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Η ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΚΗΝΗ Θ Ε Ω Ρ Ο Γ Μ Μ  
ΩΣ ΗΘΙΚΟΝ Π Α ΙΙΚ ΓΤΒΡΙΟ ϋ. Ο

ΜΕΓΑΦΡΛΣΙΣ

Έ κ τών το'~> Φρειδερίκον ΣχίΛΛερ, πη/ητηϋ 
τ/'/c Γερμανίας, γεννηθέντος τω 1756 

xat άποθανόντος τω 1^05.

Γevtx.ii τ ις καί ακατάσχετος τοϋ άνδίώπου χλίσις 
«ρός παν νέον καί έκτακτον, καί επιθυμία τοΰ νά 
αίσδάνηται τον εαυτόν του είς παθητικήν κατάιτασίν 
παρήγαγε χατά τήν παρατήρησιν τοΰ Σχοΰλτσερ (1)

( * )  Περά διατριβήν πρωτότυπον περι ΈΛΛηνι- 
παρ ήμΐν θεάτρου, ήτις ήδύνατο μέν ίσως yd χατα- 
ύείίτ) τά πρός αύρφωσιν χαι ταχτικήν σιντήρησιν 
σχηνής κατάΛΛηΛα μέσα, ά.ΙΛά δέν ηβε.Ιε πάντως 
κινήσει χαί τινα  εϊς πραγματοποίησιν αύτών, έπρο" 
χρίναμεν νά  δημοσιεόσωμιν προς τό παρόν άνδρός 
δια,σήμον σπουδαίας μεΛέτας π ιρ ι τής έχ τον θέα
τρο· ώψεΛείας, άφίνοντες είς τόν καιρόν νά χατορ- 
βώση τά Λοιπά.

( I )  Ούτος χατά τόν παρεΛθύντα αιώνα έγραψε 
Λεξικόν τής αισθητικής Λεγομένης επιστήμης.

Τομ. Α '.

τήν σκηνήν. Ήξηντλημε'νος ό άνδρωπος άπο τών μο
νοτόν ο>ν, πολλάκις δε καί πληχτικών εργασιών τοΰ 
έπαγγελιιατός του καί υπό ήδονών κεχορεόμενος, 
ε'ποεπε νά α ίσ δ α ν δ ή  έν έ ιυ τώ  κενόν τι, εναντίον τ»ις 
πρό; δραστηρότητα έπιδυμίας του. ‘ Η φύσις ή μ ώ ν ,  
εηίστί ανεπιτήδεια ευσα είς τό νά διαμένη πολύν χαι* 
ρόνιίς ζ ι. ,ώδη κατάστασιν ως καί είς το να έξακο/ουδή 
τάς λεπτά; έρνασ'ας του voic, εζήτησε μεοαιαν τινα 
κατάστασιν, ητι; έ·όνουσα τα δυο άντιδεια ακρα να 
ιιεταβαλλη τήν σκληράν εντασιν είς ήμερον αρμονίαν 
κ ϊί νά έλαο^ίινη την "«αο'-βαιαν μεταβασιν μ,ιά: κατα 
στάσεως ιίς άλ/ην. Τ ή ν  ώφιλείαν δέ ταυτην παρέχει 
έν γένει μόνον ή αίιδητιχή καταληψι: ή ή αισδτσις 
του καλοΰ. Ό  σοφός λοιπόν νεμοδετης πβρατηρών 
σπουδαίως τα ιδιώματα τών άνδρώπων καί κατα- 
λαμβάνων τά δραστιχώτερα εξ αυτών, δέν δέλει βέβαια 
εύχαριστηδή, άν άφοπλίοη μόνον τάς κλίσεις τού λαοΰ 
του, άλλά δέλει τάς μεταχειρίσδή «ροσέτι, εί δυνατόν, 
καί ώς όργανα ανώτερων του σχιδίων καί δέλει άγω· 
νισδή νά τά; μεταμόρφωση είς πηγάς ευδαιμονία,’ καί 
διά τοΰτο εκλέγει τήν σκηνήν, ητις ανοίγει άπειρον 
στάδιον είς τό διψασμένον δραστήριον πνίΰυα, δίδει 
τροφήν είς έχάστην δύναμι* τής ψυχής, χωρί: νά 
παρατείντι υπέρ τό δεον ούδιμίαν, και ε»ώνει ουτω 
τ ή ν  παίδευσίν τοΰ νοός καί τής καρδιάς μέ τήν ευγε- 
νεστάτην διατριβήν.

Εκείνος, οστις πρώτος έπαρατήρη*ιν, ότι τής πο 
λιτείας δ ισχυρότατος οτυλος ει-Όΐ ή δρησκεία χα£ 
ότι χωρίς αύτής ώ ; καί οί νόμοι αύτοί χάνοιισι τή, 
δυναμιν των, ύπερασπίβδη, τό 0=λη J) νά τή
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ιξίύρ^, τή» σκηνήν άπο τοδ ιύγενιστάτου της μέρους, 
Αύτό λοιπόν το έλλειπές χαί ασταθές τών πολιτικών 
νόμων, Ινώ καθιστά άναγκαίαν εις τή» πολιτείαν τήν 
θρησκεία», όρίζει καί τήν ήθική» έπιρ^οην τής σκηνής. 
Οί νόμοι, ήθελε νά είπη δ άνήρ έχ«ΐ»ος, στρέφονται 
περί αποφατικά καθήκοντα, ή δέ θρησκεία εκτείνει τά 
αίτήματά της μέχρι άληθινών πράξεων. Οί νόμοι έμ- 
ποδίζουσι μόνον πράξεις καταλυούσα; τήν συνάφειαν 
τ?)ς χοινωνίας, ή θρησκεία παραγγέλλει χαί τάς ποιου* 
σας αύτήν στενωτάτην. ’Εκείνοι κατακυριεύουσι μόνον 
τάς φανεράς δηλώσεις τής θελήσεωί, χαί μόνον πρά
ξεις τοΐς ύπακούουσι, αΰτη έκτείνει τήν άρχήν τη; 
μέχρι ιών ενδομύχων τής καρδίας καί παρακολουθίΐ 
τοΰς στοχασμούς εως είς τήν εσωτάτην πηγή» των. 
Οί νόμοι είναι λεΐοι καί εύκαμπτοι, μεταβλητοί, ώς 
τά πάθη, ή θρησκεία δένει αυστηρά χαί α ’ώ»ια. Αν 
λοιπό» θελήσωμεν νά προϋποθέσωμεν ο,τι δέν είναι, 
α./ παραγωρήσωμεν δηλ. εις τήν θρησκείαν τό μέγα 
τοΰτο έπί τήν καρδίαν παντός ανθρώπου χράτος, θέ
λει άρά γε τελε am i, ή δύναται νά τελειών/) <ιΰτή 
μό η όλην τήν παιδείαν ; ‘ Η θρηοχεία (χαί ένταΰθα 
χωρζω  το πολιτικόν αύτής μέρος άπο τοϋ θείου) ή 
θρησκεία ένεργει καθόλου μάλλον ίίς τό υλικόν μέρος 
τοΰ λαοΰ καί ενεργεί ίσως διά τώ» οίσθητών μό*ον 
άλανθάστως. ‘ Η δυναμίς τη ; παύει αμα τής άφαιρε 
θώσι ταΰτα' ή δέ σ*ηνή διά ποίων μέσων ένεργει ; 
‘ Η θρησκεία δέν είναι τίποτε διά τό πλεΐστον μέρος 
τών άνθοώπων, αμα άφα^ί»ωμεν έξ αύτής τάς παρα- 
βολάς χαί τά προβλήματα της χαί έξοντώσωμεν τάς 
εικόνας τοΰ ούρα.οΰ καί της χολάσεως —  χαί ομως 
ιιναι αύτά εικόνες μό»ον τής φαντασίας, αινίγματα 
αδιάλυτα, μορμολύκεια χαί δελέατα άπό μακρόθεν. 
‘Οπόση ομως ένδυνάμωσις τή ; θρησκείας χαί τών νό
μων, α ι ενωθώσι μετά τής σχηνής, όπου είναι θέα 
χαι ζώσα παρουσία, όπου κακία καί άρε-ή, ιύτυχια 
χαί δυστυχία, μωρία xai σοφία είς χιλίας εικόνας 
ίύλήπτως χαί αληθώς έμφανίζονται ιίς τόν άνθρωπο», 
όπου ή πρόνοια λύει τά αΐηγματά της, εκτυλίσσει 
έμπροσθεν τών οφθαλμών μας τόν κόμβον της, όπου 
ή ανθρώπινη καρδία βασανιζομένη άπό τά πάθη έξο· 
μολογεΐται ώς καί τάς πλέον σιγανάς της κινήσεις, 
όπου πα» π οσωπιΐον πίπτει, παν ψευδές έντριμμα 
εκλείπει, χαί ή άλήθιια ώς έ ‘Ραδάμανθυς άδεκάστω; 
κρίνει.

‘Η κυριαρχία και δικαιοδοσία, ούτως ει’πεΐν, τής 
σκηνής λαμβανει τήν άρχήν της έκεΐ, οπου τό στα'* 
διον τών πολιτικών νόμων τελειόνει. "Οταν ή δίκαιο 
βύνη δωροδοχηθεια άποτυφλοΰται καί τρυφα έκ τοΰ 
μισθού τών κακιών, 2>ταν αί παρανομίαι τώ» δυνατών 
σκώπτουν τή» άδυναμίαν της χαί φόβος τοΰ λαοΰ δέ 
νει τόν βραχίονα τής Κυβερνήσεως, τότε άναλαμβάνει 
ή σκη»ή ξίφος χαί πλάστιγγα καί σύρει τάς κακίας 
έμπροσθεν τρομερού κριτηρίου. Ολον τό βασίλειον 
τής φαντασίας χαί τής ίιτορίας, τό παρελθόν κα! τό 
μέλλον ύπακούουσιν εις τά νεύματά της. θρασείς χα* 
χοΰργοι, οίτινες πρό πολλοΰ ήδη έγιναν κόνις, έμψα- 
νίζονταί διά τής παντοδυνάμου προσχλήσεως τής ποιη
τικής καί επαναλαμβάνουν τήν αίσχράν των ζωήν

πρός τρομιράν διδασκαλίαν τών μιταγινεστε'ρων. 
’Α?υνατοι ώς αί σκια! ιίς  κοΐλον κάτοπτρον, διαβαί* 
νουσιν αί φρΐκαι τοΰ αι’ώνός τοι> έμπροοθε* τών 5 . 
φθαλμών ήμών καί μέ ηδονικόν τρόμον καταρώμεθα 
τήν μνήμην των. "Οταν πλέον παύση παια  ήθικής 
διδαχή, οταν δέ» θά νομίζεται ούδεμία θρησκεία καί 
δέν θά ύπάρχη κανείς νόμος, άκόμη χαί τότε θέλει 
μας τρομάζει ή Μήδεια (2) χαταφερομένη τής χλί- 
μοκος μετά τήν έκτελειθεΐσαν παιδοκτονίαν. Σωτη- 
ριωδης φρίκη θέλει κ-ιριευιι τή» ανθρωπότητα καί σιγά 
θέλει μακαρίζει έκαστος τήν καθαράν του συνείδησιν, 
όταν ή Λαίδη Μαχβ·θ, (3) φοβερά ύπνοβάτιο πλύ-η 
τάς αίματωμε'νας της χειρας καί προσκαλή όλα τά 
αρώματα τής εύδαίμονος 'Αραβίας διά νά έξαλείψωσι 
τήν άηδή τοΰ |>όνου δσμήν. —  Καθώς εί»αΐ βέβαιον 
οτι ορατή παράστασις ένεργει δυνατώνερον παρά ν*- 
κρά γράμματα χαιψυχρά διήγησις, ούτως είναι βεβαία 
καί ή βαθεΐα χαί διαρκή; τής σχηνής ένέργεια.

Μέχρι τοΰδε ιίδομε» τήν σκηνήν έχουσαν μόνον 
βοηθόν τήν δικαιοσύνην τοΰ κόσμου. Εις τό έξης βλέ* 
πομεν άνοιγόμενον τό στάδιόν της πλατύτερον. Μυ
ριάδας κακιών, τάς οποίας ή δικαιοσύνη άφίνει α τ ι
μώρητους, τάς τιμωρεί αύτή, Μυριάδις πάλιν άρε. 
τών, τάς όποιας έκείνη ούδ’ αναφέρει συνιστώ*ται 
παρά τή ; σκηνής. Έ* τοΐς τοιούτοις. όπαδο* αύτής 
ιιναι ή φιλοσοφία καί ή θρησκεία. Άπό ταύτης τής 
καθαρα; πηγής άρύεται τάς διδαχάς της καί τά 
παραδείγματα καί έ»δύει τά αυστηρά καθήκοντα μέ 
χαρίεν καί θελκτικόν ίμάτιον. Μέ όποια δντως έξαί- 
ρετα αισθήματα, άποράσεις καί πάθη χαταπλημμυριι 
τήν ψυχήν ήμώ ν! δποΐα θεία ιδανικά μας προθέτει 
εις μίμησιν! "Οτε ό άγαθός Αυγουστος, (4) μέγας, 
ώς οί θεοί αύτοΰ, έκτείνει τήν χεΐρα πρός τόν προ
δότη» Κίνναν, οστις ένόμιζεν, οτι άναγινώσκει ήδη 
εις τά χείλη έκείνου τήν άπόφασίν τοϋ θανάτου του, 
καί τώ λέγει- Ά ς γίνωμιν, φίλοι, ώ Κίννα I —  
Ποιος τότε έκείνην τήν στιγμήν μεταξύ τοΰ πλήθους 
δέν θά θέληση νά σφίγξη άσμένως τή» χεΐρα τοΰ πλέον 
θανασίμου έχθροΰ του, διά νά όμοιάση τόν θεΓον 'Ρ ω - 
μαΐον ; Ό τε ό Φραγκίσκο; Σίχιγγεν (5) απερχό
μενος νά τιμωρήση ενα ήγεμόνα καί νά πολεμήση 
ύπέρ ξένων δικαίων, στρέφει τούς όφθαλμούς του έξ 
άιτροσδοκήτου πρός τά έπίσω, καί βλέπει τόν καπνόν 
τοϋ πυρός άναβαίνοντα άπό τοϋ φρουρίου του, οπου 
έμεινιν ή γυνή αύτοΰ καί τά τέκνα άνευ βοήθειας, 
καί έξακολουθεϊ πάλιν τόν δρόμον, διά νά έμμεινη εις 
τήν υπόσχεσι» του, πόσον μέγας τότε μας ραίνεται 5 
άνθρωπος, πόσον μικρά καί καταφρονητέα ή είμαρ-

( 2 )  Έ ν  zfj όμωνύμω τραγωδία παρ Ενριπίδη.
( 3 )  'Ey zfj όιιοννμω τραγωδία τον Ά γ γ λ ο ν  

Σαχεσπήρον.
( 4 j  'E y zfj τραγωδία « K irv a t» τον Γάλλον 

Κορνηλίου.
( b )  'Ey zfj τραγωδία ιΓ κο ίτς <j>or Β έρ λ ιχ ιγγ ιν»  

τον Γερμανόν Γκοίζε.

μένη! Κατά τόν δμοιον τρόπον, χαθ οι η αρετή πα < 
ρίσταται αξιέραστος ζωγραροΰντα·. καί αί κακιαι εις 
τό φοβερόν της κάτοπτρον αΐσχραί. Ό τε δ πρεοβυτης 
καί παλίμπαις Αήρ, (6) άβοήθητος έ» καίρω νυκτό; 
χειμερινής ματαίως κρούει την θύραν τής θυγατρος 
του, ότε τινάσσει τάς πολιάς του τρίχας ε ις^ ο ν  
αέρα χαί είς τά ώργισμένα στοιχεία δ.ηγείται, ποσον 
αφύσικη έφάνη ή θυγάτηρ του ‘Ρεγά*η, οτε η λυ;- 
σώοά του λύπη τέλος έκχύνεται διά τών φοβερών 
εκείνων λόγων. · Τά πάντα σα; εδωκα ! » ποσον 
βδελυρά μα; φαίνεται τότε ή άχαριστία καί πώς 
σπουδάζοντε; υποσχόμεθα διά πα»τός οεβας καί υί'ύη» 
αγάπην πρός τού; γονείς.

Εκτείνεται όμως άκόμη περισσότερον η ε»εργεια 
τής σκηνής. Καί έκεΐ όπου θρησκεία χαί νομοί υπο- 
λαμβάνουσΓ/ ανάξιον ν’ άκολοι>θώσι τά ανθρώπινα 
αΐίθήϋΐατα, ένασχολεΐται αυτη προς τήν ημετεραν 
παιδευσιν. ‘ Η ευδαιμονία τ ίς  κοινωνίας ταράσίεται 
επίσης διά μωρίας, ώς καί δι ανομημάτων καί κακιών. 
Καί παλαιά τις πείρα, όμήλιξ τοΰ κόσμου τούτου 
μας διδάσκε·, ότι είς τάς περιπλοκάς τώ» ά.νθρωπίνω» 
αραγμάτων κρέμανται συχνάκις τα μέγιστα βάρη 
άπό λεπτότατα καί μικρότατα ^αμματα, καί εα» 
άναζητή^ωμεν τάς πηγάς πολλών πράξεων, δεκάκις 
άναγκαζόμεθα νά γελάσωμεν, πριν τυχη απας νά 
φρίξωμε». *0 τών κακούργων χαταλογος μου, «μο 
λογώ, γίνεται χαθ’ έχάστην ημέραν τής ζωής μου 
συντομώτερος, δ δέ τών μωρών πολυαριθμοτερος χαι 
μαχρότερος. Έάν ολον τό ηθικόν πλημμέλημα τοΰ 
ένός έχ τών δύω φύλων πηγαζη έκ τής αυτής πηγής, 
έάν όλαι αι άκρόταται υπερβολαί, οσαι ποτέ τό έστιγ- 
μάτισαν, είναι άνώτεραι μόνον μορφαί μεταβεβλη- 
μέναι, βαθμοί μό»ον (καί οχι τ ι πλέο») μιας καί τή; 
αύτής ίδιότητος, διά τήν όπο'.αν εν τέλει ολοι κοι»ώς 
μειδιώμε» καί τήν άγαπώμεν διά τί νά μή υποθέσω, 
μεν, ότι ή φύσις έ-ήργησε κατά τόν αύτόν τρόπον 
και εις τό άλλο ρΰλον; Εγώ, τουλάχιστο», γνωρίζω 
ε» μόνον μ υσ τή ρ ιο ν ,  δί οΰ προφυλάττεται ο άνθρωπο; 
άπό τής διαφθορά; xai τοΰτο »ίνβι τό νά φυλαττη 
τήν καρδίαν του άπό τών λεγομένων άδυναμιών. Μέγα 

.  δέ μέρος τής ένεργειας ταύτης δυνά^εθα νά ελπίζω 
μεν άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου. Αυτη είναι η κρα
τούσα τά έϊοπτρον εις τήν μεγάλη* τάξιν τών μω
ρών καί χαταισγύνουσα τάς μυρίας αύτών μορφάς με 
σωτηριώδες σκώμμα. "Ο,τι ανωτέρω κατώρθωνε οιά 
νύξεως καί τρόμου, τό έχτελεΐ ένταΰθα (ταχύτερο» 
ίσως καί ασφαλέστερο^) δια τοΰ γελοίου καί της βα- 
τύρας. Ά ν  έπιχειριζώμεθα νά έκτιμήσωμεν τήν κω
μωδίαν χαί τραγιρδίαν χατά τό μέτρον τών αποτε
λεσμάτων αύτών, ι&ως ήθελεν οιπΰδωσει εις την 
πρώτην τά πρωτεία ή πείρα. Βεβαίως χλευασμός 
καί περιφρόνησις πληγόνουσι τό μεγαλόφρον τοΰ αν
θρώπου έπαισθητότερα, παρ όσον ή άποστφοφή και 
τό μίσος τυραννεΐ τό ουνειδός των. Έμπροσθεν τοΰ 
ϊρομακτικοΰ ίιποπτήσσει ή δειλία ήμών' αύτή όμως ή

(&J  Έ ν  Tfj όμωνύμω τραγωδία, ζον Σαχεσπήρου.

ιδία Sειλία παραδίδει ήμάς »1ς τά κέντρα τή ; σατύ- 
ρας *0 νόμος καί ή συνείδησις προφυλάττουσιν ήμας 
πολλάκις άπό ««αοτημάτων χαί κακιών άλλά τά 
γελοιώδη άπαιτοΰσιν ιδία» τινα λεπτοτέραν αίσθησιν, 
τήν όποια» ούδαμοΰ άλλοΰ δεν γ^μνάζομεν τόσον, οσον 
εις τό θεατρον. ’Ίσως δίδομεν πληρεξουσιότητα ε’ς 
φίλον μα; νά προσβά*^ τα ήθη καί τήν χαρδίαν ήμ ώ ν 
μας είναι ομως πολλά δύσκολον νά τώ ουγχωρήσω- 
μεν ε» μόνον σκώμμα καί τά μέν παραπτώματά μας 
ϋποφέρουσιν έφορον καί κριτήν, τά  νεανιεύματά μας 
ομως μόλις μάρτυρα. Μόνον δέ τό θέατρον δύναται 
νά περιγελάση τάς άδυναμίας ήμών, έπειδή φειδόμε- 
νο̂  τής ευαισθησίας ήμών δέν κατονομάζει τόν ένοχον 
μωρόν. Χωρίς νά έρυθριάσωμεν βλέπομεν τήν προ
σωπίδα ήμώ» πίπτουσαν πρό τοΰ θεατρικού κατόπτρου 
καί εύχαριστονμεν κρυφίως διά τήν ήμερον συμβου
λήν. Ά λλ ’ ή μεγάλη αύτής δύναμις δέν έτελείωσιν 
είσέτι· πολλοΰ γε καί δει. ‘Η σκηνή ε!»αι ύπέρ τά 
λοιπά δημόσια καταστήματα τοϋ χράτους σγολεΐον 
τής πρακτικής φιλοσοφίας, οδηγός είς τόν πολιτικόν 
βίον, άλάνθαστος κλεί; εις τάς χορυφοτάτας εισόδους 
τής άνθρωπινης ψυχής. Ένδιδω, ότι φιλαυτία καί 
άποσκλήρυνσις συνειδήσεως έξουδενοΰσιν, όχι σπανίως, 
τήν καλλίστην αυτή; ενέργειαν καί ότι μυριάδες χα- 
κΐώ» μέ θρασύ μέτωπον έμπροσθεν τοΰ κατόπτρου 
άντέχουσι, μυριάδες δέ καλών αισθημάτων, φθάνουσαι 
τήν καρδία» τοΰ θεά?οΰ, έ/.πίπτουσι πάλιν άκαρποι. 
Έ γώ  ό ίδιος ε ίμα ι  τής γνώμη:, ότι ίσως ό ‘ Αρπάγων 
τοΰ Μολιέρου (7) δέν έβελτίωσεν είσέτι κανένα τοκι
στήν, ότι ό αύτόχειρ, Βεβερλέϋ (8) ολίγους τών 
άδελφώ»· του άπεμάκρυνεν άπό τήν άξιομίσητον παι- 
γνιομοίνίαν, ότι τοΰ Καρόλου Μόορ (9) ή δυστυχής 
ληστρική ιστορία δέν έκαμε τάς οδούς άσφαλεστερας' 
εάν ομως καί τοΰτο τό άποϊέλεσμα τής σκηνής περιο- 
ρίσωμεν, εάν μάλιστα θελήσωμεν νά φανώμεν τόσον 
άδικοι, ώστε νά τό άρνηθώμεν παντάπασι, πόση ά 
πειρος έπι^ροή αύτής μένει άκόμη υπόλοιπος I Έάν 
δέν έξαλείφη μήτε ολιγοστεύη τό κεράλαιον τών 
κακιών, δέν μ α ;  έγ»ώρισε καν μέ αύτάς ; Μετα τού 
τΐυν τώ» κακών, μετά τούτων τών μωρών ιδού έχο- 
μεν νά ζήσωμεν· καί ή νά τούς άποφεύγωμιν ή νά 
τούς άπαντώμεν είναι ά»άγκη. II ρέπει νά τούς κατα- 
τροπώσωμεν, άν δέν θέλωμεν »ά νικηθώμεν ύπ’ αύ
τών. Τώρα όμως δέν μα; έξαφνίζουσι πλέον, έπειδή 
είμεθα προετοιμασμένοι κατά τών έπιβουλών αΰτώ». 
Τό θέατρον μας έπρόδωσε τό μυστήριον τοΰ νά τάς 
εύρίσκωμεν καί νά τάς καθιστώμεν αβλαβείς. Αύτό 
άφήοεσε τόν υποκριτήν τήν τεχνητήν προσωπίδα καί 
άπεκάλυψε τό δίκτυιν, δΐ ου δ δόλος καί ή ραδιουρ*

( 1 )  'ξ .ν  τη χωμωδία τοϋ Φύαργύρον, zfj xai 
είς τήν γλώσσάν μας νπύ τε Κοκχινάχη xai Σ χ ν  
λίσση μεταψρασθείση.

( 8 J  Έ χ ε ι βέβαια ό σνγγραγεύς δραμα νπ ' o f ir ,  
άγνωστον εις cdv Μεζαγρασζην, χαθώς χαι έ> τοΐς 
έπομένοις άλλα .

ί § ) Έ ν  τω δράμαζι τάν *Α ηστώ ν·, ποιήμαζι 
τον σνγγραγίω ς τής παρονσης διαζριβής.



γία μα; περίίπλεχον. Τή< απάτην καί το ψεΰ5ο« έξή- 
γαγενάπό τοΰ σχολίου λαβυρίνθου χαί έ;δειξι* ιίς  τό 
φώς τό φρικτον έκατέρων πρόσωπο». Τ ιω ς μέν ή 
άποθνήσκουσα Σάρα δέν τρομάζει ουδέ Ινα άσελγή, 
ί ι » ;  όλκι αί εικόνες τή ; τιμωρηθείσης έρωτική; άπ* 
γω γή ; δέν ψυχραίνουν την λάβραν του χαί ι'σω; ή 
πονηρά παίκτρια σπουδαία»; προθυμεΐται νά έ(λιτοδίσ-̂  
τοΰτο τό άποτεΛεσμα, ίχανή εύτυχία ομως προήλθεν 
εκ τοΰ ότι η απονήρευτος άδωότη; γνωρίζει πλέον 
τά ; παγίδας -τοϋ άσελγοΰ;, ότι ή σ<ηνή τήν έδίδαξε 
νά άπιστή ε ι; τοΰς όρκους του χαί νά τρέμ>ι τότε, 
όταν προσκυ»ήτ*ι.

Καί όχι μόνον ιίς ά/δρώπους καί χαρακτήρας άν 
^ροίπων μα; κάμνιι προσεκτικού; ή σκηνή, άλλά κ ιί 
εις τύχας, καί μας διδάσκει ουτω τήν μεγάλην τ έ 
χνην του νά υποφέρωμεν αύτάς. Ε:ς τάς περιπετείας 
τοΰ βίου ήμών τό τυχαΐον καί ή βουλή είναι πράγ 
μ«τα πολύ σημαντικά* καί ταυτην μέν διευθύνομεν 
ήμεΐς, είς έκεΐνο δέ ύποτασσόμεθα τυφ^ώς έξ ανάγ
κης. Κέρδο: άρα ικανόν, έάν τό ά?ιαδραστον πεπρω 
μέ/ον δέν μα; εΰρη ΟΛως έκπεπληγμένους, έάν τά 
θάρρος καί ή φρόνησις ήμών ήδη χαί πρότερον έγυ- 
μνάσθησαν είς τά το αϋτα καί ή καρδία ήμών έσκλη 
pu<9(j πράς ταύτην τήν προσβολήν. Τό θέατρον μάς 
προθέτει σκηνές πολυϊΐSet" ανθρωπίνων συμφορών, 
έ·<τέχνως εισάγει ήμά, εΐς ξένας τύ-/ας καί πληρόνει 
τά ϊτιγμ ια ία  ήμών πϊθη μέ γλυκά δάκρυα και μέ με
γάλην έπαύςησιν θάρρους καί πείρας. Επ’ αΰτοΰ 
συνκκολουθοΰμεν τήν έγκαταλελειμμένην Άριάδνην έν 
τή νήιω Νάςω, τη άντηχούσ») υπό, τών θρή/ων της, 
κ ϊταβϊίνομεν είς τον πύργον τής πείνας τοΰ Ούγο- 
λίνου συναπεοχόμεθα πολλϊχις ιίς  τάν τόπον τής χα 
ταδίκης χαί ακούομε* σημαίνουσαν σοβαρώς τβΰ δα- 
νάτου τήν ώρα». Έ δύ άκούομεν, ότι ή μέν ψυχή 
ήμών μέ σιγαλούς προοιωνίσμού; $τ6ά<ετο, ή δέ εκπε- 
πΑηγμένη βύσις τρανώς καί άναντιρίήτως βέβαιοί. 
Είς τοΰ; δόλους τοϋ Τόβερ (10) εγκαταλείπει, βλέ- 
•πομεν, τάν ήπατημένον ©Uov ή εύνοια τής βασιλίσ- 
σης. Τώρα, ένώ μέλλίΐ νά άποδάνΐβ φεύγει τάν στε 
νοχωρηυένον Μόοο(11) ή άπιστός του σοφιστική 
»οφία. ‘Η αΐωνιότης άναδιδει ενα νεχοόν διά ν’ άνα- 
καλύψη μυστήρια, τά όποΐα δέν είναι δυνατόν νά 
γνωρίζη ούδείς τών ζο)ντων χαί ό τέως άσφίλής κα
κούργος χάνει τά έχ της τελευταίας του δεινής ένέ- 
δρας προσδικώμενον όφελος, έπειδή ώς καί τά μνή 
ματα αύτά προδίδουσιν. Ιίλήν ο μ  μόνον μέ τύχας 
τή ; άνδρωπότητος μας γνωρίζει ή σκηνή, άλλά καί 
νά ήαεδα δικαιότεροι πρός τόν δυστυχή και νά τόν 
κρίνωμεν έπιεικέστιρα μα; διδάσκει. Τότε μόνον όταν 
εκμετρήσωμεν τά βάδος τών ταλαιπωριών του, έ'χο· 
μ<ν τήν άδειαν νά δώσωμεν τήν ψήφον περΐ αύτοΰ. 
Βεβαίως κακούργημα άλλο παρά τό τοΰ κλέπτου δέν 
είναι αισχρότερον, καί όμως δέν βρέχομιν όλοι μέ εν 
δάκρυον τήν δποίαν δίδομε» με'λαιναν ψήφον, όταν

( 1 0 )  Πύργον έν Αοοδίνω. 
(\ \)  Ε ν τοις Λησταις.

