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6 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 7

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 1886
-25 Μαρτίου. ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ή ανεξαρτησία της Ελλάδος. 0 ΚΪΡΙΕΪΩΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 0 ΕΡΜΗΣ

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ
12 Δεκεμβρίου. Τά γενέθλια της Α· Μ. του Βασιλέως Γεωργίου. 
-2.? ' Ατζρι.Ιίου.·.. Ή έορτή του ονόματος Αυτού.
/ / 'Ιουλίου....... Ή Αορτή τού ονόματος της Α. Μ. της Βασ. ’Όλγας.
22 Αύγουστον... Τά γενέθλια Αυτής.

ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΩΝ
21 Μ at ου....... Ή
21 ΊουΛίου.......... Τά
13 'Ιουνίου........  »
18 Αυγούστου... » 
0 Ιανουάριου.. »

έορτή τού διαδόχου Κωνσταντίνου, 
γενέθλια Αυτού.

τού Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
’Αλεξάνδρας. 
Νικολάου.

της 
τού 
της 
τού

21 Φεβρουάριον . »
20 'Ιανουάριου . . ·>

» Μαρίας Μαγδαληνής.
Άνδρέου.

ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ
Καθ’ άς δεν εργάζονται εις τά Δημόσια Γραφεία.

1. Νέον έτος.—2. Θεοφάνεια.— 3. Ευαγγελισμός.— 4. Μεγάλη Παρασκευή και 
Σάββατον.— 5. Κυριακή και Δευτέρα τού Πάσχα.— 6. Πεντηκοστή.—7. "Αγιος 
Γεώργιος.— 8. Άνάλυψις.— 9. "Αγιοι ’Απόστολοι.— 10. Κοίμησις τής Θεοτόκου. 
—11. Άγιος Δημήτριος.—12. Αί δυο ήμέραι των Χριστουγέννων.

r

Αί ώραι τού έτους άρχίζουσιν.

Τό νΕαρ άρχεται τή 8/2Ο Μαρτίου ώρ. 1 και λ. 4 μ. μ. εσεται δέ κατ’ άρχάς δρο
σερόν, περί τα μέσα δέ θερμόν ως νά ήτο θέρος και περί τα τέλη θά εχωμεν καιρόν 
λίαν δροσερόν και ευχάριστον.

Τό Θέρος άρχεται τή ’Ιουνίου ώρ. 8 λ. 25 π. μ. εσεται δέ κατ’ άρχάς δρο. 
σερόν μετά βροχών, περί τά μέσα δέ θά εχωμεν ανυπόφορα κυνικά καύματα και περί 
τα τέλη θά μας δροσίσουν άρκεται βροχαί. Άκρα υγεία επικρατήσει.

Τό Φθινόπωρον άρχεται τή ίβ/22 Σεπτεμβρίου ώρ. 10 λ. 51 μ. μ. εσεται δέ κατ 
αρχάς αρκετά δροσερόν, περί τά μέσα θά μας έπισκεφθή καύσων αρκετός και περί 
τα τέλη θά ήνε λίαν ψυχρόν μετά καταιγίδων, πλημμυρών, αστραπών, βροντών και 
κεραυνών.

Ό Χειμών άρχεται τή 9/21 Δεκεμβρίου ώρ. 5 λ. 3 μ. μ. εσεται δέ κατ’ άρχάς λίαν 
ευχάριστος, περί τά μέσα δέ ψυχρός μετά σφοδρών βορείων άνέμων και περ'ι τά τέλη 
θά εχωμεν ψύχος ύπερβολικόν μετά πάγων και χιόνων άφθονων.

AΦ
ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1886

Κατά τό έτος 1886 θά συμβώσι 2 εκλείψεις τού Ήλίου.
αΖ) Τήν 21 Φεβρουάριου μερική εκλειψις του Ήλίου, δρατη είς τον κολπον τού 

Μεξικού.
β') Τήν 17 Αύγούστου ολική εκλειψις τού Ήλίου, ορατή εις τήν Δυτικήν ’Αφρικήν.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ
Του έτους 1886 (αωπς)

Ίνδικτιώνος...............................................
Ήλίου Κύκλοι..........................................
Σελήνης Κύκλοι........................................
Σελήνης Θεμέλιον...................................
Κρεωφαγίας ήμέραι.................................
Τδ Τριωδιον άρχεται Φεβρουάριου... 
Εωθινόν ε'. Ήχος πλ. α’.....................
Ή Άπόκρεω, Φεβρουάριου...................
•Ο Ευαγγ. τή τρίτη τής ε*.  Έβδομ. .

14 Νομικόν Φάσκα, ’Απριλίου.................
2 Λατίνων Πάσχα, Απριλίου................
3 Το "Αγιον Πάσχα, ’Απριλίου.........
c Ή Άνάλυψις, Μαίου............................

Ή Πεντηκοστή, Ιουνίου.....................
Κυρ. των Άγιων ’Αποστόλων ήμ. . .
Ή μνήμη αυτών, ημέρα Κυρ............
Ή παραμονή των Χριστουγέννων 

ήμερα Τετάρτη.

* Απριλίου.
2 Λατίνων Πασχα, Απριλίου

6
54

ο

8
13
13
22

1
20

t

16



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρας 10 και ή νυξ ώρας 14.

'Ο 'Ήλιος εϊς τον 'Υδροχόον.

-- 19

Ν.
-ψ 13

π.
ΙΤετ.

14 2 Πέμ.
15 3 Παρ.
16 4Σάβ.

-- 17; 5 Κυρ.
" 18: 6 Δευτ

7Τρίτ.
20 8 Τετ.

Ή χατά σάρκα περιτομή τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρίστου, καί 
μνήμη Βασιλείου τοϋ μεγ. Αργία.

ΣεΛηνης .τρωτόν τέταρτον 8 ώρ. χαι 20 2. μ. μ.
. Προεόρτια των Θεφανε'ων και μνήμη Σιλβέστρου Πάπα 'Ρώμης. 
. Μαλαχίου τοϋ προφήτου και Γορδίου μάρτυρος.
. Ή Σύναξις των 70 Αποστόλων καί Θεοκτίστου τοϋ όσιου

Θεοπ. κλ. μ. Παοαμ. των Θεοφαν. Νηστεία έν ή αν ημέρα τύχη. 
·. Τά Θεοφάνεια τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ. Αργία.
. Ή Σύναξις τοϋ Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου. Αργία. 

Δομνίκης τής όσιας, καί Γεωργίου τοϋ Χοζεβίτου.
Πανσέληνος ΙΟ ώρ. 55 Λ. μ. μ.

. Πολυεύκτου μάρτυρος.

. Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης καί Δομιτιανοΰ Μελιτηνής.

. Θεοδοσίου τοϋ Κοινοβιάρχου.
Τατιανής μάρτυρος.

21 9Πέμ.
2210Παρ.
23:1 ΓΣάβ. 

ή- 24 12Κυρ.
25 13 Δευτ. Τοϋ Τελώνου καί Φαρισαίου Έρμύλου καί Στοατονίκου μαρτ. 
26:14 Τρίτ. Των έν 'Ραϊθάκαί Σινα άναιρ. πατ. Άπόδ. τήςέορτής των Θεοφαν, 

Σελήνής τελενταλον τέταρτον ώρ. 2 χα ι Λ. ίΟ π. μ.
2715Τετ. Παύλου τοϋ Θηβαίου καί Ίωάννου τοϋ Καλυβίτου. 
281θΠέμ. Ή προσκύνησις τής τίμιας άλύσεως τοϋ Αποστόλου Πέτρου.

Αθανασίου καί Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς. Αργία. 
Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας.

Φεβρουάριος.
Ευθυμίου τοϋ Μεγάλου.
Μαξίμου τοϋ όμολογητοϋ καί Νεοφύτου μάρτυρος.
Τιμοθέου τοϋ ’Αποστόλου καί ’Αναστασίου τοϋ Πέρσου. 
Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου μάρτυρος.

Νεα σελήνη 1 I ώρ. χαι 20 λ. μ. μ.
Ξένης τής όσιας.
Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου επισκόπου Κ/πόλεως. ’Αργία. 
Ξενοιοώντος τοϋ όσιου καί τής συνοδίας αύτοΰ.
Ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου ’Αργία. 
Έφραίμ τοΰ Σύρου τοϋ όσιου.
Ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου Ιγνατίου τοϋ Θεοφόρου.
'Τ'~ --- ~Ί <Τ-------- ~ Τ’---- ·>-1- —~ »»..... Τ’
λόγου καί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Αργία.

+ 2917Παρ. ’Αντωνίου τοϋ Μεγάλου. ’Αργία.
-- 30 18Σάβ................................ .....
-- 31 19 Κυρ.

120 Δευτ.
221Τοίτ.
3 22 Τετ.
4 23 πέμ.

524 Παρ.
-- 6 25Σάβ.
-- 7:26 Κυο.
-- 8 27 Δευτ.

928Τρίτ. 
1029Τετ.

ψ 11:30 Πέμ. Των τριών Ιεραρχών Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοϋ Θεο
λόγου καί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. ’Αργία.

12 31 Παρ. Κύρου καί Ίωάννου, τών θαυματουργών ’Αναργύρων.
Σελήνής πρώτον τε'ταρτον 3 ώρ. χαι 43 λ. π. μ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
"Εχων ημέρας 28. Ή ημέρα εχει ώρας 11 καί ή νΰξ ώρας 13. 

Ό ήλιος εις τούς ΐχθϋς.
Ν. Π.
13 1 Σαβ. Προεόρτια τής Υπαπαντής καί Τρύφωνος μάρτυρος.

ψ 14

15
16
17
18

“Αρχεται το τριώδιον.
2Κυρ. Τοϋ Τελώνου καί Φαρισαίου. Ή 'Υπαπαντή τοΰ Κυρίου 

ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ.
3:Δευτ. Συμεών τοΰ Θεοδόχου καί τής προφήτιδος "Αννης.
4Τρίτ. Ισιδώρου τοΰ Πηλουσιώτου.
5;Τετ. Άγάθης μάρτυρος.
6;Πέμ. Βουκόλου τοΰ όσιου, έπισκόπου Σμύρνης.

Πανσέληνός 1 ώρ. χαι 0 2. μ. μ.
Παρθενίου έπισκόπου Ααμψάκου καί Λουκά τοΰ όσιου. 
Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου καί Ζαχαρίου τοΰ προφήτου.

Χαραλάμπους ίερομάρτυρος.

7 Παρ.
8;Σάβ.
9Κυρ. Τοΰ ’Ασώτου. Νικηφόρου μάρτυρος.

10:Δευτ. Χαραλάμπους ίερομάρτυρος.

19
20

+ 21
22 , , 
23:11:Τρίτ. Βλασίου ίερομάρτυρος καί Θεοδώρας τής Αΰγούστης.
24:Ι2ίΤετ. -■-■■■— —-ΐ-- ·λ--------- ■—
2513;Πέμ.
26 14 Παρ.

Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.
Μαρτιανοΰ τοΰ όσιου.
Αυξεντίου τοϋ όσιου.

Σελήνης τελευταλον τέταρτον 5 ώρ. χαι 4 λ. π. μ. 

Ψυχοσάββατου. Όνησίμου τοϋ ’Αποστόλου.
Τής ’Α π όκ ρ ε ω. Παμφίλου μάρτ. καί τών συν αύτώ.

Μάρτιος.
Γρηγορίου τοϋ Παλαμα καί Θεοδώρου τοϋ Τήρωνος.
Δέοντος Πάπα Ρώμης.
Άρχίππου τοϋ Αποστόλου.
Λέοντος επισκόπου Κατάνης.
Τιμοθέου τοϋ έν Συμβόλοις και Ευσταθίου επ. ’Αντιόχειας.
Ή εϋρεσις τών λειψάνων τών έν Εύγενίοις μαρτύρων.

Νεα Σελήνη 7 ώρ. χα\ 19 -Α μ. μ.
Τής Τ υ ρ οφ ά γ ο υ. Πολυκάρπου ιερομάρτυρας, έπισκόπ. Σμύρνης. 

, Καθαρά δευτέρα. Ή α' καί 8’ εϋρεσις τής τίμιας κεφα
λής τοϋ Προδρόμου.

9 25Τρ’τ. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
10 26 Τετ. Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης.
11 27 Πέμ. Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου.
12 28 Παρ. Βασιλείου τοΰ όμολογητοϋ.

24 12 Τετ.

27 15Σά6. 
■ψ 28;16;Κυρ.

1 17 Δετ. 
218Τρ'τ. 
319Τετ.
420 Πέπ. 
521Παρ. 
6 22Σάβ.

ψ 7.23 Κυρ.
8.24 Δευτ.

Ζύ.



ΜΑΡΤΙΟΣ
”Εχων ημέρας 31. Ή ήμερα έχει ώρας 12 και ή νύξ ώρας 12. 

'Ο ήλιος εις τον κριόν.
ν. π.

t

+
t

t

+

t

13: I Σάβ. Τών άγιων Θεοδώρων. Ευδοκίας δσιομάρτυρος. 
Σε2·ηντ)( πρώτον τέταρτον 10 <3ρ. και 22 2. μ.

14; 2Κυρ. Τής ’Ορθοδοξία ς. Ησυχίου μάρτυρος.
1δ: 3 Δευτ. Ίωάννου τοϋ συγγραφ. τής Κλίμακος καί Εύτροπίου.
16: 4Τρίτ. Γερασίμου όσιου τοϋ έν ’Ιορδάνη.
17: 5Τετ. Κόνωνος μάρτυρος. ,
18; 6 Πέμ. Τών έν’Αμορίω 42 μαρτύρων.
19 7Παρ. Τών ένΧερσώνι έπισκοπησ. ίερομαρ. Βασιλέως καί τών συν αύτώ.
20 8 Σάβ. Θεοφύλακτου, έπισκόπου Νικομήδειας.

Πατσε2ηνο<; 3 ώρ. χαι 27 Λ. μ. μ.
21; 9 Κυρ. Τών Νηστειών. Τών έν Σεβαστείος 40 μαρτύρων. 
22:10:Δευτ. Κοδράτου μάρτυρος καί τής συνοδίας αύτοϋ.
23:11 Τρίτ. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
2412 Τετ. Θεοφάνους τοϋ δμολογητοΰ.
25; 13 Πέμ. Ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου Νικηφόρου Κ)πόλεως.
26 14Παρ. Βενεδίκτου τοϋ όσιου.
27;15Σάβ. Αγαπίου καί τών συν αΰτώ 7 μαρτύρων.

Σε2ηνηρ τε2ενταΐον τέταρτον 11 ωρ, χαι 3 2 Λ. π. μ.
28;16Κυρ. Τής Σ ταυ ροπ ρ οσ κυ νή σεω ς. Σαβίνου μάρτυρος καί Χιρ- 

στοδούλου τοϋ όσιου.
29; 17 Δευτ. Αλεξίου τοϋ ανθρώπου τοϋ Θεοϋ.
30 18Τρίτ. Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
31 19Τετ. Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων.

’Απρίλιος.
120 Πέμ. Τών έν τή μονή τοϋ άγίοι/Σάββα άναιρεθ. όσιων πατέρων.
2 21 Παρ. ’Ιακώβου τοϋ δμολογητοΰ.
3 22 Σάβ. Βασιλείου 'Ιερομάρτυρος.
4 23 Κυρ. Δ’. Τών Νηστειών. Νίκωνος δσιομάρτυρος καί τών 199 μαθη

τών αΰτοΰ.
Νέα Σε2ηνη 10 ώρ. και 15 2. π. μ.

5 24 Δευτ. Ζαχαρίου τοΰ όσιου.
625Τρίτ. Ό Εύ αγγ ε λς σμδ ς τής Θεοτόκου. Αργία.
726Τετ. (Μ έγα ς κα νών). Ή σύναξ. τοϋ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
8 27 Πέμ. Ματρώνης τής όσιας.
9 28 Παρ. Ίλαρίωνος τοϋ νέου.

10 29 Σάβ. Μάρκου έπισκ. Άοεθουσίων καί Κυρίλλου διακόνου. 
1130Κυρ. Ε’. τών Ν η στε ιών. Ίωάννου τοϋ συγγρ. τής Κλίμακος. 

Σε2ηνηι; ιτρωτον τέταρτον ώρ. 9 χαι 2. 33 μ. μ.
12 31 Δευτ. Ύπατίου ιερομάρτυρας έπισκόπου Γαγγρών.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
"Εχων ημέρας 30. Ή ημέρα έχει ώρας 13 καί ή νύξ ώρας 11. 

'Ο ήλιος εις τον ταύρον.
Ν. Π.
13: ΙΤρίτ. Μαρίας όσιας τής Αιγύπτιας.
14 2 Τετ. Τίτου όσιου τοϋ θαυματουργού.
15 3 Πέμ. Νικήτα όσιου καί ’Ιωσήφ τοϋ ύμνογράφου.
16 4 Παρ. Γεωργίου όσιου τοϋ έν Μαλεω.
■17; 5Σάβ. Τοϋ Λαζά ρου. Κλαυδίου, Θεοδώρου κλπ. μαρτύρων, 

ή- 18, 6Κυρ. ΤώνΒαίων. Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κ)πόλεως.
Πανσέ2·ηνο<: Άρα 12 και 2. 58 μ. μ.

19 7 Δευτ. Μεγάλη Δευτέρα. Καλλιοπίου μάρτυρος. Γεωργίου επισκόπου 
Μιτυλήνης.

20. 8Τρίτ. Μεγάλη Τρίτη. Ήρωδίωνος, κλπ. έκ τών 70.
21 9Τετ. Μεγάλη Τετάρτη. Εϋψυχίου μάρτυρος.
22 10Πέμ. Μεγάλη Πέμπτη. Τερεντίου. Πομπηΐου κλπ.
2311 Παρ. Μεγάλη Παρασκευή. Άντίπα ιερομάρτυρος. έπισκόπου 

Περγάμου.
24;12Σάβ. Μέγα Σάββατον. Βασιλείου τοϋ δμολογητοΰ, έπισκόπου Πα

ρ ίου.
ή- 2513;Κυρ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις πάντων καθ’ δλην 

τήν εβδομάδα τής Διακαινισίμου.
26'14 Αευτ. Άριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου έκ τών 70.

Σε2ήνηε τε2ενταΐον τέταρτον ώρ. 1 χαϊ 2. 5 π. μ.
2715Τρίτ. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16Τετ. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς τών αύταδέλφων.
29 17;Πέμ. Συμεών ιερομάρτυρος έν Περσίδι.

ή- 30 18Παο. ΤήςΖωοδόχου Πηγής. Ίωάννου τοΰ όσιου.
Μάιος.

1 19 Σάβ. Παφνουτίου ιερομάρτυρος.
-ή 2:20Κυρ. Τοΰ Θωμά. Θεοδώρου όσιου τοϋ Τρίχινα.

321'Δευτ. Ιανουάριου ιερομάρτυρος.
422Τρίτ. Θεοδώρου τοΰ Συκεώτου.

Νέα Σε2ηνη όίρα 6 και 2. 2ί μ. μ. 
ή- 523Τετ. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοΰ τροπαιοφόρου. ’Αργία.

6 24 Πέμ. Σάββα τοϋ Στρατηλάτου καί Έλισσάβετ τής όσιας.
7'25 Παρ. Μάρκου τοΰ ’Αποστόλου τοΰ Εΰαγγελιστοΰ.
8 26,Σάβ. Βασιλέως ιερομάρτυρος, έπισκόπου Άμασείας. 

ή- 9 27 Κυρ. Τών Μυροφόρων. Συμεών ιερομάρτυρος.
10 28 Δευτ. Τών έν Κυζίκω 9 μαρτύρων.

Σε2ηντμ πρώτον τέταρτον ώρ. 2 και 2. 5 μ. μ.
1129 Τρίτ. Ίάσωνος τοΰ Σωσιπάτρου τών ’Αποστόλων.
12 30Τετ. Ιακώβου τοΰ ’Αποστόλου, άδελφοΰ τοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.

l----------------------------------—--------------------------------------------------ύ



ΙΟΥΝΙΟΣ
"Εχων ημέρας 30. Ή ημέρα έχει ώρας 15 καί ή νΰζ ώρας 9. 

'Ο ήλιος εις τόν Καρκίνον.

Μ Α ΪΌ Σ
"Εχων ημέρας 31. 'Η ημέρα έχει ώρας 14 καί ή ννξ ώρας 10.

Ό ήλιος εις τούς Διδύμους.
■ Ν. Π·

13: 1;Πέμ. ’Ιερεμία τοϋ Προφήτου.
14: 2Παρ Ή ανακομιδή τοϋ λειψάν. Αθανασίου τοϋ Μεγάλου.
15; 3Σάβ. Τής άγιας Μαύρας καί Τιμοθέου μάρτυρος.

ή- 16; 4 Κυρ. Τοϋ Παραλύτου. Πελαγίας μάρτυρος.
17; 5;Δευτ. Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 βΤοίτ. Ίώβ τοϋ δικαίου καί πολυάθλου.

ΙΙανσέληνος ώρ. / / καί -ί. 29 μ. μ.
19 7;Τετ. Τή ς Μ ε σ ο πε ντη κ ο σ τ ή ς. Ή ανάμνησις τοϋ έν τώ οΰρανω

φανέντος σημείου τοϋ Σταυρού έν 'Ιερουσαλήμ καί Άκακ’ου 
καΐΚοδοάτου μαρτύρων.

20: 8,Πέμ. Ίωάννου τοϋ Θεολόγου Αποστόλου καί Εΰαγγελις-οϋ.
21; 9 Παρ. Ήσαιου τοϋ προφήτου και Χριστόφορου μάρτυρος.
22;10Σάβ. Σίμωνος ’Αποστόλου τοϋ Ζηλωτοϋ.

ή" 23:1 ΓΚυρ. ΤήςΣαμαρείτιδος. Μωκίου ίερομάρτυρος.
24:12;Δευτ. Έπιφανίου επισκόπου Κύπρου και Γεομανοϋ άρχιεπ. Κ;πόλεως. 
25:13:Τρ’τ. Γκυκερίας μάρτυρος.

Σελήνής τελευτα.'ΐον τέταρτον 3 ωρ. και 30 Λ. τζ. μ.
26 14 Τετ. ’Ισιδώρου μάρτυρος τοϋ έν τή Χίω.
27:15 Πέμ. Παχωμίου τοϋ Μεγ. καί ’Αχιλλίου, αρχιεπισκόπου Κων,πόλεως.
28 16 Παρ. Θεοδώρ . τοϋ ήγιασμένου μαθητοΰ τοϋ όσ. Παχωμίου.
29.17 Σάβ. ’Ανδρονίκου τοϋ ’Αποστόλου και Ίουνίας.

ή- 30 18 Κυρ. Τοϋ Τυφλό ϋ. Πέτρου, Διονυσίου καί των συν αύτοΐς μαρτύρων.
31 19 Δευτ. Πατρικίου, ίερομάρτυρος, έπισκόπου Προύσης καί των συν αυτω. 

’Ιούνιος.
120 Τρίτ. Θαλλελαίου μάρτυρος.

ή- 221Τετ. Κωνσταντίνου καί 'Ελένης Βασιλέων. ’Αργία.
Νέα Σελήνή ώρ. 7 καί λ. {2 μ. μ.

3:22;Πέμ. Τής ’Αναλήψεως. Βασιλίσκου μάρτυρος.
4:23 Παρ. Μιχαήλ όμολογητοΰ έπισκόπου Συνάδων.
5 24 Σάβ. Συμεώνος τοϋ έν τώ θαυμαστώ δρει.

-ή 625Κυρ. Των Πατέρων. Ή γ’. εΰρεσις τής τιμ. κεφ. ’Ιωάν, τοϋ Προ
δρόμου.

7;26Δευτ. Κάρπου τοϋ ’Αποστόλου έκ των 70.
8 27 Τρίτ. Έλλαδίου ίερομάρτυρος.
9 28 Τετ. Εύτυχοϋς ίερομάρτυρος.

Σελήνης — ρωτον τέταρτον iO ωρ. καί 22 λ. —. μ.
10 29 Πέμ. Θεοδοσίας ίερομάρτυρος.
1130 Παρ. Ίσαακίου ήγουμένου τής Μονής των Δαλμάτων.
1231 Σάβ. Των κ ε κ ο ι μημ έ νω ν. Έρμείου μάρτυρος.

Ν. II.
ή- 13 ΙΚυρ. Τής Πεντηκοστής. ’Ιουστίνου μάρτυρος τοϋ φιλοσόφου.

14; 2Δευτ. Τοΰ’Αγ. Πνεύματος. Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως.

15: 3Τρίτ. Λουκιλλιανοΰ μάρτυρος.
16; 4 Τετ.
17 5 Πέμ.

6 Παρ.

7 Σάβ.

18

Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Δωροθέου ίερομάρτυρος έπισκόπου Τύρου.
Ίλαρίων. τοϋ νέου ήγουμένου τής μονής των Δαλμάτων. 

Πανσέληνος ώρ. 5 και λ. 10 μ. μ.
Θεοδότου ίερομάρτυρος επισκόπου αγκύρας.
Των άγιων Πάντων. Ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου Θεόδωρου 
τοϋ Στρατηλάτου.-- · - - » r » 4 Λ »· I

19 
ψ 20 8 Κυρ.

21 9Δευτ. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς.
"Αρχεται το θέρος εις τάς 2 &ρας και 30 λ. μ. μ.

22;10Τρίτ. ’Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης μαρτύρων.
2311 Τετ. Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα των ’Αποστόλων.
24 12 Πέμ. Όνουφρίου καί Πέτρου τοϋ έν τώ Άθω.
2513 Παρ. ’Ακυλλίνης μάρτυρος.

Σε.Ιηνης τελενταΐον τέταρτον I ωρ. καί λ. 24 π. μ.
2614Σαβ. Έλισσαίου τοϋ προφήτου καί Μεθοδίου Κ)πόλεως.

ψ 2715Κυρ. Άμώς τοϋ προφήτου.
28 ΙΘ Δευτ. Τύχωνος έπισκ. Άμαθοϋντος τής Κύπρου.
29 Τ7Τρίτ. Ίσαύρου, Μανουήλ, Σεβέλ καί ’Ισμαήλ μαρτύρων. 
3018Τετ. Λεοντίου μάρτυρος.

"Ιούλιος.
1 19 Πέμ. ’Ιούδα τοϋ ’Αποστόλου.

Νέα Σελήνη ώρ. 12 και λ. 0 —. μ.
220Παο. Μεθοδίου ίερομ. έπισκόπου Πατάρων.
321 Σάβ. ' ' - - ■

f 4 22 Κυρ.
523Δευτ.

ψ 6 24 Τρίτ.

7 25 Τετ.
8 26 Πέμ.

927 Παρ.
1028 Σάβ.

Νέα Σελήνή ωρ. 12 και λ. 0 μ.
---------- επισκόπου Πατάρων.
Ίουλιανοϋ μάρτυρος τοϋ Ταρσέως.
Ευσεβίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Σαμοσάτων. 
Άγριππίνης μάρτυρος.
Τδ γενέθλιον τοϋ προφήτου

’Αργία.
Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
Δαβίδ τοϋ όσιου τοϋ έν Θεσσαλονίκη.

Σελήνης —ρωτον τέταρτον ώρ· 8 και λ. 40 
Σαμώών όσιου τοϋ Ξενοδόχου.
Ή ανακομιδή τών λειώάνων Κύρου καί Ίωάννου 

+ 1129 Κυρ. Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων ’Αποστόλων. 
~ 12 30 Δευτ. Ή σύναξις τών 12 ’Αποστόλων.

Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου.

μ. ,«·

των αναργύρων. 
’Αργία.



ΙΟΥΛΙΟΣ
*Έχων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρας 14 και ή νύξ ώρας 10. 

'Ο ήλιος εις τον Λέοντα.
Ν. Π.

ψ- 13 ΊΤρίτ. Κοσμά καί Δαμιανού τών ’Αναργύρων. ’Αργία.
14 2 Τετ. 'Η έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου.
15 3 Πέμ. Υακίνθου μάρτυρος καί Άνατολίτου Κωνσταντινουπόλεως.

Πανσε'-Ιηνοε ώρ 1 1 και Λ. 40 μ. μ·
16 4 Παρ. Άνδρέου Κρήτης τοϋ Ίεροσολυμίτου.
17 5 Σάβ. ’Αθανασίου τοϋ έν τώ ”Λθω καί Λαμπαδοΰ θαυματουργού.

•J- 18 6ΚυΡ· Σισίνη τοΰ μεγάλου.
19 7 Δευτ. Θωμά τοΰ έν Μαλαιω καί Κυριακής τής μεγαλομάρτυρος.
20 8Τρ!τ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 9 Τετ. Παγκρατίου ίερομάρτυρος, έπισκόπου Ταυρομενίας. 
221θΠέμ. Τών έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.

ΣέΤηκης τεΛευταΐον τέταρτον 12 ώρ. και 10 Λ. μ. μ.
23 11 Παρ. Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
24 12 Σάβ. Πρόκλου καί Ίλαρίου τών μαρτύρων.

Ί" 2513Κυρ. Ή σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου τοΰ Σαβ- 
βαίτου.

26 14 Δευτ. Άκύλα τοΰ ’Αποστόλου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Τρίτ. Κηρύκου καί Ίουλίττης τών μαρτύρων. 
2816Τετ. Άθηνογένους ίερομάρτυρος. 
2917Πΐμ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος. 
3018Παο. Αίμιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος.
31 19Σάβ. Μακρινής αδελφής τοΰ Μ. Βασιλ. και Δίου τών δσ’ων. 

Νε'α ΣεΛηνη ώρ. 4 και Λ. 25 π. μ.
Αύγουστος.

+ 1 20Kup. Τοΰ Προοήτου Ήλίοΰ τοΰ Θεσβίτου. ’Αργία.
221 Δευτ. Συμεών τοϋ διά Χρίστον σαλοΰ καί Ίωάννου συνασκητοϋ.
3 22Τρ'τ. Μαρίας τής Μαγδαληνής τής Μυροφόρου.
4 23 Τετ. Φωκά ίερομάρτυρος καί ’Ιεζεκιήλ τοϋ προφήτου.
5 24 Πέμ. Χριστίνης τής Μεγαλομάρτυρος.
6 25 Παρ. Ή κοίμησις τής άγιας “Αννης μητρ'ος τής Θεοτόκου.
7.26 Σάβ. Έρμολάου καί Παρασκευής τών μαρτύρων. 

Σε.Ιηνηε πρώτοκ τέταρτον ώρ. 1 1 και Λ. ίΟ π. μ.
•ψ 8 27Κυρ. Παντελεήμονος τοϋ μεγαλομάρτυρος καί ιαματικού. ’Αργία.

9 28 Δευτ. Προχόρου Νικάνορος Τίμωνος καί Παρμένα τών ’Αποστόλων.
1029 Γρ.τ. Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύοων.
11 30 Γετ. Σίλλα, Σιλουανοΰ καί Κρίσκεντος έκ τών 70.
12 31Πέυ.. Ευδόκιμου τοϋ Δικαίου και ποοεόοτια τοϋ τιιαίου Σταυοοΰ.

L ------------ :-------------------------------—--------------- -------------- ---------------J
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
"Εχων ήμέρις 31. Ή ημέρα έχει ώρας 13 καί ή νΰξ ώρας 11. 

Ό ήλιος εις τήν παρθένον.

Ν.
13;

14
15 3 Κυρ. Ίσαακίου, Δαλμάτου καί Φαύστου τών όσιων.

. —,...
4 Δευτ. Τών έν Έφέσω έπτα άγιων παίδων.
5:Τρ!τ. Τ’’-..... ·’"■ ■··’■--------
6;Τετ.

16
17
18

ΐ
4- 

I

Τ

!
1

π.1 Παρ. Ή πρόοδος τοΰ τίμιου καί ζωοποιού Σταυρού καί τώνπαίδων τών 
Μακαβ. καί Σολομονής καί Έλεαζάρου.

2Σάβ. Ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου Στεφάνου τοΰ πρωτομάρτυρος. 
οτζ,.λ Δαλμάτου καί Φαύστου τών όσιων.

ΠαναεΛηνοε ωρ. 3. και Λ. 26 π. μ·
’ X—... πσί3ων.

Εύσιγνίου μάρτυρος.
Ή Μεταμόρφωσις τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστού. ’Αργία και 

ιχθύος κατάλυσις.
Δομιτίου ίερομάρτυρος. 
Αίμιλιανοΰ τοϋ όμολογητοϋ, έπισκόπου Κυζίκου. 
Ματθία τού ’Αποστόλου.
Λαυοεντίου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου. 

Σε2ηνηε τεΧευταΐον τέταρτον ώρ. 3 κα'ι Λ. 50 π. μ.
23 11 Δευτ. Εΰπλου τοΰ Διακόνου καί μάρτυρος.
24 12Τρίτ. Φωτίου καί Άνικήτου τών μαρτύρων.
25·13;Τετ. Μαξίμου τοϋ όμολογητοϋ.
26·14;Πέμ. Μιχαίου τοϋ προφήτου 
2715·Παρ. Ή κοίμησις τής Θεοτόκου. Άργ
28 16Σάβ. Τοϋ άγιου Μ&νδηλίου.
29 17 Κυρ. Μύρωνος μάρτυρος.

Νεα ΣεΛηνη ώρ. 10 και -1. 
Φλώοου καί Λαύρου τών μαρτύρων. 
Άνδρέου τοϋ στρατηλάτου μάρτυρος.

Σεπτέμβριος.
Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
Θαδδαίου τοϋ ’Αποστόλου καί Βάσης μάρτυρος.
Άγαθονίκου μάρτυρος. 
Λούππου μάρτυρος. —. - z ____ ε

6 25 Δευτ. Βαρθολομαίου καί Τίτου τών ’Αποστόλων.
Σελτ\ντ\ε τρωτό;· rorcpro" ' ρ ' '

7 26Τρίτ. Άνδριανοϋ καί Ναταλίας μαρτύρων.
8 27 Τετ. " '■
928Πέα.

10 29 Παρ.
1130 Σάβ.

3 1 μ. μ.

30 18 Δευτ.
31 19Τ?ίτ.

1 20 Τετ.
221 Πέμ.
3 22 Παρ.
4 23 Σάβ. , , .
5 24 Κυρ. Ευτυχούς μάρτυρος.

Σεϊηνηε πρώτον τέταρτον ώρ. ·> κα'ι Λ. 36 μ· μ·

Ποιαένος τοϋ όσιου.
Μωϋσέως όσιου τοΰ Αίθίοπος.
Ή άποκεφάλησις Ίωάννου Προδρόμου. ’Αργία.
’Αλεξάνδρου Ίωάννου καί Ναύλου νέου αρχιεπισκόπου Κωνσταν

τινουπόλεως.
Ή κατάθεσις τής τίμιας ζώνης τής Θεοτόκου.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
"Εχων ημέρας 30. Ή ημέρα έχει ώρας 12 και ή νύξ ώρας 12.

'Ο ήλιος εις τον ζυγόν.
Ν. Π.
13 1 Δευτ. (’Αρχή τοΰ Ίνδίκτ. ήτοι τοΰ νέου έτους). Ή σύναξις τής Θεο

τόκου καί μνήμη Συμεών τοΰ Στηλίτου καί Ίησοΰ τοΰ Ναυή 
Αργία.

ΠανσέΛηνοΐ ώ,ο. 0 χαι Λ. 25 μ. α.
14. 2 Τρίτ. Μαμαντος μάρτυρος καί Ίωάννου τοΰ Νηστευτοΰ.
15: 3 1 ετ. Άνθιμου Νικοδημίας ίερομάρτ. καί Θεοκτίστου οσίου.
16 4ίΠέμ. Βαβύλα ιερομάρτυρος καί Μωυσέως τοΰ προφήτου.
17 5 Παρ. Ζαχαρίου τοΰ προφήτου πατρος τοΰ Προδρόμου.
18; 6 Σάβ. 'Η άνάμνησις τοΰ θαύμ. καί Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου.

+ 19: 7Κυρ. Προεόρτια τών γενεθλίων τής Θεοτόκου καί Σώζοντος μάρτυρος. 
ψ 20 8 Δευτ. Τό γενέθλιον τής Θεοτόκου.

21: 9:Τρίτ. ’Ιωακείμ καίΆννης καί Σεβηριανοΰ μάρτυρος.
ΣεΛή κηΤ ^^^υταΤοκ ϊ/εαρΙΓ’κ ώρ. 7 χαι Λ. 30 π. μ.

22:10Τετ- Μηνοδώρας, ΒΗητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων.
23:11;Πέμ. Θεοδώρας τής’, όσιας.

Αρχή Φθινοπώρου —'Ισημερία.— 5 ώρ. χαι 30 Λ. π. ιι.
24:12:Παο. Αυτονόμου ιερομάρτυρος.
25:13 -άβ. Κορνήλίου τοΰ έκατοντάρχου.

ή- 26;14Κυρ. Ή υψα»ις τοΰ τιμίου Σταυρού. ’Αργία καί νηστεία.
27;15:Δευτ. Νικήτα μάρτυρος.

Νέα ΣεέΙηνη ώρ. 0 και 2. 53 ρι. μ.
28·16 Τρίτ. Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρες.
29·17Τετ. Σοιοίας μάρτυρος καί τών τριών αύτής θυγατέρων.
3018 Πέμ. Εύμενίου τοΰ θαυματουργού επισκόπου Γορτύνης.

t

+

’Οκτώβριος.
1:19 Παρ. Τροφίμου, Σαβατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων.
2·.20Σάβ. Εύσταθίου τοΰ μ,εγαλομάρτυρος καί τής συνοδείας αυτών. 
3:21Κυρ. Κοδράνου τοΰ ’Αποστόλου καί ’Ιωνά τοΰ προφήτου. 
4:22Δευτ. Φωκά ιερομάρτυρος έπισκόπου Σινώπης.
5':23:Τρ!τ. Ή σύλληψις τοΰ Προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου.

ΣεΛήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 0 και 8 μ. μ.
6'24 Τετ. Θέκλης τής πρωτομάρτυρες.
7:25 Πέμ. Ευφροσύνης τής όσιας.
8 26 Παρ. Ή μετάστασις Ίωάννου τοΰ Θεολόγου. ’Αργία.
9 27 Σάβ. Καλλιστράτου καί τών συν αύτω μαρτύρων.

J 028Κυρ. Χαρίτωνος δμολογητοΰ καί Βαροΰχ τοΰ προφήτου.
11 29 Δευτ. Κυριάκού τοϋ αναχωοητοΰ.
12'30 Τρίτ. Γρηγορίου έπισκόπου μεγάλης Αρμενίας.

ΙΩΑΝΝΙ1Σ ΒΟΥΒΟΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
*Έχων ημέρας 31. Ή ήμέρχ εχει ώρας 11 και ή νύξ ώρας 13.

'Ο ήλιος εις τον σκορττιόν.
ν. π.

43 1 Τετ.

4 4 2Πέμ.
45 31 lap.
46 4Σάβ. 

ή- 47; 5 Κυρ.
48 6Δευτ.
49 7 Τρίτ.
20 8 Τετ.

2Γ 9Πέμ. 
2240Παρ. 
2314 Σάβ. 
2442Κυρ.
25 43 :Δευτ.
26 4 4 Τρίτ.
27 4 5Τετ.

28 16 Πέμ.
29 17Παρ.
30 18 Σάβ. 

-[· 34 49.Κυρ.

Άνανίου τοΰ ΆπΟστ. και 'Ρωμανού τοϋ μελφδοϋ.
Πανσε'Ληνοε ε'ίρ. ί χαΐ 2. 5 8 π. μ.

Κυπριανού ΐερομ. καί Ίουστίνης τής παρθένου. 
Διονυσίου τοϋ ’Αρεοπαγίτου Ιερομάρτυρας.
'Ιεροθέου επισκόπου ’Αθηνών.
Χαριτίνης μάρτυρος.
Θωμά τοϋ ’Αποστόλου.
Σέργιου και Βάκχου τών μαρτύρων.
Πελαγίας τής όσιας.

ΣεΛήτης τε.Ιευταϊον τέταρτον ώρ. ί χαι Λ. 15 μ. μ 
’Ιακώβου τοϋ ’Αποστόλου και ’Ανδρονίκου τοΰ όσιου. 
Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων. 
Φιλίππου τοϋ ’Αποστόλου και Θεο-αάνους τοΰ γραπτού. 
Πρόβου, Ταράχου καί ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων. 
Κάρπου, Παπύλου καί Άγαθονίκης μάρτυρος. 
Ναζαρίου καί τών συν αύτώ μαρτύρων Κοσμά τοϋ ποιητοϋ. 
Λουκιανού μάρτυρος.

Νέα ΣεΛήντι ώρ. 8 χαι Λ. 50 ~. μ.
Λογγίνου τού,έκατοντάρχου.
Ώσηέ τοϋ προ®, καί Άνδρέου τοϋ όσιομάρτυρος.
Λουκά τοϋ Εύαγγελιστοϋ.
Ίωήλ τοϋ προφήτου και Οΰαρίου μάρτυρος.

Νοέμβριος
4 20Δευτ. ’Αρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοϋ οσίου καί τής όσιας Ματρώ 

νης τής Χιουπολίτιδος.
22Ι':Τρίτ. Ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου καί Σωκράτους πρεσβυτέρου.
3 22 Τετ. Άβεοκίου τοϋ θαυματουργού και τών έν Έοέσω 7 παίδων.

ΣεΛήκης πρώτον τέταρτον ωρ. 6 χαι Λ. 40 μ. μ.
4 23 Πέμ. ’Ιακώβου τοϋ Άδελφοθέου καί ’Αποστόλου.
524 Παρ. Άρέθα μάρτυρος καί τών σύν αύτώ.
625;Σάβ. Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.

Τ 7 26 Κυρ. Δημητρίου μεγαλομάρτυρας καί μυροβλήτου.
827Δ ευτ. Νέστορος μάρτυρος.
9 28Τρ!τ. Στεωάνου τοϋ Σαβαίτου καί Τερεντίου μάρτυρος.

4029Τετ. ’Αναστασίας τής 'Ρωμαίας καί Άβραμίου τοϋ οσίου.
4 130 Πέμ. Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τών άδελοών μαρτύρων.

Πανσέ.Ιηνοε ωρ. 8. ναι .1. ί I μ. μ.
4 234 Παρ. Στάχιος καί τών συν αύτώ καί Έπιμάχου μάρτυρος.

1
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+
Ν.
13
14
15
16
17
18
19

Ν ΟΕΜΒΡΙΟΣ
’Έχων ημέρα; 30. Ή ημέρα έχει ώρα; 10 και ή νΰξ ώρα; 14.

Ό ήλιος εις τον Τοίότην-

Κοσμά καί Δαμιανού τών θαυματουργών ’Αναργύρων.
2 Κυρ. Ακίνδυνου καί τών συν αύτω 70 μαρτύρων.
3 Δευτ. ’ Λ —1 ~ '
4 Τρίτ.
5Τετ.
6Πέμ.
7 Παρ.

8;Σάβ·

π.
1 Σάβ.

3 Δευτ. Άκεψιμα μάρτυρος.
Ίωαννικίου μεγαλομάρτυρος, Νικάνδρου, Ερμαίου ίερομάρτυρος. 
Γαλακτίωνος και Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τού όμολογητοϋ αρχιεπισκόπου Κωνίπόλεως. 
Τών έν Μελιτινζ) 33 μαρτύρων Λαζάρου τοΰ θαυματουργού.

ΣεΊηκης τελευταϊον τέταρτον ώρ. 0 και Λ. 15 π μ.
Η σύναξις Μιχαήλ τοΰ ’Αρχιστρατήγου καί τών λοιπών Άσω- 

μάτων Δυνάμεων. ’Αργία.
Όνησιφόρου, Πορφυρίου μάρ. καί Ματρώνης τής όσιας.
Έράστου καί τών συν αύτω ’Αποστόλων. 
.Μήνα, Βίκτωρος καί Βικεντίου τών μαρτύρων.
Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος καί Νείλου τοΰ οσίου. 
’Ιωάν, τοΰ Χρυσοστόμ. αρχιεπισκόπου Κωνίπόλεως. ’Αργία.

Νεα ΣεΛηνη ώρ. 8 και 2. 5 3 μ. μ.
Φιλίππου τοΰ ’Αποστόλου. ’Αργία. (Την αύτήν ημέραν τελείται 

καί ή μνήμη τοΰ νέου μάρτυρος Κωνσταντίνου τοΰ ‘Γδραίου 
τοΰ μαρτυρήσαντος έν ’Ρόοω έν έτει 1300.

Γουρίσ, Σαμωνα καί Άβίβου μαρτύρων. 
Ματθαίου τοΰ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ. 

29;17;Δευτ. Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού έπισκόπου Νεοκαισαρείας. 
30:18:Τρίτ. Ιίλάτωνος καί ‘Ρωμανού τών μαρτύρων.

1 19 Τετ.
2;20:Πέμ.

321 Παρ.

422ΐάβ.
ή- 5;23;Κυρ. _ . , ,

624Δευτ. Κλήμεντος Πάπα Ρώμης καί ΙΙέτρου .
+ 7 2οΖΓρίτ. Αικατερίνης μεγαλομ. καί Μερκούριού μάρτ. ’Αργία.

826·Τετ. ’*■>■-»-  —" 
927Πεμ.

102811α?.
11;29;Σάβ·

t
+

20

9:Κυρ.21 9 Κυρ.
22 10 Δευτ.
231 ΙΤρίτ.
24 1 2 Τετ. 

f 25 13 Πέμ. 

ή- 26.14:Παρ.

27;15ίάβ. 
ή" 2816;Κυρ.

των μαρτύρων. 
Δεκέμβριος. 

Άβδιοΰ τοΰ προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος. 
Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου καί Πρόκλου αρχιεπισκόπου Κων

σταντινουπόλεως.
Τα εϊσόδια τής Θεοτόκου ’Αργία.

Σε.Ιήνηζ πρώτον τέταρτον ώρ. 4 και Λ. 0 μ. μ. 
Φ.λήμονος καί τών συν αύτω καί Κιλικίας μάρτυρος. 
Γρηγορίου. έπ. Άκραγαντίνων καί Άμ'οιλοχίου μάρτυρος.
· ' ’ mta- IU — ΡΛ..-- —i III. -- ’

4 και Λ. 0 μ, μ. 
.ικίας μάρτυρος.

καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς.

φ 1 2 30 Κυρ.

ι * - Γ .Άλυπίου τοΰ Κιονίτου καί Νίκωνος μαρτύρων. 
Ιακώβου Πέρσου τού μεγαλομάρτυρος. 
Στεφάνου τού Νέου καί Είρηνάρχου μάρτυρος. 
Παραμόνου καί Φιλομένου τών μαρτύρων.

Πανσέ Ληνός ώρ. / 1 καί Λ. 4 π. μ, 
Άνδρέου τοϋ Πρωτοκλήτου ’Αποστόλου. ’Αργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
"Εχων ήμερα; 31. Ή ημέρα έχει ώρα; 9 καί ή νΰξ ώρα; 15.

Ό ήλιος εις τον Αΐγόκαιρων.
π.
I Δευτ. Ναοΰμ τοΰ προφήτου.

’ Άββακούμ τού προφήτου.
Σοφονιου τοΰ προφήτου.
Βαρβάρας τής μεγαλομ. καί Ίωάννου τού Δαμασκηνού. 
Σάββα τού θεοφόρου καί ηγιασμένου. Αργία. 
Νικολάου έπισκ. Μύρων τής Λυκίας. ’Αργία.
Σε./ήνης τεΛευταΐον τέταρτον ώρ. 8 και Λ. I ί ρι. μ. 

’Αμβροσίου έπισκ. Μεδιολάνων.
Παταπίου τού οσίου.
Ή σύλληψις τής Θεοπρομήτορος Άννης. ’Αργία. 
Μηνά, Έρμογένους καί Εύγράφου μαρτύρων.
Δανιήλ ’ τοΰ Στυλίτου.
Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργού. ’Αργία. 
Ευστρατίου καί τών σΰν αύτω μαρτύρων.

Νέα ΣεΛηνη ώρ. II και .1. 29 μ. μ.

Ν.
13;
14;
15
16

+ 17 51
ή- 18 6

f 19

f 21 9 Τρίτ.'
22 IΟ Τετ.
23 I I Πέμ.

+ 24-12 Παρ.
25Ί3Δ'άβ.

26 14 Κυρ. Θύρσου καί τών σΰν αύτω μαρτύρων. 
27;Ι 5ίΔευτ. ’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.

Άγγαίου τού προφήτου καί Μαρίνου μάρτυρος.
Δανιήλ τοΰ Προφήτου καί τών τριών παίδων καί Διονυσίου, άρ- 
χιεπ. Αίγίνης τού έκ τής νήσου Ζακύνθου.
Σεβαστιανού, Ζωής καί τών σΰν αύτοϊς μαρτύρων. 
Βονιφατίου μάρτυρος. 

Ιανουάριος.
Προεόοτια τών Χριστουγέννων καί Ίγν. Θεοφόρου.
Ίουλιανής μάρτυρος.

ΣεΛήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 10 και Λ. 25 π. μ.

Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Ευγενίας όσ.
Ή κατά σάρκα ΓΕΝΧΙΙΣΙΪ τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού. 
Αργία τριήμερος, κατάλυσις εις πάντα μέχρι τής παραμονήι 
τών Θεοφχνείων.
Ή σύναξις τής Θεοτόκου κα·. Ευθυμίου 
Στεφάνου άρχιδ. και πρωτομ. 
Τών έν ι .. k .

Πανσέληνος ο»ρ. χαι λ. 30 μ. μ.
14 χιλιάδων νηπίων.

2,Τρ!τ. 
3·Τετ. 
4’Πέμ. 
■5 Παρ· 
Ο.Σάβ.

7;Κυρ.
20; 8;Δευτ.

28;Ι6;Τρ(τ.
29 17Τετ

+

+

30Ί8:Πέμ.
31 19 Παρ.

120 Σάβ.
22Γ;Κυρ. 

ijxunn — _r
322Αευτ ’Αναστασίας μάρτυρος τής φαρμακολιτρίας.
4:23jTpf ”-·■■’ ------- ’.··- ■
5:24.Τετ.
6:25.Πέμ.

ι’.τ.

ρομάρτυρος. 
. _ ___ , . καί Θεοδώρου Γραπτού.
Νικομηδείφ καέντων δυσμυρίω. μαρτύρων.

. - ν ! J. μ, μ,
10:29 Δευτ. Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 14 χιλιάδων νηπίων. 
11:30 Τρίτ. Άνυσίας τή; ίερομάρτυρος.
Γ231;Τετ. Μελάνης όσίας καί άπόδοσις τών Χριστουγέννων.

L-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΣ επιγραφή

’Επί τής εισόδου τής εκκλησίας τοΰ Σωτήρος έν Όόιέδω τής 
’Ισπανίας εύρίσκεται τό μνημεϊον τοϋ πρίγκηπος Σιλό, έφ’ ου είναι 
έγκεχαραγμένη ή έ£ής έπιγραφή: «Silo princeps fecit», ήν ευ
κόλως δύναταί τις ν’ ανάγνωση κατά 270 διαφορετικούς τρόπους, 
άρχίζων πάντοτε έκ τοϋ έν τω μέσω τής έπιγραφής εύρισκομένου 
ψηφίου S.

Τ 1 C Ε F S Ρ Ε C Ν C Ε Ρ S F Ε C 1 Τ
1 C Ε F S Ρ Ε C Ν 1 Ν C Ε Ρ S F Ε C 1

C Ε F S Ρ Ε C Ν 1 R 1 Ν C Ε Ρ S F Ε C
Ε F S Ρ Ε C Ν 1 R Ρ R 1 Ν C Ε Ρ S F Ε
F S Ρ Ε C Ν 1 R Ρ 0 Ρ R 1 Ν C Ε Ρ S F
S Ρ Ε C Ν 1 RP 0 L 0 Ρ R 1 Ν C Ε Ρ S
Ρ Ε C Ν I R Ρ 0 L 1 L Ο Ρ R 1 Ν C Ε Ρ
Ε C Ν 1 R Ρ 0 L 1 S 1 L 0 Ρ R 1 Ν C Ε
Ρ Ε C Ν 1 R Ρ 0 L 1 L Ο Ρ R 1 Ν C Ε Ρ
S Ρ Ε C Ν 1 R Ρ Ο L 0 Ρ R 1 Ν C Ε Ρ S
F S Ρ Ε C Ν 1 R Ρ Ο Ρ R 1 Ν C Ε Ρ S F
Ε F S Ρ Ε C Ν 1 R Ρ R 1 Ν C Ε Ρ S F Ε
C Ε F S Ρ Ε C Ν 1 R 1 Ν C Ε Ρ S F Ε C

1 C Ε F S Ρ Ε C Ν 1 Ν C Ε Ρ S F Ε C 1
Τ 1 C Ε F S Ρ Ε C Ν C Ε Ρ S F Ε C 1 Τ

Κάτωθι τής άνω έπιγραφής εύρίίσκονται τά έ£ής 8 ψηφία : Η S Ε· S S
Τ· Τ· L· o.Ttva ση μαίνουσι: liic situs est Silo; sit 1tibi terra levis, ήτοι
«’Ενθάδε κεϊται ό Σιλό, γαϊαν έΧ' έλαφράν.»

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ώς πρός τό θρήσκευμα δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τό ανθρώπι

νον γένος εις τάς κάτωθι δέκα κυρίας κατηγορίας ύπολογίζοντες
τούς κατοίκους τής γής εις ι ,φφό,οοο,οοο.

1” Καθολικοί................................................... 2 12,000,000
2” Διαμαρτυρόμενοι ή Εύαγγελισταί.........  124,000,000
3°’ Σχισματικοί ή Αιρετικοί.......................... 84,000,000
4°’ Ίσραηλΐται................................................. 7,000,000
5°’ Μουσουλμάνοι............................................. 220,000,000
6” Βραχμανισταί............................................. ι63,οοο,οοο
7”” Βουδιστσί γνήσιοι...................................... 7>000,000
8" Βουδιστσί οπαδοί τοϋ Κομφουκίου.......... 38ο,οοο,οοο
9” Βουδισταί καί Κυνθεϊσταί.......................... 36,οοο,οοο

10” ’Εθνικοί ζμή πιστεύοντες εις Χριστόν).. 212,000,000
Ήτοι τό όλον ι ,ηφό,οοο,οοο
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΤ ΕΤΟΤΣ

I.
ass

§Ε|ΐς έτι έδυσεν άστήρ κ’ έρρίφθ’ είς τήν σκοτίαν,
“Εν δνειρον έέέπνευσε.. . . μία έλπίς έσοέσθη, 
Μία φαιδρά άπόλαυσις είσέτι άπωλέσθη, 
Μίαν έτι κηδεύομεν πενθούντες εύτυχίαν.

"Εν έτος έτι έφυγε· παρήλθεν όλισθαΐνον 
Μία σανίς έφ’ ής ό πούς έστήριζε ~τόν βίον 
Έρράγη καί κατέπεσε· τό βλέμμα φοβισμένον 
Έν βήμα προσητένιοε τήν άόυσσον πλησίον.

Φρικωδεστέραν απειλήν έπΐ τών τέρψεών μας 
Ό αίμοόόρος θάνατος ωχρός εκσφενδονίζει- 
Μίαν προσέθεμεν ραφήν έπΐ τό σάόανόν μας, 
Μίαν βαθμίδα ή ζωή τό μνήμα προσεγγίζει.

II.
’Ιδού τό ώρολόγιον χρονομέτρου τοϋ πόνου 
Τούς πόθους καταρρέοντας καί τήν ζωήν άγγέλλον 
Θρηνούν τήν ευτυχίαν μας διά πένθιμου τόνου 
Κ’ έκτεϊνον φρίκης έμπλεων τόν ήχον εις τό μέλλον.

Ιδού τό ώρολόγιον ό χρόνος διαβαίνει 
Άδυσωπήτως έπ’ αυτού μετά όρμής άγριας 
Τό έτος θνήσκει καί λεπτόν μετά λεπτόν προόαίνει· 
Ό λεπτοδείκτης τάς στιγμάς μετρεϊ τάς αγωνίας.

Αί δώδεκα σημαίνουσιν έν μέσω μυστηρίου· 
Έσήμαναν... άντήχησεν ό τελευταίος ήχος, 
Ώς έσχατος όλολυγμός έντός νεκροταφείου 
Καί σιωπή νεκρώσιμος άπλούται άμειλίχως.
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Τδ πάν θρηνεί tv τή σιγή... έπΐ στιγμήν βραχεϊαν 
Ό χρόνος πρδς τδ παρελΘδν καί μέλλον άμφιρρέπει, 
’Αναχαιτίζει τήν δρμήν αύτοϋ τήν δλεθρίαν
Καί άπηνής τούς τρομερούς θριάμβους του προσβλέπει.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Προσβλέπει ε(ς τδ παρελΘδν ψυχρδς τά θύματά του· 
Διέρχονται ώς τάγματα πυκνά, δέν άριθμοϋνται· 
Κόνις, κρανία, κόκκαλα, παντού τά βήματά του 
Μέ δάκρυα, μ’ ολοφυρμούς, μέ α'ίματα τυποΰνται.

Καί είς τδ μέλλον βλοσσυρδν τδ βλέμμα του βυθίζει, 
Είς έκστασιν άγάλλονται φαιδρά τά σφάγιά του, 
Ό έρως ονειροπολεί καί ή ψυχή έλπίζει,
Πλήν κόπτει τάσμα τής ζωής δ ρόγχος τοϋ θανάτου.

Κισσόστεπτα καί έζαλλα τά θύματα δρχοϋνται 
Πέοι£ φερέτρου, τής χαράς έν ω φορούν τδ στέμμα 
Προσκλίνουν είς τδ φέρετρον καί εύθυμα νεκρούνται... 
Ώ1 άποστρέφει καί αύτδς δ θάνατος τδ βλέμμα!

111.
’Ιδού δ βίος· συμφοράς καί αγωνίας πτώμα· 
Γνόφος δστις τήν κόλασιν διπλήν απεικονίζει· 
Διηνεκές ολίσθημα είς τδ προσχαϊνον χώμα, 
Ένθα έπΐ ψυχρών οστών ή αύρα δλολύζει.

IV.
Κόρη, έλθέ· άγέρωχοι ήμεϊς πρδ τοϋ θανάτου
Καί άψηφοϋντες τήν ίσχύν αύτοϋ τήν άπαισίαν 
Ώς άστραπή άς σχίσωμεν τοϋ χρόνου τήν σκοτίαν 
Τ( πρδς ήμάς αν μόρσιμος ώρίσθημεν βορά του;

Είς τδ ναυάγιον αύτδ δπερ καλείται βίος 
Σώσωμεν καν τδν έρωτα έπΐ τής παραλίας 
Διάττων είμεθα άστήρ είς νύκτ’ άνευ πρωίας 
’Ασμα στιγμής, καί σιωπή βαθεΐα αίωνίως.

1878) ΑΙ.... ΕΙ,.„



’Αγαπητέ Φίλε κ. Αρςενη,

'Υπεσχέθην tV άποστείλω ύπέρ τοΰ άξιολόγου ύμών Ημερολογίου, Μελέτην Περί 
Της 'Er Έ.12αδι Ποιήσεων τούτο δέ έγένετο γνωστόν και τώ κοινω διά τής πρό τίνος 
χρόνου έκδοθείσης καλλίστης ’Αγγελίας υμών. Άτυχώς διάφοροι απρόοπτοι περιστάσεις 
έπήλθον εκτοτε παρακωλύσασαί με, όπως δυνηθώ νά εκπληρώσω την ύπόσχεσίν μου 
ταύτην.

"Ενεκα τούτου ήναγκάσθην νά περιορισθώ εις την σύνταξιν τών επομένων ολίγων σε
λίδων έπι θέματος ειδικωτέρου και ήσσονα άπαιτοΰντος χρόνον κα'ι ένασχόλησιν.

Έλπίζων ότι θα τυχω συγγνώμης παρ*  ύμών τε και τών ύμετέρων αναγνωστών δια 
τήν παράβασιν ταύτην.

Διατελώ είλικρινώς Ύμέτερος
TlMESONΆθηναι, zij 28 Νοεμβρίου 1S85

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

τύγχανον έσχάτως περιπλανών τό βλέμμα μου έπί τινων 
βιβλίων άκομψου έζωτερικού, ών ό χάρτης έκτος τής 
απορροφητικής ΐδιότητος ήν προσέλαβε καϊ τών σίδηρο— 

χρόων κηλίδων, αϊτινες έποίκιλλον τήν λευκήν αύτοΰ έπιφάνειαν, 
άνέδιδε τήν αόριστον εκείνην οσμήν τήν μαρτυρούσαν κρεΐσσον 
παντός ετέρου στοιχείου περί τής έπ’ αύτοΰ έπηρείας τοϋ πανδα- 
μάτορος χρόνου. Ή οσμή έκείνη παρήγαγέ μοι παράδοξόν τινα 
συναίσθησιν. Μοι έφάνη ότι είσέπνεον τήν λεπτήν ευωδίαν, ήτις 
αίφνης άναδίδεται όταν άνοίγωμεν κιβωτίδιόν τι έν ω προ έτών, πρό 
πολλών έτών, κατεκλείσαυεν προσφιλή έγγραφα καί αντικείμενα 
μετά μύρων. Ή οσμή έκείνη παρίστατο πρό έμοΰ ώς τό άρωμα τοΰ 
παρελθόντος. Όποσας ιδέας, όπόσας σκέψεις, δεν μοί ένέπνευσεν
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έν μια στιγμή! Έμνήσθην ήμερων αρχαίων! Έν ταϊς σελίσι τών 
βιολιών έκείνων άντενακλώντο ώς έν κατόπτρω ή παιδική μου ηλι
κία μετά τών ήδονών τής φαντασίας καί τής άμεριμνησίας, καί ή 
πρό τινων δεκαετηρίδων Ελλάς μετά τών ελπίδων, τών πεποιθήσεων, 
καί τούέωηρού πνευματικού αυτής βίου. "Ιπτατο περί έμέ τό πνεύμα 
τής έποχής έκείνης, καθ’ ήν τά πάντα ήσαν παρ’ ήμΐν ισχυρά. Διά- 
νοιαι άκμαϊαι, καρδίαι εύαίσθητοι, ψυχαί άγναί συνεμίγνυντο τότε. 
Ή φαντασία κα'ι τό αίσθημα δεν ήδύναντο ούδ’ έπί στιγμήν νά μέ— 
νωσιν έν αδρανεί καταστάσει. Έδρων άεννάως, καί έπεβάλλοντο εις 
τήν κοινωνίαν, άπλήστως τά προϊόντα αυτών καταβροχθιέουσαν. 
Ήν ή λαμπρά εποχή ή άναδεικνύσα ο,τι ό Γκαϊτε άποδίδει εις τήν 
νεότητα:

«Τήν δύναμιν τοϋ έρωτος, καί τήν ίσχύν τοϋ μίσους· »
* ★

♦
Τά βιβλία ταύτα έφερον ώς τίτλον: «Ποιήσεις Θεόδωρου Γ. 

Όρφανίδου. » Μικρός έτι ών έτρύφων άπλήστως έν τή άναγνώσει 
αύτών, και ήσθανόμην άκρατον συγκίνησιν έν.τή περιπαθεία, καί εύρι- 
σκον άρρητον ηδονήν έν τή χάριτι αυτών. Άλλ’ ήδη μετά τήν πάρο
δον πολλών έτών, καθ’ ά ένέκυψα εις τήν μελέτην άλλων παντοδαπών 
έργων, έπανελθών μετ’ εΰαρεσκείας εις τήν άπόλαυσιν έκείνων, άτινα 
μέ καθήδυνον έν τή παιδική ηλικία, κατελήφθην ύπό βαθέος θαυμα
σμού πρό τών μνησθεισών ποιήσεων. Διεΐδον έν αΰταϊς πάν ό,τι 
δύναται νά τέρψη τήν φαντασίαν, νά ήδόνη τήν καρδίαν, νά έίυ- 
ψώση τό πνεύμα. Μεγαλοπρεπείς στίχοι έκτυλίσ^ονται έκεΐ δίκην 
κυμάτων κυλινδουμένων άπωθεν, θραυομένων έν τή άκτή τού νεω— 
τέρου κόσμου, καί έκβραζόντων τά φύκη τής άρχαιότητος. Ό ποιη
τής αύτών έστράφη προς τήν πηγήν τού καλού, τού άγαθού καί 
τοϋ αληθούς, όπως άντλήση έμπνευσιν, ιδέας, αισθήματα, καϊ μέτρα, 
καί λέξεις. Έλλην αύτός ούδόλως έπελάθετο τής αρχαίας Ελλάδος 
προς ήν άπαντα τά μεγάλα πνεύματα άμα τή πρώτη δονήσει τής 
φαντασίας έστρεψαν τό βλέμμα. Οίτω ένέκυψεν εις τήν μελέτην 
τών ύπερτάτων προϊόντων τής διανοίας τών δαιμόνιων ημών προ
γόνων. Ή λατρεία πρός ταύτα, καί ή έπίδρασις τούτων, άναφαί- 
νονται έν έκάστη τών προκειμένων ποιήσεων, οίοςδήποτε καί άν ή 
ό χαρακτήρ αύτών. Καί ό άκρατος ένθουσιασμός ύπέρ τής άρχαιό
τητος, ό λαμπρότερος καί εύγενέστερος τών ένθουσιασμών διά 
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πάντας, άλλ’ ιδίως διά τούς Έλληνας, πλαναται ού μόνον έν τή 
ιδέα τών ποιήσεων τοϋ Θεοδώρου Όρφανίδου, άλλα καί έν αύτώ 
τώ τύπω αύτών. Κα'ι ό ποιητής ούτος, ό καταδείξας έν τοϊς Σατυ- 
ρικοΐς αύτοϋ έργοις όπόσον έξόχως δύναται νά χειρίξηται τούς ιάμ
βους μετά τής ομοιοκαταληξίας, άνέδειξεν έν έτέραις ποιήσεσι τό 
δακτυλικόν έξάμετρον, άκολουθήσας εις τοϋτο τό εύγενές παρά
δειγμα τοϋ Άλ. 'Ραγκχβή, μιμηθέντος πάλιν τον Κλόπστωκ, τον 
Γάΐβελ, τον Σίλλερ και αύτόν τον ΓκαΤτε, ών ό πρώτος έν γένει, 
καί οί λοιποί έν μέρει έφήρμοσαν έν ταΤς ποιήσεσιν αύτών τό άρ- 
χαΐον Ελληνικόν μέτρον. Άφ’έτέρου καί ή γλώσσα, ής χρήσιν ποι
είται ό Θεόδωρος Όρφανίδης, έμφαίνει τήν προς τήν άρχαιότητσ 
λατρείαν. Ή γλώσσα αύτη είναι ρυθμική, άγνή, καί άμωμος. Έκάστη 
λέξις είναι καθ’ έαυτήν έκφραστική καί γλυκεία, συγκρινομένη δε μετ’ 
άλλων παράγει γοητευτικήν αρμονίαν. Αί φράσεις καθίστανται ούτω 
έμμελεΤς, αί δε περίοδοι προσκτώνται εύάρεστον μεγαλοπρέπειαν.

* *
¥·

Ό Θεόδωρος Όρφανίδης είναι εις έκ τών γιγάντων ποιητών, 
δΓ ών πρό τίνος χρόνου ή Ελλάς έκοσμεΐτο καί άνεπτύσσετο, καί 
ών ήδη τυγχάνει στείρα. Είναι άνδρώδης, στιβαρός, αληθής ποιη
τής. Κατενόησεν ακριβώς, ώς καί πάντες οί σύγχρονοι αύτοϋ, ότι 
ό μέγας φιλόλογος πρέπει νά ή μέγας σπουδαστής, καί ότι ή ποίη- 
σις είναι τότε μόνον ύψηλή, όταν στηρίξηται έπΐ υψηλών γνώσεων, 
καί παρέχη διδάγματα, είτε ύπό τής σπουδής έμπνεόμενα, είτε ύπό 
τής πείρας. .

Καί αισθανόμενος εαυτόν τεθωρακισμένον αρκούντως, έχώρησεν 
εύθαρσώς εις τήν κονίστραν, έπάλαισεν έρρωμένως καί ένίκησε. Τά 
ποιητικά αύτοϋ έργα θά κατέχωσιν αείποτε μίαν τών πρώτων θέ
σεων έν τώ φιλολογικώ στερεώματι τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Έν αύ- 
τοΐς διακρίνει τις φιλοσοφίαν, φυσιολογίαν, ιστορίαν, άνατομίαν και 
ρητορικήν έτι, διότι ό Θεόδωρος Όρφανίδης είναι, ώς ό Σίλλερ, 
ρήτωρ έν τή ποιήσει. Τό μέγα καί έκτακτον τούτο προσόν, παρα
τηρείται ιδίως έν τή « Χίω Δούλη,» έν ή ή τών συνωμοτών συνέ- 
λευσις παρεμφέρει τή όμοια σκηνή τοϋ «Γουλλιέλμου Τέλλου,» τά 
δε λαμπρά έπη τοΰ ’Ισίδωρου προς τον ’Ιουστινιανόν, άναμιμνή- 
σκουσι τον ύπέρτατον μονόλογον τού ήρωος τής ’Ελβετίας έν τώ 
μνησθέντι δράματι.
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Άλλ’ ό Όρφανίδης διά τών ποιήσεων αύτοϋ, δεν αποτελεί ίδιον 
ύπερφυά τύπον τυχαίως άνακύψαντα. Είναι τέκνον μιαςέποχής, ής 
τό πνεύμα άπετυπώθη ούχί έπ’ αύτού μόνον άποκλειστικώς, άλλά 
καί έπΐ άλλων έν τοϊς αύτοΤς άναφανέντων χρόνοις, καί τον αύτόν 
πνευματικόν βίον άγόντων. Έν τή έποχή ταύτη οί Έλληνες ποιηταί 
ένησχολοϋντο άπαύστως εις μελέτας καί μελέτσς εύρείας, γενικάς 
καί συστηματικός- Ειχον μεγάλην πείραν τής κοινωνίας, έβυθίξοντο 
άπλήστως καί εύφροσύνως είς τήν άπόλαυσιν τού άρχαίου πνευμα
τικού κόσμου καί παρηκολούθουν κανονικώς καί έπιμόνως τήν άνέ— 
λιξιν τής φιλολογίας τών μεταγενεστέρων χρόνων. Ήσαν ώς πας 
αληθής ποιητής άναμορφωταί, διδάσκαλοι καί δημιουργοί. Είς αύ~ 
τούς οφείλεται ή άνάπλασις τής γλώσσης καί ή άνάδειξις αύτής είς 
τό σημεΐον είς ό περιήλθεν ήδη καί όπερ μεθ’ οσα καί άν κραυγά- 
ξωσί τινες, είναι λαμπρόν καί ένθαρρυντικώτατον. Οί Σοϋτσοι, ό 
'Ραγκαβής, ό Όρφανίδης, ό Βερναρδάκης, ό Ζαλοκώστας ύπήρξαν 
οί Κορνήλιοι, οί Ίόνσωνες καί οί Βοκκάκιοι τής Ελλάδος. Ή πρόο
δος ήν μέχρι τοΰδε ή νεωτέρα ήμών γλώσσα έλαβεν, είς αύτούς 
κατά μέγα μέρος οφείλεται. Έν πάσαις ταΐς χώραις, οί ισχυρότε
ροι άναμορφωταί τής γλώσσης υπήρξαν οί ποιηταί, οϊτινες διά τού 
ρυθμού τού στίχου, τής γλυκύτητος τών αισθημάτων καί τού ύψους 
τών ιδεών, έπιβάλλονται πολύ άποτελεσματικωτερον έν τή άναπτύ- 
ξει καί καθωραϊσει τών έκφράσεων τού λαού ή οί σοφώτεροι κα1 
κραταιότεροι τών γραμματοδιδασκάλων. Άλλ’ έκτος τής γλώσσης, 
οί μνησθέντες ήμέτεροι ποιηταί ύπερεΐχον καί έν ταΐς ίδέαις καί έν 
τοϊς αΐσθήμασι, παρήγον δέ ούχί άθυρμάτια άλλ’ έργα στιβαρά, 
σύνθετα καί άκμαΐα, άπαιτούντα μεγίστην δύναμιν καί μεγίστην 
τέχνην. Έδημιούργουν έποποιίας καί δράματα. Καί έπετύγχανον 
έν τή μεγάλη ταύτη δημιουργία.

* **
Ό Θεόδωρος Όρφανίδης δέν άνήκει εις τούς βαθεΐς καί μυστη

ριώδεις έκείνους ποιητάς, ών τά έργα οφείλει τις ν’ άνατάμη μετά 
μεγίστης προσοχής καί νά διύλιση μετά μεγίστης έταστικοτητος, 
όπως διαγνώση τον ύψηλόν χαρακτήρά των, καί τας έξοχους αύτών 
ιδέας. Αί ποιήσεις αύτού δέν ένέχουσι τούς άδάμαντας έκείνους 
τούς εύρισκομένους έν τή « Θεία Κωμωδία » τού Δαντου, αλλ ους 
πρέπει νά έξαγάγη τις μετά μόχθου έκ τών έγκάτων τού έδάφους, έν ω 
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είσίν έσπαρμένοι, νά λειάνη και νά στιλβώση,όπως άναδείζωσιν άπασαν 
τήν γοητευτικήν, άπαράμιλλον και ποικίλην αύτων αΐγλην. Άλλ’ 
άναδίδουσιν ιδίαν ανταύγεια/, άσθενεστέραν πλήν προψανεστέραν. 
Εισί κρύσταλλοι μή έκπέμποντες τάς ζωηρός καί άνησύχους τοϋ 
άοάμαντος φλόγας, άλλα μή δεόμενοι κατεργασίας, όπως παραχθή 
ή ομαλή καί ήρεμος αύτών λάμψις. Ούτως άνευ μεγάλης κριτικής 
δεινότητος, δύναταί τις νά διάγνωση εύχερώς τον χαρακτήρα καϊ 
τάς ιδιότητας τών ποιήσεων τοϋ Θεοδώρου Όρψανίδου, διείερχόμε- 
νος απλώς ταύτας. Οί στίχοι αύτοϋ εΐσί διαυγέστατοι καί άντανα- 
κλώσι φαεινότατα άπαν το αίσθημα καί τό πνεύμα τοΰ ποιητοϋ. 
Ή γλυκύτης, ή καλαισθησία καί αί γνώσεις ύπερεκχειλίζουσιν έν 
αύταΐς, κα’ι κατακηλοϋσι καί τούς άπλουστέρους τών άναγνωστών 
Ούτως άοκεΐ μόνη ή παράθεσις βραχέων τινων αποσπασμάτων τών 
ποιήσεων τοΰ Όρφανίδου, όπως διαγνωσθώσιν εντελώς άπασαι αί 
λαμπροί αυτών ιδιότητες. Προς τοΰτο λαμόάνομεν ύπ’ όψει τήν 
Χΐον Δούλην, τό έέοχώτερον τών ποιημάτων αΰτοΰ.

Έν τή ένάρζει άποφεύγων τήν συνήθη παρά τοΐς έπικοΐς ποιη- 
ταΤς έπίκλησιν τής Μούσης, ή άλλης τίνος έμπνεούσης δυνάμεως, 
προβαίνει διά τών επομένων ήρέμων, ήδέων καί άβιάστων στίχων :

Πρός τής Έλάσσονος πλέων ’Ασίας ό ναύτης τάς δχθας 
Νήσον φαιδράν άπαντά ού μακράν τής εύδαίμονος Σμύρνης. 
"Αν αρωμάτων τερπνών άτμοσφαίρα εύώδης τήν λούη 
Δέν είν’ αύτή τών Μακάρων ή νήσος......... εις Έαρος ώραν
Ότε σιγοϋν πελάγη καί όρη, κ’ ή φύσις υπνώττει 
Μυστηριώδεις έάν έ£ αυτής άποπέμπωνται φθόγγοι, 
Δέν κατοικοΰσιν έκεϊ κινδυνώδεις τών μύθων Σειρήνες.

Οϊα τέχνη, οΤος ρυθμός, οϊα αρμονία συγκεντροϋνται εν τοΐς 
όλίγοις τούτοις στίχοις!

Περαιτέρω, ουδόλως έπισκιάί,ων τον ποιητήν, άναφαινεται ό βο
τανικός καί ό φυσιοδίφης καί έκτυλίσσεται ή επόμενη λαμπρα εικων.

Έτη παρήλθον έννέα καί Μάρτιος μήν τού δεκάτου 
Τάς πεδιάδας έκόσμει μέ άνθη φλογώδους λειριού.— 
Ο1 πορφυροί τοϋ ςιφίου άστάχεις καί άνθη μύρια 
Παντοδαπά τήν χροιάν καί κομψά τήν υφήν καί τό σχήμα, 
Τον φαιδρωπόν και χλωρόν τών άγρών κατεποίκιλλον οάπιν. 
Μέ τάς ύγράς πτέρυγάς του ό νότος μειλίχιος πνεων, 
Πορτοκαλλέας ίάσμων καί ρόδων, διέχεε μόρα, 

Κ’ ή τρυφερά αηδών, την σιγήν διακόπτουσα ήδεν, 
Ασμα τερπνόν, στεναγμόν κ’ εύθυμίαν έκφράζον συγχρόνω .

Τής ωραίας ταυτης άπεικονίσεως τής φύσεως ουδόλως τύγχανε1 
άσθενεστέρα ή άκόλουθος άρχιτεκτονική περιγραφή :

Τών Θυμιανών πορφυροί καί τετράπλευραι στήλαι έκόσιιουν 
Τάς τών Ουρών καί θυρίδων κομψάς κ’ εύπρεπεΤς παοαστάδας. 
Δώματα ένδον εύρέα“καί αϊθουσ’ άρκούντως μεγάλαι 
Κεκοσμημέναι ύπήρχον λαμπρώς δΓ ώραίων έπίπλων.
Τής Ένετίας έκεΐ τά πολύτιμα’κάτοπτρα, σκεύη 
Σπάνια, έδραι γλυπταΐ καί ^δασύμαλλοι τάπητες ήσαν, 
Έν αρμονία κοινή εύπρεπώς καί κομψώς τεταγμένα. 
Δύο θυρίδες κ’ ή θύρα τής κάτω μεγάλης αιθούσης 
Εις άγλαόδενδρον κήπον ήνοίγοντο δπου τό ρόδον, 
Διά τά μϋρα σεμνώς ήρυθρι'α έκλεύκου ίάσμου, 
“Οπου ίάκυνθοι, κρίνα, καί ϊα, καί άνθη ποικίλα, 
Έφιλονείκουν τό γέρας τοϋ κάλλους, σιγώντα εύγλώττως.

’Ιδού καί έν δραματικώτατον μέρος, άναμιμνήσκον έέοχον τήν 
τρυφερότητα τοΰ «'Ρωμαίου καί τής Ίο υλιέττας,» καί τήν άγρίαν 
άπελπισίαν τοΰ Φάουστ:

«—Κ’ ήσο τό μέλημα σύ τής ζωής μου!...τών πόθων μου κέντρον! .. 
Τών χρυσοπτέρων έλπίδων μου δναρ!.. ήγρύπνουν σιμά σου 
Μήπως ό κώνωψ ταράέη τόν ύπνον σου!... καύσων ή ψϋχος 
Μήπως ώς άνθος λεπτόν σέ μαράνη !. . γλυκά έκοιμασο 
Εις τάςγΐίγκάλας ·αύτάς, καί γλυκύτερον~φίληυ’ αγάπης 
Άψοφητί, ώς χιόνος νιφάς, έπανέθετον τότε
Εις τό άγνόνΐμέτωπόν σου. . . » Όργίλως δ’ άνέκραζε πάλιν ;
« — Κατηραμένη νά ήναι ή ώρα καθ' ήν έγεννήθης ! 
Κατηραμένον τό πρώτον μειδίαμα τέκνου τοιούτου ! 
Κατηραμένον τό φίλτρον! τό κάλλος! ό έρως! ό Κόσμος! »

Καί περαιτέρω ό αϊσθηματικώτατος ποιητής διερμηνεύει έέόχως 
τήν πατριωτικήν αύταπάρνησιν διά τών επομένων έκφρσστικωτάτων 
στίχων:

Σέ συγχωρώ ώς πατήρ σου! ώς άνθρωπος άκρως σ’ οίκτείρω, 
Άλλ’ ώς πολίτης σ’ έχθαίρω, καθώς τούς δημίους τό θύμα.

★ *
¥

Έν τούτοις μεθ’ όλην τήν μεγίστην αύτοΰ άζίαν, ό Θεόδωρος 
Όρφανίδης ύπέστη πολλάς πικρίας ώς ποιητής. Έζη έν κοινωνία 
έν ή πας διακρινόμενος καί ΰψούμενος ύπέρ τήν κοινήν έπιφάνειαν
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των άλλων, οφείλει νά σταυρωθή καϊ νά ύποστή φρικωδη μαρτυρία. 
Μόνη ή άγριότης της σήμερον υπερβαίνει τήν ωμότητα τής επο
χής εκείνης έν τή ελληνική κοινωνία. Παράδοξον! Έν τώ έθνει 
έκείνω, όπερ χαρακτηρίζει ιδίως ή διαίρεσις καϊ ή διχόνοια, απαντες 
συνενοΰνται καί συνδέουσι τάς χεΐρας, όπως έπιτεθώσι κατά παντός 
ύπερόχου. Ούτως οί πάντες συνομνύουσι κατά τής προόδου και 
ένω ουδόλως μοχθούσιν όπως, τήν προκαλέσωσι, πλήσσουσι καϊ 
διώκουσιν αυτήν ανηλεώς, έρχομένην αυτομάτως. Και ούτω πάντες 
οί ύπακούσαντες προθύμως εις τήν ώθησιν τοϋ πνεύματος και εις 
τήν πίεσιν τής καρδίας, έδηλητηριάσθησαν, έτάκησαν, έξεώσΘησαν, 
κατεστράφησαν. Τήν τύχην ταύτην ύπέστη και ό Θεόδωρος Όρ- 
φανίδης, άλλ’ είχε τήν δύναμιν ν’ άντιστή έπ'ι μακρόν, μέχρις ου 
καϊ αύτδς έπϊ τέλους άπεγοητεύθη και κατεπονήθη. Άλλα δεν κα- 
τεβλήΘη εύχερώς. Πριν ή καταπέση έπάλαιοε, και έπάλαισεν έρρω- 
μένως. Ούδέν όρρωδών συνέσφιγξε τούς δδόντας, κα'ι προτείνων 
άπειλητικώς τάς στιβαράς πκγμάς του κατά τών αγρίως έπιτεθέν- 
των κατ’ αύτοΰ, έξεσφενδόνισε τούς ισχυρούς τούτους κα'ι άποφα- 
σιοτικούς λόγους:

« Πόλεμον έκήρυξαν αύτοϊ κατά τής προόδου τής κοινωνίας, πό
λεμον θανάσιμον τοΐς κηρύττω καϊ έγώ ώς μέλος τής κοινωνίας!. . .

« Είναι δέεις κα'ι φαρμακερό! οί δδόντες αύτών, καϊ πιθανόν νά 
ύποκύψω, ώς ύπέκυψαν καί άλλοι προ έμοϋ πολύ γενναιότεροι. 
Άδιάφορον! Καϊ ή ήττα είναι έντιμος καϊ ένδοξος όσον ή νίκη!»

Καϊ εϊτα έπιλέγει:
« Άπολιπών προ δεκαπενταετίας το στάδιον τών πολιτικών δια— 

πληκτισμών, δύο θεότητας λατρεύω μόνον, είτε ώς έρημίτης έγ
κλειστος έν τή οικία μου μένων, είτε τά ύψηλά τής πατρίδος μας 
καϊ ένδοξα όρη περιηγούμενος: τήν Βοτανικήν ’Επιστήμην 
καϊ τήν Ποίησιν. Άμουσοι τινες ψυχα'ι μο'ι λέγουσι σήμερον 
« Άφες τήν Ποίησιν! » αύριον ίσως θέλουσι κράξει « Άφες τήν 
’Επιστήμην!» τούτέστι, μηδενίσου, γενοϋ κτήνος ώς ήμεΤς.»

"Όχι τδν Θεόν! τούτο δεν Θέλω πράξει ποτέ! ένόσω ύπαρ
χε, έν έμοί πνοή και λογικόν. »

* *
¥

'Ο Θεόδωρος Όρφ ανίδης έπάλαισεν, έπάλαισεν, άλλ’ ύπέκυφεν 
έπϊ τέλους.
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Έν Έλλάδι, είναι τοιοΰτος 6 πνευματικός βίος, τοσαΰται πι- 
κρίαι, δυσχέρειαι καί απογοητεύσεις συνωδεύουσιν αύτόν, ώστε ό 
ακολουθών αύτόν, οφείλει ή νά γίνη έξωμότης, ή ν’ άποθάνη ταχέως, 
ή νά έζαντληθή, έάν δέν έπιθυμή νά έίορισθή έκοασίως είς τι μο
νήρες και ήρεμον νησίδιον ώς ό Βαλαωρίτης ή νά διαμένν] έν ταΐς 
μεγάλαις πρωτευούσαις μεγάλων κοινωνιών ώς ό ’Αλέξανδρος Ραγ- 
καβής.

Έν τή χώρα ταύτη έλλείπουσιν άπαντα έκεΤνα τά γόητρα, άπα- 
σαι αί λεπταί καί ύ φηλαί απολαύσεις, άπασαι αί ήδεϊαι καί άναπαυ- 
στικαί αντιδράσεις, αιτινες άλλαχοΰ πραύνουσιν, άμείβουσι καί διε- 
γείρουσι τον πνευματικόν βίον.

Μία τών μεγαλειτέρων εύδαι μονιών τοϋ βίου τούτου, τύγχανε1 
έν άλλαις χώραις, ή μετά συναδέλφων άναστροφή, ή αμοιβαία ένθάρ' 
ρυνσις καί έκτίμησις, τό σέβας καί ή ύπόληφις προς εαυτούς κα 
άλλήλους.

Άλλ’ ένταϋθα ού μόνον ούδέν τούτων ύπάρχει, άλλ’ έντελώς 
τ’ άντίθετα άναδείκνυνται.

Δέν εύρίσκει τις ανθρώπους έχοντας κοινά αισθήματα καί κοινάς 
ιδέας καί εύγενώς τον αύτόν εύγενή σκοπόν έπιδιώκοντας.

Έάν ύπάρχωοιν όντα τινά παρωδοϋντα τον πνευματικόν βίον, 
ταϋτα άποβλέπουσι καί κατατρώγουσιν άλληλα, καί τότε μόνον 
συνασπίζονται, όταν ίδωσιν έτερόν τινα ύπέρτερον, έρχόμενον νά 
ουνθλίφη καί νά συντρίφη διά τοΰ ποδός αύτοϋ τήν άθλίαν καί άηδή 
μηρμυκίαν των.

Έπειτα, έλειπεν έντεΰθεν ή άντίδρασις, ήτις ζωογονεί τον κατα- 
πονούμενον οργανισμόν, και άνίστησι τό έξαντλούμενον πνεύμα. 
’Οφείλει τις νά μοχθή καί ν’ άγωνιά άεννάως άνευ τής έλαχίστης 
άπολαύσεως. Και άφ’ ού έξαντληση σταγόνα προς σταγόνα τό 
έλαιον τοΰ πνεύματος καί τοΰ αισθήματος, ούδαμόθεν δυνάμενος 
ν’ άνανεώση τοΰτο, οφείλει νά έκπνεύση ή νά παραφρονήση, έάν 
δέν άπολιθωθή καί άποβορβορωθή.

* *
¥

Οί πάντες γνωρίζουσιν ήδη όπόσον θλιβερώς καί συγκινητικώς 
κατέληξεν ή μακρά, έπίπονος, καί ισχυρά πάλη, ήν έπΐ τοσοΰτον χρό
νον γενναίως ό Θεόδωρος Όρφανίδης διεξήγαγεν ύπέρ τοΰ πνεύ
ματος.
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Ύπέοτη τρομερόν προδοσίαν.
’Εκείνο ύπέρ ου άφιέρωοεν άπάσα; τάς δυνάμεις του, έγκατέ- 

λιπεν αύτδν έν τώ τέρματι τών τοσούτων, τοσοΰτο μεγάλων καί εύ 
κλεών αγώνων του.

Προησθάνθη τοϋτο.
Ώς πάντες οΐ μεγάλοι ποιηταί, ό Θεόδωρος Όρψανίδης ύπήρξε 

προφήτης.
Κα'ι προεΐπε τό αλγεινόν πλήν εύγενές αποτέλεσμα τοϋ ηρωι

κού κα'ι ένδοξου πολέμου αύτοΰ διά τών επομένων δύο στίχων του:
« At ψυχικοί μας πληγαΐ φαρμακεύουσι πρώτον τό πνεύμα,
»Τό ύλικότερον ε’τα ταχέως φονεύουσι σώμα. »

* *
*

Ό Θεόδωρος Όρφανίδης, έπάλαισεν, έπάλαισεν, άλλ’ ύπέκυψεν 
έπ'ι τέλους.

«Άδιάφορον! Και ή ήττα είναι έντιμος καί έν
δοξος όσον ή νίκη.»

TIMESON

Σ. Π. ΣΤΟΑΣ. ’Επί τη εύγενεΓ και διακεκριμμένη συμμέτοχη έν τω ήμετέρω 
έργω τοϋ κ. Ευσταθίου Χρονοπούλου, γνωστού εις τδ έλληνικόν δημόσιον κα'ι τον έν 
γένει λόγιον κόσμον ύπδ τό ώραϊον ώς έπ'ι τδ πλείστον ψευδώνυμον TIMESOX, έν δια- 
φόροις έγκρίτοις φύλλοις και περιοδικούς, 'τελευταΐον δέ έκ τής διαρκούς και πεφωτι
σμένης αύτοΰ συνεργασίας έν τή παρ’ ήμΐν πρωτευούση καί αληθώς τιμώση τον Ελλη
νικόν τύπον έφημερίδι ή ’/Ικρό.το.ίις, λογιζόμεΟα τωόντι ευτυχείς, καί ύπερηφανευόμεθα 
δικαίως. Ό κ. Χρονόπουλος πεπροικισμένος δια σπάνιάς νοημοσύνης καί πολυτίμου 
μαθήσεως, περί πλέον δέ κεκτημένος εύρεϋαν καί ποικίλην παιδείαν μετά λεπτότατης 
εύφυ'ίας, σήμερον κατέχει έξαίρετον δλως καί_έπιφανή θέσιν έν τοΓς γράμμασιν.

Φίλτατε κύριε Άρσένη,
Εινε αληθές, δτι εφέτος έσκόπευον νά μή δημοσιεύσω τι εις Περιοδικά ή 'Ημερολό

για. Άλλ’ αφού επιμένητε νομίζοντες δτι και τά ποιήματα μου οά χρησιμεύσουν ώς 
κοσμος του αξιολόγου ύμών έργου, παραβαίνω τον δρκον μου, καί πέμπω ύμιν τέσσαρα 
ασμάτια έξ ανεκδότου καθ’ ολοκληρίαν συλλογής μου.

Μεθ’ άπάσης ύπολήψεως δλως ύμέτερος
ΑΡΙΣΤ· ΓΙΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ-

Έν Άθήναις, 23 Νοεμβρίου 1888.

(Έζ ανεκδότου συΛΛογής ’Ασματίων)
Α.'·

πλωσες πρός με μαλακά κλωνία, 
έζήτησες αγάπην φλογέράν,
σ’ ένηγκαλίσθην έν Φιλοστοργία, 
καί σκέπην σο! παρεϊόα δροσερόν.

Κι’ άνέθαλες, καθώς φυτόν άκμαϊον 
μ’ έστόλιζες μέ άνθη τρυφερά, 
κ’ έγώ τά μΰρα τούτων άναπνέων, 
έν μέθη διεδίων καί χαρά.

Τά τρυφερά κλωνία αίφνηδίως 
μέ σφίγγουσι, μέ πνίγουσιν αγρίως, 
ώς δφεως σπειρώσεις δολεραί.
Κ’ έκ τών αδρών, μαγευτικών χειλέων 
τών εΰωδιαζόντων σου άνθέων, 
έξέρχονται πνοαί φαρμακεροί.

Β'
Ούδέν πρός χάριν σου δέν έχω δώσει; 
καί ot ωραίοι χρόνοι της ζωής μου, 
ή ατελεύτητος συγκίνησίς μου, 
τοσαύτη αγωνία, πόνοι τόσοι;

"Οταν ό έρως, άχ ! σ’ ένεθουσία,
είς πάσαν ένδειξιν συνεκινεΤσο, 
πρός πάσαν πράςίν μου εύγνώυων ήσο, 
καί τά έλάχιστα ήσαν θυσία !

3
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Ώ, έννοώ ! έσβέσθη ή άγία, 
γλυκεία φλόδ, ήτισ σ’ άνεζωπύρει, 
καί ήδη σέ κρατεί άναλγησία.
“Οταν ό έρωσ παύση, παρασύρει 
κι' αύτήν άκόμη τήν εύγνωμοσύνην 
είσ τήν ψύχραν, νεκρόν τής λήθης δίνην.

Γ’·
« “Εως στό μνήμα! ναΐ, έως στό μνήμα!» 
έψέλλιζεε μετά θερμών δακρύων 
κ’ έγώ έ£ εύτυχίας έφρικίων, 
καί άνησύχουν στό βαρύ σου βήμα.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΣ

Τά μέγεθος τοϋ πάθους σου μ’ έπτόει, 
καί έτρεμεν ή εύπιστος ψυχή μου 
περί τοϋ βίου σου τοΰ πολυτίμου, 
κ’ έν μέσω τής χαράς της μετενόει.

Τι έγειναν α! διαβουκολήσεις;
Ποϋ ειν’ οϊ όρκοι σου, α! συγκινήσεις ; 
ΚεΤται τό παρελθόν έρημωμένον, 
καί αντηχεί έπΐ τών συντριμμάτων 
γέλως πικρός τήν σιωπήν ταράττων!. . . 
είναι ό γέλως τών άπελπισμένων.

Zk'.

Πώς μοϋ κατασυντρίβεις τήν καρδίαν! 
άλλ’ ή ζωή σφριγά είς πάν της τμήμα, 
κ’ ένώ σκληράε όδύνης εϊναι θύμα, 
αίσθάνεται πρός σέ θερμήν λατρείαν.

Σέ άγαπώ, δι’ όσην εύτυχίαν 
άπήλαυσα στό αγαπών σου στήθος, 
διά τών συγκινήσεων τό πλήθος, 
διά τήν έκστασιν τήν ούρανίαν !

Σέ άγαπώ, διότι σ’ ένοοϋσα 
μεθύουσαν είς τό περίπτυγμά μου, 
έκπνέουσαν είς τά φιλήματα μου! 
Σέ άγαπώ ! πάν δ,τι έποθοϋσα 
μοϋ έδωκες μετά γλυκόν άγώνα. 
Σέ άγαπώ στόν άπαντα αιώνα.

18118.
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ. νων στρατιωτών.

δ όνομα, οπερ μ.ετά τήν 'Αγίαν Σοφίαν, ή, κάλλιον είπεϊν» 
σύν αυτή μάλλον αναπολεί έν τή μ.νήμη ό έπισκεπτόμενος 
τήν Κων)πολιν ξένος άναντιρρήτως είναι τδ τοϋ 'Ιπποδρόμου. 

Ό 'Ιππόδρομος συνάπτει τά ’Ανάκτορα μ.ετά της ’Εκκλησίας, τον 
Αΰτοκράτορα μετά τοϋ Πατριάρχου. Δύναταί τις νά προσομοιάση τήν 
'Αγίαν Σοφίαν πρδς τήν καρδίαν καί τδν 'Ιππόδρομον πρδς τήν κεφα
λήν τοϋ Βυζαντίου. Ή 'Αγία Σοφία έθεωρεϊτο τδ μόνον ίερατεϊον, ή
πράγματι αριστοκρατία τής Γραικορρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ό Ιππό
δρομος, δ λαδς εισερχόμενος κυριολεκτικώς είς τδν στρόβιλον τής πολι
τικής. ’Ενταύθα τωόντι οί Γαλάζιοι καί οί Βένετοι, οΰς ευφυής συγ- 
γραφεύ; έκάλεσεν είκονικώς Τόρυς καί Οΰΐγους συγχρόνους, διηγωνί- 
ζοντο χειροκροτούντο; τοϋ όχλου περί τής πραγματοποιήσεως τών πο
λιτικών αύτών σχεδίων.

Τό ίστορικώς σπουδαϊον τοϋ Ιπποδρόμου δέν περιορίζεται μέχρι τής 
τουρκική; κατακτήσεως- άφοϋ ύπήρξεν ή έπιτομή τής αύτοκρατορίας 
τών Καισάρων, ε’δει νά ήναι καί ή τής τών Σουλτάνων. Οί νέοι κατα- 
κτηταί διετήρησαν αυτή τό όνομα αύτής, ώς έσεβάσθησαν καί τδ τής 
'Αγίας Ατ-μεϊόαΓ είναι ή ακριβής μετάφρασες τής ελληνικής
λέξεως Ύπποδρο/ιος), ένταϋθα δ’ έτι τά τοϋ πολέμου παιγνίδια τοϋ 
D-jerid ε’δει νά θέλγωσι μεταξύ δύο πολέμων τάς σχολάς τών μα
χίμων Σουλτάνων. Αυτόθι τέλος τή 4/16 ’Ιουνίου 1826 ή περιώνυμος 
τών Γιανιτσάρων στρατιά, αριθμούσα 30 χιλιάδας άνδρών, ανηλεώς 
έσφάγη μεθ’ έξ αιώνας ύπδ τών είς Μαχμούτ τδν Β' τυφλώς άφωσιωμέ-
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Ό αρχαίος Ιππόδρομος ή Κίρκος, θεμελιωθείς ύπό τοϋ Σεπτίμου 
Σεβήρου, ήχθη εις πέρας ύπό τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου. Τό έπί- 
μηκες σχήμα αύτοΰ περιελάμβανε 400 μ. μήκος καί 100 πλάτος- ό 
περίβολος περιεκλείετο τότε ύπό δύο σειρών μαρμάρινων κιόνων. Ή 
θ-σις, έν ή ό 'Ιππόδρομος ούτος, διαμένει ή αύτή, σμικρυνθεΐσα μόνον 
αριστερά τοϋ οικοπέδου έ®’ ού ύψοϋται τό τζαμίον Άχμέτ τοϋ Γ', ού τ, 
έκ πυκνών δένδρων πεφυτευμένη αύλή είναι κεχωρισμένη τής πλατείας 
διά μακροϋ τείχους ασήμαντου ύψους διακοπτομένου διά σιδηρών κιγ- 
κλίδων. Κατέναντι τοϋ τζαμιού τούτου ύψοϋται κτίριον, άμοιρον πάσης 
αρχιτεκτονικής αξίας, είναι δέ τό Elbici-Atka η μουσεΐον τών αρ
χαίων οθωμανικών ιματισμών, καί αύτη ή οίκοδομ.ή, ήτις στερείται 
καλλωπισμού τω “Ατ-μεϊδάν έχει και τό ελάττωμα τοϋ έπιπροσθεΐν 
τω όφθαλμ-ώ την θέαν της ΙΙροποντίδος. Αύτη ή πλατεία θέσις, ένθα 
συνεσωρεύθησάν ποτέ άπαντα τά αριστουργήματα της άρχαιότητος, 
άτινα Αχόν έπιζήσει τοϋ πανδαμάτορος χρόνου καί τοϋ βανδαλισμού 
τών ανθρώπων, άπεγυμνώθη απο πολλοϋ πασών τών λαμπροτήτων, 
αϊτινες άπετέλουν τότε το μεγαλοπρεπέστερον ύπαιθρον μ.ουσεΐον, οπερ 
ήδύνατό τις νά ονειροπόληση. Οί Φράγκοι τοϋ 13’“ αίώνος ήρξαντο 
κα'ι έπεράτωσαν τήν καταστροφήν ταύτην· οί Τούρκοι έ'λαβον μόνον 
τον κόπον ν’ άποτελειώσωσιν αυτήν.

ΙΙάντα τά αριστουργήματα ταϋτα λοιπόν έξηφανίσθησαν, τον.ίά- 
χιστον εχ τής επιφάνειας τοϋ εδάφους' διότι φαίνεται αδύνατον ότι 
άνασκαραί καλώς διευθυνόμεναι έπί τής πεδιάδος ταύτης δέν θέλουσι 
δώσει βραδύτερον αποτελέσματα εύάρεστα- μ-έχρι τής εύτυχοϋς έκείνης 
ημέρας, τά ύπολει®θέντα ήμΐν λείψανα ναυαγίου εΐσΐν ό δβε.Ιίσχος, ό 
χα.Ιχοΐς τριέΛιχτος χί<υν καί ή χτιατη στή.Ιη. Το τελευταϊον τούτο, 
ίδρυθέν ύπό Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου άπεγυμ.νώθη πρό πολ
λοϋ τών τμ.ημάτων άποκεχρυσωμένου ορειχάλκου, άτινα περιέβαλλον 
αυτό, σήμερον δέ ούδέν άξιοπαρατήρητον παρέχει καί φαίνεται άπει- 
λούμενον έξ έπικειμένης πτώσεως.

Ό οβελίσκος τοϋ Θεοδοσίου είναι μονόλιθος έκ ροδοχρόου γρανίτου 
Συηνίτου. ύψους 20 μέτρων καί πλάτους 2 μ. κατά την βάσιν. Ύψοϋ
ται έπί τεσσάρων ύποβάθρων, στηριζομένων έπί μαρμάρινης κρηπΐδος 
κεκοσμημένης άναγλύφοις, άτινα είκονίζουσι τόν αύτοκράτορα Θεοδό
σιον καθήμενον έπί θρόνου, περιεστοιχισμένον ύπό τών αύλικών του καί 
προεδρεύοντα τών αγώνων το' Ιπποδρομίου. Δύο όψεις τής κρηπΐδος 
φέρουσιν έκαστη έπιγραφήν. Έπί μέν τής προς άνατολάς αύτής πλευ
ράς άναγινώσκεται τό έξης Λατινικόν έπίγραμμα, ολίγον έςηλειμμένον: 

Difficilis quondam dominis parere serenis 
Jussus et extinctis palmam portare tyrannis. 
Omnia Theodosio ccdunt-Jsobolique perenni.
Terdenis sic victus ego domitus que diebus 
Judice sub Proclo, summas elatus at auras.
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(Ύπείκων ποτέ έξ ανάγκης εις αγέρωχους δέσποτας, καί παριστάνων 
καί άκων τά τρόπαια της αύτών νίκης, καταπονηθείς 3 ε νυν ύπό του 
Πρόκλου μετά τριακονθήμερον αγώνα, ΰψοϋμαι πρός ουρανόν, κηρύτ- 
των την δόξαν του Θεοδοσίου, εις ον ύπείκουσι τά πάντα, καί των Ιί- 
δόξων αύτοϋ τέκνων.)

’Επί δέ της πρός δυσμ-άς, Ελληνιστί τό έξής ήρωελεγεϊον:
Κίονα τετράπλευρου, άε! χθονί κείμενον άχθος, 
Μοϋνος άναστήσαι Θεοδόσιος Βασιλεύς 
Τολμήσαε Πρόκλω έπεκέκλετο καί τόσος εστη 
Κίων ήελίοις έν τριάκοντα δύο.

Έν τώ κέντρφ της πλατείας κατά τό ήμισυ της περικυκλούσης την 
βάσιν του κίονος τάφρου, ύψοϋται είδος στήλης έλικοειδοΰς, ήκρωτηρια- 
σμ.ένης, πρό της οποίας διέρχεται πολλάκις αδιάφορος εκείνος, 3ι ον 
ή ιστορία είναι μ.νημ.εϊον άφωνον η σύνηθες θύμα τού αδυσώπητου χρό
νου. Αύ'τη ή ταπεινή στήλη άποκεφαλισθεϊσα τή άληθείγ, άπεζημιώθη 
οΰτω πληρέστατα διά την περιφρόνησιν του βέβηλου όχλου διά τοϋ 
σεβασαοϋ, δν τη φέρουσιν οί διατηροϋντες έν τή ψυχή τον έλάχιστον 
σπινθήεα θρησκευτικής άναμ.νήσεως. Τω οντι δ κίων ουτος λόγω άρ- 
χαιότητος καί ιστορικής έπισ/μότητος ούδενός ελληνικού χειροτεχνή
ματος ύστερε? είναι ού μόνον τό ένδοξον τρόπαιον τής νίκης λαού, 
αλλά καί τής νίκης τοϋ πολιτισμού κατά τής βαρβαρότητος, τής 
έλευθερίας καί τής φωτεινής μεγαλοφυΐας κατά τοϋ σκότους τοϋ όε- 
σποτισμοϋ. 'Ωσαύτως την έπαύριον τής νίκης των Πλαταιών, ούτος 
ύπήρξε τό πρός τον θεόν "Ηλιον αφιέρωμα των 'Ελλήνων, καί δ στέ
φανός του ύπήρξε τρίπους χρυσούς.

Ό Παυσανίας έν τή άρχιστρατηγική αύτοϋ ύπερηφανεια, θυσιάζων 
κατά πολύ την ανδρείαν των μαχητών εις την προσωπικήν αύτου ικα
νότητα ένήργησε νά χαραχθή τό εξής έλεγεϊον :

Έλλάνων άρχηγδσ, έπεί ώλεσε Μήδων, 
Παυσανίαν, Φοίσω μνάμ’ άνέθηκε τόδε.

