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[Οί συνδρομηται λαμβάνουσι τό Μηνιάΐον 
Παράρτημα άνευ άλλης διατυπώσεως. 
Οί τακτικοί άναγνώσται των *'Α&η 
νών» άποκόπτοντες κα&' έκάστην το 
δελτίον τοΰτο και παρουσιάζοντες τα 
δελτία τον μηνός, λαμβάνουσι τό Πα
ράρτημα των «Αθηνών», οί μεν εν 
Αθήναις και Πειραιεΐ παρά των Γρα
φείων μας, οί δε εν ταϊς Έπαρχίαις 
παρά των κατά τόπους Υποπρακτο
ρείων 

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΙΜίΤΠ) * 
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α Τ Ω 1 8 3 9 

Κεφάλαιον εγκεχριμμένον £ 000.000 
Κεφάλαιον χαταβεβλημμενον £ 315.510 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ.- ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΓΘΓΝΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 
Ε ν Άλδξανδρε ία , Κέρκυρα, Κεφαλλην ία , ΖακύνΟω, Π ά τ ρ α ι ς , 

Ν α υ π λ ί ω , Πειραιεΐ, και Τριπόλει . 

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
Οί τόκοι τών χαταϋέαεων ώρ'ια&ηοαν άπο 1ης Ιανουαρίου 1910 ώς κάχωϋι : 

1) ΕΙς Δραχιιά·, 
3 ο)ο διά κατα&έσεις &ποδοτέις εϊς πρώτην ζψηαιν μέχρι Δραχιιών 100.000 

1)2 ο)ο διά καταθέσεις αποδοτέας είς πρώτην ζήιηοιν διά χά πέραν των 
Ιτων. Δραχμών 100.000 ποοά. 

3 1)2 ο)ο Ιτησίώς διά καταθέσεις αποδοτέας μετά 6 μήνας μέχρι 2 
"* ο)ο » » » » α 2 ετη » " 4 
>41)2 ο)ο » » » » » 4 » καΐ Ιπέκεινα. 

(2 είς εΐιέηπββ έιτί Γαλλίας κοί Αγγλίας 
3 ο)ο όιά καια&έοεις άπαδοτέος εις α' ζήτηοιν άνευ ορίου ποαοϋ. 
3 1)4 ο)ο » » « μετά 6 μήνας 
3 1)2 ο)ο » Γ » ' » ι ξτος 

•4 1)2 ο)οτ>ο)ο » » » τι 2 ετη 
4:1)2ο)ο » » » •{> 2 ετη και ίπέκεινα. 

ΑΙ^εΙς έπιταγάς ( ο ΐ ι ^ α β ^ έπϊ Γαλλίας κοϊ Αγγλίας καταθέσεις αποδίδονται 
εις 8 είδος ίγένετο κατάΰεοις, .παντός δικαιώματος χαρτοοήμον επιβαρύνοντος < 

\) τον κατα&έτην. Π 

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η Α Ν Α Τ Ο Ν Α Ι Μ Ο Ν 

Πρωΐαν τινά αληθώς έαρινήν 
τοϋ Μαΐου τοϋ 19.03 έπεβημεν ιδι
αιτέρας αμαξοστοιχίας έν τώ σιδη-
ροδρομικώ σταθμό) της Σόφιας, 
κατευθυνόμενοι προς τον Αίμον. 
Πολλοί έκ των εν τέ?.ει, πλείστοι έκ 
των γνωστών εγχωρίων καΐ άλλο 
δαπών είμεθα κεκλημένοι παρά τοΰ 
Πρωθυπουργού Στρατηγοί) Ράτσο 
Πετρώφ, όπ(ος προγευματίσωμεν 
παρ' αρχαία Μονή, διαρρεομένη" 
από τον ποταμόν "Ισηρον. 

ΚαΙ πρότερον, είτε απερχόμενος 
εις τό έσωτερικόν, εϊτε ζητών δι' εκ
δρομής συντομωτέρας άναψυχήν από 
τοϋ καμάτου τοϋ έν Σόφια μακροΰ 
και βαρύτατου χειμώνος, ή από τών 
μόχθων τών καθημερινών ασχολιών 
μου, εΐχον διέλθει την σιδηροδρο-
μικήν ταύιην γραμμήν γραμμήν δια-
σχίζουσαν έλικοειδώς και κατά πλά
τος την άγρίαν ως τό πολύ και ά-
πότομον, κάποτε ήμερον και χλοε-
ράν, πανταχοΰ δμως γραφικωτάτην 
καΐ μεγαλοπρεπή όροσειράν τών 
Βαλ,κανίων. Ό Αίμος, τοϋ οποίου 
την αρχήν μόλις διαβλέπων τις ση-
μειουμένην εις τον ορίζοντα προς 
τό μέρος τής Σερβίας, καταλαμβα
νών κατά μήκος πάσαν τήν εκτενή 
πεδιάδα, έν η κείται ή Βουλγαρική 
πρωτεύουσα, αποχωρίζει τήν Βουλ-
γαρίαν από τής Θράκης, καΐ εξαφα
νίζεται εντός τοϋ Ευξείνου Πόντου, 

εκείθεν τοΰ Πύργου, μετά τήν Ά γ -
χίαλον καΐ τήν Μονεμβασίαν. 

Εϊνε πολύ ενδιαφέρουσα ή δλη 
τοϋ Αΐμου άποψις, άναπαρουσιά-
ζουσα μακράν καΐ συνεχή σειράν βου
νών, ών τό σχήμα, τό ύψος και τό 
χρώμα διαρκώς παραλλάσσουσι, 
προσδίδονια είς την εικόνα τήν άρ-
μονίαν, τήν οποίαν άπετύπωσεν εις 
παν έργον του ό μέγας καλλιτέχνης 
Δημιουργός. Αλλ' άπο ιστορικής 
πρωτίστως απόψεως ενέχει ίδιαίτερον 
ένδιαφε'ρον υ Αίμος, διότι, μεταδώ-
σας τό όνομα του είς πάσας σχεδόν 
τάς γειτονευούσας προς τήν Τουρ-
κίαν ορθοδόξους χώρας, έπρωτο-
στάτησεν είς πάντα τά πολιτικά γε
γονότα, τά προ και μετά τόν Ρωσ -
σοτουρκικόν πό?^εμον προκύψαντα καί 
σημειώσαντα μετέπειτα τοσαύτας πο
λιτικός μεταβολάς εις βάρος τοϋ 
Τουρκικού Κράτους. 

Χωρίς νά τό έπιζητή τ ι ; εΐνε 
αδύνατον νά μήν άναμνησθή δ ι ι 
κατ' ευθείαν είς τόν Αίμον απήχησε 
τό έγερτήριον σάλπισμα τής Ρωσ-
σίας, τό αφύπνισαν τούς ύποκαο-
δίους πόθους Ρουμανίας, Σερβίας 
καί Βου?^γαρίσ.ς εκείνων μεν προς 
πλήρη πολιτική ν άποκατάστασιν, τής 
τελευταίας προς άποτίναξιν τοϋ ε
παχθούς πλέον τής δουλείας ζυγοΰ. 
Παρά τάς οροσειράς τών Βαλκα 
νίων ή επί τούτων πρόκεινται ζώντα 
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τά μνημεία εκείνου του άγώνος' εϊς 
την Παναγουρίτσαν αύτοσχεδιάσθη τύ 
.πρώτον ξύλινον, έκ κορμοΰ δένδρου, 
πυροβόλον, τό όποιον παραφυλάσ-
σεται εύλαβώς εις τό κεντρικόν της 
Σόφιας Μουσεΐον εις την Πλεύναν 
κατενικήθη παρά τών ηνωμένων 
στρατευμάτων 'Ρωσσίας καΐ Ρουμα
νίας ό υπέροχος αληθώς ηρωισμός 
τοΰ Όσμάν Πασά, τοΰ τοσαύιην 
μακράν κα.ι άπηλπισμένην προτάξαν-
τος άντίστασιν εις την Σίπκαν κα-
τέπεσεν οριστικώς ή στρατιωτική 
δόξα της Τουρκίας, μεθ' όλον τό 
έ'ξοχον ανάστημα τοΰ Σου?ιεϊμάν 
πασά. 

Εΐνε γνωστόν ότι αί κορυφαί 
τοΰ Αϊμου, ως εκ τοΰ πολλον ύ
ψους των, προκαλοϋσι συνεχείς ύ -
ετούς και βιαίας καταιγίδας. "Ενεκα 
της πολλής γειτονίας, ή Σόφια 
πάσα αυτό τοϋτο πυρακτοΰται όταν 
εκείθεν άστράπτιι, τό έδαφος της 
όλον εκ βάθους σείίται, οπόταν άλ-
λεπαλλήλως οί κεραυνοί, ως χιλιά 
δες μυδροβόλων, παταγωδώς εκρή
γνυνται. Τήν άναστάτωσιν, τήν οποίαν 
τά άγρια εκείνα βουνά έπιφέρουσιν 
εις τήν φύσιν, ήτο πεπρωμένον νά 
απεργάζονται και έν τη εξελίξει της 
πολιτικής. Αί χώραι τάς οποίας εκ
προσωπεί οΰτως ειπείν ό Αΐμος 
(καΐ ή Ελλάς περιλαμβάνεται κατά 
πολιτικόν πλάσμα εις τά Βαλκανικά 
Κράτη) ουδ' έπι στιγμήν ησύχασαν 
άπό μιάς ήδη 40ετίας. 

Δεν πρόκειται νά έξετασθή εάν 
αί χώραι αΰται διηνεκώς συνταράσ
σονται ένεκα της μή εκπληρώσεως 
τής εθνικής αποστολής των, προς 
τήν οποίαν όλοψύχως είσΐν άφωσιω-
μέναΓ εΐνε ούχ' ήττον βέβαιον ότι ό 
διαρκώς καταρρέων γείτων, είτε α
πολυταρχικούς εϊτε συνταγματικώς 

διοικεΐ τ α ΐ ) , αποτελεί τήν κυρίαν ά-
φορμήν τών εσωτερικών σπαραγμών 
καΐ τής πολιτικής κακοδαιμονίας τα>ν, 
άτε έπιδιώκων τών αλυτρώτων αδελ
φών ουχί τήν πνευματικήν καΐ πο-
λιτειακήν άνάπτυ!ιν, αλλά τουναν
τίον τήν τελείαν έθνικην καταστρο-
φήν. Συνταράσσεται διαρκώς και 
συγκλονεϊται τό έδαφος τών Βαλ
κανίων, ου μόνον κατά τήν φυσιο-
λογικήν άλλά και κατά την πολιτικήν 
του ύπόστασιν, διότι, έχον μεγάλα 
Ιδανικά, ως εΐνε τά ύπερύψηλα βου
νά του, περιλαμβάνει χώρας ασθε
νείς, παλαιούσας κυρίως προς τής 
πολιτικής τών Μεγάλων τά 'ίδια 
συμφέροντα και τάς βλέψεις. 

Αλλά σήμερον προτίθεμαι α
πλώς ν* αφηγηθώ μίαν άνά τον 
Αΐμον έκδρομήν και ούχι τήν πολι
τικήν του ίστορίαν. Άπήλθομεν περί 
τήν 9ην τής πρωίας εκ Σόφΐ'/ς και 
άφικόμεθα παρά τήν Μονήν τοΰ 
ϊσερεπίτς μικρόν μετά τήν 11 ην. 
Έάν επρόκειτο νά διέλθωμεν κ α θ ' 
όλον τό πλάτος των τά Βαλκάνια, 
κατευθυνόμενοι προς τήν Πλεύναν, 
τον Τύρναβον ή τήν Βάρναν, δύο 
ακόμη ώραι σιδηροδρομικού ταξει-
δίου ήθελον φέρει ημάς προς τήν 
εκείθεν εκείνων πεδιάδα. Τέσσαρες 
μακραί ώραι διά νά διέλθη τις κατά 
πλάτος τον Αΐμον ! Ή γραμμή προ
χωρεί επί τών κλιτύων τών άριστε-
ρόθεν προς τό ρεύμα τοΰ Ισηρου 
αναπτυσσομένων. Κάτωθεν ό ποτα
μός και απέναντι, δεξιά του, έτερα 
οροσειρά ύπερύψηλος. Έκαστη πλευ -
ρά ή κορυφή τών εκατέρωθεν ορέων, 
εκάστη χαράδρα ή όροπέδιον, απο
τελεί καΐ μίαν ίστορικήν άνάμνησιν 
διά τον Βούλγαρον, άναγομένην ε'ις 
τους χρόνους τής σκοτεινής δουλείας 
του ή τών Ιδίων αγώνων προς άπε-
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λευθέρωσίν του. 
Κα! είς τον ξένον ούχ ήττον 

πλεϊσται απόψεις τών απότομων ε
κείνων ορέων εΐνε λίαν ένδιαφέρου-
σαι. Είς τάς υψηλότερες τών κο
ρυφών έπηξε τάς φωλεάς αυτής στρα
τιά αετών, διασχιζόντων έν ύπερη-
φάνω πτήσει τήν άπέραντον τοΰ ου
ρανού έ'κτασιν, ή έν στοργική με-
ρίμνη περιθαλπόντων τους παρά τάς 
ρωγμάς άναπαυομένους άετιδεϊς. Κά
τωθεν ρέει ό ποταμός, ένθεν κ' έν
θεν τών όχθων τοΰ οποίου εκτεί
νονται, ποΰ και πού, καΐ καλλιεργη -
μένα τινά οροπέδια. ΈπΙ τών από
τομων βράχων τών εκατέρωθεν ο
ρέων, φύονται πανάρχαια δένδρα, 
έκεϊ δ' ένθα ή φύσις αποβαίνει ο-
μαλωτέρα προκύπτουσιν αί καλύβαι 
τών διαφόρων χωρίων. 

Τον "Ισηρον παρηκολούΟησακαθ' 
όλον τό ρεύμα του όταν άλλοτε έΓ 

πανηρχόμην έξ εκδρομής άνά τον 
Δούναβιν, ένθα και έκβάλλει. Ζωη-
ρώς αναπολώ τήν εικόνα τών χωρι
κών τάς οποίας άνά τήν πεδιάδα, 
άπό τό Σόμοβιτς προς τήν Π?ιεύ-
ναν, συνήντησα φέρουσας έπι κεφα
λής εντός καλάθων τά προς πλύσιν 
ενδύματα. Εΐνε ίσως αί ώραιότεραι 
γυναίκες τής Βουλγαρίας διότι άπο-
τελοΰσι τήν έπιμιξίαν δύο φυλών, 
τής ρουμανικής καΐ τής Βουλγαρικής, 
εύσωμοι καΐ καλλιπάρειοι, έχουσαι 
τους μηρούς και τάς κνήμας γυ-
μνάς καΐ άφίνουσαι ούτω νά δια
γράφεται ή εύμε'λεια τών πλαστικών 
αυτών σωμάτων. 

Προ του προγεύματος επεσκε-
φθημεν τήν Μονήν τοΰ Τσερεπίτς, 
καΐ τον έν τή περιοχή ναόν της. 
Ουδέν όμως παρουσιάζει τό άπό 
καλλιτεχνικής απόψεως ενδιαφέρον, 
ούδ' ήκουσα ότι ενέχει Ίδιάζουσάν 

τινα άρχαιολογικήν σημασίαν. Ξύ
λινη σχεδόν πάσα, μή διακρινόμενη 
επί καθαριότητι, τουναντίον γέμουσα 
ζωυφίων, τά όποια εκκολάπτει ή 
υγρασία και ή τελεία έγκατάλειψις 
παρέχει τήν εικόνα παρελθόντος, τό 
όποιον δσημέραι καταλύει τό πνεύμα 
τών νεωτέρων ιδεών. Καί μόνον υπό 
τήν έ'ννοιαν ταύτην φέρει ττ»ν ονει
ροπόλησαν τών πα?ιαιών ημερών, 
τάς οποίας έζησεν ό άνθρωπος υπό 
άλλην άντίληψιν τής κοινωνικής 
ζωής και τοΰ προορισμού του. Μία 
Μονή έν Βουλγαρία, τέλειον Βυζαν-
τινόν έρημητήριον, ή τοΰ Ρύτσου, 
άπό τε τεχνικής καί ιστορικής από
ψεως, και ως διατηρούσαζωηρόν τοΰ 
παρελθόντος τό μεγαλεϊον, εΐνε αξία 
πολλού αληθώς ενδιαφέροντος. 

Μετά τό πρόγευμα, κατά τό 
όποιον έγεύθημεν θαυμάσιου έκ τών 
αμπελώνων τής Πλεύνας οϊνου και 
εριφίων τοΰ βου\οΰ δι' όβελίου έ-
ψημένων, έπέβημεν κατά τετράδας 
μικρών χειροκινήτων άμαξίων, τών 
συνήθων δια τήν ύπηρεσίαν τών υ 
παλλήλων τής σιδηροδρομικής γραμ
μής, και έξεδράμομεν περαιτέρω 
διελθόντες τινάς έκ τών πολλών ση
ράγγων, αϊανες διαπερούν τά Βαλ -
κανικά Κράτη. 

Είς' τήν Σόφιαν, έπανήλθομεν 
ενωρίς, "Οταν άλλοτε έπέστρεφον 
διά νυκτός, ακολουθών τήν αυτήν 
σιδηροδρομικήν γραμμήν, διήλθον 
ώρας ανέκφραστου γοητείας. Η 
νύξ ήτο αίθρια, φωτιζόμενη άπλέτως 
άπό τό φώς τής Πανσελήνου Ό 
κατοπτρισμός τών άκτίνων της έπί 
τού ήρεμα κυλίοντος τά νερά του 
"Ισηρου, ή άλ?»,η?ιουχία τοΰ φωτός 
καί τών σκιών τών άποτυπου μένων 
έπι τών απότομων βράχων καί τών 
φυλλωμάτων τών δένδρων ήμιλλώντο 
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είς κάλλος ύπε'ροχον προς τήν ήδυ-
πάθΓ] άπόλαυσιν τήν έκτου αρώμα
τος τών βουνών καί τοΰ κελαδή-
ματος τών άπειροπλειΟών άηδόνων. 

Καί κατά τήν έκδρομήν ταύτην 
ώς καί δτε έπεσκέφθην τοΰ Πύργου 
τά έλληνικώτατα περίχωρα, τήν Ά γ -
χίαλον καί την Μεοημβρίαν, ή τό 
παρά τήν Βάρναν μαγευτικόν άλσος 
τοΰ Εύξεινογράδ, τό απέναντι τοΰ 
άχανοΰς, τοΰ μεγολοπρεπεστάτου 
Ευξείνου Πόντου, αί έκ τής έπιχα-
ρίτου φυσικής θέας εντυπώσεις μου 
ήσαν αναμεμιγμένοι μετά όχληροΰ 
συναισθήματος μελαγχολίας. *Ητο 
ήτεταραγμένη εποχή καθ' ήνέμαίνετο 
ό έν Βουλγαρία φυλετικός φανατι
σμός, ό προπαρασκευάσας τά μετέ
πειτα. άν&ελληνικά κινήματα, τό δέ 
πνεύμα ήδυνάτει νά άνευρη δλην 

του τήν γαλήνην ακόμη καί προ τών 
έπεράστων καλλονών τής φύσεως. 

Αί πολιτικαί έν τούτοις περιστά
σεις, υπέρ πάσαν άλλην έν τώ κόσμα) 
περίστασιν, μεταβάλλονται δσον τα
χέως δεν φανταζύμεΟα - ή άνάμνησις 
τών δύσκολων εκείνων ήμεςών αί 
όποΐαι έστοίχισαν τόσην έργασίαν, 
τόσας σκέψεις, τύσας θυσίας ψυχι
κής γαλήνης καί υγείας σωματικής 
εΐνε σχεδόν εύάρεστος εις μετέπειτα 
χρόνον. Ιδ ίως άφοΰ έκόπασεν ή 
όξύτης τών φυλετικών παθών καί 
έπανήλθεν ή ηρεμία εϊς τά πνεύ
ματα τά έξημμένα. άνευ τής οποίας 
τά τε άτομα καί τά "Εθνη άδυνα-
τοΰν νά ίδο}σι ποΰ έγκεινται τά α
ληθινά αυτών σημφέροντα. 
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"Η δευτέρα κλασική εκφρασις τής 
δίδος Έλ. Καλογεροπούλου Ό άεργος . . . εργάτης 

ΠΟΡΠΟΫ Μ Π Β ΐ Ρ Ο Ν 
ΤΟΥ ΖΗΝ I I Ι Ι Ι Τ Η ΚΑΙ ΑΝΙ& 

Τόν κατοικοΰντα έν τινι χώρα έπηρεά-
ζουσι κατά τδ μάλλον ή ήττον τά ήθη 
καί τά έθιμα αύτής' καί ό ξένος ί θέλων 
ν* άποφύγη τδν έπηρεασμόν αυτόν, ανάγκη 
νά μή διαμείνΐβ έν αυτή έπΙ μακρόν, κα
θόσον, εΐτ* έπΙ καλώ, εΐτ' έπΙ κακώ, κα 
θίστχται ολως άνόιιοιος ή ώς ώφειλε νά ή 
είς τήν ιδίαν πατρίδα. 

Ό Ενετικός λαός αργός καί κεκλει
σμένος ως ειπείν έντδς μεγάλου πλοίου, 
ό λαός αυτός, βν καί έν παντί καιρώ ή 
αριστοκρατική κυβέρνησις έφρόντισε νά 
τόν άπομακρύνη τών κοινών διά ψυχα
γωγιών επίπλαστων, δι* αθυρμάτων καί 
δι' άσωτειών δστις λαός υπνώττων έν τή 
αργία καί έν τή άσωτεία, ενεθάρρυνε τήν 
όλιγαρχικήν τυραννίδα εις τήν ένάσκησιν 
τής φιλόδοξου δράσεως της· ί λαός αυτός, 
λέγω, είχε διαφυλάξει τάς αρχαίας συνή
θειας του, παρά τάς έσχάτας πολιτικάς 
μεταμορφώσεις. Καί τΙς αρά γε νέος δε
σπότης θά έπεθύμει νά διορθώσγι τήν τό
σον επωφελή ταύτην τών υπηκόων του 
ραθυμίαν πρός πάσαν νέαν έξουσίαν ; 

Ή ζωή ήν διάγουσιν έν Ένετία παν-

* ΈδημοσιεΟΟΐ)σαν Γαλλισιί έν έτει 1825 
έν Παρισίοις υπό τοΰ Μαιηυϊβ (1β δίΐΐνο, δθεν 
και μεταγλωττίζονται. Σ, τ . Μ· 

ΟΐΆζϊβ Ά^ν ΐπ§;£ΐηηί ί ι ιοϊ . . . . 

Ν ο η 5θ£ΐιο ςιιεδίίΐ νοίία 
Ν ο η 3θ§ηο Πϋετίά. 

τάπασι δέν προσομοιάζει ούδενί άλλφ είδει 
άστυκής υπάρξεως· δύναται τις δ' ειπείν 
δτι ουδείς έν Ένετ ία έχει έργον τι κατ ' 
οίκον διότι διέρχονται ημέρας τε και νυ
κτός εις τ* ς δημοσίας πλατείας, είς τά 
καφεΐα, εις τά Θεάματα· καί, δταν δεν 
ουναντώσιν είς αύτοΰς τους τόπους τους 
ανθρώπους, ους γνωρίζουσι, μαντεύουσιν 
δτι ευρίσκονται πλησίον κυριών. Τό ηθι
κόν αυτό καί πολιτιχόν ελάττωμα κα-
Οίστησι τήν Ένετίαν είδος τι Αγοράς 
παντοδαπών διασκεδάσεων. Δυσκολώτατον 
είναι νά δυνηθή τις ν ' άπομονωθή εις τινα 
τόπον έάν δεν άπομακρυνθή τής πόλεως 
διάστημα τουλάχιστον δύο λ ε ύ γ ω ν οϋτω 
δέ αναγκάζεται τις νά συναντάται πάν
τοτε, καί ακριβώς ειπείν έν Ένετία ζή 
τις συνδιαιτώμενος. Συναντώνται αί γυ
ναίκες περιωπής είς τάς έδούς συχνότε-
ρον ή είς πάν άλλο μέρος· ευρίσκονται 
πάντοτε σχεδόν έν τή κοινωνική των τά
ξει, καί χάριν αυτών θυσιάζεται δ πολύ
τιμος χρόνος. 

'Ο λόρδος Μπάιρον, άφικνούμενος είς 
ταύτην τήν πόλιν, ειχεν ανάγκην νά σκο-
ρακίσ·^ τήν κατήφειάν του· διότι έξ Α γ 
γλίας συναπεκόμιζε θλίψεις, πόθους, ίσως 
δέ καί τύψεις συνειδήσεως. Αί ποιήσεις 
του-, αί τύχαι του, αί οίκογενειακαί του 
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περιπέτειαι είχον διατυμπανισθή, έκαστη 
δ' έξ αυτών έτεροδόξως. Τΐς άλλος τόπος 
εύκολώτερος τής Αγγλ ίας , ίνα θαομάση 
ή νά περιφρόνηση ! "Οπως εις τήν έκ-
πληκτικήν ταύτην νήσον, μανθάνει τό 
κοινόν περί πάντων τών συμβαινόντων, 
ούτω καί ο ιδιωτικές βίος αναγκάζεται νά 
φοβήται τήν έπίκρισ.ν άπαραλλάκτως ως 
καί 6 δημόσιος. Τά πάντα έν Α γ γ λ ί α 
δικαιολογούνται μετά τών καθηκόντων 
αλλά το σχάνδαλον δέν είναι άνεκτόν. 
'Ό,τι έν άλλη χώρα, ή κοινή γνώμη καί 
πολιτική αγωγή, θεωρείται ως κακούρ
γημα, δέν είναι τοιούτον έν Αγγλ ία-
αλλά, δαον δρα είς τά ήθη, δ,τι άλλαχοϋ 
είναι άνεκτόν ή άσπαστόν, έν Α γ γ λ ί α 
δέν είναι, διότι έν Α γ γ λ ί α ιό καθήκον 
συνεπάγεται εύθύνην. 

"Εχων δ λόρδος Μπάϊρων χαρακτήρα 
όξύτατον καί πάνυ άνεξάρτητον, αλλά 
συνάμα πάνυ γενναΐον καί πάνυ ευγενή, 
μετά πολλής φιλοδοξίας προς τήν φιλολο-
γικήν φήμην καί πρδς τήν φήμην τής 
διανοίας του, μετά πολλής μεγαλοφροσύνης 
διά τό δνομά του καί διά τήν πατρίδα του, 
κεκτημένος δέ άπαντα τά προσόντα δπως 
θαυμάζηται καί δπως διακρίνηται έν 
μέσω τών συμπολιτών τον, δέν έκατώρ-
θωσε νά μαντεύση τήν άληθινήν του θέ 
σιν είς τήν χώρα ν του. Ψευδή στάσιν 
προελόμενος, ύπέμενε τήν δυστυχίαν τοΰ 
πράγματος, δ δέν απέφυγε. Τδ αίσθημα 
τής αξίας του τδν έβασάνιζε, διότι ήσθά-
νετο δτι ή αξία του έπρεπε νά ή τίτλος 
είς τήν γενικήν ΰπόληψιν, έάν κατώρθου 
πάντοτε νά τδν ένώνη μετά τής αξιο
πρέπειας του.Ή μεγαλοφυία του πολύ πρω-
Ίμως θεΐσα αυτόν έν σχέσει πρδς τήν φύσιν, 
πολύ πρωΐμως έπ ' ίσης τδν άπεμάκρυνε 
τών μετά τής κοινωνίας σχέσεων οϋτω δέ 
έστερήθη τών διδαγμάτων τής πείρας, ών 
τίνων τοΰ λοιποΰ τήν άνάκτησιν μόνον διά 
κόπων καί θλίψεων ήθελεν επιτύχει. 

* Ό Λόρδος Μπάϊρων άξιοι να πιστεύσωμεν 
δτι άπασαι αί θλίψεις του παρήχθησαν ύπ' έχ
θρων καί υπό άδικων καταδιώξεων 

< Άπό τών μάλλον φανερών καταδιώξεων 
• μέχρι τών ελαχίστων δόλων, δέν άνεκάλυψα 
»ο,τι ήδυνατο νά κατεργασϋη τό μίσος τών άν-
νθρώπων; Γίοϋ μέν ή συκοφαντία, αφρίζουσα 

Τότε έπίστευσεν δτι ή έκλυτος ζωή 
τής Ένετίας ήδύνατο νά φαιδρύνη τάς 
τραχύτητας τάς δηλητηριαζούσας τήν 
ψυχήν του, καί έπεζήτησεν είς τά Θεά
ματα καί είς άλλας ένετικάς διασκεδά
σεις τό άντίδοτον τών αναμνήσεων του. 
Έσύχναζε λοιπόν δλους εκείνους τούς τό
πους, εις οΰς δέν άπολαμβάνουσιν. ή ψευ 
δείς αντιλήψεις, πάντας εκείνους τούς δη
μοσίους τόπους, οΐτινές είσι Θεάματα μο
νότονα, άτινα καΘιστώσιν έπιθυμητάς τάς 
ήδύτητας τοΰ μονήρους βίου- έκεΐ δέ μή 
συναντων ή σπανίως μόνον δντα, άτινα 
έκτιμώσι τήν εύτυχίαν τής κοινωνίας, άνε-
μιμνήσκετο πάλιν τά θλιβερά του συναι
σθήματα, είς τήν ήθικήν του καχεξίαν, είς 
τδ μίσος κατά τών ανθρώπων. Δυνάμεθα 
νά τερπώμεθα έν τω κόσμιο, άλλά, δ ι ά 
ν ά θ ε λ γ ώ μ ε θ α υ π * α ύ τ ο ΰ 
π ρ έ π ε ι ν ά Ι χ ω μ ε ν ψ υ χ ή ν 
τ α π ε ι ν ή ν . 

Τά θέλγητρα άτινα δ Λόρδος Μπάϊ
ρων άπελάμβανεν έκ τής έν Ένετία δια
μονής του έξηφανίζοντο έκ τής ανίας τής 
άνειμένης καί αθλίας ζωής του, είς ήν 
άντί νά εύρή φάρμακον κατά τών θλί
ψεων του, ήντλει μόνον βαρεΐαν όδύνην 
δτι ουδέν έπραττε. Ή ΰπαρξίς μας απο
βλέπει είς εν άντικείμενον καί εκείνοι 
οΐτινες αισθάνονται τήν ανάγκην νά άνή· 
κωσιν είς εν άντικείμενον, τό άστατον τοΰ 
βίου είναι ή έ;ορία τής ευτυχίας. 

"Εν μόνον συμβάν, δπερ αυτός ό Λόρ
δος Μπάϊρων αφηγείται είς εν τών χειρο
γράφων του, καί τό όποιον πιθανώς νά μή 
περιέλθη ποτέ είς φώς, υπήρξε πάνυ δηκτι-
κόν, έ'νεκα τής αντιθέσεως τοΰ παραδόξου 
χαρακτήρας καί τών αισθημάτων τοΰ προ
σώπου τής ήρω'ί'δος, πρός τήν κοινωνικήν 
του τάξιν, τήν θέσιν του καί τήν άνχτρο-

»έκ λύσσης,μέ έπλησσε μεγαλοφώνως-ποϋ δέ δει· 
ι λοί φθονεροί έξήγγελλον τό όνομα μου ταπεινο-
»φώνως, καί έξήμεσον τό δηλητήριόν των όξϋ, 
»τερον άνθρωποι διπρόσωποι, Λν τίνων τό πα 
«ραστατικόν όμμα διερμηνεύει ή σιωπή καί υΤ• 
ιτινες, διά μιάς χειρονομίας ή ενός υποκριτικό, 
«στεναγμού, μεταδίδουσιν, είς τά κέντρον τώ 
«αργών, τήν βωβήν κακολογίαν των!» 

(Ο !ι ί 1 ά β Η 8 ΐ' υ 1 ά) 
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φήν του. Τό άνέκδοτον αύτδ τό ήκουσα 
άναγινωσκόμενον υπό προσώπου πρός δ 
είς τών οικείων τοΰ Λόρδου Μπάϊρων εί
χε διαπιστευθή τδ χειρόγραφον. Καί θά 
ήδυνάμην ίσως νά επαναλάβω αυτόχρημα 
τάς λέξεις τοΰ Λόρδου Μπάϊρων άπαραλ
λάκτως ώ ; είσι γεγραμμέναι έν τω χειρο-
γράφφ του, άλλά δέν τολμώ νά έμπισιευ 
θώ είς τήν μνήμην μου, καί έπΙ πάσι, 
δέν επιθυμώ, έ'νεκα πολλών λόγων, νά 
φέρω τήν εύθύνην στενογράφου* θά τό Α
ναφέρω δέ έφ' δσον τδ ενθυμούμαι. 

Ό Λόρδος Μπάϊρων συμπεριεπάτει ή 
μερα τινί μετά τοΰ Κ. Σ. είς τήν απέναν
τι τοΰ Οϋη&Ι ΟΓαηάθ πλευράν, αντικρύ 
τής όχθης τών 8 Π ί Ά ν ο η ί, δτε παρε-
τήρησε δύο νεανίδας τοΰ λαοΰ, ών ή μία 
μέν ήν μεγαλόσωμος, ή δ ' έτερα αναστή
ματος μετρίου· αυτη δ' ύπεβάσταζε τήν 
σύντροφόν της, ήτις έσύρετο κατόπιν της, 
Τά ήθες αυτής ή ν κόσμιον, τό πρόσωπον 
της καλλονή; έξαισίας, άλλά έφαίνετο 
τόσον υπερήφανος δσον ώραΐα....Ήτένισε 
τούς δύο ξένους ως διά νά τούς κρίνη τρό
πον τινά, καί τδ βλέμμα της ένεΐχέ τι 
τό πολύ ευγενές καί τό πολύ ύπεροπτικόν, 
δέν ήδυνήθη νά μή διεγείρη τήν περιέρ-
γειαν τοΰ ποιητοϋ. Καί αυτός χό ομολογεί, 
έςεπλάγη βλέπων αύχήν. Έπλησίασε λοι
πόν χήν νεανίδα καί χήν ήρώτησε περί 
χής κοινωνικής χης θέσεως....«Καί χίνι δι-
καιώματι μ' ερωτάτε;» υπέλαβεν ή νεά-
νις, άναστέλλουσα τήν πορείαν,— «ΈπΙ 
τή έλπίδι δτι θά σας γίνω ωφέλιμος.«Κα
τά τίνα τρόπον; Δίδων μοι χρήματα!... 
Δέν σάς ζητώ - καί τις σας ενέπνευσε τήν 
έπιθυμίαν δτι θά γίνη ωφέλιμος ή μορφή 
μου; ουδέποτε έγώ τήν παρέσχον πρός ώ-
φέλειαν, ί'να κερδήσω τά πρός τό ζήν, διό
τι μόνον τούς βραχίονας μου μεταχειρίζο 
μαι· εργάζομαι καί ούδενός έχω τήν ανά
γκην « — Ή φρασεολογία αΰτη ήρκεσεν 
δπως διεγείρη τήν περιέργειαν τοΰ Λόρδου 
Μπάϊρων, καί άπό ταύτης τής στιγμής α
πεφάσισε νά γνωρίση τό παράδοξον τοΰτο 
δν. Μή άπαντήσας είς τάς παρατηρήσεις 
τής νεανίδος, αίτινες ήσαν χαρακτήρος τό
σον ανεξαρτήτου δπως δυνηθή νά τούς 

πολεμήση, τήν ήοώτησεν αν έγνώριζε ν ' 
άναγινώσκη. Τό ερώτημα αυτό την κατέ
πληξε καί έσκέφθη προς στιγμήν.«Τίνα έ 
ρώτησιν μοι κάμνετε; ουπέλαβε, «τις είσθε;» 
«Είμαι ό" Αγγλος δστις κατοικώ τό πάλα ιόν 
μοναστήριον τοΰ μεγάρου τοθΜοοοβπϊ§Ό.» 
«ΣεΓς είσθε λοιπόν δστις έδώκατε επίδομα 
είς τήν οίκογένειαν τοΰ πτωχοΰ εκείνου 
δστιςάπέθανεν δ'πως σώση τόν σκϋλόν σας; ο 
Αί λέξεις αύταί περιήγαγον εις υψίστην 
ταραχή ν τόν Λόρδον Μπάϊρων. 

