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Τοΐς άναγνώσταις,
Εις την έ’κδοσιν του παρόντος ήμερολογίου, ώς εις αγώνα
Φιλολογικόν, κατήλθομεν δύο έχοντες εφόδια, την πρόθυμον
συνεργασίαν των παρ’ ήμΐν λογίων και την έλπίδα δτι εις
συμπλήρωσιν των δαπανών ήθέλομεν τύχει τής εύγενοϋς χορηγείας τής μερίδος έκείνης τής παρ’ ήμΐν κοινωνίας, ήτις άείποτε έφάνη έτοιμη, εις ύποστήριξιν παντός έθνικοΰ έργου,
εις πλήρωσιν πάσης εθνικής άνάγκης.
Και αληθώς σήμερον οτε, κακή μοίρα, ό περιοδικός τύπος
έπαισθητώς ήλαττώθη, ή ανάγκη αϋτη παρίσταται έπι μάλ
λον καταφανής. Μηνιαία ή και κατά περιόδους μακροτέρας
έκδιδόμενα φύλλα, συμπαρακολουθοϋντα την σύγχρονον φιλο
λογίαν και τάς έπιστήμας, συμπεριλαμβάνοντα και έρμηνεύοντα έν δλίγοις παν δ,τι νέον και άξιον λόγου σχετιζόμενον
μέ τά γράμματα και τάς τέχνας, είναι τά μόνα δυνάμενα νά
μεταδώσωσιν, εύχερέστερον πολλάκις τών πολύτομων συγ
γραφών, στοιχειώδεις γνώσεις εις πάσαν τάςιν ανθρώπων και
πάντα φιλαναγνώστην και, παρακηλοϋντα διά τοϋ ανθηρού
ύφους κα'ι τής ποικίλης ύλης, νά διδάξωση» αύτόν τά ύψιστα
ένίοτε διδάγματα, τάς ύπάτας θεωρίας.
Τοιοΰτόν τινα προτίθεται σκοπόν και ή
Στοά'»,
ήτις μετά τοϋ 1881, καταρριφθείσης τής ύσπληγκος, ει
σέρχεται εις τό στάδιον, πλήρης ελπίδων, έγκαινίζουσα οίίτω
έπ’ αίσίοις οίωνοις την μέλλουσαν σταδιοδρομίαν της.
Την πρώτην ταύτην έ'κδοσιν παρουσιάζομε μεν ώς απαρ
χήν και πρωτόλια, απαρχήν δμως, ήν συνετέλεσαν έργα δεδοκιμασμένων συγγραφέων, τών οποίων μόνα τά ονόματα δύναται νά έμπνεύσωσι τήν εμπιστοσύνην. Προς τούς εύγενεϊς
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τούτους συνεργάτας ή διεύθυνσις έκφράζει δημοσία την άπει
ρον αυτής ευγνωμοσύνην. Ιδία δέ απονέμει τάς εύχαριστίας
της και προς τάς λόγιας Κυρίας, οσας έτίμησαν την «ΠοιχίΛην Στοάχ·» διά τοϋ ονόματος των, πεποιθυΐά βτι και έν τω
μέλλοντι δύναται νά έλπίζη έπϊ την συνεργασίαν αύτών.
Ουτω, αν ουχϊ ώς δασις, διότι ή λέξις Οά ηνε πικρά και
ίσως ούχΐ άληθής, άλλ’ ώς φιλολογικός τις σύνδεσμος πρόκαλών την εύγενή άμιλλαν καί παροτρύνων έπι την έργασίαν
και μελέτην θεωρούμενη ή «Ποικί.Ιη Στοά·», δικαιούται νά
πιστεύη ότι θέλει επισύρει την προσοχήν τοϋ Κοινού και την
γενικήν συνδρομήν, άντιθεΐσα έαυτήν εις ενδειξιν αληθούς ευ
γνωμοσύνης και άντ'ι μαρμάρινης στήλης εις τούς έαυτής χο
ρηγούς και συνεργάτας.
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τής μοναρχίας των Γάλλων
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κτίσεως Βενετίας..............................................................................
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Μωάμεθ κατ’ ’Οθωμανούς, αρχεται τήν 4 ’Ιανουάριου 1876
Σεληνιακά έ’τη......................................................... ...τ..
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άνακαλύψεω; τής ’Αμερικής
389
νέου ήμερολογίου επί Γρηγορίου ΙΓ’........................................
299
τής εΰρέσεως τού ατμού . .......................................................
66
τή; ανεξαρτησία; τή; Ελλάδος......................................................
60
τής εΰρέσεως τού τηλεγράφου......................................................
48
’Αλεξάνδρου Β’ αϋτοκράτορο; τών'Ρώσσων..............................
26
τής ένώσεως τή; ’Ιταλίας μέ τό Βασίλειον τής Σαρδηνίας .
20
τής έξώσεω; τού ’Όθωνο; πρψην βασιλέω; τής ‘Ελλάδος
(’Οκτωβρίου 10 1862)...............................................................
19
τής αναγορεύσει»·,· τού Γεωργίου Α' Βασιλέω; τών Ελλήνων
17
τή; ένώσεως τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα (Μο'ίοθ 21 1862)
17
τή; γεννήσεω; τού Κωνσταντίνου διαδόχου τού Ελληνικού
θρόνου (’Ιουλίου 21 1868) ..........................................................
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τοϋ Γεωργό» δευτέρου υίοϋ τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Α' (Ιου

νίου 13 18R9) -..............................................................................
τής Αλεξάνδρας θυγατρδς τοϋ Βασιλέως Γεωργίου (Αύγούστου 18 1870) ..................................................................................
τής αιχμαλωσίας τοϋ Ναπολέοντος Γ' έν Σεδάν χαΐ τής γ'
δημοκρατίας.......................................................................................
τής παραδόσεως τβ>ν ΓΙαρισίων χαΐ τής χηρύξεως τής γερμα
νικής αυτοκρατορίας.........................................................................
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Δεκεμβρίου. Τα γενέθλια τοϋ Βασιλέως Γεωργίου.
’Απριλίου. ‘Η έορτή τοϋ ονόματος αδτοϋ.
Ιουλίου. Ή έορτή τοϋ ονόματος τής Βασιλίσσης "Ολγας.
Αδγοόστου. Τ'α γενέθλια Αϊτής.
Μαίου. Ή έορτή τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου.
’Ιουλίου. Τά γενέθλια Αδτοΰ.
’Ιουνίου Τα γενέθλια τοϋ βασιλόπαιδος Γεωργίου.
Αδγοόστου. Τά γενέθλια τής βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας.
Ίανουαρίου. Τά γενέθλια τοϋ βασιλόπαιδος Νικολάου.
Φεβρουάριου. Τά γενέθλια τής βασιλόπαιδος Μαρίας Μαγδαλινής.
Μαρτίου. Τά γενέθλια τής βασιλόπαιδος "Ολγας.

1ΙΛ2ΧΑΑΙ0Ν
ΕΤΟΥΣ

ΤΟΥ
’[νδικτιώνος £χος 0*
Ήλιου κύκλο» κε*.
Σελήνη; κύκλοι ιζ'.
Σελήνης θεμέλιον ι'.
Κρεωφαγία ήμέραι νγ'.
Το Τριώδιο? άρχεται Φεορ. a'.
Εωθινόν α. ’Ηχος πλ. α'.
ΊΙ Άποκρέω, Φεβρουάριου ιε'.
*0 Ευαγγελισμός τή Τετάρτη τής
ε'. έβδομάδος.

9
25
17
10
53
1
15

ΑΩΠΑ'.

Νομικόν Φάσκα ’Απριλίου ε*.
Λ ατίνων Πάσ/α Άπριλ. ε'.
Το ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Άτριλ. ιδζ.
Ί1 Άνάληψις Μαίου καζ.
*11 Πεντηκοστή, ’Ιουνίου καζ.
Κυριακή των άγιων Πάντων,
’Ιουνίου ζ*.
Ή νηστεία των αγίων ’Αποστό
λων ήμεοας λα'.
*11 μνήμη αυτών ημέρα Δεύτερα.

5
5
12
21
21

ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ό χκτά τύ έτος τούτο χυρεεΰων πλανήτης είναι ό ΖΕΥΣ.
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
Καθ' &<:

έργάζογζαι sr τοΐ<; οημοσιοις γ^αφειοις.

Νίον δτος.
θεοφάνεια.
Ευαγγελισμός.
Μεγάλη Παρασκευή καί μέγα Σάββατον.
5) Κυριακή και Δευτέρα τοϋ Πάσχα.
6) "Αγιος Γεώργιος.

1)
2)
3)
4)

7) ’Ανάληψις.
8) Πεντηκοστή.
9) "Αγιοι Απόστολοι, Πέτρος και
Παύλος.
10) Κοίμησις τής Θεοτόκου.
1 1) "Αγιος Δημήτριος
12) At δύο ήμέραι των Χριστουγένων.
ί

ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ
25 Μαρτίου. ΊΙ ανεξαρτησία τής ‘Ελλάδος.

8>

ΣΤΟΑ

ΠΟΙΚΗΛΪΙ

9

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Κατά τδ έτος 1881 θά συμβώσι τέσσαρες έκκλείψεις δύο μέν τοΰ ήλιου δύο
δδ τής σελήνης.
Α'). "Εκλειψις μερική τοΰ ΗΛΙΟΥ τήν 16]28 Μ «ίου αόρατος παρ’ ήμίν, ορατή
δ’ εις τήν ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΛΙΕΡΙΚΗχ τήν ΒΑ ’Ασίαν και τα Βορειότατα τής
ETPaniis.
Β'). 'Ολική ίκλειψις τής ΣΕΛΠΝΙΙΣ τήν 31 Μαίου (12 ’Ιουνίου) αόρατος
παρ’ ήμϊν.
Γ'). Δακτυλιοειδής ϊκλείψις τοΰ ΗΛΙΟΥ τήν 9]21 Νοεμβρίου αόρατός παρ
ήμΐν, ορατή δ’ εις τήν ΠΑΤΛΓΛΝΙΑΝ και τα περί τον νότιον Πόλον μέρη.
Δ)'. Μερική ϊκλειψις τής Σελήνης τήν 25 Νοεμβρίου (5) Δεκεμβρίου ορατή
παρ’ ήμΐν.
Δια τάς ’Αθήνας αί διάφοροι φάσεις τής Σελήνης είσι αΐ εξής.
Πρώτη έπαφή μετά τής παρασκιάς γής εις τάς 5 και 2 λ. Μ.Μ·|
Μέσον τής έκλείψεως
» » 6 » 43
» / ’Αθηνών
Τελευταία Ιπαφή μετά τής σκιάς
8 » 24
» /
'Η πρώτη έπαφή θ’ άρχίση εις ΑΒΔ τοΰ δίσκου τής Σελήνης και θα τελείωση
ε’ς τά ΔΒΔ αΰτοΰ. Κατά τό μέσον τής ’κλείψεως θά καλυφθώσι τα 0,97 τής
φαινομένης διαμέτρου τής Σελήνης.

"Εχων ημέρας 31 .'Η ήμέρα έχει ώρας 10 και ή νΰξ ώρας 14.

'Ο'Ήλΰος εες τον Υδροχόον.
1

1
1

1

Ν. Π. ή.έ
13 1 Πε.
14 2 Πα.
15 3 Σα.
16 4 Κυ.
17 5 Αε.

ή- Ή Περιτομή τοΰ Χριςοΰ κα’ι Βασιλείου τοΰ μεγ.’Αργία
Σιλβέστρου πάπα 'Ρώμης.
Προεόρτια τών θεοφ>νείων.
Μαλαχίου τοΰ προφήτου και Γορδίου μάρτυρος.
7 Ή σύναξις τών Ο' άποςύλων και Θεοκτιςου του όσ.
θεοπέμπτου τοΰ θεωνά μάρ. κα’ι Συγκλητικές της όσ.

Παραμονή τών Ηεοφανεόων. Νηστεία
έν ή δίν ημέρα τύχη
*
18
19
20
21
22
23
24
25
26

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
Το.
Τε.

27
28
29
30
31

15
16
17
18
19

Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.

ή- Τά θεοΦανεια τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ.
ψ Ή Σύναξ. τοΰ Προδρ. και Βαπτις. Ίωάννον. Αργία.
Δομνίκης της όσιας και Γεωργίου τοΰ Χοζεβίτου.
Πολυεύκτου μάρτυρος.
Γρηγορίου έπισκ. Νύσσης και Δομετιανοΰ Μελιτηνής.
•γ Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάρ/ου.
Τατιανης μάρτυρος.
Έρμύλου και Στρατονίκου τών μαστόρων.
Τών έν 'ΡαϊΟώ και Σινα άναιρεΟέντων ΙΙατέρων.
Άπόδοσις τών θεοφανείων.
Παύλου τοΰ Θηβαίου και Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου.
Ή προσκύνησις της άλύσεως τοΰ άποςόλου Πέτρου.
•J* Αντωνίου τοΰ μεγάλου. Αργία.
ή- ’Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξάνδρειάς.’Αργία.
Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κέρκυρας.

1 20
2 21
3 22
4 23
5 24
6 25
7,26
8,27
9.28
10 29
11 30
12 31

Τρ.
Τε
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.

ή- Ευθυμίου τοΰ μεγάλου. ’Αργία.
Μαξίμου τοΰ όμολογητοΰ και Νεοφύτου μάρτυρος.
Τιμοθέου αποστόλου και ’Αναστασίου τοΰ Πέρσου.
Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου μάρτυρος.
Εένης τής όσιας.
ή· Γρηγορίου τοΰ θεολόγου, Επισκόπου Κ[πόλεως. Άργ.
Εενοφώντος τοΰ οσίου και τής συνοδίας αϋτοΰ.
ή· ’Ανακομιδή τοΰ λειψ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοςόμου.Άργ.
Έφρα'ιμ οσίου, τοΰ Σύρου.
Ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ιγνατίου τοϋ Οεοιοόρου.
ψ Τών τριών ‘Ιεραργών. ’Αργία.
Κόρου κα’ι Ίωάννου τών θαυματουργών ’Αναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:

—
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ΠΟΙΚΙΛΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 28.Ή ήμερα ίχει ώρας 11 και ή νύξ ώρας 13.

Ό 'Ήλιος εις τούς Ίχβΰς.

_Κ _

__ ZL

13

Μ
1 Ku.,

'1 4
15
16
17
18
19
20

2
3
4
5
6
7
8

Αε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πχ.
Σα.
Ku.

9
10
11
12
13
14
15
16

Αε.
Τρ.
τΓ
Π:.
Πχ.
Σχ.
Ku.
Αε.

I

21
22
23
24
25
26
27
28

I
1
! ι 17 Τρi 2 18 Τε.
i 3 19 Πε.
4 20 Πχ.
5 21 Σχ.
I
1
' 6 22 Ku.
I
1 7 23 Αε.

' 8 24
25
10 26
11 27
12 21

Το.
Τε.
Πε.
Πχ.
Σχ.

*+ Τ ο υ Τελώνου και Φαρισαίου. Προεόρτια
τής Υπαπαντής και Τρύφωνος μάρτυρος.
*Άρχεται το Τριφδιον.

ψ Ή Υπαπαντή του Κυρ. ημών Ίησου Χρίστου. Αργία.
Συμεών του Οεοδόχου και τής προφήτιδος "Αννης.
’Ισιδώρου του Πηλουσιώτου.
Άγάθης μάρτυρος.
Βουκόλου του οσίου, έπισκόπου Σμύρνης.
Παρθενίου, έπισκ. Ααμψάκου και Αουκα του οσίου,
ή- Τ ο ΰ ’Ασώτου, θεοδώρου του στρατηλάτου και
Ζαχαρίου του προφήτου.
Νικηφόρου μάρτυρος.
Χαραλάμπους ίερομάρτυρος.
Βλασίου ίερομάρτυρος και θεοδώρας τής Αύγούστης.
Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.
Μαρτινιανου του οσίου.
Τών Κεκοιμημένων. Αυξεντίου του οσίου,
ή- Τής Ά π ό κ ρ ε ω. Όνησίμου του αποστόλου.
Παμοίλου του μάρτυρος και τών συν αύτώ.
IVE-A-IPTIOS

Θεοδώρου του Τίρωνος.
Αέοντος πάπα 'Ρώμης.
Άοχίππου του αποστόλου.
Αέοντος έπισκόπου Κατάνης.
Τών έν άσκήσειλαμψάντων. Τιμοθέου του
έν Συμβόλοις και Ευσταθίου έπισκόπου ’Αντιόχειας.
ή-ΤήςΤυροφάγου. 'Π εύρεσις τών λειψάνων τών
έν τοΐς Ευγενίου μαρτύρων.
Πολυκάρπου ίερομάρτυρος, έπισκόπου Σμύρνης.
’Άρχεταο ή άγία καί μεγάλη Τεσσαρακοστή.
'Π α' και β' εύρεσις τής τίμιας κεφαλής του Προδρόμου.
Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης.
Προκοπίου του Αεκαπολίτου.
Μνήμη του διά τών κ ολύβωνθαύμ α
τό ς. Βασιλείου του δμολογητοΰ.

ΣΤΟΑ.
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ΠΟΙΚΙΛΗ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ
’Έχων ημέρας 30.’Η ήμερα £χει ώρας 13 και ή νύξ ώρας 11.

Ό "Ηλιος εις τον ΊΓαϋρον.
Ν. π. ή. έ
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5

Τε.
Πε.
Πα.
Σχ.
Κυ.

18 6 Αε.
19 7 Το.
20 8 Τε.

21 9 Πε.
22 10 Πχ.
23 11 Σχ.
24 12 Κυ.
25
26
27
28

13
14
15
16

Αε.
ΤΡ·
Τε .
Πε.

29 17 Πχ.
30 18 Σχ.

1
I 2
1 3
4
5
6
7
8
1 9
1C

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I’ 29
1"
30

Κυ.
Αε.
Το.
Τε.
Πε.
Πχ.
Σχ.
Κυ.
Αε.
Το.
Τε.
Ιπ·

Μαρίας όσιας τής Αιγύπτιας.
Τίτου του οσίου και θαυματουργού.
Νικήτα του οσίου και ’Ιωσήφ τοϋ ύμνογράφου.
ΤοΰΑαζάρο υ. Γεωργίου τοϋ δσ.,τοΰ έν Μαλαιώ.
γΤώ ν Βα 'ί ω ν. Κλαυδίου, Θεοδώρου και άλλων Εζ
μαοτύοων. Λατίνων Πάσ/α.
Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κων[πόλεως.
Κχλλιοπίου μάρτυρ. και Γεωργίου έπισκ. Μιτυλήνης.
Τών αποστόλων Ήρωδίωνος, Άγάβου/Ρούφου,Ασύγ
κριτου, Φλέγοντος και Έρμοϋ έκ τών θ'.
Εύψυχίου μάρτυρος.
Τερεντίου, Παμπηίου και τών συν αύτοΐς.
Άντίπα ιερομάρτυρος, επισκόπου Περγάμου.
ΤΟ ΑΓίΟΝ ΠΑΣΧΑ. Βασιλείου τοϋ δμολ. ίπισκόπου
Παρίου. Αργία και κατάλυσις πάντων, καΟ’όλην την
εβδομάδα τής διακαινισήμου.
Μαοτίνου τοϋ όμολογητοϋ, πάπα 'Ρώμης.
Άριστάοχου, Ποΰδη και Τροφίμου άποστ. έκ τών θ'.
Κοήσκεντος μάρτυρος.
’Αγάπης, Ειρήνης και Χιονιάς τών αύταδέλφων, μαρ
τύρων κα'ι παρθένων.
ή· Τ ή ς Ζ ω ο δ ό y ο υ Π η γ ή ς.Συμεώνος ίερομάρτυρ
τοϋ εν Περσίδι.
Ίωάννου τοϋ δσ. μαθητ. Γρηγορίου τοϋ Λεκαπολίτου.
ΧΛ-Α-ΙΟΖΪ
j· Το 5 θωμά. Παφνουτίου ιερομάρτυρος.
θεοδώρου οσίου τοϋ Τρίχινα.
Ίχνουαοίου ιερομάρτυρος κα'ι τής συνοδίας αυτοϋ.
θεοδώοου τοϋ Συκεώτου.
ή- Γεωργίου μεγαλομάρτ. τοϋ τροπαιοφόρου. ’Αργία.
’Ελισάβετ τής όσιας κα'ι θαυματουργού.
Μάοκου τοϋ αποστόλου και εύαγγελιστοϋ.
-j- Τ ώ ν Μ υ ο ο φ ό ρ ω ν. Βχσιλέως ιερ., έπ.’Αμασείας.
Συαεώνος ιερομάρτυρος.
Τών έν Κυζίκω Θ' μαρτ. κα'ι Μέμνονος τοϋ Οαυματ.
Ίάσονος κα'ι Σωσιπάτοου τών άποστολων.
Ιακώβου τοϋ άποστ., άδελφ.Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.

13

14

ΣΤΟΑ

Π01ΚΙΑΙΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

"Εχων Ημέρας 31. Ή ήμέρα έχει ώρας 14, και ή νύξ ώρας 10.

"Εχων ημέρας 30.Ή ημέρα, έχει ώρας 15, και ή νΰξ ώρας 9.

*Ο 'Ήλεος εις τον Λέοντα.

'Ο 'Ήλιος εις τον Καρκίνον.
1

Ν. π. η έ.
13 1 \· .
14 2 Γρ.
15 3 Τε.
16 4 Πε.
17 5 Πα.
18 6 Σα.
19 7 Κυ.

Ν. 1. ή.έ.

30 18 Πε.

ψ Του Αγίου Πνεύματος. Ίουςίνου μάρτ. τοΰ φίλοι.
Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Λουκιλλιανοΰ μάρτυρος.
Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Δωροθέου ιερομάρτυρας, έπισκόπου Γύρου.
‘Ιλαρίωνος τοΰ Νέου,ήγουμ. τής μονής τώνΔαλμάτων.
ψ-ΤώνάγίωνΠ ά ν τ ω ν. Θεοδότου ιερομάρτυρας,
έπισκόπου Άγκύρας.
Ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου Θεοδώρου τοΰ ςρατηλάτου.
’Άρχεταε ή νκατε-.α τών άγιων ’Αποστόλων.
Κυρίλλου Αρχιεπίσκοπου Αλεξάνδρειάς.
θερινόν ήλιοστάσιον- αί ήμέραι όίρχονται
σμιχ' ννόμεναι.
Αλεξάνδρου και Άντωνίνης μαρτύρων.
Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τών αποστόλων.
Όνουορίου και Πέτρου τοΰ έν τω Άθω.
Άκυλίνης μάρτυρος.
ή- Έλισσαίου τοΰ προφήτου και Μεθοδίου άρχ. Κ)λέως.
Άμώς τοΰ προφήτου.
Τύχωνος έπισκόπου Άμαθοΰντος τής Κύπρου.
Ίσαύρου μάρτυρος και τών συν αύτώ, και Μανουήλ,
Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων.
Αεοντίου μάρτυρας.

1 19 Πα.
2 20 Σα.
3 21 Κυ.
4 22 Αε.
5 23 Τρ·
6 24 Τε.
7 25 Πε.
8 26 Πα.
9 27 Σα.
10 28 Κυ.
11 29 Αε.
12 30 Τρ-

’Ιούδα τοΰ αποστόλου.
Μεθοδίου ιερομάρτυρος επισκόπου ΙΙατάρων.
ή- Ίουλιανοΰ μάρτυρος τοΰ Ταρσέως.
Εύσεβίου ιερομάρτυρας, επισκόπου Σαμοσάτων.
Άγριππίνης μάρτυρας.
ψ Τδ γεννέθλ. τοΰ προφ. προδρ.και βαπτ.Ίωάννου.Άργ.
Φεβρωνίας δσιομάρτυρος.
Δαυίδ τοΰ οσίου, τοΰ έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψών οσίου τοΰ ξενοδόχου.
ψ Ή άνακομ.τοΰ λειψ. Κύρου κα'ι Ίωάννου τών Αναργ.
-j· Πέτρου και Παύλου τών κορ. άπ.’Αργ.και’ιχΟ. κατάλ.
ή- Ή σύναξις τών δώδεκα άποστόλων. Αργία.

20

8 Αε.

21

9 Τρ.

22
23
24
25
26
.27
28
ι29

10
11
12
13
14
15
16
17

Τε .
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ·
Τε.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ί

13 1 Τε.
14 2 Πε.
15 3 Πα.
16 4 Σα.
17 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Τρ·
20 8 Τε.
21 9 Πε.
22 10 Πα.
23 11 Σα.

12 Κυ.
25 12 Δε.
26
27
(28
I29
'30
31

14
45
16
17
18
19

Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.

Κοσμά και Δαμιανού τών ’Αναργύρων ’Αργία.
*Η έν Βλαχ^έρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου.
Υακίνθου μάρτυρος και Άνατολίου άρχιεπ. Κ)πόλεως.
Άνδρέου τοΰ Ίεροσολυμίτου, έπισκόπου Κρήτης.
f
ψ- Αθανασίου τοΰ έν Άθω και Ααμπαδοΰ τοΰ θαυματ.
Σισώη τού μεγάλου.
θωμά τοϋ έν Μαλαιώ καί Κυριακής μεγαλομάρτυρος.
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου ιερομάρτυρος, έπισκόπου Ταυρσμενίας.
<:
Τών έν Νικοπόλει ΜΕ' μαρτύρων.
Εύφημίας μεγαλομάρτυρος, ότε τόν όρον τής πίστεως
έπεκύρωσε, και "Ολγας τή; όσιας.
I- Πρόκλου και 'Ιλαρίου τών μαρτύρων.
Ή σύναξις τοϋ Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου
τοϋ Σαββαίτου.
’Ακύλατοϋ άποςόλου και ’Ιωσήφ άρχ. Θεσσαλονίκης.
Κηρύκου καί Ίουλίττης τών μαρτύρων.
’Αθηνογένους ιερομάρτυρος.
Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Αιμιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος.
ή· Μακρινής και Δίου τών οσίων.
αυγουςτος

1 20 Δε.
2 21 Τρ·
3
4
5
6
7
8
9

22 Τε.
23 Πε.
24 Πα.
25 ι Τα·
26 Κυ.
27 Δε.
28 Τρ.
1
10 29 Τε.
11 30 Πε.

12 31 Πα.
1

ψ Τοΰ προφήτου Έλιοΰ τοΰ θεσβίτου. ’Αργία.
Συμεώνος τοΰ διά Χρίστον Σαλοΰ, και Ίωάννου τοΰ
συνασκητοΰ αύτοϋ.
Μαρίας τής Μαγδαληνής τής μυροφόρου.
Φωκά ιερομάρτυρος και ‘Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου.
Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Ή κοίμησις τής άγιας "Αννης, μητρός τής Θεοτόκου.
-j- Έρμελάου ιερομάρτυρος καί Παρασκευής δσιομάρτυρ.
f Παντελεήμονος τοϋ μεγάλου και ιαματικού ’Αργία.
Προγόρου, Νικάνορος, Τίμονος καί Παρμένα τών άποστόλων.
Καλληνίκου και θεοδότης τών μαρτύρων.
Σύλα, Σιλουανού, Κρήσκεντος, ’Επαινετού καί ’Ανδρονίκου τών Άποστόλων έκ τών θ'.
Εύδοκίμου τοΰ δικαίου και προεόρτ. τοΰ τιμ.Σταυροΰ.

ΠΟΚΙΛΗ

16

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
"Εχων ήμερα; 31. 'Π ημέρα έχει ώρας 13, και ή νύξ ώρ
ί
*

11 ■

Ό 'Ήλιος εες τήν Παρθένον.
1

Ν.

I. ή.έ.

13

1 Σα.

1 14
15
16
17
18
|19
Η 20
21
22
33
21
25
26
27
28
1
29
30
31

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1G

Κι».
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
ΙΙα.
Σα.
Ku.
Δε.
Το.
Τε.
11ε.
Πα.
Σα.
Κυ.

17 Δε.
18 1ρ.
19 Τε

1
2
1 3
4

20
31
52
23

Πε.
Πχ.
Σα.
Ku.

5
6
7
8
9
10

24
25
26
27
28
29

Δε.
Τρ.
Τε.
11ε.
Πχ.
Σα.

1

11 3C Ku.
12 31 Δε.

L

41 πρόοδος τού τιμ.καί ζωοποιοί Σταυρού, και τών ζ'
παίδων τών Μακκαβ.Σαλομονής και Έλεαζάρου.
*Αρχεται ή νηστεέκ της Θεοτόκον.
Ή ανακομιδή τών λειψάνων Στεφάνου τού πρωτομάρ.
7 Ίσαακίου, Δαλμάτου και Φαύστου τών οσίων.
Τών iv Έ©έσω έπχά άγιων παίδων.
Εύσιγνίου μάρτυρος.
η· Μεταμόρφωσε; τοϋ Σωτήοος.Άργ.και ιχΟ. κατάλνσι;
Δομέτίου ίερομάρτυρος.
Λίμιλιανοΰ τοϋ όμολογητοϋ, έπισκόπου Κυζίκον.
Μ αταθία τού -άποσεόλου.
ψ Λαυρέντιου μάρτυρος του άρχιδιακόνου.
Εΰπλου του διακόνου και μάρτυρος.
Φωτίου και άνικήτου τών μαρτύρων.
Μαξίμου τοϋ όμολογ. (Άπόδ. της Μεταμορφώσει»;.)
. Μόιχάίου του προφήτου.
7 'Ll κοίμησις τής θεοτοκόυ,Άργ. και ιχθύος κάτάλυσις
*11 ανακομιδή τής άχυροποιήτου είκόνος του Κυρίου
ημών Ι11ΣΟΓ ΧΡΣΓΓΟΤ και Διομήδους μάρτυρος.
Μύρωνος μάρτυρος.
Φλώρου και Λαύρου τών μαρτύρων.
Άνδρέου του Στρατ. και τών συν αύτώ 2593 μαρτ.
Σαμουήλ τοϋ προφήτου.
θαδαίου του αποστόλου και Βάσσης μάρτυρος.
ΆγαΟον-χου μάρτυρος.
ή- Λοόππου μάρτυρος. .
Άπόδοσις τής έορτής τής Θεοτόκου.
Εύτυχούς ιερομάρτυρ., μαθητου \'ωάννου του θεολόγ.
Ή έπάνοδος του λειψ. Βαρθολομαίου ταυ άποστόλου.
Άδριανοϋ και Ναταλία; μαρτύρων.
Ποιμένος τού οσίου.
Μωυσέως οσίου τού Αιθίοπος.
ή· 'Π άποτομή τής τιμίας κεφαλής Ίωάννου τοϋ Προ
δρόμου. ’Αργία και νηστεία.
7 ’Αλεξάνδρου,Ίωάννου και Παύλου άρχιεπ. Κ)πόλεως.
‘Η κατάθεσις τής τιμίας ζώνης τής Θεοτόκου.

ΒΕΤΧΟΒΕΝ

17

ΣΤΟΑ.

2

48

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ό 'Ήλιος εις τον Χκορπίον.
Ν. Π.
13 1
14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
20 8
21 9
22 10
23 11
24 12
25 13
|

1

V
Πε.
Πχ.
Σχ.
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πχ.
Σχ.
Κυ.
Δε.
Τ?.

26 14 Τε.

27
28
29
30
31

15
16
17
18
19

Πε.
Πχ.
Σχ.
Κυ.
Δε.

Άνανίου τοϋ αποστόλου και ‘Ρωμανοϋ του μελωδου.
Κυπριανοϋ ιερομάρτυρος κα'ι Ίουστίνης της παρθένου.
Διονυσίου ιερομάρτυρος τοϋ Άρειοπαγίτου.
Ιεροθέου, Επισκόπου ’Αθηνών.
Χαριτίνης μάρτυρος
θωμά τοϋ αποστόλου
Σέργιου και Βάκχου τών μαρτύρων.
Πελάγιας τής όσιας.
’Ιακώβου τοϋ αποστόλου και ’Ανδρονίκου του οσίου.
Εύλαμπίου και Εύλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων.
"1 · ·9Ψ> OT Ζ. ■ * .zxti
μ · — r Λ» * ζΐ Λ
··και
Μ '■ Θεοφάνους
Ζ. »Λ «·
ζ. μ·
“R ΛΛ
f ΖΤ\.
Φιλίππου
του άποστόλ.
του 1Γραπτοϋ.
I Πρόβου,
" "
“
·
Τοράχου
και.................
’Ανδρονίκου τών μαρτύρων.
Κάρπου, Παπύλου, Άγαθοδώρου και Άγαθονίκης τών
μαρτύρων.
Ναζαρίου και τών συν αύτω μαρτύρων και Κοσμά
του ποιητοϋ.
Λουκιανοϋ μάρτυρος.
Αογγίνου του έκατοντάρχου μάρτυρος.
ΏσηΙ του προφήτου και Άνδρέου δσιμάρτυρος.
ί Αουκα του εύαγγελιστοϋ.
Ίωήλ τοϋ προφήτου και Ούάρου μάρτυρος.

+

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 20 Τρ.
2,21 Τε.
3 22 Πε.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Πχ.
Σχ.
Κυ.
Δε.
Το.
Τε.
Πε.
Πχ.
Σχ.

’Αρτεμίου μάρτυρος και Γιρασίμουτοΰ οσίου.
‘Ιλαρίωνος του μεγάλου.
Άβερκίου του θαυματουργοί και τών έν Έφέσω έπτα
παίδων.
Ιακώβου του άδελφοθέου και αποστόλου.
Άρέθα μάρτυρος και τών συν αύτω.
+ Μαρκιανοϋ και Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
4I Δημητρίου μεγαλ-ομάρτυρος. "Αργία.
Νέστορος μάρτυρος.
Τερεντίου μάρτυρος και τών σύν αύτώ.
’Αναστασίας ‘Ρωμαίας τής δσιμάρτυρος.
Ζηνοβίου κοι Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.
Στάχυος και τών σύν αύτώ αποστόλων και Επίμαχου
μάρτυρος.

ΣΤΟΑ

19

20

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
"Εχων ημέρας 31. Ή ήμέρα £χέι ώρας 9 καί ή νύξ ώρας 15.

Ό 'Ήλιος εις τον Λιγόχερων.
ί

Π. ή. έ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Λ·.
Το.
Τε.
He.

23
24
25
26
27
28
29

11
12
13
11
15
16
17

Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
Τ?·
Τε.
Πε.

30 18 Πα
31 19 Σα.

1 20 Κυ.
21
22
23
24
25

Αε.
ΤρΤε.
Πε.
Πα.

17 26
8 27
I 9 28
10 29
11 30
12 |31
L

Σα.
Κυ.
Δ=
Τρ.
Τε
Πε

2
3
4
5
6

Ναούμ τοϋ προφήτου.
’Αββακούμ τοϋ προφήτου.
Σοφρονίου τοΰ προφήτου.
Βαρβάρας μεγαλομ. καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού,
-j- Σάββα του Θεοφόρου καί ηγιασμένου. Αργία.
ή- Νικολάου,έπισχ. Μύρων τής Αυκίας, τοΰ θαυμ. ’Αργία,
ή- ’Αυ-βροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων,
Ποταπίου τοΰ οσίου.
ή- ‘Π σύλληψις τής αγίας και δεοπρομήτορος "Αννης.
Μήνα, ‘Ερφογένους και Εύγράφου μαρτύρων.
Χεψ,ερονόν Ήλοοστάσοον· at ήμέραι
όίρχονται αύξάνουσαι.
Δανιήλ οσίου τοΰ Στυλίτου.
ή- Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργού. ’Αργία.
Εύστρατίου και τών συν αύτω και Λουκίας μάρτ.
7 Θύρσον και τών συν αύτω μαρτύρων.
Ελευθερίου ιερομάρτυρος.
’Αγγαίου τοΰ προφήτου καί Μαρίνου μάρτυρ.
Δανιήλ τοΰ προφήτ και τών τριών παίδων, και Διο
νυσίου άρχιεπ. Αιγίνης, τοΰ έζ τής νήσου Ζακύνθου.
Σεβαστιανοΰ, Ζωής, και τών συν αύτω μαρτύρων.
Βονιφατίου μάρτυρος.
ZA-lSrOYuA-I’TOS
7 Προεόρτια τών Χριστουγέννων και μνήμη Ιγνατίου
τοΰ θεοφόρου.
Ίουλιανής μάρτυρος.
’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμαζολυτρίας.
Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
Παραμονή τών Χριστουγέννων και Εύγενίας μάρτ.
7
ΊΤχ.ατά σάρκα γέννησις τοΰ Κυρίου ημών 111 ΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ. ’Αργία τριήμερος καί κατάλυσις ε’-ς
πάντα μέχρι τής παραμονής τών Θεοφανείων.
ή- ‘Π σύναξις τής Θεοτόκου και Ευθυμίου ιερομάρτυρος.
7 Στεοάνου τοΰ πρωτομ. και Θεοδώρου ττΰ Γραπτοΰ.
Τών έν Νικομήδεια καέντων δισμυρίων μαρτύρων.
Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 1Δ' χιλιάδων νηπίων.
’Ανυσίας τής δσιομάρτυρος.
Μελάνης τής όσιας. Άπόδοσις τών Χριστουγέννων.

ΜΕΡΟΣ

Α·

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ

τα ς:αϊτ-παρκ (hyds-fahk)
Ή άκόλουθος ώραιοτάτη περιγραφή τοϋ Παραδείσου Χαίτ τοϋ
Λονδίνου άποτελεΐ μέρος τοϋ ανεκδότου έτι πεντατόμου πολιτικο
κοινωνικού μυθιστορήματος τοϋ καλουμένου ό Πή.τροκ.Ιος Σν,οπε.Ιίόης %τοι ή Αύσις τοϋ παρ’ ήμΐν πολυμαθούς κ. Στεφάνου Ξένου.
Ή πρωτότυπος αυτή μυθιστορία περιγράφουσα τά διάφορα της
’Αγγλικής κοινωνίας στρώματα είναι άντίθετος τοϋ ετέρου πεν
τατόμου ιστορικού μυθιστορήματος τοϋ ιδίου συγγοαφέως τοϋ υπό
τον τίτλον ή ΓΙΑεχτάκη τώκ ΠΑεχτανώτ, ήτοι ή ’Ακατο.Ιή, έν ω
περιγράφονται τά παθήματα τοϋ 'Ελληνικού γένους άπδ τοϋ
4 740-1880. Άμφότερα τά προιτότυπα ταϋτα μυθιστορήματα?
έφ’ οίς πολυετώς εϊργάσθη δ συγγραφεύς, λίαν εύγενώς και προθύμως άφιερωθέντα διά τάς στήλας της Ποιχί.Ιης Στοάς, 6’ άποτελέσωσι τά ωραιότερα αυτής μέρη, έφ’ ώ τά θερμά ημών άπονέμ.ομεν ευχαριστήρια τω πολυμαθεΐ Συγγράφει.

Μιλέδη ! δεν είσθε ή πρώτη ή είποϋσα τούτο ποδς έμέ ηυχόμην
νά ήτο ούτω. Δεν έχω ήσυχίαν μέ τούς άνδοας. Μόλις γνωρισθώ
μετά τίνος κυρίου καί πάραυτα αρχίζει νά μ’ έοωτεύηται. ’Αλλά
ούδέν έτερον κατορθοΰσιν ή νά θέτωσι περισσοτέρας φρένας εις το
κρανίον μου. Άνέγνιοσα τόσα δι’ αυτούς τούς άνδρας ώστε πτοοϋμαι καί τούς όγδοηκοντούτεις έκραξε κιχλίζουσα ή νέα Βαρώνη.
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Όποια αφέλεια!. . . Πώποτε δεν είδον άθωότεοον πλάσμα,
είπεν ή Λαίδη Καραδόκ, θωπεύουσα την παρειάν αυτής καί δίδουσα μετά ταϋτα έν ειλικρινές φίλημα προς τον έξοχώτερον της
’Αγγλίας Διάβολον.
Αί τέσσαρες αΰται κυρίαι άνέβησαν έπ'ι λαμπρας άομαμάξης
(barouche) καί διηυθήνθησαν εις το Χά’ίτ-Πάρκ.
Ό Παράδεισος ούτος είναι έφάμμιλος ούχί τών Ήλυσίων πε
δίων τών Παρισίων άλλ’ εκείνων τών Μακάρων. Πασα η άριστοκρατία άφ’ ενός, πάντες οι πλούσιοι άφ’ ετέρου μηδ’ αυτών τών
πενήτων έξαιρουμένων είσρέουσιν ενταύθα τδ θέρος πεζή ή έφ’
αμαξών η έφιπποι έκ τών άπωτάτων τοϋ Λονδίνου μερών άπδ τής
5 ώρας μ. μ. μέχρΓτής 7, όπως τδ μέν ίδωσι και ίδωθώσι ή
έπιδείξωσιν εαυτούς ή έπεζεργασθώσι τούς άλλους.
Δικαίως ό μυθιστοριογράφος κ. Θέκερης τδν «ονόμασε Πανήγυ~
ξίν της Ματαιότητος (Vanity Fair).
Μεταξύ τών βροτών τούτων αί μάλλον έφελκύουσαι την προ
σοχήν τών άλλων ήσαν ή νέα τών Θεσπιών Μνησαρέτη, ήν οί
σημερινοί Πραξυτέλαι λαμβάνουσιν ώς πρότυπον τής νέας των
’Αφροδίτης, ή Σαμία Λαμπιτώ ής τδ φίλημα χιλιοστέρλινον, ή
Κοοινθία Τιμ,άνδρα μετά τής ήδυμανοΰς θυγατρδς αυτής Ααίδο?
καί τής όμοιας τη; Μελίσσης, ή έξ Ύκκάρων Αά’ίς ή αμφισβη
τούσα ώς πρδς τά θέλγητρα τά πρωτεία ού μ,όνον τής ομωνύμου
της Κορινθίας άλλά τής ιδίας 'Αθηναίας Γλυκέρης τής σαγηνευσάσης τδν Άλκιβιάδην. Αί πολυδάπανα·. αύται έταΐραι έχουσ'·
τούς ωραιότερους ίππους, τά κομψότερα οχήματα καί τά γνωστότερα ονόματα. Διέρχονται ενώπιον σου ή παραπορεύονται δούκες,
πρίγκηπες, επιφανείς πολιτικοί άνδρες, διακεκριμμένοι επιστή
μονες, φιλολόγοι, συγγραφείς ή καλλιτέχναι, οί εξοχότεροι έν
γένει νόες τής οικουμένης ή τά εύγενέστερα τού αίματος, πλού
του ή πρωτερημάτων ανθρώπινα όντα άγνωστα πρδς τδ κοινδν
ώς σκιαί, καί όμως τδ κοινδν άπαν γνωρίζει την Σκάτλς, την Μίστρες Βρουδνούδ την ψευδοκόμησσαν Φίτζ Τζέ'ίμς τήν Λώρα-Βέλ,
την Βάνη Φίλιπς καί τήν Μίστρες Ούΐνδ, τήν Κέϊτ-Χάμιλτων

καί τήν ’Άννα-Φέρνς, τήν ’'Αγνες-Οϋϊλεμπή μετά τής Κόρα-Πέρλ,
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τήν Μίστρες-Φιτζμόρες καί τάς τοιαύτας, αΐτινες θυσανόεσσαι
καί μέ τάς περιϊπταμένας κροζύδας (φλόκκους),ποικιλοχρόων με
ταξωτών μετά περιβλημάτων έκ κατηφέ καί διαφανών έανών
(voile), μετά βαρύτατων χρυσών καί αδαμαντινών κοσμημάτων,
φέρουσαι επί τής κεφαλής μίαν άφθονον, ώς όρος, μετάξινον ψευδή
κόμην ή ένα λάρκον φυσικής μέλανος λασιοχαίτης, άπασαι εις
τά χείλη ροδοβαφεϊς καί καλλιπάρειοι οχούνται επί κομψών καί
ελαφρών αρμάτων διασχίζουσαι τδν αέρα μέ τούς Λάμπωνας καί
Φαίθωνάς των, έτοιμοι ώς ή 'Ηώ, ν’ άφαρπάσωσι τδν Ώρίίονα
καί έγκαταλείψωσι τδν Άστραΐον καί πάλιν άνταλ,λάξωσι τδν
Ώρίωνα μετά τού Κεφάλου, καί έπί τέλους στρέψωσι τά νώτα
πρδς τδν ίδιον Κέφαλον χάριν τού Τιθωνού.
Τινές τούτων δοκαρδίζουσι πεζή κινούμεναι δίκην σεισοπυγίδος μεταξύ τών εγγάμων κυριών τών συνοδευομένων ύπδ τών συ
ζύγων καί θυγατέρων των καί παρέχουσιν ΰλην συνδιαλέξεως περί
αρετής διά τής πολυτελούς ένδυμασίας των, τού κάλλους καί τού
εμπορίου των. Καί διατί όχι! αφού επιτρέπει ό πολιτισμός τήν
έλευθέοαν κυκλοφορίαν τών τοιούτοιν πλασμάτων μεταξύ τών σε
μνών, καί ποτνίων, διατί νά μή έπιτρέψη τήν τών ιδεών καί γνω
μών έλευθέοαν κυκλοφορίαν πρδς τάς σεμνάς έπί εδάφους τόσω
φιλελευθέρου ;
Άλλ’ ύπεράνω τών πλασμάτων αυτών υπάρχει έτέρα τάξις
έτι άνωτέρα καί μάλλον πολυσκάνδαλος, αί καλούμενα·, ανώνυ
μοι ή καί ίππόδαμοι (horsebreakers), διότι ίππεύουσι τόσοι κενταυρικώς, ώστε δύνανται νά δαυάζωσι πάντα Βουκέφαλον. Έν τή
τάξει ταύτη καταλέγονται ή κόμησσα Αασχατώ, ή Λαίδη Μπαρλόου, ή Λαίδη Χαρτκάσλ. ή Βαρώνη Κίερμαν καί αί όμοιαι, άς
είδομεν έν τή συναναστροφή τή; παλλακίδας τού ΔδνΜοντάλβα.
'Η τούτων καταγωγή έστί τόσω μυστηριώδης δσω καί ό βίος καί
ή συντήρησίς των. Ούδείς γινώσκει πόθεν ήλθον εις τδν κόσμον
τούτον, τί έχουσι καί τί δέν έχουσι, ποΐαι είναι καί τί δεν είναι,
τί γινώσκουν καί τί δέν γινώσκουν, τίνας γνωρίζουν καί τίνας δέν
συναναστρέφονται. Σήμερον εύρίσκονται έν τή συναναστροφή άξιοσεβάστου κυρίας, αύριον έπί κεφαλή; άγαθοεργικής όμάδος πρδς
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συλλογήν συνδρομών διά τι ενδεές κοινωφελές κατάστημα ή εθνι
κόν τι μουσεΐον και την νύκτα της αυτής ημέρας κυλινδοϋνται
άγνωστοι καί έτερώνυμοι εις τά τοϋ Λονδίνου όργια, καί κρύφια
αριστοκρατικά προαγωγεΐα, ενώ πάλιν την μεθαύριον εμφανίζον
ται έν τώ περιπάτω τοϋ Χά'ίτΉάρκ, έπερειδόμεναι, ώς άλεκτοοι
παρθένοι, έπί τοϋ βραχίονος πολιοϋ λειψάνου παρελθόντος μεγα
λείου. Περιπλέκουν και αυτόν τον αύστηρδν Αύλάρχην, όπως άνοίξιρ
ενίοτε τάς πύλας τών άνακτόοων πρός τινας έξ αυτών, αίτινες
μένουσιν άθικτοι κατά τών υπό τοϋ τύπου ενίοτε ριπτομένων βε
λών. Άλλ’ οι ίδιοι όμως τοξόται προσεγγίζοντες έν τυχούση ευ
καιρία ταύτας έμπνέονται σεβασμού έκ τής σώφοονος γλώσσης
των και τής σεμνοπρεπούς συμπεριφοράς των, κλίνοντες δέ τον
αύχένα μεταμελούνται δι’ όσα κατ’ αυτών έγραψαν ή έπρόφεοον.
'Ο βίος ολόκληρος ένός θνητού δέν έξαρκεϊ νά έξιχνιάση τά κατορθώματά των, ή δέ άληθής βιογραφία μιας τούτων είναι ή μεγαλειτέρα ίσως σπουδή τής ψυχολογίας. Αί φάσεις καί αντιφά
σεις τών ορμών τής ψυχής και καρδίας των σχετικώς τών παρα
φορών τής σαοκικότητος τών ανθρωπίνων τούτων δντων τών φερουσών την έντελεστέραν θείαν μορφήν τών έχουσών τήν έντελεστέραν άνθρωπίνην κατασκευήν είναι ικαναί νά διαστρέψωσι τδ
δόγμα τοϋ θετικωτέρου τών άνθρωπολόγων, νά ποιήσωσι τούτον
ν’ άηδιάσϊ) τήν πλάσιν του.
Τδ Χάϊτ-Πάρκ, και ή Πανήγυρις τής Ματαιότητος είναι τδ πο
θητόν άλσος πάντων τών επιγείων, εναερίων τούτων πνευμάτων,
διότι ένταϋθα αι Άλσα'ίτιδες δείκνυνται άκινδυνως πρός άλίευσιν
πρός τό άρρεν φύλον, δπερ εις τό μέρος του δύναται νά παρατάξη
τινάς έταίρας υψηλ.οτέοου βαθμού κατά τε τάς κλίσεις, τάς διαθέ
σεις, τά ψυχικά πάθη, τάς ψυχικάς και σωματικάς δρμάς καί
πρό παντός τό προδοτικόν τού έρωτος καί τήν υποκρισίαν. Καί
μ,ικρόν έστω παράδειγμα δ γενναίος υπερπεντηκοντούτης Συνταγ
ματάρχης Καραδόκ, οστις εχων παμμέλανας βεβαμμένους δασείς
καί στρυπτούς μύστακας, επί ψαρροϋ ίππου καθήμενος έκάλπαζεν άμερίμνως από άκρου εις άκοοντής πανηγύρεως, έπιβιβάσας επί
τής ιδίας αυτού άρμαμάξης τάς δύο νεαράς θυγατέρας του καί τήν

εύπιστον Μηλέδην του μετά τής μαθήτριας του, τής ψευδοβα-
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ρώνης,ήν δ ίδιος διέφθειρε, έξησώτευσε μετ’άκρατείας καί μετεμόρφωσεν εις ένσαρκον Διάβολον, ώς ταύτην δσημέραι άνακαλύπτομεν.
Εις τό Χάίτ-Πάρκ εισέρχεται άγνωστος δ νέος καί εύειδής έμ-

πορογραμματεύς κύριος Πρέσκωτ, μετά τούς έν τώ άστει μόχθους
τής ήμέρας. Έπακουμβα επί τών σιδηρών περιφραγμάτων τών
διαχωριζόντων τούς πεζούς τών εφίππων διακαής φιλοδοξίας,
ρεμβάζων καί άναλογιζόμενος πάντας τούς τρόπους, δι’ ών ήδύ-

νατο ν’ άναβή μέχρι τού μεγαλείου έκείνου. Δαπανδί τό περίσ
σευμα τοϋ μικρού του μισθού εις κομψόν ιματισμόν καί πολύ
τιμα κοσμήματα φιλομειδώς βλέπων έκάστην Να'ίδα διερχομένην
διά τής άμάξης ένώπιόν του. Όποιον τρομερόν λαχεϊον είναι συ
χνά ή έκβασις τών τοιούτων γάμων. 'Η Να'ίς δυνατόν ν’ άναδειχθή μία ενάρετος αγαθή σύζυγος πλήν αι πιθανότητες λέγουσιν, ότι θέλει άποβή ή περιβόητος Να'ίς τής Κορίνθου.
Καλπάζει δ φιλιππότροφος κύριος ’'Αθερτων έπί λαμπρού άτμορρώθωνος ίππου φέρων δροσερόν πολύφυλλον ρόδον εις τήν κομβιοθήκην τοϋ ίματίου του, δ ζηλωτδς καί τυχηρδς οϋτος τών ιπποδρομείων κερδοσκόπος καλπάζει έν τώ Χάίτ Πάρκ έν τη πανηγύρει
τής ματαιότητος φαιδρότατος δ κ. *
Αθερτων, όπισθεν τούτου δέ
άΰλος καί άόρατος καλπάζει συγχρόνως έπί πτερωτού ίππου έροιμένην έχων πέριξ τοϋ τραχήλου του δειροπέδην δ χθόνιος τών στοι
χημάτων Δαίμων, όπως τούτον έκ τού ύψους του τον κατακρήμνισή
συντόμως μέχρι τών κάτω στρωμάτων τής κοινωνίας, μέχρι τού
πυθμένος τών τρομερών βαράθρων καί δζαθηκών τής τεραστίας
ταύτης κοσμοπόλεως τοϋ Λονδίνου, άτινα μετ’ ού πολύ θέλομεν
έπισκεφθή. Καί όμως δ ήρως ούτος τής τοιαύτης έφημέρου εύδαιμ.ονίας είναι δ θαυμασμός εκατομμυρίων πολλών πτωχών καί αυ
τών έτι τών άξιολογωτέρων τάξεων τής κοινωνίας.
’Ελαύνει τούς ώκύποδας καστανούς ίππους του τής πολυτελεστάτης άρμαμάξης του παρά τή άμάξη τής οικογένειας φιλευσπλάγχνου καί εύβλαβοΰ 'Ιεράρχου άπαστράπτων χαράς δ νεοβάπτιστος βαρώνος ’Αλβέρτος Γράντ γέννημα τής ’Αγγλίας, πλήν
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Γερμανοϊουδα'ίζής καταγωγής, δ προ τριετίας χρεωζόπος οίνομεσίτης, δ ύπερπλουτήσας διά τής παμμηχάνου άναβιβακαταπτώσεως
τών μετοχών διαφόρων άχυρίνων εταιριών, ύπ’ αυτού δημιουργηθησών, ελαύνει ό άναίσχυντοςούτος ληστής τοϋ πολιτισμού δ καταληστεύσας έν γνώσει υπουργών καί δικαστών καί κοινού πάντας
πλουσίους καί πένητας, ελαύνει φαιδρός έπιχαρής ανεξάρτητος
ανεξαιρέτως καί υπερήφανος, ώς δ Άριδαΐος δ νόθος τοΰ βασιλέως
Φιλίππου καί τής Όρχηστρίδος Φιλίννης, υπό πάντων εύφημούμενος καί χε'ροκροτούμενος διά τον πλούτον του. Ό ίδιος 'Ιεράρχης,
καί τοι γνωρίζων τά άθλα τού ευτυχούς τούτου τυχοδιώκτου ’Αλ
βέρτου Γράντ δίς άποβληθέντος έκ τού κοινοβουλίου επί κατηγο
ρία διαφθοράς καί δοιροδοκίας, ατενίζει ποός τούτον μετά πλείονος εύπροσηγορίας καί μειδιάματος άποκαλυπτόμενος την κεφα
λήν ή πρός πεζούς, θαυμάζων τήν πολυτέλειαν του, παραλληλίζων δέ εαυτόν μέ τούτον αίτιάται τής εκκλησίας, ήτις χορηγεί
τόσω μικρά μέσα δηλ. μόνον δέκα χιλιάδας λίρας στερλίνας κατ’
έτος ανεπαρκή είς τήν αξιοπρέπειαν ενός 'Ιεράρχου ούτοις έμφανιζομένου έν τοιαύτη Πανηγύρει τής Ματαιότητος, ώστε ούτε καν
μ.εθ’ ενός απλού τυχοδιώκτου νά μή δύναται ν’ άντιπαραταχθή.
Φρένες άγαθαί έν σώματί ανθρώπου! Τις ένταύθα σέ ακούει,
ώ Περίανδρε! 'Ο σημερινός πολιτισμός ήθελεν άκροάζεσθαι μετά
πεοισσοτέρας τέρψεως ούχί τον Γοργίαν αλλά τούς έσχάτους σοφιστάς τών ’Αθηνών τούς έμπαίζοντας θρησκείαν καί αρετήν καί
κράζοντας «Νόμω καλόν, Νόμω κακόν». I πό τούς σκιώδεις τοϋ
νέου τούτου Λυκείου περιπάτους ό Σταγειρίτης ’Αριστοτέλης ήδύνατο νά διδάξη πρός τούς Περιπατητικούς μαθητάς του μίαν νέαν
ερμηνείαν τών Θέλγητρων τής ΙΙλατωνικής σχολής.
Τίς δ’ έστιν δ τούς τέσσαρας ίππους ελαύνων έξωθεν υψηλά
καθήμενος έπι τής υψηλής κεκλεισμένης πυργαμάξης του (αγγλι
στί καλουυ.ένης coach), δ έχων δύο γαλονοφόρους καί κοκαρδοφόρους μ.’ έσταυρωμένους βραχίονας εις τό στήθος ό'πισθεν του
καθημένους ύπηρέτας μέ υψηλά κηρόστιλπνα υποδήματα καί λευ
κήν δερματίνην περισκελίδα, ώς ζώσας μούμιας, καθημένους, λέγομεν δπισθέν του δ είς τό πλευράν του έχων τήν άμβροσίαν
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Φαναστράτην, λέυχείμονα ώς ή χιών, ένώ ούτος μελάγχροος το
πρόσωπον, τούς οφθαλμούς, τον μύστακα τον πώγωνα καί τον
ιματισμόν δμοιάζει καί νομίζει εαυτόν τον Πλούτωνα έξερχόμενον τοϋ ’Άδου έπι τοϋ οχήματος μετά τήν αρπαγήν τής παρθέ
νου Περσεφόνης, ήν ή ’Αφροδίτη έφερε πρός πόρθησιν εις αρμόδιον
τόπον. Ούτος είναι δ φίλοιστρος ισπανος τραπεζίτης Δόν ’Αντώ
νιος - δέ - Βαλάμπρος- δέ -Ντελάρας-δέ-Μοντάλβας, ή δέ χιονώδης
τού Λονδίνου Φαναστράτη μία τών τριών παλλακίδοιν του, ήτις
καταφρονούσα τήν δημοσίαν γνώμ-ην δεικνύεται καί έπαίρεται έπι
τού υψηλού καθίσματος της. 'II έτέρα παλλακίς του, ή ψευδοκόμησσα Λασχατώ έχουσα περισσοτέρας φρένας καί άποβλέπουσα
είς γάμον σπανίως έξέθετο έαυτήν εις τά βλέμματα πάντων μετά
τούτου. Οικουρούσα έσπούδαζε έκεί τούς riz.lovc της μετά τοϋ
κυρίου Ούάτγουορθ, έν άγνοίρι τού ’Ισπανού Οίστρηλάτου.
Ώ θεοί ’Ολύμπιοι καί σύ Ζεϋ δ πατήρ αύτών ! Τίνα είχε πλούτη
καί πόσον ρριδίως πωλών τό αίμα τών πιεζομένων λαών έκέρδιζε
ταϋτα, δ χρυσόπρωρος καί χρυσόπρυμνος ούτος μέγας δανειστής
τών Κυβερνήσεων !
« Πώς άν οίνόφλυξ τοϋ μεθύειν παύσατο ; εί συνεχώς, έφη,
θεωροίη τά ύπ’ αυτού πρασσόμενα ». 'Η τοιαύτη φιλοσοφία τού
Πυθαγόρου έν τώ σημερινώ πολιτισμώ ουδό? ως εισχωρεί. Τουναν
τίον ! μάλλον χαμαξόκετα'. δ ήρως καί μάλλον ούτος κομπάζει
καί ευχαριστείται διά τά υπό τούτου πρασσόμενα. Μύριοι οί πε
ζοί, έφιπποι καί οί έφ’ άμάξης ζηλεύοντες, μακαρίζοντες καί ποθοΰντες τήν τύχην τοϋ τρισολβίου τούτου βροτού. 'Ο Δόν Άντώνιος-δέ-Βελάμπρος-δέ-Ντελάρας-δέ-Μοντάλβας έκέρδιζε καλλίς·ας
προμήθειας έκ πεντήκοντα ή εκατόν χιλιάδων στερλινών έκάστοτε δανείζων πρός τούς Τυράννους,όπως έφοδιάζωνται μέ όπλα,
πολεμεφόδια, τροφάς καί άνδρας διά τήν καταπίεσιν τών έλευθεριών καί τήν κατεύναυσιν τών μαχομένων νά συντρίψωσι τά δεσμά
των λαών, τήν κατάπνιξιν τού δικαίου καί τον έμπαιγμόν αυτής
τής θείας δικαιοσύνης. 'II δέ θεία δικαιοσύνη έν τη δρατή μακροΘυμίος της έπέιρεψε αύτω πάντα ταϋτα. Άντιπαρήλθε καί ούτος
ένώπιον ήμών έν τώ πανοράματι τού πολιτισμού, ώς σκιά.
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At συνειδήσεις ευρίσκονται εις μεταλλαγάς καί συνδυασμούς. 'Η
θεία πρόνοια περιπλέκει ούτω αυτάς, δπως καταδείξη μάλλον τδ

διότι είναι ό πλαστογράφος, καί δ κακούργος δ ήδη έν Αϋστραλίοι
διανύων τήν πολυετή φυλάκισίν του. Τό έγκλημα ήτο μικρόν.

ύψος τής σοφίας της, και την μικρότητα τοϋ νοϋ και κρίσεως ημών
διά τών έπερχομένων Αποτελεσμάτων, ών Απρόσιτον τδ μέγεθος.
Ή Πανήγυρις τής Ματαιότητος!
Διέρχεται ενώπιον ήμών δ κύριος 'Ρεδπάθ (Kedbath) δ μάλλον

Μόνον εκατόν όγδοήκοντα χιλιάδας λίρας στερλίνας μεγαλοφυώς
δ μεγακλέπτωρ ούτος έκλεψε έκ τής Μεγάλης εταιρίας τών σιδη
ροδρόμων, ής ήτο άπλοϋς καί μικρόμισθος γραμματεύς. Όποιον
μορμολύκειον! Τό δέ άγαν περιεργότατον έν τώ πολιτισμό»,δ υπάλ
ληλος ούτος διέταττε καί διεχειρίζετο, δπως έβούλετο τούς Διοικητάς, τούς Συμβούλους καί τούς Προέδρους τής 'Εταιρίας. Ούτοι δέ έθαύμαζον τδν ήλιον τοϋτον ύπακούοντες ώς υπάλληλοι
τδν Άρχιδιευθυντήν μέχρις οτου τδ άβροδάπανόν του αυτό τδν
έπρόδωσε καί δ βραχίων τοϋ νόμου τόν έδραξε.
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έϊέήμων και φιλεύσπλαγχνος κύριος, Αναβάτης έπί Άγγλοαραβικοϋ ίππου όμοιου τοϋ Φλέγωνος τοϋ Ήλιου χιλιοστερλίνου Αξίας.
Παρακολουθών ούτος τήν μελάνιππον ήφαιστότευκτον καί λίθο—
κόλλήτον χρυσήν άμαξαν τής συζύγου του κυρίας 'Ρεδπάθ, έξ ής

έγέννησε τήν ώραιοτέραν αυτής Ήλεκτριώνην καί τούί χαριτοβρύτους Μάκαρον και Κάνδαλον. Άλλ’ ό κύριος ούτος 'Ρεδπάθ,
Αν κάΐ νέος, φαίνεται καταβεβλημένος υπό τής ευδαιμονίας. Άγγέλ.λεται οτι αυτή βαρεία κάθηται έπί τών νώτων του. Τδ πρόσωπόν του είναι κατεξεσχισμένον έκ τής φροντίδος, τδ μέτωπόν
ίου φέρει τούς αύλακας τών μερίμνων. Είναι άστήρ περιβαλλό
μενος έκ σκοτεινών νεφών, προαγγελλόντων φρικτάς καταιγίδας.

'Ο κύριος 'Ρεδπάθ είναι γνωστός, πασίγνωστος εις τδ *
Αστυ ήμών
έίς τον έμπορικδν κόσμον τοϋ Λονδίνου διά τήν εύφϋίαν του, τδ
ακέραιον τοϋ χαοακτήρος, τήν Αρετήν, τδν έξοχον οικονομολο
γικόν νοϋν, τήν δραστηριότητα καί προ πάντων τήν αγαθήν καρδίαν του. Όπου πένής έκεϊ καί ό δεξιός βραχίων τοϋ κυρίου 'Ρεδ

πάθ, δπως τοϋτον ράνη διά τινων χρυσών καί Αργυρών νομισμά
των, δπου ασθένεια έκεΐ δ ιατρός τοϋ κυρίου 'Ρεδπάθ καί τά δωεεάν οάρμακα καί περιθαλπτικά ιμάτια καί αί έκλεκταί τροφαί
τοϋ κυρίου 'Ρεδπάθ, όπως έπισύρωσι υπέρ αυτού τάς ευλογίας καί
εδχάς τής πασχούσης ανθρωπότητος. Τις ημών δεν έθεατο τοϋ
τον μετά ζηλομοσύνης. Οί μειρακίσκοι τόν ύπελάμβανον υπο
γραμμόν τών σωφρονιστών, οί έφηβοι παράδειγμα σταδίου, οί
πεζοί τδ γέρας τής φιλοδοξίας των, οί έφιπποι τδν κοσμήτορα
αυτών καί οί έφ’ άμάξης τόν καίσαρα τής δόξης, καθότι έκ πτω
χών γονέων έθεωρείτο δ σοφός Αρχιτέκτων τοϋ οικοδομήματος
καί ονόματος του. 'Οποία κενή μακαριότης! Καί όμως δ νεοπλουτοπόνηρος 'Ρεδπάθ είναι έρίκλαυστος διότι είναι μεγακλέπτωρ,
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Ή ΙΙανήγυρις τής Ματαιότητος !
'Υψηλός, άβοοσταγής, μελάγγληνος πανσέπτου φυσιογνωμίας
καί μελορδικής φωνής κύριος μετά ωραίου μύστακος, κοσμίως ένδεδυμένος, φέρων χρυσήν καί χονδράν άλυσσον ωρολογίου, έχων
καρφωμένην μεγάλην κοραλίνην πόρπην έπί τοϋ μελανού περι
λαίμιου του, αφού περιδιάβασε μικρόν μεταξύ τών λαμπροενδεδυμένων καί έντεθρονισμένων κυριών τών Οεωμένων τήν βραδυκινουμένην πολυτέλειαν εις άμάξας, δίφρους, Οχήματα καί παν
τός είδους δκλαδιάδας, τάς φορτωμένας μετ’ αληθούς καί ψευδοΰς κάλλους, Αληθούς καί ψευδούς έπιδείξεως, Αληθούς καί ψευ
δούς αρετής, Αφού λέγομεν δ ευειδής ούτος περιδιάβασε αρκούντως
μεταξύ τούτων Αφελώς κρατών έν τοΐς δακτύλοις του μικρόν βακτήριον, καί ώς κόνδορος αετός έρριψε πανταχόθεν τά βλέμματα
προσήγγισεν δμάδα τεσσάρων γυναικών καί ένεθρονίσθη έπί τοϋ
πρώτου κενοΰ θρανίου έγγύς τούτων. Έδράξατο τό έλάχιστον
συμβάν, δπως συνάψιρ συνδιάλεξιν κατ’ άρχάς μετά τής πρεσβυ
τέρας, ήτις έφαίνετο καί ή μήτηρ, μετά ταϋτα δέ καί μετά τών
άλλων. Κατέθελξε τήν δμάδα, έπέδειξε τδ έπισκεπτήοιόν του.
Ήτο δ Βαρώνος Βαλενστάην Αυστριακός διαγγελεύς τής Αυτό-

κρατορικής οικογένειας πρό τινων έβδομάδων μόνον αφιχθείς έν
Αονδίνω καί γνωρίζων προσωπικώς πάντας τοϋ υψηλού κόσμου
τούς Ανθρώπους. ’Αποκαλύπτεται συχνά πρός τάς κυρίας καί κυ
ρίους τούς καθημένους έντδς τών διερχομένων αμαξών, αύται δέ
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άνταποδίδουσι τδν χαιρετισμόν νομίζουσαΐ δτι είναι τί; γνώρι
μός των, η τδν άνταποδίδουσιν ευτυχείς ότι δύνανται ν’ άνταποδώσωσι χαιρετισμόν πρός τινα αντί ώς δλως άγνωστοι νά άρματηλατώσι έν μέσω τών τοσούτων χιλιάδων ψυχών της πανηγύρεως. 'Ο ευγενης Αυστριακός τέλος κερδίζει την εμπιστοσύνην,
τών τεσσάρων κυριών και λαμβάνει πρόσκλησιν νά έπισκεφθη την
οικογένειαν Τούμλιν-Σμίθ, δέχεται και αναχωρεί κατεσπευσμέ
νος, διότι είναι προσκεκλημένος εις γεΰμα και οφείλει ν’ άπέλθτί
εις την κατοικίαν του νά ένδυθη
— Τι ευγενης Βαρώνος, λέγει η μία άμα άνεχώρησέν.
— Πρότυπον ενός διακεκριμένου ξένου άποκρίνεται η έτέρα.
— Άνηρ τοΰ κόσμου και άνηρ ωραίος, λέγει ή πρωτότοκος, ής
τά βλέμματα δλονέν τδν παρηκολούθουν εντός τοϋ πλήθους μέχοις
οτου έγινεν άφαντος.
— Είναι μία καλή γνωριμία.... τίς είδεν κορίτζια, προσέθηκεν
ή μητηρ μετ’ εύχαριστησεως ηθικης. Καιρός ν’ άναχωρησωμεν.
Έδίθ, τί ώρα είναι, κύτταξε τδ ώρολόγιόν σου.
— Μπά Μαμά, τ'ι έγεινε τδ ώρολόγιόν μου !.,.. Βεβαίως τδ
είχον μετ’ έμοϋ δτε έξηλθομεν της οικίας.
— Περίεργον λείπει καί τδ ίδικόν μου.,., ώ Λόρ! είναι δυνατόν!
— Μην έχάσατε τδν νοϋν σας κορίτζια! λέγει η μητηρ θέτουσα την χεΐρα εις τδν θύλακά της,... Νάτα δά ! λείπει καί άπ’
εμέ τδ βαλάντιόν μου ! είχον έντδς τούτου δύο πεντόλιρα γραμ
μάτια καί τέσσαρας λίρας.... ώ Αόρ ! έγερθεϊσα κάτωχρος εκράξεν η Μίστρες Τούλμιν Σμίθ.
— Είναι δυνατόν!..., δ Βαρώνος Βαλενστάην.... ά! κάποιον
λάθος ακολουθεί, προσέθηκεν ή πρωτότοκος.
— Αδύνατον ! άλλος τις πρέπει νά είναι λέγει η δευτερότο
κος..·. Ποιος πρδ τούτου έκάθητο πλησίον μου μητέρα;
— Μία γραία Κυρία μετά της θυγατρός της.... έφαίνετο λίαν
άξιοσέβαστος.... δέν ήσαν γυναίκες....
— Περισσότερον πιστεύο) Μαμά δτι η άξιοσέβαστός σου αΰτη
κυρία μας έκλεψε τά πράγματά μας η δ ευγενης εκείνος Βαρώνος.
Δέν είδες Μαμά πώς οί Λόρδοι καί αί Λορδέσαι τδν έχαιρέτων
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μετά τοσαύτης οίκειότητος έκτων αμαξών, έκραξεν ή πρωτότοκος.
— "Ελθετε νά φύγοιμεν κορίτσια, τδ Πάρκον μας κοστίζει σή
μερον τούλάχιστον πεντήκοντα λίρας. Διά έξ μήνας δεν σας φέρω
πλέον είς τδ επάρατον τούτο Πάρκον! Έδώ δεν πιάνονται οι
γαμβροί, εϊπεν ή ταλαίπωρος μήτηρ, ήτις φαίνεται έζήτησε πρώ
τον φοράν τήν ημέραν έκείνην νά δοκιμάσνι τήν τύχην τών θυγα
τέρων της έν τω Πάρκω.
Έν τούτοις δ Βαρώνος Βαλεστάην ήτον δ πολυώνυμος "Αγγλος
Τζών Ούάλλερ, Τώμ-Πίρς, Τζάρλς-Αάμ, Φράνσης-Γρέη, Κόμης
Ζαρνάκ, Μαρκέσιος Βολδέρος κ.τ.λ., κ.τ.λ. περίφημος μαθητής
τοϋ Έρμού πρδ καιρού έξησκημ,ένος εις τήν τέχνην του και κα
λήν ποιήσας χρήσιν αυτής έν Αονδίνω, Παρισίοις καί Βιέννη. Πολύγλωττος, ευειδής καί καλής συμπεριφοράς έπι τέλους συνελήφθη,
δι’ άλλην τής αυτής φύσεως κλοπήν. Άγνοοϋμεν άν έτελείωσεν
έτι τήν πολυετή ποινήν του.
ΓΗ Πανήγυρις τής Ματαιότητος!
Οί σπερμοφόβοι ή οί λεπτοσοφισταί Κύριοι καί οί πραγματοδίφαι ή αί πολυπράγμονες καί φλύναφοι Κυρίαι, οί φοιβολήπται,
οί πολυμήχανοι, οί σπάταλοι καί οί φειδωλοί, οί θηλυκτόνοι καί
καί αί άνδροκτόνοι, οί φιλεύσπλαγχνοι καί αί άπαθεϊς μετά τών
εύθόμων, οί φιλόψογοι καί οί έλεεινολόγοι, οί υποχονδριακοί καί
μελαγχολικοί, πάντες οί άλληλόμαχοι χαρακτήρες έκ τών περάτων τής εκατομμυριούχου ταύτης κοσμοπόλεως καταρρέουσιν έν
τή ποικίλη Στοιή είς τδ Κυνόσαργες καί έπι τοΰ Κεραμικού τού
νεωτέρου πολιτισμού φιλοσοφούντες, μολονότι έξ έπαγγέλμ,ατος
δεν άντιπροσωπεύουσι πλέον τάς διαφόρους αιρέσεις τής φιλοσο
φίας. Αΰται άλλοτε ήσαν αληθή επαγγέλματα, σήμ.ερον δεν είναι
ή κρύφιον φρόνημα. Πόσοι οί σκεπτικοί Πύρρωνες ένταύθα οί έν
σιγή θεωρούντες τδ μέγα ζωντανόν πανόραμα έκτυλισσόμενον μεγαλοπρεπώς ένώπιόν των άγνωστοι προς τους λοιπούς, άγνωστοι
καί πρδς τούς παρ’ αύτοΐς καθημένους άφωνους στωϊκούς Ζήνωνα;
ή Θέωνας ή τήν εΰφυά 'Τπατίαν.
'Η Πανήγυρις τής Ματαιότητος !
Διέρχονται ένώπιόν σου οί σημερινοί Άριστοτέλαι, Ξενοκράται,
3
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καί Θεόφραστοι, οί σήμερον περιπατητικοί φιλόσοφοι, πλήν ούδείς
γνωρίζει τούς τοιούτους ούτε οί ίδιοι έπιθυμοϋσιν οί άλλοι νά τούς
γνωρίζωσι. Τδ έπάγγελμα δέν είναι πλέον τοϋ συρμοϋ. Αί ίδέαι
παρίστανται έκ τοϋ εξωτερικού, αί ίδέαι δφείλουσι νά ύποχωρώσιν
ενώπιον τών συρμών τοϋ πλούτου καί της σημερινής συμπεριφο
ράς. Ούτε ό Γελασίνος Δημόκριτος ό έμ.παίζων την ματαιότητα
τών ανθρώπων, ούτε ό "Ηράκλειτος δ θεωρών τά ανθρώπινα «Όιζυρά καί δακρυώδεα καί ούδέν αυτών μή έπίκηρον» τολμώσι
πλέον νά έκφράσωσιν ύψηλοφώνως εις έπήκοον πάντων τάς τοιαύτας φιλοσοφικάς ιδέας, διότι οί περιεστώτες ηθελον τάς αποδώσει
άναντιρρήτως είς το γλίσχρον τοϋ βαλαντίου των καί ουχί εις την
άληθή έμπνευσιν της ψυχής των. Οί ’Επικούρειοι είναι οί πρωτεύον
τες τών σημερινών φιλοσόφων οί μάλλον θαυμαζόμενοι, αναγνω
ριζόμενοι καί ζηλευόμενοι υπό τών εκατομμυρίων τοϋ δεκάτου ένο~
νάτου αίώνος,
τά δέ γεύματα αυτών υπό του τύπου λεπτομερώς
περιγράφονται. Ό δέ θανάσιμος έχθρδς τούτων δ στωϊκός, λέγομ.εν, της Κιλικίας Χρύσιππος ήθελε καταδιωχθή καί άποδιωχθή
μακράν τών πυλώνων της Πανηγύρεως τής Ματαιότητος, άν διά
μίαν στιγμήν έπεχείρει ·άνανέωσιν τών κατά τών έπικουρείων
προσβολών του.
'Ο άνδρών πάντων σοφώτατος Σωκράτης ένταϋθα είναι άόρατος,
άν ούδέν φέρη έπίχρυσον καί έπιδεικτικδν προ τής φιλοσοφίας του
είς τδν νϋν πολιτισμόν. 'Η σοφία καί η φρόνησις άνευ πλούτου
καί έπιδείξεως ένταϋθα ούτε αξίαν τινά έχουσιν, ώς έπί τδ πολύ
δέ γίνονται σπανίως γνωσταί. 'Η Κυρηναϊκή σχολή τοϋ ’Αριστίπ
που, η Ίονική τοϋ Θάλλητος ένταϋθα είσί νεκραί καί άγνωστοι,
άλλ’ ή Πλατωνική έπιστήθιος δπαδδς σήμερον τής ’Επικούρειου
είναι τοϋ συρμοϋ πρδς άμφότερα τά γένη.
Ή Πανηγυρις τής Ματαιότητος !
Ένταϋθα δ Έφορβος Πυθαγόρας καί δ Άκραγα^τϊνος ’Εμπεδο
κλής βλέπουσιν δφθαλμοφανώς φρικτδν ναυάγιον την κενοδοξίαν
καί τάς τεοαστίας δοξασίας των. Έντδς τής λίμνης τοϋ ύλισμοϋ
τοϋ Χάϊτ-Πάρκ οί Πυθαγόριοι αδύνατον νά πεοιαγάγωσι τδ φιλο
σοφικόν πορθμεΐόν των.

Μύριοι οί Έμπευοκλεϊς τοϋ Λονδίνου οί μη πηδώντες εντός τοϋ
κρατήρος τής Αίτνης, οί λαγχάνοντες όμως τδν θάνατον, διχοτομοϋντες τδν λάρυγγά των, καί όμως μ.ή άποθανατιζόμενοι, του
ναντίον χαρακτηρίζονται ώς παράφρονες. Ό δέ Άλεκτρύων Πυθα
γόρας δύναται έτη δλόκληρα νά διδάσκρ πρδς πεντήκοντα πένητας Μικύλλους τοϋ Λονδίνου, δτι ή βέλτιστη πενία είναι προτιμωτέρα τοϋ ενώπιον των πλούτου, δτι οΰτοι οί πένητες είναι εύδαιμονέστεροι τών έπί τών ώραίων άρμαμαξών, διαβαινόντων
ηγεμόνων καί δουκών χωρίς ποτέ νά τούς καταπείση είς τοΰτο.
Οί περί χρυσόϋ λόγοι τοϋ Πινδάρου α άριστον μέν ύδωρ, δ δέ
χρυσδς «ίθόμενον πϋρ άτε διαπρέπει νυκτί μεγάνορος έξοχα πλού
του » είναι τδ δνειρόν των. "Ο πατήρ τής φιλοσοφίας ταύτης δύ
ναται νά νουθετή άπδ πρωίας μέχρι νυκτδς τάς μυριάδας τών πενητων τής ’Αγγλίας τών θεωμένων τήν Πανήγυριν ταύτην τής Μα
ταιότητος, φέρη δέ πρδς αυτούς παραδείγματα πώς ούτος δ διά
τής μ,ετεμψυχώσεως μεταβάς είς τδ λαμπρδν σώμα τής Μιλησίας
’Ασπασίας είς έκεϊνο ενός βασιλέως καί μετά ταϋτα είς ενός πένητος καί έκεΐθεν είς ενός σατράπου, έπειτα είς τδ τοϋ ίππου,
κολοιοϋ, βατράχου καί άλλων μυρίων ζώων καί άνθρώπων δοκιμάσας δέ πάσης ψυχής καί καρδίας τάς εντυπώσεις καί αισθήματα
καί ευρών τήν τοϋ πένητος τήν έξοχωτέραν καί άξιολογωτέραν,
δύναται ν’ απόδειξη έμπράκτως τούτο, οδηγών αυτούς άοράτως
έντδς τών ιδίων μεγάρων τοϋ πλουσίου Σίμωνος, ή τοϋ παμμούχου Εύκράτους, ίνα έκεϊ δφθαλμοφανώς ίδωσι τά κρύφια μαρτύ
ρια τοϋ πρώτου, καί τήν καταπυγοσόνην καί μή άνθρωπίνην ασέλ
γειαν τοϋ δευτέρου, καί τήν μοιχείαν τής γυναικός του μετά τοϋ
μαγείρου της, χωρίς δμ.ως ποτέ νά τούς καταπείση, δτι ή ενάρε
τος αυτών πενία είναι προτιμωτέοα δι’ αυτούς τοϋ πλούτου τών
τοιούτων.
Όποιον πανόραμα φυσιογνωμιών καί προσωπογραφιών ή πανήγυρις αύτη τής Ματαιότητος!
Οί άρθογράφοι, οί καλλιτέχναι τοϋ αίώνος, οί γελοιογράφοι,
οί κρημ,νογράφοι, οί μιμογράφοι και οί κόβαλοι, οί άντιγραφείς
λέγομεν τής κοινωνίας, οί γελωτοποιοί καί μιμόβιοι τών θεάτρων
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άρύονται έκ τοΰ πελάγους τούτου τής άνθρωπότητος την ημερησίαν ή νυκτερινήν ύλην, ήτις διασκεδάζει, διδάσκει καί ήθικοποιεϊ διά τοΰ τύπου καί τών δραμάτων τήν επαύριον τον ’Αγγλι
κόν λαόν. Ενταύθα φιλοσόφων δ μικρός άνθρωπος αισθάνεται εαυ
τόν μέγαν και έοιαύχενα αρκεί μόνον νά έχη καλόν εξωτερικόν καί
νά διαμένη άγνωστος, ένςο δ μέτριου εξωτερικού και γνωστός έν τώ
κυκεώνι τούτω εκμηδενίζεται, δ δέ άσχημος καίτοι μέγιστος εις
ουδέν λογίζεται. Οϋδεμιας δέ ύπαρχούσης διακρίσεως δ ωραίος
καί καλοενδεδυμένος έργάτης έκλαμβάνεται ώς δούξ και τ’άνάπαλιν.
Ό μισάνθρωπος Τίμων, τό μέγα όφελος τοΰ γένους, τό έρεισμα
τών ’Αθηνών, τό πρόβλημα τής ’Ελλάδος, ώς τόν έκάλει δ Δημέας, ήθελε διασυρθή παρά τών χωροφυλάκων, ώς μέθυσος είς τάς
φυλακάς, άν ήθελε σταθή έν τώ μέσω τοΰ περιπάτου και στεντοfiof. τή φωνή τολμήσει νά κράξη πρός τούς λαμπροενδεδυμένους
έν τή πανηγύρει τής Ματαιότητος, δ,τι ποτέ πρός τούς έκκλησια
*
ζομένους ’Αθηναίους είπεν δηλ. έχω τήν συκήν μου εις τήν διάθεσίν σας δι’ οσους έξ υμών έπιθυμήτε ν’ άπαγχονισθήτε.
Οί κυνικοι Κράτης, Μένιππος και Διογένης ήθελον μετά λακτισμών άποδιωχθή έκτος τοΰ περιβόλου τής πανηγύρεως, άν ήθελον
άποτανθή διά τής αρεστής τότε κυνικής των φιλοσοφίας πρός
τούς σήμερον ανθρώπους τοΰ έλευθέρου τούτου έδάφους. Τίς Διο
γένης σήμερον δύναται νά προσέγγιση τούς ύπερκαλλωπιζομένους
νέους ή τούς ψιμμυθιομένους και βεβαμμένους γέροντας, ών δ γε
λοίος παραφυκισμός διεγείρει έμετόν καί κράξη πρός αυτούς « Εί
μέν πρός άνδρας ατυχείς, εί δέ πρός γυναίκας αδικείς». Καί όμως
οί δημαγωγοί Κλέωνες έχουσιν εύρύτερον στάδιον. Το Χάϊτ-Πάρκ
συχνά βλέπει χιλιάδας όχλου ένταΰθα παοακολουθοΰντος καί
άκροαζομένου τούτουν άνευ τής έπεμβάσεως τών χωροφυλάκων. Ό
Παράδεισος ούτος είναι συγχρόνως ή έκκλησία παντός δόγματος
θρησκευτικού.
Ή Πανήγυρις τής Ματαιότητος !
Εχει καί ετέραν πλευράν, ήν ημείς διά τό ευφωνότερον καλούμεν την Τερπνήν Δενδροστοιχίαν, ώς πραγματικώς είναι, έν ό>
οι Αγγλοι δνομαζουσιν αυτήν ξενοτρόπως τό σάπιο azeror.
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’Εν τή δενδροστοιχία ταύτη μόνον οί έφιπποι περιφέρονται έπι
μαλακού έδάφους. Έκατοστύες Κυριών καί Κυρίων παρακολουθούμεναι υπό τών υπηρετών ενταύθα καλπάζουσι. Καί ένταΰ
θα έξωθεν τών φραγμών ένθεν καί ένθεν κάθηνται πάλιν έπι
τών καθισμάτων ή περίπατου σι πεζή χιλιάδες κομψοενδεδυμένων άμφοτέρων τών γενών θαυμάζοντες τούς ώραίους ίπ
πους καί τάς ίπποδάμους άμαζόνας. Είναι έξαιρέτως διασκεδαστικόν ν’ άκροάζηταί τις από όμάδος είς δμάδα τάς παρατη
ρήσεις τούτων περί τών φυσιογνωμιών, τών χαρακτηριστικών καί
τών ένδυμασιών, περί τού τρόπου τού ίππεύειν καί τών ίππων
τών ένώπιόν των διερχομένων ιππέων. Οί εύφυείς διάλογοί τινων
τούτων καθ’ έκάστην χορηγοΰσιν ύλην διά τάς κωμωδίας, σατύρας, μιθυστορήματα, προ πάντων δέ τάς γελοιογραφικάς έφημερίδας. Πάνσεπτος Κυρία γνωρίζει ποια είναι έκείνη ή Μαρπησία
ή χαλιναγωγούσα τόν ίππον της τόσω έπιτηόείως, οσω καί τον
εδεόν της σύζυγον. Γινώσκει τήν ιστορίαν τής άμαζόνος, πόθεν έξήλθε μέχρι τοΰ πώς άνέβη έπι τού έφιππίου της. Είς γέρων λευκόθριξ,πρότυπον καθαριότητας καί ’Άγγλου Τζέντλιμαν διηγείται
ούχί μακράν άνέκδοτα δι’ ετέραν καλπάζουσαν Σαυρομάτιδα ή διά
τήν πολεμικήν Ίππολύτην, ήτις, άν καί καπνοπώλου θυγάτηρ
έγένετο Λαίδη Τ...., είς δέ τήν έρώτησιν τίς έστίν ό λαμπρός
ίππεύς ό ιπτάμενος ένώπιόν των καί συνδιαλεγόμενος μετά τού
Ναυάρχου Έως έκτυλίσσει μετά θαυμασίου σαρκασμού τάς περι
πέτειας έν τώ *
Αστει πλουσίου ψηφοπαίκτου, δστις προ §ξ μόνον
μηνών απλούς υπηρέτης τού ξενοδοχείου τού Κλάϊν, τής Φίνσβουρη
τοϋ Λονδίνου έθησαύρισε πεντήκοντα χιλιάδας λίρας είς τό χρήματιστήριον, ήδη δέ διώκει πολυτάλαντον νύμφην καί συγχρόνως
τιτλούχον. Οί γέλωτες τότε καί οί καγχασμοί συνοδεύουσιν άναχονρούντα τόν πτερωτόν ιππέα μέχρι τών περατων τής Τερπνής
Δενδροστοιχίας. Άλλ’ όταν άμωμος, αγνή, αληθώς άθικτος άνωτάτης και γνωστής καταγωγής κυρία διέλθη ένώπιόν αυτών, ής ό
σύζυγος έχει υψηλόν πολιτικόν ή στρατιωτικόν βαθμόν ή ιστορι
κόν ονοαα, τότε ακούει τις τήν τρομεράν άνάλυσιν τών κλάδων
τών δύο δένδρων άμφοτέρων τών οικογενειών τών γαμικώς περί-
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πλεχθεισών ποδ αιώνων ϊνα φέρωσιν έν τώ κόσμο) τδ περί ού ο
λόγος άξιοθαύχ.αστον ζεύγος. Ποϋ ένθυμοΰνται, πού γνωρίζουσιν,
πού λαμβάνουσι καιρόν μεταξύ τοσούτων καί τηλικούτων σπουδαιοτέρων καί σοβαροτέρων τού κόσμου συμβάντων και μεριμνών
νά σπουδάσωσι και άναμιμνήσκωσιν έκάστης τοιαύτης οικογένειας
την γεννεαλογίαν είναι άπορίας άξιον. ’Ακούει τίς τότε τινα μεταξοπεριβεβλημένα γρα'ί'δια ή Ttva χάσκαν και ήδυπαθή Πρέπιν έμφαντικώς διηγούμενου πώς δ ’Αβραάμ έγέννησε τδν ’Ισαάκ, δ
’Ισαάκ τδν ’Ιακώβ, δ ’Ιακώβ τδν ’Ιούδαν καί τούς άδελφούς αυ
τού, ’Ιούδας δέ τδν Φαοές και τδν Ζαρά έκ
Θαμόρ, δ Φάρες
τδν Μίστερ Νάσχ, δ Μίστερ Νάσχ τδν Μίστερ Σμίθ, δ Μίστερ
Σμίθ τδν Μίστερ Βράουν, δ Μίστερ Βράουν τδν Σίρ Ισαάκ Γκρήν,
δ Σίρ ’Ισαάκ Γκρήν τδν Λόρδον ’Ιακώβ Χάουεοδ καί τήν Μηλέδην
'Ρεβέκκαν Σώμερσετ, δ Λόρδος ’Ιακώβ Χάουερδ τδν ιλαρόν Δούκα
Μπάτερφλαϊ και τήν Μηλέδην 'Ρεβέκκαν Σάμερσετ, εκ τίνος δέ
τώ? πολυαρίθμων έπιφανών απογόνων τούτων κατήγετο τδ περί
ού δ λόγος ζεύγος τδ φέρον εις τάς φλέβας του τήν ίχώρα τής
Αγγλικής αριστοκρατίας και ούχι τδ αίμα τού υπέρ ήμών θυσ'.ασθέντος θεανθρώπου μολονότι και δ Ιησούς κατήγετο έκ τοϋ
αίματος τού ιδίου Αβραάμ και ’Ισαάκ.
Αίφνης διαβαίνων άνήρ ένδοξος αναγνωρίζεται υπδ τού κυρίου
Τέϋλορ. 'Ο κύριος Τέύλορ διά τής ηλεκτρικής του γλώσσης άφοϋ
τδν χαιρετίσει μετ’ οικειότητος καί χειρονομίας όπως άναβιβασθή
δ ίδιος εις τδν νοΰν τών περιεστώτιον έπί τού αύτοϋ έπιπέδου,
έφ’ ού πατεϊ δ ένδοξος ούτος βροτός, ψιθυρίζει τ’ όνομά του καί
τότε αι έγγύς Κυρίαι καί Κύριοι προσηκόνονται μικρόν έκ τών
καθισμάτων αυτών, έκείνου προχωροϋντος, δπως ρίψωσι ροπήν
οφθαλμού εις τά νώτα του, διότι τά έμπροσθεν χαρακτηριστικά
τού προσώπου του δεν είναι πλέον δρατά ή εις τά πορρούτέοω καθήμενα πλήθη, άτινα μή γνωρίζοντα αύτδν έπιτρέπουσι νά διαβή
ως οί κοινοί τών ανθρώπων.
'Η Πανήγυρις τής Ματαιότητος!
Παρουσιάζεται τέλος ή λίμνη Όφεούσα δμοία τη νέκρα θα
λάσση τών αγίων τόπων ακύμαντος καί στιλπνή, ώς κάτοπτρον,
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άνευ ιχθύων καί οστράκων έμπεριέχουσα νησίδια καί πολλάς λέμ
βους. ’Ενταύθα οί παϊδες παίζουσι μέ τά μικρά πλοιάριά των
καί άλλοι μέ τούς κύνας αυτών, τούς δποίους πέμπουσιν εις τδ
ύδωρ, δπως κομίσωσι τήν ράβδον των ή ξυλάρια. ’Ενταύθα έξ
άμφοτέρων τών οχθών τής έλισσομένης λίμνης έκ μήκους περίπου
δύο αγγλικών μιλίων κάθηνται ή περιδιαβάζουσι τροφοί μέ τά
νήπια τών κυρίων των, ύπηρέτριαι, ύπηρέται, άεργοι, ή οκνηροί
πολλοί μή είδότες ούτε πόθεν θά πορισθώσι τδν άρτον τής ημέ
ρας, πλήν οίτινες έρχονται ένταύθα δπως συμμερισθώσι διά τής
αυτής κοινοκτημοσύνης τάς ήλιακάς άκτίνας. ’Ενταύθα έρχονται
επίσης άπομεμονωμέναι υπερήφανοι ευειδείς κυρίαι, αΐτινες μή
έχουσαι τήν άνάλογον ένδυμασίαν δπως πεοιδιαβάσωσι μεταξύ
τού σμήνους τού συρμού, βλέπουσι μακρόθεν τούτους μετά σκέψεως καί βεβιασμένου φιλοσοφικού βλέμματος, διασκεδάζουσι δέ
ενίοτε ρίπτουσαι ψυχία τινά άρτου πρός τάς χήνας, τους κύ
κνους, τάς νήσσας ή τάς ύδροόρνιθας τής λίμνης.
Πόσοι κοσμοπαθεΐς δέν έπιθυμοϋσι νά ένταφιάσωσιν εαυτούς
εντός τών ήρεμων ύδάτων τής Όφεούσης δπως μή βλέπωσι τήν
ψηλαφητήν άνισότητα τού κόσμου έκείνου ; αλλά καί ή παραμυ
θία αύτη ένταύθα ματαιούται, διότι ϊσταται έτοιμον σώμα ολό
κληρον φιλανθρώπων νά δρμήση νά τούς έξαγάγη έκ τού υδατος.
Ούτε τήν παραμυθίαν τού θανάτου δύνανται έν τή πανηγύρει
ταύτη τής ματαιότητος νά έλπίσωσι, διότι ή καλουμένη Φιλαν
θρωπική Εταιρία εύρίσκεται ένταύθα κατεσκηνωμένη έχουσα τάς
σωτηρίους λέμβους της, τ’ άγκιστρα, τούς κάμακας καί παν έν
γένει άναγκαΐον, δπως σέ έξαγάγη ζώντα άμα σέ ιδη σκοποΰντα
ν’ άποχαιρετίσης τδν βίον διά τού τρόπου τούτου.
Τήν Πανήγυριν τής Ματαιότητος θεωρεί μέ υπερήφανου βλέμ
μα εϊς δρειχάλκινος κολοσσιαίος Άχιλλεύς άναπεπεταμένην έχων
τήν ασπίδα έπί τού αριστερού βραχίονος καί γυμνόν τδ ξίφος έν
τή δεξι?, ώς νά έπρόκειτο νά μονομαχήση μέ τδν ’'Εκτορα. Τδ
ήρώον τούτο άνιδρύθη πρδς τιμήν τού Δουκδς Ούελλιγκτώνος καί
τών ανδρείων του- έν δπλοις αδελφών. Κατεσκευάσθη δέ έκ τού
μετάλλου τών πυροβόλων τών λαφυραγωγηθέντων υπδ τών ’ Αγ
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γλων είς τάς νίκας των τής Σαλαμάγκας, Βικτωρίας, Τουλούζης
και Ουατερλώ.
Κατά τάς θερινάς ημέρας, δτε δ καύσων τοϋ ήλιου καθιστδί
την πέοιξ τοϋ ηρώου χλόην θέρμην, δύναται τις νά ίδη υπό τούς
πόδας τοϋ Άχιλλέως τούτου πλείστους άστεγους έπί τοϋ εδά

φους κοιμ,ωμένους και ρογχίζοντας καθ’ 3ν χρόνον ή ματαιότης
δι’ όλης της μεγαλοποεπείας της, ώς άτελεύτητον πανόραμα,
παλινδρομικώς κινείται πεζή, έφιππος ή έπί οχημάτων ενώ
πιον τοϋ Άχιλλέως τούτου. ’Εκτάδην καί πρηνείς κείμενοι ούτοι πρό ποδών του δμοιάζουσιν ώς Τρώες πεσόντες έν τή μάχη
ύπο της ρομφαίας τοϋ Πηλείδου. Οί δυστυχείς ούτοι ποιοϋσι
την ημέραν νύκτα, καθότι τοϋ παραδείσου τούτου κλειομένου
μετά το μεσονύκτιον, οί άστεγοι ούτοι κατ’ άνάγκην περιφέρον
ται είς τάς οδούς το επίλοιπου της νυκτός η όδοιποροϋσιν από
τοϋ ένός είς το έτερον άκρον της πόλειος προσδοκώντες, ότι ό ου
ρανός θά βρέξη τροφήν καί πόρον βίου άνετωτέρου της χθές. Καί
τοιούτους ευρίσκει ό περιδιαβάζω·; ένταϋθα πανταχόθεν έκατοστύας έντός τοϋ πάρκου καί έπί τών έδωλίων. Ποσάκις τις δέν
βλέπει νέαν ευειδή μέ εϋγενή χαρακτηριστικά αλλά πελιδνήν καί
λειπόσαρκον, πενιχοώτατα ή καί υπό ρακών περιβεβλημένην, κοιμωμένην βαθέως έπί εδωλίου, όπως παραμυθήση πόνους καί άσιτείαν βίου ταλαιπώρου! Ποσάκις έπί τοϋ ίδίου εδωλίου είς τό
πλευρόν αυτής έτέρα γυνή τάςεως άνετωτέρας βυθισμένη έν τη
άναγνώσει ποιήματος ή μυθιστορήματος η έφημερίδος τίνος τοϋ
Λονδίνου ή τοϋ περιοδικού «Κήρυκος τών οικογενειών» μετ’ άπαΟείας τοϋ στωϊκωτέρου ή κυνικωτέρου φιλοσόφου αδιαφορούσα διά
την λιμοκτονούσαν παρά τώ βραχίονι αυτής βλέπει αυτήν ώς καί
τό ένώπιόν της έρχόμενον, διερχόμενον καί παοερχόμενον ποικίλον καί μοναδικόν πανόραμα ! Αδιαφορεί μετά ψύχρας άπαθείας
ή άναγνώστρια αύτη τών ποιήσεων καί μυθιστορημάτων απέναντι
τής πραγματικότητος διά την έπί τοϋ ίδίου αυτής έδωλίου θνησκουσαν πενίαν !
Έμπεριλαμβάνονται τέλος έντός τοϋ Πάρκδυ τούτου οί κήποι
τής Κενζιγκτώνος, έντός τών όποιων εύρίσκεται τό αρχαίου ευ-
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ρύχωοον βασιλικόν ομώνυμον παλάτιον, δπερ προς παν έτερον
ομοιάζει η προς άνάκτορον. Οί κήποι ούτοι, έν οίς η οφιοειδής λί
μνη εξελίσσεται προς τό τέρμα της, δθεν διά πηδάκων καί μαρ
μάρινων μορφών άνατινάσσεται η άναβρύει τό ύδωρ καί δι’ εξαί

σιου ρωμαντικότητος σχηματίζει τάς χαριεστάτας πηγάς καί
καταράκτας, οί κήποι ούτοι είναι άλσος χαρακτηριστικόν ένεκα
τής γαλήνης του. Ό,τι ή άρρεψία μια; μελαγχολικής ψυχής απαι
τεί, ένταϋθα ήδύνατό τις νά τό εύρη. Δένδρα ύψίκομα, στρώματα
άνθέων ευωδών καί σπανίων διά καλλιτεχνικής βοτανικής πεφυτευμένα, σκιαί πυκναί καί ποικίλαι, απέραντοι, πράσινοι δάπιδες
άειθαλλοϋς χλόης διακοπτόμενοι τή δε κακεΐσε υπό τών ομαλών
κιτρινοχρόων οδών, είναι ο,τι αί Άλσηί’τιδες, αί Χλωρίδες καί
Άμαδρυάδες νύμφαι άλλοϋ ποτέ είχον. ’Οχήματα ένταϋθα δέν
ύπάρχουσι. Πολλοί τών πεζών μεταβαίνουσιν ένταϋθα, ένα διασκεδάσωσι τήν ημικρανίαν των, άποφυλαχθώσι δέ έκ τοϋ θορύβου
τών αμαξών καί ιππέων καί τής τύρβης τοϋ άλλου μέρους τοϋ
Παραδείσου,8 είδομεν, ή όπως συναπαντήσωσιν έν ήσυχία τάς έρωμένας των. Ένταϋθα ΐσταται έν τών μεγαλειτέρων θεαμάτων τοϋ
σημερινού κόσμου, τό Μαυσωλείου τοϋ Πρίγγηπος ’Αλβέρτου,
8 ή νέα ’Αρτεμίσια δαπάνη ύπερτέρα τών τριακοσίων χιλιάδων
στερλινών άνήγειρε χάριν τοϋ αγαπητού αύτής συζύγου. Τό άνίδρυσεν ή Βασίλισσα Βνκτωρία έπί τών προπυλαίων τής Παγκοσμίου
Έκθέσεως τοϋ 1851, όθεν ΐστατο τό κρυστάλλινου παλάτιον, ή
πρώτη σχολή τής βιομηχανίας καί τών ώραίων τεχνών, δ υπο
γραμμός τών επίλοιπων εκθέσεων καί ή μέχρι τοϋ νϋν έντελεστέρα
καί κορυφαία πασών τών παγκοσμίων πανηγύρεων, ήν δ πολιτι
σμός δφείλει είς τήν πρωτοβουλίαν πραγματικώς τοϋ άρίστου τού
του βροτοϋ τής έποχής του. Είναι έν ολόκληρον Μουσείου τό
Μαυσωλείου τούτο διά τον άναρίθμητον κόσμον τών άγαλμάτων
του από τοϋ φυσικού μέχρι τοϋ υπερφυσικού μεγέθους, τών ανα
γλύφων του, τοϋ κεχρυσωμένου οβελίσκου του καί τών άστραπτόντων κεχρυσομένων θολών του. Χίλιοι θνητοί καθεκάστην
ιστανται, χαίνοντες καί θαυμάζοντες τοΰτο.
Μεταξύ τούτων καί τών τοιούτων ή Βαρώνη Κίερμαν ήρχετο νά
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δείξη τδ έπιβάλλον κάλλος της, χάριν όμως τοϋ συνταγματάρχου
Καραδδκ είσήρχετο έν τή πανηγύρει της Ματαιότητος περιστοι
χισμένη ύπδ της αρετής, της έντιμότητος, της παρθενίας και της
άθωότητός έτοιμη νά περιπλέξη και τάς ιδίας γνωριζούσας αυτήν
καλώς φιλινάδας της. Έγίνωσκε τούτο' διδ έκάθητο έπι της άμάξης, ώς Αυτοκράτειρα, έχουσα παρ’ αυτή τάς τρεις εύγενεΐς
Κυρίας, ώς άπλάς Κυρίας της Αυλής.
Τηλικαύτη έστιν η πλησμονή τών αμαξών, ώστε έν όχημα πα
ρακολουθούν τδ ρεύμα απαιτεί δέκα λεπτά της ώρας όπως διατρέξη ήμισείαν μόνον όργυιάν. Καί έν τώ διαστήματι τών δέκα
λεπτών οί παριστάμενοι πεζοί δύνανται νά έκφράσωσι δέκα ζωηράς παρατηρήσεις, άς οί έντδς της άμάξης έκόντες άκοντες

μονομαχήσω μετά τών δύο εκείνων άγνωστων. ’’Εστρεφε καί πε
ριέστρεφε είς τήν μνήμην τούς λόγους των καί ήγνόει τί νά πιστεύση. Δίς ήθέλησε νά έγερθή έκ τοΰ καθίσματος του καί μεταβή
είς τδν οίκόν του όπως έπιστρέψη είς τήν σύζυγον καί τά τέκνα
του καί δίς κατεκυριεύθη ύπδ νωχελείας καί έμεινε καρφωμένος
έκεϊ, όπου έκάθητο. ’’Ηναψε σιγάοον, καπνίζων δέ έζήτει νά διασκεδάζν) τούς συλλογισμούς του πλήν ούτοι άπέβαινον ζοφωδέστεροι. Αίφνης γυμνόπους μείοαξ διέρχεται ένώπιόν του συλλέγων
τά λείψανα τών σιγάρων, άτινα οί πρδ μικρού καπνίζοντες έρριπτον χαμαί. Συνήλθεν είς εαυτόν. Ό παϊς ούτος διά τούτων ζητεί
πόρον ζωής, καί μετέρχεται τούτο ώς έπάγγελμα, διανοείται
κάγώ έγκατέλειψα πόρον, άρίστην θέσιν, ήν είχον, έγκατέλειψα
τέκνα καί σύζυγον καί έλαβον κολοσσιαίας εΰθύνας έπί τών νώ
των μου χάριν αύτής τής Βαρώνης ! ’Αν ή Βαρώνη μ’ έγκαταλείψν), άν είναι οποία τήν παρέστησαν οί δύο άγνωστοι, πού θά
εύρεθώ τότε! Όχι! ’Όχι! μέγα συμβαίνει ένταΰθα λάθος! έκρα-

ακροάζονται.

