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I I Ρ  Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α·

"Οτι ή παντοία πρόοδος τών κοινωνιών έξαρταται 
πρδ πάντων άπδ τήννοητικήν άνάπτυξιν και τήνπρόο
δον των φώτων, είναι αλήθεια τήν όποιαν ούδείς ε
πιχειρεί πλέον ν’ άποδει'ξη, διότι ουδείς σχεδόν τολ
μά ν’ άμφισβητήση. ‘II ήθικότης καί ή ευημερία, τά 
δύο ταϋτα στοιχεία τής ανθρώπινης εύδαιμονιας, είναι 
πορίσματα ιδεών, αρχών καί δογμάτων, τά όποία ό 
λόγος καλλιεργούμενος αναπτύσσει και επιβάλλει εις 
τήν θέλησιν ώς κανόνας διαγωγής καί ως σκοπούς έ- 
νεργείας. Ά λ λ ’ ή πρόοδος των φώτων, ή νοητική ά- 
νάπτυξις καί ή λογική τοϋ ανθρώπου τελειοποίησις 
δεν τελεσφοροϋσι χωρίς τήν ελευθερίαν αυτής τής 
διανοίας. "ΟΟιν ή ελευθερία του λόγου καί του τύπου 
είναι, ούτως ειπειν, ό άήρ χωρίς τοϋ όποιου ουτε να 
βλαστήση, ουτε νά καρποφορήση δύναται τδ δένδρον 
τής γνώσεως.

Μία των χρήσεων τής ελευθερίας ταύτης, καί ίσως 
ή ώφελιμωτέρα, είναι ή σύνταξις καί δημοσίευσις πε
ριοδικών πονημάτων, τά όποια άπδ καιρδν εις και
ρόν άποσπώσι τον άνθρωπον άπδ τήν τύρβην τοϋ βίου, 
τήν έξαψιν τών παθών , καί τήν πάλην των συμφε
ρόντων, καί τδν άναβιβάζουσιν εις τήν γαληνιαίαν ε
κείνην χώραν τών ιδεών, ένθα διαλάμπει τδ άσβες-ον 
φως τής σοφίας, τδ φωτίζον καί άτομα καί κοινωνίας, 
καί επ’ αυτών έπιχέον τάς ζωογόνους άκτϊνάς του, 
καί ένθα ό νους του διορα τήν Οείαν καταγωγήν του 
καί τδ ουράνιον τέλος του.

Τοιούτου είδους πονήματα, άγνωστα εις τους αρ
χαίους, παράγουσι τήν σήμερον ολοι cl εξευγενισμέ
νοι λαοί, οσοι, άποτεινάξαντες τδν διπλοϋν ζυγόν τής 
άμαθείας καί τής τυραννίας καί διά τής επιστήμης άν- 
δρωΟέντες, προβαι'νουσιν έν γνώσει εις τδν πρός δν 
ορον τής επιγείου άποστολής>ων. Παρά τήν πολιτείαν 
τών θεσμών καί τών νόμων ενυπάρχει εις ολας τάς 
πεφωτισμένες κοινωνίας καί ή πολιτεία τών γραμ
μάτων, ή πνευματική εκείνη κοινωνία τοϋ λόγου, έν 
vj, διά τής φιλικής πρδς άλλήλους διδασκαλίας, διά 
τής άπαΟοϋς τών δοξασιών συζητήσεως καί διά τής 
ειρηνικής ψήφου τών αρίστων άποφασίζονται τά με
γάλα τής επιστήμης ζητήματα καί μορφόνεται ό ιδα
νικός τύπος τής ανθρώπινης συμβιώσεως. Ταιουτου 
είδους πονήματα έ'χει ούκόλίγα καί ή αυτόνομος ‘Ελ
λάς, ή γιγαντιαίοις βήμασι προβαίνουσα διά τής κοι
νωνικής καί πρδ πάντων εμπορικής καί νοητικής ά- 
ναπτύξεως, εις τήν έθνικήν άναγέννησιν. Ένομίσαμεν 
δέ οτι μέ ολην τήν έ'λλειψιν τών αναγκαίων βοηθη
μάτων καί με ολα τά προσκόμματα, οσα άναποφεύ- 
κτως απάντα πάσα νέα έπιχείρησις, ήδύνατρ καί εις 
τδ ήμέτερον κράτος νά συσταθη περιοδικόν σύγγραμ
μα όχι ανάξιον τών φώτων τής έποχής μας καί τ^ς 
φημης, ήτις άλλοτε περιέβαλλε τήν κατά τδν ίγώ  
να μόνην ταύτην εστίαν τοϋ φωτισμοί τής νέα« ‘Ελ
λάδος. Τοιούτου είδους συγγράμματος έπιχειροϋμεν 
ήδη τήν δημοσίευσιν υπό τδ όνομα Ο Φ0ΙΝΙ3. Καί 
μολονότι θεωροϋμεν τδ εργον πολίιά νώιερον τών δυ
νάμεων μας, δεν έδίστάσαμεν νά προίφέρωμεν τήν α
σθενή μας υπηρεσίαν εις τους λόγιους τής ‘Επτάνη
σου ινα, διά τής συγκεντρώσεως τών προσπαθειών των;

συμβάλλωσι, καθ’ οσον έκαστος προαιρείται και δυ- 
ναται, είς τήν λογικήν άνάπλασιν τής νέας γενεάς, 
άπδ τήν όποιαν έξαρταται ή μέλλουσα τύχη τής πα- 
τρίδος καί εις τήν όποιαν έναποθέτομεν πάσαν ελπί
δα μέλλοντος αισιωτέρου. ΙΙιστεύομεν οτι τά στοιχεία 
τοιούτου έργου, καίτοι διεσπαρμένα καί ασυνάρτητα, 
ουχ ήττον ΰπάρχούσιν. "ΟΟεν κύριος σκοπός τοϋ ‘Ι>01- 
ΪΝΙΚΟΣ θέλει είναι'ή  συνένωσις, εί δυνατόν, τώ νςο ι-  
χείων τούτων διότι, καθώς διά τής συγκεντρώσεως 
τών ηλιακών ακτινών άποτελεΤται δραστηριωτέρα ή 
δύναμις τής θερμότητος, ουτω διά τής συνενώσεως 
ταύτης δεν είναι αμφιβολία οτι καί ή δύναμις έκά- 
ς-ου θέλει πολλαπλασιασθή άναλόγως τής επιπροσθέ
του τών άλλων δυνάμεως, καί τδ ολικόν εξαγόμενον 
θέλει καταπολλά ύπερβή τήν ωφέλειαν πάσης ατομι
κής καί μεμονομένης εργασίας. "Οσοι λοιπόν φλέ 
γονται άπδ τδν Ιερόν έρωτα τής μαθήσεως, οσοι πα
ρά Θεοϋ έλαβον τδ δώρον τής ευφυΐας, οσοι δύναν- 
ται νά ύψώσωσι τήν λυχνίαν πρός οιοίσκέδασιν τοϋ 
σκότους, έλπιζομεν οτι θέλουν προθυμοποιηθή νά μας 
συνδράμωσι διά τών έργων των. ‘Ο Φ01Ν1Ξ θέλει 
δεχθή μετ’ ευγνωμοσύνες τάς έπιστημονικάς καί φι- 
λολογικάς διατριβάς τών λογιών τής Κέρκυρας, τών 
άλλων νήσων καί τής λοιπής ‘Ελλάδος.

‘II ‘Ελλάς, ητις διά τής αρχαίας σοφίας της καί 
διά τών αμίμητων καί αθανάτων τής καλλιτεχνίας 
παραδειγμάτων είναι είσέτι καθ’ ολους σχεδόν τους 
κλάδους τοϋ έπιστητοϋ ή τροφός καί διδάσκαλος τής 
άνθρωπότητός , δεν είναι' βεβαίως τήν σήμερον, ώς 
άλλοτε ήτο; ή μεγάλη καί μόνη εστία τής επιστήμης, 
τής γραμματολογίας καί τής τέχνης. Μήτηρ άλλοτε 
τοϋ πολιτισμού, είναι τήν σήμερον ή ΰ,στερότοκος 
αυτοϋ θυγάτηρ, οΰτε δύναται νά μη άντληση εις 
τάς μεγάλας πηγάς, αίτινες εις τά νεώτερα έθνη 
άνέβλυσάν εκ τοϋ πολυχρονίου αυτών πολιτισμού. Ά φ ’ 
ετέρου, καί αυτά τά σοφώτερα έθνη τής νέας Ευρώ
πης μακράν τοϋ ν’ άπομονόνωνται καί νά ζώσι κεχω- 
ρισμένα απ’ αλλήλων, συνδέονται επί μάλλον καί 
μάλλον διά τοϋ είρηνικοϋ δεσμοΰ τής πρός άλλήλους 
συγκοινωνίας, διά τής μεταδόσεως τών ιδεών, διά 
τής έξομοιώσεως καί συνταυτίσεως τών ήθών, τών 
θεσμών καί τών νόμων. "ΟΟεν κατά μίμησιν τώνάλλων 
περιοδικών τής νέα ς ‘Ελλάδος μετά τών πρωτοτύπων 
θέλομεν συνεκδίδει καί άλλα έργα μεταφρασμένα έκ 
τών ξένων διαλέκτων, έρανιζόμενοι άπδ βιβλία ή εφη
μερίδας, καί προσπαθοϋντες νά έκλέξωμεν παν ο,τι 
ωφέλιμον καί τερπνόν ήθέλαμεν απαντήσει καί συμ- 
6άλλον είς ηθικήν μόρφωσιν καί λογικήν διδασκαλίαν.

Τδ πεδίον τοϋ περιοδικού συγγράμματος είναι λίαν 
ευρυ, καθόσον έκτείνεται μέχρι τών τελευταίων όριων 
τής νοητικής τοϋ ανθρώπου εργασίας· περιλαμβάνει 
καί τάς φυσικάς καί τάς ήθικάς έπιστήμας, καί τήν 
φιλολογίαν καί τήν γραμματολογίαν, τήν άρχαίαν καί 
τήν σύγχρονον Ιστορίαν,· τήν στατιστικήν, -τδ έμπόριον, 
τήν βιομηχανίαν, τάς περιηγήσεις, πάσαν είδησιν ό- 
πωσοϋν ένδιαφέρουσαν, πασαν άνακάλυψιν, πασαν νέαν 
προσπάθειαν, πασαν πρόοδον εις τδ ς-άδιον τοϋ πο 
λιτισμοϋ, καί εάν όχι όλοσχερώς νατό διατρέξωμεν,



Οέλομεν τούλάχιστον προσχασθήσίί νάκάμωμεν γνω- 
<τήν τήν εκτασίν του, καί να ένδείξωμεν ποιος κα! 
πόσος δύναται νά ήναι £ καρπός τής νοήμονος καί έ- 
Ήμόνου καλλιέργειας, του, άφίνοντες ε£ς άλλους ίκα- 
νωτέρους ήμών νά συμπληρώσωσι κα! τελειοποιήσω- 
σι τό έργον.

Ποια καί πόσα ζητήματα αναφύονται έκ τής τω 
ρινής των ‘Ελληνικών γραμμάτων καταστάσεως, 
τής ποιήσεως, τής γλώσσης, τής γραμματολογικής 
πορείας τοϋ εδνούς, ποΤα καί πόσα προβλήματα πα
ρέχει ή κατά τόν μεσαί'ωνα ‘Ελληνική Ιστορία, καί 
αυτή ή σύγχρονος σχεδόν Ιστορία τής έπαναστάσεώς 
μας, πόσας άπαιτεΤ διασαφήσεις, εξακριβώσεις, Επα
ληθεύσεις, καθ’ έκάστην των φάσεων της καί ως πρός 
έκαστον των ήρώων της I ‘Ο Ινες-ώς πολιτισμός 
τής ‘Ελλάδος είναι καί αυτός άντικείμενον εμβριθούς 
καί αναγκαίας μελέτης, ι’να γνωρισθή κατά πόσον 
Βύναται ή νέα ‘Ελλάς νά οϊκοιοποιηθή καί έξομοιω- 
©ή τά ξένα ςοιχεΐα, ατινα καθημέραν καί πανταχό- 
6εν εις αυτήν -είσρέο'υσι, ποια διεύθυνσις πρέπει νά 
δοθη εις τόν νέον τοϋτον πολιτισμόν, ιναμή διαφΟα- 
ρΐ) ή ευγενής φύσις τοϋΈ λληνος καί άποπλανηθή τό 
έθνος είς τήν παρά θεοϋ κεχαραγμένην όδόν του με
γάλου προορισμού του. ΠοΤαι αί σχέσεις τής ‘Ελλά
δος πρός τήν Δύσιν άφ’ ,ένός, καί πρός τήν ’Ανατο
λήν άφνέτέρου, π£ός τόν μυστηριώδη έκεΐνον κόσμον 
ος-ις, ως νέα Σφίγξ, κάθηται απέναντι των Ελληνι
κών παραλίων, προκαλεΤ τήν οξύνοιαν, διεγείρει τήν 
περιέργειαν, καί ταράττει τά πνεύματα καί λαών καί 
Ηγεμόνων καί σοφών καί απαίδευτων I

Των φυσικών καί ήθικών έπιοτημών αί άρχαί κα
τά τήν εις τήν νέαν Ελλάδα έφαρμογήν των παρέχου 

