
'Ο  Ο ρψ είχ  θρην&ν ζή*· Ε νρυδ ίχην '

Ο Ρ Φ Ε Υ *

Περί. τοϋ ’Ορφέω; ούδέν βέβαιον καί ασφαλές γινώ 
σ*ομεν, διότι ή ιστορία του περικαλύπτεται ύπο τοΰ 
σκότους τών μυθικών αιώνων και κοσμείται διά μ ύ 
θων πολλών.

Ο ’Ορφεύ; λέγετα ι δτι τ,το υίδς τοϋ Οϊάγρου βα- 
σιλέως τής Θράκη; καί τή ;  Μούσας Καλλιόπη; η ώς 
λέγουσιν άλλοι τοϋ Απόλλωνος καί τής Κλειοϋς. 
Περί τοΰ πότε  εζησεν υπάρχει διαφωνία' πολλοί δε 
γνωμοδοτοΰσιν οτι ούτε ύπήρξεν ’Ορφεύ; ποτέ. Τά 
δέ μέχρι σήμερον σωζόμενα πο ιήμ α τα ,  άτινα λέγον
τα ι  τοΰ Ορφέως, π ιθα νώ τα τα  είνε άλλων μεταγενε
στέρων. Εν τούτοις οί παραδεχόμενοι δτι υπήρξε, 
λέγουσιν δτι έζη περι το 1 2 4 8  π. X., το ΰ τ ’ εστι πολύ 
προ τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου. Περιτ,γτ,θει; εϊς Αίγυπτον 
έδιδάχθϊΐ υπό τών εκεί ίερέοιν τά  μυστήρια καί άλλα; 
επιστήμας, καί επειτα έπανελθών εί; Ε λ λ ά δ α  συνέ-
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στήσε τήν λατρείαν τής Δήμητρο;, τοϋ Βάκχου καί 
τά  λεγάμενα ’Ο ρφικά  μ υ σ τή ρ ια ,  ημέρωσε τά  άγρια 
•«θη τών εΐς βαρβαρότατα ζώντων τότε  Ελλήνω ν, 
καί είσάγαγε βίον ήθικώτερον και κοινωνικώτερον διά 
τής μουσικής, άς άχόν τινα όνομαζό^ενον Φ ρύγιον  
μέ.ΙοΓ. εφερεν ώς λέγουσιν, εκ Φρυγίας.

Ο Ορφεύς ήτο ό επισημότατος τών πραομτ,ρικών 
άοιδών καί ποιητών τη ; ΓΕλ).άδος. Ίδ ίω ς δέ ήτο άρι- 
στος μουσικός. Καί τοΰτο βεβαίως εννοεί δ μύθος δ 
λέγων, δτι  ελαβε παρά τοΰ Απόλλωνο; έπτάχορδον 
λύραν, εί; ‘ην προσέθηκεν αύτο; ετέρα; δύο χορδά; 
καί έψαλλε τού; ύμνους, οΰ; α,ύτο; συνέταττε. Μετά 
τόση; δέ γλυκύτητο; έκρουε τήν λύραν, ώστε ημέρονε 
καί τά  άγρια θηρία καί έζωογόνει τά  δένδρα. Διά 
τοΰτο δέ καί έζωγραφεϊτο ώ; νέο; κρούων τήν λύραν 
καί περικυκλούμενος ύπο θηρίων.

Συνώδευσε δέ καί τούς Αργοναύτας, ο'ίτινες, ώς 
γνωστόν, έπλευσαν εϊ; Κολχίδα νά άρπάσωσι το χρυ- 
σόμαλλον δέρας. Ετερπε δέ καί διεσκέδαζεν αύτού;
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κατά  τ ο /  πλοΰν διά της θείας μουσικής του, και μ ά 
λιστα τούς εσωσεν άπό του άναποφεύκτου θανάτου, 
εϊς 8ν έξετίθεντο οί διαβαίνοντες τον σικελικόν πορθ
μόν, παρασυρόμενοι ύπο τή ;  μελο>δικωτάτη; φωνή; 
τώ ν  Σειρήνων, αΐτινες κατώκ.ουν έπι τών σκοπέλων 
τοϋ πορθυ.οΰ εκείνου. Απεκοίμισε δε διά τΫ,ς λ ;ρα; 
του και τόν δράκοντα τόν φυλάττοντα  τό χρυσοΰν 
δέρας.

Ο Οριευς ένυμφεύθη την Εύρυδίκην. Αλλά όεν 
την έχάρη πολύ" διότι ήμέραν τινά, έν ώ έπλανάτο 
εΐς τήν εξοχήν διασκεόάζουσα, δφι; ιοβόλος τήν έ- 
δάγκασε τήν πτέρναν, και ή ατυχής νεόνυμφος άπέ- 
θανεν. Απαρηγόρητο; ήτο ό Ορφεύς. . .

...................................έ θρηνεί
φέρων λύραν εί; τήν χεΐρα, 
και τά  πάντα  συνεκίνει 
ή περιπαθή; του λύρα.

Τοιαύτη δε ήτο ή αγάπη τ ή ;  γυναικό; του, ώστε, 
άφ ου έπί πολύν χρόνον τήν έκλαυσεν, άπεφάσισε 
νά καταβ-J και εί; τόν Αδην, νά την «ρπάση, εΐ δ υ 
νατόν. Τοϋ "Αδου ή θύρκ ητο, ώ; έπίστευον τότε ,  | 
έπί τοϋ Ταινάρου τοϋ ακρωτηρίου τ ή ;  Λακωνίας. 
’Αναχωρεί λοιπόν έκ τή ;  Θράκη;,

ορη βράχου; διαβαίνει
τ ά ;  θαλάσσα; διασχίζει, 

ώ ; σκιά πλήν επομένη 
ή οδύνη τόν μαστίζε ι.

Ε ί;  τήν άκραν τοϋ Ταινάρου 
έπι βράχιον αποτόμων,

-ήν ή θύρα τοϋ Ταρτάρου' 
πλησιάζουσι μέ τρόμον.