Περί την όγδόην ώραν ή Πανήγυρις της Ματαιότητος μετεβλήθη είς άλσος ήσυχον και μελαγχολικόν. Πασαι αί άμαξαι ήφανίσθησαν, πάντες οί ιππείς και πεζοί άνεχώρησαν. Τήδε κακεΐσε
διέρχεται μόνον κλειστόν τι όχημα μετά τινων απερχομένων είς
θέατρον η γεύμα, οΐτινες διαπερώσιν τδν παράδεισον άπδ της μιας
πύλης είς την άλλην ίνα συντομεύσωσι την έκ μιας είς την ετέραν
άκραν της κοσμοπόλεως άπόστασιν. 'Ο φλοίσβος τών έκ της εσπε
ρινής αύρας σειομένων φύλλων είναι ό μόνος άκουόμενος μελίβρομος ήχος, δστις διακόπτεται ενίοτε ύπδ τών μονοτόνων γδούπων
τών βαρέων υποδημάτων χωροφύλακός τίνος. Πάντα τά καθί
σματα είναι κενά είς τήν διάθεσίν σου, ένω πρδ μικρού δεν ήδυνασο νά εύρης έν έλεύθερον όπως έπί τινας στιγμάς άναπαυθής.
'Ο Κ. Γουάτγουδρθ ήτο είς τών δλίγων, δστις έμεινε ρεμβάζων
έπί ένδς τούτων. 'Η άμαξα τής Λαίδης Καραδδκ διήλθε τοσάκις
ένώπιόν του, έλεγε καθ’ εαυτόν, καί ή Βαρώνη ούτε άπαξ έστρεψε
τήν κεφαλήν πρδς τδ μέρος τών πεζών, όπως διά τών οφθαλμών
μέ ζητήστι καί χαιρετήση, ένω έγώ χάριν αυτής ήτοιμαζόμην νά
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ξεν άκουσίως.
Τούς λόγους καί διαλογισμούς τούτους διέκοψαν δύο νέαι, ώς
κυρίαι ένδεδυμέναι, μεγάλου κάλλους, αΐτινες προσεγγίσασαι έκάθησαν παρ’ αύτω. 'Η μία ήτο ύψηλοτάτη καί λίαν αριστοκρατι
κής θε&Λρίας, ή έτέρα μικρού ευσάρκου αναστήματος πλήν ώραία
καί καλλιτόρνευτος, ώς ή Αασθενία τού Σπευσίπου. Ήνάπτοντο
•ήδη οί φανοί, ή εσπέρα ήτο τερπνή, ώς αί θεριναί τού Λονδίνου.
Ό χρυσοσάπφειοος ουρανός μετά τών ύπεράνω τής κεφαλής φανών
παρίςανον οξυαύγειαν πρδς τούς σποράδην καθημένους έκεϊ ολίγους,
πλήν κατά τδ δροσίστακτον βουλυτδν έτεραι κλάσεις θνητών βαθ
μηδόν καταρρέουσιν έκ τών οκτώ πυλών τού Παραδείσου. Εισέρ
χονται έργατικαί οίκογένειαι έντιμοι, αϊτινες τήν ήμέραν δεν εύκαιροΰσι νά έλθωσιν ένταΰθα πρδς ζωογόνησιν ή δεν τολμώσι διά
τδ πενιχρόν τής ενδυμασίας τοιν. Τά πάρκα είναι οί πνεύμονες
τού Λονδίνου. Εισέρχονται μισάνθρωποι καί φιλόσοφοι, οΐτινες
κάθηνται έπί τών καθισμάτων θεώμενοι τούς αστέρας καί τδν ου
ρανόν καί έντδς τού στενού έγκεφάλου των διψώσι ν’ άπορροφήowotv ολόκληρον τήν κτίσιν ή ποιήσωσι τήν ανατομίαν αυτής καί
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άνακαλύψωσι την αρχήν καί τό τέλος της. Εισέρχονται μυστη
ριώδεις πεπλοφόροι κυρίαι τάξεων βέλτιστων, ϊνα συναντήσωσι
ρωμαντικώς τούς έραστάς των, εισέρχονται πολίτικοι φυγάδες,
οϊτινες υπό τ’ άποσκιάζοντα δένδρα κατατεχνάζονται και μηχα
νώνται τόν κατακρημνισμόν τών μοναρχών και την άνατροπήν
τών κυβερνήσεων. Εισέρχονται φυγόδικοι έμποροι, οϊτινες την ημέ
ραν κρύπτονται ϊν’ άποφύγωσι την προσωποκράτησιν, ώς σκιαί
μεταξύ σκιών, καθήμενοι, ϊνα έπί τινας ώρας γευθώσι της έλευθερίας των. Εισέρχονται τέλος δύο τάξεις γυναικών, διά την μίαν
τών οποίων άδυνατοϋμεν νά εύρωμεν ονομασίαν. Είναι εκείνη της
δξυρρόπου άρετής. ’'Εντιμος μέν πλήν της έσχάτης πενίας, άνάγκης καί φιλοτιμίας. Κυρίαι τινές ώθοϋνται έν τώ κρύπτω υπό τών
τριών τούτων αιτίων νά πωλήσωσι τήν αρετήν αυτών υπό τάς
σκιάς τών πυκνών δένδρων δι’ ολίγα άργύρια, δπως φέρωσιν άρ
τον εις τά λιμοκτονούντα τέκνα των ή πρός τούς κλινήρεις γέ
ροντας γονείς των. Καταντώσιν δέ εις αυτήν τήν θέσιν οσάκις δεν
εύρίσκουσιν έργασίαν καί ώς κομήται γίνονται άφαντοι, μολονότι
υπόσχονται νέας συνεντεύξεις καί δίδουσι ψευδείς διευθύνσεις.
Ούτε ή ιδία Σελήνη γνωρίζει έκ τίνος οπής τού Λονδίνου έξήλθον
καί που έπιστρέφουσι. Ποσάκις τά πικρά τούτων δάκρυα κατά
τήν ώοαν του έρωτος δεν προδίδουσι τάς τρομεοάς τρικυμίας της
ψυχής, καρδίας καί συνειδήσεώς. των, τήν άληθή θέσιν των ! Φεΰ!
δ φιλολάγνος δεν είναι εις κατάστασιν νά έννοήση τοΰτο όπως
γίνη τουλάχιστον γεναιότερος καί μάλλον έλεήμων.
Ή έτέρα τάξις είναι πολυώνυμος. Έν ταύτη είναι ή πανούργος
Τρύφεννα τών ’Αθηνών, ήτις κατά τήν έυραν τού έοουτος σού κλέπτει το ώρολόγιον ή τήν χρυσήν άλυσσον. 'Η άσελγίς Σίμαιθα
τών Μεγάρων, μετά τής έκτετραχηλισμένης Φιλενίδος καί Σκιώνης τής άρχαιότητος, αϊτινες ένώ σέ βασανίζουν διά νά έκλέξης
μίαν τών τριών, μετά τήν έκλογήν προσποιούνται αί δύο δτι θά
φρουρήσωσι τήν ασφάλειαν τών οργίων καί αντί τούτου φέρουσι τόν
αστυνομικόν κλητήρα δπως σέ συλλάβη έπ’ αύτοφώοω. Δίδει τότε
το θύμα τό ώρολόγιον, τό βαλάντιον καί πάνθ’ δ,τι φέρει μεθ’
εαυτού δπως μή διασυρθή εις τάς φύλακας καί τήν έπαύριον θεα-

τρισθή. Καί τά γύναια ταύτα μετά τού κλητήρος διαμοιράζονται
τό κέρδος έχοντα διττόν έπάγγελμα βίου.
Αύτίκα έν τώ σκότει τής νυκτός κύριοί τινες υπό τών οίστρων
τών έπιθυμιών παρορμώμενοι συναντώσιν έκαστος κατ’ ιδίαν έν τή
πολυτύρβη έπιμηκεστάτη δδώ τής ’’Οξφορτ τάς μεταξοενδεδυμένας Πυραλλίδα, Σαλαβάκχαν, Φιλιμάτιον καί Μαλθάκην, άλλος
δ’ εύπορος υπό τού δαίμονος τής φιλαργυρίας ουθούμενος άπαντα
έν τή δδώ Μπεζγουάτερ τήν χρυσοέθειρον, Κλωνάριον ή Λαγήσκαν
ή τάς χρυσομφάλλους Φίλαν ή Μύρτιον, έτερος πλούσιος πρε
σβύτης, έγγαμος βεβαρυμένος τό πεπαλαιωμένου στέφανόν του
καί τήν ζωογόνησή θηρεύουν έν τή "Ηβη συναντά τήν δεκαεξαέτιδα Μιρτάλην έν τή δδώ τού Κενζιγκτώνος, καί πάλιν έτε
ρος Τζεντ.1ψάν πρό εικοσιπενταετίας φέρων τόν όδόντα τής
φρονήσεως έπί τών ούλων έξερχόμενος έκ τού Συλλόγου του,
έν ω είχε γευματίσει καί πίει Σιβαρικώς, συναπαντά έν τή δδώ
Πικαδίλλυ τήν πολύπειρον Μυρρίνην... Εισέρχονται πάντες ούτοι
συγχρόνως μετά πλείστων δμοίων έκ τών διαφόρων πυλώνων εις
τόν έκ πολλών χιλιάδων πλέθρων παράδεισον τού Χάϊτ μεταβάλλοντες αυτόν εις τόν ναόν τής θεάς Κοττυτού, τής θεάς τών ηδο
νών καί τής άκολασίας διακυβεύοντες τήν υπόληψίν των καί ήκι
στα φροντίζοντες περί τών κινδύνουν, οΰς διατρέχουσι.
Τό Χαΐτ-Πάρκ κατά πάσαν νύκτα είναι μέχρι τού μεσονυκτίου
τό καταφύγιον τών άπακρύφων. Πολλάκις τρομερός φιλάσωτος
νέος έχουν πόρον ζωής τό πλημμελεϊν συναντόί έν τινι ρύμη τού
Λονδίνου τήν έντιμον μέν πλήν ηλίθιον "Χαριξένην ή τήν φιλάρεσκον άλλ’ άθώαν Σώσου, συνάπτει δμιλίας μετ’ αύτής, παριστϋί
εαυτόν γαμβρόν, Λόρδον, κόμητα ή υψηλόν υποκείμενον καί διά
τού λαμπρού έξωτερικοΰ τού Φαιδρού ή Χαρμ.ήδους καί τών επα
γωγών τρόπων του άποπλανδί τήν άθώαν έντός τού σκοτεινού
άλσους. Ένταύθα διά τόλμης καί βιαιοπραγίας καί έφόδου άπροσδοκήτου πορθεί τήν τιμήν αυτής, κλέπτει τά κοσμήματα της καί
γίνεται άφαντος πριν δώσει καιρόν εις τό θύμα νά καλοσυλλογισθή τό βάραθρον έν ς«υ έρρίφθη. Θεέ τού Λονδίνου, πόσα νόθα τε-
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κνα δέν έφυτεύθησαν ενταύθα κατά τδν τρόπον τούτΟν διά την
πεπολιτισμένην κοινωνίαν της κοσμοπόλεώς σου!
Και έν τφ Πάρκω τοϋ Χάϊτ δ φίλος ημών Μουσουλμάνος κατά
την ίδιαν ώραν απολαμβάνει έν τω σκότει τινάς τών ηδονών της
Κωνσταντινουπόλεως του δυστυχώς πρδς αίσχος τοϋ πολιτισμού
ουχί σπανίας έν Λονδίνω. Τις τδ πιστεύει! ποιος δύναται νά
τδ φαντασθή! Έκ τών πέριξ στρατώνων καλλιπάρειοι νεανίσκοι
ένδεδυμένοι την έρυθράν στολήν τοϋ Βρεττανικοϋ στρατού φέροντες την κασκέταν πρδς τδ δεξιδν ώτίον καί τήν κόμην μυροφόρον,
στιλπνήν καί περιποιημένην, ώς τής περίφημου Λεσβίας Καλλιστράτης, εισέρχονται ενταύθα όπως εαυτούς προσφέρωσι διά ποσδν χρυσού πρδς τδν άνδρολάγνον, δπερ δέ συνηθέστερον, όπως
δελεάσωσι καί παγιδεύσωσιν άθώον καί έντιμόν τινα πλούσιον κύ
ριον έκ τών πέριξ οικιών ένταΰθα είσελθόντα, δστις ούτε καν φανταζόμενος τά τοιαϋτα εισέρχεται ϊνα καπνίση τδ σιγάρον του. Πί
πτει τρομερόν θύμα είς τρομεράν παγίδα, καθ’ ήν ώραν φιλανθρώπως έξάγει τδ βαλάντιόν του, όπως συνδράμη τδν στρατιώτην,
ούτινος τήν περιπαθή οικιακήν ιστορίαν μετ’ άγαθότητος καί υπο
μονής ήκροάσθη. Κατά τήν στιγμήν εκείνην τδ δέλετρον (κλεπτοφάναρον) τοΰ σκοπιορέοντος κλητήρος διαχέει τούς φακέλλους τού
Φωτός του άπδ κεφαλής μέχρι ποδών έπί τού στρατιώτου, δστις είς
τδ σύνθημα τάχις·α έκκουμβόνεται επίτηδες, όπως δώση τήν λαβήν
πρδς τδν συνέταιρόν του φύλακα τής τάξεως και ήθικής δήθεν έπ’
αυτοφώρω νά τούς συλλαβή. 'Ο στρατιώτης άπορρίπτφ τότε τήν
μοομώ έκ τοϋ προσώπου καί παρίσταται ώς Αληθής πασχητιών.
Διηγείται ότι δ κύριος διά πολλοϋ χρυσού τδν διέφθειρεν/Ο τρισαλητήριος κλητήο θέτει τότε τήν χεϊρά του βαρεΐαν έπί τού ώμου τού
θύματος έκείνου, όπως τδν άπαγάγη. Εμβρόντητος είς τδ μέγε
θος τής δολορραφίας καί συκοφαντίας έκμηδενίζεται, ώς ένώπιόν
τοϋ σκοτάρχου Διαβόλου δ δυστυχής κύριος, χάνει τήν χρήσιν
τής γλώσσης, έπαπειλεΐται ύπδ αποπληξίας καί φαίνεται διά τής
Αφωνίας μάλλον έπικυρόνων τού αισχρού στρατιώτου τάς συκο
φαντίας. Πριν ή οί φιλοπερίεργοι προσεγγίσουσι τήν σκηνήν τού
δράματος προσφέρει δ Τζέντλιμαν τδ βαλάντιόν του καί ώρολό-

γιόν του. ’Απαλλαγείς δέ άπαξ έξέρχεται έντρομος έκ τοΰ Παρα
δείσου, ένω πρό τινων ώρών ήλαυνε μεταξύ τών ηρώων τής Πανηγύρεως τής Ματαιότητος ευτυχής ότι διεξέφυγε. Εξέρχεται θεω
ρών τδν περικαλλή παράδεισον έν τφ σκότει τής νυκτδς ώς τδν
ίδιον Τάρταρον μετά τών Κερβέρων του.
Τάς πράξεις τής νυκτδς τάς βλέπει ή ημέρα καί γέλα. Άλλ’
είς ούδέν έτερον μέρος τής ύφηλίου δ σκωπτικδς καί σκεπτικός
δύνανται καλλίτερου νά σπουδάσωσι τήν Ανθρωπότητα, όσον έν
τφ πάρκω τούτω. Ένταΰθα χίλιοι ταχυπόροι διαπερώντες τδ πάρ
κον τήν νύκτα οΰδεμίαν προσοχήν δίδουσιν εις τά πέριξ δράματα.
Τοσούτω Αξέναγος,πολυάσχολος καί Απαθής γίνεται δ άνθρωπος έν
τη μυριοπληθεΐ ταύτη Βαβυλώνι, έν ή ή καρδία του τραχύνεται.
Διαβαίνει πλησίον σου κατεσπευσμένως καί άν Ακόμη ήθελε σέ ίδεΐ
Ασπαίροντα ή σφαδάζοντα υπδ λιμοκτονίας. Μόνον δπόταν Αναγνώση τήν έπαύριον είς τδν τύπον τδ τραγικόν τέλος σου καί ένθυμηθή OTt σέ ε’ιδεν δφθαλμοφανώς θνήσκοντα Αναφωνεί πτωχόν
π.Ιάσι/α ! ό καυμένος. Ποσάκις τά ύδατα τής λίμνης Όφεούσης
έν τφ σκότει δέν χρησιμεύουσιν ώς κοιμητήριον τών ούδέν έτερον
κτήμα έχόντων ή τήν Απελπισίαν.
Τοιαύτη έστίν ή Πανήγυρις τής Ματαιότητος δτε είναι κεκαλυμμένη διά τών πέπλων τής νυκτός.
— Μάς κάμνετε τήν χάριν νά μάς είπήτε τήν ώραν ; ήρώτησεν
ή υψηλή νέα τδν κύριον Γουάτγουόρθ,ώς νά ήγνόει τήν υπαρξιν τοΰ
ουχί μακράν αυτών φαινομένου μεγάλου ώρολογίου παρά τήν πύ
λην τού λόφου τού Συντάγματος.
— Μάλιστα Κυρία... Είναι οκτώ καί ήμίσεια’ Απεκρίθη ούτος
θεωρών τδ ώρολόγιόν του μετά προθυμίας.
— Σάς ευχαριστώ ! δποϊα τερπνή εσπέρα απόψε ! ήτο τοσούτος καύσων σήμερον, ώστε δέν ήδύνατό τις νά έξέλθη έκ τού
οίκου....
— Ητο πραγματικώς μέγας καύσων, άλλ’ ήτο καί τόσον
ώραϊος κόσμος ένταΰθα είς τούτον τδν παράδεισον, είπεν δ κ.
Γουάτγουδρθ αισθανόμενος τήν ανάγκην νά συνομιλήση μετά τίνος
όπως διασκέδαση τήν μελαγχολίαν του.
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— ’Ησαν βέβαια πολλαί έξοχοι καλλοναί σήμερον εις τδ Πάρκον; ήρώτησεν ή μικροτέρα ήτι; έφαίνετο καί ή ζωηροτέρα.
— ’Όχι έκτος της Βαρόνης Κίερμαν ήτις τωόντι ήτο τόσον
ωραία ώστε έπέσυοε ολοκλήρου τοϋ πάρκου τδν θαυμασμόν' δέν
είδον άλλην τινά σήμερον ένταϋθα τήν οποίαν δύναμαι νά ονο
μάσω έξοχον καλλονήν.
— Τήν Βαρόνην Κίερμαν, έπρόφερεν δρμητικώς ή ύψηλή άνταλλάξασα βλέμματα ταχέα μετά τής φίλης αυτής.
— Τήν γνωρίζετε; ήρώτησεν δ κ. Γουατγουόρθ.
— "Όχι άπεκρίθη αυτή μετά προσποιημένης αδιαφορίας. . ..
ποια είναι αυτή ή Βαρόνη;—Δέν ήκουσα ποτέ τδ όνομά της.
— Είνε ή χήρα τοϋ πρώην πρέσβεως τής Πρωσσίας είς Ούασχιγκτώνα τής Αμερικής, πολυκτήμων κυρία μέ έτήσιον εισόδημα
δέκα χιλιάδων λιρών. Μία τών πρωτίστων ευγενών τής ’Αγγλικής
άριστοκρατείας, μ’ δλις εικοσαετής μετ’ έμφάσεως είπεν δ κ.
Γουατγουόρθ, οϋτινος τά χείλη έφαίνοντο νά έκόλλουν είς τδ ήδύ
τών λέξεων τούτων.
— ’’Εχει δλους λοιπδνΛτου; λαμπροτέρους κυρίου; νά τρέχουν
κατόπιν τη;; Όποία ευτυχή; θνητή. ’'Αλλαι τρέχουν εί; Αύστραλίαν καί Καλλιφορνίαν ϊνα εύρουν έ'να σύζυγον, διότι δέν δύνανται
νά τδν ευρουν έν Λονδίνο», και αύτη εύρίσκεται είς αμηχανίαν
έκλογής, άπεκρίθη ή ύψηλή.
—— Δέν φρονώ ότι επιθυμεί νά ύπανδρευθή και αύθις, άπέρρεψε
τόσους μνηστήρας ώστε οϋδεις τών νΰν πλέον τρέχει κατόπιν της,
άλλως τε φρονώ έχει εραστήν τινα κρύφα τδν δποϊον ύπεραγαπόι
καί τδν δποϊον έπί τέλους θά νυμφευθή έπρόφερεν δ Κ. Γουατ
γουόρθ.
— Καί διατί κρύφα άφ’ ού είναι είς τοιαύτην ανεξάρτητον θέotv, ήρώτησεν ή μικροτέρα ;
— Διότι λέγουν είναι τάξεως κοινωνικής κατωτέρας αυτής,
καταγίνεται λοιπόν νά τδν άναβιβάσν) είς τήν σφαϊράν τη; πριν
τδν νυμφευθή.
— Τδν γνωρίζετε ; πρέπει νά είναι εύμορφος άνήρ, ήρώτησε
διά τής αυτής αδιαφορίας ή ύψηλή.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΟΔΟΦΡΕΔΟΣ ΜΥΛΛΕΡΟΣ
Τού περικλεούς τούτου αρχαιολόγου, ουτινος τήν εικόνα δημοσιεύομεν έτελέσΟησαν τή 19 ’Ιουλίου [ε. ν. | τα αποκαλυπτήρια τού έν τω
Νέω Μουσείω τού Βερολίνου στηόέντος άνδριάντος είς μνήμην αυτού.
Ουτος ώ; γνωστόν άπεΟανεν έν Έλλάδι πρό 40 ώς έγγιστα έτών καί
έτάφη παρά τω Κΰλωνω. Έν τή τελετή τών αποκαλυπτηρίων γενομένη
δημοτελώς έξεφώνησε πανηγυρικόν ό Έρνέστος Κούρτιος, αρχαίος συμ
μαθητής καί φίλος τού διαπρεπούς Μυλλέρου.
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— Ό ωραιότερο; λέγουν νέο; τοϋ Λονδίνου, ό χαριέστερος και
εύγενέστερος εις τού; τρόπου;, καλής οικογένεια; μέν πλήν έχει
το δυστύχημα νά ηναι γραμματεύ; ενός εμπορικού οίκου.
— Δεν δύναται νά ηναι ωραιότερο; υμών είπεν ή 'Υψηλή θεω
ρούσα τόν Κ. Γουάτγουορθ έρωτικώς ώς νά έμάντευεν τί νά ήνόουν οι λόγοι του.
—Φρονείτε οΰτω Κυρία; ώ; Ταώςάνυψών την κεφαλήν άπεκρίθη
εΰφροσύνω; μειδιών, στρίπτων τόν μικρόν μετάξινον μύς-ακάτου.
— Τούτο είναι ύπερβέβαιον, άπεκρίθη αύτη.
— ’Αλλά και υμείς Κυρία είσθε μοναδικόν κάλλος, είμαι δέ
βέβαιος ότι εάν έκάθησθε έπί λαμπρού οχήματος καί ήλαύνετε πού
μικρού εντός τού Παραδείσου τούτου ήδύνασθε νά φιλονεικίσητε
τά πρωτεία μετά τής ’Αφροδίτης Βαρώνης.
— Καλλίτερα δπου δέν είμαι τώρα έφ’ άμάξης διότι αν έφιλονικούσα τό κάλλος τής ’Αφροδίτης υμών Βαρώνη; δεν ήθελον έχει
ταύτην την στιγμήν την άγαθήν τύχην τής γνωριμίας υμών.
— Γνωριμίαι άρχόμεναι κατ’ αυτόν τόν τρόπον δύνανται ν’άποβώσιν εις άληθή καί στερεάν φιλίαν, επειδή δίδεται πάντοτε και
ρό; αρκετός εις τάς ησύχους τάξεις τής γνωριμίας προ; καλλιέρ
γειαν τής φιλίας, έν ώ εις τά; πολυδιασκεδάστους καί άεί μετα
βατικά; τών εύγενών τάξεις μόλις η φιλία σπείρεται καί δ διαχοορισμός ξηραίνει τάς ρίζα; πριν καλώς φυτευθώσιν, είπεν ό
γραμματεύς τού κ. Μπίλ, όστις διά τής φιλαρεσκείας έζήτει νά
διασκεδάση τήν μελαγχολίαν του.
— Καί πώς γνωρίζετε ότι καί ημείς δεν εϊμεθα εύγενεΐς ήρώτησεν ή μικρά ατενώς θεωρούσα τούτον καί μειδιώσα έλαφρώς.
— Δεν λέγω το έναντίον αί φυσιογνωμίαι μάλιστα άμφοτέρων
είναι άριστοκρατικαί, μικρόν περιπλεγμένος έτονθόρισεν ούτος.
— Προσέξατε καλώς μή ρίψητε τήν έκλογήν σας εις έμέ, διότι
είμαι ζηλότυπος, ώς ή Ταλή. 'Η φίλη μου έδώ είναι έρωτόληπτος
άλλ’ όχι καί ζηλότυπος, κιχλίζουσα είπεν ή υψηλή κυρία.
— Πώς δύνασαι νά δμιλή; ούτω ; Ποια άληθώς έρώσα γυνή
δεν είναι ζηλότυπος, έπρόφερεν ή μικρά Άγγλίς, ής ή φυσιογνω
μία έφαίνετο πλήρη; ευφυΐας.
4
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■—Ήράσθητε ποτέ Κυρία,ήοώτησε τήν μικράν ό κ.Γοαυτγουόρθ.
— Μόνον άπαξ, ένα κύριον τδν όποιον μόλις έγνώρισεν ώρας
τινάς και έκτοτε μέχρι τοϋ νυν ποτέ πλέον δέν τδν είδεν, ένα κύ
ριον, δστις μολονότι έγγαμος ταξειδεύει έκ πόλεως εις πόλιν τής
’Αγγλίας προσφέρων έαυτδν <5ιά γάμον. Κατεσύντριψεν ούτος δω
ρεάν τάς καρδίας τόσων κυριών ούδόλως φροντίζων διά την δυ■στυχή εδώ ©ίλην μου, ήτις καί εξακολουθεί νά τδν έράται, γελώσα κρατερώς διέκοψεν ή καλουμένη "Αννα.
—Νή τω Διί τοϋτο είναι λυπηρδν,ύπετράβλισεν δ κ.Γουατγουόρθ.
— ’Αλλά τδ περιεργότερον είναι δτι γνωρίζω καί μίαν κυρίαν
ύψηλωτάτης περιοπής μέ τριάκοντα χιλιάδας λίρας στερλίνας εισό
δημα άπορρίψασαν δούκας και πρίγγιπας και δμως ερωτευμένη
φοβερά μετά τοϋ ίδιου τούτου, και ητις μέλλει νά τδν νυμφευθή,
αγνοούσα ότι αύτδς είναι πρδ πολλοΰ ήδη έγγαμος.
— Περιεργότατον, είναι "Αγγλος η ξένος δ κύριος, ένάρθρωσεν
άφηρημένως δ κ. Γουατγουόρθ.
— Ξένος καί πολύ ωραίος, τολμώ νά ειπω ωραιότερος υμών.
— Τδ παραδοξότατον πάντων, διέκοψεν ή μικρά Άγγλίς, εί
ναι δτι ή σύζυγός του ητις είναι και αύτη μεγάλη καλλονή καί
πολύ πλούσια διέρχεται ώς χήρα, κομψευομένη δέ ποιεί πάντας
τούς νέους νά τρέχουν κατόπιν της.
— Ώραίον ζεϋγος, πώς δνομάζετε ήρώτησεν δ κ. Γουατγουδρθ
δρμητικώς πλήρης υποψιών.
— ’Ονόματα δέν λέγονται.
•— "Εχετε δίκαιον.... Είναι Γάλλος, Γερμανδς, ’Ιταλός, τίνος
Έθνικότητος;
— Είναι "Ελλην είπεν ή Υψηλή.
— "Ελλην! ’Οποία φιλή αυτή τών 'Ελλήνων. "Ισα ίσα μικρόν
έλειψε πρδ μικρού νά πυγμαχίσω έντδς τούτου τοϋ πάρκου μέ δύο
"Ελληνας, οΐτινες αύθαδώς προσήγγισαν τήν άμαξαν τής Λίδης
Καραδόκ, έν ή εύρίσκετο καί ή Βαρώνη Kltypar καθάπτοντας
αΰτάς δι’ απρεπών λέξεων.
— Λοιπόν γνωρίζετε προσωπικώς τήν ώραίαν ταύτην βαρώνην,
μεθ’ ής πρδ μικρού μέ συγκρίνετε, ήρώτησεν ή Υψηλή Κυρία.
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— Μάλιστα έχω τήν τιμήν τής γνωριμίας της.
— Πόσον έπεθύμουν νά τήν έβλεπον. . . . Ποϋ κατοικεί ; Θά
υπάγω νά περιμένω έξω τοϋ οίκου της νά ίδω αύτήν τήν Άφροδίτην, όταν άναβαίνη έπί τοϋ οχήματος της, καθόσον έκεντήσατε τήν περιέργειαν μου.
— ’Αγνοώ ποϋ κατοικεί, είπεν δ κ. Γουατγουόρθ, μετά τίνος
δισταγμού.
— Τούτο έπέφερε καί αύθις τήν αλλαγήν δύο βλεμμάτων με
ταξύ τών δύο γυναικών.
— Μετά τήν συνομιλίαν αυτή ή μικρά δρθοθείσα είπεν.
— Είς άνήρ καί μία κυρία ποιοϋσιν ζεϋγος, τρείς μηδέν, σάς
άφίνω λοιπόν τούς δύο μόνους, διότι ή μ.ήτηρ μου μέ περιμένει...
Αποθέτου αύριον θά σέ ίδω "Αννη.
— "Ω ! Βεβαίως άπεκρίθη αυτή.
Ποοσέφερε τήν χείράν της είς τδν κ. Γουατγουδρθ διά νά απο
χαιρετίσω προσθέτουσα. ’Εγκαταλείπω ύπδ τήν αγαθήν υμών
πρόνοιαν τήν άξιέραστον φίλην μου, είτα στρέφουσα τήν κεφαλήν
πρδς τήν σύντροφόν της έλεξε.
— Νά σέ ειπω ένα μόνον, λόγον κατ’ ιδίαν "Αννη. Αύτη <ορθόθη καί άποσυρομένη μειδιώσα έκλινε τδ ους πρδς τδ στόμα της.
— Μή τδν έγκαταλείψγ,ς δι’ ολον τδν κόσμον απόψε, αναμφι
βόλους γνωρίζει τήν κατοικίαν τής έξαδέλφης σου Βαρώνης Κίερμ.αν, έκ δέ τών λόγων του φαίνεται ότι είναι φοβερά ερωτευμένος
μετ’ αυτής.... Βλέπεις; ούτε’κάν ύπώπτευεν ότι ή Βαρώνη ΛΓίερyiar είναι κρύφα νυμφευμένη μέ τδν Πάτφοκ.Ιοκ Σκοπε.Ιίδην, χν
όμως χωρισθήτε χωρίς νά μ,άθης τίποτε θέσε τινά να τον παρα
κολουθήσω ΐνα τούλάχιστον πληροφορηθώμεν ποϋ ούτος κατοι
κεί. Σέ περιμένω αύριον νά προγευματίσωμεν.
— Χωρίς άλλο άπήντησεν ή "Αννη, ήν βεβαίως οί άναγνώσται
ημών τώρα αναγνωρίζουν ότι είναι ή ιδία μεθ’ ής συνηπαντήθησαν
είς τδ Παλάτιον τού δουκδς τής deGorasQ μετά τής δεσποινίδες
Πεφσεΰά.Ι.
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ΠΡΑΞΙ2 ΙΙΡβΤΙΙ

.

(JULIE)

ΛΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

Αίθουσα έζοχιχή πολυτελέστατα επιπλωμένη. Θόραι πλάγιαι. Θύρα είς
τό βάθος και παράθυρα εκατέρωθεν αυτής. Ή εις τό βάθος θύρα
συγκοινωνεί μετ’ άναοάθρα; άγούσης έν τή αύλή διά διπλής κλίμακος.
Μεγάλη τράπεζα πρός τά δεξιά, μικροτέρα τράπεζα προς τά αριστερά·

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΤΠΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ μόνη, κατόπιν ΜΑ2ΙΜ0Σ.

ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΦΕΓΙΕ

Μεταφρασθέν έχ τοϋ Γαλλιχοΰ

rno
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ-

(Ή ’Ιουλία κάθηται πρός τά δεξιά πλησίον τής μεγάλης τραπέζης, έφ’ ής st—
σίν έρριμένα άτάκτως φύλλα καί άνθη' άποκόπτει τά στελέχη και τους κλα
δίσκους αότών καί τά έναποθέτεε κατόπιν έντδς άνθοδοχείου. Είναι σύννους καί
διακόπτεται συνέχω; τείνουσα μετά προσοχής τό ούς. Αίφνης Εγείρεται πλησιά
ζει εις τδ παράθυρου τού βάθους, πρός δεξιά’ καί παρατηρεί έξω. Εις τδν θό
ρυβον τής άνοιγείσης θΰρας σκιρτά, στρέφει καί παρατηρεί τδν Μάξιμον.)
'

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΓΟΥΛΙΑ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ

ΚΛΟΤΙΛΔΙΙ
ΚΥΡΙΑ ΔΕΚΡΕΣΙΙ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΑ

*Α! σείς εισθε; Καλημέοα γείτων.
(Τείνει τώ Μαξίμω τήν χείρα καί Επανέρχεται εις τά άνθη).
ΜΑΞ1Μ02.

Πώς έχετε;
ΙΟΥΛΙΑ
Ή Σκηνή ύπόχειται έν τινι έξοχή τών Παρισίων.

Πολύ καλά. Μέ φαίνεται όμως δτι θά βρέζη σήμερον.
ΜΑΞ1ΜΟΣ ( παρατηοών έκ τού άριστερού παραθύρου).

Μάλιστα ό ούρανδς έκεϊ κάτω είναι κατάμαυρος. (καθήμενος προ
Έδιδάχθη τδ πρώτον inb τής έν Παρισίοις σχηνής τοϋ Γαλλικού θεάτρου

άριστερά) Καί οί φίλοι σας, άνεχώρησαν σήμερον το πρωί;

ΙΟΥΛΙΑ

(Theatre Fran^ais).

"Ολοι οί φίλοι μας άνεχώρησαν σήμερον το πρωί.... Κατευό

διου των!
MASIMOS

Μήπως περιμένετε κανένα ακόμη κατ’ αύτάς;
ΙΟΥΛΙΑ

’Ω, Θεέ μου! δλους τούς Παρισίους.. . είξεόρετε δτι δ σύζυγός
μου δέν πολινοστιμεύεται τήν μοναξιάν...
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ΜΑΕΙΜΟΣ

στοχάζομαι δτι είμαι ικανή νά τής τδ διδάξω. ’Αλλά δέν είναι
αύτή καί ή γνώμη τοϋ συζύγου μου.

Είναι καλά δ Μαυρίκιος ;
ΙΟΥΛΙΑ

Θαυμάσια. Σκοπεύει νά ύπάγν) σήμερον είς Παρισίους.

ΜΑΕΙΜΟΣ

"Α!
ΙΟΥΛΙΑ

ΜΑΕΙΜΟΣ (ήμιεγειρόρενος).

Ά !.. "Ωστε τότε Επιστρέφω. . . .

Τδ προησθανόμην, καί μόλις προχθές έτόλμησα νά θίξω τδ ζή
τημα... αλλά δέν ήμπόρεσα νά κατορθώσω τίποτε.

ΙΟΥΛΙΑ

Διατί ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

ΜΑΕΙΜΟΣ

'Η θυγάτηρ σας άνεχώρησεν ;
ΙΟΥΛΙΑ

Τωόντι. . .. διατί;
ΙΟΥΛΙΑ (μετά τινα παδσιν).

’Ελέγετε δτι δ ουρανός έκεϊ κάτω είναι μαύρος;
ΜΑΕΙΜΟΣ (παρατηρών αυτήν).

Μάλιστα, κατάμαυρος. . . . Τί έχετε;

"Οχι, αλλά πολύ φοβούμαι δτι θ’ άναχωρήση σήμερον. Μικρά
άκόμη ελπίς μοί μένει. 'Η Κλοτίλδη άπεπειράθη τήν τελευταίαν
δοκιμ.ήν. ΓΟ πατήρ της ώς εϊξεΰρετο τήν >«rpeust. ’’ίσως θά ήναι
εΰτυχεστέρα εμού. Τά λέγουν πρδ ένδς ήδη τετάρτου... καί, καθώς
σάς προεΐπον, περιμένω τήν καταδίκην μου.

ΙΟΥΛΙΑ

ΜΑΕΙΜΟΣ

ΜΑΕΙΜΟΣ

’Εννοώ τήν αγωνίαν σας καί σάς ζητώ συγγνώμην δτι ευρέθην
έδώ... είς τόσον ακατάλληλον ώραν...

Κάτι εχετε. — Εισθε τεταραγμένη, ανήσυχος, ολίγον μάλιστα
ωχρά. . . τί τρέχει λοιπόν; (’Εγείρεται).

ΙΟΥΛΙΑ, (προσεγγίζει άλλοφρονοΰσα την τράπεζαν).

’Εγώ; Τί;

ΙΟΥΛΙΑ

Καλή [χου κόρη ! Πόσον καλή, πόσον γλυκεία. .. πόσον άναγκαία μάλιστα θά μοί ήτον ή συντροφιά της !

Τίποτε. .. · είμαι ολίγον στενοχοιρημένη.
ΜΑΕΙΜΟΣ

ΙΙολό.

ΜΑΕΙΜΟΣ

Νά σάς άφήσω;
ΙΟΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ

Ναι, πολύ. . . (Μειδιώσα). Περιμένω τήν καταδίκην μου.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Την καταδίκην σας;
ΙΟΥΛΙΑ

Σάς εΐπον, νομίζω, δτι ή φλογερά μου επιθυμία ήτο νά μή
έπιστρέψη πλέον ή θυγάτηρ μου είς τδ παοθεναγωγείον. Πλησιά
ζει τά δεκαέξ. ΓΗ άνατροφή της έτελείωσε, ή καί άν τής λείπη τί,

όχι μείνατε σάς παρακαλώ. Μή φοβεΐσθε σκηνάς. Είξεύρετε δτι δέν κάμνω τοιαύτας.
ΜΑΕΙΜΟΣ (εις τό βάθος προς αριστερά).

Λοιπόν.... μή άπελπίζεσθε.... ή συνομιλία των παρατείνετας
είναι καλός οιωνός... "Αλλως τε, ώ; έλέγετε, δ σύζυγός σας λα
τρεύει τήν Κλοτίλδην... μέ συγχωρεϊτε.., τήν δεσποινίδα Κλο
τίλδην.
ΙΟΥΛΙΑ

~Ω! λέγετε πάντοτε τήν Κλοτίλδην... τήν έγνωρίσατε βρέφος...
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ΜΑΞΙΜΟΣ

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Τοϋτο δέν μέ κάμνει νεώτερον... άλλα τδ ομολογώ.

ΙΟΥΛΙΑ, MASIMOS

ΙΟΥΛΙΑ (τείνουσα τδ ους).

Ά! ακούετε; έρχεται... Θεέ μου, ή καρδία μ.ου πάλλει ?

(Στιγμή σιωπής. ΊΙ Ιουλία εξακολουθεί τήν έργασίαν του).

(Ό Μάξιμος αποχωρεί ολίγον).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
(ΟΙ ΑΥΤΟΙ. ΊΙ Κλοτίλδη Τρχεται δρομβ'ως πρός τήν μητέρα της xat
λαμβάνει τήν χεΐρα της).

ΙΟΥ Al A

Καθίσατε λοιπόν.
ΜΑΞΙΜΟΣ

"Οχι... άληθώς σάς ενοχλώ’ και... (προσποιείται ότι θά έξέλθη).
ΙΟΥΛΙΑ

ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Σάς βεβαιώ ότι δέν μ’ ένοχλεϊτε.

Ύγίαινε μήτερ μου !

ΜΑΞΙΜΟΣ

(ΊΙ Ιουλία την άτενίζει χινοΟσα έλαφρώς τήν κεφαλήν).
ΙΟΥΛΙΑ

*ΟΧ1’···

Τότσ κλαύσατε!

ΙΟΥΛΙΑ
(ΊΙ Κλοτίλδη κινεί άρνητικώς την κεφαλήν.)

Είξεύρετε οτι δλίγον κλαίω.

MASIMOS, (ιδία)

ΜΑΞΙΜΟΣ

Θεέ μου!
ΚΛΟΤΙΑΛΗ, 'γονυπετουσα προ τ^ς μητρός της).

Mot ύπεσχέθη ρητώς διά τδ προσεχές έτος... *Ωστε δέν μένει
πλέον εϊμή έν έτος... βεβαιότατα... Άς εϊμεθα γενναία
*..
Μετά
έν έτος θά ήμαι όλη (δική σου, διά παντός. ’Ακούεις; διά παν
τός... Θά σ’ αγαπώ, θά σ’ αγαπώ πολύ, θά σέ λατοεύω !... (Άσπάζεται τήν Ιουλίαν καί προσθέτει χαμηλοφώνως). Θά σέ παρηγορώ ! . .. .
(’Εγείρεται). Ύγίαινε, μήτερ μου!
ΙΟΥΛΙΑ

Ύγίαινε αγαπητή μου κόρη... πήγαινε... πήγαινε... δέν σέ συ
νοδεύω, ειξεύρεις....
ΚΛΟΤΙΛΔΙΙ
*Οχι... οχι... μείνε ! (παρατηρούσα τδν Μάξ μον)· ’Ά ! δ κύριος Μά-

ξιμος... Μέ συγχωρεΐτε ?... Δέν σάς ειχον παρατηρήσει. Υγιαίνε
τε, Κύριε!
ΜΑΞΙΜΟΣ

Au revoir, δεσποινίς.
(Ή Κλοτίλδη πλησιάζουσα ε’ς τήν έξοδον στρέφει χαΐ πέμπει διά τών
χειρών της ασπασμόν είς τήν μητέρα της καί έξέρχεται).

Σάς βεβαιώ οτι σφάλλετε... θά έπροτίμων άπειράκις νά σάς
ίδω κλαίουσαν.
(Προχωρεί και στηρίζεται είς τήν πρδς δεξιά έστίαν).
ΙΟΥΛΙΑ

Άφοϋ δέν δύναμαι, τί θέλετε;... Άλλ’ άς δμιλήσωμεν καλήτερα περί φαιδροτέρων πραγμάτων. Τί νέα έκ τοϋ χωρίου;... καί
μάλιστα, είπατε μοι τις είναι αυτή ή νέα γειτόνισά σας, ή οποία
κατά φυσικόν λόγον είναι καί γειτόνισά μας ; θά τήν συνηντήσατε βεβαίως εις τά περίχωρά μας; Είναι τόσον ωραία, όσον
φημίζεται;
ΜΑΞΙΜΟΣ

Ποία γειτόντσσα ;
ΙΟΥΛΙΑ

Μία Κυρία Δε. . . Δεκρεσή, νομίζω, ήτις κατώκησεν εις τδν
Πύργον τοϋ "Ορμου... μέ μίαν θείαν... Τί πράγμα είναι;
ΜΑΞΙΜΟΣ

Χμ!... Δέν ειζεύρω καλώς.
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ΙΟΓΛΙΑ

ΙΟΓΛΙΑ

Ή Μάρθα μετά τοΰ ’Ιουστίνου. Θά διέλθωσι πρώτον νά πάρουν

Είναι χήρα, ή ζωντοχήρα;
ΜΑΕΙΜΟΣ

τήν έξαδέλφην της...
ΜΑΕΙΜΟΣ

Ζωντοχήρα, νομίζω.
ΙΟΓΛΙΑ (ιΐρων.)

Τήν καϋμένη !... Καί πώς;
ΜΑΕΙΜΟΣ

’Αποδίδουν τά σφάλματα εί; τον σύζυγον.
ΙΟΓλΙΑ

Καί άπδ τδν υιόν σας έχετε καλάς ειδήσεις ;
ΙΟΓλΙΑ
(κομίζει άνθη έπι άλλη; τραπέζη;, κειμένη; εί; τό έν τ<Γ· βάθει προ; άριστερά
παράθυρου).

Πολύ καλάς... Καλό μου παιδί! Πόσον προοδεύει!
ΜΑΕΙΜΟΣ

’Ω! παράδοξον! τέλος ή αιτία δέν είναι σπουδαία;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Πάντοτε είς τήν ναυτικήν σχολήν ;
ΙΟΓλΙΑ

*Ω Θεέ μου!... αγνοώ... Μέ φέρετε είς δύσκολον Οέσιν.
ΙΟΓλΙΑ (ζαταφκτικώτατα).

Πάντοτε... Μόλις τδν εΐδον εφέτος... Διήλθον τάς διακοπάς τα-

ξειδεύοντες... Τούτο τδν ευχαριστεί πολύ.

Τό πιστεύω!

ΜΑΕΙΜΟΣ

ΜΑΕΙΜΟΣ

Δέν πιστεύω νά ύποπτεύεσθε δτι ήλθεν εις τδ χωρίον διά την
εύγενείαν μου ;
(Κάθηται εΐ; τήν άλλην πλευράν τή; τοαπέζη; κατέναντι τή; Ιουλία;).
ΙΟΓΛΙΑ

*Ω! όχι, όχι... ησυχάσατε. Θά σας ζητήσω όμως μίαν συμ
βουλήν.—’Εάν έλθν; είς έπίσκεψίν μου, νά τήν δεχθώ ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Τή άληθεία, πρέπει νά είσθε υπερήφανος διά τά τέκνα σας.
Γνωρίζω δλιγώτερον τδν υιόν σας... Άλλ’ έξ όσων περί αυτού γνω
ρίζω είναι έξαίρετος... "Οσον διά τήν Κλοτίλδην, αυτή είναι σω
στή μικρά κυρία... Άγχίνους, τρυφερά καί απτόητος ώς ούδείς...
Ειχον συνηθήσει νά τήν βλέπω έπί δύο μήνας σχεδόν καθ’ έκάστην... καί αληθώς, θά αισθανθώ, ώς υμείς, κυρία μου, τήν άπου-

σίαν της.

’Αν θέλετε... Υπάρχουν τινές οί όποιοι τήν δέχονται... άλλοι...
ΙΟΓΛΙΑ

ΙΟΓΛΙΑ

’Αληθινά, τήν αγαπάτε πολύ ;

Αυτό έξαρτάται έκ τών διαθέσεων.
ΜΑΕΙΜΟΣ

ΜΑΕΙΜΟΣ

Περιπαθώς!

Μήπως σας άνήγγειλον τήν έπίσκεψίν της;
ΙΟΓΛΙΑ

”Οχι... ’Αλλά τδ προαισθάνομαι... ’Έπειτα άφοϋ ή θυγάτηρ μου
άνεχώρησε τδ άτοπον θά ήναι όλιγώτερον.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Τίς συνώδευσε τήν δεσποινίδα Κλοτίλδην είς τδ παρθεναγωγεϊον;

ΙΟΓΛΙΑ, (παρατηρούσα αύτόν έξαίφνη;)

Περιπαθώς.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Έξ όλης καρδίας!
ΙΟΓΛΙΑ, (γελώσα καί έπανερχομένη πλησίον τή; τραπέζη;).

Περιπαθώς. . . Ή λέξις σας αύτη μεγάλως μ’ έξέπληξε.
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ΜΑΕΙΜΟΣ, (γελών).

ΙΟΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ.

’’Οχι... Τί αστεϊσμός!... Πάρετε εκείνο τό φιαλίδιον... (Astzvuouaa
τδ έπί τής τραπέζη; τή; γωνίας φιαλίδιον). Καί τό νερόν. .. Άνακατώ-

Διατί ;
*Ω ! διότι συνήθως εισθε αρκετά ψυχρό; περί τήν έκφρασιν τών
αισθημάτων σας.... Είσθε τόσον μυστηριώδης άνθρωπος !
ΜΑΕΙΜΟΣ

Μυστηριώδης! Είς τί;

σατέ τα...
ΜΑΕΙΜΟΣ
(Λαμδάνων τδ φιαλίδιον ρίπτει σταγόνα; τινα; τοϋ έν αδτω βαλσάμου έν πο
τήρια» Οδατο; αναμιγνύει αύτά καί φέρει τδ ποτήριον τή ’Ιουλία).

Είναι βαθεία ή πληγή ;
ΙΟΥΛΙΑ

Εις όλα. Δέν γνωρίζω μυστηριωδέστερον υμών. Δεν είξεύρω τί
κρύπτετε... άλλα τό κρύπτετε καλώς. (Έπαναζάβηται).
ΜΑΕΙΜΟΣ

Δεν κρύπτω τίποτε... ιδού δλον τό μυστήριον !

ΙΟΥΛΙΑ (βρέχουσα πανίον χαϊ περιτυλίσσουσα τδν δάζτυλόν της).

’'Οχι, ασήμαντος.
ΜΑΕΙΜΟΣ, (συγζεζινημένος καί άδεξίως).

Νά σάς βοηθήσω;... νά δοκιμάσω;... μέ συγχωρεϊτε.
(Βοηδεί τήν ’Ιουλίαν ε’ς τδ περιτύλιγμα του δακτύλου).

for ata

roraia

’'Α! Καί πρώτον... τί είναι αύτό τό ταξείδιον, τό δποϊον πρό
κειται κάθε πρωί νά κάμετε είς Αίγυπτον και ποτέ δέν τό κάμνετε ;

τυλίσσει τδν πληγωδέντα δάζτυλόν της). Σάς βεβαϊώ... τρέμετε. Μήπως

’Αλλά σεις τρέμετε...’Αφίσατέ με νά τό περιτυλίξω. (Ένώ περιή θέα τοϋ α'ίματος σάς ένοχλεϊ ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

ΜΑΕΙΜΟΣ

Θά τό κάμω... προετοιμάζομαι. (’Εγείρεται).

’Ολίγον.
ΙΟΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ

Καί όμως υπήρξατε στρατιωτικός. Πώς έκάμνετε ;

Προ ές ετών!.. ’'Επειτα, καί προ πάντων, διατί δέν νυμφεύεσθε ; Αύτό δέν συμβιβάζεται μέ τάς φιλησύχους διαθέσεις σας καί
μέ τήν κλίσιν σας πρός τον οικογενειακόν βίον. Τί περιμένετε;
Διατί άποποιεϊσθε τά επικερδέστερα συνοικέσια ; αύτά ακόμη τά
δποϊα σας προτείνω εγώ... τό όποιον, έν παρενθέσει, δέν μέ κο
λακεύει πολύ... *
Α ! (Βάλλει έλαφράν κραυγήν πόνου). ’Απρόσεκτος !

Εύχαριστώ. Εξαίρετα... (ΈϊεΡθεΙσ« χατ»6αίνει ποδς άριστιρά). Τό
βέβαιον είναι ότι ένίοτε μέ φαίνεσθε δειλότατος...

ΜΑΕΙΜΟΣ

ΜΑΕΙΜΟΣ

Πώς;... Τί έχετε )

ΜΑΕΙΜΟΣ

Τώ καιρώ έκείνω ήμην γενναιότερος... κατά τό φαινόμενον.
ΙΟΥΛΙΑ (τελειώνουσα τδ περιτύλιγμα).

Αδυναμία τής ηλικίας, κυρία μου!
ΙΟΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ

Τίποτε, τίποτε !... Έκόπην ολίγον, ενώ έκλειον αύτό τό μαχαιράκι... Τό μανδήλι μου .. ’Α! νά το !

’Ά! αύτό πολύ μ’ άρέσει! Σκοπεύοι νά έξέλθω έφιππος, σήμε
ρον μετά μεσημβρίαν. Θά μέ συνοδεύσητε, άν ή άδυναμία τής

(Λαμόάνουσα έζ τή; τραπέζη; τδ μανδήλι τη;).

ΜΑΕΙΜΟΣ (σπεύδων πλησίον τη;).

Έπιτρέψατέ μοι.... 'Ρέει πολύ αίμα,.. (Τεταραγμένος). Θέλετε...
θέλετε νά φωνάξω τινά;

ηλικίας σας τό επιτρέπει.
ΜΑΕΙΜΟΣ (ολίγον διστάζων).

Εύχαρίστως.... άμα ίδω τον Μαυρίκιον,

ΣΤΟ Λ
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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΑ (χαιρετώσα αύτόν ολίγον είρωνιχώ;).

Πολύ καλά. Πηγαίνω νά ένδυθώ. (’Εγγύς νά έξέλΟη προς αριστερά).
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Περίμενε .νά φωνάξοο.
ΜΑΞΙΜΟΣ

Μετ’ ολίγον! (’Εξέρχεται).

νΟχί πηγαίνω δ ίδιος’ ήλθα ολίγον δρομαίως και άν δ ίππος
μου ηναι κουρασμένος θά ιππεύσω τδν ΐδικόν σου.
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΑΞΙΜΟΣ, κατόπιν ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
('Ο Μάξιμος έκθαμβος έχ τών τελευταίων λέξεων τής ’Ιουλίας, "σταται έπί
τινα στιγμήν προσηλωμένον τό βλέμμα ?χων έπί τής Βύρας έξ η; έξήλΟεν ή ’Ιου
λία, κατόπιν άνυψώσαςξόλίγον τούς ώμους μετά λυπηρά; κινήσεως, Στηρίζεται
έπί τίνος έπίπλου κρατών τό μέτωπον).

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
(εισερχόμενος έχ του βάθους κρατών έφημερίδας χαί πλησιάζων τον Μάξιμον,
όστις δεν τόν ακούει).

Τί έγκλημα σχεδιάζεις αύτοϋ ;

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Καλά φίλε μου, πήγαινε... (Λαμβάνει έφημερίδας.)
ΜΑΞΙΜΟΣ (Έγγυς νά έξέλΟη άποτόμως.)

Μαυρίκιε! Θέλω νά σοι δμιλήσω.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Ω Θεέ μου ! Τί τρέχει; . .. Μέ φαίνεσαι έξηγριωμένος ! Τί
σημαίνει; Δέν σέ άναγνοορίζω.
ΜΑΞΙΜΟΣ

Είμαι πάντοτε φίλός σου;

ΜΑΞΙΜΟΣ

’’Ω ! Σύ είσαι ; (Σφίγγουαιν τάς χεϊρας). Πηγαίνεις σήμερον εις

Παρισίους ;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (βίπτων τά; έφημερίδας έπί τή; τραπέζης).

Ναί!
ΜΑΞΙΜΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Ώ διάβολε ! τδ ελπίζω ... 'Ένα και μόνον φίλον έχω.. . δστις, μά τήν αλήθειαν, αξίζει διά δέκα. Και δσον δ καιρδς παρέρ
χεται, τόσον πιστεύω ότι είς καί μόνος έπί τής γης υπάρχει τί
μιος άνθρωπος καί οτι δ άνθρωπος αύτδς είσαι σύ, Μάξιμε !
ΜΑΞΙΜΟΣ

Άλλ’ Επανέρχεσαι νά δειπνήσης...
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

*Οχι δέν πιστεύω. Δέν ήμπορώ ν’ αναχωρήσω άπδ Εδώ προ
τών τριών. ’’Ερχεσαι μαζί μου ;

Δι’ αύτδ έχω άνάγκην σήμερον όλων τών προνομίων τής φι
λίας. Σέ ειδοποιώ όμως δτι θά άφήσ&> κατά μέρος πάσαν επιφύλαξιν καί μάλιστα πάσαν εθιμοτυπίαν.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ

*Οχι. Δέν εχω τί νά κάμο> εις Παρισίους· Έκτος δέ τούτου ή
σύζυγός σου θά Εξέλθφ έφιππος καϊ μέ παρεκάλεσε νά τήν συνο
δεύσω.

Μήπως ύπάρχει έθυμοτυπία μεταξύ υμών ; 'Ωμίλει!
ΜΑΞΙΜΟΣ

Θέλω νά σέ δμιλήσω περί τής συζύγου σου.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Εύγε !

*Α ! όχι, ελπίζω, διά νά μέ ε’ίπης κακά περί αύτής ;
ΜΑΞΙΜΟΣ

Πρέπει μάλιστα νά ϊδω τί γίνεται δ 'ίππος μου . . . (Προχωρεί
προς το βάθος.)

ΜΑΞΙΜΟΣ

Περί σου θά είπω κακά.

ΠΟΙΚΙΛΗ
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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Εμπρός ! Λέγε ! (Κάθηνται παρ'χ τή τρχπέζη προ; δεξιάς)
ΜΑΕΙΜΟΣ

Είπέ μΟι, Μαυρίκιε, πιστεύεις δτι ή σύζυγός σου είναι εντε
λώς ευτυχής ;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

'Η σύζυγός μου ; ’Εντελώς ευτυχής ;

Και διατί λοιπόν νά μήν

ήναι; Τί τής λείπει ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Σύ!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πώς τούτο ; Διατί;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Σκέψου I
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (ρετχ σχέψιν.)

Διότι έχω Ερωμένας;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Πολύ πιθανόν !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Μήπως μοϋ ελειψαν ποτέ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

'Ωραία δικαιολόγησις !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Λοιπόν, δεν βλέπω έως εδώ κάνέν νεώτερον .. . Καί έπειτα,
φίλε μου... Άλλ’όχι... δεν θέλω νά σοί το είπω... διότι είσαι α
θώος άνθρωπος . . . Σύ δεν γνωρίζεις τάς γυναίκας . . . καί εί
μαι βέβαιος δ τι θ’ άνεσκίρτας ... θ’ άνεσκίρτας.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Άλλ’ επί τέλους, τί θέλεις νά είπης ;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’’Ε, φίλε μου, έσω ατάραχος. Δέν είμαι διόλου πεπεισμένος, δτι
ή γυνή εκείνη, τής οποίας δ σύζυγος έχει ερωμένας, είναι κατά
βάθος τόσον περίλυπος!

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΑΝΝΕΡ

ΣΤΟΑ
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μαξιμος

*Α ! . . .
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Δέν θέλω νά εϊπω δτι τοϋτο τήν κολακεύει. . . ’'Απαγε ! Καί
όμως αχούσε ! ’Εάν ποτέ νυμφευθής, καί θέλης νά σ’ εκτιμά ή
σύζυγός σου, προσποιοϋ δτι έχεις ερωμένας και άν δέν έχ^ς τοιαύτας.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Έξηκολούθει φίλε μου !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (Εγειρόμενος.)

’'Εχω ερωμένας ! . . . τί πρδς αύτό. Αύτδ είναι τδ ελάττωμά
μου . . . πρέπει νά έχη τις έν . . . Πραγματικώς δέν έχω άλλο...
ΜΑΕΙΜΟΣ

Δέν έχεις άλλο διότι δέν δύνασαι... διότι ή θέσίς σου δέν σοί
έπιτρέπει νά έχης άλλο. Συ δέν δύνασαι νά κλέψης.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Δύναμαι νά κλέψω . . . Εις δλας τάς θέσεις κλέπτει τις . ..
’Αλλά τέλος δέν κλέπτω... ’'Εχω ερωμένας... ’'Επειτα; Μήπως είμ.εθα άγριοι;
ΜΑΕΙΜΟΣ

’Όχι δά ! ’Αλλά ποιαν ιδέαν έχεις περί τοΰ γάμου ;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Περί τοϋ γάμου; Την αυτήν μοί φαίνεται, την οποίαν έχει δλος δ κόσμος περί αύτοϋ. Μήπως εγώ έξαιοοϋμαι τοϋ κανόνος;
ΜΑΕΙΜΟΣ

*Ω ! δχι. Κατά σέ λοιπδν, δ γάμος είναι τδ διαζύγιον!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πώς; τδ διαζύγιον ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Δηλαδή τδ αληθές διαζύγιον θά ήτο μυριάκις πρότιμώτερον,
ήθικώτερον καί γενναιότερου. Διότι έκ τοϋ μικτοϋ αύτοϋ διαζυ5

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

γιου ,τοϋ οποίου τάς τέρψεις άπολαμβάνουσιν έν άνέσει τόσοι άνδρες, είς τάς γυναίκάς των άπομένουσιν, αί θλίψεις, αί προσβολαί,
ή άφαίρεσις της ελευθερίας.

•ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

*Ω ! ή έλευθερία, ή ελευθερία !
σαι τον ζυγόν....
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Τί;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Νά τάς άγαποϋν.

Δέν είναι δλίγαι αί άποσείου-

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Μάλιστα, μάλιστα.... μέ καμμίαν κιθάραν !... Περίφημα !

ΜΑΕΙΜΟΣ

Καί πόσαι δέκ τδν άποσείουν ! Ύποθέτο) δτι υπάρχουν ακόμη
τινές τοιαϋται. Ποια ή τύχη αυτών;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

*Α ! Είναι ίδικαί σου ίδέαι δλαι αύταί; . . . ’'Ελα . . . Ί2μιλει είλικρινώς . . . Μήπως ή Ιουλία παραπονείται ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Είξεύρεις δτι είναι πάρα πολύ υπερήφανος καί φρόνιμος διά νά
παραπονεθή. Άλλ’ εάν συ δέν βλέπης, δτι ή σύζυγός σου υποφέρει
έκ τών παρεκτροπών σου, είσαι τή αληθείς, δ πλέον άφηρημένος
καί απρόσεκτος τών ανθρώπων !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Υποφέρει φίλέ μου, υποφέρει... άναμφιβόλως υποφέρει! "Ολαί
αί γυναίκες υποφέρουν... Λύτη είναι ή τέχνη των... (Κάθηται) Του
λάχιστον αυτή είναι ή άξίωσίς των... καί αί τελειότεραι αυτών,
δέν εξαιρούνται τοΰ κανόνος.... ’Εάν ή ’Ιουλία δέν ήτον ευτυχής
έκ τής ζωής της, θά άπεσύρετο.... Άλλ’ έπί τοϋ άντικειμένου
τούτου ε/ω ήσυχωτάτην τήν συνείδησίν μου.—Είργάσθην έπί δε
καπενταετίαν διά νά τριπλασιάσω τήν περιουσίαν μου καί ευχα
ριστώ τάς ορέξεις τής συζύγου μου καί τάς ίδικάς μου.Ή ’Ιουλία,
ώς δλαι αί γυναίκες, ήγάπα έμμανώς τούς στολισμούς, τάς δια
σκεδάσεις, τά θέατρα, τήν ιππασίαν, τούς άδάμαντας... Έξ δλων
αύτών έχει περισσότερα, άφ’ δσα ήμπορεϊ τις νά εχη... Τοϋτο ώς
φαίνεται τήν κάμνει νά ύποφέρη.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Είναι αληθές δτι αί γυναίκες άγαποϋν δλα αυτά- άλλ’ υπάρχει
τι άλλο, τδ δποϊον άγαποϋν περισσότερον.

ΜΑΕΙΜΟΣ

*A, Μαυρίκιε! ακούσε! Πρέπει νά σέ εϊπω τί σκέπτομαι... Δέν
έκτιμάς άρκετά τήν σύζυγόν σου. — Μέ τούς στολισμούς, μέ τάς
διασκεδάσεις, μέ τά θέατρα, μέ τού; ίππους, μέ τούς άδάμαν
τας, πληρώνει τις τάς έριομένας καί όχι τήν σύζυγόν του.... Τήν
τιμίαν δμως γυναίκα, τήν γυναίκα είς τήν δποίαν εμπιστεύεσαι
τδ όνομα, τά τέκνα, τήν τιμήν σου, τήν γυναίκα ήτις έν τώ μέσιμ
τής κοινωνικής διαφθοράς ίσταται πιστδς φύλαξ δλων αύτών τών
ιερών κειμηλίων, τήν γυναίκα ήτις καθ’ έκάστην εσπέραν καί
πρωίαν σοί αποδίδει αυτά ακηλίδωτα, ώς τά παρέλαβε, τήν γυ
ναίκα ήτις είναι τδ αιώνιον θέλγητρον, ή ύπόληψις, δ σεβασμός
τής οικίας... τήν γυναίκα αυτήν θέλεις νά πληρώσης !... Τήν γυ
ναίκα αυτήν άγάπα την !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Άναμφιβόλως.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Άγάπα την! Διότι έπί τέλους δέν τήν κατέστησες άγαλμα,
πιστεύω.—Δέν τής άπέσπασες τήν καρδίαν έκ τοϋ στήθους. Λοι
πόν, ή καρδία αύτη πρέπει νά ζήση. Ή καλλιτέρα, ή τελειοτέρα,
ώς ή χειροτέρα τών γυναικών... καί τοϋτο είναι ή δόξά των... δύ
ναται νά ζήσουν άνευ στολισμών, άνευ θεάτρων, άνευ ίππων,
άνευ άδαμάντων, μάλλον άνευ άρτου έν ανάγκη, αλλά ποτέ άνευ
άγάπης!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Αλλά σύ, ταλαίπωρε, άν νυμφευθής μ’ αύτάς τάς ιδέας, σέ βεβαιώ δτι θά χάσης τήν σύζυγόν σου. Άνηρ δμιλών περί άγάπης
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ΠΟΙΚΙΛΗ
ΣΤΟΑ

ε?ς τήν σύζυγόν του, είναι τδ αύτδ ώς νά τη άνεγίνωσκεν αχρεία
βιβλία.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Νομίζεις ; Καλά ! είσαι πάρα πολύ ευτυχής. Άλλ’ ή εύδαιμονία έχει τα όριά της. Σέ έγνώρισα μεγαλοκάρδιον’ και εάν ποτέ,
δ μη γένοιτο ! σοί έπέλθη δυστύχημά τι, θέλεις μάθει δτι μεταξύ
δύο ανθρωπίνων αντων υπάρχει έρως πολύ διάφορος εκείνου περί
τοΰ οποίου δμιλεΐς προς τάς ερωμένας σου.

ΜΑΕΙΜΟΣ
(έγγίζων τον βραχίονα τοϋ Μαυρίκιου μετ’ Ιπιμονής καί συγκινήσεω?).

Σέ παρακαλώ!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

*Α ! Μ’ ενοχλείς.
ΜΑΕΙΜΟΣ (μετά δυνάμεως)

Ά ! λοιπόν !...
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, (ζηρώς, ίγείρεται)

Τέλος πάντων... τί θέλεις ; ’’Εχεις εντολήν τινα ; Μόλις τδ πις-εύω. Διότι ή σύζυγός μου μετά δεκαπενταετή συμβίωσιν και μέ
δύο τέκνα, ώς αύτην μεγάλα, δεν θά έλάμβανεν αίφνης ήθος ’Αριά
δνης, έπί τοΰ βράχου της.
ΜΑΕΙΜΟΣ (μΐ φωνήν βραχυτέραν)

Σέ βεβαιώ, έν λόγω τιμής, δτι η σύζυγός σου, οΰδέν μοί έξωμ.ολογήθη. 'Έφθασα δμως εδώ καθ’ ήν στιγμήν άνεχώρει ή θυγάτηο σου. Ή μήτηρ της μο'ι έπροξένησεν οίκτον... Ήθέλησα νά σοί
τδ ε’ίπω καί νά σέ καθικετεύσω... νά σέ καθικετεύσω νά τής άφίσης την θυγατέρα της.

Λοιπόν; τί;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Ακούσε ! 'Ο Θεδς είξεύρει άν έν τώ κόσμω ύπάρχη γυνή, τήν
οποίαν εκτιμώ περισσότερον τής συζύγου σου. Άλλ’ δταν σύ τήν
απελπίζεις, έγκαταλείπων αύτήν αιωνίως, δταν ή καρδία της
αμφιταλαντεύεται... δταν σύ τήν περ'.κυκλώνεις διά τών ερωμένων
σου καί τολμάς ακόμη νά τής άφαιρής τήν θυγατέρα της, δέν σέ
θεωρώ μ-όνον σκληρόν, αλλά σέ ευρίσκω... καί ριψοκίνδυνου.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (ψυχρότατα).

’’Λ ! Πάρα πολύς δ ζήλος σου, φίλέ μου !

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ά! έπ’ αύτοϋ τοΰ αντικειμένου εννοώ καί συμμερίζομαι την
λύπην τής συζύγου μου. ’Αλλά βλέπεις, έχω άλλας ιδέας περί τής
ανατροφής τών κορασίων. ’Εννοώ ή θυγάτηρ μου νά γείνη χρηστή,
καί ήθέλησα νά τήν προφυλάξω δσον τδ δυνατδν περισσότερον
άπδ τήν κοινωνικήν διαφθοράν, ήτις εισδύει παρά τήν θέλησιν ήαών έν ταϊς οίκίαις μας διά τών ομιλιών, τών διασκεδάσεων, τών
συνδιαλέξεων, τών γευμάτων, κτλ.

ΜΑΕΙΜΟΣ (μετά τινα σιωπήν).

Συγγνώμην!
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
Οί αύτοί, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (τώ Μαυρικίω).

Κύριε έχετε επιστολήν.

ΜΑΕΙΜΟΣ

’Έστω. Άλλ’ δλαι αι προφυλάξεις πρέπει νά έχουν δριον.’Έλα,
φίλέ μου, άποδος τήν θυγατέρα εις τήν μητέρα της. Σέ βεβαιώ
δτι είναι καιρός.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Τδ προσεχές έτος... ε’ίμεθα σύμφωνοι.
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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πόθεν ;
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Άπδ τδν πύργον τοΰ 'Όρμου.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (λαμβάνων τήν ’πιστολήν).

Ά!
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ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.

ΜΑΞΙΜΟΣ

Νομίζω δτι περιμένουν άπάντησιν.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Καλά, θά τήν στείλω. Μέ συγχωρεΐς Μάξιμε ;
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Μάλιστα... είναι γελοιοοδέστατον' άλλ’ είχα λησμονήσει δλως
διόλου, δτι μέ περιμένουν εις τήν οικίαν μου σήμερον μετά με
σημβρίαν.

(’Εξέρχεται ό Μαυρίχιος πρδς αριστερά).

ΙΟΥΛΙΑ

Δέν πιστεύω νά έφιλονικείσατε εδώ ;
ΜΑΞΙΜΟΣ

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Μέ τον Μαυρίκιον ; ’’Ω! ό'χι! Μέ περιμένουν δι’ ύπόθεσίν τινα.
ΜΑΞΙΜΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΑ (χινοϋσα τήν χεφαλήν).
ΜΑΞΙΜΟΣ

'Οχι...

Αύγουστε!

ΜΑΞΙΜΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Σάς βεβαιώ.

Κύριε ;

ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΞΙΜΟΣ

Δέν κατέβη άκόμη ή Κυρία ;

’Όχι! Καί μάλιστα μέ άφίνετε διά πολύν καιρόν. ’Ελάτε, έστέ
ειλικρινής, ώς συνήθως. Όμολογήσατέ το. ■

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

’Ακόμη, κύριε' άλλα δέν θ’ άργήση,διότι τά άλογα είναι έ'τοιμα.

ΜΑΞΙΜΟΣ

Είναι άληθές.

ΜΑΞΙΜΟΣ

ΙΟΥΛΙΑ

Κάμε μου την χάρον νά είπης είς την κυρίαν δτι τήν παρακαλώ
νά μέ συγχωρήση... επειδή μέ περιμένουν είς τήν οικίαν μου, καί
δτι θά τής γράψω άπόψε.

Διατί ;... Ά ! το είξεύρω. . . Μέ τιμωρείτε διά τινας φιλαρέσκους λέξεις αί δποΐαι προ ολίγου διέφυγον τών χειλέων μου και
διά τάς οποίας ερυθριώ άκόμη.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ

Ιδού ή Κυρία.

’Αλλά σάς δμνύω... ούτε καν παρετήρησα.

(Εισέρχεται έξ άριστερών ή ’Ιουλία" ό Αύγουστος έξέρχεται).
ΙΟΥΛΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΜΑΞΙΜΟΣ, ΙΟΥΛΙΑ

(ΊΙ ’Ιουλία ένδεδυμένη στολήν άμαζώνος χαί χρατοϋσα τδν πίλον της).
ΙΟΥΛΙΑ

Πώς; τί σημαίνει τούτο ; ’Αναχωρείτε!

’Αλλοίμονο ν 1 εΤσθε προ χρόνων ό μάρτυς τού βίου μου, καί
είξεύρετε άν ημαι φιλάρεσκος. Άλλ’ υπάρχουν στιγμαί κατά τας
οποίας υποφέρει τις τοσούτον, ώστε πρέπει νά κάμνη καί άλλον
νά όποφέοη... Δυστυχώς εύοέθητε εδώ. Το ομολογώ, δτι ήτον άναξιοπρεπές νά ύποβάλη τις τίμιον άνθρωπον εις τοιαύτην δοκιμα
σίαν... Ουδέ καν το έσκεπτόμην !... Πόσον σάς ευγνωμονώ, πόσον
σάς ευγνωμονώ!... (Σταματά).
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ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

ΜΑΕΙΜΟΣ (διά φωνής βραχείας και ολίγον τι χαμηλής).

ναμαι πλέον... δέν θέλω πλέον νά ήμαι φίλος σας ! καί έάν έμενον
πλησίον σας, δέν θά είχον είμή μίαν σκέψιν... νά σάς καταστρέψω,
νά σάς συμπαρασύρω, εις τήν άβυσσον νά σάς άποσπάσω άπδ
τούς άλλους, διά νά συνδεθώ μεθ’ υμών αιοινίως.

Ί2

Δ'.ατί; Διότι σας αγαπώ;
ΙΟΥΛΙΑ (ζωηρως).

Διότι δέν μέ τδ λέγετε.

ΙΟΓΑΙΑ
ΜΑΕΙΜΟΣ

Και εάν πλέον δέν έχω τδ θάρρος αύτό ;
ΙΟΓΑΙΑ

’Εάν δέν τδ ειχετε πλέον, έπρεπε τωόντι ν’ άναχωρήσητε.’Αλλά
τί ; τί λοιπδν τδ δποϊον ήλλαξε.. . Συγχωρήσατε την επιμονήν
μου... έννοώ ότι είναι παράδοξος. Άλλ’ εύρίσκομαι τόσον στερη
μένη άγάπης, ώστε δέν μοί είναι δυνατόν νά χάσω την ίδικήν σας.
Καί τί αγάπην! Νομίζετε ότι δέν ειξεύρω νά την εκτιμήσω; Τί
αγάπην! Τόσον άφοσκομένην, τόσον λεπτήν, τόσον γενναίαν. . .
εννοούσαν τάς θλίψεις μου, χωρίς νά παραπονοϋμαι, παρηγοροϋσάν
μ.ε, χωρίς νά ομιλώ, κατέχουσαν την καρδίαν μου, χωρίς νά την
ταράττω ! Σείς μοί έκάμνετε ύπερήφανον ελεημοσύνην ! Διατί τώ
ρα μοί την άρνεΐσθε ;
ΜΑΕΙΜΟΣ

”Λ ! διότι δέν δύναμαι πλέον νά φέρο> τδ προσωπεϊον τούτο της
φιλίας... διότι μέ βαρύνει... διότι έςηντλησε τάς δυνάμεις μου! Τί
θέλετε... ’Επί ολόκληρα έτη αγωνίζεται τις, μάχεται, έν δνόματι
τοϋ καθήκοντος, της πίστεως, τής τιμής... καταπατοϋσι, καταπνίγουσι ταϋτα τά πλημμυροϋντα την καρδίαν αισθήματα, τδν
οίκτον, την άγάπην, την άγανάκτησιν, την απελπισίαν. Καί έξαίφνης επέρχεται στιγμή, καθ’ήν αισθανόμεθα ότι δέν ε’ίμεθα πλέον
κύριοι ήμών, ότι η καρδία εκχειλίζει, ότι τδ παν συμπαρασύρει...
ότι δέν υπάρχει πλέον καθήκον, πίστις, ούτε τιμή... ότι άγαπώμεν, άγαπώμεν... ότι άγαπώμεν, καί ούδέν πλέον....
ΙΟΓΑΙΑ (μειά τόνον μομφής καί λύπης).

’Ακούω... δέν εννοώ... Σείς όμιλεΐτέ ;
ΜΑΕΙΜΟΣ (πίπτων ίπί κλιντήρος παρκ τή τραπε'ζη προς αριστερά).

”A ! Θεέ μου! Δέν ήμην αρκετά τίμιος άνθρωπος, αρκετά ειλι
κρινής καί υπομονητικός, πρδ τόσων χρόνων ύπδ τδ θέλγητρου
τής καλλονής σας, τών αρετών σας, τών βασάνων σας, άγαπών
ύμ.άς έμ.μανώς, εγγύς νά λιποθυμ.ήσω, εύθύς ώς ή χειρ σας έθιγεν
τήν ίδικήν μου ; Καί διά ποιον τόσον σέβας, τόση τιμιότης, τόσα
μαρτύρια ; διά ποιον ; *Ω ! μή φοβεϊσθε τίποτε... οχι ! ούδένα κα
τηγορώ...’Εγώ μόνος... εγώ μ.όνος είμαι ένοχος... ναί ! (’Εγείρεται).
ΙΟΓΑΙΑ

Ναί... σείς καί πολύ ένοχος!... 'Υγιαίνετε!...
ΜΑΕΙΜΟΣ (Επανερχόμενος).

Καί όμως τίς μέ ώθησεν εδώ ; Τίς μ’ έκαμε προδότην τής φι
λίας καί τής τιμής ; Δέν έγεννήθην έγό> διά τοιοϋτον πρόσωπον...
δ Θεός ψδ είξεύρει. Σείς επίσης τδ εΐξεύρετε’ καί έάν σάς είχον
ίδή άγαπωμένην, εύτυχή, έκτιμωμένην, ώς τδ ήξίζετε, ποτέ δέν
θά συνελάμβανον τήν άτιμον ιδέαν νά θίξω τήν τιμήν σας. Θά
μοί ήτον αύτη ιερά ! ’Αλλά βλέπων υμάς... υμάς... τήν τόσον α
ξίαν νά προξενήσητε καί νά γνωρίσητε τήν εύτυχίαν, υμάς τής
οποίας μοί έφαίνετο ό έρως, όταν έσκεπτόμην περί αύτοϋ, μ.έθη
αδύνατος... ύμάς τής οποίας ή ζωή ένουμένη μέ τήν ίδικήν μου,
ήθελεν είσθαι αληθής μαγεία. .
ΙΟΓΑΙΑ, (ολίγον τι παράφορο; καί λιποβημοΐίσα).

Ώ!.. Σάς ικετεύω...σάς ικετεύω...φύγετε.(Άναλαμβάνοοσα αξιοπρεπή
τήν Οέσιν της). Φύγετε!... αμέσως φύγετε..., τδ απαιτώ !

Φίλέ μου !
ΜΑΕΙΜΟΣ

Φίλος σας! Δέν είμαι πλέον φίλος σας... σας τδ είπον ! Δέν δύ

ΜΑΕΙΜΟΣ

Έστω!... Θά ειξεύοετε τούλάχιστον.., θά ένθυμήσθε πάντοτε

»
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ΠΟΙΚΙΛΗ

οτι υπήρξε δικαιοσύνη δι’ υμάς... δτι άπαξ ήγαπήθητε, άκούετε;..
έλατρεύθητε... μέχρι μανίας !...
ΙΟΥ M X (ύπε/.φεύγουσα).

’Ακούσατε!
(ΊΙ φωνή του Μαυρίκιου εςωΟεν).

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Εξελθε, φιλτάτη μου, τοΰτο Θά σέ ώφελήση.., ’Εάν βρέξη τότε
καταφεύγεις είς τήν καλύβην τοϋ φύλακος, ή άλλοϋ... Ώ! αύτδ εί
ναι το νέον σου φόρεμα ; *Α ! πόσον είσαι ώραία !
ΙΟΥΛΙΑ

Νά δώση τήν επιστολήν δ Φραγκίσκος
ΙΟΥΛΙΑ

Μ’ έκπλήττεις πολύ.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

'Ο σύζυγός μου ?. . . ’Εξέλθετε !... Είμαι πολύ τεταραγμένη!
(Ό Μάξιμο; ίξέρχεται έκ τοΟ βάθους).
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Διατί;

·
ΙΟΥΑΙΑ

Φιλοφρονητική λέξις εις τά χείλη σου... απευθυνόμενη είς εμέ!

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

L

ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
('Ο Μαυρίκιο; εισέρχεται έκ δεξιών. —'II Ιουλία προσπαθούσα ν’ άποκρύψη
την συγκίνησίν της, διευθετεί τήν κόμην τη;, άπε’ναντι κατόπτρου, στρέφουσα
τά νώτα προ; τόν σύζυγόν τη;'.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Εάν δέν το κάμνω συχνότερα, συμπεραίνω δτι έπιφορτίζονται

άλλοι. . .
ΙΟΥΛΙΑ (μετά θλιβερά; ειρωνεία;).

Καί νομίζεις δτι είναι το αύτό;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΑ

’ίΑλλως τε, φιλτατή μου, μέ φαίνεται δτι ή καλλίτερα φιλο
φροσύνη, τήν δποίαν δύναταί τις νά κάμη πρδς γυναίκα, είναι νά
τήν νυμφευθη.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΙΟΥΑΙΑ

’Ά ! είσαι έτοιμος !

Ναί.
Και ό Μάξιμος... ποϋ είναι ;
ΙΟΥΛΙΑ

Παρήλθε τόσος καιρός...
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Είς την αύλήν, νομίζω.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Μήπως έσκέπτεσο νά πάρης μαζύ σου τον Αύγουστον;

Ναί... ’Αλλά τοϋτο διαρκεΐ πάντοτε... είναι διαρκής φιλοφρο
σύνη... καί μάλιστα δταν δέν μετανοεί τις δι’ αύτό.

ΙΟΥΛΙΑ

(άσπάζεται τήν χεΐρά της.)

Ναί... Δέν έχω είμ.ή αύτόν. Είξεύρεις δτι δ ’Ιουστίνος μετά της
Μάρθας συνώδευσαν την Κλοτίλδην.

ΙΟΥΛΙΑ (παρατηρούσα αύτόν μετά δειλή; τρυφερότητος.)

Είναι αληθές;

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Καί εγώ έχω ανάγκην τοϋ Φραγκίσκου, διά νά στείλω μίαν
έπιστολήν αρκετά κατεπείγουσαν.

Άληθέστατον. . . (πλησιάζει αύτήν) ’Ας ίδωμεν τούς οφθαλμούς
σου... ’’ΑΪ Έξ αιτίας τής Κλοτίλδης;... Σέ βεβαιώ δτι ή άναχώρησίς της μ’ έλύπησεν δσον καί σέ... αλλά τόσον φοβούμαι τήν
μετά τοϋ κόσμου συνάφειαν τών νεανίδων. . . καί θέλω ή θυγά-

ΙΟΥΛΙΑ

Στεΐλέ τον. Είμπορώ νά έξέλθω καί άνευαύτοϋ... έάν έξέλθω...
διότι δ καιρός κλίνει προς την βροχήν.

τηρ μου νά δμοιάση τήν μητέρά της.
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ΙΟΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ

Καλήν νύκτα !

