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ΕΘΝΙΚΟΝ

Η Μ ΕΡΟΑΟΓΙΟΝ
Τ Ο Υ  Δ Ι Σ Ε Κ Τ Ο Υ  Ε Ύ Ο Ύ Σ

1868
’ ΕκδοΟέν ύπο Μαρίνου Π. Βρετοϋ.

Το μεν έορτολόγιον άνεθεωρη'θη παρά τοΰ Αρχιμανδρίτου Κ. Ευστα
θίου Κλεοβούλου" το δέ αστρονομικόν μέρος συνετάχΟη παρά του 
Κυρίου Ί . Γ. Παπαδάκη, ΚαΟηγητοΰ τής άστρ,ονομίας έν τφ Άϋήνησιν 
ΈΟνικω Πανεπιστημίω.

 ---------

( Ε Τ 0 2  η . )

Π Ω  Λ  Ε  I Τ  Α Ι

ΕΝ ΠΑΡΓΣΙΟΙΣ, παρά τώ έκδοτη 8 , rue Miroménil,

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, παρά τω φωτογράφω Κ. Δημητρίω Κωνσταντίνω έν 
όδω Αίολου, πλησίον τοΰ Ξενοδοχείου τής ’Ανατολής.

ΕΦΙΣΤΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ TOT ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΤ ΕΠ Ι TOT ΕΠΙΛΟΓΟΤ.
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Π Α 2 Χ Α Λ Ι0 Ν

ΤΟΤ Δίσεχτου ΕΤΟΥΣ αω ξη'.

Ίνδικτιώνος έτος ια'.
'Ηλίου Κύκλος ιβ'.
Σελήνης Κύκλος δ'.
Σελήνης θεμέλιον ιζ'.
Κρεωφαγίας ήμέραι μβ'.
Το Τριωδιον αρχεται ’Ιανουάριου κα', εωθινόν ια', ήχος πλ. 
Ή  Απόκρεως, Φεβρουάριου δ'.
Ή  μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχεται Φεβρουάριου ιβ'.
'Ο Ευαγγελισμός τή αγία και μεγάλη Δευτέρα.
Νομικόν Πάσχα, Μαρτίου λ'.
Αατίνων Πάσχα, Μαρτίου λα'.
Τό "Αγιον Πάσχα, Μαρτίου λα'.
Τής Άναλήψεως, Μαίου θ'.
Τής Πεντηκοστής, Μαίου ιό'.
Των 'Αγίων Πάντων, Μαίου χ.ς'.

Ή  νηστεία των 'Αγίων ’Αποστόλων, ήμέραι λγ'.
Ή  μνήμη αυτών, ήμέρρι Σαββάτω.
Ή  παραμονή τών Χριστουγέννων, ημέρα Τρίτη.

ΕΘ Ν ΙΚΑΙ ΕΟ ΡΤΑ Ι.

'Ελληνική Έπανάστασις............................................. 25 Μαρτίου.

ΒΑ2ΙΛΙΚ ΑΙ Ε Ο ΡΤ Α Ι.

Τά γενέθλια του βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α' . . . 12 Δεκεμβρίου 
(έγ. τό έτος 1845).

Τό ονομα τής Α. Μ. τοΰ βασιλέως........................23 Απριλίου.

2 Η Μ Ε ΙΩ 2 Ι2 .

ΑΙ άνατολαλ καί δύσεις τοΰ ήλιου άναφέρονται εις τον ορίζοντα 
ών ’Αθηνών.

Τό μεν Π. σημαίνει έτος παλαιόν, τό δ’ε Ν. νέον έτος.
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ΕΟΡ'ΓΑΙ Θ ΡΗ 2Κ Ε ΥΤ ΙΚ Α Ι.

(Κα^’ ας δέν εργάζονται είς τά δημόσια Γραφεία.)

1 Νεον έτος. —  2 Θεοφάνεια. —  3 Ευαγγελισμός. ·—  4 Μεγάλη 
Παρασκευή και μέγα Σάββατον. —  5 Κυριακή και Δεύτερα τού 
Πάσχα. —  6 Άγιος Γεώργιος. —  7 Άνάληψις. —  8 Πεντηκοστή. 
—  9 Άγιοι Απόστολοι. —  10 Κοίμησις τής Θεοτόκου. —  11 Άγιος 
Δημήτριος. —  12 Αί δύω ήμέραι τών Χριστουγέννων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ.

Ν. Π. Γ
13 1 Δε.

14 2 Τρ.
15 3 Τε.
16 4 11ε.
17 5 Πα.

18 6 Σα.
19 7 Κυ.

20 8 Δε.
21 9 Τρ.
22 10 Τε.
23 11 Πε.
24 12 11α.
25 13 Σα.
26 14 Κυ.
27 15 Δε.
28 16 τρ.
29 17 Τε.
30 18 11ε.

31 19 11α.

1 20 Σα.
2 21 Κυ.

3 22 Δε.
4 23 Τρ.
5 24 Τε.
6 25 Πε.
7 26 11α.
8 27 Σα.

9 28 Κυ.
10 29 Δε.
11 30 Τρ.

12 31 Τε.

ή Ή  Περιτομή τού Χριστού και μνήμη Βασιλείου τού Μεγά
λου.  ̂Ά  ργία. ['Ρώμης.

Π ροεόρτια τών Θεοφανείων καί Σιλβέστρου Πάππα 
Μαλαχίου τού Προφήτου καί Γορδίου Μάρτυρος.
Η Σύναξις τών Ο'Αποστόλων.

ΙΙαραμονή τών Φώτων (Νηστεία) καί μνήμη Θεοπέμπτου κα\ 
Θεωνα τών Μαρτύρων, 

ή Τ ά Ά γ ια  Θεοφάνεια. Κατάλυσις είς πάντα, 
ή Ή  Σύναξις τού Προδρόμου. Κυριακή μετά τά Φώτα. Αργία 

καί ιχθύος κατάλυσις.
Δομνίκης τής 'Οσιας.
Πολυεύκτου Μάρτυρος.
Γρηγορίου ’Επισκόπου Νύσσης.
Θεοδοσίου τού Κοινοβιάρχου.
Τατιανής Μάρτυρος.
Έρμύλου Μάρτυρος. [φανείων.
ή Τών έν Σινά και'Ραϊθώ Πατέρων. Ά π ό δ ο σ ις τών Θεο- 
Παύλου τού Θηβαίου καί Ίωάννου τού Καλυβίτου τών 'Οσίων. 
Η προσκύνησις τής άλύσεως Πέτρου τού Αποστόλου, 

ή ’Αντωνίου τού Μεγάλου. Αργία καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
ή Αθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξάνδρειάς. Άργίά 

καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
Μακαρίου τού Αιγυπτίου καί Αρσενίου Κερκύρας.

Φεβρουάριος.
ή Ευθυμίου τού Μεγάλου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
4 Ά ρ χ ε τ α ι το Τριω 'διον, Έ ω θινον ιά. ήχ. πλ. Α. Μα- 

ξίμου τού Όμολογητού.
Τιμοθ έου Αποστόλου καί ΆναστασίουΌσιομάρτυρος τού Πέρσου. 
Κλήμεντος 'Ιερομάρτυρος.
Ξένης της Όσιας. [έλαίου.
4 Γρηγορίου τού Θεολόγου. Αργία καί κατάλυσις οίνου καί 
Ξενοφώντος τού Όσίου.
ή Η Ανακομιδή τών Λειψάνων Ίωάννου τού Χρυσοστόμου.

Αργία καί κατάλυσις οί'νου καί έλαίου. 
ή Τού ’Ασώτου καί Έφραίμ τού Σύρου.
'Η Ανακομιδή τών Λειψάνων ’Ιγνατίου Ιερομάρτυρος. 
ή Τών τριών 'Ιεραρχών, Βασελείου τού Μεγάλου, Γρηγορίου 

τού Θεολόγου, καί Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. Αργία καί 
κατάλυσις οίνου καί έλαίου.

Κύρου καί Ίωάννου τών Αναργύρων. Αργία καί κατάλυσις 
οίνου καί έλαίου.

Μέγεθος τής ήμερος.
9 ώρ. 43 λ.
9 » 51 »
9 » 59 »

10  » 6 »
10 » 14 »
10 » 26 »
10 » 37 »

Ε χει ημέρας 31. 'Ο  ήλιος είναι είς τον 'Υδροχόον.)

13 1
’Ανατολή 

7 ώρ
του ήλιου. 
17 λ.

Δύσις.
5 ώρ. 0 λ.

18 6 7 » 15 » 5 » 6 »
23 11 7 » 12 » 5 >. 11 »
23 16 7 >» 10 » 5 » 16 »

2 21 7 » 7 » 5 » 21 »
7 26 7 « 1 » 5 », 27 »

12 31 6 » 56 » 5 » 33 »
Σ ελήνης τελευτά Τον τέταρτον τήν 4 (16) Ία ν . είς τάς 6 ώρας 39 λ. μ. μ. 
Νέα σελήνη τήν 12 (24) Ία ν . είς τάς 8 ώρας 53 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήέ 20 Ίαν. (1 Φεβρ.) είς τάς 7 ώρας 51 λ. μ. μ. 
Πανσέληνος τήν 27 Ίαν. (3 φεβρ.) είς τάς 11 ώρας 10 λεπτά π. μ.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ.

Ν. Π·
(

13 1 Πε.
14 2 Πα.

15 3 Σα.
16 4 Κυ.
17 5 Δε.

18 6 Τρ·

19 7 Τε.
20 8 Πε.
21 9 Πα.
22 10 Σα.

23 11 Κυ.
24 12 Δε.
25 13 Τρ.
26 14 Τε.
27 15 Πε.
28 16 Πα.
29 17 Σα.

1 18 Κυ.
2 19 Δε.
3 20 Τρ.
4 21 Τε.
5 22 Πε.
6 23 11α.
7 24 Σα.
8 25 Κυ.

9 26 Δε.
10 27 Τρ.
11 28 Τε·
12 29 Πε.

(’Έχει ημέρας 28. 'Ο  ήλιος είναι εις τούς Ίχθΰς.)

ίχθ. κατ.

Οης Μάρτυρος. 
ύυκόλου ’Επίσκοπο 

σταντινουπόλεως.

ρομαρτυρος.

Άγά-

Ά π ό δ ο σ ις  τή ς εορτής.

Μαρτινιανοΰ του 'Οσίου. 
Αυξεντίου του 'Οσίου.

"Α ρχεται ή άγ. καί μεγ. τεσ σ α 
ρακοστή.

Παμφίλου Μάρτυρος καί των σύν αύτώ.
Θεοδώρου τοΰ Τύρωνος, καί μνήμη του ύπ αύτοΰ τελεσθέν- 

τος θαύματος των κολλυβών.

Μάρτιος.
ή Τ ή ς Ό  ρθ ο δ ο ξίας καί Αέοντος Πάππα 'Ρώμης. 
Άρχίππου τοΰ ’Αποστόλου.
Μνήμη Αέοντος ’Επισκόπου Κατάνης.
Τιμοθέου του έν Συμβόλοις, καί Ευσταθίου ’Αντιόχειας.
Των έν τοΐς Εύγενίοις Μαρτύρων.
Πολυκάρπου Έπισκύπου Σμύρνης.
'Η  α' και β' εύ'ρεσις τής τίμιας Κεφαλής τοΰ Προδρο'μου. 
ή Β' των Ν ηστειών καί Ταρασίου Άρχιεπισκο'που Κων

σταντινουπόλεως.
Πορφυρίου ’Επισκόπου Γάζης.
Μνήμη Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου.
Βασιλείου τοΰ 'Ομολογητοΰ.
Του οσίου πατρος ημών Κασσιανοΰ τοΰ 'Ρωμαίου.

18 1
18 6
23 11
28 16

4 21
9 26

12 29

’Ανατολή του ήλιου. 
6 ώρ. 55 λ.
6 » 49 »
6 » 42 »
6 » 35 »
6 » 28 »
6  » 21  »
6 « 17 »

Δΰσις.
5 ώρ. 34 λ. 
5 » 40 » 
5 » 45 β 
5 » 50 »
5 » 55 »
6 » Ο » 
6 β 3 β

Μέγεθος τής ήμέρας. 
10 ώρ. 39 λ.
10 β  51 β

11 » 3 »
11 β  15 β 
11 β  27 β 
11 β 39 β 
11 β 46 »

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 3 (15) Φεβρ. εις τάς 10 ώρας 51 λ. π. μ. 
Νέα σελήνη τήν 11 (23) Φεβρ. εις τάς 3 ώρας 55 λεπτά μ. μ..
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 19 Φεβρ. (2 Μαρ.) εις τάς 6 ώρας 24 λ. π. μ. 
Πανσέληνος τήν 25 Φεβρ. (8 Μαρ.) εις τάς 9 ώρας 57 λ. μ. μ.

Ν. Π.
13 1 Πα.
11 2 Σα.
15 3 Κυ.
16 4 Δε.
17 5 Τρ.
18 6 Τε.
19 7 11ε.
20 8 Πα.
21 9 Σα.

22 10 Κυ.
23 11 Δε.
24 12 Τρ.
25 13 Τε.
26 14 Πε.
27 15 Πα.
28 16 Σα.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.
31 19 Τρ.

1 20 Τε.
2 21 Πε.
3 22 11α.
4 23 Σα.

5 24 Κυ.
6 25 Δε.
7 26 Τρ.
8 27 Τε.
9 28 Πε.

10 29 Πα.
11 30 Σα.
12 31 Κυ.

Ευδοκίας 'Οσιομάρτυρος.
Ησυχίου τοΰ Συγκλητικού.

ή Γ ’ τών Ν ηστειώ ν. Εύτροπίου Μάρτυρος καί τών σύν αύτω. 
Τοΰ 'Οσίου Γερασίμου, τοΰ έν ’Ιορδάνη.
Κόνωνος Μάρτυρος.
Μνήμη τών έν Άμορίω 42 Μαρτύρων.
Βασιλέως ’Επισκόπου Χερσώνος, και λοιπών, 
θεοφυλάκτου Νικομήδειας.
ή Τών έν Σεβαστεία 40 Μαρτύρων. ’Αργία καί κατάλυσις 

οί’νου καί έλαίου. [αύτοΰ.
|  Δ' τών Ν ηστειών. Κοδράτου Μάρτυρος καί τής συνοδίας 
Σωφρονίου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων.
θεοφάνους τοΰ ' Ομολογητοΰ. [τινουπόλεως.
Η άνακομιδή τοΰ Λειψάνου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταν- 
Ψ άλλεται ό Μέγας Κανών. Βενεδίχτου τοΰ 'Οσίου. 
Έ ά λλετα ι δ ’Ακάθιστος ύμνος. ’Αγαπίου Μάρτυρος. 
Σαβίνου Μάρτυρος.
ή Ε' τώ ν Ν ηστειώ ν. ’Αλεξίου τοΰ ’Ανθρώπου τοΰ θεοΰ· 
Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων.
Χρυσάνθου καί Δαρείας Μαρτύρων.

’ Απρίλιος.
Τών έν τη Μονή του άγιου Σάββα άναιρεθέντων Πατέρων. 
’Ιακώβου ’Επισκόπου τοΰ 'Ομολογητοΰ.
Βασιλείου 'Ιερομάρτυρος.
'Η έ'γερσις τοΰ Λαζάρου. Νίκωνος 'Οσιομάρτυρος καί 199 

Μαθητών αύτοΰ. [Ευαγγελισμού,
ή Τώ ν Βαίων. Ζαχαρίου τοΰ'Οσίου καί Προεόρτια τοΰ 
ή 'Ο Ευαγγελισμός τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου. ’Αργία.
'Η  σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Ματρώνης τής 'Οσίας.
'Ιλαρίωνος τοΰ Νέου.
Μάρκου ’Επισκόπου Άρεθουσίων. ί
Ίωάννου τοΰ Συγγραφέως τής Κλίμακας. (Νομικόν πάσχα), 
ή ΤΟ ΑΓΙΟΝ 1ΙΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις είς πάντα καθ’ 

όλην τήν Διακαινήσιμον εβδομάδα (Λατίνων πάσχα). 
'Υπατίου ’Επισκόπου Γαγγρών.

ΜΑΡΤΙΟΝ.

(Έ χ ε ι ήμέρας 31. 'Ο  ήλος είναι εις τον Κριόν.)

13 1
’Ανατολή τοΰ ήλίου. 

6 ώρ. 15 λ. 6
Δΰσις. 
ώρ. 5 λ.

Μέγεθος 
11 ώρ

τής ήμέρας 
49 λ.

18 6 6 » 8 β 6 »  9  Β 12 β 1 Β
23 11 6 » 0  β 6 β  13 » 12 β 13 Β
28 16 5 β 52 β 6 Β 18 Β 12 β 25 »

2 21 5 β  45 β 6 β  22 » 12 β 38 »
7 26 5 » 37 β 6 Β 27 Β 12 β 50 »

12 31 5  β  30 β 6 β  32 » 13 β 2 »

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 3 (15) Μαρ. είς τάς 5 ώρας 3 λ. π. μ. 
Νέα σελήνη τήν 12 (24) Μαρτ. είς τάς 8 ώρας 34 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 19 (31) Μαρ. είς τάς 2 ώρας 1 λ. μ. μ. 
Πανσέληνος τήν 28 Μαρ. (9 Ά πρ.) είς τάς 8 ώρας 52 λεπτά π . μ.
Τό έαρ ά'ρχεται τήν 8 (20) Μαρτίου είς τάς 9 ωρας 28 λ. π. μ.

\



—  η  —

Α Π Ρ ΙΑ Ι0 2 .

( Εχει ημέρας 30. 'Ο ήλιος είναι εις τον Ταύρον.)

Ν. 11.
13 1 Δε.
14 2 Τρ.
15 3 Γε.
16 4 Πε-
17 5 Πα.
18 6 Σα.
19 7 Κυ.
20 8 Δε.
21 9 Τρ.
22 10 Τε.
23 11 Πε.
24 12 Πα.
25 13 Σα.
26 14 Κυ.

27 15 Δε.
28 16 Τρ.
29 17 Τε.
30 18 ΙΙε.

1 19 Πα.
2 20 Σα-
3 •21 Κυ.
4 22 Δε.
5 23 Τρ.
6 24 Τε.

7 25 ΙΙε.
8 26 Πα
S 27 Σα

1C 28 Κυ.
11 21 Δε.
Π 3C)|Τρ.

'Οσίου.
'Οσίου, και ’ Ιωσήφ του Υμυογράφου

ωργίου ’Επισκόπου Μελιτηνής. 'Η ψηλάφησις τού θωμά. 
Ηρωδίωνος τού ’Αποστόλου.

Εύψυχίου Μάρτυρος.
Τερεντίου Μάρτυρος.
’Αντίπα 'Ιερομάρτυρος.
Βασιλείου ’Επισκόπου Παρίου.
Μαρτίνου Πάππα 'Ρώμης.
ή Άριστάρχου, Πούδη, καί Τροφίμου των ’Αποστόλων. Κυ

ριακή των Μυροφόρων.
Κρήσκεντος Μάρτυρος.
Αγάπης, Είρήνης, και Χιονιάς Μαρτύρων Παρθένων.
Συμεών του έν Περσίδι.
Ίωάννου τού'Οσίου, καί Ίωάννου Μάρτυρος, του έξ Ίωαννίνων.

Μάϊος.
|Παφνουτίου 'Ιερομάρτυρος.
[Μνήμη Θεοδώρου του Τρίχινα, 
ή ΤοΟ παραλύτου. Ιανουάριου'Ιερομάρτυρος. 
θεοδώρου του Συκεώτου.

Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τοθ Τροπαιοφόρου- ’Αργία, 
ής μεσοπεντηκο στής. ’Ελισάβετ της'Οσίας καί θαυ- 

I ματουργοΟ.
Μάρκου του ΕύαγγελιστοΟ. · Κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
Βασιλεως ’Επισκόπου Άμασείας.
Συμεών συγγενούς του Κυρίου.
|ή Τής Σαμαρείτιδος. Των έν Κυζίκω θ' Μαρτύρων.
[Ιάσονος καί Σωσιπάτρου.
’Ιακώβου ’ Αποστόλου καί άδελφοΟ Ίωάννου τού θεολόγου.

’Ανατολή του ήλίου. Δΰσις. Μέγεθος τής ήμέρ
13 1 5 ώρ 29 λ. 6 ώρ. 33 λ. 13 ώρ 4 λ.
13 6 5 » 22 » 6 » 37 » 13 » 15 »
23 11 5 » 16 » 6 » 42 » 13 » 26 »
28 16 5 » 9 » 6 » 46 » 13 » 37 »

3 21 5 » 3 » 6 » 51 » 13 » 4S »»
8 26 4 » 59 » 5 .»  55 » 13 » 57 »

12 30 4 » 55 » 6 » 59 » 14 » 4 »

Σελήνης τελευταίου τέταρτον τήν 3 (15) Ά π ρ . εις τάς Ο έδρας 9 λ. π. μ. 
Ν έα σελήνη τήν 10 (22) Ά πρ . εις τάς 9 ώρας 55 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον την 17 (29) Ά π ρ . εις τά ; 7 ώρας 53 λ. μ . μ. 
Πανσέληνος τήν 21 Ά πρ . (6 Mat.) εις τάς 8 ώρας 12 λ. μ. μ.

Μ Α Ι02.

Ν. ΓΙ
13 1 Τε.
14 2 Πε.

15 3 Πα.
16 4 Σα.
17 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Τρ.

20 8 Τε.

21 9 Πε.
22 10 Πα.
23 11 Σα.
24 12 Κυ.

25 13 Δε.
26 14 Τρ.
27 15 Τε.
28 16 Πε.
29 17 Πα.

30 18 Σα.

31 19 Κυ.

1 20 Δε.
2 21 Τρ.
3 22 Τε.
4 23 Πε.
5 24 Πα.
6 25 Σα.
7 26 Κυ.
8 27 Δε.
9 28 Τρ.

10 29 Τε.

11 30 Πε.
12 31 Πα.

(’'Εχει ημέρας 31. 'Ο ήλιος είναι εις τούς Διδύαους·) 

ΙΊερεμίου του Προφήτου.
Ή  ’Ανακομιδή των Λειψάνων ’Αθανασίου του Μεγάλου. Κα- 

τάλυσις οίνου καί έλαίου.
Τιμοθέου καί Μαύρας Μαρτύρων. *
Μνήμη Πελαγίας Μάρτυρος. 
ή Του Τυφλού. Είρήνης Μάρτυρος.
’Ιώβ του πολυάθλου.
'Η  άνάμνησις του έν ούρανώ φανέντος σημείου του Σταυρού· 

καί ’Ακακίου καί Κοδράτου Μαρτύρων, 
ή ΤοΟ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου 

καί ’Απόδοσις τής ’Αναστάσεως. ’Αργία, 
ή Τής Άναλήψεως. 'Ησαίου τού Προφήτου, καί Χριστο- 
'Σίμωνος ’Αποστόλου τού ΖηΛωτοΰ. [φόρου Μάρτυρος.
Τά έγκαίνια τής Κωνσταντινουπόλεως καί Μωκίου Ιερομάρτυρος, 
+ Των αγίων Πατέρων καί’ Επιφανίου ’Επισκόπου Κύπρου, καί 

Γερμανοΰ Κωνσταντινουπόλεως.
Γλυκερίας Μάρτυρος.
Ισιδώρου Μάρτυρος τού έν Χίω.
Παχωμίου τού Μεγάλου καί Άχιλλίου ’Αρχιεπισκόπου Ααρίσσης. 
θεοδώρου τού 'Ηγιασμένου.
’Α πόδοσις τής Ά ναλήψ εω ς. ’Ανδρονίκου καί Ίουνίας.

Κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
Μνήμη των απ’ αίώνος εύσεβώς Κεκοιμημένων. Πέτρου καί 

των συν αύτώ Μαρτύρων, 
ή Τής Π εντηκοστής. Πατρικίου'Ιερομάρτυρος.

’Ιούνιος.
ή ΤοΟ άγίου Π νεύματος. Θαλλελαίου Μάρτυρος. ’Αργία, 
ή Κωνσταντίνου καί 'Ελένης. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί 
Βασιλίσκου Μάρτυρος. [έλαίου.
Μιχαήλ, Συνάδων ’Επισκόπου, του'Ομολογητοΰ.
Συμεών του έν τώ Θαυμαστώ ”Ορει. [Κεφαλής τοθ Προδρόμου. 
’Απόδοσις τής Π εντη κοστής. Τρίτη εύρεσις τής τιμίας 
ή Των Α γ ίω ν  πάντων. Κάρπου του ’Αποστόλου. ’Αργία. 
¡Έλλαδίου 'Ιερομάρτυρος. Άρχεται ή νηστεία των άγιων Άπο- 
ΕύτυχοΟς Ιερομάρτυρος. [στόλων.
Θεοδοσίας Μάρτυρος. ’Επέτειος ημέρα τής άλώσεως τής 

Κωνσταντινουπόλεως καί τού ηρωικού θανάτου τού τελευ
ταίου Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου. 

Ίσαακίου τού 'Οσίου.
'Ερμείου Μάρτυρος.

13
18

7
12

1
Ανατολή 

4 ώρ
του ήλίου. 
54 λ. 7

Δΰσις. 
ώρ. 0 λ.

Μέγεθος 
14 ώρ

6 4 » 50 » 7 » 4 » 14 · 14 »
11 4 » 45 » 7 » 8 λ 14 ο 23 »
16 4 » 43 » 7 » 19 » 14 » 28 »
21 4 » 42 » 7 » 15 » 14 » 33 »
26 4 ν 40 » 7 » 1S » 14 » 38 »
31 4 » 38 » 7 » 21 » 14 » 43 »

Σελήνης τελευτά«·» τέταρτον τήν 2 (14) Μαίου εις τάς 6 ώρας 50 λ. μ . μ . 
Νέα σελήνη τήν 10 (22) Μαΐου εις τάς 8 ωρας 11 λεπτά^π. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 17 (29) Μαΐου είς τάς 1 ωρας 17 λ- π. μ . 
Πανσέληνος τήν 24 Μαΐου (5 Ίουν.) εις τάς 8 ώρας 30 λεπτά π. μ.



ΙΟ ΥΝ ΙΟ Ν .

(Έ χε·, ημέρας 30. 'Ο  ήλιος είναι είς τον Καρκίνον.)

Ν. Π.
13 1 Σα. Ιουστίνου Μάρτυρος τοΰ φιλοσόφου.
14 2 Κυ. ή Μ νήμη Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
15 3 Δε. Λουκιλλιανοΰ Μάρτυρος.
16 4 Τρ. Μητροφάνους Κωνσταντινουπόλεως.
17 5 Τε. Δωροθέου Επισκόπου Τύρου.
18 6 Πε. Ίλαρίωνος τοΰ 'Οσίου καί Νέου.
19 7 Πα. θεοδότου Άγκυρας.
20 8 Σα. 'Η ’Ανακομιδή τών Λειψάνων θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου.
21 9 Κυ. ή Κυρίλλου ’Αρχιεπισκόπου ’Αλεξανδρείας.
22 10 Δε. ’Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης Μαρτύρων.
23 11 Τρ. Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών ’Αποστόλων.
24 12 Τε. Όνουφρίου καί Πέτρου τών 'Οσίων.
25 13 Πε. Άκυλίνης Μάρτυρος.
26 14 Πα. Έλισσαίου τοΰ Προφήτου, καί Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταν-
27 15 Σα. Άμώς τοΰ Προφήτου. [τινουπόλεως.
28 16 Κυ. ψ Τύχωνος Άμαθοΰντος.
29 17 Δε. Μανουήλ, Σαβελ, καί ’Ισμαήλ Μαρτύρων.
30 18 Τρ. Αεοντίου Μάρτυρος.

’ Ιούλιος.
Ιούδα τοΰ ’Αποστόλου.

Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων.
Ιουλιανοΰ τοΰ Ταρσέως 'Ιερομάρτυρος.
Ευσεβίου ’Ε πισκόπου Σαμοσάτω ν. 
ιή Ά γρ ιπ π ίνη ς Μάρτυρος.
|ή Τ οΓ ενέθλιον τοΰ Προδρόμου. ’Αργία καί ιχθύος κα- 
Φεβρωνίας Μάρτυρος. [τάλυσις.
Δαυίδ τοΰ έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψών τοΰ Ξενοδόχου. [γύρων.

,.ι'Η ’Ανακομιδή τών Λειψάνων Κύρου καί Ίωάννου τών Άναρ- 
,. ψ Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων ’Αποστόλων. ’Αργία,

¡ψ 'Η  Σύναξις τών ΙΒ’ ’Αποστόλων. Κατάλ. οίνου καί έλαίου.

4
5
6
7
8 
9

ι°|
11
12

Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ·
Τε.
11ε.
Πα
Σ α
Κυ

13 1
’Ανατολή τού ήλιου. 

4 ώρ. 38 λ.
18 6 4 » 39 »
23 11 4 » 40 »
28 16 4 » 42 »

3 21 4 » 43 «
8 26 4 » 47 »

12 30 4 » 50 »

Δύσις.
7 ώρ 
7 » 
7 » 
7 » 
7 » 
7 » 
7 »

λ. 
22 »
23 »
24 » 
24 » 
22  » 
20 »

Μέγεθος τής ήμέρας. 
14 ώρ. 44 λ.
14 » 43 »
14 » 43 »
14 » 42 »
14 » 41 »
14 » 35 »
14 » 30 »

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 1 (13) Ίουν. είς τάς 11 ώρας 49 λ. π. μ . 
Νέα σελήνη τήν 8 (20) Ίουν. είς τάς 4 ώρας 20 λεπτά μ . μ".
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 15 (27) Ίουν. είς τάς 7 ώρας 26 λ. π. μ. 
Πανσέληνος τήν 22 Ίουν. (4 Ίουλ.) είς τάς 10 ώρας 14 λεπτά μ. μ.
Τό θέρος άρχεται τήν 9 (21) Ίουν. είς τάς 7 ώρας 44 λ. π . μ.

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Ν .

Ν. 11
13 1 Δε.
14 2 Τρ.

15 3 Τε.
16 4 Πε.
17 5 Πα.
18 6 Σα.
19 7 Κυ.
20 8 Δε.
21 9 Τρ.
22 10 Τε.
23 11 Πε.
24 12 Πα.
25 13 Σα.

26 14 Κυ.
27 15 Δε.
28 16 Τρ.
29 17 Τε.
30 18 Πε.
31 19 11α.

1 20 Σα.
2 ■21 Κυ.
3 22 Δε-
4 23 Τρ·
5 24 Τε.
6 25 Πε.
7 26 Πα.

8 27 Σα.
9 28 Κυ.

10 29 Δε.
11 30 Τρ·
12 31 Τε.

Κοσμά καί Δαμιανοΰ τών ’Αναργύρων.
'Η ΚατάΘεσις τής τιμίας Έσθήτος τής Θεοτόκου έν Βλαχέρ- 

ναις. Κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
'Υακίνθου Μάρτυρος, καί Άνατολίου Κωνσταντινουπόλεως. 
Άνδρέου Κρήτης.
’Αθανασίου, τοΰ έν τώ ’Άθω· καί Λαμπαδοΰ τοΰ Θαυματουργοΰ- 
Σισώη 'Οσίου τοΰ Μεγάλου, 
ή Κυριακής Μεγαλομάρτυρος.
Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου ’Επισκόπου Ταυρομενίας.
Τών έν Νικοπόλει 45 Μαρτύρων.
Ευφημίας τής πανευφήμου, οτε τον "Ορον τής ΠΕστεως έπε- 
Πρόκλου καί Ίλαρίου Μαρτύρων. [κύρωσε.
Ή  Σύναξις τοΰ Αρχαγγέλου Γαβριήλ· καί Στεφάνου τοΰ 

Σαβ(5αίτου.
ή Τών Αγίων Πατέρων τών εξ οικουμενικών Συνόδων. Άκύλα 
Κηρύκου καί Ίουλίττης Μαρτύρων. [τοΰ Αποστόλου.
Άθηνογένους 'Ιερομάρτυρος.
Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος.
Αίμιλιανοΰ Μάρτυρος.
Δίου καί Μακρινής τών 'Οσίων.

Αύγουστος.
ή Ήλιου τοΰ προφήτου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
ή Συμεών τοΰ διά Χριστόν Σαλοΰ- καί Ίωάννου τοΰ συνασκη- 
Μαρίας τής Μαγδαληνής. [τοΰ αύτοΰ.
Φωκά Ιερομάρτυρος καί ’ Ιεζεκιήλ τοΰ Προφήτου.
Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος-
Ή  κοίμησις τής 'Αγίας Άννης. Κατάλυσις οίνου καί έλαίου, 
'Ερμολάου Ιερομάρτυρος καί τής άγιας Παρασκευής. Κατάλ.

οίνου καί έλαίου. [καί έλαίου.
ψ Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος. Ά,ργίικ καί κατάλυσις οίνου 
ή Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, καί Παρμένα τών Άποστό- 
Καλλινίκου Μάρτυρος. [λων καί Διακόνων.
Σίλα καί Σιλουανοΰ τών ’ Αποστόλων έκ τών θ'.
Εΰδοκίμου τοΰ Δικαίου.

I ϋ,χει ημέρας 31. Ό  ήλιος είναι είς τον Λέοντα.)

13 1 4 ώρ. 50 λ
18 6 4 » 54 »
23 11 4 » 57 »
28 16 5 » 1 »

2 21 5 » 5 «
7 26 5 » 9 »

12 31 5 » 14 »

Δύσις. 
ώρ. 19 λ. 
» 16 » 
» 14 » 
» 11  » 
» 6 » 
# Ο » 
» 55 »

Μέγεθος τής ήμέρας. 
14 ώρ. 29 λ.
14
14
14
14
13
13

23 » 
16 » 
10  *> 
1 ι 

51 ι 
41 ι

 .-ευ,, ι-.;ι*υιυν ί ψ  ί  (.ίο; ίου*. εις τας '£ ωρας
Νέα σελήνη τήν 7 (19) Ίουλ. είς τάς 11 ώρας 31 λεπτά^μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 14 (26) Ίουλ. είς τας 3 ώρας 27 λ. μ. μ.
Πανσέληνος τήν 22 Ίουλ. (3 Αύγ.) είς τήν 1 ώραν 27 λ. μ . μ . β
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 30 Ίουλ. (11 Αύγ.) είς τάς 2 ώρας 3 λ. μ. μ.



Α Υ Γ Ο Υ Ν Τ Ο Ν .

(“Έ χ ε ι ημέρας 31. 'Ο  ήλιος είναι είς τήν Παρθένον.)

Ν. Π. 
13|

14

15
16
17
18 
19 
301 
21 
22 
23] 
24;
25
26

27
28]
29
30]
31

Πε.

Πα·1

Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε·
Πε·1
Πα.|
Σα·]
Κυ.
Δε.
Τρ-
Τε.

Πε.
Πα.
Σα.!
Κυ.
Δε.

4!
5
6

7
8 
9]

10
11
12

Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.

Δε.
Τρ.
Τε.
11ε.
Πα,
Σα,

'Η Πρόοδος του ΣταυροΟ· καί μνήμη τών άγίων επτά παίδων 
τών Μακκαβαίων. Ά ρ χ ε τ α ι ή νηστεία τής Θεοτόκου. 

'Η ’Ανακομιδή τών Λειψάνων Στεφάνου του αρχιδιακόνου καί 
πρωτομάρτυρος.

Ίσαακίου, Δαλμάτου, καί Φαόστου, τών 'Οσίων, 
ή Τών έν ’ Εφέσω Ζ' Παίδων. [Μάρτυρος.
Προεόρτια τήςΜ εταμορφ ώ σεω ς· καί μνήμη Ευ’συγνίου 
,ή 'Η άγία Μεταμόρφωσις του Χριστού. ’Αργία καί ιχθύος 
Δομετίου Όσιομάρτυρος. [κατάλυσις.
Αίμιλιανού ’Επισκόπου Κυζίκου, τού Όμολογητοΰ.
Ματθία τού ’Αποστόλου.
Λαυρέντιου τού αρχιδιακόνου καί Μάρτυρος.
,ή Εΰπλου τού διακόνου καί Μάρτυρος.
Φωτίου καί Άνικήτου Μαρτύρων. [σεως.
Μαξίμου τού Όμολογητοΰ. ’Α π όδοσις τής Μ εταμορφώ- 
¡Μιχαίου τού Προφήτου. Προεόρτια τής Κ οιμήσεω ς τής 

Θ ε οτόκου.
ή 'Η Κοίμησις τής Θεοτόκου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Του αγίου Μανδηλίου" καί Διομήδους Μάρτυρος.
Μύρωνος Μάρτυρος. 
ή Φλώρου καί Δαύρου Μαρτύρων.
’Ανδρέου τού Στρατηλάτου.

Νετυτέ,αβριος.
Σαμουήλ τού Προφήτου.
Θαδδαίου τού ’Αποστόλου. 
ι’Αγαθονίκου Μάρτυρος.
]Δούπθυ Μάρτυρος. ’Απόδοσις τής 'Ε ορτής τής θ εο τό - 
Εύτυχοΰς Ιερομάρτυρος. [κου.
’ 'Η Επάνοδος τού Λειψάνου Βαρθολομαίου τού ’ Αποστόλου, 

καί μνήμη Τίτου τού ’Αποστόλου. 
ΐ’Αδριανού καί Ναταλίας Μαρτύρων.
Ποιμε'νος τού Όσιου.
Μωϋσέως τού Αίθίοπος. [καί νηστεία,
ή Ή  Άποτομή τής τίμιας Κεφαλής τού Προδρόμου. ’Αργία 
’Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
|Ή Κατάθεσις τής τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου. Κατάλυσις 
I οίνου καί έλαίου.

13
18
23
28

2
7

12

1
6

11
16
21
26
31

’Ανατολή του ήλιου. 
5 ώρ. 15 λ.

19 » 
23 » 
28 » 
32 » 
36 » 
40 »

Δύσις.
6 ώρ. 54 λ.

47 » 
40 » 
33 » 
26 » 
19 » 
1 1  »

Μέγεθος τής ήμέρ“ς. 
13 ώρ. 39 λ.
13
13
13
12
12
12

28 » 
16 » 
5 » 

54 » 
42 » 
30 »

Νέα σελήνη τήν 6 (18) Αυγ. εις τάς 6 ώρας 46 λεπτά π. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τέιν 13 (25) Αυγ. είς τάς 2 ώρας 22 λ. π. μ. 
Πανσέληνος τήν 21 Αυγ. (2 Σ επ.) είς τάς 5 ώρας 32· λ. π. μ.
Σ ίλήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 28 Αυγ. (9 Σεπ.) είς τάς 11 ώρας 39 λ. μ. μ

Ν Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Ν .

Ν II
13 1 Ινυ.

14 •2 Δε.
15 3 Τρ.
16 4 Τε.
17 5 Πε.
18 6 11α
19 7 Σα.
20 8 Κυ.
21 9 Δε.
22 10 Τρ.
23 11 Τε.
24 12 Πε.
25 13 Πα.

26 14 Σα.
27 15 Κυ.
28 16 Δε.
29 17 Τρ·
30 18 Τε.

1 19 Πε.
2 20 Πα.
3 21 Σα.
4 22 Κυ.
5 23 Δε.
6 24 Τρ.
7 25 Τε.
8 26 Πε.

9 27 Πα.
10 28 Σα.
11 29 Κυ.
12 30 Δε.

ψ ’Αρχή τής Ίνδίκτου, ήτοι τού νέου "Έτους. Ή  Σύναξις τής 
Θεοτόκου τών Μιασηνών καί μνήμη Συμεών τού Στυλίτου. 
Κατάλυσις οίνου καί έλαίου.

Μάμαντος Μάρτυρος καί Ίωάννου τού Νηστευτοΰ.
’Ανθίμου Ιερομάρτυρος καί Θεοκτίστου τού Όσιου.
Βαβύλα ’Αντιόχειας Ιερομάρτυρος καί Μωϋσέως τού Προφήτου. 
Ζαχαρίου τού Προφήτου —χτρός τού Προδρόμου.
Τού έν Κολασσαίς θαύματος τού ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. 
Σώζοντος Μάρτυρος. Προεόρτια τής Θεοτόκου, 
ή Τύ Γενέθλιον τής Θεοτόκου. ’Αργία καί ιχθύος κα- 
Ίωακείμ καί ’Άννης. [τάλυσις.
Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας Μαρτύρων. 
Θεοδώρας τής Όσιας. [Θεοτόκου.
Αυτονόμου ‘ Ιερομάρτυρος. ’ Απόδοσις τής Ε ο ρ τή ς τής 
Τά ’Εγκαίνια τού Ναού τής τού Χριστού Άναστάσεως· καί 

Κορνηλίου τού Έκατοντάρχου. Προεόρτια τού Σταυρού, 
ψ Ή  "Υψ ω σις τού τίμ ιο υ  Σταυρού. ’Αργία καί νηστεία- 
ή Νικήτα Μάρτυρος.
Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος.
Σοφίας Μάρτυρος, καί Πίστεως, Έλπίδος καί ’Αγάπης. 
Εύμενίου Γορτύνης τού Θαυματουργού.

’ Οκτώβριος.
Τροφίμου, Σαββατίου, καί Δορυμέδοντος Μαρτύρων.
Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος καί τών συν αύτω.
Κοδράτου τού’Αποστόλου. ’ Α πόδοσις τ ή ς Έ ο ρ τ ή ς  τού 
ή Φωκά 'Ιερομάρτυρος. [[Σταυρού.
Ή Σύλληψις τού Προδρόμου.
Θέκλης Πρωτομάρτυρος.
Ευφροσύνης τής Όσιας.
Ή Μετάστασις Ίωάννου τού Θεολόγου. ’Αργία καί κατάλυσις 

οίνου καί έλαίου.
Καλλιστράτου Μάρτυρος καί τών σύν: αύτώ.
Χαρίτωνος τού Όμολογητοΰ. 
ή Κυριάκού τού Άναχωρητού.
Γρηγορίου Ιερομάρτυρος ’Επισκόπου τής Μεγάλης ’Αρμενίας.

("Εχει ήμε'ρας 30. Ό  ήλιος είναι είς τον Ζυγόν.)

’Ανατολή το Ο ήλιου.
13 1 5 ώρ. 41 λ.
18 6 5 » 46 »
23 11 5 » 50 »
28 16 5 54 »

3 21 5 ν 59 »
8 26 6 » 3 »

12 30 6 » 7 »

Δύσις. 
6 ώρ. 9 λ, 
6 » 2 » 

54 » 
46 » 
39 » 
33 » 
26 »

Μέγεθος τής ήμέρας. 
12 ώρ. 28 λ.
12
12
11
11
11
11

16 » 
4 » 

52 » 
40 » 
30 » 
19 »

Νέα σελήνη τήν 4 (16) Σεπ. είς τάς 2 ώρας 54 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 11 (23) Σεπ. είς τάς 4 ώρας 57 λ. μ. μ. 
Πανσέληνος τήν 19 Σεπ. (1 Ό κ τ .)  είς τάς 9 ώοας 33 λεπτά μ-^μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 27 Σεπ. (9 Ό κτ.) είς τάς 7 ώρας 48 λ. π. μ. 
Τό φθινόπωρον άρχεται τήν 10 (22) Σεπ. είς τάς 8 ώρας 3 λ. μ . μ,



Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Ι.

("Εχει ημέρας 31. 'Ο ήλιος είναι εις τον Σκορπίον.)

Ν. Π.
13 1 Γρ. ’
U 2 Γε.
15 3 Πε.
16 4 Πα.'
17 5 Σα. :
18 6 Κυ.
19 7 Δε.
20 8 Τρ.
21 9 Τε.
22 10 Πε.
23 11 Πα.
24 12 Σα.
25 13 Κυ.

26 14 Δε.

27 15 Τρ.
28 16 Τε.
29 17 Πε.
30 18 11α.
31 19 Σα.

1 20 Κυ.

2 21 Δε.
3 22 Τρ.
4 23 Τε.
5 24 Πε.
6 25 Πα.
7 26 Σα.

8 27 Κυ.
9 28 Δε.

10 2S Τρ.
11 30 Τε.
15 31 Πε.

Ανανίου τοΰ ’Αποστόλου, καί 'Ρωμανού τοΰ Μελωδοΰ.

θω μ ά  του ’Αποστόλου. Καταλυσις οίνου xat ελαίου.

βου Άλφαίου τοΰ ’Αποστόλου, 
μπίου και Εύλαμπίας Μαρτύρων.

Φιλίππου τοΰ ’Αποστόλου ένός τών ζ  διακόνων.
Πρόβου, Ταράχου, καί ’Ανδρονίκου Μαρτύρων.

Τών 'Αγίων Πατέρων τής ζ  οικουμενικής Συνόδου. Κάρπου, 
Παπύλου, και λοιπών Μαρτύρων.

Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, και Κελσίου Μαρτύρων, και 
Κοσμά ’Επισκόπου τοΰ Μελωδοΰ.

[Αουκιανοΰ Μάρτυρος.
Λογγίνου τοΰ 'Εκατόνταρχου.
Ώσηέ τοΰ προφήτου.
Λουκά τοΰ Εύαγγελιστοΰ. Κατάλυσις οίνου καί έλαίου.

, τοΰ προφήτου καί Οΰάρου Μάρτυρος.

Νοέμβριος.
,+ ’Αρτεμίου τοΰ Μεγάλου, καί Γερασίμου τοΰ Νέου Άσκητοΰ, 

τοΰ έν τή νήσω Κεφαλληνία.
Τοΰ 'Οσίου 'Ιλαρίωνος τοΰ μεγάλου.
Ι’Αβερκίου τοΰ θαυματουργού.
’Ιακώβου ’Αποστόλου τοΰ Άδελφοθέου. Κατάλυσις οίνου καί 
Άρέθα Μάρτυρος. [έλαίου.
Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου Μαρτύρων.

Δημητρίου μεγαλομάρτυρες τοΰ μυροβλύτου. ’Αργία καί 
κατάλυσις οίνου καί έλαίου.

¡ή Νέστορος Μάρτυρος. [βαΐτου.
Τερεντίου καί Νεονίλλης Μαρτύρων καί Στεφάνου τοΰ Σαβ- 
Άναστασίας όσιομάρτυρος, καί Άβραμίου τοΰ όσιου.
Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας Μαρτύρων.
Στάχυος, Άμπλίου καί λοιπών, τών ’Αποστόλων.

13
18
23
28

2
7

12

Δΰσις.
1 6 ώρ. 8 λ. 5 ώρ. 25 λ.
6 6 » 14 » 5 » 18 »

11 6 » 18 » 5 1> 11 »
16 6 » 23 » 5 V 4 «
21 6 » 28 » 4 » 58 »
26 6 » 34 » 4 » 53 »
31 6 » 40 » 4 » 48 »

Μέγεθος τή ς ημέρας 
11 ώρ. 13 λ.
11
10
10
10
10
10

5 » 
53 » 
41 » 
30 » 
19 » 
8 »

Ν έα σελήνη τήν 4 (16) Ό χ τ .  εις τήν Ο ώραν 36 λεπτά π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 11 (23) Ό χ τ . εις τάς 11 ώρας 17 λ. π- μ. 
Πανσέληνος τήν 19 (31) Ό χ τ -  είς τήν Ο ώραν 40 λεπτά μ. μ.
Σ ελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 26 Ό χ τ . (7 Νοεμ.) εις τάς 3 ώρας 21 λ. μ . μ .

r—  ιε —

Ν 0 Ε Μ Β Ρ Ι0 2 .

Ν. 11
13 1 Πα.
14 2 Σα.
15 3 Κυ.

16 4 Δε.
17 5 Τρ.
18 6 Τε.
19 7 Πε.
20 8 Πα.

21 9 Σα.
22 10 Κυ.
23 11 Δε.

24 12 Τρ.
25 13 Τε.

26 14 Πε.
27 15 Πα.

28 16 Σα.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.

1 19 Τρ.
2 20 Τε.

3 21 Πε.
4 22 Πα.
5 23 Σα.
6 24 Κυ.
7 25 Δε.

8 26 Τρ. 3
9 27 Τε.

10 28 Πε.
11 29 Πα.
12 30 2 α.

(Έχει ημέρας 30. 'Ο ήλιος είναι εις τον Τοξότην.)

Κοσμά καί Δαμιανοΰ τών άναργύρων. Κατάλυσις οίνου καί 
Άκινδύνου Μάρτυρος καί λοιπών. [έλαίου.
ή Άκεψιμά Μάρτυρος, καί ή Κατάθεσις τοΰ Λειψάνου Γεωρ- 

γίου τοΰ Μεγαλομάρτυρος.
Ίωαννικίου τοΰ 'Οσίου.
Γαλακτίωνος καί ’Επιστήμης Μαρτύρων.
Παύλου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 'Ομολογητοΰ.
Τών έν Μελιτινή τριάκοντα Μαρτύρων, καί Λαζάρου τοΰ 'Οσίου, 
ψ 'Η Σύναξις τοΰ ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, καί τών λοιπών 

άσωμάτων Δυνάμεων. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
ΐ’ Ονησιφόρου καί Πορφυρίου Μαρτύρων.
Ιή Έράστου, Όλυμπά καί λοιπών, τών ’Αποστόλων.
Μηνά, Βίκτωρος, καί Βικεντίου Μαρτύρων καί βεοδώρου τού 

Στουδίτου. [έλαίου.
οάννου ’Αλεξανδρείας, τοΰ Έλεήμονος. Κατάλυσις οίνου καί 

ή Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί 
έλαίου.

ή Φιλίππου τοΰ ’Αποστόλου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Γουρία, Σαμω νά, καί Άβίβου Μαρτύρων. Ά ρ χ ή  τ ή ς  ν η 

σ τ ε ία ς  τώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν .
Ματθαίου τοΰ Εύαγγελιστοΰ. Κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
ή Γρηγορίου Νεοκαισαρείας τοΰ Θαυματουργοΰ. 
ι τι - -ωνος καί 'Ρωμανού Μαρτύρων.

Δεκέμβριος.

προεόρτια τών Είσοδίων. 
f  T à  Ε ίσόδια  τής Θεοτόκου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Φιλήμονος τοΰ ’Αποστόλου καί Κικιλίας Μάρτυρος.

’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου.

[που Ίκονίου.

[έλαίου.

13
18
23
28

3
8

12

1
’Ανατολή 

6 ώρ
τοΰ ήλιου. 
41 λ.

Δυσις.
4 ώρ. 47 λ.

6 6 » 46 « 4 » 45 »
11 6 » 51 » 4 » 43 »
16 6 » 56 » 4 » 41 »
21 7 » 1 » 4 » 39 »
26 7 » 5 » 4 » 40 »
30 7 » 7 » 4 » 41 »

Μέγεθος τής ήμέρας.
10 ώρ 
9 
9 
9 
9 
9 
9

6 λ. 
59 » 
52 » 
45 » 
38 » 
36 » 
34 »

Νέα σελήνη τήν 2 (14) Νοεμ. εις τήν Ο ώραν 30 λεπτά μ. £.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 10 (22) Νοεμ. εις τάς 8 ωρας 21 λ. π. μ . 
Πανσέληνος τήν 18 (30) Νοεμ. είς τάς 2 ώρας 35 λεπτά π. μ. ^
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 24 Νοεμ. (6 Δεχ.) είς τάς 11 ωρας 9 λ. μ.



Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Ν .

Ν. 11.
13 1 Κυ.
14 2 Δε.
15 3 Τρ.
16 4 Τε.
17 5 IΙε.
18 6 Πα.

19 7 2 α.
20 8 Κυ.
21 9 Δε.
22 10 Τρ.
23 11 Τε.
24 12 Πε.
25 13 Πα.
26 14 2 α.
27 15 Κυ.
28 16 Δε.
29 17 Τρ.

30 18 Τε.
31 19 11ε.

1 20 ΐία.
2 21 2 α.
3 22 Κυ.
4 23 Δε.
5 24 Τρ.
6 25 Τε.

7 26 ΙΙε.
8 27 Πα.
9 28 2 α.

10 29 Κυ.
11 30 Δε.
12 31 Τρ.

(’Έ χει ημέρας 31. 'Ο  ήλιος είναι είς τον Αίγόκερον.)

+ Ναούμ του Προφήτου.
Άββακούμ τοϋ Προφήτου.
Σοφονίου τοϋ Προφήτου. [Κατάλυσις οίνου και έλαίου.
Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος και Ίωάννου του Δαμασκηνού, 
ή Σάββα τοϋ 'Ηγιασμένου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί έλαίου. 
ή Νικολάου ’Αρχιεπισκόπου Μόρων του θαυματουργού. ’Αργία 

και κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
’Αμβροσίου Έπισκο'που Μεδιολάνων.
+ Παταπίου του 'Οσίου. [καί έλαίου.
1" Ή  Συλληψις τής 'Αγίας "Αννης. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου 
Μηνά, 'Ερμογένους, καί Ευ’γράφου Μαρτύρων.
Δανιήλ τοϋ Στυλίτου. [οίνου καί έλαίου.
ή Σπυρίδωνος τοϋ θαυματουργού. ’Αργία καί κατάλυσις 
Ευστρατίου, καί των σύν αΰτώ Μαρτύρων καί Λουκίας Μάρ- 
θύρσου Μάρτυρος καί τών σύν αυτω. [τυρός,
ή ’Ελευθερίου 'Ιερομάρτυρος.
Αγγαίου τοϋ Προφήτου καί Μαρίνου Μάρτυρος.
Δανιήλ τοϋ προφήτου· των 'Αγίων τριών Παίδων· καί Διονυ

σίου Άρχιεπισκο'που Αίγίνης, τοϋ έκ τής νήσου Ζακυ'νθου. 
Σεβαστιανού Μάρτυρος. [Κατάλυσις οίνου καί έλαίου.
Βονιφατίου Μάρτυρος.

’ Ιανουάριος.
Προεόρτια· καί ’ Ιγνατίου 'Ιερομάρτυρος.
Ίουλιανής Μάρτυρος. [τής Φαρμακολυτρίας.
ή Προ τής Χριστού Γεννήσεως. ’ Αναστασίας Μεγαλομάρτυρος 
Των δέκα Μαρτύρων των έν Κρήτη. [τυρός.
Παραμονή τής Χριστού Γεννήσεως· καί Ευγενίας 'Οσιομάρ- 
ή Η κατά Σ ά ρ κ α Γ ένν η σ ις  τοϋΚ υρίου ημών ’Ιησού 

Χρίστου. ’ Αργία τριήμερος, καί κατάλυσις είς πάντα, άπο 
σήμερον μέχρι τής Παραμονής τών Θεοφανείων. 

ή Ή  Σόναξις τής Θεοτόκου, 
ή Στεφάνου ’Αρχιδιακόνου καί Πρωτομάρτυρες.
Μνήμη τών έν Νικομήδεια δισμυρίων Μαρτύρων, 
ή Μετά την Χρίστου Γέννησιν. Τών'Αγίων 14 χιλιάδων Νηπίων. 
Άνυσίας 'Οσιομάρτυρος. [νων 'Εορτής.
Μελάνης τής'Οσίας. Ά π ό δ ο σ ις τής τών Χ ριστουγέν-

13
18
23
28

2
7

12

1
’Ανατολή του ήλίου. 

7 ώρ. 8 λ.
Δύσις.

4 ώρ. 42 λ.
Μέγεθος τή ς ημέρας. 

9 ώρ. 33 λ.
6 7 ΐ) 12 » 4 » 43 » 9 » 31 »

11 7 »> 16 » 4 » 44 » 9 » 29 »
16 7 » 16 » 4 » 48 » 9 » 32 »
21 7 » 17 » 4 >» 52 » 9 » 35 »
26 7 » 18 » 4 56 » 9 >» 39 »
31 7 » 18 » 5 » 0 » 9 » 42 »

Νέα σελήνη τήν 2 (14) Δε*, είς τάς 3 ώρας 8 λεπτά π. μι.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 10 (22) Δε*, είς τάς 6 ώρας 3 λ. π . μ. 
Πανσέληνος τήν 17 (29) Δεχ. είς τάς 3 ώρας 23 λ. μ., μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 24 Δεχ. (5 Ίαν.) είς τάς 7 ώρας 57Λλ. π. μ. 
Νέα σελήνη τήν 31 Δε*. (12 Ίαν.) είς τάς 8 ώρας 28 λ. μ. μ.
Ό  χειμών άρχεται τήν 9 (21) Δ ε*, ε ίς  τάς 2 ώρας 3 λ. μ. μ.

0 1 Μ Η Ν ΕΝ  Τ Ο Υ  Ο Θ Ω Μ Α Ν ΙΚ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Ν .

Ό  'Ρεμεξάν του 1284 αρχεταί την 15 (27) Δεκεμβρ. 1867
Σχεββάλ » )) 14 (26) Ίανουαρ. 1868.
Τζί ’ λ-καδε » » 12 (24) Φεβρ. »
Τζί ’λ-χιτζε » » 13 (25) Μαρτ. »
Μουχαβρίμ τού 1285 12 (24) Άπριλ. »
Σαφερ " » » 12 (24) Μαίου »
'Ρεββί έλ-έββ'ελ » » 10 (22) Ίουν.
'Ρεββί έλ-άχίρ » » 10 (22) Ίουλ. »
Τζεματζί έλ-έββελ » » 8 (20) Αυγ. »
Τζεματζί έλ-άχίρ » » 7 (19) 2επτ. »

'Ρετζέβ » » 6 (18) ’ Οκτ.
Σχαβάν » » 5 (17) Νοεμ. »

'Ρεμεζάν » » 4 (16) Δεκ. Μ
Σχεββάλ » » 3 (15) ’ Ιανουαρ. 1869



—  ιη —

Π Α 2 Χ Α

(κατά χρονολογίαν Ίουλιανήν.)

Έτοε
Πάσχα

’Ορθοδόξων.
Πάσχα

Λατίνων

1868 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου

1869 20 ’Απριλίου 16 Μαρτίου

1870 12 ’Απριλίου . 5 ’Απριλίου

1871 28 Μαρτίου 28 Μαρτίου

1872 16 ’Απριλίου 19 Μαρτίου

1873 8 ’ Απριλίου 1 ’Απριλίου

1874 31 Μαρτίου 24 Μαρτίου

1875 13 ’Απριλίου 16 Μαρτίου

1876 4 ’Απριλίου 4 ’Απριλίου

1877 27 Μαρτίου 20 Μαρτίου

1878 16 ’Απριλίου 9 ’Απριλίου

1879 1 ’Απριλίου 1 ’Απριλίου

1880 20 ’Απριλίου 16 Μαρτίου

1881 12 ’Απριλίου 5 ’Απριλίου

1882 28 Μαρτίου 28 Μαρτίου

1883 17 ’Απριλίου 13 Μαρτίου

1884 8 ’Απριλίου 1 ’Απριλίου

1885 24 Μαρτίου 24 Μαρτίου
1886 13 ’Απριλίου 6 ’Απριλίου

Ε Κ Λ Ε ΙΨ Ε Ι2  Τ Ο Υ  Ε Ί Ό Υ 2  1868.

Α) Την 11 (23) Φεβρουάριου θέλει συμβή έκλειψις μερική τοΟ 
ήλιου, ορατή είς την Νο'τιον ’ Αμερικήν, την ’Αφρικήν, τά δυτικά άκρα 
της Άσίας καί την Ευρώπην έξαιρουμένης της ’Αγγλίας, τής Δανίας, 
της Σκανδιναυί'ας καί τής 'Ρωσσίας.

Είς την 'Ελλάδα καί την Τουρκίαν είναι ορατή μο'νον ή άρχή τής 
έκλείψεως, διότι ό ήλιος δυ'ει πριν τελείωση ή έκλειψις.

Ή  έκλειψις άρχεται 
είς μεν τάς ’Αθήνας είς τάς 4 ωρας 48 πρώτα 9 δευ'τ. λεπτά μ. μ.
είς δε τήν Κωνσταντινουπολιν 5 » 12 3 »

» » » ’Αλεξάνδρειαν 5 » 1° 23 » >>
» » » Σμυ'ρνην 5 » 2 33 » »
» )) » Σύρον 4 » 53 23 » »
)) >> » Κέρκυραν 4 » 33 43 » »
)> )) τό Ναυπλιον 4 )> 45 21 »
» » ΐάς Πάτρας 4 )) 40 32 » »
)) » τά Χανία 4 )) 48 2 » »

Αί ώραι αυται είναι ώραι μέσου χρόνου των άναφερομένων πό
λεων.

Είς τάς ’Αθήνας θέλει σκοτισθή τό ήμισυ σχεδόν τής διαμέτρου 
του ήλιου, καί ή μεγίστη φάσις τής έκλείψεως θέλει έχει τήν μορφήν, 
ήν δεικνυ'ει τό έπόμενον σχήμα. !



Το πρώτον σκοτισθησόμενον σημειον τοΰ ήλιου είναι τό Π, κείται δε 
τοΰτο έπί τοΰ νοτιοδυτικού τόξου τής περεφερείας, τοΰ ήλιου καί απέχει 
από το νότιον ακρον Ν τοΰ ήλίου μοίρας 35.

Β) Τήν 6 (18) Αύγουστου θέλει συμβή έκλειψις ήλίου, ορατή είς τήν 
Αυστραλίαν, τήν ανατολικήν’Αφρικήν, τήν μεσημβρινήν Άσίαν καί το 
μεσημβρινόν όίκρον τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Είς δε τήν ανατολικήν 
'Ελλάδα είναι ορατόν μικρότατον μέρος τής έκλείψεως.

Είς τάς Άθη’νας ή έναρξις τής έκλείψεως είναι αόρατος, διότι ό 
ήλιος εΰρίσκεται ύπό τον ορίζοντα κατά τήν στιγμήν τής ένάρξεως. ΐΤό 
τέλος δό τής έκλείψεως συμβαίνει είς τάς 5 ώρας καί 42 λεπτά τήί 
πρωίας· καί κείται μίν ό ήλιος κατ’ αυτήν τήν ώραν ολίγον ανω τοΰ 
θαλασσίου όρίζοντος, ό 'Υμηττός ομως κρύπτει αυτόν, ώστε είναι άόρατον 
καί τό τέλος τής έκλείψεως.

Δ ΙΑΒΑΣΙΣ Τ Ο Υ  ΕΡΜ ΟΥ.

Τήν 5 (17) Νοεμβρίου θέλει συμβή διάβασις τοΰ Έρμοΰ, ορατή 
είς τήν Ευρώπην, τήν ’Ασίαν, τήν ’Αφρικήν καί τήν Αυστραλίαν, δη
λαδή ό πλανήτης 'Ερμής θέλει φαίνεται (διά τηλεσκοπίου) προβεβλημέ
νος, καί κινούμενος έπί τοΰ δίσκου τοΰ η'λίου, ώς μικρά τις κηλίς.

'Η στιγμή τής εισόδου τοΰ Έρμοΰ είς τον δίσκον τοΰ ήλίου είναι 
διά τάς ’Αθήνας ή 7 ώρα Ο πρώτον καί 14 δεύτερα λεπτά τής πρωίας, 
ή δί στιγμή τής έξο’δου είναι ή 10 ώρα 37 πρώτα καί 31 δεύτερα 
λεπτά τής πρωίας (μέσου χρο'νου ’Αθηνών).

ΓΕΝ ΕΑ Λ Ο ΓΙΚ Ο Σ ΠΙΝΑΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΩΝ

Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Ο Υ Σ Ω Ν  Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΩ Ν  Ο.

ΑΓΓΛΙΑ.

Β ικ τω ρ ία  Α', βασίλισσα τοΰ ηνωμένου βασιλείου της 

Μεγάλης Βρεταννίας καί τής ’ Ιρλανδίας, γεννηίϊεϊσα τη 

24 Μαΐου 1819, ^υγάτηρ τοΰ πρίγκηπος ’ Εδουάρδου δου- 

κος της Κέντης, διεδέχΪΓη τον ΪΓεΐόν της βασιλέα Γ ο υ λ ι έ λ -  

μον Δ' τη 20 ’ Ιουνίου 1837. ’ Εστέφ^η τη 2 8 ’ Ιουνίου 1838. 

ΕνυμφεύΪΓη τή 1 0  Φεβρουάριου 1840 μετά τοΰ πρίγκηπος 

τοΰ Κωβούργ Γότϊτα ’ Αλ βέ ρ το υ ,  γεννηϊέντος τη 26 Αύγου

στου 1819, λαβόντος την ’Αγγλικήν εθνικότητα διά θεσπίσμα

τος άπο 14 Φεβρουάριου 1840. ’ Εχήρευσε τή 14 Δεκεμ

βρίου 1861.

Τέκνα- —  1 . Πρ. Β ικτω ρία ,  γεννη^εΐσα τη 2 1  Νοεμ

βρίου 1840, ένυμφεύΪΓη τη 25 ’ Ιανουάριου 1858 μετά τοΰ 

πρ. Φριδερίκου Γ ο υ λ ιέ λ μ ο υ ,  νΰν διαδόχου τοΰ Πρωσσια- 

κοΰ θρόνου.

2. Πρ. ’ Αλβέρτος  ’Εδουάρδος ,  γεννηθείς τή 9 Νοεμ

βρίου 1841, πρίγκηψ της Ούαλλίας, ένυμφεύϊη τή 10 Μαρ

Ο  Αί ήμερομηνίαι είσί κατά τό Ν. Ε.



τίου 1863, μετά τής πρ. ’ Α λε ξ άν δ ρ ας ,  ξτυγατρός του 

βασιλέας τής Δανιμαρκίας Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ  Θ'. —  Υιοί αυτών- —  

α Πρ.’ Αλβέ ρτο ς  Β ί κ τ ω ρ ,  γεννηθείςτή 8 ’ Ιανουαρίου 1864. 

β' Πρ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  γεννηθείς τή 9 ’ Ιουνίου 1865. 

γ' Πρ. Βικτωρία γεννη^εΐσα τή 20 Φεβρουαρίου 1867.

3. Πρ. A lice, γεννηξτεϊσα τή 25 ’ Απριλίου 1843, ένυμ- 

φεύίΐη τή 1  ’ Ιουλίου 1862 μετά του πρ. τής "Εσσης Δαρμ- 

στάδ Λουδοβίκου.

4. Πρ. Ά λ φ ρ έ δ ο ς ,  γεννηθείς τή 6 Αύγουστου 1844.

5. Πρ. Ε λ έ ν η ,  γεννηξτείσα τή 25 Matou 1846, ένυμ- 

φεύΪΓη τήν 5 ’Ιουλίου 1866 μετά του πρ. Χριστιανού Αύγου- 

στεμβούργου.

6 . Πρ. Δ ο υ ΐζ α ,  γεννηϊεΐσα τή 18 Μαρτίου 1848.

7. Πρ. Άρ ξ ϊο ύρ ,  γεννηθείς τή 1  Μαίου 1850.

8 . Πρ. Λ εο πό λ δο ς ,  γεννηθείς τή 7 ’ Απριλίου 1853.

9. Πρ. Β ε α τ ρ ί κ η ,  γεννη^εΐσα τή 14 ’ Απριλίου 1857.

ΑΥΣΤΡΙΑ .

Φ ρα γκί σκ ος  ’ Ιωσήφ Α', αύτοκράτωρ τής Αυστρίας, γεν

νηθείς τή 18 Αύγουστου 1830, υιός του άρχιδουκός Φ ρ α γ 

κίσκου Καρόλου,  έκηρύχξΤη ένήλιξ τή 1  Δεκεμβρίου 1848. 

ΔιεδέχΪΓη έπί του θρόνου τον ξτείόν του αύτοκράτορα Φερδι-  

να'νδον Α', δυνάμει τής άπδ 2 Δεκεμβρίου 1848 παραιτη- 

σεως αύ καί της άποποιήσεως του πατρός του αρχιδούκες 

Φραγκίσκου Καρόλου. Ένυμφεύ'ίϊ'η τή 24 ’Απριλίου 1854 

μετά τής αύτοκρατορίσσης Έ λ ι σ σ ά β ε τ ,  γεννη^είσης τή 

24 Δεκεμβρίου 1837, ίτυγατρος του δουκός τής Βαυαρίας 

Μαξιμιλιανοΰ ’ Ιωσήφ.

—  κγ' —

Τέκνα- 1 . ’ Αρχιδοΰκισσα Gisèle, γεννη^εΐσα τή 1 2 ’ Ιου

λίου 1856.

2 . Άρχιδούξ ’ Ρ οδό λφ ος ,  διάδοχος, γεννηθείς τή 2 1  Αύ

γουστου 1858.
4

ΒΑΔΗ.

Φρ ιδ ερϊ κος ,  μέγας δούξ τής Βάδης, γεννηθείς τή 

9 Σεπτεμβρίου 1826, διεδέχΪΓη ώς άντιβασιλεύς τον πατέρα 

του Αεοπόλδον τή 24 ’ Απριλίου 1852 άντί του αδελφού 

του μεγάλου δουκός Λουδοβίκου Β' (γενν. τή 15 Αύγουστου. 

1824, άποξτ. τή 22  Ίανουαρίου 1858). ’Έλαβε τόν τίτλον του 

μεγάλου δουκός τής Βάδης τή 5 Σεπτεμβρίου 1856. Ένυμ- 

φεύΐη τή 20 Σεπτεμβρίου 1856 μετά τής μεγάλης δουκίσσης 

Αουΐζης ,  γεννηΐΓείσης τή 3 Δεκεμβρίου 1838, ξτυγατρός τού 

βασιλέως τής Πρωσσίας Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ  Α'.

Τέκνα- 1 . Πρ. Φ ρ ιδ ε ρ ϊ κ ο ς  Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς ,  μέγας δούξ 

διάδοχος, γεννηθείς τή 9 ’ Ιουλίου 1857.

2 . Πρ. Σ ο φ ί α ,  γεννη^εϊσα τή 7 Αύγουστου 1862.

3. Πρ. Λουδοβίκος, γεννηθείς τή 12 ’ Ιουνίου 1865.

ΒΑΥΑΡΙΑ.

Λ ου δοβ ίκο ς  Β', βασιλεύς τής Βαυαρίας, γεννηθείς τή 

25 Αύγουστου 1845, διεδέχΐτη τή 10  Μαρτίου 1864 τόν 

πατέρα του Μ α ξ ιμ ιλ ια ν ό ν  Β' (γενν. τή 28 Νοεμβρίου 

1811).

ΒΕΛΓΙΟΝ.

Λεοπόλδος Β', βασιλεύς του Βελγίου, γεννηθείς τή 

9 ’Απριλίου 1835, διεδέχ'ίη τόν πατέρα του Αεοπόλδον Α'



—  κδ' —

(γεννηΐτ. τή 16 Δεκεμβρίου 1790, καί άποϊ. τή 10 Δεκεμ

βρίου 1865) τή 1 0  Δεκεμβρίου 1865. Ένυμφεύ^η τή

2 2  Αύγουστου 1853 μετά τής δουκίσσης Μ α ρ ία ς ,  ΪΓυγατρός 

τοΰ άρχιδουκός τής Αύστρίας ’Ι ω σ ή φ ,  γεννηξτείσης τή

23 Αύγουστου 1836.

Τέκνα·

1 . Πρ. Α ο υ ίζ α ,  γεννηΐτεϊσα τή 18 Φεβρουάριου 1858.

2. Πρ. Λ εοπ όλ δος  Φερδινάνδος ,  γεννηθείς τή 1 2 ’ Ιου- 

νίου 1859.

3. Πρ. Κ λ ο τ ί λ δ η ,  γεννηΪΓείσα τή 21 Μαίου 1864. 

’ Αδελφοί καί άδελφαί·

1 . Πρ. Φ ί λ ι π π ο ς ,  κόμης τής Φλανδρίας, γεννηθείς τή

24 Μαΐου 1837, ένυμφεύΪΓη τή 25 ’ Απριλίου 1867 μετά τής 

πρ. Μαρίας Χοχενζόλερν, γεννη^είσης τή 17 Νοεμβρίου 1845.

2. Πρ. Κ α ρ λ ό τ τ α ,  γεννηΪΓεϊσα τή 7 ’ Ιουνίου 1840, 

ενυμφεύίϊη τή 27 ’ Ιουλίου 1857 μετά τοΰ άρχιδουκος τής 

Αύστρίας Μ α ξ ι μ ι λ ι α ν ο ΰ ,  ποτέ αύτοκράτορος τοΰ Μεξικού.

ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗ .

Κ ά ρ ο λ ο ς ,  βασιλεύς της Βυρτεμβέργης, γεννηθείς τή 

6 Μαρτίου 1823, υιός τού βασιλέως Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ  Α' (γενν. 

τή 27 Σεπτεμβρίου 1781, άποζτ. τή 25 ’ Ιουνίου 1864), διε- 

δέχΐΐη τον πατέρα του τή 25 ’ Ιουνίου 1864. ’ Ενυμφεύ^η τή 

13 ’ Ιουλίου 1846 μετά τής βασιλίσσης’Ό λ γ α ς , γεννη^είσης 

τή 1 1  Σεπτεμβρίου 1822, ΪΓυγατρός τοΰ αύτοκράτορος τής 

Ρωσσίας Ν ι κ ο λ ά ο υ  Α'.

ΓΑΛΛΙΑ.

Να πο λ έω ν  Ιν, αύτοκράτωρ τών Γάλλων, τρίτος υιός 

τοΰ ποτέ βασιλέως τής'Ολλανδίας Λουδοβίκου Ναπολέον- 

τος καί τής βασιλίσσηςΌρτενσίας,  γεννηθείς τή 20 ’ Απρι

λίου 1808, άνηγορεύεη πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 

τή 20 Δεκεμβρίου 1848, καί αύτοκράτωρ τών Γάλλων τή

2 Δεκεμβρίου 1852. ’ ΕνυμφεύίΓη τή 29 ’ Ιανουάριου 1853 

μετά τής αύτοκρατορίσσης Ε ύ γ ε ν ία ς ,  κομήσσης Θέβα καί 

Μοντίχο, γεννηϊείσης τή 5 Μαίου 1826.

Υιός* Πρ. Να πο λ έω ν,  διάδοχος, γεννηθείς τή 16 Μαρ

τίου 1856.

ΔΑΝΙΑ.

Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς  Θ', βασιλεύς τής Δανίας, γεννηθείς τή 

8 ’ Απριλίου 1808, διεδέχόΤη επί τοΰ θρόνου τόν βασιλέα 

Φριδε ρΐκο ν  Ζ ' (γενν. τή 6 ’ Οκτωβρίου 1808) τή 15 Νοεμ

βρίου 1863. Έ νυμφεύϊη τή 26 Μαίου 1842 μετά τής βα

σιλίσσης Λουίζης, γεννηΪΤείσης τή 7 Σεπτεμβρίου 1817, ϊυ -  

γατρός τοΰ Landgrave τής'Έ σσης Γ ο υ λ ιέ λ μ ο υ .

Τέκνα- 1 . Πρ. Φ ρ ιδ ε ρ ΐ κ ο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τή

3 ’ Ιουλίου 1843.

2 . Πρ. ’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ,  γεννηίτεΐσα τή 1  Δεκεμβρίου 1844, 

ένυμφεύ Γ̂η τή 10  Μαρτίου 1863 μετά τοΰ πρ. της Ούαλλίας 

Ά λ β έ  ρτου ’ Εδουάρδου.

3. Πρ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  βασιλεύς τών Ελλήνων, γεννηθείς τή 

24 Δεκεμβρίου 1845.



