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ΚΑΙ ΠΛΛΤΝ

PEP! ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ OPOYS
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ II ΜΑΛΛΙΆ 0AVMA2ION.

Ό ελλόγιμος κάί άξιότιμος συνάδελφος κ. 
Π. Παπαζαφειρόπουλος, σχολάρχτ,ς Βυτίννις, 
διά τίνος διάτριβί,ς αυτοΰ, εν τω περιοδικοί 
τόΰ Βύριονος κατάχωρισθεισνις τή ®· παρελ
θόντος μτ,νός, ίυναρπαγεις υπο πολλοΰ σεβα
σμού, 8ν έχει, καί δικαίως προς τήν ειδικήν 
αύτοΰ πατρίδα Βυτίναν, εις ’?|V ανάγει το 
Θαυμάσιον όρος, καί φοβϊ,θείς μή άφαιρεσω 
τήν τιμήν έκ της Πατερίτοης, και τήν δωσω 
είς τί,ν Μαδάραν, έκτίθτ,σιν οτι ©αυμασιον 
όρος είναι ή παρά τή Βυτίν/ί Πατερίτσα, και

ού/ί ή Μαδάρα, άποδεικνύων τόν ισχυρισμόν 
του τοΰτον εκ τινων τ ο ΰ  Παυσανίου χωρίων, 
άπεο και εγώ εχο̂ ν υ~’ οψιν, έγραψα και 
πεοί τοΰ οοους τούτου, ό'σα άνάγινώσκονται 
έν τω ά. φυλλαδίω τοϋ Βύρωνος.

"Ήδη δ’ άπαντών έπί των γραφέντων υπό 
τοΰ άξιοτίμου συναδέλφου, διατεινομένου, 
δτι τό παρ’ έμοΰ δνομασΟεν ©αυμάσιν όρος 
Μαδάρα, καθ’ όλον τό μ-7/κος αύτοΰ πρός τάς 
άνατολικάς υπώρειας έχει τόν Μυλάονταπο 
ταμόν, και ώφειλε κατά φυσικόν λόγον δ 
Παυσανίας νά γράψτ(, εάν ένόει τήν Μαδά
ραν Θαυμάσιον, «τό δέ όρος τό Θαυμάσιον 
κεϊται υπέρ τόν ποταμόν τόν Μυλάοντα, καί 
νά μή προέλν,ται τόν Μολοτόν», λέγω, ότι 
δ μακαρίτΥ,ς εκείνος περιτ,γτ,τής, άφείς τούς
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Τρικολώνους, καί έλθών είς Μεθόδιον έξ 
Άνεμώσης, Φαλάνθου καί Σχοινοΰντος, Ιςάθη 
φυσικω τω λογω, άφοΰ παρετη'ρησε τόν ναόν 
τοϋ Ποσειδώνος κλπ. έν τί) όψνιλοτέρα της 
πόλεως θεσει, καί τοιαύτη είναι τό νΰν Πε- 
τροβοϋνι, έχον επι τών προπόδων αύτοΰ τόν 
Μολοττόν. Είπε καλά καλά τό Θαυν,άσιον, 
πριν άναβή εις αύτό, εάν άνέβη καί παρεττί- 
ρησε τούς ποταμούς η καλλίτερα τά ρεύματα 
ταΰτα διότι ειρησθω εν παρόδιο, δτι καί τά 
ρεύματα καί τά κεφαλόβρυσα συνείθιζεν 6 
ευλογημένος παππουλάκος νά καλή ποτα
μούς. Απο της υψηλοτέρας λοιπόν ταύτης 
Οοσεως εν ή υπαρχουσι πλεΐστα υπομνήματα 
τοΰ Μεθυδρίου, παρετήρησε τάν Μολοττόν, 
καί ίύών δτι ούτος λαμβάνων τάς πηγάς του 
εκ βρυσεων, πηγαζουσών τινών μέν έναύταΐς 
ταϊς ύπωρείαις τής Μαδάρας, τής Έλίσκης 
οε υψηλότερα τούτων, παραρρέει πρός τάς 
υπώρειας τοΰ όρους, καί βεβαιωθείς έξ έπι- 
τοπίου επισκέψεως, δτιόέν Μπουρμπουλίςρα 
πηγάζων Μυλάων, άφίσταται τών υπωρειών 
της Μαδάρας πολλά τής ώρας λεπτά, έκτάς 
ελάχιστου διαστήματος, καθ’ δ μόλις προσεγ
γίζει εις τάς υπώρειας αύτής, έγραψεν «υπέρ 
τόν Μολοτόν», καί ούχί «υπέρ τόν Μολά- 
οντα.3)

Ό ελλόγιμος συνάδελφος λέγει έν ττ| β'. 
παραγραφω τής έκθέσεώς του, δτι «5 Μο- 
λοττός ούτε ρύαξ σχεδόν έστίν, οΰτε ποτα
μός, ούτε κοίτην ποταμοΰ εχει, οΰτε άέναός 
έστι, οεχομ,ενος τό υ5ωρ ρκράς τίνος πη-
γ/ς . . . . ,  και ότι Μολοττός έστιν η νυν Σί- 
τσα κλπ.»
, ?  Piv  Μολοττός (Καμπέας) κέκτηται καί 
εν ώρα θέρους υδωρ, δπου *αί ζώα ποτίζον
ται, καί γέφυρα επ’ αύτοΰ υπάρχει, διασαλ- 
πίζουσα,^δτι είχε ποτε περισσότερον ΰδωρ 
δπερ δι’ υπογείων εκρήξεων ώλιγόστευσεν ή 
οε Σίτσα δέν είναι, είμή χείμαρρος απλούς, 
ρέων μόνον έν καιρώ βροχής· διό καί έπι- 
σκεψάμενος αύτόν πρό έτών, δέν είδον, παρά 
χελώνας τινάς μόνον, ζητούσας ώς φαίνεται 
εις ματην εν τώ χειμάρρω τούτω ΰδωρ.

, °  a^ QTV-^ συνάδελφος λέγει έν τί) γ ,< 
καί cL παραγράφω τής διατριβής του, δτι η 
Ρεα ήλθε μεν είς τό Θαυμάσιον, δέν ετε^ε 

ό’ έν αύτώ, άλλ’ έν μοίρα τινί τοϋ Λυκαίου 
κατά τόν Παυσανίαν. Σύμφημ-, Άλλά  τις

είναι η μοίρα αΰτνι ; Είναι άράγε κανέν ά'λλο 
βουνόν τής Λυκοσούρας, η τής έπάρχίας ’Ολυμ
πίας, ενθα κεΐται τό Αύκαιον (Διαφόρτι) καί 
ούχί ί  σειρά τής Μαδάρας; ’Λλλά τότε ύπο- 
πίπτομεν είς «τοπον καί παράλογον συλλο
γισμόν τοΰ νά ύποθέσωμεν, δτι ή 'Ρέα άφί- 
κετο είς τό Θαυμάσιον έπειτα έφυγεν έξ αύ
τοΰ, κατόπιν ήλθεν είς τό μέρος τοΰτο τοΰ 
Λυκαίου, (δπερ έξωρίσατε καί άπό τόν δή
μον σας καί άπό τήν έπτρχίαν μας, γνωμα- 
τεύσαντες δτι «Μεγάλη τιμή έστι τό τε/- 
θήναι παρ’ ήμιν τόν μέγαν Δία . . . , καί ιδία 
ημΐν τοΐς νεωτέροις Μεθυδριεΰσιν άλλ’ ώμεν 
δικαιότεροι καί μετριώτεροι, καθόσον καί I 
ακριβής άρχαΐος περιηγητής ού παρέχει ήμιν 
τήν τιμήν ταύτην»), ειταέτεκεν έν τ γ μοίρα 
ταυττ), και μετά τόν τοκετόν κατέβη άπό 
τό βουνόν καίτοι λεχώ, έπέρασε τόν ’Αλφειόν 
έβάδισεν όπισθοδρομικώς 6·— 7 ώρας, ηλθεν 
είς τόν Λούονον, έπέρασε καί αύτόν. καί μετά 
μίαν ώραν έπανέκαμψεν είς Θαυμάσιον, δπου 
έρριψεν είς τόν Κρόνον τόν λίθον, τόν όποιον 
έχαψεν ώς λουκούμι άντΐ τοΰ Διός- διότι 
κατά τάν Παυσανίαν κ. 36 έν Θαυμασίω έγέ- 
νετο η κατάποσις τοΰ λίθου. Μετά τό θαΰμα 
τοϋτο μετέφερον έκ τοΰ Θαυμασίου είς τάν 
Λούσιον ποταμόν τά βρέφος, τό έλουσαν, καί 
έπήραν τό ’πισάχναοο, καί (’πίσω νά τ ’ άρ- 
μέξωμε) έφθασαν είς τό Λύκαιον, ένθα καί 
άνετράφη τοΰτο ύπά τών Νυμφών, Θεισοας, 
Λ’έδας καί 'Αγνοϋς.

Εκτός τοΰ άτοπου τούτου συλλογισμού 
υποπιπτομεν καί είς ά'λλο ά'τοπον, έάν τήν 
μοίραν τοΰ Λυκαίου τήν ύποθέσωμεν άλ.λα- 
χοΰ, καί ουχι παρά τώ Θαυμασίω, ύποθέτο- 
μεν δηλαδή τούς Μεθυδριεΐς παντοδυνάμους 
συγχωρνίσαντας «τήν 'Ρέαν τεκεϊν έν μοίρα 
τινι τοϋ Αυκαίου», παρ’ ω υπήρχον ισχυρό
τεροι τούτων καί Λυκοσαυρεϊς καί Τραπεζούν- 
τιοι, καί Παρράσιοι καί Φυγαλεϊς μετά το- 
σούτων άλλων γενναίων ’Αρκάδων.

Εαν δμως έλλόγως παραδεχθώμεν ώς μοί
ραν τοΰ Λυκαίου τήν σειράν τής Μαδάρας, 
διήκουσαν μέχρι Καρκαλοΰς καί τής παρα- 
κειμένης αύτί; κρύας βρύσεως, ένθα καί τό 
λουτρόν τοΰ τεχθέντος Διάς, τότε δέν έχο- 
μεν ανάγκην ουτε τό κείμενον τοΰ Παυσανίου 
νά έκβιάσωμεν, οΰτε είς άλλοκότους συλλο
γισμούς νά καταλήξωμεν. Καί ιδού πώς
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έσκέφθην έγώ, δτε έπεσκέφθην τούς τόπους 
εχ ω ν  οδηγόν καί σύμβουλον τόν Παυσανίαν, 
λέγοντα έν κεφαλαίω 36 τοΰ η', βιβλίου τών 
Αρκαδικών. «Τό δέ δρος τό Θαυμάσιον κα- 
λούμενον κεΐται μέν υπέρ τόν ποταμόν τόν 
Μολοττόν, έθέλουσι δέ οί Μεθυδριεΐς τ ήν 
'Ρέαν, ή νίκα τόνΔίαεΐχεν έν γαστρί, ές τοΰτο 
άφικέσθαι τό δρος, παρασκευάσασθαι δέ αύτί! 
καί βοήθειαν, ην Κρόνος έπ’ αύτήν Ϊυι, τόντε 
Όπλάδαμον καί άλλους δσοι περί έκεΐνον 
ήσαν Γίγαντες’ καί τεκεϊν μέν συγχωρούσα 
αύτήν έν μοίρα τινί τοΰ Λυκαίου, τήν δ’ ές 
τόν Κρόνον απάτην καί αντί τοϋ παιδός τήν 
λεγομένην υπό τών ’Ελλήνων άντίδοσιν τοΰ 
λίθου γενέσθαι φασίν ένταϋθα. "Έστι δέ πράς 
τ ?ί κορυφή τοΰ ορούς σπήλαιον τής 'Ρέας κλπ.»

'II 'Ρέα, δτε κατεδκόκετο υπό τοΰ Κρό
νου, άφίκετο είς τό Θαυμάσιον δρος, είιρε 
παρά τοΐς Μεθυδρεϋσι πολλήν υπεράσπισή, 
οί'τινες ώς γ'ενναΐοι ’Αρκάδες προσέληνοι καί 
προστάται τών άδικουμένων, παρεσκεύασαν 
υπέρ αύτής τάν Όπλάδαμον καί τοΰς περί 
έ'.εϊνον Γίγαντας' έτεκεν έν τινι διακλαδώ- 
σει τής Μαδάρας (άφοΰ δέν θέλετε τό κατά 
τά Μαγούλιανα σπήλαιον),ήτις συνέχεται μέ 
τά Λύκαιον έκ δύο μερών, ώς οψόμεθα αμέ
σως* έγέλασε κατόπιν τόν κουτόν Κρόνον, 
φαγόντα ά/τί τοϋ Διός τόν Ισπαργανωμένον 
λίθον έν Θαυμασίω. "Υστερον έπήραν τό πα'ιδί 
αί έμπιστευθεΐσαι τήν ά/ατροφήν αύτοΰ νύμ- 
φαι, τής 'Ρέας μή συμπορευθείσης μετ’ αύ
τών, καί διευθυνόμεναι είς Λύκαιον, έπρω- 
ταπήντησαν μετά μίαν περίπου ώραν τής 
έχεΐθεν άναχωρνίσεώς των τάς πηγάς τοΰ πο
ταμοΰ Διμιτσάνης, ένθα λούσασαι αύτά έπή- 
γαν είς τήν εύχήν τής 'Ρέας καί τήν κατά- 
ραν τοϋ Κρόνου, καί άνέθρεψαν αύτά έν Λυ- 
καίω, παρ’ ώ υπήρχε καί χώρα Κρητέα καί 
ούχί ή νήσος Κρήτη κατά τούς ’Αρκάδας 
Παυσ. ή. 38! 'Ότι δέ τά λουτρόν τοΰ τε/- 
θέντος Διάς είναι η Καρκαλοΰ η η Κρύα Βρύ- 
σις, φέρω είς μέσον τάν Παυσανίαν λέγοντα 
εν κεφαλαίω ΧΧΥΙΙΙ τοΰ VIII βιβλίου τών 
’Αρκαδικών. «Τήν δέ Γ'όρτυνα, ποταμός διέ- 
ξεισιν υπό μέν τών περί τάς πηγάς ονομα
ζόμενος Λούσιος, έπί λουτροΐς δή τοΐς Διάς 
τεχθέντος’ οί δέ άνωτέρω τών πηγών κα- 
^οΰσι άπό τής κώμης Γαρτύνιον.» Καί ίνα 
®ρθίί πάσα άμφιβολία περί τών έν γνώσει

πηγών τοϋ ποταμού τούτου παραθέτω πά" 
λιν τό κείμενον τοΰ αύτου περιηγητοΰ, λέ- 
γοντος αύτόθι, δτι ό Λούσιος «έχει τάς πη
γάς έν Θεισόα τή Μεθυδριεΰσιν όμόρω», ής 
τά κυκλώπεια σώζονται μέχρι σήμερον έπί 
υψώματος (παλνιοκάτυνα) κειμένου ά'.ωΟεν 
τής Καρκαλοΰς ολίγα βήματα.

Ό δέ προσοικών τώ Θαυμασίω δρει εύπαί- 
δευτος σχολάρχης, έν ώ προοιμιαζόμενος λέ
γει λίαν όρθώς, δτι αί παρατηρήσεις του έπί 
τής προκειμένης υποθέσεοις ούδένα πλάγιον 
σκοπόν έχουσιν, είμή τήν ευρεσιν τοΰ ορθοτέ- 
ρου, καί ενώ ήκουσε παρ’ εμοΰ, δτι δέν δύ- 
ναται ή Πατερίτσα νά υποτεθτί Θαυμάσιον' 
διότι έάν είχεν ούτως, έπρεπε νά προτιμή- 
σωσι διά τήν λοΰσιν τοΰ βρέφους τοΰς παρα
κειμένους αύτη ποταμούς, Μαλοιταν καί 
λοιπούς, καί νά μή παραδράμωσιν αύτούς 
α! έμπιστευθεΐσαι τήν άνατροφήν αύτοΰ νύμ- 
φαι, καί νά έλ.Οωσιν είς τάν Αούσιον, ώφειλε, 
νομίζω, μελετήσας τά περί τοΰ τόπου τής 
γεννήσεως τοΰ Διάς, νά ίδτ) καί τά  σχετι- 
κώς πρός αύτήν άναφερόμενα έν τώ όιαλη- 
φθέντι κεφαλαίω. Τούτο δέ παριδών, λέγε', 
έν τνί έ. παραγράφω τής διαΐρ ιβής του και 
έφεξής τάδε- «άν βεβιασμένως παραδεχθώ
μεν, δτι ο Ζεΰς έτέχθη έπί τοϋ Θαυμασίου 
(Μαδάρας) καθ’ υμας, έρωτώ, διά τ ί άράγε 
ή 'Ρέα δεν κατήλθεν είς τάν άμέσως καταρ- 
ρέοντα Λΐυλάοντα καί έγγιστα, ώς εΐρηται, 
δντα τή Μαδάρα, · ίνα ποιήσηται τήν λοΰ- 
σιν τοΰ βρέφους, άλλά προείλετο νά διατρέξνι 
υπέρ τάς δύο καί πλέον ώρας καί λούσν) το νεο- 
γνάνείς Λούτσαν τ ή ς  Καρκαλοΰς; Μή τά κρυ- 
ςαλλώδη καί άφθονα τού Πυργακίου ΰδατα 
δέν έπήρκουν η δέν ήρεσκον αύτή; ή ώς θεά δέν 
ήσθάνετο κόπωσή καίτοι λεχώ;» Καί κα
τόπιν. «Βλέπομεν τήν μακαρίτιδα 'Ρέαν 
άλόγως καί ίδιορρύθμως άπαστρεφομένην τά 
ήμέτερα διαυγή καί κρυερά ΰδατα, καί προαι- 
ρουμένην τά ΰμέτερα πρός τήν τοΰ Διάς λοΰ- 
σιν. Μή ουν κινώμεν τά εύ κείμενα, διότι 
βλάβην άντ’ ^υφελείας έμποιοΰμεν λεληθό- 
τως.» Τοιαΰτα άποφαίνεται ό συνάδελφος.

Ά λ λ ’ έάν άναχωρήστι τις έκ Μαδάρας, 
πορευόμενος είς Λύκαιον, θ’ άπαντνίσ/) μετά 
μίαν ώραν, ώς είπον, τάς πηγάς τοΰ Λου- 
σίου, καί κατόπιν έάν πάρνι τά βουνά ώς καί 
έγώ πρό τριών έτών, τά συνεχιζόμενα έκ δύο
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μερών μέ τό Λύκαιον, θά ΰπάγ·/] πρώτον ε'; 
Γερακοβούνια, έ'πειτα εις Αεΰκα, ύστερον είς 
ολόκληρον σειράν δρέων, Άρτοζήνου (άρτου 
Ζηνός, η τόπου, δίδοντος ζωήν τοϊς σιτη- 
ροΐς) καί μετά ταϋτα είς τά τοϋ Βλαχόρ- 
ραντι, είς ’Αλφειόν, καί είς Λύκαιον. Έάν δέ 
άπό τής Καρκαλοΰς, τής πηγαζούσης έν 
-ταΐς ύπωρείαις τής σειράς τής Μαδάρας, 
εςακολουφήσγ τήν άλλην διακλάδωσιν, ί'να 
καταληςτ] είς Λύκαιον, Οά έλθη είς τά 'Ρα- 
δαίϊκα βουιά, έκεΐθεν είς Κλινίτσαν(ύψοΰντα) 
μ.ετά ταύτην είς τους τοϋ Μουλατσίου βου- 
νούς, είς τούς Καρυτηνοϋς,καΙ μ.ετά τόν ’Αλ
φειόν είς Δραγουμάνου, κειμένου έπί τών \ 
υπωρειών τοΰ Λυκαίου. Τώρα, άφοΰ δ δρο'μος 
τών έχουσών τό βρέφος νυμφών ήτο διά τό 
Λύκαιον, τ ί έγύρευον νά γυρίσουν δπίσω άπό 
την Μαδάραν, ίνα ελθωσιν είς τον Μυλάοντα 
διά την λοΰσιν τοϋνεογνοϋ καθ’ υμάς; ”Αν 
δέν εΐχον την Κρονοφοβίαν κατέβαιναν, καί 
έπήγαινον είς τόν παρακείμενον τω σπηλαίω 
της 'Ρέας Μολοτόν, καί οΰ/1 είς τόν άπό 
τούτου άπέχΟντα σχεδόν μίαν ώραν Μυλά 
οντα. Έκ τούτων βλέπετε, ό'τι κατ’ Ανάγ
κην προετιμήίησαν τών δμετέρων τά έδικά 
μας ΰδατα.

"Αν δε πάλιν παραδεχθώμεν, ό'τι ο Ζευς 
δέν έγεννηθη εν τινι διακλαδώσει τοϋ Θαυ
μάσιου, τή άπαρτιζούση, ώς είπομεν, μέρος 
τοΰ Λυκαίου, καί δτι δ Παυσανίας κακώς 
ώνόμασε λουτρά τοϋ Διός τάς πηγάς τοϋ 
ποταμοϋ Διμητσάνης, καί δτι δέν λέγει Αλή- 
θειαν διατεινόμενος δτι έν Θαυμασίω έ'χαψεν 
δ γεροκρονόληρος τόν λίθον, τότε διά τ ί νά 
δνομάζωμ,εν Θαυμάσιον τό δρος; Τότε οΰτε 
η Πατερίτσα, οΰτε ή Μαδάρα πρέπει νά φι- 
λονεικοϋν διά την τιμήν ταύτην. Τότε καί 
υμείς βάλετε, κατά τό δη λεγόμενον, ρίγαν ι 
είς την της Πατερίτσας Δρακότρουπαν μέ 
τους ελιγμούς της, μέ την μεγαλοπρέπειάν 
της καί μέ τούςμεγάλους καί άξιολόγους ςχ· 
λακτίτας της, καί έγώ είς τό έν μεγαλο- 
πρεπεΐ κόγχη έσχηματισμένον σπήλαιο ν της 
Μαδάρας. Τώρα μοί ηλθεν είς νοΰν, δτι ή 

-όμολογουμένως έ/.τεταμένη Δρακότρουπα, ην 
θέλει ό διαληφθείς φίλος ώς κρύπτραν της'Ρέας 
λέγων δτι «φεύγουσα πάλαι ποτέ (αύτη), 
έζρύβη μετά της συνοδείας της αυτής)), δέν 
κεϊται πλησίον της κορυφής τοΰ όρους Πα-

τερίτσης, άλλ’ έν τώ μέσω αύτοϋ, ίσως Sh 
καί ετι κατωτέρω, καί επομένως δέν δύνα- 
ται νά η ναι σπήλαιον τής 'Ρέας, έκτός έάν 
υποθέσωμεν, ό'τι τά άπό τοΰ σπηλαίου τής 
υπερήφανου Πατερίτσης μέχρι τής' κορυφής 
διάστημα ύπαγόμενόν ποτε είς τήν οργανι
κήν ουσίαν, καί δν κατά τήν έπο/ήν τοϋ 
Παυσανίου, χαμηλόν ύψώθη κατόπιν υπέρ τά 
σπη'λαιον διότι άν δέν παραδε^θώμεν τοϋτο, 
άντιστρατευόμεθα πρός τά κείμενον τοϋ 
Παυσανίου, λέγοντος, δτι τό τής 'Ρέας σπή- 
λαιον είναι πρός τη κοροφή τοϋ δοους, καί 
τοιοΰτον υπάρχει έν Μαδάρα, μή άφιστάμε- 
νον τής κορυφής πλέον τοΰ ένάς τετάρτου τής· 
ο"ρας, δταν άναβαίν/ι τις είς αύτήν.

Εί καί μοί φαίνεται, δτι ηφιλονεικία ημών 
αΰτη είναι περί δνου σκιάς, θέλω δμως προσ
θέσει ολίγα τινά έπί τής ύποθέσεως ταύτης, 
καί ό'χι πολλά, άτινα επρεπε νά γραφώσιν, 
ώς κωλυόμενος τούτου εκ τίνος έπί τής γει- 
οόςμου πόνου.

Ή Βυτίνα κεϊται έπί πεδιάδος τινάς, άνω-- 
θεν τής όποιας ύψοΰται ή Πατερίτσα. "Λν 
λοιπόν ο Παυσανίας έ-νόει ώς Θαυμάσιον ταύ-> 
την, μοί φαίνεται δτι επρεπε νά είπ·/], δτι 
«τό δέ Θαυμάσιον κεϊται υπέρ τοΰ πεδίου», 
ως λέγει καί διά τάν 'Τψοϋντα έν κεφαλαίω 
35, καί ουχί crωπτέρ τόν Μολοττόν.» Έάν δέ 
υπολάβωμ,εν τάν χείμαρρον Σίτσαν ώς τόν 
Μολοττόν, θά υποθέσωμεν τότε τον συγγρα* 
φέα τοΰτον παραλογιζόμενο'/· διότι ή Σί- 
τσα, ην άπό τής συμβολής αύτής είς τόν 
Μαλοιταν μέχρις ίκανοϋ διαστήματος εΐδον 
ξηράν, καί έπληροφορήθην άπά τους περιοί-* 
κους, δτι ρέει μόνον έν καιρώ βροχής, μή 
έπαρκοΰντος τοΰ έν ταΐς πηγαΐς αύτής ΰδα- 
τος, δπως σχηματισθή έξ αύτοΰ ρυάκιον, ε
χουσα τήν άρχήν της έν τώ λεγομένω Δια- 
σέλλω, κατέρχεται είς τό ά/.ρον τής πεδιά
δας, άφίνουσα πολΰ μακράν τήν Πατερίτσαν, 
ύψουμένην υπέρ τοϋ πεδίου, καί ού/i τής 
Σίτσης, ή'τις διά τοϋτο δέν δύναταί νά η ναι 
ό Μυλοττός.

Έάν δέ ή Πατερίτσα «ν.ατακαλύπτεται 
υπό πυκνοτάτων ελατών καί συνηρεφών», 
δέν σημκίνει τίποτε- διότι οΰτε τό δάσος, 
οΰτε ή Δρακότρουπα έχρησίμευσαν πρός άπό- 
κρυψιν τής 'Ρέας, εκτός έάν τήν ύποθέσω- 
μ.εν λαγών, διωκόμενον υπό κυνηγών άνευ

Β Υ Ρ Ω Ν

χυνών. 'Γίς οΐδε πόσα δάση έπέρασε, και 
πόσα σπήλαια παρετήρησε, καί πόσον έπα· 
λαμόδαρεν, ώστε νά καταλήξν] είς τά Θαυ- 
μάσιον δ γερδματούφης καταδιώκων τήν 
'Ρέαν, $ν δέν ωφέλησε τ ίπ οτε οΰτε ή Αρα- 
κότραυπα, οΰτε τό πυκνόν δάσος, τά δποΐον, 
ως μή οΰσης τότε είς τόσην -χοήσιν τής ύλο- 
τομίας, ώς σήμερον, θά ήτο βεβαίως πυκνό- 
τερον· ή δέ κατακουρελιασμένη άπό τους Α
γρίους τοϋ δρόμου θάμ.νους 'Ρεα θα κατε- 
τρύπα τους πόδας της καί θά κατεξε3/,'-ζε 
τάς /εϊρας καί τήν μούρην της καί ύπό τών 
έλα τών καί υπό τών κέδρων καί τώ ν άλλων  
ακανθωδών θάμνων, δπου φύονται Αναμίς 
μέ τάς έλάτας’ ένώ είς τήν Μαδάραν, ώς 
ουσαν Μαδάραν, τοϋτ’ εστι τσαμαδοβοϋνι, 
δηλαδή γυμνήν ελατώ ν κατά τόν έντιμον 
συνάδελφον, καίπερμή ο3σ«ν τοιαύτην, ά/έβη 
άνευ κινδύνου. Καί μά την αλήθειαν κ α λ λ ί
τερα ν’ άνέβαινεν είς Π ατερίτσαν διότι ίσως 
ίσως δ κατακουρασμένος καί άσθμ,αίνων από 
τόν πολύν κόπον καί τους ανήφορους παιόο- 
φάγος Κρόνος δέν θά τήν εΰρισκεν. Μίτο δ
μως Tuyη τοΰ Διάς. δπου επενοηθη το θαϋμ.α 
έν Μαδάρα· άλλως θά έβλεπε λαχτάρα καί 
αύτάς, καθώς οι πρώτοι του Αόελφοι. Δόξα 
νά έχη τ ’ δνομα τής άπεικαστάνου 'Ρέας, 
ητις ξδοΰσα τόν κίνδυνον, αμέσως εμηχα- 
νεύθη, καί έσπαργάνωσε τόν λίθον, τόν ο
ποίον ήρπασε, καί. κατέπιεν ο κουτός Κράνος 
άντί τοϋ Διάς δίκην θραουδείλου σκυλιοϋ, τά 
δποΐον όρμα κατά  τοΰ άνθρώπου, δστις γλυ- 
τβνει άπά τους δδόντας του, έάν προφθάσ/] 
νά ρίψη κ α τ ’ αυτοϋ λίθον, πριν τόν πλησιάσϊ], 
τόν δποΐον ροκανίζει μέν πολλάκις χωρίς νά 
τάν καταπίνι, ώς δ Κρόνος, δίδει δε καιρόν 
ε;ς τόν άνθρωπον νά φύγν],

°Αν τ ’ άνωτέρω εχωσι καλώς, άς κρίνω - 
σιν ο! είδότες τάς θέσεις ταυτας και πας 
Αμερόληπτος Αναγνώστης* διότι κατα τά  
έκτεθέντα δ Ζευς έτίμησε τάς περιφερείας 
Βυτίνης, Μαγουλιάνων καί Διμοιτζάνης, ε
πειδή έπί τίνος διακλαδώσεως τής Μαδαρας 
έγεννηθη, έν τή  Μαδάρα κατεποθη υπο τοϋ 
Κρόνου δ λίθος, καί έν τα ΐς  Αφισταμέναις 
τοΰ σπηλαίου τής Μαγάρας μ ίαν περίπου 
ώραν πηγαΐς τοϋ ποταμ.οϋ Διμ.οιτσανης ε- 
λούσθη πρώτην φοράν. Καί ταύτην τήν τ ι 
μήν παρέχει ήμΐν δ Αρχαίος περιηγητής, και

τοι οί Φρύγες Κρήτες, Αίτωλοι, Βοιωται, 
Μεσσήνιοι ‘ καί Άργεΐοι ο'κειοποιοϋνται τήν 
γέννησιν τοϋ πατρός θεών τε Ανδρών τε, λέ- 
γοντες οί μέν, δτι οδτος έτίμησ-εν «ΰτους, 
τε·/θείς έν τή παρ’ έκατέροις "ίδη/ οι δε, δτι 
πρέπει νά σιγήσουν πας αι αι χώραι, τής 
πόλεως Ώλένου διαμφισβητούσης τήν γέν- 
νησιν αύτοϋ· οί δέ, δτι η παρά τή Χαιρω- 
νεία θέσις «Πετραχάς»1 καμαρόνει διά τήν 
τιμήν τοϋ Καραιοΰ1 οί δέ, δτι ή ζηλωτή 
Μεσσηνία, b  διά τοϋ έν τή, ύδρίί? τοϋ ΰδα- 
τος βοίλου τοϋ χώμα,τος έκλεψε ποτε από 
τους άλλους 'Ηοακλείδας ό πανοϋργος Κρε- 
σφόντης, σεμνύνεται έπί τή γεννήσει τοΰ 

, Ίθωμάτου· οί δέ Άργεΐοι καυχώμενοι διά 
τόν '1’έτιον καί Μηχανέα των, θελουσιν ως 
τόπον τής γεννήσεώς του τήν Αιγαίαν. Εκ
τός δέ τούτων, έάν λάβωμεν ϋπ oyiv και 
νεωτέραν τινά έκδοσιν τοΰ Παυσανίου, έκ-· 
δοθεΐσαν εν Λειψία τό 1870 ,  τότε μένουν 
είς τά κρύα τοϋ λουτροϋ μετά τών Ανωτέρω 
καί ή σκιερά Πατερίτσα καί  ̂τσαμαδή Μα- 
δάρα" διότι, κατά τήν εκδοσιν ταύτην Αρπά 
ζει ϊήν φιλανεικουμένην ύπό τοΰ λέοντος καί 
τής άρκτου λείαν ή κυρά Μαρω· έρχεται δη
λονότι τά βουνόν τής Άλωνισταίνης «ή 
Κοκκινόβρυσις» περιβεβλημένον με τό όνομα 
τοΰ Θαυμασίαυ κατά τό κειμ.ενον τής̂  εκδο- 
σεως ταύτης, εχον οΰτω- «το δε όρος το 
Θαυμάσιον καλούμενον κεϊται υπέρ τάν πο
ταμόν Μαλοίταν. (ΐίαυσ. κεφ. 36). Αΰτη 
Αντί Μολοττοΰ έχει Μαλοίταν, καί 
τας, ή Μαλοιτάς κατά τάς Αρχαίας εκδό
σεις είναι τό Κεφαλοβρυσον τής Νεμ-νι.σης, 
υπέρ τού οποίου ύψοΰται τά διαληφθέν βου
νόν «ή Κοκκινόβρυσις». Έγώ δμως δι’ ους 
εΐπον λόγους καί έν τή πρώτνι διατριβή μου 
καί νϋν έν τή παρούσ/, προτιμώ τάς Αρχαίας 
έκδόσεις· διά καί παρακαλώ τόν έντιμον 
συνάδελφον νά μή Αρνήται ο,τι 4 Αρχαίος 
περιηγητής παραχωρεί ήμ ΐν διότι και ν. 
Ανωτέρω, καί ιδίως οί Άλωνιστιώται χά
σκουν νά χάψουν τήν λείαν μας.

Έν Διαοιτσάνν; τν) 16 Ιουλίου 18/
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(Συνεχεία· ίδε φυλ. ε'.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5ον.
Στιχοσχήματα γ, στροφές..

Οί στίχοι, στό ποίημα. ’μπορούνε νά ς·α-
ε/'α°~α ?^ νοςτου’ κ*1 ™τε? ί ϊ ν α ι Λ -

rot- η νά ηναι δεμένοι διά τής ρίμας είς διά 
φορα στιχοσχήμ,ατα, η στροφές.

Ή ταχτιχώτερες καί πλέα συνηθισμένες 
στραφές είναι, τρίστιχες, τετράστιχες, έξά 
στιΧε?> κα'- όχτάστιχες.

Όχ Τ ά σ Τ ι χ «,
Το δχταστιχο αρμόζει περσσότερο είς τά 

μεγάλα επικά ποιήματα’ καϊ ριμάρει έτσι,—  
1 "f. 3 ’  ̂ καί 5>;· 2*c, ^ ,  m i ‘6 , ;. ο[ 
ύστεροι ριμάροντες μεταξύ τους.

II α ρ ά δ  ό ί γ  υ, α .

Καί προβαίνει ή Map fa λίγη να πάρη 
Δροσιά στα σωβ'.κά τά μαραμένα.
Κνβι νύχτα βαθει*, καί το φεγγάρι 
Δε βγαίνει να σκεπα'ση άστρο κανένα.
Περίσια, μύρια, σ’ δλητους τή -/0'οη 
Λαμπουν, άλλα μονάχα, άλλα δεμένα. 
Κάνουν̂  κ Ικεινα άνάσταση που πεύτει 
1ου ολοστροτου πελάου μέσ’ στον καθρεύτη.

 ̂ς α σ τ t  ̂α .

_ Το 'Ε’ άστ,χ°, ελαφρότερο άπό τό πίώτο, 
είναι αρμοδιότερο διά τά επικά άστεΐα ποιή
ματα' ^ριμάρει δε καί τοΰτο σάν τό ο/τά- 
στιχο'όηλαδή, 1=-:, καί 3 ’ " 2 ’ ί, καί -ί’";, οι 
δύο ύστεροι ριμάροντες μεταξύτους.

Π α ρ ά δε ι γ μ α .

Στέκει ό Δεσπότης πάντα καθισμένος 
Ομπρος σ ενα βαρέλι καί πουλεΐ.

Πουλεΐ με ζήλο, γιατί εΓν’ πληρομένος 
’ έλάτε πριν σωθή.

«j Ε,η τ̂ο άφοροχάρτι, εξη σελίνια.
« Ερχόστενδ παιδιάμου στήν άφτίνια.

Τετράστ ι χα .
Το τετράστιχο εχει περσσότερην ποικιλία' 

και, για νά ’πώ έτσι, ή ποικιλίατου είναι 
α-ιρη· επειδή ενώ τ ’ άλλα στιχοσχη'ματα 
όχταστιχο, εςάστιχο, καί τρίστιχο, μετανει- 
ρισμενα σε μεγάλα έπικά ποιήματα, είναι

σχεδόν  ̂παντοτ’ ένδεκασύλλαβα" τό τετρά
στιχο έξεναντίας, μεταχειρισμένο συνήθως σέ 
[λίχρες κ’ ελαφρές ποίησες κάθε είδους, εχει 
οικιότητα μ’ όλα τά μέτρα' καί συνήθως 
απαντιέται σέ κάθε μέγεθος. ’Έτσι, δταν 
ένδεκασυλλαβο, αρμόζει περσσότερο στά σο
νέτα, δια τες δύο πρώτες στροφέςτους. ’Μπο
ρεί τότες ό πρώτος στίχος νά ριμάρν; μέ τόν 
-ετα^τον, και οι δυο μ.εσαΐοι μ.εταξύτους ώς*

Μόνη έχω συντροφιά τον Καντιλιέρη! 
Στεκει πάντα όμπροστάμΟυ ό καψερός, 
Καθ.σμένος εγώ, κ’ έκειός ορθός.
Πότε θ’ αλλάξω τύχη, ό θειός το ξέρει-!

.2 πιστεμένε σύντροφε κ’ άϊτέρι,
Σου τάζω πώς αν Ι'λΟη ενας καιρός 
Να γενω, που τό ελπίζω, φοβερός 
Δεσπότης, Οα σε κάμω Καντσιλιέρη.

Καί θά ίδής τίθά κάμω έγώ γιά ’σένα ! . .  
Ποσα ψαλίδια, και σβυστήρια πόσα! .. .
Κι αλυσες, και στολίδια χρυσομένα ! . . .

Μ’ Sv πρωτύτερα Ισό ’πας κ’ εδρ'-̂ ς" S<rt»
Ι ο ψα σου λεω , νά θυμηΟής κ’ Ιμευα 
Γΐοΰ πλουσιοπάρουχα σου τά ζω  τόσα 1.

’Μπορεί ακόμη ο πρώτος νά ριμάρη μέ τόν 
τρίτον, καί ό δεύτερος μέ τόν τέταρτον' ώς,

Πιστεύω πώς κανείςσας δέν πιστεύει 
Κανένα άπ δσα λέτε πώς πιστεύετε.
Α /λ α  κα&ενατς άπα σας γυρεύει 
Γ “οικο, κι αυτό μόνο ειν’ ποΰ λατρεύετε.

Η οιαγωγήσας φανερά σάς ψεύει'
Ι ου κάκου λειτουργηέστε καϊ νηστεύετε. 
λ  τ ευτοευλάβειάσας είναι χλεύη,
Αφοΰ άδικεΐτε γιά νά περισσεύετε.

ΓΙαψετε νά γεληέστε άνάμεσόσας 
Κ'* αν μπορείτε, γενεΐτε τιμιώτεροε.
Τοΰτο ήθελ’ είναι τό καλητερόσας.

Mi την υποκρισία εΤσΟε μωρότεροι'
Γιατί ̂ ’μπορεί νά κάνετε παράδες,'
Μά Οά είσθε πάντα οι άθλιοι τακόυνάδες.

Ό ταν τό τετράστιχο ηναι δεκασύλλαβο, 
’πιτυχένει περσσότερο σέ μικρές μά σοβαρές 
ποίησές. Κ έκτος τοΰ σταθεροΰ υστερούτου 
τόνου εις τήν ποοθύστερη συλλαβήτου, εχει 
έναν πρώτον τόνον εις τήν τρίτην, καί άλ- 
λονε δευτερόνε στήν έχτη' ώς

1 Ό  στίχο ς το ϋτο ; εχει Γνα ίΧ ίτ τ ω α χ . Ό  το ν ι-  
σμοςτου κόβει τ'ον στίχον ε ί ;  δύο ίμ ισ τ ίχ ια ,  κ α ί χά
νει δυο πεντασύλλαβους σ τ ίχο υς. Τδοΐι,

ΙΙον πλουσιοπάρουχα 
Σο5 τάζω  το'σα.

Τοΰτο ε ίνα ι ?να αληθινό ε λ ά τ τω μ κ , το όποιο κ*8? 
ιτο ιν ,τη ; χοεωττιΓ  νά άποφεύγνι.

Μή σημότης στον τάφ.ομοΌ άπάνου 
Ποΰ κλεΐ μέσα τό άμορφο σώμα 
Τοϋτο μ’ έκραζε τό εσπλαχνο χώμ«
"Οντες μ’ έδιωχνες άσπλαχνη εσύ.

Τότες έπρεπε, αχάριστη, τότες 
Νά μοϋ δοισης μιά λίγη βοήθεια,
'Όντες μδπνεε ακόμη στά στήθια 
'Η καρδιά λαβομένη άπό σέ.

Τώρα τί μ’ άνωφέλευτες κλάψες 
Τά φιλήσυχα δάση κουφένεις ;
Φέρε σέβας σκιάς λυπημένί,ς 
Ποΰ κοιμάται στον τάφο γιά σέ.

Καθ’ όσον αποβλέπει τή ρίματου, δίνει 
ελευθερίαν απόλυτη. Νοικοκύρης νάν τό κά- 
μ?ΐς νά ριμάρη δπως θέλτς' φθάνει μόνον νά 
κάμ/,ς ομοιόμορφες δλες τές στροφές.

Τό τετράστιχο, δταν ήν’ οχτασύλλαβο, 
τοΰ αρέσει νά οξυτονίζτι τόν 2 0ν> καί 4 ,ν άπό 
τους στίχους του- ώς

Σέ γνωρίζω άπό τήν χόψη 
Τοΰ σπαΟιοΰ τήν τρομερή 
Σέ γνωρίζω άπό τήν όψη 
Ποΰ μέ βία μετράει τήν γή.

Σπανίως ευρίσκεται διαφορετικά μεταχει
ρισμένο ' ώς,

'Όλοι ας κλίνωμε τό γόνυ 
Είς τήν εΰσπλαγχνη Παρβένί,
Καί μέ δάκρυ άπό καρδίας 
Καί μέ στήΟια πληγωμένα,

Άς δεηθοΰμε τής 'Αγίας,
Ποϋν’ τοΰ κόσμουμας ή Ιλπίδα,
Νά έλεήση καί νά σώστ;
Τήν άθλίαμας πατρίδα-

Πολΰ συχνά οξυτονίζει μ,όνον τον 4 0Ί τής 
στροφής, κάμνοντάςτονε νά ριμάρω μ.έ τόν 
τέταρτον τής ακόλουθης- ώς

Καλορίζικος νά ζήση 
Ό ντ,ός γάιδαρος, ν’ άςίνη 
Νά σοΰ ζήση, νά σοΰ γίνη 
'Ως καθώς έπιβυμάς.

Νά σοΰ άςένουνε τ’ αΰτιάτου 
Καί νάν τά σιίχνοτσουλώνη.
Νά χοντρένΛ,, νά ψηλώνη 
'ΩσκαΟώς έπιΟυμας κλ.

'Όταν τό τετράστιχο ην’ εφτασύλλαβο, 
είναι τότες δ τύπος τής ποιήσεως τοΰ λαοΰ 
μκς— Ίδές εις τήν σελ. 1 Ο κτλ.

Τρίστιχο.

Τό τρίστιχο έμεταχειρίσθηκε ό Δάντης εις 
"ό Μέγα του ποίημα τής Θείας Κωμ,ωδίας· 
καί μέ τοΰτο μάς έδειξε πώς τό τρίστιχο 
είναι αρμόδιο ν ' εκείνο γιά μεγάλα χχ\ σο

βαρά ποι·/'.'.ατα. Πραγματικώς, έπειτα τό 
έμ.εταχειρισθήκα'.ε καί άλ)Λΐ.

Τό σχήμα τοΰχο έχει έναν περίεργον τρό
πον όμοιοκαταλήξεως- ή δμοιοκατάληξέςτου 
δντας άλ).επαλλήλιος περιπλεγμένες είς ολην 
τήν έχτασιν τοΰ ποιήματος' τρεις μέ τρεις, 
κάθε μία μέ τήν τρίτηντης. Έγάνοντας τήν 
αρχή καί τό τέλος κάθε ραψωδίας, δπου δέν 
ευρίσκονται παρά δύο μόνοι στίχοι όμοιοκα- 
τάληχτοι.

Παράδε ι γμα.
"Οντες είμαι στον κάμπο μοναχόςμου 

’Έχω μιά συντροφιά τής όρεςιάςμου- 
Συντροφιά τήν καλήτερη τοΰ κόσμου.

’Έχω τή συντροφούλα τής καρδιαςμου. 
Καρδούλαμου, πιστή συντρόφισάμου 
Ποΰ δε δίνει υποψίες τής φαντατιάςμου,

Ποΰ δέ χολοταράζει τ’ άντεράμου,
Και πουνας όλη μ’ έμέ, κι’ όλη ’δικήμου" , 
’Δικήμου, ’σα ’μπορε! ναναι ή καρδιάμου.

Πόσες φορές κ’ έκείνη κλαίει μαζύμου 
Μέ πίκρα άληΟ'.νή τό ριζικομου 
Μά έκείνη ή πίκρα εΐν’ εΰχαρίστησήμου,

Κ’ ευθύς παρηγορηώμαι άνάμεσόμου.
'Ρίχνω τό βλέμμα γύρου είς τές δουλειέςμου,
Κ’ Ιδώ β λέπω ενα φύτεμ,α ’δικόμου,

Τόν κόπομου, τές έγνοιες καί ΐδρωτέςμου 
Πιάνω τότες τά σχέδιάμου, καί ω Θεμου,
Πόσες όπου ναι η εϋχαρίστησέςμου !

Καί λέω, στήχώρα νά μήν πάω ποτέμου.
Στή χώρα έχω τοΰς φίλους, τοΰς ’δικούςμΟυ, 
Τοΰς γνώριμους . . Αλήθεια, μά καλέμου,

Δέν εχω τόσου; πάλε άντίδικούςμου, 
Ψευδόχριςτους, εχθρούς τής ήθικήςμου,
ΙΙοϋ τοΰς έλέγχει καί τους κάνει Ιχθρούςμου 

Ή χριστότητα ή ίδια τής ψυχήςμου 
Κ’ ή απλότητα ή πολλή τοΰ φέρσημούμου ;
’Ά , ό κάμπος εΐναι ή εΰχαρίστησηςμου 

Κ’ ή άνάπαψη ή γλυκειά τοΰ ψυχικοΰμας.
Τό τρίστιχο τοΰτο σχήμ.α συνηθηέται 

πάντα ένδεκασύλλαβο. Δέν ήθελ’ είναι ομως 
εναντίον είς τοΰς κανόνας τής τέχνης, άν 
έγενόντανε καί τρίστιχα άλλ,ου μέτρου, μέ 
συλλαβές δηλαδή λιγότερες.

Δ ί σ τ ι χ ο.

Έχτός τών είρημ-ένων στίχοσχησμάτων 
ήθελ’ είνκαί τό δίστιχο' μά τοΰτο "δέν ήθελε 
χρησιμέψει πάρι γιά γνωμικά, γιά ρητά, γιά 
επιγραφές, καί άλλα παρόμοια" ’Μπορεί δέ 
νά ηναι όμοιοκατάληχτο, η καί δχι' ώς

Χάνεις κόπο και σαπούνι,
Σαπο-ίνίζοντας .γοιιροΰνι.
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Είπε ή γάνα τσή καυτρίλα;
’'ΐβγα εδώθε μή μ: χρί<τβς.

*

Λυτοί  στ ί χου
Ό λυτός στίχος, υστερημένος άπό τή βοή

θεια της μεταξύ στίχων δμοιοκατάληξης, 
πρέπει νά έχ·/) τελειότατες τέτοιες, δποΰ νά 
μήν άποζητηέται ή ρίμα.

Ή λέξες π. χ. ή περιττές, η έκνηρές, δποΰ 
|λαττ<5νοΰνε κάθε στίχο, έδώ είναι δρ ισ τι-  
κ ύ ς  ά ννπόφ ερ τες. Μά τόσο μόνον δέν φθά
νε/ καί,

Ί1 λέξεις δποΰ τόνε συνθέτουνε ίϊρέπει νά 
/ναι διαλεγμένες ανάμεσα στές πλέον ποιη
τικές, εκφραστικές, ζωγραφιστικές, καί ζωη
ρές δποΰ νά υπάρχουνε.

Κανένα τίαραγιόμισμα δέν υποφέρνει ό λυ- 
* τάς στίχος' καί κάθε ευλλαβήτου πρέπει νά 

ήναι άπαραίτητνίι
Είναι τόση ή φροντίδα που πρέπει νά πέρ- 

νωμε διά τόν λυτόν στίχον, τόσα τά ψηλ,α- 
ί -.μ χτκ ποϋ τοϋ χρεωστοΰμε, ποϋ κάποιες

’ >· ......... ·.*« ήθ;λ* ίσως φα· οϋνε μικροπρεπείς
α γιά τήν προσοχήν άληθινοϋ ποιη- 

·· Άλ / ’ άς ένθυμηθοΰμε, ό'τι, εκείνα ποϋ 
. · αι τιποτένια στήν toeletta μι£ς κυ- 
.άνουν’ έπειτα τά άποτελεσμάτους εις 

το saiotto. Τό διάλεγμα π. χ. τών άποτε- 
λεσματικωτέρων λέξεων, καί ή κατά προτί
μησην τοποθέτηση'τους είς τό τέλος τοΰ στί
χου, ειν’ έ'να άπό τά τόσα ποϋ συμβάλουν’ 
είς. τήν εντέλειαν . . .  Είς έ'να λόγον, οί σ τ ί
χοι οί λυτοί πρέπει νά η ναι η '.Ι ε ιο ϊ  καί εί- 
ναι μόνον μέ τοΰτον τάν ό'ρον δποΰ τούς συγ- 
χωρειται νά υπάρχουνε. Τέτοιους πραγμα- 
τικώς νομίζω τους ακόλουθους τοϋ φίλουμου 
Κυρίου Βαλαωρίτη,

’Επέσανε τά Γιάννινα 
Σιγά νά κοιμηθούνε.
Έσβύσανε τά φωτατου1;
Έκλείσανε τά μάτια.
'Η μάνα σφίγγει τό παιδί 
Βαθειά στην άγκαλιάτη;,
Γιατ’ είναι χρόνοι δύστυχοι 
Καί τρέμει μήν τό χάσγ-,.

^γοΰδι δέν άκούεται,
/ή δέν άνασένει. κτλ. 

ί<)οΰ καί ά'λλοι, ένδεκασύλλαβοι,
Είπε μία νύχτα ό Τσίντσικα< τοΰ Γρίλλ ου* 

Δέν ’πας και σΰ καϋμένε νά ήσυχάστ,ς

Ποϋ όλοι κοιμώνται, κ' είσαι σΰ μονάχος 
Οποϋ ’περνά; τη νύχτα τράγο υδώντα;; 

’Άσωτε, άσωτου τέκνο, ποΰ έμπόρηε;
Νάν τόν οικονομά; γιά νά κοιμάσαι;

Ναι, λέει ό I ρίλλο;, ίσια κουβεντιάζεις. 
Λες την άλήΟει χ' καί θαυμάζω μόνον 
Πώ;, Τσίντσικα; έσΰ, ’μιλεΐ; γιά γνώση,
Γιά οικονομία καιροϋ, καί γιά ησυχία!
Δέν εϊσαι συ ποϋ όλημερί; στον ίσκιο 
Ενο; πράσινου δέντρου, τριζονίζεις 

Τραγούδια βαρετά καί δίχως τέλο;;
Καί κουφ,ένεις τους κάμπους; καί άλαλιάζέις 
1 ου; εργάτες ποϋ κάνουν τη δουλειάτους ;
Κ Ισπατάλησε; πάντα τόν κάιρόσου 
Γραγουδώντε; αμέριμνα ολημέρα ;
Πω; ήλθε; τώρα άπάνου όχ τό κλαρίσου 
Νά διδάξτ,ς εμα; σιωπή, ησυχία,
Οικονομία καιροϋ, φρόνηση, γνώση ;
’Ώ. Τσιντσικάμου ! καί σύμπάθήσέμε, 
Συμπάθήσέμε, στό λέω πάλε, μά . . . . 
Θέλει; ναχη; δικαίωμα νά δρμινεύη; ;
Κάνε σΰ πρώτο; όσα συμβουλεύεις.
'Ένα μεγάλο ποίημα επικόν, σέ στίχοιίς 

λυτούς ένδεκασύλλαβους, ώς ήθελε ’μπορέ
σει νάν τό κάμη ό Βαλαωρίτης, ήθελε βέ
βαια τόν άθανατίσει. Μά, ή έποχήμας είναι 
όλη πολίτικη- καί προτιμοΰμο νά ’βρεθοϋμέ 
γιά κάμποσες ημέρες ανάμεσα σέ κάμποσους 
γλυδίδες αντιπροσώπους, παράνά δουλέψωμε 
γιά νά δόσωμε τοΰ πνεύματόςμας άναλογίες 
μεγάλες, σ’ εκείνον τόν κλάδον δποΰ ειν’ 3 
’όικόςμας, καί ποΰ ήθε’ κάμει άθάνατην τήν 
ένθύμησήμας.

ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ Οον.
Π οιητικές άδειες*

Ήμποροΰσε βέβαια νά γένν; έ'να μεγάλα 
Κεφάλαιο γιά τές ποιητικές άδειες. ΛΙά τί 
είναι η ποιητικές άδειες ;

Ή άδεια υποθέτει κάτι τ ί ο/ι απολύτως 
συγχωρημένο.

Πραγμάτίκώς, εξετάσετε τές ποιητικές 
άδειες, όλες όσες ’μπορείτε, καί θέλει εΰρετε 
κάθε φορά είς αυτές ενα σκόνταμα γιά τά αϋ* 
τίσας, η γιά τό πνεΰμασας, καί πάντα σκόν
ταμα γιά τό αύτίσας, η γιά τά πνεΰμασας,· 
καί πάντα σκόνταμα τής εΰαισθησίαςσας.

Ή ποιητική άδεια υποθέτει κάτι εναντίον 
εις τήν φύσην τών πραγμάτων, κάτι έναντι'ον 
είς τά καλά-καμομένο. Οι κριτικοί έμιλήσανε 
άπάνου στές ποιητικές άδειες, δείχνοντεί 
εκείνες οποϋ ’μποροΰνε νά πέρνονται, κ’έκεϊ- 
νες ποϋ δέ ’μπορούνε- πολλές μάλιστα τές

Β Υ Ρ ΩΝ 560

έθαυμάσανε καί τές επαινέσανε! Καί πολλοί 
ποιηταί υπερασπίσαν’ τές άδειέςτους εναντίον 
είς τήν εύαισθησίαμας, καθώς οί δικηγόροι 
υ-ερασπίζουνε τους πελάτεςτους' σά νά εί
χανε χρεία τ ’ αύτιάμας ν’ ακούσουν’ τά δί- 
κηατους γιά ν’ αλλάξουν’ τήδυσαρέσκειάτους 
είς ευχαρίστησην. Οί κριτικοί ήΟελ’ ίσως κά
μουν’ καλητερα νά ’ποΰν’ δτι, ποιητική άδεια 
είναι πράγμα καμομένο εναντίον είς τους 
κανόνας τής ευαισθησίας. 'Ότι όποιος θέλει, 
’μπορεί νά πάρν) δσες θέλει άπό τέτοιες άδειες, 
χωρίς νά ήναι χρεία νάν τές υπερασπίζ·/)’ μέ
νοντας δ κόσμος ελεύθερος νά εύχαριστήται 
η νά δυσαρεστήται σ’ έδαΰτες.

Καθώς πεύτουνε τά θερι
σμένα άστάχια εΐ; τοΰ; αγρού;.

Εξαίρετο, επειδή τό είπε δ Σολομός.
Che anrtate penando voi siil-tre ?

Έξαίρε,το, επειδή τό είπε δ Δάντης.
Corre il volgo dolente a He novel le 
Del guerriero e dell' armee vuol vedelle.

Εξαίρετο, επειδή τό είπε δ Τάσος, 
κτλ. κτλ. κτλ.

Πολλά ’μποροΰνε νά συγχωροϋνται στους 
φημισμένους, τά δποΐα δμως δέν είναι οΰτε 
άξιέπαινα, οΰτε άζιομίμητα.

Ποιητική άδεια θά ’π·?, ίΐοιην.κυν ε’.Ιάτ- 
Tcoita.

ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ 7 η .
Γ ενικά  τ ιν α  ε λ α ττώ μ α τα  τώ ν  σ τ ί^ ώ ν .

Πεζιχότητες. Οί στίχ_οι υποθέτουνε ποίηση' 
καί ή "ίοίηση ΰ~οθέτει ώθησιν ψυχής, έξαψη 
φαντασίας, συρροήν καί δρμήν ιδεών, κριμνι· 
στικότητα κάποτε. Τά υφοςμας ά .̂ολ.ούθως, 
Λρέποντας νά ηναι άνάλ.ογο μέ τήν ψυχικήν 
μας κατάσταση, άποκλεϊ κάποιες λέξεις καί 
κάποιες φράσεις ή δποϊες δείχνουνε μάλλον 
ίσυχίαν, αταραξίαν, σκεφτικότητα καί κριό- 
"ητα- προσόντα δλα τοϋτα αρμόδιότερα διά 
'ά πεζόν. Τά δψΐογότι, π . γ· τά επομένως, 
*ά παραδείγματος χάρη*-, τούτων όντως 
ίχόντων, καί άλλα παρόμοια, είναι άπό έκεί- 
νε; τές πεζικότητες δποΰ κάθε αληθινός ποιη
τής δέν έμβάζει ποτέ είς τους στίχουςτου" 
χαι κάθε μιμητής ποιητών πρέπει νά πασχίζη 
νά άποφεύγϊ).

Είναι δέ νά παρατηρηθνί δτι, ή πεζικότη- 
'() δποϊες είναι πάντα κακές, είς τήν

άκρην δμως τοϋ στίχου είναι ανυπόφερτες.
Παραγιομίσματα. Τά παραγιομίσματα 

χρησιμεύουνε γιά νά σιάζη δ στίχος. Μά συ- 
φοράτου έκεινοΰ τοΰ στίχου ποΰ προσμένει 
νάν τόνε σιάτουνε τώ παραγιομίσματα! Τό 
παραγιόμισμα, τόσο νόστιμο στά ψημένα, 
είναι ομως διόλου άνοστο καί άϊδιαστικό είς 
τους στίχους.

’'Εχεις τές λέξες δποΰ σέ υικοΰνε γιά τήν 
ίδέασου, μά δέ σέ δικοϋνε γιά νά κάμγ,ς τό 
στίχο' σοΰ λείπουνε δυοτρεΐς συλλαβές, καί 
σοΰ χρειάζουνται τοΰτες γιά νά γιομίσνι δ 
στίχος νά γένη σωστός. Μην ’πας γυρεύοντας 
τες, καί δταν τές εΰρν,ς νάν τές βάλν-,ς έκεΐ, 
τόσο γιά νά κάμης τό χρέοςσου' επειδή ή 
ευαισθησία τοΰ άκροατοΰσου δέν άπατάται, 
δέν ευχαριστείτε στό μπάλωμα ποΰ τοΰ έβα
λες. Στρίψε λοιπόν άλληώς τήν ίδέασου, καί 
ματαπλάσετη μέ τό νοΰσου, ζητώντας άν 
δυνατόν μορφήν ακόμη ευτυχέστερη, μέσα 
είς τά όρια τοΰ στίχου.

Άγοραιοτητα. Ή  άγοραιότητα καταβι- 
βάζει τόν στίχον. Ή άγοραιοτητα δέν είναι 
απλότητα. ΊΙ απλότητα είναι προτέρημα* ή 
άγοραιοτητα είναι ελάττωμα. Μά μόνον τά 
παράδειγμα ημπορεΐ νά δείξη τή μία καί τήν 
άλλη.

'Λ π  λ ό τ η τ  α.

’Όμορφη χώροποΰλα είν’ τό Λιξοϊρι 
Ποϋ βρέχει στό γιαλό τά ποδαράκιατη;.
Μέ τά βουνά τοϋ Αργοστολιού στή μούρη, 
ΌπίσοΟέτη; εχει τά βουνάκιατη;.
Εκείνη πρωτσβλέπει οποίον ’περνάει,

Μά, τή μαύρη, κανεί; δέν τήν ψηιράει.
Ά  γ ο ρ α ι ο τκι τ α.

ΈστάΟηκ’ ενα πραμμα στό Λιςουρι 
Τού; χίλιου; όχτίχκόσιου; τριαντα-έξη, 
Όποκαμε τον τόπο εν άνεμοϋρι.
Καί λένε πιο; ά δέν ήθελε τρέςη 
Εί; τή μέση ό Δεσπότη; ύστεοότερα 
Έπη ενε ή δουλιά χειρ ου χειρότερα.

Άγοραιοτητα ?ίναι μία κάποια άμέλεια, 
άψηφισία, άκολασία, ξεμποχείλιασμα τοϋ 
ύφους, δποΰ καταβιβάζει καί τούτη τό σύγ
γραμμα, δποΐο καί αν ήναι, ποιητικόν η καί 
πεζικόν.·

Πρωτοϋ τελειόσω τό άρθρο τοΰτο τήςάγο- 
ραιότητος, πρέπει νά δηλώσω δτι, έδώ δέν 
εννόησα νά ’μιλήσω παρά μόνον γιά τήν άγα
ραιότητα τής ί*φράσεως- καί σάς έβαλα έμ-

2
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πρόςσας παράδειγμα ποϋ σας έπρόσφερε μ ί
μον άμ έίε ια ν  xaJeom&jiov, και δχι άκολα - 
αίαν ν; ξεμποχείλιασμα.

