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ΧΡΟΝΟΥΣ.

Ηδη εν τινι προηγούμενη αριθμώ τοϋ συγ
γράμματος τούτου έξητάσθη τό αίσθημα τοϋ- 
το υπό την φυσιολογικήν αΰτοϋ εποψιν. ’Εν
ταύθα έρευνώμεν αυτό ΰπο την ιστορικήν, ζη- 
τοϋντες πώς έθεώρ/,σε τον έρωτα ή άρχαί,ότης, 
πώς ό ρ.εσαιών δ τε βάρβαρος καί ό χριστια
νικός, καί πώς οί μεταγενέστεροι τοϋ μεσαιώ- 
νος αιώνες.

Εν πρώτοις παρίσταται αυτη ενταύθα ή διά
φορά, μετάξι) τής αρχαιότατος και τών νεω* 
τέρων χρόνων,ό'τι ή αρχαία φιλολογία σχετικώς 
προς την νεωτέραν είναι λίαν φειδωλή εις τό 
αίσθημα. τοϋτο. Ενώ δηλαδή οί αρχαίοι είναι 
ανεξάντλητοι εις την έξεικόνισιν τών οικογε
νειακών αισθημάτων, οί νεώ’τεροι είναι τοι·̂  
οϋτοι εις την έκφρασή τοϋ ερωτος. Οταν λοι
πόν μεταβαίνωμεν από τών αισθημάτων τών 
αποτελούντων ττ,ν χαράν καί την ευδαιμονίαν 
της οίκογενείας, εις ίο πάθος, οπερ φαίνεται

γεννών την μεγίστην χαράν και την μεγίστην 
λύπην έν ττ, άνθρωπίν/) καρδία, μεταβαίτ 
νομεν έν άληθεία από τοΰ αρχαίου κόσμου εις 
τον νεώτεοον. Εις τους Ελληνας τραγικούς 
ποιητάς, παρ’ οίς έδικαιούμεθα ν’ άπαντήσωμ»^ 
άνεπτυγμένον τό αίσθημα τοϋτο, μικράν ό έ
ρως κατέχει θέσιν, και τό περ',εργότερον οτι 
δσω ό ποιητής είναι αρχαιότερος, τοσοϋτον ά- 
λιγώτερον ό ερως παρίσταται έν αύτώ. Ούδείς 
υπάρχει ερως παράτώάρχαϊκώ Αίσχύλω. όθεν 
καί ό Αριστοφάνης έ'ντινιαύταϋ κωμωδία,καθ*. 
ην παριστα έρίζοντας πρός άλληλους τον Α ι
σχύλον καί τον Εύριπίδην, θέτει εις τό στόμα 
τοϋ πρώτου τα έξης. Ποτέ δεν εθηκα έπΐ 
της σκηνής Φαίδρας και Σθενέλους, καί άγνοω 
ά'ν ποτε έ'ψαλον τους ερωτάς. τίνος γυναικός. » 
5  έ'οως έθεωρεϊτο ύπό τοϋ Αισχύλου ως αί
σθημα άνάξιον. να παρασταθνϊ εις τό δράμα 
καί εις την ποίησιν. “ ό. ποιητης, -λέγει προστ 
έτι, πρέπει νά.ρίψ-η. κάλυμμα επί τής κακίας 
καί να φυλαχθ^ ν’. άπακαλύψη αύτό η νά το 
παρο.υσιάα·/ιεις την σκηνήν. ό  ποιητής είναι 
διά την ανδρικήν ηλικίαν, ό',τι ό παιδαγωγός
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διά τήν vvjttιακήν. Δέν ττοεττεί. άλλο 
γωμεν, εΐμή ο,τι είναι ωφέλιμον. » 
η αρχαία τραγωδία ητον είδος τ ι έορτής έθνι 
κής και θρησκευτικής, ό έρως, ό έζασθενών 
και εκθηλύνων τήν ψυχήν, δέν ήδύνατο έν 
αυτνί νά κατέχτ) θέσιν. Π ’Αφροδίτη δταν 
άναφαινηται παρά τώ Αίσ^ύλω, δέν είναι ή 
ελαφρά εκείνη έπιπόλαιος καί ιδιότροπος θεός, 
ης τους νόμους άδει ό όβίδιος, άλλ’ είναι 
η αιωνία άρχή τής γονιμότατος, είναι ό θειος 
υπέρτατος λόγος της διαιωνίσεως των οντων. 
Τοιοϋτον είναι τό πνεϋμα τής αρχαιότατης 
τραγωδίας, ό έ'ρως παρίσταται έν αυτή ώς ό 
γενικός νόμος τοΰ σύμπαντος, οΰχί δε ώς άτο- 
μικον πάθος. 'Ο χορός καί οί θεοί ΰμνοΰσι 
τήν δημιουργικήν τοϋ έ'ρωτος δύναμιν, άλλά 
τά  πρόσωπα τοϋ δράματος δέν τολμώσιν είσ- 
έτ ι οΰδέ νά τον αΐσθανθώσιν, ούδέ νά τον έκ- 
φράσωσιν ώς αίσθημα γλυκύ συνάμα καί 
βίαιον.

'Ο Σοφοκλής μόλις ήδη παρεκβαίνει τοϋ 
αύστηροϋ τούτου κανόνος τής αρχαίας τραγω
δίας έν τή ’Αντιγόν·/ι. Τό άντικείμενον τής 
τραγωδίας ταύτης ητο καταλληλότατον εις 
έρωτικάς παραφοράς. Η ’Αντιγόνη, ην ό,Κρέων 
κατεδίκασεν εις θάνατον , άγαπαται υπό 
τοϋ Αιμωνος τοΰυίοϋ αύτοϋ, καί ό Α’ιμων 
προσπαθεί νά τήν ύπερασπίσνι κατά τοΰ πα- 
τρός του. Μ ή δυνηθείς δέ νά τό κατορθώσνι 
φονεύεται έπί τοϋ τάφου αυτής. Αν τό άντι- 
κείμενον τοϋτο έποαγματεύετο νεώτερός τις 
ποιητής, ό Αϊμων ήθελεν είοθαι βίαιος, άπηλ- 
πισμενος, μανιακός κατά τοϋ πατρός του καί 
κατά των διατάξεων αύτοϋ. Αλλ’ ό Σοφοκλής 
αποφεύγει τά  άπηλπισμένα ταϋτα αισθήματα 
μετά τίνος είδους φρίκης. 0  Αΐμων υπερασπίζει 
πολύ όλιγώτερον τήν γνώμην του,άφ’δτι προσ
βάλλει τήν άδικον καί άσεβή τοϋ πατρός 
του διαταγήν. Πλήν διατί ό Αί'μων δέν τολ
μά νά όμιλήσνι περί τοϋ έ'ρωτός του προς τήν 
’Αντιγόνην ·, διατί, ά'ταν τέλος ό πατήρ του 
λέγν) αύτω, δτι είναι δούλος μ ια ; γυναικός,

υπερασπίζεται κατά τής μέμψεως ταύτης ώς 
κατά τίνος ύβρεως, άποκρινόμενος, δτι δένόμι- 
λεΐ ή περί τοϋ πατρός του, περί έαυτοϋ καί 
περί των θεών τοϋ νΑδου ·, Διότι, ώς καί ανω
τέρω εΐπομεν, ό ερως παρά τοΐς άρχαίοις δέν 
είναι δικαίωμα, 8 ήδύνατό τις νά διεκδίκηση, 
διότι δ έρως δέν κατέχει θέσιν παρά τοϊς άρ
χαίοις έν τω δημοσίω βίω, καί διότι ενώπιον 
τοϋ λαοϋ τούτου τών πολιτών καί των ρη
τόρων, τά πάθη τοϋ είδους τούτου δέν είναι 
ούτως είπεΐν τοΰ συρμοΰ.

Οτως αίσθανθώμεν τοϋτο βαθύτερον, πα- 
ραβάλωμεν πρός στιγμήν τόν διάλογον τοϋ 
Αιμωνος μετά τοϋ πατρός του έν τή ’Αντι
γόνη τοϋ Σοφοκλέους, πρός τόν διάλογον τοϋ 
Φερδινάνδου ρ.ετά τοϋ πατρός του έν τή Αουΐ- 
ζ·/ΐ Μύλλερ τοϋ Σίλλεο. Ό Φερδινάνδος ύπερα- 
σπίζων τήν Αουΐζαν κατά τοϋ πατρός του, ος·’.ς 
θέλει νά τήν φυλάκισή ώς κόρην διεφθαμένην,
«Πάτερ μου, λέγει πρός αύτόν, εάν άγαπας 
κατ’ έλάχιστον τόν εαυτόν σου, άπεχε τής 
βίας* υπάρχει τόπος εις τήν καρδίαν μου, δπου 
τό δνομα τοϋ πατρός δέν εΐσέδυσέ ποτέ’ μή 
προχωοήσγς λοιπόν μέχρις αύτοϋ. Β Τέλος 
δέ δτε ό Φερδινάνδος έδηλητηριάσθη μετά 
τής Λουίζης, ο^ως συναποθάνγ μετ’ αυτής, 
ώς ό Αϊμων μετά τής ’Αντιγόνης, όποία δια
φορά γλώσσης τών δύο τούτων υιών, άμφο* 
τέρων γενομένων θυμάτων τής σκληοότητος 
τών πατέρων των I « Οχι, κράζει ό Αιμων, 
μή έλπίζης νά τήν ϊδω θνήσκουσαν ! ’Από 
ταύτης τής στιγμής δέν θέλεις πλέον μέ ίδεϊ. 
Ζήτησον δέ αύλικοΰς, ικανούς νά έπιδοκιμά- 
σωσι τάς παραφοράς σου. » Ό δέ Φερδινάνδος 
δεικνύων πρός τόν πατέρα του τήν Αουΐζαν 
νεκράν λέγει, « ϊδού βάρβαρε, δ καρπός τής 
έπιτηδειότητόςσου! *0 θάνατος έγραψε τό ονο- 
μά σου έπί τοΰ προσώπου τούτου, καί οί 
έξολοθρευταί άγγελοι θέλουσι τό άναγνώσει. 
Τό φάντασμα- ταύτης τής γυναικός νά σύρνι 
πάντοτε τά παραπετάσματα τής κλίνης σου 

δταν μέλλνις νά κοιαηθτίς,· καί νά θέτ·/ι επί σέ

Θ Α Λ Ε Ι Α ;

νά λέ- 
Επειδή
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την πεπαγωμένην χεϊρα του. II μορφή αύτής 
νά παραστχθή ένο’ιττιον τής ψυχής σου, όταν 
άποθνήσκης, καί νά διασκορπισνι τήν τελευ- 
ταίαν σου προσευχήν. Η εΐκων της να παρου- 
σιασθτί εις τό μνήμά σου, όταν μελλγς να άνα* 
στηθνίς, καί είς τόν θεόν όταν μελλη νά σε 

xoCvyi ! »

ίδού ή διαφορά τής ε/.φάσεως τοϋ πάθους 
κατά τήν αρχαιότητα καί παρά τοις νεωτε- 
ροις. Μετά τήν παραφοράν τχύτην τοϋ Φερ- 
δινάνδου, ρ,ετά τόν υιόν τούτον όστις άπο· 
θνήσκει καταροψ.ενος τόν πατέρα του, τό 
δράμα πρέπει νά τελειώστ,- καθότι τό πάθος 
ΰψωθέν εις τόν ύπερτατον ώχθμον τής βιας 
αύτοϋ, δέν δύναται πλέον νά εύρή έ/.ορασιν 
άνάλογον τοϋ ύψους αύτοϋ. Πρεττει άρχ εςκ- 
παντος νά κχτχοή τό προσ/.ήνιον. Παρα τω 
Σοοο/.λεΐ δε τουναντίον. Κατά τήν στιγμήν
ταύτην τής κρίσεως παρεμβαίνει πρόσω·.ον τ ι 
αμερόληπτο·/ κχι «ΐίκαιον, ό.Χορός, οττως εξα
κολούθηση τ>,ν πρχξ’-ν μετριχζων καί έρμη-
νεύων αυτήν.

