ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ4ΗΣΕ2Σ.
At μβγάλαι τής άνθρωπότητος και τοΟ πολιτισμαΟ άρχαί
πραγματοποιούνται διερχόμεναι έποχάς άγώνων καί δοκιμασιών,
σκληράν ύφιστάμεναι διαμάχην, κρυπτόμεναι πρώτον υπό κευθμώνας φανατισμού καί μισαλλοθρησκείας καί μετέπειτα άπαστραπτουσαι έν τω φωτί, προάγγελοι αΰται της νίκης του φωτός και
τής άληθείας
Μία των μεγάλων τούτων άρχών είναι καί ή τής
σ υ ν ε ί δη σ ε ω ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α. Ό ν ο μ α συνδεδεμένον μεθ’ δλης
ιστορίας ή μάλλον ιστορία ανακαλούσα αίματα, φόνους, διω γ
μούς, έγκλήματα, παρανομίας, αγχόνην, ικρίωμα, βασανιστή
ρια, καί, έπί τέλους, πεισματώδη καί αίματηράν διαμάχην με
ταξύ φανατισμού καί άνεξιθρησκείας.
Ό περίδοξος τής Ά λβιώνος έποποιός είπε που: φονεύων τις
άνθρωπον, φονεύει πλάσμα λ ο γικ ό ν άλλα δολοφονών καλήν
τινα βίβλον, δολοφονεί αυτόν τόν λόγον.— Καί είχε δίκαιον ό
Μίλτων. Είναι άνεκτή μέχρι τινός ή δουλεία του σώματος, ή
σκληρότερα αύτοϋ καταπίεσις. Ά λ λ ’ ή τής ψυχής τυραννία,
ά λ λ ’ ό τής συνειδήσεως κλοιός είναι τι έξω τής άνθρωπίνης φύσεως, είναι τό έκλεκτότερον τής τυραννίας έξάμβλωμα. Ό με
σαίων, οστις κατές·ησε δόγμα τόν φανατισμόν, φρικιάσας εις την
ιεράν τής συνειδήσεως λέξιν, δπλον ύψωσε κατά του φωτός,
προσπατταλευθείς εις την τυραννίαν καί επ’ αυτού στηρίξας την
βασιλείαν αύτοΰ.
Καί όμως ή αμαρτία γέννα τόν θάνατον.— Οι αιώνες έποδοπάτησαν έπί τέλους τήν μεσαιωνικήν σημαίαν. Κοίμωμένη ή συνείδησις είς τά βάθη τής άνθρωπίνης καρδίας, δεν κοιμάται, άλλα
καιροφυλακτεΐ αίσιας περιστάσεις ϊνα καταπατήση τήνμισαλλοθρησκείαν. Σιγα ή συνείδησής, άλλά σιγα ϊνα λαλήση βροντωδέστερον καί δι’ ένός άλμχτος όρμήση είς τάς αιθρίας τής έλευδερίας χώρας. Είναι Α νταίος αΰτη. Πίπτει, άλλά νέας άναλαμβάνει δυνάμεις. Ώ χ ρ ια , άλλά νέαν προσκταται α’ί γλ η ν. Μα(ΤΚΓΧΟΣ Β \—ΚΗΓΛΙΟΣ
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ραίνεται, ά λλ’ αναθάλλει ζωηρότερα. — Μάρτυς ή ιστορία. Ή
άρχαιότης, ό μεσαίων, ό παπισμός, ή κληροκρατία την κατεπίεσαν. Παρελθόν όι/,ως χρόνοι, ήλλοιώθησαν ίοέαι, διελύθησαν
τά σκότη, άπήστραψε τό φώς— και μετά τόσους σκληρούς α γ ώ 
νας έπήλθεν ή γαλλική έπανάςασις, έπήλΟε.· ό έννεακαιδέκατος
αιών, σφριγώσα δέ ή τής συνειδήσεως ελευθερία ανέκραξε: Τα
δικαιώματα μου δότε· θά Οραύσω τας άλύσσεις. Καί ήδη έπΐ
πολλών τής Ευρώπης κρατών ούδ’ ίχνος βλέπομεν φανατισμού·
έξέλιπον οί θρησκευτικοί διωγμοί καί μετ’ ού πολύ, έως άν πληρωθη τό πλήρωμα τών χρόνων, ή γή των μερόπων θ’ άκτινοβολή έκ του ήλιου τής καΟιερωΟησομένης ταύτης αρχής. Και ίσως
μέν εισέτι βάρβαροί τινες φυλαί, πέραν τής ’Αφρικής, έκεΐθεν
τών ’Ινδιών ή εϊς τάς άχανεΐς έρημους του Νέου κόσμου, yaiρεκακοΰσι βλέπουσαι άσπαΐρον τό σώμα τής ελευθερίας, αλλά
θ«ροειν χρη· τά χ ’ αδριον Ι'ϊυετ’ αμεινον.

Ή ιστορία τής άνε^ιθρησκειας είναι σειρά αγώνων αιματη
ρών, σειρά θυμάτων καί αθώων σφαγίων, σπαιρόντων προ τών
ποδών τοΰ φανατισμού. Ν’ άνέλθωμεν ποθοϋμεν εις τάς άρχαιοτέρας έποχάς, νά προσβλέψωμεν έπΐ τάν σκοτεινόν καί άνα^ρον
του μεσαιώνος ουρανόν, άλλ* ή γραφίς ημών άναχαιτίζεται, καθ’
όσον τό αίμα αχνίζει, τά σώματα σφαδάζοντα σπαίρουσι καί
ψυχών μυριάδες μελανοπτερυγοΰσαι, τλή;χων ά νθρω πότης! ά~
νακράζουσιν. Είναι σκληρόν διά τον χρονογράφον, πικρόν διά
τον φίλον τής προόδου, όπόταν βλέπη δ η δεκαεννέα μετά Χρι
στόν έκατοντάδες και χιλιάδες άπό τής άρχαιότητος έτών δεν
ήρκεσαν εισέτι ΐν’ άπό πάσης τής ύφηλίου μακράν καταδιώξωσι
τό φάσμα τοΰ φανατισμοί), μεσότειχον μεταξύ αΰτοΰ καί τής έλευθερίας άνεγείροντες. Είναι σκληρόν, σκληρότατον, νά βλέπη
άφ’ ένός σπεύδουσαν τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, καλλιεργουμένας έν τή Εσπερία τάς έπιστήμας, «οδοπατουμένας τάς προλή
ψεις, ώχριώσας τάς δεισιδαιμονίας^αί άφ’ ετέρ ου... puxv άρχήν
— τον παπισμόν — προσπατταλευμένην έπΐ τοΰ φανατισμού,
ως πρόβατα άπολωλότα τούς αλλοθρήσκους θεωρούσαν καί άπρίξ
κατέχουσαν τό κατερειπωμένον τοΰ μεσαιώνος οικοδόμημα.

Ά λ λ ’ άφώμεν νυν τό παρόν κατά χώραν, τά νέφη διασχίσωμεν τοΰ παρελθόντος, ινα διά μικρών έξιστορήσωμεν τά μυρί’
άλγεα τής άνεξιθρησκείας.
Έ ν τή άρχαιότητι, έκτός τής Ε λ λ ά δ ο ς , ούδαμοΰ, παρ’ ούδενί
έθνει, άπήστραψεν ή άκτ'ις τοΰ πολιτισμού καί άνέλαμψε τών
γραμματων τό άπλετον φώς. Έ κεΐ μόνον άνέθαλεν ό καλλίφυλλος τής έλευθερίας βλαστός. Τά εθνη τών Αιγυπτίων καί
τών Φοινίκων, ή πληθύς τών βαρβάρων φυλών ήγνόησαν τό
γλυκύ αΰτό όνομα, σκληρά δέ τών ιερέων ή τάξις δι’έαυτήν καί
μόνην έπεφυλαξε τό μονοπώλιον τής παιδείας. Αι άγυρτίαι τών
μάγων, τών άστρολόγων αι γοητεΐαι καί ή θρασύτης τών ιε
ρέων κατεπνιξαν παν ίχνος τής έλευθερίας. Έ κεΐ ή φιλοσοφία
ήν περιβεβ/^ημένη τον τής θρησκείας μανδύαν. « Οι φιλόσοφοι
τής Αίγυπτου, λέγει ό Guillon, όνομάζονται ίεροφάνται. Οί φι
λόσοφοι τών Χαλδαίων όνομάζονται μάγοι, όνομα σημαίνον ιε
ρείς, σοφούς, θεολόγους· οί φιλόσοφοι τών ’Ινδών είσιν οι Βραχμανες* οί τής Αιθιοπίας οί Ευαγείς· οί Δρυίδαι παρά τοΐς Κέλταις καί τοΐς Γαλάταις. » « Φιλοσοφία θρησκευτική, λέγει ό
Βροΰκερ, καθ’ δ ένασχολουμένη ιδίως εις τήν μελέτην τών ούραρανίων πραγμάτων καί τών σχέσεων αυτών πρός τά πρό τών
όφθαλμών των φαινόμενα. Πανταχοΰ, καί παρά τοΐς Έβραίοις,
αυτη παρουσιάζει κραμα παραδόσεων ήλλοιωμένων κ α ί yovδροειδών συμβόλων, δε* ών άνεπλήρουν τήν ελλειψιν τής Γρα
φής· δυστυχής πηγή τής είδωλολατρείας καί όλων τών πλανών
αίτινες κατέκλυσαν τό άνθρώπινον γένος. Ά λ λ ’ έδει αράγε έκεΐ
νά ζητήσωμεν τήν κοιτίδα τής φιλοσοφίας; Ό χ ι . ‘ ϊπήρ χεν αΰτη
παρ’ έτέρω λαώ, κατέχοντι τάς πρωτογόνους γνώσεις, τάς άναγχαιοτέρας εις πδσαν κοινωνικήν διδασκαλίαν, συγκροτούσας
έπί πολύν χρόνον τήν πίστιν τοΰ άνθρωπίνου γένους. Πάντας
Ιπανευρίσκομεν εις όλα τά μνημεία αυτών, ώς καί παρ’ αύταΐς
ταίς φαντασιοπληξίαις αίτινες πολύ μακράν τής πηγής των άπετράπησαν αυτη δέ είναι ή φιλοσοφία τών άρχαίων χρόνων, πρώ
τη εποχή τής ιστορίας τής φιλοσοφίας. Ή δεύτερα διακρίνεται
υπό τό όνομα τών μυθωδών χρόνων, έν οις ξένοι έλθόντες έξ
Αίγυπτου, Φοινίκης, ή Θράκης, μετεφύτευσαν εις ’Αττικήν τάς
γνώσεις τών τόπων αυτών. Εισαγωγή τής έν Έ λ λ ά δ ι φιλοσο
φίας ή ποιητική φιλοσοφία. Ή τρίτη συμπεριλαμβάνει τήν είκό*

Τ Η Σ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.
να των αναπτύξεων αύτής υπό των σχολών της "Ασίας καί της
"Ιταλίας, του Θαλητος, τοΰ Πυθαγόρου καί των μαθητών
αύτών (α).ΰ
Ουτω βλέπομεν ότι παρά πάσι τοϊς άνατολικοις λαοϊς ιδιαι
τέρα τάξις άνδρών, θρησκευτικών ίδίω- ί^σέων, έκράτει δι’έαυτήν
τό μονοπώλιον των γραμμάτων, ότι οι ισχυροί διά του ξίφους
και τής μαχαιρας αυτών έθνη ολόκληρα υΐΐεδούλουν, έχοντες
ύπ’ ό'ψιν καί τιμώντες μόνον τό δικαίωμα τοΰ ίσχυροτέρου, δτι
ή τάξις τών μάγων καί των άστρολόγων δι’ ένός λαμπτήρος,
φωτοβολοΰντος έν τω στερεώματι, ένέπνεεν είς τούς πτωχούς
τόν νουν (κανών άνευ έξαιρέσεως!) φόβον, διά μιας αύτοΰ δύσεως
ή άνατολής δεσμεύοντες την θέλησιν έκάστου καί τάς όλίγας
άστρονομικάς ή άστρολογικάς γνώσεις των χρησιμοποιοΰντες
πρός αΰξησιν της εαυτών δυνάμεως, προς μονοκρατορίαν παρά
τώ βεβυθισμένω έν σκότει λαώ. ΙΙαρά τοΐ; δυστυχέσιν αύτοϊς
λαοίς ούδεν έτερον βλέπομεν ή μίαν τυφλήν πίστιν είς τήν θρη
σκείαν, είτε τό άντικείμενον ταύτης ήν έν άπλοΰν άστρον ή μια
νέα φάσις τής ερωμένης τοΰ Ένδυμίωνος, ή είς βοΰς, ή εν μαρμάρινον άγαλμα. Ή πίστις είς τά φαινόμενα ταΰτα τής φύσεως
ουδέποτε ήλαττοΰτο, καθώς δεν έμειοΰτο τό σέβας τό πρός τήν
προνομιοΰχον τάξιν τών θεολόγων άποδιδόμενον. Ένόμιζον οί
δύστηνοι ότι έάν παρεξετρέποντο τής κανονικής ταύτης και όμαλής τροχιάς, θά ύφίσταντο γενικήν τής ζωής των άνατροπήν
ή άλλο τι άπευκταΐον καί άπρόοπτον συμβεβηκός!
Ό θρησκευτικώτερος καί ευλαβέστερος λαός έν τή άρχαιότητι
ήν ό τών Ιουδαίων. Οί άρχηγέται αύτοΰ, έλλαμφθέντες ’πρώτοι
παντός άλλου λαοΰ έν τή ένότητι τοΰ Θεοΰ, έλάτρευσαν τόν
Δημιουργόν έν πίττει καί εύσεβεία, εχοντες τήν καρδίαν αυτών
πεπληρωμένην ύπο μόνου τού θρησκευτικού αισθήματος. Ά λ λ ά
καί ό άγονώτερος καί στειρότερος είς τά γράμματα λαός ήν ό
Εβραίος λαός. Ούδεμία γνώσις έπιστημονική παρ’ αύτώ, ούδεμία φιλοσοφική ιδέα, ούδέν ίχνος παιδείας, ούδεν ςοιχεΐον γραμ
μάτων. Ύπήρχον μεν καί παρ’ αύτοΐς μάγοι τινές καί άστρολόγοι, τάξεις τινές προνομιούχοι, οιαι αί τών Σχδουκκαίων, τών
( a ) H istoire generale de la pliilosophie , ancientte et m oderne p a r
Μ . N . S . Ghiillon. Tom . 1. p. 6 9 —7 1 .
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Έσσην ών, ή τών Φαρισσαίων, άλλά τά όνοματα αυτών υπήρξαν
ένδοξότερα πάντων τών σοφών τών άλλων ανατολικών λαών
καί άπλαΐ γοητεϊαι ή φροΰδαι παραδοξολογιαι ησαν τό προίό t
τής σοφίας των. Ούτως ό λαός έκεΐνος, παρ’ ώ έπέπρωτο έξ
Άποκαλύψεω ς νά αωτοβολήση ή χριστιανική θρησκεία, υπήρξεν
ό άμαθέστερος πάντων, καθ’ όσον, ως φαίνεται, ουτος μεν υπό
θείου ένελάμφθη φωτός, έν ώ οι λαοί τής Ανατολής καί τής
Ε λ λ ά δ ο ς μεγάλω ς έμόγησαν μέχρις ου ακριβή τινα ιδέαν συλλάβωσι τής ένότητος τοΰ Θεοΰ.
Παρά τοϊς Χαλδαίοις ή κυρίως έπικρατήσασα έπιστήμη ήν ή
τής άστρολογίας, έάν δυνάμεθα άποκαλεσαι έπιστημην τό βολιδοσκοπειν μέν τόν ούρανόν και άτενιζειν πρός τά εν τώ στερεωματι αίωρούμενα φωτεινά σώματα, αλλά τήν μελέτην ταυτην
συνδυάζειν μετά τοΰ κοινωνικού βίου και συνενοΰν τας τυχας
τών άνθρώπων πρός τάς ποίκιλας τών άστρων παραλλαγας.
Πιστεύοντες οί Χαλδαϊοι ότι κατ’ άρχάς ή φύσις ήν κεκαλυμμένη υπό άδύτου σκότους, ότι κύριος τού κόσμου ήν μια γυνή,
Όμορκά καλούμενη, ήν ό Βάαλ διήρεσεν είς δύο, έξ ων παρηχθη ό ούρανός καί ή γή , ζώντες υπό τόν αίθριώτερον ούρανόν
καί έπιπολάζοντες έν τώ ζωηροτέρω φωτί τοΰ άστρου τής ήμερας, νομίζοντις ότι τά άστρα ήσαν σώματα διευθετοΰντα τήν
φύσιν κοί παράγοντα τά έιαφορα αυτής φαινόμενα, έλατρευσαν
τόν Ζωροάστρην καί τόν Όρμούσδ, πηγήν τοΰ φωτός, καταδεικνύοντες δι’ άπάντων τούτων ότι έζήτουν ν’ άνιχνεύσωσι τήν άρχικήν τοΰ κόσμου αιτίαν. Μεθ’όλα ταΰτα, ό λαός τών Χαλδαίων
έγίγνετο πάντοτε θΰμα τής μαγίας καί τών δεισιδαιμονιών, θΰμα
τής κρατούσης τάξεως των ιερεων, θΰμα τής πλάνης και ι,ής
άγνοιας. Ή παρ’ αύτοϊς πρόοδος τής έπιστήμης περιωρίσθη είς
τήν άπλήν καλλιέργειαν τής άςρονομίας* άλλά φιλοσοφία παρά
τώ λαώ τούτω δεν άνεπτύχθη καί διά τοΰτο τό πανόραμα αύτοΰ
ούδεν έτερον παρουσιάζει ή έπικράτησιν πλάνης, άγυρτίας, γοη
τειών καί δεισιδαιμονία?. Τοσοΰτον δ’ αί προλήψεις έκραταιώθησαν, ώστε αί φάσεις τής σελήνης, ή διάφορος τών πλανητών
άποψις, ή δύσις καί ή άνατολή τοΰ ήλιου, αί συγκρούσεις τών
ουρανίων σ ω μ ά τ ω ν ή ή έμφάνισις κομητών, ό ούρανός τέλος
πάντων έ θ ε ω ρ ή θ η σ α ν ώς τό βιβλίον τοΰ μέλλοντος. Ή άστρολβ γία έθεωρήθη ώς .προγνωστική τής εύτυχίας καί τής δυστυ-
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καί οί σοφοί τών Ε λ λ ή ν ω ν . Ά λ λ ’ ύπό τίνων αί^Ρημάτων δύναταί τις νά καταληφθη απέναντι τ^ ς Αίγυπτου και τών πυραμί
δων καί τών ιερογλυφικών αυτής, άφ’ ου τό παν καλύπτεται
υπό μανδύου μυστικισμοΰ, άφ’ ου τά πάντα φερουδί τήν σφρα
γίδα τής άποκλειιτικότητος, άφ’ ου πολιτισμός, κατά τήν καθαράν σημασίαν τής λέξεως, δεν άνεπτύχΟη έν Αιγύπτω; Οι φι
λόσοφοι ή οί ιερείς τών Αιγυπτίων έκρυπτον δι εαυτούς και μό
νους τό μυστήριον τής θρησκευτικής των λατρείας, αυτός δε ό
Ηρόδοτος μαρτυρεί ότι καθ’ ώρισμένον νόμον άπηγορεύετο έν
Αίγύπτω τό όμιλεΐν καί διαπραγματευεσΟαε περί θειων πραγματων. Ή γλώσσα τών ιερέων ήν άλληγορική, έκαστη λεξις ειχε
ποικίλην σημασίαν, καί διά τόν λαον ή θρησκεία έγένετο πηγή
τών σκαιοτέρων δεισιδαιμονιών,— αίτια, ci ην οι Αλεξανδρεΐς
Κλήμης καί Κύριλλος μυρίους έκτοξεύουσιν έλέγχους κατά τής
λατρείας τών Αιγυπτίων.
’Εάν δέ παρά τοΐς λαοις τούτοις δέν άπαντώμεν σοφών καταδίωξιν, ουδέ βλέπομεν φλόγας έν αις σώματα έπιστημονων εις
κόνιν νά διαλύωνται, ώς τοΰτο πολλάκις ειοεν ή Ευρώπη έν τώ
μεσαιώνι εύτής, τούτου αίτια είναι οτι έκεΐ έπιε^ον και τον λαον
καί τήν έξουσίαν οι λεγομενοι σοφοί, ε'/to έν τή Εϋρωπϊ) η εξου
σία καί έ'/ίοτε ό λαός αυτός έδέσμευε τούς άΟλητάς τών γρ α μ 
μάτων καί τών έπιστημών. ΙΙαραοοξος άντιφασις, αλλά συμβιβαζομένη μεγάλως πρός τήν διανοητικήν κατάστασιν τών δυ
στυχών εκείνων εθνών.
Στρέψωμεν ήδη τό βλέμμα παρά τήν κλασικήν έκείνην γήν,
τήν γήν τοΰ φωτός καί τής έλευθερίας. Ίδω μεν εάν καί έν τή
Έ λ λ ά δ ι οί σοφοί καί οί Εερεΐς ήσαν οί σφαγείς τοΰ λαοϋ, οί έκ
τής άμαθείας τούτου έπωφελούμενοι άγύρται. Τό θέαμα ένταΰθα
μεταβάλλεται, ή σκηνή άλλασσει σκηνογραφίαν καί ή τάξις τών
δαδού/ων καί φωτιστών τοΰ λαοΰ άλλοΐον φέρει χαρακτήρα.
’Εκπλήσσεται πας ό μελετών τόν ελληνικόν πολιτισμόν, όςις
Νείλος ευεργετικός— αφειδώς τά νάματά του κατηνάλωσε,
κινδυνεύσας νά ξηρανθή αυτός ΐνα τούς άλλους εύεργετήση, ινα
ποτίση άλλας χώρας αύχμηράς καί νοσώδεις.
Θαυμάζομεν τών νεωτέ^ων τήν σοφίαν· αλλά πρέπει νά θαυμάσωμεν τών αρχαίων τά φωτα. Εκπλήσσει ο νεω.ερος πολι
τισμός· ίδετε όμως καί τά νώτα αύτοΰ· αιώνας έπΐ τών ώμων

του φέρει. Α λλ οί Έ λ λ η ν ε ς , τόν σπόρον μόνον τών έθνών
λαβόντες, τόν σπόρον δστις έπέπρωτο νά ξηρανθή καί νά εύρωτιαση παρ έκείνοις ειμή έδίδετο είς χεϊρας ικανωτέρας, έφύτβυσαν αύτόν έν τή προνομιούχω γή των χαί μετέπειτα έθεάθησαν
αυτόν είς πλάτανον τανύφυλλον μεταμορφωθέντα, άμφιλαφώς
τά έθνη δλα έπισχιάσαντα χαί υπό τήν ευεργετικήν σχιάν του
τούς σοφούς τής γ ή ς δλης περιθάλψαντα.
Καί δσον μέν άφορά τήν διανοητικήν τών Ε λ λ ή νω ν άνάπτυ*ν» ειί τετριμμένας θά κατεφεύγομεν φράσεις, εί έπεμένομεν
εις τήν λεπτομερή ταύτης περιγραφήν, προκειμένου μάλιστα
περί ετέρου άντικειμένου ή περί επαίνων καί θυμιαμάτων τού
ελληνισμού· ά λ λ ’ όφείλομεν νά εϊπωμεν όλίγα τινά, άφορώντα τό ήθικόν μέρος τής πολυθεϊκής θρησκείας των καί άμέσως
συσχετιζόμενα πρός τό θέμα ήμών.
Δεν δυνάμεθα^βεβαίως νά είπωμεν δτι ή θρησκεία τών έθνιχών
καθιερωμένην ειχε τήν έλευθερίαν τής συνειδήσεως καί δτι ήν
άπηλλαγμένη φανατισμού. Ά λ λ ' ό φανατισμός τών άρχαίων
δεν ^ συνίστατο είς τό χαταδιώκειν τάς θρησκείας τών άλλων,
καθ’ δσον μάλιστα ούδέ τοιαΰται ύπήρχον, ά λλ’ ιδίως
τήν ακριβή έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών χρεών, τήν πίςιν πρό
πάντων εις τό θρησκευτικόν statuquo, τοΰθ' δπερ ούδεμίαν δύναται νά προσάψη κηλϊδα είς τήν έλληνικήν άνεξιθρησκείαν. Ούοεις αρνειται δτι ή θρησκεία είναι τό παλλάδιον τής έθνιχής ύπάρξεως, τό παρήγορον φώς τών έν μέσω φιλοσοφικών κυματισμων ευρισκόμενων λαών, δτι ή φιλοσοφία άναμορφοϊ τήν κοι
νωνίαν^ χαί φωτίζει τό πνεύμα, άναχαλύπτει μάλιστα άληθείας
ανευ των όποιων σκότος πανταχοΰ θά έβασίλευεν, ούδέποτε δμως
κατώρθωσε νά παραγάγη θρησκείαν ήτις είναι έργον τής Θ.
Προνοιας. Λαός δμως ανευ θρησκείας όμοιάζει πλοιον άνευ η τ οαΛιου, άκατιον έν τω Είρηνιχώ Ώκεανώ, πτίλον έν μέσω θυέλ
λης. Είναι ισχυρός ό λαός· συσσωματούμενος είς ούδεν' πτοεί*
ται· καταβα/,λεται δμως ύπό τής θρησκείας καί άπέναντι αύτϊίς
σε6ασμιως κλίνει τό γόνυ. Άφαιρέσατε από τού λαού τήν θρη
σκείαν και θά τόν ίδητε δίκην θαλάσσης κυματοέσσης π«ρ«φ6ρομενον, ποδοπατοΰντα νόμους καί διατάξεις κ*ί χατεργαζόμενον . . . ο,τι χαν Ιλθοι έν τω νώ αύτοΰ. Ή θ ρ ή σ κ α μόνη ν βιρα.
γ « γ * ϊ τον φύσε! άχαλίνωτον λαόν καί δω
« ir ljc y w p i

ζβι νά σέβηται θείους τε καί άνθρωπίνους νόμους, και δλας έκείνας τάς ήθικάς διατάξεις, άνευ τών οποίων ή κοινωνία θά ώμοίαζεν έρημον έν γ προ ολίγου έκόπασεν ή καταιγις, και έν
τή όποια ούδεν έτερον βλέπει τις ή ερείπια καί καταστροφάς.
Τις δύναται νά μεμφθή τούς άρχαίους Έ λ λ η ν α ς ώιότι πάν
τοτε θερμώς ύπερησπίσθησαν τήν θρησκείαν αύτών, διότι κατεδίωξαν τούς άνατροπεΐς τών καθεστώτων; Τις κηλϊδα έν τή
λαμπηδόνι αύτών δύναται ν' άπαντήσ/) δι' αύτό καί τίς μάλιστα
δύναται ν' άρνηθή δτι οί Ελληνες δεν ήσαν προωρισμενοι διά
τήν έλευθερίαν τής συνειδήσεως, γεγεννημένοι μάλιστα δι’ αύτήν καί δτι ούδέποτε θά έτόλμων νά καταδιώξωσιν έτερους άλλοίας θρησκευτικάς τρέφοντας πεποιθήσεις, εάν ούτοι δεν κατετεινον είς τό διαδώσαι αύτάς καί τοϊς άλλοις, έάν δεν έβλεπον
κινδυνεύουσαν τήν κοινωνικήν ισορροπίαν των καί έπι κατωφε
ρούς κλιτύος τόν λαόν όλισθαίνοντα·, Καί έπί τίνος δ’ έποχής
ή έπι τίνος έθνους άπηνώς ό προσηλυτισμός δεν κατεδιώχθη καί
μακράν δεν έξωρίσθησαν έκεΐνοι οΐτινες, άθώας συναντώντες
καρδίας, έζήτουν νά προσηλυτίσωσιν αύτάς, νά έπιβάλωσιν αύταΐς τάς πεποιθήσεις των ούχί διά διδασκαλίας και πειθούς, άλ
λά μάλλον διά τής άγνοιας τών προσηλυτιζομένων;
Τά πάντα εχουσι τά δριά των· έχει τοιαύτα καί ή άνεξιθρησκεία. Έννοοΰμεν μέχρι τινός τήν έλευθέραν έξάσκησιν τών έ
καστου έσωτερικών πεποιθήσεων· θεωρούμεν ώς φανατισμόν, ως
όπισθοδρόμησιν καί τήν έλαχίστην έπ' αύτού πίεσιν άλλ' δταν
οδτσς ένθα^υνόμενος ύπό τής αύρας τής άνεξιθρησκείας ήν άποπνέει, προβαίνει μέχρι τού προσηλυτισμού — άγνώμων πρός
τήν έλευθερίαν ήν χαίρει — δταν βλέπων δτι έλευθέρως τάς πε
ποιθήσεις του έξασκεΐ θέλει καί είς εύρύτερα πεδία νά διαδώαη
αύτάς, — ή έξουσία τότε όφείλει νά καταδίωξη τόν τοιούτον,
ούχί άποβλέπουσα πρός τόν σκοπόν του, δσον πρός τά μέσα άπερ μεταχειρίζεται πρός έπίτευξιν έκείνου — ΤΗ Ν ΑΓΝΟΙΑΪΝ
ΤΟΥ Λ ΛΟΥ . . ·
Διά τοδτο βλέπομεν δτι τά πλέον πεπολισμένα κράτη δεν άνέχονται τό τοιούτον, άλλ' άπηνώς καί μέχρι σκληρότητος καταδιώκουσι τούς ζητούντας νά σαγηνεύσωσιν άθώας ψυχάς,
Διά τοθτο ή φοβερά έ/είνη τών 'Ιησουιτών φάλαγξ πανταχοΰ
γήξ έν τ ώ «χότεν ενεργεί καί ουδέποτε άνέλαβεν εν σταθερά μ*.

σημβρία νά συνηγορήση ύττέρ τών μεγάλων βρχών της. Καί εί
ναι τό σκότος ό σκοπός αύτών· καί ό πόθος των ή αναστροφή
τοΰ προσφιλούς αύτοϊς μεσαίωνος.
Α λ λ ό Σωκράτης, άλλά τό κώνειον, άλλ' ή ειρκτή αύτοΰ;
έρωτήσουσιν ήμας τινες, τόν φανατισμόν έν τή άρχαία Έ λλά δι
παραδεχόμενοι.
Ωμεν ειλικρινείς, Ονομασωρεν τά σΰκα σΰκα, καί τήν σκβίφην σκάφην— Κατανοήσας ό πατήρ τής φιλοσοφίας τάς σαΟράς
τής πολυΟειας βάσεις και τό άτοπον τών δογμάτων αύτής, έλλαμπόμενος ύπό τής ένότητος τοΰ δημιουργοΰ τής φυσεως καί
ύπό άλλων άρχών, κατ’ εύθείαν άντιθέτων πρός τάς τοΰ λαοΰ
πεποιθήσεις, Εμφορούμενος, δεν ήδύνατο δι’ έαυτόν καί μόνον τό
θειον φώς νά έπιφυλάξη, άλλά καί έπ’ άλλων άκτΐνας αύτοΟ ν'
άποστείλη ήΟέλησεν. ΟΟτω τούς μαθητάς αύτοΰ έδίδασκε κατά
τάς άρχάς τής άληθοΰς ήθικής καί τής υγιούς φιλοσοφίας, καιριως ^απίζων τάς πριν έν αύτοϊς έπικρατούσας προλήψεις καί
καταδεικνύων άφ’ ετέρου όπόσον μάταιαι ήσαν αί άρχαί τής πο
λυθεϊκής θρησκείας. Τοιοΰτος ήν ό προορισμός αύτοΰ· ά λ λ ’ άφ’
έτέρου καί τών άρχόντων καί τής εξουσίας τό καθήκον ήν νά μή
άφήσωσιν ελεύθερον τόν έπικίνδυνον διά τόν λαόν τοΰτον διδά
σκαλον, κ α θόσ ον ή φιλοσοφία ανακαλύπτει μέν άληθείας, άλλά
θρησκείαν ούδέποτε δημιουργεί.
α Ή έλευθερία, ή φιλοσοφία έν τή άρχαιότητι ήν ή Ε λ λ ά ς
λέγει ό μέγας τής Γαλλίας ήθικολόγος Jules Simon. Χιλιε
τίαν όλην, ή ίστο^ία τής Ε λ λ ά δ ο ς είναι ή γενική ιστορία τής
ανθρωποτητος. Έκεΐ ή φιλοσοφία γεννάται μετά τοΰ Πυθαγόρου· έξαγνίζεται μετά τοΰ Πλάτωνος, έκτείνεται, κραταιοΰται
μετα τοΰ Άριστοτέλους· κυριαρχεί έπί τών ήθών καί μορφόνει
αυτά μετά τοΰ στωϊκισμοΰ. Δύει ό Αισχύλος καί ιδού άνατέλλει
ό Σοφοκλής. Έ καστος αιών νέας δυνάμεις εις τήν τέχνην προστιθησι, νεας είς τήν έπιστήμην ιδέας. ‘Ισως καί έπί τής τρωι
κής ταυτης γή ς ή ελευθερία έσχε τούς ράρτυράς της· ά λ λ ’ όταν
ό Σωκράτης έξέπνεε, θΰμα τών ιερατικών εισηγήσεων, ή διδα
σκαλί α του ήδη έβασίλευεν έφ’ όλης τής Ε λ λ ά δ ο ς καί έπ’ αυτού
ισως ακόμη τοΰ πνεύματος των δικαστών του.
» Γινώσκετε τήν Οαυμασίαν τοΰ ελληνικού πολιτισμού άνάπ τυξιν καί τό καταπληκτικόν αύτό φαινόμενον λαού κυβερνών-

τος τόν κόσμον έπί πολλούς αιώνας διά τής άλληλουχίας τών
ήθών καί τών ιδεών του. ‘Ημέρα μία έπήλθεν ότε τό πνεύμα τής
Ε λ λ ά δ ο ς ήρξατο έξασθενεΐν. Ή μίμησις έν ταΐς τέχναις άντικατέστησε τήν δημιουργικότητα. Ή φιλοσοφία, έξαντληθεισα
χαί άνίκανος τοΰ λοιπού νέα συστήματα νά γέννηση, έσκέφθη
νά συμμετάσχη τών άρχαίων συστημάτων δι’ εύφυοΰς, άλλά
στείρου έκλεκτισμοΰ. Τό μεγαλειον τής ‘Ι’ώμης, άφαιρούν παρά
τής Ε λ λ ά δ ο ς πασαν πολιτικήν σπουδαιότητα, συνετέλεσεν είς
τήν παρακμήν ταύτην, διότι είναι άδύνατον όπως λαός τις μή
ένεργών πλέον διατηρή έπί πολϋν χρόνον τήν υπεροχήν τοΰ λό
γου. Αύτή ή 'Ρώμη, ήτις υπήρξε μεγάλη διά τής ένεργείας μό
νης, δεν ίσχυσεν έπί πολύ, καί, όταν ό κατακτηθείς κόσμος δεν
τή άφησε μ ά χ η ς πεδίον, έγένετο λεία εύθέως ένός φιλοδόξου.
Κατά τήν στιγμήν ταύτην, μεταξύ τής δυούσης Ε λ λ ά δ ο ς καί
τής υπό ενα μονάρχην ύποδουλωθείσης ‘Ρώμης, ή ελευσις τού
χριστιανισμού παρήγαγε τήν μεγαλειτέραν φιλοσοφικήν άναμόρφωσιν καί τήν μεγαλειτέραν κοινωνικήν τής ιστορίας άναγέννησιν. »
’Α λ λ ’ όπόταν ό Μούμμιος τήν άλωσιν τής Κορίνθου έτέλει
καί ή αίγλη τής Ε λ λ ά δ ο ς έπισκιαζομένη ύπό τοΰ κολοσσού τής
‘Ρώμης εις τά βάθη τής λήθης ήπειλεΐτο νά κρυβή, όταν ή 'Ρώ 
μη Ισειεν άγερώχως τών νικών της τό λάβαρον καί ύπό τό
βλέμμα αύτής, ώς ύπό τό βλέμμα τοΰ στεροπηγερέτου Κρονίδου, ό κόσμος όλος έλελίζετο, ή θρησκεία έν 'Ρώμη υπό τοιοΰτον πέπλον άδιαφορίας έκαλύφθη, ώστε ή έλευθερία τής συνειδήσεως ού μόνον δεν ήν καθιερωμένη, άλλά συνάμα ήν λέξις
περιττή. Είς τοιοΰτον βαθμόν ή άκολασία τών 'Ρωμαίων προέβη,
ή μάλλον τόσον πρόδηλον ήν ότι έψυχο^ράγει τών εθνικών ή
θρησκεία καί έμελλε νά καταπέσ/] τού Δωδεκαθέου ή τέως άκατάβλητος δύναμις, ώστε δεν υπήρχε πάλη μεταξύ φανατισμού
και άνεξιθρησκείας, άγών τις μεταξύ αύτών δεν συνήφθη, διότι
τό θρησκευτικόν αίσθημα έψυχράνθη είς τά βάθη τών κερδών
χαί σπινθήρ τις δεν έθέρμαινεν αύτό.
Έ πήλθεν ό χριστιανισμός, άνέτειλαν αί πρώται αύτοΰ άκτΐνες, καί ιδού ό φανατισμός σκήπτρον κρατών μετά χεΐρας τό
φόβητρον έγένετο τών συνειδήσεων, ό άσπονδος αύτών έχθρός,
χαί ιδού ή τρομοκρατία τόν χόσμον λυμαίνεται καί σκληρά κλη-

ροχρατία έξαντλεΐ του λαοΰ τόν εΰγενή χαρακτήρα και δεσμεύει
τά ς έσωτέρας πεποιθήσεις του, καί ιδού σκληροί διωγμοί άνά τε
Δυσιν και ’Ανατολήν ώσεί πανηγύρεις καί θρίαμβοι καί εορταί
τελούνται, καί^ ιδού τό αίμα ρέει ποταμηδόν καί χ ε ίμ α ^ ο ι έξ
αύ ιών σχηματίζονται, και ιόού τό μαρτυρολόγιον αυξάνει, τάθύματα πληθυνονται, αίσχρώς δέ οί σφαγείς θρασύνονται, ή έλευερια^ της συνειοησεως χεκριμ,μενη ε/ς τά βάθη του σκότους
άσπαίρει φριχωδώς, αίσιωτέρας έποχάς άναμένουσα, διότι άνω
θεν^ αΰτ^ς ωσεί του Δαμοκλέους ξίφος ό φανατισμός έπαγρυπνεΐ· ^καί ίδοΰ τά πάντα άλλοιοϋνται καί φύσιν μεταβάλλουσιν,
άναμίξ δέ μετά τών δημίων τά θύματα συμφύρονται καί ό χόαμος π αρουσιάζει σκηνήν πένθιμον, εις ήν τά δάκρυα τοΰ κο
σμοπολ ίτου ρέουσι κρουνηδόν καί αί καρδίαι τών κοινωνιστών
έκ τοΰ πυθμενος σπαράσσονται.
Πιεσις τότε τών συνειδήσεων έζητήθη καί έκ τής πιέσεως
ταυτης ζωήν έλαβε τό έπιβάλλειν θρησκείαν. Ά λ λ ' ή έσωτέρα
θρησκευτική πεποίθησις είναι πολύ βαθέως έν τώ λαώ εκριζωμέ
νη και ό ζητών νά άποσπάση αύτήν είς πίθον αντλεί Δαναΐδων.
Έ λ ε γ ο ν τότε οί χριστιανοί είς τούς εθνικούς· « Άπεκδύθητε τόν
παλαιόν άνθρωπον μή πιστεύετε είς τάς χίμαιρας τοΰ Δωδεκα
θέου- μ ε τ ’ έλπίδων είς τόν Ό λυμ πον μή άτενίζετε· είναι ονγκος
βαρύς καί τίποτε ιδανικόν έν έαυτώ δέν κρύπτει. Ά φ ετε πλέον
τούς θεούς καί τάς νύμφας καί τάς Άμαδρυάδας καί τάς Έριννύας καί τάς Μαινάδας καί τόν Ταρταρον καί τόν Πλούτωνα.
Τήν λαμπράν σελήνην ώς θεάν μή λατρεύετε· ώ! είναι ψεΰδος
ότι ήγάπησέ ποτε τόν Ένδυμίωνα· δέν είναι άλλο παρά σώμα
ουράνιον ψευδείς επίσης θεωρήσατε καί τούς περί ήλιου μύθους
και τάς περί τών άστρων φλυαρίας τών μυθολόγων σας. Είς υ
πάρχει θεός· αυτόν μετ’ έλπίδος λατρεύετε· είς αύτόν μετά πό
θου άτενίζετε.» Ά λ λ ’ οί έθνικοί άπήντω ν « Ό χ ι , μά τόν Δία
χαί τόν Α πόλλω να, μα τήν Άθηνάν καί τήν "Ηραν, όχι, ποτέ
τήν ιεράν Θρησκείαν μας δέν θά προδώσωμεν. Ν’ άπαρνηθώμεν
τους θεούς, καί στεΐραν τήν φύσιν νά καταστήσωμεν, νά έζορίσωμεν έκ τής θαλάσσης τόν Ποσειδώνα, τήν Ά ρ τεμ ιν έκ τών
δασών, έκ τών άλσών τάς Άμαδρυάδας, τάς νύμφας έκ τών κρη
νών! Ά ! αυτό είναι άδύνατον· δέν είμεθα έπίορκ-οι! ».
Ιδού τ ά στοιχεΐον τής πάλης ψ έγεννησενά χριστιανισμέ.

Διά τοΰτο Κωνσταντίνος ό Μέγας, μετά τήν άποχώρησιν τοΰ άνατολικοΰ άπό τοΰ ρωμαϊκού κράτους, ίπέβαλεν είς τό έθνος αύτοΰ τήν θρησκείαν καί δέν έφαίνετο εύνους είς τούς εθνικούς.
Διά τοΰτο Ίουλιανός ό Α ποστάτης, τά δόγματα τών φιλοσοφι
κών σχολών Αθηνών καί ’Αλεξάνδρειάς έπιθυμών νά έπαναφερί],
κατεδίωξεν άνοίκτως τόν χριστιανισμόν καί σκληροί τών έθνικών διωγμοί κατά τών χριστιανών ήγέρθησαν. Διά τοΰτο ιδίως
ό κλήρος τοΰ Βυζαντίου έζήτει νά έπιβάλλη τήν χριστιανικήν
θρησκείαν, άν καί πολλοί Βυζαντινοί αύτοκράτορες, μεταξύ τών
όποιων ώς στιλβωτός άδάμας διαπρέπει ’Ιουστινιανός ό Μέγας,
έθώπευσαν καί περιεποιήθησαν τούς έθνικούς διά πολιτικούς προ
πάντων λόγους· όθεν καί πολλάκις έν ταΐς αύλαΐς τών αύτοκρατόρων ούκ ολίγοι έθνικοί φιλόσοφοι έζων, φανερώς καί άπροκαλύπτως τάς θρησκευτικάς αυτών πεποιθήσεις δοξάζοντες καί
μαρτυροΰντες τήν άνεξιθρησκείαν τής άνατολικής’Εκκλησίας.
Κρούομεν ήδη τάς πύλας τοΰ μεσαίωνος. Έ δώ θά παραστώμεν ενώπιον τής Κ ο λ ά σ ε ω ς τοΰ Δάντου. Ό ουρανός έδώ άστέρα ένα δέν έχει φωτεινόν καί Ί ρ ι ς ποικιλόχρους δέν άναγγέλλει τοΰ πολιτισμού τήν ϋπαρξιν. Καταιγίδες ένταΰθα καί
λαίλαπες, σάλοι καί κύματα, βάθη καί σκότη, καί μία μελανείμων σκιά, εν φάσμα αίματωμένον έν μέσω όλων τούτων, όπερ
καλείται μεσαίων, ιδού ή είκών τής εποχής, είς τήν σκιαγράφησιν τής όποιας έν όλίγοις πρόβαίνομεν.
Τοΰ άνθους τό στέλεχος σκώληκος δάκνει ιός· ή ζωτική του
δύναμις έξασθενεΐ καί έπΐ τέλους φθισια. Τό πορφυροΰντου χρώ
μα ώχρια· τά φύλλα νεκροΰνται, τό στέλεχος πίπτει, κλονεΐται
τό άνθος καί έν ω τέως σφριγών καί νεάζον τοΰ ήλίου τάς χαρωπάς άκτίνας θερμώς έχαιρέτα, πίπτει ήδη καί πίπτει πενθίμως, καί πίπτει καί κυλιέται, φεΰ! είς τήν ίλύν καί τόν βόρβο
ρον . . . καί ό διερ/όμενος κόσμος βλέμμα εν δέν άξιοι είς αΰτό,
ένω πρώτον μέχρις ένοχλήσεως τό έθώπευε τήν ευώδη άμβροσίαν
του άπομυζών. — Τοιοΰτον υπήρξε τό άνθρώπινον πνεΰμα καί
έν τώ μεσαίωνι· έστερέθη τής δημιουργικότητός του· — ήν ό
ιός τοΰ σκώληκος — περιωρίσθη είς τήν μίμησιν— ήν τής πορ
φύρας ή ώχρότης— ήσθένησεν έπικινδύνως· — τοΰ στελέχους ήσαν ςί κλονισμοί·— καί είς τό σκότος έβυθίσθη— τότε ό κόσμος
είδε τό άνθος έπΐ τής γ η ς κυλιόμενον.

Ο,τι Ιδίως έν τω μεσαίωνι είναι στυγερόν, άποτρόπαιον, ί,τ ι
άξιοσημείωτον υπάρχει έν τη ιστορία της ελευθερίας τής συνβιδήσεως, ήν η εςαχρείωσις τής δυτικές Εκκλησίας, ό φανατισμός
αύτής,^ τοϋ ΤησουϊτισμοΟ τά εγκλήματα, τών 'Ιεροεξεταστών τά
φρικώδη καί αιμοσταγή κακουργήματα. Ή δυτική Εκκλησία ώμοίαζε δήμιον,^στήσαντα τό ικρίωμα αύτοΰ έπί μιας παγκοσμίου
κονίστρας και ανευ λόγου τόν δι ερχόμενον σφαγιάζοντα.
Αιώνας ολοκλήρους διαρκει σκληρά διαμάχη μεταξύ τοΰ φα
νατισμού, τής μισαλλοθρησκείας, τν}ς κληροκρατίας άφ’ ένός
καί άφ’ ετέρου τής έπιστήμης, τής φιλοσοφίας, τών φώτων.
Σκληρά διαμάχη! Έ κ τοΰ κάλυκος έξέρχεται τό ρόδον τής έπιστήμης, ά λ λ ’ άντΐ δρόσου χεϊρα στιβαράν άπαντα, ήτις τά κα
ταπιέζει, πόδας, οιτινες τό ποδοπατοΰσιν. Ή άσθένεια τοΰ άνΟρωπίνου πνεύματος είχεν ήδη διέλθει τήν κρισιμωτέραν έ π ο χ ή ν
άπό^ καιροΰ είς καιρόν άνεφαίνοντο όλίγαι λάμψεις ρώμης καί
ύγείας· ά λ λ ’ οί εχθροί του έφοβοΰντο καί ετρεμον τήν έντελ*
άνάρρωσίν του.Έδει νά διέλθη καί τήν τελευταίαν ταύτην κρίσιν.
Τό στίγμα τοΰτο τής Δύσεως ένεκολάφΟη ι’δίως ύπό τών σι
δηρών τοΰ παπισμοΰ χειρών. Δι’ αύτόν ή έλαχίστη διανοητική
πρόοδος ην σκώληξ κατατρώγων τήν δύναμίν του, οιωνός τήν
έξασθένησιν του προμηνύων, τάφος ύπό τόν όποιον έμελλεν έπί
τέλους να χρυβή. ’Ακοίμητος φρουρός τής άναγεννωμένης έπιστήμης, τ ι ς άναγεννωμένης φιλοσοφίας, άλλά φοουρός ώς 6 τών
ειρκτών δεσμοφύλαξ, έρράπιζεν άμφοτέρας καί κατώρθου διά
τοιούτων στυγίων μέσων τήν κάρωσιν χαί τήν όπισθοδρόμηβίν του.
Μάρτυς ό Γαλιλαίος! Ό Γαλιλαίος ήν ά γγ ελ ο ς φωτός διά
τήν άνθρωπότητα, πνεΰμα όπερ έζήτει τήν διάλυσιν τοΰ διακ·χυμένου έπ’^αύτής σκότους. Άνεκάλυψε μίαν αλήθειαν, άλήθιιαν δι ης έμελλε νά καταβάλη σμήνος έξευτελις-ικών διά τόν
άνθρωπον προλήψεων, τήν κίνησιν τής γ η ς περί τόν ήλιον. Έ ν
τουτοις ο παπισμός έζήτει νά διαβουκολή είσέτι τήν Δύσιν διά
της έναντιας γνώμης,έναβρυνόμενος ούτως ότι συμβαδίζει μετά
τής Γραφής, και οχι άναντιρρήτως μετά τοΰ Διαβόλου, τόν ό
ποιον έθεώρει ένσεσαρκωμένον έν τώ Γαλιλαίω.
Ά λ λ ά τι πρώτον, τί δ’ ύστερον έξ όλων τών άπο^οιώ ν τής
παπικής έχίδνης νά χαταλέξωμεν; Πρό τών οφθαλμών ήμών άλ.

ληλοδιάδοχοι φρικαλέαι συ ^ωθούνται εικόνες, σφαγαί, οηώσεις,
μαρτύρια, έρείπια άναθυμιώντα έφ’ ών έθεσε τήν μέλαιναν σφρα
γίδά του ό παπισμός.
Βλέπομεν τόν δυστυχή Άβαιλάρδον τρέμοντα πρό τοΰ 'Ιεροκριτηρίου καί τών βασανιστηρίων αύτοΰ. Άκούομεν τόν S a in t
B ernard άναφωνοΰντα· II faut briser cette bou ch o av e c dee
batons.
Βλέπομεν έκατοντάοας Αλβιηνών έν μέσω πυρός καί τοΰ
κροτου τών τηλεβόλων σφαζομένας, αίμωπόν τα/υπτερυγοΰν
τό φάσμα τής μισαλλοΟρησκείας, άκούομεν δέ τούς ιερείς τοΰ
ΐΓψίστου κράζοντας: T uez, tuez, Hieu rec o n n a itra les siens.
Πανταχοΰ τής Εύρώπης καθιδρύονται ιερά έξεταστήρια, διακλαύοΰνται αι σατανικαί τών ’Ιησουιτών έταιρίαι καί σπείρουσιν
οθεν διέρχονται τόν πανικόν. νΩ! δεν έπιθυμοΰμεν νά φέρωμεν
τούς άναγνωστας ήμών πρό τών διακλαδουμένων γλωσσών τής
μαρτυρικής πυράς, ούδέ νά είσαγάγωμεν αυτούς είς τούς γνοφωοεις κευθμώνας τών θολωτών εκείνων υπογείων, ίνα ίδωσιν
έδώ μεν όστεα εύρωτιώντα, εκεί κεφαλήν μέ οφθαλμούς ήνεωγμενους, άλλαχοΰ σκελετόν έτοιμόρροπον, έν άλλνι γω νία πένθιμόν τινα λαμπάδα, έξ ής νεκρικός άναθρώσκει καπνός, αντίκρυ
αύτής σειράν νεκροκραββάτων καίένπαντί τώ κοιμητηρίω έκείνω
όρχούμενον τόν φανατισμόν καί σατανικόν έπί τοϊς θύμασι γελώντα. Μάρτυρες τούτων τά ονόματα τών Ούσσίων καί τών
Ούϊκλιφίων.
’Ολίγον μετά ταΰτα κόπτεται τό νημα τοΰ μεσαίωνος.
Ά ρ χ ετα ι ύποφώσκων ό αιών τής άναγεννήσεως. Έ ν ‘Ρώμη
έδρεύει ό Λέων Γ, ί> Γαλλία ό Φραγκίσκος Α'.
Καί όμως ό φανατισμός έξακολουθεΐ. Σκιά είς τό φώς.
Στρεψατε τά βλέμματα είς τήν Γαλλίαν καί ίδού πικρόν τό
δάκρυ άφ’ ύμών λείβεται, απέναντι τοΰ Β ερκουινου, τοΰ Λεκλερκιου, τοΰ Σιατελαινου. Ιόετε την γυναίκα εκείνην, παρανάλωμα
τοΰ πυρός γενομένην, διότι. . . έκρεωφάγησε παρασκευήν. "Ιδετε
άνά έκατοντάδας τούς Διαμαρτυρομένους πίπτοντας ώσεί κορυφαί τών άστάχεων, μή θαμβοΰσθε άπέναντι τοΰ έν Τουλούζη
πανηγυριζομένου anto-dS ίέ. Ούτοί εΐσιν οί άδάμαντες τοΰ
Φραγκισκανού στέμματος.
Μικρόν μετέπειτα καί έν Vassy άλλη σφαγή λαμβάνει χ ώ 

ΤΗΣ ΣΓΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.
ρ α ν βραγχνώδης έκεΐ φωνή ακούεται: Par la raort de D ieu, il
faut tout tuer!
Και επι τέλους ιοού ήμεΐς απέναντι τής μοιραίας νυκτός τ1|ς
2 4 αΰγούστου 1 572. Είναι ή νύξ τοΰ Α γ ίο υ Βαρθολομαίου,
^τρεψωμεν τό όμμα άπ αυτής, καΟ όσον άλλαι μάς.άναμένουσι
σχηναί. Θΰμα τοΰ φανατισμού ό Λουκήνιος Βανίνης είς έποχήν
καθ’ ήν έφιλοσόφει ό Καρτέσιος, έδημοσίευεν ό Βάκων ιό Ν θvum organum και ό Κορνήλιος τριωνκαίδεκα ετών άνεπαύετο
είς τάς άγκάλας τής Μούσης του.
Χαιρετώμεν έπι τέλους τόν αίώνα τού Λουδοβίκου 1Δ. Είναι
ό χρυσούς αιων της I αλλίας. ΙΙοίησις, φιλοσοφία, έπιστήμαι,
Εγκυκλοπαίδεια, παντα προς τά πρόσω λαμβάνουσιν ώθησιν.
Ά δ ει ό Βοαλώ, αδει ό Κορνήλιος, ήΟικολογεΐ ό 'Ρουσσώ, συγ
γράφει ό Βοροαλοΰ, καί ή πρόοδος βαίνει. ΙΙάντες οί κλάδοι τής
έπιστήμης θριάμβου αιρουσι νίκας. — Ή δέ νίκη τής έλευθερίας
τής συνειδήσεως;— Άνάκλησις τοΰ έκ Ναμνητών διαγγέλματος.
Τόού τά μαρτύρια ταύτης.
_ Ή άνθρωπότης ήσθένει· ς-οιχεΐα φθίσεως διοχετεύθησαν εις τάς
φλέβας αυτής· έψυχο^ράγει· βορράς παγερός τήν ήπείλει· εμεινε
σκελετός· έν τώ σκότει ό άνθρωπος γίνεται καχεκτικός· μαρτυροΰσιν αύτό οί έκ τών ειρκτών έξερχόμενοι· άπητεΐτο φώς· άπητεϊτο μία ριζική άναμόρφωσις, μία παλλιγγενεσία τοΰ πνεύματος.
Τήν άναμόρφωσιν ταύτην κατώρθωσεν ή μεγάλη γαλλιχή
έπανάστασις. Διειδον τό βαραθρον εις 8 όλίσθαινον οί φιλελεύ
θεροι Γάλλοι και ιδού ημέραν μίαν ύψουσι τοΰ συντάγματος καί
τής δημοκρατίας την σημαίαν καί ή σημαία αϋτη ειχε θραύ«ι
τους μετά τοΰ μεσαιώνος διωγμούς το)ν. Καί όταν έπιπτεν υπό
τό ικρίωμα ό Λουδοβίκος I T ή έθνική συνέλευσις καθιέρου τά
δικαιώματα τοΰ ανθρώπου /αί ίσους ένώπιον τοΰ νόμου έθεώρησε παντας. Ελευθερία, ίσότης, αδελφότης χρυσοΐς γράμμασιν
εις τήν σημαίαν της ένεκολάφθησαν καί ύπό τήν σκιάν αΰτής
έπανεπαυθη ή άνθρωπότης, μετ’ ένδομύχου άγαλλιάσεως βλέπουσα τό αίγλήεν στέμμα τής άνεξιθρησκείας.
“Εν όμως στίγμα άσχημίζει τό εργον τής έθνικής συνελεύσεως. Οί μέν Διαμαρτυρόμενοι μετά πολλούς δισταγμούς ήξιώθησαν έν Γαλλία πολιτικών δικαιωμάτων οί δέ ’Ιουδαίοι έβτ«ρήθησαν τούτων διά παντός.
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Τοιαύτη είναι ή ιστορία τής έλευθερίας τής συνειδήσεως μέ
χρι τής μεγάλη ς γαλλικής έπαναστάσεως. 1\Ιή δέ τις νομίση
ότι αυτη καθιερώθη εντελώς έπΐ τοΰ ΙΘ' αίώνος. Τόν αίώνά μας
φωτων αιώνα τόν άπεκάλεσαν, καί όμως ό τίτλος ουτος είναι
καταχρηστικός. Ό πόταν βλέπωμεν τήν ‘Ρωσσίαν ούτε καν άνθρωπου δικαιώματα τοΐς Ίουδαίοις παραχωροΰσαν, όπόταν πρό
ολίγου άπεςρεφομεν τό πρόσωπον έκ τής Ίβηρικής χερσονήσου,
‘ ει ε^ασιλευεν ο μεσαίων έν σταθερά μεσημβρία, όπόταν
εν Ρουμανία οι απογονοι τοΰ Δαυίδ ώς κτήνη θεωρώνται, ώ!
τοτε δεν είναι φως ο ΙΘ αιών.
Μονον το έλλην,κόν ί β ,ο , είναι άπηΜ αγμένον τοιούτων με
σαιωνικών κηλιίων, αύτοΟ καί μ<ίν.„ ή ί , Ιορί(ι £;ϊα ,
J \_
των θρησκευτικών στιγμάτων, ως σ„ν8ε8εμένου πάντοτε μετα
τής ι,ωοποιου έλευθερίας. 'Εάν δέ ,ο τ ε έ,εσαρκώΟ, ίχνος τ“ Φα
■“.V ■»“ν ^ ‘λ λ Τ ? * ’ τ0ύτ0“ “ ίτιοί
«χ· i «λληνισμίς,
αΛλ ο, βελη,αντες να ί,α ^ έ ψ ω σ ,ν αύτόν, φρο,οΰντες οί 8εί)αιο.
εμ,λλον ν αλλοιωσωσι τον ελληνικόν χαρακτήρα, τ όν
μασμενον δια πλήρους άνεξιθρησκείας. Ά λ λ ’ ούτοι μέν ήδη τε
ταραγμενον ύπνον έν τοΐς τάφοις των ύπνώττουσιν, ένώ ό έλ
ληνισμός όσημέραι αναπτύσσει τάς νεωτέρας άρχάς, άπωθών
χερσι τε ποσι τε το άληθώς κ υ λ ώ ν ε ι ο ν ά γ ο ς τή ς ύπεραλπειου μεριοος.
'
“
Β. ΓΛ ΒΡΙΗ Λ ΙΔΗ Σ.

-Vi/uV\AA/yvvvs^----
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ειναι^ ταυτόσημος τοΰ λ ό γ ο ς , ως έπι παραδείγματι έν τώ Α!
τής Ίλιάδος, στίχω 25
αλλα κακώ; άφίει, κρατερόν $’ επ', μΰθον ε τ ε ΐλ ι-

Ί Μ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ.

καί κατωτέρω έν στίχω 33
ώ« εφ ατ,

Και δι’άλλους μεν λ ίγ ο υ ς εξέλεξα τό περί τών καθ’ήμάς πα
ραμυθιών θέμα, άναφερομένους ιδίως εις τήν δυνατήν άπό μέρους
μου διαφώτισιν μέρους τής νεωτέρας φιλολογίας τοΰ ήμετερου
έθνους ικανώς σκοτεινού, ά λλ’ ιδίως μία αιτία είναι ή τήν π λ ά 
σ τιγγα τής κρισεώς μου άμφι^ρεπούβης βαρύνασα, χαρίβσσά τις·
άνάμνησις, ποθητή άναπόλησις παρελθόντος θυμηρεστέρου και
άμεριμνοτέρου.
Πριν δέ εισέλθω είς τό κύριον τοΰ λόγου θέμα, έπιτραπήτω
μοι ΐνα προλόγου δίκην προτάξω όλίγα τινα περί τής άρχής
τοΰ μύθου.
Μόλις ό άνθρωπος έτέθη εις τόν κόσμον ύπό τοΰ Δημιουργβΰ
και εύθύς εύρέθη άπομεμονωμένος καί έν καταστάσει άγρια καί
βαρβάρω μέν, άλλά συγχρόνως καί άπλή. Περιέβλεπε πέριξ αύ
τοΰ καί τά πάντα τω εφαίνοντο παράδοξα· ένώ παρετήρει τήν
φύσιν ήρεμον καί γελόεσσαν, αίφνης σφοδρός ήγείρετο άνεμος
τά δένδρα έπισείων καί κονιορτόν πολύν άνακυκών· φοβούμενβς
καί τρέμων δεν ήδύνατό ποτε να πιστεύση, άλλ" ούδέ κάν νά
φαντασθή, ότι τοΰτο προήλθε διότι κατεστράφη ή ίσ ο ^ ο π ία με
ρών τινων τής άτμοσφαίρας ενεκα τής μεταβολής τής θερμο
κρασίας, είτε έ'νεκα τοΰ σχηματισμοΰ βροχής. Έ ν τή άπλότητι
αύτοΰ ούτε τί έστιν ισορροπία έγίνωσκεν, ούτε τί άτμοσφαιρα,
άλλ' έφαντάσθη ότι ύπάρχει άνθρωπόμορφόν τι τέρας έχον πτε
ρά καί γένεια, τοΰ οποίου οί μέν πόδες λήγουσιν είς ούράν όφεως, τά δέ πτερά φέρουσιν επίχρυσα στίγρ,ατα, ότι φορει έν
δυμα οδτινος ή μακρά ούρά συρομένη χαμαί εγείρει τόν κονιορτόν καί τά παραπλήσια. Καί αυτη μέν είναι ή πρώτη καί κυρία
άοχή τοΰ μύθου, τοΰθ’ όπερ ύποσημαίνει καί ή παραγωγή καί
σημασία τής λέξεως, καθότι καί παρ’Όμήρω ετι ή λέξις μ ΰ θ ο ς
λαμβάνεται έπί πάσης διηγήσεως είτε άληθοΰς είτε ψευδοΰς καί

$ 6 γέρων ■/.’ έπείθετο μΰθψ κ.τ.λ.