Έδώ δέν θέλει δμιλήοω διά τήν άγοραιό- 
τητα τών ιδεών κ’ αισθημάτων, θεωρώντας 
τοϋτο τό ύστερο είδος της άγοραώτητος ώς 
θέμα άλλοτ άνωτέρου συγγράμματος, πραγ
ματευμένου την Ποίησιν. Ενθυμίζω ομως 
και συστένω την άκόλουθον παραγγελίαν.

Quoi que vous 6criviez 6vitez la bassesse ;
Le style le moins noble a pourtaut sa noblesse.

Boileau A. P.
Ά γιΌ ΐχόχψα . *H άφυσικότητα είναι τό 

αντίθετον της άπλότητος- κα'ι είναι πάντα 
προσπαθησμένη. Είναι το ’μπέρδεμα τών 
ιδεών, μέσα στό μπέρδεμα της συντάξεως- 
καί είναι τά στίγμα της σημερινής Ελλά
δος- ή μονομανία τών άποπλανημένων λο
γιοτάτων- η δυστυχία τοΰ Ελληνικού ’Έθνους! 
Ή  δυστυχίατου, επειδή, έθνος τοΰ οποίου οί 
λόγιοι έχουνε γ ι’ άρχήτους νά γράφουν’ καί 
νά ’μιλούνε σε τρόπο ποΰ οί ΐί-.ω αν των β.Ιέ- 
ποντες, β.Ιέκωσι καί μή ΐόωσι' άχονοντες,
άχούωσι καί μή σ ν π ώ σ ι  έκεΐνο τά
έθνος δέν είναι προωρισμένο γιά νά μείν·/) 
ελεύθερο. Έκεινοΰ τοϋ έ'θνους τοΰφυλάττεται 
■η δευλεία, καθώς τοϋ γεωργοΰ τοϋ φυλάτ- 
τετα·ι δ καρπός τοΰ σπόρου ποΰ έσπειρε.

Κάθε λογιότατος στήν Ελλάδα σήμερα 
προσπαθεί νά μπερδεύν] καί νά σκοτίζνι τή 
σύνταξη τών ίδεώντου, γιά νά φαίνεται ακόμη 
λογιοτατότερος. 'Όσο πουλιά ακατάληπτος, 
τόσο πουλιά προκομμένος!. . .  Βιένει άπό τό 
σπήτιτου λέγοντας τό άρθρο; μά πρέπει νάν 
τόν ακολούθησες έως είς τήν αγορά γιά ν’ 
άκούσ·/·(ς καί τ ’ ονομα, έπεί πολλά μεταξύ
ουρεάτε σκιόεντα θάλασσάτε ήχίεσα ! ........
Πραγματικώς, τό Συνταχτικό στή γλώσσα 
μας είναι μία ολόκληρη επιστήμη ή οποία 
διδάσκει νά ξεμπερδεύωμε τά μέρη τοΰ λό
γου, ποϋ οί λογιότατοι συγγραφεΐςμας μέ 
τόσην επιστήμη μπερδεύουνε! κ Τό είς τάς 
μετά τής ’/τα.Ιίας έπαθείσας τταπιχάς γώ - 
ρας ίπ ιβά-lor μέρος ο έ'λεγε προχθές δ φί- 
λοςμου δ «Άστήρ τής Ανατολής» (σελ. 
2 7 93 ). —  «Πρός τήν διά τών της αφροδι
σίας ηδονής δελεάτων καί παραγωγής άπο- 
γύμνωσιν νεανίσκωντε καί άνδρών ».— Έλεγε 
δ φίλοςμου τών «Καιρών» άριθ. ίδ  I νοεμ

βρίου 1 8 7 2 .1 Μά τοϋτα είναιφρικώδη παρα
δείγματα, ποϋ πρέπει νάν τ ’ άποφεύγουνε 
δσοι δε θέλουνε νά γράφουνε φρικωδώς ά
σχημα.

Σέ λίγους χρόνους ακόμη, άν τό κλίμα της 
Ελλάδος λάβν; καιρό νά ένεργήσνι άπάνου 
στους λογιότατους, καί νάν τους κάμνι κ’ 
εκείνους έ'λληνας, δ λογιοτατισμάς θέλει πα- 
ψει, καί τό ελληνικό πνεΰμα θέλει ξανάλ* 
θει στάν τόπον τών άρχαίων προγόνωντου. 
Τότες, άνάμεσα στους άπογόνουςμας, ή ση
μερινή εποχή τοϋ λογιοτατισμαϋ θά ’ποθ$ 
εποχή φυλλολογικής άπομοιρόσεως- άν πριν 
τής ώρας εκείνης τό σύστημα τών λογιοτά
των δέν θέλει έχει φερμένον τόν έθνοχτότον 
καρπόντου.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον.

'ΡυβίΑος κα ι αρμονία  είς τους σ τίχους

Οι στίχοι πρέπει νά έχουν τήν αρμονία 
τους καί τά ρυθμότους.

Είς μέν τούς μεγάλους στίχους αρμονία 
είναι τό ευχάριστο διά τήν άκοήμας πέρα
σμα άπό τόνον είς τόνον τοΰ Εδίου στίχου- 
ή τοποθέτηση συλλαβών καί τόνων, είς τρό
πον ώστε νά εύχαριστοΰνε τό αύτί σ’ ένα 
στίχο. Είς δέ τούς μικρούς στίχους οί όποιοι 
όέν ήμποροΰν νά λάβουν περσσότερο άπό έναν 
τόνον, μένει δ ρυθμός μόνος, δστις άρκεΐ είς 
τό γρίγορο πέρασμα άπό στίχο σε στίχο.

'Ρυθμός είναι ή τοποθέτηση στίχων ακε
ραίων, είς τρόπον ώστε νά ευχαριστούν τά 
αύτί.

Αρμονία, στή μουσική, είναι ή τοποθέ-

1 Άρχιτεχτονικοτατη τ£ J’VT! % προσττινίιατων- 
ταστικοτνιτα τίς έχφράσεω? ! 'Αμαρτία ό'μως νά 
σχοτίζγ. άντί ν* σαφινίζν. τό νο’ημα.

2 La premiere Ιοί du discours itant de sc fairc 
entendre, la plus grande baute qu’ on puisse faire 
est de parler saus 6tre entendu.

Rousseau. Emile. L· I er.
Le plus grand vice qu’ un discours pout avoir, 

c’ est de s’ eloigner trop de la maniere ordinaire 
de parlor. Ciceron.

J ’ aimerais mieux 6tre trivial, que de n’ 6bre 
pas claire. τ. Eodin.

Πρέπει νά π α σ χ ί ζ ω μ ι  νά  γράφω μ ε καθώς 'μ ιλ ο 5;** 
κ α ι νά γράφω μ ε τά  λ ο-,· ία  δ ίχ ω ;_ π ερ ιττά , ή πολύ
τροπα γρ ά μ μ α τα .

Voltaire. Dictiounaire rhilosopbique.
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τηση τών διαφόρων ήχων εις τρόπον ωστε νά 
ευχαριστούν τά αυτί. 'Ρυθμός δέ η τοποθέ
τηση φράσεων ά ιεραίων κατά τάν ίδιον τρόπον 

Όηχος τής μουσικής, ά^ταποκρίνεται κά
πως είς τή συλλαβήμας- ή δε φρασητης εις 
τάν στίχονμας. "Ετσι, π. χ. εις το 

Μάτια ποΰ με σαϊτεύεται 
Με τήν ταπεινό ιιύνη 
Παρακαλώσας κάμετε 
Γιά ’μένα ’λεημοϋύνη.

Ό μουσικός ευρίσκει τέσσαρες φράσες- δ 
σπχουογός τέσσαρους «τίχους.

'Ρυθμός καί αρμονία έπρωτογεννηθ&ανε, 
θά ΰποθέσωμε, στή μουσική, στή φωνητική 
μουσική- κ’ έφερθήκαν’ έπειτα είς τή στι
χουργία.

41 φωνητική μουσική θα υπήρςε πριν τής 
ποιήσεως, επειδή έχει κάτι τ ί φυσικώτερο 
καί αύθορμητότεοο. 'Ότι δέ φωνητική μου 
σική ’μπορεί νά ύπά, ξη καί χωρίς ποίησιν τό 
βλέπουμε καί σήμερα στούς δρόμους, δταν
άκοϋαε νά τραγουδούνε,

Λά λα λα λέ Λα 
Λά λα λα λέ λα
Λά λα λα λέ λα
Λά λα λα λά.

Χαληέται ή αρμονία ςή μουσική, 1 °’' οταν 
εί; μίαν ή περισσότερες φράσες άλλαχθοϋν 
οί τόνοι- καί τό χάλασμα έκεΐνο λέγεται 
παρατονία' 2 ν' δταν είς μίαν η περισσότερες 
φράσες λιγοστέψουν η περισσέψουν’ οί ήχοι.
“ 'ιι στιχουργική δμως δέν παραδέχεται τον 
κανόνα τούτον- καί δχι μόνον αφήνει ελεύ
θερον τάν στιχουργον ν’ αλλαςτ, τον τόνον
στους ςίχους του, άλλά καί τοϋ τά συμβου
λεύει μάλιστα ώς μέσον αποφυγής τής μονο
τονίας. Γιά τά ίδιο δίκηο τής αποφυγής τής 
μονοτονίας είναι δοσμένο εις τον στιχουργον 
νάλιγοσ-εύη,η νά πιστεύν) κάποτε τές συλ
λαβές είς τούς στίχουςτου,  ̂μεταχειριζόμε- 
νος οξύτονους καί προπαροξύτονους στίχους.

Ά ς είναι ειδοποιημένοι οί ποιηται, δσοι 
ήθελε θελήσουνε νά γράψουνε κανένα μικρά 
τραγουδάκι γιά νά βαλθΐ) σέ μουσική, δτι 
οι στίχοι τής δλης ποιησεώςτους πρέπει νά 
έχουν όλοι τόν τόνον τοϋ πρώτου στίχου- καί 
δ "αριθμός τών συλλαβών είς τούς στίχους 
δλων τών στροφών πρέπει νά είναι δμοιος 
μέ τάν αριθμόν τών συλλαβών είς τούς στί
χους τής πρώτης στροφής. Άλληώς θα έχουνε

διατριβές καί σκοτούρες με τούς φίλους τους
μουσικούς. ,

Οί μουσικοί έχουνε καί άλλες παραςενα- 
δες μέ τή στιχου'ργία, τές όποιες βαρετό ν’
άναφέροψ.ε.

Οι στίχοιμας λοιπόν πρέπει νά έχουνε αρ
μονία, καί ή όλη στιχουργίαμας νά έχ/, ρυθμό. 
’Ακολούθως μδλον δποΰ ή παρατονία, πού 
χαλάει τήν αρμονία στή μουσικής δέν τά 
χαλάει στή στιχουργία- μδλον όπου ή πα
ρατονία τούτη είναι μάλιστα επιθυμητή από 
καιρόν είς καιρόν είς τή στιχουργία γιά νά 
κόβη τή μονοτονία, καί νά ποικιλών/ι τήν 
αρμονία- μόλον τοϋτο, δέν ήθελε αρέσει νο
μίζω η κατάχρηση τής παρατονίας.

ΑΝΛΡΕΑ2 ΛΛ2ΚΑΡΑΤ02.

ΓΛΩΣΣΑΓΙΟΝ.

'Γποβάλλω τή επιτροπή Γλωσσάριον άπό 
τής περί ζώντων μνημείων εν τή γλώσσή 
καί τοϊς ήθεσι τοΰ ελληνικού λαοϋ συλλογής 
μου, υποσυνάπτων καί άσμα τοϋ άρμϊτωλοϋ 
Κόληα, δπερ έπανειλημμένως f  τησάν με φί
λοι μου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ένεκα τών πολλών βαρβαρικών επιδρο

μών καί τής έπιδράσεως τοϋ χριστιανισμού 
ού μικράν υπέστησαν την αλλοίωσή τα αρ
χαία ήθη καί έθιμα τών νεωτέρων Έ λλ η - 
νων, τηρήσαντα μέν έν πολλοϊς τάν προγο
νικόν πυρήνα, ού μικρόν δ’ απος·αντα κατα 
φυσικόν λόγον, μεταβληθέντατε καί παραλ- 
λάξαντα διά τό μακράν τοϋ χρόνου, άπά τής 
άρχικής αύτοϋ μορφής καί ούσίας. Ού μήν 
άλλά καί ή γλώσσα διετηρήθη μέν, άλλ’ άψυ
χος έν γένει καί παοαμεμορφωμένη καί ή- 
κρωτηριασμένη1. Λιότι έμόλυνε ή βχρβαοότης 
πάλαι ποτ’ έν Έλλάδι είσβαλούσα, καί έπΊ 
πολύ χρονίσασ’ έν αύτή, καί πολυτρόπως διέ
στρεψε τήν βασιλίδα τών γλωσσών, τραύ
ματα πολλά καί άνεξίτηλα κατ’ αυτής έπε- 
νεγκοΰσα, ώς άδάμας δέ στεοράς ά/τέταξεν 
αΰτη κατά τών πολλών τούτων καί χρονιών

1 Έ λ λ . ίστορ . χάρ ιν τώ ν  ττολ. υπβ Κ. ΙΙατταρ^ν 
Ύοττούλου.τοιχ. Γ σελ. 2 6 .
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βοφβοφικών επιδρομών και ξενικών έπιθέ- 
σεων. Καί άνδρικώ; καί γενναίοι; άντιπα- 

> ίσ α σ α , έξήλθε μέν επί τέλους ν ά τρ ια ,  
αλλ’ ούχί άγνή καί παρθένος- Φέρει δέ ως 
είκος, λαβοϋσα έν τω μακρώ τούτω άγώνι 
πληγά; βαθεία; καί δυσιάτου;, ούχί δέ καί 
ολω; ανιάτους, χρνίζούσα; άλλως τε θεραπείας 
ί,.ατ·/,οειας και επιστημονικής. Διό επαινετός 
ό ,,ήλος τών τε διαφόρων φιλολογικών συλ
λόγων καί τών κατά τόπους λογίων εργα
τών καί προς τοϋτο συντόνω; «σχολουμένων. 
Αλλ οτιτοις τών ιατρών παισίν ού σπανίως 

συμβαίνει, ών τινες μή διαγιγνώσκοντες έν 
■ οίς πάσχουσι και υπ’ αυτών θεραπευου.ένοις 
το τής νόσου είδος καί τά ριζικά αίτια συν- 
τάσσουσι παραγγέλλοντες αύτοΐς τήν χρήσιν 
φαρμάκων ανωφελών  ̂ καί επιβλαβών. Τ’ 
αύτό τοϋτο γίγνεται και πολλοΐς τών παρ’ 
ήμΐν διερευνητών καί καθαριστών καί θερα
πευτών τής τοϋ λαοϋ γλώσσης, τών μή εί- 
οότων μάλιστα νεωτέρας καί δή άνατολικάς 
γλωσσάς. Ού γάρ σπανίως παρεομηνεύοαεν 
πολλάς τών λέξεων αύτής, άλλ’ άντ’ άλλων 
πολλάκις βάζοντες η μάλλον βαβάζοντες καί 
Υποφαινόμενοι δογματικώς καί άποφθεγμα- 
τικώς. Καί εΐ μέν έξ απλότητας άγνοιας τε 
καί απειρίας προέρχεται τοϋτό έστι' συγγνω
στόν νομίζομε·/ ε- δ’ έκ πεποιθήσεως καί δο- 
κησισοφίας κατακρητέον καί απόβλητον. Διά 
μεγαλ/ι και αναγκαιότατη καθίσταται ή μετ’ 
επιστασίας καί ένδελεχοϋς μελέτης διερεύ- 
νησις καί ̂ ετυμολογία τών τής καθομιλουμέ
νης λέξεων τε καί φράσεων κλπ. δπως τη- 
ρηθώσι μέν αί ελληνικήν τήν άρχήν καί τό 
ετυμον εχουσαι διορθοθώσιν αί ήκρωτηριασμέ- 
ναι αποσκορακισθώσι δέκαί άντικατασταθώ- 
σιν αί οθνεΐαι καί βαρβαρικαί πόρρω δέ τών 
το; γλωσσάς προπυλαίων στήτωσαν οί φοαν- 
κισμοί. 1 '

Α.
Ά γχομαχώ  [άγχος μάχομαι] καί άσκο- 

μαχάω άναπνέω σφοδρώς διά κόπον ή πο
λυφαγίαν καί πολυποσίαν, αισθάνομαι δύ
σπνοιαν καί καθόλου στενοχωροϋμαι.

Α γκώ νας  ο άγκών, καί αγκώνας, ό αμ-
ν τοϋ ναοϋ' άπό τοϋ πρώτου τύπου παοά- 

γ ε τ α ι  η k

Ά γ χ ω ν  ή  ή γωνία τής οικίας ιδία καί τό 
αναλογούν μέρος αύτής· φράσ: «Δέ φέγω

άπό τήν αγκωνή μου» δηλ. άπό τοϋ άν*- 
λογοϋντός μοι μέρους· καί 

, Α γκω νάρ ι τό, 5 γιονιαΐο; λίθος- καί ■'
; Άγχωναροΰ ή περιτρέχουσα τάς γωνία;
ι τών οικιών γυνή καί επομένως υπόπτου δι«- 
!· γωγής.

’Αδρασκε.Ιάω [σκέλος! διασκελίζω καί ξ* 
όρασκελαω, αναιρώ δι’ επιστροφής τόν γενό- 
μενον διασκελισμόν « ξαδρασκέλα με γιά τί 
δεν κάνει-» σημ. "Οταν γυνή έγκυος έχη εκ
τενείς τοΰς πόδας, νομίζεται κακόν καί επι
βλαβές είς τόν τοκετόν τό διασκελίσαι τινά 
αύτήν παρερχόμενον. Διό λέγει αύτώ έκείννι 
«ςαδρασκέλα με» έκ τούτου- καί

Αδρασχε.Ιιά η, τό έν τω περιπατεΐν 
άνοιγμα τών ποδών, η καί μεϊζόν τι τούτου 
ηπερ καί ώς μονά; μήκους πολλάκις λαμβά- 
νεται.

’Ά.ΙαφροΙ'σκ/ωτος ϊδ. άπλογέμαι.
 ̂ Άμουδιόιω καί Άμουδιάζω.= 1) Α:μω- 

διάω- έτήρησεν ή συνήθεια τό άρχαΐον ρήμα 
ούχί μόνον έπί τών δδόντων, άλλά καί έπί 
ετέρων μερών η καί δλου τοϋ σώματος φρ. 
««μούδιασε τό πόδι μου, τό κορμί μου κλπ.» 
—) περιστελλω η ελαττώ τήν ορμήν προσώ
που ή πράγματος- 8) άπόλλυμι τή άκήν- έπί 
τών κατωτέρων οργάνων φρ. ««μούδιασε τό 
μαχαίρι καί δέν κόβει.»

Ά να π ιά νω  [πιέζω] Συμφυράω άλευρον 
μετ’ ολίγης ζύμης πρός αΰξησιν αύτής χρη- 
σιμευσουσης είς πλείω φύραμα-έπί προοιμίων 
έχθρας λέγε ται καί ή παροιμία «Τ’ άναπιά- 
σαν τά προζύμια. »=ήρξαντοτή; διαμάχης.

-Ανασαίνω [ανασείω καί άνασεύω] 1) 
αναπνέω, καί σιγώ- 2) αναπαύομαι, άπα- 
λάσσομαι πόνου καί έργασίας κοπώδους- φρ. 
«σήμερα εΐναι γηορτή θ’ άνασάνομε.»

'Ανήφορος δ τό ανωφερές, καί μεταφορ. 
ή άνάληψις καί έπάνοδος τών υλικών καί ηθι
κών δυνάμεων ώς είς τήν παροιμίαν «5 άνή- 
φορος φέρνει καί κατήφορο» καί τάνάπαλιν 
δηλ. δτι ή εύτυχία καί δυστυχία διά τά 
άστατον τών άνθρωπίνων έπέρχοντ’ έναλ- 
λάξ* η τά είς έ τέραν. »Γέρως κι’ άν έπαι- 
νευτηκεν άνήφορος τό δείχνει.»

•Ά ν θ ιζα  ί Ά νθύς , 1) άνθος- λέξις ομη
ρική. «'Ρίζν; μεν αέλαν έσκε, γάλακτι δέ εί- 
κελον άνθος. Όδυσ. X. 304 .— φρ. «Τ’ αμ
πέλια είναι ’ς τ ’ ανθι.» καί είς τό ασαα.
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κ’2 τής μαντζουράνα; τάν άνθά έγειρα ν’ απο
κοιμηθώ. » 2) τό άνθος ιδία τής ’φροξυληας 
(ίδ. τήν λ.) δπερ καί ’φροξυλάνθι ή καί έκ 
τοϋ λατινικοϋ σαμποϋκο (sambuetis) κα
λούμε ν.

Ά πάριωρα  ϊδ. άπλυγέμαι, καί ρήμ. αν
θίζω ώς είς τό άσμα.

«Θέλουν ν’ άνΟίσουν τα κλαρϊα κι’ ό πάγος δεν
[τ ’  ά φ ίνε ι,

«Θέλω κ’ έγώ να σ’ άρνηΟώ κι ο novo; Οεν μ
[άφίνει.»

Αποκόβω  1) άπογαλακτίζω τό θηλά- 
ζον παιδίον- 2) ορίζω πρό τοϋ γάμου τάς 
υπό τοϋ γαμβρού πρός τοΰς γονείς  ̂καί συγ
γενείς οφειλομένας χάριτας φρ. «άποκόψανε 
καί θά γένη ό γάμος-» ϊδ. περί γάμ. κεφ.

Ά π Λ ο γέμ α ι [άπολογέομαι] άποκρινομαι 
είς φωνήν καλοϋντό; με φρ. «μην απλογέ- 
ται κανεί; γιά τ ί έν’ άπάριωρα.» Δήλον δτι 
έστι αύτό τά άρχαΐον απολογεομαι ποΰ μεν 
άσυναιοέτω; έκφερόμενον πού ύε άποβαλλον 
το έγκλιτικόν φωνήεν ώς τά τής άρχαια; 
οίμαι, δύναμαι κλπ. ώς «άπλογεται.»
Σημ Δέν πρέπει ν’ άποκρίνηταί τις καλούμε
νος κατ’ ονομα τό μεσονύκτον, εστω καί παρα 
γνωστοϋ προσώπου ϊνα μη πάθη υπό στοι
χειού. Διά καί άφωνη ώρα καλλεΐται αυτη 
ί  άπάριωρα οίον παρ’ ώραν, πριν η φώνηση 
αλέκτωρ. Έν ταύτη δέ τή ώρα κατά τας 
προλήψεις τοϋ δχλου, τά ΰδατα μένουσιν 
ακίνητα η ν.οιμώνται κατά τήν κοινήν εκ- 
φρασιν, καί αυτοί οι ποταμοί καταπαυονται 
τόν ροϋν, καί αί πηγαί τήν ροήν τών υόα- 
των. Τ’ ι^φαντιάσματα στοιχεία εστι τα 
τότε είς πλήρη καί έλευθεραν κινησιν υπο 
μορφάς άλλοκότους, καί ώς έπι τό πολΰ 
ζώων, οίον ίππων, βοών, κυνών Ί'Ήα κυνη
γετικών (λαγωνι;.ών), χοίρων και σπανίως 
ά.θρώπων ’Αράβων (Άράπηδων) καϊ γυναι
κών. Τά τοιαΰτα οί έν δόώ ευρισκόμενοι 
ανάγκης, η έκ τοϋ έργου αυτών έξω εν υπαί
θριο διανυκτερεύοντες ούχ ορωσι παντες αλλ 
οί άλαφροίσκιωτοι. Ούτω δε καλούνται ως 
έπί τό πλεΐςον άνθρωποι νευρικοί καϊ δή γύ
ναια, δ σ ω ν  ή φαντασία ζωηρά και αί προ
λήψεις έ ρ ρ ιζω μ έ ν α ι έν τή καρδία έξ άμαθείας 
καί κακής καί Αμελημένης αγωγή; και παι- 
δεύσεω;, δύνανται νά διαπ7>αττωσι ταϋ.α. 
Οΰτοι οΰν δοώσιν, ώ; λ.εγουσι διαφοοα στοι

χειά, άλλά δέν λαλοϋσιν αύτοΐς. Σώζονται 
δέ τής άπό τούτων βλάβης % διά τών φυ- 
λανταοίων τά χαϊμαλιών (περιάπτων) 
άτινα φέρουσιν άείπον’ έφ’ εαυτών, ν και ^  
δπλων, δι’ ών πολλάκις πυροβολουσι  ̂ κατ’ 
αύτών, άλλά διά τής άριστερας πάντοτε
χειοός. , Γ,

Άποκορώνω  καί αέσ. αποκορωνομαι [απο- 
καρόομαι] άποκολύω τινά καί άποκωλύομαι 
πράξεώς τ ι ς , ναρκοϋμαι,γίνομαι άδρανή; βλας 
«πώς άποκορώθηκα καϊ δέν τ ’ ώμίλησα !»

Ά ρ α χ .Μ ζω  [άράχνη] παλαιοϋμαι, μα
ραίνομαι ώχριάω, δυστυχώ.  ̂Έκ τούτου και 
έπίθετον τριγεν. καϊ τρικαταλληκτον.  ̂

‘Ά ραγ .ΐο ς, άραχλη, άραχλο- δειλαιος,ουσ- 
τυνής, άθλιος· άπό'μεταφορας τοϋ ίστοϋ τής 
άράχνη; κατασκευαζομένου καί ύιααενοντο; 
έν έρήυ.οι; καϊ παλαιάς κτηριοι;. ^

Ά ρνατσίάί.ω  [ναρκάω (εω)] τριτοπροσω- 
7ϊον· κωλυόμενη; διά πίεσιν των άκροΛ τή; 
τοϋ αΐαατο; κυκλοφορία;, επέρχεται νάρκη 
μετ^λαφρών ν υ γ μ ώ ν  έπί τε τών χειρων και. 
τών ποδών καϊ έστιν δτε έφ’ άπαντο; του 
σώματο; φρ : «έπλάκωσα τό πόδι μου κι’ dp- 
νάτονίασε» «άρνάτσιασε τό κορμί μου και 
δέν τ ’ άγροικάω.» καί δνομα έκ τούτου 

Ά ρ να τσ ά .Ια  καί ή άπ’ αύτή; απαλλαγή 
ξαρνατσίλλα. "Οθεν καί ή πρός τοΰ; παθον
το ; έκ ταύτη; παΐδα; παραμυθητική παιόια. 

«Άρνατσίλλα ξαρνατ-ί'-λλα^
οΣΰρ’ ’ς τή ’γγα στρωμ- έ̂νη γίο* 
απ’ δχει γάλα. ~ οχει [->·ελι 
«τυ* οχει ’ σερνικό κατσιτσι.

Ά ρχ ιμ ηά  Άρχομηνιά καί άρχομηνια ή
ποώτη έκάστου μηνό;- /
Σημ: Κατά ταύτην τήν ημέραν δεν όανει- 
ζουσι πϋρ, οΰτε ζύμην ούδ’ άλλο τι. Ιναι το 
άποτΐσαι δφειλήν έν ταύτη νομίζεται ωσαύ
τως κακόν καί έπιζήμιον. Θεωρείται καλός 
οιωνός τά νά εισέλθη πρώτος ςένος  ̂ει; την 
οικίαν δ ίερεΰς ϊνα «γιάση, καί ούχί ετερο;

ι Τ *  τα ϋ τ *  χ:ριίχου<ιι ^σκοροα, x ’J fi-

—,5α, αψω,** (ί?. τίν λίξ.) *r-'° ναο3’
λείψανα, τρίχα; αρ«του κλπ. Χαϊμαλί (τουρκ. λες.) 
καλοϋρ-ev ιδία τ'ο T:epu-/.ov αονον εί/.ονα î ieu "Λ 
ϊ γι« «ψ·ίλια. Φυλαχτό.is καϊ φυλαχτάρι τό^γ- 
Λλειον και έτέρα; ίίλα; έν αί; και λιβανωτόν. κ»1 
5.; * δεισιδαιμονία ε’δωκεν ϊαρ.ατικίιν δύναμιν r, κα 
«ΐΓοσο&ϋσαν τά; εναντία; δυνάμει;.
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καί μάλιστα γυνή χήρα δυς-υχής ή πάσχουσα 
ή; τό ποδαρικον έσεται κακόν τη οίκογενεία 
κατα τον μήνα εκείνον. Προσοχή μεγάλη ω
σαύτως καταβαλλεται, δπως μή γένηταί τις 
ζημία εν τη οικία κατά την είρημένην ήξε
ραν. ’Επειδή ζημίαι εξακολουθήσουν γινόμε- 
ναι καΟ άπαντα τον μήνα. Αί γυναίκες χτε
νίζονται τήν εσπέραν τοϋ έκπνέοντος μηνάς, 
καί ουύεποτε τήν άρχημιά τοϋ αμέσως έπι- 
όντος, διότι κακόν θεωρείται καί'τοϋτο, 

Λστεριαζομηι. Μένω έν ΰπαίΟρω μέχρι 
τής επιτολής τών αστέρων'
Σημ. Γά πλυνόμενα ίμάτια καί εκτιθέμενα 
πρός άποξήρανσιν είς τόν ήλιον, δέον κατά 
πρόληψίν ίνα αίρωνται συλλεγόμενα πρό τής 
ούσεως αύτοϋ καί πρό τής επιτολής τών άςέ- 
ρων ινα μη βασιλευθώσιν, ή ίνα μή άστεριά- 
ζωνται και εκ τούτου έπιφερωσιν άσθενείας 
εις τους ενδυομένους ταϋτα' αί δέ άσΟένειαι 
είσιν εξανθήματα.

Ά φω νη ώρα ίδ. άπλογέμαι.
'Λ χν.ΐίίί ίδ. Θράκα.

Β.

Βασι.Ιενομαι ίδ. άστεριάζομαι.
ΒεΛόγα ή ραφίς' ρήμ. βελονιάζω) (τά β 

τοϋ ρημ. άπαγγέλλομεν μπ οίονμπελονιάζω) 
οιαπερώ τήν κλωστήν διά τής τρυμαλιάς τής 
ραφίδος' δπερ καί μπρουλιάζω τή βελλόνα 
άλλως λέγομεν. Τό δέ βελονίζω τριτοπρόσ. 
σημ. αισθάνομαι νυγμούς. «Μέ βελονίζει τό 
κορμί μου.»

Βεντούρα [aventure] περίστασις δεινή' 
ασθένεια' «έπέρασα μιά βεντούρα καλή. »
, [βάλλω] τριτοπρόσ. έστι χώρος,

ευρυχωρία' «που πας; δέ βολεΐνά περάσης.» 
oujc εστι goi χώρος

Βο.Ιταρω [volter] ραΐζω, άναρρωννύω,ανα
λαμβάνω άπό άσθενείας' φρ. '«ό άρρωστος 
έβόλταρε.» καί ονομα.

ΒόΛτα ή ράϊσις καί ηίρμή «πάρεβόλτα.» 
ΒουΛώνω ξενική λέξις 1 ) σφραγίζω επι

στολήν. 'Όθεν παροιμία «Διαβάζει βουλωμένη 
γραφή» |πί νοήμονος καί πονηροϋ. 2) κλείω 
οπήν διά ξύλου $ πανίου κλπ. 3) αισθάνο
μαι  ̂δύσπνοιαν, φρ. « ’ξεσκέπασε με γιά τ ’ 
έβούλωσα.»

ΒουΛα ή σφραγίς· καί δακτυλίδιον, διότι 
πολλάκις δι’ αυτοϋ σφραγίζουν.

Γ.

Γά.ία  τά γνωστόν γάλα. 'Ομηρική λέξις* 
»ανδρόμεα κρε’ έόων καί επ’ άκρητον γάλα 
πίνων.» Όδυσ. 1. 297 . Παροιμ. «τοϋ που
λιού τό γάλα.» —  τη αρχαία, « ’Ορνίθων 
γάλα.» Μεταφοο. λαμβάνεταΐ ή λέξις έπί 
συμβιβασμού καί είρηνεύσεως άπό φίλονει- 
κιών καί ερίδων, «φρ, «Τά έ'καμαν μέλι 
γαλα.» Χρωμεθα δε τή λέξει παροιμιακω; 
και επι καματου, ως «εύγαλαν τά πόδια μ.ου 
γάλα γυρίζωντας.»

Γα.Ιαχτίζω  επί ένζυμου φυράματος' ύπορ- 
ριπτω χλιαρόν ύδωρ καί εξακολουθώ ζυμών 
τά φύραμα. ’Επειδή δε τό ύδωρ ένούμενον 
μετα τού φυραματος λαμβάνει χρώμα γά
λακτος, έσχημάτισται τό ρήμα άπό τού γάλα. 
Και ονομα γαλάχτισμα, =  τώ τε γαλακτί- 
ζειν και τώ ΰδατι τώ πρός τοΰτο χοησίιχω" 
φρ. «ρίψε μ,ου ακόμα γαλάχτισμα.»

/7./ί'.τω=βλέπω' μεταβολή τοϋ β εις γ 
διαλεκτικώς.

Γκανΐα(,θ) [ανιαω] μετά βαρέως διγάμ
ματος έν αρχή καί ζ εν τώ μέσω ώς καί παρά 
τοϊς αρχαίοις· οΐον χρίω καί χρίζω" 1) στε- 
νοχωροϋμαι αγωνιών διά τάς συνεχείς φω- 
νας και έπικλησεις ινα μοϋ ακούση τις καλού
μενος φρ. «εγκάνιαξα σκούζωντας καί σύ 
όεν ακούς ;» 2) άποκάμνω πάσχων ύπό υπερ
βολικής δίψης· φρ. « ’Εγκάνιαξα άπό τή δίψα.»

Δ.

Λχμετσάνα άγγεϊον πήλινον, (μέγα βω- 
καλιον) εγκεκλεισμένον έν καλάθω, λαμβά- 
νον διά τής τέχνης τό σχήμα τού αγγείου' 
ή άλλως κοινότερον τραμπουζάνα λεγομένη. 
'Ότι ή λέξις δαμετσάνα έστι δλως ξενική (ίσ. 
σλαυϊβική) καί παισί δήλον, καί τοϊς άκρω 
δακτυλω γευσαμενοις ελληνικών. ’Εκ ταύ- 
της, νομίζομεν, ή πρωτεύουσα τής περιωνύ
μου Γορτυνος Δημητσάνα.
Σ/)μ. Ολο)ς βεβιασμενη *αί απίθανος ίνα μή 
τ ι άλλο ειπωμεν, φαίνεται ήμΐν ή ετυμολο
γία τής λέξεω; ταύτης, $ν ποιείται ό κ. Ιε
ρώνυμος Βογιατζής, διατεινόμενος δτι παρέ- 
φθαρται τά άρχαΐον ονομα Δίποινας, καί αξιών 
να γραφ/)ται Δι^οιτσανα. ((άνω Σιά|Λ3 άνω 
Μπαγδάτη Ά ν  ούτως έξελληνίζωμεν καί 
πόλεων δνόματα καί λέξεις τής καθομιλου
μένης, ταχύ χωοήσωμεν καί περιελευοόμεθα
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Εί: τάς ετυμολογίας τού μακαρίτου Γ . ©· I
Παγώντος, έπιστάτου τ ή ς  γυμναστικής επ
er/άτων έν Άθήναις, και όιδασκαλου προτε 
, Ε;0ν έν τώ διαλυθέντΐ Λιδασ/.αλειω' προς 
δν ελεγέ ποτε μαθητής δτι *άφαίροϋντες καί 
κροστιθέντες, διδάσκαλε, γράμματα και συλ- 
>αβάς ταΐς λέξεσιν «ύτογνωμόνως και 4οέ- 
τως εχομεν είπεΐν δτι τά Παλάτι έγένετο 
άπά τά Κανάτι άφαιρέσει του Π και προσ ο 
οει τοϋ Κ καί μεταβολή τοϋ ν εις λ .»  ̂Τοι- 
αύτας έτυμολογίας καί καθ’ ύπνους ακόμη 
δυνάαεθα διαπράξασΟαι.

Ιρνμώνω  [δρυμόο) δρυμός] εξάπτω τήν ] 
πυράν τή προσθήκη εμπρηστικών υλών και 
διά φυσήματος, άπό μεταφοράς φαίνεται πε- 
πυκνωμένου δάσους=δρυμοϋ· φρ. κφυσα τη 
φωτιά νά δρυμωσ/,.»

Έν Βυτίννι τήν 4 Αύγουστου 1874.
(Έπεται συνέχεια)

Π. ΠΑΠΑΖΑΦΕ1ΡΟΠΟΪΛΟΣ (ίερεΰς) 
Σχολάρχης Βυτίννις.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ·

Κύριοι.!
Έαειδίασαν ίσως τινες έξ υμών άμα κατά 

-ά 'έλος τής παρελθούσης συνεδριάσεως εόη· ] 
λωσαδτι, ολίγα τινα υπέρ τοϋ μικρού άνα- 
στήαατος θά ομιλήσω· καί εΐχον δίκαιον. Α
ληθώς ή ήμετέρα διατριβή είναι πρωτοφα
νής πρωτάκουστος καί τ ι τό αστεΐον και 
περίεργον εχουσα. Ά λλά  τοιαύτη ούσα μή 
έχη άραγε όλίγν,ντήν τής σπουδής αναγκην; 
’Εγώ τουλάχιστον, κύριοι, ομολογώ την α 
δυναμ ίαν  μου' συγκρίνων τάς δλιγίστας δυνά
μεις μου πράς τήν σπουδα.οτητα του έργου 
τούτου, δπεο άλλοις δέδοται. _ Έαν ετερος 
τις άνελάμβανε σπουδαίαν μελέτην επί του 
αντικειμένου τούτου, δέν αμφιβάλλω, οτι 
ήθελε καταστήσει τό έργον του αρκετής προσο
χής άξιον. , , ,

Ιίλήν άλλ’ είς ημάς και το ανεπαρκες του

I Ά ναγνω σ δ ε ΐσα  έν τω  ΦΛολογιχ.ω Συλλή·» «Β·5-  

8<·ινι» τν/ n  1809.

χρόνου καί (δίωςήούχί τόσον καλώς ̂  εχουσα 
ογιεία μας, υπήρξαν δυστυχώς μεγάλα εμ
πόδια μή έπιτρέψαντα περισσότερον νά έγ- 
κύψωμεν έπί τοϋ ήμετέρου έργου, δπως τερ- 
πνότερον καί έκτενέστερον καταστήσωμεν
τοϋτο. »

Έκληρώθην πρώτος νά ομιλήσω. Άοιά- 
φορον άν' δυστυχώς ί  ευτυχώς. Ύπακούσας 
είς τάς σεβαστός τού ήμετέρου κανονισμού 
διατάξεις, προσέρχομαι θαρρών δτι εύμενώς 
και επιεικώς' θέλετε μοί ακούσει, τάς άνω 
λεχθείσας δικαιολογίας μου ύπ1 οψιν λαμ- 
βάνοντες.

Είπών δ’ δτι θά έμιλήσω 6πέρ τοϋ μικρού 
άναστήματος, δέν έννοώ, κύριοι, διά τούτου 

I ν’ άναλάβω τήν υπεοάσπισιν -ών Λακώνων 
καί Έσκιμώων η τών Σινών ή άλλων λαών 
οί'τινες φύσει είσί μικρόσχΥμοι' ούδε νά είπω 
δτι τούτων μέν τήν σωματικήν αναπτυξιν 
έαποδίζει τό ύπερβάλλον τοϋ ψύχους, εκεί
νων δέ, ή μαλθακότης τοϋ κλίματος η ή πιο- 
νότης τής χώρας, άλλων δέ, τοϋτο καί 
καθεξής' οχ;./ Έρχομαι νά υπερασπίσω τά 
έκτακτον, ούτως είπεΐν,  ̂μικρόν ανάστημα 
τά άναφαινόμ.ενον παρ’ άπασι ^οΐς λαοΐς,

I οί'τινες έδειξαν σημεία άναπτύξεως μεγά
λης καί προόδου. _  ̂ t

I Τό τοιοϋτον λοιπόν μικρόν ανάστημα 
πρόκειται σήμερρν διά τών ολίγων μας τού
των νά ΰπερασπίσωμεν κατά τών κατ’ αυ
τοϋ αδίκων προσβολών' θά προσπαθήσωμεν, 
καθ’ δσον δυνάμεθα, νά καταδείξωμεν δτι 
καί τά μικρόν ανάστημα δύναταί ν’ άνα- 
π τ ύ ζ η  σ π ά ν ιά ν  ρ ω μ α λ ε έ τ ν ιτ α ,  προς οε κ α ί  
δτι έντός μικρού άναστήματος ανεπτυχΟ Λ' 
σαν μ.εγάλαι ψυχαί, νόες οςύτατοι και εφευ- 
ρετικώτατοι, καρδίαι λεόντων καί προτερή
ματα σπανιώτατα.

Δεν προτίθεμαι, κύριοι, διά τών λεγομέ
νων μου ινα διδάξω ύμάς" άπαγε! Μόνον 
ϊδιότροπόν μου τινα φιλοτιμίαν θέλων νά ικα
νοποιήσω άπεφάσισα ίνα άναγνώσω ^ενώπιον 
υμών τήν διατριβήν μου ταύτην, και αίτοϋ- 
μαι παρ’ υμών συγγνώμην έάν δέν κατωρ- 
θωσα νά καταστήσω ταύτην όπωσοϋν τερ
πνήν. _

"Εχων τήν τύχην κάγώ νά εχω μικρόν 
ανάστημα, τοϋ όποιου λόγου μου βεβαίως 
δέν έχετε ανάγκην άποδείξεως, παρηγοροϋ-



μ α ι, κύριοι, ακούων OTt κ*ί είς τοΰτο έγεν- * 
νήθησαν καί άνεπτύχθησαν πολλα ί μεγάλα ι 
ψυχαί καί πολλαί έκ των μεγαλύτερων νόων 
τοΰ κόσμοι» ώς παοακατιόντες θά είπωμεν.
, ’Εαν λοιπόν τοΰτο δείξωμεν, τό μικρόν 
ανάστημα έχει τό δικαίωμα ν’ άπαιτήσ·/] τήν 
άρμόζουσαν αύτώ  θεσιν καί μεταξύ τών 
καλλονών, ̂ καί μεταξύ της αλκής, καί με- 
τα ςυ  τής ανδρίας καί μεταξύ πάσης διανοη
τικής άναπτύξεως.

Αλ.λ ισως τ ις  εξ υμών, κύριοι, πάρεση- 
γών τόν σκοπόν μου μοί εΐπτ) τά έξης' « ί,ύ 
ο μικρόν ανάστημα έχων ψάλλεις τόν π α 
νηγυρικόν σου έπαινών τούς μικρούς -ό  άνά-
« Τ ? ί ^ ί ία.™ Ι ί , ί ί ξ „ 4 1 ^ Μ « ; *
την ευχαρίστησιν νά κατατάξης σεαυτόν με- 
τ α ;ΰ  τω ν άντρων οος θ’ άπαριθμήση,ς £ν0ύχ ί 
αμέσως τουλάχιστον εμμέσως;» ■— ή £*ν 
ύπάρχ^ έτερός τ ις  έτ ι ευερέθιστος, ίσως λάβη  
τάν πΐλόν του καί αναχώρηση εντεύθεν φράσ- 
σων τά  ώ τα. Ά λ λ ’ ημείς θέλοντες ν’ ά παλ-  
λάζωμεν άμοοτέρους τούτους τού κόπου, τόν 
μεν δηλ. τού νά μάς είπ'/j δσα ύπεθέσαμεν, 
τον δέ τού ν’ αναχώρησή αναγκαζόμενος, 
λεγομεν δτι ουδόλως σκοπόϋμεν τά τοιοΰτον, 
α) διότι είμεθα δμΐν αρκετά γνωστοί καί 
β )  διότι θά έθεωρούμεθα, καί δικαίως, λ ίαν  
ανόητοι έάν έτολμώμεν νά σκεφΟώμεν καν 
τό τοιοΰτον. "Αλλως, κύριοι, ημείς'έπ ί τ έ 
λους σκοποϋμεν νά δείξωμεν τά  σημεία 
εκείνα ή^τούς φυσιογνωμικούς χαρακτήρας 
οιτινες αναφαίνονται εις τά  σώματα τών 
σπουδαίων μικροσχημων άνδρών.

Μάς ερέθισαν καί έρεθίζουσι σφόδρα την 
χολήν, κύριοι, τά  καθημερινώς κατά  τού ά 
τυχούς μικρού αναστήματος λεγόμενα, αί 
προσβολαί κατά τούτου ώς αναξίου διά rp a-  
τιω τικούς η ναυτικούς ά'νδρας. Ί ΐκουσαμεν—  
ούχί ευχαρίστως βέβαια—  δτι διά τά σχη- 
ματιζομενον ήδη βασιλικόν άγημα ζητούσι 
στρατιώ τας υψηλούς τά ανάστημα,
Γίκοΐ'ο, ώς κοινώς λέγετα ι. ΙΙάντοτε οί υψη
λο ί στρατιω τικο ί επαινούνται, πάντοτε τό 
μικρόν ανάστημα δέν έκτιμ άτα ι ώς νά άνήκη 
εις κατω-έραν τ ινα  βαθμίδα. Ά λ λ ’ έςω  καί 
οιά ^τούτο παρηγορούμεθα γνωρίζοντες έκ
'TVlf fe7* λ/—. Γ ........ 7 __ λ»της ιστορίας δτ ι οι (Αίκρόσχτ,ίχοι Ά γ ισ ίλαος  
καί Ναπολ,εων s Μέγας υψηλούς τό ανάστημα  
ε ’-χον ά'νδρας είς τήν σωματοφυλακήν αυτών.

1 παρχουσι δημώδη τ ινα  φοασίδια ανα
γ ό μ ε ν α  περί τήν εξωτερικήν επιφάνειαν 
του ανθρωπίνου σώματος π. χ . ά νό ρ α ς i f ,

r  *»·*> «·»«* Ζ
?«>« Ji, κύριοι, ταυτα  -ή  άληθεία δέν άν- 
τηχουσι καλώς είς τά  ώ τά  μας.' Μή δέν 

παρχουσιν ωραίοι καί κομψοπρεπεΐς βραχύ, 
σω μοι; δέν δυνασθε νά τά άονηθήτε.— νΑν- 
δρας 'ψηλός 'σάν κυπαρίσσ’— κοντός πουτΛ 
καΐ ϊ ανα·, ’Λ λλ ’ εΓπομεν καί ιδ ιότητά τινα 
τ/ις κυπαρισσου* αΰτη ύπείκει κλίνουσα εις · 
τας πνοας τω ν ανέμων $ είς τά βάρος της 
κορυφής της, ο δέ όμοιος αύτή υψηλόσκαμος 
ivflp κυρτάται καμπτόμενος 6πά τής έπιο- 
ρο/)ν -ων ε των.— Τίς έξ υμών ειδεν άνθ;ω - 
TC0V άνχς ψ * τ ο ς  κεκυρτημένον; 'Τπάρ-
χουσιν εξαιρέσεις πλήν πάντοτε θέλετε ίδεΐ 
τους πλειστους γελώεντας καί εύθύαους.
„ Ε1  κύριοι, διαβεβαίώ 6μάς
οτι, επιθυμώ νά υπάρχω δσον άναστήα*- 
•Qs ειμ ι μάλλον ή μεγαλοσχήμου καί ώς θύ

σει συμβαίνει νωθρού καί άνευ μεγάλης κοί- 
σεως ή ίκανότητος Ρ

, ν  , , "ού Ϊ=Φ °'1 πλατείς 
«ουδ ευρυνωτα φώτες Ασφαλέστατοι,

«Μ·.*1 Ζ Γ Τ 'Ύ  Λ κρατοΰσι,7 s ΓλΛ“Ρά Pou< «Λ μ̂'-κρας ό'μως
»μ*στιγ*ς έρδάς είς άο'ον n o p c L L \

f ό μέγας καί ύψηλόφρων Σοφοκλής
υπαινιττομενος τόν μεγαλόσχημο, Α ίαντα  
συγκρινομενον πρός τόν Όδυσσέα

Α κούσατε άκόμη, Κύριοι, καί μ ίαν φιλο
σοφικήν και φυσιογνωμονικήν ιδέαν τοΰ Τουο- 
κικου λαου, λυπούμεθα διότι δέν δυνά- 
μεΰα να παραθεσωμεν ώς έχει είς τήν » r - 
τρικην αυτής γλώσσαν. «Μέγα σώμα, μικρά 
ψυχή» . Δεν έ'χομεν άράγε τό δικαίωμα  
να σκεφθωμεν καί τ ’ ά νά π α λ ιν ; ίσως L ·  
δεν ειμεθα τόσον έγω ϊσταί. 'Ικανοποιήθη,/εν 
αρκούντως, ιδού διά τ ί επιθυμώ νά έ νω 
οιον «ναστημα έχω ή 6ψηλόν καί 
Το δημώδες τούτο ρητόν ώς καί παν τοιοΰτον 
σοέ,ομαι και παραδέχομαι ώς αληθές, άληθέ- 
στατον. 'Η φιλοσοφία τού λαού, Κύριοι, είναι 
η καθαρα καί αληθής φιλοσοφία, διότι έκό- 
σκινισεν ούτως ειπεΐν, αύτήν τό κόσκινον 
του χρονου και παρέδωκεν ήμιν «ύτήν πρό

1 SofexXeous A f* ; στί/.. 1230.
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«ίώνων και άπό γενεάς είς γενεάν άναλλαί- 
ωτον αλήθειαν.

Δύο μικραί παρατηρήσεις, Κύριοι, έπιτρέ- 
ψ*ιέ αοι έτι νά κάμω καί ευθύς ά/,ολούθως 
ένοαάζω  ένα έ'καστον τόν ηρωά μου. βλέ
πετε οτι λαμβάνομεν άρκετάς προφυλάξεις 
καί άνεγείρομεν Ο χ υ ρ ώ μ α τα  δπισθεν τών 
οποίων σκοποϋμεν νά προφυλαττώμεθα καί 
έ/.εΐθεν νά Ιπιτιθέμεθα' τοϋτο εΐναι άναγ- 
καΐον.

Έΐυνείθισαν, Κύριοι, νά νομί,ωσιν δτι οί 
άρχαΐοι "Κλληνες καί έν γένει οί αρχαίοι λαοί 
ησαν γιγαντώδεις τό ανάστημα, δτι εις αλ- 
λοίαν πλάσιν άνήκον εκείνοι, έξ άλλου πη- 
λοΰ ήσαν κατεσκευασμένοι . . . καί περισσό
τερα έτη έζων ημών. Είναι μεγάλη απάτη.. .  
άνθρωποι καί αύτοί ησαν, ώς ημείς, καί ούχί 
γίγαντες, τήν αύτήν εχοντες διάπλασιν, τήν 
αύτήν σάρκα, τό αύτά αίμα καί τό αύτά 
ποίκιλαν ανάστημα. Καί τί διέφερον εκείνοι; 
"ίδωμεν τήν ηλικίαν ή τις άπάσας τάς απορίας 
ήμών δύναταί νά διαλύστι. 'Ο Γέρων Νεςωρ, 
δ' 'Ομηρικός ούτος ήρως έθεωρεΐτο μακροβιό
τατος διότι έζη τήν τρίτην γενεάν ίτο  δηλ. 
80  έως 85 έτών. Ά λλά  μήδένζώσι σήμερον 
καί άνθρωποι πλ.έον τών 1 00 καί 110  ετών. 
Έπί παραδείγματι* πρό δύο έτών σχεδόν είς 
τινα τών Ίονίων Νήσων—  Τόν Καλαμον 
άπέθανεν ίερεΰς τις εκατόν καί τριάκοντα 
πέντε έτών προχειρισθείς μάλιστα διάκονος 
δπ’ αύτοϋ τοΰ άπαγχονισθέντος Πατριάρχου 
Γρηγορίου. Ά λ λ ’ ίσως μοί αναφέρει τις δτι 
δ Άδάμ έζησεν έτη 6 3 0 ,  ο Μαθουσαλας 9 6 0  
καί άλλοι κατά μεγίστας ηλικίας άπέθανον. 
Τούτο άλλοτε μ’ έκαμε πράγματι νά νομίζω 
δτι άλλη πλάσις ητο έκείνη, δτε άνέγνων 
έν τινι τών τόμων τής Πανδώρας πραγμα
τείαν τινά «περί τής ηλικίας τούά-θρώπου.» 
Αληθώς έκεΐ άνεφίροντο τά πολλά έτη άπερ 
έζησεν δ πρώτος άνθρωπός καί αλ.λ,οι μετ’ 
κύτόν, προσέθετεν δμως δτι τα ετη ταΰτα 
δέν ήσαν οία τά ήμέτερα, εκτενή, αλλ.α μι- 
"κρά τινα χρονικά διαστήματα άπερ υπ άλ
λων άκαλ,ούθως έτη ώνομάσθησαν. Δια των 
άνω τούτων θέλομεν νά δείξωμεν δτι οί αρ
χαίοι δέν ήσαν γιγαντόσχημοι ούδέ σχετικώς 
ψηλότεροι ημών. Καί πρός τ ί δλα ταΰτα 
διά νά συμπεράνωμεν δτι υπήρχαν καί εν 
τοΐς στρατεύμασι καί έν τοΐς στόλοις άνόρίς

Λίκρών αναστημάτων καί ισως διακρίθεντες 
επ’ άνδρία καί θάρσει.

'Η ετέρα παρατήρησίς μου εΐναι, Κύριοι, 
δτι έκαστος, άγνωστον διά τ ί,  το μετριον 
ανάστημα ανάγει, ώς ουκ έδει, προς το υψη
λόν. Πολλοί δέ κατώτεροι τοϋ μετρίου λ έ 
γοντα ι μέτριου κα ί ούχί μικρού αναστήμα
τος. Έάν έγώ π. χ. δ μικρός τό άνάστημα, 
ώς εχω τήν τιμήν νά παρίσταμαι ένώπιόν 
Σας, έρωτήσω τ ινά , Ιχοντα τήν τύχην^ νά η 
κατά τρεις δακτύλους σχεδόν υψηλότερος 
μου. Ποίου αναστήματος νομίζετε οτι εισθε 
φ ίλ ε ;— Μετρίου αγαπητέ, θά μοί ε ίπ ημετ α- 
φελείας παραβάλλων τό εαυτού πρός τόέμόν.

*1] δη δ τόπος έφ’ ού θέλομεν αναβιβάσει 
καί καταδείξει τοΰς ήμετέρους ήρωας έστρω- 
τα ι. Έρωτώμεν νϋν ποιος έθεωρεΐτο κατά  
τήν άρχαιοτάτην ή μυθικήν τώ ν Ε λλήνω ν  
εποχήν καί παρίστατο δ άλκιμώτερος τών 
άναόανέντων έπ ί τής γή ς άνδρών. Ό  'Ηρα
κλής . . .  "Ε, Κύριοι, νομίζω οτι θ έλ ω ^ α ς  
άπασπάσει τόν γέλω τα  έάν Σας είπω δτι ο 
'Ηρακλής, δ ημίθεος ην μικρού αναστήμα
τος. Ό χ ι,  δέν θέλω έναντίον τώ ν παραδό
σεων νά καταστήσω τον μεγαν Α λκιβιαδην  
νάνον. Θέλω νά δείξω μόνον ο τι τοϋ υψηλού 
άναστήματος προτιμώτερον εϊνε τό μέτριον 
ή μικρόν.

Φυλλομετροϋντός ποτε τόν Πίνδαρον, Κ ύ
ριοι, δ οφθαλμός μου εστη έπί τώ ν έςής
στί/ω ν.»

»Ού γαρ φύσιν Ώαριωνείαν ελαχεν 
» άλλ’ ονατος μέν ιδέσΟαι, ^
» συμπεσεΐν δ’ άκμα βάριας.

καί » ' Η·°Ρ;
» φάν βράχος, ψοχαν ο ακαμπτος,

Ταϋτα α* έκαμαν λ ίαν προσεκτικόν, δ ΐ ί τ ι  
πολύ μ ’ ένδιέφερον. Ή ρώτησα έμαυτόν. Τίς 
ητο τά/α  δστις δέν είχε μέν τήν τύχην νά 
ή ύψηλόσωμος καί ωραίος ώς δ Ώρίων, ά λλ ’ 
ευκαταφρόνητος μέν έφαίνετο έάν τόν έβλεπε 
τις, έάν 'δέ συνέπιπτεν είς μάχην ητο ισχυ
ρότατος ;—  Ούτος ην Ίσθμιονίκης τ ις  Μέ
λισσας. "Εστω, ιδού καί είς ’Ισθμιονίκης μ ι
κρός τό δέμας, είπον κ α τ ’ έμαυτόν, άλλά  
ποιος ην δ «μορφήν βραχύς ψυχήν δ’ άκαμ
πτος ; »

1 Η ινδαρ. Ί<=0· Δ. » ί ·
2 Α υτοβι 8 8 ,
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'Ο Πίνδαρος ώμίλει ρητώς περί τοϋ υίοϋ 
τής Άλκμίνης, ώμ.ίλει περί τοϋ 'Ηοακλέους. 
Είς %. ας έφάνη δτι ευρομεν τόν φιλοσοφι
κόν λίθον. Κατά τόν Πίνδαρον λοιπόν δ μέ
γα; 'Ηρακλής ην μικρός μέν τό ανάστημα, 
ακαμπτος δε την ψυχήν. Μη σας φανη λίαν 
παράδοξον, Κύριοι, δτι τήν εντέλειαν της 
ανθρώπινης ρωμαλεότητος δεν ευρίσκει τις 
εις τά υψηλά αναστήματα, εις τους γιγαν
τώνεις κορμούς, διότι εκείνων τά άρθρα δέν 
είναι τόσον συγμπαγη δσον τά τοϋ μετρίου 
η μικροϋ αναστήματος,

Νομίζω, κύριοι, δτι εξαντλώ τήν υπομο
νήν Σας άναφέρων παραδείγματα δπως άπο- 
δείζω δτι καί είς μικρά αναστήματα δύνα- 
ται νά υπάρχη ρώμη σπανία. Ά λλω ς ό κύ
ριος ημών σκοπός είναι τό καταδεΐξαι τήν 
άνάπτυξιν μεγάλων ψυχών ή ηθικών δυνά
μεων έντός μικρών σωμάτων.

Ποιος ήτο ο περίφημος Αίτωλός Τυδεύς 
το ανάστημα; Πάντες υμείς γινώσκετε ώς 
γινώσκετε καί τά ένδοξα αύτοΰ κατορθώ
ματα. ΆρκούμεΟα είς τόν πασίγνωστον ς ί-  
χον τοΰ 'Ομηρου δτι δηλ. cf Τυδεύς μικρός 
μέν είν’ δέμας, άλλά μαχητής.»

Ποΐός τις ήτο ό πολημήχανος Λαερτιάδης 
Όδησσεύς τό ανάστημα; Ό Σουΐδας περι
γραφών τόν ή'ρωα τοϋτον που αναφέρει μέ
τρων τό ανάστημα βασιζόμενος βεβαίως έπί 
μαρτυριών. 'Ο δ’ 'Όμηρος παρις-α τοϋτον εύ- 
ρύτεραν μέν τους ώμους καί τά στέρνα, μι- 
κρότερον δέ τήν κεφαλήν τού Άγαμέμνονος.1 
καϊ γεραρώτερον φαινόμενον τοΰ Μενελάου2. 
Μεταξύ τών γνωστοτέρων καί περιδόξων 
'Ελλήνων ηγεμόνων 5 βραχύτερος τό ανά
στημα ήν ο Όδησσεύς.’Ίίδη άν άφαιρέσωιιεν 
τήν τάσιν τής ποιήσεω, είς τό μεγαλοποιεϊν 
τά πάντα καί τούς μεγαλυνομένους ήρωας 
καταστήσώμεν είς τό αληθές αύτών ύψος 
θά εχωμεν τόν Όδυσσέα μικρόν τό άνάςημα. 
Έντός τοϋ μικροϋ αύτοϋ σώματος κύριοι, ό 
μέγας φυσιοδίφης 'Όμηρος ένέθηκε τόν πο- 
λυμηχανότατον καί ποικιλότροπον νοΰν τής 
Τρωϊκής εποχής. Έγνώριζον έκ πείρας δτι 
εντός σωμάτων τοιούτο^ν τό πλεϊστον άνα- 
7:τύσσονται οί οξείς καί πανούργοι εκείνοι

1 ”θ!Λ. Ό .  1 92 .
2 Αύτοθι 2 1 1.

