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B AVJAEIOV ο  ΜΑΚΕΔΠΝ K AI H ΛΕ2Π0ΙΝΑ 
Τ Ω \ ΠΑΤΡΩΝ ΔΑΝΗ VI2.

A \
Λ » ί£ 'Ν  ετει 850  μ. Χρ. βασιλεύοντος εν Βυζαντίω 
Μιχαήλ του Γ ,  η [Λάλλον του θείου αύτοϋ Καίσαρος 
Βάρδα, (διότι ο βασιλεύ;, ασχολούμενο; ε:; ιπποδρομίας 
καί άλλας όλιγώτερον αθώα; διασκεδάσει;, δέν είχε και
ρόν να φροντίζτ) περι τών κοινών πραγμάτων), άπε7 άλη 
εις Πελοπόννησον, ένεκα δημοσίου υπηρεσία;, έκτακτο; 
της Αυτοκρατορία; απεσταλμένο;, εί; έκτων  Βυζαντινών 
αρχόντων, Θεόφιλος καλούμενο;. II άφιξις ανθρώπου το- 
σουτον επίσημου, ετι δέ καί συγγενοΰ; του βασιλέως, δεν 
ήτο πραγμα σύνηθε;’ διο καί απασα ή πόλι; τών 11α- 
τρών ευ ρ'σκέτο ε!; έκτακτον κίνησιν, καί πληΟο; πολύ 
συνέρρεεν άπο πολλά μέρη διά νά ιδη είσερχόμενον τον 
επίτροπον τη ; Κυβερνησεω;. Εκαστο; έθαύμαζεν οχι τό 
σον τον άρχοντα αύτον, (διότι ο Θεόφιλο; δέν διέπρεπε 
κατά το εξωτερικόν αυτου, έξ εναντία; ητο τοσουτον 
μικρός το ανάστημα, ώστε συνήθως ώνομάζετο ε?; την 
αυλήν Θεοφιλίτση;), οσον την λαμπραν αύτου συνοδείαν. 
Μεταξύ δέ τών άπαρτιζόντων το έπιτελεΐον του άρχον- 
το ; Θεοφίλου άνδρών, διεκρίνετο νέο; τ ι ;  αθλητικού άνα- 
στηματο; καί εύειδη; εί; άκρον, καλούμενο; Βασίλειο;, 
οστις, πολυτελεστάτην καί χρυσοΟφαντον φέρων στο
λήν, έχαλιναγώγει μετά μεγίστη; εύκολία; καί έ'Γτιδε
ξιό τη το; τον άγέρωχον αύτου ίππον, καί εϊλκυε πάντων 
τά  βλέμματα.

Ο Θεόφιλο;, άμα είσελθων εί; Πάτρα;, πριν η άνα- 
παυΟη ε:; τδ έπί τούτω παρασκευασΟέν κατάλυμα, προ- 
ηλασεν ει; την μητρόπολιν τοΰ Αγίου Ανδρέου, διά νά 
προσκύνηση την θαυματουργδν εικόνα του πρωτοκλήτου

τών Αποστόλων, οστις έτιματο άείποτε ώς ιδιαίτερο 
προστάτη; καί φύλαξ τη ; πόλεω; τών Πατρών. Τδν 
Θεόφιλον δεν συνώδευσαν εί; την εκκλησίαν είμη τινές 
τών ακολούθων, οί δέ λοιποί, εν οί; καί δ ΒασΟειος, 
είχε τδ αξίωμα του πρωτο^ράτορος, τουτέ7 ΐν ητο επιτε
τραμμένο; την τών 'ίππων έπι^ασίαν, άπήλθον άμέσως εις 
το ώρισμένον κατάλυμα διά νά προετοιμάσωσι τά κατά 
την αποσκευήν. Μόνον δέ, άφοϋ έτελείωσεν η υπηρεσία 
αυτη, προσηλθε καί ο εύλαβη; Βασίλειο; εί; τδν ναδν διά 
νά άποδώση τδ οφειλόμενον τω Αποστόλω σέβας. Τότε 
συνέβη ενταύθα γεγονδ; περίεργον καί βεβαίως δυσεξηγη- 
τον, ουτινο; την αύΟεντικότητα άφίνομεν εί; την ευσυνει
δησίαν του άφηγουμένου τδ ιστορικόν τοϋτο χρονικού.

Ε ί; τδν ναδν τούτον διέτριβε τδν πλείονα χρόνον μο- 
ναχό; τ ι ;  εί; άκρον ευλαβής, μέγα όνομα έχων είς Πά
τρα; καί καθ ά~ασαν την Πελοπόννησον ώς κατηξιω- 
μένο; προορατικού χαρίσματος, ί) μοναχδς οΟτος, ίδών 
είσελθόντα τδν Θεόφιλον, ουτε έξανέστη, ουτεέπηυχηθη, 
ούτε λέξεώ; τινο; ηξίωσε τδν άνθρωπον, μηδόλως πτοη- 
θεί; ύπδ τή ; περί αύτδν δορυφορία; καί λαμπρότητος* 
ύστερον δέ, εισερχομένου του Βασιλείου, όχι μόνον ύπε- 
ξανέστη ώ; άν ύπεδέχετο άνδρα επίσημον, άλλά καί τδν 
έξ έθους εί; τού; βασιλεΐ; γινόμενον χαιρετισμόν άνεφώ- 
νησεν. 6  νέο; τοϋ Βυζαντινοϋ άρχοντος θεράπων, πε^ι- 
σπώμενο;, ώ ; φαίνεται, ύπδ τη ; εύλαβείας αύτοϋ, δέν 
έπρόσεξεν ε·; την παράδοξον έκείνην δεξίωσιν, άλλά, προ
σκύνησα; την αγίαν εικόνα καί άσπασθεί; την δεξιάν 
τοϋ μοναχοϋ, άπήλθεν εύλαβώ;' τδ πραγμα ομως διε- 
θρυλληθη τά χισ τα  καθ δλην την πόλιν, καί ή διαγωγή 
τοϋ μοναχοϋ έσκανδάλισε, κατά τδ  χρονικόν, όχι τόσον 
τδν Θεόφιλον, οσον την έπίσημον τών Πατρών δέσποιναν 
Δανηλίδα.
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II ττλουσία αυτη ηγεαονί;, 77)ρεύσκτα άπό τινο>ν ετών,
Ί  £*/.£-

καί υποστατικά προσοδοφόρα καί άπειρα βιομηχανικά 
κ α τ α σ τ ή μ α τ α .  Το δε τιμιώτερον του πολλοϋ εκείνου 
πλούτου κόσμημα, το όποιον άπαντε; ot θησαυροί τ?,; 
*'ή; δεν ήδύναντο νά άγοράσωσιν, ητο η καλλονή. Κ αί- 
τοι δέ έπλησίαζεν εί; το τεσσαρακοστόν τή ; ηλικία; 
αυτη; ετο; και ου μόνον υιόν είχεν άλλά και εγγονον,

λευκή; αυτη; χροιά;, ή στιλπνότη; του λειοτάτου καί 
υποκύρτου μετώπου, ή λαμπρό τη ; τών καστανών τη ; 
οφθαλμών, είχον έξέλθει μέχρι τοϋδε νικηφόροι άπο του 
μακροϋ οπωσοϋν προ; τον χρόνον άγώνο;. Π γαπατο όέ 
η Δανηλί; ει; Πάτρα; και ήγαπατο ειλικρινώ;, ούχί οιά 
τον πλούτον αύτή; η την ευγένειαν και ισχύν, άλλά διά 
την χάριν, ή τι;, δωρηθεϊσα άπας υπο τή ; προνοία;, κα- 
θιστα και την ταπεινοτέραν τών γυναικών άκαταμά- 
χητον.

Οτε δέ εφΟασεν ε»; τά ; άκοά; τή ; ήγεμονίόο; τα ύτη ; 
το νέον τή ; ημέρα;, ήπόρησε διά τήν παράδοξον εκείνην 
διαγωγήν του μονάχου, και προσκαλεσαμένη αυτόν, έζή- 
τησε τά ; άποχρώσας διασαφήσεις. Ουτο; δέ τη  άπην
τησεν οτι άπέδωκε τά ; νενομισμένα; τ ιμ ά ; και άνευφη- 
μ ία ; ε:; άνόρα, υπο Κυρίου κεχρισμένον ώ ; μέγαν βασι
λέα των Ρωμαίων και προωρισμένον νά άρςη μετ ου 
πολύ έν Βυζαντίω. Αρά γε ή πρόρρησι; αυτη του μονά
χου παρήγαγεν εί; τήν Δανηλίόα την επιθυμίαν του νά 
γνωρίση έκ του σύνεγγυ; τον Βασίλειον, η είχε θαυμά
σει και αυτή τήν κομψότητα και το κάλλος τοϋ άοχιιπ- 
πο κόμου τοϋ Θεοφίλου, ή μάλλον, οπεο και πιθανώτε-I » 1 k 7 ι
ρον, ή περί τών πολιτικών συμφερόντων πρόνοια ελεγεν 
εί; αυτήν οτι έπρεπε νά οίκειωθη μέ τον μέλλοντα αύ- 
τοκράτορα ; Αλλά τ ί;  δύναται νά έμβατεύση εί; τά  μυ
στήρια τή ; άνθρωπίνη; καρδία;, και μάλιστα τή ; γυ 
ναικεία;, και νά έξηγήση αυτά άποχρώντως;

όπωςδήποτε η Δανηλί; παρηγγειλε τον υιόν αυτή; 
Ιωάννην νά σχετισΟή μέ τον Βασίλειον, καί νά καλέση 
αύτον εί; τήν μεγαλοπρεπή έκείνην κατοικίαν, εν ή 5 
ξένο; ουτο; έΟεωοήΟη μετ ολίγον ώ ; φίλο; καί οικείο;. 
Η Δανηλί; δέν ήδυνατό νά μή θαυμάση το ηρωικόν τοϋ 
νέου τούτου άνάστημα, τήν χάριν τή ; ομιλία; του, την 
καλήν συμπεριφοράν καί τήν εύγένειαν τοϋ φρονήματο;, 
ή τι; προφανώ; έμαρτύρει ότι τύχη δυσμενή; κατεβίβα- 
σεν αύτον εί; τάςιν πολύ ύποδεεστέραν τή ; προγονική; 
εύκλειας. Διότι ο Βασίλειο;, άφηγούμενο; πολλάκις κα
τά  τά ; συχνά; έφεσπερίδα; τά ; μεγάλα; τοϋ οϊκου αύ
τοϋ περιπετεία; καί συμφορά;, έλεγεν ότι πατρόΟεν μέν

τούτου έβασίλευσεν εί; τήν Αρμενίαν, μητρόθεν δέ κατή - 
γετο άπό Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου’ προσέΟετο δέ οτι 
παιδιόθεν υπέστη τά ; δοκιμασία; τή ; τύ χη ;, αίχμαλω - 
τισΟεί; υπό τών Βουλγάρου καί άνατραφεί; εί; τήν δου

λείαν και εί; τήν ζένην γήν, αί δέ συμφοραί τοϋ πολέ
μου είχον καταστρέψει την μικράν κατάστασίν του, καί 
ήνάγκασαν αύτόν νά καταφύγη εί; Κ ωνσταντινούπολή 
και νά  ζητήση πόρον ζωή;, καΟό ήναγκασμέ,ος νά συν- 
τηρή καί δύο άδελφά; ορφανά;.

Η Δανηλί; ηκουε μετά κατανύξεως τήν παράδοξον 
ταύτην τή ; τύ χη ; άδικίαν, κατά τή ; οποία; εύγλώ τ- 
τω ; διεμαρτύροντο τόσα προτερήματα, καί ήγάπησε 
τον νέον εκείνον, περί τοϋ οποίου η προνοητική αυτη φι
λοδοξία δέν είχε χρείαν τοϋ προορατικού πνεύματο; τοϋ 
μοναχοϋ, διά νά καταπεισθη ότι ήν προωρισμένο; δπω ; 
διατρέξη στάδιο ν λαμπρόν εί; τήν βασιλίδα τών π ό 
λεων. Οτε δέ μετά  δύο μήνα; ό Θεόφιλο;, έκτελέσα; τήν 
αποστολήν του, ήτοιμάσΟη νά έπανέλΟη ο’ίκαδε, νόσημά 
τ ι , έπελΟόν εγκαίρως εί; τον εύνοούμενον αύτοϋ ιπποκό
μον, δέν έπέτρεψεν αύτώ νά τόν παρακολούθηση, διό καί 
διέτριψεν ο Βασίλειο; ολόκληρον τόν άκόλουθον χειμώνα
παρα τη εκείνη.

Επελθούση; δμω ; τή;άνοί;εω;,ήσΟάνΟηότι ητο άνάγκη 
νά μεταβή εί; τήν πρωτεύουσαν, οπού εκάλει αύτόν ή 
μυστηριώδη; φο>νή τ ή ; ειμαρμένη;. II δέ Δανηλί; έδωκεν 
εί; αύτόν χρυσόν ικανόν καί άνδράποδα πρό; υπηρεσίαν 
καί άλλα διάφορα δώρα, διακοινώσασα αύτώ περί τάί k i 7 · I
έσχατα τοϋ περιπαθεστάτου εκείνου άποχωρισμοϋ και 
την παράδοξον έκείνην πρόρρησιν, έπιλέγουσα οτι προώ- 
ρισται νά άνυψωθη υπό τή ; θεία; προνοία; εί; αξίωμα 
ύπατον καί παρακαλέσασα νά μή την λησμονήση εν τω 
μέσω τών μεγαλείων, τά  οποία τον περιέμενον. ί >; ενέ
χυρο ν δέ τή ; μνήμη; τα ύ τη ; άπήτησεν επιμόνω; νά συν- 
δεθή διά τοϋ δεσμού τή ; πνευματική; άδελφοτητο; μετά 
τοϋ υιοϋ τη ; ίωάννου, καί ό Βασίλειο; συνήψε τόν δε
σμόν τούτον προΟύμω:, εί καί δυσπιστών εί; τά  ονειοαι ι ·7 7 »
τή ; αγαθή; Δανηλί^ο;.

ρ;.

Δεκαές παρήλθον εκτοτε ετη, καί η τύχη  τοϋ Βασι
λείου ήλλοιώΟη τω όντι Οαυμασίω;. Διά τ ή ; θαυμαστή; 
έπιδεςιότητό; του περί τό δαμάζειν τού; ϊππου; καί τή ; 
άνδρία; του εί; τό μονομαχεϊν προσεκτήσατο τήν ύπόλη- 
ψιν τοϋ βασιλέω;, καί επομένω; προήχθη εί; τόν βαθμόν 
τοϋ άρχικοιτωνίτου τών ανακτόρων. Αλλά κατά δυστυ
χίαν ούδεί; ηδύνατο νά πλησιάση τον Μιχαήλ I7 χωρίς 
νά μεταλάβη τών κακιών αύτοϋ. () βασιλεύ; άπήτησεν 
άπό τον νέον εκείνον φίλον νά συζευχθη μίαν άπό τά : 
παλλακίδα ; του, άναγκάσα; αύτόν νά συναινέση καί εί; 
την άτίμωσιν τή ; ίδ ία ;του  αδελφή;, ή τ ι; ελαβε τήν άτυ- 
χίαν νά ελκύση τήν κτηνώδη εύμένειαν τοϋ Μιχαήλ. 
ΑκολούΟω; αι ερωμέναι τοϋ βασιλέω; παρέστησαν τον
Καίσαρα Βάρδαν ώ ; άνθρωπον επικίνδυνον καί μισητόν, 
ο δέ Βασίλειο;, κατά  παραγγελίαν αύτοϋ τοϋ Μ ιχαήλ 
καί ενώπιον του μάλιστα, φονεύει τόν θειον εκείνον καί 
συνάρχοντα τούτου, καί ανταμείβεται λαβών τόν τίτλον 
τοϋ Λύγούστου καί τοϋ Καίσαρο;. Η τύχη  λοιπόν δέν 
έφαίνετο εξευμενισθείσα πρό; τόν άλλοτε τοσοϋτον πε- 
πτω κότα  άπόγονον τών Αρσακιδών, είμη έπί τω  όρω 
οτι έκαστον αύτή ; δώρημα θέλει έξαγοράζεσθαι δ ι’ ένό; 
κακουργήματα;. Α παντα δέ τα ϋτα  συνεπλήρωσεν ο φό
νο; αύτοϋ τοϋ ολέθριου εύεργέτου του, τοϋ σκληροϋ καί
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κούφου Μ ιχαήλ, οστι; υβρισέ ποτε τόν Βασίλειον δεινώ; 
καί όημοσίω;.

Οτι ο Βασίλειος, ό επικαλούμενο; Μακεδών, νενό- 
μενο; άπαξ έγκοατή; τ ή ; άρχή; καί άναγορευθεί; Λύτο- 
κράτωρ τοϋ Βυζαντίου, άνέδειξεν άρετήν, δικαιοσύνην, 
φρόνησιν καί έπιτηδειότητα, αίτινε; άρκοϋσι βεβαίω; διά 
νά αποπλύνωσι τόν ρύπον άπαντα τών προηγουμέν< 
ανομημάτων, τοϋτο είνε γνωστόν. Αλλά δέν πρόκειτ 
περι τούτου ενταϋθα* οι άναγνώσται ήμών προτιμώσιν 
άναμφιβόλω; νά μάθωσι τ ί άπέγεινεν η ωραία δέσποινα 
Δανηλί;.

6  Βασίλειο; δεν την έλησμόνησεν* αμα στεφθεί;, έκά- 
λεσεν ε:ς τήν Κωνσταντινούπολιν τόν υιόν τη ; Ιωάννην, 
καί άναγορεύσα; αύτόν Πρωτοσπαθάριον, έτίμησεν ώ ς 
φίλον μάλλον ή ω ; θεράποντα αύλικόν. Μετεπέμψατο δέ 
καί την μητέρα αύτοϋ, η; ή ηλικία είχε μέν άποξηράνει

Το πραγματικώτερον λοιπόν άποτέλεσμα όλη; έκεί
νη; τή ; μεταξύ Βασιλείου καί Δανηλίδο; φιλία; υπήρξεν 
ότι, άπασα σχεδόν ή μεγάλη περιουσία τή ; άγαθή; έκεί
νη; καί ολβιωτάτη; ήγεμονίδο; περιήλθε μετά τον θά
νατον αύτή; εί; τον Μακεδονικόν οίκον.

γέρωχον
ο ρον τ ή ;  φιλοδοξία;. Η Δανηλί; εί; τόν άπώ τατον ορί
ζοντα τή ; άχανοϋ; αύτή; φαντασία; διέβλεπε την πορ
φύραν τή ; βασιλίδο;, άνταμείβουσαν δαψιλώ; τήν πάλαι 
πρό; τόν άκατονόμαστον άρχιιπποκόμον εύεργεσίαν’ καί 
το ονειρόν τη ; συνεπληοώθη έν μέρει. Διότι, φθάσασαν 
αύτήν εί; Κωνσταντινούπολιν έν λαμπρα συνοδεία, ο Βα
σίλειο; την υπεόεχθη έν τή  Μαγναύρα, εί; τό μεγαλο-

υπερεκπληοοΊ τήν οφειλομένην εύγνωμοσύνην, άπονείμα; 
εί; αύτήν τό τιμ ιώ τατον τή ; βασιλομήτορο; ονομα. Καί 
αύτή δε άντήμειψε τόν φίλον αυτή; διά πλουσιωτάτων 
καί δντω; βασιλικών δώρων, καί διατρίψασα μήνα; τινά; 
ε:; τήν μεγαλόπολιν ταύτην, έπέστρεψεν έν πομπή καί 
παρατάςει εί; Π άτρα;, ώ ; δέσποινά τ ι ;  βασίλισσα τών 
χωρών εκείνων θεωρουμένη, καί καρπουμένη τ ιμ ά ; πλείο- 
να; καί μείζονα; τών προτέρων.