0  Κρέων τετ-φλωμένος ύττο τής σιγής, δέν 
ένόησε τους / ν ;' .- ί τοϋ Αιμωνος. Ησυχώτερος 
δ Χορός κατε .ν-σεν αύτοΰς, χ.χί ούτος παρου
σιάζεται ν’ χπν/.ζ/ ύψ·(ΐ τοϊς θεχταΐς πχσαν τήν 
σημασίαν και "  * έννοιαν αΰτών, βοήθεια τινός 
ύμνου, έν ώ ε<.τε.χζϊΐ μετά τίνος είδους φόβου 
τήν α π ό λυτά  τ  ." ερωτος ίσχύν. « Ερως, Ερως 
ανίκητε, ί ;  -πο τάσσεις τούς ισχυρούς, δς
εις τάς μ=:~~~ παρειάς τής νεάνιδος έννυ- 
χεύεις· φο·.τ£ς .--'-πόντιος, καί εις αύτήν τήν 
πενιχράν τ-.Τ --'.---ένος καλύβην έξ ’ίσου 
δύεις. Ούο^-r — '--ξύ τών αθανάτων θεών,-ου
δέ μεταξ. ε ήμερων ανθρώπων, δύναται
νά σ έά “ . . — . - -  -’·? τό έγκλημα παρασύρεις 
καί τούς ' σύ καί τους συvk-μους εμ
βάλλεις ε~ δύναται ν’ άντισταθίί
εις τόν ε-ον τών οφθαλμών τής εΰ-
λέκτρου ν- — Τοιοϋτον αρα -ivat τό πνεϋ
μα τής ελληνικής τραγωδίας. Τόν

έρωτα 'r r S ~ rVt  H V0VJ ώ’  Τινα " ών

σεων τής ειμαρμένης εκείνης, ήτις πανταχοΰ 
διώκει τους ανθρώπους άναποφευκτως. Ενταύθα 
δέ ιδίως ώ ςτι δυστύχημα, οπερ προστίθεται εις 
τάς μυστηριώδεις συμφοράς τής γενεάς τοϋ 

Οίδίποδος.
Λεν πρέπει ό'μως διά τοϋτο καί νά πιστεύ- 

σωμεν, ότι ό ερως εκείνος ο ίπποτικός καί εν
θουσιώδης, ό χαρακτηρίζων ιδίως τών νεωτέ- 
cojv χρόνων τό αίσθημα, δεν εχει και ούτος 
τάς ρίζας αύτοϋ εις τήν αρχαιότητα. Δεν πρέ
πει ό'μως νά ζητήσωμεν αυτόν εις τήν ποίη- 
σιν, άλλ' εις τήν φιλοσοφίαν. Τό συμπόσιον 
τοϋ Πλάτωνος εϊναι ό τύπος καί ή θεωρία τοϋ 
μυστικού καί ίπποτικοϋ εκείνου ερωτος,- ος-ις 
ήκ,μασε προ πάντων κατά τόν μεσαιώνα καί 
τούς νεωτερους χρόνους. Εντεύθεν ομως δέν 
επεται, ότι ό ίπποτικός ούτος ερως τοϋ δεκά-. 
του έ'κτου καί δεκάτου εβδόμου αίώνος έγεν- 
ιήΟη έκ τής σπουδής καί τής μιμήσεως τοϋ· 
Πλάτωνος. 'Ο ερως ούτος τών νεωτέρων χρό
νων έγεννήθη άναντιρρήτως έκ τών χριστια-. 
νικών θεωριών καί τών πολεμικών ιδεών τοΰ- 
μεσαιώνος. 'U θρ'ησκεια και ο ιπποτισμός είναι, 
αί δύο κυριώταται πηγαί καί α ΐτία ι τοϋ εί
δους τούτου τοϋ ερωτος. Οφείλει ομως ο ερως. 
ούτος τήν θεωρίαν του εις τον Πλάτωνα, κα
θόσον διά τής άναγνώσεως τοϋ Ιΐλατωνος το. 
ήδη ύπάρχον αίσθημα, έγένετο κατόπιν καί. 
επιστήμη. Δεν υπάρχει δέ ούδεμία άμφιβολία, 
ότι τά άξιώματα τοϋ Πλατωνικού ερωτος ετί
θεντο εις πράξιν μάλλον ύπό τών χριστιανών 
καί τών ιπποτών, οΐτινες ούδεμίαν ειχον ίςΌ-· 
ρικήν ιδέαν αύτοϋ, ή παρά τών φιλοσόφων, οι-· 
τινες ειχον καθ’ έκάστην αύτόν εις χεϊρας.

Τό συμπόσιον τοϋ Πλάτωνος, έξ ου γενεα- 
λογεΐται ό Πλατωνικός καλούμενος ερως, είναι 
σειρά τις διατριβών περί ερωτος, άςποιοϋσιν 
οί συνδαιτυμόνες έν οικία τοΰ νέου Αγά-., 
θωνος. Παράδοξον είναι, , λέγει είς έξ αύτων, 
ότι « ούδείς έκ τών ποιητών, οιτινες έποίησαν. 
ύμνους είς τ ο ύ ς  πλείστους'έκ τών θεών, ύμνη
σαν καί έκγωμί^αν τον έρωτα, όστις εινα?
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έν τούτοι? δ μέγιστος των θεών.» Καί εξ αυ
τού τοϋ Πλάτωνος άρα εχομεν τήν άττόδειξιν, 
ό'τι ή - αρχαία ποίήσις' μέχρι τών χρόνων αΰτοϋ 
εμεινεν αδιάφορος ώς πρός.τό πάθος, οπερ'κα- 
τέστη τό πρώτιστον έλατήριον τής νεωτέρας 
ποιήσεως. ° Εκαστος λοιπόν εξ ημών, λέγεν ό 
Ερυξίμαχος, ας λαλήστ, σήμερον περί τοϋ έρω
τος ο,τι αισθάνεται και φρονεί. »· Ο Φαιδρός 
λοιπόν άρχεται πρώτος νά έκφραση τήν γνώμην 
του περί ερωτος κατά τον άν.ό λουθον τροπον.

«Ούδέν έν τώ κόσμω υπάρχει, ούόε γεννη- 
σίς, ουδέ τιμαί, ούδε πλούτος, δυναμενον ως 
ό'έρως νά έμποιήσνι εις τόν άνθρωπον ο,τι πρε- 
πει, τούτέστι την απέχθειαν προς τό κακόν 
και τόν ζήλον προς τό· αγαθόν, άνευ τοϋ οποίου· 
ούδείς, ούδέ άτομον ούδέ έθνος δύναταί ποτε 
νά πράξη ούδέν καλόν, ούδέν μένα. Τολμώ δε 
εΐπείν, ό'τι άν τις έρών επραττεν άσχημόν τινα 
πράξιν, η ύπέφερεν υβριν τινά χωρίς νά την 
εκδίκηση, δεν ήθελε υπάρξει ποτε πρόσωπον 
εις τόν κόσμον άλλο, ενώπιον τοϋ όποιου ήθε- 
λεν αισχυνθή περισσότερον νά παρουσιασθνί, η 
τό πρόσωπον § αγαπά. Ουδέποτε ό άνθρωπος 
συγ/έεται καί ταράσσεται περισσότερον, η όταν 
συλλαμβάνεται πράττων τι κακόν παρά τοϋ 
άγαπωμένου προσώπου. Ωστε άν διά τίνος γοη
τείας, πολιτεία τις η στρατός ήδύνατο νά 
σύγκειται μόνον έξ έρώντων καί ερωμένων, δεν 
ήθελεν υπάρξει ποτέ λαός μισών περισσότερον 
τό κακόν, καί αγαπών τουναντίον την άρετήν. 
Ανθρωπον διά τοιούτων θεσμών ηνωμένοι ήδύ- 
ναντο νά νικήσωσι πάντα σχεδόν τόν κόσμον, 
καθότι παρά παντός άλλου ήθελε προτιμήσει 
τις νά φοραθνί εγκαταλείπων τήν τάξιν του, η 
ρίπτων τά όπλα του, η παρά τοϋ προσώπου 
δ άγαπα. Καί τίς δεν ήθελε προτιμήσει χι- 
λιάκις ν’ άποθάνη ή νά,ΰποστή ταύτην τήν 
ατιμίαν·, Κατά πολύ δε μείζονα λογον ήθελε 
προτιμήσει μάλλον τόν θάνατον, η νά έγκα- 
ταλείψϊΐ ο,τι άγαπα, καί ν’ άφήσν) αυτό έκτε- 
θειμένον εις κίνδυνον. Δεν υπάρχει εϊς τόν κό

μη πληροί, τόλμης καί θάρρους, καί νά μή δύ- 
ναται- νότ απόδειξη ή'ρωα. Καί οί λόγοι τοϋ 
'Ομήρου ό'τρ ον θοοί έμπνέουσι θάρρος εις τους 
πολεμιστάς, δυνανται νά έφαρμοσθώσι δίκαιό» 
τερον εις τόν έρωτα σχετικώς πρός εκείνους, 
ους άγαπώσιν.»

Άναγινώσκων τις- τ ’ ανωτέρω πιστεύει, δ τι 
εύρίσκεται μάλλον έν τνί κυκ,λικΫ) τραπέζη τών 
ιπποτών, ή έν τώ συμποσίω φιλοσόφου Ελλη» 
νος έν ’Αθήναις, άκμάζοντος προ διακοσιων 
περίπου αιώνων πρό τής Χρίστου γεννήσεως.

Η ομιλία αΰτη τοϋ φαιδρού καί ό διάλογος 
τοϋ ιππότου Γυρόνου μετά τής ωραίας Μολυά- 
νης είνε εν σχεδόν καί τό αύτό πράγμα.

’ΐδοϋ ή άπόδειξις.
Ii δέσποινα Μολυάνη έσώθη ποτε παρά τοϋ 

Ιππότου Γυρόνου τοϋ εύγενοϋς έ'κ τίνος σπου- 
δαιοτάτου κινδύνου* δι' ο ή δέσποινα ώφειλεν 
άκραν ευγνωμοσύνην πρός τόν Ιππότην. 'Αλλ’ ό 
ίππότνις ήγάπα περιπαθώς τήν Μολυάνην, ην 
δμως έσέβετο δσω καί τήν ήγάπα, διότι ήτον 
αύτη ή γυνή τοϋ θαυμαστοϋ καί περίφημου 
ιππότου Δανουΐν. Ύπό τών αισθημάτων τούτων 
άμφότεροι έμπνεόμενοι, έβάδιζον έφιπποι διά 
τοϋ δάσους σιωπώντες καί βλεπόμενοι μόνον. 
Αλλ’ ή δέσποινα ΛΙολυάνη, ήν ό ερως περιέ- 
πλεξεν-εις τά  δίκτυά του τοσοϋτον σφιγκτά, 
ώστε δεν ήδύνατο πλέον νά κρύψνι ο,τι έσυλ- 
λογίζετο, διακόψασα τήν σιωπήν, είπε μετ’ αμ
φιβολίας πρός τόν ιππότην <-Κύριε,ποιον πράγ
μα εις τόν κόσμον τοϋτον ώθεϊ τόν ιππότην 
νά δείξνι περισσότερόν τήν τόλμην του καί τήν 
άϊδρείαν του ·, Κυρία, άπήντησεν ό Γυρόν, μήν 
άμφιβάλλετε διόλου, ό έ'ρως είναι αύτό" ό έ’ρως 
είναι πράγμα τοσοϋτον υψηλόν, καί εχει τα- 
σαύτην θαυμασίαν δύναμιν, ώστε δύναται έν 
ανάγκη νά μεταβάλνι ενα δειλόν καί ά'νανδρον, 
εϊς γενναϊον καί τολμητίαν ιππότην.