Βαθμηδόν όμως οί άνθρωποι έξεπολιτίζοντο και τάς διηγή
σεις τών πρεσβυτέρων οί νεώτεροι έστόλιζον, διεκόσμουν καί
έπηύξανον κατά τήν φυσικήν τάσιν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος·
ούτως εις τό τερατόμορφον έκεϊνο τέρας τό φέρον πτερά, ούραν
καί πόδας όφεως, έδόθη όνομα Β ο ρ έ α ς· έπλάσθη ότι ζητήσας
γυναίκα τήν θυγατέρα τοΰ Ερεχθεος Ώρειθυιαν και άποτυχών
^ρπασεν αύτήν καί εφερεν εις τό Σαρπηδόνιον άκρωτήριον τής
Θράκης, ότι έξ αυτής έγεννησε πεντε θυγατέρας, ότι κατόπιν
/)ρπασε και ούο έτέρας νεανιδας, Χλώριν τήν θυγατέρα τοΰ Ά ρκτούρου καί τήν νύμφην Πίτυν, καί καθεξής. Συγχρόνως δ’επλασεν ό άνθρωπος θεούς διαφόρους, οίτινες κατ5 αύτόν έδημιούργησαν τοΰ παντός τά διάφορα μέρη· οΰτω π. χ . βλέπων ότι ό
ούρανός βρέχει έπί τής γή ς καί διά τής βροχής ή γή γονιμοποιείται καί παραγει οιάφορα φυτά καί δένδρα, έπλασεν δτι
ύπήρχε θεός Ο ύ ρ α ν ό ς καλούμενος, όστις ελαβεν ως σύζυγον
την θεαν Γ ή ν και έξ αυτής εγεννησε διάφορά τέκνα· συγχρόνως
δ ό άπλοΰς ουτος άνθρωπος επλασεν ήρωας, είς τούς όποιους
άπβδιδε πράξεις ύπερφυσικάς καί άνωτέρας ή κατ'1 άνθρωπον,
επλασε μυρία οσα τέρατα, μυρία όσα θαυμαστά.
Τάς διαφόρους ταύτας διηγήσεις, τάς παρά τώ λαώ σωζομένας, λαβόντες έπειτα οί συγγραφείς συνήθροισαν, έπιπροσέθηκαν
δέ τόν ίδιον αύτών χρωματισμόν, τήν ιδίαν αύτών ποιητικήν έμπνευσιν, καί ούτως άπετέλεσαν ό,τι όριστικώς πλέον καλοΰμεν
μ ΰ θ ο ν , δηλονότι άλληγορικήν τινα παράστασιν φυσικών φαι
νομένων ή άνθρωπίνων πράξεων. Είς τούς μύθους όμως τούτους
άνεμίχθησαν έπειτα καί πράξεις ζώων, ζωηρώς καί άστείως άλληγοροΰσαι άνθρωπίνους πράξεις. "Ωστε, γενικώς είπείν, κατά
ταΰτα περιλαμβάνουσιν οί μΰθοι δύο τινά: ή πράξεις όμοιων ήμΐν
ανθρώπων μεμιγμένας μετά πράξεων τερ άτων καί οντων παρά
φύσιν καί άλληγορικών, ή πράξεις ζώων καί όντων έν γένει άψύχων, άτινα όμιλοΰσι καί δρώσιν ως ό άνθρωπος. Είς τοΰτο
τό ειοος ήσχολήθησαν κυρίως οί άρχαίοι, τοΰ Αίσωπου θέσαντος

τάς βάσεις καί ούτως άπό|τούτου Αισιυπειοι έκλήθησαν μΰθοι.
Περί τό έτερον δέ είδος τών μύθων περιστρέφεται ή άρχαία μυ
θολογία πάσα και τά παρ’ ήμϊν παραμύθια. Μεταξύ δε τών δύο
τούτων, αυτή καθ’ ημάς είναι ή διαφορά, δτι ή μέν άρχαία μυ
θολογία περιελάμβανε παραδόσεις, ας ό λαός έπίστευεν ω ς γενομένας, και ίστόρει τά συμβάντα ήρώων, ούς αύτός έθεώρει ως
πραγματικούς, ενώ τοΰτο δέν συμβαίνει είς τά παραμύθια. Ταΰ
τα δηλαδή περιλαμβάνουσι συμβάντα πλαστά καί πράξεις άνθρώπων η ουδέποτε ύπαρξάντων ή, άν ύπήρξαν, περιβεβλημένων
σκοτεινόν περικάλυμμα· καί ναι μέν ό λαός, ή μάλλον οι άπλούστεροι, πιστεύουσι τάς παραδόσεις ταύτας, άλλά τουλάχιστον
οι πεπαιδευμένοι άποκρούουσιν αύτάς, ένώ τό πάλαι αύτοί οι
πεφωτισμένοι έπίστευον τά μυθολογούμενα, ή προσεποιοΰντο
καν δτι δίδουσι πίστιν είς αύτά.
'Ότι δμως τά ήμέτερα παραμύθια έχουσι τό σπέρμα τών άρ
χαίων παραδόσεων καί μυθολογημάτων καί έξ αύτών κατάγον
ται, είναι δήλον, καθότι πολλά αύτών εχουσι ξένην συγγένειαν
πρός τά παρά τών άρχαίων περί ήρώων καί θεών μυθολογούμε
να. Είς τό σπέρμα τοΰτο τών άρχαίων μυθολογημάτων τών άρ
χαίων παραδόσεων, ήλθον καί άνεμίχθησαν ενωρίς καί σπέρματα
άνατολικών, άσιατικών καί εύρωπαϊκών μύθων. Ή X α λ ι μ ά
είχε καταντήσει κοινόν καί προσφιλές τοϊς πάσιν άνάγνωσμα, οί
δ’ έξ Ευρώπης έπανερχόμενοι ταξειδιώται, άκούοντες έκεϊ τά
λεγόμενα Contes des f^es έν ταϊς μακραϊς τοΰ χειμώνος νυξί,
διηγοΰντο τοϊς συντοπίταις αύτών τά θαυμ,άσια έκεϊνα, είς τά
όποΐα δμως εδιδον ίδιάζοντα χρωματισμόν, καί ών τά δνόματα
μετέπλασσον έπί τό έλληνικώτερον. Ουτω τόν Μ ά γ ο ν Μ ε ρ λ ϊ ν ο ν άντικατέστησαν άλλοι Μάγοι καί Μάγισσαι· τ ο ύ ς 'I π*
π ό τ α ς τ ή ς Σ τ ρ ο γ γ υ λ ή ς Τ ρ α π έ ζ η ς (Chevaliers de la
Table-Ronde) οί Τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α κ α ί ε ί ς Δ ρ ά κ ο ν τ ε ς , τόν
Κυανοπώγωνα (Barbe-Bleae) ό Τ ρ ί μ μ α τ ο ς , καί καθεξής.
Παράδειγμ.α δέ τοΰ λόγου ήμών τούτου είναι τό παραμύθι τής
Σ τ α κ τ ο ΰ ς ή Σ τ α κ τ ο π α ί π α λ η ς, κοινόν έν τώ στόματι τοΰ
λαοΰ καί προσφιλής παράδοσις. Πολλοί βεβαίως γινώσκουσι
τήν C enerentola, έν τών ώοαιοτέοων μελοδραμάτων τοΰ διάση
μου μουσικού ’Ιωακείμ ‘Ροσσίνη· τό δράμα τοΰτο, στηριζόμενον
έπί παραδόσεως τοΰ λαοΰ καί κατ’ αύτήν πεποιημένβν, s iv a t

αύτό τοΰτο τό παραμύθι τής Στακτοΰς μεμελοποιημένον καί είς
ιταλικούς στίχους μετηνεγμένον ή δέ παράδοσις τοΰ λαοΰ,
καθ’ ήν έποιήθη, είναι μία έκ τών άπειρων έκείνων μυθιστοριών
τών παρά τοϊς λαοις τής Δύσεως άπαντωμένων καί ισοδυνάμουσών τοϊς ήμετέροις παραμυθίοις, ή C endrillon τών Γάλλων, ή
Cenerentola τών ’Ιταλώ ν, ή A schenbrodel τών Γερμανών.
!νΚαί έτερον δέ παράδειγμα τής έπενεργείας ταύτης τών ξένων
παραμυθιών είναι ή έν τοϊς ήμετέροις εύρεσις ξενικών πολλάκις
όνομάτων, είτε άνδρών είτε καί γυναικών* ούτως είς έν παρα
μύθι εΰρηται τό δνομα 'Ρόζα, δπερ ούδέν ένέχει τό έλληνικόν.
Ί χ ν η δέ τής Χαλιμάς χαί έν γένει τών άσιατικών μύθων εύρηνται έν πολλοϊς παραμυθίοις, καί ταΰτα είναι τά εύδιακριτότερα, καθ’ ά, τολμώμεν είπεΐν, καί έμορφώθησαν τά ήμέτερα
παραμύθια. Ούτως οί Μάγοι οί πολύπειροι, οί Μαΰροι οί άποτρόπαιοι, οί Δράκοντες οί πτερωτοί καί τά παντοϊα έκεϊνα καί
πολυειδή τέρατα, άπεικονίσματα τής θερμής φαντασίας τών ά
νατολικών λαών, τά κατά κόρον είς τήν Χαλιμάν άπαντώμενα
εύρηνται πολλαχοΰ τών ήμετέρων παραμυθιών.
Τών άρχαίων δέ παραδόσεων τά ίχνη ευρηνται καθαρώτατα,
καί ένιαχοΰ τά ήμέτερα παραμύθια είναι αύταί αι άρχαϊαι παρα
δόσεις. Ό 'Η ρ ό δ ο το ς π. χ ., έν βιβλίω β' παραγράφω 1 2 1 , διη
γείται παράδοσίν τινα περί τοΰ βασιλέως 'Ραμψινίτου, καθ’ ήν
δύο άδελφοί κλέπται εκλεπτον τό θησαυροφυλάκιον αύτοΰ χ ω 
ρίς νά άνακα7α>φθώσι ποτέ- μετά 2 ,2 0 0 έτη τήν παράδοσίν ταύ
την ήκουσα έν είδη παραμυθίου παρά τίνος Κυπρίου παϊς ετι ών,
οπότε έγώ μέν μόλις έξ άκοής έγνώριζον τόν Ηρόδοτον, έκεϊνος δέ ούδέ καν τό δνομα αύτοΰ ειχεν ακούσει· καθά δέ έβεβαιώθην, έν Μήλω ή παράδοσις αυτη είναι κοινή έν τοϊς στόμασι τών
γραιών ως μΰθος.
Πρός μείζονα δέ τών λόγων μου πίστιν, άσκοπον δέν νομίζω
νά παραβάλω δύο τών ήμετέρων παραμυθιών, έν μέν πρός παράδοσιν τής δυτικής Ευρώπης, έτερον δέ πρός άρχαίαν παράδοσίν.
Καί έκλέγω τά δύο ταΰτα, άπερ καί άνωτέρω άνέφερα, τό παραμύθι
δηλονότι τής Σ τ α κ τ ο ΰ ς καί τό τοΰ Φ υ σ ι κ ο ΰ Κ λ έ φ τ η .
Ό 'Ηρόδοτος, ως άνωτέρω ειπον, διηγείται ήμϊν τήν έξης
παράδοσίν. Ό 'Ραμψίνιτος ήτο πλουσιώτατος βασιλεύς, ήθέλησ« 'δέ νά κτίση δπως άσφαλίση τά πλούτη του οίκημα- λίθινο ν,

ίχον ένα μόνον τοίχον προς τό μέρος τής όδοΰ. Ά λ λ 3 ό άρχιτέκτων έσυλλογίσθη οπως ένα των λίθων τοΰ πρός τήν όδόν
τοίχου ποίηση έξαιρετόν, ώστε νά δύνηται νά άφαιρήται ύπό δύο
ή και υφ ενός άνδρός, καί ουτω δυνηθή νά οίκονομήση ό πτω 
χ ός μέρος τοΰ θησαυροΰ τοΰ βασιλέως. Πλήν μόλις έπεραίωσε
τό εργον, χα ι ευθυς βαρεία άσθένεια τόν (5ίπτει εις τήν κλίνην·
προσεγγιζούσης δέ τής τελευτής, προσκαλεΐ τούς δύο υιούς και
άφηγεΐται αύτοΐς τά διατρέχοντα. Οί δύο άδελφοί όλίγας ήμέρας μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός συνέρχονται είς συμβούλων,
και έκτελοΰσι τό πείραμα, οπερ έπαναλαμβάνουσι καί τήν έπαύ
ριον καί τήν μετά τήν έπαύριον. Ό 'Ραμψίνιτος όμως, είσελθών
«ίς τόν θησαυρόν, βλέπει ά γγεΐα χενά χρημάτων, πολλω δε μδλλον έκπλησσεται οταν στρεφομενος πανταχοΰ βλέπη τά σήμαν
τρα σωα. Τι σκεπτεται λοιπον; διατασσει νά στήσωσι παγίδας
έντός τοΰ θησαυροΰ όπως συλληφθή ό κλέπτης. Τήν έσπέραν
οί άδελφοί επανέρχονται είς τόν θησαυρόν, πλήν ό πρεσβύτερος
δίκην ποντικοΰ συλλαμβάνεται εις τήν παγίδα.Έ δώ τήν Ιπαθαν·
εύθύς όμως ό συλληφθείς συλλογιζόμενος οτι ούτως ή άλλως
ήτο χαμένος, μή θέλων δέ νά καταστρέψη και τόν άδελφόν, παρακαλεΐ αυτόν ν άποκοψη τήν κεφαλήν όπως μή άναγνωρισθή
ύπό τοΰ βασιλέως. Ά μ ’ έπος άμ’ έρ γον ή κεφαλή άποκόπτεται
καί ό έπιζήσας άδελφός άπέρχεται μετ’ αύτής καί μετ’ έπικουρίας νέων χρημάτων είς τά ίδια. Τήν έπαύριον ό βασιλεύς χ ο ί
ρων εισέρχεται είς τό οίκημα πεποιθώς ότι συνελήφθη ό κλέ
πτης· πλήν ώ τής έκπλήξεω ς! είς τήν παγίδα συνελήφθη ό κλέ
πτης, ά λλ ή κεφαλή αύτοΰ ωχετο άπιοΰσα· πόθεν; σεις καί έγώ
τό ήξεύρομεν, 6 δέ δυστυχής 'Ραμψίνιτος μάτην περιβλέπει πέριξ αύτοΰ όπως άνακαλύψη όπήν τινα. Εύφυής ομως άλλως ών,
διατάσσιι όπως άναρτήσωσι τό άχέφαλον πτώμα παρά τήν εί
σοδον τής πόλεως, έπιτάξας τοΐς όρισθεΐσι φύλαξι, νά συλλάβωσιν 6ν άν παρατηρήσωσι κλαίοντα. Ή μήτηρ τοΰ νεκροΰ έν
τούτοις ήρξατο νά έκφέρη πιχρά κατά τοΰ έπιζώντος άδελφοΰ
παραπονα παραγγείλασα αυτώ νά άρ/j τό κρεμάμενον πτώμα,
άλλως αυτη μεταβασα παρά τώ Ραμψινίτω θά καταμηνύση τά
πάντα. Μεταξύ σφύρας καί άχμονος εύρισκόμενος ό δυστυχής
άδελφός έσυλλογίσθη καί έτεχνάσθη τό έξής· φορτώσας έπ’ όνου
άσκούς οίνου έπορεύετο πρός τήν είσοδον τής πόλεως, όπου δή-

λονότι τό τοΰ άδελφοΰ έκρέματο πτώμα· μόλις δ" έπλησίασεν
έκεΐ καί ήνοιξε τούς ιμάντας δύο ή τριών ασκών. Ό οίνος ε ^ ε ε
ποταμηδόν, οί δέ φύλαχες εσπευσαν όπως τόν συνάξωσιν. Ό
φίλος μας ήρχισε νά κόπτηται καί νά φωνάζϊ], συγχρόνως δ’ υ
πόσχεται είς τούς φύλακας τόν ένα άσχόν ως^όώρον αν βοηθησωσιν αύτόν νά δέση τούς ιμάντας. Οι φυλα/,ες άσμενοι έξετελεσαν τό έργον, μεθ’ ο παρεχάθησαν εις εύωχιαν εις ην προσεκάλεσαν χαί τόν κλέπτην τοΰ θησαυροΰ. Τόν πρώτον ασκόν διεδέχθη δεύτερος καί τόν δεύτερον τρίτος έως βυ οι φυλακές οινοβαρεΐς ό είς μετά τόν άλλον έπεσαν χαμαί και έκοιμηθησαν.Συγ
χρόνως εΐχεν έπέλθει καί ή νύξ· τότε ό κλέπτης έχκρεμα τό σώ
μα, τό φορτόνει έφ ένός τών όνων, συγχρόνως οε ξυρίζει τό δε
ξιόν γένειον καί τόν δεξιόν μύστακα τών φυλάκων καί φθάνει
παρά τη μητρί. Τήν έπαύριον δύο περιέμενον τόν 'Ραμψίνιτον
έκπλήξεις, ή κλοπή τοΰ νεκροΰ καί τών φυλάκων τό ξύρισμα·
έσυλλογίσθη νέον μηχάνημα· ένθέτει έντός οικήματος τήν κόρην
αύτοΰ ήν διατάσσει πάντας τούς πολίτας νά δέχηται, άφοΰ όμως
έκαστος ελεγε πρότερον αύτή τί σοφώτατον καί τί άνιαρώτατον
έπραξεν έν τώ διαστήματι τής ζωής αύτοΰ. Ό κλέπτης, μαθών
τοΰτο, ένόησε τοΰ βασιλέως τόν σχοπόν· διό άποταμών άπό τοΰ
βραχίονος τήν χεΐρα προσφάτου νεκροΰ καί κρατών αύτήν ύπό
τό ίμάτιον, έρχεται πρός τήν βασιλόπαιδα νύκτωρ. «Τί σοφώτα
τον επραξας, τί δ’ άνιαρώτατον έν τώ βίω; έρωτα ή θυγάτηρ
τοΰ ‘Ραμψινίτου. — Άνιαρώτατον μέν ότι άπέχοψα τήν κεφαλήν
τοΰ άδελφοΰ μου ότε συνελήφθη ύπό παγίδος έν τώ θησαυρώ
τοΰ βασιλέως, σοφώτατον δ’ ότι άπήγαγον τόν νεκρόν αύτοΰ
άφοΰ έμέθυσα καί έξύρισα τούς φύλακας.— Σέ συνέλαβον, κραυ
γάζει ή βασιλόπαις, άρπάζουσα τήν πρόσθετον χεΐρα, ενώ ό
κλέπτης σιγανά σιγανά άπέρχεται. Σπεύδουσι πάντες μετά φώ
των έντός τής αιθούσης, καί βλέπουσι τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέως χεΐρα νεκροΰ κρατούσαν. Ό 'Ραμψίνιτος, μαθών καί τήν
νέαν ταύτην πανουργίαν, έθαύμασε τήν όξύνοιαν καί τήν τόλμην
τοΰ άνθρώπου, καί δι’ έπισήμου διαταγής άφοΰ τόν ήμνήστευσε
τόν προσεκάλεσεν ένώπιον αύτοΰ· παρουσιασθείς δ’ έκεΐνος πρό
τοΰ βασιλέως έλαβε παρ' αύτοΰ είς γάμον τήν θυγατέρα.
Τήν παράδοσιν ταύτην, ώς καί πρό όλίγου άνέφερα, ήκουσα
παρ’ άπλοΰ άνδρός άπαραλλάκτως, ά λλ’ ώς παραμύθιον καί μέ

μονήν τήν διαφοράν ότι τόν μέν 'Ραμψίνιτον άντικατέστησεν
έ ν α ς β α σ ι λ ε ύ ς , τήν δέ Αίγυπτον μ ί α χ ώ ρ α .
Άλλά
και έν τοϊς Κυπριακοΐς τοΰ κυρίου Σακελλαρίου άπαντώμεν μΰθόν τινα ό φ υ σ ι κ ό ς κ λ έ φ τ η ς έπιγραφόμενον, ένέχοντα πολλά
στοιχεία τής παραδόσεως ταύτης. Έ ν τω παραμυθίω τούτω δέν
πρόκειται περί τής οικοδομής θησαυροΰ, ούδέ περί άρχιτέκτονος
άφενιος λίθον έξαιρετον, άλλά θείός τις έρωτα τόν άνεψιόντου
ποια είναι ή καλλίτερα έργασία,— νά κλέπτωμεν χαί νά τρώμεν,
άποκρινεται ό άνεψιός. Άφοΰ δέ δι’ έπιτηδείων μέσων κλέπτει
δύο πρόβατα καί ένα βουν, συμφωνεί μέ τόν Οεΐόν του δπως έλθωσιν εις τήν κ α σ σ α ν του βασιλέως τής χώρας καί κλέψωσι
χρήματα. Και οϋτως έρχόμεθα έπί τό προκείμενον τής Ήροδοτείου παραδόσεως. Ό άνεψιός έσκέφθη τό εξής όπως καταβή είς
το βασιλικόν θησαυροφυλακιον* άνέβη έπί τής στέγης αύτοΰ διά
τίνος παρακειμένου δώματος, καί έκβαλών μίαν πλάκα, ήνέωξε
δίοδον καί κατήρχετο έκάστοτε μετά τοΰ θείου του διά σχοινιού
έντος αύτοΰ. Ο βασιλεύς ήννόησεν, ότι λείπουσι χρήματα, πλήν,
ηττον ευφυής τοΰ Ραμψινιτου ών, ήγνόει τί νά πράξη· εύτυ7 ώς
τοτε συνέβη νά ευρισκηται είς τάς φύλακας τοΰ κράτους κλέπτης
πανουργότατος καί εύφυέστατος. Τοΰτον συνεβουλεύθη ό βασι
λεύς περι τοΰ πρακτεου. Ο κλέπτης διατάσσει νά κλείσωσι κα
λώς τας θυρας και τά παραθυρα τοΰ θησαυροΰ, ίνα ίδη μήπως
είσέρχηταί ποθεν φώς· ή έπί τής στέγης περιαιρετή πλάξ προύοωκε τα παντα. Λεγει λοιπόν εις τον βασιλέα νά θέση κάτωθεν
αύτής μέγαν λέβητα μέ βραστήν πίσσαν καί ούτω νά συλληφθώσιν οί χλέπται. Τό έσπέρας ό θεΐος καί ό άνεψιός έρχονται
κατά το συνηθες εις τον θησαυρόν ό θείος καταβαίνει πρώτος
πλήν κολλά έντός τής πίσσας ως αί μυΐαι τοΰ Αισώπου έντός
τοΰ μέλιτος· φωνάζει είς τόν άνεψιόντου νά τόν σύρη άνωθεν·
πλήν είς μάτην· ή πίσσα τόν κατέκαυσε· τότε ό άνεψιός δπως μή
φωραθ'/j καί αύτός συλλαμβανομένου τοΰ θείου του, καταβαίνει
μέ προφύλαξιν καί κόψας τήν κεφαλήν τοΰ θείου απέρχεται. Τήν
έπομένην ήμέραν ό βασιλεύς βλέπων σώμα άνευ κεφαλής έντός
τής πίσσης καταφεύγει πρός τόν κλέπτην καί τόν συμβουλεύε
ται έκ νέου.— Κρεμάσατε, λέγει, τό σώμα είς τήν άγοράν, - καί
οστις διαβάς πρό αύτοΰ δαχρύση άς συλληφθή. Ό φίλος μας ίδών
τοΰτο σπεύδει έντρομος πρός τήν θείαν του χαί διηγηθ«ίς.,·*ίς

αύτήν τά διατρέξαντα, τήν παρακινεί, άν θέλη νά κλαύση, νά
λάβη κύπελλα μέ γάλα οξινον καί άμα φθάση πρό τοΰ σώματος
τοΰ συζύγου της νά τά ρίψη χαμαί καί ν’ άρχίση νά κλαά), ουτω
,δέ θέλει φανή ότι κλαίει διά τήν τοΰ γάλακτος άπώλειαν. Τήν
έπομένην ήμέραν ό βασιλεύς, ίδών ότι καί διά τδύτου τοΰ μέσου
ούδεν κατώρθωσεν, έρωτα έκ νέου τόν έξ άπο^ρήτων του· ούτος
συμβουλεύει αύτόν νά θέση κάτωθεν τοΰ πτώματος φλωρία ίχανά
καί ό σύντροφος τοΰ θανόντος δέν θά δυνηθή νά χρατηθή, άλλά
θά ελθη νά κλέψη αύτά καί οΰτω τότε τόν συλλαμβάνουσιν.
Ά λ λ ’ ό άνεψιός άμα είδε τά φλωρία ήννόησε τόν σκοπόν του
τοποθετήσαντος αύτά έκεΐ· πονηρότερος όμως έχείνουών, άλείφει
τά υποδήματα αύτοΰ μέ κόλλαν καί περιήρχετο πολλάκις άνω
καί κάτω ύπό τό π τώ μ α , ώστε ύπεξηρεσε τά πλεΐστα τών φλωρίων προσκολληθέντα έπί τών ύποδημάτων αύτοΰ. Τήν έπομέ
νην πρωίαν ό βασιλεύς μετρήσας τά φλωρία βλέπει ότι έλειπον
π ο λ λ ά , οί φύλακες όμως ούδένα είχον ίδεΐ κύψαντα νά συνάξη
έξ αύτών. Ό βασιλεύς έκ νέου καταφεύγει είς τόν μυστικοσύμβουλον αύτοΰ, δστις τόν προτρέπει νά λάβη κάμηλον καί φορτώ σας αύτήν διά πολυτιμότατων πραγμάτων νά τήν περιφέρη
, δι’ άνθρώπων του είς τάς όδούς. Ό παΐς τότε φορτώσας έπ’ό'νου
οίνον περιήρχετο πωλών αύτόν τέσσαρας παράδας τήν όκάν. Οί
άνθρωποι τοΰ βασιλέως άπαντήσαντες αύτόν καί εύρόντες τόν
οίνον πάμφθηνον, έπιον κατά κόρον, ως είκός, έξ αύτοΰ καί έμέθυσαν ό δέ παΐς λαβών τήν κάμηλον μετά τών έμπορευμάτων
έφυγεν άφοΰ έξύρισε προηγουμένως τόν ήμισυν μύστακα καί τό
ήμισυ γένειον τών άνθρώπων τοΰ βασιλέως. Ό παΐς δ’ άπαγαγών τήν κάμηλον είς τήν έαυτοΰ οικίαν, πάντα μέν τά έπ’ αύ
τής πολύτιμα είδη έφύλαξεν, αύτήν δ’ έσφαξε χαί τό λϊπός της
είς δύο ένέκλεισε πίθους. Διπλή τήν έπαύριον εκπληξις περιέ
μενε τόν βασιλέα: ή άξιογέλαστος κατάστασις τών άνθρώπων
αύτοΰ καί τής καμηλού ή κλοπή· ό παρ’ αύτώ σύμβουλος συνε^
βούλευσε τότε αύτόν νά πέμψη γραΐάν τινα, ήτις περιφερομένη
από θύρας εις θύραν νά ζητη λίπος καμηλού πρός θεραπείαν,
βέβαιος ών, ότι δπου εύρη τοιοΰτο έκεΐ θά ήναι χαί ό κλέπτης,
καθότι τότε ήν σπάνιον χαί δυσεύρετον τό τής καμήλου λίπος.
Ή θεία τοΰ παιδός άμα παρουσιάσθη πρός αύτήν ή γραία άσμενος τ^.ίδω χε τό λίπος, δι’ ου ή γραΐα εύθύς-έσημείωσε τήν θύ-

ραν όπως τήν γνωρίση. Ό παΐς έπανελθών και ίδών τήν θύραν
σεσημειωμένην ήννόησε τά διατρέχοντα και σπεύσας έσημείωσε
2ιά τοΰ λίπους πάσας τής πόλεως τάς Ούρας. Ό βασιλεύς μα
θών παρά τής γραίας τά διατρέξαντα, εξέρχεται πρός άναζήτησιν τής σημειωθείσης θύρας, πλήν έκπληκτος βλέπει πάσας τής
πόλεως τάς θύρας. ·— Τί νά πράξω; έρωτα τόν έξ άπο^ρήτων
του. — Αύτός ένι καλλίτερος άπό ’μένα καί έώ έν 'μπορώ νά
σάς συβουλέψω, άποκρίνεται ουτος. Τότε ό βασιλεύς έσύναξεν
εις τήν πλατείαν τής πόλεως τόν στρατόν καί διεκήρυξεν, ότι
άν παρουσιασθή πρός αυτόν ό κλέπτης θά δώση είς αυτόν με
γ ά λ α δώρα. Πλήν ουτος ένδυθείς ώς στρατιώτης, «έγώ είμαι, ϊ
άνακράζει πρός τόν βασιλέα, πλήν ώς ήκουσε «πιάστε τον,»
άναμίγνυται μέ τούς στρατιώτας καί φωνάζων καί αύτός «πιά
στε τον» διαφεύγει τόν κίνδυνον. Ό βασιλεύς τότε έκ νέου δια
κηρύσσει πρός τούς πολίτας ότι όστις είπη άκριβώς όλα τά άμαρτήματα αύτοΰ είς τήν βασιλόπαιδα θέλει γίνει γαμβρός
αύτοΰ. Ό κλέπτης παρουσιάζεται νύκτωρ πρός τήν βασιλόπαιδα
εχων ύπό τόν μανδύαν αύτοΰ χεΐρα νεκροΰ καί διηγείται πρός
αύτήν τά πάντα· ή βασιλόπαις δράττεται τοΰ βραχίονος αύτοΰ,
8ν έκεΐνος άφήσας αύτή άπέρχεται οικαδε. Ό βασιλεύς τότε θαυ*
μάσας τήν σοφίαν καί ευφυΐαν τοΰ κλέπτου ώρκίσθη ότι θά πα
ραχώρηση είς αύτόν τόν θρόνον του, θά τώ δώσΐί] δέ είς γάμον
τήν θυγατέρα, όπερ καί έγένετο.
Ό μΰθος ουτος διαφέρει μέν κατά πολλά τής Ήροδοτείου παραδόσεως, ά λ λ ’ή ύπόθεσις είναι ή αύτή· ό κλέπτης τοΰ Κυπριακοΰ παραμυθίου φαίνεται μέν πολλά έπιδεξιώτερος τοΰ κλέπτου
τοϋ ‘Ραμψινίτου, πλήν αί πράξεις αύτοΰ ύπερβολικαί οΰσαι ςεροΰνται πιθανότητος, όπερ δέν συμβαίνει παρ’ Ήροδότω, τοΰ
κλέπτου τοΰ οποίου αί πράξεις καί πιστευταί είναι καί λίαν άκριβεΐς. Έμακρηγόρησα είς τήν παραβολήν τών δύο τούτων μύ
θων έξ άνάγκης καί έκ της φύσεως αΰτής τής ύποθέσεως. Ή δ η
δέ συντόμως λίαν έρχομαι νά παραβάλω τό ήμέτερον παραμύθι
Σ τ α κ τ ο ΰ πρός τό Γαλλικόν Cendrillon·
Οϊαν τάξιν παρά τώ λαώ ημών κατέχουσι τά παραμύθια, τοιαύτην παρά τοΐς Γερμανοΐς κατέχουσι τά M archen, παρά δέ
τοΐς Γάλλοις τά Contes des f£es. Τά τών Γάλλων συναγαγών
ό Charles P e rra u lt καί δώσας αύτοΐς εξωτερικόν χρωματισμόν

και μορφήν τεχνικήν έξέδωκε καταστάς οΰτω τό εύάρεστον τών
παιΟων άνάγνωσμα, Έ ν τούτων είναι ό μΰθος ό φέρων τήν έπιγραφήν C e n d rillo n . Ό μΰθος ουτος είναι άπαράλλακτος πρός
τόν ήμέτερον τής Σ τ α κ τ ο ΰ ς , δν εσχάτως ειδον έν τοΐς Κυπριακοις παραμυθιοις τοΰ κυρίου Α. Σακελλαρίου. Κρίνω περιττόν
νά εϊπω τήν ύπόθεσιν, καθόσον οί πλειότεροι υμών έξ απαλών
όνυχων γινώσκετε τόν μΰθον· παραθέτω μόνον ένταΰθα !ν τεμάχιον αυτολεξεί ?να ϊδητε τήν ομοιότητα. Ό Κύριος P e rra u lt λέ
γει έν σελίδι 8 τοΰ μύθου αύτοΰ· « Ή νεάνις ουδόλως έβαρύνετο
και έλησμόνησε τί ειχε παραγγείλει αύτή ή προμήτωρ, είς τρό
πον ωστε ήκουσε τό ωρολόγιον σημαίνον μεσονύκτιον ένώ είσέτι
ένόμιζεν ότι ητο ή ένδεκάτη ώρα* άνηγέρθη καί έφυγε ταχεία ώς
ελαφος. Ό βασιλόπαις τήν ήκολούθησεν, άλλά δέν ήδυνήθη νά
τήν συλλαβή. ’Από τήν βίαν της έπεσε τό ύέλινον ύπόδημά
της, όπερ ό βασιλόπαις κύψας έλαβε μετά προσοχής.»Τό Κυπρια
κόν παραμύ θι λέγει: Ε τ ο ύ τη σαν ειδεν ποΰ ήταν ή ώρα νά πάη
στό σπήτι έσηκώθηκεν καί ’ποχαιρέτισεν κ’έρκοτουν. Τό βασιλόπουλον ποΰ τήν ειδεν μέ τοιαΰτα ώμορφα |5οΰχα ετρεξεν ’ποπισόν της.Έ τούτη γίά νά μή γ\ωριστή έβούρησε καί στό βούρημα
Ιπεσεν ή μπότα της* έσκυψε τό βασιλόπουλο καί ’πιασέν την.»
Καί ταΰτα μέν οΰτω· νΰν δέ μεταβαίνω είς τό περιεχόμενον
τών ήμετέρων παραμυθιών. Ώ ς είκός, ένεκα τών διαφόρων πη
γώ ν έξ ώνέλήφθησαν διάφορον είναι καί τό περιεχόμενον αύτών.
Εν αυτοΐς κυρίως πρωτευουσιν αι Μ ο ΐ ρ α ι . Αΰται έφορώσιν
ίπ ι τών άνθρωπων, ^υθμιζουσι τά έργα αύτών καί έπιβλέπουσιν
έπι τοΰ μέλλοντος των. Εκ τών παραμυθιών δέ τόσω πολύ έβ£ιζωθη ή ιοεα αυτη έν ταΐς ψυχαΐς τών άπλών άνθρώπων, ώστε
καί μέχρι τής σήμερον κοινώς δοξάζεται ότι τήν τρίτην ήμέραν
μετά τήν γέννησιν τοΰ παιδός αί Μοΐραι έπισκέπτονται νύκτωρ
αυτό και έπιδαψιλευουσι τά δώρα των. Πρός τοΰτο δέ ό πατήρ ή
ή μήτηρ στρωννύουσι πρότερον τράπεζαν καί ύπό τό τοΰ παιδός
προσκεφαλαιον έκθετουσι οώρα, όπως αι Μοΐραι εύχαριστηθώσιν
έλθοΰσαι. Αί Μοΐραι έν τοΐς παραμυθιοις συνήθως μέν παρις-ώνται ύπό τήν μορφήν καί μεταβάλλονται είς ωραίας νεάνιδας κεκοσμημέν«ς δι’ άδαμάντων, σμαράγδων καί μυρίων άλλων πο
λυτίμων λίθων καί άπαστραπτούσας ύπό καλλονής καί δροσερό10ί . Δ«νάμεθα δε νά συσχετίσωμέν πως τάς Μοίρας τών ήμε-

μετέρων παραμυθιών πρός τάς Κ ή ρ α ς τών άρχαίων 'Ελλήνων,
ή τάς Parcas τών 'Ρωμαίων, τόσω μάλλον καθόσον και έκεΐναι
£πί τών τυχών τών άνθρώπων καί έπι τοΰ μέλλοντος αύτών
Απέβλεπον. Αί Μοΐραι δμως αύται συχνάκις έν τοϊς παραμυθίοις
συγχέονται με τάς μ α γ ί σ σ α ς , αίτινες μετά τών μ ά γ ω ν κα■τέχουσι σημαντικήν έν αύτοϊς θέσιν. Έ κ το ς δμως τούτων καί
-άλλα τοιαύτης (ρύσεως πρόσωπα άπαντώμεν πολλαχοΰ έν τοϊς
πα|ϊαμ.υθίοις, οίον δ ρ ά κ ο ν τ α ς , τ έ ρ α τ α , ί π π ο υ ς π τ ε ρ ω 
τ ο ύ ς , β α σ ι λ ε ί ς τ ώ ν π τ η ν ώ ν κ α ι τ ώ ν ζ ώ ω ν . Ενίοτε
άπαντώνται οί β ρ υ κ ό λ ά κ ε ς καί πολλά τών κατά τήν Έ π ε ι » ρον παραμυθιών περί τούτους περιστρέφονται· διότι, κατ’έμέ, δέν
«ρέπει νά θεωρώνται παραμύθια μόνα τά στερεότυπα τά άρχόμενα μέ τό μίαν φοράν κ’ έναν καιρόν, άλλά καί αί περί βρυκολάκων παραδόσεις, οί περί στοιχειών λόγοι, αί περί Νηρηίδων
χαί Λαμιών διηγήσεις, τί άλλο είναι ή αύτόχρημα παραμύθια
χ-αθό περί άλληγορικά καί τερατώδη στρεφόμενα άντικείμενα;
^’Α λ λ ά δύναται νά μοί παραστήση τις τότε δτι καί τών δημοτιt χών άσμάτων πολλά είναι παραμύθια* βεβαίως* παραμύθια δμως
' ένστιχα, παραμύθια περιβληθέντα ποιητικήν μορφήν καί χάριν.
Καί ουτω δέν διστάζω καθόλου νά κατατάξω μεταξύ τών παρα
μυθιών τό είδος έκεϊνο τών δημοτικών άσμάτων, άτινα όνο(ίάζω,
τόν Γάλλον Fauriel καί τόν Γερμανόν Passow άκολουΑών, π λ α • σ τ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α , άτινα συνήθως ένεχουσιν, ως τότε ίλεγον,
• όπόθεσιν πλαστήν ή φαντασίαν. Πολλά δέ καί τών β λ α χ ι κ ώ ν
τ ρ α γ ο υ δ ί ω ν , ως τά περιστρεφόμενα περί τά σ τ ο ι χ e ϊα έν
γένει, κατατακτέα έν τοϊς παραμυθίοις. Τδού π .χ . τοιοΰΐόν είναι
- τό δημοτικόν ασμα τό φέρον έπιγραφήν Β ρ υ κό λ α κα ς (α), τό
όποιον πολλοί λέγουσιν δτι εΐχεν ύπ’ δψιν ό άθάνατος Γερμανός
ποιητής B tirger ποιών τήν Λε ο ν όρ αν αύτοΰ, άν καί ύπάρχουσιν οί διισχυριζόμενοι δτι τήν Λεονόραν ένεπνεύσθη έκ τώντρΐών
γερμανικών τούτων στίχων, ους ήκουσε παρά νεάνιδός τι^ος' έν
’άστρβφεγγεϊ έσπέρα
D e r M ond der echeint aohelle
D ie - Todten reiten soschnelle
Feins Liebchen, gran t d ir nichtf
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δηλαδή
Γλυκύ φώς ή Σελήνη σκόρπιζε·.
Νεκρών στίφος ταχύπουν βαέίζει,
Δεν φοβείσαι, παρθένος μικρά ;
Ο Β ΡΓΚ Ο Α Α Κ Α Σ.
Μάννα μέ τους εννιά σου γιους καί μέ τή μιά σου κόρη,
Τήν κόρη τή μονάκριβη, τή πολυαγαπημένη,
Τήν {Τχες δώδεκα χρόνων
ήλιος δέ σου τήν είδε,
’Σ τα σκοτεινά τήν έλουζες, ’ς τ ’ άφεγγα τήν έπλεκες,
Σ τ ’ άστρο και ’ς τόν αυγερινό τ ’ς εφκιανες τα σγουρά της*
Ό που σοΰ φέρναν προξενιάν άπό τή Βαβυλώνη,
Νά τήν παντρέψης μακρυά, πολύ μακρυά, ’< τά ξένα.
Ο χτ αδελφοί δέ θέλουνε, κι’ ό Κωσταντΐνος θέλει*
— «Δός τηνε, μάνα, δός τηνε τήν ’Αρετή ’ς τά ξένα,
Σ τα ξενα ’κεΐ ποΰ περοατώ, ’ς τά ξένα ποΰ πηγαίνω,
Νά'χω κ’ έγώ παρηγοριά, νά'χω κ’ έγώ κονάκι.»
— «Φρόνιμος εΤσβι, Κωσταντή, κι’ άσχημ’ άπηλογήθης* ·
Κι’δν μώρθϊ], γιε μου, θάνατος, κι’άν μώρθη, γιέ μου, αρρώστια,
Κι’ ά'ν τΰχ») πίκρα ή χαρά, ποιος θά μοϋ τηνε φέρει;»
Τό ©ιό τής εβαλ’ Ιγγυτή καί τους άγιους μαρτύρους,
Αν τύχη κ’ ερθ») θάνατος, αν τύχη κ’ έ'ρθ’ άό^ώστια
Κι’ άν τύχη πίκρα ή χαρά, νά πάϊ] νά τηνε <οέρη.
Καί σάν τήν Ιπατρέψανε τήν ’Αρετή ’ς τά ξένα
Κ’ ί μπήκε χρόνος δύσεφτος καί μήνας ώργισμένος
Κ’ έπεσε τό θανατικό κ’ οί εννιά ’δερφοί πεθάναν,
Βρέθηκ’ ή μάνα μοναχή σάν καλαμιά ’ς τόν κάμπο.
’Σ τ ’ οχτώ μνήματα δέρνετε, ’ς τ’ οχτώ μυριολογάει,
’Σ τοΰ Κώσταντίνου τό θαφτό ταϊς πλάκαις άνασκώνει*
— «Σήκου, Κωνσταντινάκι μου, τήν ’Αρετή μου θέλω*
Τό θιό. μοΰ ’βαλές έγγυτή καί τους άγιοίις μαρτύρους,
’Αν τύ χ-f) πίκρα ή χαρά, νά πας νά μου τή φέρ^ς.»
Τ ’ άνάθεμα τόν έβγαλε μέσ’ άπό τό κυβοΰρι.
Κάνει τό σύγνεφ’ αλογο καί τ ’ άστρο σαλιβάρι
Καί τό φεγγάρι συντροφιά καί πάει νά τηνε φέρη.
ΙΙέρνει τά όρη πίσω του καί τά βουνά ’μπροστά του,
Βρίσκει την κ’ έχτενίζουνταν όςου ’ς τό φεγγαράκι*
Από μακρυά τήν χαιρετά κι’ άπό μακρυά τής λέγει*
— «Περβάτησ’, ’Αρετοΰλά μου, κυράνα μας σέ θέλει.»
- “-«’Αλλοίμον’, άδερφάκι μου! καί τ ’ εΐναι τούτ’ ή ώρα;
Ανίσως κ’ είναι γιά χαρά νά βάλω τά χρυσά μου,
Κι’ άν ήναι πίκρα πές μου το, νά'ρτω κατά πώς είμαι.»
— «Περβάτησ’, ’Αρετοΰλά μου, κ’ έλα κατά πώς είσαι.»
’Σ τή στράτα ποΰ διαβαίνανε, ’ς τή στράτα ποΰ πήγαιναν,
Άκοΰν πουλιά καί κελαϊδοΰν, άκοΰν πουλιά καί λένε*
«Ποιός-είδε κόρην ώμορφη νά σέρνη πεθαμένος;»
— «’Ακόυσες, Κωσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια,
«Ποιός είδε κόρη ώμορφη νά σέρνη πεθαμένος^»

— «Λωλά πουλιά ’ν κι’&ς κελαδοΰν, λωλά πουλιά ’ν κι’&ς λένε.»
Καί παροικεί ποΰ πήγαιναν, κι’ ά'λλα πουλιά τους λενε*
«Τί βλέπομε τά θλιβερά, τά παραπονεμένα,
Νά περβατοϋν οί ζωντανοί μέ τοός άπεθαμένους;»
— «"Ακόυσες, Κωσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια;
ΙΙώς περβατοϋν οί ζωντανοί μέ τους άπεθαμένους.»
— «Πουλάκια ’ναι κι’&; κελαδοΰν, πουλάκια ’ναι κι’ίΐς λένε.»
— «Φοβούμαι σ’, άδερφάκι μου, καί λιβανιαις μυρίζει?.»
—-« Έ χ τ ΰ ς βραδύς Ιπήγαμε πέρα ’ς τόν "Αι Γιάννη
Κ ’ έθύμιασέ μ α ; 6 παππας μέ περισσό λιβάνι.»
Καί παρεμπρός ποΰ πήγαινε, κι’ ά'λλα πουλιά τους λένε·
«’’Ω Θέ μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμα κάνεις,
Τέτοιαν πανώρια λυγερή νά σέρv/j πεθαμένος.»
Τ ’ όίκουσε πάλ’ ή ’Αρετή κ’ Ιρ^άγισ’ ή καρδιά της.
— «"Ακόυσες, Κωσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια;
Πές μου, ποΰ ’ν τά μαλλάκια σου, το πηγορο μουστάκι;»
— «Μεγάλη άρ^ώστια μ’ εΰρηκε, μ’ ερ^ιξε τοΰ θανάτου,
Ποΰ πέσαν τά ξανθά μαλλιά τό πηγορό μουστάκι.»
Βρίσκουν τό σ π ή τ ι κ λ ειδ ω τό , κ λ ε ιδ ο μ α ν τα λ ω μ έ ν ο ,

Καί τά σπιτοπαράθυρα ποΰ ’ταν άραχνιασμένα.
— «"Ανοιξε, μάνα μου, άνοιξε, καί νά τήν ’Αρετή σου.»
— «"Αν ήσαι Χάρος διάβαινε, κι’ άλλα παιδιά δέν εχω ,
Ή δόλια ή Αρετοΰλά μου λείπει μακρυά ’ς τά ξένα.»
— «“Ανοιξε, μάνα μ ’ άνοιξε, κι’ Ιγώ ’μαι ό Κωστής σου"
Έ γγυ τή σεβαλα τό Θιό καί τούς άγιους μαρτΰρους,
"Α ν τ ύ χ η πίκρα γ ιά χ α ρ ά νά πά’ νά σοΰ τ ή φέρω.»
Κ ι’ ώστε νά ’βγή ’ς τήν πόρτα της έβγήκεν ή ψυχή της.

Εις τά παραμύθια δ’ επίσης δέον νά καταταχθώσι καί αί παντοΐαι έκεΐναι παραδόσεις περί παλαιών φρουρίων καί πύργων καί
πρό πάντων γεφυρών, ών διασημότεραί είσιν ή τής γέφυρας τής
Ά ρ τ α ς , ή της Καρυταίνης, τοΰ Ευρώτα έν Σπάρτη, καί ή τής
του Διαβόλου έν Πόρω. Άξιοσημείωτον δ’ είναι δτι τών παραδόσβων τούτων πολλαί όμοιάζουσι μέ γερμανικάς παραδόσεις,
αίτινες πλεϊσται ύπάρχουσι περιστρεφόμενοι περί τοιαΰτα κτί
ρια· οΰτω π. χ. ή παράδοσις περί της γεφύρας τοΰ Διαβόλου τοΰ
Πόρου ομοιάζει πρός τήν έν Ε λ β ετία παράδοσιν περί τής αυτόθι
γεφύρας του Διαβόλου.
Συνήθως δέ τά παραμύθια περιστρέφονται περί δλίγου χρόνου
δίάστημα καθότι καί πολλά παρεμβαλλονται αύτοΐς έν εΐδει έπεισοδίων και περιγράφουσιν έν γένει ώρισμένας τοΰ άνθρωπίνβυ
βίου πράξεις. Τά πάντα όμως έν αύτοΐς παρίστανται άμφίβολα
καί φασματώδη οΰτως είπεΐν, τά δέ πρόσωπα διαδραματίζουν
τάς διαφόρους πράξεις ώς εϊ ώθοΰντο ύπό τίνος ειμαρμένης,

ύπό τίνος τυφλής άνάγκης, ύπό τίνος ένστικτου, ώς είπεΐν, χ ω 
ρίς νά έχωσι συνείδησιν τοΰ τί πράττουσιν. Ό άνεψιός π. χ έν
τώΚυπριακώ παραμυθίω, οδτινος τήν περίληψιν έποίησα ανωτέ
ρω, έκοψε τήν κεφαλήν τοΰ θείου· ή κεφαλή αΰτη δέν άφήκεν ίχνη
αιμάτων καθ’ όδόν δυναμένων νά διευκολύνωσι τήν άνακαλυψιν;
ό άνεψιος διατί νά ύπάγη είς τήν κόρην τοΰ βασιλέως ένώ ήδύ*
νατο νά άποφύγη·, καί αν ήτο ήναγκασμένος νά ύπάγη διατί να
μή άποκρύψη-όσα έπραξεν; ό δείνα Μαύρος είναι φυλακισμένος
εις τό δεΐνα φρούριον διατί; ένεκα τίνος λόγου; άγνωστον. Π ε
ρίεργον δ’ είναι ότι τά παραμύθια περιστρέφονται συνήθως περί
βασιλείς καί βασιλόππιδας καί τοΰτο άποδεικνύεί σαφώς τήν έπΐ
τών ήμετέρων παραμυθιών έπενέργειαν τής άσιατικής μυθολο
γίας. Επίσης δέ περίεργον είναι ότι τά ήμέτερα παραμύθια
σπανιώτατα όρίζουΐτι τόν τόπον έν ω λαμβάνουσι χώραν, ένώ
τοΰτο δέν συμβαίνει εις τά Contes des fees τών Γάλλω ν καί τα
M archen τών Γερμανών, άτινα μάλιστα έκτος τούτου έχουσι
καί τό ίδιάζον, ότι πολλάκις έν αύτοΐς άναφέρονται καί ίς·ορικα
πρόσωπα. — "Ωστε έν γένει θέλετε νά κατασκευάσητε έν π α 
ραμύθι; Λάβετε ένα βασιλέα, είτα ένα Μάγον ή μίαν Μοίραν,
έπιπροσθέσατε καί όλίγον αθάνατο νερό, διότι έλησμόνησα νά
«ας ε’ί πω ότι καί τοΰτο είναι εν τών κυριωτέρων συς·ατικών τών
παραμυθιών, καί θά σχηματίσητε πλήρες παραμύθιον, κατά τήν
χάριν μόνον καί τήν απλότητα ύπολειπόμενον τών δημοτικών
παραμυθιών.
Δυστυχώς όλίγα μέχρι τοΰ νΰν έξεδόθησαν έν τή ήμετέρα
γλώσση δημοτικά παραμύθια καί ώς έκ τούτου δυσκολία έπιγίγνεται είς τόν θέλ,οντα νά γράψη τι περί αύτών. Καί μέχρι μέν
πρό όλίγου ούδεμία σχεδόν συλλογή παραμυθιών ύπήρχεν· ε
σχάτως όμως ό κύρίος Α θ α ν ά σ ι ο ς Σ α κ ε λ λ ά ρ ι ο ς Ά γ ιο πετρίτης, καθηγητής έν τώ έν Πειραιεΐ γυμνασίω, έν τώ γ' τόμω
τών Κ υ π ρ ι α κ ώ ν αύτοΰ, συγγραφής σπουδαίας καί αύτών τών
Εύρωπαίων τήν προσοχήν έπισπασάσης, έδημοσίευσεν οκτώ πα 
ραμύθια Κυπριακά, ού μόνον διακρινόμενα διά τήν αφέλειαν αύ
τών άλλά καί χρησιμεύοντα πολύ ώς μνημεία τής νεοελληνι
κής ήμών γλώσσης. Ταΰτα έπιγράφονται ώς έξής: Π α ρ α μ ύ θ ι
τ ο ΰ Τ ρ ί μ μ α τ ο υ , τ ή ς Σ τ α κ τ ο ΰ ς , τοΰ ά ρ κ ο ν τ α μ έ τ α ΐ ς
τ ρ ε ι ς κ ό ρ α ι ς , τοΰ γ υ ι ο ΰ τ ο ΰ β α σ ι λ έ α καί τ ή ς κ ό ρ η ς

τ ο ΰ Θ ρ ο υ μ π ο π ο ύ λ η , τ οΰ β α σ ι λ έ α μέ τό π ρ ο κ ο μ μ ε 
ν ο ν π·α ι δ ί ο ν τ ο υ , τ ο ΰ φ υ σ ι κ ο ΰ Κ λ έ φ τ η , τ ο ΰ μ ε τ α μ ο ρ φ ω μ έ νου ε ί ς δ φ ι ν β α σι λ οπ ού λο υ, τοΰ Μαύρου και
τ ώ ν Μ α γ ί σ σ ω ν . Ό κύριος Β λ ά σ ι ο ς Γ. Σ κ ο ρ δ έ λ η ς έν
τη άξιολόγω διατριβή του (α) Ά ν ά λ ε κ τ α π ε ρ ί τ η ς ε π α ρ 
χ ί α ς Φ ί λ ι π π ο υ π ό λ ε ω ς παρεμβάλλει καί τέσσαρας μύθους
τής επαρχίας ταύτης, ών οί μέν δύο επιγράφονται μ ΰ θ ο ς χελ ι δ ώ ν ο ς , μ ύ θ ο ς τ ρ υ γ ό ν ο ς , οί δ’ έτεροι δύο είναι άνεπίγραφοι, προτάσσων καί ολίγα τινά περί τοΰ πώς έν Φιλιππουπόλει άφηγοΰνται οί μΰθοι. Ο κύριος Ν. Γ. Πολίτης έν τή
Π α ν δώ ρα(β) έν συντόμω διατριβή, π ε ρ ί τ ώ ν π α ρ α μ , υ θ ί ω ν
π α ρ ά τ ο ι ς ν ε ω τ έ ρ ο ι ς Έ λ λ η σ ι ν έπιγραφομένη, παρεμβάλ
λει δύο ή τρία ένστιχα παραμύθια. Ό κύριος Γ. Χ α σ ι ώ τ η ς
είχε προκηρύξει άλλοτε δτι θά έκδώση συλλογήν τών παρά τοις
Ήπειρώταις παραμυθιών καί έξέδωκε μάλιστα καί τόν πρόλογον
αύτών έν τώ περιοδικώ συγγράμματι Χ ρ υ σ α λ ί δ ι (γ), πλήν έ
νεκα λόγων ήμϊν άγνώστων ή ε ίρ η μ έ ν η Ικδοσις δέν ειδε μέχρι
τοΰδε τό φώς. Πρό τίνος έπληροφορήθην, δτι ό άκάματος καί
δραστήριος καθηγητής, ό άείμνης·ος Μ α υ ρ ο φ ρ ύ δ η ς , ό άώρως
άπό τής ήμετέρας κοινωνίας άρπαγείς, είχε συλλέξει πλήθος
παραμυθιών άτινα ήτοιμάζετο νά έκδώση έν τοΐς Μ ν η μ ε ί ο ι ς
τ ή ς ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς φ ι λ ο λ ο γ ί α ς , ών ό Α 'τ ό μ ο ς είδε μό
νον τό φώς, πλήν μετά τόν θάνατόν του κακά κακώς ταΰτα άπώλοντο. Γερμανός δ’άνήρ, ό πολυμαθής καί σοφός J . C. v o n
H a h n ^ v τώ συγγράμματι Griechische u n d A lbanesische M archen, gesam m ett, Ubersetzt u u d erl'anter, Leipziq 186 4, έδημοσίευσε μεταπεφρασμένα 54 έλληνικά καί άλβανικά παρα
μύθια. Καί ό Γάλλος Μεσαιωνοδίφης J. A. Buchon έν τώ συγγράμματί του L a Grfece continentale et la Mo r£e έχει τρία
παραμύθια (δ), άτινα ήκουσε μέν είς τό Χάνι τής Γραβιάς, έπι*
γράφονται δέ ή ' Ρ ο δ ι ά , ό Δ ρ α κ ο φ ά γ ο ς , τ ό μ ι κ ρ ό μ π α ρ μ π ο ΰ ν ι μ ά γ ο ς . — Είς τήν ήμετέραν δέ γλώσσαν υπάρχει δημοσιευμένον έν είσέτι παραμύθιον, τ ό ά Ο ά ν α τ ο ν ε ρ ό έπιγρα(α )
(β )
(γ )
(δ)
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φέμενον, γεγραμμένον είς γλώσσαν απλήν καί μετά τέχνης άρκετής καί ευρισκόμενον έν βιβλίω έπιγραφομένω ό ’Α μ ά ρ α ν 
τ ο ς , ή τ ο ι τ ά ρόδα τής ά ν α γ ε ν ν η θ ε ί σ η ς ' Ε λ λ ά δ ο ς , ύπό
Γ ε ω ρ γ ί ο υ τ ο ΰ Ό λ υ μ π ί ο υ , έ ν Π ε τ ρο υ π ό λ ε ι, αωμγ'.
I ό παραμύθι τοΰτο ήθελον ποιήσει έγκλημα πραγματικώς έάν
ήρκούμην νά σάς τό άναφέρω μόνον διά τών δύο τούτων λέ
ξεων, διότι, κατ’ έμέ κριτήν, είναι εν τών άριοστουργημάτων,
εν τών έξοχωτέρων μνημείων τής νεοελληνικές γλώσσης καί
φιλολογίας. Τόσω άπλοΰν δσω καί άφελές, περικλείει έν έαυτώ
ιδέας φιλοσοφικωτάτας καί σκηνάς καί περιγραφάς, άς ήθελε
φθονήσει καί ό κάλλιστος ποιητής. Ή ύπόθεσις τοΰ παραμυθιού
τούτου είναι γνωστή τοΐς π λ είσ τ'-, έκ τών προτέρων. Βασιλεύς
χώρας τινός, άγαπώμενος ύπό πάντων τών ύπηκόων του, άσθενεΐ βαρέως καί πλησιάζει πρός τήν τελευτήν του· γέρων τις πα
ρατάς τώ λέγει δτι ι'να ίαθή πρέπει νά πι'η τό άθάνατο νερό,πρός
τοΰτο δέ νά πέμψη ένα τών πιστότερων αύτοΰ. Ό υιός του άναλαμβάνει τό έργον καί αρχίζει τήν πορείαν του· καθ’όδόν άπαν
τα άνάκτορον, έν ω κατώκει άγαθός τις άνήρ μετά τής συζύγου
•ου, εχω ^ χαι κόρην ωραιοτατην· οτε εγελα δυο ρόδα έπιπτον
έκ τών παρειών της, δτε δ’ έκλαιε μαργαρΐται έκ τών όφθαλμίν
της· τήν άγαπά· μεταβαίνει έκεΐ ένθα ήν τό άθάνατο νερό, άφοΰ
προηγουμένως διήλθε δύο άνοιγοκλειόμενα ορη, τό λαμβάνει,
τό φέρει πρός τόν πατέρα του καί τέλος νυμφεύεται τήν κό
ρην. Νά κάμω άνάλυσιν τοΰ παραμυθίου τούτου θά ήτο τό αύτό
ώς νά τό καταστρέψω, διά τοΰτο παρατίθημι ένταΰθα τρία ή
τεσσαρα αποσπασματια, αφ ενος μεν δπως χρησιμεύσωσιν ώς
κόσμημα τοΰ ξηροΰ μου λόγου, άφ’ ετέρου δέ δπως έξ ονυχος
γνωσθή ό λέων.
« Τό βασιλόπουλο έπήγε νά ίδή τούς φίλους του καί νά τούς
άφήση γειά. Τέλος πάντων άποχαιρετήθηκε καί μέ τούς γονείς
του, καί ήταν έτοιμο ν’ άναίβη ’ς τ ’ άλογό του καί ν’ άρχίση τό
ταξεΐδί του· άμμή έξαφνα ήλθε ’ς τό νοΰ του μιά καλή συμ
βουλή τής μάνας του, όποΰ άπό μικρός συχνά συχν’ άκουε άπό
τό στόμα της. Ή φρόνιμη μητέρα, κάθε ’μέρα καί κάθε ώρα
σχεδόν, έλεγε τ ’ άκριβοΰ της· «Παιδί μου, εύχή γονέων έπαρε
και σέ βουνόν άναίβα.» ’Αγκαλά κ’ οί καλοί γονείς, άποχαιρετώντας τόν υιόν τους, πολλή ώρα τόν είχαν αγκαλιασμένο, καί

τόν έβρέχανεμέ τά δάκρυά τους· άπ’τή μεγάλη τους όμως πίκρα*
όπου πρώτη φορά έπρεπε ν’ άποχωρισθοΰνε μέ τόν άκριβό τους,,
άπομωρωθήκανε καί δέν ένιώσανε πώς αύτός έφυγεν άπό ταΐς·
άγκάλαις τους, χωρίς νά πάρη τήν εύχή τους. Τό βασιλόπουλο
«κείνη τή στιγμή έσκυψε τό κεφάλι του κ5 έτσι έλεγε μεσα του«Τί ’ντροπή σ’ έμενα όπου είμαι βασιλόπουλο,: νά λησμονησω
εκείνο τό χρέος όπου κ5 οί άπλοι άνθρωποι πολλά καλά το γν ω 
ρίζουνε καί τό λένε συχνά ’ς τά παιδιά τους: Ευχή γονέων έπαρε καί σέ βουνόν άναίβα.» "Έτσι τό βασιλοπουλο εσυλλογιζουνταν έκείνη τή στιγμή, κ’ οί άνθρωποι όπου ’στεκόντανε π λη 
σίον του άπορούσανε τή μεγάλη του συλλογή* έπειτα έσήκωσε
τό κεφάλι του, έπρόσταξε τό δοΰλά του νά κράτηση τά χαλιναρια τ ’ άλογου του, καί παρευθύς άνέβηκε ’ς τό παλάτι, έπήρε
τήν ευχή τοΰ πατέρα του καί τής μάνας του και, χωρίς νά
χάνη καιρό, έκατέβηκε πάλι, ήλΟ’ έκεΐ ποϋ τόν έπροσμενανε,
έκάΟησε ’ς τ ’ άλογό του, κ’ έκίνησε ’ς το δρόμο του. Δεν έκαμε
πολλά πατήματα, καί π ά λ’ έΟυμήθηκε τά ίδια λόγια τής μάνας
του· άμμή έτότες ή καρδιά του ήταν ήσυχη, έπειδ’ είχε πλέο-ν
μαζύ του τήν εύχή της. »
« Ή κόρη χαιρετώντας, γλυκά έχαμογέλασε, κ’ έν τω άμα
δυό ώραΐα καί δροσερά τριαντάφυλλα έπεσαν άπό τά δυό της
μάγουλα. Τό βασιλόπουλο ήταν έξω τοΰ έαυτοΰ βλέποντας τετοι’ αγγελικά κάλλη καί τέτοιαις άνήκουσταις χάραις της κό
ρης· καί ήταν έτοιμο νά τήνε ζητήση ευθύς τοΰ πατέρα της γιά
γυναΐκά του, άν κάθε στιγμή δεν ειχε ς τό νοϋ του τόν άρρωςΌ
πατέρα του, κι’ ό στοχασμός αύτός δεν τοΰ καταπικραινε τήν
καρδιά. 'Ως τόσ’ ό πατέρας της κόρης έδειξε τοΰ βασιλόπουλου
μεγάλη φιλοξενία· έδιώρισε νά ετοιμάσουν ένα πλουσιοπάροχο
τ ρ α π έ ζ ι . ’ ’Σ τ ό ν καιρό τοΰ γεύματος, τό βασιλόπουλο έδιηγήθηκε διάφορα περιστατικά, όποΰ τοΰ είχανε συνέβη ς το ταξεΐοι
του, καί τέλος πάντων, ότι πηγαίνει νά φέρη τ’ άΟάνατο νερά,
γιά νά προφΟάση τόν πατέρα του, όΐΐοΰ κινουν=ύει ν άποΟάνη.
'II κόρη έδινε μεγάλη προσοχή ’ς τήν ομιλία τοΰ βασιλόπουλου*
τά λόγια του τής έφαίνουντάνε πολύ φρόνιμα καί πολύ νος·ιμα·
καί όσω περισσότερο έπρόσεχε ’ς τήν ομιλία του, τόση περισσό
τερη εύ/αρίστησι ηΰρισκε ν’ άκούη καί νά βλέπη τό βασιλόπου
λο. 'Όταν όμως τό βασιλόπουλο έφανέρωσε ότι βιάζεται νά κι-

νήση ’ς τό δρόμο του, ή κόρη κατάκαρδα λυπήθηκε* μετά τό
γεϋμα έπεσε σέ μεγάλη συλλογή κ’ έγινε μελαγχολική· έπειτα
έζύγωσε ’ς τή μητέρα της, έπήρε τά χέρια της, τά ’σφίξε καλά
καλά, τά φίλησε κάμποσαις φοραΐς, κι’ άγάλια άγάλια έτσι τής
είπε* «Μητέρα μου, έγώ πολλά λυποΰμαι όποΰ τό βασιλόπουλο
Οά φύγη.» Δέν έπρόφΟασε νά ’πή αύτά τά λόγια, καί τά γλυκά
ματάκια της εγεμίσανε δάκρυα, όποΰ εύθύς έγείνανε μαργαρι
τάρια, κ’ έκυλίσανε ’ς τήν ποδιά τής μητέρας της. Ή μητέρα
«χαμογέλασε* αύτή έκατάλαβε τί ειχ’ ή κόρη της. »
« "Οταν τό βασιλόπουλο έμεινε μόνο του, άρχισε νά μελα γχολη* έθυμήθηκε τόν άρρωστο πατέρα του, άρχισε νά μαλόνη
τόν έαυτό τυυ, καί ’ς τήν καρδιά του είχε μεγάλη στενοχώρια.
Τώρα τοΰ θαμβόνανε τό νοΰ τά κάλλη τής κόρης, τώρα ή καρ
διά του έκλαιε, έπειδή τοΰ φαινούντανε σάν ν’ άκουε καί τήν
άδυνατισμένη του φωνή νά μουρμουρίζω ταΰτα τά λόγια* «Παι
δί μου, ξεψυχώ! ποΰ ’ναι τ ’ άΟάνατο νερό;» Καί τοΰτος είναι ρ
μεγαλείτερος άγώνας όποΰ ύπόφερε τό βασιλόπουλο, κλονιζό
μενο μεταξύ σέ δυό αισθήματα, καί τά δυό δυνατά— δυνατά καί
ωραία αισθήματα, όποΰ ’μοιάζουνε μέ δυό ώραίαις Άμαζόναις,
καί σοΰ φαίνεται σάν νά ταΐς βλέπης νά πολεμοΰνε. Κ’ ή δυό
έχουν ονόματα τής άγάπης* τό όνομα τής μιας— άγάπη ’ς τά
κάλλη, τό όνομα τής άλλης— άγάπη ’ς τούς γονείς. Δέν έβγήκαν νά παλεύσουν ’ς τά μαρμαρένι’ αλώνια, άμμή έμβήκαν νά
πολεμήσουν ’ς τή μεγάλη καρδιά τοΰ βασιλόπουλου· γερά έπιάσθηκαν, σάν παλληκάρια έχτυπήθηκαν. Κ’ ή δυό ώραίαις κοπέλλαις, κ’ ή δυό Ά μαζόναις— ήρώϊσσαις* ήθελα κ’ ή δυό νά νική
σουνε, ναι, τό ’θελα, άμμή δέ γίνεται νά νικήσουνε κ’ ή δυό* ή
μιά πρέπει νά πέση. Καί μοΰ φαίνεται, σάν νά τήνε βλέπω—
Ιπεσ’ ή μιά. Καί ποιά στοχάζεσδε; Ή Α μ αζόνα — ή άγάπη ’ς
τά κάλλη, έπεσε.Ή Α μαζόνα— ή άγάπη ’ς τούς γονείς, ένίκησε,
Τό βασιλόπουλο άποφάσίσε νά σηκωθή πολλά πρωί, καί νά φύ.τ
γ η κρυφ’ άπό τή κόρη. »
« Τώρα είναι καιρός νά θυμηθοΰμε καί τή νύφη. Ή κόρη
κάθε πρωί' άνέβαινε ’ς έν’ άπό τά πλέον ύψηλά δώματα τοΰ πατρικοΰ της παλατιοΰ. Έ δώ άλλοτε ήρχουντανε νά καμαρόνη τά
ώραΐα λουλούδια καί σπάνια μυριστικά της, όποΰ άνθίζανε μέ
τά πλέον ζωηρά καί λαμπρά χρώματα μέσα σέ μαρμαρένιαις

γλάστραις, πλειό άσπραις χ ΐ άπό τό χιόνι. Ά μ μ ή τώρα ανέ
βαινε νά ξανασάνη όλίγο,. όταν ή μεγάλη λύπη έπλάκονε τήν
καρδιά της» Ά π ό τό υψηλό τοΰτο μέρος έφαίνουνταν όλα τά
περίχωρα. Κάνεις εδώ δέν ήκουε τούς άναστεναγμούς της, Ιξω
άπό τό περιστεράκι της. Μιαν ημέρα, ή κόρη άπό τή μεγάλη
της στενοχώριά άρχισε νά τό μαλόνη, καί νά τοΰ κάνη χΐλιαις
ερωτήσεις γιά τό βασιλόπουλό τ η ς' τό καϋμένο τά περιστεράκι,
σάν νά αίσΟάνουντανε τή μεγάλη λύπη τής κόρης, επέταξε ’ς
τά χεράκια της, καί σκάφτοντας τό χαϊίευμένο κεφαλάκι του
τό ’κρύψε "ς τόν κόρφο τής ωραίας παρθένου. Βαρειά ή κόρη άνεστέναξε, μή λαμβάνοντας κάμμιάν άπόκρισι ’ς ταϊς άναρίθμηταις έρώτησαίς της. Σέ τέτοια μεγάλη λύπη βυθισμένη ή κόρη
έξαφνα έπαρατήρησε πλήθος Ανθρώπους, όπου έβγαιναν άπό τό
δάσος και ήρ^ουντανε τά ίσα πρός τό παλάτι. Τούτη είναι ή
στιγμή όπου εφθασε τό βασιλόπουλο, και μή δίνοντας καιρό
τής κόρης νά ’πή τά παράπονά της, τής έπρόσφερε τό χρυσό
άμάξι νά καθήση μέ τή μητέρα της καί τό βασιλόπουλο έκάθησε
’ς τό ’δικό του άμάξι μέ τόν πατέρα τής άγαπημένης του. Τό
ταξεΐδι τοΰτο δέν ώμοιαζε τελείως μέ τ ’άλλα ταξείδια του, όποΰ
ήτανε γεμ ά τ’ άπό κάθε λο γή ς κινδύνους. Τώρα δέν ειχε τί νά
φοβηθή π λ έ ο ν ό πατέρας του έζοΰσε, ή μητέρα του έχαίρουνταν, ή άγάπη του κάθε στιγμή ήταν έμπροσθά του. Ή κόρη
εΐ'/ε πάρει μαζύ της ενα πλήθος μαργαριτάρια άπό έκεϊνα όποΰ
ετρεχαν άπό τά ματάκια της, όταν έλειπε τό βασιλόπουλο, καί
τώρα άπό τό χρυσό της άμάξι μέ τό ζωγραφισμένο της χεράκι
τά ’σκόρπιζε ’ς τούς πτωχούς, όποΰ έπέφτανε μέ τό κεφάλι,
ποιος νά τά πρωταρπάξη. Ή κόρη έξεκαρδίζουνταν άπό τά γέλοια καί ρόδα ’ς τά ρόδα έσωριάζουνταν άπό τά μάγουλά της»
Έ κ ε ΐ νά ’σουνε καί νά ’βλεπες εύμορφιάΓ— όλόχρυσον άμάξι καί
μέσα κόρη ’ν’ ήλιος, νά περνά μέσ’ άπό δώδεκα βασιλεία στρω
μένα μαργαριτάρια καί τριαντάφυλλα, καί τριαντάφυλλα καί
μαργαριτάρια. 'Ολόκληρο βασίλειο έβγήκε ν’άποδεχθή τή νύφη»
Ό βασιλιάς κ’ ή βασίλισσα δέν ήλπιζανε ποτέ τους νά ίδοΰν τέ
τοιαν ώραία κόρη· αύτοί δέν έπιστεύανε τά μάτια τους, δέν ήξέρανε ποιόν νά πρωταγκαλιάσουν, τόν υιό τους ή τή νέα κόρη
τους. Έ τ σ ι ’περάσανε τήν πρώτη ’μέρα, χαϊδεύοντες τ ’ άκριβά
τους παιδιά. Ή άλλη μέρα έδιωρίσθηκε γιά τό γάμο· όλα ήταν

ί’τοιμα. 'II κόρη έφόρεσε τόν ούρανό μέ τ ’ άστρα, τ ’ ωραιότερο
άπό τά τρία φορέματα, όποΰ τής ’χάρισ’ ή μητέρα τ άγαπημένου της. Έφόρεσ’ όλα τά δακτυλίδια, όποΰ τής είχε αφήσει τό
βασιλόπουλο όταν εφυγε κρυφά της. 1 ώρα τούς έόωκε μιά χ α 
ρούμενη ’ματιά, έχαμογέλασε, κι’άπό τά δυό παρθενικα της μ α 
γούλα επεσαν δύο κόκκινα κόκκινα τριανταφυλλάκια,και δροσερά
δροσερά, σάν νά τά ’κοψες έκείνη τή στιγμή άπό τή τριανταφυλ
λιά. 'II κόρη τά ’πήρε ’ς τά ώραίά της χεράκια καί ματιαΐς ματιαΐς έδινε, πότε ’ς τά τριαντάφυλλα, πότε ’ς τά δαχτυλιίια,
κι’ άναγαλλιάζοντάς τα έτσι τά έτραγούδησε·
'Ρόδα μου και τριαντάφυλλού
Χρυσά μου δακτυλίδια!
Να ζήτε ποΰ μέ φέρετε
’Σ τ’ς άγκάλαις τοΰ καλού μου
Τοΰ άκριβοΰ άετοΰ μου. »

Ουτω τελειόνει τό ώραΐον τοΰτο παραμύΟιον.
Υπολείπεται μοι ετι νά ε’ιπω δύο λέξεις περί τοΰ πώς γίνεται
παρά τοΐς άπλουστέροις καί τοΐς διατηρήσασι τά αρχαία ήθη ή
άφήγησις τών παραμυθιών.
Τάς μακράς νύκτας τοΰ χειμώνος, μετά τήν άποπεράτιοσιν
τών συνήθων τής ήμέρας βιωτικών άσχολιών καί εργασιών, κά
θονται οί πάντες περί τήν πυράν. Έ ξ ω μαίνεται ό βορράς καί πυ
κνή στοιβάζεται ή χιών. Οι άνδρες καπνίζουσιν, αί γυναίκες νή6ουσι, τά παιδία γε7αοσι καί παίζουσι· μόλις όμως έπέλθη ή τεταγμένη ώρα καί εύθύς πάντες σιωπώσι καί προσεκτικά τά ώτα
έκτείνουσΐ. Τότε μία, ή γεροντοτέρα τής συντροφιάς, αρχίζει τό
παραμύθι διά τής έπωδοΰ
Κόκκινη κλωστή κλωσμένη
’Σ τήν ανέμη τυλιγμένη
Δός της μπάτσο να γυρίση
ΙΙαραμύθι ν’ άρχινήση
Και τήν καλή μου συντροφιά
Να τήν καλησπερίση.