Άλλ’ οί ’Έφοροι τής Σπάρτης άπορρίπτοντες την άξίωσίν του κατώρ- 
θωσαν νά την έξαλείψωσι καί αντικατέστησαν αυτήν διά τοϋ ακο
λούθου, συντεθέντος ωσαύτως ύπό τοϋ Σιμωνίδου :

Ελλάδος εύρυχόρου σωτήρες τόνδ’ άνέθηκαν 
δουλοσύνης στυγεράς ρυσάμενοι πόλιας.

Έπί τών πλευρών τής στήλης ήσαν γεγραμμένα τά ονόματα των 
λαών τής 'Ελλάδος τών μετασχόντων τής μάχης, άτινα δύναταί τις 
ετι καί σήμερον ν’άναγνώση· πρώτοι μεν είναι άναγεγραμμένοι οί 
Λακεδαιμόνιοι, οΐτινες έδείχθησαν τοσοϋτον άξιοι τής ηγεμονίας, ής 
άπελάμβανον μεταξύ τών άλλων Ελλήνων, κατόπιν δέ έρχονται οί 
’Αθηναίοι, οί Κορίνθιοι, οί“Σικυώνιοι, οί Α’ιγινήται, οί Μεγαρεϊς, οί Έπι- 
δαύριοι, οί Τεγεκται καί άλλοι.

Οί συμμαχήσαντες "Ελληνες είχον καθιερώσει τό ανάθημα τούτο εις 
Δελφούς οΐτινες, κατ’ αυτούς, άπετέλουν τό κέντρον, ή, κατά την ίδιαν 
αύτών έκφρασιν, τόν αομφα.Ιόν της γης·» καί ε’κ Δελφών, θρησκευτικής 
πρωτευούσης τής αρχαίας 'Ελλάδος,μετεκομίσθη εις Κων)πολιν, πρωτεύου
σαν τοϋ χριστιανικού έλληνισμοϋ, καί από Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου 
κατο'κεϊ την πλατείαν ταύτην τοϋ Ιπποδρόμου, καί είναι έκεϊ μονή
ρης μαρτυρία τών αρχαίων μεγαλείων λαού άθανατου, μάρτυς άλαλος, 
άλλ’ εύφραδής πασών τών έναλλαγών τής παρελθούσης ιστορίας, έ’σε- 
ται δέ τοιοϋτος άναμφιβόλως καί τών τοϋ μέλλοντος.

ΖΤΑΤιΛΓΊΟ'ΤάΥ

*Η Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ Κ Ω Ν Σ Γ A Ν Τ IΝ 0 ϊ Π 0 ΛIΣ
Άφ’ ού εϊδομεν δ,τι έκ τοϋ αρχαίου Βυζαντίου ύφίστατο μέχρι τών 

ήμερων ημών, ύπολείπεται ήμϊν, ΐνα έπισκοπήσωμεν τά αριστουργή
ματα τών κατακτητών τής Κωνσταντινουπόλεως. Άρςομεθα δέ άπό 
τών τζαμιών, άτινά είσιν έν Κων/πόλει ώς αί έκκλησίαι έν'Ρώμη καί 
ήδη, πριν ή έγκαταλείψωμεν τό Άτ-μεϊδάν, εχομεν αριστερόθεν ημών 
έν τών ωραιότερων δειγμάτων, τό τζαμ'ιον τοϋ 'Λ χμϊτ. ’Αλλά πριν 
ή περιγράψωμεν αύτό, δ αναγνώστης πρέπει νά λάβη ιδέαν τοϋ 
ματος τοϋ τζαμιού παρά τοϊς Μουσουλμάνοι;, δπερ τόσον έπιτυχώς 
περιεγράφη ύπό τοϋ κ. Δέ Μουί, παρ’ ού δανείζομαι τάς ακολούθους 
γραμμάς. « Τά τζαμία δέν είναι μόνον τόποι προσευχής, αλλά ταΰτο 
χρόνως άκαδημίαι, σχολαί νομικής, νομοθεσίας καί θεολογίας, κέντρα 
γενικής έκπαιδεύσεως, αΐθουσαι δογματικών συνδιαλέξεων εις τά πέριξ 
αύτών συνάπτονται ευρύχωρα οικήματα (μεδρεσέ) πανδοχεία, ένθα κα- 
τοικοϋσιν οί ίμάμαι, οί μο.έ.έάδες·, οί ίεμοσπουόασται (σοφτάδες), πάν- 
τες οί σπουόασταί, οί έμπαθεϊς, οί θορυβοποιοί, οί φανατικοί ενίοτε, οΐ
τινες εύρίσκουσιν έν τω Κορανίω καί έν τοϊς σχολιασταϊς αύτοϋ την 
αρχήν καί τό τέλος τής τε ανθρώπινης καί θείας επιστήμης, τάς έμ- 
πνεύσεις τοϋ ίεροκήρυκος, τάς αποφάσεις τοϋ δικαστοϋ, τά έπιχειρήματα 
τοϋ φιλοσόφου, τήν ζωήν τής ψυχής καί τό φώς τής κοινωνίας. Διά 
τον μουσουλμανικόν κόσμον, τά πάντα έκπορεύονται ε’κ τών αγίων 
τούτων κατοικιών, ή αληθής πίστις, δ αληθής πολιτισμός, ή αληθής 
δικαιοσύνη· τά. τζαμία. είσιν ή οικία κατ’ εξοχήν, ή στέγη τοϋ πιστού, 
τό σχολεϊόν του, τό άσυλόν του· ε’ν αύτοϊς άποτίθησι τά ε’μπορεύματά 
του· δικαστήριά τινα αυτόθι φυλαττουσι τά άρχεΐά των εντός τών 
απαραβίαστων τούτων περιβόθων, εις ά έν γίνει ή είσοδος τών απί
στων απαγορεύεται, καί έξ ών κατ’ έξοχήν οί χριστιανοί συστηματι- 
κώς αποκλείονται, δλόκληρος ή διάνοια τών λαών τοϋ Ίσλά.μ έδρεύει 
ύπό τήν αληθή αύτής μορφήν, την θρησκευτικήν, την μόνην ήν κατά 
βάθος ή ’Ανατολή περιλαμβάνει. Ή πολιτική ιδέα, ή έπικρατοϋσα έν 
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Ευρώπη, είναι τι ασήμαντου διά τον μουσουλμάνον. Τό Κοράνιον είναι 
τό βιβλίου καί ό κώδιξ αύτοΰ· παν τό έκτος αύτοΰ είναι δι’ αύτόν 
πράξις έπικίνδυνος καί ματαία. Ό Προφήτης δεν είπε μόνον καλώς, 
άλλ’ είπε καί τά πάντα.

» Τό τζαμίον είναι το σύμβολου ταύτης τής γενικής μαθήσεως κμί 
τό κέντρον πρός δ συμπίπτουσιν ή τε ύλική καί ήθική ζωή. Διά την 
θρησκείαν ταύτην, ήτις δέν έχει θυσίαν, Αγίαν Τράπεζαν, μυστήρια, 
ιερείς, άλλά μόνον διδασκάλους, καί ήτις έπραγματοποίησεν είδος λαϊ
κής θεοκρατίας, ής αί ένδείξεις καί ή ισχύς συνδέονται στενώ; κατά 
πάσας τάς πράξεις τής καθ’ ημέραν ύπάρξεως καί εις πάντα τής κοι
νωνίας τά έργα, δ ναο; συγκεφαλαιοΐ έν αυτή ου μ.ονον την πίστιν, 
άλλ’ ετι τά μόνιμα συμφέροντα τής έν χρήσει ζωής. Δια τούτο, το 
πχν τείνει πρός αυτόν μετ’ άκαταμαχήτου δυνάμεως· είναι ή καρδία, 
εις ήν τό παν συρρέει καί έξης τό παν απορρέει. Οΰτω τό τζαμίον κατέ
στη οικοδομή τοΰ είδους της(δ11ί generis), συμμετέχουσα τής εκκλη
σίας καί τοΰ πανεπιστημίου, τοΰ δικαστηρίου καί τής δημοσίας θέσεως, 
ένθα συγκεντροΰται τέλος ή τε πνευματική καί πρακτική ζωή τών εις 
τό Ίσλάμ ύποταχθεισών φυλών, ή διάνοια αύτών ή τε θρησκευτική 
καί ένταύτώ καί ύλική, ή περί κοινωνίας άντίληψις αύτών έν ή συνα- 
ναφύρονται ή θεία άποκάλυψις καί τά πράγματα τής ανθρώπινης φύ- 
σεως. Διά τον μουσουλμάνον έν όλίγαις λέξεσι πατρίς ίστι το τζαμίον.

» Προσθέσωμεν ότι είναι καί ή μοναδική τέχνη τών μ.ουσουλμάνων. 
Θά ήδυνάτουν νά ήναι ή ζωγράφοι, ή γλύπται, ή μουσικοί. Τό Κο- 
ράνιον απαγορεύει τήν πκράστασιν τής ανθρώπινης μορφής, καί ή μου
σική καταδικάζεται ύπ*  αύτοΰ ώς έξόχως άνόσιον. Άντιθέτως, ή 
αρχιτεκτονική, ήτις πάντοτε ύπήρξεν ή έκφρασις τής άνατολικής με- 
γαλοφυίας, παρέχεται ελεύθερον σταδιον έν τή οικοδομή τών τζαμιών, 
καί είναι άνεγνωρισμένον ότι τά πλεϊστα τών τή; Κων/πόλεως έπισπών- 
ται τό βλέμμα τοΰ διαβάτου ώς έκ τής μεγαλοπρεπείας τών άναλο- 
γιών των, ενίοτε μάλιστα έκ τής χάριτος τοΰ σχεδίου των, εκ τής 
έγκρατοΰς κομύότητος τών εσωτερικών αύτών μορφών. Άλλ’ έν τού- 
τοις, μή απατώμεθα εις τούτο· οί ’Οθωμανοί δέν φαίνονται σχόντε; 
έμπνευσιν ιδίαν αύτής· πάντα τά τζαμία κατασκευάζονται κατά μί- 
μ.ησιν τών ελληνικών εκκλησιών τό σχεδίου τής ’Αγίας Σοφίας, όπερ 
έχει θόλον έστηριγμένον έπί στρογγυλοειδιύν στεγών ήμισφαιρικών, ανα
φαίνεται εις πάντα τά θρησκευτικά κτίρια, άτινα ώκοδόμησαν. Άπε- 
μιμήθησαν προσέτι τήδε κάκεϊσε, καταβαρύνοντες αύτά, τούς τύπους 
τής αραβικής τέχνης, καί έογάται πέρσαι τοίς εδωκαν τά θαυμάσια 
τών φαβεντιανών αγγείων, δι’ ών περιέβαλον τούς τοίχους ένίων τών 
τεμενών των. Έν τούτοι; οί Τούρκοι εχουσι τό προτέρημα ότι γινώ- 
σκωσι ν’ άπομονώσι τά κτίρια. Σχεδόν πάντοτε περιεστοιχισμένον δι’ 
εύρυχώρου διαστήματος ελευθέρου, κείμενον έπί δημοσίας πλατείας, 

έπί γηπέδου πεφυτευμένου έκ δένδρων, τό κτίριον λαμβάνει ουτω τήν 
άληθή αύτοΰ οψιν, καί ούδέν άλλοιοΐ τήν αρμονίαν τών γραμμών καί 
τήν ακρίβειαν τής άπόψεως. »

Ή Κων/πολις αριθμεί τήν σήμερον 346 τζαμία, ών τά δώδεκα με- 
γαλείτερα καλούνται αύτοκρατορικά ή σουλτανικά· μεταξύ τούτων 
τών τελευταίων τά μάλλον άξιοπαρατήοητα είναι έν πρώτοις τά τοΰ 
Άχμέτ Γ' καί τό Σουλεϊμανιέ.

Τό ηζαμίοζ τοϋ Άχμέτ ώκοδομήθη ύπό τοΰ ομωνύμου Σουλτάνου 
έκ τών έρειπίων τής Αλεξάνδρειάς, Τροίας, αντί τοσούτων θυσιών, αΐ- 
τινες κατ’ ανάγκην άπήτησαν ιδιαιτέρους φόρους, άλλ’ είναι αντάξιον 
τών καταβληθεισών δαπανών είναι τό αριστούργημα τής Ασιανής 
αρχιτεκτονικής, καί, κατά τήν κρίσιν τών απροκατάληπτων, προσβάλ
λει τήν δρασιν μεγαλοπρεπέστερου καί αύτοΰ τοΰ ναού τής Αγίας 
Σοφίας. ’Έχει, ώς αύτη, τό σχήμα ορθογωνίου, άλλά διαφέρει αύτής 
κατά τοΰτο, ότι ό θόλος αύτοΰ αντί νά στηρίζηται έπί δύο ήμιστρογ- 
γυλοειδών στεγών, όπερ δίδει εις τήν ιουστινιάνειου οικοδομήν οψιν 
ωοειδή, έρείδεται έπί τεσσάρων, όπερ παρέχει τώ τζαμίω την όψιν ελ
ληνικού σταυρού· αί τέσσαρες γωνίαι, κεΐνται πολύ χαμηλότερου καί 
καθίστανται άσήμαντοι έν τή έκτάσει τοΰ κτιρίου. Ή κεντρική στρογ- 
γυλοειδής στέγη στηρίζεται έπί τεσσάρων στρογγύλων πινσών, ηύλα- 
κισμένων έξωτερικώς. Οί πινσοί ούτοι, όμοιοι πρός τούς μεγαλειτερους 
τοΰ κόσμου πύργους, έ'χουσι περιφέρειαν 31 μέτρων. Τοΰτο τό τζαμίον 
διακρίνεται διά τοΰ μεγέθους αύτοΰ, τής άπλότητός του καί τής αύ- 
στηράς καθαρότητος τών διαγραμμάτων αύτοΰ.

Τό γιγαντιαϊον Σον.ϊεϊμακι'ε ώκοδομήθη διά τών μ.αρμάρων τής 
μητροπόλεως τής Άγιας Εύφημίας ύπό τοΰ Σινάν, τοΰ μεγαλειτέρου 
Τούρκου άρχιτέκτονος κάί κεϊται εις τό ύψηλότερον μέρος τής πόλεως. 
Ώς είπον, είναι τό τζαμίον τών χρωματογράφων τώ οντι, άμα τις 
ύπερβάς τον ουδόν τοΰ τεμένους τούτου, θαμβοΰται ύπο τής κοσμητι
κής αύτοΰ τέχνης, ύπό τών χρωμάτων, έκ τών περσικών ύαλίνων θυ
ρίδων, τών φαιών καί λευκών έναλλάξ τεθειμένων μαρμάρων αύτοΰ. Ο 
ναός ούτος έκ πρώτης όψεως τόσον έ'ξοχος άμα καί έπαγωγος, έμπνέει 
τον θαυμασυ.όν, ώστε ή Λαίδυ Μοντάνι δέν έδίστασε νά γράψη ότι, 
<( μέ τό λαμπρόν τοΰτο κτίριον παραβαλλόμενη καί αύτή ή έν Λονδίνω 
περίφημος έκκλησία τοΰ Αγίου Παύλου θά φανή εύτελής. »

Ή στρογγυλοειδής στέγη τής Σουλεϊμανιέ στηρίζεται έπί τεσσάρων 
ογκωδών ή τετραγώνων στύλων, μεταξύ τών όποων άνυύοΰνται ές 
έκάστης πλευράς δύο παμμεγέθεις στήλαι έκ γρανίτου· είναι ήττον εύ- 
ρεϊα§ άλλά μάλλον ύψηλή τής τής Άγιας Σοφίας, τοΰθ’ όπερ την 
καθιστιή ήττον κυρτήν καί έκ τούτου μάλιστα ήττον θαυμασίαν ώς 
ήττημένη δυσχέρεια.

Ό τρίτος λόφος, ού ύπέρκειται ή Σουλεϊμανιέ, φέρει ωσαύτως το
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Σερασκεράτου ή ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών. Είς το κέντρον τής 
εύρυτάτης πλατείας, ένθα γυμνάζονται τά στρατεύματα, ύψοϋται ό 
πύργος τοϋ Σερασκεράτου, οίκοδομηθείς ύπό Μαχμούδ τοϋ Β', δν οί 
Τούρκοι καλοϋσιν όμφαλόν τοϋ άστεος Το πανόραμα, ούτινος απολαύει 
τις έκ της κορυφής τον, έξαπλοϋται πλέον, άλλα μοί φαίνεται ηττον 
ώραϊον τοϋ πανοράματος τοϋ πύργου τοϋ Χριστού έν Γαλατά· το 
βλέμμα έξικνεϊται είς πλειοτέραν έκτασιν, αί οίκοδομαί άποβάλλουσι 
τό λαμπρόν αύτών καί φαίνονται οΐονεί καταπιεσθεΐσαι χωρίς έκ τούτου 
τό πανόραμα νά καλύψη τό θέλγητρον τούτο της σμικρύνσεως, ού θέ- 
λομεν απολαύσει έκ της κορυφής τοϋ όρους Μπουργκουρλοϋ.

Μεταξύ τοϋ Σερασκεράτου καί της Αγοράς (Τσαοσί), κειται τό τζα- 
μίον Βαγιαζίτου τοϋ Β', δπερ θεωρείται έκ τών κομψότερων της Σταμ- 
πούλ, καί όμως ούδέν ιδιαίτερον παρουσιάζει, πλην τών έκ λευκοφλέβου 
καί άφρικανή; ίάσπεως κιόνων άλλ’ είς τούτο τό τζαμίον συρρεουσιν 
οί πλείονες τών αλλοδαπών ένεκα της πληθύος τών ιερών καί ήμερων 
περιστερών, αίτινες κατοικοϋσι τάς στεγας καί τά δώμ,ατα. ΙΙάσαι 
έχουσι κοινόν πατέρα καί μητέρα έκ τοϋ αύτοϋ ζεύγους, δπερ δ Σουλτάνος 
Βαγιαζίτης ήγόρασε παρά πτωχού, ύποκαθημένου έπΐ τών βαθμιδών 

καί δπερ έδωρήσατο τώ τζαμίω προστιθείς καί χρηματικόν 
τήν του Αί περιστερά! αύται ηΰξησαν καί έπολ- 

.. είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε δταν ό περίεργος περιηγη- 
•ή αύλή μίαν ή δύο δράκας σίτου, ας αντί ολίγων 7 ε- 
ϊ πυλωρός τούτο τό έργον έξασκών, περιίπτανται 

στιγμήν τον ήλιον.
■ζαυ.ίου τούτου εύρίσκεται τό μαυσωλεΐον 

τάφος τού θεμελιωτοϋ αύτοϋ Βαγιαζίτου τοϋ Β' υιού καί αμέσου 
ς ή βασιλεία δέν άπέβη 

τοϋ Β' αληθώς ού- 
;λήν εκείνου, δν άνέλαβε κατά τοϋ αδελφού 

ποιητικού- ώστε δέν νομίζω άτοπον νά 
παραθέσω έρανιζόμενος τήν σελίδα, ήτις άναφέρεται είς αύτον παρά

τοϋ τεμένους, 
ποσόν διά τήν διατρο 
λαπλασιάσθησαν είς ι 
της ρίπτη έν τ· 
πτών τώ πωλεΐ 
νέφος έπισζοτίζον επί

ΙΙαραπλεύ-.ως τοϋ τ

ως

r, ο 
δία- 
δσονδόχου Μωάμεθ τού Πορθητοϋ, άλλ’ ούτινος . , 

ένδοξος ή τοϋ πατρός του. Οί πόλεμοι Βαγιαζίτου 
δέποτε ύπήρξαν εύτυχεϊς 
αύτοϋ Τζέμ, προσώπου λίαν

τώ
έξόχω συγγράφει τής Ιστορίας της Τουρκίας, 

α Βαγιαζίτης δ Β’ άνήλθεν είς τον θρόνον τοϋ π
35 έτών δεν ήδυνήθη νά έπενέγκη τώ άδελφώ αύτοϋ τον Κανούν, άδελ- 
οοκτόνον τού Μωάμεθ. Ό Τζέμ περιεστοιχίζετο ύπό οπαδών καί φίλων 
έν τή διοικήσει μακράν τής Καραμανίας. Ό Βαγιαζίτης έγεννήθη προ 
τής άναγορεύσεως τοϋ πατρός του· δ Τζέμ. βασιλεύοντος τοϋ Μωάμεθ· 
έπαοουσιάζετο λοιπόν ώς μόνος αληθή; υιός τοϋ Σουλτάνου καί ήθέλησε 
ν’άμφισβητήση πρός τόν άδελφόν του τό αξίωμα τού Πατισάχ. Συνέ- 
λεξε στοάτευν.α έν ταΐς γείτοσιν έπαρχία ς τής διοικήσεώς του καί έβά- 
δισε ποό; τήν Κων/πολιν Ένίκησε κατά κράτος τά στρατεύματα τοϋ 
αδελφού του έν ΙΙρούσση, καί μετά τήν έπιστροφήν του προέτεινεν αύτώ

4ό 

τον διαμερισμόν τής αύτοκρατορίας. Ή θεία τών δύω πριγκήπων, αδελφή 
τοϋ Μωάμεθ, ικέτευε τόν σουλτάνον νά συγκατανεύση είς ταύτην τήν 
οικογενειακήν συμφωνίαν, ο δέ Βαγιαζίτης άπεκρίνατο διά τής αραβι
κής παροιμίας: «Δέν ύπαρ/ει δεσμός αίματος μεταξύ τών βασιλέων.»

«Παρά τά στρατιωτικά αύτοϋ προτερήματα καί τήν λαμπράν αύ
τοϋ ανδρείαν, δ Τζέμ. δέν ήδυνήθη νά πολεμήση κατά πασών τών 
ήνωμένων δυνάμεων τής αύτοκρατορίας. Ήττήθη έν τή πεδιαδι Ίε- 
νατσχέρ έν Βιθυνία (κατ’’Ιούνιον τοϋ 1481), καί ήναγκάσθη νά κατα
φύγω είς Αίγυπτον. Ή Αίγυπτος ύπεδέξατο τόν Τζέμ. μ.ετά πολλών 
τιμών· διέτριψε δ’ αύτόθι δλον ένιαυτον, μετέβη εις Μέκκαν ώς προσ
κυνητής, έπανήλθεν είς Καραμανίαν, έπανέλαβε τόν πόλεμον καί προ- 
έτεινεν έκ νέου την ειρήνην, ήτις καί αύθις άπεκρούσθη. «Ή μνηστή 
τής αύτοκρατορίας, άπεκρίνατο δ σουλτάνος, δέν δύναται νά μερισθή 
μεταξύ δύο αντεραστών. Ό Τζέμ. λοιπόν νά μ.ή μολύνη τοϋ λοιπού 
τούς πόδας τοϋ ίππου μου καί τά κράσπεδα τοϋ αύτοκρατορικοϋ μου 
μανδύου τοϋ μ.ουσουλμανικοϋ αίματος. Τό μόνον, οπερ δύναμαι νά 
πράξω, είναι νά δώσω τώ άδελφώ μου άρκετόν ποσόν χρημάτων, όπως 
ζή μ.όνος μακράν τής πολιτικής.

«Δέν θέλω χρήματα, άπήντησεν δ Τζέμ, άλλ’ αύτοκρατορίαν.»
«Άλλ’ήττήθη, αντιποιούμενος τήν αρχήν, καί δευτέραν φοράν, καί 

έζήτησεν άσυλον παρά τοϊς ίππόταις τής 'Ρόδου. Ό αρχηγός ήρνήθη 
τήν παράδοσιν, άλλ’ ύπεχρεώθη αντί 50 χιλ. δουκάτων κατ’ έτος νά 
κρατή τόν Τζέμ. δεσμώτην έν μια τών οικιών τοϋ Τάγματος. “Επεμ- 
ψαν τόν Τζέμ. είς Γαλλίαν, όπως τόν σώσωσι τοϋ έγχειριδίου των δολο
φόνων τοϋ Βαγιαζίτου. Μετέβη άπό φρουρίου είς φρούριον, μέ τήν δό
ξαν τοϋ πατρός του, μέ τό κάλλος του, τήν δυσθυμίαν καί τούς έρωτάς 
του. Συνέτρεχον πανταχόθεν όπως ϊδωσι τον υιόν τοϋ κατακτητοϋ τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Διέτριψε χρόνον τινά έν Νικαίγ, πόλει θελκτική, 
ελεγεν, έν ή παρά τήν έπιθυμίαν αύτοϋ ήναγκάσθη νά παραμείνη. 
Είσελθών αύθις έν Γαλλία, κατώκησε μήνάς τινας έν έπαύλει τινί 
τοϋ Δοφινέ, βεβυθισμένος έν τή ρεμβώδει μελέτη τής αγέρωχου άμα 
καί άγριας ταύτη; φύσεως, τοσούτω νέας δι’ οφθαλμού; έξωκειω- 
μ.ένους είς τάς κυματώδεις καί τρυφηλά; εικόνας· εύρεν έκεΐ ωσαύ
τως παρηγοριάν έν τώ άγνώ καί βαθεΐ έ'ρωτι τής ωραίας Ελένης τοϋ 
Σασσενάζ· καί δπότε δ πλάνης αύτοϋ βίος άπεσπάσθη έν Δοφινέ, ένθα 
ήδη έέριζοϋτο έν τή καρδία γυναικός, έ'λαβε καν μετ’ αύτής, ώς τούτο 
λέγει μέ τήν ποίησιν τής διαλέκτου αύτοϋ, τήν ευωδίαν τοϋ άνθους 
αύτοϋ τών όρεων, τερπνοτέραν τής τών ρόδων τής Καραμανίας. Ό πά
πας Ίννοκέντιος δ 8” έξητήσατο τον Τζέμ. παρά τοϋ μεγάλου δεσπό
του ύποτελή του, δ Άουσσώ? παρεχώρησε τόν δεσμώτην του, καί δ πά
πας τώ έχάρισεν ώς άντάλλαγμα καρδιναλίου πίλον. Ό Τζέμ. ήρνήθη 
ν’ άποτάςη τήν οθωμανικήν θρησκείαν καί προσκυνήση τόν πάπαν, 
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αλλά χρώμενος αύτώ εύγενώς ώς πρίγκηψ, έπορεύθη προς αύτον κα.τ*  
ευθείαν καί έφίλησεν αυτόν έπί τοϋ ώμου. Ό πάπας ήθέλησε νά τον 
μεταπείση· «Δεν θέλω έξομόσει την θρησκείαν μου, άπηντησεν ό Τζέμ, 
ούτε ύπέρ της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ούτε ύπέρ της ζωής μου.» 
Ό πάπας δέν έπέμεινε πλέον ζητών νά μεταπείση αυτόν. 'Ο Ίννοκίν- 
τιος απίθανε καί διεδέςατο αυτόν ’Αλέξανδρος ό Κ’, ό διαβόητος Βορ- 
γίας. Ό ’Αλέξανδρος προετεινε τω Σουλτάνω νά δολοφονήση τόν αδελ
φόν του έπ’αμοιβή 300 χιλ. δουκάτων. «Πάντες οί άνθρωποί εΐσι θνη
τοί. άπεκρίνατο ό σουλτάνος· είθε νά εύαρεστηθητε λοιπόν νά βοηθή- 
σητε τόν αδελφόν μου, όπως απαλλαγή τών αθλιοτήτων τοϋ κόσμου 
τούτου, καί διά τών μεριμνών ύμών, ή ψυχή αύτοϋ μεταβή εις τάς ου
ρανίους μονάς.» Αΐ 300 χιλιάδ. δουκάτων συνηκολούθησαν ταύτη τή 
επιστολή. Ό πάπας ήθέλησε νά κερδίση αΰτάς, έφ' ω παρέσχε τω Τζέμ 
εκείνην την περίφημον καί λευκήν κόνιν, ής έποιεϊτο χρήσιν μετά τών 
καρδιναλίων αύτοϋ. Ό Τζέμ απίθανε τή 24 Φεβρουάριου 1495, κατά 
τό 36” έτος της ηλικίας του. ΙΙρεσβεία οθωμανική ήλθεν εις ’Ιταλίαν, 
ζητούσα τό σώμ,ά του- ό Βαγιαζίτης δέν τόν έφοβεϊτο πλέον.»

Θανόντος αύτοϋ καί ή κόνις του, ώς ή τοϋ Έτεοκλέους καί Πολυ- 
νείκους άπεχωρίσθη· καί έν ω τά λείψανα τοϋ Τζέμ, γεννηθέντος έν 
Σταμπουλ, κεινται έν ΙΊρούση, τά τοϋ Βαγιαζίτου, γεννηθέντος έν 
Προύση, είσιν ενταύθα έν Σταμπούλ έν τω στρογγύλω ναϊδρίω, δπερ 
επισκιάζει τό ομώνυμον τζαμίον.

"Οπως φίρωμεν εις πέρας την έπισκόπησιν τών αξιοπαρατήρητων 
τζαμιών της Κων/πόλεως, άναφέρωμεν ετι τό τοϋ Μωάμεθ ώκοδομ.ημε- 
νον ύπό τοϋ ε'λληνος άρχιτέκτονος Χριστοδούλου επί τοϋ γηπέδου της 
εκκλησίας τών άγιων Αποστόλων, πάνθεον της ρωμαϊκής ’Ανατολικής 
αυτοκρατορίας καί ήτις την επαύριον της κατακτήσεως έγένετο επί τινα 
χρόνον έδρα τοϋ Πατριάρχου.

Μετά τόν ’Αλλάχ οί Τούρκοι δέν έχουσί τι ίερώτερον της σκιάς αύ 
τοϋ: τοϋ σουλτάνου: δθεν τά μόνα κτίρια, άτινα άνηγειραν οί Τούρκοι 
είσί τζαμία, όπως δίωνται τοϋ Κυρίου, μέγαρα, δπως στεγάζωσι τόν 
κυρίαρχον αύτών καί στρατώνες δπως κατασταθμεύωσιν οί στρατιώται 
οί ύπερασπίζοντες αυτόν.

Ή αρχαία οίκησις τών Σουλτάνων, εκειτο επί τού εύρυχώρου τούτου 
τριγώνου, ούτινος την βάσιν αποτελεί ή πλατεία της άγιας Σοφίας 
καί δπερ κορυφήν έχει τό άκρωτηριον τό διαχώριζαν τό Χρυσούν Κεράς 
της θαλάσσης της Προποντίδας. Τό γηπεδον τούτο ώνομάζετο τουρκι
στί Σεράϊ (άνάκτορον) καί καλείται Έσκί-Σεράϊ (παλαιόν άνάκτορον), 
άφ’ού δ Σουλτάνος Άβδουλ-Μετζίδμετώκησενέν τοϊς νέοις άνακτόροις 
τού Βοσπόρου. Νϋν έστίν είδος τι στρατώνοςτών απόμαχων τών Σουλ
τανών καταφύγιον.

Τό Σεράϊ ποσώς δέν είναι, ώς θά ήδύνατό τις νά έκλάβη αυτό, μέ- 

γάρον περιεστοιχισμίνον ύπό κήπου, αλλά συναρμογή κτιρίων, η μάλ
λον συμφόρημα άσυναρμόστων οικοδομημάτων, κιοσκίων, στοών άπολη- 
γουσών εις δώματα εξωστών, σκηνωμάτων, παντοίων στρατώνων, ιππο
στασίων, τό δλον διατεμνόμενον ύπό κήπων· είναι πόλις έν πόλει δια
χωριζόμενη δι’ ύψηλών τειχών. Τό Σεράϊ μοί έφάνη ή ώραιοτίρα το
ποθεσία της Κων/πόλεως δι’ αύτοκρατορικον μέγαρον, εύρίσκεται έν 
μοναδική θέσει μεταξύ τριών θαλασσών, είναι τοποθεσία πολύ ύπερτέρα 
της τών νέων ανακτόρων. Έκ τού έν τω περιβόλω αύτοϋ εγκλείστου 
λόφου απολαύει τις πανοράματος μαγευτικού, οί κήποι του απειροπλη
θείς, σχεδόν πάντες γαλλιστί άπεικονισθίντες, έγκλείουσιν, άλση ίάσμων, 
αιγοκλημάτων, έβίνων καί μάλιστα πάντων ροδών: τό ρόόον, λέ- 
γουσιν οί Τούρκοι, είναι τό άνθος των σοιάτανων, και ή σον.Ιτάνα 
των άνθέων αί δίοδοί είσι κεκαλυμμίναι έκ κίτρινης άμμου καί μαρ
γαρωδών οστράκων. Ώς πρός τό εσωτερικόν τών κτιρίων τού Σεραίου, 
δλως αδύνατόν μοι είναι νά περιγράψω τούτο διά τόν άπλούστατον 
λόγον, δτι δέν μοί έπετράπη έπισκόπησις έσωτερικώς καί μετά τό μπα
ξίσι, δπερ συνήθους ανοίγει πάσας τάς θύρας.

Οί Σουλτάνοι πάντη έγκαταλιπόντες το παλαιόν Σεράϊον ήθέλησαν 
νά διατηρήσωσιν έν αϋτω κλισίαν. Ώκοδόμ ησαν έσχάτως έπί τή προ- 
Θέσει ταύτη Κιόσκιον έκ μαρμάρου λευκού πλησιέστατα τού κίονος τοϋ 
Θεοδοσίου, καί τούτο είναι τό Κιόσκιον της Γκιουλχανέ, δπόθεν αναχωρεί 
δ Σουλτάνος δπως μεταβή εχων συνοδούς πάντας τούς ύπουργούς αύτοϋ 
καί τούς άνωτάτους τών έν τέλει εις το τζαμίον τοϋ Άχμέτ, δπου κατ’ 
ενιαυτόν πανηγυρίζει τήν εναρξιν τοϋ Βαϊραμ,ίου.

Τά τρία αύτοκρατορικά μέγαρα τής Κωνσταντινουπόλεως, πλήν τών 
Κιοσκίων καί τών βασιλικών έπαύλεων, δπου οί Σουλτάνοι έρχονται 
ένίοτε ν’ άναζητήσωσι βίον μάλλον ελεύθερον καί άπλοϋν, είσί τό 
Δολμά-βακτσέ, τό Τσεραγάν καί τό Βεγλερμπέγ. Τά ανάκτορα τοϋ 
Δολμά-βακτσέ ή Γενί-Σεράϊ, ώκοοομημένα ύπό τοϋ σουλτάνου Άβδούλ 
Μετζίδ κατά τά σχεδιογραφήματα τού κ. Βεϋλίου, άρχιτέκτονος ’Αρ
μενίου, ΐδρυνται καταντικρύ τής ’Ασιατικής ακτής έπί γηπέδου περι- 
βρεχομένου ύπό τοϋ Βοσπόρου, ού τά κύματα λείχουσιν ήρέμα τάς 
μαρμάρινους βαθμίδας τής προκυμαίας τών ανακτόρων ήτοι επί δια- 
στάσεως εγγύς ήμίσεος χιλιομέτρου. Ό Θ. Γουτιέ έποιήσατο περιγρα
φήν τούτων τών μαγικών ανακτόρων, ήν δύναταί τις νά εύρη ακριβώς 
μεταπεφρασμένην ύπό τοϋ καλλιεπούς καλάμου τοϋ Σκαρλάτου Δ. Βυ
ζαντίου έν τή τριτόμω αύτοϋ Κωνσταντινουπό.ίει.

Εις άπόστασίν τινα άπό τού Δολμά-βακτσέ άνερχόμενός τις τόν 
πορθμόν έπί τής αυτής όχθης, διευθύνεται πρός τό μέγαρον τοϋ Τσε
ραγάν, τό πρώτον τών αΰτοκρατορικών ανακτόρων μετά τά τού Δολμά 
Βακτσε. Τό μέγαρον τούτο ώκοδόμηται ύπό τού Σουλτάνου Άβδούλ
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Αζίζ έπί τοϋ γηπέδου τοϋ ποτέ καλούμενου «Ίασόνιον» άπό τοϋ Ίά- 
σονος, δστις επλευσεν έντεϋθεν εις τον Πόντον. Τό μεγάρου τοΰτο δια
στάσεων -ήττον τεραστίων τοϋ προλαβόντος, κατ’ούδέν υστερεί εκείνου 
ώς πρός την λαμπρότητα καί την καλλονήν. Οί επιστήμονες, βεβαιοΰσι, 
προτιμώσιν αυτό καί τοϋ προμ.νησθέντο; μεγάρου. Έτι πορρωτέρω έπί 
της άντικειμένης όχθης κεϊται τό μεγάρου Βεγλερμπέη, όπερ έπανευ- 
ρήσομεν έν τή κατά τον Βόσπορον περιοδεία ημών.

ΤΑ 1ΤΕΡΙΞ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έν τών γοητευτικωτάτων θέλγητρων τοϋ Βυζαντίου είναι τά θελ

κτικά αύτοΰ προάστεια, εις ά κατά τούς καύσωνας τοϋ θέρους, οί όλβιοι 
της πόλεως μεταβαίνουσι πρός αναψυχήν καί άνεσιν. Αί δύο θέσεις αί 
μ.άλλον έπιφανεΐς καί άντάξιαι πασών τών περιόδων της προσηκούσης 
αύτής δόςης είσίν αί Βοσπόρειοι άκταί καϊ αί τών Πριγκήπων νήσοι.

Το τερπνόν μικρόν αρχιπέλαγος τών νήσων τών Πριγκήπων, σύγκει- 
ται έκ τεσσάρων μεγίστων νήσων περικεκυκλωμένων ύπ’άλλων μικρών 
νησυδρίων. Έν τών παντοφόρων άκατίων, άτινα όρμοϋσι παρά τή γε- 
φύρα τοϋ Γαλατά, διευθύνει ύμάς έν δυσΐν ώραις έκεΐ οΰσης αίθριας. Έκ 
τοϋ καταστρώματος τοϋ πορθμείου βλέπει τις το πρώτον τήν Πρώτην", 
ήτις ήκιστα καλλιεργείται, είτα τήν ’ τ/ιδίν ωσαύτως
άγονον όσον ή πρώτη, εί καί ύπάρχουσιν αυτόθι οίκίαι τινές ίδρυμέναι 
τήδε κάκεϊσε έπϊ τών λιθωδών αύτής κλίσεων. Ή Χά.Ικ,η φαίνεται 
μετέπειτα, καθορά τις δέ αυτόθι-αναρίθμητους κώμας, λαμπράν βλά- 
στησιν καί τινας έκκλησίας ή μονάς- έκεϊ κεϊνται δύο μεγάλαι σχολαί 
τών Ελλήνων ή Θεολογική καί ή Εμπορική- σφόδρα έλυπήθην μή 
δυνηθείς νά συγκατατεθώ εις τήν ευμενή πρόσκλησίν τίνος τών καθη
γητών τής πρώτης τών σχολών τούτων καί άμα νά ένδιατρίψω του
λάχιστον έπί ήμέραν έπί τής νήσου ταύτης, διότι αδυσώπητος καιρός 
δέν μοι έπέτρεψε τοΰτο. Μετά τινας στιγμάς άφικνούμεθα εις τήν ΙΙρί- 
γκηπον, ένθα άποβαίνομεν έπί μακράς λίθινης προκυμαίας, βαθέως δίκην 
ακρωτηρίου χωρούσης ε’.ς την θαλασσαν.

Ή περιφέρεια τής μεγαλειτέρας πασών ταύτης νήσου δέν είναι έλάσ- 
σων τεσσάρων λευγών, ή κρατίστη αύτής κωμόπολις Πρίγκηπος κειται 
λίαν χαριέντως έφ’ ύψηλοΰ κρημνοϋ. ’Από τής άποβασεως άνηλάται 
προθυμοποιούνται νά εΰρωσι μεταξύ τών περιηγητών πελάτας διά τούς 
όνους αύτών, ξένους οϋς έκ πρώτης όύεως άναγνωρίζουσι, καί άφ' ού έξε- 
τάση τις τήν τιμήν (διότι πας άδετης διέκρινεν ήδη έν τω όδηγω 
αύτοΰ ότι χρεία ήτο νά έξετάση αυτήν), διευθύνεται έπ’ όνου πρός τήν 
άρχαίαν μονήν τοΰ άγιου Γεωργίου τοϋ Κουδουνά κειμένην εις τό 
άνώτατον σημεΐον τής νήσου καί τοϋ έπι/ώματος, ά-ο’ ού απολαύει τις 
πανοράματος τοϋ μάλλον έκτεταμένου- έντεϋθεν κατοπτεύει τον ώραϊον 
κόλπον τής Νικομήδειας, τάς Άσιατικάς άκτάς, τήν θαλασσαν τοϋ

ο ναύαρχος: ΛΕΖΕΝ
(Λαυρέντιος Ιωσήφ) 

τής Γαλίικής Ναυτικής ’Αποστολής.’Λρχηίός
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Mo.pjj.apx καί της Κωνσταντινουπόλεως μεθ’ άπασών αύτης τών ποι
κίλων απόψεων, τζαμιών κα'ι μιναρέδων. Διά τούτο μετά λύπης απο
φασίζει τις την έγκατάλειψιν τού τερπνού τούτου οικήματος, ένθα θά 
ήσθάνετό τις εαυτόν τόσον μακάριον άν ήδύνατο νά ζή καί μετά τίνος 
άλλου..........

Καί δτε κατέβαινον αύθις, δέν άπηύδων θαυμάζων την αληθώς 
μεγαλοπρεπή βλάστησιν ταύτης τής νήσου, βλάστησιν άντικειμένην 
πρός τοποθεσίας άγριας ό'ψεως, παρά ταΐς δποίαις βλέπει τις πληθύν 
μύρτων, είτα 3ε τήδε κίχεισε δέσμας τερεβίνθων, αΐτινες φαίνονται 
έσκεδασμένοι αύτομάτως έπ'ι τού χρυσού τάπητος τών θερισμάτων ή 
έπΐ τής πράσινης χλόης τών λειμώνων πορρωτέρω φύονται άμπελοι, 
έλαϊαι, ροδοδάφναι, συκαϊ, πορτοκαλλέαι, κατωτέρω ΐταλικαί πεύκαι 
καί γιγαντεαΐαι κυπάρισσοι ύψούμεναι πυραμιδοειδώς έν τώ κυανοχρόω 
αίθέρι.

Αί νήσοι αύται κείμενοι πρό τών πυλών τής Σταμπούλ, στερούνται 
παντελώς τουρκικού στοιχείου, ίσως διότι έφάνησαν άνάξιαι λόγου είς 
τήν οθωμανικήν κυβέρνησιν· οί ραγιάδες καί οί φράγκοι (μή υποτελείς) 
έξ εναντίας συρρέουσίν εις αύτάς κατά τήν άνοιξιν καί τό θέρος. Ή 
πρός τήν πρωτεύουσαν γειτνίασις αύτών, ή χωροθεσία αύτών είς τήν 
είσοδον τής κόλπου τής Νικομήδειας καί επί τού διέκπλου τών αύτόσε 
πλεόντων πλοίων, ή εύκρασία, ή καθαρότης τού άέρος καί ή ελευθερία, 
ής άπολαύειτις έκεϊ, έφείλκυσαν κατά μικρόν αυτόθι πολυάριθμον πλη
θυσμόν συγκροτούμενον μάλιστα έξ έλληνικών καί αρμενικών οικογε
νειών. Αί χάριτες τής διαμονής ταύτης άλλοτε προέτρεψαν πολλούς 
εύρωπαίους πρεσβευτάς νά κατοικήσωσιν αυτόθι διαρκώς, άλλ’ή δυσχέ
ρεια, ό κίνδυνος μάλιστα τοΰ μεταβαίνειν ενίοτε εις Πέρα παραχρήμα 
δπόταν τά συμφέροντα τό άπήτουν καί έν κακοκαιρίαις, άπέτρεψαν αυ
τούς τούτου' καί τοι δέ δ άήρ ήττόν έστι καθαρός, προείλοντο όμως τό 
Μπουγιούκδερε, τά Θεραπειά, έπΐ τής ευρωπαϊκής ακτής, δθεν δύναν- 
ται κατά βούλησιν νά μεταβαίνωσι διά ξηράς είς Πέραν.

Περί δείλην μετέβην διά λέμβου είς τό άκρωτήριον Φενερμπαγτσέζι, 
δθεν άφικόμην έφιππος είς τήν πόλιν Καδίκιοϊ, φίλος μού τις δε τήν 
προτεραίαν μέ προσεκάλεσε νά διατρίψω αυτόθι ημερονύκτιου, συνήν- 
τησα αύτω επί τής προκυμαίας, ένθα καί έδειπνήσαμεν ώς συνειθίζε- 
ται κατά τό θέρος παρά τάς άκτάς τού Φαλήρου. Μετά τό δείπνου 
έσπευσα ν’ άναπαυθώ έκ τών κόπων τής ημέρας.

Τήν επαύριον ήγέρθην περί τόν ορθρον, έστην παρά το παράθυρου, 
όπως ΐδω άν δ καιρός ήτον εΰνους διά τάς έκδρομάς μου. 'Οποία δρο- 
σερότης! δποία ευωδία τών άνθέων! οί αστέρες έ’λαμπον έν δλη αύτών 
τή λάμψει. Τό λυκαυγές δέν έβράδυνε νά άνακύψη ύπέρ τον δρίζοντα, 
ούδέν νέφος έσκίαζε τό προσώπου τού ουρανού. Κατά μικρόν έλαφρά 
καί οίονεί ιπτάμενα χρώματα, ήδέα καί χαοίεντα ήρζαντο ύποφώσκοντα 

/ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ Ι1ΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ί



5ο ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

έν τώ δρίζοντι· καθίστανται έναργή βαθμηδόν άχρι της ανατολής τοϋ 
ήλιου διά τών ποικιλωτέρων χρωμάτων. Οίον γλυκύ θέαμα! Ποϊαι 
λέξεις δύνανται να έξιστορήσωσι ταύτην την βραδεϊαν έπιτομήν τών 
ούτω πολυποίκιλων φαινομένων! άλλοτέ ποτέ άνεϋρον παρά, τοϊς Έλ- 
λησι καί Λατίνοις συγγραφεϋσι καί όρθώς θεάν τής πρωίας, την ρο- 
ύοόάκτυίον Ήώ προηγουμένην τοϋ Ή.Ιίου, αλλά πάντοτε ύπέλαβον 
ταύτας τάςπεριγραφάςώς προϊόν ενθουσιωδών φαντασιών. Τις δύναται, 
όντως, έν τοϊς άρκτώοις κλίμασι διά τοϋ ομιχλώδους αύτών δρίζοντος, 
νά αναγνώριση τάς θελκτικάς ταύτας εικόνας; Οϊα βαρύθυμος θέα! 
οϊα αλαμπής ήώς! Πόσον εύαρέστως μετεμελήθην! πόσον τή στιγμή 
ταύτη ή ΰπαρξις έγένετό μοι προσφιλής! δπόσην λύπην ήσθάνθην έπί 
τοϊς παρελθοϋσιν έτεσιν, άτινα παρήλθον έν τή άγνοια αντιλήψεων 
οΰτω θελκτικών! Πόσον φκτειρα έκείνους τούς αστούς τούς μαλθακώς 
κατακεκλιαένους έπί τοϋ πτίλου έν τώ μυχώ τών παστών αύτών τών 
εύκλείστων, τούς είδότας τήν ήώ μόνον έξ ονόματος ή διά τών μελο
δραματικών σκηνογραφιών καί όλιγωροϋντας τών ούτως έξαισίων καλ
λονών τών τόσον προσφυών πρός άνύψωσιν τής ψυχής εις σφαίρας ύψη- 
λοτέρας.

Ό ξενίζων με περί όρθρον ώς έγώ έγερθείς μέ άπέσπασε τών τερ
πνών τούτων ονειροπολήσεων, όπως μέ άνακαλέση εις τάς μ.ονοτόνους 
άνάγκας τοϋ προγεύματος, ού ληφθέντος έξερχόμεθα, δπως περιέλθωμεν 
τήν πόλιν, χρυσόχρουν ήδη ύπό τών πρώτων ηλιακών άκτίνων.

Ή Χαλκιδών, ήν οί Τούρκοι καλοϋσι Καδίκιοϊ (χωρίον τοϋ δικα- 
στοϋ) άπέχουσα δύο λεύγας τής Κωνσταντινουπόλεως, έθεμελιωθη ύπο 
τών Μεγαρέων τώ 675 έτει π. X. Γνωστόν τυγχάνει δπόσον οί Έλ
ληνες ένεπαίχθησαν διότι δέν προέκριναν τόν ώραϊον λιμένα καί το 
μεγαλοπρεπές γήπεδον, όπου μετά δέκα καί επτά έ'τη ίδρύθη τό Βυ
ζάντιον. Μεγάβυζος ό στρατηγός Δαρείου τοϋ Α' ήγανάκτησε τοσοϋ- 
τον ένεκεν τοϋ λάθους αύτών, ώστε έκαλεσεν αύτην Χάλκην, (πόλιν 
τών τυφλών), καί αϋτη ή λέξις κατέστη παροιμία έν τή άρχαιότητι. 
Άλλ’ άναμφιβόλως οί Μεγαρεϊς προείλοντο τήν οχυρότητα τής αποι
κίας αύτών αντί τών έμπορικών πλεονεκτημάτων, άτινα προσέφερεν 
αύτοϊς ή θέσις τοϋ Βυζαντίου. Ή γειτνίασις τών μαχίμων Θριγκών 
απωθεί αυτούς μακράν τής Ευρώπης. Ή ασιατική χαυνότης δέν πα- 
ρεϊχεν αύτοϊς τούς αυτούς κινδύνους καί έπαρουσίαζε περιστάσεις αρ
μόδιας εις τήν έπιδεξιότητα αύτών. Έν έλλείψει εμπορίου, ή θρησκεία 
ύπήρξε δι’ αυτούς πηγή λαμπρότητος καί εύκλειας. Ή Χαλκηδών, ήτις 
ποτέ δέν ήδυνήθη ν’ άνταγωνισθή πρός τό Βυζάντιον κατώρθωσε ν’ 
άνταγωνισθή πρός τούς Δελφούς. Έσχε τόν ναόν αύτής τοϋ ’Απόλ
λωνος. Έσχε τήν ίεράν αύτής κρήνην, τούς χρησμούς αύτής καί οί 
Έλληνες κατώρθωσαν νά μανθάνωσι την μοίραν αύτών εν τή ΠόΛεε 
τα»· (Τυφλοπόλει). Γενομένη χριστιανή ή Χάλκη, έξηκολούθησε 

6ι

νά έφελκύη τήν κρατίστην αύτών θρησκευτικήν εύδοζίαν. Έδοξάσθη 
άπό τών πρώτων χρόνων τοϋ Χριστιανισμού διά τοϋ μαρτυρίου τής αγίας 
Ευφημίας καί διά τοϋ πολυθρύλητου ναοϋ, δν άνήγειραν αυτή βραδύ- 
τερον καί έν ω τώ 451 έπί Μαρκιανοϋ, καί Πουλχερίας, συνήλθον έν 
συνόδω οί 630 πατέρες όπως άνασκευάσωσι τά δόγματα τοϋ Εύτυ- 
χοϋς καί Διοσκούρου. Έν δέ τη Τ' πράξει (συνεδριάσει) τής Συνόδου 
ταύτης έδόθησαν τή τής Χαλκηδόνος έπισκοπή καί τά πρεσβεία τής 
Μητροπόλεως. Ή πράξις αυτή έχει ούτως· «Ό θειότατος καί ευσεβέ
στατος ημών δεσπότης πρός τήν αγίαν Σύνοδον εϊπεν. Εις τιμήν τής 
τε άγιας μάρτυρος Ευφημίας, καί τής Ύμετέρας Όσιότητος, την Χαλ- 
κηδονέαν πόλιν, έν ή τής άγιας πίστεως σύνοδος συνεκροτήθη, μητρο
πόλεως έχειν πρεσβεία έθεσπίσαμεν, όνόματι μόνον ταύτην τιμήσαν- 
τες, σωζομένου δήλα δή τή Νικομηδέαν μητροπόλει ~οϋ ίδιου αξιώ
ματος.»

’Αλλά προ πολλοϋ ή άρχαία Χαλκηδών άπώλεσε τήν τε φήμην καί 
τά μνημεία καί αυτά έτι τά έρείπια αύτής.

................etiam periere ruinae
Άφ’ ού διά παντός ύπερέβαλεν αύτήν τό μεγαλοπρεπές Βυζάντιον, 

ήναγκάσθη νά ύποχωρήση εις τήν μ.ητρόπολιν ταύτην τής ’Ανατολής 
μέχρι καί τών λίθων, οΐτενες άνεκάλουν τό παρελθόν αύτής μεγαλεϊον. 
Ό δδοιπόρος μάτην έπιζητεϊ μεγάλας άναμ.νήσεις έπί τής άκτής ένθα 
ή Χαλκηδών ήνθησεν. Τά πάντα αύτόθι άποπνέουσι έτι τήν ήδυπά- 
θειαν, ήτις έπεκράτει έν τφ ναώ τής ’Αφροδίτης, τοϋθ’ δπερ ώς έκ τής 
παντελούς έλλείψεως τοϋ τουρκικού στοιχείου συντελεί πρός την έκ ταύ
της τής πόλεως ϊδρυσιν πόλεως μάλιστα τέρψεων, όπου πλούσιοι έμπο
ροι έρχονται ί’να άποκατασταθώσιν. Έκ τούτου αισθάνεται τις τάχι
στα τήν έορτάσιμον όψιν, ήν έν συνόλω έχουσιν αί οδοί αύτής έν αίς εύ- 
ρίσκει τις ώραίας οικίας, σύν έξώσταις καί κήποις, ένοικουμένας ύπο 
γυναικών νεαρών ή προσώπων φαιδρών ή κομψών καλλωπιστών. Άναμ- 
φιβόλως ή πόλις αυτή, ήν ή πυρκαϊά τοϋ 1860 σχεδόν όλοσχερώς 
κατέστρεψε καί ήτις νϋν άνεγείρεται έκ τών ερειπίων αύτής, έχει εύρύ 
μέλλον έτι δέ μάλλον φρονώ τούτο, διότι δ σταθμός τοϋ σιδηροδρόμου 
τής ’Ανατολής, κείμενος προ τών πυλών αύτής, λίαν προς τούτο συν- 
τελέσει.

Περί όγδόην πρωϊνήν ώραν καταλείπομεν τήν Χαλκηδόνα καί όχού- 
μενοι, διευθυνόμεθα πρός τό όρος Μπουργκουρλοϋ, δπερ δρώμενον έκ τής 
έσχατιάς τοϋ Καδίκιοϊ, έμποιεϊ καλλίστην έντύπωσιν, ύπισχνούμενον 
νά άνταμείψη τόν περιηγητήν διά τόν κόπον αύτοϋ, τής εις τήν κορυφήν 
αύτοϋ άναρριχήσεως διά μεγαλοπρεπούς θέας. Μετά μίαν καί ήμίσειαν 
ώραν άφικνούμεθα εις άνάκτορα, παρ’ οίς εύρίσκονται πελώριοι πλά
τανοι μεθ’ ύψωματων τινών, δπόθεν απολαύει τις ώραιοτάτης θέας καί 
αφθόνου δρόσου. Αύτόθι κατερχόμεθα τοϋ οχήματος, δπως άνέλθωμεν 
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πεζή το υψηλοτερον μέρος τού ορούς. Ε’ις την κορυφήν αύτοϋ εύρίσκομεν 
δάσος όλον θυϊών καί κυπαρίσσων, τή αληθείς μεγαλοπρεπών, καί ύπό
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την σκιάν αύτών αχανές πανόραμα εξελίσσεται πρό των οφθαλμών 
ήμών. Πανταχοϋ ή άποψις εϊνε απέραντος, καί έν τούτοις δέν είνε, 
πολλοϋ γε καί τόσον επαγωγός, όσον προσεδόκων. Όρωμένη έκ τοϋ 

διαστήματος καί ύψους τούτου ή Κωνσταντινούπουλις άπώλλυσι κατά 
πολλά την λαμπρότητα αύτης· τά τζαμία της φαίνονται ναννώδη καί 
οί γήλοφοι αύτης μόλις έπαισθητοί. Ούδέν εϊνε ή διάστασις αύτης έν 
μέσω των ερημιών, αΐτινες περικλείουσιν αύτήν. Ό Βόσπορος δεν είνε 
πλέον είμη ρυάκιον έπάργυρον, ο λιμην αύτοϋ κολπίσκος, αί νηες αύ- 
τοϋ κελύφη καρύων, καί αί νήσοι των Πριγκήπων άπλαΐ σπιλάδες, 
το Βυζάντιον, τό μεγαλοπρεπές Βυζάντιον φαίνεται ώς άπλή τις πόλις 
άνάγλυπτος, τά μόνα έναρμόνια δράματα είνε ή Προποντίς καί τό 
ορος ’Όλυμπος.

Κατερχόμεθα εντός 5/+ ώρας καί ταχύτερον εις Σκούταριν, 
................ Facilis descensus Averni.

Ή Σκούταρις η Ούσκουδάρ (ή αρχαία Χρυσόπολις) ώκοδόμηται έν 
είδει άμ.φιθεάτρου έπί της ασιατικής ακτής έν τω είσπλω τοϋ Βοσπό- 
ρου. *Η  πόλις αΰτη ίκανώς έμψυχωθεϊσα καί κατοικουμένη πρό πάν
των ύπό Τούρκων, ούδέν τό άξιομνημόνευτον παρέχει πλήν τοϋ τζα
μιού τοϋ Σελημ καί τοϋ Μεγάλου Νεκροταφείου, τοϋ σπουδαιοτέρου 
της Κωνσταντινουπόλεως, ού μόνον κατά την διάστασιν, αλλά πρό 
πάντων κατά την πολυτέλειαν των μνημείων, το ύψος καί την πληθύν 
των δένδρων. Οί πλούσιοι τοϋρκοι της Κωνσταντινουπόλεως έξ ύπερη- 
φανίας μάλλον η έκ θεοσεβείας, προτιμώσι νά ένταφιάζωνται έν Άσίιγ 
ην ύπολαμβάνουσιν ώς χώραν άνήκουσαν εις τούς αληθείς πιστούς, έν 
ώ κατά την παράδοσιν αύτών, ή εύρωπαία χώρα έμπεσεϊταί ποτέ εις 
την έξουσίαν τών απίστων.

Άποδούς τω φίλω μου τάς εύχαριστίας μου, αποχωρίζομαι αύτοϋ, 
έκλείπω την Σκούταριν καί έπιστρέφω εις τό έπί της δδοϋ Δερβίς κεί
μενον δωμάτιόν μου, όπου γράφω τάς γραμμάς ταύτας μετά της χα
ράς έκείνης, ην αισθάνεται τις κατά την προεόρτιον ημέραν τόσον ζω- 
ηράν όσον ή πραγματικότης της έπιούσης θά ύπολείπηται αύτης. Την 
έπαύριον ποιήσω την έπί τον Βόσπορον πρώτην έκδρομην μου.

Ό Βόσπορος η πορθμός της Κωνσταντινουπόλεως, έχει 29,815 μέ
τρων μήκος καί πλάτος ποικίλλον από 600 μέχρι 3,700. Ή γενική 
αύτοϋ διεύθυνσις είνε έκ τοϋ βορειοδυτικού εις τό νοτιανατολικόν μέρος. 
Είναι ποταμός θαλάσσιος ασύγκριτος έν τφ κόσμ.ω κατά το βάθος τών 
οχθών αύτοϋ, την διαφάνειαν τών ύδάτων, την ωραιότητα τών ακτών 
αύτοϋ. Αί άκταί αύται λίαν απόκρημνοι, διαυλακίζονται ύπό φαράγγων 
περικεχωσμένων, εις την έσχατίάν τών όποιων ανευρίσκει τις κόλπους 
παρέχοντας τούς καλλίστους όρμους, ώστε σύμπας δ πορθμός δύναται 
νά θεωρηθή ώς δ όρμος της Κωνσταντινουπόλεως, όρμος επτά ή οκτώ 
λευγών μήκους, καί όστις θά ήδύνατο νά περιλάβη άπαντα τά εύρω- 
παϊκά πλοία. Είνε λίαν κολποειδής, καί οί εις τά έκτός προχωροϋντες 
τής μιάς ακτής άντίκεινται οΰτω ακριβώς τοΐς πρός τά έ”σω εΐσδύουσι 
τής άλλης, ώστε άμφότεραι θά συνηρμόζοντο εύκόλως έάν ή αύτή αίτια
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•ή συναρμόσασα αύτάς -ήθελε νά συστηματοποίησα) αύτάς. Πανταχοΰ 
περικλείεται ύπό ζωγραφικών βράχων, χλοηφόρων λόφων, μεγαλοπρε
πών σκιασμ.άτων, διαυγών ρείθρων, τερπνών χωρίων, τζαμιών, κρηνών, 
ξύλινων οικιών αρχιτεκτονικής έπιπολαίου καί άλλοκότου, περιθριγκου- 
μένων έν έγκισσευομένοις φυτοΐς καί συστάσιν άνθέων. Δέν ευρίσκει τις αύ- 
τόθι νησίδιον, σπυλάδα, βαθύν βυθόν τά πολεμικά πλοΐα παραμείβουσι 
τάς όχθας καί τάς οικίας, έκκομίζοντα διά τών ίστοκεραιών αύτών τό 
φύλλωμα τών δένδρων έκαστον χωρίον έχει την προκυμαίαν αύτοΰ, 
όπου δύναται νά προσορμίζωνται τά ογκωδέστερα πλοία. Ό πορθμός 
ούτος, διαυλακιζόμενος άπαύστως ύπό μυρίων πλοίων, άκατίων, παν- 
τοίων λέμβων, παρέχει τό έμψυχότερον θέαμα· δίδει τή Κωνσταντινου- 
πόλει όψιν ζωής, μακαριότητος καί εύημερίας, όπερ τή είνε όλως ίδιάζον 
καί όπερ καθιστά τή άληθείφ ταύτην την κατ’ εξοχήν Il0.hr τών 
πύ.Ιεων.

Έν Άθήναις, τη 23 Σεπτεμβρίου 1885.
ΛΕΩΝ ΟΛΙΒΙΕ

ΤΟ ΧΕΡΙ

'Ωραίο είσαι, μέτωπο, πού λάμπεις άπό άγνότη, 
Ρο&ακινένια μάγουλα όλο δροσιά καί νιότη, 
Στόμα ποϋ μέσ’ ’ς τή ζάχαρι μάς δίνεις τό φαρμάκι, 
Λαχταριστέ χιονόλαιμε, κυματιστό κορμάκι,
Κ’ έσείς, μαλλιά, πού πιάνετε μέ τά σγουρά πλεμμάτια, 
Κ’ έσείς ποϋ σαϊτεύετε μέσ' ’ς τήν καρδούλα, μάτια.

Ωραία είσθε, άθάνατα I Μά τό δικό μου αστέρι
Δέν ε’σθ’ έσείς, ω έμμορφιαΙς, δέν είσθε; εΤν’ ένα χέρι! 
Χέρι ποϋ πότε ή προκοπή καί πότ' ή έλεημοσύνη 
Τώχουν ή μιά γιά νά βοηθά κ’ ή άλλη γιά νά δίνη, 
Χέρι ’σά’ μάγισσας ραβδί ποϋ δ,τι ’γγίζη ανθίζει, 
Καί γιά νά κάνη τό καλό, άκόμα ν’ άσχημίζη.

Ώ χέρι, τοΰ φτωχού χαρά καί τοϋ σπιτιοϋ καμάρι, 
Ατίμητο, παρθενικό, κρυφό μαργαριτάρι,
Μή φύγης άπό ’πάνω μου, μή λείψης άπ’ έμπρός μου, 
Κι’ ίδήγα τόν άνήόερο μέσ’ ’ς τή νυχτιά τοϋ κόσμου. 
"Αστρο 'ς τούς μάγους έδειίε τό δρόμο τοϋ Μεσαία· 
Ώ χέρι δεϊ£ε μου κ’ έσύ ποϋ είν’ ή εύτυχία!

(I Δεκεμβρίου 188S )
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΝ

Φΐ.Ιτατε Κ. I. X.......

ΩΡΑ μόλις εύρίσκω 
στιγμάς μικράς αναψυ
χής, όπως άνταποκριθώ 
εις την άγαθήν εφεσίν 
σου. Πρό πολλοΰ έ- 
σκεπτόμην ν’ απαντή
σω εις την επιστολήν 
σου, ήν μετά χαράς άνέ- 
γνων καί ήδη είμαι 
πρόθυμος νά σοί δώσω 
ακριβείς πληροφορίας 
τών όσων μέ έρωτας. 
Τοΰ τελευταίου όμως 
εκτενούς ταξειδίου μου 

τάς εντυπώσεις, επιφυλάσσομαι ϊνα διά ζώσης σοί ανακοινώσω, διότι 
απαιτούνται όλόκλ.ηροι σελίδες, όπως περιγράψη τις την μεγαλοπρεπή 
πρωτεύουσαν της Μεγάλης Αύστρο-ούγγρικης Μοναρχίας, τάς τοΰ τόσον 
άκμάζοντος ύλικώς και πνευματικώς Βελγίου, Βρυξέλλας, η την μεγα
λοπρεπή καί παγκόσμιον πρωτεύουσαν της Γαλλίας, τούς Παρισίους, 
καί τέλος την βιου.ηγανικωτάτην και πλουσιωτάτην πόλιν τοΰ κόσ
μου, Λονδΐνον, ήτις ώς καρδία τής παγκοσμίου συγκοινωνίας συνδέει 
τά απώτατα μέρη καί έθνη τής ύφηλίου καί τά λαμ.πρά προάστεια 
αύτής, ώς τό τοσαύτας καλλονάς κεκτημένον Richmond, περί τοΰ ό
ποιου έν τή επιστολή σου εύρύν λόγον ποιείς διά τόν έν αύτή ύπάρχοντα 
θαυμάσιον κήπον Kew garden όστις άπό φυσικής καί τεχνικής άπό- 
ψεως εξεταζόμενος αποβαίνει έν τών ώραιοτέρων ώραϊσμάτων τοΰ 
Λονδίνου. Τό μέρος τοΰτο έγκατέλιπεν ήμΐν ανεξίτηλους αναμνήσεις 
διαφόρων εντυπώσεων, ώστε έπιτραπήτω μοι νά χρονοτριβήσω ολίγον 
άφοΰ καί άλλως τε απαιτείς τοΰτο.
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Ώραίαν τινα θερινήν πρωίαν, άπεφασίσαμεν τρεις Έλληνες μετά τί
νος εύγενούς "Αγγλου, καλώς γινώσκοντος τάς διαφόρους τοποθεσίας τών 
μάλλον άξιων πρός θέαν μερών, καθότι έν τούτφ τω ρωμαντικωτάτω 
προαστείω τοϋ Λονδίνου διέμεινε προ πολλοϋ ή οικογένεια του, ήτις 
μετά παρέλευσιν ετών τινων ήναγκάσθη νά μεταναστεύση ένεκεν τών 
πανεπιστημιακών σπουδών τών τέκνων της, άπεφασίσαμεν λέγω ν’ άπο- 
σπασθώμεν έπί τινας ώρας τής τύρβης τών καθημερινών ασχολιών, 
τοϋ διηνεκούς θορύβου τών αμαξών, λεωφορείων καί άλλων πολλών ΐνα 
έξέλθωμεν εις ήρεμότερόν τι μέρος έκλέξαντες, ώς τοιοϋτον τό ρωμαντι- 
κόν Richmond.

Διηρχόμεθα διαφόρους έπαύλεις, περιβαλλομένας ύπό ωραίων καρπο
φόρων δένδρων δτε ό συνοδεύων ημάς "Αγγλος σταματά έμπροσθεν πε
παλαιωμένης ήμιστέγου οικίας καί μέ ύφος σύννουν καί μελαγχολικόν 
έμφαΐνον παλαιάς έν τυπώσεις θλίψεων, λέγει, ότι έχει νά διηγηθή ήμϊν 
θλιβεράν ιστορίαν, ή; αύτόπτης μάρτυς έγένετο δ πρό τίνος άποθανών 
πατήρ του. Έπροχωροϋμεν, ουδόλως ύπό σπουδαίαν έποψιν λαβόντες 
την άπροσδόκητον ταύτην παρατήρησιν τοϋ εύγενοΰς "Αγγλου, άλλά 
μάλλον πρός τον εΰθυμον δρόμον γοργώ τώ βήματι προχωροϋντες τόν 
άχώριστον τούτον σύντροφον τοϋ έλληνικοϋ χαρακτήρος, δτε μάς προς- 
καλεϊ νά λάβωμεν θέσιν έπί πετρώδους τίνος ύψώματος, κειμένου εις 
γραφικωτάτην τοποθεσίαν κάτωθεν τοϋ οποίου διήρχετο δ μεγαλοπρε
πής Τάμεσις.— Ένθυμεΐσθε, λέγει, δ σκεπτικός συνοδοιπόρος μας τήν 
σαθράν έκείνην έπαυλιν τήν δποίαν πρό ολίγου άπαντες εΐδομεν; Πλη
σίον ταύτης διέμεινε πρό χρόνων δ πατήρ μου, δστις κατόπιν έκ μι- 
κράς περιουσίας τήν δποίαν απέκτησε μετερχόμενος τό επάγγελμα τοϋ 
ιατρού, ήγόρασε τήν γνωστήν οικίαν έν τή οποία συνέβη περιστατικόν 
τι τοϋ οποίου δ πατήρ μας. δστις έσυνείθιζε νά διηγήται διάφορα συμ- 
βεβηκότα κατά τον βίον του, άνεκοίνωσεν ήμΐν τήν ιστορίαν κατά μίαν 
χειμερινήν εσπέραν, ένώ έκαθήμεθα πλησίον τής εστίας, ΐνα θερμανθώ- 
μεν ώς έκ τοϋ υπερβολικού τοϋ χειμώνος ψύχους.—

Καί δ νέος έξηκολούθησεν : Ημέραν τινά όχημα διερχόμενον τό χω- 
ρίον έσταμάτησεν έμπροσθεν τής περί ής δ λόγος οικίας, εις ήν είσήλθεν 
νέος εύγενής μετά νέας κόρης ή νέας γυναικός, τής δποίας οί μεγάλοι 
βαθυκύανοι οφθαλμοί καί οί πλούσιοι βόστρυχοι, οΐτινες περιεκάλυπτον 
τήν έρατεινήν κεφαλήν της προσείλκυον τήν συμπάθειαν καί τήν αγά
πην τοϋ έφ’ άπαξ μετ’ αύτής σχετισθέντος.—

Μετά τινας ήμέρας προσεκλήθην ύπό τοϋ οικοδεσπότου καί ευχαρί
στως άπεδεξάμ.ην τήν πρόσκλησιν. Μετ’ ολίγον ένεφανίσθην τήν δ- 
ρισθεΐσαν ώραν, δεξιωθείς ύπό τοϋ νέου ζεύγους, δτε δ Κύριος εύγενώς 
μοί λέγει—’Ενταύθα, δόκτωρ, διαδίδονται πολλά καλά διά τήν έπι- 
στήμην Σας, ώστε δέν διστάζω νά συστήσω τήν σύζυγόν μου εις τήν 
έπιστημονικην μέριμνάν Σας. Έγεννήθη μακράν τού μέρους τούτου, έγ- 

ΣΤΟΑ

κατέλιπεν οικογένειαν καί φίλους δπως μέ άκολουθήση. Καί λέγων ταϋ' 
τα δ εύγενής νέος, προσήλωσεν έπί τής νέας συζύγου του βλέμ.μα πλή’ 
ρες έρωτος, δπερ ή νέα άνταπέδωκε μετά δακρύων ευγνωμοσύνης.

Ήναγκαζόμην νά τούς έπισκέπτωμαι τόσον συχνά, ώστε μετά δύο 
μήνας έθεωρούμην οικείος καί φίλος τοϋ νέου τούτου ζεύγους. Μέ προ- 
σεκάλουν καί μοί διηγούντο τά ταξείδιά των, εντός δ’ όϋ ίγου μετ’ ά- 
κραδάντου πεποιθήσεως ήτις χαρακτηρίζει τήν νεότητα, μοί έκθέτουσι 
λεπτομερώς την ιστορίαν των.

— ’Ιατρέ, μοί λέγει ή νέα σύζυγος, έκεϊ κάτω έχω πατέρα, άδελ- 
φάς, οικογένειαν, φίλους οϋς πρό πολλού ήγάπων μέχρι τής ήμέρας καθ’ 
ήν έγνώρισα τόν Κάρολον Σαμψώνα- τώρα δμως έκλεισα τήν καρ
διάν μου δι’όσους έμίσησαν τόν μόνον φίλον μου. Ό πατήρ τού Καρόλου 
τον άπέτρεψε τοϋ γάμου τούτου καθότι ήτο οικογενειακής περιωπής πολ- 
λώ άνωτέρας τής κόρης ένός καλλιεργητοϋ τών φυτών τής ’Αμερικής. 
Ό πατήρ μου έξ άλλου μέρους άπηγόρευσε τήν τοιαύτην σύζευξιν διότι 
έδίσταζε νά π.στεύση ότι έν αύτή ύπήρχεν αληθής έρως. "Ηθελον νά 
μάς γωρίσωσιν άλλ’ ήγαπώμεθα. Ικετεύσαμεν, έκλαύσαμεν, έπιζη- 
τούντες χάριν παρ’ών όφείλομεν ύπακοήν έμειναν άκαμπτοι, άλλ'ήμεΐς 
ήγαπώμεθα. Συνεζεύχθημεν λάθρα και μετά πολυήμερον πλοϋν άφικό- 
μεθα ένταϋθα, ΐνα διέλθωμεν τό ύπόλοιπον τοϋ βίου έν ησυχία μακράν 
τών άκάμπτ ων καί μνησικάκων συγγενών τών προσπαθούντων παντί 
σθένει ν’ άποπνίξωσι πάσαν καλήν ιδέαν καί πράξιν παρά τοϊς σεβα- 
στοϊς μοι γονεϋσι χάριν χαμερπών φρονημάτων μίσους καί άντιζηλίας. 
Καί εις επιμετράν όλων τούτων άπερ/ομένη έλαβον ώς τελευταίου άπο- 
χαιρετισμόν τήν τού πατρός μου κατάραν !...ΐδού διατί, ιατρέ, δέν μει
διώ πάντοτε, έμπροσθεν καί αύτοϋ τοϋ προσφιλούς μοι Καρόλου.

Έλυπήθην πολύ διά τήν θλιβεράν ταύτην ιστορίαν τοϋ δυστυχούς 
τούτου ζεύγους καί προσεπάθουν δι’ άλλων δλως έναντίας φύσεως δμι- 
λιών ν’ άποτρέψω αυτούς άπό τήν ένθύμησιν ταύτης.

Εσπέραν τινά ή Έθήλ (ούτως έκαλεϊτο ή δύστηνος σύζυγος) μοί 
έφάνη κακοδιάθετος. Τήν ήρώτησα μεθ’ όλου τοϋ ένδιαφέροντος, δπερ 
έλάμβανον δι’ αυτήν, δτε αΰτη μετά τεθλιμμένης καρδίας μοί λέγει:

Ό Κάρολος φεύγει, πηγαίνει εις τήν πόλιν προς έξαργύρωσιν τών 
χρημάτων, άτινα πρό τίνος έπεμψαν ήμϊν.—

Καί πότε θά έπανέλθη; έρωτώ περιέργως.—
Μειδιά, έρυθριά ολίγον καί μετά γλυκείας φωνής μοί άποκρίνεται το 

«έσπέρας». —
Ήτοιμαζόμην ν’ απαντήσω εις τήν άπροσδόκητον ταύτην άπάντη - 

σιν τής νέας, δτε δ ιπποκόμος αναγγέλλει τώ Κυρίω ότι ή διαταγή του 
έςεπληρώθη.—

Ή Έθήλ έγείρεται, κατέρχεται εις τόν κήπον καί θωπεύουσα τήν 
χαίτην τοϋ ίππου, έκλινεν ήσύχως τήν κεφαλήν της έπί τού λαιμού
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τοϋ ζώου ΐνα άποκρύψη τά καταρρεύσαντα έπί τών παρειών της δάκρυα.
Ό Κάρολος ήλθε καί άσπαζόμενος ταύτην εις το μέτωπον, τή λέ

γει, μετά βλέμματος πλήρους αγάπης.
Φιλτάτη μου! πρώτην ήδη φοράν άποχωριζόμεθα ώρας τινάς ταυ- 

τοχρόνως.
’ Απήλθε· καί εγώ επίσης άπεμακρύνθην τής οικίας ταύτης, ώστε 

μετά έν τέταρτον εύρισκόμην έν τφ δωματίω τής μικράς μου έπαύλεως 
άναλογιζόμενος έφ’δλοκλήρους ώρας τον ακραιφνή καί άμοιβαϊον έ’οωτα 
τον ένυπάρχοντα εις τάς καρδίας τών άτυχων τούτων πλασμάτων.

Ή ημέρα παρήλθε, δέν εϊχον άποτελειώση τό λιτόν μου δεϊπνον 
δτε ό υπηρέτης μέ παρεκάλει έκ μέρους τής Κυρίας Έθήλ Σαμψώνος 
νά ύπάγω έκ νέου.

Μετά δέκα λεπτών δδοιπορίαν εύρισκόμην πλησίον τής ωραίας μου 
ασθενούς την δποίαν εύρον είσέτι ώχράν καί τρέμουσαν.

Βλέπετε πώς ήργησεν, ιατρέ; "Ωφειλε νά ήτο έδώ προ δύω ώρών. 
’Ιδού ή όγδοη καί ακόμη τίποτε. Ήτο πελιδνή, ωχρά· το μέτωπον 
καί αί παρειαί της έλάμβανον διαφόρους φάσεις χρωμάτων- ουδέποτε 
θά λησμονήσω την άξιολύπητον κατάστασιν τής ασθενούς μου.

Δάκρυα έρρεον ύπό τά βλέφαρά της, τά δέ σπασμωδικώς κινούμενα 
λευκά χείλη της κατεδείκνυον τάς προσπάθειας, άς κατέβαλλεν όπως έμ- 
ποδίση την έκροήν τών δακρύων.—Χάριν τών τέκνων σας, Κυρία, τή 
λέγω.

’Ά! έχετε δίκαιον, έψιθύρισε- καί έγερθεϊσα είσήλθεν εις τό πλησίον 
δωμάτων έν τω δποίω ύπήρχε τράπεζα μετά δύω παροψίδων διά τον 
Κύριον καί την Κυρίαν· τούτο μοί έφάνη τόσον λυπηρόν ώστε έμεινα 
ακίνητος χωρίς νά προφέρω λέξιν.

Ή Έθήλ στηρίζουσα την κεφαλήν έπί τής χειρός της, έν άρρήτω 
μελαγχολία έσιώπα- είτα πρός έμέ αίφνιδίως στρεφόμενη, λέγει-

— *Ά!  δόκτωρ, τό βλέπω, καί σεις εϊσθε ανήσυχος.
— Διόλου, Κυρία μου διόλου, άπεκρίθην άφελώς καί μετά δισταγ

μού. Δέν ύπάρχει τις αιτία ώστε νά ανησυχώ- τό χωρίον εϊνε ασφαλές 
καί έπειτα ούδείς γνωρίζει δτι φέρει μεθ’έαυτοϋ χρήματα.

— Μού έπήλθεν ιδέα τις- φοβούμαι μήπως ή συμμορία αυτή τών ςέ- 
νων θεριστών ή διελθούσα την πρωίαν ταύτην έντεύθεν....

— ’Αλλά Κυρία Σαμψών δέν δύναμαι νά σάς βλέπω τόσον άνή- 
συχον. Έπί τέλους θά ύπάγω πανταχοϋ πρός άναζήτησιν τού συζύγου 
σας καί έν ανάγκη καί εις αύτό τό άστυ.

— 7Ω ευχαριστώ φίλε μου! έφώναζεν ή Έθήλ. Σάς συνοδεύει καί 
δ κηπουρός μετά τοϋ ύπηρέτου. Ερευνήσατε πανταχοϋ.

__Φίλοι μου, είπον εις τούς μετ’έκπλήξεως παρατηρούντας ύπηρέ- 
τας, άναψατε τάς δάδας καί άκολουθήσατέ με. Κυρία, έντός ολίγου 
θά. έπανέλθωμεν, έλπίζω, μετά τοϋ συζύγου σας, δστις τίς οϊύε Διά 

ποίαν μικράν αιτίαν έβράδυνε. Μή άποθαρρύνεσθε, θά έπιστρέψωμεν 
δσον τό δυνατόν γρηγορώτερα.

— Θά σάς ακολουθήσω, έψιθύρισεν ή Κυρία Σαμψών μετά πνι- 
γηράς φωνής.

— Αδύνατον, πρέπει νά ύπάγωμεν ταχέως, τή είπον: έκτος αύτοϋ 
θά διακινδυνεύση ή ζωή σας καί ή τοϋ τέκνου σας.

— Θά σάς ακολουθήσω, έπαναλαμβανει ή Έθήλ.
7Ω! τότε κατειδον πόσον σκληρά θά ήτο ή μόνωσις τής γυναικός ταύ

της. Έάν είχεν έκεΐ τον πατέρα της, μίαν μητέρα, θά τήν διέταττον 
νά μείνη- άλλ’ήτο μ.όνη έπί τής γής, άνευ στηρίγματος άνευ προστα
σίας- ένώ δ’έσπευδον ν’άπέλθω, άπεκρίνατο μέ ύπόκωφον φωνήν-

— Θά σάς ακολουθήσω.
Άνεχωρήσαμεν. Τά νέφη έκάλυπτον δλόκληρον τον ουρανόν έμποδί- 

ζοντα τοιουτοτρόπως τήν έμφάνισιν τών αστέρων.
Οί εις μικρά αποστήματα τεθειμένοι φανοί έφώτιζον άμυδρώς μό

νον τό μέρος, δπερ έμέλλομεν νά διέλθωμεν. Ό ύπηρέτης προηγείτο. 
Έφερε τήν δάδα δεζώθεν καί αριστερόθεν διά νά προβλέπη τάς τά
φρους καί τούς θάμνους τούς φράττοντας τον δρόμον. “Οπισθέν του 
εΐπετο ή κυρία Έθήλ, δ κηπουρός καί έγώ, άναζητούντες μετ’ αδη
μονίας ν’ άνιχνεύσωμέν τι. Άπό καιρού εις καιρόν, προσεκαλούμεν διά 

τών φωνών μας τόν Κάρολον.
Ε’.σερχόμεθα εις τό δάσος· ή βροχή έπιπτε μεθ’δρμής, αί δ’έπί τών 

φύλλων προσπίπτουσαι σταγόνες προύςένουν θόρυβον τοιοϋτον ώστε τό 
πάν έφαίνετο κλαυθμ.ηρόν ένώπιόν μας.

Τά έλαφρά ένδύματα τά καλύπτοντα τό σώμα τής Έθήλ έγέ- 
νοντο έντός ολίγου ύπό τής βροχής ψυχρά. Οί εις τούς θάμνους προσ- 
κρούοντες πόδες μας, ύπέφερον πολύ. Αί φωναί μας αί προσκαλούσαι 
τόν Κάρολον έγένοντο τόσον βραγχώδεις, ώστε ένεποίουν φόβον καί εις 
ήμάς αυτούς. Δέν έτόλμων νά παρατηρήσω τήν Έθήλ. Τή αλήθεια 
έφοβούμην μήπως τήν ϊδω έκπνέουσαν έμπροσθεν μου.

Έπί τέλους ήλθε στιγμή καθ’ήν, καίπερ κεκμηκότες, περίφοβοι, έβα- 
δίζορεν σιωπηλοί, ή κυρία Έθήλ μάς αποκρούει αίφνιδίως, δρμφ πρός 
τά έμ.πρός ρίπτουσα έαυτην έντος τών θάμνων. Την ήκολουθήσαμεν. 
"Οτε ήδυνήθημεν να ύψώσωμεν μίαν δάδα διά νά διακρίνωμεν τό άν- 
τικείμενον φεύ! τήν εύρομεν γονυπετή έμπροσθεν τού σώματος τού 
Καρόλου Σαμψώνος. Ήτο έξηπλωμένοςκατά γής, ακίνητος, τούς οφθαλ
μούς τεθαμβωμένους καί τό μέτωπον αίματόφυρτον έκ μιάς πληγής έπί 
τού αριστερού μέρους τής κεφαλής.

— ’Ιατρέ, μοί λέγει ή Έθήλ. Ό Κάρολος ζή ακόμη ;
Έκυψα, έ'ψαυσα τόν παλμόν τοϋ Καρόλου, έ'θεσα τήν χεϊρά μου έπί 

τής καρδίας του καί έμεινα σιωπηλός.
Ή Έθήλ έξηκολούθει νά μέ παρατηρή· άλλ’ άπελπισθεϊσα πλέον 
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έκ της έπεκταθείσης σιωπής μου, πίπτει λιπόθυμος έπί τοϋ τεθνεώτος 
σώματος τοϋ συζύγου της χωρίς νά έκφέρη λόγον η κραυγήν.

Άλλά, φίλοι μου, λέγει ό αγαπητός μας Άγγλος, νομίζω ότι ήδυ- 
νάμεθα νά διακόψωμεν ενταύθα την θριβερόν ταύτην ιστορίαν, καθότι 
ή έκτη μετά μεσημβρίαν έχει παρέλθει καί........

Όχι, τω άπεκρίθημεν μια φωνή όλοι, θά μάς ύποχρεώσητε· εξακο
λουθήσατε, δέν βλέπετε μέ όποιον ενδιαφέρον σας άκροώμεθα.

Τω όντι, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής διηγήσεως ταύτης, οΰδέν κί
νημα ή μειδίαμα παρήχθη- τούναντίον έθεάθησαν δάκρυα εις τούς οφθαλ
μούς τινων έξ ημών.

Ό νέος έξηκολούθησε·
Τήν Έθήλ Σαμ.ψώνος, έξηκολούθει δ πατήρ μου, μετενεγκόντες εις 

τήν οικίαν έναπεθέσαμεν εις τήν κλίνην εις ήν ολοκλήρους ώρας έμει- 
νεν αναίσθητος - <

Εύρισκόμην πλησίον τής δυστυχούς γυναικό; καταβρέχων τούς κρο
τάφους της δι’ΰδατος δροσερού, καιροφυλακτών μετ’αγωνίας τήν λυ· 
πηράν καί έν τούτοις ευτυχή στιγμήν, καθ’ήν ήθελον ΐδη πνοήν τινα 
έζερχομένην τών χειλέων της. Μετά τινα λεπτά έ'φερον έπί τά χείλη 
τής χήρας Σαμψώνος κοχλιάριον ιατρικού ποτού, όπερ έκρινα άναγκαιό- 
τατον διά την ασθενή μου. Πίετε, Κυρία, τής λέγω, άλλ’ αΰτη άπώθει 
αυτό, κρατούσα τά χείλη συνεχώς κεκλεισμένα.

Κυρία, το τέκνου σας, επαναλαμβάνω μετ’ αδημονίας.
Ή Έθηλ εγείρεται, ανοίγει τούς οφθαλμούς καί στηριζομένη έπί τοϋ 

άγκώνόςτης στρέφεται πρός τό μέροςπρός δ τή έπαρουσίαζον τό φάρμα- 
κον, λαμβάνει αύτό καί έπαναπίπτει ταχέως έπί τού προσκεφαλαίου της.

Τού λοιπού, δέν ώμίλει, άλλ’ ύπήκουε μηχανικώς εις όλας μου τάς 
παραγγελλίας.

Μόνος άπησχολήθην διά τήν κηδείαν τοϋ Καρόλου. Ούδέν θετικόν 
έγνώριζον περί τού αιφνίδιου θανάτου του. Δέν εΰρομεν έπ’ αυτού τά 
χρήματα, άτινα ώφειλε νά φέρη έκ τής πόλεως. Διηρεύνησα άλλ’ άνευ 
άποτελέσματος, ώστε εντός ολίγου πάσα ιδέα πρός άναζήτησιν τούτων 
έξέλιπε. Προσεπάθησα νά μάθω παρά τής Έθήλ αν προύτίθετο νά 
είδοποιήση τήν οίκογένειάν της ή εκείνην τοϋ συζύγου της, διά τά δια- 
τρέςαντα. Αλλά, τίποτε· αί ήμέραι παρήρχοντο ή μία μετά τήν άλλην 
καί ούδείς έπί τής γης έγνώριζε τήν έν τω μεμονωμένω τούτω σπη- 
λαίω οίκτράν κατάστασιν τής άτυχούς χήρας τού Καρόλου.

Θχμινώς τήν έπεσκεπτόμην καί σιωπηλώς έπί πολλάς ώρας παρ’ 
αύτή έμ.ενον. Διενυκτέρευεν έν τω παραθύρω, τούς οφθαλμούς ύψωμέ- 
νους προς τον ουρανον, γονυκλινής ενίοτε, την κοριην ατχκτωςπερι την 
κεφαλήν έχουσα καί μελανειμονούσα, προσηύχετο ύπέρ τής ψυχής τοϋ τό
σον ο’.κτρρν τέλος σχόντος συζύγου της.

Έπί τέλους μετά μήνα τοιούτων συμβεβηκότων ή Έθήλ έδιδε τήν 

ζωήν εις έν τέκνον. Ότε τή έπαρουσίασα διά πρώτην φοράν τό τέκνον 
της· Κάρολε! έφώνησεν ή δυστυχής χήρα καί δάκρυα ώς χείμαρρος 
έρρεον έκ τών οφθαλμών της. Τό τέκνον έλαβε τό τόσον προσφιλές δε’ 
αύτήν όνομα Κάρολος, όπερ έναπέθεσαν εντός μικράς κοιτίδος παρά 
τήν κλίνην τής μητρός. Διήρχετο τάς ημέρας, τάς εσπέρας, καθημένη 
πλησίον τού λίκνου τού τέκνου της, ότε δ’ ήρχόμην νά τήν ϊδω μοι 
ώμίλει άναζητούσα μετ’ ένδιαφέροντος τάς φροντίδας ας ώφειλε νά 
λάβη διά τήν άνατρόφήν τού τέκνου της· έφοβεΐτο τήν άκτϊνα τού 
ήλιου, καί αύτήν τήν έλαφροτέραν πνοήν τού άνέμου. Κλίνουσα πρός 
αύτό, τό έκάλυπτε διά τού σώματός της, θερμαίνουσα αύτό διά τών 
χειλέων της, άλλ’ ουδέποτε ήθελε, κινούσα τά λίκνου, νά τραγουδήσγ 
όπως δ ύπνος κλείση τούς οφθαλμούς τού μικρού της Καρόλου. Πτω
χόν παιόίον, ήτο ώραϊον, γλυκύ, εύπειθές, ώσάν ή λύπη όμως τής μη
τρός καί πριν τής γεννήσεώς του είχεν είσδύσει μέχρις . εκείνου, τόσον 
ώστε καί αύτό κατέστη μελαγχολικόν καί κάτωχρον. Ούδόλως έκλαυ- 
θμήριζε· άλλά καί ούδέποτε έμειδία. Μοί έφαίνετο ότι τά ρέοντα δά
κρυα τής μητρός έψύχραινον τήν ψυχήν του. Ή ώχρότης τοϋ παιδιού 
μετά τής άδυναμίας δλονέν επροχώρει, ούτως ώστε μετά τινας ημέρας 
ή κατάστασις τού τέκνου άμφιταλαντεύετο μεταξύ ζωής καί θανάτου. 
’Αδύνατον νά παραστήση τις τήν άνησυχίαν καί θλίψιν τής δυστυχούς 
χήρας τής όποιας αί πλησίον τού ύποφέροντος τέκνου της διανυκτερεύ- 
σεις καί κοπιώδεις περιποιήσεις, έξησθένισαν ολίγον κατ’ ολίγον τόσον 
τάς δυνάμεις της, ώστε ήρχισα νά φοβούμαι διά τήν κατάστασιν καί 
αύτής τής άτυχούς μητρός.

Εννοείται εις όποιαν δυσάρεστον εύρισκόμην θέσιν, βλέπων τάς δια- 
δοχικώς έν τόσω βραχεί διαστήματι έπελθούσας απερίγραπτους συμφο
ράς εις τήν οικίαν ταύτην, όπως ίσως πραγματοποιηθώ τό άγγλικόν 
έκεϊνο ρητόν· « One misfortune never comies Singly » τουτέστι· 
«Τό δυστύχημα συνεπάγεται δυστυχήματα.»

Άπώλεσα τάς ίατρικάς μου γνώσεις καί έταλαντευόμην νά γράψω 
τούτο ή έκεϊνο τό ιατρικόν, φοβούμενος μ.ήπως ή κατάστασις τών άσθε- 
νών μου χειροτερεύση. Έν τούτοις ή θέσις τού παιδιού έβελτιοϋτο, ένω 
ή τής μητρός έδείκνυε καθ’ έκάστην συμπτώματα χειροτερεύσεων. Έπί 
πολλάς ημέρας έκάθητο άφωνος, άκίνητος, παρατηρούσα το τέκνον της· 
ή χειρ της έζήτησε τήνίδικήν μου. Τό άγαπάτε, φίλε ιατρέ: έψιθύρισε.

Δέν θά τό έγκαταλείψω, τή λέγω, καί άν άκόμη άποκτήση καλλιτέ- 
ρους φίλους έμού. Τόν Θεόν εις τούς ούρανούς καί τόν πτωχόν ιατρόν έπί 
τής γής, ιδού οί προστάται εις τούς όποιους έμπιστεύεσθε τό τέκνον Σας.

Πρωίαν τινά μ.έ έκάλεσε πλησίον της· έξάγει άμέσως την ισχνήν 
χεϊρά της καί δεικνύουσα φύλλον χάρτου έπί τού όποιου ησαν κεχα- 
ραγμέναι λέξεις τινές, μοί λέγει μετά στενοχώριας καί κόπου πολλού 
έμφαίνοντος τάς δλονέν έκλιπούσας δυνάμεις της.
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— Φίλε Ιατρέ, δέν δύναμαι νά εξακολουθήσω, αποτελειώσατε τήν 
επιστολήν ταύτην.

Άνέγνωσα το έμπεριεχόμενον:
«Μυλόρδε, ή πρώτη καί τελευταία φορά καθ’ ήν Σάς γράφω και 

»τοϋτο διότι ύποφέρω καί είμαι ε’πιθάνατος. Άφίνω άνευ προστάτου 
»τον μικρόν Σας έγγονον Κάρολον.

«Μυλόρδε, <^έν ζητεί μέρος τής περιουσίας Σας, αλλά θέσιν έν τή 
«καρδία Σας. Ές όλων τών πραγμάτων έν τή ζωή δέν ένόησεν είμή 
»τόν προς την μητέρα του έρωτα. Άλλ’ έγώ ή δύστηνος τό έγκατα- 
» λείπω διά παντός. ’Αγαπήσατε τό τέκνον μου, Μυλόρδε................

Δέν ήδυνήθη νά τήν άποτελειώση, οΰχ ήττον ένόησα ότι αϋτη 
άνεφέρετο εις τόν πατέρα τοϋ συζύγου της, πράγμα όπερ πρό πολλοϋ 
μετ’ αγωνίας έζήτουν. Όθεν έγώ κατά διαταγήν της άπετελείωσα 
τήν έπιστολήν ούτως·

«Τής Κυρίας Έθήλ Σαμψώνος όλίγαι ήμέραι τή ύπολείπονται. Τίνες 
»εΐσιν αί διαταγαί τού Λόρδου Αλβέρτου Σαμψώνος όσον άφοριγ τό τέ- 
βκνον όπερ φέρει τό ό'νομα τοϋ υίοϋ Σας;

Ο ίατρύς.ν
Ή έπιστολή αϋτη έστάλη εις τόν έν ’Αμερική διαμένοντα πατέρα 

τοϋ συζύγου της Αόρδον Αλβέρτον Σαμψώνα κεκτημένον μεγάλην φή
μην καί περιουσίαν. Άπαντες έπεριμένομεν άνυπομόνως τήν άπάντησιν 
τοϋ γέροντος πατρός καί μάλιστα ή Έθήλ, τής οποίας ή κατάστασις 
εβαινεν ημέρα τή ημέρα πρός τά χείρω.

Μετ’ αγωνίας έβδομάδες τινές παρήλθον. Ό θάνατος έπλησίαζεν ή 
μάλλον ίσως αύ'τη ητο ή τελευταία ημέρα τής Έθήλ, καί έν τούτοις 
ουδόλως είχεν άπελπισθή ώστε νά έκφέρη έστω καί τήν έλαχίστην 
ΰβριν ή βλασφημίαν. Ή πίστις είναι μέγα πράγμα.

Καί καθ’ όλον τον χρόνον τούτον έκράτει τον υιόν της εις τάς γεϊ- 
ράς της· κατόπιν προσηλώσασα τούς οφθαλμούς προς αυτόν ’

Πτωχόν παιδίον ! τω λέγει, έντές ολίγου αποθνήσκω καί θά καλείσαι 
ορφανός πατρός καί μητρός. Τότε πλέον σύ μόνον άνευ ούδενός έν τω 
κόσμω τούτω προστάτου. Σέ παραδίδω όθεν εις έκεϊνον όστις έπαγρυ- 
πνών έπί τοϋ έν ταϊς στέγαις διαιτουμένου στρουθιού, θά έπαγρυπνήση 
βεβαίως καί έπί τοϋ ορφανού. Καί ριφθεϊσα έπ’ αύτοϋ, τό κατησπάζετο 
όιηνεκώς μη επιθυμούσα νά χωρισθή άπ’ αύτοϋ μέχρι τής ώρας τοϋ 
θανάτου της.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην θόρυβος ασυνήθης ήκούσθη έξωθεν· τρο
χοί άμάξης έσταμάτησαν έμπροσθεν τής θύρας τοϋ κήπου. Άνοίξας 
ταύτην έξεπλάγην, εύρεθείς έμπροσθεν σεβασμίου καί έπιβλητικοϋ γέ
ροντος, ούτινος τό παράστημα καί τά χαρακτηοιστικά του μοί ύπενθύ- 
μισαν αμέσως τόν έν τή άφηγήσει της περιγραφέντα Αόρδον ’Αλβέρτον 
Σαμψώνα, ήτοι τόν πατέρα τοϋ συζύγου της.

Έλαβον τήν έπιστολήν σας, μοί λέγει ό Λόρδος Σαμψών.
Προτίθεμαι νά κατέλθω μέχρι τής ’Ιταλίας καί ώς έκ τούτου ήλθον 

ό ίδιος δπως κανονίσω τήν τύχην τοϋ έγγόνου μου Καρόλου. Καί ή 
κυρία Έθήλ Σαμψών;

— Ή κυρία Έθήλ ζή είσέτι, Μυλόρδε, τω άπεκρίθην.
Μετ’ άπεριγράπτου λύπης έβλεπον τόν Αόρδον είσερχόμενον έν τω 

μικρω δωματίω τής Έθήλ, τό τοσοϋτον άπλοϋν, ούδόλως συγκρινόμενον 
μέ τά λαμπρά καί πλούσια ένδιαιτήματα τοϋ ανακτόρου του. Έπλη- 
σίασε τήν κλίνην τής νύμφης του, ήτις ώχρα άλλ’ ώραία είσέτι έκρά- 
τει τόν όσον ούπω άπορφανιζόμενον υιόν της.

Μετ’ έκπλήξεως προσβλέπουσα ή δυστυχής χήρα τόν άρτι άφικό- 
μενον ξένον καί μετ’αγωνίας ψιθυρίσασα τάς λέξεις· «Θεέ μου, βοήθη— 
σον τό τέκνον μου,» παοέδωκε τό πνεύμα έμπροσθεν τών οφθαλμών εκεί
νου, δστις έπί τοσοϋτον άπεποιεϊτο νά τοϊς τείνη χεεροο αρωγόν.

Άκρα σιγή έπεκράτησε κατόπιν έν τω δωματίω· ούδείς έκινεϊτο ούτε 
ώμίλει. Μετά τινα λεπτά δ Λόρδος Α. Σ. έγειρόμενος μοί λέγει· Άπο- 
μάκρυνον τό παιδίον τοϋ δωματίου τής μητρός του καί άκολουθήσατέ 
με, ιατρέ· θά σάς έκθέσω τούς σκοπούς μου όσον άφορή τό τέκνον της.

Τό παιδίον εύρίσκετο είσέτι πλησίον τής μητρός του. Έπλησίασα 
πρός αύτό καί χωρίς νά τω άπευθύνο; παρηγορητικούς λόγους, προσε- 
πάθησα, σπογγίζων τά έν τω ώραίω καί γλυκεϊ αλλά ώχρω προσώπφ 
του ρέοντα δάκρυα, νά τό δδηγήσω έξω τού δωματίου. Άλλ*  δ Κάρο
λος άνθίστατο, οί δέ βραχίονέςτου έσφιγγον ισχυρότερου τήν μητέρα 
έπί τής καρδίας του. Ή έναντίωσις αυτή τοϋ παιδιού ήγγισε τά βα
θύτατα τής καρδίαςμου. Έν τούτοις έπανέλαβον τάς προσπάθειας μου 
καί ταύτην τήν φοράν ύπεχώρησε, μή δυνηθέν πλέον το πτωχόν ν’ 

άντισταθή εις τάς απαιτήσεις ήμών.
Κάρολε, αγαπητόνμοι παιδίον, διατί κλαίεις; τω λέγω.
Ή μήτηρ μου άπέθανε, μοί αποκρίνεται μετά συντετριμμένης 

καρδίας.
Δέν δύναμαι νά σάς έκφράσω τήν συγκίνησιν καί λύπην ήν άπαν

τες γσθάνθηΐΛεν έκ τών λόγων τούτων. Έσυρα πλησίον μου το απορ- 
φανισθέν παιοίον καί προσεπάθησα μέ καταπραϋντικούς λόγους νά παύσω 
τά άκαταπαύστως ρέοντα δάκρυα του.

Μετά τινα χρόνον είσήλθομεν δμοϋ καί στάντες γονυκλινείς, προ- 
σηυχήθημεν ύπέρ τής άρτι θανούσης μητρός καί φίλης:

Μήτηρ, είπον, ήτις τοσαύτας λύπας καί πόνους ύπέστης έν τω προσ- 
καίρω τούτω κόσμω, έσο ή<5η εύτυχής· δ υιός σου, ή μόνη σου παρηγο
ριά, τό αγαπητόν αύτό καί μονάκριβον τέκνον σου, έσώθη· τά δάκρυα 
καί αί παρακλήσεις σου είσηκούσθησαν καί δ Κάρολος έντος ολίγου 
καθίσταται κάτοχος μεγάλης περιουσίας.

Καί τω όντι, δ λόρδος ’Αλβέρτο: Σαμψών κατέστησεν αύτό τον μόνον
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κληρονόμον καί διάδοχον τών απέραντων αύτοϋ γαιών, χορηγήσας αύτώ 
συγχρόνως την έμπρέπουσαν ανατροφήν καί παίδευσιν.

Τοιούτο τό τέλος της οίκτράς ταύτης ιστορίας, λέγει δ έκ της λύπης 
καί τής αγωνίας κεκμηκώς συνοδοιπόρος μας. της δποίας αί περιπετειώ
δεις σκηναί θά ε"δωσαν ύμιν ύποθέτω, διδάγματα αρκετά ωφέλιμα διά 
τόν κατόπιν βίον μας.

Εύχαριστήσαντες έπανειλημμένως τόν εύγενή "Αγγλον διά την αλη
θώς θλιβερόν ταύτην διήγησιν, άνεχωρήσαμεν άπαντες έν τάχει όπως 
φθάσωμεν έγκαίρως διά τό κατά την 8'*  ακριβώς αναχωρούν τραϊνον 
ύπό τάς έντυπώσεις τών περιπετειών της διηγησεωςτοϋ φίλου Βρεττα- 
νοϋ, την όποιαν δμως εϊνε αδύνατον νά σοί έκθέσω ενταύθα διά τών 
ζωηρών χρωμάτων καί τών καλλονών διά τών οποίων έκόσμησεν αύτήν 
διηγούμενος ό εύγενης φίλος.

" Ερρωσο.
ΕΜΜ. Γ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

Έν Τεργέστη τή 23ί Αύγουστου 1883

Άζιοτιμε Κύριε Ί. Άρσενη,

Τό άξιόλογον έργον Σας μοί είναι αρκούντως γνωστόν. Ευχαριστών ύμας δια τάς 
περί έμοϋ εΰνοΤκάς κρίσεις υμών τε καί τών λοιπών λογίων συνεργατών Σας, ώς και 
περί τών μετά τοσαύτης ζωηρότητος έκφραζομένων τής πρός με συμπάθειας Σας συν
αισθημάτων, θέλω συμπράξει εις τήν εΐκόνισιν τοϋ πολυτίμου ημερολογίου υμών διά τό 

έτος 1886.
’Εσωκλείστως έχετε τήν πρώτην εισαγωγικήν μελέτην τοϋ έμοϋ ανεκδότου συγγράμ

ματος, ύπό τόν τίτλον »ΧριστοΛογιχαι ΜεΛε'ται», τήν οποίαν επίτηδες συνεπλήρωσα 

χάριν τοϋ ύμετέρου ημερολογίου.
Mera πο-ΙΛης νποΛήψεως

Ιωάννης Σκαλτεουνης

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΙΝΙΓΜΑ
(Κατ’ σπομιμησιν Γτοΰ Heine).