Είσαι καλός !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’’Οχι μόνον ωραία ώς ή μήτηρ της, άλλα καί τψία καί ενά
ρετος καί σεβαστή ώς αυτή.
ΙΟΥΛΙ Α (στηριζομίνη Ιπ’ αύτοϋ και παρατηρούσα αυτόν.)

’Ακόμη !... ακόμη!... Πόσον μ’ ευχαριστεί αυτό... πόσον μ’ εμ
ψυχώνει έκάστη λέξες ώς αυτήν !
Μ ΛΥΡΙΚΙΟΣ

Εϊξεύρεις ότι δεν είμαι φύσει πολύ επιδεκτικός. . . άλλ’ έν τώ
βάθει της καρδίας μου ουδέν άπώλεσας καί σέ άγαπώ πολύ... εσο
βεβαία. . . Σέ άγαπώ πολύ.
ΙΟΥΛΙΑ 'μετά οιαγύσεως κλίνασα, ώσεί ν’ άσπασθή τήν χεϊρά του.)

Ώ ! Ευχαριστώ !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (κωλύων αυτήν τοϋ ν’ ζσπασΟΐ) τήν χεΐρά του.)

*Ε ! έ ! είσαι τρελλή ! . . ά! καιρός ν’ άναχωρήσω.. (παρατηρών
το ώρολό-μόν του) Δύο καί μ.ισή. . . μέ τήν ώραν. . . (λαμόάνει 1κ τής
τραπίζη; τά; Εφημερίδας και μετά μιζ.ράν παϋσιν) Τί ήθελα νά σέ είπω;...

"Λ ! . . Γνωρίζεις τήν κυρίαν Δεκρεσή ;
ΙΟΥΛΙΑ ,ώ/ριώσα Ιξαίφνης )

Έξ άκοής.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Κατώκησε πλησίον μας. Είναι νέα γυνή... εις θέσιν δυσάρεστον...
χωρισμένη άπο τον σύζυγόν της, οστις είναι κάπως τρελλός...
"Οσω δ·.’ αυτήν, λέγουν ότι είναι πολύ καλή. Μας είναι συστη
μένη στενότατα άπο διαφόρους φίλους... ’Εάν κατά τύχην ήρχετο εδώ, ώς γείτων, θά έλάμβανες τήν καλοσύιην νά τήν δεχθής ;
ΙΟΥΛΙΑ

Ναί, Φίλε μου !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Τόρα λοιπόν σέ άφίνω. ’'Ισως έπιστρέψω αυριον. Καλήν νύκτα !

(Ό Μαυρίκιος Εξέρχεται)

ΙΟΥΛΙΑ (μόνη. Μετά σιγήν Απελπισίας Ανακράζει

Έχάθην !
Τί.Ιος τής Α'. πράξεως.

:ά λύπης )
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ΣΤΟΑ

ΙΙΡΑΞΙΣ ΛΕΥΤΕΡΑ

Με Φαίνεται δτι ακούω άλογα εις τήν αυλήν ... Κύτταξε
ποιος είναι.. .

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (τίνων τδ οϋς).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (πληστάζων ε’ι; τδ παράθυρου).
Ί1 αϋτή σκηνογραφία καί διακόσμησις.

Μάλιστα, κύριε... επιστρέφει ή κυρία.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Χωρίς τον κύριον Μάξιμον.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ είτα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (εισερχόμενο; έκ τοϋ βάθους άποθετει τον πίλον του καί έπιστρέφων προ; τήν θόραν κράζει).

Αύγουστε !...
(Κάθηται παρά τή τραπέζη καί προπαρασκευάζεται νά γράψη.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ιδού δ κύριος Μάξιμος
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πήγαινε... Ειδοποίησε τον Φραγκίσκον.
('Ο Αύγουστο; έξέρχεται.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.

Κύριε!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (παραδίδων αύτώ τδ έπανοφώριόν του).

Νά ετοιμάσουν τδ όχημα έντδς ένδς τετάρτου... Δεν δύνα
μαι πλέον νά υπάγω πεζή εις τον σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου,
διότι ή βροχή κατελάσπωσε τούς δρόμους. . . Θ’αναχωρήσω με
την αμαξοστοιχίαν τών τεσσάρων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.’

Πολύ καλά, κύριε .. .

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

(*Ο

Μάξιμο; σταματά έκθαμβο; παρατηρών τδν Μαυρίκιον.)

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (έξακολουθών νά γ.ιάφη καί χωρϊ; νά στραφή όπίσω' τείνει
τήν χ,είρα ε’ς τδν Μάξιμον.)

Χαίρε !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

'Η κυρία ; δέν έπέστρεψε ; (προπαρασκεοάζεται νά γράψη.)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΜΑΕΙΜΟΣ (χωρίς νά έγγίση τήν χεΐρα τοΰ Μαυρίκιου.)

Δέν άνεχιόρησες;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (γράφων.)

'Οχι Κύριε.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Αδύνατον. 'Η βροχή μ·’ εμπόδισε ... Διατί δέν σφίγκεις τήν
χεϊρά μου ;

Και δ Φραγκίσκος;

ΜΑΕΙΜΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τήν χεϊρά σου .. . μ.έ συγχωρείς . . . δέν έβλεπον . . .

Έπέστρεύε, Κύριε !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (έν ω γράφει).

Είπε του νά έτοιμασθνί αμέσως... θά τον στείλω άλλου.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Πολύ καλά, κύριε.

Ζ

ΜΑΕΙΜΟΣ καί ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (γράφων.)

'Εβλεπες, έβλεπες ...

αλλά θά λογαριασθώμεν μετ’ ολίγον...

(Σιγή. — Τδ ώ/ρδν πρόσωπον τοΰ Μαξίμου μαρτυρεί ανήσυχαν αβεβαιότητα.)

Δέν πιστεύω, νά σάς έπρόφθα·σεν ή βροχή ;
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ΜΑΞΙΜΟΣ

’θΖ1, Προεφυλάχθημεν εις τδ φυλακεΐον καθ’ δλον τδ διάστημα
τής βροχής.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Τδ υπέθεσα .. Καί ποιος έκράτησε τούς 'ίππους σας ;
ΜΑΞΙΜΟΣ

Τούς ίππους;......... eO φύλαξ σου.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (μετά τινα παΰσιν τελειόνων τήν έπιστολήν).

>;Α ! . . . Έτελείωσα! (’Εγείρεται.) Τώρα τήν χεΐρά σου !
(Ό Μάξιμος τω δίδει τήν γε'ρα.)

Μήπως πρδ δλίγου μοί τήν ήρνήθης, διά τήν κακήν υποδοχήν
τήν οποίαν έκαμα εις τήν διδαχήν σου;
ΜΑΞΙΜΟΣ (σκυθρωπός και διστάζων.)

Ίσως. .. .
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Τί θέλεις, φίλε μου, τοιοΰτος είναι δ κόσμος . .. Είναι γλυκύ
τδ σφάλλειν, άλλα σκληρόν τδ άκούειν έπιπλήξεις διά τά σφάλματα . . . Είναι ευχάριστου τδ συμβουλεύειν, αλλά πολύ δυσάρεστον τδ λαμβάνειν συμβουλάς . .. Καί όμως, όταν δέν εϊναί
τις ούτε τρελλός, ούτε κακδς άνθρωπος, εύθύς ώς συνέλθη, ανα
γνωρίζει τάς επιπλήξεις, έάν αύται είναι δρθαί, τάς συμβουλάς
έάν ηναι καλαί, τδν φίλον έάν ήναι ειλικρινής . .. Συνήθως όμως
όλοι δέν τδ δμ.ολογοϋν... ένώ έγώ τδ ομολογώ.
ΜΑΞΙΜΟΣ (ψυχρώς).

Σέ ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (στηριζόμενος εις τήν πρδς άριστερ’αν τράπεζαν )

Σοί ομολογώ μάλιστα, οτι ή βροχή αυτή ήλθεν εις βοήθειαν
τής διδαχής σου. Μ’ έπεριόρισε πλέον τής μιας ώρας έντδς τού
σκοτεινού μαγειρείου κτήματός τίνος' δ τόπος ήτο κατάλληλος
εις σκέψεις...Έσκέφθην λοιπόν.’Έρριψα βλέμμα έπί τού βίου μου...
εύρον ότι έχει μέρη τρωτά καί εϊλικρινώς άπεφάσισα νά τά διορ

3.

θώσω.. . Δέν σοί λέγω ότι έν ροπί) δφθαλμού θά μεταμορφωθώ

I

Γ. ΨΥΛΛΑΣ

2
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είς οικογενειακήν άγγελον . . . αλλά δέν θά βραδύνης νά μάθης
* δτι έτελεσφόρησαν αί συμβουλαί σου.
ΜΑΕΙΜΟΣ (μειδιών ψυχρώς.)

Σέ ευχαριστώ.
ΜΑΓΡΙΚΙΟΣ (ίπανερχύμενος προς τον Μάζιμον.)

’Εγώ, φίλε μου, σ’ ευγνωμονώ διά τάς σωτηρίους και γενναίας
συμβουλάς σου. ’Εννόησες, ώς άριστος φίλος, δτι είχον φθάσει είς
τήν κρίσιμον στιγμήν της ζωής τοϋ άνθρώπου, καθ’ ήν αί έξεις
καί τά πάθη της νεότητος μεταβάλλουν δνομα, καθ’ ήν αί ήδοναί καλούνται εξαχρείωσες, καθ’ ήν αί ορέξεις μεταβάλλονται
είς ελάττωμα, τδ ελάττωμα καταντά θηριώδες... καί ή ακολα
σία κακούργημα ! ... Βλέπεις δτι σέ εννόησα.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Μάλιστα.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Δύναται τις νά ήναι αχρείος, βωμολόχος, αλλά συγχρόνως καί
καλός άνθρωπος... ’Εάν κατά τδ φαινόμενον περιφρονεϊ την οι
κογένειαν, τδν συζυγικόν βίον, την τιμιότητα, έν τώ βάθει τίς
ψυχής, αισθάνεται κάλλιστα τδ θέλγητρον αύτών' άλλ’ είξεύρει
δτι εύρίσκονται έκεΐ... δτι τοΰ ανήκουν δτι αύοιον θά τά άπολαύση
καί άναβάλλει... άλλά δέν θέλει νά τά χάση, δχι... Καί έάν έλεγον είς τδν πλέον άμέριμνον, είς τδν πλέον διεφθαρμένου έξ ήμών
— «'Η σύζυγός σου σέ ατιμάζει, τά τέκνα σου δέν σέ άγαποϋν,
»ή θυγάτηρ σου είναι διεφθαρμένη, δέν έχεις πλέον στέγην, δέν
«έχεις πλέον οικογένειαν, ούδέν πλέον έχεις... είμή τδ έλάττωβμάσου...» *Α! φίλτατε! δ τοιοϋτος ήθελε νομίσει δτι ή γη ήνοιξε πρδ τών ποδών του, καί θά αίσθανθή τδ λογικόν του ταραττόμενον .... Τώρα λοιπόν, μέ πιστεύεις ;
ΜΑΕΙΜΟΣ (μετά συγχινήσεως άναχαιτιζομένης.)

Σοί δμνύω δτι σέ πιστεύω.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Μέ πιστεύεις, καί δμως ακόμη δέν μέ συγχωρεΤς... Κύτταξέ με
κατά πρόσωπον,.. Ά ! καλά... έκεΐ εις τήν άκραν τοϋ οφθαλμού
6
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έχεις τι τδ όποιον με άοκεΐ. (Σφίγγει τήν χεϊρά τοϋ Μάξιμον. —Γελών.)
’'Επειτα, σε γνωρίζω, έχεις ανάγκην καιρού. Ναί;

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

('Ο Μάξιμο; κάθηται πρδς δεξιά.)

ΟΙ ΑΪΤΟΙ, ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ
ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Κυρία... μία έπίσκεψις.
ΙΟΪΑΙΑ

01 ΑΪΤΟΙ, ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ, εΐτα ΙΟΪΑΙΑ.

Ποιος είναι;

ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ

ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ

Τδ όχημα είναι έτοιμον.

Ή κυρία Δεκρεση.

ΜΑΪΡΙΚΙΟΣ

Καλά (’Εξέρχεται ο Αύγουστος) *Α ! την έπιστολήν μου !
ξε !.. . Έλησμόνησα τήν επιγραφήν!

ΙΟΪΑΙΑ

Κυττα-

Ή κυρία Δεκρεση ;

(Κάθηται καί γράφει τήν έπιγραφή».—Αίφνης ανοίγει ή έξ άριστερών Ούρα καί
παρουσιάζεται ή Ιουλία. 'Ο Μάξιμος έγείρεται άποτόμως καί τήν βλέπει. Ή
’Ιουλία παρατηρούσα τδν σύζυγόν της διστάζει, κλονίζεται καί αποχωρεί ω
θούσα έλαφρώς τήν θύραν.—Ό Μάξιμος έγείρεται.)

Μάλιστα κυρία, . . . Θέλετε νά τήν δεχθήτε;

Λοιπόν. Χαΐρε, Μάξιμε ! Δέν σέ λέγω ποια είναι τά σχέδιά
μου, άλλα τέλος υποθέτω δτι αύριον, δταν θά ξαναϊδωθώμεν, θά

’Ά ! Θεέ μου !. .. Ναί !

ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ

ΙΟΪΑΙΑ, (μετά τινα σιγήν καί διά τόνου φωνής λνπηροΰ.)

('Ο Αύγουστος έξέρχεται.)

εϊμεθα εντελώς καλοί φίλοι.
ΜΑΞΙΜΟΣ

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Χωρίς αμφιβολίαν .... Χαΐρε Μαυρίκιε !
('Ο Μάξιμος έξέρχεται.)

ΙΟΪΑΙΑ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ε’ιτα ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ, ΚΪΡΙΑ ΔΕΚΡΕΣΗ.
ΜΑΞΙΜΟΣ

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΑΞΙΜΟΣ ! ΙΟΪΑΙΑ, (εισέρχεται έξ αριστερών ήλλοιωμένη χαί
μέ ήμιπεπλανημένον τδ βλέμμα.)
ΙΟΪΑΙΑ, (χαμηλοφώνως χαί κατεσπευσμένος,)

Ναί... εΐχετε δίκαιον... πρέπει νά φύγωμεν. Θά σάς ακο
λουθήσω. ... Σιωπή ! πηγαίνετε ... ετοιμάσατε τά πάντα . . . .

Νά μείνω;
ΙΟΪΑΙΑ

’Όχι, όχι . . Είναι αργά . . . Φροντίσατε περί δλων.
ΜΑΞΙΜΟΣ

Έστέ ήσυχος
ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ

'Η κυρία Δεκρεση.— (Εξέρχεται.)

πηγαίνετε... θά ημαι έτοιμος !
ΜΑΞΙΜΟΣ

Κάποιος έρχεται .... Πρδς Θεοΰ !
Μάξιμος, ’Ιουλία.

(άναγγέλων.)

ΜΑΞΙΜΟΣ

Αοιπδν απόψε !
(Διερχόμενος χαιρετά τήν είσερχομένην κυρίαν Δεχρεσή καί έξέρχεται.)
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ΣΤΟΑ
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΙΟΥΛΙΑ, ΚΥΡΙΑ ΛΕΚΡΕΣΗ.. . .

ΙΟΥΛΙΑ

Και έγώ λυπούμαι πολύ ... Καί άγαπάτε τήν εξοχήν;
ΛΕΚΡΕΣΗ

('Η Ιουλία Ιγερδεΐσα χαιρετά την χυρίαν Λεχρεσή και δεικνύει αύτη έδραν.)

ΙΟΥΛΙΑ

"Ω ! πολύ, κυρία μου ! Λατρεύω τήν έξοχήν ... Και πρώτον
δέν καλλωπίζεται τις είς τήν έξοχήν.

Καλώς έλθετε, κυρία!

ΙΟΥΛΙΑ

ΛΕΚΡΕΣΙΙ (νεωτάτη, κομψότατη, άμηχανοϋσα και ολίγον πυρέσσουσα.)

Ναί, βέβαια.

Εΐσθε άξιαγάπητος, κυρία μου, δεχομένη εις την οικίαν σας
μίαν ξένην.
ΙΟΥΛΙΑ (διά φωνής αφελούς καί μελαγχολικής.)

Δέν εισθε είς ήμάς ξένη ... οί φίλοι μας μας ώμίλησαν περί
υμών... Και έπειτα, ώς γειτόνισσα, είς την εξοχήν... Έκτος
δέ τούτου έχετε καί τίτλον ακόμη ίσχυρότερον, κατ’ εμε . . .
είξεύρω δτι εισθε δυστυχής.

ΛΕΚΡΕΣΗ

"Επειτα είμαι μανιώδης διά το κυνήγι. "Εκαμα επίτηδες μίαν
ενδυμασίαν τοϋ κυνηγίου.
ΙΟΥΛΙΑ

Ναί ;
ΛΕΚΡΕΣΙΙ

ΛΕΚΡΕΣΙΙ (έκπληκτος).

Μάλιστα! Είναι αρκετά πρωτότυπος... Χιτών κοντος μέ
μαύρη ζώνη... μαϋραι περικνημίδες... μαύρη πυριτοθήκη... "Ο
λα, δλα μαύρα ! "Ω! είναι τρέλλα ! Μέ στέκει περίφημα !

ΙΟΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ (διά τής αύτής θλιβεράς γλυχύτητος.)

Δυστυχής!
Μέ συγχωρεϊτε! . .. άλλα δέν είσθε μόνη; ... χωρισμένη τοϋ

Εισθε τόσον ωραία ! . .. τά πάντα σάς αρμόζουν.

συζύγου σας ; . ...

ΛΕΚΡΕΣΗ

ΛΕΚΡΕΣΗ (Ιντόνως).

’Ά! μάλιστα !.. . τούτο είναι αληθές !. . Ό κύριος Δεκρεσή
είναι τόσον αλλόκοτος άνθρωπος.... "Α! πόσον αξιοκατάκριτοι

υπήρξαν οί γονείς μου !...

Ωραία ; *Ω ! Θεέ μου ! (Στενάζει.)
κυρία μου;

"Ω ! δχι! . . "Εχετε τέκνα,

ΙΟΥΛΙΑ

Μάλιστα, κυρία.
ΛΕΚΡΕΣΙΙ

ΙΟΥΛΙΑ (μετά τινα παύσιν.)

Κατοικείτε μετά τής κυρίας θείας σας;

"Ενα υιόν και μίαν θυγατέρα νομίζω ;
ΙΟΥΛΙΑ

ΛΕΚΡΕΣΗ

Μάλιστα, κυρία μου, μετά τής καλής μου θείας. Είναι άγγε
λος ή θεία μου... αλλά πολύ ασθενούς κρασεως.... Σήμερον υπο
φέρει ολίγον .... μετά το πρόγευμα ... Πάντοτε σχεδόν υποφέ
ρει άφοϋ φάγει. . . Έλυπήθη πολύ διότι δεν ηύυνηθη να με συ-

νοδεύση.
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Μάλιστα, κυρία.
ΛΕΚΡΕΣΗ

’Αλλά δέν μένουν πλησίον σας.
ΙΟΓΑΙλ (έναγων(ως.)

"Οχι.. . δ υίός μου είναι είς τήν ναυτικήν σχολήν καί ή θυγάτηο μου εις τι παρθεναγωγεϊον.
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ΔΕΚΡΕΣΙΙ

*Ω ! θεέ μου πώς ύ-οφέοετε ; ’Εγώ έάν ειχον τέκνα, τόσον θά
τά ήγάπων, ώστε θά μοί ήτο αδύνατον ν’ άποχωοισθώ αυτών.
ΙΟΓΑΙΑ (λίαν συγκεκινημένη.)

*Ω ! όχι, ό'χι! ... . 'Υγιαίνετε !
(Ή ’Ιουλία τή τείνει τήν χεΐρά τη:, ήν μετά τινα δισταγμόν λαμβάνει μετά
σεβασμού ή Δεκρεσή και ενώ έςέρχεται Επαναλαμβάνει τήν λέςιντης.)

'Υγειαίνετε!

Καί εγώ αγαπώ πολύ τά ΐδικά μου... αλλά δέν είναι τις πάν
τοτε κύριος τοΰ βίου του... υπάρχουν καί περιστάσεις αί όποια’,

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

μας αναγκάζουν ..........

ΙΟΓΑΙΑ (μόνη.)

(’Αποπνίγεται ή φωνή της και διακόπτεται.)
ΔΕΚΡΕΣΗ

*Ω ! κυρία μου, μήπως σας έλύπησα άκουσίως; Φαίνεσθε ΰποφέρουσα . . . Εϊσθε πολύ ωχρά !
ΙΟΓΑΙΑ (δια φωνής έσβεσμένης.)

Δέν είναι τίποτε.
ΔΕΚΡΕΣΙΙ (ίξάγει έκ τοΰ θυλακίου της φιαλίδιον.)

Κάμετε χρήσιν τοΰ φιαλιδίου τούτου .... σας παρακαλώ .. ·
(Ή ’Ιουλία άποποιεΐται να τό λάδη και τό άπωθεϊ έλαφρώς). ’’Ω ! πολύ σας
παρακαλώ θά σας ώφεληση .... (ΊΙ ’Ιουλία λαμβάνει τό φιαλίδιον,
τό ανοίγει και οσφραίνεται.) Φοβούμαι δτι σας έλύπησα ! *Ω ! βεβαιωθήτε, κυρία μου, δτι τοϋτο θά μέ λυπήσγι πολύ ! φαίνεσθε τόσον
καλή... μέώμιλούσατε μέ τόσην γλυκύτητα. (Ταπεινοϋσα τήν φωνήν )
Δέν είμαι ίσως δσον μέ νομίζετε κακή. Ώίμην τόσον συγκεκινημένη... Σάς ώμίλουν πρό τόσης ώρας, χωρίς νά είξεύρω τί έλεγον...
Πρέπει νά μ’ έκλάβατε διά δυστυχή τινα τρελλην !
ΙΟΓΑΙΑ (μετ’ άγαβότητος )

’'Α ! αυτή αξίζει περισσότερον έμοϋ! Άλλοίμονον! Τίς τώρα
δέν άξίζει περισσότερον έμοϋ ; (Παρατηρεί περί έαυτήν.) *Ω ! τί ό’νειρον ! Θεέ μου, τί δνειρον, άπδ τό όποιον ποτέ δέν θά έξυπνήσω !
’'Ω ! ή'θελα νά είχον αναχωρήσει .... νά ήμαι μακράν, πολύ μα
κράν! ... ’ Α ! θά χάσω τό λογικόν μου . . . πρέπει νά ένασχολήσω τον νοΰν μου.-.νά στρέψω άλλου τήν διάνοιάν μου μ-έχρι της
ώρας τής άναχωρήσεως . . . ’’Αλλοις τε δέν δύναμαι ν’άναχωοήσω
ώς έχω ... χωρίς τίποτε . . . καί έπειτα θέλω νά γράψω . . ·
(Πλησιάζει τήν τράπεζαν μετ’ άποφάσεως. Αίφνης Γσιαται τείνουσα τδ ους.)
(’Ακούεται εςωΟεν ή φωνή τής Κλοτίλδη;)

Μητέρα [χου !
ΙΟΓΑΙΑ (έκπληκτος.)

Ή Κλοτίλδη !
ΚΑΟΤΙΑΔΙΙ (ΓςωΟεν)

Μητέρα μου !
ΙΟΓΑΙΑ (εκστατική.)

'Η Κλοτίλδη !

Διά παιδί!

ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

ΔΕΚΡΕΣΙΙ (χαμηλοφώνως και θλιβερώς.)

’Ώ ! ναί!. . παιδί έγκαταλελειμμένον ! . . .

ΙΟΓΑΙΑ ΚΑΟΤΙΑΔΙΙ (ε’σερχομένη περιχαρής.)

ΙΟΓΑΙΑ.

’Ελάτε συνέλθετε .... ευχαριστώ,
Τώρα είμαι καλά (’Εγείρεται.)

(τη επιστρέφει τό φιαλίδιον.)

ΔΕΚΡΕΣΙΙ (’Εγείρεται.)

ΚΑΟΤΙΑΔΙΙ

’’Α ! Μητέρα μου !
(Τρέχει πρός τήν μητέρα της "να ριφΟή ε’ς τήν άγχάλην της, άλλ’ αυτή τήν
αναχαιτίζει καί τήν παρατηρεί έκπληκτος κρατούσα άμφοτέρας τάς χεΤράς της.)

Λοιπόν. . . σας άφίνω.........σας άφίνω....
ΙΟΓΑΙΑ

Θά ξαναϊδωθώμεν, κόρη μου !

ΙΟΓΑΙΑ

Σύ !.......... Σύ.............

ΣΤΟΑ
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ΙΟΥΛΙΑ

ΚΛΟΤΙΛΔΙΙ

Ναί, έγώ .... είμαι εγώ, αγαπητή μου μητέρα . . . Λοιπόν !
δέν μ’ άσπάζεσαι ;

Πώς θέλεις) . . . Άφοϋ ποσώς δέν σ’ έπερίμενα . . . δέν είξεύρω πώς είμαι. ”Ω ! καλή μου κόρη!
(Άσπάζεται τάς χεϊρας τής Κλοτίλδης.)

ΙΟΥΛΙΑ (8ιστάζοι>σα τήν απωθεί ίπ’ ολίγον, επειτα άφίνει έξα'φνης χοανγήν.)

KAOTIAAU

”Α! .. είναι αδύνατον ! . . Κόρη μου !... παιδί μου !...
(Τήν 9λί6ει έπί τής χαρδίας της όλολύζονσα.)

KAOTIAAU

Σύ λοεπδν
πατήρ μου ;

δέν ε’ίξευρες; ....

δέν σέ ειχεν είπεϊ τίποτε ο

Σύνελθε, σύνελθε,.... άς είμεθα άτάραχοι . . . Δέν πρέπει ή
ευτυχία μας νά όμοιάζτ) προς λύπην.. . ’’Ακούσε ! Είξεύρεις τί θά
κάμωμεν; Θά καθήσωμεν εδώ νά κεντήσωμεν, ιί δμιλήσωμεν, νά
κυτταζώμεθα ... καί ν’ άγαπώμεθα ήσυχα, ήσυχα. — Θέλεις ;

ΙΟΥΛΙΑ

Τίποτε .... τίποτε .... δέν εννοώ ....
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Τί συνέβη ; . . . .

"Ο,τι θέλεις.
ΚΑΟΤΙΛΑΗ (φέρει ζάνιστρον πλήρες έργογείρων.)

KAOTIAAU

Ήθέλησε νά σ’ έξαφνίση . . . Φαντάσου ! . . . ένω ήτοιμαζόμεθα ν’άναβώμεν εις τδ όχημα μετά τής έξαδέλφης μου, διά νά
ύπάγωμεν εις το παρθεναγωγείον, έφθασεν ο Φραγκίσκος μέ αύτδ
το γραμματάκι ! . . . Το λαμπρόν αύτο γραμματάκι ! . . . Ιδού,

Έδώ .. .
(’Ανοίγει κέντημά τι και κάθηται κατέναντι τής μητρός
Άμφότεραι έργάζονται )

Τί χαρά, μητέρα μου!.. . Καί δ πατήρ μου ;
ΙΟΥΛΙΑ

άνάγνοισέ το!
ΙΟΥΛΙΑ

Δέν είμπορώ .. . βλέπεις .... δέν θά είμπορέσω . . Άνάγνωσέ το σύ.
ΚΑΟΤΙΛΑΗ (Κάθηται )

’’Ακούσε λοιπόν. (Άναγινώσζει τήν Επιστολήν.) «’Αγαπητή μου θυ«γάτηρ ! ’Αποχαιρέτησε πλέον το παρθεναγωγεΐον καί έπάνελθε
«αμέσως εις τήν οικίαν. Χάριν τής λύπης τής μητρός σου καί
«τών ιδίων μου αισθημάτων θά μείνης πλέον πλησίον μας. Έλ»θέ νά δειπνήσης μετά τής μητρός σου, διότι έγώ θά μείνω άπό»ψε εις Παρισίους. Είπέ εις αυτήν ότι τήν άγαπώ πολύ. Ά«κούεις ; Είπέ εις αύτήν ότι τήν άγαπώ πολύ.»
Άσπάζεται τήν (χητέρατης.)

Είναι εις Παρισίους !
KAOTIAAU

”Ωστε σύ, καλή μου μητέρα, έμεινες σήμερον μόνη καί στενο
χωρημένη. Ά ! όχι, έλησμόνησα... είχες έδώ τδν κύριον Μάξι
μον . . . τδν είδα σήμερον τδ πρωί’.
ΙΟΥΛΙΑ

Ναί !
KAOTIAAU

Καί αύτδς θά εύχαριστηθή έκ τής έπιστροφής μου.
ΙΟΥΛΙΑ

Ποιος;
KAOTIAAU

ΙΟΥΛΙΑ (λαμδάνονσα τήν Επιστολήν άναγινώσχει αύτήν.)

*0, Θεέ μου ! είναι άληθές.

Ό κύριος Μάξιμος.
ΙΟΥΛΙΑ

Κ ΑΟΤΙΛΑΗ

Άλλ’ είξεύρεις ότι δέν θά φαίνεσαι διόλου ευχαριστημένη άπο
τήν επιστροφήν μου;

”Ω ! ναί, βεβαίως.. . Κύτταξε ... σέ βλέπω καί δέν τδ πι

στεύω !
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ΚΛΟΤΙΑάΙΙ (μειδιώσα.)

ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Και δμως είμαι εγώ... σέ βεβαιώ... και αυτήν τήν φοράν διά
παντός’ ακούεις ; διά παντός !

Δέν λέγω κάνέν γερόντιον.. άλλ’ άνδρα ήλικιωμένον. 'Υπάρ
χουν άνδρες τοιοϋτοι, οί όποιοι διατηρούνται ακόμη πολύ καλά...
δ πατήρ μου λόγου χάριν, είναι άκόμη πολύ ωραίος καί ακμαίος...
άλλοι άκόμη... Ιδού δ γείτων μας... ό κύριος Μάξιμος... χωρίς νά
έχη τήν ηλικίαν τοϋ πατρός μου, δέν είναι πλέον νεανίας καί

ΙΟΤΛΙΛ

Άλλοίμονον ! . . .
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Διατί άλλοίμονον ;

διατηρείται πολύ καλά.
ΙΟΤΛΙΛ

Διότι.... σκέπτομαι τδ μέλλον . . . πρέπει άπδ τής μιας εις
τήν άλλην έυραν νά σ’ άποχωρεσθώ !
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

ΙΟΤΛΙΛ (παρατηρούσα αύτήν κατά πρόσωπον.)

Δέν πιστεύω νά τδν άγαπας ;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ (μετά συστολή; )

Δέν πρέπει ;
ΙΟΤΛΙΛ.

Διατί ; Πότε ;
ΙΟΤΛΙΛ

Τδν άγαπας;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ (διά φωνή; χαμηλή;.)

'Οταν λόγου χάριν ύπανδρευθής.
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

yA ! πάντοτε είσαι ή αυτή' θέλεις πάντοτε νά λυπήσαι. Είξευρε λοιπδν οτι εγώ απαιτώ, ό θνητός εκείνος οστις θέλει γίνει
σύζυγός μ.ου . . . νά κατοική μετά τής μητρός μου ... ή τουλά
χιστον πολύ πλησίον αυτής... Καί έπειτα... εγώ πολύ δυσκόλως
θά ύπανδρευθώ.
ΙΟΤΛΙΛ

Είναι άξιαγάπητος !
ΙΟΤΛΙΛ (μετά τινα σιωπήν.)

’Αναγκάζομαι νά σέ εΐπω δτι θά ηναι δυστύχημα είς σέ, τδ

νά άφοσιωθής εις τδ αίσθημα αύτό... Σέ λυπώ ;...
ΚΛΟΤΙΛΔΗ (κρατούμενη.)

’Ολίγον . . . ’Αλλά διατί θά ηναι δυστύχημα ; Δέν είμπορώ
νά τδ μάθω ; Μήπως άγαπά άλλην ;
ΙΟΤΛΙΛ

Διατί;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Διότι έσκέφθην πολύ έπί τοϋ αντικειμένου τούτου.
ΙΟΤΛΙΛ

Ό κύριος Μάξιμος δέν μάς κρύπτει τά μυστικά του... γνωρίζομεν δλον, τδν βίον καί είξεύρομεν δτι ποτέ δεν θα νυμφευθή
διότι δέν νομίζει έαυτδν ελεύθερον... Ποτέ δέν θά νυμφευθή...
ΚΛΟΤΙΛΔΙΙ (χαμηλή τή φωνή >.αι δακρόουσα.)

”Α !
ΚλΟΤΙΔΤΠ

Δέν θά ύπανδρευθώ ποτέ νέον άνδρα. Λατρεύω τούς νέους, ώς
χορευτάς... άλλ’ ώ; σύζυγοι δέν μοί εμπνέουν ούτε εμπιστοσύνην,
ούτε σέβας... καί εγώ θέλ&υ νά σέβωμαι τδν σύζυγόν μου... Θέλω
νά τδν φοβούμαι . . . Θέλω άνδρα έπιβάλλοντα, σοβαρόν, τρομε
ρόν . . . δεσπότην τέλος! . . .
ΙΟΤΛΙΛ

Τί παιδί !

Ποτέ;...
ΙΟΤΛΙΛ

Μή μ’ εξετάζεις περισσότερον, κόρη μου. (’Εγείρεται.) Κλαίεις;...

’Ά! μή, σε παρακαλώ.
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Δέν είναι τίποτε... μετά μίαν στιγμήν παρέρχεται. Μετά μίαν
μόνην στιγμήν !
(’Εγείρεται βαίνουσα πρός τό παράθυρου. ’Λπομάσσει τους οφθαλμού;
προσποιούμενη ότι παρατηρεί ίξω.)
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ΙΟΓΑΙΑ (ίδ'α.)

”Α! τί είναι δ θάνατος απέναντι τοιούτου μαρτυρίου ;

ΙΟΓΑΙΑ

Καί ή κόρη αΰτη ήτις σας άγαπα;
ΜΑΕΙΜΟΣ

Ή Κλοτίλδη!... ’Ώ! Θεέ μου!

ΚΑΟΤΙΑΔΙΙ (βάλλουσα ασθενή κραυγήν.)

*A!
ΙΟΓΑΙΑ (προχωροΟσα πρό; αυτήν.)

Τί είναι ;
ΚΑΟΤΙΑΔΙΙ

Είναι αύτδς μήτέρ μου. 'Έρχεται εδώ. Φεύγω... φεύγω... ’Αλλά
μην άνησυχεΐς. Είξεύρεις δτι είμαι γενναία... μετά μίαν ώραν δέν
θά ενθυμούμαι πλέον τίποτε. (Άσπάζεται τήν μητέρα της.) Καί όμως

είμαι πολύ ευχαριστημένη... ναί, πολύ ευχαριστημένη.
(Εξέρχεται δεξιά.)

ΙΟΓΑΙΑ

Ναί σας άγαπα! Αυτή ήτον ή πρώτη λέξις της... Φαντασθήτε
τί ύπέφερα... Καί τώρα... Νά φύγω! ’Αλλά τότε πλέον δέν θά ελ
πίζω ούτε τον οίκτόν της... Ή θλίψ.ς της θά ήναι μίσος... Νά
μείνω!... Θά μαντευσφ τά πάντα σήμερον ή αύριον, άφοϋ σάς
άγαποί. Καί ποια αίσθήματα θά έχη διά τήν μητέρα της! ’Ά! τδ
παν!... τδ παν είναι αδύνατον!.., τδ βλέπετε!... Τή άληθεία θά
παραφρονήσω !...
ΜΑΕΙΜΟΣ (μετά σιωπήν, πλησιάζων αότήν διά φωνής γλυκείας καί πράου.)

Θέλετε νά φύγω μόνος;
ΙΟΓΑΙΑ

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

Σεις!.,. ’Ώ! δχι! δχι! Μή φαντασθήτε δτι αύτδ σάς ζητώ!
Μή πιστεύσετε δτι είμαι τόσον σκληρά!
ΜΑΕΙΜΟΣ

ΙΟΓΑΙΑ καί ΜΑΕΙΜΟΣ.

Μή μέ άρνήσθε μόνον... Υγιαίνετε!
ΙΟΓΑΙΑ (στηριζομένη έπί τήν πρός δεξιά εστίαν.)

'Η Κλοτίλδη επανήλθε!

ΙΟΓΑΙΑ (λαμβάνουσα τά; χεϊράς του καί βλέπων αύτόν με οφθαλμούς
πλήρεις δακρύων,)

’Ώ! συγγνώμην! συγγνώμ.ην ! ’Αγαπώ πολύ τήν θυγατέρα μ,οο!..
ΜΑΕΙΜΟΣ

Το είξεύρω... το έμαθον πριν ύπάγω εις τήν οικίαν μου... Και
θά μείνη πλησίον σας διά παντός ;
ΙΟΓΑΙΑ

Ναί... Λοιπόν! τί θά κάμωμεν τώρα ;—'Ομιλήσατε!... Λέ
γετε!... Διατάξατε!... διότι έγώ χάνω το λογικόν μου... σας το
e ζ
ομνύω.
ΜΑΕΙΜΟΣ

Δέν θέλετε πλέον νά μέ ακολουθήσετε ;

ΜΑΕΙΜΟΣ

Λοιπόν! πηγαίνετε νά τήν εύρετε... ίσως, μίαν ημέραν, έάν δέν
μοί τδ απαγορεύετε... θά έπανέλθω... ώς φίλος σας. Ναί! ώς φίλος
σας, σάς τδ ομνύω !...
ΙΟΓΑΙΑ

Εύχαριστώ.
ΜΑΕΙΜΟΣ (συνερχόμενος καί μετά πάθους.)

Υγιαίνετε! Μή μέ καταρασθήτε! Υπήρξα πολύ ένοχος... αλλά
σάς ήγάπων πολύ...

ΙΟΓΑΙΑ (καταβεβλημένη.)

ΙΟΓΑΙΑ (μόνη.)

Καί έγώ!

Τοϋτο είναι αδύνατον!

(’Εξέρχεται όρμητικώς.)

(Πίπτει έπί έδρας όλολύζουσα.)

,

ΜΑΕΙΜΟΣ

’Αδύνατον!
*11 ’Ιουλία διαβαίνει αριστερά,—’Ιουλία Μάξιμος.

Τί.Ιος τής 6'· πράζιως.
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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Κ αι πώς είναι ;

ΠΡΛΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
(’Οκτώ μήνας βραδύτερον.)

ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Πάντοτε υποφέρει.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

'Π αυτή σκηνογραφία χαΐ διαχόσμησις.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (μόνος χαθήμενος έπί άναχλίντροο χαΐ πλησίον της προ; δεξιά τραπέζης. Πέριξ αϋτοΰ διεσπαρμέναι έφημερίδες.—Άναγινώσχει έπιστολήν.—Με"
τά τήν άνάγνωσίν της.)

’Αλλόκοτος άνθρωπος αύτδς <5 Μάξιμος!... Ή άναχώρησίς του
μοί έφάνη πάντοτε ή παοαδοξωτέρα τοϋ κόσμου... Μήπως έφυγεν έξ αιτίας τής Κλοτίλδης
Κατ’άρχάς αύτδ υπέθεσα... άλλα
δέν είξεύρω πλέον.., άφοϋ αύτδς Επανέρχεται καί ή Κλοτίλδη εί
ναι πάντοτε Εδώ... Μήπως δυσπιστεΐ περί τής μεταβολής μου
και δέν θέλει πλέον νά ήναι δ μάρτυς τών αταξιών μου;... Πι
θανόν ! .. . Καί δμως... καί ούτως άν έχη, πάλιν θά δυσκολευθώ

νά τδ εξηγήσω ...
άλλος.

Περιπλέον... δέν έκαμε ποτέ τίποτε, ώς τις

Ναί... είναι τόσον νευρική!... Τί νά γίνη!... Αύταί αί πρώται
ήμέραι τής άνοίξεως διπλασιάζουν πάντοτε τούς παλμούς καί τούς
πόνους της... άλλά δέν πάσχει ή καρδία της... δόξοε τώ θεφ! Ά

κόμη χθές μοί τδ έλεγεν δ ιατρός... Κα'ι σύ,κόρη μου,είσαι καλά;..
ΚΛΟΤΙΑΔΙΙ (ψυχρός.)

Πολύ καλά, πατέρα μου!
(’Εξακολουθεί προχωρούσα πρδς τδ δωμάτιον τή; μητρός της.)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (έγειρόμενος.)

Διέρχεσαι λοιπδν χωρίς νά μ’ άσπασθής;
ΚΛΟΤΙΑΔΙΙ

Σ’ έβλεπον έπησχολημένον. (πλησιάζει τδν πατέρα της.)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Μήπως δέν μ’ άγαπας, κόρη μου;
ΚΑΟΤΙΑΔΗ

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

*Ω ! πατέρα μου...
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΚΛΟΤΙΛΔΗ.

(Εισέρχεται έξ άριστερών ή Κλοτίλδη· διστάζοοσα παρατηρεί τδν πατέρα της.
Κατόπιν προχωρεί πρδς δεξιά πρδς τδ δωμάτιον τής μητρός της.)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ποϋ πηγαίνεις κόρη μου ;

ΚΑΟΤΙΛΔΗ

Άστείζεσθαι, πάτερ μου;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΚΛΟΤΙΑΔΙΙ

Εις τής μητρός μου.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Δέν τήν είδες άκόμη σήμερον τδ πρωί;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Μάλιστα τήν είδα.

Ζηλοτυπώ ολίγον τήν μητέρα σου... ομολόγησε δτι τήν άγαπάς περισσότερον έμοϋ.

’Όχι' δέν αστεΐζομαι... μέ φαίνεται δτι ενίοτε ή πρδς εμέ άγάπη σου είναι χλιαρά... Είμαι μάλις-α βέβαιος δτι εμπιστεύεσαι τά
μυστικά σου είς τήν μητέρα σου καί είς εμέ ποτέ...
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Πρώτον δέν έχω μυστικά!...
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Είναι βέβαιον αυτό;... Κάθησ’ εδΰ> μίαν στιγμήν... Κάμέ μου
την χάριν αυτήν δεσποινίς... (Τήν ύποχρεώνει να χαθήση ΙτΛ τοϋ άναχλίντρον χαί άχουμδ?.) έδώ !... τώρα σέ ακούω... Είπέ μου τα δλα...
ΚΑΟΤΙΛΑΗ (γελώσα.)

ν
Tίr ναχ σε ειπω
;
α

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Κάθε κύρη έχει πάντοτε τά μυστικά της. Λέγετα σέ λέγουν οί
χορευταί σου ;
ΚΑΟΤΙΛΑΗ

*Ω! κάνέν σπουδαϊον, σας βεβαιώ!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Καί ή καρδία σου;
ΚΑΟΤΙΛΑΗ

’Επίσης.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Σοβαρώς, δέν σκέπτεσαι ποτέ νά ύπανδρευθής;
ΚΑΟΤΙΛΑΗ

Ποτέ ! Είμαι τόσον ευτυχής πλησίον της μητρός μΟυ... καί σοϋ.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Καί έμοϋ... Αύτο πολύ μέ κολακεύει... ’Αλλά τέλος εϊμπορεχ
τις ν’ αγαπά τήν μητέρα του... καί αυτόν τον πατέρα του... καί
όμως νά ύπανδρευθή. Τοϋτο συμβαίνει καθημερινώς.
ΚΑΟΤΙΛΑΗ

Μάλιστα" άλλά διά τοϋτο πρέπει νά ’γαπά τίς κάποιον περισ
σότερον τών γονέων του, ή τοόλάχιστον δσον αύτούς καί έγώ
περιμένω άκόμη αύτον τον κάποιον.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ιδού δικαιολόγησες... καί εάν ήρχετο αύτος δ κάποιος... ή
μ.άλλον άν επα,τήργετο ;
KAOTIAAU

Πώς; ποιος λοιπόν ;

ΛΕΩΝ ΜΕΛΑ2
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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, (καΟήιχενο; πλησίον της,)

Νομίζω νά παρετήρησα, κατά το διάστημα τών διακοπών,
δτι ήαθάνεσο συμπάθειαν τινα προς τδν φίλον μου Μάξιμον.
KAOTIAAU

Προς τδν κύριον Μάξιμον ;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ναι πρδς τδν Μάξιμον.
KAOTIAAU

Είναι αληθές πάτερ μου ;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Είπέ μοι λοιπόν, φιλτάτη μου, άφήκες νά έννοήσγ) δι’ οίουδήποτε τρόπου ό Μάξιμος τήν πρδς αύτδν συμπάθειάν σου ;
KAOTIAAU

Ποτέ!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Δέν εννόησες δμως ποτέ έκ τής ομιλίας του, έκ τοϋ τρόπου
του, δτι ύπωπτεύθη τήν πρδς αύτδν συμπάθειάν σου ;
KAOTIAAU

Ποτέ : τίποτε, πάτερ μου !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Είσαι βέβαια;
KAOTAIAU

”Ω ! βεβαιότατη ! ΊΙτο καλδς καί περιποιητικός πρδς έμ.έ.
άλλ’ ήσθανόμην καλώς δτι μέ μετεχειοίζετο ώς παιδίον' καί μά
λιστα τοϋτο μ’ έλύπει βλίγον......
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (.άσπαζόμένος αύτήν).

’Αθώα μου κόρη ! ’Εάν σέ ερωτώ δλα αύτά, τδ κάμνω διότι ή
άναχώρησις τοϋ Μαξίμου εις Αίγυπτον τδ παρελθόν έτος, υπήρξε
τόσον αιφνηδία, τόσον αλλόκοτος, ώστε πάντοτε άνεζήτησα τήν
άκατανόητον αυτής αιτίαν. Καί επειδή ή άναχώρησις του συνέπεσεν άκριβώς μέ τήν επάνοδόν σου εις τήν οικίαν, υπέθεσα δτι

ίσως ό Μάξιμος άπεμακρύνθη έκ λεπτότητος.

7

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

ΚΛΟΤΙΛΔΗ

ΚΛΟΤΙΛΔΗ
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’’Οχι' είναι δλως αδύνατον, πάτερ μου.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Τότε δυνάμεθα νά τδν αφίσωμεν νά έπανέλθ’/ι;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ (άταράχως.)
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’Ακούσατε! Ακριβώς κατά την εσπέραν έκείνην τής επιγραφής
μου. Ώμίλουν μετά τής μητρός μου, και δ λόγος συνέπεσε περί
τοϋ κυρίου Μαξίμου. 'Ομολόγησα είς την μητέρα μου, δ,τι και
είς υμάς, καί τότε αύτη μοί είπε....
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (σοδαρώτερος.)

’Επανέρχεται;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Είναι εις Παρισίους.... Ιδού επιστολή του.... Δεν θ’ Αργήσωμεν
νά τδν ’ίδωμεν... και δι’ αύτδ ήθέλησα νά κάμω μετά σου την μικράν αυτήν έξήγησιν... Τώρα, φιλτάτη μου, εμπιστεύομαι είς
την φοόνησίν σου... Δεν Αποθαρρύνω τδ ονεερόν σου' σοί ομολογώ
μάλιστα ότι τδ κατ’ εμέ θά ευχαριστηθώ νά τδ ϊδω πραγματοποιούμενον, διότι δεν γνωρίζω τιμιώτερον άνθρωπον τοϋ Μαξίμου.
Έκτδς δε τούτου ευρίσκω πολύ κατάλληλον την ηλικίαν του, την
οίκογένειάν του, και την περιουσίαν του..,. Αλλά τέλος δεν δυνάμεθα νά τδν άρπάξωμεν... Είμεθα υπερήφανοι καί κατά συνέ
πειαν δεν θέλομεν νά προσφερθώμεν.... "Ωστε....
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Θεέ μου?.... σας εύχαρ'στώ πάτέρ μου. Άλλ’ δλαι αί προφυ
λάξεις αύται είναι όλως ανωφελείς τώρα. Άπδ τοϋ δνείρου αύτοϋ,
ώς τδ δνομάζετε πρδ πολλοϋ έξύπνησα, και είμαι βεβαιοτάτη
δτι δεν θά τδ ίδω πλέον.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Παιδίον!... Ποτέ δέν είναι τις βέβαιος περί τών πραγμάτων
αύτών.
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Πάτέρ μου, θά σας εϊπω δλην την Αλήθειαν. ΓΗ μήτηρ μου μέ
απέτρεψεν αισθήματος άνευ έλπίδος, άνευ μέλλοντος, καί διά τοιούτων μάλιστα λόγων, ώστε ούτε λογικόν, ούτε αξιοπρεπές, ήθελεν είσθαι άν έπέμενον είς αύτό.
ΜΑΥΙΚΙΟΣ (άφελώς.)

Ή μητηρ σου; και πώς;

Σέ είπε ;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

"Οτι... δτι ό κύριος Μάξιμος δέν ήτο ελεύθερος.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πώς δέν ητον ελεύθερος;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

"Ο τι ητο δεσμευμένος... διά παντδς δεσμευμένος.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (μετά σιωπήν δια φωνής ήλλοιωμένης.)

'Η μητηρ σου... ή μητηρ σου σέ είπεν αύτό ;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ *
πος
τ(?
λη

)

Μήπως έσφαλλε;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Οχι... οχι··.

(’Εγειρόμενο; αίφνης μετά νέαν παϋσιν)

'Η μ.ήτηρ σου είναι είς τδ δωματιον της ;
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Μάλιστα.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πήγαινε, κόρη μου, πήγαινε... θα σ ανταμοσωμεν εις τον κή

πον... πήγαινε !
ΚΛΟΤΙΛΔΗ

Μάλιστα πάτερ μου,
("Ισταται παρατηρούσα τδν πατέρα της ανησοχ,ως.)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (Ιπιταζτιζώς.)

Πήγαινε !
('Ll Κλοτίλδη έξε'ρχεται )
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ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ εΐτα ΙΟΥΑΙΑ.
('Ο Μαυρίκιος μένεε ?πί στιγμήν άκίνητος, Υχων τό βλέμμα προσηλωμένου.
Κατόπιν διευθύνεται ορμητικές έξηγριωμένος καί αποφασιστικός πρός τό δω
μάτιον τής ’Ιουλίας. Μόλις όμως φθάνει πρό τής θύρας αύτοΰ, φαίνεται ή
’Ιουλία )
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (άναχαιτίζων έαυτόν.)

ΙΟΥΛΙΑ (έγειρομένη άποτόμως και παρατηρούσα τόν Μαυρίκιον.)

Άπέθανε.
('Ο Μαυρίκιος νεύει διά τής κεφαλής καταφατικές.ΊΙ Ιουλία κάθηται ψιθυρίζουσα)
Θεέ μ.ου ! ’Εξακολουθεί μηχανικώς έργαζομένη καί κατόπιν έπαναλαμδάνει χωρίς νά ύψωση τούς οφθαλμούς.) Πώς έφονεύθη ;

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Αλλά δέν έφονεύθη !
ΙΟΥΛΙΑ

Ά! ήρχόμην εις το δωμάτιον σου !
ΙΟΥΑΙΑ

Ά ! ένόμιζα δτι μέ είχες είπεϊ . . .
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ευχαριστώ. Νομίζω δτι έκράτησες τήν Κλοτίλδην.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
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Άπέθανεν έκ τών κόπων καί τών πυρετών.

Ναι συνδιαλεγόμεθα εδώ.

ΙΟΥΛΙΑ (μετά τινα στιγμιαίαν σιωπήν.)

ΙΟΥΑΙΑ

rH μήτηρ του θά ήναι πολύ δυστυχής.

Είναι εις τόν κήπον;

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

(Προχωρεί εν βήμα πρός τό βάθος )

Ναί. άλλ’ έπιθυμώ νά σέ εϊπω δύο λέξεις.
ΙΟΥΛΙΑ

Ευχαρίστως !
(Παρατηρεί μετ’ άορίστου α’σθη’ματος φρίκης τόν Μαυρίκιον, λαμύάνει
έργόχειρον και κάθηται έργαζομένη.)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (μετά παΰσιν όμιλεί βραδέως και εχων τούς οφθαλμούς
προσηλωμένους έπί τής ’Ιουλίας.)

’Έλαβον πρό ολίγου θλιβερών επιστολήν.
ΙΟΥΛΙΑ (ύψούσα τούς οφθαλμούς.)

’Επιστολήν;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Δέν θά ηναι μόνη.
ΙΟΥΑΙΑ

’Όχι άναμφιβόλως.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Χωρίς νά δμιλήσωμεν περί υμών... αγνοώ, τή άληθεία, πώς
ν’ αναγγείλω τήν είδησιν ταύτην εις τήν Κλοτίλδην.
ΙΟΥΛΙΑ

Εις τήν Κλοτίλδην;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ναί... Δέν παρετήρησες ποτέ τήν κλίσιν της πρός τόν Μάξιμον»
ΙΟΥΛΙΑ

Έξ Αίγυπτου... τοϋ έν Καίριο Γαλλικού προξενείου.
ΙΟΥΛΙΑ (ώχριωσα.)

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ά!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Ά ! φιλτάτη μου ! ('Η ’Ιουλία κάμνει κίνησιν αόριστον.) Ένθυμήσου
λοιπόν! (’Εγείρεται άποτόμως.)

Πρόκειται δυστυχώς περί φίλου. Προαισθάνεσαι τι εχου να σοι
αναγγείλω ;
('Η ’Ιουλία τόν παρατηρεί.)

Ό Μάξιμος....

ΙΟΥΛΙΑ

Τί;
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πώς! άλλ’ αυτή ή ιδία Κλοτίλδη, τής οποίας πρό μικρού έβο-

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

λιδοσκόπουν τά αισθήματα, μέ έλεγεν δτι σοί είχεν έμπιστευθή
τδ μυστικόν τοϋτο, τδ παρελθόν έτος, τήν αυτήν ήμέραν της άναχωρήσεως τοϋ Μαξίμου. Μέ τδ έλεγεν έδώ, πρδ ολίγων στιγ
μών... Δέν έψεύδετο πιστεύω.

Ή Κλοτίλδη μοί είπε λόγον σπουδαΐον τδν όποιον τή έδωκες.
Ύπαινίτεσσο OTt ό Μαυρίκιος ήτο δεσμευμένος...^Ησο λοιπόν πλειότερον έμοϋ μεμυημένη εις τά μυστήριά του;... Τί εΐξευρες;...

ΙΟΥΛΙΑ (μεταο vsuptxou γέλωτος.)

ΙΟΥΛΙΑ

yA! Θεέ μου !... Τότε, έγώ ψεύδομαι, άς είναι... Ναί,τώρα ένθυμοϋμαι... Άλλ’ έκείνη μοί ώμίλησε περί αυτού τόσον έπιπο-

Τίποτε;... Είπον δτι μοί ήρχετο εις τδν νουν τήν στιγμήν έκείνην.
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ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (>ia9rj[iivo; πλησίον της.)

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

λαίως !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Τόσον έπιπολαίως... ’Εκείνη δέν μέ έλεγε τδ αΰτό... Έάν την
πιστεύσω, ή ομιλία σας υπήρξε σπουδαιότατη. Προσέθετε μάλιστα
δτι την είχες προτρέψει νά παραιτηθή αισθήματος, άπδ τδ όποιον
δέν άνέμενε, κατά σέ, ούδεμίαν έλπίδα, ούδέν μέλλον....
ΙΟΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Μαυρίκιε! άρκεΐ, μή μέ βασανίζεις περισσότερον... Βλέπεις πό
σον υποφέρω.

Ναί, δυνατόν....
Μήπως υπόφερες

*Α ! αύτδ ήτο πρόφασις... Άλλα καί πάλιν ούδέν έννοώ... Τ
λοιπδν δέν σέ ήρεσκε τοϋ Μαξίμου ή διαγωγή ;.·. Δέν ήτον αρκε
τά θελκτικός καί συγχρόνως πλούσιος και έκ καλής οικογένειας;,
ή μή δέν είχε σπάνια πλεονεκτήματα, καρδίαν ιπποτικήν, χα
ρακτήρα εύθύν καί τίμιον ; Άρνεϊσαι δλα αυτά ;...

περισσότερον σήμερον τδ πρωί; Είσαι πολύ

ωχρά.
ΙΟΥΛΙΑ

Ναί, υποφέρω πολύ.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (Εγειρόμενος μετά βίας).

’Έστω, άλλ’ άπδ σοϋ έξαρτάται νά τελείωσης δλα ταϋτα διά
μιας λέξεως... Είπέ μου μόνον, διότι τοϋτο είναι ολίγον παράδο
ξον, διατί άπέτρεψες μετά τοσαύτης ζέσεως τήν θυγατέρα σου
τοϋ συνοικεσίου τούτου ;
ΙΟΥΛΙΑ

Άπδ την καρδίαν ;
ΙΟΥΛΙΑ (ρίπτονσα τω Μιυρικίω ταχύ βλέμμα.)

*Α ! δχι μόνον αύτοΰ, άλλά καί παντός άλλου !
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ναί, πάντοτε!
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Αλλά τέλος, διατί δέν ήθελες νά νυμφευθή δ Μάξιμος τήν θυ

γατέρα σου;

Άλλά καί πάλεν σ’ έρωτώ, διατί ;
ΙΟΥΛΙΑ (βίπτουσα τύ Εργόχειρόν της καί άπελπιστικώς.)

Θέλεις νά τδ μάθης ;
ΙΟΥΛΙΑ

Δέν έπίστευον δτι ήτο κατάλληλος δι’ αυτήν.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Διατί;
ΙΟΥΛΙΑ

Δέν τδ έπίστευον.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Σέ παρακαλώ.
ΙΟΥΛΙΑ (μετά σφοόρότητος.)

Διότι θά έπροτίμων νά θάψο> τήν θυγατέρα μου διά τών χειρών μου... παρά νά τήν παραδώσω εις τήν τύχην, ήτις τδν άνα-
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ΣΤΟΑ
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ποικίλη

μένει !... Έάν δγάμος είναι η είκών, την όποιαν έχει προ τών
οφθαλμών της, δηλαδη δ βίος άμφοτέρων ·ήμών... Έάν δ κόσμος
δέν έγνώριζεν άλλον γάμον, τότε! προτιμώ άπειράκις διά την θυ
γατέρα μου, ώς ήθελα προτιμήσει δι
* εμέ αυτήν, την αιώνιον μο
ναξιάν.... Τδ μοναστηριον, τδν θάνατον! (’Εγείρεται)
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

’Ά! σύ ητις δμιλεϊς τόσον περί τών δεινών σου, έάν θέλης νά
προφυλάξης την θυγατέρα σου αυτών, δίδαξε την νά ήναι τιμία
γυνή... 'Υπάρχουν δεινά τά όποια αγνοούν αί τίμιαι γυναίκες !

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Πιστεύεις;

(θέτει πρδ τών οφθαλμών αύτής την Επιστολήν τοΰ Μαξίμου. Ή ’Ιουλία εκβάλ
λει κραυγήν.—Συγχρόνως ανοίγεται ή θύρα του βάθους και άναγγέλλουσιν.)

rO κύριος Μάξιμος.
ΙΟΓΑΙΑ (ε’ς τδν κολοφώνα τής Απελπισίας, δράττουσα την χεΐρα
τοΰ Μαυρίκιου.)

Ά! έλεος!... έλεος!... έν ονόματι τού Θεού!... έν όνόματι της
θυγατρός μας ! Ά !...
(Καταλαμβάνεται ύπδ δύσπνοιας, θ/τει τάς γείρας έπί τής καρδίας της, και
καταπίπτει έπί τοϋ Ανακλίνερου’ ή δέ κεφαλή της κλίνει έπί τής τραπέζης.)

ΙΟΓΑΙΑ (περισσότερον έξαπτομίνη.)

Ά ! Θεέ μου ! άλλ’ έγώ σέ λέγω ότι όσον περισσότερον θά ύποφέρη... Αί άλλαι δέν υποφέρουν, έσο βέβαιος !... Άλλ’ η θυ
γάτηρ μου!... ποία θά ήτον η τύχη της;... Θά σο'ι την εϊ
πω !... διότι δέν γνωρίζω!... ’Αφού άγαπηθή ώς ερωμένη μτας η
μέρας, έπειτα θ’ άποξενωθή διά παντδς της καρδίας, της άγά
πης τού συζύγου της πάσης ευτυχίας, την δποίαν ώνειρεύθη... ’έ
πειτα θά ύβρισθη, θά περιφρονηθη πρδ τών οφθαλμών της’ θά
αντιμετώπιση γενναίως τάς διασκεδάσεις τού κόσμου, μέ τδ μει
δίαμα είς τά χείλη, μέ την καρδίαν πληρη δακρύων... πίστη κα'ι
άγνη, έλπίζουσα πάντοτε... μέχρι της άπαισίας,της άναποφεύκτου
εκείνης Ημέρας, καθ’ ην ούδέν έλπίζουσα, θά καταπέση έξηντλημένη ποοσκαλούσαν είς βοήθειαν τδν σύζυγόν της, όστις θά εύρίσκεται είς τάς έρωμένας του, τά τέκνα, τά όποια θά εύρίσκωνται
είς την εξορίαν, τδν Θεόν, όστις θά άποκριθ-ή! . και τότε... τότε
έν στιγμή παραφοράς, έν στιγμή άπογνώσεως... τδ αίσχος διά
νά θέση τέρμα!., και τέλος,... τέλος, Θεέ μου!... φρικώδη τινα
στιγμήν, ώς αυτήν συντετριμμένη έκ τών ελέγχων της συνειδησεως... δέν θά έχη πλέον άλλο καταφύγιου, είμη νά προσέλθη είς
τδν σύζυγόν της... και νά φωνάζη... φόνευσέ με! σέ ήπάτησα!...

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΟΙ ΑΥΤΟΙ. — ΜΑΞΙΜΟΣ.

(Εΐαέρ/εται ό Μάξιμος και παρατηρώ
*

τήν ’Ιουλίαν έκτάδην καί αναίσθητο
,
*

όρμα πρδς αύτήν )
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (διά φωνής βροντώδους.)

Μάθε ότι θά σέ φονεύσω !
ΜΑΞΙΜΟΣ (όστις κλίνει πρδς τήν ’Ιουλίαν, περιλύπως Ανεγειρόμενος )

Μάθετε ότι άπέθανε !

Τέ,Ιος τοϋ ύξάματος.

Τδ άνωτέρω ώραιότατον δράμα, όπερ λίαν εύγενώς παρέσχεν
ήμϊν πρδς δημοσίευσιν έν τη ΠοικίΛη Στοά ό μεταφραστής αυ
τού, άφιερώθη τη Έλληνίδι ηθοποιώ Κ. Σοφία Δ. Ταβουλάρη ύπ

αυτού.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Ψεύδεσαι... δέν θά έτόλμας... Θά έτρεμες πολύ διά τδν συνένο
χόν σου !
ΙΟΓΑΙΑ

Άπέθανε!

ΣΗΜ. 'Ο κ. Αεονάρδος κατά τάς δύο τελευταίας θεατρικάς πε
ριόδους (4 879 καί 4 880) είργάσθη μετ’ άξιεπαίνου ζήλου καί
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ΣΤΟΑ

ΠΟΙΚΙΛΗ
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πάνυ αφιλοκερδώς προς έμψύχωσιν και πρόοδον της 'Ελληνικής

σκηνής, μεταφρασας εκ τοϋ γαλλικού, πλήν τής 'Ιου.Ιίας, τοϋ α
ριστουργήματος τούτου τοΰ Octave Feilillet, και τά εξής 13 ω
ραία δραματικά έργα, άπερ έδώρησεν εις τούς καλλίτερους τών
Ελλήνων ηθοποιών. Εισ'ι δε ταϋτα : Οι ΠειραταΙ και οί Φυγάί^ε<·, οπό A. Bourgeois καί Dllgne.Ta Γεροντοπα.Ι.Ιήχαρα καί
ή Φερνάνόη, ύπο V. Sardu. 'Η Βρασι.ΐιανή, ύπο Ρ. Meurice.
Οί ΚατάσχοΛοι, ύπο J. Moinaux καί Ρ. Parfait. 'Ο ΆτάξΓχΙού.Ι, ύπο Μ. Masson καί A. Bourgeois. Ό Πω,Ιημίχος ευ
πατρίδης, καί ο Κυνηγός τής νυχτός, υπό A. Ferier. Τό ταζεΐΰιον τοϋ χνρΐου Περισσών, μήν άπατας ποτέ τήν γυναΐχά σου,
καί Αύο βΛαχες, ύπο Labiche καί Ναϋται χα'ι στρατι&ται, ύπο
Ε. Hugo. Οί ΠΕΙΡΑΤΑΙ, διδαχθέντες το πρώτον άπό τής σκηνής
τοϋ έν Άθήναις θερινού θεάτρου «’Ορφεύς) κατά τό έτος 1880,
ύπο τοϋ Έλληνοδραματικού θιάσου Μένανδρος, έπανελήφθησαν
δωδεκάκις, ένεκα τής εξαιρετικής τοϋ δημοφιλούς αυτού δράμα
τος επιτυχίας. Έκ δε τών λοιπών δραμάτων ό αυτός θίασος έδί—
δαξε πολλά έπιτυχώς ωσαύτως.
Σ. τ. Α.

ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ

ι
Απομακρυνόμενοι πρός καιρόν τοΰ θορυβώδους τών πόλεων
βίου, ούτινος είς έκαστος έξ ήμών λεληθότως γίνεται παραγων
τοϋ έν αϋταϊς διηνεκούς σάλου, τοϋ άποτελουμένου έκ ποικίλων
παθών, άδιακόπων αναγκών καί τόσων συμφερόντων, έκ τής
συγκρούσεως τών δποίων καταποντίζεται πολλάκις, ώς άλλο
άσθενές άκάτιον έν μέσω μυκωμένου πελάγους, τό άτομον, έξέλθετε, καθ’ ήν ώραν μάλιστα γονιμοποιέ! είς τοϋ έαρος τό φίλημα
ή φύσις τήν ποικιλόχρουν αυτής άλουργίδα άπλουμένην από τής
ακοας τών ορέων μέχρι τών αμμωδών έσχατιών, τών τειχών,
άτινα αί κοινωνίαι άνήγειρον, ύπείκουσαι εις τής αυτοσυντηοήσεως καί τής ανάγκης τό άκαταμάχητον κράτος, καί άναδράμετε
δπου σας καλέ! τής κοιλάδος δ χλοανθής τάπης, τοϋ δάσους ή

δροσερά αγκάλη, τών ορέων αί γραφικαί κορυφαί, άνέλθετε την
χθαμαλήν κλιτόν μονήρους γηλόφου, άναρριχηθήτε τούς βράχους
καταφύτου βουνού, καί από τής κορυφής άπολαύσητε τής κύκλω
έκτυλισσομένης άπεράντου τής φύσεως άπόψεως, αΐσθανθήτε τάς
θείας έκείνας έντυπώσεις, άς τό άνεξάντλητον τοΰ καλού έκτυπον
δαψιλώς έγχύνει είς τήν ένθουσιωδώς άνοιγομένην καρδίαν, έντυπώσεις άνυψούσας έλεύθερον τοΰ θεατού τό πνεύμα εις σκέψεις
άνωτέρας τών χαμαιγενών σκέψεων καί αισθημάτων, ύφ’ ών άποπνίγεται πλειστάκις τό φθισιών τέκνον τών πόλεων, σκέψεις δι’ών
φέρεται τανυπτέρυγος ή ψυχή είς κόσμους ύπερτέρους τής γήινου
σφαίρας, κόσμους παραγομένους έκ τής ανταύγειας τών έκ τοϋ
ιδεώδους προκαλουμένων σκέψεων, καί μεθυσθήτε πρός στιγμήν
είς τό θειον νέκταρ, οπερ κιρνόί αφειδώς τής μάγου φύσεως
ή άνθοστεφής ύδροχόη. Άνέλθετε τάς ίεράς κορυφάς τών ιερών
τής Ελλάδος ορέων, άς οί ευφάνταστοι πρόγονοί μας περιέβαλ-

ΣΤΟΑ

108

ΠΟΙΚΙΛΗ

λον διά τοΰ ιεροΰ τής θρησκείας μανδύα, έκπροσωποΰντες τάς
ύψηλοτέρας τών ιδεών, τά ευμενέστερα τών αισθημάτων, τάς δυ
νάμεις τών διαφόρων στοιχείων τής φύσεως, διά τών πολυπληθών
αυτών θεοτήτων, εις άς παρεΐχον ενδιαιτήματα τά μεγαλοπρε
πέστερα τών όρέων, τούς ευθαλεστέρους δρυμώνας, τάς διαυγεστέρας τών πηγών, αυτήν τήν μάγον τής φύσεως άγκάλην, δι’ ή;
καί μόνης δόναται νά μεταρσιωθώ το πνεύμα εις τάς σφαίρας
τοΰ καλοΰ, τοΰ άληθούς και τοΰ άγαθοΰ, τής συμφυοΰς ταύτης
ίδιότητος τής διεπούσης τον κόσμον ενιαίας θεότητος. Άνάβητε
τάς Παρνασσίους κορυφάς, τήν ευγεων ακρώρειαν τοΰ 'Ελικώνος,
καί έκεΐθεν μεταρσιωθήτε εις τό κάλλος τής πέριξ άπόψεως, ήν
άσθενώς έπιχειοεϊ νά περιγράψη ό κάλαμος ενός επισκέπτου τοΰ
ιερού τούτου ορούς, καί διά τής μυθολογίας καί τής πατρίου
ιστορίας, άνέλθετε εις τούς ενδόξους τής Ελλάδος χρόνους, ών
ώχράν άπεικόνισιν αποπειράται νά δώση ύμΐν φαντασία άσθενής
ένδς λάτρους τής εποχής εκείνης ύπδ το κράτος άρρήτου ενθου
σιασμού πατήσαντος τά ιστορικά ταΰτα εδάφη.

II
Άνέτελλε μεγαλοπρεπή; ό τοΰ Ώρίωνος αστερισμός, καθ’ ήν
ώραν παρελαύνοντες τήν κρήνην χωρίου τίνος τοΰ δήμου Θεσπιέων
άνηρχόμεθα τού; πρόποδας τοΰ Ελικώνος. Σιγή βαθεΐα ήπλοΰτο
περί ημάς, καί μόνον ό μονότονος τών Ίππων μας βηματισμός
ήκούετο διαταράττων τήν νηνεμίαν τής νυκτός, κρότος καθιστών
τήν σιγήν βαθυτέραν, περιβαλλομένην είδος μυστηρίου. Μετ’ ού
πολύ ήχος αύλοΰ δονοΰντος γλυκυθύμου αφύπνισε κοιμωμένην
έκεϊ που αγέλην αιγών συνοδεύουσαν έκ διαλειμμάτων διά τοΰ
δειλοΰ κροταλισμού τών κωδωνίσκων της τον εις τον αύλδν έγχυνόμενον γλυκύν τού αϊπόλου στεναγμόν. Τις δδεύων έν μέσω
θερινής νυκτδς εις τάς έρημους τών υπωρειών ατραπούς καί άκούων έκ τής πλησίον εκεί χαράδρας άπορρέουσαν τήν ήμερον τού
αυλού στοναχήν, δέν αισθάνεται τούς γλυκυτέρους εις τήν ψυχήν
αυτού παλμούς,καί δέν δνειροπολεϊ τά θέλγητρα τοΰ άφελοΰ; ποιμενικοΰ βίου, έπιθυμών νά διαρρεύση τής ζωής του το πολυκύμαν-
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τον νάμα, γαλήνιον, ύπο τήν σκιάν έλάτης παρά το βελάζον ποίμνιόν του; 'Υπο το κράτος τοιούτων δνειροπολήσεων παρηοχόμεθα
υψηλόν τινα λόφον, επί τής άκρα; τού οποίου ύπο το άμυδρδν
τών άστέρων φώς διεκρίναμεν λευκαίνοντα πύργον, τδ μόνον σωζώμενον λείψανον τής αρχαία; κώμη; ’Άσκρη;, τής πατρίδος
τού έποποιού 'Ησιόδου. Άνεφαντάσθημεν τδν ποιητήν τής θεογο
νίας ποιμαίνοντα έδώ που ύπδ τδν 'Ελικώνα, ώ; αύτδς ψάλλει,
τάς άρνα; του, όπόταν παρέστησαν πρδ αύτού αί κόραι τοΰ Διό;,
αί Έλικωνιάδες Μοΰσαι, καί δρέψασαι κλώνα ευθαλούς δάφνης
τφ προσέφερον έμπνεύσασαι εις τδν πατέρα τοΰ διδακτικού έπους
τήν θείαν αϋδήν δπω; ψάλλτ)
τα τ' έσσόμενα πρδ τ’ 2όντα.

Καί άνηρχόμεθα, άλλ’ οσω άνεβαίνομεν τά ιερά έκεϊνα έδάφη,
έπί τοσούτω άφιπτάμεθα τοΰ παρόντος, είσδύοντες εις τής προϊ
στορικής έποχής τούς ομιχλώδεις χρόνους. Καί ώς ή περί ημάς
κεχυμένη σκοτία ήρξατο νά συγκιρνάται ύπδ τάς λαμπρά; τής
έπιτελλούσης άφροδίτης άκτΐνας, καί κράμα φωτδς καί σκιάς
έπεχύθη εις τδν κύκλωθεν ορίζοντα, ούτω καί τδ πνεύμα ημών
διά τοΰ φωτός, δπερ διαχύνουσι τά γνωμικά τοΰ 'Ησιόδου έπη,
άπέβαλε μέρος τοϋ καλύπτοντας αύτδ σκότους δυνάμενον ν’ άντιληφθή πως τής κοινωνικής καταστάσεως τοΰ σιδηρού γένους.
’Αμφίβολον τδ περί ημάς τής φύσεως φώς, άμφίβολος καί ή άπεικόνισις τής άρχαίας ταύτης έποχής.
Κάμπτοντες δεξιά άντιμετωπίσαμεν αίφνης ύπερυψήλου; τινά;
βράχους, ών τδ ύψιτενές άνάστημα μάτην άπεπειράθη τοσάκις
νά κάμψη τής θυέλλης τδ μένος, τής οποίας άψηφοΰντες έξαίρονται εις ύψος έπιβάλλον τώ όδοιπόρω τήν έκ τού μεγαλείου
των σιωπήν. Τρεϊς ή τέσσαρες, άνιστάμενοι άπειλητικοί ώς άλλοι
γίγαντες, τοποθετηθέντες έκεϊ ύπδ τής φύσεως ώς πιστοί φρουροί
τοΰ ιερού τών Μουσών τεμένους, φύλακες, οίτινες διά τής ώς έκ
τοΰ συγκεχυμένου τής ώρας φωτδς σκοτεινής δψεώς των έφαίνοντο
ώσεί έρωτώντες ημάς, πώς έτολμήσαμεν νά πατήσωμεν τήν ίεράν
γήν, έφ’ ή; άλλοτε άντηχεΐ τδ έρρυθμον τών καλλισφήρων Μου
σών βήμα. Βράχοι, άψυχο» μάρτυρες κόσμου ιδεώδους ώς δνειρον
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Αποπτάντος έν τή άτελευτήτω πορείιι τών αιώνων Αποτόμως,
προσκλίνοντες ώσεί έτοιμοι νά κυλίσωσι πρδς τά κάτω και συν
*
θάψωσιν υπδ τάς απόκρημνους πέτρας των τδν τολμήσαντα νά

Διατί νά μή δύναται ώς απεικονίζεται πολλάκις διά τοΰ λόγου
τδ κάλλος τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, νά έγκατοπτρίζεται είς ρή
ματα έπαρκή καί τοΰ έσωτερικοΰ τδ βάθος, ευρυνόμενου έπί τή
θέα μάλιστα τής έμπνεούσης αύτδν εύγλώττου φύσεως, Αλλά νά
περιορίζεται είς επιφωνήματα καί μόνον θαυμασμού δπως έκχύση
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διαταράξη τήν εΰλαβουμένην τδ πένθος των σιωπήν.
Καί Ανηρχόμεθα φθάσαντες εις ύψωμά τι, δπόθεν ^ίπτοντες τδ
βλέμμα κάτω ήμών διεκρίναμεν υπδ τδ φώς τής ύποφωσκούσης
^οδοδακτύλου ήοΰς νά διαφαίνωνται αί σειραί τών αφυπνιζομένων πέραν κυανών δρέων. Αδύνατον ν’ Αναπαραστήση καί τοϋ
εύφανταστοτέρου καλλιτέχνου δ δόκιμος χρωστήρ τόσω πιστώς
τήν βαθμιαίαν είς τήν ορασιν παράστασιν τών ποικίλων τής άνεγειρομένης φύσεως Αντικειμένων, αδύνατον νά περιγράψη δ λόγος δσα» καί άν ή γραφικός καί έντονος τήν μυστηριώδη έντύπωσιν, ήν γέννα είς τήν ψυχήν τοΰ θεατού ή άπδ τοΰ σκότους είς τδ
φώς άνεπαισθήτως γινομένη μετάβασις τής κτίσεως. Δέν νομί
ζει δ έντυχών τοιούτου θεάματος δτι τήν στιγμήν έκείνην διαπλάττεται τδ πρώτον υπδ τών χειρών τοΰ δημιουργού ή κύκλω
άναφαινομένη φύσις, δτι τήν έδραν ταύτην προβαίνει άπδ τοΰ χάους

Ανασχηματιζόμενος δ ποικίλος εκείνος κόσμος, δ είς δρη ειτα πε
διάδας καί ύστερον χλοερούς λειμώνας βαθμιαίως εκτυλισσόμενος,
δτι τήν στιγμήν ταύτην προΰπάρξας εύδαίμων δ θνητδς καθοροί
πέριξ του ώς άλλος θεδς δημιουργουμένην τήν κύκλωθεν κτίσιν ;
Καί είσήλθομεν είς τδ θαυμάσιον τοΰ ορούς άλσος. Καί είσεπνεύσαμεν τδ μεθυστικόν άρωμα τής δροσοπνόου έλάτης φερόμενον έπί τών δροσοσταγών πτερύγων τής ψύχρας αύρας τής πρωίας,
καί ήσθάνθημεν τήν έκλυσιν έκείνην τών αισθήσεων, ήτις πληρού
σα τά στήθη μας απροσδιορίστου τινδς αισθήματος έμβάλλει είς
τήν πνιγομένην ύπ’ αδήλου ηδονής ψυχήν μας τδν πόθον τοΰ ν’άπαλλαγή τοΰ γηίνου αυτής σαρκίου, καί κούφη χρυσαλίς, άποπτή
είς αγνώστους κόσμους, άφ’ών νομίζει άποπνέουσαν τήν μειλίχιον
έκείνην αύραν, παρέχουσαν άμυδράν ιδέαν τής έν αύτοΐς διαπνεούσης α,ίωνίας μακαριότητας, δπως Αποπτή, καί άποσβεσθή, εί δυ
νατόν, είς τ’ Αχανή του απείρου πλάτη, ήρέμα Αναλυομένη ώς
τά λευκά τής δειλής νεφύδρια. *Α ! διατί νά μήν έχη καί δ έσωτερικδς κόσμος ανάλογον πρδς τδ -βάθος του τήν γλώσσαν;
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τδν είς τά στήθη μας έπαιγίζοντα ενθουσιασμόν ;
Έχρύσου ήδη διά τών συμπαθών Ακτινών του τάς κορυφάς τών
ψιθυριζουσών έλατών Αναβαίνων έκ τών Απέναντι δρέων τής Εύ
βοιας δ ήλιος, δτ’ ευρέθημεν έπί τής κορυφής τοΰ Έλικώνος.'Οποία
περί ήμάς μάγος φύσις! όποιον μεγαλοπρεπές θέαμα ! δποία ποι
κιλία ζωγραφικής Απόψεως!
Ιδού άπλοΰται κυανούς, ώς άλλο κάτοπρον έφ’ ού αντανακλάται
δ άτέρμων ούρανός, δ Κορινθιακός κόλπος πεοισφιγγόμενος υπδ
τών πευκοστεφών βουνών τής Μεγαρίδος καί τής μακράς σειράς
τών δρέων τής Πελοπόννησου, αποληγόντων είς δμαλάς Ακτάς, αΐτινες φαίνονται ώσεί έζωγραφημέναι υπδ γραφίδος δεξιού τεχνίτου.
Έκεϊθεν Ανελίσσεται ή ανώμαλος άλυσις τών δρέων τής Λοκρίδος,
εντεύθεν τών δποίων ανυψοΰται γιγαντώδης δ νεφοθρέμμων Παρ
νασσός, αναπαύων τάς ευρείας βάσεις του έπί τών στέρνων τής
γής ώς άλλος κεκμηκώς Τιτάν, §ν έπληξε καιρίως τοΰ Διδς δ κε
ραυνός, καί πέραν έκτείνεται ή μακρά ^Ορθρυς. ’Εντεύθεν τανύεται μεγαλοπρεπής ή τής Κωπαί'δος λίμνη, έν ή κατεποντίσθησαν
πάλαι ποτέ αί Κώπαι καί τόσα άλλα πολίχνια, είς τάς όχθας
τής δποίας διακρίνονται μικρά τινα χωρία δμοιάζοντα μακρόθεν
πρδς ποίμνια ποτιζόμενα καί όπισθεν αυτής ώς έν μυχώ τδ
ανωφερές πεδίον τοΰ Όρχομενοΰ. Κάτω διαπτύσσεται ώς ποικιλό
χρωμος ζατρικίου πλάξ ή γραφικωτάτη τών Θηβών πεδιάς' έδώ

που χλοεροί γήλοφοι, έπί τής κλιτύος τών δποίων λευκαίνουσι
χωρία παμπληθή παρέχοντα μακρόθεν τήν οψιν Αγέλης περιστε
ρών έπί βοσκήν πλανωμένων, έκεϊ δίσκοι μικρών λιμνών υπδ τάς
ακτίνας τοΰ ήλιου απαστράπτοντες, καλλιεργήσιμοι συμμετρικαί
γαΐαι, απέραντοι άρουραι, χλοεροί αμπελώνες, καί είς τ’ άκρον
έπί τής Αρχαίας Καδμείας ή νΰν τών Θηβαίων πόλις. Τδ όρος
Σφίγγιον, τδ ΙΙτώον καί έντεΰθεν τοΰ γηραιού Κιθαιρώνος αί ποδή-
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ρεις πτυχαί περιστέφουσι τά πλάτη τν^ς ενδόξου ταύτης πεδιάδος.
Τοϋ Πάρνηθος αί κορυφαί, τό Πεντελικόν, τοϋ 'ΥμηττοΟ ή χθαμα
λή άποψις και Αντικρύ ή μακροσκελές τής Εύβοιας νήσος Ανα
παυόμενη έπί τοΰ κόλπου της τοϋ γαλανού διήκοντος μέχρι τοΰ
Παγασητικοΰ, άνωθεν τοΰ οποίου διαγράφεται περίλυπος ή θέα
τοΰ Πηλίου. Καί άπό τών ωραίων έντυπώσεων, άς παράγει εις τον
οφθαλμόν τοΰ θεατοΰ ή μεγαλοπρεπής αυτή τής φύσεως ζωγρα
φιά, μετεφέρθημεν είς άλλας είς άς μεταρσιοΰται εύστροφος ή φαν
τασία όδηγ ουμένη ύπό τών ιστορικών εκείνων τύπων,οϊτινες υπήρ
ξαν μάρτυρες αύτόπται ηρωικής καί ποιητικής εποχής. Καί Αναπλάττομεν τούς πρωτογενείς τών προπατόρων θεούς Τιτάνας μαχομένους από τής κορυφής τής ’Όθουος κατά τών από τοΰ Όλύμπου όρμώντων θεών.’Ακο ύομεν τήν γήν σειομένην έκ βάθρων, τά
πάντα σμαραγοΰντα, καί τά εδάφη έφ’ ών έπάτει τών μαχομένων ό ποϋς κλονούμενα σπασμωδικώς. Φοίττομεν προ τής συν
δρομής, ήν παρέχουσι τω αρχηγέτη Δι'ί οί Κύκλωπες καί οίΈκατόγχειρες βάλλοντες κατά τών Αντιπάλλων του βράχων νιφάδας
και Ακατάπαυστον σωρείαν μυκωμένων κεραυνών, καί έν τέλει Ακούομεν ύποκώφως κατακρημνιζομένους είς τά ζοφερά τοΰ ταρτάρου βάθη τούς ήττηθέντας Τιτάνας, καί διά τής μυθικής ταύτης
τών θεών συγκρούσεως λαμβάνομεν ατελή ίδέαν τής φρικώδους
πάλης τών διαφόρων στοιχείων τής φύσεως μέχρι τής έναρμονίου
αύτής διαπλάσεοις. Καί φανταζόμεθα διασχίζουσαν τον κυανοΰν
αίθέρα τήν χορείαν τών ολυμπίων καί κατερχομένην μεγαλοπρεπώς είς τούς γάμους τοΰ οίκιστοΰ τών Θηβών Κάδμου άγον
τος είς τον βωμόν τήν θυγατέρα τής ’Αφροδίτης καί τοΰ *Αρεως
'Αρμονίαν. Άκολουθώμεν τάς διαφόρους τής πόλεως ταύτης τύχας,
καί ίστάμεθα προς στιγμήν προ τοΰ διαδραματιζομένου προ τών
τειχών της φονικοΰ πολέμου τών έπτά έπί Θήβας. Άποστρέφομεν
τήν δψιν έκ τής απαίσιας σκηνής τής Αλληλοσφαγίας τών αδελ
φών Έτεοκλέους καί Πολυνείκους καί θρηνοΰμεν τήν τύχην τοΰ
γέροντας Οίδίποδος χειραγωγουμένου ύπό τής δυστυχούς ’Αντιγό
νης κατά τάς υπώρειας τοΰ Κυθαιρώνος. Άφίνοντες τήν ύπό τοϋ
Σοφοκλέους τόσω παθητικώς έκτραγωδηθεϊσαν οικογένειαν τών
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Λαίδών, στρέφομεν τδ βλέμμα άνά τάς υπώρειας τοϋ Παρνασσού,
πρδς ο μέρος άλλοτε άνυψοΰτο τδ έν Δελφοϊς μαντεϊον τοϋ ’Απόλ
λωνος. Κ’ ενθουσιώδεις άναφανταζόμεθα τελουμένην μίαν τών πα
νελληνίων εκείνων πανηγύρεων, ών σκοπδς ήτο δ σύνδεσμος και ή
σύσφιγξις τών κοινωνικών τής αρχαίας 'Ελλάδος θεσμών. Τά Πύ
θια τελούνται έκεϊ, καί άπδ έκάστης γωνίας 'Ελληνικής συρρέουσιν άθρόοι καί ποιηται καί μουσικοί και λογογράφοι και τών άθλητών ή πολυπληθής χορεία. Και ίδού δ υψιπετής Πίνδαρος τανύων
τάς νευράς τής λύρας του υμνεί τδν εις τδν δίσκον ή τδν δρόμον νικήσαντα καί κλάδος ελαίας προσφέρεται αύτώ ύπδ τής προεδρευούσης
άμφικτυονίας. Ιδού έν μέσω τοϋ πλήθους ύποχωροΰντος μετά σε
βασμού προβαίνει ή Ταναγραία Κορίννη ή τοσάκις τδν μέγαν τής
'Ελλάδος λυρικδν ποιητήν έν άγώσι ύπερβαλούσα. Ιδού ένθους δ
Πραξιτέλης συλλαμβάνων τδ πρότυπον τής θεάς ’Αφροδίτης έκ τής
έν μέσω τού άποθαυμάζοντος πλήθους διερχομένης περιβοήτου έταίρας Φρύνης έν πλούσια περιβολή ά/ιαστραπτούσης. Έκεϊ δεξιούνται
άλλήλοις οί Σπαρτιάται και οί ’Αθηναίοι, οί Μεγαρεϊς καί οί Πλαταιεϊς, οί Θηβαίοι καί οί Θεσπιεϊς. Θυσίαι δ’ εκατόμβης προσφέρονται εις τδ ίερδν τού ’Απόλλωνος ύπδ τοΰ λαοϋ εκείνου, τοϋ
διά τοϋ καλοΰ καί μόνον άνυψωθέντος εις δυσθεώρητα ευφυΐας ύψη.
Και άνεπλάσαμεν τήν ένδοξον ημέραν, καθ’ήν οί "Ελληνες πλήρεις
χαράς επί τη έν Σαλαμϊνι νίκη των άνήρχοντο τού Παρνασσού
τάς ύπωρείας, δπως άναθέσωσιν εις τδ ίερδν τοϋ ύμνουμένου ενταύ
θα θεού τδν έκ τών άκροθινίων κατασκευασθέντα κολοσσιαϊον αν
δριάντα εις άνάμνησιν τής καταδιώξεως τοϋ Περσικού στόλου.
Ήκούσαμεν τδν σάλον τοΰ συνωστιζομένου εις τδ στενδν 'Ελληνι
κού στόλου, τοΰ συνοδεύσαντος τούς ’Αθηναίους όπως άποθέσωσιν
εις τδ ίερδν τού Ποσειδώνος, τήν άνατεθεϊσαν αύτώ εχθρικήν τριήρη, καί άνεφαντάσθημεν προπορευόμενον τδν δαιμόνιου άνδρα,όστις
αν καί δέν έτιμήθη ένεκα τής φιλαύτου αδυναμίας τών συστρατηγησάντων τής τυπικής απονομής τού άθλου, γενομένης κατά τήν
ημέραν ταύτην τής κρίσεως τής είς τδν άριστεύσαντα έν Σαλαμήν^
παροχή; τούτου, διεβοήθη όμως καί έδοξάσθη ύπδ τής κοινής συ
ν ειδήσεως, τόύ άλανθάστου τούτου άγωνοδίκου, ώς ό σοφότατος
8
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και δεξιότατος τών Ελλήνων,έτυχε τής <ζλ·ηΟοΰς
ής δ αχ£~
φανος έπεκόσμησεν «γήρατος τούς κροτάφους του,κατέχοντας μίαν
τών λαμπροτέρων θέσεων έν τώ Πανθέω τής ιστορίας, τής έκπροσωπήσεως ταύτης τών εύλογιών ή τών άρών ολοκλήρου τής άνθρωπότητος εις τούς εύεργέτας ή δημίους αύτής.
Καί εΐδομεν τήν μεγαλοπρεπή πεδιάδα τών Πλαταιών άπλουμένην κάτω τοΰ Κυθαιρώνος ώς άλλην πορφύραν τής θεάς ’Ελευ
θερίας. Και άνήλθομεν διά τοΰ πνεύματος εις το μεγαλεϊον τής
ενδόξου εκείνης μάχης, ήτις διεδραματίσθη επί τής ιστορικής ταύ
της γής, έφ’ ής ώς έπί άλλου παγκοσμίου δαπέδου διηγωνίσθη ή
θεά ελευθερία κατά τής έριννύος δουλείας. Άνεπλάσαμεν τδ μέγε
θος τοΰ ενδόξου τούτου κατορθώματος τών ήμετέρων προγόνων,
δπερ συμπληρούμενον διά τής έν Μαραθώνι ήττας τών βαρβάρων
έγένετο ό εδραίος στυλοβάτης έπί τοΰ οποίου ήδυνήθησαν at μετέπειτα γενεαί ν’άνιδρύσωσι τήν φωτοπάροχον δάδα τοΰ πολιτισμού,
προ τής αίγλης τής οποίας έσκεδάσθησαν τά σκότη τής βαρβαρότητος ύφ’ ών θά έξηκολούθει στενάζουσα έτι ή πολυτλήμων άνθρωπότης. Άλλ’ ola άντίθεσις ! Παρά τήν πεδιάδα ταύτην άπλοΰται κατηφής ή τών Αεύκτρων πεδιάς. Ναί μέν αί Θήβαι άνήλθον
έκ τής άσημότητος αυτών εις τδ άπόγειον τής δόξης διά τής έμφανίσεως τοΰ άπαραμίλλου έκείνου πολιτικού καί στρατιωτικού
άνδρός, δστις θνήσκων έκληροδότει τοΐς συμπολίταις του, δύο θυ
γατέρας τήν έν Λεύκτροις και έν Μαντινείά μάχην, ναί μέν κατέπεισεν ή έπηομένη δφρύς τής δεσποτικής Σπάρτης καί άπέτισε
διά τοΰ αίματος τοΰ βασιλέως της Κλεομβρότου τά δεινά, άτινα
είχε προξενήσει τή πολιτεία τών μεγάλων ’Αθηνών καί τώνσυμμαχίδων αυτή πόλεων, άλλ’ όμως έπί τής πεδιάδος ταύτης έχύθη
καί αυθις αίμα άδελφικδν καί μετεβλήθη ή ένδοξος τών Ελληνι
κών πολιτειών άλουργίς εις αίματτόεντα ράκη, δι’ ών μάτην προσεπάθησαν νά καλύψωσι κατόπιν τήν γυμνότητα αύτών, δπόταν
άντιπαρετάσσοντο κατά τών προσβολών τού Φιλίππου έκεϊ απέ
ναντι εις τδν μόλις διακρινόμενον τόπον τής Χαιρωνείας, έφ’ ής
κατέπεσε μέχρις ένδς δ ίερδς τών Θηβαίων λόχος. Τίς μελετών
έπί τής εΰρείας ταύτης πεδιάδος δέν διαβλέπει δλόκληρον τήν

ιστορίαν τής αρχαίας'Ελλάδος διαιωνιζομένην; Τίςάναπολών τά
έν τοϊς τόποις τούτοις μεγάλουργηθέντα δέν λαμβάνει πλήρη ιδέαν
τών αρετών καί τών άδυναμιών τοΰ λαού έκείνου; ’Εάν αί Πλαταιαί υπήρξαν ή δόξα τής 'Ελλάδος, τά Λεΰκτρα έγένοντο τδ δά
κρυ αύτής καί ή Χαιρώνεια δ τάφος της. Καί δπόσαι άλλαι
ένδοξοι σελίδες έγράφησαν έπί τών τόπων τούτων διά τοΰ αίμα
τος τών ήρώων τοΰ 1821 !
Πλανηθέντες δ’ έπί τοΰ όρους άνεύρομεν τήν τοΰ ίππου κρήνην,
ήτις ώς ιστορείται, άνέβλυσεν, πλήξαντος τοΰ Πηγάσσου διά
τής δπλής του τήν γήν. Άγριος χαμαίκισσος περιστέφει τά
χείλη τής κρυσταλλώδους ταύτης πηγής, έκεϊ όπου άλλοτε ήσαν
γεγραμμένα έπί μολύβδου τά 'Ησιόδεια έπη. Καταβάντες στάδιά
τινα εϊδομεν άλλά γυμνδν πλέον τδ μέρος, έφ’οΰ άλλοτε έθαλλε τδ
ίερδν τών Μουσών άλσος, παρ’ ώ σώζεται έτι ή Άγανίππη πηγή,
εις τά διαυγή τής δποίας ρείθρα λουόμεναι αί εύκομοι Μοΰσαι άνήρχοντο έρρόθμω ποδί εις τήν κορυφήν τοΰ όρους. Πόσον ώραϊον
τδ άναπλάττειν τά αερώδη έκεϊ να όντα άγοντα έδώ που θεσπέσιον
χορδν ύπδ τδ θειον άσμα τής φόρμιγγας τοΰ ’Απόλλωνος, το
σκέπτεσθαι, ότι έκάστη καλή τέχνη είχε κατά τούς ποιητικούς
τής 'Ελλάδος χρόνους τήν θείαν αυτής αντιπρόσωπον καί προστάτιν, ής τήν έμπνευσιν έπεκαλεϊτο προοιμιαζόμενος τοΰ έπους του
δ "Ομηρος καί δ Ησίοδος, έμπνευσιν κληροδοτη'εϊσαν έκτοτε τή
νεωτέροι ποιήσει, τδ φαντάζεσθαι ότι ένταΰθα ύπδ τήν άρωματώδη τής έλάτης αύραν παρά τά ρείθρα τών βρυοσκεπών τούτων
πηγών άνεπαύοντο ή ’Ερατώ καί ή Καλλιόπη, ή Μελπομένη καί
ή Θάλια συμπλέκουσαι χλοερούς στεφάνους ίου καί ανεμώνης!
Τά άνθη, ταύτα θάλλουσιν έτι άνανεούμενα εις τοΰ έαρος τούς
άσπασμούς, αί διαυγείς πηγαί παρέχουσι ψυχρδν έτι τδ ρεϊθρόν
των εις τών πεοδίκων καί τών κοσσίφων τήν δίδαν, αί ύπερήφανοι έλάται άρωματίζουσιν έτι τδν θρηνοΰντα έν μέσω αύτών άνε
μον, δ ευγεως 'Ελίκων άνυψοΰται πάντοτε μεγαλοπρεπής, άλλ’ αί
Μοΰσαι;
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Καί μόνον δ πέλεκυς τοϋ υλοτόμου αντηχεί ήδη εις τά βάθη
τοΰ άπωρφανισθέντος δάσους, καί έν μέσω της έλάτης ακούεται
ύπδ τοϋ διαταράττοντος ένίοτε την σιωπήν οδοιπόρου ψιθυρίζουσα
πενθίμως ή αύρα ώς άλλος στεναγμός ψυχής άγαπώσης νά πτερυ
γίζω είς προσφιλείς τόπους, έν οϊς διέρρευσεν ή νέα της ζωή.
Nikoaaos

Δ,

Xatziikos.