Κατ’ έκεϊνο λοιπόν τό όποιον μοί λέγετε, 
Κύριε, ό ερως είναι πράγμα πολύ ισχυρόν. 

Κυρία, άπήντησεν ό ιππότης, τήν καθαράν
σμον άνθρωπος τοσοϋτον δειλός, &ν ό έ’ρως νά [ λέγετε αλήθειαν. Μάθετε οτι ποτε δεν /ιθελον
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δειχθή το'.οϋτος ιππότης, ώς εδειχθην προ ολί
γου, άν ή δύναυ.ις τοϋ ερωτος δεν με ενίσ,υ:. 
3ΝαΙ, κυρία, άν ό έρως δϊν με ενεπνέε, δεν ήθε- 
λετε ΐδεϊ ο,τι εϊδετε προ ολίγου* και αν επρα- 
ξά τι, δι' δ είμαι άξιος επαίνου, τοϋτο -τό οφεί
λω εις τόν εοωτα. καί είς τήν γυναίκα ήν α γα 
πώ. Ούδενα άλλον είς τόν κόσμον οφείλω όι’
αύτό νά ευχαριστήσω. “

Τοιουτοτρόπως αί μυθιστοοίαι τών ίπποτι- 
κών χρόνων, χωρίς νά γνωρίζωσι τούτο οί συγ
γραφείς των, είναι διηνεκές τ ι και χαριεστατον 
υπόμνημα τοΰ συμποσίου τοϋ Πλάτωνος.

Μετά τόν Φαιδρόν λαμβάνων ό ’Αγαθών τόν 
λόγον, ίδανοποιεϊ έτ ι μάλλον τόν Θεόν, καίπερ 
μήάποβάλλων έξ άύτοϋ τή ν  χαοιεστάτην πραγ
ματικότητα.

μ ό  ερως, λέγει ό Άγάθων, μετεωρίζεται καί 
άναπαύεται επί παντός, ο,τι είναι κατ’ έςοχήν 
τρυφερόν* καθότι ένοικεΐ έν ταΐς ψυχαϊς τών 
θεών καί τών ανθρώπων, καί οΰχί μάλιστα 
είς τάς ψυχάς άπάσας αδιακρίτως. Απαντά τήν 
καρδίαν σκληράν, παρέρχεται αυτήν καί μετα
βαίνει είς τήν τρυφεράν. "Αν λοιπόν δεν απτε- 
τα ί ποτε, ή μόνον τοϋ λεπτό τέρου καί τρυφε
ρότερου μέρους τών ό'ντων τών πλέον τρυφε 
ρών καί λεπτών, δεν πρέπει αύτός ές ανάγκης 
νά τ,ναί τ ι  κατ’ έςοχήν τρυφερόν και λεπτόν } 
Είναι λοιπόν ό λεπτότατος καί ό τρυφερώτατος 
πάντων τών Θεών. Ι1ροσθε"ω δε ότι είναι καί 
ουσίας λεπτοτάτης* άλλως δεν ήδύνατο νά είσ- 
χωρή πανταχοϋ, νά είσδύτι άνεπαισθητως εις 
πάσας τάς καοδίας καί νά εξέρχεται κατά τόν 
αυτόν τρόπον. Καί τίς δύναται νά μ ή άποδώσνι 
αύτώ λεπτοτάτην ούσίαν, κρίνων έκ τής χά- 
ριτος, ητις κατά τήν ομολογίαν απάντων δια
κρίνει τόν έ'ρω τα ·, Ερως καί άσχημία, είσίν είς 
άδιάκοπον πόλεμον. Ούδέ'οτε ό ερως εγκαθί
σταται εϊς τ ι έστιγματισμένον σώμα εϊτε ψυ
χήν, άλλ’ ο'που ευρίσκει άνθη και αρώματα, 
έκεΐ καί έύρίσκεται καί εμμένει.»

'Οποία ευτυχής καί επιτυχής άνάμιξις τής 
γλώσσης τών αισθήσεων μετά τής ψυχής! Τό 
π«ν ενταύθα είναι ιδέα καί είκών 1

ίδοΰ τίνι τρόπω, εν τινι συμποσίω οί πρό
γονοι ημών, τήν κεφαλήν εχοντες έστολισμέ- 
νην με άνθη, καί τό ποτήριον κρατούντες είς 
τάς χεΐρας, συνεζήτουν τοσοϋτον ευκόλως καί 
χαριέντως τάς ΰψολοτέοας ιδέας τοϋ αισθήμα
τος, τής θρησκείας, τής φιλοσοφίας καί τής 
τέχνης!

0  ερως ό Πλατωνικός εσχε μεγάλην επιρ
ροήν είς τόν έρωτα τοϋ '.ς καί ιζ' αίώνος,καθ’ 
ους αί Πλατωνικαί θεωρίαι συνανεμίχθησαν μετά 
τής περί αγάπης θεωρίας τοϋ χριστιανισμού. 
’Αλλ’ έπειδή ή νεωτέρα κοινωνία είναι τό ά 
μεσον προϊόν τοϋ μεσαιώνος, ουτος δε ό με
σαίων εϊναι άπόρροια τών ηθών τών βαρβάρων 
τοϋ βορρά, τούτου ενεκεν πριν έςετασώμεν τόν 
έρωτα τοϋ Ις  καί ΙΖ’ άίώνος, πρέπει προηγου
μένως νά έρευνήσωμεν τίς ην ό έρως κατα τόν 
μεσαιώνα καί τους προ αύτοϋ βάρβαρους κα- 
λουμένους χρόνους.

Είς τά ήθη τών βαρβάρων ήτοι τών βορείων 
εθνών τής εύοώπης, Γερμανών, Κελτών, Γαλα- 
τών, καί λοιπών, δύο ΰπάοχουσι διαφορετικά 
γνωρίσματα" ές ένος [λεν το σέβας, ο αι γυναί
κες εν γένει ένέπνεον, καί ή μεγάλη έξ άλλου 
επιρροή,ήν ήσκουναίηρωίνες και αί ιερειαι. Τα 
δύο ταύτα γνωρίσματα, συνετέλεσαν νά εΐσαγά- 
γωσι είς τήν γερμανικήν κοινωνίαν τ ή ν  ιδέαν τής 
ίσότητος μεταξύ τοϋ άνδρός καί τής γυναικός. 
Η γυνή έν τή αρχαία Γερμανία ήν αληθώς ή 
σύντροφος τοϋ άνδρος εις την εργασίαν και εις 
τόν κίνδυνον, είς τήν ειρήνην καί είς τόν πόλε
μον, είς τήν ζωήν καί είς τόν θάνατον. ’Εκτός 
τ ίς  άζίας, ήν ή γυνή ευρ·.σκε παρά τοΐς άρ- 
χαίοις-Γερμανοΐς είς τήν ισότητα ταύτην τών 
πόνων καί τών κινδύνων, ή γυνή τής Γερμανίας 
είχε καίειδόςτι εξουσίας θρησκευτικής. 'Ιΐίδεα, 
ήν ειχον οί Γερμανοί περί γυναικός, οτι είχε. τ ι 
άγιον καί προφητικόν-, έγίγνετο αφορμή ™α αι 
γυναίκες έκεϊναι πρό πάντων·, αΐτινες εφαινοντο 
πεπροικισμέναι διά τίνος ιδιαιτέρου ένστίγμα- 
τος, η μυστηριώδους" τινός τρόπου j εθ^ώρόΰ/το 

ώς προφήτιδες* . ···



Ο.
»

152 Θ A A  Ε I A.

Παζά τοϊς Γαλάταις ή αΰτή υπήρχε δύσει- I ράδειγμα τοιαύττ,; τινδς Βαλκυρίας. 'II νέα καί
,Ρ. '  I   ̂ \  · · ’  « ·» 1  ί -  « * Μ » ·Λ

v.-LVi'.x ώ; προ; τα;Δρουιοας. Η γυνή μεν,παρα
τ'.': Γαλάταις, ώ; τοιαύτη, ενέπνεεν όλιγώτερον
σέ?α; "Λ ταρά τοϊς Γερμανοϊς* άλλ’ ώ; ίερεια, 
ώ ; αάγιτσα, ήτον άντικείμενον τοϋ φόβου. 'II 
cl·.;, r, διαμονή, ό βίος, τά έθιμα και αί τε- 
λ ετα ί τών Δρουΐδων, ήγειρον πάντα ταΰτα τήν 
c ιίκτ,ν έν γένει. Αί Δρουΐδε; έτελουν θυσία; 
νυκτερινά; και ανθρωπίνους* έζων έπι βράχων, 
ν, έπί νήσων έν τώ μέσω τών θαλασσών. Καί 
αί νήσοι αύται, φοβεραί είς πχντα; τοΰ:θαλασ
σοπόρους, διότι ΰπήοχεν ιδέα, δτιε ί; τάς άκτας 
•των αί τρικυμίαι ήσαν πολύ συχνότερα·, καί 
οοβερώτεραι, καθίσταντο άγια στάρια απρόσιτα 
εις τους οφθαλμούς τών βέβηλων. Αν ό εχθρός 

-Υ.ρχετο νά προσβάλτι τά ιερά ταΰτα άσυλα, οί 
■πολεμισται πανταχόθεν συνέορεον ΐνα προστα- 

.τεύσωσιν αύτά, καί έν τώ μέσω τών τάξεων 
τών μαχητών αί Δρουΐδε; ετρεχον δεζιά και 
αριστερά, φέρουσαι ενδύματα μελανα, εχουσαι 
τήν κόμην λελυμέντ,ν, κρατοΰσαι είς τάς χεΐ- 
ρας λαμπάδας, καί δμοιαι κατά πάντα προς 
τάς Εοιννύας τής αρχαιότητας" ενώ οι Δρουϊδαι 
ε/οντες τεταμένα; τάς χεϊρας προς τον ούρα 
νόν, προέφερον άρά; φοβερά;. Θέαμα παράόο 
ξον καί φοβερόν, έπί τινας στιγμάς έμποιήσαν 
φρίκην είς τάς Ρωμαϊκά; λεγεώνας, οτε προσε- 
βαλον την νήσον Μάναν, τελευταΐαν καταφύ - 
γιον τών Δρουΐδων καί τών θρησκευτικών μυ
στηρίων τών Κελτών.