Τοϋ Κερβέρου ή άγρία 
υλακή τήν άναγγέλλει,  

και κοράκων άπαισία 
περ ι ίπτατα ι  άγέλη.

Ό  Όρφεύς έκεΐ πλανάτα ι  
ποθητή; σκιά; πλησίον’ 

και τού; φθόγγου; άκροαται 
τών θεών τών υπογείων.

Καί τήν λαύραν του στολίζει 
οχ ι κλάδο; δάφν/,; πλέον' 

ή κυπάρ·.σσο; μαυρίζει,
σύμβολον τού τάφου κλαΐον.

'"ΐσταται παρά τό -/αίνον
- " * 5 'στομιον του Αοου σκοτος

πνεϋμα φόβου διαβαΐνον,
τόν τα ρά ττε ι  άλλοκότω;.

Φ ε ϋ ! έκεΐ λοιπόν πλανατα ι  
ώ ; σκιά ή Εύρυόίκη ;

Ερημο; δέν ά γα π ά τα ι '  
εί; τόν Πλούτοινα ανήκει'

Κύπτει τρέμων καί διστάζων.
Ηκουσε κραυγήν οδύνης.

Τίς ό έ.Ιεοζ κραυγάζουν;
Μή είν ή φωνή εκείνης;

α—"Γ Ερχομαι,"ψυχή φ -λτάτη ' 
εις τόν Αδην καταβαίνω'

Είς τά  σκοτεινά του κράτη
καν πλησίον σου θά μένω<\

Καί ταϋτα  λέγων έμβαίνει είς τόν "Αδην"

Αχανές καί ερημιά 
περιβάλλουν τόν Ορφέα, 
καί ακούεται τραχεία 
τοϋ Κερβέρου ή κραυγή, 
αντηχούσα φρικαλέα 

έν τή  φοβερά σιγή.

Βαίνει μόλις άναπνέων 
καί μέ τρίχας ούρθοιμένα;' 
οΰόαμοϋ φώ; βλέπει πλέον, 
προχωρεί ψηλαφητεί, 
καί ό ποΰ; αΰτοϋ π α τε ΐ  

εί; σκιά; διερχομένα;.

Αλλ. ό έρως ένθαοούνει 
τήν ψυχήν του δειλιωσαν.
Η άνάμνησι; έκείνη 

ώ; λ α μ π ά ;  τόν οδηγεί.
Εί; φυχήν οΰτω; έρώσαν, 

είνε αίσχο; ή φυγή.

Τέλος μετά  πολλοΰ κόπου προχωρεί εί; τά  σκότη, 
όπου αί σκιαί τών νεκρών πλανώ νται,  καί βαδίζων 
μεταξύ τών κολαζομένών, πλησιάζει εί; τήν Περσε- 
φόνην, ή τ ι ;  έκάθητο έπί θρόνου έξ ϊστέων, καί διά 
τή ;  γλυκεία; φωνή; του τήν παρακαλεΐ ανακράζουν'

«Δότε μοι τήν Εύρυδίκην.
Περσεφόνη, Περσεφόνη, 
μή προφέρης καταδίκην, 
τήν ήγάπησα πολύ, 
κ’ ή ψυχή μου τήν καλεΐ'

Εκουράσθη πλέον μόνη.

^Ανασσα, γνωρίζει; ποια 
θυελλώδη; έρημία 
τήν καρδίαν περιβάλλει, 
δταν φύγη ή χ α ρ ά ; 
δταν δνειρα φαιόρά

ζέσουν κατά γή ;  αιθάλη;

Κάτοπτρον τ ή ;  εΰτυνία;
Τ > ,  > ,ητο οι εμε εκείνη 
π α λμ ό ;  ήτο τ ή ;  καρδία;, 
η τ ι; εζη δι αύτή;.
Αλλ ή ιλαρά μ α ;  κλίνη 

νεκροϋ έγεινε κοιτ ί; .

Δότε μοι τήν Εύρυδίκην».

Αί παρακλήσεις τοϋ ’θρφέ(ος καί ή μελωδία τή ;  
λύρας του, συνεκίνησαν ολον τόν Αδην. Αί σκιαί τών 
νεκρών έδάκρυον, οί πόνοι τών κολαζομένών έπαυσαν 
πρός στιγμήν, καί τότε  πρώτον αί Ερινύες έδάκρυτ 
σαν συγκινηθεΐσαι υπό τοϋ άσματος. II ΙΙερσεφόνη 
καί αύτή συγκινηθεΐσα, τώ  επιτρέπει νά λάβγ) τήν 
Εύρυδίκην, άλλ’ έπί τώ  ορω νά μή στραφή νά την

ίδϊ; πριν έξέλθωσιν έκ τοΰ Αδου, διότι άμέσως θά 
την χάση πάλιν. Προχωρεί λοιπόν δ Ορφεύς καί ή 
Εύρυόίκη τόν ακολουθεί, οιο^πώσα καί χωλαίνουσα 
ένεκα τοΰ τραύματος τοΰ ποδός της Ο Ορφεύς τήν 
προτρέπει νά ταχύνη τό βήμα'

«Τάχυνον λοιπόν τό βήμα' 
θέλω νά σ ίόώ, φ ιλτάτη .
Τόσον χρόνον είς τό μνήμα. . . 
σ έπεθύμησα. . . έδώ 
δρκος φοβερός φυλάττει '  
μ ώρκισαν νά μή σ ιδώ.

Ή  Εΰρυδίκη δέν τον γνιοο'.ζει, δ ’Ορφεύ; τη  λέγει 
τό όνομά του καί τό δνομά τη;,  άλλ έκείνη άποκρί- 
νεται

Τίποτε δέν ένθυμοΰμαι 
ύδωρ επια τή ;  λήθης·

’Εν τή άπελ^πισία του δ ’Ορφεύ; λησμονεί τήν υπό* 
σχεσίν του και τόν οτκον, καί στρέφεται πρό; τήν 
Εύρυδίκην κράζω ν'

Ηδη άναγνώρισέ με, 
δ Ορφεύ; σου ειμ έγώ.