Οί προπάτορες ήμών διήγον τδν βίον ώς έπί τδ πλεϊστον έν ύπαί
*
θρω. Δέν είχον άδικον, διότι προσεπάθουν νά ζώσι κατα φύσιν

----------

καί ή φύσις τοϋ δντος έπλάσθη έλευθέρα.
Την σκέπην έπενόησαν τά δντα όπως εύρίσκωσιν ύπ’ αυτήν τήν
άναγκαίαν προφύλαξιν άπδ πάσης τών στοιχείων βίας και ίδίως

τήν άνάπαυσιν μετά τδν κάματον, τδν ύπνον έν ώρα νυκτός. Ό
λέων εΰρε τδ άντρον και ήρκέσθη είς τοϋτο, τδ πτηνδν έκτισε
τήν φωλεάν του, ό άνθρωπος, τδ μωρότερον τής φύσεως πλά
σμα, ύψωσε τοίχους και έτάφη έν αύτοϊς.
*
* *■
Οί "Ελληνες και δσοι άλλοι λαοί εόρίσκοντο ε’ς άμεσον μετ’
αύτών σχέσιν ταχέως έννοήσαντες τδν προορισμ,ον τής σκέπης
άνήγειρον τούς οίκους διά τήν απόλυτον ανάγκην τής προφυλάξεως καί διέτριβον έν αύτοϊς ώς έλάχιστα.
"Εξω, έν ύπαίθρω ευρισκον πάσαν ηδονήν άναπνέοντες τδν κα
θαρόν αέρα, έν τή αγορά, έν τή έκκλησία, έν τοΐς κήποις. Έκεΐ
συνηθροίζοντο ΐνα περί πάντων λαλήσωσιν, έκεΐ τάς διατριβάς
αύτών έποιοϋντο τδ πλεϊστον τής ημέρας, τδν οίκον έχοντες ώς
νυκτερινόν ένδιαίτημα μόνον.
Άλλ’ όταν έβρεχε τί έκαμνε τδ πλήθος τοϋτο ; Έπανήοχετο
είς τά ίδια πρδς αποφυγήν τής βροχής’ διακόπτον ουτω άρξαμένην συζήτησιν έπι τών νέων τής ημέρας ή φλυαρίαν περί άέρων
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και ύδάτων ; ’'Οχι' κατέφευγεν εις τάς στοάς, αϊτινες ήσαν πρδς
τοϋτο, και τάς στοάς ταύτας εύρισκε πανταχοϋ' τοιουτοτρόπως
δ’ έξηκολούθει καίπερ ούσης τής βροχής πάσα συζήτησις καί
πάσα φλυαρία έν βοή και θορυβώ,πλέον δμως ένεκα τών άντηχούντων θόλων.
Αί στοαί ήσαν έν αρχή άπλούστατα οικοδομήματα είτε έπί
ναών καί άλλων δημοσίων κτιρίων έρειδόμενα, είτε δλως άπομεμονωμένα. Κατόπιν ίνα τά πάντα έν άρυ.ονία ώσιν ή αυτή κατε
*
βλήθη φοοντίς περί τήν έπικόσμησιν τών στοών δση ζατεβάλϋετο
καί περί τών μεγαλοπρεπών ναών, οίτινες έξωράίζον τάς πλείστας
τών Έλληνίδιον πόλεων.
Τοιαύτη τις στοά ωραία καί πολυτελής ήτο καί ή ΓΤοικίΛη Στοά
*
έν Άθήναις.
*
* *·

Τά θεμέλια τής στοάς ταύτης έτέθησαν κατά πάσαν πιθανό
τητα, καθ’ ήν έποχήν ό Σοφοκλής ένίκα τδ πρώτον έν τώ θεάτρω
και έκράτει τών ’Αθηνών ο Κίμων διαδεξάμενος τδν Θεμιστοκλέα’
διέφερε δέ κατά τοϋτο τών άλλων στοών, δτι ήτο διπλή, άπηρ
*·
τίζετο δήλον δτι έκ δύο περιστύλων, άτινα έχώριζε τοίχος καθ’
δλον τδ μήκος αυτών, ούτως ώστε ή διατριβή καθ’ οϊαν δη ποτέ
τής ημέρας ώραν ήτο εύάρεστος άτε υπαρχούσης τής συγκοινωνίας
διά τής έν τώ μέσω τοΰ τοίχου θύρας.
rO Κίμων, δστις τότε κατεγίνετο εις τήν ώς οιόν τε λαμπροτέραν τοΰ Θησείου έξοικοδόμησιν, δέν ήδύνατο νά παρίδη καί τήν
διπλήν ταύτην στοάν, εις ήν έφοίτων ήδη τών άθηναίων οί πλειστοι καί ήτις δσημέραι καθίστατο κοινόν έντευκτήριον.
Ή κατάκτησις τής Θάσου έν έτει 463 π. Χρ. πλήν τής δόξης,
* Πλήν τη; Ποικίλης, ήτις ανχμφιλΐχτω; ήτο χχί ή μεγαλοπρεπεστίρι, ύ
παρχον έν Άθήναις ή Βασίλειος στοά, ή τών Έρμων, ή Θρακών
στοά, ή στοά τοΰ’Ελευθείου Λιός, ήστοά τών’Επωνύμ ω ν και αλλαι πολλαί όλιγώτερον ώραΐαι. Και έν μέν τή Βαοιλείω στοά έχά—
Οητο και έοίκαζεν ό αρχών βασιλεύς,έν 8έ τή στοά τών ’Επωνύμων,οπού ήσαν ο'
άοριάντες τών δε'κα ηραίων, ουςοΐ Αθηναίοι έχάλουν ’Επωνύμου; τ ώ ν Φ υ
λών, και όπου άνηρτώντο οϊ νε'οι νόμοι, ό αρχών έπώνυμος άπέδιδε τήν δι
καιοσύνην είς τοϋ; έξαιτουμένου; τήν μεσολάδησιν αύτοΰ.
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ήν ταϊς Άθήναις περιεποίησε, παρέσχεν αύταΐς καί διάσημον τε
χνίτην, τδν Πολύγνωτον, τδν πρώτον τής ζωγραφιμής εργάτην.
Έν τώ πλήθει τών αιχμαλώτων, οϊτινες έκόσμησαν τδ άρμα
τοΰ νικητοΰ ήτο καί δ Πολύγνωτος είκοσιεπταετής περίπου, γνω
στός δ’έν τήνήσω διά τε τά πλούτη καί τήν τέχνην αύτοΰ. ΓΟ Κί
μων είδε τόν νεανίαν καί μαθών τά κατ’ αυτόν ού μόνον άπδ τής
αιχμαλωσίας ήλευθέρωσεν, αλλά καί τήν πολιτείαν αύτώ έψηφίσατο καί τήν ιδίαν αύτοΰ αδελφήν Έλπινίκην είς γάμον άμέσο>ς
έξέδοτο.

*
* *

'Ημέραν τινά έπιστρέφοντες έκ τοΰ περιπάτου εΐσήλθον είς τήν
στοάν δπως άναπαυθώσιν. ^Ησαν μ.όνοι’ δ Κίμ.ων εσκέπτετο, ένω
δ Πολύγνωτος περιήγε τά βλέμματά του άπδ τών κιόνων εις τον
τοίχον καί άπδ τοΰ τοίχου εις τους κίονας.
— Αυτή τοΰ τοίχου ή γυμνότης, είπεν δ Πολύγνωτος λύων την
σιγήν, είν’ έπί τοσοΰτον μονότονος, ώστε πάσα τοΰ περιστύλου
ή καλλονή καταστρέφεται.
— Τοϋτο σκέπτομαι κ’ εγώ, άπεκρίνατο μειδιών μελαγχολι-

κώς δ Κίμων, άλλά τί νά γείνη ;
— Τί νά γείνη, τί νά γείνγι, έπανέλαβεν άναστάς δ Πολύγνιοτος
καί διατρέχω? τήν στοάν κατά μήκος, πρέπει νά εύρωμεν τήν θε
ραπείαν.
— Ήξεύρω κάλλιστα τί απαιτείται, ύπέλαβεν δ Κίμων ακολου
θών τδν Πολύγνωτον, άλλ’ είνε δύσκολον τοϋτο πρδς τδ παρόν
τουλάχιστον.
— Ήξεύρεις; καί τί λοιπόν ;
— Έδώ, είπεν δ Κίμων δεικνύων διά τής χειρδς τήν μίαν τοΰ
τοίχου δψιν ένω τδ βλέμμα του έςέπεμπεν άκτΐνας φωτός, έδώ
σκέπτομαι ν’ άπεικονίσω τήν μάχην τοΰ Μαραθώνος, έκεϊ, προσέθηκε δεικνύων τήν παράπλευρον δψιν, τους 'Έλληνας μετά τήν άλωσιν τής Τροίας δικάζοντας τδν Α'ίαντα διά τδ κατά τής Κασ

σάνδρας τόλμημα.
Ένω δ’ έλεγε ταΰτα ένθουσιών έτρεχε γοργώ βήματι άπδ τοΰ
βραχίονος τδν Πολύγνωτον κρατών, ϊνα τήν μέσην τοϋ τοίχου Θύ-
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ραν ύπερβή. Φθάς δέ έπί τοΰ άλλου μέρους έστη παρά τούς κίονας
καί τον τοίχον δεικνύων είπεν'
— Έπί τοΰ μέρους τούτου ή φαντασία μου την αύτήν γραφι
κήν διακόσμησιν αναπολεί καί έπί μέν της μιας πλευράς θ’ απει
κονίσω την έν Οΐνόη της Άργείας νίκην τών ’Αθηναίων, έπί δέ
της άλλης τον Θησέα, μαχόμενον κατά τών ’Αμαζόνων ....άλλα---Καί έσίγησεν άποτόμως άποστρέψας την κεφαλήν καί προσπα
θούν νά καταπνίξν) τον μύχιον στόνον, δστις άνήρχετο ΐνα έπί τά
χείλη αύτοϋ έκπνεύση.
—— Τί αλλά; ύπέλαβεν ό Πολύγνωτος παρατηρών αύτδν μετά
περιεργείας. Διατί δέν συμπληροΐς τήν σκέψιν σου;
Ό Κίμων έδίστασεν έπί μικρόν, εϊτα θαρρούντοος είπε τώ Πο
λυγνώτου έπιμένοντι νά μάθη τήν έπίλοιπον φράσιν.
— Δέν υπάρχει πλέον χρήμα, φίλτατε’ καί ιδού δ λόγος δι’ δν
μέ βλέπεις έπί τοσοϋτον τεθλιμμένον.
— 'Υπάρχει δμως δ Πολύγνωτος, άπεκρίνατο οϋτος άφελώς.
— Σύ, άνεφώνησε περιχαρής δ Κίμων έναγκαλιζόμενος τον τε
χνίτην, αλλά πώς; δέν θέλεις χρήμα διά τήν εργασίαν ταύτην;
δέν θά ζητήσης τον μισθόν---— Ούδέν, ούδέποτε. ΓΟ Πολύγνωτος εργάζεται απλώς έζ έρω
τος προς τήν τέχνην.
"Η χαρά του Κίμωνος ύπήρζεν απερίγραπτος. Ή στοά, δι’ ήν
είχε δαπανήσει πολύ» πλοΰτον δέν θά έμενεν ημιτελής' συνεπληροϋτο διά τής θυσίας τοΰ Πολυγνώτου.
Τήν επαύριον οί ’Αθηναίοι μεταβάντες κατά το σύνηθες εις το
προσφιλές αύτών έντευκτήριον δέν εϋρον πλέον έλευθέραν τήν εί
σοδον. Ήρώτησαν τον λόγον τής άπαγορεύσεως καί έμαθον δτι δ
*
Πολύγνωτος
εϊργάζετο.
* Ό Πολύγνωτος, ώ; είχώ:, δέν ήδύνατο μόνο; ν’άποπερατώση έν βραχεί χρό
νιο τό ίργον όπερ αύθορμήτως άνέλαθε, διό καί έζτίτησε τήν συνδρομήν δύο ζά
λών επίσης τεχνιτών τοΰ Μίκωνος καί τοΰ Παναίνου, ’Αθηναίων άμφοτέρων, εις
ον; μετέδωζε τά μυστήρια τής πολύχρωμου γραφής. Δυστυχώς όμως οι ’Αθηναίοι
δέν έφάνησαν όσον ζαί ό Θάσιος γενναιόφρονες' έζήτησαν χρήμα δια τήν γενομένην έργασίαν ζαί έξ ανάγκης πλέον οί συμπολϊται αύτών συνήνεσαν εις τάς
προδαλλομίνας απαιτήσεις μετά τήν τελείωσιν τοΰ όλου έργου, "να μή τυχόν
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Τοϋτο ήρκει δπως έμπλήση χαράς τούς φιλοκάλους άνδρας
τής έποχής έκείνης, οΐτινες συνετέλεσαν εις τήν άνάδειξιν τοϋ
αίώνος τής μεγαλοφυ'ί'ας διότι ήγάπων το καλόν.
*
* *

Οί έν Άθήναις υπάρχοντες ζωγράφοι είχον μέν άρκούσας περί
ζωγραφικής γνώσεις, ήγνόουν όμως τήν χρήσιν τών χρωμάτων
καί έγραφον δι’ ένος καί μόνου χρώματος. Έσχεδίαζον δι’ έρυθρών
γραμμών ή διά μέλανος το σχήμα τοϋ σώματος καί ήτο μέν τοϋ
το κατά πάντα τέλειον, έλειπεν όμως άπ’αύτοϋ ή ζωηρότης εκεί
νη, ή δίδουσα τήν ψυχήν εις παν δτι διά τής καλής τοϋ τεχνίτου
γραφίδας εϊκονίζεται.
Πρώτος ό Πολύγνωτος είτε μόνος έπινοήσας το πράγμα, είτε
παρά τών Αιγυπτίων
*
τοϋτο μαθών,πρώτος αύτδς έγραψεν εικόνας
διά ποεκίλων χρωμάτων έν Άθήναις καί άπέδωκε διά τοϋ χρωστήρος τήν φυσιογνωμίαν τών είκονιζομένοιν ώς είχεν αυτή κα
τά φύσιν.
Τότε πρώτον ειδον οί ’Αθηναίοι πανομοίους εικόνας καί τδν
Μιλτιάδην καί τδν Καλλίμαχον καί τούς άλλους εκείνους μαρα
θωνομάχους, έζ ών πολλοί έπέζων ακόμη.
Εις τδ είδος τοϋτο τής πολυχρώμου γραφικής, εις τήν ποικίλην
τής χροιάς παραλλαγήν οφείλεται τδ ό'νομα τής στοάς ταύτης,
ήτις μια φωνή Ποικί.Ιη Στοά παρά τών ’Αθηναίων έκλήθη.
ΔβμιιτριΟΣ

Α.

Κορομηλδς.

δυσαρεστούμενοι καταλίπωσι τά; ’Αθήνα;, έν αί; ήσαν χρήσιμοι διά τά έπίλοιπα έργα. Ό Πολύγνωτο; ’έγραψε τά; δύο εικόνας: τήν έν Ο’-νόη νίζην καί τήν
δίζην τυΰ Αίαντος' έν τώ πίνακι δέ τούτω άπεικόνισεν ύπό τήν μορφήν τής Κασ
σάνδρας τήν ιδίαν αύτοϋ σύζυγον Έλπινίζην. Ό Πάναινο; ειργάσθη είς τήν
άπειζόνισιν τής μάχης τοΰ Μαραθώνος, ό δέ Μίζων έγραψεν ού μόνον τήν εικό
να, ήτις παρίστα τόν θησέα μαχόμενον πρός τάς ’Αμαζόνας, αλλά καί τόν Πάναινον έόοήθησεν είς τήν έργασίαν αύτοϋ
* Έν Λίγύπτιρ οΐ ζωγράφοι πρωϊαίτατα έχρήσαντο ποικίλοι; χρώμασι πρός
διακόσμησιν ιδίως τών λίθινων μνημείων αύτών ώς τοϋτο φαίνεται ε'-σέτι έπί
τινων διασωθέντων λειψάνων ευρισκομένων εν τοίς μουσείοις τή; 'Εσπερίας,
λειψάνων τής παναρχαίας τέχνη; συγχρόνου τής έποχής τών μυθικών τής Ελ
λάδος χρόνων.
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ΟΙ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΝΤΕΣ
'Ο χρόνος δεικνύει πολλάκις τδν άνδρα, λέγει ρητόν τι, δπερ
εις πολλάς περιστάσεις έπιβεβαιοΰταιΓΗ ιστορία τών μεγάλων άνδρών περιέχει πολλάς σελίδας, έν
αίς εύρίσκομεν τδ εναντίον, καί διατιθέμεθα ούτως, ώς δτε περιεπατοϋμεν έν ώραίω τινί κήπω καί δ κηπουρός έδείκνυεν ήμίν με
γαλοπρεπές έξέχον δένδρον μέ πυκνότατον φύλλωμα καί ευωδίαν
έκπέμπον, καί διηγείτο ήμίν, δτι έφύτευσε μικρδν σπόρον, δστις
κατ’ άρχάς δέν ήθελε νά ριζώση, καίτοι τδ περιεποιείτο πολύ,
καί δτι τέλος τδ άγνώμον φυτδν μόνον του άφεθέν ηύςησεν αίφνης
καί υπερέβαλε πάντα τά δένδρα τοΰ κήπου του.
'’Εκαστος ήμ.ών άποβλέπων εις τδν κύκλον τών συσπουδαστών
του, καί έριοτών εαυτόν, τί έγένοντο οΰτοι έν τώ μετά ταϋτα
βίω, θά λάβιρ την αύτην τοϋ κηπουρού πείραν. Ούχί δλα τά αγα
πητά τέκνα τών διδασκάλων, άτινα προβάλλουσιν ώς υποδείγμα
τα έπιμελείας καί νοημοσύνης, διατηροϋσιν έν τώ άγωνι τοϋ πρα
κτικού βίου, δ,τι έν τώ σχολείω ύπέσχοντο, καί άντιστρόφως" ή
τρικυμία καί ή πίεσις έν τώ βιωτικω σάλω ένισχύουσί τινας, δπως
καταστώσι μεγάλοι άνδρες, ένώ έν τή παιδική ηλικία ουδεμίαν
παρείχαν έλπίδα. Έν ούδεμια χώρα, έν ούδεμία έποχή, έν ούδενί
έπαγγέλματι έλειψαν έκείνοι οί χονδροκέφαλοι καί αδιόρθωτοι,
ο’τινες έπί τινα χρόνον ούδέν άλλο παρεσκεύαζον, είμή φροντίδας
καί ανησυχίας, άλλ’ έπειτα διά μιας, ώς ύπδ άκτίνος μεγαλοφυ
"ίας πληγέντες, ήγέρθησαν έκ τοϋ ύπνου καί υπερέβαλαν έν βραχεί

πάντας τούς συσπουδαστάς των.
Γνωρίζομεν π.χ. πολιτικόν άνδρα διάσημον έν τώ κόσμω, εις
ού τάς γνώμας προσβλέπουσιν έθνη, καί έν ταΐς χερσί του διασταυροϋνται τρόπον τινά τά νήματα τών πολιτικών σχέσεων δλο-
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κλήρων έθνών, τδν οποίον οί αντίπαλοί του άναγνωρίζουσιν ώς
τδν ίκανώτατον, καί δμως δ μέγας ούτος τοΰ αϊώνος άνηρ μετά
άνειμένον βίον παρουσιασθείς εις έξετάσεις ούδαμώς ικανοποίησε
τάς Απαιτήσεις τών καθηγητών του. 'Ο περίφημος χημικδς ’Ιου
στίνος Λέβιγ (Justus von Liebig) ώς μαθητής πολύ ολίγον ηύχαρίστησε τούς διδασκάλους του, δ δέ Γοδοφρίδος Αύγουστος
Βοϋργερ (Gottfried August Burger) δστις ώς ποιητής έκτήσατο
μεγίστην φήμην, ώς παίς έσπόγγιζε τδν ιδρώτα έκ τοϋ προσώ
που του μανθάνων τούς κανόνας της Γραμματικής, καί ούδεμίαν
έποίει πρόοδον, οϊάν τις παρ’ αύτοΰ προσεδόκα.
'Ο Αινναίος δ μέγας φυσιολόγος έφερεν εις τδν πατέρα του,
άπορον χωρίου τινδς ιερέα, τοιοϋτον πιστοποιητικδν έκ τοϋ Γυ
μνασίου, ώστε ούτος άπεφάσισε νά τδν διδάξη τήν τέχνην τοϋ
υποδηματοποιού καί μόνον διά τής παρεμβάσεως δςυνουστάτου
ιατρού άπετράπη.
Ή ιστορία τής Φιλολογίας,τής Τέχνης καί Έπι^ήμ-Όί παρέχει
ήμίν πλείω παραδείγματα, ό δέ Σαμ. Σμιλέσιος αναφέρει πληθύν
τοιούτων έξ ’Αγγλίας καί Γαλλίας,ών τινα παρατιθέμεθα ένταϋθα.
ΓΟ Ούάλτερ Σκώττ, ούτινος τά μυθιστορήματα μετεφράσθησαν
εις πάσας τοΰ πολιτισμένου κόσμου τάς γλώσσας, έθεωρείτο έν
τώ σχολείω ώς βλάξ, καί πρδς παν άλλο ίκανδς ή πρδς τδ μανθά
νει γράμματα" έν τώ πανεπιστημίω τοϋ Εδιμβούργου δ καθηγηγητής Δόλσελ (Dolzell) τώ είπε φανερά, δτι διέρχεται τδν καιρόν
του έπί ματαίω, διότι ούδέν θά κατορθώσγ. Ό περίφημος Svitt
ώς γνωστδν είς τών εύφυεστάτων σατυρικών καί πολιτικών συγ
γραφέων τής ’Αγγλίας, άπέτυχεν εις τάς έξετάσεις του έν Δουβλίνω καί μόνον ένεκα ιδιαιτέρας εύνοίας έλαβε σύστασίν τινα
εις Όςφόρδην. eO διαπρεπής κωμωδοποιός καί κοινοβουλευτικός
ρήτωο Σέριδαν έδείκνυεν έν τώ σχολείω τόσον ολίγον νοϋν πρδς
τήν μάθησιν, ώστε οί διδάσκαλο! του ήσαν άπηλπισμένοι. Ό Όλιβιέρος Γολδσμίθ δ ποιητής καί ιστορικός, έλεγε περί έαυτοϋ δτι
ήτο ώς φυτόν, δπερ ανθεί αργά. Καί δ Βούρν (Burns) ήτο ώς δ
παίς βραδύς καί μόνον είς αγώνας καί τά γυμ.νάσια δεζιώτατος.
Περί δέ τοϋ ’Ιταλού ποιητοϋ Άλφιέρη γινώσκομεν δτι ώς άδιόρ-
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θωτος κεφαλή έγκατέλιπε τδ Γυμνάσιον, καί ήοξατο νά σπουδάζγ επιτύχω;, δτε περιηγήθη τδ πλεΐστον τής Ευρώπης.
'Ο Νεύτων δ μέγας φυσικός, μαθηματικός καί αστρονόμος έπί
πολύν χρόνον ώς μαθητή; ήτο ό τελευταίος επί τοϋ προτελευταί
ου θρανίου. Μόνον δέ δτε ποτέ δ υπέρ αύτοΰ καθήμενος γείτων
έμπράκτως τδν κατεφρόνησεν, έξηγέρθη τδ αίσθημά του καί έκτοτε έπί τοσοϋτον έστενοχωρήθη, ώστε έν βραχεί διαστήματι έγένετο
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πρώτος της τάξεως.
'Ο Όγάρθος δ καί σήμερον πολύ έπαινούμενος Ζωγράφος καί
χαλκογράφος, ούτινο; τά δ'.αγοάμματα αληθώς δύνανται νά δνομασθώσιν εύφυά, έν τώ σχολείω ήτο πολύ δυσμαθής καί ή παίδευοις αύτοΰ καθ’δλον του τδν βίον έμεινε σμικροτάτη, μόλις δέ
κατώρθωσε νά δρθογραφή. Καί ομωςέν ταΐς εΐκόσιν αύτοΰ έδημιούργησεν αληθές μνημεΐον τοΰ χαρακτήρος, τών ήθών καί τοΰ πνεύ
ματος τη; έποχής του, δπερ άκόμη έπί μακρδν θά χρησιμεύση εις
τούς ζωγράφους ώς υπόδειγμα της περί τήν ζωγραφικήν σπουδής.
Ναπολέων δ Βονοπάρτης καί δ Ούέλιγκτων ήσαν έπίσης ώς
παΐδες χονδροκέφαλοι κατά τδ δή λεγόμενον, καί δ 'Ροβέρτος
Κλίβε δ περίφημος στρατηγός καί θεμελιωτής τής Βρεττανικής
κυριαρχίας έν ταΐς άνατολικαϊς Ίνδίαις, έν τή νεότητί του έδεικνύετο πνευματικώς περιωρισμένος, καί τόσω αγροίκος, ώστε οί
γονείς του άπέστειλαν αύτδν εις Μαδράς, ϊνα άπαλλαγώσιν αύτοΰ·
'Ο Όδυσσεύς Γράντ, δ πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, άπέσπασε πολλά δάκρυα έκ τής μητρός του, διότι ώς παΐς ήτο καί
ανόητος καί αδέξιος,καί δ περίφημος ’Αμερικανός στρατηγός Στένεβας Ίάξων ήτο γνωστός έν τή νεότητί του ώς βραδυνούστατος.
Πολλά τοιαΰτα άλλα παραδείγματα ήδυνάμεθα νά προσαγάγωμεν πρδς στήριξιν τών λόγων μας, οτι οί διδάσκαλοι καί αύτοί πολλάκις οί γονείς παραγνωρίζουσι τήν αξίαν τών ύπ’ αύτών
παιδευομένων, καί ότι έν τώ πρακτικώ οί ώς ηλίθιοι κατά τήν
νεότητά των νομισθέντες έγένοντο μέγιστοι άνδρες.
Εμ.

Γαλανής.
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)
*
(Απόσπασμα·

At άπόκρεω er Ζακύϊθω.
’Ασμένως καταχωρεΐται ή προ; τήν Αιεύθυνσιν τή; »Ποικίλη; Στοά;» Εκ Ζα
κύνθου σταλεΐσα διατριβή τοϋ εύπαιδεύτου κ. Τιμολέοντο; Άμπελα. Εύχαριστοϋμεν δε μεγάλω; αύτόν, δι’οσα τοσοϋτον Ενθαρρυντικώ; Εκφράζεται ύπίρ τοϋ
Ημερολογίου.
Ή ΑιεύΟυνσι;.

«..... Μόλις σήμερον εις τήν έπιστολήν μου ταύτην, δγδόην
νομ-ίζω, περί τών έν Ζακύνθω έντυπώσεών μου, σοί γράφω περί
τών άνά πάσαν τήν 'Ελλάδα πεφημισμένων άποκρέω τής Ζακύν
θου, δι’ άς μεταξύ άλλων μ’ έθεώρεις εύτυχή μετατεθέντα εις τδ
υπδ τοΰ Φωσκόλου κληθέν άνθος τής ’Ανατολής. Πέρυσι—ώς ένθυμείσαι—είχον φθάσει κατόπιν εορτής, ήτοι τήν καθαράν δευτέραν δτε όλα είχον τελειώσει' μ’ δλα ταΰτα καί τότε, φθάσας πε
ρί τά έξημερώματα, έπρόφθασα νά λάβώ τινα περί αύτών ιδέαν
έκ τινων άγρυπνησάντων καθ’ ολην τήν νύκτα έν δημοσίω χορώ
γενομένω έν ύπαίθρω έν τή κεντρική Πλατείς τοΰ Ποιητοΰ. 'Η έν
ύπαίθρω έκείνη διασκέδασις τών εύθύμων Ζακυνθίων είχε πολύ τδ
δημ.οκοατικδν καί τι πρωτότυπον, μολονότι ύπενθύμιζέ πως τά
ιστορικά xagraGaJia τής Βενετίας, ής και αναμνήσεις τινές καί
έθιμα καί έπιπλα καί κτίριά τινα παραμένουσιν έτι ένταΰθα πρδς
άνάμνησιν τής πολυχρονίου έκείνης κατακτήσεως. Ό έν ύπαίθρω
ούτος χορός συνεκροτήθη συνεπεία τοιχοκολληθέντος έντύπου
προσκλητηρίου ζακυνθίου «λαβόντος τήν τιμήν νά καλέση τήν
πόλιν τής Ζακύνθου εις δημόσιον χορόν έν τή Πλατεία τοΰ Ποιητοΰ τήν έβδό μην εσπερινήν ώραν.» Οί ανώνυμοι προσκεκλημένοι
μετημφιεσμένοι καί μή, συνεπυκνώθησαν έκεϊ κατά τήν δρισθεΐσαν
ώραν’ οί πέριξ καφφεπώλαι έξήγαγόν τινας φανούς, συνεκροτήθη
* ’Απόσπασμα Ex τοϋ ανεκδότου (Α' τόμου) τοϋ «’Επαρχιακού Εν Έλλάδι
βίου» (περιλαμβάνοντο; τήν Εύβοιαν και Ζάκυνθον) ύπό Τιμολε'οντο; Άμπελα.
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έκ τών ένόντων ορχήστρα τις καί μετεβλήθη αύτοσχεδίως, ούτως
είπεΐν, ή μαρμαρόστρωτος τοϋ Ποιητοΰ (Σολο;μοϋ) πλατεία εις ευ
ρύχωρου αίθουσαν χοροΰ, έν ώ, μετά τήν Απαραίτητον ένταϋθα
Πόλκαν, έσχηματίσθησαν πολυάριθμα τετράγοινα διά Lanciers
καί έχόρευον τά πεπυκνωμένα ζεύγη ερρύθμως καί εύστρόφως πέ
ραν τοϋ μεσονυκτίου.
Έκ τούτου μόνον καί έκ πρώτης ό'ψεως βλέπεις δτι διαφέρουσι
καί πολύ μάλιστα αί έν Ζακύνθω άποκρέω πρδς τάς της λοιπής
έπαρχιακής Ελλάδος. Διότι μή νομίσης οτι ή περί άφομοιώσεως
σεως τών Ίονίων νήσων αλλεπάλληλοι νόμοι κατόρθωσαν την
πλήρη Αφομοίωσιν’ ούδ’ έσκόπουν βεβαίως τοϋτο. Τά κατ’ έξοχήν
χαρακτηρίζοντα τάς κοινωνίας τοϋ πρώην Ίονίου κράτους ήθη καί
έθιμα έμειναν σχεδόν Ανεπηρέαστα έκ τής άλλης τής πολιτικής,
έθνικής καί νομικής άφομοιώσεως. "ίσως μάλιστα υπδ την έποψιν τών κοινωνικών διασκεδάσεων ημείς, οί άλλοι "Ελληνες, τείνομεν εις άφομοίωσιν πρδς αυτούς. Έγώ τουλάχιστον νομίζω δτι
εύχερέστερον καί ταχύτερου θά είσαχθώσιν εις τήν άλλην Ελλά
δα οί Λαχσιάόες αί χακζάΰες καί τα. χαργαβά.Ιια τής Ζακύνθου,
ώς καί τά επίσημα έν Κερκύρα προγράμματα τών κατά τάς άποκρέω διασκεδάσεων, καί ή πληθύς τών άλλων ιδιορρύθμων τής'Ε
πτάνησου διασκεδάσεων, ή έκ τής πρώην Ελλάδος εις τήν'Επτά
νησον δ συρτός καί χα,.Ιαματιαχός τών χωρικών μας καί ή τράττα τών Μεγαοίδων καί δ άαανες καί τά χ,ΐέφτιχα τραγούδια
κλπ. Δέν έξετάζω έάν ή τοιαύτη άφομοίωσις τών διασκεδάσεων,
καί έν γένει τώνήθών καί έθίμων θά ήναι πρόοδος ή δπισθοδρόμησις" γράφω απλώς τάς έντυπώσεις μου, ώς αντελήφθην τά
πράγματα, μάλιστα μετά μετάθεσίν μου έκ νομοΰ τής πρώην 'Ελ
λάδος, ένθα τά έθιυ,α μένουσιν έτι ά,ΛΛά .τα.Ιαιά κατά τήν εϊρωνα φράσιν πολλών νεωτεριζόντων παρ’ ήμϊν.
Άπέχομεν δέ πολύ εις τήν τοιαύτην άφομοίωσιν, έάν κρίνο)
έκ τινων τοϋ καθημερινού βίου. Ένταϋθα έπί παραδείγματος τά
έννέα σχεδόν δέκατα τών κατοίκων δειπνοϋσι μετά τήν ένδεκάτην τής νυκτός' φαντάσου ποιαν έντύπωσιν δύναται νά προξενήσει
τοϋτο εις τδν άρχαϊκδν έπαρχιώτην, ή μάλλον είς τδν κάτοικον

κωμοπόλεως ή χωρίου τής πρώην Ελλάδος! "Ετερον' ένταϋθα,
Ανεξαρτήτως τής ημέρας καθ’ ήν άρχεται τδ τριώδιον, τδ ώραίον
φΰλον πάσης τάξεως, ηλικίας καί οικονομικής καταστάσεως μετα
βαίνει είς τδ θέατρον μέ προσωπίδας Απδ τής 4 0’Ιανουάριου μέ
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χρι τέλους τών άποκρέω κατ’ έθιμον πολυχρόνιον καί Αδιάκο
που. Φαντάσου λοιπδν έπαρχιώτισσαν ή χωρικήν τοϋ πρώην βα
σιλείου είσερχομένην masquee, καί πρδ τοϋ τριωδίου είς τδ θέα
τρον τών ’Αθηνών, τής Σύρου, τών Πατρών, ή άλλης τίνος πόλεως.
Μή ύπολάβης δέ δτι αί άπδ τής 4 0 ’Ιανουάριου προσωπιδοφορούσαι έν τώ θεάτρορ Ανήκουσιν είς τάς προγεγραμμένας" τδ έθιμον
τοϋτο καθιερώθη πρδ πολλών έτών υπέρ πασών τών γυναικών Ίνα
ικανοποιείται ή φιλομουσία τοϋ γυναικείου έκείνου πληθυσμού,
δστις είτε δι’ οικονομίαν, είτε διά πένθος, είτε δι’ άλλους λόγους
δέν δύναται νά φοιτ^ είς τδ θέατρον καί νά δαπαν^ είς θεωρεία
καί ένδυμασίας" δι’ αϋτάς ορίζονται πλεϊσται θέσεις έν τή εύρυχώρω πλατεία τοΰ θεάτρου καί ούτω δύνανται άνευ πολλών έξόδων, δλιγώτερα μάλιστα πληρώνουσαι τών λοιπών θεατών, (ήτοι
μόλις δραχμήν δι’ είσοδον καί αναπαυτικήν έδραν) ν’ Απολαμβά-

νωσι τήν έκ τοϋ θεάτρου ψυχαγωγίαν άρκούμεναι νά βλέπωσι καί
άκούωσι χωρίς νά έχωσι τήν ματαιότητα νά έπιδεικνύωσι γυμνά
τά πρόσωπά των καί τά στήθη. Μεταβαίνουσι δέ καί έπιστρέφουσιν έκ τοϋ θεάτρου μόναΓ ούδ’ υπάρχει παράδειγμα γυναικδς παθούσης τι καθ’ δδδν ή είς τά σκοτεινά καί στενά χακτούτια. τής
πόλεως' Ασφαλέστερου μάλιστα δύνασαι νά διέρχησαι τάς οδούς
τήν νύκτα γυναικεία ένδεδυμένος' τοϋτο δ’ αποδεικνύει μίαν τών
αρετών τοϋ Ζακυνθίου λαοϋ.
Άλλ’ άς έλθωμεν είς τάς άποκρέω' διότι ή απδ τής 40 ’Ια
νουάριου έμφάνησις γυναικών προσωπιδοφόρων καθ’ όδδν καί είς
τδ θέατρον, είναι μόλις τά προεόρτια τής κατόπιν δεκαπενθημέ
ρου πανηγύρεως. Αί κυρίως λοιπδν άποκρέω άρχονται αφ’ ής η
μέρας ανοιχθώσιν είς τδ κοινδν αί χαβαΛχΙχαι καί αί αίθουσαι
τών τεσσάρων πέντε λεσχών. Έν αύταίς συγκεντροϋται άθρόος
καί φαιδρδς άπας δ λαδς Απδ τής 2 μ. μ. μέχρι τής νυκτός' βρίθουσι δέ αί οδοί αί άγουσαι άπδ τάς καβαλκίνας, είς τάς λέσχας,
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ήτοι αί δύο μεγάλαι παράλληλοι ύδοί, η ΠΛατεία, λβγομένη 'Ροϋγα, ή τέμνουσα είς δύο μεγάλα τμήματα την έπιμήκη πόλιν, ής τά πεζοδρόμια είναι αμφοτέρωθεν ύπδ στοάς και ή Στρά
τα ΜαξΙνα ώοαιοτάτη παραλία ύδός, ένθυμίζουσά πως καί συγ
χρόνως τάς παραλίας οδούς τοΰ Πειραιώς και Φαλήρου, ίσως δέ
και λαμπρότερου έχουσα καθ’ όλον αυτής το μ.ήκος θέαμα, άπδ
τής μεγάλης Πλατείας τοϋ Γεωργίου Λ', μέχρι τοϋ 'Αγίου (Διο
νυσίου^, ήτοι ένθεν μέν τούς γραφικωτάτους λόφους τ<ΛΚα.1.1ι~
τέρου, έκείθεν τάς καταφύτους ύπορείας τοΰ Σχοποΰ, πέραν δέ
τδ δασώδες Βασιλικόν, έτέρωθεν δέ καί πέριξ τδ ύψηλδν Κεξί,
ένθα ή ύπδ τοϋ Ηροδότου μνημονευομένη πισσάσφαλτος, τδ φρούριον τής Ζακύνθου, πρδς άνατολάς δέ τά βουνά τής Πελοπόννησου,
τδ φρούριον τής Γλαρέντζης κ.λ.π.
Κατά τάς δεκαπέντε λοιπδν τελευταίας ημέρας τών άποκρέω
ή εύθυμος τής νήσου κοινωνία είναι άπασα εις κίνησιν, κατά τήν
κυριολεκτ κήν τής λέξεως σημασίαν' διότι ένταϋθα πασα γυνή,
άπδ τοϋ 15 μέχρι τοϋ 50 έτους, τής κάτω ιδίως τάξεως και έν
μέρει τής μεσαίας, εννοεί νά χορεύη καί τάς δεκαπέντε ’ίσως η
μέρας.Έάν δέ λάβιτ,ς ύπ’ δψει τδν έξ είκοσι χιλιάδων πληθυσμόν
τής πόλεως καί κάμης όσας θέλεις αφαιρέσεις τών μικροτέρων καί
μεγαλειτέρων ηλικιών, τών ολίγων ασθενών καί τών σπανιωτάτων
χωλών θέλεις ιδεί τί περισσεύει έκ τοϋ γυναικείου πληθυσμοϋ.
Μή έξαιρέσης δέ καί τάς πεντηκοντούτιδας' διότι ένταϋθα μόλις
τδ 50iv έτος τής ήλικίας θεωρείται τδ δριον πέραν τοΰ ύποίου
άρχεται τδ γήρας διά τάς γυναίκας, ή μάλλον μέχρις ού ή ηλι
κία θεωρείται ικανή νά προζενήσν) σκάνδαλα. Τοϋτο τούλάχιστον
άνέγνωσα μεγάλοις γράμμασι γεγραμμένον έπί τοϋ μαρμάρου τοϋ
άνω τής θύρας τοϋ ένταϋθα πτωχοκομείου τοϋ λεγομένου «τοϋ
Κοιμόντου. νΟύδεμία—λέγει ή επιγραφή αΰτη—τών ε.Ιασσον των
πεντήχοντα ετών είσέτω, κατά μίμητιν τοΰ περί τών άγεωμετρήτων πρδ τής ’Ακαδημίας τοΰ Πλάτωνος. ’Αγνοώ έάν καί όποι
αν έπιγραφήν φέρει τδ έτερον ένταϋθα φιλανθρωπικόν κατάστημα,
τδ έντδς τοϋ περιβόλου τής Μητροπόλεως κείμενον καί επονομα
ζόμενου «Παρθένων»' διότι είναι αύστηρώς άπηγορευμένη ή είσο-
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δος, μεσαιωνικά δέ κλείθρα και κιγκλίδες διπλαΐ ή τρίδιπλαι,

νομίζω, χωρίζουσιν αύτό ώς διά σινικού τείχους άπδ τής οδού·
Άν κρίνω όμως έκ τής επωνυμίας αύτοΰ, ήν προ πολλοΰ συνέπε
σε νά ϊδω καί έν τισι περί τής συστάσεως καί τοΰ κανονισμού αύ
τοΰ Β. Διατάγμασιν, ύποθέτω δτι αντίθετον δλως απαγορευτικήν
επιγραφήν φέρει.
Την περί τών «έλασσον τών πεντήκοντα ετών» επιγραφήν έκρι
ναν ανωφελές νά μιμηθώσι κατά τάς αποκρέω οί διευθυνταί
τών λεσχών καί τών καβαλκίνων διά τδν άπλούστατον λόγον δτι καί υπέρ τά πεντήκοντα έτη δύνανται νά κρυφθώσιν ύπδ τήν
προσωπίδα' έπείσθην δέ περί τούτου άνακαλύψας τυχαίως χορεύουσαν τήν έξηκοντούτιδα μητέρα, τής έν ώ μένω ξενοδοχείω ύπερτριακοντούτιδος θαλαμηπόλου.
Είς μάτην δέ μεταξύ τοσούτων εκατοντάδων κομψών προσο>πιδοφόρων άνεζήτησα τό κοσμοπολιτικδν κοινότατον δέ έν Άθήναις καταστάν domino. Αί ζακύνθιαι μάσκαφες φέρουσι τήν
συνήθη ένδυμασίαν των' δλη δέ ή μετεμφίεσις συνίσταται εις καλύπτραν τινα άπλουμένην,άπδ τής κεφαλής μεγεθυνομένη δι’ υπερμεγέθους κότσου, ή πλεξίδας έπιχαρίτως περιπεπλεγμένης, πίπτουσαν δέ έπί τής έσθήτος ή τών κοττό.Ιων, (έσωφορίων). Είναι
δέ ή καλύπτρα αυτή ή μικρά σινδόνη, ή τραπεζομάνδηλον ή τεμάχιον παραπετάσματος ή έπί τέλους τό σύνηθες σά.Ιι ή ό ^ΐΛΟ^,ας,
οΰ τάς πτυχάς ή αναδιπλώσεις άνω τού μετώπου συγκρατεϊ κό
σμημά τι έπάργυρον ή έπίχρυσον, ή πτερόν, ή δέσμη ποικιλοχρόων
ταινιών. Τήν μετεμφίεσιν δέ συμπληοοΐ ή προσωπίς ή μάσκας,α, ή μυφέττα. παρ’αύτών έπί τδ γενικώτερον λεγομένη. Έν άλλοις λόγοις δέν έξοδεύουσι καθ’ δλας τάς αποκρέω εί μή μίαν ή
δύο προσωπίδας, δύο ή τρία ζεύγη περιχειρίδων, απαραιτήτων
διά πάσας πάσης τάξεως καί έν ζεύγος κομψών υποδημάτων καί
έπίτηδες διά τήν έποχήν ταύτην παρηγγελμένων. Χάρις δέ είς τά
νυκτίξεα τών υποδηματοποιών δέν είνε κίνδυνος νά μείννι τις
μάσκαρα άνευ τών απαραιτήτων μποτίνων διά τούς ήκιστα αγ
γλικούς πόδας της.
Κατ’ άντίθεσιν δέ τή; πληθύος τών προσωπιδοφόρων γυναικών
9
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ευάριθμοι και έπι δακτύλων μετρούμενοί είσιν οί άρρενες μεταμ
φιεσμένος οϊτινες δέν λέγονται μασκαράόεζ ή κουδουνάτοι ώς αλ
λαχού, αλλά ντετόροι οπωσδήποτε και άν ήναι μεταμφιεσμένοι.
Φαίνεται δέ οτι παοέμεινεν ή λέξις έκ τή; συχνή; διακωμωδήσεως
τών ντετόρων ήτοι ιατρών καί δικηγόρων’ έκτοτε δέ και εις γραί
αν, ή μάγισσαν, ή ουραγκοτάγκον άν μετεμφιεσθή τις θά ύνομασθη ντετόρος! Χθές τουλάχιστον έν τώ θεάτρω, έν ώ ε’ίμεθα προσ
ηλωμένοι έπι τής σκηνής ένθα έψάλλετο ή Λουκία, περιεσπάσθημεν ύπό πολυαρίθμων μετημφιεσμένων, είσχωρησάντων εις τά
θεωρεία καί την πλατείαν. Στρέψας εΐδον εδώ μέν τρεις ύποκοινομένου; αγάλματα, έκεΐ δέ γραίας ή αρλεκίνους κ.λ.π. όλοι ούτοι
ησαν ντετόροι, μολονότι ούδείς έκ τούτων διεκωμωδει ιατρόν ή

τεΐαν τοΰ Ψυρρή έΰκνήμιδας άνδρας χορεύοντας ayτί τοΰ συρτοΰ
καί τριπηδηκτοΰ την πόλκαν ή τούς λανσιέδες μετά τάξεως καί
ριΰερένζας, ήν, μά την αλήθειαν, δέν έκτελοΰσι μετά τόσης ακρί
βειας καί ρυθμοΰ πάντες οί παρ’ ήμϊν Πηδηκτοΰλα; τινων σαλονίων.
Ταΰτα έν συντόμω τά καρναβάλια τών ζακυνθίων, ά ήκούαμεν
πολλάκις φημιζόμενα. Φαίνεται ότι άλλοτε, κατά τήν ομολογίαν
τών παλαιοτέρων κατοίκων, έτελοϋντο θορυβωδέστερον καί ούτως
είπεΐν, διασκεδαζούσης έν ίδίοις κύκλοις καί τή; άνωτέρας τάξεως'
άλλ’ αί κομματικαί, ως λέγουσι, διαιρέσεις ένταϋθα, ών ένεκα
πολλοί τών μεγάλων οίκων έπαυσαν τάς εσπερινά; διασκεδάσεις,
περιόρισαν ταΰτα είς τά; λέσχας, τάς καβαλκίνας, τό θέατρον
καί τά; έν ταΐς οδοί; δμάδας τών ντετόρων.
Τουναντίον ή έτέρα τών Επτά νήσων, ή Κέρκυρα, προήγαγε
ταΰτα είς δημοτελε7; σχεδόν πανηγύρεις, διευθυνομένας ύπό πολυμελοΰ; ’Επιτροπής «έπί τών διασκεδάσεων» λεγομένης, έπισήμως διοριζομένης καί έκδιδούσης προγράμματα τών καθ’ έκάστην
διασκεδάσεων, σχοινοτενή καί λεπτομερέστερα τών κατά τάς έθνικάς έορτάς έπισήμων τοιούτων. Τό έφέτος μάλιστα έκδοθέν
παμμέγεθες αυτή; πρόγραμμα είναι τό μεγαλείτερον τών όσων
μέχρι τοΰδε εΐδον. Ούτεοί ’Ολυμπιακοί τών αρχαίων άγώνες περι
είχαν βεβαίου; τόσα είδη θεαμάτων καί άγών&υν. ’Αντιγράφω τινα
τούτων προχείρου;' « 1) Χοροί καί άγώνες παντοειδείς, έπί ιστόν
Αναρριχήσεις, τρυγοδίφησις, χοιροθηριά, ιιυϊα χα.Ική, άκόντιον
δι όνοδρομίας κ.'λ.π. 2} Περίπατοι προσωπιδοιρόρων, ών οί μάλλον κινήσαντες τήν περ γειαν τοΰ κοινοΰ αμείβονται ύπό τής
επιτροπή; διά χρηματικών βραβεί,ίων καί χοιρομ,ηρίων' 3) Όνοδρομίαι καί άιιαζοδροιιίαι ιροσωπιδοφόρων κ.λ.π. 4) ή κήδευσις τί,ζ άποκρέω μετά κανονοββ ολισμών, μουσικής κ.λ.π! Έσημείωσα δέ ότ ι ταΰτα δέν γίνονται, ώς υποθέτω, απλώς πρός
διασκέδασιν τ■ οΰ πλήθους, άλλ’ υπάρχει καί τις επαινετή άλλως
οπισθοβουλία, ήτοι ή δι’ αύτών συρροή ξένων, ή κίνησις δι’ αύτών
τής αγορά; κ-λ.π. πράγματι
έκει καί έκ
■ράγματι δέ πλεΐστοι συρρέουσιν έκεΐ
τής άλλης Επτάνησου καί έξ αυτή; έτι τή; Ιταλίας, ώ; καί αί
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δικηγόρον.
Ταΰτα επαναλαμβάνονται καθ’ έκάστην και έπι δεκαπέντε ημέμέρας άδιακόπως.Έν γένει δ’είπεΐν είσί καθαρώς διασκεδάσεις τοΰ
λαού’ διότι η άνωτέρα τάξι; καί μέρη τής μεσαίας ούτε μετέχουσιν αυτών, ούτε διασκεδάζουσι κατ’ οΐκον-τούλάχιστον έφέτος-.
Έξαιρουμένου δέ ονομαστοΰ τίνος ένταϋθα διά την φιλοξενίαν
διαπρεπούς οϊκου, ένθα καί ημείς οί μη ζακύνθιοι, οί ξένοι λεγό
μενοι, ήξιούμεθα νά βλέπωμεν πολλάκις συναναστρεφομένας τάς
καλλίστας τών οικογενειών, σκότος βασιλεύει είς τούς άλλως άξιολόγους καί πολυτελείς έσωτερικώ; οίκους' ούδ’ ακούεται που
θροΰς η έτοιμασία χοροΰ καί οργάνων αρμονία. Πάσα λοιπόν η κίνησις καί η ευθυμία καί δ θόρυβος συγκεντροΰται είς τάς λέσχας,
τό θέατρον καί τάς καβαλκίνας, αϊτινές είσι σιταποθήκαι η σταφιδαποθήκαι ή καί άλλως σεράϊα λεγόμεναι, διακοσμούμενα', είς
μυρτοστολίστου; αίθούσας χοροΰ, ένθα αί κατώτεραι ιδίως τάξεις
άνετώτερον διασκεδάζουσι μετά παραδειγματικής αληθώςήσυχίας
καί τάξεως. Έκεΐ δέ δύνασαι νά ίδής καί τούς άναλογοΰντας πρός
τούς παρ’ ήμϊν βρακοφόρου; καί βΛάμηδεο χορεύοντας εύρύθμως
την πόλκαν, τό γκάλοπ καί τούς λανσιέδες, τούς τρεις προσφιλεστέρους ένταϋθα χορούς. ”ΐνα έννοησης την άντίθεσιν τοΰ είδους
τών χορευτικών τούτων διασκεδάσεουν πρός τάς καθ’ ημάς, φαν
τάσου τούς άρχαϊκού; ημών Πλακιώτας, η τούς περί την πλα-
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ενταύθα άποκρέω προσελκύουσι πολλούς και έκ Πατρών κα'ι έκ
Μεσολογγίου καί έξ ’Ηλείας κ.λ.π. Αυτά δέ δέν γίνονται εις
όλην την Επτάνησον’ εις την Κεφαλληνίαν μάλιστα την άπέχου'
σαν τρεις—τέσσαρας μόλις ώρας άπδ της Ζακύνθου, αί αποκρέω
διέρχονται απαρατήρητοι σχεδόν’ μάλιστα κατά τινα κεφαλλήνα,
δύνανται νά σέ έκλάβουν ώς άστειευόμενον έάν ζητήσης νά ΐδης
μασκαράδες καί καβαλζίνας η ν’ άγοράσης προσωπίδα’ είναι τδ
αυτό ώς άν έπειράσο νά ζητήσης πρδς άγοράν άπδ τοϋ Μάϋφαρτ
η τοϋ Μαραγκοϋ κουνουπίδια η κάρβουνα ά άλλο τι τοιοϋτο.

άρμονικωτέραν μέν καί φαιδροτέραν τής έν Άθήναις γνωστής
σοι έν τή ρωσσιζή έζκλησία μελωδίας, είς τοιαύτην δέ άντίθεσιν
ούσαν πρδς τήν παρ’ ήμϊν ρινοφωνίαν, ώστε δύναται νά σέ φέρη
καί είς απορίαν πώς διά τοσοϋτον άντιθέτων ήχων έκφράζομεν
τήν αυτήν λατρείαν πρδς τδν αυτδν Θεόν. ’Αλλά περί τούτων δέν
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ΓΗ άντίθεσις αύτη τοϋ χαραζτήρος τών εύθύμων Ζακυνθίων
προς τον τών σοβαρών Κεφαλλήνων προέρχεται καί έκ πολλών
μέν άλλων λόγων, μάλιστα δέ έκ τής διαφόρου έπιδράσεως τοϋ
κλίματος καί τοϋ δρίζοντος έπί τών κατοίκων.’Ενταϋθα μένεις την
μυρόεσσαν πατρίδα τοϋ Σολωμοΰ καί τοΰ Φωσκόλου, χαμηλά καί
ήμερα σχετικώς τά όρη, κατάφυτος δέ καί μυροανθής ή πεδιάς,
εύκοαές καί γλυκύ το κλίμα, προκαλοϋν την εύθυμίαν καί μέχρι
τίνος το dolce far niente, έκεί δέ δ τραχύς καί νεφογείτων
Αίνος, κρύπτων άπο τοϋ ’Αργοστολιού καί Ληξουρίου την λοιπήν
ημερωτέραν έκτασιν τής νήσου καί ίδίως τά κατάφυτα χωρία
τής Λειβαθοϋς, περιορίζει τύν δρίζοντα τών δύο μεγαλειτέρων
πόλεων καί έπιδρα σπουδαίως έπί τοϋ σοβαροϋ τών Κεφαλληνων
χαρακτήρας. ΓΗ άντίθεσις δέ αύτη παρατηρεΐται καθ’ όλας τάς
έξεις καί διασκεδάσεις τών δύο κοινωνιών. Είδες εις τάς προηγουμένας μου έπιστολάς τάς περιγραφάς τών άναριθμήτων έν
Ζακύνθω πανηγύρεων, τών «εις τά σΰκα» λεγομένων έζδρομών,
τών «διά τάς ριγανάδας είς τδ Κρύο νέοι» λεμβοδρομιών καί τάς
περίφημους κακτάύας, ών έλησμόνησα νά σοί προσθέσω την δι’
έμέ τουλάχιστον πρωτοφανή nariradar, ώς λέγομεν ήμ.εΐς κοι
νώς, γενομένην προχθές είς τάς δδούς διά κλειδοκυμβάλου μέ ου
ράν! Άπίστευτον καί όμως... άληθές! ’Οκτώ μετέφερον τδ τερά
στιον κλειδοκύμβαλον, ισάριθμοι έκράτουν λαμπάδες καί νόταις
καί άλλοι έτραγωδουν’ ταϋτα δέ εις δδούς στενάς καί καντούνια.
Τδ εύθυμον δέ καί καλαίσθητον τών Ζακυνθίων άναγνωρίζεις καί
εις αυτήν τήν αγιογραφίαν καί τήν εκκλησιαστικήν ψαλμφδίαν,

σοί γράφω άναλυτικώτερον διά τδν φόβον τών ’Ιουδαίων. Καί όσα
δέ σοί έγραψα περί τών έν Ζακύνθω καρναβαλίων δέν άρκοϋσι νά
δώσωσι πλήρη είζόνα τών εύθύμων διαθέσεων τοϋ Ζακυνθίου λαοϋ·
Ή ένταϋθα φύσις άνελίσσει τοσαϋτα εύφρόσυνα θεάματα, τδ κλίμα
είναι τοσοϋτον γλυκύ καί ήμερον, δ έν ταΐς έξοχαΐς βίος τοσοϋ
τον ευχάριστος, ή φυσιογνωμία κατά τδ πλεΐστον τοϋ πληθυσμού)
ίδίως τοϋ γυναικείου τοσοϋτον αίμύλη καί συμπαθής ώστε μετά
μακράν ένταϋθα διαμονήν γίνεσαι χωρίς νά τδ έννοήσης καί χο>ρίς ποτέ νά γράψης στίχους σιωπηλός τις καί οιονεί λανθάνων
’Ανακρέων ή Βερανζέρος ή Χριστόπουλος.— ’Αλλά περί τούτων,
ώς καί περί τών δημωδών ασμάτων καί τών πρωτοτύπων μελω
διών καί μουσικών αρμονιών τοϋ ζακυνθίου λαοϋ έν άλλη έπιστολή πλειότερα.»
[Έχ ΖχκύνΟου]

Τ1Μ0ΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΔΣ.
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ΈρανισΟεΐσα έκ τοΰ Γαλλικοΰ.

Έν Γερμανία αί συγγραφείς γυναίκες δέν είναι ούτε τοσοΰτον
πολυάριθμοι δσον έν ’Αγγλία, ούτε τοσοΰτον αξιαι λόγου,δσον έν
Γαλλία. Ούχ’ήττον καί πολύ άναγινώσκονται και πολύ θαυμάζον
ται. Έκπροσωποϋσαι γενικάς τινας ^οπάς τών συμπολιτίδων αύ
τών και άσκήσασαι ού μικράν αληθώς επιρροήν έν τή χώροι, είναι
αξιαι μελέ.ης τοσούτω μάλλον όσον έν τοΐς έργοις αύτών δύναταί τις νά άναλέξη αύθεντικάς παρατηρήσει; έπί τινων ηθών τού
πέραν τού 'Ρήνου γυναικείου τούτου κόσμου. Έν Γερμανία τδ πρό-

σωπον τού συγγραφέως, άπασχολεΐ δσον καί τά έργα αύτοΰ. Εινε
τούτο διακριτικόν γνώρισμα τού γερμανικού λαού, καταφανέστερον άναδεικνύμενον παρά ταΐς γυναιξί προκειμένου τού λόγου περί

τών ομοφύλων των. 'II περιεργία των περιβάλλεται διά μυχίου
τίνος συμπάθειας, καί είναι αύταϊς μάλλον εύάρεστον νά γνωρίσωσι την γυναίκα η την συγγραφέα.'Ο βίο; αύτών κινεί πλειότερον
τδ ενδιαφέρον η τά μυθις-ορήματά των, άτινα ώς έπί τδ πλεϊστον
είναι ώχρα άντανάκλασις της ιδίας αύτών ύπάρξεως.'Η γυνή, διά
της φήμης τοϋ πνεύματος,τών σχέσεων,τών ιδιοτήτων της καρδίας,
της λάμψεως καί τού ιδιορρύθμου τού βίου αυτής, πολύ έπέδρασεν
έπί τδν γοητευτικόν τίτλον τής συγγραφέως.Έκ τούτου, η εύμενης
ύποδοχή πλείστων συλλογών έπιστολών, απομνημονευμάτων καί

βιογραφιών, ων βρίθει ή Γερμανία. Έκ μόνης τής έπιστολογραφία; καί τής άποκαλύψεως ταύτης,διά δικαιολογουμένην βεβαίως
ακριτομυθίαν τών εαυτών φίλων, γυναίκες πολλαί έκ τών μάλι
στα διαπρεψασών έγένοντο γνωστά!. Έν τή αφελή ταύτρ εξο
μολογήσει τής καρδίας, ένθα η ψυχή βέβαια περί τής καλλονής
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της εμφανίζεται γυμνή πάσης τεχνίτης διακοσμήσεως, δλίγη φαν
τασία άν ένωθή, ιδού τδ μυθιστόρημα οίκοδομούμενον.
Μεταξύ τών έν τή έπιστολογραφία διακοιθεισών η 'Ραχήλ Αεβέν πρώτη πάντων διέπρεψε. Γενναία καί εύγενής κόρη, πολλά ύποστάσα, όπως γίνη ή παρήγορος τών δυστυχών, ύπήοξεν ή έμπι
στος ©ίλη πασών τών εξοχοτήτων τής έποχής. 'Ο Ούμβόλδος
ήτο φίλος της, καί δ Gantz τή έγοαφεν «είσαι ή πρώτη τών έπί
γής δντων». 'Η 'Ραχήλ εύροΰσα τδν έρωτα καί τήν εύτυχίαν έν
ωρα, καθ’ ήν άλλαι φοβούνται δτι διά παντός τήν άπώλεσαν,
είναι ή Βεττίνη τού Σαίξπηρ, λατρεύουσα τδν Όλύμ.πιον Gothe
ώς θεόν ένσώματον, δπερ ποσώς δέν τδν δυσηοέστει Μετ’ αύτήν
αναφαίνονται θεότητες δευτέρας τάξεως άπλαϊ ήρωίδες 'Η Char

lotte Stieglitz, ήτις νυμφευθεΐσα πεφυσημένον τινά ποιητήν καζ
εύροΰσα φρούδα; τάς περί δόξης ελπίδας της, φονεύει έαυτήν
όπως έξεγείρη διά μεγάλου τινδ; συμβεβηκότος τήν νεναρκωμένην φαντασίαν του- ή ’Ιωάννα Κίνκελ, ήτις ώσαύτως έράται θε
ολόγου τινδς καί άνακαλύπτουσα έν αύτώ αξίαν τδν καθιτα συγ
γραφέα τδ πρώτον, ειτα αύτοκτονεΐ, καθ’ ήν στιγμήν είχον έξασφαλίσει τδ μέλλον συγγοάφοντες άπδ κοινού, μετά τήν έκ τών
φυλακών άπόδρασίν του, είς ά; είχε ριφθή ένεκα συνωμοσίας’ καί
πλεΐσται άλλαι παραδοξότεραι τούτων, άς συντομίας χάριν παραλείπομεν, άλλ’ ευρισκόμενοι έν Γερμ.ανία ένθα ή σοφία παντού
άρέσκεται ν’ άναμίγνυται, άναφέρομεν καί τδν καθηγητήν Greu
ze”, τδν τρις σοφόν συγγραφέα τής Συμβολικής, δστις ούθεί τήν
πτωχήν καί μελαγχολικήν ποιήτριαν Gunderode νά πλείξη έαυ
τήν δι’ εγχειριδίου έν στιγμή απελπισία;, καί νά ριφθή εΐτα είς
τδ ρεύμα τοϋ ποταμού, ώς άλλη Όφελία.
Τοιοΰτος δ παράδοξος κόσμος, δ κατοπτριζόμενος πρδ τών δφθαλμών τών Γερμανίδων. Είσχωρών τι; έν μέσω αύτοΰ, όπως
σπουδάση τήν φύσιν τών γυναικών τούτιυν καί τδν λόγον τών
επιτυχιών των, δύο συγγραφείς λίαν διαφερούσας πρδς άλλήλας
συναντα τδ πρώτον προσβαλλούσας τήν προσοχήν. Τήν έξ αρι
στοκρατικών έλκουσαν τδ γένος κόμησσαν Χάν-Χαν καί τήν έκ τής
τάξεως τού λαού Ίουδαίαν Λεβάλδ. Αί πλάναι τής φαντασίας
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τής μιας καί ή λίαν αυστηρά λογική τής έτέρας, δέν ήθελον ίσως,
συμφωνήσει προς τας εμπνεύσεις και τάς μετοιοφρονεστέρας κρίσεις
μεγάλου άριθμοϋ άναγνωστριών, πλήν παρά τά ’έργα ταϋτα, ών
ή λάμψις πτοεί βεβαίως τάς δειλάς ψυχάς, άνθεί φιλολογία πλή
ρης αισθήματος, αρετής και ποιήσεως μυροβόλου, ής τδ λεπτόν
άρωμα δέν δύναται νά ταράξη τάς νεαράς κεφαλάς. Έν τή γερ

μανική μυθιστοριογραφία ύπάοχουσι βιβλία δι’ έκείνας, αϊτινες άνακεχωρηκυϊαι παρά τήν οικιακήν εστίαν, ούδεμίαν άναμ.ένουσαι επιείκειαν παρά τοϋ κόσμου, θέλουσιν έν τερπνή άναγνώσει νά εΰρίσκωσι τήν κεκοσμ.ημένην εικόνα τών όνειροπωλήσεών των.

'Η μ.ικρά χώρα του Mecklem l)C>urg έκυμαίνετο έτι έν πλήρει
φεουδαλικώ ρεύματι, δτε ή ’’ΐδα Χάν έγεννήθη τή 22 ’Ιουνίου τοϋ
4 805 έν Tressow. Ό πατήρ αυτής κόμης Φρεδερϊκος Χάν, τή
έκληροδότησε τάς ρωμαντικάς αύτοΰ κλίσεις, τδ άνυπόμονον και
τδ ανεξάρτητον τοΰ χαρακτήρος. Τυχοϋσα άνατροφής παοημελημ.ένης, ένεκα τοΰ ιδιορρύθμου βίου τοΰ πατρός, δστις συνεπήγαγε
τήν άπομάκρυνσιν τής μητρδς αυτής, καλλίστης και φιλησύχου
γυναικός, έφθασεν είς τδ εικοστόν πρώτον τής ηλικίας της έτος,
φέρουσα ώς μ.όνα συστατικά, πνεϋμα ζωηρόν και χαρακτήρα άνυπότακτον. Ευχάριστος τήν μορφήν χωρίς νά ήνε έντελώς ωραία,
ήτο μάλλον άξιαγάπητος, δτε καλώς έγνώριζέ της αυτήν. 'Η οίκογένειά της νομίζουσα δτι έξασφαλίζει τήν ευτυχίαν αύτής, τήν
ένύμφευσε μεθ’ ένδς έξαδέλφου της, άλλ’ ή ένωσις αυτή δλως α
ναρμόδια δέν έμελλε νά είνε διαρκής, τώ 4 829 τρία έτη μετά
τδν γάμον ή κόμησσα ήτο έλευθέρα.
Νέα ζωή τότε ήρξατο δι’ αυτήν ανεξάρτητος, αεικίνητος, ζωη
ρά, ποικίλη, οϊα ήρμοζε τή άνησύχω ψυχή τής νεαράς ποιητρίας. Έν τώ μέσω τοΰ αριστοκρατικού κύκλου έν ώ έζη, καταφυγοϋσα παρά τή μητρί, διέλαμψε παραχρήμα και έτελειοποίησε
■τήν έαυτής μόρφωσίν. 'Υπδ τής διαπύρου δέ αύτής ενεργητικότη
τας παροομωμένη ήρξατο περιηγούμενη, έχουσα ώς συνοδόν φίλον
τινά, έξ ού μόνος ό θάνατος έμελλε νά τήν διαχωρίση. 'Ο Βα
ρών Frederick de Brystam εύγενής καί τρυφερός συνάμα ήνονε
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τδν άνδρα τοϋ νεωτέρου πολιτισμού πρδς τδν ένθουσιώδη ιππό
την τών μεσαιοινικών χρόνων. Αί σχέσεις αύτών πολλάκις έπεκρίθησαν, καί ούυείς ήθελε νά δώση μεγάλην πίστιν εις τά υπδ
τής κ. Χάν άλληγορικώς καί μεθ’ υπαινιγμού περί τούτων λεγά
μενα έν τοϊς έργοις αύτής’ άλλά παν δ,τι διά χρωμάτων τοσοϋτον
ολίγων πραγματικών έζωγραφεϊτο ήτο αληθές. ΓΟ βαρών ύπεσχέθη
τήν συγκινοΰσαν καί αφιλοκερδή αγάπην τών ήοωίδων τής κ. Χάν
καί έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του ταύτην, διατηρήσας μέχρι τέλους
τδν θρησκευτικόν έκεϊνον ενθουσιασμόν, τόν άρεστδν εις τήν δε-

σποτικήν συγγραφέα.
Τά πρώτα ποιήματα τής κομήσσης χρονολογούνται έκτοτε.
Συγκεχυμένος τις ένθουσιασμδς είνε ό επικρατών τόνος έν τοΐς δο-

κιμίοις τούτοις έκδοθεϊσι βραδύτερον. 'Η κ. Χάν δέν είχεν έτι λά
βει τήν δόνησιν έκείνην τής ψυχής, ήτις έμελλε νά δρίσνι τήν διεύθυνσιν τοΰ πνεύματος αύτής κατά τήν πρώτην περίοδον τής ύπάρξεώς της.
ΓΙΙ μετάβασις ένταϋθα θά ήτο δυσχερής άνευ νεωτάτης τινδς
βιογραφίας τής διάσημου μυθιστοριογράφου βοηθούσης ημάς. «Ό
φοΐνιξ ούτος τής ευτυχίας, λέγει φίλη τις θαυμαστής τής κομήσ
σης, διήρκει πρό πέντε έτών περίπου’ σεβομένη καί άγαπωμένη
υπδ τοϋ Brystam, ώς ολίγα τοϋ φύλου αύτής πρόσωπα ήγαπήθησαν καί έσεβάσθησαν, ή κόμησσα διέβλεπεν ήδη τάς χρυσάς
πτέρυγας τής έλπίδος νά άπλοϋνται έπί τής κατοχής ευτυχίας
άσφαλοϋς έν γαληνίω καί εύδαίμονι ενώσει, δτε αίφνης έφάνη έν
τώ δρίζοντί της μορφή τοσοΰτο μεγάλη καί ισχυρά, ώστε δ ούρανός της, έστω καί πρδς στιγμήν, έμελλε νά ταραχθή. ’Αρκεί
τιςνά δνομάση έκεϊνον,δν διαφλεγής έρως ε'ίλκυσεποδς τήν κόμησσαν, δπως έννοήση πόσον ακατανίκητος ύπήρξεν ή δύναμις ή ώθήσασα πρδς άλλήλας τάς μεγάλας ταύτας καρδίας, ϊνα τάς διαχωρήση πάλιν μετά τής αύτής ισχύος. Ώνομάζετο Ερρίκος Σι

μών.»
Τδ άνομα τοϋ Ερρίκου Σίμωνος ’δέν θά ήρκει διά τους ξένους
άναγνώστας άνευ ολίγων λέξων περί τοϋ προσώπου αύτοΰ. ΓΗ βρα
χεία αύτοΰ υπαρξις, περιωρισμένη μέχρι τοϋ 4 848 εις οικονομά-
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λογικά; έργασία;, φωτισθείσα τότε δι’ αΐφνηδία; λάμψεω;, άμαυρωθεϊσα κατόπιν διά τή; εξορία; καί κοπεΐσα τέλο; προώρως δικ
τοΰ θανάτου, άφήκε βαθέα ίχνη έπί τή μνήμ.γ, τών δημοκρατι
κών γερμανών. Ποιητική δέ τι; αίγλη περιβάλλει τά; άναμνή ■
σει; ταΰτα;. 'Ο Σίμων έσχε τδ σπάνιον πλεονέκτημα νά καταταράξη συγχρονω; τήν καρδίαν δύο τών έξοχωτέρων γυναικών τοϋ
τόπου του, δέν άνεμίχθη δλιγώτερον έν τη υπάρξει τή; κ. Χάν
ή όσον έν τη τή; κ. Αεβάλδ. Αναφαίνεται ήυ.ΐν ώ; ρωμαντικό; τι; Γιρονδΐνο; έμφοροΰμενο; τοϋ πνεύματο; τόσον τοϋ λόρδου
Βύροονο;, όσον καί τοϋ Πλουτάρχου. 'Υπδ ψυχρόν έξωτερικδν ό
Σίμων έκρυπτε ψυχήν διάπυρον' έσυνήθιζε δέ νά λέγη’ «’Αν ή ο
δό; τή; άληθεία; όφείλη νά διέλΟη διά τή; καρδία; μου, ά; κατακερματισθή ή καρδία αΰτη». Μονομαχία τι;, έν ή έσχε τδ άτύχημα νά φονεΰση τδν αντίπαλόν του, έρριψεν έν τή καρδία του
χροιάν μελαγχολία;, ήτι; ούδέποτε τδν έγκατέλιπεν. νΕφερεν οΰτω; ένόομύχω; τδ σκοτεινόν καί άπαίσιον προσωπεΐον έκεΐνο, 6περ ήτο μία τών έπιζητουμένων χαρίτων τή; έποχή;. Ή κ. Χάν
έλθοΰσα παρά τη μητρί τη; συνήντησεν αύτώ έν QreifsmalJ άγοντι τδ τριακοστδν έτο;, αύτήν τήν ήλικίαν τή; κομήσση;.
Ευρεθέντε; πολλάκις ει; τδ αύτδ μέρο; ήσθάνθησαν άμφότεροι
άμοιβαΐον αίσθημα θαυμασμοϋ καί ένθουσιασμοϋ, ει; 8 τδ πάθο;
δέν έβράδυνε ν’άκολουθήση. «Δι’έλεο;, έγραφε τή κομήσση, μή
έσο τοσοϋτον αξιαγάπητο;, τοϋτο υπερβαίνει παν δριον συγνώ
μη;, καί ημέραν τινά θέλει; δώσει αύστηοδν λόγον.» Παρομοιάζει
αυτήν πρδ; τδν φοίνικα, «πρδ; τδν φοίνικα άπήντα εκείνη, όστι;
ήθελε νά προσέγγιση τδν ουρανόν καί έμενε μαραινόμενο; έν τή
έρημία.—Είξεύρο» καλώ; τώ προσέθετεν ότι υπάρχουσι πλήθο;γυ
ναικών ώραιοτέρων έμοϋ, δεξιωτέρων καί άγαθοτέρων ίσω;, άλλ’
όσον αφόρα τήν καρδίαν καί τήν φαντασίαν μάτην ζητώ τή; όμοίαν μου. 'Ομιλώ μετά τοσαΰτη; ειλικρίνεια;, διότι δέν έπλασα
έ^ώέμαυτήν, άλλ’ έγεννήθην τοιαύτη.» Ή κυρία αυτή φαίνεται
παρεδέχετο οτι ή μετριοφροσύνη ε’.νε ίδιον χυδαίων ψυχών μ.όνον.
Ό χαρακτήρ ούτος απαντάται συνέχω; ει; τά; τοιούτου είδου;
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γυναίκα;. 'Π 'Ραχήλ, έλεγεν' «είμαι τοσοϋτον μοναδική όσον τά
μέγιστα ανθρώπινα φαινόμενα.»
'Η κόμησσα καί δ Σίμων, ήγαπώντο καθ’δν τρόπον έννόουν τδ
αίσθημα, ή καρδία μικρόν μέρο; έλάμβανεν ει; τοϋτο, δι’ 8 ά

παν τδ μέγα τοϋτο οικοδόμημα τών υπερβολών έμελλε νά κατακρημνισθή ύπό τδ πρώτον κτύπημα τή; υπερηφάνεια;. 'Ο ’Ερ
ρίκο; προσήνεγκε τήν χεΐρά του τή κομήσση, άλλ’ έπειδή ήτο

δημοκρατικό;, εκείνη δέ προκατειλημμένη υπέρ τή; εύγενεία; τη;,
τήν άπέκρουσε καί ουτω; έχωρίσθησαν, πληγέντε; βαθέως άμφότεροι.
Ή πάλη τή; κομ.ήσση; υπήρξε σκληρά,έάν κοίνη τι; έκ τών ιχνών,
άτινα άφήκεν έν τή ζωή τη;. Καταφυγοϋσα καί πάλιν πρδ; τδν
λησμονηθέντα φίλον, ευρεν αύτδν πάντοτε έτοιμον νά τήν παρηγορήση καί τήν υποστήριξή. Άσθενήσασα έπικυνδύνω; έπί
πέντε μήνα;, έτυχε παρ’ αύτοϋ διαφερούση; περιποιήσεω;,καί μο
ναδική; άφοσιώσεω;’ είτα ήρξαντο ταξειδεύοντε;, άλλά τοϋτο
δέν ήρκει νά φέρη τήν λήθην. Τή έχρειάζετο τροφή διά τήν φι
λοδοξίαν, ήτι; άείποτε έτάοαττε τήν κεφαλήν τη;, καί ή δόξα
τήν προσείλκυσεν. Άφοϋ δέ άπαξ ήρχισε νά συγγοάφη δέν έσταμ,άτησε πλέον. Περιέγραψεν έαυτήν ύπδ μυρία; μορφά; καί μετέ
πλασε τήν ιδίαν τη; ύπαρξιν καταστάσα τδ κέντρον απάντων
τών μυθιστορημάτων τη;. Αί άντιφάσει; τη; δέν τήν παρηνόχλουν
ποσώ;. Αριστοκρατική τήν ψυχήν, άλλ’ υπέρ πάντα άλλον παθοϋσα έκ τών προλήψεων τή; τάξεώ; τη;, έδημιούργησε κοινωνίαν
ιδίαν, ύψηλόφρονα καί έλευθεριάζουσαν συγχρονω;, έν ή ή λάμψι; τών παθών δίκαιοί τά; πλάνα; καί ή ευγένεια νομοθετεί κατά
βούλησιν. «Ζητώ τήν διάκρισιν, έγραφε τώ βαοώνι Stetllbai’g,

ούχί έν τή συμπεριφορά καί τή εκπληρώσει τών κανόνων άλλ’ έν
τή άνεξαρτησία,έν τή πάλη κατά τών κατωτέρων στρωμάτων τή;
κοινωνία;, άτινα θέλουσι νά υπερπηδήσωσι τά έσκαμμένα καί

λάβωσι προνόμια ει; ίμά; μόνον άνήκοντα.»
’'ίδωμεν διά ποιων χρωμάτων ζωγοαφεΐ τού; ήρωα; αύτή;. 'II
Φαουστίνη, ήτι; οφείλει τήν ονομασίαν τη; εϊ; τήν λατρείαν, ήν
ο πατήρ τη; είχε πρδ; τδν Φάουστ τοϋ Gothe, είνε ίσω; τδ πε-
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ριεργότερον και έν τών έπιφανεστάτοιν αυτής συγγραμμάτων.
Ή Φαουστίνη άνατρέφεται έν τώ μοναστηρίω και εΐτα περι
θάλπεται ύπδ φιλαρέσκου τίνος θείας, ητις την νυμφεύει μετά τί
νος αξιωματικού τοϋ κόμητος Obernau. Ούτος δέν ήγαπήθη,
διότι ούδέν εΐχεν τδ αξιαγάπητου, ήτο βάρβαρος, έκείνη ρωμαντική. Σχετισθεϊσα μικρόν μετά τδν γάμον της μετά τοϋ βαρώνος Andleau, τοϋ τελειοτάτου τών άνδρών, άγαπάται παρ’ αύ-

τοϋ. 'Ημέραν τινά, καθ’ ήν δ βαρών εκμυστηρεύεται τδν ευσεβή
αύτοΰ ενθουσιασμόν τή κομήσση, εισέρχεται δ σύζυγος αύτής αΐφνηδίως, οργίζεται, κτυπάται μετά τοΰ αντιζήλου του και πλη-

γόνει αύτδν θανασίμως. ΓΗ Φαουστίνη τδν ακολουθεί, τδν περι
ποιείται, ό δέ έρως τδν θεραπεύει.Έν τώ μεταξύ δ Obernau απο
θνήσκει.Ιδού ή ήμετέρα ήρωίς έλευθέρα, καθ’ Sv τρόπον δέ άγαπα
και επιδεικνύει τήν σταθερότητά της, φαίνεται δτι εις τήν συγ
γραφέα ούδέν πλέον έναπολείπεται, ή νά δδηγήση αύτούς εις τήν
εκκλησίαν κα'ί τδ μυθιστόρημα νά λάβη πέρας. Παντελώς, μόλις
άρχεται. Ή Φαουστίνη άποτροπιάζεται τδν γάμον, θέλει τήν
εύτυχίαν άνευ άλύσεων, δι’ ο άρνεϊται τήν προσφερομένην χεϊρά
τοΰ Andleau, άλλ’ ούχί και ον έρωτα. Διέρχεται οΰτω την
ζωήν ώς ουράνιον φαινόμενον, άδιάφορο □ πρδς την δόξαν, ήτις
τήν περιβάλλει και τά θυμιάματα, άτινα τή προσφέρονται. Έπιτρέπει νά τήν λατρεύωσι, άλλά τοϋτο και ιζόνον η διάπυρος
αύτής φύσις τήν μετάγει πέραν ττών γηίνων παθών. Ό Andleau
προσπαθεί πάντοτε νά κατευνάζη
κατεύναζα) τήν φοιτοβόλον ύπαρξιν τής
ήρωίδος, ήτις καθιστά μέν αύτήν ώραίαν, άλλά καί προξενούσαν
τρόμον. Φροντίς ματαία, προσθέτει ή συγγραφεύς, ή Φαουστίνη
ήγάπα νά λέγη «Ό ούρανδς καί έγώ όφείλομεν νά έχωμεν θυέλλας, εινε τοϋτο τή; φύσεως ημών ’ίδιον καί οί άνθρωποι παρενοχλοΰσιν ημάς διά τών κεοαυναγωγών των.» .
ΓΗ διήγησις ακολουθεί ούτω τήν πορείαν της έν μέσω λεπτο
λόγων συζητήσεων έπί τή; καλλονής, τής μεγαλοφϋίας, τής τέ
χνης, τής άριστοκρατίας, τοΰ έρωτος πρδ παντδς, άλλά πρέπει
νά φθάσωμεν είς συμπέρασμά τι. 'Η Φαουστίνη συναντά. εις
Δρέσδην τδν κόμητα Μάριον, άνδρα έχοντα παν ο,τι ακριβώς
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έλειπεν έκ τοϋ ήρέμου χαρακτήρας τοϋ Andleau, τδ πάθος,
τήν έλξιν, τήν ένεργητικότητα, τήν άγαπά, καί τή δμολογεϊ
τοϋτο, έκείνη δέ θαμβωθεΐσα πρδς στιγμήν ύπδ τής φλογδς ταύ
της πιστεύει δτι εύρεν τέλος τήν ματαίως ζητουμένην εύδαιμονίαν. «Είχες δίκαιον, γράφει τώ Andleau, άναχουρών νά υ.οί
είπης «θά μέ λησμονήσης» σέ έλησμόνησα’ δέν όφείλομεν πλέον
νά έπανίδωαεν άλλήλους.» Νυμφευθεΐσα τδν Μάριον άνευ έλέγχου
τοϋ συνειδότος, εινε εύτυχής καί έπανακάμπει μετ’αύτοΰ εις ’Ιτα
λίαν, άλλ’ έκεϊ άπαντα τδν Anldeau έτοιμοθανή, δέχεται τήν
τελευταίαν αύτοΰ πνοήν, καί μή άναμένουσα πλέον γαλήνην έν
τώ κόσμω έγκαταλείπει αύτδν καί κλείεται έν μοναστηρίω.
Τοιοϋτος δ μΰθος τοϋ ιδιορρύθμου μυθιστορήματος. 'Ο άναγνώστης δυσκόλως δύναται νά μόρφωση ιδέαν καί νά έννοήση τήν
παράδοξον καί πλάνητα ψυχήν ταύτην τής ήρω'ί'δος. ΓίΙ Φαου
στίνη δέν είνε ούτε ή μελαγχολία τοΰ Βεοτέρου, ούτε ή άπογοήτευσις τοϋ Έενέ, ούτε ή στυγνή απελπισία τής Λελίας θρη
νούσες τά σβεσθέντα αύτής πάθη καί τάς δραπέτιδας χίμαιρας
της, τής Λελίας ποθούσης τδ άπειρον" έκ τών μεγάλων τούτων οϊμογών, ή Φαουστίνη δέν άντελείφθη ή ήχώ τινά μεμακρυσμένην
καί δυσδιάκριτου’ τίς εινε λοιπόν ; Ή συγγραφεύς λέγει τοϋτο έν
τώ προλόγω τής τρίτης αύτής έκδόσεως. «ΓΗ Φαουστίνη έχει τδ
στέμμα τής καλλονής, τής μεγαλοφϋίας, τής χάριτος καί είνε
βασίλισσα διά τής ισχύος της ταύτης έπί τών καρδιών’ ζη

τεί τήν εύτυχίαν αιώνιον, άνεξάντλητον, ασφαλή καί όπως τήν
άποκτήση έγκαταλείπει καί θυσιάζει τά πάντα. . . τέλος κατακαίεται διά τοΰ πυρός, δι’ού τούς άλλους κατέκαυσε.»
Μετά τήν Φαουστίνην τδν ύπέρτατον τοΰτον έγωϊσμδν έγραψε
τήν Σιβύλλην, τήν έχουσαν ψυχήν μεγάλην μέν, άλλά κενήν,
εΐτα πλεΐστα άλλα, έν οίς παντοΰ άναφαίνεται ή αύτή νοσηρά
ταραχή ψυχής έγωϊστικής, ήτις εύρίσκει τδν κόσμον κενόν, διότι
δέν βλέπει ή αύτήν καί μόνην έν τώ μέσω αύτοΰ’ πτωχή σφαίρα
πεπληρωμένη άέρος, ήν πάσα πνοή περιστρέφει καί ήτις φαντά
ζεται έαυτήν μετέωρον πλανώμενον μεταξύ τών ούρανίων σωμά
των. Έν τή διηγήσει, τδ ύφος εινε πάντοτε τδ αυτό, μακρολόγον
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καί έπιτετηδευμένον, άλλα πλήρες λάμψεως, πολλάκις δέ καί
θερμότητος, εύστοχοι παρατηρήσεις δέν έλλείπουσι, το παν δέ
εκφράζεται διά λεκτικού κεκοσμ.ημένου διά φυσικής χάριτος. 'Η
άνάμνησις τοΰ Σίμωνος πλαναται έπί πάντων τών μ.υθιστορημάτων διαφωτίζουσα αύτά, ύπάοχουσι μέρα ολόκληρα, και ταΰτα
δέν είνε τά ήττον εύγλωττα, άτινα είνε αποσπάσματα τών επι
στολών αύτών' «Έάν εύρισκον άλλο τι ικανόν νά πλήρωσή τδ
κενόν τής ύπάοξεώς μου,ούδέποτε ήθελον γράψει» λέγει, και τοϋ
το τάν δικαιεϊ προσθέτουσαν «ούδένα συγγραφέα εύχαριστοϋμ.αι
νά άναγινώσκω πλειότερον έμαυτής. »
ΓΗ εύτυχας υποδοχή, ήςέτυχον τά έργα της, κατά πολύ συμ
βάλλεται βεβαίως εις τάν εύχαρίστησιν ταύτην, διότι αί ύψηλοφρονοϋσαι και σκληραί αύται ψυχαί δέν άπαξιοϋν νά έμπιστεύωνται τούς ενδομύχους αύτών πόνους πρδς τδν όχλον εκείνον, δν
περιφρονούσιν, αλλά τοϋ οποίου δ γενικός θαυμασμός, αποβαίνει
κατά μονάδα δι’ αύτάς πάθος επικρατούν παντός άλλου.
Ή κ. Χάν εϋρε θαυμαστάς έν πάσαις ταΐς τάζεσι, θερμοτάτας δέ άναγνωστρίας παρ’ έκείνας, άς δ γάμος κακώς εξυπηρέτησε
καί κακώς έννοούμενον αίσθημα έξετροχίασε τής ευθείας δδοϋ.
Τά θύματα ταΰτα παρηγοροϋντο άνευρίσκοντα έν τοϊς έργοις τής
κ. Χάν τάς ιδίας αυτών άλγηδόνας καί τά ίδια δνειροπωλάματα
παραμορφούμενα ύπό ψευδούς λάμψεως μεγαλείου.
Τώ 1845 η κόμησσα Ζόρισε την διαμονήν αύτής έν Δρέσδη,
δ πιστός αύτής σύντροφος ύπερέχουν αύτήν κατά δέκα έτη την
ηλικίαν ηρχησεν άπαυδών, καί έπεθύμει τάν άνάπαυσιν. Ή έποχά
αύτη ύπήοξεν η λαμπροτέρα τής ζωής της. Περικυκλουμένη ύπό
θαυμαστών και λατρευτών η ύπερηφάνειά της ικανοποιείτο. ’Ακρι
βώς διότι έν Γερμανία αί γυναίκες συνήθως είναι μετριόφρονες
καί περιωρισμέναι, αί έξερχόμεναι τοϋ κοινού θεωροϋσιν έαυτάς
άλλοίας φύσεως καί γαυριώσιν ώς θεότητες. Τό λυπηρόν δέ είναι
ότι έπιβαλλόμεναι ούτω διά τής ’Ολυμπίας αύτών συμπεριφοράς,
άπατώσαι έαυτάς άπατώσι καί τούς άλλους. «Ή συμπάθεια, ήν
μοί έπιδεικνύουσιν έλεγε μέ εύχαριστεϊ, αλλά ποσώς δέν είναι α
ναγκαία διά τάν εύτυχίαν μου' έάν δ κόσμος απομακρυνθώ έμοϋ,

ά στέρησις θά είναι δι’ αύτόν, ούχί δι’ έμέ». Μετά τοιούτων αι
σθημάτων καί σκέψεων βαδίζουσα έφθασε μέχρι τοΰ 1848. ΓΗ
πρόοδος, ήν έλάμβανεν η δημοκρατία τάν ηρέθιζεν έπί τοσοϋτον,
ώστε έπαυσε τάν μετά τοΰ βαρώνου αλληλογραφίαν αύτής λέγουσα
«αί έπερχόμεναι γενεαί δέν πρέπει ούδέν περί ημών νά μάθωσι,
διότι δέν ηθελον μας έννοησει».Νέα δοκιμασία έν τούτοις άνέμενεν
αύτην. Μεταβασα εις Βερολϊνον, δπως ϊδη θνήσκον τό μονογενές
αύτής θυγάτριον λαμβάνει είύησιν δτι δ φίλος αύτής βαρώνος κιν
δυνεύει' δρομαία έπανακάμπτει έν Δρέσδη άλλ’ούδέν άλλο κατορΟοϊ ά νά περιποιηθή αύτόν έπί τρεις ημέρας καί κλείση τούς οφθαλ
μούς του διά παντός.
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Τό όνομά του έχαράχθη έπί λίθου συνοδευόμενον διά τών α
πλών τούτων λέξεων' «κοιμούμαι, άλλ’η καρδία μου γρηγορεΐ».
Ό Θάνατος ούτος ύπήρξε δυστύχημα άληθές διά τάν κ. Χάν
καί ά άπελπισία, ήν έδοκίμασεν δμιλεϊ εύφραδέστερον ύπέρ αύτής,
η πάντες δμοϋ οί λοιποί διθύραμβοι. Τάν θλΐψίν της δέν έσκέφθη
πλέον νά μετατρέψη είς μυθιστόρημα, ησθάνετο καλώς δτι ά άμοιβά τοϋ κόσμου δέν έξήρκει πλέον πρός έπούλωσιν τών πληγών
της. ’’Εστρεψε τότε τδ βλέμμα πρδς τδν ούρανόν, άλλά δέν ήτο
έξ εκείνων, οϊτινες διά μιας μόνης πτήσεως φθάνουσιν έκεϊ άνευ
τινδς ύποστηρίγματος. Ό ίσχυρός, πλήν αφελής χριστιανισμός
τοϋ Λουθήρου δέν άνταπεκρίνετο είς τάν φαντασίαν αύτής, φιλό
δοξου καί έν αύτη τη άλγηδόνι. Τη έχρειάζετο ζωηρά λάμψις
πρδς παρηγοριάν καί τροφά διά τδν νέον ενθουσιασμόν, ούτινος
ένεφορεΐτο. Τά μοναστήρια διεδραμάτισαν πάντοτε μέρος έν τοϊς
μυθις-ορήμασιν αύτής,ό έπιβλητικδς καθολικισμός την προσείλκυεν,
η άρχαία ιεραρχία τής ρωμαϊκής έκκλησσίας έκολάκευε τάς φεουδαλικάς αύτής άρχαίας κλίσεις. Διενοήθη άμέσως νά δεχθή τδ
δόγμα καί πρδς τδν σκοπόν τοϋτον ηοξατο μανθάνουσα τάν λα
τινικήν. Έξομώσασα καί άναβαπτισθεϊσα διά τοϋ θρησκευτικού
ένθουσιασμοϋ έρρίφθη μεθ’ ορμής έν τή νέα όδώ, άλλά μέχρι τέ
λους διέμεινεν ή αύτά πάντοτε. Ό ζήλος δ άναφλέξας αύτάν ύπέρ
τών συμφερόντων τοϋ καθολικισμού έκφράζεται άπαραλλάκτως,
όπως καί τά άλλοτε συναισθήματα αύτής.'Η θεολογία άντικατέ-
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στήσε τδν έρωτα και ή προπαγάνδα τήν άρχαίαν θερμότητα τής
χειραφετήσεως, κατά βάθος δμως διέμεινε πάντοτε τδ αύτδ πνεύ
μα ύψηλόφρον καί δεσποτικόν, δπερ δέν δύναται νά έννοήση
πώς απας ό κόσμος δέν άκολουθη αύτδ κατά τήν πορείαν του.
Έν τή Δοραλίο: έπανευρίσκει τις τήν Φαουστίνην προσηλυτισθεϊσαν καί προσηλυτίζουσαν, άλλ’ έντδς τοΰ προδιαγεγραμμένου
κύκλου της απροσπέλαστου υπεροψίας καί τοΰ εγωισμού. Ή αύταπάρνησις τής Δοραλίας προτιμώσης τδ καθήκον τής ευτυχίας, καί
επανερχόμενης παρά τώ έγκαταλειφθέντι συζύγω, είναι βεβαίως
εύσεβεστέρα καί τδ παράδειγμα προτιμότερον τοΰ τής Φαουςάνης,
καί ύπδ τήν έποψιν ταύτην υπάρχει όντως πρόοδος άλλά τδ
λοιπδν μένει τδ αυτό. Οι αυτοί χρωματισμοί, αί αύταί σκηναί.
CO κατάλογος τών συγγραφών τής κ. Χάν κατά τήν τελευταίαν
ταύτην περίοδον είνε μέγας καί περιλαμβάνει παντοίας φύσεως
έργα, μυθιστορήματα, ποιήσεις, βιογραφίας, εξομολογήσεις κατά
τδν τρόπον τοΰ ίεοοΰ Αυγουστίνου, άλλ’ έν πασι τούτοις βασι
λεύει τδ έγώ μέχρι τών ποδών αύτοΰ τοΰ Σωτήρος. Τέλος βαρυνθεϊσα τά πάντα καί διορώσα τήν δόξαν αύτής ώχριώσαν, ίδρυ
σε παρά τήν Mayene μονήν καί έκεϊ άπεσύρθη έξακολουθοΰσα
γράφουσα πάντοτε. Ούτω διέρευσαν, έν μέσω τοΰ μοναστικοΰ σκι
όφοβος αίτεΰευταΐαι ήμέραι τής γυναικδς ταύτης, ήτις έπί τριά
κοντα έτη άπησχόλησε τήν Γερμανίαν διά τών έργων της καί
τών ιδίων αύτής περιπετειών. ΓΗ κ. Χάν μέ τάς φεουδαλικάς αύ
τής άρχάς καί τά ύπεροπτικά αισθήματα, δέν είνε τόσον τής
ήμετέρας έποχής, έν προγενεστέροις χρόνοις ήθελε καλήτερον
έννοηθή, άλλά διά τής έπιδράσεως, ήν ήσκησε, διά τάς τάσεις,
άς έξεπροσώπησε, κατέχει θέσιν διακεκριμένην έν τοϊς χρονικοϊς
τής φιλολογίας τοΰ τόπου της.
Διά παραδόξου δέ περιστροφής τών έπί γής πραγμάτων, δ,τι
έκ τής γυναικδς ταύτης, τής τοσοΰτον περιφρονούσης τδν όχλον,
μέλλει νά διαμείν/ι έπί μακρότερον χρόνον, είνε μικρόν τι ασμάτιον άπλοΰν, καταστάν δημώδες, δπερ οί νέοι ψάλλουσι ταϊς εαυ
τών μνησταϊς, αί νεάνιδες τερετίζουσι καί αί μητέρες λικνίζουσι
διά τούτου τά βρέφη των.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΠΠΑΣ
Τοΰ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΠΠΑ τό» θάνατο» έ» 0«ίψ·ι ή/.ουσε καίήπρωτεϋουσκ τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου, και τό μέγεθος τή ςλύπη; αύτής συ· εμερίσθη Γάσα καρδία Ελληνική συναισθανθεΤσσ, όποΤαι εισιν αί προς τό έ
θνος τοΰ άνδρός ύπηοεσ'αι. Περί τοΰ άνδρό: τούτου άδελφοΰ ώς γνωστόν
τ ιΰ άποθανόντο; μεγάλου ευεργέτου τοΰ Έλληνιζοΰ "Εθνους Εύαγγέλη
Ζάππακαιτοΰ ζώντος Κωνσταντίνου Ζάππα, ικανά έγραψαν, λεπτομερώς
τον βίον αύτοΰ αοηγηθέ^τες οί «Σύλλογοι» τοΰ Βου/ουρεστίου,ή μονή έκδιδομένη έκ=Τ ' Ελληνική έφημερίς. Έκ τών σημειώσεων εκείνων* ςν τή σει
ρά τών Βιογραφιών τοΰ «Ημερολογίου» Οά γράψωμεν λεπτομερή βιογρα
φίαν τοΰ Α. ΖΑΠΠΑ, ή μνήμη τοΰ όποιου έ'σεται άγήρως και αθάνατον
τό όνομα αύτοΰ έν πάση 'Ελληνική καρδία.
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Ach, wenn du varst mein cigen
Wie lieb solll’sl du mir sein!...
«Έ’χυ εΐσο ίίικό; μου πόσου Οχ αοί είσο προσφιλής.»