Παρά τό κύμα της άκτήσ 
έν θερινή εσπέρα 
θεάται νέος ποιητής 
τό άπειρον υγρόν, 
τήν γήν καί τόν αιθέρα,— 
καί λέγει απορών;

ΜΕΛΕΤΗ Ά.

«Χρυσά μου άστρα, διατί 
έκεϊ φωτοβολείτε;
Σύ αΰρα, φίλη πτερωτή, 
τι πνέεις δροσερά ;
Καί τί συμπολεμεϊτε, 
ώ κύματ’ αλμυρά;»

( Νοε'μβριος {885}

’Αλλά τών άστρων ό χορός 
φεγγοοολεϊ καί πάλιν, 
ή αύρα πνέει λιγυρώς 
εις κύματα γλαυκά,— 
καί μόνον λέέιν άλλην 
εις άφρων προσδοκά ! 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ

καί ετεροκίνητα οντα, άποτελούντα τό 
άνοργάνου φύσεως, διεπόμενα ύπό νόμων 

έκπληρούσιν αύτομάτως καί 
ή συναισθήσεως, άνευ

«^αντα τ’ άψυχα 
όασίλειον τής

ου αναγκαίων και αναλλοίωτων, 
άσυνειδήτως τόν προορισμόν των άνευ νοήσεωι 
άλγους ή ταλαιπωρίας.

Τά κτήνη, οί ιχθύες, τά πετεινά καί τά λοιπά άλογα ζωικά οντα, 
συναισθάνονται μεν τήν ανάγκην τής αύτοσυντηρήσεως, καθ’ ώρισμέ- 
νας δ’ έποχάς καί τήν τής μεταδόσεως τού είδους, εις δ έκαστον ανή
κει, αλλά πρός ίκανοποίησιν αύτών περιβέβληνται καί άλανθάστων 
ενστιγματικών καί θαυμάσιων δυνάμεων, δι’ών αί φυσικαί αύτών ρο- 
παί ικανοποιούνται. Μετά δέ τήν θεραπείαν τών αναλλοίωτων καί 

πος. ούδεμία διακαής έπι- 
ενδειξις ψυχικής διαταραξειις.

5

παι ικανοποιούνται. Μετά δέ την θεραπι 
δρμεμφύτων αναγκών, ούδείς εις αύτά κ 
θυμία, ούδέν ψυχικόν άλγος, ούδεμία

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 6?66

Άλλ’ έν μέσω τής κτίσεως, δ άνθρωπος, «τό θαύμα τοΰτο, κατά 
τόν Δαρβΐνον, καί τό καύχημα της φύσεως », διάκειται εις άλως διά
φορον καί εξαιρετικήν θέσιν. Ακατάσχετου συναισθάνεται ροπήν πρός 
άπόλαυσιν εύδαιμονίας, άλλ’ εφ’ όσον έργάζεται καί αγωνίζεται πρός 
έπίτευξιν αύτής, έπί τοσοϋτον απομακρύνεται άπό τόν έπιδιωκόμενον 
σκοπόν, πάσαι δ’ αί δυνάμεις, δι’ ών είνε πεπροικισμένος καί οί κατα
βαλλόμενοι αγώνες πείθουσιν αύτον περί τοΰ άδυνατου της ίκανοποιή- 
σεως τών ζωηρών καί άκατασχέτων επιθυμιών καί άναγκώντου έπί 
τής γης ταύτης. Έάν δέ ημέράν τινα έ'ζησεν έν τή έλπίδι, ότι προσ- 
ήγγισεν είς τό σημεϊον τής ευδαιμονίας, άπροσδόκητον δυστύχημα, ή 
προγνωσις ή καί ή προσέγγισις τοΰ θανάτου, έδηλητηρίασε πάσαν ηδο
νήν καί πάσαν έμηδένισεν άπόλαυσιν.

Τρέφεται καί ζή, άλλ’ εις τοΰτο όέν έπαναπαύεται. Μετά τόν πολι
σμόν τών προς συντήρησιν άναγκαίων, έγείρονται νέαι ορέξεις γεύσεως, 
νέαι καί ζωηραί έπιθυμίαι άνέσεως καί πολυτελούς εύζωΐας.

’Επιθυμεί νά γνωρίση τήν ουσίαν τών όντων, πρός τοΰτο δ’ έργά 
ζεται, μελετά, καί αγωνίζεται, άλλ’ ένόσω προχωρεί εις τήν αάθησιν, 
έπί τοσοϋτον δ δρίζων τής άμαθείας του έπεκτείνεται καί μείζονας 
λαμβάνει διαστάσεις. Ότε δ’ έπίστευσεν, ότι έβαδιζε πρός τό σηαεϊον 
τής γνώσεως, τότε ή ϋπ’αύτοΰ δημιουργηθεΐσα επιστήμη τω έδίδαξε, 
κατά μέν τήν αρχαιότητα, ότι « έν οϊδε ότι ούδέν οίδε ι>, κατά δέ τόν 
καθ’ ημάς χρόνον, ότι ή έπιστήμη ούτε έν τω μέλλοντι δύναται νά 
φθάση εις τήν γνώσιν τής ούσίας τών όντων. « Άγνοοΰμεν καί άννοή- 
σομεν », κατά τόν έπιφανή τής Γερμανίας φυσιοδίφην Bois Reymond, 
κατά δέ τόν περικλεά Renonvier, « τό μυστήριον, ιδού τό σημεϊον 
εις δ καταλήγουσι πάντα τά έπιστημονικά καί φιλοσοφικά διδαγ 
ματα ». (*)

(*) Critique Philosophique. Αύγουστου 1883.

Συμπαθών πρός τούς δμοίους του συναισθάνεται τήν ανάγκην τής 
μετ’ αύτών συμβιώσεως καί μορφώσεως οικογενειακής καί άστικής κοινω
νίας. Διά τής έν ώρισμένη χώρια. άποκαταστάσεώς του, διά τών δεσμών 
τής φιλίας, διά. τοΰ φίλτρου καί τής στοργής πρός τά τέκνα καϊ τήν 
σύζυγον, τά τής συμπάθειας συναισθήματα ικανοποιούνται, ή δέ τής 
συμβιιόσεως άνάγκη πραγματοΰται καί θεραπεύεται. Άλλ’ή ίκανο- 
ποίησις αΰτη καθίσταται μετά μικρόν πηγή οδύνης καί ταλαιπωοίας·

Άπό τούς εύεργετουμένους διώκεται, άπό τούς φίλους προδίδεται, άπό 

τήν πατρίδα άπολακτίζεται. 'Η άγάπη ύφ’ δλας αύτής τάς φάσεις 
καί έξωτερικεύσεις, είνε πηγή άληθοϋς ηδονής καί άπολαύσεως. Άλλά 
καί τίς δύναται νά σκιαγράφηση τά δεινά, είς ά έκτίθεται ή καρδία 
τοΰ βαθέως άγαπώντος! Άκουσον τήν ήχώ τών στεναγμών τής μητρός, 
τοΰ φίλου, τοΰ άδελφού καί πάσης άγαπώσης καρδίας· ύψοϋται μέχρι 
ούρανοΰ. Καί έάν έπί μικρόν διεκόπη ή μονοτονία τών κλαυθμών, ή 

κραυγή τής θλίψεως έπανέρχεται ισχυρότερα.
Ή πρός τήν πρόοδον τοΰ άνθρώπου τάσις, άγει αύτόν είς τήν ήμέ- 

ρωσιν, είς τήν εύζωΐαν, είς τόν πολιτισμόν, άλλ’ έν μέσω τών άγαθών 
τούτων, νέαι άναφύονται ή δημιουργοΰνται άνάγκαι, άγνωστοι το πριν, 
τής δέ καρδίας έξευγενιζομένης καί τής φύσεως έξημερουμένης, ή θλίψις 
καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον έπιόδυνος, τά δέ άποτελέσματα 
αύτής είνε καί διαρκέστερα καί βαθύτερα.

Ή συνείδησις, τό καθήκον άποκαλύπτουσα, έπιβάλλει τήν πλήρωσιν 
τοΰ ηθικού νόυ.ου. Άλλ’ ή έκπλήρωσις αύτη άντιστρατεύεται πολλάκις 
είς τάς σωματικάς δρμάς καί έφέσεις, ένίοτε δέ ύποβαλλει τόν έκπλη- 
ροΰντα τον ηθικόν νόμον είς στερήσεις καί κακουχίας, είς θλίψεις καί 

ταλαιπωρίας.
Ουτω, ή μέν πρός τήν εύδαιμονίαν ροπή είνε άκατάσχετος, ή δέ 

οδύνη, ό σταθερός τοΰ άνθρώπου κλήρος. Μεγαλοφυΐα, άρετή, σπουδαίες 
καί άκαμπτος χαρακτήρ,_ δόξα, πλούτος, ούδέν δύναται ν’ άπομακρύνη 
τήν οδύνην άπό τό προνομιοΰχον πλάσμα τής κτίσεως, άπ’ εναντίας, 
ώς διά τής προστρίψεως τοΰ λίθου άναλάμπει τό φως, ούτω ή καρδία 
πρέπει νά τρωθήδιά τοϋ κόπου καί τής θλίψεως, όπως έξ αύτής άνα- 
λαμψη ή άρετή, ή άφοσίωσις, δ ηρωισμός καί πάντες οί έν αύτή κε- 
κρυμμένοι θησαυροί. Οί είς τό καθήκον άφοσιούμενοι, οΐ ήρωες τής αν
θρωπότητας, οί τήν ιδίαν πατρίδα εύεργετούντες καί έαυτούς άπαρνού- 
μενοι, έπιδίδονται είς άγαθά καί κοινωφελή έργα, είνε τά προνομιούχα 
τής οδύνης τέκνα. Ένθυμήθητι τόν Σωκράτην, τόν Μίλτωνα, τόν Τάσ- 
σον, τον Γαλιλαίον, τόν Κολόμβον, τόν Καποδίστρια.

Τις είνε ή έξήγησις τοΰ παραδόξου τούτου φαινομένου ; Έν μέσω 
της παγκοσμίου αρμονίας, δ άνθρωπος, τό εύγενέστερον τών έπί τής 
γής οντων, έδημιουργήθη άρά γε όπως ή τό άθλιώτερον καί πάντων 
τών λοιπών δυστυχέστερον; Περιεβλήθη άράγε όλων τών πλεονεκτη
μάτων τοΰ λόγου καί τής καρδίας, όπως συναισθάνηται τούς κόπους 

5*  
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καί τάς όδύνας καί προγινώσκει τήν διά τοϋ θανάτου έκμηδένισιν 
αύτοϋ; Πεπροίκισται δέ δι’ όλων τών εύγενών τούτων της προόδου καί 
της τελειοποιήσεως, δπως ουδέποτε ικανοποιείται, τών Se αισθημάτων 
της συμπάθειας καί αγάπης, δπως σπαράσσηται έν τή απελπισία της 
έκμηδενίσεως τών -ριλτάτων; Άλλα τότε τό ζην εΐνε τοϋ κόπου αν
τάξιον;

Τό πρόβλημα τοϋτο τιθέμενον καί συζητούμενον έν ταϊς ήμέραιςμας, 
«ϊέν έπησχόλησε σπουδαίως κατά τούς πρό ημών χρόνους, τούς έπιστή- 
μονας καί τό πνεύμα της άνθρωπότητος. Φιλοσοφία καί θρησκευτικαί 
πεποιθήσεις, όρίζουσαι ώς ύπέρτατον τοϋ ανθρώπου προορισμόν, την έκ- 
πλήρωσιν τοϋ καθήκοντος, τόν έπί της γης βίον προσωρινόν δοκιμα
σίας στάδιον, οδηγούν εις μέλλουσαν καί αίωνίαν ΰπαρξιν, εύχερώς 
έπέλυον πάντα τά έπεγειρόμενα ζητήματα έκ τού ταλαιπωρούντος την 
άνθρωπότητα. κακού καί της δοκιμαζούσης τόν άνθρωπον προσωρινής 
θλίψεως. Άλλ’ δτε περί τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος, αί θεωρίαι 
της άσεβείας καί τού αθεϊσμού έλαβον έν Γαλλία καταπληκτικήν δια- 
δοσιν, τότε, ώς εΐκός, τό πρόβλημα έπροτάθη δι’ όλης της καταπλη
κτικής αύτού έντάσεως.

’Εάν τωόντι δ προορισμός τού ανθρώπου, είνε ή άπόλαυσες της ηδο
νής, συμφώνως πρός τά δόγματα τών νέων ύλιστών, εάν ή ύ’παρξις 
αύτού έκμηδενίζεται διά τού θανάτου, τό περί άξίας της ζωής πρό
βλημα είνε άνεπίλυτον, η διά νά εϊπω κάλλιον μίαν μόνην έπιδέ— 
χεται λύσιν. Ή ζωή ούδεμίαν έχει αξίαν ή δ’ έκμηδένισις αύτής άπα- 
λάσσει τόν άνθρωπον διαπαντός άπό της άθλιότητος καί ταλαιπωρίας, 
εις ήν προώρισεν δ δημιουργήσας αύτόν.

Ό Λεοπάρδης, κατά τάς άρχάς τού αΐώνόςμας, ύπετύπωσε πρώτος 
τά συμπεράσματα ταύτα της άσεβούς ύλοδοξίας έπί τοϋ προβλήματος 
της ζωής, έκτοτε δ’ ήρξαντο άναπτυσσόμεναι αί της άπαισιοφροσύνης 
διδασκαλία!, αί πάσαν μεν ίδεοίδη έ'παρσιν εύγενοΰς αισθήματος μυ- 
κτηρίζουσαι, πάσαν δέ θρησκευτικήν πεποίθησιν και έλπίδα δηλητη- 
ριαζουσαι καί ώς ύπέρτατον καθήκον καί ώς ύπέρτατον αγαθόν, διδα- 
σκουσαι την αύτοκτονίαν καί έκουσίαν της άνθρωπότητος έξαφκνισιν 
άπό προσώπου της γης.

’Επί της κεφαλής τοϋ Λεοπάρδη έπεσωρεύθησαν πάσαι αί τοϋ βίου 
συμφοραί. Σωματική κηρωσις καί δυσμορφία, νόσοι, οίκογενειακαί έρι
δες, χρηματικαί στενοχωρίαι, έρωτικαί απογοητεύσεις, συνετέλεσαν 

έναμίλλως εις την πνευματικήν διαμόρφωσή τού μεγάλου ποιητού τής 
οδύνης· Τηρών την θρησκευτικήν πίστιν, θά ητο δ Πασχάλ τής’Ιταλίας· 
άλλά μυηθείς ύπό σκληρού φίλου τά δόγματα της αθεΐας, κατέστη οΐ- 
κτρός τύπος καί διδάσκαλος της άρνήσεως καί της απελπισίας. Καί 
άλλοι πρό αύτού είχον έκτραγωδησει τάς δοκιμ.ασίας της ζωής έν τω 
προσώπω ένό; ήρωος, άλλ’ δ Λεοπάρδης έν τω κόσμω καί έν τή ζωή 
άλλο δέν έβλεπεν, η την λύπην καί τόν θάνατον. Ή βασανίζουσα αύ
τόν οδύνη ην ή οδύνη συμ,πάσης της άνθρωπότητος. Μόνη αναμφισβή
τητος άλήθεια είνε ή ανίατος τού κακού ύπαρξις, δ δέ θάνατος ή μόνη 
οδός, ή άγουσα πρός την μακαριότητα της ανυπαρξίας. « Θά έλθη 
ήμερα, έγραφε, καθ’ήν τό σόμπαν θά σβεσθή. Έκ τοϋ κόσμου όλου 
καί έκ τών αναρίθμητων περιπετειών καί συμφορών τών πλασαάτω h 
δέν θ’ άπομείνη ούτε ίχνος, σιωπή δέ τάφου θά πληρή τήν άπειρον 
έκτασιν, τό δέ θαυμάσιον καί φοβερόν τής ζωής μυστήριον θά έκλειψη 
πριν ή διευκρινησθή καί κατανοηθή». Αί πρόοδοι τής τέχνης καί τής 
έπιστήμης, ή κοινωνική άνάπτυξις, αί ήθικαί και θρησκευτικαί πεποι
θήσεις, ή δόξα, ή δικαιοσύνη, ή αρετή, παρίσταντο εις τό πνεύμα τοϋ 
Λεοπάοδη, ώς άπατηλαί καί φαντασιώδεις σκιαί. Ενίοτε ή ιδέα τού 
άπειρου, έπεφοίτα εις τήν καρδίαν του· άλλά τά ίχνη τής έπιφοιτή- 
σεως έξηλείφοντο ταχέως έν τω πελάγει τών παθημάτων του, ύπό τήν 
νοσηράν έπίδρασιν τού σκεπτισμοϋ, δστις κατέτρωγε τήν ψυχήν του, 
ούχ’ ήττον ή τό σώμά τρυ Έπί τή θέα τής απειρίας τού κόσμου, 
ήσθάνετο τό μεγαλεϊον τού ανθρώπου. «Οί πόθοι τού άνθρώπου, έγραφε, 
χωροϋντες πέρα τού ορατού κόσμου, δέν μαρτυρούσιν άρά γε τό μεγα- 
λεΐον καί τήν εύγενειαν τής ανθρώπινης φύσεως; » Άλλ’ οί νυγμοί 
ούτοι διεσκεδάζοντο καί ταχέως άνέκραζεν « Ούδέ στεναγμού άξια 
είνε ή γή. Ό βίος πικρία και πλήξις καί ούδέν άλλο, δ δέ κόσμος ιλύς». 
Εις έαυτόν δέ στρέφων τον λόγον, « περιφρόνησον σεαυτον, έλεγε, τήν 
φύσιν καί τήν έπάρατον μυστηριώδη δύναμιν τήν δεσπόζουσαν πρός 
ταλαιπωρίαν πάντων». Τί δέ ή άνθρωπότης, τί δέ ή οικογένεια; 
*0 Θαλής έρωτηθείς, διατί δέν ένυμφεύετο, δέν επιθυμώ, άπήντησε, νά 
έκτεθώ, εις τάς λύπας τών γονέων· άλλ’ ό Λεοπάρδης παρατηρεί, δτι 
όρθοτέρα θά ήτον απάντησες έάν έΑεγε, «δέν θέλω ν’ αύξήσω τόν αριθ
μόν τών δυστυχούντων ». Τίς δέ ή θεραπεία πάντων τών δεινών, τίς 
ή άπομένουσα εις τόν άνθρωπον παραμυθία; « Ούτε έπί τής γής, έγρα- 
φεν, ούτε έν τω ούοανω ύπάρχει φίλος ή παρήγορος διά τόν άνθρωπον,
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μόνη δέ ή άπομένουσα εις αύτόν παραμυθία, είνε τό ξίφος καί ή της 
ζωής έκμηδένισις ».! ·

Είχαν παρέλθει όΤ^ίγαι ήμέραι μετά την συμπλήρωσιν της έκ τοϋ 
Πανεπιστημίου της Σιένης άποφοιτήσεώς μου, ότε εις Φλωρεντίαν Κα
μένων, άνεγίνωσκον τα έργα τοϋ Λεοπάρδη. Παρατηρείτε ήδη δτι, 
«έμνήσθην ήμερων αρχαίων.» Άλλα πώς να γείνω έπιλήσμων τών 
ημερών, καθ’ ας τό πρώτον έςετίμησα πάσαν τήν σπουδαιότητα καί 
έγνώρισα τήν αλήθειαν τή; θρησκευτικής ιδέας! Πώς άλλως νά μή 
μνησθώ τής μακαρίας τοϋ βίου μου εποχής, καθ’ ήν άπεκαλύπτετο εις 
τήν καρδίαν τό μυστήριον τής παραμυθίας καί τής έγκαρτερήσεως, έν 
μέσω τών τοϋ βίου δεινών, διά τής μελέτης τών αιωνίων καί αναλλοίω
των αρχών, α'ίτινες διαφωτίζουσαι τήν διάνοιαν κατά τήν έπίλυσιν τών 
προβλημάτων, έφ’ών ή επιστήμη δέν δύναται νά χωρήση, έπισφραγίζουσι 
δι’ύπερτάτου κύρους, τάς περί αθανασίας τής ψυχής διδασκαλίας τών 
άπό τοϋ Πλάτωνος μέχρι τών έν τω καθ’ ήμκς χρόνω φιλοσοφούντων !

Έκ τής άναγνώσεως τών ύλιστικών συγγραμμάτων τοϋ παρελθόντος 
αίώνος, εϊχεν ήδη έν έμοί νεκρωθή ή ζωή τοϋ θρησκευτικού συναισθή
ματος, εζων δ’ έπί χρόνον τινκ ύπό τήν έπίδρασιν τών λόγων τής άθυ- 
μία; καί τής ασεβούς τοϋ Λεοπάρδη άπαισιοφοοσύνης. Τό πνεύμα κα- 
τελήφθη ύπό ίλιγγος, ή καρδία σφοδρώς έπιέσθη καί ύπό τούς πόδας 
έφαίνετό μοι διανοιγομένη άβυσσος απελπισίας.

Βεβκρυμένος τήν ψυχήν, έστρεψα ημέραν τινά τά βήματα πρός τόν 
μεγαλοπρεπή τής μητροπόλεως ναόν, ένθα ίερεύς έτέλει τήν άναίμακτον 
θυσίαν, πλήθος δέ πιστών μετά κατανύξεως προσηύχετο. ’Ησθάνθην' 
άνακούφισίν τινκ καί μυστηριώδεις εύσεβείας λογισμοί έπηγείοοντο εις 
τήν διάνοιαν. Είνε δυνατόν, άράγε, έλεγον κατ’ έμαυτόν, νά ήνε πλάνη 
καί χίμαιρα, αίσθημα δπερ ζή αιώνιον έν τή άνθρωπότητι καί έθέρμανε 
τάς καρδίας πάντων τών μεγάλων διδασκάλων τής τέχνης καί τής 
έπιστήμης ; 'Η θρησκευτική ιδέα, ή άναδεικνυόμενη πανίσχυρος εις τήν 
ιστορίαν τής άνθρωπότητος, πνευματική δύναμις, καθ’ ής ματαίως 
άντεπεζήλθον πάσαι αί κοινωνικά! δυνάμεις τών ισχυρών τής γής καί 
τών ακάθεκτων δρμών τών πολιτειακών επαναστάσεων, δύναμις, θραύ- 
ουσα τάς άλύσεις τοϋ δούλου καί γεννώσκ αισθήματα αδελφότητος 
καί αλληλοβοήθειας, ιδέα, καθιστώσα τούς Καίσαρας ύπηρέτας τοϋ 
έλέους τοϋ Ναζωραίου, καί ές ής έπήγασεν ό ύπέρτατος τών ηθικών 
νόαων καί τό ιδεώδες παντός δσίου φρονήματος καί πάσης άγιότητος, 

διατυπωθέν εις τήν έπί τοϋ "Ορους διδαχήν, δύναμις, διαχωρίσασα 
τόν θρησκευτικόν άπό τοϋ πολιτικού βίου, χειραφετήσασα τήν συνεί- 
δησιν τοϋ άτόμου καί προαγαγοϋσα τόν νεώτερον τής άνθρωπότητος 
πολιτισμόν, είνε άρά γε σκιά καί χίμαιρα ή είνε ή ύπερτάτη πραγμα- 

τικότης καί ή απόλυτος αλήθεια;
Ταϋτα διαλογιζόμενος, έγκατέλειπον -όν ναόν καί κατηύθυνον τά 

διαβήματα πρός τό κτίριον, ένθα φυλάττονται τά αθάνατα τής τέ
χνης λείψανα, άτινα κλεΐζουσι τό παρελθόν καί άφυπνίζουσι τάς έλ- 
πίδας τοϋ μέλλοντος. Έθαύμαζον τά έργα τοϋ Κλεομένους καί τοϋ 
Πραςιτέλους, περικυκλούμενα ύπό τών έργων τών ’Ιταλών καλλιτεχνών, 
οΐτινες έ'δωκαν άκτόν τύπον εις κάλλος ούρκνιον. Έπλησίαζον έν σέ
βα σμώ εις τήν Θεάν, ήτις κοιμάται σεμνή έν τω τεμένει τής τέχνης, 
καί προσηλών επ’ αυτής τούς οφθαλμούς, ήσθανόμην άφυπνιζομένας 
έν έμοί άναμνήσεις πατρίου δόξης καί μεγαλείου. Καί ή Ελλάς τής 
άρχαιότητος, άνυψοϋσα τόν άνθρωπον μέχρι τοϋ θείου, καί ή 'Ελλάς 
τοϋ Χριστιανισμού, άφομοιοϋσα το θειον έν τή άνθρωπότητι, παρίστατο 
πρό τής διανοίας, έπαρσις ο’ έθνική έφαίδρυνε τήν καρδίαν μου. Άνε- 
μιμνησκόμην τών λόγων τοϋ Σωκράτους, κηρύσσοντος παρά τό στόμιον 
τοϋ τάφου αθανασίαν ψυχής, καί τοϋ Άριστοτέλους, άποκκλοϋντος 
παράφρονα τόν άρνούμενον τήν ΰπαρξιν πρώτου καί άνωτάτου Αίτιου. 
Άνεπόλουν τά θαύματα τής πίστεως, άτινα περιέσωσαν κατά τούς 
μακρούς τής τυραννίας αγώνας, τό ιερόν πϋρ τής πατρίδος καί ένώπιόν 
μου παρίστατο ή είκών τοϋ μεγάλου Ιεράρχου, δστις καλ.έσας τους 
Έλληνας εις έλευθερίαν, έστησεν έπί τοϋ βωμού τοϋ Ύψίστου τό λα- 
βαρον τής χριστιανικής άπολυτρώσεως. Τοιούτων έμ.φορούμ ενός συναισ
θημάτων, έπειθόμην έπί μάλλον καί μάλλον, ότι τό μεγαλεϊον τής τέ
χνης, τά θαύματα τής πίστεως, δ έρως τής πατρίδος, τό ιδανικόν τής 
ηθικής τελειότητος, δέν είνε φάσματα ούδέ προϊόντα τής ύλης και σω
ματικών μηχανισμών, άλλ’ ακτίνες τοϋ άπειρου καί δυνάμεις άόρατοι 
μέ/ άλλα πραγματικαί, ώς δ ορατός κόσμος καί ή σωματική ζωή.

Έπεσκέφθην βραδύτερον τό μέγα ιερόν, δπερ άνηγέρθη εις τά κλέη 
τοϋ ανθρωπίνου νοός, τό δέ μ.νημεΐον τοϋ Γαλιλαίου, μοί ύπέμνησε τά? 
όδύνας καί τάς ταπεινώσεις, ών έν μέσω ό γίγας εκείνος, είσέδυσεν εις 
τά άπόκρυφα τής φύσεως καί άπεκάλυψε τή άνθρωπότητι τά μυστή
ρια τοϋ στερεώματος. Βασανιζόμενος ύπό φανατικών καί αμαθών κλη
ρικών, έν όνόαατι τής θρησκευτικής δεισιδαιμονίας ηύλόγει τόν "Ι’ψι-
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στον έπί τή ανακαλύψει πάσης νέας άληθείας, είς δέ τούς νόμους της 
φύσεως, διέβλεπε τά ίχνη πανσόφου καί παντοδυνάμου Προνοίας. Τό 
άτομον της ύλης, έλεγον κατ’ έμαυτόν, μεταμ.ορφούται και κατά μυ- 
ρίους ποικίλεται τρόπους, άλλ’ουδέποτε εξαφανίζεται. Ή ασθενέστατη 
κα'ι μάλλον ανεπαίσθητος δύναμις δέν εκμηδενίζεται, άλλά μετασχη
ματίζεται εις δύναμιν διάφορον. Έν μέσω δέ τοϋ γενικού τούτου νόμου, 
έξαιροϋντος της φθοράς καί τό άπαξλαβόν ΰπαρξιν, είνε ποτέ δυνατόν να 
έξαφανίζηται τέλεον μία καί μόνη δύναμις, ή ανυπολόγιστος καί απε
ριόριστος πνευματική τοΰ άνθρώπου δύναμις; Ό λίθος ούτος, έφ’ού έχα- 
ράχθη ή μορφή τού Γαλιλαίου θά ήνε άραγε μείζονος διάρκειας, τού 
άνακαλύψαντος τά μ.υστήρια πνεύματος καί μέχρι τού ’Απείρου άπαιω- 
ρουμένου; Διεψεύδετο ή φωνή της συνειδήσεως τού άνωτέρου τούτου 
πνεύματος, ύπαγορεύουσα την έγκαρτέρησιν καί παραμυθούσα αύτόν, 
διά της πεποιθήσεως μελλούσης άναπαύσεως καί άνταποδόσεως; Ταύτα 
έπί μακρόν διελογιζόμ,ην, ότε έφαίνετό μοι άκούων έκ της δεξιάς πλευ
ράς τού ναού φωνήν μεγάλην, έπίσημον καί προφητικήν λέγουσαν.

Non ν’ accorgete voi che uoi siam verum·
Nati a formare Γ augelica farfalla?
(Δέν έννοεϊς ότι έσμέν σκώληκες γεννηθέντες 
δπωε παραγάγωμεν τήν άγγελότττερον χρυσαλλίδα;)

Στοέφων δέ τό βλέμμα, έθεώμην τής μορφής τού δαιμόνιου εκείνου 
ποιητοϋ, δστις ώρισε τάς τιμωρίας τής Κολάσεως, καί περιεσάρκωσεν έν 
αύτώ τάς χαράς τοϋ Παραδείσου. Λάμψις άπλετος άοοατου καί ιδεώ
δους κόσμου, έφώτιζε τότε τούς οφθαλμούς τού πνεύματος, διηύγαζε 
τήν έμήν διάνοιαν, άνύψου τήν καρδίαν καί διεσκέδαζε τά ίχνη τής άθυ. 
μίας, κατά δέ τάς έπομένας ημέρας περιέτρεχον τό μεγαλώνυμ-ον τής δό- 
ξης αστυ μετά γηθοσύνου έλπίδος. Καί είς τούς λίθους καί είς τάς οδούς 
καί εις τά μουσεία, άνεκάλυπτον τά ίχνη τής αρμονίας, τής πίστεως 
μετά τής έπιστήμ.ης, τόν θρίαμβον τού καθήκοντος, άπέναντι τού 
πόνου καί τής στερήσεως, τ’ άνεξάλειπτα ίχνη τών οικογενειακών 
καί παριωτικών άρετών, τό μεγαλειον τής χριστιανικής τέχνης, 
τά έκμαρτύρια τής άκατ αβ λήτου δυνάμεως, τής θρησκευτικής ιδέας 
καθιστώσης εύφρόσυνον τήν ύπαρξιν, έν μέσφ τής θλίψεως καί τών τα
λαιπωριών. Μετά δέ τούς νεκρούς έστρεφον τάς έρεύνας μου έπί τούς 
ζώντας. Καί έπεσκεπτόμην τά φιλανθρωπικά τής πόλεως ιδρύματα, 

τών ορφανών, τών άσθενούντων, τών γεγηρακότων, κ’ έθαύμαζον τήν 
αύταπάρνησιν τών είσαγγέλων παρθένων τού χριστιανικού ελέους, καί 
εύγενής κυρία παρίστατο ενώπιον μ.ου, άποπλύνουσα τάς πληγάς τυ
φλού πρεσβύτου, καί ύπό τό πενιχρόν κάλυμμα τών άδελφών τής Εύ- 
σπλαγχνίας, άνεγνώριζον τά τέκνα πλουσίων οικογενειών μεταφέροντα 
έπί τών ώμων πάσχοντας καί άσθενεΐς. ’Απέναντι δέ τών εκδηλώσεων 
τού πνευματικού βίου, άπέναντι τής πραγματικότητος τής ιδέας τού 
καθήκοντος, άπέναντι τών θαυμάτων τούτων τής θρησκευτικής ιδέας, 
έκρινα περί τής άφροσύνης καί τής σκληρότητος τών γενομένων προ
σπαθειών, πρός κλονισμόν καί διασάλευσιν τών πεποιθήσεων καί τών 

έλπίδων τής πίστεως.
Έπεσκέφθην τό νοσοκομειον τής Santa Maria Maggiore, έν ω δ 

περιώνυμος ιατρός Βουφαλίνης, έδίδασκε μαθητευομένους παρά τή κλίνη 
τοϋ άσθενούντος. Οί λόγοι του διετηρήθησαν άνεξάλειπτοι είς τόν νοϋν 

καί εις τήν καρδίαν.
«Φίλοι μου, έ’λεγεν δ Βουφαλίνης είς τούς άκροατάς του, λέγων σας 

δτι αί φυσικαί καί φυσιολογικά! έπιστήμαι, ούδέν γινούσκουσι περί τής 
άρχής καί τής ουσίας τών οντων καϊ ούδεμίαν δίδουσιν έξήγησιν τών 
πνευματικών, τών ήθικών καί θρησκευτικών γογονότων, θά έπανελάμ.- 
βανον ύμϊν τάς δοξασίας καί τούς λόγους παντός εμβριθούς έπιστή- 
μονος. ’Αλλά θά σάς εϊπω πλέον τούτου. Ή έπιστήμη, ού μόνον άγνοεΐ, 
άλλ’ οΰδ’ έν τώ μέλλοντι δύναται νά δρίση τά πρώτα αίτια ή νά 
έπεξηγήση τά διανοητικά καί πνευματικά τής άνθρωπίνης ένεργότη- 
τος φαινόμενα. Τό ύποκείμενον τών έρευνών μας είνε τά σώματα καί 
οί άμ,ετάβλητοι νόμοι, έξ ών διέπονται, ή δέ μέθοδος τής άνακαλύ- 
ψεως τής άληθείας, είνε ή παρατήρησις τών δρατών γεγονότων, ή περί 
αύτών σκέψις καί ή πείρα. Άλλά αί έκ τής έλευθέρας τού άνθρώπου 
βουλή τέως πηγάζουσαι ένέργειαι, αί μή ύποβαλλομεναι είς άναγκαίους 
καί άμεταβλήτους νόμους, τά έν τή άνθρωπίνη διανοία άόρατα καί 
πνευματικά γεγονότα, τά περί τού πρώτου αίτιου τοϋ παντός, τά δρών-

• τα τάς βάσεις τών θρησκευτικών τής άνθρωπότητος πεποιθήσεων, δια- 
φεύγουσι τάς μεθόδους τών πειραματικών παρατηρήσεων καί τήν αρ
μοδιότητα τών φυσικών καίφυσιολογικών έπιστημών. Δι'ήμ-άς,ή φύσις είνε 
ενγεγονός δρατόν, έφ’ού πρέπει νά συγκεντρώσωμεν τάς έρεύνας, τάς πα
ρατηρήσεις καί τάς σκέψεις μας. Ό πνευματικός καί άόρατος κόσμος, 
αποτελεί τό ύποκείμενον τών φιλοσοφικών έρευνών καί τής θρησκευτικής

! ί
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ιδέας. Έκαστος ές ημών έχει βεβαίως τάς ιδίας πεποιθήσεις έπί τών 
αιωνίων της άνθρωπότητος προβλημάτων, άλλ’ ώς έρμηνεϊς τών φυ
σιολογικών καί νοσολογικών έπιστημών, όφείλομεν νά έξελέγξωμεν τό 
θζρσος τών έπικαλουμένων κατά της θρησκείας, τάς άνακαλύψεις τών 
επιστημονικών πειραμάτων καί άληθειών, νά βεβαιώσωμεν δέ καί νά 
κηρύξωμεν διαρρήδην, ότι έπί τοιούτων ζητημάτων ούδέν άπολύτως 
γινώσκομεν πλειότερον, άφ’ όσον έπίσταται δ άπλούστερος τών χειρω- 
νακτών.» Μετά παρέλευσιν τριάκοντα ετών άνακαλύψεων καί έπι- 
στημονικών προόδων, δ κλεινός της Γερμανίας φυσιοδίφης Bois-Rey- 
monil, διεφιύτιζε τάς άληθείας ταύτας, κατεδείκνυε την άναρμοδιό- 
τητα τών πειραματικών επιστημών, πρός ύιερμήνευσιν τών ηθικών καί 
θρησκευτικών γεγονότων, καί διετύπου αύτάς εις τό περισπούδαστον 
λογιον, «ignoramus et ignorabimus,» «άγνοοϋμεν καί άγνοήσομεν».

Έφοίτων κατά τάς ήμερα; έκείνας, εις τό περιώνυμον τοϋ Vicapense 
φιλολογικόν ίδρυμα, ένθα καθ’ έσπέραν συνήρχοντο οί άπόστολοι τής 
’Ιταλικής παλιγγενεσίας, εμφορούμενοι άπαντες ύπό πατριωτικού εν
θουσιασμού ούχ’ ήττον ή βαθυτάτων θρησκευτικών πεποιθήσεων. 
Ό Λεοπάρδης έν τώ σκεπτισμφ αύτοϋ, ητον άπελπις περί τοϋ μέλ
λοντος τής πατρίδος του, « τό μέλλον, έγραφε πρός τόν "Αγγελον 
Μαϊν, είνε ζοφερόν, πανθ’όσα δέ παρατηρώ καί διαβλέπω, μέ πείθουσιν 
ότι όναρ καί μωρία είνε ή έλπίς τής ’Ιταλικής άναγεννήσεως ». Ό 
Θωμασαϊος όμως, δ GinoGappon', δ Νικολίνης, δ Μαμιάνης, δ Δ’ 
Άζέλιος, καί Μοντανέλης δέν έρύθμιζον τά έργα καί τούς άγώνάς 
των πρός τούς ψυχρούς τής διανοίας ύπολογισμούς, άλλ’ύπό τών αΐσθη' 
ματων τής καρδίας φλέγόμενοι καί έπί τή Ηεία Προνοία έλπίζοντες, διέ- 
ψευσαν τάς άπαισιοδόζους τού Λεοπαρδη προρρήσεις. « Ημείς πιστεύο- 
ομεν εις τήν πρόοδον, ελεγέ μοι δ σοφός Μοντανέλης, διότι άδιάσειστον 
έ/οΐ’εν πίστιν εις τόν Θεόν. Καί τί δύναται νά ήνε ή πρόοδος, έάν 
δέν προϋπάρχη ή ιδέα τής τελειότητας πρό πάσης ζωής καίκινήσεως; 
Καί εάν προτάσσω τήν άρχέτυπον τής τελειότητος ιδέαν, ιδού δ Θεός 
ύπερανω τής κτίσεως, ιδού ή δημιουργία.» Ό δέ Θωμασαϊος μοί διη
γείτο πάσας τάς φάσεις τής θρησκευτικής μεταγνώσεως τοϋ επιφανούς 
Άλεζάνδρου Μαντζόνη, άποπλανηθέντος κατά τήν νεότητα αύτοϋ, ύπό 
των διδασκαλιών τού ύλισμού. άκολούθως δέ τον βίον άφιερώσαντος 
πρός έπικράτησιν τών χριστιανικών δογμάτων καί συγγράψαντος τό 
άθα-ατον τής χριστιανικής ηθικής πόνημα, τ’ όποιον μετά πολλοϋ έν_

διαφέροντος άνεγίνωσκον καί μ.ετά συντόνου προσοχής νυχθημερόν έμε- 

λέτων.
Μετά δέ ταϋτα έπανελάμβανον τήν άνάγνωσιν τών έργων τοϋ Λεο- 

πάρδη καί πάσης άλλης άσεβοϋς καί άπαισιόφρονος συγγραφής. Άλλ’ 
ή άβυσσος δέν διηνοίγετο πλέον πρό τών ποδών μου, δ νοϋς δέν κατε- 
λαμβάνετο ύπό ίλιγγος, ή δέ καρδία δέν κατεθλίβετο ύπό τό βάρος 
άπέλπιδος άπαισιοδοξίας. Τήν νύκτα τής άμ,φιβολίας, διεδέχθησαν οί 
φαεινοί άστέρες τής πίστεως, ή νέα μελέτη καί ή μετ’ έπιστασίας έζέ- 
λεγξις τών άσεβών τοϋ ύλισμοϋ καί τής άθείας διδασκαλιών, ένί- 
σχυε τά έν έμοί έπεγερθέντα αισθήματα, διεφώτιζε τάς επιστημονικής 
άληθείας, καί κρατύνασα τάς μορφωθείσας πεποιθήσεις, άπεκατέστησεν 
έν έμοί τό κράτος τής θρησκευτικής ιδέας, έν ή έγκειται ή άπόλυτος 
πραγματικότης καί άλήθεια, ή λύσις τοϋ προβλήματος τής ζωής, δ 
όρος πάσης κοινωνικής προόδου ώς καί αύτής δέ τής έπιγείου άτομικής 
ευδαιμονίας. ’Επειδή, άληθώς, καί ή ζωή αυτή καί ή ΰπαρςις έκτι- 
μουμένη μακράν πάσης θρησκευτικής πεποιθήσεως, οΰδεμίαν έχει άξίαν, 
οί δέ τάς άσεβεϊς τής άθεΐας άρχάς πρεσβεύοντες καί συμβουλεύοντες 
τήν αυτοκτονίαν καί τήν άπό τής γής έζαφάνισιν τής άνθρωπότητος, 
άναδείκνυνται συνεπείς πρός τάς μωράς αύτών καί άπαισίους δοζασίας.

Σύγχρονος καί δμόφρων τοϋ Λεοπάρδη, δ Σχοπενχάουερ, άνεδείχθη 
άρχηγός νέας τής άσεβείας σχολής, τής άπαισιοδοξίας (pepimisrne). 
Ούδέν πέρα τής ζωής ύπάρχει. κατά τόν Σχοπενχάουερ, κατά δέ τήν 
ζωήν ταύτην μιας μόνης ούσης τής πραγματικότητος, ή τής οδύνης 
ή τής θλίψεως, ή τής άπογνώσεως, τό ζην δέν είνε τοϋ κόπου άντα- 
ζιον. Κακοποιός τις άρχή, παρήγαγε τόν άνθρωπον καί έ'θετο εν αύτώ 
τήν δύναμιν τοϋ αίσθάνεσθαι τήν ηδονήν καί τοϋ πόνου, όπως διά τής 
στερήσεως τής πρώτης καί διά τής έπιβολής τής οδύνης καί τής θλί
ψεως κατατυοαννεϊ αύτόν. Έν τή άπελπισί^ καί τή άπογνωσει μας, 
άς έςεγερθώμεν κατά τής κακοβούλου καί τυραννικής ταύτης άρχής 
καί εις τό πείσμα αύτής, άς έξοντώσωμεν τήν ταραχθεϊσαν άνθρωπό- 
τητα διά μιας παγκοσμίου αύτοκτονίας. Ή γυνή, ιδού τό έπί τής γής 
όργανον τοϋ κακού καί τής τυραννίας τής άνθρωπότητος. Άποχιΰρησις 
δριστική τοϋ έτέρου άπό τό έτερον φύλον, καί ή άνθρωπότης άπέρχε- 
ται άπό προσώπου τής γής, καί ή αύτοκτονία έπιτελεϊται άνευ 
χύσεως αίϋιατος, καί ή αντεκδίκησες κατά τής κακοβούλου δημιουρ
γού τής φύσεως δυνάμεως, έσεται πλήρης καί περιφανής.
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Ό Χαρτμων ό επισημότερος τών οπαδών τοϋ Σχοπενχάουερ έπρό- 
τεινε μεταβολήν τινα τοϋ περί αύτοκτονίας συστήματος. Τις είνε δ 
σκοπός τοϋ βίου; λέγει δ Χάρτμων. «Ή ηδονή, ιδού ή αποστολή τοϋ 
άνθρώπου καί δ σκοπός πάσης αύτοΰ σκέψεως καί ένεργείας. Άλλ’ 
έάν οί πόνοι ύπερτεροϋσι τάς ήδονάς, ή διατήρησις της ζωής είνε 
άληθής μωρία. Οί έκπολιτισθέντες τών άνθροίπων είνε δυστυχέστε- 
ροι τών βαρβάρων· οί βάρβαροι άθλιώτεροι τών ζώων, τά ζώα δυ- 
στυχέστερα τών φυτών τά δέ φυτά άθλιώτερα της άνοργάνου ύλης. 
"Ας κατέλθωμεν άρα· εις την άνόργανον ύλην, άς έςαφανίσωμεν την 
ζωήν άπό της γης, έάν θέλωμεν νά καταπαύσωμεν τούς πόνους καί 
τάς όδύνας. Έπιστήμαι, κοινωνική πρόοδος, έκπαίδευσις, τελειοποίη
σες, τά πάντα είνε φρούδα καί μάταια. Έσμέν άράγε εύτυ/έστεροι 
τών λαών τοϋ Μεσαιώνος; Έπί τό εργον λοιπόν. Ή τυφλή καί άσυν - 
είδητος δύναμις, ή τό Σόμπαν παραγαγοΰσα, συνεκεντρώθη είς την 
άνθρωπότητα. “Ας πεισθή ή άνθρωπότης περί της ανάγκης της έζα- 
φανίσεώς της, άς συναποφασίσωσι πάντες οί λαοί μεγάλην αυτοκτονίας 
εκατόμβην, καί έξ αύτής θά έπέλθη ή έςαφάνισις τοΰ παντός, διά της 
έξαλείψεως της συνεχούσης αύτό δυνάμεως της έν τή άνθρωπότητι 
ένοικούσης.»

Μωρίαι! θά είπης άναγνώστα. Ναι μωρίαι καί ειδεχθείς υπαγο
ρεύσεις καί άπονενοημέναι δοζασίαι· άλλά πρόσεξον ότι είνε λογικαί 
καί άναγκαιαι συνέπειαι τών διδασκαλιών τοΰ ύλισμού καί της 
άθείας, τάς δποίας παρατηρείς διαδιδομένας έν μέσω της οικογένειας 
καί τοΰ έθνους σου, χωρίς ποτέ νά σκεφθής περί τοϋ τρόπου της άπο- 
σοβήσεως τών έπικειμένων ηθικών καί κοινωνικών κινδύνων. Καί έάν 
υ.ή κατέκτησαν ήδη καί τήν καρδίαν σου, βεβαίως δυ.ως διεσάλευσαν 
τόν νοΰν καί έκλόνισαν τάς πεποιθήσεις σου.

« Αλλά καί έγώ είμαι ύλιστής, μοί ελεγε πρότινος, πεοιπλανηθείς νέος 
έκ τών τής ύλοδο'ίας διδασκαλιών, /και όμως ούτε τάς ιδέας τής 
άπαισιοδοςίας, ούτε τήν αύτοκτονίαν επιδοκιμάζω». «Τό γνωρίζω, 
άπήντησα είς τόν νέον, είθε δέ νά μή έ'λθη ποτέ ή ήμερα, καθ ’ ήν 
ή ψυχή σου βεβαρημένη ύπό τοΰ πόνου καί τής θλίψεως, θ’ άπευθύνη 
τήν άπαισίαν έρώτησιν, έάν ή ζωή είναι άντα'ία τής οδύνης. Διά τόν 
πρεσβεύοντα ύλιστικά καί άθείας δόγματα, ή ίζίοι. τής ζωής δέν είνε 
άπόλυτος, τό δέ ζήτημα τής αύτοκτονίας είνε ζήτημα καιρών, περιστά
σεων καί θάρρους. Εννοώ τον θεωρουντα τήν ζωήν, ώς καθήκον αύταπαο-

νήσεως, ώς άποστολήν άνατεθεϊσαν ύπό ύπερτάτου Δημιουργού, ώς 
προσωρινήν καί παροδικήν δοκιμασίαν καί έκτιυ.ώντα τήν άζίαν τής 
ζωής έν μέσω τών βασάνων. Εννοώ τόν Σίλβιον Πέλλικον έπιστέλ- 
λοντα είς τόν πατέρα αύτοΰ, έκ τών ειρκτών τής Ένετίας. « ΙΙάσαι 
αί θλίψεις μου έγένοντο άνεπαίσθητοι, άφ’ ής άνέκτησα τό ύπέρτατον 
τών άγαθών, τήν θρησκείαν.» ’Εννοώ τόν Βύρωνα είπόντα έπί τή 
άγγελία τού θανάτου προσφιλούς οντος’ «κλίνω ταπεινώς τήν κεφαλήν 
ένώπιον τοϋ Ύψίστου», διότι είς τό ήμερολόγιον αύτοΰ άνεγνώσθη- 
σαν μετά τόν θάνατόν του οί έπόμενοι λόγοι · « άναλογιζόμενος τήν
πνευματικότητα τής ψυχής, δέν άμφιβάλλω περί τής άθανασίας αύτής. 
Έπροσπάθησα νά έγείρω έν έμοί δισταγμούς, άλλ’ άείποτε άπέτυχον. 
Ή μέλλουσα ζωή θά δμοιάζη άράγε τή παρούσγ; Τό ζήτημα είνε 
διάφορον καί σκοτεινόν. Ή άθανασία όμως τής ψυχής είνε δι’έμέ το
σοϋτον βέβαια, όσον ή θνησιμότης τοϋ σώματος ». Άλλά διά τόν μή 
πιστεύοντα εις τήν ΰπαρξιν υπεραισθητού κόσμου, διά τόν έκλαμ- 
βάνοντα τόν άνθρωπον ώς οργανικήν μηχανήν, προκύψασαν έκ τών 
αύτομάτων τής ύλης άνελίζεων, άνευ προορισμού ή σκοπού τίνος, ή ζωή 
είνε νύξ άνευ άστέρος καί άνευ έλπίδος φωτός, ούδ’ έννοώ έπί βάσει τίνος 
λογικής άρχής δύναται ν’ άποδώση είς αύτήν άζίαν τινά καί νά κατα- 
δικαση τον αύτοκτόνον. Σύ, έζηκολούθησα λέγων πρός τον άποπλα- 

ι, σύ άνετράφης έν μέσω οικογένειας, ήτις έμόρφωσε τήν 
ρδίαν σου, διά τών ιδεών τού καθήκοντος καί σ’έδίδαζε τους ήθικούς 

θεία παραγγέλματα, ώς έκ τούτου δέ, άσυνεπής πρός τάς 
άπεχθανεσαι τάς λογικάς καί άναγκαίας τοΰ ύλισμοΰ 

Άλλ’ ό υιός σου θά προπαρασκευασθή λογιζ.ώτερος σοϋ /.αί 
τά μείζονος λογικότητος τά πρακτικά τής θεωρίας 
Θ’ άναγνώση τά έργα τοϋ Βύχνερ καί τού Σχοπεν- 

δέ κατ’οίκον προφε ρόμενον τό όνομα τού Θεού, 
<■ εύσεβείας καί έγκαρτερήσεως. Αί πρώται 

αΐ πρώται τής νεότητος άπογοητεύσεις θά έμπλή- 
του άπελπισίας καί άπογνώσεως· το ένστικτον τής 
θά κατισχύση ίσως τής ψυχικής έρημώσεως· δέν 

ύπάρζεώς του, άλλ’ δ θάνατος έπελάβετο 
άπομένουσα ελπίς έν τή άπογνοίσει, είνε ή 
ήν θά έκζητήση τήν παρηγοριάν καί τήν 

ής θλίψεως. Άλλά καί μετά τόν κο-

νηθέντα νέον.
κα 
νόμους ώς 
άρχάς σου, 
συνεπείας. 
θά έ'αγάγη μετά 
συμπεράσματα, 
χάουερ, δέν θ’ άκοΰστ, 
ούδέ θά ένωτισθή λόγους 
τής ζωής όδύναι. 
σωσι τήν καρδίαν 
αύτοσυντηρήσεως 
θ' άποπειραθή κατά τής 
τής καρδίας, μόνη δέ ή 
σωματική άπόλαυσις, είς 
κατάπαυσιν τοΰ πόνου καί
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ρεσμόν πάσης έπιθυμίας, ή ηδονή θ’ άπωλεση παν γόητρον, ή άπό- 
γνωσις θ’ άνακτήση τό κράτος της, ή δέ ζωή του έσετχι ζωή ταλαι
πωρίας καί θανάτου, «τό γάρ φρόνημα της σχρκός θάνατος». Θέλεις 

!νά γνωρίσης τί; είνε ή ψυχική κατάστασις τών ζώντων έν τή περι
φρονήσει παντός ιδεώδους κχ'ι πάσης ύπερκοσμίου αλήθειας ; "Ακου, 
σον τόν άθεον Λεναγκούρ, ές ιδίας λαλοϋντα πείρας. «Εΐ'μεθα τλήαων 
γενεά. ΙΙλανώμεθζ διηνεκώ; έν τή αμφιβολία, ζητοϋντες ώς δ Ισραήλ 
τόπον άναπχύσεως. Έγκαταλελειμμένοι άνευ προφήτου, άνευ οδηγού, 
άνευ άστέρος, δεν ήςεύρομεν πού νά στήσωμεν τήν σκηνήν έν τή άχα- 
νεΐ έκτάσει τής έρημου. Τά πάθη μχς παρασύρουσιν, ή πλήξις κατα- 
βιβρώσκει τήν καρδίαν, ή λύπη μχς καταβάλλει καί ή αυτοκτονία, 
δ δαίαων τοϋ σκότους, αγρυπνεί παρά το ήμέτερον προσκεφάλα ον 
ή μάς περιμένει εις τάς άκτάς τών ύδχτων. Μη ε ύρίσκοντες σταθερόν 
πυθμένα, δπως ρίψωμεν τήν άγκυραν τής θελήσειός μας, αυτή έθραύ. 
σθη έν ταΐς χερσίν ημών. Άπωλέσαμεν τόν ήμέτερον οδηγόν, έθυσιά- 
σαμεν τά αισθήματα, παρελύσαμεν πάσας τάς δυνάμεις τής συνει- 
δήσεωι. Άμφιβαλλομεν ώς καί περί τής έφημέρου ήμών ΰπάρξεω; καί 
τής πραγματικότητος τής οδοιπορίας μας έπί τής κατηραμένης γής. 
Έν μέσω δέ τοϋ θεάματος τής ζωής, έρωτώμεν ώς οί πυρέσσοντες καί 
έκ τοϋ ύπνου άφυπνιζόμενοι, «τί ποτέ είνε τό όναρ τοϋτο». (’)

Τοιαύτη είνε ή λύσις τοϋ προβλήματος περί τής αξίας τής ζωής, 
συμφώνως πρός τάς διδασκαλίας τοϋ ύλισμοϋ καί τής άθείας, έπαγγελ- 
λομένας έν όνόματι ψευδούς επιστήμης καί άσεβοϋς σοφίας, διαδιδου,έ- 
νας δέ εις τούς λαούς, πρός έπικρχτησιν αρχών καί ιδεών, άντιστρα- 
τευομένων εις πάσαν ήθικην καί θρησκευτικήν αλήθειαν. Τερατώδεις 
καί απονενοημένα', θεωρίαι, σαλεύουσαι τήν ιδέαν τοϋ καθήκοντος, ίςα- 
σθενίζουσαι τήν θέλησιν. άποσβεννύουσαι τήν φλόγα παντός ενθουσιασμού 
καί παντός γενναίου φρονήματος, διδάσκονται μέν ύπό τών αγυρτών 
τής έπιστήμης καί έν μέσω τών προεςαρχόντων έθνών κατά τε τά οώτα 
καί τόν εκπολιτισμόν, άλλ’ άπαντώσιν ισχυρούς αντιπάλους καί έλέγ- 
κτάς εις τήν σοφίαν τής έπιστήμης καί εις τήν διοργάνωσιν τών εκ
κλησιών. Τά δηλητηριώδη κηρύγματα, δέν έπήνεγκον ετι παρ’ ήν.ϊν 
πασας τάς ολέθριας αύτών συνέπειας, αλλά τό προανάκρουσμα τούτων 
έπιδείκνυται έν τή αποχαυνώσει καί νεκρώσει τοϋ θρησκευτικού ήυ.ών

(' ) I.ettres a Marcie. Επιστολή ο'.
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βίου. Καί ήδη ή θρησκευτική αδιαφορία, περιζωννύουσα καί πιέζουσα 
ημάς έν τω οικογενειακή καί κοινωνική βιω, μάς συνοδεύει μέχρι τοϋ 
τάφου. Τό χείλος ημών απέμαθε νά προφερη λόγους παραμυθίας εις 
τόν θνήσκοντα, τό δέ βλέμμα μχς δέν στρέφεται πλέον μετ’ έλπίδος εις 
τό κοσμούν τό φέρετρον ίειόν σύμβολον. Ό νεκρός αποχωρίζεται ήμών 
μετά τής απελπιστικής ιδέας τοϋ μηδενός, άπαισία δέ δόξα σπαράσσει 
τήν καρδίαν τών έπιζώντων, καί εις τήν πεποίθησιν τής αίωνιότητος 
άντεκατεστήσαμεν τήν ματαιότητα τοϋ άνθους. Ή έκ τοιούτων κινδύ

νων καί ηθικών ερειπίων διάσυσι; τών τέκνων ήμών, τών οικογενειών 
καί τών λαών, πρόκειται ήμΐν σπουδαϊον καθήκον, απέναντι τοϋ έθνους 

καί τής άνθρωπότητος.
Καί τό καθήκον τοϋτο έπιτελώ, έν τω μετρώ τών ασθενών μου δυ

νάμεων καί έν τή ίσχύϊ τών έμών ακράδαντων πεποιθήσεων, δημο
σιεύω*/  νϋν έν τω παρόντι αξιολογώ ήμερολογίω, τά συμπεράσματα μα
κροχρονίων έκζητήσεων καί μελετών, έπί τοϋ έν ταΐς ήμέραις μας έπε- 

γειρομένου θρησκευτικού ζητήματος.
Τεσσαράκοντα έτη συνεπληρώθησαν ήδη από τών πρώτων έν Φ/.ω- 

ρεντία έκζητήσεών μου. Κατά τό μακρόν τοϋτο χρονικόν διάστημα, 
ύπέβαλον εις αυστηρόν έ'λεγχον καί δοκιμασίαν τάς σκέψεις καί πε
ποιθήσεις μου, έξεζήτησα δέ πχνταχόθεν τό φως τής αλήθειας άπό τε 
τόν πρακτικόν τής κοινωνίας βίον καί άπό τήν θεωρίαν τής έπιστήμης. 
"Εζησα έντός τή; κοινωνικής τύρβης καί μακράν ταύτης. "Εζησα. έν 
μέσω λαών διαφόρου εθνικότητες, θρησκεύματος καί πολιτισμού. Έκ 
τοϋ πλησίον έγνώρισα καί τάς απολαύσεις τού πλο/σίου καί τάς στε
ρήσεις τοϋ πένητος, τήν αφέλειαν τού άμαθυϋς καί τήν ύψηγορίαν τοϋ 
σοφού, τήν έγκαρτέρησιν τοϋ πιστού καί τήν αδημονίαν τού άσεβοϋς, 
τήν ευδαιμονούσαν έν τή αγάπη καί τή αρμονία οικογένειαν, καί την 
ζώσαν έν τή θρησκευτική άδιαφορία καί έν τή ψυχρότητι τών συγγε
νικών δεσμών. Άνέγνων τάς ασεβείς τών ύλοφρονούντων συγγραφάς καί 
έγκύψας εις τήν μελέτην τών λόγων των συνεβουλεύίην τούς διαπρε- 
πρεπείς τή; έπιστήμ.ης έρμ.ηνεϊς. Διεφώτισα τήν διάνοιαν διά τών θεωριών 
τών φιλοσοφούντων καί έ/επνευσθην έκ τών αποκαλύψεων τής μεγάλο- 
φυίας. άπό τού Αισχύλου μέχρι τοϋ Βίκτωρος Ούγγώ. Πάσα δέ ή πολυ
χρόνιο; πείρα καί αί γενόμεναι έκζητήσεις καί αί μακραί μελέται, μέ 
ήγαγαν σταθερώ; καί άπαρεγκλίτως έπί τοϋ αύτοϋ σημείου.

Ή θρησκευτική ιδέα εινε άμα μέν ή ύψίστη πραγματικότης καί ή
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άπόλϋτσς άλήθεια, άμα δέ τό έδραϊον τοϋ καθήκοντος έρεισμα καί ό 
όρος τή; κοινωνικής συμβιώσεως καί προόδου. Έν τή ιδέα ταύτη καί έν τή 
ές αυτής πηγαζούση αλήθεια περί αθανασίας ψυχής, έγκειται καί ή λύ- 
σις τοϋ προβλήματος τής ζωής. Καρδία π.ληρουμένη θρησκευτικών πε
ποιθήσεων, ές ών άναβλύζουσι συναισθήματα έλπίδος καί έγκαρτερή- 
σεως. δέν θεωρεί τό Σόμπαν ώς θάνατον ούδέ τήν γήν τάφον ύπό σκε
λετών οίκούμενον, άνευ σκοπού τίνος ή προορισμού, άλλά συναισθάνεται 
τουναντίον, ότι τό ζήν καί έγκαρτερεΐν έν μέσω τών τοϋ βίου, δεινόν 
είνε καθήκον, ύπό τοϋ Δημιουργού έπιβαλλόμενον προς έπιτέλεσιν έργων 
αρετής καί προόδου, καθιστιύντων τήν προπαρασκευήν καί προοδοποίη- 
σιν μελλούσης καί αιώνιας ύπάρςεως. Έν ταΐς πεποιθήσεσι ταυταις 
εύρηται καί ή ακριβής τής αξίας τοϋ ζήν διαστάθμησις καί ή άπόλυ
τος αλήθεια καί ή πραγματική τοϋ ανθρώπου ευδαιμονία. Καί ό μέν 
νοϋς καί ή καρδία καί ή έπιστήριη μας οδηγούσε πρός τάς πεποιθή
σεις ταύτας, τά δέ δόγματα τοϋ Χριστιανισμού καθιστώσιν αύτάς 
άκραδάντους καί άπροσμαχήτους.

Ή άναλυσις, ή άκρίβωσις καί ή άπόδειςις τών άρχών καί άληθειών 
τούτων έσεται το ύποκείμενον νεωτέρας ημών συγγραφής.

Έν Τεργέστη τη 25 Αύγουστου 1885
I. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

κί

Σ. ίΙ. Σ. Την επιφανή συμμετοχήν, δι’ έργου έξοχου, οιον τδ ανωτέρω δη
μοσιευόμενου άρίρον, τού διαπρεπούς λογίου κ. Τωάννου Σκαλτσούνη, θεωρούμεν 
ύψίστην ένθάρρυνσιν καί κολακείαν εγκάρδιον, εις εκτίμησιν τού ήμετέρου έργου, 
και διά τούτο εις τάς γραμμάς τής εύγενούς επιστολής τού νέου έγκριτου ημών 
συνεργάτου, δεν έχομέν τι έτερον ν’άντιτάξωμεν, ή τάς ύποκαρδίους ημών ευ
χαριστίας.

Εις τδ Ελληνικόν δημόσιον ό κ. Σκαλτσούνης τυγχάνει αρκούντως γνωστός, 
αί δέ συγγραφαί αύτού παραμένουσι εύγλωττα τεκμήρια τής έπιστημονικής 
αξίας τού άνδρός. Ό κ. Σκαλτσούνης κεκτημένος έξοχον πείραν, πεπροικισμένος 
δέ διά νομομαθείας και πολιτειακής παιδείας, πλήν τού τελευταίου περισπούδα
στου αυτού έργου ή «Θρησκεία και ’Επιστήμη», τήν διαπρεπή αξίαν τού 
τού οποίου ένθουσιωδώς άνέγραψενό’Ελληνικός τύπος καί πλείστοι έκ τών παρ’ήμίν 
σπουδαίων λογίων άνδρών, έξέδωκε ωραίας Μελετάς περί Ίωάννου τού 
Χρυσοστόμου, περί *Γ  πο θηκι κών Τραπεζών, τής Επιστήμης τού ’Εμ
ποδίου, Τά κατά τήν άφομοίωσιν τής Νομοθεσίας τών Ίωνίων νήσων καί πλεί- 
στα ετεοα βαρύτιμα έργα.

η



ΜΟΥΣΑ

[«■Si]ic τήν λύραν, τέκνον ! "Ανω ύψωσε τήν κεφαλήν σου- 
Σ’ έφερον τής Κασταλίας τόν δροσόφλεκτον άφρόν· 
Πιε, δρόσισε και φλέΕε τήν λειπόθυμον ψυχήν σου

Μέ τ’ αθάνατον νερόν
Κ’ έλα ν’ άναβώμεν, έλα, υψηλά είς τόν αιθέρα-
Πλήν σιγάς- ουδέ μ’ άκούεις, ούδέ βλέπεις τήν μητέρα !. ..

ΜΑΙΟΣ

Ε(ς τήν λύραν, ψάλτα ! 'Ρόδα σ’ έφερον έκ τών λειμώνων- 
Πνεύσε, χρόνους παμφιλτάτους νά ένθυμηθής καί πάλιν 
Κ’ έλα τ’ άσματα ν’ άκούσης συναδέλφων άηδάνων 
Καί δεήσεις βυακίων είς δασών σιγήν μεγάλην...
Έλα μετ’ έμοϋ έκ νέου τήν καρδίαν νά θερμάνης-
Πώς ! δέν έρχεσαι ακόμη ; Πώς 1 τήν λύραν δέν λαμβάνεις :

ΠΕΝΙΑ

Είς τήν βακτηρίαν 1 Λάβε, δύσμοιρε, τήν βακτηρίαν
Κ’ ύπαγε μακράν λειμώνων καί πεδίων άνθοσπάρτων
Τόν πολύδακρυ ν’ άνεύρης άρτον είς τήν έργασίαν!
Άρτον θέλουσι τά τέκνα, όχι άσματα. . .

Ποιητής (έγειρόμενος).
Ναί- Άρτον................

"Εγραφον κατά τήν 1 Μάιου 1885 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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ΣΤΟΑ S3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Η ΓΥΝΑΙΚΟΥΛΑ

γυναικούλα είναι κ’ εκείνη ον ανθρώπινον, άλλα 
κατώτερα; άνθοωπίνου άξια;. Εχει λίγε; καί 
ποταπέ; ιδέες, καί ’λιγώτατη ανθρωπιά.

Γεωγραφικές της γνώσες είν’ εκείνες του Τό
που της η καί μόνη; της γειτωνειάς της. 'Ιστορι
κές, όσα θυμάται νάΐδε μέ τά. ’μάτια της.η ακού

σε μέ τ’αΰτιά της. Θρησκευτικές, ή εκκλησία της ενορίας της, καί ό πα
πά; τη;. Έπιτηδευματικές, ή ρόκα της, τό σκαρτσοΰνι τη;, καί ίσως 
—ίσως καί τδ κρασί.

Κάνει το σταυρό τη; όταν σημαίνουνε ή καμπάνες, καί τόνε κάνει 
καί όταν έμ.βαίνγ στην εκκλησία τη;, καί όταν εις την εκκλησία τη; 
άκούη να μελετηέται ή Παναγία. Δέν εννοεί τίποτε από τη λειτουρ
γία, καί ’βγαίνει ευχαριστημένη πω; ελειτουργηθηκε.

Κοντά όμως σέ τούτην τή γυναικούλα, όφθαλμ.οφανώ; κατώτερα; 
κοινωνικής τάςεως, είναι καί ή γυναικούλα άνωτέρα; περιωπής. Τούτη 
έχει πλατύτερον ορίζοντα ιδεών, καί άνώτερην ιδέαν τού εαυτού τη;’ 
επειδή ταύτη, παρεχτώς των είρημένων γνώσεων καί πεποιθήσεων, 
κάνει καί τή; έρχεται το φιγουρϊνο }.τλ τό Παρίσι, καί ’ξέρει να έν- 
δύεται μέ κομψότητα. Παίζει τά χαρτιά’ ϊσω; κηόλα διαβάζει Μυθι
στορήματα. ’Έχει θεωρεϊον εις τό θέατρον. όπου ή δόξα καί ή αποθέω
σή της. Δεν εννοεί μουσικήν, ούδέ ξέρει τί γίνεται στή σκηνή· άλλα 
τήν επισκέφτονται οί κομψώτεροι, οί όποιοι τή θαυμάζουνε. Καί βγαί
νει εν θριάμβω, ότι έσάστισε όλους μέ τά σπάνιά τη; φορέματα καί τά 
λαμπρά τη; στολίδια.

Η ύστερη τούτη γυναικούλα, μέ ολην τη; τήν ύπεροχήν άπάνου 
στήν πρώτη, έχει τό εσωτερικό τού κεφαλιού τη; γεμάτο κορδέλες,

φιγουρίνια, ’συναναστροφές, τραπουλόχαρτα, μαγαζιά μέ μόδες, καπέλα 

μέ πιοϋμες.................. αλλά τόσο μόνον.
Καί όμως ή γυναικούλα τούτη κυβερνάει τον άνθρωπάκη τόν άνδρα 

της' καί αντάμα οί δυο τους αναθρέφουν; τά. παιδιά τους, κατ’είκόνα 

καί όμοίωσιν των γονέων !...........
'Όπου γυναικούλες καί άνθρωπάκιδες κάμνουν το σώμα τή; Κοι

νωνίας, έκεϊ δέν έχτιμούνται παρα τά μηδαμινά, τά στάσημα, τά. γε
λοία. Οί ’λίγοι ανώτεροι κιτρινοφυλλιάζουνε καί σαπίζουνε αποθαρρυνό
μενοι. II δέ κοινωνία μένει πάντα ευκαταφρόνητη, καί άναξία σύγ

χρονη τού λοιπού έξευγενισμένου κόσμου.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
Ό Ποιητή; έχει κόσμον ιδιαίτερον έδικόν του μέσα στον όποιον ύπάρ- 

χει, τή φαντασία του.
Ζή στον αιθέρα τή; φαντασία; του, μακράν από τά. γήινα, τά. όποια 

μόνον άπανθίζει, μεταχειριζό μένος τό απάνθισμα εκείνο ώς ύλην πλά

ση μην.
'Ο Ποιητή; ζή στά. ύψη. καί θρέφει το πνεύμά του μέ αμβροσίαν 

καί νέχταρ.
Ών επικός—βόσκει αιωνίως τή διάνοιά του μέσα στά ήρωϊκά γεγο

νότα μυθολογία; καί ιστορίας. Τά θαυμάσια κατορθώματα των ήρώων 
τή; άρχαιότητος. είναι ή παντοτινή θροφή τού πνεύματός του. Τά σπου
δάζει, τά θαυμάζει, τά ερωτεύεται. Ή φαντασία του τότε, γεμάτη 
καί έγκυα ηρωικών αισθημάτων, γεννά ποιήματα περί Τρωικού πολέμου 
περί έλευθεοώσεω; Ιεροσολύμων περί μάνιτα; Όρλάνδου- περί Κολά- 
σεως, Καθαρτηρίου πυρός, Παραδείσου’ κλπ. κλπ.

Άν δραματικές—στες ίδιες αποθήκες τή; ιστορία; καί μυθολογία; 
ζητεί σκηνές τής ανθρώπινη; ζωής, όσες έχπληχτικώτερες, ή διά τό 
φρικώδε; των τολμημάτων, ή διά τό μεγαλεϊον αϋταπαρνήτων αρετών 
καί τραγωδοποιώντας τήν ψυχή του πλάθει τραγωδίας. Άν δέ μάλλον 
Δημόκριτος, σταματά τήν προσοχήν του εί; τά ημερήσια γελοία τή; 
κοινωνίας, από τά όποια ζωηρά έντυπονόμενον τό πνεύμά. του. --εννά 
κωμ,ωδίας, εί; τέ; όποιες τά στραβά τή; κοινωνία; παρασταίνονται στήν 

έλεεινότητά του;.
6
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Αν σατυρικός,— ό νους του είναι θύλακας χειρουργικών εργαλείων. 
Αλλα κόβουνε, κχί άλλα τρυπούνε- άλλα σκίζουνε κχί άλλα ξεσκλούνε. 

"Οταν συγκαταβαίνοντας χαϊδεύει, χαϊδεύει μέ τά νύχια του’ κχί είναι 
ταύτη ή μόνη συγκατάβαση πού ’μπορεί νά κάμη. Τούτος έχει μεγά- 
λην δύναμ,ιν εις τον εαυτόν του, μεγάλην ήμπόρεσην μέσα στήν κοινω
νία. ’Ακολούθως, στέκει τό χέρι του στιγματίζοντας τά στραβά, νά 
γένη ό εύεργέτης της κοινωνίχς, ή έξεναντίας μεταχειριζόμενος την ικα
νότητά. του άλλως—-πως άπρεπώς, νχ γένη ή μάστιγά της.

’Αν λυρικός,—θιασεύει μέσα στον αιθέρα της φαντασίας τον καί 
γεμάτος άπό το αίσθημα πού τον κυριεύει, τό σωματώνει τό αίσθημά 
του, εκφράζοντας το μέ έκφρασες θερμές, μέ ζωηρά. πετάματα της 
φαντχσίας του. πότε μέν ερωτικά, πότε βακχικά, πολεμικά, καί άλλα. 
Ό λυρικός ποιητής όντως ο ποιητικότερος όλων. Τέτοιος είναι ό ποιη
τής. Είναι ύπαρξη αμβροσία, είνε διερμηνεύς τού Θεού. Είναι άοιδός 
πλασμένος, συνήθως διά νά ευχάριστή, καί κάποτε νά. δυσάρεστή τούς 
άλλους. Άφροντις διάτες ύπόθεσέςτου, κχί θελγόμενος εις τές πλάνες 
τής φαντασίας του.

’Αλλά ό άνθρωπος ούτος άφαιρούμενος τοιουτοτρόπως άπό τον θε
τικόν πραγματικόν κόσμον, κατασταίνεται ξένος τού κόσμου τούτου. 
Καί, στες άεροβασίες του, συνήθως γίνεται καί παράξενος διά. τήν άε- 
ροβατικήν του συμπεριφοράν, κ’ επιζήμιος εις τόν εαυτόν του. Νέοι, 
θαυμάσετε' τον, αν θέλετε, αλλά μήν τόν μιμηθεΐτε.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ό άνθρωπος των γραμμάτων έχει στάς μελετάς του αγαπητήν 

ένασχόλησιν, καί θελκτικήν διασκέδασιν τού πνεύματός του.
Θιασεύει μέσα στήν μεγαλοφυίαν των μεγάλων άνδρών τής άνθρω- 

πότητος παλαιών καί νεωτέρων. Θρέφει καί αναθρέφει τό πνεύμα του 
μέσα εις τό άδικό τους' έως οτου γενόμενος κχί χυτός ικανός νχ δόση 
πνευματικά γεννήματα, τού ανοίγεται τότε καί άλλος ανώτερος ορί
ζοντας, έκεΐνος τής ένεργείας. Μέ τούτο πλάθει κ’ εκείνος εις τόν 
εαυτόν του παραδεισιακήν μίαν ϋπαρξιν, μέ ο,τι ο άνθρωπος έχει λε
πτότερο καί λαμπρότερο.

Ό άνθρωπος ούτος διαφέρει πολύ- άπό τόν πραχτικον άνθρωπον, 
άπό τον άνθρωπον τού κόσμου. Τούτος, οπού μέσαθε άπό τό γραφείο 
του διακοίνεται στήν κοινωνίαν, όταν έμβη στήν κοινωνίαν, είνε συχνά 
ό ύστερος αλών, καί χάνεται. Δεν γνωρίζει, ώς δεν τόν γνωρίζουνε. 
Δεν τόν γνωρίζουνε, επειδή άλλοιώς τόν ένομίζανε καί άλλοιώς τόν 
’βρίσκουνε. Τόν ’βρίσκουνε ολως άνίδεον τών κοινωνικών τής ήμέρας. 
εις τά όποια τούτοι τόν ύπερτερούνε. Συμβαίνει δέ πού νά τόν εύρί- 
σκουν κατώτερον καί αυτού τού εαυτού του, καί νά τού χάνουνε άπό 
τήν ύπόληύι. Είναι διά τούτο πού ό άνθρωπος τών γραμμάτων, 
όστις κάμνει καλήν παρησίαν όταν τυπομένος παρουσιάζεται στή δη
μοσιότητα, χάνει κάποτε όλα του τα θέλγητρα, όταν αύτοπροσώπως 
παρουσιάζεται στήν κοινωνία. 'Ο άνθρωπος τών γραμμάτων έχει 
πλασαένον κόσαον ιδανικόν έδικόν του εις τάς μελέτας του, δλως δια
φορετικόν άπό τόν θετικόν κόσμον, καί ζή μέσα εις αυτόν, άποξενονό- 
υ.ενος άπο τήν κοινωνίαν. Καί ιδού το αίτιον τής εις τήν συναναστροφήν 
συχνής άποτυχίας του ανθρώπου τούτου, ώς έπί τό πλεϊστον, Ό άν
θρωπος τών --ραμμάτων, είναι εύμορφο φυτό, φυτεμμένο εις τό γρα- 
οεϊόν του' όταν τόν ξεφυτέψης έκεϊθε, τον έμάρανες, τον έσβυσες.

ΙΔΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο Ανθρωποι οποίος φαίνεται και οποίοι είναι.

Οποίος φαίνεται ο άνθρωπος απαντάται εις τους δρόμους, εις τα 
καφφενεΐα, εις τες λέσχες, εις τες αίθουσες τής ύποδοχής, εις τες συνα
ναστροφές, καί εις άλλα όμοια φαινούμενα μέρη, εις τά όποια όλα έρ
χεται ένδεδυμένος καθώς πρέπει, χτενισμένος καθώς πρέπει, μέ τό φέρ
σιμό του προετοιμασμένο καί φτιασμένο καθώς πρέπει. Αν τού 
ύποθέσωμε καί κάποια φυσική καλλονή καί χάρη στα κινήματα του 
καί~είς τούς τρόπους του, κάποιο πνεύμα στά λόγια του, κάποια φυ
σικήν έπιτηδιότητα εις τό νά εΐσχωρή................ εύζ.ολο νά γοητευθής,
καί νά κινδυνέύης νά κάυ.γς φίλο σου, ή καί σύντροφόσου, κουτσούνα, 
εις τήν όποιαν έπειτα, έγδυομένην, τά εξωτερικά, εκείνα, ’βρίσκεις μέσα 
κομμάτι ξύλ,Ο-ή κομμάτι άχθοφόρο, ή κομμάτι διάολ.ο.

Οποίος πραγματικός είναι ό άνθρωπος, εύρισκεται τοιούτος, μονον εις 
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τήν ένδοτάτην οικογενειακήν τΟυ ζωήν καί άν άνδρας, καί εις τήν 
διεξαγωγήν των συμφερόντων μέ τούς ανθρώπους, έσω καί έξω τής οι
κογένειας του. "Ατομον προς άτομον συμβιβαζόμενος περί αμοιβαίων 
συμφερόντων, είναι ό μόνος λύδιος λίθος, επάνω εις τον όποιον ό άν
θρωπος δείχνει άπό τι μέταλλον είναι καμομένος. Έκεϊ τότε άν δέν 
είναι όποιος φαίνεται, βάνει κατά μέρος τές συστολές τού σαλότου, 
λησμονεί τήν έπίδειξιν των εΰγενών καί γενναίων αισθημάτων, καί 
άφίνει νά φανή ζέσκεπη ή άγένεια της ψυχής του, ή ή άνικανότης 
του πνεύματός του.

Δυστυχώς, ό άνθρωπος τής ύποδοχικής αιθούσης, δέν είναι ό άν
θρωπος τής κρεβατοκάμαρας.

Εις τήν κρεβατοκάμαρά του, ό άνθρωπος είναι ανύποπτος, καί άφί- 
νει ελεύθεοο ξεθύμασμα στήν ψυχήν του. Έκεϊ όθεν τον βλέπεις ξέ- 
σκεπον, όποιος είναι. Στήν αίθουσα τής ύποδοχής θά παρουσιασθή 
εις άλλους φτιασμένους, καί πρέπει καί αυτός νά τούς άντιπαρατάξη 
φτιασίδι- άλλως δείχνεται ασχημότερος τους, κατώτερός τους. Φτιασιδώ
νει όθεν το ήθικό του, γιά νά μή χάση στήν συνέντευξι, καί παρουσιά
ζεται όποιος πραγματικώς δέν είναι.

Ο ΠΑΠΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
Ό παπάς νά ήναι ίερεύς. Νά ήναι υπηρέτης τής κοινωνίας διά 

τές ήθικοθρησκευτικές της ανάγκες. ’Επαγγελματικός, ενάρετος καί σε
βάσμιος.

Ή διαγωγή του τότε θέλ’ είναι ό γνώμων των ένορητών του, οί 
όποιοι θέλει τόν βάνουν εμπρός των ώς τύπον μιμήσεως.

Ό κατά μίμησιν του Χριστού τούτος ίερεύς, δέν λείπει ποτέ άπ’ 
όπου είναι χρεία νά παρευρίσκεται, διά νά δίνη αφιλοκερδώς τήν πνευ
ματικήν του βοήθειαν εις εκείνους όπού τήν χρειάζουνται.

Είναι ό πνευματικός παρήγορος τής ενορίας- καί τά παιδιά των 
ενοριτών μαθαίνουν άπό τό στόμα του τήν ήθικήν τού Εύαγγελίου.

Τό άγιον φώς τής άληθείας έμβαίνει τότε εις τό σπήτι τού φτω
χού, καί τό παστρεύει άπό τές πρόληψες καί δεισιδαιμονίες όπού ατι
μάζουν τήν ανθρωπότητα.

Στέκει προσεχτικός εις τόν πλησίον του- καί άν ίδή μίαν ήθικήν 
αδυναμίαν, τρέχει ευθύς νά βοηθήση τήν άδύνατην ανθρώπινη φύση μέ 
τές ήθικές του νουθεσίες, μέ τές πατρικές του συμβουλές, καί κάποτ- 
καί με αγαπημένες ταπεινές έπίπληξες.

Ό ίερεύς τούτος έμβαίνει λυπημένος εις τό σπήτι τού χαρτοπαί- 
χτη, τού μέθυσου, τού άσώτου, τού φυλάργυοου, καί άλλων όμοιων, 
ώς νά ήθελε νά συλλυπηθή τήν πάσχουσαν οικογένειαν. Καί ’μιλεϊ 
ιδιαιτέρως εις τόν ένοχον μέ άγαθότητα καί μέ άγάπην, άλλα καί μέ 
φιλικήν επιμονήν έτοιμος πάντα νά δεχθή άγογγύστως καί τήν κα
κήν του μεταχείρισιν, άν καί τούτο συμβή.

Μαθαίνει ότι σέ μίαν οικογένειαν είναι ’λίγη σύμπνοια στό άνδρόγυνο: 
έκεϊ, τυχαίως τάχα, γένεται συχναστής, καί ζητεί πάντοτε τήν περί
σταση νά παρασταίνη τήν εύτυχία πού ή ομόνοια φέρνει στές οικογένειες.

Έτσι, άπό μία σέ μία ιατρεύει τές ήθικές άδυναμίες εις τούς ένο- 
ρίτας του, ή τούλάχιστον χύνει βάλσαμον εις τές πληγές τους. Καί 
κάθε πού ’πιτύχει νά μετριάση ένα ελάττωμα, ή νά έμπνεύση ένα καλό, 

αισθάνεται τόν εαυτόν του, εύχαριστημένον.
Έτσι, κανένα επάγγελμα εντιμότερο, σεβασμιώτερο, ύψηλώτερο, 

άπό εκείνο τού ίερέως.
'Ο κατά μίμησιν τού Χριστού ενάρετος καί ευεργετικός τούτος ίε

ρεύς, ήμπορεΐ νά σταθή καί ενώπιον τού Βασιλέως τού ίδιου βράχος 
άρριχτος καί ατάραχος" επειδή ό κοινωνικός χαραχτηρας τού τοιούτου 
ίερέως, είνε ανώτερος κάθε χαραχτήρος.

Ο ΠΑΠΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ό παπάς όποιος είναι σήμερα, είναι μία ειδεχθής παραμόρφοσις 

τού ίερέως.
Οί προκάτοχοί του, έν γνώσει ή έν άγνοια, έπαραστρατίσανε άπό 

τού Χριστού τή θρησκεία. Στό παραστράτισμά τους, εύρεθήκανε χωρι
σμένοι άπό τό Εύαγγέλιον. Καί μή δυνάμενοι νά τό αθετήσουνε παρ
ρησία, τό έκαταδικάσανε νά μένη ανεξήγητο καί άγνωστο εις τούς 
όχλους, « ίνα βλέποντες οί όχλοι, βλέπωσι καί μή ϊδωσι" καί άκούοντες, 

άκούωσι καί μή συνιώσι.................. »
Έτσι, τό έργον τού παπά σήμερα δέν είναι παρά εκκλησιαστικές 
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υπηρεσίες, τές όποιες έχτελεϊ κατά συνήθειαν, χωρίς νά βάνη σ’ αυτές 
νόημα άλλο έχτός εκείνου της έχτελέσεως του έργου του· άλλα άκατά- 
ληφτες εις αυτόν, καί εις τούς όχλους- άνωφέλευτες ακολούθως, μάταιες, 
καί άναξιότιμες. "Οσοι ορέγονται έ'να τέτοιο έργον θάν ήναι άξιοι δ·.’ 
αυτό. Πραγματικός, οί τοιοΰτοι δεν είναι, παρά όσοι άπό τήν κατώτερη 
τάξη της κοινωνίας είναι ανίκανοι ώς καί διά τές ύποδεέστερες εκείνες 
εργασίες της τάζεώς τους. Ό παπάς σήμερα είναι άνθρωπος τής ύστε
ρης κοινωνικής τάξεως, εις την όποιαν στρατολογεϊται ή παπαδουλιά 
μας. Είναι άνθρωπος κάκιστης άναθροφής, κάκιστης διαγωγής, αμαθέ
στατος, γλυδής, βρόμιος, ύποκριτής, καί φιλάργυρος, έχτός βέβαια 
εξαιρέσεων. 'Ο άνθρωπος τούτος, ένδυνόμενος την παπαδοσύνη, ’μπαί
νει μέλος εις σέ μία φυλή, ή όποια ζή μέσα στην κοινωνία, άλλα χω
ρισμένη άπό την κοινωνία μέ φορεσιά ιδιαίτερη, μέ συμφέροντα ιδιαί
τερα, καί μέ χαρακτήρα ιδιαίτερον έδικόν της.

'Η φορεσιά του τόνε χωρίζει όφθαλμοφανώς άπό τή λοιπή κοινωνία. 
Τά συμφέροντά του είναι εναντία τής πνευματικής άναπτύζεως καί 
προόδου τής κοινωνίας. Καί ό χαρακτήρας του εγωιστικός καί αποτρό
παιος. Χαίρεται όταν γεννηέται, όταν ύπανδρεύεται, καί όταν άποθνή- 
σκη άνθρωπος. "Οχι διότι γεννηέται, ύπανδρεύεται, ή αποθνήσκει, 
άλλά διότι εις όλες τούτες τές περίστασες πιάνει χρήματα. Τά καλά 
καί τά κακά τής κοινωνίας, του είναι παρομοίως άδιάφορα. 'Η δια
γωγή του μέσα στά ράσα, είν ’ έκείνη που ήτον καί πριν τής μεταμφιώ- 
σεώς του. Ό παπάς τούτος άκολουθεΐ νά. κλέφτη, νά ψευδομαρτυρώ. 
ν’ άφορκίζη, νά ήναι πόρνος, μέθυσος, χαρτοπαιχτώ,ς................καί νά
κάνη σαρακοστάδες. Εις ένα λόγον, ό παπάς όποιος είναι, είναι ειδεχθή: 
παρωδία τού ίερέως.

—ΙΙοιός άπέθανε Δέσποτα Δύο. δύο ! » Αποκρίνεται ό παπάς 
χαρούμενος, ('Ιστορικό τούτο).

«Νάν τό πάρη ό Διάολος το έργο πόπιασα. Καλήτερο—ήτανε το 
ποώτο» .— Έλεγε άλλος παπάς πρώην Ταμπακάς. ('Ιστορικό καί τούτο).

Ο ΑΣΤΕΙΟΣ
Ο χαρακτήρας τού άστείου είναι ένας άξιοζούμενος χαρακτήρας. 

Στη συναναστροφή του ό νούς μας, βαρεμένος άπό έγνοιες, λαβαίνει 
κάθε τόσο ένα δρόσισμα πού μάς κάνει καί άναφυλλιάζουυιαι.

Κάθε τόσο- έπειδή ό άληθώς αστείος δέν είναι τόσο πλουσιοπάροχος 
εις τές άστειότητές του, όσον ό έπαγγελλόμενος τόν άστεϊον νεκρίτης, 

εις τές νέκρες του.
'Ο άστεϊος άπεικάζει τό ένόν, ή δυνατόν γελοϊον σέ κάθε πράγμα, 

καί τό έκφράζει μέ χάρη καί μέ πνεύμα,=ώστε νά κέντα μ’ έπι- 
τηδιότητα, καί χωρίς νά βάνη, στά λόγια του πικρίαν. Ό άστεϊος 
είναι περιβόλι. Περιβόλι άνθοστόλιστο καί χαρμόσινο’ μέ νόστημες 
διασκέδασες, μέ αγαπητά ξεδόματα, μέ τόσα καί μέ τόσα, διά τά 
όποια μάς γένετ’ επιθυμητός καί εύπρόσδεχτος. Συνηθάμε νάν τον 
θεωρώμεν ώς ελαφρόν άνθρωπον, καί άπατώμεθα. 'Ο χρωματισμός 
τού πνεύματος είναι άνεξάρτητος άπό την δύναμιν τού νοός. "Ωστε, 
καί σοβαροί ανόητοι θάν ήνε τόσοι,—καί νουνεχείς άστεϊοι άλλοι τόσοι.

Συνηθα δέ ό άστεϊος νά πιάνη άγάπη στόν χρωματισμόν τούτον 
τού πνεύματός του, έμψυχονόμενος άπό την άρέσκειαν των άλλων καί 
ν’ άπλόνεται κάποτε καί παρέκει άπό τό φυσικό καί αυθόρμητο. Μά 
τούτο είναι ένα άληθινό γλύστρησμα, μία πραγματική πτώση, την 
όποιαν ό άστεϊος πρέπει νά προσέχη νά άποφεύγη.

Είναι δέ ώς επί τό πλεϊστσν εύθυμος- καί συνήθως γεννηέται καί 
άναπτύσσεται εις τόν κόλπον εύθύμων κοινωνιών, ή όποιες λαβαίνουν 
ίσως τόν χαρακτήρα τους άπό τά έλατα τής γής των, τά όποια θάν 
έχουν επιρροήν άπάνου στους χαρακτήρας, καθώς τήν έχουν καί εις τά. 
φαγόσημα όλα. Είναι δέ παρατηρημένο, καί έπόθηκε ότι « ή άστειότης 
διά νά ήναι κλασική, πρέπει νά ’βγαίνη, άπό νοΰν σοβαρόν.»

ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
Π συζυγική ευδαιμονία άποχτημένη διά τού άμοιβαίου σεβασμού, 

συγκαταβάσεως, καί άγάπης, είναι ό πολυθρύλλητος εκείνος ’Επίγειος 
Παράδεισος, τόν όποιον οί πρώτοι μας προπάτορες έχάσανε, επειδή 

έφάγανε τό μήλον τής Έριδος.
Άλλ’ άν ή άνεμπειρία εστέρησε τότε τούς προπάτορές μας άπο 

τόν Παράδεισον τής όμονοίας, -δέν έκλεισεν όμως καί αυτόν τόν Παρά
δεισον εις εμάς τούς απογόνους των. 'Ο Παράδεισος εκείνος εξακολου
θεί τοιούτος εις τήν Γήν μας, όποιος ήτον τότε, μέ όλα του τά τότε
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παραδεισιακά θέλγητρα, ανοιχτός εις όποιον τόνε θέλει’ άλλ’ έν ταύτώ 
καί μέ τό μήλο εκείνο τό απαίσιο, του όποιου ό Θεός εμπόδισε καί 
εμποδίζει τή γεύση, πρός διατύρησιν τού Παραδείσου μας.

Είναι δέ άναντίρρητον ότι, ή οικογενειακή ομόνοια κρέμεται κυρίως 
άπό τόν άνδρα. Οταν ό άνδρας διάγη συνετώς καί τιμίως, όταν έως 
έζ άρχής άφοσιωθή στη γυναίκα του, ώστε νά μή βλέπη παρ’ αύτήν 
μονήν εις τον Κόσμο γυναίκα, νά τήν αγαπάν) ακολούθως καί νά τή 
σέβηται ώς τό μοναδικό εκείνο πλάσμα, τό όποιον αύτός μόνος κατέχει: 
βέβαια, καί ή σύζυγός του, άξια της αγάπης καί του σεβασμού του, 
θάν τού άνταποδόση τά ίσα, καί τό σπήτι γένεται παράδεισος.

’Αμοιβαίος σεβασμός, άγάπη, καί σύμπνοια, μεταξύ συζύγων, ιδού 
ή βάσις καί ό όρος τής παραδεισιακής των ευδαιμονίας. Ή μέριμνα 
ένταυτώ τής ανατροφής των τέκνων, είναι κ’ έκείνη άένναος πηγή έγ- 
καρδίου χαράς καί άγαλλιάσεως’ επειδή έως ότου είναι τρυφερά βλα- 
σταράκια, σιάζουνται καί διευθύνονται κατ’ άρέσκειαν καί καλώς άνα- 
θρεφόμενα κάμνουν τήν χαράν των γονέων.

Οί αγαπημένοι ομόγνωμοι σύζυγοι, καλλιεργοΰντες τάς ψυχάς των 
παιδιών τους, καλλιεργούν τάς πηγάς τής μελλούσης εύημερίας των. 
II ψυχή τού παιδιού είναι σπόγγος όπου ρουφά τό παράδειγμα έως εις 

τά βάθη του. Άν τά παιδιά ϊδανε παραδείγματα σεβασμού καί άγά
πης μεταξύ τών γονέων τους, άν έμπνευσθήκανε άρετές, δέν είναι άμφι— 
φολία ότι μιά ’μέρα θά παρατείνουν έως τέλους τήν εύημερίαν τών γο
νέων τους. Ένεστώσα τότε καί περιμενομένη μέλλουσα ευδαιμονία, 
τελειοποιούν τήν εύημερίαν τών συζύγων.

‘Οποία ευτυχία, όποιος παράδεισος, άν έπειτα άφ’ ού χαρούν ολό
κληρα τά νηάτα τους ευτυχείς, ό γέρο-σύζυγος ήμπορή άκόμη νά ’λέη,

ή γυναΐκά μου
Ψυχή μου, φώς μου. 
Είναι δ έπίγειοσ 
Παράδεισός μου.

Στήν παρουσία της 
’ Αναγαλλιάζω, 
Τρέχω σ’ έδαύτηνε, 
Τήν άγκαλιάζω.

Είναι ή γλυκύτατη 
Συντρόφισά μου. 
Γι’ αυτήν δλόθερμη 
Χτυπά ή καρδιά μου.

Ποιος στδν Παράδεισο 
Πλέον δοξασμένος;
Ποιος είς τά σύμπαντα 
Πληά εύτυχισμένος ;

Θρόνοι, Βασίλεια, 
Δάδες, στεφάνια,... 
Σεϊρ ’τε στολίσετε 
Τήν ’περιφάνεια.

’’Αλλο περσσότερο
Δέν ’πιθυμάω,
"Αν τή γυναίκα μου 
Τήν αγαπάω.

Γιά ’μέ ή γυναίκα μου 
Μόνο μέ φθάνει, 
Κ’ εύτυχισμένονε 
Αύτή μέ κάνει.

"Αν στήν άγάπη της. 
’Έχω Ούρανό,
Τ' άλλα τά έπίγεια 
Δέν τά ψηφώ.

Σ’ έσέ γυναΐκά μου
Τήν Έδέμ έχω,
Κι’ όλος ολόθερμος 
Σ’ έσένα τρέχω.

Ο ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ
Ο Γκρινιάρης είναι ένας ήθικός καρκίνος μέσα στόν κόλπον τής οι

κογένειας, όπου τής τρώει τά σπλάγχνα, τή μαραίνει, τήν άλλαλιάζει.
Χάνει πρώτος εκείνος τήν ευημερία του" άν ποτέ έλαβε εύημερίαν 

ένας τέτοιος άνθρωπος’ καί τήν άφαιρεΐ ακολούθως άπό τούς άλλους 

ύποκειμένους του.
’Μπαίνει καί γυρίζει τό σπήτι, όχι τόσο διά νά ίδή, σαν καλός οί- 

κοκύρης, άν όλα ήναι στόν τόπο τους, όσο διά νά εύρη κάτι πού νά 
δίνη αφορμή στήν επιθυμία του, νά γκρινιάζη. Τό ’βρίσκει; Α’ί, τότε 
άρχίζει ή φάουσα. ή γκρίνα καί ή φωνές. Γκρίνα καί φωνές οπού δέν 
παύουνε τόσο γρήγορα, άλλα βαστούν περισσότερο άπό όσο ή καρδιά 

’μπορεί νά βαστάξη.
Καθένας τότες είς τό σπήτι τον αποφεύγει. Ή γυναίκα του, τά 

παιδιά του, ύπηρέτες καί υπηρέτριες, βουβένουνται καί τραβηώνται 
σέ παράμερα μέρη ν’ άποφύγουνε τόν κατακλυσμό ! Άγλοιά σ’έκείνονε 
πού έδωσ’ αίτια σ’έκεΐνο τό περιχείλισμα’ άλλα καί οί λοιποί τής οι

κογένειας ύποφέρνουνε άναλόγως.
Άν ή ύπηρέτρια έτσάκισ’ ένα ποτήρι’ άν ή γυναίκα του δέν έμαγέ- 

ρεψε τό ψάρι ώς αύτός ήθελε τό επιθυμήσει’ άν τό παιδάκι του έστρα- 
βοπάτησε τό παπούτσι του’ άν ή θυγατέρα του δέν έρραψε άκόμη τό
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’ξηλομ-ένο του φόρεμα, εκείνην τήν ήμέραν γίνεται τό «ανάστα ό Θεό;» 
έκεΐ—μέσα, καί όλοι τρέμ.ουνε.

Χορτασμένοι γζρίνα, ή όρε'ή τους εκόπηκε- δέ ’μπορούνε νά φάνε. 
Με το νοΰ τους άλαλιασμένονε, μέ την καρδιά μαραμένη, άδηαονοϋν 
καί στενάζουνε ίλην την ήμερα, καί τη νύχτα ακόμη, έως οτου νά 
’ξημερώση ό Θεό; την ήμερα, πού πάλε τότε; διά κανέν’ άλλο δίκηο 
παρόμοιο, ή ίδιες σκηνές τή; γκρίνας ’ζανανεόνουνται, καί τό πνεύμα 
των μελών τή; οικογένειας ’ςανασκοτίζεται πάλε τότες, προτού λάβη 
καιρό ν’άναπνεύση άπό τήν προηγούμενη πίεση, καί ή οικογένεια ίλη 
δυστυχεί καί απελπίζεται.

"Αν ποτέ μέλη τοιούτων οικογενειών ζητούν τήν έλευθέρωσίν τους 
διά μέσων απελπισμένων καί παραφρόνων, ή κοινωνία χρεωστεΐ νά 
ήναι συγκαταβατική μέ αυτά' καί καθένα; προτού σκληρύνει κατά, τού 
έζοκείλλαντος, νά σκεφθή καί τή θέση τού δυστυχούς εκείνου, καί νά 
ρίψη μέγα μέρος τή; εύθύνη; εΐ; τον άνυπόφερτον χαρακτήρα τού γκρι
νιάρη οικογενειάρχη. *

(ι885) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

Λ Έκ των χαρακτήρων ούδέν μετεολήθη καθ’ όσον άφορί τδ λεκτικόν ή τήν 
ορθογραφίαν, καθόσον είναι λίαν γνωστή ή τού Σεβαστού Ποιητοϋ κ. Λασκαοα'- 
του ’ιδία δοξασία περί τε τήν γλώσσαν καί τήν ορθογραφίαν.

Εν ’Ανδριανουπόλει τη 20 Αύγουστου 188S

Άζιο'τιμι Kvpie,

Εις τήν στιγμήν τκύτην λαμβάνω τάς όλίγας ΰμών γραμμάς, αίτινες σφοδρώς συν- 
εκίνησάν με, προς δε τδ εκλεκτόν σώμα τού ωραίου ημερολογίου Σας.

Έσωκλείστως ευρίσκετε ποιημάτιόν μου, προ μικρού χάριν τής «Ποικίλης Στοαι:» 
στιχουργηθέν. Ελπίζω, αν οΐ ενταύθα φίλοι μ.ου δεν με κολακεύουν άπό εΰμένειαν, νά 
φανή ύμϊν επίσης αρεστόν.

Ύπερχαίρω, Αξιότιμε Κύριε, διότι ήδυνήθην νά τηρήσω τον λόγον, ον εδωκα ύμ~ν 
εσχάτως κα'ι νά συνάψω οΰτω σχέσιν μετά τού ΰμετέρου άξιολόγου έργου κα'ι τού 
ατόμου υμών.

GUSTAVE LAFFON

εις; την νεαν εαααδα

^^^■χι, νά μήν έντρέπεσα 

Καί κράτει τό κεφάλι σου 
Δέν είσαι άγνωστο παιδί, 

ι, όχι, νά μή λυπήσαι 
’ψηλά ’σάν περπατής· 
βασιλοπούλα είσαι

Κι’ είναι κληρονομιά σου τό χώμα ’ποϋ πατεΐς.

Τάχα γιατί σ’ ’γέννησε ’σάν ήτο πειά ριχμένη 
Ή δοξασμένη μάννα σου σέ σίδερα βαρειά, 
Καί μέ καϋμούς καί δάκρυα σ’έχει άναθρεμμένη 
’Ανάμεσα σ’ ανήμερα καί ψοοερά θεριά.

Θά σ’άρνηθή, θαρρείς, αυτή καί θά σ’άποκηρύέη,
Θά σοΰ είπή αδέν είσαι σύ των σπλάγχνων μου παιδί», 
Αύτή ποϋ τόσα βάσανα έχει γιά σέ τραόήξει 
Κ’ ελπίζει πώς βασίλισσα μιά ’μέρα θά σέ ’δη;

Γνωρίζει μόνον ό ©εός τί θά είπή μητέρα, 
Μάννας αγάπη τί θά ’πή γιά όρφανά παιδιά· 
"Οσον έκεΤνα δυστυχούν ’κείνης, νύχτα ’μέρα, 
Τόσο πολύ φλογίζεται καί καίετ’ ή καρδιά.
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Όχι, νά μήν έντρέπεσαι ’σάν λέγησ τδνομά σου, 
Τήν δό£α του δέν έσβυσεν δ χρόνος κι’ ή σκλαβιά, 
Καινούργια λάμψι τοΰδωσαν τά δυστυχήματά σου 
Κι’ ώς άστρο φέγγει ποθητό ς’ τήν νύκτα τήν βαθειά.

Όπου φανής καί άκουσθή ποια είσαι, πώς σέ λένε, 
Σ’ δλα τά στήθη ή καρδιαίς μεθούνε παρευθύς, 
Γιατί παντού αΙ πράέεις σου είνε έέακουσμέναι 
Καί βλέπει τήν εικόνα σου ’ς τόν ΰπνο του καθείς.

Έχεις τό βλέμμα ζωηρό, όλο φωτιά γεμάτο, 
’Ανάστημα ’σάν ταΐς θεαίς κομψό καί λυγερό, 
Στόμα τού έρωτος φωλιά, ’σάν τήν αυγή δροσάτο, 
Καί ρέουνε τά λόγια σου ’σά μέλι γλυκερό.

Όποιος σέ είδε μ(ά φορά ποτέ δέν σέ έεχάνει 
Καί όποιος σέ αγάπησε δέν σέ άρνεΐται πειά· 
’Σ τό πλάγι σου έπιθυμεϊ νά ζήση, ν’ άποθάνη 
Είτε σέ θρόνο κάθεσαι εϊτε τραβάς σκλαβιά.

Κή αύτή ή γλώσσα ποϋ ’μιλάς είνε γλυκεία σά μέλι, 
Όταν σ’άκούη ή μάννα σου χαίρεται κι’ απορεί- 
Είσαι παιδί της γνήσιο, άπόδειΕιν δέν θέλει· 
Ή μητρική της ή καρδιά κοντά σου λαχταρεϊ.

Δύο χιλιάδες πέρασαν, δύο χιλιάδες χρόνοι 
(Θεέ, δέν έβαρέθηκες καί σύ τόσον καιρό;) 
Ποϋ μαύρη μοίρα σέ κτυπά σέ άπονο άμονι 
Καί σέ καμίνι ζωντανή σέ ρίχνει φλογερό.

’Αλλά τ’άμόνι θά φθαρή καί ή φωτειά θά σούση 
Κι’ ή μοίρα ή σκληρόκαρδη θά κουρασθή κι’ αύτή, 
Καί τδνομά σου θ’ άντηχή ’ς ’Ανατολή καί Δύσι 
Ή άνθρωπότης δσω ζή, 'Ελλάς αγαπητή !

’Όπως ποθώ δέν δύναμαι, τώρα νά σέ υμνήσω, 
Καί παραλείπω πάμπολα πού έπρεπε νά πώ· 
’Αλλά έσΰ μέ συγχωρεϊς, συγγνώμην πρΙν ζητήσω 
Ώς £ένος άν σ’έπαίνεσα, ώς Έλλην σ’ άγαπώ.