Καλησπέρα τής εύγενείας σας.
— Καλησπέρα, γρηά μπάμπω, έκφωνοΰσιν άπαντες.
Καί αί φιλοφρονήσεις παύουσι καί ό μΰθος άρχεται πλέον διά
τοΰ συνήθους τύπου «μιά φορά κ’ έναν καιρό», προχωρεί τών
πάντων τηρούντων θρησκευτικήν σιωπήν καί λήγει διά τοΰ ετέ

ρου τύπου «τούς ανήκαμε καλά, περίκαλα καί ’μείς ποιο καλ-·
?α'τερα.2
Ό Γάλλος Pouqueville, ένθοϋσιών υπέρ τής Ε λ λ ά δ ο ς καί
τών εθίμων αύτής, γράφει έν τή περιηγήσει του τά εξής περί
τής διηγήσεως τών παραμυθιών έν Ήπείρω (α).
« Οίαι τερψίθυμοι έσπέραι έν τοΐς κόλποις τής οικογένειας
κατά τάς μακράς άγρυπνΐας τοΰ χειμώνος! Έ νώ ή άτρακτος
κυκλοφορεί είς τάς χεϊρας τών γυναίκών καί ή πίπα είς τάς τών
άνδρών, ό ρήτωρ, όπως ευαρεατήσγ] τήν συντροφιάν, διηγείται
παραμύθια τών μαγισσών τής Θεσσαλίας καί τάς παραδόσεις
τών βρυκολάκων τής Τζουμέρκας. Συσφίγγονται, άγωνιώσιν,
άκουουσι μετ άπληστιας, φοβούνται ν’ άναπνεύσωσι μήπως χάσωσι τίποτε έκ τών ωραίων αύτών διηγήσεων, ών τό νήμα διά
κο πτουσι μόνον όπως τείνωσι τό ους είς τόν θόρυβον τών άνε
μων, οιτινες παταγοΰσιν είς τά όρη. Φοβοΰνται δι’ άπόντα φί
λον, λυποΰνται διά τούς ποιμένας τούς έπί τών κα τα πακτώ ν
τοΰ ’Αχελώου έσκηνωμένΰυς. Αί ώρα£ παρέρχονται· ή εύσεβής
οικοδέσποινα ζωπυροϊ τήν κανδήλαν τήν καίουσαν πρό τών εικό
νων τών άγιων, τών πατρώνων τής οικίας. Μετά ταΰτα ψάλλουσΐν έν χορω ύμνον πρός τήν Θεοτόκον καί τό λιβανωτόν τό
προσφερόμενον πρός τόν Θεόν άποπέρατοΤ μετά τής προσευχής
ημέραν ειρήνης καθίερωθεΐσαν διά τής έργασίας. »
ΜΙΧΑΗΛ II. ΛΑΜΠΡΟΣ.

( a) Pouqueville, Voyage en G rice. Tom . l l , I. VI. ch. l , p . 3 5 6 .
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Κατά τήν δευτεραν τοΰ παρόντος αιώνος δεκαετηρίδα ε>,η εν
ϊγ7) κώμη Μαγκεστρία παρά τήν Παλμυραν (Πολιτεία Νέας
'ϊόρκης) νέος τις άγρονόμος ’Ιωσήφ Σμιθ όνομαζομενος, άν
θρωπος νουνεχής μέν, είς τόν ύπατον ομως βαθμόν έγωίστής
καί φιλάργυρος. Μή τυχών έπιμεμελημενης άνατροφής, μόλις
έγνώριζε ν’ άναγινώσκη και έγραφε μετά δυσκολίας. Επι π ο λ
λά έτη έπηγγέλλετο τόν μάγον κερδοσκοπών έπι τών βαλαν
τίων τών εύπιστων γειτόνων του· οτε οε ενοησεν οτι αι άγυρτεΐαί του μετ’ ού πολύ οεν θά ειχον πλέον ούοεμιαν αςιαν, απεφάσισε νά εύρη άλλο μέσον διά νά κορέση τήν ύπέομετρον φιλαργυρίαν του. 'II σύμπτωσις ηλθε μετ όλιγον εις βοήθειαν του.
Κατά τήν έποχήν έκείνην, ιερευς τις έκ Σαλημ, Σολωμων Σπαουλδιγκ καλούμενος, έγραψε μυθιστόρημα, έν ώ έπραγματεύετο
τό ζήτημα τής καταγω γής τών Τνδών, εςέφρα^ε τήν ιοέαν ότι
ούτοι ήσαν άπόγονοι τών οεκα φυλών τοΰ ΙσραήΛ, έΟεωρει τήν
’Αμερικήν έδραν αρχαίου πολιτισμοΰ, γήν τής επαγγελίας, και
γεννέτειραν προφητών. Οί άπόγονοι τοΰ Αβραάμ μετηνάστευσαν, κατ’ αύτόν, φέροντες τήν περί Μεσαίου προφητείαν είς
’Αμερικήν, όπου καί έμελλε νά πληρωθη αύτη. Ό Σπάουλδιγγ
συνέταξε τό μυθιστόρημά του ούτως, ώστε νά φαίνηται ότι είναι
έργον άρχαίου τινός, τεθαμμένον έπίτηδες διά νά εύρεθή άπό τούς
μεταγενεςχρους, έμιμήθη τό ύφος τής Γραφής και ωνομασεν αύτό
«Τό άνευρεθέν βιβλίον». Μετά τρία δέ ή τέσσαρα έτη έπεξεργασθείς αύτό έκ νέου, τό έπεμψεν είς τόν έν ΙΙιττσ^ούργη έκδότην
μιας έφημερίδος διά νά τό δημοσιεύση διά τοΰ τύπου. Ουτος ό
μως, τις οίδε διά τίνας λο'γους, άντί νά τό έκτυπώσ/) έρριψεν
αύτό έντός τής θήκης τοΰ γραφείου του, ενθα έρευνών ημέραν
τινά ό Σίδνεϋ 'Ρίγτον, είς έκ τών υπαλλήλων τσΰ τυπογραφείου,
τό ευρε, τό άντέγραψε καί έδωκε τό άντίγραφον είς τόν φίλον
του ’Ιωσήφ Σμίθ.
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Τοΰ τυχαίου τού-ου συμβάντος επωφελούμενος ό Σμίθ, έ σ χ ο
δίασε την κορωνιοα τών μέχρι τοΰδε άγυρτειών του* νά γίνντ
ο^λ. θεμελιωτής νεας θρησκείας. Γην αληθώς πρωτότυπον ταύ
την ιδέαν του ίσχυροποίησεν ή τότε έν Νέα 'Γόρχη διαδοθεΐσα
φήμη δτι άνεκαλύφθη «Χρυσή Βίβλος» έν Καναδα, και τό έξής
γελοΐον συμβεβηκός. Τό φθινόπωρον τοΰ 1 8 2 7 , έξελθών εις πε
ρίπατον, ευρεν έντός δάσους ώραίαν λευκήν άμμον, έξ ής έπλήρωσε τόν σάκκον του· έπιστρέψας εις τήν κατοικίαν του, ευρε
τήν οικογένειαν, παρ’ f) κατώκει, είς τήν τράπεζαν. Ή οικοδέ
σποινα ιοούσα τόν άρκουντως ογκώδη σάκκον ήρώτησε τόν «ένοικάτορά της» τί περιείχε- ουτος δέ άπήντησεν ολίγον σοβαρώς
δτι περιείχε «τήν Χρυσήν Βίβλον»· ίδών δτι έπιστεύθη, προσέΟηκεν «ούδείς έκτος έμοΰ δύναται νά ίδη τήν Βίβλον χωρίς νά
αποθανη· άνθελητε ομως είμαι έτοιμος νά σάς δείξω αύτήν·» έπί
τώ άκούσματι τούτω δλοι ρίψαντες κατά γ η ς τά κοχλιάριά των
ώρμησαν έξω τοΰ δωματίου. Έννοήσας τότε ό Σμίθ άπέναντι
ποίας εύπιστίας παρίστατο, έπροχώρησε μετά θάρρους είς τήν
πραγματοποίησή τοΰ σχεδίου του. Ή ρχισε λοιπόν νά ψεύδητάι
άναιδώς λέγων άλλοτε δτι ό Θεός άπεκαλύφθη είς αύτόν αύτοπροσώπως, καί άλλοτε δτι διά τοΰ άγγέλου του τώ ύπέδειξε λό
φον τινα, ένθα έάν έσκαπτε θά εύρισκεν ιερόν βιβλίον. Έκήρυττεν δτι έγγ ύ ς ή βασιλεία τών ουρανών, δτι έλευσεται ό Μεσσίας,
καί δτι πρό τής έλεύσεως αύτοΰ έπρεπε νά κηρυχθή τό πλήρες
Εύαγγέλιον είς πάντα τά έθνη. Έκοινοποίει δτι έξελέχθη ύπό
τοΰ Θεοΰ διά νά διαδώση τό ιερόν έκείνο βιβρίον, τό περιέχον τό
Εύαγγέλιον τής ουρανίου βασιλείας. Τό βιβλίον έκείνο συνέκειτο, ^ ως αύτός έλεγεν είς τόν μωρόπιστον όχλον, έκ πολλών
μετάλλινων πλακών, έφ’ ών ήσαν έγκεχαραγμέναι διά παραδό
ξων σημείων αί Ορησκευτικαί διδασκαλίαι καί τά δόγματα τοΰ είς
Αμερικήν μεταναστεύσαντος λαοΰ, έξ ου κατάγονται οι Ινδοί.
Μετά τοΰ^ βιβλίου ήτο τεθαμμένον καί έργαλεϊόν τι έκ δύο κρυσταλλοειδών λίθων συγκείμενον (συνηρμοσμένων είς σχήμα όμματοϋαλίων), τό όποιον άνευρων ό Σμίθ (ώς έλεγε) έβοηθείτο είς
τό νά άναγινώσκη τά έπί τών πλακών παράδοξα σημεία. Τόν
ένα έκ τών λίθων ώνόμαζε «Θουμίμ» καί τόν έτερον «Ούρίμ».
Θέλων ό Σμίθ να έκπληρώση τήν διαταγήν τοΰ Τεχωβά, νά
κηρυξη δηλ. τό Εύαγγέλιον, ήρχισε, μεταφράζων, τά δημοσιεύη
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έκαστον κεφάλαιον αύτοΰ, ή όρθότερον έξέδιδε μεταβαλών όλίγον τό μυθιστόρημα τοΰ Σπάουλδιγγ. ’Επειδή δμως, ώς είδομεν, ήτον άγράμματος, ήναγκάσθη νά προσλάβη συμβοηθού;
τόν άγρονόμον Μαρτίνον Χά^ρις καί τόν διδάσκαλον Oliver
Cowderis. Ινα μή βλέπωσι δέ οί συνεργάτat τάς ανυπάρκτους
μεταλλικάς πλάκας, έθετεν αύτάς έντός τοΰ πίλου του καί έκάθητο, φερων τά προφητικά δίοπτρα, όπισθεν παραπετάσματος,
όπόθεν ύπηγόρευεν είς αύτούς τήν μετάφρασιν, δηλ. ή εί^ε τό
μυθιστόρημα τοΰ Σπάουλδιγγ έντός τοΰ πίλου του, ή άπεμνημόνευε άφ έσπέραι» τεμάχια αύτοΰ καί τήν επαύριον τά ύπηγό
ρευεν ως μετάφρασιν τών έπί τών πλακών σημείων. Ήμέραν
τινά δμως εύρέθη είς δυσχερή θέσιν· ό Μαρτίνος Χά^ρις έπέμεινε νά ιδή τάς πλάκας, ό δέ Σμίθ ήρνείτο νά τάς δείξη προφασιζόμενος δτι τόν έλυπεΐτο διότι θά άπέθνησκεν άμα ήτένιζε
τό ιερόν βιβλίον θά συνέβαινε δέ τι, τό όποιον θά κατέστρεφεν
ισως τά σχέδια τοΰ προφήτου, άν δέν τώ έπήοχετο ή ίδέα νά δεί
ξη είς τόν συνεργάτην του τεμάχιον χάρτου, έφ’ ου ήσαν γεγραμμένα διάφορα γωνιώδη σχήματα, καί νά τόν πείση δτι είναι
άντίγραφον τών πλακών.
Έ κ τών δημοσιευομένων τεμαχίων έμάνθανεν ό λαός βαθμη
δόν τήν έπί τών πλακών ιστορίαν τών άρχαίων κατοίκων τής
Βορείου ’Αμερικής, οϊτινες ήσαν άποικοι έξ Ίουδαίας καί μ ά λ ι
στα έκ τής φυλής τού ’Ιωσήφ. Είς τόν πρόλογον περιείχετο δτι
Μ ορμών ό προφήτης έθαψε τάς πλάκας είς μνημόσυνον μεγάλης
νίκης. Κατά τήν ιστορίαν ταύτην ή μάλλον τόν τραγέλαφον,
οί είς ’Αμερικήν μεταναστεύσαντες ’Ιουδαίοι διεχωρίσθησαν είς
δύο φυλάς: τούς Νεφίτας καί Λαμανίτας. Μετά αιματηρούς έμφυλίους πολέμους κατώρθωσαν οί Λαμανΐται, οί πρόγονοι τών
’Ινδών, νά έξολοθρεύσωσι τούς Νεφίτας κτλ. Πάσας τάς χ ί 
μαιρας ταύτας παρέλαβεν ό Σμίθ έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ
Σπάουλδιγγ, παρενθέσας μεταξύ αύτών καί τινας προφητείας,
θρησκευτικάς καί ήθικάς διδασκαλίας, καί άλλα άποκυήματα
τής ίεράς κεφαλής του. Τό ϋφος τοΰ βιβλίου είναι κακόζηλον,
πλήρες άσυνταξιών καί ομοιάζει ολίγον πρός τό τής Γραφής*
περαιωΟείσης τής έκτυπώσεως τό ώνόμασεν ό Σμίθ «Βιβλίον
Μ ορμών».
I ό πράγμα ήρχισε νά άποκτα σπουδαιότητα καί νά έπισύρη

τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ, Έ ν ταΐς συναναστροφαΐς οί μεν otE*
τεινοντο ότι ύπαρχον τω οντι αι πλάκες, οί δε διεφιλονείκουν
τήν ύπαρξή τ ω ν καί αύτή ή δημοσιογραφία διηρέθη εις δύο αν
τίπαλα στρατόπεδα. Καθηγητής τις 'Ανθών καλούμενος, είς τόν
όποιον έοειξεν ό Χάρ^ις τό άντίγραφον, δι* ού τόν ήπάτησεν ό
ΣμίΟ, έπεφ^νατο οτι ήν επίτηδες παραμεμορφωμένον άντίγρα
φον τοΰ ύπό Ούμβόλδου δημοσιευΟέντες Μεξικανικοΰ 'Ημερο
λογίου. Ή έν Νέα ' ϊ ’όρκη Ματθίλδη Δάβισων έκήρυξε διά τών
εφημερίδων ότι ή επί τών πλακών ιστορία συμφωνεί κατά γρ ά μ 
μα σχεδόν μέ τό μυθιστόρημα τοΰ πρώτου συζύγου της, τοΰ
προμνησΟέντος Σπάουλδιγγ. Έ άν ό ΣμίΟ εζη έν άλλη κοινωνία,
δέν Οά έτόλμα πλέον νά έμφανισΟη είς τό δημόσιον, καθ’ όσον ή
άγυρτεία του άπεκαλύφθη· ά λ λ ’ ό εύπιστος όχλος ουδόλως έπίστευσεν είς τάς διακηρύξεις τοΰ ΆνΟωνος, τής χήρας καί τοΰ
φενακισΟέντος Χά^ρις, καί ούτως ό προφήτης έπροχώρει άτάραχο ς, έκήρυττεν ότι ό ’Ιεχωβά ένεφανίζετο είς αύτόν καθ’ έκάστην, ότι συνωμίλει φιλικώτατα μέ τούς πρωτεύοντας τών άγγέλων, άφώριζε τούς άπιστοΰντας, ύπέσχετο τήν βασιλείαν τοΰ
ούρανοΰ είς τούς πιστεύοντας, καί βλέπων ότι ό άριΟμός τών
όπαδών του ηύξάνετο όσημέραι σημαντικώς, άπεφάσισεν νά συστήση καί Εκκλησίαν. ’Ανά χειρας εχων τό προϊόν τής βιομη
χανίας του «τήν Βίβλον Μορμών» παρουσιάσΟη ό είκοσιπενταετής ΣμίΟ δημοσία ώς προφήτης καί άπόστολος τοΰ Θεοΰ, έκήρυξεν ο τι πλησιάζει ή ήμέρα τής Ιίρίσεως καί ότι διετάχθη ύπό
τοΰ Θεοΰ ινα έπαναφέρη τήν άληΟή βασιλείαν, νά συνάθροιση
τά εθνη ύπό τήν σημαίαν τής Σιών, καί νά παρουσιάση ένώπιον
τοΰ ’Ιεχωβά τήν Εκκλησίαν άγνήν καί άγίαν.
Τήν έκτην άπριλίου τοΰ 1 8 3 0 έΟεμελιώΟη έν Μαγκεστρία
της Νέας 'Γόρκης ή νέα θρησκεία, τής όποιας οι όπαδοί άπεκάλεσαν εαυτούς Μορμώνους (έκ τοΰ προφήτου Μορμών, τοΰ συντάξαντος τήν επί τών πλακών ιστορίαν) καί άγιους τών τελευ
ταίων ήμερών. 'Ο ΣμίΟ, περιβεβλημένος άπεριόριστον έξουσίαν,
έτέθη έπΐ κεφαλής αύτής, είναι δέ, ώς προφήτης, τό στόμα τοΰ
Ιεχω βά· οί πιστοί όφείλουσι νά ύποτάσσωνται άγογγύστω ς είς
τούς λόγους του, διότι είναι λόγοι τοΰ Σαβαώθ.
Ό νέος προφήτης, φύσει εύγλωττος καί ίσ/υρός τό σώμα,
περιώδευε τήν χώραν καί συνήΟροιζε μαΟητάς. ΦαντάσΟητι, άνα-

γνωστά, προφήτην φέοοντα έπενδύτην καί λευκόν τοΰ χοροΰ έσωκάρδιον, κηρύττοντα τό Εύαγγέλιόν του έν τοΐς ζυθοπωλείοις
καί καφφενείοις, όμιλοΰντα τά άργοτικά τών άχΟοφόρων καί άμαξηλατών και διακοπτόμένον άπό τάς ώρυγάς καί τάς βαναύσους βλασφημίας τοΰ έκλεκτοΰ άκροατηρίου του! ΙΙολλάκις θέλων νά δώση δείγμα τής ισχύος του διέκοψε τήν διδαχήν, έξεδύΟη τόν έπενδύτην καί τό λευκόν έσωκάρδιον και προσεκάλεσεν
ένα ή πολλούς νεοφώτιστους νά παλαίσωσι !
'Ωρισμένα δόγματα δέν είχε κατ’ άρχάς ή νεοσύστατος Ε κ 
κλησία· προϊόντος δέ τοΰ χρόνου έμορφώΟη ή μορμωνική δογ
ματική άληθής έωλοκρασία πασών τών θρησκειών μηδ’ αύτοΰ
τοΰ ’Ισλαμισμού καί τοΰ Βουδδισμοΰ εξαιρούμενων» Ό ΣμίΟ καί
εί όπαδοί του ένόμιζον εαυτούς προωρισμένους ϊνα σχηματίσωσι
κοινότητα, ήτις ν’ άποτελή άποκλειστικώί τήν Εκκλησίαν, τήν
μέλλουσαν νά βιώση έν καιρώ τής ούρανίου βασιλείας. Διά τοΰτο
ώνόμαζον τούς λοιπούς χριστιανούς έΟνικούς καί άπιστους. 'Η
έκπεσοΰσαΕκκλησία επρεπε, κατά τήν ιδέαν αύτών, νάάνακαινισΟή κατά τό παράδειγμα τής πρώτης άποστολικής, καί πρός
τοΰτο ήσαν άναγκαΐαι αί προφητεΐαι, αί ’Αποκαλύψεις, ή ’Α π ο 
στολή, τό χάρισμα τοΰ λαλεΐν έν γλώσσαις, καί τά θαύματα.
‘Ο προφήτης έν τούτοις έξηκολούθει τάς αποκαλύψεις του γε*
νόμενος στενός τοΰ ’Ιεχωβά φίλος. Η μέραν τινά έπεσκέφθησαν
αύτόν δύο σύζυγοι έπιΟυμοΰντες νά μεταλάβωσιν ό ΣμίΟ ούδέποτε μέχρι τοΰδε έσκέφθη αν ή θρησκεία θά εχη Εύχαριστίαν ή
οχι, καί, άν εχη, πώς θέλει τελεΐσθαι· σκεφθείς όλίγον λέγει ότι
είναι έτοιμος νά μεταδώση αύτοΐς τών μυστηρίων, άλλά δυστυ
χώ ς δέν έ-/ει οίνον ό άνήρ τώ δίδει εν τάληρον όπως πορευθείς
άγοράση· εξέρχεται· καθ’ όδόν εμφανίζεται είς αύτόν ό φίλος
του Σαβαώθ, μόνω αύτώ ορατός, καί τώ λέγει νά κρατήση τό
τάληρον καί νά οίκονομήση τό πραγμα μέ ζΰθον ή ΰοωρ· επι
στρέφει λοιπόν καί μεταδίδει τώ άνδρογύνω τήν μετάληψιν άναμίξας όλίγον ύδωρ μέ ζΰθον. Έ κ τ ο τ ε οί Μορμώνοι μεταλαμβάνουσι μέ άπλούστατον ΰδωρ. Μετά τινα καιρόν ό Θεός τώ λέ
γει ότι ή Εκκλησία εχει χρέος νά τόν διατρέφη καί νά τώ παρέξη κατοικίαν. Τά μέλη τής κοινότητος τώ έκτισαν οίκον καί
τόν οιέτρεφον, άφοΰ οΰτω διέταξεν ό Σαβαώθ.
£Η πολυγαμία συγκατελέχθη μεταξύ τών δογμάτων τής μορ-
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μωνιχής θρησκείας πώλύ βραδύτερον ένεκα τής έξής αιτία;.
Κατά τά 1843 διεπράξατο ό Σμίθ μοιχείαν, δι’ ο ή σύζυγός του
τόν έγκατέλιπεν. Έ χ ω ν πάντοτε συμβοηθούς τάς αποκαλύψεις,
ειπεν ότι ό Θεός τόν διέταξε νά έπιτρέψϊ) είς τούς πιστούς νά
Λαμβάνω-κν όσας γυναίκας έκαστος θέλη. Οί πιστοί ύπετάγησαν
προθύμως είς τήν νέαν ταύτην έξ άποκαλύψεως διάταξιν. Δι
καιολογούν δε αύτήν (τήν πλειονότητα ή ούράνιον γάμον ώς
όνομάζουσι τήν πολυγαμίαν) κατά τόν έξής τρόπον « Ή πλειονότης τών γυναικών όχι μόνον ώ γελεϊ τήν κοινωνίαν, καθ’ δ αύξάνουσα τόν πληθυσμόν, ά λ λ ’ είναι καί αναγκαία είς τάς γυναί
κας, αΐτινες τότε μόνον δύνανται νά άξιωθώσι τής βασιλείας
τών ούρανών όταν συζευχθώΐιν η σφραγισθώσι με πιστόν άνδρα,
δηλ. μορμώνον αί μή άξιωθεΐ^αι τής τιμής ταύτης θά ύπηρετώσιν ως οοϋλαι τάς λοιπάς έν τή έπουρανίω βασιλεία.»
Α λλ άκολουθήσωμεν τήν περαιτέρω ιστορίαν τής θαυμασίως
προδευούσης ταύτης θρησκείας, ήτις είναι τό παραδοξότερον
κοινωνικόν, πολιτικόν καί ιστορικόν φαινόμβνον τοΰ δεκάτου
έννάτου αίώνος. Επειδή ή κοινή γνώμη δέν διέκειτο τόσον
εύνοϊκώς πρός τούς όπαδούς τής νέας θρησκείας, άπεφάσισαν
ουτοι νά^μεταναστεύσωσι, καί μετέβησαν είς τήν κωμόπολιν
Κιρτλάνδην, πρός τά βόρεια μέρη τής πολιτείας Ό χ ίο κειμένην.
’Αμέσως μετά τήν έγκατάστασίν των άπειρον πλήθος περιέργων
συνέρρεον έκ τών πέριξ διά νά βλέπωσι τά παράδοξα ταΰτα όντα.
Τότε οί πιστοί επιπτον κατά γή ς, έστέναζον, άνέσπων τάς τρί
χ α ς των, ώρύοντο, ήτενιζον πρός τόν ούρανόν, έπη3ων ώς μαινόμενοι, έλάλουν γλώσσας, καί ιδίως τήν τών ’Ινδών, τούς ό
ποιους προσεπάθουν νά προσηλυτίσωσιν, έφ’ ώ καί έπίθουν
πάντα ταΰτα. Έ κ α σ τος τών πιστών εμφορούμενος ύπό τοΰ
πνεύματος έπροφήτευεν, έβλεπε τόν Θεόν, έμαίνετο καί έδακνεν
ώς Καννίβαλος. Ό φανατισμός ουτος εξηγεί χάλλιστα τήν καρ
τερίαν καί ύπομονήν, τήν όποιαν έδειξαν μετά ταΰτα οί Μορμώνοι· πόσους διωγμούς, πόσας καταδυναστεύσεις δέν ύπέμειναν άγογγύστω ς!
Οί Μορμώνοι ζώσιν άποκεχωρισμένοι τών λοιπών άνθρώπων
ένεκα τών ηθών και εθίμων, τών παραδόξων άντιχριστιανικών
άρχών και τοΰ φανατισμοΰ των. Αί έπι τής χώρας ά παιτίτεις
των, τάς οποίας κηρύττουσιν αναφανδόν καί Οεωροΰ·:ι δικαίως

ώς «απόγονοί τών άγιων», καθιστώαΐν αδύνατον τήν μετά τών
λοιπών 'Αμερικανών συμβίωιιν. Ή ασυνήθης καί τεραστια πρόο
δος τών αποικιών των καί ή όσημέραι αύξάνουσα δύναμις αύ
τών έξήγειραν τόν φθόνον καί τό μίσος τών πέριξ, καί ή έν
καιρω τών έκλογών συμπεριφορά των τούς κατέστησαν απεχθείς
παρά τοΐς βορείοις. Ή ρξαντο λοιπόν τρομεροί κατ’ αύτών διωγ
μοί, τούς οποίους καί ύπέθαλπεν ή κυβέρνησις αντί νά τούς εμ
ποδίσει· Έντεΰθεν δύνασαι νά έννοήσης, άναγνώ-ϊτα, ότι ή έλευ
θερία τής συνειδήσεως καί ό έντελής -/ωρισμός τής θρησκείας
άπό τήν πολιτείαν, τά οποία νομίζομεν ότι ύπάρχουσι πρ ά γμ α τι
έν ’Αμερική, είναι κεναί φράσεις έπί τοΰ χάρτου μόνον γραφομεναι. Συνέβησαν τότε, ύπερμεσοϋντος τοΰ δεκάτου έννάτου α·.ώνος, έν τή μεγάλη Δημοκρατία, καταπιέσεις καί έπεμβάσεις εις
τό δίκαιον καί τήν θρησκευτικήν έλευθερίαν, όποΐαι ούόέποτε έν
Εύρώπη ύπετράπησαν.
Ό πρώτος διωγμός έγένετο κατά τοΰ δυστυχοΰς ψευδοπρο
φήτου. Κατά τό 1 8 3 2 ό όχ λ ο ς συλλαβών αύτόν έν Σιναχαρη
(Όχίω) τόν έξυλοκόπησαν έλεεινώς, έπειτα άλείψαντες αύτόν
μέ πίσσαν έκόλλησαν έπί τοΰ σώματός του πτερά, καί εις τοιαύτην κατάστασιν οντα τόν έστειλαν πρός τούς όμοθρήσκους
του. Ε π τ ά κ ις μετετέθη ή έδρα τής Εκκλησίας ένεκα αιματηρών
διωγμών. Οι Μορμώνοι ήμύνοντο γενναίως, ά λλ’ ήττώμενοι
πανταχοΰ, ώς όντες όλιγάριθμοι σχετικώς πρός τούς διώκτας
των, άπεσύροντο πάντοτε πρός δυσμάς, μεταβαίνοντες, ως οιωκόμενα θηρία, άπό πολιτείας είς πολιτείαν άπώλεσαν πολλάκις
τάς περιουσίας των καί ύπέστησαν πολλάς βιαιοπραγίας. ’Αλλά
τό περίεργον είναι, οτι όσω έδιώκοντο, τόσω περισσότερον ηυξανεν ό άριθμός αύτών, ώς ή έλαστική σφαίρα, ήτις τόσω μά λ
λον αναπήδα όσω περισσότερον πιέζεται. Τήν έπαύριον έκαστου
διωγμοΰ ήγείροντο πλήρεις δυνάμεως, ένεργητικότητος καί ύπομονής. Οί προεξάρχοντες αύτών ένόησαν ότι έπάναγκες διά τήν
έδραίωσιν καί μετάδοσιν τής θρησκείας των ήτο νά έμπνεύσωσιν είς τόν λαόν τήν άγάπην, τήν πηγήν τής εύημεριας
τών ατόμων καί έθνών όθεν έδογμάτισαν ότι ό ράθυμος και
οκνηρός δέν είναι καλός χρις-ιανός ή μάλλον Μορμώνος, καί δεν
θά μετάσγη τής βασιλείας τών ούρανών. Ούτως οί Μορμώνοι
έπιδοθέντες είς τήν εργασίαν έπλούτησαν, αί άποικίαι των ήν-

Οουν καί πλήθος άπιστων έλκυόμενον ύπό τής θέας τής ευημε
ρίας κατετάσσετο εις τά ς τάξεις των. Τούτου ένεκα δυνάμεΟα
ίσως νά ειπωμεν «όπου πατήση ό ποΰς Μορμώνου ή γη βλαστάνει, αί έρημοι μεταβάλλονται εις καρποφόρους άγρούς, τά
έλη άποξηραίνονται, άνοίγονται διώρυγες, καταστρώννυνται ο
δοί καί ό κρο'τος τών άτμομηχανών άναγγέλλει είς τόν οδοιπό
ρου τήν παρουσίαν τοΰ Μορμώνου.»
Διωχθέντες έκ τών πολιτειών τοΰ Ό χ ίο καί Μισσουρή, εύρον
άσυλον κατά τό 1840 έν τή παρά τόν Μισσισιπήν κώμη C o m 
m erce (πολιτεία Ίλλινοά) καί ήρχισαν νά καΟιδρύωσιν άποικίας.
Έ κ δεκάδος ρυπαρών καλυβών, τάς οποίας ευρον, συνέστησαν έν
διαστήματι τριών ή τεσσάρων έτών τήν ώραιοτέραν καί μεγαλειτέραν τής Ίλλινο ά πο'λιν, εχουσαν πανεπιστήμιον, σ/ολεϊα, νο
σοκομεία, πτωχοκομεΐα καί λοιπά κοινωφελή καταστήματα, καί
έπέσυραν τόν θαυμασμόν τών γειτόνων. Έ π ί τίνος παρά τόν Μισσισιπήν λόφου ώκοδόμησαν ναόν έκ λευκοΰ μαρμάρου μέ κωδω
νοστάσιο'/ 2 0 0 ποδών· ό ναός ουτος, κραμα ελληνικής καί γ ο τ 
θικής άρχιτεκτονικής, ήν όμολογουμένως τό ώραιότερον έν τή
κεντρική Αμερική οικοδόμημα· άλλά, κακή μοίρα, μόλις έπεραιώθη καί αυθωρεί διηρπάγη υπό τών άλλοπίστων, τό έσωτερικόν του κατεκάη καί έμειναν οί γυμνοί τοίχοι του μαρτυροΰντες είς τόν οδοιπόρον ότι θζησάν ποτε έν τώ τόπω έκείνω οί
Μορμώνοι. ‘II νέα Σιών ώνομάσΟη «Ναουβού» κατά τινα έν τή
βίβλω Μορμών άπαντωμένην λέξιν,σημαίνουσαν «ή ωραία.» Τά
πέριξ νοσώδη τέλματα άπεξηράνθησαν καί μετεβλήΟησαν είς ευ
θαλείς λειμώνας καί καρποφόρους άγρούς, κεκαλυμμένους άπό
σΐτον, κριθήν, γεώμηλα καί άραβοσίτους.
Ό Τωσήφ ΣμίΟ, υίός άμαΟής πτωχών χωρικών, ήρχεν ήδη
τής νέας πόλεως ώς στρατηγός, προφήτης καί πρώτος δήμαρ
χος· ϊνα μή μέν») δέ όλως διόλου άργός έγένετο συγχρόνως καί
ξενοδόχος, παρακινηθείς ίσως καί πρός τοΰτο υπό τοΰ φίλου του
Ιεχω β ά . Ό λόγος του ήτο διαταγή διά 1 5 ,0 0 0 άνδρών ετοίμων
και εις πΰρ και είς θάνατον. Τήν πρωίαν, άκολουθούμενος ύπό
τοΰ έπιτελείου του, έν ώ συγκατελέγοντο καί εξ κυρίαι, έπεθεώρει τόν στρατόν, τήν μεσημβρίαν έδιδε φαγητόν, τήν δείλην έδίκαςε, καί τό εσπέρας καθήμενος έπί θρόνου έδίδασκε, μέ τήν βί
βλον άνά χεΐρας, τούς κεχηνότας υπηκόους του. Έ ν τώ οϊκω

του ην γλυκύς καί φιλόστοργος πατήρ, έν τή πόλει αυστηρός
άςυνόμος, μή ύποφέρων τούς μέθυσους, τούς ό/.νηρούς και τούς
ταραξίας. Ά λ λ ' ό άλλων ιατρός αύτός ελκεσιν εβρυε. Νομιζων
εαυτόν άσφαλή πλέον, μεθυσθείς ύπό τής επιτυχίας, άπώλεσε
τό πλεΐστον τής υποκρισίας του καί άφινεν ένίοτε να καταπιπτϊ)
τό προσωπεϊον. Αύτός ό προφήτης, ό διδάσκων καί τιμωρών
τούς άλλους, δέν ήδυνήθη νά χαλιναγωγήση τά πάθη του, εμεινεν οϊος ήτο, δηλαδή φιλάργυρος μέχρι μονομανίας, έγωιστης,
φιλήδονος καί είς τό επακρον φιλόδοξος. Τά έλαττωματα του
έγένοντο βαθμηδόν πασίγνωστα. Τόν μάϊον τοΰ 1 8 4 4 Ισχε τήν
άναίδειαν νά έπιθυμήση τήν προεδρείαν τής Συμπολιτείας και
παρουσιάσθη ώς υποψήφιος· άλλά πρός τιμήν τής Αμερικής δέν
έξελέχθη. Είχε σημάνει πλέον καί αύτοΰ ή ώρα.
Τό παράτολμον τοΰτο τοΰ ΣμίΟ διάβημα ηυξησε τήν κατ’ αΰτοΰ καί τών οπαδών του άπέχθειαν τών πέριξ, υποπτευόμενων
ότι οί Μορμώνοι διενοοΰντο, αύξηθέντες, νά άντικαταστήσωσί
τό πολίτευμα δι’ ιεροκρατίας. 'Η άντιπάθεια καί τό μίσος ηύξανον άπό ημέρας είς ημέραν ολόκληρος ή Πολιτεία Ίλλινοά
εχωρίσΟη είς δύο άντίπαλα στρατόπεδα υπέρ καί κατά τών Μορμώνων, καί μετ’ όλίγον κατέφυγον είς τά όπλα. Λυσσώδης έμούλιος πόλεμος έπέκειτο· ό προφήτης έδείχθη κατά τήν κρισιμον στιγμήν δειλός καί άναποφάσιστος· οί όπαδοί του άφωπλισΟησαν άμαχητί, αύτός δέ μετά τοΰ άδελφοΰ του Χιραμ απήχθη αιχμάλωτος είς Καρχηδόνα. Ό τ ε τόν συνέλαβον έφωνησε
τούς εξής λόγους, οιτινες έξεπληρώθησαν τάχιστα· «βαδίζω ως
άρνίον έπί σφαγήν, ά λλ’ άποΟνήσκω άθώος.» Ό μανιώοης συρ
φετός τής Καρχηδόνος συνεννοηθείς μετά τών δεσμοφυλάκων
είσήλθεν είς τήν φυλακήν τήν ν ύ κ τ α · ♦ Χιράμ έπεσε πρώτος, ό
δέ ΣμίΟ θέλων νά δραπετεύση διά τοΰ παραθύρου έτρώθη υπό
σφαίρας· κράξας δέ «Κύριε Θεέ μου», κατέπεσε νεκρός. Τινές
τών τοΰ όχλου ήρπασαν τό πτώμά του, τό έστήριξαν έπί τοΰ
τοίχου, καί πολλοί έδοκίμασαν έπ’ αύτοΰ τήν εύθυβολίαν τών
όπλων των.
^
t
Τοιοΰτον ύπήρξε τό τέλος τοΰ παραδόξου τούτου άνόρος. Θι
όπαδοί του τόν θεωροΰσιν ώς μάρτυρα, οί δ’ έχθροί του ώς κακοΰργον ημείς έπιμένομεν όνομάζοντες αύτόν «παράδοξον».
Μάρτυς δέν‘είναι ό ΣμίΟ, ώς δέν είναι ήρως ό στρατιώτης δςις

Τάζεται νά προχω?ή η , διότι αισθάνεται έπί τοΰ κροτάφου τό
τ.ολΰχροτον του αξιωματικού.
Ό θάνατο; τοΰ Σμίθ ουδόλως έβλαψε τήν νέαν θρησκείαν εξεναντιας μαλιστα οί Μορμώνοι προσεκτήσαντο έκτοτε μείζονα
ενεργητικότητα καί καρτερίαν, καθ’ όσον έχ ο υ ν πλέον και
«μ ά ρ τ υ ρ ά » . Έ τερ ο ς Αντάξιος τώ Σμίθ άγύρτης έλαβε τάς ή*
ν “5 τ ° ° , ixoPiitovUoD κράτους. Είναι δέ ουτος είς έκ τών έπί
Σμίθ δώδεκα ’Αποστόλων, ό λεπτουργός Β ρίγχαμ Γιούγκ, άν
θρωπος προορατικός, νοΰς πολιτικός, διευθύνων τό έκ τυχοδιω
κτών κατά τό πλεΐστον συγκείμενον ποίμνιόν του μέ θαυμας·ήν
δραστηριότητα καί σύνεσιν. Ένεκα της περί τά λέγειν δεινότα
τος ωνομάσΟη ύπό τών Μορμώνων «Λέων τοΰ Κυρίου».
Αλλα και έν Νάουβου δέν ειχον οί Μορμώνοι μόνιμον πόλιν.
Μετά εν ετο; ή να /κάσθησαν νά μεταναστεύσωσι πάλιν. Διαβάνβάντες απέραντους πεδιάδας καί άπόκρημνα όρη, έζήτουν νέαν
πατρίδα, έν /) νά δύνανται άκωλύτως νά λατρεύωσι κατά τόν ί
διον εαυτών τρόπον τόν πλάστην τ ω ν ! Ή έπί της «μεγάλης
μορμωνικης όδοΰ» πορεία τών Μορμώνων είναι όμοια μέ τήν έκ
Αίγυπτου έξοδον τών Ισραηλιτών. Σώμα προφυλακής έπροπορεύετο ι'να άνευρίσκη καί άνοίγη δρόμους· ολόκληρα δύο
έτη ώδοιπόρουν. ϊ ό ν χειμώνα μάλιστα τοΰ 1 8 4 6 — 7 μεταβαλόντες τό έκ σκηνών στρατόπεδόν του είς ξυλίνην πόλιν, διεχείμασαν 'παρά τοΐς Ποτοβαταμύ Ίνδοις, οϊτινες τούς έπερίποιήΟησαν μεγάλω ς. Πυρετοί, λιμοί, ψύχη καί καύσωνες ήραίωσαν
επαισΟητώς τάς τάξεις των. Τόν ίούλιον τέλος τοΰ 1 8 4 7 έστρατοπέδευσεν ή προφυλακή έντός πεδιάδος μεταξύ των όρέων
Ρόχη καί τοΰ Είρηνικοΰ Ώκεανοΰ, μετά τινα δέ καιρόν έφθασαν
και οι λοιποί. Εξαιρούμενων τών πρός τούς ’Ινδούς διά τήν κατάληψιν της χώρας άγώνων, ζώσιν έ'κτοτε οί Μορμώνοι έν ει
ρήνη καί εύτυχία· ώς διά μαγείας άνέθορον πόλεις, ή γη κατέστη καλλιεργήσιμος, άνεκαλύφθησαν όρυχεία γαιανθράκων καί
ωκοδομήθησαν έργοστάσια. Τό παν έν τη πεδιάδι ταύτη άναγγελλει τό επιχειρηματικόν, τό φίλεργον, τό εφευρετικόν καί τήν
νοημοσύνην τών Μορμώνων. Οί έξ άλλων χωρών δυστυχείς συνέρρευσαν αγεληδόν είς 'Ττά, ένθα παρέχεται είς αύτούς '-η,
προστασία, έλευθερία, καί έντός δύο ή τριών έτών ό πρώην έπαίτης γίνεται εύπορος κτηματίας.

Η Αμερικανική κυβερνησις προαισθάνεται έντρομος δτι μετ’
άλιγον τό te m to r iu m Ι τ ά θά γείνη πολιτεία καί επομένως θά
εισελθη εις το συνέδριον. Κατά τό 1 8 5 8 έπεχείρισε κατ’ αύτών
πόλεμόν, άλλ ουδεν κατωρθωσε. Θά ήτο φρόνιμον έάν δέν τούς
παρηνωχλει, διότι φερουσιν έν έαυτοΐς τόν σπόρον τής διαλύσεώς των.
Ισως ό λαβών την υπομονήν νά άναγνώση τάς γραμμάς ταύτας έρωτηση «ποΰ εγκειται τό μυστήριον τής προόδου τοΰ μορμωνισμοΰ, ένώ ουτοι είναι όμολογουμένως τραγέλαφος; Έ ν
πρωτοις μη λησμονώμεν οτι ό μορμωνισμός έγεννήθη καί άνεπτύχθη έν ’Αμερική,.έν τή χώρα δηλ: έκείνη, ένθα οί κάτοικοι
καί τοΰ μικροτέρου χωρίου είναι διηρημένοι είς 1 2 τούλάχιστον
αιρεσεις, εις ας προστίθενται καθ ημέραν άλλαι παραλογώτεραι.
Μόνον έν ’Αμερική ήδύνατο νά βλαστήση καί άναπτυχθή τό δη
λητηριώδες φυτόν τοΰ μορμωνισμοΰ.
Τάξεις τινες τοΰ αμερικανικοΰ λαοΰ απωλεσαν επίτοσο3τον τό
συναίσθημα τής αλήθειας, ωστε πιστευουσιν άβασανίστως καί
παραδέχονται τα μάλλον αλλοκοτα πράγματα. Δευτέρα αιτία
τής προόδου τοΰ μορμωνισμοΰ είναι ή έπιθυμία τοΰ κέρδους,
υφ ής πολλοί πενητες παρεκινηθησαν νά έγκολπωθώσι τόν μορμωνισμόν, καθ’ δσον μάλιστα οί άρχηγοί αύτοΰ έπλήρονον καί
τά έξοδα τής μεταβάσεως είς τούς προσηλύτους.
Μ εγάλως πρός τούτοις συνέτεινεν είς τήν αΰξησιν καί πρόο
δον τοΰ μορμωνισμοΰ ή έν αύτώ ανάμιξες τοΰ πνεύματος μετά
τής ύλης,^ύφ’ ης προσειλκύσθησαν ώς διά μαγνήτου πολλοί έξ
εκείνων, οϊτινες θέλουσι μέν νά λατρεύωσι τόν Θεόν, χωρίς δμως
νά ήνε ήναγκασμένοι νά άρνηθώσι τήν σάρκα καί τόν Μαμμωνάν. Ώ ς διηγοΰνται πολλοί τών περιηγητών, οί Μορμώνοι προτάσσουοιν έκάστου χοροΰ, έφεσπερίδος ή άλλης διασκεδάσεως,
προσευχήν, ίκετεύοντες τόν ΰψιστον δπως τούς βοηθήσ/) νά διασκ»δάσωσι καλώς. Μετά τήν προσευχήν έρχεται ζωηρότατος
χορός, είς τόν όποιον λαμβάνουοι μέρος πάντες, μέχρι τής
πρωίας παραμένοντες. Όρχοΰνται δέ καί έν τώ ναώ ώς οί Κουάκβροι. Οί έπισκεφθέντες τήν χώραν τών Μορμώνων λέγουσιν δτι
ή κατήφεια είναι έξωρισμένη έκεΐθεν, οί πάντες μειδιώσιν, αδελ
φούς καί άδελφάς άλλήλους προσαγορεύοντες. Γυναίκες, άνδρες,
και παιδία αδουσι σχεδόν πάντοτε.

άπό τήν έν τώ μορμωνικώ χαρεμίω θέσιν των. Ό τ ι ή πολυγαμία
είναι τό πρωτεύον αίτιον της προόδου του μορμωνισμοΰ έιναι
άπίθανον, καθ’ όσον αυτη είσήχθη είκοσιν έτη μετά τήν συστασιν
τής νέας θρησκείας· δέν άρνούμεΟα όμως ότι πολλοί εκ τών εσχά
τως μάλιστα προσηλυτισΟέντων ειλκύσΟησαν ύπ αύτής μονής.
Τά ολίγα ταΰτα εστωσαν ικανά είς τόν νουνεχή άναγνώστην
όπως λύστι τό πρόβ?α]μα τοΟ παραδόξου τούτου πολιτικοιστορικοΰ φαινομένου.
Ά λ λ ο ίω ς όμως έσωτερικώς διάκεινται οί Μορμώνοι· πολλαί
φροντίδες καί θλίψεις, προϊόντα τής πολυγαμίας, κρύπτον
ται όπισθεν τών γελώτων καί τών ασμάτων. Πολυάριθμοι 1
τής Τ τ ά πολίτιδες έγκαταλ»ίπουσαι τόν Πασσαν μεθ’ όν «έσφραγίσθησαν» νυμφεύονται τους μιγάδας τών συνόρων ή τους
’Ινδούς τών δασών, προτιμώσαι τήν άγρίαν τής έρημου ζωήν
(Έ κ του γερμανικού.)
Α Ρ1ΣΤ0Μ . ΣΤ Α Γ ΡΙΔ Η Σ.

II ΠΟΛΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ,

Τοπογραφία.— Κλίμα. — ’Ήθη καϊ έθιμα τών κατοίκων.