Ή κύρια Αεβάλδ εινε τών ήμετέρων χρόνων. Ίούδαία τδ γένος
είχε μεγίστην τήν ομοιότητα πρδς την ομόθρησκον αυτής 'Ραχήλ.
Πνεύμα λαμπρδν και ισχυρόν άμα, καρδία ειλικρινής, αύστήρά
πολλάκις, γενναία, άγαπώσα τδ αγαθόν και παν δ,τι αληθές, λέ
γει ακριβώς τά διανοήματα αυτής, άνευ περιστροφών, δεικνύουσα
μόνον μικράν αυταρέσκειαν πρδς τοϋτο. Έν τή αυτοβιογραφία
αυτής1 τδ κάλλιστον καί περιεργότερον τών συγγραμμάτων της
δύναται νά ϊδη τις τήν γυναίκα καί τήν συγγραφέα.
Διά τής κ. Αεβάλδ δ αναγνώστης μεταφέρεται πολύ μακράν
τοϋ άβροϋ κόσμου τής κ. Χάν. ’Ανατροφή, ίδέαι, αισθήματα
*
τδ
παν εινε διάφορα, μεταπίπτει τις έν πλήρει ’Ιουδαϊκή κοινωνίγ.,
χωρίς έν τούτοις νά καταλίπη τδ γερμανικόν έδαφος. Τδ βιβλίον
τής αυτοβιογραφίας αυτής υπό τήν έποψιν ταύτην είνε πολύτι
μον μνημεϊον. 'Η άνάγνωσις όμως αύτοϋ δέν είνε πάντοτε έλκύουσα, καί τδ διαφέρον έςασθνεϊ πολλαχοϋ, διότι ή συγγραφεύς
πρδ παντός θελήσασα νά καταστήση ψυχολογικόν τδ έργον, στα
ματά έπί παντός αντικειμένου έςέτάζουσα αύτό. Τδ βιβλίον δπερ
άνέγνωσεν, δ άνηρ δν συνήντησεν, ή πολιτική, τδ δίκαιον, αί κοι
νωνικά! προλήψεις, πρδ παντός δέ τδ περί χειραφετήσεως τήςγυναικδς ζήτημα, επανερχόμενου άδιαλείπτως ώς ρυθμός κανονικός,
όμοιος πρδς μονότονον έπωδόν, καταλαμ,βάνούσι πολλάς σε
λίδας. Τά μάλλον ασήμαντα περιστατικά άπασχολοϋσι τδ πνεϋμα της’ διηγουμένη φέρ’ είπεΐν τίνι τρόπο» παϊς ουσα έθραυε τά
άθύρματά της ζητεί τδν λόγον τής ροπής ταύτης πρδς τδ καταστρέφειν. 'Ο G'jthe, έν τοϊς άπομνημονεύμασιν αύτοϋ ώσαύτώς
συνεχώς διακόπτει τήν σειράν τοϋ λόγου, όπως άναπτΰξη γενι
κώς τινας ιδέας, άλλ’ είνε δ G^the καί ούδεμία τών παρατηρή*
ρήσεων αύτοϋ είνε άδεάφορος.
'II Φανή Αεβάλδ έγεννήθη τή 24’0 Μαρτίου τοϋ 1814 έν
Loenigsberg, άνήκε δέ είς οικογένειαν έμπορων τραπεζιτών εύν-

1 Meine Lebinsgeschiciile, 8; τάμσι Βερολίνου 1862.
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πολήπτων έν τή χώρα.Άναπτυχθεΐσα έν μέσω οικογενειακού βίου
τα μ,άλιστα καλώς διοργανωμένου, έδειξε πάντοτε πρδς τήν σπου”
θήν ίδιάζουσαν κλίσιν. Ένδεκαέτις έδωκε δείγματα της αξίας αυ
τής, δέκα δέ και τεσσάρων ετών έγκατέλιπε την σχολάν. «'II
κεφαλή σου θά ήρμοζε μάλλον έπί τών ώμουν νεανίσκου» τή είπε
καθηγητής τις έξετάζων αυτήν, έτερος δέ τή έγραψεν έπί τοϋ
λευκώμ.ατός της «Άπομακρύνειν τδν νοϋν της πλάνης, και την
καρδίαν τοΰ έγωϊσμ.οΰ». 'Η Φανή ήκολούθησε τδ παράγγελμ,α τοϋ
δευτέρου διδασκάλου καί προσεπάθησε νά μή απόδειξη άπατη-

θέντα ώς πρδς την κρίσιν του τδν πρώτον. Δέκα καί έξ ετών έθαυμ.άζετο. Ήρέσκετο δέ άναγινώσκουσα προ παντδς τούς άνατολικούς μ.ύθους, «ένθα, γράφει η φαντασία ένοΰται μετά εύρείας
έλευθέρας ευθυκρισίας». Ό πατήρ αυτής έξελθούσης τής σχολής
• παρέδωκε τώ καθηγητή Καντίω καί φίλω τής οικογένειας, η δέ
μετά τοϋ φιλοσόφου τούτου συνάφεια ηύξησε τήν φυσικήν αύ
τής άποστροφήν πρδς τάς άμαθεΐς καί αδυνάτους γυναίκας.
Τδ πρώτον άντικείμενον, δπερ έμελλε νά δώση ζωήν είς τήν ψυ
χήν ταύτην, τήν τοσούτω ξένην τών μεταφυσικών πραγμάτων,
ήτο νέος τις θεολόγος, δστις τοιουτοτρόπως τήν προσείλκυσεν, ώστε διεκήρυξεν αμέσως δτι επιθυμεί νά γίνη χριστιανή. 'Ο πατήρ
της άνήρ καθ’ όλα χρηστδς καί νοήμων, ένόμιζεν δτι έκτελεΐ υψιστον έργον λογικής άφίνων εις ά τέκνα αύτοΰ τήν φροντίδα κατά
τήν ενηλικιότητά των νά άποφασίσωσιν άφ’ εαυτών τδ περί τής
πίστεως, κατά συνέτ ειαν ούδεμ,ίαν άντίρρησιν έφερεν εις τήν έκ
δηλωθεΐσαν θέλησιν της θυγατρός του. Άλλά μικρδν μετά τδν
νεοφωτισμδν αύτής, ό νέος θεολόγος έπαυσε τοϋ ζην, καί τοϋτο
ύπήρξε τδ πρώτον μυθιστόρημα τή; κκ. Λεβάλδ. Τδ δεύτερον δέν έβράδυνεν. *1 Ωφειλε νά διέλ'η καί αύτη διά τών αυτών δοκιμασιών
καί πόνων δι ’ ών διήλθε καί ή κ. Χάν. 'Η συνάντησις τοϋ Έρρίκου Σίμωνος έπέπρωτο νά ή/ε δι’ άμφοτέρας δυσμενές άστρον.
Ήτο έξάδελφός της καί έγνωοίσθησαν μικρδν μετά τήν περιώ
νυμον εκείνην μονομαχίαν του. 'Η κ. Λεβάλδ έν τή «'Ιστορία τής
ζωή; μου» περιγράφει αυτδν ποιος ήτο τώ οντι, άληθής ήρως μυθ
ιστορήματος, σκιαγραφία τις τοϋ Βύρωνος. Τδν ήγάπα άπδ τής
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πρώτης αύτών συναντήσεως άλλά δέν έτόλμα νά έκμυστηριευθή
τοϋτο βλέπουσα αύτδν σιγώντα. Έπί πολλά έτη ύπέφερεν ούτω
έν σιγή μεταξύ φόβου καί έλπίδος, άναγινώσκουσα τάς έπιστολάς
του καί μάτην προσπαθούσα νά μαντεύση τήν τύχην της διά μέ
σου τών γραμμών. Ό ’Ερρίκος έπραγματεύετο πάντοτε έν αύταίς
περί ξένων άντικειμένων.
'II οΐκογένειά της προέτρεπεν έν τούτοις αυτήν νά νυμφευθή
καί εξασφάλιση τδ μέλλον τη; διά καλής τινδς άποκαταστάσεως, .
άλλά τοσοϋτον ήνοχλεΐτο οσάκις τή έγένοντο αί παρατηρήσεις
αύται, ώστε σπουδαίως έσκέπτετο νά έγζαταλίπη τδν πατρικόν
οίκον καί νά γίνη διδάσκαλος, δπως έξοικονομεΐ τά πρδς τδ ζήν.
Ήναγκασμένη ούτω νά περικλείη έν έαυτη έρωτα, βν ουδείς τών

περί αύτήν έφαίνετο ένοών, καί σταθεροτάτην άπόφασιν έχουσα
νά μή νυμφευθή παρά τήν καρδίαν της ούδένα, ήτο δυστυχής,
μόνην παρηγοριάν εύρίσκουσα έν ταΐς έπιστολαΐς τής κ.'Ραχήλ,
άς μετά ζέσεως άνεγίνωσκεν. «Εύρον έν αύτη, λέγει, τδν διδά-'
σκαλον, δστις μοί έδωκε τδ θάρρος νά υποφέρω, καί μοί έδίδαξε
τήν καρτερίαν έν τώ έοωτι καί τή αύταπαρνήσει... 'Ως ο πιστδς
άναφυλλίζει τήν Βίβλον, προστρέχω εις τάς έπιστολάς αύτής...»
Ή 'Ραχήλ κατέστη ούτω; ή παρήγορος καί τδ υπόδειγμα έπί τοϋ
οποίου έκανόνισε τήν καρδίαν καί τήν διάνοιάν της. Σύν τώ χρονω αί έπιστολαί τοϋ έξαδέλφου αύτής έγένοντο σπανιώτεραι Τού
το τή έδωκεν αφορμήν νά τώ γράψη παν τδ συμβαΐνον έν αύτη,
ή δέ άπάντησις δέν έβράδυνε νά έλθη, άποκαλύψασα άπασαν τήν
έκτασιν τής δυστυχία; της. Ό Σίμων ήγάπα διά τοΰ ένθερμοτέρου έρωτος τήν κ. Χάν. 'Η Φανή περιέπεσε τότε εις φοβεράν α
πελπισίαν καί αί σελίδες, έν αίς περιγράφει τδ άλγος της είνε αί
εύγλωττώταται τοϋ έργου της. Άλλά τέλος ένίκησεν έαυτήν, λέγουσα, δτι θά ήτο σχεδόν έγκλημα νά άφεθή ούτω εις άγονον απελπησίαν, καί κατά μικρδν έπανήλθε έν τή ζωή. Τδ μέλλον δμως
τήν έτρόμαζεν. Αί περί τοϋ γάμου ϊδέαι αύτής δέν είχον μεταβληθή, ούδέ ήδύνατο νά προσδοκά έκ μέρους τοϋ πατρός της άρκοϋντα μέσα δπως έξασφαλήση έαυτήν. Έξ δλων τότε τών σχ»δίοιν, ά έμελέτα, τδ τοϋ καλλιτέχνου, ύπερηφάνου, άνεζαρτήτου,
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ενδόξου, ίσως τήν έσαγήνευσεν υπέρ παν άλλο. Έρρίγει έπι τή
ιδέα, δτι ηδύνατο νά διαπρέψη, άλλ’ όπως φθάσει έκεΐ, ώφειλε

«'Ιστορία τής ζωής μου» σταματά ένταϋθα. Έπανερχομένη είς
τδ παιελθδν ή κ. Αεβάλδ διαβεβαιοΐ ότι τοϋτο δέν τή άφήκε θλί
ψεις. Ούδέν έξ όσων έγκατέλιπον, λέγει, ήδύνατο νά μοί δώση

πρώτον νά ύπερνικήση τάς ταπεινάς προλήψεις, αίτινες τήν περιεκύκλουν, διότι ή οικογένεια της δέν ηδύνατο νά έννοήση πώς προετίμα γάμου έποιφελοΰς τήν άβέβαιον και ανεξάρτητον ζωήν, ήν
ώνειρεύετο. ’’Ηρξατο έν τούτοις δοκιμάζουσα το γράφειν' ύποστηριχθεΐσα ύπό τίνος συγγενούς της φιλολόγου, συνέθεσε τδ πρώτον
αυτής δοκίιζ ιον, τυχόν καλλίστης υποδοχής. ’’Ενθους τότε καί μέ
τά πρώτα κέρδη τοϋ έργου καί τούς δημοσιογραφικούς επαίνους,
άνά χεΐρας προσήλθε τώ έαυτής πάτοι καί μετ’ άποφάσεως ήτήσατο τήν άδειαν νά έξακολουθήση προχωρούσα έν τή όδώ έν ή
είσήλθεν.’Εκείνος έπέμενεν έτι μικρόν, αλλά τέλος τή είπε' «είσαι
τριακονταέτις καί δέν ήθέλησας νά νυμφευθής, εδειξας πάντοτε
φοόνησιν ούδέποτε δώσασά με αφορμήν παραπόνου' ύπόσχεσαι νά
εύρης ευτυχίαν διά τοϋ πνεύματός σου, κάμε ο,τι σοί φανή κα
λόν...» είτα ύψώσας τούς όφθαλμ,ούς πρδς τδν ουρανόν, «έλαβε
τήν κεφαλήν μου, λέγει, έντδς τών χειρών του, μέ ήσπάσθη τρυφερώς και προσέθηκε.—Είθε ό Θεδς νά σοί δώση ευτυχίαν.»
'Τπερπηδήσασα ουτω τούς πρώτους φραγμούς, έμακρύνθη τής

οικογένειας αύτής, έντδς τής οποίας δέν ηδύνατο νά ζήση ανε
ξάρτητον βίον, καί έγκατεστάθη έν Βερολίνω, ένθα ή φήμη αύτής
οσημέραι έκραταιοϋτο, διατηρήσασα μέχρι τέλους άλώβητον τήν
ακεραιότητα τών αρχών τής. ’Εν τώ μέσω τών πρώτων αύτής
δυσχερείων ούδέποτε τδ θάρρος τήν έγκατέλιπεν «ήθελον, λέγει,

νά ευρίσκωμαι έν αρμονία μεθ’ έαυτής καί μηδέν νά διδάξω, δπερ
νά άπάδη εις τήν ιδίαν μου ύπαρςιν».
Άλλ’ όσον έδραΐαι ήσαν αί άρχαί της αύται έχρειάζοντο βά
σεις έφ’ ών νά στηριχθώσι' αί φιλοσοφικοί θεωρίαι τοΰ Σπινόζα,
8ν έθαύμαζε, τήν προσήλκυσαν καί έγένετο οπαδός του' «ήδη,
λέγει, εϊχον παν ο,τι μοί έλειπεν, στήριγμα δι’ όλον μου τδν βίον,
γνώμονα δι’ δλας μου τάς σκέψεις, όλα μου τά αισθήματα. Ήσθανόμην έμαυτήν ένισχυθεΐσαν ύπό τής υποταγής ταύτης τοϋ
ατόμου πρδς τδ Παν, πρδς 8 ούδείς άφικνεΐται έφ’ όσον βλέπει
έν τώ άνθρώπω τδ αληθές ύποκείμενον τής δημιουργίας....» Ή

τήν εύτυχίαν, ήν εύρον «έν τή πλήοει άγάπης καί ε’ρήνης οικιακή
στέγη»' ή κ. Αεβάλδ είχε νυμφευθή διάσημο/ τινα φιλολόγον
τδν Άδόλφον Στάρ κατά τδ 1 854.
Τά έργα τής κ. Αεβάλδ είνε μάλλον διδακτικά ή τερπνά, τδ
πάθος φαίνεται πηγνύμενον έν τή γραφίδι αύτής καί μάτην τις
ζητεί τήν συγκίνησιν, διαμένει ψυχρός μέχρι τέλους, καί βλέπει

τοϋτο άπορών.
'Η κ. Αεβάλδ δέν είναι καλλιτέχνης είναι συγγραφεύς' τδ μυ
θιστόρημα είναι πρόφασις, δέν ζητεί ούτε τήν ούσιν ούτε τδ Ιδε
ώδες νά άναπαραστήση, ζητεί νά πείση. Συζητεΐ κάλλιον ή εφευ
ρίσκει καί γινώσκει νά άναπτύσση τάς θεωρίας αύτής ή νά ζωγραφή τδ αίσθημα’ έχει πλείονα; γνώσεις ή φαντασίαν, δι’ 8 κερδαίνει μάλλον πραγματευομένη άληθείας ή πλάττουσα μύθους.
'Η 'Ιστορία τής ζωής μου καί αί περιηγήσεις αύτής είνε τά μάλ
λον αξιοπερίεργα έργα αύτής' «Δέν έπιδιώκω λέγει, ώς οί πλεΐτοι
τών συγγραφέων τόν θαυμασμόν καί τήν συγκίνησιν ούδέ γρά
φω όπως διασκεδάσω τάς άνοήτους γυναίκας.» Τά κοινωνικά ζη-

τήμ-ατα, ιδού δ,τι μάλλον πλήττουσι τήν καρδίαν της καί ζωοπυροϋσι τδ πρός τδ γράφειν αίσθημα. Αί φιλολογικά! αύται ίδιότη
*
τες τής κ. Αεβάλδ, ώς βλέπει τις δέν είναι τοιαϋται ώστε νά
προσελκύουσι τήν άγάπην τών γερμανίδων άναγνωστριών, αλλά
θίγει ζήτημα δι’ οΰ άπέκτησε δημοτικότητα μεγίστην, τοϋτο δέ
είναι τδ περί χειραφετήσεως τών γυναικών. Αύτδς 5 βίος τής συγγραφέως καταδεικνύει κατά πόσον εμφορείτο τής ιδέας ταύτης'
«ή χειραφέτησις, ήν επικαλούμαι, λέγει, είναι εκείνη, ήν έπεδί-

ωξα καί άπήλαυσα, ή χειραφέτησις έν τή έογασία καί εργασία
σπουδαία.» Ό άναγνώστης λοιπόν, ας μένει ήσυχος,δέν πρόκειται
νά τώ άφαιρεθή προνόμιον, καί ή φοβερά αύτη λέξις χειραφέτησις
δέν περιλαμβάνει είμή μετριοπαθείς ιδέας έφαρμοσίμους καί δί

καια:. Ή κακώς διευθυνομένη άνατροφή τής γυναικό:, ή καταδικάζουσα τδ φϋλον αύτής είς περιωρισμένην διανοητικήν άνάπτυ-
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ξιν, κωλύουσαν αυτήν νά δημιουργή άφ’ έαυτής ΰπαρξιν ανεξάρ

τητον, τά έθιμα τά δεσμεύοντα αύτήν μακράν πολλών επαγγελ
μάτων, άτινα έποφελώς ήδύνατο νά έκπληρόιση, αί προλήψεις τοΰ
λαοϋ, αί δίδουσαι είς την εργασίαν της γυναίκας μετρίαν άξίαν,
ή ανάγκη η ώθοΰσα τάς πλείστας τών νεανίδων νά ζητήσωσιν
έν τώ γάμω ούχί τήν εύτυχίαν, άλλά έξασφάλισίν τινα καί εξω
τερικά πλεονεκτήματα, ιδού τά άτοπα, ατινα έλκύουσι τήν προ
σοχήν τής κ. Λεβάλδ. 'Υποφέρουσα αυτή ή ιδία έκ τούτων πι
στεύει δτι δ κόσμος ήθελε βαδίσει καλείτερον, άν δ οικογενειακός
βίος ήτο ευτυχέστερος, τά τέκνα άνετρέφοντο άλλως, και δτι ή
κοινοινία θά ήτο ήθικωτέρα άν αί πλάναι καί αί καταχρήσεις
μ.ετερρυθμίζοντο. Πολεμεΐ δθεν ταύτας μεθ’ ύψους καί ευγλωτ
τίας άξιοσημειύτου, δέν δύναταί τις δέ νά άρνηθή βεβαίως τήν
αλήθειαν καί τήν λογικήν έν τή ένθέρμω ταύτη διαμάχ-ρ.
Αί γυναίκες, έκεΐναι μάλιστα, α’ίτινες πολύ ύπέφερον έκ τών
αδικημάτων τοϋ φύλου αύτών καί μετά μόχθου άγωνιζόμεναι δέν

βλέπουσιν μέλλον φωτεινόν δι’ αύτάς, άναγινώσκουσι τήν κ. Λε
βάλδ μετ’ ένθουσιασμοϋ. *Η κ. Λεβάλδ δέν έπαινεΐ τάς γυναίκας,
ουδέ παοορμά ταύτας εις άφροσύνας καί τάς αυταπαρνήσεις τοϋ

μοναστηριού, τάς ένισχύει μόνον εις ανδρικά φρονήματα καί κα
θιστά εφικτόν τό ήθικόν ύπερπήδημα, δπεο καί είς. αυτήν έδωκε
τήν ανεξαρτησίαν, τήν δόξαν, τήν εύτυχίαν.
Αί παρατηρήσεις αύτής έπί τής καρδίας τής γυναικός έχουσι
μεγάλην αξίαν, ή δέ συμπάθεια ήν δεικνύει προς τάς πληγάς
τών ομοίως της ζωοπορεϊ τό ύφος αύτής καί είνε ή καλλίστη >νή έν τή μουσική συμφωνία τών θεωριών της.
φο

Διά τής δεπινίόος Bremer εισέρχεται τις έν άτμοσφαίρι? μάλ
λον συγκερασμένη. Είνε αύτη Σουηδή, άλλά τά έργα της τοιαύτης αποδοχής έτυχον έν Γερμανία, ώστε δικαιωματικώς κατέ
λαβαν θέσιν έν αύτή. Άγαπαται δέ πρδ παντός υπό των νεανί
δων καί τών νέων μητέρων.'II δεσποινίς Bremer ήντλησε τάς εμ

πνεύσεις αυτής ωσαύτως έκ τής ιδίας αύτής ύπάρξεως ήτις,αντα
νακλάται έν τοϊς έργοις της. "Υπαρξις μετριόφοων, αφελής πε
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ριορισμένη εντός τοΰ οικογενειακού κύκλου έν ώ έζησεν. 'Ο
παρ’ αύτής ξωγραφούμενος κόσμος είνε ήττον λαμπρός, άλλ’ ά
ληθέστερος καί μάλλον συμπαθής. Είνε δ οικογενειακός βίος τού

βορρά μετά τής γλυκείας αύτοΰ ποιήσεως καί τών κρύφιων αυ
τοΰ θελγήτρων.
Διελθοΰσα τήν νεότητά της έν τώ μέσω γηραιοΰ τίνος πύργου
τής έξοχης, διετήρησε πάντοτε τάς ρωμαντικάς σκέψεις, άς τό
πένθιμον αύτοΰ καί αί καλλοναί τής φύσεως τή ειχον έμπνεύσει.
Μάλλον άσχημος ή εύηδής δέν ήθέλησε νά νυμφευθή έκ φόβου μή
δέν έμπνεύσει αγάπην «Ούδαμοΰ μία καρδία, Sv βλέμμα.... τό πάν
νεκροΰται, ή μάλλον τδ πάν είνε νεκρόν έκτος τοΰ άλγους», γρά
φει έν τώ ήμερολογίω της. «Διατί ή ζωηρά αύτη επιθυμία τοΰ
νά καταστώ διάσημος καί δημιουργήσω έν όνομα, προσθέτει,
έάν σπανίως τυγχάνη τις τής εύκαιρίας νά διαπράξη μεγάλα, καθ’
έκάστην ευρίσκει τδ μέσον δπως γυμνάση τήν έαυτοΰ ψυχήν έν

τή υπομονή, τή επιείκεια, τή αύταπαρνήσει, άρεταί, α'ίτινες εινε
μέν μικραί δυσχερέστατα', όμως διά τινα; ψυχάς, διότι δ.απράτ-

τονται έν σιγή καί παρέρχονται απαρατήρητοι. Κατά τά ταραχώδη ταΰτα πρώτα έτη τής νεότητάς της έγραφε κρύφα καί μό
νον όπως κατευνάζη τήν φαντασίαν αύτής «ώς τά μικρά κύματα
τοΰ κολπίσκου ταραττόμενα ύπδ τοΰ άνέμου χαράττωσι έπί τής
άμμου άσημάντους γραμμάς, έγραφον απλώς, δπως γράφω.» Τδ
πρώτον αύτής έργον «Σκιαγραφία τοΰ καθ’έκάστην βίου» έπιγραφόμενον, άναφανέν τώ 1828, τυχόν καλής υποδοχής ένεθάρρυνεν αύτήν. Πιστή δμως πάντοτε εις τάς υποχρεώσεις, άς έαυτή
επέβαλλε, δέν ένυμφεύθη, άφιερώσασα άπασαν αύτής τήν υπαρξιν εις τήν πρδς τδν πλησίον αγάπην. Αί έπιστολαί της δέ έχουσι
μέν φιλολολογικήν άξίαν, άλλά τδ άδελφικδν αίσθημα τόσον θελκτικώς διαχέεται, μετά τοσαύτης άφελείας καί χάριτος,ώστε κα·
Θιστώσιν αύτάς πολυτίμους. «Ή νεότης μου, γράφει, τή άδελφή
της ύπήρξεν άτυχή;, ή πρώτη τών εύχών μου ήτον δ θάνατος....
βραδύτερου όμως εύρον τδ μέσον τής δημιουργίας καί ήδη εύχαχαριστώ τήν ζωήν, ήτις μοί φαίνεται ώοαία καί καλή.» 'Η δεσπινίς Bremer δέν θεωρεί έαυτήν έξαίρεσιν τοΰ κόσμου, ουδέ ύπο-

152

ΣΤΟΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΙ

θέτει δτι διήλθε διά κρίσεων μοναδικών, ζητούσα μόνον νά άποτ
μακούνη τδ κακόν και τδ άλγος έφ’ δσον δύναται, καθοδηγεί τάς
νέας έν τή έδώ της γαλήνης, μη εύρίσκουσα πρδς τοϋτο έτερον
φάρμακου, ή έκεϊνο δπερ, και αυτήν έθεράπευσε^ «τδ άγαθοεργεϊν,
τδ καθις-δν τήν ζωήν ρόδινον». Ούδεμία ευτυχία διαρκής υπάρχει,
πέραν τών νομίμων αφοσιώσεων, αϊτινες υποστηρίζουσι τδν άν
θρωπον έν πάστ; δυστυχίρι, αί οικογενειακά! άρεταί, έχουσι ωσαύ
τως τήν παίησιν καί τδ θέλγητρον αύτών, ιδού τδ πνεύμα καί ή
ήθική ή περιλαμβανόμενη έν τοϊς έργοις της. Αί περιγραφαί τών
τών περιηγήσεων αυτής είνε ωσαύτως φωτογραφία τοσοϋτον εν
τελής, ώστε κινεί τδν πόθον τοϋ νά γνωρίση τις τά μέρη έκεϊνα,
καί ή ψυχή ήδέως ονειροπολεί τάς ουρανίας ήδονάς τών ολβίων
εκείνων θνητών.
Οί Γείτονες, μυθιστόρημα άνωτέρας σφαίρας τών συνήθων αύ

τής έργων, εινε μελέτη χαρακτήρων εύγενών καί ωραίων έν οίς
δύναταί τις νά άποδρέψη ορθάς συμβουλάς καί παρατηρήσεις. 'II
δεσποινίς Bremer δέν ήρκέσθη γράφουσα,έςεπλήρωσα κατά γράμ
μα τδ περί αγάπης παράγγελμα τοϋ Εύαγγελίου. Οί δυστυχείς,
υπήρξαν οί αδελφοί αυτής καί δέν υπάρχει πόνος πρδς παρηγοριάν,
ή συμφορά πρδς θεραπείαν ένθα ή αγγελική αύτη αδελφή τοϋ
έλέους νά μή εύρίσκεται. 'Η τύχη τών όμοιων της ύπήοξεν ώστ
αύτως τδ μέλημά της καί είς τοϋτο συναντάται μετά τής κ. Λε
βάλδ. Τδ ζήτημα τής χειραφετήσεως, ο πας γενναίος κάλαμος
υποστηρίζει, έπί πολύ τήν άπησχόλησε.’Αλλ’ δ,τι ή κ. Λεβάλδ ζη
τεί ώς τιμήν καί δικαίωμα, ή δεσποινίς Bremer έπικαλεϊται ώς
έπανόρθωσιν τοϋ κακού. 'Π οικογένεια διέμεινε πάντοτε δι’αύτήν
ή άληθής σφαίρα τής γυναικός. «Γυνή, λέγει, ήτις καλώς ανατρέ
φει τά έαυτής τέκνα, πράττει πλειότερον διά τήν ηθικήν τών
ανθρώπων ή πάντα δμοϋ τά βιβλία τοϋ κόσμου. Τοϋτο έξευγενίζει έςόχως καί άνυψεϊ τήν αποστολήν αυτής». 'Η έλλειψις αύτη

πάσης ματαιοφροσύνης είνε τδ κάλλιστον αύτής διακριτικόν γνώ
ρισμα. Ή έπιστήμη καί ή πολιτική δέν τή ήτο αδιάφορος, αλλά
δέν ήπτετο αυτών ή κατά τδ πρακτικόν μέρος.
@υτω σεβόμενη παρά πάντων, άγαπωμένη καί θαυμαζομένη,
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άπέθανε τώ 4 865 σπάνιον παράδειγμα άφοσιώσεως, έλέους καί
ειλικρίνειας. Πολλάκις διά χαριέσση; περιστροφής πνεύματος δνειροπώλου παρομοιάζει τήν κ. Genlis, άλλ’ ή ήθική τής γέρμανίδος συγγραφέως εινε άληθεστέρα, ήττον τεχνική καί ποιητικωτέρα συγχρόνως.
Παρά τήν δεσποινίδα Bremer, αί νεάνιδες έν ταΐς εαυτών βι·
βλιοθήκαις θέτουσι τήν κ. Polk, γνωστήν προ παντός διά τούς
μύθους αύτής, έν οίς υπό φαντασιοιδη μορφήν παρουσιάζει έπεισόδια τής ζωής τών έπισημοτέρων μουσικών. Ή κ. Polk έμπνέεται βεβαίοις υπδ τή; διηγήσεως τοϋ Pofiman μέ μόνην τήν δια

φοράν, οτι λεπτδν καί γλυκύ άρωμα άντικαθιστα τήν βαρεϊαν οσ
μήν τών αναθυμιάσεων καί τοϋ καπνού. 'II ζωή τοϋ καλλιτέχνου
διετήοησε πάντοτε έν Γερμανία τδ ποιητικόν αύτής γόητρον, ή κ.
Polk περικοσμεΐ αυτήν διά φωτεινής αίγλης
*
τδ παν έν αύτη εί
ναι δόξα καί άγιότης. Αί δ;άνοιαι άκολουθοϋσαι αύτήν κατά τήν
πτήσίν της άνυψοϋνται πρδς τά; αιθέριους έκείνας χώρας, ένθα
αί ψυχαί ζώσι διά τοϋ ιδεώδους καί τή; λατρείας, ένθα τοσοϋτον
ποιητικώς πάσχουσι καί μετά τοσαύτης χάριτος στενάζουσι.
Φθάσαντες μέχρι τοϋ εδάφους τούτου ένθα στηρίζεται ή κλίμας δι’ ής τά ονειροπολήματα τών γερμανί,δων άναγνωστριών
ανέρχονται μέχρι νεφών ήναγκάσθημεν νά υπερπηδήσωμεν πλείστα; βαθμίδας, τά δνόματα τών κυριών ildermoiltii,Baalzom,
Miiklbach, Bacliaraulh καί πλείστων άλλοιν παρελείφθησαν,
σκοπός ήμών ήτο ούχί νά καταστήσωμεν πάσας γνωστάς, άλλ
*
ϊνα διά τών διαπρεψασών δόσωμεν άποψίν τινα τοϋ μικροΰ τού
του γυναικείου κόσμου τοϋ έν Γερμανία ευρισκομένου. Ουδεμία

μεταξύ αύτών εκπροσωπεί τάςιν ιδιαιτέραν πνευματικήν, καί έν
ταΐς υπερβολαϊ; αύτών οί καθαροί τύποι διαστρέφονται Δέν δύ

ναταί τις νά εύοη τόσον έν τή ιδία αύτών υπάοξει, δσον καί έν
τοϊς έργοις των άκριβή εικόνα τών συμπολιτίδων αύτών.
’Αλλαχού οφείλει νά τήν ζητήστμ’Εάν αντί νά ΰμνήσωσι τάς α
δυναμίας καί τά έλαττώματα, παραμορφοϋσαι τήν φύσιν υπό
τήν πρόφασιν τοϋ νά καλλύνωσιν αύτήν, έστρεφον τό βλέμμα

/
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πέριξ αύτών, ήθελον εύρει πλεΐστα συγκινοΰντα παραδείγματα
και θελκτικά, άτινα μόναι αί γυναίκες δύνανται νά ίδωσι και
περιγράψωσΓ ήθελον ’ίσως ανακαλύψει όλιγοτέρας παραδοξολο
γίας, άλλ’ ευρει δ,τι ή πραγματικότης μόνη παρέχει, την αίωνίαν
δηλονότι πηγήν πάσης ποιήσεως, ψυχάς ζώσας και αληθείς. Δι
ότι δύναται τις νά ηναι ευμαθής, άνευ σχολαστικότητας, ευαίσ
θητος άνευ γελοίου, τίμιος άνευ τοΰ αγροίκου. Γ1"πάρχει γαλήνη
τις της ψυχής ούδαμώς προσβαλλούσης την φαντασίαν, άπλότης,
•ήτις ποσώς δέν είναι εύήθεια, ενθουσιασμός, δστις δέν είναι μα
νία, χάριτες εμβριθείς έν ένί λόγιο ένθα δι’ Αποχρώσεων λεπτοτάτων Αναμίγνυνται οί ^ιάφοροι χαρακτήρες έν άρμονικω τινι
κράμματι.
Μικρόν τι ποίημα τοΰ ChiniOSO, ένθα ύπδ στροφάς άπλάς ζωγραφεϊται τδ αίσθημα καί ή ζωή τής γυναικός, ό έρως, ο ένθουσιασμός, ή γαλήνιος ευτυχία, ή Αφοσίωσις, ή έμπις-οσύνη, είτα αί
ύπέρταται χαραι τή; μητρότητος, ήτις διπλασιάζει τδν έρωτα
καί τδν ζωοπυρεϊ, τδ άλγος, καί τέλος ό θάνατος καί αί αΐώνιαι
έλπίδες' άπαν τδ συναξάριον τοϋτο τής γυναικεία; καρδία;, εινε
άληθεστέρα είκών τής γερμανίδος ή τά πολυπληθή αύτών μυθι
στορήματα. Ή ποίησι; είνε ’ίσως ολίγον innig, ώς λέγουσιν έν
Γερμανία, άλλ’ ούδείς δύναται νά Ακούση ταύτην ύπδ τή; θείας
τοΰ Schumann μελωδίας συνοδευομένην, χωρίς νά σχηματίση

περί τής γερμανίδο; γυναικός, τήν δικαίαν περί αύτής ιδέαν. Αύ
ται αί Αθάνατοι εικόνες, ποιητικής άληθείας, τής Μαργαρίτας, τής
Δωροθέας, τή; Καρλόττα; τί άλλο είνε ή τδ άωτον τή; γερμανι
κή; φύσεως; Άναφυλλίζων τις τά απομνημονεύματα τοΰ Giithe,
ανευρίσκει τον καθαρδν τύπον τής γερμανίδος καί αναγνωρίζει τά;
ελλείψεις τών κομησσών Χάν καί τών κυριών Λεβάλδ.
Αί συγγραφείς γυναίκες έν Γερμανία δέν έλαβον έτι διακεκριμμένην θέσιν έν τή φιλολογία, καί δι’ όσης λάμψεως καί άν περι
βάλλονται δέν έδωκαν έν τή χώρα αύτών ούτε μίαν Σεβινιέ, ούτε

μίαν Στάελ, ούτε μίαν Σάνδην.
Αικατερίνη

Ζαρκογ.
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Ο ΕΓΜΟΝΤ ΤΟΪ ΓΚΑΙΊΌΓ
(Κριτική άνά7.υσις αύτοϋ).

Έκ τών πρώτοιν χωρών τής Εύρωπαϊκής ήπείρου, έν αϊί τδ
πνεύμα τής νεωτέρας έλευθερίας ταχύτερου άπεκαλύφθη, ήσαν ή
Βελγική καί ή ’Ολλανδία. ’Ελευθερία θρησκευτική καί πολιτική
έλευθερία πρω'ί'μως ήδηήρξαντο άναπτυσσόμεναι έν ταϊς χώραις
ταύταις, αίτινες κατά τδν 1 6ον αιώνα διετέλουν ύπδ τήν ισπα
νικήν κυριαρχίαν, άλλ’ Αείποτε διατηροΰσαι τά Αρχαία αύτών
προνόμια, ών τήν τήρησιν είχον όρκισθή οί βασιλείς τής 'Ισπα
νίας. "Ενεκα τής επικαίρου αύτών έμπορικής θέσεως καί τής
γνωστής φιλοπονίας, Αμφότεραι αί έπαοχίαι ταχέως προώδευσαν,
διότι ύλική εύπορία έπιφέρει κατ’ άναπόφευκτον λόγον διανοητι
κήν Ανάπτυξιν καί ήθικήν Ανεξαρτησίαν' ούτοις αί Κάτω Χώραι
ήρξαντο διακρινόμεναι έν τή συγχρόνω πολιτική ιστορία τής Εύρώπης ού μόνον έπί ύλική, Αλλά καί έπί ήθική καί διανοητική

εύημερί?. ’Αλλά τοϋτο δέν ήτο Αρεστδν είς τήν 'Ισπανίαν, βασι
λεύς τής οποίας κατά τήν έποχήν ταύτην ήτο ό σκοτεινός εκεί
νος και μισαλλόδοξος Φίλιππος ό δεύτερος, ή μεγίστη τών πλη
γών τής 'Ισπανίας, διεπόμενος ύπδ τών Αρχών καί των Αξιωμά
των τής ίερας έξετάσεως. 'Η Μεταρρύθμισις τοΰ Λουθήρου, §ν
τών εύτυχεστέρων γεγονότων τής νεωτέρας ιστορίας, εύρε ταχείαν
περίθαλψιν καί ύποδοχήν έν ταϊς Κάτω Χώραις. Τής αφορμής
λοιπδν ταύτης προθύμους έπιλαβόμενοι οί περί τδν Φίλιππον έν
'Ισπανία, θέλοντες δέ ν’ άρπάσωσι τά πλούτη τών Κάτω Χωρών
καί νά καταστήσωσιν αύτάς πράγματι 'Ισπανικά; έπαρχίας, έπεμψαν τδν σκαιδν καί αιμοχαρή δοΰκα ’ Αλβαν, όπως έν τώ αϊματι καταπνίξη τά ήδη άναφυόμενα σπέρματα τής έπαναστάσεως
έν ταϊς Κάτω Χώραις, ένεκα τής καταπιέσεως τής 'Ισπανικής
κυβερνήσεως, ύπαγάγη δ’ αύτάς τελείως ύπδ τδν Φίλιπτον. 'Ο
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δούξ, βλέπων έκ προοιμίου, δτι ήτο αδύνατον νά κατευνάση τα

γνωστός μικροψυχία ν’ άπαιτώμεν παρά ποιητών μεγάλων, οίοι
δ Σαιξπήρος, δ Γκαίτης, ν’ άκολουθήσωσι δουλικώς τούς κανό

χέως τά πνεύματα καί νά καθυποτάξω τήν χώραν, έκρινε φρονι
μότερου νά καταστρέψη διά τοΰ δόλου τούς μεγιστάνας αύτής,
δπως έμποδίση τήν άρχομένην έπανάστασιν, προς τοϋτο δέ συν
τοϊς άλλοις συνέλαβε καί τδν τά μέγιστα έν ταΐς Κάτω Χώραις
ίσχύοντα τότε κόμητα "Εγμοντ, 8ν παρανόμως δικάσας καί καταδικάσας άπέκτεινεν.

Αύτη είνε έν σύντομοι ή ιστορία τής παραμονής τής έπαναστάσεως τών Κάτω Χωρών, ήν δ Γκαίτης έδραματούργησεν.
'Ο ’'Εγμοντ, ώς δραματικόν έργον, δέν άπήλαυσε καθ’ δλοκληρίαν τής εύνοιας τής κριτικής- πλεϊστοι άπδ τοΰ Σχιλλέρου έτι,
έν τή γνωστή αύτοΰ περί τοΰ Εγμοντ κρίσει, έπέκριναν τδ εργον, άρνηθέντες εις αύτδ μεγάλην δραματικήν άξίαν. "Ηκιστα
θέλω συνηγορήσει ένταϋθα υπέρ τής δραματικής τελειότητος τοΰ
’’Εγμοντ. Βεβαίως τδ δράμα δέν έποιήθη καθ’ δλους τούς κανό

νας τής αύστηράς δραματικής τέχνης" άλλ’ ένυπάρχει τις έν αύτώ
άλλη άξια, πρδ τής οποίας υποχωρόΰσιν όί κανόνες τής τέχνης,
καί ήτις καθίστησι τδ δράμα έςοχον. Τά υψηλά έργα, τά άφ’ ε
αυτών λαλοΰντα, δέν έχουσιν ανάγκην δημιουργούμενα νά ύποβληθώϊΐν εις τδ χωνευτηρίου τών κανόνων τής κριτικής, όπως
λάβωσι τδν τέλειον αύτών σχηματισμόν" μόνον τά ταπεινά έ-

χουσιν ανάγκην νά λάβωσι κανονικόν εξωτερικόν τόπον, ζητοΰντα
διά τούτου νά καλύψωσι τάς αλλας αύτών φυσικάς ελλείψεις. Μή
ζητήσωμεν λοιπόν τελείαν αναλογίαν, τελείαν τών κανόνων τής
τέχνης τήρησιν καί έφαρμογήν άπδ προϊόντος τής μεγαλοφϋίας.
ΓΗ πτήσις δέν είνε τακτική ώς έπί τδ πλεΐστον, δ "Αμλετος, δ
Όθέλλος, δ Φαΰστος, δ Goti von Bei’lichingen στερούνται άναμφιβόλως τής τέχνης έκείνης, τής άπαιτουμένης ύπδ τής κρι

τικής,ήτις άπανάτται συνήθως έν ταΐς τραγωδίαις ταΰ Κορνηλίου,
τοΰ 'Ρακίνα, ή τοΰ Αέσσιγγ" άλλά τις θέλει τολμήσει νά διϊσχυρισθή, δτι ό "Αμλετος, δ Φαΰστος, τά δύο ταΰτα συγγενή υπό
τινας επόψεις δραματικά ποιήματα, είνε κατώτερα τής Φαίδρας
τοΰ 'Ρακίνα, ή τής Αΐμυλίας Γαλόττη τοΰ Αέσσιγγ ; τά μεγάλα
έργα έν έαυτοϊς τής τέχνης τδ μυστήριον έχουσιν, είνε δέ άσύγ-

νας, οΰς έθηκεν δ είς ή δ άλλος τεχνοκρίτης.
Τή άληθείρι, ταΰτα λέγων, ήκιστα σκοπώ νά κηρύξω τδν "Εγμοντ τέλειον δράμα" δτι δ Γκαίτης δέν έκέκτητο τήν δραματι
κήν εύφυΐαν τοΰ φίλου του Σχιλλέρου, ούδεμία άντίρρησις" δ Γκαί
της ήτο μέγας ποιητής, άλλ’ήτο μέγας φυσιοδίφης" προσεπάθει νά
παραστήσν) καί νά έξεικονίση τδν άνθρωπον, οϊος έν τή φύσει υπάρ
χει πραγματικώς, ούχί δέ οίος διαπλάττεται έν τή διανοία τοΰ

τδ ιδεώδες θηρώντος καλλιτέχνου, καθώς έποαττεν δ Σχίλλερος"
τούτου ένεκα οί ήοωες του Γκαίτου, μολονότι έστερημένοι μεγά
λων δραματικών παθών καί άμοιροι μεγάλων πράξεων, είνε το
σοΰτον φυσικοί καί τοσοΰτον αληθείς" τοϋτο συμβαίνει παρά τώ
Τάσσω, τοϋτο παρά τώ Golz, τούτο καί παρά τώ "Εγμοντ,
στερουμένω τής δραματικής έκείνης ένότητος καί τοΰ τραγικού
πάθους, τοΰ έκπλήττοντος καί άφαρπάζοντος τδν άκροατήν ή τδν
άναγνώστην τοΰ δράματος" άλλ’ έν ταΐς έλλείψεσι ταύταις ύπάρχουσιν έτερα έξοχα προτερήματα, ακριβής καί φυσική παράστασις τών χαρακτήρων καί τών έποχών, άς δ ποιητής έπί τής σκη
νής άναβιβάζει καί διά τοσοΰτον ζωηρών χρωμάτων απεικονίζει...
’Εν τή ιστορία τής ψυχής ένδς συγγραφέως πρέπει νά μελετήσωμεν τδέργο? αύτοΰ, δπως καί καλλίτερον κατανοήσωμεν καί καλλίτερον αύτδ άγαπήσοιμεν. Έν τή άπεικονίσει τοΰ "Εγμοντ καί
τοΰ έρωτος αύτοΰ πρδς τήν Κλαρίσκην, δ Γκαίτης ήθέλησε ν’άποθανατίση μίαν σελίδα τής ζωής του, φιλίαν άνάμνησιν ποθεινού
έοωτος, 8ν δ ποιητής ήσθάνθη άλλοτε, κατα τάς εύτυχεΐς ημέ
ρας τοΰ έν Στρασβούργω σπουδαστικού βίου του, πρδς ώραίαν
νεάνιδα, Φρειδερίκην τούνομα, θυγατέρα πτωχού χωρικού ίερέως"
δ έρως εκείνος, άγνδς καί περιπαθής, ώς οί πρώτοι παντός νέου
ποιητού έρωτες, είχεν έγκαταλίπει ανεξάλειπτα έν τή καρδία

αύτοΰ ίχνη" βαθεΐα λύπη κατελάμβανεν αύτδν, δπότε άνεμιμνήσκετο τάς δλίγας ημέρας, άς διήλθεν έν τή πατρική οικία τής
κόρης ξενιζόμενος, δπότε άπδ τοΰ Στρασβούργου δ νέος σπουδα
στής μετέβαινεν εις τι πλησίον χωρίον, ένθα ήτο ίερεύς δ πατήρ
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τής κόρης. 'Ητο ώραΐον είδύλλιον έαρος, άλλ’ ήτο τχχύ και πα
ροδικόν, ώς είνε ταχεϊαι και βραχεΐαι αί τοιαϋται στιγμαί εν

νά έννοήση, δτι πράγματι άγαπάται άπδ άνδρα, τδν όποιον δλος
δ κόσμος τιμά καί σέβεται' είνε παράδοξον δι’ αύτήν ό’νειρον δ

τώ βίω τοϋ ανθρώπου' δ αριστοκρατικός γόνος της Φραγκφούρτης
έγκατέλιπε ταχέως την πτωχήν θυγατέρα τοϋ Άλσατιανοϋ ίερέως, τά δέ δάκρυα τοϋ έκ τοϋ έρωτος χωρισμού έξήοανε ταχέως
η θέρμη πνοή νέου έρωτος τοϋ ποιητοϋ. Τοιοΰτος ήτο δ Γκαίτης
*
δέν ηδύνατο νά ζήση άνευ έρωτος: «CH μάλλον αξιέραστος καρδία», έγραφέ ποτέ εις τινα φίλην του, «εινε ή τάχιστα άγαπώ-

έρως ούτος' δ μέγας ’’Εγμοντ είς τάς άγκάλας τής μικρής Κλα

σα, άλλ’ ή τάχιστα άγαπώσα, λησμονεί επίσης τάχιστα.» Καί εις
τοιούτους έρωτας, ταχέως συλλαμ.βανομένους και ταχέως λησμονουμένους, ών μέχρι τοϋ γήρατος είνε πλήρης δ ψυχικός βίος τοϋ
Γκαίτου, δφείλομέν ολα εκείνα τά αξιέραστα πλάσματα της
ποιητικής γραφίδας του, τά γνωστά έν τή ιστορία της ποιήσεως
ύπό το όνομα Καρλόττα, Μαργαρίτα, Μίνιών, Κλαρίσκη, Έλεονώρα.
Τοιούτου έρωτος ιστορία, αθάνατος διατελέσασα έν τή καρδιά
του, άπεθανατίσθη έν τώ έρωτι τοϋ Έγμοντ και τής Κλαρίσκης.
Αί σκηναί, αί περιγράφουσαι τδν έρωτα τοϋτον έν τώ δράματι,
είνε άμίμητοι. Ό ’’Εγμοντ, τδ εϊδωλον τής Φλανδρικής, δ ήρως
και νικητής τοσούτων μαχών, περί οΰ θανατωθέντος έγραφεν δ
πρέσβυς τής Γαλλίας είς τήν κυβέρνησίν του,«οτι είδε πίπτουσαν
τήν κεφαλήν έκείνην, προ τής οποίας δίς έφοικίασεν ή Γαλλία,»
δ ’’Εγμοντ άπαυδών, κατάπονος έκ τοϋ κλΰδωνος και τών άγώνων τής κοινωνίας, έρχεται νά διέλθη μίαν στιγμήν ευδαιμονίας
—στιγμήν πρδς έτη δλόκληρα άναλογοϋσαν—παρά τη έρωμένη
τδυ' πρδς έκείνην πορεύεται ν' άποπ.Ιύνΐ) τάς ρυτίδας των μεριμνων άπό τοΰ μετώπου του. Ή κόρη τδν άγαπρί, μολονότι ούτος
τοσοϋτον ύπεράνοο αύτής ϊσταταΓ εκείνος είνε δ μέγας κόμης
'Εγμοντ, αύτη δέ ή μικρά πτωχή κόρη' άλλ
*
δ έρως δέν γνωρίζει
κοινωνικές διακρίσεις' καί έπειτα ή νεότης είναι μέθη άνευ οί

νου. Όποιος άνθρωπος! λέγει πρδς τήν μητέρα της. « Ολαι αί
έπαρχίαι τδν λατρεύουσιν, έγώ δέ είνε δυνατόν νά μήν ήμαι τδ
εύτυχέστατον πλάσμα εις τάς άγκάλας του;» Ό έρως τής Κλαρί
σης μετέχει αφελούς άφοσιώσεως καί λατρείας' δέν είνε δυνατόν

ρίσκης !
«”Αφες με νά σιωπώ», τω λέγει μελαγχολική' «άφές με νά
σέ κρατώ' άφες με νά σέ θεωρώ εις τούς δφθαλμούς' νά ευρώ τά
πάντα έν αύτοϊς, παοηγορίαν και έλπίδα, χαράν καί θλίψιν'
(έναγκαλιζομένη καί θεωρούσα αύτόν). Είπέ μοι, είπέ ! δέν έννοώ ! είσαι δ 'Εγμοντ ; δ κόμης 'Εγμοντ ; δ μέγας Έγμοντ ; δ
τοσοϋτον περίβλεπτος, περί ού γράφουσιν αί εφημερίδες, άφ’ ού

έξαρτώνται αί έπαρχίαι;
'Έγμοντ. 'Οχι, Κλαρίσκη, δέν είμαι έγώ εκείνος.
Κ.έαρίσχη. Πώς ;
Έγιιοντ. Ίδέ, Κλαρίσκη! 'Αφες με νά καθήσω ! —(Κάθηται,
αύτη δέ γονυπετεϊ έπ'ι υποβάθρου, τείνουσα τάς χεΐρας της είς τδν
κόλπον του, καί θεωρούσα αύτόν). ’Εκείνος δ Έγμοντ είνε σκυ
θρωπός, τραχύς, ψυχρός 'Εγμοντ, διστάζων πάντοτε, ποτέ μέν
τοϋτο, ποτέ δ’ έκεϊνο λαμβάνων τδ πρόσωπον' είνε τεθλιμμένος,
παρεγνωρισμένος, άνήσυχος, δπότε οί άνθρωποι ύπολαμβάνουσιν

αύτδν εύθυμον καί περιχαρή' άγαπώμενος υπδ λαοϋ, άγνοοϋντος
τί θέλει' τιμώμενος καί ύπερυψούμενος υπδ πλήθους, μεθ’ ού ού
δέν δύναταί τις νά έπιχειρισθή' κατασκοπευόμενος ύπ’άνθρώπων
διά παντός τρόπου δυναμένων νά έπιτεθώσι κατ’ αύτοΰ, έργαζόμενος καί κοπιάζων, πολλάκις άνευ σκοπού, ώς έπί τδ πλεϊστον
άνευ άνταμοιβής—Ό άφες με νά σιγώ, δπως έχω, δπως σκέπτο
μαι. Αλλ’ ούτος, Κλαρίσκη, δ ήρεμος, δ ειλικρινής, δ εύτυχής, δ
άγαπώμενος καί έννοούμενος άπδ τήν καλλίστην καρδίαν, τήν
δποίαν έπίσης έννοεϊ καθ’ δλοκληρίαν καί μ.έ εντελή έρωτα καί
έμπιστοσύνην θλίβει είς τήν καρδίαν του (έναγκαλιζόμενος αύτήν).
Ούτος είνε δ ίδικός σου Έγμοντ».
Είνε άληθή, είνε πραγματικά τά αισθήματα ταΰτα. Όλιγίστας σκηνάς παρόμοιας πρδς ταύτην περιέχει τδ νεώτερον δράμα,
τόσον κατά τήν άοέλειαν, δσον καί κατά τήν Φυσικότητα τή;
φράσεως.
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Άλλ’ δ “Εγμοντ δέν είνε έν τώ δράματι ό ευτυχής έραστης
μόνον, εινε ιδίως δ άνθρωπος τοϋ λαοϋ, εκείνος, πρδς 8ν πάσα ή
Φλανδρική στρέφει τδ βλέμμα, άφ’ ού τήν ελευθερίαν αυτής άνααένει, καί 8ν δ λαδς τών Κάτω Χωρών μετ’ εύχαριστήσεως θά
’έβλεπε τοποτηρητήν του. ’Ελαφρός, εύθυμος κατά τδ φαινόμενον
δ “Εγμοντ, άλλ’ ΰπδ την ελαφρότητα κρυπτών την σοβαρότητα,
ύπδ τήν ευθυμίαν τήν έμβρίθειαν, πολέμων τήν 'Ισπανικήν αρχήν
ούχί διά συνωμοσιών καί δημοτικών αγορεύσεων, αλλά διά σκωμυ.άτων καί δι’ επιγραμμάτων, όλως αντίθετος τοΰ Άοαυσιωνίου,
τοϋ σκεπτικού, τοϋ ύπολογιστικοϋ άνδρός, τοϋ ετέρου τούτου τών
Κάτω Χωρών μεγιστάνας : «Φοβοϋμαι τδν Άραυσιώνιον, λέγει ή
Άντιβασίλισσα τών Κάτω Χωρών πρδς τδν γραμματέα της, καί
φοβοϋμαι διά τδν “Εγμοιτ. 'Ο μέν είνε κρυψίνους καί προφυλα
χτικός, δλως δέ αντίθετος δ έτερος’ συμπεριφέρεται τοσοϋτον ύπεοηφάνως, ώσεί μή υπέρ τήν κεφαλήν αύτοϋ έκυμαίνετο ή χειρ
τοϋ βασιλέως.» Ό Εγμοντ ούτε συνωμότης είνε, ούτε δημα
γωγός έξ επαγγέλματος’ μάτην θέλομεν άναζητήσει έν αύτώ εν
θουσιώδη ηρώα τής ελευθερίας, καλλιτεχνικής ύπέρ αύτής σφυρηλητοϋντα φράσεις, έμπνέοντα τδν λαόν καί διεγείροντα αύτδν
είς έπανάστασιν, πρδς άνάκτησιν τών καταπατουμένων δικαίων
του. Ό ’’Εγμοντ άναπγ. τήν ελευθερίαν τής πατρίδας του, ζητεί
τήν τήρησιν τών αρχαίων τής Φλανδρικής προνομίων, αλλά δι
*
ειρηνικών, διά νομίμων μέσων. Έν τώ χαρακτήρι τοΰ ύπουργοϋ
τής Βαϊμάρης, τοϋ μυστικοσυμβούλου τοϋ δουκός, ούδεμία υπήρχε
φλέψ δημοτικού ήρωος καί ρήτορας τής έλευθερίας’ καί τοιοϋτον
έπλασε τδν “Εγμοντ. Οϊα διαφορά μεταξύ τοϋ κόμητος “Εγμοντ
τοϋ Γχαίτου καί τοϋ Δδν Πόζα τοϋ Σχιλλέρου ! άμφότεροι είνε
©ίλοι τής έλευθερίας καί τών δικαίων τής Φλανδρικής, άμφότεροι
συνήγοροί ύπέρ αύτής, δ μέν δον Πόζας πρδ τοϋ βασιλέως τής'Ι
σπανίας Φιλίππου τοϋ δευτέρου, δ δέ “Εγμοντ πρδ τοϋ τοποτη-,
ρητοϋ αύτοϋ δουκδς “Αλβα- άλλ’ δ μέν δδν Πόζας εινε δ ήρως,
δ προφήτης τής έλευθερίας καί τών νέων χρόνων’ ζή έν τή δυσ
τυχεί έκείνη εποχή τής τυραννίας καί τής μισαλλοδοξίας, άλλά
διά τοϋ πνεύματος αύτοϋ είνε πολίτης τών μελλόντων αιώνων’
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συζητεΐ, ίδεολογών, μετά τοϋ βασιλέως Φιλίππου, άπαιτών απ'
αύτοΰ την έλευθερίαν τής Φλανδρικής και μετά τόλμης,άξίας εμ
πνευσμένου προφήτου, έπιφωνεϊ προς τδν σκαιδν εκείνον βασιλέα:
«Άγαπώ την ανθρωπότητα, άλλ’έν ταΐς μοναρχίαις ούδένα άλλον
έκτδς έμαυτοϋ ν’ άγαπώ δφείλω». . . . «'Ο αιών δέν είνε ώρι
μος είσέτι διά τδ ιδεώδες μου. Ζώ πολίτης τών μελλόντων χρό
νων». . . . καί επιπλήττει τδν Φίλιππον διά τήν δεσποτικήν
διαγωγήν του έν 'Ισπανία καί ταΐς Κάτω Χώραις, άπαιτών παρ’
αύτοΰ έλευθερίαν συ> ειόήσεως ! Είνε εύγενής, είνε ύψηλδς ό
χαοακτήρ ούτος τοΰ Δδν Πόζα, άλλ’ είνε πραγματικός ;
'Ο ’’Εγμοντ έν τούτοις εινε πάντη διάφορος τοϋ δδν Πόζα"
λαμβάνει τά πράγματα, όπως έχουσι- δέν αίρεται άπδ τοϋ πραγ
ματικού είς τδ ιδεώδες, άλλ’ άπδ τοϋ ιδεώδους κατέρχεται είς
τήν πραγματικότητα- έν τή θυέλλη διατηρεί τήν γαλήνην καί
τήν άταοαξίαν, άξίαν πολιτικού άνδρός, ώσεί μ.ή ήτο αύτδς, δ
ύποπτος είς τήν 'Ισπανικήν κυβέρνησιν, έπί τής κεφαλής τοϋ ο
ποίου ύψοϋται τδ Δημόκλειον ξίφος τής τυραννίας, άλλ’ δ εύτυχής έραστής τής Κλαοίσκης. Ύπδ ούδεμίαν σποδαιότητα λαμβά
νει τδν βίον,εΐτε ένώπιον τοΰ εχθρού κινδυνεύων, ε’ίτε έλεύθερος έντδς τής κοινωνίας: «Άλλ’ έάν σείς ύπδ τοσοΰτον σοβαράν έποψιν
έννοεΐτε τδν βίον, λέγει πρδς τδν γραμματέα του, τί έκ τούτου;
Άν ή πρωία δέν έξεγείρη ημάς διά νέας τέρψεις, άν τήν εσπέραν
ούδεμία έλπίς εύθυμίας υπολείπεται ήμίν πλέον, άξίζει ούτος δ
βίος, διά νά ένδυώμεθα μόνον καί νά έκδυώμεθα; Καί άνατέλλει
σήμερον ή ήμέρα, όπως σκειθώ τί συνέβη χθές; Καί περαιτέρω:
«'Ως ε! ύπδ άοράτων πνευμάτων μαστιγούμενοι οι ίπποι τοϋ χρό
νου βαίνουσι, σύροντες τήν έλαφράν άμαξαν τής ειμαρμένης ήμών,
ένώ είς ημάς ούδέν ύπολείπεται, ή εύτολμοι νά κρατώμεν καλώς
τούς χαλινούς καί δτέ μέν δεξιά, δτέ δέ αριστερά νά άπομακρύνωμεν τούς τροχούς, άλλοτε μέν άπδ τών βράχων καί άλλοτε άπδ
τών κρημνών. Τίς οΐδε ποϋ βαίνομεν; καί μή γνωρίζομεν τάχα πόθεν ήλθομεν;».....
Τοιαύτη ή φιλοσοφία τοϋ ποιητοϋ,πλήρης μελαγχολικής σκέψεως,
πλήρης μεγαλείου, ήν άπαντώμεν είς τά πλεϊστα τών συγγραμ-
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μάτων ττ,ς ωρίμου ηλικίας του, καί ήν κατά μέγα μέρος έν τώ
βίω αύτοΰ έφήρμοζεν. Ήτο μέγας ώς ό κόσμος, έλεγον οί θαυμασταί του, ό ποιητής τοΰ Φαύστου, εύγενές μεγαλεΐον περιέβαλλεν αύτόν έν ταΐς εύτυχίαις καί ταΐς δυστυχίαις του' αί
τρικυμίαι της πατρίδος του, της ιδίας αύτοΰ οικογένειας και καρ
διάς ούδέποτε παρέφερον αύτόν’ ήκουσε τό πυροβόλον τής Ίένης

ζουσιν είς Θάνατον’ τοιαυτη ήτο ή διαδικασία τών σκοτεινών ε
κείνων χρόνων τής ιερας έξετάσεως. 'Οποία άντίθεσις χαρακτή
ρων έν τή μακρα συνδιαλέξει τοΰ ’ Εγμοντ μετά τοΰ ’’Αλβα! έ
καστος δμιλεΐ τήν γλώσσάν του, έκάστου δ χαρακτήρ άκριβώς
απεικονίζεται: άφ’ ένός δ ”Αλβας, δ σκαιός Ισπανός, δ έχθρός
τής ελευθερίας, δ σκώπτων αύτήν, ιδιαίτερον κατά τάς σκέψεις
του δρισμ.όν είς αύτήν δίδων, και άφ’ ετέρου δ Ήγμοντ,δ γενναίος
καί ειλικρινής εύπατρίδης τής Φλανδρικής, δ λαλών τήν γλώσ
σαν τής τιμής καί τής παρρησίας, άπέναντι τών δολίων καί ύπου
λων έρωτήσεων τοΰ ’’Αλβα. Παοά μέν τω 'Ισπανώ μεγι^άνι έκπροσωπεΐται τό άρχαϊον καθεστώς, ή έκκλησιαστική καί πολιτική
αύθαιρεσία, ταρτουφική, ύπουλος, άγνοΰσα τί έστι τιμή, τί έστι
συνείδησις,παρά δέ τώ ’’Εγμοντ ή· έλευθερία, ή ειλικρίνεια,ή άρετή
—δ άνατέλλων νέος κόσμος. Μετά πόσου ενδιαφέροντος, μετά πό
της προσοχής δ αναγνώστης λαμβάνει μέρος είς τήν πάλην ταύ
την τών ιδεών, τών παθών, τών αισθημάτων! φρίσσει έκ τής προαισθήσεως τής ειμαρμένης, τής άναμενούσης τόν ηρώα’ δσω δέ
μ.εϊζων ή εύτολμία, κατά τοσοϋτον καί δ κίνδυνος, κατά συνέ

σημαίνον την πτώσιν τής Γερμανίας’ είδε την Βαϊμάρην διαρπαζομένην καί έν μέρει πυρπολουμένην ύπό τών Γάλλων στρατιω
τών, την δέ οικίαν αύτοΰ σταθμόν στρατιωτικόν καταστασαν,
χωρίς ό νικητής νά σεβασθή τό τέμενος τών Μουσών, τόν οίκον
τοΰ ποιητοΰ, δπως άλλοτε δ ήρως τής Μακεδονίας έσεβάσθη τόν
οίκον τοΰ Πινδάρου, άλλ’ άπαντα ταΰτα άπεδέχθη μετ’ άξιοθαυμάστου άπαθείας’ φθάσας εις τό Ογδοηκοστόν καί τρίτον έτος τής
ήλικίας του, ίδών δλους τούς φίλους του, τούς συγγενείς του
προαπελθόντας αύτοΰ, ούδέποτε κατεβλήθη ύπό τής Οδύνης, διετήογ)σε δ’άείποτε τήν ύψηλήν έκείνην αταραξίαν.,ήτις έπιπνέει είς
τά καλλιτεχνικά έργα τής κλασικής άρχαιότητος. Τοιοΰτοι είνε
ωσαύτως οι ήρωες τής φαντασίας του: ΓΟ Φαϋστος θνήσκει έπιφωνών: «Τά ίχνη τοΰ έπί τής γής βίου υ.ου ούδέποτε είνε δυνα
τόν τά έξαλειφθώσιν εις αιώνα τόν άπαντα... Καί ήδη απολαμ
βάνω τήν ύψίστην στιγμήν έν τή προαισθήσει τοιαύτης ύψηλής
εύδαιμονίας.» 'Ο Gotz von Borlichingen, ό τελευταίος ιππότης
τοΰ Μεσαιώνος, ένω έκπνέει άπασα ή πολεμική αρετή τής έποχής έκείνης, θνήσκων, οτε τά όέϊόρα, άκαθά.έ.1ύυσιν, έ.ΐπίζει όέ
ό'.Ιος ό κόσμος, ανακράζει πλήρης θάρρους:’Έ.7εω?ερία! ελευθερία},
ώς αύτός δ ποιητής έν ταΐς τελευταίαις στιγμαΐς τής ζωής του άνεφώνει: Περισσότεροκ <ρως\.....
Τοιαύτην αταραξίαν δεικνύει δ ’’Εγμοντ πρό τοΰ καλέσαντος
αύτόν δουκός ’’Αλβα, έλθόντος δπως καταπαύση τήν έν ταΐς Κάτω
Χώραις έκραγεΐσαν στάσιν’ έλευθέρως καί είλικρινώς λαλεΐ δ κό
μης πρός τόν ’Άλβαν, ώς εί είς εαυτόν δμιλών, άνευ πάθους, μη
δαμώς παραφερόμενος, ένω δ *Αλβας καί οι περί αύτόν δικασταί,

έν τω κρύπτω συνεδριάζοντες, χαρακτηρίζουσι τήν αφέλειαν ώς
προδοσίαν, κηρύττουσιν αύτόν έχθρόν τοΰ κράτους καί καταδικά-

πειαν καί τοΰ θεατοΰ τό ένδιαφέρον.
"Εν έτι βλέμμα ρίψωμεν πρός τήν άτυχή Κλαρίσκην,τό εύοσμώτατον τοϋτο άνθος τής γερμανικής ποιήσεως, πριν ή καταλίπωμεν
αύτήν, περατοΰντες τάς δλίγας ταύτας περί τοΰ δράματος
παρατηρήσεις’ άκολουθήσωμεν αύτήν έν τινι τών άγυιών τών Βρυ
ξελλών, διεγείρουσαν τούς πολίτας εις στάσιν πρός άπελευθέρωσιν
τοΰ καθείρκτου ’’Εγμοντ. Λόγοι πλήρεις ζωής καί πάθους εξέρ
χονται άπό τοΰ στόματος τής νέας κόρης, ένω οί πολΐτάι φεύγουσιν έντρομοι πρό τοΰ κινδύνου, μεθ’ δλας αύτής τάς προτροπάς
καί προκλήσεις:
ΚΑαρίσκη, Μένετε! μένετε, μή οπισθοχωρείτε, άκούοντες τό
όνομά του, προ τοΰ δποίου άλλοτε τόσον εύθυμοι συνωθεΐσθε! —
’’Οταν ή φήμη άνήγγελλεν έκεΐνον, δταν οί άνθρώποι έλεγον: «'Ο
’Έγμοντ έρχεται, έρχεται άπό τήν Γάνδην»! τότε ένομίζοντο εύ'

τυχεΐς οί άνθρωποι των δρόμων, άπό τούς δποίους έμελλεν εκείνος
νά περάση έφιππος. Καί δταν σείς ήκούετε τόν κρότ.ον τών ίππων
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του, έκαστος άφινε την εργασίαν του, ε’ς δέ τά περίεργα πρό
σωπα, τά όποια σείς άπδ τά παράθυρα προεβάλλετε, ώς άκτίς ή
λιου έχύνετο άπδ τοΰ προσώπου του έν βλέμμα χαράς καί έλπίδος. Τότε έσηκόνετε τά τέκνα σας υψηλά, επάνω άπδ τδ κατώφλιον της θύρας, καί έλέγετε είς αύτά: «Ίδέ, αύτδς έκεϊ είνε δ
μέγας ’’Εγμοντ!» άπ’ αύτδν έχετε νά περιμένετε καλλιτέρους και

ρούς άπ’ εκείνους, εϊς τούς οποίους έζησαν οι πατέρες σας.« Προ
σέξατε μη σάς έρωτήσωσί ποτέ τά τέκνα σας: «Τί εγεινεν έκεϊνος,
τί έγειναν οί καιροί, τούς οποίους ύπέσχεσθε;»
Καί η Κλαρίσκη, άπελπις, μη εύρίσκουσα άκρόασιν, απέρχεται
είς τδν οίκον, όπου λαμβάνει τδ δηλητήριον...
"Ή τελευταία πραξις τοΰ ’’Εγμοντ, δπως παρετήρησεν ήδη δ
Σχίλλερος, αρμόζει μάλλον εις μελόδραμα η είς δραμα. Ό *
Εγμοντ
μετά μακρδν διάλογον μετά τοΰ υίοΰ τοΰ ”Αλβα, άλλ’ άνευ πολλοΰ δραματικού ενδιαφέροντος, άποκοιμαται, δπως μεταβή μετ’

δλίγον άπδ τάς άγκάλας τοΰ ύπνου είς τάς άγκάλας του θανά
του' συγχρόνως άρχεται επικήδειος μουσική' δ ’’Εγμοντ δνειρεύεται' έπιφαίνεται αύτώ ή Κλαρίσκη ύπδ την μορφήν της ελευ
θερίας' προσκλίνει πρδς τδν κοιμώμενον ηοωα, την νίκην είς αύ
τδν άγγέλλουσα, διότι άπδ τοΰ αίματος αύτοΰ θέλει άναβλαστησει τών Κάτω Χωρών η ελευθερία. Ό *
Εγμοντ έξεγείρεται
καί παραλαμβάνεται ύπδ τών έκεϊ φρουρούντων 'Ισπανών στρα
τιωτών, δπως, της πρωί'ας ηδη ύποφωσκούσης, δδηγηθή πρδς τδν
θάνατον.

Τοιοΰτος δ ’’Εγμοντ— έξοχος παράστασις της πάλης της ελευ
θερίας πρδς τήν τυραννίαν, διά ζωηρών χρωμάτων έξεικονίζουσα
μ.ίαν τών σπουδαιοτάτων άλλά καί θλιβερωτάτων έποχών της
ιστορίας. Ώς δραματικόν προϊόν δέν είνε βεβαίως έργον πρώ
της τάξεως, ούδέ δύναται νά παραβληθή πρδς τά κάλλιστα τών
τοΰ Σαιξπήρου καί τοΰ Σχιλλέρου' ύπόκειται καί τούτο είς τάς
αύτάς ελλείψεις, είς άς καί τά έτερα τών δραμάτων τοΰ ποιητοΰ, δ Gijtz, ή Ίφ ιγένεια, δ Τάσσος. 'Ο Γκαίτης δέν ήτο
μέγας δραματικός ποιητής, δπως έννοεϊ ή δραματική τέχνη, δ
πως ήσαν οί .τρεις μεγάλοι τραγικοί τής άρχαιότητος, δπως είνε
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έκ τών νεωτέρων Σαιξπεϊρος καί Σχίλλερος, άλλ’ ήτο απλώς μέγας

ποιητής, έξοχος άνθρωπος'εϊνε τδ μοναδικώτερον φαινόμενου των
νεωτέρων χρόνων' μεθ’ δλας τάς φαινομένας αύτών έλλείψεις φέρουσι τά έργα του μεγαλοπρεπή Ttva τύπον, τδν δποϊον μάτην
θέλομεν άναζητήσει είς τά έργα τών άλλων ποιητών τών νεωτέ
ρων χρόνων, έξαιρουμένου τοΰ Σαιξπήρου. 'Υπέρ πάντα ποιητήν δ

Γκαίτης είχε σπουδάσει καί έρευνήσει τά μυστήρια τής φύσεως
ύπδ δλας αύτής τάς φάσεις καί άπόψεις, ταύτην δέ τήν φυσικήν
άλήθειαν άπαντώμεν είς τά πλεϊστα τών συγγραμμάτων του. Καί
άν λοιπόν δ ’’Εγμοντ στερείται τών προσόντων δράματος πρώτης
τάξεως, είναι πάντοτε ώραϊον ποιητικόν προϊόν, δυνάμενον νά
σκιάσή τήν άξίαν πολλών άλλων, γεγραμμένων μέν κατά τούς
κανόνας τής τέχνης, στερουμένων δέ τών προσόντων εκείνων—
τής καθόλου ποιητικής δημιουργίας— τών άπαι Γουμένων δι’ έν
άξιον λόγου δραμα, είτε άν δνομασθή τοϋτο διαΛογιχόν μυθίστόρημα, ώς ώνόμασεν αύτδ δ Lewes, είτε συγγενές πρδς μελό
δραμα, ώς ε’ιπεν ό Γερβΐνος, είτε ώς ιστορικόν δραμα κατά τδν
Rosenkranz, είτε ώς ή αληθής έκφρασις τής νέας τραγωδίας, ώς
είπεν δ Ampere..,..
'Ο ’’Εγμοντ καί ή Κλαρίσκη είνε δημοτικά καί εύνοούμενα
πρόσωπα τής νέας τραγωδίας είς οίανδήποτε χώραν καί άν έγνώσθη τδ δραμα τούτο τοΰ Γκαίτου. Ούδεμία άμφιβολία,δτι παρομ.οίας ήθελε τύχει εύνοιας καί παρά τή έλληνική κοινωνία. 'II
Κλαρίσκη είνε ή έκφρασις αληθούς καί αγνού έρωτος, δ δέ *
Εγμ.οντ τύπος φιλάνθρωπου ηρωισμού, ηρωισμού ύγιοΰς καί εύθυμου,
δσον περιφανούς. 'Η Ελληνική σκηνή, ή νηπιάζουσα είσέτι, ή μή
δυναμένη νά έπιδείξη σήμερον τούς γενναίους έκείνους χαρακτήρας
τής άρχαίας τραγωδίας, δέν θέλει αναγράψει εϊς τδ εύρετήριόν
της εύχαρίστως τδ έργον άνδρός, γνησίου τέκνου τής ελληνικής
άρχαιότητος; Τδ θέατρον δέν είνε συνετευκτήριον κόπου μόνον κα
τατριβής χρόνου, έλαφράς τίνος διασκεδάσεως. Δέν μεταβαίνομεν
έκεϊ, δπως κοοέσωμεν ή γαλβανίσωμεν έκνενευρισμένας αισθήσεις·
εινε σχολεϊον, δημόσιον βήμα, άφ’ ού πρέπει νά διδάσκωνται καί νά έπευφημώνται αί ύψισται άλήθειαι, τά εύγενέστατα
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πάθη και συναισθήματα' τοιοΰτον είνε τδ αληθές θέατρον, τοιοϋτον υπήρξε κατά τάς ωραίας ήμέρας της ελληνικής άρχαιότητος, καί τοιοϋτον πρέπει νά καταστή και πάλιν τδ νέον έλληνικδν θέατρον, τέμενος άνθρωπισμοΰ καί έξημερώσεως. ’Επέστη ό
καιρδς ήδη, δπως έπέλθη σοβαρά άντίδρασις,εύτολμος καί γενναία
πάλη κατά τής άνοσίου έπιδράσεως τής παρισινής φιλολογίας,
τής δεσποζούσης καί εύνοουμίνης σήμερον έν τή πατρίδι τοΰ

Αισχύλου καί τοΰ Σοφοκλέους' ένεκα τοιούτων λόγων προσφέρεται
τδ προσεχώς ίσως δημοσιευόμενον δραμα, τά υψηλότατα καί ιε
ρότατα τών άνθρ ωπίνων αισθημάτων έξαΐρον, ούχί βεβαίως «διά
φορον είς τήν ελληνικήν κοινωνίαν, ήτις ασμένως θέλει άποδεχθή
έργον, μηδέν κοινδν έχον μετά τών εξαμβλωμάτων τής συγχρόνου
γαλλικής σκηνής, καί τδ όποιον ώς άντίδοτον μάλιστα κατά τού
των έκδίδεται, καί ώς μικρά συμβολή διά τδ υπ’ αισίους οιωνούς
μρξάμενον ήδη ν’ άναγεννάται νέον ελληνικόν θέατρον.
)
*
Νεοκλβς

Καζαζης.

*) Έγράφησχν τχΰτχ "νχ χρησιμεόσωσιν ώ; πρόλογος μεταφράσεως τοΰ
’’Εγμοντ, προσεχώς ίσως δημοσιενθησομίνης,
—ημ· «Π. Στοάς».
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ΠΕΡΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ό διεθνής θεσμός τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού θεωρείται ώς έν τών
μεγίστων καί εύεογετικωτάτων καθιδρυμάτοιν έξ όσων ποτέ άνήγειρεν ό χριστιανικός πολιτισμός. 'Ο ’Ερυθρός Σταυρός έπήγασεν έκ τής συναισθήσεως, ότι ή μέν έπίσημος περίθαλψις παρά
τοΐς έμπολέμοις είναι ανεπαρκής, ή δέ ιδιωτική ενέργεια καθήκον
έχει νά σπεύση είς συμπλήρωσιν ταύτης κατά τδ δυνατόν.
Ή ϊδρυσις τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού έλαβεν αφετηρίαν έκ τοΰ έν
Ιταλία πολέμου τοΰ 1859. Είς λόγιος 'Ελβετός ό κ. Henry Dunant έκ Γενεύης, έχων φιλανθριοπικήν παρά τινων έκ τών συμ
πολιτών του έντολήν, παρέστη είς τήν μάχην τοΰ Σολφερίνου,
παρευθύς δέ μετ’αύτήν προσήνεγκε σπουδαίας υπηρεσίας είς πλείστους τραυματίας Τάς εντυπώσεις καί παρατηρήσεις αύτοϋ δ κ.
Dunanl έδημοσίευσεν έν πονήματι έπιγραφομένω: Μία άγάμνησις εκ Σο.Ιφεξί^ου (Un souvenir de Solferino), έν ώ σπαραξικαρδίως περιέγραψε τά δεινά τών τραυματιών, καί τά ατελή
μέσα τής περιθάλψεως αύτών. Εύτυχώς αί σπαραξικάρδιαι περιγραφαί τοϋ κ. Dunanl δέν έμειναν άκαρποι. Τδ πόνημα αύτοϋ
έλαβε ταχύτατα πολλήν διάδοσιν, καί έπροξένησεν απανταχού
τής Εύρώπης μεγίστην συγκίνησιν.'Η ιδέα τής καθιδρύσεως εται
ρίας έπικούρου τών στρατιωτικών τραυμ,ατιών συνεζητήθη τδ πρώ
τον έν Γενεύη τήν 9 Φεβρουάριου 1863 έν τινι συνεδριάσει τής
αύτόθι «'Εταιρίας τής κοινής ώφελείας». ’’Ελαβε δ’αύτη πρώτην
απαρχήν πραγματοποιήσεως κατά τδν ’Οκτώβριον τοΰ αύτοϋ έ
τους διά τής συστάσεως αύτόθι «Διεθνούς επιτροπής έπικούρου
τών στρατιωτικών τραυματιών». 'II διεθνής αυτή έπιτροπή ένήργησε παρά ταϊς κυβερνήσεσιν, δπως έπιτύχη τήν συνομολόγησιν
σομβάσεως κανονιζούσης νέον, ούτως είπεΐν, δίκαιον τού πολέμου.
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'Η επιτροπή τής Γενεύης άπήντησε σχεδόν απανταχού ζωηοάν
συμπάθειαν, ιδία δ’ έτυχε τής συντόνου συνδρομής τοΰ Ελβετι
κού 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και τοΰ Αύτοκράτορος Ναπολέοντος Γ'. Ή έπιζητουμένη διεθνής σύμβασις ύπεγράφη έν Γε
νεύη την 22 Αύγουστου 1864, καί γνωστή υπάρχει αύτη μεταξύ
τών διεθνών κειμένων ύπδ το όνομα Σύμβασις της Γενεύης
(Convention de Geneve).
Αί άρχαί, αί διατυπωθεϊσαι έν τήσυμβάσει τής Γενεύης και έν

τή προσθέτω αύτής πράξει, τή ύπογραφείση έκεϊσε τήν 2ί) Όκτωβρίου 1868 είσίν έν περιλήψει αί εξής. Τά χειρουργεία, τά στρα
τιωτικά νοσοκομεία, τά κινητά νοσοκομεία και τά άλλα πρόσκαι

ρα καταστήματα, τά άκολουθοΰντα τούς στρατούς, όπως παραλάβωσιν ασθενείς και τραυματίας, κηρύττονται ούδέτερα καί, ώς
τοιαΰτα, μένουσιν άνενόχλητα και προστατεύονται ύπο τών διαμαχομένων, έν δσω ύπάρχουσιν έν αύτοϊς ασθενείς καί τραυματίαι. Το προσωπικόν τών νοσοκομείων, τών χειρουργίων κτλ., ή
τοι οί έπιμεληταί, οί περί τήν υγειονομικήν υπηρεσίαν, τήν διοίκησιν καί τήν μεταφοράν τραυματιών, καί οί ιερείς μετέχουσι
τών εύεργετημάτων τής ούδετερότητος. "Οσοι τών κατοίκων συνδράμωσι τούς τραυματίας μένουσιν ανενόχλητοι καί ελεύθεροι. Ο·
στρατηγοί τών διαμαχομένων Δυνάμεων έχωσι τό καθήκον νά έκκαλώσι τήν φιλανθρωπίαν τών κατοίκων, προειδοποιοΰντες αύτούς
περί τής συνεπομένης ούδετερότητος. Πας τραυματίας περιθαλ
πόμενος έν οικία προστατεύει αύτήν. Ό κάτοικος ό παραλαβοιν
έν τή οικία αύτοϋ τραυματίαν άπαλάττεται τής ύποχρεώσεως
τοΰ παρέχειν κατάλυμα είς τον στρατόν, ώ; καί μέρους τών τυ
χόν έπιβληθησομένων ύπέρ τοΰ πολέμου συνεισφορών. Οι νοσοΰντες ή τραυματίαι στρατιωτικοί παραλαμβάνονται καί περιθάλ
πονται εις οίανδόποτε άνήκουσιν εθνικότητα. Σημαία διακριτική
*αΙ ομοιόμορφος ορίζεται διά τά νοσοκομεία, τά χειρουργεία καί
τάς μεταφοράς τών ασθενών ή τραυματιών, ώς καί περιβραχιό
νιου διά τό έξουδετερωθέν προσωπικόν. 'II σημαία καί τό περι
βραχιόνιου φέρουσιν ερυθρόν σταυρόν έπί λευκοΰ θυρεοΰ. Έκτος
τών αξιωματικών, ών ή παρουσία δύναται νά έπηρεάση το άπο-
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τέλεσμα τοΰ πολέμου, οί περιπεσόντες τραυματίαι είς τάς χεΐρας
τοΰ έχθροΰ άποστέλλονται είς τήν πατρίδα αύτών, καί έν ή περί'
πτώσει μή άναγνωρισθώσιν ανίκανοι, μετά τήν θεραπείαν αύτών ή
καί ταχύτερου, εί δυνατόν, έπί τή συμφωνία νά μή λάβωσι τά
δπλα διαοκοΰντος τοΰ πολέμου. Αί άρχαί αύται εφαρμόζονται

καί είς τό πολεμικόν ναυτικόν.
Είς τά διεθνή ταΰτα κείμενα προσεχώρησαν δλαι αί Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις, προσεχώρησε δέ καί ή Τουρκία, ήτις κατόπιν διε-

τύπωσε τήν άξίωσιν, άναγνωρισθεΐσαν παρά τής Εύρώπης, ν’ άντικαταστήση τό έπ’ αύτή τόν έρυθρόν Σταυρόν δι’ έρυθράς ήμισελήνου.'Η Ελλάς προσεχώοησε διά τής από ·5]17 ’Ιανουάριου 1865
διακοινώσεους τοΰ έπί τών Εξωτερικών 'Υπουργοΰ κ. Δημητρίου
Μπουντούρη πρός τόν Πρόεδρον τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας κ.
Schenck. Τό έργον τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού δέν αποτελεί σύνολόν τι έκ διαφόρων τμημάτων ίεραρχικώς πρός άλληλα διακειμέ-

νων. Τουναντίον αί έταιρίαι καί έπιτροπαί τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού
είσί διάφοροι κατά τόν Οργανισμόν είς τά διάφορα έθνη καί δλως
απ’ άλλήλων Ανεξάρτητοι. Μόνον έντός τοϋ αύτοϋ έθνους ύπάρ-

χει ίεραρχικός τις μεταξύ τών διαφόρων εταιριών καί έπιτροπών
σύνδεσμος, άναγνωριζομένης κεντρικής τίνος αρχής. Κοινός δμως
σύνδεσμος υπάρχει ό έπιδιουκόμενος σκοπός έπί τή βάσει τών άνω
έκτεθέντων διεθνών νομίμων, καί κοινόν σύμβολου ό έρυθρός σταυ
ρός. Τό δ’ έν Γενεύη 4ιεθνες Κομιτάτον χρησιμεύει ώς κοινόν κέντρον, καί ώς μεσάζων μεταξύ τών διαφόρων κατ’ έθνη κεντρικών
έπιτροπών.
'Ο ’Ερυθρός Σταυρός από τής συστάσεως αύτοϋ τώ 1864 μέ

χρι τοΰδε προοήνεγκεν ανυπολογίστους ύπηρεσίας είς τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα κατά τούς έν τώ διαστήματι τούτω έκραγέντας πολέμους. Έν 'Ελλάδι συνέστη έπίκουρος τών έν πολέμιο
τραυματιών Σύλλογος διά τοΰ από 10 ’Ιουνίου 1877 Βασιλικού
Διατάγματος, τή πριοτοβουλία τής Α. Μ. τής χαριτοβρύτου Βασιλίσσης ’'Ολγας, τής οποίας ό ύπέρ παντός άγαθοΰ χριστιανικός
ζήλος έγένετο ήδη καί καθ’ έκάστην γίνεται πρόξενος πολλών
εύεργετημάτων είς τδν τόπον. 'II καθίδρυσις τοϋ σωματείου τού
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του έν περιστάσεσι κρισίμοις άνταπεκρίθη είς αναπόδραστους Γνάγκας. ’Αρκεί ν’ άναπολήσωμεν την ένέργειαν αύτοΰ, ήτοι τήν
άντίληψιν τών προσφύγων, άνελθόντων κατά τδ έτος 1878 είς
επέκεινα τών τριάκοντα χιλιάδων ψυχών, τήν νοσηλείαν έκατοστύων τινών τραυματιών, τήν αποστολήν παντοίων βοηθημάτων
είς τάς Ομόρους επαρχίας, καί είς τούς εμπολέμους έν 'Ρουμανία
και έν Μαυροβουνίω, καί νά λάβωμεν υπ’ οψιν, δτι άπασα ή έργασία αύτη εκπροσωπεί δαπάνην ήμίσεως περίπου εκατομμυρίου
δραχμών. Γ,Οσοι πείθονται, δτι δ ήμέτερος ’Ερυθρός Σταύρος έξεπλήρωσεν έν τώ παρελθόντι τδ κατά δύναμιν τήν αποστολήν του,
ας έφοδιάσωσιν αύτδν καί αύθις διά τών μέσων, δι’ ών θέλει δυνηθή νά έξακολουθήση τήν έπιβαλλομένην αύτώ ένέργειαν είς πε
ριστάσεις ήδη πολύ τών προτέρων κρισιμωτέρας.
Δέν είναι εύκολον νά προίδη τις τάς μελλούσας τύχας τοΰ διεθνούς
έργου τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ, τοΰ οποίου τδ υψηλότερου ήθικδν απο
τέλεσμα μ-έχρι τοΰδε είναι ό δι’ αύτοΰ διατηρούμενος έν όνόματι τής
άγαθοεργίας μεταξύ τών έθνών ηθικός δεσμός.'Γπδ τδ κράτος τών
ιδεών τούτων, δ Ελληνικός Έρυθρδς Σταυρός έπήλθεν έπίκουρος

θαυμαστός άναδειχθείς Έωσσικδς ’Ερυθρός Σταυρός, δραστηρίως

υπέρ τών πασχόντων έν Ισπανία καί έν ’Αρμενία. Βέβαιον δέ εί
ναι, δτι ού μόνον ή ’Ερυθρά 'Ημισέληνος καί δ 'Ελληνικός ’Ερυθρός
Σταυρός, έχοντες τήν ανεπίσημον τοΰ διεθνοΰς τής Γενεύης κο
μιτάτου έγκρισιν, προέβησαν εις τήν περίθαλψιν τών έμμέσων
ούτως είπεΐν Θυμάτων τοΰ πολέμου, άλλ’ δτι άλλαχοΰ δ θεσμός
ούτος τείνει νά λάβη τδν πολύ γενικώτερον χαρακτήρα έθνικής
συνάμα καί διεθνούς φιλανθρωπικής εταιρίας. Ούτως έν Γερμανία
δ Έρυθρδς Σταυρός δραστηρίως ήλθεν έπίκουρος υπέρ τών υπό τών
πλημμυρών τών ποταμών Όδέρου, ’’Ελβα καί Βάρθα παθόντων,
έπεμψε δέ βοηθήματα είς τήν ’Αλσατίαν καί Αωρραίνην καί είς
τδ Μέγα Δουκάτου τής Βάδης., Τμήμα τοΰ Γερμανικού Έρυθροΰ
Σταυροΰ είναι καί δ ΦιΛύχατρις Σύ.Ι.Ιογος τών Κυριών τής
Βορείου Γερμανίας, δστις αποτελεί εταιρίαν φιλανθρωπικήν άμα
καί έκπαιδευτ ικήν σπουδαιοτάτην, ής ή ποικίλη καί ανεκτίμητος
ενέργεια έπεκτείνεται έπί πλείστου μέρους τής Γερμανικής Αύτοζρατορίας. Έν Έωσσία δέ, δ κατά τδν τελευταίου πόλεμον άςιο-

παρενέβη πρδς άπόσβεσιν τοΰ έν Βελτιάγκα λοιμού καί πρδς επι
κουρίαν τών υπδ τών πυρκαΐαν έν Όρεμ.βούργν) καί άλλαχοΰ παΟόντων.
Ή περί Έρυθροΰ Σταυροΰ πραγματευομένη φιλολογία είναι ήδη
λίαν έκτεταμένη. Είς τούς θέλοντας νά μελετήσωσι τά περί αύ
τοΰ, συνιστώμεν ιδιαιτέρως τδ άριστον περιοδικόν σύγγραμμα
τοΰ Διεθνοΰς Κομιτάτου (Bulletin international des societes
de secours aux militatres blesses), τδ όποιον έκδίδεται κατά
τριμηνίαν καί τιμάται άντί 6 φράγκων κατ’ έτος.
Ταΰτα είσίν έν συνάψει τά άφορώντα είς τδν μέγαν διεθνή
θεσμόν τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ, καί είς τήν μέχρι τοΰδε έργασίαν
τοΰ Επικούρου τών έν πολέμω τραυματιών Συλλόγου έν Άθήναις.
Ό θεσμός ούτος ένδιαφέρει τδ Έλλη ηκδν έθνος, ού μόνον υπδ
τήν έποψιν τής πρακτικής ώφελείας τής οποίας έγένετο πρόξενος
υπέρ πασχόντων συμπολιτών μέχρι τοΰδε καί δύναται έτι νά γίνρ
είς προσεχές μέλλον, άλλά καί υπδ τήν ΰψηλοτέραν καί δλως
αφιλοκερδή ούτως είπεΐν έποψιν τής υψηλής διεθνοΰς φιλανθρω

πικής έννοιας, τήν δποίαν άντιπροσωπεύει. Καί ώς έκ τών παρα
δόσεων καί ώς έκ τών τάσεων αύτοΰ, τδ Ελληνικόν έθνος ίδιαι
τέρως ένδιαφέρεται είς τήν άνάπτυξιν τής μεγάλης ταύτης έννοιας

Γ·

Τγπδλδος

Κοζδκιις.