νόες οίτινες έκπλήττουσι.— Συγγνώμην, κύ> 
ριοι, δέν θέλω νά άφαιρέσω τό προτέρηαα 
τοΰτο καί έκ πολλών μεχαλοσχήμων. Άλλ’ 
έάν δέν είχεν ο Όδυσσεύς μικρόν τό άνά- 
στημα, ήδύνατο νά έξαπατα τάς Ίλιακά; 
φρουράς θεωρούμενος ποταπός επαίτης ένεκα 
τοϋ μικράς άςίας τοϋ άναστήματος του, καί 
νά είσέρχηται ούχί μόνον έντός τής Ίλίου, 
άλλά καί έντός αύτών τών άνακτόρων τοΰ 
Πριάμου, δπως κατασκοπεύσν] τά πάντα; 
Βεβαίους ούδείς έτερος ήδύνατο νά πράξ·/] 
τοΰτο ή ο Όδυσσεύς δ έχων μικρόν μέν τό 
άνάστημα, μεγίστην δέ τήν πανουργίαν, δξύ- 
τατον τόν νοΰν καί τήν ψυχήν γενναίαν!! 
Παρατηρήσατε, κύριοι, τόν έμβρυθή φυσιοδί
φην Αουμάν μέ ποιον σώμα παριστα τάν 
πρώτον τών ηρώων του Άρτανιάν έντός τοΰ 
οποίου θέτει τάν δξύτατον νοϋν καί τήν έι/.- 
βρυθεστέραν κρίσιν, είς τούς τρεις σωματο
φύλακας καί τά έπακολουθοΰντα μυθιστορή
ματα καθά έπιφαίνονται αί πράξεις, τά πάθη 
καί αύτό σχεδόν τό τέλος τοΰ Άρτανιάν 
αρκετά όμοιάζοντα τοϊς τοΰ Όδυσσέως; Τω
όντι 5 Λουμάς κατά πλεΐστα καί ιδίως κατά 
τήν εκλογήν τών -ηρώων του έμιμήθη τόν 
'Όμηρον.— Δέν θά ένδιατρίψωμεν περισσό
τερον έπί τοΰ Λαερτιάδου δστις υπήρξεν b 
κύριος μοχλός τής Τρωϊκής καταστροφής, 
καθώς αύτός δ "Ομηρος λέγει τοϋτο παρι- 
στών ποΰ τήν ’Αθήναν λέγουσαν τώ Όδυσ- 
σεΐ «σή δ’ ήλω βουλή Πριάμου πόλις εύρυά- 
γυια.1

Άφίνομεν τήν μυθικήν εποχήν ή'τις καθά 
φανταστική μάλλον, ολίγα παρέχει ήμΐν πα
ραδείγματα έξ έκείνων οΐα άναζητοΰμεν. Με- 
ταβαίνομεν είς τήν Ιστορικήν έποχήν.

’Εντός ποίου σώματος άνεπτύχθη δ δαι
μόνιος νους τοϋ Σωκράτους ; εντός ευκατα
φρόνητου σαρκίου, έντόςμικροϋ δέματος. Ίδού 
εν άληθές παμμέγιστον έν άληθεϊ έλαχίςω.

"Ας καταφρονώσι όσον θέλουσι τό μι
κρόν άνάστημα, ημείς δέν άγαπώμεν τά μέγα 
δέν εύχαριστούμεθα είς τό υψηλόν.— Πλήν 
μά τήν αλήθειαν —  καί δέν είναι άβάσιμοι 
αί είκασίαι μας— φοβούμεθα λέγοντες ταϋτα 
λή παραβληθώμεν πρός τήν άλώπεκα τοΰ 
μύθου, ητις τάς υψηλά κεψένας σταφυλάς

1 Ό ϊυ σ σ . X . 2 3 0 .
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μή δυναμένη νά έγγίση έλ ε γ ε ν  άωρους.’Όχι. 
Κύριοι, ήμεϊς έχομεν λόγους έφ’ ών στηριζο- 
μεΟα καί περί τής άξίας τών οποίων υμείς 
δύνασθε νά κρίνητε.Ό Αριστοτέλης εν ταΐς 
φυσιογνωμονικαϊς αύτοϋ λέγει «οι μικροί 
«άγαν, ο;εϊς, τής γάρ τοΰ αίματος φοράς 
«μικρόν τόπον κατεχούσης, καί αί κινήσεις 
«ταχύ άγαν άφικνοϋνται έπί τά φρονοϋν.—  
«Οί δέ άγαν μεγάλοι, βραδείς, τής γάρ τοΰ 
«αίματος φοράς μέγαν τόπον κατεχούσης, 
«καί αί κινήσεις βραδέως άφικνοϋνται επί 
«τό φρονοϋν.»1 Οί μικροί τό άνάστημα έν 
γένει θεωρούνται ευφυείς, χαρίεντες, εύθυμοι, 
ευπροσήγοροι, οξύνοες, κρυψίνοες, πανούργοι, 
πονηροί, φιλέρωτες, λάλοι, τολμηροί λίαν, 
δραστήριοι, ριψοκίνδυνοι, φιλοκερδείς, μνη
σίκακοι καί κολακευτικοί ενίοτε.— Οι δέ μέγα 
εχοντες τό άνάστημα άναφέρονται υπερή
φανοι, σκαιοί, μάλλον πρακτικοί, ελευθέριοι, 
ειλικρινείς, σκεπτικοί καί δίκαιοι. Άλλά  ςρα- 
τηγικώτεροι τών μεγαλόσχημων είναι οί 
μικρόσωαοι, καί πνευματωδέστεροΓ 6 μικρός 
επινοεί, ο υψηλός έκτελεϊ ή θέτει είς ενέρ
γειαν ιδέαν γεννηθεΐσαν παρ’ άλλης κεφαλής. 
Έκ τών έπισημοτέρων στρατηγών τών άπαν- 
τωμένων έν τ·?ί ιστορία ώς πρωταγωνιστή- 
σάντων έπί τής μεγάλης ταύτης σκηνής τής 
άνθρωπότητος, οί πλείονες άναφέρονται βρα
χεί; τά άνάστημα, τουλάχιστον ούχί υψηλοί.

*11 δη προβαίνω εί; τήν ονομασίαν αύ
τών. Ποιο; ήτο τά άνάστημα δ δξυνούστα- 
τος καί στρατηγικώτατος τών βασιλέων τής 
Σπάρτης Αγησίλαος, τοϋ οποίου τήν άσκεπή 
πάντοτε κεφαλήν έστεψαν πλεΐσται δάφναι 
ενδόξων νικών! ΤΗτο μικρός, λίαν μικρός τό 
δέμας. Καί ομως ούτος φέρων μέχρι τών 
Σάρδεων τά δαφνοστεφή δπλα τής Σπάρτης 
καί καταπτόησα; τήν Άσίαν, έδειξε τόν δρό
μον πράς τάν Μακεδόνα Φίλιππον δστις τόν 
διεχάραξε πράς τόν μέγαν Αλέξανδρον.

Καί αύτάς ό μονόφθαλμος, ό μεγαλοφυής 
καί μεγαλεπίβουλο; Μακεδών Φίλιππος, 
δστις καί δικαίως θά έθεωρεϊτο δ μεγαλήτε- 
ρος άνήρ τοϋ αίώνό; του, έάν τήν δός αν του 
δέν έπεσκίαζον τά κατορθώματα τοΰ υίοϋ 
του, εκτός τών άλλων, ποίου άναστήμα- 
τος ήτο; ούχί υψηλοϋ. Μή τάχα ο Μάριος

1 ’AciffrOTsX. «uctryvwu.  ̂ 6;

καί δ Μέγας Καΐσαρ άναφέρονται υψηλοϋ 
άναστήματος, μή δ μονόφθαλμος Ά ν ιο α ς  δ 
μ.έγιστος τών στρατηγών τοΰ αίώνος του, δ 
ακάματος διαβάτης τοϋ Άφρικανοευρωπαϊκοϋ 
πορθμοϋ τών Πυρρηναίων δρέων καί τών λευ
κών Ά λ π ε ω ν  άναφέρεταί που υψηλός τά 
άνάστημα ; Τουναντίον.

’Έ λθωμεν είς τήν Βυζαντινήν εποχήν .Ποιον 
τό ύψος τοϋ σώματος ήτο ο όιαόεςαμ.ενος 
τάν περίφημον στρατηγόν Βελισσάριον^, ού 
καί τήν δόξαν έ π ε σ κ ία σ ε  διά τώ ν ένδοξο- 
τάτω ν κατορθωμ.άτων του στρατηγός ΙΝαρ- 
σής; Τ11το βραχύτατος τά άνάστημα" καί 
δμ.ως είχε κ α ρ δ ία ν  λεοντος και νοϋν στρατη- 
γ ικ ώ τα το ν .—  Τίς ήτο δ ’Ιωάννης δ^Τσιμι- 
σκής τό άνάστημα! Άρκοΰμαι νά υπενθυ
μίσω υμϊν, κύριοι, 8ν τών άρτι διδαχθέντων 
μαθημάτων τοΰ καθηγητοΰ τής Έ λλ. ιστο
ρ ία ς  κ. Π α π α ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ .‘Όσοι παρευρεθητε 
ήκούσατε π ο ιο ν  μέν ανάστημα είχεν δ Τσι- 
μισκής, π ο ία ν  ομως ψυχήν καί π ο ια  κατορ
θώματα δ ιέ π ρ α ξ ε .

ΙΙαρατρέχομεν τάν Μεσαίωνα και βαινο- 
μεν έπί τών νέων χρόνων. Τόν μέγαν καρδι
νάλιον υπουργόν τοΰ ΙΕ . Λουδοβιου τής Γ αλ
λίας 'Ρ ισχιελιέ μετρίου λέγουσιν άναστή
ματος πράς τό μικρόν κλίνοντα. Τόν μεγαν 
δμως άναγορευθέντα πολίτην τής Α γ γ λ ία ς  
Κρόμβελ μικροϋ άναστήματος άναφερουσιν. 
'Ημεϊς γινώσκόμεν τάς πράξεις τοϋ ένδοξου
τούτου άνδρός.

Προβαίνομεν ε ί; τού; σημερινού; χρίνου; 
καθ’ οΰς καί ημείς δυνάμεθα μάλλον ν’ ά ν τ ι-  
ληφθώμεν τών πραγμάτων καί πει: αν λαμ -  
βάνομεν καθ’ εκάστην τούτων.

"Ελθομεν είς τόν Μέγαν "Ναπολέοντα, τον 
νέον Τ ιτάνα, τάν μοχλόν εκείνον δστις άνε- 
τρεψε βασιλείας, έθραυσε σκήπτρα, άνεστά- 
τωσε τούς λαού; καί έπί σωροϋ ερειπίων τω ν  
Μεσαιωνικών προλήψεων καί τή ; Παποκρα- 
τ ίας ή ιεροκρατίας έστησε τόν Γαλλικόν αε
τόν ώς σημεΐον τής προόδου τοϋ ανθρωπίνου 
πνεύματος! Ποιος ήτο τό άνάστημα δ ατρό
μητος διαβάτης τής γέφυρας τοϋ Ά ρκόλ, ο 
νικητής τοϋ Μαρεγγώ καί τοϋ Ά ουστερλίτσ , 
Μικρός Κύριοι. Ά ναγνώ σατε τά  καθημερι
νώς διαδιδόμενα άνέκδοτα περί τοΰ μικροϋ 
άναστήαατός του καί θέλετε πεισθή, δέν a'J- ■ 
φιβάλλω . Τό μέγα λοιπόν πνεϋμα τοΰ Λ Λ-
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πολεντος, ο μεγας εκείνος πολιτικός κα ίςφ α -  
τιω τικός νοϋς άνεπτύχθη εντός μικροϋ σώ
ματος.

Μικρός τό ανάστημα λ ίαν ήτο ως άκούο- 
μεν, καί ό ένδοξος της Αυστρίας στρατη
γός Ευγένιος, 6 πρώτος καταβιβάσας την 
έπηρμένην τοϋ Τούρκου έφρύν.

Μικρόν ην τό άνάστημα καί δ περίφημος 
Δημοκράτης Γάλλος Μαράτ.

Ό  πολυμαθέστατος κα ί γνωστός Ευγέ
νιος δ Βούλγαρις μικροϋ αναστήματος φέρεται.

Μικρά σώματα τό πλεϊστον εχουσι ν οί μ έ
γ ιστο ι θαλασσοπόροι, οί Ιπ ιδεξιώ τατο ι ναυ
τικοί, οί άτρομοι έργάται της θαλάσσης. 
Άνεγνώσαμεν άρκετάς βιογραφίας τούτων. 
Ά ναγνώ σ ατε  καί υμείς καί άποδείξατέ μας 
αν δύνασθε ψευδομένους. —  Τοϋτο βεβαίως 
δέν θέτομεν ώς άξίωμα, ά π α γ ε ! Είδατε ίσως 
τινές έξ υμών τόν ναύαρχον Γάλλον Σιμών 
καί τόν περίφημον ή'ρωα της ’Αμερικάνικης 
ιστορίας Φαραγκούτ, όποιοι τό δέμας ησαν. 
Ά λ λ ’ εν γένει περί μικροσχήμων σπουδαίων 
όμιλών δέν δύναμαι, η νά ΰπενθυμήσω υμϊν 
τό μικρόν άνάστημα τοϋ Καραΐσκου τοϋ Γεν
ναίου Κολοκοτρώνη καί πολλών άλλων εν
δόξων στρατιω τικώ ν καί ναυτικών άνδρών 
τοϋ ίεροϋ άγώνος τοϋ 1 8 2 1 .

"Εχετε ένώπιον τώ ν οφθαλμών υυ,ών 
πολλούς τών σπουδαίων πολιτικώ ν, στρα
τιω τικώ ν καί ναυτικών μας μικρόν τό άνά
στημα έχοντας. Στρέψατε είς τό Πανεπιστή- 
μιον όθεν έκπέμπονται τά  φώτα τώ ν επ ι
στημών καί θέλετε ίδεΐ πολλούς έκ τώ ν  
σπουδαιοτέρων καθηγητών μικρούς τό άνά
στημα.

"Ηδη μή έχω ανάγκην, Κύριοι, νά προ- 
στρέζω καί είς έ'τερα π αραδείγματα ; Μή 
σ̂ -ϊς δεν εχετε πείραν ώστε νά δύνασθε νά 
έκτιμήσητε τό μικρόν άνάστημα; πολλοϋγε  
καί δει."ίσως Σείς γινώσκετε πλειοτέρους τών 
όσων έγώ άπηρίθμητα σπουδαίων άνδρών, 
βραχύ τό ά νάστημα έχοντας.

Σας υπεσχεθημεν άρχόμενοι νά καταδεί- 
ξωμςν κα ί τούς χαρακτήρας εκείνους, οί'τινες 
διαστέλλουσΓ μικροσγήμους μικροσχημων.—  
Κανών ά/αμφισβη'τητος υπάρχει ότι: διά νά 
ε '/.ν τ ι ί  ^γ[α και ανεπτυγμένην ψυχήν, δέον 
νά εχν) καί υγιές καί άνεπτυγμένον σώμα. 
Ά λ λ ’ ίδωμεν ποϋ συνίστατα ι τό υγιές καί

άνεπτυγμένον τοϋ σώματος; Μ ήειςτό δψος; 
όχι βέβαια- μή είς τό μήκος τοϋ τραχήλου, 
είς τό πάχος άράγε, είς τάς πολλάς σάρκας 
η τά  μακρά σκέλη ; Γ.ύχί, είς οϋδέν τούτων. 
Ποϋ λοιπόν ; εύκολος ή απάντησις' δπου ύπάρ- 
χουσι τ ά  εύγενέστερα όργανα τής άνθρωπί- 
νης ζωής· είς τό κρανίον δηλ. καί τόν θώ
ρακα, διότι, ώς γνωστόν είς μέν τό κρανίον 
αναπτύσσεται ό εγκέφαλος, είς δέ τόν θώ
ρακα οί πνεύμονες, ή καρδία καί τά  εύγενέ
στερα έν γένει όργανα τοϋ ανθρωπίνου σώ
ματος. Ά ν  λοιπόν ταϋτα  είναι άνεπτυγμέν*  
και ο άνθρωπος τότε είναι άνεπτυγμένος δσω 
μικροϋ άναστήματος καί άν *Έν παρά
δειγμα. Ό  Μέγας Ναπολέων έπί τοϋ ίππου 
του έφαίνετο πελώριος. Μή ητο υψηλοϋ άνα- 
σ τηματος; ούχί βεβαίως, ήμεϊς γινώσκόμεν 
τό εναντίον. Οί π λατείς ώμοί του, τά  εύρέα 
στέρνα του καί ή άνεπτυγμένη κεφαλή του 
έπεδείκνυον αύτόν τοιοΰτον. Τότε λοιπόν 
πρέπει ν’ άπελπιζώμεθα διά τό μικρόν άνά 
στημα, όταν βλέπωμεν τοϋτο άνευ άνεπτυγ- 
μένων ώμων, στέρνων κα« κεφαλής, ’ ίδού 
πώς περιγράφει δ Μέγας Α ριστοτέλης τόν 
μικρόψυχον. « Μικρόψυχος, (εστι)μικρομελής, 
μικρογλάφυρος, ισχνός, μικρόμματος καί μ ι-  
κροπροσωπος 1 Τοϋτον οί Γάλλοι φυσιογνώ- 
μονες λέγουσιν i d i o t .  Έάν δ’ υπάρχω τ ις  
έ'χων εΰρεϊς τούς ώμους καί άνεπτυγμένην 
τήν κεφαλήν, ή θάτερον τούτων ά/επτυγμέ- 
νον ή καί μετρίως άμφότερα άνεπτυγμένα, 
ο τοιοϋτος δεν δύνατα ί νά ώς ό υπό τοΰ 
Άριστοτέλους παριστανόμενος, ά λ λ ’ άξιός 
τ ις  λόγου, έ'χων ψυχήν άνεπτυγμένην. Ε ίτα  
καί τό άστράπτον τών ορθαλμών, ώς καί οί 
διάφοροι έπί τοϋ προσώπου χαρακτήρες δει- 
κνύουσι τό σπουδαϊον τουέξεταζομένουάνδρός.

νΗδη τελευτώ ν, Κύριοι, άφ’ ού έξήντλησα  
πλέον τήν υπομονήν σας καί κατέτριψα πο
λύτιμον ίσως καιρόν έπ ί ισχυρισμών εις ους 
σείς δέν άντιλέγετε βεβαίως, ά λ λ ’ οΰς έγώ  
έγραψα ενεκα ίύιοτρόπου μου τινός φ ιλοτι
μίας, ώς έλαβον .προηγουμένως τήν τιυ.ήν 
νά σας είπω - έλπίζω  ότι ευμενώς θέλετε με 
κρίνει καί επιεικώς σταθμίσει τά  άπερ ένώ
πιον υμών ηύτύχησα ν’ άπ α γγε ίλω .2 ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΣΣΟΓΙΟΥΑΟΣ.

1 Ά ρ ιστ . φυσιογνωα. § .
2 Ση ιι. Έ τ .  r i i f i  τ τ ς  (/ΐαταβν;* ταύτν ις α νά γκ η
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ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΜΠΑΝΤ1 ΣΚ.ΟΠΙΜΟΤΙΙΤΟΣ, 
ΚΑΤΑ ΤΕΛΕ0 ΛΟΓΙΚΙΙΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤΑ 

NEKPOAVNAMIK1IN ΘΕΩΡΙΑΝ.

«Ο ΰίέν h  τώ  xc’<ψ.ω σχολιο'ν 
no’iie  στρ»-π*λ ιώ ϊες· jv * v t«  

εύθεα έσ τι το ις νοουσι χ α ι 
«όρΟα το ϊς εδρίσχουσι ρ ώ β ι ν . »

(Σοφ. Σολρ..)
«Μοιταιο'τη? μ α τα ιο τή τω ν  τα  

ιιτά  π ά ιτ α  [Ααταιο'της.»
(Σολμ.. Εϋλ.)

Πρόδηλον άποβαίνει δ τ ι πολλάκις εν τω  
φυτικώ βασιλείω εκφύονται δι’ έγκεντρισμου 
Ιρνη έτεροφυή έκ τοϋ αύτοϋ στελέχους, άπο- 
φέροντα καρπούς ετεροχύμους καί πολύ ά π ’ 
άλλήλων διεστώτας. Παρά τή  στρυφνή φοι- 
νικοβαλάνω ένδέχεται νά παραφυή δι’ έγ- 
κεντρισμοΰ ήέμβολάς τής αυστνιροχυμου ροιας 
καί παρά τή  κακοχύμω άχράδι ή γλυκεία  
και εύχυμος ίσχάς. Αυτό τοΰτο συμβαίνει 
πολλάκις καί έν τώ  άνθρώπω έκ διαφόρων 
επιδράσεων. Έκ τοΰ αυτοϋ προσώπου, εν ω 
συνυπάρχουσιν α ί α ύτα ί έξεις και κλίσεις, αί 
αύτα ί εμπνεύσεις καί έντυπωσρις, αι αυτα ι 
άρχαί καί ίδέαι, ή πνευματική διεύθυνσις, 
έκφέρονται ούχί σπανίως γνώ μαι,  ̂α ίτινες  
εμφανίζονται δλως διάφοροι πρός αλληλας  
καί άντ ιφατικα ί. Έκ τώ ν επίσημων παρα
δειγμάτων κ α τ ’ ούσίαν πρόσφορον εις την ημε- 
τέραν ΰπόθεσιν π αρ ίστατα ι το έν τή  αγια  
Γραφή περί Σολομώντος άναφερομενον, εκ 
τής διανοίας τοϋ όποιου προέκυψαν τά  μ ά λ 
λον άντίθετα  περί τοϋ σύμπαντος δόγματα, 
τά  έν κορωνίδι άναφαινόμενα, ά τινα  καί τΛ,ν 
παρούσαν προύκάλεσαν διατριβήν.

Σκόπιμος άρά γε υπάρχει δ κόσμος ή μ ά 
τα ιο ς; ό Σολομών άποκρίνεται ναι και όχι. 
«Όυδέν έν τώ  κόσμω σκολιόν . . . . . ,» άρα ο 
κόσμος είναι σκόπιμος. «Μ αταιοτης ματα ιο
τήτω ν .........  » άρα δ κόσμος είναι μάταιος,
καί καθ’ δ τοιοϋτος ανωφελής και άσκοπος.

τα  ες τς  ολ ίγα  να ειττωα^ν. Πρώτη αυτη  ανεγνωσθη  
είς τον Σύλλογον, οατινος υτττ.ρξεν εΤς τώ ν  ιδρυτώ ν 
ο Σ. Βλασσοπουλος, ον προ καιρού εγ κ α τα λ ε ίψ α ντα  
τόν κο'σαον Θρην3ΐ ώς ένα τώ ν  άρ ιστω ν σ υ ν α ίϊλ φ ω τ  
ό Σύλλογος ιι By ρω ν « ,

Κ ατά  πασαν δέ πιθανότητα έπί τών άπα-  
φθεγμάτων τούτω ν έθεμελιώθησαν αί δύο φι- 
λοσοφικαί σχολαί μεταφυσικώς τε  και ηθι- 
κολογικώς, πρό αιώνων άπασχολούσαι την  
ίστ. τ ή ς  φιλοσοφίας καί πρό αίώνων διαβου- 
κολοΰσαι τόν- κόσμον τώ ν πολλών. Έ π ί μεν 
τοϋ πρώτου έθεμελιώθη ή σχολή τής επ ι
στήμης, έπί δέ τοϋ δευτέρου ή σχολή τής 
θρησκείας. Δεν πρέπει δέ νά πιστεύωμεν δτι 
οί μεταγενέστεροι φιλόσοφοι λελογισμενως 
ήτ.ένισαν καί έκ σκοπού πρός τάς έν λόγω  
ά :χάς τοΰ Εβραίου φιλοσόφου> αλλ  απλώς 
κατά συγκυρίαν περίεργον ή κατόπιν φιλοσο
φία κατ ’ άμφοτέρους αυτής τούς κλάδους 
φαίνετα ι έςηρτημένη έκ τώ ν είρημένων άρ- 
χών, διότι βέβαια είναι λ ίαν τολμηρόν νά 
πιστεύσωμεν δτι οι ’Έλληνες φιλοσοφοι, ινα 
έχωσιν υπ ’ οψιν τω ν τω ν ’Ισραηλιτών τα  
φιλοσοφήματα, έξεδήμουν τής έαυτών τόσον 
πολύ, ‘ δαπανώντες καί χρόνον ούκ ολίγον 
πρός έκμάθησιν τής Εβραϊκής.
.' Έν τούτοις όπως τά  έν λόγω αποφθέγ
μ ατα  έν τή  διανοία τοϋ Σολομώντος συνεί- 
χοντο πρός άλληλα , ούτω καί αι σχολαι αυ- 
τα ί ούσιωδώς ταυτίζοντα ι. "Όσο.ι δμως κυ
ριεύονται άπό τάς πρώτας έντυπώσεις ού μό
νον φρονοΰσινδτι χάσμα μέγα διηκει μ εταξύ  
αύτών, άλλά  συγχρόνως δτ ι α ύτα ι διάκειν- 
τ α ι πρός άλλήλας έχθρικώτατα. Ά μφάτεραι 
αί είρημέναι σχολαί εχουσι τούς μεγάλους 
αύτώ ν παραφόρους, οΐτινες βδελύσσονται νά 
διατρέξωσι τήν διαγώνιον δδόν.

Είναι άληθές δ τ ιέκ  τής έτέρας τών γνω 
μών τοϋ Σολομώντος u Μ αταιότης κ τ λ » ,
περιγενναται είς τήν καρδίαν τοϋ άνθρώπου 
τό θρησκευτικόν αίσθημα, διά τοϋ οποίου 
ούτος περιφρονών τά  έγκόσμια άφοσιοϋται 
πρός τόν Θεόν δέν πρέπει δμως τό αίσθημα 
νά ύψωθή είς φανατισμόν, ύπερορώντα τόν 
κόσμον ώς δλως άσκοπον καί ανωφελή. Ή δε 
έτέρα τώ ν γνωμών τοϋ Σολομώντος εκινησε 
τήν μονομανίαν τώ ν επιστημόνων, οί'τινες 
έθεοποίησαν τήν φύσιν κα ί έξεμηδένισαν τόν 
άνθρωπον. Ό  Σολομών έν τούτοις δέν έπρέ- 
σβευε δογματικώς δ ,τ ι έκ τών άνακειμένων 
αποφθεγμάτων έξάγετα ι. Άποφαινόμενος 
δηλ. περί τοΰ σκοπίμου τοϋ σύμπαντος δέν 
ύπενόει δ τι έν τα ϊς  άνθρωπίναις πράξεσι δέν 
ένυπολανθάνει ποίκιλαχώς τό παράλογον ούτε
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ΐΐ*ρι τοϋ συμπαν τος ως ματαίου άποφαινό- 
μένος, υπενόει τήν ματαιότητα ώ; ιδιότητα 
Οιτικην ένοΰσαν εν αυτώ καί διέπουσαν τά 
κατ’ αύτόν, ούδέ συγκατηρίθμει κατά φυσι
κόν λόγον εν τω σύμπαντι ώς ματαίω καϊ 
τήν άλογον φύοιν. Ά λ λ ’ αν είναι Αληθές δτι 
έκαστον τών πραγμάτων εχει διαφόρου όψεις 
υ,τό τάς όποιας εξετάζεται, τότε καί ό κό- 
®(AOi a’J ι0?5 ως τοιοϋτος, εχει διαφόρους όψεις 
υπό τάς όποιας δυνατόν νά έξετασθή. "Οτε 
ό Σολομών έπεσκόπει τόν κόσμον καί έθαύ- 
μαζε την αρμονίαν αύτοϋ, άπεφήνατο δτι 
ούδέν έν αυτώ σκολιόν ούδέ σ-ραγγαλιώδες· 
οτε δέ έθρήνει τήν απατηλήν καί διαλανθά- 
νουσαν έν αύτφ κατάχρησή έκ μέρους τών 
ανθρώπων,  ̂ τότε κατά πάσαν ‘πιθανότητα 
έςηνεγκε την έτεραν αύ τοϋ γνώμην. Τοιου
τοτρόπως α: _ άνακείμεναι κορωνίδες, ίνα 
εχωσι κύρος έξεταστέαι ούχί ώς αύτοτελή 
οόγματα, άλλ’ ώςγνώμαι υπό διαφόρους πε
ριστάσεις έξενεχθεΐσαι. ’Όσοι δμως δέν κα- 
τενοησαν την είρημένην πεοίστασιν καί μονο- 
μερώς μόνον ήφθησαν τών άνακειμένων Απο
φθεγμάτων, ούτοι άπεπλανηθησαν εις άδιε- 
ζιτους και g/,ο7αας άτραττούς.

Όάγ.  Ιωάννης δ Χρυσόστομος, ό Βοσουέ- 
τ-ος κ. άλ. κατενόησαν τήν θεσιν τοϋ πράγ
ματος και υπεόειξαν καί ανέπτυξαν αύτήν 
ποικιλοτρόπως. Προκειμένου π. χ. περί τής 
ισχύος τής τύχης καί περί τής ισχύος τοϋ 
θκνατου, ουδόλως ίσχύουσιν αί βασιλικαί 
επιρροαι̂ . Διά τοϋτο καί δ πολύς Εύτρόπιος 
μικρού δεΐν νά υποκύψη είς ατιμωτικόν θά- 
ν/·Τ° !’ καί  ̂ Ρ ^ ίΙ ’.σσ?. τής ’Ay-γλίας δέν 
ηόυνηθη νά γίνν) αθάνατος. Ή δύναμις ή 
βασιλική καί ή τών εύνοουμένων δύναμις 
συγκρινόμεναι πρός τήν ίσχΰν τής τύχης καί 
τοϋ θανάτου, είναι τωόντι πράγματα μάταια 
καί γελοία.

'Ο Δημόκριτος καί Ηράκλειτος έγέλων 
καί εκλαιον τήν άνθρωπίνηνματαιότητα ούχί 
άπολύτως,^άποβλέποντες εις τό ά'σκοποναύ- 
τής, άλλ’ απεναντίας εί; αύτοϋς συνέβη νά 
έντυπωθή τοσοΰτον στιγανώς τό σκόπιμον 
τοϋ^άνθρώπου καί έν γένει τοϋ κόσμου, ώστε 
ες υπερβολής έκλαιον καί έγέλων, οσάκις 
έβλεπόν τι, άντιπίπτον πρός τήν φοράν τής 
σκοπιμότητος.

’ Απεναντίας ό Πύρρων, δ Ή γνισίας καί ο:

οπαδοί αύτών, μή κατανοήσαντες τήν θέσιν 
τών πραγμάτων, άλλά κυριευθέντες έκ τής 
πρώτης έντυπώσεως καί έκ σχέσεων έπιπο- 
λαίων τών πραγμάτων πρός άλληλα, ού [/.ό
νον τό παν έν τώ συνόλω αύτοϋ έθεώρησαν 
ως ασκοπον καί φανταστόν, άλλά καί οία- 
δηποτε ειδικότερα χρήσις έν τώ κόσμω πα- 
ρίστατο αύτοΐς μάταιόν τι καί κενόν. Έκ 
τούτου άπροκαλύπτως πλέον ώδη'γουν τους 
οπαδούς αυτών εις τήν οίον τής αύτοχει- 
ρίας καί τής θνησιότητος, δ μεν Πύρρων εύ- 
τολογικωτερον, ο δέ Ήγη,σίας, δστις έπωνο- 
μασθη καί πεισιθάνατος, ώδη'γει αύτοΰς 
ηθικολογικώτερον. Έκ δέ τών νεωτέρων πολ
λοί υ-οβάλλουσιν εαυτούς τη αυτοχειρία η 
κόπτοντες τύν λάρυγγά των διά ξυραφίου η 
πνιγόμενοι δι’ ανθρακικού οξέως, καθ’ δσον 
φρονοϋσιν δτι δ τελικός σκοπός τοϋ κοσμι
κού βιου όεν έγκειται άλλαχοϋ, είμή εις τήν 
έκ τών υλικών απολαύσεων εύαρέστησιν η. 
και εις άσκοπόν τινα καί καθαρώς έμπειρι- 
κήν επίγνωσιν τής ιστορίας. 'Ως έκ τούτου· 
δλον τόν κύκλον τών ευτυχημάτων καί τών 
δυστυχημάτων παντός πονηρού καί παντός 
αγαθού περιβάλλουσι μέ τήν στυγεράν άθώ- 
νην τής ματαιότητας’ δλα, λέγουσιν είναι 
μάταια, καί έκ τούτου απελπίζονται καί με- 
λαγχολοϋσι. Φρονείτε λοιπόν, φίλοι άναγνώ- 
σται, δσοι τυχόν ύπεκύψατε είς τάς πλημ
μελείς αύτάς άρχάς καλή τή πίστει, δτι καί. 
έγώ θά άναξέσω ένταϋθα τάς αρχαίας πλη- 
γάς, τάς έπουλωθείσας ήδη διά ' τής εξεως j  
Λέγω διά τής εξεως, διότι είναι γνωστόν, 
ότι αυτη όπως φυσικώς ούτοι καί ηθικώς 
έπικαλύπτει παν πράγμα είτε ώραΐον εΐναι 
τοϋτο, είτε δυσειδές, είτε εύάρεστον, είτε 
δυσάρεστον. Έν ή περιπτώσει διατελεϊτε 
υπό τήν έξιν τοϋ νά μή πτοήσθε απέναντι 
τής ματαιότητος, μή φοβηθήτε δτι έγώ θά 
αναμορφώσω τήν ιδέαν αύτής μέ δλον τό ει
δεχθές καί τήν φρίκην της. ’Απεναντίας πολ- 
λοϋ γε καί δει. Τό μόνον αληθές εΐναι δτι 
έγώ θέλω προσπαθη'σν] νά άποδέίξω τήνετέ- 
ραν τών έπί κεφαλής κοριονίδων λύσεως προ
βληματικής καί δτι αυτη χρισιμεύει ώς δια- 
τύπωσις, τήν οποίαν δ σοφός καί βασιλεύς 
Σολομών άνεστήλωσε, κατόπιν έπιλογισμών 
καί σκέψεων, άναλόγΟυς τών ίποίων καί 
ημείς ένταϋθα θέλομεν έκτυλιξει.
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Εντεύθεν γεννάτα ι τό ζήτημα εΐναι αραγε 
απολύτως έφαρμόσιμον έπί τοϋ ανθρωπίνου 
βίου τό έν λόγω γνωμικόν τοϋ Σολομώντος 
«Μ αταώτης τά  π ά ν τ α . . . . » ,  η μόνονκατα  
μίαν αύτοϋ ό'ψιν η κα ί πλειοτέρας, ουχί δε 
καί κατά πάσας συνάμα ; Κ α τ ’ εμε κριτήν 
μόνον είς είδικάς καί ωρισμενας περιστάσεις 
τοϋ ανθρωπίνου βίου δύνατα ί νά λάβτ, χω 
ράν μ ία  το ιαύτη εφαρμογή, ούδαμοΰ δέ καί 
έπί συμπάσης τής ζωής τοϋ ανθρώπου. Εν
νοείται οίκοθεν δτι αί έν λόγω περιστάσεις 
είσίν at καταχρήσεις τοΰ ανθρωπίνου βιου αι 
οποΐαι πολλάκις συνεπάγονται είς τόν δ ι’ 
αυτοχειρίας θάνατον.

ΈΛίσχόΛησις τής Φύσεως κατά τά τρία 
αυτής Β&σίΛεκι·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α '.

Έ πί τήν ουσίαν ερχόμενος τού προβλή
ματος, περι ού πρόκειται, τούτέστιν άν δ 
η σκόπιμος ή μάταιος, άς έποπτεύσω τήν 
Φύσιν. "Ας έπισκοπήσω τά  οντα. "Ας εω- 
ρήσω έμαυτόν.

Έκ ψυχής συνιστώμεθα καί σώματος. "1 λη 
καί πνεύμα εις όιαφόρους αναλογίας και μί
ξεις, συγκροτοϋσι τά  διάφορα τής Φύσεως 
βασίλεια, τάς διαφόρους φάσεις τής Κοσμο- 
γονικής δυνάμεως. Πανταχοϋ τής οντολογι
κής κλίμακος άμφότερα τα  στοιχεία ταΰτα  
έξ υπαμοιβής άλληλεπιδρώσιν έπ ’ άλληλα  
καί τοιουτοτρόπως συμπροάγονται καί συνα- 
νύσονται έκαστον έπι τον προορισμον αυτοϋ. 
Κ αί έν μέν τή άνοργάνω φύσει ή άλληλε- 
πίδρασις αύτη κορυφοΰται καθ’ εαυτήν μέν 
είς τήν κανονικήν κρυστάλωσιν, κ α τ ’ άνα- 
φοράν δε πρός τό σύστημα τών οργανικών 
δντων, ή ανόργανος φύσις χρησιμοποιείται, 
μεταποιούμενη έν μέν τώ  φυτικώ βασιλειω  
είς τροφήν καί θρέψιν και μετουσιωσιν εν δε 
τώ  ζωϊκώ καί ιδίως έν τώ  όργανικώς τελειο- 
τά τω  τών δντων άνθρώπω είς πολυσήμους 
καί ποικίλας χρησιμότητας, τό μεν υλικόν 
της στοιχεΐον μεταβάλλουσα δια τοΰ πνευ- 
ματικοΰ είς πο7^ύτιμον π. χ. αδαμαντα, τι* 
μώ ντα τά  εύρεα μέτω πα τής Μεγαλειότητας 
τής Ύ ψηλότητος, τής Σεβασμιότητος, τής 
Έξοχότητος, τάς λεύκάς έπιδερμίδας τών 
παρθενικών τράχηλων, καί πάσης ηθικής καί 
πνευματικής άξίας. Τό δέ πνευματικόν της

στο^εΐον καθαρώτερον ρ.εν φανεροϋσα εις 
ηλεκτρισμόν, μαγνητισμόν, ήλεκτρομαγνη- 
τικήν, Αιθέρα, Φώς, χρωματιστικήν ύλην 
κτλ. μικτότερον δέ είς ατμόν, όςυγόνον, 
υδρογόνον, καί είς 64 ετι απλά στοιχεία, 
τά όποια ή πρακτική δύναμις τοΰ άνθρώπου 
έφήρμοσε καί έφαρμώττει είς τάς βιωτικάς 
χρείας, utjo τά συστήματα τών ήλεκτρομα- 
γνητικών, άτμοκινητικών καί φωτογραφικών 
μηχ ανών.

Ή ίκανοποίησις τών σωματικών χρειών 
τοϋ άνθρώπου δέ περιορίζει τάς εύποιϊτικάς 
τάσεις τής άνοργάνου φύσεως- ό σκοπός τής 
δημιουργίας ελκύει έπί μάλλον τάς έκδου- 
λεύσεις αύτής. Ή ευγνώμων φύσις προβαίνει 
καί περαιτέρω, έπιδαψιλεύουσα άφθονον ύλην 
είς τήν άνάπ.τυξιν καί αυτού τού λογιστικού 
τής ψυχής καί αύτής άκόμη τής φαντασίας. 
'Ολόκληρον σχεδόν τό σύστημα τών θετικών 
έπιστημών άττασχολεΐ τό πολύπλοκον καί 
πολυμερές τής άνοργάνου φύσεως αί διάφο
ροι αύτής λειτουργίαι πρός παραγωγήν τής 
αρμονίας καί τοϋ κόσμου. Τά υψηλά όρη 
προωρίσθησαν ώς κατοικία διά τάς ε).αφους, 
ή δέ άπορρώξ πέτρα ώς καταφύγιον διά τούς 
λαγωούς, πράγμα οπερ συνεκίνησεν έκ βά
θους τόν θαυμασμόν τοΰ προφητάνακτος. 
Έμειδίασεν ή θεότης υψηλόν τι μειδίαμα καί 
έπί τών πελωρίων τούτων ογκών τών χερ- 
σωμάτων καί τών πετροιμάτων καί τό μει
δίαμα αύτής έφανερώθη.είς τό σύστημα τών 
πολυτίμων λίθων καί είς τό σύστημα τών 
πολυτίμων μετάλλων. Αι άπέραντοι τοΰ 
ώκεανοΰ διαστάσεις, αί πελώριοι εκτάσεις 
τών ’Ηπείρων, οί καταπληκτικοί τών ορέων 
όγκοι εΐναι στοιχεία, τά όποια διεγειρουσιν 
είς τήν φαντασίαν τάς μεγαλοπρεπεστέρας 
εικόνας περί τής ιδέας τοΰ υψηλοϋ.

Συστηματικώτερον τήν μεν ιδέαν τοϋ υψη- 
λοΰ ένταϋθα διεγειρουσιν οί όγκοι καί αι εκ
πλήξεις, ό ’Ωκεανός, ή "Ηπειρος, τό Θιβέτ, 
τήν δέ ιδέαν τοΰ κάλλους αί λάμψεις και 
τά στιλβώματα. (κατάστερος ουρανος. Πο
λύτιμοι λίθοι. Πολύτιμα μέταλλα)

Έκ πάντο^ν τούτων έξάγεται πόσον συμ.- 
βάλλει ή άνόργανος φύσις πρός τόν σκοπόν 
τής δημιουργίας, ποίας άπεογασίας πολυτί
μους άπεργάζεται πρός τά έπίλοιπα τής φΰ- 
σεως βασίλεια. Τί ήθελεν ειοΟαι αύτη, καθ’
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έαυτήν θεωρουμέντι (/.όνον; Τί ήθελεν είσθαι 
αυτη, μή συμβάλλοοσα είς τήν άνάπτυξιν 
τής επίλοιπου φυσεως. Μάταιόν τ ι καί κε
νόν. Ματαιότης ματαιοτήτων καί πάλιν υ.α- 
ταιότης.

ΚΕΦΑΑΛΙΟΝ Β '.

Τήν αύτήν πορείαν άς εξακολουθήσουν 
καί I—ί τοΰ φυτικού βασιλείου, ί*α ίδωμεν 
ποΰ καί πως εφαρμόζεται τό είρημένον τοΰ 
Σολομώντος γνωμικόν καί ποΰ καί* πώς δέν 
έφαρμόζεται.

Καθ’ εαυτό μέν το φυτικόν βασίλειον συγ- 
κορυφοΰται έπί της ομοταξίας τών ζωοφύ- 
των. Έκεΐ συγκοινωνεί διά της άμυδρας αΰ- 
τοκινησίας πρός τό βασίλειον τών ζώων, 

χρησιμεύει ώς τό σημεΐον -τής επαφής 
δύο κύκλων, καθώς ή άνθρωπίνϊ) ψυχή είναι 
τό σημεΐον ένθα συγκοινωνεί ό ιδανικός πρός 
τόν εξωτερικόν κόσμον. Ίδού ποΰ καθ’έαυτό 
τελειοΰται τό βασίλειον τών φυτών.

Κατ’ αναφοράν δε πρός τό βασίλειον τών 
ζωων συμβάλλει ού μόνον πρός συντήρησιν 
αύτοΰ, παρέχον τήν τροφήν καί θρέψιν είς 
τό ζωικόν σώμα, άλλά καί είς τήν άνάπτυ- 
ξιν και προοδον τοΰ ανθρωπίνου γένους. Καί 
ί  τακτική μέν καί μεθοδική τοΰ βασιλείου 
τούτου ποικιλία συντελεί μεγάλως είς τήν 
ανάπτυξή τής ανθρώπινης διανόίας, γινό
μενη  ̂ τό άντικείμενον μιας τών λαμπροτέ- 
ρων επιστημών, της καλουμένης βοτανολο- 
γίας ή βοτανικής έπιστήμης.

Πλεϊστον δέ καί ύπεράγαν προάγει καί 
τελεσουργεΐ τήν φανταστικήν τοΰ ανθρώπου 
δύναμιν. >Αφ· ένός μέν συγκορυφοΰται είς 
τάς ύψικόμους καί ύπερμεγέθεις δοΰς της 
’Αφρικής καί τών ’ίνδιών, καί είς τά συνη- 
ρεφή̂  τοΰ νέου κόσμου δάση, τά καταπλη
κτικά καί απέραντα, παρέχοντα τάς μεγάλο- 
πρεπεστέρας εικόνας περί τής ιδέας τοΰ υψη
λού, Οεοπρεπεΐς, θεΐόν τι μεγαλεΐον άπο- 
πνεούσας.  ̂Ά φ ’ έτέρου δέ εξευγενίζεται είς 
τά ποικιλόχρωμα καί πολυθέλγητρα τών 
άνθέων συστήματα, συγκορυφούμενον είς τήν 
ερυθρότητα τοΰ ρόδου, είς τήν ωραιότητα τής 
κάμελειας, εικόνες άμφότερα καί σύμβολα 
υπέρλαμπρα τής ιδέας τοΰ καλοΰ, ό'περ ιδα
νικόν καί τέλειον πλήρες ζωής καί άκο,ής 
εμφανίζεται κατά τήν εποχήν τοΰ έ'αρος, 
εν^α τό δρέπανον τής ζωϊράς καί εύα-.ιθήτου

φαντασίας υπο ποιητικού έργασμοϋ σφυρη- 
λατούμενον άκορέστως δρέπει τούς άφθονους 
και γλυκυτάτους καρπούς τοΰ εαρινού λει
μώνας, ένθα νυμφοστόλιστος καί' πλουσία 
διαιτάται ή ιδέα τού καλοΰ άφθόνως έπΐ- 
χεουσα τά δώρα τής φαντασίας.

Καί ενταύθα δέ τήν μέν ίδέαν τού ύψους 
διεγείρει ή μεγαλοπρέπεια (υψίκομος δρΰς, 
δάση συνηρεφή)' τήν δέ ίδέαν τοΰ κάλλους 
η ποικίλη μίςις καί θλάσις τών χρωμάτων, 
(άνθη, ρόδα, καμέλειαι).

1ι ηθελεν είσθαι τά μεσαΐον τούτο βασί- 
λειον τής φύσεως, άν δέν έχορήγει τάς εύερ- 
γετικας έπιροοάς του είς τά βασίλειον τών 
ζωων και ιόιιος είς τό άνθρώπιον γένος; 
Ματαιον τ ι και κενόν. Ματαιότης ματαιο
τήτων καί πάλιν ματαιότης.

ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ Γ .

Τμήμα  Α'.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τό τρίτον καί τ ί-  
λευταΐον βασίλειον τής φύσεως, τό ζωι
κόν. *Αγε δή ύποδιαιρέσωμεν τούτο κατά 
πρώτον είς λογικον και καί άλογον, καί άς 
προεξετασωμεν, ως είκός τό άλογον μέρος, 
ίνα συνεπώς καί επακριβώς άφιχθώμεν είς τό 
τέρμα τοΰ σκοπού μας, τά λογικόν, τόν άν- 
θρ<οπον.

Θεωρούμενον καθ’ εαυτό τό σύστημα τών 
άλογων ζώοιν ύψοΰται ύλικώτερον μέν είς 
τήν δύναμιν τοΰ Λέοντος, είς τόν όγκον τοΰ 
έλεφαντος καί^ τών κητοειδών, είς τήν με
γαλοπρέπειαν τοΰ ταώνος, είς τόν λάρυγγα 
τής αηδόνος, είς τήν γλώσσαν τοΰ ψιττακού, 
καί τήν οξυδέρκειαν τοϋ άετοΰ καί είς τών 
παραδείσιων τήν μαγευτικήν θέαν- πνευμα- 
τικώτερον δέ είς τό μιμητικόν τοϋ πίθηκος, 
είς τά απατηλόν τής άλώπεκος, καί είς τήν 
πιστίν τοΰ κυνός. Κατ’ αναφοράν δέ πρός 
τον άνθρωπον, θεωρείται υπηρετικόν τοΰ τε 
σώματος καί τής ψυχής αύτοϋ. Καί τοϋ μέν 
σώματος, ώς παρέχον αύτώ τήν άρμοδιοτέ- 
ραν τροφήν καί άμφίεσιν, τήν δέ ψυχήν εξυ
πηρετεί ποικιλαχώς καί ποικιλοτρόπως. Καί 
τήν μέν πρακτικήν αύτής δύναμιν διά τοΰ 
ίππου, διά τής καμήλου, τοϋ πλοίου τούτου 
τών έρημων, διά τοϋ έλέφαντΟς, διά τοϋ 
βοός. Τήν δέ συναισθητικήν τής ψυχής δύ- 
ναμιν υπηρετεί, διεγείρουσα τά μάλλον εύά-

Β Υ Ρ Ω Ν 585

ρέστα συναισθήματα, έκ τής όψεως μέν δια 
τής τερπνής, ώς είρηται, θέας τοϋ ταώνος καί 
τών παραδείσιων, έκ τής ακοής όε όια τοϋ 
μειλιχίου τών άηδόνων κελαδήματος καί τών 
συν αύταϊς, τοϋ κατακηλοΰντος τά ώτα καί 
παράγοντος τήν ψυχήν.

Τό δέ ποικίλον καί τακτικόν καί μεθοδι
κόν τής κοινωνικότητας τών άλογων ζώων 
γίνεται άντικείμενον τών ζωολογικών επι
σ τ η μ ώ ν , δι’ ών τό περιεχόμενον τής ανθρώ
πινης συνειδήσεως ευρύνεται, καί ό λογισμός 
τού ανθρώπου έπί μάλλον προάγεται καί 
τελειοΰται. ’Ενταύθα κρούεται καί τά ύπερύ- 
ψιστον καί θεσπέσιον τοΰ ανθρωπίνου λογι
σμού ν,έρος, ο νόμος ό ήθικός, ό τελικός ούτος 
•σκοπός τής δημιουργίας καί πάσης γνώσεως. 
Ό άνθρωπος όρμώμενος έκ τής συμπαθείας, 
έκ τοϋ έρωτος, έκ τής άγάπης πρός τά άλογα 
καί άκακα ζώα, προάγεται βαθμηδόν είς τήν 
πρός εαυτόν άγάπην, είς τήν φιλανθρωπίαν, 
τής οποίας θεσπέσων σύμβολον διεχάραξεν ό 
Σωτήρ ήυ,ών τά «άγαπάτε άλλήλους.»

'Η φαντασία ευρίσκει ένταϋθα εύρύτερον 
υτάδιον, διότι πλήν τών άλλων αισθήσεων 
χορηγεί είς αύτήν τροφήν καί ύλην καί αύτή 
ή ακοή, καθόσον θίγει τάς πρώτας χορδάς 
τής μουσικής αρμονίας διά τοΰ κατανυκτικοϋ 
τών ποιμνίων βελάσματος ή τοϋ γλυκυφθόγ- 
γου κελαδήματος τών πτηνών, τής επίλοι
που φύσεως ψόφους καί κρότους μόνον παρε- 
7θύσης. Δέν απολείπεται δέ ένταϋθα ούδ’ 
αύτή ή πλαστική τής φαντασίας πτέρυξ άν- 
τλούσα άφθονον ύλην καί μεγαλουργόν δύ- 
ναμιν άρυομένη- καθόσον αΰτη εντεύθεν έκι- 
νήθη είς τήν διά τής γλυφίδος παράστασιν 
παντός ό',τι έν τή ιστορία τής καλλιτεχνίας 
ύπερθαυμάσιον έθεωρήθη καί εκπληκτικόν. Ή 
μεγίστη έκτασις τών σωματικών δυνάμεων 
τού βασιλείου τών ζώων ύπήρξεν ή ιδέα, 
ήτις διηρέθισε τήν φαντασίαν τοϋ Μύρωνος, 
νά γλύψϊ] τήν χάλκινον αύτοϋ μυκωμένην 
βοΰν τά άριστούργημά του. 'Ο μυκηθμός τοϋ 
βοός διήγειρεν είς τήν ψυχήν αύτοϋ βαθύ τι 
συναίσθημα, έξ ού ούτος ώρμήθη όπως έκ- 
φράσνι καί έν τώ χαλκώ τήν μεγίστην εντα- 
σιν τής έκπνοής. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα 
Καί αύτοί οί ποιηταί τής αρχαίας μυθολο
γίας καί τής νΰν ρωμαντικής φιλολογίας έκ 
τούτου παρεκιντίθησαν νά ύπερυμνήσωσι τήν

ΙΙρόκνην καί τήν Φιλομήλαν, τήν Άλκυώνα 
καί τόν Τέττιγα, περιβαλόντες αύτά μέ 
θείας καί άνθρωπίνους περιπετείας.

'Η ιδέα τοΰ ύψους ένταϋθα διεγίίρεται υπό 
τής δυνάμεως (λέων, πανθηρ, και παντα τα  
έρεσίβια)’ ή δέ ιδέα τοΰ κάλλους υπο τών 
θελγήτρων τών πτηνών. (Ταώς. ’Αηδών).

Τί ήθελεν εΐσθαι τό σύστημα τών αλό
γων ζώων, καθ’ εαυτό θεωρούμενον ; Μά - 
ταιον τ ι χ,αί ζ,ενόν. Ματαιοτνις |Λαταιοτ/]των 
καί πάλιν ματαιότης.

Τ  u. *λ p. α  Β '.

Πρόκειται νά βυθισθώ ε*.ς τό χαος της 
ιστορίας του ανθρωπισμού, να διατρέφω στα* 
δια έπί σταδίων, νά άναβώ τους αιώνας, να 
jcpo’JGto του Ούρανοϋ τάς πυλας και να /ίατα- 
σπάσω τόν θεόν άνθρωπον. Ό  Προ|Λ.7ΐθευς 
προάγει είς άπάντησίν μου, καί ή Πανδώρα 
έξευμενίζει τήν λύπην μου. 'II Άθηνά δεν 
δύναταί νά μέ παοακολουθήσν; και ο υιος της 
Παρθένου συνεχίζει τήν πορείαν μου μέχρι 
τέλους διά τοΰ ευαγγελίου. νΑνθρωπε, υπερ- 
θαυμάσιον όν καί έν ταυτώ ο ΈΙρως τής γε
νικής κωμωδίας.Άνθρωπε,5 γεννών τούς Σω- 
κράτας, καί έν τή αύτή στιγμή άποκτείνων 
αυτούς διά τών Μελιτων. ’Άνθρωπε, ά^ιου- 
μενετής θείας Μεγαλειότητος, καί έν τήαύτή 
στιγμή καθυλώνων αύτήν έπί τοΰ σταυρού. 
Πλοΐον ύπερήφανον καί μεγαλόπρεπες, κλυ- 
δωνιζόμενον καί καταγνύμενον είς τόν Ωκεα
νόν τής πλάνης άνευ πηδαλίου, παραλαβε το 
πηδάλιον τοΰ Εύαγγελίου και σωθητι. Πίε 
τούς θρόμβους τοΰ αίματος καί φάγε τάς 
καταπεπονημένας σάρκας τοϋ εσταυρωμένου 

> καί σωθητι. Άγάπησον τόν πλησίον σου, 
καθώς τάν εαυτόν σου και σωθητι. Άπο των 
ρεμβασμών τούτων κατέρχομαι εις τόν πρα
κτικόν άνθρωπον, καί ζητώ νά τόν εξετάσω 
κατά τε τήν ψυχήν αύτοϋ καί τό σώμα.^

Τό άνθρώπινον σώμα, ενδιαίτημα τής αν
θρώπινης ψυχής έχει χρείαν άν αλόγου συν- 
τηρήσεως. Σύμπασα ή μέχρι τοϋδε διεξειμενη 
φύσις, θεωρούμενη ύπό τήν θρεπτικήν αυτής 
ιδιότητα, ή μέν αμέσως ή δέ έμέσως ίόιάζει 
πρός τήν συντήρησιν τοϋ άνθρωπίνου σώμα
τος. Ά λλά  τίνι τρόπω αύτη μεταποιείται 
καί μεταβάλλεται εις άρμοδίαν ούσίαν; Ή 
ποακτική δύναμις τής ψυχής συγκεντρωμένη

4



εις τα εμπειρικά στοιχεία τοΰ εμπορίου, της 
ναυτιλίας, της βιομηχανίας, τής κτηνοτρο
φίας, της γεωργίας, της αλιείας διαπράττει 
καταλλήλως και κατορθοΐ την σωματικήν 
συντήρησιν καί ευεξίαν, περιτέμνουσα τάς 
σωματικά? χρείας καί χορηγούσα ούτω πλειό- 
τερον υλικόν καιρόν είς την άνάπτυξιν καί 
τήν κατα το δυνατόν τελείωσιν τών πνευ
ματικών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου. Ά λ λ ’ ενώ 
η πρακτική δύναμις τής ψυχής συντηρεί καί 
τελειοποιεί διά τών εμπειρικών ενεργειών 
της τό Ανθρώπινον σώμα, συγχρόνως επιδρά 
προαγωγικώς καί έπί τής επίλοιπου (ρύσεως, 
άμα δέ καί έφ’ εαυτής· έπί μέν τής έ~ιλοί- 
που φύσεως, καθ’ ό'σον εμφανίζει αυτήν έν 
σωμασι και συστημασι καλλιτεχνικούς καί 
μηχανικοΐς, τό μέν φυ-Λκόν βασίλειόν εις 
ουραία όαση καί λειμώνας, είς έξοχάς καί 
παραδείσους, την όε ανοργανον φύσιν μετα
ποιούσα είς τά κατασκευάσματα τής ’α ρ χ ι
τεκτονικής και μηχανικής, τήν μέν κεκρυστα- 
λωμένην άνόργανον φύσιν είς τήν άδαμαν- 
τοποι'ίαν τήν δέ άκρυστάλω-ον είς άνθοα- 
κορυχεΐα, χρυσοχοεία, τά δέ χερσώματα καί 
τά στρώματα εις μεγαλοπρεπές άνάκτορον, 
εις διαιθεριον πυραμίδα, είς διαπόντιον γέ
φυραν έφ’ εαυτής δέ καθ’ όσον αποβαίνει 
εφευρετική και συστηματική, υψοΰσα είς τέ- 
χνας τας φυσικας ούτως είπεΐν καί αυτο
μάτους έπιχειρήσεις της.

; 11 πρακτική δύναμις τής ψυχής θεωρού
μενη καθ’ εαυτήν καί κατ’ αναφοράν πρός τό 
άθρώπινον σώμα καί τήν έξωτερικήν φύσιν 
οέν δύναταί ν’ άτταρτίσ·/] όλοντι πλήρες καί 
τελειον’ αλλά διά μέν τής μιας χειρός ά'πτε- 
ται τής έξωτερικής φύσεως, διά δέ τής έτέ- 
ρας άπτεται τής γνωστικής δυνάμεως, ύφ’ής 
ρυθμίζεται καί τελειοποιείται, ρυθμιζομένου 
και τελειοποιούμενου τοΰ βουλητικοΰ αυτής, 

ϋνταΰθα παρα τώ πρακτικώ καί φυσικώ 
άνθρώπω ή μέν ιδέα τοΰ ΰψους Αναβιβάζε
ται έίς τήν ηθικότητα τοΰ ά νδρό ς, ή δέ ιδέα 
τοΰ κάλλους σωματικώτερονμέν είς τό ευει
δές τής γυναικός, πνευματικώτερον δέ είς 
τήν έ'κφρασιν καί τόν χαρακτήρα αύτοΰ. Ά μ -  
φότερα δέ ταΰτα η τε έκφρασις καί τά ευει
δές,συμμέτ ρωςτροποποιούμενα παρέχουσι τήν 
ιδέαντής Άναδυομένης ’Αφροδίτης. Ίδοΰ τ ί 
επελαμψεν είς τήν φαντασίαν τοΰ’Δπελλοΰ.

Γι ήθελεν εισθαι ή πρακτική δύναμή 
τοΰ ανθρώπου, θεωρουμένη καθ’ εαυτήν χαί 
κατ’ αναφοράν  ̂πρός τήν έξωτερικήν φύσιν, 
χωρίς νά ρυθμίζηται υπό τής άνωτάτης γνω
στικής δυνάμεως; Μάταιόν τ ι καί κενόν. 
Ματαιοτης ματαιοτήτων καί πάλιν υ.α- 
ταιότης.

Ί1 κοσμογενική δύναμις δέν σταματά έπί 
τοΰ σημείου τούτου τής πρακτικής 'δυνά
μεως, αλλα προβαίνει μέχρι τοΰ άνωτάτου 
σταδίου τής γνωστικής δυνάμεως, τοΰ έπο- 
πτικοΰ νοος, η τοΰ καθαροΰ λόγου. Έ/.εΐ 
τελειοΰται είς τάς τρεις πνευματικάς γενέ- 
σεις τής καλλιτεχνίας, θρησκείας καί φιλο
σοφίας, έν αΐς έγκειται ή ήθικότης καί ή 
έλευΟερια, έν γ ή ευδαιμονία καί ό προο
ρισμός.

Παρα τώ γνωσ"ΐκώ άνθρώπω ή μέν ιδέα 
τοΰ υψους άναβιβάζεται είς τήν φιλοσο
φίαν, ή δέ ίδέά τοΰ κάλλους είς τήν καλ
λιτεχνία ν' άμφότερα δέ ταΰτα συγκορυφοΰν- 
ται εν τή θρησκεία, περ.ιεχούσ»] έν έαυτή 
στοιχεία εξ άμφοτέρων τούτων, έκ τε τής 
καλλιτεχνίας καί τής φιλοσοφίας. Έκ μέν 
τής καλλιτεχνίας καθ’ ό'σον διακρίνει αυτήν 
τό θρησκευτικόν αίσθημα, έκ δέ τής φιλο- 
σοφίας, καθ’ όσον χαρακτηρίζει αύτήν τό 
δόγμα. Ά λ λ ’ ή ιστορία τών θρησκευμάτων 
αποτερματίζεται έν τώ χριστιανισμώ, όςις 
υπο θρησκευτικήν έ'ποψιν θεωρούμενος, λαμ- 
βανει τον τελειον τόπον του έν τή όρθοδόξω 
ημών πιστει, έν ή άνατρεφόμενος ό έπί γής 
άνθρωπος, ούχί μόνον έν θρησκευτικαΐς έ'ξεσι 
και απλοΐς συναισθήμασιν, άλλά ποτιζό- 
μενος τά νάματα καί θηλάζων τό γάλα αύ
τής εν επιγνωσει καί έπιστήμ·/), άνυψοΰται 
είς τοΰς ουρανούς, άποθεοΰται. Μή ή άπο- 
θέωσις έστι ματαιότης; Ούχί βέβαια.

1ι ήθελεν εισθαι ή άνωτάτη αΰτη γνω
στική δύναμις τοΰ άνθρώπου, θεωρουμένη 
καθ εαυτην μονον έν τώ άτόμω, καί ούχί 
κατ αναφοραν προς ολόκληρον τήν έπίλοι- 
πον φύσιν, ώς δύναμις προαγωγική καί άπο- 
θεωτική; Μάταιόν τι καί κενόν. Ματαιότης 
ματαιοτήτων καί πάλιν ματαιότης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Σ υ γ κ ε φ α λ α ί ω σ ι ς .