Αν δέ αί τ ιμ α ι καί τά  αξιώ ματα τα ϋτα  έθεράπευσαν 
τ ά ; κρυφιωτέρα; τ ή ; Δανηλίδο; εύχά; ?) άν έκοψαν άλ
λ α ; έλπ ιζα ;, τ ά ;  οποία; ηδύνατο νά εχη, δέν είνε τοϋτο 
γνωστόν’ τό βέβαιον εινε οτι έφάνη ώ ; θεωρήσασα πρέ- 
πον νά ομολογήση πολλά; εί; τόν βασιλέα χά ρ ιτα ;, καί 
ότι, έκτο; τών λοιπών πλουσίων καί θαυμαστών δώρων, 
έχάρισεν εί; αύτόν ού μικρόν μέρο; τή ; Πελοποννήσου έκ 
τών ιδίων κτημάτω ν, καί ένόσω έζη δ βασιλεύ;, άπέ- 
στελλεν αύτώ  κατ ’έτος όώρα λαμπρά καί άξια θαυμα
σμοϋ. Επέζησε δέ ή Δανηλί; εί; τόν Βασίλειον, άποθα- 
νόντα τω  8 8 5 , καί, λαβόντο; τό αύτοκρατορικόν άξίωμα 
τοϋ υιοϋ αύτοϋ Λέοντο; τοϋ 2οφοϋ, έπεθύμησε νά ιδη 
καί τοϋτον καί έπεχείρησε πάλιν, έβδομηκοντοϋτι; ήδη, 
τήν μακράν άπό Πατρών εί; Κωνσταντινούπολιν όδοιπο- 
ρίαν διά ξηρα;, κατακεκλιμένη έπί σκίμποδο; μαλακού, 
τον δποιον εφερον τριακόσιοι λογάδε; ύπηρέται. Εφερε 
δέ εί; τόν Λέοντα έπίση; θαυμαστά δώρα, καί διώρισεν 
αύτόν γενικόν κληρονόμον τή ; κολοσσιαία; περιουσία; 
τη ;, καθότι δ μέν υιό; αύτή; είχεν άποθάνει, εί; δέ τόν 
εγγονόντη; Δανιήλ δέν ένόμισε πρέπον νά καταλίπτ) είμή 
μικρόν τοϋ πλούτου εκείνου μέρο;.

ΠΡΟΟΔΟ* ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ.
(’Λ ποσ-αταα τοϋ παρ’ήμώ ν έχφωνηθεντος λόγου ν.αζτ. τας άρ- 

/αιρεσία; τή; έν Φα';αρ(ω Λ ετ /η ; Μ ν η μ  ο ί  ύ ν η  ς 
τήν 3 ’ίανουαρίου 1863. )

Τό σημειον τή ; ηθική; τελειοποιήσεω; τών ανθρωπί
νων κοινωνιών έδόθη’ αι πολιτικαί % ίδιωτικαί πλάναι 
υποχωροϋσιν εί; τά ; άϊδίου; λάμψει; τή ; άληθεία; καί 
τοϋ πολιτισμοϋ, καί ολη; έν γένει τή ; άνθρωπίνη; φυλή; 
τά  στήθη ώ ; έξ ένό; ήλεκτρισμοϋ πάλλουσι, προσεγγί- 
ζοντα τό τέρμα τή ; τελειοποιήσεω; καί άναπτύξεώ; το>ν. 
Η  θρησκεία καί ή φιλοσοφία είσί τά  μόνα άποθεώσαντα 
τόν λογικόν άνθρωπον ελατήρια, καί καταστήσαντα αύ
τόν σεβαστόν άπέναντι τοϋ έγωίσμοϋ καί τή ; διαμάχη; 
τών αισθήσεων καί τώ ν διανοημάτων, τή ; υλη; καί τοϋ 
πνεύματο;. 0  έξευγενισμό; τοϋ άνθρώπου έπήγασε καί 
πηγάσει έκ τών όύο τούτων θεοσδότων άρχών, τή ; θρη
σκεία; δηλαδή καί τ ή ;  φιλοσοφία;, αιτινε;, όταν συμπα- 
ρομαρτοϋσιν, είσί τό παλλάδιον παντό; λογικοϋ οντο;, 
συναισθανομένου τήν κλήσίν του. 11 τελειοποίησι; τοϋ 
άνθρώπου προβαίνει άκατάσχετο; καί γ ιγαντια ίο ι; βή- 
μασιν εί; τά  πρόσω, έλεύσεται δέ ήμαρ δπότε δ πλανήτης 
ουτο;, έφ ού εθετο ήμα ; δ πανσόφου; τά πάντα διέπο>ν 
Νοϋ;, θέλει άποβή μικρός τίοόντι καί περιο)ρισμένο; διά 
τό μέγα τοϋτο δεινόν, τόν άνθρωπον.

Πλήν φεϋ ! ή πληθύ; τών παθών, 6φ’ ών μαστίζετα ι 
ή άνθρωπίνη γενεά, αί προλήψει;, δ έγωίσμό; καί ή κα- 
κώ; δλλυμένη ερι;, παρεμβάλλουσαι πολλαχοϋ άνυπέρ- 
βλητον φραγμόν εί; τό τα χυπετέ; αρμα τή ; προόδου, 
κωλύουσι τήν τελεσφόρον αύτή; διάδοσιν. Η επιφάνεια 
τοϋ πλανήτου ήμών ήθελε παρουσιάζει λαμπρόν θέαμα 
αρμονία;, άν δ άνθρωπο;, έννοών οτι ή ήθική τελειοποίη- 
σι; καί ή πρόοδό; του είσί τό μέγα βήμα πρό; τόν προο
ρισμόν αύτοϋ, δέν παρημέλει τά  πρό; τήν τελείαν αύτοϋ 
άνάπτυξιν καί μόρφο>σιν συντείνοντα μέσα, καί άν τό 
παράδειγμα τών έξηυγενισμένων καί φιλοπροόδων κοι
νωνιών προύβάλλετο άξιο μιμητόν δείγμα ει; πασαν κοι- 
vcoviav, Ιστω καί τήν έλαχίστην.

Η πρόοδο; έστίν δμολογουμένω; ή άνακαινίζουσα καί 
καθωραίζουσα τήν επιφάνειαν τοϋ μικροσκοπικοϋ ήμών 
άστέρο; δύναμι;. Εινε, ουτω; είπείν, ή γέφυρα, ή μετά - 
γουσα τόν πεπερασμένον άνθρωπον είς τόν υψηλόν καί 
θειον αύτοϋ προορισμόν. Αύτήν λοιπόν τήν μεγάλην καί 
τερατουργόν δύναμιν πρέπει νά έπιδιώκωσιν άπασαι αι 
φυλαί τής γή ;, καί αυτη έστω τό κύριον έλατήριον πάση; 
κοινωνία;. Πασα συνάθροισι; καρδιών, διαφλεγομένων 
υπό νοϋ ποό; τήν πρόοδον καί τ ά ;  Μούσα;, τουτέστι 
τήν ηθικήν διάπλασιν, άληθοϋ; ερωτο;, έστίν δ μεγάλην 
πυράν δυνάμενο; άνάπτειν σπινθήρ, δ ζωτικός εκείνο; 
πυρήν, δυψίκορμον καί καλλίκαρπον προάγων δένδρον. Τό



βήυ.α τών συζητήσεων και τών άξιου λόγου ερευνών ε^ί 
το καλύτερον στάδιον, έν ω αλείφεται ο κατερχομενος 
εί: τήν λογικήν παλαίστραν. At άγοραί, τουτέστιν at επί 
ήθικώ καί ύψηλώ σκοπώ γινόμεναι συνελεύσεις, πάντοτε 
και εί; πασαν έποχήν έμόρφωσαν και έλάμπρυναν του; 
άνδοας* δια τοΰτο και ί  αθάνατος τ ί ς  Ιωνίας ποιητής ορ- 
Οώς *'νω»Αθδοτεΐ, οτι ίδιον τών συνδιασκέψεων και των 
ευμενών και υψηλών συζητήσεων έστί το καθισταν μεγα
λοπρεπείς και έξοχους τους άνδρας, και πασα το'.κύτ-Λ συ
νέλευσής έπί το αυτό έςοχων ατόμων σπανίως άπανταται 
μετά:ύ  τών ποιημάτων του θείου τούτου άοιδοΰ, μή συ- 
νοδευομένη Χιά τοΰ ωραίου επιθέτου κ υ ό ι ά ν ε ι ρ α, ο ε^ι 
λαμπρύνουσα τους άντρας.

ΛΦου λοιπον ό έλλογος συζήτησις και έξέτασις ενος 
οίουδήποτε ύψηλου ζητήματος έστιν δμολογουμένως το 
πρώτιστον μέσον της άναπτύξεως και προαγωγής ημών, 
διατί νά μή Οέσωμεν και ημείς ώς πρώτον όρον και σκο
πόν τών συναθροίσεων ημών τον μέγαν και ώφελιμωτα- 
τον σκοπόν της μετά λόγου συζητήσεως; Και έπειδή δ 
άνθρωπος έπλάσθη διά νχ ηνε κοινωνικός, ή δέ ιδιοτέ
λεια υπήρξε πάντοτε ή χειριστή τών έν άνΟρώποις νόσων 
και δ εγωισμός μετέβαλε τήν γην εις κοιλάδα κλαυ- 
Ομώνος, χρεο>στει όπως διαδίδη πάντοτε δσας ιδέας είνε 
είς θέσιν νά άντιλαμβάνηται πλειότερον τών άλλων, και 
νά καθιστά ούτω συγκοινωνον τής διανοητικής του άνα- 
πτύξεως τον ασθενή πλησίον του. Και τυΰτο έστί το βα- 
σ τάζει ν τά  βάρη άλλήλίον, έν δέ τη σύμπνοια ταύτη η 
δ μονοία έγκειται ή αληθής πρόοδος.

ί ΐ  πρόοδος ουδέν άλλο έστίν η απόρροια τής ευνομίας, 
τής δμονοίας, τής σύμπνοιας* πρόοδος έστίν ή έςασκησις 
πάσης αρετής, και το προς τά πρόσω βήμα του ανθρώπου 
συμφώνως τώ προορισμώ αυτου. Αλλ είς ουδέν χρησι
μεύει Ηηρα ή ποόοδο:, παραγκωνισμένων τών άλλων άρε- 1 * * , * \  * ’ 1 \ , -/ 
τών. Καθώς ή μάθησι; ουδέν έστιν αν μή νους παρη, ου
τω και ή πρόοδος είς ουδέν ωφελεί άνευ τής δμονοίας.

·  r  r  /  I f  »  »>  ν  > v  r  '  '  „ T12! ηομονοια! η λέςις αυτη, η ιδεα αυτη εινε ιερα, εινε 
θεία! II ομόνοια είνε η Οελκτικωτέρα Ουγάτηρ τοΰ ου
ρανού, εινε το άΐδιον έκείνο πνεύμα, έκ τοΰ δποίου δ Δη
μιουργός συνεκρότησε τήν έξαισίαν ταύτην αρμονίαν τοΰ 
παντός’ εινε ή ευεργετικωτέρα θεά τή ; άνΟρωπότητος. 
Αυτη πολλάκις καθωράϊσε τήν γην, έμεγάλυνε τά εθνη,

• ■ . . . .  I

έγκολπωθώμεν τήν άσπιλον ταύτην θυγατέρα τών ουρα
νών, και άναγεννηΟώμεν είς τούς ζωογόνους αύτής κόλ
πους. όμονοήσωμεν, αν έπιΟυμώμεν νά προοδεύσωμεν' 
ή θαυματουργοί δμόνοια έστω δ κυριώτερος μοχλός πά-

γισμοις ημων, και αυτη καταρχετο) πασών των πραςεων 
και τών διαβουλίων ημών* και τότε Οέλομεν ίδει και 
Ιργα γενναία και άςιοζηλευτά, και πρόοδον, και πάν 
ε ιτ ι γενναΐον, ε’ιτ ι  καλόν, ει τ ι έξοχον και τεΐνον προς 
άνάδειξιν και προς ηθικήν διάπλασιν τών καρδιών ημών.

Ειθε το παντοκράτορ πνεύμα τής σύμπνοιας κατευ- 
θύνοι τά  διαβήματα ημών, και εύλογο ι άπαντα τά  ήμέ- 
τερα έργα, έπ άγαθώ τής κοινωνίας και του έθνους, 
ού τίνος σεμνυνόμεΟα ότι άποτελοΰμεν μερίδα!

τοΰ Πλάστου, και δεν ήθελε μολύνει τήν άνΟοστόλιστον 
επιφάνειαν τοΰ μικρού ημών πλανήτου.

Τά ολίγα ταυτα άρκοΰσι, νομίζομεν, όπως άποδείςω- 
σιν ότι μήτηρ πάσης προαγωγής και προόδου, το ισχυ
ρότερο ν έλατήριον τών πολιτικών κοινωνιών, ή άδιάρ- 
^ηκτος άλυσις τής πολιτικής ένώσεως του κόσμου έστίν 
ή δμόνοια. Ανάγκη λοιπον, καίάνάγκη απαραίτητος, όπο)ς

01 ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΕΝ ΤΗι Δ ϊΣΕ Ιι.

(Κατα τό Γαλλικόν).

Ο: Ιουδαίοι ησαν καταδεδικασμένοι κατά  τον μεσαι- 
ώνα είς κατάστασιν έξευτελισμοΰ καί καταπίεσε ως, 
κατά τάς περί αυτών ιστορικά; μαρτυρίας τής εποχής 
εκείνης. Οί κ α τ’ αυτών διωγμοί δέν προήρχοντο μόνον 
έκ μίσους θρησκευτικού, άλλά καί έκ του φθόνου, ον 
έπέσυρον καθ εαυτών, μετερχόμενοι το του τοκογλύφου 
έπάγγελμα. Επίσης άπεδίδοντο αύτοίς άπασαι a t συμ- 
φοραί, καί κατηγοροΰντο έπί βαρβάροις έΟίμοις, κυρίως 
δε έπί τή  σφαγή χριστιανόπαιδος κατά τήν ημέραν τής 
μεγάλης Παρασκευής. Εκ τούτου προ πάντων προήρχον
το το τε  κα τ’ αυτών μίσος καί at καταδιώξεις. Τώ 
1009  είς αυτούς άπεδόΟη ή ύπό τοΰ Καλίφου Χ ακέμ 
βεβήλωσις του ναοΰ του αγίου Τάφου* κατά  συνέπειαν 
τούτου προεγράφησαν καί κατεσφάγησαν ο*, πλεΐστοι 
τών κατοικούντων Ευρωπαϊκά; πόλεις. Τώ 1005 καί 
1000  ή τών σταυροφόρων εκστρατεία ένεκαινιάσθη, ού
τως είπειν, διά τής γενικής σφαγής τών Εβραίων έν Ευ
ρώπη. Εν Βεζιερη, άπο τής Κυριακής τών [ίαίων μέχρι 
τοΰ σαββάτου τής Λιακαινησίμου, οί Ιουδαίοι κατεδιώ - 
κοντο άνενδότως, αί οίκίαι αυτών κατηδαφίζοντο, και 
σκληροτάτας ύφίσταντο οί ίδιοι κακοποιήσεις. Εν Το- 
λώση, Ιουδαίος τις έρραπίζετο κατ έτος το Ιίάσχα τών 
χριστιανών προ τών Ουρών τη ; μητροπόλεως. Είς τ ά ;  
πλειοτέρας πόλεις, οτε Ιουδαίο; τ ι ;  παρεδίδετο είς βα- 
σάνους, άπηγνονίζετο κρεμώαενο; μετα£ύ δύω κυνών.4 ί'Λ f \ I ·

Κατά τον I V αιώνα οί Εβραίοι υπεχρεοΰντο νά φέρωσι 
σημίίον διακριτικόν, τ ρ ο χ ί σ κ ο ς  καλούμενον, διότι συνέ- 
κειτο έκ κίτρινου έριούχου, κεκομμενου εί: σχήμα τρο
χού. Οτε κατά τάς άρχάς τοΰ Hi αίώνος δ Π άπα; ίν- 
νοκέντιος είσήρχετο πανδήμως εί; τον ναόν τοΰ Αγίου 
Διονυσίου έν 11 αρισίοις, οί Εβραίοι τώ προσέφερον τρ ο χ ι-  
σκον* δ δέ Πάπας τοίς ειπε τα υτα  : « Είθε δ Ιΐαντοκρά- 
τωρ άροι τον έπίδεσμον άπο τών οφθαλμών υμώ ν!» Τώ 
1 1 8 3  δ Φίλιππος Λ ύ γουστος τούς έξεδίωξεν άπο τή ; 
χώρας αύτοΰ, έπανήλΟον ομως αύΟις τώ 1 I 08  διά χρη
μ α τική ; πληρωμής* άλλ άνακαλέσας αυτούς δ ήγεμών

ούτος, έλαβε μέτρα δραστήρια κατά του παρανόμου τ ο -  
κο*'λυοικοΰ αυτών επαγγέλματος. Δύο έντιμοι άνθρωποι 
τ ή :  δημοσίας λειτουργίας έν έκαστη πόλει είχον διορισθή 
νά κ:ατώ σι τήν σφραγίδα τώ ν Εβραίων καί νά έπιτηρώσιν 
αύστηρώς έπί τής νομιμότητος τών έμπορικών αυτών συ
ναλλαγμάτων. Το μέτρον τοΰτο έγένετο βραδύτερον ή 
αρχή τοΰ τών Ιουδαίων δημοσίου γραφείου, ό  Φίλιππος 
Αύγουστος τοις άπηγόρευσε νά δανείζωσι χρήματα  έπί 
υποθήκη έκκλησιαστικών σκευών, ύννίων άρότρου καί έν- 
δυαάτω ν καΟημαγμένων. Οί Ιουδαίοι είχον λάβει, εί καί 
υπο λίαν αυστηρούς όρους, μικράν τ ινα  άνεξαρτησίαν, 
ητις τοις άφγρέθη τώ  1 2 3 3 . Ο κύριος Bcufjnol, έν τη  
περί τών Ιουδαίων τής Δύσεως πραγματεία  αυτοΰ, άνα- 
φέρει ότι έγένετο συμφωνία μεταξύ τοΰ Λουδοβίκου II 
καί τών βαρώνων τής Γαλλίας όπ(ος έπανέλΟωσιν οί Ιου
δαίοι είς τήν δουλείαν, άφ’ ής έξήγαγεν αυτούς δ Φ ίλιπ
πος Αύγουστος. Κ ατά συνέπειαν λοιπον τούτου ήκυρώ- 
Οησαν τά παραχωρηΟέντα αύτοΤς πενταετή προνόμια, 
κατηργήΟη ή σφραγίς τοΰ δημοσίου αυτών γραφείου, καί 
περιήλθον αύΟις είς κατάστασή δουλείας.

Τά κινητά κτή μ α τα  τών είς γαίας βαρώνου τίνος π α - 
ροικούντων Ιουδαίων άνήκον είς τον βαρώ να αυτόν* δ 
Ιουδαίος ην αυτόχρημα δούλος του δεσπότου του. Διά
τα γ μ α  τοΰ Αγίου Λουδοβίκου ένέ'τει 1 2 3 0 , προς έπίροω- 
σιν τοΰ συστήματος τούτου, έφερε τά  εξής: « Ουδείς
καθ’ άπαν τύ βασίλειον θέλει έχει τήν άδειαν νά λαμβά- 
V*/) Εβραίον άνήκοντα είς τινα  κύριον* δ δέ στερούμενος 
τοΰ Εβραίου αύτοΰ κύριος, έχει τδ  δικαίωμα νά λαμ βά- 
νη πάλιν αύτον οπού αν ήθελε τον συνάντησή, ώς δούλο ν 
άνήκοντα δικαιωματικώς εί: αύτδν, χωρίς νά λαμβάνεται 
υπ’ οψιν δ πολύ; ή ολ.ίγο; χρόνος, καθ ίν  υπηρετησε π α 
ρά τώ  σφετερισθέντι αύτδν κυρίω. »

Ίη φ ισ μ α  τ ή ; ΙΙεντηκοστή; έν ετει 1 2 8 8  άπηγόρευε 
το ι; Ιουδαίοι; το νά παροικώσιν εί; τήν χώραν άρχοντός 
τινο : άνευ τής συναινέσεως αύτοΰ. Ε πί τοσουτον δε οι 
Ιουδαίοι είχον έςομοιωΟή προς δούλους, ώστε ΦριδερΊκος 
δ β \  έν τινι Συνταγματικώ  Χ άρτγ του 1237 , άποφαί- 
νεται περί αυτών ώς εξής : « ΙΪ αύτοκρατορική εξουσία
επέβαλε τοίς Ιουδαίοις έκπαλαι παντοτεινήν δουλείαν, 
προς αίωνίαν έκδίκησιν τοΰ παρ αυτών πραχΟεντος .κα
κουργήματος. » Εις άλλην δε εποχην, καθ ήν η θρησκο- 
μανία ήκμαζε μεγάλω :, υπήρχε καί τ ις  άλλόκοτος συνή
θεια* οτε Εβραίος τις έμελλε νά γίν·/) χριστιανός, ώφειλε 
νά παραιτηθίί τών δικαιωμάτων έπί τών κτημάτω ν αυ
τοΰ, καί νά καταδικάση εαυτόν τρόπον τινά εις έπαι- 
τείαν. ΙΪ συνήθεια αυτη έπαυσεν έντελώς τώ  1 3 0 2 . At 
ίδιοκτησίαι τών Ιουδαίων, ώς at τών ετεροχθονων και 
τών νόθων, έγίνοντο κτή μ α τα  τοΰ [ίασιλεως εκείνου, ο^ις 
έσφετερίζετο πλειότερα φεουδαλικά δικαιώματα.