τ .̂αί αύται άφθονον ΰλην μελέτης καί σκέψεως. Έκ- 
4 “>ν πολιτικών θεσμών, εκτός τής πολιτικής θέ- 

μερίδάς τής Ελληνικής φυλής, τό πνεϋ-
οί χαρακτήρες, τό κλίμα καί ή i s ’ ολων των συστα .'· Γ _ ' ϊ ; , 1 1 Τ,  , Όν του ανθρώπου στοιεπιρροή τ ίυ ,  ν , ί  , .ΓΓ ‘ .., ’ τυσικοι ποροι καί τα

ών τοϋ ανθρώπου στοιχείων διηνεκής
’ ν τυσικοί πόροι καί τά φυσικά τής χώρας προϊόντα, ε., - Τ -'ψ · β. β - , καθ’ 8σον αφόρα τήν γεωργίαν ειτε καθ οσον αφο*. , ν s >, ο , Τ Γ,τήν χειροτεχνικήν και εμπορικήν βιομηχανίαν, παν. ' - Λ ~ ., - .ταυτα  απαιτούσα ίδιαιτεραν εξετασιν, ιδιαιτέρας μελε , , Γ% ’ >. Γ_„ , ·, τας οποίας ισως παρη-μελησαν αχρι τουδε οί παρ, -  . , ,  /  1# * » ι  / , Γ επις-ημονες ή επ ιχείρησαν επιπολαιως κα διακ, , '  < ->a/ » * ι λ , .ομμενως απασχολη-

βεντες από τήν ακαταπαυστον δ·.ζρτβοσιν τών Εύρω-
παικων γνωσεων τήν όποιαν ανέλα έ Μ  *
καί δραστηριον ζήλον, και τινες έξ aj~ v „ i ·£έ
παινον αφιλοκέρδειαν και άξιομίμητον αυ„_£ *

ΤελευταΤον καί αυτή ή δρθόδοξος Ά να το -Λ  ^
χλησία, ή πρωτότοκος καί μόνη γνησία τοϋ X,
V f ! 1 fi'iVffTVA ·ί c v 7  *i *i ~ ~ A - ___   -

- ^
ύσεβή κα! πιστά τέκνα της νά άναλάβη 

εν μέρος τουλάχις-ον τής αρχαίας της δόξης. Η ι 
στορία της, ή παρούσα κατάς-ασίς της ή θέσις της 
απέναντι τής κοσμικής αρχής, $ εκπαίδευσις τοϋ κλή
ρου, τά μεσα δ** ών δυνατοί £α! νά στηριχθή ή πί- 
ρτις και να διασκεδασθη ή έξώτερική πλάνή καί ή 
αΙρετική κακοδοξια, καί πρό πάντων τά μέσοι δι’ ών

ήδίνατο νά οιαδοΟ  ̂ τό Ευαγγέλιον τής άληΟείας 
τά Ιν σκότει πλανώμενα καί πανταχόθεν περιστίΐχί- 
ζοντα τήν ‘Ελλάδα ετερόδοξα έθνη, ολα ταϋτα εΐναι 
θέματα, τών όποίων δέν άμφιβάλλομεν οτι θέλουσιν 
Ιπιληφθή οσοι ευτύχησαν νά εχωσι καί χριστιανικόν 
ζήλον καί χρηστιανικήν παιδείαν,*οσοι έξεΰρουσιν οτι 
χριστιανισμός καί πολιτισμός είναι αρχή καί συνέπεια, 
αίτιον καί αποτέλεσμα, καί 2τι ή·δρθοδοξία είναι ή 
ουσία καί, ούτως είπεΤν, αύτή ή ψυχή τοϋ/Ελληνισμοΰ.

’Εάν δέ από τών εντός στρέψωμεν 'τά βλέμματα 
εις τά έκτος, έάν έξετάσωμεν τήν κατάστασιν τής 
γηραιϊς  Ευρώπης, θέλομεν ίδεΤ θέαμα διδακτικώτα- 
τον καί καθ’ ολα άξιον περιεργίας καί μελέτης. Αί 
φυσικά! έπιστήμαι πρό πολλοϋ ήδη λαβοϋσαι καί συ- 
στασιν καί μέθοδον καί τους κανόνας τής πορείας των 
προοδευουσιν άπαρεγκλίτως εις τήν άνακάλυψιν τών 
νόμων, ΰφ’ ών διέπεται ό υλικός κόσμος, καί διά τής 
γνώσεως αυτών τόν μεταβάλλουσιν ε?ς ευπειθές καί 
πρόχειρον όργανον τής βιομηχανικής εργασίας. Ά λ λ ’ 
έν μέσω τών θαυμαστών προόδων τής υλικής άνα- 
πτυςεως, αί ήθικαί μελέται, αβέβαιοι ώς πρός τήν πο
ρείαν των καί τήν μέλλουσαν τύχην των, σαλεόουσι 
μεταξύ διαφόρων μεθόδων, μεταξύ διαφόρων συστη
μάτων, καί εις τόσην κατήντν/σαν σύγχυσήν καί ατα
ξίαν, ώστε δέν λείπουσι καί el έξ απελπισίας έπιπο- 
θοϋντες τήν κατά τόν μεσαίωνα ΰποδουλωσίν των καί 
άμφιβάλλοντες έάν ή νοητική έλευθερία, ώς πρός -ίά 
μεταφυσικά καί ηθικά ζητήματα, ’συνέΐεινεν ε:’ς τήν 
ήθικήν τελειοποίησιν τοϋ ανθρώπου ή μάλλον εις τήν 
έξαχρείωσίν του. Εϋχόμεθα ώστε διά τής ευμενούς 
συμπράξεως καί συνεργείας τών λογιών νά γίνη τό 
σύγγραμμά μας συνοπτικόν εσοπτρον τής συγκρού- 
σεως τών δοξασιών καί τών εμβριθών συζητήσεων, 
αΓτινες διαταράσσουσι τήν σοφήν Ευρώπην ώς πρός 
τά μεγάλα προβλήματα τά άφορώντα τήν νοεράν καί 
ήθικήν φυσιν τοϋ ανθρώπου, τόν προορισμόν τςυ, τάς 
άρχάς τής ηθικής καί τοϋ δικαίου, τούς Ιστορικούς 
νόμους, τάς σχέσεις τοϋ λόγου πρός τήν πίστιν, τάς  
σχέσεις τών φυλών καί τών κοινωνιών πρός άλλήλας 
καί τό μέλλον τών θεσμών· καί τών θρησκευμάτωνν

Διώκοντες δε πάντοτε τό ωφέλιμον καί τό τερπνόν, 
καί σεβόμενοι. πρό παντός άλλου τήν έλευθέραν εκ-' 
φρασιν τών δοξασιών, θελομέν ευχαρίστως άνςίξ^ι 
τάς στήλας τοϋ ΦΟΙΝΙΚΟΣ εις επικρίσεις νεοφανών 
βιβλίων, καί εις παντοιας συζητήσεις οσάκις, έμμέ-' 
νωσιν έντός τών. όρίων της εΰσχημοσύνης, διότι νο- 
μιζομεν οτι έκ μόνης τής συγκρούσεως τών ιδεών 
ύναται νά έκλάμψη ό σπινθήρ της αλήθειας. ' *

‘Ο Φ0ΙΝΙ3 έκδίδεται άπαξ τοϋ μηνός εις φυλ- 
λάδιον συγκείμενον έκ τριών τουλάχιστον τυπογραφι
κών φύλλων.

Τιμδται δέ διά μέν τούς έντός τ ή ς ‘Επτάνησου δις·.
1 1]2  κατ’ έτος, διά δέ τούς έκτός δραχ, 17  π λ η -  
Ρ ^ τ έ ω ν α μ α τ ΐ)  π α ρ α λ α β ή  το ϋ  π ρ ώ τ ο υ  φ υ λ -  
λ  α δ'ν)

Αί συ,5ρ0μαΐ γίνονται Ιν Κέρκυρά παρά τω τυπο- 
^ραφείω v j  ΕΡΜΟΥ, εις δέ τάς λοιπάς νήσους καί 
άλλαχοϋ τή^ ‘Ελλάδος παρά τοις διορισθησομένοις 
ανταποκριτΤας. 01 έκδόται.

Α- Τ ε ρ ζ ά κ ή ς  κα; ‘Ρ ω μ α ί ο ς .
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ.

0  άνθρωπο; ΙπολιτεΰΟη πριν είσέτι μόρφωσή κα- 
θχράν καί^διακεκριμένην ίδέ^ν τοϋ πολιτισμού. Τά 
πράγματα προηγούνται πάντοτε τών ιδεών* έρμη- 
νεύς καί νοήμων έκτελες-ής τών νόμων τη ; φυσεως, 
ό άνθρωπο; ύπήρξε κατ άρχάς δργανον τυφλόν καί 
άλογον έλατήριον τη ; φυσικής ένεργεί*;·

όΟεν, μή ύπαρχοΰση; τ ϋ ;  ιδέας, καί αύτη ή "λέξις 
τοϋ πολιτισμού ?ι δέν άπ αντατα ι εις τ ά ; αρχαίας 
διαλέκτου; ?) δέν εχει τήν δποίαν ήμεΐ; άποδίδομεν 
εΐ; αύτήν σημασίαν. Ελειπεν ε ί; τού; αρχαίου; ή συ- 
νείδησι; ολων τών στοιχείων τ η ; περιεκτικωτάτη; 
ταύτη ; έννοια;.

0  πολιτισμό; ώρίσθη ύπο πολλών, καί δ περι- 
γράψα; τήν κατά τού; νεωτέρου; χρόνου; Ευρωπαϊ
κήν αύτοϋ πορείαν έθεώρησεν αύτύν ώ ; τό εξαγό
μενον τή ; ατομική;, συνάμα δε καί τής κοινωνική; 
άναπτύζεω;.

Δέν διαφιλονεικούμεν πρίι; τ?>ν ένδοξον ιστορικόν 
περί τή ; άληθεία; τοϋ δρισμοΟ. Εάν ή κοινωνία σύγ- 
κηται άπο άτομα, έάν δ βίος τή ; κοινωνία; ηναι το 
βύνΟετον εξαγόμενον τού ατομικού βίου τών μελών 
τη ;, κοινωνική καί ή ατομική άνάπτυξι; είναι άναν- 
τιρόήτω; δύο στοιχεία έξ ίσου Λναγκαϊα, έξ ίσου

απαραίτητα τοϋ άνθρωπίνου πολιτισμού. Και μάλι*  
στα  μεταξύ αύτών ΰπάχει σύνδεσμο; αναγκαίο ;, 
σύνδεσμο; αδ ιάλυτο ;, σχέσι; α ίτιου πρί»; αποτέλε
σμα· διότι έάν δύσκολον ηναι νά έπινοήσωμεν ατο
μικήν άνάπτυξιν χωρί; κοινωνικήν, αδύνατον, δλως 
άδύνατον είναι νά έν^οήσωμεν άνάπτυξιν τή ; κοι
νωνία; χωρί;.σύγχρονον άνάπτυξιν τών ατόμων.

Αλλά προ; πληρεστέραν δ ιαφώ τισ ιν τή ; έννόίας 
ταύτη ;,ε ίνα ι ίσω ; άναγκαΐον νά προσθέσωμεν, οτι ή 
άνά π τυξ ι;, είτε τού ατόμου είτε τή ; κοινωνία;, !ν«  
παραγάγη τον πολιτισμόν, πρέπει ά. νά ηναι πλή
ρη;, δηλαδή νά μή γίνη προς όφελο; ένό; τών στοι
χείων τή ; άνθρωπότητο;, φέρ’ είπεϊν, τοϋ νοητικού, 
καί δχε προ; δφελο; τών άλλων- β\ νά ηναι έναρ- 
μόνιο;, δηλαδή άνάλογος προς τήν σημαντικότητα  
έκάστου τών στοιχείων τούτων, ώστε νά διατηρών- 
Tat αί πρό; άλληλα νόμιμοι καί φυσικαί σχέσεις 
υπεροχής καί υποταγής, καί τά  ύποδεέστερα νά μέ-  
νωσιν ε ΐ; τήν θέσιν των καί νά μή σφετεοίζωνται 
έκείνην τών. εύγ.ενεστέρων καί ύψηλοτέρων, και ολα 
όμού άμοιβαίως βοηΟούμενα, νά συντείνωσιν ε ί; τί>ν 
πρό; 8ν δρον τή ; δπάρξεώςτων* y ,« νά ήναι προο
δευτική, δηλαδή δχι μόνον νά μεταβαίννι άπο τοϋ 
άτελεστέρου ε ί; τόν τελειότερον βαθμόν, αλλα να 
τηρή εί; τήν μετάβασιν ταύτην τήν φυσικήν τά ς ιν  
τής προτεραιότητας, καί νά μή άναπτύσσετα ι πρό-



Ο ΦΟΙΝΙΞ

τερον εκείνο χί> στοιχεΐον, το δποΤον πρέπει νά ήναι 
δεύτερον καθδ προϋποθέτον την άνάπτυξιν άλλου.