εϊσδύσωμεν είς τήν ανάγκην, ιυριιχόμενος ό
Έδουαρδος ‘Ρούβεργ εκτελιΐ τήν πραξιν ; (12 ) Τή» 
αυτοχειρίαν άπΟστρέφονται ολοι κοινώς ώς ανόμημα' 
οταν ομως ύπά τών απειλών τοΰ λυσσώντος πατρός 
της τεταραγμένη ή Μιριάννη, προσβαλλομένη δεινώς 
υπο ερωτος χαί τής ιδέας τρομερών τοίχων μοναστη
ριού, πίνη τό φάρμακον, ποιος έξ ήμών θέλει νά ^ναι, 
τοτε πρώτος ψηφηφορος κοιτά τοΰ άξιοΘρηνήτου θύ
ματος αξιωμάτων μιαρών; Φιλανθρωπία χαί ανοχή 
ηρξανχο όντως νά γίνωνται έ,τικρατοΰν πνεΰμα τοϋ 
καιροΰ ήμών, αί άκτΐ-έ; των είτέδυσι» μ*χρΐ τών 
ίίχαττιχώ» στοών χαί άκόμη βαδύτίρα εως ιίς τάς 
καρδίας τών ηγεμόνων μας. Πόιον όμως μέρος τοΰ 
δείου τουτου έργου οέν άνή<ει αρά γε «ίς τά θέατρά 
μας ; Δέ» είναι τάχα αύτά τά γνωρίζοντα τόν άν- 
δρωπον μετα τοΰ ανθρώπου καί δέν άναχαλύπτουσιν 
αύτά τάς μηχανάς δΐ ών ενεργεί;

Αξιολογος τις τάξις άνδρώπων ^ρεωστεΐ νά εύ- 
γνωμονη πράς τήν σκηνήν πλειότερον παο όλαι οξ 
αλλαι. Επ αύτής μόνον άκοΰουσι δηλαδή οί δυνατοί 
τής γής ο,τι η ποτέ, ή σπανίως άκούουσιν αλήθειαν, 
ο,τι ποτέ η σπανίως βλέπουσι, τά βλέπουσιν ΐπ ’ 
αυτής, τον άνθρωπον. Τόσον μεγάλη καί πολυειδής 
είναι η άξ:α  ̂ τής κα'ής σκηνής δια τήν ήδικήν μόρ- 
φωσιν, καί ο/̂ ι μικρότερα καί διά τόν καθόλου φω
τισμόν του νοος Κατα τοΰτον τόν άνώτερον τρόπο» 
γνωρι,ουσι» οί μεγάλοι νόες καί οί θερμοί πατριώται 
<ά μιταχειρίζωνται τήν σκηνήν καθολίχώς καί δεόν
τως. ‘ Ρίπτουσι βλέμματα είς τό ανθρώπινον νένος 
παραβάλλουσιν εθνη μέ εΘνη, αιώνας μέ αιώνας καί 
εύρισκουτι ποτον δουλικώς τό μεγα/^τερον μέρος τοΰ 
λαοΰ κειται δεοε^ενον εΐς τά δεσμά τής προλήψεως 
και τών σφαλερών δοξώ», αΓτινες είναι αιωνίως τής 
εύδαιμονιας του έναντίαι, καί οτι α! καθαροί τής 
ίληδείας αχτίνες 6αίγας μόνον κεφαλάς σποράδην 
φωτιζουσι, αιτινες αγοράζουσιν ίσως τό μικρόν κέρδος 
V- α·αλωσεως ολης τω» τής ζωής. Λιά ποίων δέ 
μέσω» δύναται ό σοφάς νομοθέτης νά χάμη τά έθνος 
του μέτοχον αύτώ »; Γό θέατρον είναι δ κοινός οχε
τός, είς ον χύνεται τό φώς τής σοφίας άπό τό κρεΐτ- 
το» μέρος τοΰ λαοΰ, τό νοήμον, καί δ! αύτοΰ μέ μ α - 
λακωτέρας άκτΐνας έξαπλοΰται εΐς όλην τήν πολιτεία». 
Ορθοτεραι ίδεαι, άγνά αξιώματα, καθαρώτερα α ι
σθήματα διατρέχουσιν έντεΰδε» όλας τοΰ λαοΰ τάς 
φλέβας* ή ομίχλη τής βαρβαρότητος καί τής σκοτίου 
δεισιδαιμονίας άφανίζεται καί ή νΰξ παρα·/ωρεΐ εΐς 
τό νικώ» φώς. —  Απά τών τοσούτων ώραίω» καρπών 
τής καλής σκη»ής δύω μόνον έγώ θέλω *ά υψώσω 
διαφερόντως. ‘Οποία γενική άνοχή θρησκειών καί 
αίρέσεων εύρε χώραν πρά ολίγων χρόνων «ίς τήν Γερ
μανίαν. Πριν όμως ό ‘ Εβραίος ΝάΟαν καί Σαλαδΐνος 
ό Σαραχηνός (13) μας καταισχύνωσι διδάσκοντες ήμας 
τό θ«ΐον δ δαγμβ, ότι ή «ΐς το θείο» άφοσίωσις δέν

(Υ λ )  Ύ παΐΥ ίττετα ι ό ουγγμαψιυς xat ir x a id a  
δράματα.

( 1 3 )  Έ ν τω τον repparod Α έσ ιγγ  δράματι'
« NaOar ό <το<ρό(. ·

χρέμαται διόλου άπό τή» πιρί αύτοΰ τοΰ θειοο γ νώ 
μην ήυών, πριν Ιΰοήφ ό δεύτερο; τή» φοβιράν ΰδρα» 
τοΰ εΰσ*βους ζήλου χαί μίσους καια.·;ολιμήσ5 , είχε» 
ίδη σπείρει ή σκηνή φιλανθρωπίαν καί ήμερότητα είς 
τήν χαρδια» ήμών, καί αί άξιομίσητοι εικόνες ήδιχής 
ίιρεων /ύσσης μα; έδίδαξα» »' άποφεύγωμε» τό θρη
σκευτικόν μίσος- εΐς τοΰτο δέ τά φριχτόν κάτοπτρον 
άπέαλυνί» ή χριστιινωσύνη τάς κη^ΐοας της. Όμοίως 
δέ εύτυ'/ή άποτελέσμοτα ήθελε φέρει καί δ κατά τών 
έν τή πα ιδ ιγωγία  άμαρτημάτων άπά τής σκηνής πό 
/εμο;· καί έλπίζεται άκομη δράμα έπιξεργαζόμενον 
τοΰτο τά τόσον άξιον τής προσοχής ί/μών θεμα τής 
παιδαγωγική;. Έκ ιών κοινών τής πολιτείας αντι
κειμένων δέ» είναι κάνέ» άλλο ώς έκ τών συνεπειών 
του τόσον σημαντικόν, ώς αύτο, και ομως δέν είναι 
κονέν άλλο τόσον ήμελημενον και είς τάς σφαλερας 
γνώμας καί τήν έλαφρογνωμ:α» τοΰ πο/.ΐτου τοιον 
άπεριορίστως έπιτετραμμέον. Ή  σκηνη μόνον ηδύ· 
νατο νά παρουσίαση τά δυστυχή θύματα ήμίλημενης 
ανατροφή;, μέ κατανυκτικάς τώ  όντι χαι έκπληκτι- 
κάς εικόνας. Έμπροσδέ* της ήίύναντο οί πατέρες 
ήμών νά άρνηδώσιν ιδιότροπα άξιωματα, αί δέ μι) 
τέρες ήμών νά μάδωσι ν άγαπώσι φρονιμώτερα. Ίδέαι 
σφαλεραι άπατώσι καί τήν άγαθωτατην χαρδίαν πα ι
δαγωγού' χειρότερον δέ είναι τό χακον, όταν καί μέ 
μέθοδόν τινά προμηδευμέναι «γκαυχώνται καί τόν 
τρυφερόν βλαστόν έντάς φιλανθρωπικών καταστημά
των καί φυτωρίων συστηματικώς διαφθείρωσι. (14J 

Από τής σκηνής ήΐύναντο να άδηγώνιαι ούχ ήττον 
καί αί περί πολιτείας καί άρχόντω» γνώμαι του 
Ιθνους, έάν έσυμφώνου» είς τοΰτο οί άρχηγοί και 
έφοροι τοΰ κράτους. ‘Η νομοδοτική δύναμις ήθελεν 
όμιλει έντεΰδεν διά ξένων συμβόλων πρός τό υπήκοον, 
ήθελεν άπολογεΐσδαι πράς τά παράπονά του προτοΰ 
ταΰτα νά φανερωθώιι τρανώς, καί ήίελε δεκάζει άνε· 
παισθήτως τήν πράς αμφιβολίαν κλίσιν του. Ώ ; καί 
βιομηχανία καί έφευρέσεων πνεΰμα ήτο δυνοιτόν νά 
έκπυρώται άπό τής σκηνής, έάν οί μέν ποιηταί ένό 
μιζον τοΰ κόπου άξιον τόν πατριωτισμόν, ή δέ πολι
τεία συγκατένευε νά τοΰς άκούσϊ;.

Δέν δύναμαι δέ ένταΰθα τοΰ λόγου γενόμενος, νά 
παραδράμ,ω τήν μεγάλη» έπιρ^οήν, τήν οποίαν ήδελεν 
Ιχει καλώς διωργανισμένη καί μόνιμος σκηνή είς τά 
πνεΰμοι τοΰ έθνους. ’Εθνικότητα έθνους όνομάζω εγώ 
την όμοιότητι καί συμφωνίαν τών δοξών αύτοΰ και 
τών κλίσεων έπί άντικειμένω» περί ών άλλο έθνος 
άλλως συλλογίζεται καί αισθάνεται. Μόνον ή σκηνή 
δύναται ν’ άναβ βάση ταύτην τήν συμφωνίαν εΐς ύψΐ) 
λόν βιθμόν. ‘Η συμφωνία αυτη μόνη δ.οιπερώσα ό/.ον 
τό στάδιον τών άνθρωπίνων γνώσεων, περιέχ^ει όλας 
τοΰ βιου τάς σχέσεις, φέγγει είς όλας τάς γωνίας τής

• ( 1 4 )  ‘Ο συγγραφευς χαταφέρεται ενταύθα χατά 
Tiroc παιδαγωγικοί) συστήματος, έπ ι τών t̂u8pa>r 
του έν Ευρώπη ινδοχιμήσα^-τος, τοϋ έπονομασθi r -  
τος ψιΧατθρωπιχοϋ. "Ιδε περι αύτοΰ τά ΈγχνχΛο- 
παιδιχά Χεζιχά.

χαρδίας, έ.ώνει έν έαυτξ 8λας τάς τάζεις τών αν
θρώπων καί έχει τήν εΰπορωτάτην όδόν πρός τό» 
νοΰ» καί τήν καρδίαν. Καί έα» εΐς όλα ήμών τά δρά
ματα έπεχράτει είς χαρακτήρ, ά» οί ήμέτεροι ποιη* 
ταί ήθ«λον όμονοοΰντες νά συστήσωσι στερεό» τινα 
δεσμό» πρός τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τούτου, ά» 
εκλογή αύστηρά ώδήγει τά έργα των καί ό κάλαμός 
των μόνον είς έθνικάς υποθέσεις άφιερόνετο' έ» Ινί λό
γω, έάν έπεζητούσαμεν τήν άπόκτησιν έθνίκοΟ θεάτρου, 
τότε ήδέλαμεν εΐσθαι καί ήμεΐς έθνος. (15) Τ ί συνέ
δεε τώ όντι τήν ‘Ελλάδα τό πάλαι τόσον στινώς ; 
Γί έσυρε τά» λαό» της τόσον ακατάσχετα πρός τό 
έατρόν του; Ούδέν άλλο, «{μή ή έθνική τών δραμά

των ύπόθεσις, τά ‘Ελληνικόν πνεΰμα, τό μέγα συμ
φέρον τοΰ κοινοΰ τή ς κρείττονος άνθρωπότητος, τό 
όποιο» Ιπνεεν έξ αύτών.

Μίαν είσέτι εχει άξίαν ή σκηνή, τήν δποίαν διά 
τοΰτο τώρα άναφερω, διότι νομίζω ότι καί γωρίς αύ
τής ή μετά τών διωχτών τη; δίκη άναμφιβόλως θέλει 
κερίηδή. Ο,τι μέχρι τοΰδε έπεχειρίσδημεν ν ' άπο- 
όειξωμεν, οτι δηλ. συμβάλλει οΰσιωδώς πράς ήθικήν 
καί φωτισμόν, ήτό πως καί άμφ'βολον οτι δέ άπό 
πασών χώ» έφευρημένων τρυφών καί διασκεδάσεων καί 
ολων τών πράς κοινήν ευφροσύνην καταστημάτων είναι 
άςία αυτη νά προτιμηδή τά μάλιστα, τοΰτο ώμολόγη- 
σαν και αύτοί οί εχθροί τη ;. Τά όσον όμως έν«ργεΐ 
ένταΰδα, εϊ»αι σημαντικώτερον άφ’ ό,τι συνήθως ύπο- 
λαμβάνουσίν οί άνθρωποι.

‘ ti ανθρώπινη φύσις, δέν πρέπει νά μας λανθάνη, 
οτι δεν υποφερει νά χήχαι άδιαλείπτως έπί χοΰ βασα
νιστηρίου τής εργασίας· τά θέλγητρα πάλιν τών α ι
σθήσεων άποθνήσκουσι μετά τήν ίπόλαυσιν, ό δέ άν
θρωπος βεβαρυμμένος άπά κτηνώδεις ήδονάς, κεχοπια- 
σμένος από εκτενείς μόχθους, χυραννούμενος άπό 
αίωνίαν έπιθιμιαν δραστικότητος διψα καληχέρας, έχ- 
λεκτοτέρα; ήδο»άς, ή όρμα άχ«λίνωτος «ΐς άγρ’ας δια
σκεδάσεις, α ιιινες, χαχόνουσαι τόν όλεθρόν χου, χα- 
ραίχτουσι κχΐ χήν ήτυχία» χής κοινωνίας. Βακχικαί 
X.aPat> ολέθρια ταιγνίδια, μυρίαι άλλαι μανίαι, γεννώ- 
μεναι έκ χής άργίας, είναι άναπόφευχτα, έά» ό νομο
θέτης δέ» γνωρίζ») νά χειραγωγή τήν ροπήν ταύτη» 
τοΰ λαοΰ. Ό εργάτης κινδυνεύει νά χ«σ$ ζωήν μ ι-  
γαλοψύχως διά χήν πολιτείαν Θυσιασμένη», βυθισθείς 
είς άτυχό» τινα υποχονδρία»· δ πεπαιδ«υμένος νά 
καχαντήση άμβλΰς σχολαστικός* 0 όχλος κχήνος. 
Αλλά χό θέατρο» είναι κατάστημα, οπου ήδονή μέ 
διδασκαλίαν συζεύγνυται, άνάπαυσις μέ κόπον, παιδιά 
μέ παιδείαν* όπου καμμία δύναμις χής ψυχής δέν 
εκτείνεται πρός βλάβην χής άλλης, καμμία ηδονή δέ» 
άπολαύεχαι έπί ζημία χοΰ όλου. Όχα» λοιπόν κατα* 
τρώγη τή» χαρδίαν ήμών λύπη, οταν κααοδιαθεσία 
φαρμαχώ*») χάς μον/ίρεις ήμώ* ώρας, οχαν άηδιάζω-

^15^ Καϊ a r  ToDTor f i iro r  τον παράγραφον π ε - 
ριεϊχεν αυτη ή πραγματεία, ήθε.Ιεν ειΥαι άζιωτάιη  
της μεΛέΐης ή p u r .



μ ιν τόν κόσμον xat τούς περισπασμούς του, δταν 
αναρίθμητα βάρη θλίβωσΙ χήν ψυχή> ήμών καί τά 
Ινιργάν ήμών κινδυνεύη ν ’ άποπ*ιγή άπό τάς εργασίας 
τοϋ επαγγέλματος ήμών, μας δέχεται τότε τό θέατρον 
χαί είς τόν |ντεχ*ον αΰτοΰ κόσμον λησμονοδμεν τόν 
«ληθη, άποδίδομεν εαυτούς εις τό* έαυτόν μας, ή 
βίσθησις ήμών έξυπνα, σωτήρια -πάθη ταράσσουσι* 
ήρέμα τήν χεχοιμισμένην ήμών φύσιν χαί χινοΰσι τέ 
αίμα μέ αναβρασμοί»; δροσερούς. ‘Ο δυστυχής θρη 
νών ένεαΰθα διά ξένα κα*ά άποθρηνει χά fStec ίου, 5 
ευτυχής άνανιζφει καί & άσφαλής φοβείται. ‘Ο έμπαθής 
δηλυδρίας άποοχληρύνεχϊί πως καί γίνεται άνήρ· ό 
ωμός βάρβαρος άρχεται ένταΰδα κατά πρώτην popiv 
τοδ αίσθάνεσθαι. Καί τότε τέλος —  όποιος θρίαμβος 
διά οέ, ώ φύσις, τοσάκις καταπατουμένη και τοσάχις 
άνισταμένη, φυσις ! έάν άνθρωποι όλων τώ» κλιμά
των καί ζωνών καί τάξεων, άπορρίψανχες όλα τά 
δεσμά τής άριλοκάλου κακοτεχνίας καί τοΰ συρμοΰ 
ελευθερωμένοι άπά όλων τών αναγκών τής ειμαρμένης 
καί διά μ:ας συνδετικής συμπάθειας ηνωμένοι, χαταν 
τήσωσι γένος εν, λησμννήιωσι τόν έαυτόν των χαί 
τόν κόσμο* χα! πλησιάσωοι τήν ουράνιόν των κατα
γωγήν’ εχαστος κατά μέρος θέλει τότε απολαύει τάς 
«γαλλεά3βις ολων, δυναμιομέ^ας καί ώραΐσμένας ώς έχ 
τής άπό μυρίων οφθαλμών άνταναχλάσεως, χαί τό στή~ 
6ος αύτοΰ θέλει δίδει τότε είς εν μόνον αίσθημα χώραν 
είς τό οτι είναι ο*τως ά-δρωπος.

Α. Σ. Κ.

ΔΙΗΓΗΜΑ

Έ κ  τ ον Γαλλικού.

( Σ υτέχ ίΐα , ids Τ (ύγη IB . x a i Ι Γ . )

Τελοσπάντων, ή σημαία κατεβιβάσδη, καί ό Μορ- 
φεύς μας άνήγγειλε, διά τοδ οημείου τό όποιον γνω
ρίζετε, ότι ήδυνάμιδα έν πάση άσφαλεία νά σκεφδώμεν 
περί τών ίδιων ήμών ύποδέσεων. Πρώτη ή νεανις έλυσε 
τήν σιωπήν.

—  Τά λοιπόν! xupti, μοΰ είπε, πρό ολίγου ηχούσα 
άπό τό στόμα σας λόγους έλπίδος' έφάνητ» πεπει
σμένος οτι υπάρχει μέσον ν ’ άποφυγω τήν έπαπει- 
λοΰϊάν με τύχην. ’Αν ούτως εχιρ τό πρδέγμα, λέ
γετε, έξηγήσατέ μου τί πρέπει νά κάμω, ποιον μέσον 
έχω νά μεταχειρισθώ.

—  Ά κούϊατέ με προσεκτιχώς, κυρία μου, ειπα μέ

> '

φωνήν σοβαράν καί επίσημον, ακούσατε με πρβσεκτι* 
χώς, χαί ύποσχεδήτέ μου νά μή τρομάξετε άπό -"ούς 
λόγους μου, ό,τι καί άν περιέχουν άπροσδόχητο*. ‘ Η 
δέσις αμφοτερων ήμών είνοι τόσον αλλόκοτος, τόσον 
άνομοιος μέ τάς συνήθης του βίου εςεις, ώ :τ ε  δέν 
αρμόζει παντα'πασι νά ζυγίσετε όσα μέλλετε ν ’ ακού
σετε μέ τήν καδημερινήν πλάστιγγα. Προπάντων λοι
πόν πρέπει ν ι με βιβ-νίωσετε 2τ. αίσθάνεσθε διάθεσιν νά 
εχετε πρός εμέ εμπιστοσύνην πλήρη, τής δποίας ε ΐ 
ναι μάρτυς ο Θεο, οτι δέν θά χαταχρασθώ’ πρέπει 
να μοΰ υποσχεθήτε ότι θά μέ άκούσετε μέχρι τέλους 
χωρίς νά μέ διακόψετε' υ~ά τόν όρον τοΰτον, θά λα- 
λησω' αλλ’ υπό μόνον τόν όρον τοΰτον Συναΐνείτε ;

—  Τά υπόσχομαι, κύριε, είπε μέ φωνήν έπαίσθη- 
τώς τρέμουσαν.

—  Κυρία μου, ήχολούδησα λαμβάνων τήν χεΐρά 
της με τοααύτην κατανυκτίχήν επισημότητα, ώστε 
δέν έδειξε χάμμίαν άντίστασιν" χυρία μου, είπαμεν 
λοιπον οτι ε^ετε πλήρη έμπιστοσύνην πρός έμέ και 
μέ πιστεύετε άνθρωπον τίμιον' μόνη ή βεβαίωσις α ΰ 
τη ήτον ικανή νά μέ πείση νά λύσω τήν σιωπή·», καί 
μολαταΰτα μέ πολύν αγώνα τά αποφασίζω. Σας είπα 
πρά όλίγου ότι, επειδή ή υπανδρεία σας δέν έξετε* 
λέσδη, είστε άκόμη, δόξα τώ Θ ώ ! ιίς  καιρόν νά εί- 
πήτε ο^ΐ’ άντεταξατε —  καί κατά τοΰτο είχετε δί* 
xatov — τήνβέλησιν χαί τήν εξουσίαν τοΰ πατρός σας· 
διότι ό πατήρ σας, έπί τή προφάσει τής ευδαιμονίας 
σα; καί τοΰ μέλλοντό; σα:, θά νομίση ότι δφείλει νά 
μεταχειρισθή τήν β·αν, τονήθι«ά* καταναγκασμόν, εις 
■ άν όποιο», εννοώ, έπί τέλουί δά ένδώιετε· εί; τοΰτβ 
λοιπόν πρέπει ν' άντιπαραταχθώμεν, χαϊ τό μόνον 
όπλον ίσως χα^ά τοιαύτης φοβερά; έπιρροή; είναι το 
ΰίιχώς άδύνατον τη; ύποχωρήσεως . . , τής ύπαχοής, 
έν ένί λόγω.

Οί λόγοι μου έπερίτυλΙσσον-Ό είς τόσας περισκέ- 
ψείς χαί προφυλάξεις ρητορικάς, ώστε ήμην ίξ  ανάγ
κης έντελώ; άχα :ανόητος.

Οι μεγάλοι καί γαλανοί όφδαλμοί της, φωτιζόμενοι 
άπό τχν λάμψιν τών άστέροιν τής νυκτός, μ’ Ικύττα* 
ζαν άποροΰντες, έρωτώντες σχεδόν, καί ζητοΰντες 
έπί της μορφή; μου τά άπαραίτητον είς τοιουτο σκο' 
τεινόν προοίμιον σχόλιον. Ηκολούδητα μ.έ τόν αύτόν 
τοϋ δισταγμού καί τη; αμηχανίας τόνον, είλικρινώς 
έν τούτοις καί διστάζων καί ά μηχανών.

—  Αλλοίμονον ! τό ομολογώ, ε» καί μόνον πράγ
μα δύναται νά σα; ενίσχυση είς τήν άπόφασίν τής 
ά ντιο τά ΐίω ς ,ώ ϊτε  νά μήν υποχωρήσετε απέναντι συμ
φωνίας ήίη γενομένης, πραγμάτων δετικώς καί τυ- 
πικώς τετελεσμένων. Καί τά πραγμα τοΰτο είναι τά 
αίσθημα, τό όποιον έπεισε καί έμέ νά διαλύσω γάμον 
έπίοης εντελώς καί δετικώς συμφωνηθέντα . . . .  Εις 
τήν επιστολήν τήν οποίαν μ' έβιάίατε νά λάβω όπίσω, 
σας Ιλεγα κάπου ότι, όσον καί αν ήναι αδύνατος, όσον 
εύπιιδής, ή νεανις ή εχουσα τόν έρωτα είς τήν καρ~ 
δίαν, έχει καί τήν δύναμιν νά προστατευση τάν έρωτα 
τοΰτον καί νά διατηρηδή δί αύτό*. 0ά  έσώζεσθι άν 
είχετε ίρωτα.

‘Η νεανις έκινήθη.

ΉκολούΟΓ,ϊα έπί τό μάλλον παθαινόμενος.
—  Ν ι ί ! θά έσώζεσθε ! διότι δά ευρίσκετε είς 

τάν έαυτόν σας τήν δύναμιν τής άντιπαρατάξεως κατά 
τής χατϊΐγίδος· καί δ ότι άκόμη, άν έπρεπε νά παλαί- 
σετε, δέν δά ίμένετε μόνη είς τήν παλη*. ’Α ! άν 
ησθάνεσθε έρωτα !

—  Αλλά, κύριε, έτραύλισε μέ τρέμουσαν φωνήν, 
καί τοδτο άν ήτον, δέν 9ά έχρησιμευε τελευταΐον είς 
άλλο, εΐμή εις τό νά καταστήσω τήν δυοίαν άλγεινο- 
τέραν χαί βεβίίοτέραν τήν δυστυχίαν μου. Καί τοΰτο 
άν ήτον, δ πατήρ μου δέν έδ<*κε τάν λόγον του ; ή 
υπανδρεία μου δέν άπεφασίσδη άμεταθέτως ; μήπως 
καί τότε θά ήαην ελεύθερα ;

—  ’Α.·*λά τότε έφδανε νά έκτείνετε τήν χείρα είς 
τόν άνδρα τής χαρδ’ας σας, καί νά τοΰ ειπήτε' «Σώσέ 
με, είμαι έδ.κή σου" είς σέ άπόκειται νά μέ διατηρή 
οί;ς διά τόν έαυτόν σου.» Καί άν ό άνήρ έχεΐνο; ήτον 
άληδώς άξιος τής ευδαιμονίας του, αύτάς δά έςτρφά 
λιζε τήν σωτηρίαν σας.

—  Ά λλά , κύριε, ίπανέλαβεν ή νεανις, γνωρίζω τό< 
πατέρα μου, καί είμαι δετικώς πεπεισμένη ότι τίπ«τε 
είς τόν κόσμον δέν δύναται νά τόν πείσΐβ νά μεταβαΛί) 
τόν σκοπό* του.

—  Ά ς^ να ι οίον θέλει έπίμονο;, ότα» έ-,ώ καδ 
ύπόδεσιν εύτυχήσω νά έλκύσω τήν αγάπην σας . . . .  
οταν μέ πλήρη χαι τελείαν έμπιστοσύνην άναδέσετε 
τήν τύχην σας είς τάς χεϊράς μου, ό πατήρ σας, δέ- 
λει δέν θέλει, θά βιασθ^ νά ύποχωρήστ; είς τήν έκλο- 
γήν σας.

—  Κα! πώς θά έκάμνετε ; έτριύλισεν ή μικρά μέ 
φωνήν διακεχομμένην άπό τήν συγκίνηΐιν καί τά προαί
σθημα τών επομένων μου λόγων.

