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Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΪ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ.

Tor ά

Ναπολεοντος μητηρ καί τοΰ γ' Ναπολεοντος προμήτωρ ^το
ή Κυρία Λ ετίζια, περιώνυμος διά τε τόν νοΰν καί τάς οίκιχκάς καί
χριςιανικάς αυτής άρετάς καί διότι έγέννησε τόν μέγαν άνδρα τής ε
ποχής, τόν αΰτοκράτορα τών Γάλλων καί διαιτητήν άκααών τών τής
Ευρώπης διενέξεων, τόν ένδοξον πολεμιστήν καί δορικτήτορα καί τόν
μιγαλοφυές·ατον ήγεμόνα, διπλωμάτην καί πολιτικόν έγένετο δέ συν
άμα μητηρ πέντε υιών βασιλέων. Εγινώσκετο ή Κυρία αίίτη υπό τ ί όνομα
Μαρία Λετίζιχ Ραμολινου Βοναπάρτου καί μετά ταΰτα ώς Κυρία Μητηρ·
γενέτειραν γήν έσχε τήν Κύρνον ή Κορσικήν, είς $|ν άπώκησαν Ελλην*ς
φωκαεΐς, κατά τάς 24 Αύγούςου 1750 γεν»ν.θ»ΐσα έν Λϊακίφή Αδιχκιφ ή
γυνή αυτη ήτο πεπροικισμέν/) ς-αδερόν χαρακτήρα καί ορδήν καί ύγιά κρίσιν· παρθένος, τό ιζ' έτος τής ήλικίας άγουσα, χαριες·άτη, ώραιοτάτη κ*1
μία τών εΰγενες~ίρων καί κομψοτέρων γυναικών τής Εύρώπτ,ς υπήρξε, τόν
τύπον παριςώσα Ρωμαίας οίκοδεσποίνης. Κατά τό 1767 ή νεάνις αυ
τί) ένυμφεύδη τόν Κάρολον Βοναπάρτην, καταγόμενο» έζ εύγενοΰς οικο
γένειας τής Τοσκάνης, δικαστήν Sk έν τή νήσω Κορσική. Κατά τήν ζ'
ίανουαρίου 1768 έτεκε τόν Ιωσήφ Βοναπάρτην, κ·»τά δε τήν ιε' Αύ
γουστου τοΰ προσεχούς έτους 1769 προσήνεγκε δώρον είς πάσαν τήν
άνβρωπότ/ιτα, είς άπαντα τόν κόσμον, τόν άνδρα τών 5αυμαςών προ
ορισμών καί τυχών, τόν μεγαλεπήβολον, μεγαλοφυή καί δαιμόνων Ναπολέοντα. Περίεργόν τ ι συνέβη είς τοΰτον τόν τοκετόν. Ουσα ή μήτηρ
ίν τή έκκλησ α αίφνης προσεβληβη ΰπό τών κοιλοπον/ιμάτων καί μόλις
έφβασεν είς τόν οίκον, άδυνατοϋσ* νά ΰπάγν) είς τόν ίαυτής θάλαμον,
ήλευδερώδη τό τιμαλφές·*τον τοϋτο άρρεν έπί τάπητος ίζειχονίζοντος
τόν ’Αχιλλέα καί άλλους Ηρωας, ώς έν τή κοιτίδι τοΰ Πλάτωνος κ«1
τοϋ Ιερού Αμβροσίου cfyn μελισσών ΐπταντο, οίονεί προμτίνυμα εΰφρα-
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sac» de la V ille , d’ Esteroon, ό στρατηγός d ’ E atrees, ό υποκόμης
A rlin co u rt, ό κόμης BeauDiont, ή δούκισσα d’ A brantes κ τ .λ . Η
Κυρία μήτηρ, καί ακόυσα συγκατένευσεν είς τήν μεγαλοπρε'πειαν, ήτις
συνώδευε τήν νέαν αυτής κατάστασιν· άλλ’ ούχ ηττον άπολαύουσα τού
παρόντος δέν ώλιγώρει νά προασφαλίζηται κατά τών τυχών τοΰ μέλ
λοντος. Μάτην ό αϋτοκράτωρ προσέφερεν είς αυτήν πλούσια δώρα· δεν
ήδυνατο ούτος ινα έχη ταύτην πόρρω τής μεγαλ.οδωρίας τών έορτών
αύτοΰ και τών θριάμβων. Ο Ναπολέων άπεδοκίμαζε τήν φειδωλόν κλίσιν τής μητρός, ώΟοΰσαν ταύτην άχρι τής φιλαργυρίας. Εδείχθη όμως
αυτη ευεργετική είς τά φιλανθρωπικά καταστήματα, ών έγένετο προασπκτρια, καί προ; βοήθειαν τών συς·αθέντων τή εϋσπλαγχνίχ αυτής δυ
στυχών^ μετεχειρίζετο ώς έπί τά πλεΐστον τούς έφημερίους τών Παρισίων. ύ δούξ τής Γαέτας καί κυρία τι; Κόρσα, όνόματι Σαβερία, ήτι;
άνέθρεψε τούς υιούς αύτή;, έχαιρον άποκλεις·ικώς τήν εμπις-οσύνην τής
Κυρίας μητρός · αύτή είς άκρον πνευματώδης ητο πεπλουτισ;χ£νη μεγιστην όξυδερκειαν ί'να γνωρ ζη έκ πρώτης άφετηρ ας τά τήν συνοδίαν ταύτης άποτελοΰντα υποκείμενα. Παρουσιαοθείσης τής δουκίσσης
C hevreuse ταύτη κατά τήν δυταγήν τοΰ Ναπολεοντος ώς κυρίας τοΰ
παλατιού, «αύτή, ειπε, δεν άγαπα ήμας· άναγίνώσκω έπί τοΰ φαιδρού
αυτής προσώπου δτι αυτη μισεί τάν αύτοκράτορα*. όλίγω ύπερον ή
C hevreuse έξωρίσθη κατά συναίνεσιν τοΰ Ναπολεοντος Η Κυρ * μή
τηρ, έθεώρησε τήν έπανάς-ασιν τοΰ 181 4 ώ; άναπόφευκτόν τ ι συμβάν
οθεν και δέν εξεπλάγη Ηκολούθ/;σεν ε’ς B luis τούς υιούς αυτής Ιωσήφ,
Λουδοβίκον καί Ιερώνυμον, έλθοΰσα δέ είς Ιταλίαν, μ*Ο έαυτής εφερ*
χολοσσαιαν περιουσίαν προϊόν τής έπί δεκαπενταετίαν οικονομίας αυτής.
Τινές τών υιών αΰτης εΰλόγουν τότε τήν μητρικήν πρόνοιαν, επειδή ή
Κυρία μήτηρ έγενετο ούχί σπανίους τά ερεισμα τής προγε γραμμένης καί
δυς-υχοΰς αύτής οίκογενείας. Επανέκαμψεν είς Παρισιους κατά τό 1 8 1 5 ,
άλλά μ.ετά τά δυστυχήματα τοΰ Οΰατερλοϋ καί τήν δευτε'ραν παραίτησιν τοΰ Ναπολέοντος έγκατεσταθ/ι εί; Ρώμην ‘ο άποχωρ’.σαάς τής
Κυρίας μητρός κνί τοΰ υίοΰ ύπήρξε 5ε«μα συγκινητικώτατον διακο
πτόμενη ύπο τών δακρύων δέν ήδυνήθη είμή νά προφέρν) ταύτας τάς
έκφραστικωτάτας λεξεις, είς τήν ευχήν μου, υιέ μοα, άμφότεροι δέ έναγκαλιαΟ:ντες άπεχωρ’.σθ/ισαν ίνα μή εξαναίδωσιν άλλήλους ποτέ. £κτοτ*
έζη ή Κυρία μήτηρ μεμονωμένη, πλήν πάντοτε ήρχετο είς τόν νοΰν αύ
τής η ιδεα νά εξαναίδ/) τήν οίκογε’νειαν είς τό τής πατρίδος έδαφος.
Γενναία γυνή! (5τε κατά τό 1820 συνωμοσία ύπέρ του μεγάλου Να
πολέοντος έξηπλοΰτο απανταχού τής Γαλλίας, τοΰ Γάλλου πρέσβε
ως De-Blacas καταμηνύσαντος ιίς τήν Παπικήν Κυβέρνησή τήν Κυ-