Εκ τούτων γίνεται δηλονότι ή έννοια τοϋ πολι- 
τισμ,οϋ είναι πόρισμα άλλης έννοίας, είναι συνέπεια 
τής έντελοϋς γνώσεως δλων των στοιχείων τής άν- 
Ορωπότητος, των προς άλληλα σχέσεων και τοΰ 
κοινοϋ εις δλα προορισμού, και δτι 6 τέλειος πολι
τισμός δεν άπ αντάτα ι, ουτε θέλει ουδέποτε άναφα- 
νή έν τη άνθρωπίντι Ιστορία, ένδσωδ άνθρωπος είναι 
άνθρωπος, δ έστι 3ν ατελές καί πεπερασμένον, άνε- 
πιδεκτον έπομένως, τουλάχιστον κατά την επίγειον 
οδοιπορίαν του, τελείου πολιτισμού καί τελείας άνα- 
πτύξεως’ διότι τδ'τέλειον είναι προσον τοϋ άπειρου, 
και τδ άπειρον δεν είναι έκ τοϋ κόσμου τούτου, άλλά 
ουσιώδες προσον μόνου τοϋ Θεοϋ.

Εκ τούτου προέρχεται ώσαύτως, δτι ή έννοια τοϋ 
έντελοϋς πολιτισμού δύνατα ι, μάλιστα  πρέπει vi 
■ηναι δ προς 8ν δρος, δ ιδανικός τύπος των άνθρο)- 
πινων κοινωνιών, δ υπογραμμές και. τδ τέρμα τη ; 
πορείας τω ν, το αθάνατον και θειον παράδειγμα των 
πρόσκαιρων καί άτεχνων ανθρωπίνων δμοιωμάτων 
καί τδ άναλλοίωτον μέτρον, καθ’ δ ρυθμίζονται α ί 
κοινωνίαι καί μ,ετρεϊται ή πρόοδος αώτων η ή δπι- 
σθοδρόμησις καί ή παρακμή των. Αλλ’ ή πραγμα- 
τικότης δεν έκτυποϋται πάντοτε κατά τούς κανόνας 
τοΰ ΐδανικοΰ, ή πραγματικό της Ίϊπομ.ένως παρέχει 
απείρους διαφβράς καί ποικιλίας,καί όχι δλίγας πα
ρέχει ό πολιτισμός κΛτά την Ιστορικήν σειράν του 
καί κατά .τάς διαφόρους φάσεις του.

Κ ατά  τ ί  διαφέρει δ πολιτισμ-δς τω ν νεωτέρων 
άπδ τον πολιτισμδν των άρχαίων, τοϋτο είναι τδ. 
ζήτ/ιμα εις τδ δποϊον προεθέμ,εθα νά διευΟύνωμεν 
την προσοχήν των αναγνωστών μας.

0  νέος πολιτισμδς ούδε εκτείνεται εις δλον τον 
κόσμον, ούδε είναι δ αύτδς εις δλα τά έθνη. Ε- 
δρεύων έπίπολλούς αιώνας εις τήν Ευρώπην ένθα ά π ’ 
άρχή? άνεβλάστησίν,''έξέτεινε μίαν τών παραφυά
δων του εις τήν παρθενικήν γην τής Αμερικής, δπου 
θάλλει καί ακμάζει τρεφόμενος ύπδ τοϋ γάλακτος 
τής θρησκευτικής παραδόσεως, καί άναπνέων τδν 
καθαρδν άέρα τής πολιτικής ελευθερίας. Η Ασία, 
γηραιά μήτηρ τοϋ αρχαίου πολιτισμού, δεν δέ/εται 
ασμένως τδν νέον, δυσπιστεϊ, φοβείται καί αντέχει 
ποτέ μέν διά τώ ν δπλων, ποτέ δέ καί συχνότερον 
διά τής φυσικής είς αυτήν άδρανείας καί ακινησίας. 
Η δε Αφρική, άγρια, ζωηρά καί αδάμαστος ώς δ 
Αραβικός της ίππος, δυσανασχετεί καί αύτή καί 
άνθίστατα ι κατά  τοϋ Εύρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ, ώστε 
αμφίβολον είνα ι είσέτι έάν θέλει δυνηθή νά έκταν- 
θ^ άπδ τά παράλια είς ρά ενδότερα αύτής μ.έρη διά 
τής ειρηνικής κατακτήσεω :,τής διδασκαλίας καί τοϋ 
παραδείγματος ή διά τοϋ πολέμου καί τής έξολο- 
Ορεύσεως.

Δεν είναι δ αύτδς ε’ις δλα τά έθνη* διότι άλλους 
χαρακτήρας παρέχει, φέρ’ είπεϊν, έν Α γγλ ία  καί άλ
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λους έν Ιταλία η έν £λλάδ-., άλλους εν Γαλλία καί 
άλλους έν Γερμανία. 6θεν διά νά τδν λάβωμεν ώς 
δρον συγκρίσεως καί παραβολής προς τδν π ο λ ιτ ι-  
σμδν τώ ν άρχαίων, πρέπει νά γίνη gv έκ τών δύο* 
ή να τδν Οεωρήσωμεν εις εκείνο τδ έθνος είς 3 φα ί
νεται έντελεστερος, ή νά Ιρευνήσωμεν τού; ηθικούς 
καί καθολικούς αύτοΰ χαρακτήρας, του; κοινού; είς 
όλα τά  έθνη. Η δευτέοα αντη μέθοδος είναι ίσως ή 
νομιμωτέρα καί άσφαλεστέρα.

Ποίοι είναι λοιπδν οΐ γενικοί καί κοινοί αΰτοί 
χαρακτήρες;

Πολλοί, οΐ όποιοι ομως άνάγονται είς ενα καί 
μ.όνον.

0  έπικρατέστερος καί δ έπιφανέστεοος χαρακ- 
τήρ τοϋ νέου πολιτισμού είναι ή ιδέα τής ταυτότη-  
τος τής καταγω γής καί τοΰ προορισμοΰ τών δ ια 
φόρων λαών. Οί πολιτισμένοι λαοί π·.στεύουσιν, δτι 
δλοι έξ ίσου έκλήθησαν είς την κληρονομιάν τών 
άγαθών τής,γής καί είς τήν άπόλαυσιν τών δώο&ιν 
τής φύσε6)ς καί τοΰ λόγου, δεν παραδέ/ονται δ ια 
φοράς ώς πρδς τά  θεμελιώδη στο^ εΐα  τή ; ανθρώ
πινης φύσεω;, δεν θεωροϋσιν ώς εχθρού; τούς ξένου;, 
καί μεταξύ δλων τών κατοίκων τής δφηλίου σφαί
ρας οΰδένα Οεό)ρδύ'σιν απόκληρον τής περιουσίας τοΰ 
κοινοϋ Πατρος, ούόενα άμέτοχον τδ ν  δώρων τής 
άγαθότητός του. Αί μεταξύ αύτών διενέξεις, οσω 
πεισματώδεις καί ά» ήναι, δσον αίματηραί καί άν 
καταντώ σιν ενίοτε, προέρχονται άπδ τήν διάφορον 
έννοιαν τών αμοιβαίων δικαιωμ-άτων, άπδ τόν ά -  
φευκτον σύγκρουσιν τών σχετικών συμφερόντων, 
αλλά ποτέ δεν στηρίζονται έπί τής ιδέας έμφύτου 
καί φυσικής τίνος ύπεροχής, μ.εταξύ τών διαφόρων 
φυλών είς άς δ ιαμ ελ ίζετα ι τδ άνθρώπινον γένος. 
Καί δχι μ,όνον έξέλειπε πασα ιδέα φυσικής δουλείας 
καί φυσικής δεσποτείας η κυριότητος, άλλά μ άλ ισ τα  
αναπτύσσετα ι, καί καθημέραν διαδίδεται καί στε- 
ρεοϋται ή πεποίθησις, δτι ή ευημερία ένδς λαοΰ είναι 
απαραίτητος δρος τής ευημερίας τώ ν άλλων, δτι ή 
ποικιλία τών αναγκών καί τών μέσων τής θερα
πείας των απ α ιτε ί άμοιβαίαν βοήθειαν καί αδελφι
κήν συνένωσιν, καί πρέπει νά έπι<ρέργι τήν συνταύτι-  
σιν τών συμφερόντων, δ ι’ ής επιεικώς άνταλλασσο- 
μένων τώ ν προϊόντων τώ ν διαφόρων έπίκρατίιών, 
νά έξασφαλισθ?! καί νά πολλαπλασιασθή τδ νόμιμον 
κέρδος έκαστου χωρίς ούδενδς τήν θυσίαν.

Αυτη δέ ή μεταξύ τών λαών ισονομία έτι μάλ
λον άναδεικνύεται είς τάς σχέσεις τάς ύπαρχούσας 
μεταξύ τών μελών μιας καί τής αύτής κοινωνίας. 
Εάν δ ξένος δεν ή ναι έχθρδς, ό πολίτης δεν είναι 
πλέον δούλος. Τδ φύσει δοϋλος καί φύσει έλεύθερος 
είναι δόγμα, τδ όποιον οΰδείς πλέον τολμδίνά πρεσ- 
βεύσ^ καί νά κηρύξϊΐ δημοσίως. Καί είς αυτά τά  
πλέον απόλυτα κράτη βασιλεύει δ νόμος, καί δ νόμος 
δεν είναι πλέον απόρροια τοΰ πάθους ή τής ίδιοτρο-
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πίας τοΰ κρατούντο;, άλλά έκφρασις τοΰ κοινοϋ συμ.- 
φέροντος δρθώς ή μή δρθώς έννοουμένου. Οΐον δή
ποτε ήναι τδ είδος τής πολ>ιτειας, οιον δηποτε το 
σχήμα καί ή μορφή τής κυβερνήσεως, σπάνιον είναι 
νά βλέπη τις  τδ άτομικδν ή τδ οίκογενειακδν συμ
φέρον νά θυσιάζη είς έαυτδ τά συμφέροντα^τοΰ πλή
θους. II πολιτική ελευθερία δύναται νά ήναι μάλ  
λον ή ήττον ανεπτυγμένη κατά τδν διάφορον βαθμδν 
τοΰ πολιτισμού καί τής πολιτικής Ικανότητος, δύνα- 
τα ι ενίοτε καί παντάπασι νά έκλειψή, άλλ ουδέποτε 
σχεδδν έκλείπει ή άστυκή, καί έκεϊ δπου ο ίπ ο λ ΐτα ι 
είναι ολως αμέτοχοι τής κυριαρχίας καί ή άνωτάτη  
έξουϊία συγκεντροϋται είς £ν μ.όνον άτομον,οί πολϊται 
είναι μ.έν ύποτεταγμένοι,άλλ δχι εϊ; τδ άτομ,ον, είς 
τάς δρέξεις του, είς τά πάθη του, άλλ ε!ς τδν νόμον’ 
είναι Ειποτεταγμένοι, άλλ ’ έχουν καί εγγυήσεις, έχουν 
καί άναγνωρισμένα καί απαραβίαστα δ ικα ιώ ματα , 
έ^ουν καί μέσα πρδς διεκδίκησιν καί έξασφάλισιν 
τών ιδίων δικαιωμάτων.

Εάν δέ προβώμεν καί ένδότερον είς τας οίκογε- 
νειακάς σχέσεις καί είς τάς πρδς άλλήλους σχέσεις 
τών πολιτών, θέλομεν ίδεΐ δτι καί ή οικογένεια θεω
ρείται ώ ; κοινωνία λογικών δντων καί άπαραβιάστίον 
προσώπων. 11 τυραννία, ήτις έξωρ'σθη έκ τής πολι
τείας, δεν έδρεύει πλέον είς τήν οικιακήν έστίαν. 0  
σύζυγος είναι σύντροφος, προστάτης καί κηδεμών 
τή ; συζύγου του καί δχι τύραννο;, είναι πατήρ, 
έπιμελητής, φύλαξ και άνατροφεύ^ τών τέκνων του 
καί δχι ιδιοκτήτης" fj γυνή δεν είναι πλέον μ,έσον ή - 
δονής καί δργανον παιδοποιΐας, τά  τέκνα δεν εί<αι 
πλέον κτήματα  τοΰ πατρδς, . πράγμ,ατα καί όχι 
πρόσωπα’ ή οικογένεια είναι φυσικδς σύνδεσμος ύπδ 
τοΰ νόμου κανονιζόμενος, καθιερούμενος ύπδ τής 
θρησκείας καί άγιαζόμενος, σύνδεσμος έξ ου πηγά- 
ζουσιν άμοιβαΐα καθήκοντα, άμοιβαΐα δ ικα ιώ ματα, 
βασιζόμενα καί τά  μέν καί τά  δέ έπί τής δικαίας 
έκτιμήσεως τών άμοιοαίων χρειών καί έπί τοΰ κοι 
νοΰ τών μελών της συμφέροντος. ΑΙ δέ έκ τών δια
φόρων οικογενειών συγκροτούμεναι κοινωνικαί τά 
ξεις, κατά τήν διάφορον αύτών βαθμολογίαν καί 
Ιεραρχίαν κατατασσόμεναι καί διάφορα άπολαμβά- 
νουσαι δ ικα ιώ ματα, δεν άποτελοΰσι πλέον στοιχεΐον 
δλως άσχετον πρδς τά  άλλα , φρούριον προνομιοΰ- 
χον, κεκλεισμένον έν μέσω τής κοινωνίας, έξού ού- 
δείς εξέρχεται καί είς 8 οΰδείς δύναται νά παρεισδύ- 
ση. Αλλά καί έκεΐ δπου ή διαφορά τής φυλής, ή 
κατάκτησις. ή λαμπρότης τών άναμνήσεο>ν, αί πο
λυετείς έκδουλεύσεις, δ άρχαϊος πλοϋτος καί ή έπί 
πολλούς αιώνας διαδοχή έξόχων προτερημάτων 
καί κατορθωμάτων ένδόξων συνέτεινον νά μορφώ- 
σωσι τάς άριστοκρατικάς έκείνας τάξεις,τάς άπολαυ- 
ούσας έξαιρετικά δ ικαιώ ματα καί προνόμια ιδ ια ί
τερα, δέν είναι ούτε εκεί άπηγορευμένη ή βαθμική  
άνύψωσις τών κατωτέρων πολιτών είς τάς άνω τά-  
τας έκείνας χώρας τοΰ κοινωνικού βίου, ούδε ή συγ

