τό βλέμμα της σκληρά οίκε: αναισθησία·

οχι, δεν εϊν ή έλαφςα, γελόεσσά μου «ίλη ! 

άναίσύητόν της φάντασμα, ομοίωμά της εϊναι ! 

εκείνης ήσαν έτοιμαπρό; ασπασμόν τά χείλη, - 

ή τρυφερά καρδία της αυθόρμητος ώμίλει, 

κ' οί οφθαλμοί της εοωτος ήσαν άοΟόνου χρήναι.

δεν είν εκείνη σιόρα, ναι, ’νεΟυμήΟην, οϊμοι ! 

εκείνη ήδη πρό πολλοί απίθανε, κ' ε'ντσ; μου, 

έν μέση' τή καρδία μου, πιστώ;1. ό>; έπεύομει, 

τήν έθαψα, καί οί αύτοΐ εντός ολίγου θύμο: 

έντό; παστάδο'ς νυμφικής Οά μας δεχθούν εύοσμου.

εκείνη'δέν μ’ έπρο'ϊ.οκε, δέν μ* άφησεν έκείνη !' 

τήν περικλείει πάντοτε ή τλημων μου άγχάλη !

•%
όταν μ' ίδη φερόμενον έν τ?. έσχάτη κλίνη 

τήν εύμορφόν της κεφαλήν -περίεργος' Οά τ-ίνγ ι 
καί Οά γελάση, «* τυχόν μ’ ένΟυμηΟή ί, άλλη !

Ενώ δέ έν τώ ποίήματι τούτω επιτηδεύεται ό 
ποιητής τρυφερά αισθήματα καΐ πίστην πρδς άρ- 
χαίαν του φίλην, ψυχρανΟεΐσαν, εύθύς έν τώ επό
μενε.) β’ ποίημα τι, τώ έπιγραφομένω «άλλοτε» 
δικαιόνει αύτδς τδν τρόπον έκείνης, περιγράφουν 
άσυστόλ.ω; τδν έν Φραγκία βίον του, 8ν ώς γυναι- 
κοπίπης διήγαγε,λατρεύων τήν πάνδημον Αφροδί- 
την. αισχύνην φέρει καΐ τοϊς πρεσβυτέροις η άνά- 
γνωσις στροφών τινων τοΰ ποιήματος τούτου, 
ούδέ δυνάμεθα νά άπαγγείλωμεν αύτάς, σεβόμενο: 
τάς εύαγώγου; άκοά; τών παρόντων' γράφομεν 
δέ μόνον ενταύθα χάριν τής κρίσεως πρδς στηλί
τευαν τής κτηνώδους ηδονής.

καΐ πάλιν άλλοτ' έν,φαίδρα εταίρων όμηγύρει, , 

οτε ό έρως τά; ψυχά:, τού; νους ό οίνο; είχε, 

πως. μεταοάλλετο, καί πώς μέ τόν κρατήρα πλήρης, 

χαράν κατώρΟου γύρω τη; καί γέλωτα; νά οπείρη'. 

τήν καλλονήν τώ πνεύμα:: πασών πώς υπερείχε !

μέ φωσφοροΰντας οφθαλμού; αί κόμην λελ.υμένην 

βεάν ώμοίαζε τρυφής, καί λάγνον ύβδαλίοα- 

άν τότε τις τήν είλεπεν άσεμνοι; γυμνουμένην, 

καΐ παραφόρω; εί; τρυφής πέλαγη ριπτουμένην, 

δι’ εν της βλέμμα τής Έδέμ έπώλει τήν ελπίδα.

ήτον ωραία αληθώς, κ ’ εγγύς τη; έλησμόνει 

ή τάλαινα καρδία μου καΐ βάσανα καΐ θρήνου;, 

έπνίγοντο είς ηδονήν έπί στιγμήν οί πόνοι 

καΐ εϊτα ήχουεν ή νύξ, ό ουρανός έφΟόνει 

τούς ασπασμού; μα; τούς μακρούς, τούς όρκου; τους 

|πυρίνους. 

π/.ήν τών οργίων ή θερμή τήν έφΟειρ' ατμόσφαιρα· 

ήτο ςκ-.Οή ώς άγγελος, αγ ν ή ώ ; Παναγία·

αποστροφήν διεγείρουσι τά τοιαϋτα εις άνα- 
γνώςΎ,ν αισθανόμενο» τδ άγιον αίσθημα τοΰ υψη
λού, τοΰ ουρανίου εκείνου έρωτος,8ς μόνο; δύνσ,ται 
νά καταδαμάζη καΐ μαραίνη τήν έν τώ άνθρωπο; 
ζω&οδη φύσιν καΐ νά καταπνίγη τήν εντός του έμ- 
φωλεύουσαν εκατόν τακέφαλον ΰδραν τής φιλαυ
τίας, καΐ όστις ώς ούδέν άλλο πράγμα λαγαρίζει 
τήν ψυχήν, ή» εκλέγει, καΐ κατασταίνει τδν ε- 
χοντα ήμερον φίλον τής φύσεως άπάσης καί τή; 
άνθρωπότητος, έν ή ευρίσκεται καΐ ή λαυτρευο- 
μένη ύπ’ αύτοΰ ψυχή, οίον άνθος άνεπτυγμένον, 
ευώδες καί καλόν, τδ όποιον αγωνίζεται αύτδς 
νά δρέψη, άξιος αύτοΰ φανείς' ό τοιοϋτο; έρως 
ϊνε άγνωστος τώ ποιητή' είς τδν ευσεβή δέ πάλι* 

αναγνώστην φρίκην καΐ άγανάκτησιν εμποιεί ή 
ποίησις αΰτη' διότι ή κακία τοΰ έρωτικοΰ ήθους 
τη;, έχει δυστυχώ;, άλλ’ου καΐ παρά τδ εικδ;, 
έχει καΐ τήν δυσσέβειαν συμπάρεδρον. άλλά πώ; 
νά έκστου.ίση τι; τοιαϋτα βλάσφημα ; τήν ./«- 
jto>· iCCa.U^a του (λέξει; τοΰ ποιητού) τήν λέ
γει ζανθηΓ ώς άγγτ.Ιο»· καΐ άγ> ίι>· ώς .. . (φρι- 
κτδν ειπεϊν ).

Αλλ.’άς άναγν:όσωμεν μάλλον τήν πριότην σ'τσσ- 
φήν τοΰ τρίτου ΐου του, τή; όρατιαζούση; <^Λάε- 
.Ιαί^ος," '.ίί. γνωρί'σωμέν πω; καΐ τοϊ; άκροαταΐ; 
ό/.ίγον τδν ποιητήν καί έκ τούτου τοΰ μέρους.

Άδελάίς.

Πληρώσατε μ.' άφρίζοντα <[>αλέρνων τού: κρατήρας 

καί Οπείσωμεν είς τ' όνομα τή: κόρη;, ήν λατρεύω ! 

ό ΙΙατριάρ/ης, πάραυτα τον πώγωνά του κείρα;, 

δι ’ έν τις βλέμμα έδιδε τήν εύνοιαν τή: μοίρα;, 

κ έγο) δ:' έν της φίλημα τό ιερόν ληστεύω!

εχει πλοκάμους Χερουβείμ καΐ ομματα μαγΐσσης ! 

έχει άνάσσης μέτωπον καί πόδας πριγκηπίσσςς !

Ενταύθα έρωτώμεν' διατί προεκρίθη τδ σώμα 
τοΰ πατριάρχαυ καΐ ούχί άλλο καΐ άλ,λου ίσως 
έθνους άρμοδιώτερον ; — διατί νά ληστεύση τδ 
ίερδν ό ποιητής δι’ έν φίλημα καΐ νά μή κάμη 
άλλο τι 'μάλλον; καΐ διατί νά έχη, ή φίλη του 
πλοκάμους Χερουβείμ. ; γν&ιρίζει ό ποιητής τά χε
ρουβείμ. ; καΐ εϊδέ ποτέ τούς πλ.οκάμ.ους των ; —
τού; ειδεν έν τή εκκλησία, έξ ή; άφθόνως καΐ 
άνοσίως ληστεύει τροφήν διά τήν ποίησιν του. ό 
δέ τελευταίος στίχο; τής στροφής ποιαν σωστήν 
έννοιαν έννέχει; τί λογής ϊνε τδ μέτωπον τή; 
άνάσσης καΐ οί πόδες τής πριγκηπίσσης ; έχουσιν 
ώρισμένον τινα καλόν τύπον, γνωστόν τοϊς πάσι; 
δέν έλεγε τούλάχιστον άνάσσης χιναίας εϊτε κι
νεζικής, ινα η νε κάπως αληθέστερος; άλλ’ έλη" 
σμονήσαμεν' ό ποιητής ϊνε μεθυσμένος ενταύθα, 
καί λοιπόν ακαταλόγιστος, ώς λέγουσιν οί νο
μικοί. ,

άλλ άς άκούσωμεν όποία τις ήν ή πολύτιμ,ος 
αΰτη σύντροφό; του, ήν έν τοϊ; έξή; ζωγραφίζει.

2.
τοϋ κόσμου δέν ιϊ? εύμορφο;, άπλ.ή τι; κόρη, φίλοι, 

έκιίνα; τάςήγάπησα, ώ; τ’ άνθη άγάπδ τι;, 

ειν' εύιυής, ώ: Σατανας, και τά φαιδρά της χείλη 

κάμνουν δρ’,'ώσ' άχράτητο; να ή?,χ!? '< ■'λη. 

άγνά; εκστάσεις ούρανοϋ ΰμνοϋν τά βλέμματά της. 

έχει πλοκάμου; χερουβείμ καί Ομιεατα μαγίσση; ! 

«χει άνάσσης μέτωπο» καί πόδα; πρ γχηπίσση;

, 3.

οστις τήν νΰκτ’ άλλόκρτον δμϊδεν·,οπτασίαν, 

λευκά; γόησσα; άνω του άπλοΰσα; τά πτερά των, 

δστις παρθένου: Ί’αφαήή. ήσπάοΟεί: έκκλησίαν, 

όστις γνωρίζει τί Ούρί πληροϋσι τήν ’Ασίαν, 

έκεϊνος ά: τήν φαντασΟή χιμάίρα; δ>απλάτο>ν. 

εχει πλοκάμου; χερουβείμ κ:λ.

. ’ ύ.

Ώ ! τήν λατρεύω έκ 'ψυχή: κ' είν ’ ό).η Ιδική μου. 

κ νύκτα; τήν κρατώ πλησίον μου,.σφρ-.γρισον.

ε./ ή λευκή ά-γάτ.η μου, τό φώ; μου. ή ζωή μ.ου, 

καί βρέχουν τοΰ; ποδίσκου; τηςσυχνα οί ασπασμοί υέυ. 

χαί ήκουσα-τό στόμα τη: π’ώ; μ’ αγαπά' όμοσαν.' 

έχει πλοκάμους χερόνί'είμ κτλ. ■ ;

5.
ναι είμ ί εύτυχ ίστ-ρο; θνητός τή.- οικουμένη;, 

καί θέλω πάντες. πρό αγτής vi «λίνωσι σό γόνυ, 

κα: δέν πο'ΐώ τάς χαρμν/ζάς Ίίδέ,ν έςηγνιτμένη.-, 

καΐ μ’ είναι αδιάφοροι αί φλόγε: τής γεέννη;. 

ενόσω πέρις μου-πιστή τά; χε"ρά; τη; άπλόνει. 

εχει πλοκάμου; χερουβείμ καΐ ομυατα μαγίσση; ! 

έχει άνάσσης μέτωπον, καί πόδας πριγκηπίσσης !

Τά; είρημένα; δύο κυρία; κακίας τή; ποιήσει·;; 
ταύτη; παρακολουθοΰσι πολλαΐ άλλαι μικρότερα·.. 
ώσπερ θεραπαινίδες, έκπηγάζουσαι έκ τή; άγνοιας 
τής γραμματικής' τάς τοιαύτα; συντομίας χάριν 
καΐ τδ οχληρόν τοΰ πράγματος άποφεύγοντες πα- 
ραλείπομεν. (4).

άλά δέν πρέπει νά άποσιωπήσωμεν καΐ.τά; ά- 
ρετάς τοΰ ποιητού' η γλώσσα του έχει εύκσλίαν,. 
καΐ, άνευ πολλών γλωσσημάτων ούσα, ρέει πολ
λάκις όμαλώς καΐ μέ χάριν, ώσπερ τδ ρεΰρ.α τού 
Ίλισσού κάποτε' ένίοτε δέ καΐ βούζει, ώ; έκεΐ 
νο; έποίησε φέτος' ή λύρα του ϊνε εύηχος, άλλ’ 
αί χορδαί της ολίγα·.' τδ πεντάχορδο» ακόμα 
κρατεί, μάλλον δ’ ειπεϊν τδ σημερινόν κρητικδν 
δίχορδον, καΐ ολίγους ήχους γνωρίζει νά ψάλλη. 
ένίοτε μάλιστα έναρυ.όζει τδν ρυθμόν άναρμόστως 
πρδς τά; ιδέας, καί ένώ αύτδς δίδει γοερά, ή λύ
ρα του αντιφωνεί φαιδρόν καί ορχηστικόν μέλος' 
τούτο συνέβη έν τώ θ’ ποιηματί'·'·, δ έκάλεσεν- 
«ασμα».

άσμα.
Τήν ζωήν μου βαρυνθίί:, 

κεκμηκιο; καί πληγωθεί:, 

δπου πικριών π/.ηβυί 

διατί νά μένω ;

Σπεΐσιν, σπεΰσον, ω ψυχή ! 

άφε: με τόν άτυχή- 

έϊν’ ή μόνη μου ευχή, 

πόσον 6’ αναμένω ;

ι

Ν
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οπού θύμοι θλιβεροί, 
Χαί το παν πενθηφορεί, 
ίπου εεδελφώνσωροι 
θά ζητήσω κλίνην !

«ί; τοΰ τάφου τοΰ; μυχούς 
δέν αισθάνεται ό χοϋ;· 
μόνον ούτος δυστυχ οϋ; 
παύει την όουνην I

Αλλη κυρία άρετή τοΰ ποιητοΰ τούτου ϊνε ή 
αλήθεια’ αισθάνεται αληθώς ό ποιητής, καΐ τά 
αίσθήματά του, καλά κακά, τά εκφράζει άνυπο- 
κρίτως καί μέ δύναμιν’ έπρεπεν δμως νά συναι
σθάνεται καί τδ πρέπον καΐ δέον’ έπρεπε τά «ία» 
του νά τά έμβάψη καΐ εί; τδ χρώμα τής αίδοΰς 
πριν ένταΰθα τά πέμψη. εύχόμεθα δέ νά κάμη 
τοϋτο άλλοτε, καί έάν αί νουθεσία; ήμών εύρω- 
σιν έν αύτώ γήν αγαθήν νά ριζώσωσιν, έλπίζο- 
μεν ότι θά άναδειχθή ποτέ εύδόκιμο; έν ήυ.ϊν 
ποιητής.

ύ' χαι έ συ.Ι.Ιογη .Ιυριχών ποιημάτων.

Π τέταρτη συλλ.ογή τών λυρικών ποιημάτων 
επιγράφεται ύπδ τοΰ ποιητοΰ ούτως’ «δδύσελπις 
εΰελπις, ποίημα εις ασμα μόνον Sv» καΐ

ή πέμπτη, έργον τοΰ αύτοϋ ποιητοΰ ουσα, 
«Στονοι, ήτοι συλλογή λυρικών ποιημάτων».

ή πρώτη τών συλλογών τούτων, ό όΰσε.Ιπις, 
σύγκειται έκ τεσσαράκοντα ποιηματίων μετά τοΰ 
επιλόγου (διότι έν τή άριθμήσει τοΰ ποιητοΰ έξέ- 
πεσε τδ ΙΕ’ μέρος), ταϋτα άπαντα άποτελοΰσι 
κατά τόν ποιητήν ασμα. poror tv. Ούτω δέ θεω
ρούμενου τδ ποίημα ώς Sv, γίνεται έπικόν, άλλά, 
επειδή τά τεσσαράκοντά του μέρη δέν συνέχον
ται οργανικός μετ’ άλληλων, δέν είναι μέλη ανα
πόσπαστα τού όλου σώματος ή ζώου κατά τους 
παλαιούς, (διότι ούτοι ούτως ήθελαν καί έποίόυν 
τδν λόγον, ώς ζώον, μέλη καΐ ούχί μέρη έχοντα), 
άλλ’ έξωθεν χαλαρό; συνδέονται διά τίνος προ
σώπου, 0 λέγει έκάστοτε πώς ό ποιητής έκαμε 
τήν μετάβασιν άπδ τής προτέρας θεωρία; εις τήν 
μετ’ αύτήν διάφορον’ π. χ. μετά τδ ΚΙ1' τμήμα 
κεϊται αστερίσκος καί μετ’ αύτδν τά εξής.

Έδώ καΐ πάλιν έμεινε στιγμάς ολίγα; σύννους
(ό ποιητής δηλ.) 

καΐ ή φωνή του επαυσεν ή λύρα νάήχή.
άλλ εΐ; τους βόλους τ ’ίμμα του κολλών -οΰ;σαποειρίνου; 
καί πάλιν έπανέλαβεν έςάλλω τή ψυχή.

ά λυρικά μάλλονδιά ταύτην δέ τήν φύσ-.ν είς 
κατετάχθη καΐ ό δύβελπις. φα,ντασμαγορεί δ’ 

εν αύτώ 5 ποιητή; περί διαφόρων πραγμάτων 
τοϋ ηθικού βίου πρδ πάντων, ίστάμενος πλησίον 
λίμνης έν σεληναία νυκτ'ι, άφοΰ πρώτον έστέοθη 
μέ δάφνην, ·?,ν αύτδς έκ τοΰ πλησίον δαφνώνος 
έδρεψεν. άλλ’ άς άφήσωμεν αύτδν τδν ποιητήν 
νά μας περιγράψη τήν θέσιν του πρδ τής αρχή; 
τοΰ άσματός του.·

Τήν ώραν, όταν, κεΧμηκό; ύπό παντοίων κόπων, 
δαμάζει ό γλυκύς Μορφευ; παν 3ν εττι τής γής, 
εκτός τής πόλεως, μακράν κατοικιών ανθρώπων, 
τερπνόν ύπήρχεν άσυλον γαληνη; και σιγής ·
εϊς τόπον οπού έθαλλε και δάφνη καΐ μυρσίνη, 
καΐ λίμνη; άμα κάτοπτρον ήπλοΰτο διαυγές, 
προσηλθε νέο; άγνωστος, έν ω φαιδρά σελήνη 
τό πρόσωπον της ϊλουεν έκεϊ τό χρυσαυγές.
σιγά δ' έπί τινας στιγμάς· άλλ’ αίφνης δάφνη; κλάδον 
στέφεται δρέψα; . . . άφθονου παρεΐχ εν ό δαφνών ! . .
χαι τότε φαντασμαγορεϊ, αύτά πρός λύραν άδων, 
εν ωπου κύπτων κάθηται πρός ύδωρ τό στιλπνόν."

Η άνάλυσις δέ τοΰ άσματός του ϊνε έργον βαρύ 
δι’ ημάς’ διότι δέν ήδυνήθημεν δλην αύτοϋ τήν 
διάνοιαν νά δίδωμεν’ τάς δ’ έκ τής άναγνώσεως 
εντυπώσεις μας έπρεπε βέβαια νά εϊπωμεν, άν 
ό ποιητής δέν άπήλλαττεν ημάς τοΰ κόπου,αύτδς 
έν έπιλόγω προσθέσας τήν κρίσιν, ήν άναγινώ- 
σκ.ομεν καί ώς ίδιου ποίημα, χαρακτιρίζον τδν 
ποιητήν, μεταβαίνει δέ είς τδν επίλογον ουτω.

Ένταΰθα ή’ φωνή (τοϋποιητοΰ δηλ.) ύπό λ.υγμών έπνίγη 
και ή ξενότροπος ώδή λ.οιπόν ένταΰθα λ.ήγει.
""Αν δ’ έντεχνόν τιν’ αληθώς δέν διαφαίνει μύθον, 
πλήν ουδέ είναι άσμα τι τών όπωσοΰν συνήθων . . 
άλλ’ ένυφαίνετ έν αύτώ καί αληθής τις μύθος, 
ό της ψυχής·., τοΰ βίου του... έν ω έςόχων πλήθος 
τώ δντι λάμπει σκέψεων, σχεδίων, αισθημάτων, 
ελπίδων, πόθων εύγενών, δνείρων, φρονημάτων... 
δέν συμφωνεί πρός πάσας του πας ίσως τά; ιδέας, 
πλήν πόσα; άμα καΐ λαμπρά; ευρίσκει και ωραία; ! 
παρατηρεί μέν έν αΰταϊ; κάνεις καί αντιφάσεις, 
άλλά καί ποια; ύψβρ.ά; τοΰ πνεύματος εκστάσεις ! 
ένίοτ έν τοϊς λόγοι; του και άσυνάρτητόν τι 
υπάρχει, έστω μυστικόν... κρυπτόν ή σκοτεινόν τι... 
άλλά καΐ ποια τοϋ νοό; δςύτη; ζαΐ βαθύτη; ! 
τής φαντασίας έκτασις καΐ τής ψυχής εύρύτη; ! 
ή γλωσσά του ανώμαλο; δλίγον . . . ό ρυθμό; του ! 
μονότονος, και Ολιπτικό; ό συνεχής κλαυθμό; του ! 
άλλά καΐ ποία ένταυτώ λεπτή φιλοκαλία 
και δύναμι; εκφράσεων καί στίχων αρμονία 
άν ο’ άπελπι; ένίοτε μέχρι βαθμόν έσχατου, 
οργίζεται καί βλασφημεΐ ύπ’ άλγους ανιάτου, 
πλήν πόση άμα αίσθησι; ζαΐ ποίησις Ιαθεΐα 
εν τή μελαγχολία του ! έν τή απελπισία !
καΐ άν τό τέλο; πτώσίς του τή; πτήσεω; τής τόση', 
εί; ποιαν δμως ύψωσιν δέν έ'πιται ή πτώσι: ; . · 

άν δέ αύτή είς βάραθρα δεινά καταδιβάζει, 
πλήν και εϊς ύψη αίθρια μή δέν άναβιβάζη ; 
δ πίπτων μόνον δύναται νά έγερθή, υψοΰται ! 
και μόνον ό ύψούμενος νά πέση, ταπεινουται !
3 δέ πεοιεργότατον νοών τά σφάλματά του, 
καί μόνο; δέν ύποδηλοϊ αύτά εϊ; τ’ άσματά του ; . . .
■ έν γένει δέ είπετω πδ; ! αύτόν τις άν θαρρύνη,
■ ελπίς δέν είναι ποιητή; ούχί κοινός νά γείνη ;
• ώ ! μόνον άν ή μοϊρά του δέν ττο τόσον είρων,
• αύτό; άνεδεικνύετο λαμπρό;, άν ίχι Βύρων !

ή αύτή δέ κρίσις αρμόζει καΐ εις τήν ετέρου 
συλλογήν τοΰ ποιητοΰ, τοΰ; στάτους, οϊτινες είσΐ 
δεκαεπτά οί εξής.

Λ ' αϊσθάνου. Β ' τό μέλλον τή; άνθρωπότητο;. 
Γ' τί τό παν κατά τήν γερμανικήν φιλ.οσοφίαν 
Δ' τί τό παν κατ’ έμήν γνώμην.
ΣΤ' «ίς τήν φιλοσοφικήν αλήθειαν καΐ γνώσιν. 
Ζ' εις τήν άπόλυτον αλήθειαν.
Η ' βαθεϊα ποιητοΰ συναίσθησι;.
Θ' ποιητής πρό; ποιητήν άναςιοπαθοΰντα.
1' πρός φίλον άναχωροΰντα.
Αΐ'ό δυστυχής, ποίημα εϊ; άσματα τρία· 

άσμα ά ή ό ποιητής χαλκεύς.
» β' ή ό ποιητή; δάφνης άμοιρος έ|
» γ' ή άπήλθεν.

IB' απάτη πάντα.
ΙΓ' απάτη πάντα (πάλιν)
ΙΔ' τό δάκρυ ποιητικής ψυχής.
ΙΕ' ψυχή καΐ κάλλος, 
ΙΣΤ' εϊς έμαυτόν.
ΙΖ' τό οαφνηφοριϊν, ή ό ποιητής περί δάφνης.

ραστης,

αί έπιγραφαΐ τών στόνων ικανώς δηλοΰσι τά 
φράγματα τής τεθλιμμένη; μούση; τοΰ ποιητοΰ. 
μ: αίσθημα βαθύ καί γλώσσαν όμαλήν καί κα- 
θαρώ; ρέουσαν θρηνεί περί παντοίων δ ποιητής’ 
χύνει θερμά δάκρυα, τά όποϊα πολλάκις μετα
βάλλονται είς μαργαριτάρια στιλπνά, ώς τά δά
κρυα τής κόρη; έν τώ δημοτικό παραμ.υθίω τοΰ 
Ευλαμπίου περί τοΰ αθανάτου ·Λθοΰ’ άλλά οί 
μαργαρίτα·, ούτοι καταποντίζονται συνήθως εί; τά 
Χύματα δύο μεγάλων κακιών τοΰ ποιητοΰ, αί 
δποϊαι ώς Σειρήνες καταθέλγουσαι παρασείρου- 

αύτόν ήρέμα καΐ έπιτηδείω; όπου όλω; δέν 
εζοπεΐ. Ο ποιητή; κατέχεται υπό φιλαυτίας καΐ 
φιλοδοξίας δεινή;’ αύται ώθοΰσιν αύτόν εί; κρη
μνόν ολισθηρόν καΐ σπανίω; τόν άφίνουσι νά κα- 
τορθόιση τι άμώμητον, σταματήσα; ολίγον. 0 
"Οίητή; μεθύει διά τήν ποιητικήν δάφνην καΐ 
τήν δόξαν, καΐ δέν άμφιβάλλει ότι ϊνε άμφοτέ 
ρων άξιο;, άλλά παραγνωρίζεται έν τώ κακώ τού- 

κόσμω

μέ τοιαΰτα αισθήματα ϊνε χρωματισμένη όλη 
του ή ποίησις' σκληρόν ϊνε νά τό εϊπωμεν, άλλ’ 
αληθές’ επαίτης κατήντησε τής ποιητικής δάφνη;, 
ώσπερ ίζετηρία; κρατών τάς παρούσας ποιήσει;’ 
άλλ’ ή επαιτεία είς τάς έπιστήμας καΐ τάς καλάς 
τεχνας δέν βραβεύεται’ όθεν καΐ ήμεϊ; νΰν έν ’Α
θήνα;; επιστημονικότεροι γενόμενοι καί μάλλον 
φιλόκαλοι κατηργήσαμεν εκείνο τό επάγγελμα.

ήμεϊ;, ώ; άνθρωποι, συμπάσχομεν τώ ποιητή, 
συναναγνωρίζομεν καΐ βεβαιόνομεν τήν εύσέβειχν 
αύτοϋ, τήν άκραν φιλοπατρίαν, τήν παιδείαν καΐ 
άλλα; άρετά;’ άλλ’ ώ; κριταί έχομεν άλλο κα
θήκον’ εϊμεθα αύστηροΐ καΐ δίκαιοι, δίδομ,εν δέ 
έκ περισσού χαριζόμ.ενοι τώ ποιητή τόσον (άν 
θέλει νά τό δεχθή) μίαν συμβουλήν.

έάν θέλη νά άπολαύση τοΰ; πόθου; του, νά 
τού; λησμονήση παντελώς’ νά μ.ή ποιή άποβλέ- 
πων είς τήν δόξαν καΐ τήν αθανασίαν, άλλά δεά 
φυσικήν άνάγκην τής καρδίας του. ή μοΰσά του 
νά ψάλ.λη τό περισσόν τής καρδίας διά μηδέν 
άλλο ή διά τήν έντός άνάγκην καΐ τήν ιδίαν έλά- 
φουνσιν καΐ εύχαρίστησιν. είς άπόδειξιν δέ τών 
λόγων μας ήδυυάμεθα νά φέρωμεν παραδείγματα 
έξ αύτού του ποιητοΰ, έν οί; θαυμασίως επέτυχε, 
διότι πρός στιγμάς τινας εΰρέθη άπηλλαγμένος 
τών δύο έκείνων κακιών.

τοιοΰτον παράδειγμα ϊνε ό ζ’ τών στόνων, 
“εις τιρ' άπό.Ιυτον ά.Ιήθειαν»

Ώ; εγχελυ; γλυώοη; καί εΰόλισθο; 
μοί φαίνεσαι πολλάκις, ω αλήθεια ! 
διότι οή πολλάκι; τοΰ; αθλίου; σου 
θερμού; διώκτα; ζ ’ ίχνηλάτα; θηρευτά;, 
τοΰ;.ταλαιπώρου.· φιλοσόφους έννοώ, 
δεινώ; ποσάζι; δέν πλανα; καί έςαπατα; ; 
ποσάκις, — μεθ’ εδραία; πεποιθησεως 
έν ιό αύτοϊ φρονοΰσιν δτι πάντως σε 
συνε'λαβον καί πλέον ασφαλέστατα, 
σφιγκτα κρατοΰσιν ένδον τών κλειστών χ ειρών, — 
συ πρό πολλόν, ευκόλως δλισθήσασα, 
λαθραίως δια μέσου τών δακτύλων των. 
έςέφυγε;, καί μόνην την απατηλήν 
χλοιάν σου εϊ; τά; χεϊράί των κατέλιπε; ! ■ . . ■

[τοιοΰτον καί ό Ε’ έν σελ. 1 3

«τέ τό πάν κατ' εμην γνύμην». 

Ερωτηματικόν μοί 5λ’ ή πλάσι; φαίνεται 
σημεϊον. ίπερ έν σιγή τροπον τινά 
περί αύτοϋ τε άμα καί τοϋ πλάσαντο; 
καί εαυτό ζ’ εκείνον έκπαλ’ έρωτφ· 
ώ; άρμοδία δέ καί παναρίστη τις 
άπόκρισις εϊς τοϋτο; στίγματά τινα
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έκ τών ξηλουντων τήν άτιοσιωπησιν 
κ' έν τέλει τούτων ετι εν θαυμαστικό» !

ένθα ό ρυθμός τοϋ πρώτου στίχου υπέρμετρος 
άπέβη, άν δεν έποιήθη επίτηδες άναλελυμένον τδ 
μέτρου, ώς παρά τοΤς παλαιοί; εύρηται έν τοιαύ
τη χώρα’ άλλά αί τοιαΰτα·. αναλύσεις δέν είσήχ^ 
θησαν ακόμα είς τήν νίαν μας ποίησιν, ουδέ παρά 
τούτο» τώ ποιητή άλλαχοϋ τάς είδομεν’ άλλά 
καί επί τή υποθέσει ταύτη δέν ήρμόζεν εις τδν 
νοΰν ή άνάλ.υσι; ένταΰθα πάθος έμφαίνουσα βίαιον 

παρά τοϊς παλαιοί;.
Ευτυχής ίνε ή επίνοια τοϋ ποιητοΰ έν τώ ΙΑ\ 

στόνω, (σελ. <7)', ■ δπου ύπδ απελπισίας γίνεται 
χαλκεύς καί κτύπων μετά ρυθμού τδν σίδηρον 

έπί τοϋ άκμονος ψάλλει.