’Αλλά δέν τήν βλέπει, έγεινεν άφαντο;,  καί μόνον 
στεναγμού; καί ολολυγμού; άκούει.

«Εΰρυδίκη» μάτην κράζει, 
φεϋ διά παντό ;  έχάθη. 
ή ήχώ άνακαγχάζει,  
καί δ κύων υλακτεί 
πέραν είς τά  μαΰρα βάθη, 

ώ; άπάντησι; φρικτή.

Θέλει νά έπιστρέψη πάλιν καί νά παρακαλέση τή /  
Περσεφόνην, άλλ δ Χάρων τόν απωθεί. Μίαν εβδο- 
μάδα εμεινεν εί; τήν όχθην τή ;  Στυγό; θρηνών καί 
οδυρόμενο;, άνευ τροφή;, άνευ ΰπνου. Τέλο; βλέποιν
n r 1\ \ » ’ρ  ^ „ * ιοτι οι ϋεοι του Ι^εοους οεν τον λυττουνται, εγειρε 
τα ι  /.αι

μόνο; πάλιν άναβαίνει 
ε;; τό Ταίναρον, καί μόνο; 
εί; τόν κόσμον πλέον αένει.
Ητο έρημο; ή γή, 

καί έπέρα έν σιγή
χωρί; άνοιςιν δ χρόνο;.

Επιστρέφει ε;; τήν Θράκην καί άποσυρθεί; έπι τών 
έρέων τή ;  Ι’οδόπ/j; καί τοΰ Αίμου,

έπλανατο 
μέ τήν λύραν αύτοΰ κλαίων, 
καί τόν θάνατον ήοάτο, 
καί τό σκότο; τής νυκτό;, 
και έπόθει τώρα πλέον 

ύδοιρ λήθη; καί αΰτό;.

Αί γυναΐκε; τή ;  Θράκη;, λυπηθεΐσαι τόν Όοφέα 
έδρααον νά τον παρηγορήσωσιν, άλλ έκΰνο; δέν 
ήθελε νάκούη παρ-Λγορία;. Τήν άρνησίν του ταύτην 
ένόαισαν αι γυ-αΐκε; ώ; προσβολήν, καί ώργίσθησαν 
κ α τ ’ αΰτοϋ. Κατά τινα δέ εορτήν τοϋ Βάκχου, άφ’

ου έμέθυσαν, καί έν τή  μέθη των έτρεχον λυσίκομοι 
άνω καί κάτω εί; τά  ορη ώ; μαινόμεναι, είόον τόν 
Ορφέα καθήμενον έπί τοΰ ΙΙαγγαίου όρου; καί θρη- 

νοΰντα. » Ιδού 5 περιφρονήσας ημάς» άνεφώνησε μία 
έξ αύτών, καί δρμήσασα τόν έκτύπησεν είς τό στόμα 
διά τοΰ θύρσου της, άλλη τόν έλιθοβόλησεν, άλλά 
νικηθεΐσα υπό τής μελωδίας τής λύρας του, π ίπτε ι  
πρό τών ποδών του καί τον παρακαλεΐ νά τη συγ
χώρηση. Αλλά μ ετ  οΰ πολύ επέρχονται δλαι δμοΰ, 
καί ό κρότος τών τυμπάνων, καί δ οζύς ήχος τών 
αύλών καί τών αγρίων κραυγών των, καταπνίγει  τήν 
μελωδίαν τή ;  λύρα; του. Επιπίπτουσι κ α τ ’ αΰτοϋ 
καί τον κατασπαράττουσι.

Μάτην δ Ορφεύ; τ ά ;  ικετεύει, μάτην τείνει τάς 
καθημαγμένας χεΐοά; του. Αί Μαινάδες δέν τον άκού- 
ουσι καί τον φονεύουσι. Η τελευταία  του πνοή έςήλ- 
θεν έκ τοΰ στόματο; έκείνου, δθεν έξήρχοντο αί με* 
λωδίαι αί συγκινοΰσαι τά  θηρία καί τάς πέτρας.

Ορφεΰ, τά  πτηνά τεθλιμμένα, τά  θν,ρί α, οί τρα 
χείς βράχοι, τά  δάση -τα τοσάκις ζωογονηθέντα υπό 
τή ;  λύρα; σου, έθρήνησαν πικρώ; τόν θάνατόν σου. 
Τά δένδρα πενθοΰντα κατέρριψαν τά  φύλλα των, καί 
ot ποταμοί αΰτοί έπλημμύρησαν έκ τών πολλών των 
δακρύοιν. Αί Ναΐάδε; καί αί Δρυάδε; μαΰρα ένεδύθγ,- 
σαν, καί λυσίκομοι σ’ έθρηνησαν.

Η κεφαλή τοΰ Ορφέιος άποκοπεΐσα, ερρίφθη εΐς 
τόν ποταμόν Εβρον, καί παοασυρθεΐσα υπό τών κυ- 
μάτων εφθασεν είς τήν Μέθυμναν τής Λέσβου, καί 
άνεσύρθη άπό τών ύδάτων ύπό τίνος άλιέοίς. ’Εκεΐ 
έτίμησαν αΰτόν ώς Θεόν καί τω  άνήγειραν καί ναόν, 
ούτ'.νος ή είσοδος ήτο άπηγορευμένη είς τάς γυνα ί
κας. ’Ελέγετο δέ δτι έπί τοΰ τάφου του έψαλλον αί 
άηδόνε; μελοίδικώτερον, και δτι μετεμορφώθη εί; 
Κύκνον, ή δέ λύρα του έτέθη έν τώ  ούρανώ κοσμη- 
θεΐσα ύπό τών Μουσών δι έννέα άστέοιον.

fIl δέ ψυχή του κατελθοΰσα εί; τόν Αδην άνεζή- 
τησε τήν Εύρυδίκην μεταξύ τοϋν μακαρίων ψυχών. 
Τήν άνευρίσκει, τήν θλίβει έν τ α ΐ ;  άγκάλα ι;  του, πε- 
ριπατεΐ μετ  αΰτη; δτέ μέν άκολουθών, δτέ δέ π30- 
πορευόμενο;, καί βλέπει τήν Εύρυδίκην του χ ojpl; νά 
φοβήται τοΰ λοιποϋ μη την χάση.