Δ ια τά γμ α τα  τοΰ (ίασιλέως Αγιου Λουδοβίκου επε- 
βαλ/ον  τοίς Ιουδαίοις μεγάλας αυστηρότητας. Ουδ*ις 
οφειλών χρήματα πρδς Εβραίον έφυλακιζετο, ούδεπραγ- 
μ α  αύτοΰ έπωλείτο πρδς άποτισιν του χρέους τουτου. 
Οί Εβραίοι υπεχρεοΰντο νά μή λαμβάνωσιν ένεχυρα επί 
δανείοις, είμή ένώπιον άξιοπίστων ανθρωπων άλλως, έδη- 
μεύετο ή περιουσία αυτών. Αλλοτε παλιν δ αυτός (ία- 
σιλεύς είχεν έκδόσει δ ιά ταγμ α , διαλαμβανον όπως κ α . α -  
σχω νται αί περιουσίαι τώ ν Ιουδαίων και πωλώνται αί

οίκίαι αυτών ή άλλα κτή μ α τα , διά νά άποζημιουνται ο: 
γενόμενοι θύματα τής τοκογλυφίας αυτών.

Οί Ιουδαίοι επηγγέλλοντο μετά τής τοκογλυφίας καί 
τήν ιατρικήν. ΙΙολλαί δέ Σύνοδοι, συγκροτηθέΐσαι κατά 
τήν ΙΓ; εκατονταετηρίδα, καί κυρίως ή έν Βεζιέρη τω 
] 2 1 6  καί ή έν Λλβ/j τώ  1 2 5 5 , έξέδωκαν άποφάσεις, δι' 
ών άπηγορεύετο τοις χριστιανούς νά μεταχειρίζωνται 
Εβραίους ιατρούς.

ό  βασιλεύς <Ι»ίλιππος δ Ωραίος ύπερησπίσθη καί τα ύ- 
τοχρόνως κατεδίο^ξε τούς Ιουδαίους* πρδ πάντων δέ πρέ- 
πει νά ιδγ4 τις τά  παρ’ αύτοΰ εκδοθέντα δ ιατάγμ ατα , 
άφορώντα μέτρα δημευτικά κατά τών Ιουδαίων. Τώ 
1 2 9 1 , έδήμευσε τάς περιουσίας αυτών καί έξεδίωξεν αύ· 
τούς έκ τής χώρας του, άλλ’ ήγόρασαν διά χρημάτων τήν 
επάνοδον αυτών σχεδόν άαέσως Απορίας άξιον θά ητο 
νά έβλεπέ τις τότε τούς Ιουδαίους, ών τά  υπάρχοντα εδη- 
μεύοντο τοσουτον συνεχώς, είς ποΤον βαθμδν πλουτου 
προήχθησαν, ώστε νά άγοράζωσιν αλλεπαλληλως την εις 
Γαλλίαν κάθοδον αυτών* σημειωτέον όμως οτι ολίγα κα- 
τειχον άκίνητα κτή μ α τα , επειδή τδ πλειοτερον μέρος 
τής κινητής αυτών περιουσίας ητο παρακατατεθειμενον 
είς ξένα κράτη. Απδ τής άρχής τοΰ IB' αίώνος είχον επι
νοήσει συναλλαγματικάς, διά νά προφυλασσωνται κατα 
τώ ν προγραφών, ύφ ών ήπειλοΰντο άενναο>ς. Τω 1 3 0 6  
οί Ιουδαίοι έξεδιώχθησαν πάλιν έκ Γαλλίας, καί εδημεύ- 
θησαν τά  υπάρχοντά των. Τώ 131 I εγένετο καί τρίτη 
έξο)σις αυτών* ώστε βλέπομεν ότι καθ ολον τον ΙΔ α ι
ώνα οί Ιουδαίοι δτέ μέν έζεδιώκοντο και ανεκαλοΰντο 
πάλιν, δτέ δέ κατετρέχοντο και προύστατεύοντο, καί 
άλλοτε έδημεύοντο τά  υπάρχοντα των. Τέλος δε την 1 2 
Σεπτεμβρίου 1 3 9 1  έξεδόθη δ ιά ταγμ α , δι’ ού έξωρίζοντο 
οί Ιουδαίοι δριστικώς έκ τής Γαλλίας* δθεν και απεσυρ- 
θησαν πολυάριθμοι είς τάς πλησιοχώρους ξένας έπαρχιας, 
οϊον είς τήν Αορραίνην, τήν Αλσακίαν καί την Προβιγ- 
κίαν, αΐτινες δέν είχον είσέτι ένωθή μετά τών κτήσεων
τοΰ στέμματος.

Κ ατά τήν 1ST εκατονταετηρίδα, οί Ισπανοί καί οι 
Πορτογάλλοι Ιουδαίοι μετωκησαν είς τά  μεσημβρινά μέρη 
τής Γαλλίας. Οι Γάλλοι βασιλείς ήνέχθησαν αυτούς, μά-

•  /  ι .  .  \  \  % 1  %

Γροστασιαν αυτου, και «ι υν άνεγνο^ρί· 
ζοντο ώς ά ν θ ρ ω π ο ι  χ ρ η σ τ ο ί  π ρ δ ς  υ π η ρ ε σ ί α ν  τ ο ΰ  
β α σ ι λ ε ί ο υ ,  κ α ί  λ ί α ν  σ υ ν τ ε λ ο ΰ ν τ ε ς  δ ι α  τ ή ς  π ε 
ρ ι ο υ σ ί α ς  τ ω ν  π ρ ο ς  τ ή ν  π ρ ό ο δ ο ν  τ ή ς  β ι ο μ η χ α 
ν ί ας .  Το δ ιάταγμα τοΰτο τοΰ Ερρίκου Β επεκυρωθη 
δι* άποφάσεως τοΰ Κοινοβουλίου εν Παρισιοις την 22 
Δεκεμβρίου 15 5 0 , καί εφηρμόσθη ακολούθως και υπδ 
τοΰ Ερρίκου Γ τήν I I Νοεμβρίου 1 57 4 . Εν τούτοις, ώς 
άναφέρει δ τής εποχής εκείνης ιστορικος Στέφανος Π α- 
σκιέρος, πολλοί πεφωτισμένοι άνδρες δέν ένέκριναν την 
καινοτομίαν ταύτην, ολως αυθαίρετον και απαδουσαν εις 
τούς άρχαίους νόμους. Καθ οσον αφόρα την εν I αλλία 
διαμονήν τών Εβραίων, ιδού τ ί  λέγει ο αυτός ιστορικος.
« Η δέ διαμονή αυτών παρ’ ήμΐν δέν δύναται να η άνε- 
κτή , έπειδή έδιώχθησαν έκ τοΰ τόπου ημών ώς άσπονδοι 
έχθοοί τοΰ χριστιανισμού καί ώς άσπλαγχνοι τοκογλύ
φο^ ποος δέ καί διότι ύπήρχον υπόνοιαι δτι έφαρμάκευ-
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σαν πάντα τά  φρέατα. Τούλάχιστον, εάν η κυβέρνησι; 
ήμών Οέλη νά διαμένωσιν έν τώ  βασιλείω, Οά ητο συμ- 
φερώτερον ίσω; νά φέρωσιν έπ ώμου τρ ο χ ίλ ο ν  9) σημεΐον 
τ ι έκ κασσιτέρου, ρ-έγα ώ; τήν σφραγίδα του βασιλέω;, 
διά νά διακρίνο>νται άπο του; χριστιανού;, ω ; τούτο ην 
έν χρτ,σει άλλοτε. Αλλά πολύ προτιμότερον Οά ητο νά 
έξορισΟή παντελώ; δ καταραμένος ουτος λαός!» Διδ άρ- 
κεταί στάσει; συνέβησαν και ταραχα ί ώ; έκ τη ; ελεύ
θερα; διαμονής των Ιουδαίων, ο δέ Ιίρρΐκο; Γ ηναγκάσΟη 
νά έκδοση άνώτερον διάταγμα, προ; έπικύρωσιν τών προ
νομίων αυτών, άποκαλών δι’ αυτοΰ τού; Γάλλου; ζηλο
τύπου;, φθονερού; και άδικου; κατηγόρου; και συκοφάν- 
τα ; τών ί σπανών και Πορτογάλλων ϊουόαίων.

Η έν Γαλλία διαμονή τών Ιουδαίων έγένετο άνεκτη 
μέχρι του 1 7 8 9 . II διά του συντάγματο; του 1791 
παραχωρηθείσα έλευΟέρα έξάσκησι; τών λατρειών έν Γαλ
λία παρέσχε το ί; Ιουδαίοι; πάνυ άνεπηρέαστον διαμο
νήν, και έζων, ώ ; οί Γάλλοι, υπο τήν προστασίαν τών 
νόμων. Η συνταγματική κυβέρνησι; κατέταςε τήν Ισραη- 
λιτικήν θρησκείαν μετά τών άλλων θρησκειών, ών οί 
αρχηγοί έμισΟοδοτοΰντο υπο τοΰ Κράτους. Δ ιάταγμα 
βασιλικόν, υπο Ημερομηνίαν 25  Μα ίου 1844 ,  έκανόνισε 
καί τήν παραδοχήν του Εβραϊκού δόγματος. Ιίδη δέ το 
κεντρικόν Συνέδριον τών έν Γαλλία Ιουδαίων κεΐται έν 
ΙΙαρισίοι;* έν έκάστω νομω, περιέχοντι δισχιλίου; Ιου
δαίου; κατοίκου;, υπάρχει ιδιαίτερον συνέδριον, πολλάκι; 
όέ συναριθμ,οΰσι πολλού; νομού; οπο); άπαρτίσωσι τον 
αριθμόν τούτον, ό  κορυφαίος τών αρχηγών τοΰ ίσραη- 
λιτικοΰ δόγματο; είνε ο μέγας ραββινο; τοΰ κεντρικοΰ 
συνεδρίου* ούτος έκλέγεται ισόβιο; υπο τών μελών τοΰ 
κεντρικοΰ συνεδρίου καί τών άντιπροσώπων τών λοιπών 
συνεδρίου. Οφείλει δέ νά ηνε τουλάχιστον τεσσαρακον- 
τούτη;, νά φέρη δίπλωμα ραββίνου άνωτέρου βαΟμοΰ καί 
έγγραφον άποδεικτικδν δτι έξεπλήρωσε χρέη ραββίνου 
κοινότητο; ή συνεδρίου έπί πολλά έτη, ή διδάκτορο; έν 
ραββινικη σχολή. Οί λοιποί άρχηγοί τή ; Ιουδαϊκή; θρη
σκεία; εισιν οι τών συνεδρίων καί οι τών κοινοτήτων ραβ- 
βϊνοι, οί μ ο χ έ λ  καί οί σ κ ο χ έ τ ,  έπιφορτισμένοι τά  τη ; 
περιτομή; καί τά τή ; έξαγνίσεω; τών κρεάτων, κατά 
το ίουδαίκον δόγμα. Πάντε; ούτοι οί θρησκευτικοί άρ- 
χοντε; τών Ιουδαίων οφείλουν νά ώσι Γάλλοι καί νά συμ- 
μορφοΰνται πρδ; τά ; άποφάσει; τοΰ μεγάλου Συνεδρίου, 
συνόδου συγκειμένη; έκ τών προκριτοτέρων ίουδαίωον και
συστηθείση; τώ  1 8 0 6  υπο τοΰ Ναπολέοντο;, η προ; 
τά ; αποφασει; τής συνοδικής συνελεύσεως, ή τ ι; συγκρο
τείται τη έγκρισει πάντοτε τή ; τοπική; κυβερνήσεως. 
Πασαι αί μεταξύ των θρησκευτικών τούτων άρχηγών 
Λιαφοραι ή τά κατ αύτών παράπονα τοΰ ποιμνίου των 
παραπέμπονται ει; τδ Συμβούλιον τοΰ Κοάτου;, δι* έγ
γραφου εκθεσεω; τοΰ επί τών Εκκλησιαστικών υπουργοΰ 
τή ; Γαλλία;.

Κατα την γωνίαν τής διασταυρώσεως τών δύο δδών, 
ής τοΰ ΙΙρασίνου Δάσου; καί τή ; Παναγίας τ ή ; Ναζα-

ίο  Λανιερωμενον προ; τήν Ισραηλιτι- 
κην λατρείαν οικοδομημ.α τοΰτο δεν ύψοί ει; τον αιθέρα 
ούτε υπερήφανου; πύργους, ούτε καλλιμάρμαρα κωδω

νοστάσια ή μεγαλοπρεπή προπύλαια, άλλά φαίνεται ώς 
ταπεινόν θυσιαστήριον θρησκεία;, προ χρόνων άνηλεώς 
καταδιωκομένης, καί ήτις φοβείται τρόπον τινά  είσέτι 
μήπως έφελκύση, διά τής λαμπρότητος καί τών πομπω 
δών αυτή; τελετών, τά  βλέμματα τών άρχαίων διω
κτών τη ;.

Αλλά παρήλθε πλέον, δόξα τω  Θεώ, ή εποχή έκείνη, 
καθ’ ήν τά  τέκνα τοΰ Ισραήλ έπρεπε νά τρέμωσιν ένώ
πιον τής μανίας τών λαών καί τής άπληστία ; τών βα
σιλέων. Σήμερον, χάρις ει; τον δσημέραι γιγαντια ίοις 
βήμασι προοδεύοντα πολιτισμον, 6 άλλοτε προγεγραμ- 
μένο; ούτος λαος συνεχωνεύθη είς τήν ολομέλειαν τών 
εθνών τής ύφηλίου, καί δ νόμο;, δ προστατεύουν τήν 
έλευΟέραν έξάσκησιν άπασών τών υπο τοΰ Κράτου; άνε- 
γνωρισμ,ένων λατρειών, ούόόλως άπαγορεύει αυτοί; το 
νά συνέρχωνται κατ άρέσκειαν έπί το αύτο δπω ; λα - 
τρεύσωσι τον θεόν τών πατέρων των. Πλήν, μ  ολον τον 
αύξοντα αριθμόν αύτών, μ όλην τήν επιρροήν των έπί 
τοΰ παγκοσμίου έμπορίου καί τά  πλούτη τίον, τά  τέκνα 
τοΰ ΜωΟσέως, καίτοι τών αύτών άπολαμβάνοντα όικαιω- 
μάτο)ν παρά το ί; έξηυγενισμένοις έθνεσι τή ς Εύρώπης, 
φαίνονται τρόπον τινά οτι άπολαμ,βάνουσι τήν πάντη 
νέαν έλευθερίαν των μετά τινο; έπιφυλάξεως καί σεβα- 
σμοΰ. Βλέπων τις  τήν απλότητα τών ναών των, νομίζει 
οτι ένθυμοΰνται είσέτι τάς σκηνά; τοΰ μεσαιώνος.

Επί τή ; βασιλείας τοΰ Φιλίππου Αύγούστου οί Ιου
δαίοι έκέκτηντο δύο συναγωγάς, ών ή μ ία  μ.ετεσχημα- 
τίσθη τώ  1 1 8 3  είς ναδν έπ’ δνόματι τής Αγίας Μ αγδα- 
ληνής, ή δ ετέρα κατηδαφίσΟη περί τάς άρχάς τή ; έπα - 
ναστάσεως. Αλληλοδιάδοχος διωκόμενοι καί άνακαλού- 
μενοι ύπο τή ; ιδιοτροπίας τών βασιλέων τή ; Γαλλίας, 
οί ίουδ αίοι, δσάκις ήΟελον νά έπικαλεσθώσι τήν άντίλη- 
ψιν τοΰ Τψίστου, έκρύπτοντο είς άρχαϊον τινά πύργον 
τοΰ περιφράγματος, άπαράλλακτα ώς οί χριστιανοί έκρύ
πτοντο είς τάς οπάς τής γής έπί τής εποχής τών άνη- 
λεών κατά τοΰ χριστιανισμοΰ διωγμών. Διαρκούση; τ ή ; 
έποχής τα ύτη ; τής μισαλλοΟρησκείας, δ Ιεχωβά, δ Θεος 
τοΰ Ισραήλ, δέν ηδύνατο νά εχη έν Γαλλία ένδιαίτημα 
άξιον Αύτοΰ* δ καταδυναστευόμενος λαός Του, οστις τον 
έπεκαλεΐτο χαμηλοφώνο)ς καί έν γωνία καί παραβύστω, 
δεν ήδύνατο νά τώ άνεγείρη βωμ.όν!

Αί θλιβεραί προφητεϊαι έφαίνοντο έπαληθεύσασαι τω 
όντι. 0  μέγας ναδς άπετεφρώθη προ χρόνο>ν, ή Ιερουσα
λήμ κατεστράφη, ή βασιλεία τοΰ Ισραήλ κατελύΟη, καί 
στίφη ξένων, είσελάσαντα είς τήν ίουδαίαν, άπήγαγον 
έν αιχμαλωσία τά  τέκνα τής Σιών* ούδέ έμεινε λίθος επί 
λίθον !

Ο λαος, οςις άλλοτε έκαλεϊτο δ έκλεκτο; τοΰ Κυρίου, 
ο λαο;, οστι; έπί χρόνον μακρον εσχεν άποκλειστικώ; το 
πολύτιμον προνόμιά ν τοΰ νά ηνε θησαυρό φύλαξ τ ή ; άλη- 
Οειας, δ λαος ούτος, διωκόμενος τής πατρικής έ^ίας, άπο- 
πεμπόμενος άπο τόπου είς τόπον, ώσεί ή μ.ετ* αύτοΰ συγ
κοινωνία ητο λοιμώδης, μισούμενος ύπο τής λοιπή; άν- 
Ορωπότητο; διά τά ; θρησκευτικά; δοξασία; του, δ λαος 
ούτο; επι δεκαοκτώ όλου; αιώνας άνέμενε (χ.αί άναμένει 
εισέτι έν πολλαϊς χώραις, είς άς ή ειμαρμένη τον έρριψε), 
νόμον δικαιοΰντα αύτον νά εχη πατρίδα διά νά δύναται 
να την άγαπα ειλικρινώ;, νά τήν εύλογή καί νά έπικα-

λή τα ι υπέρ αύτής τήν άρωγήν τοΰ Παντοδυνάμου. &ζω- 
ρούμενος ξένος καί έν αύτή ταύτη  τής γεννήσεώ; του 
τή  νώοα, ήναγκάζετο νά θεωρή ενίοτε αύτο; εαυτόν ξένον.

* υ* ' * / IΙΙρος παρηγορίαν οε τή ; τεθλιμμένη; καί στενουσης ψυ
χής του, άφωσιοΰτο έπί μάλλον καί μάλλον είς τήν εξω
τερικήν λατρείαν τής θρησκεία; του. Ανεπόλει ένθουσιω- 
δώ ; εί; τήν μνήμην του το ένδοξον καί μεγαλουργδν π α 
ρελθόν του, καί μετά στοργή; έπεθύμει άπόλαυσιν γή ;, 
ήν διά τής φαντασίας μόνον είχεν ίδεί, γ ή ;, έν η οί πρό
γονοί του έγεύθησαν άλλοτε τά  άγαθά τή ; ελευθερία; 
καί τής άνεξαρτησία;. Αληθώς ώνειροπόλει, (ονειροπολεί 
ιδανικήν τινα  εύδαιμονίαν, λίαν πόρρω άπέχουσαν τή ; 
πραγματοποιήσεώ ; τη ;.