δείας χ*1 γλυκύτητος λεκτικής· όθεν ίλαο* τήν άρχή» λ φήμη τοΰ
6τι έγιννήθη ««άνω τών δαφνών. ’Εν τώ με'αω τοΰ εμφύλιο.» πολέμου
μ ιτά τοΰ συζύγου ύπέστη ή Κυρία Βοναπάρτου, άμεμπτου Οιαγωγής
χοΐ μιγάλης άριτής γυνή, τούς κινδύνους κβί τάς λύπας· κατά τό 17 76
6 Κάρολος έξελέχθη μέλος τής πρεσβείας, ^ν οί ιΰγενεΐς τής Κορσικής
έξεπές-ιιλαν είς Λουδοβίκον τόν ις·', έκπαιδευούσης τής Λετιζίας έν τή
νήσω τά έαυτής τε'κνα· κατά τό 17 77 έγενετο παραδεκτός ό υίός
Ναπολέων έν τή Βριέννη Σχολνί, ό'ιακρινόμ,ενος έπί ήθική καί γιγαντιαϊα προόδω Χηρεύσασ* τάς 24 Φεβρουάριου 17 8 5 , ύποςτριγμ* οκτώ
τέκνων άρρένων καί ζηλιών, ή Κυρία Βοναπάρτου άνεπτυξε χαρακτή
ρα τοσοΰτον ϊΰγενή καί σταθερόν, ώστε δύναται τή αλήθεια νά έγκβυχάται τό γυναικεΐον φΰλον. Πεσούσης τής Κορσικής κατά τό 1 7 9 3
βίς χεΐρας τών Αγγλων, ή ταώτης οίκογένεΐα άσπασθεΊΐσα τήν τής Γαλ
λίας μερίδα, παραιτήσασα τήν πατρ’δα έζήτησεν άσυλον είς τήν αλλο
δαπήν. Καταφυγοΰσα δε είς Μασσαλίαν μετά τοΰ υιού Λουκιανού καί
τών τριών θυγατέρων Κλίσης, Παυλίνης κβί Καρολίνας καί περιθαλπό
μενη υπό τής συντάξεως τής παραχωρηθείσης παρά τής επαναστα
τικής κυβερνη'σεως εί; τους πρόσφυγας πατριώτας, ή μ.νημονευθϊΐσα Κυ
ρία έζη άναλόγως τών χρηματικών αυτής πόρων άχοις ού, προβιοαοθεντος τοϋ περιποθητου υίοΰ «ΰτής Ναπολεοντος είς τά άξιωμα ς·ρατάρχου τοΰ έν τή Ιταλία ς·ρατοΰ, έβελτιώδνι ή τύχη αυτής τε και τών
υιών. ’Αναδειχδείσης τής ύπατικής κυβερνήσεως, άπαντα τά μέλη τής
οίκογενείας Βοναπάρτου συνήλθον εΙς Παρισιους. Αλλα ουδόλως λησμονήσασ* ή σ ^ ιτή αυτη Κυρία τάς περιπετείας τοΰ βίου κα'ι λίαν δύσπις·ος είς τήν ς·αθερότητα τής μειδι<όσης τύχης, έζη όπωσουν φειδωλώς καί
μιτριοφρόνως ώς·ε έγε'ν«το άντικείμενον τών σαρκασμών τών νεόπλου
των. Αυτή δεν έδαμβόνετο έκ τής λαμπρότητος τής περί εαυτήν ά βτραπτούσης. καί, δτε έμέμφοντο τήν φειδωλιαν αύτης, συνε θιζ· νχ
λεγϊΐ ώς έκ λυπηρά; προαισθήσεως, τις εξεύρει μή υποχρεωθώ να δώοω άρτον ι ’ς αταντας τούς περί έμέ βασιλείς Αναβάς τόν θρόνον ήθιλησιν ό Ναπολέων ώς-ε ή αύτοΰ μήτηρ νά εχγ αύλήν έπαξίαν τοϋ νέ
ου Καίσαρος. ήδ/ι ή Κυρία μήτηρ, βιοτεύουσχ μέχρι τότε μετά τοϋ
υίοΰ Ιωσήφ καί τοϋ Καρδιναλίου αύταδέλφου Φίσχη, κατωκησ» μιγ*λοπρεπες άνάκτορον , άναγκασθεΐσχ νά συμμορφωθή πρός τάς έθιμοτχζίας τής αύτοκρατορικής αύλής ή* έν τή αύλή τοΰ Ναπολεοντος, ουτ«
καί έν τή τής Κυρίχς μητρός ύπήρχον κυρίαΐ τής τιμής άναγνώστριβι,
βασιλικαί 3 εράπαΐναι, θαλαμηπόλοι, ηγεμονικοί ύπηρέται, οί επί τών
Ελεημοσυνών, γραμματείς καί καθεξής· αυται δ* αί αξ.αι πάντοτε σχεδόν
ίνεπι^ίύοντο είς ίς·ορικάς έπισπμότητβς, otou νίσαν οί κόμητες Cosse-Bris-
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fittv μητέρα ώς διασπείρουσαν εκατομμύρια έν τίι Kopou-ίί πρός στάσιν, ά?r<xpi9-n αυτή τω γραμματεϊ τ ις έπικρατείας δτι έάν διακατεΐχον έκατομμύρια ήθελον καταναλώσει ταΰτα ΐνα ετοιμάσω ςόλον, δπωςάρπάσω έκτη;
λγίας Ελένης τόν αιχμάλωτον Αϋτοι.ράτορα· άποχαιρετήσασα τόν Καρδινά
λιόν είσήλδεν είς τά έαυτής δωμάτια. Ο θάνατος τοΰ Αύτοχράτορος συμβάς
έν τ$ νήσψ τής Αγίας Ελένης τάς 5 Μαίου 1821 χατεπίκραν» τήν μητέρα,
ΰποστάσαν και ταύτην τήν τελευταίαν καί σχληράν δοκιμασίαν. Κατά τό
1 830 διερράγη ό μηρός έχ πτώσεως, χαταληφθείσα δέ άχολούΟως Οπό πυρετοΰ γαςφικοΰ καί ουδόλως ίσχυσάντων τών πολυειδών θεραπευτικών τής
Ιατρικής,έξέπνευσι τάς 2 Φεβρουάριου 1 836 είς τάς άγχάλας τοΰ αδελφού
αυτής Καρδιναλίου Fesch χαίτινων τών υ'ιών, οΐτινες έδραμον ικ τών δια
φόρων μερών τής Ευρώπης ΐνα λάβωσι τήν ευλογίαν αύτής χαΐ τήν έσχάτ/,ν
αναπνοήν 85 έτών ήλιχίας έτελεύτησε* ή σεβαςή αυτη γυνή καί μτίττ,ρ τοϋ
Αύτοχράτορος τών Γάλλων, είς δν αί έστεμμεναι κεφαλαί ένευον, καί τών
λοιπών αϋτής βασιλέων υιών χαί βασιλισσών θυγατέρων, ή προμήτωρ τοΰ
βασιλέως τής Ρώμης καί τοΰ παρόντος Αύτοχράτορος τών Γάλλων, τοΰ εΰ«
χλεώς ήγεμονεύοντος Ναπολεοντος Γ’, άνδρός μεγαλοφυεςάτου, πολιτικού
καί διπλωμάτου έμπειρου, δςις διά τοΰ άκλονήτου αυτού χαραχτήοος καί
τής βαδυνοίας συνέβαλε τά μέγιστα είς τήν τάζιν, τήν ήσυχίαν καί τήν αΰ·
ξο υσ α ν ιύδ»ιμονίαν τοΰ έθνους αϋτοϋ καί εις τήν ειρήνην τής Ευρώπης, καί δς-ις
συνήψε καί διατελεΤ συνδίων μετά τής Αγγλία; συμμαχίαν άναγκαιοτάτ/,ν
*ίς άμφότιρα τα μεγάλα έθνη, είς φιλικάς σχέσεις ων καί μετά τής όρίοδό*
ξου Ρωσσίας, έζ ών προσδοκάται ό πολιτισμός καί ή διάδοσις τοϋ χρις-ιανισμοϋ έν tfi λσί^,έτι δέ ή χειραφέτησις τών Οπό τήν Ασιατικήν δουλείαν καί
βαρβαρότητα λαών καί ή άπελευδ-ρωσιςτώ» εθνικοτήτων. Πρόςτόσυμφέρον
άπάσης τής γηραιδς Ευρώπης είναι αναπόφευκτος ό ειλικρινής δεσμός τών
μεγάλων εθνών, άτινα ^έλουσι διαδώσει τόν έζευγενισμόν καί συντελέσε»
τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας, τοΰ έμπορίου καί τών τεχνών καί διαχύσει τά φώτα, άπερ έλαβον παρά τής φίλης καί γλυκείας ή μ ώ ν μν,τρός,
τής μεγαλουργού, φιλελευδν’ρας καί ήοωϊχής Ελλάδος Τοσαΰτα περι τής
γυναικός εκείνης, νίτις έγέννησε τόν άνδρα περί οΰ ό Εγελος ειπεν ότι άντιπρωσώπευε την παλαιάν Ρώμην, και τής όποιας η άποδέωσις έγενετο υπό
τοϋ Ιταλού Φειδίου διά τοσαύτης τέχνης, ώςε ό 3εατής πρό τοΰ άγάλματος αύτής ίστάμενος νομίζει δτι εΰρίσκεται άπέναντί 3-είας τίνός μορφής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ Ζ ΤΡλΤΟ ΥΑ Η Σ.
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Η ΜΙΑΡΑ ΜΗΤΗΡ.
(Συνιχ«ια· ορ« Τινχ. λ. Σ«λ. 3.)
ίμεινκ ίκθαμβος x«i Gxt- τ κ ί ; ώς χαθείς δνν»τχ» χαλως να ®χν-