Ή συγκίνήσις τοΰ Λόρδου Μπάϊρων 
κατέστειλε τήν ύπεροψίαν ιής νεανίδος, 
καί, σιωπώντος εκείνου, έσπευσε νά ίκανο· 
ποιήσν] τήν περιέργειαν-του. «Γνωρίζω νά 
άναγινώσκω, άπεκρίθη, είς τήν γλώσσάν 
μου.-> Ταΰτα προφέρουσα έφαίνετο δΐΐ έ-
πεθύμει νά έκπλύνη τό σφάλμα, άφυπνί-
σασα άνάμνησιν τόσον δυσάρεστον. Ή έν 
τή έδώ αΰτη συνομιλία έστενοχώρει τδν 
Λόρδον Μπάϊρων, καί τήν παρεκάλεσε νά 
τόν άκολουθήση* μετέβη είς τήν κατοικίαν 
του. 'Γπήρχέ τι τό αόριστον καί άνεξή· 
γητον είς τήν έκφρασιν τής νεαράς ταύτης 
Ένετίδος· τοσαύτη υπερηφάνεια έν τή τα
πεινή καταστάσει έν ή εύρίσκετο περιορι
σμένη, έφαίνετο έξουσιάζουσα, καί ένέπνεεν 
αίσθημα, δπερ δέν ήτο δ σεβασμός, δμως 
ώμοίαζεν αύτώ. Ευθύς ώς έφθασεν είς τό 
μέγαρον Μοοοοηϊ§Ό, δ Λόρδος Μπάϊρων 
παρήγγειλε νά τοποθετηθή δεόντως" έπε-
θύμει νά τήν απόσπαση τοΰ κινδύνου δν 
διέτρεχεν έκ τής ένδειας. "Οχε δ' δ υπη
ρέτης άπεμακρύνθη, κάτω νεύουσα τούς 
οφθαλμούς ή 0<§1ίιι;χ είπε. «Τώρα πλέον 
δέν πρέπει νά εξέλθω τοΰ οίκου αύτοΰ, 
άφοΰ ήλθον έδώ, δέν έχω πλέον τδ δικαί
ωμα νά εμφανισθώ έξω αυτών τών τοίχων.» 
Ταΰτα λέγουσα ή Οόΐιη» ήκολούθησε 
τδν Βαπτιστήν, καί δ Λόρδος Μπάϊρων 
δέν τήν έπανεΐδεν έφ ' δλης τής ημέρας. 
«Έπί ζωής μου,» έλεγεν δ ευγενής ποι
ητής» δέν θά λησμονήσω τήν έκφρασιν 
τοΰ προσώπου της, δταν εξήλθε τοΰ δω 
ματίου μου». Ή ταραχή τής αίδοΰς προ-
σέδ:δεν είς τούς χαρακτήρας της μαγείαν 
άπροσδιόριστον! Ά λ λ ' άντί ν 'αναγνώριση 
έν αίσθημα, αντελήφθη μόνον μομφήν. 
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Διενοεΐτο νά τήν μεταχειρισθή ώς θέμα 
μυθιστορήματος ! Τηλίκαύτη ιδιοτροπία 
κατέστησί τήν Οέΐίη* εις τά όμματα τοΰ 
Λόρδου Μπάϊρων συμπαθή καί ήδύνατο 
νά πιστεύση βτι ήτο φάντασμα τών ω
ραίων εκείνων ηρωίδων τής ιστορίας τοΰ 
ίπποτισμοΰ. 

Ό Λόρδος Μπάϊρων ήθελε ν ' από
λαυση τήν μεταμόρφωσιν τής Οέΐίοβ 
πτωχής νεανίδος είς κυρίαν έπιφοινή. Τή 
έκόμισε λοιπδν ωραία ενδύματα, ήλπιζε 
νά τήν ίδή γοητευμίνην, τό γεγονός θά 
ήτο θεατρικόν αλλά θά τω έφερεν ήδονήν 
ΰπερβολικήν. Ά λ λ ' όποια ή έκπληξίς 
του, οπόταν τήν είδεν είσερχομένην είς τό 
δωμάτιόν του δ:ά νά τω είπή διά τόνου 
φωνής οταθεράς, 'όιι θά έδέχετο τών εν
δυμάτων τά απλούστατα, και δτι έπρεπε 
νά προσεχή νά μή τή δώση τάς ωραίας 
αύτάς ενδυμασίας τών τελετών! — « Α 
ναμφιβόλως,» προσέθηκεν, «άφοΰ ευρί
σκομαι έν τή οικία σας, πρέπει νά 
είμαι εύπρεπώς ένδεδυμένη' άλλ ' ήλθον 
είς τόν οίκον σας εκουσίως, καί δεν έπω-
λ ή θ η ν έκτος λοιπόν του απολύτως ανα
γκαίου, πάντα τά άλλα θά τά αρνηθώ' 
δεν πρέπει νά στολισθώ, πρέπει νά ενδυ
θώ.»— «Έπίστευσα», έλεγεν ό Λόρδος 
Μπάϊρων, «δτι τοΰτο ήν άπατη, ί 'ν ' άπαΐ 
τήση πλειότερα.» οΰτω λοιπόν, μετά τι 
νας ημέρας τή έφιλοδώρησεν ώραϊον ώρο-
λόγιον. Ή Οόΐίιΐίΐ τό απέσπασε τών χει
ρών του καί τό έρριψεν έπΙ τοϋ σανιδώ-
ματος μετά τίνος περιφρονήσεως,έπαναλαμ 
βάνουσα:—«Κύριε, δέν πωλούμαι ! Τίς ή 
ανάγκη νά γνωρίζω τί ώρα είναι; Γνω
ρίζω τήν ώραν καθ ' ήν έξέρχεσθε, καί 
τήν ώραν καθ ' ήν έρχεσθε· ό καιρός δλος 
είναι είς τήν διάθεσίν μου, διά τί νά τόν 
υπολογίζω;»—'Ωραιότατον περιδέραιον, δ· 
περ δ Λόρδος Μπάϊρων ηθέλησε νά τήν 
κάμη νά τό δεχθή, έσχε τήν αυτήν τύχην 
τοΰ ωρολογίου. — «θέλετε νά μέ οτολίσνι-
τε>, τώ έλεγε συχνάκις,«καί έγώ θέλω νά 
είμαι δπως είμαι. "Οταν περ:επάτων ανά 
τάς οδούς ήμην πτωχή, άλλ ' ήτένιζον τ,)ν 
πατρίδα μου,κα'ι έλεγον καί ή πατρίς μου 
είναι όμοία,διά τί νά ζητήσωάλλην τύχην!» 

Αί μετά τής ΟόΚιιιι συνομιλίαι ένέ-
πνεον πολύ τό ενδιαφέρον, διότι είς τόν 
διάλογον ενυπήρχε γοητεία, πάντοτε με
γαλοφροσύνη είς τήν διάλεςίν της, καί έ-
νόμιζέ τις δτι δέν διέμενε παρά τψ Αίρ-
δφ Μπάϊρων ή μόνον διά νά τώ παρέχω 
τήν ίδέαν χαρακτήρος αρχαίου. Ποτέ δέν 
έκολακεύετο υπό τών εγκωμίων του, 
ούτε υπό τών φροντίδων του, 5τε δέ εί-
σήρχετο έντο; τοΰ δωματίου του, ήν 
πάντοτε ή κυρία, ήτις ενθύμιζε τόν πρός 
αυτήν όφειλόμενον σεβασμόν. ΙΙρζγμα δέ 
τώ δντι παράοοξον, ή Οέΐίιΐίΐ ουδέποτε 
κατεπλάγη έκ τών λόγων, ους δέν άντε-
λαμβάνετο. Είχε μαντεύσει τόν χαρα
κτήρα τοΰ Μιλόρδου κατά τρόπον έκ-
πληκτικόν. . . ήτον ή μελέτη του - οΰτω 
δέ συχνάκις, χωρίς καν νά έννοή τό άν-
τικείμενον τής σκέψεως του, έμάντευε τήν 
έμπνευσίν του. Ό Λόρδος Μπάϊρων άνε-
φώνησε :;ολλάκις : «Ιδού γυνή έμοΰ 
αντάξιος» ίσως διότι υπήρχε ποίησις είς 
τόν χαρακτήρα τής Οόΐΐηα. 

Ή επομένη διήγησις θά παράσχη 
μίαν έπΙ πλέον ίδέαν περί τοΰ τύπου τής 
γυναικός ταύτης. Ό Λόρδος Μπάϊρων 
έγκαταλιπών τήν πόλιν μετέβη είς θα-
λασσίαν έκδρομήν, έκτος τών τεναγών 
θύελλα τρομερά εξερράγη καί ή νύξ κα
τέστη ζοφερωτάτη· ή Οέΐίιια φρικιώσα 
έκ τής απουσίας του διατρέχει τάς οχθας 
τής διώρυγος, έπαναλαμβάνουσα άδια-
παύστως τό δνομά του καί καλοΰσα αυ
τόν... 'Κα! ή κραυγή αύτη είναι ή έκ 
τοΰ υπερβολικού τρόμου, ήτις σημαίνει : 
Έ λ θ έ ή α π ο θ ν ή σ κ ω . Ί Ι 
βροχή χειμαρρώδης κατέπιπτεν, αλλά 
καί δέν άνεχαίτιζε τήν Οόΐίιια, διότι δέν 
τήν ήσθάνετο. * 

Τέλος ακούονται οί πορθμεΐς, ή Οό-
1ΪΠ3, προσέχει καί αντιλαμβάνεται τής 
φωνής του. «Αυτός είνε», είπε ! αί λέ
ξεις αύται διέφυγον τοΰ έρκους τών οδόν
των ! άλλά, αντί νά τόν περιμείνη,, άντί 

* Αΰται αί λεπιομέρειαι άνεκοινοΊΟησιιν 
τψ Λόρδω Μπάϊρων ύπό μαρτύρων άοράτ(ον 
εις αυτήν. 
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νά διαδραματίση σκηνήν συγκινητικήν 
καί έκλαμπρον λιποθυμιών καί στενα
γμών, δρομαία σπεύδει είς τό δωμάτιόν 
της, άλλάσσει τά ενδύματα της καί προ
σπαθεί νά παραστή ήρεμος. Φθάνει ό 
Λόρδος Μπάϊρων: α Έδώ είσαι», τή ) έγε ι , 
«σέ ήκουσα, μέ έκάλεις». — «"Οχι,» άπε-
κρίθη μετά ψυχραιμίας ή Οόΐΐιια. Δέν 
ήτο δυνατόν νά τήν πιστεύση, έσκέφθη 
δέ δτι, οπως πολλάκις εϊχεν άντιληφθή 
τήν άποστροφήν πρός πάσαν σκηνήν αί 
σθηαατικήν, έπεθύμει .νά απόκρυψη καί 
νΟν δτι ήν ή ήρωίς όμοιας, άλλά δέν 
έκατώρθωσε νά ύποκριθή - τότε ό Λόρδος 
Μπάϊρων διείδε τήν άλήθειαν καί έμάν-
τευσεν δτι ή ΟιΜίηα ηθέλησε νά γίνη 
είς αυτόν εύάρεστος, δτι δμως δέν ήδυ-
νήθη νά άντιστή είς τήν άνησυχίαν της .. 
Έθιξε τάς τρίχας της καί τάς εύρεν ύ -
γράς.. . Έπείσθη ! Ή Οό1ίη:ι ίδοΰσα δτι 
απεκαλύφθη, τώ έπέτάξε νά μή τή εϊπή 
ούτε μίαν λέξιν σχετιζομένην πρός ταύτην 
τήν περίστασιν καί ύπήκουσεν. Ή γυνή 
αυτη ήσκει διά τοΰ χαρακτήοος δύναμιν 
μαγ ικήν καί δυνάμεθα ασφαλώς ειπείν 
δτι ό Λόρδσς Μπάϊρων εις αυτήν ώιρειλε 
τήν άποστροφήν τών ηδονών τής Ένε-
τίας. «"Ανευ αυτής», έλεγε τινι τών φί
λων του, «θά άπέβαινον είς τών φυγό
πονων τοΰ καφείου ΠοΓΪίΐα· τίς οίδε / 
ίσως ε!ς τσιτσιμπαΐος * — καί είς τήν 
θέσιν αυτήν θά άπέβαινεν αρκετά γελοίος. 
"Οταν ή Οόΐϊνια είσήρχετο είς τό" δωμά
τιόν τοΰ Λόρδου Μπάϊρων, κατώρθου νά 
τόν κάμνη ν ' άνευρίσκη, διά τής πρωτο
τυπίας της, τήν τής διανοίας έκείνην 
δύναμιν, νίτις είχεν ωχριάσει, καί ήτις 
εΐχεν έκθηλυνθή εντός τής Ενετικής κοι
νωνίας. Έάν ή Οόΐίπα είχε χαρακτήρα 
ήττον έκφοβητικόν, θά ήδύνατο νά έμ-
βληθή είς τήν διάνοιαν τοΰ Λόρδου Μπάϊ 
ρων, άλλά τψ έγέννησε φόβον, καί ιδού 
τίνι τρόπω. Έκ πολιτικών λόγων ήνα-

* Δύναται νά όνομασθή ή χρήσις των οίείδ-
Ι)βί καί τών ο&νίΐΐϊβπ ΒβινεηΙί απόρροια διε
φθαρμένη τών ιπποτικών χρόνων. Οί ύπηρέται, 
οί ακόλουθοι, οί ίππόται τιμής ήσαν έπ' ίσης 
οίοΐδϋβί καί ΟΒνβϋβπ δβΐ'νβηΐί — 2 . τ· Μ. 

γκάσθη ό Λόρδος Μπάϊρων ν* άπομα
κρυνθή έπ ' ολίγας ήμέρας' οποίαν δ ' 
ήσθάνθη έκπληξιν, δτ ' έπανήλθεν, εύρων 
τήν Οόΐίπίΐ, αυτήν τήν γυναίκα τοΰ ό
χλου, καθεζομένην είς τό γραφεϊόν του 
καί περίκυκλουμένην Ιξ επιστολών τοΰ 
Μιλόρδου, άπεσφραγισμένων καί άναγι-
νωσκομένων. Έταράχθη, ά λ λ ' εκείνη δέν 
έθορυβήθη παντάπασι' δέν έγνώριζε πώς 
νά έκφραση τήν οργή ν του,— εκείνη §έ 
τόν ήτένιζεν αδιαφορώ;. Πώς νά χαρα-
κτηρίση διχγωγήν τόσον άνήκουστον ; 
εκφράσεις δέν εδρισκε. Ή Οόΐίηίΐ παρέ-
μενεν ήρεμος, διότι δέν ήνόει δτι ήν ένο
χος, καί, χ'υρ'.ς νά ταράχθή, τφ εΐπεν, 
δτι τόσον ήν άφωσιωμένη εις αυτόν, ώστε 
ήδύνατο νά ύιτάρχη απόρρητον τι πρός 
αλλήλους καί ώμι7ει ώ ; ήρωϊς τις μυθι
στορήματος. — « Ά λ λ ' άναγινιόσκεις τήν 
Ά γ γ λ ι κ ή ν ο . — «Τή επαύριον τής είς 
τήν οίκίαν σας έλεύσεω; έπ;ομηθεύθην 
γραμματική/· όταν απουσιάζετε ό υπη
ρέτης σας μοί έδιδε μαθήματα 1 έπρεπε 
νά έκμάθω τήν γλώσσάν σας" έάν, μέχρι 
τοϋδε, ήθελον τήν άγνοή, θά είσθε ξένος 
πρός έμέ. "Ολαι μου αί άσχολίαι τείνουσι 
πρός ένα σκοπόν, τό νά κατορθιόσω ν ' ά-
ναγινώσκω 5,τι γράφετε, καί νά εννοώ 
τί λέγετε πρός τοϋ; άλλους καί τί εκείνοι 
λέγουσιν εις υμάς. Ιδού μία επιστολή, 
είπατε μοι τήν ή,όησα ,» — Τόιε ήρχι-
σε νά μεταγλωττίζω μίαν τών άποσφρα-
γισθεισών επιστολών διά νά κάμη γνω 
στάς τάς προόδους της. 'Λπό ταύτης τής 
στιγμής ό Λόρδο; Μπάϊρων έφρικίασεν έκ 
τών συνεπειών, άς ό χαρακτήρ ούτος 
ήξύνατο νά επιφέρω. Έσχε τήν άδυνα-
μίαν νά φοβηθή τραγικήν λύσιν, καί τό 
σθένος τοΰ νά άπομακρυνθή άπ ' αυτής. 
"Αμα απηλλάγη τής Οόΐίιΐίΐ εΐπεν δτι : 
« Ή Οόΐίΐΐα ήν ή μόνη γυνή . ήν συνήν-
τηααν, ικανή νά δεσπόζη τοΰ ανδρός καί 
νά τω γεννά τρόμον.»— Αύται είναι αί 
ίδίαι αύτοΰ λέξεις. 

ΕΙ καί ή είκών, ήν δίδει ό Λόρδος 
Μπάϊρων, τοΰ χαρακτήρος τής πτωχής 
ταύτης νεανίδος, μετέχει πως τής φαντα
σίας του, ούχ' ήττον δέν υπάρχει φυσι-
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κώτερον, δμως, ·?, τό νά εΰρωμεν, είς 
πρόσωπον τοΰ λαοΰ, ψυχήν διάπυρον, 
ύπερήφανον καί χαρακτήρα όχι χυδαΐον. 
'Γπάρχουσι βεβαίως δντα, άτινα ή άθλι-
ότης κρύπτει έκ τής κοινωνίας, καί άτινα 
έγεννήθησαν ίνα εμφανισθούν έπί ευρείας 
σκηνής, καί διαδραματίσωσι πρόσωπα 
πολύ ανώτερα τής κοινωνικής των θέ
σεως. Ή υπερηφάνεια έστιν ηθική φυ
σιογνωμία, ήτις έχαράχΟη υπό τής φύ 
σεως, ί'να προσδίδη, είς τά αισθήματα, 
τήν σφραγίδα τής προόδου. (Έζωγρα-
φήθη έν Ένετία ή προσωπογραφία τής 
νεαράς αυτής κόρης καί ώνομάσθη Ρογ-

Έσημείωσα τοΰτο τό άνέκδοτον, διότι 
κατά τήν δμολογίαν τοΰ Λόρδου Μπά
ϊρων, ή ΟιΜίη'ΐ επέδρασε κατά τινα τρόπον 
είς τήν άπόφασίν του ' νά έγκαταλίπη 
τήν Ένετίαν. 

Έρρέθη, έπ ' ίσης, δτι επειδή πολ
λάκις έθρήνει τήν τύχην ταύτης τής πό
λεως, καί έλεγε μεγαλοφώνως δ « πολύ 
έλυπεΐτο βλέπων αυτήν μεταβαλλομένην 
είς ράκη, ή γλώσσα αΰτη, ή ν μετέχει -
ρίζετο, ήτις δέν ήτο δυνατόν βεδαίως νά 
εύαρεστή τάς καθεστηκυία; αρχάς, προ-
σείλκυσεν είς αυτόν είδος τι έπαγρυπνή-
σεως έπί τής κοινωνίας ήν έθάμιζε, και 
ως έκ τούτου ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη 
τήν Ένετίαν καί νά μεταβή είς τήν Η 
πειρωτική ν Ίταλίαν. Ά λ λ ' ή διάδοσις 
αΰτη διεψεύσθη παρ' αύτοΰ τοΰ Λόρδου 
Μπάϊρων είς τι τών χειρογράφων του, 
εντός τοΰ οποίου λέγει προσωπικώς, δτι 
εγκώμια είχε νά τονίση διά τήν Λύστρι- . 
ακήν κυβέρνησιν, εί καί άφρόνως ώμίλει 
περί τής τύχης τής Ένετίας. 

Αλλοδαπός δστις, ως περιηγητής, διέ-
τριψεν έπί τινα καιρόν έν τινι χώρα, δταν 
απομάκρυνση ταύτης κρίνεται υπό τοΰ 
λαοΰ όστις, κατά τήν διάρκειαν τής δια
μονής τοΰ περιηγητοΰ, παρηκολούθησε 
τάς πράξεις του, είτε τάς καλάς, είτε 
τάς κακάς. Έάν ποθήται, τοΰτο είναι τό 
μέγιστον τών εγκωμίων, δ δύναται νά 
άπονεμεθή ι ώ περιηγητή. Ό δέ Λόρδος 
Μπάϊρων έποθήθη υπερβαλδ/τ ο;, ύπ 

τών Ενετών, ευθύς ως έπληροφορήθη-
σαν δτι έγκατέλιπε τήν Ένετίαν. 

Ό Λόρδος Μπάϊρων υπεροπτικός μειά 
τών προσώπων, άτινα δέν έξετίμα, τραχύς 
μετά τών υπόπτων ώς κακών, και άτινα 
έκρινεν ώς ικανά νά τω γίνωσι κακοΰ 
πρόξενα· λίαν εμφαντικός πρός παν δ.τι 
έθεώρει ώς κατάχρησιν, ενίοτε μεταχει-
ριζόμενος άνεξαρτησίαν ολίγον άγρίαν, 
ήτις διεκύοευε τήν υπόληψίν του έν τή 
γνώμη τών σωφρόνων, ή ν λίαν συμπαθής 
πρός απαντάς τούς τής λαϊκής τάξεως 
άιθρώπους, τά μάλιστα γενναιόφρων πρός 
εκείνους, οΰς ένόμιζεν δτι δέν είχον κα 
κήν^θέλησιν, εξαίρετος δέ πρός εκείνους, 
οί'τινες ήθελον έπικαλεσθή τήν συνδρομήν 
του. Έγίνωσκε νά έκτιμα, ή δέ άρει ή 
έ;ετιμάτο παρ' αύτοΰ τά μέγιστα. Ενίοτε 
δέν ήτο δίκαιος κριτής τής αξίας τώ / 
άλλων, άλλά τ·/ιν έκρινε μετά χρηστότη-
τος. Τό νά γίνηταί τινι ωφέλιμος ήν ή 
άπόλαυσις τής ψ-ΐχής του* ή δυστυχία 
τών ανθρώπων, τών θυμάτων τής τύχης, 
έδέσποζε βαθύτατα τήν καρδ'αν του καί 
ή ηδονή πρός τό άγαθοεργεϊν, τόν άνε-
κούφιζεν ενίοτε έκ τοΰ βάρους τών θλί
ψεων του. Κθδ θΓϋΙ 8 ιΟΓα ιηΐδθΐ·. 

Μεταξύ πολλών δηλωτικών γνωρισμά
των, άτινα δυνάμεθα νά μνημονεύσωμεν 
πρός έξήγησιν τών πόθων, οΰς οί ' Ενετοί 
ήσθάνθησαν κατά τήν άναχώρησιν τοΰ 
Λόρδου Μττάϊρων, θά προσθέσω έν τών 
μάλλον αξιοσημείωτων .έκ τής λαμπρότη
τας του, άλλά περί τοΰ όποιου ποτέ δέν 
έγένετο μνεία. 

"Ανθρωπος τις, ονόματι Λεονάρδος. 
έκέκτητο τυπογραφεΐον κείμενον έν οδώ, 
ήτις ήγεν είς τό άρχαίον μοναστήριον, 
είς δ έκατώκει ό Λόρδος Μπάϊρων. Ε 
σπέρα τινί, δτε Ιπνεεν ό δυτικός άνεμος, 
όστις έν Ι ταλ ία καλείται ΜλθβΙιό, τό 
πϋρ εξερράγη είς τό τυπογραφεΐον καί 
εντός ολίγων μόνον στιγμών δ άτυχης 
άνθρωπος έβλεπε πάντα τά έν τώ τυπο
γραφείο) πυρπολούμενα. Έ ν Ι ταλ ία , τών 
μέσων πρός κατάαβεσιν τοΰ πυρός μή 
όντων τόσων ταχέων όσον έν ταϊς χώραις 
ότου βορρά, ελλείψει βοηθείας δ άτυχης 
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Λεονάρδος ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη πάν 
δ.τι άνήκεν αύτώ είς τήν βοράν τοΰ πυ 
ρός καί οΰτω έξηφανίσθη ή περιουσία του 
μετά τοΰ τυπογραφείου του. Ή πυρκαιά 
καταδήλους ποιεί τψ κοινώ πάντοτε τάς 
φρικώδεις καταα:ροφάς της, δεικνύουσα 
καί πόρρωθεν τό τρομερόν θέαμα της. 
Ό Λόρδος Μπάϊρων, δστις έκ τοΰ οί'κου 
του είχεν ακούσει τόν θόρυβον αυτόν τόν 
λαϊκόν, δστις άγγέλλει συμβάν τι, διέταξε 
τόν ύπηρέτην του νά πληροφορηθή τόν 
λόγον τοΰ τοιούτου θορύβου. "Οτε δέ δ 
Βαπτιστής, ό θαλαμηπόλος του, διηγήθη 
πιστώς αύτώ τδ συμβάν, δ Λόρδος Μπάϊ 
ρων Ιξήλθεν αύθωρεί τής κατοικίας του 
καί μετέβη αυτοπροσώπως νά βοηθήαη 
τούς ενασχολούμενους πρδς κατάοβεαιν τοΰ 
πυρός. Τό πρώτον έργον, δ πας "Αγγλος 
πράττει έν τοιαύτη περιπτώσει, είναι τό 
νά μεταχειρισθη τήν δραστηριότατα του, 
τάς δυνάμεις του, τήν έπιτηδειότητά του, 
δπως γίνη ωφέλιμος τ^άνθρωπότητι . Ό 
Ά γ γ λ ο ς τοΰτο τό αισθάνεται ώς καθήκον. * 
Ά λ λ ά , παρατηρών δ Λόρδος Μπάϊρων δτι 
πάσα βοήθεια άπέβαινεν ανωφελής, πα 
ρήγγειλε τώ Βαπτιστή νά ειδοποίηση τώ 
τυπογράφω νά μεταβή τήν επαύριον είς 
τήν οίκίαν του Ό Λεονάρδος παρουσι-
άσθη ενώπιον τοΰ Λόρδου Μπάϊρων παρ' 
ού έλαβεν Ιαιστολήν πρός τόν τραπεζίτην 
του. Όποια δ' ύπήρξεν ή εύάρεστος έκ-
πληξις τοτ? άτυχους αύτοΰ άνθρωπου δταν, 

τής επιστολής άποσφραγισθείσης, ό Κ 
τώ ίνεχείρισε τριακόσια έξήκοντα δουκάτα 
Ένε ι ικά . Ό Λεονάρδος ένόμιζεν δτι ή-
ττατώντο οί οφθαλμοί του, καί, επανερχό
μενος ό'πως ανακοίνωση τό ευτύχημα είς 
τήν οίκογένειάν του, άνά πάσαν στιγμήν 
άνέστελλε τό βήμα, δπως διηγηθή πρός 
πάντας, οδς συνήντα καθ' όδόν, τό εί
δος τής έλευθεριότητες τοΰ Μιλόρδου. 

Π(:οκ· μένου περί αγαθής τίνος πρά
ξεως, θέλγονται νά τήν μιμηθώσι πάντες 

* Ό Κύριος "Ελλιο*, δτε διετέλει ώς πρε
σβευτής παρά τή αυλή τής Νεαπόλεως, έρρίφϋη 
εντός τοΰ πόταμου τής Μαγδαληνής, πρός διά-
σαυιν δυστυχούς δστις έπνίγετο. Καί τόν 
ε.κυσε. 

σί δυνάμενοι* δ στρατηγός Η... ευθύς ώς 
έπληροφορήθη τό συμβάν, απέστειλε τω 
τυπογράφο) τριάκοντα χρυσά δουκάτα, 
καί άλλοι ωσαύτως, Κατ' εκείνον τόν 
χρόνον εύρίσκετο είς Ένετίαν δ Αυτοκρά
τωρ Φραγκίσκος, πληροφορηθείς δέ τό συμ
βάν, δπερ άφήοεσεν άπό τόν Λεονάρδον 
τότε τυπογραφεΐον καί τήν οίκίαν του. 
τόν μετεκάλεσε καί τω είπε νά έκλέξη 
μίαν τών τριών ωραίων οικιών, άς τινας 
τώ ύπέδειξεν ή Αύτοΰ Μεγαλειότης. Φαν-
τάσθητε τήν ευφροσύνη ν τοΰ πτωχοΰ αύτοΰ 
τυπογράφου, όστις δέν είχεν άλλο μέσον 
δπως έκφραση τήν εύγνωμοσύνην του ή 
μόνον τήν έπ ίκληπν τής θείας Προνοίας, 
δπως έφορα είς τούς εύεργέτας του, καί 
τό δνομα τοΰ Λόρδου Μπάϊρων έπανελαμ-
βάνετο ύπό πάντων τών πιστών, οί τίνες 
έδέοντο μετά τοΰ Λεονάρδου. 

Εϊς τών λόγων, δστις έπεισε τόν Λόρ
δον Μπάϊρων ν ' αγαπά τήν είς *»ήν Έ 
νετίαν διαμονήν του, ήτο ή πρός τό κολύμ-
βημα κλίσις του. * \ | Λόρδος Μπάϊρων 
δ:εκρίνετο εις ταύτην τήν άσκησιν το
σούτον δ' έκαυχατο δτι δι έπλευσε νηχό-
μενος τόν Έλλήσποντον, ώστε αύτεκα-
λεΐτο, χαριεντιζόμενος, νέος Λέανδρος. 

Είς Ένετίαν εύρίσκετο διάσημος κο
λυμβητής, δστις ώνομάζετο ό Ιππότης 
Μριι§;ι1ι1ο ** ευπατρίδης τής Στερεάς, 
δστις, άφοΰ έτι πολύν καιρόν ένίκησε 

* «'ϋκεανέ, πάντοτε σέ ήγσπησα ! καί αί ή-
δισται τών νεανικών μου απολαύσεων υπήρξαν 
νά αίσΟάνωμαι δτι ευρίσκομαι έν τώ κόλπο) 
σου, πλανώμενος άπερισκέπτως όπιος τά κύ . 
ματά σου. *Απ' αύτι"^ τής παιδικής μου ηλι
κίας έτερπόμην μετά τών κυμάτων σου, ουδέν 
δ' άλλο ήδυνατο νά ύπερβάλλη τό θέ'λγητρον 
δ παρεΐχον είς έμέ- έάν ή εξοργισμένη -θά
λασσα τά έσχημάτιζε τρομερώιερα, οί φόβοι 
μου ετι μάλλον μ' έθελγον διότι ή μην ώς 
εν τών τέκνων σου, έμπιστευόμην μετά φαι-
δρότητος είς τά κύματα σου, καί επαιζον μετά 
τής ύγράς σου χαίτης, δπως καί τώρα τοΰιο 
ποιώ.» 

(ΟΗίΙάβ Ηί ίΓοΙά) 
** Τό άνέκδοτον τούτο αναφέρεται ύπό 

τοΰ Λόρδου Μπάϊρων μετριοφρονέσιατα, χωρίς 
νά μνημονεύη τήν έντύπωσιν, ήν παρέσχεν είς 
τούς "Ενετούς. 
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πάντας τους έπιδϊξιωτάτους λεμβούχους 
τής Έ'νετίας καί τούς ξένους κολυμβη-
τάς, έπιστεύετο ώς ό περίφημος Νίοοΐ 
τής Μεσσήνης κατά τοΰ; χρόνους -τοϋ 
01ι3,γ1θ8 ΟηίαΙ. δστις ανελάμβανε τήν 
ύποβρύχιον μεταφοράν τής μυοτικής αλ 
ληλογραφίας έν καιρώ πολέμου έκ τής 
μιας είς τήν έτέραν παραλίαν. Ό Ι π 
πότης Μθπ^αΙΛο ώρέχθη ν.ά προκαλέση 
φιλικώς τήν επιδεξιότητα τοΰ Λόρόου 
Μπάϊρων, καί, είς τοιαύτα'ς περιστάσεις, 
οί κάτοικοι τοΰ τόπου έπιδεικνύουσιν 8.τι 
καλείται πατριωτισμός μετ' ίσου αισθήμα
τος, οπερ επιδεικνύε ιαι δι' ίππον ίππη-
λααίας. Ό Ιππότης Μθΐιο;ίΐ1(1ο είχε τδ 
ήθος νικητοΰ πριν ή ποιήσηται τήν πρό-
κλησιν, καθόσον, εμφανιζόμενος μετ' ακο
λουθίας ανωτέρας τών εκατόν ανθρώπων, 
παρουσιάζετο ώς φέρων τήν τρίαιναν 
άλλά, μετά παρέλευσιν ωρών τεσσάρων 

καί ημισείας καθ' άς έκολύμβων, ό Ι π 
πότης Μβηο;;ι1(1ο ήναγκάσθη νά έπιβιβα-
σθή πορθμείου, οπερ τόν ήκολούθει, μή 
έχων πλέον τήν δύναμιν τοΰ νά παρα-
μείνη εντός τής θαλάσσης. Τούτου δέ γε
νομένου, εις πορθμεύς Ενετός, άφοΰ έπε-
καλέσθη τόν Άγ ιον Μάρκον καί τόν *Ά-
γιον Μωϋοήν, κατηράσθη τάς μάγισσας, 
αί'τινες, είς τοιαύτας περιστάσεις, έκτελοΰσι 
τά έργα τοΰ πονηροΰ δαίμονος, ον καί 
αίτιώνται δτι συνετέλεσεν είς άποτυχίαν 
τοΰ θριάμβου. Ό Λόρδος Μπάϊρων έξη-
κολούθησε κολυμβών έως ού διεπεραιώθη 
είς τό ΙΛάο, άφοΰ παρέμεινεν εντός τής 
θαλάσσης πέντε ολόκληρους ώρας. Καί 
από ταύτης τής στιγμής έθεωρήθη ώς ό 
"Αγγλικός ιχθύς (οοπιο ίΐ ρθδΟθ Ιπ-
§1θ5θ). Καί ό τίτλος αυτός ύπήρξεν αν
τάξιος τοΰ θριάμβου του. Ν 

Κ2Γ1ΣΤ . 12- ΰΡΗΓΟΥ|ν ΐΗΣ 
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(Διήγημα έκ τοΰ Ταλμονϋ·) 

Μία Ιστορία τοΰ Ραββίνον Σίμωνος 
Μπεν Γιολάϊ αναφερομένη έν τω Ί ε ρ ω 
Μ ι Π ρ ά ς Χ ί ρ Ά β υ ρ ε ν τί^ς εερα.ς 
Ε ρ μ η ν ε ί α ς [Μι ίρααΐμ]... 