'Ο χαρακτήρ τών Βαλκυρίων τοϋ Βορρά εΐ· 
-ναι όλιγώτερον στυγνός τοϋ χαρακτήρας τών 
Δρουΐδων. Αύται είναι ώραΐάι κάί τολμηραί 
πολεμίστριαι, τρέχουσαι ώ; αί ήρωίδες τοΰ 
μεσαιώνο; νάευρωσι τύχην. Αλλά μάλλον τού
των αύστηραί,εχουσιν άγρίαν τινα καί αιμοχαρή 
αγνότητα. Οπως άγαπησωσι πρεπει να νικη- 
θώσι. Δύνανται νά λάβωσιν ανδρα, 8ν αν 
θελήσωσι, διότι είναι ολως ανεξάρτητοι τών 
γονέων των. Είναι επίσης ελευθεραι ω; οι πο- 
λεμισταί, καθ' ών μάχονται, άλλα μόνον τους 
νικήτας των λαμβανονσιν ανδρα;. ’Ιδού εν πα·

ωραία Ά λβίδα, όπως διαμείν/) πάντοτε άγνή 
καί καθαρά, έζη άπό τής νηπιακής αυτή; η λ ι
κίας είς μεμονωμένον τινά πύργον, μεΟ ένός 
ό'φεω; καί μια; έχίδνη;, ά αύτή άνέθρεψεν ώ; 
φύλακα; τή; τιμής τη:. ’Αλλ’ ό Αλφ, υίό; 
τοΰ Σιγάρ βασιλέω; τή; Δανία;, γινώσκων τήν 
καλλονήν καί τήν άγνόττιτα τή ; ’Αλβίάας, 
είσέδυσεν είς τόν φοβερόν πύργον καί ένίκντ 
σε τοΰ; φύλακάς του. Τδ κατόρθωμα τοϋτο 
δέν συνεκίνησε τήν καρδιαν τής Αλοίόας.
Μή εχουσα δέ τοϋ λοιπού πε-οίθησιν, είμή 
εί; μόνην έαυτήν, δπω; προστατεύσω τήν φή
μην ταύτην τής άγνότητός της, ήν προτιμά 
πάσης άλλης εύτυχίας τοΰ κόσμου, ένδύεται 
ώς άνήρ πολεμιστής, έξοπλίζει εν πλοΐον, καί 
άπό κόρης δειλής καί τρυφεράς γίνεται πειρα
τής. Παραδέχονται δέ τά σχέδιά της και άλ- 
λαι νέαι μεθ” ών καί διασχίζει τας θαλασσας, 
πανταχοΰ φοβερά καί ανίκητος, μέχρι; ου ημέ
ραν τινά καταληφθεΐσα υπό τοΰ Αλφ έντος τίνος 
κόλπου, ένικήθη καί άνεγνωρίσθη* καθότι, διά 
σφοδροΰ τίνος σπαθισμοΰ, ό Αλφ συνετρί'^ε 
τήν περικεφαλαίαν της. II "ράςις αυτη εδωκε 
πέρα; εί; τήν μάχην. 'Π δέ ’Αλβίδα τότε εν- 
δίδουσα εις τόν έρωτα καί εΐ; τήν. ανδρείαν 
τοϋ νικητοϋ τη;, συ'φεσε νά τόν λάβνι άν^ρα.

ΐδοΰ τά ήθη τών πολεμικών τούτων γυ
ναικών, αιτινες ήσαν ισαι πρό; τον ανδρα δια 
τή; άνδρεία; των καί δεσποιναι αυτοΰ διά τ?,ς 
καλλονής των, άλλ’ αιτινες άπέφευγον αυτόν 
διά τίνος είδους άγριας καί άτιθασσου έγχ.ρα- 
τείας. Ησαν δέ τολμηραί καί ανίκητοι έν όσφ 
ήσαν παρθένοι. Απαξ δε καταβληθεϊσαι ΰπδ 
τοΰ πάθους, δέν ήσαν πλέον ή καλαί γυναί
κες. 'Ο ηρωισμός των εξηρτητο εκ τής παρ
θενίας των. Τό περίεργον δέ ενταύθα είναι δτι, 
αυτη ή μεγάλη τής παρθενίας έκτίμησις καί 
ή ιδέα τής δυνάμεως, ήν συνέδεον μετ’ .αυτής 
δέν εΐσήχθησαν είς τόν Βοοράν υπό. τοΰ Χρι
στιανισμού, δστις ώς γνωστόν, τοσοϋτον ανύ
ψωσε καί έδάξασΐ τήν παρθενίαν, άλλ’ ην εμ-
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φυτος ίϊς τά  ηθη αύτά καί εΐ; τάς παραδόσεις 
-τούτων τών εθνών.

Είς τάς παραδόσεις ταύτας, Ήν άπαντώμεν 
τάς γυναίκας μόνον ώ; προφήτιδας καί πολε- 
μιστρίας, καί ή ίσότης αυτών πρός τόν άνύρχ 
δέν πηγάζει άπλώς έκ τής ανεξαρτησίας τοΰ 
βίου των, άλλ’ είναι ίσα; πρός αυτόν, και δι 
άλλου γλυκύτέρου κχί δρχστι/.ωτέρου τρόπου 
αύται δηλαδή συμβουλεύουσιν αύτόν εις τάς 
απορίας του, τόν σώζου^ιν εϊς τάς κινδύνους 
του, καί άναζωπυροϋσι τό θάρρος του διά λό" 
γων μεστών εύγενείας και τρυφερότατος.

’Αλλαχού δε αί νέαι κόραι είναι έπιτετρχμ- 
μέναι νά έξετάζωσι μχτά προσοχής τό πρό
σωπον τών ξένων, οΐτινες φιλοξενούνται είς 
τόν πχτρικόν αύτών οίκον, διότι γνωρίζουσιν 
έκ τών χαρακτήρων τοΰ προσώπου, νά δια- 
κρίνωσι τά ήθη, τόν χαρακτήρα, καί αυτήν τήν 

. κοινωνικήν καταγωγήν τών ξένων. Οθεν άντί
■ νά ζή μακράν τών όψεων τοΰ ξένου, άντί νά
• κρύπτεται είς τό γυναικεΐον ή γυνή τοΰ Βορόχ, 
είναι ΰπό/οεως μάλιστα νά περιποιήται τους 
ξένους, και νά επαγρυπνή έπΐ τής σωτηρίας

• τής οικίας διά τής άγχινοίχς καίτήςόξυδερκείας 
αυτής.

Μ ή έκπληττώμεθ* άρχ, ό'τι ό .ίπποτισμός, 
τέκνον τών Γερμανικών παραδόσεων καί τοΰ 
χριστιανισμού, τοσοϋτον έιέβετο τάς γυναί
κας* ή διπλή αύτη αύτοΰ καταγωγή τόν διέθε
τε φύσει πρός τοΰτο. Χριστιανοί, οί ίππόται,ευ 
ρισκον πανταχοϋ έν τώ εΰαγγελίω τήν γυναΐ-

• κα ϊσην πρός τόν άνδρα διά τής αρετής καί 
- τής πίστεως. Οί άνθρωποι δε τοΰ Βορρά ευ-
ρισκον ωσαύτως είς τάς παραδόσεις καί τά ήθη

• αυτών, τήν γνναΐκα Ϊσην πρός τόν άδρα διά 
■τοϋ πολέμου, τής θρησκείας καί τών συμ-
■ βουλών. ·- ι

Εις έκ τών πρώτων κανόνων τοϋ ίπποτισμοϋ 
.’ητον ή υπηρεσία καί ή τιμή πασών τών γυναι

κών χάριν τοϋ ερωτος μιας. Ή τρυφερά αυτή 
•καί σπουδαία ,πρασταστία, ην αί γυναίκες εΰ- 
. ρισκον εϊς τους ίππότας, αποτελεί τήν βάσιν

απάντων τών μυθιστορημάτων τής ίπποτι- 
κής εποχής, καί είς τοϋτο κυρίως συνίσταται 
ό ίπποτι·/.ός ερως, ου τόν χαρακτήρα ήδη έξε- 
τάζομεν..

0  ίπποτικός έ'ρως έ'χει τήν άξίωσιν νά θεο- 
ποινί, ούτως εϊπεΐν, τήν γυναίκα, καί νά κατα- 
στήστ, αυτήν άντικείμενον λατρείας, οπερ άνυ-, 
ψοϊ κχί εξαγνίζει τους λάτρας του. 0  ίππο- 
τισμός έπειράθη πράγμχ, ό'περ, καίτοι πολλά- 
κις δοχ.ιμασθέν, ποτε δέν έπέτυχεν* έπειράθη 
τούτέστι νά μεταχειρισθη τά πάθη τοΰ αν
θρώπου, κχί ιδίως τόν έρωτα, όπως οδηγήσνι 
τους άνθρώπους είς τήν άρετήν. Εν τνί πορεία 
ταύτη ό άνθρωπος πάντοτε σταματά καθ’οδόν. 
0  έρως εμπνέει βεβαίως πολλά εύγενη καί 
γενναία αισθήματα* τήν άνδρείχν, τήν άφο- 
σίωσιν, τήν θυσίαν τής περιουσίας καί τής 
ζωής, άλλά δέν θυσιάζει ποτε έαυτόν, καί έν- 
ταΰθα άποκαλύπτεται ή άνθρωπίνη αδυναμία.

ΐΐν τνί άνατροφνί τών νέων ιπποτών, αί γυ
ναίκες έλάμβανον τό μέγιστον μέρος. Αύται 
ήσαν επιφορτισμένα! νά διδάξωσι τούς νέους 
ίππότας τήν κατήχησιν καί τήν τέχνην τοϋ 
αγαπάν, τήν θρησκείαν καί τήν περί τάς γυ
ναίκας θεραπείαν, δύο έπιστήμας, αΐτινες φαί
νονται άποκλείουσαι αΰτάς άμοιβαίως, καί άς 
μ’ δλχ ταϋτα ό ίπποτισμός άνέθετεν είς τάς 
χεϊρχς τών γυναικών, σκοπών άναμφιβόλω; 
νά μετριάστ, καί συγκεράση τήν μίαν διά τής 
άλλης.

Ό  συγκερασμός δέ, δν έποίουν οί περίεργοι 
ουτοι καθηγηταί, ήν ή διδασκαλία, δτι. «ό ερα
στής ό'στις. έγνώριζε νά υπηρέτηση είλικρινώς 
μίαν κυρίαν, ητο σεσωσμένος (α). » Οπως λοι
πόν μάθη νά υπηρέτη, είλικρινώς τάς κυρίας 
καί τόν Θεόν, ό νέος ιππότης ήσκεΐτο νά ηναι 
άνδρεϊος, τολμηρός,'' γενναίος, εύγενής, αξιέ
ραστος, θεραπευτικός τέλος'πάντων. -

Αλλ’ ή-γενική αυτη θέραπευτικότης, ήτις 
κατηυθύνετο τό πρώτον πρός άπάσας τάς κυ-

-■·(*) iB s iS a im e -P a la je  M em oires zur la  ChevaJerie.
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piac, έμερικεύετο εντός ολίγου, περιωρίζετο είς ι παρά τον Γολαώο, τόν παρητάνοντα τά πραγ
ματικά η Οτι.ώοισμενον τ ι άντικείμενον, και εγιγνετο ερως.

'Ο ερως ουτος δέν έθορύβει ποσώς τους διδά
κτορα; τούτους τοϋ ίπττοτισμοϋ, καθότι, ήτον 
άπλώς βαθμός τις τής ανατροφής.

Οσω ή γυννι, ην ό Ιππότης έξελεςατο, ήν 
ωραία και ένδοξος, τοσούτω καθίστατο ούτος 
τολμηρότερος καί παραβολωτερος, όπως συγκι- 
νήσν) τήν καρδίαν της, διά τής δοξ'/ις και τής 
φήμης τών άνδραγαθημάτων του.

