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Έτος It'. Έν Τραπεζοΰντι τή 24$ ’Οκτωβρίου 1886. Τεύχος 43.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2. Θρησκευτικοδιδακτικόν Επος, 

(συνεχ.ϊδε τεΰχ. 42).

Β'. Λυρική ποίησις.

Λυρική ποίησις Εστίν ή ποιητική 
των Ανθρωπίνων αισθημάτων καί δι
ανοημάτων Εκδήλωσις· Εμορφώθη δΕ 
αυτή Εκ τη; παραστάσεως υποκειμε
νικής (ίλης Επεκτεινομένη Επί πάντα 
τά άφορώντα είς τόν ψυχικόν καί 
πνευματικόν βίον. Τής ποιήσεως 
ταύτης διακρίνονται 4 είδη, ήτοι Ε
λεγεία, ίαμβος, μελική καί χορική.

1. ’Ελεγειακή ποίησις.

Μέχρι των αρχών των ’Ολυμπι
άδων Επεκράτει παρά τοϊς Έλλησι 
τό Επος καί τό έξάμετρον· διότι είς 
τήν παμβασιλείαν τής Επικής ποιή
σεως συνέτεινεν ή τότε κυβέρνησες, 
ώ; τούτο μαρτυρεί ή μεγάλη τιμή,

ής άπήλαυον οί Επικοί ποιηταί παρά 
τοίς βασιλεύσιν. Έν τούτοις πασα 
άλλοίωσις τού πνευματικού βίου τών 
Εθνών Επέρχεται άμα τή αλλοιώσει 
τού πολιτικού βίου. Μέχρι τούίε ή 
ποίησις οΰδέν τών παθών Εξεδήλω- 
σεν· ήδη δε καταπίπτουσιν αί βα- 
σιλείαι καί τά άτομα Ελευθεριώτε- 
ρον Εξέρχονται, ϊνα Εκφράσωσι τά αι
σθήματα αυτών. Ό πρώτος λοιπόν 
λυρικός ποιητής τείνει τό ούς αυτού 
είς τάς Ενδιαθέτους όρμάο καί ούτως 
Ερχεται είς μέσον ή Ελεγεία.

‘Η λέξις Ελεγεία δεν εϊνε Ελλη
νική, καίτοι πολλαί προυτάθησαν· 
Ετυμολογίαι, ο Ιον Εκ τού Ε, Ε, Ε λέ- 
γειν ή Ελελεΰ, άλλά παράγεται Εκ 
τού Λυδικού Ελεγος, ίπερ δηλοΐ κά
λαμον (αυλόν)· Επομένως Ελεγεία ση
μαίνει τήν προς αυλόν φδήν. ΙΙιθα- 
νωτέρα δΕ θεωρείται ή τελευταία 
αύτη Ετυμολογία καθ’ ίσον γιγνώ-
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σκεμίυ, 6zt h 'tot; θρήνοι; πρώτοι 
ήοαν οί Λυδοί καί Κάρες, ότι δ άν- 
τίσπαστος (υ---------υ) στίχος καλεί
ται Καρικός καί ότι τά Ελεγειακά 
ποιήματα Εψάλλοντο προς αύλόν. 
‘Η Ελεγεία Εψάλλετο Εν τοίς συμπο- 
σίοις, δ δέ αυλός ίσως άπέδιδε πού 
καί που τό πάθος τής απαγγελίας. 
Τά ποιήματα τού είδους τούτου Ε- 
γράφησαν Εν ’ίωνική διαλέκτω, άλ
λα κάπως μεταβεβλημένη· διότι ά
παντά τις παρά Καλλίνω, νώς, κό- 
τερος (άντί τού πώς, πότερος) καί άλ
λους Δωρ'σμους. Ή Ελεγεία έχρη- 
σημοποιήθη προς τήν γνωμικήν ποί- I 
ησιν και προς Εκερασιν τών αισθη
μάτων τοΟ Ερωτος. Τής Ελεγειακής 
ποιήσεως δεν διεσώθησαν είμή μόνον 
λείψανά τινα, Εφευρετήν δε τοΟ εί
δους τούτου θεωρούσιν οί μεν τον Καλ- 
λΐνον, οί δέ τον ’Αρχίλοχον καί άλ
λοι τόν Μίμνερμον, άλλ’ ή αλήθεια 
κλίνει μάλλον υπέρ τού πρώτου.

α) Καλλίνος. — Ουτος, ίκ τής μι- 
κράς ’Ασίας όρμώμενος καί κατά 
τόν 7ον π. X. αιώνα άκμάσας, λέ
γεται δ πατήρ τή; έλεγείας. Τό μό
νον αύτοΰ διασωθέν ποίημα Εξεγεί- 
ρει τούς νέους τής πατρίδος αύτοΰ 
Εφέσου εις πόλεμον κατά τής γεί- 
τονο; Μαγνησίας καί έπομένως φέ- 
ρει χαρακτήρα πολεμικού άσματος. 
Περί τό 677 π. X. γεννηθείς, φαί
νεται δτι ίζη καθ’ήν Εποχήν ή Μι
κρά ’Ασία ίπηπειλεϊτο υπό βαρ
βάρων λαών, τών Κιμμερίων καί 3-

τε ή Έφεσος ήν τό κέντρον τής νω- 
θρότητος ένεκα τής μετά τών Λυδών 
Επιμιξίας.

β) Τυρταίος. — Κατά τήν μαρτυ
ρίαν τοΟ Σουίδα δ Τυοταίος Εζη κα
τά τήν 35 Όλυμπιοιδα καί έπομένως 
ήκμασε κατά τόν β'. Μεσσηνιακον 
πόλεμον. Λέγεται, δτι ήν γραμμα
τοδιδάσκαλος Εν Άθήναις καί κα- 
τήγετο ίξ Άφν.οών τής Αττικής, 
αίτινες μεγάλην είχον πρός την Λα- 
κιδαίμονα σχέσιν ένεκα τής έν αύ- 
ταίς λατρείας τών Διόσκουρων, Λα
κεδαιμονίων ήρώων. Φαίνεται δέ, δτι 
ή ούτος ή ό πατήρ αύτοΟ έπολιτο- 
γραφήθη Εν Σπάρτη καί Εντεύθεν 
ίσως Ελαβε γένεσιν δ μύθος, ότι οί 
Λακεδαιμόνιοι υπό τών Μεσσηνίων 
πιεζόμενοι έζήτησαν κατά συμβου
λήν τού μαντείου σύμβουλον Άθη- 
ναΐον καί ώς τοιοΰτον Ελαβον τόν Τυρ
ταίον. ‘Οπωσδήποτε ό χωλός ουτος 
ποιητής άνεδείχθη σωτήρ τών άπο- 
δεΓλιώντων Λακεδαιμονίων, τούτους 
διά τών φλογερών αυτού ασμάτων 
μέχρι νίκης ίνθαρρύνας. Τούτου έ
νεκα καί μετά τόν θάνατον αυτού 
ίεροπρεπώς ίτιμάτο καί οδτος ώς άλ
λος "Ομηρος και αί Ελεγείαι αύτοΟ, 
Εν τοίς συσσιτίοις τών άνδρών άπαγ- 
γελλόμεναι, Εθεωρούντο ώς παίδευσες 
τής νεολαίας, ήτις ώφειλε νά πα- 
ρευρίσκηται Εν αυτοίς· πάς δέ δ Εν 
τή απαγγελία διακρινόμενος Ελάμ- 
βανε τήν μεγαλειτέραν τού κρέατος 
μερίδα. Συνέγραψε πολεμικά ςίσμα-
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«ία, < ύποθήκαι » καλούμενα έν πέν- 
lt βιδλίοις, έξ ών μόνον τρία διε- 
σώθησαν· έν αυτοί; διακρίνεται τό 
ζωηρόν καί τό άκρον φιλόπατρι. Λιά 
St τής Ευνομίας αύτοΰ, ποιήματος 
άπολεσθέντος, προσεπάθει ίνα άπο- 
καταστήση σύμπνοιαν μεταξύ των 
Σπαρτιατών, έπειδή μετά την είς 
τούς Μεσσηνίους παραχώρησιν των 
χατακτηθειαών γαιών νέος έπρόκει- 
το αναδασμός. Πλήν τούτων έποί- 
ησε καί μέλη πολεμιστήρια (ή εμ
βατήρια), έν οίς χαρίζεται είς την 
Δωρικήν διάλεκτον καί μεταχειρί
ζεται ρυθμόν άναπαιστικόν.