τασ5ί είς αΰτάς τάς διηγήσεις* άλλ’ ών είς τά τοιαδτα άπειρος, ώς πρ&
ολίγου σάς είπον, δέν ήδυνηθην νά συμπεράνω ποτέ τά κρύφια (Γρατηγήματα τής μιαρδς γυναικός. ό θαυμασμός δμως καί ή όργή μου άποκατεστάδησαν απεριόριστοι, δτε έσπέραν τινα πρίν νά πλαγιασω είδβν
έρευνημένα τά χαρτία μου καί μάλιστα «υρον βιασμένον χαί σκανδαλισμένον τό κλείδρον μικρού τίνος κιβωτίου παρ’ έμοΰ μετά μεγίς-ης έ·
πιμελείας άσφαλισμένου. Κατά τήν πρώτην εζϊψιν τής όργής μου, άπεφάσισα νά φανερώσω τά πάντα είς τόν συγγενή μου, άλλ’ έπειτα έξετάζων καλλιώτερα καί μετά πλειοτέρας ήσ;χίας τό πράγμα, έννόησ*
δτι δέν ηθίλον δυνχδίί ούδ:μιας ώφελείας νά επιτύχω, έπειδή ό τυ
φλός άνήρ ος·ις ένόμιζε τήν γυνα'ικά του άγιόν τι, άντί νά δώση πίς-»»
είς τους λόγους μου, ήδελεν έκλάβει ώς ΰβριν τήν νεανικήν μου άπλότητα· καί άφ' ετέρου τις μέ έβεβαίωνεν δτι ή Κυρία ίτον ή ένοχος j
Αυτή έντοσούτα) άποκαθίς·ατο σκληρότερα καί αΰς-ηροτιρα· άνέφερε
κάποτε τά γνωμικά τοΰ 2ένεκα, τοΰ όποιου τήν μετάφρασιν άνεγινω»
σκεν είς ογκώδη τινα τόμον, 8ν έδείκνυεν είς δσους τήν έπεσκΐπτοντο*
Καί έάν ποτέ συνέβαινε νά εϊπω είς τήν τράπεζαν κατά τύχην άθώαν
αστειότητα παροζύνοΐισαν τόν γέλωτα τού οικοδεσπότου, έβλεπον τήν
Οπερήφανον Κυρίαν νά υψών/) τήν σιμήν της ρίνα, ώς νά ήθελε τής βλάψη κακή όσμή τήν δσφρησιν. Τά θέλγητρα δμως καί οί θωπευτικοί
τρόποι δέν τήν έμπόδιζον νά καθ·.ς·ήται οκνηρά μεταζύ τών πλέον έ·
πιδυμητών άναπαύσεων καί νά τρώγ·/] λαιμάργως δίς η καί τρις τής ή
μέρας διάφορα έκλεκτά φαγητά, δέεν ηδελες τήν έκλάβει καλλιώτερ^ν
όπαδόν τού Βιτελλίου $ τοΰ έγκρατοΰς διδασκάλου τοΰ Νερωνος.
Αέν είχον είσέτι παρέλδει πέντε μήνες άφ’ δτου ίΰρισκόμην «ίς τήν
οικογένειαν έκείνην, καί τό φδινόπωρον ητον ήδχ περί τά τε'λη του,
όπότε αίαν ώραίαν καί γαληνιαίαν αυγήν χαθήμενος άναπαυτικώς
έπί θρανίου εκτός τοϋ έργαστηρίου έμπορου τίνος φίλου μου ίγω* προ
σηλωμένους τους οφθαλμούς μου είς παράθυρον τοξοειδώς λήγον, τό
όποΊον χαταπολλά έκίνει τήν προσοχήν μου, είδον ερχόμενον πρός μβ
τόν Κύριον ^ομουάλδον τοσοΰτον ώχρόν καί μεταμορφωμένον ώ"ε ώ·
μοιάζε καταδικασμενον τινα είς θάνατον κατ’ έκείνην τήν αυτήν στιγμην εκ της φυλακής δραπετεύσαντα. Βλέπων έκεΐ^ο τό πρόσωπον πελι
δνόν χαί ισχνόν ένώ ητο πάντοτε έρυθρόν καί Οαλιστερόν ώς βερονιχωμενου τίνος άγάλματος καί οί τεδολωμένοι καί «ίματώδεις οφθαλμοί
του μοί επροξένησαν τοσοΰτον τρόμον ώςε ήναγκάσδην νά έγ·ρδώ τοϋ
θρανίου κινούμενος ύπ εσωτερικής τίνος κλίσεως ν’ απομακρυνθώ μετά
τοϋ καταλληλότερου τρόπου. Αλλ εκείνος πλησιάσας με καί λαβών με
τής χ;ιρ4ς μέ φωνήν αδύνατον «λλο δέν μοί εΙπεν είμή' «χολούθίΐ με.
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Καί άφοΰ μ’ εΛαμε νά διέλθω μετά μεγίστης ταχύτητος πε’ντε ή έξ
ρυπαρός καί άκαθάρτους ς·ενωποΰς, άνοιας βίδός τ ι κατωγχι'ου πλήρες βυκίιον, (βουτσίων) κιβωτίων καί σακκων, καί άσφαλίσας έπιμε/ώς τήν
3ύρ*ν μ ΐ ένηγκαλίσθη παραπονούμενος καί κλαίων κρουνηδόν. Εγώ πλη·
ροφορημένος δτι οί άνθρωποι φθάσαντες
ει; τινα
ήλικίαν δεν
είναι έδισμένοι νά κλα'ωσιν, έγώ, δστις ποτέ δεν εΐ/ον δοκιμάσει ι
σχυρός συγκινήσεις, βλέπων άνθρωπον υπέρ τδ τεσσ*ρακο<70 ν ετος κλαιοντα τοιουτοτρόπως, νΐσθανόμην συγκεχυμένος καί πλη'ρης αίσχύνης δι
έμέ καί δ ι’ εκείνον δι’ 8 εί; τήν ς-ιγμήν εκείνην άντί νά υποφέρω τάς
«έτδβΐς ομιλίας ήβίλον προκρίνει καλλιώτερο» νά συλληφδώ κ »ί άτιμασθώ χειρων κακούργου* άλλά ό δυστυχής έκεΤνος S'/ίβων με εις τδ
στήδος μέ δύναμιν ολίγον έλειψε νά μέ πνίξη* άφοΰ δμως άνέλ*βε
μοΐ ώμίλκσε ώς έφεξής.
=Ακουσόν με, πρισφιλέστατε νέε, άκουσόν με, κ»1 μήν έναντιωδ-ής
εί; τήν πρότασίν μου. Δεν δύναμαι πλέον νά μείνω είς τον οίκον μου,
πρέπει νά άναχωρήσω σνίμερον, είς ταύτ/,ν την ίδιαν ς·ιγμήν.ζ=:Λκούσας έγώ τοιούτους λόγους, ή'ρχίσα παρευθΰ; νά 3εωρώ τά φορέματα
του πεπεισμένος δτι βεβαίως ήδϊλον άνακαλύψει κηλίδας αίματος.= \ ά βε τά κλειδιά τοΰ ταμείου μου, τών 5ε άλλων ττ,ν χρήσιν ευκόλως δύνασαι νά φαντασδής. Τπαγε εις τδν οικόν μου, καί μή κοινοποίησης είς
οϋδενα δ, τι είδες. Σΰ είσκι συγγενή; μου, εχει; εύαίσδ/ιτον καρδίαν*
έμπις-εύομαι είς τήν διάκρισίν σου. Είπέ εί; έκείνην τήν γυναίκα, μεδ’
ί ; άχρι τή; σνίμερον εζησα, δτι σοί φανή εύλογον, καί δτι πλέον δέν
5ελει τήν έπανείδω. Οίμοι! έγώ, δστις την έβλεπον μέ τοιαύτην εΰ»
χαρίστησιν μετά τους κόπους τής ημέρας! Τά δέ τέκνα μου Τελείς τά
στείλει έκεϊ, δπου μέλλω νά ς·ερεώσω τήν διαμονήν μου = Ο ΰτω ς είπών ήρχισεν έκ νέου νά στενάζη καί κλαίη. = 'Αλλά τίνι τρόπω, άπεκρίδην, δύναμαι νά υπακούσω τάς διαταγάς σου; όφει'λω εντός ολί
γου νά έπιστρέψω είς τήν πατρίδα μου, δέν έχω γνώσεις ώ; πρός τάς
υποδέσεις σου, καί άν ειχον δέν ήδυνάμην νά ενεργώ μέ έξουσίαν τδ
Ιμπόριόν σου.= έγώ 3έλω σοΐ δώσει δποιανδη'ποτε άναγκαιαν έξουσ'αν.
— Εί; τοιαύτην περίστασιν ήδελον βιασθή νά φέρω μαζύ μου τά έμπορεύματά σου κ«1 τά τέκνα σου, επειδή ώς σοΐ προεΐπον, δέν μοί έπέτρεψαν νά περιμείνω εδώ περισσότερον άφ ετέρου δέ είς ποιον νά έμπιστευδώ τήν φροντίδα τών κτημάτων σου;=Κάμε δ.τι θέλεις· έχασα
πάσαν παραμυθίαν, πάσαν τέρψιν τής ψυχής μου· καί άν έπρόκειτο νά
χάσω τήν περιουσίαν μου καί τήν ζωήν μου, ήτις μοί άποκατέστη α
νυπόφορος, 5ελ« νά γείννι ή 5ελησίς μου. Ταϋτα λέγων μετά μεγίς·ης
οργής Ιξέβαλε τοϋ θυλακίου του ρυπαρόν τι x*i ήμιξεσχισμένον