’Εν ’ Ανδριανονπόλει τή 18)28 Σεπτεμβρίου 1883

(it STAVE LAFFOV

Σ. Π. Σ. Ό εις τό Πανελλήνιον γνωστός ήδη εύγενής Γάλλος καί λόγιος 
άνήρ X. Γουσταύος Λαφφών, Πρόξενος τής Γαλλίας έν Άνδριανουπόλει, διά λίαν 

κολακευτικού γράμματος, άπαντών εις επιστολήν ύμών, προθύιαως άπέστειλε διά 
τήν «Ποικίλην Στοάν», τό ανωτέρω δημοσιευόμενον νεώτατον ώραίον αυτού 
ανέκδοτον έργον. Κολακευόμενοι τά μέγιστα εκ των άριστων διαθέσεων τοΰ 
προσφιλούς άνδρός, λογιζόμεθα εύτυχείς, διότι καί τό ήμέτερον έργον κοσμείται 

διά τής έκλεκτής αυτού συνεργασίας.
‘Ο κ. Λαφφών έγεννήθη τω 1835 έν Κύπρω υπό πατρός Γάλλου έγκατα- 

στάντος έν τή νήσω ταύτη ώς Ιατρού. Έκ νεαρας ηλικίας φοιτήσας εις τά ελ
ληνικά σχολεία τής νήσου, έποτίσθη έν αύτοΐς τά πρώτα νάματα τής 'Ελληνικής 
παιδείας, ήτις άνέπτυξεν έν τή ψυχή αύτοΰ τήν προς τήν Ελλάδα ένθερμον αγά
πην του. Τού έρωτος τούτου πλεΐστα δείγματα παρέσχε τελευταίον διά διαφό
ρων έκλεκτών ποιημάτων, άτινα κατέστησαν αύτόν γνωστόν καί άγαπητόν παντί 
"Ελληνι. Ποός τόν διακεκριμμένον ημών φίλον καί εύγενή φιλέλληνα διαβιβά- 

ζομεν τάς ειλικρινείς καί ’ιδιαζούσας ημών εύγνωμοσυνας.

ΕΙΣ ΤΟ Ϊΰ-ΕΥΚΖΙΔΚΙΑ

τοΰ κ. Η. Β.

— Ό άνθρωπος ζή μόνον άγωνιζόμενος. Ό αγών είναι ή πρώτιστη τού βίου 
του, τής προόδου του, συνθήκη- ΰπό τήν ζωοποιόν αύτής ένέργειαν κρατύνεται 
ουσικώς, ηθικώς, πνευματικώς, δυνάμενος έκάστοτε ν’ άντιπαραταχθή κατά 
πάντων τών έχθρικών στοιχείων. 'Ιερά αποστολή, ήτις παρακολουθεί τόν βίον 
ήμών άπό τής πρώτης αυτού έν τή φύσει έμφανείας, μέχρι των τελευταίων καί 
πληρέστερων εκδηλώσεων αυτού έν τή κοινωνία καί εν τή Ιστορία. Οι μή άγω- 
νιζόμενοι, είτε λαοί, είτε άτομα, έκλείπουσι θαττον ή βράδιον έν τώ άσφυκτικώ 
τέλματι τής άκινησίας. Τουναντίον, ό αληθής άνθρωπος, θνήσκων, φέρει άνά χεΐ- 
ρας τό δπλον, είτε εις βάρβαρον ανήκει φυλήν, είτε εις λαόν πεπολιτισμένον, 
άλλα διαφέρει τό δπλον, άναλόγως τών καιρών καί τών ανθρώπων.

Σεπτέμβριος 1883-
ΝΕΟΚΑΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ



Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣίΣ)

ίνα ήδυνάμ,ην νά. εκλέξω ύπόθεσιν λόγου άλ
λην διά την άξιόλονον « Ποικιλην Στοάν», η 
εκείνην, ήτις έκ τών σπλάγχνων της γυναικείας 
καρδίας έξερχομένη καί διά της εύσεβείας 
συνανυψούσα τάς συμπαθώς πρός ταύτην δια- 

κειμένας, πρός αυτήν την καρδίαν της γυναικός ν’ άποτείνηται, δια- 
νοίγουσα ορίζοντα καθηκόντων εύρύτερον καί προθέτουσα ενώπιον της 
ευγενοΰς αυτής ψυχής εικόνα βίου ύψηλοτέρου καί θειοτέρου; "Αν ό 
άνηρ άπό τού νοός αυτού συνήθως δρμώμενος πρός την καρδίαν, κατέ:- 
χεται κατά τάς τού βίου κοινωνικά? συναλλαγάς, ή γυνή, παρ’ ή 
τό κύριον τής ένεργείας δργανον, δΓ ού ή οικιακή τηρείται ευδαιμονία, 
είνε αυτή ή καρδία, άπό ταύτης μεταφέρει τάς ιδέας καί δοξασίας 
αύτης πρός την άσθενεστέραν άλλα πολλακις λεπτοτέραν αύτης διά
νοιαν. Όθεν, όπως άπαντήσω είς την εΰγενη πρόσκλησιν τού παρόν
τος ημερολογίου, λαμβάνω ώς ύπόθεσιν της μικράς μου διατριβής την 
Ιίαιδαγωγικην άνάλυσιν ήρωίδος τινός της μυθικής της ’Ελλάδος 
εποχής, δΓ ης καθαρώς διοράται ποιαν καί τίνα ύψηλήν ιδέαν της 
έν τή κοινωνία θέσεως της γυναικός, ώς θυγατρός καί άδελφής, εί- 
χον οί πατέρες ήμών πρό 2,250 ετών.

Το πρότυπον τούτο τής γυναικείας άρετής, παρέχει ήμΐν ό κορυφαίος 
τών τραγικών τής 'Ελλάδος ποιητών δ Σοφοκλής, διά τής ’Αντιγόνης.

Άποφεύγουσα πάσαν φιλολογικήν ή φιλοσοφικήν κρίσιν έπ’ αυτού 
τού δράματος, ύποθέτουσα δε κατ’ άνάγκην γνωστήν καί αυτήν την 
μυθικήν τού προκειμένου δράματος ύπόθεσιν, περιορίζομαι είς εκείνα? 
υ.όνον τάς παρατηρήσεις, όσαι δύνανται νά ώσι προσιταί πρός την 
παιδαγωγικήν κρίσιν.
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'Οσάκις έν τή κοινωνία ή πίστις σαλεύεται, ή ηθική διαφιλονει- 
κεϊται, το σόφισμα τό κριτήριου των πράξεωυ άπό τής γενικωτέρας 
καί άσφαλεστέρας συνειδήσεως εις τήν παρ’έκάστω ατομικήν ύποβι- 
βαζει, σύγχυσις δέ καί ταραχή επέρχεται έκάστω ώς πρός τήν κα- 
θαράν τοϋ καθήκοντος έννοιαν και τήν έλευθέραν του πρακτέου κατά 
τήν σύγκρουσιν των καθηκόντων αΐρεσιν, δ δέ άνθρωπος έπτοημένος 
αδυνατεί νά διακρίνη τό καλόν τοϋ κακού, τό δίκαιον τοϋ άδικου, 
το όσιον τοϋ άνοσίου, τότε χαλαροϋνται πάντες οί δεσμοί τοϋ κοι
νωνικού, πολιτικού καί οικογενειακού βίου, ή διάνοια σκοτιζομένη 
άπόλλυσι τήν έαυτής πτήσιν, ή ποίησις πενθούσα φεύγει τάς πόλεις, 
ή δέ τέχνη, έστερημένη προτύπων ηθικού κάλλους, δουλικώς εξυ
πηρετεί τάς φαντασιώδεις παρ’ έκάστω νοσώδεις ορέξεις καί διαθέ
σεις, δημιουργούσα τέκνα, άφ’ ών μάτην ζητεί δ φιλόκαλος εμπνευσιν 
καί πίστιν. — Ή εποχή αύτη κριτικήν παριστώσα μορφήν βίου, μορ
φήν άγώνων καί στάσεων, πάλης καί καταδιωγμοϋ, ευτυχώς ούσα 
σύντομος, χαρακτηρίζεται συνήθως ώς μετατροπής εποχή. — Έν 
έκάστη δέ τοιαύτη, αναφαίνονται έν τω μέσω τής ταλαντευόμενης 
κοινωνίας ψυχαί ευσταθείς, έν αις ή καθαρά τού πρακτέου έννοια καί 
ή ζωηρά τής πίστεως είκών, ή λαμπρά καί πτερυγίζουσα ελπίς τού 
μέλλοντος συγκροτούσι τά άληθή τού δικαίου βίου στοιχεία, δι’ ών 
δρίζεται τί τό δίκαιον καί τό άδικον, τί τό καλόν καί τό κακόν. — 
Αί ψυχαΐ αύται ώς επί τό πλεΐστον είναι τά ιερά θύματα, άτινα 
απαιτεί άπαραιτήτως δ ανώμαλος κοινωνικός βίος πρός ίδιον εαυτού 
άγνισμόν καί πρός σωτηρίαν των ταλαντευομένων. Τά θύματα ταύτα, 
οντα γεννήματα καί τέκνα αύτής ταύτης τής έν μετατροπή κοινω
νίας, φέρουσιν άνεξαλειπτον τήν σφραγίδα τής έμπνεύσεως των σω- 
στικωτέρων ιδεών καί αισθημάτων, ών λεληθότως έκαστος φέρει έν 
έαυτω τά σπέρματα, καί δι’ ών δ φιλόκαλος κριτής κατά τήν ύψη- 
λήν τού καθήκοντος στιγμήν, δύναται νά διακρίνη ταύτην έπί τοϋ 
αγωνιζομένου δικαίου. Διά τούτο πολλοί μέν κατά τάς όλως θεω
ρητικής μελέτας έκ των ανωμαλιών τούτων τής κοινωνίας, συλλαμ- 
οκνουσιν έν τή διανοία αυτών ύψηλοτέραν τινά τοϋ καθήκοντος ιδέαν, 
ολίγιστοι δ’ ε’.σίν οί εκλεκτοί, οιτινες τό μεγαλείου καί το κάλλος 
τής ιδέας εκείνης βαθέονς συναισθανόμενοι, δρμώνται άκατασχέτως 
πρός πραγματοποίησιν αύτής, καί δαιμονιοϋντες όλως, άμβλυωποϋσι 
πρός τούς κινδύνους, τάς ταραχάς. τάς κατακρίσεις καί συκοφαντίας,
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μέχρις ού Ισχυρότερα, δύναμις, δι’ αύτοϋ τού θανάτου ή καί τής 
έλευθέρας αύτών αυτοθυσίας, θέση έπί της κεφαλής αυτών τόν στέ 
φανόν τοϋ μαρτυρίου.— Ό άγων τότε τών περί αύτάς παύει, ή σύγ- 
χυσις τών ψυχών καθαρίζεται, οί οφθαλμοί της διανοίας τών διω
κτών ανοίγονται καί τό ύψος τοϋ θύματος έν τή ουρανία αύτοϋ 
λάμψει καταφαίνεται! Είναι στιγμή, καθ’ήν έξεγείρεται είς τάς καρ
δίας τών άπιστων ή πίστις, μονιμοποιείται ή σαλευομένη ελπίς, καί 
κατέρχεται ή θεία χάρις μεταξύ τών άνθρώπων, όπως διά της αλη
θούς μετάνοιας έξαγνίση τούς άμαρτήσαντας ! Είναι δέ άνάγκη, φαί
νεται, χάριν τών πολλών θύματος ένος. Ή πάθησις τούτου είναι κλί
μα', δι’ής συνδέεται ή μικρόψυχος καρδία πρός την έαυτης ποθου 
μένην πίστιν ! 'Γοιαύτην μεγαλοπρεπή εικόνα παρίστησιν ήμΐν διά τής 
’Αντιγόνης ή ούρανιος τής δραματικής ποιήσεως μούσα.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Ή μεγαλοπρεπής τών Θηβών πόλις μετά πόλεμον μακρόν καί μα- 
χην φονικήν κατά τήν τών Άργείων έπίθεσιν πρός τάς πολυπύργους 
τής έπταπύλου πόλεως επάλξεις, μ.ετά τήν άλληλοκτονίαν τών κρα
τουντών άδελφών, τήν μέν πολιτικήν άρχήν παραδίδωσιν εις τάς χεΐρας 
τοϋ Κρέοντος, τοϋ θείου τών αδελφών, τόν δέ πρός τούς θεούς ύμνον τής 
έαυτής σωτηρίας έκ χαρας άμα καί εύγνωμοσύνης παρασκευάζε
ται νά τονίση εύλαβώς καί εύθύμως περί τούς εύστήλους ναούς, άφ’ ών 
ό πολύαιμων “Αρης, τοσούτω θριαμβευτικώς τόν έπικείυ-ενον βέβαιον 
είχεν άπομακρύνει όλεθρον.

Τήν ταραχήν διαδέχεται γαλήνη είς τάς ψυχάς τών πολιτών, τήν 
ορμήν καί τήν κίνησιν ή ηρεμία καί ή άκινησία τοϋ στρατού, τήν 
θύελλαν και καταιγίδα τοϋ αιθέρας διασκορπίζει δ τών Θηβών προσ
τάτης "Ηλιος. Τά πάντα προπαρασκευάζουσι στιγμήν έκπληρώσεως 
καθήκοντος θρησκευτικού, ούτινος άνάγκην έχει σύμπασα ή πόλις, όπως 
έπανεύοη τήν προτεραν αύτής γαλήνην καί ησυχίαν. Είς μόνος έν τή 
καρδία καί τή συνειδήσει αύτοϋ, παρασκευάζει τήν μ.έλλουσαν ταρα
χήν τών φιλησύχων πολιτών καί διά τής άφροσύνης αύτοϋ υ.έλλει 
νά. έπισπάση επί τής πολεως καί τοϋ ίδιου αύτοϋ οίκου τήν άπαραί- 

τητον τών θεών τιμωρίαν. Συγκαλεΐ δ Κρέων τό Συμβούλων τών γε
ρόντων πρό τών όποιων εκτυλίσσει τό σόφισμα τής έν αύτω ηθικής 
πάλης, καταδεικνύων αύτήν ταύτην ώς τήν ύψίστην τών πολιτικών 
αύτοϋ άρετών, άγωνίζεται παντί λόγω νά προκαταλάβη τάς συνειδή
σεις τών πεπειραμένων τούτων τής πόλεως φυλάκων. Καί όσω ίσχυρο- 
τέοα είναι ή έν αύτω φωνή τής άδικου άποφασεως, τόσω θρασύτερος 
καί κομπωδέστερος φαίνεται ύπερμαχών τής πόλεως, καί συνενόχους 
θέλων νά προσλάβη τήν ίσχυράν ταύτην μερίδα τών πολιτών, έπιζη- 
τεϊ νά μερισθή τήν εύθύνην τής άσεβοϋς αύτοϋ πράξεως μετά πολ
λών άλλων, νομίζων ούτως, ότι δύναταινά σκοτίση έν έαυτω τήν συνεί- 
δησιν καί νά σιγήση τήν ©ωνήν αύτής, ήτις άπό τής ώρας ήδη τής 
αίρέσεως ζωηρώς έν αύτω είχεν έξεγερθή! — Τήν δέ μέλλουσαν συμφο
ράν ή καρδία άπαντων τών πολιτών άρχεται συναισθανομένη καί περί
φοβοι πάντες κρατοϋσι τήν κρίσιν αύτών άπηωρημένην. Ή δέ χαρά, 
ήτις δικαίως έπρεπε νά κατέχη τάς καρδίας, ύποχωρεΐ είς τήν αμφι

βολίαν καί τόν οόβον.
Ό αιθήρ σιγά σιγήν θανάτου, ούδεμία άνέμου πνοή, ούδεμία φύλ

λων κίνησις! ούδεαία όρνέων πτήσις, ούδέν μάντευμα, ούδεμία νεφέ
λης σκιά τάς καυστικάς τοϋ μεγαλοπρεπούς δίσκου τοϋ ήλιου έπισκια- 
ζει. Ή φύσις σύμπασα, οί Θεοί καί οί άνθρωποι φαίνονται έν άπεκδοχή 
μεγάλου τινός γεγονότος! Ποιον άρα μέλλει νά τελεσθή τής φύσεως 
μυστήριον; Τί τό κοινόν μεταξύ άνθριύπων καί στοιχείων: Μήπως έμ- 
φάνισίς τις μεγάλης Θεότητος έπί τής έπτοημένης πόλεως τών Θηβών 
μέλλει νά διασκορπίση τό σόφισυ.α τής μελετωμένης άμαρτίας; "Η 
μήπως ένσάρκωσίς τις γενήσεται αιωνίου καί άπαραγράφου τίνος νό
μου τών Θεών! ’Ακούσατε!!!

Κρέων δ νέος τών Θηβών βασιλεύς κηρύττει, όπως, έκ τών δυο 
φονευθέντων άδελφών Έτεοκλέους καί Πολυνείκους, τόν μ.έν νά θαύη 
ή πόλις έπαξίως τής θέσεως καί τής άρετής αύτοϋ, τό δέ σώμα τοϋ 
ατυχούς Πολυνείκους νά έκθέση βοράν τών όρνέων καί έγκαταλείψη 
αυτό άταφον, άκλαυστον καί άκτέριστον. Τοϋ δέ κηρύγματος τούτου 
“ροσκαλεϊ φύλακας τούς γέροντας τοϋ Θηβαίκοϋ Συμβουλίου, δπερ 
αποποιείται τήν φυλακήν τοϋ πτώματος, ύποδεικνύον ώς καταλλή
λους φύλακας αύτοϋ νεωτέρους, ταπεινοτέρους, καί άπειροτέρους τής 
πολεως άνθρώπους. Ή πόλις τών Θηβών άλλα φρονεί έν τή ψυχή 
αυτής, συμμερίζεται δέ τήν γνώμην ταύτην καί το Συμβούλιον, εννοεί 
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τό άσεβές καί τό άδικον τού κηρύγματος, άλλά σιγά διότι πρέπει 
νά κράτη τό ίσοζύγιον μεταξύ της νέας άρχής καί τών πολιτών, τών 
προλήψεων τής κοινωνίας καί τής αληθούς θρησκείας! ή δέ μέριμ.να, 
μ ή ή άποδοκιμασία αυτού έξεγείρη έν τή πόλει νέας ταραχά; καί 
νέους έμφυλίους πολέμους, άναγκαζει αυτό έκ φόβου ούχί προς τόν τύ
ραννον, άλλα πρός τήν έπαπειλούσαν τήν πόλιν δυστυχίαν νά σιωπίή 
παρά συνείδησιν.—Το Θέατρον ύπό τών προαισθημάτων καί τών ιδεών 
τούτων προκατειλημμένον έκ δεισιδαιμονίας ή καί ύπό μυστικού τίνος 
θρησκευτικού προαισθήματος κατεχόμενον, άναμένει μετ’ άνυπομονη- 
σίας, περιέργειας άμα καί πόθου τήν γενναίαν καί ύψηλην ψυχήν, ήτις 
την ουράνιον ταύτην τού ηρωισμού εικόνα μέλλει ενώπιον του νά δια- 
δραματίση!— ’Εξέρχεται τών αύλείων πυλών ’Αντιγόνη ή θυγάτηρ 
τού Οίδίποδος, τό σέμνωμα τής υίϊκής άφοσιώσεως, ή ισχυρά καί θελ
κτική είκών τής ύψηλής καί θείας άγάπης, δι’ ής καί μόνης διαδρα
ματίζονται έν τώ άνθρωπίνω βίω τά μεγάλα καί ύψηλά έργα!!—· 
Κόρη σεμνή καί αίδήμων, άπέρριτον φέρουσα στολήν, μέ βήμα μόνι
μον, σταθερόν καί άποφασιστικόν, προβάλλει έπί τής σεμ,νής καί αγνής 
αύτής μορφής τό έμβριθές, γαλήνιον, καί διά τής ηρωικής άποφάσεως 
κεχρωματισμένον μέτωπον ! Είναι είκών εύγενούς ψυχής, έν ή, έλευθέρα 
βουλήσει έναντίον τού κηρύγματος καί τής διαταγής τών άρχών καί 
έναντι τής άπαοαιτήτου τιμ.ωρίας, έγένετο ήδη ή ύψηλή αϊρεσις τού 
.τρακτέου, ήτις παρέχει αύτή καί τήν πρός τόν θανατον άφοβίαν.— 
Συγκινεϊ ή οψις αυτής τούς πάντας καί έκ τών καρδιών απάντων δια- 
δοχικώς άποσπα τήν έκπληξιν, τόν θαυμασμόν, τόν έλεον, τόν οίκτον 
καί τόν έρωτα. Άντίθεσις όντως γραφική παρίσταται μεταξύ τού 
φρονήματος αυτής καί τής καρδίας! Ό δέ λεπτός καί έξησκημένος 
τού ’Αθηναίου οφθαλμός, διακρίνει έπί μέν τού γενναίου στήθους αύτής 
τούς ιερούς καί ισχυρούς παλμ.ούς τής άδελφικής άγάπης, τής ΐσχυράς 
ταύτης πηγής τής ηρωικής αύτής δυνάμεως, έπί δέ τού μετώπου τής 
παρθένου, άναγινώσκει τήν ίσχυράν άπόφασιν τής έκτελέσεως τού ύψί- 
στου τών καθηκόντων, ένώ τό βλέμμα αύτής έστραμμένον πρός τήν 
γήν, έν μόνον βλέπει προ αύτής, τό ήτιμασμένον καί κατακείμενον σώμα 
-ού φιλτάτου αύτής άδελφού άκλαυστον καί άταφον. — ’Ορφανή πα- 
τρός, έστερημένη τών ευλογιών τού οίκου καί προ μικρού άπορφανι- 
σθεϊσα δύο φιλτάτων άδελφών άπου.ονούται, καί έν τή έοημία τής 
καοδίας αύτής πιστεύει, ότι μόνη ή μετά τών άποθανόντων αύτής οί-

της 
καί 

άλλεπάλληλα τού οίκου αύτής δυστυχήματα;! Άλλ’ένθυ- 
τού Κρέον. 
αύτής φυ- 
πώς είναι 

Γαύτην
ποθούσα, έξ 

θανόντας, νά
Λ . >μετ

τώ "Αδη συνέντευξις δυνήσεται νά πληρώση 
αύτής.— Πρός τί λοιπόν πρέπει νά ζήση, μ

κενόν 
τόσα

κείων εν 
καρδία; 
τοιαύτα 
μείται, ότι μ.ένει εΐσέτι αύτή, άόελφη έντός τών άνακτόρων 
τος, ή χαρίεσσα καί τρυφερά ’Ισμήνη, ήτις τή; γυναικείας 
σεως πλήρη συνείδησιν έχουσα, άδυνατεί νά κατανοήση, 
δυνατόν νά παοακούση τις εις τά κηρύγματα τού άρχοντος; 
προσκαλεί ή Αντιγόνη έ'ξω τών άνακτόρων καί φαίνεται 
ύπερβαλλούσης στοργής καί πρός αύτήν καί πρός τούς 
καταστήση συμμέτοχον τής ίεράς άποφάσεως καί νά συναποθάνη t 
αύτής.—· Δύο ένταύθα παρίστανται άντίθετοι χαρακτήρες γυναικός» 
καί έφ’έκάστου τούτων καθαρώς διακρίνει ό ’Αθηναίος τις είναι ή γυνή 
καί τις δύναται νά ήναι!!

Κατά τάς μεταβατικάς τών κοινωνιών περιόδους ισχυροί νόες, θεε- 
μαί καρδίαι, ζωηραί καί έμβριθείς άντιλήψεις, έν εύλαβεία τών νοη
μάτων καί αισθημάτων γεννώσι συνήθως τούς άρχηγούς τών φιλοσο
φικών καί καλλιτεχνικών σχολών, ών έκαστος δυσφορών πρός τάς 
συγχρόνους ήθικάς κοινωνικά; άνωμαλίας καί διψώσαν έχων τήν ψυχήν 
πρός εύγενεστέραν ύ'παρξιν, έν ή δύναται ή καρδία νά εύρη τήν έαυ- 
τής άναπαυσιν καί εύδαιμονίαν, δημιουργό; γίνεται νέας τινό; παρα- 
στάσεως κατ’ιδέαν βίου ή μορφής τέχνης. Ή δέ στιγμή τής δημιουρ
γικής ταύτης καί θεία; δυνάμεως, ούσα έξαλλος έν. τή άντιλήψει αυ
τής, ποοθέτει πρό τών άσθενεστέρων άλλα φιλόκαλων καρδιών τό κατ’ 
ιδέαν βίου εύγενεστέρου καί ύψηλοτέρου, ένθα εύρίσκει ή καρδία τήν 
έαυτής ίκανοποίησιν. Τοιαύτη ήτο καί ή στιγμή καθ’ήν άντελήφθη 
καί ό Σοφοκλής τήν γυναίκα κατά τήν άνώμαλον τότε ’Αθηναϊκήν 
κοινωνίαν, έν ή δύσκολον καί έπικίνδυνον ήτο νά ύπερπηδήση ή γυνή 
τά όρια τού γυναικωνίτου, όπως συναντηθή μετά τού άνδρός έν ίσό- 
τητι πνευματικής ζωής, ευσεβούς βίου καί έλευθερωτέρας καί ήθικωτέ- 
ρα; σκοπίαου ένεργείας. — Ύπο την κατάραν τής τότε ’Αθηναϊκής κοι
νωνίας καί ύπό τάς συκοφαντίας κακοβούλων άνδρών καί γυναικών, 
εύοίσκετο σύγχρονος γυνή, σεβαστή καί σοφή, τιμώσα τό γυναικεΐον 
φύλον. Τό δέ μέγα αύτή; αμάρτημα ήτο, ότι ό Θεός τής δικαιοσύνη; 
είχεν άποκαλύψει πρό τή; συνειδήσεως αύτή;, ότι ήτο όντότης έλευ
θέρα εις τούς αυτούς θρησκευτικούς, κοινωνικούς καί ήθικούς ύποκειμέ- 
νη νόυ.ου;, εις ούς καί δ άνήρ, όΤ αύτήν τήν φύσιν τής ψυχής.
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Οί φιλόσοφοι, ήθολόγοι, καλλιτέχναι γράφουσι, συζητοϋσι, γλύφουσι. 
και διά πάσης τέχνης μορφής παριστώσι την άξιοπρέπειαν, τό μεγα- 
λεΐον, την αρετήν τοιαύτης τινός γυναικός.—-Υπό των τοιούτων ιδεών 
έμφορούμενος καί δ μέγας της ποιήσεως καλλιτέχνης, έξήρε έν τω βίω 
της γυναικός, την θυγατέρα καί την άδελφήν, ην κατέστησε θεσμο
φύλακα των ιερών τοϋ οίκου συμφερόντων καί ιέρειαν της ευλαβούς 
στοργής της καρδίας. Ό χαρακτηρ λοιπόν της ήμετέρας ήρωΐδος, είναι 
χαοακτήρ έξοχος της ύπερτάτης γυναικείας άρετής, ήτοι χαρακτηρ 
άγνώς καί εύλαβώς έρώσης καρδίας· ή δέ ισχύς καί τό άκατάβλητον 
τού θάρρους αύτής, ούδόλως έλαττούσαι την τρυφερότητα των αισθη
μάτων αύτής, είναι τό μέτρον της άφοσιώσεως καί της στοργής! Έξη- 
γέρθη ήδη έν τή καρδίζ τής γυναικός τό συναίσθημα, ότι έδημιουρ- 
γήθη φύλαξ των ιερών καί θείων συμφερόντων τής αληθούς καί ειλι
κρινούς τών καρδιών συναλλαγής, καί άπό τής στιγμής ταύτης έπί- 
κειται αυτή ή των συγχροκωκ χατάρα'·

Αί προλήψεις καί τά πάθη τών άμβλυωττόντων, δ φθόνος καί τό 
μίσος τών πολεμίων πρός τήν δύναμιν αύτής, άποτελοϋσι τά στοιχεία 
τής βιοτικής πάλης καί τό μέσον τού μαρτυρικού αύτής βίου. Τοιοϋτος 
φαίνεται δ χαρακτηρ τής ’Αντιγόνης! χαρακτηρ, ον έσχημάτισαν αί 
συμφοοαί τού οίκου, αί οεινοπάθειαι τού πεφιλημ-ένου άομμάτου αύτής 
πατρός καί τέλος δ θάνατος προσφιλών αδελφών! χαρακτηρ. δστις 
έσχηματίσθη έν μέσω άγώνων καί θυσιών δΓ αύτής τής παραδειγ
ματικής αύταπαρνησίας πρός πάσαν ηθικήν συναλλαγήν τής καρ
δίας αύτής. Ή εύσεβής θυγατηρ, ή άφωσιωμένη άδελφη, δέν ήδύνατο 
ή νά ήναι πιστός ύπηοέτης τών αιωνίων καί άγράφων νόμων τής σεμνής 
ηθικής. Είναι ή φυσική καί κανονική πορεία τής άνθρωπίνου καρδίας, 
ή δ’ εύσεβής αϋτη καί κατ’ ολίγον διαπαιδαγιόγησις τών αισθημά
των και ιδεών κατ’ άνάνκην διέπλασαν τήν ήρωίδα ύψηλοτέρων 
έφέσεων. Είναι ήρωίς, διότι έγένετο ήρωις! διαδραματίζει βίον ηρωι
κόν, διότι οϋτω διεπαιδαγωγήθη πρός τόν βίον, διά τής καθ’ έκα— 
στην αυτοθυσίας καί αύταπαρνησίας αύτής.

Ή δέ ’Ισμήνη ή είκών τής έλαφρας χάριτος καί τών θελκτικών άλλ*  
αχρωμάτιστων τής γυναικείας καρδίας άρετών, είναι ούχ ήττον αδελ
φή τής ’Αντιγόνης.·—Τρομάζει πρό τής τολμ.ηράς καί άφοονος προ- 
τασεως τής άδελφής αύτής, ποοτιθεμένης νά θάψη παρά τά κεκη- 
ρυγμένα το σώμα τού Πολυνείκους. Παρακαλεΐ, κλαίει, θρηνεί, θέλει 
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ν’ άποσπάση τήν προσφιλή αύτής άδελφήν έκ τοϋ προκειμένου κιν
δύνου, άλλά τέλος φοβουμένη δι’ έαυτήν άποποιεϊται νά λάβη μέρος 
εις τόν ένταφιασμόν τού αδελφού. Μάτην άναμιμνήσκει εις τήν άδελ
φήν αύτής τάς συμφοράς τού οίκου καί την θέσιν αυτών, ώς γυναικών, 
έν τή κοινωνία.

Άλλ’ έννοεϊν χρή τούτο μέν γυναϊχ’ δτι 
έφυμεν, ώς πρός άνδρας ού μαχουμένα.

Καί αϋτη μέν άσπαζεται τόν συνήθη βίον διά νά ζήση, ή δέ’Αντι
γόνη ευρίσκει τήν ίκανοποίησιν τής καρδίας αύτής έν τω Αδη μεταξύ 
τών άποθανόντων φιλτατων αύτή. Διατί τούτο; Διότι ή μέν ήγαπησεν, 
ή δέ νον.ίζει, ότι άγαπα! Δικαίως δέ ταπεινούται πρό τής άδελφής 
αύτής καί έπέρχεται ή μεταξύ τών καρδιών διαφωνία. Καί πώς ήτο 
δυνατόν νά ταυτισθώσιν; όταν ή μέν άσπάζεται τόν θάνατον ύπέρ 
τών τεθνεότων Φίλτάτων, ή δέ τήν έαυτής ζωήν έπτοημένην ενώπιον 
τού κινδύνου ,

'Εγώ μεν ούκ άτιμα ποιούμαι, τδ δέ 
βία πολιτών δράν έφυν αμήχανος.

γεννηθεΐσα, λέγει φύσει άδύνατος τού νά πραττη έναντία όλων τών 
πολιτών 1 Ή πρόφασις αϋτη άποχωρίζει τάς δύο άδελφάς, ή δέ ’Αντι
γόνη καίτοι πρός τόν βέβαιον βαδίζουσα θάνατον, μέριμνα καί λυπεϊ- 
ται διά τήν τύχην τής’’Ισμήνης!

»άλλ’ ϊσθ’ δποΐά σοι δοκεϊ, κείνον δ’ έγώ 
»θάψω· καλόν μοι τούτο ποιούση Θανεϊν· 
«φίλη μετ’ αύτού κείσομαι, φίλου μέτα, 
«όσια πανουργήσασ’· έπεί πλείων χρόνος 
»δν οεϊ μ’ άρέσκειν τοΐς κάτω τών ένθάδε. 
»έκεϊ γάρ άε! κείσομαι· σύ δέ, εί δοκεΤ, 
»τά τών Θεών έντιμ’ ατιμάσασ' έχε».

Γνωρίζει, ή ’Αντιγόνη πώς πρέπει νά γίνη άρεστη εις έκείνους, εις 
ους μάλιστα πάντων πρέπει ν’ άρέσκη καί όταν αί έν αύτή δυνάμεις κα- 
ταπέσωσι τότε μόνον θέλει παύσει!—ΓΙρόςταύτα, καίτοι άσθενή έ'χου- 
σα τήν τού καθήκοντος άντίληψιν ή Ισμήνη, άνομολογεϊ, ότι ό'ντως 
φίλη ποός Φίλους ποοεύεται ή άδελφή αύτής, καί άπό τής στιγμής 
τα .της άρχεται καί έν αύτή ή συνείδησις τού προκειμένου καθήκοντος 
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έζεγειρομένη. "Οθεν καί μετ’ ολίγον, όταν πρό τοϋ Κρέοντος βλέπη τον 
βέβαιον της αδελφής αύτής θάνατον, ή στοργή τής γυναικός διαμαρ
τύρεται κατά τής πρότερον ασθενούς κόρης καί θέλει νά συναποθανη, 
μετά τής αδελφής αύτής! ’Αλλά φεΰ! Δέν δύναται νά συναποθάνη, 
διότι δέν συνειργάσθη είς την όσίαν τού καθήκοντος έκπλήρωσιν ! πρέ
πει νά ζήση διά νά έζαγνισθή καί αυτή έκ τής έζ αδυναμίας αμαρτίας, 
ήν προ τών ιερών αδελφικών καθηκόντων ήμάρτησεν !

Οΰτω λοιπόν προπαρασκευάζει δ Σοφοκλής τάς καρδίας τών Άθη· 
ναίων πρός το μετ’όλίγον ενώπιον αύτών διαδραματισθησόμενον δράμα. 
Ή ηρωική τής ’Αντιγόνης πρός τόν θανατον παρασκευή, δ πείσμων 
καί εμπαθής παρά τω Κρέοντι εγωισμός, τό μυστικόν καί μ.ύχιον προ
αίσθημα τών πολιτών καί ή συντηρητική τών πρεσβυτών τοϋ Συμβου
λίου προσπάθεια, προπαρασκευαζουσι τό κριτήριου τών φιλοθεαμόνων 
’Αθηναίων.·—Καί!

Ό αιθήρ συνταράσσεται, λαϊλαψ απροσδόκητος καί αιφνίδια τά 
δένδρα πρόρριζα άνασπα, νεφέλη πυκνή τόν μέγαν δίσκον τοϋ μεσου- 
ρανούντος ήλιου καλύπτει, οί κύνες όρύονται, τά πτηνά περίφοβα πρός 
τήν γήν κατέρχονται, ζητοϋντα άσυλον καί καταφύγιον! οί δέ φύλακες 
τοϋ σώματος τοϋ Πολυνείκους περίφοβοι καί συντεταραγμένοι προασπί
ζονται αύτούς κατά τών στοιχείων ! Έν τω μέσω δέ τής γενικής ταύ- 
της ταραχής ακούονται όζεις οΐ θρήνοι τής ’Αντιγόνης, ήτις, ώς τό 
πτηνόν, λέγει δ ποιητής, δπερ είς τήν φωλεάν αύτοϋ έπανακάμπτον 
καί μή εύρίσκον τούς νεοσσούς αύτοϋ, όζείας έκπέμπει φωνάς, οΰτω καί 
αΰτη έν σπαραγμό» ψυχής τόν φίλτατον αυτή θρηνούσα αδελφόν, προσ
έρχεται καί παλιν νά κωκύσγ καί δι’ έλαφράς γής νά καλύψη τό 
σώμα αύτοϋ. Προ ούδενός δέ πτοουμένη καί πρός τάς άπειλάς τών 
στοιχείων γενναίως άνθισταμένη, προσέρχεται κομίζουσα μεθ’ έαυτής 
τά πρός τήν ταφήν αναγκαία, καί περιπτύσσεται έν στοργή ιερά τόν 
κατακείμενον νεκρόν! — Άντιθέτως πρός τήν εικόνα ταύτην, δ Κρέων 
μετά τό τυραννικόν καί ασεβές αύτοϋ κήρυγμα, καθ’ δ οί θειότεροι τών 
κατ’ άνθρωπον ηθικοί νόμ.οι μέλλουσι νά παραβιασθώσιυ, είναι βέβαιος, 
δτι ούδεμία ανθρώπινη δύναμις δύναται νά παρακούση αυτόν. Άλλ’ 
άπατάται, διότι μετ’ ολίγον φύλαζ τοϋ σώματος άσθμαίνων, σπεύδει 
ν’ άποκαλύψή αύτω, ότι άπενεμήθησαν τω ΙΙολυνείκει αί τής ταφής 
τιμαΐ άπο αφανούς καί αγνώστου χειρός. Ό χαρακτήρ τοϋ φύλακος, 
έναντι τής τραγικής μορφής τών πρωταγωνιστούντων, παριστά τήν 
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άληθή κωμωδίαν έν τή ύψηλή ταύτη ιερά τραγωδία ! άντιπροσωπευων 
τούς παρά τοΐς πολλοΐς φρονίμους καί τίμιους, ών ή μόνη μέριμνα έστ.ν 
ή τής ιδίας αύτών ευζωίας καί εύεζίας σωτηρία! —Τό άκουσμα έζαι- 
ρεθίζει έν τή καρδία τοϋ Κρέοντος τήν οργήν, τήν άγανάκτησιν καί 
τήν τυφλήν έκδίκησιν κατά τοϋ τολμήσαντος νά παραβή τάς αύθευτι- 
κάς αύτοϋ διαταγής. Ό δέ χορός άπό πολλοϋ ήδη κατεχόμενος, ύπό 
μυστηριώδους τινός ανησυχίας καί εύλαβοϋς φόβου, «Βασιλεύ, λέγει, 
φοβούμαι μήπως τό έργον τούτο ύπό τών Θεών έτελέσθη»!!

«άναέ, έμοί τοι μή τι καί θεήλατου 
τοΰργον τόδ’ ή Εύνοια βουλεύει πάλαι».

Είναι μουσική προπαρασκευή τών καρδιών πρός τό μέλλον δραμα
τικόν ούράνιον μ.έλος ! ! Πώς ήτο δυνατόν νά φαντασθή δ πολίτης Θη
βαίος, ότι θα εύρεθή άνθρωπος θέλων, νά θυσιάση έαυτόν διά νά τελε- 
σθώσι τά διά τόν νεκρόν τοϋ Πολυνείκους νενομισμένα τής ταφής ; άν 
δέ τις τοιοϋτος εύρεθή, βεβαίως Θεοί δι’ αύτοϋ ένεργοϋσι καί έπομ,ένως 
τό έργον έστί θειον ! ! Φαίνεται δέ, ότι ή πεπειραμένη καρδία τών γε
ρόντων, πιστεύει είς τήν ύπερτάτην ταύτην αρετήν καί θαυμάζουσα 
τόν άνθρωπον έν τή μεγαλοφυία, μεγαλοψυχία, εύσεβεία καί αύταπαρ- 
νησίζ αύτοϋ, τονίζει τον θαυμάσιου εκείνον ΰμνον, ένθα κατ’ ολίγον έκ- 
τυλίσσεται ή αληθής τοϋ καθ’ ολου ανθρώπου είκών, καταφαίνεται δέ 
καί τό μεγαλείου τής περί τούτου άυτιλήψεως τοϋ ποιητοϋ. Καί ένω 
τοιαϋτα φρονεί έν άνατάσει ψυχής, παρουσιάζεται ένώπιον αύτοϋ ’Αντι

γόνη ή θυγάτηρ τοϋ Οίδίποδος!
Εικόνα αντιθέσεων καί γραφικωτάτην παριστά ήμΐν ή στιγμή αΰτη, 

δτε ή ’Αντιγόνη άγεται ύπό τοϋ φύλακος ένώπιον τοϋ Κρέοντος. Προσ
έρχεται σταθερφ τω βήματι καί άνευ άντιστάσεως ή παρθένος, κάτω 
νενευκυϊα, φέρουσα έπί τοϋ μετώπου αύτής την ίκανοποίησιν τής ήρωί- 
κής άποφάσεως! Γαλήνη ούράνιος καί μεγαλεϊον θειον περιχέεται περί 
αυτήν, ατενίζει δέ γενναίως καί καρτερικώς προς τόν θάνατον ! Έπί 
τής μορφής τοϋ Κρέοντος άναγινώσκεται ή ταραχώδης τών παθών κί- 
νησις καί τό τεταραγμένον αύτοϋ βλέμ.μα προδίδει τήν πάλην τής συ- 
νειδήσεως αύτοϋ. Κατά δέτόν μετά τοϋ φύλακος διάλογον, αποκαλύπτει 
τούς κεκρυμμένους αύτοϋ διαλογισμ,ούς καίτούς φόβους στάσεων πολιτι
κών καί ταραχών κατά τής έαυτοϋ αρχής. Ή γαλήνη ένταϋθα, ή τα
ραχή έκεϊ, ή σταθερότης έπί τής γυναικός, τό ακατάστατου τών παθών
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έπί τής μορφής τού Κρέοντος, άποτελούσι παραδειγματικήν όντως την 
έκ της άντιθέσεως αρμονίαν· ή δέ τών σεβασμίων γερόντων όψις Six 
τήςέκπλήξεως καί τού θαυμασμού συμπληροί την δλην εικόνα. ’Ενταύθα 
διά τού διαλόγου καθαρίζει δ ποιητής εις τήν διάνοιαν τού θεάτρου 
τήν προκειμ.ένην ΰπόθεσιν καί καταδεικνύει άνευ περιστροφής, ότι έν 
γνώσει καί διακρίσει τού ποοκειμένου κινδύνου, έτελέσθη τό μ,έγα της 
αδελφικής άφοσιώσεως έργον.

Ύψούνται αίφνης οί όφθαλμ.οί της ’Αντιγόνης πρός τόν ουρανόν, 
έζογκούται τό στήθος αύτής ύπό έσωτερικής θείας δυναμεως, έντείνε- 
ται έπί τού μετώπου ή ισχύς αύτής, αποκαλύπτεται πρό τών οφθαλ
μών τής διανοίας τό θειον καί ύψηλόν τής ύψηλής ηθικής δόγμα, πε
ριστοιχίζεται ή ασθενής κόρη ύπό θείων καί άκαταβλήτων δυνάμεων 
καί στηριζομένη έπί τού δεξιού ποδός, ήρωικώς έν σταθερά σοβαρά 
καί άναλλοιώτω φωνή, αναφωνεί ένώπιον τού Κρέοντος τήν δαολογίαν 
τής έαυτής πίστεως, προς ήν άπό πολλού ήδη παρεσκευάζετο αυστη— 
ριωδώς πως τό θέατρον, δ χορός καί οί πολΐται ’Αθηναίοι.

«Ού γάρ σίμοί Ζεύς ήν ό κηρύϊαε τόδε, (φωνεΐ ή 
»Οΰδ’ ή σύνοικοί τών κάτω Θεών Δίκη Κ®ΡΊ) 
«Τοιούσδ*  έν άνθρώποισιν ώρισεν νόυους, 
«Ούδέ σθένειν τοσοϋτον ώόιιην τά σά 
• κηρύγμαθ’ ώστε άγραπτα κασφαλή θεών 
«νόμιμα δύνασθαι, θνητόν όνθ’ ύπερδραιιεΤν. 
«Ού γάρ τι νϋν γε καχθές, άλλ’ αείποτε 
»ϋή ταϋτσ, κουδείς οΤδεν έϊ δ του ’φάνη· 
«τούτων έγώ ούκ έμελλον, άνδοδς ούδενός 
«φρόνημα δείκσασ’, έν θεοΐσι τήν δίκην 
»δώσειν· θανουμένη γάρ έόήδη, τί δ’ ού; 
»καΙ μή σύ προυκήρυζαε εί δέ τού χρόνου 
»πρόσθεν θανοϋμαι. κέρδος αύτ’ έγώ λέγω· 
«οστις γάρ έν πολλοϊσιν, ώς έγώ κακοϊε 
»ές, πώς δδ’ ούχί κατδανών κέρδοε φέρει;

Οί λό·Όΐ ούτοι τής ήυ.ετέοας ήρωΐδος είναι τό λαυ.πρότεοον σην.εΐον 
τής ν.ενάλης δραμ.ατιζ.ής είκόνος, ήτις έκτυλίσσεται ένιόπιον ήμών, 
παντα δέ τά πρό τής στιγμής ταύτης καί τά μετά ταύτα χρησιμεύ- 
ουσιν άπλώς, ώς όπισθοσκήνια, δι’ ών αίρεται ή λαμπρότης τής πρά- 
ξεως. Ταράσσεται ή καρδία τών γερόντων! μαίνεται έν οργή δ Κρέων, 
καί καταδικάζεται άνευ προστασίας άνευ ύπερασπίσεως ή κόρη εις 

τόν διά ταφής θανατον. Άπηγγέλθη καί όιετάχθη ή ποινή! Καί σπεύ
δει άκοατήτως δ Κρέων εις τήν έκτέλεσιν αύτής! σπεύδει, ώς σπεύδει 
πας άμαρτάνων, κωφεύων εις τήν δύναμιν τού λόγου, εις τάς παραι
νέσεις τών ψυχρότερων καί εις τάς ικεσίας τών άσθενεστίρων. Σπεύδει, 
ναι, διότι φοβείται τήν έξέγερσιν τής έν αύτώ συνειδήσεως, τρέμει ν 
άτενίση τό μέγεθος τού έγκλήματος αυτού ! μεθύει! είναι άφοων ! 
Κωφεύει ή σκληρά αύτού καρδία εις τούς άφελεϊς, άγνούς καί κοσμίους 
λόγους τού υιού αύτού, τού μνηστήρος τής ’Αντιγόνης. Πάντας ύπο- 
πτεύεται, τούς πάντας θεωρεί έχθρούς αύτού, καί πας δ νουθετών αυτόν 

είναι ήττων τού συμφέροντος.
«’Άγετε, λέγει, άγετε αύτήν καί ένταφιάσατε ζώσαν ! οί θρήνοι καί 

\ ~ ,5*  , » · χ \ 'ζν. παραπονα αυτής εςεγειρουσιν εν ευ.οι την α,γανακ,τησιν».

« μή τριόάς έτ’ άλλά νιν
«κοιιίύετ’ είσω, δμώες· εύ δέ τάσδε χρή 
«γυναίκας εΤλαι μηδ' άνειιιένας έναϋ»

Καί άγεται ή βασιλόπαις ’Αντιγόνη, ώς κακούργος εις τήν θανήν!
Ή ηρωική στιγμ.ή παρήλ.θε καί ή τρυφερά τής κόρης καρδία άπο- 

καλύπτει ήμΐν τούς άκενώτους θησαυρούς τής γυναικείας αύτής ύψη
λής καί θετικής άρετής. — Αισθάνεται, δτι μετ’ολίγον μέλλει νά έγ- 
καταλείψη παν δ,τι πρό μικρού ήγάπα καί έλάτρευε, καί ώς γνήσιον 
καί πιστόν τής φύσεως τέκνον, δοκιμάζει άλληλοδιαδόχως πάντα τά 
άλγη, δσα ήδύνατο γυναικός καρδία, άλλά γυναικός εύ ήγμένης νά 
αίσθανθή '. Θρηνεί τήν άπολλυμένην αύτής νεότητα, άναλογίζεται 

μετά πικρίας, δτι άζ-λαυστος καί άνυυ.έναιος ποοπέαπεται εις τον τά
φον ύπό τών Θηβαίων. «"Ιδετε, λέγει οί τών Θηβών άνακτες, ο’α 
πάσχω τά όσια έργασαμένη!» Ήγάπα τάς φωτεινάς τού ήλιου άκτϊνας 
έν ήμέραις εύδείαις, καί πρώτον τόν δίσκον τού ήλιου άποχαιρετα! 
Πέμπει τόν έσχατον καί παρθενικόν αύτής άσπασμόν πρός τάς διαυ
γείς τών Θηβών κοήνας, ένθα ιζετά τών φίλων αύτής έπαιζε και συν- 
ευθύμει! ’Αποχαιρέτα τους εύστήλους ναούς τής πόλεως, περί ούς μετά 
•τών ομηλίκων παρθένων ώς ήγεμονίς πολλακις έχόρευσεν '. Ήγάπα την 
φύσιν έν τή άνθηοά αύτής στολή καί μέλλει νά έγκα ταλείψη αυτήν 
διά παντός, ΐνα κλεισθή έντός τάφου ψυχρού, ζώσα νεκρά! Και οι θρή
νοι ούτοι τής ’Αντιγόνης άνυψούσιν έτι υ.άλλον έν αύτή τόν ύψηλον καί 
ευγενή χαρακτήρα τής γυναικός, ένθα συναντάται κατ’ άνάγκην δ
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ηρωισμός της ψυχής μετά της τρυρερότητος της καρδίας. Ενώπιον της 
τρυφεράς κόρης πτοεΐται καί τό Συμβούλων τών γερόντων, καί ένφ 
καθήκον αυτού ήτο νά τηρήση άκραν άμεροληψίαν, και απάθειαν παρά 
την θέλησίν του, άφίνει νά ρεύσωσι τά δάκρυα άπό τών παρειών αυ
τού. Προσπαθεί νά παραμυθήση την αναξιοπαθή ήγεμονίδα, άναμιμνή- 
σκον αύτή τά δεινοπαθήματα της Νιόβης της Δανάης καί άλλων τι- 
νών θεοτήτων, προδίδον οΰτω τήν έν αύτώ μ,υστικώς έξεγειρομ.ένην 
θείαν καί Νίκαιαν τιυ.ήν........

Κοίτοι φθιμένω τοϊ; Ισοθέοις 
έγκλημά λαχεΐν μέγ’άκοϋσαι!»

Μη πρός Θεού πολϊται Θηβαίοι, φωνεί ή δύστηνος παρθένος, μή μέ 
χλευάζεται πρό τού θανάτου! άφετέ με ν’ άποθάνω καί μετά τόν θάνατόν 
μου χλευάσατε με !. Μοί οφείλετε τά δάκρυα σας ! “Ιδετέ με, πορεύο
μαι άκλαυστος πρός τόν σκοτεινόν "Αδην!. “Ιδετε αϊτών Θηβών άνα- 
κτες οία ύπό τίνων πάσχω τήν εύσέβειαν σεβίσασα. — ’Αλλά μοί μέ
νει ελπίς ήδύστη, κατελθούσα εις τόν "Αδην θά κείμαι φίλη μέν πρός 
τον φίλτατον πατέρα, άγαπητη εις σέ, ώ γλυκεία μ.ου μ.ητερ, προσ
φιλής δέ καί πρός σέ, ώ άδελφέ φίλτατε! ’Επειδή έγώ μόνη τών έν 
τω οίκω έκλαυσα. ήύμάς, έστόλισα, καί τάς νενομισμένας επιταφίους 
σπονδάς ύμϊν έν εύλαβεία προσήνεγκον. Νύν δέ, ώ Πολύνεικες, τό σόν 
ένταφιά’ζουσα σώμα ούτως αίσχρώς τιμωρούμαι! Καί ένώ κατά τους 
θείους νόμους έγώ σ’ έπροτίμησα πάσης άλλης σχέσεως, δ άρχων της 
πόλεως τάς πράξεις μ.ου, ώς πράξεις ασεβείς έτιμώρησεν. Φευ ! Πρός 
τίνα δύναμαι τού λοιπού τούς όφθαλμ.ούς νά στρέψω; Τίνα νά έπικα- 
λεσθώ, τις μένει έλπίς, αφού εύσεβη πράττουσα έργα τό της άσεβείας 
όνειδος άπήλαυσα ! !

«Οίμοι γελώιιαι, τί με, πρδς Θεών πατρώων,
«Ούκ οίχομένων ΰο θίξεις, 
άλλ’ έπίφαντον;
»ω πόλις, ώ πόλεως 
«πολυκτήμονες άνδρες!

«έλθοϋσα μέντοι καρτ’ έν έλπίσι τρέφω 
»φίλη μέν ήέειν πατρί, προσφιλής δέ σοί, 
»μήτερ, φίλη δέ σοί, κασίγνητον κάρα. κτλ.

Η καρδία τών παρεστώτων μετέωρος καί συγκεκινημένη, άδυνατεϊ 
νά εύρη την λύσιν τοϋ προκειμένου προβλήματος. Ούτε ή άγνότης τών 
αρχών τής εύσεβοϋς κόρης, ούτε τά δάκρυα αύτής, ούτε ή ανθηρά 
παρθενική αύτής δψις συγκινοϋσι τόν θρασύν Κρέοντα, καί άπάγουσι 
τήν κόρην έν τω μέσω τών συγκινητικωτάτων αύτής θρήνων πρός τόν 

τόπον τής ταφής.
Ούτω λοιπόν ατιμωρητί μολύν-ται καί έξυβρίζεται ή δσιωτέρα τών 

ανθρωπίνων πράξεων! ! Δέν ύπάρχει μεταξύ τών άνθρώπων μέσον σω
τηρίας πρός τόν δίκαιον! Τί σιγάτε, ώ γέροντες, διατί απέχετε, ώ δί- 
καιοι άνδρες!! ’Επί τού μετώπου ύμ.ών άναγινώσκεται ήδη ή έςεγει- 
ρομένη κατά τοϋ άδικου κραυγή! "Εως πότε ύπό τό πρόσχημα τών τής 
πόλεως συμφερόντων συγκρατείτε εαυτούς! ! Διατί συγχωρεϊτε ενώ
πιον τών οφθαλμών ύμών νά τελεσθή ή φρικτή αύτη θυσία τής όσιας 
πράξεως, χαριζόμενοι πρός τόν τετυφλωμένον εγωισμόν τού άδικου!!; 
Τις λοιπόν τοϋ λοιπού θέλει περιφρουρήσει τήν αθωότητα καί τούς νό_ 
μ.ους τής άπαραγράπτου ηθικής, ένιόπιον τών κακών καί τών ασεβών!! 
Είναι θεία, άνομολογείτε, ή γυνή ή πρός τόν θάνατον άπαγομένη! 
ύψηλή καί ύπέο κατάληψιν ή πρό ύμών τελουμένη ύπέρ τών ιερών 
συμφερόντων τοϋ οίκου θυσία! Σώσατε τόν δίκαιον άπό τοϋ άδικου θα

νάτου !!
Άλλ’ όχι! οί νόμοι τής πόλεως καί τό καιρικόν συμφέρον, είναι τά 

ιερά, άπερ φρουρείτε τήν στιγμ.ήν ταύτην!! ’Αναμένετε όμως άνομολο- 
γήτως καί μυστικώς συνδρομ.ήν τινά. —πόθεν ταύτην; — Ερευνήσατε 
εις τούς μυχούς τών καρδιών ύμών και ιδετε, ότι ή έλπίς απάντων 
πρός τούς θεούς ήδη έστράφη! Παρά τών θεών λοιπόν πάντες προσδο
κάτε τήν λύσιν τοϋ προκειμένου προβλήματος! Τό θύμα ά.πήχθη, ή θυ
σία έτελέσθη !! Τί μένει λοιπόν είσέτι; οί πάντες έστέ σεσωσμένοι καί 
ασφαλείς; μένει μέγα τι·. πρός έπισφράγισιν τής θείας ταύτης τής τού 
καθήκοντος άποκαλύψεως; μέγα τι, πρός ένίσχυσιν τής σαλευθείσης 
υμών πίστεως! μέγα ! τρις μέγα ! *0  έζαγνισμος τοϋ οίκου τών Λα- 
βδακιδών άπό τοϋ όύπους τής οικογενειακής αμαρτίας, καί ή διά τής 
αληθούς μετάνοιας τιμωρία άμα καί σωτηρία τοϋ σκληροτραχήλου καί 
αδίκου Κοέοντος. Διά τούτων δέ, ή μονιμοποίησες τής σωστικής τώ; 
κοινωνιών πίστεως, εις τήν συνείδησιν τών Θηβαίων πολιτών, ήτις άπό 
πολλού διαμαρτύρεται κατά τής άσεβοϋς πράξεως, τής πίστεως, ότι 
απαραιτήτως ύπάρχει δίκης οφθαλμός, ός τά πάνθ’δρα!! Ναι! ύπάο-
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χει Θεός δικαιοσύνης, κυβερνών τάς τύχας τών άτόμ,ων καί τών εθνών! 
Θεός τιμωρός τοϋ κακού! Θεός υπερασπιστής της αλήθειας καί τοϋ δι
καίου!! Καί τοιαύτα τινά είσι τά αισθήματα καί διανοήματα τών Θη
βαίων κατά την κρισιμωτάτην ταύτην στιγμήν, φόβος δέ μυστικός κατέ
χει τάς καρδίας αύτών! καί δικαίως!! επειδή πάσα ανοσία πράζις ύπό τό 
πρόσχημα δημοσίου συμφέροντος τελούμενη, ενοχοποιεί τους πάντας, 
καί έπί τών πάντων έπίκειται ή τιμωρία εμμέσως ή αμέσως!! Αλλά 
πόθεν λοιπόν έλεύσεται ή συνδρομή; πόθεν ή λύσις; Πόθεν τέλος ό άπό 
μηχανής Θεός;;

Γέρων πολιος αόμματος, ύψηλός, μεγαλοπρεπής, επιβλητικός, μέ 
βήμα μόνιμον καί μυστηριώδη τήν οψιν, ώς άλλος Μωϋσής, έπί τοϋ 
Σινά, άπό τής χειρός νεωκόρου εύλαβοϋς χειραγωγούμενος, προσέρχεται 
ένθα το Συμ,βούλιον τών γερόντων συγκεχυμένον είσέτι έκ τής συγκι- 
νήσεως τών προαισθημάτων καί τής συμπάθειας, αναμένει την λύσιν 
τοϋ δράματος! Καί αντί τής Μωσαίκής δωδεκαδέλτου φέρει δ ίερεύς 
τών Θεών τών Θηβών, δ μάντίς Τειρεσίας τήν τών Θεών άπόφασιν!— 
Άταραχος τοϋ λοιπού πρός τ’ άνθροίπινα πάθη, μακράν τοϋ σάλου 
τοϋ πολιτικού καί κοινωνικού βίου, μίαν άπο πολλού έχει δ μαντις μέ
ριμναν, μίαν μόνην φροντίδα εύσεβή, τήν σωτηρίαν τής πόλεως τών 
Θηβών άπό τής άσεβείας καί τής αδικίας !! Κοινωνών δέ καθ’ έκα- 
στην μετά τοϋ θείου διά τής αληθούς καί ειλικρινούς αύτοϋ πίστεως, 
παριστα την ά.ληθή εικόνα τού ίερέως τών Θεών καί τού φύλακος τών 
νόμων τής ηθικής ! “Ερχεται όπως άναγγείλη τω Κρέοντι, ότι οί θεοί 
παροργισθέντες κατά τής πόλεως δέν προσδέχονται πλέον τάς προσφε- 
ρομένας θυσίας, δτι τά όρνεα φωνήν άγνωστον μέχρι τούδε ν.ετά 
φθόγγου κακοήχου κράζοντα, κατασπαράσσουσιν άλληλα διά τών φο
νικών ονύχων, δ δ’ έκ τής κινήσεως τών πτερύγων αύτών κοότος είναι 
απαίσιος! Τό πύρ δέν λάμπει έπί τών θυμάτων! αί χολαί είς τόν αέρα 
άνερχόμεναι διασκορπίζονται καί τό καλύπτον τούς μ.ηρούς πάχος 
καταπίπτει έπί τής στακτής ! Οί βωμοί άπαντες καί αί έσχαραι είναι 
πλήρεις τών υπο τών ορνέων κατασπαραχθεισών σαρκών τού υιού τού 
Οίδίποδος! Τά άρνία βρύχονται κλαυθμηρώς. οί Θεοί δέν δέχονται τάς 
ίκετηρίους θυσίας.

Άλλ’ εικε τψ θανόντι, μηδ’ όλωλοτα 
κέντει· τίς ολκή τόν θανόντ’ έπικτανεΐν;

' 1'ποχώρησον. ώ τέκνον, υποχώρησαν είς τό δίκαιον, καί αή πλήτ

τεις τόν άποθανόντα, μή κεντάς τον ήδη τεθνεώτα ! ! ΙΙοία άρετη νά 
οονεύη τις τόν νεκοόν ! ! Προσδέχθητι τήν νουθεσίαν μου, ώφελιμώτα- 
τον είναι, νά ν.ανθάνη τις παρά του όρθώς δμιλουντος τό ωφέλιμ-ον !!

Άλλ’ ούτε ή παρουσία τοϋ μάντεως δύναται νά σωφρονήση τον 
Κρέοντα ! ύβρίζει βαναύσως! προπηλακίζει καί απειλεί τον μονον του 
άληθή φίλον !—Προς ταύτα ή θλίψις τού σεβαστού ίερέως είναι ύπερ- 
τάτη- σπαράσσει ή καρδία αυτού υπέρ τού άμαρτάνοντος, άγαπα αυ
τόν, θέλει νά τόν διάσωση έκ τών έπαπειλούντων κακών τής θείας τι
μωρίας! άλλ’αδυνατεί νά τόν σώση· διότι έξηγέρθη φεϋ έν τή καρδία 
τού Κρέοντος δυσπιστία καί κατ’ αύτού. Κατηγορεί αύτόν ψευδόμε- 
νον! καί θρασύς ώς πας, δ τό άδικον πράττων, ύβρίζει αύτόν έπί ίδιο*  
τελεία καί τόν καταναγκάζει τέλος ν άποκαλύψη όσα έν τή διανοία 
αύτού απόρρητα είχε!—Πρόσεξον! πρόσεξον ώ γηραιέ, άνακραζει δ 
άφρων, δέν θά μ’ έςαπατήσης διά. τών πειστικών σου λόγων!! — Οι 
παρεστώτες παντες συνταράσσονται και έν ψυχική ταραχή άναμένουσι 
τούς λόγους τοϋ μάντεως !!

Άλλ’ εύ γε κάτισθι μή πολλούς έτι 
τροχούς άμιλλητΐρας ήλιου τελών, 
έν οίοι τών σών αύτός έκ σπλάγχνων ένα 
νέκυν νεκρών άμοιοόν άντιδούς έσει, 
άνθ’ ών έχεις μέν τών άνω βαλών κάτω, 
ψυχήν τ’ άτίμως έν τάφω κατώκισαε, 
έχει;: δέ τών κάτωθεν ένθαδ’ αύ θεών 
άμοιρον άκτέρίστον, άνόσιον νέκυν· 
ών ούτε σοΙ μέτεστιν ούτε τοΐς άνω 
θεοΐσιν, άλλ’ έκ σοΰ βιάέονται τάδε. 
Τούτων σε λωόητήρες ύστεροφθόροι 
λοχώσιν ‘Άδου καί θεών Έριννΰες, 
έν τοϊσιν αύτοΐς τοΐσδε ληφθήναι κακοΐς.. 
Καί ταϋτα άθροισαν εί καταργυρωμένας 
Λέγω· φανεί γάρ, ού μακροϋ χρόνου τριόή, 
άνδρών γυναικών σοϊς δόμοις κωκΰιιατα. 
Τοιαΰτά σου, λυπείς γάρ, ώστε τοϊότχς 
άφήκα θυμώ καρδίας τοέεύματα 
βέόαια, τοϋ σύ θάλπος οΰχ ύπεκδοαυεΐ.

Μάθε λοιπόν, 
διανύσει πολλούς 
σοι είς τόν Άδην

λέγει δ Τειρεσίας,
εισε

μάθε λοιπόν άφρων, ότι δέν θέλεις 
ού ήλιου κύκλους πριν ή ένα τών φιλτατων 

καταπεμψης αντί τών πράξεων σου!! Παραβιαζον- 
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ται ύπό σοϋ τά τών Θεών νόμιμα, αί Έριννϋες τού "Αίου και τών 
άνω Θεών ένείρεύουσιν η£η, ΐνα "λά,ογς την τιμωρίαν ϊσην τη αμαρ
τία ! — Μετ’ολίγον θρήνοι άν^ρών καί γυναικών θέλουσι πληροί τον 
οίκον σου. Τοιαϋτα άληθη τοξεύματα, ώς τοξότης επιδέξιος έ'ρριψα 
κατά της ψυχής σου, όπως εξεγείρω έν αύτη την σωστικήν μετά- 
νοιαν 1 ! — Καί στραφείς άξιοπρεπώς, «Σύ Ξ, ώ παΐ, είπεν, δίηγησόν 
με εις οίκους, ΐνα μη έξυβρίζωμαι νεανικώτερον ύπό τού άν^ρός τούτου. 
Καί απέρχεται δ Τειρεσίας!

Μόλις S’ ούτος έστρεψε τά νώτα, καί Ξανοίγονται οί οφθαλμοί του 
Κρέοντος, συνταράσσεται ή πατρική αύτοϋ καρΞα καί πιστεύει, ότι 
έπίκειται αύτω όντως μεγίστη συμφορά. — Ζητεί συμβουλήν, δ προ μι- 
κροϋ απτόητος παρά τών γερόντων, καί σπεύδει δ ϊΞος, όπως ΐίίαις 
χερσίν άποχώση τό θϋμάτου!! Άλλά φεϋ! πολύ έβράίυνεν έν αύτω ή 
μετάνοια! ή ύπομονη καί μεγαλοψυχία τών Θεών έξηντληθη καί ή 
τιμωρία έπικάθηται έπί της κεφαλής αύτοϋ ! Οί γέροντες προαισθανό
μενοι την καταστροφήν τού βασιλικού οίκου, ύψοΰσιν έν συγκινησει καί 
ίακρύοις χεϊροος ίκέτιόας, έπικαλούμενοι την ταχεΐαν άντίληψιν τού Θεού 
τών Θηβών!

Καί νοϋ, ώς βιαίσς
εχεται Πάνδαμος άμά πόλις έπι νόσου, 
μολεϊν καθαρσίω ποδ'ι Πσρνασίαυ 
υπέρ κλιτύν, ή στονόεντα πορθμόν. 
Ίώ πϋρ πνεόντων 
χόρογ’ άστρων, νυχίων 
φθεγμάτων επίσκοπε, 
Παΐ Ζηνός γένεθλον...........................

«Έλθέ πρός σωτηρίαν ημών, άνακράζουσι, έλθέ, ώ χορηγέ τών πυ- 
ριπνόων άστρων, ώ παΐ τού Διός! Ή πόλις ύπό ολέθριας κατέχεται νό
σου, νόσου άσεβείας, νόσου παραβιασμοϋ τών ιερών της ήθικης συμφε- 
οόντων ! Έλθέ εις βοήθειαν ήμών καί σώσον ημάς!!»

Καί μετ’ ολίγον άγγελος ίρομαίω; έλθών, άγγέλλει εις τούς πολίτας 
Θηβαίους καί εις την ΕύρυΞκην την σύζυγον τού Κρέοντος, ήτις υπό 
τών αύτών κακών προαισθημάτων κατατρυχομένη, είχεν έξέλθει τών 
άνακτόρων, ΐνα Ξά τών ευχών αύτης την θεάν ’ Αθήναν προσαγορεύση. 
’Αγγέλλει δ άγγελος όλέθριον άγγελμα!. Ό Κρέων εύρεν την μέν Αν
τιγόνην νεκράν, τόν Ξ φίλτατον αύτοϋ υιόν Αΐμονα νεκρόν έπί νέκρας X I Κ Τ Ω Ρ Σ A Ρ Δ Ο ϊ
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κείμενον ·— Απέρχεται σιγώσα, σιγήν άπαισίαν ή ταλαίπωρος μήτηρ, 
καί εντός τών ανακτόρων θέτει τέρμα εις τόν βίον αύτής, αύτή έαυτήν 
πληγώσασα πρός τήν καρδίαν. Κατα ταύτην δέ τήν στιγμήν δ Κρέων 
πλήρη φέρων τήν εικόνα τού μετανοοϋντος αμαρτωλού, θρηνεί θρήνον 
σπαρασσοντα τά σπλάγχνα αύτού, καί άνομολογεϊ δημοσία, ότι εις ασε
βείς καί θηριώδεις παρεξετράπη αποφάσεις, ένεκα τής παραζαλης τοϋ 
σάλου καί τής μέθης τοϋ σφοδρώς έν αύτω κυμαίνοντος πάθους.

Οϊιιοι,
κακόν τοδ’ άλλο δεύτερον βλέπω τάλας. 
Tie άρα, τ(ς με πότμος έτι περιμένει; 
έχω μέν έν χείρεσιν άρτίως τέκνον, 
τάλας,. τόν δ’ έναντα προσόλέπω νεκρόν.
Φεϋ φεΰ μάτερ άθλια, φεϋ τέκνον.

Ίτω ίτω,
φανείτω μύρων ό κάλλιστ’ έμών 
έμοί τερμίαν άγων άμέραν
ύπατος· ίτω ίτω, 
όπως μηκέτ’ άμαρ άλλ’ εΙσίδω.

"Αγοιτ*  άν μάταιον άνδρ’ έκποδών, 
δε, ώ παΐ, σέ τ’ ούχ έκών κάκτανον 
σέ τ’ αύ τόνδ’, ώμοι μέλεοε, ούδ’ έχω 
δπα πρός πότερόν ΐδω· πάντα γάρ 
λέχρια τάν χερσίν, τά δ*  έπΐ κρατί μοι 
πότμοε δυσκόμιστοε είσήλατο.

Φευ !
τις άρα τύχη μέ αναμένει είσέτι! 1 Κρατώ εις τάςχεΐράςμου νεκρόν 
τόν υιόν μου!! ενώπιον μου δέ καί έτερος νεκρός κατάκειται, ή προσφιλής

ας έπέλθη έπ’έμέ, ας έπέλθη δ θάνατος, ας ελθη ΐνα μή έπανίδω άλλην 
ημέραν! Άπομακρύνατέ με εντεύθεν, έμέ τόν μάταιον ! Έμέ τόν ταλαί- 
πωρον'.!

’Αθεράπευτα είσί τά. έν ταϊς χερσί μου κακά, άτινα ή αφόρητος τύχη 
επί τής κεταλής μου έπεσώρευσε !

ΤΙ σπαραξικάρδιος αϋτη τοϋ Κοέοντος μετάνοια καί συντριβή,
ΙΩΛΝΝΟΪ ΛΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 8
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έπρεπε ν’ άφήσωσι κέντρον ισχυρόν καί $ί<ϊαγμ.α αξιωματικόν εις τάς 
καρδίας τών παρεστώτων, ϊνα ικανοποιηθώ ή συνεί^ησις καί τών πο
λιτών και τοϋ Κοέοντος αύτοϋ!I 7

«Ή φρόνησις, λέγει ό χορός τών γερόντων, ή φρόνησις τέκνον μου, 
είναι τό πρώτον της άληθοϋς εύ^αψ,ονίας προσόν! Περί Sz τούς Θεούς 
ουδέποτε ούδαμώς πρέπει ν’άσεβώρεεν.» Έπίκειται τιμωρία πρός σω
φρονισμόν τοϋ άμαρτάνοντος! Υπάρχει 5ίκης οφθαλμός, ύπερασπιστής 
τών αληθών τοϋ ανθρώπου συμφερόντων, όστις έςεγείρει έν ήμΐν την 
μετάνοιαν, όπως έξαγνίση τήν καρδίαν έκ της αμαρτίας !

«Πολλώ τδ φρονειν εύδαιμονίας 
«πρώτον ύπάρχει· χρή δ’ές τά Θεών· 
«μηδέν άσεπτεϊν.

Κωνσταντινούπολή ’Ιούλιος 1883

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΣΚΕΨΊΣ
Σά δένδρο ποϋ τήν άνοιξι τά φύλλα του 3λσ.στσνει 
Μά τό χειμώνα πέφτουνε, μαραίνουνται, τά χάνει, 
Έτσι καί ή ελπίδες μας οί μοσχαναθρεμμένες 
Μεσ’ ’στό χειμώνα τής ζωής πέφτουνε μαραμένες.

1881

ψ

ΟΝΕΙΡΑ
ι·

είχανε οί στίχοι μου τοϋ μενεόέ τή χάρι,
τοϋ γιασεμιού τήν ώμορφιά, τοϋ κρίνου τδ καμάρι, 
τού ρόδου τή μοσχοβολιά και τδ γλυκό του χρώμα, 
άν είχανε κΓ άλλα πολλά οί στίχοι μου ακόμα, 
στεφάνι θάπλεκα μ’αύτούς νά τώφερνα σιμά σου· 
νά τδ φορής γιά στόλισμα ’ςτά δλόχρυσα μαλλιά σου· 
μά τώρα, στίχοι άχαροι καί δίχως μυρωδιά, 
άν τίποτε δέν έχουνε, θά έχουνε. . . καρδιά.

2·
Ευλογημένη τρεϊς φοραίς ή νύκτα ή μαυροφόρα, 
εύλογημένο τδνειρο, εύλογημέν’ ή ώρα !
Μοϋ φάνηκε πώς ήμαστε μαζή σ’ ένα άκρογιάλι 
κ’ έγερνα τδ κεφάλι μου ’ςτή δροσερή σου αγκάλη· 
ένα τραγούδι ολόχαρο ’ςτά χείλη σου ’κυλούσε 
καί τά μαλλιά σου τά λυτά πού ή αύρα τά φιλούσε 
άπλόνουνταν γιά νά λουσθούν ’ςτδ κύμα τ'άφρισμένο 
σαν νά μήν εϋρισκαν άφρούς καί κύματα ακόυα 
’ςτδ στήθος σου τδ άπαλδ τδ μυριαγαπημένο, 
σάν νά μήν εϋρισκαν δροσιά ’στδ δροσερό σου στόμα .... 
Μά μέσ’ ’ς τδν τόσον έρωτα ’ς τήν τόση ευτυχία 
ένα σου δάκρυ έστάλαέε ’ς τδ μέτωπό μου επάνω 
καί τόσο ήτανε θερμδ πού Έύπνησα μέ μία . . . 
Θά χύσης τέτοιο δάκρυο καί όταν θ’ άποθάνω:

3·
“Οταν τδ βράδυ έρχεσαι ’νωρίς ’ςτήν καμαρή σου 
καί κάνης ’ςτδ εικόνισμα ’μπροστά τήν προσευχή σου 
καί μέ εύλάόεια κρατής τά χέρια σταυρωμένα, 
γιά ’πές μου, έθυμήθηκες καμμιά φορά κ’ έμένα: 
’Αλλά τί λέγω; πού πετάς ιδέα μου φτωχή ;
δταν μού λέγης σ’ αγαπώ δέν εινε προσευχή :

4·
Ή πασχαλιά πού μιά φορά μέ τά χλωρά κλαδιά της 
’λίγη σκιά μας ’χάριζε καί λίγη μυρωδιά της 
ζανάνηωσε, ίανάνθησε κι' δταν προχθές τήν είδα 
μιά σκέψι μέ νανούρισε καί μιά κρυφή έλπισα. 
Μέ είδε καί μ’ έγνώρισε τά φύλλα της κουνούσε 
καί...δέν σ’το λέγω ψέμματα, ψυχή μου—σέ ζητούσε.

8*
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5·
Καί πάλι νά, ό Μάιος για νάρθη ζεκινά 
καί διασκελίζει θάλασσαις καί κάμπους καί βουνά. 
Στολίζει μέ τριαντάφυλλα τά όλόέανθα μαλλιά του 
καί βίχνει κρίνου μυρωδιαίς ’ς τ’ άφράτα μαγουλά του, 
κρατεί άνθούς ’ς τά χέρια του κι’ άνθούς παντού σκορπίζει 
κι’ όπου περάση καί διαόή έκεϊ μοσχομυρίζει.
Άχ Μάη, άν σ’ άγάπησα κΓ άν σ’ άγαπώ ακόμα, 
ρίέε δροσάτα λούλουδα καί στόλισε τό χώμα 
ποϋ θά διαόή ή άγάπη μου—Δέν θέλω δπου πατήση 
άλλο άπό ρόδα καί μυρτιαίς τό πόδι της ν’άγγίση.

6·
"Εν’ άστρο χθές έπρόόαλε ’ψηλά ’ςτόν ούρανό 
καί, σάν νά μέ κατάλαβε κ’ έκεϊνο πώς πονώ, 
λυπήθηκε καί σκέπασε τή λάμψι του ευθύς. .. . 
αστέρι σύ, άγάπη μου, δέν θά μέ λυπηθής;

7·
’Στόν κήπο μου εχθές άργά μονάχος περπατούσα 
καί άθελα έστέναζα γιατί βαθειά ’πονοϋσα.
Τά λουλουδάκια μοναχά μέ βλέπαν ’ς τό σκοτάδι 
γιατ’ έχουνε τό στεναγμό γιά μόνο μου σημάδι.
Τήν άλλη αύγή σηκώθηκα, ’ςτόν κήπο μου πηγαίνω 
κ’ είδα ένα βόδο έρημο πού είχε τό καϋμένο 
τά ιιυρωμένα φύλλα του σέ δάκρυα λουσμένα 
τάχα νά ήτανε δροσιά, ή έκλαυσε γιά ’μένα ;

8·
Καί μ’ έρωτά καμμιά φορά: πώς άγαπά ή καρδιά ; 
κ’ ένώ προσμένη νά τής ’πώ καί μέ κυττάει άκόμα, 
άκούει γλυκό κελαΐδημα ’ς τοϋ δένδρου τά κλαδιά 
πού δυό πουλάκια έρωτικά φιλιούνται στόμα—στόμα. 
Γυρίζει μέ χαμόγελο και τά πουλιά κυττάει 
κΓ ακόμη δέν κατάλαόε πώς ή καρδιά άγαπάει.

9·
Μέσα ’ς στής τόσαις σκέψεις μου, ’ς τά τόσα όνειρά μου 
έν αγγελούδι έρχεται καί κάθεται σιμά μου, 
μού ψέλνει μέ χαμόγελο ούράνια τραγουδάκια 
καί γύρω—γύρω μου πετά μ’ όλόλευκα φτεράκια· 
μοιάζει καί μέ τή χάρι σου καί μέ τήν ώμορψχά σου 
κ’ έχει, έανθή νεράιδα μου, τό ίδιο τ’όνομά σου.

1Ο·

Καμμιά φορά ’«τό χέρι μου τήν κεφαλή μου γέρνω 
καί χίλιαις σκέψεις θλιόεραίς ’ςτό λογισμό μου φέρνω· 
ξεχνώ τόν κόσμο γύρω μου καί σάν πουλάκι ’ςτό βουνό 
πού τό πλανά ό σίφουνας καί ή άνεμοζάλη

έτσι κ*  έγώ γυρνώ
μέσα ’ςτόν πόνο τής καρδιάς σέ συμφορά μεγάλη. 
Μά έάφνω πέφτει μιά στιγμή τό μάτι μου σέ σένα 
καί σάν ή τόση άγάπη σου νά μ’ έχη μαγεμμένα, 
σάν νά μέ σέρνη άθελα ή έρωτική καρδιά μου, 
ξεχνώ τόν κάθε λογισμό, τήν κάθε συμφορά μου.

1 1-

Καθώς τό γλυκοχάραμμα ό ήλιος σάν προόάλη 
Τά συννεφάκια τ’οΰρανοϋ περνούν περίσσια κάλλη, 
έτσι κι’ ό κάθε πόνος μου πού έχω ς’ τήν καρδιά μου 
γλυκύτατος μού φαίνεται δταν σέ ’δώ σιιιά μου.

12·
’Απ' τήν καρδιά σου ή ματιά σάν βγαίνη μυστική 
μεσ’ ’ςτήν καρδιά μου σταματά γιατί σέ ’βρίσκει εκεί.
Καί τό χαμόγελο άπ’ αύτά τά χείλη τά ’δικά σου 
περνάει άπό τά χείλη μου καί βρίσκει τ' όνομά σου.

13
’Σ τον κήπο της τριανταφυλλιά ροδοστεφανωμένη 
Κάθε πρωί τήν.χαιρετά μεσ’ ’ςτή δροσιά λουσμένη· 
έπήγε χθές αυγή — αύγή τά ρόδα νά μετρήση 
καί έσκυψε τήν κεφαλή νά τά κρυφομυρίση 
καί άθελα έσμίέανε δυό άνθη Αδελφωμένα 
τό ρόδο καί τά χείλη της — καί τότε πειά ενωμένα 
τόσω πολύ έταίριαζαν τό μύρο κ’ ή πνοή της 
πού έέχασ’ ή τριανταφυλλιά ποιό ήταν τό παιδί της.

14·
Στενάζεις καί ό στεναγμός ’στά δυό σου χείλη μοιάζει 
σάν καταχνιά ποϋ ήμερη τά λούλουδα σκεπάζει· 
βγαίνει ό ήλιος μιά στιγιιή κ’ ή καταχνιά διαλύεται, 
προβάλλει ένα χαμόγελο κι’ ό στεναγμός σκορπιέται.

(1885) ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΟΛΕΜΗΣ.
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ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

ϋολυθρόνα.

ή αμάθεια poltronne και ωνόμασε πολυθρόναν 
^Η^|-^τήν καθέδραν τουλάχιστον άν έπροφερε, καθώς οί Γάλ- 

πολτρόνα! Poltronne παρ’ έκείνοις σημαίνει ψοφο- 
δεής· ίσως επειδή ύπάρχουν καί πολτρόναι μαλακόταται,όπου κα- 
θήμενοι περιμαζεύονται οί φοβούμενοι πολύ τό ψύχος.

Στοχάζομαι οτι καλώς θά ώνομάζομεν τάς μεν πολτρόνας κα- 
θέδρας, έπειδή αύται συνήθως έχουν καί ύπαγκώνια, ή στηρίγματα 
δια τούς αγκώνας· τάς δέ κοινώς καρέγλας ή καθήκλας έλέ- 
γομεν απλώς έδρας, έκ τού εδράζομαι απλώς, ένώ τό καθεδράζο- 
μαι θά έσήμαινε κατακάθημαι. Θά είχομεν έπειτα τάς λέζεις θρό
νος, θρονίον, θρανίον, θώκος, έδώλιον, σκίμπους, ανάκλιντρου, πο- 
λύκλιντοον, πρός παν άλλο είδος καθίσματος έπινοηθέν ή έπινοη— 
θησόμενον ύπό τής πολυτελείας.

Πολλοί δέν αντιλαμβάνονται τήν προφορικήν διαφοράν ήτις 
ύπσρχει μεταξύ τού ύγροΰ Λΰ καί Νύ και τού καθαρού, ένώ, οί 
γινώσκοντες μάλιστα τήν γαλλικήν, βλέπουν προφανέστατα οτι τό 
μέν Ιί, τής λέέεως bouilli, άλλως πώς προφέρεται, ύγρώς δηλαδή, 
καί άλλως πώς τό 1ί τής λέξεως poll· ωσαύτως δέ καί τό ni τών 
λέξεων dignite, Vigny προφέρεται ύγρώς, ένώ το τών λέξεων 
lionni, 1'ini, προφέρεται καθαρώς.

Τά ύγοά Λϋ καί Νύ άπαντώσιν έν τή άλοανική καί έν τή σλα
βική γλώσση, ή δέ ελληνική τά θέλει καθαρά, ώς προφέοονται έν 
Κωνσταντινουπόλει, έν Σμύρνη, έν Χίω, 'Ρόδω, Κύπρω, Κρήτη, 
ως καί έν τή Ήπείρω καί αλλαχού· άλλ’ έν Πελοποννήσω, έν τή 
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στερεά Έλλάδι, μή έξαιρουμένων τών ’Αθηνών (*),  έν Θεσσαλία, 
έν ταΤς Ίονίοις Νήσοις, ώς καί έν ταΤς πολλαΤς τοϋ Αιγαίου, προψέ- 
ρονται άλβανοσλαβιστί. Οί Μακεδόνες υγραίνουν καί πρό τού Ε τό 
Λ καί Ν. Πράγματα ταύτα άξια σπουδής διά τήν έθνολογίαν κα' 

ιστορίαν.
Τώρα, τις θά είπη εις ημάς ποια ή ορθή προφορά; Τις θά βε

βαίωση ημάς ότι, καθώς τό Γ, τό Κ καί τό X πρό τοϋ Ε καί I μετα
βάλλουν προφοράν, αυτό τούτο πρέπει νά παθαίνωσι καί τό Λ 

καί Ν;
Ό κανών τής έλληνικής γραμματικής, ό λέγων ότι τό Λ, Μ, Ν, 

Ρ καί Σ είνε έκ τών άιιεταοόλων.I
’Εν τοϊς άμεταβόλοις δέν συμπεριλαμβάνονται τά Γ, Κ, X, βε

βαίως, διότι ταύτα πρό τοϋ Ε καί I μεταβάλλονται.
’Επαναλαμβάνω ότι άξια ταύτα μελέτης. Δότε προσοχήν. Έπί 

των δουλικών ημερών τού έθνους, ή μερίς των Ελλήνων ή ΰγραί— 
νουσα τό Λ καί Ν πρό τού I, ύπήρχεν άμαθεστέρα, καί έν αύταΐς 
ταΤς πόλεσιν άγροτικωτέρα τής άλλης, ήτις έπρόφερε ταύτα άμε- 
τάοολα. Καί γινώσκω μέν ότι τοιούτο ζήτημα δεν λύεται ούτως 
έκ τού προχείρου· ιδού όμως κλείς τις χρήσιμος 'ίσως εις κλειθρίαν, 
ής άπό πολλού ή κλείς ζητείται καί δέν εύρίσκεται.

ΊΓΖ ζαε TS.
Βάροαοα ταύτα· ή ελληνική γλώσσα δέν δέχεται τό ταύ πρό τού 

ζήτα, ούτε πρό τού σίγμα. Καί τούτο μέν πσσίγνωστον, άλλά τινές 
ούτε νοούσιν οτι τό Τ άλλην άποκτα προφοράν πρό τού Ζ καί άλ

λην πρό τού Σ.
Ύπόθες ότι θέλεις νά γράψης τήν λέόιν. Χατζής· έζ άνάγκης 

πρέπει νά μεταχειρισθής τό τε ώς τραχύτερον τού τσ· άν όμως 
θέλης να γρόιύης τσόχα (έρέα), χρεία νά μεταχείρισθής τό τσ 
ώς ιιαλακοτερον τοϋ τζ.

Παραδείγυατος χάριν «Διά τοΰ Χατςή Νικολή σέ στέλλω 
τρεϊς πήχεις τσόχαν». Νομίζω ότι πας τις ούτω νοεί, έκτης 
διαφόρου προφοράς τού χατ^,ή καί τής τσόχας, ότι εινε χρεία καί

(*)  Έν Αθήναις, άλλαι μεν τών παλαιών οικογενειών προφέρουν ταύτα κα 
βαρά, άλλαι οέ ύγρά· τοΰθ’ οπερ προέρχεται ίσως έκ τής καταγωγής έκάστης. 
Οί Χαλκοκονϊΰλαι, οί και αρχαιότεροι, τά προφέρουν καθαρά.
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διάφορον να μεταχειρισθή γραφήν. Λοιπόν, Τσαμαδός, Τσόκρης, 
Σκυλίτσης, διά τοϋ ΤΣ· T^tvrjG, Τξάννος, Τξαβάρας διά τοϋ 
ΤΖ. Ε ϊεε όμως ΤΣ, είτε ΤΣ, άμφότερα ώς όθνεϊα, ρίψετα εις 
τδ πέλαγος. Καλώς θά έποίουν οί φέροντες έν έπωνύμω τάς όθνείας 
προφοράς ταύτας, άν άφήρουν τό προηγούμενον Γ, διότι ούδέν 
θά έχαναν άν τά έπώνυμά των έγράφοντο καί έπροφέροντο Σαμα- 
δός, Σόκρης, Σκυλίσσης, Ζίνης, Ζάννος, Ζαοάρας κλπ. Άν 
δέν τοΐς. βαστά ή ψυχή νά τ° κάμουν, τουλάχιστον ας παρεν- 
θέτωσι μεταξύ τοϋ ΤΖ ή ΤΣ έν σημεϊον ένωτικόν, ώς Πετρί τ · 
σης, Τ-σίρος, Τ-ξιρός πρός ίκανοποίησιν τών ελληνικών 
γραμμάτων, ούτω συξευγνυμένων άκουσίως αύτών. Άν όχι δια- 
ξύγιον, διάστασιν τουλάχιστον.

Καθαίρετε, καθαίρετε άπό τής σκωρίας τών δουλειών ήμεοών- 
οί άρχαΐοι προπάτορες ουδέ τών ξένων τά ονόματα άνείχοντο 
νά προφέρωσιν ή νά γράφωσιν ως οι ξένοι- έκεϊνοι τόν Κιούρ 
μετέβαλλον είς Κϋρον, τόν Δαριού εις Δαρεϊον, τόν Κιούρτ είς 
Καρδοΰχον, ένώ ήμεϊς δέν φροντίζομεν ούτε τούς Ζουλού να 
μεταγράψωμεν Ζουλούχους, ούδέ τούς Άσσαντί Άσχαντίνους, 
ούτε τόν Φιγαρώ Φίγαρον, ώς προφέρουν οί 'Ισπανοί τό ισπα
νικόν τοΰτο όνομα.

ϋχλχτχ.

Όλα, ώς παρατηρείτε, τά έκαμα σαλάτα.
Λύτη, κατά τόν Άθήναιον έλέγετο «δριμεϊα φυλλιάς» όθεν καί 

φυλλιάς άπλώς- άλλά. . . .δέν εΐξεύρω τί θά έδιδα, νά έμάνθανα 
άκριβώς πώς κατεσκευάξετο ύπό τών άρχαίων ή ύπ’ αύτών καλού- 
μένη άλιστή. 'Η άλμη άρά γε ή κοινώς σαλαμοΰρα(έκ τοΰ 
γαλ. saumure); Άλλ’ ή λέξις άλμη είνε ώσαύτως άρχαία και 
έσήμαινεν ό,τι καί σήμερον. Λοιπόν άλλο τι ήτο ή άλιστή.

Τί σημαίνει κατα γράμμα άλιστή; Σημαίνει άλατιστή. Καί 
τί σημαίνει σαλάτα (ίταλιστΐ insalata); Πάλιν σημαίνει καί τούτο 
άλατιστή. Διατί λοιπόν νά μή λέγωμεν άλιστήν τήν σαλάταν, έστω 
καί άν άλλο τι άλατιστόν ήτο ή άλιστή τών άρχαίων; ’Εκείνοι έκα- 
μνον τήν άλιστήν των ουτω πως ή άλλως πως, ημείς τώρα τήν κά- 
μνομεν καθώς γίνεται ή σαλάτα.

Προτιμώ τήν λέξιν άλ ι στή τής λέξεως φυλλιάς. Άν θελή- 

ΣΤΟΑ ΐ2ΐ

σωμεν νά τήν μεταδώσωμεν εις τά μαγειρεία, εύκολώτερον αύτήν 
θά παραδεχθώσιν οί καθ’ημάς μάγειροι ή τήν φυλλιάδα- δέν 
θά έμποδίση δέ τοΰτο νά λέγωμεν άλιοτόν καί παν ό,τι άλατιστόν.

Μεταξύ λόγων, άφοΰ όλα σαλάτα. Ή συνήθεια τοϋ νά τίθεται 
είς τάς παροψίδας τών δαιτυμόνων, έπί συμποσίου, ό κατάλογος 
τών παρατεθησομόνων φαγητών (le menu) δέν είνε γαλλικής έπι- 
νοίας, ώς ένόμιξα μέχρι τίνος, άλλ’άνάγεται είς τούς προγόνους 
τών Δειπνοσοφιστών. ’Ιδού τί λέγει ό Άθήνο.ιος· «Έθος ήν έν τοΐς 
δείπνοις τώ έστιάτορι κατακλιθέντι προδίδοσθαι γραμματίδιόν τι, 
περιέχον άναγραφήν τών παρεσκευασμένων, έφ’ ώ εϊδέναι ό,τι μέλ
λει όψον φέρειν ό μάγειρος».

Μή άπορήσετε.

ST άντε Q'.

Τοΰτο είνε άσύγγνωστον είςτε συγγραφείς καί είς τυπογράφους.
Οί άρχαΐοι δέν μετεχειρίύοντο άριθμούς άραβικούς, ώς ήμεϊς 

σήμερον, άλλ’, ώς γνωστόν, έκεϊνοι, άντί τοΰάριθμοΰ ι, έγραφαν α'. 
άντί τοΰ 2, β’· άντί τοΰ 3, γ'· άντί τοΰ η, δ'· άντί τοΰ 5, ε'. "Οταν 
έρθανον είς τόν άριθμόν 6, δέν έγραφον £', (τό C έγραφον άντί 
τοΰ γ) άλλά μετεχειρίξοντο τό άριθμητικόν σημεΐον Τ.

Τί συνέβη είς τοΰτο τό δυστυχές 'ώ'; ’Επειδή γράφοντεε ήμεϊς 
οί νεώτεροι στάσις, άστασία ή καί πάσαν λέξιν ένέχουσαν τό στ, 
καί θέλοντες νά ταχ’υγραφήσωμεν συγχωνεύομεν τά δύο ταΰτα 
στοιχεία είς έν καί μόνον, όμοιον τω ς, έξέλαβον οί πολλοί ότι κα
θώς έν ταϊς λέξεσι τό στ συντέμνεται εις ώ, ούτω καί έν τοΐς άρισ- 
μοΐς τό τοΰτο δύναται άπ’ εναντίας ν’ άναλυθή εις ΣΤ', καί 

νά σημαίνη C>.
Καί πλέον όλοι, συγγραφείς τε καί τοπογράφοι, θέλοντες νά 

γράψωσι ΚΕΦ. ζ', γράφουν καί τυπογραφοΰν ΚΕΦ. ΣΤ'.
Λάθος γελοϊον, διότι έν τοΐς άριθμοϊς τών Ελλήνων τό Σ' έσή— 

μαινε 2οο τό δέ Τ', 3οο. Τί μέ δίδεις λοιπόν νά καταλάβω, όταν 
μετά τό κεφ. ε' (πέμπτον) γράψης κεφ. οτ' (διακοσιοστόν τριακο
σιοστόν), καί έπειτα έπιστρέψης είς τό κεφ. ξ' (έβδομον); Κεφά— 
λαιον ΣΤ' άλλο δέν δύναται νά σημαίνη ή διακοσιάκις τριακοσιο
στόν κεφάλαιον, τουτέστι κεφάλαιον (200X 3οο) έξηκοντάκις χι - 
λιοστόν!
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Kai έπειτα έπανέρχεσαι εις τό L.', ήτοι εις τό έβδομον! Βεβαίως 
δέν χαλά δι’ αύτό ό κόσμος, άλλα και δι’ άλλα, πολλά δέν θά έ/άλα, 
και όμως τά σφαλερά άποφεύγονται. Διατί ν' άφίνωμεν εις τούς 
έπερχομένους νά διορθώσιν ύπογελώντες, ο,τι γινώσκομεν νά διοο— 
θώμεν ήμεϊς αύτοί;

’Άρωμ.».
Οί νεώτεροι ποιηταί έκλαμβάνουν τό άρωμα ως τήν έκ τοϋ άοώ- 

ματος εύωδη οσμήν· θέλουν νά εϊπωσιν εύωδίαν και λέγουν άρωμα.
Τό άρωμα δέν είνε ή οσμή, άλλ’εΓνε ή ύλη ή άποπνέουσα τήν 

οσμήν. Ο,τι είνε ή ψυχή πρός τό σώμα είνε και ή εύωδία προς 
τό άρωμα· ή εύωδία είνε ή πνοή τοϋ άρώματος, ώς και παντός 
άνθους, όχι δέ και τό άρωμα αύτό. Ό λιβανωτός, ή σμύρνα, ό 
μόσχος, ή κασία, τό μοσχοκάρυον, τό μοσχοκάρφιον καί ό,τι άν 
θέλετε μυρεψ.κόν εύωδίαμα είνε άρώματα άναδίδοντα όχι πάλιν 
άρωμα, άλλ’ εύωδίαν. Ό λέγων ότι έπλήσθη άρωμάτων ή φύσις ή 
ό οίκος, λέγει ότι πετοϋν εις τόν άέρα ή έντός τοϋ οίκου βαυ— 
κάλεις μύρου, κόκκοι λιβανωτοϋ, φιάλαι νεροϋ τής Κολωνίας, 
κυμβία μυραλοιφών, θύλακοι διαπασμάτων (poudres de senleur) 
καί εϊτι άλλο κατασκευάζεται υπό τών μυρεψών. Ό Ερρίκος Στέ
φανος άναφέρει πολλάς άρχαίας ρήσεις μαρτυρούσας ότι άρωμα 
δέν είνε ή οσμή, άλλ’ή ούσία έξ ής ή οσμή. « Όδώδει θεσπέσιον 
οίον ύπό άρωμάτων καί μύρων ό οίκος.» — Άρώματα, ού τά θυ
μιάματα οί άττικοί καλοϋσιν, άλλά τά έσπαρμένα». —«’Ελαίου 
ήρ^ματισμένου».— «Ίκέται άρωματοφόροι ». — «Οί τά άρώματα 
καί τά διαπάσματα συντιθέντες». κτλ.

θυμιάματα δέ οί καπνοί όλων τών καιομένων άρωμάτων, καί 
όχι μόνον ό τοϋ λιβανωτοϋ.

’Αληθώς, οί Γάλλοι λέγουν, Γ arome du cafe ζτό άρωμα τοϋ 
καφέ), νοοϋντες τήν οσμήν τοϋ φρυγανισμένου καφέ- άλλά δέν 
μας μέλει άν ούτω λέγωσι ξένοι.

Εκτέλεσες καταδίκου.
Ούοείς Έλλην ιιή μαθών γαλλικά θά κατώρθωνε νά νοήση ότι 

έκτέλεσις καταδίκου (execution d’un condamne) ση
μαίνει θανατικήν τιμωρίαν ζέξ ού ή καί λέίις κ α τ α δ ί- 
κου άποοαίνει πεοι-_ή).

Παρατηρήσεως άξιον, ότι τών πλείστων άκυρολογιών ένοχοι είνε 
οί έξ ημών έκμαθόντες τήν γαλλικήν ύπέρ τήν ίδιαν γλώσσαν. 
Κατ’ αύτούς ούτω λέγουν οί Γάλλοι, άρα καί ήμεϊς. Άλλά κατά
δικος είνε καί ό καταδικασθείς εις φυλάκισιν έφήμερον, ως καί ό 
καταδικασθεΐς εις θάνατον· πο’α άλλη έκτέλεσις δύναται νά γίνη 
έπί καταδίκου φυλακιζομένου έπί μίαν ημέραν είμή ή κράτησις 
αύτοϋ; Παραλείπω ότι έκτέλεσις καταδίκου ούδέν άλλο ση- 
ναίνει, ή οτι κατάδικος τις (ούχί δέ ό δήμιος) έκτελεϊ τι.

Ιϊάρδα εμπρός!
Βάρδα εΓνε λέξις ιταλική (guarda) σημαίνουσα ϊδέ, κύττα- 

ξε, πρόσεξε, ταύτην δέ μεταχειρίζονται καί οί παρ’ήμΐν άχθο- 
φοροϋντες καί οί άμαξηλάται.

Παρατηρητέον οτι οί Γάλλοι άμαξηλάται καί άχθοφόροι δέν λέ
γουν regardez! ουτοι λέγουν place! τουτέστι τόπον! ταύτην 
μέ τήν φωνήν, τόπον! άκούομεν καί έν τοϊς καθ’ ημάς ίεροϊς 
ναοϊς, όταν έπί πανηγύρεων ή μεγάλων εορτών συνωστίζεται τό 
πλήθος καί είνε χρεία ν’ άνοιχθή δίοδος, όπως διέλθωσιν οί ιερείς 
μετά τών άχράντων μυστηρίων ή τοϋ έπιταφίου, ή τοϋ έσταυρω- 
δένου.

Τόπον λοιπόν, τόπον, καί όχι βάρδα έμπρός! τό άηδέ- 
οτατον βάρδα έμπρός! “Αλλως τε καί όσον βραχύτεροι είνε 
τών κελευσμάτων αί λέξεις, τοσοϋτον καί έπιτακτικώτεραι ήχοϋν 
εϊς τό ούς. Παρατήρησον οτι, έάν καλώς τονίσης τήν λέξιν τόπον 
βροντά ή φωνή ως τό τόπι.

Χτρατεωτεκά προστάγματα
Είπα ότι, όσον βραχύτεροι αί λέξεις τών κελευσμάτων, τοσοϋτον 

καί ήχοϋν έπιτακτικώτεραι. Γοϋτο άπαιτεϊται ποό πάντων εις τά 
στρατιωτικά· καί τοϋτο γινωσκοντες οί πρώτοι όργανωταί τοϋ έλ— 
ληνικοϋ στρατού, άλλά μή εύρόντες, ώς φαίνεται, καταλλήλους 
ελληνικός λέξεις προχείρως, ήναγκάσθησαν νά μεταχειρισθώσι τάς 
γαλλικός armes! marehe! halte!

“Οχι, όχι· ή γλώσσα ήτις εύμοιρεΐ λέξεων οΤαι όδάξ Γάντι « με 
τά δόντια ») λάξ (άντί « μέ ταίς κλωτσιαις ») πύξ ζάντϊ « μέ ταίς 
γροζθιαίς») δέν άδυνατεϊ νά έκφοάση διά μονοσυλλάβων τάς έν 
τώ ελληνικώ στρατώ είσφοησάσας ξένας.
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Armes, σημαίνει όπλα- άλλά καίτοι ή κοινή γλώσσα λέγει τά 
όπλα άρματα, αΰτη είνε λέξις φραγκική όχι δέ έλληνική. Ή κοι
νή γλώσσα λέγει τά όπλα άρματα, καθώς λέγει τήν θύραν πόρ
ταν καί τήν άναβάθραν σκάλαν. Καλόν άραγε είνε, "Ελληνες 
όντες, νά έξακολουθώμεν λέγοντες πόρταν τήν θύραν; Όχι 
βεβαίως. Ωσαύτως είνε άνοίκειον νά έξακολουθώμεν λέγοντες τά 
όπλα άρματα, ένώ μάλιστα ή έλληνική γλώσσα άρματα λέγου- 
σα ζδιά ψιλής) νοεί παν άλλο ή όπλα- διά δασείας δέ άρμα λέ- 
γουσα νοεί άμαξαν, καί ιδίως τήν χρήσιμον είς πολεμιστάς, ή εις 
παρατάξεις.

Τί λοιπόν νά γίνη; ”Αρα νά έκφωνώσιν οί καθ’ ημάς άξιωματι- 
κοί «παρουσιάσατε όπλα!»; όπλα εινε λέξις δισύλλαβος, καί επομέ
νως δέν ήχεϊ έπιτακτικώς, ώς άπαιτεΐται· δισύλλαβος μέν είνε καί ή 
γαλλική λέζις ar—mes, άλλ' έπειδή ταύτης ή δευτέρα συλλαβή 
έχει τό e άφωνον, άκούεται ως μονοσύλλαβος, κελευστικόν πλεονέ
κτημα ουτινος στερείται ή ήμετέρα λέξις όπλα.

Σύμφημι· χρεία λοιπόν νά έξεύρωμεν άλλην τινά λέξιν ήτις, εί 
δυνατόν, νά μή φανή ώς άπέχουσα τής προφοράς armes, είς ήν 
συνείθισεν ήδη ή άκοή τών ήμετέρων στρατιωτών. "Ας έξετάσωμεν.

Τί θέλει διά τών λέξεων «παρουσιάσατε άρμ! » νά εϊπη τό στρα
τιωτικόν πρόσταγμα; Θέλει νά εϊπη « παρουσιάσατε τά όπλα »· καθ’ 
ην δέ στιγμήν έκφωνεΐται τό πρόσταγμα τοΰτο, οί στρατιώται κρα
τούν όλοι τό όπλον των, καί μόνον άπαιτεΐται νά έκτελέσωσι ταύ— 
τοχρόνως τήν προσταγήν τοϋ άέιωματικοΰ· άν λοιπόν ό αξίωμα— 
τικός, άντί τοΰ ξενοφώνου άρμ! έξεφώνει τό ελληνόφωνον άμ! 
(άμ*  έπος, άμ’ έργον), τί θά ήκουον οί στρατιώται; Θά ήκουον 
«παρουσιάσατε άμα!» δηλαδή «παρουσιάσατε όλοι όμοΰ!» Ίί 
νά παρουσιάσωσιν όλοι όμοΰ; Τό όπλον ό φέρει έκαστος· σπάθην, 
ς,ίφος, ή τυφεκιον τοΰθ’ όπερ εννοείται καί άνευ τής έκφωνήσεως 
τής λέξεως όπλα.

Καί σημειώσατε ότι ή λέξις άμ ! ζόμοΰ) άν, ώς δασύνεται, έπρο- 
φέρετο έξ ένδομύχων, μετά πνεύματος, κατά τήν άπαίτησιν τής 
δασείας, θά είχε μάλλον έναγώνιον, μάλλον άριμάνειον τήν έκφρα— 
σιν, πρός δέ καί θά έφηρμόξετο είς ό,τι δήποτε πρόσταγμα απαιτούν 
σύγχρονον καί άκαριαίαν έκτέλεσιν, είτε έπ'ι όπλων, είτε καί έπί 
πάσης άλλης κινήσεως.