Εις ούδεμίαν κοινωνίαν αί γυναίκες έλαμ- 
βανον μέρος μεγαλήτερον εις τά  τοϋ βίου, ή 
όσον έν τ·?ί κοινωνία τοϋ μεσαιώνος, ήτις έκλν)- 
ρονόμησε τά ; αρχαίας παραδόσεις τή ; Γέρμα - 
νίας. Αύται έν τώ μεσαιώνι είναι οί παιόα- 
γωγοί τή ; νεολαίας, αύται έμπνέουσι τάς με
γάλα; πράξεις, αύται είναι οί όικασταί τής 
τιμής καί τή ; στρατιωτική; δόξη;, αύται ά- 
σκοϋσιν απόλυτον εξουσίαν έν τώ οι*ω, αύται 
θεραπεύουσι τούς ίππότας καί περιδεουσι τάς 
πνιγάς των. Αύται αί ήγεμονίδες έθεώρουν κα
θήκον των νά νοσηλεύωσι τούς Ιππότας, οί- 
τινε; επαθον υπερασπιζόμενοι αύτάς" ήγάπων 
νά ψυχαγωγώ®!, διά τή; συνομιλία; των τήν 
άτ,δίαν τή; άναρρώσεως* καί κατά τά ; στιγμας 
ταύτας τή ; άσθενείας καί· τής συμπαθησεως 
άπεσπώντο μάλιστα αί γλυκύτεραι όμολογίαι.

Τοιουτοτρόπως έν τω ίτιποτισμώ το πάν 
έτεινε πρός τόν έρωτα, ή ανατροφή τών δοκί
μων, α ί άνδραγαθίαι τών ιπποτών, η θεραπεία 
τών πληγών, καί ή βραδύτνις τής άναρρώσεως.- 

'Ο ερως δέ ούτος, οστι; δέν ήτο πάντοτε βε
βαίως τοσοϋτον μετριόφρων καί άγνός, ώςέόί- 
δασκον αΰτόν οί καθνιγηταί του, ήτο τουλά
χιστον πάντοτε πιστός ·, Δέν ύπήρχον καί ίππό- 
τα ι άστατοι καί ήρωΐδε; φιλάρεσκοι ·,

Αί μυθιστορίαι τή ; ίπποτική; εποχή; είναι 
πλήρεις δυστυχώ; τών άστασιών καί τών ζη- ' 
λοτυπιών τών εραστών. Πανταχοΰ παρα τόν· 
πιστόν έρωτα απαντάται ό κοϋφο; καί ό άςα·' 
το; ερως. Πανταχοϋ ό Αμαδία; ό εκπρόσωπων

Ο μεσαίων εθν,κε τον εροιτα ώς άρχ·/ιν τοϋ 
ίπποτισμοϋ' έπειοάθ·/) δέ μάλιστα καί νά κα- 
ταστήση αύτόν είδος τ ι δτ,μοσίας τάξεως. Καί 
είς τοϋτο έτεινον τά  "καλούμενα δικαστήρια 
τον ερωτος^ άπερ άναντιρρήτως είναι tv έκ τών 
περιεργοτάπων γνωρισμάτο^ τών ηθών τοϋ 
μεσαιώνος.

0  ερως είναι έκ τών ανθρωπίνων αισθημά
των τό μάλλον άντιτασσόμενον εις τούς κανό
να ; καί τήν πειθαρχίαν. Ό μεσαίων όμω; είχε 
τήν άξίωσιν νά κανονίση τήν πορείαν τοϋ πλέον 
ίδιοτρόπου καί άνυποτάκτου αισθήματος’ εν
τεύθεν ή δ ιάταξι; η το εθος τών δικαστηρίων 
τοϋ ερωτος.

Δέν δυνάμεθα ένταϋθα νά έκταθώμεν ίτΛ 
τών λεπτομερειών τών δικαστηρίων τούτων, 
ουδέ νά έξετάσωμεν είδικώτερον τάς διατάξει; 
τοϋ κώδικο; τή ; παοαδόςαυ ταύτ/ις άκαδνιμαϊ- 
κής, οΰτως είπεΐν, νομοθεσίας. Τάς βάσει; δέ 
μόνον τοϋ κώδικο; τούτου δυνάμεθα νά ύπο- 
δείξωμεν, έξ ών δύναται πά; τις νά είκάσνι 
καί τάς λεπτομερείας- Κατά τόν κώδηκα λοι
πόν τοϋτον τών δικαστηρίων, ό ερως ήτον α 
δύνατος νά ύπάρξη έν τώ γάμω* καθότι έν τώ 
έρωτι τό πάν είναι χάρις καί ευνοια, έν δέ τώ 
γάμω τό πάν είναι τουναντίον δικαίωμα. Τά 
προνόμια, ά ό ερω; έν τώ μεσαιώνι εί/εν άπέ- 
ναντιτοϋ γάμου, πρέπει ν’άποδώσωμεν έν γίνει 
εί; τά ; ελλείψεις αύτοϋ τοϋ γάμου, οίονκατέςη- 
σαν αΰτόν αί φεουδαλικαί διατάξεις.’Επειδή αί 
γυναίκες έν τώ μεσαιώνι είχον τό δικαίωμα νά 
κ,λνιρονομώσι τά καλούμενα φέουδα, ήτοι τά  
τιμ άρ ια , ενεκεν τούτων μόνον πολλάκι; οί με
γάλοι τιμαριούχοι ,-έλάμβανον αύτά; είς. γυ
ναίκα;. Οίγάμοιάρα ησαν προϊόντα άπλή; φ ι
λοδοξία;,· όπου οΰδείς < Js? ήγάπα, ούδ- ήγα* 
πάτα.. Έπειδη δε ό ερω; επρεπε πάντω; νά 
ύπάρξ'(ΐ που, άφόυ . δεν zlyz θέσιν έν τω  γάμω, 
ελαβε θέσιν ίιαρά τον γάμον. Οπω; δέ δικαιο-

του;ς κανόνα; τοΰ ίπττοτικοΰ ερωτος ισ τατα ί;! λογησνι. τούτο ό κώδις τών δικαστηρίων τοϋ
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^ωτο*, έκν!ρυ;εν ώς αξίωμα, δτι ό έρως ητον 
ασυμβίβαστος τ.ζος τήν ηδονήν. Περιφρουρού- 
ι^ενοι υπό της θεωρίας ταύτης τοΰ ερωτος οί 
:πποται καί αί ίπποτικαί δεσποιναι, δέν έδί- 
-ταζον ποσώς ν’ άγαπώσιν έκτος τοϋ κύκλου 
■τοϋ γάμου, καί νά όμολογώσι μάλιστα τόν 
=^ωτα τοϋτον αυτών, δν ή θεωρία άπήλλαξε 
παντός γήινου καί ύλικοϋ.

Τοιοϋτος έν συνάψει ό ερως τοϋ μεσαιώνος" 
.οωμεν δέ νΰν τίς καί διά τίνων καί τίν ι τρό- 
~ω άνεπτύχθη ό καθ’ ημάς νεώτερος ερως.

Μεγίστην επιρροήν επί τού~ω εσ/εν ή εισα
γωγή τών γυναικών εις τον κόσμον, η κυρίως 
ειπεϊν εις την εκλεκτήν συναναστροφήν. Τό γε
γονός τοϋτο, ο-ερ δύναται νά θεωρηθη ώς τό 
-πουδαιότατον έν τή ιστορία τοϋ ερωτος, χρο
νολογείται πρώτον άπό τοϋ δεκάτου έκτου 
αιώνος. 'Η διδασκαλία δε τοϋ γνωστού ήμΐν 
ηόη Πλατωνικοϋ ερωτος συνετέλεσε πολύ είς τό 
να δημιουογηστ] τήν υπεροχήν τών γυναικών, 
κατα τον δεκατον εκτον τοϋτον αιώνα, καί

' . * \ H m. !να καταστηση τον έρωτα προνομιοΰχον τ ι αν
τ ί κείμενον τής φιλολογίας. 'Ο χριστιανισμός 
ένεπνευσεμέν είς τήν ψυχήν αισθήματα λίαν 
τρυφερά, πλήν τά αισθήματα ταϋτα τά εστρε- 
ψεν δλως άπό τών ανθρώπων είς τόν θεόν. 'Ο 
ιπποτικος μεσαίων έπειράθη νά μεταχειρισθη 
τον έρωτα, ώς μέσον ένθαρόυντικόν τών γεν
ναίων πράξεων, πλήν ή απόπειρα αυτη, ήτις 
έπετυχε μάλλον έν τή μυθιστορία η έν τνί πρά- 
ξει, δέν έστάθη ικανή νά δώση είς τόν έρωτα 
υπεροχήν γενικήν έπί τοΰ κόσμου καί έπί-τής 
φιλολογίας. 'Ο ερως κατά τόν μεσαιώνα περιε- 
■κλειετο και περιωρίζετο μεταξύ τοΰ ιππότου 
και τής εκλεκτής του. ’Αλλ’ ό νεώτερος ερως 
κατέστη ειάος τ ι όιδασκαλίας σοβαρας καί σο
φής, ήτις ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς άντικεί- 
μενον συνομιλίας έν τώ κόσμω - χωρίς νά εγεί- 

-571 πρό πάντων φόβους ή δισταγμούς. ’Επειδή 
- οε έτήρει συγχρόνως τό ΰέλγητρον, δ. φύσει έγ

κειται, είς τό ζωηροτατον τοϋτο αϊσθημ,α τής 
-ανθρώπινης καοδίχ*, είχε τ ι,  δι’ ον ήδύνατο ού

μόνον νά έμψυχώση, άλλά καί νά δικαιολογήση 
έν ταύτώ τάς εοωτικάς συνδιαλέξεις.

Αν αί ]·υναΐ/.ες δέν κατεΐχον ήδη έν τη κοι
νωνία τήν θέσιν, ήν άπενειμεν αΰτοΐς δ χριστια
νισμός, ή Πλατωνική περί έρωτος θεωρία π ι- 
θανώτατα ήθελε χρησιμεύσει μόνον ώς θέμα 
άκαδαμγ,ΐκών συζητησεων, ανευ τίνος πρακτικής 
επιρροής εί; τόν κόσμον. Αλλά διά τής άνεγνω- 
ρισμενης ήδη υπεροχής ταύτης τών γυναικών, 
ό Πλατωνικός έρως δέν ήδύνατο πλέον νά πε- 
ριορισθή εις τάς σχολάς τής φιλοσοφίας. Αί γυ
ναίκες ώφειλον νά ώφεληθώσιν έξ αύτοΰ δπως 
βασιλευωσιν εν τώ φεουδαλικώ κόσμω τοϋ με- 
σαιώνος. Ί ΐ Πλατωνική δμως αυτη θεωρία, είς 
τάς χείρας τών γυναικών, έτι μάλλον έξωρα'ί- 
σθη κχι συνεφύη πρός τά έθιμα τοϋ κομψοϋ 
νεωτέρου κόσμου, ον ήρχισαν αδται νά θεμελιώ- 
σιν,άποβαλών τόν αυστηρόν αύτοΰ άκαδημαϊκόν 
χαρακτήρα, καί γενόμενος πρακτική έπιστήμη 
τής κοινής άνατροφής. Συγχίσασαι δέ είς εν 
καί τό αύτό τάς ιδέας τοϋ ίπποτισμοΰ καί τοϋ 
Πλατωνικοϋ έρωτος, έδημιούργησαν νέαν τινά 
τέχνην, ήτις είναι γνωστή υπό τό δνομα la 
gaianterie ίσως χοαψοπρέπεια, έπί πολύ δια- 
τηρήσασα τήν έντιμον αύτής καί σοβαράν ση
μασίαν.