() Εβραίο;, έγκαταλελειμένο; άπο τού; όμοιου; του, 
έξω^τρακισμένο; τ ή ;  άνθρωπίνη; κοινωνία; καί μή δυνά- 
μενο: καν νά προίδη δτι τά  εθνη τής γή ; ήθελόνποτε τον 
δεχΟή έν μέσω αύτών καί άγαπήσει ώ ; άδελφον, εστρε- 
φεν άδιακόπω; τά  βλέμματα προ; τον Θεόν του, έπεκα- 
λείτο  τήν έκπλήρο^σιν τών προφητικών υποσχέσεων, καί 
άνέμενεν άπο σ τιγμ ή ; εί; στιγμήν άγνωστον χείρα, μυ
στηριώδη ελευθερωτήν, υπερφυσικόν τ ι ον διά νά τον λυ- 
τρώση τ ή ; άγο>νίας. ίδού οποία ή κατάστασι; τοΰ δυστή
νου τούτου καί ά τυ χο ΰ ;!

Το πρόσωπον αύτοΰ είνε ισχνόν καί πελιδνόν, οί βρα- 
χίονέ; του εσταυρωμένοι έπί τοΰ στήθου;, το βλέμμα 
του συνεσταλμένον καί κατηφέ;. Κεκυφώ; πρόωρα καί 
κεκλιμένον εχων τδ μέτωπον τοΰτο, έφ ου δ Ονητδ; 
φέρει τδ  σημεΐον τοΰ μεγαλείου τοΰ Πλάστου, βαδίζει, 
καί ή σκιά του αύτή τω  έμπνέει τρόμ,ον. Αί πράξει; του, 
ή συμπεριφορά του, οί λόγοι του μαρτυροΰσι τά ; άλγη- 
δόνα; του καί τού; πόνου; του.

Αλλ αιφνη; σ τα μ α τα , καί ύπδ τήν ώθησιν άπροσδο- 
κήτου ιδέα; τρέχει προ; τήν Κιβωτόν, έν ί, φυλάττονται 
αί ίεραί Γραφαί* εξάγει κύλινδρον περγαμηνή;, τδν σφίγ
γε ι περιπαθώς έπί τοΰ στήθου;, καί, πλήρη; πίστεω; καί 
έλπίδο;, κινεί τά  χείλη καί προσεύχεται. Προσεύχεται 
μετά  κατανύξεω;, 7 ρέφο)ν τούς οφθαλμού; έκείσε, δπου δ 
Θεδ; ώυ.ίλει πρδς τού; προφήτα; του. Αλλ ένώ κυριευόμε
νο; ύπο τής ιδέα; τ ή ; νέα; Ιερουσαλήμ, τοΰ ναοΰ τοΰ 
άνοικοδον.ηθησομένου έν αύτή καί τή ; ύποσχεΟείση; άνα- 
γεννήσεως καί παλινορθώσεω; τοΰ βασιλείου τοΰ Ιού
δα, βασανίζει τήν φαντασίαν του δπω; άνακαλύψη έπί 
τ ή ;  Ανατολή; τδ μυστηριώδε; σημεΐον τδ ύπδ τών προ
φητών άγγελθέν, η χο ; πολεμικών σαλπίγγων, κρότο; 
άλύσ"(ον συντριβομένων, ποδοκρουσίαι ϊππο>ν, κλαγγή 
οπλίον άκούονται έξ έώα;, προσβάλλουσι τήν άκοήν του, 
τδν συγκινοΰσι καί τδν άνεγείρουσι τοΰ νεκρικοΰ του
ληθάογου.

* *
όποιον θέαμα παρίστατο τότε εί; τού ; καταπεπληγ- 

μένου; οφθαλμού; του ! !!
Βλέπει θρόνον καταβεβλημένον, στέμμα κα τα πα τη - 

μένον, σκήπτρον συντετριμμένον, καί έν μέσω τή ; γενι
κή ; άνατροπή; βλέπει λαδν,λαδν γενναϊον κρατοΰντα διά 
τ ή ;  δεξιά; ρομφαίαν καί διά τή;άριστερα; κλάδον ελαία;. 
Τδν βλέπει ίσχυρδν καί Οριαμβεύοντα νά διατρέχη τήν 
Εύρώπην εκθαμβον, νά κατακρημνίζη διά τής σιδηράς 
χειρό; του τδ οικοδόμημα τοΰ φανατισμοΰ καί τή ; άμ α - 
θεία;, καί νά προκηρύττη πανταχοΰ τήν άναγέννησιν τών

λαών καί τήν ισότητα όλων τών έθνών. Μεγάλως έκπλα- 
γείς, ένομισε κατ άρχάς δτι ώνειρεύετο* άλλ δτε είδεν δτι 
ήνοίγοντο πρδς αύτδν φίλαι χειρες, οτε άντήλλαξε τδν 
άδελφικον ασπασμόν, σύμβολον ά γάπη ; καί συνδιαλλα
γή ;, αυθόρμητο; έγονυπέτησεν, ήνωσε τά ; χειρας καί ηύ- 
λόγησε τδ  ονομα τοΰ χορηγοΰ παντο; άγαθοΰ διά τδ 
άπροσδόκητον τοΰτο εύεργέτημα.

Τή; πρώτη; συγκινήσεω; κατευνασθείση;, συνήλθεν εί; 
έαυτδν καί ήρχισε νά σκέπτεται περί τή ;νέα ; θέσεώ;του. 
Απέδρα πλέον πασα οδύνη, π α ; ^svαγμό;* τά  αισθήματα 
τή ; εύγνωμοσύνη; καί τή ; άγάπη ; έκυρίευον άποκλειστι- 
κώ; τήν καρδίαν του. ΪΙννόησε τό τε  OTt δέν ητο πλέον 
ξένο; έν τή  χώρα, εί; ήν άντήχησαν οί πρώτοι θρήνοι 
του, έξελθόντο; τών μητρικών σπλάγχνων. ΙΙννόησεν δτι, 
άπαρτίζων τοΰ λοιποΰ μέρο; μεγάλη; οίκογενεία;, ώφειλε 
νά συνεργάζηται υπέρ τή ; εύτυχία ; του* ήννόησε τέλο; 
πάντων, άλλά τότε μόνον ήννόησε, τδ άληθέ; πνεΰμα 
τών λόγων τών άρχαίο^ν προφητών του: « Καί ζητήσατε 
τήν ειρήνην τ ή ; γ ή ;, εί; ήν άπώκισαν υμα; έκεί* καί 
προσεύξασθε περί αύτών πρδ; Κύριον, οτι ή ειρήνη α ύτή ; 
ειρήνη ύμΐν. »

Ουτος υπήρξεν δ πρώτο; σταθμδ; τοΰ τέω ; περιπλα- 
νωμένου Ιουδαίου. Η Γαλλία τώ  άπέδο^κε τά  δικαιώμα
τα , ή έπανάστασις τοΰ 1 7 8 9  τώ  έχορήγησε τήν άνα- 
γέννησιν, ήτις δέν άφαιρεί άπδ τήν καρδίαν τοΰ πιστού 
Ισραηλίτου τήν ελπίδα τής οριστικής πραγματοποιήσεως 
τών ύπδ τών προφητών προαγγελθέντων. Τδ έκ Γαλλία; 
άναλάμψαν φώ; περί τά  τέλη τοΰ παρελθόντο; αιώνο; 
άντηνακλάσθη ώ ; έκ γοητεία ; έφ’ δλη; τή ; οικουμένη;, 
καί αί περί πατρίδο:, ελευθερία;, άδελφότητο;, τοΰ άλ
λη λεγγύ ου τών λαών καί τής έντελοΰς ίσότητο; άπάν- 
των τών θνητών δοξασίαι, ησαν τδ άντικείμενον τών δια
λογισμών παντο; έθνους, δπερ έπεθύμει νά συγκαθεσθή 
εί; τδ  συμπόσιον τ οΰ πολιτισμοΰ καί τή ; προόδου.

Εν γένει λοιπδν ή έπανάστασι; μετέβαλλε τήν τών 
Ισραηλιτών κατάστασιν* παοαχωρήσασα αύτοί; τήν έλευ
θερίαν, το ί; έπέβαλεν έπίση; τήν υποχρέωσιν τοΰ νά 
έξακολουθώσι τήν λατρείαν των μεθ δλη; τ ή ; άρμοζού- 
ση; πομ πή ; εί; τήν θρησκείαν τοΰ Μωΰσέω;.

Σήμερον, χάρι; εί; τήν πρόοδον τής άνεξιθρησκείας καί 
τοΰ έξευγενισμοΰ τών ηθών, οι χριστιανοί, διερχόμενοι 
ένώπιον τής Συναγωγής, λέγουσιν: « Ενταΰθα έστί ναδ; 
Θεοΰ* ένταΰθα λατρεύεται ο Θεδ; τοΰ Ισραήλ. » Οί δέ 
ίσραηλίται, άμα διέλθωσι τδ  κατώφλιον τοΰ ναοΰ των, 
δύνανται νά προσπέσωσιν έλευθέρω; πρηνεί; ένώπιον τοΰ 
θησιαστηρίου των, μέλποντε; άπδ καρδία; τδ  τοΰ Ψ αλ- 
μωδοΰ : « ίϊς άγαπητά  τά  σκηνώματά σου, Κύριε τών 
δυνάμεων! Επιποθεί ή ψυχή μου καί εκλείπει είς τάς αύ- 
λά; τοΰ Θεοΰ ίακο^β!»

ΙΩΑΚΕΙΜ ΡΟΣΣ1ΝΗΣ.

Είς Πέζαρον, πόλιν πλησίον τής Φολλία; κειμένην, έπί 
τοΰ Αδριατικοΰ κόλπου, εζνι τώ  1 7 9 2  ο Ιωσήφ Ροσσι- 
νη; έκ Λούγου, επιτήδειο; διδάσκαλο; τ ή ; σάλπιγγος, καί 
ή Αννα Γουαδαρίνη, μία τών χαριεστέρων γυναικών τή ς 
Ρωμανίας και σ ε κ ό ν τ α  δ ό ν α  (δευτέρα τραγψδίστρια)
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Τήν 29 λοιπον Φεβρουάριου 1792 ή \ννα Γουαδαρίνη 
έτεκεν υιόν, οςτις ώνομάσθη Ιωακείμ Ροσσίνης.

Τω 1799 5 πατήρ του μικρού Ιωακείμ συνελήφθη υπο 
τ*?,; Αυστριακής αρχής ώς πρεσβεύων πολιτικόν φρόνημα 
άντιβαΐνον είς τήν δυναστείαν. Οθεν ί  Κυρία Ροσσίνη 
έφερε τον υιόν της εί: Βόλων ί αν, ένθα πρώτον ήδη ενε- 
φανίσθη επί του πολίτικου θεάτρου, ενώ ποτε μέχρι τουοε 
δέν έξετέθη εί; το δημόσιον, ώ ; μαθοΰσα τ>4ν μουσικήν 
μόνον προς ιδίαν της εύχαρίστησιν, και επέτυχε καλώς 
χάρις είς το Οέλγητρον και την έκφρασιν τής φωνής της.

ό  ίωσήφ Ροσσίνης, διαμείνας εξαμηνίαν ολόκληρον ε:ς 
τα ; φύλακας, έπανήλΟεν ελεύθερος εί; Πολωνίαν παρά τή 
συζύγω του Αννη, λαβούση ήδη το πρόσωπον τής πρω
ταγωνίστριας ( π ρ ί μ α  δ ό ν α ; ' .  II Βολωνία, μία τών με
γάλων πόλεων τής βορείου Ιταλίας, παρειχεν αυτοί; πολλά 
μέσα προς διατηρησιν, εφ’ ω και έγκατε^άΟ/,σαν είς αυ
τήν, άποφασίσαντες νά καταστήσωσι τον υιόν των μου
σικόν.

ό  Ιωακείμ ην τότε δωδεκαετής, και έντος ολίγων 
μηνών έμαΟεν ίκανώς ώστε νά ψάλλη εί; τά ; Εκκλησίας, 
οπού ή του οξυτόνου φωνή του, αρκετά αξιόλογος ουσα 
και Οελκτηρίου; στροφάς Εχουσα, τον κατέστησεν άξιο- 
σημείωτον. Δυστυχώ; όμω; ί  διδάσκαλο;, ον έταξαν τώ 
νέω Ιωακείμ, ουδόλως ωφέλησε τον μαθητήν του, διότι 
τον διεσκέδαζεν άντι νά τον μανθάνη* δέν έπροσπάΟει νά 
νικήση την είς πασαν εργασίαν αποστροφήν του Ιωακείμ, 
άλλ εξ εναντίας τον έκολάκευε και υπέθαλπε τήν φυσι
κήν κλίσιν του προς το δλέθριον far llicn lo  (μηδέν πράτ- 
τειν). Μάτην οί γονείς και οί συγγενείς του τον ήπείλη- 
σαν και τον παρεκάλεσαν άλληλοδιαδόχως, προσπαΟουν
τε; διά παντοίων μέσων νά άποτρέψωσιν αυτόν άπο τή ; 
ακηδίας και νά καταστησωσιν εί; αύτον προσφιλή τήν 
εργασίαν* 5 Ιωακείμ ευ χά ρ ισ το  εί; τήν συνήθη ραθυμίαν.

Ο Ιωσήφ Ροσσίνης, ί  πατήρ του, άπελπισΟει; εκ τή ; 
εναντιότητας καί επιμονή; του ταύτης, τον άπέσυρεν έκ 
τών σχολείων, και προ; τιμωρίαν του τον είσήξεν είς 
σιδηρουργικόν έργος-άσιον. Γούτο υπήρξε διά τον Ιωακείμ 
εποχή δοκιμασιών και ταπεινώσεων, έω; ου ενικήθη τ έ 
λος το παράλογον πείσμα του παιδός, και έκ τών δύο 
κακών έξελέξατο το μή χείρον* άντι νά πυρακτόννι τον 
σίδηρον και νά σφυροκοπή επί τοΰ άκμονος, τώ  έφάνη 
ολιγώτερον δύσκολον, πλήν και ολιγώτερον πεζόν, νά 
σπουδάζη τήν μοσσικήν.

Εν τούτοι; ή μήτηρ του, άπολέσασα μετά τινα έτη 
τήν φωνήν τη ;, ηναγκάσΟη νά έγκατα λίπη το Οέατρον, 
διότι ή τύχη δέν συνοδεύει πάντοτε τήν τέχνην’ επό
μενον λοιπον ήτο ο Ιωακείμ, δωδεκαετής ήδη, νά προσ- 
φερη τον φόρον τής εργασία; του ΐνα υποστήριξή τήν οί- 
κογένειάν του. (-)έσις Οαυμασία και ίκανή νά δώστ; τήν 
ευφυΐαν εί; τον μή εχοντα αυτήν, εάν ή ευφυΐα δέν ήτο 
δώρον του Θεοΰ. Ηρξατο λοιπον τή ; ζωή; τοΰ μουσι
κού καλλιτέχνου, και περιερχόμενο; τήν Ρωμανίαν έξε- 
τέλει είς διαφόρου; πόλει; χρέη διευΟυντοΰ τή ; δρχή^ρα; 
και εκρουε τό κλειδοκύμβαλον.

Λλλά μετά ενός ετου; πλάνητα βίον έπανήλΟεν αυ-

θι: εί: τήν Κολωνίαν, ένθα είσήλθεν είς το Λύκειον όπως 
σπουδάσνι, άποβλέπων είς ύψηλότερον σκοπόν παρά τον 
τοΰ άπλοΰ πρακτικού και περιφορητοΰ (ismluilnnl) μου- 
σουογοΰ. Και ενταύθα μαντεύει έκαστος τάς ταχείας 
ποοόδου: του εν τή τέχνη τοΰ συνΟέτειν, καί εννοεί τήν

σατο το ένδοξον στάδιόν του γράψα; συμφωνία; τινά ; 
καί ωδά:, αΐτινε; έπιτυχοΰσαι τον κατέστησαν γνωτον* 
εντός ολίγου δέ άνηγορεύΟη διευθυντή: τοΰ έν Πολωνία 
μουσικοΰ συλλόγου.

παρεκίνησεν αυτόν νά σύνθεση διάφορα τεμάχια , ή μο
νόπρακτα μελοδράματα, ώς διά ν). δοκιμάση τί ήτο ικα
νό; νά κάμη, καί τά  τεμ ά χια  εκείνα συνενωΟεντα αττετε- 
λεσαν άκολούΟω; το μελόδραμα Δ η μ η τ ρ ι ό ;  κ α ί  Πο
λ ύ β ι ο ς ,  οπερ, παρα^αΟέν τώ  1 S I I εί; Πολωνίαν, ετυχε 
καλλίστη; δεξιώσεω; υπο τοΰ κοινού ώ ; εκ τή ; λαμπρά; 
ζωηρότητο; τοΰ νεωτερισμοΰ του. Το μελόδραμα τοΰτο, 
το πρώτον μουσικόν δοκίμιο ν τοΰ μέλλοντο; μεγάλου 
αριστοτέχνου, προοιωνίσατο καλά υπέρ τοΰ νεου τουτου 
μουσικου, και εχειροκροτηΟη ει; ολα; τα ; πολς,ι;, c.; τας 
οποία; παρεστάθη πολλάκις.

Η πρώτη αυτη επιτυχία , ή ; ήξιώθη χω ρί; νά έλπίζη 
ο Ροσσίνης, καί ή τ ι; τώ  έπροξένησεν ευάρεστον έκπλη-
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επισήμων άνορών. Ε ί; τήν αγοράν τή ; Ξενιγάλλης, είς ην 
ο Ροσσίνη; διέτριβεν ώς διδάσκαλο; τοΰ κυμβάλου, Μαρ- 
κέσιος τ ι ;  Κ αβάλλη; διεύΟυνε το Οέατρον καί ήρατο τή ; 
πρώτη; τραγωδιστρία;. ΙΪ ωραία αυτη γυνή, Καπάρνη 
λεγομένη, διεκινδύνευσεν εί; παράστασίν τινα  τολμηρόν 
λαρυγγισμόν, 8ν εξετέλεσε παραφωνότατα καί άθλιέστα- 
τα . Τό κοινόν, ήττον εύερέΟιστον εί; το ιαΰτα  ασήμαντα

ι ε ποσώς, καί οστι; δέν ήδυνήΟη νά καταστείλη τά ; εν
τυπώσει; του. Μόλι; λοιπόν ή τραγωδιστρία είχε τελειώ
σει τον άτυχή αυτή; λαουγγισαόν, καί εύθυς γέλω ; ομη-

*  ̂ \  Γ* * ^
ρικό; άντήχησεν άπό τοΰ κλειοοκυμοάλου, ενώπιον τοΰ 
οποίου έκάΟητο ο Ροσσίνη;. II προσβολή ήτο τρομερά* ή 
αίθουσα δέν έπρόσεξε ποσώ; είς αυτήν, άλλ ή Καπάρνη 
ήκουσε τά  πάντα καί έσημείωσε τον ένοχον.

II προσβληθεΐσα φιλαυτία τή ; τραγωδιστρία; μικρού 
δεΐν άπέβαινεν ολέθρια εί; τον νεανίαν διδάσκαλον τοΰ 
κλειδοκυμβάλου, οστι;, άναμφιβόλω; προτροπνί τ ή ; Κ. 
Καπάρνη, προσεκλήΟη μετά τήν παράστασίν υπό τοΰ 
Μαρκεσίου Καβάλλη. Ο διευθυντή; οΰτο; έπεΟύμει νά τ ι
μωρήσω τόν αυθάδη εκείνον μουσικόν, οστι; έτόλμησε νά 
γελάση διά τήν ερωμένην του* έγκλημα έσχάτη; προδο
σία;, κατά τήν ιδέαν του, διότι ποτέ δέν ήδύνατο νά πι- 
στεύση σφάλματα άπό γυναίκα τόσον επαγωγικήν. Προ- 
σεκάλεσε λοιπόν αυτόν, άλλά μόλι; τόν είδε μετέβαλε
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σκοπόν’ δέν ήδυνήΟη νά μνησικακήση πρό; νεανίαν, ούτι- 
νο; ή μορφή ήτο χαρίεσσα καί πνευματώδη;, καί δέν 
ήΟέλησε νά τιμωρήσ/) καλλιτέχνην, οστι;, έκτο; τή ; Οα- 
λερω τάτη; νεότητός του, έδειξε φιλοκαλίαν τοσοΰτον 
εντελή. Αποβαλών λοιπόν πάσαν κ α τ’ αύτοΰ δυσμένειαν, 
αντί νά δείξϊ] πρός τόν διδάσκαλον τοΰ κυμβάλου σκυ- 
θρωπότητα, τώ  ώμίλησε μετά γλυκύτητος, καί φιλιωθεί; 
μετά τοΰ Ροσσίνη, προσεκάλεσεν αύτον εί; τήν τράπεζάν 
του’ περιπλέον δέ υπεσχέθη αύτώ πασαν δυνατήν ει; το 
μέλλον υποστήριξιν.