Συνελόντι δ’ είπεΐν ώς έν έπιλόγω, έάν
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θεωρήσωμεν τόν κατάστερον Ούρανόν, ώς 
Ουρανόν κατάστερον, άπτόμενον μέν νυκτός, 
οβεννύμενον δέμεθ’ ημέραν, καί πάλιν άπτό
μενον καί πάλιν σβεννύμενον, ή μονότονος 
αΰτη ηδονή θέλει έπιφέρει κόρον, ό'στις θέ
λει προκαλέσει τήν παθηματικήν έ'κφρασιν 
«Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα μα- 
ταιότης». Έάν ό'μως θεοιρήσωμεν αυτόν ώς 
άντικείμενον επιστήμης, τότε μεταβιβάζο
υ ν  τήν λαμπρότητά του είς όόόν ποικιλο- 
τέραν, σοβαροτέραν καί έπαγωγοτέραν άφ’ 
ενός, άφ’ ετέρου δέ είς οδόν άδιέξοδον καί 
ελαστ κήν, μή έπιτρέπουσαν τόν κόρον, άλλ’ 
απεναντίας διεγείρουσαν διηνεκή έπιστημο- 
νικήν έφεσιν καί προκαλοΰσαν τόν θαυμα
σμόν, ώστε νά έπιφωνή πας τις;» Ώς έμε- 
γαλύνθη τά έργα σου, Κύριε, πάντα έν σο
φία έποίησας. Ούδέν έν αύτοΐς σκολιον ουδε 
στραγγαλιώδες, πάντα γάρ εύθεα έστι τοΐς 
νοοΰσι καί ορθά τοΐς ευρίσκουσι γνώσιν».

Έάν θεωρήσωμεν τήν φυτικήν φύσιν, ώς 
θάλλουσαν μεν κατά τό έαρ, μαραινομένην 
δέ κατά τό φθινόπωρον, καί πάλιν θάλ
λουσαν, καί πάλιν φθειρομένην καί οΰτω 
καθ’ εξής, η μονότονος αΰτη ηδονή θέλει 
επιφέρει κόρον ό δέ κόρος ούτος θέλει προκα- 
λέσει τήν παθηματικήν έ'κφρασιν ματαιότης 
ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης.

Έάν ό'μως θεωρήσωμεν αύτήν ώς άντι- 
κείμενον έπιστημης τότε μεταβιβάζομεν τήν 
λαμπρότητά της είς οδόν ποικιλοτέραν, σο
βαροτέραν καί έπαγωγοτέραν άφ’ ενός, άφ’ 
ετέρου δέ είς οδόν άδιέξοδον ελαστικήν, μή 
έπιτρέπουσαν τόν κόρον άλλ’ άπεναντίας 
διεγείρουσαν διηνεκή έπιστημονικήν έφεσιν 
καί προκαλοΰσαν τόν θαυμασμόν ώστε ν’άνα- 
κράζη πας τις. «Ώς έμεγαλύνθη τά εργα 
σου Κύριε πάντα έν σοφία έποίησας ούδέν 
έν αύτοΐς σκολιόν ούδέ στραγγαλιώδες πάντα 
γάρ εύθέα έστι τοΐς νοοΰσι καί ορθά τοΐς 
ευρίσκουσι γνώσιν.

Έάν τήν πρακτικήν δύναμιν τοΰ άνθρώ
που θεωρήσωμεν υπό τήν μονότονον έποψιν 
τής άπολαύσεως καί τοΰ χρήματισμοΰ' εάν 
τήν δύναμιν ταύτην θεωρήσωμεν ως τελι
κόν σκοπόν έν τώ βίω τούτω, καί ούχί ώς 
μέσον πρός τήν άνάπτυξιν καί τήν κατά τό 
δυνατόν τελείωσιν τών πνευματικών μου 
δυνάμεων, έτι δέ μάλλον καί τήν επικρά-

τησιν αύτών. Έάν ώς προορισμόν ημών θεω
ρήσωμεν τό τρώγειν καί πίνειν καί κοιμά- 
σθαι, καί πάλιν τρώγ'ειν καί πίνειν καικοι- 
μάσθαι, τό κερδοσκοπεΐν, τό πλεονεκτεΐν, 
τό ίδιοτελώς πλουτεΐν, τοτε ένώ άφ’ ενός 
διαφθειρόμεθα μέχρι μυελοΰ ηθικώς, άποκτη- 
νούμεθα δέ πνευματικώς είς άπελέκητα ξύλα 
άφ’ ετέρου έπέρχεται κόρος εις τάς σατανι- 
κάς ταύτας άπολαύσεις, καί η άναγκαζόμεθα 
νά άνακράξωμεν. «Ματαιότης ματαιοτήτων 
τά πάντα ματαιότης», η νά κόψωμεν τόν 
λάρυγγά μας έν τοΐς ξενοδοχείοις, ώς οι εκ
κεντρικοί τής Ά γγλίάς λόρδοι.

Έάν ό'μως θεωρήσωμεν τήν πρακτικήν 
δύναμιν ούχί ώς σκοπόν, άλλ’ ώς μέσον πρός 
τήν ήθικοποίησιν ημών, καί ώς τοιαύτην μό
νον καλλιεργοϋμεν αύτήν, προάγοντες εις 
τήν δραστηριότητα, τάς εφευρέσεις, τάς με- 
γάλας έπιχειρήσεις, τόν κοινωφελή πλοΰτον 
άντικείμενα τά όποια συμβιβάζονται μέτήν 
άνθρωπίνην άξίαν, τοΰς δέ σωματικούς μό
χθους διά τής άρσεως τών άναγκών υποτάσ- 
σοντες είς τάς πνευματικάς καί ήθικάς έρ- 
γασίας, τότε ού μόνον δέν άναγκαζόμεθα νά 
άνακράξοψ,εν «Ματαιότης ματαιοτήτων τά  
πάντα ματαιότης», ού μόνον άπο πάσης 
κτηνώδους αύτοχειρίας άφιστάμεθα, άλλ’ 
άπεναντίας μετεβιβάζομεν τήν πρακτικήν 
ήι^ών δύναμιν είς όδόν έπιστήμης, έν γ άνα- 
φαίνονταιαί πρώταιάκτΐνες τοΰ «γνώθισαν 
τό» καί άριδήλως κατανοεΐται τό ρήμα τοΰ 
Εύαγγελίου’ «Γίνεσθε τέλειοι, ώς ό Πατήρ 
»υμών ό έν τοΐς Ούρανοΐς τέλειός έστι.» Ώς 
έμεγαλύνθη τά έρ^α σου, Κύριε, πάντα έν 
σοφία έποίησας'ούδέν έν αύτοΐς σκολιον ο!;δε 
στραγγαλιώδες, πάντα γάρ ευθεα εστι ζοι\ 
νοοΰσι, καί ορθά τοΐς ευρίσκουσι γνώσιν!»

Ά λλά  ταΰτα πάντα όσα μέχρι τοΰδε 
άφηγήθημεν δέν υπόκεινται άρα είς νόμον 
τινά, διέποντα καί διεξάγοντα τάς ένεργείας 
τω ν; Έάν έζώμεν είς έποχάς προγενεστέρας 
ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι πιθανόν τά φαινό
μενα ταΰτα νά διέπη νόμος τις,τόν όποΐονήμεΐς 
άγνοοΰμεν. Σήμερον ομως ηυτυχησαμεν να ζώ· 
μεν εις εποχήν, καθ’ ήν ό νόμος ούτος διατε- 
λεΐέξευρημένος υπό τοΰ εν τοΐς μαλιστα, ως 
νομίζομεν, φιλοσόφου Έγέλου’ καί ούτος εΤναι 
5 νόμος τοΰ Τρισοϋ, περιέχων τά τρία στοιχεία 
τής ©έσεως Άντιθέσεως καί Συνθέσεως.



Διά τήίςΟέσεως λοιπόνάντιθέσεωςκαίσυν- 
θεσεως παράγονται τά φαινόμενα. Δύναμις 
και λόγος καλείται Πνεύμα. Τό Πνεΰμα έν 
τω σώματι καλείται ψυχή. 'Π ψυχή μετά 
συνειδησεως καλείται συνειδός. Ά,ρρεν καί 
θήλυ εκφράζει τόν άνθρωπον. Πανταχοϋ ή 
υπερυψαστος κα'ι ύπεραγία Τριάς διαχύνεται 
μειδιώσα.

ΙΩΑΝ. Δ. ΠΑΑΑΜΑ2 
Σχολάρχη;.

ΞΟΦΟΚΛΕΟΥξ HAEKTPAC
αναλυςις.

Εν τνί μικρά προεισαγωγη ημών, ?fv κατά 
τήν παρελθοϋσαν συνεδρίασιν άνέγνωμεν, κύ
ριοι, έν τοΐς άλλοις λόγοις, ύφ’ ών έκινίθη- 
μεν εις την παρούσαν άνάλυσιν συγκατελέ- 
ξαμεν καί τό ώραΐον τοϋ δράματος παραβαλ
λόμενου κατα τήν τέχνην καί πρός αύτήν 
τήν ’Αντιγόνην. Τη μικρά ταυτν) υπέρ της 
Ήλέκτρας εύναϊκή άποφάνσει συνηγορεί καί 
επίγραμμά τ ι τοϋ Διοσκορίδου, δπερ τίθησιν 
ε~ι του τα<ρου του Σοοοκλέους την ε?κονα 
αύτοϋ τοϋ βάκχου, τοϋ θεοϋ τοϋ θεάτρου, 
κρατοϋντος προσωπεΐον γυναικός, πρός τού- 
τοις οε και ςενον τινα παρερχόμενον καί 
έρωτώντα «τίνοςποτ’ έστί τό προσωπεΐον.» 
Τό τής ’Αντιγόνης αποκρίνεται έκεΐνος η καί 
τό τής Ήλέκτρας; τη cij εκλογή τοΰτο άπό- 
κϊΐται' διότι άμφότεοαι είσί τά αριστουρ
γήματα τοϋ' συγγραφεως αύτών.

Αλλ επιτρεπεται νά συνομολογήσωαεν 
τήν έν γένει άποδιδομένην ταύτην ύπεοο- 
χήν, ούχί όμως καί νά παραδεχθώμεν τήν 
εκπληκτικην αναλογίαν τής ιδανικής άνυ- 
ψώσεως τής είκόνος, -?,ν παρατηροϋμεν εν 
εκείνη. Εν τή, οικογενεία ταύτη τών τραγι
κών προσωπων, α εζωοποίησε τό πνεϋμα τοΰ 
Σοφοκλεους, αληθώς ή Ήλεκτρα ούδέν άλλο 
είναι η αδελφή τής ’Αντιγόνης, επειδή καί 
αυτη ξένη τών ηδονών τής τε ήλικίας καί 
τοϋ φύλλου αύτής, περιβεβλημμένη τήν αύ
τήν ανδρικήν κατά τής δυστυχίας καί τής 
βιας ενεργητικότητα, ζή μόνον ίνα Ορηνη πα
τέρα άναξίως προδοΟέντα καί θυσιασθέντα, 
να κατηγορηση μετά παρρησίας νά ένοχλή

διά τών θλίψεων, νά κατατρομάζη διά των 
άπειλών τους δολοφόνους, νά καλή άκατα- 
παύστως τόν έκδικητήν, 8ν μακρόθεν παοε- 
σκευασεν ή οποία τέλος δταν δ εκδικητής 
ουτος ο έπί τοσοϋτον χρόνον προσδοκώμενος 
φαίνεται δτι δέν υπάρχει πλέον δέν απελ
πίζεται ούό’ άποτρέπεται τοΰ σκοποΰ αύ
τής, άλλά τήν έκτέλεσιν εις τήν ασθενή 
αυτής χεΐρα θαρρούσα άνατίθησι. Παρά δέ τνί 
δευτέρα ταύτη ’Αντιγόνη συμπληροΐ τήν 
ομοιοτητα τών δύο δραμάτων ώς δευτέρα 
Ισμήνη, ή Χρυσόθεμις, ή οποία διά τής άν- 
τιθέσεως τής δειλής αύτής εύσεβείας άνυψοΐ 
τήν ηρωικήν τής Ήλέκτρας εύλάβειαν.

Ή Ήλέκτρα, άφ’ ής έκλήθη τό δράμα, είς 
πάσαν σκηνήν άναφαινομένη πληροί αύτήν 
εμπαθών λεπτομερειών, αίς παρέχουσι άφθο·· 
νον ΰλην at καταστάσεις, αί περιπέτειαι άς 
νεα τέχνη ή^υνήθη νά άναπτύξη έκ τοΰ άπλοϋ 
μυθου, δν εφαντάσθη δ Αισχύλος, τής οποίας 
τέχνης εντω Σοφοκλεΐ τοϋτο ιδίως είναι άξιον 
σημειώσεως δτι καί τοιοϋτος πλεϊστον φρον
τίζει νά ποικίλλν) δι’ ευφυών συνδυασμών τήν 
εκφρασιν τών αισθημάτων τής Ήλέκτρας, 
ουόέν προσέθηκε τή πράξει τών Χοηφόρων' 
διότι ούδέν πλέον έπεδίωξεν, άλλ’ η ίνα διά 
τής περιπλοκής τής ραδιουργίας παραγάγη 
τά έκπληκτικά εκείνα αποτελέσματα καί 
διεγείρω μετ’ ίδιαζούσης έπιτηδειότητος τό 
τής περιεργείας ένδιαφέρον καί τήν αισθημα
τικήν συμπάθειαν. ’Αλλά μεταβώμεν είς αύ
τήν τοϋ δράματος τήν εξιστόρησα, δπως έκ 
τοΰ σύνεγγυς τάς καλλ.ονάς αύτοϋ ίδωμεν.

Ή σκηνή παρι στα πόλιν ήμιπεφωτισμέ- 
νην υπο τών πρώτο ν̂ άκτίνων τής ημέρας" 
είς ην φαίνονται προσεγγίζοντες δύο νέοι καί 
είς γέρων. Ά λλά  τίς ή πόλις; τίνες οί εις 
αύτήν εισερχόμενοι καί τ ί ζητοΰσιν ένταϋθα; 
Ή περί τούτων πληροφορία αποτελεί τήν άρ- 
χήν τής πράξεως, ένώ σαφέστατα διά στί
χων ολίγων άξιοθαυμάστων διά τήν ζωγρα- 
φικότητα καί ζωηρότητα, μεθ’ ής χωρίς νά 
άποκαλύψ·/] αμέσως οποία θέλει εΐσθαι ή έκ- 
βασις τής πράξεως, δπως ποιεί ό Ευριπίδης, 
καθιστά τόν θεατήν ικανόν νά έννοήση τά 
δρώμενα, είσαγομένου τοϋ παιδαγωγού ό 
οποίος πληροφορεί τους συν αύτώ νέους πεοί 
τών πρό αύτών δρωμένων θέσεων, άποτει- 
νόμενος τώ έτέρω αύτών διά τών εξής:

Β Υ Ρ ΩΝ 5&9

ΤΩ τοΰ στρατηγήσαντας Ιν Τροία ποτε 
Άγαμέμνονος, παΐ νΰν έκεΐν εςεστι σοι 
παρόντι λευσσειν, ών πρόθυμος ησθ’ 4ε '̂ 
το γκρ παλαιόν Αργος, ου ποθείς τοδε, 
τής Οίστροπλήγος άλσος Ινάχου κόρης- 
αυτη δ’ Όρέστα τοΰ Λυκοκτόνου θεοΰ 
άγορα Λΰκειος- οδξ άριστερός δ’ οοε,
'Ήρας δ κλεινός ναός' οΤ δ’ ίκάνομειν, 
φάσκειν Μυκήνας τας πο)υχρύσους όραν, 
πολύφθορόν τε δώμα Πελοπιδών τόδε, 
οθεν σε πατρος έκ φόνων εγώ ποτε 
προς σής όμαιμου και κασιγνήτης λαοών 
ηνεγκα κάςεσωσα κάςεθρεψάμην 
τόσον δ’ ες ηβης πατρί τιμωρον φόνου.
Μετά τάς εξηγήσεις ταύτας ορών τήν ήμέ' 

ραν προβαίνουσαν παρακινεί αύτόν τε και τόν 
φίλον Πιλάδην εις τήν τοϋ πρακτέου άπό- 
φασιν’

ώς Ινταυθ’ είσιν 
V  ούκ ετ* όκνεΓν κα'.ρος, άλλ έργων ακμή.
Ό Όρέστης εύχαριστών διά ταΰτα τόν 

άφοσιωμένον αύτώ γέροντα καίγεναιον υπουρ
γόν, παραβάλλει αύτόν δι’ ύφους λιαν οικείου 
δπερ κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Γάλλου 
Patin επιτρέπεται έν τνί έλλ. ποιήσει, με 
ίππον εύγενή.

δστις κ&ν η γέρων 
εν τοΐσι δενοΐς Ουμον ούκ άπώλεσεν, 
άλλ’ όρθον οδς ΐςησι. 

μεθ’ ά έκτίθησι τά χρησμοδοτηθέντα α,ύτώ 
ύπό τοΰ Πυθικοΰ μαντείου, οτι δηλ- δει 

άσκευον αότον άπίόων τε και στρατού, 
δόλοισι κλέψας χδίρος ενδίκους σφαγας

καί τελευταΐον τήν άπόφασιν αύτοϋ άνακοι- 
νώσας τώ γέροντι και τω φιλω Πίλαδ-/] 
δ οποίος έν μέν τοΐς Χ.οηφοροις μετέχει ενερ- 
γοϋ μέρους, έν δέ τή Ήλεκτρα τοΰ τε Σοφο- 
κλέους καί Εύριπίδου διατηρείται κωφόν 
πρόσωπον έκ σεβασμού μόνον προς την παρα- 
δοσιν· τοσοϋτον ώς δ Schlegel μετά θαυμα
σμού αναφωνεί, ή αύστηρότης τής αρχαίας τέ
χνης άπηξίου πάντα κόσμον περιττόν την 
άπόφασιν αύτοϋ, λέγω ανακοινωσας αποςχλ- 
λει κατά τήν διαταγήν τοϋ Άπολλ*ωνος πα- 
ραινέσαντος τήν διά δόλου και ουχι δια τής 
βίας τών φονέων έκδίκησιν τόν παιδαγωγόν 
ήδη έκ τών παραλλαγών τής ηλικίας και εκ 
τής μεγάλης άπουσίας άγνωστον γενόμενον 
νά παρουσιασθή τώ Αιγίσθω και τή Κλυ
ταιμνήστρα ώς ξένος σταλχις υπο τοΰ ιδιαι
τέρου αύτών φίλου, τοϋ έν Φο«ίδι Φανοτεως

καί επιφορτισμένος νά άναγγείλη την διά 
3ιαίου θανάτου άπώλειαν τού Όρεστου, πα- 
ραγγέλλει σύναμκ αύτώ καί νά ορκισθή εν 
άνάγκ7ΐ πρός επιβεβαίωσιν τών λεγομένων, 
δπερ έπιτρέπει μέν κατά τόν σχολιαστήν ο 
χρησμοδοτήσας Απόλλων, θεωρείόμως ουτος 
ανάξιον τού εύσεβούς Σοφοκλεους’ επεται δε 
καί αύτός δ Όρ:στης, άφ’ ού λοιβαΐς τό πρώ
τον καί καρατόμοις χλιδαΐς τόν πάτριον τύμ
βον έστεψε, φέρων μετα τοϋ Πιλαδου την 
λάρνακα τήν δήθεν τήν κόνιν τών τοϋ Όρέ- 
στου οστέων περικλειουσαν. Καί εν τώ σχε- 
δίω δέ τούτω τοϋ Όρεστου τώ ύπό τοΰ Σο- 
φοκλέους ποιηθέντι παρατηρεί τις παραβάλ- 
λων τάς Χοηφόρους τοΰ Αισχύλου δτι τό ίδιον 
εκάστω δέν έγκειται έν τή πράξει, αλλ’ εν 
τοΐς έκ ταύτης έξαγομένοις, τοϋ μέν Αισχύ
λου έκφράζοντος μεθ’ ύψους και φρίκης την 
τό παν κατ’ αύτόν διέπουσαν μοιραίαν δύνα- 
μιν, τοϋδέ Σοφοκλέους συγκινητ ικώτερον και 
ποικιλώτερον έξαγγέλλοντος τ ι μάλλον αν
θρώπινον, τά πάθη δηλονότι ώς δργανον τοϋ 
πεπρωμένου. Αύτη εστι η διοριζουσα αυτους 
διαφορά, ή δποία καταφαίνεται εν τή ακρι- 
βεΐ τών δύο τούτων τραγωδιών παραβολή, 
μίαν καί τήν αύτήν ύποθεσιν πραγματευο- 
μένων.

Δικαιολογών δέ δ υίός τοϋ Άγαμεμνονος 
τήν διά δόλου έπίτευξιν τοϋ σκοπουμένου 
καί επικαλούμενος τών εγχωρίων θεών την 
άντίληψιν λίαν έκφραστικώς, κλείει την ο
μιλίαν αύτοϋ διά τής είς τήν έκτέλεσιν τοΰ 
έργου προτροπής, έπιφωνών τό φρονιμώτα- 
τον ρητόν

«καιρός γαρ, δσπερ άνορασι 
μ.έγι.στοί έργου παντος 1<ττ Ιπισχαττ ς̂».

Μόλις τούτου ταυτα είπόντος άκούετα*. 
ένδοθεν τών ανακτόρων φωνή θρηνητική, 
ήν ύπογιγνώσκων πως δ Όρέστης ως τής 
αδελφής Ήλέκτρας, επιθυμεί νά μείνη δπως 
άνακούση τών γόων, παραδιδόμενος είς τήν 
συγκίνησ'ιν έκ τής πολλής στοργής καί ουτω 
δεικνύει πόσον άπερίσκεπτος είναι η νεότης 
καί έν τώ φρονίμω, ποσον δε απ εναν.ιας 
προφυλαχτικός και προνοητικός ο δια τής 
πείρας έξωπλισμένος νοϋς τού παιδαγωγού, 
δ δποΐος άποτρέπει αύτόν έν τή κρισίμω 
ταύτη περιστάσει άπό τών επικινδύνων αύ
τοϋ κλίσεων. Ό Schlegel παραβάλλων καί
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ένταΰθ* τον Σοφοκλέα πρός τόν Αισχύλον 
παρατηρεί οτι οΣο<ροκΧτίς οεττε̂ λάκρυνεν άττό 
τών βλεμμάτων τών θεατών τόν τάφον τοΰ 
’Αγαμέμνονος, έφ’ ού μέλλει νά θυσιάση 5 
υιος αυτού, ενώ ο Αισχύλος εδειξεν αύτόν 
άπιθάνως παρά τοΐς άνακτόροις, ένθα βα- 
σιλεύουσιν άντ’ αύτοΰ καί τών υιών δ Αΐ- 
γισθος καί ή Κλυταιμνήστρα, θέλων νά κα- 
ταστησνι ορατήν την αντίθεων του ά',Λαοττί- 
[Λατος καί της τιμωρίας.

 ̂Τό δράμα σύγκειται, ώς γνωστόν, έκ με
ρών ωρισμενων, τοΰ προλόγου, χορικού ασ- 
ματος, κομματικού άσματος, άσματος άπό 
σκηνής, επεισοδίου καί εξόδου, τά όποια 
κατα^ διαφόρους εν ταΐς διαφόροις τραγωδίαις 
οιαταττονται τάζεις. Έν τη ήμετέρα Ήλέ- 
κ.ρα μετα τον ποολογον, ο όποιος άποτε- 
λεΐται εκ τοΰ διάλογου τοΰ παιδαγωγού καί 
Όρέστου έπεται άντί της παρόδου τού χο
ρού, ώς καί έν άλλοις, οίον τώ Οίδίποδι 
έπι Κολωνώ, κομματικόν άσμα, ό'περ είναι 
διάλογός τις τού χορού μετά τού θρηνοΰντος 
η εν γενει άπο σκηνής διαλεγομένου προσώ
που, εν ώ ζητεί ή νά παρηγόρηση η νά κα- 
ταπραόνη οργιζομενον η νά παραινέση, ά 
αύτώ δρθά καί συμφέροντα εύνοουμένω 
φαίνονται. Ενταύθα ό χορός επιχειρεί την 
θρηνούσαν άπαύστως Ήλέκτραν άμα μέν 
συνετωτέραν καί έγκρατεστέραν εις τάς έκ- 
φρασεις αύτής νά καταστήση, άμα δε νά 
παραμυθηση, τα βέλτιστα προοιωνιζόμενος 
καί την θείαν δίκην τήν προστατούσαν άεί- 
ποτε τοΐς δυστυχοΰσιν ώς μέλλουσαν νά 
παύση τα δείνα τά κατατρύχοντα αύτήν 
έπανειλλημμένως προβάλλων καί έπικαλού- 
μενος.

Άπελθόντων τού Όρέστου καί Παιδα
γωγού, παρέρχεται έπί τής σκηνής η Ήλε
κτρα πρό τών θυρών τών άνακτόρων θρη- 
νοΰσα,̂  εκφράζει δε ζωηρότατα καί συμπα- 
θητικώτατα κατ’ άρχάς μέν έν μονολογώ 
πενθίμω λυρικώ τήν κατάστασιν αύτής καί 
τά αισθήματα, εύρύτερον δ’ εΐτα έν τώ πα- 
θητικώ μετά τοΰ χορού διαλόγω, τοΰ έκ γυ
ναικών Μυκηναίων συγκειμένου, ό όποιος εις 
ματην επιχειρεί νά παρηγόρηση τήν όλοφυ- 
ρομένην αΰτη μένει απαρηγόρητος παραδε- 
οομένη εις θρήνους συνεχείς, δι’ ών λέγει ανα
κουφίζει μέν άπό τής δεινής καταστάσεως

εαυτήν, κατατρέχει δέ τούς τυράννους αύ- 
τής, θελει δε εξακολουθεί κλαίουσα, ώς 
αλλη Νιόβη έν τφ  πετραίω τάφω" διότι 

νηπιος, 8ς τών οϊκτρώς 
οίχομένων γονέων Ιπιλάθεται' 
rj- λ λ  εμε γ α στονόεσσ άραρεν φρένας, 
ά Ιτυν αιέν ,;Ιτυν δλοφόρεται 
ορν.ς άτυζομένα, Διος άγγελος.

θαυμασίαν παρατηρεί τις τοΰ ποιητοΰ έπιτη- 
δειότητα έν τοΐςκομμοΐς τούτοις, έν οίς οί λό
γοι είσι πλήρεις άταξίας τίνος καί παλιλλο
γιών, φυσικών έν τή υπερβολή τής θλίψεως 
και ουχι αναρμόστων τή έλευθερία τής λυρι
κής εμπνεύσεως’ έν τή συνεχεΐ δέ φρικώδει 
αναπαραστασει τοΰ στυγερού φόνου τού πατρός 

. . .  ον κατα μεν βάρβαρον αΤαν 
φοίνιος ’Άρης ούκ Ιξένισεν, 
μητηρ δ αύτής χώ κοινολεχής 
ΑίγισΟος, όπως δρϋν ύλοτόμον 
σχίζουσι κάρα, φοννίω πελέκει

εν τή παραστασει λεγω τοΰ τοιούτου φόνου 
πάντα τά υπ’ αύτής λεγάμενα εΐναι ζωηρό
τατα'. εκκλήσεις εις τους θεούς, ών ή βραδεία 
τής δικαιοσύνης εκπληρωσις έκπλήττει αύτήν 
καί κλονίζει τήν είς τόν άδελφόν έλπίδα, 
δστις καιτοι συνεχώς περί τής μελλούσης 
αύτοΰ άφιξεως άναγγέλλει αργεί νά έπα- 
νελΟη, καταλειπων αυτή μόνη τό άφόρητον 
τής πατρικής δυστυχίας βάρος. Ό χορός άφ’ 
ετερου ευνοεί τή αιτία, υπέρ ής προμαχεί η 
'Πλέκρα, συμμερίζεται μέν τά αισθήματα καί 
τάς εύχάς αυτής, άλλά μετά δειλίας τι- 
νός, έν η λεπτοφυώς εκφράζει ό ποιητής τήν 
άδυναμίαν καί κουφότημα τοΰ πλήθους, κα- 
κολογών, μετά προφυλάξεως ό'μως καί μέ
τρου τους τυράννους τών Μυκηνών, ώσεί φο- 
οουμενος μη ακουσωσι και ένοήσωσιν αύτούς

/ Λ ,  Γ ,  ,  „τρεμων ό υπερ εαυτου ενεκα τών παραφορών 
τής Ήλέκτρας έπιχειρεΐ νά έμβάλη αύτή 
πλείονα ήρεμίαν καί φρόνησιν. Αί συμβουλαί 
δ’ «ύται τοΰ χοροΰ, ας άπαξιοΐ ή άκατάβλη- 
τος θυγάτηρ τοΰ Αγαμέμνονος, έγκρίνουσα 
τήν ιδίαν διαγωγήν καθ’ οτι ή θέσις άναγ- 
κάζει αύτήν νά πράττη δσα πράττει καί νά 
παραφέρηται έν δεινοΐς, «ών ούδέν μέτρον 
εφυ,» άγουσιν αύτήν μετά τόν θορυβώδη 
μετά τοΰ χορού λυρικόν διάλογον εις τό νά 
υπεράσπιση καί δικαίολογήση συνεπέστεοον 
καί όιά τοΰ συνήθους μέτρου τής τραγω
δίας εν μια τών εύγλωττοτάτων περικο
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πών έκεΐνο, δπερ άλλως καταδικάζει ώς 
ανοίκειον τώ ίδίω φύλλω, δπερ δμως πρέ
πει νά συγχωρήσ/ι, εις τήν φρίκην τήν έκ 
τών άναανήσεων, καί τής υπό τούς πατρίους 
φονεΐς μισαράς ζωής προσγεγνομένην.

ξύγνωτε’ πώς γαρ ητις εΰγενής γυνή 
πατρφ όρώσα πήματ ού δρώη τάδ αν, 
άγω κατ’ ήμαρ καί κατ εύφρονην αεί 
βάλλοντα μάλλον -ί} καταφΟίνονθ’ όρώ

έπειτα ποίας ημέρας δοκεΐς μ’ άγειν, 
δταν Ορόνοις Αιγισθον Ινθακοϋντ’ ιδω 
τοϊσιν πατρώοις ; είσίδ ωδ’ Ισθήματα 
φοροΰντ’ Ικείνω ταΰτα καί παρεσχίους 
σπεύδοντα λοιβας, ενθ’ Ικεΐνον ώλεσεν ; 
ιδω δε τούτων τήν τελευταίαν υβριν, 
τον αύτοέντην ήμιν Ιν κοίτη πατρος 
ξύν τή ταλαίνη μητρί, μητέρ’ εί χρεών 
ταύτην προβαυδαν τώδε ςυγκοιμωμένην' 
ή δ’ ηδε τλήμων, ώστε τω μιάστορι 
ξύνεστ’ Ιρινύν ούτιν’ εκφοβουμένη" 
άλλ’ ώσπερ Ιγγελώσα τοΐς ποιουμένοις, 
εύροϋσ’ εκείνην ημέραν, Ιν η τότε 
πατέρα τον άμον εκ δόλου καιέκτανε, 
ταύτη χορούς "στασι καί μηλοσφαγεϊ 
θεοΐσιν εμμην’ !ρα τοΐς σωτηρίοις.

Παρακατιοΰσα δέ παραπονεΐται διά τήν 
τρομεράν πίεσιν, έξ ής ούδέ νά κλαύση αύτή 
επιτρέπεται,

τοσόνδ’, οσον αύτώ Ουμος ηδονήν φέρει 
επιφέρει ταΰτα, ών τό πάθος τής έκφράσεως 
καί ό ρητορικός τρόπος διά μόνης τής άνα- 
γνώσεως τής περικοπής δύναταί τις νά κάμη 
καταφανή, καί έν οίς πας τις υμών ευθύς 
δύναταί νά διακρίνη τήν άκριβή έξεικόνισιν 
τοΰ γυναικείου χαρακτήρος καί τρόπου.

αυτη γαρ ή λόγοισι γενναία γυνή 
φωνουσα τοιάδ’ έζονειδίζει κακά'
—ΤΩ δυσΟεον μίσημα, σοί μόνη πατήρ 
τέθνηκεν ; άλλος δ’ ούτοις Ιν πένθει βροτών ; 
κακώς δλοιο μηδέ σ Ικ γοων ποτέ 
τών νΰν άπαλιλάξειαν ο! κάτω θεοί.— 
τάδ’ εξυβρίζει, πλήν, δταν κλΰη τινός 
ίίξοντ’ Όρέστην, τηνικαϋτα δ’Ιμμανής 
βοα παραστασ’. Ού σύ μοι τώνδ αίτία; 
ού σόν τόδ’ Ιστι τοΰργον, ήτις Ικ χερών 
κλέψασ’ Όρέστην τών Ιμών ύπεξέθου ; 
άλλ’ ίσθι τοι τίσουσά γ’ άξίαν δίκην' 
τοιαΰθ’ υλακτεί' £ύν δ’ Ιποτρύνει πέλας 
δ κλεινός αύτή ταΰτα νυμφίος παρών, 
ο πάντ’ άναλκις ουτος ή πασα βλάβη, 
ό ξύν γυναιξί τας μάχας ποιούμενος.
Αι ύβρεις καί εΐρωνείαι τής Ήλέκτρας έν 

ταΐς δύο τελευταίαις σκηναΐς, μάλιστα δέ

έν ταύτη τή περικοπή είς τοσοΰτον προβαί- 
νουσι, ώστε δικαίως δ άκούων αυτήν έρωτά 
πώς άνέχονται οί τύραννοι νά άπολύσωσι 
τήν άσπονδον έχθρόν, δπως έλευθέρα φωνή 
πρό τών πυλών καί έξεγείρη τόν λαόν κατ’ 
αύτών, άννοών βεβαίως δτι ή τοιαύτη σιω
πηλή άντίφασις δέν διέφυγε τόν οξΰν τοΰ 
ποιητοΰ οφθαλμόν, ό όποιος έν τώ περαι
τέρω μεταξύ χοροΰ καί Ήλέκτρας διαλόγω 
δηλοΐ δτι ό Αϊγισθος άπήν εις άγρούς, διό 
άφοβώτερος καθιστάμενος ό χορός άνέτως 
πληροφορείται τά περί Όρέστου "/αί τής άφί- 
ξεως αύτοΰ παρά τής Ήλέκτρας μετά πλείο- 
νος θάρρους ένΟαρρύνων αύτήν.

Έκ τών μέχρι τοΰδε είρημένων καταφαί
νεται ή έπιτυχεστάτη καί μοιραία ούτως 
είπεΐν διάταξις τών μερών τοΰ δράματος έν η 
ό ποιητής έ/.φράζει δτι οί θεοί ουδέποτε άμε- 
λοΰσι τών άνθροίπίνων, διηνεκώς δέ φροντί- 
ζουσι περί τής έπανορθώσεως τοΰ άδικου καί 
τής τιμωρίας τών άμαρτανόντων, χωρίς τοΰτο 
φανερώς νά δηλώσωσι, χωρίς νά ένοώσι τοΰτο 
οί άνθρωποι, οι όποιοι παρεκτρέπονται εκ 

' τούτου είς μεμψιμοιρίας κατά τοϋ θείου εν 
άγνοία αύτών ένεργοΰντος' διότι ό Όρέστης 
εφθασε καί ενεργεί ήδη έν τή στιγμή, κατ’ 
ήν προσκαλείται υπό τής άδελφής αύτοΰ δυσ- 
φορούσης διά τήν βραδύτητα καί δτε ό’νειρα 
φοβερά, καί αγγελία μακρόθεν άναγγέλλουσα 
τήν λύσιν ή έκβασις τής υποθέσεως, ταρατ- 
τουσι τούς ένόχους. Τά ό'νειρα ταΰτα γίνονται 
υλη δύο μετά ταΰτα σκηνών, καθ’ άς ή μία 
μετά τήν ετέραν παρουσιάζονται τή Ήλέ- 
κτρα, ή τε Χρυσόθεμις καί ή Κλυταιμνήςρα.

Ή τελευταία αυτη ίδοΰσα όψεις ούχ_ί ευ- 
χαοίστους παραστάντος αυτή καθ’ ύπνους τοΰ 
Αγαμέμνονος, πέμπει τήν πειθήνιον αύτής 
θυγατέρα Χρυσόθεμιν, δπως θυσιάσασα έπί 
τοΰ τάφου τοΰ συζύγου έξιλεώση α ύ τάν. Έξερ- 
χομένηδέ μετά τών πρός θυσίαν άναγκαίων 
άπαντα πρό τών θυρών τή Ήλέκτρα και επι- 
σχοΰσα έπιπλήττει αύτήν όιά τήν ανωφελή 
καί άφρονα τόλμην, ή δποία πολλών κακο- 
τήτων αύτή πρόξενος μέχρι τοΰδε έγένετο' 
άλλά μήν καί έγώ, λέγει επι τοις παροϋσι 
δεινοΐς, ευρισκομένη κάλλιον νομίζω νά έν- 
δώσω καί ούχί βίαν τή βία νά άντιτάξω, 
τοΰτο δέ καί σύ πρέπει νά πράξης, άν καί 
δικαιοτέρα εΐναι ή σύ διαγωγή καί λογι-
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κωτέρα' διότι άν πρέπει νά ζή τις έλευ- 
θέρα,έν πάσι πρέπει τοΐς ίσγύουσι νά πεί- 
θηται.

Ααύρος καί μετά σφοδρών καί πικρών έπιτί- 
μήσεων έπιπίπτει ή αρρενωπός 'Ηλεκτρα κατ’ 
αύτής ένθους υπέρ τοΰ οσίου αύτής σκοποΰ, καί 
«φ’ού διά πολλών δειλήν καί άνανδραν αυτήν 
κηρύττει έπιλησμονα δέ πρός Ιαυτήν καί άν- 
τιφάσκουσαν πρός τά ίδια αισθήματα, ώς 
λόγω μέν μισούσαν τους φονεΐς τοϋ πατρός, 
Ιργω δέ αυτοί; ξυνοϋσαν, επιφέρει τά τήν 
παραδειγματικήν γυναικός αύταπάρνησιν έκ- 
φράζοντα ταΰτα

εγώ μέν ουν ούκ &ν ποτ’ ούδ’ εί' μοι τα σά 
μέλλει τις οίσειν δώρ, έφ’ οΤσι νΰν χλιδας, 
τούτου; δπεικάθημι- σοι δέ πλούσια 
τράπεζα κείσΟω- και περιρρείτω βίος- 
Ιμοϊ γάρ Ι'στω τοΰ μέ μή λυπεΐν μόνον 
βόσκημα’ τής σής δ’ ούκ Ιρώ τιμής τυχεΐν. 
ούδ αν συ, σώφρίύν γ’ ούσα- νΰν δ’ έ£όν πατρός 
πάντων άρίστου παϊδα κεκλήσθαι, καλοΰ 
τής^μητρός- οδτω γαρ φανεί πλει'στοις κακή 
Οανόντα πατέρα και φίλους προδοΰσα σούς.
Αυπηρά φιλονεικία αναπτύσσεται μεταξύ 

τών δύο άδελφών έχουσών αισθήματα μέν τά ’ 
αύτά χαρακτήρα δέ διάφορον διότι ήΧρυσό- 
θεμις νομίζει έν τή δειλή αύτής φρονίσειδτι 
οφείλει νά μεταχειρίζεται πρός τους κυρίους 
αυτής τρόπους καί επιτηδεύσεις, άς περιφρο- 
νεΐ καί άναξιοΐ τό άγέρωχον τής έτέοας.

Επειδή τό φυσικόν πανταχοϋ καί πάν
τοτε εν τοΐς άνθρώποις ώς προσιτόν καί δυ
νατόν αύτής φαινόμενονπλείστν)ν ποιεί έντύ- 
πωσιν καί πλείονα εγείρει τήν έν αύτοΐς κί- 
νησιν, τό δαιμόνιον τοϋ Σοφοκλέους πνεϋμα, 
ο δέν ήδύνατο νά διαφύγη ή παρατήρησις 
αΰτη, ίδών ό'τι τό τέλειον έν μέν τή φύ
σει ευρισκόμενον είναι ψυχρόν έπί τής' σκη
νής φερόμενον, άνέμιξε τήν αρετήν τής Ή- 
λέκτρας, τοΰ πρωταγωνιστοϋντος προσώπου, 
ώς καί τήν τής ’Αντιγόνης έν τώ όμονύμω 
δράματι μέ σκληρότητά τινα τοϋ χαρακτή
ρας έκφαινομένην έν πάσι αύτής τοΐς διαλό- 
γοις καί μάλιστα έν τώ έξής διαλόγω έν ώ 
τή^αληθεία πλέον τ ι ή σκληρά φαίνεται, δτε 
V άδελφή αυτής φιλοστόργως λίαν προειδο
ποιεί αύτήν δτι μέλλει δ Αΐγισθος αύτήν μή 
λήγουσαν τών γόνων, νά ένταφιάση ζώσαν 
«τύμβω εν κατηρεφεΐ. Άκούσασα ταΰτα 
ί  Ήλέκτρα έρωτα.

Ήλ. Ί  I ταΰτα δή με και βεβούλευνται ποιεΐν J 
μάλισΟ, οταν περ οίκαδ* Αϊγισ0ος μόλν) 
άλλ’ έξίκοιτο τοΰδε γ’ ούνεκ’ Ιν τάχει.

Τίν’ ώ τάλαινα, τόνδ Ιπηράσω λόγον; 
ΙλΟεΐν Ικεϊνον, ειτι τώνδε δραν νοεΐ- 

οπως πάΟης τί χρήμα ; ποΰ ποτ* εί φρένων j 
δπως άφ’ υμών ώς προσωτάτω φύγω.

Ναι μέν είναι έ'κφρασις οί στίχοι ούτοι ψυ
χής θλιβομένης εν τή άπομονώσει αύτής έν 
όεινοΐς ευρισκομένης, άλλ’ ή τοιαύτη σκλη- 
ρότης είναι δηκτική καί πικρωτάτη καί κι
νεί, άν θέλετε, τήν άγανάκτησιν πρός ςιγ -  
μην τοϋ θεατού ή τελευταία άπάντησις, έν 
ω συγκαταριθμεΐται καί ή φιλόστοργος Χρυ- 
σόθεμις, ή αξιαγάπητος έν τή μετριοφροσύνη 
αυτής, έν τοΐς άλλοις, ών τήν ταχίστην απαλ
λαγήν δικαίως ήθελεν επευχηθή. Τό σκληρόν 
τοϋτο ίσως παρετηρήσατε καί έν τώ ανω
τέρω τεμαχίω, έν οίς ειρωνεύεται έν τή 
ελεεινολογήσει τής ιδίας τύχης, τάς ήδονάς 
καί αναπαύσεις, έν αίς υποτίθησι έντρυφώ- 
σαν τήν Χρυσόθεμιν.

Τήν τοιαύτην έν τώ θεατή έγειρομένην έκ 
τής τραχύτητος τής Ήλέκτρας φρίκην δι
καιολογεί ή παοαλλήλως κειμένη μέχρι δα
κρύων συγκινοϋσα άνοχή τών παραφορών τής 
αόελφής υπό τής Χρυσοθέμιδος καί ή ήμε
ρος γλυκύτης, μεθ’ ής αποκρίνεται έπιχει- 
ροϋσα νά καταστήση αύτήν σωφρονεστέραν, 
δπως μή πάθη τ ί άπευκταΐον, ητις καθιστά 
αςιαγάπητον τήν αδυναμίαν αυτής. Θαυμά
σια κατά τήν έκφραστικότητα καί ανυπέρ
βλητος κατά τήν τέχνην άντίθεσις τών αι
σθημάτων, είς διηνεκή μελαγχολίαν καί ψυ
χικήν ταραχήν συνέχουσα τόν θεατήν.

νΟτε δ’ άπειρυκυΐα ή Χρυσόθεμις έκ τής 
ματαίας τής μεταπείσεως απόπειρας, μέλ
λει νά άπέλθη πρός 8ν έστάλη σκοπόν, έρω- 
τωμένη υπό τής Ήλέκτρας έκτίθησι τό έφ’ 
ώ πεμπεται καί τήν αιτίαν τής Ουρίας,αφη
γούμενη τό δνειρον, δπερ ή Κλυταιμνήστρα 
είδε, αύτή δέ ήκουσε παρά δευτέρου’ τινός 
παρόντος, δτε ή Κλυταιμνήστρα κατά τήν 
υπάρχουσαν παρά τοΐς προγόνοις ημών συνή
θειαν ενεπιστεύετο τό ονειρον αύτής τώ ήλίω. 
Και η νυκτερινή αΰτη δψις πλάττεται δια- 
φόρως έν τοΐς Χοηφόροις τοϋ Αισχύλου. 'JI 
Κλυταιμνήστρα τούτου μέν ονειρεύεται δφιν, 
ο όποιος προσεγγίσας έξεμύζα αίμα αντί γά
λακτος, ή δέ τοϋ Σοφοκλέους δτι δ Ά γα -
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μέανών έπαναφανείς παρ’ «ύτή τή εστία και 
λαβών τό έν χερσί τοϋ Αιγίσθου ευρισκό
μενον σκήπτρον φυτεύει αύτό, έκφύεται δε 
Θαλλός κατασκιάσας τάς Μυκήνας πάσας. 
Καί ένταϋθα δια/.ρίνεται εκάστου 5 χαρα
κτήρ' διότι καίτοι αί δύο έπινοήσεις είναι 
άνωδιαι καί σημαντικαί τοϋ πράγματος και 
προφητικά!, ή μέν τοϋ Αίσχίλου είναι φρι- 
κωδεατέρ'α, ή δέ τοϋ Σοφοκλέους μετριάζει 
τήν φρίκην διά τής μεμαλοπρεπούς ώραιότη- 
τος. ΊΙ σύντομος τής Χρυσοθέμιδος τών ονεί
ρων εκθεσις διεγείρει έν τή Ήλέκτρα προαί- 
βθησίν τινα, ήν καί ό χορός αισθανθείς μελ- 
λει νά αση μετά ταϋτα- πρό τούτου ομως 
η Ήλέκτρα άποτρέπει τήν αδελφήν συνηγο- 
ροϋντος καί τοϋ χορού, ί'να τούτων τών 
προσφορών άς φέρει μή προσάψη μηδέν τώ πα- 
τρίω τάφω"

οϋδ’ δπιον έγΟρας άπό γυναικός Ιστάναι 
κτερίσματ’ ούδε λουτρά προσφέρει πατρι. 
Άποδεικνύει δέ διά πολλών τό μεμολι- 

σμενον καί τώ πατρί άπαράδεκτον τών θυ
σιών τούτων, παραινεί αύτή δπως προσε- 
νέγκη προσφοράν προσφιλεΐ άληθώς τώ πα
τρί, τεμάχιά τινα τής κόμης αύτών καί τήν 
πενιχράν έαυτής ζώνην, ίκετεύουσα τόν πα
τέρα, δπως έλθη αρωγός εις τιμωρίαν τών 
φονέων έπιστρέφαντος τοΰ έκδικητοϋ Όρε- 
στου, δπως τοϋ λοιποϋ άφνεωτέραις αύτόν 
χεοσί στέψωσιν ή τά νΰν δωροΰνται.

Είς ά συναινεΐ εκείνη, τήρησιν μόνον τοϋ 
μυστικού επικαλούμενη.

'Ο δέ /ορός ά'.ούσας τά όνειρα προμαν
τεύει τήν τιμωρίαν τών ενόχων, ενθαρρυ- 
νων τήν άπηυδικυΐαν ήδη Ήλέκτραν. 

ού γαρ ποτ’ άμντ,στεί γ ό φυσάς 
Έλλάνων ά'νας,
οϋδ* α παλαιά χαλκόπλαγκτος άμφάκης γένυς, 
ήνυν κατέπεφνεν αίσχίσταις έν αικ'αις- 
ήςει και πολύπους καί πολύχειρ 
ά δεινοϊς κρυπτομένα λόχοις 
χαλκόπους Ιριννΰς.
Κλείει δέ τό άσμα αύτοϋ λέγων δτι άφ’ 

δτου 5 θεογεννής Μυρτίλος έκρημνίσθη υπο 
τού ΙΙέλοπος είς τήν θάλασσαν, άγνώμονος 
ούτοι δειχθέντος, έκτοτε θείας οργής ενσκη- 
ψάσης, αλλεπάλληλα τά κακά επέρχονται 
τώ οίκω τών Πελοπιδών.

Αδίκως καί μή έννοοϋντές τινες εθεοίρη- 
σαν ματαίας τάς παρεμβεβλημένας ταύτας
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σκηνάς τής Χρυσοθέμιδος καί τήν έπομένην 
τής Κλυταιμνήστρας καί έπιβλαβεΐς ώς βρα
δύτητα τή ποοόδω τής πραζεως επιφερου- 
σας, έρασταί διάπυροι ώς φαίνεται τοϋ Αι
σχύλου δντες, άλλ* έκ τής συντόμου τής τε 
ποοηγουμένης καί τής επόμενης σκηνής εκ- 
θέσεως δείκνηται δτι καταλληλότατα καί 
άπό σκοπού ό Σοφοκλής έφαντάσθη καί πα- 
ρενεΐρεν αύτάς, ί'να δι’ αύτών άναπτύξη τοΐς 
άκροαταΐς τάς όιαθεσεις και οχεσεις πάντων 
τών Ενδιαφερομένων προσώπων, έςεικονίση 
δέ συνάμα τήν κακοϋργον ψυχήν, έπί τίνων 
στηριζομένη προφάσεων ζητεί νά δικαιολο- 
γήση τάς πράξεις αύτής.

Καί αληθώς, κύριοι, καθαρώτατα έξεικο- 
νίζεται ή τών εγκληματιών ανάγκη τοϋ νά 
ζητώσι νά άπατώσι τους άλλους, ισως και 
εαυτούς δι5 άδεξίων απολογιών, (όιότι το , 
άδικον ούδένα εχει λόγον), έν τω επομενω 
έπεισοδίω, έν ω η Κλυταιμνήστρα μεμφο- 
μένη πρώτον τή Ήλέκτρα, διότι έπωφελου- 
μένη έκ τής άπουσίας τοϋ Αιγίσθου εξυβρί
ζει αυτήν πρός τούς φίλους, πρό τής αύλής 
θρηνούσα, είτα δικαιολογεί τόν φόνον τοϋ 
Άγαμέμνονος, ώς τιμωρίαν τής θείας δίκης 
διά τήν Ουσίαν τής ’Ιφιγένειας- ματαία καί 
κενή πρόφαιις πρός στιγμιαίαν τών τύψεων 
τής συνειδήσεως κατεύνασιν- διότι τις υμών 
δέν γινώσκει δτι δ Αγαμέμνων τήν θυγα
τέρα έν Αυλίδι ουχι εκουσιως, αλλ εζ αναγ- 
κης εθυσεν ; Ά λλά  καί άν τόν φόνον πρός 
έκδίκησιν τής αμαρτίας τοϋ συζυγου εποίησε 
πρός τ ί άποβλέπει καί ή αισχρά συμβίωσις 
αύτής μετά τοΰ συνενόχου, ή γέννησις τέ
κνων έξ αύτοϋ, ούς θυσιάζει τούς εκ τοϋ νο
μίμου υμεναίου βλαστούς ; μήπως καί ταϋτα 
είναι τιμωρία; Ά λ λ ’ ούδεμίαν είχε τής ρη
τορικής %-ών άνάγκην ή Ήλέκτρα- αύτή πρός 
τούς λόγους τής μητρός οξεία αντεπεξέρχεται 
μ ε τ ά  παραφορας εκπληκτικής καί δή καί υβρι
στικής έκτιθεμένη τήν αιτίαν τής τοϋ πα
τρός κατηγορίας και υπερασπιζουσα δια 0̂ .̂ - 
μοτάτης καί ισχυρότατης αναιρέσεως το αναι- 
τιον αύτοϋ- υποτιθέμενη δε. πρός στιγμήν 
ό'τι ην άξιος δ πατήρ τής γενομένής τ ι
μωρίας,

εί γαο θέλεις δίδαξον (λέγει) ούθ’ δτουτανΰν 
αΐσγισ-α πάντο>ν έργα δρώσα τυγχάνεις, 
ητις" ςυνευοϊ'.ς τώ παλαμναίφ, μεθ’ ου

ί)
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πατέρα τόν άμόν πρόσΟεν Ι£αποίλεσας, 
κα'ς παιδοποιεΐς' τους 3ε πρόσΟεν ευσεβείς 

• ευσεβών βλαστόντας Ικβαλοΰσ’ εχεις·
■πώς ταΰτ’ Ιπαινεσαιμ’ αν; η καί τοΰτ’ Ιρεΐς 
ώς τής 9υγατρός άντίποινα λαμβάνεις; 
αίσχρώς δ’, έάν περ καί λέγτις· ού γαρ καλόν 
Ιχθροΐς γαμεΐσθαι τής θυγατρος ουνεκα.

Ή εξαψις αύτής κορυφοΰται περί τά τέλη 
τοΰ λόγου, δτε φέρει τά εξής άκόσμως λίαν 
έν τη άκρατήτω αύτη; μανία

.............. τών δε γ’ ουνεκα
κήρυσσε μ’ εις α-αντας, είτε χρής κακήν 
ειτε στομαργον ειτ’ άναιδείας πλέαν, 
ε! γορ πέφυκα τών δε τών έργων ίδρις 
σχεδόν τι τήν σήν ού καταισχύνω φύσιν'
’Εν τώ διαλόγω τούτω έ/.τός τής μεγά

λης ζωηρότητας τής είκόνος τοΰ πάθους, ή'τις 
χαρακτηρίζει τόν υπό τών Μουσών παντα- 
χοΰ εύνοοΰμενον Σοφοκλή, κάλλιστα συνέλαβε 
και έξέφρασεν ούτος καί άντίφασίν τινα γχ- 
ρακτηριστικωτάτην τών υπό άχαλινώτου <5ρ- 
γής καί ψυχικοΰ άλγους κατειλημμένων- διότι 
ή Ήλεκτρα, έν ώ άρνεϊται τό δικαίωμα τή 
μητρί τοΰ φονεύειν τόν πατέρα, καί αν ή- 
μαρτε πράγματι, έκτός εαυτής έκ τής οργής 
γιγνομένη δέν διστάζει, λέγουσα περί Όρέ
στου τά

ό δ’ άλλος εςω, χεΐρα σήν μόλις φυγών, 
τλήμων Όρέστης δυστυχή τρίβει βίον 
8ν πολλά δή μέ σοι τρέρειν μιάστορα 
άπ^τίασω, 
νά έπιφέρϊ)
; καί τοδ ’ , είπερ εσΟειον

Ι’δραν δν ευ τοΰτ’ ΐσθι . . . , .
Δέν φαίνεται δηλ. αύτώ άνόσιον καί ασε

βές νά έκδικηθ·?) τήν μητέρα διά τόν φόνον 
τοΰ πατρός.

Μετά τινας είσέτι συντόμων λόγων άαεί- 
ψεις, έν αίς άπειλεϊ τήν Ήλέκτραν ή μη'τηρ 
διά τής επανόδου τοΰ Αίγίσθου, τελεί αυτη | 
Ουσίαν τω έφεστίω θεώ Άπόλλωνι, ευχό
μενη δπως πληρωθώσι μέν αί φοβεραί όψεις, 
άν είναι εύνοϊκαί, έχΟράς δέ ούσας τρέψη έπί 
κεφαλήν τών εχθρών αύτής. ’Επικαλούμενη 
δέ αύτόν υπέρτής εύτυχοΰς καί ήσύχου * αύ
τής συμβιώσεως μετά τοΰ Αίγίσθου καί τών 
τέκνων

δσων αύτή δύσνοια μή πρόσεστη,
Ιπιφέρει

τά δ άλλα πάντα καί σιωπώσης Ιαοΰ
Ιπαςιώσαι δαίμον’ οντ’ Ιςοιδέναι,

εννοούσα τήν εύχήν αύτής υπέρ τής άπω- |

λ,είας τοΰ υιοΰ, έ όποιος τρόμον έκάστοτε  
ένέπνεεν αύτή άναμιμνησκομένν) δτι έπτανε- 
λεύσεται τιμωρός τοΰ πατρός- εύχήν, ·?,ν διά 
τό άποτρόπαιον δέν τολμά νά έξαγγείλη.

Ένταΰθ’ αμέσως παρέρχεται 5 παιδαγω
γός οδηγούμενος υπό τοΰ χοροΰ τή Ιίληται- 
μνηστρα καί άγγέλλει τόν θάνατον τοΰ Όρέ
στου, λεγει ότι Φωκεΐς άνδρες φέρουσι μετ’ 
ολίγον τά λείψανα αύτοΰ- άφηγεΐται δ’ αύτόν 
παρούσης τής Ήλέκτρας, πιθανώτατα καθ’ 
δλην τήν εκ ίασιν, περιγράφει θαυμασιώτατα 
τούς Δελφικούς αγώνας, ών τής σαφοΰς καί 

I ψιλαφητής ούτως είπεΐν έξεικονίσεως δείγμα 
έστωσαν τά εξής, έν οίς άφεθέντες οί άγω- 
νιζομενοι μετά τοΰ Όρέστου άρματοδρομοΰσι.

r Οί δ’ αμα
ΐπποις όμοκλήσαντες ήν'ας χεροΐν 
έσεισαν* Ιν δε πας εμεστώθε*. δρόμου 
κτύπου κροτητών αρμάτων* κόνις δ* ανω 
φόρεθ’ όμου δε πάντες άναμεμιγμένοι 

I φειοοντο κέντρων ούδέν, ώς ΰπερβάλοι 
χνόας τις αυτών καί φρυάγμαδ’ ιππικά'
Μετά τήν έκθεσιν τών πάντων 5 μέν χο- 

I ρος απελπίζεται ή δέ Κλυταιμνήστρα φυσι- 
κώς παρίσταται εϊτε άληθώς είτε καθ’ υπό- 
κρισιν χαίρουσα μέν διά τήν άπό τών μελ
λόντων φόβων απαλλαγήν, λυπουμένη δμως 

δτι τοΐς έαυτοΐς τον βίον σώζει κακοΐς 
δυστύχημα θεωρούσα τόν οίκτρόν θάνατον 
τοΰ υίοΰ.

δεινόν γάρ το τίκτειν Ιστίν’ ού δε γαρ κακώς 
πάσχοντι μΐσος, ών τέκγ| προσγίγνεται.

’Αλλ.’ υπερνίκα αύτής ή χαρά, ην καί δικαιο
λογεί, δτε ό παιδαγωγός βλέπων αύτήν θλι- 
βομένην πως λέγει,

μάτην άρ’ ήμεΐς, ω; Ιοικεν, ήκομεν ; 
άποκρινομένην-

ουτοι μάτην γε' πώς γάρ αν μάτην λέγοις ; 
ει μοι βανόντος πίστ’ ε γ ω ι  τεκμήρια 
προσήλθες, δστις τής Ιμής ψυχής γεγώς, 
μαςών άποστάς καί τροφής Ιμής φυγάς
άπεξενοΰτο.................................................
................ Ιγκαλών δέ μοι
φόνους πατρώους, δειν’ Ιπηπείλει τελεΐν.
Έκ δέ τών λόγων τούτων ένώπιον τής 

Ήλέκτρας έκφραζομένων έγείρεται διάλογος 
αύτή; καί τήςΚλυταιμνήστρας.έ όποιος τιτρώ
σκει τήν καρδίαν τοΰ θεατού, βλέποντος τήν 
μητέρα ύβρίζουσαν τάν οίκτρώς θανόντα υίάν, 
τήν δέ άδελφήν σπαρασσομένην έκτοΰάπροσ-
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δοκήτου δλ.ως αυτή συμβάντος, εκ .ής α. 
φνιδίου πάσης έλπίδος καταστροφής.

Τέχνη άληθώς άπαράμιλλος έν τή δλή 
τοΰ δράματος διασκευή, τέχνη μεγίστην έγεί- 
ρουσα άγωνίαν καί ενδιαφέρον' όρώντες τα ς 
πολυτρόπους περιπετείας κρατείται εκκρεμής, 
ότέ μεν πιστεύων τή υπέρ τοΰ δίκαιου έκβα- 
σει, ότέ δέ τώ συνηθει Ιν τώ κόσμω φαινο- 
ρ,ένω τών άλλεπαλλήλων τοΐς δυστυχέσιν 
έπερχομένων παθημάτων' διότι δια τής τοιαυ- 
της διατάξεως ό ποιητής τήν μέν Κλυται
μνήστραν καθιστά άμέριμνον περι μέλλοντος 
κινδύνου, έκλαβοΰσαν τήν άγγελίαν ως έκ- 
πλη’ρωσιν τών ονείρων αυτής, συνωδα ταΐς 
είς ’Απόλλωνα εύχαΐς τήν δέ μέλλουσαν άνα- 
γνώρησιν τοΰ Όρέστου καί τής Ήλέκτρας 
έ/.πληκτικωτέραν συγκινητικωτέραν καί μεί- 
ζονος χαοας πρόξενον ταύτη ενθυμουμενή οτι 
αρωγόν έχουσι τό θειον εν τή μελλουσν) τών 
πατρίων φονέων έκδικησει.

Ή άναγνώρισις αύτη δέν γ ίνετα ι άμέσως, 
ώς έν τα ΐς  χοηφόροις τού Αισχυλ.ου, άνευ 
τής ένταϋθα παρατηρουμένης πλοκής' διότι 
ενταύθα έν ώ οδύρεται ή Ήλ»εκτρα τον βιαιον 
καί έν ξένηγή θάνατον τοΰ άδελφοΰ, τώ ν τ ε 
λευταίων αύτής ελπίδων την εκλιψιν, ο δε 
y ορος μάτην προσπαθεί νά κατευναστ] και 
παρηγόρηση αύτήν υπομιμνήσκει ότι

πασι Ονατοΐς εφυ μόρος 
καί άναφέρει παραδείγματα έπισήμων οίκων 
ταύτά παθόντων, άρικνεΐται μετά σπουδής 
η Χρυσόθεμις,

το κόσμιον μεθεΐσα συν τά'/ει μολεΤν 
καί άγγέλλ-ει δτι άφίκετο ό Όρέστης ίσχυ- 
ριζομένη τοΰτο μετά πεποιθήσεως ένεκα 
τών κτερισμάτων, οίς εύρε κεκοσμημένον τόν 
πάτριον τύμβον, τάς ίδίας φέρουσα χοάς. 
διότι ήσαν τοιαΰτα τά έπ’ αύτοΰ κτερίσματα, 
ώστε υπ’ ούδενός άλλου ητο δυνατόν νά 
προσενε/θώσιν, η ύπ’ αύτής καί τής αδελ
φής' άφ’ ού δέ αύται τούτο δένέπραξαν, τίνος 
άλλου ν) τοΰ Όρέστου εΐναι τά έπιτύμβια; 
διότι ούδέ τής μητρος ούθ’ ό νοΰς φιλεΐ τοι- 
αΰτα πράσσειν, ούτε δρώσ’ έλάνθανεν.