^ώνευσις τινών έκ τών μελών των μέ τάς κ α τω ΐέ -  
ρας τάξεις τή ; κοινωνίας. Ούτε δ εύγενής είναι πλέον 
Βραχμανο:, ούτε δ άγενής μένει πάντοτε Παοίας. 
Οί βαθμοί τήςεύγενείας αποκτώνται άπδ τοϋ εσχά
του μέχρι τοΰ άνωτάτου διά τών σημαντικών πρδς 
τδ έθνος έκδουλεύσεων, καί α ί άριστοκρατικαί τά 
ξεις συγχωνεύονται μέ τάς μεσαίας διά τών δευ- 
τεροτό/.ojv καί διά τώνθηλέων, καί τοιουτοτρόπως 
ή άνωτέρα τάξις, έν ω άφ’ ένδς έλκει πρδς έαυτήν 
τού; άρίστου;, τείνει νά έξομοιωθή άφ έτέρου μ έτάς  
άμέσω; εΐ; αύτήν έπομένας, ώς άειθαλές δένδρον τδ  
δποϊον απορροφά έκ τή ; γής τδν άναγκαΐον χυμδν 
πρδς διατροφήν του, καί πάλιν ρίπτει έπ αύτής τά  
άνθη καί τούς καρπούς του.

0  βίος λοιπδν τοϋ άτόμου, τής οικογένειας, τής 
κοινωνίας καί τοΰ συνόλου τών κοινωνιών, αιτινες 
συνιστώσι τδν νέον πολιτισμον, βασίζεται εις την 
άρ^ήν τής κατά φύσιν ίσότητος, ήτις δέν είναι εί-  
μή αύτή ή άρχή τοΰ δ.καίου. Η βιομηχανική άνά- 
πτυξις καί ή Ολική έπομένως ευημερία, ή ήθικη τε-  
λειοποίησις ή ή έπί μάλλον καί μάλλον πραγμ,ατο- 
ποίησις τής αρετής, ή νοητική ή ή βαθμική άνακά- 
λυψ ς τής άληθείας, ή κοινωνική καί ή πολίτικη  
πρόοδος, ητις ώςτελευταΐον προϊδν παράγει τήν κυ
ριαρχίαν τοϋ λόγου και την πολιτικήν έλευθεριαν, 
είναι ολα πορίσματα, συνέπεια', καί άποτελέσματα  
μιας μόνης άρχή;, μ ια ; μ,όνης έννοίας, τής έννοίας 
τοΰ δικαίου. Τδ δίκαιον είναι ή βάσις καί ή πηγή 
τοΰ νέου πολιτισμού. Α λλ’ ή βασιλεία τοΰ δικαίου, 
είναι βασιλεία τοΰ λόγου’ ή ισονομία, ή ή άναγνώρι- 
σις καί ή έξ ίσου πάντων τών δικαιωμάτων προστα
σία, έπ ιβάλλεται είς τδν άνθρωπον άπδ τδν λόγον 
καί πραγματοποιείτα ι διά τής πρδς άλλήλους α γ ά 
πης. Τί άλλο δέ είναι δ άνθρώπινος λόγος είμή 
άμυδρά άκτίς τοϋ θείου λόγου, καί ή πρδς άλλήλους 
άγάπη τ ί άλλο είναι είμ,ή αύτδς ό θεμ.ελαώδης 
νόμος καί ή κυρία εντολή τής ήθικής τοΰ Ευαγγε
λίου ; Αρα δέν ήπατήθημεν, δτε είπομεν, δτι Χρι
στιανισμός καί πολιτισμδς είναι άρχή καί συνέπεια, 
αίτιον καί αποτέλεσμα’ άρα δέν έχομεν ανάγκην νά 
συμπεράνωμεν, δτι οΐ γενικοί καί είς δλα τά  έθνη 
κοινοί χαρακτήρες τοϋ νέου πολιτισμού άνάγονται 
εις ενα καί μόνον, τδν Χριστιανισμόν. Κ αί έάν με
ταξύ  τών λαών τής νέας Εύρώπης άναφανΐί λαδς 
ίιπάρξας δ πρώτος κήουξ τοϋ Χριστιανισμοϋ καί ή 
πρώτη έδρα τής ορθοδοξίας, λαδς ού τίνος ή νέα 
φάσις τής Ιστορικής του άναπτύξεως συνταυτίζετα ι 
μέ αύτήν τήν άνάπτυξιν καί τελείωσιν καί διάδοσιν 
τοΰ Χ ριστιανισμοϋ, ώς ή αρχαία ίιπήρζεν ή προ- 
παρασκευή, ούτως είπεΐν, τοϋ Ευαγγελικού κ η 
ρύγματος, άναμφιβόλως δ λαδς ούτος, κα ίτο ι ύς-ε- 
ρότοκον τοϋ πολιτισμοϋ τέκνον, είναι προωρισμένος 
δχι μόνον νά τδν τελειοποίησή προσεγγίζων έτ ι 
μ,άλλον είς τδν θεοχάρακτον αύτοΰ τύπον, άλλά καί 
νά τδν διαδώσ-jj είς άλλα έθνη, είς άλλους λαού; μή



καταυγασθέντα ; ε ισ ίτ ι άπδι τα ; ακτίνα ; τή ; θεία; 
χάριτο;.

Εάν δέ μετά ταϋτα  θελήσωμεν νά παραβάλωμεν 
τον νέον πολιτισμδν πρδ; τδν άρχαίον, εύκολώτερον 
θελομεν εννοήσει καί συντομώτερον δυνάμεθα νά έ- 
ζηγήσωμεν τά ; μεταξύ αυτών διαφοράς.

0  πολιτισμδ; τών αρχαίων, απόρροια Ψευδών 
θρησκευμάτων καί όχι τή ; χριστιανική; άληθεία;, 
δεν ήδύνατο νά έχη ώ ; βάσιν τδ δίκαιον. Η ίσότης 
έπομένως δεν ύπήρχεν οΰτε μεταξύ λαών ουτε μ ε 
ταξύ ατόμων, ό  ξένο; έθεωρεΐτο ώ ; βάρβαρο; ή ώ ; 
έχΟρό;. 0  πόλεμο;, ή κατάκτησις καί ή ϋποδούλω- 
σις, ησαν τά κυριώτερα άρθρα τοΰ τότε έπικρατοϋν- 
το; μεσεθνικοϋ κώδηκος. Η τών λαών άδελφότη; 
ητο ιδεα αγν&>στο; ε ί; τού; αρχαίου; ό/ϊον ή άδελ- 
φοτη; τών ανθρώπων. Εντδ; δε αύτή ; τή ; κοινωνία; 
τδ φύσει δοΰλο; καί φύσει ελεύθερο; ήτο τδ θευ,ε- 
λιώ δε; δόγμα τών πρδ; άλλήλου; σχέσεων,καί κ τή 
μ α τα  έμψυχα έθεωροϋντο οί δούλοι,οΐ άποτελοϋντε; 
τδ πλειστον μέρο; τοϋ πληθυσμού. 01 ελεύθεροι συ- 
ναπετέλουν μ ικράντινα  άριστοκρατίαν δ ιαλάμψα- 
σαν ένίοτε διά τά  προτερήματα τοϋ νοδ; καί τή ; 
καρόία;, άλλ ώ ; άστήρ άπδ ζοφερά νέφη περικυ- 
κλούμενο;. Κ αί μεταξύ αύτών τών έλευθέοων τά ο ι
κογενειακά δικαιώ ματα ήσαν άστα τα , άβέβαια, αό
ριστα καί ώ ; άτεχνο; σκιαγραφία τής μελλούση; 
χριστιανική ; οίκογενεία;, ή τ ι;  διά τή ; καθιερώσεω; 
τοΰ γάμου ανύψωσε τήν γυναίκα εί; τδν νόμιμον 
α ύτή ; βαθμδν, την περιέστεψε με τδν διπλοΰν στέ
φανον τή ; συζυγική; π ίστεω ; καί τ ή ; μητρική; 
οτοργή;, καί πυοσδιώρισε άκριβώ; καί άπαρασα- 
λεύ τω ; τα άμοιβαΐα τών γονέων καί τών τέκν&)ν 
καθήκοντα καί δικαιώματα. Η δε κοινοινία, ώ ; σκά- 
φ ο ; ΰπδ σφοδρών άνέμοιν πεοιωθούμενον,προσέκρουεν 
ε ί; παντοίου; σκοπέλου;, καί άλλοτε μεν κατεσπα- 
ράττετο άπδ τήν οχλαγωγίαν, άλλοτε δε έκυπτεν 
ύπδ τδν σιδηροϋν ζυγδν ένδ; τυράννου, άλλοτε δέ 
κατεπιέζετο άνηλεώ; ύπδ ολιγαρχική; τινο ; ιερο
κρατία ;, σπανίω ; δέ ευρισκε τήν ποθητήν έκείνην 
Ισορροπίαν μεταζύ τών κοινωνικών δυνάμεων, έξ ή ; 
και μόνη; μορφοϋται καί διαμένει μόνιμο; ένταυτώ  
καί προοδευτική ή έπί τής δικαιοσύνη; βασιζόμενη 
καί ώ ; έκ τούτου άρίστη πολιτεία. Τί δε προήλθεν 
έκ τούτου, οτι δ ήρω'ίσμδ; έδρεπε δάφνα; ε ί; τδ πε- 
διον τή ; μάχη;, άλλ ’ άγνωστο; ήτο ό εί; τδν ούρα- 
νδν έστεμμένο; ήρωϊσμδ; τών μαρτύρων, οτι δ πλού
το ; ήδύνατο νά πολλαπλασιασθίι έπ’ άπειρον, αλλά 
δεν διενέμ,ετο κατά δικαιοσύνην, OTt ή νοητική ά- 
νάπτυξι; ήδύνατο νά φθάση εί; τδν ύπέρτατον βα
θμδν, αλλά έμενε προνόμιον όλίγων καί δεν διε- 
χέετο δαψιλώ ; καί άφθόνω; εί; δλα; τάς τάξεις τής 
κοινωνίας' ή ευγλω ττία  καί ή ιστορία ύψόνοντο εί; 
μεγίστην σοβαρότητα καί αξιοπρέπειαν, ή ποίησι; 
καί αί πλαστικα ί τέχναι έδημιούργουν αμ ίμητα καί 
άθανατα παραδείγματα, ή φιλοσοφία άνεκάλυπτεν
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δλα; τά ; χώρα; τοϋ ιδανικού, καί τοΰ πραγματικού, 
άλλά συγχρόνω; μέ τήν άκμήν τή ; φιλοσοφία; έξέ- 
πνεεν ή πολιτική ελευθερία, καί έκ τού αρχαίου πο
λ ιτισμού δεν μετέβαινεν ε ί; τούς νεωτέρου; εϊμή ή 
ιδέα εξωτερική; καί π λαστική ; τίνος τελειότητος 
εί; τά  γράμματα καί εί; τ ά ; τέχνα ;, 6 απραγμα
τοποίητο; τύπο; άπεοάντοιν καί νεναοκωμένων μο
ναρχιών ή μικρών καί αεικινήτων δημοκρατιών καί 
τά μεμονωμένα παραδείγματα δλίγων τινών λ α α -  
πρών ατομικοτήτων, ό  τύπο; τοΰ πολιτισαοΰ τών 
νεωτέοων άλλοθεν έπρεπε νά έλθη, έξ ούρανοΟ καί 
όχι έκ τή ; γής, παρά Θεού καί όχι παρά ανθρώπων, 
τύπο; αθανάτου καλλονή; καί άπειρου τελειότητο ;, 
δι ού άνεκαλύφθη δ Θεδ; πρός τδν άνθρωπον καί 
άνυψώθη ό άνθρωπο; πρδ; τδν Θεδν, καί δ π ο λ ιτ ι
σμό; του εΐσήλθεν εί; στάδιον άτελευτήτου προόδου, 
στηριχθεί; έπί τών αιωνίων βάσεων τή ; άληθεία;, 
τή ; δικαιοσύνη; καί τής αγάπης. Π. Β.

  — om ** ------------- .

Σ Γ Λ Α Ο Γ Η
ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

έχδεδομένων τε  καί ανεκδότων μ ετά  τώ ν  
αναγκα ίων  διασαφήσεων.