—  Πώς, κυρία μου ! ‘Υπ-σθέτω ότι θά ειχεν ή νέα 
είς έμέ έμπιστοσύνην, είπα, πλήρη· διότι χωρίς τήν 
έμπιστοσύνην δέν υπάρχει έρως’ θά τής έλεγα* Σας 
άγαπώ καί δεν τά αμφιβάλλετε- προτιμάτε νά γείνετε 
έδιχή μου ή τοΰ άλλου έκεΐ/ου τάν οποίον δέν γνωρί
ζετε, καί χωρίς νά τάν γνωρίζετε τά* μισείτε ; ”Αν 
ούτως η*αι, αφήσατε τήν τύχη* σας είς έμέ, καί πο 
σώς μή φοβήσθε’ ή τιμή σας είναι τιμτι μου δέν είστε 
σύζυγός μου ένώπιον τοΰ Ύ ψ ίσ το υ ; Ά λ?ά  τοΰτο 
δέν άρχει πρέπει καί ό νόμος χαί οί άνθρωποι νά 
επικυρώνουν τήν ενωσίν μας. Επε.δή δέν έχομεν τήν 
έχλογήν τών μέσων, άς λάβωμεν τό μόνον εις τήν 
διάθεσίν μας μένον αι περιστάσεις καί τά μέλλον δέν θά 
μας αθωώσουν ; "Ιππων λοιπόν ανάγκην εχομεν καί 
άμάξης, έωσότου νά φθάσωμεν εί, τά μεθόρια, χωρίς 
νά μας ένοχλήσΐ] κάνεις, χωρίς νά εννοήσουν τήν 
φυγήν μα;' τοΰτο δέ είναι τόσον εύκολον νά έκτελεσθή, 
ώστε είναι αδύνατον ν’ άποτύχη.

Άφοΰ πατήσωμιν τά ξένα χώματα ζητοΰμεν άπε* 
κεϊ συγχώρησιν. Τό αποτέλεσμα τοΰ μέσου τούτου, 
είς τά όποιον στανιχώς καταφεύγομε*, δέν είναι αμ
φίβολον. Τοΰ με'σου δέ γνωστοΰ γενομένου, ή ύπαν 
δρεία σ«ς μέ τον άγνωστον εκείνο* χαί μισητόν μνη
στήρα καθίσταται άδύνατος, τό συνοικέσιο* ά*ατρέπε- 
τα ι άφεύκτως, ή δέ ενωσίς μας ποοκαλεΐται άπά αύ 
τήν τήν άνάγκην. Καί έπειτα, άν ή μνηοτή φέρτ; εις

τόν μνηστήρα πλουσίαν προίκα, δ μνηστήρ άρ’ έτεροι» 
ήμπορεΐ, τά κάτω κάτω, καί χωρίς νά τήν καταδικάσΒ 
εις στερήσεις καί ένδεια*, νά νυμφευθή τήν κόρην χ ω 
ρίς τήν προίκα.

Ίδοΰ, κυρία μου, τ ί θά έλεγα εις τήν νέαν έκείνην 
ή τ ι:, όσον ά* άπεστρέφετο τό προταδέν μέσον, δά έ- 
πείδετο ό,τι ά» υπήρχε μέσον άλλο ταχτικώτερον είς 
τό νά τήν λυτρώσω άπό τάς άγχάλας έχείνου τοΰ άλ. 
λου, δέν δά έδιδα εις τήν μέλλουσαν σύζυγόν μου τοι* 
αύτην ίνόχλησιν . . . .  Ά λλά, τό δμολογώ, διά νά 
τολμή-,η νά προτείνη τοιοΰτο μέσον ι ί ;  νέαν άγνήν 
καί καδαράν ώς τούς άγγέλους, ό άνδρωπος αύτός 
Ιχει μεγάλην ανάγκην νά μήν άμφιβάλλη ότι ή πρός 
αύτόν έμπιστοσύνη τής νέας είναι απεριόριστος . . . .

ΣΤ'.

Απαγωγήν λοιπόν έπρότεινα, σωστήν απαγωγήν ! 
/ωρατά δέν ήσα*. Ά ς  ή^ην όσον ήθελα εύγλωττος, 
γλυ*ύς καί πειστικός ώς ό μακαρίτης Κικέρων ό λό
γος επέταξε, καί ποίος τρομερός λόγος ! Πώς ήτον 
δυνατόν νά πιστεύσω ότι ήδυνάμην νά πείσω τήν παι- 
δίσ/ην ταύτην εις τοιαύτην άπόκοτον πραξ:ν ! Κόρην 
άδολον, ά<ακον, άγγελον άγνότητος καί άγνοιας ! Αι ! 
τοΰτο δά κυρίως μ’ έκαμνε νά ελπίζω’ διότι, ιημειώ- 
σατε, εκείνος μ ό ■ ο ς φοβείται καί προβλέπει τό κακόν, 
οςτις έχει τήν γνώσιν καί τήν πείραν το? κακοΰ. Πώς 
νά ίιποδεση ή άδολος δτι τεκταίνεται κατ’ αύτής 
δόλος ;

Καί αληθώς, παραλειπομένης πάσης υποψίας περί 
άπάτης καί προδοσίας, όσον άν ητον έκτακτος καί 
άλλόκοτος ή πρότασίς μου, δέν εδ.καιολογείτο πληρέ
στατα άπά τήν άδυσώπητον άνάγκην; άνευ απαγωγής, 
ούδεμία σωτηρία ! “Επειτα, άς μή λησμονήσωμεν ότι 
άνεγινοίσχοντο μυθιστορήματα καί επιφυλλίδες, καί 
ότι έπρεπε κάπσιος καρπό; νά εξαχθή άπό τάς άνα* 
γνώσεις ταύτας. Διατί κα! αύτή νά μή θέλη νά γ «ί ν tj 
ήρωί; μυθιστορήματος ; καί χωρίς άπαγωγήν, ήρα-ις 
μυθιστορήματος γίνεται;

’Εννοείται οιχοθεν ότι ή φυγή δέν έχε ι άλλον σκο* 
πόν, εΐμή τήν άφιξιν ιίς  γωνίαν τινά τής ’Ιταλίας, 
όπου οί φεύγοντες γονατίζουν εύλαβώς ένώπιον ίερέως, 
εύλογοΰντος καί αυτού; χαί τάν γάμον' μετά τοΰτο, 
τι άλλο μένει νά πράξ-vj ό πατήρ, εΐμή νά μιμηθή καί 
αύτάς τόν Ιερέα, νά εΰλογήση χαί αύτός, καί νά έγκρ·ντρ 
ό,τι έγείνεν ήδη και χωρίς τήν Ιγκρισίν του; Ιδού ή 
πατροσέβεια, καθ' ολην ούτή; τήν άπλότητοι καί έντέ- 
λείαν. Ποιος π τα ίε ι; άν οί γονείς δέν ιίχαν άλλην θέ- 
λησιν παρά τή* τών τέκνων των, τοιαΰτα πράγματα 
δέν θά συνεβαιναν, Ορίσατε όμως νά ειπήτε τοΰτο 
είς τού; γονείς. ’ΑΙ οί γονείς! οί γονείς! Ά ντ ί γο
νέων, ήτον καλήτερα έξαδελφοι μόνον κ·Η έξάΐε)φαι 
νά υπάρχουν ε ί; τόν κόσμον.

Β καλή νεά.ις είχε λησμονήσει τήν y είρα’ της είς 
τήν χεΐρά. μου, κα! ήθέλησε τότε έλαφρά νά τήν άπο- 
σύρ>). Ά λλ ’ άφοΰ τήν είχα πλέον, δέν ήθέλησα νά 
τήν άφήσω.

— Μέ ήρωτήσατε, κυρία μου, τής είπα χωρίς νά



τής δώσω xaipiv ν' άναπνιύσ»;, άν έβλεπα μέσο» at 
σωτηρίας· σα; είπα δέ τοΰτο το μέσον, όσον άν σάς φανή 
τβλμηρά», διότι δέν βλέπω άλλο. Άλλοίμονον ! εδώ 
δέν είναι ή αμηχανία. Ό ,τ ι φαίνεται άκατόρθωτον εΐς 
έκείνην τήν οποίαν τό πάθος δέν μεγαλύνες, εύκολο» 
είναι ε ί; ιχείνην ητις άγαπα, χαΐ της όποιας ζωή είναι 
ό if  ως. Α ! άν τά πΰρ τοΰτο σάς έφλεγε» ! Έ χετε 
τινα πλησίον σας ίχανά» νά μεταβάλΐ] τοΰς λόγους 
είς πράγματα . . . Είπατε ότι μ ’ έννοειτε . . .  και δτι 
μ έγκρί»ετε !

Επροσπάδησε χαί πάλιν ν'άποσύρη τήν χεΐρά της' 
άΧλά μ ευρεν έτοιμον είς άμυναν ήναγκάσθη λοιπδ< 
να παραιτηδή τοΰ άγώνος. 'Η πτωχή νέα άρχισε νά 
τρεμη μέ τά σωστά τη;,

—  Δέν άηοκρίνεοθε ! . . . Διά τοΰς οίκτιρμιΰς 
τοΰ Οίοΰ ! κυρία μου, συλλογισθήτε τήν έξαιρετικήν 
θέσιν είς τήν οποίαν εΰρισκόμεθα ! . . . Δέν μάς μένουν 
πλέον είμή πέντε λεπτά τό πολΰ ίσως, καί διά τοΰτο 
πρέπει έγώ μεν νά σας «ίπώ οτι σάς άγαπώ, οτι άλ* 
λην ποτέ δέν 8ά δί/ήσω ώς βύζυγον, καί οτι ήμπο- 
ρεϊτε νά με δεωρήσετε ώς δοϋλός σας- υμείς δέ να μέ 
ακούσετε, νά σταθμήσετε τοΰ; λόγους μου, xai ν ’ άπο 
χριδήτε σαφώς και ίΐ/,ιχρίνώς. Τ ίς ήξεύρει άν όμοία 
εΰχαιρία θά παρουσιασδζ ποτέ πλέον. Ιΐρόκειται περί 
τής τύχης άμφοτέρων, προσέξατε. ’’Αν ό πατήρ σα; 
έξυπνήση πριν μοΰ δώσετε τό δικαίωμα νά φροντίσω 
■περί υμών καί πιρί τοΰ μέλλοντος σας, σας χάνω διά 
παντός, χαΐ γίνεσδε άφεύκτως κατάκτημα τού άλλου 
εκείνου, είς τάς άγχάλας τοΰ οποίου σα; ρίπτουν, χ ω 
ρίς νά βεβαιωθήτε πρότερον αν αί ορέξεις χαί κλίσεις 
σας συμβίβαζωνται ! Ω ’ άς μή παιξωμεν τοιοΰτο 
παίγνίδιον, σα; ίπανϊλαμβά»ω ! Διαθέσατε περί τή ; 
τ “χη ; σας, πρί< διαθέσουν περί αυτής άλλοι. ’Α
γνοώ π^ιον σας ετοιμάζουν ώς συζυνον, άλλ' όςτις- 
δηποτε είναι, αά; όμνύω, δέν θά σα; άγαπησί) ποτέ 
Χαδώς έγω αισθάνομαι οτι σας άγαπώ I Κυττάξατε, 
σάς φαίνεται οτι ψ εύδ ίμ α ι; σά; φαίνεται οτι λέγω 
λόγου; τοΰ; ότοίου; ή καρδία μου άποδοκιμαζει; ’Ό χι 
δέν είναι αλήθεια; Λοιπόν! διατί δέν ά.τοκρίνεσδε; 
άλλ άφοβο;, άλλ είλικρίνώς, διότι τίμιο» άνθρωπον 
έχετε ένωπιόν σα;· άποφασισατε περί τής Tuyης άμ 
φοτέρων. Γήν ωραν ταυτην, ή τύχη μας έξαρταται 
από την λέςιν ήτις θά έζ6λ0ij άπά τό στόμα σας' τί 
πρέπει νά γ ιίνη ;

Γά κατεπεϊγον τής πιριστάσεως, ή ύποτιθεμένη έντός 
ολίγων στιγμών μέλλουσα διαχοπή τή ; συνομιλίας μας, 
καί, πρά πά»των, ή άλτ,θής παραφορά τοΰ πάθους, μοΰ 
είχαν τελοσπάντων λύσ«ι τήν γλώσσαν. Ά ν  τήν έ- 
βλέπετε πάλλουσαν καί τρέμουσαν ώς τά φύλλον ! άν 
έβλέπετε τού; οφθαλμούς τη; ζητοΰντας χάριν καί 
έλεος, τάς παρειάς της πορφύρας όλας ΰπά της a U 
δοϋς καί προσέτι — ώ ευτυχία ! —  ΰπο τής άλλης 
ταραχής εκείνη; ήτις δέ* είναι μόνον άποτέλισμα φό
βου, άλλά καί μυστικής συνενοχές μέ τάν «πιτιθέμε 
καθ’ ήμών έχδρόν !

Ό λα ταΰτα ήσαν χαλοί οιωνοί* άλλ’ έν τουτοις αί 
στίγμα! παρήρχο»το καί δέν άπεκρί»ετο· έγώ δέ ήθελα 
συναίνεσιν, συναίνεσιν ρη:ήν είς σχέδια τά άποία τότι,

ο,τι *αί αν *υνέβα:νεν, ιΐ^α  σταδιράν άποφαίί» νά 
ικτιλέσω.

f ^ ια ‘tou? οιχτιρμοΰς του θεοΰ ! κυρία μου* 
μίαν λέξιν, μία* μόνην λέξιν . . . .  ’Ανάγκη πάσα νά 
γνωρίζω . . .

Αρχισι τότι νά κλαίη άλλά δέν ξτον άκόμη άπό- 
χρισις.

Εν τουτοις εύγλωττα καί έμφαντικά ήταν τά δά
κρυα ταΰτα' ησαν ή έκρηξις τής νευριχής στενοχώ
ριας εις τη» οποίαν ευρισκιτο’ όθε/ καί π^οέβησαν 
μέχρι λυγμών.

Ετρομοίξα* εφοβήθην μήν έξυτνίσουν τάν κοιμώ- 
μενον.

ι ^  · χανομεθα ! ανέκραξα άσπάζων τά μαντί- 
λιον της και θέτων αύτά εΐς τό στόμα της.

Ή  άπογνωστική μου κραυγή, ήτις άλλω; δεν ήτον 
προσποιητή, έτίλεσφόρησε' διότι και θρήνοι καί λ υγ 
μοί έπαυσαν αμέσως. ’Εσφό)γισα, μέ φίλτρον μη
τρικόν, %α δαχρυα τών παρειών της δ ά τοΰ αΰτου 
μαντιλιού' απώθησε τότε ελαφρά τήν χειρα μου, 
η/.ευδέρωσε την εδικην της, καί έκρυψε τά πρόσωπό» 
τη ; εί; τοΰ; δέκα δακτύλους της.

—  Κυρία μου, κυρία μου, άκούσατέ μι ! είπα 
άπομακρυ.ων τάς δυω ώραίας χ<ιρα;, δΐ ών έκρύπτιτο 
τά άγγελιχάν εκείνο πρόσωπον. Δεν βλέπετε ότι όλί- 
γαι στιγμαί ακόμη μας μένουν ! Εννοώ τήν άμη. 
χανίαν σας, την συγκίνησίν σα;, τόν φόβον σα; αυ
τόν . . . .  Αλλα δεν αισθάνεσδε ότι πρόκειται περί 
α/,λου σοβαρωτέρου πλέον πράγματος, 2χι περί μα- 
ταιων ακριβο'ογιών και διατυπώσεων τάς οποίας 
ίβ άσθημεν νά παραλείψωμιν ; "Ω ! καταλαμβάνω xat 
του; θρήνο<ς σας καί τά δάκρυα σα;, ώστε δέν 6ελο> 
νά έπαυςησω τήν ταραχήν σας. Μ α·< και μόνην λέξιν 
,ητώ , μιαν καί μονή» διαταγήν θέλω· είπατε, ιίπατέ 
μου να σάς σώσω· 1 οΰτο μόνον μοΰ άρχει' διά τού
του καί μόνου θά μαθω τί έχω νά φοβηθώ xai τ ί 
εχω νά έΛτίσω’ δα μαδω τελοσπάντων τι αε*ει είς 
έμέ νά πραξω.

Ερύθημα πυράς άνέβς τότε είς τάς παρειάς της. 
Εις τα βλέμματά της είδα δισταγμόν θορυβώδη, ά» 
ναγγελλοντα ότι ή τυχη μου τήν στιγμήν έκείνη» 
άπεφαοιζετο. ΙΙοΐ^ς έμελλε νά έξέλδ»; νικητής, έγώ 
ή ό άτοτρόπαιος άγνωστος /

— Ιίστω λοιπόν, οώσατέ με, έτραΰλισε μέ πνι. 
γηράν φωνήν, άντηχήσασαν ομως εΐς τά αυτία μοι> 
τόσον ήδονικώς, ώ ; τών χερουβίμ μέλος.

Όθεν έξέχαοα ότι ήμεθα τρεις, καί «κραύγασα 
κραυγήν άσυνέτου ευδαιμονίας, ήτις έξΰπνισε τά» 
πατέρα εντρομον.

—  Τ ί είναι ;  τ ί ε ίνα ι; ήρώτησε τρίβων τοΰ; ο
φθαλμούς του.

Κατ’ ευτυχίαν, μέ όλην τήν φωσφορικήν λάμψιν 
τών άστέρων, έφεγγε» όλιγώτιρον ίπωσοΰν παρά τη» 
ήμέραν. ’Αλλως ή ταραχή μα; καί ή άλλοίωοις τών 
προσώπων μας άδυνατον ητο» νά διαφώγου» τήν ορα- 
σίν του.

—  Καλέ, ή άμαξα ΐγύρισεν ; ίπρόοθεσεν. Ήκουσα 
! κραυγήν, νομίζω.

—  Βή/α, θέλετε νά δρίσετε ; Έ γώ  έβηξα, καί 
σδς ζητώ συγγνώμην, άπεκρίθην άπαλλα^τω» α ί:ω  
τήν θυγατέρα του τής άποκρίσιως, διότι ήτον άούνα- 
τ*ν νά λαλήση καί »ά μή προδοθή.

—  Τότε άλλασσει. Ηπα τήθην.
Ό  διάλογος επαυσεν εδώ.
‘ Β θυγάτηρ, θέλουσα τότε νά κάλυψη τή< άλλοίω- 

βι» τοϋ προσώπο.» της, ήρεύνησεν ει, τάν σά^κον της 
χαί ηυρε τά κάλυμμα μέ τό όποιον ι?χε δεδή τήν προ- 
λαβοΰσαν νύκτα, xai ούτως άρχισε νά έτοιμα,η την 
νυκτικήν της στολήν.

Ό  ?έ πατήρ έοειξεν οτι δέν είχε οκοπόν νά κ/,ιίση 
πλέον τοΰ; οφθαλμούς' καί τά άτυχημα τοΰτο εις έμέ 
έχρεωστεΐτο τάν ταλαίπωρον !

Σιγή βαθεια έπεκράτησεν δλόκληρον τέταρτον τής

“ Ρας·
‘ Η νεανις, θέλουσα ν’ άπαλλαχδή άμφο^τέρων ημων, 

ήτοιμάζετο νά κοιμηθή, ή νά ύποκριθή ότι κοιμάται 
ά» δέν ευριικεν ύπνον. Τήν αρπασθεΐσαν παρ 
συναίνεσιν διεδέχθη πιθανώς, αν οχι αληδης μεταμέ
λεια, τοΰλά·/ ιστόν τύψις συνιιδότος ότι τοσαΰτα έτόλ- 
μησεν. ·

Όσην άν είχεν άθωότητα χαί αγνοιαν πλήρη τοΰ 
χαχοΰ, άδυνατον ήτον μυστική τις φωνή νά μή την 
χάμη νά προαισθανδη, μετά τοιαύτην εξηγησιν, τάς 
δυσ^ερείας καί τοΰς κινδύνους τής χατ ιδία» συνευρέ- 
σεως. Προσποιούμενη λοιπόν ότι κοιμάται, άπεφ«υγε 
κίνδυνον, καί εΰρισκε συγχρόνως καιρόν σκέψεως χαι 
έ^ιυθερίας, τών δποίων είχε πολλή» ανάγκην.

Τό στρατήγημα τούτο έννοειτε ότι δέν μέ διέφυγε. 
Πιθανός δέν ει;αι ό ΰπνο; μ«τα τοιαύτας συνομιλίας, 
ι ίς  πρόσωπον μάλιστα περί τά τοιαΰτα ^άσυνείθιστον. 
Ά λ λ ’ ε ίτ ι άληθη είτε προσποιητόν, τά» ύπνον τοΰτον 
έπρεπε νά τάν σίβασθώ. 'Έπειτα, καί έγώ είχα έπ ί-  
σης άνάγκην νά σχεφθώ, καί νά σταθμησω σπουδαίως 
τάς οποίας άνελάμβανα τολμηράς οπωσοΰν υποχρεώ. 
σεις. Τήν μικράν ταύτην βουκολικήν σκηνην κατ άρ
χάς τήν είχα έκλάβει ώς παιδικόν αθυρμα, καί ολίγον 
κατ’ όλίγον τό άκατανίκητον τοΰ μαγιυτιχοΰ εκείνου 
προσώπου γοήτευμα μ ’ έκαμε νά προχωρήσω ^στάΟια 
δλόκλ>ηρα έπέκεινα τοΰ πρώτου μου σκοποΰ. liou τι 
είναι τά νά παίζη κάνεις μέ τά πΰρ !

Τάν παγετόν τής σιωπής διίρρηξε πρώτος δ πατήρ, 
οστις άρχισε νά συρίσση κυττάζων τδ φεΰγον Οπισθεν 
ήμών τη ς  πέριξ έξογϊς φάντασμα. Αλλα δέ» ητον !ξ  
•κείνων οίτινε; επιμένουν ώ^αν πολλήν είς τον θαυ
μασμό» της φύσεως* όθεν καί δέν έβράδυνε νά κουρά 
σθη εις τήν μονότονον έκείνην διασκέδασιν. "Εστρεψε 
πολλάκις τοΰς δφθαλμοΰ; πρός έμέ, ώς σκοπεύων 
μέν ν’ άπευθύνη «ρός έμέ τά» λόγον, μή θίλων δέ νά 
τά άποφασίση άκόμη* δμιλητιχής διαθέσεως δέν ήμην, 
καί μετρίαν δποδοχήν θά ευρισκαν είς έμέ αί θωπευ-  
τικαί προσκλήσεις του. Ήπατήδην μολαταύτα περί τοΰ 
σκοποΰ τ ου* έξ ενός τών κινημάτων του έμάντευσα 
περί τίνος έπρόκειτο.

Διστάζοντα κατ’ *?χάς ολίγο», τά» ειδα τέλος 
πά»τ«ν έξάγοντα τήν έκ σηπίου καπνοσύριγγα, τήν 
δποίαν εΐχε» άφήσει νά χοιμηθξ ολη» τή» ήμέρα»

ε ί; ε» τών θυλακίων του' τήν έκαθάρισε βραδέως καί 
προσφιλώς, τήν έγέμισεν δμοίως, έπειτα, οταν ήλθεν 
ή ώρα να τήν μετα’/ειρισδη, έπειδή δέν ί)τον πρεπο» 
νά καπνίση -/ωρίς τήν συναίνισίν μου, άπεφασισι να 
μοΰ ζητήση τήν άδεια».

—  Μήπως ή όσμή τοΰ καπνό Ο, κύριε, σας πειράζει;
— Οχι, κύριε' άλλ ’ ή κυρία . . . .
—  Αύτή κοιμάται. “Επειτα, δ καπνάς φεύγει διά της 

θυρίδος, καί δέν θά αίσθανθήτε τίποτε. Συγχωρεΐτε 
λοιπό» ;

—  Ευχαρίστως, κύριε' μέ μίαν συμφωνίαν όμως* 
δ άήρ της νυκτάς είναι δριμΰς, καί, άφοΰ άφήσετε α
νοικτήν τήν θυρίδα, ή κυρία θυγάτηρ σας ήμπορεΐ νά 
πειραχδή συγχωρήσατε νά έπιθέσω έλαφρά τάν μαν
δύαν μου, καί νά προφυλαχδή οΰτως άπά το ψΰχος. 
Ιίοΰ, κατ’ αύτάν τά» τρόπΌν.

Καί χωρίς νά σιεριμείνω να συναινέση δ πατήρ διά 
τήν δυγατέρα, συνοδεύω» τόν λόγο» διά τής πράξεως, 
άπλωσα τό» μανδύαν μου είς τά γόνατα τής κυρίας 
ίΐιπίνας.

Εχινήθη αΰτη άκουσίω;, καί τά κίνημά της άπέδει* 
ξεν ότι πολΰ έλαφρό; τούλάχιστον ήτο» έ ΰπνος της.

— Ιΐιπίνα, τής ειπεν ο πατήρ της, 6 κύριος φοβεί
ται μή κρυώσης, καί οοΰ προσφέρει τάν μανδύαν του' 
εύχαρίστησέ τον χαι δέξαι τήν χαριν, διότι ΐδου έξε- 
δύδη τόν μανδύαν του έξ αιτίας σου.

Τοΰτο καί έπραξεν ή νεανι; μέ ήλλοιωμένην φωνήν.
Ό  δέ πατήρ, έξάγω» άπά τόν κόλπον του μικρόν 

μετάλλινον άγγεΐον περιέχον -χημικά κηρία, άρχισε 
ί  άνάπτη τή» καπνοσύριγγα. Ελπίς πλέον δέν ήτο» 
νά έπαναλάβωμιν κατά τήν νύκτα έκείνη» τή» έκ τής 
αφροσύνης μου διακοπίϊσα» συνομιλίαν μας* διότι είχε 
πλέον δ καλότυχος άφορμήν ηδονής καί διασκεδάσεως 
είς τάν δρόμον.

‘Η νεανις έκοιμήθη μέχρι της πρωίας.
Έξύπνησε δέ είς τή» πρώτην άκτΐνα τοΰ ήλίου, 

είσχωρήσαντο; διά τών ύαλων τής αμάξης, Οροσερα 
χαί λαμπρά ώς ή αΰγή έκείνη τοΰ μαΐου.

Άπαντήσαντος τοΰ βλέμματος αυτής τά βλέμμα 
μου, έκοκχίνισε» ώς κεράσιον* είδε τόν μανδύαν μου 
κοιμώμενον έπί τών γονάτων της, καί μοΰ τόν άπέ ■ 
δωκε.

—  Σας ευχαριστώ, κύριε, έψιδόρισε μέ ^δονικω- 
τάτην αίδήμονος ταραχής φωνήν.

—  Είναι πολλά μιχρά ή χάρις, άπεκρίθην τόσο» 
χαμηλά, ώστε καί άκοή όξυτέρα τής τοΰ πατρός της 
δέν θά ήχουε τίποχι, διά τάν όστις ήδιλε νά τοΰ 
ζητήσετε τή» ζωήν του.

Οί οφθαλμοί της, τήν φοράν ταύτην, άνεπαύθησαν 
έπί τώ» έ?ικώ» μου έχφράζο»τις άπειρον γλυχύτητα. 
Τοΰτο έσήμαινεν ότι έπιστευε τή» άφοσίωσίν μου, καί 
ότι ίσως έμελλε νά τήν θέση είς δοκιμασίαν. Καί ότι 
άκόμη ό έρως μου έφιρε φανερά τά» τύπο» τής γοη
τείας, τή» οποίαν επ’ έμοΰ είχε» ή ίδια ενεργήσει. 
’Ήμην νικητής κοί νιχημένος συγχρόνως* τοΰτο δέν 
διέφυγε τήν δξυδέρκειαν τής χαρδίας της.

Επερίμενα καί τήν πρω'ία» έκείνην »ά μείνωμε» μό
νοι, καθώς τή» παριλθοΰσαν, χαί τάς πολυτίμους
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ταύτας στιγμάς έσχεδία£α νά τάς έπασχολήσω ώρε- 
λιμώτερον. ‘Ο πατήρ, κυρίως διότι ήγρύπνησ* τή» 
νύχτα, έπρεπε νά α ίιθάνεται περισσοτέραν δρεξίν* δέν 
ήτον δέ πιθανόν οτι διαμιάς μετεβλήθη εις προρυλα· 
κτικόν χαί ύποπτον. ‘Η δέ θυγάτηρ δέν συνείθιζε νά 
προγεύεται τόσον πρωί' οδεν θά έμενεν είς τήν άμα
ξαν, ένώ δ γεννήτωρ αυτής 0ά έρροφα τέ άρθονον 
ποτήριον τοΰ καρέ μέ το ζεσταμένον γάλα. ιΗ ένα- 
σχόλησι; αυτη ήδύνατο νά διαρχέση εν τέταρτον τής 
ώρας, χαί χάτι θά είπή εν τέταρτον τής ώραε καλώς 
πα(5 ήμώί ένασ^ολούμενον.

Ήμην λοιπόν ανυπόμονος πότε νά φθάσωμεν είς 
τάν εΰλογημένον σταθμόν. Μετά τά τελευταία συμ
βάντα, ή προσδοχωμένη κατ’ ιδίαν συνέντευξις έμελλε 
νά συντρίψη όλοτελώς τόν παγετόν, καί νά μας φέρζ 
εις αισθηματικήν οικειότητα.