Γκόπ ! γκόπ ! γζάπ ! γκάπ ! είμαι χαλκεύς ! ό άκαων
(μου ή σφυρά 

τρανότατα τό λέγουσι διά τοϋ ήχου τούτου !
γκόπ γκόπ ! γκάπ ! γκάπ αφοΰ πικρά έδίδαξέ με πείρα 
ό'τι ούδείς που ποιητής έφάνη άνευ πλ.ούτου 
ψάλλω δ' ενίοτε έν ιό κτυπώ τόν σίδηρόν μου ! 
άχ ! οί τυχόν άκούοντε; μή με περιγελάτε ! 
κάλλιον <ψαλ' άλλοτε, καλοί μου διαδάται !
άλλοτε, ναί ! . . ε’ις ονειρον . . εΐ; τόν καλόν καιρόν μουΙ

άλλά τήν καλήν ταύτην επίνοιαν, δι’ ·ής πολ
λά ήδύνατο νά χαλκεύσει μιμούμενο; τδν Schil
ler τήν πνίγουσιν πάλιν τά συνήθη του παράπο
να έν τοϊς έξης, ά παρατρέχομε·/, νϋν συντομία; 

χάριν.

[I ί/ον κ' έγώ καλόν καιρόν. . . ί’ζ τόΰ λαμπρού αΐθέρο; 
αβρά τι: μοΰσα ΰΐηλή, άγνή μοι έπ,φοίτα, 
έμπνέουσα κομψότατο, κομψέ μου παροοϊτα, 
και χτοιϊντως μϊΐδιών 
άλλ. ’ είν’ οί «νθριοποι σκλη 
μοι ελιγον.
ούδέ της δάβνης
«ούδέ τής

—θαρρύνατί μ’

παρήν μοι καΐ ό έρως ! 
it καλά τά άσματα σου, 

άλλ' άξια δέν είναι καί χρημάτων !
άξια τά Ορηνωδήματάσου ! 
δάφνης άξια » ! φεΰ, 

φ ρ υ ά τ τ ι 
άν εύθυμα ν' άκούσητε ποθήτε, 

ο»ιδρύνατε με, άν φαιδρά ζητείτε νά σάς ψάλλω ! 
—πραςον ιό; λέγει: κ’ ίπέΐτα σοί γίνεται τό άλλο, 
εΐρωνικώ; άπήντων μοι πικροί δικαιοκρίται !
— άδύνατον, άντέλιγον· ό κόσμος όλος πάσχει, 
ή άνθρωπότης άπασα οεινώς άλγεϊ, στενάζει 
τί; άρα τέρψι; θέλετε νά μέ ένθουτιάζη ; 
τί εύθυμί ς αφορμήν τανλν νά μοί παράσχη ;
— παϋσ >ν λοιπόν ! ν’ άκούσωμεν δέν θελομεν ή λύρα, 
έά< π κ·.άν αλήθειαν νά έξηχή ίχλήθη,
άν δέν ϊγχίη βάλσαμον χ»ρα; εϊς πόνου στήθη, 
ώ 1 κάλλιον τοΰ κρούσταν της νά μένη μαύρη χ ήοα ϊ 
—άλλά τό άσμα καί 

ηΌυον

.,· ;· ;···^!
:κρ·'« ή'ννιι ϋ.τβιίις,

εϊς ήοονήν έκτρέπεται οδύνη μοομένη, 
και πάντως άναντίρρητον ότι τερπνώς ιαίνει', 
τό πάθος τής ποιήσεω: τά πάθη τΐ,ι καρδίας ! 
—άλλά καί οπωσδήποτε τοϋ λόγου σκοπητέα 
ή δύναμις, ή υψηλή τής φαντασίας πτήσις, 
τής διανοίας ή ΐσ/ΰτ, τό βάθος καί έπίσης 
τοϋ ψάλτου τά ποιητικά αισθήματα καί νέα!
- εϊς μάτην πάντα ! σίγησον ! μή περιαυτολογεί 
παν ο,τι ψάλλεις άξιον ούδέ λεπτόν ! . · ιργάζου. 
νά ζής άν θελης ! είόέ μή οϊκτείρου καί χλευάζου 
εΐ; ψόγων πάντως άξι ον άρμόζουσιν οί ψόγοι ! 
άν είχες πλοϋτον, έλεγε: ό',τ’ ήθελες 1 νϋν δμως 
πρέπει νά παύσης τοϋ ποιεΐν, τοϋ μελωδεί* νά παύσης ! 
καί οι ’ αύτών σου τών χειρών τήν λύραν σου νά θραύσης ! 
νά αίσθανθής πόσον δεινός ό τή: άνάγκης νόμος 
φεϋ ! δέν έμπόρουν νά σιγώ' νά έπαιτώ, ομοίως· 
άπέκαμα εις δίλημμα φρικώδες έπιμενων
Ιδού λοιπόν ιός μ’ εμελ,λεν, ιό; μ' ήτο πεπρωμένου, 
δι αίτι’ απειράριθμα ό νϋν μου βίος ποιος !
γκόπ ! γκόπ! γζάπ ! γκάπ είμαι χαλκεύς ό άζμων

(μου ή σφυρά, 
τρανότατα τό λέγουσι διά τοϋ ήχου τούτου 
γκόπ γκόπ γζάπ γκάπ άφοϋ πικρά έδίδαξέ με πείρα, 
οτι ούδεί; πω ποιητής έφάνη άνευ πλούτου 
ψάλλω ο' ενίοτε έν ω χτυπώ τόν σίδερόν μου 
άχ οί τυχόν άκουοντες μή με περιγελάτε 
κάλλιον ίψαλ’ άλλοτε, καλοί μου διαβάται 
άλλοτε .. . ναί . . . είς ονειρον . . . εις τόν καλόν 

καιρόν μου · |

καΐ ίν τώ ύυσέ.Ιπιόι έχει ό ποιητής πολλά 
■καλά μέρη, ίν οίς καΐ τά περί ίόύιης (κγ', <'·ζ« 
'■* ),

τέλος πρδ; τελειότερου χαρακτηρισμόν τοϋ ποι- 
ζ,τοϋ καί ώσπερ ώδήν εί; τδν παρόντα αγώνα, άς 
άναγνώσωμεν τδν τελευταίου τοϋ ποιητοΰ «γόνον,

«τδ δχφνηοορεΐν.

ή: ποιητής περί δάφνης”. 

πόσον όιραΐον άν οάφνην φορή τις, ών άξιος οάφνης 
ναί καί άν χλά^ άπλή,. τοΰτυ εϊνα·. ούχ ήττον ώραϊον 
άλλως τε ή ώραιότης ειν άλλο τι αρα ή πλάνη ; . . · 
άλλο, ι'ιμή γοητεία νοό; οιάθάμβου; όμμάτοιν ; · .’■ 

οάφνη θεέ ποία λέςες άνέζφραττο; ποια μαγιία, 
μόλις προφέρω τό ίνομ’αύτό, χυριιύιι με ϊλον 
πώς μου τό αΐμ' άναζράζεε και πάλλε·, οεινώς ή χαροία 
πώς τάς υψίστας όρμα να τρλμήση τό πνεϋμά μου πτήσεις, 
εςαλλος γίνομαι και ΰπ άλλοίαν μορφήν βλέπω πάντα 
οάφνη άμάραντον στέμμα τοΰ πνεύματος σύμβολονδόξη; 
έκλαμπρου, θειον, επίφθονον, πλήρες άφατων θέλγητρων 
σε καί ό πρώτος παλμός της καρδίας μου έτι έκάλει 
σέ αί μακρα'ι άγρυπνιαι, οί πόνοι μου πάντες σχοποϋσι 
σέ μονωτάτην τοΰ νοΰ μου όιωκουσι πασ αί δυνάμεις 
είσαι τόν πόθων μου κέντρον,κ’ελπίς άπασών τών έλπίδων 
μόνος σκοπός της ζωής μου, τή δίδεις σκοπόν κα1 αξίαν

-όσον ώραϊον, άν δάφνην φορή τω, ών άξιος δάφνης ! . ουτω σώζεται ή Ελένη, η δέ Λυδία, ρ 
„( * καί άν πλάνη άπλή. τοΰτο είναι ούχ ’ ήττον ώραϊον ! ■ 
ίλλω; τε ή ώραιότης είν ’ άλλο τι άρα ή πλάνη ; · . . ι 
άλλο, είμή γοητεία νοό; διά θάμδου; δμμάτων ; · . . |

X
Β' ΕΠΙΚΟΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ·

σύντομον θά κόψωμεν τδν λόγον περί τών δι-
ταϋτα ήσαν

τριών άποτελούμενον jivdla,
είσί τών άλ,λ.ων άξιολ.ογώ- 

ιάντων τδ πρώτον.

ουών ποιημάτων τών έπικολυριζών. 
επτά’ τούτων δέ δύο, τδ έπιγραφόμενον 
ται ΦάωΓ καί τδ έκ 
itl^OC, ιίς ποτα^ιότ, 
τέρα’ κοάτιστον δέ π

1 Λυδία χτλ.

ό ποιητή; τή; Λυδία; έχει προτεταγ'μενου; 
τού; έξή; καλόύ; στίχου;, δηλοϋντας τδν πόθον 
τοϋ ποιητοΰ, ότι πρδ; ευσεβή σκοπόν ορέγεται 
τήν δάφνην τή; νίκη;’

ω πάτερ, άν δέν ήττηθώ, ό> πάτερ άν νικήσω,
• ή κόνι; σου μέ μάρμαρον θά καλυφθη σεμνόν.

| · καί εΐ; τόν μαϋρόν σου σταυρόν τήν δάσνην 0 άναστήσω. 
— εύλογησον τό τέκνον σου άπό τόν ουρανόν.»

επαινετή ινε ή ευσεβή; άπόφι

•πλούσιοι’ έπει 
έν τώ «,οάγ

ιασι; τοϋ ποιητοΰ’ 
Λλ’ οί κριταΐ ήθελαν νά μή τήν άκούσωσ·.’ διότι 

βίαχαλεϊ εί; τήν μνήμην αυτών συνήθεις λόγου; 
ί Ήνών, τί θά έζαμναν αν ήσαν πλούσιοι’ έπει

τα υποφαίνεταί τις καΐ θωπεία 
ρατ·.' οί δε κριταΐ πρέπει νά κοίνωσι μόνον μέ 
τόν νοΰν, άνευόρέξεως, άνευ συμπάθειας καΐ άντι- 

| ββθεία;, άποβλέποντες μόνον είς τάς πράξεις" 
“ϋται δέ είσιν ένταϋθ?. τοιαΰται.
• ή Λυδία τοΰ ποιητοΰ ΐνε έπύλ.λιον τριμερές, έν ώ 

I τις νέα ώς ή Μέδουσα κατοπτρίζεται τήν
»ύζ.τα λαμπάδα άναυ,μένην ώ; Ερινύ; κρατοϋσα εί; 
τά; χεϊρα; ύπδ ζηλοτυπία; πρδς τήν καλήν καΐ ά- 
Τ«θήν κα1. ευτυχή εϊς τδν έρωτα άδελ,φήν τη;, ήτις, 
ΖΛ·μζται ήσυχα,έ;·ώ αύτη στεγάζει. Η ερινύ; κόρη 

Γς Ελένη, μνηστή 
δστι; έλθών ύπδ τδ δώμα μέ κιθά- 

r . ποιήματά του, δι’ ά παραφρονούσα
Λυδία λαμβάνει έγχειρίδιον καΐ όρμά νά τδ 

^ΰν,ξγι είς τά στήθη τής Ελένης, άλλα'

^τα·. ^ούία, ή δέ αδελφή τη;

''Λ ποιητοΰ, Γ --■·>- 
f»·' ψάλλει τά

• ................... ό κύων τή; Λυδίας,
ήν στιγμήν κατέοαινεν ή χιίρ της, πηδά, φθάνει, 

μέ του; όδόντας τήν μακράν έσΟήτά της λαμβάνει 
τήν σύρει, καί μέ δφθα/ μόν περίλυπον τήν$π« 

«ιμωζων, ώ; άν ελεγιν ίκετιχώ; «δέν πρέπει.» :ν ποεπει.»

:, μετανοήσασα 
καί συγνώμτ.ν άπδ τήν σιδηροΰν ύπνον κοιμω- 
μένην αδελφήν της ζητήσασα, εξέρχεται τής οι
κίας, αρπάζει τδν έξ αιγοκλήματος στέφανον, 0ν 
ό ποιητής είχε κρεμάση εΐ; τήν θύραν διά τήν 
Ελένην, καί φεύγει είς δάση καΐ βράχου:, έω; 
είδε τήν θάλασσαν’ ένώ δ’ έμελλε νά ριφθή είς 
τα κύματα, κώδων μοναστηριού καλογραιών τήν 
άποτρέπει. έκεϊ πορευθεΐσα καΐ χρόνους πολ.λού; 
μείνασα, εξαγνίζεται καί τελευτά τδν βίον, έξο- 
μολογηθεϊσα κατά τάς τελευταίας στιγμάς τάς 
αμαρτίας της εί; τήν ήγουμένην καΐ δώσασα είς 
αύτήν καΐ περίαπτον, έν ώ πάντα έφερεν εν άν
θος τοϋ ποιητοΰ, 8ν ήγάπη.σε καΐ αύτή. αύτη ίνε 
ή ύπόθεσι; τοϋ ποιήματος, μέτριου άλλως έργου 
καί οια τά συνήθως γραφόμενα ύπό τών νέων.

Καλ.λίτερον ίνε τδ δεύτερον ποίημα τοϋ ποιη- 
τοϋ, <5 πόσος, δημοτικόν 8ν. σύγ-κειται δέ έκ τεσ
σάρων στροφών, ών έκάστη έκ τριών ομοιομόρ
φων δίστιχων (...) άλλ’ ή έν αύτώ λέξι; firr^uio 
δέν μά; φαίνεται γνησία δημοτική’ διότι ιινη/ια 
ή iit^ljtovfi λέγει ό λαός, δσον γνωρίζομεν. εχει 
δέ καί τινα παρά τδ 
νονται αί ........ .. . ...............
οθεν χαίρων λαμβάνει ό αναγνώστη; αναψυχήν 
είς τήν τελευταίαν στροφήν, ήτις καΐ καλή ΐνε 
καΐ αληθή;’ καΐ έτι μαλ.λον έπέτυχεν ει; τδ τρί
τον του ποίημα τδ «είςποζαιιό)·,» 8 άναγινώ- 
σκου.εν.

ρέπον καί φορτικά1, φαί- 
:ολλα!. επαναλήψεις τών ευχών του,

·;, ποΰ πάει δέν γνωρίζει 
ιοτάμι.

•ΊΙοτάμι ταξειδιάριχο, ποτάμι αγαπημένο, 
"μυριολογρντας ποϋ μοΰ πα; νά βυθισθί ς καΰμμένο;» 

άχ, σάν κ’ έμα; είσαι καΐ συ· Οποιο; μπροστά βαδίζει, 
δποιο; βαδίζει πάντα έμπρό 

έγω, έγώ νά σοΰ τό πώ, έγώ καλό
τά κρυσταλλένια σου νερά ή μοίρα τί θά κάμη. 

άπό τήν άβυσσο έρχεσαι, στήν άβυσσο θά πεσης,
δέν Οά μπόρεση; νά σταθής, φτωχό, δέν θά μπόρεση; ! 

πρέπει τόν νόμο τόν κοινό κ έσΰ νά άκολ.ουθήση:, 
ποτάμι θέ νά στερευθή;· ποτάμι, θέ νά σβύση;· 

άχ βλέπε, βλέπ’ βσο μπορεί;, καί μάτια άν δέν ίχης,
τόν άσημένιον ουρανό, τά λούλουδα ποϋ βρέχε·;’ 

βλέπε τη; γη; τήν ώμορφιά καΐ τ’ οΰρανοΰ τή χάρη, 
πριν πόσης μέσ’ τά σκοτεινά κ’ή άβυσοο σέ πάρα, 

αργά, αργά’ μή βιάζεσαι· τόν ουρανό στοχάσου,
τόν βύρανό ποΰ άντανακλα; και πέρνει; στά νερά σου. 

ΐδέτά νέφη τά λευκά, ποΰ έπά·Ό> σου περνούνε,
γιατί τού; μοιάζει;, ποταμέ, γι' αύτό σέ χαιρετούνε, 

έσ’ εϊσαι σύννεφο υγρό, λευκότερο απ' τά κρίνα,
έσ ’ είσαι σύννεφο τη; γης, καί τ οΰρχνοΰ έκεϊνα. 

γιά πέ; μου, πές μου, ποταμέ, τήν μάνα ποϋ.τήν έχεις ;
ποχά σύννεφα σ’ ίσπείρανε, β' έγέννησανζαί τρέχεις ; 

άχ. μοιάζει; μέ τον άνθρωπο, αχ, μοιάζεις και μ’ έμενα’
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όμως εγώ κ«φάσ&ηκ« μπροστήτερ' άπό σε'να- 
μ’ έρχεται τώρα, ποταμέ, στδ κϋμά σου νά πε'σω, 

τη φλόγα πώχω μέσα μου στα στηθια σου νά οβίσω. 
εγώ φωτιά, εσύ νερό, ποτάμι, Οά μέ οβύσης.

έχεις της λήθης τό νερό καΐ Οά μοΰ τό ποτίσης.
— έλεγε καΐ ς’τοδ ποταμού την άκρη έπεριπάτει 

ένα; θλιμμένος ποιητή; μέ όακρυσμε'νο μάτι· 
ένας π ’ αγάπησε πολύ καΐ οέν άνταγκπήΟη.

καΐ βλέποντας ζαΐ βλέποντας τό κϋμα, έλησμονήΟη. 
οέν εϊόε άτι έπεφτε μέσ’ ςτό τρεχάτο μνήμα

τά κϋμα έλαβε τό νειό κ’ή άβυσσο τό κϋμα.» 

καί ένταΰθα διέφυγαν τόν ποιητήν τινα μή δημο
τικά οίον τά rfyq τά Jtvxa άντί τά ίσΛρα 
σύττε^ια η σύγνεφα, καί .Ιήθιμ: νερό και έ.τερι- 

.τώε«.
2/Σαπφώ και Φάων.

Τό ποίημα τοϋτο, συγκείμενον έξ 904 στίχων 
ε·; τετραστίχους μορφάς διηθημένων, ευπρόσωπον 
έφάνη εις τούς κριτάς καΐ τερπνόν τήν θέαν, είτε 
διά τάς φυσικά; του άρετάς, είτε διότι συνυπήρ
χε μέ άλλα ασχημότερα’ εις δέ τοιαύτην συντρο
φιάν, ώς αί καλαΐ κυρίαι γνωρίζουσιν, έ'αίρφται 
τό κάλλος διά τήν άντίθεσιν.

ό έφηβος ποιητής νΰν τό πρώτον άποδύεται 
είς αγώνας στεφκνίτκς, άφοΰ, καλώς διανύσας τά 
γυμνάσια τής παλαίστρας, έλαβε τήν πρέπουσαν 
ευεξίαν, άλλ’ δ ημέτερο; άγων δέν ϊνε παίδων ά
γων, ούδ' εφήβων μόνον, άλλ άμα καΐ άνδρών 
(ούτως έδοξε τοϊς νομοθέταις), πρός ούς, έάν δέν 
£Ζ’θ τις καΐ τήν αθλητικήν δεξιότητα καΐ ευστρο
φίαν, δυσχερής γίνεται ή πάλη, διότι πολλά τρω
τά μέρη παρέχει ό ποιητής, ών ολίγα δεικνύομεν.

λείπει αύτώ ή φρασιολογική φιλοκαλία καΐ εΐ; 
τήν θέσιν καΐ είς τήν χρήσιν τών λέξεων, ούτως 
εύθύς ή εϊσθεσις τοΰ ποιήματος του ϊνε άτυχή;.

Άψόφητ’ ήνεώχΟησαν τής ουρανίου χώρας 
αί πύλου, όπως διαίή τό άστρον τής ήμέρας 
καΐ δώση πάλιν ς’τους θνητούς τής νεκρωΟείσης σφαίρας 
τά δώρά του τά άφθονα καΐ τάς βραχείας ώρας.

ένταΰθα δ πρώτος ψόφος τής λέξεω; ϊνε ψυχρός 
καΐ κακός’ ψυχρός διά τήν όπολανθάνουσαν έν 
τή κοινή έννοιαν τής λέξεως, κακός διά τήν 
ακανόνιστου καΐ σκληράν έκθλιψιν. δλον δέ τό 
κακόν έγένετο διά τόν έπιφερόμενον x-laocixox 
τύπον ηΓεώχθησαχ' ένώ άν έγραφεν άνοίχθηαατ, 
θά άνοιγαν μέ τό ποίημα καί τά φύλλα τής καρ
δίας τοΰ αναγνώστου.

άλλ’ ή άρχαιοτροπία έν ταϊ; λίξεσι κατήντησε

ΧΡΤΣΑΑΤΙΣ.

νόσημα επιδημικόν παρ’ ήμΐν, ου δέν γνωρίζομεν 
τί; εμεινεν ελεύθερος, μαθών ολίγα γράμματα, 
καΐ δσον ολιγώτερα τά γράμματα, τόσον περισ
σότερον τό νόσημα. άλλ’ δ καιρός δέν μάς συγ- 
χωρεϊ νά ένδιατρίψωμεν τώρα. είς τά τοιαΰτα πα
ραπτώματα. έχει δέ καί τινα παρά τό είκός δςά 
νεότητα καΐ άπειρίαν. λαμβάνομεν Sv παράδειγμα 
τούτου τό πρώτον προστυχόν. άρχόμενος τής 
πρώτης ώδή; τής Σαπφοΰς, λέγει άπό στόματος 
αυτής τά εξής.

" ’'Εχεις Φάων τόσην σκληράν καροίαν
“εϊς έκεϊνα τά απαλά σου στήβη » κτλ.

ή φράσι; ήρμ,οζε μάλλον είς τό στόμα τοΰ Φάωνος 
περί τής Σαπφοΰς ή ώς νΰν έτέθη.

τή; Σαπφοΰς καΐ τοΰ Φάωνος ό μΰθος ϊνε ά- 
πλοΰς παρά τώ ποιητή.

δ Φάων, γέρων τις πορθμεύς Λέσβιος, πείθε
ται ύπδ τής Αφροδίτης, ώς καλή; καΐ πτωχή; 
γυναικός έμφανισθείσης, νά τήν διαπορθμεύση 
αμισθί άντικρύ εί; τήν ’Ασίαν, άνθ’ ού θαυμ.ασίαν 
έπειτα λαμβάνει άμοιβήν, νεότητα καΐ κάλλος, 
μετά τό ταξείδιον, ού τάς μερικότητας περιγρά
φει ό ποιητής, άνθολογών εικόνας τινά; καΐ έκ 
τών ειδυλλίων τοΰ Θεόκριτου (ένταΰθα τελειόνει 
τό ά. μέρος τή; ποιήσεως).

«ωραίο; ώς ό Άοωνις ό τέως κυρτό; γέρων

Φάων επιστρέφει έν τή λέμβφ του είς τήν Λέσβον, 
δπου αναγνωρίζεται καΐ θαυμάζεται ύπό πάντων 
τών κατοίκων, άνδρών και γυναικών καΐ ύπ’ αυ
τού τοΰ πρύτανεως τής πόλεως, είς 8ν διηγείται 
τήν μεταμόρφωσιν. τόν είδε καΐ ή Σαπφώ, άλλά 
μόνη γυναικών δέν τόν άνθοβόλκσεν, ουδέ συμ- 
παρέπεμψεν έν πομπή μετά τών άλλων εϊς τό 
πρυτανείου (τέλος τοΰ β’. μέρους).

ήμέοαι καΐ νύκτες παρέρχονται, αΰξάνουσιν αί 
άροσεραΐ βοτάται, τ Αμορφα. άηδονάκια πτερο- 
φυοΰσι καΐ φθέγγονται, καΐ

καθώς αύτά ηύςάνετο καΐ τής Σαπφοΰς ό ερως, 

δστις τέλος καταντά πάθος άπαρβμύθητον, καΐ 
μάτην δοκιμάζουσιν αί φίλαι της, ώς οί τοΰ Α" 
δώνιδος έν ά τών ειδυλλίων Θεόκριτου, νά τήν 
παρηγορήσωσι. μόνον ή τοΰ όρφέω; λύρα, ήτι; 
κατήντησεν είς τάς χεϊρας της, τήν κατευνάζω 

ολίγον, περιμένουσαν είς μάτην τόν ύπό φίλη; 
τη; κληθέντα Φάωνα, έως αυτή

— tic τούς αγρού; ίςήλβχ, τήν μεγάλην 
ίπως σκιοάβ^ λύπην της, τόν δροσερόν άερα

- ■ ---------------------
άπλήστως άναπνέουσα καΐ αδουσα ήδέα 
μελυσρια ερωτικά..................

καΐ όταν έτελείωσε τό άσμα, αίφνης κλαίων 
δ λιπαρόχρους εραστής ό Φάων έπεφάνη.

ουτω; ησύχασεν ή Σαπφώ καΐ

περιχαρής κ’ αμέριμνος άπεκοιματο πλέον, 
περιχαρής ήγείρετο. συχνάκις τόν ώραϊον 
δώρα ερωμένον της τήν θύραν τής οικίας 
κτυπωντα. πλήν τήν βαβινήν νεάνιδ’ ΆμυΟώνην 
έπίσης έπεσκέπτετο συχνότερου εκείνος· 
καΐ έκατέρα τόν καιρόν έπέρα εϋφροσύνως. 
νομίζουσα βτι αύτός αυτήν ήγάπα μόνην.

(τέλος τοϋ Γ' μέρους).

Αλλά μετά μήνα σχεδόν συνέβη στάσις έν τή 
πόλει, έν ή, ίσχύσας ό δήμος, εξορίζει κατά γνώ
μην τοΰ αίσυμνήτου Πιττακοΰ, άντί να θανάτωση 
τούς ολίγους’ ήναγκάσθη δέ καΐ ή Σαπφώ νά φύ- 
γη είς Συρακούσας πρός τόν έκεϊ αδελφόν της Χά- 
ραξον’ συνεπορεύθη δε καΐ ό Φάων, μεθ ού διή- 
γεν έκεϊ ξωί/Ζ εύτνχεστάτην. άλλ’ δτε τά πάντα 

πρός γάμον έτοιμάσθησαν, ή Σαπφώ 

. τήν κλίνην εύρεν έρημον κάι έπ’ αύτής χαρτίον (περγα- 
μηνον βέβαια) 

.μικρόν τήν προδοσίαν του προσμαρτυρούν έώρα.

‘θ γάμος συνταραχθεί; διαλύεται καΐ ή Σαπφώ 
τήν έπομένην νύκτα, καταλιποΰσα μητέρα καΐ 
θυγατέρα, φεύγει ύπό απελπισίας μέ πλοιαρίου 
είς τήν Λευκάδα, δπου άπό πέτρα; ψάλλει ώόά; 
θρηνητικά; καΐ ρίπτεται μετά τή; λύρα; εις τήν 
θάλασσαν.

ίίμεϊ; δέ μέ τά ναυάγια τή; πολυτίμου ταύ
τη; λύρας ά; άφήσωμεν τόν ποιητήν νά μά; ψά- 
λη τό πρό; τήν Σαπφώ αίσθημά του.

Σαπφώ κι’ ό Φάων σ’ εκλαυσε πικρώς μετανόησα;, 
κ’ ή Λέσβος σέ έΟρήνησε, κι’ ό οιαβαίνων ναύτης 
μέ έλαφρόν πλοιάριον έκ τή; θαλάσσης ταύτης, 
πολλάκις ίσως εκλαυσε τόν βράχον άτενίσας.

εις πάντα; είσαι προσφιλής, και ήσυχα κοιμήσου, 
καΐ εις έμέ τολμήσαντα, σέ πρό πολλοϋ Οανοϋσαν 
νά ψάλλω, δός μειδίαμα ώς δώρόν σου. σε Μούσαν 
έμοϋ Οά εχω, νοερός ών πάντα εραστής σου.

Τοιοΰτος ό μΰθο; τή; ποιήσεως ταύτη; κατά 
τόν ποιητήν, δστις τά περί Φάωνος έκ τοϋ Πα- 
λαιφάτου λαβών διέπλασε, ήδύνατο όέ πολλώ 
κάλλιον νά διακοσμήση καΐ ποικίλη αυτόν και 
έξ άλλων πηγών άρυόμενος, ά; ύποσημειόνο- 
μεν (...)
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τοϋτο λοιπόν άς κάμη άλλοτε είς άρτυσιν καΐ 
έκτασιν τοΰ μύθου του, προσεχών νά άπαλλάξγ; 
τήν ποίησίν του καΐ τών φορτικών καί άνευ λε
ξικού ακατανόητων γλωσσημάτων, οία τό χαπυ- 
por στόμα, καΐ τά iitiJ-tdior καΐ ίπεΛείΰοντο 
καΐ χοι.ΐιύι&τ καΐ έσον/ζος-, χάριν τή; ομοιοκα
ταληξίας σμήΓος, καί εϊ τι τοιοΰτον. αφόρητος δέ 
καταντα ένίοτε ή απειροκαλία του,δταν μαςπ ροσ- 
φέρει φράσεις τοιαΰτα;’

«■ εΐλκεν αμύ; κ’ ήμάτου,

ένθα καΐ είς γραμματικόν ύπέπεσε λάθος, ώς κκΐ 
άλλοτε, σ.τι^άόαΐζ είπων.

άλλά τούτον μέν συν έπαίνςο παροτρύνομεν νά 
χωρήση είς τήν τρίβον τή; ποιήσεως, δι’ άς ανω
τέρω εϊπομεν άρετάς. νΰν δέ καιρό; νά μεταβώμεν 
καΐ εϊ; τήν κρίσιν τών δραματικών ποιημάτων.

Γ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ.

Δραματικά ποιήματα ήσαν τρία’ ΟίτύίΊΐ, Φί~ 
.ίι.τΛος ύ Μαχεόων χαι 1 ου.ϊιαί'ός ύ .ταραΰάτηί. .