ΪΠ Ο  ΙΩ Α Ν Ν Ο ΪΝ . ΣΤΑΜΑΤΕΑΟΤ

s Ιενχαόίου .
«Qtiis  e s t ,  quem  non m o re a t  c lar is sim is  

»m onuinen t is  te s t a la  cons igna laque  
u ao t iqu i ta s?»

(Cicero  De D ir in .  I .  4 0 .)

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

§. ά. Εκ τών λειψάνων τής τέχνης, α τινα  μάς 
διαφωτίζουσι τήν διάνοιαν καί τδν άλλον βίον τής 
άρχαιότητος, πολυτιμώτεραι είσίν αί Ε πιγραφαί,ώ ; 
παρέχουσαι ήμίν έν αύτογράφοι; άναμφίλεκτα μαρ
τύρια τών έποχών, καθ ά ; έχαράχθησαν, έξηγοϋσαι 
τά  μνημεία, συμπληροΰσαι καί άναπτύσσουσαι τήν 
ιστορίαν, πλουτίζουσαι καί διδάσκουσαι τήν γλώ σ
σαν. Εν α ύτα ΐ; πάντα τά έθνη τή ; άρχαιότητος 
έναπέθετον τά κυριωδέστερα συμβάντα τοΰ δημο
σίου καί ιδ ιωτικού αύτών βίου, καί άξιολογώτερα 
γεγονότα τή ; ιστορίας τω ν, δπως διαδίδωσιν αύτά  
εις τούς αιώνας.

Τά έγγραφα τα ΰ τα  μνημεία, ατινα  συνήθως έπί 
λίθων,μετάλλων καί ξύλων έχαράσσοντο, έκαλοΰντο 
προσέτι καί Ε πιγράμματα (α) καί Στήλαι (β). Είναι 
δέ Επιγραφή, λόγος σύντομο;, επί μνημείου τινδς 
εκτεθειμένο;, καί συμβάν άξιομνημόνευτον διηγού
μενο;. Δι’ αϋτή ; πολλάκις δδηγούμεθα καί εις τήν

(α) Δτ,(λο<τ6. «ρ. Λ=πτ. §. 48. (β) I. Franzius Elem. Epi
graph. Grrec. N. 77. Σ τίχ . 39.

Ο Φ0ΙΝΙ2

!

Ο Φ01ΝΙ2 /

ανεύρεσή τοΰ συγγραφέιο; τη ;, τοϋ γλύπτου τοΰ 
μνημείου, *αί τοΰ σκοπού, δι 8ν αύτδ άνηγέρθη. 
Κ ατά τούς παναρχαίου; χρόνου; ευχαριστούντο οί 
άνθρωποι νά διαιωνίζωσι τά ; πράξεις των δι’ άνε- 
γέρσεω; μόνον μεγάλων λίθων ή σωρών, ώ; ό ίακωβ  
καί δ Λάβαν,οίίτινες, προσελθόντε; εί; συνδιαλλαγήν, 
ό μέν λαβών λίθον, ίστησεν αύτδν στήλην, "ίνα μαρ- 
τυρή τδ γεγονδ; , δ δε, συλΛεζα; λίθου;, έσχημρι- 
τισε σωρδν, 8ν έκάλεσε B o v fd r  μαρτυρίου  (α). Εί; 
τήν Γένεσιν καί πολλά άλλα το ιαΰτα  εύρίσκομεν 
παραδείγματα, καθώ; καί δένδρων φύτευσιν, ών 
τ ινα , ώ ; διηνεκώ; μεταφυτευόμενα, διετήρησαν έν 
Π αλαιστίνη, κατά μακρού; α ιώ να;, τδ όνομα, δπερ 
άνεχαλοΰσε τδ γεγονό; (β). 0  Ξενοφών δ ιηγείτα ι, 
οτι οΐ τού Κ,ύρου στρατιώ τα ι μετά μακράν όδοιπο- 
ρίαν, διακρίναντε; μακρόθεν τδν Εύξεινον Πόντον, 
οπου ήλπιζαν νά τύχωσι φίλην γήν, άνήγειραν με- 
γάλην σωρείαν λίθων, ΐνα  διαιωνίσωσι τήν χαράν 
τοιν καί άφήσωσι τή ; δδοιπορία; των ίχνη (γ). Μετά 
καιρδν ομω; αίσθανθέντε; οί άνθρωποι, δτι οΐ λίθοι 
μόνοι δεν ήοκουν ν’ άνακαλώσι βεβαίω; και άκριβώ; 
τά  γεγονότα, έχάοαττον έπ αύτών, μετά τήν εδρεσιν 
τή ; γραφή;, γράμματα ή ανάγλυφα, παριστώντα  
τδ δποϊον έσκόπευον νά διαιωνίσωσι. Τδ εθο; τούτο 
τοΰ γλύφειν έπί λίθων, ήν έν χρήσει έν δλη τή άρ- 
χα ιότητι, καί παρά Φοίνιξι, καί Πέρσαι;, καί Α ιγύ 
π τ ιο ι;. 01 Ελληνες ωσαύτως έχρώντο αύτδ πρδ; 
διαιώνιαιν τών άξιολογωτέρων γεγονότων τοΰ Ε
θνους των* ουτω ; ι ί ;  τήν Ακρόπολιν τών Αθηνών 
ύπήρχον, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Θουκιδίδου (δ) 
στήλαι, έν α ί; έγράφοντο τά αδικήματα τών τυράν
νων, τών άρπασάντων τήν πρώτην Αρχήν1 ώσαύτω ; 
έν Ελευσϊ.ι έκειντο ς-ήλαι,έν α ί; ήσαν γεγραμμένα τά  
τών άσεβησάντων τοΤ; θεοί; δημοπραθέντα άγαθά  
(ε). Ο Πρόδοτος μ α ; δ ιηγείτα ι, δτι διά δ ια ταγή ; 
τών Αμφικτυόνων άνυψώθη στήλη μετ’ έπιγραφή; 
επιταφίου πρδ; τ ιμήν τών έν Θερμοπύλαις πεσόν- 
τω ν (ς·). Τοΰ χρόνου δέ προ;^ωροϋντο;, έγραφον έπί 
οτηλών καί πινάκων καί τού; θρησκευτικού; αύτών 
νόμου;, καί τ ά ; π ολ ιτικά ; δ ιατάξε ι;. Τδ εθιμον 
τούτο έτελέϊτο παρ’ δλοι; το ΐ; λαο ί; τή ; Ελλάδο;, 
πλήν τών Λακεδαιμονίων, παρ’ οϊ; δ Λυκούργος δεν 
συνεχώρει έγγράφους νόμου; (ζ). Τέλος πάντων έχά- 
ραττον έπί μαρμάρων, χαλκού, καί ξύλου τήν ίς-ο- 
ρίαν τών τόπων, τ ά ; πρδς τού; θεού; τελετάς, τάς 
άρχάς τών επιστημών, τάς συνθήκας τής ειρήνης, 
τ ά ;  μάχας, τάς συμμαχ ία ;, τ ά ; έποχά; τ ά ; κατα
κτήσει;, ένί λόγψ  πάν δ ,τ ι άξιοσημείωτον καί δ ι
δακτικόν. 0  Νουμά; έγραφε τ ά ; τελετά ; τή ; θρη
σκεία; του έπί δρύινων πινάκων, δ δέ Τύλλιο; τού;

(α) Γ mat; Κιφ. Α ί. §. 44—50. (β) Αΰτοβ. Κεφ. ΑΕ.
§. 8. (γ) Κύρ. «viS. Βιβ. §. 22. (ί) Ξυγγ. ΣΤ'. §. 53. 
(Ο Πολυίιιίχ. Βιβ. ί. §. 97. (ς) Βιβ. Ζ'. §. 228. (ζ) Πλοντ. «ν 
Β'·ω Αιικουργ. 13.

νόμου; του, έπί δέ τών Αύτοκρατόρων έγένετο χρή- 
σι; τώ ν μολυβδίνων πινάκων, ό  Θουκιδίδη; πολ- 
λαχοΰ τών ξυγγραφώ ντου αναφέρει ^^λα; ύψουμέ- 
να; ε ί; πλεΐστα τή ; Ελλάδο; μέρη, έφ ών ήσαν 
γεγραμμέναι αί συνθήκαι ειρήνη; καί συμμαχία ; (α). 
Ο άριθμδ; τέλο; πάντων τών Ελληνικών καί Ρω
μαϊκών Επιγραφών έπί τε λίθω ν, μαρμάρων, νομι- 
σαάτων, ξυλίνων καί χαλκών πινάκων, είναι σ^εδδν 
αναρίθμητο:, καί άναφέρεται εί; τά πλέον άςιόλογα  
μνημεία τής ίστορία; (β).

§ β\ Η Επιγραφή εχει έν γένει σ*οπδν τήν έκφρα- 
σιν παντδ; έπισήμουάντικειμένου διά τοΰ βραχυτέρου 
καί ένεργητικωτέρου τρόπου. Αυτη λοιπδν είναι έκ 
τών έργων, ών ή άξια δεν κρίνεται έκ τή ; έκ τά -  
σεώ; τοιν. Είναι πολλάκις δυσκολώτερον νά συνθέ- 
σωμεν έπιγραφήν έντελή, παρά μακρδν λόγον. Ινα 
δέ έπιτύχωμεν τήν σύνθεσιν έκείνη;, άνάγκη νά 
γράψωμεν δλίγα καί νά έννοώμεν δι’ αύτών πολλά, 
δπερ είναι έκ τών δυσκολωτέρων, διότι δέν δυνάμε- 
θα έν αύτή νά είσάξωμεν περιγραφά; καί άνεπτυγ- 
μέν»; εικόνα; διά νά έγείρωμεν τήν φαντασίαν, 
άλλ’ έκ τοϋ έναντίου πρέπει έν δλίγοι; νά συνδέσω- 
μεν τήν μεγάλην άπλότητα μετά τή ; μεγάλη; δ υ -  
νάμεω; καί δραστικότητο;. Οί άρχαΐοι κατά τούτο 
ύπήρξαν ευτυχεί;, καί δσοι τών νεωτέρων έπασχο- 
λοΰνται εί; τήν σύνθεσιν έπιγραφών, πρέπει άναγ- 
καίω ; νάσπουδάσωσιν έπιμελώ; εκείνα; τώνάρχαίων. 
Τδ πλεΤστον μέρο; τώ ν διασωθεισών Ελληνικών καί 
ί*ωιια'£κών Επιγραφών, έκτδς τοΰ δτι άναφέρονται 
εις μνημεία αξιόλογα, δ ιαφω τίζοντα τήν Ιστορίαν, 
είσί προσέτι άξιοσημείωτοι καί διά τήν εύγένειαν 
τών ιδεών τω ν, τήν καθαρότητα τού υφου; τω ν, τήν 
συντομίαν τω ν, τήν άπλότητά των, τήν σαφήνειάν 
των, ένί λόγω δι’ έκείνην τήν καλήν αϊσθησιν, ήτις  
πρέπει νά ήναι ά/ώριστος άπ αύτών. Καί είναι ά -  
τοπον νά θελήσωμεν νά έκθέσωμεν έν αύτή τήν έκ- 
θεσιν άγάλματό ; τινο ;, ή άλλου μνημείου, ένώ αύτδ  
τούτο δι’ έαυτοΰ μ ά ; άποκαλύπτεται. Εί; τήν βά-  
σιν τοϋ πίνακο; τοϋ Πολυγνώτου, δστι; παρίστανε  
τήν άλωσιν τή ; Τρ&ιάδο;, ήν μόνον γεγραμμένοι 
οί δύω ούτοι στίχοι του Σιμωνίδου"

«Γράψβ Πολύγνωτος Θάσιος γένος, Αγλαοφώντος 
υυιος, TrspQoexsvvjv Ιλίου άκρο'πολιν.» (γ)

Τοιαϋται ήσαν αί Επιγραφαί τών Ελλήνων, έν α ί; 
δέν άπαντά Tt; οΰτε συνέμφασιν, ούτε λέξεων περί
πλοκά;, ουτε έπιτήδευσιν. Οί Ροιμαϊοι ώσαύτω; ά -  
νεγείραντε; εί; τήν Κορνηλίαν άγαλμα δρειχάλκινον, 
έπέγραψαν μόνον «Cornelia Graecorum m ater» 
(δ). Κ α ί δέν έδύνατο βέβαια νά γίντρ εύγενικώτερον

(* ) Β ιβ . Α. §. 1 1 2 ,  1 1 5 ,  Β'— 2 . 7 . Γ '. 1 1 4 .  καί άλλ*χοΰ. 
(β) Σουΐ5. έν Λ . Σττ,λη —  λρποχρ . ίν Α . Κύρβεις. (γ )  Παυικιν.

Βιο. ί .  Κ εφ. 2 5  —  2 7 .  ( ί )  Bouillet Diet. Claetii] de Γ Antiq. 
ίν A. Coruelie,
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κα ί συντομώτερον τδ έγκώμιον τή ; Κορνηλίας καί 
τώ ν υΙών της.