II χαριεστάτη αμα δέ καί πένθιμη αΰτη άλληγο- 
ρία, δι ή; περιγράφεται ή εί; τόν Αδην κατάβασι; 
τοΰ Ορφέω; χάριν τή ;  γυναικό; του, καί δ χά ιιν  
αύτή; σκληρός αύτοΰ θάνατος ύπό τών Μαινάδο,ιν, 
δηλοΐ προφανέστατα μέχρι τίνος βαθμοϋ δύναται 
πολλάκις νά φθάση δ συζυγικός έ ρ ο>; , ώστε καί τά 
αδύνατα νά έπ.χειρηση τ ι ;  καί προθύμως νά άποθάνη 
τόν οίκτρότατον τών θανάτων.

Πολλοί ποιηταί παλαιοί τε καί νεώτεροι ύμνησαν 
το πένθιμον τοΰτο έπεισόδιον τοΰ βίου τοϋ άρχαιο- 
τάτου τών ποιητών, τοϋ Ορφέω;. Τούτων δέ ιΛντ.υ,ο' 
νεύοαεν τόν λατΐνον Οβίδιον καί τόν ημέτερον πολυ 
θρήνητον Παπαρρηγόπουλον, ποιήσαντα τό γνωστόν 
συγκινητικώτατον ποίημα Ορφεύς,  δπόθεν έληφθη-· 
σαν καί τά  ανωτέρω παρα'.εθέντα άποσπάσματα.

Άναφέρονται παρά το ϊ ;  άρχαίοι; έργα γλ υπτική ; 
παριστώντα τόν Ορφέα κιθαρίζοντα, πέριξ δ ’ αύτοΰ 
περικαθήμενα θηρία λίθινα καί χάλκινα , καί ύπό. τή ;  
μελωδίας τής μουσικής του ψυχαγωγούμενα. Εσχά-



τως δε άνευρέθη έν Πομπεΐα τοιχογραφία εν τινι οι
κία πολυτελώς κεκοσμημένη, παοιστώσα τόν Ορφεα 
κιθαρίζοντα καί δια τ ί , ;  μελωδία; αύτοϋ θέλγοντα 
τά  θηρία. Διαιρείται δέ εί; τρ ίζ  μέρη, χωριζόμενα 
άλλήλων διά y ρωμα- ιστών περιθωρίων. Εν τώ  με- 
σχ'.ίο είνε 6 ’Ορφεύς, καθήν.ενος πρό τινο; βράχου, οΰ- 
τινο; η κορυφή κχ7 .ύπτετ ιι  διά χλ ό η ; ,  καί έχει οπήν 
δι ή; διαφαίνεται ό μακρόθεν υπόγλαυκος όρίζων.
H κεφαλή καί τό ανω μέρος τοΰ σώα7.το ;  είνε άριστα 

έςειργασοιένα, άλλά τό κάτω μέρος έχει άτελε ία ; ,

μαρτυρούσας οτι τοϋτο έπεσ»ευάσθη υπό άδεςίας χει- 
ρό;. Ωσαύτως δέ μεταζυ τών πέρις τοϋ Ορφέως θη
ρίων, εί; κάπρος καί μία έλαφο; τοσοϋτον έλαττοϋν- 
ται κατά  τό σχέδιον, ώστε δέν δύναταί τ ι ;  νά τα  
όε/θή  ώ; ενός καί τού αύτοϋ ζωγράφου. Δεξιά δέ καί 
άοιστερά είνε τά  μικρότερα χωρίσματα, περιβαλλό
μενα υπό περιθωρίων πολυφύλλα>ν, έξ ών κρέμαται 
είδος μεταλλίου, εφ ου είνε μορφή άνθρωπίνη, καί 
πτηνά παντοΐα  παίζουσιν εν τω  μέσ<ι> θελκτικωτάτου 
τ ο ^ ί ο ιΒ ώ ^ ν ι  δέ ή είκών περιβάλλεται υπό περιπλα-

'/Ι.Ιιεία i r  Kira, theί yaJaxpoxopdscar.

κάδων κισσού, ών τό βαθυ πράσινον χρώμα άναδει- 
χνύει τά  ζωηρά καί αβρά τοϋ κ αλλ ιτε /νήματος  τού 
του χρώματα.

11 δ’ έν άρχή τοϋ αρθριδίου τούτου είκών είνεάντίγρα 
φον αγάλματος  μαρμαρίνου ποιηθέντος μέν υπό τινο; 
Ίίνζαλβέρ όνομαζομενου γάλλου καλλιτέχνου, βρα- 
βευθέντο; δέ διά τοϋ πρώτου βραβείου έν τώ  εφετεινώ 
έν Ρώμη διαγωνισμώ (ίδ. Μουσείου τόα . k ' .  σελ. 74).

ϊ ό  καλλ ιτέχνημα τοϋτο πζριστόί πιθανώ; τόν Ορ- 
φέα πλανώμενον έπί τών απόκρημνων ορέων, καί θρη- 
νοϋντα τήν Εϋρυδίκην. Εκφράζει δέ φυσιχώτατα τήν 
βασανίζουσαν αύτόν λύπην καί απελπισίαν, καί βλέ
πουν τ ι ;  αύτό νομίζει ότι ακούει καί τους θρήνους του.

Η Δ!Α ΦΑΛΑΚΡΟΚΟΡΑΚΩΝ
ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΙνΙΝΑ.

Περίεργον όντως σύστημα αλιείας εχουσιν έν Κίνα,

καθ’ ά διηγείται ιεραπόστολος γάλλος πολυν χρόνον 
διαμείνας έν τή  χώρα ταύτη.