Ούδαμοϋ άλλοϋ δύναταί τις νά ευρη πιστότε- 
ρον και άκριβες·ερον έκπεφρασμένην τήν ιδέαν, 
τους τύπους, καί τήν γλώσσαν τοϋ νέου τούτου 
είδους τοΰ έρωτος, ή είς τους προλόγους καί 
τούς έπιλόγους τών διηγημάτων τής βασιλίσ- 
σης τής Ναβάρας, (Les contes dela reine de 
Navarre), ό έρως έν αύτοίς δέν. είναι ό γνωστός 
ήδη έκεϊνος έρως τοΰ ίπποτιδμυϋ καθ’ ολοκλη
ρίαν, άλλά πλέον λεπτοί καί πεπαιδευμένος, 
αγαπών τήν πνευματώδη συνδιάλεξιν καί συν- 
τελών είς τήν έμψύχωσίν της* δπω; βασιλεύ- 
ωσιν έν τη άνωτέρΛ κοινωνία τών. νεωτέρων 
χρόνων, καί ώς ωρελη'&ησαν «λ [τοϋ ίπποτν  
σμοΰ, είναι εύχαρίστησις άρμόζουσα είς τούς 
ανθρώπους τών λεπτών ήθών καί τής καλής 
ανατροφής* είναν τέλος ράντων ή δυσκατό^-



ISO Θ A A E T A.
_ , * rN . - 'υωτος συμρ.α/ια ττ,ς ηόοντ.ς, του πνϊυρ,ατος, 
καί ττ,ς αρετής. Εν τή νεωτέρα φιλολογία ΰ- 
πάρχουσι τρία μεγάλα ρ.υθ'.στορτ.ρ.ατα, εκ- 
■προσωπούντα ακριβώς τρεΐς διακεκριμένους 
βαθρ,οΰς τής γυναικείας υπεροχής έν τω νεω- 
τέρω κόσρ.ω, κ»1 άναντιρρήτως άσκησαντα 
μεγίστην επιρροήν έζί τών ιδεών και τών 
κοινωνικών τάξεων αύτοϋ. Ταΰτα δέ είναι ό 
Α [Λαδής, εκπροσωπώ ν τόν ίπποτικόν έρωτα, 
μάλλον δαως έξηρ.ερω^ένον εί ρ.ή έκτεθηλυρ.ε- 
νον* ή Αστοχία, ήτις συγχέει και αναμιγνύει 
τόν Πλατωνικόν έρωτα μετά τοΰ ίπποτικοΰ, 
Οπό τό ονορ.α τοΰ βουκαλικού έρωτος, καί ή 
Κ.Ιη.Ιία, νίτις εμπεριέχει τόν κώδικα τής νεω- 
τέρας ανωτέρω ρηθείσης κομψοπρεπείας.

ίσως δέ ή άνάλυσις τών σπουδαιοτάτων 
τούτων μυθιστοριών, έν αις κατοπτρίζονται τα 
ήθη καί αί ίδέαι τοΰ νεωτερου κόσμου ώς πρός 
τόν έρωτα, λάβει χώραν ακολούθως.

Π. Λ.

Ο Χ ΡΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Ο Σ  Γ Α Μ Ο Σ  ΕΝ 

ΔΑΜ ΑΣΙνΩ  ΓΗΣ Σ Υ Ρ Ι Α Σ .

- . Οί χριστιανοί έν Δαρ.ασκώ θεωροΰνται έν 
γένει ώς άνθρωποι άγαπώντες πολύ τας άια- 
σκεδάσεις. Αί επίσημοι έποχαί τοΰ βίου εν αίς 
φέρ’είπεϊν,ρ.εταξΰ άλλων λογίζεται καί ό γάμος? 

•είναι έορταί καί άφορμαί διασκεδάσεων, ών την
μνήμην διατηροϋσιν επί χρόνον πολύν. Εν ττί πε· 
ριηγησέι μου (λέγει τις περιηγητής) εν Συρία, 

-συνέλεξα πεοί τοϋ γάμου τών Δαμασκηνών 
. λεπτομερείας τινάς περίεργους, άς δμσκόλως 

δύναταί τις ν’ άπαντηστι είς άλλην τινά πε-
- ριγραφην. . . . .  ■

Είναι γνωστόν, οτι ό γάμος τών Μουσουλ-
- μάνων ,συνίσταται είς. άπλήν ,τινα συμβασιν 
• γενορ.ένην ενώπιον τοϋ Ιίαδή. Εις πάσαν ομως 
.· ,τν.ν ’Ανατολήν, οί γάμο», τών χριστιανών είναι 
' ϊττ.σημότεροι, τϊκνηγυρικώτεροι υλ\ Οοουβωδέ-,

στεροι. Ο,τι ό'μως είδον εν τνί Δ^μασκώ είναι 
λίαν περίεργον καί καινόν, έγεϊρον τό ενδιαφέ
ρον παντός Ευρωπαίου.

ίδοΰ δέ τ£ έν προ>τοις λαμβάνει χώραν κατά 
τόν αρραβώνα.

Είς ίερεΰς έπιφορτίζεται παρά τίνος οικο
γένειας νά ζητησνι εις γάρ.ον τήν δείνα η δεΐνα 
κόρην. Οί γονείς τής κόρης ταύτης ζητοΰσι 
δύο ημέρας νά σκεφθώσι περί τής άπαντή- 
σεως’ τήν τρίτην ήρ,έραν 6 ίερεΰς μεταβαίνει 
είς τήν οικίαν νά λάβνι τήν άπάντησιν. όταν 
οί γονείς συναινέσωσιν είς τόν γάρ.ον, ό νέος 
στέλλει άρ.έσως πρός τήν κόρην εξ φλωρία,
£·ι μανδηλιον κεντητόν, δύο ρ,εγάλα μανδήλια 
λευκά, καί έν δακτυλίδιον προσδεδεμένον ί,ίς 
ταινίαν. Τό δακτυλίδιον τοϋτο τό δένει ό ίε
ρεΰς, δστις μόνος πάλιν τό λύει κατά τήν η
μέραν τοΰ γάμου. Τήν πρώτην ημέραν τοΰ 
έτους ό μνηστήρ συνειθίζει νά προσφέρτι δώ- 
ρόν τ ι άνάλογον πρός τήν μνηστην του. Πάν- 
τες δρ.ως οί μελλόνυρ.φοι ζώσι κεχωρισμενοι 
χωρίς ποτε νά βλέπνι ό είς τόν άλλον η νά 
όμιλώσι μεταξύ των. 0  έ’οως είναι έν μοίρα 
ούδενός εις τήν σχέσιν, ήτις μέλει νά διαρ
κέσω έφ ολον τόν βίον, καί πολλάκις ό νέος 
πρώτον έν τώ νυμφικώ θαλάρ,ω γνωρίζει τήν 
γυναίκα, μεθ’ ής μέλλει νά συζήσνι διά παντός. 
Τέλος αί δύο οίκογένειαι προσδιορίζουσι τήν 
ημέραν τής τελέσεως τοϋ γάρ.ου. Δεκαπεντε 
ήμέρχς πρό τής. τελετής, ό μνηστήρ πέμπων 
πρός τήν ρ,νηστήν του εν ζεΰγος ψελλίων χρυ
σών, η αδαμαντινών, κατά τήν κατάστασιν 
αΰτοΰ, h  τεμάχιον πανίου χρυσοκέντητου, 
καί εξακόσια γρόσια, διά τά έξοδα τού λου
τρού καί, τοϋ δείπνου τών γάμων. Τρεις ήμε- 
ρας πρό τής τελετής, τουτεστι την πεμπτν.ν, 
(καθότι, δ γάμος τελείτα ι πάντοτε τήν έσπέ- 
ραν τής: κυριακής) .οί στενοί συγγενείς συνερ- 
y ονται . τήν εσπέραν. ■ είς τήν οικίαν τής. νύμ
φης, καί διέρχονται-τήν νύκτα προπαρασκευά- 
ζοντες τό συμπόσιον .τών γάμων, συγκείμενον 
εκ γλυκυσμώτων διαφόρων ειδών. Δίασκεδά*
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σε'.ς καί διάφορα γαμήλια άσματα συνοδεύ- 
ουσι διηνεκώς ταύτην τήν έργασίαν. Τήν π α 
ρασκευήν ή νύμφη όδνγεΐται εϊς τό λουτρό' 
ύπό γυναικών, αΐτινες δεν τήν εγκατχλει- 
πουσι πλέον μέχρι τής στιγμής τής τελέσεως 
τοϋ γάμου. Κατά τήν επιστροφήν άπό τοϋ 
λουτρού βάφουσιν έρυθράς τάς χεΐρας τής νύμ
φης, άφαιροϋσυ αυτή τόν χνοϋν τοϋ προσώ
που διά μέλιτος, έσκλτρυμένου εϊς τό πΰρ, 
ζωγραοίζουσι μετά μεγάλης έ.τιτηδειότητος 
τους όφρϋς της, και προχωροϋσιν ά/ολούθω’ 
εϊς πράξεις, αΐτινες άντίκεινται καθ' όλο/.λνι- 
ρ'αν είς τά  ήδη ήμών. Τό σάοβατον ή νύμφη 
μένει μόνη εις τ ι δωμάτιον, τρώγει μόνη, καί 
δέν βλέπει οΰδένα, έκτος τής γυναικός, ήτις 
είναι διωρισμένη νά τήν ύπηρετή καί νά τήν 
φυλάσσ?,. Τήν κυριακήν τό πρωΐ κάθητάι εϊς 
μίαν γωνίαν τοϋ δωματίου, εχουσα εστραμ- 
μένον τό πρόσωπον πρός τόν τοίχον, τούς ο
φθαλμούς νεύοντας χαμαί, καί κεκαλυμμενη 
ύπό μαύρου πέπλου. Εν ταιαύτη θεσει μενει 
ή δυστυχής νέα ακίνητος μέχρι τών τριών 
μ.ετά τήν δύσιν τού ήλίου. Τήν κυριακήν τό 
εσπέρας, τέσσαρας περίπου ώρας μετά τήν δύ
σιν τοϋ ήλίου, ένδύουσι τήν νύμφην τά νυμφι
κά της ένδύματα, καί πάσαι α ί γυναίκες, αϊ- 
τινες μέλλουσι νά παρασταθώσιν είς τόν γά 
μον, ένδύονται έπίσης πολυτελώς ταΰτοχοό- 
νως. Αί γυναίκες καί α ί κόραι λαμβάνουσιν 
έκάστη εν ή δύο κηρία λευκά, ή δέ νύμφη 
κρατεί είς έκάστην χείρα πέντε τοιαύτα κη
ρία, άτινα είναι χρυσά καί συνδεδεμένα. Τότε 
δε ή νύμφη συνοδευομένη ύ~ό πασών τών 

-γυναικών, οδηγείται έν παρατάξει εϊς τήν αυ
λήν τής· οικίας έν τώ μέσω άσματων και φω- 

-νών χαράς. Η νύμφη δέ στηριζομενη επί τοϋ 
βραχίονος τινός γυναικός, τρις περιφεοεται κύ
κλω τής δεξαμενής, η τής κρήνης τής κειμέ-; 

- νης έν τώ μέσω τής αυλής* ή βραδεία δέ αυ·; 
τη  περιήγησις διαρκεΐ περίπου τρία τέταρτα 