γ) Μίμνερμος. — θύ:ος, έκ Κ,ολο- 
φώνος καταγόμενος, έζη περί τό 630 
π. X. καί φαίνεται δτι ήτο σύγ
χρονος τοΰ Σάλωνος, ώς έξάγεται έκ 
τίνος τετραστίχου αΰτοΰ πρδς τόν 
γνωστόν αύτώ Μίμνερμον, έν ώ πα
ραινεί αυτόν δπως μεταβάλη τήνέν 
τινι ποιήματί του έκφρασθεϊσαν έπι- 
θυμίαν τοΰ να ζήση 60 μόνον έτη, 
ποιών αύτά 80. ΐύτος έφεΰρε τούς 
αύλητικούς νόμους (Νλούταρχ. περί 
μουσικ. κεφ. 7), τάς δέ έλεγείας αύ- 
τοΟ διακρίνει τό έρωτικόν έν αύταΐς, 
τήν έρωμένην αύτοΰ Ναννώ έγκωμι- 
άζων, έξυμνεΐ τόν έρωτα καί έφιέ- 
μενος έν αύταΐς τής άπολαύσεως 
διαφόρων βιωτικών τρυφών, παρο
τρύνει τούς άνθρώπους είς άπόλαυσιν 
των παρόντων αγαθών. Άλλ’ ούδέν 
τό παράδοξον, δτι ό ποιητής ουτος 
χαρακτηρίζεται ώς μαλθακό; καί αί-
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σθηματικος, διότι έπί τής έποχής 
αΰτοΰ ύπετάγησαν οί "Ιωνες τοϊς Λυ- 
δοΓς καί επομένως ήδυπάθεια καί 
χαλάρωσις πνευματική είσή/θη παν- 
ταχοΰ. Ό Μίμνερμος είνε τύπος τοΰ 
άνειμένου "Ιωνος καί προσωποποίη- 
σις τής απραξίας είς τοσοΰτον βαθ
μόν, ώστε ε! δυνατόν εύδων να πρά
ξη έν τώ κόσαω τούτω- τούτου ένεκα 
λυπεΐται, ούτως είπείν, έν τινι αύτοΰ 
ποιήματί διά τήν κοπιώδη καθ’ ί- 
κάστην τοΰ ήλιου έργασίαν. Ή συλ
λογή τών ποιημάτων αύτοΰ είναι 
γνωστή ύπό τό δνομα Ναννώ τής 
έρωμένη; αύτοΰ, ήτις δμως ουδόλως 
άνταπεκρίνετο πρός τόν σφοδρόν τοΰ 
ποιητοΰ προς αύτήν έρωτα. Ίλς 
διάσημο; δέ αυλητής ύψωιε τήν 
έλεγείαν ιίπερ τις καί άλλος είς μέγαν 
βαθμόν τελειότητος. Ό Μίμνερμος 
συνέγραψε καί πολεμικά φσματα έν 
οϊς έξύμνει άρετάς παρελθόντων χρό
νων, ούχί δμως μετά τής αύτής ώς 
οί πρότεροι ζέσεως· όπόσης δέ άπή- 
λαυε τιμή; παρά τοΐς αρχαίοι; ώς 
ήδύς ποιητής, έμφαίνει τό έπώνυμον 
αύτοΰ Λιγναστάδης. Εισάγει, ώς εί- 
ρηται, νέον είδος έλεγείας, τήν αι
σθηματικήν προ; έκφρασιν αισθημά
των ύποκειμενικών άνευ τής έπιδρά- 
σεως τοΰ τόπου καί χρόνου, έν φ έζη. 
Ό γαρακτήρ τοΰ άνδρός καταφαίνε
ται ίκανώς καί έκ τών έξή; δύο μόνον 
στίχων :
Τις δέ τί οί τερπνήν ά:ερ ’Α

φροδίτη;;
τίΟναίν,ν, on μοι μν,χίτι tauti μέλοι.
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‘Η άκρα τρυφηλότη; τοΟ ποιητοΟ 
ένωρί; έπέσυρε κατ’ αύτοΟ τήν κα
τηγορίαν καί συνέτεινεν όπως μή 
συμπεριληφθή μεταξύ των διδακτι
κών ποιητών, ών τα ποιήματα ώ; 
λίαν παιδαγωγικά άπεμνημονεύοντο, 
καί τοι ή γλώσσα αύτοΟ εϊνε λίαν 
ροώδης, ή Ίά; μεθ’ όλων τών άν- 
θέων αύτή;· τούτο όμως άποδοτέον 
ίσως καί εί; τον φανατισμόν τών 
μεταγενεστέρων άντιγραφίων. Ό 
αύτό; ποιητή; συνέγραψε κάΐ έλε- 
γείαν, έν ή προτρέπει τού; συμπα- 
τριώτα; αύτοΟ εί; πόλεμον, καί ή- 
τι; χρησιμεύει ώ; μετάβασι; άπό 
του πολεμικού εΐς τδ αισθηματικόν.

δ) Σόλων. —■ Ει; έκ τών έπτά 
σοφών ') ήτο καί ό Σόλων, άκμασα; 
περί τό 594 πρδ; πατρδ; Έξηκεοτί- 
δου· ΕΙς τούτον αποδίδεται τδ γνω
στόν άπόφθεγμα «Μηδέν άγαν». Κα
τά τδν Πλούταρχον ή πρώτη πε- 
ρίστασι;, καθ’ ήν έμφανίζεται ό 1 ό
λων εί; την πολιτείαν, εϊνε έκείνη, 
έν η έδειξε τδ φιλόπολι αύτοΟ, έκ- 
φωνήσα; την πρώτην αύτοΟ έλεγείαν 
«Σαλαμίνα», ίνα προτρέψη τού; συμ- 
πολίτας αύτοΟ ’Αθηναίου; εί; άνά- 
κτησιν τή; νήσου Σαλαμίνος. Διά 
τοΟ πονήματος τούτου (ίξ ου δλίγοι 
μόνον σώζονται στίχοι) παρεσκευασε

1) Οί λοιποί ες σοφοί τν;; Ελλάδος εϊνε: 
ΙΙιττακδ; ο Μιτυλτ.ναΓο;, Κλεόμορο-.ος 6 
ΛϊνΚιος, Περίανδρο; ό Κορίνβιο;, Χίλων ό 
Λοχεδϊιμδνιος, θαλτ,ς ό Μιλήαιο; καί Βία; 
c Πριηνεύ;.

τρόπον τινά τήν γένεσιν τοΟ δικανικοΟ 
λόγου. “Ενεκα τή; έν τή ανακτήσει 
τή;Σαλαμίνο; έπιτυχία; ο!. ’Αθηναίοι, 
τιμώντε; τδν άνδρα, άνέδειξαν αύτδν 
έπώνυμον άρχοντα καί είτα, τή; 
καταστάσεω; αύτών όσημέραι δει- 
νουμένη;, νομοθέτην. Ί>; τοιοΰτος 
θαυμάζεται ΰπδ πάντων, οί δέ νόμοι 
αύτοΟ χρησιμεΰουσιν έτι καί νΟν εις 
τά πεπολιτισμένα κράτη ώ; τύπο; 
τών νόμων αύτών. Σεβεται τήν α
τομικότητα του ανθρώπου καί ανα
γνωρίζει έν αύτώ δικαίωμα αύτο- 
βουλίας· πρδ; δέ μόνον τά έπϊ μα- 
κρδν έν τή οίκογενεiqc αύτών άνα- 
τραφέντα τέκνα έθεώρει μέρο; τής 
πολιτεία; άποτελοΟντα. Θεί; δέ 
τού; νόμου; αύτοΟ, άνεχώρησεν εί; 
περιοδείαν, Γνα γνωρίση τδ κΰρο; αύ
τών. Περιηγηθείς λοιπόν έπϊ δέκα έτη 
εί; ’Ασίαν καί Λυδίαν, συνανεστράφη 
μετά τοΟ Άμάσιο;, βασιλέω; τή; 
Κύπρου, καί μετά τοΟ Κροίσου, βα- 
σιλέω; τών Λυδών, καί έκείθεν τρέ- 
μων έπανήλθεν εί; Αθήνας, διότι 
έβλεπεν αύτά; εί; τά πρόθυρα τή; 
τυραννίας. Μή έπιτυχισν όμως νά 
παρακωλύσή τού; ’Αθηναίου; τοΟ νά 
πεισθώσιν εί; τδν Πεισίστρατον, ήρ- 
κέσθη μόνον νά περιορίζη τήν άκο- 
λασίαν τοΟ τυράννου τούτου, δστι; 
ούχ ήττον έσέβετο τδν μέγαν νο
μοθέτην καί πολλάκι; μάλιστα συν- 
εβουλεύετο αύτόν. Ό Σόλων μετέ- 
σχε τών πολιτικών πραγμάτων έπω- 
φελώ; καί έν τή στάσει τοΟ Κυλώ-

Α
.Π
.Θ
.



ΑΣΤΙ1Ρ TOV IION'TOV 677

νος. At άρισται τών έλεγειών αΰ
τοΰ είνε αί αύποθήκαι εις έαυτόν», έν 
αίς καταδείκνυται & αληθής τοΰ άνδρός 
χαρακτήρ καί έν αϊς ύπαρχε» ή έν- 
τελεστάτη έκτίμησις τής νομοθεσίας 
αΰτοΰ. Τάς «είς ’Αθηναίους ΰποθή- 
κας» αύτοΰ έξεφώνησεν έν Άθήναις 
κατά τοΟ Πεισιστράτου (καί περ 
συγγενούς αύτοΟ δντος) άμα έκ τής 
περιοδείας έπανελθών. Κατά τόν Σου- 
ίδαν αί έλεγεϊαι αύτοΟ περιελάμβα- 
νον 5000 στίχους. "Ετερον γνωμικόν 
τοΰ Σόλωνος έκ τών είς έαυτδν υπο
θηκών του εΐνε «’Αεί γηράσκω πολλά 
διδασκόμενος». Αι’ αΰτοΰ άνεπτυ- 
χθη ή γνωμική ποίησις, ώς ό Πλού
ταρχος έν τοΐς παραλλήλοις βίοις ά- 
ναφέρει. Οί παίδες τών ’Αθηναίων 
έν ταΓς έορταϊς άπαγγέλλοντες τά 
ποιήματα τοΟ Σόλωνος έβραβεύοντο. 
Σημειωτέον ότι ό σοφός οΰτος άνήρ 
Ζγραψε καί είς ίαμβεΐον μέτρον, τά 
δέ πολυάριθμα αποσπάσματα τών έ- 
λεγειών αΰτοΰ ϋποφαίνουσι διάπυρον 
προς την πατρίδα ϊρωτα, πολλήν 
Εμπειρίαν, δραστηριότητα, εύμένειαν, 
πραότητα καί ίλαρότητα.