Η Βηθλεεμ, πόλις τής έν Παλαιστίνη ’ϊουδαίας, ήτις κατά
τήν Παλαιάν 1 ραφήν Γή Χαναάν καί Γή Ε π α γ γ ε λ ία ς λέγεται,
κειται πρός^ δυσμάς τής αγίας πόλεως ‘Ιερουσαλήμ καί πρός
νότον τής «ίςΧεβρών άγούσης όδοΰ, έπί γραφικωτάτης άμφιθεατρβειοοΰς θέσεως έπικαθημένης έπί τοΰ φερωνύμου τή /ώ ρ α ό
ρους Ιούδα, έκ τεσσάρων αύτοΰ όφρύων σχηματιζομένη, έξ ών ή
μέν Άνατολικώς άρχομένη καί πρός τήν Κοιλάδα Ποιμενίον,
νΰν καλουμένην, κλίνουσα (έν ή τόν άγγελικόν οί Ποιμένες
ύμνον ηκουσαν) τόν μεγαλοπρεπή τής Γεννήσεως φέρει ναόν,
περί ου λεπτομερώς θέλομεν πραγματβυθή κατόπιν, ή δέ άμίσως επομένη τήν πολιν, αι οε παρακολουθοΰσαι δύο μαγευτικήν
τήν θέαν παρέχουσι, καταφυτοι όλως καί έστεμμέναι έξ έλαιών,
συκών καί αμπελοκήπων, ώς άπας ό πέριξ χώρος. Έ ν τφ μέσω
τοΰ τερπνοΰ τούτου άμφιθεάτρου, τοΰ ύφ’ ομαλής τίνος φάραγγο ς διακοπτομένου, δίκην θεατρικής σκηνής, μόλις δέκα λεπτά
απωθεν, γοητευτικον έπιπεοον έκτυλίσσεται ύψούμενον, χλοερώτατόντε καί κατάφυτο ν, Ο ί κ ο ς Ί ε σ σ α ί ή Ο ί κ ο ς Δ α υ ί δ
παρά τών εγχωρίων καλούμενον νΰν, ενθα πλεΐστα παλαιά έρείπια ίείκνυνται καί ύδροθήκαι λαξευταί έν πέτρα ριζιμαία, άρχαιότητα λείψανα άρχαιοτάτων ίσως οικοδομών, ωσαύτως δέ
καί έδαφος έκ πλακών ύπό γήν κεχωσμένων άρκούντως. "Οπι
σθεν os τϊ]ς μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ ένυπαργούσης
ευθείας όδοΰ, άριστερόΟεν, ό Ιππόδρομος ύπάρχει Χαβραθά, έν
θα ό τής ‘Ρ α χήλ όράται θολωτός τάφος, κατεχόμενος ήδη παρά
τών ’Ιουδαίων, καί κατωτέρω έτέοα όφρύς, έφ’ ής ό τοΰ προ
φήτου Ή λιου έπικάθηται ναός, άφ’ ου ώς άπό σκοπιάς ή τε πρό
αύτοΰ κοιλάς καί άγία πόλις ‘Ιερουσαλήμ άφ’ ενός κχΰοράίται,
και άφ ετερου η Βηθλεεμ μετά τών περίχωρων,
ά ,■■,·. ;ι %/χ £
Ιω άννης ό Φωκάς (σελ. 14 §. κζ') ούτως· « Ά π ό δέ τής ‘Ιερού-
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σα)^ήμ μέσον τών δύο οδών, τής πρός τήν ορεινήν άπαγούσης καί της πρός τήν μονήν τοΰ κοινοβιαρχου (Θεοοοσίου) καί
της Λαύρας, έστί |5άχιον καί οδός έν αύτώ μέχρι ΒηΟλεεμ
άπό τής άγιας πόλεως άπάγουσα. Ή οε ΒηΟλεεμ πόλις απεy ti της άγιας πόλεως ώσει μιλιά έξ, ής μέσον και τής αγίας
πόλεως υπάρχει Μονή τοΰ άγιου προφήτου Ηλιου . . . . με*
σον ττ|ς μοντ]ς καί της ΒηΟλεεμ τριγωνίζει τόν χώρον ο τής
'Ρ α χ ή λ τάφος, ύπό τετρακαμάρου θολωτού σκεπόμενος κτί-

« σματος.»
Τό παρά της Γραφής μνημονευόμενον τοΰτο όρος Τούδα, άπ’
άνατολών διά πολλών καταφέρεται άπορρωγάδων όφρύων πρός
τόν Ίορδάνην καί τήν Νεκράν θάλασσαν, τήν καί θάλασσαν άλών,
Σοδομίτιδα καί Άσφαλτίτιδα λίμνην άναφερομένην πρός δυ<τμάς δέ ήττον άποτόμως. Διά οζ των πολυειόών τούτων απο|$ρωγάδων όφρύων καί όροπεδίων τά γνωστά σχηματίζει όρη έλαιών, Γαλιλαίας, Άμμοριου, Σκανδάλου, Σαλυμ, Σιων κτλ. ω
σαύτως δέ καί τάς διάφορους κοιλάδάς Ραφαειμ, Χαβραθα κτλ.
Τοΰτο, ώς καί τό μετ αύτοΰ συνεχόμενον όρος Έ φραίμ, έξ έδάφους κατά τό μάλλον και ηττον συγκειται μαλακής και λευ
κές άργίλλου καί σίδηρου καί μελανός βασανίτου- τό πρώτον
όμως έν πλείστοις μέρεσιν άνυδρον, ένώ τό όευτερον ευπορεί υδάτων κατά τούς διαφόρους συγγραφείς. Κ λίμα αναφορικώς τοΰ
υψους του άπό της θαλάσσης έχει χειμερινότατον, καταλογιζόμενον κατά τινας έπέκεινα τών 2 ,5 3 8 ποδών.
Έ κ τής τοΰ Τορδάνου κοιλάδος ώς εύθύγραμμός τις σχεδόν
ορεινή φαίνεται σειρά, τό πλεΐστον εις αποτομους καταπιπτουσα
ράχεις· μέ όλην δέ τήν ώς έ^ρέΟη τών πηγών ό λ ιγό τ η τα , πολλήν έ/ει τήν εύφορίαν οίνου, σύκων, έλαιου, μελιτος, σησαμου, οπωρών καί λοιπών προϊόντων καλής ποιότητος, ωσαύ
τω ς δέ καί οσπρίων καί λα χάνων, παραδόξως εις άνύδρους χ ώ 
ρους έπιδιδόντων καί μόνον πόσιν λαμβανόντων τήν πρωϊνήν
δρόσον, ή τις καθ’ όλην τήν θερινήν καί φθινοπωρινήν έποχήν δαψιλο: καταπίπτει λίαν ύγραίνουσα τό έδαφος· ταύτας δέ καί ή
Π α λ α ι χ Γραφή μνείαν ποιείται. « Ή δ ρ ό σ ο ς Ά ε ρ μ ω ν ή κ α τ α β α ί ν ο υ σ α έ π ί τ ά ό ρ η Σ ι ώ ν » (Δαυϊδ ψαλμ. ραβ').
Ή Βηθλεέμ άπέχει της 'Ιερουσαλήμ έξ μιλιά ή δύο λεύγας
μάλλον, ώς φρονοΰσιν ό τε Εύσέβειος, ’Ιωάννης Φωκάς καί ‘Ιε

ρώνυμος, ό δέ’Ιώσηπος (Ά ρ χ. Βι6λ. Ε ', Κεφ. Β') φαίνεται φρονών
8τι άπέχει στάδια τριάκοντα, άπερ 3,750 βήματα
Ό δέ ’Ιουστίνος ό φιλόσοφος καί Μάρτυς (Ά πολ. Β ), πεντε
καί τριάκοντα στάδια. Τ ώ ν τελευταίων όμως τούτων συγγρα
φέων τά στοιχεία τά τάς διαστασεις ταυτας σημαίνοντα φαινε
ται διεφθάρησαν· διότι άπαντες οί λοιποί άρχαΐοί τε και^ νεωτεροι τό μεταξύ 'Ιεροσολύμων καί Βηθλεέμ διάστημα ούχι πλειοτερον τών δύο λευγών ύ ποθέτουσιν. Ό δέ ‘Ιερώνυμος εις την
πρός Δάρδανον έπιστολήν του μεταξύ τής Ί ό π π η ς και της Βη
θλεέμ υποθέτει τεσσαράκοντα εξ. Κατά τόν Μοΰγκον (Palestine
I. M u n k ) ή Βηθλεέμ χωρίζεται τάς 'Ιερουσαλήμ διά της κοιλαδος 'Ραφαείμ.
,
Ό Volney διαβεβαιοϊ, οτι τό τής Βηθλεέμ έδαφος είναι γονιμώτατον· διότι έν αύτή παράγονται δ ι ά φ ο ρ ο ι καρποί, άμπελοι,
έλαιαι, σήσαμον καί άλλα. Έντεΰθεν ίσως παρά ιοΐς^άρχαιο
τάτοις καί τήν επωνυμίαν ή πόλις αυτη έλαβε Ε φ ρ α θ ά , ο έσ.ι
γονιμότη ς (fertility)· έξ έναντίας ό Σιατωμβριάνδος έντώ Ό δ ο ιπ ο ρ ι κ ώ αύτοΰ (Itin & a ire de Paris k Jerusalem) σημειοι οτι
δέν ευρε τό καρποφόρον έκεϊνο, όπερ είς αυτήν οι αρχαίοι άπέ^
δ ιδ ο ν /'Η παρατήρησις αυτη τοΰ Σιατωμβριάνδου είναι κατά το
φαινόμενον άληθής, άτε δή παραμελουμένης της γεωργίας έν
ταΐς ^ώραις έκείναις. Ά λ λ ω ς καί μ’ όλην την τής γεωργίας
αμέλειαν έν Βηθλεέμ διάφορα γίνονται προϊόντα έξαίρετα, οιον
αΰκα, έλαιον, σταφυλή, σήσαμον κτλ.
^ _
Τό ύψος δέ τής Βηθλεέμ είναι 2 ,5 3 8 πόδας, δηλονότι είναι 59
πόδας υψηλότερα τής 'Ιερουσαλήμ.
Οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης τό άρχαιότατον άκολουΟοΰσιν
Ιθιμον, όπερ καί έ ν ’Αραβία είναι έν χρήσει, διαιρούμενοι κατ
οικογένειας ή φυλάς, έκάστη τών οποίων π ρ ό γ ο ν ο ν τινα ϊ) αρχη
γέτην έχει, ουτινος τό όνομα φέρει. Τοιαύτας δε φυλάς ή Βγ(, θλεέμ μετρεΐ όκτώ ή δέκα περίπου.
Οί άνδρες κοινόν έχουσιν ενδομα τόν περσικόν κανδυν, τήν ο
θωμανικήν πλατείαν άναξυρίδα καί τήν κίοαριν λευκήν συνή
θως. Αί γυναίκες τήν παλαιάν τοΰ τόπου φέρουσι στολήν, απαρτιζομένην άπό κεφαλόδεσμον δγκώδες, ήρμένον άνω οια φεβίου έξ υφάσματος έρυθροΰ, όμαλοΰ κατά τήν κ ο ρ υ φ ή ν , -/εντημένον με χρώματα μ&τάξης, καί κροσσόν κυάνεον, περί δέ το

μέτωπον χρυσούς προσαρτώσι κόσμους, έ'τι δέ πίπλον άπό κο
ρυφής μέχρι γονάτων καταφθανοντα, παρεμφερή μέ τινας βυζαντινάς εικόνας της Θεομήτορος, έπενδύτην είδους στενού κάνδεως έξ υφασματος συνήθως έρυθροΰ ή οΟρανοχρόου πεποικιλμένου διά κεντημάτων μετάξης, έσθήτα τέλος ποδήρη, στενήν,
διεσταυρωμένην έμπροσθεν και κομβουμένην κατά τό στήθος διά
καρφίδων πεταλλωτών αργυρών η χρυσών, περί δέ τόν τράχη
λον περιδέραια χρυσά ή αργυρά.
Άμφότερα κατά τό μάλλον καί ήττον τά γένη είναι ευάρεστα,
αναστήματος ύψηλοΰ, άνευ ελαττωμάτων, καλλιπάρηα, μ’ εύσχηματίστους ρίνας, οφθαλμούς ωραίους, στόμα μικρόν καί
χείλη κοράλλινα, ξανθόκομα τό πλεΐστον. 'Όσον δέ φιλόξενα
και ευπροσήγορα καί τίμια, τόσον άς-ατα κατά τάς θρησκευτικάς
δοξασίας των, ώστε, ένώ πολλάκις πεισματωδώς συζητούν περί
θρησκευτικού τίνος θέματος, αίφνης δι5 έλαχίστην αφορμήν με
ταβάλλουν θρήσκευμα, ότέ μέν δυτικοί, ότέ δέ ορθόδοξοι καί
τάνάπκλιν γενομενοι. Α λλω ς τε είναι ζωηρότατοι καί έπιτήδειοι
εις ωραίας τέχνας, γνωστοί τοΐς πάσιν ώς πρός τήν κατασκευήν
καί έγκόλαψιν οστράκων, δι5 ών άναπλάττουσι διάφορα λεπτο
φυή καί έντεχνα έργα, οίον εικόνας, κιβώτια, τραπέζας καί ά λ 
λα· ύπεραγαπώσι δέ καί τά οπλα.
Τούς νεκρούς των κηδεύουσι διά περιέργου τρόπου, άναγομένου έν μέρει^ είς τά εβραϊκά άρχαΐα έθιμα.' “Αθροίζεται άπασα ή
προαναφερθεΐσα μεγάλη οικογένεια είς τήν του τεθνεώτος οικίαν
καί μεταφέρουσι τό νεκρόν αύτοΰ είς τόν ναόν, ένθα ή νεκρώ
σιμος κατά τό ειωθός ψαλλεται άκολουθία· ή σύζυγος δέ καί
μήτηρ αύτοΰ, έάν έχη τοιαύτην, συνοδευόμεναι ύπό συγγενίδω*
μέ κόμας λελυμένας καί έπί τό δεξιόν τοΰ στήθους έφαπλουμένας φέρονται είς τόν τάφον, έν ω άμφότεραι κατέρχονται· έκεΐ ή
μέν μήτηρ τούς μαστούς έκβάλλουσα, ή δέ σύζυγος γυμνοΰσα
τά στήθη, τών ολοφυρμών καί κοπετών άρχονται θρηνοΰσαι καί
έγκωμια^,ουσαι διά λεξεων λίαν συγκινητικών τόν φίλτατον αύ
τών. Μεταφερομενου δέ είτα τοΰ νεκροΰ είς τόν τάφον άπαίρονται μέν αί κοπτόμεναι οίκαδε, οί δέ συνεκπέμποντες άνδρες γραμ
μήν ώοέ πω ς σχηματίζουσιν έκαστος κατά βαθμόν ήλικίας τόν
πλησιέστερον καί γηραιότερον προσερχόμενος άσπάζεται συγγε
νή καί συνέπεται αύτω ίστάμενος, είτα ό κατόπιν ποιων όμοίως

κατά σειράν παραμένει, καί ουτω καθεξής μέχρι τοΰ έσχάτου.
Μετά δέ τό πέρας τοΰ θλιβεροΰ τούτου άσπασμοΰ έπανακάμπτουσιν άπαντες μετά τοΰ ίε^οΰ κλήρου είς τήν οικίαν τοΰ άποβιώσαντος καί παραθέτουσι τράπεζαν, έσθίοντες καί ψάλλοντες
θρηνωδώς έλεγεΐα, κατόπιν όρθοΰνται τής τραπέζης καί χειροκρατούμενοι όρχοΰνται κυκλοειδως πένθιμον τινα χορόν. Τά πέν
θιμα δέ ταΰτα συμπόσια έπαναλαμβανουσιν έπι μίαν περίπου
έβδομάδα, πέμποντες οί οίκειότεροι τών συγγενών είς τήν οίκιαν
τοΰ άποβιώσαντος διάφορα βρώματα καί π ο τ ά , και συνερχόμενοι
καί αύτοί έκεΐ συντρώγουσι διά νά μετριασωσι τοιουτοτροπως
τών πενθούντων τήν λύπην. Τών συμποσίων τούτων και τών άλ
λων πένθιμων έθίμων ποιείται μνείαν η τεΠ αλαιά και η ΙΝεα Γρα
φή, (όρα Μαρκ. ε. 38. ίερεμ. Θ' 17, και ις· 7.Βασιλ. Β γ 35.Τωβιτ
δ' 17. Ώ σ. Θ', 4. καί Έ βρ. \Αρχ. Κ. Κοντογόνη §. 14. Σελ. 261.)
Τούς γάμους αύτών συνάπτουσιν ως έπι το πλεΐς·ον μετά τών
τής φυλής των, σπανίως δέ καταφεύγουσιν εις ξενην, και τελοΰσιν
αυτούς κατά τό άραβικόν εθιμον, ούδεμίαν δέ παρά τής νύμφης
οί γαμοΰντες λαμβάνουσι προίκα, ά λλ’ ύποχρεοΰνται οί νυμφίοι
νά προκαταβάλλουσιν είς χεΐρας τών γεννητόρων τής νύμφης
ποσότητά τινα χρηματικήν ή είς κτήματα έκτιμουμένην.
Οί άνδρες, ώς είπομεν, εις τέχνας καταγίνονται, αί δέ γυναί
κες είς τήν κτηνοτροφίαν και τήν τών ίδιων αγρών καλιεργειαν.
Ώραΐον δέ καί λαμπρότατον αληθώς θέαμα κατά τήν τών καρ
πών συγκομιδήν, νά βλέπη τις έν τώ μικρω μεν, άλλ" εύθαλεΐ
καί τερπνω τής Βηθλεέμ παραδείσιο, χορείας ροδοχρόων παρθέ
νων κομιζούσας έπί κεφα7νής έντός κανίστρων τούς καρπούς και
προσφερούσας έξ αύτών είς πάντα καθ’ όδόν άπαντωμενον οδοι
πόρον μέ τό εύπροσήγορον έκείνο τής άφελειας και άθωοτητος
ύφος, όπερ τήν πάλαι τών τής ύδρογείου κατοίκων άνακαλεΐ
απλοϊκότητα καί φιλοξενείαν.
Είναι φανερόν ότι ή Βηθλεέμ είς διαφόρους τών περιηγητών
&αφόρους έμποιεΐ έντυπώσεις. Τδού πώς π. χ . διατίθεται ό Mi
chaud* «Ή Βηθλεέμ είναι τόπος πεφιλημένος μοι* ό λόφος ύπομείδκχ πλέον τών άλλων τής Τουδαίας* τό όνομά της προφέρεται μέ γλυκύτητα, τό παν είναι εύγενές καί καθαρόν ε’ίς τε τάς
έκφράσεις καί άναμνήσεις άς διεγείρει. . . . Ή Βηθλεεμ εχει είδύλλία, ώς ή 'Ιερουσαλήμ έχει θρήνους. 2

Ί3ού χαί έτερον χωρίον, νεωτάτου περιηγητοΰ, τοΰ Μισλίνου,
λίαν εκφραστικόν τής καταστάσεως τής Βηθλεέμ· « Ίσ ω ς ό τόπος δεν^επαι γελοεις, ά λλ η ιερά ιδέα ή όδηγοΰσα τόν προσκυ
ν η τή /, ως οι άστήρ τών Μάγων, είναι πλήρης τοσούτου φωτός
αλήθειας, ώστε άμέσως καΟωραίζει τήν φύσιν νομίζει τις οτι
άλλος ήλιος λάμπει έπί τής πόλεως, έν η ό τοΰ Ια κ ώ β άνέτειλεν άστήρ καί τό φως του Χρίστου- οί βράχοι της μεταβάλλουσι
χρώμα, τά ονρη^ της, ώς εκείνα του Λιβάνου, διαιρούνται εις γό
μους, αί συκαι, αι έλαιαι είναι πολυπληθέστερα! και χλοερώτεραι τών της 'Ιερουσαλήμ. Ή μικρά του Δαυίδ πόλις, έπικαθημένη έπί του ύψουμένου λόφου της, ώς λαμπρόν έξαστράπτει
διάδημα τών όρέων τής Ίουδαίας.»
Αί βροχαι είσΐ λίαν άφθονοι καί τακτικαί έν τή Παλαιστίνη
και μάλιστα κατά τόν δεκέμβριον καί ίανουάριον, εις δέ τούς
ύψηλοτερους τοπους, όποιοι εισιν ή Ιερουσαλήμ, ή Ναζαρέτ καί
η ΒηΟλεεμ, καταπίπτει πολλάκις καί άφθονος χιών. Συχνότατα
κατά τόν φεβρουάριον μηνα βλέπει τις εις τά όρη άφθονον χιόνα, ή δέ Γραφή πολλάκις ποιείται μνείαν χιόνος καί παγετού.
« Ι ο ΰ διδόντος χιόνα ώσει εριον, ομίχλην ώσεί σποδόν πάσσοντος,» λέγει ό Δαυίδ, ψαλ. ρμζ' 16. 'Ε ίς δέ τά Μακκαβαϊκά βι
βλία άναγινώσκομεν οτι ό Τρύφων δέν ήδυνήθη ν’ άπέλθη μετά
του ίππικοΰ του είς Γαλαάδ διά τό πλήθος τής τότε καταπιπτούσης χιόνος ( Ά Μακκαβ. ιγ' 22). Άναγινώσκομεν πρός
τούτοις είς τό βιβλίον τοϋ Ίώ β (λη' 30) ο'τι πολλάκις γίνονται
παγετοί. Ο δε βασιλεύς Ιωακείμ, λέγει ό προφήτης Ιερεμίας
(μ γ 22, κατά τήν μετάφρασιν τών θ ', κατά δέ τήν Βουλγάτην
καί τό πρωτότυπον λ ς ' 22), έκάθητο έν τή οικία αύτοΰ κατά
τόν εννατον μηνα καί «ήν ενώπιον αύτοΰ έσχάρα πυρός.» Ό δέ
Ευαγγελιστής Ιω ά ννης (Κεφ. ιη' 18), λέγει, οτι οί ύπηρέται
έκείνων οΐτινες συνέλαβον τόν ΊησοΟν «άνθρακιάν πεποιηκότες,
δτι ψΰχος ην, έΟερμαίνοντο.» Ι ό ψΰχος δέ κατά τόν χειμώνα
ένίοτε υπάρχει τόσον δριμύ, ώστε πολλάκις άνθρωποι νέοι περιπατοΰντες παγόνουσι· τοιαΰτα παραδείγματα έχομεν πολλά.
Περιηγητής τις άναφέρει ότι κατά τό ετος 1 7 5 4 όλίγον πρό
τής τού Χρίστου γεννήσεως έν τή Ναζαρέτ άπέθανον δύο νέοι
υπό τοΰ ψύχους.
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ I. Κ ΓΠ ΙΑ Δ Η Σ.

Π Ε ΡΙ ΤΗΣ

ΕΝ ΤΗι ΕΠΙΚΗ* POIHSEI ΚΑΙ ΤΩι ΔΡΑΜΑΤΙ

Α4ΕΛΦΙΚΜΣ ΣΤΟΡΓΗΣ.
Β'Ήλεκτρα,

παρ’ Ευριπίδη.

Τόν αύτόν συναγωνισμόν δν έπεχείρησεν ό Βολταϊρος τόν
Κρεβιλλιώνα φαίνεται ότι άνέλαβεν έν Άθήναις και ο Εύριπιδης
■πρός τόν Αισχύλον, ουτινος έξυμνεΐτο τό πνεΰμα πάντοτε πρός
πλείονα ταπείνωσιν τοΰ πνεύματος τοΰ ετέρου. Ανεπλασε τας
X ο η φ ό ρ ο υ ς διά τής Ή λ έ κ τ ρ α ς καί τάς Ε ύ μ ε ν ί δ α ς οιά
τοΰ Ό ρ έ σ τ ο υ . Ά λ λ ’ έν μέν τή Ή λ ε κ τ ρ α έσφαλε διττώς,
διότι έτόλμησε νά έπικρίνγ), ούτως ειπεΐν, τοΰ Αισχύλου τήν
τραγωδίαν καί δέν εφθασε τό ύψος της, έν δέ τώ Ό ρ έ σ τ η
υπήρξεν εύτυχέστερος.
Ή Ή λ έ κ τ ρ α είναι μυθιστόρημα, παρωδία και τραγωδία έν
ταύτω, καί παρέχει κάλλιον πάντων τών άλλων δραματων του
ιδέαν περί τοΰ πνεύματος τοΰ Εύριπίδου, τοΰ εύφυοΰς και τολ
μηρού τούτου ποιητοΰ, όστις άπο^ριπτει τάς κοινάς μυθολογι*
κάς παραδόσεις καί ζητεΐ τά παραόοξα και έπιτετηδευμενα συ
ναξάρια, έπικρίνει τούς θεούς έν τοΐς λόγοις τών προσωπων του,
ψάλλει έν τοΐς χοροΐς μετά ποιήσεως και ένθουσιασμοΰ άξίοθαυμάστου τούς μύθους τής πολυθεΐας, κινεί μάλιστα πάντων τήν
συμπάθειαν και τολμά νά παρενείρη είς τάς παθητικωτερας σκηνάς τήν παρωδίαν καί τήν φιλολογίαν. Αί άντιφάσεις αυται τοΰ
πνεύματος τοΰ Εύριπίδου εύρηνται συνηνωμέναι άπασαι έν τή
Ήλέκτρα.
Έ ν πρώτοις τό μυθιστόρημα έπέχει τόπον τής ιστορίας. Ή
Ή λεκτρα έβιάσθη ύπό τοΰ Αίγίσθου νά ύπανδρευθή ,γέροντα
γεωργόν, και ζή μετά τοΰ συζύγου αύτής έντός καλύβης* είναι
πτιοχή , αύτοπροσώπως υπάγει πρός ζήτησή ύδατος, χαί φέρει

αύτό εντός άγγους επί τής κεφαλής αυτής κεκαρμένης εις σημεΐον πένθους. Μάτην ό σύζυγός της, όστις σέβεται έν αύτή
τοΰ Αγαμέμνονος τό αίμα καί έν τω προλόγω προειδοποιεί
ήμας ότι ουδέποτε έπλησίασε τήν κλίνην της Ή λέκτρας ( ίή ν
ούποθ’ άνήρ όδε, σύνοιδέ μοι Κύπρις, ησχυνεν εύνή, παρθένος
δ’ ετ’ έστ'ι δή«), μάτην, λέγομεν, ό σύζυγός της ικετεύει αύτήν
νά μή καταγίνηται είς τάς έπιπόνους,-έκείνας έργασίας. Ά λ λ ’ ή
Ή λεκτρ α τω άπαντα
Δεΐ δή με κάκέλευστον είς οσον σθένω
μόχθου ’πικουφίζουσαν, ώς fijov φέρης,
συνεκκομίζειν σοί πόνους. "Α λις δ’ έχεις
τά'ξωθεν έργα- τάν δόμοις δ’ ήμας χρεών
Ιξευτρεπίζειν. Είσιόντι δ’ ΙργάτΥ|
θύραθεν ήδύ τάνδον εύρίσκειν καλώς.
( Ή λ ε κ τ ρ α , 7 1 — 7 6.)

Ό σύζυγος αύτής άπέρχεται είς τήν εργασίαν του, ή δέ Ή λ έ κτρα πορεύεται είς τήν κρήνην και έπιστρέφει μετ’ ολίγον συνδιαλεγομένη περί τών δυστυχιών αύτής μετά τοΰ έκ νεανίδων
τοΰ χωρίου συγκειμένου Χοροΰ. Τότε έρχεται ό Όρέστης μετά
τοΰ Πυλάδου. Κρυβέντες όπισθεν βράχου, ήκουσαν τήν συνδιάλεξιν τής Ήλέκτρας· τήν γνωρίζουσιν, άλλ’ αύτή ούδαμώς. Λέγουσιν, ότι κομίζουσιν ειδήσεις περί τοΰ άδελφοΰ αύτής Όρέστου, καί έρωτώσιν αύτήν περί τοΰ βίου της. ’Εν τώ μεταξύ
έπανέρχεται ό γέρων γεωργός καί άπορεΐ βλέπων τήν γυναίκα
αύτοΰ συνδιαλεγομένην μετ’ άνδρών ξένων·
τίνας τούσδ’ έν πυλαις όρώ ξένους;
τίνος δ’ εκατι τάσδ’ έπ’ άγραύλους πύλας
προσήλθον; ή ’μοΰ δεόμενοι; Γυναικί τοι
αισχρόν μετ’ άνδρών έστάναι νεανιών.
(Α ύτ. 3 * 1 - 3 4 4 . )

Ή Ή λ ίκ τ ρ α καθησυχάζει τόν σύζυγον αύτής, και ουτος φιλο
ξενεί τότε τόν Όρέστην καί τόν Πυλάδην, έξαιτούμενος συγ
γνώμην διά τήν πενιχρότητά του·
και γαρ εί πένης έφυν,
οΰτοι τό γ ’ ήθος δυσγενες παρέξομαι.
(Α ύτ. 3 6 2 — 363 .)

Ό Όρέστης καί ό Πυλάδης δέχονται τήν ξενίαν, καί ό Ό ρές·ης,
πριν ή είσέλθη είς τήν καλύβην τοΰ ξενοδόχου του, φιλοσοφεί
έπί τοΰ ψυχικοΰ μεγαλείου τών πενήτων καί έπί τής άναλγησίας τών πλουσίων. Ή δ έ Ή λεκτρα, ήτις μεθ’όλοντό έγκώμιον

τοΰτο άνησυχεϊ πάντοτε, ώς οικοδέσποινα, διά τό κακόν γεΰμα
όπερ θέλει παραθέσει είς τούς ξένους αύτής, έπιπλήττει τόν σύ
ζυγόν της διότι φιλοξενεί τούς ξένους τόσω πτω χός ών, καί
βιάζει αύτόν νά ύπάγη είς ευρεσιν πρεσβύτου τινός, όστις άνέθρεψεν ά λλοτε τόν ’Αγαμέμνονα, καί όςΊς κατοικεί πλησίον των·
κέλευε δ’ αύτον είς δόμους άιριγμένον
Ιλθειν ξένων τ ’ Ις δαϊτα πορσΰναί τινα.
(Α ύτ. 412— 413.)

Ό γεωργός έκεΐνος, σύζυγος εύσεβής τής θυγατρός τοΰ Ά γαμέμνονος, ή Ή λέκτρα, καταστάσα οικοδέσποινα καί οικονό
μος άγαθή καί άνησυχοΰσα ενεκα τοΰ αχρείου δείπνου όπερ θέ
λει προσενέγκει είς τούς έαυτής ξένους, δ οίκίσκος έκεΐνος, οδτινος ή πενιχρότης καί ή αρετή γοητεύουσι τόν Όρέστην, μεταβαλλόμενον είς φιλόσοφον, ιδού τό τήν ιστορίαν άντικατας·ήσαν μυθιστόρημα· διότι μέχρι τοΰδε μόλις λέξεις τινές έλέχθησαν περί τής ούσίας τοΰ δράματος, περί τής έκδικήσεως τοΰ φό
νου τοΰ Ά γαμέμνονος, περί τής άποτροπαίου άποστολής τοΰ
Όρέστου.
Τό μυθιστόρημα διαδέχεται ή παρωδία.
Ό πρεσβύτης έκεΐνος, τόν όποιον ό γεω ργός προσκαλεΐ παρακαλών νά φέρη συγχρόνως καί έκλεκτά τινα φαγητά, έρχεται
κομίζων ποίμνης νεογνόν θρέμμα, καί τυρεύματα, καί άσκόν οί
νου παλαιοΰ. Ό άσκός είναι μικρός· όθεν παρακινεί δ πρεσβύτης
τήν Ή λέκτραν νά άναμίξη τον έν αύτω οίνον μετ’ άλλου άσθενεστέρου, διά νά δώστ) άφθόνως έξ αύτοΰ πρός πόσιν είς τούς
ξένους. Μετά τήν καλήν ταύτην συμβουλήν ό πρεσβύτης κλαίει
καί τής Ή λέκτρας πυθομένης τήν αιτίαν τών δακρύων διηγείται
αύτή, ότι διαβαίνων παρά τόν τάφον τοΰ Ά γαμέμνονος προσέπεσε καί έ'σπεισε σπονδάς λύσας τόν άσκόν, άμφέθηκε δέ μυρσίνας έπί τοΰ τύμβου· είδε δέ έπί τοΰ έπιτυμβίου λίθου «ξαν
θής χαίτης βοστρύχους κεκαρμένους,» προσενεχθέντας τή σκιά
τοΰ Άγαμέμνονος·
σκέψαι δε χαίτην, προστιθεΐσα σή κόμ»),
εί χρώμα ταύτγ) κουρίμης Ισται τριχός*
ιριλεΐ γαρ αίμα ταύτον οίς ’άν ή πατρος,
τίι πόλλ’ όμοια σώματος πεφυκέναι
(Α ύτ. 5 2 0 — 521.)

Έ ν ταΐς Χ ο η φ ό ρ ο ι ς ό τής κόμης βόστρυχος χρησιμεύει ώς

σημεΐον δι’ ου ή Ή λεκτρα άναγνωρίζει τόν άδελφόν αύτής.
Α λλ έ νταΰθα, δυσπιστοτέρα ουσα χλευάζει τόν πρεσβύτην·
Έ π ε ιτ α χα ίτη ς πώς συνοίσεται πλόκος;
ό μέν παλαιστραις άνδρδς εύγενοΰς τραφείς,
ο δε κτενισμοις θήλυ?’ άλλ’ άμήχανον,
Πολλοΐί ο άν ευροις βοστρύχους όμοπτέρους
και μή γεγώσιν αί'ματος ταύτοΰ, γέρον.
(Α ύτ. 5 2 7 — 531 .)

Αφοΰ η Ηλε'κτρα άπο^ρίπτει τήν πρώτην ένδειξιν ήν έπενόησεν ό Αισχύλος, ό καλός πρεσβύτης μεταβαίνει είς τήν δευτέραν, ητοι είς τά ίχνη τών ποδών τοϋ Όρέστου, άτινα προσομοιαζουσι τά τής Ηλε'κτρας. Έ κ τοϋ σημείου τούτου ή τοΰ Αι
σχύλου Ηλεκτρα άναγνωρίζει τόν άδελφόν αύτής· ά λ λ ’ ή τοΰ
Εύριπίδου δέν πείθεται.
Πώς &
’ αν γένοιτ’ &ν έν κραταιλέω πέδω
γαιας ποδών εκμακτρον^ εί δ’ εστιν τότε,
δυοιν άδελφοϊς ποΰς &ν ού γένοιτ’ ίσος
άνδρός τε και γυναικος, άλλ’ άρσην κρατεί.
(Α ύτ. 5 3 4 — 537.)

Μενει δε πλέον τό τρίτον σημεΐον, όπερ έφεΰρεν ό Αισχύλος
έν ταΐς Χ ο η φ ο ρ ο ι ς , ήτοι τό ένδυμα τό όποιον έφερεν ό Ό ρ έ
στης δτε άπεσπασεν αύτόν ή Ή λέκτρα άπό τοϋ θανάτου μετά
τον φόνον τοΰ Ά γαμέμνονος. Τά αύτά πάλιν σκώμματα άπό
μέρους τής Ήλέκτρας·

διά τής πρός τόν άδελφόν αύτής στοργής καθίσταται μετά τ ή ,
Α ντιγόνης τό λαμπρότερον καί Οαυμαστότερον πρότυπον τής
άδελφικής εύσεβείας· υπερτερεί δέ μόνον ή Α ντιγόνη τήν Ηλέκτραν κατά τοΰτο, ότι δεικνύει υίϊκήν ένταύτώ καί άδελφικήν
στοργήν, καί οτι είναι έν τή άρχαιότητι ή εύγενεστέρα καί πολυπαθεστέρα μάρτυς τών οικογενειακών αρετών, καί τοΰτο μαλιστα έν τώ οίκω τοΰ Οίδίποοος, ϊνα δοξασθή η ιεροτης τής οι
κογένειας έκεΐ όπου έπροπηλακίσθη (α).
Ό φόνος τής Κλυταιμνήστρας έτελέσθη. Ό Όρέστης καί ή
Ή λέκτρα έξέρχονται τοΰ άποτροπαιου οίκου άποσταζοντες τώ
μητρικώ αΐματι* άλλά τό αίμα τοΰτο όιεφωτισεν αυτούς, και ένόησαν οίον διεπράξαντο άνοσιούργημα. Η Ηλέκτρα, ή άμειλικτοτέρα τοΰ Όρέστου πρό τοΰ φόνου, μεμφεται αυτί] έαυτήν,
καί ιδίως ζητεΐ νά συγχωρήση τόν άόελφόν αυτής ινα καταπραυντ) τήν μανίαν του.
Δακρύτ’ αγαν γ’, ώ σύγγον’, αίτια δ εγώ .
Δια πυρος ^μολον ά ταλαινα ματρι ταδ’, α μ’ Στικτέ κούραν.
(Α ύτ. 1 1 8 1 - 1 1 8 3 .)

Ό δέ Όρέστης, ήσσον γενναίος, καθότι κατέχουσιν ήδη αύτόν
οί έλεγχοι τοΰ συνειδότος, επιπλήττει τήν άδελφήν έκεινην, ήτις τόν ώθησεν είς τό έγκλημα.
Φρονείς γαρ οσια νΰν, τάτ’ οΰ φρονοΰσά γ ευ,
δεινά δ’ είργάσω, φίλα,
κασίγνητον ού θέλοντα.
Κατεΐδες, οίον ά τάλαιν εζο) πεπλο>ν
εβαλεν, εδειςε μαστόν έν φοναΐσι,
Ιώ ίώ μοι, προς πέδω
τιθεΤσα γόνιμα μέλεα; τακδμαν δ’ έγώ.

. . . . Ε ί δέ κά'κρεκον πέπλους,
πώς &ν, τότ' ών παΐς, ταύτα νυν Ι'χοι φάρη,
ε! μή ξυναύξοινθ’ οί πέπλοι τώ σώ ματι;
(Α ύτ. 5 4 1 — 543.)

Ούτως έπικρίνει fj Ή λέκτρα εύφυώς τόν έν ταΐς Χ ο η φ ο ρ ο ι ς
τελούμενον άναγνωρισμόν. Ά λ λ ’ είναι τάχα τοιαύτη ή άποςολή δραματικού προσώπου; ΙΙότε λοιπόν μετά τό μυθιστόρημα
και τήν παρωδίαν θά έλθη τέλος πάντων ή τραγωδία; Πότε
θέλει άναλάμψει ή παρ’ Ευριπίδη περιπάθεια; Πότε θέλομεν ιδεΐ
τήν Ή λέκτραν έκφράζοτσαν πρός τόν άδελφόν αύτής τήν συγκι
νητικήν έκείνην φιλοστοργίαν, ήτις παρ’ Λισχύλω καί Σοφοκλεΐ
κολάζει πω ς τήν πρός τήν Κλυταιμνήστραν, σφαττομένην ύπό
τών τέκνων αύτής, άποστροφήν καί φρίκην;
Καθ ημάς, ή τραγωδία παρ’ Εύριπίδη άρχεται κατά τάς τε
λευταίας σκηνάς τής Ή λ έ κ τ ρ α ς * έξακολουθεΐ δμως θαυμα« ω ς έν ταΐς πρώταις σκηναΐς τοΰ Ό ρ έ σ τ ο υ , ένθα ή Ήλέκτρα

Ή δέ Ήλέκτρα·
Σάφ’ οΐδα, δι’ όδύνας εβας,
Ιήιον κλύων γόον
ματρος, & σ’ ετικτεν.

Καί ό Όρέστης·
Βοάν δ’ ελασκε τάνδε, προς γένυν δ’ έμάν
τιθεϊσα χεΐρας, «τέκος Ιμον, λιταίνο)!»
παρήδων τ ’ έξ έμάν
έκρημναθ’, ώστε χέρα; έμας λιπεϊν βέλος.
(Α ύτ. 1203— 1217.)
(α) «"Οπου έπλεόνασεν ή Αμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χά ρ ις.» Παυλ. Έ π ι ο
πρί>ς 'Ρ ω μ .

Ο δε Χορός, ό αχρι τής σ τ ι γ μ ή έκείνης τοσούτω άμείλικτος, μεταμελόμενος καί αυτός διά τό εγκληαα δπεο' συνεβούλευσεν, άναβοά πρός τόν Ή λ έ κ τ ρ α ν
^

Ταλαινα, πώς έ'τλας φόνον St’ όμμάτων
’.οεΐν σέθεν ματρός έκπνεούσας;

Ο δέ Ορέστης άντιφωνεΐ·

^

Ι^γώ μεν έπιβαλων φάρη κόραις έμαΐσι
φασγάνω κατηρξάμαν,
ματερος εσω δέρας μεθείς.

Και ή Ή λεκτρα κόπτεται όδυρομένη καί λέγουσα·
Έ γ ύ δέ γ ’ έπεκέλευσά σοι,
ξίφους τ ’ έφ η ψ ά μ α ν &μα.
(Αύτ. 1219— 1225.)

Φρικώδης ο αιάλογος τών δύο τούτων μητροκτόνων τέκνων
μικρόν μάλιστα μετά τό έγκλημα! Πώς ύπομένομεν τήν θέαν
και τούς λόγους αύτών, οΰτω κεκαλυμμένους διά του μητρι
κού αίματος; Ό μέν Όρέστης κατανύσσει ημάς ένεκα τών έλέγχω ν τοΰ συνειδητός, ή δέ Ή λέκτρα συγκινεΐ ήμάς διά τής
μετανοιας της, καί ιδίως διά τής πρός τόν άδελφόν άφοσιώσεως.
Εις εαυτην αποδίδει τό έγκλημα, όπως πραύνη και άΟωώση τόν
Ορεστην· υπομένει μάλιστα τάς επιπλήξεις τοΰ Όρέστου καί
τοΰ Χορού* χύπτει τόν αύχένα ενώπιον τών μομφών τούτων τών
δικαίων, ας τή άποτείνουσιν οί μή δικαιούμενοι νά τό πράξωσιν·
αφοσιοΰται είς τήν δυστυχίαν τοΰ άδελφοΰ της, θά είναι ή σύν
τροφος καί ή φύλαξ αύτοΰ. Τό μίσος καί ή έκδίκησις έξέπνευσαν· αρχεται οε ή άφοσίωσις καί ή θυσία.
Εν τώ έλληνικώ θεάτρω δέν ύπάρχει είκών τρομερωτέρα τής
σκηνής τών Εύμενίδων τοΰ Αισχύλου. Είς τήν τρομεράν ταύτην
εικόνα αντιτάσσει ό Εύριπίδης εικόνα συγκινητικήν. Ό Όρέστης
διαμένει είσέτι έν 'Αργεί, έν τώ πατρικώ οίκω· άλλά πολιορκεΐταιύπό τοΰ λαοΰ, παροργισθέντος διά τόν της Κλυταιμνήστρας
φόνον, καί ιδίως συνταράσσεται ύπό τών τύψεων τοΰ συνειδότος.
Ηρξατο ή τών Έρινύων καταδίωξις. Έξηντλημένος έξαπλοΰται
έπι τής κλίνης του και κοιμάται παραδεδομένος είς άνήσυν ον
ύπνον. Μόνη παρ' αύτω άγρυπνεΐ ή Ή λέκτρα δπως άποτρέπη
παντα θόρυβον καί έπιδαψιλεύη κατά τήν άφύπνησιν τάς άναγκαιουσας περιποιήσεις· διότι μόνη ή αδελφή του δύναται νά
πραύνη τάς βασάνους του. Ό Αισχύλος παριστά ήμΐν ένα βω 
μόν, ένα ικέτην, τάς Μαινάδας περιστοιχούσας τό ν φονέα ,τά ν

'Απόλλωνα χειραγωγοΰντα τόν Όρέστην καί συνηγοροΰντα υ 
πέρ αύτοΰ, τήν 'Αθήναν καταβάσαν έξ ούρανοΰ δπως τόν άθωώση· ιδού οί μεγάλοι χαρακτήρες τής ηρωικής καί θρησκευτικής
ποιήσεως, οί θεοί άναμιγνυόμενοι μετά τών άνθρώπων, τό μεγαλεΐον τών βωμών, ή ίερότης τών ικετών, Ό δ έ Εύριπίδης παρις·ά
ήμιν ενα ασθενή έπί κλίνης κατακείμενον καί καταβεβλημένον
δλως, άδελφήν πεφιλημένην, άγρυπνοΰσαν έπ' αύτοΰ· ιδού οί
χαρακτήρες ποιήσεως άνθρωπινωτέρας καί περισσότερον ήμάς
συγκινούσης. Ή πρώτη έκπλήττει καί πτοεί.
’Έ γειρ’, Ι’γειρε καί σίι τήνδ’, έ γ ύ δέ σέ.
έξ άρκΰων πέπτωκεν οΐχεταί θ’ ό θήρ.
(Α ίσχ. Ε ύ μ ε ν ί δ ε ς, 140 — 1 4 7 .)

Ή δευτέρα συγκινεΐ ήμάς καί κατανύσσει·
Ώ φίλταται γυναίκες, ή σ ύχ^ πόδι
χωρεΐτε, μη ψοφεΐτε, μηδ’ εστω κτύπος.
Ά ποπρο βατ’ έκείσ’, άποπρό μοι κοιτάς.

Χορός.
νΙδ’, άτρεμαίαν ώς ΰπόροφον φέρ ω
βοάν.

Ή λέκτρα.
Ν αι, οΰτω,
κάταγε, κάταγε, πρόσιθ’ άτρέμας, άτρέμας ιΟι ·
λόγον άποδος !φ’ ο,τι χρέος Ιμόλετέ ποτε.
Χρόνια γαρ πεσών δδ’ εύνάζεται.

Χορός.
Πώς έχει; λόγου μετάδος, ώ φίλα.

Ή λέκτρα.
Τίνα τύχαν εΐπω; τίνα δέ συμφοράν;
Ι’τι μέν εμπνέει, βραχύ δ’ άναστένει.

Χορός.
Τί φής; ώ τά λ α ς!

Ήλέκτρα.
Ό λεΐς, εί βλέφαρα κινήσεις
ύπνου γλυκυτάταν φερομένω χάριν.

Χορός.
Ό ρας; έν πέπλοισι κινεΐ δέμας.

Ήλέκτρα.
Σύ γάρ νιν, ώ τάλαινΛ,
θωΰξασ’ εοαλες έξ ύπνου.

Χορός.
'Γπνώσσει.
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Ήλεκτρα.
Λέγεις ευ.

Χορός.
Πότνια, πότνια νύξ,
ύπνοδότειρα τών πολυπόνων βροτών,
έρεβόθενί'θι, μόλε, μόλε κατάπτερος
τί>ν Άγαμεμνόνιον έπί δόμον.
(Α ύτ. 1 3 6 - 1 7 9 . )

Έ ν τούτοις μεθ’ όσους καί άν καταβάλλωσιν άγώνας ή Ή λ έ 
κτρα καί ό Χορός, έξυπνα ό Όρέστης, ήδη ήσυχος καί γ α λ ή 
νιος, έμψυχωθείς καί παρηγορηθείς ύπό τοΰ γλυκέος εκείνου
ΰπνου.
ΤΩ φίλον ύπνου θέλγητρον, επίκουρον νόσου,
ώς ήδύ μοι προσήλθες έν δέοντί τ ε !
ώ πότνια λήθη τών κακών, ώς εΤ σοφή,
και τοΐσι δυστυνοΰσιν ευκταία θεός.
Πόθεν πότ’ ήλθον δεϋρο; πώς δ’ άφικόμην·
άμνημονώ γάρ, τών πριν άπολειφθείς φρενών.

Ή λέκτρα.
ΤΩ φίλταθ’, ώς μ’ ηυφρανας είς ύπνον πεσώ ν!
Βούλει θίγω σου κάνακουφίσω δέμας;

Όρέστης.
Λαβοϋ, λαβοΰ δήτ’, έκ δ’ ομορξον άθλιου
στόματος άφρώδη πέλανον όμμάτων τ ’ έμών.

Ή λέκτρα.
’Ιδού το δούλευμ’ ήδύ, κοϋκ άναίνομαι,
άδέλφ’ αδελφή χειρί θεραπεΰειν μέλη.

Όρέστης.
’Γπόβαλε πλευροϊς πλευρά, καύχμώδη κόμην
ά'φελε προσώπου’ λεπτά γάρ λεύσσω κόραις.

Ή λεκτρα.
ΤΩ βοστρύχων πινώδες άθλιον κάρα,
ώς ήγρίωσαι διά μακρας άλουσίας!

Όρέστης.
Κλϊνόν μ’ ές εύνήν αύθις* οταν άνή νόσος
μανίας, ά'ναρθρός ειμι, κάσθενώ μέλη.

Ή λέκτρα.
’Ιδού- φίλον τοι τψ νοσοϋντι δέμνιον,
άνιαρόν 8ν το κτήμ’, άναγκαΐον ομως.

Όρέστης.
Αυθις μ’ ές όρθον στησον, άνακύκλει δέμας*
δνσάρεστον οί νοσοϋντες απορίας υπο.

Ή λέκτρα.
Η κάπι γαίας άρμόσαι πόδας θέλεις,
χρόνιον Ίχνος θίίς; μεταβολή πάντων γλυκύ.

Όρέστης.
Μάλιστα* δόξαν γάρ τόδ’ δγιίίας έ'χει*
κρεϊσσον δε το δοκεΐν, κδν άληθείας άπή.

Ήλέκτρα.
“Ακούε δή νυν, ώ κασίγνητον κάρα,
ϊω ς ίώ σ ί σ’ ώ φρονεΐν Έρινύες.

Όρέστης.
Λέξεις τι καινόν; κεί μέν εΰ, χάριν φέρεις·
εί δ’ ές βλάβην τιν’, 2λις εχω τοϋ δυστυχεΐν.
(Α ύτ. 2 1 1 — 2 4 0 .)

Δυστυχώς ή Ή λέκτρα ποιείται λόγον περί τής Ε λ έ ν η ς , έπανελθούσης έκ Τροίας μετά τοΰ Μενελάου, τό δέ όλέθριον έκεΐν·
όνομα άκούσας ό Όρέστης ένΟυμ-ΐται ότι ή Ε λ έν η ήτον αδελφή
τής Κλυταιμνήστρας, παραφρονεί καί πίπτει είς τήν συνήθη μ α 
νίαν του. Ένταΰθα δέν έμφανίζονται αί Έρινύες ώς^παρΆισχύλω,
άλλά μόνον κατά διάνοιαν βλέπει αύτάς ό Όρέστης. "Οταν δε
πραϋνθή, γνωρίζει ότι αΐ φρικαλέαι έκεϊναι όπτασίαι είσίν άπλώς
τής ταραχής του άποτέλεσμα· διότι, όπόταν τόν έρωτα ό Μενέ
λαος, ύπό τίνος πάσχει νοσήματος, άπαντα· « Ή συνείδησις μέ
τύπτει διά τά έγκλήματά μου.»
Ή σύνεσις, οτι σύνοιδα δείν’ είργασμένος.
(Α ύτ. 39ο.)

Καί τό νόσημα τοΰτο, άν καί άόρατον είς τούς άλλους, άν
καί μόνον ήθικόν, ούχ ήσσον έχει τι τό φρικώδες, ό δέ έξιλασμός τοΰ μητρικοΰ φόνου συνεπώς έστι μέγας.
Μισούμενος ύπό τοΰ λαοΰ, καταρώμενος ύπό τών οικείων,
συνταρασσόμενος ύπό τών έλέγχων τοΰ συνειδότος, μόνον παρά
τή άδελφή αύτοΰ ευρίσκει άνάπαυσιν ό τάλας Όρέστης. Ή Ή 
λέκτρα μόνη τόν άγαπα, ή Ή λέκτρα μόνη τόν οίκτείρει καί τόν
παρηγορεΐ* συμμερίζεται δέ τήν μέριμναν ταύτην μεθ’ ένός μό
νου άνθρώπου έν τώ κόσμω, τοΰ ΙΙϋλάδου, ουτινος ή φιλία ίσοδυναμεΐ πρός τήν στοργήν τής Ή λέκτρας. Μετά τόν φόνον τ? ς
Κλυταιμνήστρας, ό Πυλάδης άφίνει πρός καιρόν τόν Όρέστην,
δπως έπανακάμψη είς Φωκίδα, τήν πατρίδα αύτοΰ* ά λλ’ άμα
μαθών τάς τοΰ φίλου του συμφοράς τρέχει πρός αύτόν. Βλέπων
αύτόν έρχόμενον ό Όρέστης έμψυχοΰται* διότι είναι τόσω γλυκύ
23.
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,ϊς τούς δυστυχείς τό νά αίτΟάνωνται ότι άγαπώνται χαϊ βοη.
θοΰνται!
’Αλλ’ εΐσορώ γα ρ « ν δ ί φίλτατον βροτώ ν,
Π υ λ ά δ η ν , δ ρ ό μ φ β τ ε ίχ ο ν τ α Φ ω '.έω ν * '- 3,
ή δεΐαν δψιν· π ισ τ ό ; έν κ α κ ο ΐ; άνήρ

κρεΐσσον γαλήνης ναυτίλοισιν είσοράν.

(Α ύτ. 7 2 3 .)

‘Η ναρά αΰτη έ π ιρ ρ ω ν ν ύ ίΐ τ ή ν καρδίαν του- ή έςασΟένησις και
ή άπόγνωσίς του είναι ήδη μικρότερα· δέν έπικαλεΐται πλέον τόν
θάνατον ώς τό τέρμα τών δεινών αύτοΰ· μελετά δέ νά ύπάγη
είς τό αυνέδριον τών ’Αργείων και νά δικαιολογηθώ) ενώπιον τοΰ
λαοΰ. Φοβείται δμως μή καταλη? 0ή πάλιν ύπό τής μανίας του·
α λλ’ ό ΙΙυλάδης είναι παρ’ αύτω.
Αλλα κηδευσω ο εγω.

Όρέστης.
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Ή λέκτρα.
ΘανούμεΟ’· ούχ οίόν τε μή στένειν κακά·
πάσιν γαρ οίκτρόν ή φίλη ψυχή β?οτοίί.

Όρέστης.

ΔυσνεβΙί ψαύειν νοσοϋντο; άνδρό;.

ΙΙυλάδης.

Γοδ’ ήμαρ ήμΐν κύριον· ?ει δ’ ή βρόχου;
δπτειν κρεμαστού;, ή ξίφο; θήγ£ιν ν ίρ{.

Ούκ £μοιγε βοϋ.

Όρέστης.
Ε ύλαβοΰ λ ύ σ σ η ς μετασχεΤν τή? έ μ ή ς .

Ήλεκτρα.
Σύ νυν μ’, άδελφέ, μή τ ι; ’Αργείων κτάνη,
υορισμα Οεμενο; τόν Ά γαμέμνονος γόνον. '

ΙΙυλάδης.

Όρέστης.

Too’ ουν ΐτω .

Όρέστης.

Α λ ι; τό μητρό; αιμ’· εγώ δέ <j’ 0» κτενΰ.
άλλ αύτόχειρι θνήσχ’ ό'τω βούλει τ;ότ:ω.

Ήλέκτρα.

Ο ύκ α?’ όκ νή σ ει; ·,

Πυλάδης.
’Ό /.νο; γαρ τοΐ; φίλοι; κακόν μέγ*.

Έ σ τ α ι τάδ’· ούδεν σοΰ |ίφο; λελείψομαι·
άλλ’ άμφιθεϊναι σή δέρη θέλω χέρα ;.'

Όρέστης.

Όρέατης.
"Ε -τ-ί νϋν, οΐαξ ποοό; μου.

ΙΙυλάδης.

Τέρποο κενήν Ονησιν, εί τερπνόν τόδε
θανάτου πελα; βεβώσι περιβαλεϊν χ έ ;α ;.

Ή λεκτρα.

Φίλα γ’ εχων κηδεΰματα.

Όρέστης.
Καί με ττρος τύμβ.-.ν πόρευσον πατρό;.

ΤΩ φίλτατ’, ώ ποθεινόν ήίιστόν τ ’ εχων
Έή> ®ή; αοελφή; όνιμα και ψυχήν μίαν.

Όρέστης.

ΙΙυλάδης.
Ώ ; τί δή τόδε;

Όρέστης.
•Ώς νιν Ικετεύσω με σώσαι.

Πυλάδης.

"Εκ τοί με τήξει;· καί σ’ άμείψασβαι θε’λω
φιλοτητι χ ε ιρ ύ ν τί γαρ ετ’ αίδουμαι τά λα ;U στερν άδελφή;, ώ φίλον πρόσπτυγμ’ | α όν,
ταο αντι παίδων και γαμήλιου λέχου;
προσφθέγματ’ άμφί τοΐ; ταλαιπώροις πάρα.

Τό γε δίκαιον ώδ’ έχει.

Όρέστης.
Μ η τ ^ ο ς δε μ η δ ’ ϊδοιμι μνήμα!

·

.

(Α ύτ. 7 9 1 - 7 9 8 . )

Μάτην ό Όρέστης επικαλείται τήν εύσπλαγχνίαν χοί τήν δι
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Ήλέκτρα.
Φεΰ·
Π ώ ; 2ν ξίφο; νω ταύτόν, εί Οίμι-, κτάνοι,
καί μνήμα δέςαισΟ’ εν, κέδρου τεχνάσματα «
(Αύτ. 1033— 1053.)

Του Χοινοΰ τούτου μνήματος, τής τελευταίας ε ύ χ ^ τ ης ά.

ίελφικής ταύτης στοργής, άνατίθησιν ό Όρέστης
είς τόν Πυλάδην. Ά λ λ ’οδτος δεν θέλει νά αναλαβη το άλγεινον
£ρνον τοΰ έπιζώντος· θέλει νά συναποθάνη μετά τοΰ Ορεςου χα*
τής Ή λέκτρας. Οΰτω λοιπόν περί τόν Όρέστην θνήσκοντα συμπεριαμιλλώνται άδελφός ςοογή καί φίλου άφοσιωσις· Οιξικαρδιος ιδέα τής άρχαίας ποιήσεως, καί ί^ιως του Εύριπίδου, δστις
εύρών έν τώ Όρέστη ένα τών ήρώων έκεινων, οΟς *>δηγ« καί
κατεδίωκεν 'ένταύτω ή αμείλικτος όργή τών θεων (όιοτι ο μίν
νοτσμός τοΰ ’Απόλλωνος έπιτάσσει αύτώ νά φονευση την μητέ.
ρα του αί δ* Έρινύες τόν τιμωροΰσι διά τήν πράξιν), ήθελησ·
ν’ αντιστάθμιση τούς πόνους ούς δοκιμάζει διά τής τρυφεροτητος ήν εμπνέει! Καταδιώκεται ύπό τών Έρινυων, αλ κ αγαπδται ύπό τοΰ Πυλάδου καί παρηγορεϊται ύπό τής Ή λέκτρας· έγκαταλείπεται ύπό τών θεών, άλλ’άποθνήσκει μετα τή ςά δ ελ φ ή ς
χαί τοΰ φίλου του. Ό χ ι , δέν είναι πλέον θνητός ασεβής και ιε
ρόσυλος ό έμπνέων καί ό αισθανόμενος τοιαΰτα εύγενή ^παθη·
ονι ό Όρέστης δέν θά είναι πλέον έομαιον τής Στυγος, εαν χαταβή είς τόν τάφον, συνοδευόμενος καί στηριζόμενος ύπό ούω
γενναίων ψυ/ών. Ή ιερά τών άνθρώπων φιλία κρύπτει και επανορθοΐ τήν άδικίαν τών θεών ή γ ή διαμαρτύρεται κατά τοΰ ουρανοΰ δια τής βροντωδεστέρας καί καθαρωτέρας αυτής φωνής,
ήτοι τής φωνής ή ν εκπέμπει χαρδία φιλόστοργος καί άφωσιωμένη· εάν δ έ έν τή θαυμαστή ταύτ^ί δημιουργία τοΰ Όρέστου,
π α ο α μ υ θ ο υ μ έ ν ο υ κατά τάς τελευταίας αύτοΰ στιγμας υπο τής
άνάπης άδελφής καί φίλου, έν τή είκονι ταύτη τοΰ οσω δυστυνοΰς τόσω καί άγαπωμένου τούτου άνδρός, διακρινωμεν τήν
σκέφιν τοΰ οιλοσόοου καί τήν τόλμην τοΰ έπικριτοΰ τών μυθο
λογικών παραδόσεων, θαυμάζομεν έν αύτή τήν βαθύτητα τοΰ
παθητικοΰ πνεύματος τοΰ Εύριπίδου καί τήν γνωσιν του ανθρω
πίνου οίκτου κατ’ αύτά τά μυχιαίτατα αύτοΰ άπόρρητα.
SAINT-MAHC (JlKARl)IN.
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Τό όνειρον, όσον άπλοΰν φαινόμενον καί άν είναι, κατεπληξε
μεγάλω ς τούς άνθρώπους* αί δεισιδαιμονιαι, αι προλήψεις και
οί παιδαριώδεις φόβοι σ υ ν ε δ υ ά σ θ η σ α ν μετ αύτοΰ. Εν τή έλληνιχή άρχαιότητι οί όνειρομάντεις, ένεκα χ ρ η μ ά τ ω ν , άνέλαβον τήν
έξήγησιν τών όνείρων. Ή όνειρομαντεία έπίσης έξησκήθη και έν
Α ίγύπτω , χαί έν ’Ασσυρία, καί έν Ίουδαία. Αι έρμηνεΐαι αυται,
εί καί φαντασιώδεις, έπηρείδοντο έπί συμπτωσεων και παρατη
ρήσεων ούχί τόσον χιμαιρικών. Αί παράδοξοι εικόνες, τά οιαφορικά έκεΐνα ινδάλματα, είσί πολλάκις άντανακλασεις τών
διαρκών αισθημάτων ύφ’ ών παθαινόμεθα, καί συνεπώς διατελοΰσιν είς στενήν σχέσιν μετά τής νόσου ή τής ύγιείας. Ούτως οι
ιατροί ευρον ενίοτε έν τοΐς όνείροις πολύτιμον διαγνωστικόν μέ
σον. Ό Ιπποκρ ά τη ς, ό ’Αριστοτέλης, ό Γαληνός, πολλοί νεω·
τεροι φυσιολόγοι άνεγνώρισαν ότι δέν είναι όλως άνωφελες τό
έρωτίν τά όνειρα τοΰ άσθενοΰς. Ού μόνον τά όνειρά εισιν άληθ&ς κάτοπτρον τής φυσιολογικής ή παθολογικής τέχνης, άλλά
χαί προδίδουσι τήν διάθεσιν τοΰ πνεύματος τοΰ κοιμωμένου, άναχαλύπτουσι τάς ιδέας αίτινες άπησχόλησαν αύτόν κατά τήν
παρελθοΰσαν νύκτα, έκείνας μάλιστα ών τά ίχνη έξηφανισθησαν
έκ τοΰ πνεύματος αύτοΰ, έξάγουσιν έν τω φωτί ίδέας εύρισκομέγ«ς παρ’ήμΤν έν λανθανούση, ούτως είπεΐν, καταστάσει καί ούτως
ςδχ ολίγοι έν όνείροις συνέταξαν στίχους, λόγους, μουσικήν καί
μάλιστα έπιστημονικάς άνακαλόψεις. Εντεύθεν ή θεία ή ύπε^φυσική τών όνείρων καταγω γή. Εντεύθεν ό προφητικός χαρακτήρ δι’ οδ ή άρχαιότης πδσα τά περιέβαλεν.
Έ τέρα περιστασις συνετέλεσ.ν είς τήν ιδέαν τής ψευδοΰς
ταύτης ίδέας. Έ ν τω δνείρω ή προσωπικότης ήμών ά?αιρεΐται·
διότι* ώς παρετήρησεν ό Ιίαρτέσιος, ή ψυχή δέν δύναται ν’ άντι-

ΤΩΝ ΟΝΕΙΓΩΝ.
δράση κατά τών έπ αυτής τροσγινομένων ύπό τών αισθήσεων
Εντυπώσεων, ενεκα του οποίου έσρέν ξένοι είς εαυτούς. ΠαρασυρόμεΟα λοιπόν ΐν’ άποδώσωμεν είς άλλους, εί.; πρόσωπα φαν
τασιώδη, τούς ψευδείς λόγους τούς ό π α ιυ ς προςέρομεν, τάς
άπασχολούσας η ταρασσούσας ήμας ιδέας. Ύπό τό κράτος Ορησκευτικοΰ φόβου, πίστεως εις ουράνια πνεύματα, βλέπομεν αύτά
iv δνείρω* άποδι'δομεν αύτοΐς λόγους καί πράξεις έν αρμονία
εορισκομενας μετά τών ιοιαιτέρων ημών πεποιθήσεων, μετά τών
φόβων ή τών έλπίδων η μ ώ ν .
Ιδού αι προαισθήσεις τάς οποίας ή ιστορία άνέζερε μετά δεισιδαίμονος, ούτως είπεΐν, περιεργείας. 'II άνησυ·/ία ή ή επιθυμία
άναλαμβανουσιν έν τώ δνειρω πλειονα ζωηρότητα καί μεταμορ·
φοΰνται εις όπτασίας συμ^ωνούσας ενίοτε μετά της πραγματιχότητος.
Οι άρχαΐοι μάντεις άνεγνώρισαν όλα ταΰτα τά γεγονότα, χ ω 
ρίς ομως ν άνακαλύψωσι τήν φυσικήν αύτών αιτίαν, τήν καΟαράν φυσιολογικήν άρχήν των. Ήρεύνησαν τά καταλληλότερα
μέσα δι1 ών νά περιάψωσιν είς τά όνειρα τόν χαρακτήρα τής έκπλησσούσης τό ήμέτερον πνεΰμα έμπνεύσεως, προκαλοΰντες οΰ
τω τα τηλαυγή έκεΐνα όνειρα, τά όποΐα άπέναντι αύτών εϊ/ον
υπερφυσικήν άρχήν. Πρέπει ν’ ά 'αμνησΟώμεν ένταΰΟα τήν έπι££οην ην έπι τών ονείρων έςασκοΰσι τά γεγονότα τά όποΐα, κατά
τήν προτεραίαν, ζωηρώς συνεκίνησαν τήν φαντασίαν τούτοις
πρεπει νά προσθεσωμεν ούσίας τινάς τοΰ στομάχου, καί τινας
καπνούς ναρκωτικούς. Ούτως, οι έν τοΐς μαντείοις υπάρχον
τες μάντεις, έν οίς ο.ί απαντήσεις έοίδοντο δι’ όνείρων, κατέφευγον είς όλα ταΰτα τά μέσα· έξέλεγον σπήλαια ζο^ώδν, ώς
τό άντρον τοΰ Τροφωνίου, ή τόπους όΟεν άναθρώσκουσι Οειώδεις
άτμοί, όξύ θειϊκόν, οΐτινες ενεκα τής καταπληκτικής αύ^ών ο.
ψεως ώνομάσθησαν Π ύ λ α ι τ ο ΰ Ά δ ο υ , Χ α ρ ώ ν ι ο ν , Π λ ο υ τ ώ ν ε ια .'ϊπ ή ρ χ ο ν έν Έ λ λ ά δ ι καί έν τή Μικρα’Ασία πολλά τοιαΰτα
άντρα, έκ τοΰ βυΟοΰ τών οποίων άνέβλυζον Οερμαί πηγαί. Έ ν
Ιεραπόλει τής Φρυγίας υπήρχε τοιοΰτό τι σπήλαιον, παρά τόν
ναόν τής Κυβέλης. ΙΙε,.ί τα τέλη τοΰ πέμπτου αίώνος, ότε ό
ναός τής θεας έξ ολοκλήρου έγκατελεί^Οη ένεκα τής καταογήσεως τοΰ εθνισμού, φιλόσοφός τις, πιστός δ ιψ ε ίν α ς είς τ<ρ» άρχαιαν τής πατρίίος του πίυτιν, κατέβη μεΟ’ ενός τών συντρό^ω?
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αύτοΰ είς τό Χ α ρ ώ ν ι ο ν , άνεξαρτήτως όλων τών κινδύνων οΰς
ίμελλεν, ώς έλέγετο, νά διατρέξ-r. ΈξήλΟε σώος και άβλαβής,
ά λλά μόλις, καθ’ ά άνα^έρουσιν, έπανήλΟεν είς τά ιδια, ειιεν έν
δνείρω τόν *Ατυν, φρύγιον θεόν, έραστήν τής Κυβέλης, καί παρευρέΟη έν τοΐς Ί λ α ρ ί ο ι ς , εορτή τελουμένη πρός τιμήν αύτοΰ.
Ούδεμίχ άμφιβο/ ία ότι τό όνειρον τοΰτο προύκλήθη έκ τοΰ
είσελΟόντος είς τούς πνεύμονας αύτοΰ άεριου. ΕισελΟων εις το
Χ α ρ ώ ν ι ο ν πλήρης τών τής Οεας άναμνήσεων καί τής πρός
τήν λατρείαν αύτης πίστεως άνεκάλεσεν έν τώ δνείρω αύτοΰ τήν
έποχήν εκείνην έν r, ή Κυβέλη έλατρεύετο είαέτι- τό ονειρόν του
άρα ύπήοξεν ή άντανάκλασις τής ιδέας του. Οί ιερείς τής Κυβέ
λης, εισερχόμενοι έπίσης έν τώ άντ;:ω έκεί.ω, κατελαμβάνοντο
ύπ’ ένΟουοιασμοΰ καί μανίας, ένεκα τής οποίας έπιστεύοντο ώς
θεόπνευστο r.
Ό , τ ι έγίνετο έν τή Φρυγία, τοΰτ’ αύτό συνέβαινε καί έν τοΐς
άλλοίς Χ α ρ ω ν ί ο ι ς . Κατά τόν Στράβωνα, είς τά θερμά ΰδατα
τοΰ τών Ά χα ρ ά χω ν, τεθειμένου μεταξύ Τράλ7νεως καί Νύσσης,
οί άσΟενεΐς εΰρισκον άνακούσισιν τών νοσημάτων αύτών, οι δέ
θεοί άνεκάλυπτον αύτοΐς έν όνείρω τό μέσον τής ίάσεώς των ή
έμετρίαζον τά ς άλγηδόνας των.
Εύκόλως ήδη έννοοΰμεν τήν εμπιστοσύνην ής άπήλαυον τά
μαντεία. Τά όνειρα τών άσΟενών, ένοπτριζομένων ίαματικάς θεό
τητας, έχρησίμευον ώς προφανείς άποδείξεις τής ύπερφυσικής
καί θείας κ αταγω γής τών μαντείων. At Οαυμάσιαι ίάσεις ένέτεινον τήν ύπόληψιν ταύτην καί πλεΐιτοι όσοι μετέβαινον διά προσκύνησιν είς τούς ναούς τοΰ ’Ασκληπιού, τής "Ισιδος, τοΰ Σεράπεως, θεοτήτων συγκοινωνουσών δι’ δνείρου μετά τών λατρευόντων αύτάς. Οί προσερχόμενοι νά έρωτήσωσι τόν Σέραπιν,
έν τώ ναώ τοΰ Ιίανώπου, έκοιμώντο νυκτίς έκεΐ ΐν’ άναφανή είς
αύτούς δ θεός έν ώρα ύπνου. Τοΰτο έπραξαν οί φίλοι τοΰ ’Αλε
ξάνδρου κατά τήν περίστασιν τής άσΟενείας του, έξ ής και άπέΟανεν. Έ ν τινι πόλει τής Λυδίας, οί άσΟενεΐς έκοιμώντο έν τω
ναώ τών θεών Σωτήρων, ένοπτριζόμενοι αύτούς έν ώρα ΰπνου.
Κατά τόν Παυσανίαν καί έν Λακωνία, έπί τής οίτολαίας όδοΰ
έν Θαλάμαις, υπήρχε ναός τις άσιερωμένος τή Ίνοΐ, έν ώ οι
κοιμώμενοί έπίσης έν τώ ΰπνω ει/.ον θείας άποκαλύψεις. Έ ν
Χέρσονήσω, ή θεά 'ΙΙμιΟέα τα αύτά έτέλει θαύματα ά καί ή