—  xs' —

4. Πρ. Δαγμιάρ, γεννηϊεΐσα τη 26 Νοεμβρίου 1847, 

ένυμφεύΪΓη τή 10/22  Νοεμβρίου 1866 μετά του διαδόχου της 

Ρωσσίας.

5. Πρ. Thyra, γεννηϊεϊσα τη 29 Σεπτεμβρίου 1853.

6 . Πρ. Β α λ δ ε μ ά ρ ,  γεννηθείς τη 27 ’ Οκτωβρίου 1858.

ΕΛΛΑΣ.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Α', βασιλεύς των Ελλήνων, γεννηθείς τη 

24 Δεκεμβρίου 1845, υίος του βασιλε'ως της Δανιμαρκίας 

Χριστιανού Θ', εδε'χ'ςτη το 'Ελληνικόν στέμμα εν Κοπενάχη 

τή 6 ’ Ιουνίου, εκηρύχΪΓη ένήλιξ ύπο της εθνικής των 'Ε λλή

νων συνελεΰσεως τή 15/27 ’ Ιουνίου, καί άπεβιβάσ^η εις Πει

ραιά τή 18/30 ’ Οκτωβρίου 1863.

ΙΣΠΑΝΙΑ.

Μ α ρ ί α  Ί σ α β ε ' λ λ α  Β', βασίλισσα τής Ισπανίας, γεν- 

νηϊτεϊσα τή 10 ’ Οκτωβρίου 1830, διεδέχίτη ύπο κηδεμονίαν 

τή 29 Σεπτεμβρίου 1833 τον πατε'ρα της βασιλε'α Φε ρδι -  

νάνδον Ζ'. Έκηρύχ^Γη ένήλιξ ύπο των βουλών τή 8 Νοεμβρίου

1843. ’ Ενυμφεύ^η τή 10 ’ Οκτωβρίου 1846 μετά τού εςα- 

δέλφου της βασιλε'ως Φρα γκίσκου,  γεννηΐτε'ντος τή 13 Μα- 

?ου 1822.

Τέκνα- 1. Ίνφάντις ’ Ισ αβέλλα,  γεννηϊεΐσα τή 20 Δε

κεμβρίου 1851, διάδοχος.

2 . ’ Ινφάντης Ά λ φ ό ν σ ο ς ,  γεννηθείς τή 28 Νοεμβρίου 

1857.

3. Ίνφάντις Μ α ρ ία  del Pilar, γεννη^εϊσα τή 4 ’ Ιουνίου 

1861.

4. Ίνφάντις Μ α ρ ί α  délia P az, γεννηΐτεΐσα τή 23 Ιου

νίου 1862.

5. Ίνφάντις Ε ύ λ α λ ί α ,  γεννηΪΓεΐσα τή 1 2  Φεβρουάριου 

1864.

ΙΤΑΛΙΑ.

Β ίκ τ ω ρ  ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Β ', γεννηθείς τή 14 Μαΐου 1820, 

διεδε'χϊη τή 23 Μαρτίου 1849 τον πατέρα του βασιλέα της 

Σαρδηνίας Κάρολ ον  ’ Αλβέρτον,  παραιτηΪΓε'ντα. Διά νό

μου άπο 17 Μαρτίου 1861 έλαβε τον τίτλον «βασιλεύς της 

Ιταλίας.» Ένυμφεύϊη τή 1 2  ’ Απριλίου 1842 μετά της 

βασιλίσσης Ά δ ε λ α ΐ δ ο ς ,  γεννηίτείσης τή 3 Ιουνίου 1822, 

ΐτυγατρύς τού άρχιδουκος της Αυστρίας 'Ρενιέρου.  Έ χή - 

ρευσε τή 20  Ίανουαρίου 1855.

Τέκνα· 1 . Πρ. Κ λ ο τ ί λ δ η ,  γεννη'ς'είσα τή 2 Μαρτίου

1843, ένυμφεύϊη τή 30 Ίανουαρίου 1859 μετά τού πρ. Ν α - 

πολέοντος,  υιού τού ποτέ βασιλέως τής Ούεστφαλίας Ι ε 

ρωνύμου, έξαδέλφου τού νυν αύτοκράτορος των Γάλλων.

2. Πρ· Ούμ βέ ρτο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τή 14 Μαρτίου

1844.

3. Πρ. Ά μ ε δ α ΐ ο ς ,  γεννηθείς τή 30 Μαΐου 1845.

4. Πρ. Μαρία  Π ία, γεννηΐτεΐσα τή 16 ’Οκτωβρίου 1847, 

ε’νυμφεύϊη τή 6 ’ Οκτωβρίου 1862 μετά τού βασιλε'ως τής 

Πορτογαλλίας, Λουδοβίκου  Α'.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ.
ip. \

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Γ ',  βασιλεύς των Κάτω Χωρών, γεννηθείς 

τή 19 Φεβρουάριου 1817, διεδέχ^η τον πατε'ρα του βασιλέα



Γ ο υ λ ιέ λ μ ο ν  Β' τή 17 Μαρτίου 1849. ’ ΕνυμφεύξΓη τή 

18 ’ Ιουνίου 1839 μετά τής βασιλίσσηςΣοφίας, γεννηξτείσης 

τή 17 ’ Ιουνίου 1818, ξτυγατρος του βασιλε'ως τής Βυρτεμ

βέργης, Γου λιέ λμο υ  Α'.

Τέκνα· 1 . Πρ. Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τή 

4 Σεπτεμβρίου 1840.

2 . Πρ. ’Αλέξανδρος ,  γεννηθείς τή 25 Αύγουστου 1851.

ΠΑΠ ΠΙΚΟΝ Κ ΡΑ ΤΟ Σ.

Πϊ ος  θ ', γεννηθείς τή 13 Μαΐου 1792, έξελέχΐτη πάπ- 

πας τή 16 Ιουνίου, καί έστέφϊη τή 16 ’ Ιουνίου 1846.

Π Ο ΡΤΟ Γ ΑΑΛΙΑ.

Λουδοβ ίκο ς  Α', βασιλεύς τής Πορτογαλλίας, γεννηθείς 

τή 31 ’ Οκτωβρίου 1838, διεδέχξίη τή 1 1  Νοεμβρίου 1861 

τον αδελφόν του βασιλέα Πέτρον Ε'. ΈνυμφεύΪΓη τή 

6 ’ Οκτωβρίου 1862 μετά τής βασιλίσσης Μ α ρ ία ς  Π ί α ς ,  

γεννηϊτείσης τή 16 ’ Οκτωβρίου 1847, ξτυγατρος τού βασιλέως 

τής ’ Ιταλίας Βί κ τω ρο ς  ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Β'.

1 . Υιός· Πρ. Κά ρο λο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τή 28 Σ ε

πτεμβρίου 1863.

2 . Πρ. Ά λ φ ό ν σ ο ς ,  γεννηθείς τή 31 ’ Ιουλίου 1865.

ΙΙΡΩ ΣΣΙΑ .

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Α', βασιλεύς τής Πρωσσίας, γεννηθείς τή 

2 2  Μαρτίου 1797,  υίος τοΰ βασιλε'ως Φριδερίκου  Γου-  

λ ιέ λ μ ο υ  Γ '. ’ Εγένετο άντιβασιλεύς τή 9 ’ Οκτωβρίου 1858

—  κ *  —

διεδέχξτη επί τού θρόνου τον αδελφόν του βασιλέα Φ ρ ιδ ε -  

ρ ΐκον Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ν Ε '  τή 2 Ίανουαρίου 1861, καί έστέφϊτη 

τή 18 ’ Οκτωβρίου 1861. Ένυμφευξτη τή 1 1  ’Ιουνίου 1829 

μετά τής βασιλίσσης Α ύ γ ο ύ σ τ η ς ,  γεννη^είσης τή 30 Σ ε

πτεμβρίου 18 11 , ^υγατρος τοΰ μεγάλου δουκος τής Σάξ-  

Βεϊμάρ Κ αρό λο υ  Φριδερίκου.

Τέκνα· 1 . Πρ. Φριδε ρϊκο ς  Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς ,  διάδοχος, 

γεννηθείς τή 18 ’ Οκτωβρίου 1831, ενυμφεύϊ'η τή 25 ’ Ια

νουάριου 1858 μετά τής πρ. Β ι κ τ ω ρ ί α ς  (ΐτυγατρός τής βα

σιλίσσης τής ’Αγγλίας Β ι κ τ ω ρ ί α ς  Α)' γεννηξτείσης τή

21 Νοεμβρίου 1840. —  Τέκνα αύτών- —  1 . Φ ρ ιδ ε ρ ϊ κ ο ς

Γ ο υ λ ιέ λ μ ο ς ,  γεννηθείς τή 27 Ίανουαρίου 1859. —  2 . Πρ.

Κ α ρ λ ό τ τ α ,  γεννηϊεϊσα τή 24 ’ Ιουλίου 1860. —  3. Πρ. 

Έ β ρ ΐκ ο ς ,  γεννηθείς τή 14 Αύγουστου 1862. —  4. Πρ. 

Σ ι γ ι σ μ ό ν δ ο ς ,  γεννηθείς τή 15 Σεπτεμβρίου 1864.

2 . Πρ. Λ ο υ ϊ ζ α ,  γεννηξτεισα τή 3 Δεκεμβρίου 1838, 

ένυμφεύΐίη τή 20 Σεπτεμβρίου 1856 μετά τοΰ μεγάλου δου

κός τής Βάδης Φριδερίκου.

ΡΩ ΣΣΙΑ.
ι

’ Αλέξαν δρ ος  Β', αύτοκράτωρ τής'Ρωσσίας, γεννηθείς 

τή 17/29 ’ Απριλίου 1818, διεδέχξτη τή 18 Φεβρουάριου 

(2  Μαρτίου) 1855 τόν πατέρα του αύτοκράτορα Ν ι κ ό 

λαον Α '. ’ Εστέφ'ϊη τή 26 Αύγουστου (7  Σεπτεμβρίου) 

1856. Ένυμφεύίοη τή 16/28 ’ Απριλίου 1841 μετά τής 

αύτοκρατορίσσης Μ α ρ ί α ς ,  γεννη^είσης τή 27 ’ Ιουλίου (8. Αύ

γουστου) 1824, ϊυγατρίς τοΰ μεγάλου δουκός τής "Εσσης 

Λουδοβίκου Α'.



1 . Μέγας δοΰξ ’ Αλ έ ξα νδ ρ ος ,  γεννηθείς τή 26 Φεβρουά

ριου (10 Μαρτίου) 1845, κηρυχθείς διάδοχος μετά τον θά

νατον του άδελφοΰ του Νικολάου δι’ αύτοκρατορικοΰ δια

τάγματος υπό ημερομηνίαν 12/24 ’Απριλίου 1865, ε’νυμφεύΪΓη 

τή 28 ’ Οκτωβρίου 9 Νοεμβρίου 1866 την πρ. Ααγμάρ (αδελ

φήν τοΰ Βασιλέως ημών) μετονομασϊείσαν Μαρίαν.

2. Μέγας δούξ Β λ α δ ί μ η ρ ο ς ,  γεννηθείς τή 10/22’ Απρι

λίου 1847.

3. Μεγας δούξ ’ Α λ έ ξ ιο ς ,  γεννηθείς τή 2/14 ’ Ιανουάριου 

1850.

4. Μεγάλη δούκισσα Μ α ρ ί α ,  γεννηϊεΐσα τή 5/17’ Οκτω

βρίου 1853.

5. Μέγας δοΰξ Σ έ ρ γ ι ο ς ,  γεννηθείς τή 29 ’ Απριλίου 

(11 Μαίου) 1857.

6 . Μέγας δοΰξ Παΰ λο ς ,  γεννηθείς τή 2 1  Σεπτεμβρίου 

(3 ’ Οκτωβρίου) 1860.

ΣΑΕΩΝΊΑ.

’ Ιωάννης ,  βασιλεύς τής Σαξωνίας, γεννηθείς τή 12 Δε

κεμβρίου 1801, διεδέχ^Γη τον αδελφόν του βασιλέα Φριδ ε-  

ρΐκον Αύγουστον  Β' τή 9 Αύγουστου 1854. Ένυμφεύ^η 

τή 21 Νοεμβρίου 1822 μετά τής βασιλίσσης ’Α μ α λ ί α ς ,  

γεννηυείσης τή 13 Νοεμβρίου 1801, όϊυγατρός τοΰ βασιλέως 

τής Βαυαρίας Μ αξι μι λ ια νο ΰ.

Τέκνα· 1 . Πρ. ’ Α λ β έ ρ τ ο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τή 

23 ’ Απριλίου 1828. ΈνυμφεύΪΓη τή 18 ’ Ιουνίου 1853 μετά 

τής πρ. Κ α ρο λ ίν α ς ,  γεννηϊτείσης τή 5 Αύγουστου 1833, 

ίτυγατρός τοΰ πρ. Γο υ στ άβ ου  Β ά ζα .

2 . Πρ. Έ λ ι σ σ ά β ε τ ,  γεννηΪΓεϊσα τή 4 Φεβρουάριου 1830,

— λ' —

ένυμφεύ-η τή 22  ’ Απριλίου 1850 μετά τοΰ πρ. τής Σαρδη

νίας Φερδινάνδου,  δουκός τής Γενούης. Έχήρευσε τή 

10 Φεβρουάριου 1855.

3. Πρ. Γεώργι ος ,  γεννηθείς τή 8 Αύγουστου 1832, 

ενυμφεύ^η τή 1 1  Μαίου 1859 μετά τής πρ. Μ α ρ ί α ς ’Ά ν -  

νης,  γεννηϊτείσης τή 21 ’ Ιουλίου 1843, ξτυγατρός τής βασι

λίσσης τήςΠορτογαλλίας Μαρίας  Β'. —  Θυγατέρες αυτών· —

1. Πρ. Μ ατξτ ίλδη ,  γεννη^εΐσα τή 19 Μαρτίου 1863.

4. Πρ. Σ ο φ ί α ,  γεννηϊείσα τή 15 Μαρτίου 1865.

ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ Ν Ο ΡΒΕΓΙΑ.

Κ ά ρολ ος  ΙΕ', βασιλεύς τής Σουηδίας καί Νορβεγίας, 

γεννηθείς τή 3 Μαίου 1826, διεδέχϊη τον πατέρα του βα

σιλέα Ό σ κ α ρ  Α' τή 2  ’ Ιουλίου 1859, καί έστέφ^η τή 

3  Μαίου 1860. ΈνυμφεύΪΓη τή 19 ’ Ιουνίου 1859 μετά τής 

βασιλίσσης Λ ο υ ί ζ η ς ,  γεννη^είσης τή 5 Αύγουστου 1828, 

ΐτυγατρος τοΰ πρ. τών Κάτω Χωρών Φριδερίκου.

Θυγάτηρ· 1. Πρ. Α ο υ ί ζ α ,  γεννηϊεΐσα τή 31 ’ Οκτω

βρίου 1851.

ΤΟΥΡΚΙΑ.
<

Ά β δ ο ύ λ ’ Α ζ ί ζ ,  Σουλτάνος, γεννηθείς τή 9 Φεβρουάριου 

1830. Ήγεμών 320ς έκ της οικογένειας -τοΰ Όσμάν καί 

2905 από άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως. Διεδέχϊη τή 2 5 ’ Ιου

νίου 1861 τον αδελφόν του Σουλτάνου Ά β δ  ο ύλ Μ ε δ ζ ίτ .

’ Ανεψιός αύτοΰ· Μ ου ρά τ  έφέντης, ό πρεσβυτατος τών 

υιών τοΰ Σουλτάνου Ά β δ ο ύ λ  Μ ε δ ζ ί τ ,  διάδοχος, γεννήσεις 

τή 2 1  Σεπτεμβρίου 1840.

— λα' —



Υ Π Ο Τ Ε Λ Ε ΙΣ  Η Γ Ε Μ Ο Ν Ε Σ  Ε Ν  Τ Η  Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η  

Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ .

Β Λ Α Χ ΙΑ  Κ Α Ι Μ ΟΛΔΑΒΙΑ.

Κ ά ρ ο λ ο ς  Α ', γεννηθείς τή 2 0 ’ Απριλίου 1839, δευτε

ρότοκος υιός του Πρ. Χοχενζόλερν πρώτου έξαδέλφου του 

Βασιλέως της Πρωσσίας· ¿ξελε'χ^η ήγεμονεύων Πρίγκηψ την 

20 Μαρτίου 1866.

ΣΕΡΒΙΑ.

Μ ιχ α ήλ  Γ ' Όβρένοβιτς, γεννηθείς τη 4 Σεπτεμβρίου 

1825, διεδεχ^η τον πατέρα του Μ ι λ ό σ χ η ν Α ' ,  καί άνεγνω- 

ρίσΪΓη ώς ήγεμών υπό της ’ Οθωμανικής κυβερνήσεως τή 

7 ’ Οκτωβρίου 1860. Ένυμφεΰϊη τή 1  Αύγουστου 1853 

μετά της πρ.’ Ιο υ λ ί α ς ,  γεννηϊτείσης τή 26 Αύγουστου 1831, 

ΐτυγατρός του θαλαμηπόλου του αύτοκρα'τορος της |Αυστρίας 

κόμητος Φρ αγκίσ κου  Ούνιάδου.

Μ ΑΥΡΟΒΘΥΝΙΘΝ.

Ν ι κ ό λ α ο ς  Α ' Πέτροβιτς, γεννηθείς τω 1840, άνηγο- 

ρεύ^η ήγεμών του Μαυροβούνιου τή 14 Αύγουστου 1860, 

διαδεχθείς τον πρ. Δαν ιήλ  Α '. Ένυμφεύϊη τή 8 Νοεμβρίου 

1860 μετά τής πρ. Μ ιλή νη ς ,  ΪΓυγατρος του γερουσιαστου 

Πέτρου Βο ύκ ο τιτ ς .

ι
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Ϊ Ι Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ .
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Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Α

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. 

X ρυ σός.

Είκοσάδραχμον 17- φρ. 90 ε.

Ά ρ γ υ ρ ο ς .

Τάληρον, 5 δ ρ α χμ ώ ν    4 » 47 »
Δραχμή, 100 λεπτών..................................................— » 90 >*

X α λ κ ό ς.

Δεκάλεπτον .
I «ή

5, 2 ι

Δεκάλεπτον . \
Πεντάλεπτον. / κε'ρματα τής δραχμ., ίσοδυναμούντα πρός 10, 
a η   ι 5, 2 καί 1 λεπτά.Δ ίλ ε π τ ο ν

Λεπτόν.

Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Α

ΞΕΝΩΝ Τ1ΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΙΡΟΣ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗΝ.

Φραγκον.................
Πεντάφραγκον. · . 
Είκοσάφραγκον . . 
Σφάντσικον . . . ·
Σελίνιον.................
Λίρα σ τ ε ρ λ ίν α . . . 

Άργυροϋν £ούβλιον. 
Τάλ. αυστριακόν. . 
Ό λ λ α ν δ .  φ λ ω ρ . . · 

Α υ σ τ ρ ια κ ό ν  φλωρ. ·

(Νομίσματα τής Δανίας.)

Φριδερίκειον χρυσουν. . 
l i ig s d a le r  (τάληρον). . 
Μάρ* (1/6 τοδ.ταλήρου).

1 δραχμ. 11 λεπτά.
5 » 58 »

22 » 32 »
—  » 92 »

1 » 28 »
28 » 12 »

4 >* 41 »
5 >· 78 »

13 » _ υ

13 » 6 »

. 23 « 5 »
. 3 12 »

·, - » 52 -

Αυτη είναι ή έπίσημος άναλογία, ήτις σπανιώτατα τηρείται. Ούτω λ. χ . τό πεν-' 
τάφραγκον κυκλοφορεί άντί 5 δραχμ. καί 60 λεπτά, τό είκοσάφραγκον άντί 22 δραχμ,| 
καί 40 λεπτά, ή λίρα στερλίνα άντί 28 καί 30, τό αυστριακόν τάληρον άντί 5 καί 80\ 
καί τό σφάντζικον άντί 95 λεπτών. — ΕΙς τήν έπισημω; όρισθεϊσαν άξίαν τωνλαμ- 
βάνουσιν αύτά τα Ταχυδρομεία, τά Ταμεία καί ή Τράπεζα. ‘

*

Τ Α  Π Ρ Ο Φ Η Τ ΙΚ Α  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

ΤΗΣ ς'. ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ.

Τά προφητικά ημερολόγια τά όποια έως την σήμερον τοσοΰ- 

τον προθύμως αγοράζονται καί άναγινώσκονται υπό των πολ

λών, δεν είναι επινόημα τον διάσημου αστρονόμου Καζαμία. 

’Από αύτους τους αρχαιότατους χρόνους οι άνθρωποι ήρχισαν νά 

παρατηρώσι τά  διάφορα τής φύσεως φαινόμενα, τακτικά καί 

έκτακτα, και νά άποδίδωσιν εις αύτά τοιαύτην ή τοιαότην ση

μασίαν. Οί Χαλδαϊοι, οί Βαβυλώνιοι, οί ’Ετροϋσκοι, οί "Ελληνες, 

οί 'Ρωμαίοι, ειχον έκάτεροι άστρονόμους καί ημερολογίων συντά- 

κτας, οΐτινες απέκτησαν φήμην ούδέν ήτγον πολόκροτον τής 

φήμής του Ίταλοϋ άστρολόγου των νεωτέρων χρόνων' τόν 

Ζωροάστρην, τόν Πετόσιριν, τόν Τάρχωνα, τόν ’Αντίγονον, τόν 

'Ηλιόδωρον, καί ’Ασκλατίωνα, καί Ααψόν τόν Θηβαίον, καί 

Πολλήν, καί τόν θειότατον Πτολεμαίον, καί Καπίτωνα, καί Φων· 

τήϊον, καί Άπουλήϊον, καί Βικέλλιον , καί Λαβεώνα, καί Φι- 

γουλον, καί Πλίνιον τόν φυσικόν καί πολλούς άλλους. Οϋχί μόνον 

προφητικά ημερολόγια είχον πολλά, άλλά καί άμφισβήτησις έγί-

Ί



νετο έκτοτε δ πως καί σήμερον περί τής άξίας των προφητειών 

τούτων, μέ μόνην την διαφοράν δτι σήμερον ούδείς σπουδαίος 

άνήρ τολμά νά είπη δτι πιστεύει εις την αδιάκοπου συνάφειαν 

των φυσικών φαινομένων προς τά πράγματα του πολίτικου καί 

κοινωνικού ημών βίου, ένω το πάλαι, έάν ΰπήρχόν τινες οί έμ- 

παίζοντες τήν ©ημιζομένην έκείνην κοινωνίαν, μάλιστα δέ οί 

στωίκοί φιλόσοφοι, πολλοί άφ’ ετέρου και όνομαστοί έπί τή 

έπιστημη αυτών άνδρες δεν έδίσταζον νά όποστηρίζωσιν έκ 

παντός τρόπου την τοιαύτην δοξασίαν.

Δέν πρόκειται ενταύθα, εννοείται, νά γράψωμεν Ιστορίαν πλήρη 

περί της άρχής καί γενέσεως της Θαυμαστής εκείνης έπιστήμης, 

ητις κατεβαυκάλισε την νεαράν ηλικίαν τού ανθρωπίνου γένους 

καί μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων έχει πολύ περισσοτέρους οπα

δούς παρ’ δτι συνήθως νομίζεται. Θέλομεν περιορισΘή εις τό νά 

όμιλησωμεν περί τών ημερολογίων τά όποια ήσαν έν χρίσει έν 

τη έκτη έκατονταετηρίδι καί τών οποίων τινά έχουσι παρά

δοξον αναλογίαν προς τούς σημερινούς Καζαμίας. Τά ημερολό

για ταύτα διεσώθησαν εις ημάς υπό Ίωάννου τού Λυδού, άνδρός 

σοφού άκμάσαντος έν τη έκατονταετηρίδι εκείνη, γράψαντος 

πραγματείαν σπουδαίαν περί αρχών της 'Ρωμαίων πολιτείας, 

καί άλλας τινάς έχούσας όλιγωτέραν πραγματικήν αξίαν καί 

ίδίως την “ περί διοσημειών”, ητις περιλαμβάνει τά περί ών πρό

κειται ενταύθα ημερολόγια. Καί πρώτον διαλαμβάνει περί της 

επιρροής εις τά ανθρώπινα πράγματα τών διαφόρων κομητών, 

έπειτα τής σελήνης κατά τούς διαφόρους μήνας τού έτους καί 

τάς ποικίλας αυτής χροιάς καί θέσεις' μετά ταύτα περί βροντών 

καθ’ έκαστον μήνα, μεθ’ δ επισυνάπτει έν έκτάσει καί όλόκληρον 

ήμερολόγιον περί τής σημασίας ήν έχει καθ’ έκάστην τού 

ένιαυτού ημέραν ή βροντή. Τό ήμερολόγιον τούτο επιγράφεται

« έφήμερος βροντοσκοπία, τοπική πρός τήν σελήνην, κατά τόν 

'Ρωμαΐον Φιγούλον, έκ τών Τάγητος, καθ’ ερμηνείαν πρός λέξιν ».

'Ως έπί παραδείγματος παραθέτομεν ένταύθα άποσπάσματά 

τινα τού ημερολογίου τούτου, τό όποιον άρχεται άπό τού μηνός 

’Ιουνίου καί άπολήγει εις τόν μήνα Μάΐον.

ΜΙΙΝΙ ΙΟΤΝΙΩ.

Σελήνης Α'. Έάν βροντήση, τών καρπών ευφορία έσται, εξη- 

ρημένων κριθών' νοσήματα δέ έπισφαλή τοϊς σώμασι έπισκήψει.

Bf. Έάν βροντήση, ταΐς μέν ώδινούσαις άπαλλαγή μάλλον 

ραδία' τοϊς δέ θρέμμασι φθορά' ιχθύων γε μην αφθονία έσται.

Καί οΰτω καθεξής καθ’ έκάστην ημέραν καταδεικνύει ποιον 

θέλει είναι τό αποτέλεσμα τής βροντής έάν τοιαύτη συμβή τήν 

ήμέραν έκείνην. Έάν βροντήση λ . χ. τήν ένδεκάτην φεβρουαρίου 

θέλει έπέλθει εύτοκία γυναικών' έάν τήν δεκάτην τρίτην, στάσις 

πολιτική' έάν τήν πέμπτην αύγούστου, αί γυναίκες θέλουσιν 

άποβή συνετώτεραι' έάν τήν τριακοστήν σεπτεμβρίου, άπό χει- 

ρόνων έπί τά κρείττω τά κοινά μεταβάλλονται' έάν δμως τήν 

πρώτην όκτωβρίου, κακός τύραννος απειλείται εις τά πράγ

ματα. Φαίνεται δτι οί άνθρωποι έπασχον τότε δεινώς άπό τών 

μυών, διότι τό ήμερολόγιον μας αναφέρει συχνότατα ποία βροντή 

συνεπάγεται τήν αύξησιν καί ποία τήν φθοράν αύτών' έάν βρον

τήση τή εικοστή πρώτη νοεμβρίου, οί μύες φθαρήσονται' έάν δέ 

τη δεκάτη τετάρτη ΐανουαρίου, τούτο σημαίνει μυών γέννησιν, 

καί έάν τή εικοστή δευτέρα, μυών πλήθος' καί έάν τή εικοστή 

δευτέρα άπριλίου, φθοράν μυών' καί ούτω καθεξής. 'Ωσαύτως 

πολλή αξία άπεδίδετο καί εις τήν τύχην τών ιχθύων* διότι 

έάν βροντήση τή εικοστή όγδόη ΐανουαρίου, οί ιχθύες έπιδώ- 

σουσιν' έάν τή εικοστή τετάρτη φεβρουαρίου, όλεθρον ιχθύων
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σημαίνει- έάν δέ τη δεκάτγ) τρίτη μαρτίου, οί ιχθύες έπιδώ- 

σουσι, και πάλιν έάν τη εικοστή όγδοη, αφθονία ιχθύων έσται. 

Έάν δμως τη δωδέκατη άπρίλίου, φθοράν ιχθύων δηλοΐ- εϊ δέ 

βροντήσει τνί έβδομη μαίου, ιχθύων αφθονία έσται, έάν δμως τή 

δωδεκάτη τού αύτού μηνός, φθορά ιχθύων έσται.

'Ο συγγραφεύς ημών επιμένει πολύ εις την βροντοσκοπίαν. 

Εΐπομεν ανωτέρω δτι πρδ τού προ μικρού άναφερθέντος ημερο

λογίου έπραγματεύθη περί τού αποτελέσματος των βροντών 

καθ’ δσον συμβαίνουσιν έν γένει καθ’ έκαστον μήνα* καί ώς βά- 

σίν τού μηνολογίου τούτου είχε λάβει έκεΐ τάς τού ήλίου τρο- 

πάς. ’Ήδη δέ μετά τδ ήμερολόγιον έκτίθησιν, έτέραν βρόντοσκο- 

πιαν μηνολογικήν έκ τών Φωντηΐου τού 'Ρωμαίου κατά τάς 

τροπάς της σελήνης. “ Σελήνης έχούσης τον Αίγύκερων εί έν 

ημέρα βροντή γένηται, τύραννον έπαναστήσεσθαι απειλεί τοΐς 

από τής στενής θαλάσσης άχρι Νείλου χωρίοις- έκπεσεϊν δέ δμως 

αύτόν τής έγχειρήσεως. Ούχ ή'κιστα δέ και τών έπιτηδείων 

έσται έλάττωσις. Ύπονοστήσει δέ καί ό Νείλος, καί διχόνοια 

έσται τέκνοις προς γονείς, καί ταραχαί τών αρχόντων ένίοις. 

Πέρσαι δέ καί οι τής Ευρώπης τό δυτικόν έχοντες ήρεμήσουσιν. 

Εί δέ νυκτδς, έθνη βάρβαρα κατ’ άλλήλων έςενεχθήσεται, καί 

δογμάτων ένεκα τα τής 'Ρωμαϊκής ειρήνης σαλευθήσεται, καί 

τόπους δέ τινας τού πολιτεύματος πολέμιοι προς βραχύ καθέ- 

ξουσιν. “Αρχοντες έκ τών δυτικών όρμώμενοι ήγήσονται παρα- 

νόμως τών κοινών. Δυσδαίμ.ονες δέ έσονται οί τών ανθρώπων 

πλείους, καί χειμώνες πικροί, καί ναυάγια, καί σάλοι σφα

λεροί. »

Καί ούτω έξακολουθεΐ ή μηνολογική αυτη βροντοσκοπία 

όρίζουσα, τι θέλει συμ-βή περί τά ανθρώπινα καί τά φυσικά, 

έάν βροντήση ήμέραν ή έάν βροντήση νύκτα, σελήνης ύδροχόφ

ουσης* σελήνης ίχθύσιν ουσης" σελήνης ουσης κριω, σελήνης 

ούσης ταύρω- σελήνης ουσης διδύμοις, σελήνης ουσης καρκίνω* 

σελήνης οδσης λέοντι- παρθένω" ζυγώ' σκορπίω- καί τοςότη.

¡Μετά τάς διαφόρους ταύτας βροντοσκοπίας έρχεται ή περί 

κεραυνών πραγματεία* καθ’ δσον συμβαίνουσι τον δείνα ή δείνα 

μήνα καί καθ’ δσον ένσκήπτουσιν έπί γης- ή έπΐ ποταμών- ή 

έπί θαλάσσης" ή έν πολιτικώ ή δημοσίω τόπο/ ή έπί τείχους" 

ή καθ’ ιερού- ή κατ’ αγαλμάτων.

’Αξιοσημ,είωτον δέ καί τό περί σεισμών κεφάλαιον. Τούς 

σεισμούς άποδίδει ό Λυδός προ πάντων μέν εις την τού κατα- 

γείου πυρός έςαραίωσιν- κατά δεύτερον δέ λόγον τή έπι- 

δρομνί τής θαλάσσης εις τούς σηραγγώδεις τόπους. Συνεργεί δέ 

κατ’ αύτόν καί πολυομ.βρία χειμώνος καί θέρους άνομ,βρία. « 'II 

μέν γάρ πιλούσα την γήν καί εις τό βάθος άπωθουμένη τό 

πνεύμ,α, άρχήν αύτώ θλίψεως παρασκευάζει, ή δέ έπισπωμένη καί 

σύρουσα. Τών δέ σεισμών οί μέν είσιν έπικλίνται οί δέ βράσται, 

έπικλίνται μέν οί κυματηδόν έπί τά πλάγια σείοντες, βράσται 

δέ οί τινάσσοντες καί σείοντες άνω καί κάτω. ΕίσΙ δ’ αυτών οί 

μέν ρήκται, οί δέ σεισταί μόνον, οί δέ ίζηματίαι, καί σεισταί 

μέν οί τρόμον τινά τής γής ή καί σύμπτωσιν τών δεδονημένων 

έργαζόμενοι, ίζηματίαι δέ οί τοϊς κοιλώμ.ασι την ύπερκειμένην 

είσκαθίζουσι γήν, ρήκται δέ οί τάς κατάπόσεις καί τά χάσμα

τα, διαπηδώσης τής γής άποσχίζοντες. ’Έτι τών ρηκτών οί μ.έν 

πνεύματα άναβάλλουσιν, οί δέ ύγρά καί πηλόν, οί δέ μυκή- 

ματα, ένίοτε μ.έν σύν σεισμό». ’Ενίοτε δέ καί άνευ τούτου πι- 

λούμενον τό πνεύμ,α καί μετεμπΐπτον βρόμον τε καί ψόφον ρη- 

γνυμένων τινών (ώς εΐκός) ύπό γήν πετρών ποιεί. Συμβαίνουσι 

δ’ ώς έκ πλείονος έν έαρι ή έν μετοπώρω, καί νηνεμία μάλλον 

ή ανέμων φορά, πεοί πλειάδος καί άρκτούρου έπιτολήν. 8
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Καί ενταύθα επανέρχεται ό συγγραφεύς εις την άξίωσιν αύ- 

τοΰ, ότι τά φυσικά ταϋτα γεγονότα έχουσι πολλήν κοινωνίαν 

προς τά ανθρώπινα πράγματα, ουτω πως έκφέρων την δοξασίαν 

ταύτην. « Ταϋτα μέν άν τις προς τάς φυσικάς έννοιας άφορών 

είκονίσφ, προνοία δέ όμως καί επισκοπή τής δίκης πάντα γίνε

ται. Ού γάρ είκή, έπεί τόδε τό παν νόμοις μέν φυσικοΐς συγ

κροτείται, προνοία δέ Θεού καί λόγω σιγής επέκεινα διοικεΐται. 

“Οθεν ού μόνον αύτοί καθ’ έαυτούς οί σεισμοί βλάπτουσι τούς 

καθ’ ών συμβαίνουσιν, άλλά μην καί άλλων πόρρω που τόπω 

τε καί χρόνω μεριζομένων γίνονται μηνυταί ού μετρίων κα

κών. "θτι δέ ουτω καί ούκ άλλως την τυχηράν ό περί αύτών 

λόγος φεύξεται σύμβασιν, έκ τών υποκειμένων γνώναι δυνατόν. 

Αύτός γάρ Βικέλλιος ό 'Ρωμαίος έκ τών Τάγητος στίχων (περί 

ού καί ’Απουλήϊος ύστερον πλατεΐ και έλευθέρου ποδός άφηγή- 

σατο λόγω) ταϋτα ρήμασιν αύτοΐς καθ’ έρμηνείαν φησίν. ο

Μετά δέ ταϋτα έρχεται ή έξήγησις έκαστου σεισμοϋ καθ’ 

όσον συμβαίνει τόν δείνα ή δείνα μήνα. ’Εάν ήθέλομεν λ. χ . 

ζητήσνι την σημασίαν τοϋ φοβεροϋ σεισμοϋ οστις προ ολίγων 

ήμςρών, τόν μήνα ίανουάριον, άνέτρεψε τάς πόλεις καί τά χωρία 

τής δυστυχοϋς νήσου Κεφαλληνίας, ήθέλομεν εΰρει κατά τά προ

φητικόν τοϋτο μηνολόγιον ότι ή τε Μικρά ’Ασία καί ή Μακε

δονία καί ή Θράκη θέλουσι ταραχθή καί ότι δεινοί Οέλουσιν 

έπέλθει εμφύλιοι πόλεμοί.

'II πραγματεία τοϋ Ίωάννου τοϋ Λυδοϋ απολήγει είς τελευ- 

ταίόν τι ήμερολόγιον έπιγραφόμενον' « ’Εφήμερος τοϋ παντός 

ένιαυτοϋ, ήγουν σημείωσις έπιτολών τε καί δυσμών τών έν τω 

ούρανω φαινομένων έκ τών Κλαυδίου τοϋ Θούσκου καθ’ έρμη

νείαν προς λέξιν. » Τό ήμερολόγιον τοϋτο άρχόμενον άπό τής 

Λ Γ'" ίανουαοίου και άπολήγον είς την 31 δεκεμβρίου σχμειοϊ
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καθ’ έκάστην ήμέραν τήν θεσιν τοϋ ήλίου καί τών διαφόρων 

ζωδίων, καί τόν άνεμον τον πνέοντα, καί τήν βροχήν καί τά 

τοιαϋτα. 'Ως έπΐ παραδείγματος παραθέτομεν ένταϋθα τάς πρώ

τα; δέκα ήμέρας τοϋ ήμερολογίου τοϋ ίανουαρίου μηνός.

«’Ιανουάριος, ά. Καλένδαις ό ήλιος ύψοϋται, ό δ ’ άετός σϋν 

τω στεφάνω δύεται.

Β’. Τή προ δ' νωνών ίανουαρίων ό μέν ήλιος πηδα, τό δέ 

μέσον τοϋ καρκίνου δύεται, καί οί άνεμοι έναλλάττονται.

Γ'. Τγ πρό γ ' νωνών τό λοιπόν τού καρκίνου δύεται, καί 

τροπή τοϋ άέρος ποικίλη.

Λ'. Τή πρό ά τά μέσον τοϋ χειμώνος καί νότος πολύς, ειτα 

καί βορραΐ συνεχείς" καί ό δελφίς άνίσχει άμα τω κυνί περί 

τόν όρθρον.

Ε\ Νώναις ίανουαρίαις ή λύρα άνίσχει, καί ό μέν άετός δύε

ται, ό δέ δελφίς δ'λος έπιτέλλει" καί εικότως άνεμομαχία.

“Γ . Τή πρό ή ειδών ίανουαρίων έν μέν εσπέρα ό άετός 

δύεται, νότος δέ πνεΐ.

Ζ'. Τή πρό ζ ' ειδών άπαρκτίας καί βορέας κατάλληλος.

Η’ . Τή πρό ς  ειδών οίκος 'Αρεως* νότος άμα καί ζέφυρος" 

ό δέ αίγόκερως άρχεται. Βροχή τε άμα, καί έν εσπέρα νότος 

πυκνός.

© '. Τ ή  πρό έ ειδών νότος καί όμβρος.

Γ. Τή πρό δ' ειδών ομοίως" ό δέ νότος βιαιότερος.»

Αιά νά ένισχύση δέ τήν πίστιν τού άναγνώστου είς τήν ακρί

βειαν τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων τοϋ ήμερολογίου τού

του ό συγγραφεύς ήμών παρατηρεί έν έπιλόγω, ότι ταϋτα έβε

βαιιόθησαν ούχί μόνον ύπό τοϋ Κλαυδίου έκ τών παρά Θού-

σκοις ιερών, άλλ’ ότι συμφωνοϋσι προς τάς παρατηρήσεις ταύ- 

τας καί Εϋδοξός τε ό πολύς, Δημόκριτος πρώτος αύτών" Βάρρων
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τε ό 'Ρωμαίος, “ίππαρχος, Μητροδωρος καί μετ’ αύτού 6 Καΐσαρ. 

’Αλλά καί πάλιν φαίνεται έχων δισταγμούς τινας καί παρα

τηθεί λοιπόν ότι τινές άπαιδεύτως φερόμενοι άξιούσι « μή έπί 

παντός τύπου τά αυτά πρός των επιτολών ή δύσεων των άστρων 

ένεργεϊ'θαι.» "Οθεν επιχειρεί νά άπαλλάξη διά βραχέων τούς 

άντιμαχομένους τούτους της πλάνης αυτών έπιφέρων’ «Τών 

τοίνυν ζωδίων ΰφ’ έν μέν τών ό'λων πλανωμένων ουρανόν διει- 

ληφύτων, ούκ έξ ό'λου δέ τά αύτά άλληλοις έπί γην ένεργούν- 

των, έπιτηρεΐν δει ποΐά τινα τών έπί γης κλιμάτων ύπό ποίω 

ζωδίω τέτακται τελεΐν- ούτω γάρ άν τ ’ αληθές τούς μη πρός 

άπέχ θειαν ζητοΰντας ού φεύξεται. »

’Εκ τών προηγουμένων συνάγεται ό'τι καθώς καί προοιμιαζό- 

μενοι παρετηρησαμεν ΰπηρχον μέν καί τό πάλαι πολλ.οί μ.η 

πιστεύοντες εις τά προφητικά ημερολόγια, μεταξύ ό'μως τών 

πιστευόντων κατετάσσοντο πολ.λοί επιστήμονες άνδρες, ό'περ εις 

τούς ήμετέρους χρόνους δέν συμβαίνει. ’Εντεύθεν δέ τά αρχαία 

ημερολόγια συνετάσσοντο ούχι βεβαίως έπιστημονικώτερον η σή

μερον, διότι περί επιστήμης ενταύθα λόγος δέν εΐμπορεΐ νά γίνν), 

άλλα συστηματικώτερον ούτως είπεϊν’ ένφ τά καθ’ ημάς ημερο

λόγια είναι άποκυήμ,ατα τής έλευθέρας καί άχαλινώτου φαντα

σίας ενός Ικάστου τών γραφόντων αύτά προφητών. ’Εννοείται 

ό'τι ή συστηματοποίησις αύτη τών αρχαίων ημερολογίων δέν 

περιεποίει εις αύτά ούδεμίαν πραγματικήν άξίαν· άπ’ εναντίας έκ 

τών αγώνων οΐτινες κατεβάλλοντο τότε ΐνα δοθή φαινομένη τις 

έπιστημονική χροιά είς τά ήμερολόγια ταύτα, κατάδηλον γί

νεται μόνον ό'τι ή πλάνη υπήρχε μεγαλειτέρα καί οτι σήμε

ρον ή πλάνη αύτη περιορίζεται μόνον είς τον άνεπιστήμονα 

ο/λον. Θέλει άρά γε έπέλθει καιρός καθ 8ν θέλει σωφρονίσει 

ώς πρός τούτο ολόκληρον τό ανθρώπινον γένος; ”Ας τό έλπί-
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ζωμεν άν καί πρέπει νά παρατηρήσωμεν οτι πριν ό πολύς τών 

ανθρώπων ομιλος παύση του νά πιστεύη είς τήν κοινωνίαν των 

φυσικών φαινομένων πρός τά καθημερινά τού βίου πράγματα, 

δέον ν’ απαλλαγή πολλών άλλων προχειροτέρων προλήψεων καί 

δοξασιών θρησκευτικών, πολιτικών, καί κοινωνικών. "Ωστε πολύ 

φοϊοΰμεδα ό'τι έπί μακρόν ε'τι χρόνον τά προφητικά ήμερολό

για θέλουν έχει ούκ ολίγους τούς αγοράζοντας, τούς άναγινώ- 

σκοντας, τούς πιστεύοντας είς αύτά καί τούς εκμεταλλευόμενους 

τήν τοιαύτην τών πολλών εύπιστίαν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ
ΕΚ Τ Ω Ν

ΕΝ ΤΩ ΑΙΓΑΙΩ  Π ΕΑΑΓΕΙ,

Συλλεχθέντα, και το πρώτον δημοσιευόμενα.

Α'.

T O T  M A NETA ΤΟ  Τ Ρ Α Γ Ο ΪΑ Ι.

"Οποιος θέλγ, ν’ άκούστι και νά μάθρ,

Του Μανέτα ή ρίμα πώς έστάθη'

ΤΗτονε καπετάνιος ’ξακουσμένος,

’Στή Μήλο μέσα ήτον ’πανδρεμμένος.

Είχε καί γυναίκα από τό Κάστρο,

Κ ’ έλαμπεν ή έμμορφιά της ’σάν τ ’ άστρο,

Καί ο Μανέτας νά ταξειδεύσν) θέλει,

Εις τής Μήλο μές ’στο μπογάζι πάλι.

Kv¡_ άφησε ’στο σπίτι τό έδικό του,

"Ενα παπά επιτροπικό του.

Κη_ ακόμη ή φρεγάδα δεν άλαργάρει,

Κη_ άρχισεν ό παπάς νά την πειράζ·ρ.

» Σύρε, παπά μ’ ’στη λειτουργιά σου,

Μη βάλω καί σέ κόψουν τά μαλλιά σου.

Σύρε, παπά μ’ άποτ’ εμένα,

Μη βάλω καί σου κόψουν τά γένεια. »

Νά ΐδής ό σκυλόπαπας τί κάνει,

’Παίρνει πένα, χαρτί καί καλαμάρι,

Καί γράφει του Μανέτα γραφή γραμμένη,

Καί μέ την μαύρη βούλα βουλωμένη.

« ’Ίΐςευρε ή γυναΐκά σου πώς σ’ άρνήΟη,

Καί μ’ άλλον καπετάνιο έκοιμήθη.»

Κ νι δ Μανέτας τού τενέντη φωνάζει,

Μέσα σ’ τή Μήλο διά νά ’πάγ·ρ.

Σαρπάρ’ ή φελούκα, μέ βία φεύγει,

Κν)_άπ’ τή βία της ψωμί δεν ’παίρνει.

"Εις τήν Μήλο νά ’πας άπ’ ονομά μου,

Νά ’πάρ-ρς τή γυναίκα καί τό παιδί μου. »

— " Γιά ’πέτε τής γυναίκας τού Μανέτα,

"Οτι ό άνδρας της τήν χαιρέτα.

’Πέτε της νά προβάλρ νά τήν ίδούμε.

Κοντάχομε ’μμάτια καί δεν μπορούμε. »

’Στήν κάμαρά της ’μπαίνει γιά ν’ άλλάξτι 

Τά ρούχα τά χρυσά της γιά νά βάλγ.

’Στή σκάλα κατέβαινε μέ καμάρι,

Θαρρώντας πώς τήν πάνε σ’ τό καράβι.

·■ ’Ανάμεσα πελάγου κομπασσάρω

Σέ τ ί βαθυά νερά νά τήν φουντάρω; »

Μά πάλι ό τενέντης τήν έλυπηθη

Κν]—άπ’ τ ’ άλλο μέρος τό Θεά ’φοβήθη.

« “Ας τήν πάμε σ’ τό καράβι 

Κη_ ό αφέντης κουμαντάρει· »

'Ο άνδρας της τήν βλέπει καί φωνάζει'

’Στο κάτσαρο ’πάνω κνι_ αναστενάζει.

Ετοίμασε τραπέζι νά τήν γεύσγι,

Γιά τ ’ είχε ’στο νού νά τήν φαρμακεύσρ·
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—  “ Δεν ξέρω πώς εϋρίσκομαι πολλ’ ανακατωμένη, 

’’Ισως άπό τήν θάλασσα και είμαι ζαλισμένη. »

•— « Σύρε, κυρά μου, σ’ τα περιβόλια 

Που κελαδοΰνε κάθε λογάς αηδόνια. »

Μία τρουμ-πονιά τη; δόνουν σ’ τό κεφάλι,

Καί ακόμα σ’ τό νοΰ της δέν τό βάλλει"

Κη_άπέκει ξαναδευτεοόνουν πάλι

Καί έτότε τό βάλλει σ’ τό κεφάλι.

« Τέκαμα τ ’ άνδροϋ μου καί μέ σκοτόνει ·,

Καί θάνατον μου δόνει;

Άφήτέ με μιαν ώραν νά ζησω πριν ’μπω σ’ τόν “Αδη,

“Οσω νά φέρουν τό παιδί μου άπό τό καράβι"

Νά τ ’ άγκαλιάσω, νά τό φιλήσω

~ Κϊ]_άπέ νά ξεψυχήσω. »

Ιναί φεύγει ό τενέντης θυμωμένος 

Εις τό καράβι πάγει μ.ανιασμ,ένος. 

ο “Αδικα την έσκότωσες την καϋμένη,

Τό Θεά άφήκε νά σέ παιδεύν). »

—  η ’ΓΙέτε με που την έχετε θαμμένη,

Νά ’πάγω νά την κλάψω την καϋμένη.

Ξύπνα λιγνή μου, νά δώ τό είδί σου,

Ξύπνα ’τί σέ γυρεύει τό παιδί σου.

Ξύπνα ’ψηλή λιγνή μου, φιόρ ντί Ζάντε,

’Που δέν ήτον άλλη μές σ’ τό Λεβάντε.

Ξύπνα ’ψηλή λιγνή μου, φιόρ ντί ’Μόρε,

’Που ώμοίαζες του “Ηλιου σ’ τό κολόρε. »

Καί βγάζει τό μ.αχαίρι μοναχός του 

Καί σφάζετ’ άπατός του.

— 12 —
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Β'.

’Σέ μεγάλην εξορίαν, σ’ ένα λαγκάδι μια ταχινή

’Επήγε σ’ τό κωπάδι, σέ δένδρα, σέ λιβάδι πανώρηα λυγε

Πανώρηα λυγηρή, πανώρηα κόρη.

’Σαν καλή καρδιά κ’ ωραία σ’ τό θώρι.

Έμπήκε σ’ τά πρόβατα τά ’δικά της 

Κ ’ έλαμπε ’σάν ό ήλιος ή έμ,μορφιά της.

Ξανθά ήτον τά μαλλιά της,

Στολή καμ.άρι τό κορμί της.

Κ ’ ή φορεσιά της ή'τανε άσπρη,

Καί έλαμπε ’σάν ουρανός μέ τ ’ άστρη.

Στρέφω, τήν βλέπω μεσ’ σ’ τά ’μ,μάτια,

Μ’ έρράγισ’ ή καρδιά τρία κομμάτια.

’Έρωτας είχα καί δέν τό ξεϋραν,

Καί νά μέ παγιδεύσωσι γυρεΰγχν.

Σά με είδαν οί 'Ερωτες κοντά τους

Μέ προθυμία άπλωσαν τ ’ άρματά τους,

’Παίρνουν τότε σαγίτες καί βερτονια,

Γιά νά μου δώσουν κρίσι τήν αιώνια.

Καί μιά σαγίτα σ’ τήν καρδιά μου σώνει,

Καί είπα τό κορμί μου δέν έγλυτόνει.

Μέσα σ’ τή βρύσι πέφτω λιγωμ,ενο;

Καί ή κόρη θαρρεί είμαι άποθαμμενος.

Λέγει « των ’μματιών μου τά παιγνίδια 

Έλαβώσαν τόν βοσκόν αιφνίδια. »

“Ερχεται ’μπρός μου καί μέ γνωρίζει 

Πώς είμαι λιγωμένος κη_ άρχινίζει.



—  η  —

'Ωσάν καλή καρδιά καί ώραία,

Ή καλή κ·/]_ άσπρη περιστερά.

'Ραίνει καί λεντουρά τό πρόσωπό μου"

Μοϋ 'φανήθη, πώς είναι γιατρικό μου.

Παίρνει κ’ έξαναρραίνει με πάλι,

Διά νά μέ σηκώσν) άπό τή ζάλη.

Σκυφτεί, ’παίρνει βότανα μυρισμένα,

Λουλούδια, γιά νά μυρίση εμένα.

Τά βότανά της έμυρίζαν τόσον!

Άπό τή γης νεκρό μέ έσηκώσχν.

« Τό αίμα τής καρδιάς μου κγ_ αν δώσω,

Δέν ’μπορώ τό χρέος μου νά πληρώσω. »

« "Ομορφος ό βοσκός, ώμορφα κάλλη,

Εΰρίσκεται σέ παιδεμή μεγάλη.

Καί πώς έγώ νά μή τόν βοηθήσω 

Τ ’ άγαθό μου σπλάχνο ν’ άφησω; "

Σ’ τό δρόμο εκεί που καρτερούσαν,

"Ενας τοϋ άλλου τά χέρια κρατούσαν.

Κόβγουσι βάγια, κάνουν δακτυλίδι,

Δίνω έγώ, κ’ έμένα έκείνη.

« ’Ά ς βόσκνι τό κωπάδι μοναχό του,

Κη_άς χαίρεται κφ_αύτόνε γιά τό βοσκό του."

Βλέπω ένα σπήληο κ’ ένα κλινάρι,

Μιά χαρά κ’ ένα καμάρι.

Βλέπω μιά μαχαίρα άκονισμένη,

Καί μ’ ένα λουρί κρεμασμένη.

Τήν έρωτώ 11 έχεις μάννα καί κύρι;

Καί ποιον έχει τό σπήλαιο νοικοκύρη

— "Ενα πατέρα, καλό γεροντάκι,

’Επήγε άπό τά χθές σ’ τό χαράκι.—

Καί τά παίξε γέλασ’ άρχηνίζει

Κη_ άρχησε ή άνατολή νά κοκκινίζη.

« 'Ο νεκρός ψυχή όταν κάμη, κη_ ό αυγερινός άποσπερίστι, 

Τότ’ άλλη λιγυρή θελ’ άγαπήσει.»

Τότ’ άρχηνίζουν τά ’μμάτια της νά τρέχουν,

Τά κοραλλένια χείλια νά βρέχουν.

« Ανάθεμά σε Μοΐρά μου καϋμένη!

’Πού μοϋ τήν είχε; αύτήν φυλαγμένη,

'Ως άναψα τό κερί, νά μοϋ σβύσης

Καί σέ μεγάλο σκοτάδι νά μ’ άφησνις. »

Βλέπω έπαν’ έκεί είς τό χαράκι 

"Ενα μαυροφορεμένο γεροντάκι.

Στέκω χαιρετώ τον,

Καί γιά τήν βοσκοπούλα έρωτώ τον.

» ’Εκείνη, ώ υιέ μου, πού έρωτάτε,

Σήμερα είναι τά ’ννεάμερά της.

'II συλλογή πού χε κάθε βράδυ,

Παράκαιρα τήν έβανεν σ’ τόν "Αδη. 

η Ά ς  περπατώ γδυμνός κγ]_άναμαλλιασμένος,

Κ υι_ ας λένε πώς είμαι δαιμονισμένος.

"Οταν ποτέ ό κόρακας άσπρίσφ καί ό αυγερινό; άποσπερίσνι, 

Τότε κ ’ έγώ άλλην θελ’ αγαπήσει. *

Βγαίνει τό μαχαίρι μοναχός του 

Καί σφάζετ’ άπατός του.



"Ενας κοντός κοντακιανός εϊχ’ ώμορφη γυναίκα,

Τον φθόνησαν καί του ’βαλαν βαρεία μεγάλη τόσα. 

Έπώλησε τά σπίτια του κη^/κόμα δεν έφΟάναν,

Έπώλησε τ ’ αμπέλια του κ·ρ_αύτά δεν τον έβγάλαν.

’ ίίαιρν’ ό κοντός την ώμορφη καί σ’ τό παζάρι ’πάγει, 

Γενίτσαρης άπήντησε, κάθεται και ρωτάει.

« ’Πόσα κοντέ μ’ τή λυγηρή ; »

— « Τώνα της χείλι χίλια δυο καί τ ’ άλλο τρεις χιλιάδες, 

Τώνα της ριζομάγουλο άμ,έτρητες μυριάδες. »

’Παίρνει την ό Γενίτσαρης τήν πάει σ’ τον μπαχτσέ του. 

Πουλάκια κελαδοΰσανε, πουλάκια κελαδούνε'

» Φιλεϊ ό αδελφός τήν αδελφή και δέν τήν ¿γνωρίζει. "

—  "Γιά ’πές με, πές με λιγυρή, άπ’ ι'ντα τόπον ήσαι; 11 

—  «Ή μάννα μ’ ήτ’ Άμοργιανή και ό κύριςμου Κορφιάτης. 

Είχ’ αδελφό Γενίτσαρη, δώδεκα χρόνια λείπει.»

’Παίρνει την ό Γενίτσαρης τή λιγυρή καί σ’τόν κοντό τήν πάγει. 

« ’Πάρε, κοντέ μ’ τήν ώμορφη καί μέ τήν αδελφή μου.

Καί τ’ άσπρα πού σου έδοσα, νά ν,ναι γιά προικιό τη ς.» ·

Δ'.

Μία λιγυρή κατέβαινε άπό ν’ άνηφοράκι,

’Πάει σ’ τή βρύσι γιά νερό νά πιή καί νά γιομίση. 

Τρεις λιγυραίς τήν απαντούν κ’ ά] τρεις μαργιολεμμέναις.

<■ Μωρή λουλή, μωρ’ άγνωστη, μωρή ξελογιασμένη ! 

Τον αγαπάς ’πανδρεύγεται κνι _άλλη γυναίκα ’παίρνει' 

’Από τους κάμπους έρχεται, σ’ τού πεθερού του ’πάγει.
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Χρυσά φορεϊ, χρυσά πατεΐ, χρυσά καβαλικεύει. »

“'Εμαθα πώς την άπαντα κη _άπό κοντά τής λέγει.

« Στάσου σ’ τνιν μπάντα λιγυρή, μή σέ πατήσ’ ό μαύρος. «

— « 'Ο μαύρος μου δεν μέ πατεΐ, σάθέλ’ ό καβαλάρης.»

—  8 Σαν θέλγς, μαυρομμάτα μου, κουμπάρα νά σέ βάνω.» 

— « “Ας νά τό ’πω τής μάννας μου κη _οτι όρίζ·ρ κάνω.

Μάννα σ’ τό γάμο μέ ζητούν τά στέφανα νά πιάσω. »

— .« “Αν εχγς πόδια νά σταθνίς, γλώσσα γιά νά ’μιλήσγς,

Κ  έχν,ς και χειροπάλαμο στέφανα νά κρατησγς. »

—  “ Ναι εχω πόδια νά σταθώ, γλώσσα γιά νά ’μ λήσω.

"Εχω και χειροπάλαμο στέφανα νά κρατήσω.»

Πιάνει καί στολίζεται τρεις ’μέραις καί τρεις νυ'κταις.

Βάνει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη,

Καί του κοράκου τό φτερό βάνει καγκελοφρύδι.

Παπάς την είδε κ’ εσφαλε, διάκος τό νοΰ του χάνει,

Κ ’ ό νεός όπου την αγαπά, στέκει, παραλογιάζει.

« Παπά μ.’ άν ησαι χριστιανός, αν ησαι βαπτισμένος, 

“Απόγυρε τά στέφανα επάνω σ’ την κουμπάρα.11

— « "Αντε νά φύγω μάννα μου, τό παραπονεμένο,

Ιί’ έγώ τό ειδα σ’ τόν ύπνο μου πικρό φαρμακευμένο.

Χρυσό σταυρό μου έδόνανε,

Κ-ρ_αλλοι μου τόν έπήρανε. »

—  « Καλό σ’ τή θυγατέρα μου,

Τά ’μμάτιά μου, τό φως μου,

Κουμ,πάρα την έβάνανε 

Καί νύφη τήν έφε'ρανε.»

—  1 7  —
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Ε '.

Για φηγκρασθήτε νά σάς ’πώ ¡-/.ία καινούργια νόβα,

Γι’ αυτή που ’φαρμακώθηκε σ’ τη Σμύρνη, σ’ τού Μπουρνόβα. 

Αύτή αγάπα ενανε, κ·ρ_άγάπα την κ’ εκείνος.

Μ’ αύτήνη ήτονε πίστη, καί δίγνωμος εκείνος. 

οφΟαν’ ό καιρός όπου ’μ-αστε, ψυχή μ.ου, σ’ την αγάπη'

"Ελα να βλογηθούμενε νά ’βγοϋμ.’ από τα πάθη,

Νά ’βγοϋμ’ από τά βάσανα κγ^πό την αμαρτία.

Ίσως ’μπορέσω καί έγο> νά ’μπω σ’ την ’Εκκλησία. » 

Κ·ρ_αύτός άπελογήθηκε μέ τόσην άπονία.

« ’Αποτ’ εμένα, μμάτια μου, μην έχ·ρς την ελπίδα. 

Διαμαντικά, μαλάματα ποΰ σοϋχω καμωμένα,

’ Ολα χαρίζω σοΰ τα, καί δεν θέλω πλεά κανένα.

"Επαρε κγι_ανδρα ώμορφο ναναι της άρεσιάς σου*

Δέκα χιλιάδες δίνω σου, νά ’ναι πάντα προικιά σου· »

—  << Σά δέ μ.έ θές βλογητική γυναίκα νά με πάρ-ρς,

"Εχε με όπως είχές με καί μη μ.’ άμπαντονάργς.»

Στην κάμαρά της έμπηκε κ’ έπήρε τό φαρμάκι,

Καί σ’ τό ποτήρι τώβαλε ’σάν νά ’τανε χιονάκι.

Σέ ώραις είκοσ’ τέσσαρες εχασε την ζωή της,

Σ’ την κόλασιν έπήγαινεν ή σκύλα τη ψυχή της.

—  18 —

Σ Τ '.

Μία λιγυρή ’τραγούδησε εις ένα βουναλάκι'

Ματον τ ’ αέρι δροσερό καί σ’ τό ’γιαλό τό πάει. 

Καράβια αρμενίζανε, καράβια βολτατζάρουν"

Μα "να καράβι τής φιλίας, καράβι τής αγάπης,

Νά βολτατζάρτ, δέν ’μπορεί, ν’ άράζη δεν ήξεύρει"

— « "Αλλαξε, κόρη μ’ τόν σκοπό ν’ άποδιαβή ή άρμ.άτα. 11 

<( Μά ’γώ κτι,αν έτραγούδησα, γιά μυρολόγι τοΐπα.

'Ο άνδρας μ.ου άρρώστησε κν]_άρρωστικό γυρεύει, 

Κν)_άρρωστικό μ.οΰ γύρεψε κγ_ό τόπος δεν τό έχει.

’Απ’ άγριο λάφι τό τυρί καί του λαγοϋ τό γάλα.

Κ ’ όσω ν’ άρμ-έξω τους λαγούς καί τής άγριολαφίναις,

'Ο άντρας μου ’ξαρρώστκσε κη, _αλλη γυναίκα ’πήρε.

’Από ’ψηλά νά γκρημνισθή καί χαμηλά νά πέσ-ρ!

Πέντε περούνια νά βρεθούν, πέντε πληγαις νά κάνη,

Κ. εγώ διαβάτρα νά βρεθώ, διαβάτρα νά περάσω"

— « Καλώς τά κάνετε γιατροί, καλώς τα πολεμάτε,

"Αν κόβουν τά ξυράφια σας, κρέατα μή Χυπάσθε'

’Έχω κ’ έγώ ’ψιλό πανί, τριάντα πέντε πήχαις 

Τής πέντε βάνω γιά ξαντό, τής δέκα γιά μουτάρι 

Τής άλλαις άποδέλοιπαις σάβανο νά ταϊς βάννι. ■*

—  19 —

Ζ'.

Ί ΐ Εύγενοϋλα ή μικρή, ή μικροπαντρεμμένη,

’Από μικρή καυχήθηκε τόν Χάρο δέν φοβείται.

Γιατ’ εΐν’ τά σπίτια της ’ψηλά κη_ά’ντρας της παλληκάρι.

Κ.’ ό Χάρος όταν τ ’ ακούσε, πολύ του κακοφάνη.

Μαϋρο πουλάκι ’γίνηκε, μαϋρο χελιδονάκι,

Έπήγε κ’ έλόχεψέ την τήν νύκτα σ’ τό κρεββάτι. 

“Σταυρούς λέπω σ’ τήν πόρτα μου, λιτιέρα σ’ τήν αυλή μου.—  

Γιά πεθερός μου ’πέθανε, γιά πεθερά μου πάγει.
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Για ’πό τά κουνιαδάκςα μου κανένα θά σκότωσαν.

’Πετε μου, παλληκάρια μου, τίνος είναι τό μνήμα;» 

η Τής Εΰγενοόλας τής μικρής τής μικροπαντρεμμένης,

’Από μικρή καυχήθηκε τό Χάρο δεν φοβάται κτλ. (1).

(1) 'Ικανοί των έν τοΤς ασμασι τούτοις στίχων εΓναί έλλίπεΤς* αλλά πρού- 
τιμήσαμεν τδ νά δημοσιεύσωμεν αδτους ώς ύπηγορευθησαν ήμΤν άδόμενοι, 
του νά διορθώσωμεν οπωσδήποτε αυτούς* διότι πολλάκις τοΤς τοιούτοις 
ποιήμασιν άπαντώσ; στίχοι ιδιόρρυθμος ή  τδ μέλος άναπληροΤ τήν ελλειψιν 

του στίχου.
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Α1 ΕΝ ΤΙΙ ΔΥΣΕΙ ΕΛΛΙΙΝΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ.

'Οδοιπορία εις τον τάφον του Δάντη.

Α'.

'Η επιθυμία του νά έπισκεφθώ τάς 'Ρωμανίας δεν ήτο άσχε

τος προς τήν άπόφασιν του νά δεχθώ τήν πρόσκλησιν του νά 

παρευρεθώ εις τάς έορτάς του Δάντη, τάς οποίας ήτοιμάζετο 

νά τελέσνι ή 'Ράβεννα. Κατά τήν έν Βενετία διαμονήν μου, οί 

άποδημηταί ήρκοΰντο νά θεωρώσιν έκειθεν τήν ’Αδριατικήν 

θάλασσαν, μή έπιχειροϋντες νά καταβαίνωσιν εις τάς μεσημ

βρίας παραλίας, ένθα ή τής 'Ρώμης κυβέρνησις και ή τής Κέα- 

πόλεως ούδεμίαν τοις παρεΐχον ασφάλειαν- ένθα έξετίθεντο εις 

όχληράν κατασκοπείαν και εις βαρείας δυσαρέσκειας τελωνείου 

τόσον άνυποφόρου, όσον ή αστυνομία. Νυν δέ, οτε σιδηρόδρομος 

άγει έντός ολίγων ωρών έκ Μεδιολάνου εις 'Ράβενναν καί έκ 

τών παραλίων τής Μεσογείου εις τάς δχθας του Άδριατικοΰ- 

νυν, ό'τε αί ίταλικαί έπαρχιαι Σέν χωρίζονται διά μέσου φραγ

μών δυσπίστως έπιτηρουμένων υπό τυραννικού τίνος έταστηρίου 

καί ό περιηγητής δύναται νά περιηγήται τήν άρκτωαν καί 

μεσημβρινήν ’Ιταλίαν επίσης ήσύχως ώς τήν Γερμανίαν, αΐ 

'Ρωμανίαι ταχέως θέλουσι παυσει του νά (¡ναι Terra incognita 

(γή άγνωστος).

Ό σιδηρόδρομ.ος ό άγων έκ Λιβόρνου εις 'Ράβενναν έχει τι 

ένδιαφέρον* διότι πρώτος διέσχισε τό Άπεννϊνον. Δεν ένθυ- 

μοΰμ.αι ποιος κληρικός συγγραφευς, είπεν, ότι ή Πρόνοια δεν 

θέλει τήν ενότητα τής ’Ιταλίας, διότι δινίρεσε διά τής σειράς



του Άπεννίνου τάς επαρχίας τάς κειμένας εις τάς άκτάς της 

Μεσογείου έκ των του Άδριατικοϋ. Οί δημοσιογράφοι της αίρέ- 

σεως ταύτης ώφειλον νά εννοήσω« τον κίνδυνον εις δν έκτί- 

Οεταί τις άποδίδων εις την Πρόνοιαν σκοπούς τόσον παραδόξους. 

Εΐναι πρόδηλον, δτι 6 ουρανός ματαίως έλαβε τάς προφυλάξεις 

του ταύτας" διότι ούδεμία χώρα της αρχαίας Ευρώπης έσχε, 

καίπερ υπάρχοντος του Άπεννίνου, την ίσχυράν ένότητα τής 

'Ρωμαϊκής ’Ιταλίας. Προς τούτοις μηχανικοί, δυνάμενοι νά ένώσι 

τάς νήσους μετά τής ηπείρου διά γιγαντιαίων γεφυρών ή νά 

σκάπτωσιν οδούς εντός των Ά λπεων, ούδεμίαν δυσκολίαν Οέ- 

λουσιν εύρεί νά χαμηλώσωσι τό Άπεννϊνον. "ΗΟελεν είσθαι 

δυσκολώτερος ό θρίαμ.βος κατά αντιζηλιών έμπνεομένων υπό 

επαρχιακών αξιώσεων, .εις χώραν περιέχουσαν πόλεις οϊας τό 

Τουρΐνον, τό Μεδιόλανον, ή Βονωνία, ή Φλωρεντία καί ή Κεά- 

πολις. Ά λλά  δεν ήτο άνάγκη νά παρευρεΟώ είς τάς έν 'Ραβένννι 

έορτάς, ϊνα καταπεισΟώ ότι οί Ιταλοί είχον άποφασίσει νά θυσιά- 

σωσι τά πάντα, δπως καί αύθις καταστώσιν i r  έθνος. Τό 

αίσθημα τούτο θέλει αφήσει όμως βεβαίως νά ύπάρχωσι καί 

τινες αναμνήσεις. Ά λλά  δεν συμβαίνει τά αυτό αλλαχού, και 

είς την Γαλλίαν αύτήν, ένθα ό κάτοικος τής Προβιγκίας νομίζει 

εαυτόν πολύ άνώτερον τού κατοίκου τής Βρεταννίας, καί ό τής 

Αλσατίας πολύ άνώτερον τού τής (Βιτουρικίας) Βερρής; ’Εάν 

δε, καθώς έλπίζουσιν, οί ’Ιταλοί έξεύρωσι νά συμβιβάσωσι την 

επαρχιακήν ζωήν μ.ετά τής εθνικής ένότητος, θέλουσς λύσει 

πρόβλημα τό όποιον ενδιαφέρει τά μέγιστα τό μέλλον των 

λατινικών εθνών.

'Η Πιστωρία ήτις υπενθυμίζει τοσαύτας διχονοίας, ή Πιστω- 

ρία, ήτις είδε τάς σπείρας τού Κατιλίνα μαχομένας υπό τά 

τείχη της, καί τής οποίας οί πολΐται κατεσπαράχθησαν κατά

— 22 —

τόν μεσαίωνα είς αγώνας άδελφοκτόνους, είναι την σήμερον 

μία τών ήσυχωτάτων πόλεων τής Ιταλίας. Άφού άνεπαύθην 

έν αυτή έπ’ ολίγον, ΐνα προγευματίσω, είσήλθον αύθις είς την 

ατμάμαξαν ϊνα υπάγω είς Βονωνίαν. Είδομ,εν δέ μετ’ ολίγον 

έδαφος ΰψηλότερον καί φυτά διαφόρου χαρακτήοος.

Παμμ,έγισται καστανέαι έξήπλουν επί τού εδάφους τά ωραία 

αύτών επιμήκη καί οδοντοειδή φύλλα. Γλυκεία βροχή ηυξανε 

τήν δρόσον τού άέρος, όστις μας έφαίνετο τόσον ευχάριστος 

μετά τήν καυστικήν εκείνην πεδιάδα. ’Εκ διαλειμ.μάτων άπην- 

τώμεν μεγίστας υπογείους σύριγκας. Τό δέ βλέμμα θελγόμενον 

διά τήν άνεύρεσιν τού φωτός, δτε έςήρχετο έκ τών σκιερών 

εκείνων υπογείων, προσηλούτο μετ’ εύχαριστήσεως είς τάς 

κατωφερείας τών όρέων, τών ΰψουμένων εκατέρωθεν τής οδού. 

Κάτωθεν παρετηρούμεν λευκά χωρία ποτιζόμενα υπό τών κα

θαρών χειμάρρων τών όρέων. Είς Πρακχίαν αρχίζει ή κατά- 

βασις πρός τήν κατωφέρειαν τού Άδριατικοϋ. 'Ο 'Ρήνος, ότέ 

μέν καταπίπτει ήχών έπί τών μαύρων λίθων τού στενού, ότέ 

δέ φαίνεται άναπαυόμ.ενος ώς τις κεκμηκώς έκ τής όδού έπί 

τών προπόδων βράχων απειλητικών. Οΰχί μακράν τής Πορ- 

ρέτης, ό όρίζων έκτείνεται, αί άμπελοι, οί κήποι καί τά χωρί- 

δια αναφαίνονται.

Οί οδοιπόροι σταματώσιν "να γευματίσωσιν είς Βονωνίαν, 

ένθα διατηρείται πάντοτε ζωηρά ή μ.νήμη δύο μεγάλων καλλι

τεχνών, τής ’Ελισάβετ Σιράνης, άποθανούσης διά δηλητηρίου 

κατά τό 26 έτος τής ηλικίας της καί τής περιφήμου Προπερ- 

τίας 'Ρώσση(Ι). Ό Βέϋλος, είς τών άγχινουστέρων παρατηρητών

(1) ’Αναγκάζομαι νά παραπέμψω διά τάς λεπτομέρειας των περί τών 
Βωνωνίδων λεγομένων είς το  Des Fem m es par une fem m e — Les 
Ita liennes.
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ους ή Γαλλία παρήγαγεν, ήγάπα πολύ τήν πόλιν ταύτην ή'τις, 

ώς έλεγεν, « όλιγώτερον προέβη εις τον μαρασμόν » των λοιπών 

ΐταλίδων πόλεων. Ά λλα  κατά τήν εποχήν των ληγάτων, ή 

ρωμανιακή δραστηριότης, ευρισκόμενη άνευ τινός ασχολίας, εύκο- 

λώτατα έγίνετο ερμαιον των ταραχωδών ή διεφθαρμένων πνευμά

των. Οί Αυστριακοί, οιτινες τέλος κατέστησαν, υπό τό ό'νομα 

του Πάπα, αληθείς κύριοι τών επαρχιών εκείνων, ών τοσοΰτον 

χρόνον έγλίχοντο, εύηρεστούντο συγχέοντες τους λγ,στάς μετά 

τών πατριωτών' ή πρός τήν πατρώαν γην άφοσίωσις περιεστέλ- 

λετο μετά τής αυτής αύστηρότητος μεθ’ ής αί κατά τών προσώ

πων καί τής ιδιοκτησίας άπόπειραι. 'Η Αυστρία, άδιακόπως 

άπειλουμένη από τής βασιλείας του Μεγάλου Έκλέκτορος υπό 

τής Πρωσσίας τεινούσης νά γείννι ή Μακεδονία τής Γερμανίας, 

αναγκάζεται νά ζητή τρόπον τινά αποζημιώσεις εις τήν άνατο- 

λικήν χερσόνησον καί εις τήν ’Ιταλίαν. Κυρία ήδη μέρους τινός 

τής ρουμανικής χώρας (τής Βουκοβίνης, του Βανάτου, τής 

Τρανσυλβανίας), άποκαθισταμένη εις τήν Βενετίαν καί εις τό 

Μεδιόλανον, ένόει κάλλιστα, ό'τι, ΐνα διατηρήσγι τήν κατοχήν 

τής Λομβαρδίας καί του Ένετικού, έπρεπε νά έκτείνη τήν 

κυριαρχίαν αυτής έφ’ δλην τήν ’Ιταλικήν χερσόνησον. Διό έμ.ηχα- 

νάτο, Ϊνα καταστήσνι υποτελείς έαυτής μικρούς τινας ηγεμόνας 

ανικάνους του νά ύπεοασπίζωσιν έαυτούς κατά τών υπηκόων 

των, καί ϊνα άποκατασταθή εις τάς επαρχίας τάς γειτνιαζούσας 

εις τάς κτήσεις αυτής, ένθα ή » έπανάστασις » τή παρείχε διη

νεκείς προφάσεις όπως έπεμ.βαίνρ.