ε) Φωκυλίδης. — Οΰτος έκ Μιλή
του καταγόμενος και σύγχρονος ών 
τοΰ Θεόγνιδος έποίησεν έν άπερίττω 
κα! έπεσφιγμένφ λόγω γνώμας έν 
έξαμέτροις καί διστίχοις, αϊτινες κα
λούνται κεφάλαια. Έκ τούτων όμως 
δλίγα μόνον άποσπάσματα σώζον
ται. Τδ σύνηθες προοίμιον ήρχιζε 
«καί τόδε Φωκυλίδεω».

γ) Θέογνις. — Οΰτος έκ Μεγάρων 
έλκων πήν πατρίδα, ήτο ευπατρίδης 
δλίγα έτη άπό τής ένάρξεως τών 
Περσικών πολέμων έπιζήσας. 'Επειδή 
ή τφ 529 π. X. έν Μεγάροις γενομέ- 
νη δημοκρατική μεταπολίτευσις έπή- 
νεγκε τόν λεγόμενον γής άναδασμόν, 
έστερήθηό ποιητής, απών τότε, πάσης 
αΰτοΰ τής περιουσίας. ΈπΙ μακρόν 
χρόνον έδοκίμασε καί οΰτος τόν πι
κρόν τής έξορίας βίον. Ό Θέογνις 
εΐνε γνωμικός ποιητής μετά τήν 
πτώσιν τοΰ Θεαγένους έν Μεγάροις 
ζήσας, έν η έποχή άκριβώς έπεκράτει 
ένταΰθα δχλοκρατία, καί διακρίνεταε 
ώς ιδιότροπος, ύπό μονομανίας τινός 
κατεχόμενος, μεγάλως όμως είς τήν 
διάπλασιν καί ήθικοποίησιν τών νέων 
συντελών. Ή υπό τό όνομα αΰτοΰ 
συλλογή, ούχ ήττονας τών 1289 
στίχων περιλαμβάνουσα, συνίσταται 
έκ διστίχων, ών πολλά θεωρούνται 
νόθα. 'Οπωσδήποτε οί στίχοι αΰτοΰ 
είνε ώραϊοι καί πλήρεις εΰγενοΰς πα
τριωτισμού, μίσος κατά τών δια
φθορέων τοΰ λαοΰ άποπνέοντες. Πα-, 
ρά τφ Στοβαίψ εϋρηνται οΰκ δλίγοι 
στίχοι τοΰ Θεόγνιδος, οί όποΓοι λεί- 
πουσιν έν τή συλλογή τών έλεγειών 
τοΰ ποιητοΰ τούτου, Έν ταυτη δέ 
όλίγαι μόνον έξευρίσκονται έλεγεΓαι 
πλήρεις, έν ώ τά λοιπά εΐνε γνώμαι 
αποτεινόμενα» πρός εΰγενή τινα καί 
ώραΐον νεανίαν, Κυρνον καλούμενον 
καί λίαν προσφιλή τφ Θεόγνιδι, 
όστις φρονεί ότι οί ποιηταί καί οί
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κρείττονες καί ούχί οί τήν αρχήν έκ 
τοΰ δήμου καταλαβόντες άνδρες δ- 
φείλουσι νά διατηρώσι τό φρόνημα 
καί τόν χαρακτήρα τών προγόνων, 
την αρετήν- έπειδή δε την αρετήν 
μόνον έν τή αριστοκρατία δύναταί 
τις νά εύρη, τούς μέν αριστοκρατικούς 
καλεΓ αγαθούς καί έσθλούς, το δέ 
πλήθος κακούς καί δειλούς- παραινεί 
δέ δπως άποφεύγη τις τούτους καί 
προσκολ.λάται πρός έκείνους. Πλήν 
τών παραινετικών τοΟ ποιητοΟ έλε- 
γειών ύπάρχουσι καί άλλα αποσπά
σματα συμποτικών έλεγείων έν Δω- 
ρικοΓς συμποσίοις ψαλλόμενων. Έν 
αύτοίς παρίσταται δ Θέογνις ού μό
νον εύθυμο; καί συνετός, άλλα καί 
αγαθός συμπότης.

('Έπεται euviy/.ia)

Δ. Η. Οίκονομίδης.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ

ΑΠΟΛΛΩΝI ΑΣ

(Suvsystof Υδ; τζϋχ. 4 2)"

Έν ω ίν πολλαϊς άθώαις διασκε- 
δάσεσι διηρχόμην έν Τριγλία τον τής 
άναπαύσεως χρόνον, έν ώ καθ’ έκά- 
στην σχεδόν νέοι; περίπατοι; επι
χειρών νέας άνεκάλυπτον ευάρεστους 
καί λαμπρά; τοποθεσίας, έν ι·> κα

θ’ έκάστην νέας άνεκάλύπτον πηγάς 
καί έκ νέων γλυκερών καί διαυγών 
έπινον ύδάτων, έν ώ καθ’ έκάστην 
ύπό την σκιάν πλατυσκίων δένδρων 
καθήμενος καί άλλοτε μεν πρός τήν 
φύσιν βλέπων καί βεμβάζων, άλλοτε 
δε συνδιαλεγόμενος καί γελών, νέας 
άπεκομιζόμην εύαρέστους έντυπώσεις, 
έφθασε γράμμα τιμαλφές έζ Άπολ- 
λωνιάδος, St' ού φίλο; με προσεκάλει 
παρ’ έαυτώ. Κατ’ άρχάς μέν ένεκα 
τής ληστείας, ήτις δυστυχώ; κατα- 
μαστίζει πολλά τών περιχώρων Πρού- 
σης, έφάνην λίαν βραδύ; είς τήν 
άπόφασιν- άλλ’ δτε έπληροφορήθην 
καλώς δτι οΰδείς έν τή όδώ ύπήρχε 
φόβος, τότε μακράν άφείς πάντα φό
βον άπεφάσισα νά μεταβώ καί είς 
Άπολλωνιάδα.

Ήτο πρωία τοΰ Αύγουστου, δτε 
μετά τοΰ έν Τριγλίρι φίλου μου καί 
δύο άλλων άνεχωρήσαμεν- μόλις ά- 
νήλθομεν έπί τινων λόφων, δι' ών ά
γει ή οδός είς Άπολλωνιάδα, καί 
έΐςαίσιον θέαμα έθάμβωσε τους δ- 
φθαλμούς ημών, ’ο ήλιο: ήδη ά- 
νατείλας κατεφώτισε διά τών φαει
νών αύτοΟ άκτίνων τάς κορυφάς τών 
λόφων, οίτινες κατάφυτοι έξ έλαιών 
καί πολυβοτρύων αμπέλων λαμπράν 
παρεΐχον καί περικαλλή θέαν. Ή 
άηδών έψαλλε τό ουράνιον αυτής 
άσμα- ό δέ κύκνος περί τον διά τών 
λόφων ρέοντα ρύακα, καί αί χελι
δόνες έπί τών δένδρων άνεμίγνυον τήν 
γλυκύφθογγον αυτών μελψδίαν πρό;
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το καλλικέλαδου τών άλλων παν
τοειδών πτηνών άσμα. Τό Οέαυα έ- 
καλλύνετο έπί μάλλον και μάλλον 
όιότι καθ’ οδόν συνηνπώμεν περικαλ
λείς τοποθεσίας, χωρία γραφικωτά- 
τας κατέχοντα Θέσεις, καί τά μέν 
ύπό Μωαμεθανών, τά όέ ΰφ’ Ελλή
νων οίκούμενα- άλλ’ ούχ ήττον έ- 
ξαίσιον θέαμα παρέστη πρό τών ό- 
φθαλμών ημών, ότε είδομεν μακρό- 
θεν τήν Άπολλωνιάδα καί παρ' αυ
τή πεδία λειμώνας λοφίο-κους. Καί ή 
μέν Απολλωνίας έφαίνετο λαμπρά 
καί μεγαλοπρεπής έπί τής λίμνης 
Άπολλωνιάτιδος, αΰτη δ' ήρεμος καί 
γαληνιαία ώμοίαζε πρός κάτοπτρον 
έντός τοΰ οποίου, ώς τινες κηλίοες, 
έφ αίνοντο διάφορα πλοιάρια. Καί πρό 
τών ποδών δ' ημών έξετυλίσσετο τών 
αγροτικών σκηνών ή Οέλκτικωτά- 
τη καί τών αγροτικών θεαμάτων 
τό τελειότατον ποίμνιον άνά τήν 
πεδιάδα, δι' ής διερχόμεθα, διεσκε- 
δασμένον, άνευ πολλοΟ θορύβου ά- 
πήλαυε τών δωρων τής φυσεως, έν ω 
ό κεκμηκώς ποιμήν έξηπλωμενος υπό 
τήν σκιάν βαθύσκιου δένδρου, έ'λαβεν 
άνά χειρας αμέριμνος τήν φλογέραν 
καί έπλήρου τον άέρα γλυκυφθογ- 
γου μελ.ωδίας, μεθ' ής ενίοτε άνε- 
μίγνυον χτ^ Λύ^ών xott τά
βελάζοντα πρόβατα. ‘Η πεδιας αϋτη 
έκτείνεται όπισθεν τής Άπολλωνιά 
δος, εΰρίσκονται δ’ έπ αυτής *.ο\ 
πολλοί αμπελώνες άνήκοντες τοϊς 
κατοίκοις τής πόλεως, περί ης ρητέα