χαρτίον, δπερ τρίμων μοί ένεχείρισε. λ ν καί οί οφθαλμοί μου ηααν τ ι θο
λωμένοι ύπδ τής λύπης. μεγαλητέραν τής δπο’α; είς τήν ζωήν μου δέν
είχον δοκιμάσει, τό άνέγνωσα, καί eTS ov τήν εζοχον φιλόσοφον γρά»
φουσαν εί; έροιμενον της πολλούς ανήθικους λόγους, περιγελώσαν πρός
τούτοις τόν σύζυγόν τ/,ς, καί άναφέρουσαν κάτι τι περί τής άνοησίας
τοΰ Ιταλοΰ ζενου, δπως ισως άποβάλλΥ! πάσαν αίτίαν ΰπονοίας είς τόν
εραστή'» της. Τελειώσας τήν άνάγνωσιν τής διαβολικής εκείνης έπιστολή;, όλιγον ελειψε νά λειποθυμήσω υπό τής ^λίψεώς μου, καί μήν ήζευρων τ ί αλλο κά κάμω, λαβών ολίγον ,^ΐρρος, έζέτεινα καί έγώ πρός
τόν Ρυμουάλδον τάς χεΐρας, καί τδν έθλιψα μέ δλτν μου τήν δύναμιν.
Αλλ έκεΐνος άναλαβών τάς αίσθήσεις του καί φυλάζας τδ χοοτίον χ ω 
ρίς να ειπη άλλο τ ι, ίξή/θε τοΰ κατωγαίου καί έγώ τόν ήκολοΰθτσα.
Περιπατώντες έπί μίαν ώραν, έφθ^σαμεν είς ξενοδοχείον καί καιρός Δν
τοΰ γεύματος αυτός μ έκάλεσε διά νεύματος νά καθησω είς τήν τρά
πεζαν. Ο δυστνχής δέν ν,θίλησε νά φάγ/ι οΰδέν· άλλά διά μιας τών
χειρών του έκράτει τήν κεφαλήν καί έφαίνετο βυθισμένος είς έμβ ιθεΐς
σκ;ψεις, και έγώ έξ άλλου μέρους πολλά ολίγον έφαγα, καθότι με
γάλη ητο ή ταραχή τής ψυχής μου. Μετά τδ γεΰμα, έξή/θομεν
Τοΰ ξενοδοχείου, δπως περιπατησωμεν έκτδς τής πόλεως. σιωπηλοί καί
μέ το βλέμμα προσηλωμένον είς τήν γην ώς δύο έξόριστοι. Τί νά σάς
ε ιπ » περισσότερόν; ύ φίλος μου έφαίνετο τωόντι έξω φρενών, τό δμμα του ητον ΰαλιστερόν, καί προσεκτικώς ^-ωρών αυτόν ήθελον όρκισθη δτι τό γένειον τω ηΰξανεν έκ διαλειμμάτων. Ο άθλιος ητον είς έκεινων των ημιμαθών οΐτινες δέν γνωρίζουσιν δτι οί άνθρωποι ίγεννη*
θησαν διά να μήν άγαπώσι τήν μονοτονίαν, καί δτι οΰδέν ς·αθιρόν καί
μόνιμον ενυπάρχει είς τήν πρόσκαιρον ταύτν.ν ζωνίν.
(ΆκολουβιΙ).
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0 Σοφίις Σολομών ιί ; τάς Παροιμίας του λέγει τάς γυναίκας πικροτέρας τοΰ θανάτου- ότι ή χάρις αυτών είναι άπατηλή, ή δέ άγαθότης των κακία· δμοιάζει τον έρωτοληπτον ώς βοΰν 8ν φέρουσιν είς θυ
σίαν, 4
3εΐος Σωκράτης ένουθετει νά φοβήταί τις τή ; γυναικδς τδ*
?ρωτα, πλέον τής έχθρότητος άνδρός. ό Κόδρος ελεγεν δτι όσα ίςρα
είναι είς τδν Ούρανδν, καί ίχθεϊς είς τήν θάλασσαν, τόσαι καί αί πα 
νουργία* είς τήν καρδίαν τής γυναικίς, καί παροιμία τις λέγει ότι «ν
ή Αλωπιρξ είναι πολυ πονηρά, ή γυνή είναι ποντοοτέβα τής Αλώπε-

κος· Ομοίως 6 Πούβλιος Σύρος .ίΐλει, οτι ό νοϋς τή; γυναικος είναι
πάντοτε εί; τ ί κακδν «m u lie r qua; sola co gitat, m ale co g itat.»
Γνως-ή προ; τούτοι; είναι ή απόκρισις Χεκούνδου τοϋ φιλοσόφου 8ς·ις
έρωτηθεί;» τι ϊσ τι γυνή, είπεν
Ανδρδς ναυάγιον
Πολύτεχνης πόλεμος
Οίκου ζάλη
Συνεστιώμενον ,3-ηρίον
Αμεριμνίας εμποδον
Συγκαθημένη μέριμνα
Βίου άλωσις
Συμπλεκομένη λέαινα
Καθημερινή ζημία
Κεκοσμημένη Σκύλα
Αυθαίρετο; μάχη
Ζώον πονηρήν
Αναγκαΐον κακόν.
0'iy\ όλίγότερον τών φιλοσόφων, ή όςυθυμία τών Ποιητών καταφέρεται κατά τών γυναικών.
0 Ευριπίδη; έν Μηδ. τάς καλεΐΓυναίκες εί; μεν έσθλ’ άμηχανώταται
Κακών δέ πάντων τέκτονες σοφώταται
Kill δτερο; Ποιητής έκ τών νεωτέρων τής Ιταλίας, έχφωνεΐ·
Infam e e il co re d e lla Donna, e stolto
Chi fida in le i; b ello le ap p arve il volto,
Che il tradim ento n el suo cor serb6.
Αλλος δε τάς δνομάζει
11 p eggio r sesso, in cu i la frode e istin to .
Αλλά καί ol άγιοι Απόστολοι, καί οι άγιοι Πατέρες τής Εκκλησίας
ιίπον τάχα ολίγα κατ’ αύτών, καί κατ έζοχήν ό Χρυσόστομος}
ής καί αύτδς ό Προφήτης τών Μουσουλμάνων, Μωάμεθ, ώς καί αυ
τός τάς αποκλείει τοΰ Παραδείσου, ό δέ Μανοϋ υίδς τοΰ Βράμμα τας
καλεΐ είς τδν νόμον του, άκαταστάτου χαρακτήρος, καί φύσεως διεβτραμμέντ,ς.
Τδ νά 3ελήση τις δμως ν’ άναφέρ·/] δσα κακά ρήματα είπωθησαν έν
παντί καιρώ κατά τών γυναικών, καί παρά φιλοσοφων και παρά Πε*
ζογράφων, καί παρά Ποιητών καί Εκκλησιαστικών, ηθελεν εισθαι εργον καί μακροχρόνιον καί έπίπονον, καί ισως ήθελε τις γεμιστι περισοότερα βιβλία άφ’ όσα πριν τή; τοΰ Αύτοκράτορος Ιουστινιανού έποχής έμπεριελάμβανον τδ ρωμαϊκόν Δίκαιον, τδ όποιον ό Νομοδιόάσκαλος Εύνάπιος ώνόμαζε τότε βάρος διά πολλας καμηλους. Προσθέτομεν μόνον δτι, πάλαι ποτέ πρδς πολυάριθμον Ακαδημιακην συνάθροιοιν έν Βερολίνω, προτάσεως γενομένη;, «ν ή γυνή είναι χειοοτέρα καί