"Οτε ή Βονωνία ήνώθη μετά του βασιλείου τής ’Ιταλίας, ή 

εθνική κυβέρνησις εΰρε τήν χώραν ταύτην κατά γράμμα εις 

διάλυσιν! Ή αύστηρότης τής Αυστρίας δεν είχε τρομάξει τούς 

λγ,στάς, άλλ’ είχε συνηθίσει έτι μάλλον τά πλήθη νά βδελύσ-
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σωνται, τούς νόμους τούς καταστάντας όργανα τής ξενικής 

καταπιέσεως. Ή οδοιπορία έκ Φλωρεντίας εις Βονωνίαν δεν 

ήτο ανευ κινδύνων, καί ή πόλις αυτή κατεμαστίζετο υπό τών 

κλεπτών. 'Ο σιδηρόδρομος του Άπεννίνου άπεθάρρυνε τάς 

λνιστρικάς συμμορίας, καί τάς ήνάγκασε ν’ άφήσωσι τά όπλα. 

Νομάρχης τις νοήμων καί άποφασιστικός άπεκατέστησε τήν τάξιν 

έν τή πόλει καί πρό πολλού ούδέν έν ταϊς έφημερίσιν άνέγνωσα 

διεγείρον φόβους διά τήν έπανάληψιν τών προτέρων καταχρή

σεις, καίτοι τά ’Ιταλικά φύλλα ώς καί τά Αγγλικά δεν έχουσι 

τήν κακήν συνήθειαν νά κρύπτωσι τά απαίσια γεγονότα.

Πολλοί Βονωνοί άνεχώρησαν μετ’ έμοΰ διά τού σιδηροδρόμου, 

ϊνα μ.εταβώσιν εις 'Ράβενναν. ’Εν όσω ήμ.ην έν Τοσκάννι, δεν 

παρετήρησα ότι έγίνετο μεγάλη κίνησις διά τάς έορτάς, καίτοι 

τό ονομ.α τού Δάντη ήτο βεβαίως ικανόν νά ένεργήστι έπί τής 

φαντασίας τών συμ,πατριωτών του. Ά λ λ ’ άμα φθάσασα είς τό 

έδαφος τών 'Ρωμανιών, έβλεπον παντού έπικρατούσαν έκτακτόν 

τινα ζωηρότητα. Εις έκαστον σταθμών εύρίσκετο πλήθος ανθρώ

πων κινουμένων, οιτινες ήρχοντο ϊνα χαιρετήσωσι τούς οδοιπό

ρους ή ϊνα συνοδεύσωσι (banda) μουσικήν αναχωρούσαν είς 

'Ράβενναν. Έν ’Ιταλία άπασαι αί έπαρχίαι, αϊτινες άνήκον είς 

τήν έντεύθεν τών "Αλπεων Γαλλίαν, διετήρησαν ιδιαιτέραν 

τινά φυσιογνωμίαν. 'Η έντεύθεν τών "Αλπεων αρχαία Γαλλία 

έμεινεν έστία τού στρατιωτικού πνεύμ,ατος, καί έδωκεν είς τήν 

σύγχρονον ήμϊν ’Ιταλίαν τούς καλλίστους αύτής στρατηγούς’ 

τούς Γαριβάλδας, τούς Κιαλδίνας, τούς Λα-Μάρμορας, τούς 

Φάντας.

Εύρον είς τήν έ·* 'Ραβέννρ αποβάθραν τήν κόμισσαν Πουλχε

ρίαν 'Ρασπόνη καί τόν άνδράδελφον αύτής κόμητα Ιωακείμ, 

έγγονον τού βασιλέω; τής Νεαπόλεως ’Ιωακείμ Μουράτου, άντι-



πρόσωπον καί σύνδικον (δήμαρχον) τής πόλεως. 'Ο επί τής 

δημοσίου παιδείας υπουργός, επιφορτισμένος υπό του βασιλέως 

τής ’Ιταλίας νά τόν αντιπροσώπευση εις τάς έορτάς, κατέβαινεν 

έξ άτμαμάξης καθ’ δν χρόνον καί έγώ. Έπορεύθην δέ μετά του 

κόμητος προς τά έπαοχεΐον, ένω μετα τής κομίσσης Πουλχερίας 

έπορευόμ/ην πρός τά μέγαρον 'Ρασπόνη, πλήρες εΐσέτι των ανα

μνήσεων Ναπολέοντος του Α '., του οποίου ή αξιόλογος κόμισσα 

Αουϊσία είναι ανεψιά, καί των του Ιωακείμ Μουράτου, του οποίου 

είναι θυγάτηρ. Ίνα έννοήση τις τάς έορτάς, αΐτινες έμελλον 

ν’ άρχίσωσι καί τήν εΰθυμον κίνησιν, ή'τις έπεκράτει έν ' Ραβέννη, 

είναι άναγκαϊον νά όμιλήσωμεν περί τής ό’ντως θείας αποστολής 

του άνορΟώσαντος έν τή Δύσει τόν Ελληνισμόν.

'Ο “Ομηρος, έάν παραδεχθώμεν τήν του Ούολφίου ΰπόθεσιν, 

δέν είναι, εις άνήρ, άλλ’ ή προσωποποίησις γενεάς τεραστίων 

ραψωδών, οΐτινες έψαλαν εις τήν άρχαίαν 'Ελλάδα τά ανδραγα

θήματα τών ηρώων της καί τάς τύχας τών ανδρείων αυτής 

ναυτών. Προσέτι ή διαβόητος γαλήνη τών ομηρικών ποιημάτων, 

ό θαυμαστός και αγλαός καρπός τής νεότητος του ανθρωπίνου 

γένους δέν λαλεϊ εις τήν καρδίαν του σημερινού άνθρώπου ώς 

ή αυστηρά μελαγχολία του Δάντη, ό’στις, ώς ήμεΐς, φέρει επί 

του σκεπτικού αύτού μετώπου τό ίχνος τών επαναστάσεων" 

του οποίου τό πνεύμ.α υποφέρει τάς αύτάς ήμΐν λύπας" του 

όποιου ό νους επίσης θέλει νά έρευνήση τά βάθη τής ζωής καί 

του θανάτου. Δέν έχομεν μόνον πραγματικότητα προ τών οφθαλ

μών, δέν έχομ.εν μόνον σύγχρονόν τινα, ούτως είπειν, ά’νδρα, 

άλλ’ έχομ,εν τύπον τέλειον τής φύσεώς μ.ας, ον δυνάμ,εθα ν’ άγα- 

πώμεν καί νά θαυμάζωμεν ένταύτω" ό Δάντ%ς δέν είναι μόνον ό 

υψιστος νους ολοκλήρου εποχής, άλλά καί ή καρδία του είναι 

επίσης φλογερά, όσον ή μεγαλοφυΐα του είναι έκτακτος. ”Αν
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καί μισή τόν θάνατον μέ τό μίσος εκείνο, ό'περ καταλαμβάνει 

μόνον τάς έκλεκτάς ψυχάς, ένθουσια υπέρ παντός δ,τι τώ 

φαίνεται δίκαιον , μέγα καί αγαθόν. Αισθάνεται τις ό'τι ανήκει 

εις τήν ηρωικήν εκείνην μερίδα του ανθρωπίνου γένους, ή'τις 

ό'ταν πάντες ύποκύπτωσι καί άπελπίζωνται, ύψοϊ σταθερώς τό 

μέτωπον πρός τόν ουρανόν, καί χαιρετίζει έν τω μέσω του 

σκότους του καλύπτοντος τόν κόσμον, τήν ασθενή χαραυγήν

ή'τις ακολουθείται υπό ήλίου ικανού νά διασκέδαση τά πυκνό-
• ,

τατα σκότη.

Κατά τούς αρχαίους “Ελληνας ό ποιητής ήτο όντως ποιητης 

ή'τοι δημιουργός. Τίς δέ είναι άξιος τού τίτλου τούτου μάλλον 

τού αθανάτου Ιταλού, όστις μόνος έτέλεσε τό έργον τών όμη- 

ριδών ό'στις, τό έτι θαυμασιώτερον, δημιουργήσας γλώσσαν 

¿δημιούργησε νέον λαόν; Έάν ή Ιταλία δέν είχε τόν Δάντην, 

ήθελεν είσθαι ώς ή Γαλλία, ό'που ή γλώσσα τού Ο’ίλ δέν έξη- 

φάνισε τήν γλώσσαν τού Ό κ, ό'που ή ούασκωνική διάλεκτος 

διατηρείται πλησίον τής προβεγκιανής" ό'που ή Γερμανική τών 

ανατολικών έπαρχιών υπάρχει απέναντι τής πρός Δυσμάς Κελ

τικής, διη,ρημένη εις διαλέκτους κακοφώνους ή ανεπιτήδειους νά 

έκφράσωσι τάς περιεκτικάς ιδέας τού νεωτέρου πολιτισμού. Ώς 

ό Μωϋσής, δώσας εις τάς δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ τάς πλά

κας τού Δεκαλόγου, έγκεχαραγμένου έπί; τών λίθα>ν τού Σινα, 

κατέστησεν αυτούς έθνος αθάνατον, τό όποιον οΰτε οί αιώνες, 

ουτε αί καταδιώξεις ήδυνήθησαν νά καταστρέψωσιν, ούτως ό 

Δάντης, δώσας εις τήν ’Ιταλίαν τό ποίημ-α οπερ έν όλίγοις 

περιλαμβάνει τάς παραδόσεις καί τάς έφεσεις της, ένίσχυσεν 

αύτήν ώστε νά περιφρονή τάς είσβολάς καί έπαναστάσεις.

Έάν ώς πρός τήν Ελλάδα ό ποιητής ήτο δημιουργός, ώς 

πρός τήν ’Ιταλίαν ήτο προφήτης (vates), ενταύθα ή λατινική
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μεγαλοφυΐα συμπληροϊ θαυμασίως τό έργον τής ελληνικής 

μεγαλονοίας.

Δεν είναι προφήτης ό ατρόμητος στρατιώτης τοϋ Μαραθώνας, 

τής Σαλαμϊνος καί τών Πλαταιών, δστις, αφού κατέδειξε καί 

τήν άνδρίαν καί τόν πατριωτισμόν του μαχόμενος υπέρ τών 

Αθηνών κατά τών ασιατικών στιφών » τοϋ βασιλέως τών 

βασιλέων, » τολμά χωρίς νά φοβηθή τόν "Ολυμ.πον, ν’ άναγ- 

γείλ·ρ διά τοϋ στόματος τοϋ Προμηθέως δεσμώτου ότι ή βασι

λεία τοϋ Διος δέν θέλει εΐσθαι αιώνιος ς ό Αισχύλος, κατηγο- 

ρηθείς έπί άσεβεία ένώπιον τοϋ Άρείου πάγου, έγένετο αδελφός 

τοϋ πριονισδέντος Έσαιου, κατά διαταγήν βασιλέως είδωλο λά

τρου. Καί ούχί άλόγως οί Πατέρες τής ανατολικής ’Εκκλησίας, 

μαθηταί ό'ντες τοϋ Πλάτωνος καί τής αθηναϊκής έπιστήμης, 

είπον ό'τι ό Ιόγος είχε διαχύσει τό φώς του έπί τοϋ εθνικού 

κόσμ.ου ώς έπί τοϋ ίσραηλιτικοϋ, έπί τού Παρνασοϋ ώς έπί τοϋ 

Σινά. Τό προφητικόν τούτο χάρισμα τό όποιον θαυμάζω είς τόν 

ποιητήν τοϋ ' si γαμίρ'ονος καί τών Επτά ¿πί Θήβας, ή γεν

ναία αϋτη τόλμη, ή κοινή είς τούς προδρόμους, τό προτέρηυ.α 

τούτο λείπει είς τούς έπικούς ποιητάς. 'Ο Ά γγλος Μίλτων 

ό'στις φαίνεται τοσοϋτον τολμηρός εΐναι άπλή ηχώ τών πρεσβυ

τεριανών δοξασιών, καί αν καί είναι μέγας κατά τήν περιγρα

φήν τοϋ καταγωνισθέντος μέν Σατανά, άλλά μήπω νικηθέντος, 

λαμβάνει ώς τύπον ενα τών άδαμάστων έκείνων Καθαριστών 

τής δημ.οκρατίας, μ.ίαν «τών σιδηρών έκείνων πλευρών >> τοϋ 

Κρομουέλλου, οΐτινες ΰπέμειναν τήν μοναρχίαν χωρίς νά ύποκύ- 

ψωσιν είς αυτήν, καί οΐτινες έκληροδότησαν είς τούς απογόνους 

των τά κατά τών Στουάρτων μ,ίσος αυτών. Ό  Πορτογάλλος 

Καμοένσης, οΰ μόνον ούδέν τοϋ μέλλοντος προλέγει, άλλ’ αναγ

κάζεται νά έπαναφέρ-ρ έπί τής σκηνής τήν Τ<ριν, τήν Άφροδίτην
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καί τόν Βάκχον, ενί λόγω αναγκάζεται νά καταφυγή είς πε- 

πλασμένα μέσα, άρμόζοντα μάλλον είς ειδωλολάτρην ποιητήν, 

ή είς άοιδάν τών ηρώων, οΐτινες άναχωροϋσιν ϊνα μεταδώσωσι 

τόν χριστιανισμόν είς τάς μ.εμακρυσμένας χώρας τής Ινδικής. 

Καθ’ όσον δ’ άφορα τήν Άρανχάνψ · τού ‘Ισπανού ’Ερκίλλα, 

τήν Μεσσιάδα τού Γερμ,ανοϋ Κλοπστόκκου καί τήν 'Ερριάδα 

τού Γάλλου Βολταίρου, τίς δύναται, πρά πάντων τήν 'Ερριάδα, 

νά θεωρήστ) αύτάς ώς άληθή έπικά ποιήματα; Είναι δέ σχεδόν 

πεοιττόν νά προσθέσωμεν ότι αί κολοσσιαϊαι έποποιΐαι αί άπο- 

διδόμεναι είς τόν Βυάσαν, ήτοι ή Μαχα6αράτα, καί είς τόν 

Βαλμίκην, ή'τοι ή 'Ραιιανάνα, είναι άπλή άντανάκλασις τών 

δογμάτων τών έπιβεβλημένων είς τήν ’Ινδικήν υπό τής βραχμα- 

νικής θεοκρατίας.

Τοιούτος δέν είναι ό Δάντης. Άναντιρρήτως αί δοξασίαι αυ

τού εχουσιν, ώς αί τού Αισχύλου καί τοϋ Σωκράτους, βαθείας 

ρίζας είς τάς πεποιθήσεις τών συγχρόνων του, ώς τά ύψίκομα 

έκεϊνα δένδρα, τά όποια έγείρουσι τήν κεφαλήν των προς τόν 

ουρανόν, άλλ’ ώνπερ ό ποϋς βαθέως έμπήγνυται είς τούς κόλπους 

τής μητρός γής’ διότι πρός ούδένα τών υιών τοϋ Άδάμ δέδο- 

ται νά άπαλλαγή όλοσχερώς τής ένεργείας τοϋ μέσου έν ώ αυ

ξάνει. "Ομως άντί νά Οεωρήσγ, κατά τό παράδειγμα τών συγ

χρόνων του, ώς άδύνατον παν τό έναντίον πρός τας προλήψεις 

τοϋ μ,εσαίωνος, ό τυρρηνός ποιητής άεννάως φέρει τους όφθαλ- 

μ.ούς του πρός τό μέλλον. Διδασκόμενος υπό τοϋ μυστηριώδους 

ένστικτου, όπερ συνενοΐ τούς Αποστόλους περί τόν καταδιωκό- 

μενον καί παραγνωριζόμενον Χριστόν, έννοεΐ θαυμ,ασίως ότι ό 

αιών του δέν έπραγματοποίησε τήν έπιθυμίαν τοϋ λυτρωτοϋ* 

αισθάνεται ότι « ή έν πνεύματι καί άληθεία θρησκεία » τά μέ

γιστα διαφέοει θρησκείας κεκοσμημένης μέ τήν λαμπράν πορφύ



ραν των Καισάριον, ώπλισμένης μέ τήν μάχαιραν των βασιλέων 

τής γής, εστεμμένη; με τά διαδήματα αύτών, καί άντικαθι- 

στώσης αντί του ευαγγελικόν κηρύγματος την πανουργίαν καί 

τους υπολογισμούς πολίτικης κατά τό μάλλον η ήττον κοσμικής. 

*Πθελέ τις νομίσει δτι παρευοέθη εις τάς συνδιαλέξεις του διδα

σκάλου αετά των μαθητών του' δτι τον είδε άπωθοΰντα μετ’ 

άγανακτήσεως την υπέρ έαυτοΰ έλκυσθείσαν μάχαιραν' άρνηθέντα 

τό νά πέσνι τό πυρ του ούρανού έπί του οίκου των εναντίων του' 

δτι τον ήκουσεν έπαναλαμβάνοντα εις τον 'Ρωμ.αϊον επίτροπον, 

δτι ή βασιλεία του « δεν είναι έκ του κόσμου τούτου. » Διό ώς 

ό άκαμπτος εκείνο; Παύλος ό τόλμησα; νά έπιπλήξνι τον Πέτρον 

αύτόν διά την άφοσίωσίν του προς πράγματα ασυμβίβαστα μέ 

τό πνεύμα τής άνακαινίσεως, ό Δάντης δέν φοβείται νά κατηγο- 

ρήθ7] την παπικήν εξουσίαν, δτι κατέστησε τόν σταυρόν του 

Γαλιλαίου μάχαιραν, καί σκήπτοον την ποιμαντικήν ράβδον των 

ιερομαρτύρων τής αρχετύπου Εκκλησίας. Εις εποχήν τόσον 

έστερημένην παντός ιδανικού, δέν φοβείται ν’ άναγγείλη, δτι ό 

λόγο; του Χρίστου δέν θέλει μείνει άγονος, ÓTt ή βασιλεία τού 

θεού θέλει θριαμβεύσει κατά των ματαίων ανθρωπίνων λογι

σμών καί ÓTt ό κόκκο; τοϋ σινάπεως, ό πατηθείς υπό τοσούτων 

κτηνωδών καί άνοήτων γενεών, τέλος θέλει βλαστήσει καί -μεί

νει όπερμέγεθες δένδρον, ίνα κατασκηνώσωσιν όπ’ αότό δλα τά 

πετεινά τοϋ ουρανού.

'Ο δέ λαός έν τώ φυσικώ αυτού ένστίκτω τοσούτω καλώς 

ένόησε τόν προφητικόν χαρακτήρα τής ποιήσεω; τών Αίσχύλων 

καί τών Δαντών, ώστε έκόσμησε τήν νεότητα καί νηπιότητα 

αύτών διά τών μυθικών στεμ,μάτων, δι’ ών άγαπα νά στολίζ-ρ 

τήν ζωήν τών οργάνων τής θεότητος. Διηγούνται δτι, δτε ό 

άοιδός των ΤΙ(ρσω>· άπεκοιμήθη εις άμπελον, ό θείος υιός του
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Διό; καί τής Σεμέλης, ό προστάτη; τών τραγικών ποιητών, .τώ 

ένεφανίσθη κατ’ δναρ, καί τόν διέταξε νά ποίηση τραγψδίας. 

Αέγουσιν, επίσης δτι ό Βρυνέττος Λατίνης προεϊπεν δτι ό υιός 

τής Βέλλας έμελλε ν’ απόλαυση, μεγίστην δόξαν, καί προσθέ- 

τουσιν, δτι ή ευτυχής εκείνη μήτηρ είδε, πριν ή τον γεννήσν), 

δνειρον μυστηριώδες, δπερ προεμήνυεν δλην τήν δόξαν αύτοΰ. 

Προφήτης ών, κατά τήν θρησκευτικήν τάξιν, ό Δάντης είναι 

τοιοΰτος προσέτι καί κατά τήν κοινωνικήν. 'Η Βεάτριξ αύτού 

δύναται νά καθεσθή πλησίον τού ποιητού, δστις τήν θαυμάζει 

καί τήν άγαπα, ώ; τελείαν εκφρασιν τοΰ έπί γή; άδημιουργήτου 

καλού, καί νά συνδιαλέγηται μετ’ αύτοΰ περί τών προβλημάτων 

τών έπασγολούντων ό'λας τάς μεγάλας ψυχάς. ’Ενώ αυτό; θέλει 

Ιργάζεσθαι εις τό νά λύη αυτά δι’ ερευνών φιλοπόνων πνεύματος 

δραστήριου καί νοήμονος, αυτη, δι’ ιδιαιτέρου τινός ενστίκτου, 

δπερ ή Πρόνόια δίδει εις τάς λεπτάς καί εύαισθήτους φύσεις, 

όψούται πρός τήν χώραν εις τήν οποίαν εξαφανίζονται έν τώ 

όλολαμπεί τού ουρανού φωτί πάντα τά σκότη, άτινα καλύ- 

πτουσι τάς ασθενεί; χώρας τοϋδε τού κόσμου. "οΟεν θέλει; ίδεϊ 

μετ’ ολίγον τήν γυναίκα, διδασκομένην υπό τής θείας φωνής 

τής όμιλούσης έν τώ βάθει τής καρδίας της, ν’ άπευθύνη πρός 

τά έθνη λαλιάν, ήν θέλουσι νομίσει ώς θείαν άποκάλυψιν. νΑφες 

νά παρέλθτ, αιών, καί ή ποιμενί; τής Δομβρεμής θέλει ζωσθή 

τό ξίφος τών ανδρείων, θέλει σηκώστι έκ τής κόνεως τήν κρινο

ειδή σημαίαν, θέλει φανή εις τήν τεταπεινωμένην Γαλλίαν ώ; 

αδελφή τής Βεάτρικος, έμπνεομένη ώσαύτω; Οπό τού Παντο- 

κράτορος, άλλά τολμηροτέρα καί δραστηριωτέρα έκ τού λυπηρού 

αισθήματος τών δυστυχιών τής πατρίδο; της. Τούτο δέν αρκεί. 

Τό δν τού όποιου ειχον χλευάσει τήν άδυναμίαν καί άστασίαν, 

άφού έσχε τήν ίσχυν νά νικήσρ, θέλει λάβει καί τό θάρρος τού
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ν’ άποθάνη! Ή έν 'Ροτομάγω πυρά θέλει καταστή ώς νέος 

Γολγοθάς, έν ώ ή γυνή θέλει ίδεϊ λάμπουσαν έπί τής κεφαλής 

της, κλέίσθείσης ήδη Οπό τού φλωρεντινού προφήτου, τήν ακτι

νοβολίαν τών άγίων καί τών μαρτύρων. Προ τού θανάτου τής 

Ιωάννης δ’ ”Αρκ, ή Βεάτριξ ήδύνατο νά φανή ώς δν τ ι καθαρώς 

ιδανικόν' μ.ετά τον σκληρόν όμως θάνατον τής ήρωίδως ταύτης, 

ή'τις εσωσε τήν Γαλλίαν, καί τήν όποιαν ή Βασιλεία, ή Ε κ 

κλησία, ή ’Αριστοκρατία καί ό λαός έγκατέλειψαν άνάνδρως 

εις τούς έχθρούς της, τίς δύναται ν’ άρνηθή εις τόν άοιδόν τής 

Θείας κωμωδίας δτι κατείχε τό θαυμασιώτατον τού μέλλον

τος ένστικτον;

Καί τά συμβεβηκότα ταύτα, τών όποιων μάρτυρές τινες 

ζώσιν ακόμη, προσέθηκαν νέαν λαμπρότητα εις τόν προφητικόν 

αύτού στέφανον. 'Ο κόσμ.ος έκλονίσθη, περί τά τέλη τού παρελ

θόντος αίώνος, ύπό τής μεγίστης έπαναστάσεως, ή'τις άπό τήν 

έποχήν τού Χριστιανισμού μετεμόρφωσε τήν κοινωνίαν· Αί 

γυναίκες άρά.γε έδείχθησαν άδελφαί άνάξιαι τής Βεάτρικος; 

Δέν έφάνησαν έν ταίς τάξεσιν απάντων τών κομμάτων, δίδουσαι 

τό παράδειγμ.α τής μεγίστης άφοσιώσεως καί αύταπαρνήσεως; 

Μεταξύ τών υπερασπιστών τάξεως πραγμάτων καταδεδικασμένης 

εις άφανισμ.όν, τίς ρίπτει τελευταίαν δόξαν έπί τού αρχαίου 

έτοιμοθανάτου πολιτεύματος; Βεβαιότατα ή βασίλισσα τής 

Γαλλίας, μεγαλειτέρα ένώτιον τών δικαστών της, δταν άποτεί- 

νηται πρός τάς μ.ητέρας, παρά έπί τού θρόνου τού Κεραμεικού- 

μεγαλοπρεπεστέρα έπί τής άπαισίου άμ-άξης παρά έν τή αυλή 

« ζοΰ βασι.Ιέως» η Μαρίας τής Θηρεσίας; Ποίον είναι τό 

ήγεμ.ονικώτατον πρόσωπον τής δημοκρατικής μερίδος; Δέν είναι ή 

εύγενής καί ώραία έκείνη Ήγερία τών Γερονδίνων, ήτις, τήν 

προτεραίαν τού θανάτου έαυτής, γράφει τά απομνημονεύματά
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της μετά τής γαλήνης τού Σωκράτους, ετοιμαζόμενου νά πίτι 

τό κώνειον, καί ή'τις, δολοφονηθείσα έν όνόματι τής δημοκρα

τίας, αποποιείται ν’ άρνηθή τήν λατρείαν ολοκλήρου τής ζωής 

της, καί άποθνήσκει γαλήνιος καί υπερήφανος ώς αδελφή τού 

Κάτωνος; Έάν ήμην μαθήτρια τών στωϊκών καί αν δέν άνήκον 

εις τήν χριστιανικήν έκείνην κοινωνίαν, ήτις σεμνύνεται δτι έχει 

πολιτικήν πίστιν άνωτέραν τής τών Άρμ.οδίων καί τών Βρού- 

των, δέν ήθελον δυνηθή νά παρασιωπήσω σέ, ώ άξιε γόνε τού 

ποιητού, δστις ένόησε τόσον καλώς τό ύπερήφανον πνεύμα τής 

δημοκρατικής 'Ρώμης (1), ατρόμητε Καρλόττα Κορδέϋ, ώραία, 

κόσμια καί αδυσώπητε ώς θυγάτηρ τής αρχαίας πατρικίας 

λυκαίνης, ήτις έτόλμησας νά πλήξης τόν βδελυρότατον » τών 

αίμ.οχαρών δημ.ίων (2).» Ά λ λ ’ ειπον αρκετά, ΐν’ αποδείξω ό'τι 

ό φίλος τής Βεάτρικος, καί ό'ταν φαίνηται ύψούμενος διά τών 

ισχυρών πτερύγων τής ποιήσεως εις άπειρον άπόστασιν άπό τού 

πραγματικού κόσμ.ου, άντί νά όμ.οιάζη πρός τούς άνισχύρους 

έκείνους φαντασιοσκόπους τούς συγχέοντας τά ιδανικόν μετά τού 

αδυνάτου, ύπείκει εις τόν τής Προνοίας νόμον, δστις καθιστά 

τον νούν ποιητών τινών θέατρον, έν ώ παρίστανται κατά πρώ- 

την φοράν τά δντα, άτινα μέλλουσι ν’ άποτελέσωσί ποτε τόν 

στολισμόν τής σκηνής τού κόσμου. Οΰτω δείκνυνται εις τόν 

Αινείαν, οταν διά μέσου κλάδου χρυσού έίσδύη εις κόσμον άπη- 

γορευμένον, αί μ.εγάλαι ψυχαί, αίτινες έμελλον νά ηναι τιμή 

τής γενεάς του, τού κράτους καί τού κόσμ.ου. Αί σκέψεις αύται 

έξηγούσι τήν βαθεϊαν έντύπωσιν, ήν προύξένησεν έν Ιταλία ή

( 1 ) *Η  Κ α ρ λ ό τ τ α  δ ’ Ά ρ μ ά ν ς  δέ Κοροέϋ κ α τ ή γ ε τ ο  έ χ  τ ή ς  Μ αρίας Κ ο ρ ν η -  

λ ί α ς ,  αδελφής του γράψαντος τους Ό ρ α τ ί ο υ ς .

(2} Ώ ς  ειπεν ό Άνδρέας Σεν.έρος.
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άνακάλυψις τών όστών του Δάντη, γενομένη κατά τόν Μάΐον 

τοϋ 1865.
Εάν έπρόκειτο μόνον νά έορτάσωσιν ώς έν Φλωρεντία τήν 

έκτην έπαιώνιον τελετήν τών γενεθλίων τοϋ Δάντη, ή συγκί- 

νησις ήθελεν είσθαι αρκετά μετρία. “Πθελον απαγγείλει ένα ή 

δύο λόγους, ήθελον αυτοσχεδιάσει άσμάτιά τινα, καί άπαγ- 

γείλει τινά τεμάχια έκ τής Θείας κωμωδίας. Ά λ λ ’ ένώ τό 

δημοτικόν συμβούλιον, άφού διέταξεν, αί έορταί ν’ άναβληθώσιν 

έπ’ ολίγον, ϊνα οί αντιπρόσωποι αυτού δυνηθώσι νά παρευρεθώ- 

σιν είς Φλωρεντίαν, κατά τά έγκαίνια τού αγάλματος τοϋ 

Δάντη έπί τής πλατείας τοϋ Αγίου Σταυρού, έκαμνέ τινας ερ

γασίας έν τώ ναϊδίω τοϋ Δάντη καί έν τώ παρεκκλησίω τής 

Βρακκιοφόρτε, δύο έργάται, ό Πϊος Φελέττης καί ό Άγγελος 

Δράδης, άνεκάλυψαν κιβώτιον ξύλινον περιέχον τά οστά τού

μεγάλου Γιβελίνου.

Λέγουσιν, ό'τι ό Δάντης, προγραφείς υπό τής Φλωρεντίας 

(parci Florentia mater amoris) διήλθε τό τέλος τής ζωής 

του έν 'Ραβέννρ (ίδέ G. Martinelli-Cardoni, Dante Allighieri 

in Ravenna■, Ravenna, A ngeletti, 1 8 6 4 — Lucerlini,  Vita 

di Dante,  cap. X . Ravenna, Stamperia nazionale 1865)  (1). 

Οί 'Ραβεννάται, οΐτινες τώ έδωκαν έστίαν, τώ έδωκαν καί τάφον 

(ίδέ Adolfo Borgogni, il sepolcro di Dante, Firenze, Barberä 

18 6 5). 'Ο Γυίδος Νοβέλλος δά Πολέντα τώ έξησφάλισεν έν

τιμον ταφήν, άλλά πρόσκαιρον, πλησίον τής έκκλησίας τών 

Νεωτίρων ΆδεΛφων. Τά δυστυχήματα καί ό πρόωρος θάνατος

(1) ΤΑ itepl τής ?ν 'Ραβεννη δ·.»μονής τοΰ Δάντη Ιξετεβησιν μιτά πολλής 
πολυμαΟείας παρά τοΰ Κόμητος ’Αλεξάνδρου Κάππη (Cappi) είς τό εαυτού 
σύγγραμμα Dante in  Ravenna; F irenze, 1866.
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τού ευπατρίδου τούτου δέν τώ έπέτρεψαν νά πραγματοποιήσει 

τούς σκοπούς του, καί ό Δάντης έ'μεινεν ό'που έτέθη, μέχρι τοϋ 

1483. Τότε ό Βερνάρδος Βέμβος, λ  ραΐζω ρ τής ένετικής δημο

κρατίας, έπεφόρτισε τόν Πέτρον Λομβάρδην νά ανεγείρει μαρμά- 

ρινον μνημεΐον μετ’ αναγλύφου είκόνος καί τής έπιγραφής ήτις 

υπάρχει ακόμη. Τό μνημεΐον τοΰτο, έπισκευασθέν κατά τό 

1692,, διεφυλάχθη, ό δέ ληγάτος Λουΐγης Βαλέντης Γονζάγας 

διέταξε τόν 'Ραβεννάτην Κάμιλλον Μόραν νά κατασκευάσει τό 

ναίδιον· Ά λ λ ’ ό Δάντης δέν έμελλε ν’ απολαύσει ήσύχως τών 

τιμ,ών, άς τώ άπέδιδον πρώτον μέν οί προστάται του, έπειτα 

δέ οί θαυμασταί του. Κατεδιώχθη καί μετά θάνατον ύπά τών 

Παπών, καί τοϋ φιλαργύρου ’ΐωάννου τοΰ ΚΒ , όστις, ωσαύτως 

θεωρηθείς ώς αιρετικός διά τάς δοξασίας του περί τών οράσεων 

τών μακαρίων, άφοϋ παρήγειλλε νά καή τό περι Μοναρχίας 

βιβλίον υπό τού δημίου, διέταξε τόν ανεψιόν του Βερτράνδον δέ 

Ποϋέλ, ληγάτον τής Βονωνίας, νά υπάγει είς 'Ράβενναν, ν’ άνοίξ-ρ 

τόν τάφον τοϋ ποιητού, νά έξαγάγει τά όστά, νά τά καύση καί 

νά ρίψη τήν τέφραν αύτών είς τόν άέρα. 'Ο Καρδινάλιος, ευρών 

απροσδόκητου άντίστασιν, ήναγκάσθη νά παραιτηθεί τοϋ σκοπού 

του. Τό έφ έαυτοΐς, οί Φλωρεντινοί, κινηθέντες υπό έναντίου 

αισθήματος, κατέβαλον πάν μέσον, όπως καταστώσι κύριοι τοϋ 

σεβαστού λειψάνου τοϋ ποιητού των. “Οτε Λέων ό I . είς τών 

Μεδίκων, άνέβη είς τόν αρχιερατικόν θρόνον, άπετάθησαν πρός 

τόν εαυτών συμπολίτην παρακαλοϋντες αυτόν, ϊνα υποστήριξή 

τάς αιτήσεις των. Οί 'Ραβεννάται, έπίσης ανήσυχοι καί διά τάς 

αξιώσεις τής Φλωρεντίας, καί διά τήν μνησικακίαν τής 'Ρώμης, 

έσυνείθισαν νά τρέμωσι διά τήν πολύτιμον παρακαταθήκην, ήν 

ήσαν έμπεπιστευμένοι. Οί δέ Φραγκισκανοί, τούς οποίους αί άνησυ- 

χίαι αύται έτάραττον ιδίως, διότι ή κόνις τοϋ Δάντη έδιδεν είς



τό μοναστήριόν των μεγάλην σπουδαιότητα, καί οίτινες προσέτι 

έφοβούντο μήπως άναγκασθώσι νά τήν παραχωρήσωσιν εις τήν 

κοινότητα τής 'Ραβέννης, άπεφάσισαν ν’ άφαιρέσωσι τά όστά 

έκ τού τάφου καί νά τά κρύψωσιν έπιμελώς. Καίτοι τά θρησκευ

τικά τάγματα καλύπτουσι μέ μυστήριον δλας των τάς πράξεις, 

αόριστός τις παράδοσις έβεβαίου οτι τά λείψανα του ποιητού 

δέν ήσαν πλέον έν τώ τάφω αυτού. 'H άνακάλυψις τής 2 7 ης 

Μαΐου άπέδειξεν οτι ή παράδοσις ήτο αληθής.

Δέν θέλω είσέλθει εις λεπτομερείας αί όποΐαι εΰρίσκονται 

σαφέστατα έκτεθειμέναι έν τοΐ; συγγράμμασι τοϋ μηχανικού 

τής δημαρχίας Κυρίου 'Ρωμύλου Κόντη καί τού Κυρίου Πρίμου 

Ούκκελλίνη (ίδέ Conti, La scopcrla delle ossa di Dante; 

Ravenna, Angeletti, 18 6 5 — Uccellini, relazione storica 

suit' avventurosa scopcrta delle ossa d i Danle; Ravenna, 

A ngiletli, 1865).  Ό  Κόμης ’Ιωακείμ 'Ρασπόνης καί ή δημαρ- 

χία προενόησαν τά αναγκαία, ΐν’ άποδειχθρ ή ταυτότης τών 

λειψάνων τού Δάντη, (ϊδε Rogilo fatlo in Ravenna sulle ore 

10  antimeridiane del giorno 2 7  Maggio 1865 per solen- 

nemente ccrtificare lo scoprimcnlo delle ossa del divino 

poeta·, Ravenna, Angeletti). 'fl  δέ κυβέρνησι; δέν έμεινεν άργή. 

Ό  έπί τής δημ.οσίας παιδείας υπουργός διώρισεν έπιτροπήν 

συνισταμένην έκ τού κόμητος 'Ρασπόνη, τού ταξιάρχου Α. Βαν- 

νούκκη, τού ηγουμένου ταξιάρχου ’ίουλιαννού, τού ιππότου 

Παγανούκκη καί τού κόμητος Α. Κάππη, βιβλιοθηκάριου τής 

'Ραβέννης, έπιτροπήν τής οποίας ή προεδρεία άνετέθη εις τόν 

κόμητα Γοτζαρδίνην. Τήν δέ 1 2  ’Ιουνίου ή επιτροπή αϋτη διε— 

δήλου δτι, άφού έξήτασε τά ανατομικά γεγονότα καί παν δ τ ι 

άπέβλεπε τήν ιστορίαν τού μαυσωλείου τού Δάντη, έπείσθη δτι 

τά όστά ήσαν όντως τά τού ποιητού. Προσέθετε δέ δτι μεταξύ
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των λόγων τών δυνηθέντων νά παρακινήσωσι τον ’Αδελφόν 

Σάντη νά κρύψη τά λείψανα τού Δάντη, τή έφαίνετο μετά πιθα- 

νότητος, δτι ή άμιλλα ή περί τής παρακαταθήκης ταότης 

μεταξύ τής κοινότητος καί τών Φραγκισκανών, ήτο ή πραγμα

τική αιτία τής τού μ.οναγού προφυλάξεως (ίδέ Relazione della 

commissione governaliva eletla a verificare il falto del 

ritrovamento delle ossa d i Dante in Ravenna, Firenze, 1865.  

Slamperia reale).
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At έν 'Ραβέννη έορταί, άρξάμεναι τήν αυγήν τής 24 ’Ιουνίου, 

(Ν. E.), έτελείωσαν τήν 26 περί τήν 5ην ώραν τής έσπέρας, 

δτε τά όστά τοΰ Δάντη προσαγορευθέντα, έν τώ θριάμ.βω αυ

τού, ύπό τίνος τών πολυμαθεστάτων μελών τού κλήρου (1) καί 

αόθις άνεπαύοντο έν τω μαυσωλείω τού raid ¿ον. Χωρίς νά άνα- 

φέρω δ,τι αί έορταί αύται έ'χουσι κοινόν μέ τάς τελετάς τού 

αότού είδους, θέλω περιορισθή εις τά χαρακτηρίζοντα ταύτην 

ιδίως.

Πρώτον μέν πρέπει νά παρατηρήσωμ.εν δτι ή 'Ράβεννα θαυ- 

μασίως έξελέχθη πρός τοιαύτην τελετήν. Καταστάσα πρωτεύου

σα τής δυτικής αυτοκρατορίας μετά τόν θάνατον τού Θεοδο

σίου, λαμβάνει μ.ετά χαράς τό δνομα « δευτέρα 'Ρώμη», διότι 

έχρησίμευσεν ώς άσυλον εις τήν αότοκρατορικήν μ,εγαλειότητα. 

Ό τάφος τής Αύγούστης Πλακιδίας, ον πρά τοσούτων αιώνων

(1) Selta solenne deposizione delle ritrovate ossa di Dante 
nell’anlico loro sepolcro, discorso recilalo il 26 di Giugno 18GS da 
Giambattista Giuliani, espositore delta divina commcdia nell’ istiluto 
degii studi superiori in Firenze, Ravenna, Angeletti, 186S.



/
διετήρησεν, υπενθυμίζει και εις τόν τά μάλιστα άφηρημένον 

άποδημητήν τά δραματικά γεγονότα τής θυελλώδους εκείνη; 

περιόδου τής ιστορίας τών ’Ιταλών. “Αμα δέ ή αυτοκρατορία, 

έκνευρισθεΐσα υπό τού δεσποτισμ.ού, ύπέκυψεν εις τάς καταφε- 

ρομένας εις αυτήν πληγάς υπό τών αναρίθμητων εχθρών της, 

ή 'Ράβεννα υπήρξεν ή έδρα τών Γερμ-ανών βασιλέων, ’Οδοάκρου 

και Θεοδωρίχου, διαδόχων τών Καισάρων. Πρωτεύουσα του 

άρχαιοτάτου ιταλικού βασιλείου, φύλαξ τού τάφου τού Θεοδω

ρίχου εκείνου, τού μεγίστου τών Γερμανών στρατηγών τής επο

χής εκείνης, οστις έφαίνετο προωρισμ,ένος νά γείνη ό Κλοδοβΐκος 

τής χερσονήσου, ή 'Ράβεννα δέν έλησμόνησεν ό'τι τό όνομα ν(Χ 

ΙίαΙιαβ πρώτην φοράν άντήχησεν έν τοίς τείχεσιν αυτής. Αί 

παραδόσεις είναι οΰχ ήττον αξιόλογοι κατά τήν έκκλησιαστικήν 

τάξιν ή κατά τήν πολιτικήν. Αί άρχαΐαι καί περίεργοι βασιλι- 

καί (έκκλησίαι) μάς έπαναφέρουσιν εις τους πρώτους αιώνας τού 

χριστιανισμού, εις έποχήν, καθ' ήν συγκεντρούται ετι μ.άλλον ή 

προσοχή τής ’Ιταλίας, έποχήν ήτις έγίνωσκεν ακόμη νά συμβι- 

βάζη βαθμόν τινα ανοχής καί τά διάφορα ένστικτα τών λαών 

μετά τής προσφιλούς εις τάς λατινικάς φυλάς ένότητος.

’Αλλ’ ό'τε άνέτειλεν εις κυανούν ουρανόν ό άκτινοβόλος ήλιος 

τής 24η’ ’Ιουνίου, ή 'Ράβεννα έφαίνετο λησμονούσα πρός στιγ

μήν τήν δόξαν τού παρελθόντος, άπολαύουσα μόνον τήν ευτυ

χίαν τού νά έορτάση τόν ένδοξον έξόριστον τον όφείλοντα εις 

αύτήν τάφον. Έκ τής αυγής ό χαρμόσυνος ψιθυρισμός τής πό- 

λεως ήκούετο μέχρι τού 'Ρασπονείου μεγάρου. Λέν έβράδυνε δέ 

ό ήχος τών κωδώνων καί τού πυροβολικού νά καλύψη όλους 

τούς τής πάλεως θορύβους. 'Η βοή τού τηλεβόλου, μιγνυομένη 

μετά της τού κώδωνος, άντήχει καθ’ δλην τήν εύρείαν πεδιάδα, 

έν ή κεΐται ή 'Ράβεννα. Τά παράθυρα, άφ’ ών έκρέμαντο οί ποι-
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κιλόχροες (αναζζι)  τάπητες, είχον υψώσει τήν σημ.αίαν τής 

άναγεννηθείσης Ιτα λία ς, σημ.αίαν ήδη πολλάκις διαπερασθεΐσαν 

ΰπό τών σφαιρών. 'II ευφυής φαντασία τών ’Ιταλών εϊχεν έξαν- 

τλήσει δλα της τά μέσα, ΐνα έκφράση τόν ύπέρ τού θείου ποιη- 

τον ένθουσιασμόν της. Εικόνες, στίχοι, έπιγραφαί, στέφανοι έκ 

δάφνης, τά  πάντα έμ.αρτύρουν τό όμόθυμον τών αισθημάτων, 

τών πληρούντων κατά τήν ώραίαν έκείνην ημέραν άπάσας τάς 

καρδίας.

Έν τω παρεκκλησίω τού Βρακκιοφόρτε τά πράγμ.ατα ήσαν 

ούτω πως διατεθειμένα, ώστε νά φαίνηται καλώς ή ύελίνη λάρ- 

ναξ ή περιέχουσα τά οστά τού Δάντη διατεθειμ-ένα έν εΐδει σκε

λετού (1 ). Τό παρεκκλήσιον τούτο κατέστη εύλόγως τό κέντρον 

πρός τό όποιον συνέπιπτον ή προσοχή τών ξένων καί αί λιτα- 

νεΐαι, αϊτινες εΐσί μέγα τι στοιχεΐον τών Ιταλικών έορτών. Ή 

λιτανεία τής 24 , ήτις έτελείωσε διά λόγου πατριωτικωτάτου 

τού κόμ.ητος 'Ρασπόνη (2), συνέκειτο πρό πάντων έκ τών τοπι

κών αρχών καί έκ τών αντιπροσώπων τών πολιτικών ή φιλο

λογικών συλλόγων τών έλθόντων εις 'Ράβενναν, Ϊνα συμμετά- 

σχωσι τής μεγάλη; ταύτης έπιδείξεως. Κατά τήν λιτανείαν τής 

2 5 ν’, συγκειμένην κυρίως έκ τών συντεχνιών, διεκρίνετο άπ’ 

έναντίας τό δημοτικόν στοιχεΐον. Έφαίνετο δτι ειχε δοθή μεγί

στη ελευθερία εις δλας τάς τάξεις καί,·εις πάντα τά εΐδη τών 

έπιδείξεων, καί οφείλω νά ομολογήσω οτι μετεχειρίσθησαν τήν 

έλευθερίαν ταύτην μετά μετριότητος δντως παραδειγματικής. 

Ένί λόγω ή απόπειρα ή γενομένη ύπό τού Καρόλου-’Αλβέρτου

(1) Ό  σκελετό; δ έ ν  ε ΐ ν κ ι  ολόκληρος· ή ανω σ ι κ γ ώ ν  δ έ ν  εόρέΟη.
(2) Parole pronuncíale dal conte cavalière Gioacchino llasponi, 

sindaco di Ravenna, il giorno 24 Giugno, in occasione del sesto cente
nario della nascita di Vante. (Ravenna, Angeletti, 1865).
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είς μίαν τών λατινικών τούτων χωρών, τάς οποίας ¿κήρυξαν 

τοσάκις άνεπιδέκτους τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, μέχρι 

τοϋδε έπέτυχεν εντελώς. Έ  ελευθεροτυπία δέν παράγει ούτε έν 

Βονωνία ούτε έν Μεδιολάνω τά δεινά, τά όποια αί φωνασκίαι 

συνήθως τη άποδίδουσιν. Άναμφιβόλως έν τω ίταλικώ τύπω, 

ώς καί έν ταΐς βουλαΐς, συζητοϋσι μετά τής μεσημβρινής έκείνη; 

ζωηρότητας, ήτις ίσως δέν φοβείται αρκούντως τάς έν τοΐς λό- 

γοις ύπερβολάς' άλλ’ ούσιωδώς τά πνεϋμ,ατα δέν είναι περισ

σότερον ταραχοποιά παρ’ όσον έν Παρισίοις ή έν Βρυξέλλαις. Τό 

ύπουργεΐον άφίνει τάς πράξεις αυτού είς τήν έκτίμησιν πολυά

ριθμο« έφημ.ερίδων πασών τών αποχρώσεων, μή διδουσών λόγον 

τής πολεμικής των, είμή είς όρκοδικεΐον συνιστάμ-ενον έκ πολι

τών άνεξαρτήτων. Αί πεφωτισμένα’, τάξεις έν ’Ιταλία έννοοϋσι, 

καί ή πεποίθησις αϋτη ετι μάλλον τείνει νά διαδοθή έν Ευρώπη, 

ότι τά υλικά ώς καί τά ηθικά συμφέροντα δέν έ'χουσι βεβαίαν 

έγγόησιν, είμή υπό κυβερνήσεις έλευθέρας καί ότι αί έφήμεραι 

φαντασίαι εξουσίας ουδέποτε σπουδαίως έξελεγχομένης, είναι 

πολύ μάλλον έπικίνδυνοι πρός τά συμφέροντα ταϋτα ή αί πρόσ

καιροι ταραχαί αί παραγόμεναι υπό τής έλευθεριας. Δυστυχώς 

έν ’Ιταλία, ώς πανταχοϋ, αί αμαθείς τάςεις ολίγον φροντίζουσι 

περί τοιούτων σκέψεων. Αναμ.φιβόλως οί εν Ραβεννη τεχνΐται 

καί οί χωρικοί τής Ρωμανίας συνεμεριζοντο εντελώς τον ένθου- 

σιασμόν, δνττερ τό τοϋ Δάντη ονομα θελει διεγείρει δια παντος, 

καίτοι ό κλήρος, τού όποιου ή έπί τοϋ λαοϋ έπιρροή είναι ακόμη 

πολύ μεγάλη, άπέφυγε μέχρι τέλους νά συμμετάσχη εορτών, 

αΐτινες ύπενόουν τήν νόμιμον ΰπαρξιν τοϋ ’Ιταλικού βασιλείου (1).
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(1) Μετά τήν εορτήν 6 πρωτοσύγχελλος τής αρχιεπισκοπής παρεπονήΟη 
μετ’ έπιτηδεύσεως ίίτι δίν προσεκλήθη αυτός, ουτε 6 κλήρος, χαΐ ότι άπλοι

Ά λλά πάς νοϋς άληθώς πολιτικός δέν πρέπει ν’ άρνηθή, ότι έν 

ταΐς λατινικαΐς χώραις ό κάτοικος τών αγρών, μείνας άθλίως 

¿στερημένος πάσης πνευματικής καλλιέργειας, τουλάχιστον αδια

φορεί πρός τόν θρίαμβον τοϋ συνταγματικού πολιτεύματος. 

“Οταν δέ πιστεύη τά πάντα τυφλοΐς όμμασί, δέν έχει πολι

τικήν διάφορον τής τοϋ έφημερίου του. ’Εάν προκαταλαμβάνηται 

περισσότερον ύπά τής φροντίδος τής έν τώδε τώ κόσμω θέσεώς 

του παρά περί τής μελλούσης ζωής του, δπερ είναι σύστημα 

κυβερνητικόν κατά τό μάλλον ή ήττον πατριαρχικόν,— σύστημα 

τοϋ όποιου ή άπλότης συμφωνεί μετά τής μικράς έκτάσεως 

τοϋ πνεύμ,ατός του,— τούτο τόν ευχαριστεί περισσότερον τών 

θεσμών τής έλευθέρας Αγγλίας. Ά ν  γείνη στρατιώτης, ή 

στρατιωτική πειθαρχία δέν είναι βεβαίως τοιαύτη, ώστε νά 

τροποποιήση τάς ένστιγματικάς αύτού τάσεις.

Φιλικόν συμπόσιον δοθέν υπό τής έν 'Ραβέννη δημαρχίας 

πρός τούς ξένους αυτής, υπήρξε νέα άπόδειξις τοϋ καλλίστου 

πνεύματος, δπερ έπεκράτει έν τή εορτή. ’Εφαίνοντο πλησίον τού 

αντιπροσώπου τοϋ βασιλέως απεσταλμένοι άνήκοντες είς δλας 

τάς μ-ερίδας τής βουλής, π. χ . οί Κύριοι Δέ Βόνης έξ Άγκώνος, 

Βεγέτζης 'Ρουσκάλλας καί σύνδικοι (δήμαρχοι) έλθόντες έξ 

επαρχιών, τών οποίων τά συμφέροντα πολύ άπέχουσι τοΰ νά 

ήναι τά αύτά. Τό συμπόσιον δμ.ως τούτο, ώς εύφυώς ειπε τό 

οργανον τής ιταλικής δημοκρατίας, 11 ά ΐη ΐΐο, υπήρξε χαρμό

συνου καίτοι έπίσημον. Αί εύχαί αί έκφρασθεΐσαι είς προπόσεις 

έγένοντο πάντοτε μετ’ εύπρεπείας και μετριότητος. 'Ο έπί τής

λαϊκοί έτέλεσαν τελετήν ούσιωδώς θρησκευτικήν. Ό  κόμης ’Ρασπόνης ευκόλως 
άπελογήθη ΰπέρ τής δημαρχίσς, Εϋρίσχετσι ή περίεργος αυτη πολεμική εν 
τ φ  'Ρ β β ε ν ν ά τ η .
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δημοσίου παιδείας υπουργός έφαίνετο προκατειλημμένος υπό τών 

λογισμών οΰς έξέ'ρασεν, δτε είπεν εις άπάντησιν τής υπέρ τοϋ 

βασίλέως προπόσεως του κόμητος 'Ρασπόνη, ότι περιέμενεν έκ 

τής άναπτύξεως τή; δημοσίου έκπαιδεύσεως τήν έ'νωσιν όλων 

τών ’Ιταλών. 'Ο Κύριος Λέ Βύνης, τό έφ’ έαυτώ, διεδήλωσε τήν 

έπιθυμίαν, ϊνα ή ανεξαρτησία τοϋ κράτους καί τής συνειδήσεως 

πληρέστατα έξασφαλισθή, δίδων ούτω νά έννοήσωσιν, ότι τοϋτο 

ήθελεν εισθαι τό κάλλιστον μέσον, ϊνα φΟάσωσιν έπ’ άγαθώ τής 

πατρίδος εις τήν σύμπνοιαν τών ειλικρινών ανθρώπων. Ένόμισα 

δτι ήδυνάμην νά προσθέσω εις έορτήν άφιερωμένην. εις τόν άοι- 

δόν τή; Εεάτρικος, ό'τι έπρεπεν έν τω σχεδίω τούτω τής άνα- 

γεννήσεως τοϋ ’Ιταλικού λαοϋ, νά μή λησμονήσωσι τάς γυναίκας, 

τών οποίων ό ένδοξος Φλωρεντινός, —  έμπνεόμενος ταότοχρόνως 

ΰπό τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ Ευαγγελίου,— τοσούτω συνετέλεσεν 

ν’ άνυψώστ) τήν κατάστασιν.

«*Η ψυχή τοϋ Δάντη, είπον,-είναι ώς ή άγαθή γή, περί ής λαλει 

ό Χριστός, έν ή ό ευαγγελικός σπόρος δίδει καρπόν έκατοντα- 

πλασίονα. Ώς είδε πνευματικήν θρησκείαν έξερχομένην έκ τής 

’Εκκλησίας, φυλακισμένης έν τώ δεσμωτηρίω τοϋ μεσαιώνος, 

ούτω πρώτος ένύησεν όλην τήν έννοιαν τοϋ άποστολικοϋ λόγου 

« Έν Χριστώ Ίησοϋ ούκ ένι άρσεν καί θήλυ ». Ή Βεάτριξ του 

είναι ή τελευταία λέξις τής μεγάλης έκείνης ηθικής μεταβολής, 

ήν διείδεν ό Πλάτων- ήν οί απόστολοι εϋηγγελίσαντο καί τής 

όποιας τήν πραγματοποίησιν αυτός έμελλε νά καταστήσνι δυνα

τήν. 'Η Βεάτριξ δέν είναι πλέον ή αιώνιος άνήλιξ τού ρωμαϊ

κού δικαίου, ούτε ή γυνή τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, 

καταδεδικασμένη εις τήν σιωπήν, όταν πρόκηται περί θείων. Ή 

Βεάτριξ έμάντευσε διά τής δυνάμεως έξαιρέτου καί καθαρού 

αισθήματος, επίσης όξέος ώς ή σοφία τών φιλοσόφων, τά μ.υ-
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στήρια τής γής καί τού ουρανού »’ (ίδέ τόν 'Ραβεννάτην τής 25 

’Ιουνίου καί τήν Gazetta delle Roniagne τής 26).

Κατ’ άρχάς μέν αισθάνεται τις δυσκολίαν τινά νά έννοήση 

πώ; ή ισχυρά ρωμαία δέσποινα (μ.ατρώνα— malrona polens), 

ή γυνή ήτις κατά τόν μεσαίωνα, κατά τους χρόνους τών ’Αδε- 

λαίδων τής Σούζης, τών Ματθιλδών τής Τυρρηνίας καί τών 

Έλεονωρών τής ’Αρβορέας, παρίστα άκόμ.η τόσον σπουδαΐον 

πρόσωπον, ήδυνήθη κατά τους τελευταίους αιώνας ν’ άπολέση 

έν τή Ιταλική κοινωνία τήν έξοχον εκείνην θέσιν. ’Αλλ ό'πως 

έννοήση τήν μεταβολήν ταύτην, πρέπει ν’ άνατρέξη είς τήν 

'Ισπανικήν κυριαρχίαν. 'Η 'Ισπανία, γυμνωθεΐσα υπό τών 'Αψο- 

βουργίων τών πολιτικών αυτής έλευθεριών, υπήρξε κατά τόν ΙΤ . 

αιώνα ή εστία ίσχυρας άντιδράσεως. 'Η Γαλλία αύτή παρ’ ολί

γον παρεσύρετο, άλλά Φίλιππος ό Β', ή όμαιχμία (Ligue) καί 

οί Γυΐσοι ένικήθησαν υπό τής υπεροχής Ερρίκου τοϋ Δ*. Ή 

’Ιταλία ή'τις δυστυχώς δέν είχε τόν Βεαρναϊον εκείνον, ϊν’ άντι- 

τάξτι είς τους Άψοβουργίους, ήναγκάσθη νά κύψ-ρ τήν κεφαλήν. 

*11 Ισπανία ού μ-όνον άποκατέστη πρός "Αρκτον καί μεσημβρίαν, 

είς Μεδιόλανον, είς Νεάπολη καί είς Πάνορμον, άλλά καί είργά- 

σθη "ν’ άντικαταστήσ-ρ τάς ιδέας καί τά ήθη έαυτής άντί τών 

’Ιταλικών έθίμων. Είς άγώνα δυσχερή κατά τής μουσουλμανικής 

’Αφρικής, οί 'Ισπανοί,—  ώς συμβαίνει; ό'ταν δύο θρησκεΐαι έπί 

πολύ είσίν είς χεΐρας, —  έδανείσθησάν τινα παρά τοϋ ισλαμισμού. 

Καίτοι δέν παρεδέχθησαν τήν πολυγαμίαν, κατέστησαν τήν 

χριστιανήν γυναίκα, κεκλεισμ.ένην έντός γυναικωνίτου ουδόλως 

διαφέροντος χαρεμ.ίου, είδό; τι όδαλίσκης στερουμένης ό'λων τών 

ιδεών τοϋ αίώνός της. Άγρία ζηλοτυπία, οΐα έκφράζεται μετά 

θελκτικής άφελείας έν τω ίσπανικώ θεάτρω, έκανόνισεν έν Ιτα

λία ώς καί έν 'Ισπανία τάς σχέσεις τών δύο φύλων. 'Ο σκληρός



caballero, δστις κατεπλημμύρει αίματος τον παλαιόν καί νέον 

κόσμον, ΐνα διαδώσν) την βασιλείαν « τού "Αρχοντο; τη; είρή- 

νη; », βεβαίως ήθελε κάκιστα εννοήσει τα; λεπτότητα; τού 

πλατωνικού εκείνου έρωτος, του οποίου οι μεγάλοι Τυρρηνοί, οί 

Δάνται, οί Πετράρχαι, οί Μιχαήλ "Αγγελοι (1) υπήρξαν αξιο

θαύμαστοι έρμηνευταί. Τά ανθρώπινον πνεύμα, όπερ υπό την 

διπλήν έπίρροιαν τή; ’Ιταλίας καί τής Ελλάδος, βοηθούαενον 

υπό του ελκυστικού σεβασμού των Γερμανών πρός την γυναίκα, 

είχε φθάσει εις υψος μέγιστον, κατεδικάσθη, διά μ.ιάς τίνος των 

κοινοτάτων έν τή ιστορία παλινδρομήσεων, πρός στιγμήν διά 

τάς παράτολμου; αύτού επιθυμίας.

Δεν λείπουσι τήν σήμερον συγγραφείς διατεθειμένοι νά θεωρή- 

σωσιν ώ; ευτυχές συμβεβηκός τήν παρακμήν ταύτην των ιδεών 

του Δάντη. 'Ο Π. I. Προυδών, παραδείγματος χάριν, ό'στις ους 

φαίνεται, προέθετο νά μεταβάλνι εί; φιλοσοφικόν σύστημα τά; 

προσφιλείς τω χωρικω ιδέα; καί τάς άπεχθείας αύτού, Ιπεδα- 

ψίλευσε τά υβριστικά εκείνα ονόματα, ών ύπήρξεν ήκιστα φει

δωλός, πρός τάς πλατωνικά; θεωρίας. 'Ο ίπποτικό; έρως καί ό 

πλατωνικός είναι κατ’ αύτόν οί διαφθορείς του μεσαίωνος καί 

τή; χριστιανικής κοινωνίας. ’Εάν έξετίμα τόν Δάντην όσον 6 

κανονικός Βισκόνης (mosso « dallo zelo verso il buon nome di 

Dante»), δεν ήθελε λείψει, ό'πως τόν άποπλύνη πάση; ύπο- 

νοίας » ερώτων βεβήλων » (amori profani), νά βεβαιώση, ό'τι ή 

Βεάτρις ήτο ον άπλώς ιδανικόν « una donna ideale a bello 

studio inventata (2)». “Ολαι έκεϊναι αί φωνασκίαι ύποθέτουσι

( 1 )  Π ρ ό κ ε ιτ α ι  τ ε ρ ί  τ ο υ  Μ ι χ α ή λ  ’ Α γ γ έ λ ο υ  ώ ς  π ο ιη τ ο ύ  κ α ί  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  

α υ τ υ υ  μ ε τ ά  τ ή ς  Β ικ τ ω ρ ία ς  Κ ο λ ό ν ν η ς .

( 2 )  'Ο  Κ ύ ρ ιο ς  Γ .  Τ ο σ έ τ τ η ς ,  δ ι’  ά λ λ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς ,  κ α θ ισ τ ά  ε π ίσ η ς  τ ή ν  Β ε ά τ ρ ικ α  

ε ίδ ο ς  τ ι  μ ύ θ ο υ . " Ο λ α ι  α ύ τ α ι  α ί  ίδ έ α ι ά ν ε σ κ ε υ ά σ θ η σ α ν  υ π ό  σοφ οΰ τ ιν ό ς  κ α θ η -
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παράδοξον αμάθειαν τής φιλοσοφία; τής ιστορίας. 'Η ίπποτεία 

(chevalerie) καί ή πλατωνική φιλοσοφία, καίπερ πασών τών 

θεσμ.οθεσιών καί θεωριών έχουσών άδιαχώριστά τινα ατοπα, 

συνετέλεσαν μεγα'λως εις τήν άνάπτυξιν τών λαών τών προη

γουμένων τήν σήμερον τή; άνθρωπότητος. Δύναταί τις μάλιστα 

νά είπνι δτι ή ένέργεια αύτών ακόμη δεν έτελείωσε, διότι έξα- 

σκοΰσιν είσέτι μεγίστην επιρροήν έπί ολοκλήρου τής γερμανι

κής οικογένειας. 'Ο Γαϊθος αυτός, ό « εθνικός Γαϊθος», δεν ήδυ- 

νήθη νά ϋπεκφύγνι τήν έπίρροιαν αύτών, καί ή πολυχρόνιος αυ

τού σχέσις μετά τής Κυρίας Στεινης ήτο πραγματικώς πλατω

νική. ’Αρκεί ν’ άνοίξωμεν έν τών άναριθμήτων μυθιστορημάτων, 

ατινα παράγει κατ’ έτος ή Μεγάλη Βρετανία, ϊνα καταπεισθώ- 

μεν, ό'τι ό έρως, οίον ένόησεν αύτόν ό Δάντης, κατέχει μεγάλην 

έν αύτή θέσιν. ’Εάν ό έρως ούτος, είχε τά ά'τοπα,. περί ών λαλεί, 

ό συγγραφεύς De la jusUce, είναι πιθανόν ότι οί Γερμανοί, οί 

"Αγγλοι καί οί ’Αμερικανοί τού βορρά, τών οποίων είναι γνωσταί 

αί ίδέαι, ήθελον δείκνυσθαι τόσον συγκαταβατικοί πρός τά συγ

γράμματα, άτινα άδιακόπω; τόν άνυψοϋσιν, Οί Άγγλοσάξωνες 

τών δύο κόσμων είναι άπ’ έναντίας πεπεισμένοι, ότι θεωρία 

παραδεδεγμένη ύπό τών περιφημοτάτων δημοκρατών τής Τυρ- 

ρηνίας, πρέπει νά άρμόξγ εί; λαούς ανεξαρτήτους τή; Μεγάλης 

Βρετανίας, τή; Αύστραλία; καί του Καναδά, πράγματι δημοκρα

τιών κυβερνωμένων ύπό προέδρου κληρονομικού, ένώ ή αμερικα

νική δημοκρατία κυβερνάται ύπό προέδρου τού οποίου ή βασιλεία 

μέν είναι βραχυτέρα, ή δ’ έξουσία όλιγώτερον περιωρισμένη.

Εργάζονται έτι μάλλον έν ’Ιταλία ν’ άπαλλάξιυσι τήν έθνι-

γ η τ ο ϋ  τού έ ν  Π ίσ η  Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ .—  ίδέ Beatrice d i D a n te , studio di 

A lessandro d’ A n cona , Pisa, N istri, 18G3.
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κήν παοάδοσιν έκ τής έπιρροίας, τής οποίας προσεπάθησα νά 

καταστήσω έπαισθητά τά άτοπα. Τό νεωστί έκδοθέν σύγγραμμα 

τοϋ Κυρίου καθηγητοϋ Ευσεβίου Ρεάλη, (11 culto di Dante, 

ossia Γ  avvenire del catolicismo, Firenze, Bellini, 1865) 

άσχολεΐται περί τήν ιδέαν ταύτν,ν. 'Ο Κύριος 'Ρεάλης, θαυμα

στής τοϋ Γιοβέρτη, νομίζει ότε είναι δυνατόν νά έλευθερωθή ό 

ιταλικός καθολικισμός έκ τής δουλείας, δι! ής καταβαρύνει αυ

τόν ό ισπανικός 'καθολικισμός, δηλαδή νά έλευθερωθή τοϋ πνεύ

ματος τοϋ ιεροδικείου καί τοϋ ’Ιησουιτισμού. Ά λ λ ’ άγνοώ άν 

ήναι εϋκολον, ώς νομίζει ό συγγραφεύς, μετά « τήν άναμάρτητον 

τριδεντινήν σύνοδον » τήν έμπνευσθεΐσαν υπό τών ’Ιησουιτών 

Λαϋνεζ καί Σαλμερώνος « αρχιερατικών θεολόγων », νά έπανέλ- 

θωμεν είς τάς έλευθεριωτέρας δοξασίας τοϋ αίώνος τοϋ Δάντη. 

Ά λ λ ’ είναι όμως βέβαιον, ότι παραδεχόμενος τήν υπαρξιν ιτα

λικού καθολικισμού, ό Κύριος 'Ρεάλης συμ.φωνεΐ μετά τής ιστο

ρίας. Σημιτική καί δημοκρατική θρησκεία ών ό Χριστιανισμός, 

κατά τήν αρχήν αύτοϋ, δέν έβράδυνε νά μεταμορφωθή ΰπά τήν 

έπιρροήν τής 'Ελλάδος. Κατά τούς πρώτους αιώνας τής μετα- 

μορφώσεως ταύτης, δηλαδή κατά τήν ελληνικήν περίοδον, ό 

καθολικισμός, κυβερνώμενος υπό συνόδων άνατολικών έπισκό- 

πων, ήτο κοινωνία πραγματικώς άριστοκρατική. Ά λλά  καθ’ ήν 

εποχήν ή ανατολική ’Εκκλησία, άφοϋ ¿τελείωσε τήν συγχώ- 

νευσιν τών σημιτικών δογμάτων μετά τών 'Ελληνικών παρα

δόσεων, φαίνεται ότι τείνει νά καταποθή είς άτελευτήτους λεπτο- 

λογίας, βλέπομεν άναπτυσσόμενον έν τώ κέντρω τής ιταλικής 

χερσονήσου τόν λατινικόν έκεΐνον καθολικισμόν, τού οποίου ό 

Κύριος Μίλμαν έγραψε τήν ιστορίαν (1), καί ούπερ τό πνεύμα

(1) History of latín C h r i s t i a n i t y ,  1853— 53.

είναι μοναρχικόν καί ένωτικόν. Μάλλον πολιτικός ών παρά 

φιλοσοφικός (καί κατά τούτο ήκολούθει τό ένστικτον τής φυ

λής), άσχολεΐται, ϊνα προσηλυτίση τούς βαρβάρους τής “Αρκτου, 

ϊνα καθυποτάξη είς τήν αιώνιον πόλιν τάς άδαμάστους έκείνας 

φυλάς, αΐτινες άνέτρεψαν τήν αυτοκρατορίαν, καί ϊν’ άντικατα- 

στήση είς τό θεωρητικόν πνεύμα τοϋ αιγυπτιακού καί συριακοϋ 

μοναχισμού, άντιβαίνοντος είς τάς δυτικάς τάσεις, τόν ένεργη- 

τικόν βίον τών άρχαίων ρωμαίων γεωργών, κατακτητών τού 

κόσμου. Δύο αξιοσημείωτοι ατομικότητες, άρχαΐός τις πραίτωρ, 

ό 'Ρωμαίος Γρηγόριος ό Α'. καί ό Σαβίνος Βενέδικτος, δύνανται 

νά θειυρηθώσιν ώς ή προσωποποίησις τοϋ χρυσού αίώνος τού 

λατινικού καθολικισμού.

Ά λλά  « τό δένδοον, λέγει θαυμ.αστή τις γερμανική παροι

μία, πίπτει πρός 8 κλίνει μέρος. » Ώς οί “Ελληνες πατέρες οί 

άνακαινίσαντες τό έθνικόν πνεύμα καί δώσαντες διαδόχους είς 

τούς Πλάτωνας καί Δημοσθένεις, έσχον κληρονόμους τούς βυζαν

τινούς σοφιστάς τούς συζητοϋντας περί τού φωτός τού όρους 

Θαβώρ, οί Γρηγόριοι καί Βενέδικτοι έμελλον ν’ άντικαταστα- 

θώσιν ύπ’ ανθρώπων ανικάνων νά έννοήσωσι καί έξακολουθήσωσι 

τό έργον των. 'II αρχιερατική μοναρχία, τυφλωθεΐσα έκ τών επι

τυχιών της, μετεβλήθη άνεπαισθήτως είς αυτοκρατορίαν' τούς φι- 

λεργούς Βενεδικτίνους διεδέχθησαν οί;έπαΐται καί θορυβώδεις 

άσκηταί, οΰς παρήγαγε παμ.πληθεϊς τό τάγμα τών Φραγκισκα

νών. Κατά τήν αυτήν έκείνην έποχήν, καθ’ ήν « τό άσίσσειον Σε

ραφείμ ” έφήρμοζε τόν οκνηρόν μ-υστικισμόν τής Αίγύπτου, ό Κα- 

στελλανός Δομίνικος, ό « πρώτος γενικός ιεροδίκης » έφαίνετο 

πλησίον αύτοϋ ώς πρώτη έμφάνισις τοϋ ισπανικού εκείνου καθο- 

λικισμοϋ τοϋ εναλλάξ πανούργου καί άκάμπτου, όστις έμελλε νά 

θριαμ.βεύση μετά τοϋ ’Ινίγου δέ Λοϋόλα καί τών συντρόφων αύτοϋ.



*0 Δάντης έφάνη καθ’ ήν εποχήν ό λατινικός καθολικισμός 

έστερεΐτο τής γοητείας του, καθ’ ήν τό μέτωπον τής ρωμαϊκής 

’Εκκλησίας έκυπτε βαρυνόμενον υπό απαίσιων προαισθημάτων. 

Καίπερ μή ούσα καθαρά πασών τών προλήψεων τής εποχής της, 

ή μεγάλη αύτοΰ ψυχή ούδεμίαν ήδύνατο νά αίσθάνηται συμπά

θειαν πρός τήν θρησκευτικήν δεσποτείαν τοϋ ΙΓου και ΙΔου αίώ- 

νος. Δέν είναι άναγκαΐον νά ήναί τις έμπειρος τών ζητημάτων 

τούτων, ϊνα έννοήση ό'τι είναι μάλλον μαθητής Γρηγορίου τοϋ 

μεγάλου παρά Γρηγορίου τοΰ Ζου καί οτι καίτοι θεωοεϊ τόν 

'Ρώμης πατριάρχην ώς διάδοχον τοϋ κορυφαίου τών αποστόλων, 

έννοεϊ ομως νά τηρήσν) σταθερώς τά δικαιώματα τοϋ άστυκοϋ 

δικαίου —  τά δικαιώματα τής μοναρχίας, ju ra  monarchtae—  

ώς λέγει τοϋτο ή τού τάφου του επιγραφή. 'Ο Δάντης δέν είναι 

ούτε Ουίκλεφος, οΰτε ό Ούσσιος εκείνος, δέν αισθάνεται τάς 

ένστιγματικάς άντιστάσεις, ας ή ρωμαϊκή συγκέντρωσις εμπνέει 

είς τό γερμανικόν ή σλαυϊκόν πνεύμα. ’Αλλά είναι άφωσιωμένος 

τόσον ίσχυρώς είς τόν άρχαίον λατινικόν καθολικισμόν, ώστε οί 

σημερινοί ’Ιταλοί έπιθυμοϋσι ν’ άντιτάσσωσι τήν « λατρείαν τοϋ 

Δάντη » (il culto di Dante) πρός τήν ισπανικήν εκείνην 

θρησκείαν, όργανον φιλοδοξίας, ήν ό Κύριος Σ. Βιακιάρδης καλεϊ

ε αίσχροτάτην, έπονειδιστοτάτην, καί όλεθριωτάτην » ό'λων εκεί-
%

νων, αίτινες τοσοϋτον έβλαψαν τήν ’Ιταλίαν (« la piü turpe, la 

piii obbrobriosa, la piíi funesta »).

’Αλλά ó ποιητής τής Κο.Ιάσεως δέν παρίσταται μόνον ώς 

άπλώς εραστής τής Βεάτρικος καί ένθερμος υπερασπιστής τών 

άστυκών τής κοινωνίας δικαιωμάτων, παρίσταται ώς άνθρωπος 

τοϋ οποίου ή τεταραγμένη ΰπαρξις, τά παθήματα, ή εξορία, ό 

διηνεκώς απειλούμενος τάφος, όφείλουσι βεβαίως νά έξασκώσι 

μεγάλην επιρροήν έπί τής φαντασίας τών σημερινών ’Ιταλών.
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μ Η MI ATO Y
ΤΟ ΓΕΝΟΣ. ΛΑΒ ANA .