Τό εικοστόν ετο; τοΰ νέου μουσικοδιδασκάλου ην γο- 
νιμώτατον. Από τή ; άνοίξεως μέχρι τοΰ φθινοπώρου τοΰ 
1 8 1 2  έγραψε πέντε ώραΐα μελοδράματα διά τά  θέατρα

μονοπράκτου
μ α το ; ένυπάρχουσι τά  ίχνη τή ; ώραιοτερα; έμπνευσεω; 
τοΰ περίφημου μουσικου. 11 P ie ll’U dtil paragont*, εί; 
δύο πράξει;, άπήλαυσε πλειοτέραν επιτυχίαν και περιέ- 
βαλ^εν αύτώ φήμην, δι’ ή; δ εικοσαετή; μουσουργο; απηλ- 
λά ττετο  τή ; υποχρεώσεως τοΰ στρατευσίμου, πραγμα 
σπάνιον κατά τήν έποχήν εκείνην τών διαρκών πολέμων. 
Εκ τοΰ μελοδράματος δέ τούτου άρχεται η παλη τοΰ 
Ροσσίνη μετά τών αντιπάλων του, καθότι η επιτυχία 
έξύπνισε τήν ζηλοτυπίαν των.

Επειδή ή φήμη τοΰ νέου μουσικοδιδασκάλου περιέ- 
τρεχεν είς άπασαν τήν Ιταλίαν, επειδή ολαι αι αποκτη- 
σασαι θέατρα πόλεις έπεΟύμουν νά χειροκροτώσωσι τά  
πρώτα τοΰ Ροσσίνη έργα και επεβαΛΛον εις τους θεατρώ- 
νας τήν υποχρέωσιν τοΰ νά τόν παρακινήσωσι νά γράψη 
έν μελόδραμα* επειδή τέλος όλοι οί νοήμονες έρασταί 
τών καλών1 προέβλεπον τό λαμπρόν μέλλον τοΰ νεανίου 
μουσουργοΰ καί ή κριτική ήρ/ησεν ένασχολουμένη υπέρ 
αύτοΰ, άνεφάνησαν πολλοί κατήγοροι και χλευασται 
αύτοΰ, ύπό φθόνου διεγερΟέντες. Α λλ’ δ ΐ>οσσίνης, μ ι
κρόν φροντίζων διά τοΰ; οαιλοΰντα; ειτε υπέρ ειτε κατ 
αύτοΰ, εβάδιζεν εί; τήν οδόν του ελεύθερος καί αμέρι
μνος, πιστεύων ίσως είς τόν καλόν αστέρα του, καί όλο- 
νέν βελτιών καί τελειοποιών τό ασμα. Ε ιχε τφ όντι μι- 
κράν πάντοτε συνείδησιν τής αξίας του, επειδή η εύφυΐα 
δέν γνωρίζει πώποτε εντελώς έαυτήν* άνευ δέ υπερβο
λής λέγομεν οτι δ Ροσσίνης έφερε μεταρρύθμισιν είς τήν 
μουσικήν, δ δη γή σας αύτήν είς νέας οδούς.

Τώ 1813  άνεφάνησαν έτερα τρία προϊόντα τής εύ- 
φυΐας του, έν οίς τό μελόδραμα ο Τ α γ κ ρ ε δ η ς ,  συν- 
τεταγμένον κατά νέαν μουσικήν μέθοδον, εις $ν άπό τίνος 
έφαίνετο καινοτομών δ Ροσσίνης, εφειλκυσε τον γενικόν 
θαυμασμόν. Εν διαστήματι δε δεκαδος ολοκλήρου ετών 
δ ένδοξος μουσικοδιδάσκαλος, θριαμβεύσας ήδη κατα  
τοΰ φθόνου καί τής σχολαστικότητος, έξηκολούθει προι-
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κίζων το Ιταλικόν Οέατρον διά νέων δλονέν έργων του* 
κ α ι  εν μέσω τή ;πληθύο; τών έργων τούτων, πόσα τω όντι 
α ρ ισ τ ο υ ρ γ ή μ α τ α  δεν Εν ο μεν νά Οαυμασοψ.εν.

Τώ 1 8 1 5  ιδίως ηύ^οκίμησεν εις το νέον μελόδραμά 
του Ε λ ι σ ά β ε τ  β α σ ί λ ι σ σ α  τ η ς  Α γ γ λ ί α ς ,  δι’ ου
έκαμε τάς άπαρχά; του ε!; το έν Νεαπόλει Οέατρον τοΰ 
Αγίου Καρόλου, εί; το οποίον παρέλαβεν αύτδν ό πλού
σιο; διευθυντές Βαρβάζα; μέ ενιαύσιον έπιχορήγησιν
1 2 ,0 0 0  φράγκων. Είς το Οέατρον τοΰτο παρέστησεν 
ιδίως τά  πλειότερα τών Αριστουργημάτων του, έν οίς 
έξέχουσιν ο Ο τ ε λ λ ο ς ,  ο Μ ω ΰ σ ή ;  εν Α ι γ υ π τ ω ,  
ο Κ ο υ ρ ε ύ ς  τ η ς  Σ ε β ί λ λ η ; ,  κτλ . είς ά ένέΟετε πρό
σωπα επίτηδες γεγραμμένα διά την ώραίαν προ>ταγωνί- 
στριαν Κ. Κόλβρανδ, ητις έγένετο μ ετ’ολίγον συμβία του.

ϊ ώ  1 822 ,  περαιωθεισών τών συμφωνιών αύτοΰ μετά 
τοΰ είρημένου διευθυντοΰ, άπεδήμησεν είς Βενετίαν μετά 
της θυμοτερποΰς συζύγου του, οπού έγένετο δεκτός εις 
το Οέατρον έν μέσω γενικών έπευφημιών και χειροκρο
τήσεων. Εκεί τάς άποκρέω τοΰ 1 8 3 3  προσηνεγκε νέον 
α ρ ισ το ύ ρ γ η μ α , προΐδν της ανεξάντλητου φαντασίας του, 
την Σ ε μ ι ο ά μ ι δ α ,  ής τά  πλήρη περιπετειας επεισόδια 
κ α ι αί σ χεδ ό ν  Γερμανικαι καλλοναΐ διηγειρον τον ένΟου- 
σιασμον καθ’ ολην την Αύστριακην επικράτειαν. Η πα- 
ράστασις δέ αυτη ην σχεδόν ο τελευταίος αποχαιρε
τισμός του είς την Ιταλικήν σκηνήν.

Μεταβάς είς Αγγλίαν, έκέρδησεν έν διαστηματι πέντε 
μηνών έξ ιδιαιτέρων παραδόσεο>ν και μουσικών συμφω
νιών το ποσον 2 5 0 ,0 0 0  φράγκων, και περι τά  τέλη τοΰ 
αύτοΰ έτους (1824) έπανήλθεν είς Ιίαρισίους, έπιΟυμών 
νά καθιέρωση έν τη μεγαλουπόλει ταύτη την δόξαν του. 
Κ α ίτο ι δέ τά  εργάτου δύσκολους έξωκειώθησαν, ούτως 
ε ίπ ε ίν , μέ το νέον κλίμα είς 3 μετέβη, ούχ ήττον όμως 
έν δλιγοχρονίω διαστηματι έπέτυχε νά καταΟέλςη και 
νά ένθουσιάση τούς κατοίκους τοΰ Σηκουάνα. Διάφορα
των αριστουργημάτων αυτου εκοσμησαν τας σκηνα; του 
Γαλλικοΰ θεάτρου, ιδίως δέ ηρίστευσεν 5 Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  
Τ έ λ λ ο ς ,  ή τελευταία αυτη λέξις, ούτως είπείν, τοΰ 
αθανάτου μουσικοδιδασκάλου, η, κατά τούς πλείστους, 
^ τελευταία λέξις της μουσικής. Πριν ομως έπευφημηθή 
το αριστούργημα τοΰτο, επρεπε νά ύποστή τήν τύχην 
όλίον τών μέχρι τοΰδε έν Παρισίοις παρασταΟέντων έργων 
τοΰ Ροσσίνη' δέν έπέτυχε δηλαδή έξ ολοκλήρου, δπερ 
ίσοδυναμεί μέ αποτυχίαν, και ο Ροσσίνη;, οςτις έν μέσω 
τών δικαίο^ν θριάμβων του δέν έπίστευέ ποτε μίαν τοιαύ- 
την άδικον αποτυχίαν, άπεσύρΟη έξ ολοκλήρου της 
σκηνής.

Αλλους τε και ή υλική κατάστασίς του τούντεΰθεν ην 
ανεξάρτητος τών έπιτυχιών του. ΔιορισΟεΙς γενικός έπι- 
θεωρητής τοΰ Γαλλικοΰ άσματος μέ πλουσιωτάτην σύν
ταξιν και άλλας ισοβίους έπιχορηγήσεις, έζη έν πολυτε
λεία είς τδ έν Βολο>νία παλάτιόν του. Αποσυρθεί; δέ 
δλοσχερώς πάσης δημοσίου υπηρεσίας τώ  1 8 3 6 , έξηκο- 
λούθει ζών έν τω  πολυτελεί, ώς είπείν, έρημητηρίω του 
τούτω , έντδς διαρκοΰς σιο>πής, αποτροπιαζόμενος τήν 
μουσικήν, ήτις τδν άπεθανάτισε, καί περιφρονών τήν 
οόξαν. Εκεί, παραδεδομένος είς ακηδίαν ή ραστώνην, και 
μή αισθανόμενος ένεργητικότητα είμή πρδς τά  άσχετα 
μέ τήν τέχνην εργα, οέν ήδυνήθη νά αποφυγή τήν ανίαν,

δλεθριωτέραν δι’ αύτδν μάστιγα  ή τήν πρόσκαιρον αδι
κίαν τών ανθρώπων. Απαξ τώ  1841 έφάνη ώς Οελήσας 
τρόπον τινά νά έςέλθη τής πολυετοΰς ησυχίας του, δη
μοσίευσα; μικρόν τ ι  S lab iit matCT, (1) δπερ ειχε συντε- 
ταγμένον άπδ οκταετίας, και τδ οποίον, μ  δλας τάς κα- 
νονικάς και δικαίως θαυμαζομένας καλλονάς του, τδν 
άποδεικνύει αρκετά μακράν κατά τήν έκκλησιαστικήν 
μουσικήν τής υπεροχής έκείνης, ήν δ Γ ο υ λ ι έ λ μ. ο ς Τ έ λ- 
λ ο ς  προσεκτήσατο κατά τήν δραματικήν μουσικήν.

II υγεία τοΰ Ροσσίνη, άπδ πολλοΰ χρόνου προσβλη- 
θείσα, συνετέλεσε μεγάλως είς τήν άνεξήγητον ταύτην 
αδιαφορίαν του πρδς τήν δόςαν. Προσβληθείς ταύτοχρό- 
νως ύπδ σκληρας άσθενε'ας και ύπδ νευραλγίας ές έκεί- 
νων, α'ίτινες έπηρεάζουσι τό τ ε  σώμα και τδ πνεΰμα, 
έπανήλΟε δις κα τ’ έπανάληψιν είς Παρισίους (τώ Ι 8 4 3  
και τώ  1 8 5 5 ), ζητών μάλλον τήν ιατρικήν έπίσκεψιν 
ή τάς αναμνήσεις τής δόξης του.

ί ΐ  τελευταία έν Παρισίοις διαμονή του διαρκεί μέχρι 
τής σήμερον, και τδ ονομά του πανταχοΰ διεγείρει θόρυ
βον. Πλήν μ ’ δλας τάς διαρκείς τα ύτας τιμ άς καί τάς 
καθημερινώς σχεδόν έπαναλαμβανομένας έπευφημίας, 
δ Ροσσίνης ούδέν σχεδδν νέον εργον του προσήνεγκεν είς τδ 
κοινδν, έκτδς τήςμουσουργημένης κωμωδίας του οί Βρο υ- 
σ κ ί ν ο ι ,  τταρασταθείσης τώ  1 8 5 7 , ήτις δέον νά 0εωργ;0η 
ώς έπανάληψις ένδς τών έλαφροτέρων νεανικών αυτο
σχεδίων του.

0  ένδοξος ούτος μουσικοδιδάσκαλος διαμένει σήμερον 
είς μίαν τών ώραιοτέοων οικιών τής συνοικίας Α γίας 
Μαγδαληνής. Είνε Ιππότης τής Αεγεώνος τής τιμής, καί 
διάφορα εχει παράσημα τών προ>τίστων βαθμών διαφό
ρων επικρατείων. Αλλα μη εχοντες τ  ι π  ο τ  ο πλειοτερον 
νά είπωμεν περι αύτοΰ, άς ακούσω μ εν σημαντικόν τ ι άτο- 
μον έκθετον τήν πρδς τδν κ ύ κ ν ο ν  τ ο ΰ τ ο  ν τ ο ΰ  Πε 
ζ ά  ρ ο υ έπίσκεψιν το υ :

« Πρό τινων ημερών παρουσιάσθην είς τδν οιάσημον 
τούτον μουσικοδιδάσκαλον υπό τίνος τώ ν φίλο)ν του, και 
τον ήκουσα δμιλοΰντα. Ιίόσον δ ένδοξος ούτος άνήρ κέ- 
κτηται τήν τέχνην τοΰ προξενείν ζο>ηράν τήν έντύπωσιν 
είς τούς έπισκεπτομένους αύτόν! Η ζωηρότης τοΰ πνεύ
ματός του, ή εύκολος συνδιάλεξίς του, ή γλυκεία καί 
κομψή συμπεριφορά του προξενοΰσιν άμεσον εύΟυμίαν είς 
τδν άκούοντα. Εισέρχεται τις καταπληττόμενος, ούτως 
είπείν, άπδ τήν μεγάλοφυί'αν τοΰ μουσουργοΰ, καί έξέρ- 
χετα ι κατατεΟελγμένος άπδ τήν ίλαροφροσύνην τοΰ άν- 
Ορώπου. ό  μέγιστος μουσικδς τής έποχής μας δέν δμιλεί 
παρά ολίγον ή διόλου περί τής τέχνης του, δχι διότι 
προσποιείται, άλλά διότι φοβείται μή ένοχλήση τού; φί
λους του, τούς οποίου; δέν έπιθυμεί νά τού; βιάζη δπω; 
άκολουΟώσι τά ; ίόικά; του σκέψεις, ώ ; πράττουσι τόσοι 
καλλιτέχναι, ών ή προντίστη φροντί; είνε τδ νά καταν- 
τώσι πασαν συνομιλίαν των είς υποθέσεις, τάς συνήθεις 
σπουδάς άφορώσα;.

(!) Αίπρώται λέ;εις εκκλησιαστικού ΰμνου, ψαλλόμενου ενττ,Λυ- 
τικ^ εκκλησία τΤ| έσπερέ τής μεγάλης Πέμπτης καί άναφέροντο; τα 
πάθη τοϋ Χριστού. 40 ύμνος ουτος έμουσουργηθη και παρ’ άλλιυν 
μεγάλων μουσικών, οΓον, τοϋ ΙΙεργολέζη, Χέϋδν, Χαίνδελ, κλπ. 
απευθύνεται δε ώς παρηγορητήριος πρδς τήν Θεοτόκον, αντίστοιχων 
κάπως τψ ήμετέρω Έ π ι τ α φ ί ω 0 ρ ή ν ω.

Ε Π Τ Α Α Ο Φ Ο Σ . 1 0 7

« Μετ έμοΰ πέντε ή £ς άτομα ησαν έν τή αιθούση 
τοΰ Ροσσίνη, άντιπροσωπεύοντα τρία διάφορα έθνη, τδ 
Γαλλικόν, τδ Ισπανικόν και τδ Ιταλικόν. Ε ί; τδν δμ ι- 
λοΰντα Γαλλιστί διά τή ; αύτή; άπεκρίνετο εύκολία; ώ ; 
καί πρδς τδν ίσπανιστί ή Ιταλιστί έκφραζόμενον, τδ 
δποίον καΟίστα ζωγραφικήν καί δλο); άσυνήΟιστον τήν 
συνομιλίαν του. Ενόμιζον οτι έντδ; δευτερολέπτου τ ι -  
νών ώδοιπόρουν άπδ Μαδρίτη; εί; Παρισιού;, καί έκ Π α- 
ρισίίον εί; Νεάπολιν, καί ήδυνόμην νά άκούοί πότε καί 
πότε έκ τοΰ στόματό; του άνέκδοτα τινα, άπερ διηγείτο 
μετά πολλή; ευαισθησίας, μετά πολλή; άπλότητο; καί

χ ά Ρ’~°,;·
« Ομολογώ δτι ή πρδ; τδν Ροσσίνην έπίσκεψί; μου 

έκείνη μοι έπροξένησε μεγάλην κλίσιν πρδ; τήν τέχνην, 
καθότι μ α ; έξέΟεσε θαυμ,ασίω; τήν Οεο^ρίαν τή ; μουσική;, 
άφοΰ πολύν καιρδν τδν παρεκαλέσαμεν πρδ; τοΰτο. Εκα
στο; έννοεί εύκόλω; μετά πόση; προσοχή; ήκούομεν τον 
συγγραφέα τοΰ Γουλιέλμου Τέλλου, ούτινο; ή ομιλία 
έχυνε Οέλγητρον ΰψιστον εί; τήν ψυχήν τοΰ άκούοντο;. 
Ο πρδ; αύτδν έγειρόμενο; έν έμοί θαυμασμδ; έφαίνετο 
οτι ηύξανεν ετι πλέον εί; έκάστην λέξιν το υ .»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

2ΑΛΒΑΤ0Γ0Σ, Συνέχεια τών Μοϊκανών τών Παρι- 
σίο>ν. Μετάφρασι; Ν. Δεστουνιάνου καί I. Βρετοΰ. Εν 
Αθήναι;, 1 8 6 3 .

Υπάρχουσιν αύστηροί τινε; καί άγιόφρονε; τών π α 
τριαρχικών ηθών καί έθίμων θιασώται, κατά τήν γνώμην 
τών δποίο>ν τδ μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α  είνε δλέθριόν τ ι  κραμα, 
τοΰ πόμ α το ; τή ; Κίρκη; δλεθριώτερον, καί διά τού; 
οποίους ή κακόηχος ρ ο > μ ά ν τ σ α  είνε ισοδύναμος τή 
διαφθορά. Καί δμως πολύ άδικος πρέπει νά θεωρήταί τις 
οσάκις κρίνη έξ ακοής ή προκατειλημμένος ών, χο>ρίς νά 
παραδέχηται οτι έκαστος κανών εχει καί τήν έξαίρεσίν 
του. Είνε άληθέ; δτι τά  πλειότερα τών μυθιστόρημά- 
το)ν, τά  μέν έκ προθέσεω; τά  δέ λεληθότο>; πο^ς, συνέ- 
τεινον πολλάκις πρδ; διαφθοράν άφελών καί άθοχον ηθών* 
καί ομω; δέν είνε τοΰτο λόγο; άποχρών όπως κηρύξοψ.εν 
γενικήν κατ αύτών σταυροφορίαν. Διότι υπήρξαν μυθι
στορήματα, ατινα, είτε κακώ; άναγνο)σθέντα είτε στρε- 
βλώς έννοηθέντα, έβλαψαν καί έδηλητηρίασαν τδν νοΰν 
καί τήν καρδίαν, δέν πρέπει νά άποτροπιαζώμεθα άπαντα 
τά  τοιαΰτα άναγνώσματα άνεξαιρέτο);. Τότε πρέπει νά 
ρίψοψ.εν εί; τδ  πΰρ καί τά  Ομηρικά επη, έφ οί; τοσοΰτον 
κλείζεται καί έπαίρεται ή Ελλά;, διότι καί αύτά, ύπδ 
τήν γενικήν κατηγορίαν τοΰ πλαστοΰ διηγήματο; υπα
γόμενα, τ ί άλλο είσίν ή μυθιστορία ύψηλοτέρου είδου; ; 
Κ αί πόρρο) μέν άπέχομεν τοΰ νά άναλάβωμεν ένταΰθα 
τήν ύπεράσπισιν τών μυθιστορημάτων έν γένει. Κρίνομεν 
δέ καλδν δπω; προτάξο^μεν τά ; ολίγα; τα ύτα ; σκέψει;, 
χρησιμευούσα; ϊσω; ώ ; δρισμδ; τή ; μυθι^ορία;, καί δπω; 
ποιήται ή άναγκαία διάκρισι; μεταξύ μυθιστορήματο; 
καί μυθιστορήματο;.