■η έμφάνισις τριών άμα δραμάτων έν τώ φε* 
τεινώ άγώνι,οσα ουδέποτε όμοΰ καΐ σπανίως μόνα 
προσήλθον, χαρμόσυνου θέαμα ύπήρξε τοϊς κρι- 
ταϊς,’ώ; έπάνω άρχόμενοι έλέγομεν. διότι τά μέν 
τοΰ λυρικού είδους ποιήματα, εξακοντίσει; αισθη
μάτων αύτοϋ τοΰ ποιούντο; όντα, δέν φαίνονται 
τόσον δυσχερές έργον, <όστε καΐ μετρία ποιητική 
φύσις νά μ.ήν άναφανή πως, μαθοΰσα τρόπου; τι- 
νά; τοΰ έκφράζεσθαι. ώσαύτως δέ καΐ τά έπικά 
καΐ τά μικτά έξ άμφοτέρων βατά φαίνονται καί 
ταϊ; μετρίαις διανοίαι;. ή κατόρθωσι; βέβαια έν 
πάσι τούτοι; δέδοται άεΐ τοΐ; ευφυέστεροι;, 
άλλ’ούχ ήττον καΐ έκεϊνοι δύνανται δι’έπιμελείας 
καΐ επιμονής έν τώ εργςο νά παρέξωσ! τι τερπνόν, 
ή τουλάχιστον υποφερτόν εί; τήν παραχρήμα ά- 
κρόασιν. τό δράμα δμω; δέν έχει ουτω. οίον πλα
στικόν έκμαγμα τοΰ αληθινού βίου δν, καΐ πλα
στική έκφρασις τή; φιλοσοφίας τή; ανθρώπινη; 
κοινωνίας δέν ϊνε τοΰ τυχόντος, ουόέ παντός ερ
γον. τό δράμα ώ; ΰψιστον καλλιτέχνημα, ώς κο
ρυφή τής ποιήσεως, θέλει καΐ τεχνίτην έξοχου, 
απαιτεί πείραν τοΰ κόσμ-ου μακράν καί πολ.υειδή, 
διάνοιαν μεγάλην καΐ πολυμήχανον’ πόσους χα
ρακτήρας, πόσα πάθη, πόσα; διαθέσει; δέν πρέπει 
νά γνωρίζει ό δραματικό; καΐ νά τά; οίκονομή 
προσηκόντως ίν τή σκηνή, έμβαθύνων εί; τά έλα- 
τήρια τών λογισμών ; πρέπει νά έχη τήν σοφίαν 

I τοΰ ΙΙρωτίως καί νά γνωρίζη νά μεταβάλλεται
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άπο ύψηλοΰ θεοΰ είς ταπεινόν άνθρωπον, άπδ με
γάλου βασιλέως είς πένητα ραζενδύτην, άπο άν- 
δρδς είς γυναίκα καί γυναίκα ποικίλην, καί ΐνα 
μή πάντα λέγωμεν, πρέπει δλον τδν άνθρωπον 
καλώς νά γνωρίζη ό δραματοποιδς, καί μάλιστα, 
ό τραγωδίαν ποιων, εύκολωτέρα πως καί οιον 
βαθμός πρδς ταύτην φαίνεται ή κωμωδία και ως 
περί τά κοινά τοϋ βίου άσχολουμένη δύναται καί 
την υποκριτικήν τέχνην, έν γ, ημείς χωλαίνομεν, 
νά άναπτύξη εύκολώτερον, καί παράδοξον έφάνη 
τοϊς κριταϊς πώς ούτε τώρα, ούτε άλλοτε, δσον 
ένθυμούμεθα (διότι δέν εύρέθη έν τώ άρχείω τδ 
βιβλίον τών κριτών τοϋ ποιητικού άγώνος) ούδείς 
κωμςοδιοποιδς άπέστειλε δράμα, καί νΰν δέούδέν 
τών τριών έτυχε κωμςοδικδν, ένώ πρδς νεανικόν 
καί εύτράπελον χαρακτήρα, οιον νομίζομεν τδν 
τοϋ ήμετέρου έθνους, μάλιστα προσφοράν φαίνε
ται τδ έπιχείρημα καί εύγευστος ό καρπός του, 
καί ταΰτα άφθόνως ούσης κεχυμένης έν τώ βίω 
καί οίον πρδ ποδών κειμένης τής κωμφδική; 
τροφής, ϊνε τάχα έπινοίας έλλειψις τδ αίτιον, ο
ποία πολλ.ή βέβαια άπαιτεΐται είς τδ είδος τοΰτο 
τήζ ποιήσεως, η έχει άλλον τινα φιλοσοφικώτε- 
ρον λόγον τδ πράγμα, δν ήμεϊ; δέν δυνάμεθα νά 
•διίδωμεν ; τούτου λοιπδν την εύρεσιν άλλοις η

μείς ημών σοφωτέροςς άφίνοντες, τρεπόμεθα τώρα 
είς τήν κρίσιν τών δραμάτων.

Λ'

Τραγωδία· ή Οίνώνη

έπιγράφεται τδ μικρότατον τών τριών δραμά
των έκ στίχων 92ο άποτελούμενον, μετά πολλής 
φιλοκαλίας γεγραμμένον, δπως έπρεπε νά ήναι 
στολισμένα πάντα τά είς τδν αγώνα κατερχόμενα 
ποιήματα.

ή μορφή τοϋ δράματος ϊνε άρχαιότροπος' εχει 
διάλογον καί χορόν, ούχί πράξεις καί σκηνάς, καί 

.ρυθμόν ιαμβικόν καί άναπαιστικδν κατά τόνους 
άνευ ομοιοκαταληξίας’ ό δέ μϋθος αύτοΰ τοιοϋτος.

Οίνώνη, θυγάτηρ Καλλίας έκ Κεβοήνος, γυνή 
τοϋ Πάριδος γενομένη καί συζήσασα τερπνώς 
μετ αύτοΰ χρόνον ικανόν, έκγαταλείπεται έπειτα 
διά τήν Ελένην καί μένει άπαρηγόρητος διά τήν 
'συμφοράν- μήτηρ θεράπαινα καί χορός παρθένων 
προσπαθοΰσιν είς μάτην νά καταπραΰνωσι τήν 
θλίψιν της. ένώ δέ ταΰτα γίνονται «ερχεται 
•σπουδι'ι” Ληίφοβος ό αδελφός τοΰ Πάριδος, άγ- 
γέλλων δτι,

ό Πάρις έπληγώθη τδν βραχίονα 
κατά τήν μάχην τήν συμβάσαν τδ-πρωι 

ύπδ τοΰ Φιλοκτητου.

καί έρωτηθείς παρά τής Καλλίας διατί ήλθε πρδς 
αύτάς, αποκρίνεται'

Ό δυστυχής πατήρ μου καί οί στρατηγοί 
μ' άπέστειλαν ένταϋθα τήν Οΐνώνην σου 
ΐνα καθικετεύσω, εϊς τδν Πάριδα 
τήν συνδρομήν της νά παράσχη τάχιστα, 
τών στρατηγών οί πλεϊστοι έφονεύθησαν, 
βραχίων πλέον δέν ύπάρχει ισχυρός 
νά απόκρουση τούς άνδρείους ’Αχαιούς, 

ή δέ Καλλία ταΰτα άκούσασα έρωτα' 
άλλος δέν ϊνε εις τήν Τροίαν ώς αύτή 
νά θεραπεύη ϊ ο φ ο' ρ α τραύματα ;

Ληίφοβος. 
άν ούτως ήτον δέν σέ έπεδάρυνον.

ή Καλλία κρίνει εύλογον νά τδν παραπέμψη 
είς τήν κόρην της, ήν εις μάτην έκοπίασε νά πεί
ση ό Ληίφοβος' διότι ή Οίνώνη

δέν άντιπράττει εις τάς δίκίς τών θεών, 

ϊνε άκαμπτος, δέν προστρέχει, άν καί τδν αγαπά 
εΐσέτι. ό Ληίφοβος τότε παρακαλεϊ τήν μητέρα 
της νά μεσιτεύση, άλλά «είσί πάντα μάταια»' 
έκείνη επιμένει, άγανακτεϊ καί φεύγει, συναπέρ- 
χεται δέ καί ή μήτηρ. 0 χορός ψάλλει τότε κα
λόν τι μ,ελύδριον είς άναπαιστικδν ρυθμόν τόδε'

είς πελάγους δεινήν τρικυμίαν, 
άπδ βίαν πνευμάτων σφοδρών, 
άφροβόλον προβάλλει αυχένα 

τό άτίθασσον κύμα.
κυλινδεϊται παφλάζον και γαΰρον, 
ύπό λύσσης σκιρτά, απειλεί, 
άλλ’ έξαίφνης τοϋ γίνεται μνήμα 

σκληρού βράχου βωγμή.

μεθ’ 3 άγγέλλεται ή ελευσις τής Εκάβης μετά τοΰ 
Πάριδος’

..........................μελάμπεπλος 
ίδου ή ‘Εκάβη χωρεΐ μέ τδν Πάριδα, 
τής μοίρας τά άλγη θρηνούσα τ’ αφόρητα.

ή Εκάβη εισέρχεται μετά τοϋ Πάριδος, δστις 
θλίβεται διά τδν πρδς τήν Οΐνώνην τρόπον του 
καί μετανοεί, άλλά και τής Εκάβης αί ίκεσίαι 
δέν συνεκίνησαν τήν Οΐνώνην. άφοϋ δμως είδε τδν 
Πάριν, ώς νεκρόν, συνταράσσεται, τρέμει, φρικιά 
καί θέλει ν' άποθάνη, νά φόγη. πλήν τέλος ά
κούσασα τδν Πάριν λέγοντα πρδς τήν μητέρα του 
δτι αισθάνεται τδν θάνατόν του, καί προσκα-

λοΰντα τήν Οΐνώνην νά τδν πλησιάση, συγκινεϊ- 
ται καί έπιχειρεϊ νά τδν σώση, άλλά δέν προ
φταίνει. « Πάρις, άσπασθεί; την χεΐρα. έκείνην, ΐ]ν 
ήδίκησε, λέγει τδ ύστατον χαΐρε καί κομίζεται 
νεκρός υπό τοΰ Δηιφόβου μετά Τρωαδιτύν άν- 
δρών

εϊς τά τής Τροίας τείχη τά άπόρθητα, 

θρηνούμενος υπδ τής μητρός του. έν τώ μεταξύ 
δέ τούτω καί ή Οίνώνη ^ίπτεται ύπδ απελπισίας 
άπδ κρημνώδους βράχου, δπερ παρ’ άγγέλου 
μανθάνομεν, δς ίδών περιγράφει τδ τραγικόν τέ
λος της κατά τδν τρόπον τών άρχαίων.

είχε πετάξει είς τά βάθη τοΰ κρημνοΰ 
τής θηλασάσης καί τεκούσης τό γλυκό 
ανακαλούσα όνοαα. 

ούτως έχει ό μύθος παρά τώ ποιητή τούτο), 
άπλώς συντεθειμένος καί άνευ πολλών περιπε
τειών, ουδέ τοσούτων, δσας ή παράδοσις παρ’ Α- 
ποΛΑοδώρω (γ' ιβ\ 6), ΛΓόκωπ (κγ’) ΙΙαρΟε- 
νίιρ {β' καί λδ’), Τζέτζη (εις Λυκόφρ. 57—62, 
τόμε·» Α* σελ. 356 Muller) καί παρ’ άλλοις 
(Heine είς Απολλόδ. τόμο» Β’ σελ. 303 καί άλλοι 
νεώτεροι μυθολόγοι), είς τεχνικωτέραν διάπλασιν 
τοϋ μύθου παρέχει, καί έπρεπε, νομίζομεν, άφοϋ 
ό ποιητής έπεβλήθη νά ποίηση τραγωδίαν, λα
βών ύπόθεσιν έκ τοΰ τρωικού μύθου, έξαντλήσας 
τήν παράδοσιν νά διαπλάση τδν μ.ΰθόν του. τότε 
δέ θά ήτο μάλλον συγγνωστή καί ή παράπλασι; 
έν τισιν, ότέ μέν κατά τδ είκδς γενομένη, ώς ϊνε 
ή τής Εκάβης εισαγωγή, άλλοτε δέ ούχί τόσον' 
οιον ή τοΰ Δηιφόβου ήρωος μεθ’ Εκτορα έν μά- 
χαις δεινοτάτου, δέν φαίνεται αναγκαία, ουδέ 
προσήκουσα εν τισιν, ώ; όταν είσάγεται ΐνα ση- 
κώση τδν νεκρόν τοΰ Πάριδος μετά Τρςοαδιτών 
άνδρών. ωσαύτως καί ή παράπλασις τοΰ θανάτου 
τής Οίνώνης δέν ήτον αναγκαία κατά τήν γνώμην 
μας, άφοΰ τρία μέσα παρεϊχεν αύτώ ή παράδοσις' 
βρόχον (Απολλόδ. Γ’, ιβ , 6 Diet. 4, 19), πύρ
γον (Λυκόφρ· 65) καί τήν πυράν τοϋ Πάριδος 
(Κόϊντ. Σμυρν. 1' 467. Τζέτζ. εις Λυκόφρ. 61), 
ών έν ήδύνατο νά έκλέξη δ ποιητής, ήκιστα δ
αναγκαία έφάνη τοϊ; κριταϊς ή πλάσι; νέου ονό
ματος τοΰ τή; Κα.έ.ΙΙας, όπερ ένέχει τι ψυχρόν, ϊ
σως διότι ύπανακαλεϊ διά τήν παρήχζσιν τδ σύ- 
νηθες αρσενικόν Κα,Λ.Ιίας·

άλλά τά μέν τοιαϋτα ίσως εϊποι ό ποιητής πα
ρέχει μοι ή ποιητική άδεια. — καλά' δέν άντι- 
λέγομεν, άν ούτω νοεί τήν ποιητικήν άδειαν, οί

παλαιοί όμως ποιηταί, τοπικά; παραδόσεις άκο- 
λουθοϋντες, έποίουν, καί έκ τούτων εξηγείται ή 
τοΰ αύτοΰ μύθου ποικιλία, δέν έπρεπεν όμως δ 
ποιητής τή; Οίνώνη; νά άφήση κύρια τοϋ πα
λαιού μύθου στοιχεία, οίον ϊνε καί ό Κόρυθος, 
υίδ; τής Οίνώνης καί τοΰ Πάριδος κατά τού; 
πλείστους, κάΑ.Ιει νικών τόν πατέρα κατά Κό- 
νωνα, καί φονευθείς ύπ’ αύτοΰ διά ζηλοτυπίαν' 
διότι καλάς άφορμάς παρείχε τώ ποιητή νά δεί- 
ξη τάς δυνάμεις του, διαπλάττων ήθη καί είκονί- 
ζων πάθη, στοργήν, ζηλοτυπίαν, παιδοκτονίαν, δ 
δέ ούδέ μνείαν έκαμε τοΰ παιδός. άλλα καί τα 
πρόσωπον τοϋ πατρδς, -ζοί Κεΰρήνα, δέν έπρεπε 
νά άφήση ήμϊν δλως άγνώριστον, άμελήσας νά 
δείξ’Γι άν ήτο θεός ή άνθρωπος, ζών ή νεκρός' ένώ, 
ποταμ.δ; ών καί θεός, ήδύνατο τι νά συντελέση 
είς τήν πλοκήν τοΰ δράματος, δ καί η παράδοσις 
ύποδηλοϊ.

άλλά καί τά υπάρχοντα πρόσωπα δέν είναι. 
καλώς χαρακτηρισμένα πάντα, ούδ είσάγονται 
παντού άναγκαίως, ούδέ λέγουσιν άεί τά προσή
κοντα, καί μόνον ταΰτα, ώ; έπρεπεν.

εύθύς τδ ποώτον πρόσωπον ή Οίνώνη δέν ϊνε 
καλώς χαρακτηρισμένον, καί τοι μακρά περί αύ
τοΰ έκτείνεται οδυρμολογία είς δέκα και έκτο» 
σελίδα;, όμως ούτε αύτοΰ τοΰ παθόντος προσώ
που οί όδυρμοί, ούτε τών συμπασχόντων αύτώ· 
προσώπων, τής μητρός τής θεραπαίνης, τοΰ χο
ρού, κινοΰσι τδν αναγνώστην εις έλεον. λέγεται 
μέν πολλάκις ότι ήδικήθη, ότι ήγάπα, ότι ήν· 
καλή καί ωραία, θεά τών κοιλάδων καΐ τών δα
σών, έν οΐς τερπνόν βίον διήγαγε μετά τοΰ προ
δότου Πάριδος, άλλ ή τρυφερά τη; μετ’ αύτοΰ 
σχέσις μόλις έν τή τελευταίοι 1 8η σελίδι φάνε- 
ρόνεται ύπδ τοΰ χορού όποία τι; ήν διά τών έξή;ν

λαμπρά ήτον ή ήμερα ό δμε'ναιος δπότε 
τάς καρδία; εϊχ_’ ενώσει τών ωραίο» ερωμένων· 

καί ό Πάρι; διά τδ μήλον τής ίριδος
τήν αγάπην του τήν πρώτην τής καρδία; του έζώσας 
έντρυφα εϊς τους απίστους τής ‘Ελένης τωρ άγχαλας. 

πλήν θά δώση ποτέ δίκην !

άλλα πλημμελήματα περί τήν οικονομίαν τοΰ 
δράματος, τά μέν παρά τδ δέον, τά δέ παρά τδ 
είκδς καί τδ πρέπον, παραλείπομεν συντομία; χά
ριν. ή έλλειψις τής στιχομυθίας καλουμίνης, εϊτε 
τοΰ στίχου πρδς στίχον ή ήμιστίχιον διαλόγου, 
έργου δυσχερούς, ϊνε κοινή καί τοϊς άλλοις δύο- 

δραματικοί;.
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ό ρυθμ.δς τής ιαμβικής στιχουργίας τοϋ ποιη- 
τοϋ, καίπερ άνευ ομοιοκαταληξίας ποιηθείς, δέν 
εχει πολλήν ελαστικότητα" οί δ’ άριστοφανίζον- 
τες ανάπαιστοι δέν άρμόζουσιν ενίοτε εις τδ πά
θος τής έννοιας"

ικανήν επιμέλειαν φαίνεται καταβαλών δ ποιη
τής είς συλλογήν λέξεων ζαΐ φράσεων καΐ γνω
μών έζ τών παλαιών δραματικών, δι’ ών ήθέλησε 
ζαΐ ενίοτε κατόρθωσε νά κόσμηση τδ έργον του" 
άλλά τά τοιαΰτα φαίνονται κάποτε κρύα' οίον,

οεινά μοι λέγεις — πάβχούσα δεινότερα,

άν καΐ “νε κεκριμ.ένη είτε κλασσική φράσις.
πληκτικόν δέ ίνε τό πλήθος τών γλωσσημά

των του, έν οις κα1. τδ φρικτδν φρυάττω. καΐ ά- 
νοοθογραφίαι δέν λείπουσιν (όρα τήν σημ.)" πτω
χόν φαίνεται τδ λεξικόν του- δθεν αναγκάζεται 
πολλάκι; νά έπαναλαμβάνη τάς αύτάς λέξεις, 
τεσσαρακοντάκις άπαντάται ή λέξις συμφορά' 
τρις και τετράκις εύρηται έντδς επτά συνεχών 
στίχων, τριάκοντα εξ φορά; ή λέξις παράια, καΐ 
άλλαι πλειστάζι;" συχνά καΐ οίον έκ συστήματος 
παραθέτοντζι αλλεπάλληλα συνώνυμα" οιον θρη
νώ καί οδύρομαι, τρέμω — φρίττω, τέρπομαι 
— αγά.Ι.Ιομαι, κακός και, ολέθριος, κοπετός— 
θρήνος, ευφροσύνη — Χαράέ ύπδ δέ τών τοιού
των βαρυνόμενον, τδ άρμα τής φαντασίας του, 
δέν δύναται νά άρθή είς ύψος μέγα, πολύ δέ όλι- 
γώτερον νά συνελκύση καΐ τδν αναγνώστην.

καθόλου δέ είπεϊν δ ρους τής γλώσσης τοϋ ποιή
ματος δέν φαίνεται φυσικώς ρέων, άλλ’ ώς έν 
τεχνητώ υδραγωγείο) στενοχωρημένος, δθεν σπα- 
νίω; έκβλύζουσι ναμάτιά τινα, ικανά νά δροσί- 
σωσι τδν καταπονεμένον διαβάτην.

ουτω καθολική τις άδυναμία ποιητική χαρα
κτηρίζει τήν ποίησιν ταύτην.

ά; ίδωμεν τώρα τδ δεύτερον δράμα.

(ακολουθεί)

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Είς τά λουτρά τοΰ Βάδεμ τής Βιέννης.

(Συνέχεια άπό φυΐλαδ. 57)

Π βαρωνΐς μου έξήρχετο εί; περίπατον" ένώ
πιον δθεν τής πύλη; τού ξενοδοχείου συνηντήθη- 
μεν. Δεν σφάλλω λέγων, οτι δέν μ ’είδε κατ’ άρχά; 
ευχαρίστως, ώ; τήν παρελθοΰσαν ημέραν. 11 θέα 
τής είς τδν βραχίονά μου έπερειδομένης δέν ήτο 

καλόν σημεϊον δι’ αυτήν. Τά νέφη πλήν ταχέως 
παρέρχονται, καΐ ή δυσαρέσκεια της έν άκαρεϊ 
έξηφανίσθη. Αί δύο βαρωνίδες εγνωρίσθησαν καί 
ήρχισαν περί παντός, ώ; ωραία; γυναίκες, συνο
μιλούσα;, περί τοΰ καλού καιρού, περί τοϋ κλί
ματος τοϋ Βάδεμ, περί τών χορών, περί τών ξέ-. 
νων, καΐ ώ; πεπαιδευμένα', περί τοϋ νέου μυθι- 
στρήματος Arseno Iloussaye, Mlle. Cleopatre, 
περί τοΰ Maudit τοϋ ’Αββά.. .

Λαβών τήν ξανθήν μου βαρωνίδα κατά μέρος 
τή έξηγήθην πάντα τά κατά τδν Λαμπροκλέα, 
8ν συνέστησα είς τήν εύνοιαν αύτής. Η βαρωνΐς 
ήσθάνετο, ώς έλεγε, μεγάλην τήν συμπάθειαν διά 
τδν φίλον μου, πλήν τή ήτο άδύνατον ν’ άναχω- 
ρήση ένεκα λόγων πολλών. Παρεκάλεσα αύτήν έν- 
Οέρμως, τή ώρκίσθην έγκαρδίως, δτι άγαπώ αύ
τήν υπέρ πάν τών έπί γης, έμμανώς, δτι ούδέν 
θέλει μέ κωλύσει έντδς μικρού πλησίον της νά 
δράμω, τή είπα δακρύων, οτι, ώς άγγελος ωραίος 
οφείλει ώραίαν ένταυτω ψυχήν νά έχη καί νά 
δώση χεϊρα βοήθειας είς τδν φίλον αύτής, καΐ τέλος 
κατέπεισα αύτήν, τοϋ σιδηροδρόμου άναχωροϋντος 
μετά μίαν ώραν, νά μή άφήση τήν εύζαιρίαν.

Τδ δυσκολώτατον ήτο τήν φίλην τού Ααμ,προ- 
κλέους νά πείσω. Τδ δυσχερές τού έργου βλέπων, 
μ. δλην όσην είχον πεποίθησιν έπί τών χρυσών λό
γων τής ζωηρά; εύφοαδείας μου, άπεφάσισα, άλ- 
λος Λύσανδρος— ούχί βεβαίως είς τήν έν Αίγδ; 
ποταμοί; ευρισκόμενος, ■— τήν αλωπεκήν, δηλο
νότι τήν πονηριάν νά μεταχειρισθώ. II ώρα ή 
έβδομη προσήγγιζεν είς τδ πεντηκοστόν λεπτόν 
αύτής, δτε, συνεννοηθεΐ; μετά τής βαρωνίδος μου 
έξήλθον τού ξενοδοχείου δίδων άνά ένα βραχίονα 
εις άνά μίαν ωραιότητα, καΐ πιστεύω, δτι πας ό 
ίδών ήμάς έξερχομένους Οά είπε ψιθυρίζων" πόσον 
είναι ώραϊαι, καΐ πόσον υπερήφανο; πρέπει νά ή
ναι δ συνοδεύων καΐ δίδων αύταί; του; βραχίονας 
νέο;.’

Τώ δντι ήσαν ώραϊαι. Αμφότεραι μελίχρυσους 
έχουσαι τάς κόμας, ή μέν μέ κυανούς, ώ; τά ή- 
ράνθεμα τών πεδιάδων, του; οφθαλμούς, ή δέ 
γλαυκούς, ώ; γαληνιαίαν θάλασσαν, ήν δμως δυ- 
τιδοϊ πνοή γελόεντο; ζέφυρου, άμφότεραι λευκά 
ένδεδυμέναι, ώς περιστερά; αγάπης — ή βαρωνίς 
μου άφήκεν άπδ τή; χθές τδ πένθος, — άμφότε
ραι άβροτάτου αναστήματος, άμφότεραι τέλος 
περικαλλείς, πλήρεις χάριτος καί γοητείας, πλή
ρεις γέλωτος καί ελπίδων νεότητος !

Επλησιάσαμεν είς τδν σταθμόν.

— Εΐσέλθωμεν νά περιεργασθώμεν τάς άμάξας 
είπε μειδιώσα η βαρωνΐς Ελένη" είν’ έκ νέου κα- 

τισκευασμέναι καΐ τάς έπαινοϋσι τόσον.
— ’Αλλ’ είναι φόβος μήπως μάς παρασύρει δ 

σιδηρόδρομος, άντεϊπεν ή Αικατερίνη, καΐ τότε 
θά γελάσωμεν. Βλέπω τήν καπνοδόχην ούχί έν 
ί^χία καΐ μεγάλην τήν κίνησιν περί τάς άμά-

— Καΐ άν συμβή νά μά; παρασύρη, τί μέ 
τοΰτο; πηγαίνομεν δλοι εις Βιέννην καΐ έκεϊθεν είς 
Ειμαννούπολιν, είς τδν πύργον μου, ένθα μένομεν 
τρεις ή τέσσαοας ήμέρας, καΐ έπειτα "έπιστρέφο- 

μεν.
— ’Επαγωγόν, τερπνόν ταξείδιον, πλήν άν 

ήμεθα δλοι δμοΰ, ειπεν ή φίλη τοΰ Λαμπροκλέους 
ύπογελάσασα, τδν πόδα έν τή άμάξη βαλοΰσα·— 
Οί λείποντες ταχέως θέλουσιν έλθει, άπήντησεν 
ή βαρωνΐς, σύρουσα πρδς έαυτήν τήν θύραν.

Σύριγμά τι οξύ ήκούσθη" δ σιδηρόδρομ.ος άρ
χιζε νά κινήται.

— Πλήν τήν έπάθομεν, άνεφώνησεν ή βαρωνΐς 
Αικατερίνη" άναχωρούμεν καΐ δ Λαμπροκλής πλη
σίον μου δέν είναι, καΐ ούδέν εχω μετ εμού. ·

— Αΰριον, αΰριον, άνέκραξα έγω άπομακρυνό- 
μενος.

Ζ’. 

’Ανήσυχος έσπευσα πρδς τδ κατάλυμα τοϋ 
Λα μπροκλέους, δν εύρον τήν βΕυνομίαν» τών 
Αθηνών άναγινώσκοντα καΐ νωχελώς καπνίζοντα 
Είσελθόντα μ.οΐ διηγήθη πάν ο,τι έν τή απουσία 
μου διέτρεξεν. Είς τδν διάδρομον τού ξενοδοχείου 
ετι εύρισκόμην δτε δ Δαμπροκλής ήκόυσε κρουο- 
μένην άπαξ καΐ δΐς καΐ τρις μετ’ άνυπομονησίας 
τήν θύραν τού δωματίου τή; βαρωνίδος Αικατε
ρίνης. ’Επειδή δέ άπάντησις ούδεμία έδίδετο είς 
τδν έπιμόνως κρούοντα, ήλθεν ούτος καΐ έκρουσε 
βαρέως τήν θύραν τοΰ φίλ.ου μου, είς ούτινος τδ 
«ιισε.Ζάδ» προύχώρησεν έντδς τού δωματίου άνήρ 
μετρίου άναστήματος, τήν δψιν έχων υπέρυθρον 
*αΐ προσβεβλημένην ύπδ τών βολίδων ούχί εύ- 
σπλάγχνου εύφλογίας, του; δύο μικρούς του πρα
σίνου; οφθαλμούς σκιαζομένους ύπδ δασυτάτών, 
πλατειών καΐ μακρών δφρύων, μέ ύπερυ.εγέθεις 
ω; πελαργού πτέρυγας, ψαρούς μύστακας. Εί; 
την άοιστεράν κομβιοδόχην του έφερε ταινίαν, 
βημ^ϊον, δτι έκ τών παρασημοφόρων τής Λύτο- 
*?ατορίας ύπήρχεν, έφόρει δέ ιδιώτου ενδύματα,

όμως τδ άγροϊκον έκεϊνο στρατιωτικού, είς | άν ήσθε τήν δργήν σας, προσεϊπεν αταραχος, αν-

στρατώνας ώς έπί τδ πλεϊστον, ή υπό τάς σκη- 
νάς, ή έπί τών δοέων διαβιώσαντος.

— Κύριε, ειπεν αποτεινόμενος πρδς τδν Λαμ
προκλέα μέ φωνήν ούχί τόσω δυσηχή, προσπε- 
ποιημένην, είμαι δ βαρώνο; Παϋλος τού Πλανπουφ- 
πώφ, καΐ ώς πιστεύω, έχω τήν τιμήν νά ομιλώ 
τρδ; τδν Κύριον ΛαμπΟΟκλέα Λαιμότην. — Μά
λιστα, κύριε, άπήντησεν ό Λαμπροκλής, έγώ άύ- 
τδς είμαι, βλέπω δτι δέν άπατασθε. Εν τούτοι; 
τά μέγιστα χαίρω διά τήν ύμετέραν γνωριμίαν, 
■?>ν μέχρις ώρας αγνοώ είς ποιαν εύνουν μοι τύχην 
ν’ άποδώσω, προσέθηκεν είρωνικώς πως, — ήτο 
μέγας διάβολος δ φίλος μ.ου ! — Μίαν έρώτησιν" 
γνωρίζετε τήν βαρωνίδα τοϋ Κραβινώφ είς Βάδεμ 
εύρισκομένην ; — Είς ερωτήσεις προσώπων, απερ 
τδ πρώτον βλέπω,ακούω, γνωρίζω, δέν συνηθίζω 
ν’ απαντώ, καί νομίζω είς τούτο έχω δίκαιον, 
άπεκρίθη μ.’ δλην τήν σοβαρότητα του ό Ελλην.

— Πλήν, κύριε, σα; παρακαλώ εί; τοΰτο, 
προσεϊπεν ό ξένος χαμηλόνων τήν φωνήν του. — 
Καΐ πρδ; τί μ.’ έρωτάτε; άντέκρουσεν ό Λαμ.προ- 

κλής.
— Πρδς τί; . . · πρδς τί; . . ή βαρωνΐς κα

τοικεί αύτδ τδ ξενοδοχείου, καΐ ώ; μ’ έπληροφό- 
ρησαν τδ δωμάτιόν της ευρίσκεται παρά τδ ίδικόν 
σας. Βεβαίως θά μ.’ ήκούσατε κρούοντα τήν θύ
ραν της" άπάντησιν δέν έλαβον" ή έντδς είναι καΐ 
δέν θέλει νά μ.οι άνοιξη, ή έξήλθεν ήδη. Τμ.εϊς 
δπως δήποτε, ώς γείσων αύτής, προσέθηκεν δ ξέ
νος ειρωνικός πλήν καί δργίλως, πρέπει άναμφι- 
βόλως νά’γνωρίζετε ποΰ ευρίσκεται-
— ’λναμφιβόλως! . . ούδέν γνωρίζω, άντεϊπεν ό 

Λαμπροκλής.
— Είμαι βέβαιος, δτι ούδέν άγνοεϊτε, άλλ’ 

δτι δέν επιθυμείτε νά μ.’ ευχαριστήσητε. — ίσως 
καΐ τούτο, άπεκρίθη άνυπομόνως δ φίλος μ.ου.

— ’Αλλ’ είμαι δ σύζυγος τής βαρωνίδος, άνέ
κραξεν δ ξένος έκσπών τήν οργήν, μ’ οφθαλμού; 
φλόγα; εκτοξεύοντας καΐ μέ μύστακας Ανορθω
μένου;" γνωρίζω καλώς, πολύ καλώς, οτι έχετε 
σχέσεις μετ’ αύτής πρδ δύο, ώς έγγιστα, μηνών, 
καΐ τώρα προσπαθείτε νά μοί κούψητε τήν μοι
χαλίδα, τήν τ’ όνομά μου άτιμάσασχν καΐ αύτδ 
άφήσασαν, άπομακρύνοντε; αύτήν τής οργή; μου, 
τής έκδικήσεώ; μου ! . . Η άχοειότης άς μή προ- 
βή περισσότερον. Απαιτώ,- κύριε, νά μοί είπήτε 
δσον τάχιστα ποΰ ευρίσκεται, διότι άλλως δέν 
σάς έγγυοϋμαι περί . · . — Πραΰνετε, δστις καΐ
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τικρούων καΐ διακόπτων ό Λαμπροκλής* καΐ άν 
γνωρίζω καΐ δέν επιθυμώ νά φωτίσω υμάς τδν 
έσκοτισμένον ;

— Θά σάς αναγκάσω εις τοϋτο, άνεφώνησεν ό 
Ρώσσος μή κρατούμενος πλέον καΐ λαμβάνων μεθ’ 
ορμής τδ Εμπροσθεν του κάθισμα καΐ πετών αύτδ 
κατά τής κεφαλής τοΰ Λαμπροκλέους.