Βιαζομένη νά παγιώσν) τήν εθνικότητά της τήν έπί τοσοϋτον 

χρόνον καί τοσούτω αδίκως παραγνωρισθεΐσαν, ή ’Ιταλία σκέ

πτεται όλιγώτερον περί τών λεπτών καί ευφυών πνευμάτων, 

άτινα έθελγαν τάς λύπας τής πολυχρονίου δουλείας αυτής, ένώ 

έμ.αρτόρουν τήν αιώνιον γονιμότητα τοϋ πνεύματός της, παρά 

περί τών αρρενωπών νόων τών δυναμένων νά διατηρήσωσιν έν 

αύτή τάς ΰψίστας πατριωτικάς έφέσεις. 'Ο « γεωγραφικός όρος» 

σπεύδει νά έπαναλάβφ είς τόν κόσμον, ότι είναι ή πατρίς τών 

Δαντών, τών Μιχαήλ ’Αγγέλων καί τών ’Αλακερών, πασών τών 

έμπαθών μέν, άλλ’ ανδρικών έκείνων ψυχών, τών οποίων ό 

προγεγραμμένος τής 'Ραβέννης φαίνεται ένδοξος πρόγονος. 'II 

έντονος γλώσσα τής Θείας κωμωδίας φαίνεται ήχοϋσα είς τό 

ο)ς κάλλιον τής αρμονικής διαλέκτου τής Gerusalemme 

libcrata. Άγαπα νά έπαναλαμ,βάνρ έαυτή ότι, άν παράγη, άπό 

τοϋ Βιργιλίου μ.έχρι τοϋ Μαντζόνη, ποιητάς δυναμένους νά έννοή- 

σωσι καί νά έκφράσωσιν όλας τάς τής καρδίας λεπτότητας, 

έπίσης έτεκεν, άπό τοϋ Λουκρητίου μέχρι τού ποιητοϋ τού 

A m aldo di Brescia, τους άδυσωπήτους έκείνους υιούς τής 

Μούσης, τούς ΰψοϋντας εϋτολμον μέτωπον ένώπιον θεών καί 

τυράννων.

Δέν θέλω νά τελειώσω τήν διήγησιν τής είς τάς 'Ρωμανίας 

έκδρομής ταύτης χωρίς νά ε’ίπω μ.εθ’1 όπόσης εύχαριστήσεως 

άνεϋρον έν άπάσαις ταΐς έπισήμοις πόλεσι τήν άνάμ.νησιν ’Ιτα

λίδων, αϊτινες έπησχόλησαν τήν πολιτικήν ή φιλολογικήν ιστορίαν.

'II Λιβόρνος, όθεν είσήλθον είς τόν σιδηρόδρομον, είναι ή 

πατρίς τής περίφημου αύτοσχεδίου ποιητρίας Φορτουνάτης 

Σούλγγερ - Φανταστική, μ.ητρός τής (poetessa) ποιητρίας Μαξι- 

μίνης Βοσελλίνη. 'II Πίσα έσοίθη έκ τής μανίας τών ’Αράβων 

ύπά τής 'Ηρωΐδος Κιντζίκης, τής ’Ιωάννης 'Αχέττης τής Ίτα-

4
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λίας (1005), καί ή πόλις αυτή, ή τοσούτω πλούσια εις μνη

μεία, ούδέν επραξεν 'ίνα διαιώνιση τήν μ,νήμην της πισαίας 

ήρωίδος. Εις το νεκροταφεΐον (campo sanio) εΐναι ή προτομή 

τής έκ Ούηρώνης Ίσόττης Νογαρόλης, ήν ό σοφός καρδινάλιος 

Βησσαρίων « έκάλει παρθένον μάλλον θείαν ή άνθρωπίνην >>. '11 

πατρίς τής Κιντζίκης περιλαμβάνει την σήμερον εντός των τει

χών της μίαν των πολυμ.αθεστάτων γυναικών τής Ιταλίας, την 

Κυρίαν Αίκατερίναν Φερρούκκην Φραγκίσκαν, την συγγράψασαν 

« /  primi quatiro secoli della letteratura Italiana— Dcgli 

studi dette donne— Della educazione dette donne Italiane· 

καί D ella educazione intelleltuale. Ή Λούκα έγέννησε τάς 

άτρομήτους έκείνας γυναίκας τάς λαβοόσας τοσούτον ενεργόν 

μέρος κατά την εποχήν τής θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως, καί 

τών όποιων συγγραφεύς ’Ελβετός, ό Κύριος Έύνάρδος, διηγηθη 

τάς μάχας καί τά παθήματα έν τώ συγγράμματι τω έπιγραφο- 

μένω Lucques et les Burlamachi. ’Εν τή μητροπόλει τής 

Πιστωρίας, τό μνημεΐον του ποιητοϋ Κίνου κοσμείται μ.έ την 

εικόνα τής Σελβαγγίας, Βεάτοικος του ποιητοϋ τούτου. Εις την 

S ta Maria deH’umilíá φαίνεται άνωθεν του θυσιαστηρίου, προσ- 

φερόμενος εις τήν Παναγίαν ό ές αργύρου δάφνινος στέφανος, 

ον έλαβεν εις τό Καπιτώλιον ή Μαγδαληνή Μορέλλη Φερνάνδη, 

άπλή χωρική τών πέριξ τής Πιστωρίας, ή καταστασα περί- 

φημ,ος ύπό τό ακαδημαϊκόν όνομ.α Corilla Olímpica και ήτις 

παρέσχεν εις τήν Κυρίαν Στάελ τον τύπον τής Κορίννης.

Αί 'Ρωμ-ανίαι δεν είναι όλιγώτερον π7.ούσιαι εις περιφήμους 

γυναίκας ή ή Τυρρηνία. Πανταχοϋ έν Βονωνία, πατρίδι τής ποιη- 

τρίας (poelessa) Αουκίας Βερτάνης καί τής δοκτορίδος (dot- 

toressa) Αικατερίνης Πέπολη, έν τοΐς ναοΐς, έν τή Πινακοθήκη, 

εύρίσκεται άπόδειζίς τ ι; τής γονιμότητος τού γυναικείου πνεύ

ματος. Φαίνεται εις τό Καρθουσιανόν μοναστήρ^ν (Certosa) ή 

βάπτισις τον Ίησοΰ Χρίστου, ζωγραφηθείσα ύπό τής ’Ελισάβετ 

Σιράνης, άγούσης τότε τό εικοστόν αύτής έτος, εις τήν Πινακο

θήκην, ό 'Ά γ ιο ς  αύτής Α ντώ νιος  ó ίχ  Πατανΐου, ή Ά γ ια  

οικογένεια κτλ. Εις τήν S ta Maria dei scrvi, οί μνρίοι αύτής 

εσταυρωμένοι καί τό ϊδε ό άνθρωπος τής αδελφής αύτής Βαρ

βάρα?} ή Ά γ ια  Ονρσοΰ.Ια τής Αικατερίνης Βίγρη, κανονισθείσης 

ύπό τό δνομα 'Α γ ία  ΑΐχατερΙνα ή έκ Βονωνίας. Ό Ά γγε.Ιος  

(ρύΐαζ τής Άντωνιέττης Πινέλλη’ καί ό "Άγιος Φραγκίσκος ό 

έκ Παύ.Ιης τής Λαυΐνίας Φοντάνης" ή Προπερτία δε 'Ρόσση 

έστόλισε διά κοσμητικών γλυφών τό θυσιαστήριον καί τό παρεκ- 

κλήσιον τής Madonna del Baraccano' είργάσθη μετά του Τρι

βόλου εις τάς πλαγίας θύρας του 'Αγίου Πετρωνίου, καί έν τή 

reverenda fabbnca εύρίσκεται ή ύπ’ αύτής γλυφεισα προτομή 

τού κομητος Πέλοπη, και άνάγλυφον παριστών τόν ’Ιωσήφ καί 

τήν γυναίκα του Πετεφρή, ύπαινιγμός άτυχους έ'ρωτος τής 

ωραίας ταύτης νεάνιδος, ήτις ύπήρξεν ένταυτω ζωγράφος, άγαλ- 

ματοποιός, χαλκογράφος καί μουσουργός. Γνωστόν είναι όπόσον 

άγλαώς έδίδαξαν έν τώ Πανεπιστημίω τής Βονωνίας ή Γαετάνα 

Άγγέαη, ή Ααύρα Βάσση καί ή Κλοτίλδα Ταμβρώνη. '11 'Ρά- 

βεννα έσεμ.νύνετο κατά τόν ΙΤ0ν αιώνα έπί τή ίκανότητι τής 

Κυρίας Φηλίκης 'Ρασπόνη. Κατήγετο, 1 λέγει ό Κύριος Βέΐσσος, 

« έξ αρχαίας καί περιφανούς οικογένειας συγγενευσάσης δι’ έπι- 

γαμίας μετά τών εύγενεστάτων ’Ιταλικών οικογενειών καί 

παραγαγούσης πολλούς άςιολόγους άνδρας (1)®. Δυστυχώς άπο- 

λέσασα τον πατέρα αύτής κατά τήν παιδικήν της ηλικίαν,

(1) Παραδείγματος χάριν  τόν καρδινάλιον Καίααρα 'Ρ α σ π ό νη ν .— Ίδ έ  G in - 
nani, Scritturi R avennati, I í, 239— 2oG.



ήναγκάσθη υπό μητρυιάς φθονούσης τήν ωραιότητά της, νά γείνη 

μοναχή είς τό μοναστήριον τοϋ Αγίου Άνδρέου τής 'Ραβέννης. 

Ά ντί νά παραδοθή είς άγονον απελπισίαν, έζήτησε μετ’ άποφά- 

σεως παρηγοριάν έν τή σπουδή, ήτις δεν τή έλειψε ποτέ. Άνέ- 

γνωσε τάς λατινικάς μεταφράσεις τοϋ Άριστοτέλους καί Πλά

τωνος καί τά συγγράμματα τών πατέρων τής ’Εκκλησίας. Ά λ λ  

είς τούς άνωτέρους νόας δέν είναι εύκολώτερον νά εϋρωσι τήν 

ειρήνην έν τω μοναστηρίω παρά έν τώ κόσμω. Αύτή ή εύγενής 

ποιήτρια (poelessa) διηγείται έν άσματίω τινί τάς καταδιώξεις, 

άς τινας υπέστη έκ μέρους τής ήγουμένης καί τών μοναστριών. 

Αύται τέλος συγκινηθεϊσαι έκ τής αληθούς ευαγγελικής υπομονής 

καί γλυκύτητός της, διώρισαν αύτήν ήγουμένην καί τήν έπεφόρ- 

τισαν νά ρύθμιση τά τοϋ μ,οναστηρίου, έν ώ δι αυτής ήκμασε 

τό πρός τά γράμματα σέβας. 'II συγγραφίς αϋτη τοϋ « Ragto- 

namento della cognizione di D io » άπέΟανε τήν 3ην ’Ιουλίου 

15 7 9 . Οί ποιηταί οΐτινες, ώς ό Αννίβας Κάρος καί ό ’Ιωάννης 

Άρριγώνης, διεφήμισαν τήν Κυρίαν Φηλίκην, μαρτυρούσιν ότι 

τό κάλλος αυτής ήμιλλάτο πρός τά προτερήματά της.

Ή θυγάτηρ τής ’Ανατολής δέν δύναται έν 'Ραβέννη, πόλει 

τεθεμελιωμένη υπό τών ©εσσαλών, έλθόντων έκ τής 'Ελλάδος 

(ίδέ Στράβωνος Γεωγρ. βιβλ. Ε .), νά διατριβή πολύν χρόνον είς 

τάς αναμνήσεις ταύτας τάς σχετικώς νέας. Δέν υπάρχει ίσως 

πόλις έν τή Δύσει τοσαϋτα έχουσα μνημεία τοΰ ανατολικού 

κόσμου, όσα ή αρχαία έδρα τών έξάρχων. Διό ήδυνήθησάν τινες 

νά είπωσιν, ότι έτήρησε καλλίτερον καί τής Κωνσταντινουπόλεως 

αύτή; τήν βυζαντινήν φυσιογνωμίαν. 'Ο θεωρών τά ψηφιδώματα 

τοϋ Αγίου Βιτάλη, βασιλικής τής έποχής τοΰ ’Ιουστινιανού, 

νομίζει ότι παρευρίσκεται είς σκηνήν τινα τής αύλής τοϋ Βυζαν

τίου, καθ’ 8ν χρόνον είς τήν περίφημον αύτοκράτειραν Θεοδώραν,
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τής όποιας ή δραστηριότης ήτο ίση πρός τά έλαττώματά της, 

υπήκουε καί ό αύτοκράτωρ καί ή έκθαμβος αύτοκρατορία. Περι- 

ηγηταί τινες εΐπον μ-άλιστα, οτι άνευρίσκουσιν είς τούς χαρα

κτήρας τής Θεοδώρας τό ακόλαστον έκεϊνο, ύφος όπερ μάς υπεν

θυμίζει τά σκανδαλώδη άνέκδοτα τά υπό τοϋ Προκοπίου συλ- 

λεγέντα. Ά λ λ ’ έγώ δέν αναλαμβάνω τήν εύθύνην ούτε τών 

περιγραφών τοΰ Προκοπίου, ούτε τών χυδαίων κρίσεων τής βυζαν

τινής ιστορίας. “Οταν ή ιστορία αϋτη μελετηθή ύπ’ άνθρώπων 

έχόντων τήν οξύνοιαν καί τό φιλοσοφικόν πνεύμα τών Αύγου- 

στίνων Θιερρών, τών Αεοπόλδων Βαγκών, τών λόρδων Μακω- 

λαών, τών Γ. Γροτίων, ίσως θέλει φανή πολύ διάφορος. "Ήδη 

σοφός τις νομοδιδάσκαλος γερμανός, όπως περιορισθώμεν μόνον 

είς τό ζήτημα, όπερ μάς άπασχολεΐ, δέν έδίστασε ν’ άποδώση 

είς τήν Θεοδώραν έπιρροήν άνάλογον πρός ήν έπί τής νομοθε

σίας έξήσκησεν Αίκατερίνα ή Β'. Άξιοι ότι πρέπει νά τή όφεί- 

λωμεν μεγίστην εύγνωμοσύνην διότι ύπηγόρευσεν είς τόν ’Ιου

στινιανόν τούς νόμ,ους εκείνους τούς περί τών δικαιωμάτων τών 

γυναικών, τοσοϋτον άνωτέρους τοΰ πνεύματος τής τότε έποχής, 

ώστε λαοί θεωροϋντες έαυτούς πολύ προωδευμένους δέν τούς 

έφήρμοσαν ακόμη. Τοιουτοτρόπως ή μεγάλη αμερικανική δημο

κρατία είναι, ώς πρός τό σπουδαίον τοΰτο ζήτημα πολύ όλιγώ- 

τερον έλευθέριος τής αυτοκρατορίας τοϋ ’Ιουστινιανού καί τής 

Θεοδώρας. "Οπως καί άν έχη ή γνώμη αϋτη, τά θάρρος τής 

Θεοδώρας θέλει είσθαι πάντοτε άξιον θαυμασμού. ’Ηθολόγος 

τις αύστηρότατος, ό διδάκτωρ Σαμουήλ Τώνσων έλεγε' “ τό 

θάρρος είναι αρετή τόσον αναγκαία, ώστε είναι πάντοτε σεβα

στόν καί όταν συνοδεύηται ύπό ελαττώματος ». Πρός τοΐς άλ- 

λοις δέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν περί τών πράξεων τών άρχηγών 

τών κρατών έκ τοϋ ιδιωτικού αύτών βίου. Παύλος ό πρώτος δέν



είχε τά ορμητικά πάθη τής Αικατερίνης, καί όμως τίς ήθελε 

τολμήσει νά παραβάλη τήν άθλίαν αύτοΰ βασιλείαν πρός τάς 

μεγάλας πράξεις τής φίλης τοϋ Βολταίρου καί Διδερώτου; Λου

δοβίκος ό ΙΓ'. δέν ήτον ακόλαστος ώς ό πατήρ του Ερρίκος ό Δ*, 

καί όμως ό Βεαρναϊος έδείχθη πάντοτε μέγας πολεμικός άνήρ, 

βαθύς καί προνοητικός πολιτικός, ένω ό ασθενής αύτοΰ διάδοχος, 

παραδιδόμενος είς τάς παιδαρκοδεστάτας διασκεδάσεις, ήναγκά- 

σθη ν’ άφήση τόν φιλήδονον καρδινάλιον 'Ριχελιέα νά εξακολού

θηση τό έργον 'Ερρίκου τοϋ μ,εγάλου καί νά υπεράσπιση τήν 

Γαλλίαν καί τήν Δύσιν κατά τής φιλοδοξίας τών 'Αψοβουργίων 

καί τής Αύστρίας! Πρέπει νά τό λάβωμ.εν προ οφθαλμών' οί 

μεγάλοι άνθρωποι θέλουσιν έχει πάντοτε μεγάλα ελαττώματα, 

καί τις τών βαθυνουστάτων Γάλλων, ό Πέτρος Βάϋλος ελογεν, 

ότι ό ήρως τής "ΐβρης καί τής ’Άρκης άνευ τών ορμητικών αύ

τοΰ παθών ώς μεσημβρινός καί στρατιώτης, δέν ήθελε ποτέ 

δυνηθή νά άντισταθή είς τήν παπικήν εξουσίαν, είς τήν όμαιχ- 

μίαν (Ligue) καί είς τήν 'Ισπανίαν, άλλ’ ÔTt, ώς οί αργοί 

εκείνοι βασιλείς, οιτινες τελειώνουσι τήν δυναστείαν τοΰ πολε

μικού Μεροβαίου, ήθελε κύψει τήν κεφαλήν Οπό τήν τρικυμίαν 

καί τελειώσει τόν βίον αύτοϋ έν μοναστηρίω.

Τά περί 'Ραβέννης λεχθέντα δεικνύουσι μ,εθ’ όπόσου ένδιαφέ- 

ροντος ό Έλλην δύναται νά σπουδάση τήν ιστορίαν τών έν τή 

Δύσει 'Ελληνικών αποικιών. Ούδεμ,ία ιστορία καταδεικνύει κάλ- 

λιον, κατ’ έμήν γνώμην, τήν αιώνιον ζωτικήν δύναμιν τοϋ πνεύ

ματος τοϋ παραγαγόντος τοσούτους μεγάλους άνδρας καί τοσαΰ- 

τα αριστουργήματα. Ένω ή 'Ελλάς, άπειλουμένη έκ τών τεσ

σάρων μερών τοϋ όρίζοντος υπό τής βαρβαρότητος, παλαίει έναν- 

τίον αγρίων στιφών, ή ψυχή αυτής, τρόπον τινά φερομένη ύπό 

τοϋ παντοδυνάμου φυσήματος τοϋ Πνεύματος, πορεύεται ϊνα
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έγείρη έν τή Δύσει τό παρά τοΐς τέκνοις αυτής προ αιώνων 

κοιμώμενον σπέρμα. Ή Πΐσα, ήτις είσέτι διατηρεί τό όνομα 

τής έν ’’Πλιδι Πίσης, αισθάνεται αίφνης διεγειρομένην έν τή 

καρδία τών υιών της τήν έμπνευσιν τών αθανάτων καλλιτεχνών. 

’Ενώ οί τοϋ μεσαίωνος άνθρωποι μεταχειρίζονται μετά δυσκο

λίας καί κόπου τό γλυφεΐον τοϋ άνδριαντοποιοϋ, μάρμαρά τινα 

τής Ελλάδος άποβαίνουσι πρός τόν Νικόλαον (1), ’ΐωάννην καί 

’Ανδρέαν τους Πισαίους ώς λησμονηθέντα φύλλα βιβλίου άπο- 

καλύψεων. Διά τής θεωρίας ευτελών λειψάνων τής αρχαίας τέ

χνης, έκφυγόντων τάς χεϊρας τών βαρβάρων, έξέρχονται έκ τών 

τάξεων αύτών οί αρχηγοί τής γενεάς εκείνης τών μεγάλων 

καλλιτεχνών, ήτις έκάλυψε τήν ’Ιταλικήν χερσόνησον μέ έργα 

αιώνια. Καίτοι ή Μασσαλία δέν έσχεν, ώς ή Πΐσα, μεγάλην 

Οέσιν έν τή άναγεννήσει τών τεχνών, συνετέλεσεν όμως περισ

σότερον πάσης άλλης πόλεως είς τό νά δώση είς τό έμπόριον 

τήν κίνησιν έκείνην τήν τοσοϋτον ίσχυρώς βοηθούσαν τήν πρόο

δον τοϋ πολιτισμού είς τούς δύο κόσμους. ’Ολίγα συμ.βεβηκότα, 

κατ’ έμήν γνώμ.ην, δοξάζουσι τήν εύφυΐαν τής άρχαίας Ελλάδος 

καί τοϋ ελληνικού πολιτισμού περισσότερον τής Οεμελιώσεως 

τής Μασσαλίας. Τό 600 έτος προ Χριστού, νέος τις Φωκαεύς 

προσορμίζεται κατ’ άνατολάς τοϋ 'Ροδανού, είς τήν χώραν γαλα

τικής τινάς φυλής τών Σηγοβρίγων, τών οποίων ό αρχηγός, κα

λούμενος Νάννος, έμελλε νά νυμφεύση τήν θυγατέρα του. 'Ο 

Νάννος ύπεδέχθη τούς ξένους έκείνους μετ’ ειλικρίνειας, διέταξ.ε 

καί τοΐς παρέθηκαν κυνήγιον καί χόρτα έψημένα, άτινα ήσαν ή 

τροφή τών Γαλατών καί τών Λιγύων τής χώρας έκείνης. "Οτε
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(1) Πρός τοις άλλοις δέν πρέπει νά λησμονήση τις δτι ό περίφημος Νικό

λαος ό ΠισαΤος είχε διδαχθή παρ’ Ελλήνω ν άνδριαντογλύφων.



οί συνδαιτημόνες είναι ήδη κεχορτασμένοι, ή θυγάτηρ τού Νάν- 

νου εισέρχεται εις τήν αίθουσαν του συμποσίου. Κατά τά ίβη- 

ρικά έθιμα τά τοσούτον- ευνοϊκά προς τά; γυναίκας, έθιμα τά 

όποια οί Λίγυες είσήγαγον μεταξύ των Σηγοβριγών, πάσα παρ

θένος ήδύνατο νά έκλέξ-ρ τον μνηστήρα αύτής προσφέρουσα αύ- 

τω ποτήριον. 'ΓΙ θελκτική νεάνις, χωρίς νά δείξ-ρ τον έλάχιστον 

δισταγμόν, διευθύνεται προς τον αρχηγόν των ξένων, καί ώθου- 

μένη, ώς έλλόγως ένόμισεν ό πατήρ αυτής, υπό θείας έμπνεύ- 

σεω; (του πατρός άξιούντος ώς κατά Θεόν γενομένος τής δό- 

σεως) προσφέρει έρυθριώσα τό ποτήριον πράς τον Εΰξενον, του 

οποίου έγένετο σύζυγος υπό τό έμφαντικόν όνομα Άριστοξένν].

Γεννηθεΐσα έκ τής αυτομάτου εκλογής νεάνιδος, ή Μασσαλία 

φαίνεται λαβούσα τό δώρον αιωνίου νεότατος. Αί επίσημοι πό

λεις, α'ίτινες άλλοτε είς τάς δχθας τής μεσογείου, ήμιλλώντο 

προς τήν Φωκαΐκήν πόλιν, είσίν ήρειπωμέναι. Τής Καρχηδόνος 

καί Τύρου μένει μ.όνον τά όνομα" ή μεγαλοφυΐα τού ’Αρχιμήδους 

δεν ήδυνήθη νά έμποδίσρ τήν παρακμήν των Συρακουσών. 'II 

Μασσαλία όμως εξακολουθεί καλύπτουσα τήν θάλασσαν διά των 

πολυαρίθμων αυτής πλοίων. ΤΙ ρωμαϊκή κατάκτν,σις, αί λεηλα

σία'. των βαρβάρων, ή άναρχία τού μεσαίωνος, αί μάστιγες αϊ- 

τινες πολλάκις άπεδεκάτωσαν τούς δραστήριους αυτής υιούς, ή 

μανία των ανθρώπων καί ή οργή τού ουρανού, ούδέν ένί λόγω 

ήδυνήθη νά παρεμποδίσ-ρ τήν άνάπτυξιν τής θαυμαστής ευδαι

μονίας της. Τό ιερόν πΰρ, εΐκών τού 'Ελληνικού πολιτισμού, 

κομισθέν έκ τής άρχαίας Φωκαίας εις τήν εστίαν τής Μασσαλίας 

διά των μακρών πεντηκοντόρων, είναι πάντοτε άνημμένον έπί 

τής εστίας τής Μασσαλίας. Αί προρρήσεις τής Άριστάρχης, τής 

εύγενοϋς προφήτιδος τής μεγάλης έφεσίας Άρτέμιδος, έξακο- 

λουθούσι πληρούμεναι, καί καθ’ ήν ημέραν ή Γαλλία τού 178 9 ,
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άναγεννηθεϊσα ύπό τής ελευθερίας, ήθέλησεν ώς ή άρχαία 'Ελ

λάς νά ύπακούσρ εις νόμους ελευθέριος παραδεδεγμένους, έψα- 

λεν έν τοϊς τείχεσι τής άρχαίας πόλεως τών Φωκαέων, τήν περί- 

φημον ωδήν, νίτις αιωνίως θέλει φέρει έν τ·ρ ιστορία τό όνομα 

τών Μασσαλιωτών.

« Allons enfants de la pall ie,

Le jour de la gloire est arrivé. »

'H Νίκαια, άποικία Ελληνική τής Μασσαλίας (Στράβωνος 

βίβλ. Λ'.), ώς ή ’Αντίπολι; (τήν σήμερον Antibes), ώ; ή 

Άθηνόπολις, ώς ή ’Ολβία, ώς ή Άγάθη καί ’Αγαθή τύχη (Agde) 

κτλ. διεκρίθη έν τώ κόσμω δι’ άλλοίας τινό; εύκλειας. Τό έκ 

τού τίχη σχηματισθεν όνομά της φαίνεται οτι υπήρξε προφη

τικόν. Δεν έγεννήθη έντός τών τειχών αυτής ό ήρως εκείνος 

Μασσένας, §ν ό Ναπολέων καί οί Γάλλοι ώνόμασαν, χωρίς νά 

σκεφθώσι βεβαίως περί τού αρχικού ονόματος τής πόλεως τών 

γενεθλίων αυτού, « τέκνον τής Νίκης», Δεν έγεννήθη έν Νικαία 

ό έλευθερωτής τών Δύο Σικελιών, ό αυστηρός πατριώτης, οστις 

έξελθών πόλεως τεθεμελιωμένης ύπό τών 'Ελλήνων, ήλευθέ- 

ρωσεν έκ τού τυραννικού ζυγού τάς ώραίας έκείνας χωράς τής 

μεσημβρινής ’ΐταλ.ίας, ένθα ό ελληνικός πολιτισμ.ος αλλ.οτε διε- 

δωκε τόσον τεράστιον λαμπρότητα;

’Εάν έκ τών άναμνήσεων τούτων, αίτινες άποβλέπουσι περιω- 

ρισμ-ένας τινάς χώρας, ύψωθώμεν εις τήν σφαίραν τών ιδεών, 

βλέπομεν πανταχού θριαμβεύουσαν τήν ελληνικήν ιδέαν, τήν 

έπί τοσούτον χφόνον παραγνωρισθεΐσαν ύπό τού δυτικού μεσαίω

νος. 'Ο από τής 'Ρώμης χωρισμό; ημών, ό τοσούτον έπιμόνως 

διαβαλλόμενος, δικαιολογείται, έν Γερμανία ύπό φιλοσόφων ώς 

τού μακαρίτου Βααδέρου, καθηγητού τού έν Μονάχω πανεπι-
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στημέου, συγγραφέως του 'slrazo.îixoc καί δντιχοϋ χαθο.Ιι- 

κισμοΰ (Λειψία 18 4 1), υπό μελών τινών του καθολικού κλήρου 

έξόνων, ώς υπό του Κυρίου Πιχλέρου, του οποίου τό περίφημον 

σύγγραμμα (ίστορία του θρησκευτικού χωρισμού ’Ανατολής καί 

Δύσεως), κατέστη αξιον τού παπικού αναθέματος (κατά Ιανουά

ριον 1866). Τά τής 'Ρώμης (Les affaires de Rome) υπό τού 

Φραγκίσκου Λαμενναίου, ή σοφή 'Ιστορία των παπών ύπό τού 

’ Ιταλού Bianchi- Giovini, άπέδειξεν ό'τι αί κατά των 'Ρωμαίων 

επισκόπων προλήψεις ημών ησαν βασιμώταται. Ά λ λ ’ ας άφή- 

σωμεν τά καθ’ έκαστα, ΐνα άσχοληθώμεν εί; τα ουσιώδη ζητή

ματα. Ποιον ητο τό κύριον αίτιον τού τών 'Ρώμης αρχιερέων 

μίσους κατά της χριστιανης ’Ανατολής-, II αντιπάθεια, ην ή 

θεοκρατία ένέπνεεν ήμίν· "Απασα δε ή φιλελευθέρα μερίς, έν 

Γαλλία ώς èv 'Ισπανία, έν 'Ιταλία ώς έν Βαυαρία, κηρύσσει 

την σήμερον « ότι τό κράτος πρέπει να τ,ναι έντελώς ανεξάρ

τητον της εκκλησίας ». Έν τή πολιτική ή χωροδεσποτεία 

έφαίνετο ό'τι κατέστησεν αδύνατον τόν δημ.οκρατικόν οργανισμόν 

της άργαίας Ελλάδος. Ή  δέ χωροδεσποτεία έρειπιούται καί έν 

αύταΐς ταΐς γερμανικαϊς χώραις έξοχοι δε ιστορικοί ώς ό Κύ

ριος Γρότιος προτείνουσι την σήμερον πρός τόν πεπολιτισμένον 

κόσμον ώς υπογραμμόν τάς ’Αθήνας, καί τά Ηνωμένα κράτη 

άνέλαβον ν’ άποδείξωσιν οτι τό κράτος δύναται ν’ άκμάζη λαμ.- 

βάνον ώς κανόνα τους Αθηναϊκούς νόμους. Τό αύτό συμβαίνει 

εις την ελληνικήν φιλοσοφίαν, ην ή σχολαστική ένόμισεν ότι 

θά καταστηση αξίαν λήθης. Άφ’ ότου ή φιλοσοφική έπιστημη 

έλαβε τοσούτον ίσχυράν πτησιν, εϊδομεν τόν Αίνεσίδημον άνα- 

γεννώαενον έν τώ Καντίω' τόν Παρμενίδην 1ν τώ 2ελλιγγίω' 

τόν Λουκιανόν έν τώ Βολταίρω' τόν Δημ,όκριτον καί τόν Έπί- 

κουοον έν τώ Καβάνρ καί Βόκτω, καί οί πλεΐστοι τών καλου-

μένον νεωτίρων μεταρρυθμιστών (ίδε L. Reybaud, Les réfor

mateurs modernes) περιωρίσθησαν εις την έπανάληψιν τώ·· 

φανταστικών πολιτειών του έπ.σημοτάτου τών δμιλησάντων 

—οκράτει. ”Αν ήναι αδύνατον νά διαφιλονεικήσωμεν πάντα ταυ- 

τα τά γεγονότα, ή μεγίστη πολιτική καί νοητική ενέργεια τού 

ΙΗ και ΙΘ' αίώνος δεν ώφειλε νά κληόή Λεύτερα άναγίν- 

νηΰις;

Δ Ω Ρ Α  I 2 T P I A S

μέλος τή ς έν Ά ό ή να ις  αρχαιολογικής εταιρείας, 
τή ς  αυτόθι φ ιλεκπαιδευτικής εταιρείας κα ί τή ς  

έν Παρισίοις γεωγραφικής εταιρείας.
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Π . Ο Τ ΙΡ Γ ΙΛ Ι Ο Γ  Μ Α Ρ Ω Ν Ο Σ

ΒΟΥΚΟΛΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Η'.

Μετενεχ^εΐσα εις το ’ Ελληνικόν,

ΰπό Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ  1ΩΑΝΝΟΥ 

Κ αθηγητο ί τής Φιλοσοφίας έν τφ  ΙΙανεπιστημίω  Α θη νώ ν.

ΑΣΙΝΙΩ ΠΟΛΛΙΩΝΙ.

Μοΐσαν βωτήρων, Δάμωνος ίδ’ Αλφεσιβοίω, 

τώς Θαμάκις βοτανάν έπιλήσμων θαύμασε πορτις, 

των τε θάμ’ έκθαμβοι μολπα λύγκες ποταμοί τε, 

τρέψαντες τηνέι σφέτεραν ρόον, οίμον ίπέσχον,

5 Δάμωνος Μοΐσαν μυθήσομ’ ίδ" ’Αλφεσιβοίω.

Τύνη δ’, εΐτ’ άγχουρα Τιμάυω παίπαλα βαίνεις, 

είΟ’ άλός ’ΐλλυρίδος παρελας άκρα, ή ποτ’ έσεΐται 

αμ.αρ, δτ’ έργα τεοϋς κύδιστα δυνάσομ’ άεϊσαί} 

η διαφτ,μ.ίξαι μ.οι έπη τεά πάσαν άν’ αίαν 

1 0 έξέσεται, Σοφοκλείω επάξια μώνα κοθόρνω;

Έκ τεοϋ άρχά, ές σε δ’ όμως πέρας, άν μοι έταξας, 

δέξαι άοιδάν’ δός δε περί κροτάφως τοι άνέρπειν 

κισσόν τόνδε δάφνας νικαίας έν κλαδέεσσιν·

Νυκτός άπ’ ούρανόθεν ψυχρά σκιά άρτι βεβήκει,

1 5 εύτε δή άδίστα ένι ποία πώεσιν έρσα.

Τοΐα δ’ έρειδόμενος έπ’ ελαία έννεπε Δάμων.

"Ορνυσο, καί άδυ προθέων άγε, Φώσφορε, άμαρ. 

αύτάρ εγώ Νίσας άπατηθείς ψευδεΐ έρωτι 

δύρομαι, ήδέ θεώς, τώς περ τε μάταν έΟέμαν πράν 

20 μάρτυρας, ΰστάτίον νυν θνάσκων ώδε ποταυδώ. 

-’'Αρχεο Μαιναλίας συν έμοί, εμέ αυλέ, άοιδάς. 

Μαίναλον αύδάέν τε νέμος πίτυάς τε λιγείας 

αίες έχει, καί έρωτας άκούει αίες άμ,ορβών 

Πάνά τε, δς καλάμοισιν έχρήσατο πράτος άείδων*

25 ’’Αρχεο Μαιναλίας συν έμοί, εμέ αύλέ, άοιδάς.

Μόψω Νίσα σύνεισι' τί νυν άνάελπτον έρασταΐς;

Γρυψί ζευχθήσονθ’ ίπποι, αίώνι δ’ έν άλλω 

συν κυσί δορκαλίδες ζυνάν θήσονται άμ.υστιν.

Τέμνε νέας δαΐδας’ ά νύμφα, Μόψ’, άγεται τοι.

30 Χεϋε, άνερ, κάρύ άμφίς' ΰπέρτειλ’ "Εσπερος Οίτας. 

"Αρχεο Μαιναλίας συν έμοί, έμέ αύλέ, άοιδάς.

'Ως καλω εζευξαι τύ πόσει, ά πάντας άτίσδεις, 

καί φρεσσι στυγ'έεις αυλόν τ ’ έμόν ήδέ καί αίγας 

καί όφρυν λασίαν πώγωνά τε μακρόν ένερθεν,

35 ουδέ τι ν’ αθανάτων βροτέων κήδεσθαι ά'ίεις.

"Αρχεο Μαιναλίας συν έμοί, έμέ αυλέ, άοιδάς. 

Τυτθάν σ’ άμ.ετέρω συν ματρί ποκ’ είδον έν ορχω 

ένδροσα μάλα δρέποισαν’ έγώ δ’ ,οδόν άγεμόνευον. 

Προς δεκάσω δ’ άρ’ έτος βιότω τόκα δεύτερον άγον, 

40 μάρπτειν τ ’ εΰθλάστως τόκ’ άπ’ ούδεος έσθενον όζως· 

χ ’ ώς ΐδον, ώς όλόμαν, ώς μευ φρένας είλεν άλατύς!

"Αρχεο Μαιναλίας συν έμοί, έμέ αύλέ, άοιδάς·

Νυν εγνων τον έρωτα’ πέτραις μιν ένί στυφελαϊσιν 

ή Τμάρος ή 'Ροδόπα ή έσχάτιοι Γαράμ.αντες,

45 άλλότριον γενέθλας παΐδ’ άμετέρας έλόχευσαν.
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"Αρχεο Μαιναλίας συν έμ,οί, εμέ αύλέ, άοιδάς. 

’Ωμός έρως ¿δίδαξε μιαίνειν ματέρα παίδων 

αίματι χέρρας' καί τύ απηνής έπλεο, μάτερ.

'Α μάτηρ νη’λής; ή άλιτρός μάλλον ό κώρος;

5 0  Ναί, άλιτρός τήνος, τύ τε νηλής έπλεο, μάτερ. 

"Αρχεο Μαιναλίας συν έμ.αί, εμέ αύλέ, άοιδάς. 

Αύτόθε νυν φεύγοι λύκος άμνώς' μάλα φέροιεν 

χρύσεα ταί δρύες' ά κλήθρα νάρκισσον άνείη" 

ίδρωεν δ’ ήλεκτρ’ άπό φλοιώ π ια  μυρΐκαι.

5 5  κύκνω έρίζοι σκώψ. έοι Όρφευς Τίτυρος άμμιν,

Όρφεύς είν ΰλαις, μετά δελφίνεσσιν Άριων·

"Αρχεο Μαιναλίας συν έμοί, έμέ αύλέ, άοιδάς. 

Πόντος πάντα γένοιτο μ.έσος νυν" χαίρετε, ΰλαι. 

"Ωρεος έκ σκοπιάς αίπάς ές κύμαθ’ άλεϋμαι.

6 0  'Τστάτιον θνάσκοντος έμόν τόδε λ.άζεο δώρον.

Λήξον Μαιναλίας, λήξον νυν, αύλέ, άοιδάς.

Ίοσσ’ ειπεν Δάμ.ων" ά δ ’ άμείψαθ’ οί ’Αλφεσίβοιος, 

είπατε, Πιερίδες' ού πάντες πάντα δύνανται.

ΑΛΦΕΣΙΒΟΙΟΣ.

"Αντλεί υδωρ* μ.αλακά στέφε ταινία ένθάδε βωμόν 

6 5  αιθε δε καί βοτάνας έυόδμως καί θύος άρσεν, 

ώς μαγικοϊς ίεροΐσι νόον πειράσομαι άνδρός 

έκπλήξαι. Ούδέν νυν λείπεται ή έπαοιδά.

"Ελκετ’ άπέκ πόλως Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’, άοιδαί 

’ΩδαΙ, ναί, κατάγοντι καί έκ πόλω άμμι Σελάναν.

7 0  ώδαΐς καί Κίρκα ’οδυσήος έτρεψεν έταίρως. 

κήν λειμώσιν ό'φις ψυχρός χρία ρήγνυται ώδαΐς.
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"Ελκετ’ άπέκ πόλιος Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’, άοιδαί. 

*Αμφί τεΐν πράτον τάδε τριπλόα νήμαθ’ έλίσσω 

τρίχροα, καί τρις άγω περί βωμόν κυκλόσε τόνδε

7 5  εικόνα' ά θεός άδετ’ έπ’ άρτίω ούποκ’ άριθμω.

"Ελκετ’ άπέκ πόλιος Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’, άοιδαί. 

Δευρ’ άγε δεσμ,ώς τρεις, ’Αμαρυλλί, τρίχροας άπτε' 

ά π τ’, ’Αμαρυλλί, λ.έγοισα" τά  Κύπριδος άμματα άπτω.

"Ελκετ* άπέκ πόλιος Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’,  άοιδαί.

8 0  ώς πυρί τω αύτω πηλός μέν πάγνυται ούτος, 

τάκεΟ’ ομως καρός, τώς κάμω Δάφνις έρωτι.

"Αλφιτα πάσσε καί αιθε δάφνας λακεράς υπό πίσσα. 

Δάφνις έμ’ ΚΪΘεΓ έγώ δ ’ αύ τάνδ’ έπί Δάφνιδι δάφναν.

"Ελκετ’ άπέκ πόλιος Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’, άοιοαί.

8 5  Τοΐος έρως Δάφνιν, οίος, δκ* άλσεσιν έν βαθέεσσι 

κήν βάσσαις μόσχον διζημένα έκκοπος ά βοΰς . 

κλίνθη έπί χλωρω φλόφ ήλεά ά γχ ι ρεέθρω, 

ούδ’ άρ’ έπερχομένας μέμναται νυκτός άπενθεΐν, 

τοΐος έρως κατέχοι' μηδ’ άρ’ μελέτω μοι άρήξαι.

9 0  "Ελκετ’ άπέκ πόλιος Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’, άοιδαί. 

Ειματα ταΰτα πάρος τήνός μοι οπασσεν άπιστος, 

άδυ έθεν πίστωμα' τά  δή φλιά υπό τήνα 

πιστεύω τοι, γαΐα' τάδ’ έγγυα Δάφνιδός έντι.

"Ελκετ’ άπέκ πόλιος Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’, άοιδαί.

9 5  Ταύτας μοι βοτάνας καί φάρμακα ταϋτ’ άπό Πόντω 

Μοΐρις έδωκ’ αύτός' φύεται δή π ό λ λ ’ έπί Πόντορ.

Τοΐς θάμ.’ ϊδον Μοϊριν λύκος ώς γένετ’ ήδ’ έδυ ΰλας. 

τοις θαμά καί ψυχάς ίδον έκ τάφω ώς άνέγροντο, 

καί λαΐ’ ώς μετένεχθεν ές άλλ.ας είδον άρούρας.

1 0 0  "Ελκετ’ άπέκ πόλιος Δάφνιν οίκαδε, έλκετ’, άοιδαί.
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Τάν σποδόν, ώ ’Α μαρυλλί, Ούραζε φέροισ’ όπερ ώμων 

ές ποταμόν ρίψον, μηδε βλέψειας όπίσσω.

Δάφνινα τοΐσιν έπειμ ’ ώδαν τ ε  θεών τ ’ άλογεΰντα. 

'Έ λκ ετ  άπέκ πόλιος Δάφνιν οϊκαδε, έλκετ’ , áoiSctí. 

10 5 ΉνΙ μεταξύ φλόγας σποδός έξανέτ,κε τρομώδεις 

αότομάτα, θομέλαν μαρψάσας' αίσιον είν).

Έ ν τί τ ι ,  ώς όίω* καί " Γ λ α ; ΰλάει έπί φλια. 

η ρά τ ι  πιστόν; η δστις έρα, φρεσί π λά σσ ετ’ όνείρως; 

’Ίσ χετε' έκ πόλιος Δάφνίς ερχεταΓ ίσ χ ε τ ’ άοιδάν.
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Έ ν τη Ιμμέτριρ ελληνική μεταφράσει τοΰ περί Πυράμου καί Θίσβης 
μ.ύθου τοΰ ’Οβιδίου τή  καταχωρισδείση Ιν τω  Έθνικώ Ήμερολογίω 
του ί'τους 1867 σελ. 2 3 9 —263 παρεισέφρησαν τυπογραφικά τινα άμαρ-

τήματα δεορθωτέα ώς ίξής.
σελ. 200 στ. 1. σχίσμα*« γρ. σχίσμα τι,

στ. 10. όλτβ γρ. ολφ.
στ. 13. εις γρ. ές.

σελ. 261 στ. 13. At- γρ. Λύ\
σελ. 202 στ. 16. γεΐρας γρ. γέρας.

ΑΝ ΕΚΔΟ ’ΓΟΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΩΝ.

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  A. Κ Ο ΡΑ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΜΑΥΡΟΝ Ε ΙΣ  ΟΔΗΣΣΟΝ.

Χρηστέ Πολΐτα,

fH έπιστολή σου της πρώτης Ίανουαρίου μ’ ευχαρίστησε 

πολύ. ΓΗ πατρίς ΪΓελει πληρώσειν τό δώρόν σου μέ την χρεω- 

στουμε'νην ευγνωμοσύνην. Έντοσούτω άπόλαυε την οποίαν σέ 

χρεωστώ έγω, ότι δεν άφήκες να ματαιωΐώσιν οι υπέρ της 

πατρίδος μικροί μου κόποι, ώς έμαΐαιώΐϊησαν άλλοι πολλοί, 

τούτο μέν διά τάς περιστάσεις τοΰ πολε'μου, τούτο δέ ίσως 

καί διότι δέν έχομεν άκόμη φίλους άνδρας τού καλού πολλούς. 

’Εγώ βέβαια δέν κερδαίνω τίποτε άπό τά βιβλία ταύτα- 

κερδαίνω όμως μέγα κέρδος, καί αισθάνομαι παρηγοριάν 

καί των πόνων άνακούφισιν μεγάλην, όταν συλλογιστώ, 

ότι θέλουν πέσειν εις τάς χεϊρας εκείνων, διά τούς οποίους 

έκοπίασα, καί έκ των οποίων θέλουν εύρείήν τινές νά



δεχϋτώσι καί νά πράξωσι τάς σοφάς τών προγόνων μας πα

ραγγελίας.

Τ ής επιστολής σου τοΰτο μόνον δέν μ’ άρε'σκει, ότι ζητείς 

νά μοιράσω τά βιβλία εις ονομά μου, άποσιωπών τό ίδικόν 

σου. Ζητείς, φίλε, πράγμα άδικον, άπό γέροντα, ο στις καί 

νέος ών ¿μίσησε την άδικίαν, ώς άρετήν τών Τούρκων, καί 

τόσον πλέον άξιον όνειδισμοΰ δι’ εμέ, οσον καί τά Προ- 

λεγόμενά μου δέν κηρύττουν άλλο παρά δικαιοσύνην, εις 

τούς έκεΐ κάτω ήμετέρους Γραικοτούρκους. ’Ό χι, τοΰτο δέν 

γίνεται!

Ά λλ’ επειδή δέν έμπορώ νά μαντεύσω, αν τό ζήτημά σου 

ήναι καρπός της ευαγγελικής παραγγελίας, ,,Μή γνώτω ή 

αριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου“ , ή άν προέρχεται άπό 

πολιτικάς άλλας αιτίας άξίας "ίσως προσοχής, ΐτέλω έντοσούτω 

άναγγείλειν πέμπων τά βιβλία εις την εκεί Φιλάνθρωπον 

εταιρίαν, ότι είναι δώρημα άνδρός "Ελληνος άνωνύμου. Τοΰτο 

είναι όχι μόνον δίκαιον, άλλά καί δυνατόν νά παρακίνηση 

καί άλλους εις μίμησιν καί πράξιν άλλου τίνος έργου ωφελί

μου εις την πατρίδα.

Ό  φίλος μου άνεψιός σου Φραγκίσκος μέ λε'γει, οτι κρί

νεις άκόμη άναγκαίαν την εις τούς Παρισίους διατριβήν 

του. ’ Εγώ έξεναντίας κρίνω άναγκαίαν την εις την ’ Ελλάδα 

παρουσίαν καί αΰτοΰ καί άλλων όμοιων του (κατά δυστυχίαν 

δέν έχομεν πολλούς όμοιους του), ώς προπύργιου κατά τών 

πολεμούντων την ’ Ελλάδα άναξίων τοΰ ονόματος τών’ Ελλή

νων. Ό  άνεψιός σου απόκτησε γνώσεις ίκανάς πολιτικάς 

καί ήϊϊΐκάς, καί τάς ήΪΓΐκάς τόσον εύκολώτερα, όσον είχεν 

ε’κ φύσεως τά σπέρματα εις την ψυχήν του. Τοιαΰται γνώ

σεις λείπουν σήμερον όλότελα άπό τήν ’ Ελλάδα- μην εντρε-
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πώμεϊτα την άξιοίτρήνητον ταύτην ¿ξομολόγησιν. Πόϊΐεν 

έί'χαμεν νά τάς μάΐτωμεν; άπό τούς Τούρκους; χρεωστοΰμεν 

εις αυτούς άλλα ¿λε'ϊρια μαδήματα. Μόλις ήρχίσαμεν νά 

αίσ'Γανώμεϊτα, ότι έ'πρεπε ν’ άλλάξωμεν σχολείου καί διδά

σκαλον, καί μάς έφΪΓασεν ή έπανάστασις, δικαιοτάτη μέν, 

άλλ’ άωρος άκόμη, επειδή δέν μας άφήκε τόν καιρόν νά 

μάΐτωμεν πώς άλλάσσονται οί διδάσκαλοι. "Αλλη θεραπεία 

δέν έμεινε τώρα, πλήν νά συνάξωμεν όσους έχομεν ολίγους 

τινάς, στολισμένους μέ παιδείαν αληθινήν, εις ένα τόπον, 

τήν ’ Ελλάδα, άληξτινούς σωτήρας τής ’ Ελλάδος. ’ Ε κ τών 

ολίγων ευτύχησε (δι’ ευτυχίαν τής ’ Ελλάδος) νά ήναι καί 

ό άνεψιός σου. ’ Εγώ παρακινών αύτόν νά ύπάγη εις τήν 

’ Ελλάδα ζημιοΰμαι πολύ- διότι μόνος σχεδόν αύτός έμεινε 

παρηγορία τοΰ όδυνηροΰ μου γηρατείου, καί ήλπιζα νά μέ 

ςτάψη μετ’ ολίγον, πριν άποδημήση. Άλλ’ επειδή προσμένω 

άπ’ αύτόν μεγάλας ώφελείας εις τήν πατρίδα μου, άς ώφε- 

λη'ϋ'ή ή πατρίς, καί άς στέρησή δ Κοραής τόν τελευταίον 

άσπασμόν τοΰ Φραγκίσκου.

Καιρός είναι νά ένΑυμη'ίώμευ καί τόν μικρόν ’ Αλέξαν

δρον. Μή τόν κακοφανή τό έπ&ετον · εις τάς χεΐράς του 

είναι νά ύπερβάλη τόν Μέγαν Αλέξανδρον, άν έχη νύκτατ 

καί ημέραν εις τόν νοΰν του ποιους ώνόμαζον οί σοφοί μας 

πρόγονοι Μεγάλους άνδρας. ’Ά ς  τό άναγνώση εις τά Προ- 

λεγόμενα τοΰ ’ Εγχειριδίου (σελ. οά), καί άς τό έν^ΰματάι 

πάντοτε.

Ή  επιστολή του ήτο κοιλή, κ’ ή ΐελ’ είσ̂ Γαι καλητέρά, 

άν έλιπαν οί ’ Ομηρικοί στίχοι. "Αν άγαπά στίχους, τόν 

λέγω κ’ εγώ στιχηρώς νά σπουδάση νά γένη ,

Λυσανίας πατρώων μεγάλων κακών,
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αν ϊέλ η  νά εύδαιμονήση, καί νά καταστήση εύδαίμονα

τήν πατρίδα του. ΕίΪΓε οί καλώς αναγραμμένοι νε'οι μας

¿ξιω^ώσι νά διορ^ώσωσι τά  γινόμενα εις τήν 'Ελλάδα άπό

πολλούς κακοδαίμονας κακά!
12 Φεβρουάριου, 1827.

'Ο  φίλος Κοραής.
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Ε Π Ι2 Τ 0 Λ Α Ι ΑΝΔΡΕΟΥ Μ 0 Υ 2 Τ 0 Ε Υ Δ 0 Υ .

Έ ν  Κέρκυρα τή  10/22 Μαίου 1845.

Φίλτατέ μοι καί αξιότιμε Κύριε,

"Οσον φανερά δείγματα φιλοφροσύνης αύϊτορμήτως μ’ έπρος- 

φε'ρετε, τοσούτον ίσως καί δικαίως μετά τινας ήμε'ρας 

άπειρον ταύτης μ’ ε’κρίνατε' διότι παραπολύν καιρόν διετέ- 

λεσα σιωπών. Άλλ’ ένεκα τούτου μη με προσάψητε ψόγον, 

παρακαλώ. Μακρά καί άνιαρά ασθένεια μ’ ¿πολέμησε πολ

λούς μήνας, καί μετ’ αύτής πολλαί άχ^ηδόνες ψυχής καί 

μέριμναι ώστε δεν ήδυνήϊτην νά δράξω μίαν στιγμήν άνα- 

παύσεως διά ν’ άναγνώσω τό βιβλίον σας, χωρίς του οποίου 

δέν μ ’ έπετρέπετο νά σάς γράψω. ’Αλλά τέλος πάντων τό 

άνεγνωσα μετά προσοχής καί αληθινής ηδονής. Εις τό 

είδος, εις ο άνήκει τό σύγγραμμά σας, δέν πιστεύω ή ήμε- 

τέρα γραμματολογία νά προσφέρη πολλά παραδείγματα δυ- 

νάμενα μετ’ αυτού νά έξισωϋτώσιν. Η πολυμάΪΓεια ε’μψυ- 

χούται εις αυτό ύπό τής κριτικής, ·ή μνήμη είναι συνηνωμένη

μετά τού όρϊού λογικού. Είναι βραχύ μεν, άλλά δεικνύει 

οτι ταχέως ήΐτέλετε δυνηϊή νά πραγματευϊϊήτε άφόβως ύλην 

πλατυτέραν καί εμβρώεστέραν. Μέ κατεπείσατε, καί διε- 

σαφήσατε ζήτημα σπουδαιότατον. Καί αί αίνίξεις είναι 

εύφυεσταται, πλήν άμφιβάλλω οτι, έάν εύρητε άναγνώστας 

άγχίνους έν ' Ελλάδι, δέν θέλετε όμως εύρεί πολλούς είδότας 

νά έκτιμήσωσι τό βάΪΓος τών μελετών, ας άπαιτοΰσιν αί 

όλίγαι σελίδες σας. "Ισως δέν ήίϊελεν είσϊται περιττόν, έάν 

εις αύτάς είχετε κάμει μνείαν τού Πεταυΐου. Τό δ’ άλλο 

σας σύγγραμμα κατά τού παραδόξου τού περί έκποιήσεως 

τών 2 λάβων, πολλάκις τ ό ' έπόΪΓησα, άλλ’ ουδέποτε μ’ έφίΰα- 

σεν, ουδέ τό είδον.

2 άς άποδίδω πολλάς τάς χάριτας διά την έντιμον προς- 

φοράν σας περί τού Έλληνομνήμονος. ’ Αλλ’ ού'τ’ έξεύρω 

μέχρι τίνος ϋτέλω δύνασ^αι νά καταγίνωμαι περί τό σύγ

γραμμα τούτο, καί άλλα προσήκοντα, περί ών είναι τώρα

περιττόν νά σάς άναφέρω, μέ βιάζουσι νά έξακολου^ήσω 

μόνος τό πόνημα, εις τό οποίον εις σύνεργός οίος υμείς

ή^ελε προξενήσει περισσοτέραν ζωήν καί ωφέλειαν.

ΔέχΪΓητε καί πάλιν μετά τών ευχαριστιών μου τήν δια- 

βεβαίωσιν ττς είλικρινεστάτης μου ύπολήψεως, μ ε ϊ  ’ής 

διατελώ προθυμότατος υμών δούλος 

Α. Μουστοξύδης.

Προς τον έλλογιμώτατον κύριον 

κύριον Κωνσταντίνον ΙΙαπαβρηγόπουλον 

κτλ. κτλ. κτλ.

εις τό ύπουργείον τής δικαιοσύνης 

έν Άϊτήναις.
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Κ · - 3 ’Ιουνίου Λα. η
εΡκ υ ? ?  22 Μοΐΐού 1 8 4 7 ·

Άξιοτίμητε Κύριε!

’ Υπό πολλών ενοχλήσεων ταλαιπωρούμενος δέν σάς άπήν-

τησα έν καιρώ διά τοΰ καλάμου, ως σάς άπήντησα διά τής

ψυχής καί τοΰ νοος, καί ελπίζω οτι εύμενώς ΐτε'λετε δεχίή  
τήν άπολογίαν μου.

Ευχαριστώ προ πάντων ένεκα τής παρ’ υμών γενομένης 

εντίμου μνείας τοΰ ε’μοΰ Έλληνομνήμονος έν τώ εύφραδεΐ 

λόγφ τώ κατακεχωρημένω εις τόν Μηνύτορα. Αύτη είναι ή 

καλλίστη αμοιβή τής μελέτης, τό νά βλέπη τις εαυτόν κρι- 

νόμενον υπό καθήκοντος δικαστοΰ. Τοΰτο μόνον μέ δυσά

ρεστε!, οτι προβαινούσης τής ηλικίας δέν προφτάνω νά 

έκδώσω τήν πολλήν ύλην, ήν έχω είσέτι προς συνέχειαν τον 

έργου· μετά δέ τόν θάνατόν μου όχι πάντες ΐτέλουσιν έχει 

τόν μίτον διά νά έςέλ^ωσι τοΰ λαβυρίνθου τών σημειώσεων 

μου. Διά τό πόνημα τοΰτο άνέβαλον καί ήμέλησα άλλα, έξ 

ών καί τινα ή'λπιζον έπαινον, καί χωρίς αύτοΰ προς τοΐς 

άλλοις ή τοΰ ’ Ηροδότου μετάφρασις καί τά σχόλια, άχρι 

τοΰ ζ '  μόνον φ^άσαντα βιβλίου, ήϊτελον ήδη αποπεράτωσή. 

Ά λ λ ’ άν ταΰτα ένδέχεται νά μείνωσιν ατελή, εί^ε τουλά

χιστον ό ’ Ελληνομνήμων μή παύση δι’ έλλειψιν τών αναγκαίων 

συνδρομών, έπειδή δ πολύπειρος εθνισμός μου δέν σέλει νά 

ύποκύψη εις έξοδα. Οΰτω λέγων συμφωνώ μ εΆ  υμών περί 

τής άνάγκης τοΰ νά διασαφισ^ώσιν αί περίοδοι τής ιστορίας 

ή επί τής υπό ’Ρωμαίων υποταγής τής ’ Ελλάδος, καί ή 

μετά ταΰτα. ’ Υμάς δέ παρά πάντα άλλον προς τοΰτο 

άναγνωρίζω καί προσαγορεύω ίκανώτατον, επειδή αί πραγμα-

τείαι, άς εύηρεστήΪΓητε νά μέ φιλοδωρήσητε, δεικνύουσι 

πολυμάσειαν καί κριτικήν όχι πολλά κοινάς εις τους ήμε

τέρους, αιτινες εάν ευρίσκωνται καί παρά τοΐς άλλογενέσι, 

παρ’ ΰμϊν ομως συνάπτονται μετά τής άγχινοίας καί τής 

ζωηρότητος, ή'τις είναι ο κατ’ εξοχήν κλήρος τών ’ Ελλήνων. 

Συγχαίρω επί τούτω καί μακαρίζω έμαυτόν· διότι ημείς οί 

γέροντες δυνάμεϊα νά ϊεωρώμεν εαυτούς ως πατέρας κατα 

τά φιλολογικά, καί εύχαριστοΰμεν τώ Θεώ βλέποντες οτι 

περί τοιούτων άνδρών

Καί ποτέ τις είπησι, πατρός δ’ ογε πολλον άμείνων.

2 άς υπολείπεται τώρα νά συμπληρώσητε τήν δευτέραν 

περί 2 λάβων πραγματείαν, άφοΰ διεσκεδάσατε τήν περί τήν 

λαμπράν ημών καταγωγήν άρκτώαν ομίχλην. Ή  άνάγνωσις 

τής ιστορίας τοΰ δικαίου διεσάφισε τάς ιδέας μου τάς περί 

τών ελευθέρων πόλεων επί τής ’ Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ά μυ- 

δράν τινα γνώσιν είχον λάβει έκ τοΰ Ρβίειίιι, άλλά παρ’ 

ύμίν ή υπόδεσις άνεπτύχΓη σαυμασίως. ΙΙοΆών νά βλέπω 

πάντοτε τήν πατρίδα μου κοινωνοΰσαν τών ελληνικών, δύνα- 

ται δέ άξίως νά κοινωνή άπό τών επί Άλκίνου χρόνων άχρι 

τών επί Εύγενίου καί Νικηφόρου καί Καποδιστρίου, ή^ελον 

εύαρεστηίή εάν ¿μνημονεύετε αυτής μεταξύ τών υπό Πλι- 

νίου καί Άππιανοΰ άπαρώμουμένων. ¿λεύτερων πόλεων.

Διατελείτε εύνοϊκώς έχων προς έμέ, καί άν ϊδητε τούς 

Κ Κ . Οίκονόμον καί Κοκκώνην μνημονεύσατε’ μου, παρα

καλώ, προς αύτούς ως φίλου.
Α. Μουστοξύδης.

ΙΙρός τόν έλλογιμώτατον Καθηγητήν Κύριον Κωνσταντ. 

ΙΙαπαρρηγόπουλον.
Εις Άσήνας.
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Ί Ό Υ  Α Σ ΙΟ Υ  (ΗΑβΕ).

’ Οσάκις βλέπομέν τινα των μεγάλων ηθοποιών επί τής 

σκηνής ώς ή'ρωα στελλόμενον ή ή μ β εο ν, καί άναρπάζοντα 

τήν φαντασίαν καί την καρδίαν ημών εις την σφαίραν τών 

μεγάλων πράξεων καί τοΰ ποιητικού ύψους, ποσάκις δέν μάς 

επέρχεται ή επιθυμία νά ίδωμεν τον ή'ρωα, τον βασιλέα, 

τον ήμ&εον τούτον εις τά παρασκήνια, ή εις το δωμάτων 

του, τον εύναΐον ένδεδυμένον, καί ανθρώπινος καπνίζοντα 

καί διαλεγόμενον. Τήν αυτήν επιθυμίαν τίς δέν ήσ^ά'/ίη 

καί διά πάντα επίσημον τής σκηνής τού κόσμου ηθοποιόν; 

(Εις μεγάλας τιμάς έπωλήϊησαν ή ταμβακο^ήκη τού Φρει

δερίκου, καί τού Βολταίρου ή ράβδος).

Σήμερον έχομεν άξιόλογον καί πρωτότυπον εις τό είδός 

της ευκαιρίαν νά καταβιβάσωμεν μεταξύ ημών ένα τών 

υπάτων φιλολόγων τής εποχής ταύτης, τον προ ού πολλού 

χρόνου- άποβιώσαντα ελληνιστήν "Ασιον. Νέος Σάξων, τά 

ελληνικά του γινώσκον ώς οί Γερμανοί ενώ σπουδάζουσιν, 

ήλίΐεν ο "Ασιος εις Παρισίους κατά τό 1801, καί έτελειο- 

ποιή^Τη παρά τώ Βιλλοϊσώνι, πενιχρώς άποζών διά Γερμανικών 

παραδόσεων. Μία τούτων μάλιστα έπέπρωτο νά τώ γίνη ώφελι- 

μωτάτη. Μεταξύ τών μαθητών του έτάττοντο καί τά παιδία 

τής Βασιλίσσης Όρτενσίας, ών έν, περιδείτέν έπειτα τό αΰτο- 

κρατορικόν στέμμα, διετήρησεν εύγνώμονα μνήμην τού δι

δασκάλου του, καί έπλασε δι’ αυτόν έν τή Σορβόνη έδραν 

τής συγκριτικής Γραμματικής, καί τώ άπένειμε καί τό πα

ράσημου τών Ταξιαρχών. Προ δέ τούτου, άπό βοηΐτού εις 

τήν αύτοκρατορικήν βιβλιοθήκην άρξάμενος ο Κ . "Ασιος 

κατά τό 1805, έγένετο έπειτα έφορος τών χειρογράφων 

αυτής, καί άνέλαβε την σύνταξιν αυτών τε καί τών τοΰ 

Βατικάνου, τών έπιστημονικών έκείνων τροπαίων τών οπλών 

τού Ναπολέοντος· μετά ταΰτα δέ, κατά τό 1815, διωρίσ”η  

καθηγητής τής νεοελληνικής εις τό ειδικόν σχολεΐον τών 

Ασιατικών γλωσσών, ού καί διευθυντής διωρίσϊϊη έν έτει 

1846, έλαβε προσέτι καί τήν ύπερτάτην τών φιλολογικών τι

μών, έκλεχΐτείς μέλος τής ’ Ακαδημίας τών επιγραφών, καί 

ήν εις τών φωστήρων αυτής- διότι ποικίλα είσί καί βαϊεΐαν 

παιδείαν έλέγχουσι τά έργα δι’ ών έπλούτισε τήν φιλολο

γίαν, έκδούς μέν τον Αυδόν καί Λέοντα τον Διάκονον, συντε- 

λέσας δ’ ώς πρώτιστος συνεργάτης εις τον νέον μετασχημα

τισμόν τοΰ Θησαυρού τής Ελληνικής τού ’ Ερρίκου Στεφά

νου, πολλάς δ’ έκδούς μονογραφίας καί υπομνήματα περί 

τών άσαφεστάτων τής αρχαίας φιλολογίας ζητημάτων.

Ό  σοφός ούτος έπί πολλά τής ζωής του έτη έγραφε τό 

ήμερολόγιόν του, καί τό έγραφεν . . . Ελληνιστί! Όμολο- 

γουμένως τό περιεχόμενον αύτοΰ ούδόλως ήτο διά τό κοινόν 

καί οι συγγενείς του ορθότατα έκριναν οτι έφαρμόζεται καί 

εις τήν περίστασιν ταύτην, καί εις ταύτην μάλιστα, τό - 

,,τά έν οίκω μή έν δήμω“ . Ά λ λ ’ εις τών έπιστηϊτίων φίλων 

του, καί διάδοχος τής Ελληνικής του παιδείας, ένόμισεν οτι 

δύναται, χαριζόμενος εις τό ’ Ε θ ν ικ ό ν  Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο υ , 

ν’ άποσπάση υπέρ αύτοΰ έκ τού ιδιωτικού έκείνου καί πε

ριέργου ημερολογίου τάς μόνας σελίδας τάς άφορώσας τήν
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εις Ε λλά δα  επιδημίαν τού σοφού άνδρός, ας κατά δοϊεϊσαν 

άδειαν δημοσιεύομεν παρά πόδας. Βεβαίως έν ταΐς άνεπι- 

τηδεύτοις ταΰταις σημειώσεσιν ούδεμία υπάρχει καλλιλογίας 

άξίωσις. Είναι ο εύναΐος χιτών τής φιλολογικής μούσης του, 

καί ούτος ού σπανίως έχων σχίσματα, καί τινα έμβαλώ- 

ματα, καί ράκη πασών τών εποχών τής γλώσσης συνερ’ραμ- 

μένα άτάκτως καί άμελώς. Ά λ λ ’ αυτό τούτο είναι τό προ 

πάντων περίεργον, ούχί πώς ΪΓα έγραφε σπουδήν καταβάλλων 

καί επιμέλειαν, καί διά χρόνου τορνεΰων καί διοριών, καί 

έξεύρων οτι έχει τό σοφόν κοινόν ώς άκροατήν καί κριτήν 

του· άλλα πώς έγραφε μόνον δι’ εαυτόν, ώς διετυποΰντο αί 

ίδεαι του καςτ’ εςιν ήν αί σπουδαί του τώ είχον δώσει, τού 

γράφειν ελληνιστί, καί άνευ οΰδεμιάς άξιώσεως, οΰδεμιάς 

διορΐϊώσεως, οΰδεμιάς ανάγκης τού νά διορϊτώση τ ι, καί μη 

προβλέπων τήν έπιτετραμμένην άδιακρισίαν τής παροΰσης 

έκδόσεως.

βέλουσιν ίσως τινές έκπλαγή οτι ο διάσημος' Ελληνιστής 

εις ' Ελλάδα περιηγούμενος καί περί' Ελλάδος σημειών, ούδέν 

άπομνημονεύει περί τών ήίτών καί έϊτίμων, περί τής γλώσσης 

αυτής, ούδεμίαν επιφέρει σκέψιν ή κρίσιν. Ά λ λ ’ ο, τι πα- 

ρετηρήσαμεν ώς προς την γλώσσαν, εφαρμόζεται καί ώς 

προς τό περιεχόμενον τών εφημερίδων τούτων, αιτινες είσίν 

ούχί προϊόντα τής διανοίας, τάς σκέψεις τού γράφοντος εις 

όίλλους άποκαλύπτοντα, άλλ’ άπλαΐ σημειώσεις τών μικρών 

καθημερινών συμβάντων, προς μόνην τήν βοήθειαν τής μνή

μης αυτού τού γράφοντος. Οιαι δήποτε ομως, καί τοι 

μικράν έχουσαι τήν εσωτερικήν των άξίαν, καί τοι μή έστε- 

ρημέναι ού μόνον άνωμαλιών, άλλά καί σφαλμοίτων γλωσσι

κών, άποδεικνύουσι πολλήν τήν εςιν τής 'Ελληνικής, διότι
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πολύ πλείονές είσιν οί φιλολόγοι οί δυνάμενοι ν’ άπομιμηϊτώ- 

σιν οπως δήποτε τήν γλώσσαν τών συγγραφέων, παρά τούς 

ικανούς νά σημειώσι μετ’ εύχερείας πάντα τού κοινού βίου 

τά συνήΐτη συμβάντα.

ΑΛΕΗ. Ρ. Ρ Α Γ Κ Α Β Η 2 .
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("Ε π ετα ι το μνησΣέν απόσπασμα τον 'Η μερολογίου του 'Ασίου).

2 1  juin. 1840. (Εις τό περιίτώριον: ,,Βρόχ [Broch] ομούσσε. 

Πλονζανέτ, ό δεύτερος.“ ) Καταβαίνων πρωί εις 2ύρον 

νήσον έμνήσΪΓην άνακαλέσαι παρά τού ναυάρχου τόν 

έμόν πίνακα τών Κυκλάδων, τόν τού Βωβλάρ. "Ων δέ 

πρωί έπί τή στρωμνή, έν έλεεινή καταστάσει [καταπεσών 

έν Μελίτη είχε πληγωϊή βαρέως τόν πόδα], τού ποδός 

έτι παχυτάτου οντος, μάλλον ή ποτέ, καί πεπρησμένου, 

είδομεν την 2 ύραν καί τά ε' άνεμόμυλα. 'Ο  Χιρώς. 

Εύρον γάρ τήν πρός αύτού τού 'Ρουδέλ επιστολήν, ήν 

έζήτησα ούκ άνευ λύπης, καί έδωκα αύτήν τώ Χιρώ. 'Ο  

δ’ Ίγγέσρε ( ;)  έμισΐτώσατο πλοΐον ελληνικόν άντί ρ' Φρ. 

ίνα μεταβώμεν εις Πειραιά, καί τώ ό'ντι έύ̂ Γυς μετά τό 

δεΐπνον συνεταξάμεϊα τώ Λεωνίδα, καί οί ναύται αύτού 

ημάς μετήνεγκον εις τό ελληνικόν καράβιον ή καΐκι, ο 

έμεινεν έν τώ λιμένι χρόνον άπειρον. ’ Ελίτόντος δέ τέλος 

τού καπιτανού Ψαριανού οντος (άπό τά Ψαρά) καί ονο- 

μαζομένου Νικόλαος Μακάτης, έκινήσαμεν, κάγώ οσον 

ούπω έκοιμή^ην έν τώ μικρώ καϊκίω.



22 juin. Πέμπτη έγερίίΓείς είδον έτι τήν Σύραν* η δέ Γυά

ρος πλησία ήν προς άριστεράν, καί τό πνεΰμα, καίπερ 

μαλακόν ον, ώϊησεν ημάς πρός "Ανδρον. Στεναγμοί τών 

ναυτών.

23 juin. ΈκοιμήΪΓην κάλλιστα επί τώ καταστρώματι, ολί

γον κάλλιον έχων μετά τοΰμόν πάΐίος· ¿γερθείς δ’ είδον 

άντικρυς ημών τήν Ζέαν καί πρός άριστεράν την Θερ- 

μίαν. Ήρωϊκή καρτερία της lady Ingestre, καιομένης 

ύφ’ ήλίου, κατεσξίιομένης υπό ψύλλων, έν άπαστρία τε 

καί στενοχώρια. Ην δέ μαλακία καθόλου, καί μόγις 

έρέττοντες οίοί τε ήμεν διαβάντες μεταξύ Ζέας καί 

Θερμίας πλησιάσαι τη νήσω τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ 

Δένδρου. ’ Απορία σχεδόν έπιτηδείων, κάγώ έκο&ευδον 

άδιαλείπτως.

24 juin. Έ ν  τίνι καταστάσει έ'σομαι σήμερον; έτι χωλός 

ώς τή ιή! τό γάρ πάϊος μου ίσως καί άνίατον. Καί 

είχον τώ ό'ντι ολίγον κάλλιον έδυνάμην γάρ άναστεΐλαι 

τα οπίσθια τών παπουτζίων. Τ ή  δέ δεκάτη οί ναΰται 

ημών είλον 'ίχ^ΰς, λαβήνας, φασί, καί χάλον, καί τή 

ενδεκάτη είδομεν έκ μακράν τήν άκρόπολιν τών ’ Αθηνών, 

χυδαϊκώς τό κάστρον ήτοι φρούριον ονομαζόμενου. Περί 

δέ δευτέραν μετά μεσημβρίαν πνεύματος λαμπρού έπι- 

γενομένου είσεπλεύσαμεν εις Πειραιά, ύποπτοι οντες τής 

έκ Μάλτης χολέρας· κάγώ οργιστείς κατά τοΰ Ingestre 

είσήλϊον εις λαζαρέτον ττν εσπέραν.

25 juin. Περί δευτέραν έξύρισέ με κάκιστα ό Παναγιώτης, 

γουαβδιανός τοΰ ήμετέρου πλοίου- ύστερον δ’ άνέστην καί 

περιεπάτησα ολίγον, έμποδιζο'μενος υπό τών πετριδίων ά 

άναπληροΐ τά μεταξύ τών ύμετέρων καλυβίων. Περί
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τετάρτην έπίσκεψις τοΰ Βίδμερ, αρχιάτρου τοΰ Βασιλέως 

τών Ελλήνων, καί λέγοντός μοι οτι χρή μεΐναι έν λαζα- 

ρέτω ά'χρι σαββάτου, ζ '  Ιουλίου. Δείπνου έν τώ έμω 

δωματίω, στείλαντος τοΰ Γάγολιο Σταφέττα, καί γραφή 

τώνδε. Αί θυγατέρες τοΰ Lyons έφιπποι.

26 juin. Δευτέρα, ήρίστησα κάλλιστα, χΐτές τήν εσπέραν έν 

τή πρός’ Ελευσίνα χώρα άστραπών έπιγιγνομένων. Πάλιν 

έπίσκεψις τοΰ Μποδούρη, διευϊυντοΰ τοΰ ύγιονομείου- καί 

καύσεως έπιτεινομένης έπόνησε' μοι έτι δ ποΰς ο λελω- 

βημένος. ’ Ιππείς καί σήμερον έλ^όντες ’ Αϊτήνη'ότεν- ήσαν 

δέ Βαβαροί. Ό  Koger Duprès, enseigne καί παλαιός 

πολυτεχνικός- δ Κοςς, ών καί αυτός καραντηνάριος. 

Δείπνον- έπίσκεψις τής lady Ingestris. Κρασί ξενωτικόν 

τής πρώτης ποιότητος.

27 juin. Ήλίτέτην πάλιν εις έπίσκεψίν μου, πρωΐ περί 

ένδεκάτην, ο, τε Koger Duprès ξύν έτέρω ξυλλειτουργώ 

Deboulx όνομαζομένω καί ό'ντι ίππεϊ τής τιμής. Πρωί' 

ήρίστησα έκ τών τοΰ Michel άντί τοΰ Στάγλις Στα-

ρέττα, καί δ λιμενάρχης Γάλλος ών, ύπέσχετό μοι

στείλαι δ^όνας πρός κλίνην. Καΰσις καί πόνος τοΰ πο- 

δός. Περί δέ τήν εσπέραν, έμοΰ δειπνήσαντος, μεγά

λος (;)  θόρυβος έν τώ λαζαρέτω- δ γάρ Γυανέρος 

"Ιγγεστρις έψαύσατό τίνος Γραικοΰ ον έβαλον εις λαζα

ρέτον.