τοΰ Αιαβόλου, παμψηφεΐ άπεφάνθησαν καταφχτικώ; έπί τ<ξ>λόγφ, ξίτι
ουτος καν διά παρακλήσεων καταπραόνεται, έκεινη δέ μάλλον γίνεται
«γρκοτέρα καί τραχυτέρα.
Αλλ’ ες-ω διά μίαν ς-ιγμήν δτι δσα κακά άπδ κτίσιως κόσμου ϊως
τοϋ νΰν κατά τών γυναικών έλέχθ/,σαν νά η«αν δλα άληθή, τί μέ αύτ ό ; ποιον τάχα τδ δφελο;; ΐνα βελτιωθώσιν; αί έζυβρίσεις δμιος καί
ή τοιαύτη ταπείνωσις τοϋ ήμίσεως τοΰ ανθρωπίνου γένους είναι τάχα
δ καταλληλότερος τρόπος πρδς βελτίωσίν το υ; τάς ρίπτει είς τήν α
πελπισίαν, ώστε άπαλλοτριούμεναι ολίγον κατ’ όλίγον πάσης συστο
λής, τάς κάμνει νά ύπερπηδώσι κάθε δριον τής αίδοΰς, καί νά ρίπτωνται είς τόν βόρβορον τής διαφθοράς καί τής κακίας, όπου αί γυναίκες
^ϊΐοοούμεναι ανδράποδα, καθώς είς πλεΐστα τής Ανατολής μέρη, εξυ
βρίζονται, καταφρονοΰνται, ταπεινόνονται, έχει καί χειρότιραι φαίνον
τ α ι, καί ό βαρβαρισμδς δεινότερος βασιλεύει’ δ έξευτελισμδς δέ τοΰ
γυναικείου φύλου είναι ισως αίτιον, καί τοΰ κατά φύσιν αίσχροτέρου
τών ελαττωμάτων. Τουναντίον δπου ό χρις·ιανισμδς τάς έχειοαφέτηοεν
Ικ τή; δουλική; ταπεινώσεως, καί χαίρονται τήν ευαγγελικήν ισότητα,
ό δέ πολιτισμός καί τά φώτα ήρχισαν νά αποδίδουν πρδς αύτάς τά
οικαιώματά των, καί άναγνωρίζοντα τήν γυναίκα εί; τδ είδός της ίχ ι
όλίγότερον εντελή τοΰ άνδρδ;, τάς σέβονται, τάς έκτιμοΰν, καί τάς
νομίζουν τδ φυσικδν καί αναγκαΐον 8ν διά τοΰ όποίου τδ ίτερον ήμι^υ
ανθρώπινον φΰλον, δύναται πρεπόντως καί ηθικώς καί κοινωνικώς νά
προοδεύη μάλλον καί τελειοποιήται, έχει, λέγω, καί βελτιώτεραι δει
κνύονται, καί μεγάλω; συντείνουν είς τδν έζευγενισμδν καί είς την μόρφωσιν τής κοινωνίϊς, διότι ώς λέγει καί σοφός τις Γάλλος «le s p rin cipes et les lois se re g len t p ar les hom m es, les m an ieres et
les m oeurs p ar les fem m es.»
Αλλ εί καί αληθής, ώ; εΐπομεν, ή κακία των, άς έςετάσωμεν είναι
αύτδ αποτέλεσμα τής φύσεώς των, ώ; τινες έπισττ,ρίζουσιν, $ ή κοι
νωνία τάς καταςνχίνει τοιαύτας; όπως άναπτύξη δμως τις άρχούντως
ομοιον ζητημα άναγκη βέβαια πολυχρονίου διατριβής άναρμός·ου εις
ίν άρθρίδιον Περιοδιχοϋ, διδ 3έλομεν μόνον ίχνογραφίση, έν βραχύλο
γ ά έπί τοϋ τοιούτου αντικειμένου.
0 Θεδς δέν εκαμε πονηράν τήν ανθρώπινον πλάσιν του* τή; έγχάραζε μάλιστα τήν όδδν τοΰ καλοΰ, άφήνων αΰτή,ν έλευθέραν νά τή,ν
βαδίστ)· εδωκε μόνον διαφορετικόν όργανισμδν είς τά ανθρώπινα δντα,
οστις μη ανεπτυγμένος ένόεόντως ΰπδ τής κοινωνίας δύναται νά τά
κάμη πονηρά. Η γυνή ενεχα τοΰ τρυφερού καί λεπτοΰ όργανισμοΰτης
δεικνύει δτι ϊχει τάσιν καί έπιρροπην μάλλον πρ5»; τήν ευαισθησία*

—

5$

—

κ*ί τ«ί ιδανικόν, ώστε 4
γυναικείο; χαρακτήρ είναι μάλιστα
ευσπλαγχνος, εράσμιο; καί φιλόκαλος. Εσφαλμένω; λοιπόν έλέγχθη
φυσική ή πονηριά τών γυναικών, ένφ μόνον ή κοινωνία τά; κάμνει
τοιαύτα;· όπως δέ καλλιώτερα αύτό τοϋτο ύπας·ηρίξωμεν ανάγκη πά
σα ίνα άναβώμεν εί; τα; πρώτα; άρχάς έπί τών όποιων ή νΰν κοινω
νία μα; βασίζεται.
0 άνθρωπο; έκ φύσεω; κοινωνικό;, συνενούμενο; μετά τών όμοιων
του ώφειλε νά λάβτι τά κατάλληλα μέτρα προ; έπίτευξιν τοΰ φυσικοί/
καί κοινωνικού σκοπού του, ήτοι τη; διατηρήσεώ; του καί τϊι; έαυτοΰ
προόδου καί εύημερία;* νά μετριάσνι λοιπόν τινάς απολύτου; φυσικά;
έπιθυαία; του, καί έπιβάλλη έν έαυτφ οριά τινα καί όδηγίας, δι ών 6
σκοπό; ουτο; έπιτυγχάνεται. Φιλόσοφοί τινε; καί νομοθέται έφαντάσθησαν διάφορα κοινωνικά συστήματα διά τών όποιων δσον τό κατά
δΰναμιν όλιγότερον περιες·έλλοντο αί απόλυτοι φ'ΐσικαί του επιθυμία*.,
6 δέ Νομοθέτη; τή; Σπάρτη; καθίδρυσε κοινωνικόν σΰς-ημα, αρις-ούργήμα καθ’ έαυτό τοΰ ανθρωπίνου νοό;, ίσω; δέ άνάρμοστον πρό; με*
γάλου; καί ίκτεταμένου; λαού;. Τό μάλλον παραδεδεγμένον ώ; &ρμο·
διώτερου σύστημα είναι τΟ ήδη έπικαατοΰν, τό όποιον ώ; βάσιν τής
κοινωνία; έθεσε ττ,ν οικογένειαν ανάγκη τό λοιπόν ητο, δπω; τοιοΰτο
θεμέλιον τή; κοινωνία; διοργανίση καί ΰποστηρίξν). Επεκαλέσθη πρός
τούτο τήν έπιταγήν πολιτικών νόμων, δι ων άπηγορεύθη ή πολυγα
μία, καί διετάχθη ή μονογαμία, καί πάν έτερον προ; διατήρησιν τής
οικογένεια;. Εστερεώθτ παρά τή; θρησκεία; άνυψονούση; τόν γαμικόν
δεσμόν εί; 3είον μυ^ηριον, ή δέ ήθική, ώ; την ψυχικήν έκφρασιν τής
κοινωνίας καί τόν όδηγόν είς τήν έπίτευξιν τή; ευημερία;, τόν ένίσχυ« καί έγκολπώΰη.
Είναι 6 άνθρωπο; έκ τών φυσικών δντων, κατά τήν γέννησίν του,
τϊι άδυνατότερον ίσω; δλων τών άλλων, καθό ανίκανον να προμηθεύ
ετα ι άφ’ έ αυτού τά τή; πρώτη; ανάγκη; , καί έπί πιλΰ έχει χρείαν
βοηθεία;. ΑΙ γυναΐκε; ίνεκα τού φυσικού αύτών διοργανισμού ούσαι
κχταλληλότεραι πρό; τήν καθεστικήν ζωήν, έπιτηδειότεραι πρός τάς
πρώτα; φροντίδας τή; τεκνοτροφία;, καί έν γένει ίκανώτεραι έπί τάς
τοιαΰτας ενασχολήσεις καί οικιακά; άνάγκας, έπρεπε αύταί μάλλον
είς αΰτά νά διορισθώσιν. Αν δμω; έκ τοΰ ένό; 'ίνα ηναι ό νοΰ; και ή
καρδία των δλω; άφοσιωμένη εί; τήν οικογένειαν των, ή κοινωνία περιώρισεν έν μέρει άπολύτου; τινά; έπιθυμία; τή ; φύσεω;, πόσον έκ
τοΰ έτέρου δέν πρέπει διά καταλλήλου ανατροφή;, καί δι δλο>ν τών
·ήθικών καί κοινωνικών μέσων νά τά ; βοηθή, ΐνα νικώσι την τοιαυτην
δίΐνήν πά>ην ~!~yi κοινωνικών καί φυσικών νόμων, καί τά; ένισχυν)
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jrpo; τήν έγκράτειαν, τήν σεμνότητα, τήν σωφροσύνην καί τά; άλλα;
κοινωνικά; άρετάς, δπω; έκτελώσι τά μεγάλα καί σοβαρά κοινωνικά
αύτών καθήκοντα! Α; ίδωμεν τουναντίον πώ; έπί τό πλεΐςΌν τάς με
ταχειρίζεται.