"Ισις, φαινομένη έν όρείρω είς τούς άσθενεΐς, καί εύχρινώς άποκαλύπτουσα αύτοΐς φάρμακα ιαματικά· πολλοί άπηλπισμένοι
άσθενεΐς ίώντο ώς έκ θαύματος, κατά Διόδωρον τόν Σικελιώτην.
Έ ν τώ Χ ά ρ ω ν ί ω της Νύσσης αυτοί οί ιερείς συνεβουλεύοντο
τήν θεότητα έν όνείρω καί άκολούθως διεδήλουν είς τούς άσθε
νεΐς τά άναγκαΐα φάρμακα. Έ ν τώ ναώ του Ασκληπιού ήν δια
τεθειμένη κλίνη τις διά τήν έπώασιν, ώς έν πάσι σχεδόν τοΐς
βυσιαστηρίοις τοΰ θεοΰ.
Γνωστόν είναι όποιαν έπι^ροήν έξασκεΐ ή φαντασία έπί τής
πορείας άσθενειών τινων, ιδίως έπί τών νευρικών νοσημάτων.
Εντυπώ σεις ζωηραί καί αιφνίδιοι προξενοΰσι μεταβολήν, ήτις
δύναται νά εχη τάς εύτυχεστέρας, άλλά καί τάς όλεΟριωτέρας
συνεπείας, καί είναι άδιαφιλονείκητον δτι ύπό τό κράτος άκρα·
δάντου πίστεως είς τούς θεούς καί τούς αγίους έγένοντο ίάσεις
δι* &ς ή έπιστήμη ούδεν ήδυνήθη νά κατορθώση.
Ό χριστιανισμός δέν ήδύνατο νά καταργήση τοιοΰτον είδος
οίωνοσκοπίας, συνδυαζομένης μετά τοσουτων ευεργεσιών, καί ής
ή πραγμαιικότης έξησφαλίσθη διά καταπληκτικών ιάσεων. Μετεβλήθη μόνον τό ό'νομα καί οί άγιοι άνήγγελλον είς τούς άσθενεΐς τά φάρμακα τά όποΐα άνεκάλυπτον αύτοΐς πρότερον οί θεοι.
Ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος άφιέρωσεν είς τόν άρχάγγελον
Μ ιχαήλ δύο έκκλησίας είς τά περίχωρα τοΰ Βυζαντίου· ό μ&ν
ε!ς εύρίσκετο έν τόπω όνομαζομένω Ά νά π λ ο υ ς, έπί τής δεξιάς
ίχ θ η ς τοΰ Βοσπόρου, ό δ'έτερος εκειτο έπί τής αντιθέτου
ίπ ί τοΰ άκρωτηρίου Π ρ ό ο χ θ ο ι.
Ή δεύτερα τών έκκλησιών άντικατέστησε, κατά παράδοσίν
τινα, ναόν καθιδρυθέντα ύπό τών 'Αργοναυτών. ’Ιδού τί λέγει
περί αύτοΰ ό Κεδρηνός, ού τήν μαρτυρίαν έπεβεβαίωσαν καί έτε
ροι χρονογράφοι, έ 'Ιωάννης Μαλαλάς καί δ Νικηφόρος Κ,άλλιστος·
«Οί Ά ρ γονα ΰτα ι, μεταξύ τών οποίων εύρίσχοντο 6 Θεσσαλάς
Ίάσων, ό Πολυδεύκης, 6 "Υλας, ό Τελαμών χαί πολλοί άλλοι,
θελήσαντες, δπως μεταβώσιν είς Κολχίδα, ΐνα διέλθωσι διά τοΟ
ίτενοΰ τοΰ Εύξείνου Πόντου, έφόνευσαν έν ναυτική τινι μάχΐ)
τόν Κύζικον, βασιλεύοντα έπί τών όχθών τοΰ Ελλησπόντου και
άντιστάντα είς τήν δίοδον αύτών. Έκυρίευσαν λοιπόν τήν Κύζι·
χον, χυριωτέραν π ό λ ι ν τών μερών αύτών, άλλά μαθόντες άχβ·

λούθως δτι ό Κύζικος ήν τής αύτής μετ’ αύτών γενεάς, ΐνα έξιλεώσωσι τό Εγκλημάτω ν, άνίδρυσαν εις τούς τόπους αύτούς
ναόν μεγαλοπρεπή· συνεβουλεύθησαν δέ καί τό έν Θέρμαις μαντεΐον, έρωτώντες τόν ’Απόλλωνα είς τίνα θεότητα έμελλον ν’
άφιερώσωσιν αύτόν. Τό δέ μαντεΐον άπεκρίθη αύτοΐς ώς έξής·
«Κάμετε πάν δ,τι δύναται νά έξάψη τό θάρρος καί νά έξυπηρετήση τό μεγαλεΐον· έντέλλομαι ύμΐν νά σεβασθήτε θεόν μοναδι
κόν βασιλεύοντα είς τά υψη τών ούρανών καί ου ό άφθιτος λό
γος ένσαρκωθήσεται έν τώ κόλπω άδαοΰς παρθένου. Ό θεός
ουτος διέρχεται τό σύμπαν ώς διάπυρον βέλος, ζωοποιών αύτό.
’Αφιερωθήτω ό ναός ουτος είς τήν παρθένον ταύτην, καλουμένην Μαρίαν.»
Είναι περιττόν νά προσθέσωμεν ένταΰθα ότι ό χρις·ιανός ypo.
νογράφος τίθησιν είς τό στόμα τοΰ ’Απόλλωνος ένα τών άποκρύφων τούτων 7 ρησμών, ους, ύπό τό δνομα τών σιβυλλών,έχάλκευον οί νεόφυτοι ΐνα παράσχωσιν είς αύτούς τούς έθνικούς τήν
όμολογίαν τής θεότητος τοΰ Ίησοΰ. Αί άπαιτήσεις αυται τών
θεών, συνεχώς άναφερόμεναι είς τούς πατέρας τής Έκκλησίας,
ευρισκον παρά τοΐς Έ λ λ η σ ι γενικήν εμπιστοσύνην. Ή δέ ύπό
τοΰ χρονογράφου αύτοκαλουμένη Μαρία δέν ήν άλλη ή ή θεά
•Ρέα.
Ό ύπό τοΰ Ιίεδρηνοΰ άναφερόμενος ναός άφιερώθη ύπό τών
'Αργοναυτών είς τήν ‘Ρέαν, ακολούθως μεταποιηθείς είς εκκλη
σίαν τής Θεομήτορος. Καί έτεροι δέ βυζαντινοί χρονογράφοι,
οιοι ό Μαλαλάς καί ό Κάλλίστος, άναφέρουσιν δτι ό Μ έγας
Κωνσταντίνος, ίδών εν τινι ναώ τών Εθνικών τήν εικόνα ένός
άγγέλου, φέροντος ένδυμασίαν μοναχοΰ, έκοιμήθη είς τόν τό
πον έκεΐνον καί είδεν έν όνείρω δτι επρεπε ν' άδίερώση τόν ναόν
είς τόν άρχάγγελον Μιχαήλ. Τοΰθ' όπε ρ καί επραξεν.
Ό Νικηφόρος Ιίάλλιστος, ζήσας κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΔ'
αίώνος, δίδωσι περίεργον περί αύτών διήγησιν, έξ ής άναγράφομεν τήν έξής παράγραφον
« Ό περίδοξος Κωνσταντίνος, προσκληθείς ένεκα ύποθέσεώς
τίνος εις τόν τόπον έν τώ όποίω ήν ό ναός ουτος, είδε τό άγα λ
μα τό όποιον άνίδρυσαν οί Άργοναΰται. Συλλαβών μέγαν θαυ
μασμόν διά τόν τόπον αύτόν, εμεινεν έπί τινα χρόνον καί άφηγήθη εις τούς συνοδοιπόρους του τό έξής γεγονός, άναφοριχόν

πρός τό έν λ ό γ ω άγαλμα. Τήν στιγμήν καθ’ ήν έμελλε νά xotμηΟή, είχών τις όμοια πρός τό άγαλμα τοΰ Σ ω σ Ο ε ν ί ο υ (ναοΰ
άνιδρυΟέντος υπό τών Αργοναυτών) έπεφάνη αύτω καθ’ ΰπνον.
«Εΐμί, τώ ειπε, Μ ιχαήλ ό στρατηγό; τών ουρανίων δυνάμεων,
ύποκειμένων τώ Θίώ ΣαβοώΟ, ό φύλαξ -ης χριστιανικής θρη
σκείας, όστις σ' έβοήΟησα κατά τών ασεβών τυράννων, ένεκα
τής πρός αύτήν πίστεως καί λατρείας σου.» Έξυπνήσας ό Κων
σταντίνος έσπευσε νά δώση τάς δέουσας διαταγάς πρός διακόσμησιν τοΰ τόπου έν ω είδε τήν όπτασίαν τα ύτην ανίδρυσε μετά
καταπληκτικής μεγαλοπ^εζείας καί οι’ υπέρογκων δαπανών
βωμόν πρός άνατολάς, τοΰΟ’όπερ έ^ειλκύσατο πολΰν χρόνον έπί
τόν τόπον αύτόν μ έ γ α ν άριΟμόν κατοίκων τής Κωνσταντινουπό
λεως καί ξένων. Ό ά ρ γ άγγελος συνε-/ώς έπεφαίνετο αύτω.
Πάντε ς οί άπειλούμενοι ύπό δυσάρεστου τινός συμβεβηκότος, οί
προσβαλλόμενοι ύπό άγνωστου κακοΰ ή άνιάτου νόσου, εΰρισκον
έκεΐ, επικαλούμενοι τόν Θεόν, θαυμαστήν έπικουρίαν. Κατά τινα
παράδοσίν, έρειδομένην έπί ρητής μαρτυρίας, ό α ρχάγγελος
Μιχαήλ έπΐ'ραίνεται είς τόν τόπον αύτοΰ, σωτήο τών προσερχομένων γιγνόμενος. Τδού διατί, άπό άρχαιοτάτης χρονολογίας,
ό τόπος ουτος ονομάζεται Μ ι χ α ή λ ι ο ν.»
Βλέπομεν άρα διά τής προηγούμενης διηγήσεως ότι ό αύτοχράτο>ρ Κωνσταντίνος έξετέλεσεν έν τώ ναώ τοΰ αγνώστου έΘνικοΰ θεοΰ, δν ύπελάμβανεν ώ ; άγιον Μιχαήλ, τό άρχαΐον έθος
τής έπωάσεως, όπερ έξηκολούΟησε πολύν μετ’ αύτόν χρόνον.
Κατά τόν Ιίολύβιον λοιπόν, έν τή άντικαταστάσει τών δύο έκκλησιών τοΰ Α γ ίο υ Μιχαήλ, συγχεομένων συνεχώς εκτοτε ενεχα τής κοινής είς τόν άρχάγγελον άφιερώσεώς των, άνιδρύοντο
οί ναοί δύο ιαματικών θεοτήτων.
ΈδρέΟη άνωτέρω ότι ό Σέραπις έπεκαλεΐτο ύπό τών άσΘενών, οϊτινες έζήτουν τάς συμβουλάς του κοιμώμενοι έν τώ
Ουσιαστηρίω αύτοΰ. Ό Ίάσιον συνεχέετο μετά τοΰ Ίασονίου ή
Κυζικηνοΰ Α π όλλω νος, Οεότητος ιαματικής προεδρευούσης είς
τάς Οερμάς π η γ ά ς ,α ΐτ ιν ε ς ύπήρχον έν τώ τόπω αύτω. Τον Α 
πόλλωνα τοΰτον, κατά τήν διήγησιν τοΰ Κεδρηνοΰ, συνεβουλεύ·
Οησαν οί Άργοναΰται. Ώνομάζετο έπίσης 11ativ (ιαματικός)
και κατά τόν Άρτεμίδωρον ή Οεότης αΰτη έπε;αί·/ετο έν όνείρω
είς τούς άσθενεΐς άγγέλλουσα τήν ταχεΐαν άνάρρω:ί; των.

Τά δύο Μιχαήλια ύπήρχον τό σύνηΟες Οέατρον τών έμεανί.
σεων τοΰ αρχαγγέλου. Τδού τί άναεέρει ό εκκλησιαστικός συγγραφεύς Σωζομένης.
4
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' Ή περιφημότερα καί πλέον τών άλλων συχναζομένη έ/κ λ τσια ύπό τε έντοτ.ίων καί ξένων είναι ή έν τοΐς Έστίαις τεΟεμελιωμενη· καλείται ήδη Μ ιχαήλιον ονομάζεται οΰτω, διότι κοινως πιστεύεται οτι έκεΐ έπιφαίνεται ό α ρχάγγελος Μιχαήλ. Δύ*
ναμαι να μαρτυρήσω ενταύθα τάς ευεργεσίας ας έπεδαψίλευσε
μοι η μεσιτεία αύτοΰ, καί ή αλήθεια αύτη £εβαιωΟήσεται ύπό
τής πείρας πολλών προσώπων, άτινα, προσσυγόντα είς τόν Θεόν
έν ταις ασΟενείαις καί τή καχεξία αύτών, ήσΟάνΟησαν άνακού®ισιν.Θα παρεξεβαινον πολύ μακράν έάν λεπτομερώς ανέσεεοντάς
Θαυμάσιου ς ιάσεις άλλά δέν δύναμαι νά παρέλΟω ένσινή τήν του
Ακουιλινου, π ερ « o u p c u vcptycO, ρεΟ’ουκαΰ’έ κ ό ^ ν είμί έντοϊ;
61κα στ η ρ ι οις . Ά c η γ ή σομ α ι λοιπόν ό,τι είδον καί ό,τι παρ'αύτοΟ
έμαθα. Προσβληθείς ύπό σσοδροΰ πυρετοΰ, προελΟόντος ε'νεκα
πλεονασμού χολής, έλαβε φάρμακόν τι. Μόλις τό έλαβε καί εϋυς το εςημεσεν, ct δέ άγώνες οΰς κατέβαλλεν έν τώ έμέτω αύ
τοΰ τοιουτοτρόπως διέχυσαν τήν χολήν του, ώ ςε όλον τό δέομα
του έχρωματισΟη- έκτοτε δέν έτρωγε καί οί ιατροί άπηλπί,Οησαν οια την ίασιν του. 'Ημιθανής διέταξεν είς τούς ύπτοέτας
αυτοΰ να τόν μ εταφ έρ ουν είς τήν εκκλησίαν έπί τή έλπίδι' ή νά
ιαθή η ν αποΟανη, Οταν μετέβη έκεΐ, ό θεός έπε? άνη αύτώνυΧτος εντειλαμενος αύτω !ν« λάβη ποτόν έκ μέλινος, οίνου καί
πεπερεω,. ΙαΟη λοιπόν, ει καί οί ιατροί έΟεώρησαν τό πόμα ώ ;
λιαν θερμόν οι α^Οενειαν χολερικήν. Έ μ α θ α ότι ό ΙΙροβιανός,
«υλικός ιατρός, ιαΟη έν τω Μιχαηλίω δί’ εκτάκτου οπτασίας έκ
της ποοαλγιας αυτοΰ.Έγένετο λοιπόν χρις-ιανός καί έπεδοκίν,αε/ Ονα . α ο ο , μ α . α
^μετέρας θρησκείας, παράδοξον μόνον
ευρισχων οτι οι α,0:ωποι έσώ&ησαν ύπό τοΰ σταυσοΰ. " Ο - ή
αμφιβολία αυτή έτάρασσε τά πνεΰμα αύτοΰ, εΐ2εν όνεηον έν τώ
έποιφ επεφανη ·,τώ ο σταυρός τεθειμένος έπί τοΰ Ουσιασττοίςΰ
τής εκκλησίας- διεκηρύχΟη δ’ αύτω οτι ά ?* ής ημέρας ό - , υ : 0ς
καΟηγιασΟη υπο των παθών τοΰ Σωτήρος, ούδέ, γ ε φ ε τ α ι άνευ
αυτου, οια μεσιτείας των ά γ γ έ/ ων ή τών άνθρώπων, u -ε δια τό
κοινόν καλόν τής εκκλησίας, ιίτε διά τήν ιδιαιτέραν ώ.έλειαν
έκαστου πιστού. ΒΙή δυνηΟείς ι / άσηγήσωμαι πάντα τα έν

εκκλησία ταύτη γενόμενα θαύματα, περιωρίσθην μεταξύ άλλων
είς ταΰτα.»
Τό γ ε γ ο ν ό ς τό γενόμενον έν τοϊς Μιχαηλίοις τοΰ Βοσπορου
δέν είναι τό μόνον δ όφηγεΐται ή Ιστορία τής έποχής ταύτης.
Εύρίσκομεν έπίσης έν τι] λατρεία τών άγίων Κοσμά και Δαμιανοΰ παράδειγμα χριστιανικές μεταστροφές διά τών αύτών μέ
σων κα'ι τών αύτών δεισιδαιμονιών. Κατά τήν παράδοσιν, ό Κ ο
σμάς καί ό Δαμιανός έμαρτύρησαν έπί της βασιλείας τοΰ Διοκλητιανοΰ, έν Κιλικία. Ή πόλις αυτη υπήρξε περίφημος ένεκα
τής λατρείας τοΰ Άσκληπιοΰ. Έ τιμά το ύπό τά όνοματα: Σωτ ή ρ καί Ί α τρ ός. Ή έπώασις έτελεΐτο έν τώ θυσιαστηρίω αύΐώ . Της είς τούς αγίους Κοσμάν καί Δαμιανόν έκκλησιαστικής
τιμής διαδο θείσης έν Έ λλά δι, άγνωστον διά ποιαν αιτίαν, ως
τοΰτο συνέβη διά τόσους άλλους όμολογητάς, οί δύο μάρτυρες
Ισχ ον έκκλησίαν έν Βυζαντίω, έν τή συνοικία τών Βλαχερνών.
Μίαν νύκτα έπεφάνησαν έν όνείρω είς τόν αύτοκράτορα ’Ιουστι
νιανόν, προσβεβλημένον ύπό βαρείας άσθενείας, καί τόν έθεράπευσαν. Άναμιμνησκόμεθα ένταΰθα τάς Οαυμασίας έμφανίσεις
&ς έποίουν πιθανώς έν Κιλικία ό Κοσμάς καί ό Δαμιανός, έν τή
πρός τιμήν αύτών άνιδρυθείσϊ) έκκλησία αντί τοΰ άσκληπιείου
ν α ο ΰ .Ό ’Ιουστινιανός, εύγνωμονών είς τήν έπικουρίαν αύτών, Αν
τικατέστησε διά μεγαλοπρεπούς ναοΰ τό μικρόν παρεκκλήσιον τό
όποιον ό πατριάρχης Πρόκλος κατεσκεύασεν είς τό Ζ ε ΰ γ μ α ,
έπί Θεοδοσίου τοΰ Β'. Τής άγγελίας τής ίάσεως τοΰ αύτοκράτορος διαδοθείσης, ή πρός τούς δύο αγίους τιμή έκραταιώθη πλειότερον έπεκαλοΰντο αύτόν τοΰ λοιποΰ κατά τών ασθενειών, έν
όνόματι τών ά γ ί ω ν ’Α ν α ρ γ ύ ρ ω ν . "Ενεκα τής περιστάσεως
ταύτης έπιστεύθη φυσικώς οτι ό Κοσμάς καί ό Δαμιανός ήσαν
κάτοχοι ιατρικών γνώσεων, καί βραδύτερον, κατά τινας παραδό
σεις, έ^ρέθη ότι ζώντες έξήσκησαν τό έπά γγελμ α τοΰ ίατροΰ.
Μετ’ όλίγον ιατροί καί χειροΰργοι έτίμησαν αύτούς ώς πάτρωνάς των. Έ κ τ ο τ ε οί δυο μάρτυρες έπεφαίνοντο έν όνείρω « ς
τούς ασθενείς και έδήλουν αύτοΐς τά τής ίάσεώς των φάρμακα.
Ή άλυσις τών δεισιδαιμονιών τούτων, εύεργετικών ύπό τινας
έπόψεις, δέν δ ι ε ^ ά γ η λοιπόν· ταύταις συνεδέετο ή διά τών όνείρων εμπνευσις, γιγνομένη παρά τούς τάφους. Ό Ή σαιας έξήλεγχεν ήδη τούς Ιουδαίους κοιμωμένους ινα ίδωσιν όνειρα προ-

«ρητικά, έθιμον έξασκούμενον, κατά τόν Ηρόδοτον ύπό τών Να·
σαμώνων καί γιγνόμενον παρά τούς τάφους τοΰ Αμφιαραω, τοΰ
Ά μ φ ιλόνου, τοΰ Κ άλχαντος, οΰς έθεώρουν ώς μαντεία. Κ ατ
τινα έπιστολήν τοΰ αύτοκράτορος Ίουλιανοΰ, τό αυτο έθιμον
έπεκράτει χαί παρά τοΐς Αίγυπτίοις. Κατά τόν ήγεμονα αυτόν,
ο!’Αλεξανδρινοί έπορεύοντο ίνα κοιμηθωσιν έπι της κορυφής άν
τεστραμμένου όβελίσκου, όπως βλέπωσι προφητικά όνειρα.
Τά κατα τόν μεσαίωνα παρά τοΐς τάφοις και ταΐς λειψανο
θ ή κ ε ς γιγνόμενα έννεαήμερα τής αύτής φαίνονται καταγωγής.
Έκοιμώντο έν ταΐς έκκλησίαις ίν’άπολαύσωσιν ιδιαιτε ρας χαριτος
καί ίάσεως τών ασθενειών των.Είς τινας τόπους, τύποι ολως εθνι.
χοί διετηροΰντο κατά τόν ΙΖ' αιώνα καί προεκάλουν τα παραπονα θεολόγων τ ιν ώ ν .Ά λ λ ω ς τε καί ή Ε κκλησ ία δεν ίπε^ριψεν
άπολύτως τά όνειρα, θεωρούσα αύτά ώς τόν χαρακτήρα τής
θείας έμπνεύσεως. Χριστιανός τις έπίσχοπος έγραψε σύγγραμ
μα Π ε ρ ί τ ή ς δ ι ά τ ώ ν ό ν ε ί ρ ω ν έ μ π ν ε ύ σ ε ω ς , το οποίον
άπέστειλεν είς τήν περίφημον'Γπατιαν.

, , 2
,
Ίδιάζουσά τις τάξις ονείρων έλάμβανε κατα την έποχην ταυ·
την τής άγνοιας καί τών δεισιδαιμονιών τοΰ θαυμαστού τον χ α ρακτήοα. Είσί δ’ αί δραπέτιδες καί πάντοτε αιφνίδιοι εικόνες,
ένίοτε φρικαλέαι κκί τρομακτικαί, αίτινες παρουσια^ονται εις
τούς κεκλεισμένους ή ημίκλειστους όφθαλμούς ημών έν ώ 
ρα τοΰ ύπνου. Αί τοιαΰται φαντασιώδεις εικόνες έπηρεαζον μεγά λω ς τούς εύπιστους ή καί αύτούς τούς ημιμαθείς. Σύμπλεγμα
διαβόλων, πνευμάτων, αγγέλων έπαιζε κατά τήν έποχήν έκεινην
πολύ περίεργον πρόσωπον, οδ αί διάφοροι φάσεις έξιστορουνται
λεπτομερώς είς τά βιβλία τών άγιογράφων. ^
Ούτω τό άπλοΰν τών εικόνων τούτων φαινομενον, αίτινες εισΐν οίονεί ή ένσάρκωσις τών έν ώρα νυκτός συγκεχυμένων έντυπώσεών μας, υπήρξε τό θεμεθλον έφ’ ού ήρείσθη τό κατά τήν
έποχήν εκείνην ελεεινόν καί έτοιμό^ροπον οικοδόμημα τής δει
σιδαιμονίας, καταπεσόν άμ’ άνέτειλεν ή τών φώτων ήώς, άμα αι
τρεις τοΰ μεσαίωνος χίμαιραι: άλχημεία, μαγεία, άστρολογια,
μετεμορφώθησαν είς χημείαν, ιατρικήν, άστρονομίαν.
A lfred Maury.
(Παρά<ρρα®ι? Θ Ε Α ΙΤ Η Τ Ο Γ ·)
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΪΠ3ΡΒ0ΡΕΙ0ΪΣ ΧΩΡΑΣ.

Τ ί; φυσιοδίφης δέν ώνειροπόλησεν έπιστημονικήν εκδρομήν,
ήν φίλct τινές, οί μέν ζωολόγοι, οί δέ βοτανικοί ή γεωλόγοι,
μετά ιατρού καί ζωγράφου έπιχειροΰσιν, έπιβαίνοντες πλοίου έμπορικοΰ αν ευ πυροβολοστασίων καί πυροβόλων, κυβερνωμένου
ύπ’ αξιωματικών άνευ έπωμίδων, μάλιστα δ’άνευ επισήμων οδη
γ ιώ ν ; Τό ονειροπόλημα τοΰτο Οά έπραγματοποιεΐτο συνεχώς,
έάν άνορες έπιστήμονες μόνον ήρκουν πρός έκτέλεσιν αύτοΰ,
άλλ’ ελλείπει άνθρωπος ίκανώς μεγαλοφυής καί σοφός, όπως
διευΟύνη τήν περιήγησιν, ούχ ήττον δέ πλούσιος, όπως δυνηται
έπαρκεΐν πρός τάς άπαιτουμένας υπέρογκους δαπάνας.
Ό τοσούτω σπάνιος ουτος άνθρωπος εύρέθη· ό οιδάκτωρ Βέρνας, πολίτης τής έλευθέρας πόλεως Φραγκφόρτης, έπιΟυμών νά
έπισκεφΟή τάς ΰπερβορείους χώρας, κατώρΟωσε νά άπαρτίση
τά γμα ολόκληρον έκ ζωολόγων, γεωλόγων, παλαιοντολόγων,
και λοιπών σοφών έκ τών συντελεσάντων τά μάλιστα διά τών
έργασιΰν αύτών είς τήν πρόοδον τή ς επιστήμης. Έ ν βρίκιον,
’Ι ω α κ ε ί μ Έ ν ρ ϊ χ ο ς καλούμενον, εχον πλήρωμα έξ οκτώ άνδρών καί κυβερνώμενον ύπό τοΰ πλοιάρχου Στέρ, έναυλώΟη έν
‘Αμβούργω καί έ^ωδιάσθη δι’ όλου τοΰ άπαιτουμένου ύλικοΟ
πρός θαλασσοπλοΐαν εις τάς άρκτώας θαλάσσας. Τήν 2 9 μα'ίου
τοΰ 1861 τό πλοΐον ήρε τήν άγκυραν έν τώ λιμένι τοΰ 'Α μ 
βούργου, καί ρυμουλκούμενον ύπ’ άτμοπλοίου μβχρι Γλουεκστάδης κατέπλευσεν έκεΐΟεν βραδέως τόν Ά λ β ιν , καί διενυκτέρευσεν έν τω όρμίσ/.ω τής Ιίουξάβης, κειμένω παρ’ αύτάς τάς
έκβολάς τοΰ είρημένου ποταμοΰ εις τήν Βόρειον θάλασσαν.
Τήν έπιοΰσαν τό πλοΐον άναχΟέν διέκρινε μακρόίεν τήν άγγλικήν νήσον Έλγολάνδην. Οΰσης γαλήνης, έρριψαν τόν καθε
τήρα εις τήν θάλασσαν ή δ’ άμμος, ή ; έπληροΰτο ότε άνειλ-
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χυσθη, προήρχετο άναμφιλέκτως έκ τής νήσου Έ λγο λά νδ η ς. Ή
νήσος αΰτη, συνισταμενη έκ πρασίνου ψαμμολίθου χοί ί,τέρων
χρητιόοειδών στρωμάτων, περιφθείρεται διηνεχώς ύπό τής θα
λάσσης, διότι ή συνιστώσα αυτήν κοητίς γή δέν εμπεριέχει */άλικας, οιτίνες, συσσωρευόμενοι ύπό τήν άπορρώγα ακτήν, ήθελον άπαρτίσει ώς έπί τών άκτών τής Νορμανδίας χαί τής ’Α γ 
γλία ς πρόχωμα Οραΰον τά κύματα καί προασπιζόμενον τάς άραιοτερας γαίας κατά τής καταστρεπτικής ένεργείας^τών κυμά
των. ΟΟεν δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν σχεδόν τήν έποχήν, καθ’
ην η νήσος Έ λγολά νδη, άδιαλείπτως ύπό τής θαλάσσης καταξαινομένη, έξαφανισθήσεται όλοσχερώς άπό τής έπιφανείας τών
ύδάτων.
Τήν πρώτην ίουνίου 1861 οί περιηγηταί παρετήρησαν τήν
παραλίαν τής Νορβηγίας παρεμφερή πρός μακράν έλικοειδή
γ ρ α μ μ ή ν όντες ήδη είς τά ΰδατα τής Σ τα βα γγέρ ας, άπεφάσισαν
ν’άποβιβασθώσιν, όπως σχηματίσωσιν ιδέαν τινά περί τ ή ς αλιείας
τών μαινίδων (αριγγών), κυρίως ένταΰθα γινόμενης. Ή πολί
χνη Σταβαγγέρα κεΐται έν τώ μυχώ έλικομόρφου καί βαθέως
κολπίσκου. 'Ο κολπίσκος ουτος ένεφράττετο κατά τήν είσοδον
ύπό χθαμαλών, στρογγύλων καί άδένδρων νησιδίων, έξετείνετο
δ’ ώς λίμνη εις τά ένδότερα τής ξηράς, περιορίζομε νος ύπό
χιονοβάτων όρέων, ών οι κρυσταλλώνες έφαίνοντο διή κοντές
μέχρι τής θαλάσσης· άλλά τά όρη ταΰτα έστεροΰντο τών γρ α 
φικών σχημάτων τών Ά λ π ε ω ν ή τών Πυρηναίων, καθό άπολή*
γοντα εις αιχμάς, όβελούς, θόλους ύψουμένους γαύρως είς τόν
ουρανόν ά λ λ ’ όμοια πρός μάκρους σαρκοφάγους, διά λευκών
σαβάνων κεκαλυμμένους, έξετείνοντο οί ομοιόμορφοι ούτοι ό γ 
κοι έπί πολύ, ώς ή κατατομή άπεράντου όροπεδίου.
Μετ’ ού πολύ άλιεΐς, πολλών πλοιαρίων έπιβαίνοντες, έπλη.
σίαζον πρός τό πλοΐον, έρχόμενοι ν’ άνταλλάξωσιν ίχθΰς άντί
άρτου, ά λλ’ ούχί χρημάτων. Οί περιηγηταί άπεβιβάσθησαν, και
οί μέν ζωολόγοι ένησχολήθησαν εις τήν Θήραν καί τήν άλιείαν, ό
ζωγράφος άντέγραψε τοπογραφίας, οίδέγεω λόγοι άπέσπασανέκ
τών βράχων έκείνων τά πρώτα δείγματα τοΰ Νορβηγικού γρ α 
νίτου. Σπεύδοντες όμως νά φδάσωσιν εις Βεργένην οί περιηγη
ταί έμειναν δύο μόνον ημέρας έν Σταβαγγέρα. 'II Βεργένη είναι
ή έμπορικωτάτη πόλις τής Νορβηγίας, κατοικοΰσι δ’ αυτήν

2 5 ,0 0 0 άνθρωποι, έναβχολούμενοι κατά τό μάλλον καί ήττον
είς τήν αλιείαν καί τήν έμπορίαν τών ιχθύων. Ή Βεργένη είναι
έμπορικ/j άποικια τοΰ Αμβούργου, ως ουσα τό κέντρον τών α 
λιειών^ τής βορείου καί τής νοτίου Νορβηγίας· δύο είδη ιχθύων,
ή μαινίς καί ό άντακαϊος, ένασχολοΰσιν άποκλειστικώς όλόχληρον στολο ι αλιευτικών πλοίων, άπό τής νοτίου άκρας τής
Νορβηγίας μέχρι τοΰ βορείου ακρωτηρίου κλιμακηδόν τεταγμένων. Α! μαινίδες, κατά τάς δοξασίας αύτών τών άλιέων,
ένοιαι .ών ,,αι εις τά βάθη τών πολικών θαλασσών, όπόθεν μεταναστευουσι καΟ ωρισμένας έποχάς. 'II σωρεία αύτών, παραπλέουσα κατά πρώτον τήν Γροιλανδίαν, διαιρείται παραλλήλως τής Ισλανοίας εις όύο ταγματα, έξ ών τό μέν, προ^ωροΰν
πρός δυσμάς, διαχεΐται καθ’ άπάσας τάς παραλίας τής βορείου
Αμερικής, τής Σκωτίας, Α γ γλ ία ς, ’Ιρλανδίας καί τής ευρω
παϊκής ηπείρου· τό δ' έτερον, διευθυνόμενον ευθύ πρός τό βό
ρειο >ακρω .ηριον, καταπλεΐ καθ όλον τό μήκος τών άκτών τής
Νορβηγίας, όπως είσέλθζ) έπειτα διά τοΰ Κατεγάτου είς τήν
Βαλ τικην Οα?^ασσαν. Αποτελεσθεντος δέ τοΰ έργου τής παρα
γω γή ς, α.ι μαινιοες επανακαμπτουσιν εις τόν Παγωμένον Ω κεα
νόν, αφοΰ άποόεκατισθώσιν ύπό τών άλιέων πάντων τών έθνών,
οίτινες άναμένουσι τήν διάβασιν αύτών. Ταΰτα μέν ό μΰθος*
κα ιά δε τήν ά?»ηθή ιστορίαν, αι μαινίδες δέν διαμένουσιν είς τάς
πολικάς θαλάσσας, άλλά διατρίβουσιν είς τά βάθη τών θαλασ
σών, τών περιοριζομένων ύπό τών παραλίων ενθα οχεύονται.
‘Αλιεύονται δέ καθ’ όλον τό έτος δι5 ορμιών, οίον είς τόν κολ
πίσκον Μόλοον. Εικοσακισχίλιοι άνδρες, έπιβαίνοντες τετρακισχιλίων πλοίων, ένασχολοΰνται εις τήν αλιείαν αύτών. Οι ίχθΰς ό;ε μεν πλεουσιν ουτω πλησίον τής έπιφανείας καί άποτελοΰσι τοσούτω συμπεπυκνωμένας άγέλας, ώστε ή θάλασσα κατά
μέγα μέρος φαίνεται στίλβουσα έκ τής άντανακλάσεως τών λε
πίδων αύτώ ν ότέ δέ διατελοΰσιν είς ικανόν βάθος, ά λ λ ’ οί άλιεΐς
βλέπουσιν έλαιώδη τινά ουσίαν έπί τής έπιφανείας έπιπολάζουσαν, αυτή δ έστίν ή χολή χιλιάδων ίχθύων, κατασπαραττομένων ύπό κητών άδδηφάγων προσθετέον δ’ είς ταΰτα καί τούς
δελφΐνας καί τάς φώκας, αΐτινες δεινήν θραΰσιν προξενοΰσιν είς
αύτά. Α λλ’ ό τρομερώτερος αύτών έχθρός είναι ή φάλαινα, ης
τήν έμφάνισιν άσμενοι άσπάζονται ο“ί άλιεΐς, διότι, άπωθοΰσα

τας άγελας των μαινίδων έντός τών κολπίσκων, κωλύει τήν έ
ξοδον αυτών, αχρις οδ συλληφθή ή καταβρωθή καί ή τελευταία.
Εις Βεργένην, ως πανταχοΰ τής Νορβηγίας, ύττεδέχθησαν φι.
λοφρονεστατα τούς περιηγητάς- άλλ* ένεκα τής βραχύτητος
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πισχος Μολδος αναμιμνησκει ύπό πολλάς έπόψεις τάς Υραφ,.
χας θεας τής λίμνης τών Τεσσάρων Τοπαρχιών.
?
Πρό ήμών ύψοΰτο έπί χθαμαλής χερσονήσου σύμπλεγμα λ ό 
φων χλοερών άποκρυπτόντων ήμίν τήν θέαν τών όοέων ών ύπερεκειτο ή τοΰ γ,γαντώδους 'Ρομδαλσόρνου κορυφή. Πρός άνατολας ο όφθαλμος εισέδυεν έντός γαλήνιου κολπίσκου· έν τώ
μυχφ
αυτοΰ τα όρη προσεγγίζοντα έσχημάτιζον κλεισώρεια^
δια^εομένην υπό ελικοειδοΰς ποταμίου πηγάζοντος έκ της βάσεως τών κρυσταλλώνων.
. ,sE(I^
a fAev ^ άποβιβασθώμεν, Ϊνα περιέλθωμεν έτέραν κοι
λάδά, έ*ής πηγάζει ^ π ο τα μ ό ς ‘Ρομσδάλος. Πανταχόθεν ύψοΰνται ορη^ σχιστόλιθων, ών τά σχεδόν κάθετα στρώαατα είς αίνμας και πυραμίδας άπολήγουσιν, άναμιμνήσκοντά είς ή μ α ς τ ά
οξυκόρυφα σχήματα τοΰ Χαμενιξίου καί τής άλύσου τοΰ Βολαισιου. Αφικνουμεθα είς τήν μεγάλην οδόν τήν διερχομένην έπί
γήλοφων^ διαχωρισμένων ύπό χαραδρών γαιανθρακωδών. Ό
ποταμός Ρομσδάλοςμόλις fia ύπό τής πλημμυρίδος άναστελλομενος, λαροι δε και κόρακες καί παρόχθια πτηνά τάς ψαμμώ
δεις αυτου οχθας ζωογονοΰσιν. Ή έτέρα όχθη τοΰ ποταμοΰ
σχηματίζει το οριον λείας έπιφανείας έκτεινομένης ή : έμα
Χ ως μέχρι τής βασεως των άντερεισμάτων τής κοιλάδος. Τό
σχήμα των λόφων έπέσυρε τήν προσοχήν ήμών άναμιμνησκον
εις ημας τα στρογγυλά έκεΐνα σχήματα, τούς βράχους εκείνους
τους ήκρωτηριασμένους διά τής έπηρείας τώ ■4 : / β ίων Χου, τα λ.
λωνων, απερ τις βλέπει κατά παν βημα έν 'Ελβετία. ΠοοευΟέντεςπα ρ α την κοίτην ^υακίου τινός άνευρίσκομε, ότι τό στρώαα
τής αργιλλου επικαλύπτει άμέσως τάς ανισότητας τοΰ βράχου

είς τάς πτυχά ς κυρίως συσσωρευόμενον. Παρά τόν ποταμόν ό
βράχος εκτείνεται ύπεραιωρούμενος καί σχηματίζει σπήλαιον
δροσερόν, ό'που καταφεύγουσι τά ποίμνια, ώς είς άσυλον,
κατά τήν θερμότητα τής ημέρας. Οι άπηωρημένοι κλάδοι τών
σημύδων καί κλήθρων έπιστεφόντων τόν βράχον, αι σκολιαί ρίζαι αί διερχόμεναι έκ τών ρωγμών, οί πράσινοι λειχήνες καί τά
βρύα, κοσμήματα του βράχου, ώς τό γένειον είς τόν πώγωνα
τοΰ γέροντος, τό βαθύσκιον τοΰ σπηλαίου, έν ώ ό ποταμός καί
τά όρη λάμπουσι διά τών ηλιακών άκτίνων, πάντα ταΰτα έξαίρουσι τόν καλλιτεχνικόν ημών θαυμασμόν, έκαστος δ’άποφασίζει
νά έπανέλθη τήν έπαύριον εχων τάς όθόνας καί τούς χρωστή
ρας αύτοΰ.
Έ ν Νορβηγία άνεγνωρίσαμεν κατά πρώτον τά άναμφήριστα
ίχνη τής αρχαίας έπεκτάσεως τών κρυσταλλώνων, τά τοσοΰτον
πρόδηλα εις τάς Ά λ π ε ι ς , τά Πυρηναία καί τά Ούόσγια.
Τινές έκ τών φυσιοδιφών έξέθετον έναμίλλως είς τούς φίλους
των τήν θεωρίαν τής άρχαίας έπεκτάσεως τών κρυσταλλώνων.
Τήν δ5έπιοΰσαν παρετήρησαν άλλοίόν τι φαινόμενον, έπίσης πε
ρίεργον. Έ π ί τής έπιφανείας δηλαδή τοΰ κολπίσκου τό ΰδωρ ήν
γλυκύτατον, ένώ είς ενός καί ήμίσεως μέτρου περίπου βάθος ήν
άλμυρόν.Τό γλυκύ ύδωρ, καθά έλαφρότερον, καταρρέον άπό τοϋ
ποταμοΰ διατελεΐ έπί τής έπιφανείας τοΰ άλμυροΰ, ώς τό έλαιον
έπιπολάζει έπί τοΰ ϋδατος. Τούτου ένεκα ό καθετήρ άνέσυρεν
άπό τοΰ πυθμένος έχίνους, όστρακόδερμα καί θαλασσίους ίχθΰς/Γούναντίον δέ τά φυκία καί άλλα παρόχθια θαλάσσια φυτά
άθλίως έβλάστανον· διότι τό γλυκύ ύδωρ μή ύποβοηθοΰν τήν
αΰξησιν ταύτην άντικαθίστησι κατά τό θέρος τό άλμυρόν ύδωρ·
τοΰτο δέ πάλιν υπερισχύει τόν χειμώνα, ότε τά ρυάκια καί πο
τάμια τά έκ τής τήξεως τών χιόνων σχηματιζόμενα πήγνυνται,
οί δέ άνεμοι άνακυκώντες τά γαλήνια ύδατα τοΰ κολπίσκου άναμιγνύουσι τό άλμυρόν ΰδωρ τοϋ πυθμένος μετά τοΰ γλυκέος ΰοατος τής έπιφανείας.
Ό π ω ς λάβωσιν ιδέαν τινά τών υψηλών όροπεδίων τής Νορ
βηγίας οί περιηγηταί άπεφάσισαν νά διέλθωσι τό όρος Δόβρον
καί ούτω νά φθάσωσιν είς Δρονθείμην, τό δέ βρίκιον έμελλε νά
έλθη διά θαλάσσης πρός συνάντησίν των. Μετά μακράς δια
πραγματεύσεις έμπορός τις έκ Νάης έμίσθωσεν είς αύτούς τέα-

σαρα αμάξι α, άτινα έλκόμενα ύπό ταχυδρομικών ίππων έμελλον
νά μεταβιβάσωσιν αύτούς διά τοΰ όρους. Δέν Οέλομεν παρακο
λουθήσει αύτούς άπό στάθμου είς σταθμόν μέχρι τοΰ τής Ζερκίνόης, κειμένης παρά τούς πρόποδας τοΰ Σνεέχατένου. Τά όρη
τής χώρας ταύτης ουδόλως όμοιάζουσι πρός τάς Ά λ π ε ι ς ή τά
Πυρηναία. Αλλά σχηματίζουσι μονότονον όροπέδιον άνώμα·
λον, πλήρες ελών καί λιμνών, 1 0 0 0 έως 1 5 0 0 μέτρα ύπέρ τήν
έπιφάνειαν τής θαλάσσης ύψούμενον. Κορυφαί τινες, έν αίς συγκαταριθμείται καί τό Σνεεχάτενον, ύπέρκεινται τούτου τοΰ όρο
πεδίου.
Ή τοποθεσία είναι μεγαλοπρεπής, άλλά μελαγχολικωτάτη.
Έ π ί τοΰ πρώτου έπιπέδου αί οίκίαι έξ ών άπαρτίζεται ό ταχυ
δρομικός σταθμός τής Ζερκίνδης, κείμεναι έπί τοΰ πρανούς τοΰ
καταλήγοντος είς κοιλάοα γαιανθρακώδη· προσωτέρω αι σειραί
τών λόφων, τάς οποίας ειχομεν διαβή τήν πρωίαν. Πέραν έκτείνονται παραλλήλως, ως μακραι λευκόφαιοι γραμμβί, αί κυματώσεις τοΰ όροπεδίου,ήρέμα ύψούμεναι μέχρι τών προπόδων τοΰ
Σνεεχατένου· ή έντός τών πτυχών τοΰ όροπεδίου φαινομένη
χλόη άντικαθίσταται όλίγον κατ’ όλίγον ύπό σωρών χιόνος, έπί
μάλλον καί μάλλον μεγεθυνομένων έπί τοΰ όρίζοντος τέλος,
αί χιονοστιβείς κορυφαί τοΰ Σνεεχατένου καί τοΰ Σκρεαχοέγγου. Καί ή μέν αποψις αύτών στερείται μεγαλοπρεπείας, διότι
ή βάσις τοΰ όρους συγχέεται μετά τοΰ όροπεδίου, τό δέ τής κο
ρυφής εύθύγραμμον είναι λίαν ομοιόμορφον άλλά τό σύνολον
είναι άξιοσημείωτον. Τό Σνεεχάτενον έχει σχήμα οίονεί άπεράντου άμφιθεάτρου, ιπποδρόμου, η κρατήρος άνατετραμμένου.
Ό π υ θ μ ή ν τοΰ κρατήρος γέμει χιόνος, έκ δέ τώ ν έπί τής αίγληέσσης έπιφανείας έκτεινομένων σκιών άποδεικνύεται τό κάθε
τον τών πλευρών ή έξωθεν κλίσις δέν είναι άπότομος, καθόλου
δε τό Σνεεχάτενον παρεμφερές έστι πρός κοΐλον κώνον.
Άναπαυθείσα μίαν ημέραν ή συνοδία ώδευσε πά λιν τήν έπιοΰ
σαν καί έφθασε μετά δύο ημέρας είς Δρονθείμην, πρώην ποωτεύουσαν τής Νορβηγίας. Δέν θέλομεν ένδιατρίψει ένταΰθα, διότι
ή ώραία αυτη πόλις περιεγράφη συνεχώς· οθεν παρακολόυθοΰμεν τήν έκδρομήν είς τό βόρειον μέρος τής Νορβηγίας, το γν ω 
στόν ύπό τό ονομα Λαπονία, καί όπερ οί κάτοικοι καλοΰσι Φινμάρκ* τό πλοιον είχε προσέλθει είς τόν τόπον τής συνεντεύξεως.

Άφοΰ έξήλθε τοϋ κολπίσκου τής Δρονθείμης, περιέπλευσε τό
ά ρ/ιπέλα γος τών Λοφοδών, διάσημον διά τάς αλιείας τών άν·
τακαίων. Έ κεΐ έτεμε τόν Πολικόν κύκλον, οί δε περιηγηταί
παρετήρησαν τό πρώτον τόν ήλιον τήν 5 ίουλίου κατά τό με
σονύκτιον στιγμή πανηγυρική διά τούς περιηγητάς, ών ή φαν
τασία πρό πολλοϋ ύπέθαλπε τό όνειρον περιηγήσεως είς τάς
άρκτώας χώρας ! Τήν έννάτην έσπερινήν ώραν τό άστρον τής ήμέρας ήν τοσοΰτον έγγ ύ ς τοΰ όρίζοντος, ώστε είς τά μέσα γεω 
γραφικά πλάτη ήμών ήθελε δύσει μετά ήμίσειαν ώ ρα ν ά λ λ ’
άντί τοϋ καταδΰσαι εί; τόν Ωκεανόν, έφάνη διολισθαΐνον έπί
τής έπιφανείας, ήν προσψαύει τό μεσονύκτιον ό δίσκος αύτοΰ
καί άρχεται κατά μικρόν άνυψούμενος, καθόσον ό ώροδείκτης
δεικνύει τάς πρωϊνάς ώρας. Ό τ ε ό ήλιος κλίνει πρός τόν ορί
ζοντα, ό ουρανός, δταν μάλιστα ή συννεφής, βάπτεται διά λ α μ 
πρότατων καί ποικιλοτάτων χροιών· ή δέ βραδύτης τής έν τω
ούρανω κινήσεως τοΰ άστρου τούτου επιτρέπει είς τόν ζω γρά
φον νά ένσαρκώσ7) έπί τής δθο'νης τά τοΰ φωτός θέλγητρα, τά
τοσοΰτον ευκόλως άπολλύμενα εί; τά μέσα πλάτη ήμών. Μετά
τινας ημέρας, κατά τόν διάπλουν τοΰ άρχιπελάγους τών Λοφοδών, γαληνιώσης τής θαλάσσης, θόρυβός τις παρεμφερής πρός
ραγδαιοτάτην βροχήν κατέπληξε τούς περιηγητάς ή μ ώ ν είς άπόστασίν τινά άπό τοΰ πλοίου ή θάλασσα εφρισσε· πλησιάσαντες δέ διέκριναν άναβρασμόν τινα, έν μέσω τοΰ όποιου σημεία
τινα έκινοΰντο άλλα μέν λευκά ώ ; άργυρος, καί ά λ λ α μέλανα·
στιλπνή τις βολή άνέθρωσκεν Ιστιν δτε άπό τής έπιφανείας, έπαναπίπτουσα δ’ άνετίνασσε τό περί αύτήν ύδωρ· ήν άγέλη άντακαίων πρασίνων, ο'ίτινες επαιζον έ π ί τή ; έπιφανείας τοΰ ύδατος,
καί έπάλαιον πρός τούς λάρους τούς έφορμώντας κατ αύτών
άπό τοΰ ύψους τοΰ άέρος. Αΐ άγέλαι αύται συνοδεύονται πάντοται ύπό κητών, οίον δελφίνων καί φαλαινών. Μία έξ αύτών
π α ρ έ σ χ ε ν είς τό π λ ή ρ ω μ α περίεργον θέαμα. Ήκούοντο κρότοι
άπό καιοοΟ εί; καιρόν όμοιοι πρός πυροβολισμούς. Τό πλοΐον
προσεγγίζει είς τόν θόρυβον καί παρατηρεί κολοσσιαίαν φάλαι
ναν π ο ιο ύ σ α ν άγώνας γυμναστικής. Κατά πέντε περίπου λεπτά
τό ούραΐον α ύ τ ή ; πτερύγιον, έχον πλάτος 10 έως 12 μέτρων,
κατά τόν υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ν τοΰ πλοιάρχου, έξήρχετο ήρέμα τοΰ ΰδατος, τ α λ α ν τ ε υ ό μ ε ν ο ν δέ δεξιά καί άριστερα πρός έπίτασιν τής

όρμής αύτοΰ έπληττεν ουτω σφοδρώς τήν έπκράνειαν τής θα
λάσσης, ώστε άνεπήδα μετέωρον, μεταπίπτον δέ παρήγεν ομο
κέντρους καί κυκλικούς κυματισμούς, διήκοντας πό^ρω έπί τής
θαλάσσης· μόλις έξηφανίζετο ή ούρά καί άνεφαίνετο ή κεφαλή
εις άπόξασίν τινα έκσφενδονίζουσα κρουνόν ύδατος, ομοιον πρός
τόν τών δεξαμενών τών δημοσίων ήμών κ ή π ω ν ταύτά έπανελαμβάνοντο μετά στιγμών τινων ήρεμίαν ήτον αρά γε τοΰτο
μάχη ή παιδιά; ή τελευταία ύπόθεσις έχεται πλειονος πιθανοτητος· ή γαλήνη έκώλυσεν ημάς τοΰ νά πλησιάσωμεν, όπως έπιβεβαιωθώμεν περί αύτοΰ. Αί μάχαι έν τούτοις είσί συχναί, Νορ
βηγός δέ τις φυσιοδίφης ηύτύχησε νά παρασταθ?) είς τήν πάλην
δύο ξιφιών πρός φάλαιναν, ήτις κατατρυπηθεΐσα έπί τέλους έξέπνευσεν.
*0 πρώτος λιμήν όπου προσωρμίσθη τό πλοΐον, διαπλεΰσαν
τό άρχιπέλαγος τών Λοφοδών, έστίν ό τής Τρομσόης. Ή πόλις
κεΐται έπί νήσου παρά τήν παραλίαν καί είναι τό κέντρον μεγά
λης έμπορίας ιχθύων. "Ηδη ό διάσημος γεω λόγος Βούχ, έπισκεφθείς τήν Νορβηγίαν κατά τάς άρχάς τής ένεστώσης εκατονταετηρίδος, παρετήρησε μετ’έκπλήξεως ότι ή πόλις ε’ν&ι έκτι
σμένη έπί όχθης άμμου άναδυσάσης, διότι όλα τά 6azpy.?chpμα, τά διατελοΰντα ένταΰθα ξηρά, άνευρίσχονται έν τή θαλάσ
ση ζώντα· πρός δέ ή παραλία παρίστησι δύο γραμμάς όριζοντίους ύπερτεθειμένας, έξ ών ένδείχνυται ή τής παραλίας εξαρσις. Αί γραμμαί τών άρκτικωτάτων κολπίσκων τής Νορβηγίας
κατεμετρήθησαν είς 2 0 περίπου λεύγας ύπό τοΰ Αύγούς·ου Βραβαίου, τοΰ όποιου τήν πρόσφατον τελευτήν θρηνεί ή έπιστήμη.
Πάντα ταϋτα άποδεικνύουσιν ότι ή παραλία τής Νορβηγίας, ώς
ή τής Σουηδίας, έξαίρεται βραδέως, ά λ λ ’ άνίσως, ύπέρ τήν επι
φάνειαν τής θαλάσσης. Ή εξαρσις αύξάνει καθ’ όσον προχωροΰμεν εις τά ένδότερα· οΰτω παρά τήν ‘Αμμερφέστην, άρκτιχώ*
τατον χωρίον τής Λαπονίας, αί γραμμαί αδται, είς σχήμα άνδήρων, ύψοϋνται ή μέν κατωτέρα έως 14μ. 1, ή δ’άνωτέρα έως
28μ. 6 , ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Παρά τήν Βοσσεκόπην, είς τόν μυχόν τοΰ κολπίσκου Καά, τά αύτά άνδηρα ύψοΰνται είς 27 μ. 7 , καί 6 7 μ . 4 , ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσαης·
ά λλ’ έντός τοϋ περιωρισμένου διαστήματος όπου δύνατάι νά
φθάση 6 όφθαλμός, αυται αί γραμμαί φαίνονται παντάπασιν όρι-

ζοντειοι. Είς έκθεσίν τινα άναγνωσθεΐσαν ένώπιον τής ’Ακαδη
μίας τών επιστημών τήν 31 όκτωβρίου 1 8 4 2 ο Κ. Ή λ ία ς ΔεΒομόνδ ειχεν άναδείξει όλην τήν σπουδαιότητα τών παρατηρή
σεων του Βραβαίου περί τής γηίνης φυσικής και τής γεωλογίας.
Ο Κ. Ούόγτιος βλέπει έκεΐ τήν άπόδειξιν βραδείας άλλά διαρ
κούς έξογκώσεως τών βράχων οΐτινες άπαρτίζουσι τόν σκελετόν
τής Σκανδιναυικής χερσονήσου. Τωόντι έάν ή εξαρσις τής πα
ραλίας ήν αποτέλεσμα δυνάμεως ενεργούσες κάτωθεν πρός τά
ανω υπο τόν γήϊνον φλοιόν, αί γραμμαί αί τό πάλαι ισόπεδοι
τήΟαλάσσ/) έπρεπε νά διατελώσι παράλληλοι πρός άλλήλας,
καί έκτελουμένης προσέτι τής ταλαντώσεως, ήτις προέρχεται
ύπό μείζονος έντάσεως τής δυνάμεως έν τοΐς σπλάγχνοις τής
Τής* Ά λ λ ά τοΰτο δέν έχει ούτως- αί γραμμαί διΐστανται, δίκην
άκτίνων ριπιδίου, συναντηθεισών έν θαλάσση είς άπόστασίν τινα
άπό τής παραλίας. Ό Κ. Ούόγτιος λοιπόν παραδέχεται έξόγκωσιν βραδεΐαν καί διαρκή τής μάζης ένεκα τής διηθήσεως τών
ύδάτων εις τά άνώτερα μέρη· αυται αί διηθήσεις φέρουσιν είς τά
ένδότερα ούσίας διαλελυμένας, αϊτινες επενεργούσαι έπί τών
στερεών ύλών προξενοΰσι νέας κρυσταλλώσεις· διά τής χρυς-αλλώσεως επαυξάνει ό όγκος καί επομένως έξογκοΰται ή μάζα άπασα. Ό Κ. Ούόγτιος, θεωρών όλους τους γρανίτας λίθους τής
Νορβηγίας ώς άποτέλεσμα του μετασχηματισμού τών έκ καθιζήσεως λίθων είς κρυσταλλώδεις, άνευρίσκει είς αύτόν τούτον
τόν μετασχηματισμόν τό αίτιον τής έξάρσεως τής Σκανδιναυϊκής παραλίας. Δέν θέλομεν τόν άκολουθήσει είς τήν άνάπτυξιν τών ιδεών του· διότι χρτίζουσιν αυται, όπως γένωνται κατα
ληπτοί, ειδικών γεω λογίας γνώσεων· άλλά συνιστώμεν αύτάς
είς τήν προσοχήν τών γεωλόγων, οΐτινες έμελέτησαν τό σπουδαΐον ζήτημα τής έξάρσεως καί τής μεταμορφώσεως τών λίθων.
Έ ν Τρομσόη εϊδον τό πρώτον οί περιηγηταί Λάπωνας νομά
δας. Τινές έξ αύτών κατοικοϋσι τό θέρος τόν τόπον τούτον, κύ
κλω δέ βόσκουσιν αί άγέλαι αύτών· ά λλ’ ή χειροήθεια τούτων
τών ζώων ούδέποτε άποβαίνει έντελής, διότι περιπλανώνται
κατά τό δοκοΰν άκολουθοΟσαι τυφλώς τόν όδηγοΰντα αύτά άρχηγόν. Ό Λάπων έπαγρυπνεΐ χαί έπιτηρεϊ αύτά διά χυνών έπί
τούτω έξησκημένων, ουσπερ άγοράζουσι πολλάκις άντί 2 5 0
φράγκων.