Ακουσον, ώ Ί>ρ«ήλ, ε ε ς Κ ύ ρ ι ο ς 
<» θ ε ό ς η μ ώ ν ! 

Έ ν ταϊς ήμέραις έκείναι;, ΐζη εις Σι-
δώνα, την ισχνράν πάλιν, ισραηλίχης,δοχις 
κατείχε μέγαν πλονιονΛ έχαιρε ιό σέβας 
τών μετ' αυχοΰ σνχναζόνιων καί ανιών 
έτι τών εθνικών. Ουδείς άνήρ έν Σιδώιι 
είχε τόοφ ώραίαν σύζνγον, διότι τδ κάλ
λος της ώμοίαζε πρδς έκεΐιο της Σάρρα·,, 
ή γοητεία τής όποιας έφανάιισε και έφώ-
τιαεν άπασαν τήν γήν τής Αιγύπτου. 

Έν τούτοις δ πλούσιος ονιος άνήρ 
δεν έδοκίμαζε τήν ενινχίαν, διότι κραυγή 
τέκνου δεν άντήχησεν είς τήν καχοικ'ιαν του' 
ο ήχοζ βρεφικής φωνής ουδέποτε έχερψε 
τήν καρδίαν του. Και ήχουε μεμφομίνους 
αύτοΰ ανθρώπους και λέγοντας : 

Ό Ραββι δεν διδάσκει δχι, έάν ανήρ 
τις έζησε μετά γυναικός έπι δεκαειίαν χω
ρίς ν' άποκτήογι χέκτα, οφείλει νά διαζευ-
χθή αυτήν καί νά τή άποδώσΐ] τήν προϊκά 
της, ώς έν τω νόμω γέγραπται; 

Διότι πιθανόν ούτος νά μή έχρινεν ά
ξιον νά διαιωνίσβ δι' αυτής τήν γενεάν 
τον; 

"Ετεροι δμως έψεγον τήν σύζυγόν τον 
νομ'Λ,οντες δτι ή καλλονή της τήν κατέστηοεν 
άλαζώνα, και δτι ή οτείρωσίς της δεν ήτο 
άλλο τι ή ή τιμωρία τής αλαζονείας της. 

"Ηδη, πρωίαν τινά ό πλουσιώτερος 
έμπορος τής Σιδώνος και ή σύζνγός του 
άνέμενον τόν Ραββίνον Σίμωνα Μπεν Γιο
λάϊ εϊί τήν εϊσοδον τής κατοικίας τον, και 

μόλις έμφανιαθένια νπεκλίθψαν ενώπιον 
του άπαγγέλλοιτε; τον χαιρετισμόν: 
λ έ μ , Ά λ ε ε κ ο ΰ μ ί 

Ό Ραββϊνος δεν παρε ήρησε ποσώς 
τήν γυναίκα, διόιι απαγορεύεται εις τούς 
άγιους ανθρώπους ν ' άιενίσονν και τήν 
πτέρναν έχι γυναικός- ει τούτοις,ο α,γεος 
ουχος ά ν θ ρ ω π ο ς , ^ο&άνθη τή* γοηχείαν 
τής παρουσίας της καχαλαμβάνουοαν άτα-
ααν τήν κατοικίαν, ώς ό λίβαιος τών υπό 
τοΰ Αγγέλου τή; Προσευχή; υφασμένων 
όθωνίων. Και ό Ραββϊνος κατενόηαεν δτι 
εκείνη εκλαιεν. 

Τότε ό σύζυγος τη; ήγέρθη και « Ι . τρ .· 
— Εϊδαχε! Έννμφεύ&ην προ δεκαεχίας 

τήν Έοθήρ' ήμην χόιε εΐκοσαέχης και 
έπόϋονν νά εισακούσω τάς έηολάς, αϊι·νες 
διακηρύττουν δχι ό διαιιαων άγαμος μετα 
τήν είκοααεχή ήϊιχίαν τον παρανομεί καθ' 
ίκάατην και α τοΰ Θεού. Ή Έαθήρ—ιό 
γ,νώοχεις ΡοββΙιε' — ήιο ή αγοπηχοχέρα 
και έξοχωχέρα παρθένος τής Σιδώνος' υπ
ήρξε πάντοτε δι' έμέ ή μάλλον αγαπητή 
χαϊ ή γλυκύτερα τών συζύγων, ώστε ουδέν 
σφάλμα ήδυνάμην νά ενρω εις ανχή*' 
προσέιι δέ δεν τρέφε'. εις τήν καρδίαν της 
άπιστίαν. 

Έκτοτε κατέστην έμπορος πλούσιος" οί 
άνδρες τής Τύρου μέ γνωρίζουν, οι δ'εμ-
ποροι τής Καρθαγένη; ορκίζονται είς το 
δνομά μον. "Εχω πολιάριθμα πλοία αχινα 
μοι μετακομίζουν έλεφαντόδοντον και χρυ-
σόν τής Όφύρεως, και πολύτιμους λίθους 
τής 'Ανατολή; μεγάλης άξίας.'Έχω δοχεία 
έξ άχάιου λευκού καί ποικιλοχρόου, και 
κύπελλα έκ σμαράγδου περιέργως κατειρ-
γααμένα· έχω ίππους και οχήματα.Ουδείς 
ήγεμών κατέχει περιααόιερον Ιμοϋ πλοϋτον. 
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Καί οφείλω νά πάντα είς τήν εύλογίαν τοϋ 
Ύ.περαγίον— εΤη ευλογημένος! — επίσης δέ 
και είς τήν σύζνγόν μου Έσθήρ, ήτις εί
ναι σώφρων, ισχυρά και πονηρά άλώηηξ 
είς τός σύμβουλος της. 

Έν τούτοις, ώ ΡαββΊνε, #ά έδιδον ά
πασαν τήν περιονοίαν μου, έάν ποτε κατρώ-
ϋουν ν' αποχτήσω νϊόν, ίνα γνωστός ώς 
πατήρ εν τω Ισραήλ είμαι. Ό Ύπερά-
γιος — είη ευλογημένος!—δεν ηνδόκηοε νά 
Ικανοποίηση τον πό&ον φοβούμαι λοιπόν 
μή Ιθεωρήθην ανάξιος ν' αποκτήσω τέκνα 
άπο τόσω ωραίας και καλοκαγάϋου συζύ
γου! Ίδον διατι έρχομαι νά σε παρακαλέσω 
ν> μοι σύνταξης μίαν νόμιμον πράξιν δια
ζυγίου" διότι απεφάσισα νά δώοω είς τήν 
Έοΰήρ έγγραφον διαζύγιον καί καλήν τινα 
γαμήλιον μερίδα, ίνα διαφύγωμεν τόν υπό 
τά όμματα τον Ισραήλ ψόγον. 

* 
* * 

Και δ Ραββϊιος ΣΊμων Μπέν Γιοίάϊ 
έθώπενσεν έν ρέμβη τόν άμαυρόν άργνρον 
τής γενειάδος τοι. Σιγή όμοια εκείνης τοϋ 
€Σεσιιά καιΛαβεν αντούς. Και ύ ϋόριβος 
τής εμπορικής κινήσεως τής Σιδώνος έ-
φ&ασεν ελαφρώς εκκωφαντικός μέχρις αυ
τών, όμοιος πρός τόν έκ τοϋ μακρόθεν 
προερχόμενον μορμουριομόν τής θαλάσσης. 

Τότε ό Ραββίιος ώμίλησεν, ή δέ Έ
σθήρ, ήτις τόν παρετήρει, ένόμιοεν δτι οι 
οφθαλμοί ίου έμειδίων, μολονότι τά χείλη 
τοϋ άγιου ανδρός ουδέποτε διέγραψαν μει
δίαμα. Άλλά πιθανόν νά έκάμφθησαν οί 
οί οφθαλμοί τον διορώντες μέχρι τοϋ βά
θους τής καρδίας εκείνων. 

— Τέκνον μον, θά ήτο ακάνδαλον εν 
τώ Ισραήλ έάν ένήργεις ώ; είσαι διατε
θέντος, εσπευσμένως και άνευ τής αρμο
δίας προκηρύξεως. 

Οί άνδρες πιθανόν νά έφαντάζοντο 
δτι ή Έσθήρ δέν υπήρξε καλή συμβία, ή 
δτι ον υπήρξες λίαν απαιτητικός σύζυγος. 
Δέν είναι δίκαιον νά Ήκχεθήτε είς περιφρό-
νησιν. Έπέστρεψον λοιπόν είς τόν οίκον 
σον,καί έτοίμαοον ονμπόσιον εις τό όποιον 
νά προοκαλέσης τους φίλους σου, τους φί

λους τής συμβίας οου κα\ όσους ηόαν πα
ρόντες είς τους γάμους σου. Όμίλησον είς 
αυτούς ώς έντιμος άνθρωπος, δστις μεθ' 
ετέρων έντιμων συνδιαλέγεται. Κατόρθω-
αον νά εννοήσουν τήν αίιίαν δί' ήν ου 
πράιτεις οΰτω, καί έξήγησον είς αυτούς κα
λώς διι ουδέν σφάλμα διέπραξε* ή Έσθήρ. 
Έπίατρεψον είτα τήν έτοαένην παρ' Ιμοι 
και ϋέλω σοι χορηγήσει τό εγγραφον. 

* 

Παρετέθη οντω μέγα συμπόσιον, ιίς δ 
προσεβλήθησαν και παρεκάθη ιαν πολλοί 
οννδαιτνμόνεζ, μεταξύ δέ τούτων εΰρίοκον-
το και άπαντες οί παρασιαθέντες κατά 
τονς γάμους τής Έσθήρ, πλήν, έννοεϊιαι 
καλώς, εκείνων τους όποιους ό 'Αζρα^λ 
ώδήγησε κρατών αΰιονς άπό τής χειρός. 
Οί καρηβαρεΐοΐ οίνοι έχνθησαν άφθόνως' 
τά κρέατα έχάπνιζον έπΙ τών χρυσών πα-
ροψίδων, κύπελλα ίξ άχάτου έιοποθιτήθή
σαν παρά τόν αγκώνα έκαστου τών συν-
δαιτυμόνων. 

Και ό σύζυγος παρόντων πάντων τών 
συν δαιτυμόνων. απειάνϋη πρός τήν ονμ-
βίαν του και τ ή ώμίλησε φιλοοχόργως, 
οντω πώ- : 

— Έσθήρ, συνεζήααμεν επί ευτυχή 
δεκαετίαν άγαπώμενοι. Γινώακεις, δ ι έάν 
όφείλομεν νΰν νά διοζευχθώμεν, τοΐτο δέν 
προέρχεται έκ τοϋ δτι σέ αγαπώ δλιγώχε-
ρον, άλλά μόνον διότι ό ' Υπεράγιος δέν 
ηύδόκηοε νά ευλόγηση τήν ένωσίν μας, 
χαρίζων είς ημάς τέκνα. Και ΐν ά τοδειξω 
δτι σέ αγαπώ πάντοτε, επιθυμώ νά παρα
λαβής μετά οοΰ ει: τοϋ οίκου μου πάν ο,τι 
θέλησης, έστω καί δλον τό χρυσίον μον, 
ή δλα τά ανεκτίμητα τιμαλφή μον 

* 
* * 

Οί οίνοχόοι περιέφερον ιούς οίνους και 
ή νύξ διήλθεν έν ίί'ΐματι και αγαλλιάσει, 
άχρις ου αί κεφάλα), τών αυνδαιτημόνων 
έγένοντο ύπερ τό δέον βαρείαι, είς τα ώια 
δέ αυτών άντήχει βόμβος δμοιος έχείνου 
απειραρίθμων μελισσών. ΑΊ γενειάδες ?* 
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Λαισαν άνακινούμεναι υπό τον γέλωτος 
και νπνος, βαϋνς κατέλαβεν αύιούς. 

Τότε ή Έα-θήρ είπε παραγγέλλουσα εις 
τάς ακολούθους της : 

— Είδατε ! Ό σύζυγος μου κοιμάται 
βαθέως! Μεταφέρατε αϋιόν ήρέμως είς τόν 
οίκοι τοϋ πατρός μον, δ του μεταβαίνω. 

Τήν έπομένην μόλις ό σύζυγος έξύπνη-
οεν, ευρέθη είς άγνωατον δωμάτων κα> οϊ-
κίαν. Άλλ' ή γοητεία τής παρουσίας γν 
ναικός, τά ώς έξ έλεφαντοδόντος δάκχνλ.α, 
« ι π α τήν γενειάδα τον έθώπενον, ή γλυ-
κύιης τών γονάτων τά όποϊα τήν κεφαλήν 
του νπεστήριζον και ή λάμψις τών άμν-
δρών οφθαλμών οϊτινες ήτένιζον κατά τήν 
έγεροίν τον τονς ιδικούς του, δέν τά) ήσαν 
ξένα,— έμάντευσεν δτι άνεπεύετο έπΙ τών 
βραχιόνων τής Έοϋήρ. Τότε, έν έκτάσει έτι 
από τών .ανιαρών έννπνίων τής νυκτός, 
ί'Λρανγαοεν : 

— Συμβία μον, τί έπραξες; 
Κα) ή φωνή τής Έσθήρ τω έφθαοεν 

είς τα ωια γλυκύτερα έτι καί τών γογγν-
σμών τών εις χάς σνκοφντείας περιστερών: 

— Ω ούζνγέ μου, δέν μοί παρήγγει
λες νά Ικλέξω καί μεταφέρω άπο τής κα
τοικίας σου δ,τι περισσόιερον μοι ήρεσκεν; 
Σν είσαι δ,τι εξέλεξα και σέ ώδήγν,σα εν
ταύθα είς ιόν οίκον τοϋ παχρός μου, διότι 
σέ αγαπώ περισσόιερον πάνχων χών έν χψ 
κόσμα, θά με άποπέμψης χώρα μακράν 
σου ; 

Και έκεΐνος δέν ήδύναχο νά τήν ΐδη 
διότι ια δάκρυα 'ώ ήμαύροιν χήν δρασίν 

τον' έν τούτοις ήκροάζεχο χήν μουαικήν 
τής φωνής της, προφεροναης τά χρυσά λό- *< 
για ιής Ρουθ, τά τόσον αρχαία, άλλά και 
τόσον νεαρά διά τας καρδίας τών άντανα-
π ω μένων : 

— "Οπου σύ υπάγεις θά υπάγω και 
εγώ, καί οπου κατασκηνώοης θά κατοι
κήσω επίσης καί εγώ. Μόνον ό "Αγγελος 
τοϋ θανάτου δύναται νά μας χωρίστ), διότι 
σύ είσαι δι* εμέ τό πάν. 

Είια έπί τοϋ ήλιοφωχιζομέιου κο.χω-
φλίον ενεφανίσθη αίφνης ή όμοια πρός 
Βαβυλωνιακόν άγαλμα μεγαλοπρεπής μορ
φή τοϋ Σίμωνος Μπέν Γιοχάϊ, δστ.ς άν-
ύψον τάς χείρας δπως ευλόγηση. 

— Χ χ μ , χ χ Ί τ ρ α ή λ ! — Ό Κύριας 
μας και ό Θεός μας, δατις είναι Ε ι ς , σας 
εύλ.ογεϊ διά χής αιωνίας ευχής χουΓ'Εοχω-
σαν αί καρδίαι σας συνηρμοσμέναι διά τής 
αγάπης, ώς ό χρυσός ό διά τοϋ χρνσοϋ 
ονναρμοζόμενος χάρις είς τάς γνώσεις και 
επινοήσεις χών χρνοοχόων. 

Ό Κύριος χήν ίσχυράν χαύιην γυναίκα 
άς καχααχήση όμοίαν χή Ραχήλ και τή 
Λεία, αϊχινες ιόν οίκον χον Ισραήλ άιφ-
κοδώμήααν! Κα) ϊδηχε χά χέχνα σας και χά 
τέκνα τών τέκνων σας έν τώ Οίκω Κυρίου ! 

Και πράγματι δ Κύριος ηνλ.όγησεν αυ
τούς και ή Έοθήρ κατέστη όμοία γονίμφ 
άμπέλφ και εΐδον νίούς τών υιών ανιών 
έν τώ Ισραήλ. Διότι γέγραπται: 

— Εισακούσει τής προσευχής τών δυο 
τνχών. 

(ΈΚ τοϋ Γαλλικού) 

~Κ. Γ . Λ Ι σ ι υ ρ ό χ η ς 
Κέρκυρα, 14 Δ]βρίου 1911 
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Έ ν τν; προκειμένη μελέτη πραγμα-
τευόμεθα περί εθίμων τινών, δοξασιών καί 
μύθων, έπιχωριαζόντων τών μέν έν ΤΙ
Κ ε ί ρ ω τνί -.γενέτειρα ημών, τών δ' έν 
Ά λ μ υ ρ ω πόλει, είς ήν άμα τί) προσαρ
τήσει είς τήν μητέρα Ελλάδα, φεύγοντε; 
τόν ζυγόν της δουλείας, μετωκήσαμεν. 

Α ' . ΕΘΙΜΑ ΜΕΤΑ ΔΟΞΑΣΙΩΝ 

α,'. Κ Α Ι Ρ Ό Σ . 

2. Ή«3Ή ΈΝ ΎΕΙΦ ») νιφεχω, ηλίου 
άκιινοβολοννχος. 

Επε ιδή συνήθως τούς γάμους έτέλουν 
οί μέν πλούσιοι έ'νεκα της αφθονίας τών 
πόρων έν χειμώνι, οί δέ πένητες έν άλλη 
ώρα τοΰ έτους, όταν υ·/) ή νίφη, ηλίου 
άκτινοβολοϋντος, οί παίδες τών Ηπε ιρω
τών άδουσιν 

"Ηλιος μέ βροχή, 
"πανάρεύοντ' οί φτωχοί. 
"Ηλιος μέ χιόνι, 
'πανάρεύοντ' οί άρχόντοι. 

2. Σημεία προγνώσεως καιρόν. • 

Καί πρώτον μέν σημεΐον της προγνώ
σεως του καιρού είναι διεύθυνσις τνίς σελή
νης; πρός ην ό κυβερνήτης πλοίου τηρεί 
στάσιν άντίθετον' διότι έάν μέν ή σελή
νη έ'χν) στάσιν όρθίαν, ευδίας ούσης, ό κυ
βερνήτης κάθητ' έκτάδην, έάν δέ πλαγ ί 
«V, χειμώνος επικειμένου, οφείλει ό κυβερ
νήτης νά ΐσταται όρθιος. "Οθεν έποιήθη 

δίστιχον πολιτικόν, πλήρες σω,όμεν έν 
Κ Ο κ κ ω τ ο ΐ Σ, χωρίω έπί της βορείου 
πλευράς της "ΟΟρυος, έν ω άλλαχοΰ έκά· 
τεοος τών στίχων φέρεται άποκεκομμενο; 
κατά τό συνθετικόν μέρος τοΰ αύτοΰ 
επιθέτου (ΟΛΌΡΘΟΣ ορθός). 
"Ολόρθο τό φεγγάρι, δίπλα ό καραβοκΰρις 
δίπλα τό φεγγάρι, ολόρθος ό καραβοκϋρις. 

Δεύτερον δέ σημεϊον της προγνώσεως 
τοΰ καιροΰ είναι ό περί την σεληνην 
σχηματιζόμενος νεφελώδης κύκλος, ου φα-
νέντος λέγουσιν έν Ήπειρω δτι ο και·; 
οός θά χαλάση. 'Αμφότεραι δέ αί παρα
τηρήσεις αύται βεβαιούνται ύπό τών 
πραγμάτων ό δέ αμφιβάλλων πεΐραν /-α-
βέτω. Τρίτον δέ οταν τό πτηνόν τό κοινώς 
καλούμενον τ σ ώ ν ι άφιη φωνην, φ ί ν 
φ Ί ν , προμηνύει έπικείμενον χειμώνα. 
Τέταρτον δέ όταν ό αλέκτωρ αδη έννυχώ 
τερον ή τό σύνηθες λέγουσιν ότι ό καιρός 
Ο' ΑΛΛΆΣ·/). Πέμπτον δέ όταν ή γ α λ ί 
ν ίπτηται , λέγουσιν ότι θά ΒΡΕΣ·/). Πιθανόν 
δέ είναι ότι ή επικείμενη μεταβολή τοδ 
καιοοΰ έπιδοα παρ' έκάστω τών μνημο
νευθέντων ζώων είς τήν μεταβολήν τνίίΐ 
συνήθειας αύτοΰ. 

Τελευταϊον δέ επειδή έν ΕΥΔΊΑ διά τίίί 
θερμότητος τοΰ ηλίου · γίγνετ* έξάτμισις 
τοΰ ύδατος, οί δέ ατμοί διά τοΰ νυκτΜ 
ρινοΰ ψύχους πυκνούμενοι μεταβάλλονται 
είς ύετόν ή χιόνα,έάν έν τή έορτνί της • 
παπαντης (Φεβρουαρίου 6') είν ' εύδι* 
δηλον Οτι θά έπέλθ/) χειμώνόθεν Χέγε·̂  
έν Ήπείρω τό έξης δίστιχον* 

'παπαντίτσα μου καλή, 
χειμωνίτσα μου κακή. 
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Τουναντίον δέ, πλήν ούνί ορθώς, δοςά-
ζουσιν έν 'Λλμυρώ ί τ ι έπι 40 ημέρας θα 
συνεχισθίΐ ό αυτός και κατά τήν έορτήν 
τνίς Υπαπαντής καιρός, τ, ευδία ή χει-
μών. Ό δέ αριθμός τών ημερών πιθανώς 
έ'/_ει *χέβνΐ ~?ός τόν ίσον αριθμόν τών 
άίϊό της Χρίστου γεννήσεως μέχρι της 
1 παπαντη : μεσολα'ίουσών. 

5 . Γένεοις ϋετοϋ. 

"Οτε τά παρακείμενα όρη έκαλύπτον-
το ύπό ομίχλη; μέχρι τών παρά τάς υ 
πώρειας ρεόντων ποταμών, οί παίδες τών 
Ηπειρωτών έ'λεγον έν τγί αφέλεια" ακα-
τεβαίνουν τά σύγνεφα 'ς τό ποτάμι νά 
πιοΟν νερό». Ό π ω ς δήποτε είχον ίδέαν 
τινά προσεγνίζουσιν έν μέρει είς τήν ά-
λήθειαν περί της γενέσεως του ύετοϋ έκ 
τών επί τίΐς γης υδάτων, ανακριβή δέ ού-
σαν μόνον πρό'ς τόν τοόπον της παράγωγης 
αύτοΰ. 

4 Κατ-άπαυοίς χαλάζης. 

Ό τ α ν π ίπτη χάλαζα. πρός κατά-
παυσιν αυτής έν τοις χωρίοις τής Η π ε ί 
ρου κρούουσι τους κώδωνας τών ν α ώ ν ή 
δε χάλαζα διωκόμενη ύπό τοϋ. κρότου 
τών κωδώνων π ίπτε ι μακράν της περιφε
ρείας έκαστου τών χωρίων. 

1, ΣημεΙον προοεγγίοεως νυχιος 
ίν χειμώνι. 

Έν χειμώνι, επειδή ό ήλιος δέν φαί
νεται, ίνα γιγνώσκηται ή ώρα της ημέ
ρας, όταν ή φωτιά κοκκινίζη," ν ύ χ τ ω -
σ ε » , λέγουσιν έν Ήπείρω. Όντως , επει
δή προς τήν Ισπέραν τό φυσικόν φώς 
είναι αμυορον. το πυρ /.αμπει περισσοτε-
ρον. 

2. Σάρωοις ψιχών έν νυχιί. 

Τάς ψίχας, τάς πιπτούσας έκ τί ί ί τρα
πέζης έν τώ δείπνω, άπαγορεύετ' έν Ή 
πείρω νά σαρώνωσ ν όπισθεν πρός τήν 
θύραν, άλλ ' όφείλουσι νά ποιώσι τοΰτο 

έμπροσθεν πρός τήν έστίαν, ΐνα και τά 
πράγματα προχωρώσιν. 

3. 'Απαγύρευοις εξαγωγή; ζύμης ή ϋξους 
ή πυρός Ιν νυκτί. 

Λέν επιτρέπεται ή έςαγωγή ζύμν)ς ή 
οςους εν νυν.τι εις τους έζωσε·/ αιτουντας 
(διότι άλλως, λέγουσιν έν Ήπείρω, ό'τι 
χαλάει τό 'ςεΐδι ή τό προζύμι), ουδέ πυ 
ρός, όταν γυνή τις η λεχώ. 

4. Είσοδος παρά λεχοϊ έν ννκτί. 

"Οταν είσέρχηταί τις έν νυκτί είς τήν 
οίκίαν παρά λεχοΐ, καίουσι πρό τν;ς θύρας 
θυμίαμα, ΐνα μή είσέλθν) κακόν τ ι . Και 
τοϋτο έν Ήπείρω εθίζεται. 

5. Εργον ίν ννκτι μειά χορχονίων. 
Ύπνος. Δύο ούνΊυμφοι. 

Ό τ α ν έν χειμώνι αί Ήπειρώτιδες 
νήθουσαι έ'ρια ή πλέκουται πεοιπόδια, τά 
δή λ α π ο ύ δ ια καλούμενα, νυστάζω -
σιν, ΐνα μή ήττηθώσιν ύπό τοΰ ύ'πνου, ή 
λέγουσιν αινίγματα, τά έπιχωρίως χ ο ρ-
χ ό ν ι α καλούμενα, πρό; έ;εύρεσιν οι
κογενείας, ής τών μελών τόν αριθμόν κατά 
γενη και ηλικίας όρίζουσιν, ή προφωνοΰσι 
τ ίο Ύ π ν ω " 

Ήρθες, "Υπνε , καλώς ήρθες' 
γεια τό στρώμα, σΰρε, πέσε, 
και τήν τσέργα κουρκουλιά σου. 

(Έγώ θά κάτσω νά γνέσω τό ζοϋμπό μου). 
Κατά τινα δέ μΰθον ήσαν δύο σύν 

νυμφοι, ων ή μέν φίλεργος ούσα ένηθι 
και νυστάζουσα έ'λεγεν «Ήρθες, "Υπνε, 
καλώς ήρθες*» κ.τ.λ. ή δέ φίλυπνος ούσα 
έκοιματο. Επειδή δέ αύτη έζήλου τήν 
σύννυμφον, διέβαλεν αυτήν πρός τόν έκ 
της αλλοδαπής έπανελθόντα σύζυγον. Ό 
δέ καιροφυλακήσας και ουδέν τών διαβλη-
θέντων άνακαλύψας, έννοήσας τάς διαβο-
λάς διεβίου άρμονικώς πρός τήν έαυτοΰ 
γυναίκα. Έλθόντος τέλος τοΰ Πάσχα, ή 
μέν φίλεργος έ'νουσα ιμάτια έόρτια, ένε-
δύθη - επειδή δέ ή φίλυπνος έστερεΐτο έορ-
τίο>ν ιματίων, κατά σεμβουλήν της συν 

— 376) -



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

νύμφου βάμβακα έκτείνασα περιεβάλετο. 
Έν δέ τώ ναώ άναφθέντος τοΰ βάμβακος 
έκ τοΰ φωτός τών λαμπάδων, μόλις χα-
τώρθωσαν νά σβέσωσι τό πΰρ. "Εκτοτε 
δέ ή γυνή εκείνη σωφρονισθεΐσα είργάζετο 
νήθουσα, νυστάζουσα δ' έ'λεγε' 

Γνέστε, ρόκες καί λανάρια' 
τ ' εφτασ ' ή Μεγάλη Πέφτη. 

β. Παγανέλλες έν ταΊς ννξΐ τών 
Χριστουγέννων 

Κατά τό δωδεκαήμερον τών Χριστου
γέννων άπαγορεύουσιν οί Ήπειρώται τοις 
παισί νά έξέλθωσιν έν νυκτί μετά τήν 
λοϋσιν ή τήν άλλαγήν εσωτερικών ιμα
τίων Ο , άπειλοΰντες Οτι έρχονται παγα
νέλλες, αΐτινες πιστεύεται ότι κατά τό 
διάστημα τοΰτο περιέρχονται, είτα δέ 
άναχωροΰσιν. 

Καί έν μέν τοις περί τό Μακρΰνον 
χωρίοις οί δαίμονες ούτοι καλούνται π α
γ ά ν έ λ λ ε ς, κατά δέ τό Ήπειρωτι-
κόν γλωσσάριον Π. 'Αραβαντινοΰ (έν "Α
θήναις 1209) τά π α γ α ν ά· κατά δέ 
τόν κ. Ν. Γ. Πολίτην (έν Λαογραφία 
1909 σ. 454) τό όνομα τοΰτο άπαντα 
καί άλλαχοΰ ού μόνον κατ* ούδέτερον 
γένος, άλλά καί κ α τ ' άρσενικόν π α γ α
ν ο ί, Τό δέ Οηλυκόν ή π α γ ά ν α 
λέγετ ' έν Ήπείρω έπί βοηθείας εξερχό
μενης πρός καταδίωξιν τών ληστών. Κατά 
ταΰτα τά συγγενή ονόματα, π α γ ά ν α, 
π α γ α ν ά, π α γ α ν ο ί, π α γ α
ν έ λ λ ε ς , έ'χουσι τήν αρχήν έν τώ 
ρήματι υ π ά γ ω . Ε π ε ι δ ή δέ τό όνομα 
π α γ α ν ά ή π α γ α ν ο ί έπί τών 
δαιμόνων τοΰ δωδεκαημέρου τών Χριστου
γέννων εϊν ' εύφωνότατον, δέον νά προτι-
μηθν; έν τνί κοιννί χρήσει άντί τοΰ χυδαί
ου κ α ρ κ α ν τ ζ έ λ λ ι α, ώς εί'θιστ' 
έν Άλμυρω, ή κ α λ λ ι κ ά ν τ ζ α-
ρ ο ι, ώς άλλαχοΰ. 

(1) Ού μόνον κατά τό δωδεκαήμερον τών 
Χριστουγέννων, άλλά καί έν άλλω χρόνω έν 
νυκτί άλλάξας τάσπρόρρουχα δέν επιτρέπεται νά 
έξέλτ>η. 

7 . Άπαγόρευσις άποκρίσεως κοιμωμέ-
νου ή εξόδου έγειρομέιου προ τής 

φωνήσεως αλέκτορος. 

"Οταν έν τω υπνω ακούν) τις τό 
ονομά του φωνούμενον, οφείλει νά μή άπο 
κρίνηται, ΐνα μή, λέγουσι, τοΰ 'πάρν) τήν 
φωνήν ό διάβολος Έγειρόμενος δ' έκ τοΰ 
ύ'πνου δέον νά μή έξέρχηται πριν ή άκούσν] 
τοΰ αλέκτορος«φωνοΰντος, Ί'να μή πάθν) 
κακόν τι έκ τοΰ διαβόλου. Καί τό εθος 
τοΰτο έπιχωριάζει έν Ήπείρω. 

γ ' . Ή μ έ ρ α ι ι τ ί^ς ε β δ ο μ ά δ ο ς . 

1. Άπαγόρενσις άναποιήσεως ζύμης τή 
εσπέρα τής Κυριακή; ή τής Πέμπτης 
τής Αναλήψεως. 

Έ ν Ήπείρω δέν επιτρέπεται ν ' άνα-
ποιΫ) τις ζύμην τνί εσπέρα της Κυριακής, 
διότι χαλάει , ή της Πέμπτης της Ανα
λήψεως, διότι ά ν α λ ή φ ε τ α ι, ώς 
λέγουσιν. 

2. 'Απαγόρευαις της είς τήν Δεύ
τερον χρήσεως ύδατος τή ε

σπέρα τής Κυριακής άν-
τλ.ηθέντος. 

"Ενεκα της Κυριακής αργίας άπαγο-
ρεύετ' έν Ήπείρω ή είς τήν Δευτέραν 
χρησις ύδατος τν) εσπέρα της Κυριακής 
έκ της βρύσεως κομισθέντος" όθεν τό ΰπο-
λειφθέν έκχέεται είς τήν αύλήν. 

3. Ήμερα αποφράς. Αποχή 
αρχής έργον. 

Ή Τρίτη, ήμερα της αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, 
παρά πασι τοις 'Έλλησι νομίζεται ήμερα 
άποφράς' όθεν κατά ταύτην τήν ήμέραν 
ούδενός έργου άρχονται, ίνα μή ατυχία 
τις_ γένηται. 

4. Ήμέραι αποχής, καθαριότητος 
μελών σώματος. 

Πρός τήν καθαριότητα δέ τοΰ σώ· 
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ματος άπαγορεύετ' έν'ΙΙπείρω τό τε άπο-
κόπτειν τούς όνυχας έν ταΐς ημέρας τών 
Παθών τοΰ Σωτηρος, Τετάρτν) καί Παρα
σκευή, τό τε λούεσθ" έν τ·?ί ήμερα της Α 
ναστάσεως, τγί Κυριακή δι* αίτίαν ήν 
άσεβες έστι καί λέγειν . Καί ρήτρα έ-
ποιήθη έπί τούτω. 
«Τετράδη καί Παρασκευή τά νύχια σου 

[μήν κόβνις». 
τήν Κυριακή μή λούζησαι, αν θέλτ,ς νά 

[προκόψνις.» 
Έν Κρήτη δέ γι ρήτρα φέρεται ολί

γον παρηλλαγμένη (Δελτ. Ίστορ. καί έ-
θνολ. έ τ . της Ελλάδος Β' σ. 300) . 
Ποτέ Τετραδοπάρκσία τά 'νύχια σου μή 

[κόψ·Λ,ς 
καί Κυριακή μή χτενιστγίς, άν θελνις νά 

[προκόψν-ς. 
Ωσαύτως κατά παν Ψυχοσάββατον 

δέν λούοντ' έν Ήπείρω, ΐνα μή παρέχω-
σιν ακαθαρσίας ταΐς ψυχαΐς τών κεκοι-
μημένων. *Έτι δέ καθ' ολην τήν εβδο
μάδα τήν Τυρινήν άπέχονται τοΰ λούε-
σθαι, 'ίνα μή πέσωσιν αί τρίχες της /.ε-
φαλνίς, ώς πίπτουσιν αί τρίχες τών τινα-
ζομένων ασκών τυροΰ, 

5. Δρύμες, αποχή λ.ούσεως καί πλ.ύσεως. 

Δρύμες, αΐτινες πιθανώς έ'χουσι σχέ-
σιν πρός τάς παρά τοις άρχαίοις δ ρ υ ά-
δ α ι ς, λέγονται ότι ττάρεισι κατά τάς 
τρεις πρώτας ημέρας αρχομένου τε καί με-
σοΰντος καί φθίνοντος Μαρτίου καί Αυ
γούστου, καθ' ας ουτε λούονται, ίνα μή 
κοπώσιν αί τρίχες, ούτε πλύνουσιν άσ-
πρόρρουχα, ΐνα μή ό ρ υ μ ι ά σ ω σ ι 
(κοπώσιν). Καί τό έθος τοΰτο έν Ήπείρω 
επικρατεί. 

6. Ήδη είς τήν έξαήμερον έν Άϋφ. 