τά ολίγα ταΰτα.
Η Απολλωνίας, κλιθεΐσα οϋτως 

ή εκ τίνος γυναικός ’Απολλωνίας ώς 
θέλουσι τινες, ή εκ τίνος ΐ'σως παρ’ 
αυτή περιφήμου ναοΰ τοϋ ’Απόλλω
νος, εινε πόλις τής Έλάσσονος ’Α
σίας έν Μυσία, κείμενη κατά τό ΒΑ 
τής λίμνης Άπολλωνιάτιδος. Περί 
τών οικιών αυτής καί τών οδών καί 
ένταϋθα ούδέν εγομεν απολύτως νά 
σημειώσωμεν εΰάρεστον. Αί οίκίαι, 
εις ίΟΟΟ περίπου συμποσούμεναι, εινε 
τό πλεϊστον παλαιοί καί ξύλιναι, αί 
οδοί στενότατοι, οΰδέν δ’ ,ούδέ δη
μόσιον οικοδόμημα διακρίνεται έν τή 
πόλει ιος καλλιτέχνημα. Ή περιοχή 
τής πόλεως εινε σμικρά καί δυσανά
λογος πρός τόν αριθμόν τών κατοί
κων, ακριβώς δ’ ένεκα τής συμπυ
κνώσεις τών οικιών μακρόθεν πα
ρουσιάζει μεγαλοπρεπή τινα θέαν. 
Καλόν θά ήτο άν, οί κάτοικοι οί θέλον- 
τες νά οίκοοομώσιν άπό τοϋοε οικίας 
ώκοδόμουν αύτάς έπί τίνος λόφου 
απέναντι κειμένου καί όλίγιστον ά- 
πέγοντος, οπού λαμπρόν ήθελον καί 
εΰάρεστον προξενή έντύπωσιν. ‘Η ’Α
πολλωνίας κατά τον χειμώνα μετα
βάλλεται εις νήσον ένεκα τής υπερβο
λικής αύξήσεως τών ϋδάτων τής λί
μνης· τότε όέ μεταβαίνουσιν εις αυ
τήν δια ξύλινης γέφυρας. Εινε δέ 
αρχαία πόλις έχουσα λείψανα άξια 
λόγου ισχυρών καί στερεών τειχών, 
έξ ών εικάζεται ότι ή πόλις έχρησί- 
μευσεν άλλοθ’ ώς κέντρου ίκανοϋ
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πολιτισμού καί ώς ισχυρόν φρούριον. 
Στερούμενο; και τη; έλαχίστη; περί 
τά αρχαιολογικά ,έμπειρίας οέν δύ
ναμαι νά ζεί'πω πολλά και όρθά περί 
των τειχών τούτων. Ταϋτα μόνον 
σημειώ, δτι σώζεται έν καλή πω; 
καταστάσει πύλη τι;, έφ’ ή; φαίνε
ται οτι ύπήρχεν οίκημά τι τεθολω» 
μένον, αγνοώ δ’ δμω; προς τίνα χρή- 
σιν. Έπί τίνος παραθύρου τοϋ οική
ματος τούτου σώζεται γεγλυμμένος 
μικρός σταυρός, έξ ού πολλοί καί μά
λιστα οΐ παλαιοτεροι τών κατοίκων 
διατείνονται δτι ύπήρχεν άλλοτ’ αυ
τόθι ναός. Υπάρχει δε καί τις έπι- 
γ'ραφή έπί τίνος καλώς διατελούντος 
λειψάνου τοϋ τείχους, έφ’ ου σώζον
ται καί τινα άνάγλυοα. Τής επιγρα
φής μή σωζομένη; πλήρους, δεν ή- 
δυνήθην να έζαγάγω έξ αύτή; τελεί
αν τινά έννοιαν’· άλλ’ έπειόή άρχε- 
ται διά τών ΚΑΙΣΑΡ ΤΡΑΙΑΝΟΣ 
ΑΓΓΟΤΣΤΟΣ, δηλοϊ ίσως οτι έκτί- 
σθησαν επ’ αύτοϋ τά τείχη ή του
λάχιστον άνεκαινίσθησαν. Πολλά δύ- 
ναται έζιχνιάζων νά μάθη τώ δντι έν 
τή πόλει ταύτγ·| δ περί τά; άρχαιο- 
λογικάς έρεύνας ένασχολούμενος. 11 ολ- 
λά πήλινα άγγεϊα καί άγαλμάτια 
άνευρίσκονται έν τή νϋν κατασκευαζο- 
μένγ[ άμαξιτώ όδώ, καί τοι αί πρός 
έπιπέοωσιν τή; οδοΰ άνασκαφαί εινε 
έπιπόλαιοι· εύρέθησαν δέ καί δύο κενά 
μνήματα καί πολλοί μεγάλοι καλώ; 
λελαξευμένοι τετραγωνικοί λίθοι έ- 
^ή/.®γ)*αν· Εκ τούτων δέ καταφαί

νεται δτι ή πόλις έζετείνετο άλλοτε 
καί έκτος τοϋ περιβόλου τής νϋν 
σωζομένης, καί δτι, άν ένηργοΰντο 
ύπό τών άρχαιολόγων άνασκαφαί έπί 
τών τόπων έκείνων, πολλά τινα άρ- 
χαιολογ'κά ευρήματα ήθελον άναμ- 
φιβόλως εύρεθή. Πολλήν άρχαιολο- 
γικήν σημασίαν έπίσης έχει και τι 
νησίδιον έν τή λίμνη, Μ α ν α κ ο ϋ- 
δ α ύπό τών κατοίκων λεγόμενον. 
"Απαν περιβάλλεται ύπό τοίχου έκ 
κανονικωτάτων λίθων άριστα συνηρ- 
μοσμένων, δττις ένιαχοΰ είνε διπλούς 
έκτεινόμενος έν εί’όει προκυμαίας καί 
καταλήγει εις ήμικύκλιον. ’Έν τινι 
μέρει αύτοϋ φαίνονται έπί τών λί
θων κατεσκευασμένοι διά λαξεύσεως 
κρίκοι λίθινοι, εί; ου;, ώς φαίνεται, 
προσεδένοντο πλοία καί λέμβοι. Περί 
του νησιοιου τουτου φερεται ιστορι
κόν τι γεγονός παρεμφερές πρός το 
έν Πόντω περί νεάνιδος Λιερασπι- 
ζομένης τό φρούριον Κορδύλη;(Άλ- 
τζά καλέ) λεγόμενον, καθ’ 8 το φρού
ριον παρεδόθη καί κατεστράφη δι’ ά- 
πάτης ύπό τίνος εις έπίτοκον γυ
ναίκα μετασχηματισθέντος άρνησι- 
χρίστου. (‘)

Ότε έπεσκέφθην τό πρώτον τό νη
σίδιον, ιδού τί είκασα περί αύτοϋ. ’Ε
πειδή εινε λίαν μικρόν καί οΰ πολ- 
λοϊς κατοικήσιαον, ύποτίθημι δτι 
ύπήοχεν άλλοτ’ έπ’ αυτοΰ μεγιστα- 
νό; τίνος πλουσίου οικία μεγάλο-

*) ΐδε Περικλ, Τριινταφυλ, Φ«Υ· Προλ. 
οελ. 29.
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•πρΕτήί καί λαμπρά. ’Επειδή S'όμως 
σώζονται καί τινα λείψανα, στήλαι 
καί τά τοιαϋτα προδιδοντα υπαοξιν 
ναού, ίσως υπήρχε καί ναός τις προς 
θρησκευτικήν χρήσιν τοϋ μεγιστάνας· 
άλλ’ ό μετ’ έμοϋ έπισκεφθείς τοΰτο 
ιατρός τής Άπολλωνιάδος, άποκρού- 
ων τήν εικασίαν μου ταύτην, διε- 
τείνετο καί καλά δτι έπί τοϋ νησιδίου 
ύπήρχον πολλοί άλλοτ’ οίκίαι καί 
άκμαΤος πολιτισμός, έπ’ ούδεμιας βά- 
σεως στηριζόμενος· άλλα διά τό «χα- 
τήρί του» κατεχώρισα καί τήν γνώ
μην ταΰτην ένταϋθα. Έκτος τοϋ νη
σιδίου τούτου ΰπάρχουσι καί άλλαι 
έν τή λίμνη, ήτις έχει ικανήν έ’κτα- 
σιν τριγωνικού σχήματος καί παρά
γει πολλούς ty0Ος καί νοστιμωτάτας 
καραβίδας, άς εϊοομεν τας γυναίκας, 
έν τή λίμνη μέχρι τοϋ τραχήλου 
βεβυθισμένας, νά άλιεΰωσι. Τό ύδωρ 
αυτής χρησιμεύει τοϊς κατοίκοις πρός 
δλας αυτών τάς άνάγκας, ενεκα δέ 
τών άναθυμιάσεων τό κλίμα τής Ά- 
πολλωνιάδος δέν εΐνε τοσοϋτον εύά- 
ρεστον καί ταϋτα μέν περί τούτων.