Είναι άναντίρρητον δτι ή πρώτη άληθή; ηθική μόρφο>σι; τή; ψυ
χή; καί τή; καρόία; σχηματίζεται έντό; τών οικιακών τειχών, διότι
έδώ ρίπτονται τά πρώτα σπέρματα τή; αρετή;, ή τής κακία;, ατιν*
ακολούθως τρέφονται, καί ενεργούν μεγάλων τήν επιρροήν έφ* ολη; τή;
ζωή; τού ανθρώπου. Τα; κόρας δμω; ήμείς τάς άφήνομεν, κατά τήν
τρυφερόν ηλικίαν των, εί; τήν διάκρισιν αμαθών καί κακοήθων 3epaπαινών, αΐτινε; τά; άθώας των ψυχά; πληροΰσι κακών έξεων καί έλαττω^άτων οί δέ γονεΐ; ούδεμίαν η μικράν φροντίδα ήθικήν περί *ύ—
τών λαμβάνουσιν. Αφοΰ ολίγον μεγαλώσουν, περισσότερον ίνα ηναι 6λιγότερον όχληραί έντό; τοΰ οίκου, τάς ς-έλλουν εϊ; σχολεία, όπου δ
μω; δέν άπολαμβάνουσιν είμή μόνον έπιπόλαιον εξωτερικόν καλλωπι*
σμόν, δστι; γίνεται όι αύτά; μάλλον μ-έσον πρ<5; απάτην, άνευ τής
μορφώσεω; τή; ψυχή; καί τή; καρδία; εί; τήν αρετήν, χωρίς τής όποία;, είς δποίαν κατάστασιν καί αν είιρεΟή ή γυνή δέν δύναται νά
ηναι αληθώς ευτυχή; ουδέποτε. ’Αφού αυξήσουν τά; βαστώσιν έντίς
τής οικίας, καί άνίσω; τα ΐ; αρνούνται τά; διασκεδάσει; καί το!; συνκ*
νας-ροφά;, δέν τά; άπομακρΰνουν δμω; καί έκ τών έπισκέψεων καί φι»
λικων σχέσεων αμαθών καί διεφθαρμένων γυναικών, κούφων καί κα
κοήθων συγγενών καί γνωρίμων. Συχνά τά οικεία παραδείγματα είναι
μάλιστα τοιαΰτα, ώστε είναι μακραν τοΰ νά τάς ένισχύουν πρός τήν
ήθικήν. Ταΐς αποκλείονται εί; τό φανερόν αί αβλαβείς έπιθυμίαι καί
αί αθωοτεραι διασκεδάσει; καθό άνύπανδραι, διαβεβαιοΰσιν έκ τοΰ έτέ
ρου ομω; αύτα; ότι 5:λουν χαρεΐ τόν κόσμον μόλις ύπαΝδρευθώσιν,
διό δεν βλέπουν τήν ώραν πότε νά λάβουν άνδρα ίνα ρναι έλεύθεραι
καί χαοώσι τόν κόσμον, καί όταν τούς παρ^/,σιασθή τις ευκόλως τόν
ένηγκαλίζονται, οί δέ συγγενεΐ; συχνά τά; ίυσιάζουσιν συμβουλευόμε*
νοι μόνον τού; έαυτών φιλοδόξου; καί ίδιοτελεί; σκοπού; καί συμφέ
ροντα. Κολακεύονται άν ήναι ώραϊαι ότι μέ ευκολίαν ^έλουσιν ύπανδρευθή, περισσότερον άν ηναι πλούσιαι· άνίσω; δέ εί; τούς νεανικούς
νόα; των τοιαυτην ιδέαν περί γυναικείων προτερημάτων συγχωρείται
νά σχηματίζύίσι, καί ούδεί; ή μικρό; λόγο; περί ήθικών προτερημά
των γίνεται παρά τών συγγενών, είναι έπόμενον νά στοχάζωνται τά
τοιαΰτα δτι πρέπει πρό πάντων νά προτιμώσι καί είς τού; άνδρα;. Α
φού ύπανδρευθώσιν, έρωτώμεν, πόσοι τάχα έκ τών συζύγων τοιν έκτελοΰσι δεόντω; τά έαυτών χρέη; πόσοι γνωρίζουσι τόν τεόπον νΑ
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τα; μεταχειρίζωνται χωρίς νά τραυματίζουν τήν φιλαυτίαν τονν; ττόtos
τάχα Six ηθιχών συμβουλών καί παραινέσεων τά; ενισχύουν πρός τήν
ϊύθείαν άδόν, χαί εί; τήν έκτέλεσιν τών σοβαρών αύτών καθηκόντων ;
πολλοί μάλις-α, άκολουθήσαντε; καί αύτοι ύπανδρευόμενοι μάλλον φι·*
λόδοςα καί ίδιοτελή συμφέροντα, έπειτα άπό ολίγον τάς βαρύνονται,
χαί διά τών ιδίων αύτών έργων τά; προτρέπουν εί; τήν παραβίασιν έ«
κείνων, καί ΐνα ουτω πλέον έλευθέρω; δύνανται νά ένεργοϋσι τά; φθο
ροποιά; αύτών επιθυμία; καί έλαττώματα. Τά; ένδυναμοϋσι τάχα cl
συγγενεϊ; % ol φίλοι τοϋ οίκου, αί ηθικαί διασκεδάσει;, καί τά λοιπά
κοινωνικά μας έθιμα; Α; τό όμολογήσωμεν £αρραλαίω;, αύτά όλα μα
κράν είναι τοϋ τοιούτου, καί αρμόζει ϊσω; έπί τοϋ αντικείμενου τό ό,
τ ι ές·οχάζετο 6 Ρουσσό;, δς-ις βασ.ζόμενος έπί τή; διαγωγή; τή; κοι
νωνία;, έφρονοϋσε δτι, άν άνήρ τι; έδύνατο νά ϋποφέρη τήν συνανα
στροφήν γυναικός πλέον τή; ήμισίας ώρα;, έπρεπε νά ύποθέση τις έν
τώ μέσφ κάτι τι έρωτικόν" οί δέ Ραβινοι εί; τήν έρώτησιν « Πόσο; και
ρός άπαιτεϊτο νά μένη μία γυνή μόνη μεθ’ ένός άνδρό; διά νά εχτι τό
δικαίωμα δ σύζυγός τη; νά τήν ΰποθέσιρ ένοχον;» άπεκρίνοντο, « ΐό co; καιρός, δσος άρκεΐ διά νά βράσϊΐ τι; έν ώόν καί νά τό ροφήσ^.ο
Ανίσω; τό λοιπόν ή άνατροφ/1 τών γυναικών δέν είναι σχετική πρός
τά σοβαρά καθήκοντα τά όποια ή κοινωνία ταΐς έπιβαλλει" άνίσω; ή
κοινωνία ένώ χρεωστεΐ νά τά; περιτοιχίζει διά παντό; μέσου, καί νά
τάς ένισχύη δπω; αύτά έκτελώσι ώ; έπί τό πλεϊστον διά τή; διαγω
γή· τη ;, τά; ώθεϊ μάλιστα είς τή,ν παραβίασιν τ«.»ν· τάς προτρέπει είς
Ιθη επιβλαβή, εί; πράγματα μικροπρεπή καί ουτιδανά, πληροί τόν
νούν καί τήν καρδίαν των άθεμίτων έπιθυμιών, κουφοτήτων, μικροφι
λοτιμιών, κακών εζεων καί έλαττωμάτων, καί τάς κάμνει ουτω έπιδεικτικά;, ίδιοτρόπου;, φαντας-ικά;, εύμεταβλήτους καί ματαιόφρονα;·
καί άνίσω; ή κοινωνία άφοϋ περιώρισεν έν μέρει, ώ; εϊπομεν, τινάς
φυσικάς αύτών κλίσεις είς τό έαυτή; εργον, άντιφέρηται καί διενεργή
δπω; τά; παρακινή εί; αύτά;, καί πασχίζει νά τάς κατασταίνη έργαλεΐον ασελγούς καί κτηνώδους ηδονή; , διατί τάχα νά κακολογώντα»
καί έζυβρίζωνται τά άδύνατα καί λίαν αίσθαντικά ταϋτα όντα; Ανίσω; έν τέλει μή δυνάμεναι νά άντιπαρατάττωνται καί άντιπαλαίωσι κα
τά τοσούτων πανούργων δελεασμάτων καί ισχυρών πλεκτανών, έπανέρχονται είς τάς φυσικάς έκείνας σφοδράς δρμάς, αΐτινες κατά τούς
φυσιολόγου;, (ί; τόν γυναικεΐον οργανισμόν είναι αί πλέον δραστήριαι
καί ώς τοιαϋται μεγάλη; ήθική; δυνάμεω; χρ^ζουσι πρός περιστολήν
αύτών. Συναισθανόμεναι δέ τήν τή; ηθική; παραβίασιν, καί τήν εαυ
τών αδυναμίαν, ΰποχονώνονται νά ύποκρίνωνται και νά γίνωνται δπου-
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λοι και φιΧοπόνηραι· διότι άν τήν Αρετήν α Παλαιοί μα; ουτω ώνόμασαν έκ τοϋ, Αρης, θεού τή; ίσχύο;, καί ol Λατίνοι virtue έκ τοϋ
vis δύναμι; 6μοίως, ώ; έλεγε καί ό μνησθεί; Ρουσσό;' π ά σ α π ο ν η ρ ιά u ra t άποτέΛεαμα iuhrayiac “ loute m echancete vient de faib lesse.”
Λ, μετά τά τοιαϋτα, δσαι τών γυναικών τά κοινωνικά αύτών κα
θήκοντα αύ^ηρώ; έκτελοϋσι, σεβασμιώτεράι μοί φαίνονται τών ήθικοτέρων^ φιλοσόφων, καί περισσότερον αξιαει αγαλμάτων καί οβελίσκων,
$ αί ήμίθεοι τών Αρχαίων, εί; τιμήν τών όποί«ν τ ’ ανύψωσαν.
Διό φανερόν 5ν δτι ή κακία δέν είναι έμφυτος είς τάς γυναίκας, ώς
τινε; κακόλογοι διαφημίζουσιν, άλλά δτι μάλιστα 6 φυσικός αύτών
χαρακτήρ εύαίσθητο; είναι, ευεργετικά; καί φιλόκαλος· φανερόν ον όμοίω; δτι h κοινωνία διά τή; διαγωγή; τη; έπιβάλλει αϋταί; τήν πα
νουργίαν καί τήν ύπόκρισιν· ή τό λοιπόν άς μεταλλαχθή, ε· δυνατόν,
τό έν ισχύει κοινωνικόν σύστημα, καί τότε παύει πάσα αιτία πο
νηριά; και υπουλότητο;, ή, ά; διδωται αύταΐς άνάλογο; ανατροφή, καί
άς ένισχύωντα*. παρά τή; κοινωνία; Βι δλων τών μέσων ιί; τήν έκτέλεσιν τών κοινωνικών αύτών καθηκόντων* καί τότε, ώ; φυτά εύγίνή,