Η γνώσις τοϋ άληθοΰς υφους τώ ν Επιγραφών 
είναι αναγκαία είς τδν τεχνίτην, τον θε'λοντα St’ 
αύτών νά κοσμή τά εργάτου, καί είς τδνέρασ:ήν  
τώ ν ώραίων τεχνών, τδν θέλοντα νά γνωρίζη καλώ; 
τά  άρχαϊα μνημεία. Αΰτη τδν καθοδηγεί εις την 
άνακάλυψιν τή ; έποχής, καθ’ ^ν έχαράχθησαν, τοϋ 
τεχνίτου αύτών, τώ ν προτρεψάντων τδν τε/νίτην 
είς την έξεργασίαν των, τή ; χρήσεω;, εί; $ν ώρί- 
σθησαν, τών προσώπων, είς $  άνήκουσιν. ό  Εόνιος 
(Heyne) έςηγαγε πολλάς περιέργους ειδήσεις περϊ 
τώ ν μ.νημε!ων τή ; άρχαιότητος άπδ τών Επιγραμ
μάτω ν τή ; Ανθολογίας (α). 0  τεχνίτη ; λοιπδν καί 
ό φιλότεχνο; χρεωστοΰν νά έχωσι καθαράν ιδέαν τών 
Επιγραφών, αν θελωσι νά ivat άληΟώ; είδήν.ονε; 
τοϋ έργου των.

§. γ .  Ελληνικά5. Επιγραφαί εύρίσκονται έφ’ δλων 
τώ ν παρ Ελλησι μ,νημ,είων άπδ τών α π ώ τα το ι χρό- 
νων μέχρι τή ; άλω σες; τή ; Κωνσταντινουπόλεως 
[1 453  Μ. X .]. Οι Ελληνες δεν συνεκρότουν τδ κατ  
άρχάς si μ ή μικρδν λαδν, περιωρισμένον μεταξύ τών 
μεσημβρινών μερών τής Θεσσαλίας καί τής Πελο- 
ποννήσου" έξετάθησαν δέ έπειτα είς ολας τάς νή
σους τυϋ Αρχιπελάγους, έστερεώθησαν είς την Σικε
λίαν, είς τά  παράλια τής Θεσσαλίας, είς τήν Ηπει
ρον, Θράκην καί Ιλλυρίαν' αί δε έν τη Μικρδί Ασία 
άποικίαι των έξετάθησαν μέχρι τής Κολχίδος, τής 
Κυρίνης έν Αφρική, τής Μασσαλλίας έν Γ αλλία , τή ; 
Εμπορίας καί Ρόδης έν Ισπανία. Πανταχοϋ έφεραν 
τήν θρησκείαν των, τά  έθη τω ν καί τήν γλώσσάν 
τω ν. Τδ κατ άρχας μ.έν κατέλαβον μ,όνον τους πα
ραλίου; τόπου;, ακολούθως δέ είσήλθον καί είς τά 
ένδότερα τής Ινδίας ύπδ τήν δδηγ'αν τοϋ Αλεξάν
δρου, ού τινο ; οί διάδοχοι διέδωσαν τήν ίλλη ν ίδ α  
φωνήν ε ί; πάσα; τάς ύποτελεϊς χώρας, ώστε αί πό
λεις τή ; Λυόιας, Φρυγίας, Καπαδοκκίας,Συρίας, Φοι
νίκης, Α ίγυπτου και πολλαί έπαρχίαι παρά τώ Τί- 
γρει καί Εύφράτει ποταμώ έγραφον έπί τών νομι
σμάτω ν καί τών άλλων μνημείων των Ελληνις-ί. (β) 

Η Ελληνική γραφή ύπέπεσεν είς τοσαύτα; μετα-  
βολάς, ανέκαθεν τής είσάξεως τοΰ Φοινικικοΰ άλ- 
φαβήτου ύπδ τοϋ Κάδμου ( 1 5 5 0 .  π. χ .), μέχρι 
τής βασιλείας τοϋ Αλεξάνδρου (3 3 5 . π. χ .), ώστε, 
παρατηρών τις  τήν έπιγραφήν αρχαίου τινδς Νομί- 
σμ,ατος τής έν Σικελία ίμέρας, ηθελεν νομίση, δτι 
είνα ι γεγραμμένη Λ ατινιστί (HIMERA), καί δμω; 
τοιοϋτον σχήμα είχον τά αρχαία Ελληνικά γράμ
ματα  (γ). Τδ παράδειγμα τοϋτο βέβαιοί καί ή γνώ 
μη τοϋ Πλινίου περί τή ; δμοιότητος τών Ελληνι
κών και Λατινικών γραμμάτων. Προσέτι, πάν ο ,τ ι 
οί άρχαΐοι συγγράφει; άναφέρουσι περί αποικιών,

(a) Millin Diet, des beaux arles Iv A. Epigramme. (β) 
JJarthcIeniy Numismaliq. Ancien. (β) ό αύτ. αύτοβ. pag. 128,

τοϋτο έξάγεται έκ τών νομισμάτων αύτών. Αν μ ία  
πόλις έχρεωστοϋσε τήν άρχήν τη ; ε ί; τους Δωριείς, 
έγραφεν έπί τών νομισμάτων καί τών άλλων μνη
μείων της Δωριστί. Οί Ιωνες καί Α ίολεϊ; έγραφον έ
καστος κατά τήν διάλεκτόν των έπί τών μ.νημείων 
τών πόλεων, ών οί θεμελειωταί κατήγοντο έξ Ιω
νίας ?ι Αίολίας. Αλλ ή Δωρική τέλος κατέστη ή π α -  
σών έπικρατεστέρα έν Ελλάδι.

Η γνώσις τών διαλέκτων είναι αναγκαία είς ά -  
κριβή προσδριορισμδν τής πατρίδας τώ ν τεχνιτών, 
τών λαών, είς ου; άνηκουσι τά  μνημεία, καί είς δ ιά -  
κρισιν τών δμωνύμων πόλεων έν το ϊ; Νομίσμασιν" 
ουτοι; Νόμισμά τ ι,  έφ’ οίιάναγινώσ/.εται ΑΠΟΛΛΩ- 
ΝΙΑΤΑΝ, δεν δύναται ν’ άνήκη εί; τού; έν Θράκη 
Α πολλωνιάτα;, οιτινε; ησαν Ιωνες' καί έ'τερον, έφ 
cO ήθελεν άναγινώσκεσθαι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΕΩΝ, δέν 
ήδύνατο ν’ άνήκη είς τήν έν Ιλλυρία Απολλωνίαν, ή; 
οί κάτοικοι διά τήν μητρόπολίν των Κέρκυραν, ήλ- 
κον τής άρχήν άπδ Κορίνθου, πόλεω; Δωρική;. Ω
σαύτως άλλα μνημεία έχουσιν βπ ιγραφά; έν δ ια - 
φόροις διαλέκτοις, ώ ; παρατηρεϊται έπί τών Νομι
σμάτων τ ή ; Ηρακλεία; έν Βιθυνία, οπερ άποδοτέον 
είς τήν άνάμιξιν τού Δωρικού μετά τοϋ Ιωνικού φύ
λου" καί τώ δντι δλαι αί Ελληνικαί πόλεις ολίγον 
κατ’ ολίγον, έγκαταλείψασαι τάς Ιδιαιτέρας διαλέ
κτους, έμόρφωσαν τήν Κοινήν καλουμένην Διάλε
κτον' ούτως οί Θάσιοι, ένώ έπί τώ ν άρχαιωτέοων 
χρόνων έγραφον Δωριστί ΘΑΤΙΩΝ, έπειτα έγρα
φον πάντοτε Κοινώς ΘΑΣΙΩΝ, ωσαύτως καί αί ύπδ 
τών Μακεδόνων συσταθεϊσαι είς δλην τήν Ανατολήν 
άποικίαι έγραφον εις τήν Κοινήν Διάλεκτον.

Αλλά πρδς τή Διαλέκτω είναι αναγκαία κα ί ή 
γνώσις τής παλαιογραφίας είς προσδιορισμ-δν τής 
εποχή; τών Επιγραφών. Περί αύτής δύναταί τ ις  νά 
συμβουλευθή τδν Bernard de Montfaucon (α) καί 
τδν Joannes Franz ius (β). Διά τδν αύτδν λόγον 
είναι προσέτι άναγκαία καί ή τοϋ τρόπου τή ; γρα
φής γνώσις. ό  αντίστροφο; τρόπο;, άρχόμενο; άπδ 
δεξιών ε ί; αριστερά, καί μή έπαναστρέφωνάπδ τού
των μέ έκεϊνα, ώ ; δ Βουστροφηδδν, είναι καί άχρι 
τοϋ νϋν κοινδ; έν τοϊς Ανατολικοί; Εθνεσιν, δπουθεν 
ίσως μετέβη ποτέ καί είς τήν Ελλάδα. 0  δε βου
στροφηδδν άρχισε νά έγκαταλείπητα ι περί τδ 4 5 7  
π. χ. καί ην έν χρήσει παρά μόνοις τοϊς Ελλησι καί 
Ετρουρύσκοις ή Τυρρηνοϊςί. Διαιρείται δ έε ι; δύο είδη, 
καθ’ δσον δ πρώτο; στίχο; άρχεται άπδ δεξιών εις 
αριστερά, ?ι άπδ τούτων εί; έκεϊνα. Αλλά τδ άρχαιό · 
τερον είναι τδ πρώτον, ώ ; μαρτυροΰσι τά  πανάρχαια  
Πελασγικά γράμματα  τή ; Επιγραφή; τώ νΑ μυκλώ ν. 
Τδ δέ ετερον είναι δλιγώτερον άρχαϊον, καί παρά
δειγμα τούτου εχομεν Επιγραφήν τ ινα  τοϋ Museum 
des Antiques de la  Repub lique .0  Μοντεφαλκόνιος

(«) Palajographia Grxca— 1708. (§) Elemcnla Epigra
phies Greece — 1840.
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8v τδ άγγεϊον προσφέρεται. ΐ π ί  δέ τών λύχνων,έδόξαζεν δτι οΰδέν μάς διεσώθη μνημεϊον τοϋ εί
δους τούτου τής γραφής, άλλ είχε δίκαιον ώς προς 
τους χρόνους καθ’ ofi ;  έγραφεν" ό δε Χισουλλιος 
(Chissull) έθεώρησεν άκολούθω; μοναδικδν τδ π α 
ράδειγμα, δπερ μά ; προσφέρουσι τά μάρμαρα τού 
Σιγείου" άλλά καί αύτδ; είχεν έπίση; δίκαιον, διότι 
ΐ ά  μάρααρα τού Φουρμόντου δέν είχον άκόμη άνα- 
καλυφθή. Εν τοσούτω, άν οί σοφοί ούτοι ήθελον 
συμβουλευθή τά Ν ομίσματα, δέν ήθελον είπή, δτι 
τδ είδος τοϋτο τοϋ Βουστροφηδδν δέν ύπήρχεν έπί 
μνημείων άρχαίων.

§. δ\ Ρίψωμεν ήδη καί £ν βλέμμα έπί τών Επι
γραφών, θεωρουμένων ώς πρδς τά έφ ών άναφέρον- 
τα ι μνημεία. Αί οίκοδομαί έχουσιν ένίοτε Επιγραφάς, 
οί δέ Ναοί έχουσιν αύτάς έπί τοϋ αετώματος, Οι 
δρειχαλκίνων γραμ.μάτων έ/.τεθειμένα;, ών οί δ ια - 
σωθέντε; σίδηροι δεσμοί χρησιμεύουσιν σήμερον εί; 
ίτροσδιορισμδν τή ; θέσεώ; τω ν, καί δ ιαφώ τισ ιν τή ; 
έννοίας των. Εκτδς τών Ναών, οί Α ιγύπ τιο ι εθετον 
άκόμη άφθονους Επιγραφάς καί έπί τών οβελίσκων 
καί πυραμίδων. Εύρίσκονται προσέτι έπιγραφαί έπί 
γεφυρών, θυρών, θριαμβευτικών άψίδω'1, ύδραγο- 
γείω ν, στηλών, δροθεσιών καί τάφων. Τά αγάλματα  
προσέτι φέρουσιν Επιγραφάς πολλάκις, ών, τά  μέν 
έν Λ ίγύπτω  έχουσιν αύτάς έπί τήν βάσιν, ή έπί τδ 
θρονίον, ?) έπί τ ινα  στήλην, έφ’ ής στηρίζονται, τά 
δέ έν Ετρουρία καί Ελλάδι, έχουσιν αύτάς έπί τοϋ 
μτροϋ ?) τοΟ βραχίονο;, ώ ; ό Ζ·υ; τού Φειδίου, δς-ις 
φέρει έπί τοΰ άντίχειρός του τδ όνομα τοΰ καλού 
Πανδάρου(α). Αλλά συνήθως έπί τών μνηαείων τή ; 
Ελλάδος μ άλιστα  τών παναρχαίων, ή Επιγραφή 
έχαράσσετο έπί τής βάσεως ή ύποβάθρου' καί ΐνα  
διακρίν^ τις  αύτήν αν άνήκη, !ή δχι, είς τδ έφ’ 8 
έ<τίθεται άγαλμα , άνάγκη νά έπιφέρη αύστηράν 
κρίσιν, διότι καί είς ανδριάντας, καί προτομάς, 
καί μάρμαρα άλλα εύρίσκονται πολλάκις Επιγρα- 
φαί,α ιτινες είσί προσθήκαι νεωτέρας χειρό;. Η ισ το 
ρία μάς άναφέρει τδν Φούλβιον Ούρσίνον, δστις 
έθεσεν ονόματα έφ δλων τών άνδριάντων, οΰ; έδη- 
μοσιευσεν- δ δε Πλίνιος λυπ εϊτα ι, δτι είς τδν καιρόν 
του ο! έμποροι έχάρασσον έπί νεωτέρων μαρμάρων 
τά  ονόματα τών ένδοξων τεχνιτώ ν τής άρχαιότη- 
τος, οπως τά  άναδείξωσι πολυτιμώτερα. Επί τών 
αναγλύφων αί έπιγραφαί έτίθεντο είς τδ πλευρδν 
τής είκόνος, έπί δέ τών γραφικών έργων σπανίως 
άπαντώμεν έπιγραφάς, καί ταύτας είς τάς γωνίας 
τώ ν πινάκων, ώς τήν έπί τοΰ πίνακος τοΰ Ηρά
κλειου, εργον Αλέξανδρου Αθηναίου, παριστώντος 
την Νιόο/ιν καί Τελαΐραν, παιζούσας τούς αστρα
γάλους. Α ί Επιγραφαί ωσαύτως τής Ελλάδος έπί 
τών άγγειω ν προσφέρουσιν ένίοτε τδ ονοιι.χ τών 
παριστανομένων εικόνων, σπανίως δέ τδ τυϋ ζω 
γράφου, καί συνεχέστερον τδ όνομα έκείνου, πρδς

(α) IIscjiw. Βιβ. Ε. Κίγ· ιά.