Οί 6έ κάτοικοι ζώσιν έκ τής ναυ
τιλίας καί έκ τών ιχθύων, ους έκ 
τής λίμνης άφθόνως άλιεάοντες πω· 
λοΰσιν εις Βουλγαρίαν καί Θράκην ά- 
λίζοντες. Δέν έλλείπουσιν όμως καί 
άλλα βιοποριστικά έργα, ικανά S’ έν 
τή πέλει εύρηνται και έργαστήρια 
καί παντοπωλεία, πρός δέ καί δύο 
άτμόμυλοι. Περί τών κατοίκων, οίτι- 
νες σημειωτέον δτι ζώσιν έ’τε « πα-

βθΐ

τριαρχικώς », δίκαιον θεωρώ νά γρά
ψω ταϋτα. Καί τοι καί ένταϋθα 6- 
πάρχουσι περιθαλπόμενα σπέρματά 
τινα διχονοίας, καί πολλάκις τις αύ- 
Οάδως καί αύθαιρέτως πειραται νά 
διατάξη τά τής κοινότητος, άλλ’ έν 
τούτοις άκούεται ώς έπί τό πλεϊστον 
καί μεθ’ δλας τάς ύπό τών θρασυ- 
τέρων άνταλλασσομένας ενίοτε ύβρεις 
ή φωνή τών όρθώς σκεπτομένων, καί 
τά κολαβρίζοντα παιδάρια άπέναντι 
τών πολιών καί συνετών γερόντων 
έπί τέλους σιγώσι καί κρύπτονται. 
Καθώς σπάνιον βιβλίον άνευ σφάλ
ματος καί άνορθογραφίας, εΐπέ τις 
τών νεωτέρων ποιητών, ούτω καί πό
λις σπανία άνευ κακοηθείας. Ευτύ
χημα λοιπόν εΐνε νά άκουηται ή 
φωνή τών όρθώς φρονούντων καί τά 
σωτήρια παραινοΰντων, άδιάφορον 
δ’ άν άλλοι δίκην κυνών ύλακτουν- 
των πλατει τώ στόυατι καίαΰθάδειι \
τή γνώμη ωρύονται. "Οσον δ’ άφορδ 
εις τά λοιπά, οΐ κάτοικοι τής Ά- 
πολλωνιάδος χαρακτηρίζονται έπί δυο 
μεγάλαις άρεταΐς, αΐτινες εύχομαι 
ίνα διατε'/ώσιν άείποτε τό θέμεθλον 
τής έν τώ κόσμο) τούτω ζωής πάν
των τών άνθρώπων· έχουσι δηλονότι 
πίστιν ά/ραιφνή εις τον Θεόν καί ευ
σέβειαν περί τά θεία, άγάπην τοϋ 
πλησίον καί φιλοξενίαν μεγάλην. Δεν 
ΰπάοχουσι μέν παρ’ αϋτοϊς πολυτελή 
καί πολυποίκιλα ένδύματα, ούδ’ Ευ
ρωπαϊκής λεπτολόγου διανοίας ασεβή 
καλλωπισμού επινοήματα, άνδρες δέ
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καί γυναίκες έςακολουθοϋσιν ετι φο- 
ροϋντΕί σαλβάρια, άλλ’ έν τού
τοι; Οκό τά άπλά εκείνα ένδύματα 
και τά ταπεινά σαλβάρια κρύ
πτεται ψυχή πιστή τώ Θεώ καί ά- 
ναθή, μή μολυνθεϊσα ετι ΰπό τής 
νοσηρά; άτμοτφαίρας τού κακώς νο
ούμενου πολιτισμού. Ή ο ανθρώπινη 
άζία δέν μετρείται έκ τών λαμπρών 
καί καλλιτεχνικών ενδυμάτων, άτινα 
καλύπτουσι τήν γαστέρα τών κοι
λιόδουλων, άλλ' έκ τής εύαρέστου 
καταστάσεως τής ψυχής καί τής 
ήθικότητος του βίου, ή τις όντως δι
αλάμπει φαεινότατα έν τοΐ; άπλοι; 
ετι καί άθώοις τών τής Άπολλωνί- 
άοος πολιτών ήθεσι. Πρές ταίς άρε- 
ταΐ; ταύταις έχουσι καί απεριόριστον 
φιλομουσίαν, αί δέ σχολαι αυτών εις 
εύάρεστον σχετικώς ευρηνται κατά- 
στασιν. ’Ενταύθα του λογου γενό- 
μενο; αρμόδιον θεωρώ νά σημειώσω, 
δτι ή εύρυθμος τής κοινότητας ταύ- 
της κατάστασις καί ή τών σχολείων 
πρόοδος όφείλεται κατά μέγα μέρος 
εις τον αρχιερατικόν έπίτοοπον τοϋ 
Άγιου Νικομήδειας αίδεσ'μώτατον
κ. παπά Χριστόόουλον, οστις ούδενος

>> , „ , , φειοεται πονου όπως καταστηση α-
ξιόζηλον τήν τής πατρίδας αύτοΰ πνευ
ματικήν κατάστασιν.

Περί τών τόπων δέ, εις ους χάριν 
διασκεδάσεως μετέβημεν, όλίγα εί- 
πων, καταστρίψω καί τόν περί Ά- 
πολλωνιαδος λόγον. Οί κυριώτεροι τών 
τόπων τούτων εινε α.) τό Άκσέ-

ι μπουναρ, έ'νδα ευρηνταε κήποι λαμ
προί καί αμπελώνες τών κατοίκων τής 
Άπολλωνιάίος· κεΐται δ’ έναντι ταύ- 
της, πέραν τής λίμνης, έχει δέ καί 
ύδωρ- διαυγέστατου καί γλυκΰτατον. 
β'.) ή νήσος , τοΰ Αγίου Κωνσταν
τίνου, έφ’ ής εΰρηται μονή, ής τά 
μέν κελλία εινε ήρειπωμένα, σώζε
ται δ’ ό ναός άλλ’ είς ελεεινήν κα- 
τάστασιν εινε δέ κατάφυτος ή νή
σος έξ έλαιών, άλλ’ εΤνε λίαν πα- 

ί ρημελημένη· εϋρίσκονται δ’ έπ’ αυτής 
! ολίγοι τινές έργάται, ών παροιμιώ- 
| δης εκεί κατέστη ή αδράνεια καί δ κ
ι νηρία. γ'.) ή νήσος Μανακοΰοα, περί 
| ής εΐ'πομεν ικανά ανωτέρω, καί ήτις 
I εινε τόνε νΰν εχον πλήρης άκανθων 
ί καί τριβόλων, δ’.) Τό νεκροταφεΐΌν, 
ι κείμενον επί τίνος λόφου, έφ’ ου εό- 
: ρίσκονται καί τινες ϋπερύψηλοι κυ- 
j πάρισσοι· ό λόφος ουτος διαπνέεται 
{ πάντοτε ΰπό δροσερού άέρος, έπ’ αυ*
5 του δέ τις Ιστάμενος βλέπει άφ’ ε

νός μέν τήν άλλοτε ηρεμούσαν άλ*
' λοτε δέ κυματιζομένην έπιφάνειαν τής 

λίμνη;, άφ’ έτίρου οέ τάς έν αυτή 
κατάφυτους νήσους, τά απειροπληθή 

! πλοιάρια, τους πέραν κειμένους πο- 
j λυδένδρους κήπους, τά υπέρ τούτους 
j εντός λοφίσκων χλοερών κείμενα νω- 
i ρΐα, άλτη, δρυμώνας, καί πολλά άλλα 

τοιαϋτα.
Μετά πολλάς διασκεδάσει;, άς έν 

τοΐς τόποι; τούτοις οιεσκεδάσαμεν,
; έπεστρέψαμεν όμοΰ μετά τών φίλων 

είς Τριγλίαν, όπου διαμείνας έπί τι-
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w? τ,μερας, με-υέβην καί εις τόπον 
τινά όνομαζεμενον «ρτωνεμένον», διό
τι τό έν αύτώ ύπαρχον ΰδωρ ουν- 
τελεστικώτατον λέγεται εις yomuatv. 
Άλλ’ έπρεπε νά έπανέλΟω πλέον έκεΓ, 
οπού μέ έκάλει το καθήκον μου· ά- 
νεχώρτ,αα λοιπόν έκ Τριγλίας εχων 
ύπ’ όψει τό οτμώδ^ς έκεϊνο δίατι- 
χον.

Χόρευε κυρά Μαρου
Άλλ’ έχε κ* έννοια του σπητιού.

Εν Κων<χτ)πόλει.

I. Ω.

ΛΙΙΙΠΙΜΛ

Ό Φίλιππες.