1 20

Το δέ marche!;—’Απορείτε ρήματος έλληνικοΰ έκφράξοντος 
τοΰτο μονοσυλλάβως; Έχετε τό «ϊτε!» ουτινος άποστρέφοντες 
(άν θέλετε) τό ε, έκφωνεΐτε «ϊτ’! » καί ίτω ό ελληνικός στρατό; 
έπ’ άγαθώ τής πατρίδας.

Τώρα τό halte!—"Ω! οί έχοντες τό ϊτε έχετε καί τό στήτε! 
’Αποστρέψατε καί τούτου τό ε, καί ιδού ή λέξις μονοσύλλαβος· 
μονοσυλλαβοτέρα μάλιστα τής halte καί συριγματωδεστέρα· άρετή 

δέ έπί τοΰ προκειμένου καί τοΰτο.
Άλλά τίνι λόγω, θά μ’ έρωτήσωσιν, άποστρέφεις τό τελικόν α τοΰ 

άμΑ καί τό ε τοΰ ίτΕ καί στήτΕ, ένώ δέν έπεται εις αυτά λέξις 
άοχομένη άπό φωνήεντος;—’Αποστρέφω διότι, είτε μετά τό άμα, 
ή μετά τό ϊτε καί στήτε ζείς δέ τόν ενικόν ίθ’, στήθ’) άναγκαίως 
έξυπακούεται έν τώ προστάγματι ώς έπόμενον τό έπιφύνημα ω! 
« ώ οί στρατιώται ! ω οί άνδρες ! »

Άν οί ψιλογράμματοι τών αξιωματικών τοΰ καθ’ ήμάς στρατού 
καλώς έπιστήσωσιν είς ταΰτα τήν προσοχήν, ό ελληνικός στρατός 
θά έχη τοΰ λοιπού ελληνικά καί τά προστάγματα, άντί ξένων· τού- 
ζάχιοτον έν τή λέξει ά ρ μ, ούτε θ’ άποφανή είς τόν στρατιώτην 
άν τό Ρ άφαιρεθή, καί μείνη « άμ’! » τό πρόσταγμα.

Το ! έ«1 τών ελληνικών νομ.ισ]ί.άτων.
Λάβε έν έλληνικόν νόμισμα χαλκοΰν, άργυροΰν ή χρυσοΰν, έκ 

τών φερόντων τό όνομα τοΰ νΰν βασιλέως, καί παρατήρησε· μετά 
τό ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α έχαράχθη σημεϊον έπιφωνήσεως, έν θαυμαστι
κόν.

Ποιον θαυμασμόν έξ ημών ή έκ τών μεταγενεστέρων θέλει τό 
σημεϊον τοΰτο; ’Ότι οί "Ελληνες ήξιώθησαν βασιλείας; Άλλά μάλ
λον έπί βασιλέως Όθωνος θά ήρμοζε τοΰτο, άν ήρμοζε. Τά έπί 
Όθωνος όμως νομίσματα φέρουσιν ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, άνευ θαυίΐαστικοΰ.

Ούτε έπί Όθωνος, ούτε έπί Γεωργίου Α' θαυμάζεται τι, άλλ’ 
ιδού τί συνέβη. Ίνα τά στοιχεία τοΰ έλληνικοΰ άλφαβήτου μετα- 
βληθώσιν είς άριθμητικούς χαρακτήρας, είνε χρεία νά τίθεται μετ’ 
αύτά τόνος τις, οΤος ή οξεία, τείνων δηλαδή άπό τών δεξιών πρός 
τ’ άριστερά. Καί τοΰτο μέν πασίγνωστον. Έν τοΐς έπί βασιλέως 
I εωργίου νομίσμασιν ό τόνος έχαράχθη κάθετος, έξ άπροσεξίας 
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τοϋ γράψαντος, ή τοϋ έπιδιορθωσαντος τά γράμματα τών νοτι
σμάτων έπί τής χαράέεως αύτών.

Πολύ καλά· άλλ’ ή τελεία στιγμή ύπό τόν τόνον πώς παρενέόη; 
— Παρενέόη όχι πλέον έί άπροσεϊίας, άλλ’ έκ τής έσφαλμένης 
ιδέας πολλών, οτι μετά τά ελληνικά άριθμητικά στοιχεία είνε χοεία 
νά τίθετοι καί τελεία στιγμή, πλήν τού τόνου, ένώ ούδόλως άπαι— 
τεϊται τοιαύτη στιγμή, έκτος άν λήγη ή φράσις μετά τόν αριθμη
τικόν χαρακτήρα. Παραδείγματος χάριν, άν έγραφέ τις, «Άφίκετο 
εις ’Αθήνας ό βασιλεύς Γεώργιος Α'.» τότε μάλιστα, ή τελεία 
στιγμή έχει τόν τόπον της, έπειδή έληέεν ό λόγος μετά τό Α' 
άριθμητικόν· άν όμως έγράφετο «Ό βασιλεύς Γεώργιος Α' άφί— 
κετο εις ’Αθήνας » ή τελεία στιγμή δέν έχει τόν τόπον της μετά 
τό Α' άριθμητικόν, έπειδή ό λόγος δέν λήγει μετ’ αύτό, άλλά μετά 
τήν λέέιν «’Αθήνας». Έν γένει, αί τελεΤαι στιγμαί ώς καί τά 
κόμματα τίθενται κατά τάς χρείας τής φράσεως, είτε άν παρεμ- 
πίπτη άριθμητικός χαρακτήρ, είτε όχι.

’Αλλά τώρα, τά γινόμενα ούκ άπογίνονται καί τά τετυπωμένα 
ούκ άποτυποϋνται. Όταν χαράέωμεν νέα νομίσματα, ίσως δοθή 
καί εις τοΰτο ή δέουσα προσοχή, ϊνα μή μένωσι τά σφάλματα ημών 
μεγάλα είτε μικρά, άνεέίτηλα εις αιώνα τόν άπαντα· και όσον διά 
τά ήδη γεγενημένα θά εύρεθή μία ψυχή τούλάχιστον νά είπη εις 
τούς έπιόντας, οτι τό λάθος είχε παρατηρηθή καί έπί τών ημερών 
καθ’ άς έγινεν, άλλ’ είχε γίνει καί έμεινε· δέν έπανελήφθη.

Λεν έςεύρεε νά γράψγ, το όνομ-ά του

Πολλοί λέγουν τούτο περί άλλων καί μή είδότες νά γράψωσι τό 
όνομά των ούδ’ αυτοί. "Οσοι παραδείγματος χάριν, φέρουν όνομα 
ού ή πρώτη συλλαοή προφέρεται κατά τά λατινικά στοιχεία b ή d 
ή g, γράφοντες άντί τούτων NT ζΝ τίνος), ΜΠ (Μπατής) ή ΓΚ 
ζΓκίκαο), άντιστρατεύονται πρός τήν έλληνικήν γλώσσαν, ούδόλως 
άνεχομένην NT, ΜΓΙ ή ΓΚ έν αρχή λέέεως ή κυρίου ονόματος.

Όοτις άν φέρη λοιπόν, Έλλην ών, όνομα άρχόμενον διά στοι
χείου προφερομένου ώς τό b, τό d ή τό g τών λατίνων, κατ’ άπαί- 
τησιν τής γλώσσης του άνυπέρθετον οφείλει νά μεταχειρισθή έν τή 
γραφή στοιχεία άνεκτά εις τήν έλληνικήν γραφήν. Ανάγκη, άντί 
μέν τοΰ ΜΠ νά μεταχειρισθή τό Β ή Π, άντί δέ τοΰ NT, τό Δ ή 

τό Τ, άντί δέ τοΰ I Κ, τό I ή τό Κ, δυοΤν θάτερον έκτος άν δέν 
τώ φανή κακόφωνον το νά προτάϊη εις τό έπώνυμόν του έν Ε ή έν 
I, ώς ΊντΤνος, ’Εμπατής, Ίγκίκας.

Άλλως, ύπόκειται καί αύτός εις τήν μομφήν, οτι δέν έέεύρει 
νά γράψη τό όνομά του.

Ωσαύτως δέν έέεύρουν νά γράψωσι τό όνομά των καί όσοι φέ
ρουν έπώνυμα παραγόμενα έκ τής παραφθοράς τοϋ ονόματος Ιω
άννης, γράφοντες Γιάννης, Γιαννούλης, Γιαννάκης, Γιαννιός, Γιαν- 
νόπουλοσ, Γιαννακόπουλος, Γιάγκος κτλ. Διατί έκεϊνο τό Γ; Γράψε 
Ίάννης, άντί τοϋ Ιωάννης, καί δοκίμασε νά προφέρης. Καθώς μή 
ύπάρχοντος Γ, άμα ώς άπεκόπη τό Ω τοϋ ’Ιωάννης τό στόμα έπρό- 
φεοε I ιάννησ, ούτω καί μή προτιθεμένου τοϋ I , τό στόμα θά προ- 
φέρη το Ίάννης ώς άν ήτο γεγραμμένον Γιάννης. Τούτο είναι 

προφανέστατον.
Ίάννης λοιπόν, καί όχι Γ ιά ν ν η ς πρέπει νά γράφωμεν επο

μένως, Ίαννούλης, καί όχι Γιαννούλης· Ίάγκος, καί όχι Γιάγκος κτλ. 
Τό αύτό δέ λεχθήτω καί περί τών Γιακουμής, Γιορδάνης, Γερώ- 

νυμος, Γιουρδήε, κτλ.
Πώς έγινεν ό ίέραί γεράκι ζέέ ού I εράκης καί Γερακάρης); καί 

πώς έγινεν ό ιατρός γιατρός ζέέού Γιατράκος); καί πώς τό υαλί 
γυαλί ζές ού ίσως τό Γυαλοΰσης, άν όχι έκ τοϋ αίγιαλοϋ, γιαλού); 
καί πώς τό ίασεμί γιασεμί ζέέ ού Γιασεμολαδάς) κτλ.; έφάνη εις 
τήν άκοήν έκ τής χυδαίας προφοράς οτι προϋπάρχει εϊς αύτά I , 
ενώ τό Γ τοΰτο είνε ανύπαρκτον άρα καί άν έκλειψη τό I, πάλιν 
τό ίεράκι θά προφέρεται ώς γεράκι, καί ό ιατρός ώς γιατρός, κα1 
τό ύαλί ώς γυαλί, καί τό ίασεμί ώς γιασεμί. Ωσαύτως δέ καί τά 
έκ τούτων έπώνυμα. Οί φέροντες αύτά δέν θά χάσουν τίποτε διά 
τής άφαιρέσεως τοϋ Γ μόνον δέ θά όρθογραφώσι τοϋ λοιπού άν 
θέλουν. Άν δέν θέλουν....

Μυρία ί»βα.
Μύρια όσα καί όντως έχει τις νά παρατηρήση έσφαλιιένα μέν, 

παραδεδεγμένα δέ έν τή τυπογραφία, άλλ’ έως έδώ λήγουν αί ση
μειώσεις που· άλλοτε ίσως φέρω καί άλλα εις φώς, άν άλλοι δέν 
μέ προλάόωσιν, ώς εύχομαι.

Περί τών άπαισία. άποτροπαία, άκεραία, έπιπολαία. 
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έλατ τ τ ω μ ατ ι κ ό ς, φαινομενικός, μεγαλ επ ίδ ούλο ς, με- 
γαλούπολις, φέτος κα'ι φέτο κλπ. κλπ. είπον ήδη άλλοι άρμο- 
διώτεροί μου, έέοβελίσαντες αυτά διά λόγων γραμματικών πειστι
κότατων, άλλ’όμως ολίγοι έφρόντιοαν νά διορθωθώσιν. Ούτως ή 
άλλως, ανάγκη νά γίνωνται έκ διαλειμμάτων τοιαϋται εξελέγξεις, 
έως άν έπιδσλη ή μέλλουσα ελληνική ’Ακαδημία τό έμόριθές αύτής 
κΰρος, έξ ού πολύ έτι άπέχομεν.

Μάρτιος 1883

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΙΔΗΣ ΣΚΥΑΙΣΣΗΣ

ΡΟΖ Α
ΡΛ ωτώ τό κρίνο,—κρίνο μου γιατ’ είσαι χλωμιασμένο;

— Μοϋ πήρε τήν άγνότη μου ή ’Ρόζα καί πεθαίνω.— 
'Ρωτώ τό γιοϋλι,—γιοΰλι μου γιά δέ μοσχομυρίζεις ;

— Μοϋ πήρε ή 'Ρόζα τ’ άρωμα, καί πώς, δέν τό γνωρίζεις;— 
'Ρωτώ τό βόδο,—όόδο μου τί γέρνεις μέσ’ ’στό χώμα;

—Χρώμα καί μύρο μ’ άρπαζε ή ’Ρόζα μέ τό στόμα.— 
Μία Νεράιδα ’ρώτησα τί κάθεται καί κλαίει

— Μοϋ πήρε ή 'Ρόζα τό κορμί,—λυπητερά μοΰ λέει. 
“Εν’ αγγελούδι άπήντησα χρυσά μαλλιά νά πλέκη, 
Ήσαν τής 'Ρόζας πώστεκε γονατιστή παρέκει. 
Τήν ’Αφροδίτη εύρηκα μέ δψι αλλαγμένη

—Μοΰ πήρε ή 'Ρόζα τή μορφή,— μοϋ λέγει πικραμένη. 
Τ’ αηδόνι, πώστεκε βωβό, ρωτώ γιατί σωπάει

—Τού πήρε ή 'Ρόζα τή λαλιά,—άλλο πουλί απαντάει. 
Ξυπνώ κ’ εύρίσκω τήν αύγή χωρίς καμμία χάρι· 
Τής πήρε ή 'Ρόζα μοϋ είπανε όλο της τό καμάρι. 
Τότε ρωτώ τά στήθη μου γιατί αναστενάζουν,

—Μάς πήρε ή ’Ρόζα τήν καρδιά, — οΐ στεναγμοί φωνάζουν.

(1885) Ψ.

Κωνσταν-.-.-.ίίου
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έν είναι μακρά ή ίιήγησίς μου, άλλ’ όμως άληθής. "Ισως οί 
μάλλον δύσπιστοι ή οί όλιγώτερον εύπιστοι ^ιαστείλωσιν είς 
ειρωνικόν μειδίαμα τά χείλη. Έγώ έν τούτοις θχ τήν <^ιη- 

γηθώ, άπλούστχτα ώς συνέβη μόνον καί μόνον εις ύστατον μνημόσυνον
μιας εΰγενοϋς καροίας. Γνωρίζω ότι μόνον όσοι αισθάνονται —ιστεύουσι 
και <)ια τοΰτο μόνον πρός αυτούς αποτείνομαι.

Ειχομεν ^ιέλθει εν τή επαρχία παρά 
θερινας ^ιακοπάς 
έφερεν ήμάς είς 
λέτη, αχώριστοι έν τ: 
οοος καί έγώ έν στενή

προς αυτους
εν τι αϊς οίκογενείαις ημών τάς 

καί ήση συνηντώμεθα πάλιν έν τω άτμοπλοίω, όπερ 
’Αθήνας. Έκ παιδικής ηλικίας σύντροφοι έν τή με- 

αις παιίιαϊς ίιήλθομεν τό γυμ.νάσιον, ό Άλέζαν- 
ορος κχί έγώ έν στενή πρός άλλήλους φιλία, ένισχυομένη ύπο τής δμοιό- 

οΰ χαρακτήρας μας. Ή άγάπη αΰτη ετι μάλλον έζιοανικεύθη 
ήν φοιτητικήν ημών ζωήν μολονότι εκείνος μέν έτράπη έπί τήν 

έγώ ήκολούθησα τήν Θέμ,ιοα.
ήτον ώραία καί σεληνοφώτιστος· μόλις επνεεν ανεπαίσθητος 

ή <ϊέ θάλασσα 
ρον. Οί συμπλωτήρες 

μόνοι <ϊέ ήμεϊς οί $ύο έμένομεν 
5έν ήμεθα μόνοι. Συντρόφους 
τάς απείρους ημών ελπίδας, 

ήμισείας τάς ώρας ημών εις τήν με
ς, £έν εϊχομεν είσέλθη άκόμη 

καλείται πρακτικότης. 'Επομένως 
λανήσεις ό διάλογος ημών κατέ-

τη το: 
κατά 
λατρείαν τοΰ ’Ασκληπιού,

ΊΙ νύ:
τις αύρα έλαφρά ώς αναπνοή τής κοιμωμένης 'ρύσεως, 
ήτο λεία καί στίλβουσα,’ ώς παμ.μέγεθες κάτο· 
πζντες πρό πολλού είχον άποκοιμ.ηθή, 
επί τοΰ καταστρώματος. Άπατώμκι, 
ειχομεν τάς μ.υρίας ημών αναμνήσεις, 
Νέοι ένθουσιιό'εις, <ϊιανέμοντες ές

·,ν τής έπιστήυ.ης καί τής ποιήσεω 
τήν πνιγηράν ατμόσφαιραν, ήτι 

εάν μετά πολλάς περ· 
έ'ρωτα. 
κατακρίν/j 
τής νεότητος. 

; τήν καρδίαν του 
„ ψυχή του, απρόσιτος 
αχός απότομος καθ ου

ΙΟΑΝΝΟΪ ΑΤΣΕΝΗ ΙΙΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

ληςεν εις τον
— Μη αού ; 

ν.'κκ I 
ποτέ ήσθάνθη 
σώπου. Ή ψ· - 
ε’σται Β

ώέ'λεγον το
Αλλοίμονον ε’.ς τόν νεον 

παλλουσαν έπί
ε’.ς τό γλυκύτερον 

θά συντοίβηται

τό αίσθημα τοΰτο. Δεν είναι νόσος, 
κείνον, δστις οΰ^έ- 

■ή θέα προσφιλούς προ- 
ών αισθημάτων, 

παν εύγενές φρόνημα.
9 '
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— "Οχι, όχι! Έπανελάμβανεν ό ’Αλέξανδρος· προτιμότερος ό ηθι
κός θάνατος, παρά ή θεραπεία δια φαρυ.άκου δηλητηριαζοντος άνιάτως 
την ψυχήν.

— "Ωστε τί συμπεραίνεις;
__ "Οτι δ έ'ρως είναι ή καταστροφή.
— Καί εγώ ότι είναι ή σωτηρία....
Τών συνεπιβατών τις άνελθών εις τδ κατάστρωμα καί πλησιάσας 

ήμάς διέκοψεν έκεϊ τήν συζήτησίν μας. "Ηδη ύπέφωσκεν ή ήώς καί 
μετ’ολίγον εισερχόμενα εις τον λιμένα τοϋ Πειραιώς.

*
¥ ¥

Πρώτος τον όποιον συνήντησα ήτον δ ’Αλκιβιάδης.—Έπί τή θέα 
του έδίστασα ολίγον άλλ’ αυτός πρώτος μέ πεειέβαλεν εις τάς άγκά- 
λας του καί θερμόν άντηλλαςαμεν φίλησα.

— Καλώς ήλθες, καλώς ήλθες, μοί έπανελάμβανε σφιγγών έγκαρ- 
δίως τήν χεϊρά μου ..

Έγώ παρετήρουν αυτόν έκπληκτος. Παράδοξος μεταβολή είχε συν- 
τελεσθη εν αύτω. Τον είχον αφήσει άτημέλητον, ρυπαρόν πάντοτε μέ
χρι κυνικοτητος καί ήδη εύρισκον έν αύτω τύπον κομψευοαένου νεανίου 
τοϋ συρμού. Φαίνεται δτι τήν απορίαν μου ταύτην έδήλουν έκφραστι- 
κώτατα οι οφθαλμοί μου, διότι δ ’Αλκιβιάδης έπανέλαβε.

— Μέ εύρίσκεις διαφορετικόν, αί;
— Τί νά σοϋ είπώ, φίλε μου, άπήντησα μειδιών έξωτερικώς τούλά- 

χιστον βλέπω μεγαλην μεταβολήν.
— Θά τήν ϊδγ,ς καί έσωτερικώς.........
Δέν έπρόφθασα νά τω απαντήσω διότι κατ’έκείνην άκριβώς τήν 

στιγμήν γνωστή μοι κυρία μετά τής θυγατρός της, περικαλλούς δεκα- 
οκταέτιδος συλφίδας, κατήρχετο τήν οδόν Σταδίου καί διήλθεν έμ
προσθεν ήμ.ών... Παρεμέρισα ολίγον καί έχαιρέτισα· τούτ’αύτό επραζε 
καί δ ’Αλκιβιάδης άλλ’ έρυθριών καί έν προφανεΐ ταραχή Τον παρε- 
τήρησα τότε.

— Γνωρίζεις τήν κυρίαν αύτήν ; μέ ήοώτησε θίλων νά έξέλθη τής 
αμηχανίας, έν ή εύρίσκετο.

— Μάλιστα· είναι ή κυρία Α... καί ή κόρη της.
Δέν άπήντησεν, άλλά μέ παρετήρει ώσεί δισταζων νά δμιλήση, 

ένω ενώ δστις έγνώριζον τον χαρακτήρα του, μάτην έπειρώμην νά πείσω 
έυ.αυτον ότι εννοώ περί τίνος πρόκειται.

ΣΤΟΑ ι3ι

— Βλέπεις τήν κόρην εκείνην ; μοί είπεν έξαίφνης δ ’Αλκιβιάδης 
παρακολουθών διά τοϋ βλέμματος τάς δύο γυναίκας. "Ελα μαζί μου, 

έλα, έχω πολλά νά σοϋ έκμυστηρευθώ.
Καί λαβών τόν βραχίονα μου μέ έ'συρεν έκόντα άκοντα έπί τά ϊ'/νη 

τής κόρης τής όποιας άκόμη διεκρίνετο ερρύθμως κινούμενος δ έπιχα- 
ρίτως πίπτων έπί τών νώτων καστανός πλόκαμος. Ναι ένω τά κύ
ματα τοϋ πλήθους άνήρχοντο καί κατήρχοντο τήν δδόν Σταδίου, αύ- 
τός, άδιάφορος πρός παν δ,τι δέν ήτο έκείνη, εκλινεν άδιαλείπτως εις τό 
ούς μου καί διηγείτο, διηγείτο χωρίς νά έξαντλήται τήν ιστορίαν.... 

τοϋ έρωτός του.
Ό ’Αλκιβιάδης ήτον υιός πτωχού έπαρχιώτου οικογενειάρχου, μόλις 

κατορθοϋντος διά τών γλίσχρων έσόδων του νά συντηρή πολυμελή οι
κογένειαν. Τάς γυμνασιακάς σπουδάς του έπεράτωσεν έν τή πόλει έν 
ή δ ’Αλέξανδρος καί έγώ διεμένομεν, μόλις άποζών έκ τοϋ εύτελοϋς 
μηνιαίου, δπερ δ πατήρ του τω άπέστελλεν. Ή άγαθότηςτου, ή προσ
ήνεια καί έπιμέλειά του μάς είχε τοσούτω έλκύσει πρός αύτόν καί 
τοσούτω στενώς συνεδέθημεν, ώστε πάντες οί συμμαθηταί μάς έγνώρι
ζον ύπό τό σύνηθες όνομα «Οί τρεις σωματοφύλακες». — Άλλ’είτα 
έπέπρωτο νά θρηνήσωμεν διά τήν στέρησίν του. Κατά τήν έν Άθήναις 
διαυ.ονήν κακαί συναναστροφαί παρέσυραν αύτόν έπί τοσοϋτον, ώστε 
λησμονήσας πάν άξιοπρεπές αίσθημα καί περιφρονών τάς συμβουλάς 
καί προτροπής ήμ.ών, έγκατέλιπε την μελέτην τής έπιστήμης του και 
έπεδόθη εις τήν οινοποσίαν καί τήν κραιπάλην, δαπανών ούτω τό έλα- 
χιστον εισόδημα, δπερ άπελάμβανεν έκ τής έργασίας του.—Είχεν ήδη 
άπομακρυνθή τής φιλίας ημών καί άφοϋ πολλάκις μάτην έπειράθημεν 
νά τόν έπαναφέρωμεν εις τήν εύθεϊαν δδόν, ήναγκάσθημεν νά τόν θεω- 

ρήσωμεν άπολωλότα.
Έν τούτοις δέν γνωρίζω ποία σύμπτωσις τόν έ'φερεν ενώπιον τής νεα- 

νιδος έκείνης. Τήν είδε, τήν ήγάπησε καί τούτο μόνον ήρκεσεν όπως 
αποταχθή τω προτέρω βίω. Είχε δίκαιον εΐπών ότι ή έπελθοϋσα αύτω 
μεταβολή δέν ήτο μόνον έξωτερική άλλά καί έσωτερική. Έν τή καρ- 
δία του, ή φλόξ τοϋ αισθήματος έκείνου κατέκαυσε πάσαν ύλην βορ- 
βορώδη· αόνος ήδη σκοπός πασών τών πράζεών του ήτο νά καταστή 
άζιος αύτής. Άπετροπιάσθη τούς φίλους καί συντρόφους τής κτηνούδους 
ζωής, ήν έπί τοία έ'τη διήνυσε καί τότε άνεμνήσθη τών προτέρων φί
λων του καί έ'πεσεν εις τάς άγκάλας μας.

9*
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— Άχ! Άνεύρομεν καί πάλιν τον φίλον μας, μοί έ'λεγεν ενίοτε ό 
Αλέξανδρος.

— At, φιλεριού, τω άπεκρινόμην έγώ μειδιών, ένθυμεϊσαι τό συμπέ
ρασμά μου ; Ό έρως διασώζει.

*
* *

Ή τελευταία νύς τών Άποκρέω είχε παρέλθει έν κώμοις καί άλα- 
λαγμοΐς. ΤΗτο ήδη πρωία οτε έπέστρεψα εις τό οίκημά μου κατάκο
πος καί έξηντλημένος μεθ’ολόκληρον πανυχίδα χορού καί συμποσίου. 
Ήτοιμαζόμην νά κατακλιθώ, όπως άναπαυθώ έπί τινας ώρας, ότε τά 
βλέμματά μου έπεσαν έπί τίνος δελτίου, όπερ είχε τις άφήση, φαίνεται, 
άφ’εσπέρας έπί της τοαπέζης μου. Άνεγνώρισα τόν χαρακτήρα τοϋ 
’Αλεξάνδρου καί άνέγνωσα μετά συγκινήσεως «Φίλτατε, τρομερόν δυ
στύχημα μάς κατέλαβεν έξ απροόπτου. Έχάσαμεν καί πάλιν τόν φί
λον μας Άλκιβιάδην. Μόλις ανάγνωσης τό παρόν, σπεύσον νά ϊδης 
τήν συμφοράν ».

Έμεινα κεραυνόπληκτος. Μυρίαι σκέψεις κατέπληξαν τήν διάνοιαν 
μου καί έν τούτοις δέν ήδυνάμην νά τάς συναρθρώσω. ’Από μιας έβδο- 
μαδος περίπου παρασυρθείς άπό τήν τύρβην τών έσπερίδων καί τών 
διασκεδάσεων δέν είχον ϊδει τόν Άλκιβιάδην.— Έγνώριζον ότι ήγάπα 
άνευ έλπίδος, διότι ή κόρη ής ήράτο ήτο πολύ άνο>τέρας κοινωνικής 
ταξεως καί πολύ πλουσιωτέρα, έγνώριζον ότι έδαπάνα πολύ ανώτερα 
τών πενιχρών πόρων του, όπως ένδύηται καλώς καί φαίνηται αξιοπρε
πής ένώπιον έκείνης καί ότι πολλάκις, σχεδόν πάντοτε έγευμάτιζε διά 
τούτο καί έδείπνει μέ ξηρόν άρτον· έξ υπερβολικής δέ ύπερηφανίας δέν 
ήθελε νά μεταβαίνωμεν εις τό δωμάτιόντου, ή μάλλον εις τήν τρώ
γλην, εν ή διέμενε, κειμένην πέραν τών Πευκακίων εις τήν άκραν τής 
πόλεως. Άνεμνήσθην τού άλαζόνος καί ορμητικού χαρακτήρός του καί 
συνεπέρανα ότι ευρισκόμενος έν οίκονομικαϊς στενοχωρίαις καί μή θέ- 
λων νά προσφύγη εις τά βαλάντια τών φίλων του απεφάσισε ν’ αύ- 
τοκτονήση.

Ταχύς ώς αστραπή έ'δραμον εις τό δωμκτιον τού Άλκιβιάδου. 
Δύο γραίδια ϊσταντο παρά τήν θύραν άδολεσχούντα.

— Τό καϋμένο τό παιδί! έ'λεγεν ή μία. Νομίζεις πώς είχε τό νού 
του νά μήν πληρώσουν ούτε σαβανώστρα.......

__Έγώ έκατάλαβα πώς κάτι θά τρέχη, πού έ'βλετα τήν κκμαρά 
του κατακλειστη τώρα τρεις ήμέραις. . . .
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Δέν ήθελον περισσότερον. Πας δισταγμός μου πλέον έξέλιπε καί 
ε’ισήλθον. Οίον θέαμα! Έπί τής πενιχράς κλίνης, ήτις σύν μια 
τραπέζη, κεκαλυμμένη ύπό άτάκτως έρριμμένων βιβλίων, άπετέλει 
τήν μόνην τής φωλεάς έκείνης έπίπλωσιν, έ'κειτο άπνους δ δυστυχής 
φίλος μας. Φαίνεται ότι έπεσεν έπί τής κλίνης έπιστρέφοιν έξ έσπερί- 
δος, διότι έφερεν έ'τι τά μελανά τού χορού ένδύματα, ύπόλευκα χειρό
κτια καί λευκόν λαιμοδέτην. Έπί τού ωχρού αύτού ποοσώπου έπλα- 
νάτο αόριστός τις έ'κφρασις μυστικών άλγηδόνων καί μειδίαμα πικρόν 
εμενεν έ'τι εις τά χείλη του. Ή δέ δεξιά αύτού χειρ άνεπαύετο έπί τού 
στήθους του. Παρά τούς πόδας τού νεκρού έπί τής κλίνης έκάθητο δ 
’Αλέξανδρος προσβλέπων αύτόν μέ οφθαλμούς ύγρούς έκ τού πόνου καί 
τού καμάτου. ’Ολόκληρον τήν νύκτα είχε διαμείνει παρά τω νεκρω, 
ένω έγώ ανύποπτος έχόρευον καί έγέλων. Έλαβον τήν χεΐρα του καί 
άκουσίως έπέσαμεν εις τάς άγκάλας άλλήλων μέ τά δάκρυα εις τους 
οφθαλμούς. Ή περί τόν θανόντα έρήμωσις καθίστα έ'τι καταφανεστέ- 
ραν τήν ανάγκην αμοιβαίας άγάπης.

Τι συνέβη;
— Άνάγνωθι τήν έπιστολήν ταύτην μοί εΐπεν δ Αλέξανδρος.— 

“Ελαβον αύτήν ήν γεγραμμένη έν μικρω τεμαχίω χάρτου, άπηυθύνετο 
δέ καί πρός τούς δύο μας.

«Υμείς μόνοι, φίλτατοι, πρέπει νά γνωρίζητε τήν αιτίαν τού θανά
του μου, άν άποθάνω. “Αφετε τόν κόσμον καί ιδίως τήν οίκογένειάν μου 
νά πιστεύη εις α’.Φνιδίαν καί άνεξήγητον νόσον.—’Απόψε πηγαίνω εις 
τόν χορόν τού βουλευτού Κ. . . όπου θά ήναι καί έκείνη. Έδωκα καί 
τόν τελευταΐόν υ.ου οβολόν εις τόν ράπτην διά τήν ενδυμασίαν τού 
χορού καί άπό δύο ημερών είμαι νήστις. Ο πτωχός νέος τού Feilillet 
εύρίσκετο εις θέσιν πολύ καλλιτέραν μου.—Άν άποτέλεσμα τής συναν- 
τήσεώς μας είναι δ έρως της — θά ζήσω. ’Άν ή αδιαφορία της — θ 
άποθανω. καί τότε χαίρετε διά παντός. — Καύσατε τάς όλίγας μου 
ταύτας λέξεις· δέν θέλω έπί τής γής νά μείνη καί ή έλαχίστη άναμ.νη- 
σις ένός μωρού, άλλά δυστυχούς.»

Άνήψζ τό κηρίον καί ε'καυσα την έπιστολήν.
Έμαθοαεν κατόπιν ότι ή κόρη τό εσπέρας έκεϊνο δέν άπεδέχθη δυσα- 
ρέστως τάς έκδηλώσεις τών αισθημάτων τού δυστυχούς Άλκιβιάδου. 
Πού λοιπόν ν’ άποδοθή δ θλιβερός θάνατός του; ’Έμεινε καί θά μ.ένη 
μέχρι τούδε μυστήοιον.— Ό Αλέξανδρος μέ διεβεβαίου ότι πρό πολλού
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είχε πχρατηρήση παρά τω ’Αλκιβιάδη χρόνιον καρδιακόν νόσημ.α καί 
ίσως τοΰτο ύπήρξεν ή πρώτη άφορμ,ή τοΰ θανάτου του. Εις την άπομ.ε- 
μ,ακρυσμ.ένην εκείνην τρώγλην, έν τή μονώσει καί τη έρημία του, μα
κράν πάσης ανθρώπινης βοήθειας, ήρκει μία λιποθυμία, δπως εξάντληση 
τάς δυνάμεις του, δπως είτα ό κάματος, η αδυναμία, ή ασιτία σ.ντε- 
λέσωσιν είς την άπόσβεσιν της έξησθενημ.ένης ζωικής φλογός.

Δεν προσεΐχον είς τούς λόγους του· εβλεπον μόνον ενώπιον μ.ου τόν 
φίλον μου νεκρόν καί ήδιαφόρουν τις ή αφορμή της καταστροφής, άφοΰ 
έγνώριζον δτι τό άπώτερον αίτιον ήτο πάντοτε τό ακαταμάχητου πά
θος ύφ’ ού είχε κυριευθή.

Ή κηδεία τοΰ Άλκιβιάδου έγένετο διά συνεισφοράς τών φίλων, 
επομένως δέν ήτο μεγαλοπρεπής. — Έν μέσω τοΰ τρομερού θορύβου καί 
τής κινήσεως τήςΚαθαράς Δευτέρας, ολίγοι μόνον φίλοι, άλλά πάν- 
τες συγκεκινημένοι, συνωδεύομεν τόν προσφιλή νεκρόν. Ό ’Αλέξανδρος 
άπήγγειλεν έν τω ναω ποίημα πλήρες πάθους τό όποιον εγραψεν ύπό 
τό άμυδρόν φως τοΰ λαμπτήρος, άγρυπνων τήν νύκτα παρά τόν νεκρόν 
τοϋ φίλου του.

Εβαδίζομεν βραδέως πλησίον άλλήλων σιωπηλοί καί τεθλιμμένοι. 
Έκεϊ παρά τούς Στύλους τό πλήθος έν ευθυμία συνωστίζετο. Αίφνης 
αισθάνομαι τρέμοντα τόν βραχίονα τοΰ Αλεξάνδρου ύπό τόν ί δικόν μου.

*Ίδε, μοί έ'λεγε, δεικνύων όμιλον τινά άνερχόμενον παρά τά 'Ολύμπια.
'Ητο έκείνηΈβάδιζε μετά τίνος φίλης της καί παρ’ αύτήν ζωη

ρός καί εύχαρις νεανίας ώμίλει καί οί λόγοι ήσαν φαίνεται, διασκε 
στικοί διότι διά θορυβωδών γελοίτων άπεκρίνοντο αί δυο νεάνιδες.— 
Ή κόρη ερριψεν έν βλέμμα πρός τήν παρερχομένην κηδείαν καί έξηκο- 
λούθησε τόν γέλωτά της χωρίς ούτε καν νά ύποπτευθή ότι έντος τοϋ φε- 
ρέτρου έκειτο εκείνος, οστις έπεσεν ολοκαύτωμα εις τον εοωτά της. ΙΙρός 
στιγμήν μέ κατέλαβεν άκαταμάχητος επιθυμία νάόρμήσω προς αυτήν, 
νά τήν σύρω έκ τής χειρός προ τοϋ φερέτρου καί νά κράξω πρός αύτήν:

— Έλθέ, αναγνώρισαν τό άπνουν τοΰτο σώμα. Άσπάσθητι διά πρώ- 
την καί τελευταίαν φοράν τόν νεκρόν τούτον, οστις άκόμ.η σέ λατρεύει. 
Δός αύτω έν δάκρυ σου, ύστάτην έν τω τάφω παρηγοριάν.— Ρίψον 
έν βλέμμα σου τουλάχιστον, όπως φωτίζη αυτόν έν τω σκότει. είς ο κα
τέρχεται ».

’ Αλλ’έστοάφην καί είδον τό πρόσωπον τοϋ ’Αλεξάνδρου ψυχρόν ήδη 
καί απαθές.......

— Αί, φίλε μου, μοί λέγει παρακολουθών διά τοϋ βλέμματος τήν 

κόρην, βλέπεις; Ό έρως καταστρέφει.
Ά0ή>·ησι τη 25η Σεπτεμβρίου 1885

Α. Σ. ΜΑΤΕΣΙΣ

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΤ

ίν’ ή γιορτή σου σήμερα. Τί μέρα εύτυχισμένη ' 
Σήμερα πρέπει νά χαρή κάθε καρδιά θλιμμένη 
Πρέπει τά δάκρυα νά γενοϋν ολόδροσα λουλούδια 
Καί τής καρδιάς οΐ στεναγμοί χαρούμενα τραγούδια 
Καί ποιός και ποιος αναίσθητος δέν χαίρεται γιά κείνη 
Πού τή ’δική της ώμορφιά σ’ αύτή τήν μέρα δίνει: 

Καί σεϊς, καϋμένα στήθεια μου π’ αδιάκοπα χτυπάτε 
Ζητήστε άλλου παρηγοριά καί μή μέ τυραννάτε. 
Δυό χρόνοι τώρα πέρασαν, δυό φλογισμένοι χρόνοι 
Ποϋ όώ θλιμμένος κ’ έρημος άπ’ τή ματιά της μόνη, 
Κ’ έχω μονάχη μου τροφή καί μοναχή χαρά μου 
Νά σμίόουνε τά μάτια της ποτέ μέ τά δικά μου. 

Δυό χρόνοι! Πώς έπέρασαν! Θαρρώ, είναι χθές άκόμα 
Ποϋ ακόυσα τή χρυσή φωνή άπ’ τό γλυκό σου στόμα, 
Πρώτη φορά νά μοϋ μιλή, καί μέ τό μίλημά σου 
’Εμέ νά κάνης σκλάόον σου καί άφέντρα τήν καρδιά σου. 
Σ’ αγάπησα· καί πέρασαν όλάκαιροι δυό χρόνοι 
Όλοι γεμάτοι βάσανα, όλοι καϋμοί καί πόνοι. 

Εΐν’ ή γιορτή σου σήμερα. ’Ημέρα ευτυχισμένη 
Σήμερα πρέπει νά χαρή κάθε καρδχά θλιμμένη. 
Κι’ ολοι λουλούδια δροσερά νά κόψουνε γιά ’κείνη, 
Ποϋ τή δική της ώμμορφιά σ’ αύτή τή μέρα δίνει. 
Μά έγώ στών άλλων τής χαρα'ις τά δάκρυά μου σμίγω 
Γιατί θυμούμαι, γρήγορα μακρυά σου πώς θά φύγω.

"Αν στών ματιών σου έόλεπα τουλάχιστον τήν άκρη 
Κρυφά, κρυφά νά φαίνηται γι’άγάπη μου ένα δάκρυ, 
Αν ζ"£ευρα πως κάποτε κ’ έμένα θά θυμάσαι 
Ένώ μέ γέλοια καί χαραίς τριγυρισμένη θάσαι. 
Θά τώχα γιά παρηγοριά—Μά τώρα πώς νά χοίρω 
Ποϋ σ’ αγαπώ καί καίοιιαι κι’ άν μ’ αγαπάς δέν εέρω !

Ά^ήνηρι, I ' -Η.·. .·.
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ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤ1ΧΟΤΣ 
(■ώΐφ τό λεύκωμα φίλου).

θέ νά

.Μάκρος έγώ τραγουδιστή;, τί νά σοϋ τραγουδήσω : 

άνί σοϋ ’πώ πώ;άγαπώ μιά νιά γαλανομμάτα, 
μιά νιά ποϋ λάμπει ’σάν αύγή, ’σάν άστρο, ’σάν φεγγάρι, 
πώχει τά χείλη κόκκινα, τά φρύδια της γραμμένα, 
θέ νάνε Ξένο λάληυα, γιά σέ ποϋ θά τ’ άκούση;.

Καί πάλ’ άν πιάσω καί σοϋ 'πώ ταί; πίκοαιο τή- καρδιά; μου, 
τά βάσανα ποϋ ’πέρασα μέσ’ τά μικρά μου χρόνια, 
θάνε μοιρολογήματα καί γέροντα τραγούδια.

’Εγώ τραγούδι Θά σοϋ ’πώ ποϋ Θέ νά σοϋ ταιριάζη· 
οϋ ’πώ πώ; έσφαλλε τό χέρι μου μιά μέρα 

κ' έγραψε στίχου; άκακα· καί πώ; συνειΘισμένο 
ακόμα μένει μέ στανιό ’σ τό πρώτο φταίΞιμό του. 

Μ’ είχε μαράν’ ή απονιά, τό δάκρυ, τό σκοτάδι 
τή; νιώτη; τ’ αποκάρωμα, τσ’ αγάπη; τό φαρμάκι 
κ’ έζοϋσα χωρί; δρεΞι, χωρίς ζωή κ’ ελπίδα· 
Ξεπεταροϋδι πώχασε τή ζέστα τή; φωληά; του 
καί τή ζητοϋσε ’; τά κλαριά, ’; τά σφελαχτά, ’; τού; βάτου;. 

Μά ’σάν άλλάΞαυ οί καιροί, κ’ ή συννεφιά!; διαόήκαν 
κ’ έκαΘαρίσαν τά βουνά, κ’ έφύσησε τ’ αγέρι, 
κ’ έμύρισεν ή άνοιέι......... άνοιΞε κ’ή καρδιά μου
κ’ άχόρταγη τά φύλλα τη; δροσιά τάχε γιομήσει, 
δροσιά άπό δέντρο φουντωτό, άπό μηλιά; κλωνάρια., 
άπό τσ’ άγάπη; τσ' ομορφιά!;, άπ’ τή; Λενιώ; 

"Ωρα κα/.ή ’ποϋ θατανε, σάν τ’ έσφιίε τό χέρι 
τό χέρι μου δειλό, δειλό, κι’ άρχίνησε νά τρέμη 
ν’ άνάφτη ’σάν τό κάρβουνο, νά και’ νά λαχταρίζη 
καί νά μή βρίσκη άνάσασι, καί νά μήν ήσυχάζη, 
παρ’ όταν έπερνε σκιαχτά κ’ έγραφε τδνομά τη; 
μαζί μέ ρόδα, μέ μοσκια'ι;, μέ κρίνου;, μέ λουλούδια. 
Κι’ άγάλια ’γάλια ’; τό χαρτί φτερούγιαζαν τά λόγια, 
Ξεθάρρευαν μέ τδνομα ποϋ είχανε κρυμμένο, 
κ’ έταίριαζαν κ’ έγίνονταν τραγούδι τή; καλή; μου. 
Έτσι άπό τότε τό τρελλό τό χέρι μου Ξεχνάει 
κ’ ου’ εύρη τέτοιαν άπλωσιά μέ στίχου; άρχινάει.

Αύγουστος 1883.

κ

άνοιΞε

>ά κάλλη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ.

ΔΙΚ
ΗΘΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Λφ*ψικρό;  Δίκ, έγεννήθη άγνωστον ποϋ, έκ γονέων, ου; ουοέ- 
ποτε έγνώρισεν. Άφ’ ότου έγνώρισεν εαυτόν, μικρόν, μι- 

οίκία;, πότε 
γεφυρών. Ό 
ου; παοίστα-

κρόν, έκοιματο πότε παρά τήν είσοδον 
εϊ; δημοσίου; κήπου; καί πότε ύπό τού; θόλου; τών 
ύπνο; αύτοϋ διεκόπτετο ύπό φοβερών έφιαλτώζ, καθ’ 
το αύτω ή φοβερά τοϋ αστυνομικού κλητήρο; μορφή. Ο Δίκ, άφυ- 
πνιζόμενο;, έτρέπετο εί; φυγήν, μέ όλην τήν δύναμιν τών μικρών 
αύτοϋ ποδών, μέχρι; ού έθηφανίζετο, έν 
φοβισμένων αύτοϋ οφθαλμών ή σκιά τοΰ κλητήρο;.

Δέν έπιτρέπεται εί; τον άνέστιον νά

τή σκοτία, πρό των πε—

κοιμάται μόνο;· ανάγκη
συντρόφου· ένώ ό εΤ; κοιμάται, ό έτερο; αγρυπνεί. ’Άλλω; τε οί 
δύο όμοϋ όλιγώτερσν αισθάνονται τό ψϋχο;. Ό Δίκ, άναυητησα; 
ουνεταιρίσθη μετ’ άλλου συνομήλικο; αύτώ· έπερειδόμενοι ό εί; 
έπί τοϋ έτέρου, άλληλοθερμαίνοντο, φυλάσσοντε; άλληλοδιαδόχω;, 
μέ οφθαλμού; έταστικού;, μέ ωτα τεταμμένα. Δεκάκι; δέ τή; νυ- 
κτόε, ό φυλάσσων ωθεί τόν κοιμωμενον, λέγων:

—Έγέρθητι, έγέρθητι, ιδού ό κλητήρ!
Άμφότεροι άμέσω; έτρέποντο εί; φυγήν διά τών όδϋν, διότι εί

ναι έγκλημα νά κοιμάται τι; εί; τά; οδού;. Πρέπει νά περιπατή,
νά περιπατή, άλλω; εί; τήν φυλακήν! Τά δέ παιδιά φοβούνται τήν
φυλακήν πλειότερον τών άνδρών. Δι’ ό καί ό μικρό; Δίκ και ο 
σύντροφό; του έτρεχον, όσον ήδύναντο, πνευστιώντε; δέ καί μή α- 
κούοντε; πλέον τό φοβερόν τοϋ κλητήρο; βήμα αντηχούν έν τή 
έρημία τή; νυκτό;, έέηπλώνοντο εΐ; καμμίαν γωνίαν κατάκοποι καί 
έπανήρχιζον τόν τεταραγμένον αύτών ύπνον.

Άν ό ύπνο; τοΐ; ήτο δύσκολο;, ή διατροφή των τοΤ; ήτο ολω; 
προβληματική. ίίλήν αί κοιλίαι τών πεινασμένων έχουν άπειρου;
προσόδου;, καί στερούνται τών λεπτοτήτων, των τακτικώ; πληοευ-
μένων στομάχων. Έντό; τοϋ βορβόρου τών οδών εύρίσκονται έ/ίοτε 
κοκκαλάκια καί τεμάχια άρτου. Οί απρόσεκτοι μαθηται όίπτουσι
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τά άπομινάρια των φαγητών αύτών παρά τήν θύραν των σχολείων. 
’Ενίοτε έπίσης έπί τών έπερεισμάτων παραθύρου τίνος, ή έπί τοΰ 
κιγκλιδώματος κήπου τίνος, εύρίσκονται έντδς έφημερίδος περιτε 
τυλιγμόνον τεμάχιον κρέατος ή λείψανον φαγητού, τά οποία 
φιλάνθρωπος ψυχή κατέθηκεν έκεϊ διά τον πτωχόν. Ημέρα όμως 
άληθοϋς εύδαιμονίας ήτο, όπόταν κατά τά κυνικά καύματα εις τά 
ιχθυοπωλεία, οί ίχθεϊς ήρχοντο δέοντες, ώς παλαιός τυρός.

Ό ιχθυοπώλης, όστις άπό τής πρωίας πλένει διά ψυχρού ύδατος 
τό έμπόρευμα αύτοϋ βλέπων, ότι ή οσμή αύτοϋ καθίσταται ανυπό
φορος, αποφασίζει πρός τό εσπέρας νά τό ρίψη.

Οί ξυπόλητοι καί οί πεινασμένοι τό γνωρίζουσι καλώς· δι’ ο καί 
παρατεταγμένοι εις τό απέναντι πεζοδρόδιον, καραδοκοΰσι τήν 
στιγμήν, προσεκτικοί, ανήσυχοι. Εύρίσκονται έκεϊ συναθροισμένοι 
είκοσι, τριάκοντα, τεσσαράκοντα, γέροντες καί νέοι, άνδρες καί κο
ράσια, άνυπομονοΰντες, καθότι καθ’ έκαστον λεπτόν παρερχόμενον 
ό αριθμός τών πειναλέων αύίάνει. Προσοχή! εις έν σύνθημα! τό 
ρακένδυτου πλήθος έφορμα καί Ξεπαστρεύει εις τήν στιγμήν άπασαν 
τήν ακάθαρτον καί άκατανόμαστον λείαν, έν μέσω τών παρατηρή
σεων τών ιχθυοπωλών καί τών βοηθών αύτών τεθλιμμένων διά 
τήν απώλειαν τοϋ έμπορεύματος αύτών, πλήν ύπεοηφάνων διά τήν 
γενναιοδωρίαν των. Ή λεία έξεπαστρεύθη, έκαστος άποσύρεται φέ- 
ρων μεθ’ έαυτοϋ τήν λείαν του.

Ό ιιικοός Δίκ κατώρθου ούτω ένίοτε νά προσπορίζηται λουκού- 
λειον γεϋμα. Ήτο τόσον λεπτοκαμωμένος, ώστε κατώρθου νά ύπεισ- 
έρπη μεταξύ τών μεγαλητέρων του καί φθάνη ούτω εις τών πρώ
των πλησίον τής λείας. Ειτα άπήρχετο, ήναπτεν εις καμμίαν γω
νίαν δύο ή τρεις έφημερίδας, άς είχε προηγουμένως συλλέόει καί 
έψηνε τό ψάρι του.

Πλήν αί εύωχίαι αύται ήσαν σπάνιαι. Τό θέρος οί ιχθυοπώλαι ά- 
γοράζουσι τόσους μόνον ίχθεϊς, όσοι τοϊς άναγκαιοϋσι διά τήν κα- 
τανάλωσιν, τόν δέ χειμώνα ο! μεγάλοι προμηθευταί ιχθύων, οσάκις 
τά αλιευτικά πλοιάρια φθάνουσιν ύπερπληρωμένα, προτιμώσι νά τούς 
όίπτωσιν εις τήνθάλασσαν παρά νά έκπίπτωσιν τήν τιμήν των.

Ό μικρός Δίκ, όπόταν έστενοχωρεϊτο πολύ ύπό τής πείνης έπή- 
γαινεν εις τάς όχθας τοΰ Ταμέσεως, καθ' ήν στιγμήν άμπωτις άπε- 
κάλυπτε τόν βόρβορον. Έκεϊ δέ βυθιζόμενος μέχρις όσφύος, έξε-
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λιπάρει τούς διαοάτας νά τώ όίψωσιν εις τόν ποταμόν ολίγα κερ- 
μάτια. Μόλις δέ τούτου γενομένου έβυθίζετο εις τόν δυσώδη βόρ
όορον, καί διά τών μικρών χειρών του άνεζήτει αύτά. ’Απερίγρα
πτος ο’ ήτο ή χαρά του, οσάκις κατώρθου νά τά άνεύρη.

Ή μόνη φιλοδοξία, τό μόνον αύτοϋ όνειρον ήτο νά κατορθώση 
νά γείνη πωλητής πυρίων, βέβαιος ών, ότι διά τοϋ εμπορίου τούτου 
θά άπέζη, πλήν ουδέποτε κατόρθωσε νά έξοικονομήση πεντήκοντα 
λεπτά, άντιπροσωπεύοντα τό πρώτον κεφάλαιον. Αμα τοϋ έπεφτε 
καμμία πεντάρα άμέσως έτρεχεν εις τόν άρτοπώλην, όπως ά γοράσ/] 
άρτον. Είνε άληθές, ότι μετενόει άμέσως καί ήλεγχεν εαυτόν έπί 
τή άδηφαγία του, πλήν τί νά κάμη; Ή πείνα κατίσχυε τής θελήσε- 
ύς του. Πλήν δέ τούτου ποϋ θά προκατέθετε τό έμπόρευμα του 
κατά τάς βροχερός νύκτας, άφοϋ έκοιματο εις τό ύπαιθρον.

Εύκόλως έννοεϊ τιο, ότι μέ τοιαύτην δίαιταν, ό Δίκ καίτοι ενδε— 
καετής, έφαίνετο μόλις τό όγδοον έτος άγων· αί παρειαί του ήσαν 
κοϊλαι καί ώχραί, οί δέ οφθαλμοί του βεβυθισμένοι εις τάς κόγχας 
των. Οί πάντες τόν ύβρίζουσι καί τόν περιφρονοϋσι, πλήν ούτος 
μένει άπαθής. Άκτις ήλιου έπεφάνη εις τόν ζοφερόν μέχρι τοϋδε 
ορίζοντα τοϋ βίου του, ή δέ παιδική του καρδία τό πρώτον ήδη ήνοί- 

χθη εις τήν έλπίδα.’Απέκτησε ταύτοχρόνως σύζυγον καί έπάγγελμα. Έπί τής όδοϋ 
oed keut Boud ένθα άδιακόπως οί ίπποσιδηρόδρομοι διασταυροϋντσι 
έπί τής γραμμής άπό Λονδίνου εις Γρίνβιτς· έκεϊ είναι το πεδίον 
τοϋ ύπέρ τής ζωής άγώνος. Περιτρέχει τάς άμάξας τοϋ ίπποσιδηρο- 
δρομου μετά κραυγών, έπικαλούμενος τό έλεος τών έν αύταϊς καθη— 
μένων σπανιώτατα δ’ ούτοι τώ άονοϋνται τόν οβολόν αυτών.

Γινώσκων καλώς, ότι ή πεϊνα παρ’ αύτω κατανικα πάν άλλο αίσθη
μα καί πρό πάντων τό τής οικονομίας, τρέχει άμα αίσθανυή ολί
γος πεντάρας έν τοϊς θηλακίοις του καί έμπιστεύεται αύτάς εις 
τήν φίλην αύτοϋ, οκταετή κορασίδα, πωλοϋσαν άνθη εις τούς μέ

θυσους.Ή κοοασίς αυτή είναι ή σύζυγος τοϋ Δίκ. Οσάκις ο ουτος 
κάθιδρως καί άσθμαίνων τή φέρει χρήματα, διά τής άκρας τοϋ φο- 
ρέματός της άποιιάσσει τόν άπό τοϋ προσώπου του ρεοντα ιορώτα, 
έπιφωνοϋσα διά τής γλυκείας της φωνής: Ό καϋμένος ό Δίκ πόσον 
είναι ίδοωιιένος! Πρόσεξε φώς μου, μή κρυολογήσης!» Καί τόν
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παρακολουθεί διά τοΰ βλέμματος, ύπερήφανος διότι ό μικρός της 
φίλος γινώσκει κάλλιον τών συνομηλίκων του νά έπαιτή.

Ή κατοικία τοϋ Δίκ και της <μίλης του είναι μικρά άποθήκη αν
θράκων, κάτωθεν κλίμακάς τίνος, ήν ένοικιάζωσιν οί δύο σύζυγοι 
παρά τίνος γραίας άντ'ι πεντήκοντα λεπτών καθ’ εβδομάδα καί ύπό 
τόν όρον νά μή άνάπτη φώς διά τόν φόβον πυρκαϊας.

Κλίνη δέν υπάρχει- πλήν μήτε ό Δίκ, μήτε ή σύντροφός του 
έχουσιν άνάγκην κλίνης· τεμάχιον παλαιού τάπητος, εύρεθέν εις ε
ρείπια οικίας, τοϊς χρησημεόει άντί στρωμνής. Ή μικρά Ιωάννα έπί 
ολόκληρον ήμέραν κατέγινε εις τό νά ξεσκονήση, βουρτσίση καί 
πλάνη τό τεμάχιον τοΰτο. Έκαθάρισεν έπιμελώς τό οικημάτων, 
έκάλυψε τούς ακαθάρτους τοίχους διά ξυλογραφημάτων έξ έφημε- 
ρίδων, άς συνέλεξεν έδώ κ’ έκεϊ, καί ήγόρασεν ένα καθρέπτην άντί 
πεντήκοντα λεπτών, μίαν λεκάνην καί έν δοχεΐον υδατος.

Τήν νύκταν δ' όπόταν τό παν έν τή οικία κοιμάται, άνάπτουσιν ό 
Δίκ καί ή σύντροφός του έν κηρίον, καί άμφότεροι, συνεσπειρωμε- 
νοι πρός άλλήλους, όπως άποφύγωσι τό ψϋχος καί κεκαλυμμένοι διά 
τών ρακών των, παρατηροϋσιν άλλήλους, έκπληκτοι έπί τή εύδαιμο— 
νία των.

Παρά πάντων έγκαταλελειμμένοι, κατόρθωσαν νά έπαρκέσωσιν εις 
τάς άνάγκας των, έχουσι κατοικίαν, δι’ ήν πλη ρωνουσι- δύνανται 
δέ νά κοιμώνται ήσυχα χωρίο νά ώσι υποχρεωμένοι νά φυλάττωσιν 
έναλλάξ καί νά. μή έξεγείρωνται έντρομοι ύπό τής κραυγής τοϋ γρη- 
γοροϋντος:

Έγέρθητι, ιδού ό κλητήρ!

( Έχ τον Γαλλιχοΰ ).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ.

Moi qui savait deja 1’ aimer jus qu’ a la niort, 
je vis que je l’aimais bien plus et bien plus fort 

et que ma passion s’etait encore accrue.
[Fr. Coppee. Intimmites.]

Γνωρίζεις πού φερόμεθα έάν σέ αγαπήσω· 
ανθρώπινοι χωρίζουσιν ήμας καί Θείοι νόμοι· 
καί δμως, οίμοι, ώχριώ καθώς σέ απαντήσω, 
καί θεωρών σε τήκομαι ώς ό κηρός, καί φρίσσω, 
έάν τυχόν έγγίση με ή καστανή σου κόμη.

Ζοφώδες βλέπων πρό υμών τό χάσμα τής αβύσσου, 
πεισμόνως σέ άπέφευγον παλαιών κατά μάνας, 
άλλ’ ή ήδεϊα πανταχοϋ παρίστατο μορφή σου, 
και κατ’ όνείρους συμπαθώς προσνεύουσα, έχρύσου 
τής άφρονος καρδίας μου τούς στυγερούς χειμώνας.

Και ήδη, έν ώ ώμοσα ψυχρότητα καί λήθην, 
έν ω σ’ έκάλουν άδελφήν, καί πέδας φέρω άλλας, 
έν ώ οικείος αγαστός παρά τών σών έκλήθην, 

<έν ώ τόν πλάνον πειρασμόν τοσάκις άπηρνήθην, 
είπέ, τί πράττω, προσφιλής λατρεία μου, ό τάλας ;

Είπέ, πώς ήλλαέε μορφήν περί έμέ ή πλάσις, 
καί εις έδέμ ή έρημος ή πρώην μετετράπη ;
Πόθεν έχύθη χαροπόν τό φως εις τάς έκτάσεις, 
καί ποια ήδη μέ πληροί τής οικουμένης πόσης, 
άντί τοϋ πρώην παγετού, άκήρατος αγάπη;

Είπέ, είπέ μοι διατί, τέκνον οργής καί δίνης, 
αισθάνομαι τάς άπαλάς θωπείας τού ζεφύρου ; 
Εικόνας διατί όρώ εύδίας καί γαλήνης, 
καί άνθη πέριέ μου φαιδρά φυέντα έέαπίνης, 
ποίου ένέπλησαν αγνού τήν ύπαρέΐν μου μύρου ;

Αϊ ώραι παρά σέ γοργαί είπέ μοι πώς πετώσι, 
καί ή φωνή σου ώς μολπή μέ θέλγει ασπασία ; 
Θυμήρες βλέμμα διατί γονυκλινής αιτώ σοι, 
καί όταν μοί συγχωρηθή ή τόλμη μου ή τόση, 
πρός τί φοιοάζω έϊαλ/.ος έν μέθη θεσπεσία ;
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Ol όφθαλμοί σου, δίδυμον λαμπρών φωστήρων σέλας, 
έν τή σκοτία μου, είπέ, πρός τί μεσουρανονσι;
Άφ’ ου μέ σκέπει ούρανός άμείλικτος καί μέλας, 
πρός τί χρυσοΰντες έπ’ αύτοϋ τάς ζοφερός νεφέλας, 
οι’ αίγλης, φεϋ, απατηλής άπαύστως μέ θαμδοϋσι ;

Γούς παράφορους πόθους μου, καί τάς χίμαιρας πάσας, 
έφ’ ώρας είς το συμπαθές πρός τί έκχέω ους σου, 
καί άνθος τι ή ράκος σου κρυφίως σοι άρπάσας, 
πρός τί πιέζω έπ’ αύτοϋ τά χείλη, άν περάσας 
τυχαίως έθιΕεν αύτό ό άόροόάτης ποϋς σου ;

Μικρόν, οίκτίρμων, τήν λευκήν άν μοί άφήσης χεΤοα, 
πρός τί πυρέσσει ή έμή έ£ ήδονής καί τρέμει; 
Μακράν σου διατί ψυχρά πάσα στιγμή καί στείρα, 
καί αγαστή μο'ι φαίνεται ή άχαρίς μου μοίρα, 
άν πρός με στρέψης εύμενές τό βλέμμα σου, είπέ μοι; 

Πάσαν σου λέΕιν διατί συλλέΕας φιλαργύρως 
ώς θησαυρόν είς τ’ άδυτα φυλάττω τής καρδίας, 
καί όταν έλθη τών ώρών τών μελανών ό κλήρος, 
ποια μέ δάκνει έχιδνα μυχία καί άγήρως, 
έάν τυχαίως παίζουσα μετ’ άλλων έμειδίας.

Είπέ μοι, πόρω προσφιλής, είπέ μοι, ένθυμεϊσαι 
έκείνην τήν παμπόθητον καί τρυφερόν εσπέραν, 
οπότε αί ψυχαί ήμών, είς μίαν ένωθεϊσαι, 
μνηστείαν άνεκλάλητον έτέλεσαν, άρθεΤσαι 
είς τοϋ άδολου έρωτος τήν ουρανίαν σφαίραν; 

ΈΕέχεεν άνέκφραστον μαγείαν ή σελήνη, 
καί πρό ήμών έμάρμαιρε χρυσή ή Μαρεώτις, 
έτέλουν φίλτρα εύοσμα οί ώχριώντες, κρίνοι, 
και ίμερος θεσπέσιος τήν φύσιν συνεκίνει, 
ώς εί σφριγώσα έθνησκεν έκ τής τροφής τής πρώτης. 

Ή νΰ£ έπέτα, άλλ’ ήμάς ό χρόνος έλησμόνει, 
καί μοί έλάλει φωσφοροΰν τό διαυγές σου δμμα. 
Σύ έν τή πλάσει δι’ έμέ υπήρχες τότε μόνη, 
καί ή έσθής σου ή λεπτή, ώς νυμφική οθόνη, 
έχεϊτο πεοιγράφουσα τό θελκτικόν σου σώμα.

Τό μειδιών στερέωμα Ναοί, έν ω έψάλη 
δ μυστικός υμέναιος ήμών, φιλτάτη κόρη· 
λαμπάδες τ’ άστρα τά χρυσά, θυμέλη ή άγκάλη, 
μυσταγωγία άφατος ερωτική κραιπάλη· 
στεφάνους θάμνος διανθής υπέρ ήμας ήώρει.

Καί ήδη τί παλαίομεν κατά τής είμαρμένης ;
Δός τούς χρυσούς πλοκάμους σου καί τά θερμά σου χείλη. 
’Ακούεις πώς συρίζουσιν αί φλόγες τής γεένης, 
καί τής φθοράς οί δαίμονες καγχάζουσι; τί μένεις;
Έλθέ είς τήν άγκάλην μου, έλθέ πιστή μου φίλη.

Το θέσφατον συνήνωσεν ήμάς· Έλθέ, καί τότε 
τών κόσμων τό έτήσιον άς καταρρεύση πλήθος.
Οί νόμοι οί έπίγειοι εύήθεις καί προδόται· 
Φοιόάζοντες τοϋ έρωτος τοΰ θείου θιασώται, 
Έδέμ ήμεϊς ποιήσωμεν τό παιδικόν σου στήθος.

Μή έπί πλέον άπειθής τυφλώς τή θεία δίκη. 
"Αν τάς άλύσεις άσπαστάς καλής ή άποφράδας, 
έμή έπλάσθης. Καί ψυχή καί σάρΕ έμοί άνήκει, 
έμή ή νέα σου ήώς, έμή ή άμφιλύκη, 
Κοινά και τά ήλύσια ήμών καί ό Καιάδας !

Σοφία, Σεπτέμβριος, 1888.
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ

κορφή ενός βουνού, ώμμορφάδαις γιομισμένη,
Μιά άγράμπελη άνθοϋσε

Καί ’στό γέρικο βουνό γελαστή καί Εανθισμένη
Ή άγράμπελη άκουμποϋσε. 

άπ’ τά πόδια τοϋ βουνού κι’ έγώ πέρασα μιά ’μέρα ■
Ή μεγάλη ώμμορφιά της 

"Εκαμε νά πάρη ευθύς τό κεφάλι μου άέρα
Καί νά θέλη τήν καρδιά της.

Ή Εανθούλα αύτή εύθΰς άπό τά ψηλά παλάτια 
άπό τήν ψηλή κορφή της

Μέ θωρεΤ λυπητερά μέ τά ιιαύρά της τά μάτια
Καί κουνεΐ τήν κεφαλή της.

Σάν νά λέγη ; « Τοϋ κακού μού ’φλυάρησες πολλά
— Κατοικώ πολύ ψηλά »

Αύγουστος 188» Ρ.



ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΛΕΠΤΩΝ
.Isictfues. Lozere

υρίαι μου, ήρίατο λό
γων ό Βερτέϊλ, θά σάς 
διηγηΘώ μίαν ιστορίαν 
κλεπτών. "Αν και ή μην 
οκταετής μόνον όταν 
αύτη μοί συνέόη, μ’ 
όλον τοϋτο τά μικρά 
παιδιά δέν Θά δυνη- 
Θοΰν νά τήν εννοήσουν. 

Τήν εποχήν λοιπόν 
εκείνην έφροούμην πο
λύ τήν νύκτα, ό δέ

Θείος μου, άέιότιμος άνήρ μ’έπαιρνε νά κοιμώμαιείς τόδωμάτιόν του, 
καθ' όλον τόν μήνα, όν διηρχόμην κατ’ έτος εις τον πύργον του.

Είχον έν τούτοις μίαν θείαν, μίαν χαριεστάτην άνάδοχον! ’Εν
νοείτε καλώς, κυρίαι μου, ότι όσον καί άν φοόήται τήν νύκτα έν 
οκταετές παιδίον υποτάσσεται τέλος εις τήν μοναέίαν του, έάν 
τοΰ ειπουν ότι είναι βεβαίως γενναιόκαρδος. Ήννόουν λοιπόν πολύ 
καλά πόσον καί ή νοννά μου Θά έφοόεΐτο καί αύτή, κατάμονος 
εντός τοϋ μεγάλου κοιτώνός της, καί έν ώ έκρυπτόμην εντός τών 
σκεπασμάτων μου, έδικαιολόγουν τον θεϊόν μου όστις ύπήγαινε 
κάποτε νά τήν ένθαρρύση τήν νύκτα.

‘Άλλως τε επειδή πολύ μέ ήγάπων καί επειδή ή Θεία μου ήτο 
μεγάλη, άέία νά ύπερασπίση έαυτήν εναντίον τών κλεπτών, πολύ 
σπανίως μέ αώινον μόνον.

Μίαν νύκτα, έν ω έκοιμώμην, Θόρυβος φωνών μ’ έίύπνησεν αίφνι- •χ 1 or.dc.
Έν *ώ  μέσω τοΰ δωματίου ϊστατο άνΘοωπός τις κρατών οπλον 

εις τήν χεΐοα.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΙΣΣΑΣ (αντιςτρλτιιγο .



ΣΤΟΑ

Έμελλον νά κραυγάσω, άλλ’ έκεΐνος έκινήθη και άνεγνώρισα 
τόν αμαξηλάτην μας Μορέν.

— Όμίλει σιγαλώτερα, είπεν ό Θείος μου, όστις ένεδύετο ταχέως, 
τό παιδί φοβείται!

— Τόν είδα νά περάση τήν αύλή, έλεγεν ό Μορέν. Είχα 
σηκωθή διά νά δέσω ένα άλογο. Τά σκυλιά μουρμούριζαν άπό πολ- 
λήν ώρα. Τόν είδα νά περιπατή εις τήν αύλή. “Έπειτα έστάθη 
’μπροσθά ’ς τό παράθυρο τοϋ μικρού σαλονιού, άνοιζε τά παραθυ
ρόφυλλα, τά όποϊα δέν ήσαν καλά κλεισμένα και έπήδησε μέσα. 
Δέν ήθελα αμέσως νά φωνάζω, έπροτίμησα νά τόν τσακώσω ’σάν 
’ς τά δίκτυα! Έπήδησα καί έγώ τό παράθυρο υστέρα άπ’ αυτόν. 
Ή θύρα τής αιθούσης ήταν άνοικτή, καί τόν άκουα ’πού ανέβαινε· 
έπεριπατοΰσε σιγά, σιγά. ’Επήρα ’ςτά ψακτά ένα όπλο όπου έκρέ- 
ματο εις τόν προθάλαμον. 'Όταν έφθασε ’ς τό πρώτο πάτωμα, έμ- 
πήκε κατ’ εύθεΤαν εις τόν άριστερόν δίαυλον καί έστάθη ’μποοσθά 
’ς τό δωμάτιον τής κυρίας....

— Τί λέγεις; ήρώτησεν ό θείος μου δι’ ύποκώφου φωνής. Έρρι- 
ψε χαμαί τό έπανωφόριον, τό όποΤον ήτοιμάζετο νά φορέση καί λα
βών πολύκροτον άπό τού γραφείου του :

,— Διατί δέν έπυροοόλησες; είπε.
— Ένόμισα κατ’ άρχάς ότι δέν ήταν κλέπται! Άλλ’ αυτός ήθελε 

νά άκούση μόνον άν ή κυρία έκοιματο, διότι έξηκολούθησε τόν δρό
μον του καί έστάθη εις τό βάθος τού διαύλου ’μπροσθά ’ς τήν θύρα 
τής βιβλιοθήκης, τήν άνοιζε καί ’μβήκε. . .

— Καλά! διέκοψεν άποτόμως ό θεϊός μου, πάρε αύτό τό κανδι- 
λέρι καί άκολούθησόν με.

Έζήλθον. ’Εννοείτε, κυρίαι μου, πόσον ήμουν τρομαγμένος, 
ύστερον άπ’ έκείνην τήν ομιλίαν.

Μετ’ ολίγον έσυλλογίσθην ότι δέν ήμουν άσφαλής εις τό κρεββάτι 
μου καί έγερθείς μέ τά νυκτικά μου καί όλος φρικιών, έζήλθον εις 
τόν δίαυλον, διά νά υπάγω πλησίον τού θείου μου καί τού Μορέν.

Μετά πολλού κόπου καί ύπο μιας μόνης άκτΐνος τής σελήνης 
οδηγούμενος, έφθασα μέχρι τού δωματίου τής νοννας μου. Έκεϊ 
άλλον τοόιιον έδοκίυασα.

Εις άνθρωπος έξήλθεν άπ’ αύτό αίφνιδίως, προσέκρουσεν έπάνω 
μου καί κατήλθε τρέχων τήν κλίμακα.

ΙΩΑΝΝΟΪ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 1 0
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ταν μ’ εύοεν έκεί, διότ. έμεινε 
έν ω ό ύποπτος Μορέν έζήταζε 

δωματίου.
ήρώτησεν έπί τέλους. Ή θύ- 
άποκρίθητι!

Ηλθε νά μ’ εύρη καταφοβισμένον, καί μ’ είπεν ότι ζητείτε 
ένα κλέπτην.

— Βοήθεια! προσεπάθησα νά φωνάζω. Άλλ’ αίφνης ήσθάνθην 
έμαυτόν έγειρόμενον, έν ώ γλυκεία φωνή μ’ έλεγε χαμηλά πολύ 
χαμηλά:

— Ερρίκε, παιδί μου! σιωπά! σιώπα!
Έπ ειτα ήκουσα νά κλειδώνουν, καί συνελθών ολίγον έκ τοΰ τρό

μου μου άνεγνώρισα είς άμυδρόν φως έσβεσμένης σχεδόν λυχνίας, 
τήν άνάδοχόν μου γονυπετή πλησίον μου.

— ’Ανθίζατε! ανέκραζε αίφνης ό Θείος μου, ανθίζατε!
— Ερρίκε, μοί έψιθύρισεν εκείνη, σέ παρακαλώ, σέ ικετεύω, 

είπέ ότι δέν είδες τίποτε, ότι τίποτε δέν ήκουσες, ή έχάθην!
— Δέν θέλετε νά άνοίζητε, αί; έπανέλαδε μανιώδης ή φωνή τοϋ 

θείου μου. Λοιπόν! θά ίδωμεν! Βοήθησε με, Μορέν!
Κλειδωνιά καί μοχλός έζετινάχθησαν, καί άμφότεροι ωρ— 

μησαν εις τό δωμάτιον, μέ τό πολύκροτον είς τήν χεΐρα ό θείος 
μου.

Καθ’ ύπερδολήν θά έζεπλάγη ζ· 

δύο λεπτά μέ κεχηνός τό στόμα, 
μέ τό κανδιλέρι όλας τάς γωνίας τοϋ

— Πώς τό παιδί εύρίσκεται αύτοϋ;
ρα σου ήτο άνοικτή λοιπόν; ’Εμπρός, 

έναν άνθρωπον,
— Καί δέν είδατε τίποτε;
— - Τίποτε!
— Διατί έκλείσθης: Διατί δέν άπεκρίνεσο ;
— Καί έρωτας : μέ τό φοβισμένοι 

φοβήθηκα καί έγώ μέ την διήγησίν του
’Εκείνος μετέδη σιωπήρώς πρός τό r 

παραθυρόφυλλα ήσαν κεκλεισμένα.
Έπειτα έπανήλθε πρός έμέ.
— Καί σύ, Ερρίκε, ήκουσες κρότον, 

λον ή είς αύτό τό δωμάτιον:
— Τί έννοεΐς; ήρώτησεν ή θεία μου.
— Άφησε νά όμιληση τό παιδί, διέταζε τραχέως ό θείος μου. 

Άποκρίθητι, 'Ερρίκε;
Δέν έννόουν διατί ή άνάδοχός μου έγνώριζεν ένα κλέπτην καί

παιδί;

είδες κα/έναν είς τόν σταϋ—

«47 

διατί ήτο χαμένη άν έλεγον ότι τόν είδον. Άλλ’ ήγάπων τήν άνάδο
χόν μου καί άλλως δένέφοβούμην πλέον.

— Δέν είδα τίποτε! άπεκρίθην.
— Ά! είπεν άπλώς ό Θείος μου. Καί έφάνη ως άναπνέων έλευ— 

θεριώτερον.
— Μ’ όλ’ αύτά όμως, έψιθυρισεν ό Μορέν, ό κλέπτης μας έζέ— 

φύγε !
— Έζύπνησε τούς άλλους ύπηρέτας, θά έρευνήσωμεν τόν πύρ

γον άπό τά ύπόγεια μέχρι τοϋ υπερώου. Είσαι βέβαιος όμως ότι 
είδες κανόναν;

— Αφήσατε τόν Ερρίκον μαζί μου έως αύριον, είπεν ή άνά
δοχός μου. Θά τόν ’πεθάνετε άπό φόβον μ’αύτήν τήν ιστορίαν 
σας τών κλεπτών.

Ούδένα εύρον. Καί βεδαίως άμφιδάλλετε;
Μέ τήν παιδικήν περιεργίαν προσεπάθησα, τάς έπομένας ήμέρας 

νά ένοήσω τό συμβάν έκεϊνο. Έκ τούτου ένόησα τά έζής: Ή θεία 
μου βεβαίως θά είχε νά είπη κανέν πράγμα σπουδαίον καί λίαν μυ
στηριώδες είς αύτόν τόν κλέπτην. Άφ’ ου είδεν ότι έκείνος άνε- 
καλύφθη καί γνωρίζουσα ότι θά μετέδαινον κατ’ εύθεΐαν είς τήν 
βιβλιοθήκην, όπου τόν είδον νά είεέλθη, τόν είσήγαγεν είς τό δω— 
μάτιόντηςένω ό Μορέν ειδοποιεί τόν θείόν μου. Ακριβώς δέει— 
χον μεταβή διά νά ίδω τήν εύτυχή λύσιν τοϋ δράματος έκείνου.

Πράγματι δέ ή άνάδοχός μου έδειζε ψυχραιμίαν, καί δέν πιστεύω 
νά έκπλήττεσθε δι’αύτό, Κυρίαι μου, έάν άκολούθως κατέστησε 
τόν σύζυγόν της εύτυχέστατον.

Άπό τής νυκτός έκείνης, έπέρανεν ό Βεοτέϊλ, ό θείος μου δέν 
είχε μεγάλην έμπιστοσύνην είς τόν Μορέν, καί έπί τέλους ή θεία 
μου τόν άπέπεμψε, βεβαιοϋσα ότι άμαζηλάτης ύποκείμενος είς πα- 
ραλογισμούς ήτο λίαν έπικίνδυνος διά τούς κυρίους του.

’Ιούνιος 1885.
Γ.·..·.
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ΑΝΙΑ
Έπί τοΰ λευκώματος αίσΟηματίου φίλου

γράψω στίχους; πρός θεού, άφες τάς ειρωνείας, 
Καί πίστευσον, μ’ είνε πικρά ή πρόσκλησίς σου χλεύη. 
Ώ ! έέητμίσθη πρό πολλοΰ τά μύρον τής καρδίας 
Καί κόσμους πλέον μαγικούς δέν πλάττει, δέν πιστεύει.

Δέν εΤμ’ ό άλλοτε φαιδράς έκεΐνος νεανίας. . . 
Άπώλεσα τήν έμπνευσιν, τά έαρ τής καρδίας.

Νά γράψω στίχους; ΰδρις πλήν υπάρχει σκληρότερα; 
ΕΙν’ έποχή τοϋ δισταγμού, τής σκέψεως, τοϋ κόρου· 
Ή αιθέρια ποίησις έγένετο έταίρα 
Κ’ έν μέσω τοϋ κοινωνικού κατέπεσε βορβόρου.

Σήμερον πάσχει· δέν γέλα, δέν ψάλλει ή νεότης- 
Τοΰτο καλείται πρόοδος, καλείται θετικότης.

Ή νεωτέρα πρόοδος θέλει πεζόν τόν βίον, 
Μέ έννοεΐς ; άρίθμησιν, μηχανισμόν, δουλείαν, 
Δοσοληψίαν καθαρόν, δούναι—λαοεΐν βιόλίον, 
Μέ πλήρες τό βαλάντιον καί στεϊραν τήν καρδίαν,

Κατ’ έπιψάνειαν στιλπνόν μέ θάμοωσιν πλουσίαν 
Καί εις τό βάθος βδελυγμόν καί τέφραν κα! σαπρίαν.

’Ιδανικόν καί ποίησις ! άέίωσις γελοία, 
“Ην τής προόδου σήμερον άρνοΰνται τά βιολιά. 
Ό κώδηέ τοϋ πολιτισμού θέλει πεζόν τόν βίον. 
Είνε ό κώδηό τού Ζολά, ό κώδηζ τών όργίων,

Αί απολαύσεις τής σαρκός, ή σωματεμπορία, 
Καί όχι φώς είς τήν ψυχήν καί πϋρ έν τή καρδία.

’Ιδού ό κόσμος· τεχνητός θηρεύει συγκινήσεις, 
Είς τής Τ ρ α St άτα ς θρύπτεται τάς σκηνικός παθήσεις. 
Γελά είς τάς πραγματικός τοϋ βίου δυστυχίας 
Καί χύνει δάκρυ’ άφθονα είς τάς μυθιστορίας.

Κ’ ένώ δι’ ήρωας ψευδείς καί ανυπάρκτους κλαίει, 
Γελά όταν ό γείτων του ψυχορραγών έκπνέη.

"Αν ένθουσιασμοϋ πυρά τά στήθη σου ηλέκτριση, 
"Αν 'έν γλυκύ ιδανικόν ποθήση ή ψυχή σου, 
"Αν’εύγενής τις πάθησις είς δάκρυά σε λύση, 
Άν μεταρσιωθής ποτέ είς σφαίρας παραδείσου,

Καί πλάσης εύγενέστερον, θειότερον τόν βίον. 
”Ω ! θά σέ είπωσι μωρόν, παράφρονα, γελοΐον !

Τά βάθη τής κοινωνικής έμέτρησες άόύσσου ; 
Τί άν έγκλείη κεραυνούς—ιδέας ή ψυχή σου, 
Άν φθάνη μέχρι τοϋ θεού τό φώς τήςδιανοίας, 
Άν φέρης δώρον άδωρον. τόν πλούτον τής καρδίας,

Άφοϋ πάν τό μυστήριον τοΰ νεωτέρου βίου 
Κρύπτεται σήμερον έντός τού... χρηματιστηρίου.

Άθήναι, κατά Μάρτιον τον 1885

ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΣ



Al ETAIPAI
ΕΝ ΤΗι ΚΛΑΣΙΚΗ^ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ

κατην, θέλει ίσως φανή

παρατόλμ.ου 
ταύτης. 
κόν τής γυναικός δέν έκτείνε 
τής 
την

ΣΩΣ ή μικρολόγος σεμνοτυφία, ή έξονυ- 
χίζουσα τους εξωτερικούς τύπους της 
δηαοσίας ηθικής καί άμβλυωποϋσα πρός 
την ουσιαστικήν καί πραγματικήν αυ
τής έννοιαν, άποστρέψη σύνοφρυς το 
βλέμμα άπό τών βραχειών ωδε γραμ
μών, αποθαρρυνόμενη έκ τοϋ δυσήχουκαί 
-..... > τίτλου της πραγματείας

Δι’ οσους άξιοϋσιν ότι τό ιδανι- 
■αι πέραν 

φλιάς τοϋ οίκου, άλλ’ έγκειται παρά 
χύτραν τοϋ μαγειρείου καί την ήλα- 

παράδοξον ότι μία τών ωραιότερων καί Οελκτι- 
κωτέρων άπόψεων τοϋ ιδιωτικού βίου τών άρχαίων 'Ελλήνων έστίν άλη- 
Θώς ή πλήρης λαμπρότητος καί ήθικοϋ ένίοτε μεγαλείου ηθογραφία τών 
άρχαίων ίεα/γιώκ, εις άς οφείλεται ή πρώτη λύσις τοϋ προβλήματος τής 

ή άρχαία ελληνική κοινωνία, ήτοι ή έκ τής άφανείας τοϋ 

ς, ήτοι ή άποκά - 
έν τώ βίω. "Αν μ.η ή ηθική, 
πολιτισμός, ό βραδύτερον καί 
έξισώση διά τής προσωπικής 

ρώτην πνευματικήν καί ηθικήν 
εΐςτάάσφαλή διδάγματα τής έκ τοϋ βίου τών 

,ογικής μελέτης.

■ροτη

γυναικός έν
οίκου ηθική αύτής καί πνευματική έμφάνισις καί δράσις, 
λυψις τοϋ εύγενεστέρου προορισμού αύτής 
έν τή στενή αύτής έννοια, πάντως δμ,ως ό 
έν τοϊς καθ’ ημάς ιδίως χρόνοις άξιών νά 
έλευθερίας άμφότερα τά φϋλα,οφείλει την π 
χειραφέτησιν τής γυναικός 
παρ’ Έλλησιν άρχαίων εταιρών κοινωνιολογικής καί ήθολι

Καί άληθώς.

: νεστε ρου
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Παρά τοϊς άρχαιοτατοις Έλλησι καί μέχρι τών χρόνων ετι τής 
άκαής, ήτοι τοϋ πέμπτου καί τετάρτου π. X. αίώνος, ή γυνή ούδε- 
μίαν άπολύτως θέσιν είχεν έν τώ δικαίω, έν τή κοινωνία ούδ’ έν τω οίκω 
αύτω άκόμη. Άπό τοϋ 'Ησιόδου καί τοϋ Σιμωνίδου μέχρι τοϋ μισο- 
γύνους Εύρυπίδου ή γυνή, διατελοϋσα ύπό τήν τυραννικήν καί βάρ
βαρον δεσποτείαν τοϋ άνδρός, ούδαμ.ώς ήν υποκείμενον δικαιωμάτων 
καί ύποχρεώσεοον κατά τάς στοιχειώδεις τουλάχιστον άρχάς τοϋ φυ
σικού δικαίου. Τουναντίον ήν ον άπρόσωπον, άντικείμενον περιφρονήσεως 
έσχάτης, συνεξομοιούμενον πρός τά λάφυρα τών κατακτητών, κεκτη- 
μένον δ’ απλήν άνταλλακτικήν άξίαν. Έγεννάτο καί έ’θνησκεν, ώς ζωό
φυτου, έν τή πνιγηρά άτμοσφαίρα τοϋ γυναικωνίτου άνευ εύγενεστέ- 
ρας πνευματικής καί ηθικής αύτενεργείας. Ό κόσμος τών γραμμάτων 
καί τών ηθικών καί διανοητικών άγώνων, ή γνώσις τοϋ καλού καί τοϋ 
αληθούς, αί εύγενεϊς όρμαί τής ψυχής καί τοϋ πνεύματος ήσαν εν- 
νοιαι πάντη ανέφικτοι εις τήν γυναίκα, τό δέ φώς τοϋ πολιτισμού δέν 
ήδύνατο νά διαλύση τήν πυκνήν τοϋ γυναικωνίτου ομίχλην, ΰφ’ ήν 
έμαραίνετο άσκόπως ή λεπτοφυία τής γυναικείας φύσεως. Ό γάμος,καθό 
μή τελειούμενος διά τής άμοιβαίας συναινέσεως, ry αίτιολόγησις
τής πατρότητος τών τέκνων, πρός διάσωσιν τής όποιας, έάν πιστεύσω- 
μεν εις τήν ρήτραν τοϋ ’Αθηναίου, καθιερώθη ή μονογαμία τό πρώ
τον έν Άθήναις ύπό τοϋ Κέκροπος, άντί τής παρά τοϊς άσιατικοϊς λαοϊς 
άνεγνωρισμένης πολυγαμίας. Και μέχρι δέ τής έποχής τοϋ Άριστοτί- 
λους καί έφεξής ό γάμος άφεώρα κυρίως εις το γνησίως παιδοποιεϊν. (*)  
*Ισως δέ καί αύτήν τήν άφανή θέσιν τής συζύγου δέν ήθελεν έχει ή 
γυνή, έάν μή ώς δικαιολογική αύτής αιτία δέν έφέρετο προσέτι καί ή 
επιμέλεια τής άυατροφής τών τέκνων. Άλλ’ όποιαν άνατροφην ήδύ
νατο νά μετέλθη ή γυνή, έστερημένη ούτωσεί παντός ήθικοϋ συναισθή
ματος. μηδεμίαν δ’ώς έκ τοϋ άποκλεισμοϋ αύτής κεκτημένη έπίγνω- 
σιν τοϋ ήθικοϋ καί πνευματικού κόσμου; Δι’ αύτο δή τούτο ή διαπαι
δαγώγησες τών τέκνων άπέκειτο τό πλεϊστον τή πολιτεία, εύρυτάτην 
επ’ αύτών άσκούση δικαιοδοσίαν πολλαχού τής ’Ελλάδος. Ό γάμος ήν 
απλοϋν άγοραπωλησίας συνάλλαγαα, καθ’ο ό άνηράπέτινε τό τίν.ηυ.α 
τής γυναικός, μεθ’ ής συνεζεύγνυτο. Εσήμαινε τυφλήν υποταγήν καί 
διακονίαν τώ άνδρί, ή δέ γυνή, καί πεο βοαδύτερον εύιαοιρήσασα τοϋ 
δικαιώματος της πολίτικος. τού μετίχειν δηλονότι τών ιερών και τών απο 

(*)  Δημ,οσθ. κ. Νεαίρας 6. 175.
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τής πόλεως τιμών καί κληρονομικής μερίδος έπί της τοϋ άνδρός πε
ριουσίας, διετέλει ούχ ήττον έν τω ο’ικω άνευ ιδίας βουλήσεως, άνευ 
προσωπικότητος καί ηθικής αυθυπαρξίας κατά τάς αξιώσεις τοϋ υγιούς 
πολιτισμού. Εντεύθεν άν οί αρχαίοι "Ελληνες διέπρεψαν εν τε τω στρα
τιωτικό καί πολ'.τικω βίω, εν τε τή τέχνη καί τή φιλοσοφία, ηλεκτρι
ζόμενοι έκ της άπό τούτων δόξης, ήκιστα όμως έφημίσθησαν ώς σύζυ
γοι, διότι ήγνόουν, ώς είκός, τά.ήδέα θέλγητρα τού οικογενειακού βίου 
καί τάς άρρητους έκείνας της ψυχής άπολαύσεις, άς έξασφαλίζει μόνη 
ή ηθική προσομ.οίωσις της γυναικός προς τον άνδρα. Ή είκών δέ της 
Ξανθίππης περιλουούσης δι’ύβρεων καί ρευστών δυσωνύμοιν την φιλο
σοφικήν κάραν τού Σωκράτους, έστί καθόλου χαρακτηριστικωτάτη τού 
παρ’ άρχαίοις οικογενειακού βίου.

*

*Τπο τοιούτους παραλόγους όρους, έναντιουμένους πρός τε τούς φυ
σικούς καί ηθικούς νόμ.ους, ή άφόρητος δουλεία της γυναικός επόμενον 
ήν ν’ άγάγη είς το αντίθετον άκρον καί νά έπενέγκη κοινωνικάς ανω
μαλίας. Ή γυνή ώφειλε νά έκλέξη έπί διλήμματος. Μέσος όρος δέν 
ύπήρχεν. "Ενδον μέν τού οίκου ή ταπείνωσις τής δουλείας καί ό έξευ- 
τελισμός, πέραν δέ τής φλιάς αύτού τό φώς καί δ ζωογόνος άήρ τής 
έλευθερίας. Διψώσα έρωτος—διότι δ έρως δεν ήδύνατο νά συνδέη τούς 
συζύγους, ών αί σχέσεις ήσαν ώς κατακτητού πρός δούλην—διψώσα 
εύγενεστέρων ψυχικών καί πνευματικών άπολαύσεων, ήναγκάσθη νά 
αποσκίρτηση τού οίκου καί νά τραπή έναντίαν δδόν.

Άλλα καί δ άνήρ αυτός βαρεως έφερε τήν ηθικήν έν τω ο’ίκω έρη- 
μίαν ισην πρός τήν έρημον έρωτος άληθούς καί φίλτρων άγιων ψυχήν 
αύτού. Καί ναι μέν μεταγενέστερον κατά την έποχην τής ήθικωτέρας 
τών πατριαρχικών οικογενειών διαμορφώσεως, δ άνήρ έσέβετο καί έτίμα 
την νόμιμον μητέρα τών τέκνων αύτού, άλλά το αϊσθηυ.α τούτο έπή- 
γαζε μάλλον έκ τού πρός τήν πολιτείαν σεβασμού. Ή γυνή έστερημένη 
μορφώσεως ήθους, πνεύματος, αισθήματος, έπήρκει μέν είς τάς ύλικάς τού 
οίκου θεραπείας (*)  ήδυνάτει όμως νά πλήρωσή τό κενόν τής ψυχής τού 
άνδρός, όστις δσάκις δέν ήσχολεϊτο είς τούς πολέμους καί τήν πολι
τικήν τύρβην, πλήττων καί άνιών ήσθάνετο τήν ψυχολογικήν άνάγκην 

(*) Ήρόδ. 1, 137. — Πλάτ. Νομ. 7. 808. — Άριστοφ. Λυσιστρ. 327. — Ξενορ. 
Οίκον. 7, 6.

τού ιαετ έλευθερίων γυναικών προσεταιρισμού, παρ’ αίς το κάλλος, δ 
έρως, ή χάρις, ή δύναμις τοϋ φρονήματος, αί εύγενεϊς δρμαί τού πνεύ
ματος καί τής φαντασίας, ή μόρφωσις τού ήθους, έπλήρουν τήν ψυχήν 
αύτού άσυνήθους τίνος εύδαιμονίας, ήτις βαθμηδόν άπεξένου αύτόν τής 
συζυγικής έστίας. Τοιαύτην λοιπόν έσχε τήν άρχήν ή κοινωνική έμφά- 
νισις τών έταιρών, έπικληθεισών ούτωσεί ώς έκ τής έλευθέρας πνευμα
τικής έν άρχή καί αισθηματικής μετά τών άνδρών επικοινωνίας. Ό Δη
μοσθένης έποιεΐτο δ'άκρισιν μεταξύ έταιρών καί παλλακίδων, λέγων δέ 
«τάς μέν έταίρας ήόοκης έ'νεκ’ έχομεν, τάς δέ παλλακάς τής καθ’ 
ημέραν θεραπείας τού σώματος» ένόει άναμφιβόλως τήν έκ τού ήθους, 
τής χαριτος, τής εύφυΐας καί τής λεπτής αισθητικής ήόοΐηκ, καί ούχί 
τήν έξ ένστικτου καί επί μισθώ έπιζητουμένην. Άλλά καί όταν άκόμη 
διά τού χρόνου αί έταϊραι περιήλθον εις τήν θέσιν τών ακολάστων 
έκείνων γυναίων, τά δποΐα έξεμίσθουν έν τή άγορα καί ύπό τάς στοάς 
τά κάλλη τού σώματος αυτών, πάλιν έν τούτοις δ βίος των περιείχε 
τοσαύτην ενίοτε λαμπρότητα καί γοητείαν, ώστε έξήγνιζεν είς τά δμ. 
ματα τού πλήθους καί αύτό άκόμη τό αίσχος, έν ω έκυλίοντο.

*
* ¥

Έκτοτε χρονολογείται ή περίοδος τών διασήμων έταιρών, ής τάς 
σελίδας καλλύνουσι τά ονόματα τής Σαπφούς, τής Ασπασίας, 
τής Μελίττης, τής Λαΐδος, τής Φρύνης, τής Λεαίνης, τής Λάμιας καί 
τοσούτων άλλων έπί κάλλει καί παιδεία ελευθερίων γυναικών, αϊτινες 
άκαταμάχητον έξήσκησαν γόητρον έπί τού δημοσίου πνεύματος καί 
έφείλκυσαν τήν ύπόληψιν τών περιφανεστέρων τής έποχής άνδρών Ή 
φήμη τών μάλλον διασήμων έπί πνευματική μορφώσει καί έξόχω καλ
λονή έφέρετο άπ’ άκρου είς άκρον τής μεγάλης 'Ελλάδος καί τού 
γνωστού τότε πεπολιτισμένου κόσμου. Όθεν διήρχοντο κατέλειπον 
τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν, ώς τά φωτεινά μετεωρα, τά διαγρά- 
φοντα έν τω στερεώματι άκτίνωμα θάμβους καί μαγείας. Οι βασιλείς 
εστρώννυον πολλάκις ύπό τούς αβρούς των πόδας τάς έαυτών πορφύ
ρας, οί στρατηγοί έμοίραζον μετ’ αύτών τάς στρατιωτικά; δάφνας, 
καί οί ποιηταί περιέρραινον δι’ άνθέων καί έξύμνουν δι’ ασμάτων τήν 
μυροβόλον άληθώς ΰπαρξιν αύτών. 'Ρήτορες, καλλιτέχναι, φιλόσοφοι, 
πολιτικοί, ηγεμόνες, έθάμιζον έν τοϊς οϊκοις τών έταιρών, ών έκα
στος μετεβάλλετο είς μικράν μονονού Ακαδημίαν, ένθα συνεζητούντο 
πα σοβαρώτερα ζητήματα, τά επασχολούντα τό φιλοσοφικού καί έπι- 
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στημονικόν πνεύμα του αιώνας. 'Γπό τάς στοάς των αυλών, έπί των 
διανθών άνδηρων καί ύπό τά σύσκια φυλλώματα των κήπων των συνω- 
στίζοντο αλλεπάλληλοι θαυμ,ασταί, ένωτιζόμενοι άπλήστως των με
στών έννοιας καί ύψους λόγων άπό των αβρών εκείνων γυναικείων χει- 
λέων, άφ’ ών άπέρρεεν εξίσου ή μέθη του έ'ρωτος, ή χάρις του πνεύμα
τος καί τής ψυχής ή άγαθότης. Τά πολυπλοκώτερα προβλήματα της 
φιλοσοφίας, αί περί καλού καί τέχνης θεωρίαι, αί άφηρημέναι έ'ννοιαι 
της μεταφυσικής, τά δυσχερέστερα της πολίτικης θέματα άνεπτύσ- 
σοντο, συνεζητούντο καί έλύοντο έν ταίς άπαραμίλλοις αυτών συνανα- 
στροφαϊς καί κατά τά πολυδαίδαλα συμπόσια, ά περιελάμπρυνεν ή 
φιλοκαλία, δ έρως, ή πολυτέλεια, ή εύφυία, ή άττικωτέρα χάρις.

* *
¥·

Ούτωσεί βαθμηδόν ήρημούτο δ οίκος, διότι οί κράτιστοι των άνδοών 
συνεχρωτίζοντο έταίραις, μεθ’ ών διήνυον τόν βίον αύτών. Καί αυτοί 
ακόμη οί σεμνότυφοι τών τότε ηθικολόγων δεν ήδυνήθησαν νά άντι- 
στώσι κατά τού κράτους τού έ'ρωτος καί της γοητείας τών εταιρών. 
Ό ’Ισοκράτης ήράτο της ωραίας Μετανείρας καί επί τών ηδυπαθών 
είτα κόλπων της Λαγίσκης συνέγραψε τούς δητορικωτέρους τών λόγων 
του. Ό Ιΐλ ατών έγραφεν ίσως τό σμμ.πδσκ»' καί τόν Φαίδωνα ύπό 
τά ηδυπαθή της Άρχεανάσσης βλέμματα καί δ Αριστοτέλης έφιλο- 
σοφει εις τάς άγκάλας της περικαλ. λοϋς Έρπυλλίδος. Ο Περίανδρο:, 
δ της Κορίνθου τύραννος, είς τών έπτά σοφών της 'Ελλάδος, δ έπί συ- 
νέσει έν άρχή διαφημισθείς, έγένετο εκφρων ύπό του έ'ρωτος, άι/.α ώς 
είδε την έταίραν Μέλισσαν άναμπέχονον καί μονοχίτωνα, προβάλλου- 
σαν εύμελή καί ροδοβαφή τά στέρνα, καί ώς ήκροάσθη τής έπαγωγοϋ 
αύτής λαλιάς. 'Τπερίδης δ ρήτωρ συνέζη έν Αθήναις μετά τής ωραίας 
Μυρρίνης, βιούσης πολυτελέστατα, καίτοι είχε μεμισθωμένας διαρκώς 
έν ΙΊειραιεί μεν την καλλίπυγον ’Αρισταγόραν, έν Έλευσΐνι δέ την 
εύόφθαλμον καί δροσεράν Φιλάν. Ό Λυσίας ήράτο έμμανώς τής καλ
λίσωμου Λάγιδος καί τόν Άναξαρχον, έκ τής σχολής των λεγομέ· ων 
Ευδαιμονικών, ώνοχόει γυμνή παιδίσκη πρόσηβος. Ό Αρίστιππος, δ 
έκ τών εταίρων τού Σωκράτους, δ ιδρυτής τής Κυρηναϊκής κληθείσης 
αίρέσεως, τής άξιούσης την ήδυπαθειαν ώς τελικόν σκοπόν τής ζωής, 
συνεβίου αναφανδόν καί συνεφιλοσόφει μετά τής πεοιωνύμου Ααίδος, 
ής περιπαθώς ήράσθη, καταγοητευθείς έκ τών φυσικών καί ήθικώναύ- 
τής πλεονεκτημάτων καί δ ρήτωρ Δημοσθένης, καίπερ μετά πικρίας 
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στηλιτεύσας την ήθικήν έκ τού ακολάστου βίου έκλυσιν έν τώ κατά 
τής Νεαί ρας δριμυτάτω αύτού λόγω ενώπιον τών δικαστών.

Ό Σοφοκλής, γεγηρακώς ήδη ήράσθη τής Θεωρίδος, βραδύτερον 
δέ ήλώθη τέλεον ύπό τών θελγήτρων τής Άρχίππης, ής δ προκάτοχος 
εραστής Σμικρίνης, κατει ρωνευόμενος αύτής, κατά τόν Άθήναιον, δσά- 
κις ήρωτάτο ύπό τών φιλοσκωμμόνων φίλων τί πράττει ή Άρχίππη· 

γ «ώσπερ αί γλαύκες έπί τάφου κάθηται»άπεκρίνετο, ύπαινιττόμενος τό έκ 
I τού γήρατος καί τών ηδονών έτοιμοθάνατον σαρκίον τού περικλεούς τρα- 
V γωδιοποιού. Ό Θεμιστοκλής πριν ή εΐσέτι οί ’Αθηναίοι τραπώσιν εις έκ- 

βακχεύσεις καί αφροδισιασμούς, περιήγαγεν έντός πολυτελούς τεθρίππου, 
δεελαύνων διά τού Κεραμεικοΰ πληθούσης τής αγοράς, τήν Λάμιαν, τήν 
Σκιώνην, τήν Σάτυραν καί τήν Νάννιον. (4) Ό δέ ’Αλκιβιάδης περιήγε 
μεθ’ έαυτού κατά τάς στρατιωτικής καί πολιτικάς πορείας τήν έξ 
'Αθηνών Θεοδότην καί τήν περικαλλεστάτην Τιμ.άνδραν (*)  τήν Κο
ρινθίαν, μητέρα, κατά τήν μαρτυρίαν τών πλείστων συγγραφέων, τής 
έξοχου Ααίδος. Καί αύτός δ’ έτι δ Εύρυπίδης δ τραγωδός, περί ου 
έπιστεύετο ότι έμίσει άπό πεποιθήσεως τάς γυναίκας, διήγε βίον άνειμ- 
μένον μετά εταιρών, έφ’ω καί δ Σοφοκλής χλευάζων τήν ανακολουθίαν 
τών ιδεών καί τών πράξεων τού αντιζήλου του, ελεγε πολλάκις ότι δ 
Εύρυπίδης «ήν μισογύνης έν ταίς τραγωδίαις, έπί τής σκηνής, φιλογύνης 
δ’έν τή εΰνή καί εις τά παρασκήνια.» Πανταχόθεν έξ δλων τών μερών 
τής Ελλάδος καί τής ’Ασίας βασιλείς, ηγεμόνες, στρατηγοί, κατακτηταί. 
πόλεων, συνέρρεον έν Κορίνθω καί ’Αθήναις, δπως θαυμάσωσι καί άπο- 
λαύσωσι τών πολλαπλών θελγήτρων τών περιφανών τούτων τέκνων 

Β -ής ηδονής καί τού έ'ρωτος, άποκομίζοντες προ τών ποδών αύτών τά 
Ε πλουσιώτερα τών λαφύρων καί τά τιμαλφέστερα τών δώρων, είς χου-
Ε σόν, είς πολυτίμους λίθους, είς έλεφαντουργήματα, είς βαρύτιμα ύφά-
ρ. σματα καί είς ποικίλα προϊόντα τής τέχνης καί τής φύσεως κάλλιστα. 
Ε Ό "Αοπαλος, κατασυλήσας πολλά τών χρημάτων τού Μεγάλου Αλε

ξάνδρου καί καταφυγών είς ’Αθήνας κατηνάλωσεν άμύθητον χρυσίον 
μετά τής άβροσάρκου εύφυεστάτης έταίρας Πυθιονίκη:, ής θανούσης 
ίδρυσε πολυτάλαντον μνημεΐον έκ πεντελησίου λίθου παρά τήν ίεράν 
άπ’ ’Αθηνών είς ’Ελευσίνα δδον, σωζόμενον, εί μή άπατώμεθα, μέχρι 
τών χρόνων τού Στράβωνος. "Ετερον δ’ έπίση: καλλιμάρμαρον μνη-

(I) Άθ. τομ. III. 45 (ή Πλοντ Άλκιδ. Πα?ά®. καί Ά9. 3.—
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μεϊον άνήγειρε βραδύτερον έν Βαβυλώνι, ών άμ^οτέρων ή δαπάνη 
άνήρχετο εις τό μυθώδες ποσόν τών διακοσίων ταλάντων. Μετά τόν 
θάνατον τής Πυθιονίκης, ήρχσθη της χαριεστάτης Γλυκέρας, ής προς 
τιμήν είχε στήσει εικόνα χαλκού έν 'Ρωσσω τής Συρίας.