»  Συνηντήσαμεν μακράν σειράν αλιευτικών
λέμβων, α'ίτινες αντί δικτύων καί αγκίστρων είχον 
φαλακροκόρακας. Οι φαλανροχόρακε; είνε π ττνά  κατά  
τ ι  μεγαλύτερα τής νήσση; (πάπιας),  έχουσι τράχηλον 
κονκόν, κεφαλήν πεπλατυσμένων κατά  τους κροτά
φου;, ράμφο; μακρόν καί ολίγον καμπύλον είς τό 
άκρον. Λεν είνε δε πολυ κομψά πτηνά , καί μάλιστα 
μετά  τήν ώραν τής εργασίας των είνε αηδέστατα καί 
ασχημότατα . Εινε νοστιμώτατον νά βλέπης τά  π τ η 
νά τα ϋ τα  τήν ώραν τής αλιείας. Κ ατά  πασαν σ τ ι γ 
μήν βυθίζονται είς τό υδωρ καί αμέσως άν^βαίνουσι 
κρατούντα διά τοϋ ράμφους καί έ'να ίχθϋν. Οί άλιεΐς 
φοβούμενοι μήπως τά  ζωντανά των δίχτυα κ α τα π ί-  
νωσι τους συλλαμβανομένους ίχθϋς, έχουν περάσει είς 
τόν τράχηλον τών πτηνών κρίκον σιδηροϋν, ώστε 

| ταύτα  δύνανται μέν νά άναπνέ&>σιν έλευθέρως, άλλά 
| είνε αδύνατον νά καταπίωσιν ίχθύν.



d  A "J οΰ S’ έργασθώσιν ικανήν ώραν καί άποκά- 
μωσιν, έχουσι το δικαίωμα νά καΟήσωσιν είς τά  χ ε ί 
λη τής λέμβου ολίγα λ ε π τά ,  και νά άναπαυθώσιν. 
’Αλλνά δέν πρέπει νά καθησωσι πολύ, όιότι δ κύριός 
t o j v  διά λ ε π τή ;  ράβδου τά  κτυττά. ελαφρά, και τά  
είδοποιεΐ οτι είνε καιρός νά έπαναλαβοισι τήν εργα
σίαν. Καί τά ταλαίπωρα πτηνά άμέσω; ύπακούουσι, 
κα». β .θ ίζοντα ι μετά προθυμία; εί; τό ΰδο»ρ.

«Μετά τό τέλο; τή ;  αλιεία; οί φαλακροκόρακες 
κάθηνται κατά  γραμμήν εί; τά  χείλη τή ;  'λέμβου, 
ο / ι  ΐλοι εί; τό αυτό μέρο;, άλλ’ οί ήμίσει; εί; τ ο  
δεξιάν Γ.λευράν καί οί ί μ'ισεις εί; τήν άριστεράν διά 
νά μή ταραχθή ή ισορροπία τη ;  λέμβου, και τοΰτο 
χωρί; νά του; διδάξη τι;.»

b i A A I T E W i k U  E X  Ι Ι Ι Ρ Ι Ϊ Ι Ο Ι Ι  Ε Κ Θ Ε Ι Ι -

ΤυΓ 1 S7 ι .

Ί. a  Γ 1> Λ Φ Ι  Κ II.

Κ Ο Ρ Μ Ι Λ Ι Ο Σ  Κ Α Ι  Μ Ο Λ ΙΕ Ρ Ο Σ  

ΞίΝΕΙ’Γ AZOMKNUl.

fH είκών αυτη τοΰ γάλλου ζωγράφου Ιερωνύμου 
(Gerome) έβραβεύθη διά τοΰ μ,εγάλου μεταλλίου τ ι 
μή; έν τή  τελευταία έν Παρισίοι; καλλιτεχνική εκ
θέσει. Παριστα δέ δύο γάλλου; ποιητάς τόν κωμικόν 
Μολιέρον καί τόν τραγικόν Κορνν,λιον, συνεργαζομέ · 
νου; εν τή  οίκία τοΰ τελευταίου. Κατά τήν στιγμήν 
ταύτην δ Κορνήλιο;, τήν οικιακήν στολήν ένδεδυμέ- 
νο;, κάθητα* καί άναγινώσκει τεμ ά χ ια  τη ;  U νχ ι /c 
εί; τόν απέναντι του καθήυ,ενον Μολ.ιέρον, δστι; μετά 
προσοχή; άκροάται. II ' ί υ χ ί /  εινε επιγραφή τοΰ δρά 
ι/.αΐος, οπερ έν συνεργασία έ ποίησαν οί δύο οΰτοι έξο 
χ ο ι ποιηται.

Αφορμήν λαμβάνοντε; έκ τοΰ καλλιτεχνήματος 
τούτου, διηγούμ.εθα έν συνόψει τόν βίον τών επισή
μων τούτων άνδρών, οΐτινε; έγένοντο πατέρε; 6 μέν 
τ ή; τοανωδία; δ δέ τή ;  κωμωδία;.

ΜΟΛΙ E P O t
[ G 2 2 -1 C 7 3  ]

Ο ύπατο ; τών γάλλων κωμικών Ιωάννη; Ποκε- 
λΐνο;, δ γνωστότερο; διά τοΰ ονόματο; Μολιέρο;, 
έγεννήθη-τώ 1022 έν Παρισίο ς. Ο πατήρ αύτοΰ ήτο 
υπάλληλο; τη ;  Αΰλή; εχων ώ; βοηθόν του τόν νέον 
Μολ,ιέρον, δστι;  δεκατετραέτη; ών, μόλι; εΐ'ευρεν 
ολίγην άνάγνωσιν, γραφήν καί άριθμητικην. Ευτυ
χώ ; όμω; ό π ά π π ο ;  του ήτο άνήρ φιλ,άμουσο; καί 
πχρελ,άμβανεν ένίοτε τον εκγονόν του εί; τό θέατρον. 
Ούτω δε βαθμηδονήσθάνθη πολλήν αποστροφήν κατά

τοΰ έπ α γγ έλμ α το ;  τοΰ πατρό; του, καί ^θέλησε νά 
μάθη, γράμματα .  Οί γονεΐ; του μετά  πολλής δυσκο
λ ία ;  τήν άφήκαν νά σπουδάση, άσυλλογίστω; συλλο- 
γιζόμενοι, δτι δ υίό; των σπούδάζων, θά καταστρέ- 
ψϊ] τό  μέλλον του. Ευτυχώς έν τώ  σχολείω είχε 
συμαθητά; νέου; έπισήμων οικογενειών, καί υίοΰς 
μεγιστάνων, καί διδάσκαλον τόν διάσημ,ον τό τε  φ ι
λόσοφον Γασένδην, ώστε π ά ντα  ταΰτα  πολυ συνέ- 
τεινον ε;; την προοοον του.