(Συνέχεια)

Ή Ελπινίκη έξέθηκε τότε τά; ανησυχίας 
χαί τούς οόβους της, τάς αμφιβολίας καί 
υποψίας της από τής πρώτης έπιοκεψεώς 
της εις την κυρίαν Έζύου χαί εις την θυ
γατέρα της μέχρι τής τελευταίας εκείνης 
άπσκαλύψεως, την όποία> είχε κάμει είς 
αυτήν ό Φίλιππος, on δηλ. δέν είχε ποτέ | 
ακούσει νά προφέρωσι το όνομα τού κυρίου 
Βρυεννίου. Όμίλει οέ μετά σφοδρότητος, 
μετά λυπτ.ρχς συγκινήσεως, καί καθ’ όσον 
ώμίλει, ή άμυδρά ίδε* της, την όποιαν δέν 
είχε δυνηΟή μέχρι τούδε νά διευκρίνιση 
καί τής όποιας δέν είχε τολμήσει νά κατα
μέτρηση τό φοβερόν βάθος, άπεγυμνουτο από 
του περιβάλλοντος αυτήν σκότους καί τών 
δεσμών της. *Η νεαρά κόρη προέβαινεν άκου- 
σίως προς ταυτην φρίττουσσ. βαθμηδόν έ’τι 
μάλλον καί διαβλέπουσα αυτήν καθαρώτερον 
κατά πάσαν στιγμήν παρερχομένην. Αύταί 
αί λέξεις έπαναλαμβανόμεναι προσέφερον ά-

eS3

παισίου; αποδείξεις. — Διά τί από εΐκοσιν 
ειών( καθ’ ά ό πατήρ μου έχει εγκαταλεί
ψει τήν 1 σλλίαν, έλεγενέν τη παραφορά της^ 
ούτε η θυγάχηρ σας ούτε υμείς ϊχ«τε προ
φέρει τό όνομα ούτου; 'Ο Φίλιππος, ό ό- 
ποΓος είναι είκοσι ετών, οέν έχει ποτέ α
κούσει τό όνομά του έξελθον έκ των χει- 
λεων σας, μοί τό είπεν ό ίδιος εν τινι άθώα 
συμμετοχή του τρόμου μου. 'Ίνα γυνή, οί'αή 
δεσποινίς ‘Ηζυου, μή ποοφέρη τό όνομα άν- 
δ;ό;, ό όποιος τήν είχεν αγαπήσει, πρέ
πει ...........  πρέπει ό άνήρ ούτος νά έ’δδΐξε
χαχην πρός αυτήν διαγωγήν.

Κατηγορείτε τήν θυγατέρα μου, άνέ- 
χραξεν ή κυρία Έζύου, κατηγορείτε τήν 
Κλοτίλοην ;

— Τήν κατηγορώ, είπεν εύθαρσώς ή ’Ελ
πινίκη.

— Αί ! δυστυχή; κόρη, έπανέλαβεν ή 
κυρία ‘Εζύου μετά μεγάλης ταραχής, σκέ- 
πτεσΟε τί λέγετε ,* Άλλ’ έπι τέλους ποιαν 
σχέσιν δύνανται νά έχωσι τά χατά τού κυ
ρίου Βρυεννίου αισθήματα μας μέ τον γάμον 
σου μετά τού Φιλίππου,·

—■ Ούδεμίαν αληθώς, άπήντησεν ή Ελ
πινίκη μετά τεταραγμένης φωνής. Καί ι
δού διά τί άρνούμαι νά ϊδω τό φως διευκρι- 
νίζουσα τό πράγμα, ιδού διά τί δεν θέλω 
πλέον νά ένθυμηθώ ό.τι ό Φίλιππος μοί εχει 
ε’ίπει περί χής αδελφής του, περί τής πρός 
αυτόν στοργής της, περί των φροντίδων, άς 
ύπέρ αυτού έχει λάβει, θέλω νά λησμονή
σω ότι. ο^ε κατά πρώτον είχ ον ίδε? τόν Φί
λιππον, μοί εφάνη ότι τόν είχα ίδεί καί 
πρότερόν ποτέ, ότι έπανεύρισκον είς αυτόν 
βλέμματα, μειδιάματα, νεύματα τά όποια 
δέν μοί ήσαν ποσώς άγνωστα. "A I εξηκο- 
λουθησεν έκφώνως, είμαι παράφρων, σταθή- 
τε, κυρία |

— Δακρύουσα ο’ όλως επεσεν είς τούς πό- 
δχς τής κυρίας Έζύου.

— Θά ήτο έν τούτοι; καλόν καί γενναΐον 
νά ώργίζεσθε κατ’ εμού, νά μέ έθεωοειτε ως- 
αναιδή κόρην η νά μοί έλέγετε μίαν λέζιν 
καί νά μοί άπεδίόετε τό λογικόν μου.

ΤΙ κυρία Έζύου όπισθο/ωεύσ* έ’λεγεν —
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Αφήσατε με, αφήσατε με! δεν εχω τι να 

σας ε'ίπω. |
Κατά την στιγμήν τούτην είστλθεν η ; 

Κλοτίλδη. Ίδούτα αυτήν η Ελπινίκη ηγεο- j 
Οη. — "Ω ! άνέκραςεν. αυτή Οά μοί το εϊ- 
πη ! — Καί βαδίζουσα πρός την Κλοτίλ
δην : — Δεσποινίς, διά τί ο Φίλιππος ομοι
άζει *ολύ τον πατέρα μου ;

‘Η δεσποινίς Έζύου κατέστη ώχροτάτη» 
καί, αποτεινόμενη προς την κυρίαν Έζύου, 

είπεν εις αυτήν μετ* ασθενούς φωνής. — 
"Λ ! μήτέρ μου, μ’ έχετε προδώσει I

— Βλέπετε λοιπόν! είπεν η Ελπινίκη.
Ή κυρία Έζύου, τοσούτον ωχρά όσον 

καί η κόρη της, άλλ’ άνμλαβούσα εν τη 
θλίψει της ισγυράν τινα ενέργειαν, πρου · 
χώρησε σοβαρώς καί είπε · — Δεν σέ έχω 
προδώσει, Κλοτίλδη. — 'Έπειτα δεικνυουσα 
εις αυτήν την Έλπινίκην προσεθηκε: — 
Πρέπει τώρα νά μάθη καί αυτή όλα. Λοι
πόν I ναί, δεσποινίς, ό πατήρ σας, πριν η 
άφήση τήν Γαλλίαν, είχε παραπλανήσει και 
διαφθείρει τήν θυγατέρα μου. Καί εγώ, 
διά νά τήν σώσω, επειδή ό σύζυγός μου εί- 
χεν άποΟάνει κατ’ εκείνον τόν χρόνον, τό 
τέκνον τό γεννηΟεν εκ του εγκλήματος του 
κυρίου Βρυεννίου καί μέλλον νά έκτεθή εις 
τό αίσχος καί τήν εγκατάλειψιν παρέστησα 
ώς ίδικόν μου καί έδωκα εις αυτόν όνομα καί 
οικογένειαν.

Ή Ελπινίκη δεν άπήντησεν. Έταπεινώ- 
Οη καί μικρού οείν έλιποθυμει.

Αί τρεΐς γυναίκες ηχούσαν τήν φωνήν 
τού Φιλίππου. Ήρώτα φαιδρώς τήν κυρίαν 
Παγετού, άν αυται εύ&ίσκοντο εις τήν αί
θουσαν. Η κυρία Έζύου έδραμε πρός τήν 
Έλπινίκην. — Έγέοθητε, έγέρθητε, είπεν 
εις αυτήν, είναι ό Φίλιππος. — Έπειτα πα- 
ρατηρησασα τήν Κλοτίλδην, εθηχε μόνον 
ενα δακιυλον επί των χειλέων της, διά νά 
συστηση εις αυτήν δύναμιν καί σιωπήν Καί' - τ , , ,
αι τρεις ησαν εισετι βαθεως συγκεκινημέ-
ναι, άλλ* έβιάζοντο νά μειδιώσιν, οτε ό Φί
λιππος έφάνη.

Αγαθή τύχη ! ε'πεν. ’Ιδού σας βλέ
πω καί τας τρεις ομοΰ, Πιστεύω οτι ώμιλεΤ-

τε περί εμού.
— Μάλιστα, τέκνον μου, άπήντησεν η κυ

ρία Έζύου.
— Θα e/ω τό κόσμημα εκείνο, είπεν εις 

τήν Έλπινίκην* ήτο καιρός, θά τό ηγόρα- 
ζον άλλο», Φαντάσου, Κλοτίλδη, είναι δι
άδημα εκ μαργαριτών. Βλέπεις αύιην, πό
σον θά ’ταιρειάση επί των ςίνθών τριχών 

της. — Πα ρετήρει τήν Έλπινίκην, άλλ* έ
στρεψε τό βλέμμα του επί τής Κλοτίλδης.
— Τί έχεις» Πάσχεις;

— fH Κλοτίλδη άπό μιας ήδη ώρας δεν 
είναι καλά, άπήντησεν ή κυρία Έζύου,
— καί αποτεινόμενη πρός τήν Έλπινίκην 
προσέθηκε ·* — Θά μας συγχωρησητε, δε
σποινίς* νομίζω ότι ή θυγάτηρ μου θά κάμη 
καλά νά έπανέλθη οϊκαδε.