είιρίσκεται τδ δνομα τοϋ καταστήματος καί έκεϊνο 
τοΰ ιδιοκτήτου μετ’ αρχών ένίοτε διαφόρων. Επί 
δέ τών κεράμων παρά Ρ ωμαίοις, έχαράοσετο έκεϊνο 
τής Λεγεώνος, ήτις  τάς έξηργάζετο, καί έπί τώ ν  
μολυβδίνων οχετών, τδ όνομα τοΰ καταστήματος, 
ενίοτε δέ καί τδ τ?ίς ύπατείας (α). Τέλος πάτων 
έ'καστον γραφεϊον έφερε τήν ίδιάζουσαν αύτώ  Επι
γραφήν.

§. έ. Εκ τώ ν άρχαίων πολλοί άναφέρουσι, καί 
πολλοί συνέλλεξαν Επιγραφάς, ών οί διασημότεροι 
είσίν οί έπόμενοι.

Χιλό^6)ρος δ Αθηναίος (3 0 ο — 2 6 1  Π.Χ.) συνελ- 
λέξατο Ε πιγράμματα Α ττικά  (β).

Πολέμων Ευεργέτου, ό καί Στηλοκόπας έπ ικλη- 
Οείς, έπί Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, έγραψε περί 
τών κατά πόλεις Επιγραμμάτων (γ), περί τώ ν έν 
Λακεδαίμονι άναθημάτων (δ), περί τής Αθήνησιν 
Ακροπόλεως, η περί τών άναθεμ.άτων τώ ν έν Ακρο- 
πόλει (ε).

Αριστόδημος, έγραψε περί τώ ν Θηβαϊκών Ε π ι
γραμμάτων (ς·).

Α λκέτας, περί τών έν Δελφοϊς άναθημ,άτων (ζ).
Μενέτωρ, περί Αναθημάτων (η).
Νεοπτόλεμος Παριανδς, περί Επιγραμ.μάτ6)ν(θ).
Ηλιόδωρος, περί τών Αθήν^σι Τριπόδων (ι).
Κρατερδς Μακεδών, ψηφισμάτω ν συναγωγήν, η 

περί ψηφισμάτων (ια).
Τίμαιος δ Σικελός (ιβ).
Τά συγγράμματα ταΰτα , α τινα  τδ πλέον συνε- 

λέγησαν έξ Επιγραφών κα ι δημοσίων Αρχείων, 
άπωλέσθησαν δυστυχώς άπαντα, καί μ.όνον τούς 
έρά\ους αύτών έχομεν έν τοϊς συγγράμμασι τών 
μεταγενεστέρων (ιγ).

Τών διασωθεισών δέ Επιγραφών έγένοντο έκ νε'ου 
Συλλογαί κατά τδν ΙΕ. αιώνα, ύπδ τών έςής σοφών.

Κυριάκος δ έξ Αγκώνος, δ καί A ntiquarius 
έπικαλούμενος, έπεχείρησε πρώτος τών νεωτέρων 
νά συλλέξν) Επιγραφάς" μετ αύτδν δε οί σύγχρονοί 
του Ιωάννης Μαρκανόβας έκ Παταυίου, καί ό έκ 
Βερόνη; Ευτύχιος Εύτυχιάνος (Felice Fe lic iano).

Γενικήν δέ τών Επιγραφών Συλλογήν έξέδο>κεν 
δ Αύγουστος Βοίκχιο;, Γερμανδς, έν τώ  αύτοΰ Cor
pus Inscripsionum Graecarum, κατά τδ 1 8 2 8  
καί έξής. Πρδς ταύτ^ νέον θησαJpδv προσέφερεν ή 
συλλογή τοΰ L. ΙΙοββ,έν τώ  αύτοΰ Inscrips. Geaec. 
Ined. Fasc . 1. Naupl. 1834.

(*) 6—7 έν ~r. τταρουσνι Συλλογή. (8) Σουϊ5. έν
Α. Φιοχωρ. AOt.v. 15'ο. I. 48—39. (£) Αύτοθ. Βιβλ. 1 .  
§. 34. (ε) Αΰτο'Ο. Βιβ. ΙΛ'. §. 43. Στράβ. Β·.8. 0'. σελ. 396. 
(c) Σχ,ολ. Αττο/.λ. ί>οί. Στ. 906. (0 Αβτίν. Βιο. ΙΓ'. §. 39. 
(χ)] Αύτ. Βίο. ΙΓ'. §. 66. (β)Αύτ. Βιο. ί. ξ. 81. (ι) Ajroxp. 
έν Λ. όνήτωρ. (ια) Πλοΰτρ. έν Βιω Ktjx. §. 43. (ιό) Πολυο. 
Βιβ. ΙΒ'. §. 12. β'. (ιγ) Ισοχρ. π. Κιν.δ. «λ. 87.— Αρποχρ. 
έν Λ. Αττ, - γ ρ — Πλούταρχ. *ύι«8.

2
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'Γών δε εν Αθήναι; έπιγραφών πλήρη συλλογήν 
έξέδωκεν 6 κύρ. A. Ρ. Ραγκαβής, καθηγητής τών 
Ελληνικών Αρχαιολογιών εις τό έν Αθήναις Πανεπι- 
στήμιον, έν τώ αΰτοϋ Repertoir . des Inscrips, et 
Antiq.

§. ς .  Αλλά πριν δώσωμεν πέρας ε?ς τά βραχέα 
ταΰτα  Προλεγόμενα, πρέπει νά προτάξωμεν ολίγα 
κα! περί τής έκδόσεω; τής παρούση; συλλογής μου.

Περιλαμβάνει αυτη τάς δλας Επιγραφάς 4 7 , ών 
τρεις άλλήλαις ομοιαι (ιδ. Επιγρ. 2.). Θεωρούμεναι 
δέ κατά τάς διαφόρου; αΰτών επόψεις,δύνανται κα! 
διαφόρους νά έπιδεχΘώσιν διαιρέσεις. Κ α ι ώς πρός 
μέν τήν είδογραφίαν, διαιρούνται είς Μνημονευτι- 
κάς, Α ναθηματικά;, Κεραμοτύπους, καί Επιταφίους" 
ώς προ; δέ την παλαιογραφίαν, είς Αρχαιοτάτας, 
Α ρχαίας, Παλαιάς καί Μεταγενεστέρας* ώς πρός δέ 
την διάλεκτον, είς Δωρικά;, καί Κοινάς, καί τέλος 
ώ ; πρός την εκδοσιν, είς Εκδιδομένας κ*!^ Ανεκ
δότους.

II Συλλογή μας αυτή , πολύτιμος καθ έαυτήν, 
ώς διασώζουσα τουλάχιστον τά  ένθεν κάκεΐσε διε
σπαρμένα καί κινδυνεύοντα λείψανα τής Αρχαιότα
τος, ωφελεί προσέτι ιδίως* ά. καί είς τήν Ιστορίαν 
τής Αευαάδος, ώ ; που μέν προσφέρουσα υλην πρω
τότυπον, που δέ την ήδη ΰπάρχουσαν άναπτύσσου- 
σα. β\ είς την Αρχαιολογίαν αύτής, ώ ; παρέχουσα 
ειδήσεις περί καλλιτεχνικώ ν καί άλλων εογων, περί 
δνομάτοίν τεχνικών καί διάσημων άνδρών, καί περί 
διαφόρων έγχωρίων εθίμων, ά τινα  παντάπασιν οΐ 
συγγραφείς άποσιωποϋσιν' γ ’ .καί κυριώτερον,ωφελεί 
ε ί; την Φιλολογίαν τ ή ; νήσου, ή τ ις , άν καί έλαβε 
τό πάλα ι πολλούς διάσημου; συγγραφείς, ώ ; τόν 
Ις-ορικόν Τιμωνίδην (α), την Ποιητρίαν Φιλαινίδα(β), 
τόν Δειπνογράφον Φιλόξενον (γ) καί άλλους, ομως 
ουδέ λέξιν σχεδόν αΰτών ήδυνηθπ νά διασώσν} από 
τοϋ πανδαμάτορος χρόνου* καί δ μόνος έπομένως 
θ/ισαυρός τής Φιλολογίας της περιορίζεται είς τους 
έπιγεγραμμένους τούτους λίθους τής Συλλογής μας, 
άφ’ ων καί μόνων δυνάμεθα νά γνωοίσωμεν όπωσοϋν 
τήν Διάλεκτόν της, τούς ιδ ιωτισμούς της, τό υφός 
της, την εΰφυίαν ή άφυ'ί'αν της κτλ . Δι ολα λοιπον 
τα ΰ τα  ή Συλλογή μας αποβαίνει ώ φελιμω τάτη  μέν 
είς τους έραστάς τής αρχαιότητας, αναπόφευκτος 
δέ εις τους έκ προθέσεως Αρχαιολόγους.

Η μέθοδος, ?ίν ήκολουθήσαμεν είς την δ ιάταξιν  
τώ ν Επιγραφών μας είναι ή Είδογραφική, διαιρέ- 
σαντες αύτάς είς τέσσαρα τμ ή μ ατα , τάς Μνημονευ- 
τ ικάς, τά ς  Α ναθηματικάς, τάς Κεραμοτύπους, καί 
τάς Ε πιταφίους, έν έκάστω τών όποιων διετηρήσα- 
μεν την χρονολογικήν τάξ ιν , καθ οσον αύτή μας 
φανεροΰται διά τής παλαιογραφία; καί διαλέκτου, 
τώ ν δύω άσφαλεστέρων οδηγών, έν ελλείψει άλλων

ό τ ι  δέ έν τ·?ί Συλλογή μας οΰδεμίαν παρελείψα* 
μεν τώ ν άχρι τοΰδε άνακαλυφθεισών Επιγραφών 
τής Αευκάδος, βέβαιοί, αρκετά νομίζομεν, ή γνω 
στή είς πάντας τους συμπολιτας καί φίλους τριετής 
ήδη προσπάθειά μας είς τήν συλλογήν τιον, ή έν 
πολλαΐς δημοσίαις καί ίδ ιω τικαΐς βιβλιοθήκαις ερευ
νά μας, μάλιστα  έν έκείν/) τού πανεπιστημίου τώ ν  
Αθηνών, καθώς καί έν πασι τοΐς έν Λευκάδι Αρ
χαιολογικοί; Μουσείοις, καί α ί συχναί ήμών α ΰτο -  
υ ία ι έπί διαφόρων τής νήσου μερών, όπου ε ίσ έτ ι 
τινές αυτών ύπάρχουσιν.

(«) έν Βί» Αίώνος §. 33. (β)ι Αθιάν. Β’.ο. ί, Keep
(γ) Αύτοβ. Βι§. A. Ks'f. 8—9.

Περί Φρενοβλαβειας ώ ; πρός τήν θερα
πείαν διά βραχέων.

«Λογω · . · . φαρρ-ά/.ω 
σοφωτάτω.»