— Η κεφαλή τοΰ δυστυχούς φίλου μου ηθελεν 
ούχί ολίγον υποφέρει, ηθελεν ίσως καταντήσει εις 
πίθον Δαναΐδων νά μετασχηματισθή, άν ούτος 
δέν προελάμβανε νά ριφθή αριστερόθεν καΐ νά 
κράξη περιφρονητικής.—Φαίνεσθε, ότι εΐσθε'Ρώσ- 
σος Αξιωματικός καΐ φέρετε ^ωσσικδν παράσημον. 
Ot Καυκάσιοι τοΰ Σιαμΐν καΐ οί Π ολωνοι τοΰ 
Λάγκεβιτζ σάς έχρησίμευσαν σχολεία, όπως μά- 
θητε τήν τέχνην τοΰ πολεμεϊν. Ούδεμίαν σχέσιν 
έχετε πρδς τήν βαρωνίδα Κραβινώφ, σείς αγροί
κος καΐ βάρβαρος στρατιωτικός · . . βαρώνος τοΰ 
Πλανπουρπώφ. Εάν νομίζητε έαυτδν προσβεβλη
μένου καΐ ήλθατε ζητοΰντές μοι ίκανοποίησιν, 
έγώ ιδού παρών' στείλατε, ώς πεπολιτισμένος καΐ 

ούχί ώς Καλμοΰκος, τδν μάρτυρά σας νά συνεν- 
νοηθή μετά τοΰ ίδικοΰ μου, καΐ μ’ όποϊον όπλον 
έκλέξωσιν, είμαι πάντοτε έτοιμος, κύριε.

Ταϋτα είπών δ Λαμπροκλής τώ έστρεψε τά 
νώτα. 0 ‘Ρώσσος έμμανής καταστάς καΐ ύβρίζων 
καΐ άφρίζων έξήλθε τοΰ δωματίου μεθ’ ορμής 
τοσούτω βιαίας δπισθέν του αύρας τήν θύραν, 
ώστε δ δυστυχής ξενοδόχος μέ τά τίσσαρα κα- 
τέβη τήν κλίμακα τοΰ τρίτου πατώματος, φο
βηθείς μή οί μΰς τών υπογείων του συνομώσαν- 
τες υπόσκαψαν τάς βάσεις τοΰ οίκου του, ή μή 
σεισμός έπελθών έμελλεν έκ βάθρων τδ ξενοδο
χείου αύτοϋ, σείσας αύτδ τόσον δρμητικώς, κα- 
τα^ρίψη.

— Κάλλιστα προσηνέχθης, Λαμπρόκλεις, είπα 
σφιγγών τήν δεξιάν τοΰ φίλου. — Καΐ σύ περισ
σότερον παρά κάλλιστα. Αισθάνομαι τδν στόμα
χον όρχούμενον τδ Lieder-Quadrille τοΰ Stra
uss, καΐ νομίζω δέν θά σφάλλομεν μικρόν προ- 
γευματίζοντες. Ενθυμούμαι ... σ’ έκαμα καί ά- 
πώλεσας τδ μετά τής βαρωνίδος σου πρόγευμα, 
τδ άπδ χθές προετοιμασθέν διά λόγων γλυκυ- 
τάτων.

— Δέν πειράζει, τδ πρόγευμα τδ έπανευρίσκω 
καί αΰριον, φθάνει νά έξέλθης ηγιής τής μονομα
χίας σου. Τί διαβολική τοΰ αδου συνήθεια ! τήν 
έμάθομεν καί είς τήν Ελλάδα όλοι, μάλιστα μετά 
τδν ένδοξον ’Οκτώβριον τοϋ 1862, δπως κατα-

κόπτωμεν five; καΐ ώτα, καΐ οφθαλμούς έκβάλ- 
λωμεν, καΐ βραχίονας άποσπώμεν, καΐ μάς είπω- 
σιν ότι εϊμεθα ανδρείοι καΐ τδν βωμόν τδν σε
πτόν τής τιμής μή άφίνοντες νά μολύνηται! . . 
Ενθυμείσαι τήν μονομαχίαν τοΰ αξιωματικού τών 
επιτελών Κωνσταντίνου . . ; πλήν άς άφήσωμεν 
ταϋτα. Γνωρίζω καλώς, ότι σκοπεύεις έπιτηδειό- 
τατα διά τοΰ πιστολιού, άλλ’ άν σοί προτείνη τδ 
ξίφος ;

— Τδ έμαθα πέρυσιν είς τούς Παρισίους μέ 
άλλους ομογενείς είς τόν . . . τδν έλησμόνησα, 
υποκάτω εις τδ Palais—Royal, καΐ θαρρώ, εί
μαι είς κατάστασιν ν’ άντικρούσω τδν άγριον 
εκείνον Καλμοΰκον. Η δυστυχής Αικατερίνη εϊς 
ποιου χεϊρας εύρίσκετο ! Μεθ’ ένδς έτους Αποχω
ρισμόν, έρχεται κηρύττων έαυτδν έχοντα Απαιτή
σεις έπι προσώπου καταστάντος αύτώ ξένου, 
άφοΰ ούδέποτε όμοΰ συνεβίωσαν, άφοΰ καί άμ- 
φοτέρων οί γονείς, οί συγγενείς, οί φίλοι, ηθικώς 
κεχωρισμένους τούς έθεώρησαν, άχρις ου ή ’Εκ
κλησία χωρίση αύτούς διά παντός καΐ σωματι
κής, δπερ άπδ ήμέρας είς ήμέραν, άπδ ώρας είς ώ
ραν περιμένεται.,.’Ανθόκλεις, Ερριψα τδν κύβον'α
ποφάσισα νά διαβώ τδν ‘Ρουβκίωνα.’Εάν ζών έξέλ- 
θω τής πάλης, άναχωρώ μετά σοΰ, ώς άστραπή, 
είς Ερμαννούπολιν, προτείνω τήν έπιθυμίαν μου 
είς τήν βαρωνίδα Αικατερίνην, καί άν δέχηταί 
με σύζυγόν της, τελοΰμεν εύτυχεϊς τούς γάμους 
ήμών είς τδν πύργον τής φίλης σου, έχοντες σέ 
και την βαρωνίδα σου μάρτυρας, καΐ εύχόμενοι 
έγκαρδίως νά μιμηθήτε υμάς, διά τής πρώτης ευ

καιρίας, εις Αγγλίαν, ως πτηνά ερώτων, έλαφροΐ 
ίπτάμεθα / . . ’Εν τούτοις, άφοΰ προγευματίσω- 
μεν, έγώ εξέρχομαι, δπως άναπνεύσω ολίγον κα
θαρόν. αέρα — σήμερον ούδόλως περιεπάτησα, — 
σε δε καταδικάζω να δεχθής φιλοφρόνως τδν συμ- 
μάρτυρα σου, προσπαθών τά πράγματα τάχιστα 
νά τελειώσωσι, καΐ η ΰπόθεσις νά λάβη πέρας, 
εί δυνατόν, μέχρι τής εσπέρας.

Η'.

Θέλετε νά περιγράψω ύμΐν τά πρδ τής μονο- 
μαΧ’·αί Ζα'- τα y-x~’ αυτήν, ώραϊαι κυρίαι, νεάνι- 
δες χαρίεσσαι; — δέν αποτείνομαι πρδς τούς 
άνδρας, γινώσκων αύτούς ούχί ώς τάς γυναίκας 
περιέργους—. Τδ κατ’ εμέ, νομίζω τούτο περιτ
τόν, διότι, έκτδς άλλων, επιθυμώ τδ ταχύτερου 

I νά τελειώσω τήν ιστορίαν μου, τών χειλέων μου

χισα νά γελώ, νά καγχάζω μάλλον τρομερά, αμα 
ώς .άνέγνωσα δύο ή τρεις γραμμάς. Τί υποτίθε
σθε ότι ήτο; Η περιπαθεστέρα διακήρυξις, ή 
φλογερωτέρα έκφρασις διακαεστάτου έρωτος τρυ- 
φεράς γυναικείας καρδίας πρδς τδν ύμέτερον θε
ράποντα. ! πόσον έγέλασα 1 όποϊον ύφος, 
οποία συμπλοκή λέξεων περιπαθών, άνθοάκων 
πυρακτούντων! II καρδία έκείνη υπέφερε λίαν, 
καΐ τάς έξ αιτίας μου βασάνους αύτής μοί περιέ- 
γραφεν άρυομένη στίχους τοΰ Victor Hugo, 
τοϋ Lamartine, τού Μεταστασίου καΐ άλλων 
ποιητών.

Πολύ βραδέως μοί ήλθες, Ανέκραξα έν πα
ραφορά ίλαρότητος τήν έπιστολήν καταφιλών, ώ 
έρατεινή άπασών τών ερατεινών έπιστολήν έρα- 
τεινοτάτη έπιστολή ! Tr,v καρδίαν μου, πριν σοΰ, 
άλλη κατέκτησε, καί σήμερον Αδυνατώ πλέον 
νά σοί Απαντήσω ! ώ σύ ή γράψασα τδ θελξικάρ- 
διον, τδ συγκινητικόν τούτο έπιστόλιον, ή τόσω 
καλώς γνωρίζουσα τδ τοΰ Hugo,

ααΐ τής γλώσσης καί τοΰ λάουγκος κεκοπιακότων ; 
ή μάλλον ξηρανθέντων' άλλά βλέπω τά θελκτι- < 
κά υμών πρόσωπα συνοφρυούμενα καί τά χείλη ' 
βας συστελλόμενα, καί ένθαρρύνομαΓ ώς δέν < 
αγνοείτε, ό πόθος μου πάντοτε ύπήρξε νά εύχα- · 
ριστήσω ύμάς, καί τδ αύτδ θέλω προσπαθήσει νά 
κατορθώσω καί τώρα, άν καί άπορώ, πώς υμείς, · 
αίτινες είς τής αύρας τής γλυκείας τδ πτερύγι- 1 
βμα σκιρτάτε, αϊτινες εισθε συνηθισμένα! τάς 
εύωδίας τών ρόδων, τών δροσερών ίάσμων ν’ Ανα

πνέετε καΐ νά βλέπετε εύχαρίστως τδ χρώμα 
μόνον τής ύποφωσκούσης αύγής, αϊτινες μόνον 
πεοί τούτων καί χορών καί καλλωπισμών ανεχε- 
σθε ν’ άκούητε, άπορώ, πώς ύμεϊς τώρα περί ξι
φών καΐ ρεβόλβερ καί σφαιρών καί πληγών καί 
αιμάτων και πτωμάτων ζητείτε διήγησιν.

— 0 μεσογείως κατσικών, ζητεί πάντοτε θά

λασσαν νά ϊδη, άνεφώνησεν απδ τής ακρας τοΰ 
χύκλου ή Δ. Σ.* * σάς παρακαλοϋμεν κύριε ’Λνθο- 

χλίδη, εξακολουθήσατε.
— Λοιπδν, άκούσατέ μου, είπον έγώ.
ίΐς τόπος τής συμπλοκής έξελέχθη τδ όπισθεν 

τοϋ Βάδεμ έπί βουνού κείμενον δάσος, έπικαλού- 
μενον Jager-Haub, ήτοι Κυνηγού Οίκος, καθότι 
έν τώ μέσω τοΰ δάσους ευρισκεται μικρός κομ 
ψδς οίκίσκος, έν ω κατοικεί είς κυνηγός δασοφύ- 
λαξ, ύπδ τοΰ βαρώνου Σίμωνος Σίνα, ιδιοκτήτου 
τοϋ μέρους έκείνου, διοριζόμενος. Ως δπλον δε 

προετιμήθη τδ πιστόλιον, καί ώς ώρα τής μονο
μαχίας προσδιωρίσθη ή τετάρτη μ. μ.

Ητον ένδεκάτη ώρα καί ήμίσεια, δταν επεραιω" 
θησαν αί μετά τοΰ μάρτυρος τοΰ βαρώνου Πλαν- 
εουφπώφ συμφωνία'., ό Λαμπροκλής δέν είχεν 
είσέτι έπιστρέψει* άναμφιβόλως ύπδ σκιεράν τινα 
οτοιχιάδα δένδρων δασυφύλλων έπλανίτο, άναμι- 
μντ. σκόμενος τής καλής μητρός αύτού, νοερής 
'/αιρετών τούς έν Κεκροπία φίλους, μακρόθεν 
θλιβερόν Ασπασμόν πρδς τήν ποθητήν αύτώ Ελ
λάδα στέλλων, τήν φιλτάτην του βαρωνίδα περι- 
-αθέστατα περιπτυσσόμενος, καί ίσως δύο δά- 

κ?υα έόδεον έπί τών λευκών παρειών του.
Μή θέλων νά ταράξω τάς στιγμάς ταύτας τοΰ 

?ίλου μου, διευθύνθην, πρδς τδ ξενοδοχεϊόν]μου, 
καί διασκελίζων τάς βαθμίδας ένεθυμήθην δτι τήν 
~?ωίαν, πρδς τή τοΰ Λαμπροκλέους έπιστολή 
μοΐ εφερεν ό υπηρέτης καί άλλας δύο, άς κατά 
Ηέ?ος είριψα.

Λαβών τήν πρώτην εύρεθείσαν ήνέωξα αύτήν 
^ί μ’ δλην τήν άπδ πρωίας σοβαρότητά μου ήρ-

Non, tout ce qu’ a la destinee 
De biens reels et fabuleux etc.

καί τδ τοΰ Lamartine.

Aimons done, aimons done de Γ beure 
[fugitive

Hiltons nous, jouissons ! etc

ήτις αισθάνεσαι τήν καρδίαν σου πεπυρακτωμένην, 
τά χείλη σου ύπδ εσωτερικής φλογδς ξηραινόμενα, 
τήν ροδόχρουν χροιάν τής δψεώς σου έξαφκνιζο- 
μένην, τούς γλαυκόχροας οφθαλμούς σου σβεννυ- 
μένους, τήν ξανθήν σου κόμην διαλευκαινομένην, 
καί ταϋτα πάντα ένεκα τοΰ έρωτικοΰ φίλτρου, 
όπερ ή παρουσία μου ήρκεσε νά σοί έμπνεύση, ώ 
γυνή άναξιοπάσχουσα, σέ λυπούμαι, σέ οίκτείρω, 
πλήν ματαίως.

0 υμέναιος τελείται καΐ Αφεύκτως καί ταχέως 
ή ξανθή μου θεά μέ περιμένει, καί ιεροσυλίαν νο
μίζω καί τδ νόερώς είς άλλην τδν λόγον ν Απο
τείνω. ί'ϊς άνθρωπος δμως, τδ κακόν πώποτε μή 
διαποάξας, σοί συμβουλεύω, οποία τις καΐ άν ήσαι 
είς τδν λουτρώνα τοΰ Ρεσλάου νά υπάγης, ΐνα 
ολίγον δροσισθής 1 ..

ίϊ Βάδεμ, πολύχνιον πλήρες μαγείας, Αγνώ
στων τυχών, πολύχνιον τών έρωτικών επιστολών 
καΐ συνεντεύξεων καί διασκεδάσεων καΐ συγκινή
σεων, πολύχνιον παράδοξον, έπί δέκα πέντε ήμέ
ρας ούδείς νά γινώσκη, οτι υπάρχεις τοΰ κόσμου
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τούτου, καΐ άμα ώς άρχίζη τις νά σέ γνωρίζη, 
άλλος τούτον ν’ άκολουθή καΐ, τίς οΐδε, τούτον 
έτερος καΐ τούτον άλλος νά διαδέχηται! .·.

Λαβών τ-ήν άλλην έπιστολήν, αμέσως έσκίρ- 
τησα έκ χαράς αναγνώρισα ς έκ τής έπανωγρα- 
φής τδν χαρακτήρα τοϋ θείου μου. Εν ροπή κα- 
τέφαγον διά τών οφθαλμών — είναι συγχωρητή 
ή έκφοασι; αύτη, ώ Έξαοχόπουλε ’Αρκαδίας ; 
τάς παρά μίαν τεσσαράκοντα γραμμάς τή; συγ
γενικής ταύτης έπιστολή;. Αλλο περίεργον, άνε- 
φώνησα’ φαίνεται ότι ή σήμερον εΐναι ημέρα 
περιέργων φαινομένων. Ξανθή τις, ίσως ώραία, 
μοΐ διακηρύττει φλογερώτατον έρωτα, ότι έκ τής 
πολλής πρό; με αγάπης ϊσως παράφρων θά κα- 
ταντήση,καΐ ιδού καί ό θεϊός μου σήμερον μακρόθεν 
έρχεται νά μοΐ κλείση τδν νεανικόν βίον, τήν 
χεΐρα προσφέρων μοι άξιεράστου, κατ’ αύτόν, κό
ρη; τών Ηγεμονιών μέ πέντε χιλιάδα; πεντακόσια 
επτά καισαροβασιλ’.κά φλωρία. Απαγε καλέ μου 
Οεϊε, τή; βλαφημία; ! νά μή τδ άκούση ή βα- 
ρωνί; μου ! Μακράν, θεϊε, τών μερών τούτων- ά- 
πομάκρυνε τήν αξιέραστου, τήν όποίαν ανεψιάν 
θέλει; νά κάμη;’ εΐναι φόβο; πολύς, μή σύ δι
πλούς αναχώρησης βραδύτερου μένων, ή δέ άξιέ- 
ραστος τών Ηγεμονιών κόρη — τάς γνωρίζω έγώ, 
εΐναι δλαι χαμηλού Αναστήματος καί... — δώ
ση, μένουσα ολίγα; ημέρας ένταϋθα, τήν καρδίαν 

της τήν τρυφεράν είς έπιχαρίεντα τινα λοχαγόν τών 
Ούσβάρων. Αναχώρησον,θεϊε, τό ταχύτεοον έντεΰ- 
θεν, έκ τοϋ γόητος τούτου τόπου,τοΰ μή Οέλοντος 
νά έξετάζη μηδέ ρυτίδας προσώπου, μηδέ τρίχας 
λεύκας κεφαλής καΐ ένίοτε φαλακρά;, καΐ σοΐ 
υπόσχομαι εντός έβδομάδο; ώραιοτάτην, ώς αυ
γήν γλυκυτάτην, ώς άμυγδαλέαν Ιανουάριου δρο- 
σερωτάτην ανεψιάν νά σοΐ παρουσιάσω με κω- 
δωνίζοντα θυλάκια ! .. Ωραία ημέρα ! μονομα- 
χίαι, ερωτικά! έπιστολαΐ, γάμων προτάσεις ! . . 
Ποΰ είσθε νέοι τών Αθηνών ;

ό Λαμπροκλής ήλθε καΐ μ’ εύοεν είς τούς άπε- 
ράντου; μονολόγους μ,ου βεβυθισμένον και έγέλα- 
σεν ούχί μικρόν τάς έπιστολάς διεξελθών.

— ’Εν καταλλήλω ευκαιρία έρχονται, εΐπεν. .

(Τό τέλος εις το επόμενόν φυλλάδιον.)

ΙΙΕΡΙ ,

ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣΙ

(Έκ τοΰ Γερμανικού). 

(Σονϊχιια άπό φυΐ. 58) 

γ') Ίωνες.

H Ιωνική φυλή εις ήν άνήκουσι καΐ οί αττι
κοί, ύπέστη τροπήν μεγίστην κατά τάς γαμικάς 
σχέσεις. Οί μέν Δωριείς παρέμειναν είς τά αρχαία 
ήθη, ή θέσις, ήν κατείχε παρά τούτοις ή γυνή, 
δέν εινε βεβαίως Θέσις εις τήν φυλήν ταύτην ίδιά- 
ζουσα, έκ τοΰ χρόνου παραχθεϊσα, άλλ’ είναι 
εκείνη, ήτις ποτέ παρά πάσι τοϊς Ελλησι κατά 
τούς παναρχαίους χρόνους ύπήρχεν. Εν ω. δ’ αί 
λοιπαΐ φυλαΐ προήγοντο, καΐ ώς πρδς τοΰτο οί 
Δωριείς έμειναν στάσιμοι, αντιπροσωπεύοντας συ
νάμα τήν νεναρκωμένην τών άρχαίων χρόνων κλί
μακα τοΰ πολιτισμού. Καΐ παρά τοϊς Αίολενσιν ή 
γυνή διετήθησε τά άρχαϊα αύτής δικαιώματα, 
μετέσχεν δμως τής προόδου τοΰ πολιτισμού κατά 
την ποίησιν και τήν τέχνην.

Οί δέ ϊωνες, οϊτινές ποτέ, ώς ένδείκνυται κατά 
τους ομηρικούς χρόνους, παρεχώρουν εις τήν γυ
ναίκα μείζονα ελευθερίαν, προϊόντος τοΰ χρόνου, 
έπίεζον ταύτην, τήν άπέκλεισαν τοΰ κοινωνικού 
βίου καί τοΰ έςέρχεσΟαι δημοσία καί έπέτρεπον 
είς ταύτην ετι τότε μόνον νά έξέρχηται τής οι
κίας, όταν κατά έΟιμόν τι άοχαϊον καΐ καθιερω- 
Θεϊσαν παράδοσιν, οιον έπΐ τελετών τοϋ γάμου 
καΐ νεκρικών πομπών καΐ άλλων εορτών θρησκευ
τικών, έσυγχωρεϊτο τοΰτο. Πόθεν προήλθεν ή τρο
πή αΰτη, καί ποΰ έγκειται ό άληθής ταύτης λόγος 
εΐναι έτι άδηλον’ τούλάχιστον δέν φαίνεται άρ- 
κών ό λόγος, οτι αύτη προήλθεν έξ έπιδράσεω; 
τών ανατολικών ήθών. Δυνάμεθα δέ έν τή Ιωνική 
φυλή δύο περιόδους τελέσεως τοϋ γάμου νά δια- 
κρίνωμεν, τόν χρόνον, καθ’ 8ν ή γυνή ήγοράζετΟ, 
καΐ τον χρόνον, ότε ή μέν άγοροπωλησία είχεν 
υποχωρήσει άντ αύτής δ’ είσήχθη ή έγγύησι; 
καΐ ή θρησκευτική τοΰ γάμου καθιέρωσις. Επ’- 
τής ’ίωνικής φυλής δυνάμεθα βραδύτερου εναργέ
στατα ν’ άποδείξωμεν τήν παναρχαίαν έκείνην 
συνάφειαν τοϋ γάμου καΐ τής Αγροτικής λατρείας 
άλλά καΐ ένταϋθα υπεχώρησεν αΰτη τοσοΰτον, 
ώστε σχεδόν έξέλιπεν.

Κατά τού; δμηρικούς χρόνους ό γάμος έτελεϊτο

δι’ άγοροπωλησία;, ό νεανίσκο; παρελάμβανε τήν 
νύμφην παρά τοϋ πατρό; τη; .δίδων αύτώ δώρον 
(έδνα). Τά έδνα ταΰτα ήσαν ένίοτε λίαν μεγάλα, 
ουτω; ό Ιφιδάμα; δίδει βοϋ; εκατόν, πρόβατα καί 
αίγα; χιλίας (1). Τό τίμημα δέν ήτον ακόμη 
συμβολικόν ώ; παρά τοϊ; Ρωμαίοι; τό άσσάριον 
(αδ) καΐ παρά τοϊ; Γερμανοί; τό δηνάριον (dena
rius) καΐ οι χρυσοί (salidi), άλλ’ εϊναι πραγμα
τικόν, καΐ ή συνείδησις τή; σημασία; του έκφαί 
νεται καθαρώ; έκ τούτου, ότι αί παρθένοι κα
λούνται aJftaiCotai (2) (ήτοι παρθένοι προσπο- 
ρίζουσαι τοϊ; γονεϋσι βόας). Η αύστηρότη; ομω; 
αΰτη έμετριάσθη κατά πολύ, καθ’ όσον ό πατήρ 
(ώς τούτο συμβαίνει καΐ κατά τάς μεταγενε- 
στέρα; έποχάς παρά τοϊ; Γερμανοί; έπί τή; άγο- 
ρά; τής νύμφης) δέν παρεκράτει αύτός τά έδνα, 
άλλ’ έν μέρει ή καθ’ όλου έδιδε ταΰτα εί; τήν θυ
γατέρα του ποοϊκα (3). Αί περιπτώσεις, καθ’ ά; 
ό πατήρ άνευ τιμήματος δίδει τήν θυγατέρα του 
εϊναι εξαιρέσεις, άλλά καί πάλιν υπάγονται ώ; 
τοιαΰται έν μέρει ύπό τόν άνω κανόνα. ’Εάν ό Ό- 

θρυονεύ; άντΐ τού τιμήματος ύπόσχεται τήν υπη
ρεσίαν του (4)’ έάν ό ’Αγαμέμνων ύπόσχεται ' 
ίκουσίω; τήν θυγατέρα του είς τόν ’λχιλλέα, καΐ 

ετι πρός θησαυρούς, (5) έν έκείνη μέν τή περι- 
πτώσει δίδεται ώς τίμημα ή υπηρεσία, έν ταύτη 
δέ ή θερμώς ποθουμένη βοήθεια,ήν έπρεπε νά δώση 
ό ’Αχιλλεύς. Έξαίοεσις έπίσης εϊναι τό ότι ό Αλ
κίνοος θέλει νά δώση τώ όδυσσεί τήν Ν'αυσι- 
κάανάνευ ίδνων (6) διότι τό έξοχον τού μνηστή
ρας είναι τόσον μέγα, ώστε ό πατήρ έν τούτω 
θεωρεί εαυτόν άμειβόμενον. Εκ τή; μυθολογία;, ή 
μάλλον δύναταί τις νά εΐπη έκ τού παγκοσμίου μύ
θου,έχουσι τήν άρχήν των τά παραδείγματα,καθ ά 
ό άνήρ άγωνίζεται περί τή; κόρη;, καΐ διά τή; 
ανδρείας του τήν κερδίζει (7). Αλλα καΐ ένταϋθα 
ενυπάρχει η ιδέα τοΰ τιμήματος συνισταμένου εις 
τούτο, ότι ό άνήρ έκτίθησι τήν ζωήν του ενεκα 
τής νύμφη;, ώς έπΐ τής άλλης περιπτώσεως κατα
βάλλει μέρος τή; περιουσίας του. ό γενικός τύ
πο; τής τοΰ γάμου τελέσεως κατά τού; ομηρι

κούς χρόνου; ητο 1 
άνευ ταύτης δέν ύφίσταται συνάμα

>. 6 γενικός τύ-
• λ-

ή αγοραπωλησία- ό δέ τύπος 

ώς γίνεται

459 Ο.Ι·- 
318. Υ.335.

παρ άλλοις λαοί;· 6 γάμο; έτελεϊτο έν τή τοΰ 
πατρό; τή; νύμφη; οικία. Επικρατοϋσι δ’ ένταϋθα 
πάντα τά ήθη καΐ έθιμα ώ; καΐ παρ ’Αθηναίοι;, 
μόνον τό κέντρον τής όλης λειτουργίας, τδ θύμα 
καΐ αί πρός τούς θεούς δεήσεις, δέν δύνανται ν’ 

1 άποδειχθώσι. Τά κατάλευκα λαμπρά τή; νύμφης 
ί ενδύματα (άκηδέα σιγαλόεντα) (<) ώς καί τών 
κεκλημένων (2) δέν έκφράζουσι μόνον το πανη
γυρικόν τή; τελετής, και δέν έχουσι μόνον "λόγον 
αισθητικόν, άλλ’ έχουσιν άναμφιβόλως θρησκευ
τικήν σημασίαν- ένώπιον τών θεών, ο’ίτινες εϊναι 
προστάται τών γάμων, παρίσταταί τι; μέ κα
θαρά ένδύματα. II εορτή εορτάζεται διά συμπο

σίου. έν ώ παρευρίσκονται φίλοι καί συγγενείς, 
παίζοντες μουσικήν, άδοντε; καΐ χορεύοντες,άν καΐ 
έν Αθήνα·.; δέν φαίνεται, ότι έχόρευον (3). II εί; 
τον οίκον προπομπή τή; νύμφη; γίνεται σχεδόν 
8ν τρόπον καΐ έν Αθήναις. Τό έσπέρα; έν δαδου- 

( χία προπέμπεται ή νύμφη ύπό τών παρανυμφίων 
ύπό τήν ωδήν τοϋ Υμεναίου, καΐ τον ήχον τών 
αύλών εί; τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ (4). Προκειμέ- 

. νου δέ περί θύματος ούδόλως διστάζομε* νά εϊ- 
πωμεν, ότι ή ομηρική τοΰ γάμου τελετή συμφω
νεί μετά τή; αθηναϊκή;* περί θύματος όμως κα
θ’ όσον ήμεϊ; γνωρίζομεν ούδέν ίχνος άνευρίσκο- 
μεν, καΐ κατά τοΰτο ύπάρχει ουσιώδη; διαφορά 
μεταξύ ταύτη; καΐ έκείνης. Υπάρχει ιδέα, ότι τά 
θρησκευτικά τοϋ γάμου έθιμα δέν είχον έτι κατ’ 

έκείνους τούς χρόνους άναπτυχθή, καΐ ότι ταΰτα 
ήσαν αποτέλεσμα άναπτύξεω; βραδύτερα;, οΐαν 
ευρίσκομεν έν Αθήνα·.;. Ημεϊ; δέν συμφωνούμε* 
πρός τήν ιδίαν ταύτην. Η ανάγκη τοϋ νά υπο
βληθώ ό γάμος ύπό τήν προστασίαν τών θεών, 
καΐ νά καθκγιασθή διά θυσιών καΐ ευχών εϊναι 
άρχαιοτάτη, καΐ δέν έλαβεν άρχήν έν πρώτοι; 
κατά τήν προκειμένην ήμϊν άνάπτυξιν, άλλ α
ναμφίβολοι; άνατρέχει καΐ τού; χρόνους έκείνους, 
καθ οΰ; αί ελληνικά! φυλαΐ προσήγγιζον μάλ- 

. λον άλλήλας. Αποφαινόμεθα δ’ άνενδοιάστως.
ότι αί άρχαΐ τή; τοϋ γάμου τελέσεως εϊναι κοι
νά! εί; πάσας τά; ελληνικά; φυλάς, έκφαίνονται 
δ’ αύται κατά τούς αρχαιότατους ήδη χρόνου; έν 
τή έγγυήσει καΐ τή μετ αύτής συνδεδεμένη α
γοραπωλησία, ώς καΐ έν τή θρησκευτική τοϋ γά
μου τελετή καΐ ταϊς μετ αύτή; συνδεδεμέναις

(I) Παυσ. 3. 12. 2. Άπβλλών. 3. 40· 8. ΙΙίνδ. 
Όλ. I. 67 έπίσης Ό3υσ. Φ. 68— (2) Όδ. Ψ. 134. 
(3) Οδ. Λ. 3· - Α· 415. Ψ. 133. -(4) Ίλ. Σ. 490 

Ίΐσιόδ. Άσπ. 272.