‘ τής ώρας. Μετά τήν λιτανείαν ταύτην ή νυμ- 
. φη έπαναφέρετα; είς τό δωμάτιόν της έν ή/ω

τυμπάνου, ο κρούει ή γυνή ήτις στυρίζει τήν 
νύμφην' έπανε'λθοϋσα εϊς τόν θάλαμον της 
έκδύεται καί λαμβάνει τά  συνήθη ένδύματά 
της, πάσα δε αυτη ή ιστορία τελειόνει περί 
τήν μίαν μετά τό ρ,εσονύκτιον. Τότε δέ τρεις 
γυναίκες συγγενείς τοϋ γαμβρού, παρουσιά
ζονται καί ζητοϋσι ν’ άπαγάγωσι τήν νύμ
φην. Παρακολουθοϋνται δε παρ’ ό'λων τών 
φίλων τοϋ γαμβρού, φερόντων είς χεΐρας λαμ
πάδας, καί ψαλλόντων έν ήχω διαφόρων μου
σικών οργάνων* πάντες όέ ομοϋ έρχονται εις 
τήν θύραν τής νύμφης* άλλ’ ή θυρα είναι κλει
στή" φωνάζουσι τότε νά τοίς άνοιχθή αυττ, 
άλλ’ είς μάτην" κατόπιν έρχονται μετά τής 
νύμφης είς έξηγήσεις καί άπειλάς" τέλος ή 
θύρα ανοίγει" αί τρεις γυναίκες πλησιάζουσι 
τήν νύμφην, οί δε άνδρες μεταβαίνουσιν είς 
άλλα δωρ-άτια, ό'που έκ.βάλλουσι φωνάς με- 
γάλας χαράς καί θριάμβου καί παραδίδονται 
είς ευθυμίαν σχεδόν παράφρονα. Ευθύς παρα
τίθεται δεΐπνον" μετά δέ τούτο προσφερεται 
είς έ'κατον εν ποτήριον ύδατος, μεμιγμένου 
μετά ζαχάρεως.

Είναι δέ περιττόν νά εϊπωμεν, οτι ό καφ- 
φές καί ή καπνασύριγζ πληροϋσι παντα τα  
διαλείμματα τών διάφορων πράξεων ταυτης 
τής τελετής. Ημίσειαν ώραν μετά τό δεΐπνον 
οί άνδρες ζητοϋσι τήν νύμφην μετά μεγάλων 
φο ν̂ών, καί πάσαί αί λαμπάδες αύθις άνα- 
πτονται. ΓΙ νύμφη κεκαλυμμένη ύπό μεγάλου 
πέπλου λευκού, καί τό πρόσωπον εχουσα σκε- 
πασμένον διά μικρού τίνος πέπλου μέλανο;, 
αποχαιρετά. :τήν οίκογένειάν της. - Κατά ταύ
την δέ τήν στιγμήν φέρουσιν εϊς τόν οίκον 
τού γαμβρού τήν προίκα, τής. νύμφης" μετά 
τοϋτο ή συνοδεία προχωρεί .έν. πομπή καί πα
ρατάξει μέ βήμα. βραδύτατον. είς τήν οικίαν 
τού γαμβρού, .έν τώ.μέσφ: φωνών καί άσμα- 
των αραβικών. Οσώ: ή νύμφη βαδίζει βραδυ- 
τερον τοσοϋτον;.εγείρει, τό σέβας..καί τήν ύπο- 

- ληψιν* κακίστην δέ. ιδέαν ήθελεν έμπνευσες 
περί έαυτής. ή κόρη,. .εκείνης ήτις δεν.ηθε^β
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διανύσει,“ ~ 1\χ·/ιστον είς μίαν,ώρχν διάστημα, 
ό'περ διά ττννήθους βαδίσματος ήθελε τις διελ- 
θει εί? δέ:·-=.; λεπτά.

Φθάσχτ— ” συνοδία είς τήν οικίαν τοΰ γα α 
βρού, σκοαππ.^εται καί απομακρύνεται’ ή νύμφη 
μένει μόντ ;χετχ δύο μόνον γυναικών. II είσο
δος αύτή: — τόν οίκον τοΰ γαμβρού συνοδεύε
ται δι’ ένο εζζ_4εων τιμής και σεβασμού. II άλοή 
καίει πεε. .χύτην, καί τό ροδόνερον χύνεται 
άφθονον ζ~  - τους πόδας της" είσελΟοϋσα είς τήν 
αίθουσαν..-— είναι δι αυτήν προορισμένη, τ ί 
θεται τό — ζώτον επί υψηλού τίνος αναβάθρου 
κατεσκευα=^τ_ύνου εϊςτινχ γωνίαν αϋτής, εχουσα 
έστραμμε-.  ̂'jv τό πρόσωπον αυτής πρός τόν τοί
χον καί οφθαλμούς κλειστούς' φυλάσσει
δε τήν θε“ :ν ταύτην μέχρι τής δευτέρας μετά 
μεσημβρίχτ .. επτά άρα ολοκλήρους ώρας. II μή- 
τηρ, αί κ^χχλφαι καί οί συγγενείς τής κόρης 
προσκαλαύ . νται νά ελθωσιν είς τόν οίκον τοΰ 
γαμβρού' ~ τ ’ άρχάς μέν αποποιούνται, ά λλ ’ 
έπί τέλους, πείθονται, καί παρευρίσχ.ονται είς 
τήν έκκλϊτττιαστικήν ευλογίαν, ήτις λαμβάνει 
νώοαν έν —τ', οικία τοΰ άνδοός.Λ k ι I 3

Μετά —rr.v εύλογίαν, ή σύζυγος πάλιν τίθε
τα ι είς τγ— προ τέραν θέσιν της, οί δέ προσκε
κλημένοι _χεταβαίνθυσιν είς τήν αίθουσαν τοΰ 
συμποσίου ~ Μετά τό συμπόσιον χοοεύουσι καί 
άδουσιν' μουσική παίζει διάφορα άσματα, ή 
μέθη rrr- *'αοάς δεσπόζει πανταχοΰ είς ολων 
τά πρόσ^-τττα καί τάς καρδίας, μόνη δε ή δυ
στυχής — _—η νύμφη ούδέν λαμβάνει μέρος είς 
τελετήν. —ς αυτη είναι τό άντικείμενον. Οταν 
δε πλησ~-ττ/ι ή έσπέρα φορεϊ πάλιν τά  νυμ
φικά της — νδύματα’ πάσαι αί γυναίκες συγχρό
νως ένδ·ΰα-?-Γτχί καί στολίζονται, άνάπτουσαι τάς 
λαμπάαχχ.. των. 'Η νεόνυμφος μετά πασών τών 

"1 γυναικών επαναλαμβάνει τήν αύτήν περιηγησίν 
περί τή -  3ΐΰλήν' καί έν τή οικία τοϋ άνδρός, 

' δτε είς χκ τών προσκεκλημένων άνασηκόνει 
ολίγον — πέπλον αύτής. Μετά τήν περιηγη- 

• ,σιν ταύ-ττ— καθ’ ·?ΐν οφείλει νά εχη τους όφθαλ- 
' τπς ;:λαστούς3 όδηγεϊΐα; είς τόν νυμφι

κόν θάλαμον* ό γαμβρός τότε, συνοδευόμενος 
υπό τών στενωτέρων συγγενών, προσέρχεται μέ 
βήμα σοβαρόν, καί τή άφαιρεΐ ολως διόλου τόν 
πέπλον. ’Ιΐλαφρόν τ ι δεϊπνον λαρ.βάνει χώραν 
κατά τήν περίστασιν ταύτην, καθ’ ο ό γαμβρός 
καί ή νύμφη κάθηνται είς τήν τράπεζαν ό είς 
απέναντι τοϋ άλλου. ’Αλλ’ ή νύμφη δέν έγγί- 
ζει ούδέν έκ τών παρατιθεμένων, καίτοι ό γαμ
βρός τή προσφέρει τά πάντα καί τήν άναγκά · 
ζει νά τά  γευθή. 0  νύμφη πάντοτε άρνεϊται, 
ακίνητος, άναυδος, καί τούς οφθαλμούς εχουσα 
κάτω προσηλωμένους. Τέλος φθάνει καί ή έπί" 
σημος ώρα,, καθ' ην πάντες απέρχονται, καί ή 
σιωπή διαδέχεται τούς θορύβους εκείνους καί 
τάς φωνάς’

Τήν πέμπτην δέ τήν παρασκευήν καί τό 
σάββατον, έν τή οικία τοϋ γαμβρού άλλαι πα- 
οόμοιαι σκηναί λαμβάνουσι χώραν. 0  κυριακή 
ό'μως, καθ’ ην έπισήμως ξυρίζεται τήν κε
φαλήν ό γαμβρός, είναι ή έπισημοτέρα πα
σών’ καθότι πρώτον μέν τό ξύρισμα γίνεται 
δι’ άσμάτων καί φωνών έκτάκτων χαράς, τήν 
δέ εσπέραν τής κυριακής μετά τόν δεϊπνον, ό 
y ορός άρχ_εται καί έπεκτείνεται μέχρι τών τριών 
τής πρωίας’ τότε ό γαμβρός χάνεται διά μιας, 
καί κρύπτεται είς τό πλέον παράμερον καί 
άπόκρυφον τής οικίας μέρος’ οί συγγενείς καί 
πάντες οί προσκεκλημέννι τρέχουσι τότε παν
ταχοΰ καί τόν ζητοϋσι" τέλος τόν εύοίσκουσι 
καί τόν φέρουσιν έν θριάμβω άκοντα δήθεν, 
όπως τόν καθήσωσιν έπί ενός άνακλίντρου 
ποοητοιμασμένου ιδίως δι’ αύτόν. ’Ακολούθως 
πάντες τρέχουσι μέ λαμπάδας είς τάς χεϊρας 
νά φέρωσι μετά πομπής τά  νυμφικά του ενδύ
ματα. Ένώ δέ τόν ένδύουσιν έπισήμως, τό σαν- 
τούριον τό νέϊον καί τό τύμπανον ήχοϋσιν άδια-
κόπως. ■- · '

Τήν έπομένην πρωίαν τοϋ γάμου μετα τας 
συνήθεις έκείνας επιδείξεις, αιτινες είναι συνή
θεις είς πάσαν τήν ανατολήν, .ή γυνή παρου
σιάζεται άςκεπής, καίμε ανοικτούς δφθαλμούς* 
φιλεΐ δέ· τήν χεΐρα πάντων τών συγγενών καί
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πάντων τών προσκεκλημένων* εκαστος δε τη 
προσφέρει δώρον χρηματικόν άπό είκοσι μέχρι
πεντήκοντα γροθιών.

Τοιουτοτρόπως έτελούντο οί γαμοι εν Δα- 
μασκω, μέχρι προ μικρού' έμάθομεν όμως δ τι 
εσχάτως ό Πατριάρχη,ς καί ό όρθόόοςο; και ο 
Μαρονίτης τοϋ Λιβάνου, τινά έκ τών εθίμων 
τούτων άπέκοψαν, χάριν αποφυγή; τών ατα
ξιών, αΐτινες λαμβάνουσι χώραν πολλακις κατά  

τάς νυκτερινάς συναθροίσεις.