Ό έκ Μακρύνου χωρίου τοΰ Ζαγορίου 
Ιωάννης Γαβάνης ζών έ'λεγέ μοι ότι ' οί 
έν Ά θ ω καλόγηροι άδουσιν είς τήν έξαή
μερον τήν έπομένην ωδήν, ής τρεις στί 
χοι ομοιοκατάληκτοι αναφέρονται είς έκά-
στην τών ες ήαερών, τών δέ εις τό Σάβ-
βατον αναφερομένων ατυχώς έπελαθόμην. 

"Αιδεται δέ κατά τό «Αί γενεαί πασαι» .. 

1 · Μισσεύω τή Δευτέρα, 
'πάνω 'ςτήν Ίγγλετέρα ' 
γυρίζω δλ* ημέρα. 

2. Μισσεύω καί τήν Τρίτη, 
'πάνω μέσ' *ς τήν Κρήτη" 
γυρίζω πάλι "σπίτι. 

3 . Μισσεύω τήν Τετράδη, 
'πάνω 'ς τό Βελιγράδι* 
γυρίζω πάλι βράδυ. 

4. Μισσεύω καί τήν Πέφτη, 
'πάνω μέσ' *ς τό Χαλέπ ι ' 
πίνω καί τό σαλέπι . 

5. Παρασκευή μισσεύω. 
'πάνω μέσ' 'ς τή Λέσβο" 
γυρίζω πάλι δεΰρο. 

6 . Μισσεύω τό Σάββατο, 
'πάνω 

δ'. Νονμηνίαι και ίλλαι ήμέραι μηνών. 
1. Νονμηνία και έ'ήδραοις τον προ'που 

δφ&έντος. 

Τνί πρώτ·/) ήμερα έκαστου μηνός προ-
σέχουσι νά Γδωσι τόν πρώτον άνθρωπον ύ -
για, ΐνα υγιείς Ολον τόν μηνα διέλθωσι* 
τουναντίον δέ νομίζουσιν δτι θά πάθωσιν, 
έάν συναντησωσιν άνθρώπω μή ύγιεΐ. 

Σημ. "Οταν δύο λεχοί τό πρώτον συ
ναντησωσιν άλληλαις άνταλλάσσουσιν έν 
Ήπείρω μέν τά μανδύλιά των, έν Θεσ
σαλία δέ άργυρα νομίσματα. 

2. Άρχή τον έιονς. Έοριή τον 
Άγίον Βασιλε'ιον. βασιλόπητια 

και σύμβολα κληρονομιάς. 

Ή εορτή τοΰ Αγ ίου Βασιλείου συμ
π ίπτε ι τη" νουμηνία τοΰ Ιανουαρίου" όθεν 
φέρετ' έν Μακρύνω μονόστιχον πολιτικόν, 
όπερ άδηλον άν είναι αρχή άσματος μή 
σωζόμενου. 
'Αγιοβασίλεις έ'ρχεται, Γενάρις 'ξημερώνει. 

Έ π ί τνί μνήμν) δέ τοΰ Αγ ίου Βασι
λείου κατασκευάζουσιν έν τ ώ μνημονευ-
θέντι χωρίω πητταν έξ αλεύρου αραβοσί
του, έπώνυμον τοΰ έορταζομένου άγιου. 
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ϋλάσσουσαι δ ' αί γυναίκες τήν [4ασιλό-
πητταν τιθέασιν έν αυτή δύο άργυρκ νο-
μ.ίσμ.ατα, σύμβολα της οικίας καί του 
χρηματοθυλακίου κλαδίσκους κρανέας, αμ
πέλου, σύμβολα τών άλλων κτημάτων, 
ζώων, αμπέλων, αγρών, κήπων. ΌτΓΤϊ)-
θείσης δέ τνίς βασιλοπήττας καί παρατε-
θείσης έν τ·/ί τραπέζη, έ'καστος επιθυμεί 
νά τύχη τοΰ καλλιτέρου κληρονομικού 
συμβόλου, τοΰ έτερου τών αργυρών νομισ
μάτων. Και ό μ.έν τυγχάνει τοΰ τνίς οι
κίας, ό δέ τοΰ χρημ.ατοθυλακίου, ό δέ τοΰ 
τών αιγών καί τών προβάτων, ό δέ τοΰ 
τών ορνίθων, άλλο; τοΰ τών αμπέλων, 
άλλος τοΰ τών αγρών, άλλος τοΰ τών 
κήπων. Καί οί μέν άλλοι κατασκευά-
ζουσι τήν (ϊασιλόπητταν είς τήν μ,εσημ-
βρίαν, οί δ' άγοντες όνομ.αστικήν εορτή ν 
μέλους οικογενείας εις τήν έσπέραν. 

Ώδαϊ Ιν Πτελεω τή παραμονή 
τών Φώτων. 

(Κατ' άντιγραφήν τοΰ μαθητού τοΰ έν 
Άλμ.υρω Ελληνικού σχολείου I. Χ. Π α -
παευαγγέλου) . 

Έν Πτελεω περιερχόμενοι τάς οικίας 
τή παραμονή τών Φώτοιν άδουσιν. 

1. 
Άρχος μ,έ τήν αρχόντισσα 'ς τή σκάλα π ' 

[αναβαίνεις 
κάθε σκαλί της 'ρώταε, κάθε σκαλί της 

[λέγει· 
«Κόρη μ.', δέν είσαι ρόδινη, κόρη μ.' δέν 

[είσαι άσπρη» 
— « Ά ν θέλης νά γείνω ρόδινη, άν θέλης 

[νά γείνω άσπτη 
ναι σΰρε 'ςτήν Άνδριανούττολι κ' έλα 'ςτήν 

[θεσσαλονίκη, 
νά μ' άγοράσης κάμποχα κ ' ένα κομμάτι 

[ροΰχα' 
τοτε νά γενω ροόινή, τότε νά γένω άσπρη, 
νά γένω καί καλλίτερη από τές άλλες ολες > 

2. 
Αφέντη μ' κι 'άφεντίτση μ.ου, πέντε βολές 

[αφέντη, 
δέν σ' έ'πρεπε, δέν σ' έμοιαζε εδώ σέ τούτ' 

[τή χώρα 

μόν' σ' έπρεπε καί σ' έμοιαζε 'ςτης 1!ό-
[λης τάργαστήρικ, 

νά κάΟησαι 'ςτό πάπλωμ.α, νά τριακκουμ-
[πής 'ςτό γονα, 

και νά κοσκινίζης τά φλωριά, νά δρυμω-
[νίζης τασπρα. 

καί τάποκοσκινίσμ.ατα κέρνα τά παλλη· 
[κάρια. 

3 
Κι' αν εισάι νιός καί νιούτσικος, νά 'πΚ 

[ν ' άρραβωνιάση. 
'ςτή στράτα ό'που 'πήγαινε, 'ςτή στράτα 

[ποΰ πααίνει, 
"βρίσκει παιδιά που παίζανε καί ρήχναν 

[τό λιθάρι, 
καί κόπχ' ή φούντα τέσσερα καί τό γαϊ-

[ταν. πέντε, 
καί Λίτρα βάν' ή μάννα του, λίτρα καί ή 

[αδελφή του, 
λίτρα καί ή εξαδέλφη του νά πλέξουν τό 

[τό γαϊτανι . 
'ςτούς ουρανούς τό διάζανε, 'ςτούς κάμ.-

[πους τό υφαίνουν, 
καί 'ς τόν άφρόν τοΰ γαλατιοΰ [ίαροΰν καί 

[τό κρουσταίνουν. 
4. 

Γερακινίτσα πλουμιστή μέ τά εννιά κου
δούνια, 

τά τρία χρυσά, τά τρία άργυρε, τά τρία 
[μ.αλαματένια. 

Τά τρία 'πααίνουν κ'έρχονται, συμ.πεΟερ'.ά 
[νά ©κιάσουν, 

συμπεθεριά καί προξενιά από κάλους άν-
[άνθρώπους. 
5 

Γραμ-ματικέ καί ψαλτικέ καί ψάλτη, άνα" 
[γνώστη, 

'ςτό φεγγαράκι κάθησαι καί γράφεις κ ι ' 
[άναγνώνεις, 

κ ι 'άπ ' τό πολύ τό γράψιμ.ον χύθηκεν ή 
[μελάνη, 

4. Έηίχλψις Άγιου Τρύφωνος υπέρ 
ευφορίας αμπέλων. 

Τή νουμ.ηνία Φεβρουαρίου, έπετείω εορ
τή τοΰ προστάτου τών αμπέλων Άγιου 
Τρύφωνος, οί έν Ήπείρω άΐΛπελοκτήμ,ονες 

Ο ι Τ ρ ε ι γ Ψ ω μ α τ ο φ υ λ α κ ε ς 

Ό Άρτανιάν 

(άπο τήν Άρταν) 

Ό "Αθωνις 

(από τήν Κυπρον) 

και δ Πάρθος 

(από 'κεΐ ποϋ ξέρετε) 
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ποιητής τών Ατθίδων χ. Άχιλλεύς Νέης 
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μεταβαίνουσιν είς τάς αμπέλους καί ρέον
τες οίνον σταυροειδώς έν τρισί κλήμασιν 
επικαλούνται τόν άγιον δπερ ευφορίας, σί
του καί οίνου, λέγοντες τήν δέ τήν εύχήν. 

Τρύφωνε πολύκαρπε, 
έ'λα'στάμπελάκία μου 
καί 'στά χωραφάκια μου" 
έ'να κλήμα εν ασκί, 
έ'να στάχυ ένα σακκί. 

Έν τ·?ί εύχνί ταύτν) τό όνομα τοΰ ά" 
γιου έ'νεκα της ομοιοκαταληξίας τών με
ρών τοΰ α' στίχου μετεσχηματίσθη άπό 
-ριτοκλίτου είς δευτερόκλιτον,Τ ρ ύ φ ω ν ε. 

5 . Τσικιοπεφτη 

Λέν ένθυμούμεθ'άκριβώς τίνος ττρό τών 
Άπόκρεων εβδομάδος ή Πέμπτη έορτάζετ' 
έν Ίωαννίνοις ύπό της τάξεως τών σανδα' 
λοποιών διά συμποσίων, ασμάτων καί με
ταμφιέσεων, α'ίτινες καταλέγοντ' έν ταΐς 
προνομίαις ταΐς χορηγηθείσαις τοΐς Ί ω α ν -

νίταις ύπό τοΰ κατακτητοΰ. Έκ δέ της 
κνίσσης τών άφθονων εδεσμάτων Τ σ ι -
κ ν ο π έ φ τ η επονομάζεται ή ήμερα. 
Καί αυτά τά σχολεία επόμενα τώ έθιμω 
της μνημονευθείσης τάξεως τών σανδαλο-
ποιών άργοΰσι μετά μεσημβρία·/ τνί κνισ-
σηεσσν) έκεινη ήμερα 

6. Κυριακή τής Τυρινής. 

Τη μέν πρωία της Κυριακής ταύτης 
μετά τήν Οείαν λειτουργία-· διανέμουσιν 
αί Ήπειρώτιδες πλακοΰντας υπέρ τών 
κεκοιμημένων έν τοΐς νάρΟηξι τών ναών* 
μετά δέ τό/ έσπερινόν ασπάζονται πάντες 
τήν δεξιάν τών ιερέων συγχωοούντων αύ-
τοΐς τάς αμαρτίας. Περί δέ λύχνων άφάς 
άνάπτουσιν έν τϊ | κατά μέσον τό χωρίον 
πλατεία, μ ε σ ο χ ώ ρ ι ω τούπίκλην, 
π υ ρ ά ν μ ε γ ά λ η ν έκ δεμάτων 
κλημάτων καί δρύινων κλάδων, κομισθεν-
των εκ τών αυλών τών οικιών ύπό τών 
παίόων. Αί φλόγες άνυψοΰνται μέχρι ου
ρανού καί τό θέαμα έν αντιθέσει πρός τό 
σκότος τη ; νυκτός είναι λαμπρότατον. Συν
τελεσθείσης σέ της καύσεως τών κλάδων 

χορεύουσι περί τήν πυράν ή πηδώσιν υπέρ 
αυτήν.Καί τις μέν ή άρχή τοΰ εθίμου τού
του της πυρα; ; Μή τοΰτο είναι λείψανον 
τοΰ έν τοΐ; ηρωικοί: χρόνοι; εθίμου, καθ'ό 
έπί πυρα; μεγάλη; έκαιον τού; νεκρού; ; 
Ουδεμία αμφιβολία. ΙΙρό; δέ τό όνομα έν 
μέν τοΐ; περί τό Μ α κ ρ ΰ ν ο ν χωρίοις 
τοΰ Ζαγορίου άπαντα τό κοινόν Έλλην ι -
κόν ο ο) τ ι ά' άλλαχοΰ δέ, καθ'ά ιστορεί 
ό Ιωάννη; Λαμπρίδης (έν Ζαγοριανοΐς 
Ι88ί) , Α ' σ. 35) , τό βλαχικόν γ κ ρ ι -
τ ζ ι ά λ α (κυριολεκτικώς όξος μέγας). 

Μετά δέ τό δεΐπνον αίωροΰντες διά 
κλωστή; ώά όπτά, άποκαθαρθέντο; τοΰ 
κελύφους, προτείνουσι τοΐ; παισίν, οϊτινες 
χάσκοντες πειρώνται νά συλλάβωσι τά 
αιωρούμενα ώά δ·.ά τών οδόντων έ~ειδή 
δέ συνήθως άποτυγχάνουσιν, οί άλλοι εκ
ρήγνυνται είς γέλωτας. Τό έθιμον δέ τοΰ
το της αίωρήσεως ώων άπαντα και εν 
Μακεδονία κατά τόν κ, Α. Κωνσταντινί 
δην (έν Παραοτήματι €'Αθ/)νών> Ίουνίο·-
1 9 1 1 ) . 

7 . Άρχή τής Μεγάλης Τεοοαρακοοτής 

Αρχομένης της Μεγάλης Τεσσαρακο
στής νηστεύουσιν υπέρ αφέσεως τών αμαρ
τιών μάλιστα αί γραϊαι νηστείαν τ ρ ι η -
μ ε ρ ο ν, τή Δευτέρα, τ·?ί Τρίτν) καί τη 
Πέμπτν). Επειδή δέ τά παιδία αίτοΰσιν 
άρτον, άποτρέπουσιν αυτά τοΰ φαγεΐν λ έ 
γοντες ότι έ' ρ χ ε τ α ι ή μ α ϊ α μ ε 
τ ό ρ ο ΰ γ γ ο ν . Τά δέ παιδία φο
βούμενα μή έλθη ή γραΰς καί τά άπαγ" 
γάγη, παύοντ' αιτούντα. 

8. ΈπΙκλησις τοΰ Άγιου Θεοδώρου 
ύηέρ τής μοίρας. 

ΤΫ) εσπέρα της Παρασκευής τη ; α' 
εβδομάδος τ η ; Μεγάλη; Τεσσαρακοστής, 
ήτοι τη"; παραμονής της έορτης τοΰ Α 
γίου Θεοδώρου, αί νεανίδες λαμβάνουσα·, 
σΐτον έψητόν έν *Α λ μ υ ρ ώ μέν παρά 
τριών π ρ ω τ ο σ τ ε φ ά ν ω ν γυναι
κών, έν Ξ η ρ ο χ ω ρ ί ω δέ εύλογηθέν-
τα ύπό ι ε ρ έ ω ς , τιθέασιν ύπό τό προσ-
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κεφάλαιον καί έπικαλούμεναι τήν βοήθειαν 
τοϋ Αγίου Θεοδώρου να ί'δωσι καθ* υ -
πνον τόν μέλλοντα σύζυγον (πιστεύσι δέ 
δτι ούτος έ'σται όν άν ίδωσι) λέγουσι τήν-
δε τήν εύχήν. 

"Αγιε Θεόδωρε καλέ, 
καί καλέ καί φοβερέ, 
έκεΐ'ςτήν έ'ρημ.ο που περνάς 

1 καί τές μοίρες χαιρετάς, 
κϊ ' άν εύρής καί τή "δική μου, 
'πές της νά έ'ρθη τό βράδυ, 
νά θερίτωμε μαζί τό στάρι. 

9. Μαρτίταια. 

Τή πρώτη Μαρτίου περιβάλλουσι τους 
καρπούς των χειρών τών παίδων διά ποι-
κιλόχρων κλωστών, άτινα έν Ήπείρω μέν 
καλούνται μ. α ρ τ ί τ σ ι α,επώνυμα του 
μ.ηνός Μαρτίου, άλλαχοΰ δέ μ ά ρ τ ι ς 
όμωνύμως τώ μ.ηνί. Τελευτώντος δέ τοϋ 
μηνός Μαρτίου έν τοις επί της 'Όθρυος 
χωρίοις δένοντες τόν μάρτιν από τίνος δέν
δρου λέγουσι* 

'παρε μαυρίλα, 
και δός μου άσπρίλα 

Έ κ τούτου δηλον δτι τό έθιμον συμ
βολίζει τήν κτησιν λευκότητος. Καί οί 
Άρβανιτόβλαχοι δέ τή πρωία της νουμη-
νίας Μαρτίου έγειρόμενα έκ τοϋ ΰπνου νί
πτονται πρώτον οί'νω ειτα ΰδατι, νυφθέν-
τες δέ βλέπουσι πρώτον πρός βάμβακα, 
ε ίτα πρός τόν ήλιον, ΐνα ο>σι. φαίνεται, ε
ρυθροί καί ωραίοι. 

10. Κωδωνοκρονοία, 

α') Κατά τών ψύλλων και τών χοοέοαν 
καί τών ποντικών. 

Τή εσπέρα της παραμονής τοΰ Μαρ
τίου οί παίδες έν -Άλμυρω περιέρχονται 
τήν πόλιν κρούοντες κώδωνας καί φω-
νοΰντες. 

1 
"Οζω ψύλλοι, οςω ν κοριοί-

μέσα 'γειά καί καλοσύνη. 
Νά 'ρθ' ή Πασκαλιά 
μέ τά κόκκινα ταύγά, 

καί μέ τήν τσίσσα τό κρασί, 
Ν μέ τό τρυφερό τ'άρνι. 

2 
"Οξω ψύλλοι, όξω ποντίκια, 
μέσα'γειά, μέσα χαρά 
καί Μεγάλη Πασκαλιά 
μέ τά κόκκινα ταύγα, 
καί μέ^τήν^τσίτσκ τό κρασί, 
μέ τό τρυφερό τάρνί. 

3 
Μέσα Μάρτις, όξω ψύλλοι· 
υ.έσα 'γειά καί καλοσύνη. 
Νά'ρθ'ή Πασκαλιά 
μέ τά κόκκινα ταύγά, 
καί μέ τήν τσίτσα τό κρασί, 
μέ τό τρυφερό τ'άρνι. 

Έν δέ ταΐς οίκίαις άναρτώσιν όπισθεν 
της θύρας χαλκά σκεύη, άτινα εισερχο
μένου τινός κροτοΰσιν. 

β') Κατά τών δφεων, 

Έ ν Ήπείρω δέ τή παραμονή της 
εορτής τοϋ Εύαγγελισμοΰ οί παίδες περι
έρχονται τους κήπους κρούοντες κώδωνας 
καί βοώντες* 

Φεγάστε,'φέίδια μέ φτερά, 
τ ' έ'φτασεν ό άγγελος 
καί σας κόφτει μέ τήν κόρδα. 

Έν Μακεδονία δέ τό έθιμον της κω-
δωνοκρουσίας κατά τόν κ. Α. Κωνσταντι-
νίδην (έν Παραρτήματι α'Αθηνών» μηνός 
Ιουνίου 1911) άγεται τή πρώτη -Μαΐου, 
ώς δηλοϊ καί τό έπίφθεγμα, οπερ, κρού
οντες τους κώδωνας έν πάσαις ταΐς γωνί-
αις τη*ς οικίας, φθέγγονται' 

Ακούσατε, 'φε'ιδια" 
ακούσατε, γουστερίτσες. 
Αίίριον είναι Πρωτομαγιά. 

11. ΏδαΙ εις τήν άνάοτασιν 
τοϋ Λαζάρου. 

α') Έν Δελβ'ινφ «"Ηπειρος» έν Ίωαν-
νίνοις 1 9 1 1 , άρ. 94,). 
Τώρα έ'ρχεται Λάζαρος, τώρα έ'ρχεται τό 

; [ Π ά σ χ α · 
τώρα κι ' 6 ξένος βούλεται 'ςτό 'σπ ί τ ι του 

[νά "ίταγ» 
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Νύχτα 'τοιμάζει τ 'άλογο, νύχτα τό καλυ-
[βώνει' 

καί νύχτα ατός του "ψώνιζε καθένα γιά τό 
[» ι σπίτ ι . 

5 . Τώρα καί σύ, αρχόντισσα, κυρά χαρι
τ ω μ έ ν η , 

γιά νά δεχθής τόν άνδρα σου, τά μοναχά 
[παιδιά σου. 

'Από τήν Πόλιν έ'ρχονται κι ' από τό Σα-
[λονΐκι' 

φέρουν μουλάρια δώδεκα καί μοΰλες δέκα 
[πέντε, 

φέρουν καί γ ιά τήν εκκλησιά μιά ό'μορφη 
λαμπάδα. 

β') Έν 'Αλμνρώ' 

1 . 
Ήρθες, Λάζαρε, ήρθαν τά Βάγια" 
ήρθ' ή Κυριακή ποΰ τρων τά 'ψάρια. 
Σήκου, Λάζαρε, καί μήν κοιμάσαι" 
ήρθ* ή μάννα σου από τήν Πόλι, 
5. σ' έ'φερε χαρτί καί κομπολόγι. 
Γράψε Θόδωρε, γράψε Δημητρι,' 
γράψε Λεϊμονά καί Κυπαρίσση. 
Ή κοττίτσες σας αυγά γεννούνε 
κ' ή φωλίτσες σας δέν τά χωρούνε, 

2 . 
Καλή 'μέρα σας, καλή χρονιά σας, 
τώρα ποϋ* 'ρθαμαν'ς τήν αφεντιά σας. 
Ήρθε Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια, 
κορασίτσες μας, σταυροσταθίτσες. 
5. ' ξύπνα, Λάζαρε^ καί μήν κοιμάσαι" 
ήρθ' ή μάννα σου από τήν Πόλι, 
σ' έ'φερε χαρτί καί κομπολόγι. 
Γράψε Θόδωρε, γράψε Δημητρι, 
γράψε Λεϊμονά καί Κυπαρίσση. 
10 . Τό κοφινάκι μ.ας θέλει αύγούτσικα, 
ή τζεπίτσες μας θέλουν κοκκόσιες 
καί τό χέρι μου λεπτούτσικα. 

3. 

Κυρά ΙΙ', άνταν στολίζησαι νά 'πάς νά 
[πάρης βάγια, 

5, βάνεις τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγ-
[γάρ' άστηθι, 

και τοΰ κοράκου τό φτερό βάλλεις καμα-
[ροφρϋδι, 

και την οχιά τήν πλουμιστή πλεξάνα 'ςτά 
[μαλλιά σου. 

Κυρά μ' τή θυγατέρα σου, κυρά μ' τήν 
[ακριβή σου, 

τήν έλουζες, τή χτένιζες, 'ςτό δάσκαλο τή 
[στέλλεις. 

10. Κι' ό δάσκαλος τήν έ'δερνε μέ μιά 
[χρυσή βεργούλλα, 

δασκάλισσα τήν "μέρωνε μέ δυό κλωνάρια 

Κυρά μ', τό γυιόκασου. κυρά μ' τόν άκρι-
[βό σου, 

τόν έλουζες, τόν χτένιζες, 'ςτό δάσκαλο 
[τόν στέλλεις. 

Κι* ό δάσκαλος τόν έ'δερνε μέ μιά χρυσή 
[βεργούλλα, 

15 δασκάλισσα τόν "μέρωνε μέ δυο κλωνά-
[μόσχο. 

12 ΑΊ ψνχαι τών κεκοιμημένων. 

Έν Ήπείρω πιστεύεται δτι αί ψυχαί 
τών κεκοιμημένων άφίεντ' έλευθεραι από 
της μεγάλης Μέμ.πτης μ.έχρι της Κυριακής 
τη"ς Πεντηκοστής, καθ' ήν συνάγονται πά 
λιν, καί ήτις 'Ρ ε σ ά λ ι α (1) κοινώς 
καλείται . "Οθεν κατά ταύτην διανέμουσιν 
έν τοις νάρθηξιν 'Τπέρ τών κεκοιμ.ημένων 
πλακούντας, εύ'χονται δ ' εύχήν άνεκπλή" 
ρωτον. 
Μεγάλη Πέφτη νά 'ρχονταν πέντε φορές 

[τό χρόνο, 
κι 'αύτά τά έ'ρμα τά 'Ρσαλιά καμμιά φορά 

[τό χρόνο. 
Ό Ιωάννης Λαμπρίδης (έν Ζαγόρια-

κοϊς 1889, Α' σ. 35 ύποσ. 2) μνημονεύων 
άνωτέ-

Καλώς σας ηυρ' ό Λάζαρος κ ' εφέτος κ ι ' 
[ολο ενα, 

αέ τάσπρα, μέ τά κόκκινα (1) καί μέ τά της δοξασίας καί παρατιθείς^ τήν 
[λουλουδάκια, ρω εύχήν ολίγον παρηλλαγμένην: 

[/.έ τήν καλή τήν .Πασκαλιά,μέ τόν καλόν _ _ _ _ _ _ _ _ 
[τό χρόνο. 

(1) "Ασπρα μέν τά αργυρά νομίσματα, κόκ
κινα ίέ τα έρλθρά φά. 

(1). 'Ρίσαλ'ια ώνομάσθησαν από το8 ΑατΙ-
νικοΟ Γ053Π£ΐ ( —ρόδινα),αϊηλον ϊ ιά τίνα αΐτίαν 
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Μεγάλη Πέφτη νά 'ρχηται πέντε φορές 
[το χρόνο, 

κ ι ' αυτό τό έρμο τ ' Άρσαλιοΰ καμμιά φο-
[ρά τό χρόνο, 

επάγεται* « Ή δοςασία δ' αυτή ε ί 
ναι λείψανον της; έν Ήπείρω διαμονής 
Ρωμαίων, ο'ίτινες έπίστευο/ ότι αί ψυχαί 

τών τεθνεωτων τρις τοΰ έ'τους ανήρχοντο 
έκ τοΰ Άδου, ή τών Βλάχων, ο'ίτινες τήν 
παράδοσιν ταύτην έδανείσθησαν παρά τών 
αποίκων τοΰ Τραΐανοΰ έν ^Ρωμανία;» 

Ι'ό. Επάνοδος πιψών. 

"Οσας μέν χελιδόνας έν έαρι άν ϊδ/ι 
τό πρώτον ό παις έν Ήπείρω. τόσα υπο
κάμισα λέγει ότι θά φορέσ/)· όταν δέ τό 
πρώτον άκούσν) της φωνής τοΰ κόκκυγος, 
προσέχει νά μή είναι νηστις. 'ίνα μή τόν 
τ σ α κ κ ί σ ·/) ό κοΰκκος,ώς λέγουσιν έν 
Ήπείρω, ή τόν κ ο υ μ π ώ σ 7), ώς λέ
γουσιν έν "Οθρυϊ* έάν δέ έχ·/ι οάγη τις,ότε 
τό πρώτον ακούει της φωνής τοΰ πτηνοΰ 
τούτου, λέγουσι ότι τσακκίζει αυτός τόν 
κοΰκκον. Σημ. Έν τοϊς έπί της "Οθρυος 
χωρίοις τνί νουμηνία Μαίου προσέχουσιν ΐνα 
μή άν.&ύσωσιν άσιτοι τοΰ όνου ογκωμένου. 
όπως μή τούς κουμπώσν). 

Έ π ί δέ τγί. έπανόδω τών πελαργών 
οί παίδες έν Άλμυρώ αδουσι. 

Λέλεκα πασια πασια, 
βάρ'τόν κώλο σ' μιά μπατσιά. 
νά χορέψουν τά παιδιά 
μέ τά κόκκινα βρακιά* 
5. νά χορέψουν τά κορίτσια 
μέ τά κόκκινα μανίκια· 
νά χορέψουν ή γργιές 
μέ τές κόκκινες ποδιές* 
νά χορέψουν ν . ' οί παπάδες 
10. μέ τές κόκκινες λαμπάδες. 

14,'Ωδή ΐΐς κοχΧΊαν έν Μακρύνω. 

Σιάλιαρε μαλλιαρέ, 'βγάλ'τά κερατά σου. 
'πέθαν' ή κυρά σου, σκούζουν τά παιδιά 

[σου. 

15. Κλήδων έν Άλμυρώ. 

'[γ έ<τπέρα τνίς παραμονές της Συλλή

ψεως τοΰ Προδρόμου τιθέασιν έν άγγειω 
πλήρει ύδατος δακτυλίδια, ένώτια κ .τ . τ . 
καί κλν;δώσαντες τό άγγεΐον κρύπτουσιν 
έ'ζω. Τνί δ* ύστεραία μετά τήν εκάστοτε 
ώδήν άσματος τίνος έξάγουσιν άνά εν τά 
έκ τοΰ αγγείου αντικείμενα, καί κατά 
τήν έ'ννοιαν τσΰ άσαατος μαντεύονται την 
τύχην τοΰ ή της κτήτορος τοΰ έζαχθέντος 
αντικειμένου, παιδός ή κόρης. Ή δέ μαν
τεία αΰτη έχει τήν αρχήν άπό τών παρα 
τοΐς άρχαίοις κ λ η δ ό ν ω ν , ών καί ιερόν 
ήν κατά Παυσανίαν Σμυρναίοις υπέρ τήν 
πόλιν κατά τό έκτος τοΰ τείχους. 

Έτερον δ'έ'θιμον ε ί ν ' έν Άλμυρώ καί 
έν Ξηροχωρίω, καθ' ό τ·?ί μεσημβρία της 
24 Ιουνίου αί νεανίδες άντανακλώσι διά 
κατόπρων τάς ήλιακάς ακτίνα; έν ορέατι, 
πιστεύουσαι ότι έμφανίζετ' έπί*τοΰ ύ'δατο; 
τρις έίκων τοΰ μέλλοντος συζύγου. 

16. Άιδριλούσια έν Ζαγορίω. 

Τνί εσπέρα της παραμονή; τοΰ Δεκεμ
βρίου μηνός, τοΰ κοινώς Ά ν δ ρ ι κ έπω-
νυμουμένου έκ της προηγουμένης έορτη1: 
τοΰ Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, έν Ζα
γορίω βράζουσιν όσπρια έρεβίνθου, τά δή 
Ά ν δ ρ ι λ ο ύ σ ί α καλούμενα. Αναμ
φιβόλως δ ε τ ό έθος τοΰτο έ'χει τήν αρχήν 
έκ τών παρά τοΐς άρχαίοις Π υ α ν ε -
ψ ί ω ν, έν οΐς" έβραζον π υ ά ν ο υ ς , ο 
έστι κυάμους καί άλλα όσπρια, τοσουτω 
μάλλον, όσω ή εορτή αΰτη ήγετο περί τόν 
αυτόν σχεδόν χρόνον. 
17. Τά Κόλινδα έν Ζαγορίφ και παρά 

τοϊς >Άρβανποβλόχοις. 

Ύγ παραμονγί τών Χριστουγέννων,ήτις 
έν Ζαγορίω καλλεΐται κοινώς τά Κ ό-
λ ι ν δ α άπό τοΰ Λατινικοΰ οηΙθΠΐΙιΐΘ, 
ό' έστι νουμηνία, οί παΐόες περιερχόμενοι 
τάς οικίας ηδον τήν έπομένην ώδήν,λαμ
βάνοντες ε ί ; άμοιβήν κολλύρας, τά δή 
κ ο λ λ α κ α καλούμεν' άπό τοΰ αρ
χαίου ονόματος, κ ό λ λ ι ος ήν άρ
τος κρίθινος-

Κόλινδαι μέλινδαι. 
Δό μ*, θεια, κολλούρα. 
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Σοΰ κλωτσώ τή θύρα 
καί τήν παραίύρα. 
'ςεΐδι 'ς τό βαένι, 
π. . .ή 'ςτό κολοκύθι. 

Ένταΰθα παρατηροΰμεν ότι έν ω τό 
κοινόν όνομα της παραμονής τών Χριστου
γέννων, τά Κ ό λ ι ν δ α, μετέβαλε τό 
γένος τοΰ πρωτοτύπου, οαίθηιίαθ, μόνον 
έν τη ώδν; διετήρησεν αυτό, Κ ό λ ι ν -
δ α γ τό δ' έπόμενον όνομα, μ έ λ ι ν -
δ α, είναι πλαστόν κατά παρηχησιν προς 
τό ήγούμενον, Κ ό λ ι ν δ α ι. 

Παραλλαγή δέ τη"ς ώδης φέρεται παρα 
τοΐς ΆρβαΜτοβλάχοις ήδε (κατ ' άνακοί-
νωσιν τοΰ κ. Χρ. Λούπου). 

Οοΐϊηάαθ ιηθ1ΐηά;ιβ. 
Οϊηοβ Λβοαο», 

ά » , ΜΗΪίΙ. ΟΟΐΙϊΙΟίΙ. 
ΥΆ β'αο&ίδ' οοοοΙΙη, 
\ Ά β'ηΐ Γίΐοη ρ1ΐ}'11ϊβ ρΐινίΐίο, 
ν » 8'ια'1)3ρ;α ρί Ιγθϊ ίϊρδίβ, 
ν«ι β' πΐ ηιτιοη ρί £ΐί Μϊγϊθ. 

ήτις εστί μεθερμηνευομένη' 
Κόλινδαι μέλινδαι. 
Πέντε (δεκάκα) 
δός, μαία, κολλάκα 
θ έ νά πιάσω τόν πετεινόν, 
θέ νά τόν κάμ.ω φυλλιά φυλλια, 
θέ νά τόν βάλω είς τρία ταψιά, 
θέ νά τόν φάγω είς τήν Παναγιά. 

(έπεται συνέχεια) 

Έν Άλμυρώ τ·?ί 6 Ιανουαρίου 1912 

Ά θ . I. Χ τ ΐ υ ρ ι , δ ά κ ε ς 
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Εσπέρα Σεπτεμβρίου 19... 

Ώς αίθήρ ελαφρός ή ατμόσφαιρα, 
μονήρης ή σιγή περιβάλλει τά πάντα 
καί μόνον τοΰ μικρού, πέραν έχει ρύα-
κος τό μορμύρισμα καί τών πτηνών, τών 
είς τους κλάδους καί τά πυκνά φυλλώ
ματα ερχομένων νά ύπνώσωσι τό γλυκύ 
ΰστατον τερέτισμα ακούεται. 

Πεύκη υψηλή καί υπερήφανος γλυ 
κυτάτην καί παρήγορον υπό τό λυκόφως 
τήν σκιάν αυτής ρίπτει έπί μικροΰ, ερη
μικού, ποιητικοΰ, μονήρους έκκλησιδίου 
τοΰ "Αγίου Νικολάου. 

'Απλοΰν καίάπέριττον τό έρημοκκλη 
σάκι' ούτε σταυρόν κάν Ιχεί' διά τής μι 
κράς, ξύλινης, πτωχικής του θύρας κύ-
πτει ό ευλαβής διαβάτης, διά νά είσέλθη 
καί εισερχόμενος πρό πτωχικωτέρων ε υ 
ρίσκεται εικόνων, πρό περιβάλλοντας πε
νιχρού. 