Τελοσπάντων έρθάσαμεν είς Γ . . . ‘Η αύτή καί 
πάλιν πρόσκλησις έκ μέρους του πανδοχέως, ή αύτή 
άπόχρισις έχ μέρους τοϋ πατρός, όστις ήρώτησε τήν 
θυγατέρα του αν ήσδά*ετο περισσοτέραν άπό χδές 
δρεξιν.

’ Ητον τόσον ευκολον νά είπή δχι, καί άναφερομε'νη 
είς τά προηγούμενα νά μή σειοδη άπό τήν δέσιν της ! 
Πιστεύετε δτι έπραξεν ούτω ς; ολον τό εναντίον είτε 
φοβούμενη νά εύοεδή μόνη μετ έμοΰ, ιίτε  ύποπτεύουσα 
μή τήν μαντευτή ό πατήρ της, μετά μικρόν τινα δι
σταγμόν έσηκώθη καί τόν ήκολούθησε, χωρίς κάν νά 
τολμήσ^ νά στρέψη πρός έμέ τούς όρθαλμούς της.

‘Η άπελπισία μου, ή μανία μου δέν περιγράφονται.
"Ολα τά κατά τοΰ γυναικείου φύλου γνωμικά τοΰ 

Ενριπίδου ήλθαν τότε εις τόν νοΰν μου. Έ τον άρα 
έρωτοτροπία ; Τ ί παράδοξον! αι γυναΐχες είναι άπό 
τά σπάργανα έρωτότροποί. Μήπως ήδελε νά έρεθίσ^ 
έτι μάλλον τάν έρωτά μου, οστις τήν παραμικράν 
ανάγκην τοιούτου ερεθισμού δέν είχεν ; Ά ν  καί μωρά 
ή τοιαύτη υπόδεσις, ευρισκεν ύπο.δοχήν εις τόν θυμό» 
μου, καί έπίστευσα τήν σκληράν έκεί/ην επιδεκτικήν 
τοιούτου μακιαβελλισμοΰ, όρκισθείς νά τής δείξω οτι 
άτιμωρήτω; δέν ήδύνατο νά μέ χλευάση. Άνεγεννήθη 
έντός έμοΰ ό παλαιός άνθρωπος, έ άνθρωπος τών εύ* 
κόλων έπιτυχιών, έ φίλος τών εταιρών, ό τόσον συν 
«ιθισμένος ν’ άπαταται, ώστε τά παραμικρόν περιστα- 
τ,κάν εκλαμβάνεται παρ αΰτοΰ άπόδειξις άναντίρρητος 
προδοσίας καί άπιστίας.

Είκοσι λεπτά αιώνια παρηλθαν, και έβλασρήμουν 
τήν ώραν τής γεννήσεώς μου, καί τήν ώραν τής γεν- 
νήσεως ολων τών γυναικών!

Τελοσπάντων, ε!δα μακρόθεν τούς δδοιπόρους έπα 
νεργομένους είς τήν άμαξαν, καί όπισθεν αύτών τήν 
Άλβανήν μου μέ τάν κύριον πατέρα της.

Τήν φοράν ταύτην, τήν άφήκα ν ’ άναβή όπως ή'δελε, 
χωρίς νά τής προσφέρω τήν χεΐρα" διότι ήμην έξω 
φρένων, καί, μά τήν αλήθειαν, δέν ήθελα νά καμωθ? 
ή κυρία Πιπίνα οτι δέν τό γνωρίζει. Τοΰτο ομως καί 
άλλως ήτον είς αύτήν δύσκολον τά όφρύδιά μου ησαν 
σχεδόν ήνωμένα, βλοσυρόν καί θηριώδες Ιβλεπαν οί 
οφθαλμοί μου, καί όλη ή φυσιογνωμονία μου ητον 
«γριωτάτη. ‘Απλοϋν βλέμμα της λοιπόν |τον άρκετον

νά γνωρίση τήν γενομένην εις έμέ φριχτήν άλλοίω- 
σιν.

‘Η μανία μου μολαταΰτα δέν ήτον τοσαύτη, ώ ιτ§  
νά ημαι ανεπίδεκτος έξετάσεως καί σχέψεως· χρεω- 
στώ νά δμολογήσω οτι είχε καί τ ι προσποιητόν ό θυ
μός μου, καί οτι δέν μοΰ ήτον δλως άδιάφορον τά νά 
γνωρίσω τά μέτρον της επ' αύτης ηθική; έξουσίας μου.

Ενοησε κάλλιστα τής μεγάλης ταύτη ς ' δυσαρε- 
σχειας την αιτίαν. Αν ύπό τήν έποψιν τής ηθικής 
και τής φρονησεως καλώς ίπραξεν άποφυγοΰσα Τήν 
κατά τής αδυναμίας αυτής παγίδα, ή φρόνησις αυτη 
και ί) συστολή δέν ησαν προσβλητικοί πρός πιστόν 
εραστήν, άξιον πλειοτέρας εμπιστοσύνης καί ύπολή- 
ψεως ;  Ή τον λοιπόν ένοχος είς τούς όρθαλμούς τοΰ 
έρωτος, ειχε λοιπόν άδικον, καί ώρειλε νά μοί ζητήσ?; 
συγχώρησιν καί νά μ’ εξιλεώσω Είδα καθαρώς οτι 
ταΰτα πάντα έσυλλογίζετο ένδομύχω;, καί δτι τήν 
Ιτυπτεν ήδη τό συνειδός διά τήν ίιπερβολήν ταύτην 
τής συοτολής, ήτις μας έχώριζ*ν ίσως διαπαντός άπ’ 
άλλήλων. ‘Η παρατήρησις αυτη ήτον Ικανή νά με 
καταπραυν^ δπωσοΰν καί νά μέ προδιάθεσή είς τήν 
συγχώρησιν.

‘Η νεανις έστρεψε προς έμέ βλέμμα γλυκύ καί 
ίχανόν νά μέ άροπλίσ#’ άλλ’ εσκληρύνΟην κατά τής 
γοητείας τοϋ περικαλλούς τούτου βλέμματος, και τ ί
ποτε επι του προσώπου μου δέν έδειξε τήν όποιαν 
έσωτεριχώς έιιροξένησεν είς έμέ θελκτικήν ουγχίνησιν.

Είπα κατ έμαυτόν ότ< ήδονικώτατον ητον ν’ άρήσω 
νά πολιορκηθώ έν τάξει, χαί μόνον μετά μακράν κα! 
έντιμον άντίστασιν νά συνθηκολογήσω. Τοΰτο βεβαίως 
ήτον γυναικεία ΐρωτοτροπία αυτόχρημα- άλλά διατί ή 
έρωτοτροπία νά ^»αι τό εξαιρετικόν όπλον του άλλου 

γρύλου, καί νά μήν έπιτρέπεται καί είς ήμας νά τό 
μεταχε ριοθώμεν οσάκις ή χριία τό καλή ;  ’Έπειτα, 
διά τής διαγωγής μου εκείνης έμελλα νά βεβαιωθώ 
περί τοΰ βαθμοΰ τη: μονιμότητος τήν όποιαν ήδύνατο 
νά εχη τό εις αυτήν πρό όλίγου καί αιφνιδίως γεννη- 
θέν αίσδημα, καί τό δποΐον, άν ήτον διαρκές, έμελλε 
δια τών εμποδίων 4 αύξησή. Ό  τρόπος μου λοιπόν 
έπρεπε νά ήναι καί δοκιμή καί άπόλαυσις συγχρόνως, 
τά M isc u it  u t i le  d u le i τοΰ Όρατίου.

Ζ’.

Και χείλη λοιπόν καί οφθαλμοί χαί όρρύδια έτη- 
ρουν έπί τοΰ προσώπου μου τήν αύτήν τής οργής έκ- 
φρασιν, καί ήθελα νά μέ πιστεύση σπουδαίως καί άλη- 
θώς μνησιχακοΰντα- άπό τήν περίφοβον δέ τής παιδί
σκης μορφήν ειδα δτι επέτυχα' δέν ήπατήδην είς τήν 
όποιαν έπίστεοσα έπι^ροήν μου, κατώρθωσα εντελώς 
νά τήν πείσω οτι μόνο; έγώ ήδυνάμην νά τήν σώσω, 
και νά τήν σταμαιήσω είς τό χείλος τής αβύσσου. 
Τόσω καλύτερα.

Ά πό γαληνοΰ καί ήδέως ευμενούς, τό βλε'μμα της 
Ιγεινε ταπεινόν καί ίκετικόν. ’Επειδή έζήτει συγγνώ 
μην, σημεϊίν οτι άνεγνώριζε τήν αμαρτίαν της· άλλά 
δέν επρεπε νά έλπίζη νά μ ’ έξιλεώστ; τό&ον ιύθηνά* 
καί διά τοΰτο τό πρόσωπόν μου διετήρησε τό βλοσυ*

ρον καί μνησίκακόν του ίθος. Ή  αδυσώπητος επιμονή —  Ευχαρίστως, κύριε, άπεκρίθη πλησιάσασα τήν 
μου προσέβαλεν άλγεινώς τήν μικράν* δύω μεγάλα άνθοδέσμην είς τά πρόσωπόν της πριν μοϋ τή* δώσ^. 
δάκρυα ήλθαν είς τού; όρθαλμούς της, καί κατέβηταν Ή  αλλαγή ε'γεινεν αμέσως.
βραδέως έπί τών παρειών της. _ Έ γώ  δέ τήν ερερα είς τά χείλη μου μεθυιθείς άπ4

* '  * * ’ ' ■> χαράν μανιώδη. Κατ’ «ύτυχίαν μου, δ πατήρ είχε
τ ο ύ ;  όρδαλμού; πρός τάν δρόμον, καί δέν ήδύνατο νά 
μά, ίδη. Ή  δέ νεανις, ώς άποοβολωθεΐσα άπό τό πΰρ 
τών βλεμμάτωνμου, άπέοτρεψε τήν δραοίν τη ;, καί έ
κρυψε τήν άνθοδέσμην είς τόν κόλπον της. Εύτυχής 
ανθοδέσμη!

‘Υπάρχει σκόπελος τόν όποιον σπανίως αποφεύγει 
δ γινόμενος ιστοριογράφος τοΰ ίδιου αύτοΰ βίου, καί 
δ σκόπελος ουτος t h a ι ή πολυλογία καί ή φορτική 
όχληρία τών λεπτομερειών. ’ Επειδή τίποτε «ίς αύτόν 
δέν είναι άδιάρορον, καί δ παραμικρός μορφασμός καί 
τό ποραμικρόν νεδμα, έπειδή όλα τά παραμικρά ταΰτα 
υπήρξαν δί αύτόν μεγάλα συμβάντα χαί άρορμαί βίαι
ων συγκινήσεων, δέν ή'εύρει νά έκλέξη, δέν ήξεύρει 
ά παραμερίσω τά επουσιώδη· άλλά τά  Ικθέτει ολα, 

καί δέν χαρίζεται είς τόν αναγνώστην ούτε τό πλέον 
άνάξιον λόγου συμβάν. Καί τοΰτο άναμφιβόλως μοΰ 
συνίβη πολλάκις είς τήν παρούσαν διήγησιν, άποτε' 
λοΰσαν τό φαεινόιερον έπεισόόιον της ζωής μου Ά λλά  
πρέπει να μέ συγχο^ήσετϊ' δέν γράφω μυθιοτόρημα" 
διηγούμαι ιστορίαν ά/.ηδινήν, καί καδείς άς λάβη τά 
μέτρα του' παντοΰ δέ κοί πάντοτε είναι παραδεδεγμένο* 
ότιήάλήθεια Ιχει τό δικαίωμα νάή»αι φορτική. Μολα- 
ταϋτα, θά προσπαθήσω νά μή κάμω πολλή» κατάχρη- 
σιν τοΰ προνομίου τούτου, παρατρέχων, αν καί μέ λύ
πην μου, τάς παρελδούσας δλίγας ώρας μέχρι τοΰ 
σταθμοΰ Β. . . οπου, καθώς εΓπαμεν, επρεπε νά σταθη 
ή αμαξα διά τό γεΰμα,

Ή τον καί ύπερήτον καιρός δί έμέ νά αυλλογισθώ 
καί ν’ άπορασίσω τ ί νά πράξα». Τό εσπέρας έκεϊνο, ή 
άμαξα ΙφΒανεν είς Μ . . . τά τέρμα τοΰ ταξειδίου μου. 
Ή  θεία μου διετριβεν ιίς  ά γροκήπιον κείμενον μίαν 
περίπου ώραν μακράν τής πόλεως ταύτης' άλλά τό 
τέρμα τοϋ ταξειδίου τούτου έμελλε φυσικά ν’ άλλάξη 
όμοΰ μέ τάν σκοπόν αύτοΰ, καί τήν στιγμήν ταύτην δέν 
ήξευρα σωστά ποΰ ύπήγαινα.

Χωρίς νά ήμαι καθ’ ύπερβολήν περίεργος, έπετρέ- 
πετο βεβαίως είς έμέ νά ζητήσω νά πληροφορηδώ περί 
τούτου, ώς καί περί πολλών άλλων· όδεν αμα έφδά- 
σαμεν ε ί; Β. . . . ηύρα πρόρασίν τινα καί παρεκάλεσα 
τάν άμαξηλάτην νά μοΰ δείξη τά φύλλον της όδοιπο* 
ρίας του. Μαντεύετε άναμριβόλως, χύριοι Αναγνώσται, 
τ ι ήδελα νά μάδω.

’ Εμαδα λοιπόν ότι ό παχύς συνοδοιπόρος μου ωνομα- 
ζετο κύριος Δουφούρ. Τά όνομα τοΰτο δέν *ιχ· βε
βαίως τήν λάμψιν τών Μονμορανού καί τών ΓΡοχάν· 
άλλά, γενομένη σύζυγός μου, ή κυρία Δουφουρ δέν 
θά είχε πλέον όνομα άλλο παρά τό έδικόν μου’ τά 
ονομα λοιπόν ή δ.όλου ή πολλά δλίγην επιρροήν εΐχεν 
είς τήν υπόθεσιν.

Πληρορορηδείς περί τούτου, εμενε νά μάθω πράς 
ποίαν γωνίαν τής Γαλλίας δ πατήρ καί ή θυγάτηρ 
διευθύνοντο, διότι ειχα πλέον άπόρασιν σταδεράν νά 
τούς ακολουθήσω, καί είς τά πέρατα τής γής άν μέ

”Ω! τό^ϊ ή αυστηρότης μου διεσκεδάσδη ώς ομίχλη. 
Και τ ί πλέον ήδυνάμην ν’ άπαΐτήσω ; “Επρεπε νά ζη' 
τήση γονυπετής συγχώρησιν; Ιοιαυτη βεζιρικη άκαι- 
τησις δέν έσυμβιβάζετο μέ τά πρόσφατα καί άμφισβη- 
τήσιμα δικαιώματα μου. Καί έπειτα, πώς ν αντι- 
σταθώ είς τό δέλγητρον τών δακρύων της, καί αν 
άκόμη τό ήίελ* ;

Έδυσωπήδην λοιπόν καί τάν νοΰν χαί τήν καρδίαν 
καί, ώρεληθείς Ι χ  τή; ευκαιρίας οτι ό πατήρ της 
έβλεπε διά τής θυρίδος πράς τά εξω, έκυψα ε ί; τό 
αύτίον της, καί μέ σιγαλήν φωνήν τή; ειπα·

—  Διατί δέν έμεινες ;  πόσην θλιψιν μοΰ έπροξέ- 
νησες !

Ά ντί ν’ άποκριθή, έτεινε πράς έμέ τήν ώραίαν χ ε ΐ
ρά της, τήν δποίαν περιπαθώς έσφιγξα. Ή  συμφιλίω- 
σίς μας ήτον πλήρης.

Μέχρι τοΰ πολιχνίου Β. . . . οπου ή αμαξα έπρεπε 
νά σταδή διά τό γεΰμα, αί ώραι έτρεχαν μέ πολλήν 
ταχύτητα. ’Ελησμόνησα έν τούτοις μικρόν τ ι περιστα- 
τικόν, τά όποιον ίσως φανξ άνάξιον λόγου, άλλ’ έγώ 
μέ πολλήν πάντοτε ηδονήν τό ένθυμοΰμαι.

'Ανέβαιναν βραδέως οί ίπποι μαχρόν καί τραχύ' 
ανήφορον. Είς τήν άρχήν τοΰ άνηρόρου τούτου έκεΐντο 
εξ έπτά καλύβαι, άπό τάς δποίας ειδαμεν έξερχομέ 
νην νεοίσιάν ολόκληρον παιδιών έλεεινώς ένδεδυμένων* 
^σαν δέ ολα ώπλισμένα μέ ράβδους, είς τήν άκραν τών 
δποίων είχαν προσηρτημένας μικράς άνδοδεσμας.

Πασαν ημέραν τοΰ Θεοΰ, τά ρακένδυτα τοΰτα πλά 
σματα παραμονεύουν τή< διάβασιν τών οδοιπορικών 
αμαξών, και ^ίπτονται εις τάς Θυρίδας μέ τάς ράβδους 
των εις τάς χειρας, ζητοΰντες τά έλέη τών οδοιπόρων, 
οίτινες, δέλοντες'ν’ άπαλλαχθοΰν αύτώ» καί τών φωνών 
των, άνταλλάσσουν μικρόν τ ι νόμισμα μέ τάς άνθοδέ 
σμας των. Είναι άληδής πολιορκία, οί δέ ψαλμωδικοί 
έκεΐνοι θρήνοι κατασπαράττουν καί τά αύτία καί τήν 
καρδίαν.

Κατέμπροσθεν τών δύω αντιθέτων θυρίδων είχαν 
ουγχρόνως άνυψωθή δύω μαχραί καί λεπταΙ ράβδοι, 
φέρουσαί έπί κορυφής τό σύνηθες δέλεαρ. Ήρπασα 
άνθοδέσμην ίων ήτις ήλθε νά χωδή εως ύποκάτω τής 
ρινός μου, καί έρ^ιψα τρία τέσσαρα σολδία εί; τό 
άκολουθοΰν γυμνοποδητί τήν αμαξαν παιδάριον.

‘Ο σύντροφός μου άρ’ έτέρου έπραξε τά ίδιον, άρ 
κάσας τά άρώματικόν του όψώνιον διά τήν θυγατέρα 
του. Ή  άνθοδέσμη του ήτον θύσανος θύμου μέ λευκήν 
κλβστήν δεδεμένου.

‘ Η θυγάτηρ του, μορφάσασα μορφασμόν περιφρο- 
νήσιως, ε?πε, βλέπουσα πράς έμέ, ότι έπροτιμα άν
θοδέσμην ίων. Μοΰ έράνη ότι τήν ένόησα.

—  Κυρία μου, είπα ρίπτων ερωτικόν βλέμμα πρός 
αυτήν, έπειδή προτιμάτε τά ία, άς άλλάξωμεν τάς 
άνθοδέσμας· έγώ δέν συμμερίζομαι τήν κατά τοΰ θύ
μου άντίπάθειάν σας, σας βεβα όνω.



παρε'συραν. Ά λλ ’ άνεχάλυψα, μέ εκπληξιν καί χορόν 
συγχρόνως, οτι το ταξείδιο» δά ζτον όπωσοΰν συντο- 
μώτερον, καί οτι οί δύω συνοδοιπόροι μοβ έμελλαν νά 
σταδοϋ», ώς χαί ένώ , «ίς Μ. . . .

Ουτε γάτον δέν Ιγνώριζα είς τήν τελευταΐον τα υ 
την πόλιν. Κατά πα* δεύτερον έτος ουνείδιζα νά τ α 
ξιδεύω  «ί; Κουβέρ, πρός έπίικεψιν της καλλίστης 
θείας μου, οπου άηδώς πάντοτε διέτριβα’ είς Μ. . 
δέ διέβαινα μόνον, χωρίς ποτέ νά σταδώ. Δέ» ήτον 
/οιπόν παράδοξον ότι το όνομα τοΰ κυρίου Δου- 
φούρ ποτέ δέν έφδασιν είς τήν άκοήν μου. Ήρώτησα 
τόν αμαξηλάτην όποΐός τ ις ήτον, καί άπεκρίθη οτι 
ήτον έμπορος πλούσιος, χινών, ώ ; ελεγετο, τό χρυσίον 
μέ τό πτυάριον. Δέν ήδυνήθην λοιπόν ν ’ άποφύγωτήν 
εμπορικήν μου ιίμαρμένην, διότι καί ή θεία μου θυ
γατέρα έμπορου είχεν εκλέξει ώς σύζυγόν μου· άλλά, 
κατ ευτυχίαν, τούτο δέν έσήμαινεν ότι έπιπτα άπό 
τήν Σκύλλαν είς τ ή ν  Χαρυβδιν.

Πατήρ καί θυγάτηρ εΐ/αν περάσει είς τήν αΐ'δου- 
οαν τών οδοιπόρων.

Τούς ήχολούθησα, μεριμνών καί τυρβάζων πώς νά 
ευρω μέ;ον κα! ευκολίαν νά συνδιαλεχθώ περί τών 
πραγμάτων μα; μέ τήν μνηστή; μου" διότι τοιαύτην 
πλέον τήν έβεώρουν ένώπιον θ ίο ΰ χαί ανθρώπων.

Ητον πολύ πιθανόν δτι μέχρι τής Μ. . . . δέν θά 
ειιρισκαμεν πλέον εύχαιρίαν ν’ άνταλλάξωμεν ούτε 
λ εξ ιν  λοιπόν ανάγκη πασα νά τήν ευρω, νά τήν προ- 
καλέσω έγώ τήν ιύκαιρίαν.

Ώ  τύχη ! θεότης εύμενης! πόσας έ<ατόμβας έ 
μελλα νά σου προσφέρω ολοκαύτωμα, άν, άπά δεκα 
εννέα ήδη αιώνων, οί βωμοί σου δέν κατεστρέφοντο 
άπο .τήν άλλην τ«ύτην θεότητα, τήν χαλουμένην Πρό 
νοιαν ! Πόσον έζήλευα τότε τήν εόδα:μον(αν τοΰ Γι· 
τυρου, οστις δέ» ειχεν είς τ ί νά καραπονεθή κατά 
τής ειμαρμένης, ό τρισόλβιος ! καί διατί νά μήν ήμ- 
τορώ καί έγώ νά είπώ ώς ό βοσκός ουτος τοΰ Βιρ' 
γελίου*

Ο Meliboee, Deus nobis haec otia f e c i t !
Αλλοίμονον ! πόσον διαφορετική ήτον τότε ή τύχη 

μου !
« "Ενα Γττπον! ενα ίππο ν! τ ϊ βασίλειόν μου δίδω 

δί ενα ίτπον ! » έκραζεν έ βασιλεύς ‘Ρικκάρδος. Πέντε 
λ επί ά, ε ίο σ ι δεύτερα λεπτά μοναξίας, καί έδιδα καί 
έγώ όλους τούς θρόνους τής γής, —  άν τούς είχα, 
εννοείται. Καιρός τοσοϋτος ητον άρχετός διά τήν με 
ταξύ ήμών συ<εννόησιν. Οί οδοιπόροι ειγαν είσρίύσει 
είς τήν αίθουσαν χαί τοποθετηθή μίγδην περί τήν τρά
πεζαν. ’Έκαμα τότε, τόσας μεθοδικάς ελίξεις, ώστε 
εΰρέθην πλησίον της έρωμένης μου. Ά λλά τί τό ό'οε- 
λος ; πλησίον της δέν ήμην καλύτερα παοότι ημην 
είς τήν άμαξαν χειρότιρα μάλιστα, διότε είς τή ν  
άμαξαν είχα νά προφυλαχθώ άπά μόνον τόν πατέοα, 
ένώ έκεΐ έβλεπα οτι τό παραμικρόν συνε»νοήσεως ση 
μεΐον ήδύνατο νά τήν ενοχοποίηση απέναντι ό λ ω ν  τ ώ ν  
συνοδοιπόρων, και τοΰτο κατ’ ούδένα . τρόπον δέν τό 
ήθελα.

Κα9η·.λένη, έ̂ ρ ψε πρός έμέ βλέμμα άχαριαΐον, ση
μαίνον ότι ισυμμερίζετο τήν αύτήν αμηχανίαν, καί δέν

εφοβεΐτο όλιγωτερον μήπως άναγκασθώμεν νά χωρι- 
βθώμεν πριν κάμωμεν τάς τελευταίας μεταξύ ήμών 
έξηγησεις. Te βλέμμα τοΰτο έφαίνιτο συγχρόνως 
οτι ητον έπίχλησις προς τήν έπιτηδειότητά μου. Είχα 
υποσχιθή, ώς νά έλεγε, νά τήν σώσω, έπρεπε» άρα 
vd έχω καί τά μέσα. 'Γά μέσα! άλλοίμονον ! ή 
έπιτηίειότης μου ήτον είς τα έσχατα· άλλά τί ίπταιε»; 
ολα μοΰ έλειπαν συγχρόνως,ν.αιράς ύλιχός καί ευκαιρία.

Μου έκόπη τότε χαί ή όρεξις. Έ κύτταζα ολόγυρά 
μου, ώς ύαινα πιριστρεφομένη είς τά κλωέίον της καί 
^,ητοΰσα έξοδο». ‘ Η κυρία Π πίνα έπίσης ητον άνό- 
ρεκτος, διότι άρχιζε »ά διστάζω περί έμοΰ· άλλ’ 5 
κύριος πατήρ της έτρωγε καί διά τσύς τρεις ήμας, ώ ; 
άνθρωπος άτάραχον καί γαληνήν έχων τήν συνείδησιν.

Η έκεΐ παρελθοΰσα ήμίσ«ια ώρα μ,οϋ έφάνη όλό- 
κληρος αιων. Ολοι οί άνθρωποι έκιΐνοι, οί τρώγοντες, 
οι πίνοντες, οί κτυποΰντες θορυβωδώ; τάς παοοψίδας 
των, μοΰ ήσαν μισητοί- τούς άπεστρεφόμην ολους ώς 
»ά μοΰ είχαν κάμει τό μεγαλητερον άδιχον! “Αδικον ; 
Καί δέν μοΰ έκαμναν άδικον, καδήαενοι έχεΐ, ενώ τούς 
ήθελα άλλοΰ; "Ω ! άς ημ.θα είς τά 17 93 , καί άς είχα 
τήν τιμήν ν άποτελώ μέρος της χαριεστάτης έκείνης 
επιτροπής τής Κοινής Σωτηρίας, καί δ διάβολος άς μ’ 
έπαιρεν ά» τούς χριστιανούς αύτούς δέν τούς έκήρυττα 
υπόπτοντ αύθωρεί ! Ας προχωρήσωμεν.

Είχαν ηίη φέρει τά δπωρικά, οταν ό κύριο; Δοοφούο 
έκτύπησεν αίφνης τά μέτωπόν του, ώς ά/θρωπος σπου
δαίο» τι πραγμα ένθυμηθείς.

Καί το £ώον εκείνο ό ιΡαιμπ)ώ , άνέκραξεν, 
όστις έπρεπε ν* εύρεθή έ$ώ !

‘Ο ‘Ρ α ιμπλώ ! ειπεν ή καλή νιανις,
—  Ναι, τοΰ είχα είπει ν’ άνταμωδώμεν έδώ, κα: 

ουτω νά μή λάβητόν κόπον νά ελθζ εί; Μ . . . Τ ί μέ 
μέϊει; άς ελθη έχεΐ.

‘Η θυγάτηρ έρριψεν έμφαντικόν πρός έμέ βλέμμα.
—  Α λ λ  ίσως έλθη, πάτερ μου.
—  Ά ν  ήρχετο, έπρεπε νά εΤχεν έλθει.
—  Αλλ’ ήμπορεΐ νά ήλθε, καί νά μή θε'λη νά σ’ 

ενόχληση ευρισκόμενον είς τήν τράπεζαν.
—  Τούλάχιστον έπρεπε ν’ άναγγείλ#·8τι ^λθε.
—  Είς τά τοιαΰτα δέν είναι πολύ πρακτικός δ 

‘Ραιμπλώ· τόν γνωρίζεις.
—  Τώρα τώρα βλέπομεν.
—  ‘Υπηρετα !
—  Κύριε !
—  Μέ περιμένει κανείς ;
—  Μάλιστα, κύριε ! ενας χωρικός . . . .
—  Δέν τό είπα, πάτερ μου! άνέκραξ«ν ή νεανις 

μέ χαράν προερχομένην πιθανώς άπό αιτίαν άλλην 
παρά τή» παρουσίαν τοϋ χωρικού ‘Ραιμπλώ.

—  Καί τ ί διάβολον έπερίμενες εως τώρα νά μοΰ τδ 
εΐπ^ς; ειπεν ο χύριος Δουφούρ πρός τόν υπηρέτην.

—  Ά λλά, κύριέ μου, μ’ έμπόδισεν δ Γδιος* καθώς 
λέγει, δέν βιάζεται.

—  Ά λλά βιάζομαι έγώ, αν δέν βιάζεται εκείνος ! 
Είπε του λοιπόν να ελθ^ . . . . η 3χΓ πηγαίνω έγ® 
καλύτερα νά τόν ευρω.

Δί* ^ξευρα ποιος ξτβν δ κύριος ‘Ραιμπλώ· άλλ’ 
Ιπρεπε νά ^ναι καλός καί αξιόλογος άνθρωπος.