άηνα αφού έφυτεύθησαν λαβόντα τήν άρμόζουσαν καλλιέργειαν καί
τά; άναγκαιας φροντίδας, λαμπρώ; βλαστανουν καί καρπο^ορούσιν,
ουτω καί ή γυνή εί; τήν όποιαν ή φύσι; (χάρισε τόσα δώοα καί έχρωμάτισε τήν όψιν τη; διά τής ώραιότητο;, τού; όφθαλμούς τη; £ιά
τή; γλυκΰτητο;, τό χιΐλό; της διά τή; άρμονία;, καί δλον'αύτής τό άβρίν σώμα διά τών χαρίτων καί 5ελγήτρων, βαφομένη καί διά τή;
ακράτου βαφή; τοϋ ηθικού καλλωπισμού, καθίσταται ηθικόν όρμητηριον κοινωνικότητο;, ταμεΐον άγάπος άμώμου καί έναρέτου, καλή 3υγάτηρ, κ*λή σύζυγο;, καλή μήτηρ καί δλη κοσμημένη οικιακών προ
τερημάτων, πληροί ηδΰτητο; καί εύτυχία; τόν οικιακόν βίον, γίνεται
ό αληθής φίλο; καί παρήγορος τοϋ άνδρό; εί; τά; πικρία; του, έζημεροΐ καί πραΰνει διά^τή; γλυκύτητο; τά ; δρμάς τών παθών του, δει
κνύεται ή ούράνιο; ’Αφροΐίτη τοϋ 5είου ΓΙλάτωνο; καί παρισπρ ούτω
έδώ εί; ταύτην τήν γήϊνον καί πρόσκαιρον όδοιπορίαν ιδέαν τ«νά τής
ουρανίου 3εότητος.
jyj
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Ούδ^ν γλυκύτερου καί σεβασμιώτερον τής άδόλου καί 5ερμής πίς·*·
ως. Εύτυχής ό κατέχων τόν τιμαλφή τούτον θησαυρόν/ Τά πάντα τώ
«.ιιοιώσιν el; τόν χίσμον τούτον’ τό Καλόν, τό τέρας τοδτο Ισως φαν-.
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ηχσιώδε;, ου τινο; ή ίίπ*ρξις τοσοϋτον συγχίζη τόν φιλόσοφον καί φέ
ρει εί; απελπισίαν τόν λδυπαθή, γίνεται άφανές ένώπιον τών οφθαλ
μών του. Αύτός εχει έντετυπωμένην έττί τή; καθαρά; καί γαληνιαία; δ·
ψεώς του τήν εύχαρίστησιν, ητις τώ πληαμυρεΊ τήν καρδίαν καί τό
βλέμμα του έναργώς άποδεικνύει τήν λαμπρότητα τοΰ Ούρανού, έξ ου
ίλθε. 'Ολαι αί άρεταί, αί αληθίΐ; ήδύτητες τή; ζωής π/,γάζουσιν ά
πό τής πίς·εως* αύτή είναι μήτηρ τόσον τής επιγείου δσον τή; αιω
νίου μακαριότητος.
Εί; χρυσοϋν βιβλίον, άληθή παράδεισον εύοσμων άνθών, ό Βίος τής
Αγίας Ελισαβέττη; τή; Ούγκρία;, σύγγραμμα τοϋ κλεινού Κόμ. Μοντχλαμβέρτου, έν συνόψει άναφέρεται μοναδικόν τι γεγονό;, δπερ μας
συνεκίνησε βαθέω; τήν καρδίαν καί έπί τοΰ δποίου έπροσπαθήσαμεν να
έπεκτανθώμεν καί παρουσιάσωμεν αύτό Οπό ένδιαφερωτέραν έτεοψεν.
’ΐδού το.
'Η ελεημοσύνη τή; Δουκ'σση; εκείνη;, οΰτω πρεπόντω; εί; τόν χο
ρόν τών Αγίων δεμένη; ητο πράγμα απίστευτο*. Καθ έκάς/,ν έπί τοϋ
κατωφλιού τοΰ φρουρίου Βχτβούργου, δπερ έκυρίευε τή/ πόλιν Εϋτενάκ, έδρα τοϋ Δουκό; τή; Τουριγγίας συζύγου τη;, αυτή διένεμεν είς
τους πένητας καί προσκυνητά; ο, τι ήδύνατο νά τοΐ; η -αι ωφέλιμον.
*Ητον είς τών αγγέλων έκείνων, οΐτινες έπιτυγχάνουσι παρά τοΰ θεοϋ
τής χάριτος νά ένδυθώσιν ανθρώπινον μορφήν δπως βο/.θήσωσι τάς
δυς-υχίας ταύτης τή; γής, ί ; Λ 3έχ τοΐ; έμπνέει συμπάθειαν ταράττουσαν τήν ουράνιόν των ευδαιμονίαν.
Μίαν τών ήαερών πχρουσιάσθη ενώπιον τη ; πτω χό; τ ι; λεπρός, ο^ις εχρηζε τή ; προθυμοτέρα; βοήθεια;, όλοι τόν άπεφευγον, ολοι δργις*ικώς τόν έθεώρουν* τινές τον ειχον εισετι υβρίσει και επχπειλησει.
'Η Δέσποινα είς τό ενδόμυχον συγκίνηθ ΐτχ μετ’ αγάπη; τόν έδέχθη
καί έτέραν κλίνην μή δυναμένη νά διχίίέση τ φ εόωκε τήν έαυτής. Οΰδεμία βκέψις δταν πρόκειται νά προσφέρης άσυλον εί; τόν πτωχόν,
α ; κατακρήμνισή ό κόσμο;, άλλ ά ; βαηθηθ^ 6 δυς·υχη;. Γις ήδυνατο
νά Ίποφέρη τόν έλεγχον οτι άφησε ν αποθάν/ι άνθρωπον ε^εκεν άμε*
λεία; η δειλίας; — "ίσως ουτω καθ’ έαυ·ήν ώμίλει.
'Η Δούκισσα Σοφία, πενθερά της, γυνή ψυχρά καί άλαζών ώς δλοι
οί άρχοντες καί διά τοΰτο έλλειπή; τοΰ ζωηροϋ έκείνου ενθουσιασμού,
δστις μόνο; προάγει του; μεγάλους καί τούς αληθώς ωφέλιμους εις
u iv Λΐδος πραγμάτων, κχταπολλά ώργίσθη δι’ αύτήν τήν εύσπλαγχνίαν, ητις τή έφάνη ανόητος Οπερβολή, ανυπόφορος αγροικότη;, χα
ριεντισμός δεισιδχίμων. Πρό πολλοΰ άπεςρέφετο τήν Ελισαβέττην κ ιΐ
τήν μετεχεοίζετο μέ ολίγον σέβα;, γελώσα, και λέγουσα αύτή δτι
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ητο γεννημένη δι* νά γίντ, μοναχή ή υπηρέτρια, μάλλον ?! ήγεμονίς.
Κχί δτε έπέστρεψεν είς τήν οικίαν δ Δούξ [ό υΙός της] τόν ώδήγησεν
είς τόν κοιτώνα, καί μέ αδύνατον φωνήν Οπό τής δργής διχκεκομμένην τώ ειπί* Βλέπει;, Κύριε , τόν κατέχοντα τήν £έσιν σου £ίς τήν
δουκικήν σου κλίνην; Βλέπεις τά; εύπροσηγορίας τής προσφιλεστάτης
σου συζύγου;
Ο Πρίγγιψ Αοδοβΐκος δέν έπ'στευεν ει; τά δμματά το ν άν καί άριστος ητο τήν καρδίαν καί ύπερβολικώς τήν σύζυγόν του ήγάπα, ί·
δών τόν άνθρωπον εκείνον κατακείμενον έπί τής κλίνης του ίίρπασεν τδ
έπάπλωμα καί τήν σινδώνα καί τά έσυρεν δργίλως είς τό έδαφος. Λλλ ώ τού θύμ α το ς! Αύτός δέν αποκαλύπτει δύσμορφον καί ακάθαρτον
ασθενή άλλά τόν μακάριον Ιησούν Χριστόν, δστις έκράτει ανοικτούς
τούς βραχίωνας ώς προσηλωμένος έπί τοϋ ι^αυροϋ, καί μέ τό ώραιότατον πρόσωπον κλϊνον καί έ^ρ^μμένον προς τόν πρίγγιπα, μετά δύο δα
κρύων στιλβόντων είς τούς κυανού; καί χαύνους οφθαλμούς, έφαίνετο'
οτι τώ έλεγε* Τ έκνον μου, διατί μέ διώκιρ;; Δέν είμαι έγώ άξιος νά
κείμαι έπί τής κλίνης σου; Βλέπεις ταύτας τάς πληγά;; ’Εγώ τάς ελαβον καί διά σέ· δ ερως τόν δποΤον καί πρός σε ετρεφον μέ κατήντησε τοιοϋτον. Επίτρεψόν μοι ν άναπαυθώ, νά λάβω τήν αναπνοήν μου*
τόσον ύπεφ:οον καί δλοέν δποφέρω ώς·ε ή παραμυθία αύτη μοί είνα»
αναγκαία. Μή φοβοϋ, διότι έγώ δέν 5έλει σοΐ μεταδώσω οΰδέν μόλυ
σμα* άφοΰ αναπαυτώ 5έλει υπάγω άλλαχό^ι. Εύσπλαγχνίσου τόν τε^λιμμένον πένητα!
Ο νέος πρίγγιψ εμεινεν έκ^ατικόί, καί έπί πολλήν ωραν δέν ήδυ·
νη^η νά κινητή ή νά δμιλήστ,” μόνον έκράτει τάς χειρ ας έσταυρο>μένας ώς Ικετεύων* τέλο; έπεσε γονυπετής παρά τήν κλίνην, καί λχβών
μίαν τών χειρών τού ίησού, ητι; έκρέματο έξω, καί ώς μανιώδης άσπαζόμενος αύτήν, έξεφώνησε* Κύριέ μου, συγχώρησον τοϋτον τδν δυστυ
χή, ος*ις δεν ήξευρε τί έλαμνε. ’Αλλά τή αλτ5ε'ςι ήδυνάμην νά φαν
ταστώ τοιοϋ'ον 5χύμ«! Είπε μοι, διά εύσπλαγχνίαν, μέ έσυγχώρησες;
Εάν δέν μέ βέβαιοί; έγώ άναποφεύκτως 5έλω αποκάνει Οπό τή; λύπης.
Π πόσον ήμην μωρό;! "Η^ΐλον νά σέ διώξω έ'φ μοί έκαμνε; τοιαύτην χάριν! Εγώ έτόλμησα ν’ άποκαλύψω τό ϋζϊον τοΰτο σώμα, τδ
όποίον οί άγγελοι δέν δύνανται ν’ ατενίσωσιν άνευ φρίκη;! ’Εγώ σοΐ
έδείκνυον τό σκληρόν πρόσωπόν μου, έγώ, ποταπόν εντομον απέναντι
«οϋ, βασιλέως τών Ουρανών! (ϊ μεΐνον έδώ, αξιολάτρευτέ μοι Κύριε,
μεΐνον δι ολίγον μαζύ μου. ’Εγώ ^ίλει σε δουλεύσω πάντοτε γονυπε
τής, 3ίλω γίνει δ δούλος σου, δ π^ός σου καί ευπειθής δοΰλος. Ποτέ
δεν ^ϊλω απομακρυνθεί τοϋ πλευρού σου, καί τήν νύκτα κείμενο; ix i