Κα'ι δμως ! Όπόσην μεγαλοπρεπή 
γαλήνην, οποίαν άνακούφισιν διά ψυχάς 
πονούσας, όποιον άρρητον- θέλγητρον εγ
κλείει τό πτωχόν έρημοκκλησάκι ! 

Έκεΐ, έν τή μονώσει και τή σιγζι ή 
ψυχή ελαφρότερα πρός Εκείνον άνίπτα-
ται καί Τόν πλησιάζει , κα ί Τόν ικετεύει 
καί Τόν δοξάζει. 

Ά λ λ ά . . . . διαιί τό μορμύρισμα τοΰ 
πλησίον έσίγησε ρύακος καί τών είς τά 
φυλλώματα πτηνών τό υστατον τής ημέ
ρας δέν ακούεται λάλημα ; 

Καί τό γλυκύ, παραπονετικόν, μα-
γεΰον λάλημα τίνος είναι ; 

Ποίος στόνους τόσον επιφέρει γλυκεΤς ; 
Ποία ψυχή πονούσα τοιαύτην τών 

πόνων της λύραν έτόνισε ; 
Όποια δπαρξις ευγενής τοιούτον άφί-

νει κελάδημα, κελάδημα είς ίκστασιν 
ώθοΰν ; 

ΕΙς μέχρι έκεΐ πλανηθείς οδοιπόρος 
τής ζωής. κατανυγείς τήν ψυχήν, πρός 
τό έρημοκκλησάκι πλησιάζει αθορύβως 
και έκεΐ πρό παναγίου ευρίσκεται ει
κόνος. 

Έκεΐ , έμπροσθεν τών πτωχικών εκεί
νων εικόνων, έν τψ μέσω τοΰ πενιχρού 
περιβάλλοντος, υπό τό άμυδρόν καί γλυκύ 
μόλις άναφθέντος κηρίου φώς νεάνις σε
μνή, γονυκλινής προσεύχεται. 

Φαίνεται ώς κάλυξ ρόδου μόλις τής 
μητρός του άποχωρισθέν, χρυσή κόμη 
γλυκύ πΒριβάλλει τό πρόσωπον καί οί 
οφθαλμοί της οί τό γλυκύ τοΰ ωραίου 
τής πατρίδος της ούρανοΰ τό χρώμα δα-
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νεισθέντες έν ικεσία άρρήτω πρός τά μι
κρά προσβλέπουσιν εικονίσματα. 

Καθηλοΰται έ ευγενής οδοιπόρος, διτου 
ευρέθη, καί πλήρης θαυμασμού καί γοη
τείας, μηχανικώς πως, ώσεί δύναμίς τις 
άγνωστΰς ώθει αυτόν, τάς χείρας ώς έν 
προσευχή συνδέει καί άφωνος τήν πρό 
αύτοΰ καταμαγεύουσαν ατενίζει εικόνα. 

Αγνοε ί άν πραγματικότης είναι ή 
δνειρον, 

Καί ιδού. Τό έρημοκκλησάκι άρμο 
νιας πληρούται καί μέχρι τοΰ οδοιπόρου 
γλυκύτατοι καταφθάνουσι στόνοι : . 

— « Ά γ ι έ μου, δέξου δέησι βγαλμέ 
νη άπ ' τά βάθη τής ψυχής μου, δέξου 
δέησι θερμή καί χάρισε μου τήν μόνη 
μου ελπίδα, τήν μόν,) μου χαρά. Τάμμα 
σοΰ κάνω νά γυρίση τοΰ Ρέννου μου τό 
καράβι. Όλονυκτίς θά παρακαλώ γονα
τιστή εμπρός Σου, νά μή μάφήσης νά 
χαθώ. Τόν Ρέννο μου νάράξης καί μόνον 
αυτόν είς τό λιμάνι τής ζωής μου. Κι ' 
άν ίσως καί ή χάρι Σου μεγαλουργήσω, 
λαμπάδα σαν τό μπόϊ του ατή χάρι Σου 
θάνάψω. Στά κύματα Ά γ ι έ μου παλεύω 
τής απελπισίας, θά μέ λυπηθής, θά μέ 
σώσης » 

Εγείρεται ή παρθένος ή άγνή καί 
τώρα ώς τόσοι μικροί αδάμαντες τά δά
κρυα τών γλυκύτατων της ρέουσιν ύφθαλ-
μ ώ ν είναι γλυκύτεροι τώρα - τό άγιον τοΰ 
σταυροΰ ποιεί σημεΐον καί βραδύτατα 
πρός τήν θύραν πλησιάζει - στρέφεται καί 
πάλιν καί διά σταυροΰ καί δακρύων άπο 
χαιρετά τό αγαπημένο της έρηαοκκλήσι. 
Ό οδοιπόρος διά ταχείας κινήσεως δπι-
σθεν τής υψηλής κρύπτεται πεύκης, πο 
θών νά μή ταράξη τάς Εεράς τής παρ
θένου στιγμάς. 

Εξέρχεται ή παρθένος καί πέριξ άτε-
νίξουσα ψιθυρίζει ώς έν προσευχή : 

«Τό ώραϊον ουρανέ χρώμα μ' ευχα
ριστεί μόνον, δταν τούς Οφθαλμούς του 
αναπολώ. 

Τό μυρωμένο αέρι μέ ζωογονεί, διότι 
νομίζω, πώς αισθάνομαι τήν άναπνοήν 
του. 

Τήν μεγαλοπρέπειαν τής Φύσεως 

θαυμάζω, μόνον διότι τήν παρομοιάζω μέ 
τήν μεγαλοπρεπή ψυχήν του. 

Ουδέν γλυκύτερον τής άναμνήσεως ε
κείνου. Ζώ, διότι ζή .» 

Κλαίει δ δδοιπόρ·ς καί τά δάκρυα 
του ώς θυμίαμα πρδς τήν λατρείαν προσ
φέρονται τής παρθένου. Βραδύποροΰσα 
μετ ' ολίγον κατέρχεται ή κόρη τοΰ μι
κροΰ λόφου. 

Ό οδοιπόρος τότε μόνον έπιφαίνεται 
καί πλήρη άλγους άφίνει φωνήν : «Δΐ' 
έμέ κανείς. Κόσμε τιποτένιε ! » καί φεύ
γει καί είς τά σκότη εξαφανίζεται τής 
νυκτός. 

Ε ι κ ώ ν β ' . 

Δωμάτιόν μικρόν παρά τό παράθυρον 
αύτοΰ τό πρίς τόν ίναντι μικρόν βλέπον 
λόφον, νέος τις καθήμενος ήσυχον, ώς 
πνοήν βρέφους κοιμωμένου, άφίνει άσμα 
είτα δέ λέγει : 

«Ναί, πρός Σέ τόν Άγ ιον τών πτω
χών, τόν είς πτωχικόν έρημοκκλήσι τήν 
Παναγίαν Σου κλείσαντα Εικόνα, προς 
σέ τόν προστάτην τών πονούντων Ά γ ι έ 
μου Νικόλαε δέομαι. 

Φέρε άρωγόν τήν πάνσεπτόν Σου 
χείρα καί όδήγησόν με έξω τοΰ χέρσου 
τούτου άγροΰ, δπου άκανθαι σκληραί τών 
γυμνών μου ποδών τό αίμα ροφώσαι, 
μικροΰ δείν καί τήν άθλίαν μου νά ρο-
φήσωσι ζωήν. Όδήγησόν με μακράν τοΰ 
άγροΰ τούτου είς πεδίον έν φ τής δάφνης 
καί τής μυρσίνης τό άρωμα μετά τών 
ρόδων καί ίων καί κρίνων θέλει ένοΰσθαι 
τήν εύωδίαν. Έλθέ Ά γ ι ε αρωγός καί 
δώρησόν μοι στιγμάς ευτυχίας - πρό πολ· 
λοΰ ήδει τό μειδίαμα τά χείλη μου κατέ-
λειψε καί μόνον πικρίας καί άπογοητεύ-
σεως στόνοι έξ αυτών εξέρχονται. Έκεΐ , 
είς τόν άνθίζοντα λειμώνα θέλω οδήγηση 
τότε καί έγώ έκεί\ην. 

Λόφε μου μικρέ - ποσάκις τά βήματα 
της έπί σοΰ έφερε ; ποσάκις έπί σοΰ άνε· 
παύθη, ποσάκις ή άρωματώδ»,ς έκ τών 
θύμων σου αύρα δέν έθώπευσε τήν κό-
μην αυτής τήν ξανθήν ! Λόφε μου πονώ, 
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χαίρε καί διά ευώδους σου αύρας γλυκύν 
πέμψον καί προς έκείνην χαιρετισμόν. 

Ε ϊ κ ώ ν Γ ' . 
— «Πυρέασει, μοΰ ε ίπον πονεΐ καί 

είναι μόνος, κατάμονος, άνευ τής παρα-
μικράς βοηθείας, άνευ τοΰ ελαχίστου συν
τρόφου, θεέ μου, διατί ; διατί τόσον δι' 
ημάς ό βίος "σκληρός ; Είς έγκλημα^έρ-
ρίφθημεν ; Ναί Δημιουργέ μου, ναί, άν 
έγκλημα είναι ή αγνή λατρεία, άγνή 
ώς τά κρίνα τοΰ"άγροΰ, τά οποία Σύ 
έδημιούργησας » 

Τιύς ανωτέρω λόγους μονολογούσα 
προφέρει ή κόρη, έν μικρφ, άπερρίτω 
κεκλεισμένη δωματίφ- μετ' ολίγον δμως 
έν ταραχή ενδύεται καί διά πέπλου κα
λύπτουσα τήν ώραίαν κεφαλήν της, πλη 
σιάζει τήν θύραν έτοιμη νά έξέλθη. 

— θ ά υπάγω —μονολογεί. Ά λ λ ά δέν 
προχωρεί· κάτι τήν καθηλώνει έκεΐ, πρδ 
τής θύρας • σκέψεις άλγειναί φαίνονται 
σκιάζουσαι τό δροσερόν της πρόσωπον 
όργήν ήδη απεικονίζουν; [ τ ά ' άλλοτε άγά-
πην μόνον καί αγνότητα απεικονίζονται 
βλέμματα αυτής" σφίγγει τάς πυγμάς 
καί έκσπώσα είς όργήν, πόνου άφίνει 
κραυγή ν : «Κόσμε τιποτένιε πώς νά υ 
πάγω .» . 

Καί επιστρέφει είς τδ δωμάτιόν καί 
τδν"'πέπλον έπί τής παρθενικής της ρί
πτουσα κλίνης έπί τής ιδίας καί αυτή 
ρίπτεται θρήνους άφίνουσα σπαρακτικούς. 

Ε ί κ ώ ν Λ ' . 
Ώχρδς καί τρέμων έπί τής πτωνικής 

του ό Ρέννος κατάκειται κλίνης πόνοι 
τοΰ σώματος μετά πόνων τής ψυχής ένού-
μενοι κυριεύουσιν αυτόν άλλά πόσον δρι
μύτεροι οί πόνοι τής ψυχής ! 

Γαλήνιον τώρα τδ βλέμμα του καί 
γλυκύ τδ μειδίαμα έ π ί ^ τ ώ ν πικρών του 
έπανθεΐ^χειλέων διατί; τδ βλέμμα τδ έν 
τω κενψ τοΰ δωματίου πλανώμενον έπί 
προσφιλεατάτης'_έπεσεν εικόνος, εικόνος 
λατρευτής, ανακαλούσης είς τήν μνήμην 
γλυκυτάτας στιγμάς, περιπαθείς λόγους 
όνειρα τερπνά. 

Καί ευτυχής τώρα ' τά βλέφαρα κλείει 
καί είς Οπνον παραδίδεται γλυκύν. 

Ε ί χ ώ ν Ε ' . 

Καταιγίς φοβερά· άνεμος σφοδρός τά 
μικρά οικήματα τοΰ χωρίου νά κατάρ
ριψη απειλεί* ή βροντή μακρόθεν ακούε
ται έντδς τών μελανών νεφών κυλιομένη 
καί μετ' ολίγον δγκοι ύδατος καί χάλαζα 
καί ψΰχος δριμύ. Οί πάντες έκρύβησαν 
νεκρική ή σιγή βασιλεύει καί περίφοβα 
τά πτηνά πετώσι ζητοΰντα καταφύγιον. 

Καί μόνη ή κόρη παρά τδ παρά-
θυρόν της ιστάμενη, μειδιώσα ψιθυρίζει : 

«Φύσα κακέ άνεμε, θραΰσε τά πάν
τα, κρήμνιο-ε καλύβας, σκόρπισε δριμύ τδ 
ψΰχος καί τάς ψυχάς τών πτηνών νέ
ρωνε έκ φόβου. Πνίξε θύελλα τά πάντα, 
μόνον έμέ είσθε ανίσχυρος νά βλάψετε. 
Δέν σας φοβούμαι, σας περιφρονώ. 

Είς τήν ίσχύν σου άνεμε, τοΰ έρωτος 
μου προτάσσω τήν ίσχύν, είς τδ δριμύ 
σου ψΰχος, τήν θερμότητα τής λατρείας 
μου,είς τήν άπαισίαν σου βροντήν φωνήν, 
τήν γλυκυτάτην τοϋ Ρέννου μου προ
τάσσω φωνήν. 

Καί ιδού έγώ νικήτρια τών στοιχείων 
τής Φύσεως, δέν πτοούμαι. 

ΤΙ μαίνεσΡε ; τί πρδς έμέ ; ούδένα δ 
λατρεύων φοβείται, ει μή τόν θεόν του. 

Πρδ Αύτοΰ γονατιστή ή ψυχή μου 
δέεται καί έλπίζουσα πολύ, εγείρεται έν 
άφθάστω δυνάμει. Μαίνεσθε, μαίνεσθε, 
κλονίζετε τήν γήν , συντρίβετε τά πάν ια . 

Μόνον τόν ερωτά μου δέν κλονίζετε. 

Ε έ κ ω ν X X ' . 
Πέραν έκεΐ, δπου τό γλαυκόν τοΰ Ι

ονίου κΰμα φ;λεΐ τήν άκτήν, δπου τών 
πορτοκαλεώνων καί λεμονεώνων τό άρωμα 
μέ τήν ζωογόνον τής θαλάσσης ένοΰται 
αύραν, παρά τήν άμμον τής θαλάσσης 
έπί μικροΰ καθήμενος ό Ρέννος, βράχου, 
προσβλέπει έρχομένην νέαν, μικρόν τής 
χειρός κρατούσαν άγγελον. 

— Σέ περιμένω κακιά μου πολύ. 
— Ά π δ τδ σεπτόν τής νήσου έρχο

μαι λείψανον, άπδ τόν Μέγαν αυτής προ-
στάτην γονυκλινής πρδ τής ίεράς Του 
λάρνακος θερμήν ευχαριστίας άφήκα δέη-
σιν, διότι μοί έδώρησε τόν Ρέννον μου. 
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Ύπό τοΰ κ. Φρίξου Άριστέως 

— Λάβε λοιπόν Εμμανουήλ τά φ ώ τ α τοϋίχνρφιοτικοΰ αγώνος και δείξε φ ώ 5 
και πάλιν τΐ) Διακονία μου . , , 

Ό τηλέγραφος άνήγγειλεν ήμΐν τήν 
λυπηράν εί'δησιν τοΰ θανάτου τοΰ διασή · 
μου Γάλλου θεολόγου καί εκκλησιαστικού 
ρήτορος Ύακύνθου Λουαζών, δστις ήχο 
εις τών κορυφαίων παλαιοκαθολικών θεο 
λίγων,είχε δέ αποκτήσει διά τήν μεγάλην 
παιδείαν του, τήν σπανίαν εύγλωττίαν του 
καί τήν έξοχον υπέρ τών φιλελευθέρων χρι
στιανικών ιδεών δράαίν του, παγκδσμιον 
φήμην. Ό πατήρ Υάκινθος δέν ήτο, ά 
γνωστός έν Αθήναις , δι' ών είχε διέλ
θει πρδ τίνων ετών, καί διά τοΰτο ίλ ίγαι 
λέξεις περί αύτοΰ πιστεύομεν δτι θ'άναγνω-
σθώσι μετ'ενδιαφέροντος υπδ τών αναγνω
στών τοΰ Παραρτήματος τών α Α θ η ν ώ ν » . 

* * * 
Ό Υάκινθος Λουαζών προοριζόμενος 

ίνα γίνη κληρικδς έσπούδασε τήν θεολο-
γίαν έν ταΐς καθολικαΐς γαλλικαΐς σχο-
λαΐς, Ιπειτα δέ εισήλθε, είς τδ τάγμα τών 
Καρμηλιτών μοναχών. Άποκτήσας δέ τα
χέως μεγάλην θεολογικήν καί άλλην πο-
λυμάθειαν καί ών έκ φύσεως εύγλωττος, 
ή,οξατο κηρύττων είς τήν ΝοΙγθ Ολιι ιο 
τών Παρισίων νά φημίζηται μεγάλως καί 
νά καταπλήττει πάντας διά τής έκτακτου 
εύφραδίας του. Επειδή δέ τά κηρύγματα 
του δέν ήσαν ξηρά ώς τά συνήθη τών 
ιεροκηρύκων, άλλά έπραγματεύοντο θέ
ματα ενδιαφέροντα καί είς τά ζητήματα 
τής ημέρας αναφερόμενα καί μετά επι
στημονικής εμβρίθειας μάλιστα ασυνήθους, 
εΐλκυον πολύν λόγιον κόσμον. Μεταξύ τών 
ακροατών του, Ιβλεπέ τις καθηγητάς, 

ακαδημαϊκούς, λογίους έν γένει καί δη
μοσιογράφους. Ό Τάκινθος εί'λκυε τοι
ούτον έκλεκτόν κοιν'ν καί διότι ήτο φι
λελευθέρων άρχων καί συνιστά συνδιαλ-
λαγήν τοΰ Χριστιανισμού καί τών νεωτέ
ρων φιλελευθέρων προοδευτικών ιδεών. 
Ήτο δέ κατά τών θρησκευτικών διωγμών 
καί υπέρ τής ελευθέρας έρεύνης, καί 
ήθελεν ή εκκλησία νά μην άπαιτή νά 
είναι κράτος έν κράτει, και νά σέβωνται 
τήν έπιστήμην, διά μόνης τής συζητή
σεως καί ουχί δι' απαγορεύσεων καίδιωγ 
μών αποκρούουσα τάς αντιθέτους ιδέας. 
Είχε λοιπδν τάς ίδέος τάς δποίας κατά 
τώ 1830 είχον υπερασπίσει είς τήν Γαλ-
λίαν δ περίφηιιος Λαμενναίς, ί Μοντα-
λαμβέρτος καί δ Λακορδαΐρος διά τοΰ πε
ριοδικού «Μέλλοντος» [Ιι' Ανθηίι·) τοΰ 
έχοντος σύνθημα «θεδς καί ελευθερία», 
"Εψεγε δέ διά ταΰτα άπδ τοΰ άμβοινος 
πικρότατα τούς οπισθοδρομικούς Γάλλους 
κληρικούς καί μάλιστα τούς Ίησουϊτας, 
οιτινες ήσαν πάντοτε καί είναι οί κυριώ-
τεροι σημαιοφόροι τών αντιδραστικών ι 
δεών καί ακολουθούν ι ε; τήν αρχήν «ή 
όλα ή τίποτε» κατεπολέμησαν πάντοτε 
καί καταπολεμοϋσι πάσαν μεταρρύθμισιν 
καί πάσαν μετακι'νησιν τών θρησκευτικών 
καθεστώτων άααιτουμένην υπδ τής προό
δου τών νεωτέρων χρόνων. Έ εκα τών 
άρχων του τούτων ταχέως περιήλθεν δ Υ 
άκινθος είς σύγκρουσ,ν καί πρδς τούς Καρ-
μηλίτας καί δ ά τοΰτο Ιχωρίσθη άπ ' αύιών 
έξηκολούθει δέ νά κηρύττη καί μετά 
ταΰτα μέ τήν αυτήν πάντοτε εύδοκίμησιν 
καί τήν αυτήν φήμην είς τήν ΝοΙγο Πνιπίθ, 
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' "Οτε μικρόν πρό τοΰ 1870 έμελε-
τάτο υπό τών περί τόν Πάπαν καί μάλι
στα τών Ιησουϊτών ή διά Οικουμενικής 
Συνόδου άναχήρυξις τοΰ αλάνθαστου τοΰ 
Πάπα ώς δόγματος τής καθολικής Ε κ 
κλησίας έ̂νώ έως τότε τδ τοιοΰτο εθεω
ρείτο άπλή γνώμη τινών θεολόγων) μέ 
τόν σκοπόν νά ένισχύσωσι τόν παπισμόν 
έτι περισαότερον, ώστε νά έπιβάλληται 
πανταχοΰ τοΰ καθολικού κόσμου ή θέλη-
σίς του άνευ αντιρρήσεως καί μηδείς νά 
τολμά νά άντιτάσσηται αύτψ καί ούτω 
άντιπράξωαι κατά τών προσβαλλόντων 
τόν παπισμόν έν Ιταλία καί ζητούντων 
τήν κατάργιπσιν μεν τής κοσμικής εξου
σίας τοΰ Πάτα, τήν κατάληψιν δέ τής 
"Ρώμης καί τήν κήρυξιν αυτής ώς πρω
τευούσης τής Ιταλίας καί έν γένει κατά 
τών πανταχοΰ φιλελευθέρων πολιτικών 
καί θεολόγων, έν πάσαις ταϊς καθολικαΐς 
χώραις, δ Υάκινθος μετά άλλων προο
δευτικών γάλλων κληρικών, τοΰ Μισχώ, 
τοΰ Γρατρΰ καί τοΰ Δου-τανλοΰ άπέτρε-
πον επιμόνως άπδ τής άτοπου ταύτης ι
δέας, ήτις τείνουσα ν ' αποθέωση τόν Πά
παν θά συνεπλήρου τόν παπικόν δεσποτι-
σμόν έν τώ καθολική εκκλησία καί θά 
ήγειρε θύελλαν διαμαρτυριών όλων τών 
ανεπτυγμένων τάξεων τοΰ καθολικοΰ κό
σμου καί ήθελεν αναστατώσει τήν καθο. 
λικήν έκκληπίαν. Τό δόγμα τοΰ αλάν
θαστου, άπεδείκνυον ούτοι, αντιβαίνει εις 
τήν Γραφή ν , είς τήν παράδοσιν καί είς 
τόν ορθόν λόγον, αντιβαίνει είς τήν Γρα
φή ν , ήτις ουδέν λέγει περί Πάπα ά λ α ν . 
θάστου· αντιβαίνει είς τήν παράδοσιν, διότι 
ή ιστορία γνωρίζει πάπας αιρετικούς καί 
οίον τόν Όνώριον, ουχί δέ Πάπας αλάν
θαστους· αντιβαίνει δέ καί είς τόν ορθόν 
λόγον, δστις λέγει δτι δ πεπερασμένος καί 
ατελής άνθρωπος δέν είναι αλάνθαστος. 
Δυστυχώς αί συνεταί καί σοφαί αύται συμ-
βουλαϊ τών πεφωτισμένων τούτων φιλε
λευθέρων καθολικών θεολόγων δέν ηκού
σθησαν. Οί Ίησουϊται είχον πείσει τόν 
Πάπαν Πίον τόν θ ' νά ψηφισθή διά παν
τός τρόπου τοΰτο τό δόγμα καί νά συγ-
κροτηθή διά τοΰτο ή Βατικανή Σύνοδος 

τ ψ ΐ 8 7 0 . Τδ κακόν έγένετο καί πραγ-
ματικώς μετά τήν κήρυξιν τοΰ αλάνθα
στου άνεστατώθη, ώς εκείνοι προέλεγον, 
άπό τοΰ ενός άκρου μέχρι τοΰ άλλου ή 
καθολική εκκλησία. Αί κυβερνήσεις τών 
διαφόρων Κρατών τής Ευρώπης καί Α 
μερικής έταράχθησαν, διότι προέβλεπον 
δτι αί σχέσεις των καί διαπραγματεύσεις 
των πρός τόν άλάνθαστον Πάπαν θά έ-
δυσχεραίνοντο, ή δέ ίσχυρογνωμοσύνη καί 
αί απαιτήσεις τής 'Ρώμης δέν θά είχον 
τοΰ λοιποΰ δρια. Έν Γερμανία οί λόγιοι 
καθολικοί καί φιλελεύθεροι θεολόγοι είς 
συνέδρια συνερχόμενοι διεμαρτύροντο* έν 
Ελβετία, Γαλλία καί άλλαις καθολικαΐς 
χώραις ή κοινή γνώμη έξηγέρθη. 500 
χιλιάδες καθολικών τό άνθος τοΰ καίολι-
κοΰ κόσμου άπεσπάσθησαν τότε άπό τοΰ 
Παπισμοΰ καί απετέλεσαν τάς παλαιοκα-
θολικάς λεγομένας εκκλησίας, αί'τινες ού 
μόνον τδ άλάνθαστον άλλά καί άλλα νεώ
τερα δόγματα τοΰ καθολισμοΰ απέρριψαν, 
απέκρουσαν τάς παπικάς, έπανήλθον οέ 
είς τάς πρώτας έπτά Οίκουμενικάς συνό
δους, τών αρχαίων αιώνων, άς αποδέχον
ται καί οί ορθόδοξοι, είσήγαγον τήν έθνι-
κήν γλώσσαν είς τήν λατρείαν αντί τής 
λατινικής, κατήργησαν τήν άγαμίαν τοΰ 
κλήρου καί έδέ/θησαν μετάληψιν έν τή 
Ευχαριστία υπό τά δύο είδη, δέ διαρρύθμι-
σιν έν γένει τά εκκλησιαστικά πράγματα 
κατά τόν τύπον τής αρχαίας εκκλησίας.Διά 
τοΰτο δέ έζήτησαν καί διά τών Συνεδρίων 
τής Βόννης τώ 1874 καί 1875 τήν 
ένωσιν μετά τών Ανατολικών. 

* * 

* 
Είς τών κορυφαίων τοΰ Παλαιοιαθο-

λικοΰ τούτου κινήματος έν Γαλλία καί τή 
γαλλική Ελβετία, ύπήρξεν δ Υάκινθος, 
δστις μετά τον Μιοχώ ανέλαβε τότε σφο-
δρότατον πόλεμον εναντίον τοΰ αλάνθα
στου παπισμοΰ καί τών Ιησουϊτών τδ ό
ποιον έξηκολούθησε μέχρι τέλους τοΰ βίου 
του. Καί κατ* αρχάς μέν είργάσθη ώς ί-
εροκήρυξ έν τή Παλαιοκαθολική εκκλη
σία τής Γενεύης έπειτα δέ ί'δρυσεν ιδίαν 

'74 
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παλαιοκαθολικήν έκκλησίαν έν Παρισίοις, 
δπου πάλιν τά εύγλωττα κηρύγματα του 
εί'λκυον τό άνθος τής παρισινής κοινωνίας. 
Δέν ήδυνήθη όμως έπί πολύ νά έργασθή 
έν Παρισίοις, διότι ή έκεΐ ενέργεια του 
θεωρηθεΐσα επίφοβος καί επικίνδυνος είς 
τόν καθολικισμόν άπηγορεύθη υπό τοΰ συν
τηρητικού Υπουργείου Β γ ο § Π ο . Τότε ά-
πήλθεν δ Υάκινθος είς 'Αμερικήν καί διά 
τών έλκυστικωτάτων διαλέξεων αύτοΰ με
ταξύ τοΰ καθολικού πληθυσμού τοΰ Νέου 
Κόσμου, συγκροτεί έχει πολλάς παλαιο-
χαθολικάς 'Αμεριχανικάς κοινότητας. Οί 
έκεΐ Παλαιοκαθολικοί ηύξησαν ταχέως είς 
διακοσίας χιλιάδας. Ό Υάκινθος εισήγα
γε πρώτος μετά πολλής τόλμης χα1, απο
φασιστικότητας τάς μεταρρυθμίσεις τάς υπό 
τών παλαιοκαθολικών συνεδρίων άποφκσι-
σθείσας. Μεταξύ τών άλλων αυτός πρώτος 
εισήγαγε τήν γαλλικήν .γλώσσαν είς τήν 
λατρείαν άντϊ τής λατινικής καί τόν γά-
μον τών ιερέων. Τής τελευταίας μάλιστα 
μεταρρυθμίσεως έδωκε πρώτος τό παράδειγ
μα νυμφευθείς εύσεβεστάτην χαί λογίαν 
Αμερικανίδα, ήτις υπήρξε δι' δλου τοΰ 
βίου του άριστος σύντροφος ούτοΰ,άπέθαν 
μετά συζυγικόν ευτυχή βίον τριάκοντα πε
ρίπου ετών, μόλις πρό μικροΰ είς προβεβη-
κυΐαν ήλικίαν έν τή όποια έν τούτοις διέσω-
ζε πάντοτε τήν χάριν καί ευφυία ν , ήτις 
διέκρινεν αυτήν δι* δλου τοΰ βίου της. 

* * * 

Ό Υάκινθος έτίμα μεγάλως τήν ανα
τολική ν έκκλησίαν, (Πρβλ. άρθρου τοΰ έν 
τω ί3ϊ§ο1β τής Μαρτίου 1908 καί έν τή 
Έφημερίδι τής Γενεύης ί,βδ άι-οίΐδ <3θ Γ 
Ιιοηιιηθ τής 2 Ί α ν . 1911) ένόμιζε δέ δτι 
αύτη μόνη διέσωζε ακραιφνή τόν άρχαϊον 
Χριστιανισμόν. Κατά τόν Τάκινθον ή 
ανατολική εκκλησία είναι καθολική άλλά 
φιλελεύθερα εκκλησία, άνευ τών άτοπων 
τής Παπικής, άνευ δηλ. τοΰ παππικοΰ 
δεσποτισμού, άνευ Ιησουϊτών, άνευ Ιεράς 
εξετάσεως (ήτις καί σήμερον υπάρχει, άν 
καί δέν καίει πλέον έπί πυράς, φυλακίζει 
ό'μως, παύει, καταδιώκει καί μυριοτρόπως 

πιέζει τούς κληρικούς) άνευ υπερβολικής 
αύστηράς λογοκρισίας, άνευ τοΰ Ι π Λ θ χ 
άνευ έν γένει τών αντιδραστικών τάσεων 
τής ρωμαϊκής εκκλησίας, ώστε έν τή ανα
τολική εκκλησία άνεύρισκεν ό Υάκινθος 
τόν φιλελεύθερον καθολικισμόν, τόν όπιΐον 
ώνειρεύετο κα! έπόθει. Έφρόνει δέ ότι ίσως 
ήμέραν τινά, επειδή ή ανατολική εκκλη
σία ί'σταται μέση μεταξύ τοΰ καθολικισ
μού καί τοΰ Προτεσταντισμού, καί δέν εχει 
π .χ . ούτε τόν καθολικόν διοικητικόν δε-
σποτισμόν,ούτε τήν προτεσταντική ν διοικη-
τικήν άναρχίαν, ούτε τήν ύπεράγαν πομ
πώδη καθολικήν λατρείαν, ούτε τήν γ υ 
μνότητα τής προτεσταντικής λατρείας,ούτε 
είς τά εξωτερικά έργα δίδει ύπερβολικήν 
σημασίαν, δσην ή καθολική, οδιε μόνην 
τήν πίστιν απαιτεί, ώ; ή προτεσταντική 
ούτε ύπερβολικώς εξαίρει τάς εκκλησία-
στικάς παραδόσεις, διτως πράττουσιν οί κα
θολικοί, δι* ους τό πάν είναι αί διατάξεις 
τών παπών, ούτε εις μόνην τήν Γραφήν 
περιορίζεται ώς πράττει ή διαμαρτυρόμενη 
εκκλησία, θέλει συντελέσει είς τήν Έ ν ω -
σιν δλων τών εκκλησιών τοΰ κόσμου. "Ινα 
γνωρίση δέ κάλλιον τήν έκκλησίαν ημών 
έπισκέφθη τήν 'Ανατολήν καί έγνωρίσθη 
μετά τών Πατριαρχών και τών άλλων κο
ρυφών τής ορθοδόξου ιεραρχίας καί μετά 
τών θεολόγων τής ορθοδόξου εκκλησίας. 
Τω 1901 είχομεν τό ευτύχημα νά ίδωμεν 
αυτόν καί γνωρίαωμεν καί έν Αθήναις 
καί νά άκούσωμεν αυτόν έν τψ Παρνασ-
σψ, δπου έποίησε θαυμάσιας τινάς διαλέ
ξεις περί τοΰ κηρύγματος τοΰ Παύλου έν 
"Αθήναις. Τό λόγιον κοινόν τής Πρωτευ
ούσης ημών, τό σπεΰσαν είς τάς διαλέξεις 
ταύτας, Ιμεινεν αληθώς κατάπληκτον έκ 
τής σπανίας εύγλο)ττί?ς τοΰ 'Γακίνθου.'Ο 
λόγο- του δέν ήιο συνήθης εύγλωττου αν
δρός λόγος· ήτο χείμαρρος ακατάσχετος 
ευφράδειας παρασύρων τελείως τδ άκρο-
ατήριον. Ένόμιζέ τις δτι έβλεπεν ενώπιον 
του καί ήκουεν Ινα τών μεγίστων ρητόρων 
τούς οποίους ή ιστορία αναφέρει. Ή Ε λ 
λάς ένεποίησε τότε είς τόν έξοχον γάλλον 
ιεροκήρυκα μεγάλην έντύπωσιν, ήγάπησβ 
δέ αυτήν, καί πολλάκις έγραφε άπδ Γαλ-
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λίας ,δτ ι , ενδόμυχος πίθος αύιοΰ ήτο νά 
ίδη πάλιν μίαν φοράν τήν ώραίαν Ε λ λ ά 
δα, τάς ωραίας Αθήνας, τδν ώραΐον Παρ 
θενώνα. 