Ή πορεία άγέλης ρέννων παρέχει περιεργότατον θέαμα. Φαντάσθητε ζώα ισομεγέθη πρός έλάφους, έχοντα τήν κεφαλήν περικεκοσμημένην διά μεγαλοπρεπεστάτων κ ε ρ ά τ ω ν , συμπυκνούμενα
έπί τών βημάτων τοΰ όδηγοΰντος αύτά άρχηγοΰ· κρότος όμοιος
πρός τόν τής χα λάζη ς, όστις πλήττει τάς ύέλους τών παραθύ
ρων, ή μάλλον χιλιάδων ηλεκτρικών σπινθήρων, προξενούμενος
έχ τής κινήσεως τών αρμών αύτών συνοδεύει τήν πορείαν των.
Δειμαλέα καί σφεδανά, δεν έπιτρέπουσι νά πλησιάση αύτά άλλος
ή οί κύριοι αύτών, οΐτινες άναγκάζονται νά μεταχειρίζωνται
βρόχον τινά, όπως τά συλλάβωσιν.'Όταν περιτυλιχθή ό βρόχος
περί τά χέρατα, ρίπτεται τό ζώον κατά γή ς, τότε δέ διαμένει
άχίνητον καί άμέλγεται. ’Ατίθασσος καί δειλός ό (5έννος είναι
όποζύγιον άκατάλληλον, διότι τί) προτροπή τοΰ όδηγοΰ κινεί
ται όρμητικώς, μή υπείκων πάντοτε είς τήν διευθύνουσαν αύτόν
χεΐρα. Έ τ υ χ ε ν’ άνατραπή τό μικρόν έλκηθρον, όπερ σύρει ό
πισθεν του; τό ζώον έξακολουθεΐ ούχ ήττον τόν δρόμον του, ή
έπιστρέφον κερατίζει τόν όδηγόν του, έάν ουτος έναντιοΰται π ά 
ρα πολύ. "Οθβν άν καί ή ταχύτης αύτοΰ ήναι μεγάλη, διότι
διατρέχει έως 1 2 0 χιλιόμετρα τήν ήμέραν, ό ρέννος είναι σχε
δόν άχρηστος· όσοι δέ περιηγηταί έξετέλεσαν δι’ έλκηθρου έκδρομάς είς Λαπονίαν κατά τόν χειμώνα όμιλοΰσι περί αύτοΰ
τοΰ είδους τής όδοπτορίας, ώς έπιπονωτάτου καί έπικινδυνωδεστάτου. Ή πραγματική άξία τών ρέννων είναι ή σάρξ αύτών,
άτε ύγιεινοτάτη καί έζαίρετος. Αί οίχογένειαι τών Λαπώνων
ζώσι διά τών άγ*λών αύτών, αίτινες τοΐς παρέχουσιν ένδυμασίαν συνάμα καί τροφήν· τά δέ χέρατα χαί τό δέρμα αγοράζον
ται ύπό Νορβηγών έμπορων.
’Αφικόμενοι είς τήν άκραν τής κοιλάδος ήρξάμεθα ν’ άναρριχώμεθα έπί πρανοΰς δυσβάτου. Αί σημύδαι καθίσταντο σπανιώτεραι* έφθάσαμεν δ’ έπί τέλους είς ζώνην ένθα όλαι ήσαν ξηραί,
καίτοι όρθιαι. Μία δ’έξ αύτών έφ*ρεν υπερμεγέθη μύκητα· έθεώρησα τό σημεΐον τοΰτο ώς όριον, ύπέρ τό όποιον ή χοινή σημύ
δα δέν δύναται νά διαμένη διαρκώς. Εύρισκόμεθα 365 μέτρα
ύπέρ τήν θάλασσαν. Μόλις ύπερβάντες τήν χώραν τής λευκής
σημύδης άπηντήσαμεν τήν τής συγγενοΰς αύτής χαμαισημυδης
καί τής καχεκτικής άρχεύθου τών όρέων έπί ύψους 555 μέτρων
εύρομεν μεγάλους όγκους χιόνος· ά λλ’ άπέλειπον μεταξύ αύτών

νήσους, ων τό έδαφος έχαλύπτετο ύπό τάπητος ποώδους χαί
ευανθοΰς. Μετ ου πολυ δ’ άφικόμεθα είς ζώνην βράχων πεφυρμένως έπισεσωρευμένων, έπί δ’ αύτών πολυάριθμοι λειχήνες
έβλάστανον. Είς ύψος 7 8 0 μέτρων ύπερέβημεν τό οριον τής
άρκευθου· ή ανδρομέδα καί ή αμφιβληστροειδής ιτέα είσέτι έβλά
στανον· έν τέλει 6 έπι υψους 8 4 5 μέτρων ευρομεν τό έσχατον
δριον τής χαμαισημύδης καί τής άμφιβλης·ροειδοΰς ιτέας. Ά π ό
τοΟ σημείου τουτου δεν έγκατελίπομεν τοΰ λοιποΰ τήν χιόνα·
περικυκλούμενοι ύπό πυκνών νεφών, άπερ μόλις έπέτρεπον είς
ήμας νά βλέπωμεν όλιγον πρό ήμών, άνεβαίνομεν τυχαίως σχε
δόν, όπως φθάσωμεν εις άόρατον κορυφήν. ’Ενίοτε εύρισκομεθα
αίφνης έπι τοΰ χείλους κρυσταλλώνός τίνος, ου ή βάσις έξηφανιζετο έντός τών νεφών χαί έφαίνετο ώς καταδυομένη είς τό κε
νόν· τότε δ έξετρεπόμεθα τής διευθύνσεως ήμών, όπως λάβωμεν
άλλην τινα, ην αυθις ήναγκαζόμεθα νά καταλίπωμεν. Ό όδηγός
ά|Μ)χ*νών, <*>ς ημείς, μικρόν όπισθεν ήμών σιγηλώς έβάδιζεν·
6 χύων, όστις έκουσιως συνώδευεν ήμας μετά κεφαλής κεκλιμέμενης και κρεμαμενης γλωσσης, έφαίνετο ώς μεταμελούμενος
πικρώς διότι παρηκολούθησε περιηγητάς τοσοΰτον έπιχειρηματίας. Πολλάχις έσχέφθημεν νά παραιτηθώμεν τής άναβάσεως
τ$ς κορυφής, ήτις έφαίνετο άνυψουμένη καθόσον έπλησιάζομεν
αυτήν. Α λλ εις τους όρεσιβατας ή κορυφή είναι έχθρός νικώμενος μόνον άφοΰ ποδοπατηθή κατά κεφαλής. Διό άνε^ρΐχώμεθα θα^ρούντως τά νέα χιονοστιβή πρανή τά πρό ήμών έκτυλισσόμενα, καίπερ περικυκλούμενοι ύπό νεφών έπί μάλλον καί μά λ
λον συμπυκνουμένων· έπί τέλους ήκούσαμεν τής φωνής ενός τών
συναδέλφων, καλοΰντος ήμας μετά μεγάλη ς φαιδρότητος. Εύρίσκετο δ’ ουτος παρά τινα πυραμίδα λίθων γυμνών έπί στενής άχρωρείας· αυτη ήν ή κορυφή τοΰ Τρομδαλστίνδου. Άναρτήσας
τό βαρόμετρον έπί τής ποιμαντορικής ράβδου μου ειδον ότι ή
οτήλη τοΰ υδραργύρου είχε μήκος μόνον 6 5 2 χιλιοστομέτρων.
Τό θεομόμετρον έδείκνυεν ενα βαθμόν ύπό τό μηδενιχόν. Ή μ ε θα είς 1 2 3 4 μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης· έκαθίσαμεν δ’ έπί τών πετρών στερούμενοι τοΰ έξαισίου θεάματος, όπερ
θά παρεΐχον είς ήμάς τά ορη καί ή θάλασσα, άν ό ούρανός ήν
αίθριος. Ο κύων κατεχλίθη πρό τών ποδών ήμών, έγευματίσαμεν δέ με όρεξιν άγνωστον είς τάς χατωτέρας χώρας. Φιάλη

γαλλικοΰ οίνου έκενώθη είς ύγείαν όλων τών περιηγητών καί
έγκατελείφθη ύπό τήν πυραμίδα μετά τών όνομάτων καί τήί;
χρονολογίας τής άναβάσεως ήμών. Καταβάντες δ’ αυθις τα
χέω ς έφθάσαμεν πάλιν έπί τοΰ χείλους τής θαλάσσης, ή δε λ έμ 
βος άπεβίβασεν ήμδς έπί τής αποβάθρας τής Τρομσόης. Διαμείναντες δ’ έκεΐ τήν έπαύριον έθεώμεθα όλην τήν ήμέραν τήν κο
ρυφήν τοΰ Τρομδολστίνδου διακρινομένην έπί τοΰ κυανοΰ καί άνεφέλου ούρανοΰ· τήν 3’ έπιοΰσαν άπήλθομεν διευθυνόμενοι είς
τόν κο7^πίσκον Καά.
Οί Κ. Κ. Βέρνας καί Ούόγτιος ήχολούθησαν άλλο δρομολόγ ι ο ν διηυθύνθησαν είς τήν Αιγγένην, όπου ευρον πάλιν Λάπωνας, έπεσκέφθησαν ένα κρυσταλλώνα καί άσμενοι έπεδόθησαν
περί τήν θύραν διαφόρων ένύδρων πτηνών. Ή κατάκτησις τής
φωλεας άετοΰ προσκεκολλημένης είς τήν κορυφήν βράχου είναι
διήγησις παθητική καί δραματική, ήτις πρέπει νά συγκινή τούς
(5ωμαντικούς όρνιθολόγους καί θηρευτάς, τούς άπαξιοΰντας νά
θηρεύσωσιν είς τάς καλλιεργημένας πεδιάδας ήμών. Παραδέχο
μαι τήν γνώμην των· διότι είς τάς κλασικάς ταύτας Θήρας όλη
ή δόξα άποδίδοται όριστικώς είς τούς καλώς έξησκημένους κύνας, ό δέ άνθρωπος φονεύει μόνον, Ιργον εξεως, ά λ λ ’ ούχί
άγχινοίας.
Μία έπίσκεψις έπί τής νήσου Λοπένης δύναται νά παράξη είς
τόν άναγνώστην ιδέαν τινα περί τών νησιδίων τούτων, έν τοΐς
όποιοις τά θαλάσσια πτηνά, οίον στεγανόποδες, λάροι, κολυμβήταί, λιπαρόχηνες, νήσσαι, έρχονται νά ώοτοκήσωσι τό θέρος.
Αί κλιτύες τών βράχων, παρεμφερείς πρός έδώλια θεάτρου, κα
λύπτονται ύπό θηλέων έπωαζόντων, πρός τήν θάλασσαν ές·ραμμενων, τοσοΰτο πολυαρίθμων, τοσοΰτο συμπεπυκνωμένων, ώς
πανήγυρις θεατών τήν ήμέραν πρώτης τινός παραστάσεως. Πρό
τοΰ βράχου τά ά ^ ε ν α σχηματίζουσι νέφος πτηνών, άνω τής
θαλάσσης ιπταμένων καί καταδυομένων πρός άναζήτησιν τών
μικρών μαλακίων, άπερ χρησιμεύουσιν ώς πρώτιστη τροφή τών
έπωαζόντων. Ή περιγραφή τοΰ θορύβου, τής βοής, τοΰ ταράχου, τής περιδονήσεως τών απειροπληθών τούτων πτηνών τών
τοσοΰτο διαφόρων κατά τό μέγεθος, τήν χροιάν, τό βάδισμα,
τήν φωνήν, άποβαίνει έντελώς άδύνατος. Ό θηρευτής ίλιγγιών,
έκπληκτος άπορεϊ ποΰ νά σκοπεύση έντός ταύτης τής ζώσης

δίνης, άμηχανεΐ νά διακρίνη, πολλώ δ’ ηττον ν3 άκολουθήση τό
πτηνόν κατά τοΰ όποιου θέλει νά πυροβολήση. Άπηυδηκώς πυ
ροβολεί κατά τοΰ νέφους* νέφη πτηνών κλινομένων έπί τών
βράχων ή είς τό ύδωρ καταδυομένων περιίπτανται άναμίξ μετά
τών άλλων· ατελεύτητος δέ θροΰς διήκει είς τόν αιθέρα. Τό νέ
φος έπί μάλλον περιδονεΐται, οί όνοκρόταλλοι ακίνητοι έπί
τών υφάλων κινοΰνται θορυβωδώς, οί λάροι πέτονται κύκλω
περί τήν κεφαλήν τοΰ θηρευτοΰ, πλήττοντες τό πρόσωπον αύ
τοΰ διά τών πτερύγων των. Πάντα ταΰτα τά είδη τά τοσοΰτο
ποικίλα, συνηθροισμένα είρηνικώς έπί τοΰ μεμονωμένου τούτου
βράχου έν μέσω τών κυμάτων τοΰ Παγωμένου Ώκεανοΰ, φαί
νονται ώσεί μεμφόμενα τόν άνθρωπον τόν έρχόμενον μέχρι τ ή ς
έσχατιάς τής γής, ΐνα διαταράξη τό μεγαλούργημα τής φύσεως, τής πα ρ αγω γής δηλαδή καί διατηρήσεως τών ζωικών ει
δών. Παρέστην πρό τοΰ θεάματος τούτου έπί τών τιτανούχων
πρανών τής νήσου Ά ρκτου, νησιδίου μεμονωμένου, κειμένου
μεταξύ Νορβηγίας καί Σπιτζεβέργης, ένθα ή συρροή είναι πολλω μείζων, διότι μόνον κατά μακρά διαλείμματα έπισκέπτεται
τήν νήσον αλιεύς τις ριψοκίνδυνος, έρχόμενος πρός αλιείαν τών
φωκών, τάς οποίας μάτην άνεζήτησεν έντός τών όρμων τής
Σπιτζεβέργης. Έ^ρέθη ότι ή Ά ρ κ τ ο ς διετέλει ουσα τό μέγα έργαστήριον τών έθνών, άτινα μέλλουσι νά είσβάλλωσι περιοδικώς είς τά τής Μεσημβρίας καί ν’ άνακαινίζωσιν αύτά. Έ λ π ίσωμεν όμως, πρός τιμήν τοΰ πολιτισμοΰ, ότι τοΰτο δέν θέλει
συμβή π λ έ ο ν ά λλ’ ή Ά ρ κ το ς εσται πάντοτε τό μέγα τών πτη 
νών έργαστήριον. Έ κ εΐ πολλαπλασιάζονται ταΰτα τά άπειροπληθή ένυδρα είδη, άτινα, προάγγελοι τοΰ χειμώνος, ζωογονορσιν άρχομένου τοΰ φθινοπώρου τάς άκτάς τοΰ Ώκεανοΰ καί κατικίζουσι τά έλη, τούς ποταμούς καί τάς λίμνας τής Ευρώπης.
"Ηκιστα μεριμνών περί τής μεγάλη ς ταύτης αρμονίας ό Νορ
βηγός έμπορος έγκαθίσταται είς μίαν τών νήσων τούτων καί
έγκαρποΰται αύτάς ώς επαυλιν. Εύμήχανος, άλλά προνοητικός,
καταστρέφει μεθοδικώς, χωρίς ύπερβολής, ά λ λ ’ ούδέν έξ όσων
δυνατόν νά πωληθώσι διαφεύγει αύτόν· συνάγει τά ώά, άπερ είσί
πρόσφορα πρός τροφήν, ώς τά τών ορνίθων ήμών, άγρεύει διά
δικτύου τά πτηνά καί πωλεΐ αύτά νωπά ή ταριχευτά. Τά πτηνά
ταΰτα, ών ή έλαιώδης γεΰσις είναι άφόρητος είς τόν τρυφερόν
β

ήμών φάρυγγα, είναι έδεσμα ήδύτατον είς τούς πένητας άλιεΐς
τούς δι’ ιχθύων καθ’ όλον τόν ένιαυτόν διατρεφομένους. Έ π ί
τής νήσου Αοπένης, κατά τό λέγειν τοΰ έπιμελητοΰ, ή άγρα
ήν άτυχής κατ’έκεΐνο τό έαρ, άν καί είχον φονεύσει έξακισχίλια
πτηνά. 'Υ πελόγιζε τό εισόδημα τής νήσου είς 3 0,000 φράγκων
κατά μέσον όρον.
Καίπερ ούσης ομίχλης καί νηνεμίας, οί περιηγηταί άφίκοντο
μετά δύο ημέρας είς Άμμερφέστην, έσχάτην τής Ευρώπης πό
λιν. Κείμενη έπί τής νήσου Καλόης ύπό τήν 70° 30' βορείου
πλάτους έν τώ μ υ χ ω κολπίσκου μεγαλοπρεπούς, όπου όλοι οί
εύρωπαϊκοί στόλοι ήθελον δυνηθή νά σταθμεύσωσιν έν άνέσει,
είναι τό κέντρον τοΰ εμπορίου τής Νορβηγίας μετά τής ‘Ρωσσίας. Ούδέποτε πήγνυται ό λιμήν αύτής. Τοΰτο δ’ έξηγεΐ τήν
έπιθυμίαν μεθ’ ής ή ‘Ρωσσία άπό Πέτρου τοΰ Μεγάλου έπιδιώκει τήν άπο^ρόφησιν τής βορείου Νορβηγίας. Κατά τάς συνθήκας τοΰ 1 8 1 5 ή ρωσσική Λαπονια εκτείνεται μέχρι τών πηγώ ν
τοΰ ποταμού Μουονίου, όστις έκβάλλει είς τόν Βοθνικόν κόλ
πον, άφικνούμενος σχεδόν μέχρι τής δυτικής παραλίας παρά
τόν κολπίσκον Καά· είναι λοιπόν άκανθα έμπεπηγμένη είς τά
σώμα τής Νορβηγίας. Αΰτη κατανοεί τόν κίνδυνον, διότι όλοι
γινώσκουσι τάς άπηρχαιωμένας παραδόσεις τής πολιτικής ταύ
της, ήτις φαντάζεται ότι ή ισχύς τόπου τινός είναι άνάλογος
πρός τήν εκτασιν αύτοΰ, ένώ ή πεΐρα διδάσκει ήμϊν ότι αΰτη
έγκειται είς τούς θεσμούς αύτής, είς τόν πλοΰτον τοΰ έδάφους
της, είς τήν άγχίνοιαν τών κατοίκων της καί είς τήν συγχέντρωσιν τών δυνάμεών της. Ή Γαλλία είν«ι ίσχυροτέρα τής
'Ρωσσίας* ή Α γ γ λ ί α θεωρεί τό κράτος τών ’Ινδιών ώς έπαχθές
κληροδότημα τής έσφαλμένης πολιτικής οικονομίας τοΰ παρελ
θόντος αίώνος. Έ ν τούτοις ή Άμμερφέστη κέχτηται μνημεΐόν
τι, όπερ μεγίστην περιποιεΐ τιμήν είς δύο αύτοκράτορας τής
‘Ρωσσίας, Αλέξανδρον Α' καί Νικόλαον Α', καί είς τόν βασιλέα
τής Σουηδίας Όσκάρ τόν Α'. Είναι στήλη φιλανδικοΰ γρανίτου,
γηινην σφαίραν ύποβαστάζουσα. ‘Η στήλη αΰτη δεικνύει τήν
βόρειον άκραν τοΰ τόξου τοΰ Μεσημβρινού, όπερ άρχόμενον έξ
Άμμερφέστης καί διερχόμενον διά τής Νορβηγίας, Σουηδίας
χαί ‘Ρωσσίας έκτείνεται μέχρι τοΰ Δουνάβεως. Ή τριγωνική αΰ
τη καταμέτρησις, ή έπιμηκεστέρα έκ τών γενομένων έπί τή

γήινης σφαίρας, έδέησε τής συμπράξεως πολυαρίθμων γεωμβτρών και τής άκαταπαύστου εργασίας τριάκοντα εξ έτών άπό
τοΰ 1816 μέχρι του 185 2 . Ό Κ. Στροϋβος, διευθυντής τοϋ έν
Πουλκόβα άστεροσκοπείου, διηύθυνε ταύτην τήν υπερμεγέθη έπΐστημονικήν έπιχείρησιν. Ό τ ε δ’ έπερατώθη, άστρονόμοι διέμειναν έπί πολλά έτη είς οικίαν τινά, όπως όρίσωσι μετ’ αυστηρό
τατης άκριβείας τό πλάτος χαΐ τό μήκος τής άκρας τοϋ μεσημ
βρινού τούτου. Ή Γαλλία δέν άπεξενώθη όλοαχερώς τής μεγά 
λης ταύτης έπιχειρήσεως. Τό 1 8 3 8 ό βασιλεύς Λουδοβίκος Φί
λιππος, όστις ειχεν έπισκεφθή νέος έτι ών τήν Λαπονίαν, άπεστειλεν έπιστημονικήν έπιτροπήν είς τήν Άρκτον· αυτη περιήλ
θε τήν Νορβηγίαν, τήν Σουηδίαν, τήν ’Ισλανδίαν, τάς Φερόας
χϋί τήν Σπιτζεβέργην. Κατά τόν χειμώνα μέλη τινά τής Επι
τροπής διεχείμασαν έπί τής στερεάς είς Βοσσεκόπην όλίγον
πρός μεσημβρίαν τής Άμμερφέστης, έκεΐ δ’ άνίδρυσαν άστεροσκοπεϊον, ή θέσις τοΰ όποιου ώρίσθη έπίσης διά μακρας σειράς
παρατηρήσεων.
Ή διηνεκής καί άκριβής παρατήρησις τοΰ βορείου σέλαος
άνά πάσαν νύκτα, έπί ενα χειμώνα κατά συνέχειαν, χρονολογεί
ται άπό τής έπιτροπής ταύτης. Ό γήινος μαγνητισμός έμελετήθη παρ’ αύτής καθ’ όλους αύτοΰ τούς κλάδους, ώς καί ή με
τεωρολογία καί ή φυσική ιστορία. Έφωδιασμένοι ύπό τής έλευθεριότητος τής τότε κυβερνήσεως δι’ ό/,ων τών όργάνων ο! νεα
ροί περιηγηταί οί άποτελοΰντες τήν έπιτροπήν ταύτην έθιξαν
όλα τά ζητήματα, ών τήν μελέτην έπιδιώκουσι σήμερον οί σο
φοί Σκανδιναυοί μετά τοσαύτης έπιτυχίας. ("Επεται Ά τέλος.)
C h a rles
(Διασκευή Κ .

Δ.

M

a n t i n s

.

ΣΤΑ Τ Η ΡΟ Π Ο ΓΛ Ο Γ.)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΟΥ ΒΥ ΖΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ ΕΛ ΛΗ ΝΙΣΜ Ο Υ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΜ Τ Η ί ΕΛΛΑΔΟί-

Τό έλληνικόν έθνος, έν τή νεωτέρα έποχή, παρίστησιν ιδιαί
τερόν τινα χαρακτήρα, μή υπάρχοντα έν τοΐς άλλοις έΟνεσιν.
Έ ν ώ έναβρύνεται διά τό παρελθόν αύτοΰ, έν ω χαίρει ότι κα
τοικεί τήν γήν τών φώτων Ε λ λ ά δ α , έν ώ πάλλει παλμούς καί
χαίρει βλέπον άγερώχως κυματίζουσαν έν τε τή Εύρώπη καί έν
’Αμερική τήν σημαίαν τοΰ φιλελληνισμοΰ, έξετάζει άφ’ έτέοου
καί τήν ηθικήν ή διανοητικήν κατάστασιν έν η εύρίσκεται νΰν,
μελαγχολεί μέν ένίοτε διότι βλέπει έαυτό έν ταΐς ύστάταις τοϋ
πολιτισμού βαθμίσιν εύρισκόμενον συγκριτιχώς πρός τά τεραστίως προοδεύσαντα έθνη τής Εύρώπης καί είς τάς έπιστήμας
χαί είς τάς τέχνας, άλλά παραμυθεΐται άμα πρός τό μέλλον
στρέψη τό βλέμμα του καί ίδη ύποφώσκουσαν τήν χρυσήν τοΰ
μέλλοντος αύτοΰ άκτΐνα.
Ίσω ς ύπερβολή τις πατριωτισμού καί πλεονασμός αισθή
ματος, ώς ήθελεν είπει τις Φαλμμεράϋερ, άναγκάζει ήμάς νά
άνειροπολώμεν, άν όνειροπόλησις δύναται νά όνομασθή ή άψευδής πραγματιχότης. Ί σ ω ς ό Έ λ λ η ν πολλάκις, παλινδρομών
είς τά όπίσω καί θαυμάζων τά έργα τοΰ αίσιμνήτου τών προγό
νων του έλληνισμοΰ, όρμητικός καί πρός τό μέλλον φέρεται,
δημιουργών διά τής φαντασίας του πρόωρον τής πατρίδος του
μέλλον.
Καί όμως, τί σημαίνει ή κοινή αύτη, ά λ λ ’ έμφαντικωτάτη
λέξις φιλελληνισμός ·, Πρός τί τά χ α νά μή ύπάρχωσι καί έτεραι έπίσης λέξεις: φιλογαλλισμός ή φιλογερμανισμός ή φιλαμερικανισμός; Είναι μόνον τό γόητρον τό ό π ο ιο ν διεγείρουσι τά
κλέη τής ελληνικής άρχαιότητος, είσίν οί γενναίοι αύτης καί
άπαραμι/.λοι άγώνες ούς ύπέρ όλης τής άνθρωπότητος κατέβαλλεν, είναι ή εύγνωμοσυνη ήν είς τήν Ε λ λ ά δ α ή Εύρώπη ό-
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φείλει ένεκα της ύγιοΰς γαλουχήσεως ήν παρ’ αύτής έλαβεν, ώ ς
παρά φιλοστόργου μητρός, ή αίτιον τούτων είναι καί ή συναισθησις τοΰ ελληνικού μέλλοντος, αί καταπληκτικαί πρόοδοι τής
νεωτέρας Ε λ λ ά δ ο ς, τά θαύματα όσα αΰτη έξετέλεσεν έν βίω
τεσσαρακονταετεϊ, ή ζωηρότης τοΰ έλληνικοΰ χαρακτήρος καί
αί άκαταμάχητοι υποσχέσεις άς περί τοΰ μέλλοντος αύτοΰ δίδωσι τό ελληνικόν έθνος ;
Τό καθ’ ήμάς, αί δύο αύται αίτίαι είσί τά δύο αρραγή καί ά
σειστα θεμέλια έφ’ ών έπερείδεται τό άγλαότευκτον τοΰ φιλελ
ληνισμού οικοδόμημα, είσίν οί δύο άκαταδάμαστοι μοχλοί τής
ισχύος καί τοΰ μεγαλείου τοΰ έλληνικοΰ έθνους.
Έ νεκ α τούτων καί μόνων περιφανείς φιλέλληνες έξακοντίζουσι βέλη κατά τής μισέλληνος τοΰ Γερμανοΰ εκείνου γλώ σσης, Σλάβον τόν Έ λ λ η ν α τολμήσαντος νά καταστήση· ενεκα
τούτων συνισταται έν Παρισίοις σύλλογος πρός ένίσχυσιν καί
διάδοσιν τών ελληνικών γρ α μ μ ά τω ν ένεκα τούτων ό περιφανής
Έ ϊχ θ α λ , ποδοπατών συστήματα έρρυτιδωμένα έρασμιτών και
ρεϋχλενιστών, κινεί τό περί τής νεοελληνικής γλώσσης ζήτημα,
ζητών νά παραστήση τοϊς π λ α τ ε ι ά ζ ο υ σ ι καί ι ω τ α κ ί ζ ο υ σι ν εύρωπαίοις δτι ή τών νεοελλήνων γλώσσα δέν είναι νεκρά,
ά λλά ζώσα, ότι ή γλώσσα τών Πλατώνων δέν άπέθανεν ούδ’
έσβέσθη ό καλλιέλαιος αύτής λύχνος, άλλά ζή είσέτι έν τή κα
θομιλουμένη· ένεκα τούτων έπί τέλους παν δ,τι ελληνικόν έπισύρει τήν προσοχήν καί έφέλκεται τόν θαυμασμόν, τοΰτο μέν
διότι ή Ε λ λ ά ς μόλις πρό τεσσαράκοντα έτών άνεφύη έκ τοΰ κάλυκος τής άναγεννήσεως αύτής, τοΰτο δέ διότι αί πρόοδοι τής
Ε λ λ ά δ ο ς άνήκουσιν ού μόνον εις αύτήν, άλλά καί εις τή^ Ε υ 
ρώπην, διότι τό τηλαυγές αύτής μέλλον έξέρχεται τοΰ στενού
τής έθνικότητος κύκλου καί είς εύρείαν κοσμοπολιτισμού τρο
χιάν έξαπλοΰται.
’Α λ λ ’ άν καί τοιαύτη είναι ή φύσις τοΰ έλληνισμοΰ, υπήρξαν
όμως ιστορικοί πολλοί, Μοντέσκιοι, Μαλβύ, Γιββώνες καί Φαλμμεράϋερ, οίτινες ένόμισαν δτι άμα τό τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων ύπερήφανον λάβαρον έκυμάτισεν έπί τών τειχών τών έλληνίδων πόλεων, ή άμα ό Κωνσταντίνος, ζητών νά σώση τόν
έλληνισμόν άπό τών μεμολυσμένων αύρών τού έκπνέοντος ρωσσισμοΰ, έχώρισε τήν αυτοκρατορίαν καί ϋψωσε τής Νέας 'Ρώμης

τήν ύπερήφανον σημαίαν τήν έπί δέκα αιώνας έπιζήσασαν τής
ρωμαϊκής, ή άμα ό τών Παλαιολόγων έσχατος έκπνέων έπι
τών τειχών τής πόλεως έκλειε τήν πολυσέλιδον ιστορίαν τής
βυζαντινής αυτοκρατορίας, δτι έτάφη είς τά έγκατα τής λήθης
ή μάλλον τού παρελθόντος ό έλληνισμός, δτι διεκόπη ή άλυσσις ή συνδέουσα τήν άρχαιότητα μετά τοΰ βυζαντινοΰ ή νεοελ
ληνικού έλληνισμοΰ, δτι ούδεμία σ/έσις μεταξύ Θουκυδίδου καί
Προκοπίου, μεταξύ 'Ομήρου καί Πτωχοπροδρόμου, μεταξύ Πε
ρικλεούς καί ’Ιουστινιανού, μεταξύ Φειδίου καί ’Ανθεμίου, με
ταξύ ’Ικτίνου καί ’Ισιδώρου, μεταξύ Ά(.ιστοτέλους καί Μαξίμου, δτι άμα έξέλιπεν έκ τής συγχρόνου ιστορίας τό όνομα τών
βυζαντινών αύτοκρατόρων, συνεξέλιπε καί τό όνομα τοΰ έλληνισμού, δτι, ώς τής ψυχής χωριζομένης τοΰ σώματος, χοΰς μέ
νει σκωληκόβρωτος καί κενοτάφιον ψυχρόν ύψοΰται, ουτω και
τής έλληνικής φιλοσοφίας είς Περσίαν έξορισθείσης, έκλιπούβης
δέ τής δημιουργικότατος τών 'Ελλήνων, τό όνομα Έ λ λ η ν είναι
λέξις κενή, δτι οίαν σχέσιν έχει ό νέος Γ α λά τη ς πρός τόν άρχαϊον Κίμβρον, ή ό νέος Ά γ γ λ ο ς πρός τόν άρχαϊον Σάξωνα,
ή μάλλον οίαν σχέσιν έχει ή Μεταμόρφωσις τού 'Ραφαήλ πρΑς
τό πεπαλαιωμένον και άκόλαστον ά γα λμα , τήν αύτήν έχει και
6 νέος Έ λ λ η ν πρός τόν άρχαϊον.
Αύτά λέγουσιν οί εύρωπαΐοι ιστορικοί, όδηγηθέντες έκ τών
άσυναρτησιών τού Προκοπίου ή έκ τής πολυλογίας τού Μαλαλά, ή έκ τοΰ ταπεινού ύφους τού Καλλίστου, ή έκ τοΰ γυναι
κείου ύφους τής Κομνηνής, ή μάλλον έκ τής έτοιμοσβέστου
λαμπηδόνος ήτις έστεφε πάντοτε τό διάδημα τών βυζαντινών
αύτοκρατόρων.
Είναι άληθές δτι ή νεοελληνική ιστορία δέν πανηγυρίζει ούτε
Πλαταιάς, ούτε Μυκάλην, ούτε Σαλαμίνα, ούτε Θερμοπύλας·
δτι ή νεοελληνική φιλολογία δέν άναλύει ούδ’ Όμηρο υ Ίλιά δα ,
ούδέ Πινδάρου θεοείκελα είδη, ούτε Θοΐ{κυδίδου εύγλω ττον ίς·ορίαν, ούτε Ξενοφώντος εύροιαν, ούδ’ Ίσοκράτους άφέλειαν. Ά ληθέστερον έπίσης είναι δτι ούδ’ ή τοΰ Σωκράτους σκιά έναπέμεινεν ήμΐν, ούδέ τό όνειρον τοΰ Άριστοτέλους, ούδέ τό φάντα
σμα τοΰ Περικλέους, ούδέ τό είδωλον τοΰ Φειδίου. Ούδεμιάς δ’
έπιδέχεται άντι^ρήσεως δτι ένώ οί τών νεοελλήνων πρόγονοι
διδάσκαλοι τής άνθρωπότητος ύπήρξαν, ένώ αύτοι εθηκα ν τό*
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άκρογωνιαϊον λίθον τοΰ πολιτισμού, και ελαμψαν μεταξύ όλων
τών αρχαίων έθνών, οί άπο'γονοι αυτών δανείζονται τά φώτα
παρά τής Ευρώπης, καί ταύτη συγχοροστατοΰσι καί ταύτης τήν
οιονεί άερόπορον έν τώ πολιτισμώ πρόοδον όνειροπολοΰσιν.
Έ ν τούτοις τίς δύναται νά άρνηθή ήμϊν ότι ή όλη έλληνική
ιστορία είναι σειρά άλληλένδοτος γεγονότων, ότι, μ ’ όλας τάς
σφυρηλατήσεις τών μισελλήνων έπί τών κρίκων τής άλύσσεως,
ή άλυσσις εμεινε στερεά, άκράδαντος, ά διά λυτος; Πολλάκις
έπί τίνος εύρείας πεδιάδος σφοδρός πνέει λιβοφοινιξ- ό αιθήρ ύπό
κεραυνών διασχίζεται· ήχεΐ τό άρμα του πυριφλεγέθοντος Η 
φαίστου* βομβοΰσι τά στοιχεία πάντα· λυσσώσι καί μαίνονται
οι άνεμοι· πρόρριζα συσπώνται τά δένδρα· κυρτοϋνται οί καυλοί
τών άνθέων· δεινός άνεμοστρόβιλος διεγείρεται* δρυς ολόκληρος
εις πτώματα νεκρά μετατρέπεται· καί ό θνητός νομίζων ότι
βλέπει τόν Ά δ η ν τοϋ Δάντου καί μετ’ αύτοΰ εισέρχεται είς τά
φοβερά Σόδομα καί Γόμο^5α, φρονεί ότι ή φύσις όλη άνετράπη,
ότι έτάφησαν τά θέλγητρα αυτής. 'Ρίπτει λοιπόν τελευταΐον
βλέμμα έπί τοΰ οΐκτροΰ έκείνου τής καταιγίδος θύματος καί φεύ
γει, φοβούμενος, ώς ή γυνή τοΰ Λώτ, νά στραφή είς τά όπίσω
μή είς στήλην άλατος καί ουτος μετατραπή. Παρέρχεται εις
μήν, ό οδοιπόρος άναγκάζϊται νά διέλθη καί πάλιν έκειθεν ά λ λ ’
άντί ρακών πορφύραν έπί τής φύσεως βλέπει, άντί παρε^ριμμένων άνθέων θάλλοντα ία, άντί άντεστοαμμένων δρυών, ύψίκορμα δένδρα, άντί ούρανοΰ νεφελώδους γαλή'ηον αιθρίαν, άντί λιβός ριζουόλου γλυκύπνοον αύραν, άντί νεφών μελανών λευκοειδεΐς καί ώχροχρύσους άράχνας. Έξίσταται μέν κατ’ άρχάς,
νομίζει ότι ρεμβάζει, ή όνειροπολεΐ, ή μάλλον ότι τό ίνδαλμα
βλέπει τώνπροτέρων καλλονών τής φύσεως ή ότι περιέπεσεν εις
όπτικήν ψευδαπάτην, άλλά μετ’ όλίγον τά όνειρα διαλύονται
άπέναντι τής καθαράς πραγματικότητος. Είς παρομοίαν π λ ά 
νην περιπίπτει καί ό άνατέμνων τήν ιστορίαν τοΰ ήμετέρου έ
θνους ξένος ιστορικός, οίότι άφ’ ένός μεν ή νεοελληνική ιστορία
οέν κατετά/^θη ύπό έπιστημονικόν εΐσέτι σύστημα καί άφ’ ετέρου
είς τάς φλέβας του ρέει αίμα ξένον, ούχί ελληνικόν, — Θαυμά
ζει πρώτον τον αίώ^α τοΰ Περικλεούς, βλέπει έκεΐ χορείαν ό
λην φιλοσόφων, ιστορικών, ποίητώ/, λιθογράφων, καλλιτεχνών,
βλέπει τόν Παρθενώνα καί είς ύπερνεφέλους τοΰ ιδανικοΰ χώρας
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μετεωρίζεται, βλέπει τήν Αθηνάν καί νομίζει ότι άσπάζεται τά
κράσπεδα τής θεάς τής σοφίας, παρίσταται έν γένει άπέναντι
μεγαλοπρεποΰς μωσαϊκοΰ, όπου άπορεΐ τί πρώτον νά θαυμάση.
Προκατειλημμένος έξ εκείνου τοΰ θεσπεσιου τών καλλονών
συμπλέγματος, τεθαμβωμένος έκ τής μαρμαιρούσης εκείνης
λαμπηδόνος,κατέρχεται έπί την βυζαντινήν ίς-ορίαν καί νομίζει,
πεπλανημένος έκ τών επιφανειών καί έπιπολαίως κρίνων τά
πράγματα, ότι πάσα έκείνη ή λαμπηδών διελύθη είς σκότους ά 
δυτους κευθμώνας, ότι έπομένως μεταβαίνει είς άλλοίον έθνος,
άλλοϊον κράτος, άλλοίαν ίς-ορίαν, άλλοίον χαρακτήρα, άλλοίαν
φύσιν. Τοΰτο ύπέστησαν πάντες οί τήν βυζαντινήν ιστορίαν
συγγράψαντες ιστορικοί. Διότι δέν εδρον πανταχοΰ καί πάντοτε
Περικλείς και Πλατωνας, αύθαδη ύψωσαν άκμονα, έζήτησαν νά
καταθραύσουν τούς συνδέοντας τήν άρχαίαν μετά τής μέσης
έλληνικής ιστορίας κρίκους καί μεσότοιχον ν’ άνεγείρωσι μετα
ξύ άρχαίου καί νέου έλληνισμοΰ. Ά λ λ ’ ώ καλοί κάγαθοί Ευρω
παίοι, μή καί παρ ύμιν ούραί ήμίσβεστοι φωτεινούς δέν ήκολούθησαν κ ο μ ή τα ς; Μή ό Βλούντ δέν προηγήθη τοΰ Λευκίου, ό
C u m berland τοΰ Άδδισώνος, ό Στρούμ τοΰ Κεπλέρου, ό Περρώλτος τοΰ Μοντεσχιου, ό Δαγεσσώ καί ό Μερσήνας τών 'Ρουσσώ χαί τών Βολταιρων , Μή σεις μόνοι, ώ Γάλλοι, δέν είπετε
ότι τά πάντα δέν κεϊνται έπί ρόδων ; Μή τοΰ Λουδοβίκειου αίώνος δέν προηγήθη ό τών Όστρογότθων καί ό τών Βανδάλων ;
χαί πάσα έκείνη ή βαρβαρότης καί ή άμάθεια, τό σκότος καί ή
δεισιδαιμονία, ή στασιμότης καί ή όπισθοδρόμησις, ό φανατι
σμός χαί ή φεουδοκρατία; Πώς λοιπόν διά μόνον τό ελ
ληνικόν έθνος άπαιτειτε σωρόν χρυσών αιώνων; Ά λ λ 5 ώς
φαίνεται, ούτως έδοξε τώ Γιββώνι καί τώ Μαλβύ, ούτως εδοξε
τω Μοντεσκίω καί τώ ψυχροαίμω Γερμανω νά διϋλίσωσι τόν κώνωπα έν τή Βυζαντινή ιςορία καί οΰτω ν’ άποδείξωσιν αύτόν
κρέμα βαρβάρων γεγονότων, ξένον τοΰ έλαχίστου ίχνους τοΰ
πολιτισμοΰ.
Ά λ λ ’ ούτω καί ήμΐν δοκεϊ ν’ άνασκευάζωμεν τά άπό καθέδρας
δόγματα αύτών, καταδεικνύοντες ότι μελανά σημεία καί στίγ
ματα, έστωσαν καί άνεξίτηλα, παρ’ ούδεμιάς ιστορίας ούδενός
έθνους έξέλιπον.
Καί περί μέν τοΰ βυζαντινού ελληνισμού ούδέν έτερον έχομεν
uL
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ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

νά είπωμεν ή ότι έάν ό αρχαίος ελληνισμός υπήρξε γόνιμος, δη
μιουργικός, μεγαλουργός, άν έκεΐνος έκαλλιέργησε πολιτισμόν
έθνους οΰ δορυφόροι ήσαν φυλαί βάρβαροι καί άπολίτιατοι, ό
βυζαντινός ύπήρξεν ένδοξος, καθ’ όσον σχηματίσας κράτος κεχωρισμένον τοΰ ρωμαϊκού, έκαλλιέργησε καί τήν μοναρχίαν
καί τα γράμματα καί τας έπιστήμας, ύποθρέψας τόν λύχνον
τοΰ ελληνισμού καί αείποτε τήν Κωνσταντινούπολή καταστήσας καθέδραν του πολιτισμού, νέας, ούτως είπεΐν, 'Αθήνας, μή
στερουμένας ούδέ φιλοσόφων, ούδ’ έπιστημόνων, ούδέ νομικών,
ούδέ καλλιτεχνών.
Έ ν τρίγωνον φαεινόν ήν οίονεί γεγραμμένον έπί τοΰ ίεροΟ
λαβάρου τής βυζαντινής αύτοκρατορίας : μοναρχία, έκκλησία,
έπιστήμη. . . Ή μοναρχία παρομοίαζε τήν τής Εύρώπης τιμ α 
ριωτικήν, ούδ’ άντιπροσώπευεν άπόλυτον δυνάστου σύστημα.
Ό μονάρχης ύπεστηρίζετο ύπό τε τής Έκκλησίας καί τής Σ υ γ 
κλήτου συμβουλευόμενος έν δειναΐς περιστάσεσι καί ταύτην καί
έκείνην. Ή Έκκλησία έτρεμε τό φάσμα τού παπισμοΰ καί πα
τρικόν προσκτωμένη χαρακτήρα, ήν ξένη τοΰ έλαχίστου ίχνους
τής έπαρά:ου κοσμι/.ής έξουσίας. Αί δ’ έπιιτήμαι καί τά γράμ
ματα έκαλλιεργοΰντο, ώς περί αύλήν Μεδίκων, συνωθουμένων
τών σοφών είς τάς αύλάς τών μεγακλεών Αύτοκρατόρων. Καί
νομικοί καί φιλόσοφοι καί ιστορικοί ήκμασαν έν τοΐς τότε χρόνοις καί τοΰτο ούδ’ οί Εύρωπαΐοι άρνοΰνται. Σχολαί νεοπλατω
νικών, σχολαί έκλεκτικών, σχολαί πυθαγοριστών, άνιδρυμέναι
πανταχοΰ τής αύτοκρατορίας καί έλευθέρως έξασκοΰσαι τά φι
λοσοφικά αύτών συστήματα μαρτυροΰσι τήν έν τοΐς χρόνοις έκείνοις καλλιέργειαν τής φιλοσοφίας Τότε ήκμασεν ό Πορφύριος, ό ’Ιάμβλιχος, ό 'Ιεροκλής, ό Πρόκλος, ό αύτοκράτωρ Ίουλιανός, ό Μάξιμος, ό Γαζής, ό Συνέσιος.
Έ ν γένει ό βυζαντινός ελληνισμός παρουσιάζει πανόραμα
ούχ ήττον φωτεινόν ως τό τού άρχαίου, καθ’ όσον μάλιστα 6 μεσαιών τής Δύσεως δέν κολακεύει τόσον πολύ τήν περιφιλαυτίαν
τών Εύρωπαίων.
Ούχ ήττον καί άν παραδεχθώμεν ότι ό ήμέτερος μεσαιών ήν
ειδεχθής ώς τόν περιγράφει ό Γίββων, άγονος ώς τόν παρίστησιν ό Μοντεσκής, ούδέποτε όμως δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν ότι
όταν εκλειτεν ή ιστορία έκείνου ήρξατο νέα διά τούς Έ λ λ η ν α ς

έποχή άναγεννησεως και παλιγγενεσίας. Έ ά ν καυχώμεθα διά
την άκμήν τοΰ άρχαίου έλληνισμοΰ, έπίσης έναβρυνόμεθα καί
διά τήν έποχήν τής άναγεννήσεως.
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Είναι λαμπρός ό ήλιος όταν μεσουρανή. Καί όμως οποίας
γλυκβράς άναμνήσεις όιεγείρει όταν τό πρωί' άνατέλλη καί άνα γγέλλη τήν έμφάνισίν του διά τής ροδοπέπλου ήοΰς; Τοιαότη
««ρίπου είναι και ή παλιγγενεσία ενός έθνους. Διότι θεωρούμενον πρώτον ως ψυχορραγούν, μεμαραμμένον καί μονονού έκ«νέον, ιδού ήδη νέας άναλαμβάνει δυνάμεις καί έγείρεται νεάζον, θαλερόν, πλήρες Ουνάμεως καί σφρίγους. Ή άναγέννησις
αΰτη ένεσαρκώθη καί έν πολλοΐς μέν αλλοις, ά λ λ ’ ιδιαζόντως
έν τή νεοελληνική φιλολογία, περί ής εσται ήμΐν ό λόγος:
Προκειμενου περί τής νεοελληνικής φιλολογίας, προλαμβά
νω νά ειπω ότι τό θεμα είναι τόσον πλούσιον άφ’ ένός, τόσον
I άφ έτέρου δυσχερες και ακανθώδες, ώστε άπαιτεΐται συλλο
γή έπί τό αύτό γνώσεων, υπομονής καί έπιμονής, ιν’ άνατείλη έκ τού τριπλού αύτοΰ συμπλέγματος σύγγραμρια σπουδαΐον
«·ρί τής νεοελληνικής φιλολογίας.
Περιορίζομαι νά είπω δτι ή άνάπτυξις καί ή καλλιέργεια τής
ν»οελληνικής φιλολογίας είναι είς έκ τών έριτιμοτέρων μαργα
ριτών τοΰ νεωτέρου έλληνισμοΰ, καί δι’ αύτών μόνων έσμέν ά
ξιοι και τής τιμής καί τού θαυμασμού ον απονέμει ήμΐν ή εσπε
ρία Εύρώπη.
Επεδοθημεν είς τήν ρητορικήν, τήν φιλοσοφίαν, τήν φιλολο
γίαν, τάς μαθηματικάς έπιστήμας, καί έπί πάσι τούτοις είς τήν
ποίηοιν, δι’ ής συναγωνιζόμεθα πρός τούς Εύρωπαίους, ποίησίν
ένεκα τής οποίας άνευ δισταγμού δυνάμεθα νά είπωμεν ότι έπατήσαμεν τήν πρώτην βαθμίδα τοΰ πολιτισμού.
Έ ά ν βεβαίως τό πρώτον άνθος τού πολιτισμού είναι ή ττοίησις, έάν τών άρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν ή φιλολογία ήρξατο h. τ ή<;
ποιήσεως καί πρώτοι οί Όρφεΐς καί οί Μουσαΐοι ήνέωξαν τήν
θύραν τού έλληνικοΰ πολιτισμοΰ, άν καί αύτών τών Γαλατών τήν φιλολογίαν οί Δρυίδαι ένεκαινίασαν, τόν αύτον τρό
πον καί ήμεΐς οί νέοι Έ λ λ η ν ε ς ήρξάμεθα έκπολιτιζόμενοι
πρώτον διά τής ποιήσεως, καί μόνη ή ποίησις άνήλθεν είς τό
σημεΐον έκείνο τής τελειότητος, ένεκα τοΰ οποίου φαινόμεΟα
έθνος έν άχμή.

Ή νεοελληνική φιλολογία άπένειμεν ήοη τόν στέφανον τής
νίχης εις άνοιας ώ> τό σύμπλεγμα προσωποποιεί τήν άνάμνησιν του ήμετέρου έθνους. Έ χ ο μ ε ν τόν Κοραή και καυχώμεΟα
δι* αύτόν, έ/ομεν τόν Οίκονόμον χαί καυχώμεθα οι αύτόν, ως
φιλολόγον, έχομεν τόν γεραρόν Άσώπιον, έχομεν τόν όψίνουν
Βερναρδάκην, έχομεν τόν Ζαμπέλιον, έχομεν τον Φίλιππον
Ίωάννου.
Μόνον τό σεπτόν όνομα τοΰ Κοραή, μόνη ή γεραρά σκιά του
καί ή φήμη τών συγγραμμάτων αύτοΰ περιάπτει τοσάύτην αϊγλην εις τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν, όσην δέν περιάπτει εις
τήν γαλλικήν όλον τό σύμπλεγμα τών Βιλλεμαίνων, τών Γυιζώτων, τών Κουζ’.νων, τών 1 ιραροίνων.
Τό όνομα τοΰ Κοραή είναι συνδεδεμένον μετά τής ελληνικής
άναγεννήσεως και τής εύρωπαϊκής παλιγγενεσίας.
Κολυμβήθρα τοΰ έλληνισμοΰ, κολυμβήθρα τοΰ δυτικισμοΰ,
ιδού τά δύο όνειρα τοΰ Κ οραή.
'Ως πρός τό έθνος του ό Κοραής ένα πύρινον έστεφε πόθον:
τήν άναγέννησιν τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς και τόν τρόπον τής άναγεννήσεως ταύτης. Ά νά γνω τε τά προλεγόμενα τοΰ-Κοραή, άνάγνωτε
■τάς σοφάς ‘ έπιστολάς του, άνάγνωτε τας συγγραφάς του καί
έν πάσι τούτοις μίαν θά ΐδητε λέξιν: πατρίς, καί εν όνομα συνοδεΰον αύτήν: άναγέννησις.
^
Μυρίους σοφούς τά έθνη γεραίρουσι. Καί όμως άποβάλλοντες
πάσαν π ε ρ ι τ τ ο λ ο γ ί α ν , ξένοι πατριωτισμού καί αισθημάτων, γ υ 
μνήν τήν άλήθειαν λέγοντες, έρωτώμβν τίς ώς τόν Κο
ραή ειργάσθη δι’ άναγέννησιν έθνους ολοκλήρου·, Έ χουσ ιν οί
Γάλλοι τόν Καρτέσιον, έχουσιν οί Γερμανοί τον Λειβνιτιον, οι
’Ιταλοί τόν Γαλιλαίον, οί "Άγγλοι τόν Βάκωνα καί άλλοι άλλους.
Ό Κοραής όμως δέν έλαβεν ύπ’ οψιν τήν φιλοσοφίαν, ή τήν
ιατρικήν, ή τ ά καλά γραμματικά, ή άλλην οιανδήποτε επιστή
μην. Ό Κοραής ειργάσθη δια τήν εθνικήν άναγέννησιν δι’ αύτήν
καί μόνην έγραψε· καί τόν βίον του όλον μόνον δι3 αύτήν καθιέ
ρωσε. Καί τοιοΰτος ύπάρξας είναι ό φωτεινότερος λύχνος ^τής
νεοελληνικής φιλολογίας, είναι αύτή αύτη ή μεγαλοφυϊα έξαντληθεισα έπί καλώ τοΰ έθνους.
Εί καί πολύ κατώτερος τοΰ Κοραή ό μέγας Οικονόμος, εν
τούτοις καί ούτος είναι εις έκ τών καλών φιλολόγων τής νεω-

τέρας 'Ελλάδος. Συνδυάζων ποικίλας γνώσεις μετ’ εύροούσης
ευγλωττίας.. ώς φιλολόγος ωφε7^ησε την Ελλαοα και τινα τών
συγγραμμάτων αύτοΰ άπολαμβανουσι και ευρωπαϊκής υποληψεως, ιδίως τό περί τής ελληνικής γλωσσης όγκώόες και περι
σπούδαστο'/ αύτοΰ σύγγραμμα. Ά λ λ ά πριν ή παρελθω τό όνομα
τοΰ Οικονόμου, οφείλω νά ειπω οτι θά ωφελεί πλειότερον τήν
Ε λ λ ά δ α καί θά έτίμα τό όνομα αύτοΰ, εί είργάζετο μόνον διά
τήν έλληνικήν φιλολογίαν καί δέν άνεμιγνύετο είς τήν κλυδωνίσασαν τό έλληνικόν σκάφος Εκκλησιαστικήν καταιγίδα, κατά
τήν έποψήν καθ’ ήν έμελλε ν’ άναγορευΟή η Εκκλησιαστική τής
Ε λ λ ά δ ο ς άνεξαρτησία. Ό ποιας ώφελείας θά παρεΐχεν είς τό
έθνος εί μή κατέτριβε τήν μεγαλειτέραν μερίδα τοΰ βίου αύτοΰ
είς δυσχιλίας μέν σελίδας Ερμηνευτών, χιλίας δέ καί πεντακοσίας Εκκλησιαστικών συγγραμμ-άτων καί ει ήκολουθει τό φιλο
λογικόν αύτοΰ έργον, συγγράφων πρός τοΐς γραμματικοΐς, τή
ρητορική, τή περί νεοελληνικής γλώσσης διατριβή του καί άλλας φιλολογικάς συγγραφάς; Ά λ λ ’ Ιμελλε νά ούση τοΰ Οικο
νόμου ό άστήρ, σβεννύμενος είς π έλ α γ ο ς έκχλησια<?ικών ερίδων
καί καταπολεμών αιρέσεις ανυπάρκτους, σκάνδαλα χιμαιρικά.
Καθ’ όσον μέχρι τοΰδε τό έθνος τών Ε λ λ ή ν ω ν Εξακολουθεί πι
στόν καί άκράδαντον έμμένον είς τήν άγιωτάτην θρησκείαν τών
Πατέρων αύτοΰ, θρησκείαν δι’ ήν τοσοΰτον άγνόν έ^ρευσεν αίμα
καί τοσοΰτοι κατεβλήθησαν άγώνες.
Πραγματευόμενος περί τής νεοελληνικής φιλολογίας δέν δύ
ναμαι έν σιγή νά παρέλθω τό γεραρόν τοΰ γεραροΰ Άσωπείου
όνομα. Ψ υχρ ός μέχρι γερμανικοΰ αίματος, σοφός μέχρι γερμα
νικής πολυμαθείας, εύγλω ττος, γλαφυρός καί Επί πάσι τούτοις
ενθερμος πατριώτης, ό Ά σώ πιος Επλούτισε διά τών συγγραφών
αύτοΰ τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν καί γεραίρει αύτόν πάσα ή
τών μαθητών χορεία, άνέτως τήν πάτριον γλώσσαν σπουδάζουσα
Εν τοΐς σοφοΐς αύτοΰ συγγράμμασιν.
Έ ν γένει ή νεοελληνική φιλολογία άνεπτύχθη μεγάλως, ά
ξια γενομένη ευρωπαϊκής προσοχής καί ύπολήψεως. Ό δέ πρός
Ενίσ/υσιν τών Ε λλη νικ ώ ν γραμμάτων έν Παρισίοις σύλλογος
είναι μάρτυς τών λεγομένων άλανθαστος!
Β. ΓΑ Β ΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ.

ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Πρός ταΐς συνήθεσι τοΰ φωτός πηγαΐς υπάρχει καί έτέρα τις,
ήν ηλεκτρισμόν καλοΰσι. Περί τοΰ φωτός τούτου, τοΰ ήλεκτριχόν φώς καλουμένου, Ισται ήμΐν ό λόγος.
Η έποχή τής άνακαλύψεως τοΰ ήλεκτρισμοϋ είναι άρχαιβ*
τατη· εις αύτόν τόν Θαλήν άνάγει τάς άρχάς του, άλλά μ ίλ ις
περι τάς άρχάς τοΰ αιώνος μας άνεχάλυψαν δτι ό ήλεκτρισμάς
είναι πηγή φωτός. Και τοι δέ ή άνακάλυψις είναι νεω τάΐ^
τήν ήλικίαν, γιγαντιαίοις δμως προώδευσε 8ήμασι, καί αί κολβσιαΐαι αυτής προοοοι πολλας τή κοινωνία παρέσχον λειτουργίας.
Τά μέσα δι' ών τήν σήμερον ή έπιστήμη έπιτυγχάνει νά λά6η ήλεκτρισμόν, είσι πολυάριθμα καί ποικίλα. Ά λ λ ’ ή έπιστημονική τέχνη όπισθοδρομεΐ ένώπιον τής φύσεως, ήτις δι* άστραπηβόλου τα χ ύ τη το ς είναι ικανή νά παραγάγη ήλεκτρισμόν. Τ ί
είσιν οί αίθαλόεντες κεραυνοί καί αί σφοδραί καταιγίδες καί at
φωτοβόλοι άστραπαί αί διά γιγαντιαίας ταχύτητος διασχίζουσα»
τήν άτμοσφαΐραν καί τούς όφθαλμούς τών άνθρώπων θολοΰσαι;
ΙΤοαγμα δέ άξιοσημείωτον! καί αύταί αί χημιχαί ένέργειαι
ήλεκτρισμόν παράγουσιν!
Τά δέ γνωστά ύπό τό όνομα σ τ ή λ α ι όργανα, τό πρώτον
ύπό τίνος τής Βολόγνης άνατόμου, Γαλβάνη τούνομα, έφ«υρ«θέντα, έπί τής πα ραγω γής ταΰ ήλεχτρισμοΰ στηρίζονται.
Ό δέ Βόλτας, ένδοξος φυσικός τοΰ ΙΗ ' αιώνος καί σύγχρβνος τοΰ Γαλβάνη, άνήρεσε τήν θεωρίαν του. Καί ή έπιστήμη,
θέλουσα νά διαιώνιση τοΰ ένδόξου φυσικοΰ τό άείμνηστον όνο
μα, άπε/αλεσε τά όργονα, τά διά χημικών έπενεργειών ήλεχτρισμόν παράγοντα, Βολταϊκάς στήλας.
Ά λ λ ’ό έν τοΐς όργάνοις τούτοις γεννώμενος ήλεκτρισμός είναι
ρλως διάφορος τοΰ έν ταΐς θυέλλαις ή ταΐς ήλεχτρομηχαναΐς

παραγόμενος. Διότι έν μέν ταΐς μηχαναΐς ή ταΐς θυέλλαις αί
ήλεκτρικαί ποσότητες, σημαντικοί ουσαι, έπισωρεύονται, χωρίς
νά τιίνωσιν δποος κινηθώσι μέ/ρ ι τής στιγμής χαθ’ ήν έξαφανίζονται· αί δέ έν ταΐς βολταϊκαΐς στήλαις, σμικρόταται ούσαι,
τείνουσι πάντοτε όπως κινώνται μετά μεγάλης ταχύτητος. 'Εν
έχείναις μέν ό ήλεκτρισμός είναι έν καταστάσει ήρεμίας* έν ταύταις δέ έν καταστάσει κινήσεως.
"Οπως δέ τόν άναπτυχθέντα εις τινα στήλην ήλεκτρισμόν
θέσωσιν είς κίνησιν, ένοΰσι διά τίνος μεταλλικής κλωστής τά
δύο άκρα τής στήλης, άπερ πόλους άποκαλοΰσιν. Τότε διέρχε
ται σιωπηλώς τό |5εΰμα διά τής κλωστής.
Έ ά ν άντί νά ένώσωμεν τούς δύο πόλους τής κλωστής διά
συνεχοδς κλωστής, προσκολλήσωμεν δύο μεταλλικά νήματα είς
τά ς δύο τής στήλης άκρας καί άφ' ου θέσωμεν τά νήματα είς
συνάφειαν, βάλωμεν τά έλεύθερα άκρα των είς μικράν τινα άπ'
άλλήλων άπόστασιν, τότε παράγεται σπινθήρ τις· ό σπινθήρ ου
τος είναι συνεχής, διότι ό έν τοΐς πόλοις γεννώμενος ήλεκτρισμός είναι μόνιμος.
Πρώτος ό περιώνυμος χημικός Ούμφρις Δάβις, τό 1 8 0 1 , άνεκάλυψε τήν ιδιότητα ταύτην τών γευμάτων τοΰ παράγειν φώς.
Ό σχηματισθείς σπινθήρ είχεν Ιντασίν τινα τής λάμψεως*
ά λ λ ' 6 Δάβις παρετήρησεν δτι αύξάνει πολύ ή φωτεινή δύναμίς
του, θέτων είς τήν άκραν τώ ; μεταλλικών νημάτων ούσιαν διαλύσιμον ύπό τήν έπι^δοήν τοΰ ήλεκτρικοΰ γεύματος.
Ό Δάβις Ιθετεν είς τάς άκρας τών νημάτων τής στήλης τε
μάχια ξυλάνθρακος. Είς τόν έλεύθερον άέρα τά τεμάχια ταΰτα
έδαπανώντο πολύ ταχέως, καί κεκλεισμένα εις σφαίραν, κενήν
άέρος, ζοφοΰσι, διά τοΰ άφθονου καπνοΰ τοΰ φυτικοΰ άνθρακος,
τάς παρειάς τών άγγείων.
Τό πρόσωπον τό όποιον παίζει ό άνθραξ εις τήν παραγωγήν
τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός είναι άρκούντως σημαντικόν και εύκολον,
χατά συνέπειαν, ίνα τό έννοήσωμεν. Αί ύπό τών διαφόρων χαιομένων σωμάτων παραγόμεναι φλόγες δέν είναι φωτειναί άφ' εαυ
τ ώ ν τό ύδρογόνον καί τό οινόπνευμα έχουσι φλόγα μόλις όρατήν. Ά λ λ ’ άν αίωρήσωμεν στερεόν τι σώμα, «Ιον πλατίνην ή
άνθρακα, έπιτυγχάνομεν τότε πΰρ ζωηρότερον. Είναι τό αψτφ
με-ΐά τ«ΰ ήλβχτριχοΰ φωτός.
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ίνα παραχΟή ό σπινθήρ, πρέπει νά φέρωμεν είς συνάφειαν
τούς δυο άνθρακίνους μολύβδους* καί τοΰτο κατορθοΰμεν τιθέντες
αύτούς είς μικράν άπ’άλλήλων άπός·ασιν, δπως παραχθί) τό φως.
Γενναται δε τό ηλεκτρικόν φως διά της υπερβολικές θερμότητος τής άναπτυσσομένης έν τω ρεύματι τών στηλών Βοΰνσεν·
Άποδεικνύομεν πειραματικώς τήν έντασιν τής θερμότητος
ταύτης, ποιοΰντες α'. νά διέλθη τό βολταϊκόν |5εΰμα είς λεπτόν
τι νήμα πλατινης· τό μέταλλον τοΰτο εύθέως γίνεται έρυθρόν*
αναλύεται καί Εξατμίζει μάλιστα· ά λ λ 1 ή πλατίνη είναι μέταλ
λον έκ τών δυσκόλως τηκόμενων πριν δέ τ^ς άνακαλύψεως
τών ηλεκτρικών ρευμάτων έθεωρεΐτο ώς άτηκτον· β'. έάν άντί
τ^ ς πλατινης λαβωμεν σώμά τι έκ σιδήρου ή χάλυβος, τά σώ
ματα ταΰτα τήκονται αμέσως καί χαίονται* καί γ '. έλαμά τι
λευκοσιδήρου και'εται έπίσης μετά μεγίστης ευκολίας.
Επειδή τό ήλεκτρικόν φώς δέν άπαιτει τήν διάφλεξιν τών άν
θράκων ώς δυναμένην παραχθήναι έν τώ κενώ ή έν τώ ύδατι,
βλέπομεν ότι οί άνθρακες φθείρονται, καί τό ρεΰμα τοΰτο συμπαρασύρει μεθ’ έαυτοΰ αρκετήν ποσότητα άνθράκων.— Σπόυδάζοντες τήν φθοράν ταύτην, παρατηροΰμεν ότι ό εις τών άνθρά
κων δαπανάται δύο φοράς ταχύτερον τοΰ ετέρου.
Ά λ λ ’ έπειδή τό μεταξύ τών άνθράκων διάλειμμα γίγνεται
μεγαλείτερον καί τό ρεΰμα δέν διέρχεται πλέον, ώς έκ τούτοι»
έζήτησαν μέσον τι δι’ ου μηχανικώς τούς άνθρακας νά προσεγγίζωσι.
Πλεϊστοι όσοι σοφοί, μεταξύ τών οποίων ιδίως διακρίνονται
οί Κ. Κ. Φουκώλτ, Δελέυλ, Μαρτίνος Λεβρέτος, Δυβόσκις, κα
τόρθωσαν τοΰτο δι’ όργάνων άπερ ε ύ θ υ ν τ ή ρ α ς τ ο ΰ ή λ ε κ τ ρ ι κ ο ΰ φ ω τ ό ς άπεκάλεσαν. Οί πρώτοι δ’ έξ αύτών κατεσκευάσθησαν τό 1844.
Δεν δυνάμεθα να εισελθωμεν εις τήν σπουδήν τών ιδιαιτέρων
τούτων όργανων, ώς πλεΐστα όσα άτοπα έχόντων. Τό κυριώτερον οε είναι ότι, οταν οι άνθρακες Ιλθωσιν είς συνάφειαν, ούδ’
αύτοί είσιν ικανοί νά διαχωρίσωσιν αύτούς καί, κατά συνέπειαν,
ό φωτεινός σπινθήρ δέν παράγεται.
Τό πρόβλημα έθιξαν όλοι οί σοφοί άνδρες μεταξύ τών όποιων
διαπρεπει ό Κ. Σ ε ^ ΐν ο ς , τοΰ όποιου τό όργανον παράγει άξιόλογον λάμψιν.
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Β'.
Έ λθ ω μ εν ήδη είς τάς έφαρμογάς τοΰ ήλεκτρικοΰ φανοΰ τοδ
Κ. Σε^όίνου.
Ή πρώτη ιδέα, ή έπερχομένη φυσικώς έν τώ ήμετέρω νοι, «ιναι ή τοΰ δημοσίου φωτισμού. Ά λ λ ά τό ζήτημα π ολλάς παρου
σιάζει δυσχερείας, τάς όποιας πρέπει νά κ α τ α ν ι κ ή σ ω μ ε ν καί πολ
λά άτοπα νά άποφύγωμεν. Ή άκτινοβολία τοΰ ήλεκτρικοΰ φω
τός, ή παρεικάζουσα αύτό πρός τό τοΰ ήλιου, έχει τόσην έντασιν
ώστε οί οφθαλμοί δέν δύνανται νά στραφώσι πρός αύτόν, ώς δέν
δύνανται νά στραφώσι πρός τήν φλογοβόλον τοΰ ήλίου έστιαν.
Καί αύτά δέ τά ζώα καταπλήσσονται, οί δέ ίπποι άφηνιάζουσιν.
Τοΰτο προέρχεται έκ τών ύακινθίνων τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός
άχτίνων, αίτινες δυσάρεστους έντυπιοσεις παράγουσιν είς τόν όφθαλμόν, ώς μή όντα συνειθισμένον είς αύτάς. Πρέπει άρα νά
εύρεθή μέσον δι’ ου τό χρώμα τών άκτίνων νά μετατραπί) είς τό
τών ήλιακών.
Ό π ω ς φωτισθώσιν έπειτα αί οδοί, αί δημόσιαι θέσεις, αί αίθουσαι τοΰ θεάτρου, άπαιτεΐται νά φέρωσιν είς μέγαν άριθμόν
σημείων φώτα μέσης έντάσεως, ώστε ή λάμψις νά είναι πανταχοΰ ώς έγ γ ισ τ α ίση. Ά λ λ ’ άπ’ έναντίας ή ίδιότης τοΰ ήλεκτριχοΰ φωτός είναι τό συγκεντρόνειν είς εν καί μόνον σημεΐον έςίαν
φωτεινήν λίαν έντονον.
Κ α τ’ άρχάς καί έτερον άτοπον έκώλυε τήν χρήσιν τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός· τοΰτο δέ ήν ή άκριβής τιμή του. Ά λ λ ά τό άτο
πον τοΰτο σήμερον άνηρέθη* διότι άντικατέστησαν τάς στήλας
Βούνσεν διά τών μαγνητο-ήλεκτρικών μηχανών αίτινες εύκόλως
παράγουσι ρεύματα, ικανά νά παραγάγωσι μεγάλας ποσότητας
Πλήν δέ τοΰ δημοσίου φωτισμοΰ τό ήλεκτρικόν φώς είς πολ
λάς άλλας έργασίας δύναται νά έφαρμοσθί;. Περί τών Εφαρμο
γών αύτοΰ ιδού τι ό Κ. Βεκκερελ λέγει:
« Έ ά ν δέν όφείλωμεν νά σκεφΟώμεν τήν χρήσιν τοΰ ήλεχτρισμοΰ διά τόν δημόσιον φωτισμόν, τούλάχιστον δυνάμεθα νά ώφεληθώμεν έξ αύτοΰ είς πολλάς άλλας είδιχάς χρήσεις* θέλω
άρκεσθή νά άναφέρω ένταΰθα τόν φωτισμόν τών νυχίερινών

γασιών, τώ ν ύπό ί ο ύδωρ έξασκουμένων εργασιών, Δυνατόν
έπισης είναι νά έφο ρμόσωμεν αύτόν πρός φωτισμόν τών μεταλ
λείων, διά συνθήματα τών πλοίω ν, καί διά πλήθος άλλων περι
στάσεων. »
Άφώμεν λοιπόν καί ημείς τόν δημόσιον φωτισμόν και είς άλλας ένασχοληθώμεν'έφαρμογάς.
Έ ν τοΐς στρατοπέδου, τό ηλεκτρικόν φώς έπιτρέπει είς τούς
πολιορκουμένους μιδς πόλεως νά ίχνογραφώσι τάς γραμμάς
των διά νυκτός* δύναται δ’ επίσης νά φωτίση είς μακράν άπόι^ασιν σημεΐόν τι οπερ δύναται τις νά διακρίνη καί έφ’ οδ δύνανται
νά σκοπεύσωσι τά πυροβόλα των.
Τό ήλεκτρικόν φώς δύναται έπίσης νά φωτίση στρατιωτικόν
τινα σταθμόν, ή τήν δίοδον πόρου τινός, ή όδόν δύσβατον καί
όρΜνήν, ή νά χρησιμεύση πρός διάκρισιν τής θέσεως τοΰ έχθροΰ, ή πρός λήψιν τών όπλων έν καιρώ νυκτός, ή πρός παράτασιν μάχης έπικερδοΰς, ήτις, άνευ αύτοΰ, ήθελ* διακοπή διά
τό νυκτερινόν σκότος, ή τέλος πρός σχηματισμόν συνθημάτων
άντικαθιστών οΰτω τόν αέριον τηλέγραφον.
Έ πίσης δύναται νά χρησιμεύση καί διά τούς φάρους, διά τά
όργανα δηλ. έκεϊνα τά τεθειμένα έπί τών άκτών τής θαλάσσης
καί προωρισμένα τήν οδηγίαν τών πλοίων όταν ταΰτα προσεγγίσωσι τήν ξηράν. Είναι δέ άσυγκρίτως προτιμότερον τοΰ έλαίου
τών φάρων ώς πρός τήν τοΰ διαπεραν τάς όμίχλας ιδιότητά
του. Ό διά τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός φωσφορισμός τής θαλάσσης
έκ μ εγ ά λ η ς άποστάσεως ήθελεν ειδοποιεί τόν πλοίαρχον ότι
πλησιάζει εις φάρον καί πληροφορεί αύτόν όπως άκολουθήση
τήν όδόν του και γνωρίση τόν τόπον έν ώ εύοίσκεται.
Είναι περιττόν νά έπιμείνωμεν έπί τής σπουδαιότητβς τοΰ
ζητήματος, διότι οί πάντες γνωρίζομεν τόν μέγαν άριθμόν τών
θυμάτων όσα κατ' έτος άπόλλυνται συνεχώς ένώπιον τής πατρίδος των. Ά λ λ ' ή φλογώδης τοΰ ήλεκτρισμοϋ αίγλη ύπόσχβται
ήμΐν νά έμποδίση τοΰ λοιποΰ τάς μυρίας έκατόμβας αΐτινες κατ'
έτος τώ σκληρώ και άτεράμνω Ποσειδώνι θύονται.
Ά λ λ 'έ π ε ι δ ή οί φάροι τίθενται ού μόνον έπί τών όχθών τής
θαλάσσης, άλλά καί έπί τών νήσων καί έπί τών βράχων δυνάμε
θα διά τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός ν' άνάπτωμεν αύτούς πό ^ ω θ εν
καί νά μή <χωμ*ν άνάγκην ν’ άποστέλλωμεν έκιΐ άνθρωπον 0α-

τις αύτήν

τήν ζωήν του νά ^ιψοκινδυνεύη έν καιρώ μαλιστα

χαταιγίδος.
Ά π α ξ τό πλοΐον είσελθόν είς τόν λιμένα, άν ό Αίολος έξηγαγεν έκ τοΰ εύρέος άντρου τούς πολυκλύδοντας άνεμους, τό
πλοΐον έ'χει άνάγκην όπως δεθή στερεώς καί πρός τόν σκοπόν
τβΰτον ή κυβέρνησις τών λιμένων τίθησι τούς σημαντήρας. Α λ
λά τήν νύκτα, πλοΐόν τι δέν δύναται νά διακρινη αύτούς, xai
έπομένως είναι έπικερδέστατον όπως φωτίζωμεν αύτούς διά τβΰ
ήλβχτρικοΰ φωτός.
Ά φ οΰ λοιπόν τοιαΰτά είσι τά μεγάλα τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός
πλεονεκτήματα, διατί νά μή έφαρμόζωσιν αύτό εις τούς ά π ·ράντους τών θαλασσών όγκους, ούς καθ’ έκάστην άνάριθμα
πλοία καθ’ όλας τά ς διευθύνσεις άροτριώσιν; Διατί νά μή 6ί*
τωσι τέρμα εις τάς διαφόρους τών πλοίων συγκρούσεις;
Έ λπίσω μεν έν τούτοις ότι θέλουσιν ένθα^ύνει τοΰ λοιποΟ
τήν πρόοδον ταύτην καί άναπτύξει άπό ήμέρας είς ήμέραν τήν
πολύτιμον τοΟ ήλεκτρικοΰ φωτός έφαρμογήν.
Γ'·
Μετά τάς άνωτέρω έφαρμογάς τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός ήδη
πρέπει νά προσθέσωμεν τήν χρή^ιν αύτοΰ εις τάς θεατριχάς πα
ραστάσεις, διότι έν αύτοΐς τό πρώτον έφηρμόσθη· ή έφαρμογή
του έλαβε χώραν έν Παρισίοις έν τώ θαυμασίω λεγομένω φ α ν «.
καί άπό τίνος έγενικεύθη Οπερ τό δέον. 01 σκηνογράφοι μεγάλην συγκομίζονται έξ αύτοΰ τήν ώφέλειαν αι λάμψεις τή ς <st~
λήνης άντικαθίστανται θαυμασίως ύπό τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός.
Ή Φωτογραφία έπίσης εδρεν ισχυρόν βοηθόν έν τώ ήλεχτρικώ φωτί· ού μόνον έπέτρεψε νά φωτογραφώσι τήν νύκτα άντικα·
θιστών τόν ήλιον, άλλά, διά τής βοήθειας του, έφωτογράφησαν
τόπους είς αιώνιον σκότος βεβυθισμένους, καί τών όποιων τό πανομοίωμα ούδέποτε όφθαλμός άνθρώπου ήθελε δυνηθή νά ίδϊ),
ένώ τήν σήμερον, χάρις είς τήν θαυμάσιον ένέργειαν τοΰ ήλ«χτρικοΰ φωτός, ό κόσμος όλος έκπλήσσεται θεώμενος τά ς χρύπτας χαί τό έσωτεριχόν τών πυραμίδων τής Αίγυπτου.
Ά λ λ ’ έπειδή τό ήλεκτρικόν φώς δέν Ιχει άνάγχην άίρος χ«ι
Επομένως'δύναται χαΐ έν τ ω χ«νω νά παραχθή ώς καί έν τώ άέ*

ft δυνάμεθα πολύ εύκόλως νά έφαρμόσωμεν αύτό είς τήν Α
λιείαν.
Άκούσωμεν τί περί τοΰ άντικειμένου τούτου ό Κ. Ίοβάρδος
λ ίγει:
« Ή θάλασσα είναι ανεξάντλητος ώς καί οί ίχθΰς αύτής.
"Οταν ήθελεν έχλείψει έκ μέσου γ ή ς ο τε άρτος χαί τό χρέας, ή
θάλασσα ήθελε δυνηθή νά διαθρέψη τήν γήν· δεν μένει δε ή τό
νά γνωρίζωμεν νά συλλαμβάνωμεν τούς ίχθΰς εύκόλως, ταχέως
χαί άφθόνως. Ά λ λ ’ αί ήμέτεραι τής άλιείας μηχαναί είσι γ ε 
λοία^ έπέστη επομένως ή ώρα καθ’ ήν ό ήλεκτρισμός μέλλει ν
άντικαταστήση όλα τά παιδαριώδη ήμών όργανα· θέλομεν άναπτύξει είς τούς βυθούς τής θαλάσσης ήλεκτρικόν φώς· οί δ*
ίχθΰς θέλουσι περικυκλώσει τό μαγικόν φώς· όταν δέ θεωρήσωμεν αύτούς άρκετούς, τότε ύψοΰμεν τήν λέμβον καί οΰτω συλλαμβάνομεν άπειρους ίχθΰς.»
Α λ λ ' έπειδή βεβαίως ή γνώμη τοΰ Κ. Ίοβάρδου δέν είναι
τόσον όρθή διότι οί ίχθΰς,τρομάζοντες ύπό τής έντάσεως τοΰ φω
τός δρομαίως θέλουσι φύγει, άρχει οί άλιεΐς νά διαθέσωσι τό
φώς εξω τοΰ ύδατος. Οί ί-/θΰς τότε βλέποντες τό ύπό τό ύδωρ
φώς θέλουσιν έλθει ίνα παρατηρήσωσι πόθεν τό φώς προέρχεται
χαί μάλιστα ώθήσει τήν περιέργειαν των μέχρι τοΰ νά πηδώσιν
έξω τοΰ ύδατος ϊνα πλησιέστερον τό ίδωσιν άλλά τότε παραυτίχα ήθελε τιμωρεΐσθαι ή άλογος περιέργειά των, συλλαμβανβμένων ύπό τών άλιέων.
Ά λ λ ’ έάν δυνάμεθα διά τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός νά άλιεόσωμ*ν, έπίσης πρέπει καί νά θηρεύωμεν δι’ αύτοΰ.
Διηγούνται ότι Ά γ γ λ ο ς τις άπηυδηκώς νά πυροβολή κατά
τών πτηνών, άνέπτυξεν- έπί τίνος δίφρου ήλεκτρικόν φώς, καί
διέτρεχε νυκτός τάς κοιλάδας τών δασών του. Τότε τά πτηνά
έσπευδον έπί τοΰ όχήματος· ό δέ Ά γ γ λ ο ς ήδύνατο ήδη νά τά
πνίγη διά τών χειρών του.
Ίσ ω ς τό άνέκδοτον συγγενεύει πρός μΰθον· ά λλ’ είναι θετι
κόν ότι τά πτηνά τείνουσι νά κάμωσιν έπί τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός,,
ό,τι ποιοΰσιν αί?μυΐαι καί αί χρυσαλλίδες έπί τοΰ λύχνουΈ κ τό ς τής αλιείας, έκτός τής Θήρας, τό ήλεκτρικόν φώς ήδύ
νατο νά χρησιμεύση καί εις τάς ύδραυλιχάς έργασίας, όπως
αωσι θεμέλια είς τρύς βυθούς ποταμοΰ τιν·ς, 'χαί έργαοθώ^ιν

είς τα βάθη τής θαλάσσης όπως άναςητήσωσι πλοΐον έξοκεϊλαν,
λάβωσι δέ τά περιεχόμενα αύτοΰ.
Ε πειδή δέ οί μεταλλουργοί, ϊνα πολυτίμους θησαυρούς άποσπάσωσιν έκ τών σπλάγχνων τής γήί» βυθίζονται εις τό σκοτος, είς μεταλλεία Ιχοντα βάθος έκατοντάδων μέτρων, επειδή δέ
αί μεθ’ ών συνοδεύονται λυχνίάι πρώτον μέν δύνανται ν' άνάψωσι τά εύφλεκτα άέρια τά εις τάς ^οιβαδας τής γή ς ένυπαρχοντα,
δεύτερον δέ όλίγον φώς διαχέουσιν είς τούς έργάτας όΐτ^ες ΐνα πορευθώσι ταχύτερον καί περισσότερον κερδίσουν άργυρον,
α ύ τ ή ν τ ή ν ζωήν των διακινδυνεύουσι, διά τοΰτο μ εγά λω ς ήθελον ώφεληθή ύπό τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός.
Έ πίση ς δέ τοΰτο ήθελεν ώφελήσει καί τας τών σιδηρβ&ρόμων
έργασίας, πρός κατασκευήν τών όποιων ού μόνον είς ζοφώδη
ύπόγεια έργάζονται, άλλά καί πρός ταχυτέραν διεκπεραίωσίν
των εργάζονται καί διά νυκτός καί έπομένως έχουσιν άνάγχην
ζωηρού φωτισμοΰ.
Περατοΰντες δέ τό θέμα ήμών δέν πρέπει νά παραλείψωμεν
καί εν τελευταΐον τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός πλεονέκτημα. Συγκεντροδντες διά παραβολικών κατόπτρων είς !ν σημεΐον θερμότητα
ύπερβολικήν δυνάμεθα έξ άποστάσεως ν’ άνάψωμεν διάφορα άντιχείμενα, οίον νάρθηκα (ύ σ κ α ν), θρυαλλίδα ή πυρόκονιν.
’Ιδού λοιπόν αί μεγάλαι ώφέλειαι τοΰ ήλεκτρικοΰ· φωτός, άς
πρέπει νά λάβωσι πάντες ύπό σπουδαίαν έποψιν. Δίότι τό ήλεκτρικόν φώς είναι τή άληθεία μέγας εύεργέτης διά τήν άνθρω
πότητα.
*
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Η ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΙΑ ΡΑ Τ Ο Ι2 Α Ρ Χ Α ΙΟ Ι^ ΚΑΛΗΣΙ.