— Μάλ-στα, είπεν ό Φίλιππος μετ* άνη- 
συχίας. καί σκοπεύω νά σας συνοδεύσω. Πρέ
πει νά περιποιηθώ τήν πρεσβυτέραν μου α
δελφήν. — Έμειδιασε πρός τήν ’Ελπινίκην 
καί δεικνυουσα πρός αυτήν τήν Κλοτίλδην 
είπεν : — ’Όσον νέα καί άν είναι, είναι ο
λίγον μήτηρ μου.

— "Λ ! φύγε άπ* εδώ. άνέκραξεν ή Κλο
τίλδη άκούσατα τήν λεξιν ταύτην — καί ε- 
τράβηζε τον Φίλιππον* ή δε κυρία Έζύου 
τούς ηκολούθησεν' έπειτα, καθ’ ην στιγμήν 
ύπερεβαινε τό κατώφλιον τής θύρας εξετεινε 
μετά τρόπου ικετευτικού τάε χεΓράς της 
πρός τήν Έλπινίκην, ήτις έδέσποζε τού λοι
πού τής τύχης αυτής καί τής τών τέκνων 
της.

Η Ελπινίκη, μείνασα μόνη, ήσθάνθη 
έαυτήν κατ’ άρχάς έκμηδενισθεΓσαν. Μή 
δυναμένη δε όρθια ν* άνθέξη εί; τό κτύπημα 
τό όποΓον τήν προσέβαλεν, ερρίφθη επί τίνος 
κλιντήρος καί κλαίουσα εβύθιζε τήν κεφα
λήν της εντός τών προσκεφαλαίων. "Απειροι 
συγκεχυμεναι σκέψεις έπήρχοντο εις αυτήν, 
εν τω μέσω τών οποίων ύπήοχε μία, ήτις 
επανηρχετο άκαταπαύστως αδιάλλακτος καί 
τρομερά : Ό Φίλιππος άπώλετο δι* αύτην, 
ο Φίλιππος ήτο . . . δεν επρόφε^ε τήν 
λέζιν, άλλ* άναστενάζουσα καεηγόρτι τήν 
νεότητά της, τόν έρευτά της καί τήν ζωήν
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tm. ”Λν τ.ϊίπr, τί εγχλγ;ματοι νά τιμω- 
ρηθώσι, διά τί ο θεδ; εςεδιχεΓτο επ’ αΰιΥ^ς 
χαί του Φιλίππου, οί όποιοι ήοαν αθώοι ; 
Τί εμελλε ν’ άπογείντ, ; τί έμελλε νά χά 
μη f Δεν ύπελείπετο εις αυτήν νά έπιστη- 
ριχθή εί μη μόνον έφ’ έιυτής. "Η κυρία ΙΙχ - 
γέτου ητο εις αυτήν ανωφελής παρηγοριά) 
ο πατήρ της ητο μακράν, η κυρία ' ι ζύο.* καί 
ή θυγατηρ της ησαν έχθραί της καί ώφει· 
λον νά την ά^οφευγωσιν ήδη, καθώς οί έ
νοχοι άποφεύγωσι τό θύμα των’ δ Φίλιππος 
μόν^ς, . . · αλλά καί τούτον ητο ανάγκη 
μέ πάσαν θυσίαν τη; νά μη έπαναβλέπγ πλέ 
ον. Τον είχεν αγαπήσει, πανάγαθε Θεέ ί 8ιά 
τί τόν είχε γνωρίσει ,· Ητο άνάγκη ν ά· 
ποβάλη δ'ά παντός καί την ένΟύμησίν του. 
Αύτη ητο η άληθης. ή μόνη άπόρασις, ην 
ήδύνατο να λάβη. Ιίαραβλεπουσα λοιπόν την 
θλίψιν ην ηθελεν αίσθανΟή ό Φίλιππος, α
ποφάσισε ν’ άπομακρυνθη άπδ αυτόν, ίνα μη 
μάθη ποτέ ούτος κανέν έκ των γεν^μένων.— 
Μάλιστα, ανέκραξε μετά φρίκης έγερθείσα 
μέ οφθαλμούς αίφνιδίως στεγνωθέντας. — 
Λεν πρέπει νά δείζωμεν ά'νανδρον λύπην! άς 

σπεύσωμεν.
Αμέσως δέ προσεκάλεσε την κυρίαν Πα· 

γέτου. — ’Αναχωρώ, είπεν εις αυτήν, θέλω 
ν’ αναχωρήσω. Πρέπει νά έτοιμάσητε πάν
τα εντός μιας ώρας ή καί ταχύτερον, ει δυ

νατόν.
— θέλετε ν* άναχωρήσητε! είπεν ή κυρία 

Παγετού. Δέν καταλαμβάνω.
— Δέν έχεις ανάγκην νά καταλάβης, ά- 

πήντησεν άποτόμως η Ελπινίκη. Πρεπει 
ν* άναχωρήσωμεν- ιδού τδ παν.

— ’Αλλά δέν δυνάμεθα ν’ άναχωρήσωμεν. 
Ό πατήρ σας εφθασεν.

— "Εφθασεν, δ πατήρ μου ; Άπατασαι, 

δέν είναι αληθές.
— Αί άποσκευαί του είναι εις τήν αυλήν. 

Καί δ 'ίδιος θά ελθη μετά μίαν στιγμήν.
— Ά 1 εψιθύρισεν ή Ελπινίκη άφήσασα 

τούς βραχίονα; της νά πέσωσι, τδ πεπρωμέ- 
νον είναι κατ εμού. |

__ Ακούω τήν φωνήν του, εΤπεν ή κυρία
Παγετού. 1

6S5

'— Ιπαγε εις :πάντη<:ίν του καί κράτη
σε τον επι μιαν στιγμήν, δια νά μη μέ ϊδη 
εις τήν κατάστασιν ταΰτην.

ϋτε εζήλθεν ή κυρία Πιγέιου, ολως τε- 
ταραγμένη διά τήν άτημίλειαν τής κυρίας 
^ης. η Ελπινίκη άπέμαζε τούς οφθαλμούς 
της, καί προσεπάθησε ν’ άναλάβη τά συνήθη 
χαρακτηριστικά της. — ΆΙ είπε μετά πυ- 
ρετώδους αποφάσεως, πρέπει καί αύτδς επί
σης νά μή μάθη τίποτε.

Ητο ηοη σχεδόν ήσυχος διά νά ύποδε- 
χθή τόν πατέρα της. *0 κύριο; Βρυέννιος 
επανει.*.ημμ-:νως την έ'σφινςεν εις τάς άγ- 
κάλας του. Ητο ζωηρδς, πλήρης χαράς. Τη. 
προτεραία είχεν άπ&διβασθή’ άλλ* αί υπο
θέσεις του τον είχον κρατήσει εις τον λιμένα 
επί μιαν ολόκληρον ημέραν. ’Έφθανε τέλος, 
επανέβλεπε τδ αγαπητόν τέκνον του. Τήν 
ευρισκεν ώραιοτέραν, μεγαλητεραν. Έκάθισε. 
— Δέν μοί λέγεις τίποτε, είπε, καί έν τού- 
τοις . . .

‘Η ’Ελπινίκη ώχρίασε παρά τήν θέλησίν 
της. — Μέ συγχωρεΐτε, άπήντησεν, εγώ. . .

— Τί εχεις ; τήν ηρώτησε μετά ζωη- 
ρότητος.

Αυτή έδέσποσεν έαυτής. — Είναι ή έκ- 
πληξις, ή συγκίνησις. ήιις . . .

'Ο κύριος Βρυέννιος έπίστευσε. Τόσον μα
κράν ητο τού νά πιστεύση εις τήν ύπαρζιν 
δυστυχήματός τίνος. — Μ’ έκαμες νά τρο
μάζω, είπεν. — ’Έπειτα μετά θωπευτικής 
καί χαμηλής φωνής προσέθηκεν. — Ήζευ- 
ρεις, έρχομαι διά τδ μέγα σχέδιόν σου, διά 
τον γάμον σου.

Ή Ελπινίκη ώπισθοχώρησε καί είπεν.
— Είναι ανωφελές.
— Τί ; είπεν δ κύριος Βρυέννιος. Μήπως 

συνέβη τι ε’.ς τόν μνηστήρα σου }
— Δέν τόν αγαπώ πλέον.
— Τούτο είναι αδύνατον . . . ύστεοον άπδ' 

εκείνα τά οποία μοί έχεις γράψει I
Καί εν τούτυις ούτως έχει, χαί μάλι

στα Οά σας παρακαλέσω- νά μέ μεταφέρήτε 
εντεύθεν εις άλλην πόλιν.

"Ελεγε ταύτα μετά ταχύτητος χαί τα
ραχής. Ό κύριος Βρυέννιος έφαίνετο οτι
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τδσον ολίγον κχτ2λάμβ*νε χην 6λίψtv της 
’Ελπινίκης ώστί έμειδίασς πσρευθύς. — 
’Εννοώ τί τρέχει. Συνέβη, καθά φαίνεται, 
μεταξύ των δύο σας ερωτική τι; ερι;. Εγω 
θά συμβιβάσω χ\ πράγμα' ο0:ν μεταβαίνο) 
εις της κυρίας Έζυου.