ΟΦΦΕΝΠΑΧ
Ό έξοχος άνήρ καί έπιφανής μουσουργός ’Ιάκωβος ’’Οτρτρεμπαχ
έγεννήθη έν Κολωνία τδ 1819, άπεκατέστη δ’είς Παρισ.ους ο
1842, οπού έδιδάχθη τά πρώτα μαθήματα τής μουσικής πατα
Η. Alexander. Ώς μόνην περιουσίαν είχε τδ «Βιολιντσέλλο» του
ειδικότατος είς τδ δργανον τούτο γενόμενος, μόλις δέ διά τού
του ήδύνατο νά πορίζηται τά απολύτως πρδς τδ ζήν χρειώδη.
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Άναγνωρισθείσης βαθμηδόν τής αξίας του ώςοργανοπαίκτου, συμπεριελήφθη ούτος έν τή ορχήστρα τοϋ Κωμικού Με.Ιούράματυ?
μετά μισθοδοσία; 83 φράγκων κατά μήνα. Τό πρώτον μουσικόν
αύτοΰ έργον ήτο ή μελοποίησις τοϋ κωμειδυλίου «Πασχάλ καί
Σαμβέο». Τό δεύτερον ή «Άλκόοα». Ταΰτα τά έργα προεβίβασαν
αυτόν τοσοϋτον, ώστε έκλήθη ώ; διευθυντή; τοΰ Γα,Ι.Ιικοϋ Θεά
τρου, τοϋτο δέ κατά τό 1847 Έν τοσούτω τά έργα αύτοΰ δέν
έγένοντο δεκτά ύπό τών διευθυντών τών Θεάτρων, τοΰθ’ όπερ όμω;
καί δέν άπεθάρρυνε τόν έξοχον τεχνητήν, δστις όπως παρασταθώσιν αύτά έσπευσε νά ίδρυση ώς ίδιον θέατρον, τό θέατρον Bouffes—Pansien» παραστήσας έν αύτώ τό πρώτον κατά τό 1835
τού; «Δύο τυφλού;». Έκτοτε μετά καμάτου ασχοληθείς παρήγαγε μέγαν άριθμδν μουσικών έργων, κατά δέ την εκατοστήν
παράστασιν τοΰ μελοδράματος «ΓΗ κόρη τοΰ άρχιτυμπανιστοΰ»
δπερ καί το νεώτατον δλων, έν συμποσίω έφερε την έξης πρόποσιν
«Z7irw έπί τμ έ/.ατοστη παραστάσει τής Κόρης τοΰ ’Αρχιτυμπαπστοΰ, άμα δέ καί έπί τω έχατοστω εργω μου.
Ό ’Οφφεμπαχ είχεν άναλάβει την Διεύθυνσιν τοΰ θεάτρου Ca’ite πλήν έκ τής τοιαύτης έπιχειρήσεώς του μάλλον έζημίωσε την
δι’ ίδρώτος κτηθεΐσαν περιουσίαν του, δι’8 καί παρητήθη τής έπιχειρήσεως ταύτης μεταβάς κατά τό 1837 είς ’Αμερικήν ένθα έ
διδε συναυλίας, έπέστρεψε δέ είς Παρισίους ψυχικώς καί οίκονο-

μικώ; εύθυμος. Τον 'Όφφεμπαχ πολύ έξετίμα δ 'Ροσσίτης δστις
έγραψε πρός αύτόν «εισθε ό Μοζάρ τών Ήλισίων πεδίων».
Ό Όφφεμπαχ έτρωγεν δλίγον καί είργάζετο πολύ" ήρέσκετο
είς τόν καλλωπισμόν, έλάλει δέ πάντοτε περί θεάτρου μετ’ εύθυμίας, ήν προσηνής τού; τρόπου;, καί λίαν ήγαπάτο παρά τών δι
άσημων συγχρόνων ήθοποιών.
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Είς τήν χώραν τής Αιμιλίας, μεταξύ Καισήνης καί Άριμίνου,
οί κάτοικοι διηγούνται χαρίεσσαν ιστορίαν. Τά ύδατα τοΰ ΓΡου-

βίκωνος άρδεύουσι τήν πλουσίαν ταύτην γήν, όντως έπίγειον πα
ράδεισον, μέχρι τών έκβολών τοΰ κόλπου τή; Ένετίας.
Ό νικηφόρος Καίσαρ ούδέν άφήκεν ίχνος ένταϋθα. Τά κοράσια,
άτινα προσέρχονται νά ύδρεύσωσιν έκ τοΰ ιστορικού ποταμοΰ, άγνοοΰσι τό δνομα τοΰ Καίσαοος, άλλά τό όνομα τοΰ ταλαίπωρου
Φραγκίσκου γίνεται είς αύτά δακρύου ή μειδιάματος πρόξενον.

I
ΓΗ Μαρίνα ήτον ισχνή καί ωχρά περισσότερον ή αί άλλαι νΰμφαι τοΰ χωρίου fΑγίου ’Αγγέλου' ώραιοτέοα πολύ’ ωραία ώς ή
δεκαεξαετής ηλικία αύτής. Τδ μέγαρον τής οικογένειας ΙΙιζάνη
είχε καταστραφή έπί τών μεγάλων πολέμων τοΰ ΙΕ' αίώνος. Ύψοΰτο μεμονωμένου καί μελαγχολικόν έν τώ μέσω υψηλών δέν

δρων, έπί τής πλευράς γονίμου λόφου, μένοντος άνευ καλλιέργειας.
'Η Μαρίνα έγεννήθη είς τά εύγενή έρείπια ταΰτα. Τά πάντα
πέριξ τής κοιτίδας αύτής έμαρτύρουν τό άρχαϊον μεγαλεΐον. Το
έδαφος τοΰ πενιχρού δωματίου, δπου έκλωθεν ή τροφός αύτής,
ήτον έστρωμένον διά μαρμάρου, καί οί διερρωγότες τοίχοι, ήσαν
πλήρεις ζωγραφημάτων αρίστων καλλιτεχνών. Έν τοϊς πέριξ με
γάλα'. έκτάσεις γαιών έφερον τό δνομα τοΰ πατρός τής Μαρίνας,
καί ό 'Ρουβίκων ώρας ολοκλήρους έορεε μεταξύ τών κτημάτων τών

προγόνων αύτής.
ΓΟ Πιζάνης καί η σύζυγος αύτοΰ, προβεβηκότες ήδη τήν ήλιλικίαν, δέν είχον άλλο τέκνον έκτος τής Μαρίνας. Αύτή λοιπόν
ήτον ό τελευταίος βλαστός τοΰ αρχαίου έκείνου οίκου. ’Ητο κόρη
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απλή καί άθώα, ζώσα έν τώ κόσμω, δστις δέν ήδύνατο νά κλή6ή κόσμος ανθρώπινος. Ή Παρθένος, κινούσα έν τή κοιτίδι τδ
θειον βρέφος' πτερυγοφόοοι άγγελοι, αϊτινες έφαίνοντο έν τοϊς ζωγραφήμασι τοΰ τοίχου- οί άγιοι, ύψοϋντες τάς χείρας έν ούρα
προσευχής" ιδού τί έγίνωσκεν ή Μαρίνα- τί ήγάπα- ιδού τί έλύπει καί έφόβιζεν αύτήν.

ήγάπων τήν οίκογένειαν Πιζάνη καί είχον πρδς αύτήν είδος σεβα

'Γπήρχεν έν τώ κτήματι παρεκκλήσιον γοτθικόν, δπερ διετήρει
λείψανά τινα τής αρχαία; λαμπρότητος. 'Η κόμησσα Πία Πιζάνη, μάμμη τοϋ πατρδς τής Μαρίνας, είχε κτίσει αύτδ δι’ αδρών
εξόδων. Έπί τών τριών πλευρών τοϋ ναϊδίου τούτου αί ζωγραφίαι είχον καταστραφή, άλλ’ έπί τής τέταρτης, έκτεθειμένης είς
τάς ακτίνας τοϋ δύοντος ήλίου, διετηρείτο εϊκών τή; Παρθένου,
έργον αγνώστου τίνος καλλιτέχνου, ής τδ πρόσωπον έλαμπε καί
έμειδία.
Ή Μαρίνα είχεν έκλέξει τδ παρεκκλήσιον τοϋτο ώς τόπον κα
ταφυγής. Έν αύτώ διήρχετο ώρας πολλάς προσευχομένη καί σκεπτομένη. ’Ενίοτε και έμειδία-— άλλά πρδς τίνα ;—ίσως και
αυτή ήγνόει.

II
'Ο Φραγκίσκος ήλθεν είς τδ χωρίον τοϋ 'Αγίου ’Αγγέλου κατά
τδ 1530. Ήτον έκ Φλωρεντίας και μόλις εικοσαετής. *Εφερεν
ένδυμασίαν ιππότου, άλλά τδ βαλάντιον αύτοΰ ητο πάντη κενόν,
Ό γέρων Πιζάνης ειπεν αύτω«Έάν ύπάρχη θέσι; έν τώ οΐκω τοϋ πατρός μου, παρασκεύασε
τήν κλίνην σου- κάθου είς τήν τράπεζαν μου και έσο ώς υιός μου.»
Ό γέρων Πιζάνης δέν έποίει πλέον χρήσιν τοϋ τίτλου τοϋ ,κόμητος διότι ήτο πολύ πτωχός, άλλ’ ή συμπεριφορά καί αί πρά
ξεις αύτοΰ ήσαν πάντοτε άομόζουσαι πρδς εύγενή.
Ή πρότασις έγένετο δεκτή Ό Φραγκίσκος ήγάπα τδν γέροντα
Πιζάνην καί τήν σύζυγον αύτοΰ ώς γονείς. Ήγάπα καί τήν Μα
ρίναν ώς αδελφήν καί ίσως—ολίγον περισσότερον.
Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου έλεγον- «Ό Φραγκίσκος θά γείνη σύ
ζυγος τής Μαρίνας». Ή σκέψις αύτη πολύ έχαροποίει αύτούς, διότι

σμού, σχεδδν λατρείαν. Ή Μαρίνα, τδ προσφιλές κοράσιον, ήτο
τοσοΰτον έρασμία, τοσοΰτον άγαθή !
Έν τώ χωρίω τοΰ 'Αγίου ’Αγγέλου ήτον αδύνατον νά εύρεθή
δι’ αύτήν σύζυγος ώς δ Φραγκίσκος, δστις εί καί τοΰ οβολοΰ Ιςζρεϊτο, έκαλείτο δμοις ύπδ πάντων «Ό κύριος Φραγκίσκος». Ήτο
πτωχός, άλλά τοιοΰτος, ώστε προσήλκυεν εϊς έαυτδν τδ σέβας καί

τήν άγάπην.
"Οτε έξήρχετο τήν πρωίαν, οί συναντώντες έλεγον αύτώ «Ό
Θεδς μεθ’ ύμών».Ό Φραγκίσκος δέν έθεώοει τούς άνθρώπους κατά
τά πράγματα ώς άλλοι τινες.Έφαίνετο ώς έχων τήν ιδιότητα νά
βλέπη άπώτερον καί κάλλιον ή δσον έβλεπον οί άλλοι.
Ενίοτε έμενεν εις τούς πόδας τοϋ λόφου παρατηρών τδ άρχαΐον
κτίριον, χρυσούμενον ύπδ τών ακτινών τοΰ δύοντος ήλιου. Ή λάμψις τοϋ φωτδς έζωογόνει τά ερείπια καί παρείχεν αύτοϊς μαγευ
τικήν ζωτικότητα. Έκ τών σιωπηλών έκείνων λειψάνων άνυψοϋτο

αίσθημα ύπερανθρωπίνου μεγαλοπρεπείας.
Ό Φραγκίσκος ίστατο άκίνητος. Οί οφθαλμοί αύτοΰ ήστραπτον,
καί λέξεις τινες έξήρχοντοέκ τών χειλέων αύτοΰ. "Οτε έπανήρχετο δια νά παρακαθίση εϊς τδ οικογενειακόν δείπνον, έκυριεύετο
ύπδ νέας έκστάσεως’έθεώρει τήν Μαρίναν, ώς είχε θεωρήσει τδ μα
γικόν τών έρειπίων.
’'Αλλοτε έκλινε τδ γόνυ ένώπιον τής Παρθένου τοϋ παρεκκλη
σίου, καί ή Μαρίνα ήγάπα αύτδν διά τοϋτο- άλλά δέν προσηύχετο- παρετήρει μόνον τήν εικόνα.

III
Ή Μαρίνα καί ό Φραγκίσκος δέν είχον έκφρασθή δτι αγαπώνται. Έβλέποντο πολλάκις, καί ό Φραγκίσκος, οσάκις δέν ητο βυ
θισμένος εϊς τήν έκστασιν τών σκέψεων, ήτο φαιδρός σύντροφος.
Ή ποιητική ομιλία αύτοΰ έζωογόνει έτι πλέον τάς ιδέας. Έν έπα

φή χαρακτήοος ένίοτε τοσοΰτον εύθύμου, ή μελαγχολία τής Μα
ρίνας διεσκεδάζετο ολίγον κατ’ ολίγον. Τδ γλυκύ αύτής μειδίαμα
έγίνετο ήττον σπάνιον καί οί γέροντες ηύχαρίστουν τώ θεω διότι
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ολην τήν αγάπην ειχον συγκεντρώσει έπ'ι τής Μαρίνας, της μόνης
ελπίδας και χαράς τοϋ οϊκου.
Ημέραν τινά δ Φραγκίσκος εισήλθε περίλυπος καί σκεπτικός.
Μετ’ δλίγον είπε’
«Ταύτην την έσπέραν αναχωρώ διά Φλωρεντίαν.»
Οί δύο γέροντες ήσθάνθνισαν ρίγος έν τη καρδία. Άντήλλαξαν
κρύφιον βλέμμα, δπερ άκολούθως, πλήρεις φόβου, έστρεψαν προς
την θυγατέρα. Ή Μαρίνα ήτον ιδχρά καί δάκρυ άνεφάνη έπ'ι τών
βλεφάρων αύτης" «Θά επάνελθετε;» ήρώτησεν ή γραία μήτηρ τδν
Φραγκίσκον.
fO Φραγκίσκος έδίστασεν έπ’ δλίγον’ έπειτα βραδέως άπήν-
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τησεν" — «’Ισως».

IV
”Ητο φθινώπορον. ?Ο ήλιος έκλινε προς δύσιν, δ δρίζων παρίστα χάος έκ χρυσοϋ καί πορφύρας. Ή αύρα ητο πλήρης ευωδίας.
Ή Μαρίνα, γονυπετής προ της εΐκόνος τής Παρθένου, προσεπάθει νά προσευχηθη, αλλά ματαίως. Τά χείλη αύτης εύρισκον μίαν
λέξιν— ίσως ! Έκ του ήχου βημάτων άκουσθέντων έπΐ τών λί
θων τοϋ παρακειμένου διαδρόμου, ή καρδία αυτής έπαλλεν ήδέως.
—Ήτον δ Φραγκίσκος §ν περιέμενε.
Την στιγμήν έκείνην άκτις χρυσή είσδύουσα εις τδ παρεκκλήσιον έπιπτε πλαγίως έπ'ι τοϋ προσώπου τής Παρθένου. Τδ μει
δίαμα τής εΐκόνος διήρχετο μέχρι τής καρδίας τής πτωχής κόρης’
ήτο δι* αύτήν ώς υπόσχεσις θεία.
«Έρχομαι νά σας αποχαιρετίσω, Μαρίνα,» είπεν δ Φραγκί
σκος διά φωνής πεπνιγμένης ύπδ τών δακρύων. Ή Μαρίνα ουδέ
λέξιν έπρόφεοεν, άλλ’ έδωκεν αύτώ τήν χεϊρα, τήν μικράν, λευ
κήν χεϊρα, οπού ήσαν ΐχνογοαφημέναι μικραΐ κυαναϊ φλέβες. Καθήμενοι πλησίον άλλήλων έμειναν χρόνον τινά άφωνοι, άλλ’ αί
καρδίαι αυτών συνοψ.ίλουν.
’Εκεί κάτω, ύπδ τάς μεγάλας λεύκας, φωνή μεμακρυσμένη έμελπεν άσμα ερωτικόν. Ή πορφύρα και δ χρυσδς έξηφανίζοντο έκ
τοϋ δρίζοντος ώς ει πέπλος είχε κατέλθει βραδέως, καλύπτων τήν
άξιοθαύμαστον πυράν.
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Έπελθούσης τής νυκτδς τδ παν έσίγα έν λυπηρά σιωπή. Έν
τούτοις αί ώραι παρήρχόντο. Αίφνης ήκούσθη ή φωνή τής μητρδς
κραζούσης έκ τής παρακειμένης στοάς’ «Μαρίνα! Μαρίνα!»
Άμφότεροι έσκίρτησαν ώς έκ βαθέως ύπνου άφυπνήσαντες. Έ
πειτα ή Μαρίνα ήσθάνθη έπί τών χειλέων αυτής τά φλογερά
χείλη τοΰ Φραγκίσκου’ ήνοιξε τούς οφθαλμούς, άλλ’ αύτδς δέν
ήτο πλέον έχ,εΧ.
Καί τώρα; ... τώρα τδ φώς τής σελήνης είσήρχετο ώχρδν διά
τών παραθύρουν τοΰ παρεκκλησίου. Άκτίς έφώτιζε τδ πρόσωπον
τής Παρθένου’ άλλά τδ πρόσωπον τοϋτο έφαίνετο νΰν σοβαρδν καί
ψυχρόν, καί δέν έμειδία πλέον.
ΓίΙ Μαρίνα έξέβαλε κραυγήν. 'Η μήτηρ εΰρεν αυτήν έξηπλωμένην έπί τοΰ μαρμάρου. Ό Φραγκίσκος έν τοσούτω ωδευε πρδς
τήν Φλωρεντίαν.

V
Μεταξύ τών έρειπίων έκείνων πύργος τις διετηρεΐτο είσέτι όρ
θιος. Έπ’ αύτοΰ ύπήοχεν είδος έξώστου, δθεν έφαίνετο άπασα ή
πέριξ χώρα. Έκέϊθεν διεκρίνετο ή πρδς τήν Φλωρεντίαν οδός, άναβαίνουσα τά Άπέννινα.
Ή δυστυχής κόρη, λευκή ώς άλαβάστρινον άγαλμα διήρχετό
τάς ημέρας έπί τοΰ έξώστου έκείνου, παρατηρούσα τδν έπί τών ο
ρέων κεκλεισμένον ορίζοντα. Δέν ώμίλει πλέον’ δέν έμειδία. Δέν
ήτο παράφρων, άλλ’ άπέθνησκεν έν σιγή έξ άσθενείας όλως α
γνώστου.
Ενίοτε έξήρχέτο έκ τοΰ στόματος αύτής μία λέξις, μία μόνη

—’Ίσως!—
Καί οί δύο άτυχεϊς γέροντες ;—Ό Πιζάνης εκλινε τήν φαλακράν κεφαλήν πρδς τήν γήν, ή δέ σύζυγος αύτοΰ ματαίως προσεπάθει νά υποστήριξή αύτόν. ΊΙ Μαρίνα, ή προσφιλής αύτών θυγάτηρ, δ άγγελος, ή πρώην χαρά τοΰ οίκου, έκάθητο πλησίον
αύτών σκεπτική καί περίλυπος. ’Ησθάνετο ότι μεγάλοις βήμασι
ποοβαίνει πρδς τδν τάφον! Πολλάκις ή μήτηρ, Ολίβουσα αύτήν
είς τδ στήθος, ήρώτα αύτήν κρυφίως’ «Τδν άγαπας, κόρη μου;
θά υπάγω νά τδν ευρώ.» ΊΙ Μαρίνα έκίνει τήν κεφαλήν βλεπουσα
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προς τον ουρανόν. «Έάν δέν τον άγαπας, έπανελάμβανεν ή μήτηρ, τότε τί έχεις, αγαπητή μου κόρη; τί πάσχεις;»—'Η Μαρίνα έθετε τότε την χεΐρα έπί τής καρδίας καί άπεμακρύνετο.
Διερχομένη τόν διάδρομον, έκλείενο εντός τοΰ πα ρεκκλησίου , καί
έστρεφε βλέμμα πλήρες τρόμου πρός την Παρθένον, ήν τοσοϋτον
είχε λατρεύσει.
Άλλοίμονον! Τό κοράσιον δέν έμειδία πλέον. Όσημέραι η ζωή
αύτής έσβύννετο. Οί κάτοικοι τοϋ Αγίου ’Αγγέλου, βλέποντες
θνήσκουσαν την αγαπητήν κόρην, έλεγον μετά δακρύων’ «’Εντός
δλίγου θά ύύωθώσι τρία μνήματα έν τώ περιβόλω τοϋ ναοϋ.

άτινα κλαίοντα κατήρχοντο τοϋ λόφου—φθάνετε πολύ αργά.»
«Πολύ αργά ! έπανέλαβεν ο ίππεύς ώχριών, καί έκέντήσε τόν
ίππον, δστις ώρμησε πρός τά εμπρός.
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VI
Ημέραν τινα ή Μαρίνα δέν ήδυνήθη ν’ άναβή είς τόν έξώστην,
όθεν τό βλέμμα αύτής ήρεύνα τήν οδόν τήν άγουσαν πρός τά όρη'
τήν οδόν τής Φλωρεντίας δι’ ής δ Φραγκίσκος ειχεν αναχωρήσει.
Δέν ήδυνήθη ν’ άναβή διότι είχε παρά πολύ έξασθενήσει.—ΊΙσθάνετο οτι τό τέλος αύτής έγγίζει. Παρ εκάλεσε τήν μητέρα νά
μετακομίσωσι τήν κλίνην είς τό παρεκκλήσιον. «ΓΟ θάνατός μου,
έσκέπτετο, θά κατευνάση τήν οργήν τής Παρθένου, ήν θά ίδω
μειδιώσαν πάλιν έν ούρανοίς.» Ή κλίνη μετεκομίσθη είς τό παρ
εκκλήσιον, ή δέ Μαρίνα κατεκλίθη.
— «Μήτέρ μου, είπε δέν θά έγερθώ πλέον.—Οί δύο γέροντες
δέν είχον πλέον δάκρυα.—Μήτέρ μου, έψυθύρισε πάλιν ή Μαρίνα,
ής οί δφθαλμοί έκλείοντο" έάν έπιστρέψη, είπέ αύτω, ότι δέομαι
ύπέρ αύτοΰ ένώπιον τοϋ Θεοϋ.»—Δέν ώμίλησε πλέον.

’Ακριβώς τήν ημέραν έκείνην, άν ήδύνατο ν’ άναβή είς τόν έ
ξώστην, θά έβλεπεν ίππέα δρομαίας κατερχόμενον τήν οδόν τών
δρέων. Έφερε ξίφος έπί τής πλευράς, καί κιβώτιον ζωγραφικής
έπί τοϋ έφιππίου. Οί πτερνιστήρες αύτοΰ έκέντων άκαταπαύστως
τόν άφρίζοντα ίππον. Ότε έφθασε τόν λόφον, έφ’ ού άνυψοϋτο
τό μ’έγαρον Πιζάνη, δ ήλιος διά τών τελευταίων άκτίνων έφωταγώγει τό λαμπρόν χάος τοϋ χρυσοϋ καί τής πορφύρας.
«Ά ! Φραγκίσκε' κύριε Φραγκίσκε—ειπον αύτω τά κοράσια,
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Ούδείς ήτον έν τοϊς διαδρόμοις. ’Εν τώ παρεκκλησίω ή Μαρί
να έκειτο έπί τής κλίνης, καί ούδείς ήτο πλησίον αύτής. ’Ενώπιον
τοϋ παρακειμένου άγιαστηοίου οί δύο γέροντες προσηύχοντο γο
νυπετείς.
Ό Φραγκίσκος ’έθεσε τήν χέϊρα έπί τής καρδίας τής Μαρίνας.—■
Έπαλλεν έτι. Έκ τής έπαφής ταύτης τά χείλη τής κόρης ήνοιξαν, καί δ Φραγκίσκος ήκουσε τάς ασθενείς λέξεις’
«Παρθένε Μαρία, αύτός άφείλε τό μειδίαμά σου.»
Ώ Φραγκίσκος έστρέψε τό βλέμμα πρός τό πρόσωπον τής Παρ
θένου. Έλαβεν άνά χεΐρας τά χρώματα καί τήν γραφίδα. Ή καρδία αύτοΰ έπαλλε σφοδρώς, άλλ’ ή χειρ δέν έτρεμε. Γ1ί γραφίς
ήγγισε τό στόμα τής Παρθένου, καί έδωκεν αύτω γλυκύ μειδία
μα. 'Ο Φραγκίσκος έθεσε τά χείλη αύτοΰ έπί τών χειλέο,ν τής
Μαρίνας. Οί οφθαλμοί τής κόρης ήνεώχθησαν ζητοϋντες αμέσως
τό πρόσωπον τής Παρθένου. Ώς τήν ημέραν τής άναχωρήσεως τοΰ
Φραγκίσκου, άκτίς χρυσή έφώτιζε τήν εικόνα καί έδιδεν αύτη έκ
τακτον ζωη ρότητα.
'Ή Μαρίνα έγερθείσα καί καθίσασα έπί τής κλίνης «Ώ! έψιθύρισε, Παναγία Παρθένε, μοί προσμειδιάς ώς άλλοτε—μοί έσυγχώρησας !
— Άν ήτον έδώ—ήδυνάμην νά ζήσω καί νά ημαι εύτυχής !
— Ώ πάτερ, ώ μήτέρ μου, είπεν δ Φραγκίσκος πρός τούς γέ
ροντας, ή Μαρίνα έσώθη’ θέλετε νά γείνη σύζυγός μου ;»
Αύτη είναι ή ιστορία τής Μαρίνας καί τοϋ Φραγκίσκου, δπως
τήν διηγούνται αύτήν οί κάτοικοι τής Αιμιλίας. Είναι δέ πραγματικότης. Ή είκών τής Μαρίνας Πιζάνη εύρίσκεται μέχρι σήμερον
έν τώ μουσείω τής 'Ροβέννης. 'Ο σύζυγος τής Μαρίνας Φραγκίσκος
έποίησε τήν εικόνα ταύτης, ήτις είναι αριστούργημα τής τέχνης.

ΠΟΙΚΙΛΗ
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Ό σύζυγος της Μαρίνας εκαλείτο Φραγκίσκος Σαλβιάτης, εϊς
τών διαπρεπέστατων τεχνιτών της Φλωρεντινής σχολής.
[Έχ τοΰ ’Ιταλικού.]
ΙΩΑΝΝΑ ΔΒ

ΕλΔΡΑΙΧ.

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΙ
[ *
£ς

άπο μέρους έΟελοντοΰ "Ελληνος έν Κρήτγι
χατά τον Macov του 1867. J

Έάν ό πόλεμος είναι σκληρά ανάγκη, ήν παρακολουθεί έρήμωσις καί σφαγή, έχει όμως, εκτός τοϋ φυσικού αύτοΰ μεγαλείου,
και επεισόδια και σκηνάς αξίας τής γραφί δος τοΰ Σύη. Την ώραν
ταύτην 'ίσταμαι παρά την οφρύν τών Λευκών Όρέων, κάτωθεν
πλατάνου ύψινεφοϋς, τριγύρω μου εχων χιόνα και άνωθέν μου τον
άετόν. Εις τον μανδύαν μου τυλιγμένος, μένω παρά τήν λόγχην
μου γρηγορών, έν φ πληθύς αστέρων συναγρυπνεϊ μαζή μου είς
τόν αιθέρα και χιλιάδες πυρών σελαγίζουσι πανταχόθεν έκ τοΰ
ελληνικού στρατοπέδου. Θέλεις νά λάβης Ιδέαν τινα τοΰ στρατο
πέδου τούτου; Έλθέ, θέλω σε ξεναγήσει ασμένως.—
Βλέπεις τήν δεξιόθεν έκτεινομένην φάραγγα, είς ήν μυρ'α διαλάμπουσι φώτα ; Τά φώτα ταΰτα έχουν άπόρρητόν τι ιδανικόν’
δέν είναι ούτε φώτα στερεοτύπως μαρμαίροντα, ώς είς τάς τελετάς σας έν ταΐς Άθήναις, ούτε σκιαύγεια πρωινή παρά τάς κορυφάς μειδιώσα. Είναι γλυκό τι κραμα φωτός καί σκότους, σύμπλεγ
μα χιλιάδων πυρών, ποικίλως τεμνομένων, συσταυρουμένων, παιζόντων μέ τά φύλλα καί χανομένων. Είναι παλίρροιά τις φωτός
ιδιότροπος, είναι ή φι.Ιη^ίσχεια χιλίων σπινθηρισμών, ήτις υπό
σκιάδας χιλίας τεμνομένη, χιλίους μεταβάλλει χρωματισμούς, ώς
μυστική τις μοίρα νά μειδιά, ή κόσμος τις μυθώδης νά σέ κυκλόνη! Έκ τοΰ γλυκοΰ συνάμα καί ανδρικού άσματος’
. Έγώμαι Σφακιανϋ παιδί, χαράτσι δέν πλερόνω,
Καί σά μέ παρασφίξουνε σταΐς ράχαις μαδαρύνω
·
*

* Γνήσιοι κρητιχοί στίχο1, τοϋ συρμοϋ τότε παρά τοΐς έπαναστάταις.
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καταλαμβάνει τις ότι εύρίσκεται είς στράτευμα Σφακιανών, καί
τά απόρρητα έκεΐνα πυρά φωτίζουσι τάς σκηνάς των, αϊτινες εί
ναι σύμπλεγμα μύρτου καί ροδοδάφνης, τόσαι άνθοστεφεΐς φωλεαί, είς άς μονάζουσι λέοντες καί σπινθηροβολούν όπλα! Θέλεις
νά τούς ίδώμεν όλίγον;... Ίδέ' είς τήν σκηνήν έκείνην κεϊνται έξηπλωμένοι ώς τόσοι πλάτανοι παραπλεύρως, έδ&> οι εύζωνοι τών
Σφακιών' έκεϊ οί άθληταί τοΰ Σέλινου’ όλίγον κατωτέρω τό ιπ
πικόν τής Κρήτης, δπως τούς όνομάζομεν, οί '.ίνωγειανοί. Αυτοί
έκεϊ κτενίζουν αύταρέσκως τήν κόμην των, ώς νέοι Σπαοτιάται,
διότι θέλουν εχει, ώς λέγουν, πανήγυριν, θά πολεμήσωσιν αύριον’ οί άλλοι καθαρίζουν τά όπλα, προς ά συναμιλλαται τδ φλο
γερόν βλέμμα των" έκεϊνοι προκαλοΰνται είς άμιλλαν, τίς θά πρωτοπηδήση μέσ’ στά σκυλιά, καί κατωτέρω οί άλλοι τήν λύραν
παίζοντες νωχελώς, έπαναλέγουν τό προσφιλές ασμά των’
η’Εδά καλώς μας ώρισε τ’ Όμέρ πασσά τ’ άσκέρι,
Σπαθιά καί άτια τούρκικα χαράτσι νά μάς φέρη.»

Άς στρέψωμεν ήδη εις τδ αντίθετον μέρος’ ή αυτή θέα, τδ αύ
τδ φωτογράφημα, αί αύταί άπδ μύρτον καί δάφνην σκιάδες, πλήν
σιωπή επικρατεί βαθυτέρα, καί μόνον διακρίνεις τής νυκτοφυλακής τδ Τίς eil Φωνή τις νεαρά μόνον, ώς άργυρας κιθάρας, ηχεί
ενίοτε σιγαλή, καί διακρίνεις σκοπόν τινα τής Τραβιάτας ή τδ έξ
’Αθηνών άσμα’
«Ξυπνάτε μέ τήν σάλπιγγα, ξυπνάτε μέ τ' άηδόνι.»

Έλθέ’ τδ μέρος τούτο έχει τι σχετικόν μετά σοΰ’ είσαι είς τδ
στρατόπεδον τών έθελοντών ! Έδώ Θά συναντήση,ς πολλούς γνω
ρίμους σου καί οικείους, πλήν καί ματαίως ίσως θέλεις αναζητή
σει πολλούς έξ αύτών.... Ίδέ τάς νεαράς αύτάς φυσιογνωμίας’ ιί>χραί έν μέρει καί ασθενείς, έχουν τήν αστραπήν είς τδ βλέμμα
καί τδ μειδίαμα εις τά χείλη, είς δέ τά βάθη τών καρδιών πλημ
μύραν αισθημάτων άγνωστων. Αύτδς έκεϊ, φαιδρός καί εύχαρις
νεανίας, ζητεί νά περιρράψτ) μανδύαν, καί σχολιάζων τήν θέσιν
του κινεί τόν γέλωτα τών συντρόφων’ ο άλλος, είς τό φώς έστραμ.μένος, άναγινώσκει έπιστολήν τινα’ είναι τδ γράψιμον τής μη
τρός του καί τήν εναποθέτει έπί τοΰ στήθους ώς θώρακα προς
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τάς σφαίρας. Παίζουν έκεϊνοι είς σπαθασκίαν ή άλλο τι γυμνα
ζόμενοι, καί κατωτέρω, είς κύκλον ένδακρυν μαχητών, είς τού
των περιγράφει τήν μοίραν την πίκραν τοϋ Πραίδου, η την ηρωι
κήν τοϋ Χαριλάου μας πτώσιν, έν ώ θολά τά βλέμματα έξαστράπτουν, ώς όρκος τις νά δίδεται μυστικός..,. Συνδιαλέγονται
εκεί κάτω’ άς τούς άκούσωμεν έπ’ ολίγον.
— Και είναι Ευρωπαίος, δ δείλαιος!
— Άλλά καί εξωμότης πρό πάντων.
— Πώς ! τό ήγνόεις ; ”Εκαυσε πάλιν επτά χωρία, Δημήτριε.
— Έδενδροτόμησεν ελαιώνας,
— ’ΊΕκαυσε ναούς τοΰ Ύψίστου.
— Διέφθειρε παρθένους.
— Έτύφλωσεν δκτώ γέροντας.
— ’’Εσφαξε βρέφη έπί τοΰ μητρικού στήθους' έρριψεν άλλα είς
την πυράν.

— Καί η Ευρώπη ανέχεται θεατής!... καί ή διπλωματία θέ
λει σκεφθή.... Άλλοίμονον είς τούς προσμένοντας άπο ξένους !
— ’Εκείνοι έχουν τάς πανηγύρεις των, καί θέλεις νά σκεφθοΰν
διά βρέφη ;

— Ναί, έχεις δίκαιον, Λεωνίδα’ πλήν θά σκεφθώσιν, έλπίζω,
έν δσω είς βραχίων κινείται καί είς υπάρχει βράχος, ύφ’ δν νά
πέσωμεν πολεμοΰντες....
Πλήν σάλπιγξ άντηχεί αίφνιδίως,καί μέ το λυκαυγές της πρωίας
φαιδροί έγείρονται πανταχόθεν καί συνενοΰνται τά δύω στρατό
πεδα, έν ώ ακούεται κάπου, κάπου'
«Ξυπνούν τά εϋζωνα παιδιά, καί στής αυγής τά φώτα
Τήν ϋψι βρέχουν μέ νερό·
Καλημερίζουν τό σταυρό
Καί τή σημαία πρώτα."

Πλήν στρέψε δεξιά προς τόν σχοΐνον! Τρεις τέσσαρες δμοΰΚρήτες τείνουν τήν ακοήν πρός τά κάτω. Προσέχουν έρωτώντες τό έ
δαφος, καί μετ’ δλίγον αναπηδούν, «έρχεται δ Άνωγειανός» έκ-

φωνοϋντες, καί ’ Ακωγειανόγ ονομάζουν τό ζωηφόρον Άρκάδι, τό
ταχυπόρον αύτοΰ πρός τήν ώκυποδίαν τών Άνωγειανών παραβάλλοντες, Φαιδρότης τότε καί ενθουσιασμός ηλεκτρίζει τάς ψυχάς
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όλων, καί πρός τήν θάλασσαν σπεύδοντες «ζήτω ή μάνα μας!»
έκφωνοΰσι. Καί επειδή δ λόγος περί Άρκαδίου, έν παρενθέσει είρήσω, ότι ευάριθμοί τςνες καλοί Τούρκοι, ούχί βεβαίως ώς δ άνόσιος έξωμότης. άποκαλοΰσιν αύτό «Άλλάχ-Βαπόρ» ήτοι Θεόσδοτον άτμόπλουν, ώς διατρέφον τούς ασθενείς καί άπηλπισμένους' οί δέ λοιποί «Άοκαντάς σεϊτάν-Πανεληντήν» ήτοι σύν
τροφον τοΰ Διαβολο-πανελληνίου, καθ’ ού φρενητιώσιν εκ λύσσης.
— Άλλ’ ίδέ κατωτέρω έκεΐνον τόν Σφακιανόν, δστις πλησίον
μένει τής ήμιόνου του θωπεύων έλαφρώς τά πλευρά της.
— Καπετάν Γιάννη, άναβοα πρός αύτόν είς έκ τών Άνωγείων
πετρίτης,έν ώ πλησίον ΐσταται ή καλλιβλέφαρος αύτοΰ κόρη' μ’α

ρέσει τό μουλάρι σου στο Θεό μου !
— Κ’ εμένα ή γλυκεία συντροφιά σου.
— Έδά στοιχηματίζομε τότε ;
— Σαν τί, άν άγαπας τό σταυρό ;
— Παίρνει τό φύσημα στο λαγκάδι καί πέφτεις κατά πόδι της
κυνηγώντας. ’Αν τήνε πιάσιρς κατά μέσης, δική σου στη ζωή
καί στ’ άστέρια.
— Άλληώς;
— Τό χάνεις τό μουλάρι σου, καπετάνιο !
Καί δ γενναίος Σφακιανός μειδιά πλήν αποφεύγει τό στοίχημα
τής παρθένου, έν ώ ή εύζωνος κόρη έρυθριά ώς ρόδον είς τό θώπευμα τοΰ ήλιου.... Τοιαύτη τών Άνωγειανών ή ταχύτης ! Καί
επειδή δ λόγος περί αύτής, έν έπεισόδιον σάς προσθέτω. Εις μίαν
κατά τών έχθρών μάχην, καθ’ ήν οί "Ελληνες εφθασαν έκτος τών
Χανίων, είς τών Άνωγειανών μετά τών Τούρκων φερόμενος ήγγισεν είς τήν πύλην τοΰ Κάστρου. Κτυπα τήν πύλην έπιφωνών'
*Ανοιξε, Μουσταφά, στο Θεό σου' άνοιξε, λέγω, γιά μιά στιγμή.
Τρίζουν τά κλείθρα μανιωδώς, καί πριν φανώσιν οί Τούρκοι—
πώς, πότε, δέν ήξεύρω,—ή cov έκτος βολής δ Άνωγειανός!
Άλλά, κτυπα ή σάλπιγξ τό προσκλητήριου, καί δ έχθρός μάς
χαιρετά άλαλάζων... 'Υγίαινε ! έν φίλημα είς τήν μητέρα μας
τήν Ελλάδα .... τρέχω νά ρίψω τήν πρώτην κατά τοΰ έχθροΰ

σφαίραν.

Γεώργιος Παραςχοχ.

4 84

ΠΟΙΚΙΛΗ

σαν 8 χιλ. φράγκων, άλλ’ άπεποιήθη νά τδν πώληση,

ΕΥΓΕΝΙΟΣ. ΔΕΛΑΚΡΟΑ

Παρά τδ Σάρεντον, χωρίον κείμενον πλησίον τών Παρισίων,
έγεννήθη τώ 1798 ό περίδοξος της Γαλλίας ζωγράφος Ευγένιος
Χελαχροά, κατέλιπε δε την με τοσαΰτα θαυμάσια άριστουργήμ.ατα ύπ’ αύτοΰ κεκοσμημένην άνθρο)πότητα έν έτει 1863, άγων
τδ 65 ένιαυτδν της ηλικίας του. Τής νηπιώδους ήλικία; τοΰ Ευ
γενίου διηγείται γλαφυρότατα δ ’Αλέξανδρος Δουμάς,έν τοΐς άπο-

μ-νημονεύμασιν αύτοΰ, ου τυχαία συμβάντα, έξ ών πολλάκις διεκινδύνευσε την ζωήν του, άλλά και πάντοτε διέφευγε τδν κατά
πόδας διώκοντα αύτδν θάνατον, παρασκευαζόμενος διά τδ μέλ
λον λαμπρδν και ένδοξον στάδιόν του.
'Ο Ευγένιος Δελακροά, υπερείχε και αύτοΰ τοΰ Λ/ιγαή.? Αγ
γέλου κατά. την δύναμιν τής φαντασίας,καί τοι έντισιν ύπελείπετο
τοΰ μεγάλου έκείνου καλλιτέχνου,ου τδ ονομα μετά τών τοΰ Φειδείου,Άπελλή, 'Ραφαήλ... περικοσμοϋσι τήν ιστορίαν τής ζωγρα
φικής και γλυπτικής τέχνης. Τδ πρώτον έργον του ύ z/arr^c
άιερχόμεχος τόν Ά
μετά τοΰ Βιηγιλίου, έστέφθη μετά
πλήρους επιτυχίας, έκπληξάση; τδν τότε νεανίαν Θιέρσον, καταχωρί,σαντα έν τή Συνταγματική πολύστηλον ύπέρ τοΰ νεαροΰ
ζωγράφου άοθρον, ήγόρασε δέ -η ζυβέρνησις, καταθέσασα έν τώ
Λουξεμβούργο),αντί δισχιλίων φράγκων. 'II σφαγή τής Χίου, δεύ

τερον τοΰ Δελακροά έργον καλλύνει τδ αύτδ Λουξεμβοΰργον, πωληθέν παρ’ αύτοΰ αντί έξακισχιλίων φράγκων. Κατόπιν έγνώσθησαν πολλά άλλα έργα τής έξοχου αύτοΰ φαντασίας καί. χάριτος ποιητικής, συναποτελούντα εύσθενές καί αδιάφθορου μνημεϊον τοΰ άνδρός. Τινά τούτων σημειοΰμεν ώδε: 'Ο 'Χιλετ, ό
Γκιαούρης, ό εχ τή φυλακή τών Τυφλ&ν Τάσος, ή 'Ελ
λάς έ.τΐ των τοΰ Μεσολογγίου έρειπίωχ, ό Ίουστιανός, ό Χρι
στός έν τω χήπω, θαυμασία εΐκών λύπης καί μελαγχολίας, δ
Μαρίνος Φαλιέρος. Διά τδν τελευταϊον τοΰτον τώ προσεφέρθη-
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ώς έογον,

τά μάλλα ύπδ τών άντιπάλων του κατακριθέν
Έν τή ομιλία του ήτο έκφραστικιότατος, εύθυμότατος, έτοιμότατος, δ Ευγένιος Δελακροά, τά έξέχοντα προτερήαατά του
μήπω περιοριζόμενα έν τή γραφική, Καί τινα άρθρα, άτινα κατεχιόρησεν έν περιοδικοΐς συγγράμμ.ασι περί τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέ
λου, τοΰ Γερικώλ, έπιτείνουσι τήν ένθύμησιν τοΰ περικλυτοΰ ζω

γράφου καί συγγραφέως δεινοΰ.

Π SOXATA TOY BETHOVEA
ΚΑΙ Η ΕΚ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

I
Ένω μόνη έν τώ δωματίω μου καί έγκλειστος έκαθήμην, άκούω ©ίλην χεϊοα έναρμονίως έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου μουσουργοΰσαν τήν παθητικήν Soil.'rta τοΰ B^thoven θείου μουσικού,
τής άνεξαντλήτου εκείνη; πηγής έμπνεύσεως καί αρμονίας. Μικρά
δέ άνθοδέσμη άνά χεϊρας, τήν όποιαν έτέρα φίλη άγαθή μοι είχε
κομήσει άπδ τοΰ ναοΰ τής Σουσιάδος Άθηνάς, κατ’ ολίγον με
ταβάλλει οψιν καί αντί τών χρυσοειδών καί ήλιοκαύστων άγροστοειδών, τών δ ποιων τδ ποικίλου τών άποχρώσεων κα; τοΰ σχή
ματος πρδ μικρού είχον έφελκύσει τήν προσοχήν μου, αντί τής
αισθητής έκείνης καί περιλυπτικώς ανθοδέσμης, βλέπω ήδη

κόσμον θαυμάτων ένώπιόν μου διανοιγόμενον. 'Η τής μουσικής
αρμονία κατ’ ολίγον αισθητοποιείται έν τοΐς κωδωνίσκοις τών
άνθέο)ν καί μοι παρέχεται μετ’ όλίγον ή ζώσα, ούτως είπεΐν είκών τών μουσικών λόγων.—Τδ μέγεθος, τδ σχήμα, ή χροιά καί
ή θαυμασία εκάστου κωδωνίσκου κατασκευή προξενεί τή ψυχή μου
γλυκυθύμους δονήσεις.—'Ρίπτω μακράν μου τδ θαυματουργόν
τοϋτο ειδώλου καί σπεύδω νά εξετάσω τδ παράδοξον τούτο φαι-
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νόμενον, άλλ’ άλυτου ! μετά σπουδής έπανέρχομαι πάλιν πρδ;
την πολύφθογγον εκείνην λύραν, ή; άνευ ή μουσική εϊχεν άρχήσει
νά άπωλέση τήν δύναμιν και τήν αρμονίαν,κατά πολύ δε και τήν
ήθικήν αυτών άξίαν.—θέλ&ι ν’ άποτρίψω έκ τών δφθαλμών μου
τδ ’ίνδαλμα τή; φαντασιώδους είκόνος τή; Ανθοδέσμη; μου καί
έγειρομένη τοϋ γραφείου μου σπεύδω πρδς τδ παράθυρου. Άλλ’ώ
Θεέ ! νέον θαύμα ! νέον φαινόμενου ! Τδ κυανοϋν τοΰ Σαοωνικού
πέλαγους, τά έπ’ αύτοϋ πλέοντα πλοία, ή μαρμαρυγή τοϋ έπί
τών κυμάτων παίζοντας ηλιακού φοιτάς, μοι έπαναλαμβάνουσιν
ε’ς τδ ου; τήν αυτήν τή; μουσική; αρμονίαν, ήν ώ; απάτην αι
σθητικήν εφευγον. Και ένταϋθα ώς και έκεΐ συμπληροΐ τδ μουσι
κόν μέλος ή έξω τών παραθύρων είκών. Τί; λοιπόν, είπον εις
έμαυτήν, είναι δ κόσμος ούτο; τών θαυμάτων; Ό δέ νοϋς ήδυνάτει νά περιλάβη τήν πληθύν τών περί έ.αέ φαινομένων; Τί
συμβαίνει νοϋ ; διατί τά αύτά βλέπουσα και άκούουσα άλλοτε δέν
ήσθανόμην και τά αύτά ανάλογα τούτων αισθήματα ; Δάκρυα
έπλήοωσαν τούς οφθαλμούς μου, έπαλλεν ή καρδία έξ άφάτου τινδ; ηδονής, και ήσθάνθην τήν άνάγκην νά κλείσοι τούς δφθαλμούς
μου μή δυναμένη νά έπαρκέσω εις τδ είδος τοϋτο τών συγκινή
σεων’ δ δέ νοϋς κεκοπιακώς ήδυνάτει ν’ ακολουθήση τήν φο
ράν τών έν έμοί έγειρομένων σκέψεων.—Κλείσασα τέλος τδ πα
ράθυρου καί πω; φοβουμένη ν’ άπαντήσω αύθι; τήν ανθοδέσμην

νιας καί μελωδίας’ ή δέ καρδία άνησπάσθη εις ύμνον εύγνώμονα

μου, πλανώ μηχανικώς τά βλέμματά μου άπδ τών επίπλων
σκευών καί εικόνων τοϋ δωματίου διά νά ψηλαφίσω τέλος τήν
φεύγουσάν μου πραγματικότητα.—Πόσον όμως ήπατόμην! ’Εν
ταύθα, μάλιστα έν τοΐ; έργοις τή; ανθρωπίνου καρδίας καί διά
νοιας, ζωηοοτέρα έτι μοί παρεστάθη ή αρμονία τοϋ έσω μυστη
ριώδους βίου. rH άρχή τά μέσα καί δ σκοπδς τής κοινωνικής ζωής
άνήρπασαν τήν ψυ/ήν μου διά τδ ακατανόητου πλήθος τών λό
γων τών περί εμέ τή; τέχνη; προϊόντων.—Μ ή δυναμένη τέλος
ν’ άντιπαλαίσω διά τών όπλων τής διανοίας, ένδακρυς έκυψα τήν
κεφαλήν ένώπιον τής ύψίστης εκείνης διανοίας, δι’ ή; τά πάντα
ύπάρχουσιν, έκλινα γόνυ ένώπιον αύτής καί έπιλησμονοϋσα έμαυτής εις έκστασιν θείαν μετεφέρθην εις χώρα; αγνώστους άρμο-

εύαισθανομένη εις τού; μυχούς αύτής τήν ουράνιον ευλογίαν τή;
θείας ταύτης στιγμής, καθ’ ήν ή ένότης άποκαλύπτεται τδν καθ’

όλου βίου.
’Επανέρχομαι εις τήν άνθοδέσμην μου καί πάλιν καί άποσυνθέτουσα αύτήν τήν φοράν ταύτην, άφόβως έξετάζω έκ τού πλη
σίον’ άλλ’ ή φίλη χειρ νύν ή μετά τόσης χάριτος κυμβαλίζουσα
είχε παύσεΓ όθεν σειρά νέων σκέψεοιν μοι ανοίγεται θελκτικωτέρα καί μάλλον καταληπτή.— Τά αύτά άνθη, έφρόνουν κατ’ έ
μαυτήν, έφύοντο έπί τού αύτοϋ έδάφους, 8 έπάτουν εις άτυχεστέρους χρόνου; οί πόδες τών άθανάτων ήμών προγόνων, τδ αύτδ είχον καί τότε σχήμα, τήν αύτήν χροιάν καί τήν αύτήν ποι
κιλίαν τού μεγέθους καί επομένως τά αύτά διήγειρον αισθήματα
είς τάς εύαισθήτου; καρδίας τών φιλοκάλων κατοίκων τής ’Ατ
τικής, οι δέ όροι τή; ύπάρξεω; αύτών δέν φαίνονται μεταβε-

βλημμένοι.
’Αλλά δ μεγαλοπρεπή; έκεϊνος ναδς τής πολιούχου τών ’Α
θηνών θεότητος, ή ζώσα και ύψίστη είκών τού θρησκευτικού αι
σθήματος μένει σήμερον έρειπωμένος; ΓΗ γή αύτη,ήν σήμερον πατώμεν δέν εινε καί ή γεννήσασα τού; πρδ τριών χιλιάδων ένιαυτών άθανάτους ήμών προγόνους; Μή δέν έχομεν καί σήμερον τούς
αύτού; λόγους τών φυσικών υπάρξεων; μή τδ κλίμα καί δ τόπος
δέν έξεγείρουσιν είς τού; κατοίκου; τά αύτά αισθήματα, τάς αύ

τάς ιδέας ;
Πόθεν καί διατί ή τόσον έκπληκτική διαφορά μεταξύ έκείνων
καί τών νύν κατοίκων;—Τδ είδος τούτο τών άποριών μου μέ
παρέλκυσε πέραν τών έπιτετραμμένων δρίων τής ιστορίας, έσπευσα δέ πρδ; τήν φύσιν καί δι’ αύτής πτερυγίζουσα άνήρθην διαλογιζομένη έν παραμυθία, οτι έλεύσεται καιρός, καθ’ 8ν δ άνθρω
πο; τά τοϋ άνθρώπου έρευνών καί πρδς τήν φύσιν αύτά παραβάλλων, μέλλει νά γνωρίση ακριβέστερου, πώς άπασαι αι γνώσεις καί
σύμπασαι αί τέχναι τά γεννήματα τής άνθρωπίνου διανοίας άφορμήν καί αιτίαν τής μιμήσεω; καί άναπτύξεως έσχον αύτήν
τήν φύσιν. Καί ένταϋθα έλύθη μέν τδ πρόβλημα άρκούντως,άλλά
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μοι έφάνη, δτι ο άνθρωπος μ,εταπίπτων είς παθητικήν ζ.ατάστασιν, κατέπιπτεν έκ τοΰ ύψους τής έν αύτω δημιουργικής δυνάμεως, σκοπός δέ και τέλος άναδείκνυται ή υλική μόνον αύτοΰ
ευημερία.
Έξητάσασα τότε μετά προσοχή; τά έν έμοΐ κατά τήν στιγ
μήν έκείνην ηθικά φαινόμενα, τήν αιτίαν τής προ μικρού κατεχούσης με ψυχική; διαθέσεως, και έπανεΐδον τόν άνθρωπον αΰθις
αϊρόμενον μέχρι τοΰ θρόνου τή; πηγής έκείνης, παρ’ ής έλαβε
τήν ήθικήν ζωήν, ή; ούδέν τών έπί γής ζώων μέτοχόν έστι' δθεν
και μετέβην εις τάξιν άλλων οντων ένθα παύει ή ύλη έπηρεάζουσα τό πνεύμα.—Τότε τό άπειρον παρέστη εις τόν νοΰν μου ώς
σημεΐον, ό χρόνος έμηδενίσθη καί ή ζωή ώς αιώνιος ύπαρξις μοι
άφ·ρρεσε τήν μαύοην τοϋ θανάτου σκιάν. Πού είνε τά πάθη σου, ώ
κόσμ.ε, εΐπον κατ’ έμαυτήν, πού αί μικρολογίαι καί αι προλήψεις,
πού αί άδ',κ ίαι καί οί καταδιωγμοί, πού τέλος τό πολυκέφαλου
έγώ; θεός! κόσμο; ! άνθρωπος, ή αγία καί αχώριστος αύτη τριάς
μέ περιείχε πανταχόθεν, ή δέ Πρόοδος μοί παρεστάθη ώς ή κα
θολική καί μόνιμο; τού παντός φορά.—Ό άνθροιπος λοιπόν πρέ
πει νά τελειοποιήται, ανέκραζα, τούτο άπαιτοΰσιν οί έν αύτω ένεργοΰντες νόμοι, πρέπει νά προσομοιωθώ τώ εαυτού πλάστη,
πρέπει νά άγιασθή! Ιδού πού μ’ έπλάνησεν ή μικρά μου ανθοδέ
σμη ! Ώ φύσις θεία ! ακατάσχετος είνε ή έπί τού άνθρώπου
έπιρροή σοι), γενέτειρα πάντων τών οντων ! θεία αρμονία ! ύψίστη
δύναμις ! έν σοί κεΐται ή πλήρωσις τών νόμων τού Μεγάλου Θεού.
Έκ τών έσπερινών σκέψεων.

Κατ’ Αύγουστον. Έν Πειραιεΐ.
[Έκ Κωνσταντινουπόλεως.]
ΚαΛΛΙΟΠΙΙ

---->

ΚΕΧΑΓΙΑ.

189

Ή αρχή τοΰ σταδίου τής κυρίας ΛασσάΛ ήτο ή
της.
Είχε φωνήν καί έτραγούδε·.' έκαλλιέργησε τήν φωνήν της καί έγινεν
άοιδός. ’’Ολος δ κόσμος τή έλενεν δτι έχει καλήν φωνήν, ή καλή
φωνή έν Παρισίοις σημαίνει φωνήν χρυσήν, φωνήν ήτις δύναται

νά έξαργυρωθή. Καί ή Λασσάλ έγεννήθη έν Παρισίοις.
’Αμέσως μετά τήν έκ τοΰ παρθεναγοιγείου άποφοίτησίν της
παρέδωσε τήν αγωγήν καί τήν άσκησιν τής φωνής της είς τήν δια
κεκριμένη? μουσικοδιδάσκαλον de Lacoanere, άοιδόν τή; έποχής
τού Λουδοβίκου Φιλίππου, χρησιμεύσασαν έπίσης ώς διδάσκαλον
έξοχων άοιδών, οϊον τής Λασσάλ. (τής Opera τών Παρισίων) τής
Χάϊλμπρον και άλλων. Δύο έτη έξηκολούθει διδασκομένη ύπό τής
Λαγκοανέρ ήτις τοσοϋτον έξετίμησε τήν φωνήν της, ώστε ούδέ
ποτε ήθελε νά συγκατάνευση ϊνα ή κυρία Λασσάλ άρχίση τό

ωδικόν στάδιόν της ψάλλουσα είς δπερέττας. Τήν είχε προωρισμένην δι’ ύψηλοτέραν μουσικήν, διά τό κωμικόν μελόδραμα

(opera comique).
'Η έπί τών σκηνικών σανίδων έμφάνισις τή; κυρίας Λασσάλ ύπήρξεν οποία σχεδόν έπεθύμει ή διδάσκαλό; της. Τό 1876 ή νύν
πρωταοιδός τοΰ Φαλήρου έξεπήδα μάλλον χαρίεσσα ή δειλή είς
τό Chatelel, δπου έδίδοντο αί πολύκροτοι συναυλίαι τοΰ κ. Κολόν (concerts Colonne), συναυλίαι καθ’ ά; έδιδάσκετο μ.ουσική
τού Μπερλιό, τοΰ Βάγνερ καί άλλων έξοχων μουσικοδιδασκάλων.
’Ολίγον μετά ταΰτα ένεφανίσθη είς τό Άθήναιοκ, δπου δέν έ
μεινε πολύ, διά νά έμφανισθή μετ’ ολίγον εις τδ θέαιρον Folies
Dramatiques, ένθα έπρόκειτο άτελεσφόρως νά παλαίση κατά αν
τιπάλου της, τής κ. Ζιράρ (Girard), ήτις έν ω είναι άνωτέρα της,
είναι συγχρόνως κατωτέρα της. Ή κυρία Ζιράρ είχε κεκτημένην
τήν δόξαν της" οί συγγραφείς καί οί συνθέται έπροτίμων νά ανα
θέτουν τάς έλπίδας των είς αστέρα μεσουρανούντα ή εί; αστέρα
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άνατέλλοντα. ’Εάν έξηκολούθει νά παίζη δευτερεύοντα ποόσώπα, θά τήν έσυνείθιζον εις αυτά, καί ολίγον κατ’ όλίγον τδ
μέλλον της ώς ποωταοιδού (premier chanteuse) θά ηύτοκτόνει. ,· Εύκαιρία διά νά π.Ιάση αυτή πρόσωπον καί νά πρω-αγωνιστήση δέν άνεφαίνετο κα μμία. «’'Αχ! ούτε καν ήσθένει
καμμίαν φοράν ή κυρία Ζιράρ», ήναγκάζετο κάποτε κάποτε έν
στιγμαΐς μελαγχολίας νά ψιθυρίζγ ή κ. Λασσάλ. eH ευχή δέν ήτο
άτοπο;, διότι ούδέν χείρον δόξης φονευούσης δόξαν. Καί ή κυρία
Ζιράρ ακόμη και τώρα ίσως είναι δλίγον άνωτέρα τής κυρίας
Λασσάλ είς τήν ύπόκρισιν, άλλ’ είς τδ ασμα είναι πολύ κατώτερα
τής ήμετέρας άοιδοϋ. Εις δέ τήν πλάστιγγα τών πλεονεκτημάτων
μιας άοιδοϋ βεβαίως τδ φσμα αποφασίζει, όταν άφ’ ετέρου καί
ή ύπόκρισις τόσον δυσδιακρίτως ύπολείπηται. Σημειοϋμεν δ’ έν
ταϋθα οτι ή κυρία Ζιράρ υπολείπεται τής κυρίας Λασσάλ και ώς
πρδς τήν εξωτερικήν χάριν, τόσην αίγλην δανείζουσαν καί εις
τήν έπι τής σκηνής δράσιν. Μέ τδν κίνδυνον νά κακολογήσωμεν
γυναίκα, παρατηροΰμεν ότι δύω κυρίως δπλα τής γυναικδς, στό
μα και οφθαλμοί, πολύ άχαρίστω; κατεσκευάσθησαν διά τήν κυ
ρίαν Ζιράρ ύπδ τοΰ Κρούπ τής φύσεως. ’Εν άντιθέσει τά αύτά δ
πλα παρά τή κύριοι Λασσάλ έλεπτουργήθησαν τόσον κομψώς,ώς νά
ήσαν στροφαί ανακρεόντειοι ή νόται ιλαράς μουσικής.
Έάν ε'σεχώρει παραβολή τις μεταξύ τής κυρίας Λασσάλ και
άλλης διακεκριμένης ηθοποιού, ή μουσική αΰτη συγγένεια θ’άπε-

τον τύπον τού Petit Due, μέ τδν όποιον έπι τόσας εσπέρας έξη-
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καλύπτετο μάλλον μεταξύ τής καλλιφώνου κ. Γκαρνιέ καί τής
ήμετέρας Φαληρικής άοιδοϋ.
Έπι τέλους ή κυρία Λασάλ έχασε τήν υπομονήν της είς τδ
Folies Dramatiques, καί άποτυχοϋσα νά πρωταγωνιστήσγ) εις
τήν γενέθλιόν της γήν, συνάπτει συμβόλαιον μετά τοΰ Θεάτρου
Fanlaisies Parisiennes καί δ,τι δέν κατώρθωσεν εις τήν μητρό-

πολιν τοΰ Γαλλικού κόσμου, εις τούς μεγάλους Παρισίους, τούτο
κατώρθωσεν εις τούς μικρούς Παρισίους, εις τάς ΒρυζέΛ.Ιας. Έκεΐ
(1877—78) επ.Ιασετ ώς λέγουσιν είς τήν θεατρικήν γλώσσαν
(file a cree), αύτή δηλαδή παρέστησε πρύτην φοράν καί έδωκε

κολούθει μαγεύουσα τδν Φαληοικδν κόσμον.
Έν Βρυξέλλαις συνεδέθη πράγματι μέ τδ ήμισύ της τδν κύριον
Brouetle, άλλον διακεκριμένον καλλιτέχνην τής περυσινής Φα

ληρικής περιόδου.
Έκ Βρυξελλών ή κυρία Λασσάλ διπλή ήδη μετέβη είς Έουέν,
(1879) μετά δέ τδ τέλος τής θεατρικής αύτής περιόδου έπανελθούσα είς Μασσαλίαν προύτίθετο νά μεταβή είς Παρισίους, δτε
ζητηθεϊσα ύπδ τών ήμετέρων έργολάβων, τδ Φάληρον ύπεδέξατο

τδν τόσον λαμπρώς άνατέλλοντα άστέρα τής δπερέττας καί τής
κωμωδίας,ίσως δέ έν προσέχει μέλλοντι και τής Opera Comique.
Πώς διεχειρίσθη τήν Φαληρικήν σκηνήν ή κυρία Λασσάλ, οί
άπειροι φοιτηταί τού Φαλήρου εισθε είς καλλιτέραν ήμών θέσιν
νά μαρτυρήσητε’ τδ άπέδειξε κατά τήν εύεργετικήν της παράστάσιν, δπου αί άνευφημίαι καί τά άνθη σας συνημιλλώντο νά
στεφανώσουν τδν χρυσούν εκείνον λάρυγγα, δστις παρέτεινεν αύθαιρέτως μυστηριώδεις τής άνοίξεως νύκτας, διότι καθ’ολον τδ
θέρος ή κυρία Λασσάλ άνεπλήρου τόσον καλώς τήν σιγήσασαν τού
Βασιλικού κήπου άηδόνα. Είς δέ τούς Γάρους τής Γεαννού-Ιας,
τής οποίας ή μουσική περιέχει λαρυγγισμούς άηδόνος, έν ώρα
μουσικής μέθης ήδύνατό τις νά άδικήση τδ γένος τών ανθρώπων,
δνειροπολών τήν Λασσάλ είς τδ μελωδικόν Βασίλειον τών σκηνών.

Ή κυρία Λασσάλ διεκρίθη κυρίως είς τδν Μτχρόν Λοϋχα καί
τήν Κυρίαν Φαΰάρ, πλειότερον δ’ είς έκείνην ή είς αύτήν, ίσως
διότι όλον τδ ύφος τής άοιδοϋ, ής ή παρεντιθεμένη έν τώ 'Ηρερο.ίογίω φωτογραφία λαλεϊ κάλλιον ήμών ώς gamine parissenne
προσηομόζετο άρμονικώτερον είς τήν ύπόκρισιν τού Μικρού Δουκός.
'ΐΊ ψυχολογική της έκδήλωσις κατά τήν πρώτην πραξιν, ή κωμική
της παράστασις κατά τήν δευτέραν, ή ρωμαντική της έν τή τρίτη
πράξει, ήσαν τρεις εικόνες, ών έκάστη έξηκολούθει τδν χρωματι
σμόν τής άλλης. Έν τή Κυρία Φαβάρ άφ’ ετέρου ή μιμική έδιπλασίαζε τήν μουσικήν της, καί ύπδ τδ πρίσμα αύτδ έθαμβούντο
καί οφθαλμοί καί άκοαί.
Μελίφωνος, αισθηματική, σπινθιροβόλος, χαρίεσσα, άντιλη-
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πτική, έξαλλος, ή κυρία Αασσάλ είναι έκ τών γνησίων παρισινών
άοιδών, α'ίτινες νομίζει τις δτι έδημιουργήθησαν ύπδ τδ φίλτρον
και τήν πνοήν τοΰ μεγαλειτέρου έκ της νέας θυμηδούς σχολής,
τοΰ ευφυούς μουσικοδιδάσκαλου ’’Οφφεμπαχ, ού τήν έκλειψιν θρηνεί
τδ μουσικόν 1880. 'Ως τοιαύτη ή κυρία Αασσάλ έψαλλεν, έτερψεν, ένεθουσίασεν έν Φαλήρω.
Βλ.

Γαβριηλιδης.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
"Εν τών περιέργοτέρων καί μάλλον ενδιαφερόντων θεμάτων τής
’Ελληνικής μυθολογίας τυγχάνει ον άναμφισβητήτως τδ θέμα τοΰ
Προμηθίως, υίοΰ τοΰ Τιτανος Ίαπετοΰ, δστις ύφαρπάσας τδ πΰρ
έκ τών ουρανίων δωμάτων παρέδωκεν έν νάρθηκι πρδς τούς Αν
θρώπους, έφ’ ω θυμωθεις δ Ζεύς, εϊς μέν τούς ανθρώπους άπέστειλε τήν Πανδώραν, φέρουσαν κιβώτιον, έν φ ήσαν άποτεταμιευμένα πάντα τά δεινά, ύφ’ ών έκτοτε μαστίζονται άσπλάγχνως
οί άνθρωποι, τοϋ δέ Προμ.ηθέως διέταξε τήν έπί τοΰ όρους Καυκάσου άναστήλωσιν, οπού καθ’ έκάστην ιπτάμενος αετός τις κατ
έτρωγε τδ ήπαρ αύτοΰ, αύξανόμενον διά νυκτός. Φύσει ποιητι
κόν τδ Θέμα τοϋτο, άπησχόλησε τήν γραφίδα ούχ ήττον τών αρ
χαίων τής 'Ελλάδος τραγικών ποιητών ή τών ένδόξων ποιητών
τών νεωτέρων χρόνων. Έν τή άρχαιότητι δ Αισχύλος, δ Σοφοκλής
και δ Ευριπίδης’ έν τοις νεωτέροις χρόνοις δ ’Ισπανός Καλδερών
(Calderon de la Barca), δ Γερμανός Γαίτης ή Γαίθης (Goethe),
δ ’’Αγγλος Βύρων διεπραγματεύθησαν κατ’ ίδιον τρόπον έκαστος,
ύπδ ιδίαν έμπνευσιν, τό θέμα τοΰ Προμηθέως.
Και τοΰ μέν Εύριπίδου και Σοφοκλέους αί τραγωδίαι, αί ύπόΟεσιν έχουσαι τδν Προμηθέα έξωλοθρεύθησαν έξ δλοκλήοου ύπδ τοΰ
κακοποιού χρόνου, στεοήσαντος οίονει έξεπίτηδες τήν ανθρωπό
τητα πολλών αριστουργημάτων τής Ελληνικής μεγαλοφϋίας καί
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φιλοκαλίας’ άλλ' έσώθη ευτυχώς τοΰ Αισχύλου β ΓΓ^ομηθευς δε
σμώτης, τδ πλήρες έκεϊνο ύψους και μεγαλείου Αίσχύλειον δραμα,
δπερ μετά θαυμασμού άνεγινώσκετο και άναγινώσκεται πάντοτε
ύπο τών εραστών τοΰ καλού και τοΰ υψηλού
*).
Ό Αισχύλος τρία
δλα δράματα άφιέρωσεν εις τοΰ ΓΙρομηθέως τδ θέμα’ άλλ’έκ τού
των μόνον έσώθη τδ φέρον την επιγραφήν Προμηθεύς δεσμώτης
δραμα, δπερ όμως άναπληροϊ καί (λόνον την έκ της απώλειας τών
άλλων δεινήν ελλειψιν, παρέχον ακριβές κάτοπτρον της ποιητικωτάτης εικόνος τοΰ Προμηθέως. ΓΟ πελώριος Τιτάν παοίσταται
έν αύτω ώς δ πρώτος μύστης τής άνθρωπότητος, προκαλέσας την
συγκοινωνίαν τών άνθρώπων πρδς τδν Θεδν καί διδάξας αυτούς
την τέχνην νά ΰποτάξωσιν έαυτοϊς την κτηνώδη φύσιν.
«’Ακούσατε (λέγει) οποία ήν ή θλιβερά ειμαρμένη τών ανθρώπων
καί πώς τά βλακώδη ταΰτα άλλοτε δντα έκτήσαντο διά τών
έμών ευεργετημάτων τδν λόγον καί τήν φρόνησιν . . . Πρδ έμοΰ
έβλεπον, άλλ’ έβλεπον κακώς’ ήκουον, άλλά δέν ένόουν. "Ομοιοι
πρδς τά φαντάσματα τών ονείρων, έζων πρδ αιώνων, συγχέοντες
τά πάντα φύρδην μίγδην. Ήγνόουν τών πλίνθων καί τών ξύλων
τήν χρήσιν πρδς οικοδομήν οικιών φωτιζομένων υπδ του ηλιακού
φωτός. ΓΩς δ εϋπάτητος μύρμηξ, κατώκουν υπδ τήν γην έν βαθυτάτοις άντροις, άπροσίτοις εις τδν ήλιον. Ούδέν είχον σημεϊον α
σφαλές είς διάκρισιν τοΰ παγερού χειμώνας άπδ τοΰ κατεστολισμένου υπδ τών άνθέο>ν έαρος ή τοΰ έχοντος δαψιλή θερισμόν θέ
ρους. Είργάζοντο μέν, άλλ’ αείποτε τυχαίως, άνευ σκέψεως καί
υπολογισμών. ’Εγώ πρώτος έπέδειξα αύτοϊς τήν ανατολήν καί
τήν δύσιν τών αστέρων" έγώ άπεκάλυψα τήν επιστήμην τών άριθ*) Το έπ’έμοί έξόχως θαυμάζω τά δράματα τοΰ Α’σγόλου. Εί καί δπήρξεν
ό πρώτο; γρονολογικώς τών τραγικών ποιητών, Ιξ ού καί όυνομάσθη [I ατ ή ρ τής τραγωδίας, είναι ίσως καί ό πρώτος π ο ι η τ ι κ ώ ς, υπέρτερος
δηλονότι τών άλλων,όμοχρόνων τε καί μεταγενεςέρων, τραγικών ποιητών. Δεν
άαφισβητώ, ότι περιπίπτει έ’ατιν δτε καί εις άτοπους ύπερόολάς, ά; άπέφυγον
άλλοι ποιηταί, άλλά κατά τδ ΰψο; τή; ποιητική; μεγαλοφυίας, τδν ενθουσια
σμόν (οίονεϊ Πυθία; έπί τοΰ τρίποδος), την αξίαν τής συνθέσεω;, τό πολλάκις
ύπερομηρικόν αύτή; μεγαλείου, πρό πάντων δέ τό γόνιμον τής διάνοιας είς δρα
ματικά; επινοήσει;, ούδείς'ώω; δύναται νά παραδληθή πρό; αύτόν.
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μών, τήν υψηλότατων τών έπιστημών’ έμόρφωσα είς χρήσιν αύ
τών το άποθησαύρισμα τών γραμμάτων καί έρρύθμισα την μνή
μην, τήν μητέρα ταύτην, τδ οργανον τών Μουσών. Έγώ ωσαύτως
συνέδεσα ύπδ τδν ζυγόν τά εφεξής δούλα τώ άνθρώπω ζώα καί
άπήλλαξα ουτω τδ θνητόν σώμα τών έπαχθεστέρων πόνων.Έγώ
έχαλιναγώγησα τούς 'ίππους, προσαρμόσας εις τά μεγαλοπρεπή
ταΰτα οχήματα’ καί τέλος, τά άλλοϊα εκείνα δχήματα, τά φέροντα
πτέρυγας έκ λινού, άτινα κομίζουσι τδν ναύτην έπί τών κυμάτων,
τίς άλλος έπέδειξεν αύτοϊς; Τάλας έγώ! Ή έπίνοιά μου έδημιούργησε παν τδ έν τή γή διά τούς θνητούς και δμως ούδέν μέσον α
νακαλύπτω χρησιμεϋον είς έμαυτδν πρδς άπολύτρωσίν μου άπδ τών
άλγηδόνων μου.»
Περί τά τέλη τοΰ Αίσχυλείου δράματος μεταλλάσσει δψιν τδ
πρόσουπον τοΰ Προμηθέως. Δέν παρίσταται πλέον ώς δ κατάδικος
δεσμώτης, ύπομιμνήσκων τάς είς τήν ανθρωπότητα προσενεχθείσας ύπ’ αύτοΰ κατά τδ παοελθδν έπιφανεΐς υπηρεσίας, άλλ’ ώς ο
μάντις έκδικητής λέγων περί τοΰ μίΛ.Ιοντος. Ό υιός τού Ίαπε
τοΰ άναγγέλλεί. τήν πτώσιν τοΰ τυράννου τών θεών :
«ΓΟ Ζεύς ούτος, λέγει, είς τδ πείσμα τής καταπληρούσης τήν
ψυχήν αύτοΰ αλαζονείας θέλει ταπεινωθή ποτέ. ’Ας έπαναπαύηται είς τήν ησυχίαν, άσφαλιζόμενος ύπδ του θορύβου τούτου,
δστις περιπλανιέται έν τή έκτάσει, ήν σείει έν τή χειρί αύτοΰ
τδ φεγγοβόλον αύτοΰ άκόντιον. Ματαία έπίδειξις, ούδαμώς σώσουσα αύτδν άπδ πτώσεως έπαισχύντου καί άνεπανορθώτου !»
Τδ σύντομον τεμάχιον τοΰ αειμνήστου έλληνοφιλοΰς Βύρωνος,
τδ περί Προμηθέως, φαίνεται γραφέν ύπδ τάς έμπνεύσεις τοΰ Αι
σχύλου’ είναι οιονει ύπόμνηυ.α πρακτικόν, παρηοτημένον εϊς τδ
πρωτότυπον τοΰ μεγάλου Έλληνος τραγικού. Μετά τήν γραφικήν
έκθεσιν τών ύπδ τού Τιτανος προσενεχθεισών εις τήν άνθρωπίνην
φυλήν ύπηρεσιών, τήν άνάμνησιν τών άλγηδόνων αύτοΰ καί τήν
έκσφενδονισθεΐσαν κατά τοΰ δημίου άπειλήν, προστίθησιν δ ’'Αγ
γλος ποιητής:
«Τδ θεϊόν σου άδίκημα ήν δτι ύπήρζας άγαθδς, δτι έμείωσας
διά τών διδαγμάτων σου τήν άπειρομεγέθη ποσότητα τών άν-
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θρωπίνων δυστυχιών, δτι έδίδαςας καί έν τή τιμωρίρρ σου αύτή
τδν άνθρωπον, πώς άντλεΐ τις δυνάμεις έκ τής ψυχής εαυτού. Εί
καί δ ούρανδς άνεχαίτισε τήν πρόοδον τοϋ έργου σου, έκληροδότησας ήμίν τήν μεγάλην αύτήν διδασκαλίαν έν τή άνεκτική σου
ένεογεία καί τή άντιστάσει τής άηττήτου σου διανοίας. Είσαι διά
τούς θνητούς τδ σύνθημα τής ισχύος καί τής ειμαρμένης αύτών...
Είς πάντα τά κακά ή άνθρωπίνη ψυχή δύναται ν’ άντιτάζ-ρ συνείδησιν ένδόμυχον καί βαθεΐαν, ήτις έν ταΐς άλγηδόσιν ικανοποιεί
αύτόν’ δύναται νά δύσπιστή είς τούς θριάμβους καί νά άρύηται
άπδ τοΰ θανάτου νίκην».
Ό Γαίτης άλλως έθεώρησε τδν Προμηθέα. Ούτος είδεν έναύτω τήν άποστασίαν κατά τοΰ άοράτου κυρίου! Ό Τιτάν αύτοΰ
είναι εϊς άδελφδς τοΰ κύκλωπας Πολυφήμου, δστις καταφρονεί τοΰ
κεραυνού καί προκαλεϊται αύτόν. Παρίστησιν αύτδν άπησχολημένον ε’ς τδ έαυτοΰ έργον, τούς δφθαλμ.ους έχοντα προσηλωμένους
είς τήν γήν καί περιορίζοντα αύτοΰ τον προορισμών αύτοΰ ως και
τδν τών ανθρώπων, ούς μέλλει νά δημιουργήση.
«Ιίρύψον τδν ούρανόν σου, ώ Ζεΰ, ύπδ τήν ομίχλην τών νεφών.
Μιμήθητι τδν παϊδα, δστις άποκόπτει τήν κεφαλήν τών σκολύμ.ων. Θραύσον διά τοΰ κεραυνού σου τάς δρύς καί τας κορυφας
τών βρέων. Ο,τι καί άν πράζής, ούδόλως θελεις δυνηθή να μ.ε
άφαιρέσης τήν γήν μ.ου, τήν καλύβην μου, ήν σύ ουδολως εκτισας,
τήν εστίαν μου, ής σύ ζηλοΐς τήν φλόγα. Τί έλέεινότερον ή ύμ.ε'ίς
\ r f
οί άλ,λοι θεοί; τρέφετε το
τδ υαει
ύμέτερον
μεγαλεϊον διά τής οσμής τών
ι
ποοσφορών, διά τών πνοών τής π:οοσευχής, καί ήθέλετε άπολεσθή
έάν δέν ύπήοχον ένταϋθα—κάτωι παιδία καί άφρονες δυστυχείς»
άνατιθέντες τάς έλπίδας είς τήν υυ.ετ
ι εραν ισχυν.—Ιΐριν η ετι /-α:
έγώ άνδρωθώ, πριν ή άκριβώσω τήν καταγωγήν καί τήν άποστολήν μου, έστρεψα ωσαύτως τδν πλανώμ ενον δφθαλμόν μου
έ
ού•ς τι άκροώπρδς τδν ήλιον’ ένόμισα, δτ ι υπήρχεν έκεϊ — έπάνω
μενον τών παραπόνων μου, καρδία τις ώς η έρΐ, εύσπλαγχνι■ις υ.
ζομένη τδν πιεζόμενον ! άλλά τίς
μ’ έβοήθησε κα ά ιών Τιτάνων;
.......θανάτου
......... .. καί τής δουλείας ;, ’ Q
άγια
τίς μέ έσωσεν άπδ τοΰ
— καρδία
.—!
σύ
μόνη
δέν
συνεπλήρωσας
τδ
πάν
;
Καί
δμως»
καί πεφλογισμένη
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νέε πεπλανημένε, ευγνωμονείς είς έζεϊνον δστις ΰπνωττεν έκεΐ—
επάνω !—Έγώ νά σέ τιμήσω ; Διατί; άνεκούφισας ποτέ τό φορ
τίου τοϋ δούλου; έσπόγγισας τά δάκρυα τοϋ τεθλιμμένου; τίς
κατεσζεύασεν εμέ άνθρωπον ή δ παντοδύναμος χρόνος και ή ειμαρ
μένη, κύριοι σου ως και έμοϋ; Νομίζεις, δτι δφείλω νά μισήσω τδν
βίον και νά άποσυρθώ εις την έρημίαν, διότι πάντα τά άνθη τών
δνείρων μου δέν άναβλαστάνουσι; Ούχί' διαμένω ένταϋθα,δημιουρ

μαι), yvT/γ (όθεν μηχανή, μηχανάομαι-ώμαι). 'Επομένως ούδεμίαν
έχει σχέσιν πρδς τδ pramantha καί pramathyas. Συντάσσομαι
ούχ ήττον μετά τών πρεσβευόντων, δτι ή ιδέα τής επαφής τών
άνθρώπων πρδς ημίθεον, διδάξαντα καί εύεργετήσαντα αύτούς, ύπήοξεν ιδέα άρχαιοτάτη καί γενικωτάτη.
’Αλλά καί αύτής τή; καικής θρησκείας δ άγιος θεμελιωτής δεν

γών άνθρώπους κατ’ εικόνα και δμοίωσίν μου, ήτοι φυλήν, ήτις
θέλει μοι ομοιάζει κατά πάντα, κλαίουσα, ήδυνομένη, ευδαιμο
νούσα καί καταφρονοϋσά σου ώς έγώ».
Και ταΰτα μέν οί ποιηταί περί Προμ.ηθέως’ άλλ’ η δσημέραι
καταπληκτικής προόδους ποιουμένη συγκριτική μυθολογία καί
θεολογία άπέδειξεν, δτι ή ιδέα της πρδς τδν ανθρώπινον κόσμον
συγκοινοονίας ημιθέου, έλαυνομ.ένου ύπδ τοϋ πόθου τής διδασκα
λίας καί σωτηρίας αύτοϋ,είναι ιδέα γενικωτέρα, ούχί δέ άποκλειστικώς ελληνική. Δέν άποδέχομαι τήν γνώμην, καθ’ ήν αύτδ τδ
ονομα τοϋΖΖμομηάέωί συγγενεύει πρδς τδ σανσκριτικόν pramatyas,
παραγόμενον έκ τής λέξεως pramantha, ήτις έμφαίνει τδν ποριζόμενον πϋρ διά τής προστριβής, καί τοϋτο διότι έχουσι μέν άναμφισβητήτως πρόδηλον συγγένειαν ή άρχαιοτάτη γλώσσα τών
Βραχμάνων, ί άρχαία Περσική, ή ’Ελληνική, ή Λατινική, ή Κελ
τική καί ή Τευτονική' άλλ’ ή συγγένεια αύτη δέον νά ζητήται
καί άνευρίσκηται έν ταϊς πρωτοθέτοις μονοσυλλάβοις ή δισυλλάβοις
ρίζαις τών λέξεων, ένθα κατώκει ή τροποποιηθεϊσα πολλάκις αρ
χική έννοια, ούχί δέ έν πολυσυλλάβοις λέξεσι, δποϊαι ή ’Ελληνική
Προμηθεύς καί ή Σανσκριτική pramathyas, Καί είναι μέν αληθές,
δτι έν ’Ινδική καί νϋν έτι ϊνα άνάψωσι τήν φλόγα τοϋ θυσιαστη
ρίου, χρώνται τεμαχίω ξύλου έχοντι έν τώ μέσω οπήν, ής έντδς
περιδινοϋσιν έτερον ξύλον, δπερ καλείται pramantha' άλλ’ ή ’Ελ
ληνική λέςις προμηθείς σύγκειται προφανώς έκ τής προθέσεως
πρό καί τοϋ άχρήστουώς ή λέξις επιμηθείς έκ τής προθέσειος έπι καί αύτοϋ τοϋ μηθεύς' τοϋτο δέ τδ άχρηστον μηθεύς
έχει Ρ’·ζαν τδ μηθ (μαθ, έξ ού μανθάνω, μαθητής κτλ.), μηδ
(κατ’ έναλλαγήν τών στοιχείων θ καί δ, δθεν μήδος καί μήδο-
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δύναται νά θεωρηθή έν μέρει έξομοιούμενος πρδς τδν γιγαντώδη Τιτάνα, δστις αίρει τήν σημαίαν τής ανταρσίας κατά τών
απηρχαιωμένων θεών καί αναγγέλλει τήν προσεχή αύτών κατάπτωσιν; Ό ήμέτερος Προμηθεύς, δ μετέχων άμα θείας καί άνθρωπίνης φύσεως, δ μυήσας τδ ανθρώπινον γένος εις τά άχραντα μυ
στήρια τής γνώσεως καί χρησιμεύσας διά τής έπι τοϋ Καυκάσου
άναστηλώσεως αύτοϋ ώς γέφυρα συνδιαλλαγής καί συγκοινωνίας
μεταξύ τών Θεών καί τών άνθρώπων, νομίζομεν,δτι επιτυχώο δυ-

ναται νά συγκριθή πρός τδν τής ήμετέρας ’Εκκλησίας θεάνθρωπον
Ίησοϋν, σώσαντα τδν άνθρωπον άπδ τής αμαρτίας, έν ή κατέκειτο,άπαλλάξαντα τών πεπαλαιωμένοι προλήψεων,ύφ’ ών κατειχετο, καί χρησιυ,εύσαντα διά τής αγίας αύτοϋ σταυρώσεως και
τελευτής εί< τήν μεταξύ Θεοϋ καί άνθρώπων συνδιαλλαγήν. Φαίνε
ται μάλιστα δμοιότης τις καί εις αύτά τά θλιβερά λόγια, άτινα
δ μέν υίδς τοϋ Ίαπετοΰ έξεφώνησε κατά τήν επί τοϋ Καύκασού
δεινήν αύτοϋ άγο>νίαν, δ δέ υιός τοΰ Θεοϋ κατα την επι τοϋ
σταυοοϋ τραγικωτάτην άνάρτησιν αύτοϋ, ποθοΰντες αμφοτεροινα
άπαλλανώσι τών οδυνηρών άλγηδονων. «Να μη ήναι δυνατόν να
εύρεθή μέσον τι εις άπολύτρωσίν μου !» έλεγενδ ημίθεος τών αρ
χαίων' «Ήλί, ήλί, λαμά σαβαχθανί» καί «παρελθέτω απ’ εμού
τδ ποτήοιον τοϋτο» άνεφώνει δ ήμέτερος Χρίστος.
Πρώτος ο
άγιος ’Εκκλησιαστικός πατήρ Τερτυλλιανδς έποχασθη τον παραλ
ληλισμόν τοϋτον, ειπών περί τοϋ Ίησοϋ Χρίστου « ΐδου ο αληθης
Προμηθεύς». Τδ διάβημα τοϋ αγίου Πατρδς άκολουθοϋντες, ετολμήσαμ-εν καί ημείς νά παραλληλίσωμεν τδν ένα πρδς τδν έτερον,
τηροϋντες ούχ ήττον αείποτε έν τώ βάθει τής ψυχής ημών αμείωτον τήν εις τδν πανάγιον αρχηγόν τής ’Εκκλησίας ημών οφειλου.ένην εύλάβειαν.
ΦΛΕΓΙΆΣ.
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II ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΗΣ JI I \ I) Α Α Α Σ
Σύμ-πασα ή ημετέρα ζωή ήθελεν είσθαι πληκτική τις συνέπεια
και ασύνδετος οπτασία, έάν δέν συνεδέοντο στενώς μετά τοϋ
■παρόντος τδ παρελθόν καί τδ μέλλον, τρεις αδιάσπαστοι έποχαί,
ή μία καλλύνουσα τήν άλλην, ή μία παρά τή; άλλης δανειζό
μενη τά θέλγητρα.
Τί σήμερον μοί συνεπλήρωσε τδ δέκατον πέμπτον της ηλικίας
μου. Περιδιαβάζουσα είς την ακτήν τοϋ ποταμού, εύχάριστο;

μελαγχολική άνάμνησι; τοϋ παρελθόντος έπλήρωσε τήν καρδίαν
μου’ τότε ήμην ευτυχής, είμαι καί τώρα, άλλά καί είς τδ μέλλον
προαισθάνομαι ευτυχίαν τινά. Τδ παρελθόν, τδ παρόν καί τδ μέλ
λον διήγειρον έν έμοί ήδότατόν τι αίσθημα.
Ό ήλιος ήρέμα έκλινε πρός τούς γλαυκού; λόφου;, αί έσπεριναί
αύτοΰ ακτίνες έχρύσιζον τήν επιφάνειαν τή; λίμνη;' νησίδια δ’
έπ’ αυτή; έσκορπισμένα, περιβεβλημένα τήν ροδόχρουν α’ίγλην
τής δύσεως, έφαίνοντο φλογώδη καί διαφανή' ό εσπερινό; άνεμο;
διέχεε τήν δρόσον του' τδ παν ησύχαζε,τά ποίμνια έπέστρεφον έκ
τών κάμπων, δ δέ ποιμ.ενικδς αυλός συνώδευε τδ κελάδημα τής
μεμακρυσμένης άηδόνος καί τδ άσμα τοϋ άλιέως, όστις έπλεε
μ.όνος έπί μικρά; τινδς λέμβου είς τδ μέσον τή; λίμνη;, έφέρετο
πρός με διά τής λεία; έπιφανεία; τών υδάτων.
Έβάδιζα σύνους' ανεπαίσθητοι; δέ ευρέθην εις χλοερόν δρυμώνα, βλαστάνοντα είς τήν κατωφέρειαν όρου; τινός, δτε βλέπω πρδ
έμοϋ τρεις νεάνιδας καθ’ δλα όμοιαζούσα; τήν μορφήν άλλήλας,
ωραία; καί ανθηρά; ώ; ημέρα; τοϋ Μα'ί'ου. ΤΙ μέν έξ αύτών έκάθητο ύπό γηραιάν τινά δρϋν, έπακουμβώσα εί; υδρίαν τινά, περιτετυλιγμένην ύπό λειρίων μυοσώτων καί κυπαοίσσων' ή έτέρα
έξηπλοϋτο άφελώ; έπί τών χόρτων, ϋπδ ροδόχρουν τινά Θάμνον'
ή δέ τρίτη παρετήοει τδν δύοντα ήλιον, οί οφθαλμοί αύτής έξέ-
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πεμπον υπερφυσικήν τινά λάμψιν, τδ μεγαλοπρεπές δέ πρόσωπόν
τη;, φωτιζόμενον υπδ τών ακτινών τοϋ ήλιου, έφαίνετο ύπεράνθρωπον. Έθαύμασα καί έταλαντευόμην έάν πρέπη νά ύπάγου πρδί
αύτά; ή ν’ απομακρυνθώ' δτε μία έξ αύτών, ή υπδ τδν ροδόχρουν
θάμνον, έτρεξε πρός με ώς δ ελαφρός αιθήρ, καί μειδιώσα μοί εί
πε' «φιλτάτη μήν απομακρύνεσαι, άγωμεν όμοϋ, θά σέ σχετίσω
μέ τάς άδελφάς μου. Καθέσθητι ύπό τδν ροδόχοουν τοϋτον θά
μνον,τά ρόδα μου εισίν έπίση; αγνά καί εύγενή ώ; ή ώραιότης σου,
ή ήδυτάτη οσμή των έπίση; ελκυστική ώ; ή άγνότης τή; ψυχή;
σου, καί αύτή δέ ή ζωή σου ούδέν άλλο εινε ή ώς τδ έξέλισσον ρυδον. Είθε νά διατηρηθώσιν αιωνίως τδ θέλγητρόν του, ή ευω

δία καί ή τρυφερότη; του !»