* Η4 

* 

Ό Υάκινθος διά τήν έλευθεροφροσύνην 
αύτοΰ, τήν μεγάλην αύτοΰ θεολογικήν παι
δείαν καί τήν έκτακτσν εύγλωττίαν, δι' 
ήν δικαίως συναριθμήται μετά τών έξοχω • 
τέρων γάλλων εκκλησιαστικών ρητόρων 
τών νεωτέρων χρόνων οίοι. υπήρξαν δ Λα-
κορδαΐρος, ό Φήλιξ, δ Διδών καί άλλοι, 
έτιμάιο μεγάλως κα! μεταξύ τών διαμαρ
τυρομένων έν Γαλλία, διατηρών φιλικωτά-
τας σχέσεις μετά τών κορυφαίων έξ αυτών 
τοΰ Σαβατιέ, τοΰ Μονόδ, τών δυο Ρεβίλλ 
καί τών άλλων. "Εγραφε δέ πολλάκις είς 
τά περιοδικά των καί τάς έκκλησιαατικάς 
εφημερίδας των, τελευταΐον δέ εκλήθη 
διά τοΰτο νά λάβη μέρος είς τδ πρδ ένδς 
Ιτους έν Βερολίνω γενόμενον παγκόσμιον 
Συνέδριον τών φιλελευθέρων διαμαρτυρομέ
νων θεολόγων, είς τδ όποιον ενώπιον 700 
μελών αύτοΰ καί ώμίλησε μέ τήν συνή
θη αύτοΰ εκτακτον εύφράδειαν αν καί π λ η 
σιάζων τδ 85 έτος τής ηλικίας του. Ό 
Υάκινθος έτίμα τούς διαμαρτυρόμενους φι
λελευθέρους θεολόγους διά τάς φιλελευθέ-
ρας αρχάς των, τούτέστι διά τδ άνεξίθρη-
σκον πνεΰμα των, διά τήν έλευθέραν έρευ-
ναν αύχών καί διά τάς αμερόληπτους κρι· 
τικάς αυτών θεολογικά; εργασίας. Έμενεν 
ομως μεθ' δλα ταΰτα καθολικός, διότι δέν 
εύρισκε καί πάντα δρθά παρά τοΐς δια · 
μαρτυρομένοις. Ιδίως απέκρουσε αυτών 
τήν άρνησιν τής ελευθέρας θελήσεως, τδν 
απόλυτον προορισμδν, τήν παραγνώρισιν 
τών αγαθών έργων, ών άνευ δέν έχει καμ-
μίαν άξίαν ή πίστις, τήν γυμνότητα τής 
λατρείας των καί πρδ πάνχων τάς άεννάους 
διαιρέσεις των καί τά αναρίθμητα σχίσματα 
των. Ό Υάκινθος συνεφώνει μετά τών 
διαμαρτυρομένων καθόσον ήτο υπέρ τής 
τελείας θρησκευτικής ανοχής κατά τών 
θρησκευτικών διωγμών, υπέρ ών είναι οί 
φανατικοί καί συντηρητικοί καθολικοί. Διά 
τοΰτο δτε πρό τίνων ετών έγεννήθη έν Γαλ 
λία, παρά τοΐς φανατικοΐς κληρικοίς γάλ-

λοις, /αταφορά σφοδρότατη κατά τών Ιου
δαίων καί κατά τών έν Αλγερία Μωαμε
θανών εγχωρίων, οίτινεϊ είναι γάλλοι πο-
λΐται, συμπσσοΰνται δέ είς 30 περίπου 
εκατομμύρια, έστηλίτευσε πικρότατα τά 
θρησκευτικά ταΰτα μίση κατά τών έτερο-
θρήσκων'ώς άτιμάζοντα τούς χριστιανούς, 
ύποστηρίξας τάς αρχάς τής άνίξιθρησκείας, 
ήτις ~ καί πρδς τδ πνεΰμα τοΰ Ευαγγελίου 
είναι σύμφωνος καί άπαίτησις είναι σήμε
ρον .δλ;υ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. 

Ό Υάκινθος διέπρεψε καί ώς συγγρα
φεύς έκκλησιασχικός, γράψας άπειρίαν δια 
τριβών καί άρθρων είς θεολογικά περιο · 
δικά είς τε τδν εκκληοιαστικδν καί πο-
λιτικόν τύπον. 'Εξέδωκε δέ καί τινα θεο
λογικά Ιργα, τά έξης : Περί της καθο
λικής μεταρρυθμίσεως, Καιά τών Ύπερ-
αλπείων (Παποιών), Ή Κυριακή, Αί 
'Αρχαί της καθολικής μεταρρυθμίσεω:, 
Τις είναι ό Χριστός, Ή θρησκευτική ε-
νωσις, Ή Διαθήκη μου, και λόγους κα! 
άλλα. Καί τά έργα ταΰτα δεικνύουσι τήν 
εύρυτάτην Θεολογικήν μόρφωαιν καί τήν 
σπανίαν αύτοΰ έμβρίθειαν καί κρίσιν. Είναι 
δέ γεγραμμένα τά έργα ταΰτα είς ΰφος 
γραφυρώτατον. Έ γλωσσά του δμοιάζει 
πολύ πρδς τήν τοΰ Λακορδαίρου καί τών 
μεγάλων εκκλησιαστικών ρητόρων τής ε
ποχής τοΰ Λουδοβίκου ΙΛ'. 

* * 
Τοιούτος ΰπήρξεν δ πρδ μικροΰ απο

θανών Υάκινθος. Διά τοΰ θανάτου αύτοΰ 
απώλεσαν οί παλαιοκαθολικοί Ινα τών κυ-
ριωιέρων υπερμάχων τών άρχων τ ω ν ή 
Γαλλία τδν έξοχώτερον έκκλησιαστικδν 
ρήτορα τών ήμερων η μ ώ ν δλος δ Χρι-
στιανικδς κόσμος Ινα τών' μάλλον διάκε-
κριμμένων Χριοτιανών θεολόγων. Αί φι-
λελεύθεραι καί προοδευτι.;αί Χριστιανικαί 
ίδέαι τδν ένθουσιωδέστερον συνήγορον αυ
τ ώ ν ή ελληνική δρθόδοθος εκκλησία τδν 
θερμότερον θαυμαστήν της· καί ή Ελλάς 
Ινα τών ειλικρινέστερων φιλελλήνων έν 
τή Δύσει. 

Έν Αθήναις τή 30 Ιανουαρίου 1912. 
Λ . Α ι ο μ . Ή < Ϊ Λ 4 ς Κ υ ρ ι ά κ ο ς . 
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ΘΑΥΜΑ Αον 

Ή γυμνή αλήθεια της άνορθώσιως, δ Κ. Κοιλέαρχος 

Έ ξ αφορμής τή ; ελαττώσεως τοϋ δα-
σμοΰ τοϋ σακχάρου, καλόν νομίζυμεν νά 
παραθέσωμεν ολίγα τινά περί τή; εξελί
ξεως τή ; βιομηχανία; ταύτης και τών δια
φόρων οικονομικών δυσχερειών τάς οποίας 
συνήντησε και ύπερεπήδησε διά νά φθάση 
εΐ; τό σημερινόν ση μείον τή; αναπτύξεως 
της. 

Πριν άνακαλυφθή τό σάκχαρον έγένε-
το χρήσις τοϋ μέλιτος εις. εύρεΐαν κλίμακα, 
τόσον εύρεΐαν μάλιστα, ώστε νά άμφιβάλ-
λωμεν αν τά γλυκά φαγητά, τά όποια 
παρετίθεντο είς τά τόσον φημιζόμενα 
δείπνα ιών πλουσίων τοϋ μεσαιώνος αστών 
καί τών πατρικίων τής Ρώμης, θά μας 
ήρεσαν καθόλου, ένεκα τή; γεύσεως τοϋ 
μέλιτος ή όπόία τά εχαρακτήριζεν. 

Τό καλαμοσάκχαρον, ή κοινή Ζάχαρι, 
καθώς καί τό ό'νομά του αποκαλύπτει, προ 
έρχεται εκ τοϋ σακχαροκαλάμου, φυομένου 
μόνον εις τά τροπικά κλίματα ή, τουλάχι
στον, τά λίαν μεσημβρινά. Τό σάκχαρον 
κατά πρώτον εγένετο γνωστόν έν Ευρώπη 
υπό Βενετών εμπόρων, οΐτινες τό μετέ-
φερον εκ τή ; Ασίας καί τό διέδοσαν εις 
τήν Εύρώπην. 

Κατά τήν έποχήν δμω; έκείνην περι-
ωρίζοντο εις τό νά άπολαμβάνωσιν εκ τοΰ 
σακχαροκαλάμου μόνον πλούσιόν τι είι, 
σάκχαρον ύγρόν, τό σιρώπιον, τό οποίον 
ΰπό τήν μορφήν αυτήν μετεχειρίσθησαν 
έπί λίαν μακρόν χρόνον. 

Μόνον περί τά 1400 καιωρθώθη νά 

ληφθη εκ του σιρωπίου αΰτοΰ στερεόν 
σάκχαρον. Έ ν α δέ όλόκληρον αιώνα βρα-
δύτερον κατώρθωσαν τήν άποκάθαρσιν,τό 
ραφινάρισμα, τούτου. Προς τούτο διέλυον 
τό σάκχαρον εις τό ύδωρ,τό διάλυμα αυτό 
διηύγαζον μέ λεύκωμα ο>ών ή αϊματο; 
-ό συνεπΰκνωνον διά τής θερμάνσεως καί 
εξατμίσεως καί έπειτα τό έκρυστάλλωνον 
άφίν&νιες τό ύγρόν εν ηρεμία. 

Τό άλμίτοκον, τό ύγρόν δηλ. τό ό
ποιον άπέμενεν μετά τήν άποκρυστάλλω-
σιν τοϋ σακχάρου, περιεΐχεν ακόμη «ρχε-
τήν ποσότητα Ιξ αύτοϋ, άλλά δέν ήδύναντο 
τό κρυσταλλώσωσιν, αν καί εχη εύάρεστον 
γλυκεΐαν γεΰοιν. Τό ύγρόν αυτό καί σή 
μερον ακόμη απομένει έκ τής κρΰσυαλλώ-
σεως τοϋ σακχάρου, πολύ πλέον δμως 
άκάθαρτον, κακή; καί δυσάρεστου γεύσε
ως, γνωστόν υπό τό δνομα μελάσσα καί 
τό χρησιμοποιοϋσιν ή πρό; τροφή ν χοί 
ρων, πρός πα^ασκευήν οινοπνεύματος και 
ποικίλας άλλας χρήσεις διά βερνίκια υπο
δημάτων κτλ.· ή ευγενεστέρα μορφή τήν 
οποίαν λαμβάνει ή μελάσσα ή προερχομέ
νη ε< σακχαροκαλάμου εινε τό ρούμι. 

Ό τ α ν πλέον διά τής άποκαθάρσεο^ς 
απέκτησε τό σάκχαρον τήν προκλητικήν 
του ό'ψιν, ή βιομηχανία αύτοΰ έλαβε με-
γάλην έξάπλωσιν και οπουδήποτε αί κλι
ματολογικά! συνθήκαι τό έπέτρεπον, ή 
καλλιέργεια τοΰ σακχαροκαλάμου άνεπτύ-
χθη μεγάλως. 

Ούιω είς τήν κεντρώαν 'Αμερικήν καί 
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είδικώχερον είς τάς Άνιίλλας δπου εισή
χθη τό σακχαρυκάλαμον περί τό 1506 
ήτοι μολι: παρήλθε δ ε ^ α τ ε ν π ι ε α ι σχεδόν 
από τής άνακαλύψεως τής Αμερική·, ήο-
χισαν νά παράγωσι τόσον μργάλας· ποσό
τητας σακχάρου, κατά τόν δέκατον έκτον 
καί δέκατον έβδομον αιώνα διά τών έξ 
Αφρικής μεταφερομένων σκλάβων, ώστε 
ή καλλιέργεια ήλαττώθη προσωρινώς ή 
καί ανεστάλη εντελώς εις άλλας χώρας καί 
αύτάς ακόμη τάς Άνατολικάς Ινδ ία : , δν 
καί τό κλίμα εξαιρετικώς ηύνόει την καλ
λιεργεί αν ταυ ε ην. 

Τό μεσημβρινώτερον μέρος τής Ευρώ
πης ένθα καλλιεργητή επιμελώς τό σακ-
χαροκάλαμον, εΐνε ή Σικελία, δπου τοΰτο 
εισήχθη ύπό τών νικητών Αράβων, άλλ' 
έξηφανίσθη ή καλλιέργεια αύτη ά φ ' ής 
ηρχισεν ή Αμερικανική ύπερπαρα |·ωγή. 

Τήν σήμερον τό σακχαροκάλαμον σχε
δόν καλλιεργείται πλέον έν Ευρώπη εκτός 
μεσημβρινών τίνων μερών ιής Ισπανίας 
προφυλασσομένων άπό τής οροσειράς 
Σιέρρα —Νεβάδα, καί τίνων μεςών τής 
ΙΙορτογαλλίας. 

Έν έ'ιει 1747 ό έκ Βερολίνου χημικός 
λ Υ η Γ ^ Γ α ί παρετήρησεν δτι τό τεϋτλον 
περιείχε σάκχαρον εντελώς δμοιον προ; 
τό σάκχαρον ιοϋ σακχαροκαλάμου. Ή 
άνακάλυψ ς αΰτη επέφερε κολοσσιαίαν 
μεταβολήν είς τήν εύρωπαϊκήν γεωργίαν, 
ήτις άπέκτησεν ού'τω νέαν καλλιέργειαν 
τήν οποίαν επί λίαν μακρόν χρονικόν διά
στημα έςεμεταλλεύθη επικερδέστατα,άφοϋ 
απέκτησε φυ ;όν άνα.ττυσσόμενον είς δλα 
τά κλίματα καί παρέχον ιό αυτό προϊόν τό 
όποιον παρεΐχεν έτερον τοιούτον, απαιτούν 
•θερμοκρασίαν τών τροπικών μόνον διά ν ' 
«ναπτυχθή. 

Συγγενής τοΰ \\'αι·σ;ύ·ι·αΓ: ό ΑΟΗΗΓΟΙ 
αμέσως επεχείρησε τήν εν μεγάλω έξαγω-
γήν τοΰ σακχάρου εκ τών τεύτλων εΐ; τά 
ΊΝ ΚηιιΙδάοΓί πλησίον τοΰ Βερολίνου κτή
ματα του. 'Απέτυχεν δμως, διότι αί μικραί 
τιμαί τοΰ σακχάρου τών αποικιών, ήμπό-
διζον τήν έπικρεδή έκμετάλλευσίν του.Πο
λιτικά! δμως περιστάσεις ήλλοίωσαν τήν 
«ατάσιασιν ταυ την τών πραγμάτων,Έ εκα 

τοΰ κατά τό 1806 ηπειρωτικού αποκλει
σμού (§πί Ναπολέοντος τοΰ Α') ή αγοραία 
αξία τών αποικιακών προϊόντων, εισαγο
μένων μέχρι τής εποχής εκείνης αποκλει
στικώς σχεδόν ύπό τών Ά γ γ λ ω ν , ύψώθη 
καταπληκιικώς, ή δέ τιμή τοΰ σακχάρου 
Ιφθασε σχεδόν τά 7 φρ. ή λίβρα. Ύ π ό 
τοιαύτας συνθήκας ή έκ τεύτλων παρα
σκευή τοΰ σακχάρου καθίστατο επικερδής 
καί αμέσως ηρχισεν είς μεγάλην κλίμακα, 
εισαχθείσα κα! εις Γαλλίαν κατά τό 1810 
ύπό τοΰ ΟΊιαρΙαΙ. — Μ' δλα ταΰτα μετά 
τήν άρσιν τοΰ αποκλεισμού, τώ 1812 τά 
περισσότερα τών Εύρω ιαϊκών σακχαροποι-
είων δέν ήδυνήθησαν ν ' άντιμετωπίσωσι 
τόν συνα/ωνισμόν πρός τό σάκχαρον τών 
αποικιών κα! έπαυσαν τάς εργασίας των. 

Κατά τήν δ/.ιγόχρονον δμως περίοδον 
ταύτην απεκτήθη πείρα τών κατασκευών 
τοΰ εκ τεύτλων σακχάρου, ώστε νά 
διατηρηθη ή βιομηχανία αύτη απέναντι 
τοΰ συναγωνισμού της, τοΰ εκ σακχαροκα
λάμου οαχιάρου, ένισχύθη δέ σημαντικώς 
δταν τό ιελευταΐον τούτο κριθέν|ώς φο-
ρολογήσιμον κατ* εξοχήν είδος υπέστη 
κατά τήν είς τά Ευρωπαϊκά κράτη είσοδο ν 
του δασμούς τελωνιακούς υπέρογκους. 

Κατά τά άκολουθήσαντα έτη ή βιο
μηχανία τοΰ έκ τεύτλων σακχάρου προή
χθη καταπληκτικώς ά φ ' ής μάλιστα ή επι
στήμη συναδελφωθεΐσα μέ τήν πρακιικήν 
πεΐραν Ιβοηθοΰντο αμοιβαίως, έπραγμα-
τοποίησαν τεραστίαν τελειοποίησα·, τής 
οποίας άμυδράν ϊδέαν παρέχουν οί ακό
λουθοι αριθμοί : 

Διά τήν κατασκευήν 100 χιλιόγραμμα^ 
σακχάρου άπητοΰντο : 
Έν έτει 1836 — 1.800 χιλιόγραμ.τεύτλων 

» 1842---1 600 
, 1857—1.200 » > 
» 1871 — 1.100 
» 1 9 0 0 - 750 » » 

Ό \ν·ΐΓο;·τρΛί κατά τήν έποχήν του 
εΰρεν δτι ή περιεκτικότης τών τεύτλων 
εις σάκχαρον έ'φθανεν τά 6 °/0 περίπου. 
"Εκτοτε δμως διά τής καταλλήλου διαλο
γής τοΰ σπόρου κα! τής χρήσεως τών λι
πασμάτων κατωρθώθη δπως ή περιεκιικό-
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της ούτών φθάση τά 14 κα! 16 "ΙΑ καιά 
μέσον δρον, εις τινας δέ περιπτώσεις μέ
χρι: 20 °/„ δπως έν Σικελία, δπου ή βιο
μηχανία αύτη ήρχισε τώ 1899, εν Ελλάδι 
δέ ε ί ; τά εν Θεσσαλία κτήματα τοΰ κ. Γ. 
Χρ. Ζωγράφου συνέπεσεν ε ΐ ; τινας περι
πτώσεις νά εύρωμεν ημείς περιεκτικότητα 
21 °/ 0 ' άπεδόκαμεν δμως χύν καταπληκτι-
κόν αυτόν αριθμόν είς μερικήν έξάτμισιν 
τοΰ ύδατος τοΰ τεύτλου λόγω τής καιά τό 
ετος εκείνο έπικρατησάσης μεγίστης ξηρα
σίας. 

Ή διάδοσις τής βιομηχανίας ταύτης 
τής κατ ' εξοχήν πλουτοπαραγωγοϋ κατά 
τό αυτό Ιχος κατέκτησε τήν Ίσπανίαν 
συγχρόνως δέ καί αυτήν τήν Λιγυπτον, 
ένθα εφαρμόζεται έκ παραλλήλου μέ τήν 
καλλιέργειαν τοΰ ζακχαροκαλάμου·τοιαύτην 
δέ άνάπτυξιν έ'λαβεν, ώστε ήρχισε πλέον 
ή εκ τεύτλων σακχαροποιΐα νά ύπερφαλαγ-
γίζη τήν έκ σακχαροκαλάμου, δπω; οί 
ακόλουθοι αριθμοί καταδεικνύουσι : 

Παραγωγή εις τοννους 

"Ετος Έκ σάκχαρο- Έκ τεύτλων 
καλάμου 

1840 1.100.000 53.000 
1860 1.51Ο.000 389.ΟΟ0 
1880 1.852.000 1.402.000 
18Ρ0 2.069.000 3.633.000 
1900 2.862.000 5 .575.000 

Σύνολον 

1.150.000 
1.899.000 
3 .254 .000 
5 .702.000 
8.437.000 

Παραγωγή 

Σακχάρου εκ τεύτλων 

έπί °/0

 κ α ι δλης 

παραγωγής 

4 .35 7 0 

20.43 » 
43 .08 » 
63 .70 » 
05.08 » 

Ά π ό τής εποχής αύιής ήρχισε συνα
γωνισμός φοβερός μεταξύ τών ετεροθαλών 
αυτών αδελφών, άγων γιγάντων έκ τοΰ 
οποίου δμως ένικήθη ό πρεσβύτερος, άν 
δέ τήν σήμερον υφίσταται ακόμη τό έκ 
σακχαροκαλάμου σάκχαρον, οφείλεται, (καί 
έδώ υπάρχουν δάκτυλοι) εις δάκτυλον 
τής Αγγλίας τήν οποίαν δμως νομίζω 
δτι έχω καθήκον νά προστατεύσω άπό 
τάς επιθέσεις τών συμπατριωτών μου 
δηλών δτι αύτη "κατ' ονδέν απολύτως συν-
ετέλεσεν εις παϋσιν τών εργασιών τοΰ 
ιδικοϋ μας σακχαροποιείου. 

Περί τούτων καί τής έν Ελλάδι σακ-
χαοοποιΐας θά πραγματευθώμεν άλλοτε. 

Κ Ε Α Ρ Γ Υ Ρ Ι Α Δ Η Χ 
Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ 
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Έγραψα εσχάτως μερικάς ιδέας μου 
σιά τά θβμελιώοιο ζητήματα της σκέψεως 
μας. Φρονώ οτι τά γραφέντα μου έκαμαν 
τήν ιδίαν έντύπωσιν είς όλους τους άνα-
γνωστας των, άν καί βέβαια είς τούς ι 
διαιτέρους κύκλους τών διά διαφόρους λό
γους εναντίων τών ιδεών αυτών εκρίθη
σαν ανάλογα μέ τάς διαθέσεις τών κρι 
τών. Κάθε ενέργεια ειλικρινής φυσικά 
προκύπτει άπο γενικάς αρχάς καί ώρι-
σμένον σύμπλεγμα ιδεών καί ακολουθεί 
ώρισμένην μέθοδον ενεργείας. Τάς γενικάς 
γραμμάς τούτων πρόκειται νά εκθέσω ε
δώ δι ' ολίγων. 

Είναι μία μ.εγάλη επιστημονική καί 
κοινωνική αλήθεια ότι εύκολώτερα καί ά 
ποτελεσματικώτερα εργάζεται κανείς έκεΐ 
όπου ευρίσκει εντελώς άκατέργαστον πρώ
τον ύ?>ικόν, παρά έκεΐ όπου προϋπήρξε 
αία δρασις όχι καθ' όλα ορθή. Διότι είς 
τήν δευτέραν περίπτωσιν εκτός της θετι
κής του δράσεως έχει κανείς ανάγκην 
νά ανάπτυξη προκαταβολικώς μίαν δρκσιν 
άρνητικήν διά νά εξουδετέρωση τήν αντί
ο ρασιν τήν οποίαν παρουσιάζουν είς τήν 
θετικήν δράσίν του τά αποτελέσματα της 
εσφαλμένης δράσεως καί οί φορείς των. 
Αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποιον μέ ά -
σάφειαν εκφράσεως ό μακαρίτης ΚΓΠΟΙ-

ετρομαςε δια τήν μεγάλην μας 
παράδοσιν.Δέν ήθέλησεν ό σοφός Γερμανός 
νά ψέξη τήν παράδοσιν μας καί νά έπαι-

1) Περ,ίληψις έκ τής ομωνύμου διαλέξεως. 

νέση τους λαούς οί όποιοι δέν έχουν μεγά-
λας παραδόσεις, άλλά ηθέλησε νά τονίση 
ότι αί μεγάλαι παραδόσεις απαιτούν καί 
μεγάλα πνεύματα διά νά εφαρμόσουν προ
γράμματα προοδευτικά, χωρίς νά περιπέ
σουν είς λάθη μέ αποτελέσματα δυσκο-
λοθεράπευτα, ενώ οί όλιγωτέρας παρα
δόσεις έχοντες λαοί υπολείπονται μεν είς 
πολλά άλλα ζητήματα, άλλ ' είναι άπηλ-
λαγμένοι άπό τήν φροντίδα αυτήν. 

Δι' αυτήν ακριβώς τήν άλήθειαν θά 
ημπορούσε βέβαια κανείς καί έκ τών προ
τέρων νά ΐσχυρισθή ότι είναι ένδεχό-
μενον νά προηγήθη είς ήμας κάποια ε
σφαλμένη δρασις άλλοτε. Ά λ λ ' ό έκ τών 
προτέρων αυτός ισχυρισμός οφείλει καί έκ 
τών υστέρων νά άναγνωρισθή άπό κάθε 
ειλικρινή παρατηρητήν τών πραγμάτων 
μας καί δέν έχουν διόλου δίκαιον εκείνοι, 
οί όποιοι θέλουν νά είποΰν ότι όχι μόνον 
τώρα όλα είναι έν τάξει, άλλά οτι καί 
είς όλους τούς προηγουμένους αιώνας τοΰ 
βίου τοΰ Έθνους τίποτε έσφαλμένον δέν 
έγινε. Διά νά ενισχύσουν τήν γνώμην των 
οί ισχυριζόμενοι τοΰτο μας φέρουν καί τό 
επιχείρημα ότι θά ήτο ασέβεια νά ίσχυ-
ρισθή τις οτι άπαταται ή ήπατήθη Έ 
θνος όλόκληρον, χωρίς νά άντιλαμβάνων* 
ται όμως ότι κάμνουν εδώ μίαν χονδροει-
δεστάτην σύγχυσιν της ουσίας, ή οποία 
είναι έξέλιξις καί κτήμα Ολου τοΰ "Ε
θνους καί επομένως ορθή, καί τοΰ συστή
ματος της ενεργείας πρός άρμονικήν έξέ-
λιξιν, τό όποιον φυσικά είναι μία προσω
ρινή εκάστοτε διοίκησις τοΰ κτήματος τοϋ 
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"έθνους άπό ώρισμένα πρόσωπα λογίων ή 
επιστημόνων. Τά πρόσωπα αυτά φυσικά 
ήτο πολύ δυνατόν παρά τάς έμ.φύτους δια
θέσεις τοϋ "Εθνους νά έκαμ.κν καί μερικά 
σφάλμ,ατα είς τάς ενεργείας των, άν μά
λιστα συλλογισθή κανείς ότι είς τάς έπο-
χάς όπου έζων δέν ύπηρ^εν ακόμη ή έπ ι -
στημ.η, ή οποία μας έφερε θεωρητικώς είς 
τόν ορθόν δρόμ,ον. 

Δέν παρατηρούν εκείνοι οί όποιοι ισχυ
ρίζονται αυτό τό πραγμ.α ότι περιπίπτουν 
είς μ.ίαν φανεράν άντίφασιν τών σκέψεων 
των πρός τά πρακτικά μας αποτελέσματα. 
Κάθε διαίρεσις πρέπει βέβαια νά έχη τάς 
ρίζας της είς κάποιο προηγούμενο-· κακόν, 
τοΰ οποίου πρέπει νά γίνη καλή διάγνω-
σις διά νά έπέλθη καί ή ταχεία θερα
πεία του. Καί ή διαίρεσις αυτή υπάρχει 
είς ήμας και μάλιστα υπάρχει ύπό τύπον 
πολυμερή. Μία μερικότερα διαίρεσις είναι 
ή επιστημονική, άλλη διαίρεσις είναι 
ή κοινωνική, άλλη ή γλωσσική. Ημπο
ρεί μάλιστα νά ίσχυρισθή κανείς ότι κάθε 
μερικότερα διαίρεσίς μ.ας είναι δ ιπλή. Ε
πιστημονική διαίρεσις διπλή υπάρξει, καί 
ουσιαστική όηλαδή καί τυπική. Ουσια
στική μεν διότι συχνά συμβαίνει ή επι
στημονική μας κίνησις νά μή έχη τίποτε 
κοινόν μέ τήν ζωήν καί τήν πραξιν, τ υ 
πική δέ διότι μερικοί επιστήμονες μας 
συχνά είναι αδύνατον νά ύπαχθοΰν ύπό 
τάς γενικάς αρχάς της επιστήμης. Κοι
νωνική όιαίρεσις διπλή υπάρχει. Διότι έ-
νω ό μ.έν λαός μας κατά τήν σοφήν πα-
ρατηρησιν πολλών ξένων λογίων είναι ά
ριστον πρώτον ύλικόν, ή μορφωμένη μας 
κοινωνία πάσχει κατά μέρος άπό μίαν ά-
σθενικότητα εύκολοπαρατήρητον, ή οποία 
ακριβώς τήν διαιρεί είς δύο στρώματα. 
Γλωσσική διαίρεσις διπλή υπάρχει. Διότι 
καί χάσμα μέγα υπάρχει μεταξύ της ση
μερινής ζωης καί εκείνης άπό τήν οποίαν 
«ντλοΰν τά επιχειρήματα των πολλοί συ-
ζητηταί τοϋ πνευματικοΰ μας ζήτημα 
τος καί εκτός τούτου μεταξύ τών μελε
τητών της σημερινής μ.ας ζωης υπάρχουν 
σοβαραί αντιθέσεις περί τών σχετικών 
Λεπτομερειών, 

"Εχων αυτά τά πράγμ,ατα ύπ ' όψιν 
μου, έπροσπάθησα όταν απεφάσισα νά εκ
θέσω τάς ιδέας μ.ου, νά αντιληφθώ καλά 
τό κακόν άπό τό όποιον προκύπτουν τά 
αντικανονικά μας κ Γ. οτελέσματα. Τό αν
τελήφθην ώς ενκ κυκεώνα, μέσα είς τόν 
όποιον δυσκόλευόμεΟα νά σν'ηυ.ατίσωμ.εν 
όρθήν ίδέαν καί διά τήν ακριβή θέσιν πολ
λών εννοιών καί διά τήν μέθοδον, τήν ο
ποίαν πρέπει νά άκολουθηση αία προο
δευτική ενέργεια. Γενικαί άρ^αί, τύποι 
κενοί, αγώνες κοινωνικοί καί ατομικά συν-
αισθγμ.ατκ συχνά ανακατώνονται Ολα μ.αζί 
είς μίαν μκζαν ή οποία μας ενθυμίζει τό 
άρχαΐον ρητόν «λίθοι τε και πλίνθοι καί 
κέραμος ατάκτως έρριμένα». Άφοΰ έσχη-
μάτισα τήν άντίληψίν μου αυτήν, εύρηκα 
ότι συχνά ήρχιζεν έ'ως τώρα ή ενέργεια 
μας άπό έσφκλμ.ένον σημεΐον καί μέ ένα 
φυλλάδιόν μου Φ ι λ ο λ ο γ ί α - έ κ-
π α ί δ ε υ σ ι ς — κ ο ι ν ω ν ι κ ή 
μ ό ρ φ ω σ ι ς ηθέλησα νά υποδηλώσω 
τον τρόπον άπό τόν όποιον μί τήν διά-
δοσιν ομοίων ιδεών πρέπει νά περιμένω -
μ.εν καί ασφαλή" προοδευτικά αποτελέ
σματα 

Έχομ,εν αντιμέτωπα έπί τοϋ παρόν • 
τος δύο στρώμ,ατα της μορφωμένης κοι
νωνίας μας, ένα προοδευτικόν καί ένα 
αντιδραστικό·/. Τό αντιδραστικό·/ αντιπρο
σωπεύει τό καθεστώς μέ τάς ελλείψεις 
του καί κάθε αντίθετο·/ προσπάθεια-/ τήν 
θεωρεί απλούστατα άναξίαν λόγον. Αί ί · 
δέαι του είναι ολαι έκδηλωμέναι είς τάς 
κοινάς αντιλήψεις καί μοιραία κορυφώ
νονται είς τό γλωσσικό-/ ζήτημα, οπου μο
νομερώς έγίνετο σχεδόν ό άγων έως τώρα. 
"Εχομεν λοιπόν αμέσως ένα μεθοδικάν 
σφάλμα της μέχρι τοΰδε προοδευτική; κ ι 
νήσεως, ή όποια χωρίς νά έχη ακόμη έκ-
δηλωμένας δλας τάς ιδέας της άφή"κε νά 
παρασυρθή είς ένα άνισον καί πρωθύστε-
ρον αγώνα. Καί αμέσως φαίνεται ότι, 
ανεξαρτήτως της επιστημονικής όρθότητος 
τοΰ δημοτικιστικοϋ αγώνος, δέν είναι ορθή 
ή θέσις ότι ή άμεσος γλωσσική μεταρρύθμι-
σις θά έχη ώς άποτέλεσμ,α τήν έπιστημο-
νικήν καί κοινωνικήν μας άναγέννησιν, άλ-

- 781 -



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

λα τουναντίον ορθή είναι ή θέσις δτι ή 
προσπάθεια πρός1 επιστημονικών καί κοι-
νωνικήν άνακα'ινισιν θά οέρν) ώς αποτέ
λεσμα μαζί μέ άλλας καί τήν γλωσσικήν 
μετ-αρρύθμισιν. Δέν αποκλείεται βέβαια ή 
σύγχρονος ενέργεια άπό δλα τά σημεία 
διά νά έπέλθ/) ταχύτερα τό αποτέλεσμα, 
δέν πρέπει δμως νά μας διαφεύγν) ούδ' 
έπί στιγμήν πλέον τό κύριον σημεΐον ττίς 
ενεργείας. Είναι εντελώς άσκοπος άερο-
λογία ή'. συζήτησ-.ς πεοί τοΰ άν ή γραφο-
μένη ή ή δημοτική γλώσσα θά μας φέργι 
είς τήν πρόοδον καί πρέπει νά μετατραπη 
είς συζήτησιν περί τοΰ πώς θά κατορθωθη 
νά συμφωνήσωμεν ώστε άντί διαιρέσεων 
νά έπέλθγ] ένότης ενεργείας, άντί ορέξε
ων νά διοικοΰν αί γενικαί άρχαί, άντί α
συναρτησιών της παιδείας νά πρόκυψη 
σύστημα. Τό γλωσσικόν μας ζήτημα δη
λαδή πρέπει νά τεθνί ώς τελευταΐον μέ
λος σειράς ίόεών άποορεουσών άπό τάς 
γενικάς αρχάς της φιλολογικής επιστή
μης καί^τΫΙς κοινωνιολογίας. 

"Οταν ύποβιβασθνί τοιουτοτρόπως τό 
φλέγον ζήτημα μας είς είδος ενός γένους 
ιδεών, ευρίσκεται αμέσως ό ορθός τύπος 
όλων τών σχετικών συλλογισμών. Ά π ό 
μίαν πλουσιωτάτην παράδοσίν μας άνε-
πτύχθησαν, δπως άνεπτύχθησαν, οί διά
φοροι πνευματικοί κύκλοι τοΰ κοινωνικοΰ 
μας καθεστώτος, ό κύκλος τών κλασσικών 
μελετών, ό κύκλος τών νεωτέρων μελετών, 
ό λογοτεχνικός κύκλος, ό εκπαιδευτικός 
κύκλος κ λ π . κ λ π . Τά μέλη κάθε τοιού 
του κύκλου φυσικά έ'χουν σαφεστέοας αν
τιλήψεις άπό κάθε άλλον διά τόν ίδικόν 
των κύκλον καί συχνά καί μίαν έπικίν-
δυνον προκατάληψιν δι ' αυτόν. 'Όσον ευ
ρύτερα κατορθώσουν νά εξέλθουν άπό τόν 
κύκλον αυτόν καί νά αντιληφθούν καί τούς 
άλλους, τόσον άξιώτερα γίνονται νά ευ-
ρουν ή νά εννοήσουν τήν γενικήν ένωτικήν 
γραμμήν της συγχρόνου αρμονικής καί συ 
στηματικης κινήσεως πρός τήν πρόοδον ό
λων μαζί τών κύκλων. Ή εύρεσις αύτης 
της γενικής ενωτικές γραμμής περιλαμβά
νει καί τό γλωσσικόν ζήτημα. "Εχομεν 
τώρα τό γεγονός της σημερινές δυσαρμο

νίας της πνευματικ,ης μας κινήσεως και 
άντικανονικότητος τώνάποτελεσμάτων της. 
Πρέπει λοιπόν πρό παντός άλλου νά προσ-
εζωμεν μήπως μερικοί απο τους όιοικη-
σαντας ή διοικοΰντας τήν πνευματική·/ 
μας κίνησιν δέν εύρηκαν τήν όρθήν γε
νικήν γραμμήν της προόδου, άλλά έζη-
τησαν νά βιάσουν άλλους κύκλους νά προ
σαρμοσθούν είς εκείνον, μέσα είς τον ο
ποίον περιωρισμένοι έσταθησαν ή στέκον
ται αυτοί, είτε ασυναίσθητα είτε καί συ
νειδητά. Καί πράγματι αυτό τό πράγμα 
συμβαίνει. Το νόσημα μας λοιπόν είναι 
πνευματική τυραννία. Αυτή είναι άναγκη 
νά έξουδετερωθ/ί μέ δράσιν άρνητικήν διά 
νά κατορθωθνί νά έπέλθ·/) ταχύτερον ένό
της πρός έκτεταμένην θετικήν δρασιν. 