(I) Ίλ. II 178. 190—X.472· Όδ. Ζ. 
Π. 391-Τ. 529. - Α. 281. 417— θ. 
343. Φ. 161 - (ί) Ίλ. Α. 244. - (3) Ίλ. Σ. 593. 
ΊΓμ. til Άφροδ. 419. -(4) X. 51. — Ν. 382, Ίδι 
Nietsch Όϊ. Α. 277. Β.52.- (5) Ίλ. Ν. 366 έπίσης 
Όδ. Α.. 287. - Ίλ. Ζ. 494. - (6) Ίλ. I. 447. - 

(7)Ό4. Η. 313. 43
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θυσίαι; ζαΐ εΰχαϊς πολύ πρό τών χρόνων, άφ’ ών 
μά; σώζονται αί όμηρικαΐ ειδήσεις. II νομοθεσία 
τή; οικογένεια;, εΐ; ήν πρέπει νά περιλάβωμεν 
τήν τέλεσιν τοϋ γάμου ζαΐ τήν νεκρικήν πομπήν, 
ειχεν άποτελεσθή πριν ή ετι χωρισθώσιν οί Ελ
ληνες εΐ; φυλά;, άπό δέ τής εποχή; ταύτης δέν 
έδημιουργήθησαν πλέον ουσιώδεις νέοι τύποι, οί 
δέ πανάρχαιοι βαίνουσι προ; την ζατάργ-ησιν ζαΐ 
διάλυσίν των. Η αγοραπωλησία κατηργήθη, ί 
θρησκευτική τοϋ γάμ.ου τελετή κατέστη μάλλον 
αδιάφορο:, καί ή όλη ροπή τή; τελέσεως τοϋ 
γάμου, και τό νομικόν αύτή; κϋρο; συνίσταται

:ήν έγγύησιν. Ουσιώδη δέ διαφοράν όμηρικοϋ 
άττικοϋ γάμου δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 
περί θυμάτων ούδεΐ; γίνεται λόγο;’ διότι έν 
όμ.ηρ'.κοΐ; ποιήμασι δέν έδόθη προ; τοΰτο 

.................. ι τέλους 
Καί κατά τού; ηρωικού;

ών

καί
■ αεν'

τοϊ; . , - . .
αφορμή νά περιγραφώσιν άπ αρχή; μέχρι 
τά τοϋ γάμου έθιμα.
χρόνου; ό γάμο; ΐσταται ύπο τήν προστασίαν 
θεών, καΐ κατά τούτου; επικρατεί ή άρχή, 
ότι οί θεοί διευθύνουσι τήν θέλησιν τών ει; γάμον 
συνερχόμενων (I) καί κατ αυτού; αί συμ.βασίαι 
καΐ α·. συμμαχίζι κλείονται καιομένων θυμάτων 
καΐ γινομένων ιερών όρκων. Πώ; δ’ ήτο δυνατόν 
ό γάμ.ο; τελούμενο; νά στερηθή τή; θεία; καθα- 
γιάσεω; ; Ολα τά λοιπά έθιμα συμφωνοϋσι προ; 
τά αττικά, διά τί λοιπόν μόνον τά θύματα νά 
έλλείπωσιν; Οθεν δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώ- 
μεν. οτι ή τέλεσις τοϋ γάμου έπι τών ηρωικών 
χρόνων δέν είχε θρησκευτικόν, άλλά πολιτικόν 
μ.όνον χαρακτήρα.

II κατά τού; αττικού; τέλεσι; τοϋ γάμου δέν 
δύνανται νά Οεωρηθή ούσιωδώ; διάφορο; άπο τήν 
τών λοιπών φυλών, άλλ’ είναι μάλλον άπάση; 
έν γένει τή; ιωνική; φυλή:, μέ τήν διαφοράν οτι 
ή άγοροπωλησία κατηργήθη ή δέ θρησκευτική τοΰ 
γάμου τελετή περιγρά φεται πληρέστερου παρ 
άλλοτε. Η δέ διαφορά αποβλέπει δευτερεύοντας 
χαρακτήρας, οπω; ούτοι, προϊόντος τοϋ χρόνου, 
σχηματίζονται μετά τόσον μακρον τών φυλών 
χωρισμόν. ‘Ω; αρχή εύουτάτη τών του γάμου ε
θίμων αναγνωρίζεται ή αγροτική, άλλά καΐ αΰτη 
ήτό πότε εί; πάντα; τού; Ελληνας κοινή καΐ κα
ταφαίνεται μόνον έν τή Αττική μάλλον ή καθ’ ά
παταν τήν λοιπήν Ελλάδα, άν καί έκεϊ ήδη κατά 
πολύ εκλείπει.

Ο τοΰ πολίτικου δικαίου χάρακτήρ, έφ’ ού 
στηρίζεται, εξαιρούμενου τοϋ connubiurn άμφο- 

II) Ίμ». ιΙίΔήμη-ρ. !33. II.-117. ΜΙ ' 

τέρων τών συζύγων, ή νομιμότης τοϋ γάμου, 
είναι ί>; παρά τοϊ; λοιποί; ελληνικοί; λ'αοϊς καί 
παρά πάσι τοϊ; ανεπτυγμένοι; έθνεσι τή; άρχαιόι 
τητο; ό άρραβών (η έγγύησι;). Τήν κόρην υπέτ 
σχετο εί; τόν άνδρα ό κύριος ταύτης, ήτοι ό πα- 

| τήρ, πάππο; ή έν ελλείψει τούτων ό αδελφός, ες 
I δέ ήσαν αδελφοί πλείονες, πάντες συνάμα. Εάν ή 
έγγύησι; ένεκα αμφιβολία; δέν ήδύνατο ν’άπο- 
δειχθή, διετηρεϊτο μέν ό γάμο;, έκτο; έάν ό κύ

ριο; τή; γυναικός άπήτει τήν διάλυσίν, τά τέκνα 
όμως ούδέν κληρονομικόν δικαίωμα εϊχον (1).

0 γάμο; ϊσχυεν έν τή 'Αττική ώ; θρησκευτική 
τελετή, ώ; ιερά καθοσίωσι; τής συζεύξεως. ‘Ως 
θεοί, προστάται τούτου ονομάζονται οί Ζεύ; τέ
λειος, Ηρα τελεία, προσέτι Αφροδίτη, Πειθώ, Αρ- 
τεμις, Ουρανό; καΐ Γαία, τέλος αί νύμφαι (2). 
Οτι δέ οί πλεΐστοι τούτων παρεισέδυσχν βραδύ’ 
τερον έζτό; τοϋ Διό; καΐ τή; Ηρα; μόλις δύνα
ται νά υπάρξη αμφιβολία, ούτοι κατά τά πλεϋ-χ 

παριστώσι τά καθ έκαστα τή; τοϋ γάμου τελέ- 
σεω; στοιχεία. Λ. χ. αί νύμφαι βεβαίως άναφέρον- 
ται μ.όνον εί; τό νυμφικόν λουτρόν, ή Πειθώ άνα- 
φέρεται εΐ; τό συστατικόν, τό όποιον μα; παρις-α 
ό άλδοβρανδίνειος γάμο; (3) ό ούρανός ζαΐ η Γαία 
καθιστώσιν αισθητήν άνθρωπίνως τήν ένωσιν τών 
νυμφίων. Οι θεοί, οιτινες κατά πρώτον υπήρξαν 
τοϋ γάμου προστάται, ήσαν πιθανώς ό Ζεύ; καί 
ή Ηρα, οί προστάται τή; οικογένεια;, ή Αφροδίτη 
ώςθεά τοϋ έρωτος, κατ έξοχήν δμω; οί αγροτι
κοί θεοί. Οί τελευταίοι δμως, οπισθοπορούΟης τή; 
γεωργίασ, έν γένει άφέθησαν, καί άντεκατεστά-

(I) Έε Blatner Bcitr ζ Kenn tuiss- des griech, 
R6chts σελ. 109. Meic.i nnd Sehoeman d.attisct Pro
cess σιλ. 409.

(’2) Ηλους, ζητ. ρωμ. 2 Σχ.όλ. είς ΙΙίνο· ΙΙύΟ. 4, Ι0| 
Ιϊρόγ.λ, προ; Τίμ· σιλ. 243.

3) ’Αρχαία τοιχογραφία άνενριΟεϊσα τό IfiOC έν‘Ρώ
μη πλησίον τή: Santa Maria Maggiore έν τοϊ: πότε 
κήποι: τοΰ Μικήνα κτήματι χάτά πρώτον τοΰ πρίγχηπο: 
Aidobrandilli, 4; καί τό δνομα- σήμερον «υρίσκετα·. 
έν τώ Βατικάνω.|Ί1 παράστασι; διαιρείται έν. είοει ανα
γλύφου εί: τρία συμπλέγματα- Έν τώ μέσω ευρίσκεται ό 
νυμ-'ζό: θάλαμο;, έν ώ ή νύμφη άνευ καλύπτρα; καΐ ή- 
αίνυανο; έπιζ.άθηται έπί κλίνη; πο/.υτιλου:, ΐστανται Σ' 
παοα τή κλίνη ή πάοάνυμφός λαλ.οϋσα πρός τήν νύμφην 
ήοέω;, καί ή νυμφιύτρ:αΛετοιμαζομ·νη ν' άλείψη την 
νύμφην, μέ. ελαων ιερόν. ’ Αριστ'ρό'κν Σέ 'ν τινι ΐσωτερικ<;> 
οωμκτίω γυναίκες, ετοιμάζονται τό έΟιζόμενον νυμφίον . 
λουτρόν: ρεςιόθιν δέ πρό τοΰ θαλάμου ί-.ί τινο; ικριώματος · 
ό άναμενων γκμόρκ. Κατά τινα: μέν παριστα τόν γάμον 
τοΰ Βηλά·>ς ηαΐ τηςίάί^ν, ζφτ’χρ.οχς ,δε τον τοΰ Μι
λίου ζαΐ τής Ιουλίας. .£14 Η {’■ 

θησαν υπό τών άνω είρημένων (1). Σχεδόν παρά 
πίσι τοϊ; έθνεσι τή; άρχαιότητος αί άγροτ.κ.αΐ 
θεότητες είναι έκεϊναι, έκ τοϋ κύκλου τή; λα
τρείας τών οποίων έλήφθησαν τά γαμικά έθιμα 
καΐ τά σύμβολα τούτων. 'Αληθώς μέν οί συγγρα
φείς δέν άναφέρουσί τι περί τή; λατρεία; τών 
θεών τούτων κατά τήν τέλεσιν τοϋ γάμου, παρέ- 
μειναν δμω; αρκετά ίχνη ταύτης ούχί μόνον έν 
τή γλώσση, άλλά καΐ έν τοϊ; έθίμοι; τοϋ γάμου, 
τά οποία θά άναφέρωμεν κατωτέρω χωρίς νά έ- 
παναλαμβάνωμεν ένταΰθα πάντα τά έθιμα καθ’ 
έκαστα, πρός αποφυγήν μακρολογίας. Τής τελε
τή; έγίνετο αρχή τελούμενου θύματος, τοϋ θύ
ματος δηλ. τοϋ καθιερωμένου εΐ; τούς γαμήλιους 
θεούς (2)· Νύμφη καί γαμβρός έλούοντο έν πη- 
γ’αίω ΰδατι, τό όποιον έφερε παϊ; ή κοράσιον τών 
πλησιεστάτων συγγενών έκ τής Καλλιρρόη; ή 
έννεαζρούνου (3). Οί παϊδες παρίστων ένταΰθα τό 
οώτό πρόσωπόν δπερ κατά τόν ρωμαϊκόν γάμον, 
έσημ.αινον δηλονότι τήν άγ'νείαν και ειλικρίνειαν. 
Πα'ί; έστεμμένος άζάνθας ζαΐ δρυοβαλάνους έβά- 
σταζε λίζνον πλήρες άρτου, προφέρων τάς λέξεις: 
έφυγ-ον κακόν, εύρον άμεινον (4). Οί αρχαίοι ά- 
νεϋρον έν τώ έθίμω τούτω άπ-ήχημα ίκ τών χρό
νων εκείνων, καθ’ ού; έτρωγ-ον οί άνθρωποι βαλά
νους, μή όντος είσέτι γνωστοϋ τοϋ σίτου. Αί 
λέξει; έκεϊναι σημαίνουσι κατ’ αύτού; τήν με- 
τάβασιν άπό τοϋ νομαδικού εΐ; τόν γεωργικόν 
βίον (5). Δέν έχει δμω; ουτω. Χρόνο; άγριότη- 
τος, ζαΐ ζαθ’ ίν έτρωγαν βαλάνου; οί άνθρωποι 
ουδέποτε υπήρξεν, ήδη πολύ προ τή; γεωργία; 

(1) Ίίι Mueller dorier I. σελ. 399.
(2) ΗολυΣ· 3. 38. — Φιότ. ύπό τήν λεςιν προτελιια. 

— ΛιόΣ. 5· 73· — Άχιλ. Τάτ. 2. 12 χ«ι χατωτίβι».
(3 Άρποχρατ. ύπό τήν λ. Λοντροφόρο:. "Εθο: ίν το"; 

•/αυ,τΰσι λουτρόν μ*τ*πέμπισθχι εαυτοί; χατ« τήν τοΰ γά
μον ήμερον* επεμπον ί 'έπί ταΰτα τόν εγγυτάτου γίνου: 
παΐία c^"0‘ ίλ',υτρσφόρουν ... τα λουτρά έ-
χόμιζον ίχ τής νΰν μέν ίννεαχρούνου καλούμενης κρήνης, 
πρότερον οέ Καλλι^ης. — «1>ωτ* ύπό τάς λ. λουτροφόρος 
καί λουτρά. ΙΙολ. 3. 43. θ-.υχ. Ζ. 15· σχόλ.Έύρ. cotv. 
349. Άριστ. Αυ·ι·τρ«τ. 178.

(4) Ζηνοβί, πχροιμ. 3.98—Εόςάί. εις όίΰσ. 12.337.
(5) ΕύστάΟ. Μ. άνωτ. Ούχ ήίύς ό τότε κατά τους 

δενίρυάζοντα; βίος χάι τους Βαλανηφαγοΰντας . . . τραχΰν 
γάρ τόν βίον «κείνον και παροιμία Σηλοΐ παρά ΙΙαυαανία 
λίγονσα* εφνγαν κακόν εύρον ίμεινον, ήν έλεγε φησι» άμ· 
φιβαλής παΐς ’ΑΟήνησι «ατεμμίνος άκανβας μετά ίρηίνεον 
ααρπ ον, λίκνον βαατάζων «λήρε; άρτκν, αϊνιβσόμινο; τήν 
«* τον πελκιοΰ βίου ίπϊ τό κρεϊττον μετχίόλήν.

ύφίστατο ή μονογαμία, ΰπήρχον αγροτικοί θεοί, 
ο'ίτινε; προ'ίσταντο τή; γενέσεως έν τή φύσει. Καΐ 
οί νομάδες προσέφερον ήδη τιμά; είς τού; θεού; 
τή; γονιμότητος, τών ποιμνίων ζαΐ τή; εύφορίας 
τών καρπών, Η παράδοσις, δτι ό Κέκροψ ποώτο; 
είσήγςεγε τού; γάμου;, έδίδαξε τήν γεωργίαν ζαΐ 
το θάπτειν τού; νεκρούς, ούδεμίαν έχει βάσιν 
ιστορικήν, είναι πλάσμα ποιητική; φαντασία;' 
καθ δσον παραδέχεται, δτι ’ ή άνάπτυξι; μετά 
μακράν αγριότητα έπήλθε, ζαΐ ήρξατο τότε, δτε 
ό λαό; πλέον έξελέξατο σταθεράν κατοικίαν. 
Κατά τά; ιστορικά; τών χρόνων μα; γνόισει; ή 
παράδοσις αΰτη ουδόλως είναι πιστευτή. Τό δί
καιον, τό έθιμον, ή θρησκεία έλαβον υπαρξιν υ,ετά 
τή; άνθρωπότητος, έχουσι τά; ρίζα; των έν τή 
πρώτη οικογένεια, καί άνατρέχουσιν εί; τού; 
χρόνου;, καθ ού; ούτε Ελληνε;, ούτε Ρωμαίοι 
όπήρχον. ό αμφιθαλή; παϊ; σημαίνει, ότι τοϋ 
γάμου προΐστανται αί αύταί θεότητες, αϊτινες 
προΐστανται καΐ τής γενέσεο»; έν τή θύσει' το δέ 
πλήρες άρτων λίζνον παρίστησι τόν χαρακτήρα 
τών θεών τούτων, οτι δηλ. αυτοί διατκροΰσι τάς 
οικογένεια; ζαΐ ώριμάζουσι τούς καρπούς. At δέ 
άκανθαι καΐ αί βάλανβι είναι τά σύμβολα τή; 
εύφορίας' τήν αύτήν επίσης εχει σημασίαν καΐ ή 
έξ άκανθών δέσμη, ήν φέρει έν τώ ρωμαϊζώ γάμςο 
ό puer palrimus et matrimus, έξελέχθη δέ ή 
άκανθα, διότι αΰτη τε καΐ ή δού; έχουσιν άφθονον 
καρπόν Αί δέ σκοτεινά1, λέξεις έφυγον κακόν εύ
ρον άμεινον άναφέρονται εί; τήν αφθονίαν, ήν ο· 
θεοί τή; γεωργίας ευνοι άντε;, παρέχουσιν είς τούς 
ανθρώπους. Εφυγο>' χαχό>· ήτοι τήν στέσησιν καΐ 
τήν ένδειαν άπίφυγον, iepor tipuror έπέτυχον 
αφθονίαν καί πλησμονήν, οί θεοί είναι εύμενεϊ; 
πρό; με. Ομοια έγίνοντο καΐ ίν τοϊ; Πυανεψίοις 
μικρόν πρό τοϋ θέρους, διότι πχρήρχετο ό καιρός, 
τής αφορίας, έπί τή έλπίδι, οτ·. κατά τήν συγκο
μιδήν έν χαρά. Οά έκφίρωσι τήν είρεσιώνην (I). 

| 0 δέ παϊ; εϊνχι άμφιθχλής, ώ; παρά ρωμαίοι;
puer palrimus et inalrimua πρός αποτροπήν 
κακών οιωνών. Μετά τό τέλος τοϋ συμποσίου 
έφέρετο ή νύμφη εις τήν τοϋ νυμφίου οικίαν (?) 
Καθημένη έφ’ άμαξας συρομένη; υπό ημώνων ή 
ταύρων, έχουσα άφ’ ένός μέν τόν γαμβρόν, άφ’ ε
τέρου δέ φίλ.ον τινα τούτου, πάροχον ή παρχνύμ-

Π) ΙΙλουτ. θ».·. 22. — (2) lift. Hermann griech. 
Antiquilat. 3. β«λ. 132 σημ. 1(1. Διότι, ίτι τό γαμιχόν· 
«υμπόσισν μ«τά τήν είς τήν οίχίαν τοΰ γαμβρού με-άζασιν 
τή; νύμφης έγίνετο,·‘«Oat πεπαλαιωμένη πλάνη.
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φιον καλούμενου (1) έκομίζετο ύ-ττό τδν ήχον τών | 
αυλών καί ψαλλόμενου τοϋ Τμεναίου (2). Συνάμα I 
δ’ έφερε κόσκινον και φρύγετρον (3) ώς σημεϊον 
τών οικιακών της ενασχολήσεων. Η γαμική δάς 
ήνάπτετο, ώς φαίνεται έν τή πυρά τής εστίας έν 
τή οικία τών γονέων τής νύμφης (4) καί έσήμαι- 
νεν ίσως τό κοινόν τής εστίας μεταξύ τών συ
ζύγων. Αμα έφθανεν ή νεόνυμφος εις τήν οικίαν 
τοΰ συζύγου της έρραίνχτο καταχύσματα, ήτοι 
σύκα, κάρυα, και άλλα τοιαΰτα (3) σημαίνον 
τοϋτο,δτι ηΰχοντονά παράσχωσιν αύτοίς οι αγρο
τικοί θεοί γονιμότητα καί ευλογίαν, όμοίως καί 
παρά ρωμαίοις ό σύζυγος έν τώ γάμω, καί οί 
άγορανόμοι (aediles) κατά τήν εορτήν τής Δήμη- 
τρος (corealia) έρόαινον κάρυα. Επειτα ήγον τήν 
νύμφην εις τήν εστίαν, ίνα μυήσωσι ταύτην εις 
τήν τοΰ οίκου κοινωνίαν, καί είς τό καθήκόν της 
διά νά ήναι φύλαξ τοΰ πυρός. Τότε δ’ εισήρχετο 
εις τόν θάλαμον, πρό τοΰ όποιου ήτο άνηρτημέ- 
νος ύπερος (6). Οί αρχαίοι καί νεότεροι συναριθ- 
μ.οΰσι τούτον μέ τό κόσκινον καί φρύγετρον καί 
θεωροΰσιν ταϋτα πάντα σύμβολα τής οικιακής 
εργασίας. Ούτως αναφέρει ό Πολυδεύκης « ύπερον 
δ έςέδουν πρό τοΰ θαλάμου, ώσπερ καί κόσκινον 
ή παίς έφερε, σημεία, οι; είκός, αυτουργίας. » 
Ημείς όμως δεν συμφωνοΰμεν μ'ε τήν ιδέαν ταύ
την. Διότι διά τί νά στηρίζεται πρό τού θαλά- 
μ.ου ; πρός τί τίθεται έκεϊ τοιοΰτον οικιακόν έρ- 
γαλείον ; Ημείς βλέπομεν μάλλον έν τούτω σύμ
βολου αρχαιότατου, ή έννοια τοΰ οποίου ούδ’ είς 
αύτούς τούς αρχαίους δέν ήτο γνωστή, διότι ή 
συνάφεια τοϋ γάμου μετά τών αγροτικών τελετών 
έπί μάλλον καί μάλλον εξέλειπεν. ό ύπερος έν
ταΰθα είναι φαλλοΰ σύμβολου, καί τούτου ένεκα (I) 2 3 4 5

(I) 'Αρποχρ. ύ-·', την λιςιν ταύτην. Ζεύγος ήμιονιχόν 
ή βοειχόν ζευςαντε; τήν λιγομίνην χλινίόα ή έατιν όμοια 
βίϊ'όρω τήν της νύμφης μίθοοον ποιούνται. ΙΙχραλαόόντες 
όέ αύτήν έκ της πατρώας εστία; έπι τήν άμαςαν άγουσιν 
εϊς τά τοϋ γαμόϋντος εσπέρας ικανής. Κάθηνται ο- τοεΐς 
έπί της άμάςης, μέση μένή νύμφη, εκατέρωθεν ο> g Ί! 
νυμφίος καί ό πάρο/ος. Άρποκρ. ύπό τήν λίςιν πάρο/ος,

(2) -/?'·■ £ί’ Άρ·.στοφ. όρνιθ. 4735. ίτυμολ. μέγα ύπό 
τά; λίςεις μετίασι κόρης. . .

(3) <1>ώτ. Μυριοβλ.' 239 σε).. 3»1. Με'γ. ετυμ. ύπό 

τ. λ. άρματιϊον μέλος. Άριστοφ. εϊρ. 4332. όρν. 4720.
(4) Σ/όλ. Ενριπ. Τρ. 315. Νόνιμονγάρ έστι τη μητρί 

οαουυ/μϊν έν τοΐ; γάμοι; τ ·>ν θυγατέρων. Ί φιγ. εν Αΰλίό. 
739 — ίό.Hermann ένθ. άνωτ. σελ. 154 σημ. 20.

(5) Σχολ. Άριστοφ, Ιίλούτ. "63.Φώτιός ύπό τ.Λ. κα- 
τχ/ύσμστα.* Αρποχο. ΊΙσύ/.ΣοΆ’ϊας ύπό τήνλεξιν ταύτην·

ί(5) ΙΙολυ?. 1. 4. "■ :··' ■' ·

ακριβώς τήν ήμέραν τοΰ γάμου καί πρό τοΰ θα
λάμου άναρτάται. Ούτως έσυνείθιζον καί τήν 
ρωμαίαν νύμφην νά καθίζωσι κατά παλαιάν ίεράν 
συνήθειαν έπί τοΰ ύπερμεγέθους φαλλοΰ (imma- 
nissisus iascinus) τοΰ Πριάπου, ίνα δεχθή παρά 
τών θεών τήν καθαγίασιν τής γονιμότητος, ούτως 
είθίζετο καί ό φαλλός νά σταίνεται έν ταϊς όδοίς 
καί τοϊς άγροίς παρ’ Ελλησι καί Ρωμαίοις, καί 
κατά τάς έορτάς τοΰ θερισμού καί τοϋ τρυγητού 
νά περιάγηται. Βραδύτερου τό σύμβολον εκείνο 
δ'εν ήτο πλέον καταληπτόν,διότι έξέλιπεν ή γνώ- 
σις τής γενίσεως τών τοϋ γάμου έθίμων, τό άφη
σαν όμως κατ’ έθιμον νά ίσχύη. Αλλη έζήγησις,, 
ότι δηλ. ό ύπερος άνηρτάτο πρό τοΰ θαλάμου πρός. 
άπόκρουσιν τοϋ φθόνου, είναι ήττον πιθανή, αν
καί έξ αναλογίας τών ρωμαϊκών ηθών ήδύνατο νά 
έπιβεβαιωθή. Καί τό κυδώνιον, τό όποιον ή νύμ
φη κατά τά λεγ'όμενα μεν κατά τούς νόμους τοϋ 
Σόλωνος, βεβαίως όμως κατ’ έθιμον τών αρχαίων-, 
χρόνων τό όποιον καθιέρωσε διά νόμου ό Σόλων, 
έσυνείθιζεν έν τώ θκλάμω νά τρώγη (ί) έλήφθη 
έκ τής τελετής τών γενεσιουργών θεοτήτων (2). 
Τά μέν μήλα ήσαν καθιερωμένα είς τάς θεότητας,
αϊτινες ποοΐσταντο τοϋ γάμου καί τής γονιμό
τητας· ήτοι είς τόν Διόνυσον, τήν Δήμητραν, τήν 
Αφροδίτην καί τήν Ηραν. Τό- δέ κυδώνιον καί 
όοίδιον έχουσι μεγάλην σημασίαν έν ταϊς άσια- 

τικαίς φυσικαίς τελεταϊς' εκείνο μέν είναι σύμ
βολον τής γυναικός, τοϋτο δέ ένεκα τής πλη- 
θύος τών κόκκων του σημαίνει τόν άνδρα. II νύμ
φη, τρώγουσα τό κυδώνιον, καταλαμβάνεται ύπό 
τής γονιμοποιού δυνάμεως τής θεότητος, άφιε- 
ροΰται είς τήν Αφροδίτην, άναλαμβάνουσα τό 
σύμβολον ταύτης. Είς τίνα θεότητα έν πρώτοις 
ήτον αφιερωμένου τό κυδώνιον, δυσκόλως δύναται 
ν’ άποφασισθή, τοϋτο μόνον είναι βέβαιον, δτι ή 
θεότης αύτη πρέπει νά ήναι αγροτική. Εύφορία 
τών αγρών καί γονιμότης τών γυναικών έθεωρείτο 
κατά τήν άοχαίαν θρησκείαν 8ν καί τό αύτό κα
θώς ή φύσις καί τό πνεύμα. Η τρώγουσα κυδώνια 
νύμφη επιστρέφει πάλιν εις τήν τό ροίίδιον τρώ- 
γουσαν Περσεφόνην. Τά. έλευσίνικ μυστήρια παρί"

(4) Πλουτ. σωζ. πχραγ. σελι 414 . — Ό Σόλων εχέ- 
λευε τήν νύμφην τζ> νυμφίω συγκάταχλίνεσθαι μήλου χυ- 
οωνίου χατατρωγοϋσαν, αίνιττόμενο; ώ; ίοιχεν, ότιοεϊ τή’ 
άπό οτόμστο; καί φωνή; χάοιν ιύάομόστον είναι -πρώτην 
χαί ήο-εϊαν — ζητ. ρωμ. 65. —. Σολ. 20. ·■ ■

(Ϊ! Πίλ. Hermann ενθ. ' άνωτ. σελ. ·454 ·ημ. 28 χαί 
τάς έχει άναφερομιν·; σύγγραφίς. LasatlX Μ· - άγωτ* 
σελ.75 καί76. ‘·- .·■·>’,■ • . Λ» Ji I .

«των παραπλησίως τήν λειτουργίαν τής συλλή- 
|εως καί τής γεννήσεω; έν τε τή φύσει καί έν τώ 
ανθρωπίνω βίω. Εν τώ τής ροιάς καρπώ υποδέ
χεται ή Περσεφόνη τόν σπόρον τοΰ άνδρδς καί τοΰ 
άγροϋ, δέν δύναται πλέον να χωρισθή άπό τοΰ 
«νδρόςτης, διό τι είσήλθεν είς κοινωνίαν γένους 
μετ’ αύτοϋ. II συνάφεια τοϋ γάμου πρός τήν λα
τρείαν τών άγροτικών θεοτήτων έκφαίνεται κα- 
θαοώς έν τοϊς Θεσμοφορίοις.
. Ολίγα τινα έτι περί παραστάσεως τών ιερέων. 
Κατά πόσον συνήργουν είς τόν γάμον ιερείς, δέν 
δΰνανται νά ύπάρχη άμφιβολία. Τά περί γάμου 
^ωζόμενα δέν μάς άναφέρουσί τι περί ευλογίας 
τών ιερέων. Πάσαι αί ειδήσεις συμφωνοΰσιν ώς 
πρδς τοϋτο, ότι αί ήρραβωνισμέναι (έγγεγυημέ- 
ναι) καί οί νεόνυμφοι έπεσκέπτοντο τούς ναούς 
«ών θεών, προσέφερον δεήσεις καί θύματα, παρευ- 
ρισκομένων καί τοΰ ίερέως ή τής ίερείας, καί έδι- 
δάσκοντο τούς περί γάμου θεσμούς τής θεότη- 
τος (1). Τοϋτο μόνον δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
έ» τών χωρίων, ότι άναγκαία δέν ήτο ή παρουσία 
σών ιερέων, διότι έκαστος Αθηναίος ήδύνατο καί 
μόνος οίκοι νά προσφέρη θύμα, άλλά καί αί πλεϊ- 
σται περί τούτου σωζόμεναι ειδήσεις δέν δύνανται 

νά θεωρηθώσιν ώς άναφεοόμεναι ,είς τού; νυμφευό
μενους, άλλ’ εί; τούς ήδη νυμφευθέντας,

ΣΕΡΓΙΟΣ Δ1ΟΚΛΗΤ1ΑΝΟΣ.

Εινε πράγμα περίεργον καί όμως αληθές ότι 
τύραννοι όσιο διά τής ηλικίας πλησιάζουσι

:άς χεϊρας τών νεο’ 
έειχννει, οτι ή Ιέρεια 
θεσμών τή; 0:ϊ; έοι- 
σημαίνει ούΐέν άλλ0 
Ξηνκρ. λες. σελ. 77.