—  Περίμενέ με έδώ, ειπεν ό έμπορος είς τό αύ- 
τίον τής θυγατρός του. Δέν θά μείνω πολύ' μόνον 
εως ν’ αριθμήσω τά χρήματα τοΰ ‘Ραιμπλώ, καί νά 
τοΰ δώσω τήν έξόρλησιν.

—  Καλά, πάτερ μου, άπεκρίθη ή νεανις.
Έση/ώβη λοιπόν ό πατήρ καί έδραμε πρός τήν θύ*

ραν καί έξελθώ» τή» έχλεισεν.
Ά λ λ ' έπροχωρήσαμεν πο 'ύ  ε»εκα τούτου.; Τη άλη- 

θ»ία, όχι' διότι έπρεπε μετά τήν άναχώρησίν του, 
ν’ άναχωρήσ^ καί ή λοιπή συνοδία. Ά λλά τότε ή εύ 
τυγ ία  θά ^τον πλήρη;, καί ή τύχη σπανίως δίδει σω
στά τά δώρά της. Πότε θά μας άπήλλατταν τής μ ι
σητής παρουσία; τω», οί παγκάκιστοι! Ά ν  τούς 
έβλέπετε, πόσον βραδέως έκαμναν όλα των τά πράγ
ματα, πώς ένηιχολοΰντο, 5 μέν νά καθαρίζω άχλαδιον, 
ό δέ ν’ άσπρ^τ? άμύγδαλον, ό τρίτος νά σπα καρύ 
διον, θά έλέγετε οτι, ώς άλλοι δήμιοι τή ; ίερας έξετά 
σεως, εύρισχαν ήδονήν καχότροπον εις τά μαρτύριά μας ! 
Καί κα5’ ολον τοΰτον τόν πολύτιμον είς τούς δύω 
ήμας καιρόν, ό πατήρ έτελείονε τήν άρίθμησιν τοΰ 
αργυρίου του κ*ί τήν γραφή» τής έξοφλησεώς του ! 
Ολίγα δεύτερα λεπτά άκάμη, καί ιδού άνοιγεν ή θύρα, 
καί αύτός μέν εΐσήρχετο, έξήρχετο δέ διά τής ίδια; 
θύρας ή τελίυτα ια  ήμώ» έλπίς !

Έρριψα τότε καί έγώ βλέμμα άπογνώσεως πρός 
τήν μτησ ΐή νμου .  Ά λ λ ’ αύτή είχε τούς οφθαλμούς 
προσηλωμένους έπί τής παροώίδος της’ δαγκάνουσα δέ 
τά μικρά χείλη της, καί ζαρόνουσα έπαισθητώς τά ο 
φρύδια, έδειχνε τήν συνεσταλμένην οργήν και μνησι- 
καχίαντης χατά τών οχληρών καί άπαν&ρώπων εκείνων.

Καί ένόσω μέν ο πατήρ εύρίσκετο παρών, έχών άέ- 
κων ύπετασσόμην εις τήν τύχην μου, κύπτων τήν 
κεφαλήν ένώπιον τοΰ νομίμου τούτου έμποδίου· άλλά 
τοΰ έμποδίου αύτοΰ άρθέντος, έπρεπε» έπίσης νά υπο
φέρω βλέπων τά σχέδιά μου μιτα<ο)θέντα άπό τά τυ . 
φλά έκείνα όργανα έμπαικτιχής καί άσπλάγχνου εί 
μαρμένης ; ’Έγει»α πλέον άχράτητος· έπτερνοχόπουν 
ώ ; άληθής δαιμονιζόμενος· έσπάραττα τούς δακτύλους 
μου μέ τού; όνυχάςμου. Καλή συνταγή ύπομο/ής καί 
προσδοκίας, εΐς χρήσιν τών μ α ν ιώ ν τ ω ν !

Ε γγύς ^τον ή έκρηξις, >,αί παράφορο» τι έμελλα 
νά πράξω, οταν δ αμαξηλάτης, οστις έκάθητο είς τήν 
άκραν τής τραπέζης και έτρωγε σιωπών, έρριψεν έμ- 
προσδέν του τά χειρόμακτρον, άπερρόφησε το τελευ
ταΐον ποτήριον, καί έσηκώθη.

—  Έ τοιμίί όλοι, χύριοι" μέλλου* νά ζ ιύξίυ» τούς 
ίππους.

Τών μαγικών τούτων λόγων άκουσθένχων, δ καθείς 
άφήκε τήν τράπεζα», έτίναξε τό φόρ«μά του, περιε- 
στράφη Ιμπροσθε* τοΰ καθρέπτου τής εστίας, διώρδω- 
σε» όλίγον τόν λαιμοδέτην του, καί έξήλδε ταχέως.

Τελοσπάντων ! ! !
‘Η Πιπίνα έσηκώθη καί αύτή, κα! ήδέλησε νά μι- 

μηθή τού; άλλους ή άνόητος !
Καί, ά» δέν τή» έκράτουν άπό τόν βραχίονα, θά τούς 

ήκολβύθει, άπό φόβον πρός τήν μεγάλην ταύτην σχι γ-

μήν, τήν τόσον θερμώς Ιντούτοις ποδουμένην άπό 
έμέ. . . καί άπό αύτήν.

—  Κυρία μου ! κυρία μου! . . . ό πατήρ σας είναι 
είς τό κατώφλιον τής θύρας ταύτης* διά τούς οίκτιρ- 
μού; τοΰ θεοΰ, άκούσατέμε . . . .  Μένετε είς Μ. . . .  
τά έμαθα. °Οταν έκεΐ φθάσετε, σαςχά/ω διαπαντός . . . 
άν δέν δείξετε άφοβίαν άπό τήν δποίαν έξαρταται ή 
τύχη άμφ.ττέρων ήμώ», προσέξατε καλώ ς! Μοΰ εί
πατε νά σας σώσω, τό δέλετε άμεταθέτως;

—  Ναι, έτραύλισε» ύποκώφως καί χωρίς νά ύψώση 
τούς όφδαλμούς.

—  Πολύ καλά! μή δισταγμούς λοιπόν, μή ενστά
σεις . . . .  ’Ιδού τί πρέπει νά κάμετε, ίδεύ τί θά κά
μετε  Αύριο» χό εσπέρας περί τή» ένδεκάτην
ώραν, πασχίσατε νά μή σας έννοήσουν οτι έξέρχεσδε 
—  πράγμα οχι τόσον δύσκολον, διότι κάνεις δέν 
προβλέπει τόν σκοπόν μας —  καί νά εύρεδήτε είς τήν 
γωνίαν τής πλατεία; τοΰ Δημαρ'/είου. Ό λα δά ήναι 
έτοιμα διά τήν φυγήν μας . . .

‘Ρίγος κατέλαβε» όλα τά μέλη της, ώς ύποβληθεί- 
σης εις ηλεκτρική» προσβολήν. Τεράστιον άγώνα ήγω- 
νίσδη προσπαθήσα;α νά λαλήσ^, άλλά φωνή δέν έξήλ- 
θε» άπό τά στόμα της.

—  ‘ Ησυχάσατε, ήκολούδησα παράφορος ύπό τοΰ 
πάδους' έντός ολίγου φθάνομεν χαί διαβαίνομε» τά 
μεθόρια. Άφοΰ δέ πατή?ωμεν τό έδαοος τής ’Ιταλίας, 
προσπίπχομεν είς τά γόνατα ίερέως, καί αύτός δά μας 
ένώοη δί άδιαλύτων δεσμών.

Μάτην έπάσχιζα νά τή» εγκαρδιώσω’ ήιιολούθει νά 
μένη άχίιητος, σημεΐον δτι ήτον έσωτερικώς πολλά 
άνησυχος.

‘Ο σ ιω πώ r συναιρεί, λέγει ή παροιμία- παροιμία 
ομως ητις δέ» είναι πάντοτε άληθής, καί ώσεπιτοπλεΐ'’ 
στον ψευδής. Ένόησα οτι πολύ αμφίβολος ήχον ή 
συνδρομή της- όθεν έπρεπε νά κινήσω άλλας χορδάς, 
παρά τή» τής έκπλήξεως καί τοΰ φόβου,

—  ‘Η καρδία μου σά; έμάντευσε, τής είπα περι
παθές καί έπίσημον συγχρόνως ά»αλαβώ< ήθος, εύγενή 
καί ανδρείαν εχετε τή» ψ^χή*’ ή τόλμη δέν θά σας 
λείψη τήν στιγμήν τής πράξεως. "Οθεν ούτε φοβούμαι 
ούτί ύποπτεύω ποσώς . . .  Δέ» θ’ άπατήσετε τήν δποίαν 
έχω πρός ύμας έμπιστοσύνην. Βεβαιότερος δέν είμαι 
πευ! τοΰ έαυτοΰ μου, παρ οσον είμαι περί υμώ ν 6ά 
ελδετε !

Βήματα ήκούσδησα» είς τόν διάδρομον.
Έπλησίϊο-αν ^tov δ πατήρ· Λέν έ’πρβπε βεβαίως νά 

μα; καχαλάβη συνομιλοΰνχας· τά πρόσωπα άμφοτέρων 
θά μα; έπρόδιδαν.

"Ορμησα ώς παράφρων πρός άλλην τινά θυραν, 
χωρίς νά γνωρίζω ποΰ έφερε, κα; εύρέδην είς τήν αυλήν 
τοΰ ξενοδοχείου. ‘ Η κεφαλή μου κατίφλέγετο, έπνι* 
γετο τά στήθος μου, άνάγχην «ΐχα ν’ άναπνεύσω.

Έπεριπάτουν δρμητικώς καί άτάκτως, μέ τό μέτω* 
πον νεΰον έπί τοΰ στήθους, όλος τεταραγμένος δΐ οσα 
ειχα εΐπεΐ, διότι σταθερά» ειχα άπόφασίν νά διαβώ 
τόν ‘Ρουβίκωνα, άς έγίνεχο ό,χι ή'9ελεν, άς έχινδύνευα 
νά χάσω καί τήν κληρονομιάν αύτήν τή; θείας μου,



τήν δποι'αί παρομοια άστικτης δέ* Θά sxivet βεβαίως 
ίϊς  γέλωτα.

Άναμφιβόλως, δ περίπατός μου παρετάθη πλέον 
τοΰ δέοντος, διότι ιίς  τών υπηρετών τοΰ ιπποστασίου 
μ’ έπροσκάλει, κραυγάζων οτι ή αμαξα Ιμελλ» ν’ ά»α* 
χωρήση παραιτοΰσά με.

Έδραμα τότε καί άνέβην εις τή* Θέσιν μου, οπου 
ηυρα τού; δύω συντρόφους μου.

Έλησμόνησα νά σα; είπώ ποιο; ητον ό κύριος 'Ραιμ- 
πλώ. ‘Ο αξιόλογος ουτος άνθρωπος ήτον ενοικιαστής 
υποστατικού τινο; τοΰ πατρός τής Ίωσηπίνης, κίιμένου 
πλησίον τοΰ πολιχνίου Β . . . Θέλων ό κύριος Δουφούρ 
νά μ ή ν  ένοχληθή ό ένοικιαστής του ερχόμενος εις Μ  . . .  

τοΰ είχε προσδιορίσει ώς τόπον «υνεντεύξεως τό ξένο- 
δοχειον έκανο κατά τήν διάβασί* του, καί ό έντιμος 
χωρικός ακριβώς ύπήκουσεν. .

‘Η διαγωγή του ήίιζε σημαντικήν έλάττωσιν ένοι* 
κιου κατά τήν νέαν έκμίσθωσι*- καί περί τούτου ήίύ- 
νατο νά ήναι βέβαιος, άν έγινόμην διά προικός κύριος 
του πλησίον τής Β . . . ΰποστατικοΰ. ‘Ο κύριος ‘Ραιμ . 
«λώ , χωρίς νά τό γνωρίζη, υπήρξε δι ήμας δ έχ μη
χανής θεός·

Πολλάκις εχομεν ανάγκην καί τών μικρότερων μας.

Η-.

Τό δειλίνόν ολον «πέρασε μέ βλέμματα άμοιβαίως 
ζητούμενα καί άποφευγ'όμενα άκαταπαύστως. Κατ’ αύ 
τόν τόν τοόπον αί ώραι παρέρχονται ταχέως.

Έ πειτα ή λ 0 ή εσπέρα.
‘Ο ήλιος ειχεν ήδη βασιλεύσει έπί χρυσοπορούρου 

κλίνης- τό σκότος μας κατέλαβεν άνεπαισθήτως.
Τά τρυοιρά αισθήματα ει>αι τέκνα τής σκ ας καί 

τής νοκτός· ποτέ καλήτερα δέ* διομολογεϊται ό έρως, 
ποτέ «ύκολώτερα δέν μεταδίδεται τό κυριεΰον τή* καρ 
δία* ήμών μυστήριον, καδώ; οταν ή έλλειψις τοΰ <ρω 
τός κατασιγάζη τής «.ντροπής την φωνήν. Ώ  ! τήν 
νύκτα ! τήν βαθεΐαν, τήν ζοφερών, τήν άφωνον νύκτα, 
νά εύρισκεσαι πλησίον έιείνης, διά τήν όποία* έπαλλε 
σφοδρώς ή καρδία σου, χαί τόσον πλησίον ώστε αί δύω 
σας πνοα! νά 5ιασταυρόνονται ! Οοοι ποτέ ήγαπήσατε, 
ήξεύρετε ‘ποιαν ηδονήν άφατον αισθάνεται ή ψυχή εΐ; 
τό μυσττ,ριώδίς εκείνο σκότος, τό όποιο* σας άπομο- 
νονει έντελώς άπό παν ο,τι ξένον πρός τόν έρωτά σας, 
καί σας άνυψόνει είς τόν αιθέρα τών ούρα*ίων αίσδη 
μάτων.

‘Η αμαξα έ^υλίετο έπί τοΰ λιθοστρώτου έδόφους 
τών δδών τή; Μ. . . κα! αί ψείρες ήμών έκρατοΰντο 
άκαταπαύστως. Ή τον δέ τότε ώρα τής νυκτός ένδε- 
κάτη και ήμίσεια.

Μολονότι ειχα τότε νά φροντίσω περί τών επίπλων 
μου, ή ορασίς μου δέ* άπεμακρύνετο του πατρός καί 
τη; έρασμίας θυγατρόςτου. Είχα μάλιστα συλλογισδή 
ν’ άφήσω ολα μου τά έπιπλα είς τό γραφεΐον τής Δι- 
ευδύνσεως τών αμαξών, καί, άκολουδών αύτούς, νά 
πληροφορηθώ ποΰ ήτον τ1!ς ώραίας περιστεράς μου ή 
φωλεά. Ά λλά δεν προειδα ίμπόδιον τό δποΐον άπήλ* 
λατε τοιούτου δρόμου τά σκέλη μου. ‘Ωραΐον όχημα

μέ δύω ιύ γ ιν ιίς  ίππους ε’πιρίμινεν είς τήν αυλήν τοϋ 
γραφείου, κα! μέ τους ίππους τούτους ήτον άφροσύνη 
ματαία νά διαγωνισθώ περί ταχύιητος· έπί τοΰ όχή- 
ματος τούτου άνιβησαν πατήρ καί θυγάτηρ, άφοΰ ετέδη 
οπισδεν αυτοϋ μικρόν κιβώτιο* περιέχον τά ταπεινά κα! 
μηδόλως πολυτελή τής καλής μαδητρίας έπιπλα.

Τό έμπόδιον τοΰτο ήτον ικανόν νά μέ άπελπίση, α* 
βλέμμα κλεπτικόν και πονηρό* μειδίαμα τής ώραίας 
ερωμένης μου δέν μ ’ ένεθάδρυνε.

Δέ* είχα ύπογράψει τήν έπιστολήν μου, διότι δέν 
«γνώριζα ποία θά ήτον ή τύχη της· ουτε καιρό* είχα 
λάβει νά λαλήσω πολλά περ! έμαυτοΰ1 οθεν, μετά τόν 
χωρισμό* μας, ή νεανις έπρεπε καί τ’ όνομά μου αυτό 
ν’ άγνοή, άν κοινόταχόν τι περιστατικόν δέ* άνεπλήρονε 
κατά τύχην τάς ελλείψεις ταύτας. Διενέμοντο τά έπι
πλα, και έκαστος τών οδοιπορων έσπευδε *’ αναγνώριση 
τό. πράγματά του· ήτον τοΰτο U έμέ τελευταία πρόφα- 
σις νά σταθώ πλησίον τΐ]ς, καί ήθέλησα νά ώφεληδώ. 
Εκρατουν λοιπόν εις τήν χεΐρα μου τήν χαρτίνην τοΰ 
πίλου μου Θήκην, καί έπ! τής θήκης ταύτης έπιπτε τό 
φώς. Ή  κυρία Πιπίνα ερ^ιψε βλέμμα πονηρόν έπ ’ 
αύτή;, κα! άνέγνωσε* έν τάχει τήν όποία* έφερεν επι
γραφήν. Τοΰ χνρίου KauLUov J i  Βαρβιβίλ, Λαρά 
τή κυρία Σωψρονία Β. . . εις Κουβέρ. Χαράς αστρα
πή διέλαμψε* έπί τοΰ άνθηροΰ της προσώπου, ήτις έ- 
μαντευσα πόθε* προηρχετο· μικρας τίνος ματαιότητος 
δέν ήτον άμέτοχος, καί τό προηγούμενον τοΰ ονόματος 
μου μορ'.ον Δε τής έπρ;ξε«ησεν έλαφράν συγκίνησιν 
εΰχαριστήσεως· τοΰτο δέ ήτον συγγνωστέον «ίς αύτήν, 
άφοΰ καί έγώ είχα αίσδανθή ολως' εναντίαν ουγκινησιν 
ότα* άνέγνωσα είο τό οδοιπορικόν φύλλον τοΰ άααξη- 
λάτου τό όνομα Δουφούρ.

Διέταξα νά μεταφέρουν τά έπιπλά μου είς τό ξενο
δοχείο* τής Δανίας, κείμενον απέναντι τοΰ γραφείου 
τών οδοιπορικών άμαξών. Χρείαν είχα άναπαύσεως, 
ή αμαξα μέ είχε κουράσει, καί επειδή, καθ’ ολην τήν 
οδοιπορίαν, είχα καλήτερόν τι νά πράξω παρά νά κοι- 
μηδώ, ήσθάνθην τήν άκαταμάχητο* άνάγκην τοΰ ν’ ά- 
νανεώσω τάς δυνάμεις μου διά θεραπευτικοΰ υπνου, 
έπί καλής καί μαλακής κλίνης. Κατά δυστυχίαν, κλί- 
νας τοιαύτα; δέν ευρίσκει τις εις τό ξενοδοχεΐον τής 
Δανίας· έπρεπεν δμως νά εΰχαριστηδώ διότι, τό κα'τω 
*·άτω, αι είιρισχόμεναι είναι όλιγώτερον σκληραί τής 
οδοιπορικής άμάξης.

Έ:ύπ>ησα πολλά πρωι, μόλις εχων καιρόν νά κά
μω τάς έτοιμασίας μου έν μέσω πόλεως οπου ψυχήν 
δέν έγνώριζα. Περί τοιούτου πράγματος, φρόνιμον 
βϊβαίως δέν ήτον νά έμπιστευδώ είς τόν τυχόντα" καί 
μολαταΰτα, δ,τι καί ά* Ικαμνα, τά μυστηριώδη μου κι
νήματα επρεπε νά μέ καταστήσουν ίχανώς ύποπτον. 
Ά λλά τό ατόπημα τοΰτο ήτον άφευκτον.

Πρό τοΰ δειλινού ολα τά είχα έτοιμάσει.
Καί ομως ήμην πλήρης άνησυχίας. ’Έλεγα πότε νά 

εξέλδω τής αδημονίας εκείνης ήτις προηγείται τής έκ- 
τελέσεως τοιούτου είδους αποφάσεων, καί πάντα κόπον 
κατέβαλλα νά έξαπατήσω τήν πυρετώδη μου, ούτως 
ει’πεΐν, αδημονίαν. Τελοσπάντων, προσήγγιζα τήν ε 
πιθυμητήν κα! τόσον βραδύνουσαν νά έλθϊ) στινμήν.

Έζευγμένοι είς τήν αμαξαν ήσαν οί ίπποι· δ ηνίο
χος, ώπλισμένος μέ τή* μάστιγά του, έπερίμενε νά δο 
Οή τό σημεΐον, και νά ύπηρετήσ») μέ τήν ταχύτητα άν- 
δρό; γνωρίζοντος δποίαν υπηρεσίαν έκτελεΐ. Έ γώ  δέ 
έστάδην παραμονεύω* εις μίαν τώ* γωνιώ* τής πλα. 
τ«ία; τοΰ Δημαρ'/είου, τεντωμένα εχων τά αύτια, καί 
ερευνών διά τοϋ βλέμματος, μέ Θερμήν καί άκάματον 
προσοχήν, τό περιστοιχίζον με σκοτεινό^ διάστημ», 
άνασκιρτών εΐ; τόν παραμικρό* ήχον, είς τό πλέον 
δυσδιάχριτον σώμα τό όποιον έβλεπα μακρόδεν διά 
τοΰ σκότους κινούμενον. Εις τούς αγαπώντας τάς 
βιαίας συγκινήσεις συνιστώ πολύ τάς έκ τοιαύτης 
προσδοκίας γεννωμένας. Ρ.ι’ς παρομοίας στιγμάς, αί- 
σδάνεταί τις ότι ζή περισσότερον έ*χός ολίγων λεπτών, 
πα^ δσον α’σθάνεται τοΰτο έντός δέκα έιώ* τοΰ κοι*οΰ 
ανθρωπίνου βίου.

Έρημος ήτο» ή πλατεία, ζοφερός καί άναστρος ό 
ουρανός· ολα λοιπόν ήρχοντο κατά τήν έπιδιιμίαν μου' 
φόβος δέν ήτον νά μας ΐδή καί νά μάς ένοχλήσϊΐ κάνεις. 
Ή  απαγωγή έγίνετο άνευ άναβάσεως, άνευ μεταξω
τής κλίμαχος, άνευ ένοπλου έπιδίσεως, τών συνήδων 
τούτων τής απαγωγής μέσων. Τοΰχο, κατ’ άλλο* τρό
πον δεωρούμενον, ήτον ίσως ατόπημα- άλλ’ άν έλειπε 
τό μυθιστορικόν μέρος, υπήρχε τό άσφαλέ;, καί τοΰϊο 
ήχον τό ούσκύδέστερον.

Τό ώρολόγιον τοΰ Δημαρχείου έσήμανε τή* ενδεκά- 
την. ,Η νεανις έ'πρεπε μετά μίαν στιγμήν νά έμφανι- 
σδή. Ώ !  πόσο* σφοδρώς καί χαγέως έπαλλεν ή 
καρδία μου * Επανήλθα είς τήν εικοσαετή μου ηλικίαν- 
είχα δέκα έτη όλιγώτερον έπί τής κεφαλή; μου, δέκα 
Ιτη άσωτίας νεανικής, ακολουθούμενα άπό πικράν με 
ταμέλειαν J

Άρχισα εύδύς *’ αδημονώ. Καί ομως μόλις είχαν 
περάσει τρία δεύτερα λεπτά τό πολύ άφοΰ ή ώρα έσή 
μανεν άλλ’ εις παρομοίας περιστάσεις, τά δεύτερα 
λεπτά δέν εΐναι δεύτερα λεπτά, είναι αιώνες ολόκληροι: 
Τό μειδίαμα ομως τή; έμπιστοούνης κα! βεβαιώσεω; 
μέ τό όποιο* μ ’ έχαιρέτησεν έμβαίνουσα εις τό όχημα, 
έπρεπε νά μέ ήσυχάζιρ έντελώς.

Εις τάς έπαρχίας, τήν ένδεκάτην ώρα* ή πόλις ολη 
κοιμάται υπνο* βαδιίν. Δέ* έβλεπα πλέον φώτα εις τά 
παράδυρα, δέν έβλεπα ψυχήν εις τάς οδούς’ κάνεις 
λοιπόν δέν έμελλε νά μας γείνη πρόσκομμα, έκτός 
μεθύσου τινός ίσως, εύρεδέντος έκτός τής οικίας του. 
Ούδεμία κραυγή, ούδείς κρότος, σιγή βαδυτάτη, έ* 
μέσω τής οποίας ομως έπεδυμουν νά ήκουα τό* ήχον 
παρθενικών τινων βημάτων. Ά λλ ’ αί στιγμαί παρήρ. 
χοντο, καί άρχιζαν πλέον νά εκλείπουν καί αί δυνά
μεις καί τό δάρ^ος μου, οταν· είδα σχήμα ανθρώπινον 
προχωροΰν εις τό σκότος, μέ τήν έλαφράν εκείνην χί 
νησίν τής Καμίλλας τοΰ Βιργιλίου, οταν τό ταχύ βάδι
σμά τη; δέν έκύρτονεν ούτε τούς οποίους ήγγιζαν οι 
πόδες της ξανθούς στάχυς. Ούδεμία άμφιβολία οτι 
ήτον γυνή' ποία δέ άλλη γυνή ήδύνατο νά ^*αι, άν δ?ν 
ήτον έχ ίίνη  ;

( άκολο#δεϊ.)

ΠΕΡΙ Α Μ Τ Ρ Ο Φ Π Σ ιΤ Ο Ν  ΑΡΧΑΙΩΝ 
Ε Α Λ Π Ν Ω ΐ ν

‘ Η άνατροφή ήρχιζε παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν 
άπό τής στιγμής τής γεννήσεως, καί διήρκει μέχρι τής 
έφ»ίβικής ηλικίας, διακρινομένη ιδίως άπό τήν λέξιν 
Παιδεία. Ή  παιδεία λοιπόν κατά τόν Πλάτωνα (Νόμ. 
II.) εΐναι ή άγωγή και όδηγία τοΰ παιδιού μέχρι τής 
στιγμής, καθ’ ήν ό νέος ώς αύτεξούσιος πολίτης, υπό- 
χειται άμέσως εις τούς νόμους. Περί τών οσα έ'πρ#τ- 
τον οί γονείς έπί τούτω τώ  σκοπώ κατά διαφόρους 
βαθμούς τής ηλικίας λαμβάνομεν πλήρη ιδέαν έκ τοΰ 
‘Ηλιοδώρου. «Ούκ έπί τοιαύταις μέν έλπίσιν, ώ ’Αθη
ναίοι, τόν δε άνέτρεφον, έλεγεν' άλλά τοϋ γήρω; τοΰ 
έμοΰ βακτηρίαν έσεσδαι προσδοκώ*, έπειδή τάχιστα μοι 
έγένετο, έλευθερίου τε τροφής μεταδού;, καί τά πρώτα 
τών γραμμάτων διδαξάμενος, είς τού; φράτορας και 
γεννήτορας εισαγωγών, είς έφηβους έγγράψας πολίτην 
ήμέτερον άποφηνας πάντα τόν βίον έπί τούτω τόν 
έμόν έσάλευον (λίθιοπ. I, 13).»

Ή  άνομοιότης τών ηθών άναφαίνεται ήδη είς τήν 
πρώτην θεραπείαν τοΰ παιδίου. Είς άπασαν τήν λοιπήν 
‘Ελλάδα, ώς φαίνεται, τό άρηγέννητον παιδίον περιε- 
τειλίσσετο μετά τά πρώτα λουτρά είς σπάργανα, έκ
τός τής Σπάρτης (Πλούταρχ. Λυκ. 16), οπου, τό 
οτγαργανίζειν  έφαίνετο εναντίον είς τό προσφιλές σύ
στημα τής σκληραγωγίας, μολονότι ό Πλάτων (Νόμ. 
VIl) τό Επιδοκιμάζει μέχρι δνοϊν έτοΐν τό γενόμενον 
σπαργαναν. —  Ά ν ταΰτα τά σπάργανα πάντοτε ση- 
μαίνουσιν άπλώς τά παρ ήμΐν συνήθη, είναι άμφίβολον, 
καθ’ όσον δύναταί τις νά συμπεράνη εκ τίνος χωρίου 
τοΰ Άριστοτέλους (Πολ. Ζ'. 17,) όπου λέγει απρός δέ 
τά μή διαστρέφεσθαι τά μέλη (τών παιδίων) δί απα
λότητα χρώνται καί νΰν ενια τών έδνών όργάνοις τ ισ ι 
μηχανικοΐς, ά τό σώμα ποιεί τών τοιούτων άστραβές.»