28 juin. Πρωΐ έπισκέψεις τοΰ τε Δέοντος Badin (Γαλλ.), 

τοΰ Roujoux τοΰ σταλέντος υπό τοΰ Lagrenée καί τοΰ 

Σωμάκη, μέλος τοΰ Άρείου Πάγου- έπασχον δέ πρωί 

ώς κίνησιν κοιλίας, καί δ καπιτάνος Νικόλαος Μανιάτης 

μοι είπεν οτι οφείλομεν αύτώ ρπγ' Φρ. δι ολον, έγώ ούν
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αυτώ ξά. Έ κάϊηντο δέ χρόνον πολύν ε’ν τη έμή σανι- 

δοκαλύβη οτε Ingestris, Roujoux, 2ωμάκης κάγώ. 

Δείπνον, μεϊτ’ ο ήλϊον προς ε’μέ οτε Ingestris καί ή 

σύζυγος, ο Βουδούρης, Badin καί άλλοι πολλοί.

29 juin. Ένεδυσάμην τα υποδήματά μου σήμερον το πρώ

τον μετά τούμόν ξυμβεβηκός, καί περιέπάτησα ολίγον 

εςω του ήμετε'ρου κυκλώματος, πάλιν διαλεγόμενος ξύν 

τώ Παβαρικώ στρατιώτη, ός έκ Δανίας ώρμημένος έίναί 

φησι σκυτεύς. Πόνος ετι του ποδός. Τω δέ Νικολάω 

Ζάνη έγραψα μαρτύρων. Βρέχει περί το μεσημέρη καί 

περί μίαν ο Παναγιώτης πλύνει την έκ ναγκίνου άναςυ- 

ρίδα μου, άναλαμπούσης πάλιν τής εύδίας. ’Οκτώ κα

ράβια πολεμικά Φραντζικά. Με'ϊη την εσπέραν, ή 

καλλίστη έφαίνετο.

30 juin. Εύ^ύς μετά το άριστον έμνήσίτην έπιστείλαι τώ 

Χιρώς, άναστέλλων αύτω τό στρωμάτζο καί τάλλα ά μοι 

έδανείσατο, οπερ καί έποίησα. Μετά δέ τό άριστον 

καλώς έ'χων τάλλα άνέβην εις τά βουνά ίδεΐν τήν άκρό-

πολιν πλησίον ούσαν.................., καί ετι μοι επόνει τό

ποδάρων. Τω δέ Βουδούρη έπισκεπτομένω με ε'δωκα 

χρυσούς β', άνΐτ’ ών μοι ανταποδώσει μδ' δραχμάς. Διά

λογος μακρός ξύν τώ "Ιγγεστρε, έν τη έμή σανιδοκα- 

λύβη. Τήν εσπέραν ταραχή περί τής αυρών εξόδου. 

Αύ'ρων δ’ έσομένων ημών έν έλευίτερία, διώρΐτωσα σήμερον 

πάντας τούς λογαριασμούς μου. Διεταξάμην δέ καί τά 

περί τών δεδανεισμένων βιβλίων καί εφημερίδων.

1 juillet. "Ετοιμος ών περί τήν έννάτην μετε'βην εις τον 

γαλλικόν βρίκκ ού καπετάνιος ό Πουιλλέ, υποναύαρχοι 

δέ ό Deboulx, Roger, Dupré καί τρίτος. "Αριστον εκεί,
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καί παρά τώ Βουδούρη, capitaine du port. Μετά δέ 

τό άριστον κάλλιστον ον ήγαγε' με ό Louis εις τάς ’ Α ί τ 

νας έν άμάξη πρό ής ιππάρια β'. Ή  Βασίλισσα φί- 

λιππος. "Αφιξις εις τό hôtel de France, οπου έ'πεσεν εις 

τάς χείρας τού 2χούβερτ des Thierzergliederers έπίσκε- 

ψις παρά τώ Brandis, Lagrenée, Rudhart.

2 juillet. Έπίσκεψις πολλών άϊρόων, τού τε Brandis, Ross, 

Ulrich καί δύο άλλων ’ Ελλήνων, διδασκάλων έν τώ Πα- 

νεπιστημονίω, οιν ο έτερος Γεννάδιος. "Εχω δ’ έγώ 

άγοράσαι χαλκοκόνδυλον καί διατάξαι τά  τού ράπτου 

Χαβρή, ώς καί άγοράσαι χειρώκτια. Περί δέ μίαν μετά 

μεσημβρίαν ήνεγκον τώ Ingestre τάς ξε' δραχμάς, καί 

έξιών παρ αυτού (ηύρον δέ μόνον τήν δούλην) ξυνήντησα 

τώ W itte, 'ός ή'γαγέ με πρός τόν Ross, πρός ον ήλ^έτην 

καί άλλοι Δανοί, οιν ό έτερος ό βασιλικός άρχιτέκτων 

Χάνσεν. Πρό δείπνου άνάβασις εις τήν άκρόπολιν έν 

καύσει.

3 juillet. Πρωί έξιών ήγόρασα έν τη βασιλική τυπογραφία 

τήν έφημερίδα τού Κ . Κλάδου, καί έγενόμην ξυνδρομη- 

τής τού ελληνικού Ταχυδρόμου. Τώ δέ Lagrenée διελε- 

ξάμην περί τών οφφικιαλίων, έκατονταρχών d’ état- 

major, Conreau, Raymond, Sabatier καί Charles de 

Mandajon. Χαλκόνδυλον χειρώκτια. Χάβρύ. Περί δέ 

δεκάτην έδραμον έφιππος εις τό Μαρούσι οπου κατοικεί 

ό Lagrenée. Roujoux καί ή νέα σύζυγος αύτοΰ ξυνιπ- 

πεύουσα. Κεφισσιά. ή Lagrenée ομοίως άμαζών. ’ Επά

νοδος έν νυκτί βαρεία. Γ0  Louis.

4 juillet. Πρωΐ έπίσκεψις τού Νικολαΐδου, καί χρή τέλος 

ένεγκεϊν τάς έπιστολάς, ώς καί άγοράσαι τά έν τή βα-
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σιλική τυπογραφία καί τό χαλκόνδυλον. Prokesch. Έ πί- 

σκεψις τοΰ Treiber. 'Ο  Fritz βιβλιοπώλης. Δείπνου 

παρά τώ Rudhart, όϊεν έξιών διεμοίρασα τα επίλοιπα 

τών επιστολών περί πε'μπτην γάρ έδείπνησα λαμπρό

τατα παρά τώ άγίω Rudhart, όπου τσαν ό Brandis, 

Schubert, Ross, 2απορΐ?α, Bilber δ αρχίατρος, ή Κυρία 

Rudhart καί τό ϊυγάτριον. Καί έξιών έκεϊϊεν έπιον 

thé παρά τώ Brandis.

5 juillet. Άριστήσας ήν άφ’ ένδεκάτης άχρι μεσημ,βρίας

έν τή εισαγωγή εις τήν ιστορίαν τής φιλολογίας, Γεννα

δίου διδάσκοντος· όπερ ούκ έγένετο, αύτοΰ μή διδά

σκοντος. Έκάρην δε κάκιστα ύπό τοΰ άίε'ου Χωτήρος. 

Τ ή  δέ δεύτερα ήν παρά τώ ρηγί τής 'Ελλάδος, καί 

έκεϊ τ̂εν ¡έςιών έν. τή βασιλική τυπογραφία, τοΰ Ταχυ

δρόμου ένεκα, προσμένων τή πέμπτη Μιχάλην τόν 

σρήν (;) τοΰ Roujoux, ός ήλίτεν αυτοπροσώπως, τοΰ 

σρή (;)  Μιχαήλ όίγοντος τά δύο ιππάρια. Δρόμος 

κάλλιστος έφιππος εις τόν ναόν Θησέως, τό Φιλοπάπ- 

που, τό ιερόν Διός τοΰ ’ Ολυμπίου. 'Η  Roujoux έν περι- 

πάτω.I

6 juillet. Έςέβην πρωί πάνυ όψόμενος τόν τε Γεννάδιον καί

Δρόσον Μανσόλαν, δώσων τό έπίλοιπον τών έπιστολών 

οίκοι δέ ειπον τώ Schubert οτι αναχωρήσω τή Κυριακή, 

καί έπέστειλα τώ Roujoux λέγων τό αύτό. 'Ο  Rangabé. 

Άγόρασις κτενιού. "Ρίζης. ’ Εμνήσ^Γην δέ περιπατεΐν, ή 

μάλλον έλίτεΐν εις τήν άκρόασιν τοΰ Βάμβα, μεταξύ 

τετάρτης καί πέμπτης. Καί τή έκτη έδείπνησα παρά 

τώ Prokesch, ό’ϋ'εν έξιών ήν παρά τώ Rudhart καί 

παρά τώ Ross. Καλλίστη κλίμαξ παρά τώ Prokesch
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έκ Πεντελικοΰ ΧίΪΓου, καί ή έκ Βιέννης σύζυγος χαριεστάτη 

είναι έφαίνετο.

7 juillet. Εις τάς επτά ωρας έλεύσονται τα ιππάρια του Rou-

joux, ή μάλλον περί όγδόην τόη ωραν ήν παρά Γενναδίω, 

Δρόσω Μανσόλα, ΓΡαγκαβή, Φωκίωνι ΓΡόκκε, Traiber, 

ύστερον μόνον άριστήσας. "Ο ράπτης Jarry. Roujoux. 

Οίκοι δ’ έπανήκων εύρον γράμμα του Βέϊχς καλοΰντός 

με σήμερον εις δεϊπνον παρά τω ρηγί, τή έβδομη καί 

τετάρτω. Δεϊπνον κάλλιστον έκεΐ, καί [διάλογος κάλλι- 

στος συν τή Βασιλίσση. ’Επάνοδος ξυν τω Βαβαρω. 

So ein Yiehvolzk. Ein ordentlicher Mensch.

8 juillet. Έμνήσ^Γην οτι αυτή τή ογδόη χρή είναι έν τφ

διδασκαλείο του Κοκώνη, καί τή έννάτη έν οικία τού 

Βλαχούτζη, οπου οι ιατροί καταγίνονται οΰκ έπίσταμαι 

εις τί. Γ0  Traiber ιατρός. Roujoux, Φωκίων Ροκκε. 

Έφρόντισα δέ καί των υποκαμίσων πέρι, Γενναδίου, 

Δρόσου Μανσόλα, Lagrenée, πιττακίων άναχωρήσεως, έν 

οις καί ο Βέϊχει. ΊΤ ’ Ελπίς. Τέλος δρόμος εις τούς 

σαράφιδας, άναχωρησις ξύν τε τω Γεωργίω καί τω Ross, 

καί άφιξις εις τ'ον Πειραιά, οπου μου έγέλασεν ο κατά

ρατος Πιτζώνης μή άναχωρών. [το άκρον τού χάρτου 

είναι έσχισμένον]...............παρά τω Βουδούρη.

9 juillet (dimanche). Γραφή των δέ παρά [τω Βουδούρη,

καί μετά μακρον περίπατον μεταξύ του τε Πειραιέως έξ

ένος μέρους, Μουνυχίας τε καί Φάληρού έκ τού άλλου,

άχρι ράχεως έν ή άνεμόμυλοι δύο, μεγίστη οργή κατά

τού καραβοκύρου Πιτζώνη μή κινούντος σήμερον το πρωί'.

Τέλος δ’ έν μεγίστη ά^υμία καί οργή έμισϊωσάμην το

τζερνίκιον ’ Ιωάννου Γενίτζη τού καπιτανίου, καί άριστή-
6
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σας ξύν τώ παλαιώ Γεωργίω Seumüller καί πιών Ναξιώ

τικο ν κρασί δυνατόν σφόδρα ον, έλύσαμεν περί μίαν. 

’ Ενάντιος δ άνεμος, καί τήν νύκτα βονάτζα ου μακράν 

της Φλέγας.

1 0  juillet. Κοιμηθείς επί του καταστρώματος είδον πρωί 

τδ Γαϊδουρονήσι καί τον "Αγιον Γεώργιον δ” Άρβωραν, 

όπου έγραψα τάδε πάΧιν έν μεγίστη άίτυμία, των ναυ

τών έρεττόντων άνά κράτος μ.έ τά κουπία. Τδ γατζό- 

πουλο- άνεμος ανοικτός- δρώμεν Ζείαν καί Θερμίαν. Μα- 

Χακίας δέ σχεδόν έπιγιγνομένης είσέβημεν εις τδ μπο- 

γάσι μεταξύ Ζείας καί Θερμίας περί έβδόμην ώραν της 

εσπέρας, του άνε'μου έκ νε'ου βολκού οντος καί ίκανώς 

δυνατού. Γράφοντος δε' μου ταύτα ήμεξτα πλησίον σφόδρα 

τής Ζείας. Ή  δέ Γύαρος καί r  2ύρα έφαίνετο, άλΧ’ 

έκ του μακράν σφόδρα.

1 1  juillet. ΈγερΪΓείς έν τώ πλοίω είδον ότι ήμεν πλησίον 

τής Γαιοσύρας, ε'τι μακράν τής 2ύρας, ήν εϊδομεν έφ’ 

δρίζοντος, βονάτζα, καί ήλασαν τα κουπία πάντες οΕ 

ναΰται, έξαιρέτως αυτός δ καπιτάνος ’ Ιωάννης Ίανίτζης 

καί δ Γεώργιος. "Ανεμος πάλιν γόρος τής νόσου- ή 

Βέρκα- πέτραι πράσιναι- άφιξις εις 2ύραν. ’ Οργή του 

Φαβρογνέτζε. Χίρως. ’Αποδημία έν Ταγκρέδω, ' οπου 

έδείπνησα.

12 juillet. "Υπνος ήδιστος, καί κατ’ άριστον διάλογος ξδν 

τώ ίατρώ- ήμείΓα δέ μεταξύ άκρωτηρίου αγίου ’Αγγέλου 

καί Κυϊτήρης. Ήρξάμην δ’ έγώ εύρε'Γήναι καΐτώς ήμην 

έν τώ πλοίω πρδ τού έμοΰ ξυμβεβηκότος, ευχαριστημένος 

άχρι τής σήμερον τώ ταξιδίω καί δρών πρδς τούτοις οτι 

ίάται τδ ποδάριον. Μετά δέ μεσημβρίαν, άνεμου έναν-
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τιωτάτου οντος καί σφοδρού, προβαίνομεν όμως, βλέποντες 

άπδ μακράν τά περί Άβαρινον δρη. Ήσαν δέ καί λόγοι 

οτι ίσως μείνωμεν έν ύγιονομείω ημέρας η'.

13 juillet. Γράφων ταύτα πρωΐ ήσΐτόμην ώς τινα άρχήν τού 

θαλασσίου κακού, άνευ δ’ έμετού ομως καί περαντικδν 

σφόδρα- ήν δέ μείτΓ ημών δ Λατινικός έπίσκοπος Σμύρ

νης, Γάλλος ών καί αύτδς, ξύν διακόνω- ήν δέ καί έπί 

τώ πλοίω λαζαριστής τις. Δρόμος διά τής άπειρου θα

λάσσης - αύ'ριον γάρ, ώς φασιν, έσόμε^α έν Μελίτη, 

κάντεύκεν όσον οΰπω έν Γαλλία. Χαίρω δ’ έγώ οτι έκ 

τής Ελλάδος άναφέρω αυτόν τον χρυσοΰν σταυρόν, άνευ 

πόνου τινός. Τήν δ’ εσπέραν σφόδρα κινούμενης τής 

θαλάσσης τμεΐτα άνά δεϊπνον, όμως έκά~ευδον καλώς. ' 

14 juillet. Πρωί βροχή καί πάλιν έμετδς, ώστ’ έμέ μή 

άριστήσαι άλλα μεΐναι έν τή κλίνη ή έπί τη κλίνη ώρας 

τινάς. Περί δέ μεσημβρίαν εϊδομεν τήν Μελίτην, τού 

άνέμου έ'τι σφοδροτάτου ό'ντος. Περί δέ δευτέραν ήράξα- 

μεν έν τώ τού ύγιειονομίου λιμένι τής Μελίτης, όπου 

ειπον ήμϊν ότι πολλών άνϊρώπων άποϊνησκόντων έκ τού 

χολερά άπειροι μέλλουσι φεύγειν έκ τής νήσου..........
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ΚΛ Η ΡΟ Ν Ο Μ ΙΑ Τ Ο Ν  Η Θ ΙΚ Ω Ν

Κ Α Ι Φ Υ Σ ΙΚ Ο Ν  ΙΙΑ Θ Ο Ν .

( 'Ο μ ιλ ία  I .  Ν. Λ εβαδέως έν τώ  ’Α δ η ν α ίω  κατά το 1866.)

Κυρίαι καί Κύριοι,

Διαλογιζόμενος τί έπρεπε νά λάβω ώς ϊέ μ α  της ομιλίας 

μου ικανόν νά τέρψη ένταύτώ καί νά ώφελήση, ένόμισα 

καλόν νά εξετάσω, αν τα σωματικά καί ψυχικά πλεονεκτή

ματα καί ελαττώματα, Ιδιαιτέρως δέ πο&η τινά φυσικά, ή 

ή^ικά, άναφαίνωνται αυτομάτως καί κατά τύχην, [ή μετα- 

δίδωνται κληρονομικώς άπδ των γονέων εις τά τέκνα, άπό 

των άνιόντων συγγενών άμέσων, ή πλαγίων είς τούς κατιόν- 

τας. Τοιαύτη θεωρία περίεργος καϊτ’ έαυτήν καί ώς προς 

ένα έκαστον, άποβαίνει ωφέλιμος καί προς δλόκληρον την 

κοινωνίαν, ώς άναγκάζουσα ημάς νά σκεπτώμεϊα, αν συμ- 

φέρη νά συνάπτωμεν συνοικέσια μείτ’ οιασδήποτε οίκογενείας 

άδιαφόρως, πριν άκριβώς έξετάσωμεν την φυσικήν καί ηβικήν 

των μελών αύτής κατάστασιν. Διότι γάμος γινόμενος διά 

μόνα τά χρήματα, ή άλλα πρόσκαιρα προσόντα, ή δώρα 

μάταια τής άστάτου τύχης, άποδεικνύει άνθρωπον ου μόνον 

άσύνετον, άλλά καί σκληροκάρδιον.

Πρίν λοιπόν κληρονομήσωμεν την περιουσίαν τών ήμετέ- 

ρων γονέων, κληρονομούμεν σχεδόν πάντοτε τά φυσικά αυτών 

προτερήματα ή ελαττώματα. ΓΗ μέν υλική κληρονομιά

άρχεται άμα εκείνων άποΐτανόντων, ή δέ φυσική καί ή^ική 

πραγματοποιείται άμα ημών γεννηΐτέντων. Καξτώς τώ οντι 

οί σπόροι τών φυτών μεταδίδουσιν είς τά έξ αυτών γεννώ- 

μενα νέα φυτά τούς αυτούς τύπους, τά αυτά άν^η καί 

φύλλα, το αύτό σχήμα, τούς αυτούς καρπούς, καί τάς 

αύτάς ποιότητας, μεταδίδονται καί τών ζώων οί χαρακτήρες 

άπό γενεάς είς γενεάν, άπο τής άπερχομένης είς τήν έπερχο- 

μένην. Τοιουτοτρόπως π. χ. ο δρομικος, δ ύποζύγιος, ο 

νωτοφόρος ίππος έχουσιν έκαστος ιδιαιτέρας τινάς ιδιότητας, 

άλλ’ αί διαφοραί αύται μεταβιβάζονται άκριβώς είς τούς πώ

λους. Ωσαύτως καί τών κυνών τά διάφορα ε’ίδη γεννώνται 

προς τούς γονείς αυτών ομοια, οιον ο μολοσσός, ο μελιταϊος, 

δ ιχνηλάτης, δ όρνώο^ήρας, δ ποιμενικός, δ οίκουρος, δ

λακωνικός κτλ.

’ Αλλ’ εκτός τών φυσικών ιδιωμάτων μεταδίδονται ομοίως 

καί τά τεχνητά αυτά, ή τυχαία συμβεβηκότα πολλάκις. 

Ούτω κύνες έχοντες κολοβήν την ουράν γεννώσι κύνας άλ

λους φέροντας τό αύτό τούτο ελάττωμα. Ό  έφευρέτης τού 

θερμομέτρου ΓΡεωμύρος είχε δύο εϊδη ορνίϊων, έξ ών ή μέν 

έφερεν άντί τεσσάρων πέντε δακτύλους, ή δέ έστερείτο ούρο- 

πυγίου- άλλ’ ή παρά φύσιν αΰτη άνωμαλία μετεβιβάζετο 

άπο γενεάς είς γενεάν διά τών ώών.

Καΐτώς τά φυσικά ελαττώματα ταύτα, μεταδίδονται άπό 

ζώου είς ζώον καί τά επίκτητα, ή έμφυτα πλεονεκτήματα. 

Ούτω τού κυνηγετικού κυνός τό σκυλάκιον γεννάται πολυ 

τών άλλων είς κυνηγίαν εύμαΐτέστερον καί τό πωλάριον δέ 

τού γεγυμνασμένου είς τον δρόμον ίππου κληρονομεί τού 

πατρός τό πλεονέκτημα τούτο, ή την προδιά'ΪΓεσιν είς αύτό. 

’ Αλλά κατά τον αύτόν τούτον γενικόν τής φύσεως νόμον
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μεταδίδονται άπδ γενεάς εις γενεάν καί του ανθρώπου ή 

ώραιότης, ή άσχημία, διάφορα σημεία του σώματος, οιον 

περκνώματα καί φακοί καί άκροχορδόνες καί r  ταχύτης 

των ποδών, καί ή δΰναμις των χειρών καί ή άνδρία, καί ή 

οξυδέρκεια καί ή όξυηκο'ία, καϊώ ς καί άλλα όμοια φυσικά 

ιδιώματα. Ούτω πάντες οί βασιλείς τής Γαλλίας, οι λεγό- 

μενοι Βουρβώνες, μέχρι τοΰ 1830 διεκρίνοντο κατά τδ σχήμα 

της γρυπής ρινός. Γ Υπήρχον δέ ποτε οίκογένειαι ολόκληροι 

έν ’ Γώμη λεγόμεναι nasones, είτε μεγαλόβρινες (μεγαλομύ- 

ται) καί labeones, είτε μεγαλόχειλοι.

Τδ αύτό τοΰτο έννοείται καί περί των έπικτητων ση

μείων. 2ώζεται είσέτι έν ’ Ιταλία οικογένεια λεγομένη lan

zada, r  lanzata δηλ. λογχωτή, ή λογχοφόρος. Διότι τά 

μέλη αυτής φέρουσιν έκ γενεττς έπί των νώτων σημείον 

λόγχης τυποϊτείσης ίσως κατ’ άρχάς προς ποινήν έπί τοΰ 

άρχηγοΰ τής οικογένειας ταύτης.

Γ Υπάρχουσιν έν τή φύσει ζώα φοβούμενα, ή άποφεύγοντα 

τδ φως της ημέρας. Εύρίσκεται δ’ ομοίως έν ’Αφρική καί 

ολόκληρος φυλή ανθρώπων Αευκαιίιόπων, οίτινες έ'χοντες 

λεύκάς καί ως μεταξώδεις τάς τρίχας, γαλακτώδες τδ 

δέρμα, κοκκίνην δε την κόρην τών οφθαλμών πάσχουσι τδ 

αύτδ τοΰτο πάΪΓος της φωτοφοβίας, λεγόμενον νυκταλωπία. 

Έγνώρισα δέ καί έγώ προ τριάκοντα πέντε ή'δη έτών έν Παρι- 

σίοις ’ Ιταλόν τινα τοιοΰτον. ’ Αλλ’ ή υπερβολική αΰτη ευαισθη

σία τής οράσεως μεταδίδοται εις τά τέκνα, καζτώς καί το 

έναντίον έλάττωμα, ή υπερβολική δηλ. άμβλύτης αύτής, ή 

ημεραλωπία, καΐτ’ ήν μόνον τήν ημέραν βλέπει ο άνθρωπος, 

ως αί κατοικίδιοι όρνιθες.

ΓΗ ομοιότης τών προγόνων διατηρείται έξαιρέτως έν ταϊς
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άριστοκρατικαϊς οίκογενείαις · ού μόνον διότι λείπουσιν οί 

συνήθεις κόποι καί αί κακοπά^ειαι, έξ ών πάσχει δπωσοΰν 

πάντοτε καί μεταβάλλεται τδ σώμα, αλλά διότι καί αί έπι- 

γαμίαι γίνονται πάντοτε μεταξύ συγγενών, ώστε διαμένει, ώς 

είπεΐν, καΪΓαρδν τδ γένος. Ούδέν άλλο σχεδόν διαιωνίζει τά 

φυσικά καί τζτικά έλαττώματα, δσον τά μεταξύ ομοφύλων 

καί μάλιστα συγγενών γινόμενα συνοικέσια. Διά τοΰτο έν 

τή νήσω "Υδρα επικρατεί σχεδόν ένδημικώς ή φΐέσις. Διά 

τοΰτο, έν ύ  τά άλλα έ'ΪΓνη σωματικώς τε καί ψυχικώς 

παρηλλάγησαν διά τής έπιμιξίας, οί Εβραίοι ως μηδέποτε 

λαμβάνοντες ετερογενείς γυναίκας διαμένουσι κατά τε τούς 

έξωτερικούς χαρακτήρας καί κατά τά ή'ΪΓη οποίοι πρδ αιώ

νων, ή μάλλον ανέκαθεν ήσαν. Διά τοΰτο δέ καί οί Τούρ

κοι, έ'ίνος Ταρταρικόν καί δύσμορφου κατ’ άρχάς, νυμφευό

μενοι ωραίας γυναίκας τής Κολχίδος, δηλ. Κερκέτιδας ή 

Κιρκασίας, μετεβλήΪΓησαν κατ’ ολίγον καί αυτοί εις ωραίους

άνδρας.
Κατ’ έξοχήν όμως διακρίνονται τά έΪΓνη τής Ευρώπης, 

τής ’ Αφρικής, τών έσχατιών τής Ά σίας καί τής ’ Αμερικής 

έκ τοΰ χρώματος· καξτότι οί μέν Ευρωπαίοι καί βορειασια- 

νοί ύπάρχουσι λευκοί, οί δέ ’ Αφρικανοί μαύροι, οί δέ ’ Αμερι

κανοί κόκκινοι, εϊτε χαλκόχροες, οί δέ νοτασιανοί, 2 ϊνες 

δηλ. καί Ίάπονες καί Αυστραλιανοί, κιτρινωποί, ή  έλαιό-

χροες.
Κληρονομοΰντες τήν δυνατήν ή άσζΓενή κράσιν τών γο

νέων, ή τών προγόνων, δηλ. τήν καλήν, ή κακήν κατάστασιν 

τών οργάνων τοΰ σώματος ήμών, ζώμεν κατά λόγον αύτής 

καί τινων άλλων περιστάσεων εις πολλά, ή όλίγα έτη. Διότι 

ή μέν μακροβιότης εύρίσκεται όπου συμπίπτουσιν εύρωστία
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σώματος κληρονομική, ψυχρόν κλίμα, λιτή δίαιτα, απλούς 

βίος, ήΐτική άπο&εια, άποχή ιατρικών καί φιλοπονία- ή δέ 

βραχυβιότης έξ εναντίας προε'ρχεται έκ της ασθενούς υγείας, 

τής μαλ^ακότητος, τών ηδονών, τής αργίας, ή ακινησίας, 

τών θλίψεων καί φροντίδων, τέλος τής χρήσεως ιατρικών, 

μάλιστα δέ τών άφαιμάξεων. Διά τούτο οί 'Ρωμαίοι έτι- 

μώρουν τά εγκλήματα τών στρατιωτών διά τής φλεβοτομίας, 

ώστε ο, τι εκείνοι ειχον ώς ποινήν, ημείς σήμερον μεταχειρι- 

ζόμεΐτα καταχρηστικώς ώς μέσον ίάσεως!! ’ Αλλά καί τά 

ιατρικά, είτε φάρμακα, πριν ίατρεύσωσι τήν φυσικήν νόσον, 

προξενούσι τεχνητήν άλλην, ήτις μόλις μετά πολύν χρόνον 

έξαλείφεται.

Διά τους είρημένους λόγους μακρόβιοι κυρίως εύρίσκονται 

μεταξύ τών χωρικών καί χειρωνάκτων καί ορεινών έν ταϊς 

βορείαις χώραις, ’ Αγγλία, Ίβερνία (’ Ιρλανδία), Δανία, Σουη

δία, Νορβεγία, Ρωσσία καί 2ιβηρία. 'Ο  ’ Ελβετός, φυσιολό

γος Χάλλερος συναβτροίσας χίλια παραδείγματα μακροβίων 

έκ διαφόρων τόπων, άναφέρει ώς Νέστορας τούτων, εϊτε 

έσχατογήρους Αον) χωρικόν εργάτην έκ τής αγγλικής κομη

τείας Schrop τόν Θωμάν Πάρε, άποϊανόντα τώ 1635 έν 

ηλικία 159 ετών. Β ον) Τόν ’ Ερρίκον Jenkins έκ τής κομη

τείας York άποίτανόντα τώ 1670 έν ηλικία 169, προσκλη- 

ϊέντα  δέ πρότερον εκατοντεσσαρακονταετή ώς μάρτυρα καί 

κολυμβώντα μέχρι τών τελευταίων αυτού ημερών. Γ '") Τόν 

έκ Τεμισβαρίου τής Ουγγαρίας Jean Rowin άποίτανόντα έν 

ηλικία 172 έτών τώ 1704. Δον) Τόν Πέτρον Ζόρσταν έκ 

τής αύτής πόλεως καί χώρας άπο^ανόντα τώ 1724 έν ηλι

κία 185 έτών.

’ Αλλά καί ο Γάλλος συγγραφεύς τού Galerie des Conteni-
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ρο^ ϊηε Charles Εβ^ηοοηΠ αναφέρει έργάτην γέροντα άπο- 

όΓανόντα 185 έτών, ούτινος ο μέν πατήρ έ'ζησεν 164 έτη, ό 

δέ πάππος 168, ή δέ κόρη 80. Ή  δέ 2ύνοδος τής 'Ρωσ- 

σίας έξέδωκε τώ 1727 κατάλογον μακροβίων τής χώρας 

ταύτης, ών τινες παρέτειναν τήν ζωήν μέχρις 180 έτών.

’ Αναφαίνονται όμως έκ διαλειμμάτων καί έν ταϊς με- 

σημβριναϊς χώραις μακρόβιοι. Ούτως έκ τής έπί τού αύτο- 

κράτορος Ούεσπεσιανού γενομένης άπογραφής τών υπηκόων 

τού 'Ρωμαϊκού κράτους ό Πλίνιος έξήγαγεν έν μέση τή 

’ Ιταλία ύπάρξαντας 124 μακροβίους μέχρις 140 καί 150 

έτών. ’ Ε κ  τούτων πάντων συμπεραίνομεν οτι ό άνθρω

πος δύναται νά διανύση στάδιον καί δύο ίσως ολοκλήρων 

αιώνων.

’ Αλλά τις άρά γε υπάρχει αληθώς ό ρ,έσος τής ζωής 

ορος κατά τήν έπιστήμην; 'Ο  Βυφφών νέλων νά συμπεράνη 

τούτο έκ τής συγκριτικής φυσιολογίας, παρετήρησεν οτι τινά 

οπωροφόρα δένδρα ζώσιν επτάκις τόσα έ'τη, οσα χρειάζονται 

έως ού αύξήσωσι καί έντελώς καρποφορήσωσιν ή περσική 

μηλέα (ροδακινία) π. χ. καί ή άρμενιακή (βαρυκοκκία) τε

λειοποιούνται περί τό 4°ν έ'τος· όίτεν διαρκοΰσιν επταπλάσια 

έ'τη, δηλ. 28, έάν μή ποτίζωνται καί κοπρίζωνται συχνάκις. 

Διότι ό'σω περιποιούμενα τά δένδρα, τόσω αυτά καί γη- 

ράσκουσι ταχύτερον. "Ο^εν τά άγρια, τά φέροντα όξινους 

καί στυφούς καρπούς ζώσι μακροβιώτερα, κα'~ώς καί οί μη 

περινάλποντες τό σώμα, άλλά κατά φύσιν ζώντες χωρικοί. 

Έ ξ  έναντίας τά φέροντα γλυκείς καί σαρκώδεις καρπούς 

ζώσιν όλιγώτερον τών φερόντων άχρείους καί μάλιστα φλοιώ

δεις, είτε κελυφώδεις, ώς τό κάστανον, τό κάρυον κτλ.

Έ κ  τούτων λοιπόν κρίνων ό Βυφφών πού μέν λέγει οτι
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επειδή δ άνθρωπος τελειοποιείται κατά τά όργανα περί τδ 

14 έτος, ζή επτάκις τόσα έτη δηλ. 98 ή 100, άλλ’ ενίοτε 

φθάνει καί εις πλειότερα δηλ. 200  ! , πού δέ οτι ή τελεία 

αυξησις γίνεται περί τα 16 ή 18 έτη, ώστε ή ζωή παρατεί- 

νεται εις τά 1 1 2  ή 126. Νεώτερος ομως φυσιολόγος, ο 

Φλουράνς, βεβαιών οτι τά έστά του άνκρώπου τελειοποιούν

ται καί συμφύονται περί τδ 2 0  έτος, πολλαπλασιάζει τδν 

άριξίμόν τούτον διά τού 5, καί ούτως εξάγει ώς κεφάλαιον 

της ζωής, ή με'σον όρον τού βίου τά 10 0  έτη* παραδέχεται 

ομως καί αύτδς ούχ ήττον ώς έκτακτον περίστασιν καί τα 

2 0 0 , ώστε συγχωνεύοντες την γνώμην άμφοτέρων τών σοφών 

τούτων νομίζομεν οτι πολλαπλασιαζομένων τών 20 διά τών 7 

γίνονται 140 έτη, ώς μέσος όρος τής ζωτς· άλλ’ δ άνθρω

πος δύναται σπανίως νά φΐτάση καί εις τά 20 0 .

Ζητείται ήδη να μάϊίωμεν, διατί ή άγία Γραφή λέγει 

ότι οι προ τού κατακλυσμού άνθρωποι έζων πολλούς αιώνας, 

δ Ά δά μ  π. χ. 930 έτη, δ δέ Μαθουσάλας 965 καί ούτω 

καθεξής περί τών άλλων; πρδς έξήγησιν τής διαφοράς ταύ- 

της αναγκαζόμενα νά παραδεχίτώμεν κατά τδν Γερμανόν 

Hensler ότι τά έτη τών προπατόρων εκείνων συνέκειντο έκ 

τριών μηνών μόνον, ώστε κατ’ αύτόν τδν υπολογισμόν συμπε- 

ραίνομεν ότι δ Μαθουσάλας έζησε τό y 4 τών 965, δηλ. 242 

έτη. Εύρίσκομεν τώ όντι ότι δ Διόδωρος, δ ΙΙλίνιος, δ Πλού

ταρχος (έν τώ Νουμά), δ Ούάβρων παρά Αακταντίω (In

stitut.), ο 2ουΐδας έν τή λέξει "Ηλιος, δ Αυγουστίνος έν τή 

Civitat. Dei, δ Κενσωρϊνος έν τώ De die natural., καί 

άλλοι συγγραφείς άναφέρουσιν ότι υπήρξαν έΪΓνη άρχαΐα 

ΤΤεωρούντα ώς έτος τδν ένα μήνα, δηλ. μίαν σεληνιακήν 

περίοδον, άλλα δέ τούς τρεις μήνας , ύστερον δέ άλλα τούς
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έξ. Μετά τον κατακλυσμόν όμως εύρίσκομεν ότι οι άνθρω

ποι έζων ώς άλλοι υστερόχρονοι αύτών, ή καί ήμών σύγχρο

νοι, δηλ. δ ’ Αβραάμ 175 έτη, δ ’ Ισαάκ 180, ο ’ Ιακώβ 140,

δ ’ Ιωσήφ 110, δ Μωύσής 120.
Πράγμα περίεργον ότι διανοητικώς μέν καί ήΐικώ ς ώς

έπί τδ πλεΐστον, κληρονομοΰσι μάλλον τά πρωτότοκα παιδία, 

ή  τά δευτερότοκα, διότι έγεννήξίησαν ίσως κατά τήν άκμήν 

τής άμοιβαίας συζυγικής άγάπης, σωματικώς δέ τά δευτε

ρότοκα ύπερέχουσι, γίνονται π. χ. ώραιότερα ή εύρωστότερα. 

Διότι κατά φυσικόν λόγον τελειοποιείται καί ή γένεσις διά 

τού χρόνου. Ούτω τών νεοσσίδων είτε νέων, ή μικρών ορνί

θων τά ώά γεννώνται μικρά, τών δέ άλλων όρνίξτων ’ μεγα- 

λήτερα. Τ ά  τέκνα γέροντος πατρδς καί νέας μητρός γεννών- 

ται πάντοτε άσΪΓενέστερα, καχεκτικά, αίμοβροϊδικά καί 

μελαγχολικά. Δυστυχής λοιπδν κατά τούτο δ νυμφευόμενος 

νέαν γυναίκα γέρων. ’Αλλά καί τά έξ άκολάστων καί κα

κοήθων γονέων προερχόμενα παιδία άποβαίνουσι κατά τό

σώμα καί τό πνεύμα άδύνατα.

Ε ις την σωματικήν λοιπόν καί διανοητικήν, ή ήΐπκήν 

μόρφωσιν τού παιδίου συνεισφέρουσιν άναλόγως καί δ άνήρ 

καί ή γυνή. Κα^ώς δέ όταν συγκεράσωμεν διάφορα υγρά, 

οίνον π. χ. καί ύδωρ, γάλα καί καφέν, τδ μίγμα κλίνει προς 

τό εν ή προς τό άλλο κατά λόγον τής ποσότητας, ή  τής 

ποιότητος, ούτως ύπερισχύει καί εις τήν φύσιν τού άνΪΓρώ- 

που ή σχετική έπιβροή, ή υπεροχή καί δύναμις σωματική, 

ή ψυχική (διανοητική) τού άνδρός, ή τής γυναικός.

Γεννώνται ένίοτε κατά πλεονασμόν παιδία έχοντα έξ 

δακτύλους, ή κατ’ έλλειψιν μόνον τέσσαρας, δύο δέ άδελφαί 

ειχον δακτύλους χωρίς ονύχων. Κ ατ’ έξαίρεσιν όμως τών



γενικών νόμων τής φύσεως γεννώνται ένίοτε καί τέρατα, δηλ. 

ολως άμορφα παιδία, αν καί οι γονείς αύτών ήσαν αρτιμε

λείς. ’Αναφαίνονται προσέτι έκ μακρών διαλειμμάτων καί 

δίδυμα τέρατα συγκεκολλημένα έκ τών πλευρών, έκ τοΰ 

όμφαλοΰ, έκ τής ράχεως, καί έ'χοντα κοινά τινα όργανα- ώς 

ή ΓΡίτα-Χριστίνα, δύο άδελφαί γεννηΪΓεισαι πρό τινων έτών 

έν Ευρώπη. "Επειτα υγιείς γονείς είδον παιδίον, άνευ ωλέ

νης καί κνήμης, δηλ. φέρον ήμίση τά άνω καί κάτω μέλη- 

έν τή πατρίδι μου πελωρία καί εύμορφος γυνή έγέννησεν 

υιόν πυγμαίον, δηλ. τέλειον μέν μέχρις όμφαλοΰ, έ'χοντα δέ 

τά κατώτερα μέλη ώς πενταετούς παιδίου. "Αλλοι τέλος πάν

των είδον τέσσαρα παιδία- έξ ών τό μέν πρώτον έχον τριών 

ποδών ύψος, σπανόν καί έπιληπτικόν- τό δέ δεύτερον έν ηλι

κία 2 1  έτών μέγα, εύηχες, ίσχυρογνώμον, δύστροπον τό δέ 

τρίτον έν ήλικία 16 έτών πυγμαίον, ήλίυιον, μογιλάλον- τό 

δέ τέταρτον, επταετή κόρην βωβήν, βλάκα καί έχουσαν τήν 

γλώσσαν έ'ξω τοΰ στόματος προκύπτουσαν.

Κα“ ώς ή γέννησις μεγαλοφυών καί έξοχων άνδρών προς 

κοινήν ωφέλειαν τής άνΐτρωπότητος θεωρείται ώς ευεργεσία 

τοΰ θεοΰ, ούτω καί ή ΰπαρξις τοιούτων δύσμορφων πλασμά

των φαίνεται αληθής δυστυχία έπιβαλλομένη ώς ποινή προς 

τούς γονείς, κρίμασιν, οις οίδε Κύριος. ΆγαΪΓη ομως τύχη 

τά ολως τερατοειδή παιδία σπανίως, ή μάλλον ουδέποτε πολ

λαπλασιάζοντας διότι ή ι/ύσις έπανέρχεται πάντοτε εις τούς 

συνήθεις τύπους, ο̂ Γεν προς καιρόν μόνον παρεξετράπη. Ούτω 

δέ ούτε ή ήμίονος τεκνογονεί, ώς γέννημα ετεροειδών ζώων, 

ίππου καί ό'νου, ούτε τά νόΪΓα πτηνά άνανεοΰνται, καζτώς

τά έκ τής άκαν^ίδος (καρδερίνας) καί σειρήνος (καναρι
νιού).
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"Ολον τουναντίον ό'μως συμβαίνει ώς πρός τά κληρονο

μικά φυσικά πάΪΓη- έπειδή αυτά από γενεάς εις γενεάν 

διαιωνίζονται, ούτω δέ καϊτιστώσι δυστυχείς ολοκλήρους οίκο- 

γενείας ώς σχεδόν άνίατα- τοιαΰτα δέ ύπάρχουσι τά εξής

1 ) τής κεφαλής, πληθώρα, άποπληξία, έπιληψία, φρενο- 

βλάβεια, βλακεία, υστερικοί σπασμοί (ύστερΐτις), υποχον

δρία.
2) τών αισθητηρίων, κώφωσις, έννεότης (κωφαλαλία), 

αμβλυωπία, άμαύρωσις, λεύκωμα, ύπόχυμα (καταρράκτης), 

ημεραλωπία (ώς τών ορν&ων), νυκταλωπία (ώς τής γλαυκός), 

βλεφαρίτις χρονική (ψωροφΪΓαλμία), πολύποδες, λαγωχειλία

(έσχισμένον δηλ. χείλος).

3) τοΰ στήϊτους, φυ'ίσις, άσΐτμα, περικαρδιϊτις, ανεύ

ρυσμα.
4) τής κοιλίας, σκίβρος, καρκίνος στομάχου καί ήπατος, 

φύματα (φζτίσις) έντέρων, έπιπλοϊτις, έντεροκήλη, αιμορροΐδες, 

έλμινζτες, ταινία, αιματουρία, ψάμμος, λιϊτίασις, διαβήτης, 

σκίρρος, καρκίνος καί πολύποδες μήτρας.

5 ) ττς ράχεως, ραχΐτις.

6) τών υγρών, ή τών άδένων, χοιράδες.

7 ) τών μυώνων, Ρευματισμός.

8) τών άρθρων, άρίτρίτισ, χώλωσις.

9 ) τοΰ δέρματος, λέπρα, έλεφαντίασις. Τά κληρονομικά 

πάΪΓη ταΰτα μεταδίδομαι καί άπό γονέων εις τέκνα- γεννών- 

ται ομως παιδία καί ά'λλα φέροντα μόνον τήν προδιάότεσιν 

εις τό πά^ος.
Μεταβιβάζομαι τά π ά ϊη  άμέσως άπό γενεάς εις γενεάν, 

ή έμφωλεύουσιν έν μια γενεά ή καί δύο γενεαΐς μένοντα 

κρύφια έπί πολλά έτη, ώς τά σπέρματα υποκάτω τής γής
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επί τινας μήνας πριν βλαστήσωσιν. Ούτω γεννώνται μέν 

φ^ισικά παιδία ε’κ φ^ισικών γονέων, γεννώνται όμως καί 

άλλα φέροντα μόνον τήν προδιάκεσιν εις το πάϊος, αυτό δέ 

τούτο αναφαίνεται, δοξτείσης περιστάσεως, όταν π. χ. περι- 

ψυγή, ή κρυώση ο άνθρωπος- άλλοτε δέ τό πά^ος άναζω- 

πυρεϊται ούχί άπό τού παιδίου αμέσως, άλλ’ έπί τού έγγόνου, 

ή καί δισέγγονου.

’Ενίοτε όμως μεταδίδεται καί τό πάϊτος όπερ άπεκτησα- 

μεν κατά τύχην ύστερον, μή έχοντες δηλ. αύτό έκ γενετής* 

ούτω π. χ. παραμόρφωσις δακτύλου έξηρξίρωμένου έκ παρω- 

νυχίδος (καλαγκαθιού ή τριγυρίστρας) καί κακώς κατηρτισμέ- 

νου μετεδόϊη εις τά παιδία.

Τ ά  γεννη^έντα έξ άφροδισιακών γονέων, καίτοι μή πάσχοντα 

άφροδισιακήν νόσον, φέρουσιν όμως χοιραδικήν δυσκρασίαν 

καί εις πολλάς άλλας νόσους προδια&εσιν.

Τό πάΪΓος ουτε οΕ γονείς, ούτε οι πάπποι κατ’ εύΪΓυγραμ- 

μίαν είχον, μετεδο'ΐτη όμως αύτό ούχ ήττον άπό τών ΪΓείων. 

Ούτως ύπάρχουσιν ήδη έν Ά κήναις βωβά δύο παιδία, άρσε- 

νικόν καί θηλυκόν υγιών γονέων, άλλ’ έχοντα ‘3'είον προς 

πατρός έννεόν, είτε κωφάλαλον.

’ Ενίοτε υγιών όντων άμφοτέρων τών γονέων εύρίσκονται 

χοιραδικά παιδία γενόμενα τοιαΰτα ώς έκ τής στενότητος 

καί υγρασίας τού τόπου. Ούτω τά παιδία έν 2αβανετία 

γεννώνται χοιραδικά καί φοξικέφαλα (σουβλικέφαλα), άλλά 

τών αύτών γονέων άλλα παιδία γεννηΐτέντα έν ύγιεινοΐς τό- 

ποις έχουσιν άκραν υγείαν.

"Εκαστον σχεδόν πάκος άναφαίνεται καϊτ’ ώρισμένον 

καιρόν, οιον αι χοιράδες περί τήν βρεφικήν, ή παιδικήν ηλι

κίαν, ή φϊτίσις άπό 16 μέχρι 30 έτών έν γένει, δ καρκίνος
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περί τό 40ί,ν ή 506ν έτος, ή  δέ άποπληξία καί μαλάκυνσις

τού έγκεφάλου περί τό γήρας.
Ά λ λ ά  καί τά ήΐτικά πάΪΓη, οιον ό ΪΓυμός, ο φθόνος, ή 

άκολασία, ή σκληρότης κτλ. μεταδίδονται καΐτώς τά φυσικά 

καί καΐτιστώσιν άθλιους τούς άνϊτρώπους. Τ ίς  άλλη τώ όντι 

δυστυχία γυναικός μεγαλειτέρα, ή τό νά έ'χη άνδρα θυμώδη, 

άσωτον, δόλιον, άσελγή κτλ.,· ’ Ολίγον άρά γε βλάπτονται καί 

άλλοι συγγενείς καί ξένοι καί ολόκληρος ή  κοινωνία έκ τών 

έχόντων τοιαΰτα πάΪΓη; πολλά έξ αύτών ύπάρχουσι βίαια 

καί ορμητικά, οΐον ή οργή, άλλα δέ ύπουλα καί άφανή, ώς

δ δόλος.
Πάντα τά πάΪΓη ταΰτα ύπάρχουσιν ίδέαι τού νοός μετα- 

ταβαλλόμεναι εις αίσθημα, ή  πάΪΌς· καυότι διά τών νεύ

ρων, ώς δι’ ήλεκτρικοΰ, ή τηλεγραφικού σύρματος ένεργούσιν 

άπό τού έγκεφάλου εις τά σπλάγχνα, έξ αύτών δέ διαδίδο- 

ται ή ένέργεια εις πάντα τά μέλη. Ούτω π. χ. μία ιδέα 

γεννά τήν λύπην, ήτις συσφίγγει τήν καρδίαν, περιστέλλει 

τάς άρτηρίας καί ούτω κιτρινίζει τό πρόσωπον καί τό δέρμα, 

βραδύνει ή καί έμποδίζει μέχρι τινός τήν κίνησιν τού αίμα

τος, άνοίγει τάς πηγάς τών δακρύων άλλ’ ή σφοδρά λύπη 

ένδέχεται καί αίφνίδιον θάνατον νά προξενήση διά τής στά

σεως τού αίματος εις τον εγκέφαλον, ή  δέ διαρκής καί 

παρατεταμένη φέρει καί αύτή εις τό αύτό άποτέλεσμα,

άλλά βαθμηδόν καί διά μαρασμού.
' Ομοίως μία ιδέα έκριπίζει τον ΪΓυμόν, όστις κινεί σπασμω-

δώς τήν καρδίαν, έπιταχύνει τήν κυκλοφορίαν τού αίματος,

σκοτίζει τούς οφθαλμούς, έξάπτει τό πρόσωπον, κλονίζει όλον

τό σώμα, δύναται δέ νά έπιφέρη καί άποπληξίαν, ρηγνυο-

μένων τών άρτηριών τού έγκεφάλου. Ά λλ’ αν καί τούτο μή
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συμβή, οΰχ ήττον δ βίυμός καταντά επικίνδυνος επαναλαμβα

νόμενος. Διότι καί ή καρδία καί τά αγγεία πλατυνόμενα 

σχηματίζουσιν είδος σάκκου (ανεύρυσμα) οπου λιμνάζει τδ 

αίμα, ωστε οταν αύτ'ος σπάση, ή διά την άκραν λεπτότητα 

των υμένων αυτού, η κατόπιν τινδς βίας, ορμής, ή μεγάλου 

ξϊυμού, τδ αίμα χύνεται εις την κεφαλήν, εις το στήθος, 

εις την κοιλίαν καί εύίτύς ε’πέρχεται δ θάνατος.

Τά ή^ικά ομως ταύτα πάβτη βλάπτουσιν ού μόνον σω

ματικός τον άνθρωπον, άλλα καί ψυχικός- Διότι τούς κατε- 

χομενους υπ’ αυτόν τιμωρεί δ Θεός καί ενταύβτα καί πολύ 

μάλλον ε’ν τό  άλλω κόσμω. Βλάπτουσιν ομως ταύτα ημάς 

καί κοινωνικός. Διότι έ θυμώδης, ό φθονερός, δ σκληρός 

γίνεται προς τούς άλλους μισητός καί αποτρόπαιος, ώς πα- 

ρεκτρεπόμενος δέ εις άδικους πράξεις παιδεύεται πολιτικός 

καί υπό τύν νόμων.

’ Ε ξ εναντίας τά ιλαρά πάξΓη, δηλ. ή χαρά, ή ελπίς, ή 

άμιλλα, ή άγαϊότης ένεργοΰσιν ώφελίμως έπί των σπλάγχνων, 

ωστε καί τό πρόσωπον φαιδρύνεται καί ή αναπνοή έκτελεί- 

ται ελεύθερα, ή δε κίνησις τού αίματος τακτική καί ή 

δρεξις οξύνεται καί δ'λον τό σόμα γίνεται έλαφρόν, άναλόγως 

δέ καί δ νούς άντιλαμβάνεται εύκολωτερον καί γεννά ευφυείς 

ιδέας.

Αι γυναίκες ε’ξεχουσι τύν άνδρύν κατά τάς άρετάς της 

καρδίας, δηλ. τήν αίδω, τήν φιλοστοργίαν, τήν συμπάθειαν, 

τήν θεοσέβειαν κτλ. οί άνδρες ομως υπερβαίνουσι τάς γυναί

κας κατά τά πλεονεκτήματα τής διανοίας.

Τ ά  χρήματα λαμβάνουσι διάφορα ονόματα κατά τήν 

διάφορον αυτών χρήσιν, ωστε ποτέ μέν λέγονται μισθός, ποτέ 

δέ τίμημα, άλλοτε δέ τελωνιον, ελεημοσύνη, ή ναύλος καί
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φόρος κτλ. άλλ’ ομοίως σχεδόν καί ο νους εις καί μόνος 

υπάρχων πάντοτε, ονομάζεται, ομως διαφόρως κατά τάς δια

φόρους περιστάσεις.

ΓΟπωσδτποτ’ αν έχη τό πράγμα, οί φιλόσοφοι ¿νόμισαν 

καλόν νά διαιρε'σωσιν αυτόν εις διαφόρους δυνάμεις, καΐτώς 

οί φυσικοί διαιροΰσι την μίαν ακτίνα εις πολλάς έχούσας 

διάφορα χρώματα. Τό πνεύμα ομως υπάρχει πάντοτε έν 

καί μόνον προερχόμενον εκ τής ψυχής, κα^ώς τό φως έκ 

τού ήλίου. Τρεις δέ κυρίως, νομίζω, ύπάρχουσιν αι δυνά

μεις αΰται τού νοός, ή άντίληψις, ή μνήμη καί τ σκε'ψις.

ΓΗ Ά ν τ ίλ η ψ ις  κ α Ά  ήν ε’ννοούμεν τό πράγμα ή ττν 

λέξιν, λέγεται άγχίνοια, ή ευφυΐα, οταν τύχη έκτακτος· εάν 

δέ ύπερβαίνη πολύ τά συνήθη ό'ρια, όνομάζεται φαντασία· 

αυτή διακρίνει πρό πάντων τους φιλολόγους, τούς ποιητάς, 

τους ζωγράφους, έν γένει δέ τούς καλλιτέχνας, καί άφορά 

μόνον τό π α ρόν, ή τό ένεσ τώ ς.

Ή  Μ νήμ η διαιρείται καί αύτη εις τρία, την μνήμην 

δηλ. των ονομάτων, την μνήμην των πραγμάτων καί την 

μνήμην των τόπων. 1ον) Τήν μνήμην των ονομάτων είχον 

κατ’ εξοχήν ο Καΐσαρ καί ο Θεμιστοκλής· διότι ήσπάζοντο 

σχεδόν πάντας τούς συμπολίτας αυτών έξ ονόματος. ’ Ο ’ Αν

τώνιος Μαλιαβέκης, έφορος τής Βιβλιοθήκης έν Φλωρεντία, 

ενθυμείτο τά ονόματα πάντων των συγγραφέων, των εκδο

τών καί τυπογράφων, έξ ων προήλβτον τά μ υριάριϊμα βιβλία, 

όσα περιεΐχεν ή δημ,όσιος αυτού βιβλιοθήκη, καβτώς καί τό 

έτος τής τυπώσεως. ’ Ο περίφημος ημών καί άοίδιμος Εερο- 

κήρυξ καί άρχιερεύς Μηνιάτης έδύνατο ν’ άπομνημονεύση τά 

ονόματα των στρατιωτών ολοκλήρου λόχου, άμ’ άκοΰσας

αύτά εκφωνούμενα, άνέφερε δ’ αύτά εύβτύς κατά σειράν
7
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άρχόμενος άπό των πρώτων ή άπό των τελευταίων άδιαφό- 

ρως. Η χαριεστάτη κόρη του Γερμανού συνταγματάρχου 

2 τελβάχ εν Έ λλάδι ζώντος είσέτι άπεμνημόνευεν ομοίως έν 

τω παρϊεναγωγείω τον κατάλογον εκατόν καί έπέκεινα κο- 

ρασίων, μηδαμώς αύτόν προμελετήσασα, μηδέ κατά τήν εν 

αύτώ των ονομάτων τάξιν προσπταίουσα. ’ Απ’ εναντίας των 

παραδειγμάτων τούτων έγνώρισά ποτε άνθρωπον άποβαλόντα 

διά μιας έκ της μνήμης αύτου τά ονόματα της συζύγου 

καί των τε'κνων, διά δέ τοΰτο κλαίοντα πικρώς· τοϋτό έστιν 

άπόδειξις ότι υπάρχει μέρος του εγκεφάλου, όπου εδρεύει ή 

μνήμη των ονομάτων, άλλο δέ διά την των τόπων, καί τρί

τον άλλο διά την των πραγμάτων ώστε όταν αυτό πάΪΓη 

έξ αποπληξίας, ή άλλης τινός άλλοιώσεως, άπόλλυται καί τό 

άντιστοιχοΰν της μνήμης είδος. 2ον) Τήν μνήμην των τό

πων έχει έκ φύσεως κατ’ έξοχήν ο κύων- διότι καί εις βα- 

ϊτύτατον δάσος είσχωρήσας ευρίσκει όπως έξέλΐτη τήν οδόν, 

ό^εν είσήλ^εν. Υπάρχουσι δέ καί άνθρωποι πολλοί έχοντες 

το αυτό τοΰτο προτε'ρημα, καϊτώς τουναντίον καί άλλοι περι- 

πλανώμενοι ως έντός λαβυρίνθου, μττε την έξοδον ευκόλως 

εύρίσκοντες έκ μεγάλης τινός οικίας. 3°') Τήν μνήμην των 

πραγμάτων είχεν εις ΰπέρτατον βαθμόν δ αοίδιμος μοναχός 

τοΰ άγίου ’Όρους καί πολυγράφος Νικόδημος- διότι άπολέ- 

σας έκ της σκήτης αΰτοΰ βιβλίον δεδανεισμένον έκ τής 

βιβλιοθήκης τινός μοναστηριού, έπειδή άπητείτο έπιμόνως ύπ’ 

αύτης, έδοκίμασε νά ύπαγορεύση αυτό από μνήμης- μετά 

τινα δέ χρόνον συγκρώέν τό χειρόγραφον έκεϊνο προς άλλο 

πρωτότυπον, εύρεση κατά πάντα, ως λέγεται, όμοιον. Υπάρχει 

ίσως καί σήμερον έν Γαλλία στρατηγός ο Φεζεζάκ δυνάμε- 

νος νά άπομνημονεύση ολοκλήρους λόγους τοΰ Μασιλλιώνος

—  98 —

καί άλλων συγγραφέων. Ό  μοικαρίτης ιατρός καί γερου

σιαστής Καλογερόπουλος έν Ά ϊή ν α ις  άπήγγελλεν από στό

ματος μακροτάτας σειράς στίχων καί τεμάχια λόγων ελληνικών, 

ή έκκλησιαστικών έντυπωϊτέντων έν τή μνήμη αυτοΰ έκ 

παιδικής ηλικίας. Ά λλά  πάντας τούτους ύπερέβησαν δ ’ Ιτα

λός άριστοκράτης Πίκ Δεμιρανδόλ, όστις έν ηλικία 18 έτών 

έγίνωσκεν 22  γλώσσας, πολΰ δέ μάλλον ο τεράστιος Καρδι- 

νάλις Μεζοφάντης (όστις άπέϊανε πρό τινων έτών) λαλών καί 

γράφων 78 γλώσσας, ή κατ’ άλλους 50! "Οΐτεν καί ζώσα 

πεντηκοστή έπωνομάσΪΓη. Ή  μνήμη προδήλως άποβλέπει εις 

το παρελθόν διότι ένΪΓυμούμεί'α όσα ήδη είδομεν, ή ήκού- 

σαμεν καί έμάΪΓομεν. Ή  2 κ έ ψ ις  τό άνάπαλιν καταγίνεται 

εις τό 'μέλλον καθότι έκ των παρόντων καί παρελθόντων 

συνάγει συμπεράσματα περί τοΰ μέλλοντος, δηλ. τί πρέπει 

εις τό εξής περί τίνος πράγματος νά φρονώμεν, νά εΐπωμεν, 

νά πράξωμεν, χαρακτηρίζει δέ αυτή μάλιστα τούς βαρείς 

γεωμέτρας καί έξοχους πολιτικούς.

Ούτως αί τρεις αΰται δυνάμεις κατέλαβον τά τρία τοΰ 

χρόνου βασίλεια, δηλ. τό παρελθόν ή μνήμη, τό παρόν ή 

άντίληψις, καί τό μέλλον ή σκέψις.

Ύπάρχουσιν ολόκληροι οίκογένειαι, όπου ό νοΰς εύρίσκεται 

λίαν περιωρισμένος, υπάρχουσι δέ καί άλλαι διακρινόμεναι 

κατά την υπεροχήν αύτοΰ.

Βεβαίως έκ τών μεγάλων άνδρών σπανίως γεννώνται άλλοι 

έκείνων άξιοι. Λιότι οί έξοχοι ύπάρχουσιν ώς τυχαία φαινό

μενα. Ή  φύσις αγωνίζεται τρόπον τινά καί κόπια επί 

πολύν χρόνον προς κατασκευήν τούτων. "Επειτα δημιουργή- 

σασα αυτούς φαίνεται ώς άναπαυομένη προς καιρόν,

ώστε μόλις μετά δύο καί τρεις γενεάς αναφαίνεται πά-
7*
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λιν έξοχός τις άλλος άνήρ, τού πρώτου εκείνου όντως 

άξιος.

Ούτω τού μεγάλου Ναπολε'οντος ο υιός δούξ άβ ΙΙβϊβίαΠ 

ήτο κοινός τις νέος καί μάλλον εύήϊης, ή πνευματώδης, κα- 

ϋτώς καί του Κρομβέλλου ό 'Ριχάρδος καί του Δ' ’ Ερρίκου 

καί τοΰ ΙΔ' Λουδοβίκου καί του Άδισσώνος καί τού Σεκσπή- 

ρου οι υιοί, καί τοΰ Μίλτωνος αι θυγατέρες καί τοΰ Μάρκου 

Αύρηλίου ο Κόμμοδος ή σαν ευτελείς καί κοινοί όντως άνθρω

ποι. 'Ο  τρίτος ομως Ναπολέων άνεδείχίτη κατά πάντα τοΰ 

πρώτου άξιος· αν μή καί ύπερέβη ίσως αυτόν κατά την 

πολιτικήν ωστε βλέπομεν προφανώς έκ] τούτου οτι τά προ

τερήματα καί τά έλαττώματα μεταβαίνουσι καί έκ τών 

πλαγίων συγγενών, τών ξτείων δηλ. προς τους άνεψιούς.

Έξετάζοντες ή'δη την εθνικήν ημών ιστορίαν εύρίσκομεν 

ότι ό Περικλτς είχεν υιόν ολως άσημον τον Ξάνκίππον, ή 

Πάραλον, ό ’ Αριστείδης τον άχρεΐον· Λυσίμαχον, ό Θουκυδί

δης τον μωρόν Στέφανον, ή Μιλήσιον, ό δέ Σωκράτης τόν 

άΐτλιον Δαμπροκλέα, καί ούτω καθεξής.

Δυστυχώς έκ τών ήμετέρων προγόνων μόνον τόν Κίμωνα 

ενθυμούμαι άξιον τοΰ πατρός Μιλτιάδου, καί τόν Λάμαχον, 

πολύ ομως κατώτερον τοΰ Ηενοφώντος υιόν. Ά λ λ ’ έκ τών 

'Ρωμαίων ευρίσκω πολλούς, τόν Μάρκον Κάτωνα π. χ. άξιον 

τοΰ ΐτείου Πορκίου Κάτωνος, τόν Πούβλιον Αιμίλιον Σ κι- 

πίωνα Β ον Αφρικανόν υιόν τοΰ Παύλου Αιμίλιου, τόν νεώτε- 

ρον Πλίνιον άξιον καί αύτόν τοΰ πρεσβυτέρου Πλινίου τοΰ 

ΪΓείου αύτοΰ, καί τόν αύτοκράτορα Τίτον άξιον τοΰ πατρός 

Ούεσπεσιανοΰ.

Τ ά  διανοητικά προτερήματα βοηΪΓοΰνται μέν υπό τών 

αισθητηρίων καί της γενικής υγείας τών μελών άλλ’ ούδα-
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μώς έξ αύτών λαμβάνουσι ττν ύπαρξιν. Διότι πολλοί κω

φοί καί τυφλοί εύρίσκονται πνευματωδέστατοι. Τινές μά

λιστα λορδοί, άνάπηροι, φιλάσθενοι καί κωφάλαλοι, ύπερβαί- 

νουσι κατά τήν νοημ,οσύνην καί εύφυίαν πολλούς υγιείς 

λαλοΰντας καί άκούοντας. ’ Εν γένει 'όμως, μιάς αίσΐτήσεως 

έκλιπούσης, ένισχύονται αί άλλαι καί ο νοΰς οξύνεται. Ούτω 

τυφλός ήτο άπό 5 έτών ό περίφημος ’Αλεξανδρινός φιλολό- 

γος Δίδυμος, τυφλός άπό 29 έτών ο μέγας μαθηματικός 

καί άστρονόμος καί φυσικός Εύ'λερος, συγγράψας 46 ολους 

τόμους, τυφλός άπό τοΰ πρώτου έτους (!) ό "Αγγλος Σών- 

δερσων (1737) μαΐτών πολλάς γλώσσας, καί τά μαθηματικά 

δέ έν πανεπιστημείω διδάσκων, καί άόμματος αύτός παριστά- 

νων προς τούς άκροατάς τάς ιδιότητας τοΰ φωτός! τυφλός 

έζησεν ό διδάσκαλος τοΰ Κικέρωνος Διόδοτος παραδιδούς τοϊς 

μαίτηταΐς τήν γεωμετρίαν, τυφλός έκ γενετής ο ’ Ιταλός 

ποιητής Σκαπινέλλης έδίδασκε τήν ρητορικήν έν Πείση καί 

Βονωνία, τυφλός νέος τις Ψαβριανός έμαότε τήν γαλλικήν έν 

Πειραιεΐ καί Σύρω- τυφλός σχεδόν διδάσκει τήν ελληνικήν 

φιλολογίαν έν τή ξτεολογική σχολή τής Χάλκης καί ό Ταν- 

ταλίδης.

Ό  νοΰς έρε^ίζεται καί ζωογονείται έκ τών ιλαρών πα- 

ζιών τής χαράς, τής άμίλλης, τής έλπίδος, καΐτως σκοτίζε

ται υπό τών κατηφών τοΰ ΪΓυμοΰ, τοΰ φόβου, τής λύπης. 

Ύπάρχουσιν ομως άνθρωποι μηδεμίαν άνάγκην βοηθημάτων 

έξωτερικών έχοντες· οι τοιοΰτοι μάλιστα άγαπώσι τήν έρη- 

μίαν. Διότι έκεϊ έπινοοΰσι καί έφευρίσκουσιν υπό τής φύσεως 

αύτής έμπνεόμενοι. Ούτω μακράν τοΰ θορύβου τών πόλεων 

γεννώνται αί κυβερνώσαι τόν κόσμον ίδέαι. Μακράν τής 

'Ρώμης έμελέτα τήν νομοθεσίαν αύτής ο Νουμάς· έν τη
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έπαύλει της Κομπιέννης καί τού αγίου Κλαυδίου ο Γ '. 

Ναπολέων σκέπτεται οσα συντείνουσιν εις την ευημερίαν ττς 

Γαλλίας καί τήν ειρήνην της Ευρώπης.

Μόνον οί κοινοί άνθρωποι έχουσιν ανάγκην άλλων ανθρώ

πων, όμοιάζοντες κατά τούτο προς τούς ύποκριτάς, οιτινες 

άνευ σκηνής καί θεατών καί θεάτρου ούδέν σημαίνουσι. Διά 

τούτο οί όντως μεγαλοφυείς άνθρωποι γίνονται συντξΓως κα- 

τηφεΐς καί σχεδόν των άλλων ολίγωροι.

Μή φαντασξτώμεν ομως οτι κληρονομούνται μόνον τά 

πλεονεκτήματα. Διότι καϊώς μεταξύ των άκανθων καί 

αγρίων χόρτων φύονται ενίοτε ευώδη άνϋη, ούτως οί μεγα

λοφυείς άνδρες πολιτικοί καί νομοίτέται καί στρατηγοί καί 

φιλόσοφοι πρωτότυποι, έκ ταπεινών καί τυχαίων άνίόρώπων, 

μάλιστα δέ χωρικών ως επί τό πλείστον προήλίτον. ’ Ο ενδο

ξότατος φιλολόγος καί μαξτηματικός καί φυσικός καί νομι

κός τής ’Αγγλίας Lord Brougham έξέδωκεν ολόκληρον 

βιβΧίον εις δύο τόμους, έν ω έξιστορών τά ξταύματα τής 

έπιμελείας, φέρει ως έπί σκηνής πλήθος διασήμων άνδρών 

κατά διάφορα είδη, οιτινες έξ ευτελών γονέων γεννηβτέντες, 

ή πάντη ταπεινής όντες καταγωγής καί εαυτούς έδόξασαν 

καί τήν ανθρωπότητα ολην παντοιοτρόπως ωφέλησαν.

Κατά δυστυχίαν όμως ή μεγαλοφυΐα, ως ήδη εΐδομεν, 

γεννάται καί αποθνήσκει έν τή αύτή γενεά, μόνον δέ ή 

δόξα αύτής μεταδίδοται όπωσούν προς τούς άπογόνους, κα- 

β?ώς άντανακλάται τό φώς τής σελήνης, αλλά πάντοτε 

άμυδρόν καί κατάψυχρον. Μόλις δέ μετά μίαν, ή δύο, καί 

τρεϊς γενεάς άναφαίνεται νέος τις άλλος άνήρ έπιφανής. 

Πώς έξέλιπεν ούτως ή άρετή, ό νούς, ή άνδρία, ή υπεροχή 

έν γένει; Κ αϊώ ς έκλείπουσιν αί πηγαί τών ύδάτων καί
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βυίίιζόμεναι υπό τήν γήν άναβρύουσιν ύστερον εις μακραν 

άπόστασιν!

Άνακεφαλαιούντες ήδη τά είρημένα προστβεμεν ώς έπι- 

μύΪΓιον τού λόγου, ότι τά κληρονομικά πλεονεκτήματα τελειο

ποιούνται διά τής έξασκήσεως, τής τέχνης, τής έπιμελείας, 

τής μελέτης καί πολλών άλλων τρόπων, καξτύς τελειοποιείται 

ή φυσική ώραιότης τών γυναικών, ήτις μένουσα έν τοϊς χω- 

ρίοις άκατέργαστος, ώς ό άδάμας περικεκαλυμμένος υπό 

αμμώδους ή λιθώδους υλης, καθαρίζεται καί τελειοποιείται 

έν τή πόλει διά τής κομψότητος καί τής εύαρέστου συμπε

ριφοράς, ώστε λάμπει τότε καί ακτινοβολεί ξτέλγουσα καί τά 

όμματα καί τήν καρδίαν. "Οβτεν οφείλομεν προς τά έμφυτα 

χαρίσματα πάσαν τήν ένδεχομένην προσοχήν καί περιποίησιν. 

Οί ναύται γίνονται οξυδερκέστατοι, ώς συνεχώς βλέποντες 

άπό τών κεραιών εις τάς έσχατιάς τού όρίζοντος, καίτώς καί 

οί ποιμένες άπό τής κορυφής τών έρέων, οί μουσικοί οξύ- 

νουσι τήν άκοήν διά τής έπαναλήψεως τών μελών, οί δέ 

άςτληταί αύξάνουσι τάς φυσικάς αυτών δυνάμεις διά συχνών 

γυμνασίων.

Τ ά  φυσικά ελαττώματα έξ έναντίας σμικρύνονται, ή 

όπωσούν μετριάζονται καί διορξτούνται, οταν καταβάλωμεν 

πάσαν τήν δέουσαν επιμέλειαν. ’’Αν π. χ. πρόκηται περί 

κληρονομικής εις φϊτίσιν προδιαΐτέσεως, ή φρόνησις παραγγέλ- 

λει νά προφυλάττωμεν τούς πνεύμονας άπό τού ψυχρού άέρος, 

νά κατοικώμεν άντί τών βουνωδών καί υψηλών τόπων, οπου 

ή άναπνοή έκτελεΐται ταχεία καί δύσκολος, χαμηλούς καί 

παραλίους καί μεσημβρινούς, μάλιστα δέ νήσους, νά μεταβώ- 

μεν, εί δυνατόν, καί εις ότερμοτέραν χώραν, οια ή Αίγυπτος, 

ή νήσος Μαδέρα, ή Μελίτη καί ή παραθαλάσσιος πόλις τής
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’ Ιταλίας Νίκαια, νά άναπνέωμεν άκαταπαύστως ατμούς 

ύγροπίσσης άναδιδομένους έξ άγγείων έντός τοΰ δωματίου 

κειμένων, νά γυμνάζωμεν μάλιστα κατ’ ολίγον τά αναπνευ

στικά όργανα διά τοΰ μέλους καί των εμπνεύσεων οργάνων 

τής μουσικής. Διότι ταΰτα ένδυναμοΰντα τούς πνεύμονας 

έμποδίζουσι τήν έν τώ σώματι αυτών γένεσιν καί άνάπτυξιν 

των φυμάτων, ασβεστώδους ύλης έν σχήματι μικρών κόκ

κων ή όγκων έπισωρευομένης κατά διάφορα αύτοΰ μέρη.

Ά λ λ ’ άναλόγως καί τά ή ϊικ ά  έλαττώματα ή παντελώς 

έξαλείφομεν, ή τουλάχιστον κολάζομεν καί συγκαλύπτομεν 

διά τής καλής άνατροφής, τής θρησκείας, τών αρμοδίων 

συμβουλών καί παραδειγμάτων, ένίοτε δέ καί τής καταλλή

λου καί έγκαιρου ποινής. Ταΰτα τώ όντι καί άλλά τοιαΰτα 

ποιοΰντες άπο τών παιδικών αύτών χρόνων προλαμβάνομεν 

τά αποτελέσματα τής ϊτλιβεράς κληρονομιάς τών φυσικών 

καί έπικτήτων έλαττωμάτων. Διότι τά σφάλματα ή τά 

π ά ϊη  τών προγόνων άποβαίνουσι καί προς τούς άπογόνους 

ολέθρια. Τοΰτο κυρίως σημαίνουσι τά γραφικά έκεΐνα ρητά· 

,,’ Αμαρτίαι γονέων παιδεΰουσι τέκνα“ καί ,,οί πατέρες έφα- 

γον όμφακας, καί οί οδόντες τών τέκνων αίμωδίασαν“ .
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Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Α 2 Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Π Ο ΙΗ Μ ΑΤΑ.

Φίλε Μαρίνε,

Τήν φιλόκαλον αίτησίν σου έκπληρών έγκλείω σοι ωδε 

πέντε ποιημάτια, ών τά μέν τρία πρώτα, τό Χ ελιδ ό ν ε ιο ν  

ασμα, τό τής Π ε ρ π ε ρ ία ς  καί ή ’Ρ  ωμά να , είσί δημοτικά 

παλαιά μέχρι καί νΰν πολλαχοΰ τής Θεσσαλίας, ίσως δέ καί 

άλλαχοΰ, έν καιροΐς ώρισμένοις άδόμενα, ώς είρήσεται κατω

τέρω. ’Άγνωστοι δ’ οί ποιήσαντες αύτά, ώσπερ καί τών 

πλείστων δημοτικών ασμάτων, τών άριστα τήν φύσιν είκονι- 

ζόντων καί δικαιότατα ταύτης αυτής τής καλλιτόκου φύσεως 

γνησίων γεννημάτων δυναμένων όνομασίτήναι. Τούτων δ’ ουν 

τά δύω πρώτα παρασχών ποτε τω Γερμανω Θεοδώρω Κίνδω 

(Th. Kind) ούκ οίδ’ ό, τι πα^ών ή γοΰν ό, τι μαϊών ο άνήρ, 

έξέδωκεν αύτά τώ 1833 έν Λειψία μετ’ άλλων τινών “ Τ ρ α 

γω διώ ν τ ή ς  νέα ς Ε λ λ ά δ ο ς “  (σελ. 12 καί 13) όλως 

έξηλλαγμένα καί εις άφόρητον ά^ρυίτμίαν παρεφίταρμένα. 