οι
πρδς τδ τέομχ αύτών, τ.όσω προσπχθοΰσι νά πα- 
ρατείνωσι τήν υπαρξιν των, καί έν τή επιθυμία 
αυτών ταύτη, έγκολπούμενοι τάς γελοιωδεστέρας 
προλήψεις καί τερατουργίας, έπιχειροΰσι δι’ αύ
τών νά παρεμποδίσωσι τή; άμειλίκτου ’Ατρόπου 
τδ άχαρι έργον. Επωφελούμενοι δέ τή; φιλοζώου 
αύτών διαθέσεως άγύρται τινε;, σπεύδουσιν εί; 
τά; αύλάς των, δεικνύοντε; προσπάθειαν οπω; ί- 
κανοποιήσωσι τήν έπιθυμίαν των’ άλλ είς μάτην, 
τήν ψαλϊδα τής Μοίρας δέν ίσχύουσι το παράπαν 

νά κωλύσωσιν.
6 Σέργιος Διοκλητιανό; έγένετο εί; τών περιφη- 

μοτέρων έκείνων γοήτων, τών συνηθέστερον ύπό 
τό τοΰ άλχημιστοϋ όνομα διακρινομένων. Γεννη
θεί; έν Θεσσαλονίκη περί τά μέσα τοϋ παρελθόν
τος αίώνος, έλαβε τά πρώτα τής μαθήσεως στοι
χεία έν τή πατρίδι αύτοϋ, έκεϊθεν δέ μετέβη εί; 

Βιέννην, ένθα έμαθήτευσε παρά τώ τά φυσικομα
θηματικά έκεϊ διδάσκοντι Χριστοδούλω Ξηρομε- 
ρίτη ’Ακαρνάνι, τώ ύπδ τής ’Εκκλησίας άποκη- 
ρυχθέντι καί άφορισθέντι διά τήν κακοδοξίαν αύ- 
τοΰ. Εσφαλμένως δέ ό Κ. Παπαδόπουλος Βρετδ; 
έν τή Νεοελληνική Φιλ.ολογία αύτοϋ συγχέει τδν 
Διοκλητιανδν τοϋτον πρδς Σέργιον τδν Μακραϊον, 
άνδρα καί έπί σοφία καΐ έπί όρθοδοξία έπίσημον.

Λαβό>ν χημικάς τινα; γνώσεις παρά τώ ϊηρο- 
μερίτη ό Σέργιος, ήρξατο έπαγγελλόμενος τδν άλ- ' 
χημ.ιστήν, άσχολούμενος .περί -ήν ευρεσιν τοΰ 
φιλοσοφικού λίθου, τοϋ ΰδατος τή; άθανασίας 
καί τοιούτων άλλων μυθευμάτων. Τποπεσών όμως 
εΐ; τήν δυσμένειαν τής Βιενναίας αστυνομίας διά 
τάς τοιαύτας άγυρτείας του, καί καταδιωκόμε- 

I νο; ύπ’ αύτής, κατέφυγεν εΐ; Τεργέστην, ένθα 
τυχών πλοίον τοϋ Αναγνώστου Μακρή Ι'αλαξει- 
διώτου, μέγα παρά τώ Αλή πασά ϊσχύοντο; και 
διοικοΰντο; τήν ναυτικήν τοΰ σατράπου μοίραν, 
έπέβη είς αύτδ, καί διαλαθών τοιουτοτρόπως τάς 
αύστριακά; άρχάς, κατέφυγεν είς Πάτρας. Κατά 
τδν πλοΰν, έξαπατήσας τδν απλοϊκόν Μακρήν 
περ^ τών ανακαλύψεων αύτοϋ, τδν έπεισεν ότι 
ήτο κάτοχος μυστηρίων, δι ών έδύνατο έκ λίθων 
νά κατασκευάζη χρυσόν καί άργυρον, καί διά ρευ

στού τίνος νά "αρέχή τήν αθανασίαν.
’Επανελθών ό Μακρής παρά τώ *Αλή πασά δέν

( (Ι)Πλουτ. συζυγικά παραγγ. σελ. 4 40 έκί. Illllt
• Μετά τόν πάτριον θεσμόν, ον υμΐν ή τή; Δήμητρο; ίέ· 
pits συνειργμίνοι; έφήρμοσεν, οίμαι καί τόν λόγον, δμο° 
ήννεφαπτόμενον υμών καΐ συνυμεναιόΰντα. χρήσιμον άν τ1 
ποιήβαι καί τώ τόμω προσωοόν.· Εκ τούτου τινε; συμ- 
■πιραίνουσιν, οτι ή Ιέρεια συνεκράτει

ρ .«ύμιων, ό τοϋ λόγου ειρμό; ίμω;
μνταΰθα μόνον περί τών τοϋ γάμου 
οασκ·.· συνειργμίνοι: ο’ ένταΰθα 
παρά τό ε·.; γάμον συνερχόμενοι;.

’ · Ή ιέρεια Άθήνησι την ίεράν αιγίδα φορούσα πρό; του; 
νεσγάμου; εισέρχεται.· .— ώ; ίερεΐ; φαίνεται, οτι προσε-

■ ιχσλοϋντοέκ τών πλουσίων καί σημαινόντων ίνα φροντί- 
σωσι περί τοϋ θύματος τοϋ γάμου- ΙΙοσιδιππ. Χορευ, 

Αθηναίω 9. 5. σελ. 377. «Διαχονοϋμεν νϋν γάμου; 
τό θϋμα 3οϋ;, ό διδού; έπι^ανή;, έπιφανής ό λαμβάνων 
τούτων γυναϊκε;,'ίέρειαι τή θεώ, κορύβαντε;, αύλοι, παν
νυχίδες, αναστροφή, ■ ίπόδρομος ούτο; ?στι σοι, μαγειρι- 

■ Χης.» Ενταϋθα τό ιέρεια·, μεν είναι κατηγορούμενον τοϋ
• γυνα ϊχες, άλ^ά άνχφερεται παραλλήλως- ό μάγειρο; άνα- 
. φιρει τά πρόσωπα, τά όποια i~l χινα; γάμου πλουσίου
παρίστανται.Πλείονα παρά Lasaulx ίντ. άποτ σελ. 71.94. 

Κ ■

Κ·«ίΑ ς
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έλειψε νά άναφέρη αύτώ τά μυστήρια δσα είς 
περίφημος μάγο; κατείχε, καί νά τω προτείνη ίνα 
έπωφεληθή αύτών. ,ό,σατράπης, εμπλεως χαράς 
διότι τέλος εύρε τό.μέσον τοΰ νά μη άποθάνη άφ’ 
ένδς, και ν’ άποκτήση άφ’ ετέρου δσον χρυσόν ή
θελε, προσεκάλεσε τόν Σέργιον είς Ιωάννινα καί 
κατωκησεν αυτόν εις τά άνάκτορα τής Λιτερί- 
τζης, ένθα έκράτει ώς αιχμάλωτον, μή έπιτρέ- 
πων αΰτώ νά συγκοινωνηση πρός άλλον’ φροντί
δων δμως ΐνα μή ύστερήται δ μάγο; ούδενός πράγ
ματος, τώ έπρομήθευσεν ικανά, κατ άπαίτησίν 
του, είδη έξ ’Ιταλίας καί Γερμανίας. Μεταξύ άλ
λων παραδοξολογιών ό Σέργιος ίσχυρίζετο δτι δπως 
έπιτύχη είχεν άνάγκην ικανή; κόπρου άνθρωπίνης, 
προερχομένη; όμ'ως άπό παϊδας καΐ κόρα; είς κα- 
τάστασιν έντελοΰ; παρθενίας έτι ευρισκομένου;' ό 
δέ τύραννο; δπω; ικανοποίηση τήν αϊτησιν τοΰ 
γόητο; ταύτην, συνήθρο-.σε καί έκλεισεν έν τοϊ; 
άνακτόροις αύτοΰ εκατόν παιδία καί ισάριθμα 
κοράσια, τά όποια έτρέφοντο ύπό τά; οδηγίας 
καί τήν έπιτήρησιν τοΰ άλχημιστοΰ Σεργίου- Τά 
δυστυχή εκείνα ,παιδία ύπεχρεοΰντο διά μαστι
γώσεων νά φάγωσιν έν άπλ.ηστία έξάκι; τή; ημέ
ρας, άδιάφορον άν είχον ή όχι όοεξιν' έκαστον 
αύτών ήναγκάζετο νά καταβροχθίση τήν μερίδα 
του καί τό δυνάμενον νά φάγη περιπλέον, έλάμ
βανεν ώς άμοιβήν πέντε παοάδες κατά μερίδα. 
Εννοείται δέ δτι πολλά τών παιδιών, ιδία δέ τών 
κορασίων έκείνων, άπεβίωσαν έκ δυσπεψίας, διό
τι κεκλεισμένα έν τοϊς δωματίοις καί μή περι- 
πατοΰντα, δέν έδύναντο νά χωνεύσωσι τό πλήθος 
τής τροφής, ήν ύπεχρεοΰντο νά φάγωσι.

Μή άρκούμενο; είς τήν ούχί τόσω επίζηλον 
ύλην τών παίδων δ Σέργιος πρός επιτυχίαν τών 
χημικών του σκευασιών, έζήτησε καί αίμα άν- 
Ορώπινον" δ δς σατράπης ούδ’είς τοΰτο έπιθυμών 
νά τόν υστέρηση, έθηκεν εις τήν διάθεσίντου τήν 
σωρείαν τών παίδων, ους έφύλαττεν είς τά άνά
κτορα πρός ίκπλήρωσιν τών ασελγών επιθυμιών 
του, αί δέ αφαιμάξεις έγένοντο τοσοΰτον συνε
χώς καί άφθόνως, ώστε πολλοί μέν τών παίδων 
έκείνων άπεβίωσαν, πλέον δέ τών τριάκοντα έπα- 
θον διά βίου.

Ο,τι όμως έκινδύνευσε νά λάβη σπουδαίου χα
ρακτήρα ήτον έτέρα άπαίτησις τοΰ άλχημιστοΰ, 
ζητοΰντος μεγάλην ποσότητα τριχών ανδρικής 
κόμης. Αν ιζήτει τρίχας γυναικείας, τό πράγμα 
ήτον εύεκπλήρωτον,-διότι δ ’.Αλή πασάς ήθελε 
διατάξει δλας τάς τρειδεϊς γυναίκας τής σατρα

πείας του νά κείρωσι τάς κόμας των καί τώ προ* 
σενέγκωσιν αύτάς' άλλ’ ώς γνωστόν,'»: Αλβανοί 
μ·έχρ·. τοΰ νΰν ξυρίζουσιν δλοτελώς τάς κεφαλές 
των, άφίνοντε; μόνον μικρόν θύσανον είς τήν κο
ρυφήν αύτών, ώστε τό αίτημα τοΰτο τοΰ άλχη- 
μιστοΰ ήτο λίαν δυσχερές.

Αλλ’ όμως δ σατράπης μή θέλων ούδ’ έπί μι- 

κρόν νά παρακούση είς τόν Σέργιον, όστις τώ έ· 
πηγγέλλετο τήν άθανασίαν, διέταξεν εί; τόν 
στρατόν του νά μή ξυρίση τοΰ λοιποΰ τάς τρί
χας' ή δέ διαταγή αΰτη έγένετο άφορμή φρικώ- 
δους ανταρσίας, θί Αλβανοί στρατιώτάι ύπο* 
λαβόντε; ότι ή διαταγή τοΰ ν’ άφίνωσι μακράν 
κόμην ήτο τό προοίμιον δλοσχεροΰ; μεταρ^υθμί- 
σεως έπί τό Εύρωπαϊκώτερον, συνηθροίσθησαν 
θορυβωδώ; εί; τήν αύλήν τών ανακτόρων καί «ίς 
άλλα δημόσια μέρη, καΐ ήρξαντο άναφανδόν κη- 
ρυσσόμενοι κατά τής άποφάσεω; τοΰ σατράπου, 
παροτρύνοντας άλλήλους είς παρακοήν, καί κραν 
γάζοντε; καΐ άπειλοΰντες. Τοΰτο βλέπων δ Άλή 
πασάς έκρύβη, και πέμψας τόν αρχηγόν τών τα
κτικών στρατευμάτων Κασήμ άγαν, πολλά τε 
άλλα τοϊ; ύπεσχέθη καί ότι άμα ή κόμη των 
ήθελεν αυξήσει ενα μόνον δάκτυλον, ήθελε τούς 
διατάξει έκ νέου νά τήν κείρωσι. Προσέτι τοϊ; 
έφανέρωσε τό αίτιον όπερ προύκάλεσε τήν άπό- 
φασιν έκείνην, καΐ τοΐς προσέφερε δώρα πολλά* 
άλλ’ οί στρατιώται, ούδόλως πραΰνθέντες, μικροΰ 
έδέησε νά κατακερματίσωσι τόν Κασήμ άγαν, ό 
δέ σατράπης ύπεχρεώθη νά ύποχωρήση άπέναντι 
τής έπιμονή; τών στρατιωτών, του.

Εν τούτοι; δ άγύρτης Σέργιος έξηκολούθησε 
μέχρι τοΰ 1818 τάς χημικά; έργασίας του, κε- 
κλεισμένο; πάντοτε έν τοϊ; άνακτόροις' τέλος δ 
'Αλή πασάς βαρυνθε’ις πλέον νά μή βλέπη πραγ- 
ματοποιούμενον τό άποτέλεσμα τών υποσχέσεων 
του, μετέβη μιά τών ημερών εϊς τινα σκιάδα, 
ήν είχε παρά τήν είσοδον τής. πόλεως, καΐ έκεϊ 
προσεκάλεσε τόν Σέργιον έπί προφάσει νά τόν 
γνωρίση μεθ’ ενός δερβίσσου, έπίσης άλχημιστοΰ 
περίφημου, δστις είχεν έλθει έκ Περσία; καί δέν 
έδύνατο νά είσέλθη είς τήν πόλιν ένεκα τής W 
νώλους ήτι; έμάστιζε τότε διάφορα μέρη.

ό δυστυχής Σέργιο; διαβαίνων πρό τής σκιά' 
δος, είδε τόν τύραννον καθήμενον εί; έν παρά
θυρου, όστις ήρζατο νά δμιλή πρός αύτόν περί 
τής ηδονής, ήν θά ήσθάνετο βεβαίως νά περιπατ» 
είς τάς οδούς, ίπςιτα άφοΰ τόσον χρόνον εμε* 
κεκλεισμένος έν τοΐς άνακτόροις. Ενώ δέ δ Λλ%

-ίσα; συνδιελέγετο τοσοΰτον φιλικώ; πρός τόν 
γραμματικών του καλούμενος 
φίλος καί προστάτης τοΰ Σερ· 
κατά διαταγήν τοΰ Αλή πασά, 
γράμμασιν έπί τινο; σανίδος 

οπερ έμελλε νά τεθή υπερθεν τής 

Σέργιον, εις τών 
ν—όρος Κολοβός, 
γιου, ένησχολεϊτο 
γράφων μεγάλοις 
ίτίγραμμά τι, 
κεφαλή; τοΰ άλχημιστοΰ, άμα ήθελε θανατωθή. 
Κβί όντως άμα ό Κολοβό; έτελείωσε τήν γρα
φήν αύτοΰ, δ ’Αλή πασάς παρέδωσε τόν Σέργιον 
είς τόν προμνημονευθέντα Κασήμ άγαν, 
δήθεν εί; ν μετά τοΰ δερβίσου άλχημιστοΰ συ- , ■ 
νίντευξίν του έπιτηρή μή καταπατηθώσιν οί ύ- 
γειονομικοί νόμοι. Μόλις δέ προέβη εκατόν βή- 
;εατα έκεϊθεν, ό δυστυχής Σέργιο; διέκρινε τήν 
άχχόνην, ήτις τόν περιέμενεν. Υποχρεωθείς δέ 
ναι προβή μέχρι; αύτής, μ’ όλα; τάς διαμαρτυ- 

υ, ύπέστη τόν δι άγχόνης θάνατον, καΐ ] 
τό ύπό τοΰ φίλου του γραφέν έπίγραμμα προ- 
ακολλήθη διά καρφιού έπί τοΰ μετώπου του, 
οέρον ν επιγραφήν ταύτην Ελληνο-τουρκιστΐ: 
«Ούτως άπόλλυνται οί άπατώντες τού; κυ
ρίους των. »

ί «Καί μηδείς θαυμάση διά τήν εύπιστίαν τοΰ σα
τράπου, όταν άναλογισθή τά; γελοιώδεις δεισι- 

ί δαιμόνια: αύτοΰ. Πρίν έπιχειρισθή τι συνεβουλεύε- 

. το είδος ωρολογίου έπί τή; πλακό; τοΰ όποιου, j 
άντΐ τών σημείων τών ωρών, ύπήρχον σχήματά 

1 τινα, θεωρούμενα μαγικά, καί έν τώ κέντρω οΰ- 
τινος είς ωροδείκτης έστρέφετο έλευθέρω;' άμα 
λοιπόν ό Αλή πασσάς ήθελε νά έξετάση τήν μοί
ραν, έστρεφε μεθ όρμή; τον χόροδείκτην, προφέρων 
μαγικούς τινας λόγους, καί έκ τοΰ σχήματος, είς 
τό όποϊον κατέπαυεν ή κίνησις αύτοΰ, έτεκμαίρε- 
το άν ώφειλ.εν ή μή νά έπιχειρισθή τήν ήν πρού- 
τίθετο πράξϊν. ’Επίσης μεγίστην ύπόλ.ηψιν ό τύ
ραννο; έτρεφε πρός δακτύλιόν τινα, όστις καί ώς 
σφραγίς τώ έχρησίμευε, καί τοΰ όποιου τήν ιστο
ρίαν ώ: περίεργον παρατιθέμεθα ένταϋθα.

Καθ’ ον χρόνον ό Αλή πασσάς ητο πτι 
έφηβος, δεκαπενταετής περίπου, δερβίσης τι 
Μαρόκου ήλθεν ΐνα ζητήση τήν φιλοξενίαν εί; τόν 
"ή; μητρός του οίκον, όστις κατά τήν έποχήν έ- 
Αΐίνην διετέλει έν πενία. Γνωστόν ύπάρχει ότι ή 
φιλοζενία εινε ή μεγίστη τών αρετών τών κατοί
κων τής Ανατολής" άλλ’ ή μήτηρ τοΰ ’Αλή Χάμ- 

πτωχή οΰσα, δυσηρεστεϊτο διότι δέν είχε 
*?έα; νά δώση εις τόν ξένον, καΐ τήν δυσαρέ
σκειαν της ταύτην έξέφραζε πρός τόν υίόντης 

^.βχν.στι,νομίζουσα οτ-. ό δερβίση; δέν ήννόει 'τήν

όπως

ωχό;
έκV

γλώσσαν της. Κατά δυστυχίαν ούδ’ όβολό; ύπήρ
χεν εί; πήν οικίαν, δ δέ Αλής, όπως οίκονομήση 
τήν έλλειψιν, άπεφάσισε νά πωλήση τό μοναδι
κόν του έορτάσιμον ίμάτιον διά νά περιποιηθώσιν 
όσω ητο δυνατόν καλλίτερου τόν ξένον, 0ν δ Θεός 
τοϊς έξαπέστειλεν. ’Εν τώ μεταξύ δ δερβίσης έπε- 
σεν άσθενής, ό δέ ’Αλή;, μή εύρίσκων χρήματα 
νά δχν-ισθή, έπώλησε μικρόν κατά μικρόν τά ο
λίγα οικιακά του έπιπλα, δπω; έπαρκέση εί; τάς 
τής νοσηλεία; δαπάνα;' τέλος μετά ένα μήνα ό 
δερβίσης άνέ^ρωσε, κατά δέ τήν ήμέραν τής ανα
χωρήσει); του έγνωστοποίησεν είς τόν ’Αλήν ότι 
ήννόει τήν’Αλβανικήν καί ότι κατά συνέπειαν 
έγίνωσκεν δλας τάς θυσίας, ά; ύπέστη δι αύτόν 

έκεϊνος τε καί'ή μήτηρ του.
Οπω; λοιπόν άνταμείψη αύτούς διά τήν φιλο

ξενίαν των δ δερβίση; έχάρισεν είς τόν ’Αλήν τόν 
δακτύλιον έκεΐνον, έπιτάξα; αύτώ νά μή τον έκ- 
βάλη ποτέ, διότι ήθελε τώ φέρει ευδαιμονίαν έκ
τακτον καί ήθελε τόν αναβιβάσει ταχέως είς τόνΰ- 
πατον βαθμόν τοΰ μεγαλείου,τοΰ πλούτου καί τής 
δυνάμεως. Π δέ πεποίθησι; τήν όποίαν ό εύπιστος 
Αλή; προσέθεσεν εϊ; τούς λόγου; τοΰ δερβί
σου, ύπήρξεν ή πρώτιστη αιτία τοΰ μεγαλείου 
του, πλήρης δ έμπιστοσύνη; εί; τήν δύναμην 
τοΰ δακτυλίου έκείνου, έβάδισε γιγαντιαίοι; βή- 

' μασι πρός τήν τύχην καί αληθώς ειπεϊν δ δακτύ
λιο; έγένετο ή αιτία τοΰ μεγαλείου του. Διότι 
άμα τοΰ δερβίσου άναχωοήσαντος, ό Αλή; ήθέ- 
λησε νά δοκιμάση τήν ίσχύν αύτοΰ καί κλέπτη; 
γινόμενος έξετέθη εΐ; τού; μεγαλειτέρους κινδύ
νου;" ή δέ κλεπτική ζωή ύπήρξε τό πρώτον διά- 

: βήμα πρό; τήν τύχην.
Εύγνωμονών δ Λλής πρό; τόν δερβίσην 

εύηργέτει ποικίλοτρόπω; καί περιεποιεϊτο 
δερβίσην, όστις τυχόν ήθελε διέλθει τής 
πείας αύτοΰ, καί ένώ καί τό έλάχιστον παρά 
μα έτιμώρει αύστηρότατα, πρός αύτού; 
μαρτάνοντα; έφέρετο μετά πραότητας καί μακρο- 
θυυ.ίας. Οσάκις δέ ήναγκάζετο μέ μεγάλην του 
δυσαρέσκειαν ν άποπέμψη τινά, έπραττε τούτο 
μετά πολλών περιποιήσεων, διατάσσων του; διθι- 
κητά; τών μερών έκ τών όποιων έμελλε νά διέλ- 
θη όπως τόν περιποιηθώσι δεόντως, καί έφοδιά- 

ζων τόν άποπεμπόμενον διά τροφών, χρημάτων, 
ένίοτε δέ δι’ ένδυν.άτων καί δι ίππων. Πολλοί βε
βαίως δέν έλειπον νά καταχρασθώσι τήν μακρο- 
θυμίαν του ταύτην, έπιστρέφοντες αυθις είς ϊωάν- 

I νι·'α άνευ άδεία; καΐ αίτουμενο: παρ αύτοΰ. ισχύ

έκεΐνον 
πάντα 
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ρογνωμόνως τροφήν και κατοικίαν' ό Αλήςδμω; 
καί ούτως έφαίνετο ανεκτικός, έκπληρών πειθη- 
νίως τάς αιτήσει; των.

Ετέρα παράδοξος και γελοιώδης πρόληψις τοΰ 
σατράπου ην, δτι ή ζωή του συνεδέετο πρδς 
τους τοίχους τών κτιρίων, α έκτιζε, καί επομέ
νως δέν έπαυεν οικοδομών, νομίζων δτι τοιουτο
τρόπως παρέτεινε τδν βίον αύτοΰ. Τήν δέ πεποί-' 
θησινταύτην τώ είχον έμπνευσει δύο δερβίσαι, 

έξ ών ό μέν τώ προεϊπεν ότι θέλει ζήσει εκατόν 
τεσσαράκοντα ετη, ό δέ ότι ήθελεν άποθάνει άμα 
έπαυε κτίζων’ συνδυάζων λοιπόν τάς δύο ταύτας 
προφητείας κύριον μέλημα είχε τήν οικοδομήν 
φρουρίων, αποθηκών, ναυστάθμων και άλλων πα
ραπλήσιων. 'Εννοείται δέ δτι τάς δαπάνας αύτών 
ΰφίσταντο οί δύσμοιροι υπήκοοί του, άγγαρευόμε- 
νοι, συνεισφέροντες χρηματικώς καί πλεϊστα άλ
λα πάσχοντες. Καί δμως αί οίκοδομα'ι δέν ΐσχυ- 
σαν νά άποτρέψωσι τδ πεπρωμένόν αύτοΰ, ούδέ νά 
τδν άπαλλάξωσι τοΰ δεινού τέλους δ ύπέστη.

Ε. Σ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

// .ταρά rote άρχαίοις άζία τώκ προίοκτωχ. 
’Απδ τής έποχής τοΰ Σόλωνος μέχρι τής τοΰ Δη- 
μοσθένους ή αξία τών έν ’.Αθήναις προϊόντων ηΰ- 
ξησε πενταπλασίως. Περί τά μέσα τής Δ', έκα
τονταετηρίδος άπδ X. Γ. εϊ; μέδιμνος σίτου έτι
μάτο άντΐ 5 δραχμών ό βοΰ; 80 δρ. ό κριδς 1 6. 
τό πρόβατον I 0. Κατά τάς άρχάς τής αύτής έκα
τονταετηρίδος τδ ημερομίσθιον τών έργατών έτι
μάτο άντΐ 3 οβολών’ είς ίππος 1 200 δρ. εϊς μαν 
δύας 20 δρ. ζεύγος πέδιλων 8. δραχ. ό χοΐ 
ρο; 3. δρ. Επΐ Σόλωνος δ βοΰς έτιμάτο άντΐ 5 
δρ. ‘Ο Λυσία; περί τδ 44 0 έτος ένήγαγεν εις δί
κην έπίτροπον τινά ορφανών διότι ύπελόγισεν Sv 
πρόβατον άντΐ 4 6 δρ. καί θεωρεί ώς ΰπέρογκον 
τήν τιμήν 4 οβολών τήν ήμέραν πρδ; διατήρησιν 
δύω πα ίδων καί μιάς παιδίσκης. Οικία τις έξε 
τιμήθη άντΐ 500 δρ. Φ λος τις τοΰ Σωκράτους 
παραπονούμενο; περί τής υπέρογκου τιμής τών έν 
Αθήναις πωλουμένων πραγμάτων λέγει οτι ό οίνο; 
τής Χίου έτιμάτο άντΐ μιά; μνά; τδ μέτρον, 
ή πορφύρα 3. και άντΐ 5 δραχ. μικρόν τί μέτρον 
μέλιτος.

0 Durean de la Malle εί; τινα διατριβήν του 
καταχωρισθιΐσαν έν ταΐ; Διατριβαίς του Γαλλι
κού Ίνοτιτούτου, πραγματευόμενο; περί -ής σχέ- 

σεως τοΰ σίτου πρός τδ χρηματικόν, άποδείκνυ- 
σιν οτι έν ’Αθήναις άπδ Περικλέους μέχρις ’Αλεξάν
δρου, ό μέδιμνο; σίτου έτιμάτο άντΐ 5 δρ. 
δτι ή σχέσι; τοΰ σίτου πρδς τδ χρηματικόν ήτο 
= 1,822: I. ένώ κατά τά τέλη τής Πολιτείας 
τών ‘Ρωμαίων ήτον = 2,268: 4.

Μισθοί τών ναυτών.— ’Επί Λυσάνδρου (406) 
έλάμβανον οί στρατιώται 90 οβολούς έκαστος 
κατά μήνα, δηλαδή ήμίσειαν δραχμήν καθ’ ημέ
ραν’καί έδαπανώντο 108 μναΐ πρδς συντήρησιν 
ένδς πλοίου’ δθεν έξάγομεν δτι έκαστον πλοϊον 
εμπεριείχε 240 άνδρα;’ επομένως ό έξ 90 πλοίων 
συγκείμενος τότε στόλος έφερεν 22,600 άνδρας.

Μισθοδοσία παρ’ άρχαίοις. — Τό ημερομί
σθιον τών γεωργών καί έργατών έν ’Αθήναις τό 
πάλαι έτιμάτο μόνον άντΐ 4 οβολών, ένεκα τοΰ 
πλήθους τών ανδραπόδων καΐ μετοίκων’ έξ ’Αθη
νών μέχρι; Αίγίνη; έπλήρωναν ρ/ο διά ναύλον 
»»ί Too έπλήρωναν διά Sv λουτρόν. θί καλλιτέ- 
χνα·.. μουσικοί καΐ υποκριταί έπληρώνοντο άδρώς.

Αθ,ία διαφόρων it.l.hav πραγμάτων. — Τό 
πλέθρον γής έτιμάτο άντΐ 565 δραχμών. Τά οι
κήματα άντΐ 3 μέχρις 420 μνών. ϊ’ άνδοάποδον 
1 |Ι μέχρι 10 μνών. ‘Ο ίππος 280 δραχ. καί 
παρά τοΰ ’ίσαίου υπολογίζονται άντΐ 80 μνών 
ήτοι 2, 748 φράγκων, 4 00 πρόβατα, εϊς ίππος 
καί τινα έπιπλα’ έν Σικελία ό μέδιμνος σίτου έ
τιμάτο ένώ έν ’Αττική έπΐ Σόλωνος έτιμάτο 
άντΐ μιάς δραχμής. ‘Ο ’Αριστοφάνης τδν υπολο
γίζει άντΐ 3. δρ. καί ό Δημοσθένης άντΐ 5 ή 6. 
‘Ο οίνο; έτιμάτο άντΐ 4, καί τδ έλαιον αντί 35.

ΑταΑογία χρυσού καί άργυρον. — Ή ανα
λογία τοΰ αργύρου ώ; πρδς τόν χρυσόν παρ’ άρ- 
χαίοις υπολογίζεται ώ; έγγιστα = 4:40. άλλά 
χρυσά νομίσματα δέν ειχον ή ολίγα καί δέν σώ
ζονται ή στατήρες αξία; 4 8. |53 φράγκων Ο 
ένώ έκ τών αργυρών άρχαίων νομισμάτων ύπάρ- 
χει ικανή ποσότη; εΐσέτι. (ακολουθεί)

(*) Λέλουν ό'τι ίσχάτως εύρεθη ικανή ποσότης χρυνων 
νοαισμά^ιν. Αγνοώ κατά πόσον εχει «ληθείας ή ιϊόηβ'ί

ΑΙΝΙΓΜΑ-
Έάν κεφαλής στερήσαι ώ ! βεβαίως ίέν μέ έχει;·

’Αν το δεύτε ρον μ ’ ε’χβάλη:, 
Κι' άντ ’ αύτοΰ εν άλλο βάλης, 

Είς τοΰ Χεστορος του; χρόνου:, φίλτατε μου ανατρέχει:, 
Καΐ μέ βόμβας καί μέ σφαίρας τήν ακτήν μου περιβρεχ11^

Αύσις τοΰ ίντώ προηγούμενοι φυλλαοίω αινίγματος- " 
' ΧΤΕΑΡ - ΕΑΡ.

’ΐίκροάσθη, άλλ’ ό θόρυβος τών δένδρων δέν τή έ- 
πέτρεπε νά άκούση καλώς’ παρετήρησε» έναγω- 
νίω; πρός τδ μέρος, ένθεν τδ έξαλλον εκείνο βάδι
σμα προήλθεν, άλλ’ ένεκα τοΰ βαθέος σκότους, 
ούδέν έδύνατο νά διακρίνη. ‘θ πύργος μόνο; έφαί
νετο ώ; έκ τής υψήλή; αύτοΰ θέσεως, άλλ’ ούδέν 
φώς ύπήρχεν είς τά παράθυρα αύτοΰ, καί τά πάν
τα παρεΐχον τήν ύπόθεσιν ότι οί κάτοικοί του 
παρεδίδοντο κατά τήν ώραν έκείνην εϊ; νήδυμον 
ύπνον.
— Είμαι τρελλή, έψιθύρισεν ή Σουσάννα. Ο,τι 
ό Διονύσιος μοί είπε περί τή; άμάξης έκείνη; μοΰ 
διέστρεψε τήν κεφαλήν . . . Καί όμως νομίζω ότι 
ήκουσα βάδισμα ίππων έπί τών χαλίκων . . . άλλά 
πιθανόν νά έξέλαβα ώς τοιοΰτον τήν πνοήν τοΰ 
άνέμου.