*ο& ίδάφους, 3ελω «ροσμείνει Ιξυπνο; τάς διαταγά; σου. βέλω συντρίψει τό διάδημά μου, ξειχίσιι τήν χλχμΰδχ μου καί 3έλω τά 3έσει
ηρό τών ποδών σου. ’’Εμπροσθεν σου οφείλω νά ίνδΰωμαι &κ σάκκου
καί κιλικίου. Ί'[ λέγω; Συγχώρησον «ροσίτι τά ; αύ^άδει; ταύτα; λέζει;, καθότι ούδείς είναι άναξιώτερος νά σοΙ δώση άσυλον η εγώ, καί
κ«ταδέχ.3ητι νά μ’ εϋλογησης έάν οχι St’ άλλο, τουλάχιστον διά τήν
άξίβν τή; άγιωτάτη; εκείνη; γυναικός, ητι; με έτίμησε τή; χ£ι?ός
τη;, και ’τήν όποίαν άναποφεύκτως ή £εία σου έυσπλαγχνία μοί έδωχεν, δ?τως μόνον διατρέςω έυκολώτερον τήν όδόν τής τιμή; καί αρετής.
----

X.

ΑΑΡΩΝ ΒΕ^ΚΙΔ.
'Ο χεριχΛεής Σ ααδϊ, ποιητής ΠέρσηΓ, διηγεΐζαι τό Αχό.Ιουθον μ ι·
χρόν άνέχδοτον. Ό υΙός τοΰ Ά α ρ ώ ν Βεσχίδ χαρουσιάσθη είς τόν
χαζέρα τον χαραχονούμενης οτι άνθρωπός τις είχε δ ιαβάΑΑει χαζά
τ ι τή? μητέρα του x ai ζητώ ν έχδίχησιν δι ανζήν τήν νβριν. Υ ιέ μου,
άπεχρίθη ό γεννα ίο ς ' λ α ρ ώ ν , περισσότερον &Μεις χαθνβρίσει ζην
μητέρα σου % ό συχοφάντης, διότι
χάρης νά χιςεύσο υν δζι αύζή
δέν σ' έόίδαζε νά σ υ γ χ ω ρ ά ς . ---------

ΓΝΠΜΙΚΛ.
Τ ά πάθη a itav ra ιίσ 'ιν μορψαΐ τής zp i.U ac' χαΐ άψ ΐτίρου ή
3-tla Πρόνοια δ ί ιδιαιτέρας τίνος χα^οχάγαθίας της, έξά γει xai ά π’
αυτού τον Καχοϋ τό ΚαΛόν. Ό φθόνος λ.χ ό όψις ούζος ό ψαρμαχίζων
ύΛοχ.Ιήρους Λαούς, Ινώ χατάτριχη άξιον τινα άνδρα, ά.ΙΛο δεν χ ά μ νιι
ίίμ ή νά τόν ώ θ ΰ είς τό έπί τά χρεΐζτβν πρ ά ττει/ δπως αΰζός τόν τα π εί
νωση χαΐ τόν βιάση είς σιωπήν* Τούτο τό τέρας ηθεΛεν εισθαι πανονργόζερον έάν ύχέρ τήν Αξίαν έχήνει. Οϋζω ήδύνατο >ά ίμ π οδίση
τήν πρόοδον x a i τεΛειοποΐησιν τώ ν a J J u v , ά.Ι.έά ή μ α νία είνα ι έ·
πιδεχζιχή ίντεΛοϋς σχεψκος, χαΐτοι εις τό Καχον διευθυνομένης;
"Οπως χαταπατηθ&σιν βάναυσοι τινες πονηροί, ( άπειροι ehriu
τοΰ καταχθονίου αύτώ ν έχαγγέΛ μαζος) δτε δυσφημίζουσι τούς a J Jovc τ) έαυτούς έπαινοϋσι τ ί άρχει ώς έπί τό πο2ύ; Ό Μ γιςο ν' μ έ
τριος μνήμη. Έ νθυμ οΰ τάς χαΑά<· πράξεις τώ ν δυσφημιζόμενων
x a i r d f βδε.ΐνράς τώ ν χ ανχ ω μ ένω ν. Η άγνρτία x ai πανουργία δέν
ήδύνανζο νά έξασχώ νται έπί zt'ic γ ης i i r οί άνθρωποι χατεΐχον
πΑειοτέραν Α γχίνοιαν χαί π α ιδ εία ν’ χαθότι ή μοχθηρία ούχ εσζιν
&.Uo είμή άνζίψ ασις χαΐ β.Ιαχία.