Ά λ λ ’ ή Ήλέκτρα πείθει αύτήν περί τής 
άπατης εκτιθεμένητά υπό τοΰ παιδαγωγού 
Αγγελμένα' άπόφασιν δε σταθ;ράν έχουσα 
δπως αύτή ήδη έκδικηθή τόν Αίγ'.σθον πα

ροτρύνει προς σύμπραξιν καί εκείνην λέγουσα 
πρός τοΐς άλΛοις καί τά εζ,ής Λίαν πειστικά, 

ποΐ γάρ μενεϊς ράθυμος, Ις τίν ΙλπιΟων 
βλέψ'ασ ετι ορθήν; $ πάρεστι μεν στένειν 
πλούτου πατρώου κτήσιν Ιστερτ,μέντι, 
πάρεστι δ’ άλγεΐν εις τοσόνδε τοΰ χρόνου 
αλεκτρα γ-ηράσκουσαν άνυμέναιάτε. 
και τών δε μέν τοι μηκέτ’ Ιλπίσ^ς δπως 
τεύξει ποτ*. ού γάρ ώδ άβουλος εστ αντip 
Αϊγισθος ώστε σ!ιν ποτ’ η κάμον γένος 
βλαστεΐν Ιασαι, πημονήν αύτφ σαφή.

προς δε τούτοις, λέγει, διά τής τοιαύτης 
πράξεως, τής συνεργείας. δηλ. θελει όειχθή 
εύσεβής πρός τούςθανόντας πατέρα καί αδελ
φόν καί δτι καλουμένη ελ.ευθερα εζ ελεύθε
ρων, θέλει τύχει γάμων έπαξίων τής δια
γωγής αύτής.

φιλεΐ γάρ προς τά χρηστά πας όραν-
έμπαθώς δέ λίαν έπιλέγει

άλλ’, ω φίλη, πείσθητι, συμπίνει πατρί, 
σύγκαμν’ άδελφώ, παΰσον εκ κακών 
παΰσον δε σαυτήν τοϋτο γιγνωσκουσ ότι 
ζήν αισχρόν αίσχρώς τοΐς καλώς πεφυκόσιν.

Ή Χρυσόθεμις δμως ή εί*ών πάντοτε τής 
ατόλμου καί δειλής φρονήσεως άποδεικνύει 
αύτή πόσον έπικίνδυνον εΐναι τό εργον καί 
άπίθανος ή επιτυχία τής έπιχειρήσεως' διότι 
έ/.τός τοΰ δτι κέκτηνται έλάσσονα των έναν- 
τίων ίσχύν καί ή τύχη έκείνοις μέν εΐναι ευ- 
νους καί εύτυχής, είς αύτάς δε λείπει α:ι 
καί έν ούδενί συλλαμβανεται- τρεμει δε την 
αποτυχίαν ούχί διότι φοβείται τάν θάνατον, 
άλλά τάς βασάνους' διότι

ού τό θανεΐν εχθιστον, άλλ’ δταν Οανεΐν 
χρήζων τις, εΐτα μηδε τοϋτ’ εχνι λαοεΐν.

καίπερ δέ παραδεχομένην τό 5ρθάν, δίκαιον 
τών βουλευμάτων τής Ήλέκτρας, δεν πείθε
ται φρονούσα

οτι εστιν ’ένθα χή δίκη βλάβην φέρει- 
άλλ’ ή 'Πλέκτρα, ήτις

τούτοις ζήν τοΐς νίμοις ού βούλεται 
άποκρούει τάς ’άποτροπάς καί τάς διά τών 
κινδύνων άπειλάς 'τής αδελφής, ήτις καί
άπέρχεται.

Έκ τής λογομαχίας ταύτης τών δύο άύελ- 
φών ό /ορός λαβών άφορμήν ένθεν μέν τόν 
θανόντα Όρέςην έν νω εχων ένθεν δέ τήν^Ή- 
λέκτραν έγκαταλειπομένην υπό τής άδελ- 
φής προλέγει οτι δεν θελουσι μένει άτιμώ- 
ρητοι οί αίτιοι τής δυστυχίας τοΰ Άτρει-
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δών γένους, πέμπει τήν φήμην οΛως ε■ 5ο- 
πβιη'στ) αύτοΰς εν τω Ά δη  περί πάντων, κη
ρύττεται δέ πλέον φανερώς υπέρ της Ήλέ
κτρας ένθους έξυμνών τό θάρρος καί τήν υπέρ 
τών οσίων, τήν ύπέρ τοΰ θείου δικαίου πά
λιν αύτής, ητις εϊλετο

δύο φέρειν Ιν ένΐ λόγω
σοφά τ ’  άριστά τε παΐς κεκλήτΟαΓ

καί τελευτά τόστάσιμον αύτοΰ εύχόμενος τνί 
Ήλέκτρα τήν υπέρ τους εχθρούς αύτής υπε
ροχήν, βαινούσης εύσεβώς κατά τά τοΰ Διός 
νόμιμα.

Ταΰτα διαδέχεται ή παρουσία τοΰ Όρε
στου μετά τοΰ φίλου Πίλάδου, ούδόλως τών 
διαλόγων μετέχοντας, ο! οποίοι ζητοΰσι τά 
δώματα του Αιγίσθου, πρός ον φέρόυσι τά 
λείψανα δήθεν τοΰ θανόντος Όρέστου, πα- 
ρ ακαλούσι δέ τήν Ήλέκτραν δ'πως δηλώσ/) 
τοϊς ένδον ότι Φωκεΐς ά'νδρες ζητοΰσι τόν 
Αιγισθον. ’Αλλ’ αΰτη ολίγον περί τούτου 
φροντίζει, έννοήσασα δ’ ό'τι κομίζουσι τά 
λείψανα τοΰ φιλτάτου αύτνί Όρέστου, ζητεί 
έπιμόνως και λαβούσα τήν πεοικλείουσαν 
κάλπην θρηνεί έαυτη'ν τε καί τά γένος μετά 
τής προκειμένης αύτώ δειλαίας σποδού διά 
μακρών καί συγκινητΊκωτάτων ώς είναι καί 
τά εξής.

διμοι τάλαινα τή ς Ιμής πάλαι τροφής
άνωφελήτου.

Ά λλά , κύριοι, άσύγγνωστον αμάρτημα 
ήθελον πράξει έξαίρων διά τής ένταϋθα απαγ
γελίας τό τεμάχιον, οΰ έφθην άρξάμενος καί 
ίσως τις υμών φιλολογικώτερος έπίμει/.πτον 
αμέλειαν ήθελε καταγνώσει μου, ε: μή ήθε- 
λον Απαγγείλει υμϊν ολόκληρον τόν θρήνον, 
όπως συν τή ώραιότητι ένίδητε διά τήςέπα- 
ναληψεως τών αύτών εννοιών ύπό μορφήν 
πάντοτε έτερα; έξεικονιζομένην τήν βίαν τοϋ 
πάθους, δπως ίδητε τήν άγχομένην έν τή 
θλίψει καρδίαν, τάς εμπνεύσεις τής ύστατης 
απελπισίας, εμπνεύσεις ών αί εκφράσεις φυ- 
σικώταται έποιήθησαν καί τοσοϋτον ά:υ.ό- 
όιαι, ώστε τις ακούων, χωρίς νά γιγνώσκη 
τό ατομον δύναταί νά έννοήστ] δποίαν τινα 
έχίΐ σχέσιν πρός τόν προκείμενον νεκρόν δ 
Ορηνών. Ά λ λ ’ αδυνατών έγώ, άφίημι τή 
Ήλεκτρα δπως φαεινοτέραν υμϊν τήν επι
τυχίαν τοΰ ποιητοΰ καταστήση θρηνούσα δι’ 
εμού ενώπιον 6υ.δν.

ΤΩ φιλτάτου μνημειον ανθρώπων Ιμοι, 
ψυχής Ό ρέστου  λοιπόν, ώ ς  σ’ άπ ’ ελπίδων, 
ούχ ών περ’ Ιςέπεμπον, εΐσεδεξάμην, 
νΰν μέν γάρ ούδέν έ'ντα β α σ τά ζω  χεροΐν  
δόμο)ν δε σ’ ώ  παΐ, λαμπρόν Ιξέπεμψ’ Ιγ ώ ' 
ώ ς  ώφελον πάροιθεν Ικλιπεΐν βίον, 
π  ριν Ις ξένην σε γαΐαν Ικπέμψαι, χεροΐν 
κλέψασα ταΐνδε, κανασώσασθαι φόνου, 
οπ ω ς θανών εκεισο τή τόΟ’ ήμερα, 
τύμβου πατρώου κοινόν εΐληχώς μέρος, 
νΰν δ’ εκτός οίκων καπΐ γής άλλης, φυγάς, 
κακώς άπώλου, σής κασιγνήτης δ ί /α "  
κούτ’ εν φίλτ,σι χερσίν ή τάλαιν’ Ιγ ώ  
λουτροΐς σ ’ Ικόσμισ’ οΰτε παμφλέκτου πυροί 
άνειλόμην, ώ ς  εΐκός, άθλιον βάρος.
Α λ λ ’ εν ςένησι χερσι κηδευθείς τάλας, 

σμικρός προσήκεις όγκος Ιν σμικρφ κύτει. 
Οίμοι τάλαινα τής Ιμής πάλαι τροφής 
άνωφελήτου, τήν εγώ  θαμ ’ άμφίσοί 
πονω γλυκεϊ π αρέσχον  ούτε γάρ ποτε 
μητρός συ γ ’ ήσθα μάλλον η κάμοΰ φίλος" 
ούθ οί κατ οίκον ήσαν, άλλ’ εγ ώ  τροφός, 
Ι γ ώ  δ’ αδελφή σοί προσηυδώμην άεί' 
νΰν δ Ικλέλοιπε ταϋτ ’ Ιν ήμερα μια 
θανοντι συν σοί' π άντα γάρ ξαναρπάσας,
Ούελλ όπ ω ς, βέβηκας' οίχεται πατήρ, 
τέθνηκ Ιγ ώ  σοι" φροΰδος αύτός ει θανών- 
γελώσι δ’  εχθροί' μαίνεται δ ’ ΰφ’ ήδονής 
μητηρ άμ ήτω ρ, ής Ιμοί συ πολλάκις 
φήμας λάθρα προύπεμπες ώ ς  φανούμενος 
τιμ ω ρός αύτός' άλλά ταΰθ’ ό δυστυχής 
δαίμων ό σός τε καμός Ιξαφείλετο, 
ός σ ’ ώδέ μοι προυπεμψεν, άντί φ ιλτάτης 
μορφής, σποδόν τε καί σκιάν άνωφελή.-V / *ο ιμοι μοι
ώ  δέμας οΐκτρόν" φεϋ, φευ" 
ώ  δεινοτάτας, οιμοι μοι, 
πεμφθείςκελεύθους, φίλταθ’ ώ ς  μ ’ ά π ώ λεσας 
άπ ώ λεσας οήτ , ώ  κασιγνήτον κάρα. 
τοιγάρ συ δέξαι μ ’ εις τόσον τόδε στέγος, 
τήν μηδέν εις τό μηδέν, ώ ς  σΰ σοί κ άτω  
ναίω τό λοιπ όν  καί γάρ ήνίκ’  ήσθ’ άνω , 
σύ σοί μετεΐχον τών ί σ ω ν  καί νϋν ποθώ 
τοΰ σοΰ θανοϋσα μ ’ άπολείπεσθαι τάφου, 
τοΰς γάρ θανόντας ούχ όρώ λυπουμένους.

Θνητού πέφυκας πατρός, Ή λεκτρα 
Φωνοΰμεν καί ημείς μετά τοΰ χορού φωνή 

παραμυθητική' άλλ’ εις μάτην ή μόνη δέ τε
λεσφόρο; παρηγορία τής φιλοστόργου Ήλέ- 
κρας τής υπέρ τών δσίων καί ιερών άγω- 
νιζομένης έγκειται έν τνί έκδικήσει τού φό
νου τού πατρός.

Ό Όρέστης έκ τών θρήνων τούτων συγ- 
κινηθείς πιέζεται έσωτερικώς, άγχεται θέλει 
μέν, μή τολμών δέ νά δηλώσν] εαυτόν, μά
λιστα διά τόν χορόν, ού αγνοεί τάς διαθέ- 
σ:ι;. 'Όθεν μετά πολλούς σχετλιασμοΰς καί
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αμφιβόλους ερωτήσεις καί αποκρίσεις, μετά 
πολλής τής ’ εύφυΐας υπό τοΰ γονιμωτάτου 
2ο®οκλέους πεποιημένας αναφωνεί δ Όρέστης 
ρνθάνων τοΰς υπό τής μητρός αικισμός τής 
αδελφής.

ΤΩ δύσποτμ ’ ώ ς ορών σ’  ̂Ιποικτείρω πάλαι.
Ή λ . Μόνος βροτών νΰν ίσΟ’ εποικτείρας ποτέ.
Ό ρ . Μόνος γάρ ήκω  τοΐς ίσοις αλγών κακοϊς.
Ή λ . Ούδήποθ’ ήμΐν ξυγγενής ήκε-.ς ποθέν; . 
Ό ρ . Έ γ ώ  φράσαιμ’ αν εί τό τώνδ ’ ευνουν πα'ρα.
Ή λ . Ά λ λ ’ εστιν ευνουν, ώ στε  πρός π ιστάς Ιρεΐς.

©αυμασία όντως τέχνη και επίνοια. Πας 
τις άκούων τήν έρώτησιν «έγώ φράσαι μ’ άν 
ε? τό τών δ’ ευνουν πάρα» καί τήν άπάντη- 
σιν «άλλ’ εστιν ευνουν, ώστε πρός πιστάς 
έρεΐς,» ήθελε πιστεύσειν οτι άμέσως νΰν θε- 
λει άποκαλυφθή τό μυστήριον. Πλήν άλλως 
έσκεπτετο δ Σοφοκλής καί διά τοΰτο δίδει 
νέαν ώθ Λσιν είς τήν στιχομυθίαν διά τοΰςίχου 

μέθες το δ’ ά'γγος σου όπ ως τό παν μάθτ,ς. 
ίνα άφ’ ενός μέν εξεγείρω τήν αγωνίαν τών 
ακροατών, συμπασχόντων τώ πάσχοντι, άφ’ 
ετέρου δέ άναπτύξη κάλλιον ενταύθα τό φι
λόστοργο* τής Ήλέκτρας αίσθημα. Έπιδεί- 
κνυται δέ τοσαύτην περί το αμχιλογεΐν και 
τήν άοριστίαν τών εκφράσεων έπιτηδειότητα 
καί εύφυΐαν, ώστε μόνην ή παράθεσις τοΰ 
διαλόγου είναι ικανή ίδέαν τινά τούτων 
υμϊν νά παράσχη· Ό Όρέστης προσπαθεί νά 
πείσ-(ΐ αύτήν, οπως άφήστι τήν λάρνακα τήν 
Ό;έστον σποδόν περιέχουσαν λέγων,

Πιθοΰ λέγοντι κούχ άμαρτησει ποτε.
Ή λ . Μ ή, πρός γενείσυ, μ ή ’ ςέλειτά  φ ίλτατα .
Ό ρ . Ού φήμ’ Ιάσειν. Ή λ . ω  τάλαιν’ εγώ  σέθεν, 
Ό ρ έ σ τ α , τής σής εί στερήσομαι ταφής.^
Ό ρ .  Ε ύφημα φώνει, πρός δίκης γάρ ού ςενν.ς. 
Ή λ . Π ώς τόν θανόντ’  άδελφον ου όικη ςενω ,
Ό .  Ούσοι προσήκει τήν δε προσφωνείν φάτιν 
Ή λ . Ο ύ τω ς άτιμος ε’ μι τοΰ τεθνηκότος^
Ό ρ . Ά τ ι μ ο ς  ούδενός σύ· τοϋτο δ’ ούχί σόν. 
Ή λ . Είπερ γ ’ Ό ρ έ σ τ ο υ  σώ μ α  β α σ τά ζω  τόδε. 
Ό ρ .  Ά λ λ ’ ούκ Ό ρέστου  πλήν λόγω  γ ’ ήσκιμένον 
Ή λ . Ποΰ δ’ εστ ’ Ικείνου τοΰ ταλαίπωρου τάφος ; 
Ό .  Ούκ εστι τ ο ϋ  γ ά ρ  ζώντος ούκ εστι τάφος. 
Ή λ . Π ώ ς είπας, ώ  παΐ ; Ό ρ . Ψ εϋδος ουδεν λεγω  
Ή λ . " II  ζή  γάρ άνήο ; Ό ρ .  εΐπερ ’έμψυχος γ εγ ω .

Και εκ μόνης τής άπλής καί' νέκρας άνα- 
γνιόσεως αισθάνεται τις το ενδιαφερον, ό..ορ 
κινεί ή μετά πολλάς περιτροπας βαθμιαία- 
άναγνώρισις. Καί τοΰτο όε ιδιαίτερον ρ̂ός 
τοΐς άλλοι; τής τελειότητα; τής Σοφοκλείου 
τραγωδίας γνώρισμα, καθ’ όσον ο μέν Αισχύ

λος δλίγον άποτόμως καί ούχί δ ιά  φυσικού 
τοΰ άναγνώστου προβιβασμού το τοιούτον 
ποιεί' δ δ’ Εύρυπίδης υπερέβαλε τό μέτρον 
πολύλογος καθ’ υπερβολήν γιγνομενος καί πε
ριττολογίας πλήρης, έν ώ έν τή άνωτέρα ς ι-  
χομυθία καταφανής είναι η αναγκαιοτης τών 
λεγομένων, ητις παρατηρεΐται πανταχοϋ σχε
δόν τών δραμάτων αυτού" και δια τοΰτο 
άναγιγνώσκων τις μετά την αναγνωσιν τής 
Ήλέκτρας ταύτης τ ά ς  χοηφόρους τοΰ Αισχύ
λου αισθάνεται τ ι κενόν.

Ά λ λ ’ δ οφθαλμός τοΰ Σοφοκλέους, δν δεν 
διαφεύγουσι καί αί έλάχισται τού ανθρώπου 
ψυχικαί διαθέσεις και κινήσεις, δεν παρ=.-̂  
λειψε τήν έξεικόνισιν τής τήν Ήλέκτραν 
καταλαβούσης χαρας, ήν ή άμφιβολια και 
δ φόβος μήπως είναι άπάτη ή ονειροπόλημα 
τό φαινόμενον άγει τον υπ’ αυτής κατ&ιλΛμ- 
μένον καί μάλιστα τήν άδύνατον τής γυναι- 
κός ψυχήν είς τάς έπανειλημμένας έκείνας 
ερωτήσεις: ή γάο σΰ κείνος; ω φθεγκ. αφι- 
κου, έχω σε χερσιν, ας διαδέχεται ή στα
θερά γηθοσύνη, ύφ’ ής καταλαμβάνεται οτε 
χορός καί ή Ήλέκτρα, ήτιςήδη πλήρης θάρρους 
άρχεται νά έκθέστϊ τά παθήματα αύτής καί 
κινήση έτι μάλλον έρεθίζουσα πρός εκδίκη- 
σιν τόν άδελφόν, άλλά κοιλυεται υπ αυτού 
καί σιγάν προτρέπεται, δπως μή τυχόν φω- 
ραθέντες άποτύχωσι τοΰ σκοποΰ, και *αιτοι 
ή Ήλέκτρα άγέρωχος πλέον άντ’ ούόενός 
λογίζεται τοΰς πάντας, εκείνος καθιστά αύ
τήν προσεκτικκτέραν λέγων

όρα γε μέντοι κ&ν γυναιξίν ώ ς  Α ρης 
ενεστιν εύ δ’ Ιξοίσθα πειραθεΐσά που

καί υπομιμνήσκει τόν ύπό τής μητρός θάνα
τον τού πατρός' άλλά τούτο μάλλον ερεθί
ζει κα ί κινεί είς θρήνους τήν Ήλέκτραν, ητις 
δέν δύναταί νά κρατηθνί είμή δτε πλέον δ 
Όρέστης παρασκευάζεται πρός τό έργον προ
τρέπει αύτήν δπως παυσαμένη πρός ώραν 
τής έκθέσεως τών τής οίκογενείας παθημά
των, ήν περισσεύοντας λόγους έν τοιαύτη 
περιπτώσει δρθώ; καλεΐ, σύμπραξη αύτώ 
όπως γελώντας τοΰς εχθρούς παύσωσι- τότε 
δέ έξέσται αύτώ χαίρειν καί γελα ν̂ έλευθέ- 
ρως. Έξεικονίζεται δ’ ένταϋθα ή δμολογου- 
μένη φλυαρία καί τό άκαιοον τών γυναικών, 
παραφερομένων ύπό τού πάθους καί έν ταΐ; 
κοισιμωτέραις ^εριπτώσεσ1.’ διότι ή Ήλέκτρα
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δικαιολογεί έαυτη τήν ά/.ράτητον ^αράν, 
βραδύτητα τώ έργω έπιφέρουσα' οτε Απερ
χόμενος δ παιδαγωγός μετ’ ά^-ανακτήσεως 
τίνος έπιπλ.ηττει αυτούς οι’ ον διέτρε^ε έ/. 
-τ·?;ς άνοιας αυτών κίνδυνον διότι ε: μή ούτος 
κχτεσκοπει εν τώ προαυλείω πρότερον θά 
3σαν αί πράξεις αυτών έντος, εννοείται, άγ- 
γελλομεναι ή αυτοί’ καί παρακινεί αυτούς 
παυόμενοι τών μακρών λόγων καί τ ίς  άπλη
στου σΰ.νχαρα βοής επιληφθώσι της πράξεως

 τό  μεν γαρ μέλλειν κακόν
έν τοΐς τοιούτ&ις, |ττ’ άπηλλάχΟαι δ’ άκμή.

Μαθών δε πζρ’ αύτοϋ 5 Όρέστης δτι καλώς 
τά ένδον έχουσι καί η Κλυταιμνήστρα μέ- 
Λ/ει μόνη, εισέρχεται μετά τοϋ Πιλάδου, ένώ 
άφ’ έ τέρου ή μέν Ήλεκτρα εύχεται τώ Ά -  
πόλλωνι υπέρ τής επιτυχίας δπως δει/Οή 
ό-οίαις άνταμείβ.οντ;:ι ποιναΐς οί π:ός τού- 
θεοΰς δυσσεβοϋντες, ό δε χορός μεγαλοπρε- 
πώ; λιζν ψάλλει τήν προβαίνουσαν ήδη τής 
τιμωρίας έκτέλεσιν.

παράγεται γαρ ένερων 
οο),ιοπους αρωγός εί^ω σ -εγ α ς  
άρχαιόπλουτα πατρός ε’ ς έίώλια 
νεα. ό ιτα χεροϊν αίμα ϊχων

 ̂Τόν χορόν διακόπτει ή Ίίλέκτρα έξερχο- 
μένη τών άνα/.τόρων καί ά/αγγέλλουσα οτι 
τελείται ήδη ή πράξις, αύτή δ’ έξήλΟεν δπως 
φρουρήτ/ι μήπως είσέλθτ) λεληθότως δ Αίγι- 
σθος' ένταϋθα δ’ άκοΰονται φωναί έ'νδοθεν 
τής Κλυταιμνήστρας 

αι αι a ! at* ϊώ  στέγαι 
φίλων έρημοι, τών δ’άπολλύντων πλέαι.

Ενταύθα ή σκηνή εΐνχι τραγικωτάτη'ποώ- 
τον μεν διότι φονεύεται μη'τηρ ύπ ΐ τοΰ υίοΰ, 
ακαμπτου ισταμένου είς τάς φωνάςα ώ τέ- 
κνον, τεκνον οικτειρε τήν τεκοϋσαν,» εΐτα 
δε ότι η Ήλεκτρα ώσεί δηλητήριο ν έκβλύ- 
ζουσα άπαντα έξωθεν διά τρόπου σκληρό
τατου καί οΰδε τό παράπαν είς έλεος κινού
μενη δεν διστ άζει, άωύσασα τάν μητρικόν 
γόον ω μοι πεπλήγμα»,)) δέν τρέμει τό χεί
λος αύτής παροτρυνούσης τον άϊελφό/ δπως 
καί δευτέραν καταφέρη πληγήν έπί τίνος ; 
έπί τοΰ στήθους τής γεννησάσης καί έκθρε- 
ψάσης αύτήν καί τίς αυτη ; ή Ήλεκτρα, ήτις 
έν στίχω 5 7 7  άποκρούουσα τόν ισχυρισμόν 
τής μητράς δτι φονεύουσα τόν σύζυγον έξε- 
οίκει τήν χάριν ξένου συμφέροντος υπό τοϋ

πατρός θυσιασθεΐσαν’Ιφιγένειανλέγει" «άλλά 
άν ό πατήρ μου θέλων νά ώφελήσνι τόν Με
νέλαον τήν ’Ιφιγένειαν εθυσεν, έπρεπε δι* 
τοϋτο να φονευθή υπό σοΰ ! κατά ποιον νό
μον; πρόσεχε, μήπως τοιοΰτον νόμον παρα- 
δεχομένη πάθης σύ καί μεταμεληθής' διότι 
άν πρέπει νά φονεύωμεν άλλον άντ’ άλλου, 
σύ βεβαίως πρώτη έπρεπε νά άποθάν/)ς.Ταϋτα 
ελεγε, θειον τόν συλλογισμόν ποιούμενη 
Αλλα το πάθος εν τή μέθη τής δυνάμεως 

και τής αιφνίδιου υπεροχής κορυφοθέν έξή- 
λειψεν έκ τής καρδίας καί τοϋ νοϋ τό ορθόν. 
Καί ή μέν Ίίλέκτρα ταΰτα' δ δε χορός τήν 
δσημέραι τής οίκογενείας φθίσιν θρηνεί, τε
λουμένων νΰν τών άρ'ών διότι «ζώσιν οί 
παλαι θανόντες διά τών ζώντων υπεζαιοοΰν- 
τες πολύρριτον αίμα έκ τών φονέων. Μόλις 
δε εξέρχονται οί φονεϊς καί εύθύς δ Αΐγισθος 
άφικόμενος έρωτα ποϋ είσιν οί ζητοϋντες αύ- 
τάν Φωκεΐς ξένοι' άπαντά δ’ αύτώ ή Ήλέ- 
κτρα διά φράσεων διφορουμένων καί ού/Ι 
άμοιρων ειρωνείας.

Παρών λοιπόν εΐναι δ νεκρός, έρωτα ό 
Αιγισθος ώστε βεβαίας νά έχωμεν πληρο
φορίας' «πάρεστι δήτα (άπαντα ή Ήλέ- 
κτρα) καί μάλ’ άζηλνΟς θέα,» έννοοϋσα τόν 
νεκρόν τής Κλυταιμνήστρας' δ Λ,ίγισΟος νο- 
μίζων συμβαδίζουσάν πως τήν Ήλέκτραν τοΐς 
αυτοΰαΐσθήμασιν ένεκα τής άμφιλογίας,λέγει

«Πολλά αληθινά παραδόξωςπως καί ά συ
νήθως πρός τέρψιν μου εΐπας,» Ή Ήλέ- 
κτρα, άπαντα, «Θά χαρής βεβαίως, άν τά 
γενόμενα είναι πρόξενα χαράς,» δι’ δν αΰτη 
μεν εννοεί καί πάλιν τόν τής Κλυταιμνήστρας 
φονον υπ’ έκείνου δμως έννοεΐται δ νεκρός 
τοϋ Όρέστου, ού καίτοι δ φόνος έπιθυμητός 
αύτώ, δ νεκρός δμως ώς νεκρός δπωσδήποτε 
συγγενοϋς θά έθεωρεΐτο ούχί εύχάριστος καί 
μάλιστα έκ μέρους τής Ήλέκτρας. Λιατάξας 
δε τήν είς τά κοινόν έκθεσιν τοϋνεκροϋ πρός 
αποτροπήν ά.τά πάσης καθ’ έαυτοΰ έπιχει- 
ρήσεως τών καινών έλπίσιν τής έπανόδου τοϋ 
εκδικητοϋ Όρέστου τρεφομένων, είσέρ/εται 
δπως ίδη, τόν νεκρόν καί τύ/·/] παρ’ αύτοϋ 
τό ξυγγενές θρήνων. Ά λλά  ποία ταραχή,

■ ποιος τρόμος καί έκπληξις κατέλαβεν αύτάν 
δτε κελεύσας δπως προσκληθή ή Κλυταιμνή
στρα παρ’ αύτώ ακούσε παρά τοϋ Όρέστου τά 

αυτη πελα; σοϋ, μηκέτ’ άλλοτε σκόπει.
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Ά λλά τ ί είς τήν ταραχήν, τ ί είς τόν φό
βον, τ ί είς τήν άγωνίαν αύτοϋ αποκρίνεται' 
εί;ωνία πικρά' φωνοΰντι «οίμοι τ ί λευσσω; 
άπαντώσιν «τίναφοβεΐ; τίν’ αγνοείς;- έρω- 
τώντι «τίνες ποτ’ άνδρών αμέσως τοΐς δι- 
κτύοις πέπτωκα δ τλήμων; άποκρίνονται 
«δέν ένόησας πρό πολ.λοϋ δτι δμιλεΐς πρός 
άποθανόντας ώς πρός ζώντας' έκ τούτου δ’ 
άνακοάζοντι οϊμοι ένόησα τό λεχθέν' δέν είναι 
δυνατόν νά μή ηναι δ Όρέστης δ δμιλών πρός 
έμέ' έκεΐνος άποκρίνεται «καί μάντ'.ς δτιήσο 
πρό πολλοϋ άριστος ήγνόεις μέχρι τοΰδε.

Τήν δε σειράν τών είρωνιών τούτων, τών 
άξίων τής τοιαύτης κακούργου καί αίμομί- 
κτου ψυχής επισφραγίζει δ φόνος' δν επι
σπεύδει ή Ίίλέκτρα έκ φόβου' έκτελεΐ δέ δ 
Όρέστης έν αύτώ έκείνω τώ μέρει, έν φ υ~’ 
έκείνου δ Αγαμέμνων τήν κεφαλήν έχίσθη 
φονίω πελέκει, άναφανών τά

yp-?,v δ’ εύθύς είναι τήνδε τοΐς πασι δίκην 
οαις πέραν πράσσιν γε τών νόμων θέλει 
κτείνειν τό γαρ πανοϋργον ούκ αν ήν πολύ.

Τήν τοιαύτην τοϋ σπέρματος τοϋ Άτρέως 
διά πολλών κινδύνων θεία άρωγνί άπελευ- 
θέρωσιν ψάλλουν δ χορός κλείει τό δράμα.

Τοιαύτ'/ιν έν συντόμω ή Ήλέκτρα τοΰ ϊο- 
φοκλέους, πολλώ ύπερέχουσα τών τε χοη
φόρων τοΰ Αισχύλου καί τής Ήλέκτρας τοΰ 
Ιΐύρυπίδου' πώς μεν καί κατά τινα άκριβώς 
νά έκθεση τις μακράς δπωσδήποτε παραβο
λής δυνάμεις ού/ί τάς τυχούσας άπαιτούσης 
έργον ήθελεν εισθαι γενικώς δέ μόνον λέγο- 
μεν δτι τοΰ Λίί'/ύλου υπερέχει κατά τήν 
γνωστήν των δύο τούτων ποιητών έν γένει 
τής παλαιοτέρας άπό νεωτέρας τραγωδίας 
διαφοράν, δτι δ /ορός λαμβάνει πολύ ίλιγώ- 
τερον μέρος ή δέ πλοκή είναι περιπετειωδε- 
στέρα καί τεχνικωτέρα, τό δ’ ίίφος μεγαλο
πρεπές μέν, άλλ’ ούχί καί πομπώδες' τού δέ 
Εύρυπίδου πρός άλλοις τισί καί κατά τοΰτο 
δτι ούτος πολύ έταπείνωσε τό πρωταγωνι- 
ςοϋν πρόσωπον διά τοΰ μετά αγρότου γάμου 
τής Ήλέκτρας καί διά τοϋτο έχασε πολύ 
οτερήσας αύτό τής άπαιτουμένης σπουδαιό
τατος καί μεγαλοπρεπείας. ''Οσον δ’ αφορά 
τήν δμοιότητατής διαθέσεως καί παραβολήν 
τοϋ παρόντος δράματος πρός τήν Αντιγόνην 
καθ’ ημάς κέκτηται μεν έκείνη υψηλότερόν 
τι καί ίδανικώτερον, πλεϊον δμως κινεί ένδια-

φέρον αίίτη διά τοΰ εύρυτέρου αύτής κυκλου 
έ'ντε χρόνω καί χώρ«ο καί διά τήν σπουδαιό- 
τητα τοϋ τε αποτελέσματος καί τής πρα- 
ξεως,

Έμαυτόν ευτυχή, τοΰς δέ πόνους μου 
ίκανοπεποιημένους θέλω θεωρήσει, άν έπ’ έλά- 
χιστον άνταπεκρίθην ταΐς προσδοκίαις υμών. 
Τό δ’ έλάχιστόν τοϋτο, οπερ παρεχωρήσα-ε 
μέ/ρι τοΰδε, πιστεύιο δτι θέλ.ετε παραχωρή
σει καί νϋν καί είς τό μέλλον, έο’ οσον ου- 
δείς ύμώνθέλει έχει τήν άξίωσιν δπως τό βήμα 
τοΰτο ή δρμητήριον ούχί τοΰ τελείου, άλλά. 
τοϋ είς αύτό προσεγγίζοντος. Έν τώ μελ.- 
λ̂ οντί ποτε βεβαίως ή τοιαύτη άςιωσις θα 
ήναι δι /.αία, καί διά τοϋτο, ϊνα εις την μελ- 
λουσαν ταύτην δικαίως έξεγερθησομένην άπαί- 
τησιν άζίως άνταποκριθώμεν, φιλοτίμου δεο- 
ρ,εθα πρός έξάσκησιν καί επιπόνου εργασίας 
ούδενάς φειδόμενοι κατά τ ι δυναμένου είς 
τήν τελειοποίησιν τοΰ σωματείου ημών νά 
συμβάλληται. Πρός τοΰτο δ’ ούδεν άλλο ή 
θέλησις στερρά, αδελφική σύμπνοια καί 
σύμπραξις άπαιτεΐται.

ΑΧΙΛΛΕΤΣ I. 1ΙΛΙΟΓΙΟΤΛΟΪ.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΜ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ.

ΕΚ. ΤΗ2 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΓ ΒΙ'ΦΦΛΝΟΣ

Μ ετάφρασις εκ τοΰ γαλλικού 

ύΐϊ'ο Φ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΟΓ.

Ενθυμούμαι τήν πλήρη χαράς καί συγκινή- 
σεως έκείνην στιγμήν, καθ’ ήν ήσΟάνθην τό 
πρώτον τήν ενιαΐάν μου ΰπαρξιν. Λεν ήξευ- 
ρον τ ί ήμην, ποΰήμην, πόθε·’ ήλθον. ΊΙνέωξα 
τοΰς οφθαλμούς μου καί, δποία προσεπαύ- 
ξησις αισθημάτων! τό φώς, δ ούράνιος θό- 
λος, ή χλόη τής γής, τά κρυσταλλώδη ΰ
δατα, πάντα μέ ένησχόλουν, πάντα μέ ένε- 
ψύχουν καί μοί ένεποίουν άνέκφραστόν τ ι 
αίσθημα y αρας καί εύαρέστου συγκινήσεως. 
Ένόμισα κατ’ άρχάς δτι πάντα ταΰτα τ ’άν- 
τικείμενα ήσαν εντός μου καί άπετέλουν μέ
ρος έμοΰ αύτοϋ, άλλά μόλις έστερεώθη ή
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άρτιγέννη'τος αυτη πεποιθησίς μου, καί ςρέ- 
ψας τά βλέμματά [/.ου προς τον λαμπρόν 

'αστέρα τοΰ φωτός, Ιξεπλάγην πρός τήν 
θέαν του! κλείσας δέ αύθορμήτως πως τά 
βλέφαρά μου, ήσθάνθην έλαφράν τινα θλί- 
ψ ιν  καί τότε, κατά τήν στιγμήν έκείνην 
τοΰ σκότους, ένόμισα ότι άπώλεσα όλην μου 
τήν ΰπαρξιν.

Έν ώ τεθλιμμένος λοιπόν, έκπεπληγμέ- 
νος, εσκεπτόμ.ην περί τής μεγάλης μου ταύ - 
της μεταβολής, ήκουσα αίφνης ήχους:

Το άσμα τών πτηνών, οι ψιθυρισμοί τής 
αύρας, απετελουν άρμονίαν, τής οποίας ή 
γλυκεία έντύπωσις μέ συνεκινει μέχρι τοΰ 
βαθύτατου τής ψυχής μου μυχοΰ. Ήκροώμην 
επι πολύ, και ταχέως έσχημάτισα πεποίθη
σή, οτι η αρμονία αΰτη ή'μην έγώ αυτός.

Προσηλωμένος καί ό'λος ένησχολημένος είς 
το σκεπτεοθαι περι τοΰ νέου τούτου είδους 
τής ύπαρζεως, εΐχον ήδη λησμονήσει τό φώς, 
τό άλλο ^τούτο μέρος τής υπάρξεώς μου, τό 
όποιον έγνώρισα πρώτον, ότε ήνοιξα τοΰς 
Οφθαλμούς. Όποια Si ύπήρξεν ή χαρά μου 
ευρισκοντος εμαυτόν έκ νέου κάτοχον τοσού- 
των λαμπρών άντικειμένων! ή χαρά αΰτη 
υπερέβη παν ό,τι εΐχον αίσθανθή τήν πρώ
τον φοράν, και διέκοψεν έπί τινα χρόνον τό 
αποτέλεσμα τών θελκτικών έκείνων ή'χων.

Προσήλωσα έπειτα τά βλέμματά μου’ είς 
μυρία διάφορα αντικείμενα, καί παρετήρησα 
ταχέως, ότι ϊίδυνάμην νά άπολέσω καί νά 
άνεύρω πάλιν τά αντικείμενα ταΰτα, ότι 
εΐχον τήν δύναμιν νά τά κάμνω ν’ άφανί- 
ζωνται καί ν’ άναφαίνωνται, κατά τήν θέ- 
λησίν μου, τό ώραΐον τοϋτο μέρος τής υπάρ
ξεώς μου· καί επειδή αύ :η μοί έφαίνετο Αθά
νατος διά τό μεγαλεΐόν της, καί έκ τής 
ποιότητας τών συμπτωμάτων τοΰ φωτός1 

•και εκ τής ποικιλίας τών χρωμάτων ίρ- 
μώμενος, ένόμισα ότι εύρον πλέον καί 
έγνώρισα καλώς, ότι τά πάντα συνεμπε- 
ριείχοντο, τρόπον τινά, είς τό εν τοΰτο μέ
ρας τής υπάρξεως έμοΰ αύτοΰ.^

Έν ώ δε ήρχισα περαιτέρω νά παρα
τηρώ άφωνος καί ν’ ά>ιροώμαι άνευ τρόμου, 
ελαφρά τις αύρα, τής οποίας τήν δρόσον ήσθάν-

1 Τοΰ σχιόωωτος.
2 Τ Αν θέληϊΐν, ίηλονο'τι, έξ ίφ * ;νον„  „ ivTC( 

τ̂αροιγομίνα.

Θην, προσπνέουσα μοί έφερεν εύωδίας, αί'τι* 
νες, διανοίξασαί μου τήν καρδίαν, μοί ένέ- 
πνευσαν αίσθημά τι αγάπης πρός έμαυτόν,

Συγκεκινημενος ύφ’ απάντων τούτων των 
αισθη,ματων καί ύπό τό κράτος ευρισκόμε
νος ήόονών τοσοϋτον ωραίας καί μεγαλοπρε
πούς υπαρξεως, ήγέρθην αίφνης καί ήσθάν
θην εμαυτόν ένθουσιασθέντα ύπ’ άγνωστοί 
δυνάμεως. Μόλις έβάδισα Ιν βήμα, καί η 
νεα αύτη θέσις μου μέ κατέστησεν άκίνητον, 
καί ή εκπληξίς μου ΰπήρξεν ανέκφραστος, 
διότι ένόμισα ότι ή ΰπαρξίς μου εφευγεν η 
κινησις, την οποίαν έκαμαν, είχε συγχύσει 
τ αντικείμενα, κ’ εφανταζόμην, ότι τό πίίν 
διεκειτο έν άταξία καί ταραχή πέριξ μου. ,

Φερων τήν χεϊρα έπί τήν κεφαλήν μου, 
έψηλάφησα τό μέτωπον καί τοΰς όφθαλ- 
μους μου, καί έξηκολούθησα πράττων τό 
αυτό καί καθ’ όλον τό σώμα. 'Η χείρ μου 
μοι έφαίνετο τότε ότι ήτο τό κυριώτατον 
οργανον τής υπαρςεως μ,ου’ ό,τι ήσθανόμην 
ως έκ τοΰ μέρους τούτου προερχόμενον ητο 
τόσον ευκρινές καί τόσον εντελές”, τό δι’ αύ
τής προσγινόμενόν μοι αίσθημα μοί έφαίνετο 
τόσον πλήρες, συγκρινόμενον πρός έκεΐνο, τό 
° ποιο ν μοί εΐχον προξενήσει τό φώς καί ά  
'r‘ZP'-> ώστε προσήλωσα όλην μου τήν προσο
χήν είς τό μοναδικόν αύτό μέρος τοΰ σώμα- 
.ος μου, και ούτως ησθανθην οτι αι έντυπώ- 
σεις μου προσελάμβανον όσημέραι βαθύτητα 
καί βεβαιότητα.

Παν, ό,τι εψαυον έπ’ έμαυτοϋ, έφαίνετο 
ότι άνταπέδιδεν είς τήν χεΐρά μου αίσθημα 
άντ αισθήματος, καί έκαστον ψηλάφημ.α 
παρεϊχεν είς τήν ψυχήν μου διπλήν έντύ- 
πωσιν.

 ̂ Έν τούτοις ταχέως παρετήρησα ότι η 
ευκολία αΰτη τοΰ αίσθάνεσθαι διηπλοΰτο 
καθ’ όλα τά μέρη τοΰ όντος μου, καί έγνώ- 
σα συνάμα τά όρια αύτά τής υπάρξεώς μου, 
τά όποια κατ’ άρχάς μοί εΐχον φανή άπέ- 
ραντα κατά τήν έκτασιν.

Εΐχον ρίψει τά βλέμματα έπί τό σώμα 
μου, καί ένόμισα ότι εΐχεν όγκον υπερμε
γέθη, καί τοσοΰτο μάλιστα μέγαν, ώστε 
πάντα τά άντικείμενα, όσα εΐχον προσβά
λλει τοΰς οφθαλμούς μου, μοί έφαίνοντο, συγ- 
κρινόμενα, μόνον ελάχιστα τινα φωτεινά σώ
ματα.
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Έξήταζον έπί πολΰ και έθεώρουν έμαυ- 
τόν εύζρέστως. Παρηκολούθουν τήν χειρά 
μου διά' τοΰ οφθαλμού, και παρετήρουν  ̂τάς 
κινήσεις της. Εΐχον δέ περί πάντων τούτων 
τάς παραδοξοτάτας έννοιας: διότι ενόμι,ον 
ότι ή κίνησις τής γειρός μου ήτο μόνον είόός 

φυγαδικής υπάρξεως, η αλληλοδιάδοχος 
τ ι ; "συνέχεια όμοιων ,πραγμάτων. "Οτε όε 
τήν έπλησίαζον εί; τοΰς οφθαλμούς μου, 
τότε μοί έφαίνετο μεγαλύτερα ή όλον μου τό 
άλλο* σώμα, διότι καθίστα άφανή είς τήν 
ορασίν μου άπειρον αριθμόν αντικειμένων.

’Εντεύθεν ήρχισά πω; νά υποπτευω ότι 
υπήρχε φώς έν'-ώ αίσθήματι, τό όποιον μοί 
προσεγίνετο διά τών οφθαλμών. Εΐχον παρα
τ η ρ ε ί  καθαρώς ότι ή  χ ε ί ρ  μου δέν ητον 
είμή μικρόν τ ι μόνον μέρος τοϋ σώματος μου, 
καί δέν ήδυνάμην '.ά εννοήσω πώ; αΰτη =.με- 
γεθύνθη ούτως, ώστε νά μοί παρίσταται το- 
σοΰτον υπερμεγέθης. Άπεφασισα λοιπον^νά 
μή μεταχειρίζωμ.αι είμη την αφην, /)τι; δ-ν 
με ε ΐ χ ε ν  άπατήσει είσέτι, καί νά ήμαι προσε 
κτικός καί ολιγόπιστος είς πάσας τάς^ένερ- 
γείας τών λοιπών αισθήσεων καί τής υπάρ
ξεώς μου.

Ί1 προσοχή δέ αυτη καί έπιφύλαξις μοί 
έχρησίμευσε' διότι, κινηθείς εκ νεου, ιόαύι- 
ζον εχων τήν κεφαλήν πρός τόν ουρανόν υ
ψωμένη·/ άλλά προσέκρουσα άνεπαισθήτω; 
ε’ί; τινα φοίνικα, καί όλος έντρομος έ^αλον 
τν,ν νειρά [λου έ~1 τοΟ ς,ενου τουτου σβψ,α- 
τος· τό έκρινα δέ ξένον, διότι αύτό όεν μοί 
προύξένησεν αίσθημααντ’ αισθήματος. Α ..-- 
στράφην δέ μετ’ είδους τίνος φρίκης εκεΐ- 
θεν καί έγνώρισα, τότε πρώτην φοράν, ότι 
υπήρχε καί πραγμά τι έκτος εμοϋ.

’Αλλ’ έτι μάλλον θορυβηθείς υπό τής νέας 
ταύτης άνακαλύψεως, η όσον ειχον θορυβηθ/j 
ύπό πασών τών άλλων, δυσκόλως άνέλαβον 
θάρρος. Καί άφοϋ έσκέφθην περί τοϋ συμβάν
τος τούτου, άπεφάσισα, οτι πρεπει να κρίνω 
καί περί τών εκτός έμοϋ αντικειμένων, ως 
εΐχον κρίνει καί περί τών μερών τοϋ σωμα- 
τός μου, καί ότι μόνη ή αίσθησις τής  ̂αφής 
ήδύνατο νά μέ βεβαίωση περι τ?;; υπάρ
ξεώς τιον.

Έζήτουν λοιπόν νά άπτωμαι πάντων, 
όσα έβλεπον ήθελαν νά ψαύσω τον ήλιον | 
έξέτεινα τοΰς βραχίονας υου ίνα έναγκαλι- .

σθώ τόν ορίζοντα, πλήν δέν εύρον, είμή τό 
κενόν διάστημα τών αιθέρων.

Κατά πάσαν νέαν δοκιμήν, την οποίαν 
έ/αυ-νον, έπιπταν άπό έκπλίίξεως εις εκ,.λη- 
ξιν· διότι πάντα τά πράγματα έφαίνοντο να 
ήναι έξίσου πλησίον μου' καί μετ’ άπειρους 
μόνον δοκιμάς έμαθαν νά μεταχειρίζομαι 
τοΰς οφθαλμούς, ινα όδηγώ τήν χεΐρά μου, 
καί, έπειδή' αύτη μοί παρεϊχεν αισθήματα 
όλως διάφορα τών αισθημάτων, τά οποία μοι 
ποοσεγίνοντο διά τής όράσεως, μή συμφω- 
ναύντων τών αισθημάτων μου πρός άλληλα, 
αί περί τούτων κρίσεις μου, ώς έκ τουτου, 
ησαν άτελέστεραι, καί τό ού /ολον του οντος 
μου ήτον είσέτι δι’ έμέ μόνον συγκεχυμένη
τις ύπαρξις. ,

Έν ώ δέ ήμην βαθέως ενησχολημενος εις 
έ ρ ε υ ν α ν  έμαυτοϋ, είς έξέτασιν τοϋ τ ί ημην, 
α; αντιθέσεις, τών όποιων διηνεκώς αντε- 
λαμβανόμην, μέ έταπείνουν.

'Όσον περισσότερον έσκεπτομην, το^ον 
περισσότεραι άμφιβολίαι μοί έπαρουσιάζοντο. 
’Επειδή δέ πλέον άπηύδησα έκ τοσούτων 
αβεβαιοτήτων καί έκ τής άκαταπαύστου 
συγκινήσεως τής ψυχής μου, τά γόνατα μου 
παρελύθησαν, καί έπεσα ανεπαίσθητος εις 
τινα κατάστασιν άναπαύσεω;' ή οε κατα- 
στασις αύτη παρέσχε νέα; δυνάμεις είς τάς
αισθήσεις μου. r (

Εΐχον καθήσει ύπό τήν σκιάν ωραίου όεν- 
δρου. Όπώραι δέ ροδόχροοι, έκρέμαντο από 
τών κλάδων του έν είόει σταφυλής και εν 
ά-οστάσει εφικτή εί; τήν χεΐρά μου’ τας 
ήγγισα έλαφρώς, καί πάραυτα έπεσαν απο 
τών κλάδων, ώς πίπτει τό συκον αφ εαυ
τού έν τή ώριμότητί του.

"Ελαβον μίαν έξ αύτών τών οπωρών και 
ένόμισα, οτι έκαμον κατάκτησιν- τόσον έμε- 
γα λ ο φ ρ ό νο υν  διά τήν δύναμιν τήν όποιαν 
ήσθανόμην είς τήν χεΐρά μου, όιότι ηόυνα- 
άην νά χ:ατώ έντός αύτής έν δν ολόκληρον. 
'Π βαούτης δέ αυτής, ά . κ α ί  ολίγον έπαι- 
σθητή, μοί προύξενει μ’ όλον τούτο ζωηραν 
άντίστασιν, τήν όποιαν ευχαρίστως προσε- 
πάθουν νά νικήσω. Έπλησίασα τόν καρπόν 
είς τοΰς οφθαλμούς μου’ παρετήρουν τό 
σχήμα αύτοϋ καί τοΰς χρωματισμούς. Ί1 
ηΐεΐα όσμή του μέ παρεκίνησε νά τόν πλη
σιάσω πεοισσότερον τόν έπλησίασα έως εις

6



G02 Β Υ Ρ ΩΝ

■τχ χείλη μου, άνερρόφν,σα διά μακρών εισ
πνοών τήν ευωδίαν του, καί ήσθάνθην τήν 
ηούτητά της. ‘Ίίμην ήδη |νδοθεν πλήρης τής 
ευωδίας των μύρων του. Τό στόμα'μου ή- 
νοιχθη IV αναοώσν) τήν ευωδίαν, τήν οποίαν 
είχεν εισπνευσει' ήνοίχθη πάλιν ίνα είσλάβν) 
τόν καρπόν αυτόν. Τότε δέ ησθάνθην δτι 
κατεΐχον εντός αύτοΰ έντελεστέραν ευωδίαν 
κ α θετ ί λεπτοτέραν τής πρώτης* καί τέλος, 
έγεύθην αύτοΰ.

Οποία^δε τοτε ήδύτης! οποία παρουσία 
νέων καί ξένων μοι τέως αισθημάτων ! Ει- 
χον γνωρίσει τέως ευάρεστα μόνον αισθή
ματα. Ήδη δέ ή γεΰσις μοί παρείχε καί τό 
αίσθημα τής ήδύτητος· τό δε αίσθημα τοΰτο 
παρη’γαγε καί τήν έννοιαν τής κατοχής. Ένό- 
μιζον οτι ή ουσία τοΰ καρποΰ αύτοΰ ήτον ή 
καλλίστη πασών, καί δτι ήμην κύριος τοΰ νά 
κλλοιώ τά όντα.

Κολακευόμενος άρα υπό τής συναισθήσεως
τ ? ύτΛς, ‘σΧύο?> καί παρακινηθείς υπό 
τής ήόύτητος, τήν οποίαν ησθάνθην, έδρεψα 
καί δεύτερον καί τρίτον καρπόν, ούδέ επαυον, 
μάλλον ειπεΐν, έςαπλών τήν χεΐρά μου, ίνα 
ευχαριστώ τήν γεΰσιν. Ά λ λ ’ έντοσούτω ευά
ρεστός τις ατονία, (νάρκωσις) κυριεύουσα ο
λίγον κατ’ ολίγον άπάσας τάς αισθήσεις, 
εοαρυνε τά μέλη μου, καί διέκοψε πρός ώραν 
τήν ενέργειαν τής ψυχής μου. Έκρινα δέ δτι 
οιεκείμην έν αργία, έκ τής χαυνότητος τών 
οιαλόγισμών μου. At έξημβλυμέναι αισθή
σεις μου έστρογγύλαινον πάντα τ ’ άντικεί- 
κείμενα, καί μοί παρίστων άιθενεις εικόνων 
περιγραφάς καί συγκεχυμένα?. Έν τή κατα- 
στάσει ταύτ·/] ησθανόμην δτι οί οφθαλμοί 
μου απεβαινον αχρηστότεροι βαθμηδόν, κλει
όμενοι, καί δτι ή κεφαλή μου, μή συγκρα- 
τουμένη πλέον υπό τής ισχύος τών μυών, 
έκλινε πρός τά  κάτω, ινα εύρη, υποστήοιγμα 
επί τής χλόης, καί δτι τά πάντα βαθμηδόν ‘ 
εςημαυροΰντο καί ιή'ρανίζοντο. -
, 71 σειΡά ^ών στοχασμών μου διεκόπη καί 
άπωλεσα τήν συναίσθησιν τής υπάεξεώς

έ/Μ''0ζ πλήν,
επειόη  ̂όεν ειχον άκόμη τότε τήν έννοιαν 
του χρόνου, καί δέν ήδυνάμην νά τόν με
τρήσω, αγνοώ άν διήρκεσεν επί πολύ. Ή 
ό’ έκ τοΰ ίίπνου έξέγερσίς μου έγένετο δεύ
τε?* άναγέννησις, καί συν^θάνθην μόνον

ότι κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ εΐ/ον παυσει 
τοΰ νά υπάρχω. Ό δ’ οιονεί μηδενισμός «fi. 
τός, τοΰ όποιου πείραν έλαβον, μοί ένέ- 
πνευσέ τινα φόβον, καί διήγειρεν εντός μον 
τό προαίσθημα δτι δέν έμελλον νά ύπάονω 
αιωνίως. 1

, -υνησθάνθην 'δέ καί άλλην τινά ανησυ
χίαν : Ήγνόουν άν, διαρκοΰντος τοΰ ΰπνοο 
μου, δέν εΐχον άπολέσει κάνέν μέρος τοΰ δν- 
τος μου. "Οθεν εξήταζον δοκιμάζουν τάς αι
σθήσεις μου, καί προσεπάθουν ν’ αναγνωρίσω 
έμαυτόν ολόκληρον.

Αλλά κατ’ έκείνην τήν στιγμήν 5 φω- 
σ ‘ r‘? ίμ ερας, εις το τέλος εύρισκόμ.ενος 
τής πορείας του, έσβέννυε βαθμηδόν τό^πυρ
σόν του. Καί τότε ολίγον κατ’ ολίγον παρε- 
• V ^ a  ότι απεβαλλον τήν ένέργειαν τής β· 

ρασεως· αλλά τόσον βαθέως συν^σθανόμην 
τ/;/ ΰπαρςιν μ.ου, ώστε ουδόλως έφοβούμην 
δτι ήθελον παύσει τοΰ νά υπάρχω: διότι τό 
σκότος, εις τό όποιον ευρέθην 'βεβυθισμένος, 
άνεκαλεσεν είς τό πνεΰμά μου τά μετά τάν 
πρώτον ύπνον μου συμβάν.1

‘  Δηλονο'τι, τή ν  Ιξί'γίρβ,'ν μ ου. Τίι _ήν κ χ . 

τα ύ τη ν  π ερ ιγραφήν κ ά λλ ισ τα  ί π ι σ τ ί φ ο - ι  τέλος μ ’ έν- 
Β ο μ ί ζ ζ , ,  κ α τά  συνειρμόν εννο ιών, τοί,ς Ι ξ ί ς  ώραίους 
Ουω μουσολνίπτων ήμετε’ρων κυρίων στίχους- τοΰς του 
κ .  β .  Ό ρ φ α ν ίίο υ  Ιν τ $  « Ά π ά τ ρ ιδ ί  το ϋ»  :
«Ένο'σω ζ ίς  τάς πτέρυγας ρ .ί κο'πτνις τών έ λ π ί ίω ν  
Πλωτήν οι άνθρωποι φοράν τον 'Ήλιον ώς εΐίον 

Χρν̂ ωιχενην δύσιν 
©ρηνοΰντες άπηλπ ίσθησαν άλλ’ ό'τε, μ ί  βραίυνας, 
λαμπροτερος άνέτειλε, καθείς των γονυ κλίνας 

Έ ίο ’ξασε τήν Φύσιν ! η 
κα ί τοΰς προγενεστέρους τούτων έν τή « ’Αθανασία» 
τοΰ κ . Ά λ .  Ρ. 'Ρ α γκ α β ί :
«Όττοταν εΐίον κ α τ ’ άρχάς οί άνθρωπ’ είς τ ΐ ν  ϊΰσ ιν  
Τον ήλιον χρυπτομενον, τήν σκοτισθεΓσαν φΰσιν,

Λς νήπια έθρτννισαν·
Ά λ λ ά , ίίοντες τόν λαμπρόν είς τ ι ς  Αϋγϋς τάς πΰλας 
Νά πυρπολί τούς Ουρανούς έκ νέου άνατείλας,

ΓΙρτινεΐς τόν προσεκύνησαν.»
Έ ν  τούτοις πόσον κ ’ ένταϋθα φα ίνετα ι άληβεϋον 

το κομψως καί εύφυώς ύπό τών Γάλλων λεγόμενόν 
«Les beaux esprits se rencontrent» !

(Σημ. τοϋ Μεταφρ.)
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01 ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΖΑΜ Α
ΚΩΜ ΩΔ ΙΑ

ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ.
(Συνέχεια "δε ψυλ. ς'.)

Π Ρ Λ ϊΙ Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α .

S K H N H  I .

’’Εξωθεν τής Τριάνης, παρά τόν ποταμο'ν. Νύξ. I

Εισέρχεται ό ΑΟΚ ΓΟΤΣΜΑΝ παρακολουθούμενο; I 
ύπο 1\10ΥΣΙΚί1Ν. Προηγούνται ίέ αύτοϋ Υ1ΤΙΙ- I 
ΡΕΤΑΙ κρατούντες χαοτίνους φανούς.

ΔΟΝ ΓΟΥΣΜΑΝ. (Κ α τ ’  ίοίαν.)

Ποΰ νά ήναι αύτός ό Πασχάλης! Δι’ εμέ 
 ̂ έμφάνισις τοΰ άνθρώπου τούτου είναι δ,τι 

διά τόν ναύτην η έμ.φάνισις τοΰ λάοου εν καιρώ 
τρικυμίας, δ,τι διά τόν Λουδοβίκον ητο μίαν | 
φοράν τό μειδίαμα τοΰ'Ριχελιέ.(Πρός τοΰς ΰπη* 
ρέτας.) 'Γπάγετε. Αύτός ό υιός μου είναι ανυ
πόφορος’ είναι αδύνατον νά τόν εΰρω. (ΓΙρός 
τούς μ ουυικοΰς.) Ίδοΰ διά τόν κόπον σας . . . 
Πλησιάσατε υπό τόν εξώστην καί ψάλλετε 
αυτό τό άσμα. ’ΐίγκωμιάσατέ την με τάς 
ώραιοτέρας λέξεις. Μέ εννοείτε; (Προς ενα 
αΰτων.) Έπανάλαβέ μου αύτόν τόν ταγμα
τάρχην -----

Α '.  ΜΟΥΣΙΚΟΣ (Ά ναγινάσκει.)

I
Με ποιον δνομα να περι βάλλω  
Τήν μελανόφθαλμον σελφίδα 
Τήν εχουσαν τήν κόμην άφειμενην 
'Ω ς  ταγματάρχου  έπωμίδα,
Κ αι είς τα  -/ε'λτ; λελυμένην 
Τοΰ ’Έ ρ ω τ ο ς  τήν ιροινικίοα ;

ΔΟΝ ΓΟΥΣΜΑΝ.

Εξαίρετα! Ή έπωμίς τοΰ ταγματάρχου 
καί ή φοινικίς τοΰ "έρωτος συμβιβάζονται 
εξαίρετα.

Α '. ΜΟΥΣΙΚΟΣ (εξακολουθεί.)
II

Ποΐον ονομα να οώ σ ω  
Εις σε π λάσμα τών αιθέρων,
Κ αί μέ τίνα τών αστέρων 
Κόρη, νά σ ’ άφ ομ οιώ τω  J

'Ωραιότερος σοΰ φίλη,
Εις τοϋ ούρανοΰ δέν εΤοα 
Τήν πόλύιρωτον αψίδα 
Σείριος να άνατείλνι.

Ουτε άνθος παραδείσου 
Μοί δεικνΰ’ ή ’Ισπανία 
Με τό κάλλος, ώ Σιλβία,
Ν’ άμιλλαται τής μορφής σου.

ΔΟΝ ΓΟΥΣΜΑΝ.

Εξαίρετα ! Εξαίρετα ! Προχωρείτε σας
άκολου&ώ. (’Απέρχονται.)