Δημήτριος, δ Δημητρίου τοϋ Φαληρέως απόγονος, διήγεν έν πολυτε
λέστατη τρυφή μετά τής έκ Κορίνθου εταίρας ’Αρισταγόρας· εις δέ 
τού: Άρεοπαγίτας, παρατηρήσαντας αύτω ότι «ϊέον νά ζή σεμνόν καί 
ούχί έκδεδιητηαένον βίον, άπήντησε τά εξής χαοακτηριστικώτατα· 
«Ζώ έλευθερίως, έταίραν έχω τήν καλλίστην, άδικώ ούδένα, πίνω οίνον 
Χίον, καί έκ τών έμών αναλίσκω προσόδων, ούχί δ’ ώς ύμών ένιοι, δε
καζόμενος ζώ καί μοιχεύων». Τοσοϋτον δ’ήγάπα καί έσέβετο τήν κο 
ρινθίαν, ιόστε τελούμενων ποτέ τών ΙΙαθηναίων έστησε τή Αρισταγόρα 
έπίτιμον ικρίωμα έγγυς τών Έρμών, μείζον τούτων τό μέγεθος, ώς 
άλλοτε έν Έλευσϊνι κατά τήν πομπήν τών μυστηρίων έ'θηκεν αυτή 
θρόνον παρά τό άνακτορον. Φίλιππος δ Μακεδών καταθελχθεί: έκ τοϋ 
κάλλους Φιλίννης τής όρχηστρίδος, συνεβίωσεν έπί μακρόν μετ’ αύτής, 
έξ ής ετεκε τόν Άριδαϊον. Ό Αντίγονος έλάτρευε παραφόρως τήν 
Δημώ, ή δέ μεγαλοφυία I Ιύροου, τοϋ τής ’Ηπείρου βασιλέως, έκλινε 
παρά τά γόνατα τής περικαλλούς εταίρας Τίγριδος τής Λευκαδίας. 
Δημήτριος δ Πολιορκητής δ μεταξύ τής μέθης πολέμων καί τής μέ
θης τών ερώτων άναλώσας τον βίον ήρχσθη τής Δήμους, τής Λεαίνης 
τής Μανίας καί άλλων, άπεθέωσε δέ διά τοϋ σφοδρού αύτοϋ έ'ρω- 
τος τήν διάσημον Λάμιαν, αύτός δ ύπό τών Αθηναίων αποθεωθείς, 
έπιλαθόμενος τής φωτοβόλου δόςης εις τάς άγκάλας τής γοήτιδος 
εταίρας. Ή Άγαθόκλεια έξήσκει τοιαύτην έπιρροήν έπί τοϋ βασιλ,έως 
Φιλοπατορος Πτολεμαίου, ιόστε κοινώς έπιστεύετο οτι εις ταύτην ώφεί- 
λετο ή ανατροπή τής βασιλείας αύτοϋ. Ό μετά τόν Πτολεμαίον βα
σιλεύς τής Αίγύπτου Φιλαδελφος πλείστας έσχεν εταίρας, έν αίς καί 
την Αγαθόκλειαν καί τήν Στοατονίκην, ής πλούσιον ήγείρετο μνημείου 
έγγυς τής προς τήν ’Ελευσίνα διηκούσης παρακτίου οδού. ΙΙτολευ.αίος 
δ τοϋ Φιλαδέλφου έσχεν έταίραν τήν καλλίσφυρον Ειρήνην, ήτις, ότε 
ουτος εν Έφέσω έπιβουλευόμενος κατεδιώκετο ύπό τών Θρακών, συγ- 
κατέφυγεν εις το ιερόν τής Άρτέμιδος καί συναπέθανεν ήρωϊκώς μετ’ 
αύτοϋ. ’Αληθώς δέ, ού μόνον παρά ταίς έταίραις τής ύψηλής κοινωνι
κής περιωπής, ταίς έπί αριστοκρατία πνεύματος καί ήθους διαπρεπού- 
σαις, αλλά καί παρ’ αύταίς έ'τι ταίς μισθούσαις τό εαυτών κάλλος

ΣΤΟΑ •-7 

ανεύρισκε τις ηρωισμόν ψυχής ασυνήθη καί λεπτότητα ήθικοϋ αισθή
ματος, οϊαν ίσως μάτην ήθελεν έπιζητήσει τις καί έν τοϊς καθ’ ημάς 
έ'τι χρόνοις τοϋ καυχησιολόγου πολιτισμού καί τής κοινωνικής προόδου. 
Άλλ’ οόδ’ ήτο άπορον, οτι άπό τών έμμισθων αύτών χειλέων, ά έμόλυνον 
τά αγοραία τοϋ όχλου φιλήματα, έξήρχοντο συνήθως λόγοι θαυμάσιοι, 
ύπό δέ τά τρυφηλά στήθη, δι’ ών διήρχετο τό πλήθος έκβακχευόμενον, 
έπαλλον οί άγιώτεροι παλμοί, αφού ή φύσις καί ή αλήθεια, ούχί δ’ ή 
τέχνη καί δ ψευδής βίος, ύπήρχεν δ κάλλιστος σύμβουλος τών αισθη
μάτων καί τών έργων των. Μυρτώ ή Φωκαίς, ή προσφιλής εταίρα τοϋ 
Κύρου, δν συνηκολούθει εις τάς κατά τοϋ άδελφοϋ του έκστρατείας, 
ήουθρία έξ αίδοϋς έπί τή θέα τών άσεμνων θέσεων, ας εις τά άνακτορα 
έλάμβανον ένώπιον τοϋ βασιλέως αί παλλακίδες τοϋ γυναικωνίτου 
όπως καταστώσιν έπαγωγότεραι καί μάλλον άςιέραστοι εις τά ομματα 
αύτοϋ. Τοσοϋτον δ’ έπί κάλλει καί σοφία έκλείζετο, ώστε δ Κύρος με- 
τωνόμασεν αύτήν έπαξίως ’Ασπασίαν πρός τιμήν τής έξοχου ομωνύμου 
εταίρας τών ’Αθηνών. Ό Αίλιανος έν τή ΓΙοικίΛη Ιστορία^) αύτοϋ 
άφιεροϊ δλοκλήρους σελίδας είκονίζων ένθουσιωδώς τήν απαράμιλλου 
εύμέλειαν τοϋ σώματος, τήν άξιοπρέπειαν καί χάριν τοϋ ήθους καί τήν 
πνευματικήν διαύγειαν τής Φωκαίδος Μυρτοϋς.

* *
*

Ούτωσεί λοιπόν λεληθότως καί ύπό τήν μ.οιραίαν φοράν τών άνα - 
ποφεύκτων βαθμηδόν κοινωνικών παραλλαγών, οί όροι τής δημοσίας 
ηθικής μετετέθησαν έναλλάξ, ή—ακριβέστερου εΐπεΐν—ύπέστησαν σύγ- 
χυσιν έν τή συνειδήσει καί τω πνεύματι τοϋ πλήθους, δπερ άπεθαύ- 
μαζε καί έτίμα τάς έλευθερίους γυναίκας καί έπεπόθει τήν μετ’ αύ
τών συναναστροφήν πλειότερον ή όσον τήν τών ύπό τό πρόσχημα τής 
οικογενειακής τιμής καταδεδικασμένων εις τήν άφανειαν τοϋ οίκου. Τό 
έκ συνθήκης κοινωνικής ύπολαμβάνομενον αίσχος ήμυηστεύετο ύπ’ αύ
τών τούτων τών έπισήμων ε”ν τε τοϊς γράμμασι καί τή πολιτείμ άν- 
δρών, τιμώντων άλλως τε διά τής φιλίας, τοϋ έρωτος καί τής άπροκα- 
λύπτου συμβιώσεως τάς έταίρας, ών συμμετείχον τής τρυφής καί τής 
άκολασίας. ’Εάν δέ ήρνοϋντο νά νομιμοποιήσωσι διά τοϋ γάμου τόν μετά 
τών έλευθερίων γυναικών στενόν αύτών σύνδεσμον, τούτο άποδοτέον 
ούχί εις εύγενεστέραν ήθικην αιτίαν, άλλ’ εις έτέραν τοϋ νόμου καί τής

(<) Ποικ. Ίστορ. IB ', II*·
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πολιτείας άπαίτησιν, καθ’ ήν ή παιδοποιΐα, ώς έρρήθη έν άρχή, έδει 
νά ή γνησία καί ή — ατρότης τών τέκνων νομίμως άνεγνωρισμένη. Είς 
τούτον δέ τόν σκοπόν κυρίως αφεώρχ ή αύστηρά έπχγούπνησις έπί της 
συζυγικής έστίχς κχί χί δρακόντειοι περί μοιχείας διατάξεις τής πολι- 
τείχς. Ό Αίλιανός(*)  διηγείται ότι έν Θεσπιχϊς μοιχός τις συλληφθείς 
ήχθη δεδεμένος διά τής άγορχς ύπό τήν περιφρόνησιν καί τούς έμπτυ- 
σικούς τοϋ πλήθους, έπίσης δ’ έ'τεοος άπεβλήθη ώς άτιμος έκ Γορτύνης 
έπί τή αύτή πραξει. Ό Αισχίνης αναφέρει (’) ότι άνήρ τις ευρών τήν 
εαυτού θυγατέρα ού καλώς διαφυλαξασαν τήν ηλικίαν μέχρι γάμου, 
έγκατωκοδόμησεν αύτήν ζώσαν είς έρημον οικίαν. Καί όμως βαθαηδόν 
αί διατάξεις αύται άπέμειναν ψιλόν γραμμα τού νόμου καί άνευ πρα
κτικής σηυ.ασίας έν τή κοινή συνειδήσει, άφού δ Τιμόθεος, δ τών ’Αθη
ναίων στρατηγός, έκαυχχτο ότι, εί μη δ πατήρ αύτού συνήρχετο εταίρα, 
δέν θά ήτο υιός τού Κόνωνος. Άλλά αητοί δ Θεμιστοκλής δέν ήτο 
τέκνον τής εταίρας Άβρότονον καί δ Άριστοφών δ ρήτωρ τής Χορη
γικός ; Ού μόνον λοιπόν ήνείχοντο τήν κοινωνικήν θέσιν τών έλευθε- 
ριαζουσών γυναικών, άλλά καί άπεθαύμαζον καί έτίμων διά τής 
άδικλείπτου ποος χύτάς συναναστοοοής τών έπισηαοτέοων άνδοών καί 
δι’ άλλων μυρίων τρόπων. Μνημεία πολυτελή ήγείροντο αύταϊς καί 
τρίποδες καί εικόνες έκ χαλκού, καί ικριώματα έπίτιμα έν ταΐς ποα- 
παΐς άφιεροϋντο, βασιλείων ϋε τιμών ήζιούντο αύται είς τάς αύλάς 
τών βασιλέων καί ηγεμόνων τής ’Ασίας. ΙΙολλοϊ ποεηταί επέγραψαν 
τά δοάματα αύτών δι’ ονομάτων γνωστών έταιρών, ώς ή Θαί'ς τού 
Μενάνδρου, πρός τιμήν τής δμωνύμου εταίρας τού Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, ή Κορεαννω τού Φερεκύδους καί άλλα άλλως.

(*) Ποικ. Ιστ. ΙΑ'. 6, 14.— (!) Αϊσχ. κατά Τιμάρχου, 182.—

Άλλως τε οί αρχαίοι έλάτρευον τό κάλλος έν όλη τή σηαασίγ 
τής λ έξεως ώς άπό τών θειον καταγόμενου. Έν Ήλιδι έτελεΐτο άγων 
περί κάλλους καί βραβεία έτίθεντο τοϊς άριστεύουσιν. Έν Σπάρτη 
έθεοποίουν τό κάλλος, διότι μ,ονου κ τού γάμου ωραίων άνδρών καί 
γυναικών άπεζεδέχοντο καί τέκνα ρωμαλέα, γενναία καί μεγαλόφρονα, 
οιότι έπίστευον ότι ή έννοια τοϋ καλού συνεπήγετο καί τού άγαθοϋ 
τήν έννοιαν. "Οτε δέ δ Άρχέδαυ,ος προείλετο άντί ωραίας γυναί
κες πλουσίαν δυσειδή, οί Σπαοτιάται κατηγορούν αύτού, ότι διά 

πλούτον έμελλε νά γέννηση βασιλίσκους καί οχι βασιλείς. Άλλά καί 
δ "Ομηρος πλάττει ώραίους τούς ήρωας αύτού, διότι έκτοτε έπιστεύετο 
ότι τό κάλλος μετεϊχεν αθανασίας. Καί άληθώς είνε άκαταμαχητος 
δύναμις τό κάλλος, ύφ’ ού ήττώνται θεοί τε καί άνθρωποι κατά τήν 
βαθείαν έννοιαν τών έξαισίων παρ’ άρχαίοις σχετικών μυθοπλαστιών. 
Ότε ή Φρύνη ή περικαλεστέρα τών Αθηνών εταίρα, έδικάζετό ποτέ 
ύπό τών δικαστών τή έγκλήσει τού Εύθίου έτοιμων νά καταγνώσωσιν 
αύτής θάνατον, δ £ήτωρ Υπερίδης συνηγορών καί έξαντλήσας πάντα 
τής ύπερασπίσεως τά στοιχεία, έν τέλει περιρρήξας αύτής τούς χιτω- 
νίσκους καί γυμνώσας τά αλαβάστρινα καί εύγραμμα στέρνα κατέ- 
πληξε διά τοϋ έξαισίου κάλλους τούς δικαστάς, οΐτινες ήθώωσαν 
αύτήν. Άλλ’ οΰδ’ ήτο δυνατόν να άφαιρέσωσι τήν ζωήν άπό τό σφρι
γών εκείνο καί ζών αριστοτέχνημα τής φύσεως, άφού καί δ Άπελλής 
ιδών ποτέ κατάγυμνον τήν Φρύνην καί λυσίκομον έμβαίνουσαν τή 
θαλάττη, ένεπνεύσθη τήν άμίμητον «Άναδυομένην Άφροδίτην» του, 
ώς δ 'Ραφαήλ έκ τής Φορναρίνας τήν άπαραμιλλον Παναγία)· του.

Άλλ’ ού μόνον δ άφωνος έκεΐνος θαυμασμός ον ένεπνεεν έπιβάλλουσα 
καί κατακτώσα ή καλλονή τών διασήμων έταιρών, άλλα καί τό 
ηθικόν καί ύυχικόν κάλλος, τό διαλάμπον έπί τού ύπερηφάνου μετώ
που τών πλείστων έξ αύτών. ίσχυσε νά εξασφάλιση αύταΐς ύπέροχον 
έν τή κοινωνία θέσιν. Ή προσήνεια τού ήθους καί ή εύστροφία τού 
πνεύματος περιέβαλλον διά μείζονος αίγλης τό θεσπέσιον αύτών κάλ
λος. Ή Γνάθαινα κατέπληττε διά τών εύφυεστατων άπαντήσεων, 
άς έπιμελώς έσταχυολόγησεν δ Άθήναιος έκ τών προγενεστέρων χρο
νογράφων. Μέλιττα δέ ή εταίρα τοσούτον ήν έπαγωγός έν τε τή 
συμπεριφορά, καί τοΐς λόγοις, κατά δέ τά παννύχια συμπόσια τοσού
τον κατεγοήτευε τούς έραστάς καί συνδαιτυμόνας διά τής λεπτότη
τας τών σκωμμάτων καί τής άνεξαντλήτου χαριτολογίας περί τε τους 
ψόγους καί τούς έπαίνους, ιοστε άπεκλήθη Μανία, διότι οί διαλέγομε - 
νοι υ.ονονού έπευ.αίνοντο τώ έρωτι αύτής. Ήν ή βασιλίς τών συμπο
σίων καί ή ψυχή τών συνδιαλέξεων, πολλοί δέ χρονογράφοι τής έπο- 
χής, έν οίς δ Μαχών καί δ Λυγκεύς, είχον άποθησαυρίσει έν τοϊς απο- 
μνημονεύμασιν αύτών πλεϊστα αύτής χαριτολογήματα. Πολλοί εξ 
αύτών έφημίζοντο ώς συγγραφείς, πλεϊστα έγκυκλοπαιδικά συγγράμ
ματα έκπονήσασαι. Έλέγετο ότι το περί ΌψοΛογΙας καί Γαστρονο
μίας πολυθρύλητου σύγγραμμα τού Άρνεστοάτου ήν έργον τής πο-
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λυμνθοϋς Φιλαινίδος τής εταίρας, μεθ’ ής αείποτε συνεχρωτίζετο. Εις 
ταύτην άκόμη άπεδίδετο καί έτέρα περιεργοτάτη συγγραφή περί 
Αφροδισίων, ής εύφημον έποίησε μνείαν ό Θαυμάσιος Χρύσιππος, ό 

της Στοάς ήγεμών, έν τή jtfpi τον κα.Ιοϋ και της ηδονής περισπου- 
δάστω αύτοϋ μελέτη. Έπεμελοϋντο δθεν ού μόνον τοϋ σούματος άλλα 
καί τοϋ ήθους καί τοϋ πνεύματος αύτών, διά της έρεύνης καί άκροά- 
σεως τών φιλοσοφικών διδαγμάτων. Ή έξ ’Αρκαδίας εταίρα Λασθέ- 
νεια έφιλοσόφει εύδοκίμως καί συνειργάζετο μετά τοϋ συγγενούς καί 
διαδόχου της Σχολής τοϋ Πλάτωνος, ού ήκροάσθη μετά θαυμάσιου 
ζήλου καί φιλομαθείας.

'Γπό τά αβρά στήθη ένίων—'ίνα μή ειπω τών πλείστων—έξ αύτών 
δεν έ'παλλον μόνον παλμοί έ'ρωτος καί ήδυπαθείας καί μέθης. Ή φιλο
δοξία, ή έρωτοπάθεια καί ή ματαιοφροσύνη τής τρυφής, δεν ήσαν τα 
μόνα αισθήματα, ών ένεπνέοντο. ΓΙολλάκις εΰρισκον θέσιν έν έαυταις τά 
εύγενέστερα τών αισθημάτων καί ή μέχρις ηρωισμού καί έθελοθυσίας 
έ'φεσις προς γενναίας καί πατριωτικάς πράξεις. Θέλετε μείζονα ηρωισμόν 
τής Λεαίνης, ήτις έ'πεσεν ολοκαύτωμα τοϋ πρός τόν Άριστογείτονα 
καί τήν έλευθεοίαν τής πατρίδος έ'ρωτος; "Οταν ό 'Ιππίας (*)  συλλαβών 
τήν Λέαιναν ύπέβαλεν είς φρικώδεες βασανους, όπως έςαναγκάση αύτην 
είς ομολογίαν τών συμμετασχόντων τής κατά τών τυράννων έπιθέσεως, 
αυτή έν άρχή μέν ύφίστατο ήρωίκώς τό μαρτύριον, άλλ’ είτα φοβηθεϊσα 
μή διά τών άπανθρώπων βασανιστηρίων τή άποσπάσωσιν άκουσίως την 
έλαχίστην λέξιν, άπέκοψεν ή ιδία δήξασα τήν γλώσσαν. Καί δικαίως 
ή εύγνωμοσύνη τών Αθηναίων έστησεν είς τιμήν τής ήρωΐδος έταίρας 
Λέαιναν αγΑωττον έκ χαλκού έν τοϊς προπυλαίοες τής Άκροπόλεως, 
"Ομοιον ηρωισμόν τω τής έλληνίδος έπεδείξατο καί ή ρωμαία Έπίχαρις 
ή εταίρα τοϋ Μέλαντος, άδελφοϋ τοϋ Σενέκα όστις μετά τοϋ Πείσωνος 
είχε συνομώσει κατά τοϋ Νέρωνος. Ταύτην έζήτει ό τύραννος νά έςα- 
ναγκαση διά βασάνων είς τήν κατάδοσιν τών άπορρήτων τής συνομω- 
σίας, άλλ’ ή Έπίχαρις, άγομένη εντός άμάξης ενώπιον τοϋ Νέρωνος 
ποός νέας βασάνους, άπεβρόχισεν έαυτήν διά τής ιδίας ζώνης, φέρουσα 
ν.εθ' έαυτής τό μυστήριον ύπό τήν σκοτίαν τοϋ τάφου. Ό Νερών έφρύα- 
ξεν έκ λύσσης ότι ήττήθη ή σιδηρά ισχύς αύτοϋ ύπό τής άδυναμίας 
μιας έταίρας.

(*) Πολυαίνου β'.β 8, 520.



Άλλα, μήπως ή Τιμάνδρα τοϋ Άλκιβιάδου έπεδείξατο ήσσονα ηρωι
σμόν; Ό Πλούταρχος(*)  διηγείται ότι ή μεγαλόψυχος εταίρα, προέταξεν 
έαυτήν είς τάς φλόγας καί τά βέλη τών έπιβούλων εμπρηστών τοϋ 
Φαρναβάζου, οΐτινες έπυρπόλησαν τόν οίκον, έν ω διητάτο ανύποπτος 
έν Φρυγία δ ’Αλκιβιάδης, ζητούσα νά σώση αντί της ιδίας ζωής εκείνην 
τοϋ προσφιλούς εταίρου. Καί όταν ούτος διαφυγών τό πϋρ έ'πιπτεν ύπό 
την βολήν τοζεύματος, ή Τιμάνδρα έθρήνησεν είς τάς άγκάλας τόν πο
λύτιμον νεκρόν δν άπολοφυρομένη έκήδευσε μετά καταπληκτικής με
γαλοπρέπειας.

Ή αύλητρίς Λάμια, ή τοϋ Αθηναίου Κλεάνορος θυγάτηρ, ή δαι
μόνια καί πολυτάλαντος έταίρα, ή τοσοϋτον φημισθεϊσα ού μόνον διά 
την έκθαμβον καλλονήν αλλά καί διά την βασίλειον μεγαλοπρέπειαν 
τού βίου, ιδία δέ διά τό εϋστροφον καί σαρκαστικόν πνεύμα έν ταίς 
συνδιαλέξεσιν αύτής, ίδρυσεν ίδίοις άναλώμασι την έν Σικυώνι ποικίλην 
στοάν (*).  Δημήτριος δ Πολιορκητής, δ έξυμνηθείς ώς ισόθεος έν τώ ναω 
τοϋ Παρθενώνος ύπό τών ύπ’ αύτοϋ έλευθερωθεισών ’Αθηνών, δ οίστρη- 
λατος δορυκτητωρ τόσων πόλεων, ήττηθη ύπό τό σκηπτρον της θε- 
σπεσίας καλλονής της διαβόητου Λαμίας, ης έκμανώς ήράσθη, καίπεο 
λατρευθείς παράφόρως ύπό πασών τών έν’Αθήναις έταιρών. "Οτε δέ έκ- 
δεδιητημένος ύπό τοϋ οίνου καί τής ακολασίας διετέλει αιχμάλωτος έν 
Συρία παρά τή αύλή τοϋ Σελεύκου, μόνη ή Λάμια, καταλιποϋσα τούς 
περιφανείς αύτής έ'ρωτας, έ'δραμε παρ’ αύτω καί έδέχθη είς τάς άγκά
λας τήν ύστάτην πνοήν τοϋ θνήσκοντος βασιλέως. ΙΙαρηκολούθησεν 
επί ιδίας νηός τόν είς Ελλάδα κομιζόμενον νεκρόν καί έθρηνησεν άπο- 
δυροαένη έπί τεσσαράκοντα ημέρας καί νύκτας έπί τοϋ τάφου τής εκ
πτώτου έκείνης μεγαλειότητος.

"Οταν δ Μέγας ’Αλέξανδρος, ύποκύψας έν τέλει καί ούτος είς τήν 
τρυφήν ακολάστων έοώτων, έπανηγύριζεν έν μέθη καί κώμοι; καί έται- 
ρικαΐ; παιδιαϊς τήν θριαμβευτικήν αύτοϋ είς Σοϋσα είσέλασιν,έστιώμενος 
μετ’ επινικίους θυσίας τούς φίλους καί στρατηγούς, Θαίς ή έξ ’Αττικής 
ωραία έταίοα, διενοήθη νά έκδικηθή τήν ύπο του Εέρξου πυρπόλησιν 
τών ’Αθηνών. ΙΙοός τούτο, καθ’ δν χρόνον ήκκίζετο έν έρωτικοίς παι- 
γνίοις μετά τοϋ μεγαλοφυούς κατακτητοϋ, έξητήσατο παρ’ αύτοϋ όπως 
θέση πϋρ είς τά ανάκτορα τοϋ βασιλέως. Ή πρότασις έπεκροτήθη μετά

(’) Πλουτ. Άλκιδ. ΧΧΧΐΧ, 25, 417. ’) ’λθήν. τόμ. III.
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θορυβούοους άλαλαγμού καί τά βασίλεια μέγαρα μετά μικρόν παρεδόθη- 
σαν εις τάς φλόγας ('). Καί αληθώς, ώς ιστορεί ό Πλούταρχος (’), τά μετά, 
τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου γύναια έξεδίκησαν τάς κατά της Ελλάδος 
έπιδρομάς τών Περσών πλειότερον τών ναυμάχων καί πεζομάχων στρα
τηγών (’). Ή Θαί'ς, μετά τόν θάνατον τοΰ Αλέξανδρου, έγένετο επί
σημος παλλακίς τοϋ Πτολεμαίου, τοϋ πρώτου βασιλεύσαντος της Αίγύ- 
πτου, μεθ’ ής ετεκε την Ειρήνην, ήν εγημεν δ της Κυπρου άναξ 
Εΰνοστος. (4)

Ή έκ Θεσιτιωκ Φρύκη, ή έν άμυθήτω πλούτε', βιοϋσα, προσηνέχθη 
νά περιτειχίση τάς Θήβας έκ τών ιδίων θησαυρών έπί τω δρω τοϋ 
ν’ άναγραφή έπί τών πυλών τό έπίγραμμα τόδε : <ί’/ί.έέζακόρος μέκ 
κατέσκαψεκ άνέστησε όέ Φρύκΐ]ή έταίραν. Περί τής διαβόητου ταύ- 
της εταίρας διηγούνται δτιήεύμέλεια καί ή κανονικότης τών γραμμών 
τοϋ σώματος ήτο έπί τοσοϋτον απαράμιλλος, ώστε ήν αδύνατον ν’ 
άτενίση τις αύτήν γυμνήν. Τό ιδανικόν τής καλλονής ταύτης άπηθα- 
νάτισεν ή μεγαλοφυής γλυφίς τοϋ Πραξιτέλους, φιλοτεχνήσασα άντ’ 
αυτής τήν Κνιδίαν Άφροδίτην, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ ’Αθηναίου. 
Εις τά μέγαρα τής Φρύνης, ύπερετουμένης ύπό πληθύος οΐκετών καί 
δούλων, παρεσίτουν πολλοί τών τά πρώτα φερόντων, έν οίς καί Γρυλ- 
λίων δ Άρειοπαγίτης. Πολυτάλαντου άγαλμα αύτής χρυσώ είργα- 
σμένον καί έφ’ ύψηλοϋ μαρμάρινου κίονος άνακείμενον ήγείρετο περι
φανές έν Δελφοίς, προέχον μεταξύ τών άγαλματων Αρχεδάμου καί 
Φιλίππου τοϋ Άμύντου.

★ ★
*

Αί Άθήναι καί κατ’ έξοχήν ή Κόρινθος έξέθρεψαν σεμνυνόμεναι τάς 
έπί κάλλει ψυχής καί σώματος περιφανεστέρας τών εταιρών. Έν Άθή- 
ναις, έκτος τών μνημονευθεισών, διέπρεψαν ή Λαμπυρίς, ή Ευφροσύνη, 
ή Άγαλλίς, ή Θαυμάριον, ή Θεόκλεια, ή Ληναιτόκυστος, ή Χίμαιρα, 
ή Λαμπάς, ή "Άστρα καί πλεϊσται άλλαι, ών τό κορύφωμα καί τό 
έπίζηλον αγλάισμα ύπήρξεν άναντιρρήτως ή θαυμαστή ’Ασπασία.

Ή Κόρινθος όμως, οί πολυδαίδαλοι καίπολύοχλοι Παρίσιοι τής άρ- 
χαιότητος, έγένετο τό κέντρου τοϋ άυά τήν ’Ανατολήν γνωστού κόσμου 
ώς έκ τής έξαιρέτου γεωγραφικής θέσεως. Έν αύτή συνέρρεον φιλόσοφοι, 
στρατηγοί, ρήτορες, ποιηταί, πολυτάλαντοι ήγεμονόπαιδες, ηγεμόνες, 

(<) Πλοντ. Βίος Άλεξ. 38. («) Αυτόθι XII, 20. (’) Ά6ήν. III, 37. Διοδ Σικελ.
II, 47.

βασιλείς, άποκομίζοντες πλούτον άμύθητον καί δωοεάς μεγαλοπρεπείς 
καί λάφυρά βαρύτιμα καί αναθήματα έκ χρυσού καί έλέφαντος. Ό 
άνειμμένος βίος, ή τρυφηλότης καί ή άνατολικωτέρα ήδυπάθεια τοϋ 
έρωτος έστησαν τόν διάχρυσον αύτών θρόνον έν Κορίνθω παρά τό έν τή 
Άκροπόλει ιερόν τής ’Αφροδίτης, ού έκ τών άναρίθμων θησαυρών πλείους 
ή χίλιοι έταϊραι ίερόδουλοι συνετηροϋντο, κατά τόν Στράβωνα,(’) πλου- 
τίζουσαι καί πολυοχλίζουσαι τό πανδαιμόνιου έκεϊνο τής πόλεως. Μυ- 
ρεψοί, άνθοπώλιδες, κομμωταί, τρίπται καί κατευνασταί, ποικιλταί 
καί τορευταί καί χρυσού μαλακτήρες καί χαλκοτύποι καί πλαστουρ
γοί, αύλητρίδες καί όρχηστρίδες, τερατοσκόποι καί θαυματοποιοί, κιθα- 
ρισταί καί κάπηλοι, έπώλουν άορώς τά δαψιλή μέσα τής φανταστικω- 
ρας ηδονής, άναχ θείσης ήδη εις μοίραν επιστήμης, καί συνωστιζόμενοι 
ύπό τάς στοάς καί άνά τάς δδούς άπετέλουν εικόνα, ήν αδύνατον νά

Λ

οί

κήποι 
πλουσιότεροι 

παρα- 
άς

καί Θάσου, 
Έκεϊ έπω- 
τοϋ ίαατι- 
κεκρύφαλοι,

σανδάλια καί 
έμπορπούμενοι, 
τών έταιρών. 

τράπεζαι έκ σφενδάμνου έλεφαντόποδες, 
έκ χρυσού άπέφθου κλπ.

■ού Διός άνθος τό ϊον, 
φλόγινου, ή λυχνί 

τής Κορίνθου,

συλλάβη ή φαντασία. Αί οίκίαι, αί αύλαί καί οί κατάφυτοι 
τών διαπρεπουσών έταιρών, παρ’ αίς συνεπυκνούντο οί 
καί ένδοξότεροι άνδρες, μετεβάλλοντο αύτόχρημα εις έξαισίους 
δείσους. Έκεϊ έπράττοντο οί κάλλιστοι οίνοι οί διαχέοντες εΐι 
φλέβας τήν ζωήν, τήν μέθην καί τόν έρωτα, δ τής Χίου 
δ μυρίνης τής 'Ρόδου καί δ ιερός καλούμενος τής Πράμνου. 
λοϋντο, έξ άπωτατων προερχόμενα χωρών, τά κάλλιστα 
σμοϋ είδη, τό κροκωτόν, τό ταραντινίδιον, οί έγκυκλοι, 
αί καλϋπτραι καί οί βαπτοΐ -χιτωνίσκοι, τά διάχρυσα 
οί έξαίσιοι χιτώνες, οί χρυσαϊς καί άργυραΐς πόρπαις 
δι’ ών άπέστιλβεν έ'τι μάλλον θαμβοϋσα ή καλλονή 
’Επίσης κάτοπτρα πολύτιμα, τράπεζαι εκ σφενοαμνου εΛεψαν ιυ,.υυε., 
άργυρόποδες κλΐναι, κύλικες έκ χρυσού άπέφθου κλπ. Τά εύωδέστερα 
τών άνθέων, ή οίνάνθη, τό τού Διός άνθος τό ϊον, το ήμεροκαλλές, 
το λείοιον, δ έλίχρυσος, τό λευκόίον, τό φλόγινου, ή λυχνίς, το ίφιον, 
εστεφάνουν τούς άπαστράπτοντας έκείνους έρωτας τής Κορίνθου, τά 
δέ εύωδέστερα άρώματα τής Αΐγύπτου, τό ίρινον καί τό ρόδινου, άνα- 
διδόμενα έκ μικρών χρυσοκολλήτων καλπών, άμιμήτων λεπτουργη
μάτων, μετέβαλλον αύτούς εις άρρητον μαγείαν. ’Εντεύθεν ή κατα
πληκτική δαπανηρότης τοϋ βίου αύτόθι καί τό έπί τούτω χαρακτη
ριστικόν κατά τόν Στράβωνά λόγιου : ον πακτός έσθ' ό π.Ιονς εις 

(’) Στράβων 8, 20, 536.
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Κόρινθον. Έν Κορίνθω έπεκράτει άκόμη έθος, καθ’ δ, οσάκις ή πόλις 
ηύχετο περί μεγάλων τη Άβροδίτη, συμπαρελάμβανεν έκ τοϋ ιερού 
ώς οίόν τε πλείστας εταίρας, όπως αύται προσευχηθώσι τη πολιούχω 
θεα πρό τής επισήμου τών ιερών τελέσεως. Όταν δ Ξέρξης έπέδρα- 
μεν είσβάλλων εις την Ελλάδα μετά πολυαρίθμου στρατού, πρώται 
αί Κορίνθιαι έταϊραι προσελθοϋσαι εις τό ιερόν της Αφροδίτης προσ- 
ηύξαντο υπέρ της σωτηρίας τών Ελλήνων, διό καί τά ονόματα αύτών 
άνεγράφησαν έπί περιθεάτου τιμητικού πίνακος. Πολλακις δέ ίδιώται 
έπικαλούμενοι τήν θεάν κατηύχοντο δτι, εί ποτέ είσακουσθή ή δέησ’.ς 
αύτών, άφιερώσωσι ταχτάς έζαίρας είς τό ιερόν. Καί ή πόλις ήγεν 
ιδίαν εορτήν ’Αφροδίσια καλουμένην, καθ’ ήν πάντες οί πολϊται έκώ- 
μαζον έλευθέρως έταίραις συγχρωτιζόμενοι.

'Γπεράνω τού καταπλήττοντος έκείνου μεγαλείου τού πλούτου, 
τής τρυφής, τοϋ κάλλους καί τών έρώτων, απαστράπτει ή έ'ςοχος 
Λαίς, ή εταίρα, ακτινοβολούσα διά τής καλλονής καί τού πνεύμα
τος καί ύποτάσσουσα ύπό τό διάδημα τής γοητείας αύτής θαυμα- 
στάς καί λάτρας τούς διασημοτέρους τών στρατηγών καί τών φιλο
σόφων άπό τού ’Αριστίππου καί τού Δημοσθένους μέχρι τού κυνικού 
Διογένους, ούς είλκυε πρός αύτήν ή άνά τάς πόλεις καί τάς αύλάς τής 
’Ανατολής διαδιδου,ένη ταχύπτερος φήμη. Παρθένον έ'τι ούσαν εθαύ- 
μασε τήν Λαΐδα δ Άπελλής, οί δέ κράτιστοι τής έποχής ζωγράφοι 
άπεμιμούντο έν ταϊς εαυτών γραφαϊς τήν θαυμασίαν εύμέλειαν τού 
εμψύχου έκείνου αριστουργήματος τής Κορίνθου. Είς τά μεγαλοπρεπή 
τής Λαιδος συμπόσια έθάμιζον οί παρεπιδημούντες έπίσημοι ξένοι 
καί οί έπιφανέστεροι εύπατρίοαι τής έλληνικής κοινωνίας. Άλλ’ δ,τι 
ήγειρε τήν εύγνωμοσύνην τού Κορινθιακού λαού και τον θαυμασμόν 
τοΰ κόσμου ήν τό βαθέως έρριζωμένον αύτή αίσθημα τής αγαθοεργίας. 
Έκ τού θησαυροφυλακίου αύτής έδαπάνα μεγάλα ποσά, περιθάλπουσα 
τούς πένητας, έξαγοράζουσα καί άπελεθερούσα ανδράποδα, προστα- 
τεύουσα δαψιλώς άπωρφανισμένας οικογένειας, προικοδοτούσα πτωχάς 
κόρας καί έν γένει φιλανθοώπως προσφερομένη ύπέρ τών πασχόντων. 
Τόν θάνατον δέ τής έκτακτου ταύτης σωματικής καί ψυχικής ώραιό- 
τητος, ήν κατά τόν Δημοσθένη διημφισβήτουν αί ένθεν καί ένθεν τού 
Κορινθιακού ισθμού δύο θάλασσαι, έθρήνησεν έν βαθεϊ πένθειάπαςδ λαός 
τής Κορίνθου, ήν αϋτη κατηύγασε διά θαμβούς ασυνήθους, άνήγειρε δέ 
εύγνωμονών πολύτιμον τάφον παριστώντα μαρμαρίνην λέαιναν, κρα

τούσαν κριόν έν τοϊς όνυςιν αύτής, σωζόμενον δέ μέχρι τών χρόνων τού 
Παυσανίου(*).  Λέγεται δ’δτι καί έν Θεσσαλία ίδρύθη έτερος τάφος ύπό 
τοϋ έκμανώς έρασθέντος αύτής Ίπποκράτους (*),  πρός δέ καί μετάλλιον 
έκόπη έν Κορίνθω πρός τιμήν τής έξοχου Λαΐδος.

* ★
¥

Τί δέ νά είπωμεν περί τής αθανάτου Ασπασίας, τής έκ Μιλήτου, 
τής έξαιρέτου καί άληθώς προνομιούχου έκείνης γυναικείας φύσεως, ήτις 
ύπήρξεν όχι πλέον τό άμίμητον άγλάϊσμα τών έπισήμων έταιρών, αλλ’ 
δ έντελέστερος τής γυναικός τύπος, ύπό τήν έ'ποψιν τού κάλλους, τού 
άστραπηβόλου πνεύματος, τού ΰψους τού φρονήματος, τής ρητορικής 
δεινότητος καί τής φιλοσοφικής έμβριθείας, καί ής τό όνομα άπηθανα- 
τίσθη υ.ετά τής δόξης τού Φειδίου καί τού Περικλεούς, όνομα πλήρες 
έρωτος, ποιήσεως, μυστηρίου, αίγλης, καταπλήξεως; Άληθώς ή 
φύσις ύπήρξεν άφειδής, άριστοτεχνήσασα τήν έ'ξοχον ταύτην γυναίκα, 
έν ή συνεδύασε πάντα τά στοιχεία τού φυσικού καί ήθικού κάλλους, 
ώσεί ήθελε νά καταπλήξη παραδίδουσα είς τήν άποθέωσιν τών αιώ
νων τό άωτον τής γυναικείας τελειότητος. Ό Σωκράτης ηκροατο εν 
προσηύ,ώσει τής διδασκαλίας τής περιωνύμου εταίρας, δ Φειδίας ένε- 
πνέετο ύπό τού κάλλους αύτής τήν χρυσελεφάντινον Άθηνάν τής Άκρο- 
πόλεως, καί τίς οίδεν άν δ Περικλής ήθελε στήσει έκεϊ έπί τού περίοπτου 
βράχου τών Αθηνών τόν Παρθενώνα, έάν μή έδιδάσκετο καί ένεπνέετο 
τάς περί καλού καί τέχνης θεωρίας παρά τής Ασπασίας. Μαθήτρια 
τοϋ Άναξαγόρου είχεν ήδη ένωρίς έφελκύσει τόν θαυμασμόν τοϋ με
γάλου διδασκάλου, βραδύτερου δέ ύπό τάς στοάς τών κήπων αύτής 
έδίδασκεν εύδοκίμως τήν φιλοσοφίαν είς έπήκοον καί αυτών τών μαθη
τών τοΰ Σωκράτους, δδηγούντων πρός άκρόασιν καί τάς ιδίας άκόμη 
γυναίκας, εί καί διέτρεχε θρύλος δτι διέτρεφε παρ’ έαυτή παιδίσχαο 
έταιρούσας. Ή σοφία καί ή πολιτική σύνεσις τού Περικλεούς ώφείλετο 
κατά μέγα μέρος είς τό γόητρον, δπερ έςήσκει έπ’ αύτού δ έρως τής 
Ασπασίας, ής χάριν έπεχείρησε, κατά τόν Πλούταρχον (’), καί τόν προς 
τούς Σαυ,ίους πόλεμον, ών καί τά τείχη καθεϊλε καί τάς ναϋς έάλω 
καί χρήμασι πολλυϊς έζημίωσεν. Ή δέ περί τήν ρητορικήν άσκησις του 
μεγάλου τών Αθηνών πολίτου ώφείλετο είς τάς μετ’ αύτής ύψηλά.ς

(Ί Παυσαν. Κορινθ. Vol. I, 2, 2, i. (!) "Ορα Παυσ. αυτόθι. (’) Πλουτ. βίος Πε- 
Ρ'.κλ. XXIV, σελ. 323.
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διαλέξεις καί συζητήσεις^), ών θέμα ήν ή πολίτικη, ή τέχνη καί ή φι
λοσοφία. Ό ’Αριστοφάνης άποφαίνεται ότι ή ’Ασπασία ύπήρξεν ή πρώτη 
αφορμή τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, δν ύπεδαύλισεν δ Περικλής εκ
δικούμενος τήν ύπό τών Μεγαρέων γενομένην αυτή ΰβριν, οΐτινες, προσ- 
βληθέντες διότι νεανίαι τινές μεθυσοκότταβοι έξ ’Αθηνών μεταβάντες 
είς Μέγαρα άπήγαγον κοινόν τι γύναιον τήν Σιμαίθαν, άντεξέκλεψαν 
δύο τών οΐκοσίτων τής ’Ασπασίας γυναικών. “Ηθελεν είσθαι αδύνατον 
νά έξεικονίσωμ.εν διά τών ατελών ωδε γραμμών τό έξοχον πρόσωπον, 
όπερ διεδραμάτισεν ή ’Ασπασία, καί ής έφάμιλλον δεν έχει ίσως νά 
επίδειξη ή ιστορία άλλην, εί μή ίσως τήν περιώνυμον έπί κάλλει καί 
παιδεία Μαιντνών, τήν χήραν τοϋ ποιητοϋ Σκαρών, τήν χρηματίσα- 
σαν έταίραν τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ' , ή τήν Πομπαδούρ, τήν τοϋ Λου
δοβίκου ΙΕ’, είς ήν ούτος άπένειμε τόν τίτλον τής μαρκησίας, καί 
ήτις τοσαύτην δύναμιν ήσκει εις τό άνακτοβούλιον, ώστε ή Μαρία 
Θηρεσία ήναγκαζετο νά κολακεύη ιδιαιτέρως αύτήν, ής άνευ τής συγ- 
καταθέσεως ήπειλεϊτο νά ματαιωθή δ μετά τοϋ Λουδοβίκου IT’ έπι- 
διωκόμενος γάμος τής Μαρίας Άντωανέττας. Τό δέ τοϋ Αισχύνου ίσχυ- 
ρισθέντος ότι ή ’Ασπασία μετά τόν θάνατον τοϋ Περικλέους συνήλθε 
μετά τοϋ αγενούς προβατοκαπήλου Λυσικλέους, φαίνεται μάλλον κα
κεντρεχές έπινόημα πρός κατασυκοφάντησή τής άπαραμίλλου έταίρας, 
καθ’ ής δ έκ τής δόξης φθόνος δεν ήδύνατο είμή ν’ άκονίση τήν φιλο- 
κέρτομον γλώσσαν τών μοχθηρών καί νά παράσχη ύλην είς τούς κω
μωδοποιούς καί γελωτοποιούς τής έποχής έκείνης.

·* *
¥

Τοιαύτη έν συνάψει ύπήρξεν ή κοινωνική θέσις, δ βίος, ή τελειότης, 
καί ή έπίδρασις τών εταιρών έπί τών μεναλων άνδρών καί τοϋ δηαοσίου 
πνεύματος. Τό θαμβοϋν αύτών κάλλος, άπαστράπτον έτι μάλλον διά 
τής πνευματικής άναπτύξεως, ήν ώς τό ισχυρόν φώς, όπερ φωτίζει άυ.α 
καί άποτυφλοϊ. Αί κραταιαί φύσεις, ώς ή τοϋ Περικλέους καί τοΰ Άρι- 
στογείτονος, έφωταγωγοϋντο ένισχυόμεναι έκ τοϋ έ'ρωτος αύτών, έν ω 
τουναντίον αί χυδαϊαι καί θηλυπρεπείς άπεπνίγοντο έν τή ακολασία. 
“Αν δ Περικλής ώφειλεν είς τήν ’Ασπασίαν φύλλα τινά έκ τών δαφνών 
τής δόξης αύτοϋ, δ υιός όμως τούτου Ξάνθιππος έχρεώστει τήν ηθικήν 
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αύτοϋ καταστροφήν καί αθλιότητα είς τήν πολυδάπανον θυγατέρα τοϋ 
Λυσάνδρου, μεθ’ ής συνεβίου έν έσχατη έκδιαιτήσει. (*)  Οι φιλήδονοι και 
ηδυπαθείς, οί υ.όνον τήν έκ τών αισθήσεων τρυφήν έπιζητοϋντες, κα
τέστρεψαν οίκτρώς τά πλούτη, το ήθος, το πνεύμα και την ζωήν εις 
τάς άγκάλας τών έταιρών. Το έφ’ ήμϊν, αποπειραθέντες απλήν σκιά— 
γοαφησιν τοϋ βίου τών έλευθερίων παρ’ άρχαίοις γυναικών, δεν άζιοϋ- 
μεν ότι έπετύχομεν πλήρη ψυχολογικήν και κοινωνιολογικήν έπ αυτών 
μελέτην. Όπόσα όμως διδάγματα ύψηλής ηθικής ήδύναντο νά προσπορι- 
σθώσιν αληθώς οί παρ’ ήμϊν ηθικολόγοι, οι συγκρινοντες σας σελίδας 
ταύτας τοϋ αρχαίου ιδιωτικού βίου προς τά εκάστοτε ηθικά φαινόμ.ενα 
τοϋ παρ’ ήμϊν πεπολιτισμενου !

Άθηναι, 'Οκτώβριος, 1885
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΣ

ΜΗ ΠΤΑΙΩ;

Τί μ’ έρωτας, πώς σ’ άγαπώ; 
Πώς μ’ έρωτας τί έχω 
καί μένω δπου μένεις σΰ 
καί δπου τρέχεις τρέχω;!

Μή βλάπτει άν σ’ ήγάπησα ; 
κι’ άν σ’ άγαπώ μή βλάπτει, 
τά στήθη σου, άν, αληθώς, 
δ έρως δέν άνάπτει;

Τί δέ άν έγώ καίωμαι, 
άφ’ ού έσέ δέν καίω ;
ΤΙ, πρός έσέ ; Καί τί ζητείς 
τόν πταίοντα ; Μή πταίω ;

1885 ΕϊΓ. ΛΑΝΤΣ.

{Η Πλουτ. Βίος Περικλ.

(*)  Φιλοστράτου Έπιστ. Η', ογ'. ........Λέγεται δε και ’Ασπασία ή Μιλησία την
τοΰ Περικλέους γλώτταν κατα τον Γοργίαν θηξαι».
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ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΕΡΩΣ

τ ήν άγαπώ· άλλά αύτή δεν θέλω νά γνωρίζη 
Πώς ή ματιά της ή γλυκειά τά στήθη μου φλογίζει. 
Ό,τι γι’ αύτήν αίσθάνομαι ποτέ δέν Θά τδ μάθη. . . 
Φυλάττω τήν άγάπη μου μέσ’ στής καρδιάς τά βάθη, 
Καθώς κρατούν τά δειληνά στά φύλλα των κρυμμένη 
Τήν εύωδιά, δταν Ιδοΰν τδν ήλιο νά προβαίνη. Κ’ έγώ σάν νυχτολούλουδο, όπόταν σκοτινιάζη 
Κ’ ή ταραχή τάς σκέψεις μου καθόλου δέν ταράζει, 
Κλειστός μέσα στούς τέσσαρας τής κάμαράς μου τοίχους, 
Γράφω κρυφά τόν πόνο μου και ζευγαρόνω στίχους.

"Αλλοτε πάλι μοναχός αύτήν σάν έχω ένοια 
Κι’ άκούω στήν άκρογιαλιά τά κύματ’ άσημένια, 
Νά σβύνουνε σάν στεναγμοί καρδιάς ποϋ άγαπάει, 
Κ’ ή μουσική τους ή γλυκειά μέ τέρπει μέ μεθάει, 
Μέσα στή μέθη μου αύτή, κρυφτή σ’ ομίχλης σκέπη, 
'Η κόρη όπου λαχταρώ νομίζω πώς μέ βλέπει 
Κ’ έγώ δέν θέλω δέν ποθώ έκείνη νά γνωρίζη 
Πώς ή ματιά της ή γλυκειά τά στήθη μου φλογίζει.

Χθες σέ μεγάλο είμαστε κ’ οί δύο μας σαλόνι... 
Τής μουσικής οί χαρωποί καί οί θλιμμένοι τόνοι 
Ποτ’ έφερναν χαμόγελο καί ποτ’ έδιναν δάκρυ. 
Έγώ μονάχος έμενα κρυμμένος σέ μιά άκρη 
Καί τήν έκύταζα δειλά- στο τρυφερό της στόμα 
Γλυκό σάν πρώτο φίλημα, χαμόγελο άνθοϋσε 
Κ’ ένώ γλυκά ή μουσική έσήμαινε άκόμα 
Ένόμισα τόν πόνο μου πώς τής έκελαδοϋσε. 
Και μέσα είς τούς ρεμβασμούς μοΰ έφάνη τό σαλόνι 
Πώς άδιασε κ’ έμείναμεν έμεϊς οί δύο μόνοι, 
Κι’ ότι σιμά μου έσίμωσε κ’είδα στά βλέφαρά της. 
Σάν διαμαντάκια ποϋσταζαν θερμά τά δάκρυά της 
Έσίμωσα μέ φίλημα τά δάκρυα νά σφουγγίσω 
Ποΰ έσταζαν γιά μένανε· μά πρΙν νά τά φιλήσω 
Συνήλθα κ’ εΤδ’ άπό μακρυά τό ίδιο χαμογέλοιο 
Ποΰ έπαιζε στά χείλη της τοϋ πόνου μου περγέ/.οιο.

Έτσι κανείς στόν ύπνον του τους πόνους του ίεχνάει 
Κ’ ένώ ματώνει ή καρδιά τό στόμα του γελάει.

Κάθε ήμέρα ποΰ διαβώ άπ’ τό παράθυρό της 
Τή βλέπω καί συλλογιστή σκύφτει τό μέτωπό της 
Καί σάν νά φαίνεται άλλου ό νους της ταέειδεύει, 
Τό άεράκι τά μαλλιά τά μαύρα της χαϊδεύει 
Και σάν ζηλιάρης έραστής τρελλά ’τανακατόνει 
Τήν βλέπω, τό κεφάλι της τότε άνασηκώνει 
Καί τά γλυκά τά μάτια της πού τά φιλεΤ ή αύρα 
Ποΰ σάν τόν ήλιο λάμπουνε κ’ εινε σάν νύχτα μαύρα 
Μοΰ φαίνεται πώς λάμπουνε στά δάκρυα λουσμένα. 
’Ίσως λέγω τά δάκρυα νά στάζουνε γιά μένα 
Καί τό ποθώ γιά μιά στιγμή, γιά λίγο τό πιστεύω 
Καί μοΰρχεται νά τής τό πώ δτι τήνε λαντρεύω 
Μά λίγο δταν μακρυνθώ μοΰ φεύγει αύτή ή σκέψι 
Ποΰ έρχετ’ άπ’ τά χείλη μου τό μυστικό νά κλέψη.

(1885)

ΘΕΟΔ. Α. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΟΝΕΙΡΑ

Χ^ές μου τί έχω ’ςτήν καρδιά δταν σέ *δώ  σιμά μου ;
Πές μου τί λέν τά μάτια σου ’ςτά μάτια τά ’δικά μου;
Πές υου γιατί μερόνυκτα θυμούμαι μόνη έσένα ;
Πές μου γιατί νά σέ κυττώ μέ μάτια βουρκωμένα ;
Πές μου γιατί σάν μοΰ μιλεΐς, πές μου γιατί νά λαχταρώ ; 
Πές μου γιατί χωρίς έσέ νά ζήσω πλέον δέν ’μπορώ;

Πώς τής άρέσει κάποτε σκληρά νά μέ πειράζη!
Μοΰ κάνει τάχα πώς πονεϊ καί πώς άναστενάζει· 
γεμίζουνε οί στεναγμοί τά θλιβερά μου στήθια, 
κ’ ένώ πονεϊ ’ςτά ψέμματα έγώ πονώ ’ςτ’ άλήθεια.

ι885. Ι.Κ. Π..
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άν οί δημόσιοι γραφεΐς^έν Νεαπόλει, ώς άνέγνωμέν που, 
καί δεν γνωρίζομεν ποια άλλη τάξις ίάνθρώπων άποχειρο- 
βιώτων έν τω Ούρανίφ Κρατεί, φέρουσι πάντες διακεκρι- 

μένον τινά τύπον, ον παρέχει αύτοϊς ή σύμπτωσις αηδών τινων 
χαρακτήρων έν τή έκφράσει, τή αναβολή, τω βαδίσματι ή ή κοι
νωνική αυτών θέσις, ή δημιουργουμένη ύπό του έπαγγέλματός των, 
έν Έλλάδι δυνάμεθα άπταίστως νά εϊπωμεν ότι προς τάς τάξεις 
ταύτας αντιστοιχεί ή τάξις των ύποκριτών, ή ηθοποιών, κατά την 
ώμιλημένην έκφρασιν, τάξις αύτόχθων διά την Ελλάδα, δημ,ιουρ- 
γηθεΐσα άφ’ έαυτής, άναφυεϊσα ώς οί άμανϊται έν τή λιπαοότητι 
τού παρ ’ ήμιν αισθητικού εδάφους καί ζωογονηθεϊσα ύπό τού έπί 
δικαίους καί άδικους άνατέλλοντος 'Ηλιου τής Ελληνικής Δημο
σιογραφίας. Δεν θέλομεν νά μεμφθώμεν τούς 'Έλληνας ύποκριτάς 
ουδέ νά κατειρωνευθώμεν τής άθλιότητος των πλα.ωδίων τούτων ον- 
των, τών νομάδων τής Ελληνικής Σκηνής, των φερέοικων τούτων 
πλασμάτων, τών μεταφερόντων μεθ’ εαυτών ώς τά οστρακόδερμα τάς 
οί/.ίας των, τών άτυχών ύπάρζεων, τών όποιων έστρέβλωσε μ.έν την 
φύσιν ή πονηρά έπιείκεια τού Τύπου καί εις τάς όποιας έδωκε τόν τύ
πον τής άθλιότητος ή άστοργία τής άμορφώτου έτι Ελληνικής κοινω
νίας. Έξ έναντίου οίκτείρομεν τούς συγχρόνους Έλληνας ύποκριτάς 
καί θλιβόαεθα έπί τή θέσει αύτών, τών όποιων ή μεν αύστηρότης τού 
τύπου θά ήδύνατο νά καλλιέργησα, τό τάλαντον καί εις τούς όποιους 
ή στοργή τής κοινωνίας θά ήδύνατο νά παράσχτ, άξιοπρεπεστέραν θέσιν. 
'Ώστε βλέπετε, ότι μόνον τήν Ελληνικήν κοινωνίαν μ,εμφόμεθα, φω- 
τογραφούμεν δέ ύυχρώς τήν κατάστασιν, τήν νοσολογικήν μάλλον ει
κόνα, ήν παρουσιάζει το άρρωστον σώμα τής Ελληνικής ' Υποκριτικής. 
Καί δεν άδικούμεν νομίζομεν ούδένα ούτω. Έν κόσμω ήκιστα θεα- 
τρικώ. έν κοινωνία άπωλεσάστ, παν ίχνος αίσθήσεως τού καλού, ύπό 
μακροχρόνιον δ ο Λείαν, καί θαμβωθείση προ τής αίγλης τής πολυωνύμου

I προόδου τών Εύρωπαϊκών έθνών, κοινωνία μόλις περιαλειφήσει τόν τύ- 
> πον Ευρωπαϊκής κοινωνίας, άλλ’ ήτις κατ’ουσίαν έ'τι διατηρεί τοσαύτα 

άγρια ένστικτα καί τόσην παχυλότητα νού έν τή άντιλήψει καί αίσθήσει 
I τού καλού, δεν ήδύνατο βεβαίως ν’άναπτυχθή ή κατ’ έξοχήν λεπτή τέ

χνη τού 'Υποκριτού, τέχνη, έφ’ή έσεμνύνθησαν οί γίγαντες τού αρχαίου
■ καί τού νεωτέρου δράματος, οί Σοφοκλεϊς, οί Εύριπίδαι, οί Σαίκσπειρ 
ί καί οί Μολιέροι, τέχνη, τήν όποιαν διά σοφών ισχυρισμών ό μέγας

Lessing ήθέλησε νά κατατάξη μεταξύ τών Καλών Τεχνών καί τής
I όποιας τόσω σοφώς ύπεραπολογεϊται κατόπιν τών ίσχυροτέρων έπιχει- 
. ρημάτων έν τή σοφή του περί τούτου μελέτη. Καί σημειώσατε, ότι 

αρκούντως άριστοκράται r> Σοφοκλής καί ό Ευριπίδης, ώστε
νά μή άποφασίσωσι νά κατέλθωσι μέχρι τής σανίδος τής Σκηνής, άν 
τούτο έθεωρεϊτο έπαίσχυντον— ούδ’ ό Μολιέρος πρός τοϊς τόσοις άλ- 
λοις, ούδ’ ό Σαίξσπηρ, έν όμοια περιπτώσει, θά έμιμούντο έκείνους, 

Ε άνθρωποι ού μικράς κοινωνικής τάξεως, ών ό μέν πρώτος έζησεν έν τή
■ χλιδή τής Αύλής Λουδοβίκου XIV, ό δέ δεύτερος κατεϊχεν ού σμικράν 

περιουσίαν καί κτήματα, τυγχάνων πρός πάσι τούτοις καί ανταποκριτής 
βασιλέως, κατά τόν Σλέγελ. Ούδέ δύναται ν ’ άμφισβητηθή τό μεγαλεϊον 
Τέχνης, πρός τούς έργάτας τής όποιας παρέσχε τάς έξοχωτέρας τιμάς

I ό Αιών τού Λουδοβίκου XIV, καί τούς όποιους τόσω έτίμησεν έτι πρό- 
τερον έν Γαλλία Λουδοβίκος ό XIII διά τής περιφήμ.ου έκείνης ύπό 
χρονολογίαν 18 ’Απριλίου 1641 declaration αύτού, Τέχνης έπί τή 
όποια δεν άπηξίωσαν νά σεμνύνωνται μεγάλοι ποιηταί καί μεγιστάνες, ό

■ πολύς Καλδερών τής 'Ισπανίας καί ό φιλόμουσος αύτού ήγεμών Φίλιπ- 
Ε πος ό Γ’. Τέχνης έπί τέλους, ήτις προύβίβασεν έν τή ανεπτυγμένη Εύ- 

ρώπη τούς έξοχους αύτής ακολούθους μέχρι τών μεγάλων ποιητών, ών 
τά έργα έδίδαξαν, ήτις αναβιβάζει ένα Ρόσσην καί ένα Σαλβίνην μέ- 

t χρις ενός Σλέγελ, ήτοι ένα ύποκριτήν Σαικσπειρίων δραμάτων μέχρι 
, τού σοφωτέρου σχολιαστού τού Σαικσπείρου. Κατόπιν τούτων δεν πι- 

στεύομεν νά θεωρηθή δύσκολος ή έξεύρεσις τού αίτιου, τού δημιουργή- 
σαντος τήν αθλιότητα τής τάξεως τών παρ’ήμϊν ύποκριτών, ούδέ ν’ 
άμφισβητηθή πρό μυριάδος συγχρόνων πικρών παραδειγμάτων όμοιας 

Β φύσεως, ότι ή κοινωνική ατμόσφαιρα αναπτύσσει τό έν πυρήνι τάλαντον 
τών καλλιτεχνών καί άναδεικνύει κατόπιν τούς καλλιτέχνας — αλήθεια 
αισθητική σαοής καί άναπτυχθεϊσα θαυμασίως ύπό τών μεγαλειτέρων 
κριτικών καί τήν όποιαν έθηκε ύπό άμφισβήτησιν διά τής σκοτεινωτέ-
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ρας περιπλοκής τοΰ σχφοΰς ώς ή αλήθεια ζητήματος μόνον ή παρ’ήμϊν 
σύγχρονος Κριτική.

Ποίχ έν τούτοις εΐνε ή ιστορία της παρ’ήμϊν 'Υποκριτικής; Έν τω 
μικρώ έτι παρελθόντι ή 'Υποκριτική άτυχώς έχει τούς προϊστορικούς 
αύτής χρόνους, ούς φωτίζουσι μόνον άμυδραί παραδόσεις καί σκοτειναί 
legendes. Δεν λέγομενύπερβολήν.'Η αύτόχθων παρ’ήμϊν 'Υποκριτική, 
ή άναδώσασα μίαν ήμέραν ακολούθους τινχς, ώς κοχλίας κατόπιν φθι-' 
νοπωρινής βροχής, δέν άριθμεϊ ούτε αρχήν συγκεκριμένην, ούτε περιόδους 
άναπτύξεως χαρακτηριστικάς. Οί πρώτοι έν τούτοις φαίνεται ύποκριταί 
έν τη νεωτέρα Έλλάδι ύπήρξαν έρασιτέχναι. Έν τή παχυλή άμ.αθείκ 
καί ταϊς άπό τής θρησκείας προλήψεσι, ταϊς κατεχούσαις την νεότευκτον 
ήμών κοινωνίαν, κατά τούς πρώτους χρόνους της ανεξαρτησίας ήμ-ών, 
μ.όνοι άνθρωποι έχοντες ιδέαν τινα περί Θεάτρου καί 'Υποκρίσεως 
ύπήρχον ολίγοι λόγιοι, οί διδάσκαλοι καί οί σπουδασταί, αί δε πρώ- 
ται παραστάσεις ύπήρξαν ή παρ’αύτών διδαχή έν μεταφράσει αρχαίων 
τραγωδιών καί εξελληνισμένων τινων ξένων έργων, οία τραγωδίαι τινες 
τοΰ Άλφιέρη, ό Αριστόδημος τοΰ Μόντη καί τά όμοια. Έκ τών 
έρασιτεχνών τούτων τινές παρέμειναν εις τήν σκηνήν τούτοις προσε- 
τέθησαν άλλοι φιλότιμοι νέοι, όπωσοΰν έγγράμματοι, καί ούτως άπηρ- 

άριθμοΰντες πολλάκις [χέλη έπιδείξαντα 
Σημειωτέου ότι ή 'Υποκριτική τότε δεν

!

τίσθησαν οί πρώτοι θίασοι,
ούχί κχταφρονητήν ιδιοφυίαν. . __ Γ...........
είχε καί πολλάς απαιτήσεις παρ’ήμϊν έντονος ολίγον απαγγελία, έζη- 
τημένη τις δραματική στάσις καί μονότονοι χειρονομίαι, έθεωροΰντο 
αρκετά προσόντα διά τόν ύποκρινόμενον τόν Αριστόδημον ή τον μαι- 
νόμενον Αί’αντα. Μετά ταΰτα χρονολογείται ή σύστασις τών πρώτων 
εταιριών, τών άριθμουσών τούς έξ έπχγγέλματος ύποκριτάς, εταιριών 
όποΐαι αί σήμερον, διατρέχουσαι τά πέρατα τής δούλης καί έλευθέρας 
Ελλάδος. Αί έταιρίαι αύται ήρίθμησαν καί αύτοσχεδίους τινας δοκί
μους καλλιτέχνας, διαφεύγοντας τήν μονότονου καί διδασκαλικήν ύπό- 
κρισιυ, οί τοιοΰτοι δε νοείται ήσαυ πάντοτε όλίγιστοι, περί τούς οποίους 
συυεκευτροΰτο πλήθος άπροσδιονύσων ύποκριτώυ, άλλωυ άλλως άνα- 
βάντων τήυ σαυίδα τής σκηνής, τώυ μέυ μή άπεγοητευμένων έκ 
τής στρεβλότητος καί τής χυεπιδεκτικότητος τής φύσεως αύτώυ, τώυ 
δέ χδιορθώτως έμμευόυτωυ εις τάς τεχνικάς αύτώυ—·άς τάς όνομάσω- 
μευ ιδιοτροπίας. Ή αυτή ιστορία έξακολουθεΐ μέχρι σήμερου. ’Ιδού 
έυ συνάψει ή βιογραφία τοΰ Χεωτέρου Θεάτρου — έρημου φυτόυ άνε-

φύη τοΰτο έυ μέσω τώυ βάτωυ καί τώυ τριβόλων τής έρήμου, ύπό τά 
καύματα τοΰ θερινού μεσουρανήματος τοΰ 'Ηλιου καί τήν παγερότητα 
τών χειμερινών νυκτών. Πώς άνεπτύχθη εΐνε θαΰμα, προκαλοΰν αυτο
δικαίως τήν έπιείκειαν τοΰ κριτοΰ τοΰ παρ’ήμϊν θεάτρου.

'Οποίοι εΐνε σήμερον οί ύποκριταί ; Τούς γνωρίζομεν πάντες. Ναυα
γοί τοΰ κοινωνικού βίου οί πλεΐστοι, οί άποτυχόντες έν τη ένασκήσει 
πάντων τών έπαγγελμάτων, οί λιποτάκτησαντες άπό τής πατρικής 
οικίας νέοι, τά άθλια θύματα καλής τίνος ήθοποιοΰ καί κενόδοξοί τινες 
άεργοι, ιδού οί αύτομολοΰντες εις τάς τάξεις τών ύποκριτώυ. Ναυαγοί 
σχεδόν πάντοτε τοΰ κοινωνικού βίου, προσκολλώνται έπί τής μιας καί 
τής άλλης σανίδος, αϊτινες άποκαλοΰνται Ελληνικοί θίασοι. Οί πει- 
νώντες άρτον εύρίσκουσιν έν αύτοϊς τοιοΰτον καί οί διψώντες χειρο
κροτήματα εύρίσκουσι ταΰτα μεταξύ τών επιεικών τάξεων τοΰ Ελληνικού 
δημοσίου. Οί μέν κλείουσι τά δμματα μέ πλήρη τόν στόμαχον καί 
οί δέ με πλήρη τήν κεφαλήν καπνών κενοδοξίας. Τόν παράτονου τούτον 
καί ήκιστα φυσιολογικόν οργασμόν διαδέχεται φυσικώς ή άπογοήτευσις, 
ή δημιουργούσα γνωστούς τινας τύπους άπογοητευθέντων καί άνεπιδέ- 
κτων ποοόδου ύποκριτώυ, οίοι οί πλεΐστοι τών μεταπηδώντων άπό 
εταιρίας εις εταιρίαν, μετά νέων έλπίδων, καί τών όποιων τό καλλιτε
χνικόν ιδανικόν συμ.πίπτει μετά τοΰ άθλιου αύτώυ statu quo, έν τω 
όποίω προσκολλώνται ώς τά οστρακόδερμα. Τό έλεεινόν τοΰτο θέαμα, 
τό όποιον έδημ-ΐούργησε καί τήν άπέχθειαν τής κοινωνίας προς τήν 
τάξιν ταύτην τών άνθρώπων, τούς μέν ολίγους φιλότιμους καλλιτέχνας, 
τούς μή έπαισχύνοντας τό όνομα τοΰ ύποκοιτοΰ άπογοητεύει, ότι 
καταριθμούνται μεταξύ κύκλου τοσούτω άθλιων καί ποταπών ύπάρ- 

. ξεων, εις δέ τούς έξω τής σκηνής, τούς έχοντας ταλαντον ύποκριτικόν 
καί δυναμένους ν’άνέλθωσι καί διακριθώσιν έπ’αύτής, έμ-πνέει τον φό
βον καί τήν άποτροπίασιν, οϋτω δέ διατηρείται μέν τό βδελυρόν sta
tu quo, ελάχιστα δ’ εισέρχονται προοδευτικά στοιχεία. Δεν πιστεύο- 
μεν νά θεωρηθώμεν άδικοΰντες’ άλλως έχομεν τοιαύτας διηγήσεις, 
γενομένας ήιχΐν παρ’αξιοπρεπών ύποκριτώυ. περί τής ήθικής πλέον— 
ούχί τής πασιφανούς τεχνικής—άθλιότητος τών συναδέλφων των, ώστε 
νομίζομεν μάλιστα ότι επιεικέστεροι τοΰ δέοντος φαινόμεθα. Άγνοοΰ- 
μεν αν μόνη ή άθλιότης τινών έκ τών παρ’ήμϊν ύποκριτώυ έδημιούργησε 
τήν ταπεινήν ιδέαν, ήν έχει περί αύτώυ τό Ελληνικόν δημόσιον, ή πρός 
ταύτη καί αί προλήψεις τής άμαθοΰς παρ’ήμ.ϊν κοινωνίας. 'Οπωσδή- 
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ποτέ ή περί αύτών ιδέα τοΰ 'Ελληνικού κοινού δέν είνε τόσω κολακευ
τική. Καί παρά πάσι μέν τοϊς εθνεσι τάξις ανθρώπων ήθέλησε νά 
έξευτελίση τόν κλάδον τών ύποκριτών, παριστώσα τούτους ώς αναί
σθητα όντα έκ συνθήκης καί έπαγγέλματος συγκινούμενα, ασταθή έκ 
της συνήθειας τόν χαρακτήρα, καί πολλοί συγγραφείς έπεχείρησαν ν’άνα- 
βιβάσωσιν έπί της σκηνής της δημοσιότητας τά έν τω παραβύστω τών 
παρασκηνίων παραδράματα καί έπ’ αύτής δέ τής έποχής τοΰ περίφημου 
Τάλμα άνεκινήθη τό ζήτημα περί τής αναισθησίας καί τής double vue 
τών ηθοποιών—άλλά ταΰτα πάντα έπί τέλους ούδ’ έζευτελιστικά είνε 
καί είς τήν άπό τής τέχνης έπίδρασιν άναφέρονται μάλλον. Άλλά τής 
παρ’ήμϊν ύπολήψεως τών ύποκριτών δείγμα έστω τό ακόλουθον έπει- 
σόδιον, όπερ άφηγήθη ήμϊν αύτός ό παθών, υποκριτής άξιοπρεπέστατος 
καί καλός οικογενειάρχης. Διεπραγματεύετό ποτέ ούτος τήν ένοικίασιν 
οικίας τίνος καί είχον ήδη περατωθή αί συμφωνίαι, ότε συνεκροτήθη με
ταξύ τοΰ ιδιοκτήτου καί τοΰ ύποκριτοΰ ό χαρακτηριστικώτατος ούτος 
διάλογος.

— Καί τί δουλειά κάνετε : Βέβαια κάνένα έμπόριο. . . .
— ’Όχι- είμαι. . . ήθοποιός.
-— Δηλαδή ;
— "Ηλθαμε νά δώσωμε μερικάς παραστάσεις.
— Σάν νά λέμε είσαι θεατρίνος. Θεατρίνος αί ; Πήγαινε ’ς τό 

καλό, παιδί μου. Θεατρίνους έγώ δέ βάζω ’ς τό σπίτι μου. νά τό κα
κοσυστήσω κι’ έπρεπε νά μου τό πής προτήτερα. Πήγαινε ’ς τό καλό.

'Ο ιδιοκτήτης σχίζει έν ταραχή τό συμφωνητικών καί ό ατυχής 
ύποκριτής τρέπεται είς φυγήν, βλασφημών τήν ώραν καί τήν στιγμ.ήν 
καθ’ήν έπάτησε τήν κατηραμένην σανίδα τής σκηνής.

Σήμερον ή θέσις τών ύποκριτών έβελτιώθη πως, χάρις είς τήν άξιο- 
πρέπειαν τών μάλλον άνεπτυγμένων έξ αύτών, οΐτινες δι’έκλεκτών 
σχέσεων καλλιεργοΰσι τήν περί τοΰ έπαγγέλματος αύτών φήμην. τήν 
όποιαν έκ τοΰ άλλου μέρους, ώς οί άνθρακεΐς τοΰ μύθου, κηλιδοΰσιν οί 
άθλιοι αύτών συνάδελφοι. Άλλά φύγωμεν τόν βόρβορον τής κοινωνικής 
καί ήθικής καταστάσεως τών παρ’ήμϊν ύποκριτών. 'Οποίαν άρά γε 
παρουσιάζουσιν ούτοι εικόνα έν τοϊς καλλιτεχνικοί ς προσοΰσι ; Σημειώ- 
σωμεν ότι έπεισερχόμενοι είς τήν έξέτασιν τοΰ καλλιτεχνικού ποιου 
τών παρ’ήμϊν ύποκριτών ούδέ κάν ύπαινιττόμεθα τάς άπροσδιονύσσους 
έκείνας φύσεις, τάς άνεπιδέκτους πάσης προόδου, τά όντα τά έστερη- 

μένα παντός φυσικοΰ προσόντος, τά έπιεικώς άνεκτά έν τή σκηνή, τά 
χειρονομ,οΰντα ύστερικώς, τά πεφυσημένα, ώς ίνδικαί όρνιθες, καί έκρη- 
γνύριενα είς φωνάς, οικείας είς δημοσίους μόνον κήρυκας, τά ψυχρά 
νευρόσπαστα τά κινούμενα ώς δι’ έλατηρίου έπί τής σκηνής, τ’άποβάλ- 
λοντα παν ανθρώπινον, παν φυσιολογικόν καί κατά φύσιν, καί τών 
όποιων ή ύποκριτική άποτελεΐται έκ τών φρικωδεστέρων παθολογικών 
συμπτωμάτων. Άλις τοιούτων ύποκριτών έν τή Ελληνική σκηνή 
καί πας λόγος περί αύτών ματαιοσχολία, διότι νομίζομεν ότι δέν άπαι- 
τεΐται έξησκημένος οφθαλμός ούδ’ αισθητική μόρφωσις μεγάλη πρός 
άντίληψιν τής παχυλής άπειροτεχνίας τών όντων τούτων. Πρόκειται 
μόνον περί τών έξανθρωπισθέντων έκείνων ύποκριτών, τών έγκυπτόντων 
κατά δύναμ.ιν είς τήν μελέτην τών χαρακτήρων, ούς ύποδύονται, τών 
άποβαλόντων κατά τό ένόν τά τερατώδη σκηνικά καί τούς έκλαρυγγι- 
σμούς έν τή άπαγγελία, τών ίδόντων ξένους καλλιτέχνας καί προθυμο
ποιούμενων είς μίμ.ησιν, τών εύπροσώπως έπί τέλους παρουσιαζομένων 
έπί τής σκηνής. Οί τοιοΰτοι,άτυχώς ολίγοι, παρουσιάζουσιν εύπρόσωπόν 
πως καλλιτεχνικήν εικόνα. 'Υποκρίνονται φυσικώς, χειρονομοΰσι μετρίως, 
λαλοΰσιν ώς άνθρωποι, άπεξεδύθησάν πως τήν άπαισίαν μονοτονίαν έν τή 
έκφράσει, καταγίνονται περί τήν άντίληψιν τών χαρακτήρων ούς ύπο
δύονται καί, μά τήν αύστηρότητα ήμών, έν δράμασί τισι άπ’ άρχής 
μέχρι τέλους ύποκρίνονται ώς τέλειοι τεχνϊται, μεθ’ολην τήν άνισο- 
ροπίαν ήν παρέχει ή άδεξιότης τών συνυποκρινομένων. Άλλ’άτυχώς 
τοΰτ’αύτό δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν περί τών ιδίων καί γενικώς. Ή 
έλλειψις άρκετών καλών ύποκριτών αναγκάζει τούς κρείττονας νά ύπο- 
δύωνται τούς ποικιλωτέρους καί μάλλον αντιθέτους χαρακτήρας, οϋτω 
δέ βλέπομεν αίφνης καλόν ύποκριτήν, άδεξιώτατα ύποκρινόμενον έν τισι 
δράμασι καί άδυνατοΰντα έξ άλλου 7ά καλλιεργήση τήν ιδιοφυίαν αύτοϋ. 
Ένθυμούμεθα καλλίστην ύποκρίτριαν, άναδεικνυμένην είς τούς χαρα
κτήρας τής λεπτής κωμωδίας ένάμιλλον ξένων αύτής συναδέλφων, 
χαριεστάτην καί φυσικωτάτην ώς κόρην καί έρωμένην έν τή κωμωδία, 
άλλ’ ήτις, μάλλον πάρεργον θεωρούσα τήν έν τή κωμωδία ύπόκρισιν, καί 
παραβλέπουσα τήν ίδιοουίαν αύτής έπίστευεν έαυτήν μάλλον διαπρέ- 
πουσαν έν τω δράματι. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει παρ’ άπασι τοϊς Έλλησιν 
ύποκριταΐς. Έξ ένός ή έκτής έλλείψεως άνάγκη, άφ’ετέρου δ’ ή πα- 
ραγνώρισις καί αμέλεια τής ιδιοφυίας καί ή παροιμιώδης, καθαρώς 
ελληνική άξίωσις τής γενικής είόικότητος, είνε πρόσκομμα παρεντιθέ-
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μενον πάντοτε εις τήν πρόοδον των Ελλήνων ύποκριτών. Ουσιώδες 
έλάττωμα άναγνωρίζομεν έτι παρά τοϊς Έλλησιν ύποκριταΐς την 
έλλειψιν λεπτότητος· τοΰτο δ’ έπικυροΐ καί το ότι εις μέν τούς χονδρούς 
καί ορμητικούς χαρακτήρας, έν τοΐς όποίοις αδρόν έγκειται καί έκφαί- 
νεται τό πάθος, διαπρέπουσι μάλλον οί Έλληνες ύποκριταΐ η εις τούς 
χαρακτήρας τούς λεπτούς κατ’εξοχήν, ένθα απαιτείται ή λεπτότης έν 
τη έκφράσει, τη κινήσει, τη φυσιογνωμία, τη φωνή. 'Οπωσδήποτε 
δηλαδή δεν κατόρθωσαν ν’ άπαλλοτριωθώσιν δλως οί Έλληνες ύποκρι- 
ταί της μαστιζούσης αύτούς μονοτονίας. Εκ τούτου ήκιστα καλλιερ- 
γοΰσι την έκφρασιν του προσώπου, τούς λεπτούς μορφασμούς, την 
έντεχνον καί φυσικήν κίνησιν των οφθαλμών, την αρμονίαν τών καθ’ 
όλου σωματικών κινήσεων, τάς έλαφράς κυμάνσεις της φωνής, την 
ποικιλίαν περί τόν τόνον αύτης, την ομαλήν μετάβασιν αύτης άπό τοΰ 
τραχέος εις τό θωπευτικόν, τό νουθετικόν, τό κλαυθμώδες, τό αρρενω
πόν καί την λοιπήν ποικιλίαν τών χρωματισμών της φωνής. Ή προσοχή 
αύτών σύγκεντροΰται ώς εϊπομεν περί τάς γενικάς καί άδράς κινήσεις, 
τάς τών σκελών τουτέστι, τοΰ σώματος, τής κεφαλής. Αί κινήσεις τών 
δακτύλων, ή ποικιλία τοΰ βαδίσματος, ή στάσις, ή τής αναβολής διευ- 
θέτησις θεωρούνται παρ’ αύτών ώς τά πολλά πάρεργα. Καί διά τούτο 
λέγομεν ότι ελλείπει άπ’ αύτών ή λεπτότης, τήν όποιαν μόλις διαβλέ- 
πομεν άναπτυχθεϊσαν εις εύάρεστον βαθμόν παρ’ένί καί μόνω τών 
διακρινομένων συγχρόνων ύποκριτών, ον άποφεύγομεν νά όνομάσωμεν 
διά τό γενικόν τής διατριβής ήμών. Έπειτα άλλη πάλιν ούσιώδης έλ- 
λειύις είνε ή άγνοια τών κρατούντων τύπων έν ταϊς άνωτέραις άριστο- 
κρατικαΐς τάξεσι καί ή ιστορική πάλιν άγνοια τών τύπων τής συμπερι
φοράς έν τοΐςδιαφόροις χρόνοις, όπου δέ πάρεστιν ή ανάγκη νάύποδυθώσιν 
οί ύποκριταΐ ήμών τοιούτους χαρακτήρας, πολλά τά γελοία παρουσιά
ζονται έπί τής σκηνής καί πολλαί χυδαιότητες έν τή συμπεριφορά καί 
παρατυπίαι ανελίσσονται αίφνης έπί σκηνής έν τοΐς άριστοκρατικωτέροις 
σαΛονίοκ; καί παρά τών ίπποτικωτέρων χαρακτήρων. Τάς γενικάς 
ταύτας έλλείύεις μόλις εις άπόγευσιν παρέσχομεν, διότι τεχνικαί λεπτο
μέρεια·. καί άνιαραί θ’άπέβαινον εις τούς άμυήτους έν τοΐςλεπτοϊς κανόσι 
τής αισθητικής καί ίδιαν δλως διατριβήν θ’άπήτουν, ήτις γενήσεται 
έν άλλη ήμών μελέτη εϊδικωτέρα.

'Η λυπηρά είκών, ήν παρέσχομεν, τής παρ’ήμΐν 'Υποκριτικής, ουδέ 
θ’απέλπισα, νομίζομεν, ούδέ θ’άπογοητεύση, ούδέ τήν ειρωνείαν θάκινήση 

J'Xέπί τήν πτωχήν κεφαλήν τών συγχρόνων Ελλήνων ύποκριτών. Ε 
έναντίου ημείς έκλιπαροΰμεν τήν μεσολάβησιν τών δυναμένων εις τήν 
διόρθωσιν τών παρουσιαζόντων εύελπι μέλλον Ελλήνων ύποκριτών καί 
τήν μόρφωσιν τής καλαισθησίας τοΰ κοινού, τούτους προ πάντων, διότι 
ώς είπεν ό πολύς Subrer «Former et epurer le gout est une 
grande affaire nationale».

ΊουΛίω 1885.
ΠΕΤΡΟΣ K. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.

ΑΠ’ Τ’ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

έσ’ άπ’ τοϋ Κόρφου τήν καρδιά θωρώ άπ’ τ’ άκρογιάλι 
Φουρτούνα μαύρη πώρχεται, κακό κι’ άνεμοζάλη· 
Τρέχουν γοργά τά κύματα, φουσκώνουνε, βογκούνε, 
Προφθάνονται, τσουγκρίζονται καί στήν κορφή άσπρίζουν, 

Λιγάκι μουρμουρίζουν, 
Γκρεμίζουνται στήν άβυσσο καί χάνουνται καί σοοΰνε.

Κι’ άμέσως μέσ’ τά στήθη μου φόβος κρυφός γεννειέται: 
Κάποιος προχθές μοΰ έλεγε πώς όποιος άγαπειέται 
"Οπως τό κύμα θέ νά ίδή κι’ ή άγάπη του νά σβύνη· 
Γιατί ή άγάπη ’στήν καρδιά κάθε γυναίκας μοιάζει 

Μέ κύμα πού χαράζει
Είς τήν κορφή κι’ όπίσω του λίγο άφρό άφίνει.

Πώς ’στήν καρδιά τής γυναικός δ,τι άφρός άν μείνη 
Άπ’ τήν άγάπη τήν παληά καινούργια τόνε πίνη. 
Πώς ή άγάπαις μοιάζουνε μέ κύμα δπου σβυέται 
Άπ’ άλλο κύμα ’π’ άγρια τό σπάζει καί τό σβύνει, 

Γι’ αυτό τήν ώρα έκείνη 
Αμέσως μέσ’ τά στήθη μου φόβος κρυφός γεννειέται.

Η885} Π. Γ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩ, ΔΙΚΑ1Ω,

ό θέμα, έ<ρ’ ού βραχεϊαν μελέτην μου τολμώ νά 
δημ οσιεύσω εις την φίλην ΠοικίΛην Στοάν, 
τυγχάνει βεβαίως πολλω άνιότερον τών έμών 
δυνάμεων, και διότι ούδείς παρ’ήμϊν έτι, καθ’ 
όσον τουλάχιστον γινώσκω, είδικώς περί τού
του έπραγματεύθη καί διότι ή σπουδή αύτοϋ 

δεϊται ε’ρευνητοϋ, δυναμένου νά διέρχηται εύχερώς καί τάς μάλλον 
πεπαλαιωμένας καί ασαφείς τοΰ δικαίου σελίδας καί συνάγη έξ αύτών 
συμπεράσματα θετικά καί ασφαλή.

Νομίζω όμως, ότι άναγνωρίζων τήν αδυναμίαν μου καί δμολογών 
πρώτος έγώ τό ατελές τοΰ έργου μου, δικαιούμαι νά συστήσω αυτό 
εις τήν όσον ένεστιν επιεική κρίσιν τών αναγνωστών μου. Υπάρχουσιν 
έργάται άπλοι, ύπάρχουσι καί άριστοτέχναι· κατατάσσων έμαυτόν εις 
τήν τάξιν τών πρώτων, αναμένω νά διδαχθώ άπό τήν τελειότητα τής 
εργασίας τών άλλων, έχόντων το ευτύχημα ν’ άνήκωσιν εις τήν άραιάν 
τάξιν τών δευτέρων.

Ή γυνή έθεωρήθη ον ήθικώς άνισον προς τόν άνδρα. Έν πάση εποχή 
καί παρά παντί λαω ή κατάστασις αύτής ύπήρξεν άλλοία τής τού άν
δρός. Καί δτέ μέν αΰτη αποτελεί μέρος τής περιουσίας τοΰ άνδρός, ώς 
οί δούλοι καί τά κτήνη, δτέ δέ παρίσταται σύντροφος τούτου καί βοη
θός έν τω οίκω, ύποκειμένη εις τήν έςουσίαν του ή τήν κηδεμονίαν.

Τό φΰλον, τό όποιον, κολακεύοντες τήν ίσχυροτέραν αύτοϋ φιλοδο
ξίαν, άποκαλοϋμεν ώραϊον, άνεγνώρισαν πάντες οί αιώνες, όποιαδήποτε 
αν ύπήρξεν ή μορφή καί δ πολιτισμός τής κοινωνίας, ώς τό ασθενές 
φυλον, καί ύπό τό κράτος τοιαύτης πεποιθήσεως δ νόμος καθώριζε τά 
δικαιώματα αύτοϋ.

Άλλ’ ή τοιαύτη διαφορά εΐνε πραγματική; Ή γυνή εΐνε δημιούρ
γημα άτελέστερον τοϋ άνδρός ή δ άνήρ, τυχών έκ φύσεως τοϋ προνο

μίου τής ισχύος, έπεβλήθη εις τόν άσθενέσιερον καί έρρύθμισε κατά τό 
ίδιον συμφέρον τά τής τύχης τούτου ;

Άν δύναταί τις νά παράσχη πίστιν εις τήν ιστορίαν τής δημιουρ
γίας τοϋ κόσμου, δ Θεός πλάσας τόν άνθρωπον, τόν άνδρα έπλασεν. 
Ή γυνή εΐνε προϊόν μεταγενεστέρας πείρας, δώρον άλεξιτήριον τής 
πλήξεως, τήν όποιαν δ πρώτος άνήρ ήσθάνθη μέσω τής άφώνου φύ- 
σεως, προσφερθέν αύτω διά μικράς τίνος τών πλευρών του τροπολογίας. 
Ού'τως ή γυνή έπλάσθη διά τόν άνδρα, όπως χρησιμεύη εις τάς άνάγ- 
κας αύτοϋ, όπως διασκεδάζη τήν μελαγχολίαν του, ύπηρετή τάς όρέ- 
ξεεςτου καί συνεπώς ύπόκηται τή εξουσία του. Άλλ’ ολίγων βεβαίως 
ή εύλάβεια έξικνεϊται σήμερον μέχρι τών Άγιων Γραφών καί ήθελον 
ίσως εύρει πολλω πλείονας δίδοντας πίστιν εις τά πορίσματα τής φυ
σιολογίας καί άνατομίας. Οί περί τούς δύω τούτους τής επιστήμης κλά
δους ειδικοί, εύρίσκουσιν έν πολλοις άνόμοιον τόν σωματικόν τής γυναι- 
κός οργανισμόν προς τόν τοϋ άνδρός, άλλ’ έκεϊνο τό όποιον πρό παντός 
δύναται νά κριθή προσοχής άζιον εΐνε, ότι ή τοϋ εγκεφάλου τοϋ άνδρός 
ποσότης τυγχάνει κατά τι ύπερτέρα έκείνης τήν όποιαν ή τής γυναικος 
κεφαλή έγκλείει. Εί καί δέν άνήκει έμοί νά εξετάσω κατά πόσον τό 
μέτρον τής διανοητικής ισχύος έχει σχέσιν τινα πρός τό μ,έτρον τοϋ εγ
κεφάλου, όπωσδήποτε όμως τό φαινόμενου τοΰτο άγει τινα καί άκοντα 
εις τό νά παραδεχθή τοιαύτην ύπόθεσιν ώς μή όλως ανυπόστατου, δπό- 
ταν μάλιστα άνολογισθή,· ότι καί αύτών τών σωφρονιστήρων δοόντων 
στερείται ή γυνή.

Έν τούτοις έγώ ούδόλως ήθελον διστάσει νά παραδεχθώ απόλυτον 
μεταξύ τών δύω φύλων ισότητα, όσον αφορά τάς ήθικάς αύτών δυ
νάμεις, άν μ.ή έκινδύνευον νά θεωρηθώ εις άκρον φανατικός τών αδυ
νάτων προστάτης. Άλλ’ έν πάση περιπτώσει καί μέ όποιονδήποτε κίν
δυνον, τολμώ νά μή άποκρύψω, ότι λόγον τής ύπαρχούσης διαφοράς, 
άν ύπαρχο), δέν δύναμαι ν’ άνεύρω έτερον, είμή, ότι καί δ προορισμός 
τής γυναικος έν τω κόσμω τυγχάνει όλως διάφορος έκείνου, τόν όποιον 
ή γυνή κέκληται νά έκπληρώση. Νομίζω δέ, ότι καί δ νόμος, είτε 
γραπτός είτε άγραφος, έπί τής έκτιμ.ήσεως τοϋ ίδιου έκάστου τών φύ
λων προορισμού έρείδεται μάλλον, διάκρισιν ποιούμενος μεταξύ δικαιω
μάτων τοϋ άνδρός καί δικαιωμάτων τής γυναικος ή μή θεωρών ταύτην 
πρόσωπον, άλλα πράγμα.

Ύπήρξεν έποχή, καθ’ήν ούδείς κανών, ούδεμία σύμβασις έρρύθμιζε 
12*
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τάς μεταξύ άνδρός καί γυναικός σχέσεις, καθ'ήν δ τύπος της οικογέ
νειας-ήγνοειτο, καί ή συμβίωσες τών άνθρώπων πρός οϋδένα ήθικόν άφώρα 
σκοπόν, άλλ’ δ δδηγών έκαστον νόμος ήσαν τά ίδια αύτοϋ έμφυτα καί 
αί ιδιαι δρμαί. Αί γυναίκες άπετέλουν κοινόν πάντων κτήμα καί τά 
τέκνα των εκείνον ώς ί'Λιον άνεγνώριζον πατέρα, πρός δν έτύγχανον 
μάλλον δμοιάζοντα.

Κατά την προϊστορικήν ταύτην έποχήν, ή της γυναικός κατάστα- 
σις μικρόν πρός την τοϋ άνδρός παραλλάσσει. Άπηλλαγμένη ή γυνή 
πάσης άνωτέρας βουλήσεως, κτήμα άλλά καί κυρία πάντων τών περί 
αύτήν άνδρών, συμβουλεύεται αύτοΐς περί τών κοινών πραγμάτων καί 
μετέχει τών έργων των, ούδέ είς αυτούς τούς πολεμικούς άγώνας άπο- 
λειπομένη τούτων.

Την κτηνώδη ταύτην της κοινωνίας περίοδον διαδέχεται εκείνη, καθ’ 
ήν ή οικογένεια μορφούται καί δ άνήρ άποβαίνει κύριος έν αύτή. Ού^ενός 
πολίτικου θεσμού υφισταμένου, έκάστη οικογένεια ύπό Ιδίων διέπεται 
νόμων. Είς χεϊρας τοϋ άνδρός πάσα περιέρχεται έξουσία. Ούτος καθί
σταται νομοθέτης, δικαστής, ίερεύς, αρχών ένώπιον της παντοδυναμίας 
του ή της γυναικός προσωπικότης έκλείπει, καί ή σύζυγος, τά τέκνα, 
οί δούλοι είσΐν έξ ίσου στοιχεία της τοϋ συζύγου, πατρός καί κυρίου 
περιουσίας. Ό γάμος φέρει χαρακτήρα συναλλάγματος άγοραπωλησίας, 
τοϋ άνδρός καταβάλλοντος τό τίμημα είς τόν πατέρα της κόρης, ήτις 
υ.έλλει νά συζευχθή αύτω. Ούδόλως δέ στερείται δ άγοραστής τοϋ δι
καιώματος τής μεταπωλήσεως, άλλ’ έν πάση στιγμή δύναται νά εκ
ποίηση τήν άγορασθεϊσαν όπως τω χρησιμεύση ώς σύζυγος, μεθ’ όσης 
εύκολίας άπαλλασσεται ήμιφθαρέντος σκεύους, άμα τύχη εύτελοϋς τίνος 
τιμήματος. Ή γυνή θεωρείται μηχανή πρός τεκνοποιίαν και ώς γνώ- 
μων τοϋ πλούτου έκαστου άνδρός χρησιμεύει ή έν τω οίκω αύτοϋ ποσό- 
της τοιούτων μηχανών. ’Εν τούτοις μεταξύ τών πολλών μία θεωρείται 
σύζυγος νόμιμος καί ταύτη αί λοιπαί καθήκον έχουσι νά ύπηρετώσι 
καί ύπακούωσιν, είς τον κύκλον δέ τών όφειλομένων ύπηρεσιών άνή- 
κει καί τό μετά τοϋ συζύγου αύτής τεκνοποιεΐν, θεωρουμένης μητρός 
όλων τών προϊόντων τής πολυτίμου ταύτης ύπηρεσίας. Μή έχουσα 
προσωπικότητα ή γυνή, ούδέν ν’ άποκτήση δύναται, άλλά τούναντίον 
περιέρχεται μετά τών λοιπών τοϋ άνδρός κτημάτων τοϊς κληοονό- 
μοις αυτού.

Κατόπιν αθροίσματα οικογενειών συνιστώσι τάς φυλάς καί δ κυβερ- 
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νών τήν οικογένειαν θεσμός χρησιμεύει ώς τύπος πολιτεύματος διέπον- 
τος έκάστην φυλήν. Τότε ή τής γυναικός κατάστασις μεταβάλλεται 
έπί τά βελτίω. “Ανωθεν πάσης έπιγείου εξουσίας, ΐστανται οί νόμοι τοϋ 
Θεοϋ. Έν τοϊς βιβλίοις τής θρησκείας περιέχεται τό δίκαιον, έν 
αύτοΐς κανονίζονται αί ίδιωτικαί καί δημόσιαι τών άτόμων σχέσεις 
καί άναγράφεται τό σύστημα τής κατά τού έγκληματίου ποινής. Ό 
πατήρ τής οικογένειας άπόλλυσι τήν ύπερτάτην έν αύτή έξουσίαν 
είς άνωτέραν ύποτασσόμενος βούλησιν, ήτις είναι ή τού πατρός τής φυ
λής, τοϋ μονάρχου. "Ο,τι δ πατήρ ήτο έν τή οικογένεια, άποβαίνει δ 
μονάρχης έν τή φυλή, πάσαν συγκεντρών έν έαυτώ έξουσίαν καί άνευ- 
θύνως τήν δικαιοσύνην διαχειριζόμενος. Ή γυνή άποσείει τό άπόλυτον 
τοϋ πατρός καί συζύγου κράτος, δ δέ νόμος δρίζει καθήκοντα πρός αύ
τήν, ών δ παραβάτης επισύρει τών Θεών τήν άράν. Ό γάμος, καίτοι 
σύμβασις άγοράς καί πωλήσεως έτι διαμένων, προσλαμβάνει ήθικόν τι 
κύρος, π.οστατευόμενος ύπο τών θείων κανόνων, οΐτινες καί περί τών 
μ,άλλον άποκρύφων μεταξύ τών συζύγων σχέσεων περιλαμβάνουσιν. Ό 
άνήρ οφείλει πίστιν καί άφοσίωσιν τή ίδια γυναικί, άλλά τά καθήκοντα 
ταύτα ούδόλως έχουσιν, ήν σήμερον έννοιαν. Τό ώραϊον παρίσταται ύπό 
πολλάς καί διαφόρους έν τω προσώπω τής γυναικός όψεις, δ δέ άνθρώ- 
πινος νόυ.ος άποφεύγων νά έ'λθη είς σύγκρουσιν πρός τόν νόμον τής φύ- 
σεως, παρέχει τω άνδρί τήν ελευθερίαν, ΐνα μεθ’ όσων δήποτε γυναι
κών άπολαμβάνει τάς ήδύτητας τής έρωτικής έξάψεως, άρκεϊ νά 
άγαπα, σέβηται καί τιμά τήν νόμιμον αύτού σύζυγον καί μή άποστερή 
ταύτην παντός δ,τι δ δεσμός τοϋ γάμου τή έπιτρέπει νά άπαιτή.

Λυομένου τού γάμου, θανάτω τού άνδρός, ή χήρα προστατεύεται 
ύπό τοϋ νόμου, μή παρέχοντας τήν άπόκτησιν τής κληρονομιάς είς τούς 
άρρενας κληρονόμους τοϋ έκλιπόντος, είμή ύπό τόν όρον τής περιθάλ- 
ψεως καί προστασίας τής έπιζώσης συζύγου αύτοϋ, ολίγον δέ κατ ο
λίγον προβαίνων δ νόμος έπιτρέπει είς τήν γυναίκα τήν κτήσιν ίδιας 
περιουσίας, τήν δποίαν πειράται ν’ άσφαλίση κατά πάσης ένδεχομένης 
απώλειας έν πεοιπτώσει θανάτου τού συζύγου, έπέρχεται δέ χρόνος, 
καθ’ δν καί μερίδα έν τή κληρονομιά τοϋ θανόντος δικαιούται ν’ ά- 
παιτή ή χήρα, αύτοϋ, δ δέ γάμος τύπω μόνον είναι άγοραπωλησία.

Οίίτω, τή παρόδω τών αιώνων, ή γυνή χειραφετούμενη, τείνει νά 
τύχη ίσων τω άνδρί δικαιωμάτων έν τοϊς κειμένοις τοϋ άστυκου δι
καίου. Έν Έλλάδι, άπό τών 'Ομηρικών έτι χρόνων, ή γυνή κατέχει 
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βαθμίδα πολλώ άνωτέραν εκείνης, έφ’ ής παρά τοΐς λοίποϊς της ’Ανα
τολής λαοϊς ϊσταται. 'Ο άνήρ τιμή καί σέβεται αύτην διαμφισβη- 
τών μιας ωραίας γυναικός την κατοχήν, ρίπτεται μετά λύσσης εις τον 
χαλεπώτερον τών αγώνων και ύφίσταται τάς ε’σχάτας τών Ουσιών. Ό 
δεσμός τοΰ γάμου παρίσταται μέν ώς αγοραπωλησία καί αί παρθένοι 
καλούνται άλφεσίβοιαι, ώς προσπορίζουσαι εις τούς πατέρας αυτών 
βόας, τίμημα της παρθενείας των, ούχ’ ηττον δμως ή καθιέρωσες της 
μονογαμίας προσδίδει ηθικήν ίσχύν οϋ μικράν εις τόν θεσμόν της οικο
γένειας, έν τή όποια ή γυνή αποβαίνει αντικείμενου στοργής καί ά- 
φοσκόσεως. Ό Άχιλλεύς θεωρεί άφρονα τόν άνδρα εκείνον, δστις δέν 
τιμά τήν ιδίαν γυκαΐκα, δ δέ Όδυσσεύς ούδέν ευρίσκει πολυτιμώτερον 
τής έν γάμω ένώσεως, δπόταν παρακολουθώσιν αυτή ομόνοια καί έρως 
αμοιβαίος.

Έν Άθήναις τάξεις γυναικών ύπάρχουσιν. Αί γυναίκες τοΰ οί
κου καί αί έταϊραι. Έκεϊναι μέν εις διαρκή ύπόκεινται κηδεμονίαν, 
είτε τού πατρός είτε τού συζύγου, εις παν τής ηλικίας αύτών δριον, 
ανήλικοι ύπό τού νόμου λογιζόμεναι, αύται δέ ίσης πρός τούς άνδρας 
τυγχάνουσιν έλευθερίας καί μετ’ αύτών διέρχονται τόν βίον, συμμε- 
τέχουσαι τών πνευματικών ασχολιών καί ηδονών των.

Ή γυνή τής οικίας, ή σύζυγος, ή πολίτις βιοϊ κατάκλειστος έν τω 
γυναικωνίτη ύπό τών αναγκών τού οίκου άπασχολουμένη καί τεκνο
ποιούσα· οΰτω δ’ έκπληροϊ πληρέστατα τόν προορισμόν αύτής καί τό 
πρός τήν πόλιν καθήκον. Τόν σύζυγον σύρει έκτος τού οίκου ή πολι
τική, ή οικογένεια ούδέν τω παρουσιάζει θέλγητρον, δ γάμος θεωρείται 
καθήκον πρός τήν πατρίδα, αλλά καθήκον λίαν βαρύ. Ή πόλις έχει 
άνάνκην πολιτών, καί δέν ύπάρχει άσφαλέστερον τού νομίμου γάμου 
αέσον πρός αΰξησιν καί συντήρησιν τού πλήθους αύτών, διά τούτο δ 
νόαος επιβάλλει τόν γάμον καί θεωρεί προσβολέα τού κοινού συμφέρον
τος τόν άγαμον, δσον άφ’ έτέρου τιμά τήν ιδιότητα τού έγγαμου, δρίζων 
ταύτην προσόν πρός κατοχήν τών άνωτάτων αξιωμάτων. ’Αλλά τις 
ή ηθική επιρροή τής αναγκαστικής ταύτης πρός τόν γάμον ώθήσεως 
έπί τής τύχης τής γυναικός; ’Αναγνωρίζεται ταύτη ή μεγάλη ύπη- 
ρεσία, τήν οποίαν προσφέρει τή πολιτεία τεκνοποιούσα, έπιτάσσεται ή 
μόρφωσις καί βελτίωσις αύτής, όπως φθάση εις σημεΐον άναπτύξεως 
ίσης πρός τήν τού ίδιου συζύγου; Ούχί! Ή σύζυγος ούδεμίαν ηθικήν 
ηδονήν παρέχει τω άνδρί αύτής, βιούσα έν τή μονώσει καί τή σιγή τού 
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γυναικωνίτου, ον δέν καταλείπει είμή όπως πορευθή εις ίεράν τινα τε
λετήν, πρός τούς έγγυτάτους μόνον τών συγγενών της άναστρεφομένη 
καί πάσης έστερημένη μαθήσεως, απομένει οργανον ώραΐον τάξεως έν 
τω οϊκω καί ίσχυροποιήσεως τής πολιτείας.

"Ο,τι έν τω συζύγω δέν δύναται ν’ άνεύρη δ άνήρ, παρέχει εις αύτόν 
ή εταίρα, ή μέτοικος ή δούλη έκείνη, ήτις ποικίλων γνώσεων μεταλα- 
βούσα καί έν άπολύτω έθισθεΐσα έλευθεριότητι, κατέχει τήν δύναμιν 
νά τέρπη τήν ψυχήν αύτού ώς ήδύνει τάς έξάψεις τού σοίματός του. 
’Αλλά έίς τήν έταίραν δ νόμος ούδεμίαν παρέχει προστασίαν ή ασφά
λειαν, ένω τουναντίον προνοεΐ περί έξασφαλίσεως τών δικαιωμάτων τής 
συζύγου, τήν όποιαν θεωρεί φύσει άνίσχυρον, όπως άφ’ έαύτής τά προ- 
στατεύση. Ή διαρκής κηδεμονία, εις ήν ύπόκειται, δέν τή άφαιρεϊ τήν 
προσωπικότητα, άλλα φέρει χαρακτήρα προνομίου ασφαλιστικού τών 
συμφερόντων της. Έχει μερίδα έν τή πατρική κληρονομιά καί πλήρη 
κυριότητα έπί τών έ’δνων, τής προικός δηλονότι, ήτις ύπό τού συζύγου 

διδομένη περιέρχεται αύτή.
' Κατά τήν σπαρτιατικήν νομοθεσίαν, ή τής γυναικός ανατροφή εις τήν 
σωματικήν αύτής ένίσχυσιν μάλλον άφορώσα κατ’ολίγον διαφέρει 
έκείνης, τήν όποιαν δ άνήρ λαμβάνει. Ή γυνή ανδρικόν φέρει ένδυμα 
μέχρι τής έν τω οϊκω τού συζύγου εισόδου καί τοσαύτης τυγχάνει 
έλευθεριότητος, ιοστε ή αιδώς, ή αίωνία αδ’τη τής γυναικός προστά- 
τις, διατελεϊ άγνωστος έν τή πρωτοτύπω τής Σπάρτης κοινωνία. Έν 
τούτοις δ γάμος έπιβάλλεται ώς σχέσις ιερά, κατηγορία δ’ έπί έγκλή- 
ματι απαγγέλλεται κατά τού μή έγκαίρως εις γάμον έρχομένου.