Τδ μυθιστόρημα έν γένει δύναται νά δρισθή ώ ; Εργον 
φαντασία;, μή £χον κανόνα; άκριβεστέρου;, τύπου; μο-

νιμωτέρου; καί σκοπδν δριτικώτερον τής ίδιοτρόπου ταύ
τη ; δυνάμεω;. Πάντα τά  είδη καί πασαι αί υποθέσεις 
άνήκουσιν αύτώ, καί μή άρκούμενον νά περιλαμβάνη τον 
πραγματικδν κόσμον, πλάσσει ο ,τι άρέσκει αύτώ καί δη
μιουργεί τδνλαον κατά τήν επιθυμίαν καί τδ δοκοΰν αύτώ.

Το μυθιστόρημα έρανίζεται ένίοτε έκ τή ; ιστορία; 
πρόσο^πα, ήθη, συμβεβηκότα, καί προστίθησι τούτοι; δσα 
κρίνη άναγκαία πρδ; τδ  δραματικόν άποτέλεσμα τών

προσφέρει το ί; άνθρ< 
έν τή  άξια διδασκαλία; ή τή φαινομένη αυθεντία γεγονό
το;. Τά πάθη, αί δυστυχίαι, αί ήδοναι και πάντα τά 
κατά τδν βίον συνωθούμενα έπέρχονται άλλεπάλληλα καί 
ταχέο>; έπί τή ; σκηνή;, τήν δποίαν έκτίθησι τώ  ανα
γνώστη. Είνε εύρύ καλειδοσκόπιον, έν ω οί άνθρο^ποι καί 
τά  πράγματα , αί ίδέαι καί τά  αισθήματα, τδ παρελθδν 
καί τδ παρδν, τδ πραγματικόν καί ή φαντασία, τδ π ι-  
θανδν καί τδ άδύνατον είσίν έρριμμ.ένα άτάκτω ;καί παρά- 
γουσιν άόιαλείπτο); συνδυασμού;, δτέ μέν πολυπλόκου; 
καί παραδόξου;, δτέ δέ έντέχνου; καί άπροσδοκήτου;, 
δτέ δέ άπλοΰ; καί τερπνού;, ώ ; ή ωραία φύσι;. ό  ουρα- 
νδ; ή δ αδη;, ή γη ή αί θάλασσαι χρησιμεύουσιν ώ ; π ί-  
ναξ τή ; ζο^γραφία; καί βά.σι; εί; τά  άπειρα ποικίλματα
αυτου.

Ο μυθιστοριογράφο; άφηγείται καί δεικνύει συνάμα 
πιστεύουσι όέ καί βλέπουσι, τούλάχιστον έπί στιγμήν 
χρόνου, ο,τι βέβαιοί καί περιγράφει. Τά πνεύματα τή ; 
Χ αλιμα; είνε οντα φανταστά* άλλά τά  αισθήματα αύ
τών, αί πράξει; καί τά  συμβεβηκότα τά  προερχόμενα έξ 
αυτών, συνδεόμενα γίνονται αληθή, ένώ ή φαντασία τοΰ 
άγνώστου ήδεται έν αύτοί;. Τοΰ μύθου άποδεκτοΰ γινο
μένου, παν δ,τι έκ τούτου προέρχεται είνε φυσικόν. Τά 
πάθη τών έπί τή ; σκηνή; προσώπων διεγείρουσι τά  τών 
άναγνωστών, καί πολλάκι; άναπτύσσουσι ταΰτα  μετά 
Οαυμασία; τα χύτα το ;, κα ία ί εύαίσθητοι ψυχαί εύρίσκου- 
σιν άπειρον ηδονήν είς τά ; ποικίλα; τα ύτα ; συγκινήσει;.

Εάν τά  μυθιστορήματα μόνον σκοπδν είχον, ώ; τινε; 
φρονοΰσι, νά παραστήσο)σι τά ; κακία; καί τά  έλαττώ - 
ματα τή ; κοινωνία; ύπο τερπνόν και ζωηρδν φλοιδν, τότε 
βεβαίω; οί μυθιστοριογράφοι ήθελον είσθαι οί διαφθορεί; 
τ/)ζ κοινωνία;, καί επομένως πολλοί τών έπισήμων άν
δρών δέν ήθελον κατέλθει εί; τδν άγο.να τούτον τή ; ά τ ι-  
μία;. Εύτυχώ; ομω; ά πα τώ ντα ι οί τοιαΰτα φρονοΰντες* 
διότι τά  μυθιστορήματα, έάν ένίοτε παρι^ώσιν ύπδ ζωηρό- 
τερον χρώμ.α τά ; κακία;, άλλά καί τά ; άρετά; έπίση; έκ- 
θέτουσι, και τήν έ'νεκα τή ; διαφθορας μετάνοιαν, καί 
ύπδ τήν τερπνήν πολλάκι; αύτών μ,ορφήν ιδέα; φιλοσοφι
κά; καί υψηλά; ύποκρύπτουσιν. Αλλά καί έτέρα υπάρχει 
ωφέλεια* οί μεταγενέστεροι άντλοΰσιν έκ τών μ,υθιστο- 
ρηρ.άτο>ν πάσα; τά ; γνώσει; τοΰ οίκογενειακοΰ βίου τή ; 
εποχή; καί τοΰ έθνου;, εί; & άνήκει τδ μυθιστόρημ.α. Οι 
μυθιστοριογράφοι λοιπδν κατέχουσι καί αύτοί Οέσιν παρά 
το ί; λοιποί; έπιστήμοσιν* έάν δέ τινε; τοίς άρνοΰνται τήν 
θέσιν ταύτην, φοβούνται άναμφιβόλο^ς τήν γειτνίασιν 
άνθρώπων σατυριζόντων τήν διαφθοράν τή ς κοινωνίας, 
ή έπαινούντων τάς έλαχίστας καί οίονεί μηδαμινάς άοε- 
τά ; αύτής.



θύτο> λοιπον ημείς, οΐτινις δεν ειμεΟα συστηματικώς

μήσαντα καί διορθώσαντα. Ως τοιαυτα δέ θεωρητέα καθ 
ήμας, πρώτον αί δύυ μεγάλα*, έποποιΐαι του περιωνύμο’ 
φιλοσόφου έν μυθιστοριογράφοις Ευγενίου Σύ*/;, τά  Α π ό 
κ ρ υ φ α  τ ώ ν  Π  α ρ ι σ ί ω ν καί ο Π ε ρ ι π  λ α ν ω μ ε
ν ό ς  ί ο υ δ α ΐ  ο ς, έν οίς πολλά στρεβλά καί παρατρά- 
γωδα ήθη τών κοινωνιών υποδεικνύονται καί διορΟουνται, 
πλεΐστα δε όσα προβάλλονται θαυμάσια αξιώματα ηθι
κής καί φιλοσοφίας.

Είς τήν σειράν τών επαγωγών ένταύτω καί ωφελίμων 
τούτων άναγν&>σμάτων δικαιούμεθα νά κατατάςω μεν καί 
ίτερα δύο νεο'>τερα αριστουργήματα: τούς Α θ λ ί ο υ ς ,  
προϊόν τής μεγαλουργού φαντασίας δαιμονίου άνδρός,

του οποίου έν οίκείω τόπω Οέλομεν είπεϊ τά  δέοντα, καί 
τους Μ ο ι κ α ν ο ύ ς  τ ώ ν  Π α ρ ι σ ί ω ν, το αριστούρ
γημα τούτο τοΰ Αλεξάνδρου Δουμα, καί την κορωνίδα 
τών μέχρι τοΰδε έκ του καλάμου του Ατλαντος τούτου 
της δημοσιογραφίας άπορρευσάντων πονημάτων καί ερ“ 
γων. ΙΙερί τούτου σπεύδομεν όπως είπωμεν νυν ολίγα.

Οι Μ οί κ α ν  ο ί είσίν ολόκληρον έπος έν πεζώ λόγω, 
τουτέστι τελεία έποποιΐα. Εν τω  εκτεταμένη τούτω μυ- 
θιστορηματι πλεϊσται ό'σαι διαδραματίζονται παράδοξοι 
σκηναί, καί ούτε περιέργων στερείται καί τρομερών πε
ριπετειών, ούτε τής λοιπής Οαυμασία; καλλονής έστιν 
άμοιρον. 6 , τ ι δε καθιστα προ πάντων αύτδ άξιον άνα- 
γνο>σεως είνε, οτι ουδέν άλλο πόνημα του παραδόξου τού
του άνδρός συνενόνει τοσουτον μετά του διδακτικού το 
τερπνόν, δσον οί Μοϊ κα\ ο ί .  Αλλά καί τών λοιπών 
άξιοπεριέργων καί διδακτικών πολιτικών σκηνών δέν είνε 
άμέτοχον, ώς συνειΟίζει 5 Δουμάς νά περιβάλη την ιστο
ρίαν δ:ά του πλουσίου τή ; ιστορίας ένδύματος. Κατά 
τα υτα  λοιπον αί ζωηρότεραι εικόνες τής νεωτέρας Ευρω
παϊκής κοινωνίας, αί μάλλον απροσδόκητοι περιπέτειαι 
τής τύχης, 6 Μέγας Ναπολέο>ν έξιστορών τά  καθ’ εαυ
τόν, άποκαλύπτων τά  μάλλον τεράστια και μυστικώ- 
τερα αυτου σχέδια καί διευΟύνων τά  τής φίλης πατρίδος 
του καί μακρόΟεν εκ τής έξορίας του, έκ τής ιστορικής 
νήσου τής Αγίας Ελένης, ή περιεργοτάτη καί τά  μά
λιστα τραγική ιστορία Ναπολέοντος του Ιί', ή φοβερά 
ιεροκρατία παρά τ9\ Αυλή Καρόλου του Γ, ή μέχρι του 
1 8 3 0  ιστορία τής Γαλλίας καί έν μέρει τής Ευρώπης 
όλης, ταυτα πάντα έκτίΟενται με τοσαύτην λεπτομέ
ρειαν καί τέρψιν ένταύτω, οποίαν μόνος ό του Δουμά κά
λαμος δύναται νά παράσχ^.

ό  αξιότιμος δμογενης καί χοηστδς νέος Κ. Νικόλαος 
Δεστουνιάνος, κάτοχος ού μόνον άμφοτέρων τών γλωσ
σών, (διότι ο μεταφράζων άμφοτέρων τών γλωσσών, είς 
άς εγκύπτει, πρέπει νά ηνε είδήμων), άλλά καί άλλων 
Ευρωπαϊκών, μετά του εύπαιδεύτου συνεργάτου αύτου 
Κ. ί. Βρετοϋ προσφερουσιν ήμίν την έξοχον εύχαρίστ/ισιν 
του νά άναγινώσκωμεν έν τνί γλώσση ήμών το αριστούρ
γη μ α  τούτο τής τεραστίας του Γάλλου 2υγγραφέο)ς

φαντασίας. Η μετάφρασις εινε έπ ιτυχής, γλαφυρά πολ
λάκις καί ρέουσα, ώς είς τό πρωτότυπον, γινομένη ούτε 
είς την τολμηράν καί χυδαίαν έκείνην γλώσσαν, ητις 
ανατρέπει πάντα γραμματικόν καί συντακτικόν κανόνα, 
ούτε πάλιν είς την σφόδρα άρχαΐζουσαν καί φορτικήν, 
άλλ’ εξακολουθεί βαδίζουσα την μέσην οδόν, καί <5ύτο> 
γίνεται προσιτή τοις πασι.

Β£ϊ>©<2Ε3*β· ^

Δ110ΣΠΑΣΜΑ ΕΚ TOV ANEK10T0V ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 

ΑΓΙΟΛΛ12ΝΕΣ ΚΑΙ ΨΕίΑΑΗΟΛΛ11ΝΕΣ (I)

ι< Πολλοί τοι χ ΐ ϊ ϊ ο ρ opoc, ποιϋροι δέ τε Β άχ/ο ι.  »

 .

Ματαίω; πλήν τήν άκαρπον παιδεύει κεφαλήν τ ο υ !
Ει; τας έμ πνεύσει; δυστυχή;, οργίζεται, άφριζε», 
του; στίχους ο του; εγραψεν άναγινώτκει, σβύνει, 
πετα τον κάλαμον χα μ α ί, τον Ιίαρνασσόν υβρίζει* 
άράν, άνάΟεμ’, άπειλά; και βλασφημία; χύνει 
κατά παντό; σ^^γράψαντο; ποιητικού; κανόνα; 
και να σ.*γγράψτι μέλλοντο; ε’.; μέλλοντα; αιώνα;, 
διά να 7-άζτ, ό καθείς με τούτου; τήν χολήν του.

« Τή αλήθεια νόστιμον, φωνάζει, να φυτρώνουν,
« ώ; £αφανίδε; καυστικαι έκ μειου τών αιώνων,
« αυθάδει; τινε; κύριοι, του ψάλλειν νομοΟίται,
« ο'ίτινε;, τοΰ Απόλλωνο; λαμβάνοντε; τον θρόνον,
« καλούνται τών σ>γ/ρόνων των ψαλτών οί ποδηγέται 
« και τών προτέρων οί κριταί. 12! του; τοιούτου; πρέπει 
« να θεωρούν παρ άφρονα; οσοι Οά γράφουν επη,
« ή οσο>ν Μούσαι τραγικαί τά; φρένα; ανορθώνουν.

« Το κατ’ εμέ, δεν δύναμαι ποσώ; νά εννοήσω 
« πώ ; τόσοι μου συνάδελφοι έν Φοίβω τά βιβλία 
« αυτών ανέχονται, και π ώ ; τυράννων παρομοίων 
« «5εν συγκινεΤ τά σ -/40η των ή φοβερά δουλεία.
« ΙΙώ; τ άθλια συρράμματα τοιούτυ>ν παναθλίων 
« δεν ρίπτουσιν ει; τον βω μόν, Ουσίαν, τοΰ ‘Ηφαίστου,
« καί κατ’ αυτών δεν πίπτουσι μετά Ουμοΰ ασβέστου !
« Τοιούτον νέον πρόβλημα δεν δύναμαι νά λύσω.

« ’Εγώ κηρύττω ώ ; δειλού; άνάνδρου; κα'. προδότα;,
« τοΰ; μή τολμώ νra; αδελφού; έκ τοΰ τ.>στάδην πάλην,
« πάλην μακράν αιώνιον, προ; τούτου; νά κηρύξουν,
« και μέ χα λά ζα ; στίχων των και μέ ανεμοζάλην 
(ί αυτών τών φαύλων σοφιστών τον νοΰν νά καταπλήξουν*
« νάδιδαχθώσιν άλλοτε με φοβερά; άλύσσου;
« τών ιδεών νά δένωσι τοΰ; ΰψιπέτα; Κροίσου;,
« και ν’ αψηφούν ποιήματα γραφέντα με ίδρώτα;.

« Αλλά, τί μάτην φωνασκώ ; Οάγράψυ), ναί, Οά γράψω! 
« Τοΰ; ‘Ορατίου;, Βοαλώ, καί τοΰ; Αριστοτέλει;
« ζώντα;-νεκροΰ; τοΰ; θεωρώ, άχρηστου;, άνοήτου; ! . . .
« Το κάτω κάτω τή; γραφή;, τά περιττά τί θέλει;;
« στίχου; Οά γράψω μόνο; μου έςόχους, άμιμήτου;,
« άκαταλήπτου; εί; αΰτοΰ; τοΰ; Οαυμαστοΰ; Κυρίου;,
« παιανα;, επη , δράματα, ειδύλλια, Οουρίου;,
« και ποιητή; πρωτότ«»πο; Οά καύσω καί θ’ ανάψω.

(1) Τό σατυρικήν τοΰτο ποίημα, ουτινος αποσπάσματα καταχωρί- 
ζομιν, έγράφη^έπίτηδίς πρός διαχωμψίηαιν ποιητίσκων τινών, οιτινες, 
μόλις άπό του όστράκου αυτών «ξ«ρ/όμενοι, νομ(ζουσιν έαυτούς δ λ -  
λους Φοιβαιπόλλωνας, xal κατβκρίνουσιν ο( δείλαιοι πιχρώς τούς κριτάς 
τοΰ ποιητιχοΰ διαγωνισμού, διότι δέν Ιχριναν άξια βραβεύσιως τά άνά-  
λατ* χαΐ ασυνάρτητα αυτών Γπη.

κ Κ’ Ιδοΰ, τοΰ γράφειν άρ’/ομ α ι. Νά γράψω, τί νά γράψω ; 
« ’ΐίδήν ει; Αΰτοκράτορα. Α; ίδωμεν* « Ύί1 θρόνε,
« οστι; μονάρχην κραταιον κρατεϊ;... πλήν λάΟο;! . . .  στήΟι. 
« Επρεπε μάλλον « Βασιλεύ τή; οικουμένη; μόνε I »
« νά ειπ ω , « οστι; μ  εκατόν σταυροΰ; κοσμεϊ; τά στήθη! »
« Και επειτα ; . . . Και επειτα δέν εΤνε βία, πάλιν 
« αυριον γράφω* ει; νοο; εΰρίσκομ’ ήδη ζάλην . . . 
ι( Α; παύσω, και προ; το παρόν τον κάλαμον ά; θάψω ! λ

Τά τεύχη τότε^παραιτεΤ κ’ έ'έρχεται ρεμβάζων * 
τρέχει παντού ό δείλαιο;, ακολουθών '/ιμαίρα; 
και φίλον άπαντών τινα, δεν χαιρέτα, προβαίνει, 
ί  '/.αρετών, « Ιυγ/ώ ρ η σ ον, τψ λέγει, ε!; αιθέρα;
« ή φ θ'/τάσια μου πετ? ώ; βόμβα αναμμένη 
« ταύτην, ώ φίλε, τήν στιγμήν. Σ ’ ευρίσκω άλλην ώραν,
« αφε; με τώρα μόνον μου. Ε?; τών νεφών τήν χώραν 
μ ποθώ ν1 αρθώ οίστρήλατο;, πυριφλεγή;, κοχλάζων ! »

Και μ 1 εν ξηρόν « ΰγίαινε! » τον φίλον του άφίνει.
Καί προχω ρεί, τοΰ δρόμου του μή άπαντών το πέρα;, 
εω; οΰ κόπο; και ίδρώ; τά μέλη του δέν λύσιρ,,

λάμποντα; ει; ουρανόν δέν Υδ  ̂ τοΰ; αστέρα;.
Οταν δ ό ΨοΤβο; ολα; του τά; δ^δα; πλέον σβύσ/·,, 

έρχεται τότε 6 καλό;, κλείεται, κόπτει, ράπτει, 
καίδι άγώνα ποίημα έξάωρον συνάπτει* 
ταΰτα δέπράςα;, τόνγλυκΰν τοΰ ΰπνου κόλπον κλίνει.

Και τό πρω'ϊ εγείρεται, τό ποίημα σφραγίζει, 
ένΟει; δελτίον μαρτυρούν τό ΟεΤον όνομά του, 
και υπό μ άλη ; έρχεται τόν θησαυρόν του φερο>ν* 
δαφνών έλπι; άναπτεροί: τά κοΰφα βήματά του, 
καί με τήν κεφαλήν κτυπα τοΰ; πόλου; τών αστέρων.
Τέλο; τήν Ούραν το>ν κριτών κτυπα και παραδίδει 
το τέκνο ν  τό νυκτιγενε;, έλπίζων νά τό ιδ^ 
δαφνοστεφέ;, χρυσόκερων ποτένά πτερυγίζω.