Το δέ τέταρτον, α π ο χ α ιρ ε τ ισ μ ό ς , τοΰ Παναγιωτάκη Μου- 

ρούζη, υίοΰ Κωνσταντίνου (τοΰ πρώτου έκ τής οικίας τών 

Μουρουζών ήγεμονεύσαντος, έπιφανεστάτου διά τάς έξοχους 

ήγεμονικάς άρετάς καί τήν ποικίλην παιδείαν, ώς έσημειώ- 

σατο ό κλεινός Yilloison έν Prolegom. εις ’ Ομήρου Ίλιάδ. 

pag. X L Y I), έστίν έπίχαρις στόνος, άτΛπλέοντος έκ τής 

προσφιλοΰς Σμύρνης εις τήν αιχμάλωτον βασιλίδα τών πό-



λέων, έ'νξτα μετ’ ού πολύ (τώ 1812) καί αυτός άπεκεφα- 

λίσ̂ Γη μετά τήν έν Σούμλα φονοκτονίαν τοΰ πολλάς καί 

μεγάλας ευεργεσίας καί κοινώς καί ιδίως εις ολον το ελλη

νικόν γένος διασπείραντος άδελφοΰ Δημητρίου τοΰ μεγάλου 

Διερμηνέως, ώς έπίτροπος ών τοΰ αύταδέλφου. Ή ν δέ καί 

οΰτος ού] μόνον της φιλάνθρωπου πολιτικής συνετώτατος 

κοσμήτωρ, άλλά καί τών Μουσών προστάτης τε καί θιασώ

της· καί κατέλιπεν δ άοίδιμος πολλά της μεμουσωμένης 

αύτοΰ διάνοίας καλά έ'κγονα, έν οίς καί μετάφρασιν τής τοΰ 

'Ρακίνα Φαίδρας· ,,συνανεστρέφετο γάρ δ άνήρ μετά τών 

Μουσών συχνάκις ποιών, στιχουργών, ίστορών“ , ώς δ ήμέτε- 

ρος είπε πατήρ πανηγυρικώς έξεικονίσας τάς άρετάς αύτοΰ 

(Βλ. Λόγ. έκκλησιαστικ. σελ. 96), ας προσηκόντως μέν έξύμνη- 

σεν δ πολυμαθής τής τοΰ Γολσμίξτ ιστορίας τής Ελλάδος 

μεταφραστής Δ. ’Αλεξανδρίδης έν τή άφιερωτική προσφωνή

σει, κατανυκτικώς δ’ έζτρήνησεν δ μακαρίτης Φωτεινός την 

εις τό Πανελλήνιον έπισυμ,βάσαν μεγάλην ζημίαν έκ τής 

Σουλτανικής ταύτης γενναιοδωρίας τών κοσμημάτων τοΰ 

κράτους αύτοΰ (βλ. ιστορίαν τής πάλαι Δακίας κτλ. Τόμ. 

Β. σέλ. 560). Τό δέ τελευταΐον, τό έπιγεγραμμένον'Ρυ ά- 

κ ιο ν , προσεσημείωται είδύλλιον Στατήρα ίατροΰ, περί ού 

δυστυχώς ούδέν τέως ήδυνήΪΓην πλέον μαΐτείν. Καί ταΰτα 

μέν ούτως. Έφείσξϊω δέ μοι μικρά περί τών δημοτικών 

διαλαβεϊν. Τό μέν ούν χελιδόνειον ή χελιδόνισμα, ομοιον έν 

πλείστοις ον προς τό παρ’ Ά ϊη ν α ίω  (Δειπνοσ. Η. σελ. 360) 

χελιδονίζειν τών έν 'Ρόδω Αινδίων, ώς καί δ ήμέτερος πα

τήρ είπέ που (Περί προφοράς τής Έλλην. γλώσ. σελ. 356), 

αδεται κατά ττν’ πρώτην Μαρτίου πρωΐ υπό παίδων εις δι

δασκάλου φοιτώντων, καί φερόντων χελιδόνα τε ξυλίνην καί
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δέσμας χόρτων. Ήνόμασται δέ ούτω προφανώς παρά τάς 

χελιδόνας, α'ί τότε συνήθως έπιφαίνονται. Τό δέ τής Περ- 

περίας κατά τόν ’ Απρίλιον συνήθως, οταν μή βρέχη, κατά 

τόν εξής τρόπον. Παΐς ϊαλοϊς δένδρων καί χόρτοις άπο 

κεφαλής μέχρι ποδών περιβεβλημένος περιέρχεται τάς οικίας 

σύν άλλοις αδουσι τό άσμα, καί χορεύει περικλυζόμενος υπό 

τοΰ βουλομένου ύδατι έξ υδρίας. Καλείται δέ ούτος περπε- 

ρία (περπεριά, περπερίνα, περπερούνα καί περπερίτσα) ίσως 

έκ τοΰ περφερία, άντί περιφερία, περιφέρεια διά τήν περι

φέρειαν καί πλάνην τών άγυρτών τούτων άοιδίσκων. Παρά 

Ηροδότω γοΰν (Δ. 33) περφερέες ή περιφερέες (περιφερείς) 

καί παρ’ Ήσυχίω Πέρφερες, οί, ονομάζονται οι εις Δήλον 

τάς ύπερβορείους παρθένους όδηγήσαντες. Φαίνεται δ’ άρ- 

χαίον όν τό έ’ΪΓίμον τοΰτο. Καί παρά τοίς Σέρβοις δέ κρα

τεί ταύτό έ'ττιμον υπό νεανίδων τελούμενου, "ίδιον άδουσών 

άσμα καί τής οίκοδεσποίνης κατακλυζούσης την χορεύουσαν 

(Βλ. 'Ράγκε Ή  έπανάστασις τής Σερβίας σελ. 21, έν ’ Αΐΐή- 

ναις, 1862). Πολλά δέ καί άλλα έ'ξτιμα ελληνικά άπαντώ- 

σιν, ού μόνον παρά τοίς Σέρβοις, άλλά καί παρά τοίς 

'Ρώσσοις, ,,μείναντα, ώς δ ήμέτερος πατήρ είπε (Περί συγ

γένειας εής Σλαβονορωσ. γλώσ. τόμ. Α. σελ. Ο Ι.II) εις 

άμφότερα τά έ'ΪΓνη ώς έκ τής πρώτης αύτών δμοφυοΰς γενέ- 

σεως καί καταγωγής κοιναί τε εκφράσεις έννοιών καί παϊτών 

καί παρόμοιοι τρόποι τοΰ συλλογίζεσ^αι “ . Πρόσ^ες δ’ οτι 

έν Θεσσαλία τάς έκ τών βομβυκίων τοΰ μεταξοσκώληκος 

έκδυούσας ψυχάς περπέρια καλοΰσι καί περπερίνας τάς ΐίη- 

λείας· καί παροιμία δ’ έπί τών καταβεβρεγμένων λέγεται 

>,έ'γινε π ερπ εριά .“  Ή  δέ 'Ρ ω μ ά ν α  αδεται κατά τήν 

πρώτην τοΰ Μαίου υπό νεανίδων έξερχομένων εις τούς άγρούς
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καί χορευουσών περί μίαν τινά ποικίλους κόσμους περιβεβλη- 

μένην, έν οίς πλεονάζουσιν οί χρυσοί καί άργυροί γυναικείοι 

ζωστήρες, καί αύτη καλείται ’ Ρωμάνα. Μετ’ αυτής δ’ έπα- 

νελίτούσαι οΐκαδε ποιούνται καί τον κληδονισμόν. Καί ταύτα 

μέν περί τούτων. 2 ύ δέ, φίλε, ειτι εΰροις έν αύτοΐς καί

τοΐς ύφ’ έκαστον τών ασμάτων ύποσεσημειωμένοις προς σα

φήνειαν, παρά^ου τοΐς άναγνώσταις τού καλού σου Ημερο

λογίου, έν ω είίε  άναγράψαις καί τής τριποΐτήτου μητρός 

τού πρωταϊτλητού τής ’ Ελληνικής παλιγγενεσίας ’ Ρήγα τήν

τ'δη ύποφώσκουσαν άπελευϊέρωσιν. 'Έρ’ρωσο.

’ Αϊτήνησι τή α'. Μαρτίου 1867.
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δ 2 ος 

2 . Κ. Οικονόμος.

Θ Ε 2 2 Α Λ ΙΚ Α  Α 2 Μ Α Τ Α .

ΧΕΛΙΛΟΝΕΙΟΝ Α2Μ Α (τή α'. Μαρτίου).

Ή ρ ϊεν , ήρβτε χελιδόνα,

’ Ιίρόϊε καί όίλλη μελιηδόνα (“) ,

Κάξτησε καί λάλησε,

Καί γλυκά κελάδησε.

Μάρτι, Μάρτι μου καλέ,

Κ αί φλεβάρι φοβερέ,

Καί ά'ν φλεγίσης (β) καί άν τζικνίσης (y) , 

Καλοκαίρι ίό'ά μυρίσης.

Καί άν χιονίσης, καί άν κακίσης,
w \

Πάλιν άνοιξιν ά νεσ η ς, 

θάλασσαν έπέρασα,

Τήν στερεάν δεν ξέχασα 

Κύματα καί άν έσχισα,

"Εσπειρα, (οικονόμησα- 

"Εφυγα καί άφήκα σύκα,

Κ αί σταυρόν (δ), καί βτημωνίτσα (Ο,

(α) =  μελιηδής. — (β) φλεγίσης άντ\ φλογίσης, καύσης διά ψύ
χους. — (y) τζικνίσης =  κνίσης, νύξης, πλήξης, ώς ή κνίδη δίπλα - 
σιασμ· κικνίδη, χυδ. τζικνίδα. — (δ) Σταυρόν, αί χελιδόνες άναχω- 
ροΰσιν έκ της 'Ελλάδος, περί τά με'σα τού Σεπτεμβρίου, οπότε (τή 
ιδ') εορτάζεται ή υψωσις τού τιμίου Σταυρού· οϋεν καί ό μην ολος 
λέγεται Σταυρός. — (s) θημωνίτσα, μικρά ϋημωνία, όποίαι ΰπάρχου- 
σιν έτι κατά τον Σεπτέμβριον τών όψιμων σπαρτών·



Κ ’ τρίτα τώρα κ ’ ηύρα φίτρα,

Κ ’ ηύρα χόρτα, σπαρτά, βλίτρα (£).

Βλίτρα, βλίτρα, φίτρα, φίτρα (η).

2 ύ καλή (ν)οικοκυρά ί#)

Έ μ β α  ’ ς το κελλάρι σου,

Φε'ρ’ αυγά περδικωτά (*),

Καί πωλίΎ σαρακοστά (Ό,

Δόσε καί μιάν όρνώίτσαν,

Φέρε καί μι άν κολλουρίτσαν,

"Ωρισεν δ δάσκαλος (4),

Καί_ό ίτεος ’ που τάδωκε- 

Ν ’ άγοράζωμεν οκτώ (μ),

Νά πωλωμεν δεκακτώ.

Νά κερδαίνωμεν τριάντα,

Διάφορα μεγάλα πάντα,

Κ ’είς τό ’ σπήτι καί ’ ς τήν χώρα,

Μέσα ’δώ ’πούρίταμεν τώρα.

Μέσα ’γειά , μέσα χαρά.

’ 2 τόν αφέντην, ’ ς τήν κυράν,

’ 2  τά  παιδία καί ’ ς τούς γονείς.

’ 2  ολους τους τούς συγγενείς.

Μέσα Μάρτις, έξω ψύλλοι,

(£) Βλίτρα, βλίτρον, το, το λάχανον βλίτον (Ήσύχ.). — (η) Φίτρα 
τό φίτρον, καί άπομίμημα τής φωνής τής χελιδο'νος, οταν παύηται τής 
ωδής. — (θ') Ά πό τούτον καί έφεξής λαλεί ό χελιδονιστής. — 
(ί) Περδικωτά, μικρά και καλά ώς τά τής πε'ρδικος. — (κ) Κατά 
τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν γεννημένα. — (λ) Οί γελιδονισται είσί 
μικρά -πτωχά παιδία, α πορεύονται εις γραμματοδιδασκάλου, ο2εν 
μνημονεύουσι καί τόν διδάσκαλον, ώς παραινοΰντα τήν χορηγίαν. — 
(μ) Τά έφεξής είσίν εΰχαί κέρδους.
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”Ε ξ ’ ώχίτροί, σάς τρων οί σκύλλοι. 

Μέσα φίλοι, μεσα’ ύ^ήνια,

Καί χαραΐς, χοροί, παιγνίδια,

Κ ’ εφέτος καί τού χρόνου,

Κ αί τοΰ χρόνου, καί άλλα χίλια Ο).
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Π Ε Ρ Π Ε Ρ ΙΑ 2  Α 2Μ Α .

Περπεριά, δροσολογιά 

Δρόσισε τήν γειτονιά.

Κ ’ εις τούς δρόμους περπατεΐ,

Τόν Θεόν παρακαλεϊ.

Θέ μου βρέξε μι άν βροχήν,

Μ ιάν βροχίτσαν σιγανήν,

Νά καρπίσουν τά χωράφια 

Κ α ί ν’ άνίτήσουν τ ’ άμπελάκια,

Τ ά  σπαρτά μας νά ψωμίσουν,

Καί τόν κόσμον νά πλουτίσουν,

Τ ά  σιτάρια,

Τ ά  κριθάρια,

Καλαμπόκκια καί βαμβάκι α,

Βρίζαις, ρίζι α, σταφυλάκια,

Εις τούς κήπους μας χαραΐς,

Κ ’ αί άβραγιαϊς («) μας δροσεραΐς.

Μπάραις, μπάραις (β) τό νερόν,

(ν) Έλλειπτ. χρο'νια.
(α) Άβραγιαϊς =  αΰλακιαϊς, αύλακες, αί. — (β) Μπάρα, καί 

άλλως άμπάρα, ή =  άμάρα (αυλαξ, οχετός κήπου)- £τι δέ μπάρας
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Καί τό γέννημα σωρόν. 

Κάξτε’ στάχυ καί κουλόν ! 

ΚάΪΓε κούρβουλου, φορτιόν! 

’Έ ζω  ξέρα καί πτωχεία! 

Μέσα δρόσος κ’ ευλογία (7) 1

ΡΩΜΑΝΑ.

Αΐ μωρή ρωμάνα 

Καί ρωμανοποΰλα 

’ Πήραν τον καλόν σου 

Νά παν νά τον κρεμάσουν 

’ 2  του Πασσά τήν πόρταν 

Καί ’ ς τά παραθύρια.

Νάτος, νάτος έρχεται 

Ω σ άν καλός λεβέντης.

2 τράφτει τό σπαξτάκι του,

Βοΐζουν τά τσαπράζι α.

Κ ι άπο τά τραγούδια του 

’Αχολογοΰν οί κάμποι.

Βρέ καλώς τον τον καλό μου 

Τον γοργό τον σταυραετό μου.

καλοΰσιν έν Θεσσαλία καί τά έκ τών ύετών λιμνάζοντά που υδατα, 
ίδεν καί συνοικία τις έν Τυρνα'βω οΰτω καλείται ένεκα τών λιμναζόν- 
των ύδάτων. — (χ) "Ομοιον τούτο τώ έπιφωνήματι „’Έξω βούλιμον, 
έσω δέ πλούτον καί υγείαν“ , οπερ κατά την Ουσίαν την βουλί μου  
έξέλασι ν  καλουμένην έπέλεγον οί ήμέτεροι πρόγονοι, ένα τών οίκε- 
τών τύπτοντες άγνίαις ράβδοις καί τών Ουρών έξελαύνοντες, ώς Πλου'- 
ταρχός φησι (Συμποσ. στ. η. σελ. 719).





Στάσου ’ δώ νά φιλήσουμε,

Νά χορεύψωμε νά είποΰμε, 

"Ολοι οι φίλοι μας νά ζοΰνε, 

Κ ’ οί εχθροί νά μή βρεθούνε.
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Π ΑΝ ΑΓΙΩ ΤΑΚΗ  Μ ΟΥΡΟΥΖΗ ΑΠ Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜ Ο Σ.

Ω ερωτικοί της Σμύρνης εύμορφοι αίγιαλοί!

Φεύγω, κι’ άποχαιρετώ σ ας, καί παρακαλώ πολύ 

Μή βοάτε πλέον μο'νον άπο κύματα κωφά,

Με'ρος καί των στεναγμών μου θησαυρίσατε κρυφά!

Κ ι’ αν ποτε έπάνωΐτέν σας ή αγάπη μου στα^ή,

ΓΡήξατε, βροντήσατε' τους, ϊσως καί μ ’ ένϊτυμη^ή!

Κι’ αν έπάνωσας καϊίση, Θάλασσα, μετά χαράς 

Βρέξε της εις τ ’ άσπρα στήΐη δύο ρανίδας άλμυράς.

Των δακρύων μου τα ρεβρα ίσως καί τα φαντασϊή,

Καί άπόντα μέ δακρύση, καί φιλίαν σεβαστή!

Πλήν, ώ Χάριτες καί Μοϋσαι! μην άφήσητε πικρά 

Λύπη νά την κυριεύση, είν’ άκόμη τρυφερά!

Κ ι’ αν ποτε λεπτά στενάξη, Ζέφυροι! τον στεναγμόν

Πνεύσατέ μ.ου τον ’ ς τδ στήθος, νά μου σβύση τον καϋμδν. 

Σμύρνη! κήπε των ερώτων, εύΐτυμίας ή πηγή!

Συ μου ’ πήρες την καρδίαν! "Ας μέ φάγη άλλη γή!

8
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ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Σ Τ Α Τ Η Ρ Α  Τ Ο Υ  ΙΑΤΡΟΥ.

Ρ  YAK ΙΟ Ν .

' Ω καθαρόν ρυάκιον! φαίνεται σ’ ομοιάζω.

Κ ’ οι δύω τρέχομεν γοργά, ρεόμεν, δεν διστάζω. 

’ Εγγίζει, φευ, τό χάος μας! κοντά νοώ τον τάφον.

Σύ τρέχεις προς τήν θάλασσαν, έγώ δέ πρός τόν τάφον. 

Ά λ λ ’ ομως, ποταμάκι μου, πώς άλλως διαφέρει 

Ό  δρόμος καί τών δύω μας ξτεωρητείς έν μέρει! 

Άφοβον, άλυπον έσύ τάς ο χ ΐ τ α ς  σου άφίνεις,

Καί όπου κλίνεις φυσικά, χαΐρον το ρεΚτρον χύνεις.

Τό πικρόν γήρας δέν σε ζαρόνει- 

Φροντίς καί νόσος δέν σε Μολύνει.

Καί εις αύτό τό τέλος σου, καί εις τάς έκβολάς σου 

Πλέον ώραΐον φαίνεσαι, παρά εις τάς πηγάς σου. 

Πάντοτε νέαι χάριτες τά ρείξτρά σου λαμπρύνουν, 

Παντού τής εύποιΐας σου λαμπρά σημεϊ ’ άφίνουν.

Ή  δρόσος τών ύδάτων σου φυτά καί δένδρα τρέφει.

Καί τούτων πάλιν έπί σέ κα^έν τήν χάριν στρέφει.

Μέ τάς σκιάς τάς τρυφεράς καί αύρας τάς γλυκείας 

Στολίζουν τάς πρασσίνους σου τάς οχϊας καί ήδείας. 

Εις άμμον άσπρον καί λαμπρόν,

Μεταξύ χόρτων άνδηρών,

Τό ρεΰμά σου ειρηνικόν 

ΙΙρορρέει πάντα καθαρόν.

Ψαράκια εις τούς κόλπους σου χιλιάδες κατοικοΰσι·

Τ ά  τρέφεις, καί τά χαίρεσαι, ποτέ δεν σ’ ένοχλοΰσι.

Εις τόσην ευτυχίαν σου, είπέ με, τί γογγύζεις;

Τ ί έχεις ποταμάκι μου καί πάντα μουρμουρύζεις;

Παΰσαι καλόν ρυάκιον! σιώπα δά! δέν πρέπει 

Μουρμουρυτός ’ ς την μοϊράν σου, καθείς καλά τό βλέπει. 

Ό  άνθρωπος, δ άνθρωπος, άχ! πρέπει νά στενάζη, 

Πολλά κατά τής τύχης του παράπονα νά κράζη!

Ώ  ποταμάκι, γίνωσκε! ότι μυρία πάΪΓη,

Πάντοτε εις τής καρδίας μας φωλεύουσι τά βά ϊη , 

Άξτλίως μάς ταράσσουσι, βαζτέως μάς ξεσχίζουν 

Δάκρυα, φόβους, στεναγμούς, φροντίδας μάς γεμίζουν. 

Ώ  ποταμάκι άργυρούν! πώς ζής έν ευτυχία!

Ουδέποτε τό στήθος σου δέν μίανε κακία!

Κανέν τών ομοφύλων σου δέν σέ παραπικραίνει- 

Δόλος, άπάτη μεταξύ ποτέ σας δέν έμβαίνει!

’ Εάν δέ κατά τούς δεσμούς τού άϊδίου όντος,

Τό πάν δικαίως καί σοφώς πάντοτε κυβερνώντας,

"Αν κι’ άλλος ρύαξ μετά σου τό καθαρόν του νάμα 

Σ μίξη, τόν δέχεσ’ εύμενώς, καί γίνεστε έν κράμα 

Ένόνεσξτ’ , άγκαλιάζεσΪΓε, χωρίς νά χωρισΐΐήτε.

Μαζί καί αποθνήσκετε, καξτώς μαζί καί ζήτε.

Γλυκύς έρως καί φιλία 

Σάς συνδέει αίωνία!

Μόνου τ ’ άν'ρώπου ή ζωή, βίος δ θηριώδης 

Τοιούτους δέν αισθάνεται δεσμούς σωτηριώδεις.

Καί άν ποτε τούς αίσξίανξΓή συχνά τούς διαρ’ρήσει!

Νά μην είχε τούς αίσξτανξτή· μήν είχε τούς γνωρίσει! 

Φθόνοι, φόβοι, προδοσίαι 

Τόν ταράσσουν κι’ άπιστίαι.

Ώ  ποταμάκι ήσυχον! (Καί νά μέ συγχώρησης).

Τ ί πλέον ήξιζες έσύ, νά μέ ύπερτερήσης;
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Γ0  ρύαξ σύ 6 χαμερπής εις τόσην ευτυχίαν 

Κ ι’ ό άνθρωπος ο υψηλός εις τόσην δυστυχίαν;

Ά !  που είσαι, φιλάδελφε, φιλάγαίΓε καρδία,

2 ύ μόνη είσαι άληίτής τ’ άνίτρώπου ευτυχία!

Τ ί με καυχάσαι, άνίτρωπε, ίδανικάς αξίας,

Γένη, καί προτερήματα, καί πλούτη, κ’ ευτυχίας; 

Ταΰτα τά έπενόησεν ή σή άλαζονεία,

Εις τάς κακομοιριάς της νά τάχη προσωπεία.

’ Επλάσίϊης, λέγεις, βασιλεύς όλων τών άλλων οντων, 

Μονάρχης πληρεξούσιος άψύχων τε καί ζώντων.

Θέλεις όμως ν’ άλη^εύσω,

Δίχως νά σέ κολακεύσω;

’ Εσύ άπέβης τύραννος, δυνάστης αίμοβόρος,

’Άχαρις, άνομος, σκληρός, δεσπότης κοσμοφίτόρος. 

Δένδρα καί πέτραι μαρτυρούν, τά ζώα τό φωνάζουν, 

2 τοιχεϊα καί τά κτίσματα πάντα συμφώνως κράζουν. 

Είπε καλόν ρυάκιον μέ τόν κελαρυσμόν σου,

Είπε καί σύ τό καίτ’ ήμών μικρόν παράπονον του!

Τ ί έχομεν ρυάκιον μέ σέ καί σ’ άδικοΰμεν,

Καί σέ διαμοιράζομεν, καί σέ στενοχωροΰμεν,

Εις αύλακας σέ κλείομεν, ν’ άναπηδας προς τ ’ άνω 

Τήν φύσιν σου βιάζομεν τί άλλο παραπάνω; 

"Ανίτρωπε υπερήφανε! άν βασιλεύς έκτίσυης,

"Αν νομοίτέτης τοΰ Παντός άπόλυτος ώρίσίτης,

’Ά ν  πάντα μόνον διά σέ έκτίσίτησαν καί ζώσι,

Καί τόν αυχένα εις εσέ νά κλίνουν χρεωστώσι,

Τ ί δεν μεταχειρίζεσαι τήν άκραν δύναμιν σου,

Ν ά βασιλεύσης σύ αύτός πρώτον εις τήν ψυχήν σου; 

Δούλος κακίας, τάς αίσχράς φορών αύτής άλύσεις,
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Κομπάζεις καί δοξάζεσαι, πώς σέ δουλεύει φύσις;

Οϊμοι! πώς τόσον ε’ξεφυλίσίΤη,

Ή  άνίτρωπότης καί άσχημίσίτη!

Τ ά  μιαρά καί φοβερά 

’Έγειναν πλέον ιερά!

Κ ι’ όσα έμπνέουν φρίκην,

ΙΙαντοΰ σοβούν μέ νίκην!

Τά κακά πλέον κριτάς δέν έχουν!

Κολάκων π λήϊη  τό παν συνέχουν!

Παντοΰ τής ύποκρίσεως τό εϊδωλον έστάίϊη!

Η δέ καλή άλήίτεια ε’κρύφίτηκεν, έχάίτη.

"Αν ’ ξεύρεις καί νά υποκριτής, έξεύρεις καί νά ζτ'σης, 

Ειλικρινής δέ νά φανής, έσβέσίτης, άν τολμήσης.

Αχ! ποταμάκι εις εσέ μόνον ελευθερία,

Εις σέ μόνον εύρίσκεται άδολος παβρησία.

2 ύ δείχνεις καί τό κάλλος μας καί τήν αισχρότητά μας, 

Ώ ς  έ'νδυσ’ ή αλλόκοτος φύσις τά σώματά μας.

Ποτέ τήν εύμορφίαν μας άδίκως δέν τήν κρύπτεις,

Καί πάλιν τήν αισχρότητα πιστώς ανακαλύπτεις.

Καί βασιλείς, ώς τούς βοσκούς, ε’πίσης ονειδίζεις.

2 φάλμα κανένα κανενός άδίκως δέν χαρίζεις.

Αλλ’ οίμοι! τίς καί εις έσέ χαίρων τολμά νά σκύψη,

Ως Νάρκισσος, τήν οψιν του πιστώς νά ίτεωρήση; 

Φοβούνται μήπως ίδωσιν έλεγχον τών σφαλμάτων 

Εις τό λαμπρόν σου κρύσταλλον τών καίταρών ναμάτων. 

Τ ά  ρεί^ρά σου τά προσηνή,

Ώ ς  φίλον τόν ειλικρινή,

Τ ά  τρέμουν καί τά φεύγουν 

Τ τν  συμβουλήν δέν στέργουν!
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ΓΗ κακία θριαμβεύει. ' II χρηστότης δυστυχεί.

Οι δέ νόμοι σιωπώσι. Τ ί άϋτλία εποχή!

Ούτω τής ματαιότητος φευ! μας καταβροχθίζει 

Τό βάραϊρον τό φοβερόν, κ ’ αίσρχώς μας αφανίζει! 

Ώ  χαϊρε ποταμάκι μου, άφίνω σου υγείαν 

Φεύγω. Κοντά σου νά σταϊώ δεν έχω πλεά καρδίαν! 

Διότι, οσον ε’κ της σής ό&ωας θεωρίας 

Τανθρώπου τήν άσϊένειαν νοώ καί τάς κακίας,

Τόσον ολίγον εις αυτόν γνωρίζω ττν εικόνα

Του πλαστουργού του καί ^εοΰ, τού ζώντος εις αιώνα.
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Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Ν

Σ Χ Ε Δ Α Ρ ΙΟ Ν .

Στέφανος Οικονόμος έγεννήΐη τή 27 Ίανουαρίου του 

1786 έν Τσαριτσάνη της Θεσσαλίας, πατρδς μέν Κυριάκού 

πρεσβυτέρου, τρίβωνος τής τε ϊύραίόεν καί τής έσω παιδείας, 

καί οικονόμου τής έν Τσαριτσάνη εκκλησίας, μητρδς δέ 

’ Ανΐτίας έκ της οικογένειας τών Σκουφάδων, οό μικρά συν- 

τελεσάντων εις εΰόδωσιν τών τής πόλεως εκείνης κοινών 

πραγμάτων. ΈπαιδεύΪΓη δέ τα εγκύκλια παιδεύματα έν τή 

τής πατρίδος ελληνική σχολή, χειραγωγούμενος καί κατ’ 

ιδίαν υπό τού Πατρός, οστις καί τά στοιχεία τής Αα- 

τινίδος έδίδαξεν αύτόν τε καί τον πρεσβύτερον αδελφόν 

Κωνσταντίνον, τον ύστερον καί άξιώματι οίκονόμον προχει- 

ρισϊέντα.

’ Οργών δέ προς τελειότερα μαυήματα συναπήρε κατά 

τδ 1804 μετά τού τριετίαν (άπδ τού 1799 — 1802) έν τή 

πατρίδι διδάξαντος τά ελληνικά Κ . Κούμα εις Βιένναν πρδς 

έκμάυησιν τής τών Άσκληπιαδών έπιστήμης. ’ Αλλά ταύ- 

της τον δίαυλον συντόνως διατρέχων, ήσχολείτο κατά τάς 

ωρας τής άνέσεως καί εις μεταφράσεις καί ά'λλα φιλολο-



γικά έργα ού παρέργως, άλλα φιλοτίμως καταβάλλων καί 

αύτός το έπιβάλλον μέρος εις τούς εύέλπιδας καί καρποφό

ρους πόνους των έν Βιέννη λογίων Ελλήνων, διά της δημο- 

σιεύσεως διδακτικών βιβλίων άγωνιζομένων παρασκευάσαι την 

τής Ελλάδος άνάστασιν. Μάλιστα δέ συνεπόνησεν Ά νδίμω  

τώ Γαζή εις τήν μετάφρασιν καί έ'κδοσιν τού πολυτίμου 

καί πολυωφελοΰς Λεξικού τού Σνεϊδέρου, καίτοι δ μακαρί

της Γαζής ύπδ τής συνήθους ύπερφιλοτιμίας έπελάδετο τής 

χάριτος έν τοΐς προλεγομένοις. Συνειργάσδη ωσαύτως μετά 

τού Κοόμα εις τήν άπάνδισιν τής επτατόμου Σειράς των 

Μαθηματικών καί μετέφρασε την τού Άδήτου Χημείαν 

χάριν τού διδασκάλου («), μεδ’ ού αυτόν ού 'μόνον πατρώα 

φιλία καί πνευματική σχέσις συνεΐχον, άλλα καί μέλλουσα 

συγγένεια εύλόγως έπειτα μή τελεσδείσα. Έ τ ι  δ’ έν Βιέννη 

έξέδωκεν άνωνυμως (τω 1807 καί 1808) τούς άρχαίουςΓεω

γράφους δαπάνη τών Ζωσιμάδων, άπανδίσας τά άναγκαιό- 

τερα σχόλια έκ τής τού Ούδσώνος σοφής έκδόσεως, έν δυσί 

τόμοις μετ’ έπιγραφής „ Σ υ λ λ ο γ ή  τών τ ο ϊς  π ά λ α ι γεω- 

γ ρ α φ η δ έ ν τ ω ν “ , οίς προσηρτήδη καί ή τού Άμπουλφέδα 

παρά Δ. Άλεξανδρίδου μετάφρασις. Περί δέ τά μέσα τού 

1808 άπελδών εις Ίένναν άνηγορεύδη τη 12/24 Δεκεμβρίου 

ιατρός, ένδα καί τών τού Σχελιγγίου φιλοσοφικών μαδημά

των ήκροάσατο. Καί πάλιν εις Βιένναν κατελδών πολλήν 

κατεβάλετο σπουδήν περί τε την φαρμακευτικήν καί τάς 

εγχειρήσεις τών οφδαλμικών νοσημάτων, καδηγεμόνα έχων 

τον πολύκροτου όφδαλμιατρόν Βήρον (Beer). Ούτως ούν

(«) Βλ. Κ. 2ιβίνη Υπόμνημα αΰτοσχέδ. περί του αίδεσιμ· πρεσβυτ. 
κα\ οικονόμου Κωνσταντίνου του έξ Οικονόμων σελ. 11. Τεργε'στη 
1857.
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κατηρτισμένος κατά τον ’ Οκτώβριον τού 1809 ήσπάσδη το 

νόστιμον ήμαρ, καί μετά τινα έν Κωνσταντινόυπόλει διατρι

βήν έ'σπευσεν εις Σμύρνην, έ'νδα πρώην δ αδελφός κληδείς 

ήν μετά τής οικογένειας διδάσκων συν τώ Κούμα έν τώ 

«ρτισυστάτω Γυμνασίω. Καί έκλείσδη μετ’ ού πολύ κατά 

τε τήν Σμύρνην καί τήν περίχωρον ή τού νεήλυδος ιατρού 

δαυμασία τών ποικίλων καί μάλιστα χρονιών νοσημάτων 

δεραπευτική δύναμις παρά πάσι, καί πολλή παρά τον 

εύπρόσιτον καί χαρίεντα Στέφανον συνέτρεχε δεραπείας 

δεομένων πληδυ'ς. Παρακληδείς δ’ ύπδ τών τού Φιλολογι

κού Γυμνασίου έφορων προσέδετο ταϊς ίατρικαϊς άσχολίαις 

καί έτερον ού μικρόν άδλον, τήν έν τω Γυμνασίω διδασκα

λίαν, καί εύκαιρον συνδρομήν εις κατάρτισιν τού πνευματι

κού έκείνου φυτωρίου τού τής ’ Ιωνίας παραδείσου, οπου 

παντοδαπά ε’καλλιεργοΰντο πνευματικώς φυτά μέλλοντα μετ 

ολίγον άφδόνους τούς τής άρετής καί παιδείας άγλαούς 

καρπούς έπιδαψιλεύσειν πανταχού τής Ελλάδος μεταφυτευ- 

δέντα. ’ Ε  δίδαξε τοίνυν άπδ τής α'. Σεπτεμβρίου τού 

1810 τά τε στοιχεία τής Λατινίδος καί την Χημείαν κατά 

τό ύπ’ αύτού μεταφρασδέν έγχειρίδιον τού Άδήτου, έτι δέ 

τω 1811 καί Σ τ ο ιχ ε ία  τ ή ς  φ υσ ικής ισ το ρ ία ς  έξ οι

κείων χειρογράφων, άτινα σώζονται έτι καί νύν ατελή δυστυ

χώς παρά τώ άνειύιώ Σοφοκλεϊ Κ . Οικονομώ ■ και ουτω πρώτον 

ήδη μετά τοσαύτας εκατονταετηρίδας ήκούσδη έν τή πατρίδι 

τής φυσικής φιλοσοφίας ή Φυσική ιστορία (“). Τάς δέ

(«) Κατά τό παράδειγμα του Σμυρναίικου Γυμνασίου είσήχϋη και 
εις τό έν Βουκορεστίω Λΰκειον τω 1820 ή διδασκαλία τής Φυσικής 
ιστορίας υπό τοΰ μακαρίτου Στεφάνου Κανε’λλου. Βλ. C. Hen Leucolbea 
Τ. 1. pag. 255. Leipzig 182S.
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τής δώασκαλίαζ άρετάς μαρτυρούσιν έτι και νυν έ'ναυλον 

την έπιχάριτον του μειλιχίου διδασκάλου φωνήν διατηρούντες 

οΐ περιόντος των εύγνωμόνων μαθητών, ώσπερ καί το προση

νές καί ούχ ήττον πατρικόν ή αδελφικόν τής προς αυτούς 

συμπεριφοράς αύτοΰ. Προς δε τούτοις μεταφράσας διερ’ρύίΓ- 

μισε χάριν των του Γυμνασίου μαθητών τήν του Βουτμάνου 

Γραμματικών, έκδο~εΐσαν τω 1812 έν Βιέννη. Καί πρώτον 

είσήχΪΓη δι’ αύτοΰ εις τά τής Ελλάδος σχολεία Γραμματικά 

κατά τά άριστα τότε τής πολυσόφου Γερμανίας γραμμα

τικά εγχειρίδια με^οδικώς έκπεπονημένη, καί πλουτοΰσα 

σαφήνειαν καί ακρίβειαν άπέριττον. "Η δέ προτεταγμένη 

ταύτης επιστολή καί μόνη ήρκει "να καταδείξη ού μόνον 

του ή̂ Γους τό επιεικές καί χρηστόν καί των γνώσεων του 

γράψαντος τήν περιουσίαν, άλλα καί τοΰ περί χαρακτήρος 

τής γραφόμενης γλώσσης φρονήματος αύτοΰ τό όρϊτόν καί 

μέτριον. Διότι τήν μέσην ορότοτομήσαι προελόμενος έν τοΐς 

διδακτικοϊς βιβλίοις, ήν ο τε Θεοτόκης έν τοΐς Κυριακοδρο- 

μίοις καί άλλοι των έπιφανών του γένους διδασκάλων εΐχον 

προϋποδεδειγμένην, οΰτε εις των άγαν ’Αττικιστών τήν 

άνάντη καί άπόκρημνον καί άκαρπον έφιλοτιμήΪΓη άναβριχη- 

ΐτήναι, ώς μ ε ΐζο ν  ή κ α τ ’ άνθρωπον ζητούντων, οΰτε πάλιν 

εις την κατάντη καί ούχ ήττον βλαβεράν ή ωφέλιμον των 

χυδαϊστών ήνέσχετο κατενεχίτήναι, ώς άξιούντων διδάσκειν 

τους διδασκάλους ούχ όπως δει λέγειν τό έ'ΪΓνος, άλλ’ όπως 

λέγει. "Ο^εν έλυπεΐτο άδίκως ό μακαρίτης Δούκας εις ολως 

άλλοτρίας αίτιας άποδιδούς τό πράγμα, καί έγραφεν άκρί- 

τως οτι ο Στέφανος ,,άνήρ έπιστήμων καί ιατρός καί τό 

γένος ημών ούκ ολίγον τιμών, πολλαχή εΰζωνος άνατρέχων 

μέμνηται αίφνης καί τής αίρέσεως“ , τήν τών αντιπάλων
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αίρεσιν ύπονοών (“)! Άλλ’ αλις τούτων. ’ Ο δέ ούν Στέφα

νος ύστερον (τω 1830) καί δευτέραν τής Γραμματικής πα- 

ρεσκεύαζεν έκδοσιν μετά σημειώσεων καί προσθηκών (β). 

’Αλλά καί τούτον αύτοΰ τον πόνον έ'φαγεν ό πανδαμάτωρ 

χρόνος. Καί ταΰτα μέν χρόνω ύστερον. "Ηδη δέ (τω 1814) 

προσκληθείς υπό τού αοιδίμου ιερομάρτυρας Διονυσίου τού 

’Εφέσου προσήλΐτεν εις Κωνσταντινούπολή, ένΪΓα οί τού Γέ

νους πρόκριτοι, τού Λογάδου βουλομένου άπαλλαγήναι τής 

έν τη τού Γένους φερωνύμω Σχολή τού Κουρουτσεμέ δι

δασκαλίας, καί έπιδοΓήναι εις τήν τής Κιβωτού σύνταξιν 

καί έπεξεργασίαν, μετεπέμψαντο τον Κούμαν, προσεκάλουν δέ 

διά πατριαρχικού γράμματος καί τον Κωνστ. Οίκονόμον, 

όπως άναδείξωσι λαμπράν καί περιφανή καί από τού κέντρου 

τής μεγαλοπόλεως έκείνης φεραυγεΐς τάς τού ΪΓείου φωτός 

άκτΐνας έκπέμπουσαν πανταχού εστίαν τήν Σχολήν αυτών. 

Διεφιλοτιμούντο δέ καί τον Στέφανον παρ’ εαυτοΐς κα- 

τασχεΐν, προσλιπαροΰντος καί τού τών ιατρών συστήματος. 

Αλλ’ ύπερίσχυσεν ή τών περί τον ’Εφέσου προς τούς Σμυρ- 

ναίους εΰνοια, καί είάσαν τήν τών Οικονόμων δυάδα έν 

Σμύρνη ποτίζειν τοΐς νάμασι τής αληθούς παιδείας τήν ώς 

διψώσαν έ'λαφον έκεΐσε πανταχόΪΓεν συνδραμούσαν ελληνικήν 

νεολαίαν. Καί μαρτυρούσι τήν χαράν καί άγαλλίασιν τής 

τε Μ. ’ Εκκλησίας καί τών προκρίτων τού Γένους έπί τη 

καρποφορώ διδασκαλία τών Οικονόμων αί προς αύτούς χαρι- 

στήριοι έπιστολαί· ήλίκους δέ τό Γυμνάσιον έκεΐνο παρέσχε 

καρπούς καί πόσον έτιμώντο οί έξ αύτοΰ προϊόντος έν τε

(α) Βλ. 'Ηρωδιανοΰ τής μετά Μάρκον βασιλ. βιβλία οκτώ έπεξεργ. 
καί έκδο2έντα ύπό Ν. Δονκα. Βιέννη, 1813. πρόλογ. οελ. 10.

(β) Βλ. Κ. Οίκονο'μον περί Προιροράς τής * Ελλην. γλωσ. σελ. 773.
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Κωνσταντινουπόλει καί άλλαχού του ’ Οθωμανικού Κράτους, 

τί χρή καί λέγειν; («). Γ0  δέ Στέφανος τώ 1817 εν ταΐς 

ώραις τής άνέσεως ήρμήνευσεν εις το κ α ί ’ ημάς ιδίωμα 

τήν του ΓΓοτε'ρου ’ Αρχαιολογίαν ε’κ τής τριτόμου Γερμανικής 

μεταφράσεως, άλλα καί αύτη φευ! έγένετο παρανάλωμα τής 

τω 1818 καταφαγοΰσης καί άλλα των Οίκονομείων έργων 

πυρκαϊάς (β). Καί προς τους έ'ξω δ’ ομογενείς ιατρούς 

συχνά έπε'στελλε περί ιατρικών καί άλλων επιστημονικών 

πραγμάτων, καί σώζονται τινες τών επιστολών εκείνου. 

Ούτως ούν αείποτε ταΐς Χάρισι καί Μοΰσαις μετά του 

’ Ασκληπιού ϋτύων διετέλει μέχρι τού 1821. Ά λλά  τότε δή 

εκραγείσης τής Ελληνικής έπαναστάσεως, μόλις διασωθείς 

από σφαίρας επ’ αυτού κενωΆεντος πυροβόλου άγαρηνού 

άπεσώίοη μετά τών οικείων εις Κύθηρα, κάκε&εν μετέβη 

εις Τεργε'στην, ένυα δι’ ολης τετραετίας νε'ον εις την φι

λανθρωπίαν αυτού στάδιον προέκειτο. Διότι πολλοί εκ Χίου, 

Κυδωνιών, Σμύρνης καί άλλαχόϊεν τής καταδιωκομένης 

Ελλάδος υπό τής ΪΓυμομαχουσης Δυναστείας έκείσε περισω- 

ΪΓεντες καί μυριαχώς κατατρυχόμενοι εν τοΐς πρώτοις εύρισκον 

προστάτην καί άντιλήπτορα την ¿κάματον τού ιατρού συμπά

θειαν καί παραμυθίαν. Διό καί ή τού μεγαλόψυχου Αύτο- 

κράτορος τών ’ Ρώσσων ’ Αλεξάνδρου φιλανθρωπία ηύδόκησεν 

άνταμεΐψαι τήν επί τε τών ’ Ελλήνων καί πολλών ’ Ρώσσων

(α) Βλ. τήν τού ίερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου προς τούς αΰτα- 
δέλφους τού έν 2μύρνη έλληνομουσείου Κωνσταντίνον κα\ 2τέφανον έπι- 
στολήν, ήν τω 1819 έγραψε μετά ϊείου ζήλου προς αυτούς, έπαινών 
αμα κα\ παρακελευόμενος ο αοίδιμος· έκδέδοται δ’ αΰτη ύπο Γ . Άγγε- 
λοπούλου έν τω Α'. τομω τώ ν κατ ά  τον αο ί δ ι μον  πατρ ι άρχην  
Κωνστ αντ ι ν .  Γρηγόρι ον  τον Ε '. σελ. 181.

(β) Βλ. Τά σωζο'μενα έκκλησ. συγγράμματα Κωνσταντ. πρεσβυτ. τού 
έξ Οικονόμων. Τομ. Α'. σελ. στ'.

— 124 —

/

ε’πιδειχϊτεϊσαν αρετήν τού Στέφανου, ονομάσασα τώ 1824 

αυτόν Σύνεδρον τού Κολλεγίου. Τώ δ’ εφεξής έ'τει μετε'βη 

εις Βιε'νναν προς έκπαίδευσιν τού ανεψιού καί "να συλλε'ξας 

πλουτίση το εϊνος δι’ επιστημονικών συγγραφών. "Ο^εν 

έπεδόίύη συντόνως εις μελε'την ολων τών άπό εικοσαετίας 

έκδοίτέντων ιατρικών συγγραμμάτων, ’όπως γράψη εκτενή 

καί πλήρη πραγματείαν περί νόσων, μηδέν άπολειπομενην 

τής κατά τήν Δύσιν τε'ως προκοπής τής επιστήμης, καί 

δωροφορήση ταύτην τή πατρίδι. Αλλ ο ΪΓανατος επελ̂ Γων 

καί ταύτης ημάς τής ευεργεσίας άπεστε'ρησεν. Έτελευ'τα 

δέ τή 3/15 Σεπτεμβρίου τού 1831 ίύ μ α  γενόμενος πολύ- 

δακρυ τής εν Βιέννη τότε μαινομένης χολε'ρας.

Ή  έπισυνημμένη ωδε διατριβή («), έν ή έξελε'γχων εΰγνω- 

μόνως τήν περί τό ελληνιστί γράφειν τούς άλλογλώσσους 

Έλληνιστάς δυσχε'ρειαν εμφαίνει διά βραχε'ων τής περί τον 

"Ελληνα λόγον φιλοπονίας αυτού τό μέτρον, έγράφη τώ 1831 

χάριν τού μακαρίτου ’Αλεξάνδρου τού Βλαστού (τού έν Λιβόρνω 

τώ 1844 τελευτήσαντος), ον έν Βιέννη συν τω άνεψιώ έξε- 

παίδευεν, ώσπερ καί τον έ'τι καί νύν τήν τών ιατρών χορείαν 

τού ήμετέρου, έθνους κοσμούντα Ίωάννην τόν Βοΰρον (β).

2 . Κ. Ο.

(α) Έκδέδοται αΰτη ή διατριβή έν τώ /Ε3νικώ 'Ημερολογίω τού ϊτ. 
1866. σελ. 164. 2ημ. Έκδ.

(β)”05εν ουτος τήν έναίσιμον διατριβήν τώ 2τεφάνω εύχνωμόνως 
άνατεϊεικώς προσφωνεί αύτω και τάδε' ,,Ού τής αυτός έμαυτού μο- 
νον οΐδα 2 ε  χορηγόν οποίας οΰν παιδείας ύπάρξαντα, αλλα μυριοι μεν 
"Ελλησιν οί τής άμφιλαφούς άπο τής ίεράς τέχνης ευεργεσίας 2ου 
άπονάμενοι' πολυ'χους δε ή παρά 2ού τε καί τού 2ού αδελφού (ω 
περ τύ γένος ημών διαφερόντως σεμνύνεται) έν παιδεία και λογοις 
έπιδαψιλευίεΐσα τή νεολαία τών 'Ελλήνων ωφέλεια. Βλ. Disser. 
inaug. De Pharmacologie Graecorum veterum in genere, pag. 6. 
Halis Saxon. 1831.
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Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ε ΙΟ Σ  Α Ν Θ Ο Λ Ο ΓΙΑ .

υπό Ίωάννον Ν. Βαλέττα.

Φίλτατέ μοι Κύριε Μαρίνε Π. Βρετε',

Έ κ  τών δύο φιλικών αιτήσεων σου, να γράψω τι κάγώ 

ωφέλιμον αμα καί τερπνόν έν τω Έΐινικώ Ήμερολογίω, καί νά 

σοι πέμψω την εικόνα μου, "να δημοσίευσή έν αύτω, μόνην την 

πρώτην έκπληρώ προθυμότατα. Τήν προθυμίαν δέ ταύτην 

υπαγορεύει μοι ούχί γνώσεων περιουσία, ούδ’ έπιδείξεως πόσος, 

άλλ’ ή πεποίσησις ότι το έργον σου κοινωφελέστατου έστι, 

καί αμα περίτρανου μαρτύριον ττς φιλοπονίας καί φιλοκαλίας 

τών Ελλήνων, καί τής απάντων προσυμίας εις τό κατά δύ- 

ναμιν συνεργάζεσσαι προς ωφέλειαν καί δόξαν "ώς κοινής μη- 

τρός, όπου αν τυγχάνωσι ζώντες. Τήν μεγάλην ταύτην 

άλήσειαν καί άνεγνώρισαν προ πολλοί, καί διεκήρυξαν πολ- 

λάκις, οί άπασώς καί ¿μερολήπτως περί ημών κρίνοντες· 

πάντων δέ μάλιστα διεκήρυξεν αυτήν ό άκραιφνής τής 

’ Ελλάδος φίλος καί ευεργέτης, ο άλησώς φιλοδίκαιος καί 

σοφός άνήρ, Σαίντ-Μάρκος Γιραρδΐνος, έν τε άλλοις λόγοις 

καί διατριβαΐς αύτοΰ, καί έν οις έγραψε πέρισυ έν τή 

έφημερίδι τών συζητήσεων (10 Δεκεμβρίου 1866) έπικρίνων τέ 

έργον σου’ ά δη κάγώ μετά πολλής τής ευγνωμοσύνης πρός 

τον σοφόν όίνδρα καί τότε άνέγνων περιχαρτς, καί νΰν έπα- 

ναλαμβάνω ένταΰσα. —  Comprenons bien d’abord que la 

Grèce n’est pas bornée au petit royaume hellénique que

la diplomatie Européenne a créé de mauvaise grâce en 

1830- L a  Grèce est plus qu’ une royauté plus ou moins 

indépendante, c’est une race très nombreuse, très active, 

très intelligente, partout répandue en Orient, et même 

en Occident. Où les Grecs ne sont-ils p a s ? . . .  E t par

tout où il y  a des Grecs, l ’idée d’une destinée et d’un 

avenir commun propre à la race hellénique, et que rien 

n’empêchera de s’accomplir, cette idée est avec eux et 

leur fait une patrie. C’est ce lien patriotique établi à 

travers les pays, les plus divers que représente pour ainsi 

dire l ’H é m e r o lo g io n  H e llé n iq u e ,  κ. τ. λ. —  Τοιούτου 

λοιπόν κρινομένου, καί άλησώς οντος, τοΰ έργου σου, τις 

"Ελλην δύναται άρνησήναι τήν κατά δύναμιν συνδρομήν εις 

έκδοσιν καί διακόσμησιν αύτοΰ; Διά τοΰτο κάγώ υπακούω 

προσυμότατα εις τήν πρώτην τών δύο αίτήσεών σου, καί 

σπεύδω κατά τό παράδειγμα τής πτωχής τοΰ Ευαγγελίου 

χήρας καταβαλεΐν τά δύο μου λεπτά εις τό Έσνικάν ημών 

τοΰτο γαζοφυλάκιον, έλπίζων, ότι ούκ άλλως κρισήσομαι υπό 

τών φιλοκάλων τοΰ Ημερολογίου άναγνωστών, ή ώς έκρίση ή 

πτωχή έκείυη χήρα υπό τοΰ δικαιοκρίτου Ίησοΰ. —  «’ Αμήν 

»λεγω ύμϊν, ότι ή χήρα αύτη ή πτωχή πλεϊον πάντων βέβληκε 

»τών βαλόντων εις τό γαζοφυλάκιον- πάντες γάρ έκ τοΰ 

»περισσεύοντος αύτοΐς έβαλον αύτη δέ έκ τής ύστερήσεως 

»αυτής πάντα όσα εΐχεν έβαλεν, ολον τόν βίον αυτής.» —  

’ Αλλ’ ούτω προσύμως έκπληρών τήν πρώτην τών αίτήσεών 

σου, άπαρνοΰμαί σοι τήν δευτέραν καί τοΰτο πράττω, πρός 

τήν σήν άποβλέπων ώφέλειαν. Ένσυμούμενος τήν μεγαλό- 

φρονα τοΰ ’ Ρωμαίου Κάτωνος άπάντησιν πρός τούς σαυμάζον- 

τας, ότι ούκ είχεν άνδριάντα — Μ ά λ λ ο ν  βούλομαι
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ζ η τ ε ΐ σ δ α ι ,  δ ιά τ ί  μου ά ν δ ρ ι ά ς  ού κ ε ϊτ αι ,  ή δ ι ά  τ ί  

κ ε ϊ τ α ι  —  άπαρνούμαί σοι τήν εικόνα μου- ούχί βεβαίως 

ινα ζητηδή ποτε καί περί εμού, ως περί τού Κάτωνος, διά 

τί μου ή είκών ού κεϊται έν τω ΓΗμερολογίω, άλλ’ ινα μή σε 

έμβάλω εις τήν λυπηράν αμηχανίαν τού άπαντήσαι προς τούς 

τυχόν ζητήσοντας, διά τί κεϊται. Προς ιδίαν σου λοιπόν 

ησυχίαν άφες με, παρακαλώ, διαμένειν ο ιός είμι, τοΰτ έστιν 

άνεικόνιστος καί πρωτότυπος, ή, ως είώδασι λέγειν οι παρ’ 

ήμϊν Ίταλίζοντες, originale. Εύχου μοι δέ καταστήναί ποτε 

(αλλά πότε;) άξιος τής τιμής, ήν μοι προσφέρεις, καί δι ήν 

ευχαριστώ σοι έξ ολης ψυχής καί καρδίας.

Καί ταΰτα μέν ταύτη. Εις πολλήν δέ με ένέβαλεν άπο- 

ρίαν ή έπιδυμία τού έκπληρώσαι τήν πρώτην τών αιτήσεων 

σου, άμηχανούντα συμβιβάσαι τό ωφέλιμον τω τερπνω, άλλων 

άλλως περί τούτων κρινόντων, καί μάλιστα έν τοις άναγνώ- 

σμασιν, ών τό ωφέλιμον καί τερπνόν κρίνεται συνήδως καδ ήν 

έχει ό άναγινώσκων ορεξιν, εύαισδησίαν, συμπάδειαν ή άντι- 

πάδειαν προς τον γράψαντα, ως τό γλυκύ καί πικρόν, καί 

τό δερμόν καί ψυχρόν, κρίνονται κατά τήν ύγιαίνουσαν r  

νοσούσαν σωματικήν αϊσδησιν. Κ αί τή άληδεία, καδώς 

περί τούτων ό άρχαϊος Δημόκριτος έδογμάτιζε —  Νό μω  

γλυκύ,  νόμω πικρο 'ν  Ν ό μω  δε ρ μό ν,  νόμω ψυχρόν 

(δόγμα όρδότατον, μεταποιηδέν έπειτα υπό τών σοφιστών 

καί τών σκεπτικών φιλοσόφων εις τό άσεβέστατον έκεϊνο —  

Ν ό μω  κ α λ ό ν ,  νόμω κακόν) ,  οΰτω καί περί τού έν τοις 

άναγνώσμασιν ωφελίμου καί τερπνού δυνατόν είπεϊν, Νόμω 

τερπνόν, νόμω άτερπές. Τούτων ούτως έχόντων, εις πολλήν, 

ώς προεϊπον, ένέβαλέ με άμηχανίαν ή έπιδυμία τού έκπληρώ- 

σαι ττν πρώτην τών αίτήσεών σου- διαφόρους δε λαβών ύπο-
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δέσεις, καί πολλά σχεδιάσας, ¿ματαιοπόνησα, που μέν έπι- 

τυγχάνων του πρώτου καί άποτυγχάνων του δευτέρου, πού δέ 

τουναντίον. Τέλος πάντων δε', κατώρΐτωσα, νομίζω, συμβιβά- 

σαι τά δυσσυμ,βίβαστα ταΰτα, είσελ^ών εις τον μεγαν'Ελληνι

κόν παράδεισον, καί άνυολογήσας εξ αυτού ωφελίμους τινάς 

παραινέσεις καί ιστορικά διηγήματα, εν οίς καί τό τερπνόν, 

ώς εγώ τουλάχιστον νομίζω, ενυπάρχει 'άφξτονον, καί έν οίς 

ευρίσκω τρίτον τούτο καλόν, ότι είσί καί τω γράφοντι ακίν

δυνα- ούδέν γάρ ίδιον άποφαίνεται, αλλά δόξας άλλων καί 

διηγήματα ιστορικά συλλέγει, περιβεβλημένα τό μέγα κύρος 

του ιστορήσαντος αύτά, καί διά μακράς αιώνων σειράς' 

άναμφισβητήτως παραδεδεγμένα.

’ Επειδτ δε την συλλογήν έποιησάμην έκ των ηβικών 

λεγομένων συγγραμμάτων του Πλουτάρχου, επέγραψα ταύ- 

την Πλουτα'ρχειον Α ν θ ο λ ο γ ί α ν  καί πρέπον ¿νόμισα 

έκ τούτων μόνων των συγγραμμάτων τού μεγάλου ιστορικού 

καί φιλοσόφου άνΈλογήσαι, έπειδή ταΰτα καί παρ’ ήμϊν καί 

παρά τοίς άλλογενέσιν άναγινώσκονται όλιγώτερον ή τά ιστο

ρικά, οι Παράλληλοι δήλον ότι βίοι. ’Άλλως τε δέ, χάρις εις 

την άκάματον φιλοπονίαν τού σοφού καϊηγητοΰ Κυρίου 

Α Ρ. Ραγκαβή, καί εις την παντός έπαίνου άνωτέραν φιλο

καλίαν του εις την εκδοσιν δαπανήσαντος ομογενούς Κυρίου 

Γεωργίου Μπήκα, εχομεν ή'δη τούς Παραλλήλους βίους εις 

την καόί’ ημάς γλώσσαν με Ερμηνευμένους ■ καί δυνατόν 

εκάστω άναγινώσκειν τε καί έννοεΐν τό ώφελιμώτατον καί 

τερπνότατον ¿κείνο σύγγραμμα, ολίγον μόνον άργύριον έάν 

δαπανήση, καί όλιγώτερον ίσως τού πρός άπόκτησιν έλεεινών 

τινων μυθιστορημάτων προΕμως, ώς μήποτ ώφελε, κατα-

βαλλομένου. "Αρχομαι δέ της άνϊολογήσεως έκ τού πρώτου
9
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των ήδικών του Πλουτάρχου συγγραμμάτων, διανοούμενος 

εφεξής καί εις τα λοιπά προβήναι, εάν παραταδή πέρα τού 

παρο'ντος έτους καί εμού και του Έδνικοΰ 'Ημερολογίου δ 

βίος, καί εάν έπιδοκιμασδή υπό των αναγνωστών αυτού ή 

τοιαύτη άνδολογία.

Ύγίαινε, φίλτατε, καί μή διαλίπης αγαπών

τον άγαπώντά σε συμπολίτην καί φίλον 

’ Ιωάννην Ν. Βαλέτταν.

Έ ν  Λονδίνω, τη 15 Μαρτίου 1867.
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Ε Κ  Τ Ο Υ  “ Π Ε Ρ Ι Π ΑΙΔΩ Ν  Α Γ Ω Γ Η 2 ”  Λ Ο Γ Ο Υ .

Α'

Εις άπάρτισιν τελείου άνδρο'ς, τοΰτ’ έστιν εντελώς ενάρε

του, τρία ταύτα πρέπει νά συνδράμωσιν άγαδά, ευφυΐα, 

μάδησις, καί πρακτικά τής μαδήσεως άσκησις- καί διά μέν 

τής μαδήσεως άποκτώνται άρχαί άγαδαί, διά δέ τής άσκή- 

σεως αι χρήσεις αύτών, καί διά τών τριών δμού συμπληροΰ- 

ται ή άληδής τελειότης. ’ Εάν δέ τι τών τριών τούτων 

έλλείπη, κατά τούτο άναγκαίως χωλαίνει ή άνδρωπίνη άρετή · 

επειδή ή μέν ευφυΐα άνευ μαδήσεως τυφλόν έστιν, ή δέ 

μάδησις άνευ τής ευφυΐας ελλιπές, ή δέ άσκησις άνευ εκείνων 

άμφοτέρων άτελές. Καδώς δέ ε’ν τή γεωργία πρώτον μέν ή 

γή πρέπει νά ή φύσει άγαδή, δεύτερον δέ επιστήμων δ γεωρ

γός, καί τρίτον ύγιά καί καρποφόρου τά σπέρματα, οΰτω καί 

επί τής ανθρώπινης παιδεύσεως, ή μέν ευφυΐα όμοία έστί τή 

έκ φύσεως άγαδή γή, δ δέ διδάσκαλος τω γεωργω, τα δε μαδή

ματα τοϊς σπέρμασιν. Ταύτα πάντα βεβαίως συνήλδον καί 

συνέπνευσαν εις τάς ψυχάς τών άοιδίμων άνδρών Πυδαγορου 

καί 2ωκράτους καί Πλάτωνος, καί τών άλλων, οσοι κατέλιπον 

μνήμην καί δόξαν άδάνατον. Ευδαίμων άρα και αληδώς 

δεοφιλάς έστιν, οστις έλαβε δεόδεν τά τρία ταΰτα άγαδά.
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Β'

Μή δέ νομίση τις, οτι οι φύσει πονηροί ού μεταβάλλονται 

προς άρετην, ούδ’ έλαττούσι την φυσικήν αύτών πονηριάν, 

οταν τύχωσι παιδεύσεως ορ^ής. Κα'ϊώς ή ραθυμία καί 

αμέλεια διαφϊείρουσι την φυσικήν άρετην, ούτως ή ορΪΓη 

διδασκαλία έπανορΐτοΐ την φυσικήν φαυλότητα' καί έν γένει 

διά τοΰ κόπου καί τής έπιμελείας μεταβάλλονται τά φύσει 

κακά εις άγαϊτά, καί πολλάκις γίνονται κρείττονα των κατά 

φύσιν άγαμων άμεληϊέντων. Ούτως ή φύσει άγα^ή γτ 

άμελη^εξοα χερσεύεται, ή δε φύσει κακή καί άφορος, έπι- 

μελώς καλλιεργηΪΓεΐσα, προάγει πολλούς καί γενναίους καρ

πούς· καί οι φύσει σκληραύχενες ίπποι, καλώς έξ αρχής πω- 

λοδαμνηΐτέντες, γίνονται ευπειθείς τοΐς άναβάταις· άλλα καί 

αύτών τών φύσει άγριων ζώων πολλά διά της επιπόνου παι- 

δεύσεως τιΪΓασσεύονται καί γίνονται χειροήίόη. Έ στω  τούτου 

παράδειγμα το περί Λυκούργου τού Λακεδαιμονίων νομοΐτέτου 

ιστορούμενου. Οΰτος δύο σκύλακας άδελφούς παραλαβών 

άνε'ςτρεψε διαφόρως· καί τον μέν κατεστησεν άπληστον λαί

μαργου, τον δέ κυνηγετικόν. "Επειτα δε παραστήσας αυτούς 

ενώπιον τών Λακεδαιμονίων, άφήκεν άμφοτέρους, καταστείς 

άπέναντι λοπάδα καί λαγωόν καί εύ^ύς δ μέν ώρμησεν επί 

τον λαγωόν, δ δέ επί τήν λοπάδα. Θαυμαζόντων δέ τών 

Λακεδαιμονίων, καί άπορούντων, τί βουλόμενος έπεδείκνυε 

τούς σκύλακας, είπεν δ Λυκούργος. Ούτοί είσιν άδελφοί, τών 

αύτών γονέων άμφότεροι- άλλ’ επειδή έλαβον διάφορον άνα- 

τροφήν, δ μέν έγένετο λαίμαργος, ο δέ κυνηγετικές· μ ε γ ά λ η  

γάρ ροπή προς ά ρε τ ήν  ε^ η, κ α ί π α ιδ ε ϊα ι ,  κα ί  διδα- 

σ κ α λ ία ι ,  καί  βίων άγωγαί .

Γ
ΑΕ μητέρες αύταί όφείλουσι γαλακτοτροφεϊν τά ίδια τέκνα, 

οτι καί συμπαγέστερου καί επιμελέστερου ΪΓρέψουσιν αύτά, 

ως φύσει ενδόμυχον έ'χουσαι τήν προς τά ίδια τέκνα άγάπην 

αι δέ τίτόται. καί αι τροφοί άγαπώσιν αύτά χάριν τοΰ μισθού, 

καί ή τοιαύτη αγάπη ψευδής έστι καί υποβολιμαία. ΓΗ φύσις 

αυτή διδάσκει τάς μητέρας τδ χρέος τούτο, ού μόνον τήν έκ 

τοΰ γάλακτος τροφήν εύΐτύς μετά τον τοκετόν χορηγούσα, 

άλλά καί διπλούς τούς τής τροφής ταύτης οχετούς, ίνα 

έπαρκώσι καί εις διδύμων τέκνων θηλασμόν. Παρεκτός δέ 

τούτου, καί μάλλον άγαπώνται ύπδ τών τέκνων αΕ ταύτα 

γαλακτοτροφήσασαι μητέρες- ού γάρ μόνον ε’ν τοΐς άνϊτρώ- 

ποις, άλλά καί εν αύτοΐς τοΐς 'ίΓηρίοις, ή συντροφιά επιτείνει 

τήν άγάπην. Έ κ  τούτων ίκανώς άποδεικνύεται ή φυσική 

καί ή'πική ύποχρέωσις τών μητέρων εις τό τά ίδια τέκνα 

γαλακτοτροφεϊν. Ά λ λ ’ εάν διά σωματικήν άσ^ένειαυ κωλύωυ 

ται έκπληρώσαι τό φυσικόν καί ηβικόν τούτο κα'ότήκον, 

άνάγκη πάσα προσέχειν περί τήν εκλογήν τών τιτίτών καί 

τροφών καί καΐτώς εύ^ύς έξ άρχής φροντίζουσι περί τής 

πλάσεως τών τοΰ σώματος μελών, ίνα γένωνται ορότά καί 

άστραβή, ούτως έξ άρχής όφείλουσι' ρυϊμίζειν καί τά ήΪΓη 

τών τέκνων, οταν αι μαλάσεις έντυπώνται εύκολώτερον επί 

τών άπαλών αύτών ψυχών, ως αι σφραγίδες επί τοΰ απαλού 

κηρού. Λιά τούτο δ Πλάτων συμβουλεύει τάς τροφούς μή 

τούς τυχόντας μύθους διηγεΐσ^αι τοΐς παιδίοις, ίνα μή έξ 

άρχής γεμίζωσι τάς ψυχάς αύτών άνοησίας καί διαφθοράς- 

όρίτώς δέ καί δ Φωκυλίδης παραινεί λέγων 

Παΐδ ’ έ'τ’ έόντα χρεών δή κ α λ ά  δ ι δασκ έμεν έ'ργα.
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Ού μόνον δέ περί την εκλογήν τών τροφών καί τιτϊτών, άλλα 

καί περί την τών άλλων υπηρετών, όσοι πλησιάζουσι τοίς 

παιδίοις, προσεκτέον έπιμελώς, όπως καί οι τοιούτοι ύπηρέται 

ώσι σπουδαίοι τούς τρόπους καί ού βάρβαροι · όρξτώς' γάρ 

παραινεί ή λέγουσα παροιμία—  ’ Ε ά ν  χ ω λ ώ  π α ρ ο ικ ή σ η ς ,  

ύπ ο σκ ά ζε ι ν  μ α ϊ ή σ η .

Δ'

"Οταν δέ οί παΐδες φϊτάσωσιν εις ηλικίαν, καί?’ ήν πρέ

πει νά ταχΐτώσιν υπό παιδαγωγούς καί διδασκάλους, ενταύθα 

μάλιστα πολλή απαιτείται προσοχή, ί'να μή παραδοϊτώσιν εις 

ανθρώπους βαρβάρους καί αχρείους, άλλ’ εις διδασκάλους καί 

τον βίον άδιαβλήτους, καί τον τρόπον άνεπιλήπτους, καί τή 

εμπειρία άρίστους. Τ ίς ασθενών τώ σώματι προτιμά του δι’ 

εμπειρίαν σώσοντος αύτόν ιατρού τον δι’ άπειρίαν άπολέσοντα· 

Αλλ’ ό'μως πολλοί τών πατέρων εις τοσοΰτον φιλαργυρίας καί 

μισοτεκνίας προβαίνουσιν, ώστε, "να μή πληρώσωσι πλείονα 

μισθόν, έκλέγουσιν ως διδασκάλους τών ιδίων τέκνων ανθρώ

πους μηδενός άξιους, εύωνον ά μ α Ε α ν  διώκοντες.  Όρΐτώς 

άρα ό ’Αρίστιππος είπε προς τον ϊταυμάσαντα πατέρα, ότι 

έζήτησε παρ’ αύτού χιλίας δραχμάς μισθόν της τού υιού 

παιδεύσεως, καί είπόντα, ότι διά τοσούτων χρημάτων ήδύνατο 

άγοράσαι άνδράποδον, —  Το ιγ α ρ ού ν  δύο εξεις  άνδρά- 

ποδα,  καί  τόν υιόν,  κ α ί  ον αν πρίη.ί«) Κράτης δέ ό
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(α) Τοιοΰτόν τι καί περί Ίσοκράτους ιστορείται έν τη Φωτίου Μυριο- 
βίβλω (Ανάγνωσμα 260) ουτωσί. — «ΙΊρός τόν είπο’ντα πατέρα, ώς 
»οΰδέν αλλο ή άνδράποδον συνέπεμψε τω οίκείω παιδί, *Απώι, εφη· 
»δυ'ο γάρ άν^ ενός έξεις ανδράποδα.» — 'Ο δέ αοίδιμος Κοραής τό

Θηβαίος έπεΈμει ν’ άναβή, εί δυνατόν, έπί τό μετεωροτα- 

τον τής πόλεως μέρος, όπως έκεΚτεν άνακράξη προς πάντας 

τους πολίτας τούς άξιομνημονευ'τους τούτους λόγους. —  

ΤΩ άνθρωποι ,  ποί φέρεστε!  οίτινες χρ ημά τω ν μέν 

κτήσεως  πέρι π ά σα ν  ποιε ίστε  σπουδήν, τών δέ υίέων, 

οις τ α ύ τ α  κ α τ α λ ή ψ ε τ ε ,  μ ι κρ ά  φροντ ίζετε!  Οι τοιούτοι 

πατέρες ομοιόν·τι πάσχουσιν, ώσπερ εί τ ι ς  τού μέν υπ ο 

δ ή μ α τ ο ς  φροντ ίζο ι ,  τού δέ ποδός όλιγώρως έ'χοι. 

’ Επέρχεται μέν ημέρα, καί?’ ήν οι τοιούτοι πατερες μετα- 

νοούσι, καί άδημονοΰσι βλέποντες τούς υιούς αυτών κατα- 

φρονούντας τον ύγιαίνοντα καί τεταγμένον βίον, καί άκατα- 

σχέτως κρημνιζομένους εις άτάκτους καί άνδραποδώδεις τδονάς, 

καί τότε έννοούσιν, ότι αυτοί είσιν οι αίτιοι τής τοιαυτης τών 

τέκνων διαγωγής, ώς άμελήσαντες τής όρϊής αυτών παιδευ- 

σεως" άλλ’ άνωφελής τότε ή μετάνοια καί ή άδημονια.

Ε '

Καί συντόμως είπείν, έ’ν μόνον υπάρχει έν τούτοις κεφά- 

λαιον, πρώτον καί μέσον καί τελευταΐον, ή σπουδαία άγωγή 

καί νόμιμος έκπαίδευσις, μόνη φέρουσα προς τήν αρετήν καί 

τήν ευδαιμονίαν, καί μόνη παραμένουσα τω κεκτημενω 

άναλλοίωτον κτήμα, άΐΰάνατον καί (ΰεϊον. Καλόν η ευγένεια,
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του Ίσοκράτους τοΰτο έρμηνευων έν τω δευτέρω τομω (σελ. νέ) της υπ 
αυτοί γενομένης έκδο'σεως του ρήτορος, τάδε προστ&ησιν. — «Τοΰτο 
»καί πρός ούκ ολίγους τών νυν έστίν έπιλέγειν, τους ίππους μεν καλούς 
»τοίς παισίν ώνουμένους, παιδείας δέ μεταδοΰναι μηδόλως φροντί- 
»ζοντας. — Ά π ι3 ι, πατέρων κακοδαιμονέστατε · δύο γάρ άνϊί ενός έξεις 
»ίππους, τόν μέν έν τή φάτνη τρεφόμενον, τόν δέ τής αυτής σοι τρα- 
»πέζης μετέχοντα». —



άλλα προγόνων άγαδόν τίμιον ό πλούτος, άλλά τύχης άστα- 

τον κτήμα, άφ ενός εις άλλον μεταβαΐνον, καί πολλάκις παρ’ 

ελπίδα πάσαν σεμνόν ή δόξα, άλλ’ άβέβαιον περιμάχητον τό 

κάλλος, άλλ’ ολιγόχρονων τίμιον ή υγεία, άλλ’ είμετάστα- 

τον ζηλωτόν ή τού σώματος ισχύς, άλλά νόσω καί γήρα 

εύάλωτον, κτηνώδες άγαδόν, πολλω τώ μέτρω έν τοϊς άγριω- 

τάτοις τών δηρίων πλεονάζον, ε’λέφασι καί ταύροις καί λέουσιν 

π α ιδ ε ί α  δέ τών ε’ν ή μ ΐ ν  ά δ ά ν α τ ο ν  καί  δ ε ϊ ο ν - καί τών 

έν τη άνδρωπίνη φύσει πλεονεκτημάτων δύο είσί τά κυριώ- 

τατα, Νοΰς καί Λόγος, άμοιβαίως συμβοηδούμενα καί συνερ- 

γαζόμενα εις την τού άνδρώπου ευδαιμονίαν. Ό  μέν Νούς 

τεταγμένος έστιν εις τό άρχειν τού Λόγου, ό δέ Λόγος 

εις τό ύπηρετεϊν τώ Νω' άγαδά δη ταΰτα υπό τύχης 

άνάλωτα, υπό συκοφαντίας άναφαίρετα, υπό νόσου άδιά- 

φδορα, υπό γήρως άλύμαντα- μόνος γάρ ό Νούς  

παλαι ούμ ενο ς  ά ν η β α ·  κα ί  δ χρόνος  τ ά λ λ α  π ά ν τ ’ 

άφαιρών τώ γήρα π ρ ο σ τ ίδ η σ ι  την εύβουλίαν.  Ούδεμία 

τών άνδρωπίνων μεταβολών κατισχύει τών δύο τούτων μεγά

λων πλεονεκτημάτων καί αύτός έ πόλεμος, χειμάρρου 

δίκην πάντα σύρων καί παραφέρων, μόνην ού δύναται βλάψαι 

την παιδείαν καί αρετήν, ήτις έστί Νοΰ καί Λόγου τελειότης. 