Μέ έλαβεν άπδ τή; χειρδς καί έτρέξαμεν όμοϋ. ΤΙ νέα φίλη
μου, προσφέρουσά μοι ρόδον μοί είπε, λάβε το ώς δώρον διά τήν
γενέθλιόν σου ημέραν. 'Η πρεσβυτέρα άδελφή ή ύπό τήν δρϋν κα-

θημένη καί έπακουμβώσα είς τήν υδρίαν, προσήλωσεν έπ’ έμοϋ
σκεπτικόν βλέμμα' ή δέ καρδία μου άκουσίως έπληρώθη μελαγ
χολίας εύθύ; ώ; ήτένισα τά χαρακτηριστικά τοϋ φαιδρού μέν,
άλλ’ άμα καί τεθλιμμένου προσώπου τη;' θεία δέ τις δύναμις μέ
προσήλκυσε πρδ; τήν καρδίαν της, πλήν έγώ μή δυναμένη νά

πλησιάσω ίστάμην σιωπηρά.
«Δέν μάς γνωρίζει; φιλτάτη, μοί είπεν αύτη φιλοφρονώ;' είμεθα άδελφαί. Έγώ ονομάζομαι ΓΙαρε.Ιθύγ' τής μεσαίας δέ ά
δελφή; τδ δνομα, ήτις σοί έδώρησε τδ ρόδον είνε Π αξόν" τή; δέ
νεωτέρα; MeJJoy. Εϊμεθα αδιάσπαστοι, δν άγαπήση ή μία, γίγνεται αγαπητό; καί τάϊ; άλλαις" δ έχθρδ; τή; μιά; απαραιτή
του; έσεται έχθρδ; καί τών λοιπών.
«Αγαπητή Μινβάνα, λαμπρόν τής φύσεως πλάσμα, σέ άγαπώμεν, σύ έγεννήθης διά τήν εύτυχίαν, ή θεία Πρόνοια θέλει σέ
προφυλάττει εί; τδ στάδιον τή; ζωή; σου. Νύν μόλι; άρχίζουσα
νά ζή; δύνασαι καί οφείλει; νά άγαπα; τήν μίαν τών άδελφών
μα; τδ Παρόν·, ευχάριστου καί ζωηράν. Φιλτάτη μου, παίζε μέ
τά ευώδη ρόδα, άτινα αύτη σοί προσφέρει μέ εύχαρι μειδίαμα, μά
θε, ώ Μινβάνα, ότι ή ζωηρότη; καί ή ευωδία δέν θά έξαφανι-
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σθώσιν ένοσω έν τή ειρηνική και αγνή ζαρδί^ σου διατηρείται ή
άθωότης.
«Σύναψον φιλίαν μετά τής αδελφής μου Παράχ’θέλεις δέ προετοιμασθή ν’ άγαπήσης εμέ τε και την αδελφήν μου Αϋριον. Θά
έπέλθη, θά έπέλθη καιρός, οπότε θά συναισθανθής ότι ή φιλία
μας σοι εΐνε απαραίτητος’ αί έπιθυμίαι καί αί ελπίδες θά διεγερθώσιν έν τή άταράχω καρδία σου, ενώ τά πραγματικά ρόδα....
ουδέποτε φύονται άνευ άκανθων.

χθώσιν εύθυμα βλέμματα πρδς τδ μέλλον’παρά τή υδρία μου ταύ-

«Τότε, φιλτάτη μου, χαρίεσσα καί αγνή Μινβάνα, ή φαιδρά
Αϋριον Θά σοί εΐνε καταφύγιου. Πρόσεξον... αύτη σοί ύποδειδεικνύει την άπομεμακρυσμένην δύσιν, έκεϊ φωτίζει δ μεγαλο

εύρίσκης άνάπαυσιν, καί άνεπαισθήτως άπδ τοϋ προσώπου τόϋ
παρόντος θά άοαιρεθή δ πέπλος τής θλίψεως. II κατηφης Σήμε
ρον πάλιν θά μειδιάση καί ή κοΰφος Αϋριον πάλιν θά τρεςη πρός

πρεπής ήλιος, εκεί η φαεινή δυσις υπενθυμίζει την ύποφώσκουσαν
πρωίαν!

σε μέ τάς φαντασίας της.
«"Ω φιλτάτη μου ! θά έπέλθη καιρός, καθ’ 8ν θά έγκαταλείψης τήν ανθήραν κοιλάδα τής ζωής. Τότε ούτε αι ικε-.ευτικαι
παρακλήσεις τής φιλίας του νά βραδύνη όπως μη αποχωρισθώμεν,
ούτε ή ματαία άφοσίωσις πρδς τήν σβεννυμένην μαγικήν ύπαρξιν,
ούδέν τούτων θέλει σέ συγκρατησει εν τώ μέσω των θέλγητρων,

«Φιλτάτη μου, άπολαύουσα άθώως των ρόδων του Παρόντος,
μεθ’ αγνής ευθυμίας και άταράχου έλπίδος θέλεις προσβλέπει τήν
γοητευτικήν ταύτην άπόστασιν του Μέ.Ι.Ιοντος' ή ευθυμία καί ή
ελπίς είσί συνοδοιπόροι τής άθωότητος.

Άλλ’ έάν, φιλτάτη μου, άπατηθεΐσα ύπδ τής ώραιότητος των
ρόδων τρωθής ύπδ των άκανθων αΰτοϋ, τότε ή άκρα εύπιστία πρδς
αδελφήν μου Αϋριον, εν μόνον βλέμμα πρδς τά μαγικά αντικεί
μενα, τα υπ αυτής μακοόθεν άποκαλυπτόμενα άρκοΰσι νά ήδύνωσι τα δεινά σου. Τοιαύτης ήδείας άπολαύσεως μόνη ή άθωότης
απολαύει.
«’Ενίοτε, ω! ό Θεδς νά σε φυλάττη άθώα μου Μινβάνα, ενίοτε
ή δυσμενής τύχη επισκοτίζει τήν παρήγορον άπομεμακρυσμένην

α’ίγλην, τδ μέλλον καλύπτεται, αύτδ τδ παρόν, εξάντλησαν τήν
ευθυμίαν του, ένδύεται τδν πέπλον τής θλίψεως... Μινβάνα, αί
διά τής μορφής των ελκυστικά! άδελφαί μου είσίν άστατα·.’ αγά
πα αυτάς, αλλά φοβοϋ τάς μεταβολής.
«Κατά τάς στιγμάς ταύτας τής δοκιμασίας, τάς στιγμάς τής
άπομ.ονώσεως τής ψυχής εγώ θά είμαι μετά σοϋ... παρ’ έμοί ζήτει παρηγοριάν καί φιλίαν, θά είμαι ίδική σου. Τδ Παρε.Ιθόν
μετά σοϋ θά ήνε αδιάσπαστου. Πλησίον τής υδρίας μου θά μεταβληθή δι’ εσέ τδ άφηοημένον εις πραγματικόν καί θά άνταλλα-

τη, ύπδ τδ σκιόφως τής κυπαρίσσου κατοικεί ή άνάμνησις, άφηγουμένη ό,τι ποτέ ήτο καί δπερ ήδη δέν ύπάρχει, ή δέ κατηφής
μελαγχολία, ή άπολαύουσα τής Θλίψεως, αγαπά τδ παρελθόν μό
νον, πλανάται διά τής φαντασίας έπί των τάφων, καί έν τή
μετά των νεκρών συναναστροφή εύρίσζει τροφήν. Άγνώς μετά τής
φίλης σου έλθέ ύπδ τδ σκιόφως τής κυπαρίσσου μου, έν τή συνα
ναστροφή μου θέλεις εύρεϊ άναζούφισιν, παρά τή ύδρία μου θά

άτινα σέ έγκαταλείπουσιν αιωνίως.
«Τότε θά παρουσιασθώμεν άμφότεραι εις νέον διάφορον φαει
νόν κύκλον, αιωνίως αδιάσπαστου. Ποιαν μαγικήν αιγλην θα εκπέμψη δι’έσέ ή απουσία του μέλλοντος!... την αθανασίαν την
ΛραγματοχοΙήαιν των ε.Ιαίόων και τής αιστεως την ανταμοι
βήν.... Ώ Μινβάνα, σύμπασα ή ζωή σου θά εΐνε προπαρασκευή

διά τήν στιγμήν ταύτην.
«"Υπαγε, φιλτάτη μου, ύπαγε, μή προφυλαττομένη τοϋ αδή
λου έκείνου, ύφ’ ού εΐνε κεκαλυμμένη ή οδός τήςπαρούσης ζωής η

θεία Πρόνοια εΐνε προστάτις σου. Πίστευε εις τήν παρουσίαν της,
πίστευε εις τάς άμοιβάς της’ ή ευτυχία εΐνε αναφαίρετου χαρα
κτηριστικόν τής άθωότητος’ αλλά ποϋ; καί πότε; . . . Εΐνε μυ

στήριον.»
Τέλος έπαυσε· ΙΙάραυτα δέ δ ήλιος έδυσε'ν’ δ δέ ουρανός, τά
ύδατα καί οί κάμποι ένεκρώθησαν. Ζητώ διά των οφθαλμών μου
τάς θαυμασίας θεάς, άλλ’ ή οπτασία έξηφανίσθη . . . αισθάνομαι
*/
μόνο
τήν πνοήν τοϋ αϊθέρος, τήν ευωδίαν των λειριών καί των
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ρόδων καί ακούω αρμονίαν τινά τής πηγής, σιγαλώς ρεούσης πρδ
τών ποδών μου έπί τών χαλίζων.

ό Πλάτων, ό Σωκράτης, έπίστευον είς τήν ύπαρξιν ύπερτάτου
τίνος κοσμήτορος τοΰ παντδς, τοΰ όντως οντος, διά νόμων άμετατρέπτων διέποντος τά τοϋ κόσμου' οί δέ πολλοί τών άνθρώ
πων, ώς και οί ποιηταί ζαί τινες αρχαιότεροι φιλόσοφοι, ώ; δ
’Εμπεδοκλής, έμβλέποντε; είς τάς δυνάμεις και τάς ένεργείας
τής φύσεως, είς τήν παγκόσμιον ζωήν, εις τά; αδιάλειπτους τών

[Έκ τοΰ Έωσοικοΰ.]
Annika

Ν.

Φορτογνα.

-------- ο ojafrjo-e--------

Τά περί γενέσεως και άναπτύξεως της ελληνικής μυθολογίας
διάφορα συστήματα είς τρεις κυρίοις τάξεις δύνανται νά ύπαχθώσιν.

Πρώτον μέν πολλοί έπεχείρησαν νά δώσωσιν εις τούς διαφό
ρους μύθους ηθικήν τινα ερμηνείαν, δηλ. ήθοποιόν τινα σκοπδν
ώς έπί παραδείγματι, εις τά περ'ι Ταντάλου, δστις έτιμωρήθη
διότι σφάξας ασεβώς τδν υίόν αύτοϋ, παρέθηκεν αύτδν ώς γεύμα
εις τούς θεούς' τά τοϋ Σίσυφου, ποοδόντος είς τδν ’Ασωπόν τήν
αρπαγήν τής θυγατρδς αύτοϋ ύπδ τοϋ Διός' τά τοϋ Μαρούου, άξιοΰντος νά άναδειχθή έφάμιλλος τοϋ ’Απόλλωνος' τά τής Νιό
βης σεμνυνομένης έπι εύτεκνία' τά τοϋ Σαλμωνέως άξιοϋντος νά
μιμηθή τούς κεραυνούς τοΰ Διός, και τά περί Προμ.ηθέως μυθολο
γούμενα: ή'τοι εις πράξεις προκαλούσας κατά τών ύπερηφάνων
και τών είς τά θεία βλασφημούντοιν τήν θείαν νέμεσιν.
"Αλλοι, πρεσβεύουσιν, δτι οί μύθοι ήσαν συμβολικόν σύμπλεγ

μα παριστών πρώτον μέν, τά φυσικά στοιχεία τοϋ αιθέρας, τοΰ
πυρδς, τοϋ υδατος, τή; γης και δεύτερον τά; ενεργούς φυσικάς
δυνάμεις, ών τήν σύγκρουσιν απεικονίζει ή Τιτανομαχία τοΰ Κρό
νου κατά τοϋ Ούοανοϋ, και τοϋ Διδς κατά τοϋ Κρόνου, ή δυνά
μεις πνευματικά;, οίον τήν σοφίαν, τήν άνδρίαν, τήν τέχνην, τδν
έρωτα κττ. Τελευταίου δέ, κατ’ άλλους, οί μύθοι έχουσιν ιστο
ρικήν καταγωγήν, ώς λ. χ. τά περί Διδ; και Κρόνου και Τιτάνων
μυθολογούμενα. Έν γένει δέ παρατηρώ περί τοϋ θρησκεύματος
τών αρχαίων Ελλήνων, δτι οί μέν φιλόσοφοι, ώ; ό ’Αναξαγόρας,
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στοιχείων μεταβολάς καί αλλοιώσεις, είς τήν κίνησιν τών ποτα
μών, τής θαλάσσης, τοϋ ήλιου, τής σελήνης, τής γής ώς καί είς
τάς ήθικάς καί πνευματικής ένεργείας, έπροσωποποίησαν αύτάς,
δόντες δέ άνθρωποφυά μορφήν είς τά; δυνάμει; ταύτας, περιέβαλον αύτάς καί μέ αισθητικότητα ζαί μέ θυμδν ζαί διάνοιαν ζαί
ορέξεις, μέ μόνην τήν διαοοράν δτι οί μέν θεοί τών Ελλήνων δέν
ύπήγοντο είς τούς νόμους τού; διέποντας τούς θνητούς, καθόσον
λ. χ. άπδ τοϋ Όλύμπου έν άκαρεΐ μετεπήδων είς άπωτάτα; χώ
ρας, τήν Αιθιοπίαν ζτλ. οί δέ θνητοί ύπήγοντο είς νόμους άμετατρέπτους. "Ενεκα λοιπδν τής ίδιαζούσης είς τούς Έλληνας φαν
τασίας, παντδς είδους μυθεύματα περί τών ανθρωπόμορφων τού
των θεοτήτιον διεπλάσθησαν, άτινα διά τής παοαδόσεω; άπδ γενέας είς γενεάν μεταδοθέντα έπεσκίασαν τδν αρχαίου ελληνικόν
πολιτισμόν.
Όμολογητέον δέ δτι παρά τοϊς Έλλησιν ύπήρχε5 πλήρης αρμο
νία μεταξύ ούρανοϋ καί γής, θεολογίας καί τέχνης, ’Ομήρου καί
Φειδίου. Ή αύτή αρμονία έπεκράτει καί μεταξύ πολιτείας καί
δημοσίας παιδεύσεως' τδ παιδαγωγικόν τών 'Ελλήνων πρόγγραμμα ήτο «mejis semi ill corpora sano» ήτοι συνεχείς πνευμα
τικά! καί σωματικαί άσκήσεις, καθότι δι’ αύτών ο πολίτη; έδιδάσκετο τά κυριώτΐρα καθήκοντα τοΰ πολιτικού βίου. Άλλ’ ίχ
νος τής συναρμ,ολογίας ταύτης τών διαφόρων στοιχείων τοϋ αρ
χαίου πολιτισμού, οί "Ελληνες καί βουλευόμενοι καί δικάζοντε;
καί γυμναζόμενοι καί είς τάς θέατρα αύτών φοιτώντες διήγον κυ
ρίως βίον έξωτερικόν' έν δέ τώ βίω τούτω τώ έξωτερικώ, έπε~
κοάτει ή φαιδρότης τής νεότητος, ή φαιδρότης τοϋ έαρος, καθό
σον οί "Ελληνες άγνοούντες τον άσκητικδν βίον ώς καί τδ άπελπιστιζδν σύστημα τών νεωτέρων δυσοιωνιστών (pessimistes),
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ουδόλως συνησθάνοντο την ενδόμυχον ταραχήν και την ψυχικήν
καχεξίαν καί οδύνην τών άναζητούντων την άναρχον, άτελεύτη-

τον καί αόρατον ουσίαν τοϋ ύπερτάτου δντος, τοΰ άπείοου.'Η ένα
της έν τε τή πόλει καί τώ ’Ολύμπιο ήτον άγνωστος' ό Ζευς δέν
ήτο παντοκράτωρ αλλά μάλλον «primus inter pares.» Τουναν
τίον δέ κατά τόν Τάκιτον, οί Γερμανοί άφιέρουν τά άλση εϊς
θεούς αοράτους καί έθεώρουν ώς βλάσφημου καί ανάξιον τής θείας
μεγαλειότητος, το παριστάνειν αύτού; υπό μορφήν άνθρωποφυα.
Τών 'Ελλήνων δμως ή πίστις δέν είχε τοιοϋτον μυστηριώδη
χαρακτήρα' καθότι οί θεοί των περιεβάλλοντο μορφήν άνθροιπίνην, έκοινώνουν δέ καί μετά τών θνητών, ώς ή Θέτις μετά τοΰ
Πηλέως, δ Ζευς μετά τής ’Αλκμήνης, τής Σεμέλης, τής Λήδας,
τής Δανάη; κτλ. ορατοί δέ οντες καί άνθρωποφυεϊς ουδόλως έξέπληττον τήν φαντασίαν, ώς τά ειδεχθή καί αποτρόπαια είδωλα
τής αρχαίας Ινδικής, ή τοΰ Μεξικού ή τή; Περουβίας.
’Επειδή δέ οί θεοί παρά τοϊς "Ελλησιν, περιεβάλλοντο τό είδος
καί τήν μορφήν τών ανθρώπων, επειδή ήσαν πρόσωπα κατ’ εικόνα
τών θνητών, άρα είχον καί τά πάθη καί τάς έξεις καί τάς άρετάς καί τάς κακίας αύτών καί ουδόλως άπηξίουννά μετέρχοινται
καί τά βιοποριστικά τών ανθρώπων έργα.
'Η Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια, αί βίβλοι αύται τής 'Ελληνικής θεο
λογίας, έν αίς περιγράφεται ό βίος τών θεών τοϋ Όλυμπου, είναι
προσέτι δ ασφαλέστερος δδηγός πρός κατάληψιν τής κατά τούς
χρόνους τοΰ 'Ομήρου πνευματικής καί πολιτικής καταστάσεως τής
κοινωνίας' ή ποίησις αύτοΰ είναι ή πιστοτέρα τών χρόνων εκείνων
ζωγραφία.

Τοϋ 'Ομήρου τά αθάνατα έπη, άφ’ ής αί έπιστήμαι έλαβον σο
βαρότερου χαρακτήρα, πλεΐστοι άυεδίφησαν συγγράφεις, άποδείξαντες δτι δ "Ομηρος δέυ είναι μόνον ποιητής τέρπων τήν φαν
τασίαν, άλλά συγγραφεύς κατά πάντα αξιόπιστος. Ό Στράβων
τόν'Ομηρον προέταττε πάντων τών γεωγράφων' «Όρθώς ύπειλήφαμεν λέγει, καί ημείς καί οί προ ήμών, αρχηγέτην είναι τής
γεωγραφικής εμπειρίας "Ομηρον, ος ού μόνον κατά τήν
την περί τήν
ποίησιν αρετήν πάντα; ύπερβέβληται τούς πάλαι, άλλά καί τού; υ-
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στερον, άλλά σχεδόν καί τή κατά τον βίον εμπειρία τόν πολι
τικόν' άφ’ ής ού μόνον περί τάς πράξεις έσπούδασεν εκείνος, δπως
δτι πλείστας γνοίη καί παραδώση τοϊς ύστερον έσομένοις, άλλά
καί τά περί τούς τόπους τούς τε καθ’ έκαστα, καί τούς κατά
σύμπασαν τήν οικουμένην, γήν τε καί θάλασσαν »
'Ο κ. Schlicman έπεβεβαίωσε τό τοΰ Στράβωνος ώς πρός τήν
τοπογραφίαν τής Τοωάδος' ώσαύτως δέ δ Malgaigne καί δ Daremberg απέδειξαν δτι περί τήν ιατρικήν καί χειρουργίαν δ "Ο
μηρος είναι ακριβέστατος 'Ο Malgaigne μάλιστα έθεώρει αύτόν
ίσον ώς πρός τάς άνατομικάς γνώσεις τώ 'Ιπποκράτει' δ δέ Να

πολέων έθεώρει τόν "Ομηρον ώς αριστον ιστορικόν περί τά τοΰ
πολέμου επιχειρήματα κτλ.
"Ο,τι δέ άποδεικνύει τήν τελεσθεϊσαν κοινωνικήν περίοδον κατά
τούς χρόνους ούς περιέγραψεν δ 'Όμηρος, είναι δτι έν τή Ίλιάδι
καί τή Όδυσσεία ή έργασία μεγάλως τιμάται. Πάντες εργάζον
ται, καί οί μάκαρες αύτοί δέν μένουσιν αργοί ούδ’ ακίνητοι, ώς
αί Ίνδικαί θεότητες, άλλ’ άδιαλείπτως κινούνται μετέχοντες τής
άνθρωπίνης φύσεως’ δέν άρκεϊ δέ τοϋτο, οί θεοί λαμβάνουσιν ύπό
τήν ίδιάζουσαν προστασίαν αύτών έκαστον κλάδον τής άνθροοπίνης δραστηριότητας' ή Δήμητρα τήν γεωργίαν, δ Ποσειδών τήν
ναυτιλίαν, δ Απόλλων τήν κτηνοκομίαν, δ Ερμής τό έμπόριον, δ
"Ηφαιστος τήν μεταλλουργίαν, ή δέ κραείστη έν Όλύμπω Άθηνα
άναδείκνυται προστάτις τών τεχνών.
Πολλάκις δέ αί θεότητες ίδίαις χερσίν έκτελοΰσιν έργα διάφο

ρα, λ. χ. δτε ή’Αφροδίτη τιτρώσκεται φέρει πέπλον, δν αί χάρι—

τες έποίησαν'
«... εΐθαρ δέ δόρυ χρυσός άντετόρησεν
άμβροσίου διά πέπλου, δν Χάριτες κάμον αύται,
πρυμνόν υπέρ Οέναρος..................................... »
Τοΰ ’Αλκινόου τά ανάκτορα φυλάττονται ύπό χρυσών καί άρ-

γυρών κυνών'
«ους "Ηφαιστος έτευξεν ίδυίφσι πραπίδεσσιν
δώμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος Άληκιόοιο.»
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Ή Καλυψώ"
«... χουσείή κερκίδ’ ύφαινεν.»
καί ή Κίρκη ύφανεν ιστόν"

Δαφνί, τδ στενόν τοΰ ορούς Αΐγαλέου τοΰ συγκοινονοΰντος τήν
’Αθηναϊκήν καί Έλευσίνιον πεδιάδα. Πιθανώς νά δνομάζηται Δα

«... μέγαν άμβροτον, οίαν θεάαων
λεπτά τε και χαρίεντα κα'ι αγλαά έργα πέλονται.»
"Ωστε οί Έλληνες έπί'Ομήρου ήσαν λαός εργατικός. "Απασαι
αί μεγάλης περιωπής, αί έπιφανέσταται γυναίκες εργάζονται,olov‘
ή 'Ιπποδάμεια, ή Ελένη, ή ’Ανδρομάχη, ή Άρήτη σύζυγος τοΰ

’Αλκινόου, ή Ναυσικάα, τδ δέ έθνος δπερ έτίμα τήν εργασίαν, μη
τέρα τοϋ πλούτου και τοϋ πολιτισμού, τδ έθνος παρ’ φ τά τε
χνικά έργα δέν έπεβάρυνον δουλικούς βραχίονας, άλλ’ ήσαν τδ
σεμνδν και τερχίθυμον άσχόλημα θνητών τε και αθανάτων, ήτον
αναντίρρητους έθνος κατέχον υψηλήν βαθμίδα έπί τής κλίμακος
τής ανθρώπινης προόδου.
Ι
Α. Σ
.
ωάννης

ογτςος

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΝ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΝ AYTQ· ΑΠΟΠΕΡΑΤΗΡΙΑ1 ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Έν Όρχόμενφ (Σηριπον) 17 Νοεμβρίου 1880.

Κύριε συχτάχτα τοΰ 'Ημερο.ΐογίου « Ποιχί-Ιη Στοά'».

Σας πέμπω σήμερον κατά τήν Επιθυμίαν σας άφήγησιν σύντο
μον τοϋ ταξειδίου μας ώς καί τών μικρών άνασκαφών μας έν
ταϋθα κατά τήν 20ήμερον διαμονήν μας, εύελπις ότι δέν φθάνει
αργά ή έκθεσίς μου αυτή διά τήν τύπωσιν τοΰ 'Ημερολογίου.
Μετά διακεκριμένης ύπολήψεω;
Σόφια
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Σήμερον περί τήν 7 πρωινήν ώραν μετά τοϋ συζύγου μου έφ’
αμάξης διήλθομεν τήν οδδν Πειραιώς καί διερχόμενοι διά τοΰ 'Ε
λαιώνας άκολουθοϋντες τήν ίεράν πιθανώς οδόν, διευθύνθημεν είς

φνί έκ τοϋ έκεΐ άλσους τών δαφνών,δπερ ήτο τδ χαρακτηριστικόν
τοΰ στενοΰ τοΰ καλουμένου έν τή άρχαιότητι Pcekitum. Έντδς
τοϋ κέντρου τοΰ στενοΰ κεϊται τδ Μοναστήρι Δαφνί ένθα εύρίσκεται καί τάφος ένδς τών Δουκών τών ’Αθηνών. Μέρος τής ύλης
τοΰ κτιοίου τούτου έλήφθη έκ γειτονικού τινδς αρχαίου ναοΰ. Τδ
κτίριον είναι εις κατεστραμένην κατάστασιν. 'Η έκκλησία τοΰ
Μοναστηριού είναι άριστούργημα τέχνης Βυζαντινής, κατά δέ τήν
έποχήν τής Έπαναστάσεως έχρησίμευσεν ώς στρατών, ένεκα δέ

τούτου πολύ έπαθε τδ κτίριον. Τά σημεία τών σφαιρών τών Τουρ
κικών πιστολίων φαίνονται καί τώρα έπί τών φράσκουν τών αγίων
καί τών μαρτύρων τών πλουσίων έκείνων Μωσαϊκών, άτινα στολίζουσι τδ έσωτερικδν τοϋ ναοΰ.
Διά τής ώραιοτάτης παραλίας οδ°ϋ διευθύνθημεν είς ’Ελευσίνα,
πατρίδα τοϋ Αισχύλου,καί ονομαστήν διά τδν ναδν τής Δήμ.ητρος
έν ώ κατ έτος έκτελοϋντο τά Έλευσίνια μυστήρια. Μέρος τοϋ ναοΰ
άνεσκάφη ύπδ τοΰ Lenorman, δαπάνη τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, από τίνος δέ χρόνου ή αρχαιολογική εταιρία αγοράζει τάς
πέριξ οικίας σκοπούσα τήν περαιτέρω άνασκαφήν. Οί μετανάσται
πάντες κάτοικοι έπί τής παραλίας έκτισαν τάς οικίας των έπί
οικοπέδων, άτινα ή Κυβέρνησις αύτοϊς έδωρήσατο.
Έκεΐθεν διευθύνθημεν είς Θήβας έχοντες ενώπιον μας τδν Κυθαιρώνα καί τήν συνέχειαν τοϋ Πάρνηθος. Φθάσαντες είς Θήβας
έπεσκέφθημεν τδ έκεΐ Μουσεΐον. Αί Θήβαι είναι έκτισμέναι έπί τής
αρχαίας Καδμείας. 'Ως και εις πολλών άλλων πόλεων τής Ελλά
δος τά μνημεία τοΰ ποτέ μεγάλου πολιτισμού κατεστράφησαν,
(έκτδς τών ’Αθηνών) έξ ούδεμιας δμως τοσοϋτον έντελώς δσον
τών Θηβών" ούδέν λέγω ίχνος αρχαίων έρειπίων άρχαιοτέρας έπο"
χής υπάρχει έν Θήβαις έκτδς ένδς τουρκικού πύργου, δστις είναι
έκτισμένος ύπδ τεμαχίων αρχαίου τινδς ναού καί μιας έκκλησίας,
άμφότερα έπί τής Καδμείας.
Τήν έπομένην έξακολουθήσαμεν τήν όδδν πρδς Λεβαδείαν.
'II αρχαία Λεβαδεία έκειτο έπί τίνος μεμονωμένου λόφου εις
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τούς πρόποδας τοΰ οποίου ρέει 5 ποταμός Έρκύνας, δστις χύνεται
έπί τής Κωπα'ί'δος λίμνης. 'Ο ποταμός οΰτος είναι μέγα δώρον
της Λεβαδείας, ήτις ανακουφίζεται ώς έκ της κακής αυτής τοπο
θεσίας. Ή πόλις Αεβαδε'α πριν τής Έπαναστάσεως ήτον ή μεγαλειτέρα πόλις τής Στερεάς 'Ελλάδος, είναι δ’έκτισμένη παραπλεύρως τοΰ 'Ερκύνα.
’Ολίγον υψηλότερα έπί τής πεδιάδος είναι ή τοποθεσία τούΤροφωνείου Μαντείου ούτινος το επισημότερου των σωζομένων είναι
βάσις τις κοινώς καλουμένη «τής Πυθίας το λουτρόν.» Λίαν δύσ
κολου είναι νά βεβαίωση τις τάς πηγάς τής Λήθης καί Μνήμης.
'Ο Παυσανίας αναφέρει έν βιβλίω θ' παράγραφος 790 «αί δέ έγγύτατά είσιν άλλήλων ενταύθα δή ,χρή πιεΐν αυτόν Λήθης τε ύ
δωρ καλούμενον, ϊνα λήθη γένηται οι πάντων ά τέως έφρόντιζε,
καί έπί τώδε άλλο αύθις ύδωρ πίνει Μνημοσύνης, από τούτου τε
μνημονεύουσι τά όφθέντα οί καταβάντες. Έκ Λεβαδείας έφιπποι
διευθύνθημεν εις Όρχομενόν (Σηριποϋ) νΰυ καλούμενος, έκτισμένη
έν μέρει έπί των λειψάνων τής άρχαίας πόλεοος.
Κατά τον Στράβωνα παράγραφος 416 ό Όρχομενός τής επο
χής του έκειτο εις τούς πρόποδας τοΰ ’Ακοντίου δρους, δ ίδιος δε
συγγραφεύς άναφέρει, δτι ή άρχαιοτάτη πόλις τοΰ Όρχομενοΰ ή
προ καί αυτού τοΰ Τροϊίκοΰ πολέμου, έκειτο έν τή κοιλάδι, ενεκεν δέ των πλημμυριών τής Κωπα'ί'δος ήναγκάσθησαν οί κάτοι
κοι νά μεταφέρωσι την πόλιν των εις τούς πρόποδας τοΰ ’Ακον
τίου. Τό Μοναστήρι Παναγίας καλούμενον κατά τάς 2 έν τή έκκλζσία ευρισκομένας έπιγραφάς έκτίσθη έν έτει 874 βασιλεύον
τος του βυζαντινού αύτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Α' (Μακεδώνος),
κεΐται δέ άκριβώς έπί τής τοποθεσίας τοΰ ιερού των χαρίτων.
’Εντός τής έκκλησίας υπάρχει καί νΰν ή βάσις τρίποδος, ήν ευρον
οί κατά την παράδοσιν, δπόταν έκτιζον την έκκλησίαν. Δύο των
έκεϊ εύρεθεισών έπιγραφών ό Λόρδος Έλγΐνος μετέφερεν εις τό
Βρεττανικόν μουσεϊον. "Απασαι αί εύρεθεΐσαι ένταΰθα έπιγραφαί
είναι εις Αΐολοβοιιοτικήν γλώσσαν έκτος μιας ήτις μεταχειρίζεται
τό δίγαμμα, κατά συνέπειαν είναι σπουδαιότατα', διά την φιλο
λογίαν.
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Μία τών επιγραφών είναι μεταγενέστερα τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί
τούτο άποδεικνύεται διότι αναφέρει προξενικόν βαθμόν ενός Αίο
λου της ’Αλεξάνδρειάς (ή ’Ιθαγενούς τής ’Αλεξάνδρειάς τής Τρωά
δας). Το όνομα άπό Άντιγόνεια δέν ήλλάχθη είς ’Αλεξάνδρειαν
μέχρι τού θανάτου τού ’Αλεξάνδρου Στράβων παράγραφος 593,
έκ τούτου δε εικάζεται δτι είναι τής τρίτης ή τετάρτης έκατ.π.χ.
διότι αμέσως μετά ταΰτα αί ελληνικά! πόλεις έξέπεσαν γενόμεναι τό θέατρον τών ρωμαϊκών πολέμων.
Πρώτον ήμών εργον ήτο μετά τινων εργατών λίαν πρωί νά έξετάσωμεν τήν υπόγαιον τοποθεσίαν τής πόλεως, δθεν ήρχίσαμ.εν
σκάπτοντες φρέατα είς τά διάφορα μέρη τής αρχαίας πόλεως, όλίνιστα τεμάχια αγγείων διαφόρων εποχών έν αύποϊς εύρομεν.
Κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ Μοναστηριού πρό τίνος καιροΰ έργάται καλλιεργούντες τάς έκεϊ γαίας εύραν λίθους καί άνθρώπινα.οστά είς y μ,έτρον βάθους κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ νύν
ηγουμένου.
Έπί τής ιδίας τοποθεσίας ήνοίξαμεν πλατύτατου φρέαρ, εντός
δέ αύτών εύρομεν μεγάλας πλάκας τιθεμένας έπί δύο άλλων μικροτέρων καί σχηματιζουσών τάφον' πολλά δέ οστά έκεϊ εύρέθησαν καί τινα τεμάχια αγγείων μεταγενεστέρας εποχής. Σηκώσαντες τάς πλάκας ταύτας έξακολουθήσαμεν βαθύτερου τήυ άυασκαφήν είς βάθος δέ 2 μέτρωυ άυεφάυη μέγας πίθος φέρωυ ζώνας δύο καί ήμικυκλιιόδη στολίσματα, είναι δέευεκεν τοΰ άυοίγματός του συνδεδεμέυος μέ μόλυβδου' δ πίθος ούτος έργου καλής
ρωμαϊκής τέχνης μετεφέρθη ε’ς τό Μοναστηριού. Τήυ έπομέυηυ
σκάπτοντες βαθύτερου εύρομεν- άλλους τάφους τής ιδίας κατα
σκευής ώς οί άυω περιγραφέυτες, έυτός δέ αυτών άνθρώπινα καί
πάλιν οστά ευρέθησαν. Έν βάθει 3 j μέτρων έυτός έλαφροτάτης
γής εύρομεν τεμάχια άγγείιον μελανών μεγάλην έχόντων δμοιότητα πρός τά έν τοϊς τάφοις έν Μυκήναις ευρεθέντα.
Νύν δέ ασχολούμεθα άνασκάπτοντες τό έκ μ.αρμάρων έκτισμένον θησαυροφυλάκιον τοΰ Μυνώου, δπερ κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ
Παυσανίου δστις έπεσκέφθη αύτό έν έτει 170 περίπου μ. χ. λέγει
«λίθου μέν εΐργασται, σχήμα δέ περιφερές έστίν' αύτω κορυφή δέ
14
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ούκ ές άγαν όξύ άνηγμένη, τδν δέ άνώτατον τών λίθων φασίν αρ
μονίαν παντί είναι τώ οίκοδομήματι.»
Τδ μάλιστα δέ περίεργον τοΰ θησαυροφυλακίου τούτου είναι ά
ναμφιβόλως οι δρειχάλκινοι ήλοι ους βλέπομεν και νϋν έν ταϊς
πέ τοαις, ών έκαστη φέρει 2 αύτών, αί δέ μεγάλαι πλάκες κατέ-

διά τά ρόδα της, τά όποια συνέπλεκον αί παρθένοι είς τούς έβενώδεις βοστρύχους των, όσον διά τδ κάλλος τής Γαλατείας. Τό
σον ήτο ώραία ή ξανθόκομος έκείνη νηρη'ίς !
Αί παρθένοι έφθόνουν τήν πλουσίαν κόμην της καί τά λευκά
ώς υάκινθος στήθη της. Οί ποιμένες τή προσέφερον λατρείαν.
Καί όμως ούδείς έγνώρισε τήν καρδίαν τής Γαλατείας! Μόνη
ή σελήνη, ήτις τήν συνήντησε χθές εις τήν κοιλάδα, ενώ έδρεπε
τδ ήράνθεμον, μόνη έκείνη τήν ήκουσε νά έρωτα τδ μαντικόν άνθος
καί νά προφέρη τδ ό'νομα τοϋ ’’Ακιδος. Καί όταν μετ’ ολίγον ήσαν
είς τάς άγκάλας άλλήλων, τδ κϋμα έπαυσε νά φλοισβίζη προσκροϋον είς τούς χάλικας τοϋ αίγιαλοϋ καί ή αύρα νά ψιθυρίζη διά
μέσου τών φύλλων. Μόνη δέ ή ηχώ τών σπηλαίων έπανελάμβανεν είς τδ ούς τοϋ Πολυφήμου τούς ερωτικούς λόγους τών άγαπωμένων.

χουσι περισσοτέρους, ώς λ. χ. ή μεγάλη πλάξ ή τήν είσοδον καλύπτουσα έχει ές τρύπας, έν αϊς βλέπομεν τά λείψανα τών ήλων,
οί δέ ήλοι ούτοι δέν ήδύναντο νά έχωσιν άλλον σκοπόν, παρά νά

στερεώσωσι τάς χαλκίνας πλάκας,αίτινες έκάλυπτον τδ έσωτερικδν τών τοίχων,τοϋτο δέ έξηγεϊ ήμϊν τά ύπ’ 'Ομήρου άναφερόμενα
χάλκινα μέγαρα, ώς π. χ. τδ Χαλκιβατές δώμα του Διδς έπι τοϋ
Ολύμπου και τά χάλκινα μέγαρα τοΰ βασιλέως ’Αλκινόου έν Σχέ
ρια, και τδ χάλκινον έν Λακεδαίμονι μέγαρον τοϋ Μενελάου.
Έν Όρχομενοί 17 Νοεμβρίου 1880.
Σόφια

Σχλιεμανν.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ
I
Ειδές ποτέ τήν Σικελίαν, ξένε, καί τούς μέλανας βράχους της,

τήν γην, οπού ό Πλούτων άφήρπασε τήν Κόρην καί όπου δ ’Εγ
κέλαδος στενάζει τεθαμμένος ύπδ τήν Αίτναν;
Τδ δνομά της ήτο Τρινάκρια πριν ή αποχώρηση αύτήν ό Ποσειδών διά τής τριαίνης άπδ τής άλλης ’Ιταλίας καί πριν αί θά-

λασσαι καλύψωσι τδ μεταξύ διάστημα. Καί ήτο ή πατρίς τών
ποιμένων καί τών ειδυλλίων, όπου καλλίσφυροι 'Αμαδρυάδες έχόρευον ακόμη είς τά ίερά της άλση καί μυρίαι νύμφαι άνεπαύοντο
είς τά γλαφυρά της σπήλαια.
Καί όμως ή ’Ιωνία ή ή Κύπρος δέν θά ήσαν ζηλότυποι ούτε διά
τδ άσμα τών Σειρήνων της, αίτινες έμάγευον τούς πλέοντας, ούτε
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AKIS

Γαλάτεια, πεφιλημένη Γαλάτεια, είπέ μοι οί θεοί δέν είναι ζη
λότυποι, διότι σοί έδωκαν τόσον ώοαίους οφθαλμούς ; ’Α ! διατί ή
ζωή νά μή ηνε νύξ αίωνία, άφοΰ μετ’ ολίγον -η αύγή πρόκειται νά
μας χωρίση ! Καί όμως δέν έκορέσθην ακόμη νά θαυμάζω τδ ύποτρέμον στήθος καί τούς λάλους οφθαλμούς σου, ούτε νά θωπεύω
τήν πλουσίαν σου κόμην, ήτις ολισθαίνει έπί τών ώμων σου, ώς
χρυσοϋς ποταμδς καί βρέχει τδν λαιμόν σου καί τάς παρειάς !
Είχον τόσα νά σοι εϊπω Γαλάτεια....
ΓΑΛΑΤΕΙΑ

’’Ηκουσας τδ άσμα τοϋ έρωδιοϋ, όστις προαναγγέλλει τήν ήώ}
Αύριον θά έπανίδωμεν άλλήλους, ”Ακι ; Δέν έχεις νά μοι εϊπης
άλλο τι;
AXIS

*ΟχΓ δέν ανατέλλει ακόμη ή αύγή, έκτδς άν ζηλότυποι αί Ώραι τή ήνοιξαν τάς πύλας τοΰ ούρανοϋ τόσον ένωρίς ! Δός μοι
έν φίλημα ακόμη. Θά σοί τδ αποδώσω αύριον διπλοϋν, τριπλοΰν. Δέν είδες ότι τδ πρώτον μοί τδ ήρπασας εύθύς, ώς έάν εί
χες μεταμεληθή. Ειχον τόσα νά σοι εϊπω καί όμως τά έλησμόνησα καί έν μόνον ένθυμοϋμαι—Γαλάτεια,σέ ήγάπησα πλειότερον
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ή όσον ήγάπησε θνητός έπί γης ! Καί αύριον θά σοι είπω πάλιν
τδ αυτό και θά σοι τδ έπαναλάβω την τρίτην νύκτα χωρίς τδ
χείλος μου νά άποκάμη διότι πάσαν ώραν Επαναλαμβάνω τδ ό
νομά σου.
ΓΑΛΑΤΕΙΑ

Άλλ’ όμως πρδ πολλοϋ ή τελευταία άκτίς τοΰ ήλιου είχε σβεσθή εις τδ κϋμα, οί αστέρες είχον άνατείλει καί σύ ήσο ακόμη
μακράν μου. Τί σοι έπταισα, Άκι, καί με Ετιμώρησας οΰτω; Μοί
ώρκίσθης νά έπανέλθης αύοιον μέ την ανατολήν τής σελήνης. Θά
τηρήσης άρά γε τδν δρκον σου;
AKIS

''Ας ήνε μάρτυρες οί θεοί! Αύριον πριν ή άποφυλλίσφς τδ πρώ
τον ήράνθεμον θά έλθω νά σοι είπω άντ’ αυτού τδν δρκον τής α
γάπης.
Καί έροίφθησαν εις τάς άγκάλας άλλήλων και άπεχωρίσθησαν
έπειτα, χωρίς νά ύποπτεύωσιν, δτι κατεσκόπευεν αυτούς δ τοξό
της των βουνών, τοΰ οποίου ή Γαλάτεια περιεφρόνησε τδν έρωτα.
Καί ήδη έσπευδε νά είσέλθη εις τδν οικόν της, δτε δ Πολύφη
μος μέ ίκέτιδας τάς χεΐρας έρρίφθη ενώπιον της.—Γαλάτεια—έύιθύρισεν—αδυσώπητος Γαλάτεια !
’Εκείνη έρριψεν έπτοημένη τά άνθη άπδ τών χειρών της καί
τδν πέπλον καί έφυγεν ώς τδ πτηνόν, τδ δποΐον εγκαταλείπει την
ουράν του εις τάς χεΐρας τοΰ θηρευτού.
Ό άγριος τοξότης άφήκε σαρδώνειον καγχασμόν, τδν δποΐον
έπανέλαβον έν τή σιγή τής νυκτδς οί κοίλοι βράχοι τής θαλάσ
σης καί τοΰ βουνού τά σπήλαια.
— Αύριον — εΐπεν, ένω έκίνει χαιρεκάκως την κεφαλήν καί
έστεφε τά χείλη του μειδίαμα πικρόν—αύριον θεοί τού ’’Αδου, δ
Πολύφημος σάς προσφέρει τδ κάλλιστον θύμα!

II
Ή Γαλάτεια τρέμουσα έρρίφθη εις τήν κλίνην.'Ο Όνειρος, κου
φότερο; τού άνέμου, ήνοιξε τήν θύραν καί είσήλθεν εις τά δώμα
τα, δπου έκοιμάτο ή λευκή νηρη’ίς..
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III

Έκεϊ.δπου σταυοούνται δύο αντίθετοι δδοί καί υπόκωφος α
κούεται δ στεναγμός τών πεύκων σειομένων υπδ τού άνεμου, δπου
πάλλευκος υψούται δ ναός τής ’Αφροδίτη; καί τού Ποσειδώνος καί
ή ύψίκομος δρυς άναβαίνει υπερήφανος πρδς τδν ουρανόν, ώσεί
προκαλούσα τούς κεραυνούς, έκεϊ ή Γαλάτεια ήλθε να προσευχηθή καί νά καύση έπί τοΰ βωμού νηφάλια ξύλα κέδρου και μυρ

σίνης.
Άλλ’ έπί τού βωμού έκαιεν ήδη τδ πύρ καί δ ιερεύς έστεμ,
μένος άνέμενε τδ θύμα, τδ δποΐον δ χρησμός ειχεν υποδείξει εις
έξιλέωσιν τής παρωργισμένης θεότητος. Αύδιος αυλός επληςε το
ου; τή; Γαλατείας καί μετ’ ολίγον έφάνη μακρόθεν ή συνοδια.
Αί νύμφαι τών δρέων καί τών δασών αί νηρηί’δες και αμαδρυαδες
ήσαν αί κανηφόροι τής πένθιμου έκείνη; πομπής καί προηγούντο
ψάλλουσαι,ώ; εις γαμήλιον εορτήν, τό έπιθαλαμιον άσμα. Νεανίας
λευκήν φέρων έσθήτα καί στέφανον έπί τής κεφαλή; ήκολούθει
κατόπιν σιωπηλός μέ τά; χεΐρας εσταυρωμένα;, ενώ παρά τδ
πλευοόν του συνεβάδιξεν δ θύτης καί ε'ίπετο το πλήθος δακρυον.
ι
Ή Γαλάτεια άνεγνώρισε τδν Άκιν καί όίρμ.ησε να ριφθή με
ταξύ τού ίερέως καί τού θύματος καί άρπάσασα τδν στέφανον
άπδ τής κεφαλής τοΰ ’Άκιδος"—Ιδού—εΐπεν εις τδν ιερέα
το
θύμα, τδ δποΐον ζητούσιν οι θεοί. Φονεύσατέ με’ άλλ’ ά; επιζήση

δ Άκις.
Άλλ’ δ ίεοεύς ακλόνητο; επανέθεσε τον στέφανον επι της-κεφαλής τού’Άκιδος καί δ θύτη; έπλησίασεν. ΊΙ Γαλάτε.ζ χνεγνωρισε τδν Πολύφημον καί έπεσε λιπόθυμο; έναγκαλιζομένη τδν βω-r
μόν. ΓΌταν δέ άνανήψασα ήγειρε τού; οφθαλμού; δέν είδεν ούτε
τδν ίεοέα, ούτε τδ πλήθος. Τδ πύρ ήτο έσβεσμένον καί επί τού
βωμού ϊστατο παιδίον πτερωτόν, ο ’Ερως, κρατών εντός χρυσού
κανίστρου ύγράν έτι καί αιμοσταγή τήν καρδίαν τού ’’Ακιδος.
Έ Γαλάτεια άφήκε γοεράν κραυγήν καί έπεσεν ώ; πίπτει νε
κρά ή περιστερά, τήν δποίαν διεπέρασε τδ θανατηφόρον βέλος
τού κυνηγού.
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IV
Τδ σνειρον ήτο φρικώδες...
fH Γαλάτεια έσπευσε νά ερώτηση την γείτονα μάντιδα' άλλ’
εκείνη χωρίς νά τή άποκαλύψη τδ μέλλον τη είπε μόνον νά προσευχηθή είς τούς θεούς ύπέρ τοϋ *Ακιδος.

V
Την επαύριον ό ήλιος είχεν άφανισθή ύπδ τδ ίόχρουν κϋμα τής
θαλάσσης και ή σελήνη ώς λουομένη νηρη'ί'ς, ήτις άναβαίνει άπδ
τών ρείθρων τοϋ ποταμοϋ, έφάνη ήδη είς τδν ορίζοντα. ’’Ελεγες
δτι ήτο ή άναδυομένη τοϋ Άπελλοϋ. Είς τήν άνατολήν της τά
δρη έφαίνοντο ταπεινούμενα καί εκείνη υπερήφανος άνήρχετο διά
μέσου αυτών, ταχεία ώς λιβυρνίς, ήτις πλησίστιος παρελαύνει
ένώπιον τοΰ όπισθοποροΰντος βράχου τοϋ Μαλέα.
Άλλ’ ούδέποτε όμμα θνητοΰ ήτένισεν αύτήν μεθ’ δσης χαράς
ή Γαλάτεια, ήτις άνέμενε τδν ”Ακιν. Και έκράτει τήν πνοήν της
ώς έάν και αύτη τήν έκώλυε νά άκούση καί ήζροάτο διά πασών
τών αισθήσεων. Δίς ήπάτησεν αύτήν τδ άσμα τής άηδόνος. Τόσον
ήτο γλυκύς δ ήχος τοϋ αύλοϋ είς τδ χείλος τοϋ ’’Ακιδος!
Άλλ’ ή ήχώ έπανέλαβεν έζ τρίτου τδν γλυκύμολπον ήχον και
ή Γαλάτεια ήκουεν ήδη εύζρινώς τδ άσμα τοϋ ”Ακιδος, δστις
κατήρχετο διά τών φυλλοστρώτων κλιτύων.
Μετ’ ολίγον ή σιωπώσα νύξ ήκουσεν αυτού; πάλιν νά έπαναλαμβάνωσι τδν δρκον τής αγάπης.
—— Είπέ’ δέν θά άγαπώμεθα ούτω αιωνίως ; Δέν είσαι εύτυχής,
Γαλάτεια; Διατί ή χείρ σου τρέμει και τδ χείλος σου άποδίδει
δειλόν τδ φίλημα; Δέν μοι είσαι οφειλέτες; Τί σημαίνει τδ δάκρυ
είς τούς οφθαλμούς σου, άφοϋ και άνευ άδαμάντων είναι τόσον
ώραΐοι ;
Και εκείνη έσιώπα καί έξηκολούθει νά δακρύη.
— Τίς θεδς έφθόνησε τήν ευτυχίαν μας, ”Ακι; Δέν ήζουσες
τδ βραχνόν μσμα τής γλαυκός;
•—· Άφες τδ νυκτιλάλον πτηνδν νά κλαίη είς τούς ερήμους
βράχους και έλθέ εις τήν άγζάλην μου.
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— Άλλ’ ή καταιγίς δούεται μακράν έκεϊ . . ·
— Δέν έχει; τήν άγκάλην μου λιμένα ;
Αίφνης έπί τής κορυφής τοϋ βουνοϋ έφάνη πελώριον φάσμα, τοϋ
οποίου ή σκιά ύπδ τδ φώς τής σελήνης έφθανε μέχρι τής κοιλάδος. ΊΙ Γαλάτεια έστρεψε τούς οφθαλμούς και άνεγνώρισε τδν Πο
λύφημον.
— Φϋγε, σώθητε—είπεν είς τδν ’’Aztv. Άλλ’ έζεϊνος έκλινε
τήν κεφαλήν έπί τών γονάτων της.
— Έδώ—είπεν— άς άποθάνω. Θά ήνε τόσον γλυκύς δ θά
νατος.
Αίφνης ήκούσθη συριγμδς οξύς καί δ Άζις έπεσε λιπόθυμος,
ένώ βαρύ; άντήχει έτι δ κρότος τοϋ κρημνιζομένου βράχου, τδν
δποϊον δ δολοοόνο; έζύλιεν, ώς έάν ήθελε δι’ αύτοΰ νά καλύψη τδ
θϋμά του νεκρόν. Τδ βέλο; είχε διαπεράσει τήν καρδίαν του. ΊΙ

Γαλάτεια υ.έ τρέμουσαν χεϊρα ώρμησε νά τδ άποσπάση. Άλλ’ ή
ψυχή τοϋ ’’Ακιδος έπέτα μέ τδν τελευταΐόν του στεναγμόν.
VI

Λέγουσιν ότι είδον τήν επαύριον νύκτα οί ποιμένες ύπδ τδ φώς
τής σελήνη: λευκόν τι φάσμα νά πλανάται έπί τών βράχων καί
νά ψάλλη ένώ έρριπτεν άνθη έπί τής κοιλάδος, έως ού έφθασεν είς
τδ χείλος τοϋ ζρημνοϋ καί έπειτα ήφανίσθη.
Ό πρώτος, δστις έκυψεν άπδ τοϋ βράχου ειδεν έπειτα τήν λευ
κήν νηρηιδα έπί τών νότων τοϋ δελφίνος ν’ άπομακρύνηται τής
παραλίας, έπαναλαμβάνουσα άκόμη τδ τελευταΐόν άσμα τοϋ Άζιδος.

Κ. Γ.

Ξένος.
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TO ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΪ ΑΟΚΤΟΡΟΣ ΤΑΝΝΕΡ
'Ο τοϋ ανθρώπου Οργανισμός δύναται άρά γε έπί πολύ νά συντηρήται καί λειτουργά άνευ της προσλήψεως και καταναλώσεως
ούδεμιάς έξωθεν τροφής άλλης ή μόνου ΰδατος ;

Τοιοΰτον είνε το πρόβλημα, δπερ ιατρός τις άγγλο-αμερικανός διά πειράματος έπι τοΰ ίδίου αύτοϋ Οργανισμού άνέλαβε νά
λύση.
Ό δόκτωρ Τάννερ, δ ηρώς τοϋ πειράματος τούτου, δστις πλέον
τοΰ μηνός την κοινήν τής τε ’Αμερικής καϊ τοϋ κόσμου ολοκλή
ρου διηγειρε περιεργίαν, εινε ’Άγγλος τις πολιτογεγραμμένος
Αμερικανός, κάτοικος τής Νέας 'Υόρκης. Ό άνθρωπος λοιπόν ούτος διά πειράματος έπι τέλους την δοξασίαν αύτοϋ έπιστώσατο,
δτι δηλ. δύναται νά διαμείνη έν τή, ζωή, χωρίς ούδεμίαν έπί η
μέρας τεσσαράκοντα νά λαμβάνη τροφήν άλλην ή μόνον πίνων ύδωρ
καθαρόν. Το παράδοξον δέ τοϋτο πείραμα ήρξατο την 28 ’Ιουνίου
(έ.ν)καί έπερατώθη την 7 Αύγουστου,υπό τήν διαρκή έποπτείανώς
μαρτύρων ιατρών,οΐτινες ώφειλον ημέρας τε καί νυκτός νά έπαγρυπνώσιν καί μεθ’ όρκου έν τέλει νά βεβαιώσωσιν δτι δ δόκτωρ
Τάννερ ούδεμίαν καθ’ δλον τό διάστημα τής έποπτείας των ει/ε
λάβει τροφήν. Πρός ασφάλειαν δ’ έτι μείζονα δ 'υπομονητικός Τάν
νερ έμενεν έ/τός μεγάλης τίνος αιθούσης μεμονωμένος, τήν αύτοϋ
έχων κλίνην έν μέσο) ταύτης έπί τραπέζης τεθειμένην, ένθα συ
νεπώς άδύνατον είς τούς φυλάσσοντας καί έπ’αύτόν διαρκώς έπαγρυπνοϋντας ιατρούς καθίστατο ούδ’έπί στιγμήν νά παύσωσιν
από τοϋ άδιαλείπτως πρός αύτόν ν’ άτενίζωσιν.
Καθ’ δλην δέ τήν διάρκειαν τών δεκατεσσάρων πρώτων ημε
ρών δ δόκτωρ Τάννερ ούδεμίαν έλαβεν τροφήν, ούδ’ έπιεν είδος τι
ποτού, ούτε ύδωρ ακόμη, ο: δέ περί αύτόν κατελήφθησαν ποός
στιγμήν ύπο φόβου μήπως αίφνης ϊδωσιν αύτόν έξ ασιτίας άποθνήσκοντα. 'Ως δέ τά χειμάζοντα ζώα, ούτω καί δ Τάννερ είχεν
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έως τότε άνευ τής προσλήψεως ούδεμιάς έξωθεν τροφής βιώσει όιά
μόνης τής ύπό τοϋ Οργανισμού αύτοϋ καταναλωσεως αντί πασης
άλλης τροφής τοϋ έν τώ ΐδίω σώματι αποταμιεύματος τοΰ λίπους,
είς τρόπον ώστε καί τό τοϋ σώματος αύτοϋ βάρος είχεκατα 25
λίτρας έλαττωθή. ’Από δέ τής δεκάτης πέμπτης ημέρας άοχην
τοϋ πίνειν ύδωρ έποιήσατο κατά ποσότητα σχετικώς άξιοθαύμαστον, είς δέ τό τέλος τεσσάρων ήμερων έπανεκτήσατο έκ τοΰ
άπολεσθέντος βάρους του ·ί· καί ήμίσειαν λίτρας.
Ού μόνον δ’ έπινεν ύδωρ δ δόκτοοο Τάννερ, άλλ’ ύπεβαλλετο
συχνάκις καί εις είδος τι ψυχρολουσίας, διαβρέχων έν τώ ύδατι
τάς χεΐρας καί έπιθέτων ειτα ταύτας καθύγρους έπί τοΰ μετώπου
καί άλλων τοϋ σώματος μερών. Καθ’ έκάστην δ’ ημέραν έξήοχετο
είς περίπατον έφ’ άμάξης, καί έπειδή τήν εικοστήν πέμπτην ημέ
ραν θύελλα κατέστησεν άδύνατον τόν τακτικόν αύτοϋ περίπατον,
διέτρεξε πεζή δ δόκτωρ μακράν τινα δημοσίαν τής Νέας 'Υόρκης
στοάν, μεγάλας καταβάλλων δυνάμεις όπως τό έαυτοϋ άνορθοϊ
σώμα, δπερ αρκούντως ήν κεκυοτοομένον.
Κατά πάσαν δ’ έγερσιν, τήν πρωίαν, τοΰ όόκτορος Τάννερ ο
σφυγμός αύτοϋ μετά πάσης ήρευνάτο ακρίβειας καί είτα εσημειοϋτο. Τή βοήθεια δ’ ένός δυναμόμετρου έξήλεγχον καί τίνα δύναμιν κατά τήν δεξιάν αύτοϋ είχε χε’ίρα, έπειτα δέ τόν έζύγιζον
καί έξήταζον τάς προόδους τής τοϋ μυϊκοϋ αύτοϋ συστήματος προβαινούσης ίσχνότητος. Τούτων δέ πάντων άπογενομένων, δ δό

κτωρ Τάννερ έλάμβανεν τότε έλαφρόν γεϋμα.... έξ άέρος καθαρού
έκ τοϋ παοαθύρου άνοιγομένου, Sv μετά πλείστης άνέπνεεν εύχαριστήσεως’μετ’ ού πολύ δ’ ύστερον τώ άνεγίνωσκον τάς εφημερί
δας, καί ύπηγόρευεν δ ίδιος μετά ταΰτα τήν αλληλογραφίαν του.
Μεθ’ δλα δέ ταΰτα περιεκαλύπτετο τήν κεφαλήν διά τίνος βεβρεγμένου χειρομάκτρου καί περιτυλισσόμενος διά τών τής κλίνης
αύτοϋ επικαλυμμάτων έξήρχετο εις περίπατον έφ’ άμάξης κατά
τό Central-Park. Έπιστρέφων δέ προύγευμάτιζε.... μέ ύδωρ καθαοόν καί έδέχετο τούς έπισκεπτομένους αύτόν" συνδιελέγετο δέ
μετ’ αύτών, τοϊς έδιδε παντοίας συμβουλάς καί ιδιαιτέρως παρήγγελλεν είς τάς κυρίας νά μή τρώγωσιν ή δίς μόνον τής ήμέρας.
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’Ενίοτε διελέγετο μετά κληρικών, έξήταζε και ανεύρισκε τάς

αληθείς τοΰ Χριστιανισμού άρχάς και ύπεδήλου δτι έργον χρι
στιανικόν έξετέλει, άποδεικνύων δτι η νηστεία τοΰ Χριστού υπήρ
ξε δυνατή. Έν τώ μεταξύ δέ τούτοι τον έφο^τογράφουν.
Τό δ’ άνυπόμονον έκ περιεργείας κοινόν έγίνετο έπί πληρωμή
δεκτόν εις τό νά περιέρχηται συνωθούμενον καθ’ έκάστην την κλί
νην τού δόκτορος, τΟσούτω δέ μάλλον ή τών περιέργων άπειρος αυ
τή συρροή άπδ ημέρας εις ημέραν έπηύξανεν, δσον δ υπομονητικός
Τάννερ έπλησίαζεν εις τδ τέρμα τοΰ πειράματος του. Αί δέ γυναί
κες προσερχόμεναι σωρηδόν την μεγίστην εύρισκον τέρψιν τοΰ νά
καθορώσι τδν δόκτορα Τάννερ εις τδ άκρον καθήμενον της κλίνης
του, ένδεδυμένον κατά τδ ημισυ, ν’ άποπλύνν) τδ στόμα καί νά
σφογγίζηται ε’ιτα τδ πρόσωπον η νά κτενίζνι τάς λευκόφαιους τής
κεφαλής του τρίχα;' ούδέν δέ τών τοΰ δόκτορος κινημάτων άπέλιπον νά ταϊς διαφύγη καί μετά πικρίας δλα τά θλιβερά αυτού
παρηκολούθουν συναισθήματα, άτινα ή κάτισχνος άπεικόνιζε μορ
φή του.
Έπί τέλους ή τελευταία τού εκουσίου τούτου μαρτυρίου στιγμ.ή έσήμανεν, οί πάντες δέ σπουδαία προσεδόκων συμπτώματα
ώς έκ τής αιφνίδιας τοΰ δόκτορος μεταβάσεως άπδ τής έπί τοσούτο 7» αραταθείσης ταύτης νηστείας εις δίαιταν μάλλον θρεπτικήν καί ούσιαστικήν ή τδ καθαρόν υδο>ρ. Τδ πράγμα όμως πολλώ
πλέον απλώς συνετιελέσθη ή δσον οί έπιστήμονες τδ κατ’ άρχάς
προέβλεπον.
"Αμα δ’ ή μεσημβρία τής πρώτης μετά τήν νηστείαν ημέρας
έσήμανεν, δ δόκτωρ Τά?νερ παρά τήν τών ιατρών του γνώμ-ην
επείγεται νά καταβροχθίση ροδάκινον, δπερ έπί πολλάς εις τήν
χεΐρά του έκράτει έυρας. Έπειτα δ’ ϊ·. α πειραθή άν εισέτι τάς
εαυτού διετήρει δυνάμεις, ταχέως έπί τίνος άναβαίνει έδρας, ήτις ήν έπί τής έν τώ μέσω τή; αιθούσης τραπέζης τεθειμένη, καί
είτα καθεσθεί; έπί ταύτης έπιεν ένώπιον τοΰ απείρου πλήθους
θεατών, οΐτινες θορυβωδώς αυτόν έπευφήμουν, ήμίσειαν γάλα
κτος κοτύλην, καί έφαγε τδ ημισυ ύδροπέπονος. Μετά δέ τό αν
δραγάθημα τούτο κατήλθε πάλιν δ δόκτωρ ήσύχως, άνευ τής
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συνδρομής ούδενός, άπδ τής υψηλής έδρας του καί μετ’ δλίγον
έπί τίνος άνήλθεν άμάξης, ήτις έφερεν αΰτδν μέχρι τής οικίας
τού ιατρού του δόκτορος Γκυννώ, οπού καί έπί τινας άπεκοιμήθη
στιγμάς, κατά δέ τήν έκεϊ έγερσίν του έγεύσατο έκ νέου ύδροπέ
πονος.
Κατά δέ τδ υπόλοιπον τής πρώτης ταύτης μετά τήν μακράν
νηστείαν ήμέρας ό δόκτωρ Τάννερ υπό τίνος κατελαμβάνετο νυ
σταγμού, έπί βραχύ διαρκοΰντος, καί έλάμβανεν φαγητά έλαφρά.
Κατά δέ τάς άκολούθους ήμέρας δ δόκτωρ Τάννερ έλάμβανεν ώς
τροφήν 32 ούγγίας γάλακτος, 2 λίτρα; εψητού τής έσχάρας
βοείου κρέατος, 6 ούγγίας ζύθου άγγλικού, τεμάχιά τινα άρτου
οπτού, γεώμηλα, μήλα, χωρίς νά συνυπολογίσωμεν καί τάς φέτας
τοΰ ύδροπέπονος, άς κατ’ αύτάς κατηνάλωσεν.
Εκτατέ δ’ δ δόκτωρ Τάννερ τάς σωματικά; αύτού έπανεκτάτο
άποιλείας,τοσούτω δέ μάλλον τάς εαυτού δυνάμεις ήσθάνετο έπιρρωννυμένας, δσον ή συνταγή, ήν τδ πείραμα αΰτοΰ τώ παρέσχε,
τών 2 εκατομμυρίων δολλαρ ίων (ΙΟέκατομ. φοάγ.), είσπραχθέντων έκ τής απερίγραπτου πεοιεργίας τών έκπεπληγμένων καί
κεχηνότων αυτού θεατών, ήτο άρκούντως λαμπρά καί λίαν πρδς
σωμ.ατικήν έπίρρωσιν συντελεστική. "Ο,τι δέ καί άν είπη ή
κακολογία καί δ φθόνος, βέβαιον καί άληθέ; φαίνεται δτι ύπδ
τούς δρου; τή; πλήρους καλής πίστεως τδ πείραμα τοΰ δόκτορος

Τάννερ συνετελέσθη.
Ή δ’ άνάλυσις τών έκ τοΰ σώματος αύτοΰ άποβαλλομένων γα
στρικών ύλών πρδ τής λήξεως τών 40 ήμερων έδειξεν δτι ού
δέν στερεόν ειχεν έν τώ όργανισμώ τοΰ δόκτορος παρεισδύσει
στοιχεϊον.
[Έκ τοΰ Γαλλικού.]
Nik.

Α.

Αρςενιις.
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ΑΙΝΙΓΜΑ
Κάθε νυχτιά χαιρέτα τον τόν ναύτην μέ τό φώς σου,
’Αστέρι μου επίγειο, κ’ είπέ στον αδελφό σου,
Νά μας τόν φέρη άβλαβο είς τής άχτής τήν άκρη,
Καί κάμε ’ποϋ ή μανοΰλά του μή χύση ποτέ δάκρυ.
Τό ’ξαγοράζ' ή άμοιρη, μέ χίλιαις λίτραις λάδι,
Καί στο προσφέρει άφθονα νά φέγγης κάθε βράδυ.
Ειν’ αδελφός τ’ αστέρι
Μ’ έκεΐνον ποϋ τον φέρει·
Τόν έχει είς τούς πόδας του,
Κ’ έκειός σάν αδερφό του,
Ώς μιά ψυχή αχώριστη·
Τον έχει στο λαιμό του...
Δ. Ρ.

Σ. Δ. «Π. Σ.» ’Ανωτέρω δημοσιεύομεν Αίνιγμα, πρδς τέρψιν
τών περί την λύσιν τοιούτων ασχολούμενων, τω δέ ά. λύτη η
Διεύθυνσις της «Ποικίλης Στοάς» δωρεΐ χρυσοδεμένα σώματα
δύο τοϋ 'Ημερολογίου και εικόνα αρχαιολογικήν ένδιαφέρουσαν,
τοϊς δέ έπομένοις τρεις, έάν μέν ώσι εγγεγραμμένοι συνδρομηταί
δωρεϊται έκαστο) χρυσοδεμένον έν σώμα, εί δέ μη, δίδεται δω

ρεάν αύτω §ν σώμα άπλοϋν.

ΕΥ A
a'

Γνωρίζω μίαν έποχήν, καθ’ ήν έμελαγχόλει,
Μιχρόν τι άν έστέναζα, καί ή ψυχή της όλη,
*0 νους καί ή καρδΐα τη;, ό ανθηροί της βίος,
Ώς στέφανος έστόλιζε τήν ΰπαρζίν μου θείος'
Όπόταν είς τήν θέαν μου εύδαίμων έμειδία,
'Αγνή ώ; βρέφους ό'νειρον, χαλή ώς Παναγία !
Γνωρίζω μίαν έποχήν, όπόταν ϊρως όλη
Προσευχομένη χ’ εις ναόν άχόμη μ’ άνεπόλει
*
Ότε ώχρία, άν μιχρόν έδράδυνα, ή κόρη,
Κ’ έρχόμενον μέ όφθαλμόν βεμδώδη μ’ έθεώρει. . .
Όπόταν είς το στήθος τη; τό νεαρόν έκείμην,
Όταν δέν ήμην άνθρωπο;, άλλά θεό; της ήμην *
Γνωρίζω μίαν εποχήν ότ’ ή ψυχνή της όλη,
Μόνον έμέ είς άπασαν τήν γην ώνειροπόλει
*
Όπόταν εμπλεω; χαράς χαΐ έ'ρωτος άγιου,
Μ’ έμπιστοσύνην έχλινεν έπάνω μου παιδιού,
Κ’ εύδαίμων κ’ ύπερήφανος διά τόν έρωτά μου,
Άπεκοιματο ήδιστα ύπό τά ό'μματά μου.

Β'

Γνωρίζω μίαν έποχήν.. —Χθές είς τό "Αντρου ήμην,
Καί ύπό δένδρου γυώριμου βεμδώδης έκαθήμηυ...
Όπόταυ ψίθυροι γλυκείς ήκούσθησαυ σιμά μου
*
Έστράφην, κ’ ύπό φύλλωμα πυκνόν τά ό'μματά μου,
Εΐδον έκείνην ! άλλ’ οόχι έχείνην τήν ιδίαν...
Άλλά τήν άπωλέοασαν έμέ καί τήν καρδίαν. .
Μεσήλιξ τις έκάθητο έγγύς τοΰ κορασιού,
Φέρων λαμπρόν άδάμαντα έπί *δακτυλιδιού
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ΙΙ0ΙΚΙΛ1Ι
Κ’ εκείνη πλήρης ίρωτος Εκάθητο σιμά του,
Κ’ Εθώπευε την χεΐρά του χαι τον άδχμαντά του...
Κ’ ή τον Ενώπιον ιύτής ώς μάρτυς ή μυρσίνη,
"Ητις επι του στήθους μου την έ'βλεπε νά κλίνη !·

Αίφνης τδ βλέμμα στρέφουσα μέ είδε... και θαρρείτε
"Οτι ώχρίασε; Ποσώς
*
πώς κςιτησχύνθη ; μήτε...
Άφήχε μόνον άφελώς τήν χεΐρα ήν εκράτει
*
'Ως τείχος ή άναίδεια τάς Εύας προφυλάττει !
"Ολα τά τείχη πίπτουσιν’ άλλ’ ή αναισχυντία
"Ισταται μ’ δμματα ζυνός, ακίνητος, όρθια...

Όπόταν τήν καρ.δίαν της ή κόρη μεταβάλη,
Δεν εϊναι πλε'ον ή αυτή, δεν είναι, είναι άλλη
*
Γίνεται τι... άλλα μέ τί νά τήν συγκρίνω ; ποία
Ταπείνωσις, ευτέλεια μ’ Εκείνην είν’ δμοία ·
"Οταν άφίνη ή ψυχή χαμαί νεκρόν τδ σώμα,
Πλέον δεν λέγεται ψυχή, καλείται όζον πτώμα...
Ο’*ίμοι δ σκώληξ χρυσαλ'ις καθίσταται ώραία,
Κ’ ή κόρη σκώληξ... έφυγα μέ βήματα δρομαία
*
Νά βλέπω σκώληκα τδν πριν δέν ήθελα θεόν μου...
ΊΙσθάνθην δάκρυ παγερδν Επι τδ βλέφαρόν μου...
Πίτον ή Επικήδειος σταγοιν του ίρωτός μου
*
Άπδ εκείνην τήν στιγμήν άπέθανεν Εντός μου !
ζ1868)

ΑΧΙΛΛΕΓΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

Η ΕΚΠΕΣΟΪΣΑ
δ'

Μή μέ χτυπάτε τήν πτωχήν, και μή λιθοοολήτε
Τήν άσκεπή μου κεφαλήν μέ ύβρεις κ’ ειρωνείαν
*
Το £όδον όπεο ?πεσε χαμαί μή τδ πατητέ
*
’Όχι, δέν £ζη πάντοτε είς αγοράς πλατείαν...
Χθές ίτι εις τδ μητρικόν κρυμμένου φύλλωμά του,
’Ήνθει αγνόν, τδν κάλυκα και εις τήν δρόσον κλεΐον,
Άλλ’ οϊμοι, τδ Επρόδωσε τδ μύρον κι’ ή χροιά του,
W εί/.ε τόσον εύθραυστον και ασθενές κλωνίον...
Έπάλαισεν ώς δύναται £ν ρόδον νά παλαίση’
Πίπτει ή δρυς και τδ πτωχδν τδ £όδον νά μή πέση·,...
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όμως και εις τής δδοΰ καταπεσδν το χώμα,
£χάσε το χρώμα του, έρυθριά ακόμα...
μή καταδικάζετε ποτέ τήν έκπεσοΰσαν,
λυπηθείτε τήν πτωχήν £οδήν φυλλορροούσαν I
Β'

’’Οχι! δέν είναι άτιμον τδ ρόδον όταν πίπτει,
Δέν είναι
*
είναι άτιμος ή χειρ ή'τις τδ ρίπτει
*
Έκεΐ/ον τιμωρήσατε δστις τδ δρέπει μόνον
*
Τδ θύμα δέν καταπατούν, άλλα τδν δολοφόνον.
ΊΙ πίστις μέ άπώλεσεν, άγνότης μέ φονεύει’
Παν δ,τι είναι εύγενές, άλλοίμονον, πιστεύει’
Εμπιστοσύνη, έ'κστασις, αγάπη, ευσπλαγχνία,
Μέ άλλο, άλλο ονομα σάς κράζ’ ή κοινωνία...
Ί1 αρετή κατέστρεψε παρθένους πλειοτέρας
*
Γίνεται μητρυιά ήμών και μήτηρ είς έταίρας!
Άλλόκοτον ! δτ’ ίχομεν εταιρικήν καρδίαν,
Διατηρεί τδ σώμα μας χιόνος παρθενίαν...
Πόσαι εταίραι τήν ψυχήν, παρθένον σώμα £χουν’
Τάς σώζ’ ή γνώσις τοΰ κακού, εις τοϋτο υπερέχουν..*
'Ρυπαίνουν τήν καρδίαν των και λούουσι τδ σώμα,
Και ή λαγνεία μειδιά εις τδ αγνόν των στόμα...
Πταίει τδ άνθος ασθενές άν ήναι τής μυρσίνης,
Κ’ ή νέα κόρη άπειρον άν £χη τήν καρδίαν ;
*Δν £ίπτη τ’ άνθη τά λευκά απλή πνοή εκείνης,
Και δαίμων τήν νεάνιδα άν φέρ’ εις τήν σκοτίαν ;
’Ά, όχι
*
ψάλλει δι’ ημάς δ δφις, δέν συρίζει
*
'Η ευσπλαγχνία μάς νικά, αγάπη μάς κρημνίζει’
Υπάρχουν πτώσεις, αίτινες υψώσεις δμοιάζουν.
Και όμως μάς λιθοβολούν, άφοΰ μάς θυσιάζουν
*
Λαμβάνουν ύδωρ διαυγές εις κάλυκα και πίνουν
Και όταν, όταν κορεσθοΰν κ’ ή δίψα καταπαύει,
Τδ άθλιον περίσσευμα ψυχρώς μακράν των χύνουν,
Κ’ επάνοί λίθων έκαστος τδ κύπελλόν του θραύει...
Κ’ εϊμεθα έ'νοχοι ημείς και άμεμπτοι έχεΐνοι
*
7Ω κόσμε, κόσμε
*
τίς κχι σέ ώς κρίνεις θά οέ χρίνη ;

Γ'
Τί επταισα ·, ήγάπησα πολύ, και ή ψυχή μου
Πεφιλημένου αδελφού ήλέησε τδν πόνον
*
Ιδού ή αμαρτία μου, ιδού ή ένοχή μου
*
Φευ ! δι’ άγάπης έγκλημα εν δάκρυ δότε μόνον.
«Άφέονταί σοι, εκραξεν, αί άμαρτίαι, γύναι,
’Εκείνο ς, όν έμύρωσε ποτέ άγνή εταίρα,

45

226

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

"Οτι πολύ ήγάΓ.ησας» προ το5 θεού σου κλίνε
*
’Ώ, τί συγγνώμη υψηλή κ’ έπί νυκτδς ημέρα !
Εΐν’ ιερά ή κεφαλή ή έγκαταλειφθε'σα,
Και είναι τόσον δυστυχής γυνή άτιμασθεΐσα !
δ'

’Ω Σύ, όστις μ’ ήφάνισες μέ τήν φρικτήν σου νίκην
*
Θέλω να σέ καταρασθώ πριν £τι άποθάνω’
"Οσην αισχύνην δια σέ ύπέφερα και φρίκην,
Τόσην νά £χης σύ χαράν έπί τής γης κ’ έπάνω !
Μ’ εν μετανοίας δάκρυον τά βλέφαρα νά κλείσης,
Και ζώσαν άν μ’ έπρόδωκας, νεκράν νά μ’ άγαπήσης....
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Θύμα σου'δέν εΐνιι πλέον ή καλή μου ή καρδία
Μακράν ανία !

Πριν άν όλην μέ κατείχες, νυν είμ’ άσπονδος έχθρά σου.
Μάτην £τι μέ πιέζεις, μάτην ισχυρώς μέ θλίβεις,
Σέ μισώ, υοί φέρει τρόμον καί αύτδ τδ ονομάσου
Δολοφόνε τών ανθρώπων, τής γλυκείας μου τής "Ηβης
Σου διέφυγ’ έπί τέλους ή καλή μου ή καρδία
’Έορε ανία !
ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΟΓ.
ΆΟ^ναι· 'Ιανουάριος 18οΟ·

ΑΧΙΛΛΕΓΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΛΕΥΤΕΡΑ ΗΡΟΣ ΦΑΛΜΕΡΑΓΕΡΟΝ (?)
ΜΑΚΡΑΝ

ΑΝΙΑ!

’Ιδού πάλιν τήν γραφίδα εις τήν χεΐρά μου λαμβάνω
Άλλ’ ώς άλλοτε ε’ς δάκρυ, εις χολήν δέν τήν έμβάπτω.
Το έπίλοιπον τοϋ βίου φαιδρά θέλω νά περάνω
Και τδ μαΰρον παρελθόν μου εις τδ στήθός μου τδ θάπτω
Πολύν χρόνον ή καλή μου, ήτο θυμά σου καρδία
Μακράν ανία!
Τί έκέρδισα θρηνούσα τδ γνωρίζω έγώ μόνη.
Κάθε δάκρυ μίαν ώραν μου άφήρει τής ζωής μου.
Άπωλέσθησαν ματαίως οί καλλίτεροι μου χρόνοι
R’ ϊτι νεαρά τδ γήρας βλέπω έντρομος έγγύς μου.
Έ καλή μου, δέν θά μείνη πλέον θυμά σου καρδία
Μακράν ανία !

Τήν κατέσχισας εις βάκη τήν -χρυσήν νεότητά μου.
Πλήν τά βάκη αύτά όλα £ν πρδς ?ν θέλω συνάζει,
Και τούς πόθους λησμονούσα και τά πρώτα όνειρά μου
Σ’ τάς πληγάς μου ή ιδία θέλω βάλσαμον σταλάξει.
'II καλή μου, δεν θά ήναι πλέον θυμά σου καρδία
Μακράν ανία !
Θά άγωνισθώ, τδ βλέπω, απ’ έμου θά σέ μακρύνω
*
Θά μέ καταβάλης ίσως, αλλά τέλος θά νικήσω.
Τδν αύχένα έπί πλέον είς τδ βάρος σου δεν κλίνω.
’Άν ζητής νά μέ νεκρώσης έγώ θέλω πλήν νά ζήσω.

Καί άλλην είδα.— Τί ·—'Ελληνίδα'
ε’ίδα καί άλλην θεοειδή.
Ά, Φαλμεράγερ ! εϊμεθα Σλάβοι,
είπον τά χείλη σου τά ψευδή.
Άλλ’ άν, κωφεύων, τών ’Ολυμπίων
δέν άνεγνιόρισες τήν φωνήν,
ίργου καί ιδε τήςχρυσοθρόνου
'ΤΙρας τδν τύπον, τήν καλλονήν.

*Ερχου καί ιδε. άν δέν τυφλώττης
καί μείνε άλαλος, ένεός.
Δέν είναι άγαλμα, όχι
*
είναι
ένσαρκωμένης ζωής ήώς.

Ζώσα καί άφθαρτος μαρτυρία
διαλαΟοΰσα πάντα καιρόν’
διαφυγουσα έν μέσω δούλων
πένθους καί θλιψεως ημερών.

(1) Πρδς τον Φαλμεράγερον, έξαγαγόντα έκτου τύπου τής μορφής τών Έλληνίδων όσας είδε, τδν ισχυρισμόν, ότι καί αύτδς ούτος δ τύπος προσμαρτυρεί
τήν σλαβικήν τών νυν Ελλήνων καταγωγήν,δ αοίδιμος Καρασούσσας είχεν άποτείνει μίαν τών αρίστων ώδών αύτου, τήν άρχομένην ώς ούτως
*
»Άι 'Ελληνίδες, Έλληνίδες....
»:Ά ! τήν αγάπην μου δέν τήν είδες!» κτλ.
Καί δ ποιητής λοιπόν τής έπομένης ώδής, συνθέσας όλίγας ήμέρας ποδ ταύτης
έτε'ραν πρδς καλλίμορφόν τινα Έλληνίδα τής Αλεξάνδρειάς, διά τοΰτο επέγραψε
τήν παρούσαν δ ευ τέ ρ αν προ; Φαλμεράγερον.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Δεν έξωρύχθη άπδ τοΰ κόλπου
τή; γης λίθινη και σμιλευτή,
μουσείων κόσμος ψυχρός, μελέτη
τοΰ παρελθόντος καί τελευτή.

έζ (ινεκδότου σατυρικόν ΐ'πους

«Ο ESOPIETOi; ΛΙΛΒΟ νΟΙί

Νοεί τδ βλέμμα, πάλλει τδ στήθος’
θερμόν τδ αίμα ύποθροεΐ,
τά μεν φοινίσσον, τά δ’ ύποφώσκον'
φώς, νους, καρδία, ψυχή, πνοή.

Κατεμαγεύθης, έλληνομάχε’
σε βλέπω έμπλεων θαυμασμού,
ώς πρδ τής πρώτης' λοιπδν τάς βίβλους
καΰσον θυσίαν έξιλασμοΰ.

Μηδέ μ’ έρωτα ποιαν τών δύο
νυν άποφαίνομαι προτιμών.
Ποιαν τών δύο ; Έρώτα μάλλον
ποιον τών δύο μου οφθαλμών.
I. ΙΣΙΔΩΡΙΔΗΣ ΣΚΤΛΙΣΣΗΣ.

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ;
Γνωρίζεις γ’ατί σ’ οΰδωχε
'Ο Πλάστης τέτοια χάλλη,
Τήν ώμορφΓα τριαντάφυλλου
τοϋ γΐαοεμ,ΐοϋ τή χάρι.

Γιατί στα μάτια σ’ οΰχυσε
’Αστροφεγγιά τ’ Άπρίλι,
Καί τής αδγής χαμόγελο
Στα δροσερά σου χείλη.
Γνωρίζεις ; ”Αχ, άν γνώριζες
Πώς σ’ έπλασε άχτΤδα
Μ'ες τό σχοτάδι τής ζωής,
Τής δυστυχιάς έλπίδα,
Τά ’μάτια σου δέ Οάριχνες
Πάντα σχυφτά κυρά μου,
Ποϋ σ’ έχω δώ γΓα φυλαχτό
Κλεισμένη στή καρδιά μου.

Ν. Δ. ΧΔΤΖΙΣΚΟΣ.

ΡΑΨΩΔΙΑ ΠΡΩΤΗ
(Έπίκλησες. Το συμβούλιου τών 13. Είσαγωγή είς δίκην καί καταδίκη
τού Σατανα Βαβέλ-)

Μούσα πού είσαι;! ’Άκουσον τή; ασθενούς φωνής μου
*
παραιτήσου τήν ποίησιν τδ άσμα τάς ορχήσεις
έπι μικρόν, και δδς έμοί τήν άρωγήν Σου ήδη’
άς ’ίδω τδ μειδίαμα τών θείων σου χειλέων
εύσπλαγχνοκαλοκάγαθος Κυρία Καλλιόπη !
Βοήθησαν τδν Σατανά Βαβέλ νά έξυμνήσω,
και όσα ύπέστη έν τή γή έξορισθείς νά γράψω.
. . . Δέν είμαι αδιάκριτος πολύ καλά γνωρίζω
ότ’ είναι οχληρότατου νέαν ώ; σέ σφριγώσαν,
χαρίεσσαν και τδ λοιπά, Ινώ διασκεδάζεις
νά σέ καλέσω παρ’ έμοί δπως διέλθης ώρας
μονήρεις’ όμως σύγγνωθι ! μή όργισθή; Κυρία !
— ώ ! τήν οργήν τής γυναικός παραπολύ φοβούμαι —
. . . ’Ανάξιος θεράπων σου, ώ Μοΰσά μου, δέν είμαι,
διότι άν δέν δύναμαι καλώς νά σέ ύμνήσω
δέν σέ υβρίζω καν ποτέ, ώς οί ^ωμαντικοί μας
*
δέν άφαιρώ τά £όδα σου νεκράνθεμα νά θέσω,
ούτε σ’ ένδύω σάβανα τδν πέπλον άφαιρέσα; . . .
έγώ φαιδράν σέ θεωρώ, λοιπδν φαίδραν σέ ψάλλω,
κ’ είν’ ή φωνή μου ασθενής, πλήν άδολος, γνησία . . .
Και σείς ώ αποτρόπαιοι υιοί τού μαύρου "Αδου . . .
πνεύματα καταχθόνια τήν κόλασιν ο’κοΰντα,
σείς . . . φίλοι τών καταστροφών, τής φρίκης τής οδύνης,
τοΰ τρόμου καί τοΰ δδυρμοΰ, του σκότους καί τοΰ χ άους . . .
Δαίμονες τρισκατάρατοι, πυρίπνοι, κερασφόροι . . .
ώ σε“ς οί δένδρον μέγιστον τήν γήν ύποβαστάζον
άπαύστως πριονίζοντες πρδς έςολόθρευσίν μας,
οί πάντα τά άνθρώπινα έχθαίρον τε; τοσοϋτον . . .
μή άντιπολιεύεσθε τδ ιδικόν μου ίργον,
διό τ’ ειν’ έργον σα; σχεδόν, συμβάντα ιδικά σας. . .
Μή γίνεσθ’ α’ίτιοι κακού τοις άναγνώσταις, Γνα
εύθυμοι ώσι καί φαιδροί δπόταν τ’ άναγνώσουν,
μήπως τυχόν, ώ; άνθρωποι, άλλοθεν όργισθέντες
πάντες στραφούν πλησίστιοι κατά τής κεφαλής μου. . .

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

Λοιπόν εννέα Μούσαι μου, Δ 1 α β ό λ ο ι . . . όσοι είσθε . . .
βοήθεια . . . βοήθεια . . . διότι θά άρχίσω . . .

ΤΟ ΠΑΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
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’Άγριον σκότος πανταχοΰ τής φύσεως άπλούται. . . .
μόλις £ν άστρον άμυδράς αχτίνας διαχέει,
ώς άλλη νεκρική λαμπάς, στην νεζρωθεΐσαν πλάσιν . . .
Ουδενδς ζώου λογιχοΰ βήματα άντηχούσι
και μόνον ποιητήν τινα βωμαντιχδν θά ’ίδης
άτημελομακρόχομον και μαυροσαλοφόρον
στα μαύρα σκότη τής νυκτός νά περιδιαβάζη,
Οέλοντα νά συγκινηθή, πάλιν μετανοούντα,
διότι δέν παρίσταται ούδείς νά τον Οαυμάση , . .
. . . . Θά ήτο μεσονύκτιον . . . πλήν συγχωρήσατε με
εν πρώτοις τούς ^ωμαντικούς νά μιμηθώ ολίγον
μέ ήχηράς, μακροσκελείς, κενάς, πομπώδεις λέξεις,
μέ άστραπάς, μέ κεραυνούς και μέ βροντάς άπαύστους
Οά προσπαθήσω κατ’ άρχάς νά σάς φοβίσω ’λίγον,
ίσως, ώ φίλοι συγχισθή δ νους σας έκ του φόβου,
κ’ έκ των πολλών μου αστραπών τά ’μάτΙα σας Οαυμβώσουν
και κατορθώσω και εγώ νά σάς φανώ σπουδαίος . . .
. . . . Θά ήτο μεσονύκτιον περίπου, όπως είπαν,
ήτο χειμών έκ των πολύ σπανίων εις Αθήνας.
=Βο^άς έφύσα, κεραυνοί έπλήγωνον τήν φύσιν
βροχή ^αγδαία, άπαυστος, κατέκλυζε τήν κτίσιν,
ή χάλαζα ορμητική εκρουε τάς ύέλους
και ήχει ήχον ηχηρόν έναρμονείου μέλους . . ,
τά σύννεφα παμμέλανα άλληλοβλασφημοΰντο
κ’ έκ τής οργής τά στέρνα των ώγκούντο, έδονούντο,
αί άστραπαί άνέφλεγον του ούρανηΰ το δώμα!
τίνος υπνώττει οφθαλμός;! τίνος καθεύδει σώμα;!
απώλεια 1 καταστροφή
οϊμοι ! I ! φευ, φευ 11!! έκρότει
δ κεραυνός βαριεπής, προήγγελλον οί κρότοι
ύγρών μεγάλην εκροήν έβρεμον άνω ψόφοι,
ούρανονεφελόδρομοι, πελαγολιμνοτοόφοι,
αίθερονεφοβάμονες, ήλεκτροπυροφόροι . . .
χιονοχαλαζοβροχοβροντοζεραυνοφόροι . . .=
.... Πλήν αρκετά σάς ’φόβισα' προβώμεν εις τδ έ'ργον
κ’ έκθέσωμεν του Σατανά Βαβέλ πάσας τάς πράξεις,
καθ’ ήν σειράν δ ίδιος αύτάς έδιηγήθη
. .
Άν δ’ έκ τής άφηγήσεως τής ιστορίας ταύτης
τύχη και όργ^σθή κανείς έκ τών αναγνωστών μου,
νά μή τά β ά λ η μέ έ μ έ* δ Διάβολος τά είπε . . .
αύτός είναι ύπεύθυνος, εγώ ποσώς οέν πταίω . . .
έπεξηγήσεις δ’ άν ζητή και ικανοποιήσεις
άς μάθη τήν διεύθυνσιν κι’ άς ’πάγη νά τον εύρη . . .

Έρημία ήν έδώ πρό χρόνων.
Γη απάτητος καί σιγηλή.
*Άκανθχ αυτήν έκόσμουν μόνον,
Καί θαμνίσκοι θύμου χαμηλοί.

*0 ποιμήν έδώ διήγε χαίρων,
Φύλχξ τού προβάτου, τής αίγδς,
Κ’ έν χερσί θανάτου όπλον φέρων
ΙΤ?ρι επλανάτ’ δ κυνηγός.

‘Άνθη τώρ’ αυτήν κοσμούν μυρία
Άνά μέσον δένδρων σκιερών.
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Άδει έν αύτή πτηνών χορεία
Ευφροσύνης άσμα λιγυρόν.
"Οπου πρώην εκλαιεν ή φύσις,
"Οπου χώρα εκειτο ξηρά,
Κήπος τώρα τέρπει τάς αισθήσεις
"Οασις προήχθη ανθηρά.

Κήπε, άχ ! θά ζήσης αιωνίως ;
’Άδηλος τής μοίρας ή βουλή.
Έ.τί γής εφήμερος δ βίος,
Καί τδ παν, τδ παν μεταβολή.
Αλ.

Κδτδκογζβνός.

ΑΣΜΑΤΙΟ Ν
— Μ’ αγαπάς;
— Κ’ έρωτας,
Άν, πουλί μου, σ’ αγαπώ ;
Τί νομίζεις ;
Τδ γνωρίζεις’
Θέλεις πάλι νά ’στδ πώ;

Άχ, σκληρή !
Σάν κερί,
"Οπου λυόνει στή φωτιά,
Κ’ εγώ λυόνω,
Τελειόνω
Γ1ά μΐά μόνη σου ματίά.