ΣΚΗΝΗ II
ΠΑ2ΧΑΛΠΣ, ΣΑΝΤΑ-ΡΟΖΑΣ, ΙΣΠΑΝΟΙ έξε?χο- 

αενοι άπό τού παρακειμένου δάσους, ενθα 
έκρύ^πτοντο*

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

. „. Καί έπειτα λέγουσιν δτι δ γέρων αα- 
ΐ τος δεν είναι τταράίρρων. Εισθε έτοιμοι; H 

ώρα πλησιάζει. ’Ελπίζω δτι θά παιξωμεν 
ώραϊα τήν κωμωδίαν.

ΣΛΝΎΛ-ΡΟΖΑΣ (Αα^βάνων U  ττς  χεερος ταν 
ΙΙασχάλη.)

Πασχάλη! ©έλω τό πζράσημον τοϋ Βεελ- 
ζεβούλ. Τό ευρήκα! (Δεικνύων τοΰς 'Ισπανούς )

Ι 'Όταν εΐμεθα φοιτηταί εις τήν Μαδρίτην ήθέ- 
I λ.ομεν διασκε δάζον τες νά παραατήσωμεν εις 
Ι μίαν εσπερίδα £ν δραμα, τοΰ οποίου δέσις 
I ητο ή συνωμοσία κατά τοΰ βασιλέως τής 
ι Καστιλλίας Άλφόνσου. ’Εγώ είχα λάβει τό 
Ι πρόσωπον ενός τών συνωμοτών. Οι Kupiot 
I ουτοι εΐ'/ον διαμοιρασθή τά άλλα πρόσωπα . . .  

ΙΙΑΣΧΑΛΙΙΣ 

’Ενθυμείσαι τό μ.έρος σου;
ΣΑΝΤΑ-ΡΟΖΑΣ 

’Κξαίρετα! Θά σοί απαγγείλω τόν δρκον 
τών συνωμοτών. (’Απαγγέλλει.)

Μάρτυρες εστωσαν αΰτα τοΰ ορκου μας έταΐροι 
Τά ύψηλβύχενα βουνά, οί άπορρώγες βράχοι 
'Ο κελαρόζων χείμαρρος . . . .

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Εξαίρετα τωόντι! ’Αλλα τους στίχους 
αυτοΰς προς τό παρόν πρεπει να τοΰς παρα- 
καλέσης νά κατριβοΰν άπό τοΰ Πηγάσου καί 
νά τοΰς μεταποίησές εις πεζόν. "Όταν άπαγ- 
γέλης μή όμοιάζης τοΰς ηθοποιούς εκείνους, 

I οίτινες έκτραχηλίζονται έπί τής σκηνής και



604 Β Υ Γ Ω Ν

οι όποιοι τονίζουν το Ka.V ίψέρα  με τόν 
τόνον τοΰ υπάρχεις η (Hr υπάρχεις · τοϋ 
Άμλέτου. ’Ελπίζω δτι μίαν ημέραν θά ευ
δοκίμησης ώς ηθοποιός.

ΣΑΝΤΑ-ΡΟΖΑΣ

. . . Καί αντί τοΰ Άλφόνσου της Καστίλ- 
λίας ημείς θά έχωμεν τόν Δοϋκα Βαλέριον, 
τόν άρχοντα τοΰ χωρίου τούτου. Ά λ λ ’ έν 
παρενθέσει— άν έκληφθή τό πράγμα υπό σπου- 
Sαίαν έποψιν καί καταγγελθώμεν ώς αληθείς 
συνωμόται τίς θά πιστεύσ-/) οτι ηλθομεν νά 
παραστήσωμεν έδώ την κωμωδίαν;

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Τήν εσπέραν ταύτην ό Δοΰξ είναι εις τήν 
εσπερίδα τής Κομήσσης. Οί κάτοικοι τοϋ χω
ρίου έορτάζουσι καί αυτοί τά γενέθλια τής 
Κομήσσης.— Ά λ λ ’ ενθυμείσαι τό μέρος σου 
Σάντα-'Ρόζα;

ΣΑΝΤΑ-ΡΟΖΑΣ

Πιστεύω. Έν'έναντίαπεριπτοίσει (Δεικνύων 
ενα εκ ιών πολλών.) Ίδοΰ ό ποιητής τοϋ δρά
ματος.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ (Προς τον ττοιηττάν.)

Οικονομία, φίλε μου, οικονομία! 'Όταν τό 
άλεξήλίον μου παλαιώσν) τό μεταχειρίζομαι 
ώς άλεξίβροχον καί οταν τό βαλάντιόν μου 
δέν θά εχτ) πλέον χρήματα τό μεταβάλλω 
εις καπνοσακούλαν. Άφοϋ τό δράμα σου δέν 
ηύδοκίμησεν ώς τραγωδία ελπίζω νά έπι- 
τυχη ως κωμωδία. (’Ακούονται συρίγματα.) 
Αύτό βέβαια δέν είναι τό σύνθημα . . . Κρύ- 
φθητε, διότι έρχεται κάποιος . . . γρήγορα. 
(Κρύπτονται απαντες.)

Σ Κ IIΝII III.
ΔΑΝΙΙΙΛ (Ε ισερχόμενό; άχροπο ϊτ.τ ι κα ι 

άκροώμενος.)

Χωρίς άλλο θά ήτο καμμία συμμορία λα- 
νωων . . . .  (Στενάζων) Μά τά κόκκαλα τοΰ 
Λογιόλα είμαι δυστυχής είς τόν έρωτα. Καί 
αύτό είναι ασθένεια τής οίκογενείας μας. Ό 
πατήρ μου— ό Θεός νά τόν άναπαύσνι— εΐχε 
τήν κα>ίήν συνήθεια νά ερωτεύεται τής ξαν- 
Οαΐς καί ή μήτηρμου, άν τά πράγματα δέν 
συνεβι βάζοντο, Οά ήτο ή δεκάτη πέμπτη 
ερωμένη του, ή οποία τόν έγέλασε. Ό πάπ- 
πος μου— Ό Θ;ός νά τόν συγχωρήση— είχε 
τήν κακήν συνήθεια νά Ερωτεύεται τής μελαγ-

χροιναΐς. Εις τήν Σηβίλλην, έδώ εις τήν 
Τριανα, πέρα είς τήν Τολέδη, είχε δεκαοκτώ  
ζευγάρια μάτια τά όποια έπερίμεναν νά 
τόν ίδοϋν. Καί ό νοΰςτου, ή η καρδία του 
άν θελετε, διότι οι ιατροί μάς έβεβαίωσαν 
ό'τι τά μυαλά του ειχον μεταβληθή πράπολ- 
λοϋ είς άσβέστι,εΐχε γείνει χελιδόνι καί έπε- 
τοϋσε άπό τήν Σηβίλλην είς" τήν Τολέδη καί 
άπό τόν ενα εξώστην είς τόν άλλον. Ά λλ’ 
αύτό τό χελιδόνι δέν κατώρθωσε δέκα έτι) 
νά κάμν) τήν φωληά του, έως ου ήλθε τό 
πλήρωμα τοϋ χρόνου και εΰρήκε τήν μάμ(Λ7] 
μο9ϊ Αυτήν τήν ασθένεια μόνον έκληρονόμησα 
άπό τοΰς προγόνους μου. Παρ’ ολίγον άπίψενά 
γίνω θύμα τοϋ έρωτος. Ίΐθέλησα νά ψάλω ένα 
τραγουδάκι υπο τα παράθυρα τής Φιορέττας 
μου. ’Ενομιζον ό'τι μέ ακούει, είδα μίαν σκιάν 
εις τό παράθυρον, πιάνομαι άπό τάν έξώς-η* 
καί . . . ά.'.ράτητος άπό τήν μέθην τοϋ έρω
τος όρμώ νά τήν άσπασθώ, δτε τά χείλι 
μου συναντούν ένα μύςακα,— υποθέτω ότ ι ήτο 
τοϋ Αντωνίου— ό τρόμος μέ κατέλαβε . .. 
χάνω τήν ισορροπίαν, καί πίπτω κάτω ώς 
διάττων άστήρ . . . Παρ’ ολίγον νά ονομά
ζομαι σήμερον 'Ήφαιστος. Φαίνεται δτι έγεν- 
νηθηκα υπο τόν άστερισμόν τοϋ Καρκίνου, 
όιοτι όλα αύτά τά έπεισόδ ια αλλέως δέν εξη
γούνται. Είπε μου μέ ποιον πηγαίνεις νά σοϋ 
είπώ ποιος είσαι, λέγει ή παροιμία. "Ε! λοι
πόν . . . ’Εγώ δστις έχω τήν τιμήν νά ήμαι 
ε’.ς την υπηρεσίαν τοϋ Καζανόβα πώς θέλεις, 
Κύριε, νά ήμαι γνωστός; Τουλάχιστον άν δέν 
ή το τό μανδήλι εί; τά παράθυρον . . .

ΣΑΝ ΤΑ-ΡΟ ΖΛΣ_ (Κατ' ιδίαν, προκύητων 
άπ'ο τ ι; κρύπτης του.)

Φαίνεται οτι καί ή φλυαρία είναι ασθέ
νεια τής οίκογενείας του. Ά ν  έξακολουθή, 
άκόμη . . .

Π Α ΣΧ Α Α Π Σ (Έπι'ϊη;.)
"Αν έχη σκοπόν νά μάς εΐπ/] δλην τήν 

γενεαλογίαν του . . .
Δ Α Ν ΙΙΙΛ

Ποϋ εΐμαι . . . Διάβολε ! συμπεραίνω ό'τι 
είμαι είς τό Φρέαρ τοϋ Δράκοντος, δπου Οά 
έλθω μετ’ ολίγον μέ τόν κύριόν μου. 'Υπό
θετου δτι έχει τόν δάκτυλόν του καί έδώ ό 
ΙΙασχάλης.

Π Α Σ Χ Α Λ Η Σ  

"ΙΙ/,ουσα τό δνομά μου.
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Δ Α Ν ΙΙΙΛ  (Χ ω ρ ίς  ν* τον άκούσιρ.)

. . . Αυτός δ πονηρός Ιησουίτης!
ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

ΤΑ ! τό τέρας. Έάν ήδυνάμην ..  . Σάντα- 
'Ρόζα, πρέπει νά τόν άναγκάσωμεν νά μάς 
ά'ρήσ·(ΐ_ήσύχους.

Δ Α Ν ΙΗ Λ

Ακούω συνομιλίαν. ΤΛ !  θεέ μου' είναι τα 
φαντάσματα. Θά κάμω καλά, δια νά έχω 
περισσότερον θάρρος δταν έπιστρέψω, νά πε
ράσω άπό κανένα πρακτωρεΐο τού Βάκχου 
καί νά πίω είς υγείαν τής Φιορέττας μου.

Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ 

Πρέπει νά προσποιηθώμεν τά φαντάσματα. 
Δός μου τόν λευκόν σου επενδυτήν. Ακολουθεί. 

Δ Α Ν ΙΗ Λ  ( ’Έ ιρ ο μ ο ; καί ζητών νά ού -p j.)

Τί ά ίούω'. Παναγία τήςΣυβίλλης. (Όρμώ- 
σιν ε’.ς τήν Σκηνήν δ Πασ/άληςκαι οι άλλοι πτερ- 
νιζόμενοι, ό Δανιήλ αφανίζεται. Εκαστος κατα
λαμβάνει τήν θέσιν του.)

Π Α ΣΧ Α Α ΙΙΣ  

Έπί τέλους άνεχώρησεν ό έρωτόληπτος 
Δανιήλ. Εμπρός ! Ό ποιητής! ποϋ είναι ό 
ποιητής ;

Ο ΠΟΠ ΙΤΙΙΣ

Παριόν.
Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ 

Λάβε τήν τιμήν νά ήσαι ό υποβολεΰς, διότι 
ενθυμείσαι καλλίτερα τά μέρη. (Τόν οδηγεί 
όπισθεν τής Σκηνής.) Σάντα-Ρόζα! Είσαι ό'Ρο- 
δριγος. Ένθυμοϋ τ ί σοι εΐπον. Οί άλλοι;

ΣΑ Ν Τ Α -Ρ Ο ΖΑ  

'Όσον δι’ αύτοΰς έσο ήσυχος. "Εκαστος 
ενθυμείται τό μέρος του καλλιστα. Αλλα 
δέν ήκουσες κρότον;

Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ 

Γρήγορα είς έργον! Είναι ό Καζανόβας. 
(Κρύπτονται.)

ΣΚΗΝΗ IV.
ΔΟΝ ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ, Δ Α Ν ΊΗ Λ .(Μ ε πολεμικήν στολ-ήν) 

ΑΛΦ Ο ΝΣΟΣ

Τύ/7] αγαθή! φθάνω πρώτος.
Δ Α Ν ΙΑ . (Κ α τ ’ ίοίαν.)

Πρό ολίγου ήμην ό ‘Έρως, τώρα έχω τήν 
τιυ.ήν νά ήμαι ό "Αρης. (Προσπαθεί νά σύρη 
τό ξΐφίς του.) Διάβολε! Νομίζω δτι γυρίζει

δλος ό κόσμος. νΩ! νά μ’ έβλεπ’ ή Φιορέττα 
[λέ αυτήν την στολήν. [Ένω προσπαθεί νασυρη 
το £ίφος του λύεται η ζώνη καί ττιπτε'..] Α ! τ 1 
τρέχει. (Θέλει νά φύγ'β.)

Α ΛΦ Ο Ν ΣΟ Σ. (Κ ρατώ ν  αύτόν άπό τ ι ς  y.sifo ';·) 

Τέρας ! Ποϋ με άφίνεις ;
Δ AN III.λ. ( Ί 5 ί α ) .

Μοϋ φαίνεται δτι έχω τιυρεττό.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

Δεν ακούεις βήματα ;
Δ Α Ν ΙΙΙΛ

Πολΰ ελαφρά καί ίιποθέτω δτι έρχονται 
κουνέλια.

ΑΛΦ Ο Ν ΣΟ Σ. (Κ α θ ’ εαυτόν).

Είναι οί συνωμόται.
Δ Α Ν ΙΗ Λ  ( Ί 3 ί α )

Δανιήλ! Έκαμες μεγάλο λάθος νά έλθ/,ς 
έδώ. Καί αύτό άπό τήν γλώσσαν τών Κυ
ρίων εΐ; τήν γλώσσαν τών υπηρετών μετα
φράζεται. . . .  κουταμάρα.

ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ 

Δεν ήκουσες συρίγματα! Νομίζω οτι είδα 
μίαν χεϊρα όπισθεν τών δένδρουν.

Λ Α Ν ΙΗ Λ  (Κ,αδ’ Ιαυτο'ν.)

Μία χήρα! Τί θέλει ή χήρα εδώ τοιαύ- 
την ώραν. (Γεγονώς)· Πώ; τά ει^ευρετε ό .ι 
εΐναι γήρα;

ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ 

Ίδέ κινείτα ι. . .
Δ Α Ν ΙΗ Λ

Πηγαίνει ίσως είς τό νεκοοταφεΐον νά 
κλαύσν) τόν σύζυγόν της.

Α Λ Φ Ο Ν ΣΟ Σ

Είσαι ανόητος.
Δ Α Ν ΙΗ Λ

Ευχαριστώ. Αύτή ή χήρα ύποθέτο) δτι 
εχει καμμίαν μυστικήν συνέντευξιν έδώ. 

ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ ( ’Ά π ε λ π ι ; κατασκοπεύων τά  π έρ ιζ .)

Ποία χήρα άνόητε; Είσαι άνυπόφορος. Δέν 
βλέπεις μία χειρ νά κινήται όπίσω άπό τά  
δένδρα;

Δ Α Ν ΙΗ Λ

Διάβολε! Ζητώ συγγνώμην έπήρα άλλέως 
τό πραγμα.

ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ 

Ά λλά ποϋ είναι λοιπόν; Μέ ήπάτησαν;
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Δεν εΐναι δυνατόν. (’Ιδία). Αισθάνομαι ρίγος' 
άλλά υποθέχω δτι δέν είναι αποτέλεσμα δει · 
^‘Ζί· (Ιΐροί τον Δανιήλ, οστις στρέφεται ώςάνε- 
μομυλος.) Δια τι στρέφεσαιπερι τον άΕονά σου ; 

ΔΑΝ ΊΗ Ο

Κύριε. . .  έχασα τήν σκιάν μου· καί ετοι
μάζομαι νά μισθώσω κή?υκα,(’Έκπληχτος.)ΤΑ ! 

ΑΛΦ Ο Ν ΣΟΣ (Π ίπτω ·/ είς τά  γ ό ν α τα ,)

Τί τρέχει ζώον;
ΔΑΝΙΗΛ

Τίποτε, Κύριε, τίποτε. Τήν εύρηκα.

2 Κ IINil V.
’ Ακούονται συρίγυ.ατα· ό ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ εγείρεται π ε - ' 

ρίτροριος & Δ Α Ν ΙΗ Λ  τακτοποιεΓ τό ξΓφο'ς του.

Εϊσε'ρχεται ό Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο ΖΑ Σ . 

ΣΑ Ν Γ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ
Άλφόνσε.

ΑΛΦ Ο ΝΣΟΣ 

Ά  ! είσαι σύ Σάντα-'Ρόζα;
Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο ΖΑ Σ

Είσαι μόνος;
ΑΛΦ Ο ΝΣΟΣ

Μόνος.
ΣΑ Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  

Καί ό άλλος;
Α ΛΦ Ο Ν ΣΟ Σ

'Γπηρέτης.
Δ Α Ν ΙΗ Λ

Δανιήλ ! Κύριε’ Δανιήλ! Εκείνος ό όποιος 
έκαμε συντροφιά μέ τοΰς λέοντας ήτο ό τρισ 
χιλιοστός πάππος μου, έάν άρχίσωμεν τήν 
αριθμησιν άπό ανάποδα.

Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  

Ειξεύρεις τό σύνθημα;— 'Ηρακλής.—  
δ α ν ι η λ

Λ · Ο Αον 'Ηρακλής— τόν γνωρίζω 
αυτόν τόν Κύριον, ό όποιος κατέβη εις τόν 
''Αδην. . .  νά κλέψη τήν σύζυγόν του. . .  ν£ ι 
ημην μαθητής καί έγώ μίαν φοράν.

ΣΑΝΤΑ-ΡΟΖΑΣ 
Το πρώτον ναί' τό δεύτερον δχι. Εκεί

νος ητο ό Όρφεύς.
Δ Α Ν ΙΗ Λ

rA ! Ό-Δόν Όρφεύς. . . .
Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  

Δ-ν sivoci αλήθεια ότι είσαι βλίγον άγ;οϊ-

j (ΓΙρος τόν Άλφόνσον, ίδια.) Φαίνεται δει
λός όεν .είναι καλλίτερον νά μή ήναι έδώ ; 

Α ΛΦ Ο ΝΣΟΣ

_ Δανιήλ' δύνασαι νά' έπιστρέψγ,ς εις τήν οι
κίαν καί μετά ήμίσειαν ώραν σε άναν.ένω. 
( Ο  Δανιήλ έςερχεται συρίττων.)

ΣΑ Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  

’Ακούω κρότον. "Ας εΐπωμεν τό ιδιαίτε
ρον σύνθημα. (Π λ η σ ιά ζω ν  εις τό β ά θ ο ς .)  Ad 
cuculibus.

A . ΣΥ Ν Ω Μ Ο ΤΗ Σ (Π ροκύπτων b . τοϋ βάθους 
p.* δαυλόν ά ν τα ^ ίνο ν .)·

Pro cuculifcus.
ΙΙΑΣΧΑΛΜΣ ( Έ κ  του βάθους φ ^ ω ν  π ρ ο σω π ίδ α .)

Ad cuculibus.
ΣΑΝΤΑ-ΡΟΖΑΣ (ΓΙρος τον Ά λφ ο νσ ’ον δείχ.νύων 

τον νεο«λΟο'ντα.)

Είναι εϋγενής τις ιππότης, δστις θέλει νά 
μέν/] άγνωστος.

ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ

Και ο μυστηριώδης ούτος άνθρωπος ονο
μάζεται ;

Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο ΖΑ Σ

’Ονομάζεται ό Μ ί.Ιας ιππότης.
Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ (Κ α τ ’  ιδίαν· πλησιάζων πάντοτε 

είς τό βάθ ος .)

’Εμπρός ποιητά ! Ά λ λ ’ αύτός ρεμβάζει. 
Εισέρχονται οί άλλοι ΣΥ Ν ίΙΜ Ο Τ Α Ι.

Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο ΖΑ Σ  (Μ : το’νον τραγικο’ν . )

Άλφόνσε. Διά τι άπορεΐς; Δεν άνέμενες 
έδω τήν ’Ισπανίαν; (Ααμβάνων αύτόν έκ τής 
χειρός.) Ιδού αύτή!

ΑΛΦ Ο ΝΣΟΣ (Έ ν β ο υ σ ιω ν .)

 ̂ Τίς εΐναι έκεΐνος, δστις θά με καλέσν;δει
λόν; (Σύρο») τό ξίφος του.) 'Όπου ή τύχη αε 
καλέσ'/j είμαι έ'τοιμος . . . .

Σ Α Ν Γ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  (Κ τ ύ π ω ν  τό έδαφος και ά π ο -
τεινήλενος προς τινα όπισθεν ττ,ς Σκγ-,νί,ς.)

Εμπρός λοιπόν. —  Άλφόνσε, γνωρίζεις 
τον τύραννον εκείνον, δστις ήρπασε τοΰ πέ- 
νητος τάν άρτον καί οργιάζει μέ τόν ιδρώτα 
τοΰ γεωργού; Ό ά'νθρωπος ούτος είναι 5 
Δουξ Βαλέριος. Eivat ο άρχων τοΰ χο>ρίου 
τουτου, οστις αφήρπασε τής Καρλόττης πάντα 
τά φέουδα. Ιδού βραχίονες στιβαροί- έχου- 
σιν άνάγκην αρχηγού. Γενοΰ σύ κεφαλή "καί 
άς έλευθερωθη ή Κ α σ τ ι λ λ ί α , . (Ιδία tied
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Ιπιπλήτ-ών Ιαυτόν.) Διαβολε η Ισπανία ήθελα 
νά εΐπώ ή ή Τριάνα.'Ό Πασχάλης μέ 'συνε- 
βούλευσε μόνον νά μεταφράσω τούς στίχους 
είς πεζόν καί έλήσμόννίσε νά μοι είπτ νά 
αντικαταστήσω τήν Κασΐιλλίαν.

Α ΛΦ ΟΝΣΟΣ 

Έ γώ ... Ά λλά  δέν θέλω πρωτεία. Ί ΐ  
τύ/η άς ορίσν) τόν Αρχηγόν.

Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  

Αύριον δταν σημάνη μεσονύκτιον, δταν
* / \ \ «. / > / Ayα/.ουσνις τήν φωνήν τουκερ&τος . . ο~οτανε·ις 
τού βουνού τήν κορυφήνΐδί,ς πυράν επάνω ·... 

ΙΙΑ Σ Χ Α Λ Η Σ  (Κ ρΰφα· σείων τϊ\ν χ,εϊρα τοϋ
Σάντα-'Ρ ο ’ζα.)

Αί! Τί κάμνεις ; . . .  Δέν σοι είπα νά κα- 
ταστρέψγ,ς τόν ρυθμόν;

ΣΑ Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  

. . . .  'Ημείς τήν στιγμήν εκείνην "θά ήμεθα 
ίττό τά μέγαρα τοΰ Βαλέριου" οί χωρικοί θά 
•ήναι εί; τά όπλα καί είς, τόν όποιον ή τύχη 
θά έκλέξϊ], μέ έγχειρίδιον οξύ τόν τύραννον 
θά πλήξ/j. . .  (Ίδια.) Αιωνίως οί στίχοι!

Α ΛΦ ΟΝΣΟΣ 

Ναί' άς σημάνϊ] ή ώρα έκείνη. Ό Άλφόν- 
σος είναι έτοιμος νά άποθαννι πρώτος. 'Ιπ- 
πόται δοκισθήτε! (’Ακούεται ό ΰποδολεϋς έττα- 
ναλαμβάνων τό ό ρ κ ι σ 0 ε ΐ τ ε.)

Σ Α Ν Τ Α  ρ ο ζ α ς  

Είναι ή ήχώ Άλφόνσε.— Ίππόται όρκι- 
σθεΐτε.

ΙΙΑΝ ΤΕ Σ
Όρκιζόμεθα νά έλευθερώσωμεν τήν Κα- 

ετιλλίαν.
Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ

’Ά ς ήναι μάρτυς ο ©εός τοΰ όρκου μας- 
τά υψηλαύχενα βουνά, ο’ίάπορρώγες βράχοι,ό 
κελαρύζων . . .  (Ίδια.) Έλησμόνησα δτι έδώ 
δέν ε/ειτόν τόπον του έ χείμαρρος. (Γεγονώς.) 
Ό κελαρύζων μακράν... καταρράκτης.

ΓΙΑΝΤΕΣ

"Ας ήναι μάρτυς τοΰ δρκου μας.
ΑΛΦ ΟΝΣΟΣ 

Ιδού οί κλήροι. '11 τύχη άς υποδείξτι τόν 
αρχηγόν. (Γίνεται κλήρωσις.)

Σ Α Ν Τ Α  ΡΟ ΖΑΣ (Ά ν α γ ιν ώ σ κ ω ν  ίνα κ λ ϊρ ον .) 

— Δον Άλφόνσος Καζανόβας.—
Π Α Ν ΤΕ Σ

Ζήτω Ο Άλφόνσος! (ό Πασχάλης γίνεται 
άφαντος.)

Α ΛΦ ΟΝΣΟΣ (Π άντοτε ένίουσιών).

Τύχη- σοί ευγνωμονώ. Έγώ λοιπόν θά 
ήμαι ό έλευθερωτής τών δυστυχών τούτων 
χωρικών; Ιίΐμαιιδικός σας!Δύναμαινάφθάσω 
μέ/ρι τής κλίνης του μόνος καί νά πλήξω 
τήν καρδίαν του. Τίς θά κρατήσω τόν βρα
χίονα μου ; Αύριον δταν σημάνη τό κέρας . . .

2 Κ Η Ν Η  ΥΙ
Η Α Σ Χ Α Λ ΙΙΣ  εισερχόμενό; ανευ π ροσω π ίδος.

Τετέλεσταιϊ Τά ώτα τοΰ Δουκός έφθασαν 
εως έδώ.

Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ

Διάβολε! Τότε οί όνβι έχασαν τό διακρι
τικόν των σημεΐον !

Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ

Τετέλεαται’.Ό  Δούξ έμαθε τά πάντα.—  
(Προσποιούμενος δτι βλέπει πρώτην φοράν τον 
Άλφόνσον.) ΫΑ ! καί σύ έδώ. Τί βλέπω! Δέν 
ακούετε κρότον ; ('Ο Άλφόνσος ζητεί νά φύγη.) 
Έλθέ- έλθέ- πρέπει νά έγκαταλείψν,ς τά δά
σος τούτο.

Α ΛΦ Ο ΝΣΟΣ (Τρέχων κ α τά  [ΐϊκ ος  τ ί ς  σκ η ν ίς .)

Νά φύγω.. άλλά πόθεν .. πώς.. ποΰ.. 
Δέν θά με ά/αγνωρίσουν ;

Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ (Σύρων αύτόν άπό τ ί ς  χειρο.;.)

Έλθέ θά κρούσωμεν τάς θύρας μιας χω
ρικής τής όποιας θά λάβης τά ενδύματα. Έλθέ 
ό κίνδυνος πλ.ησιάζει. (Τόν σύρειεξο) τής Σκηνής) 

χ\ΑΦ 01ΝΣ0Σ (Έ π ισ τρ έ φ ω ν .)

νΑφες με θά υπερασπισθώ έμαυτόν. . .  Εί-
ξεύοεις----

Π Α ΣΧ Α Λ Η Σ (Σύρων αύτο’ν .)

Έλθέ. Έλθέ. (’Εξέρχονται.)
Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ  ( ’ Ε ξάγων τόν ποιητν,ν .)

Ή Κωμωδία έτελείωσε
Ο Π ΟΙΗ ΤΗ Σ (Κεκονιαρ.ενος και ϋποφε'ρων 

άπό δύσπνοιαν.)

Άνέπνευσα έπί τέλους.
Σ Α Ν Τ Α -Ρ Ο Ζ Α Σ

Δυνάμεθα νά άπέλθιομεν τωρα. Και οστις 
δέν μας χειροκροτήσν; έπειτα άπό αύτήν τήν 
κωμωδίαν τάν άποκαλώ άνόητον. ( ’Α π έρ
χονται )

2ΚΗΝ Η VII
Δ Α Ν ΙΗ Λ  (Μ έ ι  τι ν ιδίαν στολήν ο ίνοβαρτς .)

’Έφθασα. Εΐναι μία ώρα άφότου έσήμα- 
νεν ή μεσημβρία τής νυκτός. (Παρατηρων τήν



«08 Β Υ Ρ Ω Ν

κινουμένην ενός δένδρου) 5/Ε! Τίς ε ί ; Τό σύν-
Φ ψ α ! Διότι (Σύρων το ξίφος.) νΕ! Δέν
ακούεις; (Προχωρεί δύο βήματα, έπειτα ί'σταται 
δειλιών.) Μήπως ήναι κανένα φάντασυ.α ; 
(Ζητεί να πλήξη τόν κο ρ έο ν  το υ  δένδρου κ α ί το 
ξίφος μένει έμπεπηγμένον έπί τοΰ δένδρου και Ινώ 
ζητεΐ να τό άποσπάση μεθ' άρμης, τό ξίφος άπο- 
σπαται και ό Δανιήλ πίπτει κάτω.) Βοήθειαν ! 
Γείτονες!

ΣΚΗΝΗ VIII '
ΠΑΣΧΑΛΙΙΣ άο.1 ΑΛΦΟΝΣΟΣ ενδεχόμενός 

γ υ να ικ ε ία ν  σ τολχν.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ (Π.λησιάζ»ν·]

"Ε! Τίς ζητεί βοήθειαν ; Δ ! εΐσαι σϋ Δα
νιήλ.

ΔΑΝΙΗΛ (Έ γ ε ιρ ο ν .ε νο ;.)

'Γποθετω Κύριε . . .
ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Δανιήλ ! Είσαι τίμιος άνθρωπος.
ΔΑΝΙΙΙΛ

Δ ιατί; άμφιβάλλεις;
ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Συνόδευσε τήν Κυρίαν αύτήν εις τήν οι
κίαν της. Έάν πάθη τίποτε θά μοι δώσης 
λόγον. Καλήν νύκτα. (Εξέρχεται.)

ΔΑΝΙΙΙΛ

Μία Κυρία . . .  νΩ! Διάβολε! 'Γποθετω 
δτι θάήναι εκείνη ή χήρα, τήν οποίαν έβλε- 
πεν ο Δον Άλφόνσος. Δέν ειμπορώ νά μάθω 
έαν ήναι εύμορφη; (Πλησιάζων ζητεί νά τήν 
ιοη, ό Αλφόνσος στρέφει τό πρόσωπον.) Αύτή 
στρέφει καθώς δ ανεμόμυλος. (Τή προσφέρει 
τόν βραχίονα.) Κυρία . . . .

ΣΚΗΝΗ IX
Εισέρχεται ό ΥΠΗΡΕΤΗΣ του ΣΑΤΝΛ-ΡΟΖΑ.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Δανιήλ.. . Είδες τον Κύριόν μου;
ΔΑΝΙΗΛ

Τόν Σάντα-'Ρόζα; Δέν είδα τίποτε.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Μά είναι ανάγκη . . .  (Βλέπω ν τήν Κυρίαν.) 
ΤΑ ! βλέπω δ τ ι. . .

ΔΑΝΙΗΛ

Δέν βλέπεις τίποτε. Τρέξε νά προφθάστις 
τόν Κύριόν σου. Αύτήν τήν στιγμήν είναι 
μόλις δέ/.α βήματα μακράν.

ΐ  ΠΗΡΕ IΗΣ (’Επι μάλλον πλησιάζων.) ■
Δεν πειράζει εαν όεν τόν ευρω αμέσως. . , 

δέν είναι βία.
ΔΑΝΙΙΙΛ (Έν oMtojiV.)

Μά πώς δέν είναι β ία ...  (Πρός τόν Ά λ -  

φονσον.) Κυρία . . .  νομίζω καλόν νά πηγαίνω- 
μεν . . .  OtOTi οι πετεινοί τοϋ χωρίου ήρχισχν 
νά καλημερίζωνται αναμεταξύ των. 

ΥΠΙΙΡΕΤΗΣ 
Νά σας συντροφεύσω καί έγώ ;— Θά ιχοι 

τό επιτρέψετε, Κυρία;
ΔΑΝΙΗΛ (’Ιοία.)

Δέν είναι τρόπος νά τόν στείλω εις τόν 
Διάβολον;

ΪΠΗΡΕΤΙΙΣ (Λαμβάνων τον άλλον βραχίονα 
τοϋ Άλοονσου.)

Κατοικείτε πλησίον;
ΔΑΝΙΙΙΛ

Μάς κάμνετε τήν χάριν νά μας απαλλά
ξετε τής παρουσίας σας;

1ΙΙΗΡΕ1ΗΣ (Σύρων προ; το μέρο; του τον 
’Λλφονσον.)

Θά τήν συνοδεύσω έγώ!
ΔΑΝΙΙΙΛ (’Επίση;.)

Έγώ θά τήν συνοδεύσω!
-ΑΛΦΟΝΣΟΣ ('Ραπίζων και του; δύο.)

Ζώα ! (Ό Δανιήλ μένει ενέος.)
ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Δανιήλ ! Σοϋ παραχωρώ τά πρωτεία. 
(’Απέρχεται.)

ΔΑΝΙΗΛ (Ίϊία.)
Είναι δνειρον ή είναι αλήθεια;

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 
Μήεϊπτις τίποτε διότι σέ κρεμώ. Εμπρός! 

ΔΑΝΙΗΛ
Ό Θεός νά συγχωρήσν· τάς ά'/,αοτίας μου.

> \ / ν • # ' - . 1 1  ι  ν * I
(  Λ π ερχονται.)

Σ Ιν 11 ΝII X
Εισέρχεται ό ΔΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ oor,γούμενο; 

ΰ-ό ενϊ; ϋπτ,ρε’του κρατούντο; οίνον.
ΔΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Νομίζω δτι είδα δύο άναχωροϋντας. Έάν 
συλλάβω αύτόν τόν άθλιον, δστις έχει τήν 
τόλμην νά κτυπα έν καιρω νυκτός τάς θύρας 
τών τιμίων ανθρώπων θά τόν ενταφιάσω 
ζώντα. Φέγγε! Φέγγε! Χωρίς άλλο είναι 
αύτοί τοΰς όποιους βλέπω. (ΙΙροχωροϋσιν.)
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ΣΚΗΝΗ XI
Ή  Οικία. τοϋ Δον Γουσμάν. Σ κ ο τ ο ;.

ΔΟ Ν  ΓΟ Υ ΣΜ Α Ν

Αύτός δ υιός μου είναι ανυπόφορος. Είναι 
ή πρώτη σχεδόν ώρα τής νυκτός καί δ Ά λ 
φόνσος είναι ακόμη έξω.—  Δανιήλ! —  Ούτε 
Δανιήλ, ούτε Δανάη. (Πλησιάζων εις τό δωμά- 
τιον τής Σιλβίας.) 'Ο άγγελός μου κοιμάται. . .  
Άλλά παρετήρησα άπό τίνος δτι είναι μελαγ
χολική. ΤΑ ! Σιλβία. μή έμπιστεύσαι εις τους 
νέους. Ot άνθρωποι ούτοι δμοιάζουσι τήν 
άοάχνην, ή οποία υφαίνει τόν ιστόν της είς 
μ ία ν "  γωνίαν της στέγης καί άφοϋ συλλάβη 
τήν μυΐαν εις τά δίκτυά της έπειτα εγκατα
λείπει τό ύφασμα εκείνο διά νά στήσν) είς 
άλλο μέρος τήν μυιοπαγίδα της. *0 έ'ρως τών 
νέων ομοιάζει τήν πυρίτιδα ή οποία αναφλέ
γεται έν ροπή οφθαλμού. 'Ημείς οί οχι έφη
βοι πλέον— διότι δέν είμπορεϊ κανείς καί νά 
μας ειπτ] άλλοτι— σκεπτόμεθα διαφορετικα | 
πολύ.— Τώρα είναι ή καταλληλος στιγμή 
νά κολλήσω είς τήν θύραν της τοΰς στίχους . . .  
(’Εξάγει εκ τοϋ θυλακίου του χαρτίον τι.) Είναι 
αύτοί χωρίς άλλο. (Τό προσκολλά εις τήν θύ
ραν τοΰ δωματίου τής Σιλβίας.) ΑυρίΟν, όταν 
έξυπνήση καί άνοίξν) τήν θύραν θα ανάγνωση 
αύτοΰς τοΰς στίχους, τοΰς οποίους μοι εγρα- I 
ψεν δ Πασχάλης. 0α  ϊδω οποίαν έντύπωσιν 
θά προξενήσουν εις αύτήν.

ΣΚΗΝΗ XII
ΔΟ Ν  ΓΟ Υ Σ Μ Α Ν , ΣΙΛ Β ΙΑ  (λάβρα  εϊσελΟοϋσα.)

Σ ΙΛ Β ΙΑ  ( ί δ ι > )

'ϊποθέτει δτι κοιμώμαί. Τόσω καλλίτερα 
διότι δέν έπιθυμώ νά άκουω τας έρωτικας 
του θωπείας.

ΔΟΝ  ΓΟ Υ ΣΜ Α Ν  (Παρατκιρων δια. τ ΐ ;  ό π ΐ ;  τοϋ 
κλείθρου.)

’Ά ς μή διαταράξω τόν ύπνον της. Καλήν 
νύκτα, Σιλβία μου, καλήν νύκτα. (Άσπάζεται 
τό κλεΐθρον τής θύρας και απέρχεται.)

Σ ΙΛ Β ΙΑ

. .  . Ποννιρόν γερόντιον, θά μοι πληρώσεις 
μίαν ημέραν άκριβά πολΰ τάς μηχανορραφίας 
σου. Λέγεται πατήρ καί άφήκε τον υιον του 
νά γίνεται τό παίγνιον τών εύγενών καί θύμα 
της δολιότητος τοϋ Πασχάλη. Ενισχύει την 
απάτην τοϋ Άλφόνσου καί τόν έξημμένον

ερωτά του πρός τήν Καρλότταν, διά νά ήμαι 
ζηλότυπος, διά νά τόν μισήσω.—  Πτωχή 
κεφαλή!— Δύναμαι ποτε νά μισήσω εκείνον 
μετά τοϋ οποίου ώς άόελφή ανετραφην, εις 
τοϋ οποίου τήν καρδίαν έζήτησα τήν υπαο- 
ξιν, άφοϋ έν τώ κόσμω καθ’ δ ορφανή δεν 
ήδυνάμην νά ζήσω! Διατί ή αναμνησις ή 
ηχώ αύτη τοΰ παρελθόντος— νά όιπλασιαζν] 
τήν δυστυχίαν μου; Ποσάκις υπό την αυτήν 
στέγην παιδία έτι δέ εψελλιζομεν το ασμα 
τής νεότητος! Ποσάκις ήνωμεναι αι ψυχαί 
μας δέν έπανέλαβον σιωπώσαι την αυτήν 
προσευχήν καί ήσαν ηνωμένοι οι ποθοι μας 
καί τά όνειρα τής χρυσής ηλικίας! Ποσάκις 
ύπό τήν φυλλάδα, υπό τό τρέμον φώς τών 
άστέοων δέν έψελλίσαμεν τόν δρκον τής αγα· 
πης καί δέν άντηλλάξαμεν τών ασπασμών 

I τών άδελφών! Νύξ, διατί μάς επροδωκες εις 
τήν ζηλυτυπίαν; Έλησμόνουν οτι ημην δρ- 
φανή. Εις τοΰς δφθαλμούς του άνεγίνωσκα 
τήν εύτυχίαν καί τώ προσέφερα τήν καρδίαν 
νά άναγνώσϊ] τόν έ'ρωτά μου. Καί τώρα . . . 
"Οχι δ Άλφόνσος θά έπανέλθ·/] είς τοΰς κόλ- 

I πους μου καί θά ήμαι άκομη ή πίστη του 
Σιλβία. (Σημαίνει τό ώρολόγιον.) Σημαίνει η 
πρώτη ώρα τής νυκτός. Είναι ή ωρα τής 
προσευχής μου. (’Ανοίγει τήν θύραν καί βλέπει 
Ιπ’αύτής χαρτίον προσκολλτιμένον.) Τι βλέπω... 
(Εισέρχεται είς τό δωμάτιον της λαμβανει το ανημ- 
μένον κηρίον καί εξέρχεται.) ’Επιστολή ερωτικ/ι 
τοΰ Δον Γουσμάν. (Άναγινώσκει.)

—  Καλή μου Έλβίρα —  Διατί θέλεις νά 
ήμαι δυστυχής; Ά φ ’ ού εις σε εναπεθεσα 
τάς ελπίδας μου διατί μοί άρνεΐσαι τήν εύ- 

I τυχ ίαν;
Τί θά γείννϊ! τό άνθος έάν λειψϊί ή δρο- 

I σος ; Τί θά γείννϊ ή ήμέρα έάν λείψη τό φώς ;
I 'Γί θά γείνω καί έγώ έάν μοί λείψϊί η Έ·λβιρα;

Τ. Γ. Τήν ένδεκάτην τής εσπέρας Οά ήμαι 
ύπό τόν εξώστην σου.—

Χ ά! Χ ά! Περίφημα· ό Δον Γουσμάν θέλει 
I νά έχη ανοικτόν λογαριασμον με όυο έρω- 
I μένας. Ά λλά  ποία είναι αυτη η Ελοιρα; 

’Ά ς κρύψω τήν έπιστολήν αύτήν. Ωραίος 
θησαυρός! (Εισέρχεται.)

ΣΚΗΝΗ XIII
ΔΟΝ ΓΟΣΜΑΝ (Κρατών λαμπτϊρα.] 

Διάβολε! Διάβολε! Τί έπαθα. (Βλέπων ί>ζ·.

7
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λείπει το χαρτί ον άπο τής Οΰρας.) Ή επιστολή 
άνελήφθ71. Τήν είχα αντιγράψει διά νά τήν 
έχω ώς υπόδειγμα δταν ήθελα νά γράψω εις 
τήν Σιλβίαν μου καί άντ'ι νά κολλήσω τους 
στίχους έκόλλησα αύτήν. (Άναζητών αύτήν 
πάντοτε.) Απελπισία! Ή Σιλβία (ραίνεται 
οτι ηνοιξε τήν Ούραν της καθ’ ήν στιγμήν 
έγώ έξηρχόμην. Ανόητε Γουσμάν! ’Ανόητε 
Γουσμάν! (Εξέρχεται.)

ΣΚΗΝΗ XIV
ΔΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΛΦΟΝΣΟΣ, ΔΑΝΙΗΛ.

(Κ ;* τ δ ν  χάρτινον φ α νό ν .)

ΔΑΝΙΗΛ (X m j'i ,- νά ϊίτ , τόν Δον Γ ρ τ ,γ ^ ιο ν ) . 

Κοιμούνται όλοι . . .
ΑΛΦΟΝΣΟΣ (Ά π ο ρ - ίπ τ ω ν  τή ν  γυνα ικ ίΓ αν σ το λή ν .) 

Τόσω καλλίτερα.
ΔΑΝΙΗΛ

Ά λλά  κάποιος μάς ακολουθεί . . .
ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

©ά ήναι ή σκιά σου.
ΔΑΝΙΗΛ

Άνθρωπος! άνθρωπος! 'ϊποθέτω δτι έμ- 
βήκε άπό τήν καπνοδόχον, έκτος άν έλη- 
σμόνησα τήν θύραν ανοικτήν.

ΔΟΝ ΓΡ1ΙΓ0ΡΙ0Σ  (Πλησιάζω·/)

Κύριοι μου! Μή_ έκπλήττεσθε έάν είσέρ- 
χωμαι τοιαυτην ώραν εις τήν οικίαν σας. 
Ανταποδίδω τά ίσα. (Προί τον Άλφίνσον.) 
’Ονομάζομαι Δον Γρηγόριος— Φερνάνδος—  
’Ιάκωβος —  Δέλα-Μαρία. —  Κατοικώ έκεΐ 
δπου γνωρίζετε. Περιμένω τοΰς μάρτυράς σας. 
(Θέλε*. ν’ άπέλθ/].)

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

• . . Καί δ ια τ ί;
ΔΟΝ ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΣ 

Τις σας εόωκε το δικαίωμα νά κτυπάτε 
εν καιρώ νυκτος τας θύρας τών τιμίων άν- 
θρωπων; Περιμένω τοΰς μάρτυράς σας. ('Ρί- 
πτει το '/ειροκτιον του καί απέρχεται.)

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

Μονομαχίαν! Ά ! ή τύχη μέ κατατρέχει.
( Ο Δανιήλ λαμβανει το χειρόκτιον.) Σΰ τό ή’ρ- 
πασες; Τοτε εγώ έξιόφλησα τόν λογαοια- 
σμόν μου. Σΰ θά μονομάχησες.

ΔΑΝΙΗΛ

®/} °χι σας τό δίδω οπίσω καί έρχον
τα ι τά κλάσματα εις τόν αύτόν παρανομαςήν.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

Υπάρχει τοιοΰτος νόμος. Τώρα δέν είναι 
ου να τόν νά μονομαχήσω έγώ. Στείλε τοΰς 
μαρτυρας σου. (Εισέρχεται.)

ΔΑΝΙΗΛ

Αυτή η δουλειά δέν πηγαίνει καλά. Νά 
μονομαχήσω έγώ διά λογαριασμόν άλλου! 
Δεν ^συνειθι,ω νά πλτιοώνω ξένα χρέη. 

(Κ'-τερχεται, Ινώ Ικ τοΰ αντιθέτου οβάνει 6 
Ρ·ε τ>θν Ά λφ όνσον .)

ΑΛΦΟΝΣΟΣ

Λεγε- λέγε- διατί είσαι ανήσυχος ; ϋίξεύ- 
ρεις τί συμβαίνει;

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

, Α'ε~Ρ£-χ τό χωρίον δλον έν διαστήματι 
πεντε λεπτών. Τά πράγματα έφθασαν εις 
το μη περαιτέρω. Ό Δόν Γρηγόριος επιμένει 
ζητών τήν ρ.ονομαχίαν,

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 
Καί λοιπόν . . .

ΠΑΣΑΛΗΣ

, fl ~?-~ει ν<* δεχθης, ή νά συμβιβάσωμεν 
τα πραγματα μέ ολίγα δίστηλα. Ό Δόν 
I ρηγοριος εϊνε φιλοχρήματος.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ

, * Κ«'1 ΐ  ύπόθεσις θά τελείωσή καί ή
υπόθεσις δεν θά προχωρήση;

ΙΙΑΣΑΛΗΣ

r βέβαια- dyou θά τεθώσιν έν τώ μέσω 
αι 'Ηράκλειοι στήλαι.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ (Δίίων ΐν βαλάντιον πλΐρες.)
‘Όχι διότι φοβούμαι τοιούτους πιθήκους' 

αλλ’ έχομεν ά'λλα σπουδαιότερα . . .
ΙΙΛ ΣΑΛΙΙΣ

I Δεν 0sc σοι ειπω ποτε τ ί επραξα τήν στιγ
μήν ταύτην δπως σέ σώσω . . . Λιατί νά 
σοί εί'πω δτι έκινδύνευσα νά συλληφθώ διά 

κα'· ότι δια να έλθω νά σέ ειδοποιήσω 
ήναγκασθην έπειτα νά κολυμβήσω διά νά 
σωθώ ; Ίόε είμαι ακόμη υγρός. Δέν θά σοί 
ειττω τίποτε εκ τούτων Τά άρίνω τους 
κόλακας. Ή αλήθεια εΐναι δτι έπρόκειτο 
περί τής ζωής σου.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ

Πασχάλη σέ εύγνωμονώ. Ά λ λ ’ ά'κουσε· 
αύριον τό εσπερας θά άρπάσω τήν Κόμησσαν.
Θά δελεάσω τοΰς φύλακάς της. Ό Κόμης, ύ 
πατήρ της, θά ήναι είς τήν Σηβίλλην.
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ΠΑΣΧΑAHS (Καθ’ έ*υτον.) ι

Τι ακούω! Τό πράγμα εΐναι αρκετά σπου- 
δαΐον. Λάβε τά μέτρα σου Πασχάλη. (Μ;τα 
μ,ικραν ακέψιν.) Ευγε Πασχάλη! Εύγε! Θάγε- 
λάση δλη ή ’Ισπανία καί έγώ θά δέν ζημιωθώ 
πολύ. (Προς τόν Άλφίντον ) Ο Ζευςμετεβλ/ιθ^ 
εις χρυσήν βροχήν διά τήν Δανάην. Εΐςεύρεις 
τί εννοεί ο μϋθος, Άλφο>σε; Χρήματα δια 1 
τοΰς φύλακας. "Οταν θέλη,ς νά άρπάστις τά 
χρυσά μήλα καί δέν δύνασαι νά φονεύσίρς τάν 
Δράκοντα, άποκοίμησέτον μέ έν άργυροϋν 
ασυ.α. Κωδώνισε του ολίγα δουβλόνια καί 
ή ύπόθεσις τελειόνει. Πρέπει νά θέσωμεν εις 
ένέργειαν αύτήν τήν πολιτικήν και η Καρ- I 
λόττα . . .

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

Διάβολε . . . καί δέν έχω παρά ολίγα 
^ρυσά δουβλόνια τών τεσσάρων. Πρεπει να 
δάνειο θώ.

ΠΑΣΧΑΛΙΙ Σ(ίί*ύ’ έ α υ τον .

Μοί έπήλθεν ή ιδέα νά τόν δανείσω εγώ 
y ιορίς νά τόγνωρίζη. ’Ελπίζω ότι την έκαμα. 
(Γεγονώς.) Άλφόνσε γνωρίζω Εβραίον τινά 
δστις δύναταί νά μας δανεισνί. . .

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

Τήν πρωίαν πρέπει νά έπισκεφθώ αύτόν 
τόν Εβραίον.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Κατοικεί ε!ς τ ή ν  Σηβίλλην. Αυριον το πρωί 
ί  λέμβος θά άναμέν·/) εις τόν ποταμόν. Θά 
οδηγησω έγώ τόν Aavt'/)\ ogov αφόρα τ*/)ν χ,α· 
τοικίαν του, εις περίπτωσιν καθ’ ήν δέν δυ- 
νηθώ νά έλθω.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ 
Τήν πρωίαν θά ήμαι εις τήν Σηβίλλην. 

Ά λλά  τά σχέδιά μας; Ά λ λ ’ η συνωμοσία; 
Διατί δέν με άφησες να δωσω αμέσως το 
σημεΐον τής ελευθερίας; Διατι ρ.ε ήναγκα- 
σες νά φανώ δειλός ;

ΠΑΣΧΑΛΗΣ (Ί 5 ί* ·)

Ή κωμωδία πρέπει νά εξακολούθηση. 
(Γεγονώς.) Εκείνος δστις ζητεί δόξαν δέν πρέ
πει νά οπισθογωρή. Άλφόνσε, μη λησμονής 
δτι είσαι ο αρχηγός των.—-Καλήν νύκτα.
'II Καολόττα εΐναι ίδική σου. (Κ αθ’ εαυτόν 
απερχόμενος.) Έφρόντησα νά όμολογήσφ έν 
μικρόν λάθος τό όποιον συνέβη καί να ζη
τήσω συγγνώμην άπό τόν Δόν Γρηγόριον. 
Μέ αύτά τά όλίγα δίστηλα θά γείνω τρα-

I

πεζίτης. (Γεγονώς.) Καλήν νύκτα, Άλφόνσε, 
καλήν νύκτα (’Εξέρχεται.)

Σ Κ Η Ν Η XV
ΑΛΦΟΝΣΟΣ 

Είμαι δ αρχηγός τω ν! Είμαι έγώ ή κε- 
φαλή! ’Εάν τό σχέδιον έπιτύχνι θά ήμαι 
έγώ ο άρχων του ο̂̂ ριου τουτου5 ο ο ̂ ε|/.ιον, 
ο βασιλεύς. Τό δνομά μου θά φέρεται εις τά  
χείλη τοϋ λαοϋ ώς τόσα άλλα προσφιλή ίνο- 
ματα καί ή ιστορία θά άφιεροΐ σελ.ιάας ολο
κλήρους δι’ εμέ. 'Ο Δουξ είναι εκείνος, δστις 
έταπείνωσε τόν πατέρα τής Καρλοττης. Και 
τ ί λαμπρότερον εργον τοϋ νά διεκδικησω έγω 
τής Καρλόττης μου τήν τιμήν ;— Άλφόνσε 
εμπρός! Θάρρος! 'Ο Δοΰξ έξακολουθϊΐ νά 
επισκέπτεται τήν Καρλότταν αλλ η Κο- 

i μησσα ούδέποτε έλησμόνησε τόν εχθρόν τής 
οικογενείας της. Μέ τήν Εδέαν ταύτην γίνο
μαι ήρως, ή ψυχή μου άρειμανιοΰται καί ή 

I y είρ μου μεταμορφοϋται εις κεραυνόν. Α λ- 
φόνσε, θάρρος! Καί ή ταν ή επι τα ν !

| ΤΕΛΟΣ Τ1ΙΣ Β '. ΠΡΑΞΕΩΣ.
Κ. ΞΕΝΟΣ.

Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΑ .

Τ Ο Υ  Τ Ρ ΙΑ Κ Ο Ν Τ Α Ε Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ ΕΜ Ο Υ 

ύπ'ο ΣΧΙΛΑΕΡΟΥ.

(Σ υ νέ χ ε ια  ϊδ ε  φ υ λ .ζ  .)

§ 20. Ή θρησκευτική λοιπόν αυτη συν
θήκη, ήτις ώφειλε νά κατασβέση έσαεί̂  τήν 
φλόγα τών εμφυλίων πολέμων, ούδέν άλλο 
κατά βάθος ήτο ή έφήμερον κατασκεύασμα 
έργον τής ανάγκης καί τί,ς βίας, μή^ύπαγο- 
ρευθεΐσα υπό της δικαιοσύνης, ούδ’ ύ-ό τών 
έ π ικ ρ α τ ο υ σ ώ ν  ιδεών της θρησκείας  ̂ καί τής 
ελευθερίας της συνειδήσεως. Συνθήκην κ α -  
θιεροϋσαν τ ή ν  ελευθερίαν της συνειδήσεως ού- 
δέιτοτε συνήνουν οί Καθολικοί νά χορηγή- 
σωσι, κα! άληθώς είπεΐν, ού3’ οί Εύαγγελι- 
σται διενοήθησαν τοιαύτην νά προτείνωσι. 
Διότι πόρρω άπέχοντες νά έπιόεικνύωσιν εύ- 
μένειαν ή επιείκειαν, τούναντίον, ένθα ήδύ- 
ν α ν τ ο ,  κατεπίεζον τοΰς καθολικούς, οΐτινες 
άφ’ έτέρου δέν άνέμενον κρείττονα τρόπον
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ποός άντεκδίκησιν. ο ΰτε  λοιπόν οί καιροί 
κατάλληλοι ησαν, οΰτε τών άνθροίπων'αί 
οιάνοιαι ίκανώς πεφωτισμένοι, ώστε νά προσ- 
οοκώσι συνθήκην έγγυωμένην τήν θρησκευτι
κήν ελευθερίαν. Πώς ήδύνατο ή μία μερίς ν’ 
αξιοϊ παρά τής έτέρας, ο,τι αύτή αΰτη άνί- 
χανος ίτο  νά παράσχη; Παν ο,τι Ικατέρα 
τών θρησκευτικών μερίδων εν τή συνθήκη 
τής Αυγουστης διέσωσεν ή έκέρδησεν, όφεί- 
λ ι.α ι εις τήν βιαν είς τήν τυχαίαντών δυ
νάμεων αναλογίαν, ας διέθετον κατά τής 
συνθήκης τήν κατάρτησιν. Ά λ λ ’ ο,τι διά τής 
βίας κατέκτησαν επρεπε διά τής βίας νά δια- I 
τηρήσωσιν, άλλως η συνθήκη άπώλλυε τήν 
ίσχύν της. Με τό ξίφος είς τάς χεϊρας διε- 
χαραςαν τά ό'ρια άμφοτέρων τών εκκλησιών 
με το ξίφος είς τας χεϊρας έπρεπε νά τά 
οιαφυλάςωσι, καί άλλοίμονον είς τήν πρό- 
τερον άφοπλισθησομένην μερίδα! Οΰτω λοι
πόν ές αυτής τής συνθήκης δυσοίωνον 6πέ- 
φωσκε μέλλον δεινώς έπαπειλοΰν τήν ησυ
χίαν τής Γερμανίας.

§ 2 1 .Κ α θ ’̂ άπασαν τήν επικράτειαν έπη- 
κολουθησεν ήδη στιγμιαία γαλήνη καί δε- | 
σμός εΰθραυστος έφαίνετο είς εν συνενών σώμα 
τ̂  ά..οκεχωρισμενα μέλη, καί άναδιεγείρων 
τό υπέρ τής κοινής ευημερίας αίσθημα. Ά λλά  
τό σώμα ήτο καιρίως τετρωμένον έκ της 
διαιρέσεως, ητις καθίστα άνέφικτον τήν εν
τελή τής προτέρας αρμονίας άποκατάστασιν. 
*Οσω δ’ ακριβώς καί άν έφαίνετο ή συνθήκη 
ορίσασα άμφοτέρων τών μερίδων τά ό'ρια, 
ούχ ηττον δπέκειτο είς άντιφατικάς ερμη
νείας. ’Εν ακμή καυστικωτάτης πάλης έπέ- 
βαλε μέν είς τά άντιμαχόμενα μέρη Ανά
παυλάν τινα, κατέστειλε μέν τήν πυρκαϊάν, 
οέν κατεσβυσεν όμως αύτήν καί αξιώσεις εύ- 
λογώταται έμειναν τότε Ανικανοποίητοι. Οί ι 
μέν Καθολικοί έφρόνουν, δτι πολλά άπώλε- 
σαν, οι δέ διαμαρτυρο'μενοι, δτι όλίγιστα έκ- 
τησαντο, άμφότεροι δμως έπαρηγοροϋντο έξη- 
γοΰντες καί έρμηνεύοντες κατά τό δοκοϋν 
τήν συνθήκην, ήν δέν έτόλμων αναφανδόν νά 
παραβιάσωσι.

§ 22. Γο αυτό τελεσιουργόν αιτων, δπεο I 
πολλούς διαμαρτυρομένους ήγεμόνας παρώ
θησε νά̂  έγκολποθώσι τοϋ Λουθήρου τά δόγ
ματα, ή καταληψις τουτέστι τών μοναστή- I 
ριακών κτήσεων, ητο καί μετά τήν σύστα- |

I ClV, τ1 ς Επίσης δραστικόν καθ’ δσον
καί ήδη άπεπειρώντο οί διαμαρτυρόμενοι νά 
κατάσχωσι τάς κυριωτέρας τών είρημένων 
κτήσεων. "Απαντα τά έν τή κάτω Γερμανία 
μοναστηριακά κτήματα έγενοντο έν βρα/εΐ 
χρονω κοσμικά, άν δέ ή άνω Γερμανία άλλο- 
τρίωςδιέκειτο, τοϋτο άποδοτέον είςτήνσφο- 
δράν Αντίστασιν τών καθολικών, οίτινες 
ε.,εκρατουν έκεΐ. Έν τούτοις έκάστη μερίς 
/^παςεν /) κατεπιεζεν, ενθα ήτο ισχυρότερα 

I τοΰς τής άλλης οπαδούς, ιδίως δέ οί εκκλη
σιαστικοί ήγεμόνες, ώς οί μάλλον άοπλοι 
τοΰ Κράτους  ̂κάτοικοι, ήσαν άδιαλείπτως εκ
τεθειμένοι είς τήν κατακτητικήν πλεονεξίαν 
τών αντικαθολικών γειτόνων των, καί οσά
κις δεν ήσαν ικανοί νά άποκρούσωσι τήν 
βιαν δια τής βίας, κατέφευγον υπό τήν αί- 
γίοα τής Δικαιοσύνης, ένθα συνεσωρεύοντο αί 
κατά τών διαμαρτυρομένων χωρών έπί άρ- 
παγή εγκλήσεις, τά δέ δικαστήρια έπροθυ- 
μοποιοϋντο μέν ί'να καταδικαστικάς κατά 
• οΰ εγκαλουμενου εκδώσίοσιν άποφάσεις δέν 
ίσχυον δμως ί'να αύτάς έκτελέσωσιν. Ή πλήρη 
θρησκευτικήν έλευθερίαν είς τά μέλη τής 
όιαιτης συγχωρησασα συνθήκη έμερίμνησεμ,έν 

I οπωςδοποτε και περί τοϋ υπηκόου, όμολογή- 
I σασα αυτω το δικαίωμα τοΰ νά καταλιμ- 

πάνν) άβλαβώς τήν χώραν, ένθα κατεπιέ- I  ̂ θρησκεία του. Ά λ λ ’ ένώπιον τών 
δηώσεων, δι’ ών ή έξουσία ήπείλει τόν υπ’

I αυτής μισουμ,ενον υπήκοον, ένώπιον τών επο
νείδιστων βασανιστηρίων, είς τά όποια ύπέ- 

I βαλε τους σκοποΰντας νά άποχωρίσωσιν,ενώ
πιον τών τεχνηέντως έξυφαινομένων παγί
δων, δι’ ών ή πανουργία άδελφωθεΐσα μέ 
την βιαν έκαμπτον τά φρονήματα, δέν ήδύ
νατο να προασπίσ»] τοΰς υπηκόους τό γράμμα 

I συνθηκης, δπερ τοιουτοτρόπως καθίςατο 
νεκρόν. Τούτου ένεκεν ό μέν καθολικός υπή
κοος τών διαμαρτυρομένων ηγεμόνων παρε- 
πονεΐτο παρρησία διά τήν παραβίασιν τής 
θρησκευτικής συνθήκης, ό δέ διαμαρτυρόμενος 
(υπήκοος) έτι μεγαλοφωνότερον διά τάς κα
κώσεις, ας επασχεν υπό τών καθολικών άρ- 
χοντων. Οί θεολόγοι άφ’ ετέρου έκ πνεύμα
τος οξυχόλου καί φιλέριδος έλαυνώμενοι καί 
τ ή? μηδαμινής έόράττοντο περιστάσεως, ίνα 
τραχυνωσι τά μίση καί άναρριπίσωσι τά πάθη 
ή δέ θεολογική των λύσσα μή περιοριζομένη

άτυ/ως νά έκχέη τό δηλητήριόν της κατά 
τοΰ κοινοϋ τής θρησκείας έχθροΰ, τό έστρεφε 
πολλάκις κατά τών όπαδών τής αύτής έκ- 
χλησίας.