Ό βίος είνε δημόσιος· ό άνήρ έκτος τού οίκου εύρίσκει παν δ,τι αί 
έξεις καί ή φιλοδοξία του άπαιτούσιν, ή δέ γυνή καίτοι μή ένεργώς τών 
κοινών μετέχουσα, πλείω ύπ’ αύτών άπασχολεϊται ή ύπό τών πρός τήν 
οικογένειαν καθηκόντων καί αισθημάτων της.

Τοιαύτη περίπου ή έν Έλλάδι κατάστασις τής γυναικός. Αυτή μα
κράν τής πολιτείας διατελούσα, κατέχει έν τω οϊκω θέσιν έπιμελητού 
καί όδηγού, καί ϊσταται παρά τόν άνδρα, ύποκειμένη μέν αύτώ, ούχ’ 
ήττον όμως τηρούσα πλήρη καί σεβαστήν τήν ίδιαν προσωπικότητα καί 
ικανών άπολαμβάνουσα δικαιωμάτων. Ή μονογαμία πρός δέ καί ή 
προϊξ μαρτυρούσι τρανώς όποιαν έν τω Έλληνικώ κόσμω βελτίωσιν 
ύπέστη ή θέσις αύτής.

Τή ’Ρώμη άπέκειτο ή τιμή νά γίνη ή πατρίς τής έντελεστέρας νο
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μοθεσίας, ήτις σήμερον έτι ονκ ολίγα, τών εθνών διέπει καί ώς βάσις 
καί τύπος εις τούς νεωτέρους κώδηκας έχρησίμευσε. Πολλάς περιόδους 
έν τω καταρτισμώ ταύτης δύναται τις νά διακρίνη, καθ’ άς επίσης 
διαφόρως ή της γυναικος κατάστασις ορίζεται, άλλ’ ή τοσοϋτον λεπτο
μερής κατάταξις καί έ'ρευνα μόνον έν τόμω όγκιόδει ήδύνατο νά έπι- 
τευχθή. Γραφών έπί τη ύπερβολική έλπίδι νά συγκρατήσω την ευμενή 
τών αναγνωστών μου προσοχήν έπί βραχύ χρόνου διάστημα, εις τά 
κύρια θέλω ϊστασθαι, παρερχόμενος τάς άπειρους έκείνας λεπτομέ
ρειας καί μεταβολάς τών εις την γυναίκα άφορωσών ρωμαϊκών δια
τάξεων.

Ή άρχαία 'Ρωμαία εις ταπεινοτέραν της Ελληνικός διατελεϊ έν 
τω οίκω θέσιν, προσφιλή αύτη έχουσα έργα τό νήθειν καί ύφαίνειν τά 
της οικογένειας χρειώδη, καθήκον δε ιερόν το παρέχειν τή πατρίδι στρα- 
τιώτας. Ώραίαν εικόνα 'Ρωμαίας οίκοδεσποίνης δίδει ό ’Οβίδιος έν τώ 
δευτέρω βιβλίω τών μεταμορφώσεων, παριστών την Λουκρητίαν μέσω 
κύκλου θεραπαινίδων, ύφαίνουσαν τή συνεργασία τούτων τον στρατιω
τικόν τοϋ συζύγου της μανδύαν εις εκστρατείαν κατά τών 'Ρουτούλων 
άποδημοϋντος.

Έν τη οικογένεια άπολύτως καί άνευθύνως άρχει ό πατήρ, κτήτωρ 
της τε περιουσίας καί της ζωής τών συνιστιόντων αύτήν μελών. Pater 
familias appelatur, qui in domo dominium habet, λέγει ό Ούλ- 
πιανός. Ή γυνή ύπόκειται εις κηδεμονίαν διαρκή καί τοσοϋτον αύστη- 
ράν, ώστε ή προσωπικότης αύτής έκλείπει. "Αγαμος ούσα θέλησιν έχει 
τοϋ πατρός την θέλησιν καί έν τω οίκω τοϋ συζύγου κατόπιν μεταβαί- 
νουσα δι*  εκείνου εκπροσωπείται. Ούδέ νά συναλλαχθη, ουδέ νά ύπο- 
χρεωθή, ούδέ νά άποκτήση, ούδέ νά διάθεση επιτρέπεται αύτή, άνευ 
της άπαραιτητου τοϋ κηδεμόνος συναινέσεως. Μόναι αί Έστιάδες εξαι
ρούνται τοϋ βαρέως της κηδεμονίας ζυγού.

Ό πατήρ δέν άποβάλλει την έπί της θυγατρός εξουσίαν είμη ρητώς 
ταύτης παραιτούμενος, είτε διά χειραφεσίας είτε διά μεταβιβάσεως εις 
τόν σύζυγον της ύπεξουσίου. Έν η περιπτώσει τοιαύτη μεταβιβασις δέν 

τό παράγγελμα de liberis, δι’ ού er 
την άπόδοσιν της θυγατρός παρά τοϋ συ- 
καί τοϋ συζύγου έκλιπόντων, ή γυνή περι- 

ϊξ άρρενογονίας συγγενών. ’Αλλά την ύπέρ- 
■τηρότητα τείνουσι νά μετριάσωσι τά έθιμα,

παραιτούμενος, είτε διά 
ης ύπεξουσίου. Έν ή τ 

λάβη χώραν, ό πατήρ έχει ι 
στιγμή δύναται νά ζητήση · 
ζύγου αύτης. Τοϋ πατρός δέ : 
έρχεται ύπό τό κράτος τών έ< 
μετρον ταύτην τοϋ νόμου αύσι

ΣΤΟΑ ι85

σύν τω χρόνω δέ παραλλήλως τω αύστηρω δικαίω μορφουται το δίκαιον 

τών Πραιτώρων.
Κατά τήν δωδεκάδελτον ό πατήρ διατίθησιν αύτοβούλως προς ούδέν 

τών μελών της οικογένειας ύποχρεούμενος νά καταλίπη τι. Άλλ’ δ 
Πραίτωρ έξανίσταται κατά τοϋ όγκου της άστοργου ταύτης αυθαιρε
σίας καί θεωρών, ότι δ δεσμός τοϋ αίματος έπιβάλλει ύποχρεώσεις ίεράς, 
άπαιτεΐ παρά τοϋ πατρός ρητήν τοϋ τέκνου άποκλήρωσιν καί χορηγεί 
εις την θυγατέρα, άλόγως παραλειφθεϊσαν, την contra fabulas καί τό 
παράγγελμα quorum bonorum. Συνάμα δέ καταργεί πάσαν μεταξύ 
ύπεξουσίων καί χειράφετων η ύπάνδρων θυγατέρων διάκρισιν έν τη έξ 
άδιαθέτου κληρονομιά τοϋ πατρός, άφ’ ης τό αυστηρόν δίκαιον άπέ- 
κλειε τάς έξελθούσας της εξουσίας αύτοϋ, μεχρις ού διά της 1 Νεα- 
ράς άποκαθίσταται τελείως ή δυνάμει έξ αίματος συγγένειας διάδοχη, 

βασεως ταύτης θεωρουμένης της γεννήσεως.
Ό γάμος δέν επιφέρει ταύτά πάντοτε άποτελέσματα. "Οτε μέν με

ταξύ τοϋ πατρός της γυναικος καί τοϋ συζύγου συνάπτεται ή con- 
ventium manus, αύτη ύπεισέρχεται εις την απόλυτον τοϋ συζύγου 
εξουσίαν, θυγάτηρ τούτου θεωρούμενη καί άδελφη τοϋ τέκνου της, 
ούτω δ’ έν συνεχεία της πρώτης ύπό τόν πατέρα μ.ηδαμινότητος, εξα
κολουθεί στερουμένη ιδίας προσωπικότητος καί προς έπιχείρησιν ούδε- 
μιάς νομικής πράξεως ικανή ούσα. Συνεπώς ούδέ περιουσίαν ιδίαν νά 
έχη δύναται, ούδ’έπί της προικός της δικαίωμά τι- δ άνήρ άποκτιή 
παν δ,τι αύτη φυσικώς άνηκει. "Οτε δέ ή τοιαύτη σύμβασις έκχωρη- 
σεως της πατρικής έξουσίας εις τόν σύζυγον δέν συνάπτεται, παν έπί 
της προικός καί λοιπής της γυναικος περιουσίας δικαίωμα διαμένει εις 

τόν πατέοα.
Ή ύπό την έξουσίαν τοϋ συζύγου διατελοϋσα γυνή, κληρονομεί τά 

τέκνα αύτης καί κληρονομείται ύπό τούτων ώς άδελφη, μη έ'χουσα 
κατιόντας, άλλ’ έκ πλαγίου συγγενείς μόνον καί άποκλειομένη παρ’ 
όλων τών έξ άρρενογονίας συγγενών, ούτινος δήποτε βαθμού. ’Αλλ’ ή 
βάρβαρος αύτη διάταζις, ή έξευτελίζουσα καί ώς μηδέν λογιζομένη τήν 
ίεράν τής μητρος προς τό τέκνον σχέσιν, ήτις έν πάση ανθρώπινη κοι
νωνία ύπήρξε σεβαστή, εδει νά καταπέση. Ό 'Ρωμαίος, αύτός δ άγριος 
πολεμιστής περιεφρόνει τήν γυναίκα, άλλ’ έσέβετο καί ήγάπα τήν 
μητέρα. Κατέπεσε λοιπόν ή άστοργος διάταςις άκυρωθεΐσα διά τοϋ 
Τερτιλλιανοϋ δόγματος, καθ’ δ ή μήτηρ προηγείται παντός έξ άρρε-
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νογονίας συγγενούς έν τή διαδοχή τών τέκνων της. Εις συμπλήρωσιν 
δέ τούτου το Όρλιτιανόν δόγμα προτιμά τά τέκνα έν τή κληρονομιά 
της μητρος άπό πάντας τούς λοιπούς ουγγενεϊς αύτής. Κατόπιν δέ δ 
μέγας τών γυναικών προστάτης, δ αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός ισην τοϊς 
άδελφοϊς παρέχει εις την μητέρα μερίδα έν τη περιουσία τοϋ θνησκον- 
τος τέκνου, έν συνδρομή δέ μετά τοϋ πατρός το ήμισυ.

Ή γυνή ύπαχθεϊσα είς τοϋ συζύγου την έξουσίαν, κληρονομεί τού
τον ώς θυγάτηρ, μείνασα δμως έν τη έξουσία τοϋ πατρός, ούδεμιάς 
δικαιούται μοίρας έν τη τοϋ συζύγου κληρονομιά, Ό Πραίτωρ ζητη- 
σας νά έπιφέρη τροποποίησίν τινα έπί τό ήπιώτερον της διατάξεως 
ταύτης προτιμά την σύζυγον άπο τόν δημόσιον θησαυρόν, δσάκις δ 
άνήρ αποθνήσκει αδιάθετος καί άνευ νομίμων κληρονόμων. Διά της 
117ης δέ Νεαράς χορηγείται είς την ένδεή καί άπροικον χήραν 
προνομιούχος μοϊρα έν τη περιουσία τοϋ θνήσκοντος συζύγου, μεθ’ 
δποιωνδήποτε άν συντρέχη συγγενών, έπ’ ούδενί δέ λόγω δύναται 
ν’ άπολέση ταύτην.

Ουτω σύν τω χρόνω ή έπί της γυναικός απόλυτος τοϋ πατρός καί 
συζύγου έξουσία έξασθενεϊ, δ δέ νόμος ύπό τάς έμπνεύσεις της μεγά
λης τοϋ ’Ιησού διδασκαλίας, αναγνωρίζει τη γυναικι ίδιαν προσωπι
κότητα καί πάντα τά ταύτη παρομαρτοϋντα δικαιώματα. Ό Ίού- 
.Ιιος καί δ ΙΙάπιος Ποππαΐος νόμος καταργοϋσι την τοϋ συζύγου κη
δεμονίαν έπί της αύτόχθονος μητρος τριών τέκνων καί της άπελευ- 
θέρας, μητρός τεσσάρων, παρέχεται δ’ οϋτω αύταϊς τό δικαίωμα νά 
έ'χωσιν ιδίαν περιουσίαν καί νά διαθέτωσι ταύτην αύτοβούλως είτε ζωή 
είτε θανάτω. Εντελώς δέ καί άνευ όρου τίνος ή έπί της γυναικός κη
δεμονία τοϋ συζύγου καταργεϊται έπί Κλαυδίου.

Ή νόμιμος ένωσις, στοιχεΐον απαραίτητον έχει την προίκα καί διά 
ταύτης διακρίνεται έν τω ’Ρωμαίκω νόμω άπό της πα.Ιαχείας. Έπί 
δημοκρατίας, ή της προικός κυριότης, συνεστώτος τοϋ γάμου, ανήκει 
είς τόν σύζυγον, δυνάμενον νά διαθέτη ταύτην καί τοσοϋτον ισχυρόν 
αποβαίνει τό δικαίωμα τούτο, ώστε έχει κατά της συζύγου αγωγήν 
έν η περιπτώσει αυτή αφαιρέση τι τών προικώων. Έπί βασιλείας τοϋ 
Αύγούστου δμως δ ’Ιούλιος νόμος τίθησιν optov είς τό απόλυτον τούτο 
τοϋ συζύγου έπί της προικός δικαίωμα καί απαγορεύει την διάθεσιν 
προικώου ακίνητου, άνευ ρητής τής συζύγου συναινέσεως. Ό ’Ιουστινια
νός δέ ακόμη περαιτέρω προβαίνων έν τη εξασφαλίσει τής προικώας
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περιουσίας, ούδέ την συναίνεσιν τής συζύγου αποδέχεται πρός έγκυρον 
προικώου έδάφους έκποίησιν, άλλά γενικώς άπαγορεύει ταύτην, χορηγεί 
δέ προσέτι ύποθήκην προνομιοϋχον έπί τών άκινήτων τοϋ άνδρός, πρός 
έξασφάλισιν τοϋ κινητού τής προικός μέρους. — Άλλ’ ή γυνή πλην τής 
προικώας περιουσίας κέκτηται καί ιδίαν, γνωστήν ύπό τό όνομα πα- 
ράφερνα, έφ’ής πλήρη έχει κυριότητα, δυναμένη κατά βούλησιν νά δια
θέτη αύτήν. Έπί αύτοκρατορίας είς τοσοϋτον φθάνει ή μεταξύ τών 
συζύγων διάκρισις περιουσιών, ώστε δίδεται είς τον άνδρα ή έκ τοϋ 
Άκουϊλίου νόμου άγωγή διά βλάβην, ήν ή σύζυγός του έπήνεγκεν είς 
κοσμήματα αύτοϋ δανεισθέντα ταύτη πρός χρήσιν.

ΤΙ γάμφ ένωσις, μεθ’ δσων και άν περιβληθή έγγυήσεων, σπανίως 
άποδεικνύει άληθεϊς τάς προσδοκίας τών συζύγων. Μάτην δ άνήρ ύπι- 
σχνεϊται, δτι είς σάρκα μίαν έσεται μετά τής ιδίας γυναικός καί δ 
θείος τοϋ Ιησού λόγος προδίδει τόν εύγενέστατον καί ίερότερον χαρα
κτήρα είς τοϋ γάμου τό συνάλλαγμα. Οί συνάπτοντες αύτό είσί δια
κεκριμένοι τήν σάρκα καί τήν ψυχήν, οΰδείς δέ νόμος ή συμβόλαιον 
δύναται νά τούς ύποχρεώση είς πραγματικήν ένότητα. Όθεν επέρχε
ται πολλάκις σημεϊον χρόνου, καθ’δ άναπόφευκτος καί σωτηρία καθί
σταται ή διάλυσις τής πρός συμβίωσιν καί κοινωνίαν θείου τε καί άν- 
θρωπίνου δικαίου συμβάσεως, τοιοϋτον δέ δικαίωμα, κατά τούς πρώ
τους τής 'Ρώμ.ης χρόνους, τω άνδρί μόνω παρέχει δ νόμος. Ούτος 
δύναται ν’ άποπέμπη τήν σύζυγόν του, δπόταν τυχόν άπαρέσκη αύτω 
ή περαιτέρω μετ’αύτής συμβίωσις ή καθίσταται αϋτη ένοχος ώρι- 
σμένων τινων έγκλημάτων. Άλλ’ ή τοιαύτη μονομερής παραχώρησις 
μέσου άπολυτρώσεως έκ δεσμού άτυχούς καί άλογος καί άδικος ήτο. 
Πολλω μάλλον τή γυναικι αρμόζει τό τοιοϋτον προνόμιον, λέγει δ Mon
tesquieu, καθότι δ άνήρ, κύριος έν τω οίκω, έχει άπειρα μέσα δπως 
όδηγή καί συγκρατή τήν γυναίκα είς τά έαυτής καθήκοντα, ένω ή 
γυνή τί δύναται άπέναντι συζύγου βαρβάρου καί παραβάτου πασών 
τών πρός αύτήν ύποχρεώσεων;

Τήν άλήθειαν ταύτην συνειδώς δ νομοθέτης, περί τά τέλη τής δη
μοκρατίας, χορηγεί είς τήν γυναίκα έπίσης τό δικαίωμα τοϋ αίτεϊν 
διαζευξιν. Ό ’Ιουστινιανός δέ, συμπληρών διά τής 117ης Νεαράς τόν 
Θεοδόσιον κώδηκα, αναφέρει ρητούς διαζεύξεως λόγους, ών μή ύφισταμέ- 
νων άπαγορεύει ταύτην.

Άλλ’ ή τών ήθών αύξάνουσα άκολασία καί ή διάδοσες καί έπίτασις
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αρίσταται είς τόν νομοθέτην ή ανάγκη, όπως λάβη πρό- 
τής 
τόν προικοδότην

οΐαν

προικο; έν περιπτώσει λύσεως τοΰ γάμου 
Γ---------- ,ι ή την σύζυγον την έκ της

κατά τον τύπον αύτης έγένετο ή περί

τοΰ βδελυρού της μοιχείας έγκλήματος, καθιστώσι τό διαζύγιον τοσοϋ- 
τον κακόν φάρμακον, ώστε έξαίρεσις τοΰ κανόνος θεωρείται ή μ ή χρήσις 
αύτού. Ού'τω π, 
votav περί έξασφαλίσεως 
διαζυγίω, καί δίδει εις 
έπερωτήσεως αγωγήν, ι 
προικός συμφωνία, άλλως χορηγεί την actio rei UXOriae. Διά τών 
αγωγών τούτων έπιδιώκεται ή άπόδοσις της προικός, έν ή καταστάσει 
παρελήφθη.

Ό ’Ρωμαϊκός νόμος άρνείται κατ’ άρχάς εις την γυναίκα τό δικαίωμα 
της υιοθεσίας, διότι αύτη θεωρείται άπομίμησις της πατρικής έξουσίας, 
την οποίαν έπίσης αδυνατεί νά έξασκήση ή γυνή. Άλλ’ έν έτει 291 
έπιτρέπεται εις τήν άπολέσασαν τά φυσικά αύτης τέκνα μητέρα ή 
υιοθεσία τέκνων ξένων, ώς μέσον παραμυθίας. Ό Λέων δέ μεταρρυθμί- 
σας τήν διάταξιν ταύτην, χορηγεί απόλυτον πρός υιοθεσίαν δικαίωμα 
εις πάσαν γυναίκα, είτε ΰπανδρον είτε μή.

Έπίσης μέχρι τοΰ 390 μ. X. ο Ρωμαϊκός νόμος στερεί τήν μ,ητέρα 
τοΰ δικαιώματος της έπί τοΰ ορφανού πατρός τέκνου της έπιτροπείας, 
άντιπράττων ούτως εις τόν νόμον της φύσεως, όστις δέν εύρε πιστότε- 
ρον τού τέκνου φύλακα καί προστάτην έτερον της μητρός. Δ'.άταξίς 
τις άφορώσα τήν χήραν, ήτις προβαίνει εις τήν σύναψιν νέου γάμου, 
φαίνεται μοι εξίσου περίεργος οσον άδικος. Ή διάταξις αύτη απαγο
ρεύει τή χήρα, έπί ποινή απώλειας πάσης σχεδόν τής περιουσίας αύτής, 
παρούσης καί έλπιζομένης, νά συναπτή γάμ.ον έντός τού πρώτου μετά 
τόν θάνατον τού συζύγου έτους. Λόγοι δέ τής άπαγορεύσεως ταύτης 
προβάλλονται, άφ*  ενός μέν, ή πρόληψις συγχύσεως τή; γονής, άφ’ έτέ- 
ρου δέ, ή πρός τήν μνήμην τού μεταστάντος συμβίου όφειλομένη εύ- 
λάβεια. Άλλ’ ούδέ ό είς ούδέ ό έτερος τών λόγων τούτων δύναται νά 
κριθή αρκετά σπουδαίος, τοσούτω μάλλον, καθόσον τό πρός τήν μνήμ.ην 
τού μεταστάντος συζύγου σέβας έσεται πολλω γνησιώτερον ύπό τάς 
έγγυήσεις τού νομίμου γάμου. Ή άπαγόρευσις αύτη ύφίσταται έτι παρ’ 
ήμϊν σήμερον έπί ποινή άκυρότητός τού γάμου, καταργηθεισών διά τού 
ποινικού ήμών νόμου τών χρηματικών ποινών. Φρονώ, ότι πλείστων 
άβρών χηρών τήν μυχιαιτάτην έκφραζω ευχήν, κηρυττόμενος ύπέρ τής 
καταργήσεως τής ύπερβολικώς αύστηράς ταύτης διαταξεως, τής άπο- 
στερούσης τοΰ μόνου παραμυθίας μέσου τήν νέαν γυναίκα, καθ’ ήν

κρατούσα πεποίθησις, ότι ή γυνή ασθενή καί εΰάλωτον έχει 
άπό τών χρόνων τού Αύγούστου έτι έδωκεν αφορμήν είς 

πολλών δογμάτων, δι’ών θωρακίζεται ή περιουσία αύτής

τή παράσχη έλευθε- 
της 

σκοπού ή έκ-
κα-

στιγμήν ακριβώς, ή καρδία αύτής ύπό τής θλίύεως καί τού πόνου 
τοσούτον εύαίσθητος καθίσταται, ώστε μόνον ή τάχιστη τού άπολε- 
σθέντος άναπλήρωσις δύναται νά διαλύση τό έν τω δρίζοντι τής εύ- 

τυχίας της έπελθόν σκότος.
Ή έπι

τήν βούλησιν, 
τήν έκδοσιν 
κατά πάσης τού συζύγου έπιθέσεως, θεωρουμένης άκύρου τής ύπέρ τού
του αναδοχής οίουδήποτε χρέους. Έπί Κλαυδίου δέ διά τού Βε.Ι- 
Jeiareiov δόγματος, ή άκυρότης έπεκτείνεται είς πάσαν ύπό γυναικός 
άλλοτρίου χρέους αναδοχήν. Ούτω δέ μόνον δι’ ιδίας ύποχρεώσεις 
θεωρείται νομίμως ένεχομένη ή γυνή.

Τοιαύτη ή έν τώ 'Ρωμαϊκώ νόμ.ω βαθμιαία τής γυναικός πρόοδος έν 
τή αποκτήσει άστυκών δικαιωμάτων. Ούτος παύει νά θεωρή μόνον αύ
τής προορισμόν τό ένισχύειν τήν πολιτείαν διά τής τεκνοποιήσεως, ανα
γνωρίζει αύτή ικανήν διανοητικήν δύναμιν, όπως 
ρίαν ένεργείας εις πάσαν σχεδόν τό πρόσωπον καί τήν περιουσίαν 
άφορώσαν σχέσιν, τού γάμου βάσις ορίζεται ηθικού τίνος 
πλήρωσις μ.άλλον ή τού είδους ή διαιώνησις, καί ή σύζυγος δέν έχει 
θήκοντα μόνον, αλλά καί δικαιώματα, μετέχουσα όλων τού άνδρός τών 
τιμών καί την κατάστασιν αύτού ακολουθούσα. Ή νέα τού Χριστού 
θρησκεία παρίσταται διώκτης αμείλικτος πάσης τής ίσότητος προσβο
λής. Ονχ er, όίρσετ και θηΛυ, πάντες γάρ ύριεΐς είς εστ'ε er Χριστώ 
Ίησοϋ. Διά τών λόγων τούτων ό μέγας τής άνθρωπότητος άναμ.ορφω- 
τής καί διδάσκαλος κηρύσσει πλήρη μεταξύ τών δύω φύλων ισότητα 
καί καταδικάζει τόν νομικόν τής γυναικός θάνατον μεγίστη δέ ύπήρ- 
ξεν ή έπί τού πολιτικού νόμου επιρροή τών θείων αύτού διδαγμάτων.

Ούχ’ ήττον όμως αυτός δ Χριστιανισμός δίδει αφορμήν είς νέον πό
λεμον έξοντώσεως κατά παντός όμοιου τής λαίμαργου αμαρτωλής, ήτις 
τή συυ,βουλή τού εύφυούς, άλλ’ έρποντος τού ούρανίου πατρός εχθρού 
πεισθείσα, κατεβρόχθισε τόν άπηγορευμένον καρπόν. Οί πλείστοι τών 
άγιων πατέρων τά δόγματα τοΰ διδασκάλου των παρερμηνεύοντες 
θεωρούσι τήν γυναίκα όργανον πειρασμού, τήν παρουσίαν αύτής τά 
πάντα μολύνουσαν, καί ζητούσι τήν έπικράτησιν τού άσκητισμού, 'ίνα 
μή έ’ρημος κατοίκων άπομείνη δ κήπος τού παραδείσου καί πληοωθή 

ή άβυσσο; τής κολάσεως.
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Εις πολλά τοϋ κανονικού δικαίου κείμενα, ή ηθική τοϋ άνδρός έπί 
τής γυναικος ύπεροχή μετά θαυμαστής 'υποστηρίζεται δυνάμεως, εις 
τοιοϋτον δε ύπερβολής σημεϊον φθάνει τό κατά τής γυναικος μίσος, τή 
εποχή εκείνη, ώστε εν τινι συνόδω τής Γαλλίας μετά σοβαρότητος 
έρευνάται τό μέγα ζήτημα άν αί απόγονοι τής Εύας έχωσι ψυχήν. 
’Αγνοώ οποίον ύπήρξε τό συμπέρασμα τής εργασίας τών άγιων εκείνων 
συνοδικών, αλλά τότε βεβαίως μόνον ή λογική αύτών άρτιότης δύνα- 
ται νά σωθή έν τή ιστορία, άν έπί τέλους άνεγνώρισαν τήν άναμφισβή- 
τητον αλήθειαν, ότι δ φανατισμός, δσω εύγενής άν ή ή έμπνέουσα αυ
τόν ιδέα, άγει πάντοτε εις παραφοράς καί ύπερβολάς παραλόγους. 
Άλλ’ άγων τοσούτω ξένος προς τήν πρόοδον τού 'Ρωμαϊκού πνεύματος 
τή έποχή έκείνη, ούδέν νά παρεμβάλη πρόσκομμα ήδυνήθη εις τήν εύ- 
ρυνσιν καί συμπλήρωσιν τής νομικής τής γυναικος άπελευθερώσεως.

Ιίλήν τής έμφανίσεως τής τοϋ Χριστού διδασκαλίας, γεγονός τά 
μάλιστα εις τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως τής γυναικος συντελέσαν 
εΐνε ή εισβολή τών γερμανικών μελών, ών τά έ'θιμα σύν τώ χρόνω καί 
ύπό τήν έπήρειαν τής νέας θρησκείας συνεχωνεύθηταν μετά τών 'Ρω
μαϊκών καί άπετέλεσαν ούτω τό Γερμανορωμαϊκόν δίκαιον, διαδεχθέν 
τό ρωμ.αϊκόν.

Παρά Γερμανοΐς τό πρόσωπον τής γυναικος θεωρείται ιερόν· ένώπιον 
αύτής κλίνει μετ’ εύλαβείας δ άνήρ, έχων ώς αξίωμα, δτι άνευ τής 
ωραίας ταύτης συντρόφου, δ βίος ήθελεν είσθαι ποινή δυσφόρητος. Τιμή 
εις τόν Θεόν καί τάς γυναίκας, είνε τό έμπνέον σύμβολον έν τοΐς πε- 
δίοις τών μαχών καί τών πανηγύρεων. Ή πρός τό ασθενές δσω εύ- 
γενές φϋλον εύνοια τών Γερμανών, σημεϊον μεγίστης ηθικής άναπτύ- 
ξεως, αποτελεί κατόπιν έν τών κυριωτέρων τοϋ Γερμανορωμαϊκοϋ πο
λιτισμού στοιχείων.

Κατά τά γερμανικά έ'θιμα, γνωστά ύπό τό όλως άνάρμοστον αύτοϊς 
ό'νομα: νόμοι βαρβάρων, ή γυνή έχει sui juris, εις δέ τόν κηδεμόνα 
αύτής έπιβάλλεται τό καθήκον νά τή παρέχη προστασίαν καί τήν 
άντιπροσωπεύση εις ώρισμένας τινας πράξεις, δι’ ας δέν τώ έπιτρέπε - 
ται νά παρίσταται αύτοπροσώπως. Ό Λομβαρδικός νόμος διατάσσει, 
ΐνα πάσα γυνή έ'χη κηδεμόνα, ελλείψει δέ πατρός, συζύγου ή συγγενών 
έξ άρρενογονίας κηδεμών αύτής θεωρήται δ βασιλεύς. Ό κανών ούτος 
καθ’δλον τόν μ.έσον αιώνα έτηρήθη έν Εύρώπη, άν δέν άπατώμαι δέ 
ύφίσταται έτι έν ’Αγγλία

Ι9ι

Άλλ’ ή τοιαύτη κηδεμονία, ή άπαραιτήτως ύπό τοϋ νόμου άπαι- 
τουμένη, ούδόλως έξαλείφεε τήν προσωπικότητα τής γυναικος ώς παρά 
'Ρωμαίοις, τούναντίον μάλιστα καθιεροϋται πρός έξασφάλισιν καί πλη- 
ρεστέραν ένάσκησιν τών δικαιωμάτων της. Τοσούτω δέ βέβαιον είνε, 
ότι τοιαύτην δ νόμος εις τήν κηδεμονίαν τής γυναικος άπέδιδεν έννοιαν, 
άστε, τοϋ χρόνου προϊόντος, αύτη καταντά άπλή ένώπιον τών δικα
στηρίων άντιπροσωπεία, παρέχεται δέ εις τήν ύπό κηδεμονίαν δι
καίωμα έκλογής τοϋ κηδεμόνος μεταξύ τών πλησιεστέρων συγγε

νών της.
Τά γερμανικά έ'θιμα δέν ύποχρεοϋσι τόν πατέρα εις προίκισιν τής 

θυγατρός, τούναντίον ούτος δέχεται παρά τοϋ νυμφίου δώρον, άντίτι- 
μον τής πατρικής έξουσίας, τήν δποίαν τω μεταβιβάζει. Ό σαξωνικός 
νόμος δρίζει καί τό ποσόν τοϋ άντιτίμου τούτου. Παρά πολλαϊς όμως 
τών γερμανικών φυλών ή τής θυγατρός πώλησις απαγορεύεται, παρε- 
χομένου εις ταύτην τοϋ άντιμίμου τοϋ Wtiildiilm, ήτοι τής έξουσίας, 
τήν δποίαν έπ’ αύτής κτάται δ σύζυγος.

Έν πάση περιπτώσει όμως μή ύποθέσητε, δτι δ πτωχός μνηστήρ 
ώφειλε νά σκεφθή τότε περί έξευρέσεως χρυσού δπως απόκτηση τήν 
έκλεκτήν τής καρδίας του. "Ο,τι πρός άπόκτησιν αύτής τω άπητεϊτο 
ήτο ίππος, ολίγοι βόες, πέλτη, τόξον καί ξίφος. Εύδαίμων έποχή, καθ’ 
ήν ή κόρη ούδέ διά τόν πατέρα ούδέ διά τον σύζυγον ήτο λόγος χρεω- 

κοπίας.
Άλλ’ οπού τό 'Ρωμαϊκόν πνεύμα έπικρατεϊ, δ θεσμός τής προικός 

είσάγεται διαφόρως κατά τάς διαφόρους φυλάς διατυπούμενος. Κατά 
τόν Λομβαρδικόν νόμον, ή προίξ θεωρείται ώς ή μόνη εις τήν θυγα
τέρα άνήκουσα μ.ερίς έν τή πατρική περιουσία, αποκλειομένην πάσης 
διαδοχής. Ό Σαλικός όμως νόμος κατά δλως αντίθετον πνεύμα δρίζων 
τήν προίκα, χαρακτηρίζει ταύτην ώς ίζαίρετον καί ούδένα έπιτρέπει 
αποκλεισμόν άπό τής λοιπής τοϋ πατρός περιουσίας.

Θανούσης τής συζύγου ή προίξ αύτής περιέρχεται εις τούς ίδιους 
κατιόντας, έλλείψει δέ τοιούτων έπανέρχεται εις τόν προικοδότην, ού 
μή ύπάρχοντος πλέον, ανήκει τω δημοσίω θησαυρώ.

Συνεστώτος τοϋ γάμου, ή έπί τής γυναικος έξουσία τοϋ συζύγου, ήτοι 
^Wl'indium, άπείρως διαφέρει τής manus τοϋ'Ρωμ. νόμου, καθόσον 
έκείνη μέν άφορά εις τό συμφέρον τής γυναικος μάλλον, ένω αύτη εις 
τό τοϋ συζύγου. Ό άνήρ διοικεί και καρποϋται τήν προικώαν περιου
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σίαν, θεωρούμενο; κηδεμών, άνευ ττς αυθεντίας τοϋ όποιου ούδεμία 
άπαλλοτρίωσις προικώου ύπό τής συζύγου είνε ε’γκυρος.

Έν τή γερμανική οικογένεια παν δικαίωμα απορρέει άπο της ταυ- 
τότητος τοϋ αίματος, έν τούτοις ύπάρχει έτερόν τι στοιχεΐον, πρόξενον 
διακρίσεων έν αύτω. Τό στοιχεΐον τοΰτο είνε ή οικογενειακή άμυνα. 
"Εκαστον της οικογένειας μέλος, καθήκον ε”χει ν’ άμύνηται ύπέρ τών 
λοιπών, την καθ’ενός ύβριν πάντα όφείλουσι νά τιμωρήσωσι. Ή οικο
γενειακή άμυνα είνε ό λόγος, έφ*  ού βασίζεται η διάδοχη και συνεπώς 
δ ισχυρότερος, δ φέρων τό ξίφος, δ άρρην προτιμάται έν τή τάξει αυ
τής. Ούχ’ ηττον ή κληρονομιά δέν θεωρείται αποτελούσα έν δλον, ώς 
κατά τον 'Ρωμ. νόμον, παριστών τό πρόσωπον τοϋ έκλιπόντος, άλλ’ έπι- 
τρέπεται ή είς δύο κατηγορίας διαίρεσες αύτής. Ούτω, μη ύπάρχοντος 
άρρενος κατιόντος, τά μέν άκίνητα της πατρικής κληρονομιάς μετά- 
βαίνουσι τώ πλησιεστέρω συγγενεΐ, τά κινητά δμως και οί δούλοι περι
έρχονται είς την θυγατέρα. 'Η της μητρός δέ περιουσία πάντοτε διαι
ρείται μεταξύ άρρένων καί θηλέων τέκνων της, και είς έκεΐνα μέν 
άνήκουσι τά χρήματα καί οί δούλοι, είς ταύτα δέ τά κοσμήματα καί 
ένδύματα. Άλλ’ ή τοιαύτη τών φύλων διάκρισις έν τη κληρονομιά, 
έπί της ιδέας της οικογενειακής άμύνης έρεεδομένη, δέν είνε γενική. 
Κατά τόν Βαυαρικόν καί Σαξωνικόν νόμον, άρρένων τέκνων μη ύπαρ- 
χόντων, ούδείς τοϋ πατρός συγγενής προτιμάται τών θυγατέρων αύτοϋ 
έν τη κληρονομική άποκτησει τών άκινήτων, παρά τισι δέ φυλαΐς 
ούδεμία άπαντα προνομία πρός τό συμφέρον τών άρρένων, άλλ’ ίσων 
πάντες οί κατιόντες, άνευ διακρίσεως φύλου, δικαιωμάτων άπολαμβά- 
νουσι έπί της κληρονομιάς τών γονέων αύτών. Ότε δέ κατόπιν τήέπι- 
κρατησει τοϋ ’Ρωμ. πνεύματος γίνεται άποδεκτός δ της διαθήκης θε
σμός, άγνωστος παρά Γερμανοϊς, παρέχεται είς τον πατέρα τό μέσον, 
δπως είς ΐσας μερίδας έγκαθιστά πάντα τά τέκνα αύτοϋ, κατά παρά- 
βασιν τοϋ περί διαδοχικής έξ άδιαθέτου τάξεως νόμου, δστις, μή ών 
δημοσίου συμφέροντος, καταργεΐται ουτω σιωπηρώς. Τοϋ θεσμού δέ 
τής διαθήκης επωφελείται καί δ σύζυγος, δπως έξασφαλίση μέρος τής 
περιουσίας του είς τήν προσφιλή συμβίαν, ήτις ίσως ούκ ολίγον είς τήν 
άνάπτυξιν αύτής συνετέλεσεν.

Παρα τισι τών γερμανικών φυλών ή πρός τήν χήραν εύνοια τοϋ 
νόμου είνε μεγίστη. Ό Βαυαρικός θεωρεί ταύτην είς μερίδα κατιόν
τος δικαιουμένην έν τή κληρονομιά τοϋ συζύγου, έλλείψει δέ κατιόντων 

τώ παρέχει τό ήμισυ αύτής κατ’ έπικαρπίαν. Είς τά άγγλοσαξωνικά 
δέ ε”θιμα άπαντα ή έν πάση περιπτώσει μεταβίβασις τή χήρο^ τοϋ 
ήμίσεως τής τοϋ συζύγου περιουσίας.

Όσω άφορα τήν έπί τών ορφανών πατρός τέκνων έπιτροπείαν τής 
μητρος, αυτή έν τοϊς πλείστοις τών γερμανικών έθίριων άνευρίσκεται 
όποια είς τούς νεωτέρους κώδηκας άπαντή. Είς τήν μητέρα άνατίθεν- 
ται ή άνατροφή καί έπιμέλεια τοϋ ορφανού, μόνον δέ διά τής συνά- 
ψεως νέου γάμου άπόλλυσιν αύτάς.

’Αληθές είνε δτι τά έ’θιμα τών διαφόρων γερμανικών φυλών έν 
πολλοΐς δΐιστανται είς τόν κανονισμόν τών άστυκών τής γυναικός δι
καιωμάτων καί ύποχρεώσεων, τά μέν αύστηρότερα τών δέ δεικνύμενα. 
Ούχ ήττον δμως έν πάσι τούτοις τό αύτό διήκει πνεύμα ήπιότητος 
καί προστασίας πρός τό φϋλον, τό όποιον μόνη ή συμπάθεια καί εύνους 
επιμέλεια δύνανται νά καταστήσωσι ικανόν πρός έκπλήρωσιν τοϋ άλη
θώς μεγάλου προορισμού του.

Ή νομοθεσία τών γερμανικών φύλων, ήτις μετά τής ρωμαϊκής 
συγχωνευθεϊσα άπετέλεσε τι σχεδόν τέλειον, ώραϊον παρέχει έντρύφημα 
είς τόν διερχόμενον τά άπειρα καί έν πολλοΐς άσφαλή αύτής κείμενα. 
Πιθανώς είς προσεχές μέλλον θέλω έκτενέστερον καί πληρέστερον έρευ- 
νήσει τά κατ’ αύτήν έν ειδική έτέρα μελέτη.

"Ηδη μεταβαίνω, άλλ’δπως έπ’ έλάχιστον διαμείνω, είς τήν παρά
δοξον έκείνην έποχήν, καθ’ ήν νόμου τόπον έπέχει ή τοϋ ιδιοκτήτου 
τοϋ τιμαρίου θέλησις, πάσας τάς τών ύπηκόων αύτοϋ σχέσεις κανονί- 
ζουσα. 'Γπό τό ©εουδικόν σύστημα, ή τής γυναικός κατάστασις δύνα
ται νά θεωρηθή μάλλον βελτιωθεΐσα, διότι ή επ’ αύτής έζουσία τοϋ 
άνδρός καταφαίνεται έ’τι άσθενεστέρα ή κατά τήν παρωχημένη·; έπο
χήν, τοϋ χρόνου δέ προϊόντος καί έν τή κληρονομική διαδοχή ίσων 
σχεδόν πρός αύτόν μετέχει δικαιωμάτων.

Κατ’ άρχάς δ κύριος τοϋ τιμαρίου, τήν άπόλυτον έχει εξουσίαν ν’ 
άποκλείη ή άποδέχηται έν τή κληρονομιά τήν θυγατέρα, νά θεωρή τό 
έδαφος διαιρετόν μεταξύ τών θηλέων τοϋ αύτοϋ πατρός ή νά τό κη- 
ρύσση αδιαίρετον καί τό παραχωρή τή ποωτοτόκωή οίαδήποτε βούλεται. 
Μόνον τοϋ τιυ.αρίου τήν διαδοχήν κανονίζει έτερός τι; λόγος, ή στρα
τιωτική ύπηρεσία. Αλλά καί τό τιμάριον τοϋ χρόνου προϊόντος καθί
σταται διαιρετόν καί υ.εταλαμβάνουσι τούτου έξ ίσου τά θήλεα, ώς 
Χληρονόυ.οι.
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Ή έπί τοΰ τιμαρίου κληρονομικόν δικαίωμα έχουσα, δέον νά λάβη 
τοΰ κυρίου τούτου την συναίνεσιν, όπως συνάψη γάμον, δύναται δ’ άφ’ 
ετέρου καί ν’ άναγκασθή ύπ’ αύτοϋ, όπως καταλίπη τον άγαμον βίον 
άμα συμπληροΰσα τό 12ον έτος της ηλικίας. Επίσης έπιβάλλεται τή 
χηρικ ή ύποχρέωσις νά συναπτή νέον γάμον, μόνον $ε αί έξήκοντα Άπρι- 
λίων τά ρόδα όσφρανθεϊσαι, απαλλάσσονται τοΰ μη ήδέος πλέον αυταϊς 
καθήκοντος τούτου.

Ή γυνή θεωρουμένη ανήλικος, ύπόκειται εις τήν κηδεμονίαν τοΰ ίδιου 
συζύγου, ούχ ήττον όμως τηρεί τήν ιδίαν προσωπικότητα καί αυτοβου- 
λίαν. Κατά τά γερμανικά καί γαλλικά έθιμα, δ σύζυγος άνευθύνως 
διαχειρίζεται τήν προίκα, ής τήν επικαρπίαν δ νόμος τω παρέχει προς 
άνακούφισιν έκ τών γαμικών βαρών, δέν δύναται όμως ν’απαλλοτρίωση 
τά προικώα ακίνητα, άνευ συναινέσεως τής συζύγου, ώς ούδέ αύτη άνευ 
τής έκείνου συγκαταθέσεως. Ό αγγλικός νόμος φαίνεται αύστηρότερον 
ρυθμίζων τά περί τούτου. ’Εκλαμβάνει ώς εν άποτελοΰντας πρόσωπον 
τούς δύω συζύγους, άλλα κυρίως τό πρόσωπον τοΰτο είνε δ άνήρ. Δύ
ναται ούτος νά έκποιή άνευ συναινέσεως τής συζύγου τά προικώα άκί- 
νητα, δέον δέ νά παράσχη τήν συναίνεσίν του, ΐνα δποιαδήποτε διά- 
θεσις περιουσίας έκ μέρους τής συζύγου του έχη νόμιμον κΰρος. Ώς τοΰ 
άνωτέρω δέ νομικού πλάσματος συνέπεια πρέπει νά θεωρηθή καί ή 
άπαγόρευσις τοΰ νά καταλίπη τι διά διαθήκης εις τόν έαυτής σύζυ
γον ή γυνή, διότι ύποτίθεται, ότι τό αυτό πρόσωπον δέν δύναται νά 
διαθέση ύπέρ έαυτοΰ. Τής άπαγορευτικής ταύτης διατάξεως έξαιρειται 
μόνη ή βασίλισσα τής Αγγλίας, δυναμένη έλευθέρως νά διαθέτη ώς 
βούλεται.

Άλλα βαθμηδόν τό άληθές φεουδικόν πνεύμα άρχεται έκλεΐπον άπο 
τής νομοθεσίας καί σύστημα άριστοκρατίας λεληθότως διαδέχεται αύτό. 
Τά τιυ-άοια καθιστάμενα κληρονομικά δημιουργούσε τήν αριστοκρα
τίαν ταύτην καί δίδουσιν άφορμήν εις τήν ΰπαρξιν τοΰ δικαιώματος 
τής πρωτοτόκιας, τήν προτίμησιν τών άρρένων καί τόν παντελή άπό 
τής κληρονομικής διαδοχής αποκλεισμόν τών γυναικών.

Τοιαύτη έν άμυδρόέ ε’ικόνι, ή τής γυναικός κατάστασις άπό τών άρ- 
χαιοτατων χρόνων μέχρι τής μεγάλης τών Γάλλων έπαναστάσεως, 
ήτις, έκ θεμελίων πάντα νόμον έπί καταχρήσεως τής ισχύος στηριζό- 
μενον άνατρέψασα, έκήρυξε τήν πλήρη τών δύω φύλων ισότητα ένώπιον 
τοΰ άστυκοΰ νόμου. Ή γαλλική έπανάστασις, άγων τής αλήθειας κατά 

τοϋ ψεύδους ούσα, διά τής νίκης αύτής, μετέβαλε τής όλης Εύρώπης 
τόν κοινωνικόν βίον. καί τά δόγματά της κατέλαβον έν ταϊς πλείσται? 
τών συγχρόνων νομοθεσιών θέσιν διατάξεων θεμελιωδών. "Εκτατέ ή 
γυνή έλευθέρως δύναται νά συναλλάσσηται, δ νόμος έξ ϊσου προστα
τεύει τάς άστυκάς καί έμπορικάς αύτής πράξεις καί οϋδεμίαν ποιείται 
διάκρισιν μεταξύ ταύτης καί τοΰ άνδρός, δσω άφορή τάς ύποχρεώσεις 
καί τά δικαιώματα τά έκ τής οικογένειας άπορρέοντα. Αληθώς μέν 
άπέμειναν έτι ένιαι διατάξεις, άπαγορεύουσαι εις τήν γυναίκα τήν άνα- 
δοχήν ώρισμένων τινων ύποχρεώσεων, άλλ*  αύται άφορώσιν εις τό πρα
γματικόν αύτής συμφέρον μάλλον.

Άλλ’ έάν έν ταϊς νομοθεσίαις τής Δύσεως, τοιαύτας έπέφερεν δ προ- 
βαίνων πολιτισμός τροποποιήσεις ύπέρ τής γυναικος καί άνεγνώρισε 
ταύτην έν τή κοινωνίη πρόσωπον ϊσον καί δμοιον τω άνδρί, έν ’Ανα
τολή ή γυνή διαμένει έτι έν ταπεινή καί οίκτρα καταστάσει. Ό μέγας 
Προφήτης δέν ωκνησε νά φωτίση τούς πιστούς του περί τής ευτελούς 
άξίας τών γυναικών, τάς δποίας έν τούτοις αύτός πολύ ήγάπησεν. 
Οί άνόρες ύπερέχουσι των γυναικών, διδάσκει τό Κοράνιον, οΰτοι έν 
τω κόσριω φέρουσι τά πρωτεία. Ό Θεός εις τό έν τών φύλων άπένει- 
μεν ιδιότητας, ών έστέρησε τό έτερον. Καί έχει μέν ψυχήν ή γυνή, 
αλλά τοιαύτης ποιότητος, ώστε άπαγορευθήσεται αύτή ή έν τή Παρα
δείσιο είσοδος καί διά τοΰτο δέν τή έπιτρέπεται ούδέ τοΰ Κορανίου ή 
ανάγνωσις, δντος τούτου εισιτηρίου έν τώ καταφύτω έστιατορίω τής 
μελλούσης ζωής.

Ή πολυγαμία πάσαν έν τή οικογένεια άρμ.ονίαν παραλύουσα, κατα
στρέφει τον ηθικόν τοΰ γάμου σκοπόν καί ματαιοϊ τά πολύτιμα αυτού 
επί τής όλης κοινωνίας άποτελέσματα. Οί πιστοί παραγγέλλονται νά 
μή λαμβάνωσι πλείονας τών τεσσάρων νομίμων συζύγων, νά παρέχωσι 
δε ταύταις, άνευ τής έλαχίστης διακρίσεως, ένδύματα, τροφήν, καί 
έρωτα. Φοβερά, δέ, ύπό καλαισθητικήν έ'ποψιν, κρέμαται έπί τοΰ δει
κνύοντας προτιμήσεις μεταξύ τών συζύγων του ποινή, ότι έν τή σω
τηρία τής δευτέρας παρουσίας στιγμή, θέλει παραστή ένώπιον τοΰ 
Προφήτου μέ γλουτούς άνίσους. Άλλ’ όπως πας διδάσκαλος ουδέποτε 
τηρεί ό,τι διδάσκει, καί δ Μωάμεθ ύπέρ τάς δώδεκα εγημεν δμ.οΰ συζύ
γους καί όλως ιδιαιτέραν πρός τινας τούτων άφοσίωσιν έπεδείξατο. Αί 
Παραβάσεις αύται όμως τών ίδιων διδαγμάτων δηλοΰσιν άκριβώς δπό- 
σον ενάντιο·, τής φύσεω: ύπήοξαν οί νόαοι του. Αέγουσιν, ότι είνε άπεί- 
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ρως δύσκολον νά συγκράτηση τις αμετάβλητον την πρός μίαν σύζυγον 
αγάπην του, πώς λοιπον θέλει κατορθώσει δ άτυχης πιστός τώ Κορα- 
νίω νά έπαρκέση άνευ άναπαύλας αγαπών τέσσαρας η δώδεκα συζύ
γους συγχρόνως;

Σκοπός τοΰ γάμου εΐνε ή αύζησις τοΰ πλήθους τών πιστών. Ό άνήρ 
ώς απόλυτος της γυναικός κύριος έχει παρά τοΰ ιερού νόμου τό ρητόν 
δικαίωμα νά ραβδίζη την παρακούουσαν σύζυγον καϊ την έξορίζη εις 
ιδιαιτέραν κλίνην.

Έκ τών ολίγων τούτων τεκμηρίων, δύναται τις νά συλλαβή ακριβή 
ιδέαν της κτηνώδους καταστάσεως, εις ην διά παντός τόσα έκατομμύ- 
οια γυναικών κατεδίκασε τό Κοράνιον.

Έν τώ δημοσίω δικαίω ή γυνή ούδέποτε σχεδόν καθεϊξε θέσιν. Ό 
νόμος άρνούμενος νά δεχθή ταύτην έν τή αρχή ή τή έμπιστευθή την 
διαχείρισιν δποιασδήποτε δημοσίας εξουσίας, δέν έρείδεται πιθανώς έπ'ι 
τής διανοητικής αύτής άτελείας τόσον, όσον έπί τής πεποιθήσεως, 
ότι ή αναδοχή καθηκόντων τοιούτων έστίν εναντία εις τε τήν ιδιοφυίαν 
καί τήν αιδώ καί τήν ανατροφήν τής γυναικός.

Ό ’Αριστοτέλης έδόξαζεν, ότι, ώς, ϊνα άποτελεσθή ή οικογένεια δέον 
νά συμπράξωσιν άμφότερα τά φύλα, ούτω καί τήν πολιτείαν μόνη ή 
συνύπαρξις αύτών δύναται νά καταστήση άρτίαν. Ό δέ Πλάτων, ύπο 
πλείονος κατεχόμενος ενθουσιασμού, δι’ ούδέν τών επιτηδευμάτων θεω
ρεί ανίκανον τήν γυναίκα, ποθών όπως καί τής στρατιωτικής ύπηρε- 
σίας μή άπαλλάσσηται αύτη μετά ώρισμένον ηλικίας δριον, καθ’ δ ή 
παραγωγός αύτής δύναμις άπόλλυται. Οί μεγάλοι ούτοι νόες όμως, 
ούχί μόνον τής ιδίας προέτρεχον έποχής, αλλά πολλών μετ’ αύτών αιώ
νων, ών δ αριθμός δέν δύναται έτι έκ τών προτέρων νά δρισθή. Διότι 
ευτυχώς δια τήν ανθρωπότητα, ούδέ πρός συμπλήρωσιν τού ατελούς 
τής πολιτείας έκλήθη ποτέ ή γυνή, ούδέ παρέστη λαού τίνος γενεά προ 
τού παραδόξου θεάματος τής ύπό τού "Αρεως στρατολογίας τών απο
μάχων τής ’Αφροδίτης.

Έν τή αρχαία καί σοφή Έλλάδι ούδεμία συμμετοχή τής γυναικός 
έν τή πολιτεία άπαντα. Έπέδρων πιθανώς αί εταίρα’, έπί τών ’Αθη
ναίων πολιτευτών, άλλ’ έπέδρων μόνον, ίσως ίσως δέ τούτο δέν πρέπει 
νά έκληφθή όλως άσχετον πρός τα έπελθόντα δεινά.

Ή Ρώμη άπηξίου νά έπιτρέψη τήν άνάμιξιν γυναικός είς τά δημό
σια αύτής πράγματα, καί ότε δ έπί κραιπάλη γνωστός έκεϊνος αύτο-
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αράτωρ Άλισγάβαλος έτόλμησε νά είσαγάγη εις τήν σύγκλητον τήν 
μητέρα αύτού, τό τοιούτον τοσούτω επαίσχυντος τών πολιτικών θεσμών 
βεβήλωσις έθεωρήθη, ώστε δέν έξευρέθη ήπιωτέρα τού θανάτου ποινή 
διά τήν βέβηλον. Έπί τού θρόνου δέ τού μεγάλου αυτού κράτους δέν 
άνήλθε γυνή, είμή άμα τή μεταφορά του έν ’Ανατολή, τόπω ένθα ή 
βασιλική εξουσία ήτο γνωστή ώς αξίωμα κληρονομικόν.

Παρά Γερμανοϊς, τοΰ βασιλέως στρατιωτικού αρχηγού θεωρούμενου, 
φυσικώς ή γυνή άπεκλείετο τής αρχής, μέχρι? ού, έπικοατησαντος τού 
φεουδικού συστήμ.ατος, έγένοντο δεκταί αί γυναίκες έν τή κληρονομιά 
τού τιμαρίου, έν τώ δποίω ήνούτο ή τε αρχή καί ιδιοκτησία. Ούτως δ 
πρός τό κληρονομικόν δίκαιον καί τήν ιδιοκτησίαν σεβασμός έπέτρεψεν 
είς τήν γυναίκα δικαίωμα, τό δποίον άχρι τότε ή Δύσις τό είχεν άρνηθή.

Έν Γαλλία είς τάς γυναίκας άπηγορεύθη πάντοτε ή έπί τού θρό
νου άνοδος, τήν αυστηρότητα δέ ταύτην άποδίδουσί τινες είς την κρα
τούσαν δόξαν, ότι αδύνατον τή γυναικί νά παραφυλάττη τι μυστικόν 
καί ότι συνεπώς αύτής άρχούσης τά μυστήρια τού κράτους θά κατε- 
προδίδοντο. Άλλ’ είς τήν Βόρειον ’Ιταλίαν πλείονα τοΰ ένος παρα
δείγματα δύναται τις ν*  άνεύρη γυναικών καταλαβουσών την αρχήν. 
Έν ’Αγγλία, ένθα δ βασιλεύς βασιλεύει, άλλά δέν κυβερνιή, ελάχιστη 
έδόθη προσοχή αν ή μηχανή αύτη, ή μόνην λειτουργίαν έχουσα το ου
δόλως λειτουργείν, θά ήτο θήλεως ή άρρενος γένους. "Οσον αφορά τά 
βασίλεια τοΰ βορρά, τήν Ρωσσίαν, τήν Πολωνίαν, τήν Ουγγαρίαν, εκυ- 
βερνήθησαν ύπό βασιλισσών, ών ή εποχή μή έστερημένη δόξας καί 
μεγαλείου, δίδει αφορμήν νά πιστεύση τις, ότι, κατ’ έξαίρεσιν σπανίως 
παρουσιαζομένην, δύναται γυνή ν’ άναδειχθή συνετή έν τή ’Αρχή.

Προ μακρού ήδη χρόνου τό περί συμπράξεως τών δύω φύλων έν τή 
πολιτεία ζήτημα άνεκινήθη μετά πολλού ενδιαφέροντος εξεταζόμενο·?, 
καί διά θερμών ύπό τοΰ ενδιαφερομένου φύλου ενεργειών ύποστηριζο- 
μενον, έν ’Αγγλία καί ’Αμερική ιδίως. Σοφοί πολιτειολόγοι έν ακοα- 
δάντω πεποιθήσει ύποστηοίζουσιν, ότι δ άπο τής πολιτείας αποκλει
σμός τών γυναικών τά μάλα εις τε την πολιτείαν καί την κοινωνίαν 
έπιζήυ.ιος καθίσταται. Πρός ένάσκησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων, 
είνε τόσον άσήυ.αντος ή διαφορά τού φύλου, λέγει δ Μίλλ, όσον ή δια
φορά τοΰ άναστήματος καί τού χρώματος τών τριχών τοΰ άνθριύπου. 
Διατί τάχα αποκλείετε τήν γυναίκα τού δικαιώματος τής ψήφου, άφοΰ 
δέν τήν απαλλάσσετε τής ύποχρεώσεως τοΰ φορολογείσθαι; Πάντα τά
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ανθρώπινα όντα έξ ίσου δέονται κυβερνήσεως διά τό εύ είνε αύτών και 
εχουσιν ανάγκην τοϋ δικαιώματος νά συντελώσιν εις τόν καταρτισμόν 
της κυβερνήσεως ταύτης.

Δέν τολμά τις βεβαίως ν’ άνταπεξέλθη μετά θάρρους κατά τοσοϋ
τον μεγάλου συνηγόρου καί ήθελον παντελώς σιωπήσει, άν δέν ήτο 
αλήθεια, ότι πολλάκες αί θεωρίαι, δσω σημαίνων άν ή όκήρυξ αύτών, 
έκλείπουσι πρό τοϋ κατόπτρου της πραγματικότητος.

’Όντως έκ ποώτης άπόψεως ή τοϋ Μίλλ γνώμη φαίνεται όρθή, λίαν 
δέ άδικος ό ύπό τοϋ δημοσίου δικαίου άφορισμός της γυναικός. Άλλ’ 
δταν τις εγγύτερον έξετάση τό ζήτημα καί μετ’ ασθενέστερου ύπέρ 
της ωραίας άδικουμ.ένης ενθουσιασμού, θέλει αντιπροτείνει έ'τερά τινα 
ερωτήματα, έπί τών όποιων ή μόνη λογική άπάντησις αμέσως θα κατά
δειξη πόσον σφαλερά καί ξένη πρός τήν φύσιν καί τό συμφέρον τής 
γυναικός είνε, άφ’ έτέρου δέ όποιων καταστροφών πρόξενος γενήσεται 
τή κοινωνίιγ, ή κατά τοϋ καθεστώτος έπανάστασις, τής όποιας δ Μίλλ 
συνηγορεί.

Έάν καλέσητε τήν γυναίκα νά συναναμιχθή τώ πλήθει τών έκλεξί- 
μων, άν άφαιρέσητε παν πρόσκομμα άπό τοϋ σταδίου τής πολιτικής φι
λοδοξίας της, άν τή παραχωρήσητε τό δικαίωμα νά φθάση έπί τοϋ εδω
λίου τοϋ κυβερνήτου ύμ.ών, τίνα θέλετε καταλείπει είς τόν οίκον, τίνι 
θέλετε έαπιστευθή τήν ηθικήν τής οικογένειας μόρφωσιν καί πώς θέ
λετε έξασφαλίσει τήν έν αύτή αρμονίαν; ’Αναμφισβήτητου είνε ότι ή 
οικογένεια αποτελεί τήν βάσιν τής κοινωνίας καί δτι εκείνης ή ηθική 
άποσύνθεσις έπιφέρει τάχιστα ταύτης τήν κατάπτωσιν. ΙΙοϊον λοιπόν 
τό μέγα εύεργέτημα, τό όποιον ή έν τή πολιτική ένεργεία συμμέτοχη 
τής αητούς καί συζύγου θέλει παράσχει είς τήν κοινωνίαν, δταν απο
τέλεσμα ταύτης άμεσον έσεται ή έγκατάλειψις τής οικογένειας καί ή 
άπιόλεια τοϋ τουφεροϋ καί πολυτίμου ύπέρ αύτής αισθήματος, δπεο 
μόνη τή γυναικι τυγχάνει έμφυτον ;

Ή έμπορευομένη ή έτερόν τι έπιτήδευμα μετερχομένη γυνή καί 
συνεπώς είς τάς ύποχρεώσεις τής φορολογίας ύποκειμένη, δέν δύναται 
βεβαίως νά έχη έτερα συμφέροντα έκείνων, τά όποια οί τοϋ αντιθέτου 
φύλου συνάδελφοί της έ'χουσι. Όταν λοιπόν δ νόμος ίσα τά δύω φύλα, 
ένιόπιόν του θεωρή, τό δέ συμφέρον αύτών είνε κοινόν, δέν αρκεί ή τών 
άνδρών ψήφος δπως προστατεύση αύτό;

Ή φύσις έπλασε τήν γυναίκα μητέρα, τά δέ καθήκοντα τής μητρος

ι99 
είς άμεσον πρός τάς υποχρεώσεις τοϋ πολίτου έ’ρχονται σύγκρουσιν. Φαν- 
τάσθητε, παρακαλώ, τί ένδιαφέρον δύναται νά έχη τό θέαμα έκλο- 
γέω; είς τήν μάλλον ένδιαφέρουσαν κατάστασιν εύρισκομένης, ή λάβετε 
τον κόπον νά προβήτε έ'τι περαιτέρω, μέχρι τοϋ κοινοβουλίου, καθ ήν 
στιγμήν αίμύλη ρήτωρ κρατεί τήν προσοχήν τών γονέων πλέον, ούχί 
πατέρινν μόνον τοϋ έ'θνους. Όποια αληθής έξυπηρέτησις τών συμφερόν
των τής γυναικός, άν έν τή θερμοτέρα τής ρήτορος αποστροφή άκού- 
σητε τήν σπαρακτικήν κραυγήν τής πριότης ώδϊνος. Δέν παραλείπω 
ούδέ τήν κωμικήν αύτήν τοϋ θέματος παράστασιν, διότι νομίζω, δτι 
ουτω έναργέστερον καί μάλλον καταληπτώς καθοράται πόσον ματαία 
καί άσκοπος τυγχάνει ή έπ’ αύτοϋ έμμονή καί σοβαρά συζήτησις. Άλλά 
κέκτηται τούλαχιστον ή γυνή τάς απαραιτήτους έκείνας ιδιότητας, 
αϊτινες τά κύρια τοϋ κυβερνήτου προσόντα άποτελοϋσι; Δύναται ή γυνή, 
πάσαν τής καρδίας αίσθησ.ν καταστέλλουσα, ν’ άκολουθήση τής διά
νοιας τάς ύπαγορεύσεις; Δύναται ή γυνή καί μίαν μόνην έν τω βίω 
στιγμήν νά έπιτύχη αμερόληπτου ένεργείας, καί ύπέρ τοϋ γενικού συμ
φέροντος τό ίδιον παρορώσα, νά έργασθή; Πόσον πλανώνται όσοι πι- 
στεύουσιν είς τοσοϋτον ανυπόστατους ύποθέσεις. Έν τή γυναικι ή καρ
δία δεσπόζει τής διανοίας καί ή -αντασία τής κρίσεως. Πρό τών ύγρών 
οφθαλμών τοϋ τυχόντος βλακός, ή έξουσία πίπτει τών χειρών της καί 
τό συμ.φέρον των ωραίων αύτών οφθαλμών γίνεται συμφέρον τοϋ κράτους.

Πλεϊστα δσα παραδείγματα ήδυνάμην ν’ αναφέρω ύμΐν έκ τή; ιστο
ρίας τήν αλήθειαν ταύτην τρανώς μαρτυρούντα. Ή γυνή αισθάνετα 

καί δστις αίσθανεται δέν κυβερνιή.
Αφετε αυτήν εν τη οικογένεια, εν τη οποία η φυσις τη παρ^σχε την 

βασιλείαν, πάσα έκτος αύτής έξουσία δέν τή αρμόζει. Ή ασθένεια τού 
οργανισμού της, τό πνεύμά της, ή έκπαίδευσίς της, ή χάρις της αυτή, τή 
ά.παγοοεύουσι νά ρίπτηται είς τάς έπικινδύνους τής πολιτικής θυέλλας.

’Ίσως ποτέ οΐ όρο: τής κοινωνικής ύπάρξεως τοσοϋτον ούσιωδώς με- 
ταβληθώσιν, ώστε ή έν τή πολιτεία εξίσωσις τών δυω φυλών εσεται 
έφικτή, σήμερον δμως, ύφ’ οϊας συνθήκας ή κοινωνία ύπάρχει, δύναται 
τις μετά βεβαιότητας νά προείπη σήν πτώσιν καί συντριβήν τού λαού 
έκείνου, δστις είς τοσοϋτον βαθμόν μωρίας ήθελε φθάσει, ώστε νά παρα- 
σχη είς τήν γυναίκα τό δικαίωμα νά συμμετέχη τών πραγμάτων τής 
πολιτείας καί δύναται νά ύψωθή είς κυβερνήτην καί όδηγον αυτού.

(1885 Δ. Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΙ

I.

Τϊ) μητρί μου.

οθώ τό βήμα μου ποθώ νά άναπαύσω τέλος 
είς τήν ώραίαν κορυφήν τοΰ προσφιλούς χωρίου, 
δπου έκρότει εύθυμος δ βρεφικός μου γέλως.... 
είς τό χλοάζον σκήνωμα τοϋ παιδικού μου βίου. 
Ώ! νοσταλγώ πολύ πολύ, θέλω μητρός αγκάλην, 
θέλω μητρός φιλήματα, καί... τής μητρός μου πάλιν.

Παϊς ήμην άφελής, μικρός, βρέφος σχεδόν είσέτι, 
Μέ τήν ποικίλην έπαιζα άχόμη χρυσαλίδα.
— ~Α ήσαν εύθυμα πολύ τά παιδικά μου έτη — 
Ότε αυγήν τινα μ’ ύγρά τά δμματά μου είδα, 
καί είδα: “Αλλος ουρανός νάνοίγεται έμπρός μου, 
'Ωραίος ήτο καί αύτδς άλλ’ όχι ίδικός μου !

Καί δάκρυ έκυλίετο θερμόν έκ τών όμμάτων, 
καί τότε εΐδον στεναγμός καί δάκρυ τί καλείται.
Καί πρΙν έχυνα δάκρυα, άλλ’ άλλο τώνομά των. 
’Ώ ήσαν τέκνα τής χαράς έκεΐν’ οί μαργαρΐται.
Καί έκλαια, καί έκλαια... κι’ έγγύς μου δέν έφάνη 
ή μήτηρ μου μέ άσπασμόν τό δάκρυ νά έηράνη.

Πολύ μακράν της έφυγα, μακράν τών άδελφών μου, 
μακράν τής γης τών πόθων μου τών παιδικών ονείρων, 
άφήκα τόν λειμώνα μου, τάνθη, τόν ουρανόν μου, 
δπου ζωήν άνέφελον έπέρων μέσω μύρων, 
κ’ ήθέλησα νά ΰψωθή, νά βυθισθή τό φώς μου 
είς ύψη άλλα, άγνωστα, είς βάθη άλλου κόσιιου.

II.
”Ω ! βήιια νά μή έκαμνον· τυφλός άς ήμην μάλλον 
κΓ απλούς άγρότης· εύσεόής θά ήμην κάν κιζ, εύδαίμων. 
Τί όφελος τό πνεύμα μου άν είδε κόσμον άλλον, 
καί πάσχει ή καρδία μου καί δέρετ’ ύπ’ άνέμων.

Ά! ή καρδία ή άγνή πού εΐνε τού παιδιού, 
ήν εΐχεν ότε άφελές είς τούς άγρούς έβίου;

Μειδίαμα τόν βίον μου έκόσμει τότε δλον 
καί πάς τού στήθους μου παλμός έτόνιζε τά χείλη, 
Πάν έπος, πάν μειδίαμα ήν άσμα μυροόόλον, 
κ’ ήν προσευχή πάν άσμα μου καί προσευχή ποικίλη. 
Ήγνόουν τ’ ήτο ό Θεός· άλλ’ έθεώμην μόνα 
Τόν ρύακα, τά άνθη του άγνά, τήν άηδόνα.

’Εκεί τά ύψη τούρανοϋ ήσαν πολύ πλησίον 
διά τόν άφελή μικρόν είς τού παιδός τό δμμα 
δλόκληρον τόν ούρανόν κατείχε τό χωρίον 
βαστάζον είς τούς λόφους του τό γαλανόν του δώμα. 
Ά πόσον εϊσθε θελκτικά! καλαί μου άναμνήσεις.
Κ’ ύμάς ώς τήν μητέρα μου έπόθησα έπίσης

’Ώ τόσα μ’ ένθυμίζητε τάγροτικού μου κόσμου, 
τόσα ωραία όνειρα κα! μέ παλμόν όποιον!
Σείς μάναζήτε πρός στιγμήν κα! φέρετε έμπρός μου 
έκείνην τήν είκόνα μου, έκεϊνον μου τόν βίον.
’Εάν τά στήθη μου ποτέ άφίνουσι τόν στόνον 
ώ τούτο τούτο γίνεται είς άναμνήσεις μόνον.

Τό πάν μέ σάβανου ωχρόν έντός μου ένεδύθη. 
Πόσας γλυκείας προσευχάς έτόνιζ’ ή ψυχή μου 
δτε νεκρόν προσέβλεπον! πώς έπασχον τά στήθη - . . 
κ’ είπόμην είς τό φέρετρον μετά μορφής πενθίμου. 
Κα! βλέπων άνω έκλινα είς τού νεκρού τό χώμα 
κΓ έλάλει είς τούς οΰοανούς τό παιδικόν μου δμμα.

Τώρα; .... προχθές διήρχετο έμπρός μου έν φορεϊον 
έγκλεΐον είς τά στέρνα του λευχείμονα παρθένον, 
πρΙν αύτη, τής καρδίας της έκλέέη τόν νυμφίον 
ό ουρανός τή έστειλε νυμφίον μνήμα χαΐνον, 
καί τήν παρθένον έκλαιεν έπόμενον τό πλήθος, 
’Αλλ’ έμεινεν άνάλγητον τό ίδικόν μου στήθος

Έμάρανε τά στήθη μου ή μόνωσις, ή λύπη.
Είς ζένην γήν άνευ μητρός καί πάντη πάντη μόνος, 
κανείς θωπείαν τρυφερόν δέν ήκουσα νά μείπη 
κα! τών παλμών μου έγινεν ό κόσμος δολοφόνος 
ψυχρά καί άδιάφορος μ’ έφάνη ή κοινωνία, 
κα! έόυθίσθη είς παγετόν ή νέα μου καρδία.

11
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III.
Καί όμως έρχονται στιγμαί— αλλόκοτος εύδία! — 
οπότε τής καροίας μου τούς πάγους αναλύει 
άκτ'ις αγία, άγνωστος, καί πλημμυρεΤ ή καοδία, 
κιή έκ τών βλεφάρων μου θερυόν τό δάκου άναόρύει. 
Καί τότε μ’ είνε προσφιλή τά πάντα, κ’ ή αγκάλη, 
τό γένος παν αδελφικώς ποθεί νά περιόάλλη.

ΝΑΝΟΙ
Καί τότε. . . . έχω τοϋ παιδός τους πόθους καί τά στήθη, 
θρηνώ καί διά τά χλωμά τοΰ φθινοπώρου φύλλα.
’Ώ ίσως ή καρδία μου πολύ δέν μετεόλήθη, 
καί όταν εις τό φύλλωμα στενάέ’ ή Φιλομήλα 
καί άναπνεύσω διαυγή τήν αύραν τών αγρών μου 
ώ! ίσως πάλιν αισθανθώ τόν παιδικόν παλμόν μου.

(1888)
Γ. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΗΣΜΟΝΕΙ Ί\ΖΕ“Ε!
Λησμόνει με ! Ποθώ, ποθώ νά όήσω έν τή λήθη. . . 
νά μή κινή ή μνήμη μου παλμούς είς άλλα στήθη... 
Έπόθησα ατάραχος ή δύστηνος νά λήέω, 
πάντα δεσμόν κρατούντα με έπί τής γής νά όήέω, 
καί έρημος νά κοιτασθώ ’ς τήν αίωνίαν κλίνην

χωρίς γαλήνην.

Λησμονεί με! μή ένθυμοΰ ποσώς τό παρελθόν μας, 
άφοΰ νά δύση εϊδομεν τό μόνον δνειρόν πας.
Άφες νεκρά ή μνήμη μου νά μένη αιωνίως, 
άφοΰ άψίνθου κύληκα μας έδωκεν ό βίος. . .
Ποθώ, ποθώ ν’ άποσόεσθώ ως άστρον σιγή δύον 

άνευ δακρύων.

Λησμονεί με! τί σ’ωφελεί νά ένθυμήσαι χαίρων 
τό εύτυχές μας παρελθόν άφοΰ άπέπτη πλέον : 
Μή ένθυμοΰ! άλλ’άφροντις σύ ύήθι γηθοσύνως... 
άς μή σέ ψαύση στεναγμός, άς μή σέ πλήττη θρήνος! 
Σύ ζήθι, τρύφα εόχαρις είς χαρωπός θαλίας

μετ’ εύτυχίας.

Λησμονεί με! είν’ έτοιμον τό πώμα τής πικρίας, 
θά τό ροφήσω άμυστί μέ ήθος καρτερίας. . .
Κλίν’ ή ψυχή μου έν τή γή ώχρά, νεναρκωμένη, 
τό σώμα πρός τήν κλίνην του τήν αίωνίαν βαίνει... 
Είς σέ τό νέκταρ άς κιρνδ, μέ άνθη άς σέ ραίνη 

ή Ειμαρμένη.

1885 ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ίς την ιστορίαν τής άρχαιότητος, συχνάκις απαντώμ.εν περι- 
tHj- γραφάς νάνων ολοκλήρων λαών, οΐτινες κατα τους μ.εν κάτω 

χουν πέραν τής έρήμ.ου τής Λυβίας, κατά τούς δε εις τήν 
’Ινδίαν, κατ’άλλους είς τήν Αίγυπτον καί είς διαφόρους άλλους τόπους. 
’Αλλά παρά τοΐς μ.εταγενεστέροις ήτο ζήτημα, αν αληθώς ύπήρξάν 
ποτέ νάνοι λαοί καί αν είσέτι ύπάοχουσι. Μάλιστα, ύπήοζαν εις την 
αρχαιότητα νάνοι λαοί—καί τούτο άποδεικνύουσιν οί αρχαίοι συγγρα
φείς—μάλιστα, ύπάρχουν είσέτι νάνοι λαοί έν τή ’Αφρική, ώς αί νεώ- 
τεραι ανακαλύψεις διαφόρων περιηγητών απέδειξαν.

Άλλ’ είς όσα καί αν έγράφησαν κατά τήν αρχαιότητα περί νάνων 
λαών έν Αφρική καί ’Ινδία, ούδεμίαν πίστιν ε”δωκαν οί κατά τόν μ.έσον
αιώνα περιηγηταί καί συγγραφείς, καί, εί καί πλεϊστοι τολμηροί έρευνη- 
ταί έπεβεβαίουν ότι είδον είς τάς άκτάς τής Αφρικής άνθρωπίσκους, 
οΐτινες άπετέλουν μέρος ολοκλήρου λαού νάνων, οί συγγραφείς τού ΙΣΤ 
καί 1Ζ*  αίώνος ήρνήθησαν πάντοτε τήν ύπαρξιν τοιούτων λαών. Αλλά 
κατά τάς νεωτέρας ανακαλύψεις τού αίώνος τούτου ύπό διαφόρων πε
ριηγητών, άπεδείχθη ότι ύπάρχουσιν έν τή Αφρική λαοί τινες, οϋς 
ου.ως δέν δυνάμ,εθα νά όνομ.άσωμ.εν ακριβώς νάνους, διότι τό άνάστη- 
μ.ά των είνε ύψους μ.εταξυ τού κατωτέρου μ.εν τού ήμετέρου, άνωτέρου 
δέ τών νάνων· άλλως τε αί φυλαί αύται τών νάνων τούτων έκλείπου- 
σιν όσημέραι.

Αλλά τών νάνων τούτων το μ.ικρον ανάστημα είναι φυσικόν καί 
προέρχεται έξ Ιδιαιτέρου φυσιολογικού σχηματισμού, ούδεμίαν ανωμα
λίαν παρουσιάζοντος είς τό σώμ.ά των, άφ’ού σχηματίζουσιν ολοκλήρους 
δμ.οίας φυλάς. Δυστυχώς όμ.ως υπάρχει παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς, καί είς 
άπάσας τάς φυλάς έτερον είδος ναησμον, προερχομένου άπό παθο
λογικής αιτίας, μή καθορισθείσης έτι υπό τών ειδημόνων. Τα ύπό τής 
φύσεως ήδικηαένα ταϋτα πλάσματα. παρουσιάζαυσιν αρκούντως άξιο- 
παρατηοήτους φυσικάς καί ήθικάς λεπτοιαερείας. τινά μ.άλιστα διε- 
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δραμάτισαν είς την ιστορίαν τών ηθών αρκούντως σπουδαϊον πρόσω—ον 
κατά διαφόρους έποχάς. Τό σμικρόν δέ τοϋ άναστήμ.ατος τών νάνων 
φαίνεται είς τούς [Λεν δτι προέρχεται άπό ιδιαίτερα καί γενικώς απροσ
διόριστα αίτια πρό της γεννησεως αύτών, καί είς τούς δέ έκ της 
άσθενείας εκείνης της ύπό ποικίλα σχήματα παρουσιαζομένης καί ήν 
οί ιατροί καλοϋσι ραχΐτιν. Φαίνεται δέ δτι είς αυτούς ή διάρκεια της 
ζωής είναι ανάλογος πρός τό σμικρόν τοϋ άναστήματός των, διότι γη- 
ράσκουσι ταχέως καί άποθνήσκουσι νέοι. "Οταν είσίν ύγιέστατοι, είναι 
ζωηροί, θορυβοποιοί, άνεγνωρισμένον δ’ είναι δτι οί κοντοί είναι όξυ- 
θυμότεροι τών υψηλών. Ό Όράτιος, δ οποίος χωρίς νά ήναι νάνο:, ήτο 
δμως κοντός καί τόν όποιον ό Αύγουστος έκάλει lepidissimum hu- 
munciolum (πολύ εύάρεστον κοντόν), ώμολόγησεν ό ίδιος, δτι ήτο όξύ- 
θυμος, άλλ*  δτι καί εύκόλως ή οργή του κατέπαυεν:

Corporis exiqui, praecanum, solibus aptum, 
Irasci celerem tamen ut placabilis essem.

Καίπερ οί άρχαΐοι συγγραφείς συχνάκις ώμίλησαν περί τών νάνων 
καί άν καί τά άτυχή ταϋτα κοντά όντα, πάντοτε διήγειρον τήν δη
μοσίαν περιεργίαν καί τό τών σοφών ένδιαφέρον, έν τούτοις κατά τά 
τέλη τοϋ δεκάτου όγδοου πρό πάντων αίώνος, έγένοντο έν τε τή Γαλ
λία καί τή ’Αγγλία έ'ρευναι καί παρατηρήσεις έπ’αύτών, ούχί διότι 
οί νάνοι κατ’ αύτήν τήν έποχήν ήσαν πολυπληθέστεροι, άλλά διότι ή 
προσοχή είχε διεγερθή είδικώτερον, ένεκα διακοινώσεων πρός τήν Άκα- 
δήμειαν τών Επιστημών διά τόν Νίκό-laor Φερρύ, τόν γνωστότατου 
ύπό τό όνομα Bebe, νάνον τοϋ βασΛέως τής Πολωνίας Στανισλαου, 
ούτινος ό σκελετός φυλάσσεται είσέτι είς τάς άνατομικάς συλλογής τοϋ 
Μουσείου τής φυσικής ιστορίας.

Ό Hebe ούτος έγεννήθη τό 1741 έν Vosges, οί δέ γονείς του ούδέν 
φυσικόν έλάττωμα εΐχον. Τήν ημέραν τής βαπτίσεώς του τόν εφερον είς 
την έκκλησίαν έντός πινακίου, έστολισμένον μέ λινάριον, ξύλινον δέ 
ύπόδημα πλήρες τριχών τω έχρησίμευσεν ώς λίκνον. Τοσοϋτον μικρόν 
στόμα είχεν, ώστε ούδέποτε ήδυνήθη νά θηλάση τήν μητέρα του, αϊξ δέ 
τω έχρησίμευσεν ώς τροφός. "Ηρξατονά δμιλή δτε ήτο δεκαοκτώ μηνών, 
πενταετής δ’ έζυγίσθη ύπό τοϋ ίατροϋ τής δουκίσσης τής Λωραίνης καί 
εύρέθη ών βάρους 9 λιτρών καί 7 ούγκιών άν καί έφαίνετο ώς εικοσαε
τής. Όλα τά μέλη τοϋ σώματός του ήσαν καλώς έσχηιεατισμένα, ήτο
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δέ καί εύειδής πρός τούτοις· μνήμην είχε κατωτέραν τών συνομιλικιωτών 
του, άλλ’ είχε πολλά πάθη καί πρό πάντων ήτο λίαν οξύθυμος. Ήγάπα 
τόνχορόν καί τήν μουσικήν. Ό βασιλεύς τής Πολωνίας ήκουσε νά όμιλώσι 
περί αύτοϋ καί έπεθύμησε νά τόν ιδη. 'Οδηγηθείς έκεϊ, διέμεινεν έκτοτε 
είς τά άνάκτορά του, διότι ό Bebe ήγάπησε τόν βασιλέα, δστις τόν άν- 
τηγάπησεν έπίσης. Δύο έτη πρό τοϋ θανάτου του, συμβάντος έν ήλικίι^ 
23 έτών, ένυμφεύθη μετά τίνος κυρίας νάνου, είχε δέ ύψος τότε 33 δα
κτύλων. Είχεν ύποστή πρόωρον γήρας, προ πάντων κατά τό τελευταΐον 
έτος τοϋ θανάτου του, έφαίνετο λίαν καταβεβλημένος. Ό βασιλεύς 
Στανίσλαος λίαν έλυπήθη έπί τω θανάτω του, καί τω άνήγειρε 

μνημεϊον.
Ή σύζυγος τοϋ Bebe, Θηρεσία Σουβραί, τήν όποιαν άναφέρουσιν 

ώς παράδειγμα μακροβιότητος μεταξύ τών νάνων, είχε μνηστευθή 
μετά τοϋ Bebe κατά τό 1761, άλλ’ άν καί ό Bebe άπέθανε πριν τε- 
λεσθή ό γάμος, έν τούτοις έξηκολούθει νά καλήται Κυρία Bebe. Είς 
έργολάβος θεάτρου συνεβλήθη μετ’αύτής, ΐνα τήν έπιδεικνύη, καί ουτω 
παρουσιάσθη διά πρώτην φοράν είς τό κοινόν κατά τό 1819, έν ήλι- 
κία έβδου.ήκοντα τριών έτών. Μετ’ αύτής είχε τήν αδελφήν της Βαρ
βάραν, κατά δύο έτη μεγαλειτέραν καί ολίγον ύψηλοτέραν αύτής. 
Καίτοι άμφότεραι έφθασαν είς μεγάλην ηλικίαν, έν τούτοις διετήρη- 
σαν τήν ζωηρότητα καί εύθυμίαν τής νεανικής των ηλικίας.

Νάνος διάσημος υπήρξε καί ό ’Ιωσήφ Borulawski, κόμ.ης Πολω
νός, γεννηθείς παρά τό Chaliez έν τή 'Ρωσσική Πολωνία τό 1739. 
Κατείχε πολλά καί ποικίλα προτερήματα, έγραψε δέ αγγλιστί τά 
’ΑπομνημοΓεύματά του, άτινα εύθύς μετεφράσθησαν είς τήν γαλλικήν 
καί έςεδόθησαν τό 1788. ’Επειδή ή οικογένεια του ήτο πτωχή, τον 
παρελαβε παρ’ έαυτή ή κόμησσα Ταρνόου, δώσασα είς αύτον άρίστην 
άνατροφήν καί παιδείαν, τόσον μάλλον όσον ό Borulawski ήτο άγχι- 
νούστατος. Μετέπειτα ένεκα“οικογενειακών ύποχρεώσεων, τον παρέλα- 
βεν ή κόμησσα Ούμιέσκα, ήτις δεκαπενταετή τόν παρουσίασεν 
είς τήν Αύτοκράτειραν Μαρίαν Θηρεσίαν. Τόσον ήρεσεν είς τήν 
Αύτοκράτειραν, ώστε τόν έ'λαβεν έπί τών γονάτων της, ώσανεί ήτο 
βρέφος καί τόν ήρώτησε τί άξιοπερίεργον είδεν έν Βιέννη. Ό Boru
lawski εύφυώς άπεκρίνατο, δτι είδε πολλά άςιοπαρατήρητα πράγματα, 
άλλ’ δ,τι τω έφαίνετο έτι μάλλον έκπληκτικώτερον, ήτο έκεινο το όποιον 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έ'βλεπε. «Καί ποιον λοιπόν είναι; Τον ήρώτη-
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σεν ή Αυτοκράτειρα. Το νά βλέπω ί'νχ άνθρωπίσκον ωσάν έμέ, άπεκρίθη 
δ Borulawski, νά κάθηται έπί τών γονάτων μιας τόσον μεγάλης κυ
ρίας.» Ή Αυτοκράτειρα λίαν ηύχαριστήθη έκ της άπαντήσεως καί όταν

^χώρησε τώ έδώρησεν αδαμάντινου δακτύλιον. Τστερον ή κόανζσα 

ν-.ε,κχ μ. χ του Borulawski μετέβη είς Λουνεβίλλην, ε’νθα δ' βα^.
™ΥΓ^ της, τή προσέφερε φιλοξενίαν, ώς καί τύν 
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νάνον αύτης, είς τά ανάκτορά του, είς τά όποια κατ’εκείνην την έποχήν 
κατώκει καί δ ολίγον άνωτέρω μνημονευθείς Bebe, δστις ήτο ολίγον ύψη- 
λότερος τοϋ Borulawski. Τότε δ Borulawski ήτο είκοσι καί ένος έτους. 
Είς τήν αυλήν τοϋ βασιλέως τής Πολωνίας συνεδέθη διά στενής φιλίας 
μέ τόν Bebe, δστις όμως βραδύτερον τόν έζηλοτύπει καθ’ υπερβολήν καί 
τόν έμίσησε μάλιστα δ'τε τον είοεν έπιζητοϋντα τήν συναναστροφήν τών 
εύφυεστέρων αύτοϋ, καί δτι δ βασιλεύς τόν προετίμα άπ’ αυτόν. Ήξε
ραν τινά, καθ’ ήν άμφότεροι εύρίσκοντο είς τό δωμάτιον τοϋ βασιλέως, 
ούτος ήρώτησε τόν Borulawski περί πλείστων πραγμάτων είς άτινα 
εκείνος άπεκρίνατο όρθώς καί εύφυώς. «Ίδέ, Bebe, είπεν δ βασιλεύς, 
δποία διαφορά ύπάρχει μεταξύ σας. Ό Borulawski είναι αξιαγάπη
τος, εύθυμος, ευχάριστος καί πεπαιδευμένος, έν ω σύ μόνον μία μικρά 
μηχανή είσαι.» Ό Bebe δέν άπεκρίνατο είς τήν προσβολήν ταύτην, 
άλλ’ ώρκίσθη καθ’ έαυτόν νά έκδικηθή. Άφοϋ δ βασιλεύς εξήλθε τοϋ 
δωματίου, ούτος έπλησίασε σιγά τόν Borulawski καί λαμβάνων αυτόν 
άπό τής μέσης τοϋ σώματος ήθέλησε νά τόν ρίψη είς τήν πυράν. Άλλ’ 
δ Borulawski ών ισχυρότερος, ύπερησπίσθη έαυτόν καί ώς έκ τούτου 
έγένετο θορυβώδης πάλη, έλκύσασα τόν Στανίσλαον, δ όποιος τούς 
έχώρισε καί διέταξε τόν Bebe νά μή φανή πλέον έμπροσθέν του. Καί 
συνεχώρησε μέν δ βασιλεύς μετά τινα καρόν τόν Bebe, αλλά μέ τήν 
συμφωνίαν δτι θά έζήτει άπό τοϋ Borulawski δημοσία συγγνώμην. 
Ή λύπη δέ, ήν έδοκίμασεν έκ τής ταπεινώσεως ταύτης συνέταμε τόν 
βίον του.

Ό Borulawski έξηκολούθει μετά τής κομήσσης νά περιέρχηται τάς 
κυριωτέρας ευρωπαϊκής πόλεις, ένθα μεγάλως είλκύετο ή προσοχή 
πάντων. Μετά τινα καιρόν ένυμφεύθη μετά τίνος δεσποσύνης, γαλλίοος 
τό γένος, έκ τής ακολουθίας τής κομήσσης Ούμιέσκας, έξ ής άπέκτησε 
δύο τέκνα. Άπεβίωσε δ’έν ’Αγγλία τήν 5 Σεπτεμβρίου 1837 έν ηλικία 
98 έτών. Κατά τό γήρας αύτοϋ παραδόξως τό άνάστημά του άνεπτύ- 
χθη ολίγον.

Έτερος νάνος, έπίσης γνωστός, είναι καί δ Jeffrey Hudson, γεννηθείς 
κατά τό 1616. Έκ τής οικογένειας του μόνος αυτός έγεννήθη τοιοϋ- 
τος! ’Οκταετή όντα, δ πατήρ του τόν παρουσίασεν είς τήν δούκισσαν 
Βούκιγχαμ, είς ήν τοσοϋτον ήρεσεν, ιοστε τον έζήτησεν άπό τοϋ πατρός 
του. Ό πατήρ τοϋ Jeffrey πτωχός ών, δέν έδυσκολεύθη νά τή τον 
παραχώρηση καί ούτως ό μικρός Jeffrey άντήλλαξε τά πτωχικά εν-
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δυματα του με μεγαλοπρεπή μεταζινα ενδύματα και έΑαβεν είς τήν 
ύπηρεσίαν ύπό τής δουκίσσης δύο ύπηρέτας. Περί αύτού άναφέρουσιν, 
δτε ήτο μειράκιου έτι, άνέκδοτόν τι αρκούντως εύχάριστον, το εξής: 
’Αστείος τις μαθών ότι μία γείτων του, ούσα γραία φλύαρος, είχε 
προσκαλέση μυστικά μερικάς φιλάς της εις οικογενειακήν συναναστρο. 
φήν, καθ’ ήν θα έκακολόγουν τόν πλησίον των, έλαβε κρυφίως τήν γα
λήν της, ήν έκείνη έκάλει 'Ρούτεοκετ, τήν έφόνευσε, τήν έξέδαρε καί 
έκάλυψε διά τού δέρματός της τόν μικρόν Jeffrey, συνένοχον τής πα
νουργίας ταύτης, τόν όποιον εθηκεν εις τινα γωνίαν τού δωματίου έν ώ 
θα συνήρχοντο αί προσκεκλημένα'.. Ότε δέ τό δεΐπνον εύρίσκετο περί τό 
τέλος, μία τών προσκεκλημένων ίδούσα τήν γαλήν, τή έτεινε τεμάχιον 
τυρού. «Ευχαριστώ, είπεν ό Jeffrey εντός τού δέρματος τής γαλής, 
όταν ό 'Ρούτερκεν πείνα πέρνει μόνος του καί τρώγει.» Συγχρόνως δ’ 
έπήδησεν ελαφρώς έπί τής τραπέζης. Αί δυστυχείς ήγέρθησαν έτρομαγ- 
μέναι καί έ'φυγον, βάλλουσαι φοβέρας κραυγάς. «Αύτή είνε μάγισσα ! 
ελεγον, είναι μάγισσα! έχει γάτα ’πού ’μιλεΐΐ» Καί έ'τρεχον φωνά- 
ζουσαι ώς μαινόυ.εναι. Καί άνεκαλύφθη μέν μετ’ ολίγον τό μυστικόν, 
άλλ’ ή ταλαίπωρος έκείνη γραία οικοδέσποινα ήτο απαρηγόρητος διά 
τήν άπώλειαν τής εύνοουμένης γαλής αύτής. Καίτοι τό άνέκδοτον 
τούτο φαίνεται άπίθανον, δεικνύει όμως ήμιν τήν σμικρότητα τού 
Jeffrey.

’Ολίγον καιρόν μετά τούς γάμους του, ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας Κά
ρολος Α' περιηγείτο τήν ’Αγγλίαν μετά τής νεαράς συζύγου του Έρ- 
ρικέτης Μαρίας καί έφιλο'ενήθη ύπό τού δουκός Βούκιγχαμ, όστις πρός 
τιυ.ήν του έδωκε πολλάς μεγαλοπρεπείς έορτάς καί συμπόσια. Είς τι 
τών συμποσίων τούτων είδον τόν Jeffrey, προς μεγίστην απάντων έ'κ- 
πληζιν, έςεοχόμενον έ'κ τίνος ζυμαρικού καί ώπλισμένον άπο κεφαλής 
μέχρι ποδών ώς ιππότην. "Ηρεσε πολύ είς τήν βασίλισσαν, είς ήν προς- 
εφερθη ύπό τής δουκίσσης καί συνεκατελέχθη ώς άκόλουθος παρ’ Αυτή. 
ΊΙαέραν δέ τινα, άφ’ου οί βασιλείς έπέστρεψαν πλέον είς Αονδϊνον, 
προεχειρίσθη ιππότης ύπό τού βασιλέως, έν ευθυμία ευρισκομένου και 
δι άστειότητα πράζαντος τούτο. Άλλ’ό νάνος ούτος καθυπερηφανεύθη 
έκ τής βασιλικής ταύτης εύνοιας, καί πιστεύων έαυτόν σπουδαΐον ύπο- 
κείμενον, δέν ήθέλησε ν’ άναγνωρίση πλέον τόν πατέρα του, ίνα μή 
φαίνηται ότι κατάγεται έκ ποταπών. Άλλ’ δ βασιλεύς μαθών τούτοι 
σκληρώς τον ετιμώρησεν.
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Ότε έγένετο τριακονταετής, τό ανάστημά του άνεπτύχθη, δπως, ώς 
ανωτέρω είπον, συνέβη καί εις τον Borulawski, μέχρι 3 ποσών καί 9 
δακτύλων. Ποιητής τις, Ούΐλλιαμ Δαβενάν όνόματι, συνέθεσε κατ’ ε
κείνην τήν εποχήν τραγικοκωμικόν ποίημα, έπιγραφόρ ενον, έκ τοϋ ονό
ματος τοϋ νάνου, «Jeffreidos», καί δπερ κάλλιστα γεγραμμένον, έγέ- 
νετο πολύκροτου. Έν αύτω δ ποιητής, μεταξύ άλλων ανδραγαθημάτων 
τοϋ Jeffrey, άνατέρει καί νίκην τινά, ήν αισίως διεζήγαγεν εν τινι 
μετ’ δρνιθος μονομαχία. Βραδύτερον κατά τό 1644, ότε μετά τήν αγ
γλικήν έπανάστασιν καί τήν καρατόμησιν Καρόλου τοϋ Α’, ή βασίλισσα 
Έρρικέτη Μαρία κατέφυγεν είς Γαλλίαν, δ Jeffrey, πιστός της ώς 
πάντοτε ακόλουθος, τήν ήκολούθησε. Καθ’ δδον δμως προσεκάλεσεν είς 
μονομαχίαν εύγενή τινα, Crofts καλούμενον, δστις μυριοτρόπως καθ’ 
άπαν τό ταξείδιον τόν ήνώχλει διά προσβολών καί έμπαιγμών. Τοϋ 
Crofts δεχθέντος τήν μονομαχίαν, δ Jeffrey έ'χων άνά χεερας ρεβόλ- 
βεο άνέβη έφ’ίππου, έπυροβόλησε καί έφόνευσε τον Crofts, προς με- 
γίστην τών παρισταμένων έκπληζιν.

Ό Jeffrey άπεβίωσεν έν Αονδίνω τό 1682 έν ηλικία εξήκοντα 
τριών έτών έν ταΐς φυλακαις τοϋ Ούεστμίνστερ, ένθα είχε τεθή ώς συν
ένοχος συνομωσίας τινός κατά τοϋ Πάπα.

Περίεργος επίσης νάνος μέ δύναμιν Ήρακλέους εζη έν Αονδίνω κατά 
τό 1735. Κατήγετο ές ’Ιρλανδίας καί ώνομάζετο “Οβεκ ΦάρεΛ, έ-ζ 
ποταπής δέ καταγωγής. Είχε μεταβή είς Δουβλϊνον, ΐνα είσέλθη παρα 
τινι άξιωματικω ώς ύπηρέτης. Έν του- 
τοις είχεν έκτακτον ίσχύν διά το ανά
στημά του (τριών ποδών καί εννέα δα
κτύλων ύψους), διότι ημέραν τινά, πρός 
μεγίστην τών παρισταμένων έκπληζιν, 
έσή-ζωσε τέσσαρας άνδρας, δύο έφ’έκατέ- 
ρου τών βοαχιόνων του. Τον συνεβούλευ- 
σαν νά έπιδεικνύηται είς τάς πόλεις, 
ως τι περίεργον, τήν δέ συμβουλήν ταύ. 
την ήκολούθησε, καί έπί τινα έ'τη έδεί- 
κνυτο άλλ’ άνεπιτυχώς εις τινας πόλεις. 
Μετά τινα καιοόν έπανήλθεν είς Λονδί
νου, ένθα, έπειδή ήτο λίαν οκνηρός, έ'ζη-
σεν άθλίως, έπαιτών έν ταΐς δδοΐς. Άπεβίωσε κατά τό 1742. Έτη 
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τινά προ τοϋ θανάτου του, είχε πώληση τό σώμά του αντί μικράς 
συντάξεως είς τινα χειρουργόν.

Έπί τής βασιλείας Καρόλου τοϋ Β'. της ’Αγγλίας, άφίκετο είς Λον
δίνου νάνος, ’ΙωάννηςΒορμβέρ καλούμενος, ηλικίας τριάκοντα επτά ετών

I I

I 
καί εχων ανάστημα δύο ποοών καί επτά δακτύλων. Ουδέποτε άλ
λοτε είχον ϊδη τοσοϋτον μικρόν νάνον· έφερε μακράν γενειάδα καί έψαλλε 
λίαν καλώς. Κατηγετο έξ Ελβετίας καί άλληλοδιαδόχως παρέστη 
ένώπιον πολλών βασιλέων καί τέλος είς τόν βασιλέα της ’Αγγλίας . 

Όταν έταξείδευεν είχε πάντοτε μικρόν κιβώτιον, έν ώ είσηρχετο, ϊνα 
μη οί περίεργοι τόν βλέπωσιν. ’Απίθανε δέ θάνατον οίκτρόν, πνιγείς 
μετά τοϋ κιβωτίου του κατά τό 1695.

Έν τω γυναικείω φύλω άναφέρεται ώς ή μάλλον κοντή νάνος, ή 
Αικατερίνη Ελένη Στόμπερεν, έν Νυρεμβέργη γεννηθεϊσα, καί την 
οποίαν ένεκα της σμικρότητος τοϋ σώματός της, όπερ άλλως τε ού-

δέν έλάττωμα είχεν, έκάλουν italyrior τής <ρνσεως. Δυστυχώς δέν 
είναι γνωστά τά τοϋ βίου της νάνου ταύτης.

Γνωστότατος νάνος είναι καί δ Στρατηγός Τόμ Pouce παρουσιασθείς 
είς άπάσας τζς Ευρωπαϊκά; χώρας καί σχηματίσας ώς έκ τούτου κο- 
λοσσαίαν περιουσίαν. Την περιουσίαν του δέ ταύτην καί την φήμην 
του οφείλει είς τόν διάσηυ.ον Βάονουμ, τόν έργολάβον τών παοαστά- 
σεών του καί τόν βασιλέα της νεωτέρας ρεκ.Ιάμας· Ούδέν αληθώς το 
έξαιρετικόν έχει τών άλλων όμοιων του, άλλα την φημην ταύτην την 
οφείλει είς τάς έπιδεξίους ειδοποιήσεις τάς οποίας ό Βάρνουμ έποίει 
περί αύτοϋ.

Τό αληθές αύτοϋ όνομα ήτο Κάρο.Ιος Στράττων, τήν δ’ έπωνυ- 
15*  
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μίαν Στρατηγός Τόμ Pouce (pouce = μ.έτρον: δάκτυλος) τώ την 
έκόλλησεν δ Βάρνουμ. Έγεννήθη την 11 ’Ιανουάριου 1832 εν τινι 
πόλει της Αμερικής, ώς έ'λεγεν δ Βάρνουμ, άλλ’ είναι βέβαιον ότι διά 
νά έλκύση την κοινήν περιεργίαν, δ Βάρνουμ. τώ είχε προσθέση πολλά 
έτη. Κατ’ άρχάς ένεφανίσθη έν Νέα Ύόρκη ύπό τού Βάρνουμ. δαπα- 
νήσαντος μυθώδη ποσά είς άγγελίας ( reclames), είς τάς εφημερίδας 
καί είς τάς δδούς ϊνα έλκύση τό κοινόν. Καί τώ δντι κατά χιλιάδας 
συνέρρεον οί θεαταί, διά νά ϊδωσιστό μεγαλείτερον μέχρι τοϋδε περίεργον 
ον, οπερ (έ'λεγεν δ Βάρνουμ. έν τή ρεχ.Ιάμα του) όσοι δέν ιδωσι θά λυ
πώντας καθ’δλον τόν βίον των». Άφ’ ού περιήλθε τάς κυριωτέρας 
πόλεις τής Αμερικής, συνάζων πανταχοϋ είς τό θέατρόν του πλήθος 
άνθρώπων καί... πάμ.πολλα χρήματα είς τά θυλάκιά του, έπεβιβά- 
σθη τέλος είς Νέαν Ύόρκην έπί τίνος πλοίου, «ϊνα μεταβη είς έπίσκεψιν 
τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας και τών άγγλων εύγενών » ώς είχε προ- 
κηρύξη. Πλέον τών δέκα χιλιάδων τόν συνώδευσαν μέχρι τοΰ άτμ.ο- 
πλοίου, αί δδοί άς διήλθεν έπληροϋντο ύπό περιέργου πλήθους καί δτε 
δ μικρός θριαμβευτής διήλθεν έπ’άνοικτής άμάζης, τά λευκά μανδή- 
λια έσείοντο ώς σημεϊον άποχαιρετισμοϋ άφ’όλων τών παραθύρων, συγ- 
κεκινημένος δέ ούτος έχαιρέτα πάντας έπιχαρίτως.

Κατά πρώτον παρουσιάσθη είς τό έν Λονδίνω κοινόν έπί τού Ήγε- 
μ,ονιχοϋ Θεάτμο», παριστών τόν Ναπολέοντα Α'. καί άλλους έπισήμους 
τής άρχαιότητος άνδρας· τοσαύτη δέ ήτο ή έπιτυχία του, ίόστε μυριά
δες θεατών έπλήρουν τό θέατρον καθ’ έκάστην εσπέραν χειροκρο- 
τούντες αυτόν. Μετά τινα καιρόν παρουσιάσθη προς την Βασίλισσαν 
■καί πρός τήν Βασιλικήν οικογένειαν, ένώπιον τής οποίας παρέστησεν 
όπως είς τό θέατρον. Ή Βασίλισσα εύχαριστηθεΐσα τώ έκαμε πλεΐστα 
δώρα. "Υστερον μετέβη είς Παρισίους ένθα εύρε τήν αυτήν έπιτυχίαν 
καί όπου έπίσης παρουσιάσθη είς τήν Βασιλικήν οικογένειαν.

Καίπερ καθ’έκάστην έσπέραν δ Τόμ. Pouce παρουσιάζετο είς τό 
θέατρον, έδίχετο όμως καί κατ’ οίκον. Κατώκει έν τή αύτή οικία έν 
ή καί δ διάσημος άοιδός Λαμπλάς, όστις τουναντίον είχεν άνάστημα 
γίγαντας σχεδόν. Πρωίαν τινά "Αγγλοι περιηγηταί, έκ περιεργίας, ϊνα 
ιδωσι τόν τόσον είς τούς συμπατριώτας των διεγείραντα ένθουσιασμον 
νάνον, άνέρχονται είς τήν οικίαν άλλ’ άπατηθέντες ώς πρός τό πάτωμα 
κρούουσι τήν θύραν τού κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ένδυομένου Λαμπλάς, 
οστις άνοίγει τήν θύραν, περιβεβλημένος τόν κοιτωνίτην του.