ΙΙέντε έτη εμεινεν έν τώ  σχολείω καί μετά τήν 
άποφοίτησίν του ήναγκάσθη νά άντικαταστήσν, παρά 
τη  Αΰλ.ή τον πατέρα του, όστι; ασθενή; ών καί γ έ 
ρων είχε παραιτηθή τή ;  θέσεώ; του. Επειτα δμω; 
καί αΰτό; παρητήθη καί έγεινε δικηγόρο;, άλλά δέν 
εύδοκίμησεν ώ; καί ό Κορνηλιο;, διότι έκλινε μάλλον 
πρό; τό θέατρον. Κατά τήν εποχήν έκείνην ήτο έν 
τή άρχή τή ;  άκμή; του τό θεατρον, τό μέρο; τοΰτο 
τή ;  φιλολογία;, δπερ, κατά  τόν Βολταΐρον, τοσοΰ- 
τον καταφρονεΐται δταν ήνε μέτριον, τελειοποιού- 
μενον δέ συντελεί εί; τήν δόξαν τών εθνών. Κατ έ 
κείνην τήν εποχήν είχε συστηθή έν Παρισίοι; θίασος 
συγκείμενος έκ νέων ©ιλ.ομούσο^ν, οΐτινες πρώτον μέν 
χάριν διασκεδάσεως, έπειτα δέ καί έξ έπαγγέλμα το ; 
έδίδασκον άπό σκηνή; δια©όοου; κωμωδία;.  Μετά 
τών νέα,ν τούτων ήνώθη καί ό Μολιέρο; τότε  πρώ
τον λαβών τό ονομα τοΰτο, δπερ ήτο όνομα άοχαιο- 
τέρου τινο; άσημου ποιητοΰ, καί τοΰτο ΐνα  μή προσ- 
βάλ·() τό οικογενειακόν του ονομα γενόμενο; ηθο
ποιό;.  Αμέσω; δέ άνεκηρύχθη καί(κρχ_ηγό; τοΰ θιά
σου τούτβυ, καί περιερχόμενο; εί; τ ά ;  επαρχία; 
παρίστανεν, έξασκούμενο; συγχρόνω; καί εί; τήν δρα
ματικήν ποίησιν.

Περιελθών πολλά; επαρχία; επανήλθεν επειτα  τώ  
I G58 εί; Παρισιού; καί ετυχε τή ;  προστασία; τοΰ 
βασιλέω;. Εκτοτε δε έπί ‘20 δλα ετη έξηκολούθει 
συγγράφων καί παριστάνων αΰτό;,  κατά τήν συνή
θειαν τών Αθηναίων δραματικών ποιητών διαφόρου; 
κωμωδία; του. ών τελευταία ε ϊνε  δ Κατά φαντασίαν 
ασθενή;. Αΰτη έδιδάχθη τ ά ;  Απόκρεω τοΰ 1 6 7 8 ,  δ 
δέ Μολιέρο; ΰπεκρίνετο τον πρωταγωνιστήν. Ττήν 
παραμονήν δέ τή ;  τέταρτη ; παραστάσεω; τοσοϋτον 
ήτο κατάκοπο;,  ώστε οί φίλοι του τώ συνεβούλευον 
νά παύση πλ,εον. ’Αλλ εκείνο; βλέπων δτι ,  έάν αΰ
τό; δεν λάβη μέρο; εί; τήν παράστασιν, θάπομείνϊ) δ 
θίασό; του άνευ άρτου, άπεφάσισε νά άναβή έπί τή ;  
σκηνή;. Αλλά περί τό τέλο; ν ή ; κωμωδίας έκεΐ ενθα 
δ κατά φαντασίαν άσθενή; χειροτονούμενο; ιατρό; 
άπαγγέλλει τόν ορκον του, μόλι: άνεφώνησεν ί  Μο
λιέρο; jtli'O (ομνύω) αίφνη; τώ  έπήλθε σπασμό;, ίο  
αίμα τόν έπνιξε, καί μετακομιβθεί; άπό τή; σκηνή; 
εί; τήν οίκίαν του, άπέθανε τήν αΰτήν νύκτα (τόν 
Φεβρουάριον τοΰ 11)73) έν ηλικία 51 έτών, άφησα; 
κόρην ορφανήν, ή τ ι ; ,  καθ ά λέγεται ήτο εΰφυεστάτη.

Ο αρχιεπίσκοπο; τών Παρισιων δέν ήθέλησε νά 
τιυ-ήστ; τον ίπ ίσηj.gv νεκρόν διά τών εκκλησιαστικών 
τιμών ' άλλ. έπί τέλου; κ α τ α π ε ίθ ε ι ;  υπό τών παρα
κλήσεων τοΰ βασιλέω; έδωκε τήν άδειαν. Αλλά καί 
ό εφημέριο; τής ένορία; του ήρνήθη νά τον θάψν;. 
Τοΰτο μαθοΰσα ή χήρα του «Καί  πώ ;!  άνεφώνησε, 
δέν θέλουν νά τον θάψουν; έάν ητο εί; τήν Ελλάδα

Οά τον ’έκαμνον Θεόν!» Τήν ήμέραν τ ή ;  κηδεία; 3- 
χλ,ο; πολύ; συνηθροίσθη υπό τήν οίκίαν μετά  πολλοΰ 
θορύβου, διότι ένεκα τοΰ έπ α γγ έλμ α το ;  του τον έ- 
Οεόιρη ώς πρόστυχόν τινα καί άθεον. Γ[Ι χήρα του 
έντρομο; κύψασα άπό τοΰ παραθύρου, ερριψεν εί; τού; 
ταραξία; χρήματα , καί οί έλθόντε; ΐνα ΰβρίσωσι-τόν 
νεκρόν συνώδευσαν τήν κηδείαν, εΰλογοϋντε; καί δεό
μενοι υπέρ άναπαύσεω; τή ;  ψυχή; του. Λύο μόνον 
ίερεΐ; συνώδευσαν τήν κηδείαν, άλ.λ δμω; διακόσιοι 
τών φίλων του παρηκολούθουν κρατοΰντε; λ α μ πά δα ;  
άνημμένα;. Εν ώ δέ ζ ώ ν είχεν άκούσει πζρά τών 
φθονερών εχθρών του μυρίου; ψόγου;, π/,ήθο; έπι- 
ταφίουν επιγραμμάτων έσωρεύθησαν έπί τοϋ τ ά 
φου του.