’Εστράφη έν τούτοι; πολλάκις, καί έπί τέλους 
διέκρινεν όγκον μαύρον καί ακίνητον ύπό τά δέν
δρα τή; παρόδου’πεπϊΐσμένη όμως ότι τοΰτο ήτο 
πλάνη τής φαντασίας μάλλον, έξηκολούθησε τδν 
δρόμον της’ άλλά καί τ, περιέργεια τήν έξεβίαζεν 
άφ’ετέρου ίνα έξακριβώση, τδ αντικείμενον έκεΐνο, 
δπερ προσείλκυσε τήν προσοχήν της. ’Ενώ δ’ αΰ
τη ήκολούΟει τήν όδόν της, θόρυίο; βημάτων ή

κούσθη όπισθεν αύτής’ άλλά ποιο; έδύνατο κατά 
τοιαύτην ώραν νά εύρεθή εις τόν μονήρη τοΰτον τό
πον; Χωρίς νά ταραχθή έκ τής ύποθέσεως ταυ- 
της,ή θαρραλέα Σουσάννα προύχ_ώρει άδιαλείπτως.

Εφθασεν έπί τέλους εΐ; τήν μεγάλην οδόν’ αϊ- 
ονη; δέ παρετήρησε σκιάν τινα έξελθοΰσαν μια; 
τών ατραπών, ό δέ πνέων μεθ' ορμής άνεμος, 
σείων τά λευκά 'μάτια τής σκιάς έκείνης, έπροξέ- 
νει φόβον εις πάντα θεατήν. ‘Π Σουσάννα τότε έ
στάθη έξ έκπλήξεως μάλλον ή έκ τρόμου, ταύτο
χρόνως δε μελαγχολική τι; φωνή ήρώτησεν ά- 

σθενώς.
— Σεις είσθε, κυρία Λαμβέρτου ;

‘Η φωνή δ’ αΰτη ην ή τή; Αικατερίνης ‘Ραβι- 

νότου.
‘II Σουσάννα, ένκντίον τής διανοητικής αύ

τή; άναπτύξεω;, δέν ήτον έντελώ; άπηλλαγ- 
μένη τών γελοίων έκείνων προλήψεων τών χωρι
κών άλλως τε ή έρημία, % σιωπή, τό σκότος,, 
προσέβαλαν σφοδρώς τήν φαντασίαν της. Δέν εινε 
λοιπόν παράδοξον άν εύρισκομένη αΐφνης.-άπέναντι 
ανθρώπου πρό πολλοΰ πάσχοντο; έξ άσθενεία; θα
νατηφόρου, κατελήφθη ύπό παραδόξου τινός ιδέας. 
’Απεκρίθη όθεν ήμισεία τή φωνή καί.τρέμουσα.
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Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΗΣ ΟΖΕΡΑΙΗΣ-

(Συνίχιια άπό φυλ. 58)

‘II δέ κυρία Λαμβέρτου ίνα έξαλείψη τήν ά- 
νιαράν έντύπωσιν, τήν όποίαν ή ίσχυρογνωμοσύνη 
τη; ήδόνατο νά έπαγάγή έπι τοΰ υίοΰ της, τόν 
ήσπάσθη έπί τοΰ μετώπου, μετά μειδιάματος θυ- 
μήρους, καί έξήλθε τή; οικίας, χωρίς εκείνος νά 
τολμήση ν’ άνανεώσγ, τά; αντιρρήσεις του.

‘Η Καλή Γυναίκα ήτο τώ δντι συνειθισμένη εις 
τού; νυκτερινού; τούτου; περιπάτους καί συνε
χώς έν τώ μέσοι τής νυκτδς ύπήγαινεν εις μα- 
κροτέραν άπόστασιν έκείνης, ήν νΰν ώφειλε νά δια- 
τρέξη, δπω; έπισκεφθη ασθενείς, καί ούδέποτε 
τη συνέβη δυσάοεστόν τι. Εγνώριζε κάλλιστα 
τδν τόπον, καί αί οδοί αύτοΰ τή ήσαν λίαν συνή
θεις, ώστε νά φοβηθή μή άποπλανηθή έν τφ σκά
σει. Εκ τούτων λοιπόν καταφαίνεται δτι έδύνατο 
άριστα νά διευθυνθή πρό; τόν οίκον τοΰ ‘Ραβινό- 
του, χωρίς νά τή έπέλθη καθ’ όδόν δυσάοεστόν 

τι γεγονός έν τώ μέσω τών ερήμων έκείνων καί 

σκοτεινών άγρών.
‘Η θερμοκρασία ητο γλυκεία, καίτοι δέ ή σε

λήνη ήτον άνωθεν τοΰ δοίζοντος. πυκνόν άθροισμα 
νεφών διέκόπτε τάς ακτίνας τη;, αΐτινες ώς έκ 
τούτου άμυδράν μόνον έξέχεον λάμψιν. Εκ δια
λειμμάτων άνεμο; σφοδρό; έσειε τάς κορυφάς τών 
αΐγείρων, αΐτινες κτυπώμεναι προς άλλήλας ά- 
πετέ)ουν μυκηθμόν τινα, όστις άντηχών έπί τή; 
κοιλάδος καί τών παρακειμένων ύψωμάτων, έ- 
σχημάτιζε καταπληκτικόν τινα θόρυβον. Κατά 
τά διαλείμματα δέ τής καταπαύσεως τοΰ θορύ
βου έκείνου, ήκούόντο τά άσματα τών έν τοϊς φυλ- 
λώμασι κεκρυμμένων άηδόνων.

’Αδιάφορος πρδ; τά μελαγχολικά θέλγητρα τής 
έαρινής ταύτης νυκτδς ή Σουσάννα προύχό.ρει με 
βήμα ευθύ καί άτάραχον, άποφεύγουσα ώ; έξ όρ- 
μεμφύτου τούς αύλακας υφ ών διετεμνοντο αι 
οδοί, καΐ έφθασε μετ’ ού πολύ έν τή μεγάλη πα
ρόδια τοΰ πύργου. Εκεί, ή πορεία κατέστη έπι- 
πονωτέρα, διότι ή διπλή σειρά τών εκατέρωθεν 
τής όδοΰ δένδρων, έπροξένει σκότος βαθύ’ καί δ
μως έκείνη είσέδυε θαρραλέοι; ύπό τόν έκ φύλ
λων θόλον έκεΐνον, δτε αίφνης σταθεϊσα, έφάνη ά- 
κροωμένη.

Έν τώ μέσφ τοΰ μυκηθμού τοΰ σείοντος τά 
δένδρα άνέμου, ένόμισεν δτι άκούει όπισθεν αύτής 
ώς βάδισμα ίππου έπΐ τών χαλίκων τής όόοΰ.
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I’ I — Τίς μέ φωνάζει; εϊνε αληθώς ή Αικατερίνη 
‘Ραβινότου, ή μάλλον ή ψυχή της, ήτις έρχεται 
νά μοί άναγγείλη οτι πολύ αργά φθάνω, καΐ νά 
συστήσή αύτή έαυτήν εις τά; δεήσεις μου ί

‘Η σκιά προσήγγισε πρός τήν Σουσάνναν.
— Ειααι έγό>, καλή μου κυρία Λαμβέρτου, άπε
κρίθη η μελαγχολική φωνή. Γνωρίζω δτι αί ώραί 
μου είνε ήδη μετρημέναι, άλλ’ ό Θεό; θά εύδο- 
κήση, πιστεύω, νά ζήσω ακόμη διά νά πράξω ο,τι 
μέ διέταξεν.

Τού; αινιγματώδεις τούτου; λόγου; ειποϋσα ή 
Αικατερίνη, έθηζε τήν παγετώδη αύτής χεϊρά 
εϊς τήν τή; Καλή; Γυναικδς, ιός διά νά τήν ά- 
παλλάξη όλοσχερώς τής αμφιβολίας, οτι ή ζωή 
δέν τήν έγκατέλιπεν είσέτι' άλλ ή Σουσάννα ά- 
νέλαβϊν ήδη δλην τήν τοϋ πνεύματος παρρησίαν 
y.Zi μετά ταραχής είπε'
----  ίΐώ; νά μή σάς έπιπλήξω, Αικατερίνη, δταν 
-σάς εΰρίσκω έδώ, μακράν τοΰ οίκου σας, εκτε
θειμένη* Γ·ί το ψύχος τή; νυκτδς, ένώ εισθε εις 

άθλίαν κατα'στο’σιν >
— Σουσάννα, δέν μοί <Ϊ!!ατε £τι εί; «σΟενείας, 
καθώς τήν ίδι/^ν μου, άποθν.?σ*®ζ «μΟιος;

— ’Αλλά διατί νά έλθητε σεί;', /’•Φ "ί1’1 κΛτ* 
προσδιωρισμένην ώραν θά ήμην εί; τόν οϊκόν σας;

θΧ*> °/.'· ειί τόν οικόν μου, Σουσάννα, διότι 
ιμεγα; κίνδυνο; έπίκειται είς ύμάς , - . Έχω άσυ 
λου ασφαλέστερου, . . . άκολουθίϊτέ μοι. . .
■ Λ ιλα ποϋ, Αικατερίνη; ήρώτησεν ί Καλή Γυ
ναίκα μετ’ έκπλήξεως.
— Θά ίδήτε ! έλθετε, έλθετε . . .

Καί ή άσθενής διαπεράσασα τδν βραχίονα της 
ΰπο τδν τή; Σουσάννη; καί κλονιζόμενη, έσυ'εθη 
προ; τήν μεγάλην όδόν. ‘II Κ. Λαμβέρτου, καίτοι 
r;i σκύτος,προσεπάθει νά διακρίνη τού; χαρακτήρ:·; 
και την φυσιογνωμίαν τής συνοδοιπόρου της. δ,τι 
συνεβαινε τή έφαίνετο απίστευτου, ύπεοφυσικδν 
καί ένόμιζεν οτι διετέλει ύπδ τήν έπήοειαν πλά- 
■νη; τινο; τή; φαντασία;· άφησεν όθεν νά τήν 
έδηγή μηχανικώς η Αικατερίνη, τήν οποίαν μόλις 
και αύτ-j^ περίκοπος ουσα, έδύνατο νά ύποστηρί- 
ς·ρ.. Ε ς τούτοι; ή πάσχουσα έφαίνετο ότι ε’χε σχέ-

Τί π-ορίελετημένον, δι’ δπερ ή Σουσάννα έγ- 

?ί:> Εκείνην «ν'-’ϊί-^ως καί χα»-

Γ·ί λόγον νά προφ-όρ-ρ. ,
Μετά βραχυχρόνιον ι/όρειά-' at 

σ-μθη.β^ν ·α,_ϊ; τ(7,ν αθλίων εκ 

δύο γυναίκες έ- 
,ίνων καλυβών,

άπετέλουν τδ χωρίον, έν τή άκρα τοΰ δφοίου ήτον 
ή κατοικία τοϋ ‘Ραβινότου. Τα πάντα Γν τώ χω- 
ρίω αύτώ έφαίνοντο ότι έκοιμώντο' έν τούτοις ή 
Αικατερίνη ηνοιξε τήν θύραν ένδ; οικίσκου, καί
εισήγαγε τήν Σουσάνναν έντδς μικρού δωματίου, 
φωτιζόμενου υπό μιας καπνιζούσης λυχνίας' άφοΰ 
δέ είσήλθον άμφότεραι, ή θύρα έκλείσθη! ’δπι- 
σθέν των.

‘Η Καλή Γυναίκα ήτον ει; τδ έπακρον τής έκ- 
πλήξεώς της· εις δέ τήν σκιεράν λάμψιν τής λυ
χνίας ήρξατο ταχέως έξετάζουσα τδ δωμάτιον, 
έν τώ όποίω εΐσήχθη διά τρόπου τοσοΰτον παοα- 
δόξου.

Τά έπιπλα ήσαν παλαιέ καΐ χονδροειδή, οί δέ 
τοίχοι γυμνοί καΐ έφθαρμένοι' έργα δέ τινα ραπτι
κής έπί μιας τραπέζη; έρόιμμένα έμαρτύρουν οτι 
τδ δωμάτιον αύτδ κατορκεΐτο ύπδ γυναικός. Τήν 
στιγμήν όμως έκείνην ούδείς ύπήρχεν έν αύτώ έκ- 
τδς τή; Σουσάννη; καί τής Αικατερίνης.

‘Η Σουσάννα στραφεΐσα πρδς τήν σύντροφόν της 
ώ; διά νά ζητήσρ έξηγησιν τών όσων συνέβαινον, 
έμεινεν έκβαμθος βλέπρυσα φήν Αικατερίνην ‘Ρα- 
βινότου, διότι ώμοίαζε πρδς φάντασμα τδ όποιον 
υπερφυσική τι; δύναμις έξήγειρεν έκ τοΰ τάφου. 
Τδ πρόσωπον Λή; ε’χε λευκότητα κηρίου, οί οφ
θαλμοί τη; ήσαν άλαμπεΐς καί διειλημμένοι, τέ
λος τά λευκά καί κυματίζοντα ένδύματα της προ- 
σίθετον έτι είς τήν φοβεοάν τή{ Λύτην θέαν. Εν 
τούτοις ενεργητικόν τι αίσθημα εϊχί, φαίνεται, 
γαλβανίσει τδ έτοιμοθάνατον αυτό πλάσμα, διό
τι ούδένα ή Αικατερίνη έδείκνυε δισταγμόν, αί 
κινήσεις τη; ήσαν ζωηραί καί ταχείας ώς αν έφο- 
βεϊτο μή, βραδύνουσα νά πραςη, κατέλειπε τδ 
έργον τη; ατελές, τή; ζωής τη; προκειμένη; άπδ 
στιγμήν είς στιγμήν νά έκλειψη.

Είσελθοϋσα εις τδ πενιχρόν εκείνο δωμάτιον, 
η άσθενής έπεσεν έ'ηντλημένη έπί παλαιάς τινο; 
έδρας καί έμεινεν έπ αύτής άφωνο; καΐ ακίνητο;. 
Ή Καλή Γυναίκα έφάνη τέλος άνα’γνωρίζουσα τό 
μέρο; εί; τδ όποιον ητο, καί ϊδοΰσα τήν Αικατε
ρίνην ολίγον συνείθούσαν, τήν ήρώτησε μετά πε- 
ριπαθείας.
— Δέν άπατφμαί, καλή μου, Αικατερίνη; Νο
μίζω δτι εύρισκόμεθα εί; τδ δωμάτιον τής όαπ- 
τρία; Φανσέττας . . . καΐ άπορώ πώ; δέν άνε- 
γνώρισα ταχύτερον τήν οικίαν.
— Ναί, ναι, ύπέλαβεν έναγωνίως η Αικατερίνη, 
είμεθά παρά τή Φανσέττα . . . γνωρίζετε δτιδτάν 

ύπάγρ νά έργααθή μακράν τοΰ οίκου της, ώς σή
μερον, μοί εμπιστεύεται τήν κλιϊδα τής οικίας της. 
, . . Αύτδ μοί ένέπνευσε τήν ιδέαν νά σάς οδηγή

σω έδώ.
— ’Αλλά σάς έπαναλαμβάνω καί πάλιν, Αικατε
ρίνη, άν εϊχετέ τι νά μοί είπητε, πώς δέν μ έ ■ 

περιμένατε εις τδν οϊκό < σας;
— διέκοψεν ή ασθενή; παραφερομένη" 
έδύνατο νά σά; συνάντηση, και ίσω; . . . Σουσάν
να. Σουσάννα, έξηκολούθησε μετά φωνή; ηχηρά;, 
θέτουσα τήν παγερών χεϊρά τη; ύπδ τον βραχίονα 
τής Καλής Γυναικός’ εξοφλώ σήμερον τδ χρέος 
όπερ οφείλω πρό; ύμάς. ‘Γπήρξατε αγαθή πρδ: 
έμέ, μοί έδείξατε οίκτον, όταν όλος ό κόσμο; με 
άπέφευγεν, δπως μέ συνδ,ράμητε, κατεφρονήσατε 
τήν τυφλήν δργήν τοΰ συζύγου μου . . τόρα 
έγώ σάς σώζω τήν ζωήν ... . Έζωφλήσαμεν.

Οί παράδοξοι ουτοι λόγοι άπαγγελθέντες
φωνήν διακεκομμένην, έπεκύρωσαν είς τήν Καλήν 
Γυναίκα τήν ιδέαν δτι ή Αικατερίνη κατείχετο 

ύπδ π· 
λον βεβαιωθή έλάβετο τδν σφυγμόν τής 
καί προσεϊχεν εις τους κτύπου; αύτού. 1 
συνήθη δ’ αταραξίαν της, δ: ....
τήν εκπληξίν της, παρατηρήσασα δτι 
Κ . , - , , , . . Λ ·

καΐ

μέ

ιυρετιΰ καί παραφροσύνη;’ οίστε ίνα μάλ- 
ασθενούς

’ ". Παρά τήν
δέν έδυνήθη νά κράτηση 

τδ αίμα 
δέν έκυκλοφόρει πλέον είμή λίαν βραδέως υπδ τήν 
διαφανή επιδερμίδα τής χειξ·ό; της·
— Αικατερίνη, ανέκραξε, δέν έπρεπε νά ήσθ έδώ! 

αύτό; ό περίπατος, τό ψύχος τής νυκτδς, αι πα
ράδοξοι αυται άνησυχίαΐ, έχειροτέρευσαν τήν κα 
τάστασίν σας, καί φοβούμαι . . .
— Μή φροντίζητε πλέον δι έμέ, εϊπεν ή δυστυ
χής γυνή ένώ έλαφρόν μειδίαμα έζωογόνει τό πε
λιδνόν πρόσωπον της. Ολίγον είσέτι μοι εναπολϊΐ- 
πεται νά ποάξω, καί καιρός υπάρχει άκομη.

Καΐ έγερθεϊσα δι' ύπερανθρωπίνου άγώνος, έ
πεσε, πριν ή ή Σουσάννα μαντεύσή όποια ήτον ή 
πρόθεσί; της, εϊ; τά γόνατα τής Καλή; Γυναικός, 
λέγουσα μετά φωνή; ικετευτικής,
•— Έλεος, κυρία, έλεο; ύπέρ αύτοϋ ... Σας το 
ζητώ έν όνόματι έμ.ου, έν όνόματι τών τέκνων μου. 
■— Διατί μοΰ ζητείτε έλεος, Αικατερίνη ; εϊπεν 
ή Κ. Λαμβέρτου μετ’ έκπλήξεως' δέν με έλυπή" 
βατέ ποτέ. Σά; παρακαλώ, έγέρΟητε' μόνον ένώ

πιον τοΰ Θεού -γονατίζει τίς.
— Και όμως, Σουσάννα, δέν θά έγερθ ϋ πριν ή μ 
ύποσχεθήτε νά συγχωρήσητε ένα ένοχον, οστις ε- 
σχεδίασε καθ’ υμών άποτρόπαιον έγκλημα.

— Εσυνείθισα νά συ*γχωρώ τού: εχθρούς μου Αι
κατερίνη, καί δέν δυσκολεύομαι νά σάς παράσχω 
δ,τι μοΰ ζητείτε . . ’Αλλά καί έγώ, σάς παρακα
λώ, αφήσατε αυτήν τήν θέσιν, ήτις μέ στενοχωρά 
καίέλαττόνει τήν όλίγην δύναμιν, ήτις σάς μένει.
— Τότε, είμαι ήσυχος, είπεν ή πτωχή ασθενής, 
καθημένη έπί Ttvo; έδρας τή συνδρομή τή; Σου
σάννης. Γνωρίζω τί σημαίνει ή ύπόσχεσις τής 
Καλής Γυναικός τής ’οζεραίης, καί θά σάς είπω 
τά πάντα.

Καί μετά μικράν άνάπαυσιν, καθ’ ?,ν άνέλαβε 
δυνάμεις, προσέθηκε μέ φωνήν ύπόκωφον.
— Σουσάννα, κατά τήν νύκτα ταύτην εϊ; άνθοω- 
πος έμελλε νά είσαχθή είς τον οικόν σα; διά νά 
σάς δολοφονήση ένώ έκοιμάσθε. . . Έ 
κρύψη τό έγκλημά του ήθελε βάλει πΰρ είς τ

σά; έφ
. . Μείνατε δ- 

ι, και εκείνο; υστες άνεδέ- 
τδ έγκλημα, άφοΰ δέν σά; εύρη, 
νά τό έκτελέση ’ . . . λδιάφορον

•ειτα οπώς 
ε; πΰρ εί; τήν

Οζεραίην... διά νά σάς σώσω λοιπόν, 
ρον κατ αυτήν τήν ώραν ένταΰθα. 
λην τήν νύκτα μαζί μου. 
χθη νά πράξη 
δέν θά δυνη'ίή 
είνε αν αύριον μάθη δτι έγώ σας διέσωσα άπδ τδ 
μισό; του- Οά ρμαι τότε νεκρά, καί δέν θά φοβού
μαι πλέον τήν οργήν του.

Την άποτρόπαιον ταύτην άποκάλυψιν άκοόσα- 
σα ή Σουσάννα, ούδέν σημεϊον φόβου έδε-.ξεν. ΟΪ 
χαρακτήρες της ουδόλως ήλλαξαν, καί έκ λεπτό
τητας πλήρους χριστιανική; αγάπης, δέν ήθέλησεν 
ούδέ τοΰ ενόχου τ’ όνομα νά έρωτήση.
— Αικατερίνη, είπε μετά φωνής περιπαθούς,έννοώ 

έννοώ διά τί έν τή 
καθ ήν μέλλετε νά έμφζνισθήτε 

έξεβιάσατε τήν φύσιν' σά; ύπό- 
νά καταβάλω πάσαν προσπάθειαν 

τδν δυστυχή έκείνον κατά

ήδη δλην τήν διαγωγήν σας’ έ 
φοβερά στιγμή 
πρό τού Θεού, 
σχομαι λοιπόν 
δπω; προστατεύσω 
τή; ανθρώπινη; δικαιοσύνης, άν ηθελεν επεκτείνει 
έπ αύτού τήν τρομερόν χεϊρά της. Μόνον, προσέ- 

,θηκε μετά Οερμότητος, είπατε μοι, πρός θεού ό 
Διονύσιο; κατά τήν ώραν ταύτην διατρέχει κίν
δυνόν τινα ;
— Δέν πιστεύω,Σουσάννα, ύπέλαβεν η Αικατερίνη, 
καί ούδέ θά έτόλμα νά τά βάλωσι μέ τον Διο
νύσιον' γνωρίζω ότι σά; μόνην άπειλοΰσ', διότι σάς 
μόνην φοβούνται.
— Εμέ, Αικατερίνη ; Φεϋ! γνωρίζετε οτι είς ού
δένα έκαμα κακόν.
— Δότε μ.οι μιας στιγμής προσοχήν, ύπέλαβεν η 
Αικατερίνη μέ φωνήν έπί μάλλον καί μάλλον σβεν-
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νυμένην, και είθε ό Θεός νά μοί δώση δύναμιν δ
πως σάς εΐπω δ,τι είνε άνάγκαϊον νά γνωρίζητε.. . 
Δέν εινε ένοχος ό δυστυχή; έκεϊνος, τοΰ όποιου 
έγώ είμαι σύζυγος' διότι αυτός γίνεται δργανον 
έτέρου χαυνωδεστέρου καί σκληροτέρου, δηλαδή 
τοΰ κυρίου τής όζεραίη;... Είχον πρδς αυτόν ευ
γνωμοσύνην διά τάς φροντίδας, τάς λίαν ανωφε
λείς βεβαίως, τάς όποιας μοί προσέφερε και τδν 
έθεώρουν ώς ευεργέτην. Χθέ; ήλθεν είς τδν οίκον 
αγνοώ έπι τίνι προφάσεΓ γνωρίζετε δέ δτι άπό 
τίνος· χρόνου υποφέρω συνεχείς λειποθυμίας, ση- 
μ.εία βέβαια του προσεχούς θανάτου μου. "Οταν 
είσήλθεν ήμην λειποθυμημένη, ώστε μήτε ό Ρα- 
βινό-ος, μήτε αυτός έσυλλογίζοντο δι’ έμέ, ίσως 
δέ καϊ μ ενόμισαν νεκράν, διότι ε^όιψαν έπί τοΰ 
προσώπου μου ύφασμά τι.. . 'Όταν άνέλαβα τάς 
αισθήσεις μου δέν τούς ένόουν. ό ήχος τών φω
νών των ήτο βόμβησί; της εις τά ώτά μου. άλλά 
πάραυτα οί λόγοι των κατέστησαν μάλλον ευδιά
κριτοι, έφ δσον ή συναίσθησις μοί έπανήρχετο, 
ώστε ήκουσα χωρίς νά θέλω δ,τι έλεγον. Ο Ρα- 
βινότος ώμίλει τήν στιγμήν εκείνην περί ενός νέου, 
τόν όποιον συνήντησεν έδώ, μετημφιεσμένον είς 
χωρικόν, καί ό Γρανσάμ τώ άπηύθυνε περί αύτοΰ 
μυρίας ερωτήσεις, ενδιαφερόμενος φαίνεται πολύ.
— «Καί νά μή δύναμαι νά ποάξω τίποτε κατ’ 
αυτών, ανέκραξε μετά μανίας, έφ’ δσον ή παληό- 
γρηα έκείνη μέ έχει εις τήν εξουσίαν της. . . Καί 
νά μή δύναμαι νά εξοντώσω εκείνους τούς όποιους 
μισώ! ... ένεκα τής αχρείας εκείνης. . .»
— Εγώ δέν έπίστευ.ν κατ’ άρχάς, προσέθηκεν ή 
Αικατερίνη, δτι ώμίλουν τοιουτοτρόπως διά σάς, 
Κ. Λαμβέρτου' άλλ’ ή συνέχεια τής ομιλίας δέν 
μοί άφησε κάμμίαν αμφιβολίαν.
— «Λοιπόν, αύθέντα, έλεγεν δ άλλος, πρέπει νά 
δοθή Sv τέλος μέ τήν έχθράν σας· καί σάς βοη
θώ, άν αγαπάτε.
— «Σοί δίδω δ,τι θέλεις. . . τήν περιουσίαν μου 
άν ζητήση;' άλλ’ άπάλλαξέ με τής άνυποφόρου 
αυτής τυραννίας.

«Γνωρίζετε, αύθέντα, όποΐαι εινε αί συμφω- 
νίαι μου. »

Μοί έφάνη τότε δτι έπρόκειτο περί δρων τινών, 
οΰς δ Ραβινότος ειχεν υποβάλει, καΐ δ κύριος τής 
όζεραίη; δέν ειχεν είσέτι άποδεχθή· άλλ’ ήδη ή- 
ναγκάσθη νά υποκύψη. ύ 'Ραβινότος τώ έπαρου
σίασε χαρτόσημου τι, καί ήκουσα πάραυτα τδν 
τριγμόν γραφίδο; έπί χάρτου.

Μή μοΰ ζητείτε άλλο περισσότερον, φιλτάτη 
μου εύεογέτρια, διότι δέν δύναμαι νά διηγηθώ 
έν όλη των τή λεπτομερείς, τήν καταχθόνιον συν
ωμοσίαν, τήν όποιαν έσχνμάτισιν, άφοΰ ό Ραβι- 
νοτος έθηκεν εϊς τδ Ουλάκιόν του τήν ϋπογραφεϊ- 
σαν ήδη συμφωνίαν. ’Ενόησα δτι έπρόκειτο περί 
φόνου καί πυρπολισμοΰ, μ’ δλον δτι ώμίλουν άλ- 
ληγορικώς, και άν δέν είχον τοιαύτην αδυναμίαν 
βεβαίως ήθελον εκφέρει κοαυγάς φρίκης, ό Γραν

σάμ. έλάλει όλιγώτερον, άλλ’οί λόγοι του έπεοςέ- 
νουν τρόμον. .. Τέλος άπεχωρισθησαν, τών πάν
των συμφωνηθέντων, έκτδς μόνης τής ημέρας τής 
πραγματοποιήσει);. Σήμερον δέ τδ πρωί ήκουσα 
τόν ‘Ραβινότον νά λέγη δτι θά ύπάγη εις Τρεβίλ- 
λην διά μίαν ύπόθεσίν του, καί δτι έσκόπευε νά 
διανυκτερεύση εις τόν φίλον του Τάβουρέ, ένα γέ
ροντα φλύαρον. ’Εσκέφθην λοιπδν δτι ή απόπειρα 
έμελλε νά γείνη τήν νύκτα ταύτην, διότι έγνώ- 
ριζον δτι τό ταξείδιον τοΰτο σκοπόν είχε ν’άπο- 
τρέψη πάσαν άπό τοΰ ενόχου υπόνοιαν. Τότε παρε- 
κάλεσατήν Φανσέτταν νά έλθη νά σας ειδοποίηση 
δτι θέλω νά σάς ϊδω, βεβαία ούσα δτι δ 'Ραβι- 
νότος δέν έδύνατο νά σάς συνάντηση καθ’ όδδν, 
διότι έμελλε ν’ άναχωρήση απόψε περί τήν δεκά- 
την ιόραν είς Τρεβίλλην δι’ αγνώστων ατραπών, 
ώστε νά μή τόν συνάντηση κανείς. .. Όπως δέ μή 
ή έπιθυμία μου άποτύχη, ύπερέβην τήν ασθένειαν 
μου καί ήλθον πρός συνάντησίν σας... Τόρα λοι
πόν γνωρίζετε πάντα' άλλά σά; παρακαλώ νά μοί 
έπαναλάβητε οτι θά. λάβητε οίκτον διά τόν πα
τέρα τών πτωχών τέκνων μου.

—τϋ ΰπόσχομ.αι, σας τό υπόσχομαι, είπε 
μετά σπουδής ή Κ. Λαμβέρτου έγειρομένή,. άλλ’ 
έκ τής διηγήσεώ; σας βλέπω οτι ό Διονύσιος δέν 
είνε εξασφαλισμένος κατά παντός κινδύνου. Αν ό 
άθλιος εκείνος (συγχωρήσατέ μοι, Αικατερίνη, άλλ’ 
ή αλήθεια μέ παραφέρει) θέση πΰρ είς τήν έπαυ
λιν καί ό υιός μου έν τώ ύπνω του περικυκλωθή 
ύπό φλογών ; Είμαι μήτηρ ωσαύτως, Αικατερίνη, 
καί πρέπει νά αγρυπνώ έπί τών ημερών τοΰ υίοΰ 
μου ! 'Αλλως πρέπει νά ειδοποιήσω εις Όζεραίην 
διά νά φυλάττωνται. Σάς υπόσχομαι νά μή κατη
γορήσω τόν σύζυγόν σας, άλλά πρέπει καί έπι- 
δεξίως νά εμποδίσω τήν έκτέλεσιν τοΰ εγκλήμα
τος. ’Αναχωρώ, αναχωρώ αμέσως.. . Χαΐρε, πτω 
χ_ή μου Αικατερίνη, ήθελον νά μείνω πλησίον σας 
ίνα σάς συνδράμω καί παρηγορήσω' άλλά καθήκον 
απαραίτητον μέ προσκαλεί εις τόν οικόν μου.

Η Σουσάννα δμως ήναγ κάσθη νά έπιστήση δλην 
αύτής τήν προσοχήν έπί έκείνου μάλλον, δ όποιος 
καταβάς τής άμάξης, είχε κτυπήσει τήν θύραν 
καί ίστατο ήδη ένώπιόν της.