”Ω, πονώ!
Τριγυρνώ
Μοναχός στή έρημίά
Κάθε βράδυ
Στδ σκοτάδι,
Σάν πουλί χωρίς φωλιά
Δέν μέ κλαΐς,
Μά μέ λές
— Πώς τδ λέγεις! — « Μ’άγαπάς;»· —
Πληγωμένα .
Άπδ σένα
"Εχω στήθη. Τά χτυπάς ;

Μά έδώ
Πού νά ιδώ
"Ενα βλέμμα σου γλυκύ,
Ν’ άναζήσω
Νά μή σβύσω
Μές τή μαύρη φυλακή ;

Μή, ώ μή!
Στεναγμοί
Μου μαραίνουν τή ζωή,
Καί παθα'νω
Καί πεθαίνω
‘Μέρα νύχτα καί πρωί.

Οι παλμοί
οί καυμοί
Τής καρδιάς μου τής πτωχής
Μέ πεθαίνουν
*
Μ’ άνασταίνουν
’Ενθυμήσεις ευτυχείς.

Μ’ είσαι σύ
*Π χρυσή
Καί ή μόνη μου έλπίς,
Τδ κρυφό μου
’Όνειρό μου
*
Σέ λατρεύω !—Τί Οά πής;

"Λογος Μάρτιο; 187ο ·

Δ. Κ.

’Οκτώβριο; τ·υ 1873.

Δ.

Γρ.

Κ.

Βδγδογνίωτης.

ΠΟΙΚΙΛΗ
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ΕΡΩΤΙΚΑ
EjKEINH
Μέ ?ρωτα
*.
«Τις είν’ ’Εκείνη;»
έν μέσο» του βομβούντος πλήθους
— κ’ ή κεφαλή της κάτω κλίνει
μετά σεμνού παρθένου ήθους.—

Και μ’ έρωτα, ένώ κυκλούσι
τήν καλλονήν της τόσοι, τόσοι!
ένω πολλοί πολλά λαλοΰσι,
εν βλέμμα μόνον νά ταΐς δώση.

Τίς εΐν’ έκείνη, ήν ύμνεΐ
ή ποίησίς μου καθ’ημέραν,
δι’ ήν ή γή μ.’ είνε στενή
κ’ ήτις τών άστρων μ’ άγει πέραν ;

Τίς είν’ ’Εκείνη ; Είν’ αύτή,
ής τδ όνομα ούδέ Οά εϊπω,
>
ένόσω κόσμον συγκρατεΐ,
κ’ έγγύς της ών έγώ πλήν λείπω.

Η ΚΥΡΑ-ΦΡΟΣΥΝΗ
Είς τδν Ό ρ φ έ α προσκαλε"
τδν κόσμον ή Κ υ ρ ά-Φ ρ ο σ ύ ν η.
Καί θά συνέλθωσι πολλοί...
θά £λθη άρά γε κ’ ’Εκείνη ;
Βαρύς ώς μόλυβδος, μέ βήμα
βραδύ ανέρχομαι καί πάλιν,
οπού μέ φέρει κόσμου κύμα,
είς τύρβην καί χαράν μεγάλην.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

δεν θά ήπόρει οιατί
μακράν της βήμα τρέπω.

Είν’ άλλη, άλλη μετ’έμου
*
κι’ όταν αύτήν φθονήση,
τότε κ’ έμέ μετά παλμού
έγγύς τ^ς θ’ άτενίση.

Ώ, άν έγνώριζεν αυτή
πώς έν βοή τήν βλέπω,

ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ

Ά! πόσον είνε αγαθή!
Ώς άγγελος Οά είχε ζήσει,
εις τδν Θεόν πριν εύχηθή
τήν γην νά ί'δη ν’ άγαπήση.

Άν ειν’ αύτδ λοιπόν ζωή,
δ θάνατος δέν είνε μύθος.

'Οποία νέκρωσις, δποία
γλώσσαν καί βήμά μου δεσμεύει!
Τόσαι ψυχαί, καί μία, μία
τδ άλγος μου κάν δέν μαντεύει!

Άλλα ιδού την ήλθ’ έκεϊ !
Ά ! ή ζωή τί μάγος είνε !
’Άς άντηχήσ’ ή μουσική,
πολλαί δμού Κυρ ά-Φ ρ ο σ ύ ν α ι.

Ώ ειρωνεία, ώ βοή I
Πώς μέ πονεΐ Οα^ώ τδ στήθος !

—<χ>>^Ο<>—

’Αφού τήν έπλασα έγώ
καθώς τήν έφαντάσθην,
μωρός πρδς τί τήν κυνηγώ
εις πλήθη κ’ έκουράσθην ;
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ΟΝΕΙΡΟΝ

’Ώ, νά μ’ ώμίλει διαρκώς
ύπδ σκιάν γλωράς έλάτης ,
νά εμενα έκστατικδς
έκεΐ παρά τά γόνατά της !

Πόσα θά μ’ έλεγε καί πόσα,
όσα δέν μ’ έλεγεν ακόμα
ή μαγική της θεία γλώσσα
τδ λάμπον της θά ελεγ’ ό'μμα I

Καί νά μ’ έλάλει, νά μ’ έλάλει,
έγώ ν’ ακούω, τούτο μόνον,
ένόσω Οά μέ περιβάλλη
διά τών δύο βραχιόνων !

"Ω, νά μ’ ώμίλει διαρκώς,
νά ή/.ουον έν ευφροσύνη,
σιγά σιγά δ’ έρωτικώς
εις την αγκάλην μου νά κλίνη !

------- οο>®ίο<»------

ΠΟλΌΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ^
Δέν με πιστεύει, δεν πιστεύει
τούς στίχους μου ειλικρινείς.
Τδ είπε, κι’ όμως μου μαντεύει
τάς σκέψεις όλας ώς κανείς.
Έάν που σύνοφρυν με ϊδη,
«Τί έ'χεις κ’ είσαι λυπημένος ;
’Ιδού...» κ’ εν άνθος της μοι δίδει,
κ’ ιδού χαοα και νέον σθένος.
Έάν μ’ άχούση μ’ ειρωνείαν
ψευδές νά λέγω αίσθημά τι,
παράπονον και τιμωρίαν
ευθύς μ’ έν βλέμμα μ’ έπιτάττει.
Μαντεύει, ότι νά πιστεύω
μ’ έδίοαξεν έπί τοΰ κόσμου,

άλλ’ ότι έ’τι και θηρεύω
νά ήν’ αύτή διδάσκαλός μου.

Μ ή διά τούτο, μή διότι
νυν άνυψοΰται ή ψυχή μου,
ένω έκείνης σπεύδει πρώτη,
δέν μέ πιστεύει ή κα) ή μου ;

’Εκπλήσσεται ότι ψελλίζω
τά υψηλά νοήματα της,
ένω ακόμη συλλαβίζω
μικρός ύπδ τά νεύματά της ;
Ώ άς
οποία
Ώ άς
Εΐμαι

πιστεύη ! Δέν γνωρίζει
είν’ή δύναμίς της!
πιστεύση τί χαρίζει...
δ πρώτος μαθητής τη;

ΦΟινόπωρον ! βροντά καί βρέχει,
καί αφού βρέξη, νέφη πάλιν.
Τί πόνον ή ψυχή μου έί/ει,
δ νους μου ποίαν έχει ζάλην!

Μετά εν ϊτος πάλιν θέρος,
τάς νύκτας πάλιν ή μαγεία,
άλλα Οά μ’ £λθη άλλος ερως,
άλλη ζωή έν τή καρδία ;

ΙΩ. Κ.

Καμπογρογλος.

ΣΤΟΑ
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ΑΙο3 φάνη, καί τά θλιβερά τραγούδια μου τής ψάλλει.
Νά, σέ λιγάκ’ ή μουσική θέ νά περάσ») πάλι...
Περν^... νά μήν τό ίσωνε. Τρελλό σκοπό βαροΰσε,
Σάν ν’ αποκρίνονταν αυτή καί μέ περιγελοΰσε.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ Ε· Β·

Ν. ΚΑΜΠΑΣ.

’Ήθελα τδ τραγούδι μου νά σούμοιαζε στη νειότη !
Ναχε τη χάρι του άνθου που αγέρι μυρωμένο
Ξυπνάει τδ χάραμμα. κρυφά άπ’ τδ βουνο η πρώτη
Τοΰ ήλιου άχτΐδχ μή φανή και τώβρη κοιμισμένο.

ΒΟΪΑΟ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ
Βοονό που τό κεφάλι του σέ νέφη γέρνει μαϋοα
κ’ αντί χορτάρι πράσινο τό χχόνιτό συνάζει,
παραπονιέται κ’ άγρια τά φρύδχα του σκεπάζει,
καί άπό στήθεχα πέτρινα ξερν^ καπνό και λάορα.
«Καταραμένα σύννεφα ! γιατί τήν κεφαλή μου
σκεπάζεται καί πνίγετε χε-.μώνα-καλοκαΐρι ·
μόλις μ’ άφίνετε στιγμή νά άνασάνω μχά,
νά καμαρώσω τό ’ψηλό, θεόρατο κορμί μου,
νά ιδώ γαλάζχο ούρανό καί άσημένχο αστέρι,
καί πάλι μέ σκεπάζετε σέ μαύρη καταχνιά !»
Λένε τά σύννεφα· «Βουνό, βουνό σαμαρωμένο.’
γχατί μέσα στον κόρφο μας νά κτίσης τή φωληά σου ;
γχά δχές έκεΐ τής χαμηλαΐς ραχούλαις πώς γελούν,
καί πλέουν μέσ στά λούλουδα καί σ’ήλχο χρυσομένο !
χαμήλωσε καί συ, βουνό, νά φύγ’ ή κατσηφηά σου,
κ* ή άνοιξι κ’ ή μυρωδχαΐς νά σέ γλυκοιριλοΰν. ®

Νά ήτον λάλημα πουλιοΰ στην ανθισμένη φτέρη
Που έρωτεμένο άρχινα τραγούδι νά τονίση
Και πριν Οχμπώση δ αύγερινδς τδ ζηλεμένο αστέρι
Τρέχει τδ ταίρι του νά βρή στην κρυσταλλένια βρύσι...
Άηδονοστομη λαλιά σέ φουντωτδ κλωνάρι,
Καιρδ που δ ’Απρίλης άρχινα τά άνθη του νά στρώνη
Μέ τή λαλιά σου νχμοίαζε, νά σόύμοιαζε στή χάοι...
Συ τδ τραγούδι ν’ άρχινας κι’ αυτή νά δευτερώνη.
νΠ νά ήταν καν άπχρθενη τής χαραυγής δροσοΰλα
Που πιάνετε τρεμουλιαστά στής βοδαριάς τά στήθη,
'Ωσάν δειλή δέκα χρόνων ολόχαρη παιδούλα
Που ακόμη δέν έγνώρισε τδν κόσμο που έγεννήθη.

’Α ! νά γύριζαν οί καιροί και τής καρδιάς τά νειάτα!
Πόσα κ’ έγώ δέ θάγραφα χαρούμενα τραγούδια
Ποιδς ξέρει μέ τί όνείρατα χρυσά πάλι γιομάτα
Τδ μονοπάτι άν εΰρισκα στρωμένο άπδ λουλούδια.

’Εν Λαμία 2(5 Άποιλιου 18ί5.
Αριστομένης

Τί άν γυρίζη ή άνοιξι στον κόσμο κάθε χρόνο
Τί άν ανθούν ή μυγδχλιαϊς καί πρασινίζ’ ή φτέρη
Μέ τής καρδιάς που αδέλφωσε μιά μέρα μέ τδν πόνο
ΙΙολλαΐς φοραΐς αγύριστο περνάει τδ καλοκαίρι.

1.

Προβελεγιος.

----- °------------

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
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22 Όχτω^ίου 1880.

Κ. Γ.

Ξένος.

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ
Κάθε πρω'ί ή μουσική τόν δρόμο μας διαβαίνει
Νά τήν άκούσ’ρ μιά στιγμή ’στό παραθύρι βγαίνει,
Καί τήν κυττάζω. 'Ο σκοπός ετυχε νά στενάζτ)
Έχτές. Γιά 'μένα τό πικρό παράπονό του βγάζει,

Άπ’ τόν κόσμον δλον τούτον έποθοΰσα νά ’μαι ξένη,
Σέ βουνό νά ή/’ επάνω ή καλύοη μου κτισμένη’
Δένδρα νάχ’ ολόγυρά μου, άνθισμέναις πεδιάδαις,
"Ανθη, βρύσαις, πρασινάδαις.

Τής μαγευτικής έρήμου πώς θά χαίρουμαι τά κάλλη ’.
Σάν Θ’ ακούω τή φλογέρα τοΰ ποιμένος που Θά ψάλλη!
Συντροφχά μου θέ νά έχω τήν ολόχρυση σελήνη
Με σ’ στή; νύχτας τή γαλήνη.

23G
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Στή; μυρσίνης τά κλαράκι» θ’ άναπαύουμαι γερμένη
Καί θά βλέπω τό νεράκι ποϋ κυλώντας θά διαβαίνη·
Τό αηδόνι θέ ν’ ακούω τό κελάδισμα ν’ άργίζη
Τ! γλυκά θά μέ κοιμίζη !

Όλο μΰρα 0’ αναπνέω άπ’ τόν καθαρόν αέρα·
Τά πουλχό θά μέ ξυπνοΰν’ άμα θά χαράζ’ ήμέραΤ! ζωή I δεν τήν άλλάζω μέ τοϋ κόσμου τά καλά,
Μέ τά πλούτη τά πολλά.
Τό τραπέζι μου θά στρώνω μεσ στά πεύκα άποκατω,
Τό ψητό μου μεσ’ στά φύλλα, τό ποτήρι μου γεμάτο’
Μέ τί ορεξι θά τρώγω! τί κρυό νερό θά πίνω.
Τό τραγούδι δέ θ’άφίνω.
Όσα κάλλη έ’χ’ ή φύσις, όλα τότε θά χορτάσω
Και τάς τόσα; μου φροντίδας μία μία Οά ξεχύσωΊΙ ζωή μου, ή ψυχή μου 0έ νά ήν" ή έξοχή
Ή καλύοη μ' ή πτωχή.
Μδριεττα
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Δέν θέλω κόρην άπειρον, δειλήν, συνεσταλμένην
Άνίδεον τής ήδονής καί ανευ μυστηρίου,
Θέλω καρδίαν ζήσασαν ψυχήν συντετριμένην
'Ραγεΐσαν υπό τών πολλών τρικυμιών τού βίου.
Γυνή, ήτις ϋπέφερε καί έταλαιπωρήθη
Καί έκλαυσεν εις τής ζωής τά θλιβερά ερέβη
Κ’ έφερε νέον Γολγοθά εις πονεμένα στήθη,
Αύτή γνωρίζει ν’ άγαπφ, γνωρίζει νά λατρεύη.

Έλθέ, έλθέ, πριν, φίλη μου, γηράση ή καρδία
Κ’ έξατμισθή τό άρωμα καί κλίνη μαραμμένη,
Πριν έλθη μεσονύκτιον καί τάφου ηρεμία·
Έλθέ' ή χάρις, ή ζωή, ό έρως δέν προσμένει.
Όπόταν θάλλη ή ζωή εις παρειάς ευώδεις
Καί αποπνέει άρωμα ηδυπαθής αγκάλη
Όταν τό χείλος ασπασμούς χαρίζη πυρετώδεις
Καί έξ αρρήτου ήδονής τό στήθος άναπάλλη-

Μπετςογ.

"Οταν εμπρός ήμών περ? ή καλλονή γλυκεία
'Ως μυρωμένο; ζέφυρος t ώς μέλους αρμονία,
Ώ ! τί; μωρός τά ομματα αναίσθητος Οά κλείση,
Καί τίς δέν θά συγκινηθή, καί τίς δέν Οά δακρύση;

ΕΡΩΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Ώ γύναι, όταν πρόληψι; κενή και διακρίσεις
Νά μας χωρίζουν πέπρωτσι διά παντός, ώ φίλη,
Ώ ’ Τότε τόσα όνειρα προς τί νά μοι χαρίσης,
Καί ν’ άποπλέουτ έρωτα τά δροσερά σου χείλη ·,
Ώ ! ναι, εΐνε παράτυπου τό αίσθημά μου γύναι,
Εΐν’ δρνησις τών φορτικών θεσμών τής κοινωνίας,
Φθόγγο; ψυχή; παράφρονο; το βλέπω ότι εινε,
Και όμως εΐνε δύναμις ό έρως τής καρδίας.

Δέν έχει όρια, θεσμούς δέν έχει ή καρδία
Λατρεύει μετά πείσματος χωρίς νά έρευνήση,
Καί μάτην ή δεσποτική πειράται κοινωνία,
Εντός ορίων οχληρών νά τήν περιορίση,

”Αφες μέ τό ψιμμύθιον τών ήθικών κανόνων
Τό βδελυρόν της πρόσωπον νά κρύπτη ή κακία©ά εύρη; τήν φαυλότητα, τό ψεύδος καί τόν φθόνον,
"Οπου φρονείς πώς αρετή υπάρχει καί ανδρεία.
Θέλεις νά μένη άφωνος ή καλλονή, δεσμώτις
'Γπό ζυγόν άφόρητον, καί λίθο; ή καρδία,
Νά σήπεται ή καλλονή, ή χάρις, ή νεότη;
Διότι απαιτεί αυτό σκληρά ή κοινωνία ;

’Ήθη, θεσμοί ! Ινδάλματα ανθρώπων άδυνάτων,
Σκιαί άνύπαρκτοι, δε’ ών ό άνθρωπο; πλανάται
Τήν δυστυχίαν του αυτό; έπινοών καί πλάττων·
Άλλ’ ή καρδία μέ αυτού; τού; λήρους δέν ήττάται.
'Απρίλιος. 187ο.

Κ. Φ. ΣΚΟΚΟΣ.
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ΤΗ ΣΚΙΑι ΤΟΥ ΠΕΦΙΑΗΜΕΑΟΥ ΜΟΥ ΑΔΕΑΦΟΥ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Α’
Εις τήν έ'κτασιν τοΰ κόσμου τήν μεγάλην πεδιάδα
τρία δένδρα άπετέλοον πολυεύχαρι τριάδα.
$ν ύψοΰτο είς τό μέσον εύδαιμόνως άναθάλλον
δεξιά αύτοΰ τό πρώτον καί αριστερά τό άλλον.
Τοΰ προς δεξιά οι κλώνοι έ’κυπτον μέ αρμονίαν
καί έκάλυπτον τά δύο μ’ άπειρον φιλοστοργίαν.
Κχ’ δτε άνεμος έφύσα ίσχυρώς αύτά τινάσσων
περιέκλειε τούς κλώνους από τήν ορμήν φυλάσσων.
*Οτε πάλιν τής πρωίας άπελάμβανε τήν δρόσον
δέν τήν άπερρόφα δλην, άλλ’ έκ ταύτης μόνον τόσον
δσον ήρκει τον χυμόν του καί τάς ρίζας νά δροσίση
καί τοΰ βίου του τον δρόμον ύγειώς νά διανύση.
Τήν δέ άλλην χαρμοσύνω; έκτεινάσσων ώσεί δώρου
είς τά φύλλα καί τάς ρίζας τών δυό άλλων παρηγόρων
δτε πάλιν τοΰ ήλιου στον αίθέρ’ ό δίσκος λάμπων
έχαιοέτα τάς εκτάσεις τών άνθοφορούντων κάμπων
συνεμάζευε τούς κλώνους καί άνοίγων μέγα μέρος
άφινε ν’ απολαμβάνουν τών άκτίνων έλευΟέρως.
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Άφήρπασε τό έν αύτ&ν πρόριζα άνασπάσα;
άνθη και φύλλα και καρπού; ecS> κ’ έκεϊ μοίρασα;
δταν δ’ έπήλθε τό σφοδρόν τό κύμα τού άέρο;
κι’ άφήκεν ήσυχο τό πριν καταταράξαν μέρος
Τά δύο μόνον τ&ν τρι&ν ΰψόΰντο τεθλιμμένα
ακίνητα άθλιέστατα μέ φύλλα μαραμένα.
Τό είς τό μέσον έν τή γή έ'κειτο έρριμένον
άπό τό ρεύμα τού βορρά σφοδρ&ς άφηρπασμένον.

Α'
Ούτω κ’ήμεϊ; διήγομεν τήν τής ζωή; πορείαν
αμέριμνοι κ’ οι τρεϊς όμοΰ μέ άκραν ευτυχίαν
δτε τοΰ χάρωνος σκληρόν έπήλθε τό δρεπάνι
και τόν πεφιλημένον μας άφήρπασ’Ιωάννη.'
Ώ! είναι πικρόν ώ, θάνατε σκληρόν τό κτύπημά σου
βασάνων πόνων θλίψεων γέμει τό φίλημά σου.
Πικρόν ή γή μέ πρόσφερε ποτήριον ώ φίλοι
καί πλήρες έν μ^ στιγμή τό ήγγιξα στά χείλη.
Καί έδοκίμασα όμοδ δλας τά; δυστυχίας
δλας τοΰ κόσμου τοΰ ψευδούς τάς λύπας τάςμυρία;
Καί δπου βλέμμα έστρεψα παντοΰ απελπισία
παντοΰ ή λύπη κατοικεί παντοΰ ή δυστυχία.
Και ούδαμυΰ τό τέλειον παντοΰ μηδαμινότη;
« Παντοΰ τά πάντα μάταια, παντοΰ ή ματαιότης.»
Ελένη

Δερεκα.

Β'
Τό έκ μέσου άναθάλλον ασθενές ήτο ακόμη
κ’ήδη ήρχιζε τάς ρίζας ίσχυρώς στήν γήν ν’ άπλώνη.
Ήτο στόλισμα ώραΤον τής μεγάλης πεδιάδος
καί τό μόνον τό σρέσκον τής περιχαρούς τριάδος
είς αυτό συσπειρομένον κλώνους ύψωνε τό άλλον
κ’ εχον τοΰτο στήριγμά του ηύξανεν άφθόνως θάλλον.

Γ'
Ούτω λοιπόν αγαπητά τά τρία ήνωμένα
ηύςανον κ’ήνθουν πάντοτε λίαν ηύτυχισμένα
Πλήν φεΰ! βορράς ένέσκυψε φριχτή ανέμου ζάλη
παντοΰ τά πάντα έκριζει τά πάντα καταβάλλει
'Ρίπτει τά δένδρα είς τήν γήν τά φύλλα έξαρπάζει
σείει σφοδρώς τήν ρίζαν των άσπλάγχνως τά τινάζει
Καί είς τό μέρος έυθασεν ένθα ύψοΰντο τρία
κ’ έπέφερεν όλεθρον πολύν καί άκραν δυστυχίαν.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΩ; . . .
! Γιατί μικρό σαν ήμουνα μισάνοιχτο λουλούδι,
"Οταν φιλιά μ’ έπότιζαν, μ’ έκοίμιζε τραγούδι,
Κ’ είχα στά ’μάτια δίδυμη γλυκειά αυγή τ’ Άπρίλι
Δροσάτο Μάϊ στήν καρδιά καί άνοιςι στά χείλη·
Γιατί, άφοΰ μοΰ γράφτηκε κάθε χαρά νά χάνω,
Γιατί νά μήν πεθάνω ;
‘Γιατί δταν περίχαρο παιδί άπό τό βίο
Ένα μονάχα—τό μικρό έγνώριζα σχολείο,
Και τοΰ σπητχοΰ μας τήν αυλή, τή; σχόλης τό λιμέρι
Λειδάδι πουχε πάντα του παιχνίδια, καλοκαίρι.
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Γιατί χχ’ άπό τή μνήμη μου άφοΰ τώρα τά χάνω
Γιατί νά μήν πεθάνω;

ί Γιατί όταν πρωτάνοιξα τά κάτασπρα φτερά μου
Καί μελωδία μυστική έβγήκχ’ άπ’ τήν καρδιά μου,
Γιατί άπάνω στό τρελλό φτερούγισμα εκείνο
Ποΰ πεταλούδα έμοιαζα σέ ανθισμένο Κρίνο
Στό ταπεινό μά ώμμορφο κελάδημά μου απάνω
Γιατί νά μήν πεθάνω;

ί Γιατί σάν έπρωτόννοχωσα τή μυστική έκείνη
Φωτιά δπου ό έρωτα; στά σωθικά μα; χύνει,
Τό πρώτο αγάπη; όνειρο, τό φλογοκαρδιοχτύπι
Πού έγέμιζε τό στήθος μου άπδ χαρά καί λύπη,
Γιατί σ’ αύτή τή; νχότη; μου, τήν τρικυμία άπάνω
Γιατί νά μήν πεθάνω;
‘.Γιατί όταν τά άγια πατούσα έκεΤνα μέρη
Ποΰ ό σταυρός έθάμπωνε τό Τούρκικο αστέρι,
Καί τή; γλυκειάς Έλλάοο; μα; ή πρώτη ’Αμαζόνα
Στον έβδομό τη; έμπαινε περήφανη αγώνα
Γιατί σ’ αύτό τό Γολγοθά, μάρτυ; κ’έγώ, άπάνω
Γιατί νά μήν πεθάνω;

Γιατί ά©ού μαράθηκαν τά πρώτα μου λουλούδια
Κ’έσβύσανε στή σιωπή τή; λήθη; τά τραγούδια,
Γιατί άίΒοΰ σκεπάσανε οί πάγοι τήν κ»ρδιά μου
Και ένα ένα μαύρισαν και πέφτουν τά φτερά μου
Γιατί νά ζώ άχόμα

’Σάν κυπαρίσσι σέ ψυχρό Νεκροταφείου χώμα ;
Άθϊίναι, tS80.

Ε.

Στρατογλακεις.

ΦΙΛΩι
Τό πάν ώ; σφαίρα, στρέφεται! ... Ίδέ, χειμών μαραίνει
Τήν καλλονήν τή; φύσεω; μέ πάγου; καί χιόνα;,
Πλήν αύριον ή άνοιξι;, φαιδρά, χαριτωμένη,
Θέ νά προβάλλη θάλλουσα ε’ι; γόητα; λειμώνα;.

1 ΤΑΤΣΗΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

4 Γ· ΚΑΛΟΣ

5.

Γ nrr.
2 Α,:ΤΕΜΙΟΣ ΜΙΧΟΣ
3 Γ ΠΕΡΡΏΤΗΣ
5 Δ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
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Καί ζωογόνο; ήλ'ο; βάϊδης νά θερμαίντι,
Φαιδράς νά έπανέρχωνται και πάλιν χελιδόνα;
Κ’ ή φύσις νά γλυκογελφ ροδοστεφανωμένη
Καί τά πτηνά νά εϋθομοϋν εΐ; μυρωμένου; κλώνα;.

’Εάν σέ δαίρη ό χειμών των συμφορών ομοίως,
Ό κόσμο; στρέφει καί περνούν τών στεναγμών οί χρόνοι·
Δέν μένει αμετάβλητο; ή τύχη αιωνίως.

Μή θλίβου. Τήν νεότητα γηράσκοοσιν οί πόνοι
Και ή χαρά εΐνε ζωή. Τοιοϋτο; εΐν’ ό βίος·
'Υγίαινε και έλπιζε καί βάρρει καί λησμονεί!
‘Άργος· Ιανουάριος 1879-

Δ. Κ.

Βαρδογνιωτης.

Ϊ1 ΤΥΦΛΗ ΚΟΡΗ
’Από σιμά μου ’πέρασε έχτές τό βράδι»-βράδυ
Κοράσι αγγελικό·
"Ελαμπε ώ; άστρο, καί τό φως πώχυνε ’ς τό σκοτάδι
Δέν έφεγγε γι’ αυτό.
Ένα παιδάκι έκράτουνε τήν κόρη άπό τό χέρι,
Κ’ έπήγαιναν μαζή,
Μά τά σκληρά καί δύσβατα, ποΰ άπερνοϋσαν μέρη,
Τά 'φώτιζε ή τυφλή.

Συγνεφιασμένη ανατολή ήταν τό πρόσωπό της,
"Αναστρος ουρανός·
Τόν ήλιο μόλις έβλεπες, κ’ ευθύ; ’; τό μέτωπό της
’Βασιλεύ ε χλωμός.
«Ά ! μά γιατί νά μήν ’μπορώ νά ίδώ κ’ έγώ τά κάλλη
Τής φΰσεως τά γλοκά ·
Νά ίδώ τά άνθη ’ςτόν αγρό, τό κδμα
τ’ ακρογιάλι,
Τ’ αστέρια τά χρυσά ;

16
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Εΐνε γλοκό, πουλάκια μου, τ’ ώραΐο σσς τό τραγοϋδι,
Καί τί σάν τ’ άγροικώ ;
Τοϋ ρόδου ακούω τήν ευωδιά, τού ψηλαφώ τό χνούδι,
Μά βόδο δέν θωρώ!

Θεέ μοβ ! είς τά σκοτεινά σκόρπισε βλέφαρά μοο
Mi’ αχτίδα σου γλυκειά·
Φέξε ’ς τή μαύρη νύχτα μου, καί πάρε τή λαλιά μοο,
Αυτό ή τυφλή ζητςί.»

Καί τέτοια λόγια λέγοντας δέν ήξερε ή θλιμμένη
Πώς δν τό φως Ιδη,
Δέν θά ξανοίζη, δέν θαύρή πλάσμα ’ς τήν οικουμένη
Λαμπρότερο άπ’ αύτή.

’Κείνο ποϋ ή κόρη έζήτησε, κ’εύχήθηκε ή καρδιά τη;
Τή; ’δόθη άφ’ τό Θεό·
Είδε τό φώς, άλλ’ή γλυκειά έσώπασε λαλιά της,
Τό στόμα έχει βουβό.

Απόψε ’πρωτολάμψανε ’ς τόν ουρανό μέ χάρι
Δυό άστρα, πού δν τά ίδής,
Ποιό, θά 'ρωτήσης, εΐν’αύτό τ’ολόφωτο ζευγάρι; —
Τά μάτια τή; τυφλής.
(Έκ τοΰ λευκώματος τής Κ. ’Ιωάννης Σ. Δομενεγίνη.)
Ανδρεδχ

Μαρτζωκβς.

ΕΙΣ ΤΟΧ Α110Θ.ΑΑΌΑΤΑ ΑΔΕΑΦΟΧ ΜΟΥ
Γιατί όταν το σπίτι μα; γεμίζη μ’ άσματά μα;
καί ταΐ; ψυχαΐς μα; ή χαράμέ ό’νειρα χαϊδεύει
γιατί ή μοροή σου φαίνεται τότε χλωμή μπροστά μα;
καί μία στιγμή τόσο γλυκεία ή άπονη μάς κλέβει;
μήπως ή λύπη κ’ ή χαρά είναι άδελφωμένα
καθώς έγώ με σένα ;
Λβμβτριος

•οΐΦ’.ι

ΚΟΚΚΟΣ.

ΔΥΟ ΑΣΜΑΤΙΑ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
I
'Ι,Ι νΐαίς κι’ οΐ νΐοί μαζεύθηκαν ν’ άκούσουν τ’ αγία Πάθη,
Καί τρέχουν καί σωριάζονται ’; τής έκκλησίάς τά βάθη’
"Οσω τά μάτια κάρφωσαν καί βλέπουν τόν παπά τους,
Τόσω ξεκάρφωτα άλλου πετοϋνε τά μυαλά του;...
’Έτσι κι
* ή θάλασσα ή γοργή άκίνητη ησυχάζει,
"Οταν τή; γής τά σωθικά βαθύς σεισμός ταράζει.
Πώς Σέ λαμπρύνει, Κύριε, τ’ άκάνθινο στεφάνι!
Χαρά αέ όποιον σάν ’Εσέ γνωρίζει νά πεθάνη !
Χαρά ’ς τόν ήλιο τό χρυσό ποϋ όταν πάη νά δύση
Μέ σύννεφα τή δύσι του φροντίζει νά στολίση’
Νά τόν σκεπάσουν δέ ’μπορούν, τό φως του δέ ’σκοτίζουν,
Μέ χρώματα γλυκύτερα παντοϋ τοϋ τό σκορπίζουν.
Χριστέ μου I ’Εσύ ποϋ πέθανες γι'α τή ζωή καί μόνη,
Ποϋ έχει; μέ τό θάνατο τό θάνατο συντρίψει,
Τό θάνατο, άπαίσιο διαμάντι, ποϋ ή σκόνι
Ή έδική του μοναχά μπορούσε νά τό τρίψη,
Χριστέ..
Μά βλέποι σατανά άγγελοκαμωμένο
Ποϋ ’; τών ματιών του μέ τραβά τόν αδη νά μέ χώση’
“Αχ : άπ’ τής τρέλλα; τό παιδί ποϋ τρέχει άρματωμένο
Ούτ' ό σταυρός Σου δέ μπορεί, Χριστέ νά μάς λύτρωση !
Μάοτιος 1879.
I(

Άπάνου άπ’ τό κρεββάτι μου βαθειά παρηγοριά μου
Καρφόνω τήν εικόνα Σου" καί τώρα ή κάμαρά μου
Εινε καί μνήμα θλιβερό καί χαρωπή έκκλησία'
Σκοτάδ’ ή θλίψι μου σκορπά καί λάμψι ή θρησκεία.
Τή θλίψι δΐώξέ την, κι’ Ιδώ ’Εσύ μονάχα μένε,
Γλυκέ μου ’Εσταυρωμένε !
Σκόρπα μέ τήν άθάνατη πνοή σου μακρυά μου
Τά όνειρα ποϋ μέ πλανούν καί τρώνε τήν καρδιά μου"
Κι’ άν έ'ρχεται καμμίά φορά νά μέ φιλή κανένα,
“Ας μή μέ φέρνη σέ παληαϊς χαραίς, σέ περασμένα...
Μέ ύπνον ήσυχο σφιχτά τά δυό μου μάτια δένε,
Γλυκέ μου ’Εσταυρωμένε !
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Κάμε με πάλι ν’ αγαπώ τον κάμπο, τ’ άχρογ’άλι,
Τόν κόσμο, τον περίπατο, τήςτ.λάαεω; τά κάλλη'
Δυνάμωσε το σώμά μου, γιάτρεψε τήν ψυχή μου,
Πάλι τραγούδια εύθυμα. νά χύνω ’ς τό χαρτί μου,
Παλληκαρίσία α’οθήματα τά στήθη μου νά καίνε,
Γλυκό μου ’Εσταυρωμένε !

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

(Sonelto)

Άνάστησε τής νΐότης μου τό άνθος ποΟ έμαράθη...
Κ’ άν, ή νεράϊοα ή κακή, άν τύχη καί τό μάθη
ΚΓ Μη μ’ ολόθερμο φιλί νά τό μαράνη πάλι,
Σόύσε, θεέ μου, μάρανε τά δολερά της κάλλη,
"Π... δός της σπλάγχνα άνθρώπινα ποΟ νά πονοθν, νά χλαΐνε,
Γλυκέ μου ’Εσταυρωμένε I
Αύγουστος 1879.

Κ. Μ.

J4S

Τό μάτι μου προχθές ακολουθούσε
Μία πεταλούδα, όπου πεινασμένη
Μέσα ’ς τό περιβόλι μας, γυρνούσε,
Λίγη τροφή γΐά ναύρη ή παύμένη.

Και είπα: μέ τήν πεταλούδα ’μοιάζω
Πολύ’ όπως αύτή χίλία λουλούδια
Χίλίαις άγάπαις ’ς τό λεπτό αλλάζω.

’Εδώ γλυκά τάγΐόκλημα φιλούσε,
Έκεΐ τήν πασχαλιά τήν ανθισμένη,
’Σ τά βόδα μέλι υστέρα ’ζητούσε...
Μά γΐά πολύ ’σέ τίποτε δέν μένει.

Μά φταίω ; "Οσο και κάνεις νά θέλη
Για μία νά ψάλλη δέν μπορεί τραγούδια,
"Αχ! ολα τά κορίτσια έχουν μέλι!
Γεώργιος

Δροςινβς.

Πλλδμας.

ΐψΐΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΟΡΗΣ

ΜΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ
’Αλλού νά χαρχχθη, άλλου έπόθουν τονομά μου,
Έκεΐ οπού έχάραξα το ιδιχόν σου, φίλη
*
Είς τον βωμόν πού λειτουργούν άγνά τα όνειρά μου. .
"Οπου λαλοΟσιν οι παλμοί άς σιωπούν τά χείλη,
Εις την καρδίαν τόνομα ε’ς τήν καρδίαν μόνον,
Χαράσσεται και άψηφεΐ τήν λήθην *
αι τόν χρόνον.
Ή λήθη!... πλέον με φοβεΐ τού μνήματος ακόμα'
Δε θνήσκει ο λησμονηθείς, ζώντα τόν Οάπτ’ ή λήθη'
Δέν εΐναι θάνατος : σιγή δπό τό κρύον χώμα:
’Εντός καρδία; νά μή ζής... ώ νά μή ζής εις στήθη.,
Νά μή τρυφα ή άκατος είς μυρωμένου κύμα
Εκείνος είναι θάνατος, έκεΐνο είναι μνήμα!

Τήν λήθην... *Ώ τόν θάνατον αυτόν πολύ φοβούμαι'
Πλήν άν, ώ κόρη, πέπρωται νά ζώ—νά μ’ ένθυμήσαι—
Έκ μόνου του λευκώματος... ώ δέν παοαπονούμαι.
Σιγώσι δέν στενάζουσι καρδίαι νεκρωθεϊσαι.
Αλλά... κλείσε τό λεύκωμα κ’ ίδέ σελίδα άλλην,
Τοιαύτης μνήμης προτιμώ τής λήθης τήν αγκάλην.

Γ.

Αναςτδςοπογλος.

Κάανει κρύο, στο κάμπο γΙονίζει,
Μέσ’ στο σπήτι σιμά στή φωτιά,
Τί^ώραΐα κάνεις που καπνίζει,
"Οταν έχη καλή συντροφιά.

Κι’ όταν πάλι αέρας βογγάει,
ΙΙοΰ τών δένδρων λίγα τά κλαδιά,
Τί ίδέαις δ νους μας γεννάει,
"Οταν έχη τό τζάκι φωτιά

"Ενας λέγει, οί άλλοι γελούνε,
Μέ φωνή, άλλη ψάλλει γλυκεία,
Τί ώραίαις βραδυαΐς πού περνούνε,
Τον χειμώνα κοντά στή φωτιά.

Μά έκεΐνον πού έρωτας δέρνει,
Δέν τδν μέλει άν καί’ ή φωτιά,
Στήν ποδιά τής αγάπης του γέρνει,
Πού τόν καίει μέ μΐά της ματιά.
Ιωάννης

Α.

Ρικδκης.

Ο ΑΠΑΤΡΙ2
Σύ Σελήνη πού φέγγει, τήν κτίσιν
και τά σφαίρας καί χώρας γνωρίζεις 1
τήν πατρίδα μου άν άντικρ'ζης
ένα στείλε θερμόν ασπασμόν.

Ό ψυχή τού απάτριδος μόνον
πρδς τήν άφαντον στρέφει πατρίδα
*
είπέ ότι εξ ΰψους τδν είδα
μέ πτηνά τής νυκτός ν’ άγρυπνή.

Ε’πέ ότι μέ βλέπεις ενταύθα
είς τά ξένα νά τήκωμαι δάση'
ειπέ ότ’ή αύγή θά μέ φθάση
νά πληρώντας έρήμους κλαυθμών.

Κι’ όταν πάλιν, θεά, έπιστρέψης
καί φωτίσης τδ άπνουν μου σώμα
είπέ μέσα στο ξένον τό χώμα
πώς ακούεις Ορηνούντα δστα.

Κ.

Ιεροκλής.

ΠΟΙΚΙΑΙΙ
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Η ΝΕΟΤΗΣ
Ή νεΰτη;, φίλη μοιάζει,
ώς άυ τήν πορτοκαλιά
όπ’ ανθίζει και βλαστάνει
*ς τοδ Μαίοθ τήν εύμορφίά.
Εύθύς δέ άε’ρας πέρνει
βίπτει κάτω τά κλαριά
άνθη, φύλλα τά σκορπάει
καί τής πίρνει τήν εύμορο’ά.
03 τω, φίλη, κι’ ή νεότης
καί ανθίζει καί βλαστάνει
κ’ έγωϊστικώς κομπάζει
διά τά λαμπρά της κάλλη
ποΟ τής τά ’δώσε ό Πλάστης
άνευ τής εύχής αύτοϋ.

άλλ’ εις τήν άνθησιν άπάνω
Ό Νεοτητοκτόνος έ'ρως
βίπτει αιχμηρόν τό βέλο;
τήν πληγόνει ’ς τήν καρδιά
τήν πληγόνει Οανασίμω;
καί τήν ρίπτει είς τά σκότη
και ολίγον κατ’ ολίγον
εΐ; τού Πλούτωνος τά άλση
τά φρικώδη ’κείνα μέρη·
οΰτω καί έγώ ώ φίλη
μέ έτόζεοσεν δ έρως
και μέ ’πλήγωσε καιρίω;
καί κοντεύω νά χαθώ.

.

Κ.,.

Νικήτα.

------------------

ΚΥΜΑ, ΑΧ!
Κύμα, σ’ αγάπησα πολύ, και σ’ αγαπώ ακόμα,
και ήθελα ’στα στήθΐα σου ποΰ δείχνεις τά χιονάτα,
νά πέσω καί νά φιληθώ μαζή σου στόμα, στόμα 1
μά... σε φοδοΰμαι, γΙατί λεν’ πώς καταπίνεις νιάτα,
θαβ^ώ ’Εκείνη πώς θωρώ ’στην τόση εύμορΦίά σου.
*Η κάθε σου σταλαγματιά ’ποΰ σάν διαμάντι μοιάζει,
’ματίά της είναι, κ’ είν’ ’κείνης κι’ αύτή ή αγκαλιά σου’
και βγάζεις άπ’ τά σπλάγχνα σου δ,τ’ ή καρδιά της βγάζει...
Γΐά ’πες μου, τώρα, ’ποΰ νά ζής, ποΰθ’ ίρχεσαι καΰμένο,
και είσαι τόσο βιαστικό και άφρισμένο τόσο ! ;
νΑχ I ’κείνηνε αγάπησα και μ’ εχεις μαγεμμένο,
κι’ £τσι σύ κι’ ο,τι θά μου ’πής σ’ ’Εκείνη θά το δώσω...

’Στο κΰμα ’ποΰ ’ξαπλόνετο ’μπροστά του κι’ έγελοΰσε !
αύτά ’λεγε τραγουδιστής ’στο Φάληρο ’κεΐ κάτου
*
κι’ έκεινο ’ποΰ τον ακούε σάν νά τον έπονοΰσέ,
καί άφινε ’στην άμμο του νά πάρη τά φιλιά του...

Err.

Λδντς.

ΐ
ΜΕΡΟΣ Γ'

ΕΑΕΥΠ Ι· ΣΟΥΤΣΟΥ. *Π διαπρεπής δέσποινα,Ελένη I. Σούτσου, θυγάτηρ
τοΰ ?ν Παρισίοις ύπέρ πατρίδος φυγάδος ήγεμόνος τής Μολδαυιας, Μιχαήλ Σού
τσου και σύζυγος τοΰ παρ’ήμΐν σοφοΰ Καθηγητοΰ, Ίωάννου Α. Σούτσου, ύπήρξεν όντως εις τών ώραιοτάτων τύπων τών γυναικών τής νέας Ελλάδος. Καθ’ ήν
έποχήν τήν πόλιν τών ’Αθηναίων έτλήρουν ερείπια, τότε ή πρωτοστάτις αυτή
έλληνίς διέχεε τήν ζωήν και τήν φαιδρότητα εις τον πατρικόν της οίκον,ξενίζοντα τούς Εύοωπαίους, ους ή υπηρεσία και ή φιλομάθεια ώδήγουν εις τάς ’Αθήνας,
άποδεικνύουσα ότι ή νέα Ελλάς, καί τοι έςερχομένη κατακτήσεως βαρβάρου,
ούχ ήττον διέσωσεν ακμαία τοΰ πολιτισμού τά σπέρματα. Πάντοτέ τις εύρισκεν έν αύτή νέον άξιον νά θαυμάση δίδαγμα εύπρεπείας περί τούς τρόπους, αμνησικακίας καί συγχωρήσεως, νέον νά λάβη μάθημα περί τών άριστων έργων
τής άνθρωπίνης διανοίας’ διότι εις τον ΰψιστον βαθμόν έκέκτητο ή 'Ελένη Σού
τσου το αίσθημα τής καλλιτεχνίας, πλεΐστα δέ άναγνώσασα καί ίδοΰσα, εϊπερ
τις καί άλλος, ηδύνατο νά κρίνη περί καλλιτεχνίας, ώςδ άριςος τών Καθηγητών.

A1KATEPIVII Γ ΚΑΡΑΤΖΑ. ΊΙ επίσημος αυτή γυνή, θυγάτηρ τοΰ Μάρκου
Βότσαρη /.αί σύζυγος τοΰ έπιζώντος στρατηγού Γεωργίου Καρατζά, έγεννήθη
καθ’ ήν έποχτιν εγγυμονεΐτο ή άναγέννησις τής Ελλάδος. Γνωσθέντων τών προ
ανακρουσμάτων τής 'Ελληνικής σάλπιγγος, καί τοΰ Μάρκου άπελθόντος προς
κοινήν σύνδεσιν μετά τών άλλων, αί γυναίκες κατελείφθησαν εις ’Ιωάννινα ώς
καί τά παιδία, άπερ δ σατράπης τής άνατολικής 'Ελλάδος, μετά τήν έξοδον
τών πολεμιστών ήχμαλώτισε καί άπέστειλε εις τά ένδότερα τής Εύρωπαΐκής
Τουοκίας. Μετά τών αιχμαλωτισθεισών συγκατεοιΟμεΐτο καί ή Αικατερίνη,
ήτις καί άποχωρισθεΐσα τών λοιπών μετήγετο άπδ τοΰ ένδς είς άλλου σατρά
που γαρέμιον, καί ή ζωή αύτής διέτρεξε τδν έσχατον κίνδυνον, άλλ’ αί χάριτες
αίτινες έστόλιζον τδ πρόσωπον καί τδ πνεΰμα τής μικράς αιχμαλώτου ήσαν τά
μέσα δι’ ών δ Θεδς τών πατέρων έσαγίνευσεν ύπέρ αύτής τήν μέριμναν τών
οθωμανίδων δεσποινών, έξ ών καί μία εζήτησε νά τήν υίοθετήση. Μετά τήν με-
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ταξυ άλλων ?π’ ανταλλαγή έξαγοράν τής οικογένειας τών Βοτσαραίων, ή μζ-,
κρ’α Αικατερίνη, άποδοθεΐσα εις τάς μητρικά; άγκάλας, άμα τή άποκαταστάσε1
τής τάξεως μετά τήςΓοίζογενείας του ΑΙ.Βότσαρη μετέβη είς τήν έλευθέραν ‘Ελ
λάδα, ή δε πρώτη βασίλισσα τών ‘Ελλήνων βραβεύουσα τήν θυσίαν του πατρός
και εκτιμώσα τάς προσωπικά; άρετάς τής Αικατερίνης έχάλεσε ταύτην, παρ’αυτή ώς Κυρίαν τής Τιμής. Παντού παρακολουθούσα εις τάς ξένα; αύλάς τήν
Βασίλισσαν ’Αμαλίαν, £λαβε δείγματα ή Αίν.ατ. Καρατζά, έξιδιασμένης τι
μής, και παρά του Βασιλέως τής Βαυαρίας έτιμήθη μέ τδν χρυσοϋν του λαιμού
σταυρόν. Άπέθανε εν Άθήναις τδν ’Ιανουάριον τοϋ 1875.

πηρετών τότε ώς ύπολοχαγδς τοϋ τακτικού στρατού. Κατά τήν Βασιλείαν τοϋ
*Οθωνος μετέσχε τής ένεργου στρατιωτικής υπηρεσίας, οτε τώ 1845 άπεσύοθη
έκουσίως. Ό Αθανάσιος Πίσσας ήτο ένταυτω καί λίαν λόγιος, δέ έξέδιδεν
έπί καιρόν στρατιωτικόν περιοδικόν τδν <ι Επιθεωρητήν τών δύο οπλών».
Έν βαθεΐ γήρατι άπέθανε έν Άθήναις τή 30 ’Οκτωβρίου 1880
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ΑΣΠΑΣΙΑ Δ· ΣΟΥΡΜΕΛΗ. Ή Ασπασία Σουρμελή, έκ γονέων πολλά έκ
τοϋ άγώνος τοϋ 1821 ύποστάντων καθ’ ό’λον τδν ιερόν έν Κρήτη πόλεμον, δεκαε
τής ήτο δτε άπήλθε τρόφιμος είς τδ Παρθεναγωγεΐον τής Φιλεκπαιδευτικής έταιρίας, £νθα διήνυσε έπιμελώς τάς σπουδάς αυτής, και άξιωθεΐσα έν ταΐς πρώταις πτυχίου διωοίσθη είς διάφορα τοϋ κράτους Παρθεναγωγεία. Τδ δέκατον
τέταοτον έτος άγουσα είσέτι έν τω Άρσακείω έκπαιδευομένη, και προς τω τέρματι τών σπουδών αύτής τυγχάνουσα, έκλήθη τή συνέσει τών άοιδήμων γεννη
τόρων καί ιδρυτών τής Φιλεκπαιδευτικής έταιρίας, τοϋ Ίωάννου Κοζκώνη, Μισαήλ Άποστολίδη, καί Άνδρέα Μεταξά, ώς Διευθύντρια κατά τδ 1842, είς
τήν τότε χηρεύουσαν υψηλήν τής Διευθύνσεως Οέσιν. Τω 1856, δτε ίδρύθη
καί διωργανώθη, εύγενώς συμπραξάντων τών πρώτων αύτοϋ εφόρων, τοϋ
Φιλίππου Ίωάννου, Νικολάου Κωστή καί Πέτρου Παπαρρηγοπούλου, τδ
γνωστόν έν Άθήναις Παρθεναγωγεΐον ούτινος άνέλαοε τήν διεύθϋνσιν καί
άκαμάτως καί μετά πολλής έπ»μελείας διηύθυνεν. ΊΙ Ασπασία Σουρμελή άπδ
τοϋ 1843 μέχρι τοϋ 1880, επί 37 δλα ετη, διδάξασα καί διευθύνασα Παρθενα
γωγεία έν Χαλκίδι, Αίγίω, τή πάτριοι αυτής Κρήτη, Αλεξάνδρειά καί ένταϋθα,
ήγαπήθη ύφ’ δλων τών κοινοτήτων επί εδμεθόδω καί έπιμελεΐ διδασκαλία, σε”
μνότητι βίου, καί μετριοφροσύνη.Διά δέ τής καλής ύπ’αύτής καί αξιέπαινου διοικήσεως τοϋ Παρθεναγωγείου, έπεδαψίλευσε επί μέγαν κύκλον ενιαυτών, είς μέγαν αριθμόν κορασίων, νυν άριστων μητέρων, τής τε δούλης καί Ιλευθέοας Ελ
λάδος, χρηστά Υποδείγματα, τιμαλφών αισθημάτων καί αρετών.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ- Έγεννήθη έν Κωνσταντινούπολή κατά
Φεβρουάριον τοϋ 1791“ άπέθανεν είς Αθήνας έν £τει 1865’ κατάγεται άπδ τδν
*
έξεπαιδεύθη έν Κωνσταντινου’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον τδν εξ απορρήτων
πύλει. Έν ετει 1817 μετέβη είς Βουκουρέστιον μετά τοϋ ‘Οσπαδάρου Ίωάννου
Καρατζά καί προήχθη έκεΐ είς μεγάλα αξιώματα. Μετά τήν πτώσιν τοϋ Καρατζά άπήλθεν είς Πίζαν τής Ιταλίας, καί έκεΐθεν έν ετει 1821 άνεχώρησε διά
Μεσολόνγιον
*
Υπήρξε μετά τδν Κυβερνήτην ο έπισημότατος τών πολιτικών άνδρών τή; νεωτέρας ‘Ελλάδος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΣΣΑΣ- ’Αγωνιστής τοϋ 1821 έκ τών έπισημοτέριον, άδελφδς τοϋ έπιζώντος ετι γεοαροϋ στρατηγόϋ Ευστρατίου Πίσσα, μετέσχε πλήν άλ
λων μαχών καί της περιφήμου είς τήν Άκρόπολιν εισόδου ύπδ τδν Φαβιέρον, ύ-

ΙΙΑΛΤΕΑΠΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΥΛΤΟΥΡΪΩΤΗΣ· ‘ο Π. Κουντουρ.ώτη;, γ<5νος τής μεγάλης γενεάς τών Κουντουριωτών, υιός τοϋ μεγάλου Κουντουριώτου,
έγεννήθη έν Ύδρα τώ 1814, οπού έδιδάχθη ο’ίκοι τά πρώτα γράμματα καί διά
σοφών διδασκάλων συνεπλήρωσε, καθ’ ούς η κυριωτέρα σπουδή καί μέριμνα ήτο
πώς νά συντρίψη ή πατρίς τάς πέδας, έν αίς έβασανίζετο τέσσαρας αιώνας. Τδν
Παντελήν Κουντουοιώτην, έτίμησε μεγάλως ή Ύδρα, παρηγοριάν εύροϋσα παρ’
αϋτώ έπί τω θανάτω τοϋ Λαζάρου Κουντουριώτου, τδν όποιον δικαίως ώ;
πολιούχον έλάτρευεν. Πολλάκις άνέδειξε τούτον άντιπρύσωπον αϋτής, έως ού
ήθέλησε ν’ άπέχη πλέον τών ταιούτων θέσεων καί ή θέλήσίς του έγένετο σεβα
στή, ή δέ κυβέονησις άνέδειξεν αύτδν άξιωματικδν τοϋ Βασιλικού Ναυτικοϋ ά—
χρι τοϋ βαθμού τοϋ έπιτάκτου πλιυτάρχου. Έτελεύτησεν έν Άθήναις τή 13
Αύγούστου 1880.

Δ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
*
Έ γεννήθη έν Καλαβρύτοις,έκ πατρδς άνήκοντος είς μίαν
τών άριστων έκείνων τής Πελοπόννησου οικογενειών, αί όποια ι καί πλούτη καί
έξουσίαν καί άνετον βίον καταθέσασαι έπί του βωμού τής πατρίδας άνεδείχθησαν
έκ τών πρωτοστατών τής εθνικής ημών έξεγέρσεως. λίαν ένωρίς δ Δ.Χαραλάμπης,
άφιέρωσεν έαυτόν είς τήν υπηρεσίαν τής άγωνιζομένης πατρίδας.Έν ετει δέ 1823
διετέλει γραμματευς τοϋ τότε έπί τών’Εσωτερικών Υπουργείου, ολίγον βραδύτερον διώκησε τήν έπαοχίαν τής Α’γιαλείας, περαιτέρω δέ μέχρι τέλους τοϋ ά
γώνος έξηκολούθησεν υπηρετών αύτδν έν Οέσεσιν εμπιστοσύνης καί διακρίσεως.
Μετά τδν άγώνα, κατά τό διάστημα τοϋ οποίου ύπόληψις και φιλία στενή τδν
έτίμησαν, έξοχων τοϋ Έλληνικοϋ άγώνος άνδρών, ό Δ. Χαραλάμπης έξηκολού
θησεν ύπηρετών τήν πολιτείαν, άπδ τοϋ 1855 ώς νομάρχης, βραδύτερον ώς έλεγκτής, καί τελευταΐον ώς επίτροπος τής επικράτειας παρά τώ έλεγζτικώ Συ
νέδριο}. Μετά τήν μεταπολίτευσιν τοϋ 1862, οτε ώς πληρεξούσιος τής τότε συγκροτηθείσης έθνοσυνελεύσεως, έξελέγη ύπδ ταύτης μέλος τής Κυβερνήσεως έπί τής
προεδρεία; τοϋ άειμνήστου Βάλβη, ώς Υπουργός τών Οικονομικών, ένθα πάσαν
τήν αύστηράν θέλησιν καί τήν άκάματον φιλοπονίαν αύτοϋ κατέβαλε τότε, οπο?;
έν μέσω τοϋ σάλου τής οίονεί έπαναστατικής έζείνης Ιποχής συγκρατήση τοϋ
κλάδου του τήν διοίκησιν καί τήν προφυλάξη άπό άτοπων παρεκτροπών. Άπέ
θανε έν Άθήναις τόν Φεβρουάριον τοϋ 1879.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ0ΓΡ3ΥΤΗΣ·. Έγεννήθη είς Καλαρρύτας τής Ηπείρου
τδ 1809. Έξεπαιδεύθη τδ πρώτον έν Τεργέστη εις τδ εκεί παρά τών ομογενών
συσταθέν σχολεΐον, είτα δέ είς Αγκώνα.Έπιδοθείς είς τό έμπορικδν στάδιον με
τέβη τώ 1828 είς Κέρκυραν. Κατά πρώτην φοράν τώ 1825 δ Κ.Δουρούτης ήλθεν
εις τήν Ελλάδα, καί ώς έκ τών σχέσεων τάς οποία; δ παζήρ αντοϋ συνήψε μετά
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τής οικογένειας τών Μαυραμηχαλαίων, έπέστησε την προσοχήν αώτου είς την
Λακωνίαν, συντελέσας ού μικρόν εις τήν άνάπτυξιν τοϋ έμπορίου έν Μάνη. Εις
τήν φίλην πατρίδα άποκατασταθεις ό Κ. Δουρούτης, δεν άπέβλεψε μόνον εις το
'ίδιον αύτοϋ συμφέρον, άλλ’ ιδών τήν άθλίαν τής μεταξοκλωστικής κατάστασιν»
άνεδέχθη κατά τδ 1837 νά γίνη δ άναγεννητής της βιομηχανίας ταύτης. Έκτοτε δέ άποκατασταθεις ένταϋθα ύπήρξεν έπι πολλά ετη μέλος του Συμβουλίου
τής ’Εθνικής Τραπέζης, μέλος τής Βιομηχανικής ’Επιτροπής καί δημοτικός Σύμ
βουλος πολλάκις έν ’Αθήναις. ‘Γπήρξεν δ Κ. Δουρούτης δ πρώτος ιδρύσας έν’Α
θήναις μεταξουργείου, θεωοηθέν ώς δείγμα άλματος εις Βιομηχανικήν πρόοδον,
μετά ταΰτα δέ είς πλειστας άλλας άνεμίχθη εμπορικά; και διαχειριστικά; Απο
θέσεις, έν αίς διετράνου πνεύμα έμπορικόν και πείραν ού τήν τυχοΰσαν. *11 Ελλ.
Κυβέρνησις έκτιμήσασα τάς εκδουλεύσεις, άς προσήνεγκεν εις το «θνος ώς Βιομήχανος, έτίμησεν αύτόν κατά τό 1856 μέ τό χρυσοϋν παοάσημον του Σωτήρος»
κατά δέ τό 1862 έτιμήθη προσέτι και παρά του βασιλέως τής ’Ιταλίας οια πα
ρασήμου, δι’ όσας έκδουλεύσεις προσέφερεν είς τήν έγκατάστασιν τής πρώτης
Ιταλικής Πρεσβείας έν Άθήναις, συνάψας σχέσεις στενάς μετά τοϋ Φιλελληνος
Πρέσβεως Κυρίου Τερεντίου .Ήαμιάνη νύν Γερουσιαστού, καί δι’ όσον νεργδν
£λαβε μέρος ύπέρ τών προσφύγων Ιταλών κατά τό 1818. Άπεβίωσεν έν Αθήναις τήν 24 ΐβρίου 1880.

σίας άγώνος. Μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής πρώτης βασιλείας, έπεδόθη είς τήν οι
κονομικήν ύπηρεσίαν, ύπέρ τής οποίας τά μάλιστα συνετέλεσεν,ύπηρετήσας διαδοχικώς ε’·ς τάς θέσεις τοϋ Ταμία, τοΰ Έλεγκτοΰ παρά τώ Συνεδρία», τοΰ Συμ
βούλου παρά τώ ύπουργείω τών Οικονομικών, καί τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ ίδιου
τούτου ύπουργείου, μέχρι τοϋ 1862. ’Επί τής νυν βασιλείας, ύπήρξε πεντάκις ύπουργος, άντεπροσώπευσε δέ τήν πατρίδα του, τιμήσασαν πάντοτε τήν άρετήν
του, ώς πληρεξούσιος έν τή Έθνοσυνελεύσει τοΰ 1862, καί πολλάκις ώς βουλευ
τής. Έτελεύτησε έν Άθήναις τή 28 Νοεμβρίου 1877.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΦΑΣ- Έγεννήθη έν Συρράχω τής ’Ηπείρου τώ 1804. Έσπούδασεν έν τή ’Ακαδημία τής Κερκύρας ύπό τήν εύνοιαν καί προστασίαν τοϋ
εύγενοΰς λόρδου ΓΪΊΛΦΟΡΔ, έξόχως άγαπήσαντος τήν εύφυΐαν καί τας άρετα$
τοϋ νεανίου τότε Χρήστου Βάφα, καί τήν εύγνωμοσύνην του πρός τον εύγενή
εκείνον άνδρα ώς ποταμόν έξέχυσεν έπι τής άναγεννωμένης ελληνικής φυλής, διδάξας μετ’ απαραδειγμάτιστου αφιλοκέρδειας καί έγκαρτερήσεως από τής έγ—
καταστάσεως τής πρώτης δυναστείας. Συνεργασθείς έπί χρόνον ικανόν μετά τοϋ
αοιδίμου Γενναδίου εις τήν Γδρυσιν τοϋ Α' έν Άθήναις Γυμνασίου, ου ύπήρξεν
μέχρι τοΰ έτους 1S52 ή ζώσα και διέπουσα τά πάντα ψυχή, άπέσχε τοϋ να ύπηρετήση ώς καθηγητής της έν Κερκύρα Ακαδημίας. Κατά το 1856 ίδρυσε το
αρχαιότερου καί σπουδαιότερου Λύκειον, οθεν έξήλΟον πολυάριθμοι μαθηται οιαπρέποντες σήμερον έντός καί εκτός τής 'Ελλάδος έπι πλούτω καί γράμμασ·.ν. Τώ
δέ 1861 διωρίσθη γυμνασιάρχης τοϋ Α* Γυμνασίου μετά τον θάνατον τοϋ Κυ
πριανού καί ώς τοιοϋτος υπηρέτησε μέχρι τοϋ 1876, ότε παρητήθη τής διοασκαλίας. ‘Ο Χρήστος Βάφας είχεν άληθώς ψυχήν αδαμαντίνην, ήτις δια τήν εύστάθειαν καί τήν αγνότητα αύτής, ύπήρξεν άν οχι μοναδ.κή άλλα βεβαίως σπανιωτάτη μεταξύ τών μεγάλων τοϋ έθνους διδασκάλων.
ΔΗΜΠΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ. Δεκαεξαέτης μόλις δ Δημήτριος Δρόσος ύπήρξε
στρατιώτης τής πατρίδος εις τήν πρώτην εκστρατείαν κατά τής Καρύστου, Μα
έπληγώθη. Ειτα μετέσχε τοϋ πολιορκοϋντος τήν Άκρόπολιν τοϋ Ναυπλίου στρα
τού, λαβών μέρος καί εις αύτήν τήν έφοδον. Ήκολούθησεν ώς οικονομικός τοϋ
ίδίου στρατοϋ ύπάλληλος, γενόμενος μετά ταΰτα ύπάλληλος τοΰ ύπουργείου τοϋ
Πολέμου, και παρέμεινεν υπηρετών εις αύτό μέχρι τέλους τοϋ ύπέρ άνεςαρτη-
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ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ϊίός τοΰ Π. Αλεξίου, άγωνιστοϋ έκ τών καλ
λίτερων δ Γ. Παυλίδης, ετυχε προκαταρκτικής παιδεύσεως έν γράμμασι και εύσεβείαι λίαν έπιμεμελημένης. Έπί ετη διδάξας ώς Καθηγητής έχρημάτισε και
Γυμνασιάρχης τοΰ Α
* . έν Άθήναις Γυμνασίου. ’Εργατικός καί φιλόπονος εις άκρον, κατέλιπεν ώραιότατα έργα, δι’ ών καταδείκνυται ή μεγάλη του παιδεία
και πολυμάθεια. 1) Συντακτικόν τής Έλλην. Γλώσσης. 2) Φυσικήν Πειραματι
κήν ύπο Α. Γυνώτου κατά μετάφρασιν Γ. Παυλίδου 1857. 3) Φιλοσοφικήν
Πραγματείαν περί άληθοΰς θρησκευτικής ζωής, ώς τής πρώτιστης πηγής
καί πάσης ποθητής τελειώσει·»; καί άκμής κατά τοΰ cΕλληνικού γένους 4) Μελέται περί παραγωγής τής έπιστήμης και τών γραμμάτων έν γένει έν *
Ελλάδι. 5) Λογική. 6) ψυχολογία. Άπέθανεν έν Άθήναις τή 3 ’Οκτωβρίου
τοΰ 1874.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΛΧΧΟΠΟΥΑΟΣ. Τό όνομα τοΰ άνδρός τούτου
μέγα £χει δικαίωμα έπί τής ιστορίας τοΰ έθνους ήμών. Γεννηθείς τήν 17 ’Ιουλίου
τοΰ 1802 έν Θεσσαλία, νεανίας, πλήρης ελπίδων καί θάλπων άκμαίαν τήν πίστιν
τής Ελληνικής ’Αναγεννήσεως κατήλθεν εις τόν αγώνα τού 1821,Γνα προσενέγκη
άσμενος τήν συνεργασίαν αύτοϋ. Έν ταϊς έκστρατείαις τοϋ Νεοκάστρου καί τής
Τριπόλεως, και ύπό τόν στρατηγόν Ύψηλάντην έν Βλαχία σπουδαΐαι ύπήρξαν αί
ύπηρεσίαι αύτοϋ,καθ’ήν εποχήν ή πατρίς μεγίστην είχεν ανάγκην τής στρατιωτικής
ταμάλιςα ύπηρεσίας τών τέκνων της. Έν άπάσαις ταϊς έκςρατείαις τών άτάκτι^ν
στρατευμάτων ύπηρετήσας καί έν τώ Ίερω Λόχω,τό σπουδαιότερον έλαβε μέρος,
όπου ταχθείς ειτα έν τώ ένεογώ στρατώ,άνήλθε μέχρι τών ύψηλοτέρων αξιωμά
των, τιμηθείς προσηκόντως, δι’ όσας ακραιφνείς καί πεφωτισμένα; εκδουλεύσεις
προσήνεγκεν εις τό "Εθνος. Άπέθανεν έν Άθήναις τόν Αύγουστον τοΰ 1880.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΦΡΟΧΑΣ·
Έγεννήθη έν τή πόλει τών Αθηνών τήν 9
9βρίου τοϋ έτους 1809’ έπαιδεύθη όσον καλλίτερα ήτο δυνατόν εις τού; ανω
μάλους χρόνους τής έποχής έκείνης. Φιλομαθής δέ καί φιλόπονος ών, συνεπλήρωσε δι’ ιδίας μελέτης καί ιδιωτικής διδασκαλίας τάς έγκυκλίους σπουδάς του.
Κατά τό 1629 διωρίσθη ύπάλληλος τού διοικητηρίου Μεγάρων, διοικητοΰ όντος
τοϋ μακαρίτου ’Αναργύρου Πετράκη. Μετά τήν κατάργησιν τών διοικήσεων ό
άναδειχθείς κατά τό 1830 έκτακτος έπίτροπος τής άνατολικής Στερεας ‘Ελλά
δος Κ. Μεταξάς, προσέλαβεν εις τήν υπηρεσία/ του τόν Μιχαήλ Καλλιφρονάν
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και τόν διώρισεν αντιπρόσωπόν του είς την επαρχίαν Μαλανδοίνου. Κατά τό
1833 διωρίσθη παρά τώ Ύπουργείω τών Εκκλησιαστικών προαχθεις εις τον βαθ
μόν Υπουργικού Γραμματέως. Δ'.ετέλεσε δ’ ώ; τοι^ϋτος άδιαλείπτως άχρις τοΰ
1863, δτε άπεμακρύνθη αύτοπροαιρέτως τιμηθείς μέ τό παράσημον τοΰ Σωτή ρος. Οί πολΐται τών ’Αθηνών πολλάκι; αύθορμήτως άνεδεικνυον αύτόν Δημοτι
κόν Σύμβουλον, συνετέλεσε δ’ ούτως εις την παγίωσιν τής Δημοτικής διοικήσεω; έν Άθήναις κατα τήν πρώτην αύτής Εφαρμογήν. Διετέλεσεν αντιπρόεδρος
τοΰ Πτωχοκομείου, σύμβουλος καί ταμίας τοΰ Νηπιακοΰ ’Ορφανοτροφείου Επί
δεκαπενταετίαν. Άπεβίωσε τή 27 Αύγούστου 1878.

EMMAXOVIIA ΚΟΚΚΠΌΣ
*
Τέκνου τής εύάνδρου Χίου, καταγόμενος Εκ
τής ο'.κογενείας τών Μαυροκορδάτων, συνεμερίσθη έν νηπιακή ηλικία τα περι
πέτειας τής καταστροφής τής πολυτλήμονος νήσου. Μετά τήν άποκατάστασιν
τών πραγμάτων συμφώνως προς τόν πόθον τής μητοός αύτοΰ, όπως ιδη το τεκνον αύτής Ελευθερίου άπολαυόν αγωγής καί παιδείας άπήλθεν εις Ί εργέστην,
καί έκεΐ Εξεπαιδεύθη είς τά πρώτα στοιχεία τών γραμμάτων έν τή Σχολή τής
Κοινότητας, καί μετά ταϊτα είς Μονάχον, όπου υπό τήν προστασίαν τοΰ αοι
δίμου φιλέλληνας Θειρσίου καί του Μισαήλ ’Αποστολίδου, τοΰ μετά ταΰτα Μη
τροπολίτου ’Αθηνών, διήκουσε τά εγκύκλια μαθήματα και ετυχε τής δεούσης
Επιστημονικής παιδεύσεως. Άλλ’ ιδιάζουσαν εδειξε κλίσιν ε’ς τήν μελέτην τοΰ
αρχαίου Έλληνικοΰ κόσμου καί τής Ελληνικής φιλολογίας, τοΰθ όπερ εξηγεί
τήν άπαράμιλλον χάρινκαί τήν ακρίβειαν περί τον γραπτόν λογον, και τοι τοΰ
Επιζήλου τούτου πλεονεκτήματος ευάριθμα άτυχώς κατέλιπε ήμϊν δείγματα.Έν
τοϊς Γερμανικοί; Πανεπιστημί.Ηζ συμπλήρωσα; τάς νομικάς αύτοΰ σπουδάς, Εν
Μονάχω Γοττίγκη καί Έιδελβέργτ,, κατήλθεν ε’ς τήν Ελλάδα κατά τό 1839,
δτε καί ώς υφηγητής συγχρόνως Εκλήθη τοΰ Έωμα’ικοΰ Δίκαιου. Άπ αρχής ο
’Εμμανουήλ Κόκκινος διεκρίνετο διά τήν Επιστημονικήν αύτοΰ βαθύνοιαν καί πο-,
λυμάθειαν, αείποτε δέ ή γνώμη αύτοΰ εσχε κΰρος παρ’ αύτοΐς τοΐς κρατίστοις
αύτοΰ συναδΩφοις Εν τ«ΐς άκανθωδεστέροις νομικοί; ζητήμασιν.Κενωθείσης μετά
χρόνον τής έδρας τοΰ Διοικητικού Δικαίου διά τοΰ θανάτου τοΰ αοιδίμου Π.’Αργυροπούλου, ό αείμνηστος Ποτλής άνέθεσεν αύτώ την διδασκαλίαν τοΰ σπου
δαίου τούτου μαθήματος. Έν τή θέσει ταύτη καρποφορώ; ε'-ργάσθη σια βαθειας
καί συντόνου μελέτης, δτε μετά μικρόν Εκλήθη είς τήν έκπλήρωσιν ιερά; ύπο·.
χρεώσεως, άν^δειχθείς πληρεξούσιος Σύρου Εν τή μεταπολιτεύσει τή; ΙΟΌκτο»
βρίου τής Br. εν ’Αθήναις Εθνική; συνελεύσεως, είς ήν είργάσθη μετά διαπύ>·> ,
ζήλου προς άποκατάστασιν τής νέας τών πραγμάτων τάςεως καί καταστισ/ο^
τοΰ νέου πολιτεύματος, διακριθείς μεταξύ τών Ρητόρων του Εθνικού Εκείνο ·> :c.,
νεδρίου διά τό γλαφυρόν τοΰ λόγου καί τήν επανθοΰσαν αύτώ αείποτε ,Επιστ
μονικήν χροιάν. Μετά τήν λήξιν τής συνελεύσεως ό Έμμ. Κόκκινος περιωρίσΟη
είς τήν Εν τώ Πανεπιστήμιο» διδασκαλίαν, καταγινόμενος ε’ς τήν θεωρητικήν
καί πρακτικήν Εξάσκησιν τής Επιστήμης αύτοΰ, κατασταθείς ουτω είς τών τά
πρώτα φεοόντων νομ,ικών, γενόμενο; σύμβουλος τών κυβερνήσεων εις τά οπουτερα διοικητικά καί νομοθετικά ζητήματα καί μέτρα, ών ή κλείς δέν ήδύνατο
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άδιαφύγη τήν όςεΐαν κρίσιν τοΰ λεπτού αύτοΰ πνεύματος, αρωγόν ίχοντος
τήν εύρεΐάν του μάθησιν.
*0 ’Εμμανουήλ Κόκκινος μεγάλως είργάσθη διά τών παντοίων αύτοΰ προσω
πικών σχέσεων είς τήν διάσωσιν τών 'Ελληνικών συμφερόντων. Ήξιώθη δέ κατ’
Εντολήν τής Πρυτανείας ν’άπονείμη τό υπό τής νομικής, σχολή; τή προτάσει αύ
τοΰ, ώς κοσμήτορος αύτής, άπονεμηθέν τώ Λέοντι Γαμβέτα δίπλωμα διδάκτορος
τής νομικής, τιμή; χάριν. Έπί ταύτη οέ τή εύκαιρία δεξιώς συνηγόρησεν ύπέρ
τών δικαίων τής ‘Ελλάδος τυχών εν Γαλλία τιμών εξαιρετικών.
*0 ’Εμμανουήλ Κόκκινος ύπήρξεν άληθώς Εκ τών σοφών άνδρών Εκείνων, ο?τινες εύθύς μετά τήν εθνικήν Αναγέννησιν, καταρτισθέντες πάση νομική μαθήσει Εν τή Εσπερία, συνετέλεσαν εί; τήν παρ’ ήμΐν Εφαρμογήν τή; ολοκλήρου
νΰν τήν πεπολιτισμένην Εύρώπην διεπούσης νομοθεσίας. Έν τώ προσώπω αύτοΰ
συνήνου ίξοχον Επιστημονικήν εύφυΐαν. καί βαθεϊαν νομικήν κρίσιν μετά βάσι
μου καί ποικίλης Εγκυγκλοπαιδική; μορφώσεως, κοσμούμενος καί διά πολλών
ιδιωτικών αρετών, Εν αίς τό σπάνιον ιδίως είχε προτέρημα τής άνεξικακίας, μή
άποστέργων συγχρόνως ύπέρ τών φίλων αύτοΰ τήν θυσίαν παντός κόπου, καί
μετ’Ίωβείου ύπομονής υφιστάμενο; τάς δυσπραγία; τοΰ βίου. ’Λπεβίωσεν Εν Άθήναις τή 6 Δεκεμβρίου 1879.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΑΙΑΤΣΟΣ· Έγεννήθη τήν 15 ’Ιουνίου τοΰ 1830. Ευ
πατρίδης ’Αθηναίος, Εκπαιδευθείς Εν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίιρ, Εξ ου άπε—
φοίτησεν αρίστευσα;, είργάσθη τής ύπέρ τής συνταγματικής αλκ.θειας πάλης,
συντελέσας είς επιτυχίαν τών Επε)·θόντων γεγονότων. Τό Ενεργόν πολίτικου
στάδιον αύτοΰ άρχεται κυρίως μετά τής άπό τής 11 ’Οκτωβρίου 1862 καταστάσης νέας πολιτικής τάξεως τής Ελλάδος. Είς τών πληρεξουσίων αντιπροσώ
πων τής Αττικής Εν τή Β' είς Αθήνας συνελθούση ’Εθνική Συνελεύσέι τοΰ
1862 συνετάχθη τοΐς ύπέρ τής εύνομίας άγωνισθησομένοις.
• Ό Στυλ. Κολιάτσος εν τή’Εθνική Συνελεύσει τοΰ 1S63 ύπηρέτησεν, άναδειχθείς είς Εκ τών τοσούτων, όσω σπανίων, τόσοι πολυτίμων παλαιστών, κατά τών
Εχθρών τής άληθοΰ; Ελευθερίας, τής άρρήκ-.ως πρδς τήν τάξιν συνδεομένης.
Υπηρέτησε δέ τήν εύνομίαν, κατά τάς ταραχώδεις ήμέρας τής άχανονίστου έτι
Εποχής τοΰ 1862, ού μόνον εντός τή; Συνελεύσεως, άλλα καί εκτός αύτής
*
ισω; δέ αί εκτός τή; Συνελεύσω; ύπηρεσίαι αύτοΰ ώς Ύπαρχηγοΰ τής ’Εθνο
φυλακής διά τών Επικαίρων αποτελεσμάτων αύτών και διά τής Επιτόπιου Εκτιμήσεώ; του, είσίν άνώτεραι τών ύπηρεσιών αύτοΰ ώ; πληρεξουσίου Εντός τής
Συνελεύσεις;, ήτι; καί άλλων ηύμοίρει τότε Επίσης επιζήλων μελών.
'Ο Στυλ. Κολιάτσος, διευθύνων τότε τήν Έθνόφυλακήν, τά μέγιστα συνετέλεσεν διά τή; Επιρροής αύτοΰ ε’ς τήν σύνταξιν τών ενόπλων πολιτών είς τήν
σημαίαν τοΰ Νόμου. '11 ’Ελλάς έμελλε νά κηρυχθή τότε άναξία τή; άνεξαρτητησία; αύτής, άν ή πόλις τιον ’Αθηνών διά τών Πολιτών της αύτή άύαλαμβάνουσαττν φοούρησιν τής νομιμότητας, μή άπεδείκνυεν ενώπιον τοΰ πεπολιτιτισμένου κόσμου, ότι αύτη είναι άληθώς καί τοΰ Ενεστώτος καί τοΰ' μέλλοντος
τών Ελλήνων αξία. Έκ τών πρώτων ε’ς τήν επιτέλεσιν τοΰ Έλληνικωτάτου
έργου τούτου συνετέλεσεν ό Σ, Καλιάτσος.
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’Από δεκαετίας δέ άνεδέικνύετο άντιπρόσωπος τών ’Αθηναίων καί ίν τη Βου
λή καί έν τω Δημοτικφ Συμβουλίω. Και 6; Βουλευτής δέ καί ώ; Δημοτικός
Σύμβουλος, ώ; Πρόεδρος μάλιστα αύτοΰ, έπί δώδεκα όλα συνεχή Ετη, άνεδείχθη Εκάστοτε οϊος.χαί έν τή Έθν. Σονελεύσει προμαχών ύπέρ τής νομεμότητος
χα'ι συντασσόμενος τή άποβλεπούση γνώμη πρός έξυπηρέτησιν τών Εθνικών συμ
φερόντων. Άπεδίωσε έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου τού 1878.

τής Βασιλείας υποσχέσεις έν Κορίνθψ Ενώπιον τοΰ στρατού περί μεταρρυθ
μίσεων ήθελον πραγματοποιηθή, συνεπώς δέ δτι ή πατρίς ήθελε πορισθή
μεΐζον κέρδος δι’ αύτών ή έκ τής Επιτυχίας έπαναστάσεως άώρου. Ματαιωθείσης όμως πάσης Ελπίδος, καί τοΰ Εθνους γογγίζοντος κατά τής παρα
νομίας ό Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος, άνέλαβεν ύπείκων είς τήν ομό
θυμου Εντολήν τοΰ λαοΰ καί τήν όμόφονον πρόσκλησιν τών πολιτικών άν
δρών, τό κίνημα καί τήν νύκτα τής 10 8βρίου ύπήρξεν ή κεφαλή τής Εξεγέρσεως, ήν ήγειρεν ή φωνή τοΰ διαμαρτυρουμένου έθνους. Άν Εξετάση τις
βαθέως τά διάφορα τοΰ κινήματος περιστατικά θέλει Εκφέρει άληθή γνώ
μην περί τής άξίας καί αΰταπαρνήσεως τοΰ άνδρός, Εν ή έποχή άπασα ή
δύναμις εύρίσκετο Εν ταΤς χερσίν αύτοΰ. Ό Δημήτριος Παπαδιαμαντόποολος άποποιηθεί; προσφερομένας αύτφ τιμάς, έκήρυξεν άντιβασιλείαν συγκειμένην έκ τοΰ Δημητρίου Βούλγαρη, Βενιζέλου 'Ρούφου καί Κωνσταντί
νου Κανάρη, έδέξατο δέ μόνον τήν αρχηγίαν τών στρατιωτικών δυνάμεων.
Μετά τήν έπελθοΰσαν τάξιν, ύπέρ τής όποιας, είπερ τις καί άλλος εΐργάσθη
ό Δ. Παπαδιαμιαντόπουλος καί τήν Ελευσιν τοΰ Βασιλέως Γεωργίου είς τήν
'Ελλάδα, έκλήθη ύπ’αύτοΰ εί; τόν σχηματισθέντα στρατιωτικόν οΐκόν του.
Ό Δημ. Παπαδιαμαντόπουλος Επί 14 όλα ετη διέμεινεν παρά τφ ΒασιλεΤ
Γεωργίψ Α'. τών Ελλήνων, ύπογραμμός τοΰ καθήκοντος. Παρά τφ βα
σιλεύ όμιλών τήν άλήθειαν, παρά τφ λαφ ύπερασ πιζών τά δικαιώματα τοΰ
βασιλέως, υπηρέτησε πιστώς τήν πατρίδα καί τόν ανώτατου άρχοντα μέχρι
τοΰ 1877, δτε άπέθανε φέρων τόν βαθμόν τοΰ ύποστρατήγου, τόν σταυρόν
τών Ταξιαρχών, και πολλά ξένων κρατών παράσημα.
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΠΣ ΚΑΡΛΑΑΗΣ· ’ Εν τφ βίω τού άνδρός τούτου, έν τή ανα
λύσει τοϋ όποιου δέν άπαιτείται ε'ύγλωτττος πανηγυριστής, ευρηιαι σπουδαιό
τατων έπισοδείων σειρά, άναλωθεΐσα εις τήν έχπλήρωσιν του καθήκοντος, καί
τών ΰψίστων Εντολών δι’ών έπεφορτίζετο. Άπασαι αί χατά χαιροΰς Εχδοθεΐσαι
συντάξεις τών Κανονισμών τών Γυμνασίων και τής ’Εσωτερικής ύπηρεσίας τών
Ταγμάτων τού Πεζιχοΰ είναι Εργα αύτοΰ,διότι τδν Καρνάλην δέν διέκρινεν μόνον
μεγάλη φιλοπατρία καί ανεξαρτησία, ούδ’ή πρός τήν ύπηρεσίαν του Εθνους στα—
Οερότης και άφοσίωσις, πιστή καί άσφαλής ώς εις τάς ιδίας πεποιθήσεις, άλλ
*
έχαρακτήριζεν έν ταύτφ παιδεία μεγάλη. Κατά τό 1864 υπηρετών ώς Υπουρ
γός τών Στρατιωτικών προσέφερεν ύπηρεσίας σπουδαίας, καί εΐργάσθη οσον ούδείς πρός καταστολήν οοδαρωτάτων δυσχερειών. Τετράκις άνηλθεν είς τό άξίωμα τοϋ Υπουργού, καί διά μόνης τής ατομικής άξίας καί ικανότητάς του άνεβιβάσθη εις τά ΰψιστα στρατιωτικά άξιώματα, τιμηθείς ύπό παρασήμων ξένων
κρατών, καί τοΰ άνωτέρου Ταξιάρχου τής 'Ελλάδος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΗΑΔΙΜΑΧΤΟΠΟΓΑΟΣ. Έγεννήθη τόν Ιούνιον τού
1813. Μετά τών πρώτων μαθητών τής στρατιωτική; σχολής τοΰ αοιδίμου
Καποδιστρίου τφ 1832 έξελθών,δεκαοκταετής νεανίας εϊαήλθεν είς τόν πρα
κτικόν βΐον μετά τοΰ ζήλου έκείνου δν γεννφ έν ταΐς καρδίαις τών φλέγό
μενων ύπό τής αύταπαρνήσεως, ό προ; τό καθήκον καί τήν πατρίδα Ερως.
Εύρεθεί; είς τήν ανάγκην ΐνα μετά τών άλλων νέων στρατιωτών τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος πολεμήση τήν ελευσιν τοϋ Βασιλέως "Οθωνος, θεωρουμίνην τότε ώς καταιρέρουσαν βαρεΐαν πληγήν είς τό νεοσύστατου Εθνος,
Εξανέστη μετά τών άλλων, καί έγένετο εΐ; έκ τών έκθύμω; έργασθέντων
ύπέρ τής έγκαθιδρύσεως τοΰ Συντάγματος. Έν τή έποχή εκείνη θεωρηθείς
ύποπτος ό Δ. Παπαδιαμαντόπουλος ύπό τής Κυβερνήσειυ; μετετέθη έκ
Ναυπλίου είς Λαμίαν δύο ετη πρό τής περιφανούς ήμέρα; τής 3 Τορίου.
Τό αξιομνημόνευτου γεγονός τή; 3 7βρίου συνετελέσθη, καί οί μοχθήσαντες τότε φιλελεύθεροι εΐδον πραγματοποιούμενα; τάς προσδοκίας αυτών.
Έκτοτε φρονών ό Δημήτριος Π απαδιαμαντόπουλος,δτι ή πατρίς δέν προεδίδετο ύπό τοΰ Βασιλέο>ς, άφιερώθη ψυχή τε καί σώματι εί; τήν έξυπηρέτησιν τών δικαιωμάτων τοΰ ανώτατου άρχοντος. Ούτω κατά τό 4847
κατέβαλλεν ύπολοχαγό; ών τήν στάσιν τοΰ Μερεντίτου καί κατά τό
1861 ώς ύποδιοικητής τοϋ πυροβολικοΰ έπολέμησεν ύπό τόν στρατηγόν
X ά ν τοϋ; έπαναστάτα; τοΰ Ναυπλίου, πεπεισμένο; ότι αί δοθεΐσαι παρά
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θ· ΛΕΟΑ’ΑΡΔΟΣ. Έγεννήθη τήν 30 Ιανουάριου 1880 εν Δημητσάνη
καί Εξεπαιδεύθη έν τφ σχολείψ αυτής. Τφ 1816 άπεστάλη ύπό τοΰ
πατρός του είς Πάτρας, δπου έπεδόθη εί; τό έμπόριον, άλλά τφ 1817
μετεκλήθη ύπ’αύτοΰ ενεκεν τοϋ θανάτου τή; μητρό; αύτοΰ. Έν Ετει 1820
διαμένων Εν τινι έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλω Εμπορικφ οΐκιρ, ήκουσε
τήν Εκκρηξιν τή; Ελληνικής Έπαναστάσεως.
Άρχομένου τοΰ 4 821 ετου; έπανέκαμψεν αύθορμήτως οΐχαδε. όπως ύπερετήση ώς στρατιώτης τήν πατρίδα· προσήλθε δέ πρό; τόν συμπατριώτην
του στρατηγόν Στάϊκον Στα'ίκόπουλον, πολιορκοΰντα τότε τό Ναύπλιον,
Εκτελέσας παρ’ αύτφ συγχρόνως καί χρέη γραμματέως. Τραυματισθέντος
τοΰ στρατηγού του καί θεραπευομένου έν "Αργεί, έζητήθη ύπό τοΰ στρα
τηγού τών Κρανιδιωτών Αρσενίου Κρέατα, παρά τφ όποίψ καί ύπηρέτησεν έπί τριμηνίαν κατά τήν είς Πελοπόννησον εισβολήν τοΰ Δράμαλη.
Σεπτεμορίψ οέ μηνί τοΰ 4 822 προσελήφθη ύπό τοΰ στρατηγού Γεν
ναίου Κολοκοτρώνη ώ; ε’ς τών γραμματέων του, έκπληρών συγχρόνως καί
χρέη στρατιώτου καί ύπηρέτησεν αύτφ μέχρι τοΰ 1826.
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ΠΟΙΚΙΛΗ

Κατά τόν χρόνον έχεΐνον άποστελλομένου τοΰ υίοΰ τοΰ άρχηγοΰ τής
Πελοπόννησον Θεοδώρου Κολοκοτρώνη εις Εύρώπην πρός έκπαίδευσιν,
έξελέγη παρ’ αύτοϋ τοΰ ίοίου ώ; ό μόνο; κατάλληλο; συνφδό; ό Θ. Λεονάρδος, συνεκπαιδευθή δέ καί ούτο; αϋτφ. Ό Θ. Αεονάρδο; πρώτο; ηύτύχησε
ν’ άναγγείλη έν Πελοποννήσψ πρό; τόν Γενικόν αρχηγόν καί τοΰ; λοι
πού; στρατηγού; τήν χαρμόσυνον αγγελίαν τής ύπογραφή; τοί περί τή;
ανεξαρτησία; τή; 'Ελλάδος πρωτοκόλλου.
Μετά τήν έκ τής ’Ελβετίας επάνοδον αύιοΰ είς Κέρκυραν διέμεινεν έν
τή Α χαδημία καί έπί 20 μήνας κατέγεινεν ει; τήν μάθησιν διδαχθείς
υπό των ιδίων διδασκάλων. Ειτα έπανήλθεν εις Πελοπόννησον κατά
συμβουλήν τοΰ άρχηγοΰ Κολοκοτρώνη, δθεν περί τά; άρχάς τοΰ 1829
μόνο; ό Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνη; άπήλθεν ε’ι; Ευρώπην, ό δέ Αεονάρδο; έδέχθη τήν θέσιν τοϋ γραμματέω; τής Γεν. Διευθύνσεω; τών Τα
χυδρομείων, άτινα κατά πρώτον συνέστησε καί διωργάνωσεν ό άοίδημο;
Καποδίστριας. 'Τπηρέτησεν έν τή θέσει ταύτη ώς γραμματεύ; μέχρι τοϋ
1836, ώ; 'Υποδιευθυντής μέχρι τοΰ 1854, καί μέχρι τοΰ 1859 ώ; τοιοϋτο; έκπληρών χρέη Γεν. Διευθυντοϋ. Παραιτηθέντο; τοΰ μακαρίτου Γ.

ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ
ΑΣΜΑΤΙΟΝ ΔΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΥΠΟ

Γ. I. ζ.

Σκούφου τόν Αύγουστον τοΰ 1854, τώ 1859 διωρίσθη Γεν. Διευθυντής. Έν
τω διαστήματι τή; πολυχρονίου ύπηρεσίας το» ό Θεόδωρο; Αεονάρδο; είχε
ώς κανόνα πάντοτε τήν πιστήν καί άκριβή έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντοςτοο,
τά δέ έργα αύτοϋ άνήκουσιν εις τήν Ιστορίαν τής ταχυδρομικής ύπηρεσίας.

Andante

ρρ

Ή Διεύθυνσις τής «Ποικίλης Στοά;» άνταποκρινομένη είς τήν ύπέρ αύ
τή; αγαθήν ύποστήριςιν τή; Κοινωνίας καί τήν συνδρομήν τών παρ’ ήμΐν λογιών θέλει προσφέρει τοΐ; ΣυνδρομηταΤ; αύτή; μικρόν περί τά; άρ
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χάς τοΰ Φεβρουάριου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ έκ πέντε τυπογραφικών φύλλων άντί
μιάς ν. δραχμή;, ίίπερ θ’ άπαρτίσωσιν αί διατριβαί τών εξής άςιοτίμω» άν ■
ορών καί λογιών νέων κκ. Στεο. Ξένου, Δ. Βαρδουνιώτη, Κ. Γ. Ξένου, Δ.
'Ρωμαΐδου, Άριστ. Σπαθάκη, Δ. Κοκκίδου, Άνδ. Παπαδιαμαντοπούλου,
Ί. Α.'Ρικάκη, Τ. 'Ηλιοπούλου, Α. Κορδέλλα, Α. 'Ριγοπούλοο, Α. Φραβασίλη, Γ.Μ. Σ I. και τών Δεσποινίδων Ελένη; Δερέκα,Σεβαστή; Ν. Καλλισπέρη. Έν τούτω συμπεριληφθήσεται σειρά Στατιστικών, και Βιο-

γραφιών^ τών έν τφ 'Ημερολογίψ προσωπογραφιών υπό έκτε^εστέραν
τοΰ βίου αύτών άφήγησιν. Έν τελεί τά; θερμά; ευχαριστία; μα; άπονέμομεν δημοσία τφ άξιοτίμω κ.Στεφ.Ξένω δι’ ο,τι ύπέρ τής «Ποικίλη; Στο2;»
συνέπραξε, καί τφ έν Άργει εύγλώττψ δικηγορω καί καλλίστιυ συνεργάτη
ήμών κ. Δημ. Βαρδουνιώτη.
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2.
Όπόταν, ώ φίλη, έχει είς τήν πάλη
Καί ’μένα τό στήθος τό βόλι πληγώση·
Όπόταν δέν θά 'χω, δική σου αγκάλη
Μ’ αγάπη τούς πόνους ευθύς νά νάρκωση.
Ψάλλε μου, τότε, μικρό τραγουδάκι,
Στείλε μου ένα, θερμό σου φιλί,
Δός τα είς ένα μικρό άεράκι
Κι' αύτό θά τά φέργ), ναί, φίλη καλή.

3.
Άλλ’ όταν, ώ φίλη, ό Πλάστης θέληση
Μέ δάφνης στεφάνι νά έλθω όπίσω,
Τό ομμα μου, όταν τό σόν άντικρύση
Καί πέσω στά στήθη σου τούς πόνους νά σβ σω !
Ψάλλε καί τότε μικρό τραγουδάκι,
Δός μου καί τότε θερμό σου φιλί,
Λάβε τά χείλη μου αντί γιά πουλάκι
Καί ψάλλουσα φίλει, ώ φίλη καλή.

ΤΓΠΟΙΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ X. Ν. ΦΙΑΑΔΕΛΦΓΡ.Σ