’Δλλ’ ομο); έλησμόνησε καϊ ορκου; κ ’ ΰποσχέσει;.
Δέν εΤσαι, φίλε ποιητά, ό πρό ολίγου στελλών
ει; κόρακα; τήν κριτικήν, τήν τέχνην, τοΰ; κανόνας ;
Δεν εΤσαι σΰ ό φίλο; μ α ;, δ πρό ολίγου Οελων 
ει; τήν αγχόνην τοΰ; κριτά;* ό τοΰ; μακροΰ; αιώνα; 
διαπερών αστραπηδόν, και τοΰ ’Αριστοτέλου; 
καταπατών τά λείψανα; Λεν εΤσαι έπι τελου; 
σΰ, οστι; νέα δόγματα ποιητική; Οά Οεσ^; ;

Ομω ; ιδοΰ τί σκέπτεται. . . Τό ποίημά μου δίδω 
ε!; τοΰ; αχρείου; δικαστά;* άν δ’ ισω; τών δαιμόνων 
αί τερατώδει; φάλαγγε;τόν νουν αυτών Φωτίσουν, 
και οεν το κρίνουν αςιον απο οργήν η φΟονον, 
ώ ! τοΰ; λυπούμαι! Ναί, άργά Οά τό μετανοήσουν !
0ά  τοΰ; κηρύξω φΟονεροΰ;, δειλοΰ;, άναλφαβήτου;, 
νάνου;, /κοίλου;, άμαθεΐ;, μισέλληνα;, άκρίτου; !
"  ι ί '  » r  λ » \ < \Δν οεν το πραςω, to ϋεα, το φω;σου να μη ιόω.

Τέλο; άπό τοΰ βήματο; τού φοβερού έκείνου 
άκούεται τών δικαστών ή άνευ πάθου; γνώ μη.
Τά πλήθη συν ταράσσονται, οί ποιηταί ιδρώνουν, 
και τού καλού μ α; ποιητού σπασμωδικώ; οί ώμοι 
οΝω καί κάτω φέρονται, ένψ τόν διορΟοίνουν 
εί; τά άκατανόητα πρωτότυπά του επη.
Μ όργίλον καί παράφορον τοΰ; πάντα; ομμα  βλέπει, 
καί πρό; τήν Ουράν ρίπτεται μετά βοή; καί θρήνου.

Καί φίλον άπαντών τινα, διά νά δείςγι οτι 
κι εκείνο; εΤνε ποιητή;, δεινό;, προνομιούχο;,
« Βλέπει; έκεΤ, άναφωνεϊ, σκληρότη;, άδικία !
« ’Ελεεινότη;, φίλε μ ο υ ! Νά φεύγω τροπαιούχο;
« έπρεπε σήμερον έγώ . . . κι’ έν τούτοι; ή κακία . . .
« ’Αλλ1 είδε;, είδε; τόν κριτήν ; χω ρί; τά σφάλματά μου 
« νά δείςτι, διεκήρυττεν αισχρόν τό ποίημά μου !
« μ ’ έ'/έπαιςε, παράφορο; τά; χεΐρά; του έκρότει. »

Τοιούτου; πλήν παράφρονα; δέν επρεπε νά τύπτουν 
μετριοφρονώ; οί κριταί, άλλά νά στηλιτεύουν 
καί νάτοΰ; άποστέλλωσιν εί; τά φρενοκομεία, 
δπου καλοί ’Ασκληπιοί τά πάθη Ιατρεύουν,

καί τά; όρμά; τού πάθου; των άμβλύν’ ή έρημία.
12 ! τούτο έάν πράςιοσι, τά σμήνη τών άκρίδων 

αυτών δέν Οά μολύνωσι τ ’ άνθη τών ΙΙιερίδων, 
καί οί τοιούτων δμοιοι τόπάθο;τω ν Οά κρύπτουν.

Καί ταύτα μέν, ευχόμενο;. Προτείνω δέ καί νόμον 
ενώπιον τού σεβαστού ήμών Κοινοβουλίου :
Νά στέλλουν εί; ’Αντίκυ^όαν έξόριστον έν γένει 
τό'/ ύπό τού κακού αυτού καί νέου δαιμονίου 
ε!; άκρον πειραζόμενον* κι’ έκε^νά διαμένη, 
τού έλλεβόρου τό φυτόν μασσών πρό; ί'ασίντου.
‘Οπόταν δέ τήν ήθικήν μαράντ^ έςαψίν του, 
έλεύθερο; νά πορευΟή ά; ήνε πάντα δρόμον.

Τό π  λ ε Τ ν λοιπόν ε ? ; Κ ό ρ ι ν θ ο ν  δέν εΤν? τού τυχόντος* 
πύρ Ιερόν ποιήσεω; τοΰ; πάντα; δέν φλογίζει, 
οΰδ’ εύνοε”? πολλοΰ; θνητοΰ; ή ουρανία Μούσα.
Εί; ευαρίθμων τά; ψυχά; τά δώράτη; χαρίζει, 
τον Παρνασσόν άπρόσιτον εί; τοΰ; λοιποΰ; τηρούσα.
Καί ναί μέν εΤνε άδικο; πρό; τοΰ; λοιποΰ; άνθρώπου;, 
άλλ’ ουτω τό ήθέλησε καί δέν άλλάσσει τρόπου; 
ουδέ έάν δι αρπαγή γή , ουρανό; καί πόντο;.

X. ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ. 

 — -
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« Κύριε καθηγητά, ελεγε Κυρία τις πρός έπιτήδειον 
ζωγράφον του Πολυτεχνείου, θέλετε άράγε έπιτύχει έν- 
τελώς τό ερυθρόν χρώμα τών παρειών μου;— Πιστεύω, 
Κυρία, άπηντησεν οΰτος, καθότι άπό τόν ίδιον έμπορον 
προμηθεύομαι καί έγώ τό χρώμα τούτο.»

Γασκόνος τις έρο^τόληπτος Ελεγε πρός την φίλην αυ
τού : «Φιλτάτη μου, σε άγαπώ τόσον θερμώς, ώστε λο
γίζομαι ο εύτυχέστερος τών άνθρώπο>ν, άν τόν τοίχον 
τουλάχιστον φιλήσω, έπί του δποίου ή σκιά σου έφάνη!»

Ρόζε, ο ιδιαίτερος γραμματεύς Λουδοβίκου του ΙΔ ,̂ 
ύπάνδρευσε τήν θυγατέρα αυτου μέ τόν πρόεδρον του 
Κοινοβουλίου Πορτιάλον, οστις ολίγον καιρόν μετά τούς 
γάμους είχε πολλά παράπονα κατά τής κακής διαγο>γής 
τή ς συζύγου του.— «Εσο ήσυχος, είπεν αύτώ 5 πενθερός, 
έάν η θυγάτηρ μου δέν άλλάξ·/) διαγωγήν, θά τήν άποξε- 
νώσοί δλο>ς διόλου τής κληρονομίας αύτής.» Από ταύτης 
τής στιγμής έπαυσε τό παράπονον έκ μέρους του γαμβρού.

Η σύζυγος πλουσίου τινός κτηματιούχου, πεσουσα 
έκ του ίππου καί πληγο^θεϊσα βαρέως, άπέθανε μετ* 
ολίγον. 0  γείτο)ν του χήρου, οστις είχε λάβει είς γάμον 
αύθάδη καί κακοήθη γυναίκα, ι5ρώτησεν αύτόν άν $θελβ 
νά τω  πωλήση τόν Τππον έκεϊνον.— «Μέ κακοφαίνεται, 
άπεκρίθη ούτος* δέν δύναμαι νά σας εύχαρ^ησω, καθότς 
2χω σκοπόν νά νυμφευθώ άκόμη μίαν φοράν.»

Οι άνθρωποι τής Αστυνομίας τών θαλασσίων λουτρών 
του Δίππε, τών οποίων εργον είνε νά σώζωσιν ίλους 8σοι 
διακινδυνεύουσι κολυμβώντες, Ελαβον έσχάτως τήν έντο- 
λήν νά μή λαμβάνωσι πλέον τάς κυρίας άπό την κόμην 
τής κεφαλής άλλ άπό τό φόρεμα, διότι πολλάκις συνέβη 
νά μείνν) αυτη είς τάς χεΤράς τω ν!



Αγγλος τις, συλλαβών έπ’ αύτοφώρω έν καιροί νυκτος 
τον είς την οίκίαν αύτου είσελθόντα κλέπτην, τοΰ έκοψε 
το δεξιόν ώτίον. —  «Βοήθεια, μέ φονεύουν! έφώναξεν 
5 κλέπτης.— Κακούργε! άπεκρίθη ί  κλαπείς* πολύ καλά 
σου έκαμα* διατί έκλεψες τα  χρήματά μου;— Τά ανόητα 
χρήματά  σου, άντείπεν ο κλέπτης πλήρης λύσσης καί 
πόν(υν, ιδού έχεις αυτά!» Και τά  έρριψε κατά πρόσωπον 
τοΰ Αγγλου.— «Καλώς, προσέθηκεν ουτος [λε άπάθειαν* 
ιδού έχεις και συ το ώτίον σου.»

Εζητει τις νά νυμφεύση τον υιόν του, οτε είς τών φί
λων του τώ  ειπεν: « 0  υιό; σου δέν εινε ακόμη εις ηλι
κίαν νά νυμφευΟνί’ πρέπει νά περιμείνης νά μεγαλώση 
καί νά φρονιμεύση.— Και νομίζεις, άπηντησεν δ πατήρ, 
οτι δταν φρονιμεύση Οά θέληση νά νυμφευθη π ο τε ;»

Εύγενης τ ι ;  Κύριος ήγάπησε περιπαΟώ; πτω χήν νεά
νιζα , άλλά Οέλο>ν νά άπαλλαχθη τα χέω ;, πολλάκις άπε- 
μακρύνθη άπ αυτής* και ομως το πάΟο; του ητο σφο- 
δρότατον. « Α ! ειπεν έπί τέλους, πρέπει νά την νυμφευθώ 
διά νά παύσω τοΰ νά την ά γα π ώ .»

Κυρία τ ι;  έξελέξατο αυθαιρέτου; ω; σύζυγον τηςνεαρας 
θυγατρός της βαθύπλουτων τινα γέροντα. Οτε ώδηγη- 
σαν τούς νυμφίους εί; την Εκκλησίαν, δ ίερεύ; ηρώτησε 
τόν γαμβρόν άν έδέχετο την νέαν ώ ; σύζυγον. Κ ατα- 
νεύσαντος δέ τούτου, την αυτήν έρώτησιν άπηύθυνε καί 
προ ς την νύμφην διά τον γαμβρόν. «Λλλοίμ,ονον, πάτερ 
μου! άπηντησεν ή νεανις, σείς είσθε δ πρώτος, οστις περί 
τούτου με συμβουλεύεσθε.»

Κύριός τ ι ;  έγραψε προ; φίλον του, ζητών το έπανω- 
φόριόν του, διότι *ητο προσκεκλημένο; είς χορον καί δέν 
είχε τοιοΰτο κατάλληλον* δ πρόθυμος φίλος άνταπην- 
τησε: «Χαίρω διότι μοί δίδεται περίστασις νά σοί φανώ 
χρήσιμος* άλλά σέ παρακαλώ στείλε με το βρακίον σου, 
διά νά ήμπορέσω νά έλθω καί νά σοί φέρο) το έπανω- 
φόριόν μου.»

Οτε Λουδοβίκος δ ΙΓ* έμελλε νά διέλθη μικρόν τι 
χωρίον, δ δήμαρχος καί οί προύχοντες εύρέθησαν είς 
άκραν άμηχανίαν περί τοΰ πώ ; έπρεπε νά ύποδεχθώσι 
τον βασιλέα. Εσυμβουλεύθησαν λοιπον περί τούτου τον 
σφαγέα τοΰ χωρίου, δςτις μεταξύ αύτών έτιματο ώ; 
ο έξυπνότερος. Ουτος, άφοΰ το ί; εΐπε τά  δέοντα, άπε- 
σύρθη, άλλ αύτοί ηθέλησαν διά της βίας νά τον άναγ- 
κάσωσιν δπως τοίς χρησιμεύση ώς είσηγητης παρά τώ 
βασιλεί. Οτε λοιπον τούς έπαρουσίασεν ένώπιον τοΰ Μο- 
ναΡχου, έλαλησε προς αύτον ουτω : «Βασιλεΰ, είμαι 
σφαγεύς έξ έπαγγέλματος* ιδού ζ ώ α  μ ι κ ρ ά  μ ε τ ά  με- 
γαλθ)ν , τα  οποία σοι παρουσιάζω.» Ο δήμαρχος καί οί 
προύχοντες έκαμαν τότε βαθυτάτην ύπόκλισιν.

Διάσημος τις μέθυσος, όςτις έφ όλης της ζωης του δέν 
επιε νερον, βλέπων τ&ν θάνατον πλησιάζοντα, έζητησε 
μεγάλην στάμναν υδατος, λέγων: «ότα ν τ ις  άποθνήσκη, 
πρέπει νά φιλιόνεται μέ τούς εχθρούς του .»

«Επεθύμουν νά γράψω, έλεγε συγγραφεύς τ ις  άσημος, 
περί αντικειμένου, περί τοΰ οποίου ούδεί; έως τώρα εγρα- 
ψεν, ουτε Οά γράψη.— Τότε λοιπον γράψον το έγκώμιόν 
σου,» τώ  εΤπεν δ Βολταΐρος, οστις τον ηκουεν.

Γασκόνος τις έλεγεν: «Οταν θυμώσω, δέν ηςεύρω τ ί 
κάμνω* δέρνο), σκοτόνω καί χ ίλ ια  άλλα.— Καί Ουμόνεις 
συχνά; ήρώ τησέτις.— Ποτέ!» άπηντησεν δ Γασκόνος.

Δ ιηγείται δ Διδερώτος δτι, άπερχόμενος ένίοτε προς 
έπίσκεψιν τοΰ Ρουσσώ είς Μοντμορανσύ, έξηρχετο μετ 
αύτοΰ συνεχώς είς περιδιάβασιν καθ’ δλον το μήκος της 
λίμνης, «ίδού, τω  είπε μίαν ημέραν δ Ρουσσώ, £ν μέρος, 
εί; το δποίον είκοσάκις άπεφάσισα νά ριφθώ, διά νά δώσω 
πέρα; είς την ζωην μου.— Καί διατί δέν το έκαμε; έπί 
τέλους;» ηρώτησεν δ Διδερώτος. ό  Ρουσσώ, εκπλαγείς 
διά την απάθειαν, μεθ η; δ φίλο; του έπροφερε τούς λό
γου; τούτους, έμεινε μίαν στιγμήν άναυδο;, ειτα δέ άπε- 
κρίΟη: «Εβαλα την χείρά μου εί; το υδωρ, καί εύρον 
αύτο λίαν ψυχρόν.»

Προσβληθεί; ύπο σοβαρας άσθενεία; δ λββας Βουαζε- 
νών, άριστος κωμωδος, προσεκάλεσε τον Πάτερ Νωβηλ, 
πνευματικόν τ*?,; ενορίας. «Πάτερ μου, εΐπε βλέπων αύ
τον είς το προσκεφάλαιόν του, δέν έπιθυμ,ώ ποσώς νά 
υπάγω είς τον αδην!— Αν έπιμένης νά συνθέτης κω μω - 
δίας, η μπορείς νά το πάθης, άπεκρίθη δ Ιησουίτης* καί 
δέν άρκεί μόνον δτι θά καίεσαι είς τον αδην, άλλά καί κάτι 
χειρότερον θέλει σοί συμβ?,.— Το ποιον; ηρώτησεν δ λ β -  
βας μ ετ ανυπομονησίας.— Θά συριχθης,πτωχέμ.ου φίλε!»

Ο Μαλέρβος δκορθονε τον υπηρέτην του διά τοΰ έξη; 
άστείου τρόπου· Εδιδεν εί; αύτον καθ’ ημέραν είκοσι 
σκούδα ώ ; μισθόν, δταν δέ ουτο; έξετέλει κακώ; καμ - 
μίαν παραγγελίαν του, τότε έ'καμ,νε προ; αύτον την έξ*?,; 
αποστροφήν: «Φίλε μου, δταν προσβάλη τ ι ;  τον Κύριόν 
του, λυπεί τον Θεόν, καί δταν λυπη τονΘεον, πρέπει, δπως 
τύχη  της συγχωρησεω; παρ αύτοΰ, νά νηστεύση καί νά 
καμη έλεημ.οσύνα;* διά τοΰτο λοιπον Οά κρατήσω σήμε
ρον δεκα σκοΰόα άπο τον μισθόν σου, τά  οποία Οά δώσω 
έκ μερου; σου εί; τού; πτω χούς, προς εξιλέωσή τοΰ σφάλ
ματός σου.»

Αρχάριος τις ποιητης, Κάφσίον καλούμενο;, παρεκά- 
λεσε τον Πινδεμοντην νά παρατηρηση μ.ίαν του τραγω 
δίαν, και ανεχωρησεν αφείς το χειρόγραφον. Επιστρέψα; 
μετά δύο ημέρας, ηρώτησε τον κριτήν έάν άνέγνω την 
τραγί,οδίαν^ καί πώς την ηυρε.—  «Λάβε την, άπεκρίθη 
ούτος, και εί; πασαν σελίδα Οά ευρη; την κρίσιν μ.ου». 
Αλλ ο αγαθό; ποιητη; εμεινεν έμ,βρόντητος μ ετ ’ ολίγον, 
δταν, άνοίξας το χειρόγραφον, εύρεν είς έκάστην σελίδα 
μιαν μόνην λέξιν Κ α ΰ σ ο ν ,  τουτέστι το ονομ.ά του δι 
άλλης ορθογραφίας σημειωμένον. Η κρίσις δέν ητο δυσε
ξήγητος.

ki) /ειμώ ν ά-Λ τής παρελβούσης εοδομάδο; έσάλπισε τωόντι το 
οανάκρουσμά του.
‘ II /.λ or, οεν κοσμεί πλέον τήν ο ψ tv τή; φύσεω;, τών δενδρώνων 

ώ/ρ'ασαν προ πολλοϋ τα φύλλα, καί 6 χειμερινό; άνεμος μεμα- 
ραμμενα άν αρπάζει αύτά έκ τών κλώνων των καί τα ρίπτει κατά 
γής' ουτω οεν καλλύνει πλέον του γήρατος του κρυεροΰ τα ετη το 
'/αρίεν καί ανθηρόν τή; νεότητο;.

Ακούεται ή άγρία 3 ο ή τών κυμάτων, ατινα οργίλα καίΟορυβι'ίδη 
συντρίβονται κατά τών ακτών, καί πένθιμο; τι; παντα/οΟεν άνέρ'/ε- 
ται ιαχή.

’ίδού, προαγγέλλεται ή τελετή τή; φύσεως. Οί ιλαροί ζέφυροι δεν 
Οέλουσιν άναψύ/ει πλέον τον άνθρωπον διά τή ; δροσερά; αυτών 
πνοή;. ΜΙ τρυφερά χλ ό η , ή ευωδία τών λειμώνων έπίπολυν χρό
νον δεν θέλει τέρπει τά; αίσΟησεις του, καί ή περίλυπος καρδία είς 
μάτην παρηγορίαν θέλει ζητεΤ είς τών κήπων τήν γλυκύΟυμον σιω
πή ν, εί; τήν θέαν τών καλλονών τή ; φύσεως. Μελαγ/ολικαί καί 
άΟυμοι θέλουν παρέρ/εσΟαι αί ήμέραι του αί τεθλιμμένα·., ώ; αί ήμε
ρα». αί πικραί τή ; όρφανεία;, ώ; οί έρημοι τή; ςεντ,τεία; ενιαυτοί.

Το πένΟο; τούτο τή; φύσεω;, τήν Ιδίαν τελετήν προαγγελλούση;, 
θλίβει τά; ψ υ /ά ; εκείνα; Ιδίως, δ'σαι τών τυμφορών καί τοϋ άλγους 
επιον το πλήρε; άψίνΟου ποτ/,ριον. Το φύλλον, το πίπτον έκ τοϋ 
δένδρου του εν ώρα φθινοπώρου, εΤνε ώ ; ή απώλεια πόθου τινο;, ελ- 
πίδο; τινο; ερατεινή;, τήν όποίαν ή κρυερά πνοή τή ; άπογνώσεω; 
άναρπάζει, ή δ! άπογύμνωσι; αυτη τή; φύσεω; εΤ/ε ώ ; το σάοανον 
το καλύπτον το λείψανον τοϋ νεκοοϋ.