— Ποιον ζητείτε; έρωτά.
— Τόν στρατηγόν Τόμ. Police.
— ’Εγώ είμαι, άπαντά ψυχρώς ό Λαμπλας.
Βαθεΐα έκπληξις κατέλαβε τούς ξένους, θεωρούντας αύτόν μετά περί

δεοϋς ύφους.
— ’Εννοώ 

δέν περιμένω κάνένα,
Ό στρατηγός Τόμ Police περιηγήθη τά 

πόλεις έπιδεικνυόμενος καί 
’Αγγλία ένυμφεύθη νάνον τι 
πα, άλλ’ ήντινα ταχέως έστερ 
νέου χαρίεσσαν νεάνιδα, ήτις φιλοστοργό’ 

πέρατος τής ζωή 
Ό θάνατός του διεφημίσθη 
καί αύταί έτι αί σπουδαϊαι έγραψαν

•ήν έ'κπληξίν σας, άπαντά δ κολοσσός . . . Άλλ’ όταν 
τότε λαμβάνω^ τό σύνηθες άνάστημά μου.

•άς πλείστας Εύρωπαϊκάς
; διεγείρων πανταχοϋ τόν θαυμασμόν. Έν 
ινά, Ααβινίαν Οΰάρρεμ. καλουμένην, ήν ήγα- 

ρήθη. ’Αλλά κατά τό 1876 ένυμφεύθη έκ 
ίτατα τόν περιποςήθη άχρι τού 

συυ-βάντος τόν Ιούλιον τού 1883 έν ’Αμερική. 
' " πανταχόσε, άπασαι δέ αί εφημερίδες 

έκτεταμένας νεκρολογίας περί

τον.

αύτοϋ.
Περίεργος νάνος 

%ος Ραν Τρομπ. 
τοεϊς δακτύλους 
τού Τόμ Police,

δ Ύωάκιυ^ ’^ι·έμα<·, έπικληθείς Λαύορ-ύπήρζε καί ί 
ΤΗτο κατά 
μικρότερος 

Τόμ Police, ζωηρότα
τος, άγχίνους καί ύγιοϋς κοά- 
σεως. Έγνώριζε λαμπρά χο
ρόν, εψαλλεν έπίσης ώραϊα, 
έγνώριζε σπαθασκίαν, έπαιζε 
χαρτιά, καί κατεσκεύαζεν δ 

ίδιος μικρά 
όποια έδώρει ώς

έπισκετ 

νκ -

άντικείμενα, τά 
ς ενθύμια εις 

τον.ένους αύτόν. 
αύτος επίσης παρουσιά- 
ένώπιον τής Βασιλίσσης 

’Αγγλίας, έ'ζη δέ τή συν· 
τού Βασιλέως τής Όλ-

TOU ζ
Καί
σθη 
τής
λο ρομ.η
λανδίας.

Τήν δημ.οσίαν προ πάντων περιεργίαν ζω 
νοι έσχατως έν Ιίαρισίοις, τόν ’Απρίλιον τοΰ 
καί δ μέν καλείται Στρατηγός Mite (mite
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ri'.Torr οθεν στρατηγός Ούτις') ή δέ Μις Μί.Ι.Ιη "Εδουαρ. Ό πρώ
τος είναι εικοσαετής, ύψους οκτώ ποδών καί ζυγίζει εννέα λίτρας, ή 

δέ δεκαοκταέτις, έχει ύψος 
δεκαοκτώ ποδώνκαί βάρος 
έπτά 'λίτρων.

Ό στρατηγός Ούτις πα- 
ρουσιάσθη κατά πρώτον 
είς τό δημόσιον έν Νέα 
Ύόρκη, μετέπειτα δέ είς 
Λονδίνου. Μεταβάς πάλιν 
είς ’Αμερικήν έπέστρεψεν είς 
’Αγγλίαν διπλούς ήδη, 
αετά της ανωτέρω μνημ.ο- 
νευθείσης συντρόφου του. 
Έν Λονδίνω παρουσιάσθη· 
σαν ενώπιον της Βασιλισ- 
σης Βικτωρίας έπί τρα- 
πέζης, ό δέ πρίγκηψ της 
Οΰαλλίας τούς έδέχθη τρις 
πρός μεγάλην τών πριγ- 
κηπισσών χαράν.

Ό στρατηγός Ούτις είναι ξανθός καί καλοκαμωμένος, ομοιάζει δέ κα- 
ταπληκτικώς τοϋ όμοιου του Bebe. Είναι λίαν άγχίνους, ζωηρότατος καί 
εΰθυμότατος, προσέτι έπιδεξιώτατος μίμος καί ύποκρίνεται πολλάς 
μιμ.ητικάς σκηνάς, μεταξύ άλλων μέθυσον Άμ.ερικανον, ον θαυμασίως 
επιτυγχάνει. Τά δύο ταύτα ανθρωπάρια, άφ*  ού μετέβησαν είς Βερολί
νου, Μονάχον καί είς άλλους τόπους, έσχάτως τόν Μάίον τοϋ 1885 
ένυμφεύθησαν έν Μάγχεστεο, της τελετής γενομένης έπί της τραπέζης 
της έγγραφης τών γάμων.

Έν τούτοις οί νάνοι ήσαν συρμός κατά τόν ΙΣΤ’. αιώνα, διότι οί 
βασιλείς τής Γαλλίας, ’Ιταλίας καί ’Ισπανίας πολύ τούς ήγάπων, καί 
είχον αρκετούς είς τά ανάκτορά των οί βασιλείς μάλιστα τής ’Ισπα
νίας έςηκολούθησαν μέ/ρι τοϋ ΙΗ’. αίώνος νά εχωσιν είς τάς αύλάς των 
πολυαρίθμους νάνους.

Ή αγάπη αΰτη τών μεγιστάνων πρός τούς νάνους, έσχε πλείστους 
οπαδούς καί πας τις έπεθύμει νά έχη νάνον. Άλλ’ έπειδή ήτο άδύ-
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νατον νά έπαοκέσωσιν οί ύπάρχοντες, διά τούτο ε’πεχείρησαν νά χατα- 
σχενάσωσιτ τοιούτους. Πολλοί πτωχοί τήν αυτήν ημέραν τής γεννή- 
σεως τών τέκνων των ήλειφον τό νωτιαίον αύτών οστοϋν καί τας κλει

δώσεις διά τίνος άλειφής πλειστάκις, μεχρις ότου ο νοιτιαιος μ.υε. 
λές έξηεαίνετο καί ούτως ήμποδίζετο ή άνάπτυξις. Τοιουτοτρόπως 
τά παιδία έυ.ενον νάνοι καί οί γονείς των τά έπώλουν αντί μεγα-
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λης τιμής είς τούς μκμουμένους τούς άρχοντας αύτών πλουσίους. 
'Υπήρξαν καί άλλοι νάνοι άρρενες καί θήλεις, ούδέν όμως μάλλον 

άξιοπερίεργον τών ανωτέρω μνημονευθέντων παρουσιάζοντες. Έτεροι 
επίσης, δέν εύρέθησαν είς την σκληράν ανάγκην νά έπιδεικνύωνται 
δημοσία, όπως πορίζονται τά προς τό ζήν, αλλά γεννηθέντες έν άνε- 
ξαρτήτω θέσει, έ'ζησαν έλευθέρως είτε ώς ζωγράφοι είτε ώς ίδιώται. 
Περαίνων δέ ταύτην τήν μικράν πραγματείαν πρέπει ν’αναφέρω καί 
τινα νάνον περί ού έγένετο λόγος κατά τούς περί Ανεξαρτησίας της 
’Ιταλίας πολέμους. "Οταν δ Γαριβάλδης εύρίσκετο έν Σικελία μέ τούς 
έθελοντάς του, παρουσιάσθη πρός αυτόν ημέραν τινά αληθής νάνος, ού- 
τινος αγνοείται τό όνομα, ζητών έπιμόνως, άλλ’ άνεπιτυχώς, νά τον 
στρατολογήση. Μετά τήν πρώτην συμπλοκήν, ήν δ Γαριβάλδης συνήψε 
κατά τών εχθρών, δ αυτός νάνος παρουσιάσθη έκ νέου πρός τόν στρα
τηγόν φωνάζων; «Στρατηγέ, δέν μέ ήθελήσατε, άλλ’έγώ σάς ήκολού- 
θησα καί έπολέμησα μέ σάς· είμαι μάλιστα πληγωμένος!» «Εύγε! 
λέγει δ Γαριβάλδης, άναγνωρίσας αυτόν, καί πού έπληγώθης;» Μετά 
τινα ενδοιασμόν δ νάνος τω εδειξε μικράν έπί τοϋ ώμου πληγήν. «’Ώ! 
’Ώ ! είς τήν ράχην πληγήν! Ποτέ δέν θά γί.νης καλός στρατιώτης!» 
Καί δ δύστηνος κοντός εθελοντής άπεσύρθη συγκεχυμένος έν τω μέσω 
τών έμπαικτικών γελώτων τών παρισταμένων. Άλλα μετά τήν ακό
λουθον μάχην, παρουσιάσθη έκ νέου, βαδίζων όμως μετά κόπου. « Στρα
τηγέ, λέγει, έπληγώθην πάλιν, άλλα τήν φοράν ταύτην είς τό στή- 
•υος! » Καί δεικνύων τό διάτρητον έκ τών σφαιρών στήθος του, επεσε 
νεκρός προ τών ποδών τοϋ Γ’αριβάλδη, όντος λίαν συγκεκινημένου, διότι 
έ'βλεπε τοσαύτην ένεργητικότητα καί τοσοϋτον θαέόος έντός τόσον 
μικρού σώματος.

Έν Άθηναις, 'Ιούνιος 1885.
Γ. Α. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

Ό επιφανής ήμ.ών συνεργάτης έγεννήθη τώ 1810 έν Κωνσταντινου- 
πόλει, έξ οικογένειας άρχήθεν διακρινομενης εν τε τή ποιήσει καί τή φι

λολογία. Τάς ποώτας αύτοϋ σπουδάς διήνυσεν ύπό τούς αείμνηστους 
διδασκάλους τοϋ Γένους Βαρδαλάχον καί Γεννάδιον, είτα δ’άπεπερα-
τωσε ταύτας έν τή στρατιωτική Σχολή καί έν τώ Πανεπιστήμιο τοϋ
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Μονάχου. Έπκν-λθών εις τήν 'Ελλάδα, έχρηχ-άτισε κατ’ άρχάς αξιω
ματικός του πυροβολικού καί μετέπειτα σύυ.βουλος έν τω Ύπουργείω 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, καθηγητής τής Αρχαιολογίας έν τω 
’Εθνικό ΙΙανεπιστημίω, Υπουργός των ’Εξωτερικών καί τέλος Πρε
σβευτής παεά διαφόροις Εύρωπαϊκαϊς Αύλαϊς.

’Αλλά τό στάδιον, έν ω ύπερ πάντα άλλον διέπρεύεν ό γεραρος καί 
έζοχος άνήρ, καί έν ω αείποτε τ’ όνομά του θά μένη αθάνατον καί κο- 
ρωνίς τής νεωτέρας Ελληνικής φιλολογίας, είναι τό συγγραφικόν' ακο
λουθών τάς ίεράς τρίβους του πατρός του Ιακώβου 'Ραγκαβή καί τού 
θείου αύτού Νερουλού, κατέγινε καί διεκρίθη έν τή Ποιήσει, τή ’Αρχαιο
λογία καί τή Φιλολογία, ελαφρά καί μή, καί άνεδείχθη τοσούτον πολύ
γραφος, όσον οϋδείς άλλος τής Νεωτέρας Ελλάδος συγγραφεΰς, συγ- 
γράύας τοσαϋτα έργα, ών άλλως έκαστον θά όπως -ροσ-^ρίστ,
τή φίλη Πατρίδι άνχ ένα έπίδοξον συγγραφέα.

Ως ποιητής ό κ. 'Ραγκαβής διέπρεψεν έν έκάστω εϊδειτής ποιήσεως, 
έν τε τή Λυρική, τή Επική καί τή Δραματική, ποιήσας πλεϊστα 
έξοχα ποιήματα, έν οίς έπανθεϊ ή χάρις καί τό γλαφυρόν τού λόγου, 
μετ’ αισθηματικής σκέψεως συνδιαζόμενα, καί πλείστας όσας τραγωδίας 
καί κωμωδίας, μεταφράσεις έμμετρους αρχαίων δραμάτων κλπ., αξίας 
να κατατάξωσιν αυτόν μ.εταξύ των μεγαλειτέρων Βάρδων τού αρχαίου 
καί νεωτέρου κόσμου. ’Εν ταύτω τό Πολιτικόν στάδιον τού διαπρε
πούς άνδρός δεν μένει άμ-οιρον δαφνών. Άπειράκις ό σοφός άνήρ καί 
διαπρεπής ποιητής, προήσπισε τής Πατρίδος αύτού τα έθνικα συμφέ
ροντα. διά σειράς πεφωτισμένης ένεργείας καί έξοχου έργασίας, κατέ- 
δειξε δέ ότι μέγα χαίρει δικαίωμα έν τή καρδία τού Πανελληνίου.

Έν τω ήμετέρφ έθνικω ήμερολογίω αείποτε προσέφερε τήν επιφανή 
αύτού συνεργασίαν καί έστόλισε τήν Ποιχί.ΙηΓ Στοάκη από τής αρ
χής τής έκδοσεως αυτής, δι’ έργων διακεκριμμένων καί πολυτίμων.

Έν Βερολίνω 1S Ιουνίου ί885.
Φί.Ιτατε Κύριε,

Ημέρας μό^ον τινάς άφ’ ού έλαβον την ύμετέραν αξιόλογον επιστολήν, μ οι περιήλθε 
και ή δημοσίευσές του 1885 τής λαμπρας « Ποιχί.Ιης Στοάς », δι’ ήν εκ καρδίας σας 
συγχαίρω. Λεπτομερή των περιεχομένων κρίσιν, και αφ’ ού τ’άναγνώσω έπισταμένως, 
έσεται και αδύνατον και μάταιον να εκφέρω. ’Αρκεί*  ή ύπδ πάντων των αναγνωστών 
γενησομένη βεβαίως γενική άναγνώρισις. οτι ή αύθονωτάτη και λίαν εκλεκτή ύλη τού 
βιβλίου έστι πάσης επιδοκιμασίας αξία διά τήν μεγάλην αυτής ποικιλίαν, διά τού τερ
πνού εις τδ ωφέλιμον οδηγούσα, και εις τον ζήλον προς ανάγνωσιν παροτρυνουσα.

ΣΤΟΑ 2 I 9

Άνταποκρινόμενος εις ήν εχετε καλωσύνην τού νά έπιμένητε νά λάβητέ τι ύπ’ εμού 
ύπογεγραμμένον, πέμπω ύμΓν διά τδ 1886 τδ έπισυνημμένον ανέκδοτον ποίημα, επι
φυλασσόμενος πάλιν, εάν έξέλθτ) τι τού καλάμου μου, προ τής έκδδσεως τού προσεχούς 
έκτου έτους τού 1886, δ εγώ αύτδς νά μή κρίνω εντελώς ανάξιον τής Π Στοάς και 

τών Συνεργατών αύτ'ς, νά πέμψω ύμΓν προθυμως.
Μετά πολλής ευγνωμοσύνης διά τδ φιλόκαλον άντίτυπον τού υμετέρου λαμπρού ημε

ρολογίου και μετά πάσης ύπολήψεως.
A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

βοτςαρης
ΓΕ,ράφη Λ· c·"1"

ναστάσεωε ημέρα! 
Φώε έκλάμττ’ είε τδν αϊθέρα, 

φλδδ εις άκραε ΰψηλάε, 
• ’Ανηγέρθη έλευθέρα 

ή ττολύδοδοε Έλλάε.

Πάλλει τών μαχών τό δόρυ. 
Σειόνται κοιλάδεε, όρη 

καί άκταΐ μετά βοήε·
Χαϊρε, κ’ έν θριάμόοιε χώρει 

ή αρχαία ήρωίε.

Έέ ασιανών τελμάτων 
έπι σέ, ώ γή θαυμάτων 

έπνευσεν ή καταιγίε, 
καί έσοέσθηε, ώε διάττων 

άστρον, δ φωστήρ τήε γήε.

Έκ τών βάθρων τήν γήν σείων, 
έστρωσε δι’ έρειπίων 

δ άνιλεήε τυφών 
τήν πατρίδα τών ανδρείων, 

τήν εστίαν τών σοφών.

Κ’ εΐε δεσμό σκληράε δουλείαε 
κεϊτ’ εκτάδην τραυματίαε 

τήε Έλλάδοε ο λαδε, 
τήε μεγάλης ίστορίαε 

δ πρωτότοκος υιός.

t
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Δειλή κ’ έντρομος αγέλη 
σύρει δέσμια τά μέλη, 
κ’ είς νυκτός σκοτίαν βόσκει, 
Πλήν, τί τοΰτο;.. 'Υποφώσκει 
’Ανατέλλει! ’Ανατέλλει!

Ή αύγή χαράζει μόλις, 
Πάσα χώρα, πάσα πόλις 
έΕυπνά, ύποκινεϊται,

καί τά όρη 
δαφνηφόροι 

οιατρέχουσιν όπλίται.

Τις ό προχωρών άψήφως 
τών φαλαγγών μεταόύ;

Εϊν’ όΕύ αύτοϋ τό Είφος 
καί τό βλέμμα του όΕύ.

Εϊν’ ό Βότσαρης. Τό Σούλι 
έχει φωλεάν ό λέων, 
όπου λόχ’ ήρώων νέων 
νεκροί πίπτουν, όχι δούλοι.

Άμα ήκουσε τόν κρότον 
τών πολεμικών σαλπίγγων, 
ή πατρις τόν είδε πρώτον 
δι’ αΙμάτων καί ιδρώτων 
νά ριφθή, τήν σπάθην σφίγγ .. 

"Οπου πλήττει τά έδάφη 
ό αγέρωχος του ποϋς 

μαχητάς έμοϋσ’ οί τάφοι, 
καί τυράννων αίμα βάφει 

τών βουνών τάς ατραπούς,

Πάλη αίρεται άγρία, 
Τά Ύρκανικά θηρία 

ώρμησαν αιμοχαρή, 
κ’ αϊμ’ άχνιζαν τά πεδία 

τής Ελλάδος πλημμυρεϊ.

Μετά φονικών οργίων 
πάσαν πόλιν καί χωρίον 

νέμεται πυρκαϊά,
καί τό αίμα τών σφαγίων 

δι’ έκδίκησιν βοά.

Είς τά υψ’, ιδού, έφάνη 
καί Ειφήρης σπεύδει, φθάνει 

άγγελος Εκδικητής.
Λόχος μαχητών βλαστάνει, 

Βότσαρη, οπού πατεϊς.

Πρός τό Μεσολόγγι βαίνεις, καί ή θαλασσία πόλις, 
τών ήρώων φωλεά,

φρικιά,
καί αστράπτουν τά πλευρά της, κ’ έπί τής 'Ελλάδος όλης 
διά σιδηρών στομάτων τήν άνάστασιν βοα.

Άλλ’ ιδού, οφθαλμός όπου βλέπει, 
τόν όρίζοντα πέριΕ καλύπτει 
μελανή και διάφλογος σκέπη, 
Δάση, όρη, τήν γήν πάσαν κρύπτει.

Είναι φόνου πυκνούμενα κύματα, 
εϊν’ εχθρών μυριάδες λυσσώσαι.

Αλμα ρέ’ είς τ’ ανήμερα βήματα, 
καί φλογών άναθρώσκουσι γλώσσαι.

Έγερθήτ’, έγερθήτε 
τής πατρίδας οί θύται. 
Ό βωμός σας έστήθη. 
Είς τήν χεϊρα τό Είφος! 
Άνά είς πρός εν στίφος!

Δέν μετροϋνται αί χεϊρες, μετροϋνται τά στήθη.

Θά σφαγήτ’ έπ’ ένδόΕου πεδίου, 
άπινεϊς θά σάς σχίσωσι λύκοι· 
Καί ό θάνατος πλήν τοϋ ανδρείου, 

καί αυτός είναι νίκη.

Είς τών τάφων σας τά χείλη 
φωταυγής άς άνατείλη 

τής έλπίδος ό άστήρ.
ΠεριπτύΕασθε άλλήλους, 
γονείς τέκνα, φίλοι φίλους, 

τήν μνηστήν ό μνηστήρ.

’Εν ω δ’ ουτω συνελίσσει
τήν ύυχήν ή ι^υχή,

έΕ αύτών άς άναόρύση 
ή θερμή προσευχή:
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« Σέ τδν Θεόν έν ούρανοϊς 
κράζ’ ή ψυχή μας έσαεί. 
Πίπτουν κ’ έγείρονται λαοί 
αμα τήν χεΐρά σου κινείς.

Τά όπλα τής όργής σου 
έγέοθητι κ’ ένδύσου!

Τήν τυοαννίαν πάταίον!
Δδς' θάνατον γενναϊον, 
καί είς σκηνάς δικαίων 

τά θύματα κατάταζον 1 ι>

Σύγκρουσις ζιφών!
Φοόερδς τυρών! 

Μαίνονται τά πυροδόλα.
Πανταχοΰ σφαγή!
’Ερυθρά ή γή, 

έρυθρά ε’ν’ δλα.

Τά δεσμά καθημαγμένα 
έπισείουν μυριάδες.
Κλίνατ’, "Ελληνες, αυχένα, 
ή σκορπίσθητε φυγάδες.

"Οχι! “Ελλην πρίν τραπή 
καί είς τδν ζυγόν πρΙν κλίνη, 

τόν άρπάζ’ ή αστραπή 
τοϋ θανάτου ή πύρινη.

’Ιδού, ό δαυλός είς πυρίτιν προσήχθη. 
Ή γή συνετρίβη, δ αδης ήνοίχθη,

Λίθοι, έύλα, χώματα, 
μέλη, σάρκες, πτώματα 
πίπτουσιν είς στρώματα,

κ’ είς τόν ουρανόν ή πόλις τής καταστροφής 
δτι αίρεται νομίζεις άκτινοστεφής.

Οΰτω, παντεπόπτα, κρίνεις 
είς τάς θείας σου βουλάς; — 

’Έπεσας, καί θενά μείνης 
άπνους, ένδεής άμύνης, 

άνεκδίκητος, 'Ελλάς;

Άνεκδίκητος; Ουδόλως!
Όφις είς τδ σκότος έρπει; 
Εΐν’ δ Βότσαρης. Τον τέρπει 
συμμιγής ανδρείας δόλος.

Μόνος κατά μυριάδων 
είς έχθρών σκηνάς έμδαίνει 
μάχαιραν δέν κρύπτ’ είς κλάοον 
είς τδ στήθος τήν θερμαίνει.

Είς τδ αίμα τοϋ φονέως 
τής πατρίδος του τήν νίπτει.
Τδν Σατράπην νεκρόν βίπτει· 

δμως καί αύτός πληγείς,

«Πατρίς,» κράζει, «νίκη, κλέος 
είς τά δπλα σου ! » καί πίπτει

κατά γης, 
κ’ έκ τού αϊματός του νέος 
θαλλός δάφνης άνακύπτει.

Φύλλ’ αθάνατα μύρια, 
ποτισθείς είς αίμα, τρέφει 
πάς πολύδοϊός της κλάδος. 
Καταβάσα δέ είς νέφη 
ή θεά ’Ελευθερία, 
δρέπει έέ αυτών, καί στέφει 
τούς κροτάφους τής Ελλάδος.

Χαϊρε, είς αιώνας χαΐρε, 
τών λαών σεπτή τροφός.

Εύκλεεΐς σου αί ήμέραι! 
Έπί τής Ελλάδος φέρε 

τδ αθάνατόν σου φώς.

’Ιούνιος 1885.

A Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ



’Αξιότιμε Κύριε I. Άρσένη,

’Έλαβον την περισποϋδαστον άπδ 21 Αύγουστου λήξαντος ύμετέραν επιστολήν κα'ι 
το σώμα της « Ποικί.Ιης Στοάς », τδ όποΓον εύηρεστήθητε να μοι άποστείλητε.

Χαίρων έπ'ι τη ευκαιρία, ήτις μοι δίδεται Γνα μεθ’ υμών γνωρισθώ, επωφελούμαι 
αύτής, όπως είλικρινώς συγχαρώ υμάς έπ'ι τώ λαμπρώ και έθνωφελεΓ εργω, τδ όποΓον, 
χάρις εις την φιλομουσίαν και τους άτρύτους ύμών κόπους, τιμά την πτωχήν της Πα
τρίους φιλολογίαν.

Τώ Κερδώω Έρμη αφιερωμένος,σπάνιάς ώρας σχολάζων, άφιερώ τώ Λογίω*  τοιαύτης 
σχολής τά προϊόντα ουδέποτε ήξίωσα νά ’Γδω τεταγμένα παρά τά έργα τών παρ’ ήμΓν 
λογίων, άλλ’ ή Ύμετέρα πρόσκλησις, τόσον αβρά κα'ι φιλική, με πείθει να ύποσχεθώ 
ύμΓν την έγκαιρον πρδς δημοσίευσιν αποστολήν ανεκδότου τίνος νέου διηγηματίου μου.

’Ιδού εν μικρόν κατιτί ουνάμενον νά όνομασθή κα'ι Είναι μία ψυχολογική
έξέλιξις· έμιμήθην τον παρ’ Ίταλοις τρόπον τού γράφειν τά τοιαύτα*  ύπδ καλαισθητι
κά ν εποψιν πιθανόν νά μή ευχαρίστηση τινάς, πολλούς μάλιστα· αλλά δεν εχομεν ακόμη 
έν τή ελαφρά ημών φιλολογία ούοέν τδ έθνικώς πρωτότυπον κα'ι πρέπει ακόμη επί τινα 
καιρόν νά εύχαριστούμεθα μέ δοκίμια. Τοιούτο θεωρώ τό Φί,Ιημα.

’Εκφράζω κα'ι πάλιν ύμιν την εύχαρίστησίν μου έπ'ι τή ύμετέρα φιλία και σας πα
ρακαλώ, Κύριε Άρσένη, ν’ άποδεχθήτε Ας διαβεβαιώσεις τής βαθείας μου ύπολήψεως.

Υγιαίνετε*  αν τι πάσης άλλης ύπέρ ύμών ευχής, έν ταΓς παρούσαις περιστάσεσι τά 
βέλτιστα έπεύχομαι τή Πατρίδι. Τούτο άνταποκρίνεται πληρέστερον εις τούς Ύμετέ- 
ρους πόθους.

Σάς άσπάζομαι φιλικότατα
Ύμέτερος

Αγησίλαος Γιανχοπουλος

Βάοιον 6){8 Σεπτεμβρίου 1885

ΕΝ ΦΙΛΗΜΑ

ν ανυπόφορος δ καύσων τήν ημέραν εκείνην. Ή ώρα άπελείπετο 
πολύ τής μεσημβρίας, άλλ’ δ ήλιος πλημμυρών διά τής φλογέ
ρας του λάμψεως τήν εΰρεϊαν λεωφόρον σπεύδοντος οι’ αυτής 

ήλαυνε τούς σπανίους διαοάτας. Καί αϋτδς άοημονών, έν ΐδρώτι περιό- 
όεόμενος, διεπορεύετο σπεύδοντι βήματι τήν μακράν δδδν, ήτις λευκή καί 
άντανακλώσα τδ ήλιακδν φώς καί τήν θερμότητα, ευθεία, οίονεί ατελεύτη
τος, ανιαρά, κατεπόνει τά έπ’ αύτής προσηλούμενα δμματα καί έζάλιζε τήν 
δρασιν. ’Αμφοτέρωθεν τής δδοϋ σιωπηρά!, ουδέ σημεϊον ζωής διδοϋσαι, 
ώρθοϋντο αί οίκίαι, έδώ μέν έπί βραχεία σειρά συνε/όμεναι, πού δέ μεμο-
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νωμέναι καί ύπδ κήπων περιβαλλόμενοι, ήρεμοι πάσαι, μέ τάς πύλας καί 
τά παράθυρα κεκλεισμένα, ώε εί έν τώ θερμώ έκείνω καί βαρεί αέρι άποκα- 
μοϋσαι καί έζαλισμέναι έκλειον τούς οφθαλμούς, ακίνητοι. Καί τήν αυτήν 
κεκμηκυΐαν, άκίνητον, ύπναλέαν δψιν έπεδείκνυε πάν αντικείμενου, πάν 
πράγμα έν τώ χώρω έκείνω, έν ω δ άήρ βαρύς έπίεζε τήν ζωήν καί τδν νοϋν.

Καί αύτδε, άργών τήν διάνοιαν, τήν αυτήν τήε άτμοσφαίρας έπήρειαν 
υφιστάμενος, μηχανικώς ώδευεν.

Τήν στιγμήν ακριβώς καθ’ ήν διήρχετο πρδ τήε οίκίαε έκείνηε, παρά τήν 
πύλην έπέστη 'έν όχημα· άπδ τήε θυρίδοε, ήν ήνοιΕεν δ έν σπουδή άπδ τοϋ 
έδωλίου του κατελθών ήνίοχοε, μικρδε καί κομψώε ϋποδεδεμένοε ποϋε προ- 
ετάθη καί πρίν τδ βλέμμα δυνηθή νά συλλαβή άλλο ή τδ χρώμα μόνον έλα- 
φράε κιτρινωπήε περικνημίδοε, αυτή κατήλθε, ταχεία καί λιγυρά· τά βλέμ
ματά των συνηντήθησαν, δι’ έκατοστήν ίσως φοράν ήδη· τήν έχαιρέτισεν· 
έκλινεν αυτή τήν κεφαλήν μειδιώσα, καί καθ’ ήν στιγμήν ύπερέβαινε τήν 
άνοιγείσαν πύλην έστράφη καί πάλιν, καί τδ αύτδ μειδίαμα άνήλθεν έπί τά 
χείλη της.

Έκυψε τήν κεφαλήν καί έέηκολούθησε τδν δρόμον του διά τοϋ αύτοϋ βή- 
ματοε- άλλ’ ήδη δ πρδ στιγμήε νυστάζων σχεδόν καί έν τώ κενώ αίωρού- 
μενοε νοΰε του έγρηγόρει· καί έν τώ κενψ έκείνω διεγράφετο διά λαμπρών 
χρωμάτων ή μορφή, ήε ή αίφνηδία δψιε είχεν έντεΐνει τά νεϋρά του πάντα 
καί άποδιώΕει τήν νάρκην άπδ τών αίσθήσεών του.

Ήρέσκετο καθ’ έαυτδν μετ’ έπιμονήε έπαναολέπων τήν μορφήν αύτήν οϊα 
έν μιά στιγμή εϊχεν έντυπωθή έν τώ πνεύματί του- οί δφθαλμοί τηε ο! μαύ
ροι ήστραπτον· έμειδία πάντοτε τδ μειδίαμα έκεΐνο· έπί τό άνω χείλος στα
γόνες αδρότατοι ίδρώτοε έπέτελλον ύγραίνουσαι ούτό· δ πλατύς γύροε τοϋ 
άπλώς κεκοσμημένου ψιαθίνου πίλου τηε ήν κάτωθι δεδιπλωμένοε δι’ έρυθροϋ 
έπτυγμένου σειρικοϋ ύφάσματοε καί τδ άπ’ αύτοϋ άντανακλώμενον φώς έπέ- 
χεεν έπί τήν λευκήν τηε δψιν έλαψροτάτην έρυθράν χροιάν, έκτάκτωε αύτήν 
ζωο ρνοϋσαν, καί έν άρβήτψ αρμονία έκλάμπουσαν πρδε τδ μέλαν τήε ϋγράε 
τηε κόμηε καί τδ κατάλευκον τήε άναδολής της- ύπό τό διαφανές ταύτηε 
ύφασμα δ λαιμόε της καί τδ ήμισυ τοΰ στήθους καί οί βραχίονεε δλόκληροι 
διεφαίνοντο λευκότατοι, καί σύν τή δράσει αί αϊσθήσειε πάσαι έμάντευον, ού
τως είπεΐν, τήν σάρκα έκείνην σφριγώσαν έκ τήε πλημμυρούσης αύτήν ζωής, 
άναδιδοϋσαι ίδεώδέε τι άρωμα πόθων, ήδυπαθείαε καί μέθης.

Φ
Καί τότε ή δρασίς του έθαμβοϋτο· έν νέφος διήρχετο πρό τών όμμάτων 

του καί έπί στιγμήν ή αύτή ατονία κατελάμδανε τά νεϋρά του, ή αύτή άπδ 
τής βαρείας καί θερμής άτμοσφαίραε κόπωσις· άλλά παρήρχετο εύθύς καί 
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πάλιν έπέσπευδε τό βήμα, άνώρθονε τήν κεφαλήν ϊν' αναμέτρηση τήν οδόν, 
τώ έπήρχετο αίφνης ή ίδέα νά στραφή ϊνα έπανίδη τήν οικίαν της, τό μέ
ρος ένθα πρό μικροϋ τήν εΐδεν, ίσως.. . μήπως. . όχι, καί έϊηκολοΰθει πρός 
τά έμπρός άτενίζων καί έν τώ νώ του άνακυκών μυρίους συλλογισμούς καί 
είκόν ας.

— Έπέστρεφεν έκ τού λουτρού, βεβαίως· μόνη· ήτο τόσον δροσερά, 
σφριγηλή, ώραία !... Ή ίδέα τού νά στραφή έλάμβανεν έντασιν έπιθυμίας 
.. . δέν άνθίστατο· έστρέφετο, αύχμηρά καί έρημος έέετείνετο όπίσω ή όδός 
ήν είχε διαδράμει.

— Τωόντι, ήτο ωραία· ήτο ώραία ή γυνή αύτή. Ύπό τήν λεπτοφυα άοράν 
έκείνην περιοολήν, ΰπό τήν σχεδόν αέριον έκείνην έσθήτα, τεθολωμένα υπό 
άρρύτων πόθων τής φαντασίας του τά δμματα διέόλεπον τό ίων άγαλιια 
θεάς τίνος ’Ολυμπίας· καί ένταυτώ αίσθημά τι τό όποϊον δέν έπειράτο νά 
έέηγήση είς έαυτόν περιέβαλλε τήν καλλονήν έκείνην διά μυστηριώδους θέλ
γητρου άποπνέοντος ήδυπάθειαν, μέθην. . . έρωτα . . .

"Α ! έρωτα!. Ή όδός έζετείνετο ακόμη μακράν ήν ανυπόφορος ό καύσων 
τήν ήμέραν έκείνην.

Παρήλθον ήμέραι τινές. Δέν είχε ζητήσει νά τήν έπανίδη· διατί νά τήν 
έπανίδη; Άλλ’ή είκών της συνεχώς έπανήρχετο έν τή φαντασία του, μ:ι · 
διώσα πάντοτε· παράδοΞον τό μειδίαμα αύτό! Δέν είχε πειραθή είσέτι νά 
τό έέηγήση.

Τήν Κυρίαν αυτήν, ώς καί τόν σύζυγόν της, έγνώριζεν άπό καιρού· συχνά 
συνηντάτο μετ’ αυτών παρά οίκογενεία τινι, φίλη κοινή. Έγίνωσκε πολλάς 
ιστορίας ύποψιθυριζομένας άνά τήν πόλιν καί έέηγούσας τήν αίφνηδίαν έμ- 
φάνισιν καί τήν ταχεΐαν αυέησιν τής περιουσίας τοϋ κατανεύοντας στωίκω - 
τάτου συζύγου. Πασίγνωστος έτύγχανεν ή χυδαία φιλαρέσκεια τής Κυρίας, 
καί άνεφέροντο τά όνόματα δύο ή τριών θυμάτων ήκιστα πλατωνικών, 
καθ’ α έμαρτύρει ή χρεωκοπία ενός τούτων.

Τήν έγνώριζε τήν γυναίκα αύτήν καί τήν... άπεστρέφετο- όταν μάλιστα 
τήν έβλεπε παρά τόν έαυτής σύζυγον, αίσθημα άπεχθείας ισχυρότερου εαυ
τού συνέστελλε τοϋ προσώπου του τάς ΐνας είς μορφασμόν όταν τής συνα
ναστροφής αί απαιτήσεις ήνάγκαζον αύτόν νά μή άποσύρη τήν χείρά του· 
άπό τής τεινομένης πρός χαιρετισμόν τοϋ άθλιου έκείνου ανθρώπου, είς 
τήν ,αϋσιν τής χειρός ταύτης, ρίγος βδελυγμού διέτρεχε τό σώμά του.

Πρός τήν σύζυγον εΐχεν ύπάρέει καί προσενεχθή πάντοτε αδιάφορος· ά ! 
όχι, τήν άπεστρέφετο Ήτο μία έκ τών γυναικών έκείνων, α’ίτινες έν έπι- 
γνώσει τής εαυτών καλλονής, συνειδυϊαι τήν εαυτών δύναμιν, χρώνται αυ
τών ώς η τίγρις τής ίδιας αυτής ισχύος· όπως άρπάσωσι καί καταστρέψωσιν· 

ϊνα εύχαριστήσωσι καί κορέσωσιν ένστικτα κτηνώδη, έπιθυμίας άπεχθεϊς. Ή 
φιλαρέσκεια παρά ταϊς γυναιέΐ ταύταις είναι τρομερά, όλεθρία· έχει πάντοτε 
ένα σκοπόν.

Καί ήτο ώραία· τωόντι ώραία- άλλά τήν άπεστρέφετο· έν τή περικαλλεϊ 
μορφή της αύτός άπεκάλυπτεν έκφρασίν τινα δηλοΰσαν τό κτήνος, τό θη
ρίου· οί όφθαλμοί της εΐχον άστραπάς έμπνεούσας φόβον καί ακτίνας θω- 
πευούσας, ήπίως· τά χείλη της, λεπτά καί καταπόρφυρα μέχρι τών άκρων 
πτυχών, κατά στιγμάς έφαίνοντο ώς αίμάσσοντα. Ήτο υψηλή καί εύρωστος 
άλλ’ ούχί εύσαρκος· δ όργανισμός της κατεφαίνετο νευρικός- είχε στήθη 
αγάλματος Ήρας, όσφύν λεπτοφυα, κατά τήν σημερινήν καλαισθησίαν, καί 
τό λοιπόν τοϋ σώματος έντονον, γλαφυρόν υποφαινόμενον διά τών καμπύ
λων, αϊτινεε προκλητικώς διέγραφαν τό λιγυρόν της άνάστημα- ή τοιαύτη 
εύκαμψία ΰπεμαρτύρει έν τή γυναικί αυτή τόν Θήρα μάλλον ή τόν άνθρωπον.

Είχε μυκτηρίσει ποτέ φίλον του δστις τώ έφαίνετο έμπεσών έν ταϊς πλε- 
κτάναις τής Σειρήνος «Είσαι παιδί» τώ εΐχεν εϊπει· «πρόσεχε!»

’Αλλά τήν ήμέραν έκείνην σφριγώσα όλη, ύγρά έν τή φλογερά λάμψει 
τού ήλιου, άντανακλώσα έν τή μορφή της άοράτους φλόγας νεότητος όργώ- 
σης, δυνάμεως, πάθους, ηδονής, μειδιώσα τό μειδίαμα έκεϊνο, τώ είχε φανή 
υπέρ ποτέ ώραία. Είχε ταραχθή διά πρώτην φοράν ένώπιον τής γυναικός 
αύτής καί έκτοτε τήν άνεπόλει καθ’έκάστην ήμέραν, καθ’έκάστην ώραν. Τό 
χείλος της έκεϊνο τό διαστελλόμενον έν τώ μειδιάματι καί έ£ ίδρώτος υγρόν, 
τό έπανέβλεπε φρϊσσον, ώς άν πρό στιγμής άπεγνωσμένον φίλημα έπ’ αύτού 
νά είχε διέλθει, όπως ή χορδή ή έκπέμψασα τόν ήχον φρίσσει είσέτι σιγα- 
ζουένη- καί τάχείλη τού ή αύτή φρικίασις συνέστελλεν, ώς άν νά τά έψαυεν 
ή άόρατος πτέρυέ πόθου άκρατήτου.

Φ
Τήν έπανεϊδε· καί τώ έφάνη ότι ή συνάντησίς των τήν φοράν αύτήν ΰπε- 

ρέβαλλεν άνεπαισθήτως τούς φραγμούς, ους ή αδιαφορία έτίθει πρότερον 
μεταέύ των. Ώς εί έκείνη άνεγίνωσκεν έν τή διανοία του, ώς εί είχε κατα
λάβει έπ’αύτοφώρω τάς αισθήσεις του ταρασσομένας είς τήν άνάμνησίν της. 
Τά βλέμματά των συνηντήθησαν πολλάκις καί έπί μακράν, καί σιγηλώς έν- 
νόησαν άλλήλους. «Είσαι ώραία- μέ νικάς», εΐπον τά βλέμματά του. Είμαι 
ώραία· σέ νικώ, έλεγον τά βλέμματα έκείνης.

Τό φώς τών λαμπτήρων έπλημμύρει τήν αίθουσαν, έν ή άνά μικρά συμ
πλέγματα άνεκινεϊτο καί έτύρβαζεν ή πληθύς τών προσκεκλημένων. Βαρύς 
ό άήρ καί σύμμικτος πρός τοσαύτας άναπνοάς και άρώματα συνέτεινεν έτι 
μάλλον είς τήν ζάλην τών αισθήσεων, έϊημμένων ήδη άπό τού πρό μικρού 
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περατωθέντος δείπνου. Αύτή, έν τώ μέσω εύθύμου ομίλου νεανιών μετά 
τήε οίκοδεσποίνης έγέλα, έχαριεντίζετο, ήστραπτεν έκ πνεύματος καί καλ
λονής. Ή είς τετράπλευρον άνοιγομένη έπί τοϋ στήθους της έσθής άφινε 
νά διαφαίνηται ή άρχή μόλις τοϋ κόλπου καί δλόκληρος ό λευκότατος γλα
φυρός λαιμός, δν λευκότατη έρυθρά ταινία περιέστρεφεν ώς αιματηρόν 
σήμα. Μεμονωμένος, άπό άκρας τινός τής αίθούσης τήν έόλεπε. Τά βλέμ
ματά του προσηλωμένα άτενώς έπί τοϋ σήματος έκείνου ήκολούσουν τάς 
κινήσεις της.

Ήτο ώραία τιρόντι ή γυνή αύτή· τό έπανελάμόανεν είς έαυτόν ώς εί έπει- 
ράτο νά κατασιγάση έτέραν μυχίαν φωνήν βεοαιοϋσαν τό έναντίον. Ήτο 
ώραία· ύφίστατο απολύτως τό κράτος τής καλλονής αύτής, άφ’ ής στιγμής 
τά βλέμματά του εΐχον έπιστή τεταραγμένα, άποθαυμάζοντα έν τώ δντι 
τουτω τήν γυναίκα μόνον τό ώμολόγει είς έαυτόν καί ήσθάνετο τήν 
είκοσιπενταέτιδα νεότητά του οίονεί άνανήφουσαν, άναζωογονουμένην, φρι- 
κιώσαν αίφνης έν τή πλημμύρα τής νέας ταύτης ζωής καί μεθύουσαν πρό 
τοϋ ένώπιόν του άνακινουμένου ώραίου έκείνου πλάσματος.

Τά δμματά του έθαμβοϋντο· ίσως έκ τής λευκότητος τοϋ διά μέσου τής 
τετραπλεύρως διανοιγμένης έσθήτος άστράπτοντος στήθους της· ίσως έκ 
τοϋ άοράτου νέφους τής ήδυπαθείας,ήτις έκεϊθεν άφίπτατο. “Εν φίλημα έπί 
τδ στήθος έκεΐνο!... Μεθύων κατενόει πώς'έν φίλημα δύναται ν’άέ,ίζη 
μίαν ζωήν.

Φ
Ήν έρως αύτός; Άλλ’ έως τότε ούδέποτε είχεν έννοήσει ούτω τδν 

έρωτα. Τδ αίσθημα τοΰτο ούδέποτε έως τότε είχε λάβει έν αύτψ τήν έν- 
τασιν κυριεύοντος πάθους. Είχεν Ιδέας Ιδικάς του περί έρωτος, μορφώσας 
αύτάς έν τώ άγώνι, δν ένωρίς λίαν είχεν άρχίσει πρδς τδν βίον. Διέβλεπε 
μακρόσε άκόμη έν τώ μέλλοντι, άόριστον, άδιάγραπτον έτι μορφήν γυναι- 
κείαν περιβαλλομένην έί άπαυγάσματος ήρέμου τινδς γλυκυτάτου αισθήμα
τος, καί έλεγεν είς έαυτόν δτι τδ άγνωστον έτι τούτο δν θά έγίνετο ή 
σύντροφος τοϋ μέλλοντός του. Ή μήτηρ του δέν υπήρχε πλέον έπί τής 
γής. Έκτδς τής άναμνήσεως ταύτης, τής θρησκευτικής, τής μητρός του, 
καί τοϋ προαισθήματος έκείνου τής μελλούσης συντρόφου, πάσαι αί άλλαι 
γυναίκες δι’ αύτδν συναπετέλουν τήν γυναίκα.

Καί τήν ζωήν τοϋ άνδρός προσωμοίαζε πρδς άνθώνα, ί.ν ώ μία γυνή είνε 
έν άνθος, πρδς ωκεανόν, ού μία γυνή είναι έν κϋμα, πρδς παννυχίδα έρω
τος, έν ή μία γυνή είναι έν φίλημα.

Διατί τώρα ένώπιον τής γυναικδς αύτής, αύτής άκριβώς, αί (δέαι του, 
τά αισθήματα του, ή ψυχή του δλη καταιγιζομένη ύπ' άκρατήτων τινών δυ
νάμεων, έφέσεων ή πόθων, είκή καί τδ πρώτον ήδη έίεγειρομένων έν αΰτώ, 
έπασχεν, ήλλοιοΰτο, παρεφέρετο καί μικρού δεϊν έμαίνετο έν άπογνώσει.. . . 
Καί τήν στιγμήν αύτήν έννόει δτι είς τδν άνθώνα τού βίου του έν άνθος 
μόνον ήδύνατο νά φέρη τδ έαρ, έκείνη ήσθάνετο δτι έπί τδν ώκεανδν 

τής ζωής του ή θύελλα δεινή καί πολυκέραυνος ήδύνατο νά ένσκήψη άπδ 
ένδς βλέμματος έκείνης, καί ή γαλήνη ν’ άπλωθή είς έν της μειδίαμα, 
έπόθει, ήθελεν ή ζωή του δλη ώς μία παννυχίς έπί τά χείλη έκείνης είς 
έν φίλημα μακρδν νά έκρεύση.

Ήσθάνετο παραφρονών· τήν νύκτα έκείνην τδ πάθος ύφέρπον άπδ τού 
σώματος είχεν είσδύσει έν τή ψυχή του δεσπόζον αύτοϋ άπολύτως. Ώς οί 
ύπδ ονείρου στυγνού βασανιζόμενοι καί πάσχοντες έννοοϋσι πολλάκις καθ’ 
ύπνον δτι δέν είναι πραγματικότης δ δνειρωγμδς καί τδν έφιάλτην άγωνιώσι 
ν’ άποδιώζωσιν, ούτω καί αύτδς ήγωνία ν’ άποσείση τδ πιέζον τδν μυε
λόν του άφόρητον βάρος, ν’ άπαλλάέη τδ στήθος του άπδ τής άοράτου πυγ
μής, ήτις συσφίγγουσα αύτδ βαρεία καί άδυσώπητος, όδυνηρώς τήν άνα- 
πνοήν του συνεΐχεν.

’Αλλά μάτην. Τήν αύτήν νύκτα, αυτομάτως κινούμενος, ώς εί αί φρένες 
του κλονισθεϊσαι καί ή θέλησίς του συντετριμμένη ύπήκουον είκή είς τήν 
πνοήν, ήτις ήπείλει νά σβύση τήν ψυχήν του, διά πρώτην φοράν, άποχωρών 
μετά τών δύο συζύγων, συνώδευσεν αύτούς μέχρι τής εαυτών κατοικίας, 
προσενεγκών τή Κυρία τδν βραχίονα.

ΎπήρΕεν ή πρώτη ήδονή, ής άπελάμοανεν άπδ τής γυναικδς ταύτης· καί 
άπήλαυσεν αύτής ώς εικοσαετής έραστής αίσθανόμενος διά πρώτην φοράν 
έπί τδν βραχίονά του τδ βάρος τής χειρδς τής παρθένου ήν άγαπά. Έμέ- 
θυε· καί είπε τήν μέθην του δι’ ολίγων συγκεκομμένων, άνοήτων, παραλόγων 
λέέεων, άκαταλήπτων παντί άλλω έκτδς τής γυναικδς πρδς ήν άπευθύνονται.

’Εντός ολίγων ήμερών κατέστη έκ τών οίκειοτέρων παρ’ αύτή. Είς τάς 
περί τούτου παρατηρήσεις τών φίλων του άπήντα, έφευρίσκων τάς κοινοτέ- 
ρας καί άτυχεστέρας τών έζηγήσεων. Ήναγκάζετο ένίοτε ν' άπαντήση καί 
είς έαυτόν· ώς άπ’ δνειρωγμοϋ άνανήφων τότε ήρώτα καί πάλιν άν ήν άλη- 
θές δτι τήν γυναίκα έκείνην τήν ήγάπα- άν ήτο έρως αύτός. Συναίσθημά τ( 
μύχιον, ώς άμυδρά άνάμνησις, έλάλει είς τδ βάθος τής καρδίας του, τήν 
γυναίκα αύτήν τήν άπεστρέφετο· ήτο κακούργως φιλάρεσκος καί χυδαία τήν 
ψυχήν- έν τοϊς όφθαλμοίς της έφαίνετο .. . ήσαν ώραίοι οί οφθαλμοί της, 
ώραία τά αίματόχροα χείλη της, ήτο ώραία, καί.. «Τήν θέλω τήν γυναίκα 

■ αύτήν!» ’Ιδού τί άπήντα είς έαυτόν καί κλείων τούς δφθαλμούς κατήρχετο 
μίαν έτι βαθμίδα τής ηθικής καταπτώσεως, έν ή άνεπαισθήτως ήκολούθει τδ 
δν έκεΐνο.

Φ
Αύτή, μετά τέχνης ύπερτάτης, μεμετρημένοις βήυασιν υποχωρούσα, ϋ- 

περησπίζετο έν πρδς έν τά χαρακώματα τής προσπεποιημένης άντιστάσεως· 
τούτο έπέτεινεν έν έκείνω τδ πάθος, τήν μανίαν μάλλον άλλως τε άμφότε- 
ροι έμάντευον άλλήλους- αύτή ώμοίαζε πρδς τά φρούρια έκεϊνα, ών α! έ£ω- 
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τερικαί τάφροι καί τά προχώματα έχουσιν άνάγκην τής μεγίστης ύπερα- 
σπίσεως· διότι τά τείχη, ήμιηρειπιωμένα καί σαθρά, πίπτουσιν είς πρώτην 
έφοδον. Μακρά βλέμματα, βραχείς πυρετώδεις λόγοι κρυφίως καί έν σπουδή 
ανταλλασσόμενοι, βιαϊαι ή γλυκεϊαι θλίψεις τής χειρός, αύτά μόνον ύπήρ- 
ίαν έπί μακράν οΙ έπιπόνως κατακτώμενοι σταθμοί έπί τήν όδόν, είς τής 
όποιας τά τέρμα τώ προσεμειδία άκατάληπτος, άνειρώδης έτι δΓ αύτάν ή 
εύτυχία.

«Τήν γυναίκα αυτήν τήν θέλω» έπανελάμδανεν είς έαυτόν· καί ήδυνάτε, 
νά έννοήση, ήδυνάτει ν’ άνακαλύψη έν τή συνειδήσει του άν έν ταϊς λέέεσι 
ταύταις ένείχετο ή εύτυχία ήν έπεδίωκε, άν αυτή ήν ή έκπλήρωσις ένάς πό
θου ή ενός σκοπού παραλόγου· άζ ή δύναμις ή άκρατήτως έλαύνουσα αύ
τάν έπί τής άδοΰ έφ’ ής έκρημνίζετο μάλλον ήέχώρει ήν έρως εΰελπις καί 
ακάθεκτος ή μανία θλιβερά καί άπόγνωσις.

Όλα αύτά τά αισθήματα συνεχέοντο έν τή καταιγιζομένη ψυχή του· ήγά- 
πα, περιεφρόνει, έπόθει, άπεστρέφετο τήν γυναίκα έκείνην.

Τί λοιπάν ήλπιζεν άπ’ αύτής, τ[ έζήτει, τ( έπεδίωκε, τί έπεθύμει ; Τά 
ώραϊον της σώμα; Όχι- μόνη ή κτηνώδης αΰτη έπιθυμία δέν θά ήτο δυ
νατόν έπί τοσοΰτον νά κράτηση τής ψυχής του, ώστε νά νικήση καί συν· 
τρίψη τόν άνθρωπον έν έαυτώ· άλλως τε γυναίκας έπίσης καί υάλλον ω
ραίας εϊχε γνωρίση καί άλλας. Μή τής ψυχής της τάν έρωτα; Αϊ I τήν 
περιφρόνησιν μόνον ήδύνατο νά έπισύρη ψυχή ώς ή έκείνης, ήν έν μυρίαις 
περιστάσεσιν είχε καταγνώσει χυδαίαν, μικράν χαμερπή. Άλλα τί λοιπόν 
τον έδέσμευε παρά τή γυναικί ταύτη;

Δέν έτόλμα νά τά όμολογήση είς έαυτόν αλλά τά ήσθάνετο· δ,τι ήγάπα 
έν εκείνη δέν ήν τά σώμα της μόνον τά ώραϊον ή ή άθλια ψυχή της· άλλ’ 
άμφότερα· ολόκληρον τά όν αύτά ήγάπα τά ώραϊον καί απεχθές.

Νόσος τής ψυχής καί τών αισθήσεων, ήτις χαρακτηρίζει τήν κατάπτωσιν 
ένάς γηράσαντος ήθικοϋ κόσμου. Ή ψυχή πάσχει· ό άρίζων τών πόθων περί 
αύτήν έπί τοσοΰτον ηΰρύνθη, ώστε ή ατμόσφαιρα αΰτη κατήντησε χάος· α
γνοεί πλέον ή ψυχή τί έπιθυμεϊ, τί θέλει· τά όνειρά της, ώς πτηνά έπί ά- 
τέρμονος πελάγους διά τού άέρος διαπορευόμενα, αισθάνονται έκλειπούσας 
τάς δυνάμεις των, καί μετ’ αύτών τήν ζωήν, καί πίπτουσι καί άπόλλυνται 
χωρίς τό βλέμμα των νά δυνηθή ν’ άνακαλύψη έν τώ πέριζ άπείρω 'έν τής 
πραγματικότητος σημεϊον. Τό δνειρον, τά άόριστον, τά άγνωστον, ιδού ά 
πόθος, ή δίψα, ή νόσος τής ψυχής. Καί οΰτω νοσούσα αΰτη, ώς ό οργα
νισμός-ών ύστερικών γυναικών, έχει στιγμάς μανίας, έφέσεις άκαταλήπτους, 
ιδιοτροπίας τερατώδεις. Νομίζει ένίοτε ότι άνακαλΰπτει έκεϊνο τό όποιον 
έπιθυμεϊ υπό τήν μάλλον παράλογον μορφήν, έν τή τερατωδεστέρα άντι- 
θέσει, έν τή πραγματική άρνήσει μιας χίμαιρας, έν τώ σχήματι δΓ ου λαμ
βάνει ϋπόστασιν ή οπτασία παραφρονούντος.

Τό καλόν καί τό κακόν, τό μικρόν καί τό μέγα, τό ώοαΐον καί τό δυσει

δές, ό ουρανός καί ό άδης συγχαίονται πρό τών όμμάτων τής οΰτω νοσού- 
σης ψυχής καί άκατασχέτως, ώς τυφλήν, αύτήν έλκύουσιν, έέαρπάζουσι, 
μεθύσκουσι καί κρημνίζουσιν έν τή σκοτοδίνη έν ή ή ήδονή εινε πόνος, ή 
άπόλαυσις θάνατος, ή ζωή οδύνη.

Τώ ήρνεΐτο έπιμόνως τήν πρώτην μυστικήν συνέντευέιν. Ημέραν τινά 

τώ είπε :
— Γράψε μου·
Τη έγραψε· καί έγραψε ό,τι ό νοσών νους του τώ ύπηγόρευσε · λήρον πυ- 

ρετώδη. τρελλόν, άκαταλόγιστο'·· είχε μεταβληθή είς παϊδα κατά πρώτον 
έρώντα. Έν όλη του τή έπιστολή, άπ’ άρχής μέχρι τέλους, ήγωνία έπανα- 
λαμόάνων ότι αύτή τόν έρωτά του δέν ήδύνατο νά τόν έννοήση, τον έρωτά 
του, ον ούδ’ αύτός έννόει καί μάτην άνέστρεφε καί έέετύλισσεν έν ταϊς φρά- 
σεσιν έκε'ναις έν αίς ή μωρία, ή τρέλλα, ή οδύνη, ή άπόγνωσις άλλοκότως 
έμαίνοντο, έγέλων ή έκλαιον. Ό έρως του έέεφράζετο διά λόγων μίσους, σ! 
τρυφερώτεραι θωπεΐαι διά βλασφημιών, αί οδυνηρότεροι παραφοραί δΓ ένάς 
στόνου ή ένάς δακρύου.

Φαίνεται ότι διά πρώτην φοράν έκείνη άνέγνω τοιαύτην έπιστολήν ■ ό σε- 
σηπώο ρομαντισμός δν άπέπνεε βεβαίως τή ένεποίησεν έντύπωσίν τινα, 
διότι έκτοτε οί πρός αυτόν τρόποι της έγένοντο περιπαθέστεροι, μελαγχο- 
λικώτεροι, τρυφερώτεροι. Ένίοτε, άτενίζουσα αύτάν έστέναζεν· αί βραχεϊαι 
καί λαθραϊαι ένώπιον πολλών συναντήσεις των έγένοντο συχνότεροι· τά 
βλέιιματα καθίσταντο μάλλον έπίμονα, μακρότερα, αί θλίψεις τής χειρός πυ- 

ρετώδεις.
— Γράψε μου » Τώ έπανελάμσανε πολλάκις, διά τόνου οίονεί Ικετευτικού. 

Έπεθύμει τάς έπιστολάς του, άλλ’ αύτή ουδέποτε άπήντα εις αύτάς. Καί 

εκείνος έέηκολούθησε γράφων.
Λ τ

Ημέραν τινά έπέστη καθ’ έαυτόν τεταραγμένος.
— «Ή κωμωδία αΰτη παρατείνεται έπί πολύ», έσκέφθη. Τήν άπεκάλεί 

καό’έαυτόν κωμωδίαν. Διατί κωμωδίαν;— Ούδέποτε εϊχεν άμφιδάλει δτι 
ήπάτων άλλήλουε· δτι άμφότεροι ϋπεκρίνοντο έν μέρος τού όποιου ή προ- 
σωπίς ήτο γελοία- γελοίος αύτός, έκλέίας τόν περιπαθή, παράφοραν αί. 
σΰηματισμόν, ϊνα φθάση μέχρι γυναίκας τοιαύτης· γελοία έκείνη, διότι, ώς 
φαίνεται, έπίστευεν είς τήν τρέλλαν του καί συνεμορφούτο πρός αύτήν ά- 
πεκδεχομένη τάς αισθηματικός του διαχύσεις.—Αλλά τωόντι λοιπόν αύτός 
ΰπεκρίνετο δταν άφίετο παραφερόμενος υπό τού άκατασχέτου λήρου, δν έέή- 
λισσεν έν ταϊς έπιστολαϊς του; 'Έγραφε μυθιστόρημα ή έπασχεν δ,τι ήθελε 
νά έκφράσ/; Γό ήγνόει καί αύτός. Δέν τήν ήγάπα λοιπόν; Όχι· άλλ 
ήσθάνετο τήν άνάγκην νά τήν ίδη. «Τ ή ν θ έ λω τήν γ υ ν αϊ κ α αύτήν».
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Αί λέΕεις αύται άνευ ούδενός αιτίου, ούδενός διατί; ούδεμιάς έόηγή- 
σεως, ένεΐχον τό πάθος του, τόν έρωτα, τήν τρέλλαν.

*
Καί έπασχε· παρημέλει τών έργασιών του· οί συνήθεις του φίλοι τόν'Ε- 

βλεπον σπανιώτερον. Πάντες έγνώριζον τούς λόγους, Εγνώριζον τήν άσ- 
θένειάν του καί Εφαντάζοντο τάς μετ’ έκείνης σχέσεις του άπλώς καί κυνι- 
κώτατα οϊας γυνή τοιαύτη δύναται νά έχη μετά νεανίου συρομένου όπισθεν 
τής έσθήτός της. «Εΐνε ή σειρά του· θά περάση·» Ελεγον.

·$*
Ημέραν τινά διά πρώτην φοράν ήρώτησε καθ’ έαυτόν «όποια ή ήλικία της;» 

Καί ΕΕεπλήσσετο πώς μέχρι τής στιγμής έκείνης ούδέποτε άλλοτε είχε σκεφθή 
περί τούτου. ’Αλλά πρός τί; Α1 τοιαΰται γυναίκες, άπήντα είς έαυτόν, ηλι
κίαν δέν έχουσιν. Ήτο αύτή ή γυνή, εϊκοσαέτις ή τριακοντοϋτις, άδιάφορον 
ή γυνή ής τό παρελθόν ένεΐχεν ώς τι μυστήριον τήν νύκτα έκείνην είς τής 
όποιας τά βάθη ή νοσούσα ψυχή του έπόθει νά είσδύση έτάζουσα καί Εντρυ- 
φώσα έν τώ σκότει ώς έντρυψα ό μέθυσος άναμετρών έκ τών προτέρων τό 
τυφλόν χάος τής μέθης είς ήν κρημνίζει τόν νοϋν του. Καί τότε ήρΕατο 
άποκαλύπτων είς έαυτόν καί πάλιν ο,τι άπό καιρού έγνώριζε καί κατά τήν 
διάρκειαν τής τρέλλας του έφαίνετο λησμονών. Ήν άπεχθής ή Ιστορία τής 
γυναικδς αυτής· είχεν ύπάρΕει τι χείρον ή γυνή κοινή. . .έφριττεν είς τήν Ιδέαν 
—'  ’ Λ· * ■' πρός αύτήν.ταύτην, καί ήσθάνετο έτι μάλλον έλκυόμενος

·$·
— «Γράψε μου τουλάχιστον κα! σύ». Τή 

όλόκληρον εσπέραν·
— «Αΰριον, vol,·· τώ άπήντησεν έκείνη.
Τήν Επαύριον τωόντι μικρόν γραμμάτιου 

χεΐρά του. Ύπέστη έπί τινα λεπτά τής ώρας 
τοϋ τήν πρώτην επιστολήν παρά τής πρώτης Ερωμένης του λαμόάνοντοε 
νεανίου. "Οταν ήδυνήθ ;, άνέγνωσε. «'Οδός.. . άριθ. . . Α. Β.» καί ούδέν 
πλέον· ήν αύτη ή επιστολή όλη· μία διεύθυνσις.

Είχεν ήδη έννοήσει· καί όμως ήρώτα άκόμη έαυτόν. — Εΐνε συνέντευϊις 
αύτη ;

Καί τήν αύτήν έρώ- 
όμμάτων. «Αΰριον τό 
χομένη ένώπιόν του.

διωλίσθησε λαθραίωε ε|ς τήν 
τήν πυρετώδη ανυπομονησίαν

ρώτησιν άπηύθηνε μετ’ όλίγον 
πρωΐ.'» Προσέθηκεν Εκεί, 

— Τέλος πάντων! 
τοιαύτη τώ είχε·, 
άπό τής έσπέ ·α; 
τος, έόλεπεν 
ποτέ είχε κορυφωθή, δπω.

: καιρός παρήλθεν; Διατ'ι γυνή 
Τώρα, άναμετρών τόν χρόνον,

. Ναι, άλλά π 
τούτον άντιστ: 

κεί·. ,ρ. καθ' ήν τό
ι πολύς είχε παρέλθει, καί όμως ή άνυπομονησία του ούδέ- 

ϊδιος ήσθάνετο δτι έπρεπε νά συμβή· είχε 

παρέλθει δ καιρός αύτός χωρίς νά τό έννοήση. Περίεργον καί τούτο!... 

’Αλλά τί πάθος ήτο λοιπόν αύτό;

"Οταν, άνελθών τήν κλίμακα έκρουσε τήν ύποδειχθεϊσαν αύτώ θύραν, 
γυνή μέσης ήλικίας προσήλθε δι’ αύτής διανοιγείσης, καί μετ’ οίκειότητος 
μειδιώσα, ώς παλαιό γνωριμία, τόν προσεκάλεσε νά είσέλθη. ’Εκείνη τόν 
άνέμενεν ήδη. Εϊσήλθον άμφότεροι είς μικρόν οϊθουσαν, ένή ή καθάριος λι- 
τότης τών έπίπλων έμαρτύρει τό έπιμελές καί έκτακτον τής οίκοδεσποίνης. 
Μάλιστα έπί στιγμήν τά βλέμματά του προσηλώθησαν έπί ώραίας, δροσερός 
άνθοδέσμης, ήτις έντός ποτηριού, έπί μικρού κομψού τραπεζίου, άντενε- 
κλάτο έν τώ κατόπτρω δπερ έπί τούτου ήρείδετο. Αίσθημά τι άλλόκοτον 
έΕηγέρθη έν τή καρδία του είς τήν δψιν τών άνθέων αύτών τώ έφάνη ότι 
έν τή οίκία έκείνη, έν ή διά πρώτην είσήρχετο φοράν, καί έν ή εύρίσκετο 
μόνος μετά τών δύο γυναικών αύτών, έκ τών οποίων τήν μέν έ γνώριζε, 
τήν δέ έν τή διανοία του ε’χεν ήδη άποκαλέσει μαστρωπόν, τώ έφάνη ότι 
τά άνθη Εκείνα τώ έμειδίων ώς φίλος’ άλλ’ ύπήρΕε στιγμιαία ή έντύπωσις 
αύτη καί έγέλασεν ευθύς διά τήν άπλότητά του.

Ήσαν μόνοι· ή θυρα είχε μείνει ήμιάνοικτος. Τήν ήρώτησε διά τού 
βλέμματος- έκείνη έμειδίασε κύπτουσα τήν κεφαλήν αύτός έκλεισε τήν θύ
ραν έκαθέσθησαν εΐτα Εγγύς άλλήλων έπί τού αύτοϋ εύρέος άνακλίντρου.

Περιόάλλων αύτήν διά τού δεΕιού βραχίονας, διά τής έλευθέρας χειρός 
του έπαιζε μέ τά πυκνά τρίχαπτα άπό μέσον τών οποίων προέκυπτεν ό 
λευκότατος λαιμός της· άνέπνεεν άπλήστως τό ύπ’αύτής άναδιδόμενον 
όΕύ άρωμα, μεθυσκόμενος ύπ’ αύτοϋ- τό άρωμα έκεΐνο τό ιδιαίτερον, ουτι- 
νος αύτή μόνη έχράτο, τό ίδικόν της, δπερ πάντοτε, άφ' ού είχεν Επιθυ
μήσει τήν γυναίκα αύτήν, ήσθάνετο και έπεζήτει πανταχοΰ, διότι αύτό τό 
άρωμα άπέπνεον έκτοτε οί πόθοι του πάντες, τά όνειρά του, ό πυρετός 
του, ή μανία του. Τά όμματά του προσηλών Εντός τών όμμάτων της, είχε 
πλησιάσει τό πρόσωπον του είς τό πρόσωπον της. Εγγύτατα· έπί τά οπαί- 
ροντα χείλη του έπλανώντο λόγοι παράφρονος καί μειδιάματα ήλιθίαυ. Τί 

τή έλεγεν;... .
Τά χείλη των ήνώθησαν είς έν σπασμώδες, μακρόν, τρελλόν φίλημα· ήτο 

τό πρώτον.
Ήσθάνθη τό σώμά της καμπτόμενου ύπό τόν βραχίονά του· ό τράχηλός 

της έπί στιγμήν έλιγύσθη, ή κεφαλή της αίφνης άνετράπη πρός τά όπίσω, 
Ενώ αί χεΐρές της άσθενώς τόν έσυρον πρός έαυτήν’ είχε κλείσει τους 
όφθαλμούς. Παράφορος ύπό μυρίων Επιθυμιών τήν στιγμήν έκείνην έλησμό- 
νει τά πάντα, καί ήσθάνετο τήν εύτυχίαν, τόν έρωτα, τήν άνέκφραστον 
έκείνην μέΰην ή ζάλην έν ή ή ζωή σταματά, ό νοΰς ώς σπινθήρ κεραύνειος 
φεύγει, άγνωστον πού, ή καρδία παραλύεται καί σιγά.
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Αίφνης φωνή παιδίου καί κατεσπευσμένα βήματα ήκούσθησαν έν τώ έέω 
θαλάμω.

— 'Η κόρη μου!... .
Άνέκρ αέεν ή ώραία παραδιδομένη καί άνεπήδησεν άπό τοϋ ανακλίντρου 

ώς ηθοποιός, τήν λειπόθυμον προσποιουμένη, εις τήν κραυγήν «πυρκαϊά!»
Αυτός έπί στιγμήν έμεινεν άναυδος καί μειδίαμα άγανακτήσεως καί άδη- 

μονίας διέστειλε τά χείλη του.
— ”Α! αλήθεια έχεις καί κόρην...

Καί όμως έν τή οίκία της καθ’ έκάστην έδλεπε τό μικρόν κοράσιον, δπερ 
ή μήτηρ του περιέβαλλε διά μυρίων θωπειών καί φροντίδων· άλλ’ ούδόλως 
προσεϊχεν είς αύτό- άντιπάθειά τις μάλιστα, άνεέήγητος, τόν άπεμάκρυνεν 
αείποτε άπό τής μικρός κόρης, ή τής πατρικής οικίας οί συνήθεις φίλοι 
έπεδαψίλευον συναμιλλώμενοι θωπείας εύπροσδέκτους τή υητρί.

Φαίνεται ότι ή έενίζουσα αύτούς τήν στιγμήν έκείνην γυνή ήν φίλη οικο
γενειακή, ήν συχνά έπεσκέπτετο ή μικρά. Έν τούτοις, έ£ω ήκούοντο α! 
συνομιλία, τών δύο αύτών καί έτέρας γυναικός, τής παιδαγωγοϋ· μετά 
βραχύ αί φωναί άπεμακρύνθησαν γενόμεναι άσθενέστεραι· εΐχον είσέλθει 
είς άλλο δωμάτιον ή άπέλθει. ’Εκείνη άνέμενεν όρθια, τείνουσα τό ούς· 
αύτός είχε καθεσθή καί πάλιν έπί τοϋ άνακλίντρου καί τήν προσέολεπεν 
άλλοκότως ιιειδιών.

— Είναι μήτηρ· έσκέπτετο καθ' εαυτόν είχε σχεδόν πέσει· ή φωνή τοΰ 
τέκνου της τήν έσωσε. . . τήν φοράν αύτήν όποια σύμπτωσις ! Άλλ’ όντως, 
καρδία μητρός έλάνθανε λοιπόν ϋπό τό στήθος τής γυναικός αυτής; καί ή 
καρδία αυτή έ£ύπνησεν αίφνης, τήν στιγμή·' έκείνην;

Προσεπάθει νά διακρίνη έν αύτή μεταβολήν Ttva· τώ έφαίνετο οτι ή έρω- 
μένη του έ£έλειπε· καί έύήτει ν’ άναγνωρίση τήν μητέρα· καί, ώς μήτηρ, 
ήσθάνετο ότι ή γυνή αϋτη παράδοϊόν τινα μαγείαν έέήσκει έπί τών αισθή
σεων του· έν νέφος διήλθε πρό τών όμμάτων του- ή κεφαλή του περιεστρέ- 
φετο, έ£αλί£ετο· ήθελε νά όρμήση, νά ριφθή γονυκλινής πρό τών ποσών της, 
νά καλύψη τάς χεϊράς της διά φιλημάτων. . . τήν έβλεπε μεγαλινομένην πρό 
τών τεθολωμένων όμμάτων του· δέν ήτο πλέον ή γυνή ή πρό μικρού άφιε- 
μένη έντός τής άγκάλης του, ώς εΐχεν άφεθή έν τή άγκάλη τόσων άλλων... 
ήτο μήτηρ...

Α’φνης ή θύρα διανοίγει ά^οφητεί καί ή μορφή τής οϊκοδεσποίνης προέ- 
κυψε μειδιώσα πάντοτε.

— «'Οποία σύμπτωσις!» είπε χαμηλοφώνως· «άλλά μή σας μέλη....» 
καί ποιούσα διά τής κεφαλής εΰγλωττον νεϋμα άπεσύρθη κλείουσα τήν 
θύραν.

’Εκείνη τότε προσήλσε καί πάλιν παρ’ αύτώ καί έκαθέσθη σχεδόν έπί τών 
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γονάτων του· οί βραχίονές της περιέβαλον τόν λαιμόν του· μειδιώσα προσ- 
ήγγιέε τά χείλη της είς τό στόμα του. Αύτός άπέστρεψε τήν κεφαλήν... 
'Ρίγος άπεχθείας συνέστειλε τά νεϋρά του· τό φίλημα έκεϊνο τής χείρονος 
εταίρας τόν έκαμε νά φρικιάση ώς άπειλή· άπωθήσας αύτήν ήγέρθη.

— « Τ( κάμνεις ; ».. .
— «’Απέρχομαι. » Ήτο ωχρός καί τό βλέμμα του έβυθίίετο ό£υ καί άμεί- 

λικτον ώς μάχαιρα έν τή μυσαρό άναισθησία της· ώχρίασε καί αύτή· άλλ’ 
έκ λύσσης· μόνη ή φιλάρεσκος ήσθάνθη έν αύτή τήν έσχάτην ύοριν.

$
Φθάσας διά βεβιασμένων βημάτων πρό τής θύρας, πρίν ή άνο(£η αύτήν 

έπέστη καί τήν ήτένισε καί πάλιν. "Ιστατο έκεϊ, όρθία, μέ τό σώμα κεκλιμ- 
μένον όλίγον πρός τά όπίσω, διά τής αριστερός χειρός έρειδομένη είσέτι έπί 
τοϋ άνακλίντρου, διά τής δεέιός βιαίως συνεσπασμένης συμπτήσσουσα τά 
έπί τοϋ στήθους της τρίχαπτα, άκίνητος, γενομένη αίφνης κατέρυθρος, τό 
βλέμμα της βυθίζουσα καί αύτή είς τό βλέμμα του, προκλητική, ώραία.

Ήτο αύτή ή γυνή ήν εΐχεν έπιθυμήσει, ή γυνή ήν εΐχεν άγαπήσει, έκείνη 
ήτις τόν καθίστα τρελλόν ήτο αύτή έν όλη της τή καλλονή, περιοαλλομένη 
ύπό τοϋ άπαισίου έκείνου σκότους δπερ έμέθυσκε τήν ψυχήν του, προκα- 
λοϋσα διά τών άστραπτόντων όμμάτων της κο) τών αίμασσόντων χειλέων, 
άπό τού βάθους τής έαυτής άτιμίας, ολόκληρον τήν μωράν κοινωνίαν.

Τήν στιγμήν έκείνην ή νόσος του τόν έκυρίευσεν ολον άκατασχέτως· 
παρεφρόνει, άπώλλετο· ώρμησε πρός αύτήν ώς θήρ πληγείς· διά τών βρα
χιόνων του περιέβαλε τό σώμά της σφιγκτά, ώς θέλων νά τήν συντρίψη έπί 
τοϋ στήθους του... δέν έβλεπε πλέον, καί τά χείλη του άσπαίροντα, μα- 
νιωδώς. έςήτησαν τά χείλη της.

Έλιγύσθη έκείνη έπί- στιγμήν έν τή βιαία περιπτύέει, άλλ’ άναλαμοάνουσα 
αίφνης τάς δυνάμεις της καί τανύουσα τά νεύρα, ήγωνίσθη ν’ άποσπασθή, 
νά έκφύγη άπό τοΰ έναγκαλισμοΰ έκείνου· άπέστρεψε βιαίως το πρόσωπον 
άπό τών έητούντων τό φίλημά της χειλέων του, καί διολισθαίνουσα αίφνης 
άπό τής άγκάλης του, άπεμακρύνθη άνορθοϋσα ύπερηφάνως τήν κεφαλήν.

Άσθμαίνουσα, έτεινε τήν χεϊρα πρός τήν θύραν καί διά σταθερός φωνής·
— « Φύγε I » τώ είπε.
Αύτός ήσθάνετο τήν ήττάν του- ήθέλησε νά μειδιάση· άλλά μορφασμός 

μόνον διέστειλε τά χείλη του, £ηρά καί φλέγόμενα έτι ύπό τής προσδοκίας 

τοϋ φιλήματος.
Έκλινε τήν κεφαλήν καί έΕήλθεν. -*·*  τ
Δέν έτανεϊδον πλέον άλλήλους.

Αγησίλαος Γιαννοπουαος Ηπειμγης



άΓ- -σ- ■έτ- Ar-J- •J--

ΜΗΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΕΜΕΝΑ;
Γιά ’πές μου λουλουδάκι μου ποιος σ’ Εστειλε ’σ’ έμένα 

Μεσ’ ’στό χειμώνα τ/jc καρδιάς άνοιΕι νά χαρίσης; 
Καί ποιά χείλη σ’ δρμήνεψαν πολυαγαπημένα 
’Στά μαραμένα χείλη μου ζωή νάρθής νά χύσης;
Μήν είσαι άπ’ τήν αγαπημού; μή σ’έστειλε ή καρδιά της 
Κ’ ήρθες κρυφά ’στά στήθη μου νά είπής τά μυστικά της; 
Τήν παρθενιά ποΰ κρύβουνε τά φύλλα σου κλεισμένη, 
Μήν εινε άπ’ τήν παρθενιά τοϋ κόλπου της κλεμμένη ; 
Μή ’φύτρωσες ’στδ φίλημα ποϋστελνε μέ τ’ αέρι 
Καί είνε αύτδ ή μυρουδιά ποΰ ή καρδιά σου φέρει; 
Γιά ’πές μου πρΙν ’στδ κόρφο μου σέ βάλω φυλαχτάρι 
Μή σουστρωσε προτήτερα τδ στήθος της κλινάρι 
Καί σέ νανούρισε ή καρδιά μέ τδ γλυκό παλμό της 
Καί τώρα σ’ έστειλε ’σ’ έμέ μ’ Εν’ άναστεναγμό της ; 
Καί μή μεσ*  ’στά φιλήματα καί τά στεναγματά της 
Τής Εέφυγε τδ μυστικό ποΰ κρύοει ’στήν καρδιά της;
Μήν είπε κάνα όνομα ;..............πώς αγαπάει κάνένα ; . . .
Μή τδνομά μου ’πρόφερε;..............μήν άγαπάει έμένα; . .

1885 ' ‘ ' ψ.·.

ΟΝΕΙΡΑ
ρΕίΐαα τ’ αστέρια τ’ ούρανοϋ πού τρέμανε λαχταριστά 
καί μέσ’ ’ς τδ χάος έλαμπαν των’ άπδ τάλλο χωριστά· 
έθαύμασα τή λάμψι των, έθαύμασα τδ φώς των 
καί ήθελα γιά μιά στιγμή νά ήμουν άδελφός των 
μά είδα τά ματάκια σου καί είπα μυστικά ; 
τάστρα τής γής φωτίζουνε καί λάμπουν πειδ γλυκά. 
"Αχ! πόσα φέρνει μιά στιγμή, μιά ώρα πόσα φέρνει!. . 
Χωρίς νά θέλη κάποτε τήν κεφαλή της γέρνει, 
καί δίχως νά τδ στοχασθή τυχαίνει νά γλιστρήσουν 
τά δλόχρυσά της τά μαλλιά καί ’λίγο ν’ άκουμπίσουν 
’ςτδ μάγουλό μου άκακα — Σηκόνει τδ κεφάλι 
καί φεύγει καί Εανάρχεται καί Εαναφεύγει πάλι· 
περνάει ώρα ύστερα, τήν χάνω άπ' τά πλευρό μ.υ. 
μά τά μαλλιά της πάντοτε νοιώθω ’ς τδ μάγουλό μου.

>883 Ι.Κ.Π...1883

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΡΕΣΚΕΙΝ

ιακοινούσα θαρραλέως άξίωμά τι, οπερ είνε ό καρπός καί ή 
περίληψις μακρών σκέψεων, γνωρίζω ότι κατ’άρχάς θέλω 
συνταράξει καί έκπλήξει τάς άναγνωστρίας μου, άλλ’ είμί 

βέβαια, ότι παρακολουθουσαι τήν άνάπτυξιν τής ιδέας ταύτης, θά 
συμφωνήσωσι τέλος μετ’εμού.

’Ιδού λοιπόν τά αξίωμά μου : ολόκληρος ή ύπαρξις τής γυναικός, 
συνίσταται εις μοναδικήν τινα τέχνην, ήτις είνε ή μόνη αύτής ισχύς, 
την τέχνην τον άρέσκειν.

Είτε έξ αιτίας του φυσικού καί ήθικού αυτής όργανισμ.ού, είτε ένεκα 
των κοινωνικών όρων έν οίς ζή καί κινείται, ή γυνή, λέγω, δεν έχει ή 
μίαν αρετήν ν’άσκηση, έν προτέρημα ν’απόκτηση, ϊνα έκπληρώση 
τήν αποστολήν της' αρετή καί προτέρημα φέρουσι τό αυτό όνομα καί 
καλούνται τό δώρον τού άρέσκειν. Όθεν προκύπτει, ότι ή ανατροφή 
τής γυναικός πρέπει νά έχη ώς βάσιν καί κύριον άντικείμενον τήν σπου
δήν τής τέχνης τού άρέσκειν.

Βλέπω άπό τούδε σκωπτικόν μειδίαμα άναφαινόμενον επί τών χει- 
λέων τών άναγνωστριών μου, καί παρατηρώ μάλιστα έν τοΐς οφθαλμοΐς 
τινών έξ αύτών διαλάμπουσαν τήν άγανάκτησιν, επομένως σπεύδω νά 
συμπληρώσω τήν σκέψιν μου.

Άξιώ ν’άποδείξω, ότι ούδέν είνε σοφώτερον, χρηστότερου καίάλη- 
θέστερον τής κατ’ επιφάνειαν τοσούτον κούφου θεωρίας μου- δια τούτο 
ζητώ υιόνον νά εύαοεστηθώσι ν’ άκολουθήσωσι τον συλλογισμόν μου.

Καί πρώτον τί είνε ή τέχνη τού άρέσκειν;
Έχω έδώ ύπό τήν χεϊρα μικρόν τι σύγγραμμα φέρον τον τίτλον 

τούτον. Είνε ύπογεγραμμένον διά. τού ονόματος άνδρός νουνεχεστάτου, 
όστις έσχε ποτέ μεγάλην φήμην, καί ούτινος αί συγγραφαί άπολαύουσιν 
άναμ.φισβητήτου ύπολήψεως έν τω έπικινδύνω τούτω είδει, έν ώ ή 
εσωτερική σκληρότης μετριάζεται διά τής εξωτερικής ώραιότητος.

Πιστός εις τάς ύλιστικάς του θεωρίας, τίθησιν ώς άρχήν, ότι διά τό 
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ήμέτερον φΰλον, ή τέχνη του άρέσκειν είνε τ, τέχνη τού ένδύεσθαι, τ. έ. 
τού έπιδεικνύειν τά προτερήματα καί χποκρύπτειν τά έλχττώματα, 
άτινα ή φύσις διένειμεν εις έκάστην γυναίκα.

Έπΐ τού θέματος τούτου, ό συγγραφεύς έ'γραψεν άρθρα τινά περί 
συρμού, όποια εις άνήρ δύναται νά γράψη.

Θά ωκτειρον πολύ την δυστυχή γυνχΐκχ, δσον θελκτική καί άν ύπήρ- 
ξεν άλλως, ήτις θχ έσκέπτετο ν’άκολουθήση τάς συμ-βουλάς ταύτας καθ’ 
δσον άφορχ τχς έσθήτας καί τά περιστήθια- κχΐ άν ή τέχνη τού άρέ
σκειν συνίστχτχι πραγματικώς εις τον τρόπον τού ένόύεσθχι κομψώς, ό 
πνευματώδης συγγραφεύς περί ού ομιλώ, δέν θά ήτο βεβαίως δ καθη
γητής, δν θά συνίστων. ’Αλλά παραδεχόμενος τις δτι θ’ άνεκαλύπτετό 
ποτέ τό μυστήριον τού μεταφορφούν γυνχΐκχ άσχημον κχΐ κακής σωμα
τικής κατασκευής εις χχρίεσσχν νηρηίδχ διά μέσου κοσμημάτων τινών 
η τίνος στηθοδέσμου δεν θά έδίδχσκε την τέχνην τού άρέσκειν.

Ύψηλότερον πρέπει νχ ζητήση τις τό μυστήριον.
Ούδέν εύρίσκω κχλλίτερον, δπως γίνω κχτχληπτή, ή νά διηγηθώ μι- 

κρχν τινχ άπλουστάτην κχΐ άληθεστάτην ίστορίχν, ήτις νομίζω ότι 
περιλαμβάνει τον ορισμόν δν προσπχθώ νά δώσω.

Ή ήρωίς μου ήτο είκοσι δύο έτών δτε έχήρευσε, κχΐ δέν έμενε πλέον 
χύτη έκ τής εύτυχίας της, ή έν τέκνον, μικρόν τι άρρεν δέκχ οκτώ μη
νών. Άνατραφεΐσα έν τή μεγχλειτέρχ εύπορίχ, ούδόλως ήδύνχτο νά 
προίδη την διπλήν συμφοράν την έπελθούσχν αύτή έκ τής άπωλείχς 
τού τε φυσικού στηρίγματος, δπερ εϊχεν έκλέςει, κχΐ τής περιουσίας ήν 
οί συγγενείς της είχον μεταβιβάσει χύτή. Άλλ’ χύτη ήδύνχτο νχ κέρ
διζα) πρός έχυτήν δλχς τχς κχρδίχς κχΐ νχ αίχμαλωτίζη τήν στοργήν 
όλων έκείνων, οΐτινες τήν έπλησίαζον, χποκχλύπτουσχ χύτοϊς πάντα 
τχ θελκτικά, προτερήμχτχ τής έξαιρέτου κχρδίχς της.

’Αγαθή άνευ χδυνχμίχς, δίκαια άνευ σκληρότατος, περιποιητική 
άνευ δουλοπρεπείχς, πνευματώδης άνευ μ.οχθηρίχς, ευπροσήγορος κχΐ 
ένάρετος, κομψή καί μετριόφρων, ήδύνατο νά άρέσκη φυσικώς, άνευ 
κόπων. Τί συνέβη είτα; Ή δυστυχία της διήγειρεν εις τό άνώτατον 
σημεΐον τό ένδιαφέρον, καί έκαστος έ'σπευσε νχ φανή χύτή ωφέλιμος.

Το ένδιαφέρον τούτο έςεδηλώθη ένίοτε διά τρόπου ολίγον . . . ζωη
ρού, έννοεΐται, υπό τινων προσώπων τά όποια ίκέτευσεν ϊνα έπιτύχη 
σύνταξιν όφειλομένην εις θυγατέρα στρατηγού, θχνόντος έπΐ του πεδίου 
τής μάχης- τότε έξεδηλώθη έν όλη της τή λαμ,πρότητι, ή λαμπρά άξια 

ε τής γυναικός, ήτις γνωρίζει ν’άρέσκη κχΐ ήτις χπεφχσισεν έν τούτοις 
ουδέποτε νά. εύρεθή εις διχστασιν μετά τής τιμ-ής κχΐ τής αρετής της.

Τί συνέβη όταν οί προθυμότατοι ούτοι προστχται ήδυνήθησαν νά 
πεισθώσιν δτι εύρίσκοντο απέναντι μ.ιάς των αγνοτήτων έκείνων, των 
έν ταύτώ φυσικών καί λελογισμένων, πρό τών όποιων τά πάθη καί ό

■ ανθρώπινος έγωϊσμός όφείλουσι νά ύποκλίνωσι : Έγένοντο ώς ήδύνχτο 
τις νά ύποθέση κακεντρεχείς ή αδιάφοροι; Οχι- Τό θέλγητοον δπερ 
έζήσκει ή νεαρά γυνή ήτο τοσούτον όζύ, τοσούτον άκαταμάχητον,ώστε 
ήδυνήθη νά διατηρήση έν τω αριθμώ τών πλέον άφοσιωμένων φίλων 
της, έκείνους μάλιστα, ών ήδυνήθη δι’ένός βλέμματος, διά μ.ιάς λέξεως 
νά μηδένιση τάς ένοχους έλπίδας’ καί αί εύγενεΐς αύται καί άγναΐ φι-

■ λίαι ύπήρξαν τοσαύτα βέβαια στηρίγματα, έφ’ών έστήριξε τον βίον της. 
Κ Τέλος δτε ό θάνατος τήν κατέλαβεν, άφ’ού έξεπλήρωσε τό έργον

της, τ. έ. άφ’ού άπεκατέστησε τόν υιόν της άξιον έαυτής, καί έ'δωκεν 
αύτώ έντιμον στάδιον, δέν άφήκεν ή καρδίας τεθλιμμένα' καί προσφι- 
λώς άφωσιωμ.ένας τή μνήμη της. Ή είκών της άναπολουμένη συχνάκις 
ύπό τών φίλων της έν ταΐς φιλικαΐς συναναστροφαΐς, έφαίνετο είσέτι 
περικεχυμ-ένη έκ τής άμιαήτου έκείνης χάριτος, τού τοσούτον ήδέος 
έκείνου θελγήτρου, ών ένεκα είδε τόν βίον της άρξάμενον ύπό τοιούτους 
θλιβερούς οιωνούς νά παρέλθη ήρεμος, σχεδόν εύτυχής, έν μέσω τών 
φίλτρων ύφ’ών έπλασθη, άσκούσα ούτω τήν τέχνην τού άρέσκειν. Τδου, 
νομίζω, ή σκέψις μου αρκετά σαφώς έρμ.ηνευθεΐσα δι’ένός παραδείγμα
τος· ή τέχνη τού άρέσκειν δέν εινε λοιπόν μόνον ή τέχνη τού έλκύειν 
τάς καρδίας, άλλα προσέτι ή τού παγιούν αύτάς· ούτω δέν πρεπει νά 
συγχύση τις τήν φιλάρεσκου γυναίκα, μετά τής γυναικός ήτις θελει ν( 

Β άρέσκη.
ΤΙ πρώτη είνε ματαιόφρων, δόλια, ανόητος καί φίλαυτος· δύναται 

νά προκαλέση πρός στιγμήν τήν προσοχήν, άλλ’ ή ψυχρότης τής καρ
δίας της άπομακρύνει ταχέως έκείνους, ούς αί μ,ικραί της πανουργία·, 
ήδυνήθησαν κατ’ άρχάς νά έξαπατήσωσι. Ή ζηλοτυπία τήν κατα- 

Β τρώγει, δέν δύναται νά ύποφέρη τάς νεωτέρας έαυτής γυναίκας, αί 
Ε- έπιτυχίαι των τήν κάμνουν νά πάσχη δεινώς. ‘Η φιλάρεσκος είνε ιδιό

τροπος. ένίοτε όζεΐα και δηκτική, καί άριθμεϊ σχεδόν τοσούτους έχθρούς, 
όσους ηδυνήθη νά πλάση λατρευτάς διά αίαν ήμέραν ή ώραν.

ΤΙ δεύτερα, ή γυνή ή γνωρίζουσα τήν τέχνην τού άρέσκειν. ε νε 
πλήρης φιλανθρωπίας, έπιεικείας. ά-αθότητος" δύναται νά μη έλκύη 

ί

I

ί
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αμέσως τό βλέμμα- άλλ’ εάν όμιλή ή μειδιά, τότε θέλγει. Έν τω οϊκω 
της δεν επιδεικνύει τό εαυτής πνεύμα, ΐν’ άφήση νά διαλάυ.ψωσιν ή 
εύφυία καί τά προτερήματα των άλλων έκτος του οίκου της γνωρίζει 
ακριβώς να συμμορφωθή προς τάς διαθέσεις καί νά κολακεύση τάς ιδέας 
εκείνων, οϊτινες την δέχονται εν τώ οϊκω των, χωρίς νά βιάση έαυτήν 
προς τούτο- διότι εύρίσκει την μεγαλειτέραν της εύχαρίστησιν έν τη 
ήδονη των άλλων. Εΐνε αγαθή, επιεικής, φαιδρά' ούδεΐς σκέπτεται 
νά προξενήση αύτη την έλαχίστην ανησυχίαν, διότι καί αύτη άσχο- 
λεϊται άπαύστως εις το ν’άπομακρύνη πάσαν μέριμναν η ανίαν άπο 
εκείνους, οϊτινες την περιστοιχίζουν, καί πάντα ταύτα πράττει, έπί σκοπώ 
βεβαίως λίαν έπαινετω, τού νά ήνε ευχάριστος.

Λοιπόν ή τέχνη τού άοέσκειν, ούτως έννοουμένη δέν οφείλει νά ήνε, 
ώς έτόλμησα νά τό γράψω άνωτέρω, ή ουσιώδης βάσις της ανατροφής 
της γυναικός;

Έν τη γυναικί δέν ύπάρχει όρασις. άλλ’ επιρροή. Δέν δύναται νά 
έπιβάλη την σκέψιν της, την επιθυμίαν της, την γνώμην της, η διά 
πειστικότητος, έπειδή ή φύσις καί ό νόμος, ήρνήθησαν αύτη, ή μέν την 
ίσχύν τού έπιβάλλεσθαι, ό δέ τό δικαίωμα του άρχειν. Ιδού ούτω τό 
λογίδριον, όπερ πάσαι αί μητέρες ώφειλον νά κάμωσιν εις την θυγατέρα 
των καθ’ήν ήμέραν ήθελον κρίνει αύτην έν ηλικία τοιαύτη, ώστε νά 
δΰνηται νά σκέπτηται καί νά κοινή.

«Τέκνον μου, ή άληθής ισχύς της γυναικός εΐνε ή χάρις, ή αγάπη, 
τό θέλγητρον. Ούδόλως θά σέ ώφεληση αν ήσαι ωραία, πνευματώδης, 
πολυμαθής, καλλιτέχνις, καί νά έχης άπειρα προτερήματα, έαν δέν 
συνδυάσης προς τάς άρετάς ταύτας, καί τι τό γλυκύ καί πειστικόν, 
όπερ πάσα γυνή οφείλει νά προσπαθήση ν’άποκτήση έκ φόβου μή εΐνε 
άνευ ισχύος έν τε τή οικογένεια της καί έν τω κόσμω.

«’Αλλά μή νομίσης ότι τούτο δύναται νά έπιτευχθή έν μιά ημέρα. 
Θά σέ βοηθήσω εις τό έργον εις ο οφείλεις νά ύποβληθής, άρκεϊ συ νά 
μοί παράσχης πάσαν τήν συνδρομήν της καρδίας σου καί της εύφυίας 
σου- διότι ϊνα επιτύχω τόν σκοπόν ον προτίθεμαι διά σέ, πρέπει πρό 
πάντων νά κατέχης τρεις άρετάς, άς δέν εΐνε πάντοτε ευκολον ν’άσκή 
τις' τήν καλοκάγαθίαν, τήν άφοσίωσιν, τήν αύταπάρνησιν.

«'Έκαστον νεον βήμα, όπερ θά κάμης έν τώ βίω σου. πρέπει νά 
ήνε σεσημειωμένον διά τίνος νίκης κατά τής φι.Ιαυτίας, :Γ~'.ζ ν.χ-τν.- 
πνίγει πάντα τά εύγενή αισθήματα. Άλλ’ έάν έπιτύχης ούτω νά χα- 

λιναγωγήσης ούτω πάντα τά εγωιστικά σου ένστικτα, θά λάβης τήν γλυκυ- 
τέρανκαΐ ώφελιμωτέραν τών αμοιβών, θά εύρης τήν τέχνην τοΰ άρέσχειν.

«Θά συζευχθής ήμέραν τινά- άναλογίσθητι ότι πρέπει ν’άρέσης εις 
τόν σύζυγόν σου" έκεϊ έγκειται τό μυστικόν, δι’ού θά έλκύσης εις τόν 
οίκον τόν άνδρα τόν διατεθειμένου πάντοτε ένεκα τής φύσεώς του, τών 
έμφυτων ορμών του, τής αγωγής του, νά διάγη έκτος αύτοϋ.

«'Άπασαι αί νεάνιδες συζευγνυόμεναι νομίζουσιν, ώ τάς μικράς αλα
ζόνας ! άτι αρκεί ώραία όψις, ίνα προσέλκυση προς έαυτάς τήν καρδίαν 
ενός συζύγου- φευ ! ούδέν όλιγοχρονιώτερον τής έντυπώσεως τής πα
ραχθείσης ύπό τής καλλονής, καί βαρύνεταί τις ταχέως θεωρών τάς 
ώραιοτέρας γυναίκας. Ή διατήρησες τής καλλονής εΐνε βεβαίως καθή
κον άλλ’ δ,τι πρό πάντων χρειάζεται ΐν’ άρέσκη γυνή τις εις τόν σύ
ζυγόν της, εινε τό νά μή δύνηται ούτος νά εύρη άλλο μέρος καλλίτερον 
τής έν τω οϊκω του γαλήνης, άναπαύσεως, γλυκύτητος καί φαιδρότητος, 
ήτις άναπαύει αύτόν έκ τών εξωτερικών άσχολιών του καί τής εργασίας. 
Θά ήνε βέβαιος, κόρη μ.ου, ότι θά εύρη παρά σοί ώς παρά τω καλλι- 
τέρωτου φίλφ, ενίοτε καλήν συμβουλήν, πάντοτε δέ τάς συμ,παθεστάτας 
παρηγοριάς ψυχής, ήτις δέν φοβείται άφθόνως νά τάς παρέχη.

«Άναμ.νήσθητι προσέτι ότι πρέπει ν’ άρέσκης εις τά τέκνα σου. 
Ποοσπάθησον νά κατέχης πάσαν τήν καρδίαν των καί θά ήσαι πλέον 
ή ό οδηγός των, θά ήσαι ή εμπιστευμένη των καί ή προτιμητέα σύν
τροφός των. Είθε νά μή βλέπωσιν άλλο τι τοσούτον καλόν καί προσφιλές 
όσον τήν μ.ητέρατων. Έσο δι’αύτά τό ύπόδειγμα τού καλού καί 
αγαθού καί σοΐ εγγυώμαι ότι οί μέν υιοί σου θά γίνωσιν έντιμοι καί 
άξιόλογοι άνδρες, αί δέ θυγατέρες σου γυναίκες σώφρονες καί θελκτικαί.

«Μή άμελήσης ν’ άρέσης τοϊς φίλοις σου, καί ή οικία σου έσται ό 
εκλεκτός τόπος διά τάς πνευματώδεις καί εύγενεΐς ψυχάς- θά κατα- 
σταθής τό κέντρον καί ό άξων πολυτίμου φιλίας, ήτις θά δυνηθή μά
λιστα νά σέ άπαλλάξη πολλών ανιών.

«Τέλος πρέπει έτι ν’άρέσκης τοϊς πάσι, ν’άρέσκης τώ κόσμω όλο- 
κλήρω, διά νά κατορθώσης νά προφυλαχθής άπό τών χαμερπών ζηλο
τυπιών του, τών εκδικήσεων, τών μικροπρεπών του προσβολών. Άνα- 
λογίσθητι πάν άγαθόν, όπερ δύνασαι νά παρασκευάσης ούτω, καί πόσον 
εινε εύχάριστον νά δημιουργήσης έαυτή συμπάθειας ίκανώς ζωηράς, 
όπως διαθέτης τήν έμ,πιστοσύνην τών μ.έν, τήν δύναμιν τών δέ, πρός 
ωφέλειαν τών δυστυχούντων.»
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Ιδού, άγατηταί μ.ου άναγνώστριαι, αί συ'ζβουλ.αί ας θά έ'διδον εις 
την θυγατέρα μ.ου καί εις πάσαν νεάνιδα, ητις θά <ζέ ήρώτα πώς οφείλει 
νά διαγάγη τον βίον της. Έπέτυχον εις το νά [ζεταδώσω εις ύ’ζάς τήν 
σκέψιν ύφ’ής έ[ζφοροϋ;ζαι; Φοβούμαι [ζή κατεχρησάιζην τοΰ του λέγειν 
δικαιώματος μου. Ιδού ότι φοβούμαι μ.ή έγενόμην ύμϊν οχληρά ! καί 
τούτο μοί άποδεικνύει άπας έτι πόσον ή τέ^νη τοϋ άρέσκειν είνε δύσ
κολου νάέφαρμοσθή.

[1885] ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Μ. ΛΑΜΝΗ
(Έχ τών της Mnw de Savcrny).

Μ’ έσαγήνευσε παρέκει μουσική πτηνών εύλάλων 
Χιλιόστομος έπλήρου τδν αίθέρα μελωδία·
Παν πτηνδν πρδς φίλον άνθος ένετρύφα γλυκοψάλλον 
Καί έστέναζε βαθέως ή άλγοϋσα μου καρδία.
Άλλ’ οΰδέν πτηνδν έν τούτοις έκελάδει, ώς έκείνη· 
Ή φωνή της μελωδίαν γλυκυτέραν όλων χύνει.

Καί άνύψωσα τδ βλέμμα είς τά ύψη τοϋ αΐθέρος,
Όπου λάμπουν τόσα άστρα τ’ ούρανοΰ χαριτωμένα.
Ώ, τήν λάμψιν των δέν τρέφουν συμπαθείς παλμοί καί έρως· 
Δέν ώμοίαζεν έκείνης άστρον τ’ ούρανοΰ κανένα·
Ώς αύτήν, ώραϊον άστρον δέν έγέννησεν ή σφαίρα·
Ή αγάπη μου είν’ όλων τών άστέρων λαμπροτέρα.

ΤΤ ΦΙΑΗ ΜΟΥ

|ί“|ήν ζητώ παντού... Καί όμως είναι πάντοτε έμπρέςμου 
Κ’ είς τά χείλη μου πλανάται άεννάως τ’ όνομά της!
Τήν ζητώ έντδς άνθοϋντος καί έντδς ώραίου κόσμου 
Καί έν τούτοις δέν εύρίσκω έν άπδ τά θέλγητρά της.
Είνε ρόδα κ’ είνε ρόδα, είνε κάλλη κ’ είνε κάλλη, 
Άλλ’ ή φίλη μου έπλάσθη μία μόνον, όχι άλλη.

Είν’ ή όψις της χαρίτων ανθοδέσμη ούρανίων·
Μειδιά καί αναθάλλει, ώς παράδεισος, ή φύσις·
Τήν λατρεύω ! Τ’ όνομά της μέ μαγεύει, ώς χιζίων 

Άηδόνων μελωδίαι, όπως χίλιαι άνθήσεις.
Πλήν, τί λέγω; Όλων τούτων βασιλεύει ύπερτέρα·
Ή άγάπη μου είν’ έτι τοϋ φωτός μου γλυκυτέρα !

1888
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ

Έδώ μία, εις τά πλούτη κ’ είς τήν τύχην της καυχάται 
Κ’ είνε άχσρις καί κρύα καί προσποίησις καί τύφος· 
Έκεϊ άλλη, τήν κυττάζουν έμμανώς οί διαβάται, 
Πλήν καρδία δέν υπάρχει ΰπδ τό σφριγών της ύφο.· 
Καί παρέκει μία άλλη έκτοζεύει Κίρκης βλέμμα, 
Άλλ’ ή όψις της δέν έχει ούτε χάριν, ούτε αίμα.

Τήν ζητώ παντού. Πηγαίνω είς κοιλάδας καί είς όρη, 
Όπου θάλλουν άγνά κρίνα, πλήν αύτά ζωήν δέν έχουν, 
Ούτε κάλλος, όσον έχει τών ονείρων μου ή κόρη, 
Έτρεζα τούς κήπους όλους κ’ είδα άνθη νά τούς βρέχουν, 
Είδα ρόδα καί ναρκίσσους, τριαντάφυλλα καί κρίνα, 
Άλλ' σύδέν τού βλέμματός της έχει μίαν καν άκτΐνσ.

ΟΝΕΙΡΑ
ρα πού νύκτα σιωπηλή τριγύρω μου γυρνά, 

κατάμαυρη άράπησα δίαμαντοστολισμένη, 
τώρα πού κάθε μιά ψυχή σάν φάντασμα περνά 
κ’ ή φαντασία φτερωτή έδώ κ’ έκεϊ διαβαίνει, 
τώρα πού όνειρο γλυκύ ’ςτά σκοτεινά πετά 
καί 'ς τά κλειστά ματάκια σου γιά 'λίγο σταματά, 
σάν πεταλούδα πού γοργή τά λούλουδα χαϊδεύει, 
τώρα πού βγαίνουν τά στοιχειά κι’ δ κόσμος αγριεύει 
έλα, θερμή άγάπη μου, κρυφά ’ςτήν αγκαλιά μου, 
δ ύπνος μέ φοβήθηκε κ’ έφυγ’ άπδ κοντά μου· 
είμαι μονάχος κ’ έρημος — οί τόσοι λογισμοί μου, 
κάθε παλμός, κάθε πνοή, δλόκληρη ή ψυχή μου 
μέ τής άγάπης τά φτερά τριγύρω σου πετοϋνε 
καί ’ςτδ πλευρό σου μιας στιγμής άνάπαυσι ζητούνε.