Η δέ Ακαδημία, ή τ ι ;  δέν ήδύνατο νά δεχθή με- 
ταςύ τών μελών τη ;  ζώντα  τον Μολιέρον, ένεκα τοϋ 
έπαγγέλματός  του, διότι ητο ήθοποιό;, μετά τόν 
θάνατόν του, έστησε τώ  177.8 τήν προτομήν του 
έν τή  αιθούση, έν ή ήσαν αί εικόνες τών άποθανόν- 
•v o j v  ακαδημαϊκών. ’Αντίκρυ δέ τή ;  οικία;,  έν γ  άπέ· 
θανεν, έστήθο εί; μνήμην αΰτοϋ ώραιότατον μνη
μεΐον.

Ο Μολαέρος ούτε π α χ ύ ;  ήτο ούτε ισχνό;" είχεν 
ανάστημα μέτριον καί κομψόν, έβάδιζε μεγαλοπρε- 
πώ ς,  ητο σοβαρό;, είχε ρίνα στρογγύλην, στόμα 
μέγα ,  χείλ.η παχέα , χρώμα μελαψόν, ίφρεΐ; μαΰρα; 
καί δασείας, ά ;  έκίνει κατά  ποικίλου; τρόπου;, καθι · 
στών τό πρόσωσόν του κω μ ικ ώ τα ιον .  ΙΙτο δέ άν- 
Οοωπος λίαν έλεήμων. Δι’ έξόδων του έσπούδασε καί 
έμόρφωσε τόν έπίσημον τότε ηθοποιόν Βαρών. Ημέ 
οαν τινά δ Βαρών είπεν εί; τόν Μολιέρον δτι  π τ ω 
χ ό ;  τ ι ;  ηθοποιό;,  θέλων νά ΰπάγη εί; τήν πατρίδα 
του καί στερούμενο; χρημάτοιν έζήτει συνδρομήν. Ο 
Μολιέρο; άκούσα; τό δνομά του, καί ένθυμηθεί; δτι 
ήτό ποτε συνάδελφό; του δτε παρίστανεν έν τα ΐ ;  
έπαρχίαις,  είπεν είς τόν Βαρών «Καί  πόσα νά τω  δώ- 
σωμεν; —  Τέσσαρα τάλληρα, είπεν δ Βαρών. —  
Δό; τω  λοιπόν τέσσαρα τάλληρα άπό μέρου; μου, 
λάβε δέ καί τά  είκοσι ταΰ τα  νά τα  δώσ/,; άπό μ έ 
ρους σου. Πλήν δέ τούτο/ν τώ  εστειλε καί μίαν εν
δυμασίαν. Αλλοτε εδωκεν ελεημοσύνην εί; πτωχόν 
τινα. Οΰτο; δέ άφ οΰ άπεμακρύνθη δλίγον, έπέστρε 
ψε δρομαίω; καί ευρών τον Μολιέρον τώ  είπε «Λά- 
6ο; έκάμετε, κύριε, μ ’ έδών.ατε £ν χρυσοΰν νόμισμα. 
•—  Αληθινά, φίλε μου, λαθο; έκαμα, λάβε άλλο εν, 
τώ  είπεν δ Μολιέρο; καί έφυγε δρομαίο;, ψιθυρίζων 
Ποϋ κρύπτεται ή άρετή! Ταΰτα ίσω; όνομάση τις 
μικρολογίας, άλλ δμως τά τοιαϋτα συντείνουσι 
πολυ εί; χαρακτηρισμόν τοϋ άνδρό;.

Ενεθάρρυνε καί έβοήθει τού; νέου; σνγγραφεΐ;.
Ισως δέ ή Γαλλία είς τόν Μολιέρον οφείλει τόν Ρα- 

κίναν τη ; ,  διότι δ Μολιέρο; τόν έπεισε νά γράψιρ τήν 
τραγφδίαν Θεαγένη; καί Χαρίκλεια. Ο Ρακίνα; ήτο 
τότε  18 έτών, ή τραγοιδία του ητο έργον μετριώ- 
τατον ,  καί δμ-oj; δ Μολιέρος, ένθαρρύνων τόν νέον 
ποιητήν, τώ  έδο>κεν ώς άμοιβήν ένατόν χρυσά λου
δοβίκεια. Καί ομως κατόπιν  δ εΰεργετηθεί; καί δ 
εδερν έτη; ησαν καθ ολον τοιν τόν βίον εχθροί.

Ό  Μολιέρο; έγραψε 30 κο>μωδία; έν διαστήματι 
20  έτών' τούτων δε 14 είνε στιχηραί. Εν ώ δε ήτο

! συγχρόνως συγγραφεύ;, ηθοποιό; καί διευθυντή; τοϋ 
θιάσου, ητο δμο>; λίαν φιλόπονο; καί γον ιμώ τατο ; .  
Τά άριστα δέ τών έργων του είνε δ Taptoiyor , ον 
συνέγραψϊ 42 ετο^ν, ο 44 ετών, ο
'E£i)t T<tf.cJ0n)C 40  έτών καί αί Λύ]~ιαι yut aTxtc 
ά ; συνέγραψε πεντηκοντούτη;. Εν ταΐ ς κωμωδίαις 
του παρέστ/σεν έπ ιτυχώ ; καί διεκιομώ’ΐησε πάντα 
τά γελοία καί πάσα; τ α ;  κακία ; ,  γράφ&νν καί στι-  
χουργών μετά πολλή; εΰκολία; καί χάριτο;.  Διη
γούνται δέ δτι άνεγίνωσ/.ε τ ά ;  νέα; κωμοιδία; του 
εί; τ  ry υπηρέτριαν του, θελο>ν νά ibr, δποίαν έντύ- 
πο>σιν ήθελον προξενήσει εί; αΰτήν, άγράμματον ο ύ - 
σαν. Διά τον αΰτόν δέ λόγον δσάκι; άνεγίνωσκε κο>- 
μορδίαν τινά εί; τού; ηθοποιού;, παρήγγελλεν εί; α ΰ 
τού; νά φέροισι μ ε θ εαυτών καί τά παιδία  των.