— Μη υπάγετε εκεί.
Εις τδν τρόπον. με τον οποίον η βλκινί·· 

κη βπρόφερε τάς λέ;ει; ταύπς, ύπηρζε 
τοσαύτη εκούσια φρίκη, ώστε b κύρης Βρυ" 
εννιος κατέστη αίφνιοίως σοβαρδς καί σύν- 
νους. — Καί οιά τί ; Μήπως η κυοία Έ- 
ζύου η η θυγάχηρ της έναντιούνται εις τον 
έρωτά σας ; ’Οφείλω νά φροντίσο; περί της 
ευτυχίας σου, τέκνον μου, είπε μετ’ ά^ο* 
φάσεως’ θά υπάγω νχ τάς ΐδω,

Ένηγκαλίσθη την Έλπινίκην χαί έςηλΟε ' 
Τότε ή δεσποινίς Βρυεννίου έγονάτισε κ;ά- 
ζουσα μετ’ απελπισίας- — Θ:έ μου, εύ· 
σπλαγχνίσθητί μας.

("Επεται συνέχεια).

ΕΙΔΗΣΕ ΙΣ

— Έν τή προ ήμερων γενομένγ] 
συνεδριάσει τοϋ Συμβουλίου τη; έν
ταϋθα Ελληνικής έμπορικης Λέσχης 
»Άνατολής» άπεφασίσθη νά γείνη 
φροντίς, όπως έφέτος έν τή αιθούση 
αύτης γίνωνται δημόσια μαθήματα 
και χ0?®1· Καθά οέ ήκούσαμεν, ήρ- 
ξαντο μέν τινε; νά προπαρασκευάζωσι 
καταλληλα δημόσια μαθήματα, δο- 
θήσεται δέ ό πρώτος -/ορός τή μεθε- 
πομένγ) Κυριακή.

— Καθά άναγίνώσκομεν Ιν τφ τής 
■παρελθούσης έζδομάδος φύλλω τής 
ένταϋθα· ’Οθωμανικής έφημερίδος 
«Τραπεζάν» τή 6ϊ) του ένεστώτος μη
νάς έξερράγη πυρκαίά έν Άμισφ ά-

ποτεφρώσασα μίαν μόνην οικίαν κει- 
! μόνην άντικρύ τή; έκεϊ 'Ελληνικής 

έκκλησία;.
— Κατά τήν λήγουσαν εβδομάδα 

έσχ&υιεν ένταϋθα δχαρκεΓ; βρο/άς καί 
κακοκαιρία; και ψύχος αρκετά έπαι- 
σθητον κατελθόντος του θερμομέτρου 
Ρεωμύρου εις τον βαθμόν 1Ι· χιό- 
νε; δέ, καθά ήκούσαμεν, κατέπεσον 
έν τοΤς πόριξ· και φαίνεται ότι ή 
κακοκαιρία αύτη ήτό πω; γενική καό’ 
ολα τά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόν- 
του, διότι καί έπι πολλάς ήμερα; 
καθυστέρησαν τά αναμενόμενα ατμό
πλοια.

— Το δρίπανον τοϋ θανάτου άφήρ- 
πασεν καί Ιτερον συμπολίτην ημών, 
τον Παναγιώτην Βακαλόπουλον, έν 
αύτή τή ακμαία ηλικία του. Ό μα
καρίτη; έχρημάτισεν είς έκ τών νέ
ων τή; πατοίδος μας, οΐ όποιοι συν 
τή Ελληνική έσπούδασαν και τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν διό καί έπί τινα 
έτη κατείχε σπουδαίαν θέσιν εν τινι 
ένταϋθα προ ετών ίδρυμένω Εύρω- 
παϊκώ καταστήματι, τω τοϋ κυρίου 
’Λρνώ, ές ού καί άρκετα ώφελήθη. 
Μετά ταΰτα δ’ έπιχειρήσας ιδιαιτέραν 
εμπορικήν έργασίαν έπί τινα μέν χρό
νον ηύδοκίμει, έπ’ έσχατων £μως στε
ρηθείς τών κεφαλαίων του ήναγκά- 
σθη νά μεταβή εις Βατούμ, ένθα είρ- 
γάζετο έπί προμήθεια. Προ μηνών 
έπανελθών έ/.εΐθεν προσεβλήθη ύπό 
τή; νόσου, ήτι; καλείται διαβήτη; 
και ήτις έπήνεγκεν αΰτώ τον θάνα
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τον τή παρελθουση Κυριακή. Ό μ.α- 
καρίτης Παναγιώτη; Βακαλόπουλος 
^χρημάτισε πρό έτών και Σύμβουλο; 
και "ΕοΟρος τών σχολείων, διό και 
εις την κηδείαν αύτοϋ παοήσαν πλεΐ- 
στοι πολΐται, έκ των όποιων οϋκ

ολίγοι συνώίευσαν τον νεκρόν καί μί- 
γρι τοϋ νεκροταφείου.
«mMmdsisaemmss

ΠΟΙΗΜΑ Τ AJ

Τή φιλτάτϊ] μοι II ...

Δέν ώφελοϋν, οιλτάτη υ,ου, τά τοϋ πρυτώπου κάλλη, 
τά πά^η κ/ αί λευκότητες, διότι τάχει κι’ άλλη.
Ώς άνθος θέλεις μαρανθή καί άσπρη θά μαυρίτη:, 
άν άγαπήστ}; άλλονα κι' έμένα παραιτήσής.
Ή τύ/η μεταβάλλεται όπως καί ή σελήνη, 
κι’ουδέποτε στον άνθρωπον πιστή ’μπορεί νά μείνη. 
Μή μεγαλοφρονής λοιπόν γι’ αύτάς τάς ευτυχίας, 
ή τύχη είναι εύστροφος, φέρει καί δυστυχίας.
Ευκόλως μετατρέπεται, ωσάν τροχός γυρίζει, 
καί έκ τών θρόνων βασιλείς πολλάκις εκθρονίζει.
Ό Χάρων έπισφράγισμα είναι τών ημερών μας, 
κ/ εις χοϋν θέλει μεταβληθή τό σώμα τό δικόν μας. 
Ταΰτα γνωρίζουσα καί σΰ, έσο πιστή, φιλτάτη, 
καί μή ζητήσης άλλονα δι’ αντικαταστάτη.

Ιωάννη; Π. Μηλιόπουλος.

(Τ’>7“?.ζουντιο:)1

Μύθος.

Έβάδιζον ποτέ όμόϋ εις ίππος κ’ ένας όνος 
κ’ έσκέπτετο έκάτερος τί πάσχει κ’ υποφέρει! 

β— ”\γ ! έ'σουσ’ έλεγε ό καθείς, τής τύχης μου τ’ αστέρι 
κ "\γ ! ϋποφέρ* ό ου;τυχήςμέσα σέ τόσους μόνος!
» ολοι τριγύρω μου χαρα καί νειάτα ’ναι γεμάτοι 
» καί μόν’ έγώ ταλαίπωρος άπ’ όλους τυραννιοϋματ
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® Καθένας άπ’ αΰτοΰ; ίο ω βαστά χρυσό παλατι,
» κ’έγώ σ’ άχοϋρι βρωμερέ μονάχο; μου κυλ,ιοΰμαι! » 

Και έκρυπτε καθένα; του; κουφά τά βάσανά του 
χωρίς καμμιά παρηγοργυά άπ’ άλλον νά ζητή^ή’ 
και ήθελε καθένα; τους βοήθεια θανάτου! 
κ’ ε!; άλλον κόσμον άγνωστον μ’ άνάπαυσι νά ζήσ/μ 
Αύτά ώ; δηό φιλόσοφοι έσκέπτοντο μέ πόνον, 
οτε μακρόθεν ή/.ουσαν κραυγά; απελπισίας· 
ό ίππος παρετήρησεν έταστικώ; τον όνον 
καί έζέχασαν του; πόνους των εις ξένα; δυστυχίας.

Ό πάσχων τότε λησμονεί αυτές τά βάσανά του, 
όταν ίδή μαζΰ μ’ αϋτον καί άλλοι νά θρηνούνε· 
μά ό'ταν ί'δη μερικούς ανθρώπου; κ’ ευτυχούνε, 

τότε διπλασιάζονται τα .... όυστυχήματά του

Γ. Κ. Κουτσούρης,

ΙΙΑ.1»’ϊΙ»ΓΑ

Αίνιγμα.

Είμαι ζώον πλήν με πίστιν αγαπώ τόν κύριόν μου ! 
"Αν την κάραν μου θέλησης 
ν’ άποκόψης καί κτυπήσης

με τ’ οξύ σου πνεύμα, φίλε, τόν ώραΐον τράχηλόν μου, 
τόν όποιον όμως πρέπει πρότερον νά τόν σμικρύνης, 
θέλεις Κει μέ χαράν σου καί μετ’ άκρας εύφ ροσύνης 
σεμνόν^άνθος τού Μαίου νά έκπέμπη εύωοίαν!

Σκέτου, ιρίλε άναγνΰστα, καί τό λύεις μ’ ευκολίαν. 

Λογόγριφος.

Φ λύτην άλλοι θ άν κάμποι κρα ! ή!

Γ. κ. κ.
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