Ητον ούτος όλοσχερώς κεκαλυμμένο; έντός ευ
ρέως μανδύου, δστις τοΰ έκρυπτε τήν ενδυμασίαν 
καί μέρος τοΰ προσώπου του' πίλος δ όδοιποοι- 
κός έκάλυπτε τήν κεφαλήν του μέχρι τών όφθαλ- 

! μ.ών του, ώστε καί ή νύξ άν δέν ήτο τοσοΰτον 
σκοτεινή, άδύνατον άπέβαινεν είς τήν Καλήν Γυ
ναίκα έκ τοΰ έξωτερικοΰ αύτοΰ νά κρίνη όποιος 
ήν δ άνήρ εκείνος. Αφ’ έτέρου, άν αύτή εξέταζε 
τόν ξένον έπιμελώ;, καί δ ξένος έφαίνετο λίαν έ- 
πιθυμών νά μάθη πρός τίνα έλάλει' άλλ’ ή Σου
σάννα, προστατευομένη ύπό τής σκιάς τής οικίας, 
δέν διεγινώσκετο εύκόλως. ’Επειδή δέ ή ανάγκη 
ήτις τόν έβίαζε νά σταθή, υπήρχε λίαν κατεπεί- 
γουσα, ήρώτησε μετά φωνής ήλλοιωμένης είτε έκ 
του μανδύου, δστις του έκάλυπτε τό στόμα, είτε 
έκ συγκινήσεως-
—Κυρία, λαμβάνετε τήν καλοσύνην νά συνδράμη- 
τε μίαν γυναίκα, ήτι; κατά τόν δρόμον έλειποθύ-

• μησε καί η κατάστασις αύτής είνε πολύ κινδυ-
• νωδή;;

Η Σουσάννα δέν άπεκρίθη, καταληφθεΐσα έκ 
τής σκέψεως οτι ή φωνή έκείνη δέν ήτο νέα είς 
αυτήν' ό δέ ξένος μή λαβών άπάντησιν, έπανέλα- 
βε μετ’ ανυπομονησίας καί ζωηρότητος.
— Μέ ακούετε, κυρία; ή μ.ή ομιλώ γλώσσαν τήν 
οποίαν δέν εννοείτε ; Σάς ερωτώ άν δύνασθε νά 
δώσητε Sv ποτήριον ψυχρού ύδατος είς μίαν κυ
ρίαν, ήτις πάσχει; Εϊμΐ διατεθειμένος, προσέθηκε 
παραχρήμα, νά σά; ανταμείψω γενναίως διά τάς 
υπηρεσίας σας.

11 Καλή Γυναίκα άνεγνώρισε πλέον άξιόλογα 
όποιος ήτο δ ξένος.
—Δέν έχω άνάγκην αμοιβής, κύριε ’Αλφρέδε Δου- 
κλέρκ, είπε μετ’ άξιοπρεπείας. Λφετέ με νά £δω 
τήν πάσχουσαν καί δύναμαι νά τήν συνδράμω,διό
τι ύποθέτο) ήδη τήν αιτίαν τοΰ κακού της.

Καί ήθέλησε, καταλιμπάνουσα τόν μανδυαφό- 
ρον νά κατευθυνθή πρός τό όχημα.
0 Αλφρέδος Δουκλέρε,διότι ητο πραγματικούς αυ

τός, έμεινε κεραυνόβλητος συνάντησα ς έν τώ ποο- 
σώπω προς 8 άπηυθύνετο, τήν γυναίκα εκείνην ήν 
όλιγώτερον ΰπέρποτε έπεθύμει νά συνάντηση κατά 
τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν. Άλλά συνήλθε πά- 
ρτυτα καί βλέπων οτιή Σουσάννα ήθελε νά έκβιάση

II Αικατερίνη έφάνη άναλαβοΰσα πρός στιγ
μήν τάς έξαντληθείσας δυνάμεις της. ’Ερρίφθη εις 
τάς άγκάλας τής Καλής Γυναικός, καί κλαίουσα 
τή είπε μετά φωνής ικετευτικής.
__ ύχι, όχι Η·’’1 έξέλθητε.. . Σάς επαναλαμβάνω, 
ίουσάννα, σείς μόνη άπειλείσθε. Ώ ! ακούσατε τού; 
λόγους μου, δ υιός μας τίποτε δέν έχει νά φοβήται. 
__ μ διαβεβαίωσες αύτη δέν μοί άρκεί, ειπεν ή 
Καλή Γυναίκα άκραδάντως. Η ζωή μου δέν εινε 
τίποτε' είμαι γραία καί Οά άποθάνω .. . άλλ ε
κείνο; . .. ό υιός μου. .. Ο Διονύσιός μου ... ; Α
φήσατε, αφήσατε νά φύγω, Αικατερίνη. Τίποτε 
είς τόν κόσμον δεν δύναται νά μ’ έμποδίση νά 
υπάγω δπω; βεβαιωθώ έγο> ή ιδία δτι ό Διονύ
σιο; είν έζησφαλισμένος κατά παντός κινδύνου.

Καί διέφυγεν ήσυχος άπό τούς βραχίονας τής 
ββθενοΰς, ήτις καταβληθεϊσα έκ τών τελευταίων 
τούτων αγώνων, έπεσε σχεδόν λειποθυμημένη έπί 
τής έδρας τη;' ή δέ Σουσάννα αφού άρμοδίως τήν 
άπέθεσεν έπ’ αύτή;, ήτοιμάζετο νά έξέλθη, δταν 
ό κρότος οχήματος κυλινδουμένου εί; μικράν άπό- 
στασιν προσέβαλε τήν άκοήν της.

Εν τώ άπλουστάτω τούτω κατά τό φαινόμε- 
νον γεγονότι ΰπεκρύπτετο ιδιαιτέρα τις περίπτω- 
σις, ήτις προσείλκυσε τήν προσοχήν της. Ο κρό
τος δέν έφαίνετο έρχόμενος έκ τής μεγάλης όδοΰ 
ήτις διήρχετο πρό τής οικίας, άλλ’ έκ τή; παρό
δου αύτής τής Όζεραίη;' καί μολονότι ώδευε 
μετά προσοχής, ήκουεν εύδιακρίτω; τό κύλισμα 
τών τροχών καί τό βάδισμα τών ίππων πρό; τήν 
διεύθυνσιν τούτων.

Ζωηρά περιέργεια ή μάλλον εΐδό; τι προαισθή
ματος διήγειρε τήν Σουσάνναν δπως ίδη διά τών 
θυοίδων τοΰ οίκου' καθ ήν στιγμήν ή Καλή Γυ
ναίκα άπτλπίζετο νά φθάση έν καιρώ δπω; ίδη, 
φωνή τις άνδρική ήκούσθη έξωθεν.
•— Σταθήτε ! δι’ δνομα Θεοΰ ! βλέπω φώ; εί; τήν 
οικίαν ταύτην διά μέσου τών παραθυροφύλλων, 
καί ίσως εδώ δυνάμεθα νά εύρωμεν βοήθειαν τινα.

Καί όντως τό όχημα έστάθη, καί ταύτοχρόνω; 
σχεδόν έκτύπησαν τήν θύραν μετά σφοδρότητος.

Τό σκότος ήτο βαθύ έςωθεν' έν τούτοις ή Καλή 
Γυναίκα έοεβαιώθη ρίψασα βλέμμα ταχύ έπί τής 
όδοΰ οτι ή άμαξα ήτις έστάθη εις μικράν άπόστα- 
«ιν άπό τοΰ οίκου τής ραπτρίας, ήτο ταχυδρομι
κόν τι όχημα μέ δύο ίππους, έφ’ ένός τών δποίων 
έκάθητο ό οδηγό;' ει; δέ άνθρωπος έφαίνετο έντός 
Ίί; άμάξης έπί τών προσκεφαλαίων κεκλιμένος.
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τήν διάβκσιν, τήν έδράξατό έκ τοΰ βραχίονος, καί
ε’πε ταπεινή -■‘h φωνή.
— Σείς είσθε, Κ. Λαμβέρτου; II τύχη άρα ή όλε- 
θριότης τ·.; καταχθόνια σδς ί^&ψε πάλιν εί; τδν 
δρόμ.ον μου ;
— ‘Η θεία Πρόνοια, κύριε, ήτι; θέλει νά άπαλ- 
λάξήϋμβς ένδς εγκλήματος καΐ ‘τήν συνένοχόν 
σα; τών τύψεων τοϋ συνειδότος . . . Λ©ετέ με νά 
•ύπάγω, έξηκολούθησε προσπαθούσα ν άπαλλαχθή, 
πρέπει νά ομιλήσω τής γυναικός έκείνη; ήτις 
πάσχει, πρέπει νά τήν ίδώ . . .
— Λΐή ίνδιαφέρεσθε μήτε ύπέρ αύτής, μήτε ύπέρ 
παντός ο,τι μέ αποβλέπει, εΐπεν ό ’Αλφρέδος

-κρατών αύτήν δυνατώτερον, Πιστεύσατέ με, κυρία 
Λαμβέρτου, αφήσατε τά πάντα εις τδν ροΰν των. 

... . .Εκείνη ήτις είνε έκεΐ, ανήκει εΐ; έμέ διά τών 
•χσχυροτέρων δεσμών, ον; ποτέ έφαντάσθησαν αί 
άνθοωποι καί αί κοινωνίαι. . . Είσθε γυνή άνω- 
•τερα-τοΰ φύλλου καί τή; τάξεως σα;, ώστε κα
ταλαμβάνετε καλώ; δτι υπάρχουσιν αισθήματα 
acai πράξεις, τάς οποίας δέν πρέπει τις νά μετρά 
μέτδ σύνηθες μέτρον . . . Άφετε τάς τύχας μα; 
νά ένεργήσωσι καί μή μέ άναγζάσητε, σά; λέγω 
νά μεταχειρισθώ καθ’ ύμών μέσα, τά όποια όφεί 
"Λω νά λάβω διά νά σά; εμποδίσω νά ταράξητε 
•τί. «χέϋιά μου.
— Αί άπειλαί ούδέποτε μέ έφόβισαν, ύπέλαβεν 
ή Καλή Γυναίκα άταράχως, καί είμαι άναίσθή- 
*το; εις τν.ν κολακείαν . . . Αφετέ με νά διέλθω, 
κύριε, διότι έχω δικαιώματα έπί τού ασθενούς αύ
τοΰ πλάσματος, ώ; έπί ιδία; μου κόρη;- πρέπει 
να μέ άκοόση, πρέπει . . .
— Δέν θά τήν ίδητε . .
— «ά ησθε τόσον χαύνος, ώστε νά μεταχειρι- 
σθήτε τήν δ-ύναμιν κατά μιάς γραία; γυναικός ;
— Θά ημαι, έψιθύρισεν όργίλω; ό ’Αλφρέδος.

Καί ταύτοχρόνως άπεξεδύθη τόν μανδύαν του 
καί έλάβετο τή; Σουσάννης μετά σφοδρότατος, 
οπω: τήν εΐσαγάγζ είς τδν οίκον. ‘11 Κ. Λαμβέρ
του ήτο πολύ ασθενής διά ν’ άντιστή, άλλ’ αι
σθανόμενη ότι ό ’Αλφρέδος τήν μετέφερεν είς τά; 
άγκάλα; του εί; τδν οΐκον, εφώνησε γεγωνυία τή 
■φωνή'
— 'Αδελαίς, τέκνον μου, είμ’ έγώ, ή πτωχή σας 
Σουσάννα, τήν όποίαν έμποδίζουν νά έλθη μέχρι; 
ύμών.

Αί φωναι αύτή; ήνάγκασαν τδν ’λλφρέδον νά 
μετβτρέψη άπόφασιν καΐ παραιτήση τδ σχέδιύν

του’ άφησε λοιπόν τήν γραίαν νά τρίξη πρδς τδ 
όχημα καί τή εΐπεν άγρια φωνή,
— Δυστυχής τρελλή ! σιώπησον . . Θέλεις λοιπόν 
νά έςυπνήσης τούς γείτονα; καί γνωστοποίησης 
καί είς τδν άνθρωπον τούτον (καί έδειξε τόν α
μαξηλάτην) ό,τι οφείλει νά άγνοή . . . Σκέψου 
διά τό σ-.άνδαλον καί . . .
— ’Αδιάφορου διά τδ σκάνδαλον ! άρκεϊ ή αίσχοά 
αΰτη απαγωγή νά μή γείνη . . .

Καί έφώναξεν — Αδελαίς'
Τήν φοράν ταύτην άσθενής τι; θρηνώδη; φωνή 

άπεκρίθη έκ τής άμάξης,
— Τί; μέ φωνάζει ; Πού είμαι; Δίκαιε Θ·έ ! είνε 
τούτο δυνατόν !

‘θ Δουκλέρκ ήθέλνσε νά θέση τήν χεϊρά τον 
εί; τδ στόμα τή; Κ. Λαμβέρτου διά νά τήν έμ- 
ποδίση νά όμιλή’ άλλ’ έκείνη άντέστη, δυνατώτε- 
ρον φωνάζουσα.
— ΕΪμ’ έγώ, φιλτάτη ’Αδελαίς, ή Σουσάννα σου. 
ή φίλη σου ! ή φίλη τής μακαρίτιδος μητρός σου I
— Σουσάννα 1 έπανέλαβεν ή φωνή έκ τής άμάξης.

Ταύτοχρόνως γυνή τις περικεκαλυμμένη μαύρην 
μεταξίνην μηλωτήν μέ κεφαλήν γυμνήν καί κόμην 
έν άταξία, έξήλθε τού οχήματος καί έδραμε πρδς 
τήν οικίαν ·ώς παράφρων. Αί προσπάθειαι τού 
Δουκλέρκ άπέβησαν μάταια·.' άφησε λοιπόν φρι- 
κώδεις προφερων άράς τήν Κ. Λαμβέρτου νά ύπά- 
γη πρός τήν 'Λδελαίδα, ήτις έπεσεν είς τούς 
βραχίονας τής γραία; φίλης της.

‘11 Κ. Γρανσάμ κατείχετο ύπό είδους τίνος 
φρενήτιδος, ήτις ην αποτέλεσμα τοΰ σφοδρού 
πυρετού, όστις τήν κατεβίβρωσκεν. θί λόγοι της 
ήσαν άσυνεπεΐ; καί άσχετοι’ έμενε δέ εί; τάς 
άγκάλας τής Καλή; Γυναικός ίσχυρώς προσκε- 
κολλημμένη.
— Σουσάννα, έκραύγασεν, εγκαίρως εφθάσατε . ■ 
ό θεός σάς στέλλει . . . σά; έπρόδωκα . . . σά: 
έφοβούμην, μέ ήνάγκασαν νά ύποσχεθώ ότι πλέον

I δέν θά σά; ίδώ, ότι δέν θά σάς έμπιστευθώ τά 
μυστικά μου . . ’Αλλ’ όχι, έξηκολούθησε φέρουσα 
τήν χεΐρα εί; τούς οφθαλμού; τη;, τό όχημα αύ
τό. ή νυκτερινή αΰτη άπόδρασις, τό σκότος αύτδ 
δέν ύπαρχε·, ονειρεύομαι, παραφρονώ .... Σου
σάννα, άς ακούσω τήν φωνήν σας, αύτή Οά μέ κα
θησύχασα, αύτή θά καταπαύση τού; φόβου; μου.. 
Θιέ μου ! έχασα τδν νοΰν μου.

— Δυστυχής ! έψιθύρισεν ή Καλή Γυναίκα, καΐ 
δμως αύτά είνε αληθή '

__"Οχι ! όχι ! μή μοί τό λέγης άνέκραξεν ή Ά· ; 
δελαΐς χωρίς *' άποκαλύψη τού; οφθαλμούς, δέν 
θέλω πλέον τίποτε, δέν πιστεύω πλέον τίποτε, 
εμπιστεύομαι όλοσχερώς είς σάς. . ’Αγρυπνήσατε 1 
έπ’ έμοΰ, προστατεύσατέ με . . . Δύνασθε νά μέ | 
κάμητε ό,τι θέλετε' πρός θεού’ άς παύση αύτό τό 
όνειρον πλέον, άς παύση ... ;

Η Σουσάννα ένόησεν ότι εί; ήν διανοητικήν 
κατάστασιν εΰρίσκετο ή Αδελαίς, εΰκολον τή . 
ήτο νά άναλάβη πάσαν τήν έπ’ αύτή; επιρροήν 
τη;.
— Ναι, είπε, Οά σάς συνδράμω, άφοΰ θέλετε . . 
Αν, καθώς πιστεύω, έξηλθατε τοϋ πύργου έν ά
γνοια πάντων, δύνασθε πάλιν νά έπιστρέψητε 

τοιουτοτρόπως εί; αύτόν . . . Λοιπόν άκολουθήτέ 
μοι, ’Αδελαίς. Επανέλθετε είς τδν οίκον έκεΐνον 
τόν όποϊον ούδέποτε έπρεπε νά παραιτήσητε, καί 
άν ή δύναμις σά; λείπη διά νά ύπάγητε, ή γραία 
φίλη σας εϊναι αρκούντως ισχυρά ακόμη όπως σάς 
άρη έπί τών βραχιόνων-της.

Εύσθενής τις χειρ ηθέλησε τότε νά διαχώρισα 
πάς δύο γυναίκας, αΐτινες διέμβνον πάντοτ’ ένηγ- 

-καλισμέναι.
— Ας παύσουναύτά έβροντοφώνησεν ό Δουκλέρκ. 
Πρίπιι νά ύποθέσητε, κυρία Λαμβέρτου δτι ούτ 
έγώ, ούτε ή ’Αδελαίς προέβημεν είς τοιοϋτο διά- I 

βήμα χωρίς ώρίμως νά σκεφθώμεν, χωρίς νά έχω- 
μεν λόγους ίσχυροτάτους ΐνα φθάσωμεν είς αυτήν 
τήν άνάγκην. Μή καταχράσθε λοιπόν τής στιγ
μιαίας ταραχή; καί έξασθενίσεως τής Άδελαϊδος 
διότι αΰριον Οά μετανοήση δτι ύπεχώρησεν εί; 
τούς λόγου; σας καί άφοϋ τέλος συνέλθη τής 
λειποθυμίας της . . .
— Ποτέ δέν θά τήν άποκτήσητε, εΐπεν ή Καλή 

• Γυναίκα μετ’ ένεργείας, σφίγγουσα τήν ’Λδελαίδα

είς τό στήθος τη;.
— Σά; επαναλαμβάνω πάλιν, κυρία, δότε £ν 
τέλος είς τήν γελοίαν αύτήν σκηνήν. Άν ή αΰ- 
στηρότη; ύμών καταδικάζη μίαν πράξιν ίσως καθ’ 
έαυτήν ένοχον, δύνασθε δμω; υπέρ πάντα άλλον 
καλλίτερον νά έκτιμήσητε τάς ιδιαιτέρας περι
πτώσεις δι’ άς καθίσταται συγγνωστέα. Γνωρίζω 
ότι αγαπάτε εϊλικρινώς τήν Άδελαίια' δέν λαμ
βάνετε λοιπόν οίκτον είς τά δεινά της ; θέλετε ν’ 
άποθάνη έκ τών θλίψεων ; Δεν βλέπετε δτι ό βίος 
της εϊνε ανυπόφορος πλησίον άνδρός τδν όποιον 
καταφρονεί καί μισεί ; Διά νά ίκανοποιήση τύπους 
τινας, πεοί ών άδιακό-ως τή λέγετε, πρέπει νά

I

ΰποστή άνευ διαμαρτυρήσεοις τήν φρικωδβστέραν 
τύχην, ήτις έπεβλήθη ποτέ είς μίαν γυναίκα ;
— Σιωπή, πονηρόν πνεύμα ! διέκοψεν ·.; -Κ. Λαμ
βέρτου. Τολμάτε άκόμη νά έπαναλάβητο ενώπιον 
μου τά άθλια αξιώματα δι ών έφαρμακεύσατε 
τήν καρδίαν της ; ’Εκείνη ήτον εύπειθής καΐ τήν 
κατεστήσατε άντάρτιδχ.' ήτον ευσεβής, καΐ τήυ 
κατεστήσατε εναγή , .. Κατεστρέψατε.έν όλίγαι; 
ώραις τό έργον εϊκοσιν έτών συμβουλών, φροντί
δων, προφυλάξεων .... Σιωπή, σάς λέγω, δέν 
θέλει νά σάς άκούση ... μετανοεί δι»τι σάς ή- 

κουσε ...
Η επίμονος αΰτη άντίστασις έςώργ ισεν εις τον ·. 

υψιστον βαθμόν τόν Δουκλέρκ.
— Και τίς είσθε σείς, κυρία ήρώτησε μετ ακατά
σχετου άγαιακτήσεως, καΐ όμιλεϊτε μετά τοσαύ- 
της έμπιστοσύνης ; Τί είσθε διά τήν Άδελάϊδα». 

καΐ έν τίνι δικαιώματι τή επιβάλλετε θέλησιν ;
— Τί είμαι δι’ αύτήν ; έπανέλαβεν ή Καλή Γυ
ναίκα ώσεί γαυριώσα.Είμαι ή σντεΐάησίς της, εί
μαι τδ καθήχόκ είμαι ή φωνή, ήτις τή λέγε»„ 
«Οπίσω» καθ ήν στιγμήν σπεύδει.· άφρόνως πρδς 
τό βάραθρον. Σείς δέ είσθε ό δαίμων ό ώθών αύ
τήν προς τήν άβυσσον.

0 Αλ.φρέδος έμελλε νά άποκριθή, άλλά χ/ορΐς 
νά τώ άφηση καιρόν, η Σουσάννα έξηκολούθησε* 
άπευθυνομένη περιπαθώς πρός τήν Άδελαιδα·.
— 0μιλήσατ%. τέκνον μου. Εζίλθετε τής σκυθρω
πής ταύτης κα-ταστάσεως, ήτις δέν άνηκει είς ς-ιγ- 
μήν τοσοΰτον έπίσημον. ένώσατε τήν φωνήν σας 
μετά τίς έμή; .. Είπατε εί; τόν έγωϊστήγ αύτδν 
άνθρωπον δ.τι παραιτεΐσθε τοϋ ενόχου σχεδίου, 
ου έτολμήσατε νά δεχθήτε τήν συμμετοχήν . . . 
Είπατε τω δτι δέν θέλετε νά άτιμασθήτε ένώ
πιον τοΰ κόσμου, νά έγκαταλιίψητε τδ τέκνον σας 
νά παραιτήσητε τήν συζυγικήν στέγη* . . Εϊπατέ 
τω δτι έξ ύπαρχή,ς τδ έγκλημα σάς προξενεί 
τρόμον, καί δτι μεταμελεΐσθε . . . Διατάξετέ τον 
ν' άπομακρυνθή μόνος, καΐ έπανέλ.θβτε μετ έμοΰ 
οπού ό θεός καί οί άνθρωποι σάς διατάττουσι νά 

μένητε.
— Σουσάννα, άπεκρίθη ή Κ. Γρανσάμ μετά φω
νής τεταραγμένης, άν Οέλητε νά σάς άκολουθήσω, 
όμιλεϊτε μοι περί του υίοΰ μου, περί τοΰ δυστυ
χούς τέζ.νου μου, τό όποιον μοί έτεινε τούς μικρούς 
του βραχίονας καθ’ ήν στιγμήν έπίστευα δτι διά 
τελευταίαν φοράν τό έναγκαλίζομαι . . . Ναι, ναι, 
έχετε δίκαιον, Σουσάννα άς άναχωρήσωμεν,όφείλω 

: νά έπιστρέψω πλησίον τοϋ υίοΰ μου.
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Καΐ έσυρε τήν Καλήν Γυνναϊζα μετά νευρώδους 
ζωηρότητος, προσπαθούσα νά τήν ξζαγάγη εκτός 
τού οίκου. ‘Ο Άλφίρέδος έτίθη τότε πρδ αύτής 

πλήρη; οργής.
— Θέλετε νά έπανίδητε τδν υιόν σας ύπέλαβε 
μετά δηκτικής ειρωνείας' άλλά λησμονείτε όποιος 
εινε ό πατήρ του. Λησμονείτε δτι Οά έπανεύρητε 
πλησίον της κοιτίδος του τδν δολοφόνον τοΰ αδελ
φού σας Γουστάβου.

‘Π ’Αδελαί; άφήκε φριζώδη οΐμωγήν καΐ έ
τεινε την χεϊρα, ώς εϊ έζήτει έλεος" άκούσασα δέ 
τήν έξαλλον ταύτην άποζάλυψιν, ή Κ. Λαμβέρ
του έφριζίασε, ζαΐ έψιθύρισεν άσθενώς.
— ©·έ μου ! τί λέγει ;

0 Δουζλέρζ εννόησα; όποιαν ζωηράν καΐ βα- 
θεΐαν έντύπωσιν έπροξένησεν έπί των δύο γυναι
κών ήθέλησε νά έπωφεληθή. Και λοιπδν προσέθη- 
ζεν, απευθυνόμενος πάντοτε πρδς τήν Άδελαϊδα.
— Ναί, τον δολοφόνον τού αδελφού σας Γουστά
βου, 8ν τόσον ήγαπήσατε! ‘Υπάγετε νά άναλάβητε 
πλησίον αύτοΰ τδ πρόσωπόν τρυφερά; και πε
ριπαθούς συζύγου. ‘Υπάγετε νά τδν άναζουφίσητε 
άπδ τά δεινά, τά όποια ή τύψις τοΰ συνειδότος 
καΐ ό φόβος μή άναζαλυφθή τώ ποοξενούσιν. ‘Υ
πάγετε νά δεχθήτε άζόμη τδ γλυκό μειδίαμά του, 
νά τώ δώσητε τά; περιπαθείς θωπείας σας . .
— Σιωπήσατε.' σιωπήσατε! έκραύγασεν αίφνης 
ή 'Αδελαΐ; μεθ’ δρμ.ής" θά καταρασθώ τδν Θεόν καΐ 
τούς ανθρώπους, θά καταπατήσω καί τιμήν, ζαΐ 
φιλίαν ζαΐ καθήκον, παρά νά υποφέρω μίαν μόνην 
στιγμήν τοιαΰτα; βασάνου; . . . ?Αλλ όμιλεϊτε, 
Σουσάννα, προσέθηζε μέ τόνον ικετευτικόν ένούσα 
τά; χεϊρα;· διαψεύσατε τήν αίσχράν ταύτην συ
κοφαντίαν .. . ’Ακούετε τί λέγει; ή φριζώδη; αΰ
τη υπόνοια θά μέ καταστήση τρελλήν ... μέ Ανάγ
κασε νά παραιτήσω πάντα, περιουσίαν, υπόλη
ψην, οικογένειαν διά νά τδν ακολουθήσω . . . *Α- 
ποζρίθητε εΐ; τήν κατηγορίαν ταύτην σά; παρα
καλώ, σάς διατάσσω. Αποκρίθητε, διότι γνωρί
ζετε τήν αλήθειαν . .. Είπατε οτι έψεόσθη καΐ 
θά τδν αποκρούσω ώ; αισχρόν συκοφάντην !. ..

Καίτοι έκ τοΰ σκότους δέν έδύνατο νά διακρί- 
νη τις τού; χαρακτήρας τή; Κ. Λαμβέρτου, έδύ
νατο όμως νά ε.’ζάσγι έζ τοϋ τρόμου όλου τού σώ
ματός της, δτι διέκειτο ε:ς θανάσιμον αγωνίαν
— Καΐ τί σάς έγένντ.σε τήν ιδέαν ταύτην ; είπε, 
μέ φωνήν ΰπόζωφον.
— Θά τδ άρνηθήτε κυρία Λαμβέρτου ; ύπέλαβε

ό Δουζλέρζ. Θά τολμήσητε νά ύπερασπίσητε τδν 
Γρανσάμ κατά τής άποτροπαίου ταύτης πράξεως · 
Τό κατ έμέ, είμαι τόρα βέβαιο; δτι ό άνθρω-0. 
ούτος εινε ένοχος τοϋ θανάτου τοΰ φίλου -ου. 
“Οτε έφθασα εις ’όζεραίην, πρό τινων μηνών, $·., 
έδυνάμην νά τδν πιστεύσω ένοχον τοιαύτη; κα- 
κουργίας. Τδν εΐδον χαύνον και προδότην κατά 
τήν παιδικήν μας ήλϊκίαν, άλλ’ ή χαυνότης του 
αΰτη μ έζαμνε νά πιστεύω δτι ήθελεν δπισθοδοο- 
μήσει ένώπιον μιας δολοφονίας, ζαΐ άζόμη σήμε
ρον υποθέτω δτι εύνεϊκή τι; περίστασις καΐ ή βΕ. 
βαιότη; τής ατιμωρησία: τδν ώθησαν μόνα·, εΐ; 
τδ τόλμημα τούτο. "Οταν δ υιό; σας Διονύσιος 
μοί έδιηγήθη μετά τή; συνήθους του φιλαλήθειας, 
τά; γνωστά; περιπτώσεις τοϋ θανάτου, τοΰ Γου
στάβου, ούδεμίαν υπόνοιαν έσχημάτισα κατά τοΰ 
Γρανσάμ, νομίζων ένοχον έμέ έάν έζαμνον τοιαύ- 
την' καΐ ένθυμεΐσθε πόσον ή διαγωγή μου πρός 
τήν Αδελα'ίδα καί τόν σύζυγόν τη; υπήρξε γεννβία. 
Απεφάσισα νά μή έπανίδω πλέον τήν άρχαίαν 

μνηστήν μου, δταν ή τύχη μα; συνήντησεν εί; τδ 
έλος. Γνωρίζετε τί συνέβη μετά τήν άναχώρησίν 
σας καί πώς μετά λυσσώδη πάλην πρδς τδν Διο
νύσιον, έτρεξα είς τδν πύργον νά ειδοποιήσω τδν 
αντίπαλόν μου περί τοΰ κινδύνου δν διέτρεχεν. Η 
ανεξήγητος τότε έπέμβασίς σας, καθ’ ήν στιγμήν 
ό υιό; σας έφαίνετο άπολωλώ;, έρδιψεν είς τδ 
πνεύμα μου τόν σπόρον τή; αμφιβολίας. ’Εν τοΰ- 
τοις, ή Αδελαΐ; δύναται νά σάς είπγι, δτι κατά 
τάς συναντήσεις μας, ών γνωρίζω ότι σάς άπεκά- 
λυψε τδ μυστικόν, ομδέποτε τή άνέφερόν τι πειί 
τούτου. Εμίσουν τδν Γρανσάμ, άλλ’ έθεώρουν έγ
κλημα καΐ νά τδν δυσφημήσω" τέλος κατά τήν 
πρό τινων ημερών έπάνοδόν μου ένταΰθα άπεφά- 
σισα νά έμβαθύνω έπιμελώς εις τδ συμβάν έκεϊνο, 
τοΰ όποιου αορίστους τινάς καΐ συγκεχυμένα; ιδίας 
εϊχον.’ΙΙρεύνησκ, συνήθροισα όλα; τάς δυνατά; λε
πτομέρεια; περί τής φριζώδου; ταύτης καταστρο
φής, καί έμαθον δτι έζ τοΰ ύψους μια; ζοιλάδος. 
ήτις επισκοπεί τήν μολλιέραν, έδυνήθητε νά ΐδητε 
πάν ο,τι συνέβη. Συσχετίζων λοιπόν τήν περίπτω- 
σν ταύτην τοϋ μίσους σας κατά τοϋ Γρανσάμ, 
τής απελπισίας σας όταν έμάθετε τόν γάμον τή; 
Αδελαΐδος μετ’ αύτοΰ, τήν έξαλλον επιρροήν ήν 
έξησζήσατε έπ αύτοΰ κατά τήν απόπειραν τού 
Διονυσίου, περιήλθον εΐ; τήν βεβαιότητα δτι είδετε 
τδν κύριάν σας, διαπράττοντα έγκλημα, το όποιον 
είτε έζ χριστιανικής αρετής, είτε έξ άλλης τινδς 
αιτία; δέν άπεζαλύψατε μέχρι τοΰδε είς ούδένα.—

(ακολουθεί)