Τινέ; τών κοιμωδ'.ών τοΰ Μολιέρου μ.ετεφράσθησαν 
καί εί; τήν ελληνικήν' είνε δ αύται αί εξή;'

'Εξηνταβελόνη; (μετάφρασι; υπό τοϋ Μεγάλου Οί- 
κονόυ.ου) ή Φιλάργυρο; (μετάφρ. I. Σ/.υλίσση), Μι- 
σάνθρο^πο;, Ταρτοΰφο;, Κατά φαντασίαν άσθενή:, 
’Έρο>; Ια τρ ό ; ,  ’Ακούσιο; Ιατρό;, Ο Κομψευόμενο; 
Xojp'-άτη;,  Γεώργιο; Δανδΐνο;, Ζηλοτυπία Μουντζού
ρη, δ Ι π τ ά μ ε ν ο ;  Ι α τ ρ ό ; ,  δ Βίαιο; Γάμος, καί εί τ ι ;  
άλλη.

ΙΙεοί δέ Κορνηλίου κατοιτέρω.

Μετά πολλή ; εΰχαριστήσεοι; δημοσιεύομεν τό κα-  
τοιτέρο/ έκ Βρα'ί'λα; σταλέν ήμΐν Αίνιγμα, μαρτυροΰν 
τό φιλ,όμουσον καί τήν άγάπην πρό; τήν τών προ- 
γόνο>ν χαριεστάτην μ.υθολογίαν, ·?,ν φαίνεται δτι έμε- 
λέτησε πολ>ύ ή πονήσασα αΰτό φιλόμουσο; νεανι; κ. 
’Ανδρομέδου ’Ανθίμου, εί; ην εύχεται τό Μ ο υ σ ΰ ο ν  
καί άλλα κρείττονα νά γράψ/ι.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

Έ ν  τί, π ά λ ι ι  συνεντεύξει τοϋ Λιό; κ ι ι  τή ;  Σεμέλης 
'Κντό; ημην χ’ ί γ ώ  τότε τής ά π ι τ η λ ή ς  νεφέλης.
" Ο λ ϊ ΐ  V α!. μεταμοροο»3εις τοϋ Λιος εξετελοϋν:ο 
Διά τής δυνίμεώς μου, ά λλω ; olv Οί χατωρ-'οϋντο.
Πάντοτε δ’ έν τώ γρχφείω τοϋ π χ λ ίμ π ι ιδ ο ς  Κρονίοου 
Είργχζόμην, μακράν ομως τοϋ εΙηΟους Γανυμηοου.
Λ'.ά τοϋτο χχ ι  ή "ΙΙρχ μ ί  έμίσει, μ έλοιοόρει 
Ιναι οΰδέποτε νά μένω μετ’ αδτής μοι  έσυγχώρει.
Έ ν  το 'ς χόλποΐί δε ίνόιο) πάντοτε τϊ,ς Αφροδίτης 
Μ’ εόλεπ,ν,  έξεδηλοϋτο πλήρης λύσσηί ή οργι] της.
"ΟΟεν χαι  ό μαχχρίτης ό θηλυμανής Κρονίδης,
Βλέπων, πώς εχθροί μου ήσαν "ι ΐρχ τε χαι  Γανυμήδης,
Με εΰρίσχει, χ χ ι  μοϋ λέγει , — “Έ ν  Ό λ ύ μ π ω ,  άν νΟυίζης, 
« Ό τ ι  Οέιιν Υσ(ι)ς lufrj-,  μ χ -η ν ,  τέχνονμου, Ιλπίζεις.
«Καίτοι είμ’ άνδρών θεών τε b π χ :ή ρ  χ*\  πο.μενχρχη;,
•"Αν σέ θέσω Ιν Ό λ ύ μ π ω ,  Οά φχνώ αΐρεσιάρχης.
«Έχτός τούτου, έάν μείνης, τί φρονεΓς 0’ άχολονΟηση;
« ϊοϋ  ’Ολυμπου ο).’ ή βχσις άν ιτρέπετ’ έν συγχύσει.»
Κατ’ Ούλύμποιο δ’ ευθέως έ'βην υψηλών ζιρήναιν 
Ε ν τ ο λ ή  τ?ι τοϋ Λιός μου, τών ά ρ /α ίω ν  δε Ε λ λ ή ν ω ν  
Τής σοφίας χ χ ι  τών φώτων ή  α’ιτ ίχ  έγενόμην,
Κ’ έν τοίς πριότοις τής Φοινίχης ίδρυτχΓς χχτετχσσόμην.
9Λλλ’ έπέπρωτο ό Ζεύς μου νά Ιχλείψη, χχ ι  ό χρόνος 
Νέας πλάνας νά έφεύρη, έγώ δέ . . .  ο’ίμοι! νϋν μόνος 
Έ ν  τή τού Ό λυμπου  μένω κορυφή, χ χ ι  το άρχχΓον, 
Ενθυμούμαι μεγαλεΓον, οπερ φεϋ ! άπέπτη πλέον.

Λύσις τοΰ έν σελ.. 6 5.

Κηγ.Ιιΰριον.



Φ Υ Τ Α  Μ Τ ΙΟ Π Α  Γ ΙΔ Ε Σ  (ffie σελ. 7 1 ) .
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