Τήν πέμπτη* ημέραν μετά τήν γέννησιν έτελεΐτο 
πρός πανήγυριν τοΰ οίκιακοΰ συμπτώματος ή πρώτη 
έ*ρτή τά άμφιδρόμια (κατά Σουΐδαν), παρά δέ τώ 
Ησυχίω, καί ύρομιάμφιον ήμαρ. Ή  μαΐα, ή άπλώς 

μία τών είς τήν γεννησιν παρευρεθεισών γυναικών, πε- 
ριέφερ* τό παιδίον είς τήν εστίαν τής οίχίας, όθεν καί 
τό όνομα άμφιδρόμια. Τά κυριώτερον χωρίον περί 
τούτου, εξαιρούμενων τών διασαφήσεων τώ* μεταγε
νεστέρων γραμματικών, εΰρίσκεται παρά τώ Πλάτωνι, 
(θ εα ίτ .) άν καί άστείως εκπεφρασμένο*. «Τοΰτο μέ* 
δή, ώ ; έοικε, μόλις ποτέ έγεννήσαμεν, ό,τιδήποτε καί 
τυγχαίνει ώ*' μετά δέ τόν τόκον τά άμφιδρόμια αντοΰ 
ώς άληθώς έ* κύ<λω περιορικτέον τώ λόγω, σκοπου- 
μένου, μή λάθη ημάς ούκ άξιον δι τροφής τό γινόμε
νον κτλ.» —  ‘Η δύρα τής οίχίας έστολίζετο κατά 
ταύτην τήν ήμέραν μέ στεφάνους, καί παρεσκευάζετο 
ευωχία, εις ή* ό Άθήναιος τήν ράφανον σημαίνει ό>ς 
νενομισμένην, κατά τ ι χωρίον τοΰ Έρίβπου (IX, 10),»



ίβειτα  χώ;
Ού στίφατοζ ούδείς έστι πρδσθ» tu r  θνρώ ΐ 
Ού κνίσα κρούει ρ ινύς νπεροχάς άχρας,
'Λμψιδρομίωγ ΰ/τωτ; i r  οί ς νομίζεται 
O m a r  τε τνροϋ Χιρρονησίτου τόμους, 
"Eijriir τ ΐ.Ια ίω  ράγανον ήγΑαΐσμένην, χτ.Ι. »

Τήν πέμπτων Ημέραν ό/ομάζει ρητώς ό Σουΐδας 
« Αμψιδρδμια' ην πέμπτην άγουσιν επί τοις βρέφε 
σ:ν, έ» ξ άποκαθαίρονται τάς χ«ΐρας αί συναιψάμεναι 
τ ? ;  μαιώσεως- τά βρέφος περιφέρουσι τήν εστίαν τρέ
χοντες, χαί δώρα πέμπουσιν οί προσήκοντες ώ ; επί 
το πλεΐστον πολύποδας καί σηπίας.» Τουναντίον λέγει 
5 ‘Ησύχιος «έστι δ’ ημερών επτά άπό τής γεννήσεως, 
ίν  j  τό βρέφος βαστάζοντες περί τήν εστίαν γυμνοί 
τρε'χουσι.» παράβ. ‘Αρποχρ.—  Έτυμ. Μ.— ΆριςΌφ. 
Αυσιστρ. 757 . —  Κ ΐτά τόν Πλάτωνα μαίνεται οχε 
δον, ότι μετά τά Άμφΐδρόμία έξέφερεν δ πατήρ τήν 
γνώμην του, άν εμελλε νά τρέφη τά παιδίον? επειδή 
προσθέτει « ή σΰ out πάντως δεΐν τό γ» οόν τρέφειν 
χαί μή εκτιθεναι ; » — Τουτέστιν άπό την θέληπν 
τοΰ πατρός έκρέματο πάντοτε ή νά ά*αδεχθή τήν 
θρέψιν τοΰ παιδιού, ή νά τά απόθεση- βαρβαρότης τόοω 
μάλλον ασυγχώρητος, 03(0 έπροστατεύετο υπό τοϋ 
νόμου ί Pettit. Leg. Att. μ. 144.) Μόνον αί Οήβαι, 
κατ' Αίλιανέν, Ικαμνον ώ ; πρός τοΰτο έξαίρεσιν, ητις 
τη άληθεία μεγάλην τιμήν προξενιΐ είς αύτάς (tlo u . 
ίστορ. ! ί ,  7) « (νόμος) οτί ούκ εξεστιν άνδρι θι,βαίω 
έχθεΐ<αι παιδίον, ούδ’ είς ερημιάν αυτώ ρ’.ψαι, Θάνατον 
αυτοΰ καταψηφισάμενος.» Τά παιδία των είς άχρον 
πτωχών ίε ίς  έσχατα πενήτων)  άνετρέφοντο δημοσία, 
Ιργον βεβαίως πολΰ φιλανθρωπί/.ώτερον παρά ττ,ν 
πρότασίν τοΰ Άριστοτέλους, οστις άποδοκιμάζει μέν 
τήν άπόθεσίν, άλ*ά πράς άτοφυγην υπερβολικού πλη 
θυσμοΰ συσταίνει τήν άμβλωσιν ! « Πριν αίσθησιν 
έγγενέσθαι καί ζωήν έμποΐίΐσθαι δει τήν άμβλωσιν. »

Εντούτοις φαίνεται ο ι είς τοΰς κατά νόμον γά 
μους δεν έγίνετο τόση συχνή χρήιις αΰτών τών άπαν 
θρωπιών, όσω συνήθως νομ·.ζε-αι. Τούλάχιστον ή 
δεινή άυτη συμφορά Ιπιπτεν ώς έπί τά πλεΐστον μό
νον ε’ς τά κοράσια. Αλλά δέν εμεν* τά πράγμα πά» 
τοτε μέχρις αίτοΟ, ώστε διά τής άποθέσεως, ή πω- 
λήσεως νά παραδοίσωσιν εϊς άδηλο» «επρωμένον τά 
τέκνα των. ή θέ/ησι; τοΰ πατρός τά προσδιώριζι καί 
χατ’ εύθεΐαν είς θάνατον (Terent. Hcaut. IV, 1, 21). 
Σ'-ινήθω; έχαμνον αύτό διά ν’ άποφΰγωσι τήν περί 
συντηρήσεως πολλών τέκνων φροντίδα, ή διά νά μή 
διανεμηθή ή περιουσία είς πολλούς· ουτω λέγεται παρά 
τώ  Λόγγω (Ποιμεν. IV. σ. 126). α 'Αλλοι πατέρες 
έςέθηκαν τοΰτο τό παιδίον, ίσως παιδίω* πρεσβυτέρων 
αλις Ιχοντις. » χαΐ σ. 130 . « Ώμην ικανόν ε;ναι 
τά γένος, καί γενόμενον έπί πασι τοΰτο τά παιδίον έξέ 
θηκα, ού γνωρίσματα ταΰτα συνεκθείς, άλλά εντάφια.» 
Αλλά καί τύΰς υίοΰς δεν έφείδοντο (Terent. Adelph. 
γ .  3, 23).

Τούναντίον πολΰ συχνά συνέβαινε τά τοιοΰτον είς 
τα  έκ παρανόμου γάμου γεννηθέντα παιδία, καί άγο
νοί τινες γυναίκα εΰρισκον τήν εΰκαιρίαν νά άγορά-

σω»ι ξίνα παιδια, xat να τά (ΐίποιώνται. Διων Χρυσός·, 
λογ. X y . « Επίσταμαι γάρ, ότι αί μέν έλιυθεραι γο- 
»αϊκις υποβάλλονται πολλάκις δί άπαιδίαν, Εταν μή 
δυνωνται αύταί κυήσαι* · καλλητεραν δέ μαρτυρίαν 
μας παρέχει έ Δημοσδένης είς τάν κατά Μειδίου λό
γον τβυ. «Καί τίς ούκ οΐδεν υμών τάς άπο^ήτους, 
ώσπερ έν τραγωδία, τοΰτον γονάς ; ώ δυο τά ένα*- 
τιώ τατα ®υμβέβη*»ν είναι- ή μέν γάρ ώς άληθώ; μή- 
τ,ίΡ* >1 τεκοΰσα αυτάν πλεΐστον απάντων ανθρώπων 
είχε νοΰ»- ή δέ έοχοΰσα καί ύποβαλομένη παοών ην 
ανοητοτάτη γυναικών’ σημεΐον δέ' ή μέν γάρ άπέδοτο 
εύθυς γενόμενον, ή δ ε'ξον αύτη βελτίω πρίασδαι τής 
ίσης τιμής τοίτον ηγορασε· «Όμοιόν τι έννοίΐ καί 5 
Λυσίας Αγορατ.^ λέγων α θεόχρινον τάν Ελαφο- 
σΐίκτου χαλουμενον » καί ό Αισχίνης (« Τιμαρχ ) 
«Κηφισοδωρον τον τοΰ Μόλωνος χαλούμενον, ή Μνη- 
σιδεον τον τοΰ Μαγείρου καλοΰμενον · καθώς οί <ιμή 
γεννώμενοι παΐδες έκ γυναΐχών αναφανδόν ότυιομέ- 
νων, ήτοι οι έχ λαθραίας μίξεως, σκότιοι» όνομάζονιαι 

Αλλ ή κνρ;ωτερα εορτή έτελείτο κατά τή» δεκά- 
την ήμέρα», όθεν διακρινεται ιδίως καί με το 3νομα 
()εχ.άτι\. Κατά ιαυτην τήν ήμε'ραν επροσκαλούντο οί 
συγγενείς καί φίλοι πράς έχτελεσιν θυσίας, καί προς 
εΰω^ίαν, όθεν και όεκάτην θνειγ  και i a t i a r .  'Η έ·>ρ* 
τή (.ΰτη ίσχυσε ενώπιον τοΰ δικαστηρίου ώ ; άπόδειξις, 
οτι το παιδίον ανεγνωρίσθη παρά του ιατρός ώς γ-νή- 
σιον. Οΰϊω - ϊρ ά  Ισαίω ( π. Πυρ ,̂ χλήρ. ) λέγεται 
« έτι οέ καί tv τή ίεκάτη -ταΰιης κληθίντες συν3στι2· 
σθαι (φάσκο νίες). β I αυίην εννοεί καί ό Πλάτων 
( Νομ. γ ( .  ) άπαγορεύων τούς κακοήθεις νά υπά'(ω ιιν 
* εις τας τών παιδων έπϊτελειώσεις, είτε γενέσιις. » 

‘U πατήρ χαΐ ή μ/ίτηρ, χαί μάλιστα οί «υγγενιΐς, 
καί οί οοΰΛοι άκομη έδιδον κατά ταύτην τήν ήμέραν 
οώρα εΐς το πα ιοιον* έκτός τοΰτοιν ταυτην τήν ήμέραν 
ελάμβανε τό παιδίον χαι τό ο/ομά του, καθοις παρ 
Αριστοφανει ( 5ρυ. 9 2 2 )  λέγοντος « οΰκ άρτι θυω 

τήν δεκάτην τaυτuς έγώ ; 
χαί του<ομ , ώσπερ παιδίω, νΰν δή 'θεμην. »
ΑλΛα τοΰτο έγίνετο 'καί τήν έβδόμην ήμέραν, ώς ό 

’Αριστοτέλης ( π. Ζώ. ίς-, y l l l ,  ι ί )  λέγει « Τά 
πλεΐστα δ αναιρείται πρά τής έβδομης, &ιο καί τά 
Ονόματα τοτε τίθενται, ώς πιστεΰοντες ήδη^μαλλον τή 
σωτηρία > Ε-ίοτε δέ κατά τά Άμφιδ^όμια ίσως, 
αι παρ ‘ Ησυχιφ καί τοις τοΰ Πλάτωνος (θεα ίτ .) σχο- 
λιαβταΐς είίήσεις Ιχωνται αλήθειας. ’Εντούτοις δ 
Σο'υΐύχς ( Ινθ. ά νω τ .) ρητώς προσθέτει « τή δέκατη 
όέ του^ομα τ ίθ εντα ι. »

Τά όνομα έπροσδ.ώριζε κανονικώς ιδίως ό πατήρ, 
αλλά καί ή μήιηρ δχι σπανίως· ουτω παρ Ευριπίδη 
( Φοίν. 57 ) ή Ίοχάστη λέγει.

« —  Τήν μέν Ισμήνην πατήρ ώνόμασε.
Τήν δέ πρόσθεν ’Αντιγόνην έγώ, »

Ενίοτε ?έ καί έφιλονείκουν περί τούσου οί συζυγή μ£· 
ταξΰ των, ώστε λέγει 5 ’Αριστείδη; (Ν ιφ . 60).

* Μετά τανθ' δπως r& r ε γ έ π θ ' νιος οντοσΐ,
i f i ot  τε J  ή xai τή γννα ιχ ί, τή ? adrj,
περι τούγόματϋς ύή ταντ ίΛοιύορούμεθα- »

Τουτέσιν ήίελεν αύτός νά όνομάζη τάν υίάν κατά τά; 
π ά π υ β ν ,  Φιιδωνίιίη*·, έπε.δή, ώς φαίνηαι, τοΰτο ή- 
τά βυνηθέστατον. ‘Ο Εύσταθιος (είς 1λ. Ε. 546  οπο« 
ό Όρσίλοχος φέρει φέρει τά S^oaa τοΰ πάππου) λέγει 
« ‘ Ιστέον δέ χαί οτι παλαίτατον εθος tjv, τ ίΰ ς  έγγό 
νους καλεΓιθαι τοις τών πάππων όνόμασι » χαί ού
τως απαντάται πολΰ συχνά, ιδίως εΐς τόν πρειβότερον 
υ !όν, π χ . ό Δημοσθ. ( κ. Βοιωτ. όνομ.) λέγει « ά
ξιοι δ αύτάς, ώς δή πρεσβΰτερος ώ ',  τοΰνομα εχ«ιν 
τά τοΰ πράς πατρός πάππου' » ούτως είναι γνωστόν 
έκ τής ελληνικής ίστορ:ας περί τοΰ Κίμωνος ( Πλού- 
ταρχ. Κίμ. 4  ), οΰτω περί τοΰ Γρΰλλου τοΰ Δενο- 
φώντος, περί τοΰ Φώκου τοΰ Φωχίωνος κ. τ λ. — 
ίχ ι  σπανίως ελάμβανε τά appsv πα.δίον καί τοΰ πα* 
τράς τό ονομα, ώς ό Δημοοθένης, δ Δημάδη; κ. λ . ,  ή 
καί όλίνον παρηλλαγμένον, ώ ; Ναυσίφ'λος Ν ϊυ ’ ΐνί· 
κου, Καλλίστρατος ΚαΙλιστράτους, κ τ.λ. (ίδ. Βοίκχ. 
Πινδ. Πυθ. IV·) Καί είς άδελφώ* ονόματα άπαντών 
ται τοιαΰται παρηχήσεις ώς παρά Λυ-jiqs (κ. Διογείτ ■ 
οί δύο άδελφοί Διόίοτος καί Διογιίτων ονομάζοντα'.. 
Τέλο; άπαντώνται χαί πραγματικώ; πατρωνυμικά, 
ώς π. χ . Φωκίων Φώκου.

Ώς πράς τά ε'ληνικά ο·όματα εν παρόδω παρατη 
ροΰμεν ότι οί Έλληνες δέν έγνώριζον συνήδως οϊχο- 
γενειακά, ή γενεαλογικά δ όματα. dEv μόνον Ονομα 
^τον αρκετόν π;ός δηλοποίησιν τοΰ ατόμου, δτε δέ 
πλειότεροι είχαν τά αύτά ό<ομα, π:άς άπ>φυγήν συγ* 
χύσεως, πρεβετίθετο τά ονομα τοΰ πατρός. Τοΰτο 
έλέγετο πατροθεν όνομάί,εσθαι ( 3ενοφ. Ο κον. 7, 3), 
καί εκ τούτου λαμβάνων άφοομήν ό Παυτανία; (Ζ , 
7 .  4) άναφέρει τά σχοιτιμώτερον έθο; τών Ρωμα'ων.
« Έπεί καλοΰντε γε ου πατρόθιν οί ‘Ρωααί-4 κατά 
ταύτά "Ελλησιν, άλλά καί τρία, δπότι  ̂ όλίγισσα, 
καί ετι πλιίο»α ονόματα έκάστω τίθενται. » Βκτάς 
τούτου ή αττική άστειότης σημαντικήν ευκολίαν πα- 
ριΐχεν είς τάν κοινωνικόν βίον δΐ έπιθέσεως παρωνύ
μιων πηγαζόντων πολλάκις άπά άλλοκότους ιδιότητα, 
πολλάχις δέ «αί άπό άτλα συυ,βεβηχότα. Οί3τως δ Δ γ, 
μοσθε'νης εκαλείτο μικρόθ«ν Β άταΛ ς  κατά τάν Α ΐσχί- 
νην (κ . Τιμάρχου) « έξ ΰποκορισματός τίνος τίτθης» 
(πιθανόν διότι έτραύλιζεν ώ ; παΐς, ( βατταρίζειν ), 
άν καί ό Αισχίνης δυϊμενεστέραν τινά σημασίαν δί?η 
ιίς  τά ονομα )· παραβ. Δημοσθ. π. στιφ. Οΰτω διη
γείται ό Εύστάθιος (ε ίς  1λ. Φ, 3 9 3 )  περί τοΰ ποιη- 
τοΰ και ρήτορος Διονυσίου, « ο; χαλκοΰ; έχλήθη διά 
τά τυμβουλ·:ΰιαι ’Αθηναίοις Χαλκώ νομίσματι χρή' 
σασθαι. » Πλήθος παρωνύμιων έχ πτηνών άπαντώμεν 
παρ Άριστοφάνει ( όρυ. 1291 χ. έ . ).

« Πε’ρό ιζ μϊ>· εΐς χάπη.Ιος ώνομίί,ετο
Χ ω.Ιύc. ΜεΥίχΛφ δ i)r χ εΛ ιδώ ν τοΰνομα.

Οπουντίω δ iy θ a Jμ b r ούχ εχων Κόραξ.
Κόρνδις Φι.Ιοχ.Ιάι ΧηναΛώπηζ θεαγένε ι.
I6 ir Λυχούργω. Χ αιρ ιψω ττι Ννχτερίς. κιΑ.

Οδτω; ό όλίγον τι ψυχοάς τραγωδοποιό; ποιητής θ εό - 
γ*ς έκαλεΐτο Χι'ων. Άρι#τοφ Άχαρν. 138 . — 0C»· 
μοφ 170. Καί ώ ; γενικόν άτιικάν εθος έθεΐι>ριΐτβ ιά

τοιαΰτα έπίθίτα κατά τι απόσπασμα τοΰ Άναξανδρί- 
>οι> ( είς Άθήν. γ (  ), ιών δέ τοιούτων επιθέτω/, ά έπί 
χλεύη ’Αθηναίοι παίζοντες ελεγον, μνημονεύει Άνα- 
ςανδρίδης έν Οουσσεΐ οΰτως,

*Τμεΐς γάρ ά.Ι.Ιή.Ιονς άεΐ γΑευάζετ ’ οΐδ ’ άχριΰώζ' 
a r  μεν γάρ η τις ευπρεπής, 'Itpur Γάμον χα-Ιεΐτε, 

ι ί ν ύ έ  μικρόν παντε.Ιώς άνθρώπιοτ, Στα.Ιαγμοτ χτΑ.

Παραλείπων τά όμοια έπίθίτα τών εταιρών, έπανίρ- 
χομαι είς τάν περί τής πρώτης θεραπείας τών παίδων 
λόγων.

Περί τήί τροφής τών παίδων λέγει μέν εύλόγιος 5 
Πλούταρχος ( π. παίδ. άγωγ. 5 .), « δει δέ αύτάς τάς 
μητέρα; τά τέκνα τρέφ«ν, καί τούτοι; ϋπέχειν τούς 
μαστούς, » άλλά τοΰτο σπανίως έγίνετο, τούλάχιστο» 
ε ί; τήν εΰκατάστατον τάξιν τών πολιτών, καί ή χρή* 
σις τών τιτθών ήτο κοίνοτάτη· Ή  δέ τίτθη, ή τιτθή 
δέν ήτο πάντοτε θεράπευα τις, άλλά και «ίς τά; Άθή* 
νας άχόμη πτωχαί πολίτιδες ( άσταί) άνεδέχοντο έπί 
μισθώ τά εργον τή ; τιτθής (Δημοιθ. πρ. Εύβουλ ), 
«Έ πειτα  κακεΐνο περί τή; μητράς είρηκεν, ότι έτίτθευ·* 
σεν' ήμεΐ; δέ ότε ή πόλις ήτύχει, καί πάντες κακώς 
επραττον, ούκ άρνούμεθα τοΰτο γενέσθαι' » —  καί,
« καί γάρ νΰν άστάς γυναίκας πολλάς εύρήσετε τ ι τ .  
θευούσα;· » καί έ« σελ, 1313 . « ώς γάρ εγώ ακούω 
πολλάς τιτθάς καί εριθοι καί τρυγήτριαι γεγόνασιν 
ύπό τών τή ; πόλεως κατ’ έκείνου; τοΰς χρόνους συμ
φορών άσταί γυναιχες. κ Η χρήσις τών τιτθών προήρ- 
^ετο καί έχ τούτου μάλιστα, ότι ήγοράζοντο σπαρτιά- 
τιδες τιτθαί, όνομασται, έξό^ω; εΐ; τήν θεραπείαν τών 
παιδ:ων, ώ ; διά τάν Άλκιβιάδην λέγεται τοιοΰτον τι 
παρά Πλουτάρχω ( Αυκ 16 ). « ?ν δέ περί τάς τρο
φού; έπιμέλειά τις μετά τέχνης, ώστ’ άνευ σπάργανων 
έκτρεφούσας τά βρέφη· —  διά καί τών έξωθεν Ινιοι 
τοϊ; τέχνοις Αχκω/ΐχάς έωνοΰντο τιτθάς" καί τήν γε 
τόν ’Αθηναΐον ’Αλκβιάδην τιτθίύσασαν Αμύκλαν !στο- 
ροΰσι γεγονέναι Λάκαιναν.

Έκτός τής φυσική; ταύτης τροφής, χαί ίσως πρά 
αύτή; άχόμη, εδιδον συνήθως είς τά παιδ'.α μέλι 
ί̂δ. Βοίκχ. καί ϋ ίνδ . Ολυμ. γ [ ,  μ. 158) —  "Οτε δέ 

ήσαν είς ήλικ.αν, καθ’ ήν ήδύναντο νά λάβωσι στεριω* 
τέραν τροφήν, τά ετρεφον κατά τινα τρόπον οχι πολΰ 
άςιοσΰστατον. ‘ Η τιτθή έμάσσα τήν τροφήν, καί τήν',- 
έδιδιν εΐ; τά παιδίον (μα»σωμένη έσίτιζεν), Οεοφρ. 
Χαρ. 20 . «Τό παιδίον τής τίτθη ; άφελόμ?νος μασώ-^ 
μενο; σιτίζειν αυτόν,» κα! ’Αρις·οφ. ‘Ιππ. 7 1 7 .

« xhe\ ώσπερ α ί τίτθα ι γε, σ ιτ ίζ ε ιν  κακώς, 
μασσώμενος γάρ τώ μ έν δΑίγον εντ ιθε ΐς, — »

Τοΰτο έλέγιτο καί ψω μ ίζειτ  (Αυσις-ρ. 19 . —  θ ι -  
σμοφ. 692 .) ’Απίστευτόν τι διηγείται δ ’Αθηναίος, 
ότι κάπποιος χαθ' όλην τήν ζωήν του · διετήρησεν έν 
μαλαχίαις ταυτην τήν συνήθειαν. « Σάγαριν τάν Μα
ρία <δυνάν ΰπά τρφυής σιτεισθαι μέν μέχρι γήρως it . 
τοϋ τ ίς  τίτθης στόματος, t ια μή μασσώμενος πονή- 
σ«εν (ΧΗ) 4 0 ).»



Καθ’ όσον δ’ άφορα τήν λοιπή* θεραπείαν, απαντώ- 
μεν τήν κοιτίδα κατά πρώιον υπο Πλουτάρχου μνη* 
μονευομε'νην («. τ . εις ‘ Ησίοδ. ύπομνημ 45). « ‘Ο it  
Πλούταρχός φ η σ ό ™  μή δει τά νεογνά ακίνητα έά*, 
καί άποτίθεσθαι έ» άκήνιτοις.— οΐά τισιν εύκίνητα κΛί- 
νίδια μεμη·/άνητα’. πρός τήν τών παιδίων βύνην s (άν 
τά τελευτιΐα  δέν ηναι λέξεις τοϋ Προκλ.) Τβύλαχι- 
στον ό Πλάτ ον τίποτε δέν ά;ιφέρει περί αύτή;, 8ς*« 
βεβαίως δέν ή^ελε τήν σιωπήσει, ένώ έπίσης συιταΐνει 
■πολΰ τήν κίνησιν, χαί έπομέ-ω; δ:ατάσσει « τ ή ν  χύου- 
σ ι ν  π ε ρ ιπ α τ ε ΐ ν , ν  καί «τάς τροφούς τάπαιδιαή πρός 
άγοράν, ή πρός ιερά, ή πρός οικείους άεί φέρει», ϊ  
άλλά καί αυτήν τήν αιώραν μνημονεύει. —  Αληθινά 
δ Πλάτων μνημονεύει συνεπώς τήν σκάφην, ώς καί ό 
’Αριστοτέλης (Ποιητ. 16) λέγει «έν τή Ιυρο: διά τής 
σκιφης (ή άναγνώρισις τών παιδίων)» άλλ οσον κα: 
άν μετεχ ειρίζοντο τήν σκαφην εις τοιοΰτον σκοπό·?, 
ώς παρά Θεοκριτω (είδυλλ. X X ly , 10) τήν ασπίδα, 
μολοντούτο κανέν χωρίο < Οΐν υπάρχει είς τού, άρ 
χ α ’ους συγγοαφεΐς, ο του πρεπει να έν>οηιωμεν ίόιαι 
τέραν τινά κειτίδα (κού-ΐαν).

Βέβαιον δ’ εΤ-αι ότι αί μητέρες καί αί θεράπαιναι 
περιέφερον τά παιδία είς τάς άγχάλας, σείουσαι αύτά 
καί ά'Ό^σαι, καθώς και τώρα, διά νά τά άπο<οιμίζουν, 
χα'ώς το περιγράφει ό Πλατών* · ‘χ, νίχ.α γάρ άν που 
βουληθώσι καταχοιμιζει» τά δυσυπνοΰντα τών παιδιών 
αί μητέρες, ούχ ησυχίαν αύτοίς προσφέρουσιν, άλλα 
τουναντίον κίνι,σιν, έν ταΐς άγκάλαις άεί σείουσαι- καί 
ού σιγήν, άλλά τινα μελωδίαν.* Ταΰτα τά άσματα 
πάντως εννοεί καί ό ’Αριστοτέλης (Προβλ. XIX, 38) 
λέγων. «Δ ά τί ροθμώ καί μέλει, καί άλως ταΐς συμ- 
φωνίαις χαίρουσι πάντες ; —  σημεΐον δέ ότι τά παιδία 
εύθύς γενόμενα χαίρει αύτοΐς.» Τοιαΰτα άσματα 
έκαλοΰτο βανχα.ίήματα, ή χαταβανχαΛήσεις. ( Αδήν. 
XJV, 10). παοά Θϊοχρίτω (είδ "XXIV» 6  ̂ απαντώ 
μεν τοιοΰτό'/ τ ι «σμα, δπερ δέν είναι μέν ιδιαίτερον 
ατμα υπνου, άλλά λέγεται περί ’Αλκμήνης κατακοι- 
μιζιόσης τά δίδυμά της*

ΐί'Α π τ ιμ ενα  δε γννά  χιφα.Ιάς μυθήσαιο παίδων
ε ν δ ε τ '  έμάβρέγεα γΛυχερόν xai έγέρσιμον ύπνον,
ι ν δ ι τ  έιιά ψι>χά, δύ άδε.Ιφεώ, ενσοα ιέχνα"
υ.ίβιοι εύνά ίο ισθε , xai οΛΰιοι άώ ίχοισθε.»

Τοιαΰιά τινα αυνέβαινον εις τον παιδικόν θάλαμον 
τών αρχαίων ‘ Ελλήνων. Πρός συμπλήρωσιν τής ει- 
κόνος (κατά τό άσχημότατον μέρος) δύ<ανται νά χρη- 
οιμιύσωσιν άκόμη χωρία τινα, ώς ’Aptστοφ. JNe<p. 
1383  «έ. —  Λυσιστρ. J4 1 0 . —  Λυσίας περί Έρα- 
τοσθ. φόν. σ. 10— 15

Οί αρχαίοι δέν Ισπευδον, ώς φαίνεται, νά προτρέ* 
πωσι τά παιδία είς τόν δρόμον, καί πολυάριθμοι θερά- 
«αιναι ιέεριφε^ουσαί αύτά εις τάς άγκάλας, καθί-στων 
τοΰτο πάντη περιττόν. ‘Ως πρός τήν ένομασίαν δέ, 
άν ή διάχρυις τών δνομάτων, τήν όποιαν κάμνει ό 
Ευστάθιος (είς Ίλ . 1, 518), «Παιδίον τά τρεφόμενο·; 
υπό ιιτθής, παιδάριον τά περιπατούν καί ήδη λίξεως 
άντιλαμβανόμενον» πρέπη νά λαμβάνηται εις στενήν 
σημασίας άμρ;βάλλομεν πολύ, άν καί παρά τω Πολυ-

δεύκει (II, 9), όκου αί ίνομασίαι πάντως φαίνεται ότι 
χατά τάς διαφόρους ηλικίας είναι διατεταγμέ<αι, τό 
παιόάοιον ακολουθεί μετά τό παιδίον. Οί παΐδες 
ε’μενον καί επειτα άκόμη ύπά τήν διεύθυνσιν τών μη
τέρων καί τώ< θεραπαΐ/ών, κατά τάν ΙΙλάτωνα (Νόμ. 
V^)> Μ·*ΧΡι τ:/ΰ ε'/ΐτού'έτου^, καί ιίς τά διάστημα 
αύτο δε* υπήρχε κάμμία διάκριίΐς μεταςύ τής άνα- 
τροφής τών άρμενων, καί της τώ» κορασίων.