Διό καί 2τίλπων δ Μεγαρεύς φιλόσοφος, έρωτηδείς υπό Δη- 

μητρίου τού Πολιορκητοΰ, οτε κατηδάφισε τά Μέγαρα, μή 

τι έζημιώδη, άξιομνημόνευτον έποιήσατο την άπόκρισιν, είπών 

—  Ού δ ή τ α '  πόλεμος  γάρ ού λαφυραγωγεί  ά ρ ε τ ή ν . —  

Ό  δέ Σωκράτης έρωτηδείς υπό τού Γοργίου, δποίαν είχεν 

ύπόληψιν περί τού μεγάλου βασιλέως, καί εί ένόμιζεν αύτόν 

εύδαίμονα, σοφώς άπεκρίνατο —  Ο ύκ ο ίδ α,  πώς άρετής 

κ α ί  π α ι δ ε ί α ς  έ'χει —  διδάσκων διά τών ολίγων τούτων
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λέξεων, ότι έν μόνη τή άρετή καί τή παιδεία κεΐται τ 

άληδής ευδαιμονία, άλλ’ ούχί έν τοϊς τυχηροΐς άγαδοίς.

Σ Τ

Ού μ.όνον δέ τον νούν τών παίδων οφείλομεν άναπτύσσειν 

προσηκόντως διά τών μαδημάτων, άλλά καί τό σώμα διά 

καταλλήλων ασκήσεων ■ "ν’ άμα μέν άποκτώσι σώματος

εύρυδμίαν, άμα δέ γίνωνται ρωμαλέοι, καί ικανοί άντέχειν 

εις τό γήρας καί τάς άσδενείας αυτού· κ α λο ύ  γάρ γήρως  

δ ε μ έ λ ι ο ν  έν παισίν  ή τών σωμάτων εύεξία.  Καδώς 

δέ έν καιρω γαλήνης παοασκευάζομεν τά έν χειμώνι χρησι- 

μεύσοντα, ούτως έξομεν τήν έν τή νεότητι ευταξίαν καί 

σωφροσύνην έφόδιον εις τό γήρας.

Ζ'

Ύπάρχουσι πατέρες τινές, άί δί υπερβολικήν αγάπην τών 

τέκνων βλάπτουσιν αυτά ως έχδροί · τοιοΰτοι δέ είσιν οι σπεύ- 

δοντες νά δείξωσι τά εαυτών τέκνα έν πάσι τάχιον πρω

τεύοντα, καί διά τούτο έπιβάλλοντες αύτοΐς ύπερμέτρους 

κόπους, έξ ών άπαυδώντα καί βαρυνόμενα διά τήν διηνεκή 

κακοπάδειαν ού δέχονται τήν μάδησιν ίύπειδώς καί εύκόλως. 

Μαδέτωσαν οί τοιούτοι γονείς, ότι, καδώς τά φυτά διά μέν 

τών μετρίων ύδάτων τρέφονται καί αύξάνονται, διά δέ τών 

πολλών καταπνίγονται, οΰτω καί ή ψυχή διά μέν τών με

τρίων κόπων αύξάνεται, διά δέ τών πολλών καί υπερβολικών 

καταβυδίξεται. Δοτέον ούν το ίς  παισίν  άναπνοήν τών 

συνεχών πόνων, ένδυμουμένους,  ό τ ι  πας  δ βίος 

ήμών εις άνεσιν κ α ί  σπουδήν δ ιή ρ η τα ι '  καί  διά
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τούτο οΰ μόνον έγρήγορσις,  άλλά κ α ί  ΰπνος εύρέΪΓη- 

ουδέ πόλεμος ,  άλλά  κ α ί  ε ι ρ ή ν η - ούδέ χειμών,  άλλά  

κ α ί  εύδί α- ουδέ ένεργοί π ρ ά ξ ε ι ς ,  άλλά  κ α ί  έ ο ρ τ α ί - 

συνελόντι  δέ ε ίπεΐν ,  ή ά ν ά π α υ σ ις  των πόνων άρτ υμά  

έστιν.

Η'

Πολύ αξιόμεμπτοι' είσιν οι πατε'ρες εκείνοι, οίτινες παρα- 

δόντες τά εαυτών τέκνα εις διδασκάλους καί παιδαγωγούς, 

αύτοί ούκ έπιβλέπουσι τήν μά^Γησιν αύτών, ού'τε αύτόπται 

καί αύτήκοοι τής διδασκαλίας γίνονται- καί άμαρτάνουσι 

κατά τούτο μεγάλως- αύτοί γάρ οφείλουσιν έξετάζειν τούς 

εαυτών παΐδας, εί δυνατόν, καΆ έκάστην ημέραν, καί μή 

έλπίζειν εις μόνην τήν διάΐεσιν μισθωτού άνδρός. Ά λ λ ά  καί 

ο μισθωτός ούτος μάλλον έπιμεληότήσεται τοΰ διδασκόμενου, 

οταν γινώσκη, οτι ο οφθαλμός τού πατρος επιβλέπει τήν δι

δασκαλίαν- καί τή άληϊτεία όρ'“ ώς περί τούτου άπεφήνατο 

ιπποκόμος τις, είπών —  Ούδέν οΰτω π ια ίν ε ι  τον ίππον,  

ώς βασιλέως οφθαλμός .

&

Προ πάντων δέ άπακτέον τούς παΐδας πάσης αισχρολογίας · 

λόγος γάρ έργου σκ ιά ,  ώς είπεν ο Λημόκριτος- άλλά καί 

άπο τής συναναστροφής πονηρών άνϊτρώπων, καί μάλιστα τών 

κολάκων γένος γάρ ούδέν ε’στιν έξωλέστερον,  ούδέ 

μάλλον κ α ί  'ΪΓάττον έκ τρ α χ ηλ ίζ ον  τήν νεότ ητ α,  ώς 

τό τών κολάκων. "Οστις ούν τών πατέρων επιθυμεί ίδεΐν 

καλώς πεπαιδευμένα τά τέκνα αύτού, οφείλει έκδιώκειν μα

κράν αύτών τά μυσαρά ταύτα θρέμματα, τούς κόλακας, καί 

μετ’ αύτών τούς μοχθηρούς συμμα^ητάς- ότι καί ούτοι 

ικανοί είσι διαφΐτείρειν τάς έπιεικεστάτας φύσεις. Έ πειτα  

δέ γυμναστέον τούς παΐδας εις τήν εύπροσηγορίαν καί τήν 

καλουμένην καλήν συμπεριφοράν, εις βίον λιτόν καί άτρύφη- 

τον, εις τό μέτρια λέγειν καί τά προσήκοντα, εις τό κρατεΐν 

τού ΪΓυμού, εις τό κρατεΐν τών χειρών, καί προ πάντων εις 

τό πάντων ίεροπεπρέστατον, όπερ έστί τό μή ψεύδεσ'ίΓαι, άλλά 

πανταχοΰ καί πάντοτε λέγειν τήν αλήθειαν. Τό γάρ ψεύ -  

δεσί ϊαι  δουλοπρεπές ,  καί  π ά σ ιν  άνθρωπο ις μισεΐσΐται  

άξ ιον ,  κ α ί  ούδέ μετ ρίο ι ς  δούλοις  συγγνωστόν.

1'

Καί ταύτα μέν καλά πάντα καί συμφέροντα. Προσθε

τέου δέ τούτοις, ότι ούδαμώς προσήκει νά φαίνωνται πάντοτε 

οι πατέρες τραχείς καί σκληροί προς τά ίδια τέκνα, άλλά 

νά συγχωρώσι καί τινα τών νεανικών αμαρτημάτων, ενθυ

μούμενοι, ότι ήσάν ποτε καί αύτοί νέοι. Κα^ως δε οι ιατροί 

άναμιγνύοντες τά πικρά φάρμακα μετά γλυκέων χυμών πράτ- 

τουσι διά τής τέρψεως τό συμφέρον τώ άσϊενούντι, ουτω καί 

οι πατέρες προσήκει ν’ άναμιγνύωσι τή πραότητι τήν πικρίαν 

τών επιτιμήσεων- καί άλλοτε μέν νά έπιτείνωσι τούς χαλι

νούς, άλλοτε δέ νά χαλώσιν αύτούς- καί μάλιστα μέν να 

ύποφέρωσι μετά πραότητος τά αμαρτήματα τών νεωτέρων. 

εάν δέ ποτε ¿ργισΆώσι κατ’ αύτών, ταχέως νά κατα- 

πραΰνωνται- μάλλον γάρ ό ξ ύ ϊ υ μ ο ν  είναι  δει τόν π α 

τέρα ή βαρύθυμου.  Καλόν δέ ενίοτε καί τό προσποιεΐσϊαι 

ότι ούκ είδον ά είδον, ούδ’ ήκουσαν ά ήκουσαν. Φίλων άμαρ-
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τήματα ύποφέρομεν' τί θαυμαστόν, εί καί τά τών τέκνων; 

Ούτω σκιρτώσα νεότης  πωλ οδα μνε ίται .

ΙΑ' .

"Οταν δέ οί παΐδες φξτάσωσιν εις ώραν γάμου, φρόνιμόν 

έστιν έκλέγειν τοίς υίοίς γυναίκας, μήτε πολύ εύγενεστέρας, 

μήτε πολύ πλουσιωτέρας αυτών σοφόν γάρ τό παράγγελμα —  

Τ ή ν  κ α τ ά  σαυτόν έ'λα. Οι δέ λαμβάνοντες γυναίκας 

πλουσιωτέρας εαυτών λανξτάνουσι γινόμενοι ού τών γυναικών 

άνδρες, άλλά τών προικών δούλοι.

ΙΒ'

Κεφαλαιον δέ τών είρημένων, οί γονείς αυτοί έ'στωσαν τοίς 

τε'κνοις εναργές παράδειγμα σωφροσύνης, μηδέν άμαρτάνοντες, 

άλλά τά δέοντα πράττοντες· ί'να πρός τόν βίον τών ιδίων 

γονε'ων άποβλε'ποντες οί παίδες, ώς εις κάτοπτρον, άποτρέ- 

πωνται τών αισχρών έ'ργων καί λόγων. Τουναντίον δέ, ή 

κακή τών γονέων διαγωγή άμεσός έστι διδάσκαλος καί οδηγός 

τών τε'κνων εις τό άμαρτάνειν "Οπου γάρ γέροντες  είσιν 

αναίσχυντοι ,  ένταΰ^’ ά ν ά γ κ η  κ α ί  νε'ους άναιδεστά-  

τ ου ς  είναι.

Κ 0 Ρ Ε 2 0 2  ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΟΗ.

Έ π ί τών ηρωικών τής Ελλάδος χρόνων, δηλαδή τής πά

λαι Έ λ λ  'δος καί τών πάλαι ήρώων, ό περιλάλητος Αίτωλός, 

ό τού νόΕυ υιού τού Διός καί ε’ραστού τής Σελήνης Εν- 

δυμίωνος καί τής νύμφης Ίφιανάσσης υίος, αποκτείνας εν 

’Ήλιδι τή πατρίδι του "Απιν τού Φορωνέως υίον, έ'φυγεν εις 

τήν μεταξύ τού Κορινθιακού κόλπου καί τού Αχελώου πο

ταμού Κουρήτιδα χώραν, καί εκεί που ε’ν τή παρα τον βα- 

Έρρουν Εύηνον ποταμόν κοιλάδι έκτισε περικαλλή πόλιν, ήν 

άπό τού ονόματος τού ετέρου τών υιών αυτού Καλυδώνα 

ώνόμασε. Τόσον ώραία ήτο ή πόλις αύτη, καί τόσον ώραϊαι 

ήσαν αι γυναίκες αύτής, ώστε ο δύσκολος εις έπαίνους Στρα- 

βων ήξίωσε νά ονομάση τήν Καλυδώνα “ Έλλαδος πρόσχημα , 

δηλαδτ 'Ελλάδος στολισμόν, όπως ό 'Ηρόδοτος ώνόμασε τήν 

Μίλητον “ πρόσχημα ’ Ιωνίας”  καί ό Σοφοκλής τους πυξτικούς 

άγώνας “ κλεινόν 'Ελλάδος πρόσχημα” καί άλλοι ίσως άλλους 

τόπους, ή άν^ρώπους, οϋς οί φιλόλογοι, εις ών τό βασίλειον 

αί τοιαύται λεπτολογίαι · άνάγονται, δύνανται νά γνωρίζωσι, 

καί πάς δύναται νά εύρη ώρμαότιασμε'να εις τόν Θησαυρόν 

τού Ερρίκου (Στεφάνου, τόν πολλούς άσοφους σοφών πρόσχημα 

καταστήσαντα καί πολλούς κούφους πρόσχημα έμβριίτών 

ποιήσαντα. "Οτι δέ πρόσχημα δηλοϊ ornement, τά λεξικά 

μαρτυροΰσιν. "Ο Ε ν  καί πρόσχημα τού Υπουργείου δύναταί



τις είπεΐν τον δείνα ή δείνα'Υπουργόν, άν ήναι τώ ό'ντι orne

ment αύτοΰ.

Ό 'Ό μηρος λέγει τήν Καλυδώνα “ πετρήεσσαν καί αίπεινήν” 

καί οί όμηρολόγοι, όσοι δέν είναι συγχρόνως καί μωρολόγοι, 

χάριν τής ύπολήψεως του Στράβωνος είπον ότι πετρήεσσαν 

καί αίπεινήν εννοεί ό "Ομηρος τήν χώραν ή περίχωρον τής 

Καλυδώνος καί ούχί τήν πόλιν, ήν έραννήν (ε’ρασμίαν) ό 

αυτός ποιητής λέγει. Ή  Καλυδών λοιπόν ήτο πρόσχημα 

'Ελλάδος, καί πρόσχημα τής Καλυδώνος ήτον ή παρδένος 

Καλλιρόη, περί ής δ εξής λόγος.

’ Εν τή πόλει ταύτη έλατρεύετο πολύ δ Διόνυσος, δηλαδή 

οί κάτοικοι τό έ'τζουζον,  καί μεταξύ τών ιερέων αύτοΰ ήτο 

καί τις Κόρεσος, όστις σύν τή λαϊκότητι δέν είχεν άποβάλει 

καί τήν καρδίαν του, καί ού'τε τό ράσσον ήδύνατο νά τήν 

προφυλάξη άπό τών βελών άλλου δεοΰ, όστις ού'τε τούς καλο- 

γήρους, ού'τε τούς άνδρώπους σέβεται. Τοιούτων δέ εύαισδη- 

σιών βρίδει ή άπόκρυφος ιστορία τών λειτουργών τών κατά 

καιρούς δεών καί δεαινών. ' Ο ίερεύς Κόρεσος έ'τυχε νά ί'δη 

προσελδοΰσαν εις τό ιερόν του Διονύσου προσκυνήσεως χάριν 

ττν σοβαράν καί σεμνήν παρδένον Καλλιρόην- υπό ττν σο

βαρότητα δέ καί τήν σεμνότητα ταύτης, ως υπό διαφανέστα- 

τον πέπλον, έφαίνοντο ωραιότατοι χαρακτήρες γυναικείας 

καλλονής, οί'τινες ήδύναντο νά σκανδαλίσωσι τήν καρδίαν ού 

μόνον Εερέως άπλοΰ, αλλά καί άρχιερε'ως- καί επειδή, καδώς 

λέγουσιν οί περί τον έρωτα φιλοσοφοΰντες, έκ του όραν γεννά- 

ται τό έράν, ήράσδη περιπαδέστατα τής ωραίας Καλλιρόης 

δ εύαίσδητος ίερεύς Κόρεσος. ’ Ανήσυχος δέ έκ τής πυρκαϊάς 

τής καρδίας του, δέν ήδυνήδη νά μή προδοδή, νά μή υπό

δειξη ποιος διάβολος έκάδησε μέσα του.
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Ή  δέ Καλλιρόη καίπερ εύλαβής καί έρχομένη εις τον 

ναόν μέ χαμηλωμένα ’ μάτια, όπως αί ήμέτεραι κυρίαι τήν 

Μεγάλην παρασκευήν μετά μεσημβρίαν εις τούς ’Επιταφίους 

τών εκκλησιών, δέν είχεν ομως καί άποχαιρετήσει τήν φυσι

κήν ταΐς γυναιξί περιέργειαν, έξ ής βοηδουμένη άνεκάλυψε 

του πατρός Κορέσου τό καρδιοφδόρον αίσδημα. "Οσον δέ 

ούτος ήγάπα τήν Καλλιρόην τόσον αυτη τόν έμίσει, “ όπόσον 

δέ εις Καλλιρόην έ'ρωτος Κορέσω μετήν, τοσοΰτον είχεν 

άπεχδείας εις αύτόν ή παρδένος”  λέγει δ ίερολογιώτατος 

Παυσανίας (Ζ' 21). Δέν είναι δέ πρώτον τοΰτο παράδειγμα 

ότι αί ώραΐαι κόραι άπεχδάνονται καί μισοΰσι τούς ιερείς 

έρώντας, δηλαδή τούς ιερείς του Διονύσου καί τών άλλων 

ψευδοδεών τής άληδινής άρχαιότητος, διότι οί ίερεΐς τών νΰν 

χρόνων ούδενός έρώσιν, εί μή τής διακονίας των, ήν έν ταΐς 

εύαγέσι μοναϊς δικονίαν λέγουσιν.

Ό  σεβάσμιος Κόρεσος άφοΰ ούτε διά τών φυσικών του 

καλλονών, ούτε διά τών ιερατικών του χαρίτων, ούτε δί εύχών 

καί εύλογιών ήδυνήδη νά κερδίση τήν καρδίαν τής άναισδή- 

του προς τήν πανοσιότητά του Καλλιρόης, μετέβη εις τό δεύ

τερον έρωτικόν στάδιον, δηλαδή τάς δεήσεις καί ικεσίας, τας 

έκφράσεις τής απελπισίας του, τούς κινδύνους τής ζωής του, 

καί λησμονήσας τό αίδέσιμον του σχήματός του, ή μάλλον 

δεότητα ύπολαμβάνων διά τό κάλλος τήν σεμνήν Καλλιρόην, 

προσέπιπτεν εις τούς πόδας της, έφίλει τήν γήν όπου αυτη 

διέβαινε, καί έ'καμνε πάντα όσα ποιοΰσιν οι αδαείς περί τά 

έρωτικά, καί οί κόλακες τών μή είσέτι έκτεδρονισμένων βασι

λίδων ποιηταί δημοσιογράφοι, οί κηρύττοντες ότι όπου πατη τής 

Βασιλίσσης ό ποΰς ρόδα καί ί'α έκεί φύονται. "Οστις δέλει νά 

τόν μισήσωσι μίαν ώραν άρχήτερα αί κυρίαι, ας τάς δωπεύη καί
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ας τάς κολακεύη όσον τό δυνατόν ποταπώτερα καί εύτελέστερα. 

Έ ν  τούτοις ο καί οΰτω άποτυχών αίδέσιμος Κόρεσος, ο του 

Διονύσου ίερεύς καί τής Καλλιρόης λάτρης καί δεράπων καί διά 

τούτο άντί νά συγκίνηση τή νκαρδίαντης καδίστα αύττν μάλλον 

άδιάφορον, είσήλδεν εις τό τρίτον ερωτικόν στάδιον, δηλαδή 

έπεζήτησε νά μετατρε'ψη ττν γνώμην τής παρδενου διά δώρων 

καί παντοίων υποσχέσεων, άλλά καί ταΰτα δέν εϊχον τό άποτέ- 

λεσμα τοΰ Δάφνιδος τοΰ Κ Ζ ' Ειδυλλίου τοΰ Θεοκρίτου, καί 

ούτω άπελπισδείς ό Κόρεσος περιέπεσεν εις μελαγχολίαν, 

¿λησμόνησε σχεδόν ότι ήτο ίερεύς καί παρημέλησε καί τά 

προς τόν δεόν Διόνυσον καδήκοντά του. Γ0  δεός δέ ούτος 

έμφανισδείς κατ’ ό'ναρ ή υπαρ εις τόν Κόρεσον ήρώτησε τήν 

αιτίαν τής τοιαύτης του καταστάσεως, ό δέ Κόρεσος πικρά 

προς τήν Αύτοΰ Θεότητα παράπονα έκαμε, καί άπειλάς ως 

άπηλπισμένος έξήνεγκεν, αν μή τόν έβοήδει εις τόν έρωτά 

του διά τής δεΐκής του δυνάμεως. Γ0  Διόνυσος τότε, ο νό- 

δος υιός τοΰ εργολάβου Διός καί τής εύφυοΰς Σεμέλης, έκτι- 

μησας τά παράπονα τοΰ ίερέως του καί καμφδείς έκ τών 

ικεσιών του, ένδυμηδείς δέ πόσα καί αύτός έπαδεν έκ τής 

δυστροπίας τών νυμφών, ών ήράτο, μή δυνάμενος δέ, καίτοι 

δεός, νά μετατρέψη τόν νοΰν τής παρδενου Καλλιρόης, διότι 

τό πείσμα τών γυναικών διαμένει, καί υπό τών δεών αν πο- 

λεμηδή, άήττητον, μή νομίσας ίδιον τής αξιοπρέπειας του νά 

παρέμβη προσωπικώς εις τήν ύπόδεσιν, κατέφυγεν εις έκδίκη- 

σιν, οπως ο ’ Απόλλων χάριν τοΰ ίερέως τοΰ Χρύσου, ού τήν 

δυγατέρα Χρυσηΐδα είχεν έ Μεγαλειότατος ’ Αγαμέμνων, 

ώραίαν ούσαν, ως έν άρχή τής Ίλιάδος του ο ρδ ά  κοφ τά 

διηγείται ό αοίδιμος "Ομηρος. Έπακούσας λοιπόν ο Διόνυσος 

τών δεήσεων τοΰ έρωτοκτυπημένου ίερέως του, έκαμεν ο,τι
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καί ο ’ Απόλλων εις τόν έν Τροία 'Ελληνικόν στρατόν, δηλαδή 

έ'πεμψε νόσον εις Καλυδώνα, ύφ’ ής οί βαλλόμενοι έφαίνοντο 

κατ’ άρχάς ώς μεθυσμένοι καί εκφρονες, έκ τούτου δέ καί 

άπέΕησκον τέλος παραπλήγες, δηλονότι έκ παραφροσύνης.

Ή  Καλλιρόη δέν προσεβλτΐτη υπό τής νόσου, διότι 

ίσως έν ταϊς μυστικαϊς του εύχαϊς ο πάτερ Κόρεσος έδεήΕ  

τού Διονύσου νά φεισβτή τής κόρης ταύτης, αν ποτε διανόησή 

νά τιμωρήση τους Καλυδωνίους διά τήν σκληράν καρδίαν τής 

Καλλιρόης προς τόν εύλαβέστατον ιερέα του.

Οί δυστυχείς έρασταί δέν είναι καί φιλέκδικοι πάντοτε, 

διότι καί ποτέ δέν καταλείπει αύτούς ή έλπίς, ή τροφή αύτη 

τών κενών κεφαλών καί τών δυστυχών.

Καί οί εθνικοί καί οί ορθόδοξοι καί οί άπιστοι καί οί 

έτερόδοξοι έΈ μοΰνται τόν θεόν οταν πάσχωσι, καί τον 

διάβολον 'όταν ευ Ιχωσι. Τοΰτο δέν χρειάζεται ερμηνείαν, 

διότι έκαστος έξ Ιδίας πείρας είναι περί ταύτης τής άληβτείας 

πεπεισμένος, οπως είναι καί πεπεισμένος οτι αί σποραδικαί 

έξαιρέσεις δέν ποιοΰσι κανόνα.

Ούτω καί οί Καλυδώνιοι έν τή καταλαβούση αυτούς 

άνηκέστω συμφορά άπεφάσισαν νά προσφύγωσιν εις τόν Θεόν, 

νά έρωτησωσι τίνος ένεκα πάσχουσι, καί τί το ένδεικνυόμενον 

φαρμακον.

Ό  ουρανός τω καιρώ έκείνω ήτο πλησιέστερος εις τήν γήν,

προσγειότερος, καί άκόμη οί (ΰεοί άφίνοντες τόν ουρανόν κα-

τηρχοντο καί εις τά χθαμαλά τής γής μέρη εις Ε Ρ αν

νυμφών, καί εις τά υψηλά εις οσμήν ευωδίας τής από βωμών

κνίσσης. Έγίνετο δέ ή πρός τούς ανθρώπους άνταπόκρισις

κυρίως διά τών χρηστηρίων, ένβτα ή έΕ ικ ή  Νεότης άπεκρί-
10
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νετο εις τον έρωτώντα συνήθως διά Κυρίας, ή καί δι’ άλλον 

φωνών άψυχων πραγμάτων.

Οί Καλυδωνιοι γοΰν άπεφάσισαν, καί έλφόντες ήρώτησαν 

το εις μεγάλην ύπόληψιν διατελοΰν τώ καιρώ εκείνο έν Δω

δώνη της Θεσπρωτίας μαντεΐον του Δι'ος, του πατρος Φεών 

τε καί άνδρών πολλών έξ ισαρίθμων γυναικών καλών.

Περί της δέσεως της Δωδώνης, ένΦα το τοΰ Δι'ος ήτο 

Μαντεΐον, φιλονεικοΰσιν ετι οί σοφοί, καί αν μη έφιλονείκουν, 

δεν Φά ήτο δ τόπος μαντικός καί αύτό περίφημον, καί οι 

μωρία ειλημμένοι δλιγώτεροι Φά ήσαν εν τώ κόσμο. 2 ημειω- 

τέον δέ είναι μο'νον ότι καί αύτοί οι παλαιοί δεν συμφωνοΰσι 

πώς έδίδοντο ένταΰφα οΕ χρησμοί- οί μέν λέγουσιν οτι ήτο 

έκεϊ δάσος φηγών, ων τα φύλλα συγκρουόμενα υπό τοΰ ανέ

μου άφιναν φωνήν, καί ή φωνή αΰτη ήτο ή άπόκρισις τοΰ 

Διός εις τον έρωτώντα- άλλοι δε μνημονεύουσιν οτι δρΰς ήσαν 

τα φωνήεντα δένδρα, καί ότι λέβητες πλησίον άλλήλων κεί

μενοι καί συγκρουόμενοι, ή εις λέβης, παιόμενος υπό ράβδου, 

άπετέλει φωνήν, αΕ δέ Εέρειαι τοΰ Διός πελειάδες, ήτοι γερον- 

τοκόραι, διερμηνεύουσαι τους ήχους Ιλεγον εις τους έρωτών- 

τας —  τάδε λέγει ο Ζευς. Καί άλλαι περί τούτου φέρονται 

γνώμαι, άς αν έν τή διατριβή ταύτη περιελαμβάνομεν, ήφέλο- 

μεν άναφέρει τι καί περί τοΰ Δωδωναίου χαλκείου, παροι

μίας, ήν 'δικαίως ήΦελεν εφαρμόσει εις ήμάς, οΰτω μακρο- 

λογοΰντας, πας άδυσώπητος αναγνώστης.

Γ0  Ζευς λοιπόν διά τών φηγών ή τών δρυών ή τών 

λεβήτων, καί διά τών ιερέων του πρότερον καί τών ιερέων 

του ύστερον, οιτινες ήσαν, καφ’ "Ομηρον, άνιπτόποδες καί 

χαμαιεΰναι, δηλαδή σωστοί χοίροι, είπεν εις τούς Καλυδωνίους 

ότι τό δυστύχημά των θεραπεύεται, άν Φυσιάση εις τον
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βωμόν τοΰ Διονύσου δ ιερεύς Κόρεσος τήν Καλλιρόην, ή τον 

τολμήσοντα ν’ άποΦάνη άντ’ εκείνης.

Ούδείς ήΦελε ν’ άποΦάνη άντί τής Καλλιρόης, διότι 

ούδείς ήΦελε νά μή ήναι έν. τώ κόσμω, έκείνης ούσης —  

έκαστος δέ ένόμιζεν ότι ήΧΓελέ τις άλλος εύρεΦή έχων τήν 

εύήφειαν νά προσφέρη τήν ιδίαν ζωήν εις έξαγόρασμα ττς 

ζωής ωραίας κυρίας —  ό έστι ήΦελεν άποΦάνει αυτός Εν’ 

άφήση άλλους χαίροντας.

Ή  ’Άλκηστις άπέΦανεν υπέρ [τοΰ εαυτής άνδρός, καί ή 

ιστορία ούκ ολίγα φέρει τα παραδείγματα της ειλικρινούς 

άφοσιώσεως τής γυναικός προς τον εαυτής άνδρα μέχρι καί 

αύτής τής θυσίας τής ζωής της. Τ ίς δέ ποτε τών άνδρών 

άπέΦανεν υπέρ τής εαυτού γυναικός,- καί έν τούτοις αί γυναί

κες έχουσι τήν αδυναμίαν νά μή έννοώσι τί έννοοΰσιν οι λέ- 

γοντες προς αύτάς ότι τάς άγαπώσι μέχρι θανάτου, διότι 

ουδέποτε ήρεύνησαν νά μάΦοσιν, ότι μέχρι θανάτου λέγοντες 

οΕ κύριοι έννοοΰσιν, ότι τάς άγαπώσιν αχρις οΰ άποΦάνωσιν 

αύται, άφ’ ού δέ τάς άσφαλίσωσιν εις τον τάφον, εξέρχονται 

προς Φήραν άλλων, Ενα διαΦέσωσι καί υπέρ αύτών τήν μέχρι 

θανάτου μεταβατικήν των άγάπην.

ΆπεφασίσΦη^έν τούτοις ή Φυσία τής Καλλιρόης εις κα- 

τεύνασιν τής μανίας τών Καλυδώνίων, κατά τον Δωδωναίον 

χρησμόν.

’ Αφ’ οΰ πανταχόφεν άπηλπίσΦη ή Καλλιρόη, άφ’ οΰ 

έπείσΦη ότι ούδείς ήτο δ άγαπών αυτήν μέ πάσαν τής άγά- 

πης τήν δύναμιν, δέν ήΦελε πλέον καί νά ζή , άφ’ οΰ μά

λιστα δ θάνατος αύτής ζωή έγίνετο τοΐς συμπολίταις αύτής. 

"Οφεν παρεδόΦη εις τό ΦυσιασΦήναι.

Ιερείς καί Εέρειαι έκόσμησαν τό Φύμα κατά τό Φυσιολόγων
ίο*
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της λατρείας τω ν έδηκαν στέμμα επί τήν κεφαλήν τής 

Καλλιρόης, ε’κόσμησαν αύτήν μέ άνδη καί χρυσώματα. Πάν

των δέ έν τάξει παρασκευασδέντων, ή'ρχισεν ή πομπή, δι ής 

έφε'ρετο εις τόν αιμοχαρή βωμόν ή παρδένος, ή παρδένος, ης 

τά κάλλη ή'ναψαν καί έκαψαν τήν καρδίαν τοΰ ίερέως 

Κορέσου.

Έ ν  τή πομπή ταύτη ό ίερεύς Κο'ρεσος τά άμφιά του 

ήμφιεσμένος καί έστεμμένος προηγείτο τοΰ δώματος, καί παρ- 

δένοι κανηφόροι καί λαός πολύς συνώδευον αύτό. Προσενε- 

χδεΐσα οΰτω ή παρδένος Καλλιρόη εις τό δυσιαστήριον άνευ 

άντιστάσεως, έ'μελλεν ήδη νά δυσιασδή, καί ήδη κατεχύδη- 

σαν έπί τής κεφαλής αυτής ούλοχύται, καί προετελέσδησαν 

“ όπόσα ε ις  τή ν  δ υ σ ία ν  ά λ λα  έκ Δω δώ νης μ εμ α ν - 

τ ευ μ ένα ή ν .(Π α υ σ .)

Έπιστάσης δέ τής στιγμής, καδ’ ήν ή λαιμητόμος μά- 

χαιρα ήδελεν ικανοποιήσει τήν χάριν τοΰ έ'ρωτος τοΰ Κορέ 

σου καί τής σωφροσύνης τής Καλλιρόης οργήν τοΰ Διονύσου, 

συνεπέστη εις τήν καρδίαν τοΰ πανοσιωτάτου ίερέως μέ ολην 

του τήν δύναμιν ό προς τήν Καλλιρόην έρως, καί κατέστρεψε 

τόν δυμόν αύτοΰ.

Ή  ιδέα ότι έ'μελλεν αύτός νά γείνη σφαγεύς τοΰ άντι- 

κειμένου τής λατρείας του παρέλυσε πάσας αύτοΰ τάς δυνά

μεις, καί συλλογισδείς ότι ό κόσμος δά ήτο οδυνηροτάτη κό- 

λασις δ ΐ αύτόν, δανούσης ττς Καλλιρόης, αίσδανόμενος δέ 

καί ότι δά  ήτο καί ό κοινός περίγελως, ώς γενόμενος αιτία 

δυστυχίας ολοκλήρου λαοΰ διά τόν καλογερικόν του έρωτα, 

καί άκόμη αίτιος τής δυσίας τής ωραιοτάτης τών νεανίδων 

τής Καλυδώνος, έστρεψε καδ’ εαυτού τήν διά τόν λαιμόν 

τής Καλλιρόης ήκονισμένην μάχαιραν καί ιδού ό ίερεύς
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Κόρεσος αιματοκυλισμένος πρό τοΰ βωμοΰ τοΰ Διονύσου, ένώ- 

πιον έκπεπληγμένων τών δεωρών. Ά ν τ ί δέ ό τοΰ Διονύσου 

βωμός νά ραντισδή μέ τό αιμα τής Καλλιρ 'ης, έλαβεν δ τοΰ 

έρωτος βωμός τόν Κόρεσον όλάκαιρον.

Ή  Καλλιρόη, έκδαμβος εις ττν τραγικήν αύτήν δέαν, 

έλησμόνησε τήν παρελδοΰσαν άποστροφήν της προς τόν Κό

ρεσον, καί έκτιμήσασα τόν διά τοιούτου τεκμηρίου βεβαιω- 

δέντα έρωτά του, άπεφάσισε ν’ άνταποκριδή προς αύτόν πάνυ 

φιλοτίμως, άφ’ ού δ Κόρεσος μόνος έξ απάντων τών Καλυ- 

δωνίων προύτίμησεν ύπέρ αύτής ν’ άποδάνη καί νά γίνη 

παράδειγμα ότι ού μόνον γυναίκες ύπέρ άνδρών, άλλά καί 

άνδρες ένίοτε ύπέρ γυναικών άποδνήσκουσι, κατά παράβασιν 

τοΰ κανόνος. "Οδεν προσελδοΰσα εις τινα πηγήν έν τή πα

ραλία άπέσφαξεν έαυτην, καί έδωκεν οΰτω τέλος εις τάς 

ημέρας της μεδ’ όσης γενναιότητος καί δ Κόρεσος εις τάς 

έαυτοΰ.

Ή  πηγή ώνομάσδη άπό τοΰ ονόματος τής ωραίας Καλυ- 

δωνίας κόρης “ Κ α λ λ ιρ ό η ” , καί αί έκ τών ναμάτων αύτής 

πίνουσαι δέν μισοΰσι πλέον τούς ιερείς έραστάς· αν δέ φέρη 

ή ιστορία δυστυχείς έρωτας ιερέων καί Καλλιροών, είναι άπό- 

δειξις ότι δέν έγεινε χρήσις τοΰ ΰδατος τής είρημένης πηγτς, 

έχοντος τήν ιδιότητα νά καδιστα τρυφεράς τάς σκληράς 

καρδίας, καί νά ποιή αύτάς εύαλώτους έκ τών έρωτικών 

έφόδων.

Έ κ  τοΰ ιστορήματος τούτου μανδάνουσιν οί άνδρωποι, 

ότι καί οί ιερείς καί οί Αευΐται δέν έχουσιν άτρωτον καρδίαν, 

καί μανδάνουσιν έτι ότι ή γυνή τιμα διά τής δυσίας ττς 

ζωής της τήν άποδεδειγμένην προς αύτήν άγάπην.
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Γ0  τάφος του Κορεσου καί της Καλλιρόης δείκνυνται 

πλησίον το” Μεσολογγίου, οπου ήτο ή Καλυδών, καί είναι 

μαρτύριον οτι ο θάνατος ένόνει πολλάκις εκείνους, ο'ύς ή ζωή 

καί ο κόσμος κεχωρισμένους κρατεί.
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Δ. Π α ν τα ζή ς.

E V Ù 2  ΚΑΙ Ψ Υ Χ Η .

II α λ α ιός μ ύ ϊο ς .  —  Νε'ον Δ ιή γη μ α .

“Τά παλαιά καινώς διεξελθειν.” 
(’Ισοκράτης.)

’Ενθυμείσαι, άναγνώστά μου, οτι υπήρξες ποτε παιδίον; 

ενθυμείσαι τά ωραία καί ταχύπτερα έτη τής φαιδράς σου 

εκείνης ήλικίας, ήτις ή'ρχισεν οτε ήρχισες νά δμιλής, καί 

έτελείωσεν ότε ήρχισες νά. σκεπτησαί; ενθυμείσαι τά ξύλινα 

άλογά σου, τους μολυβδίνους σου στρατιώτας, τάς παράφω

νους σου σάλπιγγας, τά μακρά καλάμια, έφ1 ύν ίππεύων 

περιε'τρεχες την κάτω αύλήν τής- πατρικής σου οικίας, κυνη

γών άπανΪΓρώπως τάς άνακυκώσας το χώμα όρνιθας καί 

ταράσσων τον ύπνον τής θερμαινόμενης εις τον ήλιον γαλής ; 

ενθυμείσαι τάς άτελευτήτους ε’κείνας εσπε'ρας τού χειμώνος, 

καΐτ’ ας, οκλαδόν προ τής μάμμης σου καΐΰήμενος, ήτε'νιζες 

τον . γοητευμε'νον μικρόν σου οφθαλμόν επί τά στίλβοντα 

δίοπτρά της, ενώ εκείνη προσεϊχε σοβαρά μή περιπλέξη τον 

μίτον τού νυκτερινού της έργοχείρου; Τ ί ωραίοι χρόνοι; τί 

χρυσή εποχή! ΤΤοσάκις τάς ψύχρας τού Ίανουαρίου εσπέρας, 

ενώ έ'δερεν έ'ξω ή βροχή τάς ύελους των παραθύρων καί 

¿στροβίλου ό βορράς τον άνεμοδείκτην τής καπνοδόχης, ¿κά

θισα —  ως έκάξτισες βεβαίως καί σύ άναγνώστά μου —



απέναντι των σπινξϊηρακιζόντων δαυλών τής εστίας, πορφυρών 

τάς παρειάς μου εις τάς φλόγας της, καί στηρίζων την κεφα

λήν μου εις τά γόνατα τής γραίας μου μάμμης, καί την 

παρεκάλεσα, ^ωπεΰων τό κατ’ άρχάς, καί κλαυξτμυρίζων 

μετά ταΰτα, νά άνοιξη τά μαραμένα πλέον καί έπιχνοώντα 

ήδη, άλλά φιλόμυΪΓα πάντοτε καί φλύαρα χείλη της, καί μάς 

διηγηίτή κάνέν π α ρ α μ ύ θ ι!  Τ ί ατελεύτητοι παρακλτσεις 

ήσαν έκεΐναι, καί πόσον ήξευρε νά προσποιήται την άκαμπτον 

ή άγαϊή γραία! Ούδέν άπεκρίνετο κατ’ άρχάς, καί ή σιγή 

της ήτον ικανή νά άπελπίση πάσαν υπομονήν, άλλ’ όχι καί 

την επιμονήν κακομαξτημένου παιδίου. Τό παιδίον Ιπέμενε 

ζητών τό παραμύθι του, καί τότε ήρχιζεν ο ακένωτος ορμα

θός των ενστάσεων τής μάμμης· ότι δήόίεν νυστάζω, ότι 

παρήλ^εν ή ώρα, ότι δέν ενθυμείται πλέον τίποτε, καί μυ- 

ρίαι προφάσεις επί προφάσεων, ίνα γείνη πολυτιμοτέρα ή 

χάρις, ίνα αύξήσωσιν αί ξτωπείαι. Έπετείνοντο λοιπόν αί 

παρακλήσεις, έκορυφοΰτο δ κλαυθμυρισμός, έβρεχον τά φιλή

ματα επί τών λαγαρών παρειών τής μυξτολόγου γραίας, καί 

τέλος πάντων μειδίαμα συγκατα'ίέσεως, όπερ μοί έφαίνετο 

γλυκύ ως βώλος σακχάρεως, διέστελλε τό νωδόν της στόμα, 

καί τά χείλη της ήνοίγοντο μ’ ε ν  ας ήνε λοιπόν καί άπόψε. 

’Ώ ! πώς έκροτάλιζον τότε αί μικραί μου χείρες! ΆνώρΐΓουν 

τά αύτία μου, διέστελλον τούς οφθαλμούς, ώς ίνα διαψεύσω 

μέ τον έντονώτερον τρόπον τάς περί νυσταγμού συκοφαντίας 

τής μάμμης, καί τοποθετούμενος άνέτως όσον εγγύτερον 

αυτής ήδυνάμην, άνέμενον άπληστος νά καταπέση τό μάννα 

τής γλυκείας της διηγήσεως, νά άκουσίόη τό ¡πολυπόξϊητον 

έκεϊνο- “ Μίαν φοράν καί ένα καιρόν.”

’ Αγνοώ αν ή μαγεία τών παιδικών χρόνων παρέμεινε γλυ:
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κεϊα καί ζωηρά εις τών άναγνωστών μου τήν μνήμην άγνοώ 

άν τό ίνδαλμα τών πρώτων εκείνων έντυπώσεων, τών πρώτων 

έκείνων αισθημάτων καί ηδονών, αόριστον πλέον καί σβεννύ- 

μενον δλονέν υπό τήν πτέρυγα τού χρόνου, έπιζή ετι ποθεινόν 

εις τάς ψυχάς των. "Οπωσδήποτε ομως ή άμετάβλητος αυτή 

καί στερεότυπος είσοδος τού μυΐτολόγου τής πρώτης των 

ηλικίας, ή μόνη αΰτη τής επικής του διηγήσεως άρχή: 

“ Μίαν φοράν καί ένα καιρόν” άδύνατον είνε νά μή τηρήται 

άνεξάλειπτος εις τήν μνήμην των, συγκεφαλαιοΰσα ως χάριέν 

τι καί σεμνόν σύμβολον τήν καλλιτέραν περίοδον τής άνΐτρω- 

πίνης ζωής. Τό κατ’ εμέ, όσον καί άν περιέδραμον τά 

μυθιστορικά πεδία τού Δυμά, τού 2ύη καί τής 2άνδης, 

οσον καί άν ¿πλανήτην ώς άσωτος υιός εις τάς όλισξτηράς 

τρίβους τού άγνώστου, όσας καί άν έμάσησα βαλάνους, όσον 

σίκερα καί άν έπιον κατά την πρώτην μου ταύτην διανοητι

κήν άποπλάνησιν, δέν άπημβλύνίην όμως την γεΰσιν, ούτε 

άπέβαλον τήν γλυκύτητα τής παιδικής μου μυθολογίας, άλλ’ 

επί τών χειλέων μου παρέμεινε πάντοτε αμιγές τό μέλι τής 

πρώτης εκείνης άφηγήσεως τής μυξτολόγου μάμμης μου, έν 

τώ ώραίω αύτω συμβόλω: “Μίαν φοράν καί ένα καιρόν.”

Διά τούτο δέ, άναγνώστά μου, προτιϊτέμενος νά σοί 

διηγηξτώ ένα παλαιόν, παμπάλαιον μύςτον, καί άποφασίσας 

νά περιβάλω αυτόν τό ένδυμα τής εποχής-, νά τού φορέσω 

δηλαδή λοξωτήν έσ^Γήτα, καί ψευδή κόρυμβον εντός δικτυω- 

τού κεκρυφάλου καί πέτασον ομοιάζοντα μέ άνάβαξτον τρυ- 

βλίον, καί άλύσεις ä la  Benoiton, ίνα τον κατασττσω εύπρό- 

σιτον εις τάς δέσποινας καί δεσποινίδας τής καί?’ ημάς 

εποχής, τάς συμβαδιζούσας παραλλήλως τού αίώνός των, 

καϊτ’ έ'ν καί μόνον όμως δέν κατώρ~ωσα νά πείσω έμαυτόν
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εις νεωτερισμόν, κατά την άρχήν δηλαδή του διηγήματος 

μου. ’Αρχίζω λοιπόν κ ’ ε’γώ, ώς ΪΓα ήρχιζεν ή μάμμη μου, 

ως ξτά η'ρχιζεν ή μάμμη ολων σας.

Α'

Μίαν φοράν —  λοιπον —  καί ένα καιρόν ύπήρχεν εις 

βασιλεύς καί μία βασίλισσα εις τινα πολιτείαν του παλαιού 

κόσμου, μικράν εννοείται, άδιάφορον δέ ποίαν, καθότι τότε 

εβασιλευοντο πολύ πλείονες πόλεις ή σήμερον, καί εκάστη 

σπιθαμή γης είχε τον βασιλέα της, κα^ώς περίπου συνεβαινεν 

¿ν Γερμανία μέχρι προ μικρού, πριν ή καταλάβη τον Βίς- 

μαρκ δ συγχωνευτικος εκείνος παροξυσμός, τού οποίου βα

σιλίσκοι τινές καί δουκίσκοι ¿πλήρωσαν τά ιατρικά. Οι βα

σιλείς ούτοι είχον τρείς βασιλοπούλας, χαριεστάτας καί 

πολύφερνους, κεκοσμημένας μέ πολλά φυσικά καί επίκτητα 

προτερήματα, ώς ή'^ελε γράψει σήμερον αθηναϊκή τις εφή

μερος, άναγγέλλουσα τούς άβραβώνας ή τούς γάμους των. 

Καί αί μέν δύο αυτών, αί πρεσβύτεραι, ώραίαι καί πλούσιαι 

νύμφαι ώς ήσαν, έζητή^ησαν ταχέως εις γάμον, καί ηΰξησαν 

εκάστη άπο βασιλόπαιδος εις βασίλισσαν. Τής τρίτης ομως 

καί νεωτέριζς ή καλλονή ήτο κάλλος υπέρ θνητήν κάλλος 

έξ εκείνων, ατινα ουτε έκφράζουσιν ού'τε έμπνέουσιν έ'ρωτα 

άλλά καταπλήττουσι τό βλέμμα, βωβαίνουσι τήν γλώσσαν, 

ύπαγορεύουσι θαυμασμόν καί έπιβάλλουσι λατρείαν. "Οσοι 

έ'βλεπον αύτήν, ούχί μόνον νά τήν έπώυμήσωσι σύζυγον δέν 

έτόλμων, ούχί μόνον νά τήν άγαπήσωσι δέν συνησ'ίάνοντο τό 

λάβρος, άλλά μόλις είχον τήν γενναιότητα νά άτενίσωσιν επί 

τον μέλανα οφθαλμόν της, καί νά άνίδωσιν εις τό ύπερή-
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φανόν αυτής μέτωπον. Τήν έλάτρευον λοιπόν, τήν έσέβοντο, 

τήν ¿φοβούντο σχεδόν, ώς [έλάτρευον καί ¿φοβούντο τήν 

απειροπληθή ομήγυριν τού Όλύμπου των, πολλοί δέ μάλιστα, 

οι δεισιδαιμονέστεροι, καί ύπέΐτετον οτι ή ώραία Ψυχή —  

ούτως ¿καλείτο ή ήρωίς μου —  δέν ήτο ΪΓνητόν θνητής 

γέννημα, άλλά ϊεά ς  μεταμόρφωσις, έμψυχος ένσωμάτωσις 

τής ϊε ά ς  τού κάλλους, γηίνη άνάπλασις τής ουρανίας ’ Αφρο

δίτης. ’ Επειδή δέ οί άνθρωποι τότε ήσαν λίαν ευλαβείς, 

καί επομένως λίαν δεισιδαίμονες, ή ευσεβής των αυτή υπό

νοια άνεκλαδώΪΓη βαθμηδόν εις γενικήν πεποίϊίησιν, τό 

άκουσμα διεδόΐη εις τά περίχωρα, καί έκ τών περιχώρων εις 

ολην τήν Ε λλάδα, καί τά άνάκτορα τού πατρός τής Ψυχής 

δέν έχώρουν μετ’ ολίγον τούς λάτρεις τής νεοφανούς ξτεάς, 

οίτινες άϊρόοι προσέτρεχον πανταχοίτεν, ινα ϊτύσωσιν, ούχί 

πλέον εις τούς βωμούς τής άοράτου ΐτεάς, άλλά προ ποδών 

αύτής ταύτης τής καλλιβλεφάρου μετεμψυχώσεώς της.

Ή  πάνδημος αυτη προσκύνησις δύο μόνον άνΐίρώπους δέν 

εύηρέστει παντάπασι- τον πατέρα τής Ψυχής καί τήν άλη^τή 

ϊεάν Άφροδίτην. Καί ¿κείνου αέν τήν λύπην ίτέλει έννοήσει 

πας πατήρ, ούτινος ή ϊυγάτηρ παρήλλαξεν ήδη ανυμφος τό 

εικοστόν τής ηλικίας έτος, ταύτης δέ τό πείσμα ί^έλει ορϊτώς 

¿κτιμήσει πάσα γυνή ζηλότυπος —  δηλαδή πάσα γυνή.

’Ά ν  ήσαι, άναγνώστά μου, έγγαμος καί έχης κόρην, ήτις, 

μολονότι (ίσως καί διότι) άπεστήϊισεν ικανά φ 'λλα τής γαλ

λικής μεθόδου τού Όλλενδόρφου καί τής Γυμναστικής τού 

Κυρίου Καματζώδου, καί έμαϊε νά τυμπανίζη χορούς τινάς 

εις τό κλειδοκύμβαλον, καί νά τούς χορεύη μετ’ άρκετής 

¿λαφρότητος, καί άπεμνημόνευσε πολλάς φράσεις ¿κ μεταφρά

σεων γαλλικών μυθιστορημάτων, καί συμβουλεύεται τακτικώς
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κατά μήνα τήν Εφημερίδα τοΰ συρμοΰ, καί είνε συνδρομη

τής τής Κυρίας Λιζιέ, καί περιάγει εις τήν οδόν Πατησίων 

πάσαν εσπέραν τήν λευκήν ουράν τοΰ μακροΰ μισοφοριού της, 

καί είνε τέλος αρκετά εύμορφος καί άρκετά πνευματώδης 

καί άρκετά πλουσία νύμφη, μολαταύτα όμως δεν εΰρεν 

άκόμη μνηστήρα, Φέλεις ευκόλως έννοήσει τήν Φέσιν τοΰ πα- 

τρός τής Ψυχής. Θά έπροτίμα ο ταλαίπωρος βασιλεύς ολιγω- 

τέραν λατρείαν προς τήν κόρην του, καί ένα μνηστήρα τών 

πολλών αύτής προσκυνητών Φά ήφελε νά ήτον τ  Φυγάτηρ 

του όλιγώτερον ωραία, Ενα άπαλλαγή αύτής ταχύτερον καί 

εύκολώτερον.

'"Αν δέ ήσαι, άναγνώστριά μου, ωραία, —  ως ύποφέτω — , 

καί έκαμες ήδη κρότον εις τάς χορευτικάς εσπερίδας τών 

ΆΦηνών, καί παρέδωκαν τήν φήμην σου εις τήν άΦανασίαν 

τά έφημεριδάρια τής πρωτευούσης μέ πολλά κολακευτικά 

έπίΦετα, άλλ’ είδες όμως αίφνης νέον άστρον καλλονής άνα- 

τέλλον ύπέρ τον άφηναϊκόν ορίζοντα, ώραιοτέραν τινά ομό

φυλόν σου έκΦρονίζουσάν σε, καί συναγείρουσαν περί τήν 

λάμψιν τής μορφής καί τής ενδυμασίας της τήν πλειοψηφίαν 

τών άρσενικών χρυσαλλίδων τής πρώτης πόλεως της Ε λ λ ά 

δος, καί κατορΦοΰσαν νά διαμφισβητήται υπό τοΰ νεαρού 

αύτοΰ στίφους καί αύτός ό τοΰ πεδίλου της άσπασμός, καί 

άποτολμώσαν έν τή παντοδυναμία της νά έκπαίζη πάντα 

εύκοσμίας νόμον, ούχί προς άγανάκτησιν άλλά πρός Φαυ- 

μασμόν τών περί αύτήν χαινόντων, —  ώ, βεβαίως έννοεϊς 

καί δύνασαι νά έκτιμήσης, τί σημαίνει πόνος ζηλοτυπίας, 

καί φέλεις δικαιολογήσει τό πείσμα καί τήν οργήν, ήν ήσΦάνΦη 

ή χρυσοστέφανος Φεά τοΰ κάλλους, βλέπουσα Φνητίς γέννημα

— 156 —
καταπατοΰν τον γήϊνον αύτής Φρόνον, καί τά ιερά της τε

μένη έρημούμενα.

Ούτω λοιπόν καί δ πατήρ τής Ψυχής καί ή ’ Αφροδίτη 

έσκέφΦησαν πώς νά άπαλλαγώσι τής οχληράς αύτής ύπάρ- 

ξεως, ή δέ δυστυχής κόρη εύρέφη συγχρόνως, χωρίς νά τό 

γ'νωρίζη, χωρίς καν νά τό μαντεύη, άντικείμενον διπλής 

συνωμοσίας. Καί ή μέν Φεά, άμα συλλογισφεϊσα, εύρεν 

εύΦύς καί τό μέσον τής έκδικήσεως· έκάλεσε παρ’ έαυτή 

τον παράλυτον [υιόν της, τό χαριτωμένον έκεϊνο ζιζάνιον τής 

οικιακής ειρήνης καί εύδαιμονίας τών φνητών, τό καλούμενον 

’Έρως, καί, άφοΰ τόν έσφιγξε τρυφερώτατα εις τάς λεύκάς 

της άγκάλας, άφοΰ κατεφίλησε περιπαΦέστατα τάς ροδίνους 

του παρειάς, καί τόν ήρώτησε μετά πλείστου ένδιαφέροντος 

περί τής υγείας του, τών έργων του καί τών άσχολιών του, 

πρός μεγίστην τοΰ ’Έρωτος έκπληξιν, όστις ούδέν άλλο συνή- 

Φως ήκουε παρά τής μητρός του ή έπιπλήξεις, καί ούδέν 

άλλο έλάμβανε παρ’ αύτής ή ραπίσματα, τόν έκάΦισε πλησίον 

της εις τόν καναπέν καί διέταξε νά τώ φέρωσι γλυκόν τώ 

προσέφερε καί σιγάρον, ώς λέγει ή παράδοσις, έκεΐνος όμως 

άπεποιήΦη, οχι διότι δέν έκάπνιζεν, άλλά δωτι έντρέπετο, 

φαίνεται, νά καπνίζη ένώπιον τής μητρός του, καί μάλιστα 

είς τόν Ιδ αίτερον αύτής Φάλαμον, εις τό boudoir της. Τέλος 

πάντων, μεφ’ όλας αύτάς τάς προκαταρκτικάς φιλοφρονήσεις, 

έξέΦηκεν ή Φεά είς τόν παντοδύναμον τών καρδιών δυνά

στην, —  ώς άποκαλοΰσι σήμερον τόν ’Έρωτα οΕ ποιηταί τοΰ 

συρμοΰ —  τόν κρύφιον πόνον τής ψυχής της, μ’ όλην τήν 

έμφυτον αύτής γυναικείαν διπλωματείαν, καί έζήτησε παρ’ 

αύτοΰ έκδίκησιν. Τόν παρεκάλεσε νά έμφυσήση είς τήν 

καρδίαν τής τολμηρός έκείνης Φνητής, ήτις άντεποιείτο τής
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λατρείας της, σφοδρόν καί ακαταμάχητου πάΦος προς τόν 

έσχατον τών άνφρώπων, ούτως ωστε ή ώς Φεά παρά πάντων 

λατρευομένη νά προσφέρη τήν ιδίαν τής άγάπης της λατρείαν 

είς τόν ελάχιστου τών υπαλληλίσκων τοΰ πατρικού της βασι

λείου, καί άντί πλουσίου μεγαλεμπόρου τής ’Αλεξάνδρειάς, 

νά έπιΦυμήση σύζυγον ύγειονοσταφμάρχην τινά, ή πρωτοκολ- 

λιστήν επαρχείου, ή τηλεγραφοφύλακα. Ό  ’Έρως, προ'σφατον 

έτι έχων τήν γεΰσιν τοΰ γλυκοΰ καί τών φιλημάτων τής μη

τρός του, ύπεσχεΦη πάν ότι τοΰ ε’ζητήφη, καί άνεχώρησεν 

(άπεπτη δηλ., διότι, ώς γνωρίζετε, δ ’Έρως είναι πτερωτός) 

έ'ν καί μόνον συλλογιζόμενος · οτι ή άγνωστος αύτή τής 

μητρός του έχφρά Φά ήτο βεβαίως πολύ, παραπολύ ώραία, 

"να κίνηση είς τοιοΰτον βαφμόν τήν ζηλοτυπίαν τής άγαφής 

του μητρός, καί ότι άφεΰκτως έπρεπε νά τήν ΐδη.

Ό  πατήρ τής Ψυχής έξ έτε’ρου, μή δυνάμενος νά ύπο- 

βάλη τόσον μυστικήν οικογενειακήν ύπόφεσιν είς τά φώτα 

τοΰ άνακτοβουλίου του, καί μή γνωρίζων ποΰ άλλοΰ νά εΰρη 

συμβουλήν, έτράπη τήν πεπατημένην καί συνήΦη τότε οδόν, 

έπορεύφη τούτε'στι πρός τόν Άπο’λλωνα, όστις ήτο μέν Φεός, 

άλλά πρός έξοικονόμησιν τών βιωτικών του άναγκών μετήρχετο 

καί τήν μαγείαν επί γής, καί έρριπτεν έν Δελφοΐς τά χαρτία 

είς τούς Φέλοντας νά μάΦωσι τήν τύχην των. Φφάς ο Βα

σιλεύς είς τό μαντευτικόν κατάστημα τοΰ Κ. ’ Απόλλωνος, 

έδωκε τό επισκεπτηρίου του είς τόν Φυρωρόν, καί έζήτησεν 

άκρόασιν παρά τοΰ φεοΰ, έκφέσας συνάμα καί τόν σκοπόν 

τής άφίξεώς του’ λαβών όμως είς άπάντησιν, ότι ο Κύριος 

έλλειπεν, μετέβη είς έν τών καλλίτερων ξενοδοχείων τών 

Δελφών, “ Ξενοδοχείου τοΰ Παρνασοΰ”  ονομαζόμενου, καί 

κάπως καφαρώτερον, φαίνεται, τοΰ ομωνύμου σημερινοΰ ξενο
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δοχείου τών ΆΦηνών, έδείπνησε, καί κατεκλίφη, σκοπών νά 

έπανέλφη τήν έπιοΰσαν είς τό έργαστήριον τής μαντικής.

Ό  ’ Απόλλων έν τούτοις ήτο προσκεκλημένος τό αύτό 

έκεΐνο εσπέρας παρά τοΰ Διός είς συμποσίου. Νέος φεός, δ 

υιός τής ’ Αλκμήνης καί —  ούχί τοΰ συζύγου της Ά μφ ι- 

τρύονος άλλά τοΰ Διός, δ ’ Ηρακλής, έπρόκειτο νά είσαχΦή 

είς τήν χορείαν τών ’ Ολυμπίων, νομιμοποιούμενος δι’ άναγνω- 

ρίσεως υπό τοΰ πατρός του. Μεγάλη έπί τούτω ευωχία είχε 

παρασκευασφή είς τούς Φεούς τοΰ Όλυμπου’ δ Ε ρ μ ή ς ειχε 

καταβή προ μιας εβδομάδος είς τήν γήν, ίνα προμηΦευΦή 

2 ικελούς μαγείρους καί κλαζομένειον οίνον, κομψά δέ καί 

καλλιγραφημένα υπό τής "Ηβης προσκλητήρια είχον διανε- 

μηφή είς τούς παλαιούς Φεούς προ τριών ήδη ημερών, κατά 

τούς κανόνας τής αύλοτυπικής. Ό  ’ Απόλλων επομένως δέν 

έδύνατο νά λείψη, καί κλείσας τό κατάστημά του, άπήλΦε 

νά λησμονήση είς τήν τράπεζαν τοΰ Διός τήν έκ τής άργίας 

τοΰ έργαστηρίου του χρηματικήν αύτοΰ ζημίαν. Φύσει δέ 

κομψοπρεπής καί έρωτύλος Φεός, έκάφισε πλησίον τής ’ Αφρο

δίτης, πρός μέγιστον σκανδαλισμόν τοΰ συζύγου της Ηφαίστου, 

καί μείζονα έτι τοΰ έραστοΰ της ’Άρεως, καί προσεπάΦησε 

νά διασκέδαση τήν ώραίαν δμοτράπεζόν του διά τών άπό 

τής γής νεολογημάτων καί πιστής άφηγήσεως πάσης γυναι

κείας καταλαλιάς. Φίωρεύων ούτω άνέκδοτα έπί άνεκδότων, 

καί ολοκλήρους πολλάκις πλάττωυ ιστορίας έκ μικρού καί 

άσημάντου καΦ’ εαυτό γεγονότος, ινα προκαλέση τό μειδίαμα 

έπί τών πορφυρών χειλέων τής ’ Αφροδίτης, κατεπρόδωκε καί 

αύτά τά σκανδαλώδη μυστικά, όσα οί τής μαντικής του 

πελάται τώ είχον έμπιστευΦή, καί έφφασε, μεταξύ λόγων, 

είς τήν αιτησιν τοΰ πατρός τής Ψυχής. ’ Ακούσασα τό όνομα
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τής ωραίας κόρης ή έλικοβλέφαρος ΐτεά, ήγανάκτησε καί 

πάλιν έκ πείσματος, καί τοσοΰτον βαϊύ υπήρξε τής οργής 

της τό ερύθημα, ώστε κατεπορφύρανε τήν μορφήν της, μ ’ ολον 

το επ’ αυτής φύκος τό κατά μυστικήν συνταγήν τοΰ ’Ασκλη

πιού κατεσκευασμένον. Ήσξτάνξϊη καί πάλιν την παλαιάν 

της οργήν άνακυκώσαν τά τρυφερά της σττξτη, ή προσβεβλη

μένη φιλοτιμία της άνεστατώΐτη, καί έδραξε χωρίς δισταγ

μού τήν ευκαιρίαν τού νά χάλκευση καί ά'λλην φοβερωτέραν 

έτι έκδίκησιν κατά τής άτυχούς Ψυχής. Παρεκάλεσε διά 

τοΰ ίλαρωτέρου της βλέμματος, τοΰ χαριεστέρου της μειδιά

ματος καί τών γλυκερωτέρων της λόγων, καί κατώρΐτωσε νά 

πείση τον μέγαν ’ Απόλλωνα νά μαντεύση εις τον πατέρα τής 

πτωχής κόρης ο,τι άπαισιώτερον περί τής τύχης καί τοΰ μέλ

λοντος τής ‘ϊυγατρός του, καί νά τώ εΐπη οτι δέν ήδύνατο 

άλλως ν’ άπαλλαγή τών δυστυχημάτων καί τών συμφορών, 

όσας ή δυσοίωνος έκείνη κόρη ή'ίτελε φέρει εις τον οίκόν του, 

ή εκθέτων αυτήν εις βοράν τών ΪΓηρίων. "Ο δέ χαρτομάντις 

ςίεος, τό μέν ίνα πληριύση τά μειδιάματα —  ίσως δέ καί 

κάνέν φίλημα —  τής ωραίας συναδέλφου του, τό δέ διότι 

άπέδιδεν εις τά μαντεύματά του πολύ έλιγωτέραν σημασίαν 

ή οί εύπιστοι ΪΓνητοί, ύπεσχέϊτη τό ξητηότέν καί έτήρησε τήν 

ύπόσχεσίν του τήν έπομένην ημέραν, ότε λίαν πρωί, μόλις 

πιών τον καφέν του, ήλΪΓεν ο βασιλεύς καί έ'κρουσε τήν ϊτύραν 

τοΰ εργαστηρίου του. “ Τέρας ϊ ά  νυμφευίτή τήν θυγατέρα 

σου, τώ είπεν, ούχί δέ ξτνητός- στόλισε' την ώς νύμφην καί 

άφες την έκτείϋειμένην επί τίνος βράχου, έκεΐ ϊίά ττν ζη- 

τήση ό νυμφίος της.”

"Ο πατήρ τής Ψυχής, έπιστρέψας περίλυπος εις τά άνά- 

κτορά του, καί μή αισθανόμενος ικανήν ψυχικήν δύναμιν,
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όπως έκτελέση μόνος τήν σκληράν παραγγελίαν του ΐτεοΰ, 

υπέβαλε τον χρησμόν του Λοξίου εις την σκέψιν των μυστι- 

κοσυμβούλων του, ζητών ένίσχυσιν εκ της άποφάσεώς των. 

Ούτοι δέ, άφοΰ παρέτριψαν τάς χεΐράς των, και έβηξαν 

ολίγον, καί ε’κυττάχΪΓησαν μεταξύ των, καί ούδέν είπον, —  

οπως συνήθως πράττουσιν οί βασιλικοί σύμβουλοι — , έκυψαν 

κύκλω τάς κεφαλάς, ως εί έβάρυνεν επ’ αυτών ό χρησμός, 

καί μόνον της πολυτίμου σιωπής των τήν βοήθειαν παρε'σχον 

εις τον βασιλε'α των. Τήν σιγήν ταύτην ε’ξέλαβεν εκείνος 

λίαν φυσικώς, καί ως συνήθως πράττουσιν οί τοιούτους συμ

βούλους έχοντες βασιλείς, άντί έγκρίσεως, άποπέμψας δέ 

αυτούς, άφοΰ τούς ηύχαρίστησε διά τήν σπουδαίαν συνδρομήν 

τών φώτων καί τής πείρας των, έξετέλεσεν ο ταλαίπωρος τήν 

παραγγελίαν του ’ Απόλλωνος.

Β'

Παρά τούς πρόποδας αποτόμου βράχου, δεσπόζοντος 

πυκνοτάτου δάσους, εύρίσκομεν την επομένην εσπέραν κατα- 

κειμένην λειπόβυμον τήν άτυχή κόρην, ένδεδυμένην τήν νυμ

φικήν της στολήν καί λυσιπλόκαμον.

Είνε ωραία θερινή εσπέρα, καί το ή'ρεμον λυκόφως τής 

έπερχομενης νυκτός περιστέλλει άνεπαισβητως τον ορίζοντα, 

βάπτον κατά μικρόν υπό τάς αμφιβόλους σκιάς του καί 

δάση καί βράχους καί κοιλάδας. ΓΗ εσπερινή δρόσος κατα

βάλλει τον κονιορτόν τής ημέρας, αί διψώσαι κάλυκες τών 

μηκώνων άνεγείρουσι τάς πορφύρας των κεφαλάς, τα δειλινά 

διαστέλλουσι τά κλεισμένα των χείλη προς τό φίλημα τής 

νυκτός, καί ή ελαφρά τού ζεφύρου πνοή νανουρίζει εντός του

φυλλώματος ττν λάλον άηδόνα, προσαγορεύουσαν εύβύμως
11

1
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τους έπιτέλλοντας αστέρας. Μαγευτική εσπέρα, άναγνώστά 

μου, εσπέρα άξίζουσα τρία τουλάχιστον έτη ζωής, εσπερα 

έξ εκείνων, ας άπολαύομεν πολλάκις ημείς έν Άξτήναις χωρίς 

νά τάς έκτιμώμεν, καί τάς πο'β'ούμεν επί ξένης γης, χωρίς 

νά τάς έ'χωμεν. "Ομοιάζομεν κατά τούτο τήν λειπόϊυμον 

Ψυχήν, έφ’ ής έχυνε μάτην ή φΰσις τήν εσπέραν εκείνην 

πλήρεις τούς θυλάκους τών δώρων της, δι’ ήν ματην έσκορ- 

πιζεν άρώματα ή αύρα, δι’ ήν μάτην έσπινίίήριζον οί αστέ

ρες, ώς νεόκοποι άδάμαντες, καί μάτην έψαλλεν ή άηδών. 

Ά λλά  καί λειπόΪΓυμος άν δέν ήτον ή δυστυχής κόρη, καί 

άν νάρκη μολυβδίνη δέν έβάρυνεν επί τάς αισθήσεις της, τί 

ήξτελεν απολαύσει, τί ήΪΓελεν αίσϊανϊτή ή άλγούσα καρδία 

της; "Η ευτυχία είναι άχρους ηλιακή άκτίς, άποκτώσα 

χρώμα μόνον διά τού διαφανούς πρίσματος τής ψυχής μας· 

όταν τό πρίσμα είνε ξταμβωμένον, ούτε χρώμα λαμβάνει τ 

άκτίς ούτε τό θάλπος της αύτό διατηρεί. Τούτο συνέβη 

καί εις τήν Ψυχήν, οτε εις νυκτερινόν ψύχος μεταβλη^εϊσα 

ή εσπερινή δρόσος αφύπνισε τάς κοιμωμένας αίσϊτσεις της. 

Είδεν εαυτήν μόνην καί έγκαταλελειμμένην έν τώ σκότει 

τής νυκτός, καί τρόμος έπάγωσε τήν καρδίαν της· άνεμνήσΪΓη 

τής ‘ίέσεώς της, άνεπόλησε τήν τύχην καί τό μέλλον της, 

καί αναίσθητος προς τά πέριξ της θέλγητρα τής θερινής 

νυκτός, άπαϊίής προς τήν κυκλούσαν αύτήν μαγείαν, άνελύϊη 

εις δάκρυα, καί έκλαυσε πικρά. Έτριψε μακράν άπό τής 

κεφαλής της τά ρόδα τού νυμφικού της στεφάνου, καί 

τά σιγαλά δάκρυά της ηύξησαν εις θρήνον ταράξαντα τάς 

ήχους τού δάσους · άλλ’ ούδείς άπήντησεν εις τον θρήνον της, 

ούδείς ήκουσε τον κλαυθμόν της.

Πολλήν ωραν έκλαυσεν ούτως ή δυστυχής κόρη, άλλά
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τέλος άπέκαμε κλαίουσα, τά βλέφαρά της έκλείσΪΓησαν ύπο 

το φίλημα τοΰ ύπνου, καί άπεκοιμήΑη. "Ωραϊον όνειρον 

ήλίτε τότε ν’ άναπτερώση τήν καταπεπονημένην αύτής φαν

τασίαν, καί νά γλυκάνη τήν πικρίαν τής καρδίας της. Είδε 

καΐτ υπνους οτι ευώδης καί δροσερά ζεφύρου πνοή άνύψωσεν 

αύτήν υπέρ τήν γήν καί τήν έφερεν εναέριον ήσΐτάνετο 

εαυτήν έλαφράν ώς πτερόν καί τά στήϊτη της τά βεβαρη

μένα διεστέλλοντο ·ως πέπλος κυματίζων. Γ Ιπταμένη οΰτω εις 

τό κενόν ε’πί τών πτερύγων τής αύρας, ύψουμένη έλονέν, καί 

παραλλάσσουσα κάτωξτέν της δρυμούς καί βουνά, δέν ήσϊτάνετο 

φοβον, δεν έτρεμε, δέν ήγωνία, άλλ’ έχαιρε τουναντίον 

και ηλπιζε. "Υψώίτη ούτω υπέρ τά σύννεφα, καί ίπτατο 

πάντοτε ταχύτερον, οί δέ άστέρες έφευγον όπισξτέν της, 

οιονεί άνοίγοντες δρόμον εις τήν κολπουμένην υπό τοΰ 

ανέμου νυμφικήν της έσίήτα. ’Έτρεχεν, έτρεχε πάντοτε, 

καί ή ταχείά της άεροδρομία ήρχιζεν ήδη νά τής άφαιρή 

τήν 7Γνοήν, οτε ο φέρων αύτήν ζέφυρος εκόπασε βαθμηδόν, 

καί ήρχισε πάλιν ήρέμα καταβαίνουσα προς τήν γήν. Ά λ λ ’ 

οπως έχαιρε προτερον αίσΪΓανομένη οτι άνέβαινε, τόσον ή 

συναίσϊησις τής εναερίου καταβάσεως συνέστελλε τόρα τήν 

καρδίαν της. Ανεξήγητος τρόμος, άγωνία παράδοξος τήν 

εκυρίευσεν, ένόμιζεν ότι ίυά κρημνισ~ή εις τά τάρταρα, ότι 

εις άνήλια σκότη έμελλε νά βυΐΓίσϊτή καί ήΐτέλησε νά φωνάξη, 

ινα καλέση βοήθειαν άλλ’ ή φωνή έκόλλησεν εις τον λάρυγγά 

τ7]ζ> τά χείλη της έκινήξΓησαν σπασμωδικώς, καί οτε τέλος 

ησότάνίίη ότι δέν έκινείτο πλέον, ότι ή φοβερά εκείνη κατά- 

βασις είχε τελειώσει, ένόμισεν ότι είχεν έκπνεύσει τήν ύστάτην 

αυτής πνοήν ήπατάτο όμως, διότι ήσΐτάνΑη φλογώδες φίλημα

κατακαΰσαν τά χείλη της, καί βαλούσα κραυγήν έξύπνησεν.
1 1 *
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Είδε πέριξ της, άλλ’ ούδέν διέκρινε, διότι σκότος βαφυ 

τήν περιεκύκλου- έτεινε τό ους, άλλ ούδέν ήκουσε, διότι 

σιγή άλυτος ήπλοΰτο περί αύτήν ήφελε δέ πιστεύσει οτι καί 

ό ύπνος της καί τό ονειρόν της έξηκολούΦουν είσέτι, αν δέν 

ήσΦάνετο τούς όφφαλμούς της άνοικτούς, άν διά τών άλλον 

αύτής αίσΦήσεων δέν άντελαμβάνετο οτι ή Φε'σις της μετε- 

βλήφη, καί οτι δέν έ'κειτο πλε'ον έν ύπαίφρω, έπί άποτόμου 

βράχου. Δέν έβλεπε πλέον άστέρας άνωφέν της, δέν ήκουε 

πλέον τής άηδόνος τό κελάδημα, ούτε ήσΦάνετο πλέον τήν 

δρόσον τού δάσους καί τήν πτέρυγα τοΰ ζέφυρου έπί τών 

παρειών της. Τήν όξεΐαν τοΰ Φύμου οσμήν είχε διαδεχφή 

χλιαρά καί μυρίπνους άτμοσφαΐρα δωματίου, τήν προ μικρού 

πετρώδη κοίτην της είχεν άντικαταστήσει μαλακή πτιλώδης 

κλίνη, τό δέ άστερόφοτον λυκόφως τοΰ ούρανοΰ καί αί με- 

λαναί τοΰ δάσους σκιαί είχον μεταβληΦή είς εντελή καί 

μονότονου σκοτίαν, ήτις τήν έτρόμαζεν, ώς μάς τρομάζει το 

άγνωστον, τό άκατάληπτον καί το μυστηριώδες. Πώς με- 

τήλλαξεν αίφνης άνεπαισΦήτως τήν προτέραν της Φέσιν ; 

πώς ώδοιπόρησε καφ’ ύπνους; πώς άλλοΰ κοιμηφεΐσα άλλοΰ 

έξύπνησε; ποίαν τριχίνην γέφυραν διέδραμεν έναέριος άπό βραχώ

δους πέτρας είς εύώδη κοιτώνα; Μάτην έταλαιπώρει τόν νοΰν της, 

"να άπαντηση είς τά έρωτήματα ταΰτα τής ψυχής της ή 

Ψυχή. Έσκέπτετο, άνεπόλει τό παρελΦόν, έζήτει νά μαν- 

τεύση τό παρόν, άλλ’ ούδέν εΰρισκε · καί ή άπ’ έκείνου είς τοΰτο 

μετάβασις έμενε δ ί  αύτήν αίνιγμα, ούτινος τήν διέφευγεν ή λΰσις.