π  π ρ ο σ ε υ χ ή :

Οταν κεκορεσμέναι έκ τών κοσμικών ηδο
νών, χορών δηλονότι, θεάτρων, μουσικών συμ
φωνιών, συναναστροφών, και άλλων παρομοίων 
διασκεδάσεων κατ’ εξοχήν τού χειμώνος, και 
έκπεπληγμέναι διά τό κενόν, δ άφήκαν εις την 
καρδίαν μας, τίς έξ ημών δεν εξΛν-(/- -νθ̂ ~ 
στεναγμόν τινα, διά τ ι να πρχγματικωτέραν καί 
άληθεστέραν άπόλαυσιν ·, τίς έξ ημών δέν έ- 
σπευσε κατά την προσέγγισιν της άνοίςεως ν 
άπολαύση τάς πρώτας άπορροίας της φύσεως, 
εγειρόμενης έκ τοϋ μακροϋ αυτής υπνου ; τις 
έξ ημών δέν προσέφερε τό πρόσωπον της εις 
τάς έλαφράς και γλυκείας αύρας τοϋ εαρος ·, 
τίς δέν ήσθάνθη ταύτας μεθ’ ηδονής παιζού- 
σαςείς τους πλοκάμους της, και άποφερουσας 
ώς φόρον γλυκύν την ευωδίαν τώνΐων καί υα
κίνθων ·, τίς έξ ημών έμφορουμένη τότε υπο 
αισθήματος τίνος αγνώστου καί τερπνού- εν 
ταυτώ,δέν ύψωσε τοΰ; οφθαλμούς της είς τόν 
ουρανόν μετ' ευγνωμοσύνη;, και δέν ήσθάνθη 
τήν καρδίαν της πλήρη χαράς έν τώ κόλπω 
της·, ομολογήσατε οτι πάσαι ήσθάνθητε τήν 
ανάγκην τού νά εΰχαριστήσητε τόν θεόν τόν 
δημιουργόν πάντων τούτων, καί οτι, άν κατα 
τήν στιγμήν ταύτην παρουσιάζετο έμπροσθεν σας 
ναόςθεοϋ, είσήλθετε είς αυτόν* γονυπετείς δέ 
προσευχηθήτε, οί πόνοι σαςδιεχυθ/ΐσαν ένωπιον

εκείνου,οστις εισδύει εις τό βάθος τών καρδιών, 
τά δάκρυά σας έρρευσαν άνευ πικρίας, καί εΐ- 
« τ ε  άπό καρδίας* ό θεός είδε τά  δάκρυά μου, 
παοηγορήθη ήδη ή ψυχή μου!

ϊ^οΰ δεσποινίδες μου, ή ίστοοία τών αισθη
μάτων, α Υ,σθάνθτ,ν ποτέ έν παρομοίά τινι 
περιστάσει, ' καί τίς ευτυχής συγκυρία έτι 
μάλλον μέ άνεκούφισε καί μέ παρηγόρησεν.

Είσήλθόν ποτε είς τήν εκκλησίαν ΐνα προ- 
σευνηθώ. ’Πτο δέ κατά τύχην, ή ώρα καθ τ,ν 
ό ίεροκήρυξ άνέβαινεν είς τόν άμβωνα. Σπανίως 
αγαπά τις ν’ άκούη λόγους έκκλησιαστικους 
3-αν βαθείας έχει συγκινήσεις ψυχής. Και αλη
θώς, τ ί είναι ή φωνή τοϋ ανθρώπου, όταν τ ις  
νομίζνι οτι ήκουσεν ήδη εντός τής καρδίας του 
τήν φωνήν τοΰ θεοΰ ·, Εν τούτοις ή δψις του 
ίεοέως μέ έκράτησεν, ήτον ωραία καί καθαρά’ 
τό υψηλόν καί φαλακρόν μέτωπόν του τό είχεν 
ήδη ρυτιδώσει ή θλίψις, άλλ’ ή γαλήνη τής 
ψυχής του ένεφαίνετο ε ί ς  τήν εύγενή τών ρυ
τίδων τούτων διεύθυνσιν.

Επί τοΰ χαρακτήρας τού προσώπου του ήτον 
έντετυπωμένη ή άγαθότης καί ή έσωτερική 
ειρήνη. Τό βλέμμα του αυστηρόν έν ταΰτώ και 
γλυκύ, εσυρε προ; εαυτόν τούς άκροατάς του. 
Προσηλώσασα λοιπόν καί ακόυσα πρός αύτόν 
τούς όφθαλμούς μου, ήκουσα δ,τι άκριβως άν- 
ταπεκρίνετο ε ί ς  τήν εσωτερικήν κατάστασιν τής

ψυχής μου.
Θέλω δέ προσπαθήσει νά διακοινώσω πρός 

ύμάς δσον δύναμαι, δ,τι μετά τοσα^της φυσι
κότητας καί άπλότητος έξήλθε τοΰ στόμα

τός του. r
α Μετά τάς ήδονάς τού κόσμου, &ς άπηλαυ-

σατε, δέν αίσθάνεσθε ήδη τήν ανάγκην τής 
άναπαύσεως ·, Λέν αίσθάνεσθε ήθικόν τινα κό
πον, κενόν τ ι έν τώ πνεύματι ύμών, θλιψιν 
τινα τής καρδίας, ήτις άνεπαισθήτως λέγει 
πρός ύμάς έσωτερικώς, τό παν ενταύθα εινε 
ματαιότης·, λέν ύπάρχει ευτυχία i*  τώ στρο- 
βύλω τών πανηγύοεων καί.διασκεδάσεων. Γέ
ρων ηδη, γνωρίζω τήν πάλην, ήτις *ας περί-.
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μένει είς τόν δρόμον τοϋ βίου σχς . . γνωρίζω 
όπόσον τό πνεύμα τοϋ σκότους είναι επαγωγόν 
κ α ί  λεπτόν. Είθε ό θεός συγχωρήσοι ΰμϊν τάς 
π α ρ ο δ ικ ά ; άφροσύνας σας καί δώσοι τόν καιρόν 
τοϋ νά εξαλείψατε αύτάς κατόπιν διά τήςάγα- 
Οοεογείας 1

Πλήν μάθετε άπό τοϋδε, ότι θ£λει ποτέ 
έπέλθει ό χρόνο; τοϋ /.όρου καί τή; αηδίας* τότε 
θέλετε αίσθανθή βαθέως, όποσον ακριβά έ;η- 
γοράσατε πολλάκις, στιγμιαϊόν τινα θρίαμβον 

υμών !
Τις οιδε πιοσέτι όπόσαι έξ ημών ήδη σή

μερον έτι αισθάνονται εί; την ψυχήν των, τάς 
οδυνηρά; συνεπείας τοιούτων διασκεδάσεων '· 

Δυστυχή πλάσματα, σταματήσατε, είναι 
εϊσέτι καιρός" υψώσατε τους όθθαλμούς σας 
■πρός τόν ουρανόν. 0  πατήρ υμών ενα μόνον 
στεναγμόν προσδοκά έκ του στήθους σας, μίαν 
μόνην λέξιν ενδομύχου προσευχής περιμένει ν’ 
άκούστ,, ΐνα διαχύση άφθόνως τήν χάριν του 
επί τών τεθλιμμένων ψυχών σας !
• Προς σάς, αιτινες είοθε ασθενείς θέλει όώ- 

σει τήν δύναμιν ν’ άντιστήτε είς γλυκείς πει- 
-ρασρ.ούς* πρός σας, άς βασανίζει έλεγχος τις 
τής συνειδήσεως, θέλει χορηγησει δάκ,ρυ τι 
μετανοίας, νίτις εξαλείφει τήν αμαρτίαν’ πρός 
σάς, αιτινες φοβεΐσθε θελει πεμψει ακτίνα ελέ
ους και έλπίδος. Προσεύχεα0ε, προσεύχεσθε 
τέκνα μου ! Η προσευχή είναι τό βάλσαμον 
τήςτετραυματισμένης καρδίας* τίςδέν ή,σθάνθη 
την γλυκεϊαν αύτής έπί τής καρδιας επιρροήν ·, 
Ψυχή άγωνιώσα και πάσχουσα, δταν ούδείς 
έν τώ κοσμώ τούτω δύναται πλέον νά παρη
γόρηση τάς δυστυχίας σου, άτένισον πρός τόν 
ουρανόν, ζήτησαν τήν βοήθειαν εκείνου, 8ν το
σάκις έλησμόνησας έν τώ ρέσω τών κοσμικών 
ηδονών σου, επικαλέσου αΰτόν, προσεύξου 
πρός αΰτόν, καί εσο βεβαία, οτι ή ελπίς και η 
ειρήνη θέλαυσιν επανελθεί εις τήν καρδίαν σου · 
- Την προσευχήν μάς εδωκεν ό θεός ώς μ*- 
σον προσεγγίσεως ημών πρός αυτόν* τήν εδω
κεν δπως ζωογονησνι τάς δυνάμεις £»; *** το

θάρρος μάς' την εδωκεν δπως έξάρνι τήν ευ
γνωμοσύνην μας, δπως όμολογώμεν αύτώ τήν 
θλίψιν μας τήν χαράν μας καί τήν άγάπην 

μας.
Ό ήλιος άνατέλει, ή γή έξυπνα, τά  πτηνά 

κελαδοϋσι, τά  άνθη άνοίγουσι καί διαδίδουσι 
τά άρώματά τω ν ! Αυτη είναι ή προσευχή τής 
φύσεως. Τό πλάσμα δε δι’ 8 τά  πάντα ταϋτα  
έγένοντο δεν θέλει έπίσης προσευχηθή $ ή ψυχή 
αύτοϋ δέν θέλει άνυψωθή μέχρι τοϋ ποιητοϋ τών 
πάντων·, Ταλανίσωμεν τόν εύτυχή, ου ή πρώτη 
ιδέα καί σκέψις δέν είναι εκφρασις ευχαριστίας 
πρός τόν θεόν ! Ά λλ' ό πάσχων, άλλ’ έκεΐνος, 
πρός ον ή έκ τοϋ ΰπνου έξέγερσις καθιστά αι
σθητά καί όοατά τά  δεινά -του, έκεΐνος πρός 
δν μόλις έργασία έπίπονος καί σκληρά παρέ
χει τά  πρός τό ζήν, έκεΐνος οστις ούδέν έν τή 
ωραία ταύτνι καί πλουσία φύσει βλέπει ΰπάρ- 
χον δι’ εαυτόν, θέλει έπίσης προσευχηθή ·, Ναι 
καί οΟτο; θέλει προσευχηθή. Η γή τόν κατα- 
ράται, οί άνθρωποι τόν έγκαταλείπουσιν, ό 
θεός θέλει τόν άκούσει. ώ ώρα τής θλιβεράς 
αύτοϋ άφυπνώσεως. διά τής προσευχής θελει 
πραϋνθή. Η παρήγορος ιδέα, δτι ον τ ι παντο
δύναμον δύναται νά καταπαύσνι τά  βάσανά 
του θέλει ένδυναμόσει καί ένισχύσει αύτόν νά 
έργασθή περισσότερον' ή δέ προσευχή χειρα- 
γωγοϋσα αύτόν βήμα πρός β7μα, θέλει γλυ
κάνει τήν πικρίαν, καί καταπραυνει τους φό
βους τών τελευταίων στιγμών ! I !
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ΕΚΔΪΔΟΜΞΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ Μ ΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

UUXKAOHliS λ α ζ α ρ ι α ο γ .

ΦΥΑΛΑΔΤΟΝ ΙΕ’. .

« "Οσοις ( εθνεσ ι) τα  χατα γυνα ίκας y av .la , 
■> χατα τό η ιιισν ούχ ενδχcuorovatr' a t  μ εν  γάρ  
■< γυναίκες ήμισυ μέρος τώ ν έ.Ιευθέρων. " 

(Α ρ ισ το τέλη ς .)