Φυσικά έδιίοντο ε:ς τά ‘παιδία χαί παίγνία παντός 
είδους προς διασ/.εόαίιν. Αύτά έκρέμαντο (είς τάν 
τΡαΧϊ3̂ βν τ<**ν παιδιών, καί διά τοΰτο δέραια καί π ε 
ριδέραια ώ ομάζοντό (Βίριπ. Ίων. 1 4 3 0 — ’Λο'ς-οτ. 
ίίοιητ. 16). Ιδίως δέ τά έκρέμων έν μέρει εις τάν 
τράχηλο; τώ» παιδίων, τά όποια εμελλον νά άποθέ- 
σωσι, διά νά χρησιμιύιωσιν ώς γνωρίσυιατα. Δίω* 
Φρυσός·. Λόγ. j y .  «Καδάιτερ τά δέραια τοΐς έκτιθε- 
μενοις παιοίοις, ίνα μή άγνοήται.»— Αλκίορ. Έπις·. 
I l l ,  63 . α 1 οΰτο (τό παιδίον) μετά τών σπάργανων, 
δεραια τινα καί γνωρίσματα περιθεΐσαι, έδωχαν— κο- 
μιζειν έπί τάς άκρωρείας τής Πάρνηθος.· Έ ν τούτοις 
έοιόο* εις τά άποτιθέμενα παιδία καί άλλα πράγματα 
(ίό. Λόγγ. Ποιμεν. 1, ‘ Ηλιόδ. Αϊθιοπ. I I ,  3 1 . —  
Αρισταινέτ, Επιστ, 1, I . )

Τα τοιαΰτα παίγνια ήσαν ώ ; έπιτοπλεϊστον έκ μ ε 
τάλλου, οθεν καί οί 'Ρωμαίοι crepundia τά ώ'όμα- 
ζον. Αλλ εκτός τούτων ήτ*ν συνήθη καί ιδιαίτερα 
παιοικά κρόταλα, τά όποια παρά τοΐ; άρχαίοις Έλλησι 
π-ίατα^αι ω;ομάζοντο, καί τών όποιων έφευρετής λέ
γεται ό Αρχυτας' «Καί τήν Άρχύτου πλαταγήν ois- 
σθαι γενέσθαι καλώς, ή< διδόασι τοΐς παιδίοις όπως 
χρώμενα ταύτη μηδέν καταγνύωσι τών κατά τήν οι
κίαν (Άριστοτ. Πολ. V I I I ,  6 ).»  "Ο,τι δέ μας ενδια
φέρει πολυ είναι ότι καί άλλα παίγνια συνήθη καί παρ 
ήμΐν άπαντώμεν μνημονευόμενα. Ουτω λέγει « Στρε- 
ψιάδης (Άριστοφ. Νεφ. 861),

« ..................................—  ζάγώ  τοΐ ποτε
dr πρώτον ό βο ΐΐν  Lla6ov ΗΛιαστιχον, 
οι έπριάμην σοι Λ ιασίοις άμαξίδα. »

Πολυδ. X . 168. «ή δέ άμαξίς άμάξιον μικρόν καί 
παίζειν (;) τοΐς παιδίοις, β Ούτως ό Παυσανίας (ν,20 ) 
μεταξύ τών αναθημάτων τών έν τώ Ναώ της °Ηρας 
εις τήν ’Ολυμπίαν αναφέρει κλίνην μικράν έλεφαντο- 
στόλιστον, τήν όποιαν « Ιπποδαμείας λέγουσίν είναι 
παιγνιον. » —  Τοιαΰτα παίγνια Ιπλαττον μάλιστα 
καί αύτά τά παιδία κατά τάς δυνάμεις των, καθώς τά 
πληροφορούμεθα έπίσης άπο τάν 'Αριστοφ. (Ιίεφ 878 ).

« εΐ'θύς γέ  τοι παιδάριον ΐυννοντονι 
(π.Ιαττεν· ένδον οίχίας, νανς δ' εγ.Ινφεν, 
άμαζίδαΓ τε σχντίνας είργάζετο, 
χατά τών σιδίων βατράχους έποίει. *

Κοι ό Λουκιανός διηγείται περί Ιαυτοϋ (ένύπν. 2. 1.) 
« 'Οπότε γαρ άφεθείην υπό τών διδασκάλων, άποξυων 
άν τάν κηρόν ή βόας, ή ί'ππυος ή καί νή Δί άνθρώπους 
άνέπλαττον.» παράβ. Πλούταρχ. Δ:ον. 9.

Έξόχως δέ δέν Ιλειπίν αί χδραι, καί οί κοροπλάίοι, 
ή κοροπλάσταί είχον ήδη τοιαΰτα παίγνια εις τη» άγοτ 
ράν πράς πώλησιν. Αλλ’ αυται αί κοραι ησαν βεβαίως 
άλλου είδους παρά τ ϊ  παίγνια τών ήμετέρων κορασ:ω». 
ΤΗσαν πλασμέναι άπά πηλόν, καί μέ ζωγραφίας, ώς 
γίνεται δήλον έκ πολλών χωρίων τών αρχαίων συγγρα
φέων π. χ . Πλάτ. θ «α ίτ . α Είτις ήμας τών φαύλων 
τι καί προχείρων έροιτο, οίον πηλ&ΰ, ό,τι ποτ εστιν, 
εί άποκριναίμεθα αύτώ' πηλός ό τών χυτρέων, καί πητ 
λάς ό τών χοροπίάθων, καί πηλός ο τών πλινθουργών, 
ούκ άν νελοϊοι εί μεν ; · Δημοσθ. Φιλ. Α. « ώσπερ 
γάρ οί πλάττοντες τους πη.Ιίνονς εις την άγοράν 
χειροτονείτε τούς ταξιάρχους καί τούς φυλάρχους, 
ούκ έπί τάν πόλεμον. » — Λιξιφάν. 22. « ώς νΰν γε 
ελελήθεις, σαυτόν τοΐς ύπό τών κοροπλάθων είς τήν 
άγοράν πλαττομένοις έοιχώς, κεχρωσμένος μ έν τι). 
μί.Ιτω χαι τώ χυανώ , το δ ενδοθεν πη.Ιινος τε xai
ενθρυπτυς ών. «

Ά λλα  συντροφικά παίγνια έφεύρ'σχον εύκόλως αύτά 
τά παιδία βυνερχίμενα είςΙν" καθώς λεγ*ι καί ο Πλά 
των (Νόμ. VII· ) * παιδιαί δ 'ε ί ίΐ τοΐς τηλικουτοις 
αύτοφυεΐς τινες, άς έπειδάν ξυνέλθωσιν αυτοί σχεδόν 
άνευρίσκουσιν■ ήσαν γνωστά προσέτι καί ο τροχός, ο 
ρομβος (στρόβιλος), και αύτος ο μέ μίτον ιπτάμενος 
κάνθαρος, ώς παρ Άριστοφάνει (Νεφ. 7631 βλέπει τις.

Αινόδετον ώσπερ μηΧο.Ιόνθην τον ποδός. 
παράβ. Σφή. 1314 , όπου ό σχολιαστής σημειόνει* χρυ- 
ςτομηλολόνθιον δέ ζωόφιόν τ ί έστι κατά κάνθαρον, ξαν
θόν, ο καί κατέχοντες οί παΐόες δεσμευουσιν εκ τοΰ 
ποδός καί άφιασι πράς τάν άερα. —  ‘ Ηρόδ. παρά 
Στοβ. 1. IXXVI, β.

« η calo i μη.Ιάνθφσιν άμματ έξάπτω ν  
το ΐ χεσχίον μοι τον γέροντα Λωβήται. »

Πλήθος άλλων παιγνιδίων άναφέρει ό Πολυδευχης 
(IX, 122 ). μεταςύ τών οποίων είναι ή χα.Ιχή μνία , 
εν είδος τυφλομυίας. Ή  δέ χαλκή^μυΐα ταινία τώ 
Οφθαλμώ περισφίγξαντες ε»ος παιδάς, δ μέν περιστρέ 
φεται κηρύττων' χ α λ κ ψ  μυΐαν θηράζο)* οί δέ άποχρι 
νάμενοι, θηράσεις άλλ’ ού λήψτ;, σκύτεσι βιβλίνοις 
παίουσιν αύτόν, εως τινάς αύτών λήψεται. »  ̂ Πολυ 
εύχάοιστον καί χαρακτηοιστικάν αύτοΰ τοΰ οΐχια«ον 
βίου εις τήν αύστηράν Σπάρτην είναι τό περί τοϋ 
'Αγησιλάου άνα^ερόμενον, τόν όποιον είδαν περιτρε- 
χοντα έφ ε ν ος κάλαμου ομου με τους παΐοάς -ου. 
Πλούταρχ. Ά γησ. 25. Ή ν δέ καί φιλότεκνος ό Αίγη* 
σίλαος διαφερόντως, καί περί εκείνου τό τής παιό ας 
λέγουσιν, οτι μικροΐς τοΐς παιδίοις oust καλαμον περι- 
βεβη/ώ;, ώσπερ ίππον, οίκοι συνέπαιζεν* όφθείς δέ 
ύπό τίνος τών φίλων παρεκαλιι μηΟενί φθάσαι πριν 
αν χαί αύτός πατήρ παίδων γενηται. » Παράβ. Αποφθ. 
Λακ. 70 . —  Αι’λιαν. Π. ίς .  ΧΗ, 15 .

Ά λλω ς τε έφρόντιζον πολύ έπί παρουσία τών παι
δίων νά φυλάξωσι τήν τιμήν τ ω ν  οτι δέ και οι γονείς 
ένώπιον τών παιδίων δέν παρεβαινον τήν άμοιβαίαν 
αίδώ βλέπομεν Ικτίνος χωρίου παρά θεοκρίτφ ( Είδ. 
XV> 1Ι·) ®που  ̂ Γοργώ είς τήν Πραξινόην άνομαζου- 
σα» τον άνδρα της φθονερόν χαχόν λέγει*

Μι) Λέγε ιόν τεόν άνδρα τοιαΰτα Λ ίωνα
τώ μιχχώ παριόντος.

καί έπί τούτοις ή Πραξηνόη έκφωνεΐ πράς τον παΐδά 
της.

Θάρσει Ζ ωπνρίων, γ.Ιυχεηην τέχος, ον Λέγω άπφνν.

Ώς μέσον σωφρονιστιχόν συσταίνει ό Πλάτων (Νόμ. 
V) κατά φυσι«άν /,όγον ιδίως τά νονθετει>, καί έτι 
μάλλρν τό καλόν παραδειγμα* άλλ i τή άληθεία αί 
πληγαί δεν ήσαν παντάπασι τά τελευναϊον μέσον* καί 
ό Ιίρωταγόρας λέγει παρά Πλάτωνι, κα ί μάλιστα έπι- 
δοκιμαζων, είδέ μή ( πείθεται τό παιδι.ϊν ), ώσπερ ξύ* 
λον διαστρεφόμενον καί καμπτόμενον εινθύνοοσιν άπει- 
λαΐς καί πληγαΐς. » Αί πληγαί πολύ συχνά μνημο
νεύονται· έπαιον δετά παιδία μέ σανδαλια, ή μέ κρη
πίδας. Λοιικιαν. Φιλόνζ 18. « Έπει σανδάλω γε 7 ρυ- 
σώ εις τάς πυγάς, ώσπερ τά παιδία, τ αίεσδαι άξιοι 
άν είιν οί άπιστοΰντες. Καί είς τά σχολ,εΐα ή συνήθης 
τιμωρία ήσαν αί πληγαί, καί καθώς ή pc ίόδος (ferula) 
άπό τά σχολεία τώ» Ρωμαίων είναι γ νωστή, οδτω 
καί ό Πλούταρχος ( π. τ. ύπά τ . θείου Νόμ. βραδ. 
τιμωρ. 1 6 ) λέγει, « ούδέ μνημονεύει, ό τ ι καί διδά
σκαλος παίδων, έ<ός χαθικόμενος, έτέρους ^νουθέτησε.»

Έκτός τούτων είχον και παντοΐα φόβγ|τρ« καί μύ
θους διά νά άποτρέπωσι τά παιδία άπά τά κακόν, ή 
κατά τήν κοινήν φράσιν άπά τρέλλας, καί νά τά φέρω- 
σιν είς εύπείθειαν. Ένταΰθα άνήκουσιν ή ’ Ακ> ώ καί ή 
Α λφιτώ , οντα φανταστικά, περί τών όποίιον ΐ)ύδ’ αύ
τοί οι ίδιοι είχον ευκρινή τινα ιδέαν. Τάς μνημονεύει 
δε ό Χρύσιππος παρα Πλουτάρχω ι( π. Στ'ωΪΛ έναντ. 
15), μεμφόμενος τ.,ύς άποτρέποντας τά παιδία έκ 
τοΰ κακοΰ διά προτάσεως τών θειων τιμωριών, « ώς 
ούίέν διαφέροντα τής Ακκοΰς και τής Άλ.φιτοΰ<;, δί 
ών τά παιδάρια τοΰ κακοσχολεΐν αί γυναίκες άπείργου- 
σι. » Τοιαΰτα τής φαντασίας γεννήματα είναι ή Λά
μια, ή Μορμώ, ή Μορμολύκη κ.τ.λ. Στραβ. Α. 2, 6. 
« Τοΐς τε γάρ παισί προσφέρουν τούς ήδεΐς μ.ίθους 
είς προτροπήν είς αποτροπή/ δέ τούς φοβερούς’ ήτε 
γάρ Λάμια μΰθός έστι, καί ή Γοργώ, καί ό Έ(>ιάλ*” 
ιης, καί ή Μορμολύκη. s Ενταύθα άνήχει καί ή ”Έ μ- 
πουσα, άλλ’ αύτή οο·)χέειαι μέ τήν Λαμίαν, ή ώς 
περιληπτικόν προσηγορικόν σημαίνει συγχρόνως κα ί τήν 
Λαμίαν. 'Οποίαν <ϊέ ιδέα* είχον περί αύτών οί άρχ,αΐοι, 
πληοοφορούμεθα έκ τής παρά Φιλοστράτω ( β. 'Αι:όλ- 
λων, 'Γυαν. j y ,  2 5 )  περιγραφής.* ■ ή χρηστή νύμφη 
μία τών Έμπουσών έστιν, άς Λαμίας τε καί Μορμο- 
λυκίας οί πολλοί ήγουνται- έρώσι δ αύται ούκ άφρι^δι- 
σίι·>ν μέν, σαρκών δέ, καί μάλιστα άνθρωπείων έρδ σι, 
καί πάλλουσι τοΐς άφροδισίοις,οΰς άν έθέλωσι δαίσασί αι. 
παράβ. VU1» ^ καί Λιβάνιον έν β ω Αίσχίνου, έιθα  
λέγει περί τής μητράς αύτοΰ. Ταύτην δ' έκ σκοτεινήν 
τόπων τοΐς παισί καί ταΐς γοναιΕί όρμιβμένην Έ μπαυ- 
σα« ονομασθήναι, έπει νυκτερινόν φάνίασμα ή Έμπου- 
σα.» ίδ. χαί Δημοσθ. π. Στεφ. Ό λα ταΰτα τά φόβητρα 
ώνομάζοντο μέ εν γενικόν ονομα μορμοΛνχεϊα, παρά 
δέ τώ  Εύ'ϊταθίω ( Όδυσσ. Α. 1 0 1 ) χαί βρίχεΛοι. 
Έ ν παράδειγμα μητράς φοβεριζούσης οΰτω τά παι
δίον της άπαντώμεν παρά Θεοκρίτω (χν> 4 0 ), άποβ



ή Πραξι νόη θέλουσα να ΰπάγιρ εξω, προς τά κατόπιν 
αΰτή; τρεχον χαί χλαΐον παιδίον λ έγε ι,

—  Ούχ &ζ<Λ τό, τέχνοτ ' Μοομω, δ ά κ η ι ίππος.

Αάχρνα, δσσα θέΑεις' γωΛόν Β ού δ ε ι σ ι γενέαθαι 
Παραβ. Εύστάθ. είς Όδυσσ. Ν, 2 40 . τό άναμορμύ· 
ptiv, έξ ου χαί ή μυθική Μορμώ πλάττεται, δαιμόνιόν 
τ ι φοβερόν. —  "Οτι διά τοιούτων μορμολυκείων ί; δει
σιδαιμονία ηίξανε πολύ, είναι φυσικώτατον, άλλά περι 
τούτου άλλοτε..

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

(  Έ ί  Αναγνώσεων. /

Λουδοβίκος δ l \ f. έφοβεϊτο τόσον τον*θάνατον, ώ -e  
διέταξε νά μή ζητώ ιιν εί; τάς προς τόν θεόν ύπίρ 
αύτοΰ δ ιή ϊϋ ΐς άλλο τι, ή τήν υγείαν. Παρευρεθείς δε 
ποτε είς τ ί ν  ναόν τοϋ Αγίου Εϋτροπίου, χαί άκούσας 
τόν ίερεα οεόμενον υπέρ τής υγείας τής ψυχής xai 
τοϋ σώμα roc αυτοΰ —  « Μή ζητής παρά τοΰ ‘Αγίο^ 
» πολλά ιεράγματα συγχρόνως, τω είπε, ά ; δεηθώμεν 
» υπέρ τής υγείας τοΰ σώματος κατά τά παρόν, καί 
* ά ; ά:?ήσωμεν τήν υγείαν τής ψ ιχής δί άλλην δέηυιν.»

—  ’Ο ,τι άδυνατεΐ πολλάχις νά πρσξ/ι έ μέγας νοΰς 
τοΰτο πράττει μετ’ επιτυχίας έ τυχών. Φαβρίκιος 
Χ-λδανάς άριστος ιατρός προσεκλήθη ποτέ εις τήν οΐ 
χίαν χωρΓ.κοΰ, είς τοΰ δποίου τόν οφθαλμόν είσήλθε» 
Ικ περιστάσε*»; τεμάχιον σιδήρου. ’Επειδή δέ τό τε -  
μάχι-jv ητο μικρότατον χαί διέφ*υγε τήν λαβίδα, S 
ιατρός ήδημόνει άπορων περί τοΰ πρακτέου. Ά λ λ ’ ή 
γυνή αύτοΰ λαβοΰσα ισχυρόν μαγνήτην και πλησιάσασα 
αυτόν είς τόν όφθαλμόν άφήρεσε τόν σίδηρον τόν ό- 
icjiov ό επιστήμων άνήρ τη ; ·  έπροσπαθει ματαίως νά 
σολλάβνι χατά τοΰς χειρουργικούς χανόνας.

—  Φιλόσοφός τις νεωτερος είπε* α ή ανθρώπινος 
ζωή δέν ε?/αι είμή δραμα τό όποιον δέν μάς ενδιαφέρει 
τόσον διά τήν διάρκειάν του, όσον διά τήν πλοκήν του' 
τελείωσον αΰτά δπου χαί όταν θέλ^ς, άλλά πρόσεξον 
νά κάμτις τήν λύσιν του επ ιτυχώς.»

—  Συνέβη έν Σουηδία τό άχόλουθον τραγικόν συμ
βάν έπί Ίωάννου Β'. Παρίστανον είς τό βέα 
τρο» τά πάθη τοΰ ΧρίίτοΟ" ό δέ υποκριτής οστις 
εμελλε νά κτυπήση διά λόγχης τήν πλευράν τοΰ Ές-αυ- 
ρωμένου, υπό τοϋ πάθους οίστρηλατοΰμενος έ/έπηξεν 
άληθώς τήν λόγχην είς τήν πλευράν τοΰ συναδέλφου 
του. ‘Ο πληγω&είς κατέπεσεν άπό τοΰ σταυροΰ, άλλά 
διά τοΰ βάρους του ε’φόνευσ* τήν παρά πόδϊς τοΰ 
οταυρ^ΰ ΰποκρίτριαν, ήτις παρίστανε τό πρόσωπον της 
Μαρίας. Ιωάννης ό Β’. οστις ητο παρών, όργισδείς 
«ίτε διά τδν θηριωδίαν, είτε διά τήν άνεπιτηδειότητα 
■τοΰ ύποχριτοΰ, όρμά χατ’ αύτοΰ, χαί τόν άποχεφαλίζει

διά του ξίφους του. Τοΰτο ΐδόντις t! θεαταΐ οίτινες 
ήγάπκν τόν ύποχριτήν βύτόν ώ ; ίχανώτερον πάντων, 
χαΐ παροξυνίέντες διά τήν τοΰ Β*σιλέως αυστηρό
τητα, όρμώσι κατ'αύτοΰ καί ιόν φονεΰουσι.—  Τρβγι- 
κωτέραν λύσιν δέν έλαβε» ίτως άκόμη χάμμία έπϊ 
σκηνής τραγωδία.

Ο Δ ;ύ ; Μ α,αρΐος ηθέληιέ ποτε νά άποσπάσ5 
του; εμπροσθιους οίόντας τών θυγατέρων του, διότι 
έφοοιίτο, έπειδή είχο< ουτου; ώραι«υς xat λευκού,μή. 
πως διά τοΰτο έπαρίΐώοι και ματαιορρονήσωσι ! — Τί 
φρονείτε, Κυρίαι μου, σείς αίτινες έχουσϊΐ καλούς 
όδόντα, γελάνε συχνά, περί τοΰ Δουκός τούτου ;

Ο Ιησουίτης ‘ Ιερώ/υι/ος Πλάντος έιταΐνών τ ή ν  

μοναστικήν *,ωην εις ενα λο> ον του, παραβάλλει αύτήν 
μέ τούς όίόντα; ! !  ! « Οί όδόντε; είναι λευχοί, λέγει, 
άρα είναι τό σύμβολον τή; άγνότητος κ»ί καθαρότητος 
ήτις πρέπει να χαρακτηρίζΐ) τού; μοναχούς. Οί όδόν· 
τες δεν εχουσι σάρκα, καί c\ άληθ.ΐ; μοναχοί άπηρνή- 
θησαν τήν σαρκα καί το αίμα. Οί όίόντες είναι στο
λισμός τοϋ στόματος, χαί οί μοναχοί είναι τό κόσμημα 
τής Εκκλησίας. Οι ύγειείς όδόντε.- διαττροΰνται εις τά 
κοιλώματα αυτών, xai ce αΛηθεΓς f/ova'^oi μίνου7ΐν

τα χελ(α των. Οί ο5οντις ίιαιροΰντες τήν τροφήν 
6οηθοΰσι τήν χώνευσιν, ές ής διατηρείται καί πηγάζει 
ή υγεία τοΰ σώματος, καί οί καλοί μοναχοί μελετώσι 
καί χωνεΰουσι τάς άληδείας τοΰ Εΰαγγε/ίου διά νά 
δρεψωσι μετά ταΰτα τούς πιστούς. » Τήν παράδοξον 
®μως ταυτην παραβολήν παρωδών τις δύναται νά (ίπΐ) 
δια τους περισσοτέρους Μοναχούς τών διαφόρων έθ-ών.

» Οί όδόν τες ε?ναι σκληροί, και ή καρδία τών Μονά
χων είναι σκληρά πρός πάντα δυςυχή μή δυνάμενον νά 
χαταταχδή μεταξύ τών Μοναχών.

» Οί όδό ντες μετά τά γεΰμα μέ^ουσιν αργοί, χαί οί 
μοναχοί σήαερον μετά τά γεΰμα καί τά δείπνο*, υ- 
μνοΰσι τόν Κύριον έν όκ»ηρία, δπνφ καί δνείροις.

» Οι όδόν τες πολλάκις φθείρονται ύπό σκωλήκων, 
καί οί μοναχοί πολλάχις κατατρώγοντα: υπό τοΰ σκώ- 
ληκος τών παδών καί ιδίως τής φιλαργυριας.

» Οί όδίντες είναι τά τρομερά οπλα τοϋ Κάπρου, 
τοΰ ’Κλέφαντος χαί άλλων Θηρίων, καί οί μοναχοί έ- 
χρησιμευιαν πολλάκις ώς τρομερά οπλα τοΰ φανατι
σμού καί τής άδειας, τοΰ δειποτισμοΰ καί τής όχλο. 
κρατιας, καί άλλων τρομερωτέρων Θηρίων.

» Οί όδόντες είναι όργανα τής κεφαλή;, καί οί μο· 
ναχοί σήμερον γίνονται πολλάκις τυφλά όργανα τών 
ηγουμένων, καί προηγουμένων των.

» Οί όδόντες είναι αναίσθητοι εΐς τούς λοιπούς τοΰ 
σώματος πόνους, xai οί μοναχοί μένουσίν αναίσθητοι 
είς τής Κοινωνίας τά άλγη καί τάς συμφοράς.

» Οί όδόντες διαιρούνται εΐς τομίΐς, χννόάοηας, καί 
μασσητήραζ, καί οί Μοναχοί δύνανται νά διαιρεθώσιν 
είς χΑιπτομοναχονς (το ύς  λάθρα μέρος τών εΐσοδη· 
μάτων τοϋ Μοναστηριού εΐς τά ίδιον βαλάντιον θησαυ- 
ρί,όντας), εΐς σχνΑομοναχους ( ιο ύ ς  δάκνοντας er 
Κνρίω πάντα ομοιόν των ) καί είς άΑιθομοναχούς 
τους άλέθοντας κα! αύτάς τάς πέτρας διά τήν συ·/, 
τήρησή καί πλουτισμόν άλλων μοναχών.

■ Οί όδόντες.............................................   κ. τ· λ.

* Μο! κακοφα’νεται διότι δέν ζή ό Πάτερ■ Ιε
ρώνυμος διά νά έξαχολουδήσ·» μετ’ αύτοΰ την παρα
βολήν τώ>" oJdricor μέ τονς μοταχούς έγώ ύ έΑά~ 
2'ιοτος ι^ού.Ιος τοο θεο»’.

— Γυνή τις έ?έετο χαί ι»αρ*<άλει τόν θεόν μεγάλη 
τή φωνξ έ*ΐίς τοΰ Να^ΰ ύπέρ τής υγείας καί μακρο- 
βιό^ητος τοΰ άρχοντος Μαδών τοΰτο ό άρχω* έχά. 
λε»ε> αύτή* καί τή> ήρώτησε διατί έδεετο υπέρ αΰτοΰ 
έν ω δεν είχεν άφορμήν. —  Κύριε, τώ ειπεν, ή γυνή, 
*ύ ε’.σαι ό τρίτςςάρχω/ ό τή/ Πατρίδα μου κυβερνών· 
μαδε δέ ότι έν καιρώ τοΰ πρώτου άρχοντος εΐχβν 
τέ-ισαρας αγελάδας, έβιασ8ην δέ νά δώσω τήν μίαν,ήν 
οί τής έξουίΐας άνθρωποι ελαβον βιαίως, διά τήν 
θυτίαν ήτις έγένετο ύκέρ τής άρχοντείας του. Τό 
κραγμα μ’ έ}.ύπησε πολύ,διά χαί παρεκίλεια τάν θεόν 
νά μέ έκδκηδή καί νά μά; άπαλλάςη άπά τοιοΰτον 
άδικον άρχοντα. Ό  θεάς είσή<ο«»ε τή ; δεήσεώ; μου, 
καί κατέταξε/ εί; τάς σκη*άς τών δικαίων αύτό', τον 
διεδέχδη δέ ό υίό; του· άλλά κατά τήν άναβλσιν και 
τούτου είς τήν άρχήν οί άνθρωποι τής έξουσίας, λόγψ 
συμποσίου, μοί άφήρεσαν χαί δευτέραν άγελαδα. Ιΐροσε 
τρεξα πάλιν είς τάν Κύριον, έδεήθην, καί έζήτησατήν 
τιμωρίαν τήν οποία» ίελαβεν δ πατήρ. Ό δίκαιος θεά. 
πάλιν εΐσήχουτε τή ; δεήσεώς μου κατατάξας καί 
τ ίν  υ:όν έν χόλπ«:ς’Αβραάμ. ’Ανέβης δΐ είς τήν’Αρχήν 
ού ό άρχων σήμ«ρον. Μαθε δμως ότι έ* άγνοια σου, 
οί άνθρωποι καί υπουργοί σο'ί μοί άφήρεσαν, λόγω φό
ρου, καί τρίτην άγελάδα, ώστε έμεινα μόνον μέ μίαν 
έν ώ ε?χον τέσσαρας. Ζήσε λοιπόν, Κύριέ μου, ζήσε 
χαί βασίλευε εί; αιώνα τόν α^αντα, διά νά μ.ή μοΰ ά 
φαιρέσωσιν οί υπουργοί τοΰ διαδόχου σου καί τήν τελευ* 
ταιαν αγελάδα μου τήν μόνην έλπίδα τής πτω χή ; καί 
πεινώσης οικογένειας μου.