Τα ίχ τής μαγ·ίας τών αρχαιότατων χρόνων έκπηγάζοντα
δβισιδαίμονα έθη ύπήρχον καί έν τή τών Ε λ λ ή ν ω ν θρησκεία, έν
τ^ όποια μαλιστα έπλεόνα,,ον. Η μαντεία έξησκεΐτο παρ’αύτοΐς
t ix t έν είδικβΐς ίδρύμασι, δηλαδή τοις χρησμολόγοις έχίίνοις ί«ρατηρίοις, τά όποια έκαλουν μ α ν τ ε ί α , είτε ύπό έξ έπα γγέλματος μάντεων, οι οποίοι άπό πόλεως εί^ πόλιν περιφερόμενοι
έπώλουν, ούτως βίπεΐν, τό άπατηλόν αύτών εμπόρευμα- ίεροτβλεστιαι και γοητεΐαι, σκοποΰσαι τήν έπερώτησιν τής θείας (3ουλήσεως, συνώδευον πάντοτε τάς θυσίας, ύπερβάλλουσα 8ε ήτο
και είς μαγικούς τινας τύπους καί γοητεύματα χαί ή εις τήν
έ π ι^ ο ή ν χειρονομιών τινων πίστις, τά όποια πάντα μετεχειρίζοντο κατά τής βασκανίας, πρός έπίκλησιν θεών, ίασιν άσθενειών, πληγών έπούλωσιν καί πρός άποτροπήν τής κακοποιού
δήθεν ένεργείας διαφόρων πράξεων γοητεία ενυπήρχε καί είς
τάς τελετουργίας όσαι συνειθίζοντο έν ταΐς κατά τήν λειτουρ
γίαν χαθάρσεσι, τή πρώτη ταύτη άφετηρία τών μυστηρίων, διό
καί άπεδίδετο είς τόν Όρφέα, ύποτιθέμενον θεμελιωτήν αύτών,
ή σύνθεσις πλείστων μαγικών άσμάτων οί δέ μάντεις, οί όποιοι
ένίοτε άπετέλουν όλοκλήρους τάξεις, έφρόνουν ότι ήδύναντο νά
πολεμήσωτι κατά τής φύσεως, γοητεύοντες τούς όρεις, ώς οι
ψύλλοι οι περι τό Παριον και τήν Λιβύην έδίωκον διά τινων έπωδών τούς άνεμους καί άνθρώπους κατώρθουν νά μεταμορφώσωσιν είς κτηνη· εντεύθεν τό δόγμα τής λυκανθρωπίας, εχον άργαιοτάτην χρονολογίαν έν τή Έ λλά δι, ίσχυσε καί μέχρι τών ήμερων
ήμών.
Την είς τούς μάντεις άποοιδομένην ταύτην ίσχύν εύρίσκομεν
*ίς τάς άρχαιοτάτας μυθολογικάς παραδόσεις τής Ε λ λ ά δ ο ς , είς
τούς μύθους τής Μήδειας καί Κίρκης. ’Ιδία δέ έφημίζοντο είς
τήν « χ ν η ν τών μαγγανειών αί θεσσαλίδες γυναίκες, αΐτινες

ήδύναντο νά συνθέσωσι δηλητήρια καί διά τών μαγικών αύτών
ωδών νά καταβιβάσωσιν έξ ούρανών τήν σελήνην. 'Ο Μένανδρος
έν τή κωμωδία αύτοΰ «ή Θεσσαλίς» παρίστα τας μυστηριώδεις
ιερουργίας δι’ ών αί γόησσαι αδται κατώρθουν τήν σελήνην ν’ άφήσ/) τά ©ύράνια, θαύμα κατασταν τόσω έξοχον, ώστε ό Νόννος
αναφέρει αύτό ώς υπό τών Βραχμάνων ένεργούμενον.
Πρός δέ ύπήρχον καί μάγοι κατωτέρας τάξεως, οί γόητες,
ούτως έπιχληθέντες έκ τών θορυβωδών καί πένθιμων κραυγών,
δι’ ών έπεκαλοϋντο τούς θεούς· ουτοι δέ ήσαν οί άληθεΐς Έ λ λ η 
νες μάγοι, οί άμεσοι κληρονόμοι τών μάγων τής βαρβάρου έποχής· λίαν δέ έφοβοΰντο άπαντες τήν ίσχύν των, διότι πάντοτε
έφρόνουν αύτούς έμφορουμένους ύπό κακών καί έγκληματικών
προθέσεων, έγίνωσκον, ώς αί γυναίκες τής Θεσσαλίας, να συνθέτωσι φίλτρα καί άντί άργυρίου προσέφερον τοΐς τυχοΰσι τάς δια
βολικός των έκδουλεύσεις* ά λ λ ’ ή επίσημος έθνική θρησκεία έπβλέμει τήν έπέμβασίν των, καί πλειστάκις έξεδόθησαν νόμοι κατά
τής έξασκήσεως τής κινδυνώδους τέχνης αύτών. Αί μαγικαί δβ
δεισιδαιμονίαι ιδίως έκρατύνοντο ύπό τής επιρροής ήν έξήσκουν
έπί τής έλληνικής πολυθείας αί θρησκεΐαι τής Φρυγίας, τής
Θράκης καί τής Αίγύπτου, ήσαν δέ στενότερον συνδεδεμέναι αί
δεισιδαιμονίαι αύται μετά τής έν τή ιδίως λεγομένη Έλλάδι* αι
προσευχαί έλάμβανον χαρακτήρα έπικλήσεως καί έξορκισμού,
διατηροϋσαι τήν χρήσιν μυσταγωγικών τινων λογίων, όποια τά
έ φ έ σ ι α καί τά μ ι λ ή σ ι α , φημιζόμενα ώς θαυμασίων άποτελεσμάτων παραγωγά· οι ιερείς τής Μικρασίας προσήγγιζον πε
ρισσότερον άπό τούς τ ή ς Έ λ λ ά δ ο ς είς τούς μάγους καί γόητας,
πρότυπον τών όποιων μάς παρουσιάζουσιν οί Γελχϊνες, προσω
ποποιήσεις μυθικαί τών ήλιακών άκαίνων, τας οποίας μετεμόρφου είς γόητας ή φαντασία τών ποιητών· άλλως τε άποκεκλειβμέναι τής εθνικής θρησκείας αί πρός λατρείαν είσαχθεισαι παρά
τοΐς Έ λ λ η σ ι ξέναι θεότητες εφερον χαρακτήρα πνευμάτων
δευτερευούσης τάξεως ή δαιμόνων, τούς όποιους δέν έτίμων διά
νομίμων καί κανονικών ιεροπραξιών, ώστε αί ξέναι θρησκεΐαι
έλάμβανον έν Έ λ λ ά δ ι τόν χαρακτήρα μαγικών ενεργειών, καί
έπειδή διετηρειτο ή χρησις τών έκ τής γεννετείρας χώρας τύπων
καί λογίων, αί προσευχαί καί αί επικλήσεις έφαίνοντο είς τούς
Έ λ λ η ν α ς ώς λόγοι μυηςγιώδεις κεκτημένοι ύ π ερ φ υ σ ικ ή ν δύναμιν.
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Ύ παρχε πρός τούτοις έν Έ λ λ ά δ ι καί τις λατρεία, αύτή καθ’
ίαυτήν ούσα μαγεία άληθής, ή λατρεία τής Εκάτης· ή θεότης
αυτη, προσωποποίησις της σελήνης, της προπεμπούσης τάς μυ
στηριώδεις αύτής άκτΐνας είς τά σκότη τής νυκτός, ήτο ή των
μαγισσών προστάτις· είς αύτήν άπεοίδετο τό δώρημα τών θαυ
μάτων καί ή άνακάλυψις τών μ α γειώ ν αύτη ύπετίθετο ώς στέλλουσα τά είδωλα και τά φαντάσματα, όσα ό φόβος γεννά εν τη
σκοτία· τά δέ ιδιαίτερα μυστήρια τά είς τόπους τινας της Έ λ λ ά ίος τελούμενα πρός τιμήν αύτής ήσαν πλήρη ιεροπραξιών μα
γικών καί θαυματουργικών, αίτινες πάσαι είχον σκοπόν, τήν έκπληξιν τής φαντασίας καί θάμβωσιν τών αισθήσεων, τήν διατρο
φήν καί άνα^ρίπισιν τών τραχυτέρων καί ζοφερωτέρων δεισιδαι
μονιών καί έντεϋθεν σημαντικά είναι έν τη λατρεία αύτης τά
ερπετά καί τά άκάθαρτα ζώα, τά φίλτρα καί αί λοιπαί άηδεΐς
συνθέσεις, οι έξορκισμοί καί οί άλλόκοτοι τύποι, διά τών όποιων
έπειθανάγκαζον τήν θεάν νά έπιφανή εις τούς λάτρεις αύτής ικα
νοποιούσα τάς επιθυμίας των καί χειραγωγούσα τά διαβήματά
τ ω ν ιδού ώς άπόδειξις χρησμός τις δοθείς κατά ΙΙορφύριον έπ’
αύτης ταύτης τής Ε κ ά τη ς « στήσατε άγαλμα έκ ξύλου έστιλβωμένου καί ποιήσατε τό σώμα τοΰ άγάλματος άπό ρίζαν ά
γριου πηγάνου στολίζοντες αύτό μέ μικράς κατοικίδιους σαύρας·
μ ύ ^ α ν , στύρακα καί λιβανωτόν συντρίψατε μετά τών ζώων τού
των τό μίγμα καί άφετε είς τόν άέρα κατά τήν αΰξουσαν σελή
νην· άπευθύνατε τότε τάς εύχάς σας ούτω πως (ένταΰθα δέν
διεσώθη ό τύπος)· όσας διαφόρους μορφάς έχω τόσας σαύρας θέ
λετε μεταχειρισθή καί μετ’ έπιστασίας κατασκευάσατε μοι δια
μονήν μέ κλάδους αύτοφύτου δάφνης, θέλετε δέ μέ ίδει καθ’ ύ
πνους άπευθύνοντες τώ είδώλω θερμάς προσευγάς, » τόν δέ τύ
πον τής έπικλήσεως μή διασωθέντα παρ’ Εύσεβίω εύρίσκομεν έν
τοΐς φ ι λ ο σ ο φ ο υ μ έ ν ο ι ς, πραγματεία άποδιδομένη ότέ μέν
τώ Ώριγένει ότέ δέ τώ 'Ιππολύτω. « Έ λθέ, ύποχθονία γηίνη
καί ούρανία Βομβώ, θεά τών όδών καί τριόδων, σύ ή φέρουσα
τό φώς τό όποιον εχθρεύεσαι, καί όδεύουσα διά νυκτός τής όποιας
είσαι φίλη καί σύντροφος, σύ ή τερπομένη είς τήν υλακήν τών
κυνών καί τήν αίμοχυσίαν, ή έν σκοτία άνά τούς τάφους πλανώμένη, αιμοχαρής καί τοΐς άνθρώποις φοβερά Γοργώ, Μορμώ, σε
λήνη μυριόμορφος, ρίψον tv βλέμμα σου ΐλεων είς τάς θέσεις
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μας. » Τοΰ αύτοΰ ύφους είναι καί ή παρ’ Εύριπίδη έπίκλησις
τής Μηδείας, τήν όποιαν έμιμήθη καί ό ’ΟβίδιοςΟύχί δε δυσκόλως άναπαριστώντο τά φαντάσματα, ύπό τά
όποΐα προσεφαίνετο ή 'Εκάτη, είς τήν τότε φαντασίαν,τήν όποιαν
καί οί είς ξένον καί αρχαϊκόν συντεταγμένοι έκεΐνοι τύποι έφόβουν καί ό δόλος συνέτρεχε τούς φόβους αύτούς. Είς τά Φ ι λ ο σ ο φ ο ύ μ ε ν α έπίσης εύρίσκομεν ποια τεχνάσματα μετεχειρίζοντο, τούλάχιστον έπ’ έσχάτων, πρός συναρμογήν πάσης αύτής
τής φαντασμαγορίας· «δέν άποσιωπώ, γράφει ό άνώνυμος συγγραφεύς, τήν πανουργίαν, έφ ής Στηρίζεται ή διά τής λεκανο
μαντείας μαγεία· προσλαμβάνοντες οί μάγοι θάλαμον κλειστόν
μέ οροφήν ούρανοχρόου βαφής καί φέροντες έκεΐ σκεύη όμοιόχροα, θέτουσι χαμαί είς τό μέσον τοΰ θαλάμου λεκάνην πλήρη
ύδατος, άντανακλώντος τό κυανοΰν τής ρροφής ώσανεί ήτο τό
τοΰ ούρανοΰ· έν τώ έδάφει, έφ’ ού τέθειται ή λεκάνη ύπάρχει
κρύφια όπή· ό δέ πυθμήν τής λιθίνης λεκάνης είναι ύέλινος· κά
τωθεν τούτων πάντων ύπάρχει μέρος κρύφιον, έν ω οί συνέταιροι
είναι μετεσχηματισμένοι είς θεούς καί δαίμονας, τών οποίων δή
θεν τήν έμφάνισιν θέλει ένεργήσει ό μάγος· ό άπατώμενος έν τή
θέα τών προσώπων τούτων κυριεύεται ύπό τρόμου καί πιστεύει
άμέσως πάν τό λεγόμενον. ’Ιδού δέ πώς κατορθοΰσι τήν έν ταΐς
φλοξίν έμφάνισιν τοΰ δαίμονος· ζωγραφοΰσιν έπί τοΰ τοίχου τό
έπικλητέον πρόσωπον, τό δέ ζωγράφημα τοΰτο έπιχρίουσιν
άκολούθως μέ σύνθεσίν τινα έκ λακωνικού, άσφάλτου καί βαλσάμου, ένώ δέ δήθεν ένεργοΰσι τήν έπίκλησιν, πλησιάζουσι τήν λυ
χνίαν είς τόν τοίχον, δι’ ής τό χρίσμα άνάπτει καί καίει.
» ’Ιδού, έξακολουθεΐ ό χριστιανός συγγραφεύς, πώς κάμνουσιν ώστε νά περϊίπταται ή 'Εκάτη έν είδει πυρός αερίου· κρύπτει
ό μάγος ένα τών συντρόφων είς ώρισμένον μέρος δωματίου,είς τό
όποιον οδηγεί τούς πελάτας, τούς όποιους πείθει ότι ή θεά θέλει
έμφανισθή έναέριος ύπό μορφήν πυρός, παρακαλών μόνον αύτούς
νά έπιστήσωσι πολλήν προσοχήν κατά τήν στιγμήν τής έμφανίσεως καί αμέσως ν’ άποστραφώσι κύπτοντες χαμαί τό πρόσω
πον, μέχρις ού καλέστ) πάλιν αύτούς· μεθ’ ό ψάλλει έν τώ πυκ^ώ έκείνω σκότει τόν τύπον τόν μαγικόν, έπί τή πρώτη τοΰ
όποιου ένάρξει φαίνεται πΰρ κυματούμενον έν τώ άέρι. Περί
τρομοι ώς έκ τής θέας τοΰ ύπό τής θεάς ένεργουμένου θαύμα36.

τος· οί προσερ/όμενοι πίπτουσιν άφωνοι χαμαί, άποκρύπτοντβς
τό πρόσωπον παν δέ τό τέχνασμα στηρίζεται εις τό δτι ό σύν
τροφος, άμα τελείωση ή έπίκλησις, άφίνει νά φύγη έκ τών χειρών του ίέρακά τινα ή γύπα περικεκαλυμμένον με πεφλεγμένην
στύπην· τό πτηνόν τρομασμένον έκ τής φλογός ύψοΰται ιπτάμε
νον όλονέν ταχύτερον καί καταπλήττει τους ευήθεις εκείνους άποκρύπτοντας τό πρόσωπον, κτυπα έπί τοΰ προς·υχόντος και με
ταδίδει τό πΰρ είτε έντός τοΰ θαλάμου, είτε εις τά περιξ αϋτοΰ.»
Άναμφιβόλως δέ παρόμοια μέσα μετεχειρίζοντο καί είς άλλα ς πολλάς έπικλήσεις· ιδίως προσέτρεχον είς τό περίφημον
άντρον τοΰ Τροφωνίου, είς τήν διά νεκρών μαντείαν, τήν μαγικήν
δηλαδή νεκυομαντείαν, καί ύπήρχον Ιν τε Έ λ λ ά δ ι και Ίτ α λ ια
διάφορα χρηστήρια, έν τοΐς όποίοις ήρώτων τά περι μέλλοντος
διά τών νεκρών· οί ψυχαγωγοί ή έπικλήτορες ψυχών κατώρθουν
ώς αί Πυθώνισσαι τών 'Εβραίων διά τινων επωδών νά παρουσιάσωσιν έμφανιζόμενα διάφορα φαντάσματα, άτινα ένομίζοντο ώς
ψυχαί έξελθοΰσαι έξ άδου, τής υποχθονίου κατοικίας τών σκιών,
καί κατά πάσαν πιθανότητα μετεχειρίζοντο τήν έγγαστριμυθίαν
δπως άποδώσωσιν αύτοΐς καί φωνήν. Τήν νεκυομαντείαν, ή χρήσις τής οποίας έξηκολούθησεν έν Ι τ α λ ί α καί τής οποίας ή ’Ο
δύσσεια μάς παρουσιάζει μίαν σκηνήν περίεργον (Λ. 29), έπανευρίσκομεν έν τή νεκρομαντεία τοΰ Μεσαίωνος, καί τελευταΐον
έπαναφαίνεται νέαν περιβεβλημένη μορφήν.
Ά λ λ ’ ή 'Ελληνική αΰτη μαγεία δέν ειχε τόν έπιστημονικόν
καί εύρυθμον χαρακτήρα τής τών Ασσυριών καί Περσών, ούδέ
συνωδεύετο ύπό τής παρατηρήσεως τών άστρων, τήν οποίαν ήγνόουν οί πρώτοι Έ λ λ η ν ες, έπορίσθησαν δέ τήν γνώσιν αύτής έν
τή Μικρά Άσία καί τή Περσία· πλεΐστοι φιλόσοφοι, έν οίς ό Πυ
θαγόρας καί ό Δημόκριτος, κατώρθωσαν νά μυηθώσιν είς τά
μυστήρια τών δπαδών τοΰ Ζωροάτρου, καί "Ελληνες τινες μάν
τεις άπήλθον είς τάς Περσικάς χώρας πρός μάθησιν τής μαγικής τέχνης. Ά λ λ ’ ίδια έχρησίμευσαν πρός διάδοσιν τοΰ όνόματος καί τής ύπολήψεως αύτών, πρός εισαγωγήν έν τή έλληνική
γλώσση τής λέξεως μαγεία, οί ιερείς μεΟ’ ών συνωδεύοντο ό Δαρεΐος καί ό Ξέρξης είς τάς έκστρατείας αύτώ ν ό Πλίνιος καί
άλλοι συγγραφείς άποδίδουσι τήν εισαγωγήν τής μαγείας έν
Έ λ λ ά δ ι εις τινα Όσθάνην, τοΰ οποίου τό δνομα άρκούντως δει-

κνυσι τήν περσικήν καταγωγήν. Μαθητής τοΰ Ζωροάστρου ήκολούθησε τόν ,^,ερξην εις τήν Εύρωπην, καθ’ όσον ούδέποτε ό βα
σιλεύς άπήρχετο είς πόλεμον χωρίς νά συνοδεύηται ύπό ιερέων,
οϊτινες τώ έξησφαλιζον τήν θείαν εύνοιαν καί έπηρώτων τό μέλ
λ ο ν 6 δε Ούάρρων, ώς μνημονεύεται παρά τώ Αύγουςίνω, μετέφερεν έκ Περσίας είς Ε λ λ ά δ α καί ’Ιταλίαν τήν τέχνην τοΰ προσκαλεΐν καί έπικαλεΐσθαι τούς νεκρούς. Ά φ ’ ετέρου δταν οί Σελευκίδαι είσήγαγον είς Ασσυρίαν τάς άρχάς τής έν Έ λ λ ά δι διοικήσεως, μή τόσω εύνοϊκάς είς τήν θεοκρατίαν, ή δέ άνάμιξις
τής Ε λλη νικ ής μυθολογίας μετήλλαξε τήν άρχαίαν ανατολι
κήν θεολογίαν καί ή Βαβυλών έπαυσε τοΰ νά ήναι πρωτεύου-α
του κράτους άντικατασταΟεΐσα ύπό τής Σελευκίας, οί Χαλδαϊοι
μάγοι άπώλεσαν τήν προτέραν βαρύτητα, έκλονήθη ή ύπόληψίς
των καί ή έπιστημη των οέ φαίνεται δτι ύπέφερεν αρκετά έκ τής
έξασθενήσεως τής ισχύος των· οί μεταξύ τών μελών τών ιερατι
κών συλλογών οεσμοι έχαλαρωθησαν καί έγεννήθησαν σείσματα
και άνεφανησαν σχολαι πολλαί. Οι Ασσύριοι ιερείς πρώτοι διεσκορπίσθησαν καί κατά τό πλεΐστον μέρος προσήλθον ν’ άποκατασταΟώσιν εις τήν Ελλαοα και Μικρασιαν· βεβαιοΰται μάλιστα
δτι ό Χαλδαΐος άστρολόγος Βηρωσσός έθεμελίωσεν έν Κω σχο
λήν άστρονομίας· πάσαι δ’ αύται αί χώραι τάχιστα έπλήσθησαν
άστρολόγων καί μάγω^ μάντεων, έρχομένων έξ Α ν α το λή ς, οιτινες απο πολεως εις πολιν περιφερόμενοι μετήρχοντο τάς γοη
τείας των καί έπωλουν αντι αργυρίου προρρήσεις μαντικάς καί
έδίδασκον άκόμη καί τήν τέχνην των. Τά ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά ,
δηλ. αί περί τής έπι^ροής τών άς-ρων γνώσεις, κατήντησαν παρά
τοϊς Έ λ λ η σ ι τοΰ συρμοΰ, τό δέ όνομα Χαλδαϊοι περιέπεσεν είς
τήν σημασίαν τοΰ ώροσκόπου καί προφήτου τών τυ/ώ ν, δθεν
πλεΐστοι άγύρται ούδέποτε ίδόντες τήν Βαβυλώνα προσέλαβον τόν τίτλον τούτον δπως έμπνεύσωσι πλείονα πίστιν τοΐς m λάταις αύτών. Τότε διεδόθησαν έν Εύρώπη τά ονόματα τοΰ
Άστραμψύχου, Γωβρία καί ΙΙαζαθά καί άλλων πολλών μάγων,
ών ή μαντική ίκανότης άφήκεν έντύπωσιν. Ταΰτα τά ονόματα
μέ τό τοΰ Ζωροάστρου άκολούθως πλαστογραφικώς παρενετέθησαν έν τοΐς συγγράμμασι μεταγενεστέρων πρός κΰρος περισ
σότερον Είς τούς Χαλδαίους προσέτρεχον πρός θεραπείαν άνιά
του νόσου, πρός άπόλαυσιν χρηματοφόρων προσόδων ή συμβι]

βασμόν μετά τοΰ όργισθέντος θεοΰ, ως έκ τίνος εγκλήματος* ό
Θεόφραστος εις τούς X α ρ α κ τ ή ρ α ς αύτοΰ μάς περιγράφει ένα
τών δεισιδαιμόνων τούτων έρωτώντα περί πάντων τούς Χαλδαίους* τούτους κατά προτίμησιν προσεκαλουν έν τή γεννήσει
τέκνων καί κατά παράδοσιν οιασωθεΐσαν παρά τω Αύλω Γελλιω
ό πατήρ τοϋ Εύριπίδου ειχεν έρωτήσει αύτούς περί τής τύχης
τοΰ τέκνου του.
Ούτως ή αιγυπτιακή μαγεία καί άστρολογία είσήχθη παρά
τοΐς Έ λ λ η σ ι ν οί μ α 0 η μ α τ ι κ ο ί, δηλ. οί σοφοί, ούτω καλού
μενοι κατά προτίμησιν τών άςρολόγων τής Αίγύπτου, έπίσης ήρχισαν νά φημίζωνται ώς οί τής Χαλδαίας* ή διδασκαλία άμφοτέρων τών χωρών συνηνώθη είς μίαν μόνην έπιστήμην όνομασθεΐσαν έπί τέλους δικαστικήν άστρολογίαν.
Εύκόλως δέ έξηγοΰμεν τήν έν Έ λ λ ά δ ι καλήν υποδοχήν τών
άστρολόγων πάσης χωράς* ήτο τοτε έποχή, καΟ ήν ή πρός
τούς άρχαίους θεούς π ίς ις διεσαλεύετο, τά πνεύματα ήσπάζοντο
νέους μύθους, οΐτινες καί έκ μόνου τοΰ νέου αύτών ήσαν άρεστοί, έστρέφοντο δέ είς τήν ’Ανατολήν, όθεν έζήτουν δόγματα
άντί τών ύπό τής φιλοσοφίας ήδη διασεισθέντων ύπό τό ψευδώ
νυμον τοΰ Όρφέως, ίδέαι έκυκλοφόρουν, έξ Αίγύπτου κ α ί ’Ασίας
Ιχουσαι τήν κ α τ α γ ω γ ή ν , έγκεντοιζόμεναι μέ τά άρχαΐα ομηριχά
συναξάρια, τά όποΐα ήσαν άφελεστερα και μάλλον ποιητικά* ιεροπραξίαι, όλως μυστικισμοΰ άπόζουσαι άνατολικοΰ, άντικαθίστων τάς πομπάς τών πριν χρόνων, συνεπιφερουσαι καί φανατι
κόν τινα ένθουσιασμόν άντί τής ζωηράς καί έλευθέρας έκφράσεως τής τοΰ λαοΰ εύθυμίας* ό όρφισμός κατέστησε κοινούς τούς
καθαρμούς, τάς επικλήσεις, τούς έξορκισμούς καί τούς έξαγνισμούς* οί όρφειοτελεσταί κατήντησαν άληθεΐς μάγοι, μάντεις
χαί χρησμολόγοι, πωλοΰντες τά τε μυστήρια, τά φάρμακα καί
τάς προσευχάς τ ω ν καί ύπό τήν έπιρροήν τών ούτω διαδοθεισών ιδεών τά ελληνικά μυστήρια ελαβον τόν χαρακτήρα άληθοΰς γοητείας. Β α θ μ η δ ό ν δέ συνεβιβάσθησαν αύθαιρέτως πως
πάσαι αί άντιφατικαί καί χιμαιρικαί τής ’Ανατολής θεωρίαι, εξ
ου προήλθε συνδυασμός άσυνάρτητος θεολογικών διδαχών δια
φόρου χρονολογίας καί καταγω γής έπί τής έπι^ροής τών ά
στρων, τής συνθέσεως τών φυλακτών, τής έπικλήσεως τών
πνευμάτων, τής μεταμορφώσεως τών οντων καί ιδίως τής ένερ-

γείας βοτάνων τινών καί ιατρικών παρασκευασμάτων είς τό
χάος δέ τοΰτο έδόθη έπί τέλους τό όνομα μαγεία.
’Ονόματα ξένων θεοτήτων, λέξεις έκ γλωσσών τ ή ς ’Ασσυρίας,
Περσίας, Φρυγίας καί Αίγύπτου, τύπος είς τάς γλώσσας ταύτας συντεταγμένος καί μεταμορφωμένος έν τοΐς στόμασιν άνθρώηων, προφερόντων αύτάς χωρίς νά τάς καταλαμβάνωσιν,
εύρίσκονται ούτως άναμίξ μετά τών παρά τοΐς έλλησι τελουμέ
νων ιεροπραξιών πρός τιμήν τών χθονίων καί ύποχθονίων θεο
τήτων. Τής έκπτώσεως όμως καί ταπεινώσεως- τόσων άλλων
θεαινών δέν συμμετέσχε καί ή Ε κ ά τη , ήτις έβασίλευεν είσέτι
μεταξύ τών φαντασμάτων λατρευομένη όμοΰ μετά τοΰ "Ατυος,
τής Κυβέλης καί τής "Ισιδος καί τών ύπoyΘovίωv θεοτήτων,
τών όποιων ή λατρεία είχε χαρακτήρα μυστηριώδη καί μαγικόν.
Τούς έπιφαινομένους θεούς έν άγαθοΐς είδώλοις ύπό μορφάς
ά πλάς καί ωραίας οί πλεΐστοι έθεώρουν ώς πλάσμα τών ποιη
τών, έφεύρημα τών ιερέων, ά λλ’ έκείνων όσοι άπεκάλυπτον τήν
παρουσίαν των διά φαντασμάτων ειδεχθών, μορφών άσχήμων
καί παραδόξων, δέν ήδύναντο νά διαμφισβητήσωσι τήν πραγμα
τικότητα, διότι τούς έφοβοΰντο. "Ενεκα τών άσυνήθων καί άλλοχότων ήχων των αί πρός έπίκλησιν τών ξένων θεοτήτων χρησιμεύουσαι λέξεις έξέπληττον τήν φαντασίαν πολύ περισσότερον
άπό τό τετριμμένον όνομα ενός ’Απόλλωνος, ενός Ήρακλέους,
μιάς ’Αθηνάς ή ενός Ηφαίστου. Γνωρίζοντες αύτούς άμυδρώς οί
Έ λ λ η ν ε ς καί βλέποντες ότι οί ποιηταί δέν τούς έταξινόμουν με
ταξύ τών θεών τοΰ Ό λύμπου, κατέτασσον αύτούς είς τήν άόρι
στόν έκείνη ν καί έλαστικήν τάξιν τών δαιμόνων, ύφ’ ών ένόμιζον
πεπλησμένον τό σύμπαν. Καί γενικώς μέ τούς δαίμονας προσωμοίαζον τούς τών βαρβάρων θεούς, έάν δέν έπέθετον ένεκα τής
άναλογίας τών προσόντων ότι ήσαν οί αύτοί μέ τούς ίδικούς των,
φέροντες μόνον άλλα έπίθετα. Δέν είσήχθησαν είς τούς ναούς
τής Ε λ λ ά δ ο ς οί ξένοι δαίμονες καί πάντοτε ή λατρεία των εμενε διακεκριμένη τής τών έθνίχών θεοτήτων δέν έπεκαλοΰντο τήν
προστασίαν καί έπέμβασίν των οί Έ λ λ η ν ε ς είμή μόνον διά μαγικάς καί μαντικάς έπιχειρήσεις, δι’ών καί είσήχθησαν παρ’ αύ
τοΐς, ώστε οί θεοί τής ’Ανατολής καί Αίγύπτου παρέστησαν άπέναντι τοΰ όχλου ώς θεοί μαγειών, άρχοντες ίδια τών φυλα
χτών καί τών θαυμάτων.

Ήσσον έκτεθειμέναι ήσαν εις τά σκώμματα καί τάς προσβολάς τών φιλοσόφων αί θεότητες τής μαγείας καί άστρολογίας
άπό τάς τοΰ Ό λυμπου, καθόσον τά θρυλλούμενα κατά τών σκαν
δαλωδών μύθων τών έλληνικών θεών, τών ψευδών χρησμών των
καί τών ανήθικων κατηγορημάτων των, δέν ήδύναντο νά προσαφθώσι καί είς μυστηριώδη πνεύματα, έπιδεικνύοντα τήν ένέργειάν
των διά θαυμάτων καί τήν ύπερτάτην νοημοσύνην των διά τής
μεταδιδόμενης είς τούς μύστας έμπνεύσεως. 'Π μαγική θεολο
γία ουτω διέφευγε τάς επικρίσεις διά τών πέπλων, δι’ ών περιεκαλύπτετο. 'Υπήρχον καί τινες ύψηλότερον βαίνοντες καί μή
πειθόμενοι είς τήν ενέργειαν τών μαγειών, ά λλ’ ήσαν γενικώς
έπικούρειοι, άρνούμενοι άπολύτως τήν τών θεών ΰπαρξιν· πολλοί
έπίσης ήρνουντο τήν αστρολογίαν, πάντες όμως σχεδόν σκεπτι
κοί, μάλλον μετέωρολέσχαι σοφοί θεωρούμενοι· διότι δυστυχώς
οί άπη’λ λαγμέν'οι τών προλήψεων τής εποχής των συγχέονται
μέ τούς όνειροπόλους καί άπέναντι τών τόσων πλεονεκτημάτων
καί τής μαθήσεώς των όφλισκάνουσι γέλω τα, ώστε οί κακοί άν
θρωποι συνεβουλεύρντο τούς άστρολόγους καί έφοβοΰντο τούς
μάγους, τά δέ γ'ραφέντα κατά τών ιδεών των διήλθον άπαρατήρητα, μολονότι δέν ήσαν αξιοκαταφρόνητοι αί πραγματεΐαι αυται, γορηγήσασαι τήν ύλην τών κατά τής άστρολογίας επιχει
ρημάτων Πλινίου τοΰ πρεσβυτέρου έν τή ιστορία αύτοΟ. Έ πίσης
έγραψαν κατά τής δεισιδαιμονίας ό Κάτων καί ό Έ ννιος, κατά
τής επιστήμης δέ τών Χαλδαίων ό Παναίτιος καί ό Σκύλαξ. Είς
τόν πρώτον αιώνα ό φιλόσοφος Δαβορΐνος, περί οϋ μνημονεύει
ό Αυλός Γέλλιος, άπηρνήθη τήν άςρολογίαν καί διημφισβήτησε
τήν παναρχαίαν εποχήν είς τήν όποιαν άνήγον αύτήν. Σήξτος
ό εμπειρικός έπίσης έχλεύασε τούς μ α θ η μ α τ ι κ ο ύ ς , όπως
τούς ονομάζει, ά λ λ ’ άσκοπον τό ν’ άποδεικνύη τις ότι ούδεμία
πρόγνωσις υπάρχει περί τών μελλόντων, ούδεμία γνώσις τοΰ
άοράτου κόσμου, είς άνθρώπους καταγινομένους είς τήν άνακάλυψιν αύτών· πάντοτε ό άμφιβάλλων θά τύχη παρ’ αύτοΐς χειροτέρας ύποδογής, όσον εύγλωττος καί άν ήναι, άπό τόν άγύρτην τόν διαβεβαιοΰντα ότι ήμπορεΐ νά τούς εύχαριστήσ/]· άλλως
τε καί οί άστρολόγοι άντέταττον τούς λόγους των είς τάς άπαρνήσεις τών σοφών, έχοντες άλλως τε ικανούς ύπερασπιστάς
έν τοΐς πεπαιδευμένοις, καί μία τών ύπέρ αύτών δημηγοριών διε-

σώθη ήμΐν ύπό τό όνομα του ΛουκιανοΟ, άν καί έλλείπη άπ’
αύτήν ή δηκτική ειρωνεία καί τό πνεΰμα τών άλλων συγγραφών
Ο (5ηθέντος λογογράφου.
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Η ΡΩ ΣΣΙΑ

ΕΠΙ Τ Ο Ϊ ΜΕΓΑΛΟΥ Π ΕΤΡΟ ϊ.

Ό κόμης Μακδονέλλος έξέδωκε πρό τίνος τήν είς τό α γ γ λ ι 
κόν μετάφρασιν σπουδαιοτάτου και μέχρι τοΰδε σπανιωτάτου
συγγράμματος τοϋ Φ. Γ. Κ ώ ρ 6, ό όποιος μετέβη είς Μόσχαν
ώς γραμματεύς τής έκεΐ αυστριακής πρεσβείας, καθ’ ήν έποχήν
Πέτρος ό Μέγας έπανήρχετο οίκαδε άπό τής πρώτης έν τή Εύρώπτ) περιηγήσεώς του. Μελετήσας άκριβώς και έπί χρόνον
ικανόν τά ήθη καί έθιμα, τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν τών
'Ρώσσων κατάστασιν, ό Φ. Γ. Κώρβ συνέγραψεν είς στρυφνήν
καί ένιαχοΰ δύσληπτον λατινικήν διάλεκτον πάντα ταΰτα, άμα
δέ καί τά κατά τήν έκεΐ διατριβήν του συμβάντα, έν είδη ημερο
λογίου, όπερ έδημοσίευσε με:ά τήν είς Βιέννην έπάνοδόν του.
Διά τάς έν αυτώ περιεχομένας λεπτομερείας περί τοΰ τραγικοΰ
τέλους τών Στρελιζίων, ό Μ. Πέτρος, Εξέφρασε τήν δυσαρέσκειάν
του πρός τήν αυλήν τής Βιέννης, ήτις άμέσως διέταξε νά καώσι
πάντα τά τέως μή πωληθέντα άντίτυπα. Έντεΰθεν ή σπανιότης
τοΰ συγγράμματος, τοΰ οποίου δύο μόνον άντίτυπα περιεσώθησαν έν Γερμανία, έτερον έν τώ βρετανικώ μουσείω καί τρία ίσως
ή τέσσαρα έν άλλαις δημοσίαις ή ίδιωτικαΐς βιβλιοθήκαις.
Ά ρχόμενος ό αύστριακός διπλωμάτης άπό τής είς τήν οδοι
πορίαν προπαρασκευής του, διηγείται έν έκτάσει τά κατ’ αύτήν.
Βασιλεύς τής Πολωνίας, δι’ ής έμελλον νά διέλθωσιν, εϊ/ε πρό
μιχροΰ άναγορευθή Αύγουστος ό ισχυρός, ό κατισχύσας τής φα
τρίας τοϋ Γάλλου πρίγκηπος Κονδαίου· ή ήττηθεΐσα όμως καί
έκδίκησιν πνέουσα έναντία αΰτη μερίς καθίς·α τήν διάβασιν λίαν
έπισφαλή καί Επικίνδυνον.
Φρίσσει ή καρδία τοΰ άναγινώσκοντος τήν τότε περιγραφήν
τής Πολωνίας. Ή δυστυχής αυτη χώρα έπασχε μυρία κακά ύπό
τών στασιαζόντων καί άλληλοσφαγούντων αύτής υιών. Στασιάρχ α ι διαβόητοι ησαν οί τά χωρία άλλήλων δηοΰντες εύπατρίδαι

Σαπιεχας και Ογίνσκης, τών οποίων οί όπαδοί, έν τή ακμή τών
Εμφυλίων πολέμων, άπεγύμνουν τούς άλλως τε άθλιους κατοί
κους. « Εκ τών μή θελοντων ή μή δυναμένων νά συνεισφέρωσιν
»άργύρια, οι μεν κατεσφαι,οντο άνηλεώς, πολλοί δέ καί άνηρ«τώντο άπό τής γλωσσης έπι τών τοίχων τών οικιών!» Αί άλλεπάλληλοι καί νυχθημερόν καταπίπτουσαι τής χιόνος νιφάδες
καθιστων άοιάβατον τήν οοον· άθλια δέ, πενιχρά καί δυσώδη
ησαν τά ένιαχοΰ άπαντωμενα καταλύματα. Ναυτίαν διήγειρε τό
ρυπαρόν και άποζον αχυρον, έφ’ ού άπαντες κατεκλίνοντο· καί
αυτοί οε οι οικοοεσποτ,χι έκοιμώντο Επί φρυνίων έν τινι ζοφερά
τής οικίας γωνία.
Αφθονον ύλην αιματηρότατων ίιαπληκτισμών παρείχε τό
μετρον όπερ έλαμβανον τότε αι έν 'Ρωσσία άρχαί, ϊνα άγγαρεύσωσι τά όχηματα τών χωρικών. Ό λαός άπ’ Εναντίας έδείχθη
λιαν προσηνής και φιλόξενός· λαμπρά προπομπή Μοσχοβιτών
συνώδευε τήν πρεσβείαν, είσελθοΰσαν είς Μόσχαν τή 10 ίουνίου
1-699. Ενώ δε αύτη διήρχετο διά τοΰ πύργου τοΰ Τσάρου, τοΰ
λαλουμένου Κρεμλινου, η αύτοκρατειρα καί πολλαί ήγεμονόπΰιιδες έθεώντο άπό τών παραθύρων.
Τήν 4· μαιου έωρταί,ον οι 'Ρώσσοι τό Πάσχα, κατασπαζόμενοι άλλήλους, τρώγοντες τά συνήθη αύτοΐς έρυθροβαφή ώά καί
πίνοντες άπνευστί άμετρον ποσότητα ρακής, τοΰθ’ όπερ Εγένετο
αίτια σκανδαλών καί πολλών δυσάρεστων σκηνών. Παυσαμένων
τών εορτών καί τών συμποσίων, Εξε^ράγη κατά τόν ίούνιον ή
τών Στρελιζίων στάσις, άπόντος έτι τοΰ Τσάρου. Κατά τούτων
άντδπεξήλθον ό στρατάρχης Σκέϊν καί ό στρατηγός Γόρδων,
έχοντες 8 ,0 0 0 άνδρών. Οί Στρελίζιοι, βοηθήσαντες τ ώ 1 6 8 2
τήν τοΰ Τσάρου άοελφήν Σοφίαν, ίνα καταλάβη αύτή τόν ρωσσικόν θρονον, έστερήθησαν πολλών προνομίων, ών άπήλαυον
π'ρότερον τουτου δέ ένεκα έβουλεύθησαν νά ώφεληθώσιν άπό
τής άπουσίας τοΰ Τσάρου καί άνακτήσωνται όσα άπέβαλον. Εις
ματην έπροσπαθησαν ο τε Σκεϊν και ό Γορδων νά τούς άποτρέψωσιν άπό τής περαιτέρω πορείας τ ω ν τελευταΐον προσβαλόντες
αύτους όια τοΰ πυροβολικοΰ, τούς ήνάγκασαν νά παραδοθώσι.
Τήν εκρηξιν τής στάσεως ακουσας ό Πέτρος, έσπευσεν άμέ<ϊως, κατά τινας μεν άπό τών ό^θών τοΰ Ταμίσεως, κατ’ αύτόν
-τόν-συγγραφέα Κώρβ άπό Βιέννης, ένθα διέτριβε μελετών νά

μεταβή καί είς ’Ιταλίαν. Στραφείς πρός τόν Φραγκίσκον Λεφόρτ
(τόν μόνον ίσως άνθρωπον, πρός δν κατεδέχετο νά προσφέρηταί
μετά τίνος οίκειότητος), ήρώτησεν αύτόν, διά τίνος βραχυτάτης
όδοΰ ήδύνατο δσον ένήν τάχιον νά ελθη είς Μόσχαν, όπως τιμωρήση τήν έπιβουλήν του λαοΰ του διά ποινές άξίας τοΰ πονηροΰ του έγκλήματος. «Ούδείς (ελεγε) θά διαφύγη τήν όργήν
»μου. Περί τό βασιλικόν μου άστυ, ουτινος τήν καταστροφήν
«έμελέτησαν οί άσεβεΐς, έπ’ αύτών τών τειχών καί τών προμα«χώνων, θέλω στήσει σταυρούς καί άγχόνας καί πάντας κακούς
»κακώς θέλω καταστρέψει.» Τώ οντι δέν έβράδυνεν ή έκτέλεσις
τοΰ σχεδίου του. Τραπείς τήν βραχυτάτην οδόν, όποιαν ύπηγόρευσεν αύτω ό Λεφόρτ, διήνυσεν είς τέσσαρας εβδομάδας περί
τά 300 γερμανικά χιλιόμετρα, άβλαβής δε καί ύγιαίνων εφθασε
τήν 4 σεπτεμβρίου, μονάρχης μέν προσηνής τών πιστών αύτοΰ
υπηκόων, άμείλικτος δέ τιμωρός τών άποστατησάντων.
Τήν ύστεραίαν (5 σεπτεμβρίου) άνηγγέλθη τοΰ Τσάρου ή άφιξις. Γελοία και άλλόκοτος ύπήρξεν ή πρώτη πράξις, δι’ ής
ήρξατο νά έξασκή τήν έαυτοΰ άρχήν. Προσελθότων πολλών με
γιστάνων όπως τώ συγχαρώσι, διέταξεν άπαντας ίνα κείρωσι
τόν πώγωνα αυθωρεί. Είς ένα μόνον ή δύο έπέτρεψεν ίνα μή ξυρίσωσι τήν κ ι ν ά β ρ α ν , ώς έλεγεν. Εύλάβεια ίσως ή δεισιδαι
μονία παρεκίνησεν αύτόν όπως έξαιρέση τοΰ σκληροΰ τούτου
καί γενικοΰ κανόνος τόν Πατριάρχην. Πάντες όμως οί λοιποί,
εί καί δυσφοροΰντες, συνεμορφώθησαν πρός τό σχήμα τών ξέ
νων εθνών. Ταΰτα επραξεν ό μεγαλεπήβολος άναμορφωτής, άμα
ύποστρέψας ο’ίκαδε πριν ί8η μέλος τι τής οίκογενείας του καί
πριν είσέτι άσπασθή τόν νήπιον αύτοΰ υιόν.
Ακολούθως έπεθεώρησε τά στρατεύματά του καί τά έδίδαξεν
αύτός τίνι τρόπω ώφειλον νά κινώσι ταχύτερον καί χαριέστερον
τά όλως άγύμναστα καί βαρέα σώματά των· έγευμάτισε δέ κατ’
έκείνην τήν ήμέραν παρά τω πιστω αυτοΰ Λεφορτ. Ημέρας τινάς ύστερον συνέφαγε μετά τών περί αύτόν παρά τώ στρατάρ
χ η Σκέϊν, ενθα πάλιν πολλοί έκείραντο τόν πώγωνα, οί δ’ όλίγοι άπειθήσαντες έφιλοδωρήθησαν διά ραπισμάτων. Ά λ λ η ν φο
ράν εύωχούμενος παρά τώ Λεφόρτ, είπε πρός τόν έκ Πολωνίας
πρεσβευτήν, οτι ή γλισχρότης τής έν Πολωνία διαίτης κατέστη,
« ν αύτόν ισχνόν καί κατάξηρον. Ό πρεσβευτής τω παρετήρη-

σεν, ότι έν Πολωνία τουναντίον είχε παχύνει· άλλ’ ό Τσάρος
άποτομως άπεκρινατο· «Ούχί έκεΐ, ά λ λ ’ έν Μόσχα εγινες ό λ ο σ τ ρ ό γ γ υ λ ο ς.» Τοιαύτη ή πρός τούς άντιπροσώπους τών
ξένων δυνάμεων συμπεριφορά αύτοΰ. Πρό τοΰ τέλους τής εύωχιάς, άποόοκιμ ασας τους κατ’ αύτόν άτόπως γενομένους ύπό
τοΰ στραταρχου Σκεϊν στρατιωτικούς διορισμούς, προέβη είς
τοσοΰτον μανίας, ως τε έσπάσατο κατ’ έκείνου τό ξίφος ένώπιον
πάντων τών συνδαιτυμόνων. Εντρομοι οί παρακαθήμενοι άπεπειραθησαν νά κατευνάσωσι τήν θηριωδίαν του· ά λ λ ’ ό Πέτρος,
άφείς τόν στρατάρχην, και έπί τούς άλλους έπιπεσών, τοΰ μέν
Ρωμαοονόβσκη απεκοψε τόν δάκτυλον, άλλου συνέτριψε τήν
κεφαλήν, και άλλου πάλιν έθραυσε τόν βραχίονα. Τελευταΐον ό
στρατηγός Λεφόρτ, ό μόνος όστις άπετόλμα ένίοτε νά παρεμβαίνη, έκράτησεν αύτόν βιαίως καί τόν ήνάγκασε νά άρκεσθή
απλώς εις άπειλας. Δεν παρήλθον ολίγα λεπτά, καί ό Πέτρος,
ωσανει έλευθερωθείς άπό δαιμονίου πονηροΰ, μετέβη είς τό έτε
ρον άκρον, άρξαμενος νά μειδιά καί χορεύη, καί διατάξας τινάς
τών στρατιωτών νά εισαγαγωσι πάλιν δύο νεάνιδας, αΐτινες άπό
φοβου είχον έξελθει λαθραιως έκ τοΰ συμποσίου. Πέντε καί εί
κοσι τηλεβόλων έκπυρσοκροτήσεις άνήγγειλαν τάς γενομένας
προπόσεις· ή δέ εύθυμία τών συνευωχουμένων παρετάθη μέχρι
τής έκτης ώρας τής έπιούσης πρωίας.
Τά δλίγα ταΰτα άρκείτωσαν όπως δείξωσι τούς άλλοκότους
τοΰ Τσάρου τρόπους κατά τάς πρώτας τής έπανόδου αύτοΰ ήμέρας. Ά π ό τήν 25 σεπτεμβρίου έφρόντισε περί άλλων κατ’
αύτόν σπουδαιότερων θελήσας δέ νά άνακρίνη αύτός τούς άποστατήσαντας Στρελιζίους, προσέταξε νά τούς μεταφέρωσιν ένώπιόν του άπό τών περί τήν Μόσχαν φρουρίων. Τήν πρώτην όκτωβρίου πεντεκαίδεκα τούτων συνετρίβησαν έπί τοΰ τροχού· δύο
ήμέρας βραδύτερον έπεσκέφθη ό Τσάρος τήν έν τώ μοναστηρίω
κατάκλειστον άδελφήν του Σοφίαν, έβασάνισε δέ καί τινας τών
ιερέων κατηγορηθέντας έπί μετοχή τής συνωμοσίας. Τάς άλλας
ήμέρας διήγαγε βασανίζων τούς Στρελιζίους. Οί έκτελεαταί τών
διαταγών του, μαστιγώσαντες τούς δυστυχείς τούτους άνηλεώς,
έπέθηκαν πΰρ έπί τών τραυμάτων, όπως φρύξωσιν αύτά. Α κ ο 
λούθως μαστιγοΰσιν αύτούς καί δεύτερον, καί πάλιν έπιθέτουσι
πΰρ. Ό Τσάρος, μή Ιχων είς μηδένα υπάλληλόν του πβποίθησιν

περί της αύστηρας τών άνακρίσεων διεξαγωγής, τάς διηύθυνεν
αύτός ούτος. Τριάκοντα περίπου καθ’ εκάστην πυραί έκαίοντο
έν Βεβρασκέντσκω, ένθα έγίνοντο αί άπάνΟρωποι ιεροκρισίαι.
Αί φρικώδεις τών καθημερινών βασάνων διηγήσεις έφθασαν
ήδη καί εις τάς άκοάς τοΰ Πατριάρχου, όστις έκρινε καθήκον
του νά καταπραύνη τόν λίαν έξημμένον Τσάρον. Παραστάς ό
μως ένώπιον αύτοΰ μετά τής εικόνος τής Θεοτόκου, διετάχθη
νά λάβη τήν εικόνα του καί νά άπέλθ/].
Τήν 10 όκτωβρίου περιεστοιχισμένος ύπό τών στρατιωτών
του έν Βεβρασκέντσκω, ό Μέγας Πέτρος έθανάτωσεν ίδίαις χερσί
διά τοΰ πελέκεως πέντε τών κατ’ αύτοΰ συνομοσάντων καί άπηγ·
χόνισεν άλλους 280· τήν 13 τοΰ αύτοΰ μηνάς έξήρεσε μέν τής
κεφαλικής ποινής 500 τών νεωτέρων, άπέκοψεν όμως τά ώτα
αύτών καί τάς ρίνας, καί οΰτως έχοντας άπέστειλεν άπαντας
είς Σιβηρίαν. Τήν 17 πολλοί ίσχυρίσθησαν, ότι ό Τσάρος έξετέλεσεν αύτός τήν θανατικήν ποινήν διαφόρων προδοτών μετα
ξύ τούτων ήτο καί ό άντισυνταγματάρχης Καρπακάου, ό όποιος,
καταβληθείς τό πρώτον διά σκληρών βασάνων, έθεραπεύθη ύπό
τοΰ ίατροΰ τοΰ Τσάρου· ύπερον δέ άποπειραθείς αύτοχειρίαν, ίάθη, όπως ύποστή νέας βασάνους καί θανατωθή. « Τήν ύστεραίαν
ό Τσάρος έγευμάτισε παρά τώ στρατάρχη Λεφόρτ, καί ρίψας αύ
τόν έπί τοΰ εδάφους τόν έλάκτισεν· έτερος άνήρ παρά τό πΰρ
ίστάμενος έκινδύνευσε νά καή. Διακόσιοι τριάκοντα, ή, ώς άλλαχοΟ ιστορείται, 2 5 0 Στρελίζιοι άπηγχονίσθησαν τήν 21 έπί
τών πυλών τοΰ λευκοΰ καλουμένου τείχους, όπερ περιβάλλει τό
άστυ τής Μόσχας. »
t
Μετά δύο ημέρας έγένετο καί ή πέμπτη έκτέλεσις τής θανα
τικής ποινής, ήτις διέφερε πασών τών προηγουμένων. Τριακόσιοι
καί τριάκοντα κατάδικοι άπήχθησαν συγχρόνως είς τόν διά πε
λέκεως θάνατον όλην δέ τήν πεδιάδα εβαψε τό εμφύλιον αίμα
τών άσεβών. Πάντες οί Βογιάροι, γερουσιασταί τοΰ βασιλείου,
καί οί μετασχόντες τοΰ κατά τών Στρελιζίων συγκροτηθέντος
συμβουλίου προσεκλήθησαν παρά τοΰ Τσάρου είς Βεβρασκέντσκον, όπως παράσχωσι χεΐρα βοήθειας είς τήν έκτέλεσιν τής
άποφάσεως. Τούτων τινές κατέφερον τόν πέλεκυν έλαφρώς κ«ί
τρεμούσαις χερσίν· βογιάρος τις, πλήξας Στρελίζιον έπί τών
νώτων άντί τοΰ τραχήλου, παρ’ όλίγον τόν έδιχοτόμει· δραμών