Ή πνευματική αυτή τυραννία, έκδη-
λουμένη ώς στασιμότης τοΰ καθεστώτος 
καί άντίδρασις κατά της προόδου καί πα-
ραδενομένη, ώς εί'ποαεν ανωτέρω, τά πάν-

Λ / Β Λ ~ < Υ ι ι Ό 

τα εν τάξει , θεωρεί το ζήτημα της «εΰνι-
κόν» καί ενδιαφέρον δλους τούς Έλληνας 
καί νομίζει ότι ή κοινωνία οφείλει ώς δλον 
νά άντιδράστ) πρός τούς άντιφρονοϋντας 
πρός αυτούς τούς αντιπροσώπους τών ιδεω
δών της. Τό επιχείρημα όμως τοΰτο μό
νον κατά μέρος είναι ορθόν καί περιέχει 
δύο χονδροειδεΐς συγχύσεις. Πρώτον ότι τό 
ενδιαφέρον αυτό τή*; κοινωνίας δέν πρέπει 
έ π ' ούδενί λόγω νά θεωρηται ώς δύναμις 
ή δικαίωμα αύτης νά διοικνί τό ζήτημα 
μέ αναξιοπρεπή οχλοκρατίαν καί δεύτερον 
Οτι τό βάρος τοΰ ζητήματος δέν πρέπει νά 
τίθεται είς τό παρόν, πώς δηλαδή θά ί-
•/ανοποιηθ·/) ή σύγχρονος γενεά καί αί ίδέαι 
της, άλλά πρέπει νά τίθεται είς τό μέλ
λον, πώς δηλαδή θά συμφωνήσουν οί άξιοι 
νά αντιληφθούν τά ζητήματα καί έ'χοντες 
αρμοδιότητα δράσεως διά νά προδοΰν συ
στηματικά είς διαμόρφωσιν της νέας γενεάς 
θέτοντες κατά μέρος τά εμπόδια. Καί έδώ 
δυστυχώς παρεσύρθη κατά μέρος είς άνι-
σον καί πρωθύστερο·/ αγώνα ή προγενε
στέρα προοδευτική κίνησις, πολλά μέλη 
της οποίας ένόμισαν ότι μέ τρόπον ομοιον 
πρός τόν της αντιδράσεως θά έπέλθ·/) βελ-
τ ίωσις . Ή ορθή μέθοδος λοιπόν είναι νά 

- - 3782 — 

ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 

χωρισθούν τά ζητήματα. Ή κοινωνία δέν 
ημπορεί βέβαια νά έχνι άλλην γνώμην άπό 
έκείνην τήν οποίαν λαμβάνει άπό τά ; εγ
καταστάσεις της καί πρός αύτάς οφείλε
ται σεβασμό; άπό Ολους. Κανεί; δμως δεν 
έ'χει τό δικαίωμα νά μεταχειρίζεται την 
γνώμην τ η ; κοινωνίας ώς μέσον όιά νά εν. 
ποδίζη τήν έλευθερίαν της σκέψεως τών 
άλλων, τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλία·/ καί 
τήν άτομικήν ιδιοφυία·/, άπό τάς οποίας 
παντοΰ ©ωτίζεται ή κοινωνία και μεταρ
ρυθμίζεται έπί τό προοδευτικώτερον ή Κοι
νή γνώμη. Καθένας ημπορεί νά δικφωνή-
σν) μέ άλλον, ημπορεί νά ψέξν] τάς γνώμας 
του, ημπορεί νά τάς περιφρόνηση, άλλά 
νά καταδίωξη τόν μή συμφωνούντα μέ αυ
τόν δέν τό κάανει ό άνθρωπος ό έχων την 
στοιχειώδη επιστημονική·/ καί κοινωνικήν 
άγωγήν. 

Πώς συμβαίνει όμως νά μή γίγωνται 
ακόμη αντιληπτά είς τήν κοινωνίαν τά 
ζητήματα τών παραβάσεων τών στοιχειω
δών άρχων ; Αυτό εξηγείται ώς έξη;. 
Καί ό μέτριο; ακόμη παρατηρητή; ημπο
ρεί νά άντιληφθη, ότι έ'ως τώρα ϋπηρςαμεν 
παρά τούς διαρκείς ύμνους ένα; κοινωνικό; 
όογανισμός έν τγ, γενέσει του, όπου τα 
περισσότερα πράγματα διηύθυνε·/ η ατο
μική όρεξις καί βία, χωρίς νά ύπάρχν) ση
μαντική βάσις κατευθυνουσών ίόεών, χω
ρίς νά υπάρχουν ευδιάκριτοι κοινωνικαί τά
ξεις άρχων, χωρίς νά είναι σημαντικώ; α
νεπτυγμένη αύτη ή έννοια τοΰ Κράτους. 
"Οπως όλα έτσι φυσικά καί ή επιστήμη 
μας κατά τό πλείστον δέν ήτο ή γενική 
εκείνη έ'ννοια ή ένώνουσα τά μέλη της υπό 
τάς γενικάς αρχάς είς μίαν δημοκρατία·/ 
τών γραμμάτων, άλλ ' ήτο κατά μεγα 
μέρος επιστήμη ιεραρχίας ατόμων και τα 
περισσότερα πράγματα έδιοικοΰντο μέ φυ
σήματα διαφόρων αναλόγων άνεμων χωρίς 
νά ύπάρχν) ή ναυτική πυξίς. Μέσα είς αυ
τήν τήν κατάστασιν πολλοί έσυνείθισαν 
νά θεωροΰν ώς ορθόν μόνον ό,τι αρέσει είς 
αυτούς καί φυσικά νά προσβάλλουν τό έ'ρ-
γον τών α/,/.ων χωρίς αιτιαν και αΟικω;. 
Αμέσως λοιπόν ώ; στοιχειώδες μέτρον 
προκύπτει ή προσπάθεια πρός άναστηλω-

σιν τών θει/.ελιωδών έννοιώ/ τοΰ Κράτους 
καί της Επιστήμης διά τοΰ κοινωνικού πε
ριορισμού τών παρεκτρεπομένων καί της 
έ π ι σ τ η μ ο ν' κ η ; κ ρ ι τ ι κ η ς. 

Ό κατά τό πλείστον ατομιστικό; αυ
τός χαρακτήρ της μέχρι τοΰδε επιστήμης 
μας φαίνεται καί άπό τήν σοβαρωτέραν 
άπό ολας σύγχυσιν, ή οποία παραδό
ξως δέν έτονίσθη εως τώρα Πολλοί δη
λαδή νομίζουν ότι άτομα ώρισμένα (}<\ 
λύσουν (.') ποονομιακώ; το πνευματικόν ή 
γλωσσικόν μας ζήτημα καί μάλιστα ή 
γνώμη αυτή έγράφη έσχάτω; καί άπό 
Γεραανόν τινα καθηγητή·/. Δεν θά λύσουν 
τά άτομα κανέν ζήτηαα, διότι κατ ' ού 
σίαν τό ζήτημα είναι λυμένο·/ άπό τό 
Έθνος, άλλά μόνον θά διοικήσουν μερι
κοί τόν ορθόν καί ταχύτερον δρόμον διά 
νά έπέλθη ή ένατης τη ; ενεργείας επιστη
μονικώς καί κοινωνικώς. Ή επιστημονική 
ένότης είναι ή έξης. "Εως τώρα ύπη^χεν 
εις τήν Ελληνική·/ φιλολογία·/ μία θεω
ρητική διαίρεσι; διότι μεταξύ τ / ; κλασ
σικές εποχής καί των αποτελεσμάτων της 
σημερινής άφηνετο έ'να κενόν, τό όποιον 
αντιπροσώπευε τήν έςέλιςιν τη ; εθνική; 
αα; ζωη; . Τό θεωρητικό·/ αυτό κενόν έ
φερε τήν διαίρεσιν είς τούς διοικητάς τών 
κοινωνικών αντιλήψεων επιστήμονας, οί 
όποιοι τοιουτοτρόπως έ'γιναν αίτιοι τών 
-κοινωνικών διαιρέσεων. Ό τ α ν πληρωθνί τό 
θεωρητικόν κενόν, θά πληρωθνί βέβαια 
καί τό πρακτικό·/ καί έ'τσι εξηγείται ή 
σπουδαιότης τών περί τήν Ίστορίαν της 
Ελληνικής γλώσσης ερευνών, αί όποϊαι 
θά ενώσουν θεωρητικώς τά διεστώτα καί 
θά φέρουν τήν ενότητα τών επιστημόνων. 
Κοινωνική ένότης θά έπέλθη ώς έξη;. Οί 
έπιστήμονε; οί έ'χοντες τήν έννοιαν της 
Ελληνική; φιλολογίας καί γλώσση; άπό 
τών αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον καί 
φυσικά καί τήν έ'ννοιαν της αληθούς επι
στήμης θά μεταγγίσουν τάς γενικάς γράμ
μα; τούτων είς τήν κοινωνία·/, θά σχημα
τίσουν ένιαίαν τήν Κοινήν γνώμην τοΰ μέλ
λοντος καί θα κινήσουν αυτήν ταχύτερον 
ν.αί ώς αρμονικό·/ σύνολον πλέον είς δοά-
σιν άνευ διαιρέσεων. "Ετσι εξηγείται ή 
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σπουόαιότης της Αντιπροσωπεύσεως τών 
νεωτέρων μελετών είς τό Πανεπιστήμιο·/. 

Ά ν αυτά τά πράγματα έγίνοντο έως 
τωρα, Οά έπεριττευε βεβαίως ή ύπό τύ
πον διαιρέσεως εμφανιζόμενη προοδευτική 
κίνησις ή διά νά μ.εταχειρισΟώ καλύτε'ρον 
τρόπον εκφράσεως Οά έγίνετο αυτή 
ασυναίσθητα, σύμφωνα μέ τάς προόδους 
της επιστήμης. Τά αποτελέσματα μας Ο
μως δεικνύουν ότι δέν έγίνοντο. Έχο-
μεν γενιν.ήν πρακτικήν διαίρεσιν, ένω τά 
αποτελέσματα της αληθούς έπιστήμ,ης εί
ναι ένότης. Έχομεν διαρκείς πολέμους, ε
νώ τό κύριον χαρακτηριστικόν της αλη
θούς επιστήμης είναι ομόνοια καί αγάπη. 
Αυτά δεικνύουν φανερά ότι αί βάσεις τών 
ενεργειών μας είναι άτομιστικαί καί όχι 
συστήμ.ατα ιδεών. Αί γενικαί άρχαί της 
επιστήμης υποφέρουν,διότι ή επιστημονική 
αλήθεια καί ή ελευθερία της σκέψεως συ
χνά εμποδίζονται άπό προφάσεις δήθεν ε
θνικών λόγων, ένω βεβαίως άπό τήν άλή-
θειαν δέν έ'χομ.εν τίποτε \ά φοβώμεθα καί 
ουδεμία άλλη ιδέα ημπορεί νά δικαιολό
γηση τήν παράβασιν τών θεμελιωδών 
άρχων. Αί γενικαί γραμμαί της Κοι
νής γνώμης δέν υπάρχουν ακόμη έν όλη 
τή έκτασει των, άφοΰ λέγονται άκόμ.η δη
μοσία και πιστεύονται οί ίσχυρισμ.οί ότι 
ή δημοτική ημών γλώσσα είναι πτω·/ή 
καί γ„εμ.άτη άπό ξενισμ.ούς, ένω έχει αύτη 
λεξιλογικόν ύλιν.όν πολύ πλουσιώτερον 
τοϋ συγκεντρωμένου εις τόν θησαυρόν τοϋ 
Ερρίκου Στεφάνου καί ί'σως υπερβαίνοντα 
τό έν έκατομμύριον, έλαχίστας δέ επιδρά
σεις έν συγκρίσει πρός άλλας νεωτέρας 
γλωσσάς ύπεστη έκ ξένων γλωσσών διά 
τόν φύσει συντηρητικόν ναρακτηρα της 
Έ λ ληνικης γλώσσης τόν στηριζόμενον είς 
ιστορικούς λόγους. 

Αυτά καί τά όμοια καθιστοϋν ένδε-
δειγμένην τήν καθ' όλα τά σημεία προο-
δευτικήν κίνησιν διά νά έξέλθωμεν άπό 
τό τέλμα όσον τό δυνατόν ταχύτερον καί 
νά παρακολουθήσωμ.εν τάς άλματικάς προ

όδους των άλλων πεπολιτισμ.ένων λαών. 
Είναι όδυνηρόν είς χρόνους όπου άλλου α
ναπτύσσονται συστήματα όλόκ/.ηρα αρχών 
νά τρέπη εδώ είς φυγήν κάθε φιλότιμον 
άνθρωπον ένας κενός όρος «μ. α λ λ ι α-
ρ ό ς» , είς τον όποιον εδόθη έπικινδυνο-
τάτη έκτασις. Είναι άνάρμ,οστον νά τίθεν
ται ώς ασπίδες κενοί τύποι ιδεών διά νά 
νίνωνται όπισθεν αυτών προσβολαί κατά 
τών πολυτιμότατων αγαθών τοΰ ανθρώ
που. Πρέπει νά διδαχθη τάχιστα μέ κά
θε τρόπον ή κοινωνία νά θεωρη τά έ
ξω τών επιστημονικών καί κοινωνικών 
προσόντων τοΰ ατόμου κρίσεις ύπό πρό
σχημα δήθεν ιδεών ώς φενάκην ύποκρύ-
πτουσαν ανόμους ορέζεις τών κοινόντων 
τοίουτρόπως. 

Διερχόμεθα τώρα κατ ' εξοχήν τό 
στάδιον της αρνητικής δράσεως, τό όποιον 
καλώς διοικούμενο·/ δέν Οά άργήση νά μΚς 
φέρη είς τό στάδιον της γενικής θετικής 
δράσεως. Τούτο θά γίνη οταν κατορθωθη 
νά γίνουν οί διοικηταί τών κοινωνικών αν
τιλήψεων φορείς άληθοϋς έπιστήμ.ης, ώς 
μόνον δεσπότην των έχοντες τάς αρχάς 
της επιστήμης των καί ώς μόνον οπλον 
των τήν άπαθη έκθεσιν τών ιδεών των 
καί έτοιμοι όντες νά αναγνωρίσουν αμέσως 
τό τυχόν σφάλμα των καί τό δίκαιον τοΰ 
άλλου, πράγμα άπαραίτητον διά τήν πρό-
οδον καί τήν άμοιβαίαν βοήθειαν προς εύ'-
ρεσιν τοΰ ορθοϋ. Έν μέσω αυτών ό μέλ-
λων ηγέτης της πνευματικής μας κινή
σεως θά είναι ό ιδεώδης άνθρωπος, θ ά 
είναι ό άνθρωπος ό δι' ανθρωπιστικής 
μ,ορφώσεως κατορθώσας νά καταστείλη 
πάσαν όρμήν, ό άνθρωπος ό φιλοσοφικώς 
σχηματίσας τάς όρθοτάτ'ας εννοίας περί 
Επιστήμης, Κράτους καί Έθνους, ό άν

θρωπος ό μέ παντοψίαν μορφώσας σύστημα 
προόδου της πνευματικής κινήσεως τοΰ 
"Εθνους, τό όποιον νά δύναται νά άνα-
γνωρισθή είς γενικόν κύκλον χωρίς κινδύ
νους διαιρέσεων καί αντιδράσεων. 

Α θ α ν ά σ ι ο ς Χ . . Μ π ο ό τ ο υ ρ α ς . 
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Συχνά γίνεται πολύς λόγος εν τώ ή-
μετέρω τύπω περί ζητήματα σπουδαία, 
οίον ή κ α τ α γ ω γ ή κ α ι ή φ ύ 
σ ι ς τ ο ΰ ά ν θ ρ ώ π ο υ , οί δέ εν
διαφερόμενοι σχεδόν πάντοτε αρέσκονται 
είς τήν χρήσιν διδαγμάτων τών υλικών ε
πιστημών. Επειδή δέ κοινή άξίωσις είναι, 
ϊνα οί αρμόδιοι εκάστοτε γνωματεύωσιν, 
έθεώρησα φρόνιμον νά πραγματευθώ τό 
ζήτημα τοΰτο, συνοπτικούς, έπί τή βάσει 
τών πορισμάτων τών υλικών επιστημών 
κατά τούς τελευταίους χρόνους. 

Π ρ ο σ η μ ε ί ω σ ε ς . Ύλικάς έπιστή'ΐας 
καλοΰμεν τάς ονομαζόμενος «φυσικάς». 
Ή ανάγκη απαιτεί τήν κυριολεξίαν, διό α 
καί τό διανοεϊσβαι καί τό χαίρειν καί ή 
βούλησις κ. τ. τ., καίτοι εί \αι έπ' ίσης 
φυσικά φαινόμενα, δμως ταύτα εξετάζον
ται χωριστά. 'Τλικαί δέ έπισιήμαι καλούν
ται αί έξετάζουσαι τήν ΰλην καί τάς δυ
νάμεις αυτής. 

Πρός επίλυσιν τοΰ προβλήματος πρου 
ιάθησαν 

Α ο ν ) Ή α υ τ ό μ α τ ο ς γένεσ ις 
( § ρ ο ι ι ί α ι ι β α ) 

Ή ύπόθεσις αύτη διεγράφη πρό πολ
λού άπό τάς δέλτους τής Επιστήμης (άπό 
ϊοϋ 1860) διά τοϋ έργου τοΰ Εοιιίδ 
Ρ&ϋΙθίΐΓ (γάλλου χημικοΰ, 1822 — 1895), 
άποδείξαντος τό άσύστατον αυτής. Επο
μένως πάσα εμμονή εις τήν συζήτησιν 
ενδιαφέρει τούς ποιητάς (Ροθδίθ). 

β ο ν ) Ή χ η μ ι κ ή κ α τ α σ κ ε υ ή 
τ ή ς ζ ώ σ η ς ΰ λ η ς . 

Παρά τήν ά'ρνησιν τής φύσεως, δπως 
υποστήριξη τήν αύτόματον γένεσιν, άνα-
χωροϋντές τίνες εκ τής υποθέσεως, δτι ή 

ζωή είναι φαινομενον, προερχομενον 
απλώς έκ χημικής τίνος διατάξεως ώρι-
σμένης τών υλικών ατόμων έν τω μορίω, 
έφαντάσθησαν, δτι προαγόμενης τής χη
μείας έν τω μέλλοντι καί καθισταμένης 
δυνατής τής έν τψ χημικω έργαστηρίω 

-.κατασκευής τών λευκωμάτων, ύποτεθέντων 
ώς φορέων τής ζωής, θά κατορθωθη ή 
πειραματική άπόδειξις, τρόπον τινά, τής 
αύιομάτου γενέσεως, ά φ ' οΰ αϊ υλαι, εξ 
ών θά έχη παρασκευασθή τό λεύκωμα θά 
ήναι ε'ιλημμέναι εκ τοΰ ανόργανου (αψύ
χου) κόσμου. Έπελθοΰσα δμως ή τελευ
ταία δεκαετηρις έστέρησε πάσης ελπίδος 
επιτυχίας τήν έν λόγω ύπόθεσιν, ά φ ' ου 
οί επιστήμονες έδωκαν προσοχήν εις τό 
δτι, ζών πρωτόπλασμα αδύνατον νά ερευ-
•» ηΟϊί χημικώς. 

Ή χημική έρευνα ύλης παρουσια-
ζούσης ζωήν είναι ολως απρόσιτος εις 
ημάς. Ή ύλη αύτη δέν δύναται νά ύπο-
βληθη εις χήμικήν βάσανον, διότι ευθύς 
ώς πειραθώμεν τοΰτο, αύτη θνήσκει α
μέσως ύπό τήν έπήρειαν τών φυσικών 
και χημικών δυνάμεων, ών απαραιτήτως 
γίνεται χρήσις έν ταΐς άναλύσεσι (θερμό-
τη:, αντιδραστήρια κ. τ . τ . ) ' τά δέ λευκώ
ματα, άτινα,καί μόνον,κατά τά είρημένα, 
δύνανται νά είναι άντικείμενον τής έρεύ-
νης τιμών, είναι ουχί ή (καταχρηστικώς 
ειπείν) ζώσα ύλη, ήτοι ό φορεύς τής ζωής, 
άλλά σχετικώς ά'μεσα προϊόντα άποσυνθέ-
σεως τοΰ (ζώντος) πρωτοπλάσματος, γεν
νώμενα άμα τω θανάτφ (θανατογενή). 
Έρευνώντες λοιπόν χημικώς λεύκωμα, ε-
ρευνώμεν νεκράν ίίλην. Τά δ ' εντεύθεν 
πορίσματα περί τής μηχανικής και χημι
κής συστάσεως τής έρευνηθείσης ύλης ου
δόλως ένδιαφέρουσιν ημάς, άλλο τι ζη-
τοϋντας (διότι θά άναφέρωνται ουχί εις 
τήν σύνταξιν τοΰ μορίου τοΰ ζώντος όρ-
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γανισμοϋ. άλλά πτώματος).—Άπορον δέ 
είναι πώς τοΰτο έγένετο κάν θέμα συ 
ζητήσεως παρά τ'ισι, καθ ' δσον ή αποδο
χή τοϋ λευκώματος ώς φορέως της ζωής 
αντίκειται αύτη ταΰτη τή υποθέσει τής 
ζωής ώς χημικοΟ φαινομένου. 

Διότι, έάν ή ζωή ή ναι τό προϊόν ώ-
ρισμένων χημικών συνθηκών (άγνωστων 
ήμΐν). ώρισμένης χημικής κατασκευής καί 
συνθέσειος τής ύλης, ό θάνατος θά ήναι 
βεβαίως αποτέλεσμα τής διασπάσεως 
(ήτοι καταστροφή) τής ώρισμένης ταύτης 
χημικής συντάξεως ι ώ ν ατόμων έν τψ 
μορίφ, εξ ής υποτίθεται δτι προκύπτει ή 
ζωή· ήτοι αποτέλεσμα είτε μετασχηματι-
σμοΰ (ισομέρεια), είτε άποσυνθέσεως τής 
ζώσης ύλης. 

"Ωστε καί έπί τοΰ κεφαλαίου τούτου 
ή έλπίς τών φυσιοδιφών τούτων έναυά-
γησεν, ά φ ' ού τών λευκωμάτων ούτε ό 
χημικός συντακτικός τϋπος ( ι ο π ι ι π Ι θ ό"θ 
δίπιο.ΙιΐΓθ) είναι εύκολον νά εύρεθή, αλλ* 
ούτε και ευρεθείς είναι κατά τι χρήσιμος, 
διότι δέν είναι ό ζητούμενος. 

Τής αυτομάτου γενέσεως απορριφθεί
σης, καί πάσης όδοΰ πρός ζήτησιν τής αρ
χής τών ενόργανων δντων άποκλεισθείσης 
εσαεί, έζητήθησαν τουλάχιστον οί άμεσοι 
πρόγοιοι τοΰ ανθρώπου, ήτοι 

Γ ο ν ) Ή Ε ξ έ λ ι ξ ε ς . 

Πολλοί νομίζουσιν, δτι αί ύλιχαί έπι-
στήμαι κατέχουσι δεδομένα άνυπολογίσιου 
αξίας, εξ ών δηλοΰται, δτι τά ενόργανα 
δντα παρήχθησαν τά μεν έκ τών δέ, έκ 
τών ατελέστερων τά τελειότερα, καί καθε
ξής. Οί τοιοϋτοι πρέπει νά μάθωσιν, δτι 
καί ενταύθα συμβαίνει τι παρόμοιον προς 
δ,τι συνέβαινε πρό τίνων ετών εν Παρι
σίοις καί άλλαχοϋ έξ αφορμής τών συμ
βολιστών κληθέντων (δ^ηιβοΐίδίοδ), οϊτι-
ι ες ήσαν μέλη ποιητικοϋ τίνος συλλόγου, 
και ών ό διδάσκαλος" ΜίΐΙΙίίΓηΐθ συνιστά 
αϋτοϊς νά έκφράζωνται πομπωδώς, άναδι-
φώντες παλαιά λεξικά και άνασύρονιες 
γλωσσικάς αρχαιότητας, ών ή ερμηνεία νά 
μή η ναι ευχερής, άλλά συμβολική, γριφώ-

δης. Τήν μέθοδον ταύτην συνίστα ώς τήν 
μάλλον έπιτηδείαν, ίνα τοις προσπορίση 
ύπόληψιν σοφών. Καί ήπατώντο οί αφε
λείς. Τό άστεΐον ταΰτο συμβαίνει καί 
έδώ. "Ίνα λοιπόν μή φαντάζονται τίνες 
πλείονα τών πραγματικών, ας εξετάσωμεν 
αυτό τοΰτο τό θέμα. 

Γνωστόν, δτι ή ΰπόθεσιςτοΰ Ό 3 Γ \ ν π ι 
δέχεται τήν γένεσιν τών ζώων διά μετα
βολής τών χαρακτήρων αυτών έν τή παρ-
όδψ μεγίστου χρόνου. Κατ' αρχάς υπήρ
ξαν τέσσαρα ή πέντε εϊδη, έξ ών τά 
λοιπά. 

Ή ΰπόθεσις αΰτη ζητεί ύποστήριξιν 
κυρίως παρά τή Γεωλογία καί τή Βιολο
γία (εμβρυολογία). Διό θά εξετάσωμεν 
τά δυο ταΰτα βάθρα ώς πρός τήν άσφά-
λειαν αυτών, ίνα μορφώσωμεν γνώμην 
περί τής έπ ' αυτών στηριζομένης θεω
ρίας τής εξελίξεως. 

Πρός τοΰτο παςαπέμπομεν εις συγ
γράμματα πρόχειρα και εύεξέλεγκτα. Καί 
πρώτον ή Γεωλογία. 

•Ο πρό τίνος αποθανών Κ. Μητσό" 
πουλος έν σελ. 2 7 9 — 2 9 2 ιδίως, τοΰ Β ' -
τόμου τής Γεωλογίας αύτοΰ (1890) προ
σπαθεί νά στήριξη τήν θεωρίαν τοΰ ΌίΐΓ-
ννιη, προσάγων τάς, κατ' αυτόν, γεωλο-
γικάς αποδείξεις (απολιθώματα), προλέ-
γων έν σελ. 284. « Ά ν ή θεωρία τοΰ 
ϋαίΛνΐη ήναι αληθής, κατ' ανάγκην αύ'-
τη πρέπει έν τή Γεωλογία νά εύρίσκη 
τ ή ν μ ε γ ί σ τ η ν αυτής ύποστή
ριξιν». Ά λ λ ' ϊνα μή πάντα ασκόπως διε-
ξερχώμεθα, άρκούμεθα νά εϊπωμεν, δτι 
έκ τής διεξαγωγής τοΰ ζητήματος δηλοΰ
ται πάν άλλο, ή τό βάσιμα» τής υποθέ
σεως. 

Καί έν γένει, έν φ ό καθηγητής ού
τος έδέχετο μέχρις έσχατων τάς ιδέας ταύ
τας καί έδίδασκκν ούτας άξιωμαιικώς πρός 
πίσαν, έν τή αναπτύξει τή παρ'αύτοΰ γι
νομένη άπεδεικνύονιο άνάξιαι πίστεως. 

Σημειωτέον δέ οτι σπουδαίας ενστά
σεις επιμελώς άπέκρυπτεν, ώς τ ό α
μ ε τ ά β λ η τ ο ν τ ώ ν ε ι δ ώ ν , 
περί οΰ γριφωδώ; μόνον λέγει έν σελ. 
2 9 1 , δτι «ό Οαην ϊ ι ι δέχεται διηνεκή τών 
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ειδών σχυμόν, συνήθως μετά φαινομε
νικής τών οργανισμών οπισθοδρομήσεως», 
έννοών τήν μη γονιμότητα τών νόθων 
καί τόν άταβπμόν. 

Τοιαύίη εστίν η ένιύ.τωκς έκ τής με
λέτης βιβλίων ειδικών, φίλα φρονούντων 
τή εξελίξει. 

Ή δ' έν τώ έξω:ά Γ ω τής γή : φλοιω 
διαδοχική τών απολιθωμάτων δ.άταξις 
μαρτυρεί άπλώ: τήν χρονολογικήν σειράν, 
ήν ήκολούθησεν ή φύσις έν τή δημιουρ
γία τών διαφόρων οργανισμών, καί ότι ό 
άνθρωπος χρονικώς είναι τό έσχατον τών 
δημιουργημάτων, έν ω περί τής μεταβο 
λής τών ειδών δυνάμει τής υποτιθεμένη; 
φυσικής επιλογή; έν τφ υπέρ υπάρξεως ά· 
γώνι έλλείπουσιν αποδείξεις. Έ ξ εκατόν· 
τάδος χιλιάδων ζωικών είδών, τών άπαν-
τώντων είτε έπί τής σφ ιίρας έν ζωή, είτε 
ώ ; όρυ.-'.τά (απολιθώματα), ουδέν δύναται 
νά προταθή ώς μειάβασις άτό ενός ε ί ; 
έ'τερον. "Ινα δέκατανοηθή τ>ΰτ>, γενέσθω 
γνωστόν, ότι καί μεταξύ μορφών φαινο 
μενικώ; συγγενέστατων, οίον κυνός καί 
λύκου, ίππου καί ίππαρίου (ευρεθέντος έν 
Πικερμίψ) ή Επιστήμη δέν αναγνωρίζει 
μεταβατική ν τινα μορφήν. Αί μεταβάσεις 
είναι επαρκώς απότομοι, ώσιε νά μή 
συγχωρήται υπόνοια μεταμορφισμοΰ^ΐΜΐΐδ 
ί θ Γ Π ΐ ί δ Π ΐ θ ) . Τοσούτον αυστηρά είναι ή 
συγκριτική ανατομική. Τούτων ένεκεν, 
καί λόγω τή; καταπληκτικής ποικιλία; τών 
μορφών, ήτις είναι ακατανόητος κατά 
τήν συνήθη ύπόθεσιν, ήναγκάσ&ησαν καί 
οί ύποστηρικταί αύτη; νά άναγνωρίσωσι 
πλείονα αρχικά είδη (τουλάχιστον πένιε) , 
διάφορα προς άλληλα, άντί ενός μόνου 
κυττάρου, ίνα οπωσδήποτε πιθαναλογηθή 
ή θεωρία. "Ωσιε τό άμετάβλητον τών ε ί 
δών καί ή έ'λλειψις διαμέσων είναι δύο 
ογκόλιθοι, έφ* ών προσκόπτει ή θεωρία 
αύτη. 

Έλθωμεν ήδη εις τήν ύποστήριξιν, 
ήν δύναται νά έχη ή τοιαύτη ύπόθεσις 
τής καταγωγή; έν τή Βιολογία 

Ό Εγπ81 ΗαοοΙίΘΐ ένόμισεν, δτι με-
γάλην ύποστήριξιν προσφέρει είς τήν ύπό
θεσιν τοΰ ϋί ΐΓ\νϊη έν τφ βιογονικώ α υ 

τού νόμω, δν απεκάλεσε «βε, ιέλιον». Έ -
σα δέ βιογονικύ; νόμο; τό έξη; : Ό 
Η λ θ ο Ι ϊ θ Ι εΐπεν. « Ή όνιογονία είναι βρα
χεία έπανάληψις τής φυλογονίας» (βιογο 
νικός νόμος), οπερ σημαίνει, δτι αί αλ
ληλοδιάδοχοι μορφα'ι, ας υποδύεται τό έμ-
βρυον δντος τινός άπό τής πρώτης αυτού 
καταβολής (άπό τοΰ ιυαρ ου) μέχρι τής 
τελειώσεως αυτού (παρά τω άνθρώπω έπί 
Ιννεάμηνον) είναι έπανάληψις βραχεία (ά-
νακεφαλαίωσ<ς) τών μορφών τής φυλής, 
είς ήν ανήκει ό οργανισμός ούτος. Εάν 
δηλαδή ό βάτραχος προήλθεν άπό ιχθύος, 
μετασχηματισθέντος έν τή παρόδψ πλείστου 
χρόνου κατά πρώτον ε'ις κερκοφόρον άμφί-
βιον καί είτα εις άκερκον, τό έ'μβρυον 
αύυοϋ κατά τήν γένεσιν τοϋ δντος (τήν 
όντογονίαν) θά προσλάβη κατά πρώτον 
μορφήν ιχθύος, είτα κερκοφόρου αμφι
βίου καί είτα θά μεταβή είς τήν τελι

κή ν αύτοΰ μορφήν, ήτις αντιστοιχεί είς 
τήν φυλήν τών βατράχων (φυλονονία). 
Ό κ. Γ. Σκλαβοΰνος, παρ' ού δανειζό · 
μεθα τό προκείμενον, έν τή Ανατομική 
αύιοΰ (έργω τριτόμφ, ού ό πρώτος τόμος 
εξεδόθη τώ 1906), εί καί έπί τής υποθέ
σεως ταύτης στηριζόμενος συνέθετο τό ε
αυτού βιβλίον, ομολογεί όμω; ότι ούδε-
μίαν πίστιν δίδει ιή αρχή ταύτη, δέχεται 
δ' αυτήν κατά συνΟήκην, ίνα βοηθήται 
είς τήν έξήγησιν π. χ. τών υποτυπωδών 
οργάνων. Συνεχίζει δέ τήν άνάπτυξιν 
τοϋ θέματος ώ; έξης (σελ. 2 καί 3 τοΰ 
Α' τόμου). « Ά λ λ ά πρός τόν βιογονικόν 
τοΰιον νόμον (Σημ. Ν. Σπ. τόν προρρη 
θέντα) ά ν τ ι φ ά σ κ ο υ σ ι π ο λ λ ά 
γ ε γ ο ν ό τ α τής δντογονίας. Ούτω 
π. χ. ενώ συμφωνώ; τω βιογονικώ νόμφ 
τό νευρικόν σύστημα έδει νά διαπλάσση-
ται έσχατον πάντων (Σημ. Ν. Σπ. διότι 
τό νευρικόν σύστημα παρουσιάζεται μόνον 
εις τά ανώτερα τών δντων), έξ εναντίας 
ή καταβολή αύτοΰ τίθεται πρωιαίτατα· 
έν ώ τό έ'νιερον έν τή ζωολογική κλίμακι 
ανοίγεται είς στόμα καί εϊς π_;ωκτόν, κα
τά τήν όνιογονίαν διαπλάσσεται τνφλόν 
καί ε ί ια , προϊούσης τή; διαπλάσεω; δια-
νοίγειαι· έν ω δ πρωκτός είναι εν τών 
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παλαιότατων οργάνων (Σημ.Ν.Σπ.διότι και 
εις αυτά τά πρωτόζωα εισέτι παρατηρεί
ται, τό σφυγμώδες χασμάτων), ή κατα
βολή αύτοΰ κατά τήν όντογονίαν επιβρα
δύνεται . . Τρίτον ή διάπλασις τοΰ πλα-
κοϋντος (Σημ. Ν. Σπ. γινομένη λίαν εγ
καίρως, ενω είναί τι ίδιον μόνον τοΐς άνω-
τέροις θηλαστικοϊς) 

Προϊών ό κ. Σκλαβοΰνος καταλήγει 
λοιπόν εις τόν χαρακτηρισμόν τής υποθέ
σεως ταύτης (τοΰ βιονονικοΰ νόμου), λέ
γων διι « ι σ χ υ ρ ώ ς ε σ ε ί σ θ ή 
σ α ν τ ά θ ε μ έ λ ι α α υ τ ή ς ύπό 
τών έργων τοΰ ΗθΓάννίιτ καί Κ θ ϊ ο θ Ι » 
καί δτι «δ είρημένος νόμος π ο λ λ ά 
τοιαύτα φαινόμενα (οία τά προρρηθέντα) 
αδυνατεί π α ν τ ά π α σ ι νά έρμη-
νεύση, ού ένεκα υ π ό π ο λ λ ώ ν θεω
ρείται ούιος ώς α π λ ή ύ π ό θ ε σ ι ς» . 