Ό  μΰθος δηλοΐ ότι . . . —  τίποτι δέν δηλοϊ I

Θ. Γ. Ό ρ(par ίδη ς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

Αφ ου διά Β. Διατάγματος άναγνωσθέντος τήν 
4  Νοεμβρίου εχηρύχθη ή Ιναρξις τής νέας Νομοθε
τικής Συνόδου, έγένετο κίνησίς καί σπουδαρχία με 
γάλη περί τής Προεδρίας τής Βουλή;. Τό ΰπουρ- 
γεϊον είχεν ίδ ον υποψήφιον. Οί δέ έτεροφρονοΰντες 
έπροτειναν καί ύπερασπίσθησαν ώς διάσημον κατά 
πάντα καί Ιστορικόν άνδρα τον Κ. Α. Μεταξαν, Πρέ- 
οβυν τής Ελλάδος έν Κωνσταντινουπόλει. ‘Η δόξα 
του όνοματος, ή εύγένεια τοΰ χαραχτήοος χαί τά πολι
τικά φρονήματα τοΰ άνδρός Ιδ.δον ελπίδας έπιτυχίας 
εις τοΰς κατ’ αΰτήν τήν περίστασιν αντιπολιτευό
μενους άλλά τό αποτέλεσμα, άφ’ ου έταλαντεύθη

τή πρώτ^ ημέρα, άνέδειξε τή επαύριον Πρόεδρον τόν 
Γραμματέα τή; Βουλής Κ. Ε. Παρίσην, λαβόντα 56 

ήφους άντί τών 49 τοΰ Κ. Μεταξά.
Γνωρίζοντες τήν δραστηριότητα καί φιλοτιμίαν 

τοΰ Κ. Ιΐιρίση έλπίζομεν οτι θέλει έπιμεληθή παν- 
τοιοτρόπω; νά δι/αιώίΥ) μέν τάν ζήλον τών πολιτικών 
φίλων τοι), »ά δυιωπήιη δέ χρόνου ποοϊόντος διά πα . 
τριωτικών πράξεων καί τούς άντιπαλαίσαντας αύτόν 
έκ διάφορά; φρονημάτων συναδέλφου; του ι[Ι *?χ.ή 
τιμα τάν άνθρωπον ούχί όλιγότερον πιρόσο* ό άν. 

ωπος τήν άρχήν 
Αντιπρόεδροι δέ έψηφίσθησαν τής μέν Βουλής ci 

iK . X. Χρηστόπουλος κα: Δ. Ζώτος, τή; δέ Γερουσίας 
οί Κ. Σ. Καλογερόπουλος καί Α. Μοναρχίδη;.

ΑΙΩΝ. —  Κατακρίνει τήν Κυβέρνησιν ώς βου- 
λευομένην [δήθε-] νά παρερμηνεύση τό 40  άρθρον τοΰ 
Συντάγματος· έπειτα άπαριθμεΐ έξ όνόμαιός τινας τών 
ψηφηφορησάντων κατά του υπουργείου καί υπέρ τοϋ 
Κ. Μεταςα διά τώ* έςή;.

« Φίλοι πιστοί τή; πατρίδος Ζαήμη, Π. Δελιγιάννη, 
Καλλιφρβνδ, Περρυτή, Χρυσα*θόπουλε, Βιλαέτη, Α. 
X. ’Αναργύρου, Ν. X. Άναργύριυ, Δαμιινέ, Σαγρέδε, 
Δρόσε, Σταυρ ανέ Καπετανάχη, Αυγερινέ, Χουρμούζη, 
'έν’ ώ εύρώσε εκεί καί κρινώσε) Μήτσε, Δεμάθα, 
Κουμουνδουράχη, Πετρινέ, Δαγρέ, Προβιλέγιε, Κα
στανά, Κίμων χαί λοιποί έχ τώ* 49 μαρτύρων τής 
τιμής χαί τοΰ καθή<οντος μή άμφιβάλλετε ότι Ινετυ- 
πώ ιατε εαυτού; τή 6 Νοεμβρίου εικόνα πατριωτι
σμού καί γενναιόιηϊος πολιτικής είς ολας τάς έπερ- 
χομενας γενεάς. Άσπασθέντες άλλήλους τόν ύπέρ πα* 
τρίδο; άσπασμάν μετά τοστΰτα διδακτικά μαθήματα 
εμμένετε, δποΐοι έδείχδητε, άτρόμητοι διά τήν άγάπην 
καί τήν τιμήν τής πατρίδο;. (1)

Σείς, δέ Τσόχρη, Πούκουρα, χαί λοιποί ά- 
πέΧϋ^τε εΐς τά πϋρ τό έξώτερον τά ήτοιμασμένον τώ 
διαβό/ω χαί τοις άγγέλοις αύτοΰ" έχεΐ έσται πολύς 
μετ’ όλίγον ό κλαυθμός χαί ό βρυγμάς τών όδόντων 
υμών ! έχεΐ !κρί*ατε τόν άξιον τοΰ ό/όματος υμών 
τάφον ! »

ΑΘΗΝΑ, —  ‘Η Κυβέρνησις έλαβ* πρ? ήμερων
άντίγραφον τής πράξεως τών τριών συμμάχων δυ
νάμεων έπί τοΰ σπουδαίου ζητήματος τής διαδοχής·

( \ )  Πόοα ό π ’ματα βΑέπομεν εντανθα τηνάΑ.ίως 
άναφερόμεΥα, τά όποια ήθε.ίο>· διαπρέψ-ει tic  δ ια 
φόρους βαθμούς τής διοιχήσεως τώτ πραγμάτων !  
χαθώς ό άζιος ίγδό ζ(υ  πατρός xai πεπαιδευμένος 
χαι συνετός Ζαήμης, ό συμποΑίτης τοΰ Αράιον 
χαι νομικός Χρυσανβόποη.Ιος, εμπε/poc τήΐ υπηρε
σίας d εΑιγιάννης, ό είΛιχρινής χαί γενναιόφρων  
ΚαΛΑιφρονάς, ό περίνους χαι Αογιχώτατος Jp o ” 
σος, χαι Λαμιανός ό άχατάπΑηχτος ρήζωρ τής Βου- 
Αης Χονρμούζης, ό πρώην Εγέτης χαι άγαθός Λε- 
μάθας xa i Λοιποί. ΑΛΑ ό εΰστογος rove xai ή άναθή 
χαρδία ιοΰ ΒασιΛέως δέν τους παραδΑέπει ίσως 
οΰτε σήμερον' διότι oi άχρογωνιαϊοι Λίθοι εχουσιτ 
έχ φύσιωςπροωρισμένην τήν χρήσίν ζων.



άλλά δέν τ ί  έδημοσίιυσεν «σε'τι. Κ ατ’ αυτήν τήν 
πραξιν ίίς  τήν πιρί Βατίλείοτς τή^ 'Ελλάδος συνθήκην 
τβΰ 1832 προστίβεται ώ ; μέρος άδιάσπαστον καί τά 
4 0  άρδρίν τοΰ Συντάγματος, to όποιον έπιβάλλει 
εις τάν διάδοχον τό Ανατολικόν δόγμα- προστίδεται δέ 
*p*oeTt **ί τό Γ. ψήφισμα- τό άναγορεΰον άντιβα*ιλεα 
τήν άνασσα» Αμαλίαν μετά τήν χηρείαν τη ; έν 
«άση περιπτώσει απουσία;, ή ά<ηλικειότητος τοΰ νο
μίμου διαδόχου. ‘II πραςις δέ αΰτη υπογεγραμ
μένη παρά τών δυνάμεων άναφέρει είς τό τέλος ότι 
έν διαττήματι εξ εβδομάδων θέλουσι τήν ύπογράψει 
«αί οί Πρέσβεις τής Βαβαοίας καί τής 'Ελλάδος

—  Κατά τήν (Γαλλικήν) εφημερίδα τών Συζητή
σεων ά έν Μονάχω πρέσβυς Κ. Κ. Σχινας εστάλη 
έσχάτως “είς Βερολΐνον μέ τήν Ικθεσιν τοϋ Βαβαρικοΰ 
οίκου περι διαδοχής τοϋ θρόνου τής 'Ελλάδος, ετζιρορ- 
τισμενος νά έπικαλισθή τήν ύιτέρ αύτοΰ συνδρομήν τής 
Πρωσσίας. Ή  «ίδηη; αύιη δέν έπικυροί τουλάχι
στον τά διαδιδόμενα υπό τοΰ υπουργείου οτι οί πληρε
ξούσιοι τών τριών μεγάλων δυνάμεων πιριωρίσθησαν 
είς τήν πραξιν τής 13|25 Οκτωβρίου.

—  Τό πλήρωμα τής ναυαγησάση; ’Αμαλίας δι» 
λύθη, τό δέ σκάφος κατασύντριβε·* καί μή δν si; κα- 
τάστασιν νά έπισχευϊσθή άφεθη εις τήν διάχρισιν τών 
κυμάτων.

ΕΛΠΙΣ. — Δι άρθρου πλήρους πολιτικής περι- 
νοίας καί εΰγενώ* φρονημάτων, άλλά παράβολου καί 
καινοφανούς περί τον τροπον τοΰ συλλογίζεσαι, υπο
γεγραμμένου δέ Ρ. συζητεΐ ούχί αόνον τό περί δια
δοχής ζήτημα, άλλά καί τήν έ/εστώσαν κατάστασιν 
καί τ^ν μέλλουσαν τής ‘ Ε/.λάδος.

Ή  ελευσις τής συ-θήκης, λέγει, ή:αίωσε τήν ομ ί
χλην τοϋ διαδοχικού ζητήματος, ώ ;τ ε  δυ*άμ»θα ό- 
πωσοΰν νά διοπτεύ^ωμε/, άπέδκξε δέ χαί τήν άπά 
την τών ζηλωτών τοο Βϊυαρικοΰ οίκου βεβαιού'των 
προώρω; τήν τελείαν τοΰ ζητηματο; διάλμσ.ν χ ί: τήν 
παραδοχήν τοΰ Άδαλβ^ρτου ώ ; βαπτισδησομέ>ο·>, 
δταν επιστή τής βασιλείας ή ώοα.

Τά έν Λο • δίνω συνεδρίαν τών πληρεξουσίων της| 
τριπλής Σνμμαχίας άπεφάσισε διά νέα; πράςεως 
1. τό ανατολικό» δόγμα τοΰ δ<αδό/ου, όστιςδήποτε 
τύχη. 2. τά δικαίωμα τής άνιιβασιλίύσεως άπυδοθέ* 
είς τήν Βαϊίλισσαν 'Αμαλίαν.

Τή* πραξιν ταύτην υπέγραψαν μέν οί εΐρημένοι 
πληρεξούσιοι, ήρν/ίθησαν δέ νά ίιπογράψωϊΐν 6 μέν 
πρεσβυς τής ‘ Ελλάδος ώς μή Ιχων πληρεξουσιότητα, 
έ οέ τής Βιβαρ'.ας ώς θεωρώ* τοΰς εν τή συνίή*ι; 
δρους εναντίους ιίς  τούς σκοπούς καί τά συμφέροντα 
τοϋ Βαβαρικοΰ οίκου.

’Αλλά τις ά δριστιχάς διάδοχος, πότε θέλει άναδε- 
χδή τά ανατολικόν δόγμα ; Καί τά δυο ταΰτα ζητή 
ματα μένουσιν είσέτι εκκρεμή.

Βέβαιον ομως τουναντίον υπάρχει δτι τά διπλω 
ματικάν συνέδριον δέν ελαβεν εως τότε ύπ ' 5ψιν τό 
πρά 15 ημερών ήδη ΰιτοβληθέν εις αυτά πρόγραμμα 
τοΰ Βαβαρ.χοΰ οικου, τά δποΐον «ροτδιορίζεε καί τάν 
διάδοχον καί τήν έιτοχήν τής παραδοχής τοΰ ανατο
λικού δόγματος.

Άρα τά Σκνι}ρ[ον δέν έδεχδη τού; opouj τοδ 
προγράμματος αΰτοϋ' φαίνεται δέ τουναντίον οτι 
σκοπεύει νά προβή εις πιραιτέρας διαπραγματεύσεις.

Διά τοΰτο καί ή ‘ Ελλ. Κυβέρνησις προσικλήθη νά 
διορίιη εϊδικάν πληρεξούσιον όπως παρευρίοκηται εις 
τά ; μελλούοας συζητήσεις.

Διά τοΰτο προσέτι ό πρέσβυς τής Βαβαρίας Κ. 
Σεττο;, άν καί ήτο έφωδιασμενος δΐ ειδικής πληιεξου- 
σιοτητος διά νά υπογραφή τήν έκδοθεϊσαν ου*θή<η', 
άπβ ΓΕοιήΟη τόσφ μάλλον, οσω ή καδιέρωσις τοϋ περί 
άντιβασιλεύσεως τής άνάσσης Αμαλίας ορου άπήρεσκεν 
ά*έ<αθε* είς τά» Βαβιρικάν οίκον, ώς λέγεται.

Ούδέν λοιπόν είσέτι όριστικάν χαί βέβαιον περί δια
δόχου ! ! πάλιν δέ καί είς πο'ύν ίσως ετι καιρόν πρέ
πει νά άποβλέπωμεν εις τήν θάλασσαν, περιμένοντες 
διά νέων άτμοκινήτων τήν τύχην τοΰ μέλλοντος τής 
‘ Ελλάδος,

Αλλ’ αί ελπίδες ήμών ήδη τούλάχιστον ένισχύονται 
καί νέον αύδι; άναλαμβίνομε* θάρσος ένθιιμούμ«νοι οτι 
συ»ιστώσαι αυτόνομον βασίλειον τήν ‘Ελλάδα αί Συμ
μαχικοί δυνάαεις μόνον σκοπό* είχον νά άσφαλίσωσι 
τήν ευτυχίαν τοΰ εθ»ου;, νά στερεώσωσι τήν τάξιν, νά 
άναπτύξωσι τά στοιχεία τής ηθική; καί υλικής ευ
πραγία; διά τών τεχνών, τοΰ έμπορίου χαί τής ναυ
τιλίας, νά προαγάγωσι τόν πολιτισμόν προσκαλούμε
νη; εις τά πράγματα τή ; νοημονεστάτης καί ηθ ικό 
τατη; μιρίδος, προστατευομένων δέ τών γραμμάτων 
%η επιστημών, ώστε ουτω νά τόν μεταφίρωσι xat 
«ί, τή< Ανατολήν.

Διά τοΰτο έ’ ήτησαν ώ ; Βασιλέα άνδρα κάτοχον 
παιδε α;,πλή;η εΰγε<ών αίσθηαάτων και /ρετών, όποιος 
ό Βασιλεύ; Ό5ων· έπειδή τά έθνη προάγονται μέν 
αυτομάτως πάντοίε, άλλ’ ή ήλικ ίω ιι; καί πρόοδός των 
βραδύ>εται ολοκλήρους αιώνας, ή επιταχύνεται εις 
•5λίγα Ιτη κατά τάν νοΰν καί τή* καρδίαν τών ηγε
μόνων, τού; όποιους έκλη3ώδ/;σαν, καθόσον δηλ. ου- 
τοι τύχωσι, φίλαρχοι, δύτπιστοι καί φιλοκόλακες, 
ή έμφρονε;, ειλικρινείς χαί γενναιόφρονες.

Αλλά κατ’ ούτήν τήν περίστασι» καί ό σκοπός 
τών δυνάμεων άπέτυ’/ε καί οί ελπίδες τοΰ έθνους 
ήρανίσθησα*- έπειδή άντί τάξεως έπικρατεΐχαί θριαμ
βεύει ή αταξία, ύποτρέφεται δέ ή ληστεία νεμομένη 
τάς έταργία ;, έκδιώχουσα τά κεφάλαια, άναστέλλουσα 
τά ; γεωργικά; επιχειρήσεις κοί έμπορίκάς συναλ- 
λ^γ*;, μαραινουσα δέ τος δυνάμεις τής κοινωνίας, ή 
μαλλο* φέοουσα παντοΰ τήν καταστροφήν Λαί τήν 
έρήμωσιν. Ά ντί δέ πολιτείας συνετής επικρατεί αφρο
σύνη χαί όβελτηρία, ή αδράνεια καί χοιόνωσις' οθεν 
οί πόροι τών δήμων διαρπάζονται, ή κακώς διαχειρί
ζονται, ή διαφθορά θυμιάζεται ύπό τών βουλευτηρίων, 
αί δημόσιαι λειτουργία! ά*ατίθενται εις τήν άμάδειαν 
και ανικανότητα- ίέν ΰποδάλπεται μέ* ή παιδεία, άλλά 
τιμαται ή άνεπιστημο*ησύ*η καί ή αμάθεια, οί δέ ο
λίγοι πεπαιδευμένοι καί ικανοί καί επιστήμονες περι- 
φρονοΰνται έν ά/^ρηστία, άλλοι λιμώττουσι, καί άλλο: 
αναγκάζονται νά άπέρχωνται είς τήν αλλοδαπήν πρσζ 
ευρεσιν πόρου ζωής, άντ’ αύτών δέ προκρίνονται έν 
πασιν οί άγύρται, οί έπιπολαιομαδεϊς, οί άηκανοι, 0ί

βίηματίαι· ά'ίτι δέ μιμήσιω? τών άληδώς καλών τή ;ι 
Εύρωπης, εί*ήχθη δια τίνος κιδηκισμοΰ ή πολυτέλεια,\ 
ητις φέρε» τός άνάγκας, αυται δέ τάς υποχρεώσεις, 
έξ ώ* προέρχεται ταπεινωσις το£ φρονήμα’-ος καί 
ακολούθως φόβο; έλεγ/ου τής διαγωγής τής Κυβερ- 
νήσιως τ^ύτέστι τυφλή άφοσίωσις είς τήν εξουσίαν. . .

Τά παν κειται εις τάς χεΓρας τών τριών δυνάμεων.
Έ9νη μικρά καί αρτισύστατα πρέπει νά λάβωσι τήν 
«θησιν (τοΰ καλοΰ) άπά τών άνω, οΰχΐ δε νά τήν κε- 
ριμένωσίνέχ τών κάτω,καδώ; συμβαίνει εις τά μεγάλα, 
ο του εύρίοκβνται και μεγάλοι χαρακτήρες έπιπλέοντες 
τοΰ χατακλυσμοΰ τή; γενικής διαφδορας" πρέπει λοιπόν 
νά καταβληθί) μεγάλη προσπάδεια ιίς τήν εκλογήν τοΰ 
διαδόχου.

Τά ελληνικόν έδνος δέλει διάδοχον, οστις νά μή y
ίλθη φέρων χαχάς £ξεις τώ* Ευρωπαϊκών αύλών, περι ισως δε καί τής δοξης του διάδοχος (1).
στοιχισμένο; άπό κόλακας καί άφωσιωμένοος, άλλ’ έ . *■*< ^  Αγγλίαν ανεγείρεται φερ.τρον περιλαμ-

< » ι» - ~ ν  ί  — Λ .^ ηη βανο» τον νεχρον γέροντος καί διαοοή

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΓΛΛΛΙΧ. Πορίεργός τΐς χαί οπανία πολιτικών 
περιστάσεων διαφορά αναφαίνεται σήμερον είς δύο 
ά»τίζηλα έκπαλαι καί άντιπολεμούμενα έδνη, εις ίύο 
ομόρους μέν κατά τά διάστημα, πολύ ομως ά « ’ άλλη- 
λων χατά τάν χαρακτήρα τή; Κυβερνήσεως, τοΰ λοοϋ 
τά ήθη καί τών θεσμοθεσιών τήν σταδερότητα άπεχού- 
σας χώρας.

Εις μέν τήν Γαλλίαν τφόντι « νυψοΰται σήμερον 
λαμπρός και περιφανής θρόνος, τάν δποΐον άλλεπαλλή- 
λως πολιτικαί δύελλαι χατεσύντριψαν' άναβαίνει  δέ 
αύτά* νεοφανής άνθρωπος, ά λλά  μεγάλου Ονόματος

χων συντεταγμένον τά σχέδιον τή; Κυβερνήσίω; του 
νά άναδέση τήν έκτέλεσιν εις τούς νοημονεστερους, 
ίΊΐστημονικωτέρους καί σπουδαιοτερους άνδρας τοΰ 
Ιδνους, νά άναθερμάνη τόν άποψυχρανδέντα έρωτα 
τών Ελλήνων πράς τά γράμματα, τάς έπιστήμ-ας 
καί τάς τάς τέχνα ;, περιποιούμενος τούς πεπαιδευ
μένους, άνταμείβων τά εργα καί έξασφαλίζων τά μέλ
λον αΰτών, νά περιποιηϋή τά υλικά συμφέροντα, άνευ 
ρίσκων τά αρμόδια μέσα πράς βελτίωσιν τής ίδ ιωτι- 
χής τών πολιτών περιουσίας, νά είσάξΐ) τάξιν είς 
τήν διοίκησιν τοΰ κράτους, κατοπτεύων ούχί τάς λε- 
πτομερείας τή; διοικητικής ένεργειας, αίτινες μένουσιν 
άδιόρατοι είς τάν οφθαλμόν του, άλλά τήν τήρησιν 
τών νόμων, διαμοιράζων τούς φόρους καί τάς προ
σόδους άνίλόγως καί προσδιορίζων τήν καταλληλο- 
τάτην αύτών χρήσιν, νά μή άφήση νά είσέλθη ούτε 
είς τά άνάκτορα, ούτε είς. τήν Κυβέρνησιν τό έλάχι
στόν ίχνος διαφδορας, νά άποσκορακίση τούς κατα 
χραστάς, νά άνοψώση τά πράς τήν άρετήν σέβας, καί 
τήν ύπόληψιν πράς τήν τιμιότητα, προσόντα, τά δποία 
χατήντησαν να δεωρώνται ήλιθιότης καί σχολαστικό- 
τη;· διά πάντων δέ τούτων νά καταστήση τήν 'Ελλά
δα καί ζαθΊαυΓην εύδαίμονα καί είς τού; έξω ομο
γενείς ζηλωτήν.

'Αν ά έπίδοξος διάδοχος συλλογιζόμενος τά βάρος 
τοΰ Έλληνικοΰ στέμματος χρί*η δτι δύναται νά τό 
βασ-άση, άς έλδη- άν δε παρουσιάζηται ώς ύποψή®ιος 
διάδοχος τοΰ ‘Ελληνικοΰ δρόνου μόνον διά νά βα 
σιλεύση καί νά επιδαψιλεύω τάς χάριτας τής Βασι 
λείας είς τ ίύ ;  πιστούς καί άφωσιωμένους, τότε καλή 
τερα νά μένη έκεΐ, οπου εΰρίσκεται, άφίνων τά έλλη- 
νικάν σκήπτρον νά περιέλδη εις άλλας χειρας έπιτη- 
δειοτε'ρας νά τά ©ipasoi καί άξιωτέρας νά τά λαμπρύ- 
νωσι.

ανον τον νεχρον γέροντος και ίιαοοητου στρατηγού, 
τοΰ Νέλσωνος τής ξηρας κατά τήν άνϊρίαν, πολύ δμως 
γενναιότερου κατά τά φρονήματα.

Είς τά Λονδίνον ένταφιάζεται μεγαλοπρεπώς b άδά- 
νατο; τοΰ Βατερλόου νιχητής, οστις έταπεΐνωσί τόν 
άποδανόντα Ναπολέαντα- οδεν τό έθνος οκυθρο)πάζει 
κοί πενθηφορεί, ά δέ άήρ άντηχεΐ ύμνους γοερούς xai 
βρηνωδίας τών μεγαδύμων Βρεττανών.

Είς τούς Παρισίους τοΰ*αντίον άνίσταται ώς έκ 
τοΰ τίφου άλλο; Νϊπολέων πλήρης ζωής κ»ί ελπίδων 
μέλλοντος' οθεν παντοΰ ακούονται άλαλαγμοι χαί φω- 
αί άγαλλιάσεω; ώς έπί έδν,χής εορτής καί πανηγύ. 

ριως,οί δέ κόλακες προσκυνοΰντες πάντοτε άνατέλλοντα 
τάν ήλιον γεμίζουσι τά β.βλία, τάς έφημερίδας τούς 
τοίχους τών οδών άπά έπαίνους καί εγκώμια.

’Εκεΐ τέλος πάντων νεκρική πομπή καί πένθος, εν
ταύθα δέ θρίαμβοι κα! παια ες καί μοιχαλική συζυγία 
αντίθετων πραγμάτων καί στέφανοι καί αψίδες τροπαιο- 
φάροι καί θεάματα πράς τέρψιν τοΰ χηνώδους όχλου.

Ή  Γερουσία τής Γαλλίας ένέχρίνε τήν άποκατά- 
στασιν τής αύτοκρατορίας διά ψήφων 86  πρός 87 ά- 
νηγόρευσε δέ αΰτοχράτορα τάν Ναπολέοντα, διδοΰίοι είς 
αυτόν τήν δύναμιν νά νομοθέτησή τά τή; διαδοχής· 
όθεν ό Γαλλικός λαός προσεκλήθη νά έκφράση τήν περί 
τούτων γνώμην του.

Τά δόγμα τής Γερουσίας διεκοίνωσε πράς τάν Να
πολέοντα ό άντιπρόεδρος αύτής οιά τώϊ ου-ήθων πάν
τοτε άνευφημιών καί κολακευτικών προσφωνήσω*, ό δέ 
Ναπολέων άπήντησε* εΰχαριστώ' αύτήν διά τόν πα
τριωτισμόν της ! καί ύποσχόμενος άφοσίωσιν ιίς  τάς 
έλευθερίας καί τά συμφέροντα τή; Γαλλίις, άνήγγειλε 
δέ προσέτι μετριοφρόνως οτι τά πνεΰμα τοΰ Ναπολέοντος 
διαμένει μετ’ αΰτοΰ, ό *οΰς του τάν δδηγεΐ καί ή σκιά 
του τάν υποστηρίζει καί ότι μετά τής Γερουσίας θέλει 
έργάζεσδαι πάντοτε ύπέρ τής πατρίδος.

(\  ) Ε ίς τήν δεκαπενθημερίδα το~> προηγουμένου 
τεύχους είπομεν α *Λν ό Ναπο.Ιέων βασ ιΐεύση  s 
παρε.Ίείφθησαν δέ δύο Λέξεις « xai ό υιός αυιοϋ » 
(  βααΛ εύση).



Ό  Μοράρος.

—  ‘Ο θείος τοΰ Ναπολέοντος 'Ιερώνυμος παρη- 
τήθη τη; Προιδρείβς τη; Γ ερ θε ί* ;, επειδή αύτός 5 
Ναπολέων θέλει προεδρεύει χαΐ αύτής καί τοΟ Συμ
βουλίου τή; Έ κιπραιεία; χατά τό νέον σύστημα

—  Τά ’Αγγλικόν χοινοβοΰλιον συνήλθε τή» 4  9βρίου 
τήν ?έ 11 έμελλε νά παρευρεθή ή Βασίλισσα χαί *σ 
χηρόξι; τήν^εναρξιν τών νομίθετιχών Ιργων.

—  Ό  υπουργός τών Έξωτεριχών τής Όι*οσπό»δου 
«Άμ ιρίχής Βέπστερ άπέθανεν.

—  ‘Ο Κ. Κ ά'ίγγ επιστρέφει, ώ; λέγεται, πάλιν 
ως Πρέοβυ; είς τήν Κωνσ*αντΐνούποΛΐν.

—  Εί; ΙΙετρουπολιν άπεβίωιιν ό ναμίρ ίς τ :ΰ  αύ. 
τοχρατορο; δοΰζ τοΰ Αοϋ^τεμδεργ *?ι ες^δελιιο; τοΰ 
ήμετερου βαιιλέοι; άρεις t0pfava Τΐέντβ τέχνα τρία 
ά^ενα χαί ?υο θήλε».

—  Ά ντί τοΰ Άνθίμοι» «αυθέντος ίιωρίσδη νέος 
Π*τριάρχη; Κωνσταντινουπόλεως ό χαΐ άλ>οτε περι* 
χλίώ ; πατοιαρχεύσας Κ. Γερμανός, θεωρβΰυιε* ώς 
ευτύχημα τής χοινής μητρός ήαών, της Μεγάλης τοΰ 
Χρίστο) Έχκλησίας τό συμβεβηιός τοΰτο· Stott όλίγοι 
άλλοι τοσοΰτον έβτήθησαν τήν πσιδείαν χαί τά ριλαν- 
θρωπιχά χαταστήματα, αύτάς δίετήρβί πάντοτε χαί 
είσέτι δι»τηρεΐ ύποτρόιου; «ί; τε ιά γυμνάσια τών 
Αθηνών χαί τό πανεπιστήμι*ν αύτοΰ πρά πάντων θεο- 
φιλέ5taxsv χαί διά παντός άξιέπαΐνον έργον ύπήρξεν ή 
συστασι; της έν Χάλχη θεολο; ιχ?ς Σ'/ολής, διά τήν 
οποίαν χαι πολλά έξ ίδιων γρημ*ιων χυτέβι/ε χοί 
συχ5φαντία; ύπέοτη, διέμεινεν ΐομως πάντοτε σηθερός 
«αί ακλόνητος εις τού; άγαθοεργίύ; χαι γενναίους σχο- 
που; του.