§ 23. Ή σύμπνοια τών διαμαρτυρομέ- 
νων έλογίζετο άποχρώσα, ίνα άμφοτέρας τάς 
μερίδας έν ίσοσταθμία κρατή καί τήν είρ'ό- 

μηκύνγ], Ά λ λ ’ δπως ή ταραχή είς τό 
έπακρο ν φθάση, έξέλιπε καί ή τοιαύτη σύμ
πνοια, δ ζβίγγλης έν Ζυρίχτ] καί ό Καλβϊνος 
έν Γενεύνι διέδωκαν δόγματα άτινα είσαχ- 
θέντα καί είς τήν Γερμανίαν έπί τοσοϋτον 
άλλήλων τοΰς διαμαρτυρομένους άπεχώρισαν, 
ώστε ούδέν άλλο σχεδόν ειχον κοινόν ή τά 
κατά τοΰ Παπισμοΰ μίσος. Οι διαμαρτυρό- 
|/.ενοι λοιπόν τοϋ παρόντος καιροϋ δέν ώμοία- 
ζον πρός εκείνους, οίτινες πρό πεντηκοντα 
ετών έξέθεσαν Ιν τή Αύγούστ·/) τήν ομολο
γίαν τής πίστεώς των, τό δέ αίτιον τής άλ- 
λοιώσεως έγκειται βεβαίως έν αυτή τή ομο
λογία. Διότη αΰτη ΐδρυσεν είς τάς θρησκευ- 
τικάς μεταρρυθμίσεις διακεκριμένα όρια πριν 
ίι τό πνεΰμα τής έρεύνης άνδρούμενον μελε- 
τήση καί έγκρίνν) τά ό'ρια ταΰτα, οΰτω όε οι 
διαμαρτυρόμενον λεληθότως άπεστερηθησαν 
μέρους τών ωφελειών, ά? έγγυάτο αυτοΐς η 
άπό τοΰ παπισμοΰ άποστασία των. Αι κατα 
τών ιεραρχών τής 'Ρώμης αίτιασεις, αί κατα 
τών τελουμένων έν τή 'Ρωμαϊκή έκκλησία 
καταχρήσεων έγκλήσεις, ή τών καθολικών 
διδαχών άποδοκιμασία ησαν [κανά νά χρη- 
σιμεύσωσινώς κέντρον έν<?σεως τών όιαμ.αρ- 
τυρομένων, άλλ’ ούτοι έπεζήτουν τήν ένωσιν 
έν νέω όριστικώ θρησκευτικώ συστήματι, εν 
τω όποίω περιέκλεισαν δλα τά αμφισβητού
μενα κεφάλαια, τά προνόμια, τήν ούσίαν 
τής έκκλησίας των καί κατά τοΰτο έμόρφω- 
οαν τήν σύμβασιν, ήν μετά τών καθολικών 
συνήψαν. Ά λ λ ’ όπωςδήποτε καί άν προέ- 
βτ,σαν είς αύτήν ώφειλον νά συμορφωθώσι μέ 
τάς διατάξεις της, άν ήθελον νά έξασφαλί- 
σωσι τάς ώφελείας των. Ά λ λ ’ αί συνεπειαι 
ησαν όδυνηραί. Διότι τυφλώς μέν υποτασσο- 
μενοι είς τής συνθήκης τό γράμμα, έθετον 
στερεάςβάσεις είς τόπνεϋματής έρεύνης'διαφω- 
νοϋντες δέ, διερρήγνυον τήν σύμπνοιαν. Ά τυ- 
χώς δμως συνέβησαν άμφότερα μέ τά οικτρα 
των άποτελέσμ.ατα. °Εν μέρος τών διαμαρ- 
τυρομένων έμεινε πιστόν καί άκράνδατον εις

τήν ποώτην των ομολογίαν, εν ώ έν αλλο, 
οί Καλβινισταί άπεχώρησαν ί'να έπί τοϊς αύ- 
τοΐς ό'ροις, νέον θεμ.ελιώσωσι συστγμ.α.

§ 24 . Ούδεμίαν εύλογοφανεστέραν πρό- 
φασιν ήδύναντο νά παράσχωσιν οι διαμ.αρτυ- 
ρόμενοι είς τόν κοινόν εχθρόν παρά τήν πρός 
άλλήλους έριδα, ούδέν έπιτερπέστερον θέαμα 
παρά τήν άγριότητα δι’ ης αμοιβαιως κατε- 
διώκοντο. Τίς πλέον εδικαιούτο να κακισνι 
τοΰς καθολικούς άν διεκωμ.ώδουν την θρασυ- 
τητα μεθ’ ής ήξίουν οί μεταρρυθμισταί καί 
συνίστων τό σύστημ.α των ως το μόνον αλη
θές ; άν μετά τών διαμ.αοτυρομ-ένων συνεμά- 
γουν έναντίον αύτών τών διαμ.αρτυρομ.ενων; 
άν είς τόν πόλεμ.ον αύτόν τών θρησκευτικών 
δοξασιών άδιασάλ.ευτον εΐχον πεποίθησιν επι 
τήν αύθεντίαν τής θρησκείας των υπερ ής 
κατά μέγα μέρος άπεφαίνετο άξιόλογος άρ- 
χαιότης καί έτι άξιολογωτερα πλειονοψηφία; 
’Αλλ’ οί διαμαρτυρόμενοι δεινοτέραν διήρ- 
yοντο άμηχανίαν. 'Μ θρησκευτικη δηλονότι 
συνθήκη συνεκροτήθη μόνον μεταξϋ^τών^όμο- 
δόξων, οί δέ καθολικοί έκάλεσαν ηδη αυτούς 
ν’ άποφανθώσιν, άν παρεδεχοντο &ς ομ.οδο- 
ξους καί τοΰς άποσπασθεντας Καλοινιστας. 
Οί Λουθηρανοί δέν ήδύναντο να περιλαβωσι 
τοΰς μεταρρυθμιστάς είς τήν αΐρεσίν των, 
χωρίς \ά παραβιάσωσι τήν συνείδησίν των, 
άφ’ ετέρου δέν ήόύναντο να τους αποκλ^εισοι- 
σι χωρίς νά μεταποιήσωσι χρήσιμον φίλον 
είς επιβλαβή εχθρόν. 'Η άτυχής δέ αΰτη διά- 
στασις ΰπηγόρευσεν είς τους Ίησουίτας τό 
μέτρον νά ένσπείρωσι την δισπιστιαν μεταξύ1 
άμ,φοτέρων τών μ.ερών και να ανατρεψωσ^ 
τών βουλευμάτων των τήν ομόνοιαν1 οΰτω 
δέ υπό τού διπλοϋ φόβου τών καθολικών καί 
τών ίδιων των διαμαρτυρομένων άντιπάλων 
κατεχόμενοι οι Λουθηρανοί άπώλεσαν άνε- 
πιστρεπτεί τήν εύκαιρίαν ί'να περιβάλωσι τήν 
έκκλησίαν των μέ τά αύτά τή 'Ρωμαϊκή δι
καιώματα

0ά  ένίκων δέ πάσας ταύτας τάς όυσχε- 
ρείας καί άσήμαντος θά ήτο είς τού σκοποΰ 
τήν εύόδωσιν ή τών μεταρρυθμιστών απο- 
σκίρτησις, άν ή συνενωσις εζητεϊτο μονον εν 
τή άπό τοϋ παππισμοϋ άποστασία, ούχί δέ 
έν τή ομολογία τή παρά τή Αύγούσττι γενο- 
μένη, ούδέ έν ταΐς πρός τόν 'Ρώμης άρχιε- 
πίσκοπον συνθήκαις.



§ 25. "Οσωμάλλον ήσαν δι^ρημένοι τόσω 
όμοθύμως άφ’ ετέρου πεπεισμένοι, δτι μόνον 
διά τής ισορροπίας τών δυνάμεων ήδύνατο νά 
συγκρατηθή ή ποθητή ασφάλεια. Αί αδιά
λειπτοι της μιας μερίδος μεταρρυθμίσεις, αί 
της άλλης άντενέργειαι, έπέσπασαντήν προ
σοχήν έπ’ άμφότερα τά μέρη καί τό γράμμα 
τής συνθήκης κατέστη σύνθημα διηνεκούς πά
λης. Παν τής μιας μερίδας διάβημα κατηγ- 
γελλετο υπό τής ετέρας ώς άποσκοποΰν είς 
τΐ,ς ειρηνης την εςασθενισιν, ενώ πάσα υπό 
. ίς άλλης προοδος, ήν είς εαυτήν συνεχώρει, 
επ·/]νεΐτο ώς γενομένη πρός άνόρθωσιν τής 
προσβαλλομένης ειρήνης. Πασαι δέ τών κα
θολικών αί προσπάθειαι δέν είχον τόν ένο
χον σκοπον, 8ν προσήπτον αύτοΐς οί άντίθε- 
τοι, αλλά τά πλεΐστα επραττον πρός ίδιαν 
άμυναν, διότι οί διαμαρτυρόμενοι διά τρόπου 
σαφούς καί αναμφιβόλου υπέδειξαν αύτοΐς 
οπόσας θά έπασχον συμφοράς, άν εί/ον τήν 
άτυχίαν νά ήττηθώσι, καθ’ όσον ή γνωστή 
τών όιαμαρτυρομένων διά τά μοναστηριακά 
κτ/ιματα απληστία ούδεμίαν έπέτρεπεν αύ
τοΐς νά προσδοκώσι φειδώ, τό δέ'άσβεστον 
μισός των, ούδεμίαν γενναιότητα, ούδευ,ίαν 
μετριοπάθειαν.

§ 26. Καί οί διαμαρτυρόμενοι δμωςησαν 
συγγνωστοί ολίγην πίστιν δίδοντες είς τών 
παππιστών τήν εύθυδικίαν. "Ενεκα τών ά τ ι
μων καί σκληρών πιέσεων, άς έν 'Ισπανία, 
Γαλλία καί ταΐς κάτω χώραις κατά τώνδιά- 
μαρτυρομένων διέπραττον, ένεκα τών αι
σχρών προφάσεων, δι’ ών οί καθολικοί Ηγε
μόνες ελυοντο τοΰ ίεροΰ των όρκου υπό τοϋ 
ΙΙαππα, ενεκα τοϋ μυσαροϋ αξιώματος ότι 
πρός τοΰς μεταρρυθμιστάς ούδείς λόγος τ ι
μής, ούδεμία πίστις πρέπει νά τηοήται, 
άπώλεσεν ή καθολική εκκλησία είς τά όμ- 
ματα τών διαμαρτυρομένων πάσαν τιμήν καί 
εμπιστοσύνην ώστε τοΰ λοιπού ούδεμία δια- 
\ οαιωσις, ουδεις ουό’ ό φρικτότατος ό'ρκος 

εκ στόματος παππιστοϋήδύνατο νά καθησυ- 
χάσνι τοΰς διαμαρτυρομένους. "Α λλω ς τε δέ 
πώς ήδυναντο νά καθησυχάσωσιν αύτοΰς, άφ’ 
οΰ ο ί’Ιησουίται καθ’ ά'πασαν τήν Γερμάνιαν 
οιεκήρυξαν τήν συνθήκην ώς έφήμεοον σύμ- 
οασιν, ήτις έν αύτή τή 'Ρώμη έπισήμωςάπε- 
οοκιμάσθη;

§ 27. II εκκλησιαστική σύνοδος, ήν έν

τή είρημένη συνθήκη ύπγ,νέχθησαν, ώς μ έ λ . ϊ  
λουσαν νά ένώσ-/] τάς δύο εκκλησίας συνήλ-1 
θεν αύθορμήτως έν τή  πόλει τοϋ Τριδένταυ. 
Α λλα και παρ’ αυτής ούδέν ποοσεδόκοον^] 

διότι οΰτε τάς διαμαχομένας θρησκευτικά; 
μεριόας ηνωσεν, οΰτε καν απόπειραν πρό; 
ένωσιν έποίησεν, οΰτ- τοΰς τών διαμαρτυρο. > 
μένων πρέσβεις παρεδέξατο. ’Α π ’ εναντίας  
μ.αλιστα κατεδικάσθησαν οΰτοι υπό τής 
κλησίας, ής αντιπρόσωπον ή σύνοδος εαυτήν 
έκήρυττεν.— Πώς ήτο δυνατόν νά παράσχνι 
είς αύτοΰς άποχρώσαν κατά  τοΰ αναθέματος 
ασφαλείαν συνθήκη δυσσεβής καί διά των 
όπλων έπιτευχθεΐσα— συνθήκη ής τοΰς ορι
σμούς παρεβίασεν ήθικώς ή άπόφασις τής έν 
Τριδέντω συνόδου ; Κ α τ ’ επιφάνειαν λοιπόν 
οι καθολικοί ησθανοντο εαυτούς άρκούντως 
ισχυρούς ίνα καταργήσωσι τήν συνθήκην καί 
ουό=.ν άλλο υπερηοπιζε τοΰς διαμαρτυρομέ* 
νους παρα τον φοβον, δν ένέπνεον αί δυνά
μεις των.

§ 2 8 . Πολλά όμως επήλθον κορυφώσαντα 
τήν δυσπιστίαν. 'Π Ισπ ανία , έφ’ ής έπερεί- 
δετο η καθολική Γερμανία, είς οζύν συνεπλέ- 
κετο πόλεμόν πρός τάς κάτω  χώρας σύραντα 
τους επίλεκτους τώ ν 'Ισπανικών στρατών είς 
τής Γερμανίας τά  όρια. Τ άχιστα δέ αΰται 
θά εισήλαυνον είς τό κράτος, άν δριμυτέρα ή 
θρησκευτική ερις αποβαίνουσα έπεκαλεΐτο 
την παρουσίαν των. Ή Γερμανία ήτο κατ’ 
εκείνους τοΰς χρόνους άποθήκη πολέμου δι’ 
όλας σχεδόν τάς Έ ύρωπαϊκάς δυνάμεις. Ό 
θρησκευτικός πόλεμός περισυνήγαγεν έκεΐ ςΌα- 
τ ιώ τα ς  απείρους, οΰς ή συντελεσθεϊσα ειρήνη 
αργούς αφηκε και πειναλέους. Πολλοί αυτο
τελείς ήγεμόνες συντ,θροιζον εύχερώς τοιού- 
τους  ̂εμπολέμους στρατούς, μεθ’ ών είς ξέ- 
νην έμισθοΰντο δύναμιν ειτε έξ αίσχροκερ- 
δίας, είτε άπό φιλοπόλεμον έ'ξιν. Ούτω μετά  
Γερμανών στρατιω τώ ν έμάχετο κατά  τών 
κάτω  χωρών Φίλιππος ό δεύτερος καί διά 
Γερμανών στρατιών ήμύνοντο α ύτα ι. Μια 
λοιπόν το ιαύτη  στρατιω τώ ν συνάθροισις έν 
I ερμανια κατεπτόει εκατέραν τώ ν θρησκευ
τικώ ν μερίδων, δ ιότι ήδύνατο νά στραφή 
πρόςχαταπίεσιν καί έξόντωσιν αύτής.'Η άφι- 
ξις ξένου πρεσβεως, ή έλευσις έκτάκτου τοΰ 
Παπα άπεσταλμενου, ή έπίσκεψις ηγεμόνων 
ή άλλο οποιονδήποτε τοιοΰτο γεγονός έθεω-
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ρεΐτο καί έπρεπε νά θεωρήται εις  ̂ εκατεραν 
τών θρησκευτικών μερίόων ως προδρομ,ος κα
ταστροφής. Έν τοιαύτη δικαία καταστασει 
ί  Γερμανία έπί ήμίσειαν εκατονταετηρίδα 
είχε πάντοτε τήν χειρ* επί τοΰ ξίφους 
ό θροΰς καί αυτού τοΰ πίπτοντας φύλλου
τήν κατετρόμ-αζε.

§ 29. Φερδινάνδος ό πρώτος βασιλεύς τής 
^Ουγγαρίας καί ό έξοχος αύτοΰ υιός Μαξιμι- 
λιανός' ό δεύτερος κατεΐχον έν τή κρισίμω 
ταύτη, εποχή τούς οϊακας τοϋ κράτους. Μέ 
ευσυνειδησίαν άπαράμιλλον και μ.ε καρτε
ρίαν ηρωικήν συνήψεν ό Φερδινάνδος τήν έν 
Αύγούσττΐ θρησκευτικήν συνθήκην, πλην πά- 
σαι αύτοΰ αί προσπαθειαι, όπως ενωσν] εν τή 
συνόδω τοΰ Τριδέντου άμφοτέρας τάς εκ
κλησίας θλιβερώς έναυάγησαν. Προδοθεις υπο 
τοϋ ανεψιού του Φιλίππου τής 'Ισπανίας, 
έπαπειλούμενος έν Τρανσυλβανία και Ουγ
γαρία υπό τών νικηφόρων όπλων τών Τούρ
κων ήδύνατό ποτε νά διανοηθή, ίνα την ει
ρήνην διαρρήξϊ] καί έξουδενωσνι ούτω τό πο- 
λύμoyθovέργον του; Έζαδυνατών ναανθοζ/ι 
διά τών γλίσχρων εισφορών τών κληρονομικών 
του χωρών είς τάς υπέρογκους δαπάνας τοΰκαθ’ 
έ/.άστην άνανεουμ.ένου Τουρκικού πολέμου έπε- 
καλέσθη τήν αρωγήν σύμπαντος τοΰ έθνους, 
άλλά τούτο διτ,ρημένον τυγχάνον μόνον ή θρη
σκευτική συνθήκη είς εν συνεκράτει σώμα. Τών 
καιρών ήδεινότης καθίστααύτώ τοΰςδιαμαρ- 
τυρομ.ένους ούχ’ ήττον τών καθολικών χρήσι
μους καί έπέβαλλε τό καθήκον ίνα αμ,φοτερα τα 
μέρη μετ’ ίσης μεταχειρίζεται δικαιοσύνης, 
τοϋθ’ όπερ ένεκα τών άντιμαχομένων άξιώ- 
σεων ήτο εργον μεΐζον ή κατ’ άνθρωπον, ανε- 
φικτον— όθεν οί έντιμοι μόχθοι του δέν άντ- 
απεκοίθησαν είς τούς όιακαεϊς του πόθους, 
ή δέ πρός τούς διαμαρτυρομένους επιείκεια είς 
ούδέν άλλο συνεβάλετο ή είς τό νά αναχαί
τιση προσωρινώς τόν πόλεμον, ον δεν εϊδεν 
όλοσχερώς τό θνήσκόν του ομμα καί οστις 
σφοδρός έξεοράγη έπί τών διάδοχων του- 
Ούγί τούτου ευτυχέστερος ύπήρξεν ο υιός του 
Μαξιμιλιανός,δν ίσως ο ακαταόαμαστος τών 
περιστάσεων στρόβιλος ή τό βραχύ τοϋ βίου 
άπεκώλυσαν νά άνυψώσν] έπί τοΰ αυτοκρα
τ ρικοϋ θρόνου τήν Λουθηρανήν θρησκείαν, 
'ρο ανάγκη έπέταττεν είς τόν πατέρα την 
πΐίάς τούς διαμαρτυρομένους μετριοπάθειαν.

ή ανάγκη δέ καί η δικαιοσύνη υπηγορευσαν 
είς τόν υιόν τήν αύτήν μ.ετριοπαθειαν α λλ  
ο απόγονός τω ν οΰτε τής δικαιοσύνης τηνφω - 
νήν ήκουεν, οΰτε είς τής ανάγκης τάς^έπι- 
ταγάς έπειθάρχει, καί τούτου ένεκα άδρώς 
άπέτισε τήν αύθάδη απείθειαν του.

§ 30. *Ιΐξ κατέλιπεν υίούς ό Μαξιμιλια- 
νός, άλλά μόνον ό πρεσβύστερος, ο αρχιδούξ 
'Ροδόλφος έκληρονόμησε τάς χώρας του καί 
άνέβη έπί τάν αύτοκρατορικόν θρόνον, οί δέ 
λοιποί άπεσύρθησαν μικράς λαβοντες συν
τάξεις. ’Ολίγαι παρακειμεναι χώραι κατε- 
χόμ.εναι υπό τινων εκ πλάγιου συγγενών 
του, ών αρχηγός ήτο ο θεΐός του Κάρολος 
τής Στυρίας περιήλθον κατόπιν μετά τινων 
άλλων τεμαχίων κληρονομικής γης είς τόν 
Φερδινάνδον τον δεύτερον. Εκτος λοι .̂ον 
τών χωρών τούτων συμπασα η α^ραν ι,ος 
τοΰ αύστριακοϋ οίκου επικρατεια συνεκεν- 
τρώθη είς τάς χειρ ας τοΰ 'Ροδολφου δευτε- 
ρου, αϊτινες άτυχώς ήσαν λιαν ανίσχυροι.

§ 8 1 . 'Ο 'Ροδόλφος ο 2ος ήμοίρει αρε
τών, αϊτινες θά έφείλκυον αύτώ τήν αγάπην 
τών ανθρώπων, άν έτύγχανεν ιδιώτης. Ίΐτο  
μειλίχιος, φίλος τής ειρήνης και τών επιστη
μών, ιδίως δέ κατεγίνετο είς τήν αστρονο
μίαν, τήν φυσικήν, τήν χημείαν καί την αρ
χαιολογίαν μετ’ ακράτου παραφοράς, /ιτις 
άπερρόφα τήν περί τής κυβερνήσειος τοΰ Κρά
τους μέριμναν καί είς βλαβεράς παρώτρυνε 
δαπάνας έν ή εποχή ή μέν επισφαλής τών 
πραγαάτων κατάστασις συντονωτατης εόεΐτο 
προσοχής, οί δέ έξαντληθέντες ^τοΰ έθνους 
πόροι αύστηροτάτην άπήτουν φειδώ. Ό προς 
τήν αστρονομίαν έρως του α/.αρπως κα.α- 
σπαταλώμενος άπέληγεν είς μετεωρολογικά 
όνειρα άτινα έπλήρουν αείποτε τό φύσει 
μελαγχολικόν καί δειλόν πνεΰμά του. Ταΰτα 
καί αί έξεις τής έν 'Ισπανία διαρρευσάσης 
νεότητάς του κατέστησαν αύτόν πρόθυμον 
έκτελεστήν καί έπί τέλους τυφλόν υπηρέτην 
τών σχεδίων τών ’Ιησουιτών καί τών ειση
γήσεων τής ισπανικής αύλής. Περισπώμενος 
ούτως υπό ενασχολήσεων αναξίων τού υψη
λού του άξιώματος καί πτοούμενος, υπο γε
λοίων μαντικών προρρήσεων άπέφευγε > α :ά  
τά ισπανικά έθιμα τούς υπηκόους του καί 
κατε/ωννύετο είς τό έργοστάσιόν του εντός 
τών μετάλλων του, τών άμβύκων του, των
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αρχαιοτήτων του, ενώ ή άγρία διχόνοια διερ- 
ρήγνυε πάντας τούς δεσμούς της Γερμανικής 
βμοσπονδιας και η φλοξ της έπαναστάσεως 
ήπείλει νά καταβροχθίσω τάς βαθμίδας τοϋ 
Θρόνου του.— 'Η πρός αύτόν είσοδος άπηγο- 
ρευθο ανεξαιρέτως είς πάντας, κατεπείγου· 
σαι. r)k εθνικαι υποθέσεις £*ειντο παρ/,μέλη- 
μέναι, καί ή ελπίς της κληρονομιάς της πλού
σιας Ισπανικής μοναρχίας έξηφανίσθη όλο- 
®ΧεΡ“ ί> δ ιό τ ι  έταλαντεύετο ν’ Αποφασίση 
ινα ύωσ-/] την χεΐρά του πρός την Ανήλικον 
Ισαβέλλαν— εν τούτοις ούμπαν τό Κράτος 
τρομερά ηπείλει αναρχία, διότι ένφό'Ροδόλ
φος Ιστερεΐτο κληρονόμων, ούδένα όαως ποός 
εκλογήν ύπεδείκνυεν.— Οί Αντιπρόσωποι τών 
Αυστριακών χωρών ήρνήθησαν αύτώ  υποτα
γήν, ή Ουγγαρία καί ή Τρανσυλβανία Απε- 
σπασθησαν Ατό τής κυριαρχίας του, τό δέ 
παραόειγμα αύτώ ν ταχέως έμιμήθη καί ή 
Βοημία. Τοιουτοτρόπως οί διάδοχοι τοϋ έπι- 
βοήτου Καρόλου τοΰ πέμπτου έκινδύνευον 
νά  ̂παραδώσωσιν ίν  μέν μέρος τής έπικρα
τείας των είς τούς Τούρκους, gv δέ άλλο είς 
τούς Διαμαρτυρομένους καί νά πτήσωσι πρό 
της των ήγεμόνων κραταιάς συμμαχίας, ην 
οιωργάνωσεν έν Εύρώπ-/] μέγας μονάρχης.—  
Ε:ς τά  έσωτερικά τής Γερμανίας συνέβη ο ,τι 
γ ίνετα ι πάντοτε, οσάκις θρόνος χηρεύει 
ά,.'ο αύτοκρατορα,  ̂ ό αύτοκράτωρ δείκνυ- 
τ α ι Ανάξιος τοϋ θρόνου. Έξασθενηθεϊσαι δη
λονότι ή έγκαταληφθεϊσαι ύπό τοϋ αύτοκρά- 
τορος α ί πόλεις τής Γερμανικής 'Ομοσπον
δίας συνήψαν πρός Αλλήλας συμμαχίας, ής 
1  Κυβέρνησές Ανεπλη'ρωσε τήν έκλιποϋσαν 
εςουσίαν τοϋ Αύτοκράτορος, ώστε ή Γερμα
νία όιηρεθη είς άύο μερίδας, α ίτινες ίσταντο  
ένοπλοι Απέναντι Αλη'λλων. Ό  'Ροδόλφος, 
προσβεβλημένος πολέμιος τής μιας καί Ανί
σχυρος προστάτης τής Ιτέρας, εμεινεν Αδρα
νής καί θεατής Ανάλγητος, έξ ίσου Ανίκανος 
να καταβάλη τήν πρώτην, τούς εχθρούς του 
ως καί νά άρςη τ ής έτέρας, τών φίλων του. 
1 ι  ηούνατο λοιπόν νά προσδοκά τό Γερμα
νικόν κράτος Από ηγεμόνα, όστις μυριάκις 
κατεφωράθη ανίκανος νά υπεράσπιση τάς  
κληρονομικάς του χώρας κατά τώ ν έσώτε;·.- 
κών εχθρών; όθεν ίνα Αποτρέψωσιν οί οί- 
κεΐοί του τήν έπικρεμαμένην ού μόνον κατά  
σύμπαντος τοϋ Βασιλείου Αλλά καί κατά

τοΰ ίδιου τω ν οίκου πανωλεθρίαν συνώριω- 
σαν να έκδιωξωσι τόν 'Ροδόλφον Αρχηγοΰν- I 
τος τοϋ Αόελφοϋ του. Ούτω δέ Απελαθείς 
εζ όλων τών κληρονομικών του χωρών, ούδέν 
άλλο πλέον είχε ν’ Απωλέση παρά τό αύτο- 
κρατορικον στέμμα- α λ λ 5 ό θάνατος εγκαί
ρως έπελθών Απήλλαξεν αύτόν Από ταύτης 
τής έσχάτης αισχύνης.

§ 3 2 . 'Ο κακός τής Γερμανίας δαίμων 
ανεβιβασεν έπί τάν αύτοκρατορικόν θρόνον 
τον Ροδόλφον, έν -Jj έποχη μόνον πολύτροπος 
σύνεσις καί στιβαοά χειρ ήδύνατο νά έξα- 
σφαλισν] τήν είρη'νην τής έπικρατείας. ’£ν 
ομαλωτεροις καιροϊς ή Γερμανική ομοσπον
δία ουδεμιάς θά προσεδεΐτο υποστηρίξειος 
και ο 'Ροδολφος θά έκάλυπτε τήν ανικανό
τη τα  του υπό τόν πέπλον τής μυστικότητος 
και τής σιωπής, α λ λ ’ ή κατεπείγουσα χρεία 
τω ν προσόντων, ών έστερεΐτο, προέφερεν 
είς φώς τήν Ανεπιτηδειότητά του. Τής Γερ
μανίας λοιπόν ή κατάστασις Απητει αύτο
κρατορα, όστις δια τώ ν ιδίων του δυνάμεων 
νά επιοάλν) τάς ιδέας του καί άποτρέψη τούς 
κινδύνους, έν ώ αί κληρονομικά! τοϋ 'Ροδόλ- 
φου χώραι, αι τοσον περίβλεπτοι, διέκειντο 
ε:ς θέσιν δυσχεραίνουσαν ύπέρ μέτρον τά  βα
σίλεια έργα.

§ 3 3 . Οι αυστριακοί ηγεμόνες ήσαν μέν 
καθολικοί κα ί τής παπποσύνης πρόθυμοι ύπέρ- 
μαχοι, ά λλά  πόρρω Απεΐχον, ίνα καί χώραί 
τω ν πρεσβευωσι τα  καθολικά δόγματα, του
ναντίον μ αλιστα  είσεδυσαν καί είς αύτάς αί 
νεαιδοξασίαι(ή Μεταρρύθμισις), α ΐτ ινες ύπο- 
θαλπόμεναι υπο τής πολιτικής Ανάγκης τοΰ 
Φερδινάνδου καί τής Αγαθότητος τοϋ Μαξι- 
μιλιανοϋ διεσπάρησαν μ ετά  τόσον εκτάκτου 
ταχυτητος, ωστε at ΑυστρίακαΙ ycopat παρι* 
στων έν σμικρω, ό ,τ ι η Γερμανία έν μεγάλω.
Τό πλεϊστον μέρος τών εύγενών, τών ιππο
τών καί τών προκρίτων ησαν διαμαρτυρό- 
μενοι, και επειδή ούτοι καθήδρευον έν ταΐς 
πολεσιν, ι^ρέμα και βαθμιαίως είσεπηδησαν 
οί διαμαρτυρόμενοι είς όλα τά  Αξιώματα. 
Ενάντιον δε των πολυάριθμων τούτων εύ

γενών, τών ιπποτών καί προκρίτων ή φωνή 
ένιων ιεραποστολών ήτο άσθενεστάτη, καί 
επειδή κατ’ αύτών άπηυθύνοντο παντός εί
δους Αγροίκοι χλευασμοί καί άδικος περιφρό- 
νησις, ήναγκάσθησαν νά άποσυρθώσιν όλοτε-
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λ«; ά-ό τάς συνεδριάσεις τής τών πόλεων I 
συνελεύσεως· ούτω δέ σύμπασα ή συνέλευσις 
τών Αυστριακών πόλεων έγένετο λεληθότως 
διαμαρτυρομένη, ώστε έκτοτε ή Μεταρρύθμι
σή? γοργω προέβη βήματι και επαρκώς έκρα- I 
ταιώθη, διότι άπό τών αντιπροσώπων τών 
πόλεων έξηρτατο ο βασιλεύς ένεκα τής τών 
φόοων έπιψηφίσεως και τοϋ τής άρνησικυ- I 
ρίας δικαιώματος. Έκ τών χρηματικών δ’ 
αναγκών είς άς διετελουν ο Φερδινανδος και 1 
ό υίός του επωφελούμενοι εξεβίασαν άπά 
τούς αύτοκοάτορας τούτους μιαν πρός μιαν I 
τάς ελευθερίας τής Συνειδήσεως. ώστε έπι I 
τέλους έπέτρεψεν ο Μαξιμιλιανος εις τους I 
εύγενεΐς καί τούς ίππότας τήν έλευθέραν ένά- 
σ/.ησιν τής θρησκείας των άλλα μονον εντός I 
τών γαιών των καί τών μεγάρων των’ ο I 
ακατάσχετος όμως τών διαμαρτυρομένων 
ιεροκηρύκων φανατισμός ύπερεβη τα υπο τής I 
φρον/ίσεω; διαγραφεντα όρια και ενάντιον ρη
τών άπαγορεύιεων έτόλμησαν ενιοι τούτων 
νά κηρύξωιι τά έαυτών δόγματα εντός τής 
συνελεύσεως τών πόλεων και εις αυτας μα- | 
λίστα τάς οδούς τής Βιέννης, ό όε λαος αγε- { 
ληδόν έτρεχεν εις τούς νέους αυτούς ευαγ- 
γελιστάς, τής ομιλίας τών οποίων ήόιστον 
άίτυαα άπετέλουν τά κατα τής Ρωμαϊκής 
έκκλησίας σκώμματα κα· αί παντοειδείς λοι- 
δορίαι. Τοιουτοτρόπως διηνεκής προσεφερετο 
τροφή είς τόν φανατισμόν καί τό μίσος τών 
ολίγον άλλήλων διϊσταμένων εκκλησιών δια- 
πύρως έκφλεγόμενον δηλητηριώδη απεπνεε 
πνοήν.

§ 34. ’ Ιίξ όλων τών κληρονομικών τοϋ 
Αυστριακού οίκου χωρών ή Ουγγαρία καί ή 
Τρανσυλβανία ήσαν αί έπισφαλεστεραι και 
μάλλον δυσδιατήρητοι. Ταύτας έξαδυνατών 
νά προάσπιση ό Φερδινάνδος κατα τής οση- 
μέραι μεγεθυνόμενης γείτονος τών Τούρκων 
δυνάμεως ήναγκάσθη είς δυσκλεα να ένδωση 
σύμβασιν, δι’ ής ύπεχρεώθη νά τελή είς τήν 
Πύλην ενιαύσιον φόρον καί να αναγνώριση 
αύτή τήν έπί τής Τρανσυλβανίας κυριαρχίαν 
της— έπαίσχυντον μαρτύρων ..τής άσθενείας 
καί άφετηρία κινδυνώδους έπιθέσεως διά τους 
γαύρους εύγενεΐς έναντίον τοϋαύτοκρατορος, 
είς δν ύπετάγησαν, πλήν έπί ώρισμένοις όροις. 
Διότι διετήρησαν τά προνόμιον τοϋ εκλέγειν 
ελευθέριος τόν Βασιλέα των καί έζήτουν έπι-

μόνως άπαντα τά τή έλευθερία ταυτη παρο- 
μαρτοϋντα πολιτικά δικαιώματα. H πράς 
τούς Τούρκους γειτνίασις καί ή τοΰ άποστα- 
τεΐν ευχέρεια ένίσχυον τούς προύχοντας εις 
τάς αύθάδεις των Αξιώσεις- ώστε δυσαρε- 
στούμενοι κατά τής Αύστριακής κυβερννίσεως 
προσέφευγον πρός τούς ’Οθωμανούς, δυσαρε- 
στούμενοι δέ κατά τούτων επανεκαμπτον 
ύπό τά σκήπτρα τοϋ Αυστριακού οικου. Αι 
συχναί δέ αύται καί ταχ_εΐαι άπά τής μιας εις 
τήν άλλην εξουσίαν μεταβάσεις τοσοϋτον 
έπέδρασαν έπί τοϋ πνεύματός των, ώστε εις 
τό εξής έκυμαίνοντο μεταξύ άποστασιας καί 
υποταγής ώς μετεωριζετο ή χωρα των με
ταξύ τής Αυστριακής κυριαρχίας καί τής ’Οθω
μανικής. Βαθύτατα δέ άμφοτεραι αι χωραι 
τήν έαυτών κακοδαιμονίαν αίσθανόμεναι άτε 
είς υποτελή έπαρχίαν ξένης έπικρατείας με- 
ταποιηθεΐσαι άδαμάστους κατέβαλλον ένερ- 
γείας ίνα άρχηγάν έκ τών ιόίων των συμ- 

| πολιτών έκλέξωσι καίάδιαλειπτως υπέθαλ- 
πον τά φιλόδοξα τών εύγενών σχέδια άφει- 
δεΐς υπισχνούμεναιβοήθειας. Ώς δε λιανπρο- 
θύμως ύπέσχετο ό γείτων Τοϋρκ,ος πασσα» 
είς τάν κατά τής Αυστρίας έπαναστατοϋντα: 
σκήπτρον καί διάδ/,μα, ούτως άσμενεστατα 

I ή Αυστριακή Κυβέρνησις άνεγνώριζεν εις τον 
κατά τής Τουρκίας άποστατοϋντα τήν κατο
χήν καί κυριότητα τών επαρχιών, άςθάάφτι- 
ρει άπά τής Τουρκικής δεσποτείας, αρκουμένη, 
'ίνα σκιάν μόνον κυριαρχίας διασο'/ζη καί προ- 
τείχισμα ούτως έγείρη έναντίον τοϋ έξογκου- 
μένου χειμάρρου τών ’Οθωμανών. Πολλοί 

I τοιοϋτοι άρχοντες ό Βαθώρης, ο Βοσκακης,
5 Βεθλεν προεχειρίσθησαν δι’ αύτών τών μέ
σων βασιλείς τής Ούγγαρίας και Τρανσυλβα
νίας φόρου υποτελείς ούδέν άλλο δυνάμενοί 

I νά ποάξωσιν η νά καθιστώνται επίφοβοι εις 
τάν κυοιάρχην των μετχπηδώντες εν δέοντι 
πρός τόν έχ_θρόν του.

' § 35. Ό Φερδινάνδος, ό Μαξιμιλιανος καί 
5 'Ροδόλφος βασιλείς καί οί τρεις τής Ουγ
γαρίας καί Τρανσυλβανίας εξηντλησαν μέχρι 
λεπτού τάς έπιλοίπους των χώρας ί'να προ- 
στατεύσωσι ταύτας έναντίον τών Τουρκικών 
έπιδρομών καί τών έσωτερικών έπαναστά
σεων. Τούς έξολωθρευτικούς πολέμους διεδέ- 
χοντο βραχεΐαι άνακωχαί, αίτινες άπέβαι- 

ί  νον δλεθοιώτεοαι. Κατερημωθενσαι ούτως α;
8
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χώραι έκεΐναι δέν ηδύναντο νά θρέψωσι τους 
άναζιοπαθοΰντας 'κατοίκους κακούς ουμένους 
υπό τον επιθέσεων τών τε εχθρών καί τών 
φίλων αδιακρίτως. Είσέδυσεν δμως καί εις 
τάς χώρας ταύτας ή μεταρρύθμισις, ητις υπό 
τήν αιγίδα τής πολιτικής ελευθερίας, υπό τό 
περικάλυμμα τών επιγιγνομένων θορύβων 
έλαβε σπουδαίαν έπίδοσιν. Ταύτην δμως έζή- 
τουν ύστερον ματαίως νά καταστείλωσι μή 
έννοοΰντες δτι εις τά ζέοντα πάθη τής πο
λιτικής φατρίας προσέθετον έπικινδύνως τόν 
θρησκευτικόν φανατισμ.όν. Ούτως οί εύγενεΐς 
τής Ουγγαρίας καί Τρασυλβανίας υπό τολ- 
μητίου οδηγούμενοι στασιαστοΰ, τοϋ Βοσκάή 
ύψωσαν την σημαίαν τής έπαναστάσεως, 
προσεπαθησαν να ελθωσιν είς άμεσον συνεν- 
νόησιν μέ τους πιεζομένους έν Αυστρία, Μο- 
ραυία καί Βοημία διαμαρτυρομένους καί νά 
προσελκύσωσι τάς χώρας ταύτας είς τρο- 
μεράν επανάστασιν. Έκεΐ λοιπόν ή καταςροφή 
τοϋ Αυστριακού οίκου έθεωρεΐτο βεβαία, ή 
άτώλεια τοϋ παπισμού αναπόδραστος.

§ 36. Τήν καταστροφήν τακτήν οί τής 
Αυστρίας άρχιδοΰκες, αδελφοί τοϋ αύτοκρά- 
τορος μετ’ ενδομύχου άγανακτήσεως πρό 
πολλοϋ θεώμενοι σφόδρα έξεμάνησαν έπί τοΐς 
εσχάτως δημιουργηθεΐσι κινδύνοις. "Οθεν ό 
άρχιδούξ Ματθίας δευτερότοκος υιός τού Μα- 
ξιμιλιανοΰ, διοικητής τής Ουγγαρίας καί έπί- 
δοςος τοϋ 'Ροδόλφου κληοονόμ.ος άπεφάσισε 
νά ελθ·/] πρός ύποστήριξιν τοϋφθίνοντος Ά ψ -  
βουργικοϋ οΐκου (πολλάς εχων προγενεστέρας 
άφορμάς).Οίστρηλατηθείς δηλαδή άλλοτε υπό 
τών δρμών τής νεότητος καί υπό ψευδοϋς 
έλαυνόμενος · φιλοδοξίας ένέδωκεν έναντι ον 
τοϋ συμφέροντος τοΰ οίκου του εις τάς πα
ρακλήσεις ενός αποστάτου καλέσαντος αυτόν 
ε:ς τάς Κάτω Χώρας, ϊνα ύπερασπισθή τάς 
ελευθερίας τοϋ έθνους έκείνου εναντίον τοϋ 
συγγενούς του Φιλίππου τοΰ δευτέρου. 'Ο 
Ματθίας νομ.ίσας, οτι η προσκαλέσασα φατρία 
αντιπροσώπευε σύμπαντα τόν λαόν τών Κάτω 
Χωρών εδραμεν εις τήν πρόσκλησιν. Ά λ λ ’ ή 
εκβασις τής στάσεως διέψευσε τάς έλπίδας 
καί κατ/,σχυμένος έπανέκαμψεν έκ τής άσυ- 
νέτου έκείνης έπιχειρήσεως. "Ινα λοιπόν έξα- 
λειφη τοΰ τοιούτου άμ.πλακήματος τήν άνά- 
μνησιν συνέλαβε τό σχέδιο ν νά κρατύνν; τόν 
•σαλευόμ.ενον οϊ:·.όν του, ή δέ έκ νέου έμφάνι-

σίς του αύτη εις τόν πολιτικόν κόσμον δέν 
άπεβη τόσον ατυχής.

_ 37 . Ά φ ’ ού αί έπανειλημμέναι πρός τόν 
αυτοκρατορα συμ.βουλαί καί παρατηρήσεις 
του ουόεν επηνεγκον αποτέλεσμα προσεκά- 
λεσεν εϊς Presbourg τούς αδελφούς καί έξα- 
ύελφους του αρχιόοΰκας καί συνεσκέφθη μετ’ 
αυτών περί τοΰ κινδυνεύοντος οίκου των. Οί 
αδελφοί του δμοφώνως άνέθηκαν είς αυτόν 
ώς πρεσβύτερον τήν υπεράσπισιν τής κληρο
νομιάς τοϋ οίκου των, ‘ Sv ώθει κατά κρη
μνών ή άνικανότης τοϋ αδελφού τω ν  'έ~ί 
τουτω δε απενειμον αύτώ πάσαν πληρεξου
σιότητα. Πεοιβληθείς τοιουτοτρόπως ό Ματ- 
θίας τήν απόλυτον έξουσίαν καί έλευθερίαν 
ένεργείας ήρξατο πρός τήν Πύλην καί τούς 
Ούγγρους έπάναστάτας διαπραγματεύσεων 
και επετυχε θαυμ.ασιως, ίνα δι’ ειρήνης μέν 
προς τους Τουρκους, διά συμ,βάσεως δέ πρός 
τους αποστατας άποκαταστήστ] τή Αυστρία 
Τάί επαρχίας. Ά λ λ ’ ό 'Ροδόλ
φος ές ίσου ζηλότυπος τών δικαιωμάτων του 
όσον ανίκανος ητο νά διατηρήση αύτά ήρνήθη 
να κυρωσ7] την συνθήκην, ην έθεώρησεν άξιό- 
ποινον τής έςουσίας του σφετερισμ.όν. "Οθεν 
κατηγόρησε τον αρχιόοϋκα Ματθίαν έπί συ- 
νεννοησει μετά τού έχθροϋ καί έγκληματική 
επιθυμία τοϋ Ουγγρικού στέμματος.

§ 38 II πράςις τοΰ Ματθία ούδευ,ίαν 
ύπέκρυπτεν ιδιοτέλειαν, άλλ’ ή διαγωγή τού 
αυτοκράτορος 'Ροδόλφου ήνάγκασεν αύτόν νά 
συλλάβη σχέδια ά'τινα ουδέποτε εϊγε. ΙΙε- 
ποιθως ουτος έν Ουγγαρία μέν ί ί ;  τήν εύγνώ- 
μονα άγάπην τοΰ λαοΰ, είς 8ν έν β:αχεΐ 
χρόνιο τήν ειρήνην έδωρήσατο καί είς τήν υπο
ταγήν τών εύγενών, έν Αυστρία δέ υπό 7TQ- 

λυαρίθμων ύποστηριζόμενος οπαδών προεκη- 
ρυςεν άναφανδόν τούς σκοπούς του καί τά 
δπλα κρατών εις τάς χεΐρας προέβη νά δι- 
κασθή πρός τόν αύτοκράτορα. Οί έν Αυστρία 
και Μοραυία διαμαρτυρόμενοι πρό πολλοϋ είς 
επαναστασιν προαλειφομενοι καί ήδη υπό τοΰ 
αρχιδουκός μέ άφθονους περί τής έλευθερίας 
τής συνειδήσεως υποσχέσεις σαγηνευθέντες 
εσπευδον ομ.οθυμ.αδόν υπό τάς σηυ.αίας του 
καί δ άπό πολλοϋ χρόνου μετά τών Ούγ
γροι·/επαναστατών έπαπειλούμενος συνασπι
σμός των έπραγματοποιήθη ήδη. Συν τούτοις 
ύε φοβερά συνωμοσία έχαλκεύθη κατά τοϋ
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αυτοκράτορος, οστις βραδέως διανοηθείς νά 
έπανορθώση τά προγεγενημένα αμαρτήματα 
ματαίως άπεπειράθη νά αναχαίτιση τήν όλε- 
Οοίαν αύτήν στάσιν. "Ολαι α! χώραι εΐχον 
πλέον δράξει τά δπλα.— Ή Ουγγαρία, ή Αυ
στρία, η Μοραυία άπαύστους έχο.ήγουν βοή
θειας είς τόν Ματθίαν, δστις κατά τής Βοη
μίας βαδίζ ων έπαπειλεΐ νά άπο κλείση τόν 
αύτοκράτορα εί; αύτά του τά μ.έγαρα, και 
τω άποκόψ'/ι τών δυνάμεων του τά νεΰρα.

§ 39. '11 Βοημία άλλως ητο διά τήν Αυ
στρίαν ού/ ήττον τής Ούγγαρίας επισφαλής 
•/ώρα μέ μόνην τήν διαφοράν ότι έν Ουγγα
ρία μέν μάλλον λόγοι πολιτικοί, έν Βοημία 
δέ μάλλον θρησκευτικοί άνερρίπιζον τάς δι- 
7 &«οίας καί τάς στάσεις. Έν Βοημία πρώτον 
«ατόνϋτη πρό τοϋ Λουθήρου έξερράγη ί  σπιν- 
Οήο τοΰ θρησκευτικού πολέμου καί έν Βοημία 
έπειτα εκατόν ετη μετά τόν Λούθηρον έμαί- 
νετο ή φλόξ τοΰ τριακονταετούς πολέμου. Ή 
αίρεσις ήν ό ’Ιωάννης Ούσσης ίδρυσεν έξηκο- 
λούθεt άκμάζουσα έν Βοημία ομοδοξούσα μέν 
πρός τήν 'Ρωμαϊκήν έ/„κλησίαν κατά τε τάς 
Ιερουργίας καί τά δόγματα, αντιφρονοϋσα δέ 
πρός μόνον τό κεφάλαιον τής ευχαριστίας ην 
ο: Ούσσΐται έλάαβανον υπό δύο μ.ορφάς.—  
Τά δικαίωμα τοΰτο άνεγνώρισεν αύτοΐς ή έν 
Βασιλεία (Βασέλ) έκκλησιαστική σύνοδος δι’ 
ιδιαιτέρας ομολογίας, ήίτις έπωνομάσθη βοη- 
μική σύμ.βασις καί μ.ολονότι υπό τών Παπι- 
στών δεινώς ήυ.φισβητήθη έξηκολούθησαν 
δμ,ως ά~ολαύοντες αύτό υπό τήν αιγίδα τών 
νόμων των. Επειδή δέ οί Ούσσϊται δέν με- 
τε/ειρίζοντο κατά τήν αγίαν μετάληψιν πο- 
τήριον, τοΰθ’ δπερ άπετέλει τό ούσιωδέστε- 
ρον τής αίρέσεως αύτών διακριτικόν γνώρι
σμα άπεκάλεσαν αυτούς άμφοτεριστάς (υπό 
δύο μορφάς παραδεχόμενους τήν μετάληψιν) 
καί είς τήν έπίκλησιν ταύτην ένη,σμενίζοντο 
ώς άναμιμνήσκουσαν τό τόσω προσφιλές καί 
έπίφθονον προνόμιόν των. Ά λ λ ’ υπό τήν έπί- 
κλησιν ταύτην έκαλύπτετο ή πολυαριθμοτέρα 
αϊρεσις τών Βοημών καί Μοραυών αδελφών, 
οί’τινες έν τοΐς κυριωδεστάτοις ζητήμ.ασι πρός 
τούς καθολικούς διαφωνοΰντες μετά τών Γερ
μανών διαμαρτυρομένων έν τοΐς πλείστοις 
συνεφώνουν. Άμφότεροι δέ αί αιρέσεις «ανάς 
ποιοϋσαι προόδους έν Γερμανία καί 'Ελβετία 
διετήρουν καί μετά τάς ποικίλας τών δογ-

μάτοιν των τροποποιήσεις τήν ονομασίαν τών 
άαφοτεριστών, ϊνα προστατευωνται δι αυ
τής κατά τών συνεχών καταδιώξεων, είς ας 
υπέκειντο οί διαμαρτυρόμενοι.

§ 40. Μόνον λοιπόν τό δνομα εΐχον κοι
νόν μέ τούς Άμφοτεριστάς, κατ’ ουσίαν δμως 
ήσαν έντελώς’ διαμαρτυρόμενοι. Θαρροϋντες 
δέ ήδη έπί τήν πληθύν τών οπαδών των καί 
επί τήν άνεξιθρησκείαν τοΰ αύτοκρατορος 
έτόλμ.ησαν νά προενέγκωσιν εις φώς τάς αλη
θείς δοξασίας των. "Οθεν συνέπηξαν κατά 
τά παράδειγμα τών Γερμανών ιδιαιτέραν 
έκκληοίαν ής'τά δόγματα έπεκύρωσαν οϊ τε 
Λουθηρανοί καί Μεταρρυθμισταί καί ές^τη- 
σαντο' έν τή συνελεύσει τών πόλεων νά άπο- 
δοθώσιν αύτοΐς δλα τά προνόμια τά εις τούς 
Άμφοτεριστάς άλλοτε άπονεμ.ηθεντα. il α·.- 
τη'σις δμως αύτών έπολεμήθη υπό τών Κ α
θολικών καί ήναγκασθησαν επι τε7νθυ, να 
άρκεσθωσιν είς τήν άπλήν προφορικήν τοΰ 
αυτοκράτορος ύπόσχεσιν.

§ 4 1 .  Καί έφ’ δσον μέν έζη ό Μαξιμι- 
λιανός, έτήρει τήν ύπόσχεσίν του, άλλ’ έπί 
τών διαδόχων αύτοΰ αύτοκρατορικόν διά
ταγμα έκδοθέν άπηγόρευσεν είς τούς είρη- 
μ,ένους βοημ.ούς αδελφούς την ελευθεραν τοΰ 
θρησκεύματος των ένάσκησιν. ’Επειδή όε ού- 
τοι συνε/έοντο μ.ετά τών Άμφοτεριστών, 
ό λόγος τής καταδίκης έξετάθη καί έ~’ αυ
τών.’ Δι’ δπερ άντεπεξήλθον άπαντες έν τή 
συνελεύσει τών πόλεων κατά τοΰ αύτοκρα· 
τορικού Διατάγματος, πλήν δέν κατώρθωσαν 
νά άνακληθή. Ό αύτοκράτωρ καί οί Καθο
λικοί αντιπρόσωποι έστηρίζοντο έπί τών έν 
Βασιλεία (Basel) έψηφισμένων καί έτΙ τοΰ 
συντάγματος τής Βοημίας, άτινα ούδέν ητο 
δυνατόν νά διαλαμβάνωσιν υτερ θρησκείας 
μή έχούσης τότε νόμιμον ΰπαρξιν, μηδέ άνα- 
γνωριζομένης άλλως υπό τής πλειονότητος 
τού έθνους. Ά λ λ ’ έκτοτε τά πράγματα με- 
τεβλήθησαν.— "Ο,τι τά πριν ητο άσημος αΐ- 
ρεσις, έγένετο τανϋν επικρατούσα θρησκεία, 
ώστε προφανής στρεψοδικία ήτο η απόπειρα 
τοΰ νά περιορίσωσι τά δρια τής αρτισύστα
του θρησκείας διά παλαιών Συνθηκών. Οί 
Βοην.οΙ διαμαρτυρόμενοι έπεκαλέσθησαν υπέρ 
αύτών τήν προφορικήν τδϋΜαξιμιλιανοΰ ύπό- 
σ/εσιν καί τήν θρησκευτικήν έλευθερίαν, ής 
άτήλαυον οί Γερμανοί ών κατ’ ο&δέν ήθελον
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νά μειονεχτώσιν. Ά λ λ ά  τά  πάντα  Απέβη- 
σαν είς μάτην.

§ 4 2 . Ούτως εΐχον τά  πράγματα εν Βοη
μ ία , οπότε δ Μ ατθίας, κύριος ήδη τής Ουγ
γαρίας, Αυστρίας καί Μοραυίας ένεφανίσθη 
ενώπιον τής πολεως Collin £να έπαναστα· 
■τηση τοΰς Βοημούς κατά  τοϋ αΰτοκράτορος, 
οστις περνήλθεν ε ί; δεινήν Αμηχανίαν. Έ γ-  
καταληφθεις υπό όλων τώ ν άλλω ν κλήρο - 
νομικών του χωρών ήλ,πιζεν ώς είς άγκυραν 
σωτήριας επϊ τήν Βοημίαν, ή'τις εύνόητον 
'~Γ> ότι θα εζεμεταλλευετο τήν Ανάγκην του 
πρός ικανοποίησή τώ ν Αξιώσεών της.— Μετά 
παρελευσιν πολλών ένιαυτών παρουσιάσθη 
ούτος έπισήμως ένώπιον τής έν Πράγα συ- 
νελευσεως τ  ώ ν πόλεων και ίνα πείσ*/] τόν 
Λαον, οτι ζη εισέτι, διέταζε νά ανοίξωσιν 
απασας τάς θυρίδας τοϋ προθαλάμου, δ ι’ου 
εμελλε να είσέλθη. Έκεΐνο όμως τό δποΐον 
έφοβεΐτο, έγένετο. Οί Αντιπρόσωποι συνο- 
ρώντες την εαυτών ίσχύν άπητησαν πρό π ά-  
οης πράςεως, ί'να άπΟχρώντως έξασφαλίση 
αυτους περί τώ ν πολιτικών έλευθεριών των 
κα ι τής Απαρακωλύτου έξασκήσεως τοϋ θρη
σκεύματος. Πασα υπεκφυγή ήτο μ ατα ία . 
Κύριοι τής τύχης τοϋ αΰτοκράτορος έξεβία- 
σαν αύτόν νά τοΤς έγγυηθη περί τής Αμετα- 
κλη'του Αποκαταστάσεως τώ ν πολιτικών των 
ελευθεριών, ένώ Ανέβαλεν είς προσεχή σύνο
δον νά Αποφανθη περί τώ ν θρησκευτικών 
τω ν έλευθεριών.

( Επεται συνεχεία).
Χ Ρ . Κ Α Τ Α Λ Η Σ .

ΑΤΤΙΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π Ρ Ώ Τ Η  Ε Ξ Λ Μ Ι1 Ν ΙΛ  Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Τ Σ  ·187·ί.)

Χ ειμώ ν, εορτή τών χιόνων καί δεσποιναι τών 
Α θηνών· φλόγες τή? καρδίας καί τών ποδών . . . 
η άποκρέω και ή ευαισθησία' οί Ιρώντες καί ή 
τιμωρία τω ν . Βουλή, συμπλοκαί καί ύπουργεΐα. 
Τύχαι υπουργείων καί βωδεβιλλείων. C a n c a n  καί 
κόροαξ· το πυρ τό Ιξώτερον καί αφεσις αμαρτιών. 
Ό  Λυκούργος καί ή Δημοκρατία* ή φάλαγ£, ό 
φάλαγκας καί τό ^ιπίδιον. Θησαυροί τής Κορίνθου 
καί ή γενειοφόρος.Διαλύσεις καί μετασχηματισμοί. 
Κονιορτός, διαμαρτυρήσεις καί προανακρούσματα 
τή ς δευτέρας έξαμηνίας. Α νεκδότων αναβολή.

Μετά τήν μυροβόλον καί γελόεσσαν ώραν 
τοϋ Ιαρος, τήν φλογέράν καί φαληρίζουσαν 
τοϋ θέρους, είχεν έλθει i  κρυερός καί άνε~ 
μοεις χειμών (τοϋ 1 8 7 3 ) .  Έ σίγησαν άδοιι- 
σαι αί Αηδόνες είς τ ’  άλση των, αι ’Ιταλίδες 
Αοιδοί λαρυγγίζουσαι παρά τόν Ίλισσόν καί 
τήν φαληρίκήν Ακτήν, έπαυσαν δέ καί αί 
Πινακίδες τήν λαλ ιάν τω ν (babit).

Έν τούτοις, τρίς δ Υ μ ηττός, Αρχομένου 
τοϋ ένιαυτοϋ, η Πάρνης, δ Λυκαβητός καί δ 
Κορυδαλλός έκαλύφθησαν ύπό χιόνων,καί τρίς 
ριγηλός, κρυερός χειμών έβλεψε δριμϋ έπ ί τής 
’Α ττικής. Έλευκάνθησαν δέ υπό τώ ν χιόνων 
α ι πόλεις, έλευκάνθησαν πεδιάδες καί παρά
λια καί δέσποιναι, ώς νύμφαι χιονόεσσαι, 
εθεάθησαν καταπ τασ α ι μετά  τώ ν νιφε- 
τώ ν και έξελθοϋσαι Από τούς έξώστας των 
οίκιών τω ν, είς τάς ρύμας καί τάς πλατείας  
χιονοβολοϋσαι καί χιονοβολούμεναι, θέλξα- 
σαι δέ διά τής παρουσίας καί τής χάριτός 
τω ν τής χιονώδους καί ορη χιονοσκεπή καί 
καρδίας ευαίσθητους καί χιόνας, διό-t

«Νίκα καί σίδηρον καλή τις  ουσα», κατά  
τόν γνωστόν ποιητήν τής Τέω. Έώρταζον 
τήν σπανίαν είς τά  μέρη ταϋτα  εορτήν τών 
χιόνων.