Αίφνης, ενώ άπηδαλιούχητος έπλανάτο ή διάνοια της είς 

εικασίας, κυμαινομένη μεταξύ έλπίδος καί φόβου, μεταξύ 

τρόμου καί γαλτνης, καί μάτην προσεπάΦει νά είσδύση είς 

τό κυκλοΰν αύτήν άγ'νωστον, ώς μάτην έζήτει ό όφφαλμός
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της νά διαπεράση τά περί αύτήν σκότη, ένώ ή φλογέρα 

σφράγίς τοΰ μυστικοΰ έκείνου καί άνεξηγήτου φιλήματος 

έμενευ έτι έπί τών χειλέων της, καί μάτην ήγωνίζετο τής 

παρφένου ό νους νά μαντεύση τήν άφορμήν του, δεύτερον, 

φλογερώτερον τοΰ πρώτου φίλημα τής έκαυσε πάλιν τά χείλη’* 

πριν ή δέ συνέλΦη έκ τής έκπλήξεως, καί άλλο φίλημα 

ήσΦάνΦη τό στόμα της, καί μετ’ αύτό άλλο, καί .πά

λιν άλλο, καί λάβα ολη άσπασμών περιεχύθη είς τήν 

μορφήν της, καί ήσΦάνΦη άναβράζον τό αίμα τοΰ προ

σώπου της υπό τήν φλόγα άσφμαινούσης πνοής· συγ

χρόνως δέ νέα καί σφριγώσα άγκάλη περιέβαλε τήν νεαράν 

της όσφύν, καί άφΦονοι βόστρυχοι μεταξώδους κόμης έλύΦησαν 

περί τό μέτωπόν της. "Εβαλε τρόμου κραυγήν, άλλά Φερμά 

χείλη τής έφραξαν τό στόμα- έπρότεινε τούς άσΦενεϊς της 

βραχίονας, "να άποδιώξη τόν βαρύνοντα έπ’ αύτής έφιάλτην, 

άλλ’ αί χεϊρές της άπήντησαυ νέον καί λιγυρόν σώμα κατα- 

κείμενον παρά τό πλευράν της- ήγωνίσΦη νά άποσπασφή τής 

καιούσης έκείνης άγκάλης, άλλ’ ή άγκάλη έσφίχφη στενώ- 

τερον περί τά στήφη της.

"Ω ! πότε1, άναγνώστά μου, έπάλαισε νικηφόρος ή χιών 

κατά τών ήλιακών άκτίνων; πότε άντέστη 5 πάγος κατά 

τοΰ πυρός, πότε άντηγωνίσΦησαν αί νιφάδες τής νυκτερινής 

πάχνης κατά τοΰ Φάλπους ήμέρας φερινής; 'Γίς είνε ή καρδία 

έκείνη, οσον σκληρά, οσον άδαμαντίνη καί άν ύποτεΦή, ήτις 

ύπέμεινεν άπαφής τό πρώτον έρωτικόν φίλημα, the first kiss 

of love, οπερ ύμνησεν ό άτυχής κύκνος τοΰ Μεσολογγίου; 

Ποία μεταξύ τών άναγνωστριών μου, ύπερβάσα τό δέκατου 

όγδοον τής ηλικίας της έτος, δέν ένΦυμεΐται πώς έσήμανε 

τό γλυκύ έγερτήριον είς τήν ύπνώττουσαν καρδίαν της;
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Η έπαφή τεσσάρων χειλέων, νε'ων καί πορφυρών, είνε ή 

γέννησις του αληθέστερου έρωτος· άς μή καίωσι καί τα τέσ- 

σαρα- το'σον τό καλλίτερον αρκεί τα δύο μόνον να ήνε 

φλογερά, καί το πυρ μεταδίδεται- μή δέν γεννάται δ κεραυνός 

έκ της επαφής δυο νεφών άντώέτου ηλεκτρισμού, —  ως 

μάς διδάσκουσιν οί καβηγηταί τής Φυσικής; —  μή ήνε 

ά'λλο τι δ έρως ή φυσικώτατον ηλεκτρικόν φαινόμενον; τοΰτο 

έπαΪΓε καί ή άβώα ήρωίς μου· τοΰτο άπαράλλακτα, οπερ 

έπαϊτον αί πλεΐσται τών άναγνωστριών μου. Κ α τ’ άρχάς 

έξεπλάγη, έπειτα άντέστη, κατόπιν ε’όΓερμάνόϊη, καί τέλος 

άνεφλέχ^η καί παρεδόότη. Οί ασπασμοί τοΰ άγνωστου καί 

μυστηριώδους της έρωμένου, χωρίς άπαντήσεως τό πρώτον, 

άνεμίχβησαν εντός ολίγου μετά τών ιδίων αυτής φιλημάτων, 

καί τό ε'ν φίλημα διεδέχ^η άλλο, καί εκείνο άλλο, μέχρις 

οΰ τα χείλη των έμειναν ηνωμένα, καί αί άγκάλαι των συνε- 

σ φ ιγμ ένα ι.... Γ0  Γκαίτης λέγει που, ότι αί νέαι μεϊυουσι 

μέ τό φίλημα, ως μεβύουσιν οί άνδρες μέ τον οίνον εν φί

λημα κατ’ άρχάς, . . έν ποτήριον τό πρώτον, . . έπειτα δεύ

τερον, έπειτα καί άλλο, καί άλλο. . . .  μέχρις οΰ χάνομεν τάς 

αισθήσεις καί πίπτομεν όστις ίίέλει νά μή μεϊύση, άς 

μήν έγγίζη μέ τά χείλη του . . . ούτε οίνον, ούτε άλλα 

χείλη . . . Δέν λέγει αλήθειαν δ βαβύς ποιητής;

Γ

ΓΗ νεαρά κόρη άπεκοιμή'ϋτη . . .  άργά, εννοείται.

"Ονειρα όμως δέν είδε πλέον.

Πόσην ώραν έκοιμή'ίη; εις τίνος άγκάλας έκοιμήϊη; Ουδέ 

αύτή r  ιδία τό ήξευρεν όταν ¿ξύπνησε · τοΰτο μόνον είδεν, ότι
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φαιδρόν καί ΐτάλπον φώς έπλήρου τον μυστηριώδη κοιτώνά της, 

καί ότι ήτομόνη. Γ Ο κοιτών εκείνος, έν ω τοσοΰτον παράδοξον καί 

άκατανόητον διήγαγε νύκτα, παρίστατο νΰν υπό τό φώς τοΰ ήλίου 

έν ό'λη αύτοΰ τή λαμπρότητι. Βαρύτατα φοινικουργή υφάσματα 

έκάλυπτον τούς καταγράφους καί έπιχρύσους τοίχους; ή οροφή, 

τετεχνημένη φιλοκάλως έξ ορυκτής ύέλου, άπήστραπτε πυρου- 

μένη υπό τών άκτίνων τοΰ πρωϊνοΰ ήλίου, τό δέ έκ ποικίλου 

ψηφιδωτοΰ δάπεδον έστιλβεν ως κάτοπτρον. Αύλαίαι βαρύτι

μοι έκρέμαντο επί τών ϊυρών καί τών βυρίδων, τάπητες 

σαρδικοί έκάλυπτον τά περώέοντα τον κοιτώνα ανάκλιντρα, 

καί τρίποδες έκ πορφυρίτου έβάσταξον δίσκους άργυροΰς, 

έφ’ ών έκαιον μΰρα ευώδη. f Η κλίνη της, μέ περσικάς 

ύποστρώσεις, καί έλεφαντοτεύκτους πόδας ήν άριστοτέχνημα 

φιλοκαλίας καί πολυτελείας.

Φαντάσου δέ, άναγνωστά μου, έπί τής κλίνης ταύτης τήν 

νεαράν κόρην, νωχελώς έξηπλωμένην, μέ πορφύρας έκ τοΰ 

ύπνου παρειάς καί ημίκλειστους προς τό φώς οφθαλμούς, 

κάμπτουσαν ήδυπαϊίώς τήν μικράν της κεφαλήν έπί τής 

λευκής της ωλένης, καί προφαίνουσαν τήν ροδόχρουν αύτής 

πτέρναν διά τοΰ διαφανούς καλύμματος τής κλίνης· φαντάσου 

αυτήν ως τήν έφαντάσότη καί ττν έγραψεν b Amaury-Duval 

εις τον ώραΐον πίνακα, όν έξέϊηκεν έφέτος είς τά fΗλύσια, 

καί όμολόγησον ότι καλλίτερος τοΰ ίδικοΰ μου κάλαμος 

έπρεπεν είς περιγραφήν τής μαγικής αύτής είκόνος.

"Οταν ή'νοιξεν ή κόρη έντελώς τούς οφθαλμούς της, καί 

είδε τά περί αυτήν, έμεινε χαίνουσα έκ τοΰ ιάμβους, καί 

άλαλος έκ τής έκπλήξεως.

"Εβλεπε κύκλω της ή ταλαίπωρος καί άπομεμονωμένη 

Φυχή, έπλάνα τούς οφθαλμούς της είς τήν εύρείαν ¿κείνην
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αίΦουσαν, καί τό βλέμμα της μετέβαινεν άπληστον άπό Φαυ- 

μασίου είς φαυμάσιον, ένώ ο νους της μετέπιπτεν άπό έκπλή- 

ξεως είς έκπληξιν.

—  "Ω ! τί ώραία! άνέκραξε τέλος, διότι είχεν άνάγκην 

νά λαλήση ή πτωχή κόρη, καί έλάλει πρός έαυτήν, μή 

έχουσα μετά τίνος νά συνομιλήση- ώ! τί ωραία! πόσον ωραιό

τερος είνε ο κοιτών ουτος τοΰ μικροΰ δωματίου μου τής πα

τρικής οικίας! τί λαμπραί αύλαϊαι, τί ωραίοι τάπητες! . . .

Καί περιήρχετο τήν αί'Φουσαν άφίνουσα κραυγάς Φαυ- 

μασμοΰ, καί κροτούσα τάς χεϊρας ώς παιδίον . . .

Ά λ λ ’ αίφνης έβαλε κραυγήν Φαυμασμοΰ, καί έστη περι

χαρής ένώπιον μεγοίλου άργυροΰ κατόπτρου’ έλησμόνησε πά- 

ραυτα πάντα τά περί αύτήν, προσήλωσεν άπληστον έπί τοΰ 

κατόπτρου τό βλέμμα της, καί ό όφΦαλμός της έσπινφήρισεν 

έκ χαράς, αί δέ παρειαί της έπορφυρώφησαν ές ήδονής.

ΠόΦεν ή τοιαύτη τής νέας γυναικός χαρά, καί ποια 

αιφνίδια Φέλγητρα ήσκησεν έπ’ αύτής τό κάτοπτρου έκεϊνο; 

Α ί! άναγνώστριά μ ο υ ,. . .  άν τό κάτοπτρου τοΰ κομμωτηρίου 

σου έχει τήν αύφάδειαν νά μήν ήνε πολύ κολακευτικόν, καί 

νά διαστρέφη τό κάλλος τής μορφής σου, άντανακλών ωχρά 

τών παρειών σου τά ρόδα, καί άμαυράν τήν λάμψιν τών με

λανών σου οφΦαλμών, ποίαν χαράν Φέλεις αίσφανφή όταν 

εΰρεφής αίφνης άπέναντι διαυγεστάτου ένετικοΰ κατόπτρου, 

καί άνακαλύψης οτι είσαι πολύ ώραιοτέρα ή οσον έκινδύνευες 

νά πιστεύσης έκ τής άπιστου «κείνης ύέλου τοΰ κομμωτηρίου 

σου! Ούτω καί ή Ψυχή· οταν είδεν, έσοπτριζομένη είς τόν 

στιλπνόν άργυροΰν δίσκον τοΰ νέου κοιτώνός της, πόσον ώραία 

ήτον, οταν άνεκάλυψε πόσον τήν ήπάτα τό παλαιόν χαλκοΰν 

της κάτοπτρου, έξέστη έκ χαράς καί άγαλλιάσεως. ΆφηρέΦη
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έντελώς προ τής ιδίας της Φέας, —  ήτο γυνή —  έλησμόνησε 

καί τά περί αύττν πάντα καί έαυτήν τήν ιδίαν, καί μακράς 

στιγμάς έμεινεν ούτω προ τής άργυράς έκείνης πλακός, 

Φαυμάζουσα άφελώς τό πρόσωπόν της, ούτινος πρώτον ήδη 

έςετίμα τό κάλλος. ’ Αγνοώ άν τοΰ Φαυμασμοΰ καί τής 

χαράς της αιτία ήν άπλώς τοΰτο καί μόνον, οτι άνεκάλυπτεν 

έαυτήν ώραιοτέραν, r  άν καί ή μεταβολή τής Φέσεώς της, 

καί άναστάτωσίς τις τής καρδίας της, άποτέλεσμα τής πα

ραδόξου νυκτός, δέν ηύξανε τήν χαράν αύτής. Διότι, τέλος 

πάντων, ¡τό νά ήνε γυνή τις ώραία είναι λίαν εύάρεστον 

πράγμα- είνε όμως πολύ εύαρεστότερον καί φελκτικώτερον 

δυ αύτήν τήν ιδίαν, τό νά ήνε ώραία ούχί μόνον δι’ έαυτήν 

άλλά καί διά τινα άλλον. Πλήν, ώς είπον, άγνοώ παντά- 

πασιν, ού'τε φέρει ή παράδοσις, άν τήν στιγμήν εκείνην, 

καΦ’ ήν άνεκάλυψεν ή Ψυχή τό κάλλος της, έσυλλογίσΦη 

τόν άγνωστον νυκτερινόν της φίλον ίσως περί τούτου δύναν- 

ται νά άπαντήσωσιν άρμοδιώτερον αί άναγνώστριαί μου. 

"Οπως δήποτε βέβαιον είνε, καί περί τούτου δύναμαι κ’ έγώ 

νά διαβεβαιώσω τόν άναγνώστην μου, ότι μετά μακράν σιω- 

πηράν Φέαν τής μορφής της, μετά πολλάς, —  τίς οίδεν 

οποίας —  σκέψεις της, ό νοΰς τής Ψυχής διά παραδόξου 

συνειρμού ιδεών έφΦασεν έκεί, όΦεν φυσικώτατον ήτο ν’ άρχίση; 

ότε έξυπνήσασα τό πρωΐ είδεν έαυτήν μόνην, δηλαδή είς τόν
!

νύκτιον σύντροφόν της.

Τ ί έγεινεν ό μυστηριώδης ξένος, ο έχων τόσου Φερμήν 

τήν άγκάλην, τόσον μεταξίνην τήν κόμην, καί τόσον φλο

γερόν τό φίλημα; πώς άνελήφΦη έγγυ'Φεν της χωρίς νά τό 

εννοήση; διατί δέν άνέμεινε πλησίον της τό φώς τής πρωίας; 

Αύτά ήρώτα τόρα ή διάνοια τής Ψυχής, λησμονήσασα τό
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παρελθόν, άλλ’ ούχί καί αμέριμνος περί τοΰ μέλλοντος. Μή 

δυνηίτείσα όμως όσον καί αν έτυράννησε τήν μικράν της κε

φαλήν, νά άπαντήση είς τά ίδια αύτής ερωτήματα άπεφάσισε 

νά περιέλβη τήν οικίαν όλην, ής μικρόν μόνον', μέρος βεβαίως 

άπετέλει δ κοιτών έν ω εδρισκετο, ελπιζουσα να ευρη που 

κεκρυμμένον τον δραπέτην. Έ λ π ίζ ο υ σ α  ειπον, και ο ανα

γνώστης βλέπει, ότι ή Ψυχή δέν ¿τρόμαζε πλέον το'σον πολύ 

τον σύντροφον τής παρελβούσης νυκτός. Έτράπη λοιπόν είς 

άναζήτησίν του. Διέδραμε τό έν μετά τό άλλο τά δωμάτια 

τής εύρείας οικοδομής, μέ βήμα ταχύ καί έτάζοντα οφθαλ

μόν, άλλ’ εύρε πάντα έρημα- λαμπρότης καί πολυτέλεια παν- 

ταχού, γραφαί καί άγάλματα, τάπητες καί αύλαίαι, τράπεζαι 

καί κλιντήρες είς όλας τάς αίϊούσας, άλλ’ ούδαμοΰ ψυχή 

γεννητή- τό δέ παραδοςότερον πάντων, ότι όβεν καί αν 

έστρεφε τό βήμα, όπου καί άν διευβύνετο, ούδεμίαν ευρισκεν 

έξοδον, καί τό πλανώμενον βήμά της έπανέφερεν αυτήν πάν

τοτε είς τον άρχικόν της κοιτώνα, καί έκεϊβεν πάλιν έτρέ- 

πετο προς άλλην διεύϊυνσιν, καί πάλιν είς τον κοιτώνά της 

έπανήρχετο. Περιήλβεν ουτω πολλάκις τό μεγαλοπρεπές μέ- 

γαρον, άλλ’ έπί τέλους τήν έκούρασεν ή έντός τοΰ λαβυρίνθου 

έκείνου πλάνησίς της, ίλιγγίασις έΐτάμβωσε τούς οφθαλμούς 

της καί κατέπεσεν άδρανής έπί τίνος άνακλίντρου πλησίον 

μιας τών βυρίδων. ’Ίσως όμως καί πεζότερόν τι συναίσθημα 

ήν άφορμή τής σκοτοδινίας της- ίσως παράδοξοί τινες νυγμοί 

τοΰ στομάχου, άναγγέλλοντες τήν κοινοτέραν τών θνητών 

ημών άν^ρώπων άνάγκην, έβριψε τήν άχλύν εκείνην έπί τών 

οφθαλμών τής ήρωί'δος μου- τοΰτο δέ είνε τόσω μάλλον πι- 

ΪΓανώτερον, καθόσον μετά μικρόν εύωδεστάτη κνίσσα άναδι- 

δομένη άπό τοΰ παρακειμένου δωματίου ¿γαργάλισε τήν
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όσφρησίν της, καί τήν ¿ξύπνησε πάραυτα- έδραμεν η 

Ψυχή έκεϊ, καί προς μέγιστον αύτής θαυμασμόν εύρε τρά

πεζαν έστρωμένην, καί όψα ποικίλα άχνίζοντα, καί καβήσασα 

παρ’ αύτήν. . .  έφαγεν, έννοείται, διότι έπείνα πολύ.

Μετα τοΰτο,. . .  —  αλλά, μ.’ όλην τήν συγγραφικήν μου 

φιλαυτίαν, άρχίζω νά φοβώμαι, άναγνώστά ’μου, ότι όλη 

αύτή ή περί ττν Ψυχήν λεπτολογία πώανώτατον είνε νά σέ 

έβαρυνε, και οτι πολυ ολίγον σοί μέλει, τέλος πάντων, τό 

πώς ¿δαπάνησε τάς ώρας τής ημέρας της ή νεαρά μου 

ηρωί’ς. Παραιτούμαι λοιπον ττς λεπτομεροΰς έξιστορήσεως 

τών άσχολιών τής Ψυχής, παρατρέχω τό λοιπόν τής ημέρας, 

καί φβ'άνω είς τήν εσπέραν.

"Οταν ή εσπερινή άμφιλύκη ή'ρχισε νά λούη τάς κορυφάς 

τών ορέων καί τά ύψίκομα δένδρα τοΰ κύκλω δάσους, οί δέ 

αστέρες νά σπινΪΓηρίζωσι μεμονωμένοι καί άραιοί είς τον 

άμαυρούμενον ούρανόν, δ κοιτών τής Ψυχής έπληρώΪΓη σκό

τους, καί ή καρδία της παραδόξου τίνος συναισθήματος 

μετέχοντος τρόμου συνάμα καί προσδοκίας. Τό στήθος της 

συνεστέλλετο βεβαρημένον, ή άναπνοή της καθίστατο δύσκολος 

καί διακεκομμένη, ή καρδία της έπαλλε ταχύτερον, καί άν 

μυβιστοριογράφος τις ή ποιητής , τοΰ συρμοΰ έπρόκειτο νά 

εικονίση νεαραν καί πρωτόπειρον έρωμένην, άναμένουσαν τον 

εραστήν αύτής, βεβαίως τοιαύτην ήΪΓελε τήν παραστήσει, 

οποία ήτο τήν στιγμήν έκείνην ή νέα μου ήρωίς. Κα'ΐημένη, 

ως ειπον, παρα τήν θυρίδα τοΰ δωματίου της, καί πλανώσα 

ανήσυχον προσδοκίας βλέμμα έπί τον έκτεινόμενον περί τό 

μέγαρον χλοερόν καί κατάφυτον κήπον, ήσβάνετο οτι κάτι 

περιέμενε, αλλ’ ¿φοβείτο νά ομολογήση είς εαυτήν τήν ιδίαν 

οτι το κάτι αύτό ήν ό νυκτερινός άγνωστος. Προσήλου τό



βλέμμα της εις τήν ε’λαχίστην άτραπόν, έτεινε το ους της 

προς τον άμυδρότατον ήχον, και πας κροτος τή εφαινετο 

κρότος βημάτων, πάσα σκιά τή παρίστατο ώς σκιά ανθρω

πίνου άναστήματος. Καί ήτο μέν πεπεισμενη οτι ο σύντρο

φός της εκείνος ο μυστηριώδης ήτον άνθρωπος, ώς αυτή, 

διότι ή ΪΓετικωτέρα καί άσφαλεστέρα των αισθήσεων, ή άφή, 

τήν είχεν ίκανώς διδάξει περί τούτου, άλλ’ ήτον ομως πε

ρίεργος νά ίδη πώς ο άνθρωπος ούτος ήΐελεν είσέλΐτει εις τό 

μέγαρον εκείνο, τό οποίον είχε παράθυρα μόνον άλλ’ όχι καί 

ΐτύρας.

Βαθμηδόν όμως τα σκότη έπυκνώΐτησαν, αί συστάδες των 

δένδρων του κήπου συνεχωνεύΪΓησαν εις μελανόν καί άδιά- 

κριτον όγκον, καί ό οφθαλμός τής Ψυχής ούδέν κατώρ^ου 

νά διακρίνη μ’ ολην αυτής τήν καλήν ϊέλη σ ιν ε'ν μόνον είδεν 

αίφνης προ ¿αυτής καί έξεπλαγη" είδε τας κορυφας των 

υψηλών αίγείρων του κήπου περιβαλλομένας τρομώδες φώς, 

καί τήν σκιάν τής κεφαλής της παρατεινομένην έπι του 

φωτιζομένου φυλλώματος. Πο Γ̂εν τ  αιφνίδια εκείνη ακτις; 

έστρεψε τήν κεφαλήν καί είδε τον κοιτώνά της καταφωτον. 

Τέσσαρες βαρύτιμοι λυχνοΰχοι έκ σφυρηλάτου αργύρου, άορά- 

τως καί άΐτορύβως μετακομισ^έντες έκεΐσε, έφερον λυχνίας 

χρυσάς πληρούσας τό δωμάτιον ιλαρού καί απλέτου φωτός. 

Τ ίς έφερε τους λυχνούχους εκείνους εις τον κοιτώνά της; ή 

Ψυχή ούτε τον είδε, ούτε τον ήκουσε- καί ή άσΪΓενής αυτής 

κεφαλή, καταπεπονημένη έκ τών άλλεπαλλήλων εκπλήξεων 

ολοκλήρου ήδη ημερονυκτίου, ουδέ καν νά μαντεύση προσε- 

πάϊησε. 2 υνει^ίσασα πλέον εις τά παράδοξα καί τά άκα- 

τάληπτα, προσεδέξατο απαθής σχεδόν καί τό νέον αυτό 

α ίν ιγ μ α ..............................................................................................
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Ήσϊτάνϊη τά βλέφαρά της βαρύνοντα, καί πριν ή παρέλ- 

ΪΓωσι στιγμαί τινες ή Ψυχή έκοιμάτο εις τήν κλίνην της.

Μετά μικρόν όμως αί λυχνίαι ε’σβέσΪΓησαν υπό μυστηριώδη 

πνοήν, ^ροΰς ελαφρός έτάραξε τήν ηρεμίαν τής νυκτός, 

σκιά τις έφάνη ορϊουμένη επί τού παραθύρου, καί —  

ή Ψυχή έξύπνησεν. ’ Ηξτέλησε νά φωνάξη, άλλ’ έ’ν φίλημα 

τής έκλεισε τό στόμα.

Δ'
/

Δέν ΪΓέλω νά κουράσω τον άναγνώστην μου, άφηγούμενος 

αΰτώ λεπτομερώς τήν ιστορίαν καί τής δευτέρας αύτής 

νυκτος· τοσούτω δέ μάλλον παραιτούμαι της άφηγήσεως ταύ- 

της, καθόσον τούτο ήΪΓελεν επιφέρει καί τής τρίτης καί τής 

τετάρτης νυκτός τήν ιστορίαν, πράγμα λίαν μονότονον, οπερ 

βεβαίως ήΐτελε πλήξει τον άναγνώστην μου. Άφίνω λοιπόν 

τήν τοιαύτην πληκτικήν έξιστόρησιν, και ελπίζω ότι β?ά μού 

τό γνωρίσωσι χάριν όσοι παρηκολούίησαν έως εδώ τό διήγημα 

τούτο- άν δε μέχρι τούδε ησϊτάνϊτησαν πλήξίν τινα άκουσίως 

μου, ας συλλογισϊτώσιν ότι έδύναντο νά αίσϊτανϊτώσιν έτι πλεί- 

ονα εκουσίως μου.

Άρκείτω μοι λοιπόν να σημειώσω τούτο μόνον ενταύθα, 

ότι καί ή δευτέρα αύτη νύξ, καί ή τρίτη, καί ή τετάρτη, 

καί πολλαί άλλαι έπόμεναι παρήλ^ον άπαραλλάκτως, ή 

σχεδόν άπαραλλάκτως ώς ή πρώτη, ότι έκάστην αύγήν ή 

Ψυχή ήγείρετο τής κλίνης ,κατευχαριστημένη μεν, άλλά 

μόνη, ότι διήγε τήν ημέραν όλην, προσπαθούσα μέν πάντοτε 

νά μαντεύση τον νυκτερινόν της φίλον, άλλά μετ’ όλιγωτέρας 

ανησυχίας καί μείζονος περιεργείας, ότι αί προσπάϊειαί της
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ήσαν ίλαι μάταια'., καί οτι τήν εσπέραν πάλιν κατεκλίνετο 

μόνη, έκοιμάτο με σύντροφον καί έξύπνει μόνη ως είχε κα- 

τακλιΦή.

ΓΗ μονοτονία αύτη της ευτυχίας καί ηδονής ήρχισε να 

την βαρύνη. Ή  ομοιόμορφος καί μονότονος ευτυχία κουράζει 

πολύ περισσότερον τής ομοιομόρφου καί μονοτόνου δυστυχίας. 

"Αλλως τε δέ καί τό άγνωστον καί μυστηριώδες, όπερ περιέ

βαλλε τήν ήρώίδα μας, καίτοι μή τρομάζον μηδέ άνησυχοΰν 

αύτήν πλέον, έμενεν ούχ ήττον άγνωστον καί άρκετά ζωηρώς 

έκέντριζε τήν περιέργειάν της. Φαντάσου, άναγνώστα μου, 

νά εύρης εσπέραν τινά έπί τής τραπέζης σου, έπιστρέφων 

άργά είς τόν μονήρη σου κοιτώνα, ποτήριον παλαιού ρηνείου 

οίνου καί εν εύωδέστατον σιγάρον τής ’ Αβάννας (ύποΦέτω οτι 

σοί άρέσκει δ καλός οίνος, καί ότι εύαρέστως καπνίζεις έν 

καλόν σιγάρον άλλως Φά σ’ έλεγον, έν ώραϊον γλύκισμα, ή 

άλλο τι εύάρεστον τρωγάλιον, ή άλλο τι . . .  ας ήνε), Φα 

έκπλαγής βεβαίως τό πρώτον, έπειτα Φά δοκιμάσης πιφανώς 

τά ούρανόπεμπτα δώρα, καί ίσως κατόπιν πίης το έν και 

καπνίσης τό άλλο· φά αίσφανφής, έννοεΐται, περιέργειαν νά 

μάφης τόν μυστηριώδη σου δωρητήν, άλλ’ ή περιέργεια σου 

αύτη Φά άναβή είς παροξυσμόν, άν ή αύτη ιστορία έπανα- 

ληφφή καί τήν έπομένην εσπέραν, καί τήν τρίτην, καί τήν 

άλλην καί πολλάς άλλ ας. Συλλογίσου δέ ότι συ είσαι άνήρ, 

καί ή περιέργεια, σου επομένως Φά ήνε άνδρική, ή δέ Ψυχή 

ήτο γυνή, καί ή περιέργειά της επομένως ήτο γυναικός πε

ριέργεια. ’ Αφού λοιπόν έπείσΦη, ότι διά τής σκέψεώς της 

μόνης άδύνατον ήτο νά εύρη ό,τι έζήτει, ότι όσον καί αν 

έτυράννει τόν νοΰν της δέν ήφελε κατορΦωσει να μαντευση 

τις καί ποιος ήτο ό εσπερινός της ξένος, ό τοσούτον μυστη-
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ριωδώς έπισκεπτόμενος αύτήν, άπεφάσισε νά έρευνήση αύτόν 

τον ίδιον, έλπίζουσα οτι μεταξύ δύο φιλημάτων ήφελε τού 

άρπάσει τοιαύτην τινα έξομολόγησιν.

Φρούδη όμως ύπήρξεν ή έλπίς της, καί μάταιοι οί κό

ποι όσους κατέβαλεν ΐνα νικήση τήν μέΦην τής ήδονής, καί 

διώξη τόν ύπνον άπό τών βλεφάρων της. Ό  νυκτερινός της 

έραστής ού μόνον δέν έξωμολογήΦη είς τόν φηλυκόν αύτοΰ 

πνευματικόν, άλλά καί τή άπηγόρευσεν αύστηρώς πάσαν

τοιαύτην έρώτησιν τοΰ λοιποΰ, προσφείς σοβαρώς, ότι ήφελε 

διαλυφή ώς ιστός άράχνης ή εύτυχία της άμα έ'πνεεν

έπ’ αύτής ή έλαχίστη γνώσεως πνοή, ότι ή εύδαιμονία της 

ήτο εύδαιμονία Φάλλουσα μόνον είς τό σκότος, καί μαραι

νόμενη είς τό φώς. Μάτην παρεκάλεσεν ή Ψυχή, μάτην

έΦωπευσε τήν μεταξίνην τοΰ συζύγου της κόμην, μάτην έτύ-

πωσε φλογερά φιλήματα έπί τών χειλέων του, μάτην έχυσε 

τέλος τά Φερμότατα τών οφφαλμών της δάκρυα, τά δάκρυα 

έκεΐνα, άτινα φυλάττουσιν αί γυναίκες διά τάς έπισήμους 

περιστάσεις. ’Αδυσώπητος ύπήρξεν έκείνος· τή άνταπέδωκε 

πολλαπλασίας τάς Φωπείας της, δέν ηύχαρίστησεν όμως καί 

τήν περιέργειάν της. —  Μή ζήτει, Ψυχή μου, τή είπε, νά 

μάφης ποιος είμαι- έσο εύδαίμων είς .τάς άγκάλας μου, 

όπως είμαι είς τάς ίδικάς σου, καί άρκοΰ είς τούτο- τί 

Φέλεις περισσότερον, καί κατά τί φά αύξήση τήν ευτυχίαν 

μας τό νά μάφης τό όνομά μου,- Κ ατ’ ου’δέν, άγαπητή μου 

Ψυχή- Φά τήν καταστρέψη μάλιστα, σοί τό ορκίζομαι είς 

τόν έρωτά μας, Φά τήν καταστρέψη- διότι άμα μάφης 

ποϊος είμαι, άμα ίδης τό πρόσωπόν μου, Φά μέ χάσης 

ευφυς άπό τάς άγκάλας σου, καί δέν Φά μέ έπανίδης πλέον- 

Φά φρηνήσης τότε τόν χωρισμόν μας, Φά χύσης πικρά μετα-



μελείας δάκρυα, άλλ’ ούδέν ΐτά σε ώφελήση- τό γνωστόν δεν 

γίνεται πλέον άγνωστον. ’ Αγάπα με ώς σέ αγαπώ, Ψυχή 

μου, άλλ’ άγνόει τί άγαπας- δεν είνε άρκετά ΐτερμή ή 

αγκάλη μον, δεν είνε άρκετά φλογερά τά φιλήματά μου,- τί 

περισσότερον θέλεις; τί ζητείς ν’ άποκαλύψης ό,τι πρέπει καί 

συ ν’ άγνοής καί οί εχθροί σου νά μη γνωρίζωσιν; "Αφες, 

άφες, άγαπητή μου, νά παρε'ρχεται ούτως άγνωστος καί 

μυστική ή άγάπη μας, ώς μικρόν άλλά δροσώδες καί διαυ

γές ρυάκιον, ψιϊτυρίζον υπό τήν πρασίνην χλόην- μήν έπι- 

ϊτυμής νά άποκαλυψης τό ρεΚίρόν του εις τάς καυστικάς 

άκτΐνας του ήλίου, αίτινες ϊτά τό άπο^ροφήσωσι καί ΐτά τό 

ξηράνωσι. Δός με τήν ύπόσχεσιν, νά μή μ’ ε’ρωτήσης πλε'ον 

τίς είμαι, μήτε νά προσπαϊτήσης καν νά τό μάΪΓης μόνη 

σου- σου ζητώ τούτο χάριν τής άγάπης μας, χάριν σού τής 

ιδίας, χάριν τής ευτυχίας καί τών δύο μας.

Εις τούς λόγους τούτους, διακοπέντας πολλάκις υπό 

άσπασμών καί περιπτύξεων, δέν κατώρΐτωσε νά άντιστή τ 

νεαρά γυνή. ’Έδωκε τήν ζητηΪΓεϊσαν ύπόσχεσιν, καί οί 

θερμοί σύζυγοι έχωρίσΤΓησαν πριν ή έ'τι διολίσθηση εις τον 

κοιτώνα των διά τής πυκνής αυλαίας τού παραθύρου ή 

πρώτη πρωϊνή άκτίς.

Δυστυχώς ομως ή δοΪΓείσα ύπόσχεσις ήν άνωτέρα τών δυ- 

νάμεών της, καί άσΪΓενεστε'ρα τής περιεργείας της- τούτο δέ 

τό έννόησεν ή Ψυχή, άμα ώς άπε'μεινε μόνη, καί αί εύγλωτ

τοι παρακλήσεις τού έραστού της δέν άντήχουν πλέον εις τά 

ώτά της. Τότε έζήτησο νά έξηγήσε τούς λόγους του, "να 

δικαιολογήση καί εκείνου τήν άπαγόρευσιν καί αυτής τής 

ιδίας τήν ύπόσχεσιν δέν τό κατώρϊωσεν ομως. —  Τ ί λόγον 

έχει, διελογίζετο η Ψυχή, νά μή ^έλη νά άποκαλυφ^ή εις
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ε’με; αν με αγαπά αληθώς, ώς λέγει, διατί δέν μέ εμπιστεύε

ται; και αν ή δυσπιστία του αυτή ήνε άνάγκη, διατί δέν 

εξηγησε καί εις εμέ τήν άνάγκην αυτήν, ίνα τήν αναγνω

ρίσω κ ’ εγώ καί ύποταχίώ; Ποιοι είνε οί εχθροί μου αυτοί, 

εις ους πρέπει νά μείνη κεκρυμμένη ή άγάπη μας; Εις μά- 

την κοπιάζω τον νοΰν μου- δέν εύρίσκω κανένα εχθρόν μου- 

δέν γνωρίζω τουλάχιστον άνθρωπον ή ΪΓεόν, κ α ϊ ’ ου νά 

ήμάρτησα, καί ούτινος νά έπέσυρα τήν έχ^-ραν ούτε εννοώ 

πώς δύναται νά καταστραφή ή άγάπη μας, άν μάςτω εις 

τίνα χρεωστώ τήν εύτυχίαν μου, άν γνωρίσω ποιον είνε τό 

πεφιλημένον αυτό ον, ούτινος μέ ΪΓερμαίνουσι τήν νύκτα αί 

άγκάλαι- τούτο είνε αίνιγμα δι’ εμέ- διατί δέν μέ έ'δωκε καί 

τήν λύσιν του, άφού ϊέλει νά το σεβαστώ; . . . "Οχι! δέν 

ήσαν άλή^εια οσα μέ είπεν, άλλά μόνον εύγλωττος ύπεκφυγή 

τών παρακλήσεών μου- ήΐτέλησε νά μέ φοβίση, διά νά μή 

ζητήσω νά μά ΐω  τίς είνε- έχει συμφέρον λοιπόν νά κρύπτε

ται . . . άλλά ποιον συμφέρον . . .

Εις τάς σκέψεις αύτάς έβυϊτίσϊτη επί πολύ ό νούς ττς 

ήρωίδος μου, καί εις τό βάϊος αυτών κατώρ^ωσεν ε’πί τέ

λους νά εύρη λύσιν τινά τής άπορίας της, μέσον τι προσφο- 

ρώτατον, ώς ένόμιζε, δι’ ού ήΪΓελε δυνη^ή καί τήν περι

έργειαν αύτής νά εύχαριστήση, καί τον νυκτερινόν της φίλον 

συγχρόνως νά μή λυπήση. Διά τής έπινοίας της ταύτης 

ή^ελεν ϊδει καί γνωρίσει κατά πρόσωπον τον κρυπτόμενον 

έραστήν της, χωρίς αυτός νά τό αίσΐταάϊή, χωρίς εκείνη νά 

φωρατή άπιστος καί παραβάτις τής ύποσχέσεώς της.

Γυναίκες, γυναίκες! οπαδοί τού σπαρτιατικού εκείνου

δεσμού, τού τιμωροΰντος οχι τον κλέπτην, άλλά τον μή κα-

τορϊτούντα νά κρύψη τήν κλοπήν, λάτρεις τής έπιφανείας έν
12
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παντί! πόσα νομίζετε συγχωρητά απέναντι υμών αυτών καί 

τής συνειδήσεώς σας, αρκεί μόνον δ κόσμος νά μή τά γνω- 

ρίζη, άρκεΐ μόνον ή φοβερά μάστιξ τοΰ cancan νά μή σάς 

άπειλή!

Ε '.

Άποφασίσασα ή Ψυχή νά ί'δη έκ παντός τρόπου τό πρόσ- 

ωπον τοΰ νυκτερινού της έραστοΰ, καί έπινοήσασα προς 

τοΰτο γυναικεΐον άληβ’ώς έπινόημα, άπεφάσισε συνάμα νά 

έκτελέση τήν αυτήν έκείνην εσπέραν τό σχέδιόν της. ’ Επειδή 

δέ προ παντός ειχεν άνάγκην φωτός, καθότι δ άγνωστος μό

νον έν ψηλαφητώ σκότει τήν έπεσκέπτετο, καί άπήρχετο 

προ τής πρωινής άμφιλύκης, έσκέφϊη οτι πρώτιστη άνάγκη 

ήτο νά προφυλάξη μίαν τών λυχνιών τοΰ κοιτώνες της άπό 

τής μυστηριώδους καί άκατανοήτου πνοής, ήτις τάς έσβυνε 

μικρόν προ τής άφίξεως τοΰ έραστοΰ της, καί ένόμισεν ικα

νόν πρός τοΰτο μέσον νά μετατόπιση καί κρύψη μίαν έξ 

αυτών οπίσω πυκνοτάτης αυλαίας. Τοΰτο έ'πραξε, καί αλη

θώς τό φώς τής λυχνίας έξέφυγε τον μοιραΐον αύτοΰ θάνα

τον, καί έπέζησε διαλαβύν ούχί μόνον τον άπόκρυφον φανο- 

σβέστην, αλλά καί αύτοΰ τοΰ "Ερωτος τον οφθαλμόν, όστις 

ιπτάμενος κατάκοπος είς τής Ψυχής του τάς άγκάλας, κα- 

τεκλίβη παρ’ αυτήν, άνύποπτος ως πάντοτε καί άμέριμνος.

Ειπον Έ ρ ω τ ο ς  προ μικροΰ, ωνόμασα δηλαδή τον μέχρι 

τοΰδε καί είς τον άναγνώστην μου αύτόν άγνωστον έραστήν 

τής ήρωί'δος μου, καθότι ένόμισα οτι καιρός είνε νά μάβη 

πλέον δ αναγνώστης ο,τι έκείνη άγνοεΐ είσέτι καί μετ’ ολίγον 

ϊ ά  μάϊΐη. Ό  υιός τής ’ Αφροδίτης, άποφασίσας, ώς ειπον 

ήδη έν άρχή, νά μάβη τίς ήτον ή ωραία έκείνη κόρη, ήτις

— 178 —

είχε κινήσει τοσοΰτον τήν ζηλοτυπίαν τής μητρός του, μετέβη 

μόνος του είς τον βράχον τής έκβέσεως, είδε τήν δυστυχή 

άλλά μαγευτικής καλλονής νεάνιδα, ήράσβη αύτήν, καί τήν 

μετέφερεν εναέριον (δ Έ ρως ήτο πτερωτός, ώς γνωρίζουσιν οί 

άναγνόντες τήν σοφήν μυθολογίαν τοΰ Κ . Κοντογόνου) είς 

τήν έξοχικήν αύτοΰ οικίαν, είς τήν villa του, όπου, ώς εί'δο- 

μεν ήδη, τήν έπεσκέπτετο πάσαν νύκτα, άγνωστος καί κρυπτό

μενος, διά τον φόβον τής μητρός του, άπαράλλακτα όπως 

κρύπτονται άπό τών γονέων των οί σημερινοί παράλυτοι νέοι, 

όταν έκτρέπωνται τήν νύκτα είς στενοσώκακα.

’Επανέρχομαι. Άφοΰ ταχεΐαι παρήλβον αί ωραι τής 

πρώτης ερωτικής παραφοράς καί τών πρώτων φιλημάτων, 

ύ'πνος γλυκύς έκλεισε τά βλέφαρα τοΰ ϊεοΰ , καί ή ξανβή 

του κεφαλή έκλινεν αποκοιμισμένη έπί τοΰ λευκοΰ τραχήλου 

τής έρωμένης του. ΓΗ Ψυχή προσεποιήΪΓη καί αύτή τό 

κατ’ άρχάς τήν κοιμωμένην, καί ή τακτική της αναπνοή 

ήνώβη έπί τινας στιγμάς πρός τήν πνοήν τοΰ Έρωτος. Μετα 

μικρόν όμως άπέσυρεν έπιτηδείως τόν τράχηλόν της άπό τής 

κεφαλής τοΰ ϊεοΰ , κατέβη της κλίνης, καί άκροποδιτί βαί- 

νουσα ελαβε τόν απατεώνα λύχνον άπό τής κρύπτης του καί 

τρέμουσα όλη, κρατοΰσα τήν αναπνοήν αυτής, μή κατορβοΰσα 

όμως νά κρατήση καί τούς παλμούς τής καρδίας της, προσ- 

ήγγισεν είς τήν κλίνην.

Ποιον βέαμα παρέστη είς τούς οφθαλμούς αύτής εύκόλως 

μαντεύει δ αναγνώστης, άν έ'τυχε ν’ άναγνώση είς τάς μυ

θολογίας περιγραφάς τοΰ πτερωτού βεόπαιδος- άν δέ, εύτυ- 

χέστερος άκόμη, άνέγνωσε τήν περιγραφήν αύτοΰ, οΐαν εδωκεν 

αυτήν ή μήτηρ του ’ Αφροδίτη, καί διεφύλαξεν ήμϊν δ είδυλ-

λιογράφος Μόσχος, δύναται έτι εύκολώτερον νά άναπλάση
42*
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τήν εικόνα τοΰ προ τής Ψυχής κοιμωμένου φεοΰ. ’ Επειδτ 

δέ πιφανόν είνε ή έν τώ Μόσχω υπό τόν τίτλον "Ε ρ ω ς  δρα- 

π έ τη ς  διασωφείσα περιγραφή νά ήνε αυτή έκείνη, ήν έδωκεν 

ή ’ Αφροδίτη είς τόν κήρυκα, ον έπεφόρτισε νά κηρύξη έπί 

γής τήν απώλειαν τοΰ χαριτωμένου υίοΰ της, οτε τόν έ'χασεν 

ένεκα τών μετά τής Ψυχής έρώτων του, ύποσχεφεϊσα μάλιστα 

καί έν φίλημά της ώς εύρετήκια, δέν νομίζομεν άσκοπον να 

παραΦέσωμεν ένταΰφα τά κύριά του χαρακτηριστικά, άπο 

πηγής αύτά έρανιζόμενοι.

“ ’Έ σ τιν  ό παίς, — 

λέγει ή ’ Αφροδίτη —

χρώτα 'μεν ου λευκός, πνρί δ ’ εΐ'κελος · ομματα δ’ αΰτώ 
δριμΰλα καί φλογόεντα · κακαί φρε'νες, άδΰ λάλημα . .  
εΰπλο'καμον τό κάρανον, έχει δ ’ ιταμόν τό πρόσωπον · 
μικκυ'λα μεν τηνω τά χερύδρια, μακρά δε βάλλει,. .  
γυμνός μεν το’ γε σώμα, νάος δέ οί έμπεπύκασται' 
καί πτερο'εις οσον ορνις . . .
τόςον έχει μάλα βαιόν, υπέρ το'ξω δέ βέλεμνον,.. .  
καί χρΰσεον περί νώτα φαρέτριον ”

Γ0  παιδικός λοιπόν ούτος Φεός έ'κειτο έξηπλωμένος καί 

ήρέμα κοιμώμενος έπί τής κλίνης τής ήρωίδος μου- ο ύπ;ος 

είχεν έτι μάλλον πορφυρώσει τάς ροδίνους αύτοΰ παρειάς, 

έφ ών έπήνΦει ό χνοΰς τής νεανικής ήλικίας, ή δέ ούλόφριξ 

καί ξανφή αύτοΰ κόμη, άπλουμένη άτάκτως περί τόν τρυφε

ρόν αύτοΰ τράχηλον, έστιλβε χρυσίζουσα υπό τό τρέμον φώς 

τής προδότιδος λυχνίας. Τ ά  μικρά καί έρυΦρά του χείλη 

έφερον έτι τόν υγρόν τύπον τών φιλημάτων τής Ψυχής, καί 

προετείνοντο άπληστα, ώσεί νέον ποφοΰντα άσπασμ,όν. Αί 

έλαφραί του πτέρυγες, πτέρυγες χρυσαλλίδος συνεσταλμέναι 

περί τούς άλαβαστρίνους ώμους τοΰ Φεοΰ, έτρεμον σιγά έκ 

τής ομαλής αύτοΰ άναπνοής, καί τό σώμά του όλον, ροδόλευ-
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κον ώς προφαίνουσα ήώς, καί μαλακόν ώς ζύμη νεαρά, έστί- 

ζετο υπό τών πρώτων μαργαριτών τοΰ Φείου του ίδρώτος-.

Ή  Ψυχή ομως —  ή άπερίσκεπτος καί περίεργος Ψυχή —  

δέν έπρόφφασε νά παρατηρήση πάσας αύτάς τάς λεπτομέ

ρειας τοΰ κάλλους τοΰ έρωμένου της. Μόλις τόν είδε, καί 

κραυγή καταπλήςεως έξέφυγε τοΰ στόματός της · ή χείρ της 

έκλονίσΦη, σταγών καίοντος έλαίου έπεσεν έκ τής λυχνίας 

έπί τοΰ ώμου τοΰ Φεοΰ, καί ή Ψυχή ούδέν άλλο είδε πλέον, 

ούδέν άλλο ήσΦάνΦη, ούδέν άλλο ένόησε. Σκότος βαΦύ τήν 

περιέβαλε πάραυτα, πάταγον ήκουσε φοβερόν, ώσανεί κόσμος 

ολόκληρος έκρημνίζετο περί αύτήν, καί έπεσε κατάπληκτος, 

τοσοΰτο μόνον συναισΦανΦεΐσα, ότι κατεκυλίσΦη άπό υψους 

είς βάΦος.

Σ Τ

Ή  τιμωρία τής περιεργείας τής Ψυχής έπήλφε φοβερά. 

Αί πρός αύτήν συμβουλαί τοΰ "Ερωτος είς ούδέν ώφέλησαν, 

καί τό άπαίσιον αύτοΰ μάντευμα περί καταστροφής της εύ- 

δαιμονίας των ήλήΦευσεν όσον δέν προσεδόκα ή νεαρά γυνή.

Τούτο τό ένόησε καί αύτή τήν έπομένην πρωίαν, ότε 

έξυπνήσασα δέν είδε περί αύτήν τούς καταγράφους τοίχους 

τοΰ μυροβόλου κοιτώνός της, άλλά βράχους ξηρούς καί δάση 

άγρια, τούς αύτούς έκείνους 'βράχους καί τά αύτά έκεΐνα 

δάση, άτινα είδεν έμπρός της καΦ’ ήν ήμέραν ή σκληρά 

τοΰ πατρός αύτής χείρ τήν έξέφηκεν είς βοράν τών Φηρίων.

Τότε δέ ήσΦάνΦη τό μέγεΦος τοΰ πταίσματός της, καί 

άνελύΦη είς δάκρυα πικρά μετάνοιας. Είς μάτην όμως 

έΦρηνησεν, είς μάτην έπότισε καί πάλιν διά τών δακρύων 

της τούς ξηρούς έκείνους βράχους, όπου τήν είχεν άφήσει
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άλλοτε ή πατρικά άστοργία καί την εύρεν ή περιπαβεστάτη 

άγάπη. Τόρα τά δάκρυα της έρρευσαν χωρίς κανείς νά τά 

σπογγίση, δ βρήνός της άντήχησε χωρίς ν’ άκουσβή, καί 

ή απελπισία ήλβε μόνη σύντροφος αύτής καί έκάβισε παρά 

τδ πλευράν της. "Οπως ομως πολλάκις ή ελπίς μάς κρατεί 

είς νάρκην καί άφίνει κοιμωμένην την ενεργητικότητα ημών 

επί τή κενή προσδοκία τής εύτυχίας, ή δέ άπελπισία έρχε

ται κινούσα την ψυχήν καί άναζωογονοΰσα τάς δυνάμεις της, 

οπως δ ναυαγός αισθάνεται εκατονταπλασίονας τάς δυνάμεις 

αύτοΰ, καί κολυμβά άπελπις όσον διάστημα άλλως ούτε νά 

φαντασβή ήβελε τολμήσει, οΰτω καί τόρα ή άπελπισία 

άνεπτέρωσε τάς δυνάμεις τής Ψυχής, άνεζωογάνησε τόν 

καταβεβλημένου νοΰν τη ς, καί ώβησεν αύτήν είς άναζήτισην 

τοΰ άπολεσβέντος συζύγου της.

Ουτος έξ ετέρου, νωπόν έτι καί δριμΰ φέρων είς τόν 

ωμόν του τδ άλγος τοΰ καύματος έπέταξεν είς τό ενδιαίτημα 

τής μητρός του, καί κατεκλίβη είς τήν κλίνην της, άφοΰ 

πρώτον παρεκάλεσε τόν ’ Ασκληπιόν, εκμυστηρευτείς είς 

αύτόν τό γεγονός έπί ύποσχέσει έχεμυβίας, νά τοΰ δώση 

κατάλληλόν τινα άλοιφήν διά τήν πληγήν του. Γ0 ’Ασκλη

πιός όμως, μή όμοιάζων τούς σημερινούς άπογόνους του, 

οΐτινες σπανίως εξομολογούνται είς τάς μητέρας τά νοσή

ματα τών υιών των, είπε τό μυστικόν είς τήν Άφροδίτην 

ή δέ τρυφερά αύτή μήτηρ άφοΰ πρώτον ήγανάκτησε καί 

έφώναξεν άρκετά, καί προσεποιήβη τά νευρικά της, καβώς 

συνήθως πράττουσιν αί γυναίκες είς τάς κρίσιμους στιγμάς, 

έκάβισεν έπειτα παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ νοσοΰντος 

τέκνου της, καί έπί προφάσει φιλοστόργου βεραπείας τό 

έφύλαττεν είς τήν κλίνην, μηδέ βήμα αύτοΰ μακρυνομένη,
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Εννοείται λοιπόν δ'τι ούτως έχόντων τών πραγμάτων, η 

Ψυχή ούτε εύρεν ούτε ήδύνατο νά εύρη τόν Έ ρωτα. Ούτος 

έπόβει στενάζων τήν Ψυχήν, έκείνη έζήτει αύτόν θρηνούσα, 

άλλ’ ούδεμία προσέγγισις αύτών ήτο δυνατή.

Παρατρέχω τήν λεπτολόγον άφήγησιν τών πλανήσεων τής 

ήρωΐδος μου, καβότι δ μ υβός μου παρεξετάβη πέραν τοΰ 

δέοντος, καί φαίνεται ζητών νά πηδήση υπέρ τά έσκαμμένα, 

άλλως τε καί ή τοιαύτη περιγραφή ούδέν ήβελεν έχει τό 

ένδιαφέρον τόν άναγνώστην. Τό σπουδαίου δι’ αύτόν είνε νά 

μάβη πώς ήνώβησαν πάλιν οί δύο έρασταί.

Εσπέραν τινα, καβ’ ήν ήτο χορευτική εσπερίς παρά τω 

Διί, ή ’ Αφροδίτη δέν κατώρβωσε νά συμβιβάση τάς άπαιτή- 

σεις τοΰ μητρικού της φίλτρου πρός τήν ορχηστικήν τών 

ποδών της διάβεσιν, τοσούτω μάλλον καθόσον είχεν ύποσχεβή 

τόν πρώτον άντίχορον είς τόν ’Απόλλωνα, τόν νέον της έρα- 

στήν, καί έπ’ ούδεμιά προφάσει .ήβελε νά λείψη. Παρεκά

λεσε λοιπόν τόν Έρμήν νά τήν άναπληρώση έπ’ ολίγον παρά 

τώ άσβενοΰντι τέκνω της, καί ύπήγεν είς τόν χορόν.

Ο Ε ρ μ ή ς, μή βέλων νά δυσαρεστήση τήν Άφροδίτην, 

είς ήν προσέφερε τότε καί αύτός τοΰ έρωτός του τό βυμία- 

μα, ζητών νά ύποσκελίση τόν προτιμωμενον βεόν τής μαντι

κής, έδέχβη τήν πρότασιν, καί μετέβη παρά τώ Έ ρωτι, ον 

ευρε καταγινόμενον είς άρίβμησιν καί καβαρισμόν τών βελών 

τής φαρέτρας του’ μή έχων τι άλλο νά κάμη δ ύγιέστατος 

ούτος άσβενής, χασμώμενος έκ πλήξεως, άδημονών έπί τή 

αργία του καί στενοχωρούμενος έκ τής άγνοιας αύτοΰ περί 

τής τύχης τής έρωμένης του, προσεπάβει ν’ άπατήση του 

καιρόν καί νά διασκεδάση τήν πλήξίν του. ’ Ιδών τόν Γ Ερ-
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μήν, έχάρη δ παίς, καί ήρχισε μακράν μετ’ αυτού συνομι

λίαν, έξ ής ούτος μέν εννόησε τον έ'ρωτα τού Έρμου, εκείνος 

δέ τον τού "Ερωτος. ’ Αφού οί δυο ΐτεοι, ενεϊαρρυνϊησαν 

καί έπαρηγορήίησαν άμοιβαίως, απεφασισαν ετι τέλους να 

βοηΐτήσωσιν άλλήλους κατά δύναμιν, καί προς τούτο ο μέν 

’Έρως έχάρισεν εις τον Έ ρμήν έ'ν τών βελών του, παραγγει- 

λας εις αύτ'ον πώς νά τό μεταχειρισ^ή κατα της σκληράς 

του ερωμένης (ής όμως τό όνομα δέν κατωρίίωσε να μαν- 

τευση, μ’ ολην αυτού την πανουργίαν, δ "Ερως), δ δε Ερμής 

συγκατένευσε νά άφήση αυτόν ελεύθερον, ινα δραμη προς 

άναζήτησιν τής ερωμένης του.

Μετά μίαν στιγμήν ή φυλακή τού Έρωτος ήτο κενή.

Ουτος μέν είχεν άποπτή διά τού παρακόρου, δ δέ Ε ρ μ ή ς 

άπήλϊεν εις τον χορόν, ΐνα δοκιμάση τήν δύναμιν τής 

αιχμής τού ερωτικού βέλους.

Ζ \

’Ά ν  μετέσχες ποτέ, άναγνώστά μου, πανηγυρικής τίνος 

ονηλασίας εις εξοχικήν διασκέδασιν, καϊί ην στρατια ολη 

όνων έλαύνεται διά κοιλάδων καί λόφων, ένϋ εν και κακεΚτεν, 

τυραννουμένη υπό ίδιοτρόπων άναβατών, νομιζόντων ύπερτά- 

την αυτών εύχαρίστησιν τό νά μαλακύνωσιν έπαισςτητώς εν 

ανώνυμον τού σώματός των μέρος επί χονδροειδεστάτων σαγ

μάτων, ΐίά παρετήρησες βεβαίως, όταν ή εκδρομή ήγγιζεν 

εις τό πέρας της καί οί όνοι εις τήν πάχνην αυτών, πώς τό 

βραδύ καί επικόν των βήμα μετεβάλλετο αίφνης εις γοργόν 

καί λυρικόν τριποδισμόν, κεντριζόμενον υπό τής οξείας οσμής 

τού νεοκόπου άχύρου τού σταύλου. Τα ταλαίπωρα ζώα!
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άμα ώς ήσ'ςτάνοντο τό πέρας τών δεινών αυτών καί ένόουν 

ότι έληγε-; ή εξοχική εκείνη διασκέδασις, ή επί τής ράχεως 

αύτών τελούμενη, άπέβαλλον τήν υπομονήν των, καί έ'σπευ- 

δον γοργω τώ ποδί εις τό πέρας τών δεινών των, ονειρευόμε- 

να κριίτήν ευοσμον καί δροσερόν ύδωρ καί ράχεως έλάφρυν- 

σιν! ποία ζωηρότης τότε εις τά ή'μερα εκείνα τετράποδα, 

ποία άμιλλα μεταξύ των! άλλά καί ποία ταραχή εις τούς 

άστα^εστέρους τών όνοβατών, ποιος κλονισμός εις τάς όνο- 

βατιδας, ποιος φόβος πτώσεως, ποία φωνή καί ποία σύγχυ- 

σις! Οί όνοι όμως δέν έταράσσοντο, ούτε άνεστέλλοντο. 

Εσπευδον πάντοτε, διότι μετ’ ολίγον έ'μελλον νά σταϋτώσι.

Τοΰτ’ αυτό άκριβώς συμβαίνει καί εις τούς διηγημα- 

τογράφους. "Οταν ή λύσις έγγίζη, όταν έπίκειται ή κατα- 

στοφή τού διηγήματος των, ή μάλλον τού δ ρ α μ α τικ ο ύ  

των, ώς πολυμαθής τις νεοφώτιστος συγγραφεύς τών ημερών 

μας άνεκάλυψεν ότι έκάλουν τό μυθιστόρημα οί άρχαΐοι 

"Ελληνες, τότε gare! εις τά πρόσωπά των καί εις τούς 

άναγνώστας των! ή διήγησις καλπάζει, τά έν αύτή πρόσωπα 

συνωϊτούνται εις τό τέρμα, τά άσταίσέστερα έξ αυτών έκ- 

πίπτουσι κατά γής, καί οι άναγνώσταί των άσότμαίνουσι κα

τόπιν των, άν έ'χωσιν, εννοείται, διάϊε.σιν νά τούς άκολου- 

ϊήσωσιν.

Ά ς  συγχωρηότώ λοιπόν καί εγώ, άν έγγίζων νά τελειώσω, 

σπεύδω νά τελειώσω γρηγορώτερα.
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’ Ενώ εις τήν μεγάλην αϊΐτουσαν τού Διός έχόρευον οί 

Ολύμπιοι φαιδροί καί άνειμένοι, μακράν παντός βεβήλου



όμματος Φνητοΰ, εισέρχεται αίφνης διά της μεγάλης πύλης 

ο "Ερως, κρατών είς τον βραχίονα του τήν ερωμένην του, 

ένδεδυμένην ώς νύμφην καί ώραιοτέραν παρα ποτε. Φαν- 

τάσφητε την γενικήν κατάπληξιν καί τον Φορυβον. Ό  Ζευς 

διέστειλε τούς όφφαλμούς του καί έσεισε τήν χαίτην του, 

ή "Ηρα έβ ι̂ψε καχύποπτον ζηλοτυπίας βλέμμα έπι τού κάλ

λους τής Ψυχής καί έδραξε μίαν άκραν τής χλαμύδος τού 

Διός, ή Άφηνα άπέστρεψε το πρόσωπον εξ αίδούς καί έφώ- 

νησεν άγγλιστί: shocking! ο Ά ρ η ς  άφήκεν ύπο'κωφον βρυ- 

χηΦμόν, δ Απόλλων έφερεν είς τόν δεξιόν του οφΦαλμόν 

τήν κρεμαμένην διόπτραν του, ή δέ Αφροδίτη, βαλούσα

κραυγήν άγανακτήσεως, έλειποΦυμησεν, αφού εβεβαιωΦη 

πρότερον ότι έμελλε νά πέση είς τάς άγκάλας τού όπισΦέν 

της ευρισκομένου Απόλλωνος.

Ό  "Ερως όμως, άτρόμητος καί πανούργος, χωρίς ποσώς 

νά πτοηφή έκ τής έπελΦούσης συγχυσεως, εβαδισε σταφερώ 

βήματι πρός τον Δία, καί γονυπετήσας προ αύτοΰ μετά τής 

Ψυχής, άπαράλλακτα ώς γονυπετοΰσιν είς τό Φέατρον προ 

τών ώργισμένων πατέρων οι ζητοΰντες να εξιλεωσωσιν αυτους 

έρασταί, έλάλησε πρός αυτόν περίπου τά εξής.

—  Ζεΰ πάτερ! είπε- συγχώρησόν με ότι έλαβον τήν αύ- 

φάδειαν νά ταράξω τήν εορτήν σου, απρόσκλητος καί απροσδό

κητος, καί νά παραβώ τήν όλύμπιον έφιμοτυπίαν, είσάγων

φνητήν είς δώματα άΦανάτων άλλά, πάτερ, καταδιωκόμε-

νος καί ραδιουργούμενος άνευ αιτίας, πού άλλοΰ ήδυνάμην 

νά εύρω προστασίαν καί καταφυγήν ή παρά τούς υψηλούς 

πόδας τοΰ Φρένου σου; καί ποτε άλλοτε ηΦελον τυχει ευκαι

ρίας νά έπικαλεσφώ τήν Φείαν σου εύμένειαν, άφοΰ διετέλουν 

φυλακισμένος καί φρουρούμενος, έπί προφάσει ότι ήμην
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άσΦενής, καί μόλις προ μικροΰ, χάρις είς τήν άγαΦότητα 

τοΰ καλού φίλου μου Έρμοΰ, κατώρΦωσα νά έκφύγω τής 

ειρκτής μου; Ν αι, πάτερ! ήμην φυλακισμένος, καί φυλα

κισμένος παρά τής μητρός μου- διατί; διότι ήράσΦην Φνη- 

τής, άξίας Φεών κατά τε τό κάλλος καί τήν ψυχήν. Είνε 

τοΰτο έγκλημα, ΰπατε Φεών; άλλ’ ή μήτηρ μου αυτή, ής 

τοσοΰτον προσέβαλε τήν Φείαν αιδώ ή πράξίς μου, δέν 

ήράσφη έπίσης Φνητοΰ; δέν ήτο Φνητός ό Άγχίσης, δέν ήτο 

Φνητός ό Άδωνις; σύ αύτός, πάτερ μου, είς τοΰ οποίου τό 

ύψος ούτε ν’ άτενίση καν δύναται ή προσβολή, δέν έτίμησες 

διά τοΰ Φείου σου έρωτος τήν Σεμέλην, τήν Άλκμήνην, τήν 

Τώ, τήν . . . .

—  Ά ρκεΐ! μή φωνάζης παραλυμένε! διέκοψεν ό Ζεύς.

—  "Επειτα, έξηκολούΦησεν ό "Ερως, έξαπτόμενος δλονέν, 

ή κυρία μήτηρ μου, ήτις φροντίζει τόσον πολύ περί τής 

Φείας άξιοπρεπείας καί τής Φείας ήφικής, έπρεπεν αυτή 

πρώτη νά δίδη τό καλόν παράδειγμα, καί νά μή τρέφη τήν 

άνΦρώπινον καταλαλιάν καί τήν γλωσσαλγίαν τών έπί γής 

γυναικών διά τών σκανδαλωδών της έρώτων ό ταλαίπωρος 

"Ηφαιστος ήξεύρει τί έμαρτύρησεν έν τή άσυμφύλω συζυγία 

της, καί έντρέπομαι νά άναδιφήσω ένώπιόν σου τήν πολύ

φυλλον ιστορίαν τής άπεράντου έρωτολογίας της . . . .

—  Αύτά είνε περιττά, ύπέλαβε πάλιν ό Ζεύς· τόρα τί 

Φελεις;

—  Θέλω νά μείνω άνενόχλητος· Φέλω ν’ άγαπώ τήν Ψυ

χήν μου, χωρίς ή σεμνή μήτηρ μου νά πειράζηται καί νά 

αγανακτή καί νά μέ καταδιώκη- Φέλω νά ήμ,αι κύριος τής 

καρδίας μου, ώς αύτή είνε τής ίδικής της.

—  Τήν άγαπάς λοιπόν άληφώς τήν δεσποινίδα Ψυχήν;
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—  Ά ν  την άγαπώ; . . . .

—  Τήν νυμφεύεσαι;

’ Ο "Ερως έκοντοστάβη ολίγον, διο'τι τοΰ ήρχετο κάπως 

απροσδόκητος ή τοιαύτη έρώτησις- άλλ’ δ δισταγμός του 

υπήρξε βραχύς, καί άπήντησεν εύβύς μετ’ ολίγον.

—  Μάλιστα, πάτερ, τήν νυμφεύομαι!

—  ’ Εστέ λοιπόν άνήρ καί γυνή! είπεν δ πατριάρχης τών 

βεών καί τούς ηύλόγησεν.

Ούτως ένυμφεύβησαν δ Έ ρως καί ή Ψυχή. "Οτε δέ οί 

λοιποί βεοί συνήλβον έκ τής πρώτης των έκπλήξεως, είδον 

μετά νέας άπορίας, οτι ή εσπερινή των συναναστροφή μετε- 

βλήβη είς γάμους, καί συμμετέσχον πάντες φαιδροί τής νέας 

ταύτης αυτοσχεδίου πανηγύρεως.

Τόρα δε, άναγνώστά μου, άς τελειώσω τδ διήγημά μου 

οπως τό ή'ρχισα, διά τής τυπικής έκείνης φράσεως, δι’ ής, 

ώς ένβυμεΐσαι, έπέραινε πάντοτε ή μυβολόγος μάμμη σου 

τό παραμύβι της, έπιλέγων, ώς έκεινη· Κ α ι  επ ερα σα ν 

έ κ εϊν ο ι κ α λ ά  κ α ί η μ ε ίς  κ α λ λ ίτ ε ρ α , μολονότι άγνοώ 

άληβώς, άν έπέρασες καλά έν τή άναγνώσει τοΰ διηγήματος 

τούτου.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Ι ΒΛΑΧΟ2 .
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'Η  Ε ΡΩ Μ Ε Ν Η  Τ Ο Υ  Φ ΙΛ Ω Ν 0 2 .

2 άς βεβαιώ περιπαβώς νά γράψω έμελέτων,

Κ αί είχον βέμα έτοιμον κ’ έμπνεομένου στάσιν 

’ Οπότε έλαβον φαιδράν οί στοχαομοί μου φάσιν 

’Κ  έκάγχασα τήν τραγικήν φενάκην καταβέτων.

Χβές έ'τυχε σχολαστικόν έρώντα ν’ απαντήσω, 

Έκφράζοντα τό πάβος του πρός τήν πεφιλημένην 

Πώς ήρχισε νομίζετε; προσβλέπων τήν Ελένην 

—  2 έ αγαπώ, έφώνησεν, δ μέλλων άγαπήσω.

Κ ’ έκάγχασα τήν τελετήν αυτήν άναπολήσας 

’ Αλλά ήσβάνβην πρός αύτόν παλμούς εύγνωμοσύνης · 

’ Ως άποτρέψαντ’ άπ’ έμοΰ τό βέλος τής οδύνης 

Μέ κλίσιν ρήματος τό πΰρ τοΰ έρωτος συγχύσας.

Διότι είναι μέγιστος ο άνβρωπος έκείνος 

Γ0  προκαλών μειδίαμα, τό έαρ, είς τά χείλη · 

Εύγνωμοσύνην δ βνητός καί στέφανον οφείλει.

Ποΰ είναι τό μειδίαμα; είναι παντοΰ δ βρήνος.

’ Αρκεί, άρκεί δ στεναγμός ον ή πραγματικότης 

Έ κ  τής καρδίας άποσπα ροφώσα τήν καρδίαν 

Πρός τί νά διεγείρωμεν κ’ ημείς τήν άβυμίαν;

Πρ ός τί τό δάκρυ; άρκετά βρηνεί ή άνβρωπότης.



Λοιπόν . . . άλλα τί έλεγον; δεν έν^υμοΰμαι πλέον 

Γ Η λή ϊη  ρίναι άδελφή μέ τήν ευγνωμοσύνην 

Καί πάντοτε εις τήν αυτήν άποκοιμώνται κλίνην 

Τήν χάρον ¿λησμόνησα εντός λεπτών, βραχέων!

Ναι λησμονώ ενίοτε, άλλ’ ο,τι λησμονεΐται.

Τήν έρωμένην μου της χυές, τής αύριον τα χρέη 

Καί τά βιβλία τών σοφών έφ ών ή λή ϊη  κλαίευ.

Θέλετε μνήμην; τοκισταί προτρέπω να γενήτε.

Καί ήδη ανευ δέματος διέμεινα· νά παύσω;

Ά λλα  οί λογιώτατοι ζητούν άρχήν καί τέλος- 

Καί είμαι λίαν ευπαθής πρός τών σοφών τό βέλος · 

Άρκεΐ άπλώς νά τους ίδώ ί'να τήν λύραν ^ραύσω.

Τήν τών ονείρων ύπερβάς ο Φίλων ηλικίαν 

Πολύ ήγάπησεν, άλλα ολίγον ήγαπήΪΓη- 

Πολλάκις όρκους έ'ρωτος άκούων έκοιμήΪΓη 

Καί έρωμένος προδο^είς ήγέρ^η τήν πρωίαν.

Ά λλ ’ επί τέλους καί πιστήν άπήντησ’ ερωμένην 

Πιστήν ως εις τους ποιητάς εμμένει ή πενία 

Το ψεύδος εις τούς συγγραφείς καί ή άνοησία ·

Πιστήν ώς δ υπάλληλος εις ϊέσιν νεμομένην.

Οί ποιηταί οί ψάλλοντες τό όμμα καί τά χείλη 

Ττν κόμην καί τάς παρειάς τον πόδα καί τάς χεΐρας
4

Πρό ταύτης πάσας τάς χορδάς ϊ ά  ευ'ραυον της λύρας 

Δέν έχει τίποτ εξ αύτών τού Φίλωνος ή φίλη.
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Καί τήν ήγάπα προσφιλώς κ’ επίσης ήγαπάτο 

Κ ’ εις τής ζωής τάς άτραπούς έβάδιζον συγχρόνως 

Καί ήτο σύντροφος κοινός δ βίος καί ο πόνος 

Καί εις εκείνην ή ζωή αύτού άντανεκλάτο.

Πιστή, εις τον αιών’ αύτόν τον μέγαν! ποία χλεύη- 

Με τάς ρυτίδας παλαιών αιώνων ¿κοσμείτο 

Καί είχε μεσαιωνικάς άρχάς; λοιπόν τίς ήτο;

'Ο  Φίλων τήν σκιάν αύτού περιπα^ώς λατρεύει.

Γελάτε; άλλά θλιβερά δέν είναι ή ειρωνεία ;

Γ0 Φίλων μάτην πανταχοΰ τήν πίστιν έρευνήσας 

Καί ουρανόν καί θάλασσαν καί γήν άνοικινήσας 

ΉράσΪΓη τής σκιάς αύτού ¿ν τή άποτυχία.

Γεννάται αυτη μέ ημάς, άκολουϋτεΐ παν βήμα 

Καί εις ημέρας εορτής καί εις ημέρας πένθους 

2 κιρτώμεν καί αύτή σκιρτά καί ομοιάζει ένατους· 

Ά ν  πάσχωμεν τής συμφοράς αναλαμβάνει σχήμα.

Ουδέποτε μνησικακεϊ, μάς άγαπά λαϋτραίως 

Περί τό σώμα στρέφεται, συστέλλεται, άπλοΰται,

ΓΩς φύλαξ άπειλητικός ένίοτε ορΪΓοΰται

Καί είναι πρώτος φίλος μας καί πάλιν τελευταίος.

Ίδέτε πώς έκτείνεται ισχνή καί τεθλιμμένη 

Εις τήν άκτίνα τήν ώχράν τού δύοντος ήλίου,

Πριν εις τό σκότος βυέτισίϊή τό πλήρες μυστηρίου- 

Εις τήν μακράν αυτήν σκιάν ο θάνατος προσμένει.
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"Οταν το σώμα έκτασή εις την έσχάτην κλίνην 

Κατά τον τόπον επεται των φίλων συνοδία.

Πλήν παραλλήλως άλλη τις άκολουΐτεΐ κηδεία- 

2 κιαί τεσσάρων την σκιάν κομίζουσιν εκείνην.

Καί οΰτω βαίνει μέ βράδυ καί τεθλιμμένου βήμα 

Ούχί ως σύζυγος ’ Ινδού, ή βία καιομένη,

’ Αλλ’ έκουσίως τον ουδόν του τάφου καταβαίνει 

Καί καταπίπτει μεϊτ’ ημών νεκρά υπό τό μνήμα.

"Ω  μόνε σύντροφε πιστέ του άνΪΓρωπίνου βίου 

Δεν είσαι έ'λλειψις φωτός καί σύμβολον τού πόνου 

Τού μεττ’ ημών βαδίζοντος διά παντός τού χρόνου 

"Εως οΰ χάση ή ψυχή τό θάλπος τού ήλιου;

Δ. Ιίαπαρρηγόπουλο