Τοιαύτη και ή έκ τής Βιολογίας ά· 
πάντησις έπί τοΰ σπουδαίου τούτου ζη
τήματος, καθ ' ήν ή έμβρυϊ-ιή διάπλασις 
δντος τινός δέν υποστηρίζει τήν έκ κατω 
τέρων ό'ντων παραγωνήν ανωτέρων. 

Επειδή δέ ό λόγος περί «νόμου», κα
λόν είναι νά ύπομνήσωμεν, δτι οί υλικοί 
νόμοι δέν επιδέχονται εξαιρέσεις, άλλως 
θά ήναι π.χ. γραμματικοί κανόνες. Είναι 
δέ τόσον ανεπίδεκτοι εξαιρέσεων οί υλι
κοί νόμοι, ώστε καί αν εν καί μόνον γε
γονός αρνείται τόν ύποτεθέντα ώς νόμον, 
νόμος δέν υπάρχει. Ό νόμος, λόγου χάριν, 
κ α θ ' δν «τά σώματα εν τώ κενω πίπτου· 
σι μετά τής αυτής ταχύτητος» ισχύει 
καί πρέπει νά ϊσχύη απολύτως διά τά 
φαινόμενα τά έχοντα τήν αρχήν έκ τής 
ύλης καί ιής δυνάμεως αυτή:. Άλλως δέν 
πρόκειται περί νόμου. 

Κατά ταΰτα καί ό «θεμέλιος βιογο 
νικβς νόμος», περί ού ώμιλήσαμεν, στερεί
ται φυσικώς τοΰ δικαιώματος τής επαλη
θεύσεως, είναι δέ ούτος συνθήκη, ής γ ί 
νεται χρήσις, καθ ' δν τρόπον καί τοΰ αϊ 
θέρος, δστις έχει προικοδοτηθή διά τών 
μάλλον έναντιουμένων πρός άλλήλας ιδιο
τήτων καί λύει τάς απορίας τών φυσιο
διφών κραδαινόμενος εκάστοτε κατά τήν 

έπιθυμίαν των. 

Καί έάν δμως ήτο δυνατόν νά γίνη 
παραδεκτή ή θεωρία τοΰ ΌαιΛνΐη, τό ζή
τημα τής καταγωγής τής ζωής δέν λύεται, 
αλλ* απλώς μετατοπίζεται. 

"Ωστε εΐτ'οΰτως ε ϊ τ ' άλλως, φθάνομεν 
εις τό αποτέλεσμα δτι ώς πρός τήν κατα-
γωγήν %<Α τήν φύοιν τής ζωής αϊ νλικαι 
Ιπιοτήμαι είναι ανίκανοι ΝΆ φωτίοω-Ά τον 
Άνθρωπον. 

Την άλήθειαν ταύτην συναντά τις έν 
τοΐς έργοις παντός έπιθυμήσαντος νά έγ-
κύψη εις τά ακανθώδη ταΰτα προβλήμα
τα έξ ής όψεως προείπομεν.Οΰτως,ό παρ' 
ήμϊν κ. Διομήδης Παπαβασιλόπουλος (κα
θηγητής τών φυσικών έπιστημών)έν τη με
λέτη αύτοΰ «Σύνθεσις καί διάλυσις τής ζώ
σης ύλης»( ΐ907) έν σελ.30 ποιούμενος λό-
γον περί διαφοράς μεταξύ νεκρών καί ζω-
σών ζωικών μεμβρανών, επιλέγει .«Ή τοι
αύτη εκλεκτική ίδιοφυΐα τών ζώντων κυτ
τάρων καί ή τάσις αυτών πρός άποβολήν 
πάσης βλαπτικής ή άχρηστου ουσίας είναι 
βεβαίως αίνιγμα·, ώς αίνιγμα είναι και δλη 
ή ζωή ανιών, καί δέν έ%ηγεϊται ονδέ 
κατ' ελάχιστον ονιε διά τών νόμων τής 
διαπιδύσεως διά νεκρών ζωικών μεμβρα
νών ονιε δι' ΟΥΔΕΜΊΑΣ άλλης αρχής στη
ριζομένης έπί χημικών ή μηχανικών 
φαινομένων. 

Ή εκλεκτική αύτη τής ζώσης πρωτο-
πλασματικής ύλ»?ς ιδιοφυΐα καί ή τάσις 
αυτής πρός άποβολήν παντός βλαβερού 
καί αχρήστου ανατρέπει άρσην ιας θεωρίας 
τών βιολόγων καί χημικών, οιτινες ΤΆ 
συμπεράσματα, άιινα έξήγαγο,ν εκ τών 
φαινομένων ι·?,ς ΑΝΌΡΓΑΝΟΥ φύσεως καί 
τής νεκράς οργανικής ϋλης ηθέλησαν νά 
έιεκτείνωσι καί έπϊ τής ζώσης καί νά έ-
ξηγήαωαι τήν ζωήν διά μηχχνικών και 
χημικών νόμων.» Ό κ. ΗθΠΠ Ροϊηο&Γθ 
(μαθηματικός, μέλος τή; Άκαδηαίας τών 
Επιστημών) έν τω έργω αύιοΰ « Ή έτ ι -
στήμη καί ή Ύπόθεσις» (1908, σελ. 
258) λέγει. « Έ κ πασών τούτων τών δυ
νατών εξηγήσεων (υποθέσεων), πώς νά 
γίνη εκλογή τις, άφοΰ ή βοήθεια τοΰ 
πειράματος ελλείπει ; Θά έλθη ήμερα 
ίσως, καθ ' ήν οί φνσιοδΐφαι θά παραι-
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τηθώσι τών ζητημάτων τούτων, τών ά -
προσιτών εις τάς πε ραματικάς μεθόδους, 
καί θά έγκαταλίπωσιν αυτά εις τούς μετα
φυσικούς» (!ν τω Κεφ. Όπτική καί Ή 
λεκτρισμός). 

Ό δέ Κ. Μητσόπονλος έν σελ. 2 6 2 — 
266 τοΰ Α' . τόμου τής Γεωλογίας αύτοΰ 
ομοίως ρητώς αναγνωρίζει τήν άδυναμίαν 
ταύτην τής 'Γλικής Επιστήμης. Καί ό κ. 
Ρ. Νικολαΐδης έν ιή «Φυσιολογία τοΰ 
Άνθρωπου» τά αυτά λέγει. Έ ν τω βι-
βλίω μάλιστα τούτω αναγράφονται καί 
πολλαι έκ τών λοιπών αδυναμιών τής μη 
χονιχής καί τής χημείας πρός έρευναν τής 
φύσεως τοΰ άνθρωπου (τόμος Β' σελ. 367 
— 3 6 8 , « Ύ λ η καί Ψυχή», τόμ. Γ' σελ. 
3 6 7 . «Τά ψυχικά φαινόμενα»). Όπου δ ' 
οί βιολόγοι εξέρχονται τών γεγονότων, 
δολιχοδρομούσιν άνά τό άπειρον, τό δ' 
έργον αυτών τιτλοφορείσαι « Κενοοπουδία». 

Τά επτά προβλήματα τοΰ ϋιι—ΒοΪ8 
— Κθ^ιηοηά (γερμ. φυσιολόγου, 1818— 
1896) , άτινα οδιος καί έν ΐδίφ βραδύ-
τερον (1881) έπραγματεύθη ύπό έπιγρα-
φήν «Τά επτά κοσμικά αινίγματα» ( « ϋ ί β 
8ιβΙ)6η Νν'θΙΐΓ&βΙδθΙ»), είναι τόσω σαφώς 
καθωρισμένα, ώστε αξίζει νά γνωσθώσι 
τοΐς πολλοίς, ώς δίδοντα τήν άπάντησιν 
είς τό προτεθέν ζήτημα. 

α') Τίς ή ουσία τής υλης καί τής δυ
νάμεως, β') Πόθεν ή πρώτη κίνησις, γ ' ) . 
Πόθεν ή ζωή, δ') Πόθεν ή σκόπιμος διά-
τάξις έν τώ κόσμφ, ε') Τίς ή άρχή τής 
γλώσσης, ς') Πόθεν ή ελευθέρα θέλησις 
(Η6γθ » γ 5 ϊ Ι γ θ ) καί ζ') Πόθεν ή συνείδη-
σις, ήτοι τό γινώσκειν εαυτόν (άνευ τοΰ 
οποίου ό κόσμος ούδεμίαν άξίαν θά ε'χεν, 
ώς ασυνείδητος, άνους καί αδρανής, καί 
ού ένεκεν δ Κιιάοΐί Γ Ι Ο Ι ζ θ (γερμ. φυσιο-
λόγος καί φιλόσοφος, 1817—1881) τον 
άνθρωπον έκάλεσε «μικρόκοσμον»). 

«Εις ταΰτα ή Επιστήμη, δσον έκ τής 
γνώσεως τής ϋλης καί ιών δυνάμεων αϋ· 
*ήζ, ούδέποιε θά άπανιήΐ]]. Είναι έοαεί 
άλυτα» [Έν τή «περί ι ώ ν ΟΡΊΩΝ τής 
γνώοζωι» διατριβή αύιοϊ'). 

Ταΰτα έφιλοπονήσαμίν χάριν τών θε 
λόντων νά συλλέγωσι γνώσιν τινα άπε-
σταγμένην,ήτοι άπηλλαγμένην ξένων προσ
μίξεων, έπί θεμάτων κοσμολογικών, ί'να 
ούτω προφυλάσσωνται έκ τής άπατης. Είθε 
δέ τό ήμέτερον παράδειγμα νά άκολουθή-
σωσι καί άλ.λοι. 

ΤΊί ιχ. Λ . Χ π η λ ι ώ τ η ς . 
Διδρ τών φνσ. επιστημών 

Χημικός. 



Ί Ι λ ί α Λ . Τ σ ι τ σ έ λ η , Ι τ α λ ο γ ρ ά φ ο ι 
Ι ό ν ι ο ι . Γ ρ α μ μ α τ ο λ ο γ ι κ ό ν σ η 
μ ε ί ω μ α . Έ ν Α θ ή ν α ι ς 1 » 1 « . 
Ά ν α τ ύ π ω σ ι ς έκ τ ο υ Ε θ ν ι κ ο ΰ 
Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ Κ. . Φ . Χ κ ό 
χ ο υ . 1 9 1 » . 

— ο 
Ό ά/άματος ιστοριοδίφης καί λαογρά

φος κ. Ηλίας Τσιτσέλης, δ γνωστότατος 
συντάκτης τών τριτόμων «Κεφαλληνιακών 
Συμμείκτων», ό σθεναρός ερευνητής καί 
δεξιώτατος ερμηνευτής—μοναδικός νΰν έν 
Ελλάδι έν τφ κλάδω αΰτοϋ—τής μεσαιω
νικής καί νεωτέρας Κεφαλληνιακής ιστο
ρίας, άπέσπασεν άπδ τοΰ άδελφοΰ Ί ταλ ι -
κοΟ Παρνασσοΰ τούς Ιονίους εκείνους, οί'-
τιν'ες έγραψαν Ίταλιστί, καί ένέγραψεν 
αυτούς είς τδ Ληξιαρχικδν βιβλίον τής 'Α-
πολλωνείου περιφερείας. Λέν είναι "Ιταλοί 
οί Ιόνιοι οί γράψαντες ίταλιστί - είναι Ιό 
νιοι, είναι Έλληνες· δποος, δέν είναι αλ
λοεθνής ό άλλαχοΰ έν ξένη γλώσση διδα
σκόμενος Σοφοκλής - απλούστατα, κατ ' α
νάγκην, ήλλαξαν τό άίοινον ένδυμα τής 
γλώσσης. 

Ό συντάκτης είναι άξιος μεγίστων χα
ρίτων, διότι άπέδωκε τήν Πατρίδα είς τούς 
έν τή ξένη χειμαζόμενους —έστω καί άν 
ύμνώνται — καί διά τδ δτι άπέδωκε τάς 
πλανωμένας δόξας είς τήν Πατρίδα. 

Κάλλιστον έσται, άν πάντες οί δυνά-
νάμενοι πράξωσι τδ αύτδ δια πάντας τούς 
Ιλληνας λογογράφους, τούς όποιους έξέ-
νισεν ό ήρεμος καί αρμονικός ξενών ξέ
νης γλώσσης, φεύγοντας τήν τότε κατερ-
ρακωμένην ύπό τοϋ αθλίου κατακτητοϋ 
ήμετέραν, άδυνατοΰααν ο5τω νά ζωγρα-
φήση τάς εικόνας, ιδέας των. (Τοΰτο λέγω 
μέ τήν άναγκαίαν έπιφύλαξιν διά τούς 
μή δυνηθέντας νά έκπαιδευθώσιν έν τοΓς 
τής δουλείας χρόνοις έν Ελλάδι , ώς με
γάλοι τινές πεζογράφοι μας τών τότε χρό
νων) . Ά ς άποδοθώσιν είς τόν Έλληνικόν 
ναδν αί ίίκόνες του· είς τούς μετενεγκόν-
τας θά καή επαξίως δ λίβανος. 

Α θ α ν α σ ί ο υ "Χ.. Μ π ο ύ τ ο υ ρ α , Ι 
σ τ ο ρ ι κ ή π ε ρ ι ο δ ε ί α Ε λ λ η ν ι κ ώ ν 
λ έ ξ ε ω ν . "Εκδοσις Χ α ρ α υ γ ή ς 
Λ , έ σ β ο υ έν Μ υ τ ι λ ή ν η 1 0 1 1 . 
Ε ι ς φ ΰ λ λ ο ν . 
Τό σπινθηροβόλον πνεύμα, δπερ κα-

τεσκήνωσεν είς τδ σώμα δπερ άναγνωρί-
ζομεν διά τοΰ διακριτικού σημείου : "Α
θανάσιος Μπούτουρας έγραψε τάς ολίγας 
άλλά σοφωτάτας καί εύφυεστάίας γραμ-
μάς ταύτας τής Ιστορικής περιοδείας τών 
ελληνικών λέςεων, έκλογήν έκ μεγάλης 
συγγραφής αυτού έπί τοΰ θέματος τούτου. 
Μετά τήν Ικδοοιν ταύτης θά γίνη ενταύθα 
ή δέουσα κριτική, νΰν δέ καθήκον νομί-
ζομεν νά μνημονεύσωμεν καί ενταύθα ταύ
της καί νά έπικαλεσθώμεν άμέριστον τήν 
προ:οχήν τών ημετέρων αναγνωστών, οί'-
τινες έν τώ άνά χείρας θά συναντήαωσι 
τήν διατριβήν ταύτην. 

Ό αυτός συντάκτης έν τώ τελευταίω τεύ-
χει (Ιανουαρίου 1912} τοΰ Δελτίου τοΰ 
ΕκπαιδευτικούΌμίλου έδημοσίευσε διατρι
βήν «εν β λ έ μ μ α ε ι ς τ ό ν μ α γ ι κ ό ν θ ά -
λ α μ ο ν τ ώ ν γ λ ω σ σ ι κ ώ ν » . Ή διατριβή 
είναι άξια λόγου πολλοΰ, διότι άπδ υψηλής 
απόψεως εξετάζει ιστορικώς κριτικώς τό 
γλωασικδν ζήτημα, κρίνει τάς διά τδ 
γλωασικόν ζήτημα έρευνας καί εργασίας 
πολλών καί τοΰ Έ κ π . Όμίλου καί κατα
λήγει είς τελικδν συμπέρασμα άληθοΰς 
πατριωτικής εμπνεύσεως δτι δ γλωσσικός 
άγων πρέπει νά γίνηται (άν πρέπει νά 
γίνηται) τηρουμένων πάντοτε τών δρων 
τής δημοσίας τάξεως καί τής κοινωνικής 
ευπρεπείας εκατέρωθεν, διότι δ άγων ούτος 
είναι άγων ιδεολογίας καί ουχί ηθικής κα-
ταπτώσεως καί άλληλοσπαραγμοΰ, καί ά· 
γών άποδεικνύων τήν ύπάρχουσαν ακόμη 
άκμαίαν καί άναγεννωμένην τώρα ζωτι
κότητα τής Ελληνικής φυλής, τής μελ
λούσης πάλιν νά δράση ποτέ, επαξίως 
τής ιστορίας της . 

Διά δέ τούς αντιμαχόμενους λέγει 
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τοΰ άληθοΰς άγνοΰ έπιατήμονος τά ζη 
λευτά ρήματα «άν νικήσουν αί άντιλή 
ψεις τών νεωτεριστών, βεβαίως έ'καστος θά 
τεθή αναλόγως άνευ μνησικακίας είς τήν 
θέσιν του, θά επικράτηση πρόγραμμα δι-
αλλαγής, συστήματος καί επιδιώξεως τών 
ιδεών, πράγμα διά τδ όποιον είναι ανάγκη 
νά διαφωτισθή ή μεγάλη μαζα τών. . . . 
κοινωνικών παραγόντων». 

Ό ευφυής συγγραφεύς δέν αποδεικνύει 
διά τί τάναντία θά πράξωσι (κατ ' αυτόν) 
άν έπικρατήσωσιν οί άμύντορες τής Ε 
θνικής γλώσσης. Τό κάλλιατον διά τόν 
επιστήμονα είναι νά μή έπηρεάζηται κα
θόλου, άλλ ' άμερολήπτως νά κρίνη τά 
πρδ αύτοΰ ζητήματα. Οΰτω θά δδηγηθή 
είς τήν ευθείαν όδόν δ πνευματικός πλά
νης, δστις είτε άπό φύσεως, είτε άπδ μα
θήσεως, δέν είναι Εκανός είς τήν έπίλυσιν 
τών ζωτικωτάτων αυτών ζητημάτων. 

Τ ο υ α ΰ τ ο υ . Σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η ς θ ε ω ρ ί α 
π ε ρ ί τ ώ ν φ ι λ ο λ ο γ ι κ ώ ν μ α ς τ ά 
σ ε ω ν . 'Εν Α θ ή ν α ι ς Τ υ π ο γ ρ α -
φ ε ϊ ο ν τ ή ς β . Α υ λ ή ς Α . . Ι » α φ -
τ ά ν η . 1 9 1 1 σ ε λ . 3 5 » . 

Κατά τάς τελευταίας ημέρας τοΰ πρό 
μικροΰ λήξαντος Ιτους ό ακαταπόνητος 
φιλόλογος κ. Μπούτουρας έξέδωκε τήν 
Στοιχειώδη θεωρίαν του, ήν έγραψεν,ώς έν 
τώ προλόγω λέγει, υπέρ τής νεολαίας 
μας, ήτις ακόμη μανθάνει δτι ή πολιτεία 
καταδιώκει τά άρχαΤα γράμματα, υφ ' ον 
μόνον δρον (κατά τόν συγγραφέα)έννοοΰνται 
ξηραί τίνες καί λυχνίας δζουσαι άσχολίαι 
περί λεξίδια καί κανόνας καί τύπους καί 
κόμ?;ους ρητορικούς. 

Έν τώ κεφαλαίω α ' τοΰ έργου «Γε
νική θεωρία» έν σαφεϊ ιστορική άφηγή-
σει εκτίθεται ή θέσις τών νεωτέρων μελε
τών πρδς τάς κλασσικάς σπουδάς ύπό έπι-
στημονικήν καί πρακτικήν Ιποψιν, καί τί
θεται κάλλιστος ό ορισμός τής εννοίας Φι
λολογία; ορισμός πρό τοΰ όποιου ό τοΰ 
αειμνήστου Βοικχίου δέν δύναται πλέον νά 
έχη θέσιν. Βεβαίως ό ορισμός δέν είναι 
σύντομος καί μονομερής, άλλά καί τδ δ-
ριζόμενον ουδέ σύντομον ουδέ μονομερές 

είναι. Ή δικαιολογία αύτη είναι αδιάσει
στος καί ό ορισμός απαράγραπτος. Εκτε ί 
νεται περαιτέρω είς τόν όρισμόν τής φι
λολογικής επιστήμης καί αποδεικνύει δτι 
ό έν τή Δύσει αναπτυχθείς κλασσικισμδς 
ουδέν άλλο είναι ή πνευματικός περιορι
σμός καί εχθρός τών νεωτέρων ερευνη
τών καί ενεργειών. Μέ την φωτεινήν 
τοΰ άληθοΰς γνωστού τής επιστήμης του 
κρίσιν έκτίθησι καί υποστηρίζει τό ότι αί 
Βυζαντιακαί καί Νεώτεραι φιλολογικαί 
σπουδαί έξήτμισαν τήν πλάνην, τήν γεν-
νήσασαν τήν σύγχυσιν τοΰ ποιου τών 
συγγραμμάτων πρός τήν ζωήν καί έξέλι-
ξιν τοΰ ελληνικού, καί τήν γνώμην δτι τά 
μετά τήν κλασσικήν περίοδον έργα ήσαν 
ανάξια προσοχής· είτα έρχεται είς τό ζ ή 
τημα τής γλώσσης, τδ β' δηλ. αξίωμα 
τοΰ κλασσικισμοΰ, καθ ' δ δηλ. ήτο δια
φθορά δλη ή μετά τήν κλασσικήν περίο
δον έςέλιξις αύτης καί υποστηρίζει τάς 
έαυτοΰ γνώμας δι ' αδρών επιχειρημάτων. 

Έ ν τω β' μέρει, τή ειδική εφαρμογή 
τής θεωρίας, ό κ. Μ π . μέ τήν συνήθη έ-
λευθεροστομίαν καί λεπτοτάτην αύτοΰ κρι-
τικήν έκτίθησι τά τρία στάδια τής εξελί
ξεως τοΰ έπιστήμονος τής χρησιμοθηρίας 
καί ιδία τδ τής αυταπάτης ημών τής 
γλωσσικής. Δυστυχώς, ένταΰθα επανα
λαμβάνονται πράγματα γνωστά έκ τών 
«Προλεγομένων» του καί τινα ανάρμο
στα διά τό β.βλίον καί προσωπικά. Τό αύ
τδ δύναμαι νά έπανζλάβω καί δ ά τό γ ' 
καί τό τελευταΐον μέρος. Έπερίσοευε τε
λείως ώς γνωστόν, νέα έφοδος κ ι τ ά γ η 
ραιών καθηγητών, καί άμυνα κατά θρυλ-
λουμένων φληναφημάτων περί τοΰ συγγρ. 
'Αξιωτάτη πολλής προσοχής έν ι ω μέρει 
τούτω είναι ή ήδυεπής άφήγησις πτρί τής 
πρώτης αρχής τής έξελίξεω^ής φιλοσοφίας. 

Χ ο Ο α ύ τ ο ΰ . Α ν α κ ο ί ν ω σ ε ς π ε ρ ί 
τ ο ΰ π α ρ α σ ι τ ι κ ο ί έ ρ ρ ί ν ο υ . Α 
θ ή ν α ι φ υ λ . /4 , 

Ό κ. Μπούτουρας φαίνεται δτι έπλά-
σθη ί'να δημιουργή καί άναπτύσση νόμους 
καί κανόνας έν τή γενική έλλην.κή γραμ-
γατική. 

— 8791 -



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 

Έκ τής ανακοινώσεως περί τοΰ παρα
σιτικού έρρίνου έν τή ιστορική εξελίξει τής 
έλλ. γλώσσης δέν δύναται νά κριθή δεόν
τως ή σπουδαιότατη εργασία* παρέχεται 
άπλή ίδέα περί αυτής. Λέν πρέπει δμως 
νά παρασιωπηθή ή έμφάνισις τής ανα
κοινώσεως ταύτης διότι καί σπουδαΐον 
ζήτημα έρχεται νά διαλευκάνη καί 
πρέπει νά συσταθή τψ κ. συγγραφεί δτι 
πρέπει νά λάβη ύ π ' ίψιν τήν γλώσ-
σαν ολοκλήρου τοΰ ελληνικού καί νά μή 
στηρίξη τόν έαυτοΰ νόμον είς μονομερή 
παραδείγματα τής Ποντικής Οινόης, τής 
Πάτμου, τοΰ ιδιώματος τών Λαζών, μερών 
τίνων τής Πελοποννήσου. Καί ή έμή πα
τρίς, ·ή Κεφαλληνία, παρέχει άξιόλογον 
συμβολήν τφ ερευνητή καί πάσα άλλη 
χώρα Ελλην ική , άφ' ου κα! έν ταύτη δ-
μιλοΰσιν άνθρωποι ούχι διαφόρου φύσεως 
τών τών μνημονευθεισών χωρών. Τδ αύτδ 
λέγω κα! διά τήν έν τή ανακοινώσει μνημο-
νευομένην διατριβήν περί τοΰ φθόγγου τ α . 

Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ Ι ί ε ρ ί τ ο ΰ μ.ύθο\> τί^ς 
Χ α π φ ο ϋ ς , έν Α θ ή ν α ι ς 1 Ο I ί ί . 
Χ ε λ . 4 . 
Ό κ.Μπ'ούτουρας έν τή συμβολή ταύ

τη είς τήν Μυθολογίαν επιλαμβάνεται τοΰ 
ενδιαφέροντος ζητήματος περί τής Σαπφοΰς 
καί χαριέντως αναιρεί τδ έπικολαπτόμενον 
στίγμα εϊς τήν μνήμην τής μεγάλης ποιή
τριας. Ό μΰθος ούτος, λέγει, είναι πλά 
σμα, διότι ή παράδοσις μαρτυρείται «κ 
Λευκάδος καί Αίγίνης κ. ά. Ώς βάσις τοΰ 
μύθου λέγει δ συγγρ. δτι έχρησίμευσαν οί 
σφοδροί καί άτυχεΤς έρωτες, ους περιγρά
φει δ Ευαγγελιστής τής Αρχαιότητος, δ 
Όμηρος, κα! δτι τδ β' μέρος τής παρα
δόσεως περί τοΰ δυστυχήματος είς τδν ά-
πιστον έραστήν διά τής άπολιθώσεως τοΰ 
πλοίου του, προέκυψεν έκ τών παρομοιώσε

ων καί τών δμοίων μύθων τής αρχαιότητος. 
Διά τής συμβολής ταύτης δ κ. Μπού-

τουρας άποδείκνυται δτι είναι ού μόνον άρι 
στος νεογραμματικός, άλλά καί μάλιστα 
επιτυχώς εργαζόμενος καί είς άλλους κλά
δους τής πολυμερούς επιστήμης του. 

Φ α ί δ ω ν ο ς I . Κ ο υ κ ο υ λ έ . "Παρα
τ η ρ ή σ ε ι ς καί. δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς ε ις τί» 
ΟοΓρπβ. 61ο88ί\ποπιπι Ι,ίΐΐίηοπιιη. 
Άπόσπκσμα τοΰ «Βυζαντινοΰ Περιο
δικού» τοΰ Κρουμβάχερ. Σελ. 388 — 
419.Έν Λειψία παρά ΤοΐώηβΓ 1 9 1 1 . 
Διά τής πραγματείας του ταύτης ό κ. 

συγγραφεύς ασχολείται είς τήν διόρθωσιν 
κα! παλινόρθωσιν τών έν τφ ΟοΓριχβ Οίοδ-
8 3 Γ Ϊ 0 Γ 1 1 Π 1 ΕαιίηοΓπηι τοΰ έν Ίένη Καθη-
γητοΰ χ. Ο Ο Θ Ι Ζ ασαφών χωρίων, μεινάν-
των ούτω έ'νεκα τής φθοράς τής προσγι-
γνομένης ύπδ τής αλλεπαλλήλου τών χει
ρογράφων αντιγραφής, προσέτι δέ καί λέ
ξεων, άς γερμανοί γλωσσολόγοι άπεσκο-
ράκισαν άπό τοΰ θησαυροΰ έ'νεκα αγνοίας 
τής νεοελληνικής γλώσσης. 

Μέ βαθεΐαν καί λεπτεπίλεπτον κρίσιν 
επιβάλλει τήν άπδ τοΰ θησαυροΰ άποβολήν 
λέξεων ανύπαρκτων ή δημιουογίαν άλλων 
κατά τούς γενικούς κανόνας τής ημετέρας 
γραμματικής, ούς δέν έλαβον ύ π ' δψιν οί 
έκδόται τοΰ θησαυροΰ, καί ελέγχει καί 
παράλειψιν λέξεων, αί'τινες δέν έπρεπε νά 
νομιαθώσιν ύπδ τών έκδοτων έκφυλλοφο-
ρητέαι. 

Όφείλομεν μεγίστας χάριτας είς τήν 
τών έκδοτων ώς πρδς τήν νεοελληνικήν 
γλώσααν άμαθίαν, διότι έχορήγησεν ήμΤν 
αΰτη τήν τιμώσαν τήν έλληνικήν κριτι-
κήν διατριβήν ταύτην τοΰ κ. Κουκουλέ, ή
τις παρέχει καί τρανά δείγματα ικανής 
παλαιογραφικής γνώσεως τοΰ συντάκτου. 

Δ Ρ . Ν. ΛΙΒΑΔΑΣ 

3792 — 

Τ Α Θ Α Υ Μ Α Τ Α Τ Η Σ Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ω Σ 

ΘΑΥΜΑ Βον 

— Δέν μέ θυμάσαι, κύριε Λευτεράκη ; Βοήθεια πού μ' έγονάτισεν 

ή άνόρθωσίξ 



Α Ι Ξ Ε Ν Α Ι Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Δ Ε Σ 
[Σχεδιαγράψημα τοΰ κ. Γ. Ροϊλού) 

Ή Γαλλις ηθοποιός Μάρθα Ρενιέ 

Κ Α Τ Α Τ Η Σ Κ Ω Λ Υ Σ 1 Ε Ρ Π Α Σ . 
(Αγγλική γελοιογραφία) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΟΤΗΡΙΙΑΓ 
Ή εναρξις της συνεδριάσεως μέ ανοικτών χό κου- | "Οταν έξαντληθή ή υπομονή τών 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Κ Α Τ Α Β Ε Β Λ Η Μ Ε Ν Ο Ν Δ Ρ Α Χ . 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

Ε Ν 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α ; 
Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι : Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, ΚαΧάμαις, Τριπόλει, Σνρ<ο, Βάλω, Ααρίση, 

Καρδίτσ·η χαϊ 'Αγρινίφ. 
Ε Ν Κ Ρ Η Τ Η : Έν Χανίοις, Ήρακλε'ίφ καί Ρε&ύμνω. 
Ε Ν Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα ίν ΓαΙατόΙ μετά Πρακτο

ρείου έν Σταμπονλ), Άμισω, Πάψρα, Τραπεζοϋντι, Κερααονντι, 
Σμνρνχ, Χίφ, Μερσίνη, 'Αδάνοις, Ίαρσω, θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλα, Ξάν&τ] χαϊ 'Ιωαννίνοι:. 

Ε Ν Α Ι Γ Υ Π Τ Ο : Έν Αλεξάνδρεια, (μετά παραρτήματος έ"; τή συνοικία Μιδάν), Κάίρω 
(μετά παραρτήματος έν τγ) συνοικία: Μουοκύ), ΖαγαζΙκ, Μανσονρσ:, 
ΑΓιτ-Γάμρ, Τάντρ: καί ΜπενΙ-Σονέφ. 

Ε Ν Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο : (Νο 22 Ρ ο π ο ι π ι γ ο Ι ι δ ίπ ίβ ΐ ) , ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ϋο ιη ΐ ιο ί , Μοηοίεβ-
1 ) 6 γ 8 5 1 γ . ι 8 ) . ΕΝ ΑΕΙΗΣ0 (Κύπρου), ΕΝ ΑIΜ Ε ΝI - Β Α ΘΕΟ Σ (Σάμου),ΙΚ ΧΑΡΤΟΥΜ 
* « ί ΕΝ ΑΙΜΕΝΙ-ΙΟΥΔΑΝ (Σουδάν). 

* Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Ν Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ν 

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόβίρος 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
ΕΠ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
ΕΥΣΤ. ΕΥΤΕΝΙΔΗΣ 
Λ. ΖΑΡΊΦΗΣ 
ΙΩΑΝ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ 
Δ. Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, "Ανχιιιρό»ίρο£· 
Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ 
ΕΜΜ. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΛΙΖ 
ΕΜΜ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ 
ΜΑΡΚΉΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
ΜIX. ΣΑΛΒΑΓΟΣ 
ΔΙΟΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Γ ε ν ι κ ό ς Α ι ε ύ Θ υ ν τ ή ς : Ζ Α Φ Ε Ι Ρ Ι Ο Σ Κ. Μ Α Τ Σ Α Σ 
Τηλεγραφική Διεύ&υνοις : " Α Θ Η Ν Α Ί ' Κ Η Ν - Α Τ Η Ε Ν Ο Ο Ι _ Ε 5 . . 

Ή Τ ρ ά ϊ ΐ χ ζ α Α θ η ν ώ ν εκτελεί πασάν τραπεζιτικήν έργασίαν, ήχοι: Προεξ
οφλήσεις εμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών, Προκαταδολάς έπί χρεωγράφων 
καί εμπορευμάτων, Εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, 
συναλλαγματικών, γραμματίων εσωτερικοί! καί εξωτερικού, Εκτελεί χρηματιστικάς έντο-
λάς, 'Εκδίοει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών εν τε 
τώ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ, Ανοίγει τρέχοντας λ)σμοΰς ήγγυημένοους, Δέχεται κα
ταθέσεις χρεωγράφων προς φύλαξιν άντί ελαχίστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει διαμερί
σματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά το κοινόν. 

Ή Τ ρ ά π ε ζ α Α θ η ν ώ ν δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν 
καί είς έπιταγάς (οΗέςιαεδ) έπί το3 εξωτερικοί ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς. 

Αί είς χρυσόν καταθέσεις εινε αποδοτέα: είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπι
ταγάς (οΐιέηαοδ) ομοίως αποδίδονται δι' επιταγών (οΐιέφίοδ) τής Τραπέζης έπί τών έν 
τφ έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ'έξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ιανουαρίου καί άπό τής πρώτης Ιουλίου έκαστου Ιτους. 

Ταμιευτήριον μέ ίδιαιτέραν ίιπηρεσίαν λειτουργεί καθ' έκάστην. 



Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΩΛΟΙ"ΜΕΝΟΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΤΙΜΑΤΑΙ : 

ΗΝ ΤΩ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ,Δ.1». 2 ΕΝ" ΤΩ, ΕΞΛΤΕΡΙΚΩ, ΦΙ». 2 
*Ελ«<τθ«ρον ταχνδρθ(ΐ»κΔν τιλών. 