’Έ λεγες άν τόσαι Αγρότεραι Άρτέμιδες 
έπιφανεΐσαι καί κραδαίνουσαι κατά  τοϋ έτέ · 
ρου φύλου τό οολιχόσκιον έ'γχος τω ν καί οίο- 
νείζητοϋσαι νά κατασβέσωσιν έν τα ΐς  χιόσι 
τό φλέγον . . . τούς πόδας αυτώ ν πϋρ, τό 
χορευτικόν, τό τοσοϋτον συγγενές πρός τό . . .  
αισθηματικόν. "Ηγοντο τά  Κρόνια τών νεωτέ- 
ρων, αί Απόκρεαι, καί τότε δ ή ή καρδία κατα- 
βαίνει είς τούς πόδας, καθυποτάττοντας τά  
π άντα  καί τούς πάντας. Ά λ λ ’ α ί άπ λα ΐ 
εύστροφοι δέ κα ί έσθ’ οτε εύπερίγραφοι έκεΐ- 
ναι κνήμαι, α ί χορευτικαί —  δπόσας καρ
δίας ευαίσθητους καί ευάλωτους δέν έθυ
σαν καί Απώλεσαν, δπόσης δέ υπερτιμήσεως 
δέν έτυχεν ή ευαισθησία, κ α τ ’ Αντίθετον λόγον 
τώ ν λαυρεωτικών μεταλλουργείων. Είπε που 
τών Π ινακίδων αυτοϋ, νομίζομεν, δ Ά λ φ ό ν
σος Κάρ, δτι «ή τιμωρία εκείνων, δβοι ήγά> 
πησαν πολύ τό ώραΐον (φυλον) είναι τό Αγα
πάν αύτό διηνεκώς, καί τήν τιμωρίαν τα ύ 
την, Αλλά ταντάλειον, π ιστεύσατέμο ι, υπέ
στησαν θνητοί καί οί Αθάνατοι θεοί, καί π α 
ράδειγμα δ ύπατος άνδρώντε; θεώ ντε Κρο-

λαδή τοϋ δαίμονος, τού Σατανά . . . .  ά λλ ’ 
ούχί· τοϋ γαλλικού πνεύματος, κατα  τονν,,'ων. Ά λ λ ’ ίδού, η μέθη, οί κρότοι, οί θό

ρυβοι, οί γέλωτες καί α ί ίαχα ί κατέπαυσαν 
σύν τή  άπόκρεω, ητ ις  διελθοϋσα ως λαιλ.αψ 
ώς θύελλα κατέληζεν έν κραιπάλη ρητηνι- 
"ου καί κραυγαΐς άμούσοις, κατά  τά  *ου- 
.Ιοιψα, πάντας καί πάσας παρασύρασα και
στοοβυλίσασα. ( ,

Τοσοϋτον είσίν οί θνητοί εύεπιφορητοι εις 
διαχύσεις καί βραβεύσεις κα ί είς ελεον υπερ 
μόνων Βιβιανών, ούχί δέ καί τών σισύφια πα· 
οχόντων Σισύφων.  ̂ ^

Ά λ λ ’ άξιοσημείωτον! δπόσον έπ’ έσχατων 
επέδοασαν έπί τών πολιτικώ ν πραγμάτων 
αί άπόκρεαι! Τρίτον $ τέταρτον τούτο ετος, 
κατά τήν διάρκειαν αυτώ ν, διελυθησαν βου- 
λαί, καί άπεπέμφθησαν’ διεξηχθησαν έκλο- 
γαί· άνήλθον καί κατήλθον ύπουργεΐα μετά  
τών ύπουργών, ένώ χρόνω, κατά  τάς οόους
καί τάς άγυιάς,ετρεχονπροσωπιόοφόροι μα-
κεδόνες καί μακεδόνισσαι, τά π α ιό ια  επαιςε  
τά όόπα.Ια, οί δέ έφηβοι έχόρευον τό γα ϊ
τανάκι ( δ π ε ρ  ο ύ  δέον συγχέειν μετά  του can
can, τοϋ κόρδακος τοϋβωδεβιλλείου, του το
σοϋτον χαριέντως μεταφερθεντος καί χορ-υ 
Οέ\τοςκαί είς τάς αίθουσας τής Πρωτευουσης) 
ώς νέος δέ τις  © έ σ π ι ς  περκνόστει έφ’ αμάζης 
τάς άγυιάς καί δ ποιητής τής άποκρέω αυ- 
τοσχεδιάζων ούχί τα  έξ άμαξης, αλλα  πο./ί 
ματά τ ινα  άξια  νά διαγωνίσθώσι πρός αλλα.

Μ ητοιή άπόκρεως, ώς άλλη Ήρωδιάς ορ- 
χουμένη, α ιτε ί έπί π ίνακι τας κεφχλας .ών 
βουλών, τώ ν έποπτών καί τώ ν υπουργείων, 
χάριν τοϋ συνταγματισμοΰήμώ ν; Περί τού
του ά-οφανθήτωσαν οί δεινοί περί τά  π ο λ ι
τε ια κά  κα ί τά  εύκτικά . . · ημείς μεταοαί- 
νομεν έπί τό προκειμενον.

Π επτώκασι, λοιπόν, κα ί κατά  τούτο το 
έτος άοχόμενον, δίς, τρίς υπουργοί καί δΐί. ε- 
χθησαν αυτούς άλλοι' έπήλθε, μ ετ ’ ού πολυ 
ούχίπλέον διάλυσις, άλλά  μετασχηματισμός 
τής Βουλής,άφοϋ πρότερον διεπληκτίσθησαν έν 
τοΐς θεωρείοις, γύνα ιά  τ ινα , άντεπεξελθοντα  
πρός άλληλα  διάριπ ιδ ίω ν καί γαστροκνημιών 
λ ά ξ , πύξ καί δ ιαμπάξ. (

Ά λ λ ’ ώς λέγουσι περί τοϋ πνεύματος, 
δτι επιπλέει, l’ esprit surnage, οΰτω καί 
7 0  δαιυ-όνιον βωδεβίλλειον, τό γέννημά δη-

σ τι/ °ν ,
«le francaisne raalin cr6a le veaudevi e,» 

τό βωδεβίλλειον, λέγομεν, έν μέσω πασών 
έκείνων τώ ν πτώσεων, τώ ν καταστροφών, 
τώ ν μεταβολών καί μετασχηματισμών και 
τώ ν νηστειών έ τ ι, ειχε μείνει κατάπτω τον  
μεχρισοϋ, έξέψυξεν καί αύτό , κηδευθεν υπο 
τών 6 0 0  έπιλέκτων π ιστώ ν δπαόων του.

Δέν συνετάχθησαν τώ  Σατανά πολλοί κλη
το ί τε κα ί κλητα ί, δπως συνετάχθησαν τω
. . .  φάσματι τής δημοκρατίας, ούύ’έστερ,αν
νά έμπέσωσιν έκ ν έ ο υ  ε ί ς  πειρασμόν καί να εμ- 
βληθώσιν, έν ώρα νηστειών, εις το πυρ το 
έξώτερον τώ ν κωμικών μελοδραμάτων το 
ήτοιμασμένον τώ  διαβόλω (Lavergne), και 
τοΐς άγγέλοις αύτοϋ (τη  Ά λ α ιζ α  καί τω  αλλω
θιάσω.)

'  '  *  *

"Οντως,είχεν έπέλθει εύπρόσδεκτος καιρός 
μετανοίας διά τοΰς καί τάς αμαρτωλούς και 
συντριβής καί κατανύξεως, καθ’ δν συμπολι- 
τευόμενοι τε καί μη, ιθαγενείς απλοϊκοί και 
ομογενείς <ρΐ>οι, υπουργικοί καί βουλευτικοί 
(μάλλον δέ α ί σκιαί τούτων χορεύααντές τε  
καί μή,κερδησαντες καί χάσαντες είς παν π α ι-  
γνιον, λαυρειωτικόν, χρηματικόν, πολιτικον, 
έρωτικον,ήτήσαντο μετά καρδίας μηπωσυντε- 
τριμαένης κα ί τεταπεινωμεν^ς τ/ΐν αφ.σ.^ 
τών αλμάτω ν αύτώ ν, τ ώ ν  εκουσίων τε  και 
άκουσίων, τώ ν έν έργω καί εν λο (ι9 ν, ου 
λευτικώ ) καί έν διανοία (δημοκρατική) εζαι- 
ρέσει μόνης τής ψάΛαγγος καταδικασθεισης 
είς τόν φάλαγκα τώ ν Αγορεύσεων και των 
κοντακισμών, κα ί εκτός τών φρονουντων τα  
τής δημοκρατίας, δεκαοκτώ. Εΐχον ενάντιον 
αύτώ ν τόν Λυκούργον, δστις πρός τόν «κε 
λεύοντα ποιεΐν έν τη  πόλει δημοκρατίαν, 
Σύ πρώτος, είπεν, έν τη  οικία σου ποιησον 
δηαοκρατίαν.» Φαίνεται δέ δτι ο κελευστης 
είχεν καί οικίαν, οΐαν ούκ εχουσι πάντοτε  
οί ψευδοδημοκράται· ά λλά  τ ά  ριπιόια τα  
έν τοΐς θεωοείοις, κατά  τήν δημοκρατικήν συ- 
ζητησιν, ·?,σαν υπέρ τών 18 . Τό ώραΐον φυ
λον, καθό δυσυπότακτον κα ί έλευθεριαζον, 
civat φύσει δημοκρατικόν, δημοκρατικά ^οε 
κ α ίτ ά  έν τα ΐςχερσίν αύτοϋ ρ ιπίδια, οΐςχρων- 
ται, έν θέρει, πρός έκφρασή παντοίων κ ΐ ' ^ -



μεν πρός στιγμήν τήν γλώσσαν των ριπι- 
δίων, όπως περιγράφει αυτήν γάλλος τις εύ- 
φυολογος. Οι αδαείς "Ελληνες γνώσουσινήυ.ίν 
χάριτας. Τό ριπίδιον φερόμενον άπό τής χει- 
ρός προς τά εςω δηλοί ό'τι ή κρατούσα αυτό 
εΐναι έγγαμος· ή αντίθετος κίνησις, δτι εΐ
ναι χήρα καί ά νταποκρίνεται είς τό αίσθημα 
υμών, τό πλατωνικόν έννοεΐται’ εΐναι δέ' ή 
κίνησις κατά τόμάλλον ή ήττον ζωηρά, ΐνα- 
λόγως τον βαθμ.οΰ τής άνταποκρίσεως.

Φερόμενον έκ τώ ν κάτω  πρός τά  άνω <Γη- 
λοΐ δτι η δέσποινα οΰτε έ'γγαμος εΓναι, ούτε 
χήρα καί τολμάτε π ά ν τ ο τ ε .. .  νά ζητήσητε 
τήν χεϊραν της· ριπίδιον κεκλεισμένον καί 
κρατούμενον έριζοντιως ένδεικνύει φ ιλα ϊέ-  
σκειαν, παρουσιαζομ,ένων τώ ν άκρων π τε-  
ρυγίων του, λέγει ύμΐν κφεΰγε καί άκόμη 
φεύγε . . . .  άόιαφορώ.» ά/εωγμένον τήν μ ίαν 
πτέρυγα είναι σύνθημα φ ιλ ίας, κ α τά τά ς  δύο
συμπαθείας. κατά  δέ τάς το ε ίς  έρωτος
φλογερού. Παν έντελές ριπίδιον πρέπει νά 
έχη επ τά  πτερύγια, δσαι α! ημέραι τής έβδο- 
μάδος, τά  ήε έπί τών πτερυγίων, τυχόν, 
κτυπ ήματα  έμφαίνουσι διά τοΰ άριθμοΰ αυ
τώ ν, τάς ώρας τάς πρός συνέντευξ'ιν· ριπί
διον κεκλεισμένον καί τεθειμένον έπί τών 
χειλέων εΐναι σύμβολον σιωπής· η κυκλοτερής 
κίνησις αύτοΰ, κηρύττειδτι παρατηρεϊοθε, άν 
δε μ ία  άκρα έγγ ίζει τό μέτωπ'ον, λέγει ήμιν 
« έ ρ χ ε τ α ι προσοχή.»

f ¥
Προσεχετε, λοιπόν, καί πάντες υμείς οί 

Οαμίζοντες τά θέατρα, τάς Ισπερίδας, τήν 
Βουλήν, ή'τις δλοσχιρώς ήδη διά τών ένερ- 
γηΟεισών έκλογών, σωφρονισΟήσεται, τό δέ 
άπαίσιον φάσμα τής δημοκρατίας έξαφανι- 
σθήσεται, μετασχηματισθέν καί διαλυθέν είς 
τά έ; ών συνετέθη, άναμείνατε δέ τάς jnra- 

τής δευτέρας εξαμηνίας.
Θέλουν καταγράψει αύται συμβάντα σπου

δαιότατα καί συγκινητικά, τά περί τοΰ θησαυ- 
ρ ου τής Κορίνθου, τοΰ άπολεσθέντος ήμιν, ίσως 
οιά παντός’ τά περί τής γενειοφόρου γυναι-

 κτλ. κλπ. κλπ.
Αλλ’ ατό τοΰδε σημειοΰσι ταπεινοφρόνως 

τά όιακρίνοντα τά δύο συνεχή τελευταία 
^ 7 4 )  χαρακτηριστικά. Τό έτος 

1ο 7 3  ην τό τοΰ Λαυρίου, τών μετοχών, τών

διαλύσεων καί τών κριτών τής Of'.θυμένης,
τ4_ r 18  ~‘ !i 70 ^"«σχηματισμοΰ καί 
τοΰ υπερβάλλοντας άφαρήτου κονιορτοΰ, καθ’ 
οϋ διαμαρτύρονται πάσα τάξις καί π α ν  φ}- 
λον ανθρώπων, διότι μάς υπενθυμίζει «ϋΓ)χ- 
οως ότι βιουαεν έν τη του Άριστοφάνους νΐ- 
φελοκοκκυγία. Τά τών ανεκδότων δε ά εκ
βάλλονται ές αύριον, ώς λίαν περιέργων.

ΑΛΚΙΦΡΩΝ.

Σημείωσις. Τάς τοϋ έτους 1 8 7 3  /7im- 
*/*<· δρα έν τώ «Άττικώ'Ημερολογίω» τοϋ 
έτους 18 7 4  καί έν τη, έφημερίδι'ft Πολιτεία.»

Π Λ Ρ Α Μ Γ Θ ϊΛ .

II ΚΥΤΛΡΛ ΤΗΣ ΜΙΙΤΡΟΞ.1

Κόκκινη κλωστή ΟΞμενη, 
στήν άνΙμη τυλιμένη 
δός τη ς κλώ τσο νά γυρίσν·, 
τιριμυΟ’. ν ’ ίρχινιηογ,.

’Αρχή τοΰπαραμυθιού, καλησπέρα σας. 
Μιά φορά ήτανε ένας βασιληάς, σά νά 

ποΰμε στ’ Ά νάπ λ ι; 6 βασιληάς αύτός είχε 
στό κορμί του λέπρα, μά τόσο πολύ κακή 
λέπρα, οπού κανένας γιατρός δεν μποροΰσε 
νά τοϋ τήν γιατρέψω τότενες, νάσου, καί 
παρησιάστηκε στήν πόρτα τοΰ παλατιού ένας 
κακομοίρης, ένας παληάνθρωπος ποΰ συχαι- 
νόσουνα νά φτύσνις άπάνω του. αύτός τό λοι
πόν ό παληάνθρωπος, αυτός λέει θέλω νά 
δώ τόν βασιληά· βρε φύγε τοΰ λένε οί άν
θρωποι τοΰ παλατιού ποΰ θά ίδής έσΰ τόν 
βασιληά, ποΰ εΐναι τό άμήν νά ’ποθάνη. Μά 
λέει θελω νά τόν δώ νά τοϋ πώ ποϋ ξέρω 
ενα γιατρικό γιά τήν άρώστεια του, ένα κι’ 
ενα- βρέ ά'ϊντε στό καλό άνθρωπέ μου, έδώ 
ήρθανε κάν καί καν γιατροί οί καλλίτεροι

1 Ό  fiuOo; οδτος ίχ ί ΐ  ιτβλλή» «τχ ί» ιν  μ  t 'ov 
Θ π σ ; ο , ;  κα ι τοϋ Μ ινώταυρου : Ό  λεπρός β «β :λ ίΰ{  
εΤναι ό Μ ινώ ταυρο ; 'ο π ίνω ν  αΓν,α α νθρώ π ινον, ί> Φιο- 
ρετιντις ο υιός άλλου β α σ ιλ ίω ς  ε ίνα ι ό Θγισ·ύ( I ά ίτα - 
■γοΐΛ*νος εί,- θ ά να το ν  σώ ζετα ι οέ ττί συνεργεία τ ι ;  
βυγατρό ; το1;  βασιλε’β ς ,  ί,'πως b Θ ησεΰ; 6rt> τ ί ς  Ά -  
ρ ιά ίνη ς . "Ο πως ί ;  ό Θ ησευ; κατε 'λ ιπ ε τ ΐ ν  Ά ρ ιά ίν η ν , 
ουτω  κα ι ο Φ ιαρετίνη; εγκ α τα λ ε ίπ ε ι κ*1 Λησμονεί τή ν 
Έλε'ντ,ν ά »οϋ έίώ βη .

g t V

7 >· > I! V V Ω IV

μ άτω ν καί διανοημάτων. "Ας σπουδάσω-

Β Υ  Ρ  Ω Ν ja rS

τοΰ κόσμου απ’ τήν Λόνδρα κ ι’ α τό  τό Πα· 
ρί?ι (σά νά ποΰμε) καί όέν κανανε τ ίποτα  
καί Οά τόν κάντ,ς έσΰ καλά ! ’'Οχι, λεει εκεί
νος, Οά ’ μβώ, δχι δεν θά ’μβής, φωναϊς άπό 
5ΐί, φωναϊς άπό κεΐ, μαλώ ματα, τ ’ άκουσ’ 
ό βασιληάς’ βρε τ ’ είναι, τ ί  τρέχει' τό καί 
τό, τοΰ λένε : έ ν α ς  παληάνθρωπος θέλει νά σε 
ih ,  λέει, γ ια τ ί ποΰ ξέρει, λέει, ε ν α  γιατρικό  
γιά τήν άρώστηα σου ποΰ εΐναι ενα κ ι’ ενα. 
Μ-ά, λέει ό βασιληάς, άφήστε τον ν’ άρθη 
τόν ά ν θ ρ ω π ο ,  ποΰ τό ξέρει κανείς μπας καί 
με κάνει καλά- έγώ έτσι κ ι’ ετσ ι απο τούς 
γιατρούς προκοπή δεν είδα' πέστε του ν’άρθν] 
’νλίγωρα άτάνοι. Τίολο ιπον άμα μπ?ίκε σ.όν 
βασιληά πέφτει στά  πόδια του καί τοΰ κάνει 
τεμενά- ’Αφέντη μου, πολυχρονεμένε μου βα- 
σιληα, τοΰ λέει, άν θέλ/,ς γ ιά  νά γιατρευ- 
θής πρέπει νά κάνη,ς τοΰτο καί τοΰτο: πρεπει 
νά κλέψη,ς κανένα βασιλόπουλο νά τά μ.εγα- 
λώο'/ίς καί άφοΰ καί τόμ,εγαλωστις νάτά  σφα- 
ξτ,ς καί μέ τό α ίμα του νά πλυνης τό κορμί 
σου καί ή λέπρα θά σοΰ περασν] στη στιγμο· 
Μά πώς, λέει ό βασιληάς, ποΰ Οά τό εύρουμε 
τό βασιλόπουλο, γ ιά  νάν τό κλέψουμε; πώς 
θά μπορέσουμε; στάσου, τοΰ λέει.— ’Εκείνος 
ό φτω χός;— Εκείνος γ ιά ’ Φτάσου τοΰ λέει 
βασιληά μου· νά γιεμίσν;ς τρία καράβια, όλο 
σπάνια πράγματα , διαμ.αντόπετράις, μαρ
γαριτάρια, χρυσάφια, άγρια θηρία και ναν τα  
στείλ/ις σ τά ά λ λ α  βασίλεια’ νά μ.ην ττ,ς βγά
νουν τής πραγματείαις δξω νάν της πουλοΰν 
καί τότες σάν πάν) και κ,ανενα βασιλοπουλο 
ν’ άγοράση η γ ιά  νά ίδή καί τά κλεβουνε. 
Τό λοιπόν πάνε τά  καράβια’ πάνε καί άρά- 
ξανε καί άφοΰ αράξανε, βγανουνε διαλαλ/“(- 
τάδες: ήρθανε τρία καράβια άπό τό τάόε βα
σίλειο καί έχουνε πράγματα σπανια, διαμαν- 
τόπετραις, μαργαριτάρια, χρυσάφι καί άγρια 
θηρία ποΰ νά φρίξτ] τό πνέμα σας. Ούουουου 
ό κόσμος ΐτ ,ε χ ε  άρίχμητος νά ΐόή τά  λαμ.- 
πρά εκείνα πράματα’ λέει τό λοιπόν καί 
τό βασιλόπουλο,'βρε, τόσος κόσμος πηγαίνει, 
δέν πηγαίνω καί έγώ έκεΐ νά ίδώ εκείνα τά  
άγρια θηρία’ μά καθώς ’μβήκε μ.έσα^στόαα- 
ράοι, κάνει τό καράβι πανιά  κι α ·ό  ο to 
πάν οί άλλο ι.— Τό καϋμένο τά βασιλόπουλο! 
•'Ήτανε ώμορφο ’Όμορφο,άλλο τ ίπ ο τε ’βα
σιλόπουλο π λ ιά , βάλε μέ ν ο ΰ  σου ί ί  ευμορ- 
φιαίς καί τ ί  χάρες είχε. Τό λοιπόν πάνε τ*;'.^-

ράβια ίσ ια  στό βασιληά τό βασιλόπουλο καί 
ό βασιληάς δ ιάταξε νά τό βάλουνε στή φυ
λακή’ καί τά τα ίζανε μέλι καί κουκουνάρι 
γ ιά  νά μεγαλώσει καί νά παχυν/].

'Ο βασιληάς είχε μ ιά  κόρη ποΰ ώμορφή- 
τερη γυναί/.α δέν είχε γεινει, εβγα ήλίν γ ια  
νά' βγω, νά λάμψης γ ιά  νά λάμψω ’ τέτο ια  
ώμορφιά, ή πεντάμορφη τοΰ κόσμου ητανε.
Τά ξέιεις τό παραμύθι τή ; πεντάμορφης τοΰ 
κόσμου;— τά ξέρω ά, χά .— Τί ώμορφο παρα
μύθι.—-’Ώμορφο, ύστερις σάς τό λεγω . Ιό 
λοιπόν αύτή ή βασιλοπούλα τά ειόε τά βασιλό
πουλο καί τ ’ αγάπησε’ καθημέρα λοιπόν του 
έστελνε φαγιά  μαγερεμενα με τά  ίδια τ/,ς 
τά  χέργια: λαγούς, γάλλους παραγεμισμέ
νους— ά νά/αμε κανένα πόδι— και καμμιά  
χειλιάρικη χα χα χά .— Σιωπάτε βρε ά^-λφ* 
όλο κόβετε τά παραμύθι και δεν εχει γοΰςΌ. 
Τό λοιπόν τοΰ έστελνε λαγούς γάλλους παρα- 
γκον.ισμενους καί ροΰχα άσπρα άσπρα, -,ο- 
κάμισα σιδερωμένα καί ολοκαίνουργια' τοΰ 
τάστελνε άπονα λαγούμι πούχε κάνει στη  
φυλακή, - τ ά  υστερνά τά πήρε, επήρε καί 
πλούτη πολλά άπό τάν πχτερα της κρυφά 
καί έφύγανε μ.αζυ. (0  πατέρας της τ^ν κ,ατα- 
ράσθηκε καί ή μάνα της άμα τό βασιλόπουλο 
εύτύς όποΰ τά φιλήση ή μ.άνα του να^τήνξεχασ’/] 
αύτήν, νά μή θυμάτα ι ποΰ σέ εΐδα καί ποΰ 
σε ξέρω. Α υτή έμαθε δτι την καταρασθηκε 
ή μάνα της, καί είπε τοΰ βασιλόπουλου νά 
μή φιληθή μέ τήν μάνα του γ ια τ ί πάει του 
λέει, μ ’ έχασες. "Εννοια σου τής λέει αύτός. 
μόνε στάσου έσΰ έδώ μ ες ’στό καράβι νά πάω  
έγώ νά ’δώ τούς γονιούς μ.ου κα. επειτα  γ υ 
ρίζω καί σέ πέρνω. Πάει τό λοιπόν, καθώς 
τάν βλέπει ή μητέρα του χύθηκε καί τάν 
άγκάλιασε γ ιά 'ν ά  τόν φιλήσ/)’ μή, μανοΰλα  
μου, μή τής λέει, γ ια τ ί τό καί τά : ή κόρη 
ποΰ μ.’ έγλύτωσε τήν καταρασθηκανε οι γό
νοι της άμα μέ φιλήστ,ς νάν τήν ζεχάσω.^ 

Έπειδήτοις δέ καί ήτανε κουρασμένος άπό 
τό ταξε ίδ ι έπεσε λ ίγο νά κοιμηθή καί ύστε- 
οις νά σηκωθή νά πάη νά πάρη τήν γυναΐκά  
'του, τή  βασιλοπούλα. Έκεί λοιπόν ποΰ κοι- 
μώτανε, έπήγε ή μάνα του νά τόν σκεπάσϊ) 
'κεί λοιπόν ποΰ πήγε νά τόν σιιεπάση μ ’ ένα 
λεπτό μ αντήλι, γ ιά  νά μήν τόν τρών ή μύ-

1 Ό i-o’oiv σοοί. r.Ti τ. ΛΧτάρα.'
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γιαις, έσκυψε καί τον έφίλησε1— καϋμένη 
μάνα.— "Οντας έσηκώθηκε υστερις τό βασι
λόπουλο, ή μάνα του τοϋ λέει πότε θά πάμε 
νά πάρουμε τήν νύφη άπό τό καράβι;— Ποιά 
νύφη της λέει— Νά έχείνη ποϋ σ’ έγλύτωσε, 
εκείνη ποϋ σ’ έφερε έδώ.— Βρε μάνα μου, τ ί 
λες έκεΐ; έγώ έφερα νύφη; δέν θυμάμαι νά 
μέ γλύτωσε κανείς— Ά , άλλοίμονο λέει η 
βασίλισσα, τόν έφίλησα καί τήν αλησμόνησε 

'II βασιλοπούλα, άροϋ κατάλαβε ό’τι τήν 
«λησμόνησε, επήγε καί κάθησε άντίκρυ στό 
παλατΓ καί τότε καθημέρα έτραγουδοϋσε 
τόσο γλυκά ποϋ νόμιζες ό'τι λαλούσανε αη
δόνια, ποϋ έκανε όλους τούς νέους τής πολι
τείας και ζουρλαθήκανε. Λύο φίλοι τοϋ βασι
λόπουλου ποϋ τήν είδανε έ/άσανε τά μιαλά 
τους καί θελήσανε νά παν νάν τήν δούνε 
στό σπήτιτης- έκείνη τότες τούς παράγγειλε 
δτι άν δέν ’μπορέσουν ν’ άναβοϋνε τήν σκάλα 
θά φάνε ξύλο τής χρονιάς τους ποϋνάβάνουνε 
καί στήν τσέπη τους. Έκείνη έβανε τούς δού
λους της καί αλείψανε τής σκάλαις μέ ξύ
γκια, σπαρματσέτα, σαπούνια γιά νά γλυ- 
στροϋνε καί νά μή μπορή κανένας άπό δαύ- 
τους ν’ άνεβή επάνω.

Τό λοιπόν καθώς πάει ό πρώτος ν’ άνέβη 
μπούρρρρρρ πάρτον κάτω, ξαναδοκιμάζει, 
τρεις φοραΐς, τίποτε' τότε τόν πιάνουν οί 
δοϋλοι καί τοϋ ρίχνουν παρά μία τεσσαρά
κοντα' στους άλλους δμως δέν είπε δτι έφαγε 
ξύλ.ο, τίποτες, μόνε τούς είπε δτι τήν είδε 
τάχα καί είναι άγγελος δτι γελάει καί πέφ
τουν ρόδα στήν ποδιά της, οποϋ τήν άνέ- 
βασε τέλος στά εφτά ουράνια. Πάει καί 5 
δεύτερος καί άφοϋ έχόρτασε καί αύτός άπό 
ξύλο, λέει τά ίδια καί αύτός' τότες πάει 
καί τό βασιλόπουλο μά κι’ αύτός πέφτει 
κάτω άπό τήν σκάλα καί τότες διατάζει ή 
βασιλοπούλα νάν τόν δείρουνε πηό πολύ 
άπό τούς άλλους, οποϋ τόν έκάνανε τοϋάλα- 
τιοϋ. Πάει τό κακομοίρικο τό βασιλόπουλο 
στό παλάτι άρρωστο, πέφτει στό κρεβάτι, ό 
πατέρας ή μάνα τ ί έχεις, τ ί έχεις παιδί μου, 
τί έ'παθες; τό καί τό : ή γειτόνισσα ποΰ τρα
γουδάει τόσο γλυκά, θέλησα νά πάω νά τήν 
δω, πού έ'λεγαν δτι είναι τόσο ώμορφη, άλλά 
μ’έδειρεκαί μένα μά άπό τούς φίλους μουπλιό 
πολύ'μόνε νά τήν φωνάξης νάν τήν σκοτώσης. 

Στέλνει τό λοιπόν ό βασιληάς νά έοθη

έκείνη. Τότες έκείνη έστολίστηκε, έ'βανε τά 
καλλίτερά της διαμαντικά, μαργαριτάρια, 
τά καλλίτερά της στολίδια καί βγαίνει νά 
παη στό παλάτι.
βαίνει τής σκλάβα·.ς άπό’μπρος της σκλάοαις άπό

[π ίσω
της σκλάβαις άπ’ τα δυό πλευρά να μή τήν κάψη

[ό ήλιος
πάει λοιπόν στοϋ βασιληά" 
ωρα καλή σου, βασιληά—καλό στήν κόρη ποΰρθε. 
Τότες τής λέγει δ βασιληάς, τ ί σοΰ κάνανε 
τά παληκάογια'
τοΰ φίλου δίνεις έκατό καί τ’ άλλουνοΰ διακόσα-.ς 
του γυιοΰ μου τοΰ κακόμο'.ρου τοΰ δίνεις πεντα- 

 ̂ [κόσαις.
—Κακομοιριαϊς καί δυστυχιαϊς θα λάοη τόκορ-

[μή του
καί πόνους άλευτέρωτους θα λάβ’ ή κεφαλή τους, 
γυρίζει τά λοιπόν τότε καί λέει στό βασιλό
πουλά' ά, έλησμόνησα νά σας πώ ό'τι τό βα
σιλόπουλο τό λέγανε Φιορετίνη' τοΰ λέει 
λοιπόν.
Θυμήσου, Φιορετίνη μου, τ’ έχεις καί δε θυμασαι 
καν τα ψιλά ’ποκάμισα πούστελνα κι’ άλλαζα σε. 
γυρίζει ή μάνα του καί τοϋ λέει'
Θυμήσου, Φιορετίνη μου, μή πας καί ειν’ ή ςίνη ; 
—Μάνα μου, οικονομικά (;) καί μα τήν Πανα-

» [Υ’·“ !Λ0υ>στα ματ>α Οεν σε είδα γώ έσένανε, κυρά μου.
Τοϋ λέει πάλι'
Θυμήσου, Φιορετίνη μου, τ’ έχεις καί δέ θυμασαι 
κ&ν τούς λαγούς τούς εύμορφους πούστελνα κι’

[ετρωγάς σε.
—Θυμήσου, Φιορετίνη μου, μή πας καί ειν’ ή

[ςένη
Μανα μου, οικονομικά καί μα τήν Παναγιά μου 

στά μάτ’α μου δέν σ’ εϊδα γώ Ισένανε, κυρά μου. 
— ΙΙάρε φιλί άπ’ τή μάνα σου, μήπως καί θυμη-

Η·ε,
τότε πέρνει φιλί άπ’ τή μάνα του καί τής 
λέει,
Ιΐσ είσαι ή δουλτσάνα μου έσ’ είσαι τό’Λεν'όμου 

εσ είσαι ποΰ μ Ιγλύτωσες άπό τόν θάνατό μου 
καί έ'πεσε στήν άγκαλιά της' τότε ό βασι- 
ληας λοιπόν λέει σ’ αύτήν. 
πάρε νύφη μου τό σπαθί μέ θέλημα δικό μου 
καί ο,τι θέλεις κάνε τον τόν ά'νδρα τόν δικό σου. 
εκείνη τοϋ αποκρίνεται 
Ευχαριστούμε τό θεό όπου συνήλθ’ ό νοΰς του 
παρακαλώ σε, βασιληά, συμπάθηστο τοϋ γυι'οΰ σου.

’Πανδρευτήκανε λοιπόν καίπαρθήκανε χει
ροπόδαρα' άργανα, τούμπανα, χαραΐς μεγά- 
λαις, καί ’ζήσανε κείνοι καλά καί μεϊς καλ
λίτερα.
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ΑΙ ΔΥΟ ΕΞΛΛΕΑΦΑΙ.
νΙΙντουσάνε σέ μία πολιτεία δύο αδερφά

δες: ή μία πλούσια καί ή άλλη φτωχή. Ή 
φτω/οϋλα άν καί φτωχούλα πού ήτανε είχε 
όμως μιά κόρη ποϋ δέν πιανότανε στήν εύ- 
μορφιά'ή πλούσια πάλι μέ όλα της τά πλούτη 
εινε μιά κόρη άσχημη, μιά καοακάζα όποϋ 
δέν είχε ’ταΐρι.— Ά χ  ή εύμορφιά άξίζει' τί 
νά σου πώ, ώμορφη γυναίκα νάχα κι’ άς μήν 
έχω ψωμί νά φάω.— "Αμ καί τό πλούτος 
αξίζει' πάλι ώμορφιά ξερή, ωμορφε μου και 
καλέ μου τ ί . . . .  θά φάμε τά βράδι.— ΥΩχ 
αδερφέ μου καί σύ' άμ τ ί τό θελω τά βιός 
νά τοχω καί νάχοί μπροστά μου μέρα νύχτα 
ένα διάολο γραμμένο. —  Μωρέ καί τά δυο 
άξίζουνε καί τά δύο, τά έρημα.— Τά λοιπόν 
αφήστε νά πούμε τό παραμύθι: τό λοιπόν, ή 
πλούσια ποϋ είχε ή φτωχή ώμορφη κόρη τήν 
ίζηλοφθονοϋσε γιά τοϋτο τήν άύερφή της. 
Μία μέρα τής λέει ή πλούσια τής φτωχής 
αδερφής της νά πάνε σε μιά οςοχή, σάν νά 
πούμε στούς ’ Αμπελοκήπους' πάει λοιπόν ή 
φτωχή καί τής ζύμωσε τής αδερφής της ψωμι 
εφτάζυμο, έπειτα δίνει καί τής φτωχής ή 
πλούσια τά πύτουρα νά κάνη καί αύτή ψωμί 
άπό τά πύτουρα.

Έκινήσανε τό λοιπόν νά πάνε στήν έξοχή' 
έκεΐ τό λοιπόν ποϋ πηγαίνουνε βγαίνουνε 
μπροστά τους η τρεις μοίραις, μά δέν γνω
ρίζονται ότι πως είναι μοίραις' λένε τό λοι
πόν τής πλούσιας, δεν μάς δίνεις λιγάκι 
ψωμί άπό τά ψωμί πούχεις καί είναι τόσο 
«μορφο- άμή δέν θά σ ά ς  δώσω άπό τό ψωμί 
μου, τούς λέει, γιά τή μούρη σας τδχω' λένε 
τής φτώχιάς, δέν μάς δίνεις τοϋ λόγου σου, 
κυρά, ’λίγο ψωμί 'μετά χαράς σας λέγει- καί 
κόβει άπό τά πυτου:ένιο της ψωμί καί τούς 
δίνει τό ’μισό. Λένε"” πάλι οΐ μοίραις τής 
πλούσιας, δέν μας δίνεις τό κανάτι σου νά 
πιούμε’λίγο νερό' μωρέ μούτρα, λ,εει, νά σάς 
δώσω άπά τό κανάτι μου νά πιήτε' τά λένε 
τής φτωχής μπά, ά'.οϋς, λέει, νερά είναι, 
όεν είναι διαμάντι' τραβάει τό κουρούπι της 
τό λοιπόν καί τούς τό δίνει καί πίνουνε.

Άφοϋ έφύγανε, λένε η μοίραις, σταθήτε 
'ά δώσουαε στήν κάθε μιά χαρίσματα' λένε 
λοιπόν' ή κόοη τής φτώχιάς νά γελάη και νά 
γιομίζη 5 τόπος τρκντάφυλλα, νά χτενίζε
ται καί νά πέφτουν διαμαντόπετρας, νά

πλένη τά ποδαράκια της καί νά βγαίνουν 
τρία χρυσά ψαράκια' ή κόρη τής πλούσιας νά 
γελά καί νά πέφτουν καβαλίναις, να χτενί
ζεται καί νά πέφτουν γουρουνόψειραις, να 
πλένη τά πόδια της καί να βριομαη στην 
άλλη άκρη τοϋ κόσμου. Έκεΐ λοιπον ποϋ πη
γαίνανε γελά ή φτωχούλα, ή κόρη της, και 
γιομίζει ο τόπος χάμω τρανταφυλνλα, ξύνει 
τό κεφαλάκι της καί πέφτουν διαμ^ντόπε- 
τραις, πλένει τά πόδια της στό ποταμακι 
καί βγαίνουν τρία χρυσά ψαρακια' γελάει 
καί ή πλούσια καί γιομίζει ο τοπος καβαλ- 
λίναις, ξύνεται καί πέφτουνε, νά, γουρουνο- 
ψειραις, πλένει τά  πόδια της καί έι,εξε ο κό
σμος' ή μάνα της τής πλούσιας την εθερο- 
κοψε. Γύρισαν στά σπήτι εγελοϋσε η φτωχή 
έγιόμιζε τά σπήτι τραντάφυλλα, εχτενιζό- 
τανε καί κυλούσαν χάμω ή διαμαντοπετραις, 
έπλενε τά πόδια της καί έβγαιναν τρία χρυσά 
ψαράκια.

Ό αδελφός της, ένα μικρά ποϋ είχε, τάν 
έστελνε καθ’ ημέρα καί πουλούσε τραντα- 
φυλλα, διαμαντοπετραις, ψαράκια καί γινή- 
κανε πλούσιοι' ύστερα άπό μεραις πήγε και 
άπό κάτω άπό τό παλάτι καιφο^ναζε παρτε 
τριαντάφυλλα, διαμαντόπετρας και χρυσά 
ψαράκια' τόν ακούει ό βασιληάς τον φωνάζει 
απάνω, τά άγοράζει καί τοϋ γεμίζει τό πα 
νεράκι όλο φλουργιά, Αφού πήγαινε'καθ’ ί μέ
ρα στό παλάτι τόν ρωτάει μιά μερα ο βα- 
σιληάς ποϋ βρίσκεις έσυ τα τρανταφυλλα, 
τής διαμαντοπετραις καί τα ψαρακια τοϋ 
λέει, τά τραντάφυλλα έχω μιά τρανταφυλ- 
λιά ποϋ τά κάνει, τής διαμαντοπετραις τής 
έχει ή μάνα μου άπά τόν παλαιό καιρό και 
τά τρία χρυσά ψαράκια έχω μιά στέρνα ποϋ 
τά πιάνω. Γυρίζει στό σπήτι καί τά λέει τής 
μάνας του,τά καί τό. Τοϋ λέει ή μάνα του γιατί 
νά ίλήν τά πής ότιγιά την αύερφη σου. Παει '"ό 
λοιμόν τήν άλλη μέρα και τά λεει τού βχ 
σιληά : έχω μιά αδερφή οπού γελάει και πέ
φτουν τραντάφυλλα, χτενίζεται και πέφτουν 
διαμαντοπετραις, πλένει τά ποόια της και 
’βγαίνουν τ ρ ία  χρυσά ψαράκια. Νά πά νά μοϋ 
τήν φέρης τοϋ λεει. Παει το λ̂ οιπον περνει 
τήν αδερφή του τήν βάζει απάνω σ’ ένα γαϊ- 
δουοάκι καί κινήσανε νά πάνε στό βασιληά.

Στό δοόμο ποϋ πηγαίνανε περάσανε άπό 
τά σπήτι τής άξαδέρφης της' ή άξαδέρφη τ/ΐ;
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τήν εΐδε άπό τό παραθύρι όποΰ τήν είχανε 
ζώσει τά ’φίδια και της λέει, φεύγεις καί 
δεν έρχεσαι νά μας άποχαιρετίσ^ς. Μπά λέει 
ή καϋμένη, θά έρθω νά σας αποχαιρετίσω 
καί ανέβηκε άπάνω νά τοΰς άποχαιρετίστ). 
Έκεΐ λοιπόν ποΰ άνέβηκε άπάνω νά τοΰς 
άποχαιρετίστ), ή άξαδέρφη της της ’μπήγει 
στό κεφάλι μιά φαρμακερή καρφίτσα καί γί- 
νηκε ενα περιστεράκι καί έφυγε.1

"Η άξαδέρφη της άνάγκασε τον άςάδερφό 
της νά- τήν πάη αύτήν στό βασιληά. Πήγανε 
τό λοιπόν κα'ι αύτόν τόν βάνανε μ.άγερα στό 
μαγεργεώ, γιατί η άξαδέρφη του είπε ό'τι 
πως δέν τόν εχει τίποτε.

Άφοΰ πέρασε κάμποσος καιρός πάει μιά 
μέρα στό παραιθύρι στό μαγεργειό ένα περι
στεράκι καί τοΰ έλεγε- κίκι κίκι κίκι κίκι : 
θυμήσου, άδερφούλη μ.ου, θυμήσου- καί γιό- 
μιζε τό μαγεργειό τραντάφυλλα, ξυνότανε 
με τό νυχάκι της καί πέφτανε διαμ.αντόπε- 
τραις, εβανε τό ποδαράκι της στό νερό καί 
βγαίνανε τρία χρυ63 .ψαράκια. Ώς ποΰ νά 
μαζεψ-/] αύτός αύτά καιότανε τό φαί. Μιά, 
δυο, τρεις καί τήν κακή σου μέρα : δ βασι- 
ληάς ^όν έμάλωσε γιατί έκαιε τό φαί. Βασι- 
ληά μ.ου, τοΰ λέει τοΰτο καί τοΰτο συμ-βαί- 
νει: έρχεται καθ’ {μέρα ένα περιστεράκι καί 
μ.Οΰ φωνάζει « κίκι κίκι κίκι κίκι θυμήσου άδερ- 
φ'.ΰλι μου» καί γιομίζει τό μαγερειό τραντά
φυλλα, ξύνει με τό νυχάκι του τό κεφαλάκι 
του καί πέφτουν διαμαντόπετρας, βαίνει ς-ό 
νερό τό ποδαράκι του καί βγαίνουν τρία χρυσά 
ψαράκια. Διάταξε τό λοιπόν δ βασιληάς νά 
τό πιάσουν νά στήσουν ’ξόβεογαις νά τό πιά- 
σουν" στήνουν [ξόβεργαις καί τό πιάνουν- 
καί τοΰ φτιάνουνε κι’ ενα χρυσό κλουβί καί 
τό βάνουνε μέσ’ ’ςτή μέση τής σάλας τοΰ παλα
τιού καί ερχόντουσαν άπό τήν ά'κρη τοΰ κόσμου 
βασιλείς γιά νά τό ίδοΰν έ'να τέτοιο σπάνιο 
πουλί. Ή βασίλισσα άφρισε νά τό βλέπνι τό 
περιστεράκι καί πέφτει τάχατε στό κρεβάτι 
ότι εΐναι ά'ρρωστη. τ ί έχεις ; β βασιληας ό κα
κομοίρης. θά πεθάνω, άν όέν σκοτώσης τό πε
ριστέρι' βρε γυναίκα μου, έλα στό νοΰσου, 
τ ί σοΰ έκανε ένα τέτοιο πράμα; θά πεθάνω, 
θά πεθάνω' ό κακομοίρης ό βασιληας γιά νά 
λείψ'/j άπό τήν γκρίνια της τό ’σφάξε- καί τά

1 ΙΙοσον ·h τρυφερά α υτη  υ . ι τ  
τή  > γντ ,τ ια ν  Έ λλν ,ν ικ η ν  κ α τα γ ω γ ή  τοΰ (a’jOou.

δώσανε τά κοκκαλάκια στά μάγερα τόν α
δερφό της νά πάη νά τά πετάξ·/) στή θά
λασσα - στή σκάλα ποΰ κατέβαινε τοΰ παλα
τιού τοΰ πέφτει ένα κοκκαλάκι καί γίντ,κε 
μιά λεΰκα ’θεώρατη- δποΰ γινήκανε άπό κάτ« 
μαγαζειά, καφφενέδες, σπάνιο πράμα- ή βα
σίλισσα, νά τήν κόψουμ.ε, νά τήν κόψουυ.ε, 
γιατί θά πεθάνω- ό βασιληάς ό κακομοίρη,; 
βρέ γυναίκα μου, γιατί θέλεις νά κόψουμε μιά 
τέτοια σπάνια λεΰκα; τ ί τά θέλετε τόν κα- 
τάφερε καί τήν έκοψε" καί δώσανε τά ξύλα 
τοΰ μάγερα τοΰ άδερφοΰ της νά πάν) νά τά 
πετάξη στή θάλασσα.

Ό βασιληάς έλεγε στή βεσ'λισσα' καΰ- 
μένη γυναίκα τόσο καιρό είμαστε παρμένοι 
καί καμμιά φορά δέν σέ είδα καί σένα νά 
γελάσης. Μά έκείνη φυλαγότανε γ ια τί ήξερϊ 
ποΰ Οά πέφτανε καβαλίναις, Τήν ήμέρα τό 
λοιπόν ποΰ κόψανε τήν λεΰκα, έκάνανε στό 
παλάτι τραπέζι μεγάλο καί ό βασιληας έφερε 
άπό τήν άκρη τοΰ κόσμου άνθρώπους άστεί- 
ους γιά νά κάνουνε χορατά, μπας καί γελάσνΐ 
λιγάκι ή βασίλισσα ποΰ ήτανε ό'λο στριμ
μένη, δποΰ έλεγε δ άδερφό της ό'τι γελούσε 
καί πέφτανε τραντάφυλλα. Μέ τά πολλά τό 
λοιπόν γέλασε ή βασίλισσα' γέλασε δποΰ 
έγιόμισε τό τραπέζι καβαλίναις. Ό βασιληας ό 
καϋμένος πέφτει σ’άρωςΐιά νά ίδη τήν γυναίκα 
τουνά πέφτουν άπ’ τόστόμ.α της καβαλίναις- 
ήθελε νά εΰρτ] τόν μάγειρα νά τόν σκοτώση-

Εκείνος έ πήγαινε τά ξύλα στή θάλασσα 
νά τά ρίξτ)- στό δρόμ.0 τόν βρίσκει ένας γέ
ρος, δέν μοΰ δίνεις παιδί μου, ένα ξύλο καί 
μένα νά βάλο> στή φωτιά μ.ου νά ζεσταθώ 
ποΰ είμαι γέρος.— Λεν ’μπορώ, γέροντα μ.ου, 
γιατί μοΰ είπανε άπό τό παλάτι νά τάπάω 
νά τά ρίξω στή θάλασσα. Άπό δώ τόν έχει 
άπό κεΐ τόν εχει, τοΰ δίνει τοΰ γέρου έν« 
ξύλο. Πάει δ γέρος στό σπήτι του καί πιάνει 
νά τό σκίσ/Γ μ.έ τήν πρώτη άξινο ποΰ κα
τέβασε, άκούει μιά φωνή.

βάρει πάνω, βάρει κάτω 
καί στή μέση μή βαρείς 
γιατ είναι κόρη καί πονεΐ 
καί πονεΐ στήν κεφαλή.

Πάλι ξαναχτυπάει άκούει πάλι-
βάρει πάνω, βάρει κάτω 
καί στή μέση μή βαρείς 
γιατ’ είναι κόρη καί πονεΐ 
καί πονεΐ- στήν κεφαλή.
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Μωρ’ έγώ λέει θά Χτυπήσω. Κτυπαεικαί 
πετιέται μιά κόρ’Λ σάν τό κρύο νερό. Μη μέ 
σκοτώσης τοΰ λέει καί έγώ Οά σέ κάνω πλού
το- γελάει καί πέφτουνε τραντάφυλλα, χτε
νίζεται καί π έ φ τ ο υ ν  διαμ,αντόπετραις, πλενει 
τάποδαράκιατης καί βγαίνουν τρίαχρυσαψα- 
ράκια. Τά πέρνειδ γέρος καί πάεινά τά που· 
λήσ·/ι στό παλάτι. Τόν βλέπει ό βασιληάς τόν 
ρωτάει ποΰ τά εΰρηκε. ”Κχω λεει μ.ιά κόρ'Ί 
ποΰ έτσι κι’ έτσ ι-. γελάει καί πέφτουν τραν
τάφυλλα, χτενίζεται καί πέφτουν διαμαντό
πετρας, πλένει τά ποδαράκια της καί βγαί
νουν τρία χρυσά ψαράκια.— Νά πας να μ.οΰ 
τήν φέρη,ς τοΰ λέει. Παει λοιπον, στόλιζε.αι 
έκείνη καί πάνε στά βασιληά. τοΰ λέει  ̂τό 
λοιπόν τοΰτο καί τοΰτο βασιληά μου. εγω 
είμαι έκείνη ποΰ σοΰ έφερνε δ αδερφός μου τά 
τραντάφυλλα καί τη,ς διαμαντόπετρας ^καί 
τά χρυσά ψαράκια καί έτσι κι’ ετσι ή α-α- 
δέρφη μου μοΰ έμπηξε μ.ία φαρμακερή καρφίτσα 
καί εγεινα περιστεράκι καί επειτα ποΰ μ 
έσφάξατε καί έγεινα λεΰκα- και ο βασιλέας 
τήν πήρε γυναίκα. Τήν άξαδεοφητης την δέ
σανε σέ τέσσερα άλογα κι’ έγινε- 

κάΟε πίοτα καί κομμάτι 
κι’ ενα κούφιο καρυδάκι.

Ο ΛΛ1ΙΘ1ΝΟΣ.

Μία φορά καί έναν καιρό ήτανε ένας βα- 
σιληάς- αύτός δ βασιληάς ποΰ είχε πρόβατα, 
’γίδια, πολλά κοπάδια, βασιληάς πια, βαλε 
με νοΰ σου τ ί βίος είχε- είχε το λοιπόν και 
ένα τσοπάνο πολΰ ’μπιστό του ποΰ τονε λ.ε- 
γανε Αληθινό, γ ιατί οποΰ ποτές του δεν 
έλεγε ψέαατα, μ.όνε τό ίσιο πάντοτε, την 
άλήθεια.

'Ο βασιληας που είχε τά πρόβατα., (Αία 
προβατίνα [Αία ’[λέρα ’γενν/ίσε ενα πρόβατο 
ώμορφο ώμ,ορφο προβατάκι με ασπρα και 
ζουγρά μαλλιά καί τό βγάνανε για  ̂ τοΰτο 
αζουγρομαλινό» καί τό άγαποϋσε δ βασι- 
ληας μά πόσο νά σοΰ πώ' κάθε ’μ.ερα ποΰ 
ερχότανε μ,έσα στή χώρα δ τσοπάνος, ο Α
ληθινός, δ βασιληάς τόν ’ρωτούσε, τ ι κάνεις, 
Αληθινέ, καλασαι,δ ζουγρομ.αλινός καλαναι; 
καλά, άφέντη βασιληά.

Μιά μέρα τοΰ λέει τοΰ βασιληά δ βεζυ
ρης του' βασιλέα μ.ου γιατί τόν λ.ές Αληθινό

αύτόν τάν τσοπάνη; —  Γ ιατί ποτε δεν λεει 
ψέματα, τοΰ λέει δ βασιληάς τοΰ βεζυρη.
Μπά λέει πώς είναι μπορετό νά μην ’πη 
καμμιά φορά ψέματα; —  Νά, τοΰ λεει δ 
βασιληάς, ποΰ δέν λέει ποτε του, νά τόν 
σκοτώσουν δέν τό λέει τό ψέμα.— Κ’ άν τόν 
κάνω ’γώ καί ’πή ψέματα, τ ί  μου χαρι,εις 
τοΰ λέει δ βεζύρης. —  Ά ν  τον καταφέρης 
καί ’πνί ψέματα νά σοΰ χαρίζω τό ’μισό 
μου βασίλειο, μ’ άλλοιώς καί τύχη, και π η 
τήν άλήθεια θά σοΰ πάρω τό κεφάλι, του
λέε ι— Πάει κ α λ ά . — Σύμφωνοι— Σύμφωνοι.

Τό λοιπόν τήν άλλη μέρα ο βεζυρης cr,- 
κόνεται πρωί' πρωί, ανοίγει τό σεντοΰκί του, 
περνει φλουριά, λίραις, περνει καί την κορ/ι 
του καί πάνε όξω στή στάνη ποΰ ήτανε ο 
τσοπάνης καί τοΰ λέει ότι ήρθανε ταχα . ες 
νά διασκεδάσουνε έκεΐ στή δξοχνί. Άφοΰ 
φάγανε καί ήπιανε καλά καί μέθυσε λιγάκι 
δ τσοπάνος, έβαλε τήν κορη του ο β^υ^/ς 
καί κοιμήθηκε μέ τόν τσοπάνο καί τοΰ ζη · 
τησε τότες αύτή καί τόν κατάφερε νάσφα- 
ξη γιά νά φανε τόν ζουγρομαλινά, το πρό
βατό ποΰ άγαποϋσε τόσο πολΰ ο βασιλη,άς, 
ποΰ καθ’ ήμερα ’ρωτούσε, σάν ’πήγαινε ό̂  Α
ληθινός, δ τσοπάνης του, καλ’ ήμερα, αφέντη 
βασιληά —  καλό’ στον Αληθινό- τ ί κάνεις 
Αληθινέ, καλάσαι; δ ζουγρομαλινός καλα- 
να ι; — καλά, άφέντη βασιληα. Τό λοιπόν 
άφοΰ έσφαξε τόν ζουγρομαλινά καί τον ε- 
ψήσανε καί φάγανε, πάει δ βεζυρης, έφυγε
μέ τήν κόρη του. ^

Τήν άλλη ’μέρα κίνησε δ κακομοίρης ο 
Αληθινός νά πάη στόν βασιληά. Στό όρό- 
μ,ο ποΰ πήγαινε συλλογιότανε δ καψουρης τ ι 

ι νά κάνω, νά ’πώ τοΰ βασιληα ποΰ έσφαζα 
τόν ζο υγρο μ α λ ινά , πάει θά μοΰ κόψη, τά κε
φάλι, νά μην τό ’πώ πάλι, πώς νά τά ’πώ 
τά ψέμα, δέν πάει. Καθότανε τό λοιπόν 
καί συλλογιότανε τί νά ’πνί τοΰ βασιληα. 
Κάθεται λοιπόν τότε ’μπήγει τήν μαγκού
ρα του στή γή, βαίνει καί τά φέσι του απα- 
νω στή μαγκούρα καί έκανε τάχατες πως 
ήτανε δ βασιληας. Πάει τά λοιπόν κάνει τε
μενά μπροστά στή μαγκούρα μέ τό φέσι 
καί λέει- καλή ’μέρα, άφέντη βασιληα —  
καλό’ στόν Αληθινό' τ ί κάνεις. Αληθινέ, 
καλάσαι; δ ζουγρομαλινός καλαναι; —  κα
λαναι, ώ, όχι, δέν εΐναι καλά. Παλι το
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ιδίο- καλή ’μεt;a, αφέντη βασιληα, ’μπρο
στά στο φέσι' —  καλό’ στον ’Αληθινό- 
τ ί  κάνεις, ’Αληθινέ, καλασαι; 6 ζουγρομα- 
λινός καλαναι;— Καλά, δ/ι δέν είναι καλά. 
Μιά, δυό, τρεις· στά τελευταία λέγει, μωρ’ 
έγώ Οά τό ’“ώ καί άς μέ κόψ·/].

Πάει τό λοιπόν στον βασιληα. Ό βεζύ- 
ρης καθότανε μέσα γιά ν’ άκούστι τόν ’Αλη
θινό ποϋ 0ά ’π·?ί τό ψέμα νά σηκωθν| νά ττάρη 
το μισο βασίλειο κατά πως εί/ανε κάνει 
τήν συμφωνία μέ τόν βασιλέα- πάει τό λοι
πόν <5 ’Αληθινός, μπαίνει μέσα στό παλάτι 
βγάζει τό φέσι του, καλ’ ημέρα, αφέντη 
βασιληα.—  Καλό ’ςτόν ’Αληθινό- τ ί κάνεις, 
’Αληθινέ, καλασαι, £ ζουγρομαλινός καλαναι;

"Οχι, αφέντη βασιληα, δεν είναι καλά.— 
Γ ια τ ί;— Τοϋτο καί τοΰτο: ηρθε £ βεζύρης 
με την κόρη του στήν στάνη καί άφοϋ, <ρά- 
γαμε καί ήπιαμε καλά και μέθυσα ’γώ λι
γάκι, έβανε την κόρη του ό βεζύρης νά κοι- 
μηθτ; μαζύ μου καί μοΰ ζήτησε σά μεθυσμέ
νος ποϋ ήμουνα καί μέκατάφερε καί έσφαξα 
τόν ζουγρομαλινό καί τόν ’φάγαμε- έγώ είπα 
την αλήθεια, τωρα σά θέλεις σκότωσέ με. 
Τότες ό βασιληας διάταξε τόν τσελάτη του 
καί πηρε τό κεφάλι τοϋ βεζόρη του καί της 
κόρης του καί τόν τσοπάνο τουδωσε πολλά 
χαρίσματα γιατί είπε την αλήθεια. Καί έτσι 
έ τελείωσε.

Κ. ΖΗΣΙΟ ν Συλλί*77ί{.
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ΔΗ Μ Ο ΤΙΚΑ Α Σ Μ Α Τ Α .1

1 •
Έ γώ  ’μαι ’νους2 ψαρα παιδί 
μαυρομματοΰσα και ξανθή 
και ’πάγω  νά ψαρέψω  
μαύρα ’μάτια  νά ζυρέψω 
στήν πρώτη μ.ου την καμαχια, 
νά ζης αγάπη μου γλυκ ιά , 
καί ποιάνω ’να ψαράκι 
κ’ Ιτυχε νά ειν’ γιαβράκι· 
και σι4υζω την χοιλιτσα του 
ποϋ νά καη ή καρδιτσα του 
και βγά^,ω τρεις κοπελλαις 
καί ή τρεις καμαρωμέναις 
ή μιά ’ταν άπό τό Γ αλατα , 
βάστα τον νοΰσου ουνατα  
κ’ ή άλλη  άπ’ τό Φανάρι 
μιά χαρά κ’ ενα καμαρι 
κ’ ή σκύλλα ή μιχροτερη- 
άπ’ δλαις πο^ό ’μορφώτερη 
κ’ ήταν άπό τήν Πολι 
και τήν ’γαπουσαν όλοι 
και τήν άγάπουμουν κ’ έγώ  
μ’ δλη μου τήν καρδιά πονώ 
τ ι ναυρω νά τής στε'Λω 
πουν τό πρόσωπό της μήλο' 
στέλνω  της ροδι ρεβγεται, 
ή άγάπη μου παντρεβγεται, 
ποΰ ναυρω ’γώ  βασιλικό, 
μαΰρα ’ν’ τά μάτια  π’ άγαπώ , 
νά κάμω ’να φρουκάλι 
γ ιά  τά  νόστιμά της κάλλη
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νά φρουκαλώ τήν θάλασσα, 
γ ιά  σένα σκύλλα  χάλασα,
/ια να ρχοΰνται τά καράβια 
της Ε λλά δ α ς παλληκάρια, 
άσπρη μου παχιά σουλτάνα, 
βλέπω  καραβια πούρχονται 
ώμορφα που μοΰ φαίνονται 
καραβΐα π ’ αρμενίζουν 
καί τον νοΰ μου περιορίζουν· 
μά περνώ το στρατί στρατέ, 
κλάψετε μάτια  μ ’ σά βροχής, 
στρατί τό μονοπάτι, 
βασανα πουχει ή αγάπη, 
καί τό στρατί ποΰ μεβγαλε  
στήν κόρη ποΰ μέ τρέλλανε  
στης αγαπώ ’σ τήν πόρτα 
σα τα παγενα ’πό πρώτα  
βρίσκω τήν πόρτα της κλεισ 
κλαψτε ’μ ατια  μου σά βροχή, 
μά τά παραθυράκια της, 
ςανθά ναι τά μαλάκ ια  τη ς, 
σφιχτά μανταλω μένα, 
βάχ άλλοί καΟμός σ’ έμενα, 
και τους γειτονοι άρωτώ 
ποΰ ε ιν ’ ή κόρη π ’ αγαπώ  
μεσα εΐνε καί κοιμάται 
γ ια  τά σενα συλλογάτα ι. 
ςυπνα πουλί μου ξύπνησε 
καί μέ τόν ξένο μ ίλησε  
ςυπνα και μή κοιμάσαι 
γ ια  τα μενα συλλογασαι. 
μπαρμπαρόριζα καί βιόλα  
ψεύτρα είσαι καί μαργιόλα, 
σταυρός στό κομβολόϊ σου, 
διάβολος στό σόι σου.

2
Βατούς κ αγκάθια πέρασα 
ώστε νά σ’ αγαπήσω  
xal τωρα ποΰ σ’ αγάπησα
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πώς νά σέ λησμονήσω, 
όλοι μοΰ 7̂ εν’ νά ’σάρνηστώ  
μά ’γώ  δέν σ’ άπαρνοΰμαι 
γ ια τ ’ εχουνε τά  μάτια  σου 
μαγνίτες καί τραβούνε 

3
Μιά βραδιά ’χε φεγγαράκι 
μπαίνω  σέ στενό σοκάκι 
βρίσκω ’νά παραθυράκι 
σκύφτω  πιάνω πετραδάκι 
ρίγνω  στό παραθυράκι 
καί μπροβαίνει κοριτσάκι 
άσπρο σάν τό γιασουμακι· 
πές μου κόρη ποΰ κοιμάσαι; 
κ ’ άπό μένα μή φοβάσαι, 
δέν σοΰ λέω ποΰ κοιμάμαι 
τήν μητέρα μου φοβάμαι.
’πές μο\) κόρη ποΰ κο ιμάσαι; 
ν ' άπό μένα μή φοβάσαι, 
δέν σοΰ λέγω  ποΰ κοιμάμαι 
καί τ ’ αδέρφια μου φοβάμαι 
πές μου κόρη ποΰ κοιμάσαι; 
κ’ άπό μένα μή φοβάσαι 
— σάν μέ λές καί δέν φοβοΰμαι 
στό κρεβάτι μου κοιμοΰμαι 
έπαρε τό δώμα δώμα 
κ’ έλα ευρε με στό στρώμα  
— έ'πειρε τό δώμα δώμα 
πάει βρίσκει την στο στρώμα  
σκύβει γ ιά  νά τήν φιλήση  
καί άπό τό α ύτί τον παει 
στον καδη μωρέ τόν μπαει 
κ’ ό καδής δέν ήταν ’κεΐ. 
καί γλυτώ νε ι κ’ άπό ’κεΐ 
ξανασκύβει νά φ ιλήση  
κ’ άπό τά  μα7.λιά τόν πιάνει 
στον Πασσά μωρέ τον πάει 
κ’ ό πασσάς ήταν έκεΐ 
καί τ ’ αρχίζει στα ΐς  ξυλ ια ις



καί δέν έφαγε πολλα ΐς  
πεντακόσαΐς καί καλα ΐς  
χ  δσω νά ’βγη άπό τήν πόρτα 
εκατό κλω τσα ΐς τοΰ ’οώκαν.