δέ ό άγαπητός τοΰ Τσάρου Άλεξάσκας, τόν έφόνευσεν όλοσχερώς. Ό πρίγκιψ 'Ρωμαδονόβσκης διετάχθη νά καρατομήση ένα
έξ έκάστου τών τεσσάρων ταγμάτων.
Ό Τσάρος αύτός, έφιππος καί άδακρυ εχων τό όμμα, έθεάτο τήν τραγικήν καί φρικαλέαν κρεουργίαν μεγάλου πλήθους
άνδρών, ώργίζετο δέ οσάκις έβλεπε τούς βογιάρους έκτελοΰντας τό άχαρι έργον μετ’ άποστροφής, διότι (έλεγεν) ούδέν εύαρεστότερον θΰμα ήδύνατο νά προσενεχθή είς τόν βωμόν τοΰ
Θεοΰ ή άνθρωπος πονηρός. Τήν έπιοΰσαν ό Τσάρος έν τινι συμποσίω θέλων ν’ άστειευθή, προσέταξε τόν συνταγματάρχην του
Τσέμβερς νά κρατήσ/) σφιγκτά εντός τών βραχιόνων του τόν Βο·
γιάρον Γόλουϊν, ό όποιος έξ απαλών ονύχων δέν ήδύνατο ν’ άνεχθή τήν οσμήν τοΰ όξους· αύτός δέ ύστερον ερριψε βιαίως άλας
καί όξος είς τό στόμα καί τούς ρώθωνας τοΰ δυστυχοΰς, μέχρις
ού μετά σφοδρόν βήχα τό αίμα ερρευσεν άπό τής ρινός.
Τήν έπομένην ημέραν δύο θαλαμηπόλοι τής ήγεμονίδος Μάρθης έτάφησαν ζώσαι ώς fvoyoi τής τών Στρελιζίων συνωμοσίας,
οί δέ κατηγορηθέντες ιερείς άπηγχονίσθησαν. Τρεις άρχηγοί
τής στάσεως, άλληλογραφοΰντες κρύφα μετά τής Σοφίας καί
λαμβάνοντες παρ’ αύτής τάς έπιστολάς έντός άρτων, έξελεγχθέντες ότι προσεκάλεσαν αύτήν όπως άναλάβη τάς ήνίας τοΰ
κράτους, άπηγχονίσθησαν έπί τών τειχών τοΰ μοναστηριού, έν
τώ όποίω ή Σοφία ήτο κατάκλειστος, καί ύπ’ αύτό τό παράθυρον τοΰ δωματίου της. Μετ’ όλίγον οι δήμιοι, συντρίψαντες τάς
χεΐρας καί τούς πόδας δύο άλλων στασιαρχών, έθηκαν αύτούς
ζώντας έπί τοΰ τροχοΰ, όπως τίσωσι ποινήν άνάλογον πρός τό
δόλιον αύτών έπινόημα.
Ό Κώρβ αύτός φαίνεται, ότι δέν έβδελύσσετο πολύ ταύτας
τάς πράξεις· ό πρεσβευτής όμως τής Πολωνίας έξέφρασε πλαγίω ς τήν άποδοκιμασίαν του πρός τόν Τσάρον, ός·ις άμέσως τώ
άπήντησεν· «Έ άν σύ ήσο ύπήκοός μου, θά σέ προσέθετον ώς συ
νωμότην μεταξύ εκείνων οί όποιοι ήδη κρέμανται έπί τής άγχόνης, διό π καλώς γινώσκω δ,τι διά τών λόγων σου ύπαινίττεσαι.» Νέαι βάσανοι καί θάνατοι ήκολούθησαν άδιακόπως· ό Τσά
ρος, άρνουμένου συνωμότου τινός νά όμολογήσ/) τήν ένοχήν του,
ώθησε τήν ράβδον του έντός τοΰ στόματος τοΰ βασανιζομένου,
κραυγάζων. «Έξομολογήθητι, θηρίο ν, έξομολογήθητι.» Ά λ λ ο 

τε παλιν 2 0 0 περίπου τών αποστατών άπεκεφαλίσθησαν, άποκόψαντος μέν αυτοΰ τοΰ Τσάρου τάς κεφαλάς 84 έξ αύτών,
κρατοΰντος δέ τοΰ Βογιάρου Πλεκόπυ έκαστον αύτών άπό τής
κόμης, ΐνα μή κασαφέρηται εις μάτην ό πέλεκυς. Πέντε πρός
τούτοις έκ τών στασιαρχών έκαρατομήθησαν, άφοΰ πρότερον άπεκόπησαν χεΐρας καί πόδας.
Σημειωτέον, ότι κατ’έκείνους τούς χρόνους αί ποιναί έν ‘Ρωσσια ήσαν βαρβαρώταται καί σκληρόταται καί δι’ αύτά τά συνή
θη καί κοινά εγκλήματα. Τούς κιβδηλοποιούς λ.
έτιμώρουν
άναλύοντες τά κίβδηλα νομίσματα καί έγχέοντες αύτά είς τά
στόματά των. Περί τίνος μητρός καί Ουγατρός, αΐτινες προσήνεγκαν 30 λεπτά έκάστη είς δυο φονεΐς, ΐνα θανατώσωσιν ενα
άνδρα, λέγεται οτι, άφ’ ού διά τής βασάνου ώμολόγησαν τό
έγκλημά των, έτάφησαν ζώσαι. Ή μέν μήτηρ έζησε μέχρι τής
τρίτης ήμέρας, ή δέ θυγάτηρ μέχρι τής έκτης· μετά τόν θάνα
τον, τά λείψανα των έξεβλήθησαν έκ τών λάκκων, καί έκρεμάσθησαν κατά κεφαλής έπι τών ποδών τών δολορόνων, οί όποιοι
είχον θανατωθή διά βρόχου. Ό Τσάρος, έπισκεφθείς πρό.τερον
τάς γυναίκας, άπηυθυνεν έρωτησεις τινάς πρός τήν πνέουσαν τά
λοίσθια καί έξέφρασε τήν έπιθυμίαν του όπως εις τών στρατιω
τών πυροβολήση κατ’ αύτης καί ουτω τήν άπαλλάξη άπό τή ς
άγωνίας* ά λ λ ’ ό στρατηγός Λεφόρτ τόν διεκώλυσε λέγων, ότι
τοΰτο θά ήτο έξευτελιστικόν εργον είς τόν στρατιώτην ό Τσά
ρος λοιπόν διεταξεν όπως τό δυστυχές πλάσμα διαμείνη έντός
τοΰ λάκκου, μέχρις ου τό καταλάβη ό θάνατος.
Κατά τόν αύτόν περίπου χρόνον ήχθησαν άπό τής Άζοφικής
τινές τών άποστατών, έν οις καί ίερεύς τις, τόν όποιον ό Τσάρος
ιδίαις χερσίν έφόνευσε διά τοΰ πελέκεως. 'Ωσαύτως έξ κιβληλοποιοι ύπέστησαν τήν έσχάτην ποινήν τό κίβδηλον νόμισμα
ένεχύθη άναλελυμένον είς αύτούς οια τού λαιμοΰ των. Μετ’ όλίλας ήμέρας γυνή, φονεύσασα τον σύζυγον καί τήν μητέρα της,
καί μηδαμώς πτοηθεΐσα ύπό τοΰ θεάματος δύο άλλων γυναι
κών, αΐτινες άνέμενον τόν βραδυποροΰντα θάνατον'έν τοϊς λάκκοις των, ώμολόγησε κομπάζουσα τό έγκλημά :/]ς, έφ’ ώ ή συ
νήθης ποινή τής κατορύξεως έγένετο αύστηροτε^α καέντων πρό
τερον τών έαυτής μελών.
Παραλείποντες τήν περαιτέρω άφήγησιν τών φρικωδών σκη

νών, ^μεταβαίνομεν είς τήν περιγραφήν |5ωσσικοΰ τίνος έθους,
καθ ο ό Τσάρος μετά 2 0 0 οπαδών του διήρχετο τάς όδούς προσωπιδοφορών καί ψαλλων κατά τήν παραμονήν τών Χριστου
γέννων τά συνήθη καί παρ’ ήμΐν άσματα. Οί μέν ψάλλοντες έ
λάμβανον χρηματικά δώρα παρά τών οικοδεσποτών, παρά τοΐς
όποίοις έκώμαζον κατά τήν εσπέραν ό δέ Τσάρος δέν έφαίνετο
όλως άδιαφορών περί τοΰ ποσοΰ. Βαθύπλουτος έμπορος προσήνεγκε ποτε 12 ρούβλια· άμέσως ό Τσάρος στείλας εκατόν έκ
τών άκολούθων του είς τόν οικον εκείνου, διεταξεν αύτόν ΐνα
δωση εις έκαστον τούτων εν ρούβλιον.
Έ τ ι άλλόκοτος κ«ί άήθης ήτο ή πομπή ή γενομένη μετά
τήν τελείαν άνέγερσιν τοΰ παλατιού τό όποιον ό Τσάρος διενοεΐτο νά φιλοοωρήση πρός τόν στρατηγόν Λεφόρτ. Η γ ε ίτ ο τή ς
πομπής Βάκχος ολόγυμνος καί φέρων μίτραν περί τήν κεφαλήν.
Τήν έπιοΰσαν ό Τσάρος, παρακαθήμενος είς τό συμπόσιον, ήλ ε γ χ ε τάς εξεις τών υπηκόων του κατά τόν συνήθη βραχύν καί
άπότομον τρόπον του. «Βλέπων άξιωματικούς τινας καινοτομοΰντας περί τόν ιματισμόν καί φέροντας πλατέα ένδύματα,
άπεκοψε τά μακρά αύτών περιχειρίδια είπών· «αύτά είναι μέγα
έμπόδιον· ούδαμοΰ είσθε άσφαλεΐς δι5 αύτώ ν ότέ μέν κρημνίζετε
τό ποτήριον ότέ δέ λανθάνοντες τά έμβάπτετε είς παρυκεύματα*
κατασκευάσατε έξ αύτών περικνημίδας.»
Ό στρατηγός Λεφόρτ, προσβληθείς ύπό πυρετοΰ όλίγον μετά
τήν έν τώ νέω παλατίω μετοίκησίν του, άπέθανεν, έκστάς τών
φρενών καί αίτήσας έν τή παραφροσύνη του οίνον καί μουσικήν.
Μετά τόν θάνατον αύτοΰ, ή σύζυγός του άνέφερε περίεργόν τι
διήγημα περί τής ύπερφυοΰς προγνώσεως τής μελλούσης συμ
φοράς του. Τά έπιπλα τοΰ δωματίου του, άπόντος αύτοΰ, έ^(5ίπτοντο βιαίως κατα τοΰ εδάφους· μυστηριώδεις ύπόκωφοι θρή
νοι ήκούοντο δι’ όλης τής νυκτός· ούδείς δέ τών άποσταλέντων
Ϊνα έξακριβώσωσι τήν αιτίαν δέν ήδύνατο νά διακρίνη τινά έν τώ
δωματίω τοΰ στρατηγού. Πρός τόν Λεφόρτ ό Τσάρος διέτρεφε
μείζονα πεποίθησιν ή πρός πάντα ά λ λ ο ν μαθών τήν άποβίωσιν
αύτοΰ, άνέκραξε θρηνών· «"Ηδη έμεινα παντέρημος πιστοΰ άνδρός* πρός ποιον θά έμπιστευθώ τοΰ λοιποΰ;» Έ ν τή κηδεία,
ήν ήκολούθει ό αύστριακός πρεσβευτής (καί ό Κώρβ άναμφιβόλως), ό Τσάρος έχυσε κρουνούς δακρύων. Παρατηρών δέ τούς

Βογιάρους απερχομένους σπουδαίως μετά τό τέλος της κηδείας
ωνείοισεν αΰτους ως μή έχοντας τήν ικανότητα νά κρύψωσι τήν
ένόομυχον αύτών χαράν επι τω θανάτω τοΰ Λεφόρτ, και προσποιηθώσιν εξωτερικήν τινα τουλάχιστον λύπην.
Ο Ί σάρος, εί και πολλάκις περιφρονήσας τάς θρησκευτικάς
προλήψεις τοΰ καθολικού Κωρβ, έτιμήθη όμως ύπό τούτου ούχί
μικρόν. Εν τή βίβλω του ό Κώρβ τόν Εγκωμιάζει ώς ηγεμόνα
παρ ου πλεΐστα ηδυναντο νά έλπισωσιν οι Μοσ^οβΐται, οΐτινες
ώφειλον και νά μακαρίί,ωσιν εαυτούς διά τήν κτήσιν τηλικούτου
θησαυροΰ. Αληθεύει, ότι ό Τσάρος, καθ’όλας τάς άναμορφώσεις
άς εΐσηγαγεν εις Ρωσσιαν τή συνδρομή τών ξένων, ήναγκάζετο
πρότερον ν άντη^λαίση πρός τήν αντιπάθειαν καί τήν ζηλοτυ
πίαν μεθ ής οί Ρώσσοι προσεφέροντο πρός τούς ξένους, άποκαλοΰντες πολλούς τούτων Γερμανούς, καί αύτόν τόν Λεφόρτ,
ό όποιος ήτον Ελβειος. 'II επίμονος τών ‘Ρώσσων άντίστασις
πρός πάσαν βελτίωσιν τών άρχαίων αύτών θεσμών καί εθίμων
τεκμηριοΐ μέν τήν μεγαλόνοιαν καί τήν ίσχύν τοΰ Πέτρου, άμφιόάλλομεν όμως άν δύναται νά χρησιμεύση καί ώς άσθενής
άπολογία τής πρός τούς ύπηκόους του βίας καί άπανθρώπου ώμοτητος αύτού. Είναι βέβαιον, ότι οι ξένοι ήσαν πιστότεροι πρός
αύτόν, οραστηριωτεροι και νοημονεστεροι· άλλά καί τό κατ’ αύ
τών μίσος τών ύπηκόων του ήτο φυσικώτατον, οίον εύρίσκομεν
αύτό παρά πάσι τοΐς έθνεσιν άτινα έχουσι συνείδησιν τής εαυ
τών έθνικότητος.
Ιό ημερολογιον τυΰ Κωρβ περιέχει πολλάς είσέτι πληροφο
ρίας περι τής σπουοαιοτατης εκείνης περιόδου τής ρωσσικής αύτοκρατορίας. Η α ^ υ γ ο ς και ή άόελφή τοΰ Τσάρου έτηροΰντο
αύστηρώς μακράν πάσης κοινωνίας· ήδη δέ πρώτον επετράπη είς
αύτάς νά μετέχωσι τών μοσχοβιτικών συναναστροφών καί ^ορών.
Ιοιαύται κοινωνικαι έξεις ήσαν πιθανώς ίχνη άρ^·^^ άνατολικής.
Ί ά μεν ρωσσικά όικαστήρια ιστορούνται ώς παντάπασι διε
φθαρμένα, ό οέ ρωσσικός κλήρος λίαν ευτελής. Οί μονα'/οί καί
αι μ,οναχαί έχουσιν αυστηρότατα ήθη (λέγει ό Κώρβ), νης·εύοντες δε συχνάκις, πενιχρώς καί γλίσχρω ς διαιτώμενοι, ύπερβαίνουσι κατά τήν έγκρατειαν μόνον τούς μοναχούς ήμών (δηλ.
τούς τής δυτικής Εκκλησίας), ά λλ’ ούχί καί κατά τήν ευσέ
βειαν. Ούχ ήττον ομως ύπάρχουσιν έποχαί καθ’ άς επιτρέπεται

αύτοΐς πάσα άκρασία, π. χ . τό πίνειν άφθόνως έν δημοσίοις τόποις και άλλως άκοσμεΐν άναφανδόν έν ταΐς όδοΐς. Ό Κώρβ
άποχαλών αύτούς έν γένει ύποκριτάς χαί φαύλους, διαβεβαιοί
οτι Λαλει εκ πείρας μακροχρονίου.
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ποια καρδία υπέφερε τοσαύτας μαστιγώσεις καί τήν τρομεράν
βάσανον της έπί τών νώτων έπιθέσεως του πυρός. Τότε ό άνήρ
εκείνος διηγήθη τω Τσάρω, ότι αύτός καί οι λοιποί συνωμόται
ειΧον σχηματίσει εταιρίαν τινά, έν τη όποία οΰδείς έγίνετο δε
κτός, έαν μή πρότερον έβασανίζετο· ότι είς αύτόν, τόν άναδειχθέντα διά της πείρας καρτερικώτατον, άπενεμήθησαν άνώτεραι
τιμαί ύπό τών λοιπών, ότι ό άπαξ βασανιζόμενος ήτο άπλους
συνεταίρος, ότι ό έπιθυμών βαθμούς άνωτέρους ώφειλε πρότε
ρον νά ύποστη νέας βασάνους, άποδεικνύων, οτι ήδύνατο νά
φέρη ειι πλείονας άναλόγως πρός τήν υπεροχήν του άξιώματος*
δτι αύτός, έξάκις βασανισθείς, έγένετο πρόεδρος όλης τής εται
ρίας· ότι ή μάστιξ δέν ήτο ούδεμία σχεδόν τιμωρία, ούδέ αύτή
ή μετά τήν μαστίγωσιν καΰσις τής σαρκός· ότι αύτός διήλθε διά
πολλώ σκληρότερων βασάνων ή οί συνέταιροί του· διότι ό δριμύτερος τών πόνων είναι όπόταν ό καίων άνθραξ τίθηται είς τό οδς·
ούχ ήττον δέ άλγεινόν είναι, όταν έπί ξυρισμένης κεφαλής άφίνηται νά καταπίπτ/j βραδέως καί κατά σταγόνας ΰδωρ ψυχρότατον άπό ΰψους δύο όργυιών. Έ ν πάσι τούτοις, εϊπεν, έγένετο
άνώτερος τών συνεταίρων του· τούς δέ έπιθυμοΰντας μέν νά γίνωσι μέλη τής εταιρίας, φαινομένους δέ άνικάνους όπως ύποστώσι τά πρώτα βασανιστήρια, έφόνευον διά δηλητηρίου ή κατ’
άλλον τινά τρόπον, φοβούμενοι μήπως προδοθώσιν ύπ’ αύτών·
οτι 4 0 0 τούλάχιστον τοιοΰτοι υποψήφιοι είχον φονευθή ύτ^ αύ
τοΰ καί τών έταίρων του. Τοιούτω τρόπω ό άνθρωπος αύτός
ύπέστη δεκάκις τάς πλέον άνηκούστους βασάνους· έξάκις παρά
τών συνεταίρων του καί τετράκις έν τή άνακρίσει του Τσάρου.
Εΐσέ·η ζή καί είναι, ώς προεΐπον, τή έπιεικεία τοΰ Τσάρου συν
ταγματάρχης καί μακράν, έν τή Σιβηρία.
Φ. Α . 1ΙΑ ΡΑΣΚ Κ ΓΑ ΙΔΗΣ,

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΣ

ΚΜ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠ Α Μ ΣΤΑ ΣΙΣ.

P*atXe6ou° 1’ * * ? ψ * ϊ , έπί τής καταγ γής^και τής ιστορίας τής γα λλικής δημοκρατίας. Έπειδή δέ
δ «υτων έπισκοτιζεται έν τών μεγαλειτέρων ζητημάτων τής
πολιτικής φιλοσοφίας, νομίζομεν ώφέλιμον ΐνα έπιθεωρήσωμεν
αυτας άκροποοητι καί χαταπολεμήσωμεν έν άνάγκη διά τοΰ δρθου συλλογισμού. Νεαηεροί τινες συγγραφείς θεωροΰσι τήν δη
μοκρατίαν ως την άναγκαίαν άνάπτυξιν τών χρι^ιανιχών ιδεών
χατ αυτου ή γαλλική έπανάστασις άνέθορεν έκ τών σπλάγχνων
τοΰ Ευαγγελίου, ή μάλλον «ύτό τό Εύαγγέλιον είναι ένσεσαρχωμενον έν τή έπαναστάσει. Αί σκέψεις «5ται ?σως άπο^έουσιν
έκ γενναίας φρενός ισως κολακεύουσι τάς παραφοράς τής φαν
τασίας και τής χαρδιας, ά λ λ ’ είσι λίαν άτελεΐς χαί ύπερβολιχαί.
ϋ χριστιανισμός είναι μέν εργον τι μέγα, άλλά χαί ή δημοχοατια είναι ετερον μέγα Ιργον. Φευκτέον λίαν τήν άνάμιξιν αύτών
έαν δεν έπιθυμωμεν νά είσαγάγωμεν τήν σύγχυσιν έν τώ κόσμω
των ιδεών. Η έπανάστασις άνάγει τάς ,5ίζας αύτής είς άπαν τό
«αρελθόν τής Γαλλίας, ή, αν θέλητε, είς πάσαν τήν ιστορίαν
τοΰ κοσμου.
Γ
Ύ
τόν ‘«τορικόν φιλόσοφον, ή καταγω γή τοΰ έθνους ήμών
βιναι θέμα^έθνολογικόν ή φυλετικόν κατά τήν σχολήν τών δ η 
μ ο κ ρ α τ ώ ν είναι δόγμα πίστεως.'* Αί άρχαιαι κοινωνίαι εισήγον πάσαι τήν θεμελίωσιν αύτών είς ένα Θεόν ή υιόν Θεοΰ. Ή
φαντασία ζητεί καί διά τά νεώτερα έθνη, ιδίως διά τό ήμέτερον
παρομοιαν καταγωγήν καί ούτως άνάγουσι τήν γέννησιν -ών
λαών καί τών νεωτέρων πολιτισμών είς τάς προρρήσεις του
Ευαγγελίου.^ Ό δέ Τησοΰς Χριστός μεταμορφοΰται είς πρώτον
Γάλλον π ο λ ίτη ν !
Άναμφιβόλως, ένεκα σοβαρών αίτιων ή γαλλική δημοκρατία
προσήγγισεν εις τόν χριστιανισμόν. Αύτά είσι τά δυο μεγάλα

ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα τά άπό τής γεννήσεως τοΰ
κόσμου άναφανέντα.
Κατά πρώτον λόγον όφειλομεν νά μάθωμεν άν ό χριστιανι
σμός, άφιέμενος εις τάς έαυτοΰ δυνάμεις, ήδύνατο νά γεννήση
τήν γαλλικήν έπανάστασιν. Δέν τό πιστεύομεν, καθ δσον ην
ανάγκη δίαμαοτυρήσεώς τής άνθρωπίνης φύσεως, παραβιαζομένης άπό αιώνων έν τοΐς θεμελιώοεσιν αύτής νόμοις. Έ κ τής διαμαρτυρήσεως ταύτης, συνδεόμενης μετά του αισθήματος τής δι
καιοσύνης όπερ άνεπτύσσετο έν ταΐς άνωτάταις χώραις τής συνειδήσεως, έξήλθεν έπί τέλους κίνημα πρωτοφανές έν τή ιστο
ρία. Ό χριστιανισμός, λειτουργούμενος μόνον ύπο πνευματικών
όπλων, 'ουδέποτε ήδύνατο ίνα πραγματοποίηση μεμονωμένος
γεγονός, όπερ κατ’ άρχήν μεν μετείχε θρησκευτικής τάξεως, δικάιώματι δέ ήθικής καί πράγματι υλικής.
Τό καθ’ ήμ£ς, λίαν αδίκως δέν λαμβάνονται ύπ όψιν οί α γώ 
νες τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος και αυτής τής δυναμεως και τής
φοράς τών γεγονότων έν τώ διανοητικώ έκεινω πυρετώ, όσ .ις
προπαρεσκεύασε τήν γαλλικήν έπανάστασιν. Τ ό π ν ε ΰ μ α τ ο Ο
χριστιανισμοί ην πράγματι δημοκρατικόν πάσαι αΜΐροσπάθειαι
τής καθολικής έκκλησίας ΐνα καλυφθή ό άρχικός ουτος σκοπός
καί κραταιωΟή ή άρχή τής άπολυτου έξουσιας έμα.αιωΟησαν
απέναντι τών άοχών'τοΰ Ευαγγελίου. Τό πράγμα έγρά-;η, καί
όπόταν ή Βέχ έσπάρη, απαιτείται ν’ άναφανή* ούδεμία έ γ γ ε ι ο ς
δύναμις δύναται νά τήν καταπνίςη.
'Γ φίττζτα ι σχέσις τις μεταξύ τών άρχών τοΰ χριστιανισμοί!
κ α ί τών τή ; γαλλικής έπαναστάσεως· άλλά τό τοιοϋτον δέν ει·
ναι ούδέ νέα τι; ιδέα, ούδέ κατάκτησίς τις ιστορική τοΰ ήμετέρου αίώνος. Είναι γνωστός ό λόγος τοΰ Καμίλλου Δεμουλέν
« Έ χ ω τήν ηλικίαν τοΰ άβρακώτου Ίησοΰ Χριστού, εΐμί δηλ.
τριάκοντα καί δύο ετών. » Αυτός δέ ό Μαράτος σκέπτεται ώς
έξής· CC Έ ά ν ή θρησκεία, ελεγεν, έπηρέαζε τόν ηγεμόνα ή τούς
υπηκόους αύτοΰ, ή ύπό τοΰ χριστιανισμού διδασκομένη άγάπη
θά έμετριαζεν άναμφιβόλως τήν έξάσκησιν τής απολυταρχικής
εξουσίας. Ή θρησκεία άσπάζεται τούς μάντεις έν τώ πνεύματι
τής άγάπης, αίρει τόν διαχωρίζοντα τούς λαούς προμαχώνα
καί σ υ ν α σ π ίζ ε ι ώς αδελφή άπαξάπαντας τούς χριστιανούς. »
Δέκα καί Ιπτά έτη πρό τοΰ Βολταίρου, άνθρωπός τις του

λαοΰ, υιός τέκτονος* ελεγε τούς έξής άξιομνημονεύτους 7.όγους·
5 Έ σ τ ε πάντες άδελφοί, εν α καί μόνον εχοντες πατέρα, τόν έν
ούρα οΐς. ϊ Ά ρ α ή γαλλί/.ή έπανάστασι; έξεπλήρωσε τό ρητόν
το ΰ Έ ύ α γγ ε'/ ίου, ό Θεός Ιρριψε τςύς ισχυρούς έκ τών θρόνων
αύτών ΐνα ύψώση τούς ταπεινούς.
Κατά τούς πρώτους χρόνους οϊτινες ήκολούΟησ^ν τήν διδα
σκαλίαν τοΰ Ευαγγελίου, ό χριστιανισμός έβάοισεν εί.; τα βήμα
τα τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ. Έπεκράτει κοι^οχτημοσύνη, ή α ύ τ ή
τράπεζα άνήκεν είς πάντας τούς άνθρώπους, τ ύ ίε ίς έπασχε
π τ ω / ό ς καί ούδεμία υπήρχε διαφορά μεταξύ δεσπότου καί δού
λου. ‘II Εκκλησία έθεμελίωσε τούς πρώτους αύτής θεσμούς
έπί τής ίσότητος ταύτης. Ή ιστορία αυτη τών πρώτων χρόνων
τοΰ χριστιανισμού έτελεύτησε μετά τοΰ κράτους έν ω άνέτειλε.
Μετά τήν πτώσιν τοϋ ρωμαϊ/οΰ κράτους, μόνη ή Έκκλησία ήν
ή έν τώ κόσμω διαμεμορφωμένη κοινωνία· άντικατέστησε δέ' συ
νεπώς τήν έξαφανισθ:ΐσαν.
Ό πόλεμος άπήστραπτε πέριξ τής άκαταπαύστως έπερχομένης νέας κοινωνίας. Τό κράτος μετεμορφώθη εις στρατόπεδον·
ή · κυβέρνησις κατέστη στρατιωτική. Ή θρησκευτική έπιρ[5όή
έμετρίαζε μικρόν τήν δύναμιν τοΰ ξίφους, μή δυνομένη όλοσχερώς ΐνα τήν καταβάλ^. Φυλετική αριστοκρατία άντικατέστησε
τήν άρχαίαν ισότητα. Μόνος ό χριστιανισμός, κατά τήν εποχήν
ταύτην, έχρησίμευσεν ώς άσπίς τής ήθικής έλευθερίας. Τά μο
ναστήρια, έν μέσω τών πολιτικών κλυδώνων έν οίς έβασίλευε
τό δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου, ήσαν τά μόνα άσυλα έν οΐς άνέπαυε
τήν κεκμηκυΐαν κεφαλήν της ή έπις-ήμη, ή ύπερτάτη αυτη άνεξαρτησία. Οί μοναχοί έγραφον έν τοΐς κελλίοις των δηκτικωτάτας
κατάρας, καθαπτομένας τών δυναστών καί τών βασιλέων. Ύπό
τό σκιόφως δέ τών ιδεών τούτων άνίδρυσε καί Δάν:ης ό Ά λ ιγιέρης τό τολμηρότερον μνημεΐον τής άνθρωπίνης ιδέας κατά
τόν 1Γ αιώνα, τήν θ ε ί α ν Κ ω μ ω δ ί α ν .
Ιίαίτοι ή 'Ρώμη δέν ένόησε τότε τό ΰψος τοΰ προσώπου όπερ
έπρόκ-ιτο νά διαδραματίση, έπε''έβη έν τούτοις μεταξύ τών βα
σιλέων καί τών λαών, ώς έπεμβαίνει ό θηριο^ύλαξ έν μέσω τοΰ
άγριου θηρίου καί τοΰ θύματος αύτοΰ. Έ ν μέσω π α σ ώ ν τούτων
τών τυφλών καί βαρβάρων δυνάμεων μόνη ή τών ρωμαίων πα
πών έπεκαλέσθη, πριν βληθή είς ενέργειαν, εν δικαίωμα, ένα λ ό 

γον υπαρξεως, μίαν δικαιοσύνην· τοιαύτη δε ά να ντι^ ή τω ς δύναμις προσεγγίζει χατά τό μάλλον καί ήττον είς τήν Ελευθερίαν.
Επισείουσα Ι ν τ ισ ι περιστάσεσι τήν τέφραν καί τό ανάθεμα έπί
τής κεφαλής τών βασιλέων, χαθίστα τήν έξουσίαν αύτών ίερωτέραν άπέναντι τών όφθαλμών τοΰ λαοΰ.
Εις τήν θρησκευτικήν έπι^ροήν, τούλάχις-ονέν μέρει, όφείλεται
Χαι ή χινησις των ςαυροφοριών,ήτις διετήρησεν Ελευθερίαν τινά έν
ταις εχς-ρατειαις,είς ήν όφείλεται ή άπελευθέρωσις τών κοινοτήτων.
Κ α ί όμως ή χριστιανική παράδοσις, έπισχοτιζομένη έν μέσω
αών άγώνων τούτων, άπεμαχρύνετο έπί μάλλον τής εύαγγελιχής δημοκρατίας. Ά π ό αίώνος είς αιώνα άνεφαίνοντο άνθρωποι
διαμαρτυρόμενοι κατά τής διαγωγής τοΰ κλήρου· ά λλ’ ώς όντ«ς
όλιγάριθμοι, έθεωρήθησαν αιρετικοί. « Τό έτος 1 3 2 0 , λέγει ό
Bellefores, είδομεν νεωτεριστάς, οΐτινες μέχρι τοιούτων όνειροπολήσεων προήχθησαν ώστε έδίδασκον ότι οί κληρικοί ούδέν
κτήμά των όφείλουσι νά διατηρήσωσιν, ότι ή Εκκλησία τοΰ
Χριστοΰ έθεμελιώθη έν πτωχεία, τοΰθ’ όπερ δέν λαμβάνει τήν
σήμερον ύπ’ ό ψ ιν
Κατά συνέπειαν οί πάπαι, οί Καρδινά
λιοι, οί άρχιεπίσκοποι καί οί πρεσβύτεροι καταχρηστικώς είναι
πλούσιοι, a Έ ν τώ φωτί τής δημοκρατικής ταύτης παραδόσεως
άνήφθη ή πυρά τοΰ Ούϊκλεφίου, τοΰ Ίωάννου Ούσσίου καί τοΰ
έκ Πράγας Ιερωνύμου, άνδρών έπιθυμούντων νά έπαναφέρωσΐ
τήν Εκκλησίαν είς τό άρχαΐον αύτής σύστημα. Ή άπόπειρα
ψ γενναία, άλλά θρασεία. Ή Εκκλησία καί τό κράτος συνε
τού τισαν έπί τοσοΰτον τά συμφέροντά των, ώς-ε τών μέν ό κλο
νισμός συνεπήγετο καί τήν διατάραξιν τών ά λ λ ω ν ό πάπας ην
βασιλεύς, καί ό βασιλεύς ήν « κληρικός καί άνθρωπος τής Ε κ 
κλησίας. » Ούτως οί νέοι άναμορφωταί έθεωρήθησαν ώς έπαναστάται χαί έτραυματίσθησαν διά θανατικές ποινής. Τούς έκτύπησαν Εν όνόματι τής Εκκλησίας δι’ όξυθήκτου ξίφους έπί τοΰ
Ευαγγελίου τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, Εκείνου δηλονότι όστις άπ' έναντίας ειπε· « Βάλετε τήν μάχαιραν είς τήν θήκην! a
^ Αί μεγάλοι αυται Επαναστατικοί τάσεις μετ’ ού πολύ άπό
ιδέας μεταμορφοΰνται είς γεγονότα. Αί φιλελεύθεροι συγγραφ α ί άνδρών τινων, χαί ίδίως τό πνεΰμα τοΰ Εύαγγελίου, έχυοφόρησαν χατά τάς άρχάς τοΰ ΙΔ' αίώνος τήν άπελευθέρωσιν τών
δούλων. Πρός τοΐς έτεροδόξοις συγγραφεΰσιν, οΐτινες άντεστρα-

τευοντο έν αύτοΐς τοΐς κόλποις τής Εκκλησίας πάντα τά κο
σμικά περισσεύματα όσα ό χρόνος καί οί άνθρωποι έπεσώρευσαν
Επι τοΰ όημοκρατικοΰ έργου τοΰ Χριστοΰ, Εσ^ηματίσθη σχολή
τις φιλοσόφων, οΐτινες διά τοΰ όρΟοΰ συλλογισμοΰ αύτών άκολουθοΰντες έκουσίως μάλλον τόν Άριστοτέλην ή τόν Σωτήρα,
προπαρεσκεύασαν τό μέγα έργον τών συγγραφέων τοΰ ΙΗ' αίώ
νος· τοιοΰτοι ήσαν ό Μ ιχαήλ Μονταίγνιος, ό Στέφανος de la
Boetie, ό C h a r ro n , ό 'Ραβελαΐος, καταλήξαντες είς τόν Καρτέσσιον, τόν Βάΰλ, τόν Μοντέσκιον, τόν ‘Ρουσσώ, τόν Διδερώτον, τόν Βολταΐρον. Οί θρησκευτικοί άγώνες, αί θεολογικαί συ
ζητήσεις διήγειραν, έν τοΐς αίώσι τής πίστεως, πλεΐον ένδιαφέρον ή πάντα τά ζητήματα τής φιλοσοφίας καί τής άνθρωπίνης
έλευθερίας. Τό πνεΰμα τής άναμορφώσεως καί τής συζητήσεως,
κεραυνόβοληθέν μέχρι τοΰδε έν τώ προσώπω τοΰ Ίωάννου Ούσ
σίου, διά τής δυνάμεως τής όρθοδοξίας εύρεν, έν ταΐς άρχαΐς
τοΰ i< r αίώνος, ισχυρόν βοηθόν κατασπαράξαντα τήν Εκκλησια
στικήν ένότητα. 'Ο Μαρτίνος Λούθηρος Εγεννήθη. Τά θρησκευ
τικά πνεύματα γινώσκουσιν όποία συγγένεια ύφίσταται μεταξύ
τής αιρέσεως καί τής έπαναστάσειυς. Ή αύτή apyή ώθεΐ δύο τά
ξεις γεγονότων. Ένταΰθα μάλιστα αί δύο κινήσεις έταυτίσθησαν. 'Η αϊρεσις έζήτει παρά τοΰ άρχηγοΰ τής Εκκλησίας ό,τι ή
Επανάστασις παρά τοΰ άρχηγοΰ τοΰ κράτους. Οί λαοί οί ΐδόντες
άπόινεί καθαπτομένην τήν αγιότητα τοΰ Πάπα δέν οπισθοχώρη
σαν άπέναντι τής μεγαλειότητος τοΰ βασιλέως αύτών. Ό κατά
τοΰ Λέοντος Γ άγών παρήγαγε τήν κατά τοΰ Καρόλου Α' έπανάσ'τασιν. Ό Λούθηρος άπώλεσε τόν Κρόμβελλον.
Οί θρησκευτικοί πόλεμοι τοΰ ΙΕ' καί Ι'Τ' αίώνος ήσαν προα
νακρούσματα ή μάλλον άπόπειραι Εμφυλίων πολέμων. Οί λαοί έταράσσοντο ύπό τό προσωπεΐον τών θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Ά π ό τίνος αύτή ή βασιλεία έπρος·άτευε τάς Επιχειρήσεις τών πο
λεμίων αύτής. Έ ν γένει θεωροΰμεν ώς προόδους τής Ελευθερίας
τάς Εν τω μεσαίωνι Επιδρομάς τών αύτοκρατόρων. Τό φεουδαλικόν σύστημα, άποσυνθέσαν τήν έξουσίαν, άπαραιτήτως ήθελε
φέρει τήν τυραννίαν είς τήν άναρχίαν. Όπόταν δέ ή τυραννία
θρασυτέρα άποβαίνη, όπόταν πανταχοΰ έπισείη τό λάβαρον τοΰ
δεσποτισμοΰ της, τότε δή έπερχομένη ή επανάστασις θέλει καταθραύσει τήν κεφαλήν της. -Ή έκ Μεδίκων Αίκατερίνα, δημο

τική ώς μισούσα τούς εύγενείς, επαναστατική ώς έκ γυναικείου
ένςίκτου, δεισιδαι'μων έλλείψει πεποιθήσεων, έπεδίωξεν— άδαής
αΰτη— τό Ιργον τοΰ Λουδοβίκου ΙΑ'« Ή νΰξ τοΰ άγιου Βαρθο
λομαίου άληθώς εχει διαφορικήν σημασίαν έν τί) ιστορία. αΔέν
ύπήρχε πλέον θρησκεία, Λέγει χρονογράφος τις έν τή έποχξ
έκείνη* τό προσωπεϊίν άνεκαλύφθη καί ό πόθος πάντων ήν ό θά
νατος τών εύγενών τής Γαλλίας. Ή νύξ λοιπόν αυτη ήν προα·
νάκρουσμα τής υπό τοΰ λαοΰ σφαγής τών εύγενών. Οί κιοδων^ς
τοΰ άγίου Βαρθολομαίου ήχησαν τήν πρωίαν τής 2 σεπτεμβρίου.»
« Ή έκ Μεδίκων Αίκατερίνα κατηγορήΟη, λέγει ό Montluc, ώς
ένοχος τών πρώτων κινημάτων.» Εντεύθεν άπο^ρέει πάσα ή
σειρά τών ένοπλων συγκρούσεων τών Ούγενώτων. Όσάκις πρό*
κειται περί έλευθερίας, περί προόδου, πρέπει νά περιμένωμεν
πάλην. Ό πολιτισμός είναι σελ'ις γραφόμενη άφ’ ενός διά τής
γραφίδος καί άφ’ ετέρου διά τοΰ αίματος.
Ό 'Ρισχελιέ έπανέλαβε τό Ιργον τής καταστροφής τών τιμα
ριούχων έκεΐ όπου έγκατέλιπεν αύτό ό Λουδοβίκος I V καί ή έκ
Μεδίκων Αίκατερίνα. 'Ο φεουδαλισμός μετεφυτεύθη διά τοΰ ξί
φους· κατες·ράφη διά τοΰ πελέκεως. ’Α λ λ ’άντί νάκαταργήστ] τούς
τιμαριώτας τοΰ στέμματος, ήθέλησε νά έξαφανίση αύτόν τόν βα
σιλέα. Ό Λουδοβίκος 1 F έξηφανίσθη όπισθεν τοΰ ύπουργοΰ του.
Ά π ό τοΰ Ερρίκου Α' μέχρι τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' Ινεςιν ήθικώς μ«σοβασιλεία.— Ό Λουδοβίκος 1Γ' ήν ή σκιά ενός βασιλέως· δέν
άπέθανεν, έξηφανίσθη. Ό Λουδοβίκος ΙΔ' ήθέλησε νά έπαναλάβη
τά ς πρό δεκαπενταετίας διαφυγούσας τάς χείρας τής βασιλείας
ήνίας· ά λ λ ’ ευρεν άπέναντι αύτοΰ ίσχυράν άριστοκρατικήν μερί
δα. Έ γένετο σύγκρουσις. Ή μοναρχία ένικησε. Μετά ταΰτα έ£ρίφθη εις τούς κινδύνους τών πολέμων. Ό Λουδοβίκος ΙΔ' ένόμισεν ότι ήθελε καταπνίξει τήν κίνησιν τών ιδεών δι’ όλίγου πατάγου καί δι’ δλίγων νικών. Αί Βερσαλλίαι έγένοντο τόπος με
γαλείου καί δυνάμεως, άκτινοβολών έφ’ όλης τής Γαλλίας.
Τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' άποθανόντος, ή Γαλλία, κεκυφυία ύπό τό
ξίφος του, ήνώρθωσεν ύπερήφανος τήν κεφαλήν. Αί Βουλαί έδει
ξαν άντίστασίν τινα. Έ ρ χ ε τ α ι ή άντιβασιλεία, ήτις άπενέκρωσεν
έν τή σπατάλη πάν λείψανον τής άριςοκρατικής έξουσίας. Ύ πό
τόν Λουδοβίκον ΙΕ ' ό λαός δέν ειχε κυρίους, συνωκειώθη πρός
τό κυβερνδσθαι ύπό κυριών, τά ς όποιας μάλιστα κατεφρ4ν«.

Ό πόταν δε ό Λουδοβίκος 1 ^ ' άνέβη έπί τοΰ θρόνου, τά πνεύ
ματα εύρίσκοντο έν σφοδρά ταραχή καί ούδεμία γαλήνη ήδύνα
το νά έπέλθη έπ’αύτών. Τότε έπέρχεται ή έπανάστασις, Έριννΰς
τής μοναρχίας.
Έ πήλθεν ήδη ή στιγμή ΐ<α ρίψωμεν παλινδρομικόν τι βλέμ
μα έπί τών δύο τελευταίων α!ώ'<ων τής ίς·ορίας ί,μών, h a προσ·
δίορίσωμεν τήν έπρροήν τήν οποίαν έξήσκηηεν ή θρησκεία έτςί
τών δημοκρατικών γεγονότων. Ό */ρις·ιανισμός παρέσχεν άναμ
φιβόλως είς τήν γ α λ λ ι κ ή ν έπανάστασιν μίαν άρχήν, τήν ισό
τητα τών άνθρώπων, δν αίσθημα, τήν άδελφότηται ’Ιδού πάσα
έν γένει ή έπι^ροή του. Ούδόλως πρέπει νά συνταυτίσωμεν τάς
χριστιανικάς παραδόσεις μετά τών άρχών τής μεγάλης γ α λ λ ι
κής έπαναστάσεως. Οί χριστιανικοί ρήτορες τοΰ μεγάλου αΐώνος όμιλοΰσι λίαν ύπέρ τής έλευθερίας· άλλά δέν τήν παρουσιάζουσιν ύπό τούς έθνικούς καί ά^ρενωπούς χαρακτήρας διά
τών όποίων αΰτη άπέτυχε πρό πεντήκοντα έτών· ή έλευθερία
αυτη είναι προσωπική, διδάσκουσα εις τόν άνθρωπον τήν έπί
τών ένστικτων αύτοΰ κυριαρχίαν. Ά νά γνω τε είς τόν Βοσουέτον
τά έξής· κΟί ύπήκοοι δέν δύνανται ν’ άντιστώσι κατά τής βίας
τών ήγεμόνων ή διά νουθεσιών, άνευ θρασύτητος καί πατάγου, καί δεήσεων διά τήν άναμόρφωσιν αύτών.» ’Ιδού ποΐον ήν
έν τή πολιτική τό αίσθημα τοΰ όρθοδόξου κλήρου· τά όπλα τής
δεήσεως είναι τά μόνα όσα ή χριστιανική έλευθερία κατασκευά
ζει έν τώ όπλοστασίω της. Ά λ λ ’ είς τά όπλα ταΰτα προσέθηκε
λ ό γ χ α ς ό λαός τοΰ 89.
Ή φιλοσοφία άνεπλήρωσεν άναμφιβόλως τάς έλλείψεις τοϋ
χριστιανισμού. Αυτη έθεώρησε τήν βασιλείαν ώς πράγμα, ό'χι
ώς δικαίωμα. Ό συλλογισμός έπολέμησε τήν παράδοσίν. Ή
γαλλική έπανάστασις έν τούτοις δέν ύπήρξεν Ιργον μιας σχο
λής, ά λλ’ έργον τοΰ λαοΰ. Άναντι^ρήτως οί φιλόσοφοι τοΰ τε
λευταίου αίώνος έξήσκησαν ίσχυράν έπιρροήν έπί τής έξάψεως
τών πνευμάτων. Ά ν ευ αύτών ό θρίαμβος τών δημοσίων έλευθεριών έμελλε ν’ άναβληθή έπί πολύ, ά λ λ ’ έάν ή έπανάστασις δέν
ένυπήρχεν εις τάς φλέβας τής Έπαναστάσεως, ούδέν ήθελον
κατορθώσει οι έξοχοι ουτοι άνδρες. Οί μεγάλοι συγγραφείς
ώθοΰσιν ή διευθύνουσι τά ένστικτα μιας έποχής, άλλά δέν τά
δημιουργοϋσιν, Ή έπέμβασις τής φιλοσοφίας ύπήρξεν ούχ ήτ*

τον άναγκαία είς τά γεγονότα· άνευ αύτής, τοΰ χριστιανισμού
πνευματικά όπλα κεκτημένου είς λειτουργίαν καί τής άνθρωπίνης φύσεως μόνον υπό της τυφλές άντιστάσεωςπεπροικισμένης,
ούδέποτε ήδύνατο νά πραγματοποιηθή μια τοιαύτη πρόοδος, ήτις άπ>ίτει τόν συνασπισμόν πασών τών ήθικών καί υλικών δυ
νάμεων. Οΰτω πως θεωρούμενη ή γαλλική επανάστασις προσκτάται, άν δέν άπατώμεθα, τήν σπουδαιότητα γεγονότος διατε
ταγμένου καί προπαρασκευασθέντος έν μέσω τών αίώνων ύπό τήν
χραταιάν χεΐρα Εκείνου, δστις ούδέν προώρως ώθεΐ, καθ’ όσον,
έάν οί άνθρωποι έχουσι τό παρόν, Ουτος έχει τήν αιωνιότητα.
Πάσαι αί γνώμαι, άπαντα τά συστήματα, πάσαι αί ούτοπίαι
τών τελευταίων χρόνων συνηντήθησαν έπί τοϋ πεδίου τής γ α λ 
λικής έπαναστάσεως. Ούτω πως ώρισται· διότι ή έπανάστασις
τοΰ 8 9 δέν είναι μόνον τό πέρας παλαιοϋ κόσμου, άλλά καί ή
άκτινοβόλος άρχή νέου φωτεινβΰ κόσμου. Ό χριστιανισμός έξήσκησε καί θέλει έξασκήσει άναμφιβόλως έπ ι^ ο ή ν τινα έπί τών
τυχών τής δημοκρατίας. Αύταί είσι δύο δυνάμεις, αίτινες άλληλοβοηθοϋνται καί αίτινες ούδέποτε όφείλουσι νά διαχωρίζωνται.
Οί όνειροπολοΰντες ν’ άπο^ροφήσωσι τό Κράτος έν τή Ε κ κ λ η 
σία φαίνονται ήμΐν ώς ύποτρέφοντες χίμαιρας έπίσης έπικινδύνους ώς οί έπιθυμοϋντες ν’ άπο^ροφήσωσι τάς Εκκλησίας έν τώ
Κράτει. Ό χριστιανισμός τών δέκα καί όκτώ αίώνων ούδέποτε
Ισται κοινωνική τις διδασκαλία· στερείται τής άπαιτουμένης βάσεως, ήτις είναι ή φύσις. Τό στάοιον τών πεποιθήσεων είναι ςάδιον ιερόν, είς ο ή συνείδησις δφείλει νά εύρη εν άσυλον, ά λ λ ’
έπί τοϋ οποίου ό συλλογισμός δέν δύναται νά ύποστηριχθή. Ή
κοινωνία δέν θεμε?αοΰται έπί νεφελών ούδ’ έπί τάξεώς τίνος
ύπερφυσικών ιδεών, αίτινες άπαιτοΰσι τήν θυσίαν πασών τών
ηθικών καί φυσικών δυνάμεων τοϋ άνθρώπου. Ή θρησκευτική
Ελευθερία, ής τά ίχνη μυστηριωδώς πω ς διακρίνομεν είς τούς
Εκκλησιαστικούς πατέρας, είναι τό είδωλον τής άληθοϋς έλευ
θερίας, τής καθαγιασθείσης έν τή έπαναστάσει. 'Όσοι ένόμισαν
ότι εύρον έν τή παγκοσμίω έκκλησία τό άνθος τών δημοκρα
τιών πλανώνται ένεκα τής άπλοϊκότητος αύτών. Ό χριστιανι
σμός διαρκεΐ άναλλοιώτως, θρησκεία δηλονότι ής δέκα καί όκτώ
αιώνες δέν έξήντλησαν τάς εύεργεσίας καί τά φώτα. Τό Εύαγγέλιον διαμένει βίβλος αίωνία, έξ ής οί πολιτικοί κώδηκες άρύον-

ται τό σπέρμα τών είς τήν άνθρωπότητα ώφελίμων νόμων. Είς
την φιλοσοφίαν, εις τήν πολιτικήν έπιστήμην άπόκειται τοΰ λοι
πού τό δικαίωμα τής διοργανώσεως τής δημοκρατίας καί ή έξακολουθησις τοϋ προγονικού έργου.
Η δ Επανάστασις είναι τό Εύαγγέλιον ώπλισμένον ύπό τοΰ
άνθρωπίνου λόγου καί τοΰ αισθήματος τής δικαιοσύνης.

Μεταξύ τών συστηματικών άντιπάλων τής γαλλικής έπαναστασεως, ύπάρχουσιν άναμφιβόλως πολλοί άξιοι λόγου· έν του·
τοις ή κρίσις των δέν δύναται νά καταβάλη τό έθνικόν αίσθημα.
Ή έπανάστασις είναι £ν μυστήριον, δπερ ό θεός άπέκρυψεν έκ
τών ισχυρών τής γή ς, άλλά τό όποιον άπεκάλυψεν είς τούς τα 
πεινούς, είς τούς πένητας, είς τούς άδαεΐς. Ή αγία τής ίσότητος παραφορά αίτεΐ καρδίας άγνάς, προπαρασκευασμένας ίν’
άποδεχθώσιν αύτήν. Ό , τ ι είναι έν σκάνδαλον διά τούς ρήτορας
καί τούς φιλοδόξους, φαίνεται είς τάς συγκεκινημένας συνει
δήσεις τό θαΰμα τής σοφίας καί τής Θείας Προνοίας. Ένταΰθα
συμβαίνει έκτακτόν τι. Είς τήν έλευσιν τοΰ χριστιανισμού, πάντες οι θελήσαντες νά παρακωλύσωσι τήν πορείαν του έτιμωρήθησαν. Προσέβαλλον τήν πίστιν τοΰ τέκτονος καί άπήντων τό
σκότος τής λήθης. Ό μεγαλείτερος πάντων Ίουλιανός, όστις
ήν συνάμα καί είς έκ τών σοφών τοΰ κόσμου, ούδέν άλλο έπέτυχε ή ν’ άμαυρώση τό όνομά του δι’ έπαχθοΰς έπιθέτου. Οί με
ταγενέστεροι τά αύτά θέλουσι ποιήσει καί είς τούς άντιστρατευσομένους τό πνεΰμα τής έπαναστάσεως. Οί μαχόμενοι κ α τ ’
αύτής .μάχονται έναντίον τοΰ Θεοΰ. Έλεύσεται π οτ’ ήμαρ όπό
ταν, τετραυματισμένοι ουτοι διά τών ίδιων των όπλων, οί έχθροί ουτοι τοΰ μέλλοντος τής άνθρωπότητος μόνοι θέλουσιν
Εκσφενδονίσει τό αίμά των πρός τόν ούρανόν, έκφωνοΰντες·
«Έπανάστασις, ένίκησας!»
Ή γ α λλικ ή έπανάστασις πρός ούδεμίαν τών έπαναστάσεων
δσαι έτάραξαν τόν κόσμον ομοιάζει· έκεΐναι ήσαν άποκατάστασις τής έξουσίας* αΰτη δέ άναγόρευσις συστήματος ιδεών. Τό
αίμα όλον τών εύγενών τής Γ αλλίας δέν ήρκει ν’ άποπλύνη
τά ς π λ η γ ά ς τοΰ άρχαίου συστήματος όσας παρέσχε καί είς τόν
λαόν καί είς τήν έλευθερίαν. Ούδ’ ή παραφορά τής όργής ούδ’

ή έκδίκησις διηύθυνε τά ενεργητικά εκείνα μέτρα δι’ ών ή έπανάστασις προσέβαλε τους έαυτ/ς έ/Ορούς* ή αύστηρότης τών ρα
πισμάτων προήλθεν έκ της άντιστάσεως ην προεβαλλο'1 εις τε
τάς άρ-/άς καί τά δΐ/.αιώματα οϋτης. Ό αμητός ήδη ωρίμασε
καί ό θεός άπέιτειλε τούς (εΓίστάς. Ά χ θ ο μ α ι άχούων δτι ή
'Εθνοσυνέλευσής έκυρι^ρχητε ίιά τών όπλων. ’Απ’ ενάντιας ού
δεμία κυβέρνησις έδειξε διά τοΰ έναργεστερου τρόπου τήν άου*
ναμίαν τής υλικές αύτής εξουσίας. Άναμφιβόλως διά τοΰ πυρο
βόλου άνταπεκρίΟησαν εις τό πυροβόλον· ελλείψει στρατοΰ, τό
ικρίωμα περιέστειλε τήν έπανάστασιν τίνα εχει σχέσιν πρός τό
σύστημα τών άμυντιχών καί επιθετικών όπλων όσα οι τακτικαί
λεγόμεναι κυβερνήσεις μεταχειρίζονται πρός έξασφαλισιν τής
ύπάρξεώς των ; Ή δύναμις τής ΈΟνοσυνελεύσεως ην όλως ήθική· άπέστειλε μέν έπί τών μεθορίων στρατόν— πτωχόν στρατόν
άνευ άρτου καί πυροβόλων— έγκατέσπειρε τόν τρομον δι έπα·
χΟών δργάνων άλλά μάλλον πυροβολα τών νεων ιοών έκεραυνοβόλησαν τό έξωτερικόν, τό δέ βάρος τής κοινής γνώμης κατεπίεσεν έσωθεν τούς συνωμότας καί τούς προδότας.
Αποκρούω τό ιστορικόν σΰςημα τής δυνάμεως καί τής άνάγκης. 'II ίσ/ύς δέν γέννα τό δικαίωμα, ή δ’ ανάγκη μόνον τάς
άμφιβόλους συνειδήσεις παρηγορεΐ. Τό καθήκον εις άνωτέρας
έγκειται ^ώρας. Ό γαλλικός λαός έζεπλήρωσε οιά τής γ α λ λ ι
κής έπαναστάσεως μίαν μεγάλην άποστολήν· κατέκτησε διά θυ
σιών καί δακρύων νέαν αλήθειαν, νέαν υπαρξιν. Οι λαοι όμοιαζουσι τούς άνθρώπους* οί μέν γεννώνται διά τόν έγωίσμόν, οι
δέ διά τήν άφοσίωσιν. Ή Γαλλία είναι έθνος άφωσιωμενον· έργάζεται καί άποΟνήσκει διά τήν σωτηρίαν τοΰ κόσμου. Έ ά ν οί
άνθρωποι τοΰ 93 ύπερησπίσθησαν τήν εαυτών πατρίδα διά τέραλ
.
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άκαρεΐ έρημοΰται. Θά είπη τις έμάχοντο πρό βωμοΰ καί έστίας;
Πρό βωμοΰ; Ά λ λ ’ οί βωμοί άνετράπησαν; Πρό έςίας; Ά λ λ ά
ποΰ έστίαι δι’ αύτούς;
'ΐ π έ ρ τίνος αρα έμάχοντο; νΩ! τό γινώσκομεν πάντες, έμά
χοντο ύπέρ τής Έπαναστάσεως. Τό πνεΰμα τής ελευθερίας ώιετήρησε τά μεθόρια μας.

Μετά τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ συνεδέθησαν αί τύχαι τών άλλων
λαων, μετά τής Επαναστασεως συνεδέθη ή άναγέννησις τοΰ άνθρωπινου πνεύματος. Τις ήδύνατο είς τοΰτο ν’ άντιστή; Ή
έπανάστασις τοΰ λοιποΰ ούδένα έ?οβεΐτο· αυτη βιαίως εισέρχε
ται εις τα πνεύματα διά τοΰ <ρωτος και διεισούει είς τάς καρδίας
δια τοΰ ερωτος. Ηοη οι έχθροι της έκάμφΟησαν καί έπήλθεν ή
ωρα καθ ήν παντες έν αδελφική άγάπη θέλομεν έναγκαλισθή
υπό την αμφιλα^ρή σκιάν τοΰ δένδρου, ού έθηκε τάς ρίζας έν
μέσω άναθυμιώντων καί αίμοβριθών έρειπίων.
AlPHONSE ESQCIROS

-^ λα.υννΧΑΑΛΛ/ννν'^*-—-

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΥΣ.

Άστεΐον είναι νά παρατηρώ τίς τα συμβαινοντα έν καιρώ τοΰ
πένθους ύπό τοΰ ό'χλου· διότι άπαντες όδύρονται άνοήτως, νομίζοντες τά μετά θάνατον άξια λύπης,
Οί πολλοί έπόμενοι είς τούς μύθους τοΰ Όμήρου και Η σ ιό
δου νομίζουσιν οτι ύπό τήν γήν υπάρχει τόπος τις ευρύχωρος
καί σκοτεινός, καλούμενος "Αδης. Είς τόν τόπον τοΰτον βασι
λεύει ό Πλούτων, άδελφός τοΰ Διός. Ουτος κληρωθείς βασιλεύς
τοΰ Ά δ ο υ κρατεί διά στενών δεσμών τούς θνήσκοντας μή έπιτρέπων εις ούδένα έξοδον εΐμή σπανίως καί κατ’ έξαιρετικάς
περιπτώσεις' είς τινας. Ή χώρα αύτοΰ περικλύζεται ύπό μεγά
λων καί φοβερών ποταμών, ών μόνον τό όνομ$ δεικνύει τήν
ποιότητα, διότι οί μέν καλοΰνται Κωκυτοί, οί δέ Πυριφλεγέθον.
τες καί καθεξής. Πρό τής εισόδου υπάρχει ή ’Αχερουσία λίμνη,
τήν όποιαν είναι αδύνατον νά διαπλεύση τις άνευ πορθμέως,
διότι είναι βαθεΐα καί ούδέ τά νεκρά όρνεα δύνανται ιπτάμενα
νά διέλθωσιν αύτήν. Πλησίον είς τήν είσοδον κάθηται είς Αδα
μαντίνην πύλην ό Αιακός έπιτετραμμένος τά τής φρουράς καί
παρ’ αύτόν κύων τρικέφαλος, φίλος μέν είς τούς είσερχομένους,
φοβερός όμως εί; τούς προσπαθοΰντας νά δραπετεύσωσι. Πέραν
τής λίμνης πρός τά ϊσω ύπάρχει λειμών μ έγα ς κατάφυτος ύπό
ασφοδέλου, και έντός τούτου ποτόν τι άποσοβοΰν τήν μνήμην
καί καλούμενον ΰδωρ τής λήθης.
Εις τούς βασιλείς τοΰ μέρους τούτου Πλούτωνα καί Περσεφόνην ύπηρετοΰσι πολλοί, ώς λ. χ . αί Έριννύες, αί Ποιναί, οί
Φόβοι καί ό Έ ρ μ η ς, ό ς τ ις ό'μως δέν είναι πάντοτε παρών. Πρός
τούτοις ύπάρχουσιν ύπαρχοι, σατράπαι καί δικασταί, οί υιοί τοΰ
Διός Μίνως καί 'Ραδάμανθυς. Ουτοι τούς μέν καλούς, άφ’ ου
δικάσωσι, στέλλουοιν είς τό Ήλύσιον πεδίον, τούς δέ κακούς

παραδίόουσιν εις τάς Έριννυας ϊνα τούς τιμωρήσωσιν άναλόγω ς τών πράξεων των. Εντεύθεν άλλοι μέν στρεβλόνονται καί
καιονται, άλλοι κατατρώγονται ύπό τών γυπών, άλλοι κατα·
ξεσχίζονται ύπό τροχοΰ καί άλλοι κυλίουσι λίθους πρός τά
άνω. Ό δυστυχής Τάνταλος ίσταται κινδυνεύων ν’ άποθάνη ύπό
τής δίψης πλησίον αύτής τής λίμνης. Ύπάρχουσι δέ καί τινες,
οΐτινες πλανώνται έν μέσω τοΰ λειμώνος άνευ σώματος, ά λλά
μονόν σκιαι άφανιζόμεναι ώς καπνός είς τήν έλα^ίστην επαφήν
συγγενών. "Αν τις λοιπόν δέν εχη συγγενείς έπί τής γ ή ς , διά
γει τόν βίον του λιμώττων· τούτου ένεκα λοιπόν όταν άποθάνη
τις έν πρώτοις οί συγγενείς του θέτουσιν έπί τοΰ στόματός του
όβολόν, ϊνα ουτος χρησιμεύση ώς ναΰλος· τοΰτο δέ κάμνουσι
χωρίς νά ήξεύρωσι τί νόμισμα ίοχύει παρά τοΐς κάτω· άν λ. χ.
ίσχύη ό ’Αττικός ή ό Μακεδονικός ή ό Αίγιναΐος όβολός. Ά φοΰ
δέ λούσωσιν αύτόν καί χρίσωσι μέ κάλλιστον μΰρον, στεφανόνουσι δ^ ώρΑίωγ άνθέων -καί ένδύουσιν ϊνα μή αισθανθή ψΰχος
κατά τήν οδόν, ή φανή γυμνός είς τόν Κέρβερον. ’Ακολούθως
άρχονταν οί κλαυθμοί τών θανόντων* έπειτα έρχεται ή μήτηρ ή
ό πατήρ έν *ω μέσω φ ,λ ω ν καί άνακράζει· «Φίλτατε υιέ, άπέθανες άώρως,' άφήσας^ έμέ τόν άθλιον, μή νυμφευθείς ούδέ τεκνοποιήσας, ούδέ στρα*εΰσας ή γεω ργήσας ή γηράσας. Δέν θά
διασκεδάσ/)ς λοιπόν πλέον, ούδέ θά μεθύσχις είς συμπόσιον μετά
τών συνηλικιωτών σου.» Λέγει δέ ταΰτα νομίζων ότι ό υιός του
έπιθυμεΐ πάντα ταΰτα, άλλά δέν δύναται νά τ’ άπολαύση. Έ ν ε 
κα δέ τούτου πολλοί ίππους, γυναίκας καί οίνοχόους έσφαξαν
μετά τόν θάνατόν τίνος τών φίλων καί ένδύματα κατέκαυσαν
ή κατέχωσαν ίνα τά μεταχειρισθώσιν ουτοι κάτω. Τόσον δέ
κραυγάζει ό πατήρ, ώστε καί αύτός ό νεκρός θά ώμίλει άν ή
όθόνη δέν έσφιγγε τάς σιαγόνας του. Μετά τόν θρήνον έρχεται
ή καταστροφή τοΰ σώματος. Ένταΰθα παν έθνος εχει ιδιαίτε
ρον τρόπον· ό μέν Έ λ λ η ν καίει, ό δέ ΙΙέρσης θάπτει, ό δέ ’Ινδός
χρίει δι’ ελαίου, ό Σκύθης τρώγει καί ό Αιγύπτιος ταριχεύει. Ό
τελευταίος μάλιστα άφοΰ ξηράνη τόν νεκρόν συντρώγει καί πί
νει μετ’ αύτοΰ* πολλάκις δέ έλθών είς χρηματικήν άπορίαν
ενεχυριάζει αύτόν. Πολλοί καί λέγουσιν έπιταφίους λόγους έπί
τών μνημάτων ώσάν συναγορεύοντες ή συμμαρτυροΰντες παρά
τοίς κάτω δικασταίς περί τοΰ νεκροΰ. Μ«θ’ όλα ταΰτα έτοιμα-
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ζεται τό φαγητόν, έκ τοΰ όποιου οί παρόντες προσπαθοΰσι νά
πείσωσι τούς γονείς νά γευθώσι, λέγοντες αύτοΐς τούς έξής
πορηγόρους λόγους· «Μέχρι τίνος, φίλε, Οά κλαίομεν ; άφες
τούς δαίμονας τοΰ μακαρίτου νά άναπαυθώσιν. Ά ν δ’ άπεφάσισες νά έξακολουθήσης τόν όδυρμόν, πρό πάντων έχεις άνάγ
κην τροφής, ινα άνθέξης είς τό μέγεθος τοΰ πένθους.» Τότε
λαμβάνουσιν uit’ οψιν καί τούς έξης στίχους τοΰ ‘Ομήρου·
Κ ι' γαρ τ’ ήΰχομοί Νιόβη έανν'σατο σίτου

ή τόν
Γ α σ τ έ ρ 1. δ’ ο δ π ω ς έ σ τ ι ν ε κ υ ν π έ ν θ η σ α '. ’Α χ α ι ο ύ ? .

Οί δέ γονείς ύπείκοντες είς τάς πολλάς παρακλήσεις λαμβάνουσιν έκ τών φαγητών, αίσχυνόμενοι κατ’ άρχάς, διότι καί
μετά τόν θάνατον τών φιλτάτων έμμένουσιν είς τά άνθρώπινα
πάθη. Ταΰτα καί πολύ γελοιωδέστερα τούτων δύναταί τίς νά
άπαντήση παρατηρών, ένεκα τής ιδέας ήν έχουσιν οί πολλοί,
ότι 6 θάνατος είναι τό μέγιστον τών κακών.