Δι άλλου; ομω ; οεν ε /ε ι το πραγμα ουτω  1 παρ/ουσι ψ υ/α ι,
μετά παλμών ανυπομονησία; περιμένουσαι τήν έπο'/ήν ταύτην, καί 
τά; οποία;, άντί νά πτοτ, 6 /ιονόφρυ; γέρων, ευ/αριστεΤ μ ά λιστα .... 
Παρατηρήσατε ! Μόλις αί πρώται τοϋ ’/ειμώ νος ριπαί έτ:έπνευσαν, 
μόλις ήπλθ)0η έπί τή ; έρ/,μου φύσεω; 6 λαμπρό; τή; /ιό ν ο ; πέ
π λ ο ;, καί οί άνήσυ/οι πόδε; καί τά πάλλοντα τών χορευτριών καί 
τών '/ορευτών στήθη έτοιμάζονται δπω; προσφέρωσιν έ/.ατομοα; 
αλμάτων εί; τον πολύζηλον τή; Τερψιχόρη; βωμόν. Δεν σκυΟρω- 
πάζουσι μετά τή; φύσεω; αί γλυκεΐαι καί χαρίεσσαι τών νεανίδιον 
μορφαί ουδε συμμετέχουσι τοϋ πένΟου; αύτή;, διότι ανοίγεται αϋταΤ; 
τούντεϋΟεν εϋρύ/ωρον το στάδιον τών έπιδείςεων καί κατακτήσεων.

‘Ετπεριναί διασκεδάσει; ή έφεσπερίδε; ( s o ir e e s  fJ a n s.m tes), 
θέατρα, χοροί, μουσικαί συμφωνίαι, . . ’ΐδοϋ δ χειμερινά; βίο; τών 
θυγατέρων τή; Ευα;, οσων τά; τρυφερά; καρδία; οϋδεμία πικρία τοϋ 
κόσμου τούτου, οϋδεμία κοινωνική φροντί; βαρύνει.

Διόλου πρόωρον δέν φαίνεται εί; ούδεμίαν ές αύτών το μεγάλοι; 
γράμμασι γεγραμμένον καί εί; πασαν γωνίαν τοΓ/οκολλημένον ΙΤρό— 
γραμμα τή; ένάρςεως τών '/ορώ ν, άλλ’ άσπαστον μάλιστα' καί πώς 
ο '/ι, άφοϋ ό '/ορο; εύφυώ; πάνυ έχαρακτηρίσΟη υπό τινο; σοφοϋ, ώς

διδάσκεται είς το γήράς του τον /.ορον άπό τήν καλλιπάρειον ’Ασπα
σίαν. ’Ε/όρευον δε, ού μόνον εις τό Οέατρον, άλλά καί αύτοί άκόμη 
οί τρομεροί δικασταί τοϋ ’Αρείο.» Πάγου, διότι τά μέλη τοϋ σ^βα- 
ροϋ τούτου κριτηρίου εοαινον άργώς καί μετά μέλους ΐνα ρίψοίσι τήν 
ψήφον των εί; τήν κάλπην. ΟΟεν ά'ς μή  φαίνεται ή μ  tv μομφής 
αξία ή έπικρατοϋσα σήμερον παρ’ άμφοτέροις τοΤς φύλοις χορομανία.

’Εντούτοις καί αύταί αί άπλαΤ Ιφεσπερίδες '/ρησιμεύουσι πολλά
κι; ώ ; στάδιον άμίλλη; καί ώ ; Ορμητήρια ευφυΐα;, ’ίδού τινα άνέκ
δοτα, έκ τών τοϋ μηνός τούτου, ατινα ήδυνήΟημεν νά σ,ίλλεξωμεν 
έκ τών συμβάντων έν τα“ς διαφόροις έφεσπερίσι.

IVVJ toV b'JJSJ .paaiiyo'i
Κάμψου είς τ λ  δάκρυά μ ο υ ! κάμψου πλέον, καί άγκάλας 
δνοιξ’ ίύ σ π λ α γ χ ν ία ς ,  φως μου ί Πρόβατον είμ! ό τάλας,

πρόβατον άπολωλός ί

1Π πονηρά ώραιότης, ήτις, ελεεινολογούσα τόν π τ ω χ ό ν  τ ψ  
π ν ε ύ μ α  τι  έρωτόληπτον τούτον, έπεθύμει, κατά τήν κοινήν εκ- 
φρασί', 
π ή ν

Πίστιυσόνμ*, σέ λ*>πρΰμαι είς τίι δάκρυα πού χύνεις, 
π λ ή ν  συγχρόνως καί θαυμάζω πώ ς κατώρθωσες νά γίνιρς

πρόβατον ά π ό  λ  ω λ  ό c ί

ισιν, νά τ ώ δ ο> σ r, τ ά π α π ο ύ τ σ ι α  ε ί ς  τ ό χ έ ρ ι ,  άντα- 
'τησε διά τού έ'ή ; εύφυεστάτου λογοπαιγνίου:

δταν ελθ/j ή έσ /άτη  ώρα μου Οά σα; παρακαλέσω νά ελΟητε νά τήν 
έπαναλάβητε πλησίον τή; κλίνη; τοϋ θανάτου μου, ϊνα ή αμαρτωλή 
ψυ'/ή μου άναοή μετ’ αύτή; ήγιασμένη εί; τόν Ιΐλάστην, καί ουτω

/ίαν τινά κυρίαν φίλην του, άπαιτών παρ’αύτή; σχεδόν έπιμονως 
οπω; άναρώστ, καί κρίν tj τά ά ν ο σ τ α ε π η  τ ο υ .  ‘Εσπέραν τινά, 
συναντηθεί; μετ’ αύτή; έν τή έφεσπερίδι τοϋ Κ. θ . . . εσπευσεν 
άμέσω; νά τήν έρωτήστ,: «Λοιπόν, κυρία μου, άνεγνώσατε τήν εις 

δ ο υ κ α τ ά β α σ ί ν μ ο υ ; —  Ο'/ι, τώ άπεκρίθη άαέσω; ή φιλο- 
,ογο; γυνή, αλλ ευ /ομ α ι να την ιοω .»

Δέν γνωρίζομεν άν ό δοςομανή; ποιητικίσ/.ο; επαυσεν εκτοτε τοΰ 
νά άποοαίντι φορτικό; καί νά καταζαλίζτ^ τά; γνωστά; του Κυρία;, 
έπιδίδων αύταί; εί; πασαν συνάντησιν άνά εν νέον ποίημά του.

’Εν τούτοι; τήν παρελΟοϋσαν εοδομάδα παρευρέΟημεν καί ήμεΤς, 
(κατά προηγηΟεΐσαν, έννοείται, πρόσκλησιν,) εί; έσπερινήν τινα σjvα
ν α στροφήν τή; Κ. Φα'^λατού;, ήτι; απ’ αρχής τής έορτής μέχρι 
τής λήςεως αύτή; δέν επαυσε καταζαλίζουσα ή μ ά ; μέ τήν άνεξάν- 
τλητον τερΟρείαν ή μάλλον γλωσσαλγίαν τη;. Περίεργον τοίόντι πά
Οο; ή πολυλογία τών (γράφε τινών) γυναικών. ΕΤ/ε δίκαιον νά  
λέγγ4 ό μακαρίτη; ‘Πσίοδο; περί τών τοιούτων

. . . .  τώ ν 6’ άχάματος αύδή 
έκ στομάτων ήδεία ..............

4II φαντασία καί ή ευγλωττία μάλιστα τή; είρημένης κυρία; εΤνε 
άςιοΟαύμαστοι. Καθ1 ολην τήν διάρκειαν τής διασκεδάσεως ελαβε'; 
ύπόΟεσιν τής ομιλία; τη; άτυχή τινα γάμον. Εί; εν μέρος έμέμφετο 
τήν νύμφην, είς αλλο έλεεινολόγει αύτήν, είς τρίτον τήν περιεγελα, 
είς τέταρτον ήπόρει τίνι τρόπω άπεφάσισε νά στέρξ·  ̂ είς τό συνοι/,έ- 
σιον τοϋτο, είς πέμπτον ώργίζετο κατ’ αύτής. ’Εν βραχύλογή, έξήν- 
τλησεν ολην τήν φαρέτραν τής ρητορείας της, μεταοαίνουσα άπό άν- 
τιφάσεως είς άντίφασιν καί άπο οίκτου είς ψόγον.

‘ LI περίπτωσι; αυτη μοι εδωκεν άφορμήν δπω ; προοώ είς τάς 
άκολούΟους σκέψεις :

’ΕρρέΟη, πρός έπαινον τινών ά ν δ ρ ώ ν , δτι ήδύναντο νά λαλώσιν ώρας 
όλοκλήρους κατά συνέχειαν περί όποιαςδήποτε υποΟέσεως* άλλά 
πρέπει νά όμολογήσωμεν, πρός έπαινον τοϋ γυναικείου φύλου, δτι 
πολλαί ές αύτών δύνανται νά λαλώσιν όλοκλήρους ήμέρας περί ούδε- 
μια; ϋποΟέσεω;.

Αν αί γυναΤκε; έλάμβανον τήν αδειαν νά δικηγορώσιν, άμφιβο- 
λία δέν υπάρχει δτι ήθελον προβιβάσει τήν (Ρητορικήν είς ΰψος μ ε -  
γαλήτερον, παρ’ είς δ εφΟασε μέχρι τοϋδε. Οςτις άμφιβάλλει περί 
τούτου, &; άνατρέξτ* μικρόν είς τήν άρχαιότητα, καί ί ς  άναλογισθ^ 
δτι ό Σωκράτης έδιδάχθη τήν ευγλωττίαν 6πό γυναικός, ητις έκα- 
λείτο, ά'ν δεν λανΟάνωμαι, ’Ασπασία, τήν δέ Ρητορείαν ύπό άλλης, 
καλουμένης ΕανΟίππης, καί τήν όποίαν συνεζε·ύχΟη έπί τέλους.
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Τέλο; πάντων η τέχνη αυτη Οα ητο καταλληλοτέρα εί; γυναικεΤον 
Φΰλον, και νομίζω οτι οι τών γυμνασίων και πανεπιστημίων έφοροι 
ήΟελον πράςει καλώ; να στο'/ασΟώσιν έάν εί; τά; εοοα; τη ; ρητορι
κή; οεν άρμόζτ, νά έγκαΟιδρύσωσι γυναίκας.  ̂ „

ΙΙολλάκι; ομω ; ήπόρησα διατί αί γυναίκες να ε /ω σι την ευροιαν 
του λόγου τοσουτον έντελέστερον ημών τών άνδρών, καιείσετι ουσκο- 
λεύομαι παράπολΰ νά άνακαλύψω τό αίτιον τουτου. ΙΙροτερον μεν 
έ'^ανταζόμην δτι αύται δενδύνανται, ώ ; οί άνδρε;, νά κατε'/ωσι τοΰ; 

f  r   * νά λαλώσιν δ,τι—

μικρόν
διηνεκή ροήν ζωικών πνευμάτων.

οςτις τρέ'/ει τοσουτον τα'/ύτερον όσον έ/αφρότερον είνε τό φορτίον του.
‘θποιο;δήποτε τών λόγων τούτων και άν κρ'.Οτ, ό πιΟανώτερο;, 

εΤ/ε μέγα δίκαιον, στοχάζομαι, ό ειπών προ; τινα πολύλογον γυ
ναίκα, άφου συνδιελέ/Οη μετ’αυτή; ώρα; τινά;: «Κυρία, πιστεύω 
οτι ή γλωσσά σου '/αίρζι πολΰ οταν κοιμάσαι* διότι, ενόσω εΤσαι
έξυπνο;, ουτε στιγμήν αναπαύεται!

Τό καθ' ή μ α ;, όφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι τόσον Οαυμασίω; 
μ α; θέλγει ή μουσική του μικρού τούτου οργάνου, δπερ καλείται 
γ υ ν α ι κ ε ί α  γ λ ώ σ σ α ,  ώστε δέν έπιΟυμουμεν κατ ούδενα τρό
πον νά 7αλινο'»νωμεν αυτό. Εΰχή; εργον Οά ήτο μόνον άν έΟερα- 
πεύετο άπό τινα; δυσαρέστου; ή /ο υ ; , και έξαιρέτω; άπό τά; παρατο
νία; καί διαφωνία;, α'ίτινε; προέρχονται έκ τή; οργή;, κακολογία;, 
φλυαρία; καί φιλαρέσκου έπιτηοεύσεω;.

Έν τούτοι; άναγκαζόμεΟα νά κλείσιυμεν τήν σημερινήν επιφυλλίδα 
διά τοΰ έ;ή; άνεκδότου, δπερ ήκούσαμεν κατά τήν περί ή ; ό λόγο; 
έφεσπερίδα, καί του δποίου συγ/ωρηΟείτω νά πρστάςωμεν μικρόν τι 
προοίμιον καί ετι μικρότερόν τινα επίλογον :

Β ο υ ν ά  μ ε  β ο υ ν ά  δ έ ν  σ μ ί γ ο υ ν ,  λέγει ή παροιμία, αΐνιτ-

σ^ναντώνται καί υπομειδιώσιν έπιχαρίτω; καί τείνουσι τήν /εΤρα 
πρό; άλλήλου;. Τήν παροιμίαν ταύτην έπικυροΤ καθ εκ ά στην διά 
πραγμάτων ή πείρα. ’Αλλ ίδίιο; τό έφεςή; συμβάν ού πρό όλίγων 
ημερών εντισι τών ωραιότερων πόλεων τή; Μικρασία;, έφάνη π ε -  
ριεργότατον διά τήν λύσιν του τουλάχιστον.

ΓυναΤκε;τινέ;, άπελπισΟεΐσαι νά έπανίδωσι τοΰ; πρό πολλών ετών 
άποδημήσαντα; συζύγου;των, και μή  σ^γκατανεύουσαι νά βλέπυισι 
τά κάλλη, τά όποΤα έοωρήσατο προ; αυτά; ή φύσι; μαραινόμενα 
καί άργά, άπεφάσισαν co n v o lcr  a (los seson d os n o c e s , ώ; 
λέγουσιν οί Γάλλοι, καί ώ; ήμεΤ; έρμηνεύοντε; κατά λέ;ιν ήΟέλομεν 
εΐπεΤ ν ά π  ε τ ά ξ ω σ ι ν ε ϊ ;  δ ε ύ τ ε ρ ο ν  γ ά μ ο ν ,  τουτέστιν ει; 
νέα; άγκάλα;, τρυφερωτέρα; καί περιπαΟεστέρα; τών πρώτιον.

Δέν ήδυνήΟημεν νά έςακριβώσιυμεν άν έπέταςαν ’/αίοουσαι επί 
τοΤ; νέοι; άνδράσιν, ή πενΟοΰσαι επί το"?; παλαιοί;. Εκ τινων δέ 
οιδομένων έ;άγεται οτι αί καλαί αΰται δευτερόγαμοι σύζυγοι δέ ν Γ,σαν 
ένθερμοι οπαδοί του ’ΑΟηναγόρου, άπαγορεύοντο; διά τρεΤ; λόγου; 
τήν δευτερογαμίαν.

Λλλά μόλι; συνήψαν τόν δεύτερον τούτον γάμον, μόλι; ή μ ε -  
/  ι τ ε ρ π  ή ς σ ε λ ή ν η  διήνυσε τό πρώτον αυτή; στάδιον, καί ιδοΰ 
ή παροιμία έφιλοτιμήΟη νά πραγματοποιηθώ* διότι οί άπολωλότες 
σύζυγοι, άναβλαστήσαντε; ώ ;έκθαύματος έκτης γή ;, παρουσιάσΟη- 
σαν εΐζ τά; οΙκία;των, σπεύδοντε; νά έναγκαλισΟώσι τά; φιλτάτα; 
αυτών. ’Αντί δμω; νά έναγκαλισΟώσιν αυτά;, περιεπτύχΟησαν ρω
μαλέο); τοΰ; διαδόχου; των, καί δι1 άνηλεών γρονΟοκοπημάτων ήγω - 
νίσΟησαν νά τοΰ; έκδικηΟώσιν. Αί δέ γυναΐκε;, κατ1 άρχά; άπολι-

ΟωΟεΐσαι, άνέλαβον Ινκαιρω τή; παλη; και ζωην και ουναμιν, καί 
καταλιπουσαι άμφοτέρου; τοΰ; συζύγου;, ετοιμάζονται, ω ; 0ρυλλεϊ- 
ται, νά πετάζωσι καί εί; τρίτον γάμον, και ουτω νά οικαιωσιοσι πλη
ρέστατα έτέραν παροιμίαν λέγουσαν : « Ί ώ ν ο ύ ο μ  α /  ο μ  - ν to ν,
δ τ ρ ί τ ο ς  π ρ ώ τ ο ; . »  ,

Έ κ τούτων λοιπόν βλέπει τι; δτι δικαιούμεθα ν α  παοαΟεσωμεν εν
ταύθα τήν έπί τών γυναικείων αισθημάτων κρίσιν Αγγλου τίνος 
ποιητου καί ψυχολόγου. Ίοου αυτη αυτολεςι:

« ΙΙολλάκι; συμβαίνει αί γυναΐκε; νά νομίζωσιν δτι άγαπώσιν, 
άλλά τοΰτο εΤνε πλάνη* επιθυμούν μόνον νά άγαπώνται. Κυρία τις 
πολύπειρο; καί υψηλή; περιωπή; μοι έλεγε ποτε: ΙΙολυ ά,
Κύριε, του νά έςηγήσητε τό παράδοξον τοΰτο πράγμα, ο π φ  καλεί
ται νυναικεία καοδία. Αί επιΟυμίαι τών γυναικών δέν εΤνε ο,τι τας 
φρονοΰσιν οί άνδρε;* μίαν κυρίω; αύται εχουσιν επιθυμίαν, ν ά τ α ς  
έ π ι Ο υ μ ή  κ α ί  ν ά  τ ά ;  λ α τ ρ ε ύ τ ,  έ μ μ α ν ώ ;  τ ό  ά ν ο ρ ι -  
κ ό ν  φ ΰ λ ο ν ,  α υ τ ά ;  δέ ν ά  γ ε λ ώ  σι  μ έ  τ ή ν  μ ω ρ ί α ν

α υ τ ο υ. »
Ισω; ή κρίσι; αυτη δεν εΤνε τόσον αυστηρά καί άδικο;, οσον έκ

Α.—Ω.
πρώτη; οψεω; φαίνεται

ΑΙΝΊΓΜΑΤΑ
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Λέγουν πώ ; θερμόν εκρέω, απομένω ομω; κρύον 

άν το πρώτον μου έκλείψτ, καιτό δεύτερον στοιχεΤον.

3 0 .

Είμαι εί; τήν κεφαλήν σου, καί, χωρίς τήν κεφαλήν μου, 
το ποτήρι ’που πληροΤ;.

Αν μέ άποκεφαλίστ,ς κ εκ δευτέρου, ;  τήν πνοήν μου 
ν ασΟενήση; ήμπορεΤ;.

*0 λαιμό;, ή κεφαλή μου καί οίπόδε; μου γυρίζουν,
και ει; πασαν των στροφήν

1 — ·Νένώ τρώγουν άκορέστω;, ένταΰτώ όιασκορπίζουν 
τήν ώραίαν των τροφήν.

Σ. Κ. ΚΑΡΥΛΗΣ.

Λ ϊΣ ΙΣ  ΤΩΝ νίΓ  ΑΡΙΘΜΟΝ 2 0 , 27 ΚΑΙ 28 ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ, 

Στόμαχος (στόμα).— Φάρος (άφρός).— Καρίς* (άκρίς— ρίς).

ΠΑ.ΡΟΡΑΜΑ.ΤΑ.

ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΒΑΥΑΡΩΝ ΑΡΘΡΟΝ.

Εν φυλλαδίω \ \  σελίδι 5 3 , <7τ,λν) β', ς*ίχςο 21 άντί 
ε ύ γ ε ν η  τ ι ν α  γράφε ά γ ε ν  ή τ ι  ν α. —  Εν φυλλαόίί·) 
Λ , σελ. 54  ς-^λ. ά, 8 αντί ε ύ τ υ χ η ς  γράφε 
ε ύ τ υ χ η ς  έ σ τ ε .  —  Εν φυλλαδί ω Λ Α , σελίνι / Ί 
στήλη ά , σ τ ίχω  20  άντι Λ κ γ σ π ο ύ ρ γ η ς  γράφε Α υ- 
γ  ο ύ σ τ  η ς.