Τ ι ς  αγνοεί τόν σκληρόν καί άπάνθρωπον τρόπον, 
μέ τόν όποιον μετεχειρίζοντο τούς φρενοβλαβείς τό 
παλαιόν κα! έω; πρό όλίγου είς πολλά τή ; Ευρώ
πη; μέρη, καί όλονέν είσέτι εί; τόπου; άφωτί^ους 
κα! άπολιτεύτους; Νηστεία, δεσμά σιδηρά, ύβρεις 
καί δαρμό! ή α« ισμ ο ί, αποκλεισμό; είς τά μονα
στήρια, ένίοτε δεήσεις ΰπέρ αΰτών κα! έξορκισμο! 
ΰπό τών μοναστών, ιδού τά θεραπευτικά τή ; φρε- 
νοβλαβείας βοηθήματα* δ παράφρων ητο παράφρων, 
διότι εξάπαντος έμπεριεΐχεν έν έαυτώ πολλαπλά κα! 
πολυειδή δαιμόνια, ιδού ή αιτιολογία τοϋ παθή
ματος’ ή ϊασις άρα ώς καί τότε συνίστατο είς τό 
A blata  causa ,  to l l i lu r  e f f e c l u s , τής α ί
τ ια ς , αίρεται, καί τό α ϊτια τόν η άποτί.Ιεοαα  ! !(<);

Εν ώ προώδευον γιγαντιαίοις τοΈς βημασι τά άλ
λα μέρη τής Ιατρικής, καί μάλιστα ή παθολογία 
τών νεύρων, ητο παρεπόμενον νά συμπροοδεύσ^ 
και ή γειτόνισσά της, έκείνη τοϋ νοός. Από τοϋ ίπ -  
ποκράτου;, τοϋ Γαληνού, τοϋ Αρεταίου κα! τοϋ 
Καιλίου Αύρηλιανοϋ μέχρι περί τά τέλη τοϋ πα
ρελθόντος αίώνος, ώς καί είς αύτόν τόν Σωβάγην, 
τόν Σάγαρον, τόν Κούλλενον (Cullen), τόν Αρνόλ- 
δον κα! τόν Κρίχτωνα (Crichton) δέν άπαντας  
σχεδόν άκαταπαύστοις είμή τά δύο ταΰτα* Π ερ ί

(1) δρα το σχου5αιο’τατον δίτομον συγγρα)λμ* τοΰ σοφού 
Γάλλου ιατρού ΚαλίΛείλου (Calmeil) Ιπιγρκφο,αίνον De la fo 
lic, consideree sous le point de vue pathologique, philo- 
sopliiqne, liislorique at judiciairc; Paris, 18 to.
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Μ ανίας xa i π ερ ί Μ ι.Ιαγχο .Η ας' άλλ’ δχι λεπτο
μερείς καί έπιστημονικάς διαιρέσεις ( ί) .  ΙΠοΰ θεω
ρία τότε Μονομανιών, έκνοίας (demence), άνοιας 
(idiolie) καί τών άλλων ειδών;

Πρώτος δ αθάνατος Πινέλιος (Pinel), κατά τάς 
άρχά; τοϋ ήμετέρου αίώνος, άνακηρύττων νέας ία -  
τρικάς θεωρίας μετά τόν Δουμαν (Ch. Dumas) 
καί τόν Βορδώ (Bordeu), οΐτινες τόν έδωκαν τήν 
πρώτην νύξιν, τό ένδόσιμον, καί ένισχύων, χειρα
γω γώ ν τήν λαμπράν κα! εκπληκτικήν περίνοιαν τοϋ 
νέου Β’.χάτου (Bichat) καί τοϋ εΰέλπιδος Βοουσσαί- 
σου, πρώτος, να ι, ό Γάλλος Πινέλιος, άξιο; τή ; εΰ- 
γνωμοσύνης τΩν παρουσών καί έπερχομένων γενεών, 
συνέτριψε τάς άλύσεις τών αθλίων φρενολήπτων 
ε ί; τό έν Παρισ!ο<ς ©ρενοκομειον τής Σαλπετριέρας 
(άλλοτε νιτροποιεΐον) δι’ ΰπομνημάτων καί αναφο
ρών ΰπηγορευμένων άπό διακαή φιλανθρωπίας ζ ή 
λον καί άκριβεστάτην φυσιολογικήν κα! ψυχολογι
κήν τώ ν λογικών φαινομένων γνώσιν, πρός τάς εκεί 
σοφά; Ακαδημίας καί τήν Διοίκησιν, κα! έκδούς, 
τέλος, ρ.ετά θαυμασμοϋ ολη; τή ; πεφοιτισμένης 
Ευρώπης, τό ίατροφιλοσοφικόν του σύγγραμμα  
Π ερ ι Ν οητιχής Λ πα.Ι.ΙοτριάσΚ ύς η Π αραφροσύ
νης  (Alienation mentale).

0  φιλοφικό; καί ήμερο; τρόπος τή ; ήθικής θε
ραπεία; (α) τοϋ ίατροδιδάκτορος Πινελιού, ώς πρώ
το ; Ιαματικό; μοχλό;, ώ ; νέα τ ις  παιδιών ανα
τροφή, άντ! τοϋ ώμοϋ κα! άπανθρώπου παλαιοϋ 
έκεινου, ένεκριθη καί παραδεκτό; έγένετο ΰπό πάν
τω ν μετά τινο; ένθουσιασμοΰ* καί δικαίως, ώς τό 
διαβεβαιοΐ καθημερινή πείρα, ίΐΐοϋ πλέον τρομερά, 
καταχθόνια σιδηρά, ζοφώδεις καθειργμο1? σκληροί 
^αβδισμοί καί μαστιγώ σεις, τυραννικοί άπειλαι, 
δπισθαγκωνισμο!, στρεβλώσεις, καί τ ’ άλλα τ ’ α
νήκουστα σήμερον; Κατηργήθησαν, ήφανίσθησαν. 
Δόξα αιώνια, πάλιν λέγομεν, είς τόν γενναΐον εΰερ- 
γετην, τον απελευθερωτήν τή ; ταλαίνης άνθρωπότη- 
τος ! Γά ίχνη τοϋ μεγάλου τούτου άνδρός ήκολού- 
δησεν έκ τοϋ πλησίον, άνέπτυξεν, έπηύξησεν ώς 
αληθώς μετ αρχικής εΰδοκιμήσεως τάς ιδέας αΰτοϋ, 
δ ένδοξος μαθητής του, πρός τήν σκιάν καί μνήμην 
τοϋ δποίου, διά τήν πρός ήμας αΰτοϋ έτι ζώντος 
εΰνοικωτατην διαθεσιν, προσεφωνήσαμεν καί §ν ήμέ- 
τερον περι άνθρωποκτόνου Μονομανίας συνερανι- 
στικόν πονημάτιον άκόμ^ ανέκδοτον, δ έκ Τολώζης 
(T ou louse)  Ιλαρό; Εσκυιρόλιο;, τοϋ χα ϊ άπό 
γ.Ιώσσης μ ί.ΐιτο ς  γ.Ιυχίω κ p is r  ανό'ή. Είς τόν 
αγαθόν αΰτον ιατρόν οφείλεται δ συστηματισμό; 
και ή τακτοποιησι; τώ ν ψυχικών νοσημάτων. ‘.Τί; 
έκ τών άληθώ; πεπαιδευμένων κα! τ ά ; προόδου; 
άκριοώ; τή ; τέχνη; άκολουθούντων ιατρών δέν ά- 
νέγνωσε τά  σοφά του περί τούτου Αρθρα είς τό

(1) Βλίπ« τον Parcbtppe Alteration del Eucephale; 
Paris, 1838.

Μέγα τή ; Ιατρικής Λεξικόν; Είς ποιον δέν είναι 
γνωστή ή περί φονικής Μονομανίας^Διατριβή του, ή 
συνοδεύουσα τήν Γαλλικήν μετάφρασιν τής Νομι- 
ατρικής τοϋ περιφήμου Γερμανοϋ όφφβαβέρου, ή τε 
τοσοϋτον ένδιαφέρουσα Περιγραφή άπαξαπάντων 
τών φρενοκομείων τής Ευρώπης, ώς καί τά  νεωστί 
φανέντα Κλινικά του περί φρενοβλαβείας, τόσον εύ
ληπ τα , &πλα καί διδακτικά Μ αθήματα, κα! τά  πριν 
τής έκλογής του ώς Μέλους τής Α καδημ ία ; τών  
Π θικοπολιτικών Επιστημών άναγνωσθέντα έν τώ  
Π ανεπιστημείω (Institut) τή ; Γ αλλ ία ; Τ πομνήμα- 
τά  του σχετικώς πρό; τήν έκ τή ; άπομονώσεω; ?ι 
τοϋ αποχωρισμού (isolement), οΰχ! τοΰ απολύ
του, τών τρελών θεραπευτικήν ώφέλειαν, αλλά κα! 
έκεΐνα, κατακεχωρισμένα εί; τά  άξιολογώτατα Χρο
νικά τή ; Δικαςτκής Ιατρική; καί Δημοσίας Τγιεινή;, 
προσφυή είς τα ύ τα ; ΰλην πραγματευόμενα, κα! όσα 
άλλα μ υρ ία ; Η Μ ονομανία  ( t)  άντ! τή ; παλαιας 
Γαληνικής ή ΰγροφρονικής Μ εΛ α γχοΛ ίας , είτε Χ α 
ρομανία, είτε -Λυπομανία  καί καθεξής, (β), καί 
τοι νϋν τροπολογηθεισαι κατά τήν τάξιν άλλο>ς π&)ς, 
είναι τής περί τά  το ιαϋτα  μακροχρονίου καί βαθυ- 
τάτης πολυπειρίας του ώριμα καί έντελή γεννήματα. 
Αύτό; οΰτο; καί οί άξιοι συμμαθηται καί μαθητα! 
αΰτοϋ,Μάρκος,Γεωργέτο;, Μ ιτιβιαΐος, Λευρέτος,Αε- 
)οϋτο ;, Φέρρος καί λοιποί, άνεδείχθησαν α ίτ ιώ τατο ί 
τή ; άναμορφώσΐω; τών έν Παρισίοις φρενοκομείων, 
τής συστάσεω; κατά τόν τύπον τοϋτον καί εί; τούς 
Νομού; τή ; Γ αλλία ; άναλόγων Κ αταστημάτω ν. 
Κ.αί τ ί  λ έ γ ω ; ΙΙγέρθησαν το ιαϋτα  κατά πασαν τήν 
Εσπερίαν Εΰρώπην. Είναι πασίγνοιστον τήν σήμερον 
τό κατά τό ΐβρυ, πέριξ τών Παρισίων, ιδιαίτεοον 
τυπικόν πολυδάπανον καί μεγαλοπρεπές Καθίδρυμ* 
τοΰ φιλάνθρωπου Εσκυιρολίου. Οστις τό έπεσκέφθη 
κα! έφοίτησΐν είς αύτό, ώς ήμεις μαθητευόμενο·. 
έπ! πολλά ετη, ίδεν έκεΐ τούς κ α τ ’ Αγγλους (a Γ 
Anglaise) σκιαρού; περιπάτου;, τού; ώραίου; κή
πους, τά  ποικίλα κα! εύοσμα άνθη, τά  λουτρά καί 
παρασκευάσματα τώ ν καταντλήσεων (douches) κα! 
έπιχύσεων (affusions)1 έθεώρησ: Κόμητας καί Μαρ- 
κέζους Ρώσσους, Λέχους, Βρεττανού;’ εμπόρου; βα- 
θυπλούτους, μεγάλους κτημ ατία ;, έπ α γ γελμ α τ ι- , 
κούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, λογίους καί τ λ ., 
ένδεεϊς φρενών πχντοίας ιδέας, νά καταγίνω νται 
άλλοι μέν είς τήν κηπουργίαν, άλλοι δέ είς τήν 
Μουσικήν, είς τήν σφαιριστικήν (jeu de paurae, 
de billard), είς θεατρικά; κω μ ικά ; παραστάσεις 
ΰπ’ αΰτών τούτ6)ν, τόν χορόν, τήν ώδήν, καί ετεροι 
είς άλλα σω ματικά καί ήθικά γυμνάσματα κα!

(1) Εις ομωζ των εΰφυευτίρων ίιαίοχων τοϋ 3ι«0οιίτ«ι» τοΐ- 
tou ϊατροϋ, h Φοβίλλτ; (Foville), β·ωρ·Γ -τους μονο α̂νϊΓ; ώς 
mcpowTtzofj{ ί  π*ρ«ισ6ν;τιχοίι; (hallucines)' βΐ[Λ« προοίου. 
6ρ* Kerue des Deux Moedes 15 furrier 1845 articl. Hal- 
luciues.
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διασκεδάσματα' ττο σ̂Οες καί πολυειδή καί θερα
π ευτικά  στρα τηγήμα τα , ώ ; μέσα άνύσιμα, άνορ- 
Ο ωτικώτατα νοδς άποπλανηθέντος' ώ ; συμβου
λεύει πρδ αιώνων και 6 ήμέτερο; Αρεταΐο;· «Α ιώ 
ρα1., περίπατοι, άλλ’ δσα σαρκών τε άνάπλασιν 
ποιέεται καί δυνάμεω; ίσχύν καί τη ; φύσιο; ε ί; τέ> 
«pyatov άποκατάστασιν.» (Θεραπεί. Μ ε.Ια γχο -  
Λίης' δ πανδαμάτωρ χρόνος έξηφάνισε τδ περί Θε
ραπεία; τή ; Μ ανία; Κεφάλαιον)· παρετήρησε του; 
έλεεινοΰ; τούτου; ασθενεί; νά εχωσιν έκαστο; υπη
ρέτην ή θεράπαιναν, θάλαμον καί δωμάτιον ύποδο- 
χής χωριστά* νά νομίζωσιν έαυτού; ώ ; ε ί; οίκον 
έξοχή; λαμπρόν, ν’ άποκρίνωνται εί; τού; έρω- 
τώ ντα ; ουτω ;’ πούποτε σίδηρον, άλυσιν, ράβδον, 
μ ά στ ιγα , ποδοκάκην, χειροπέδην, η άλλο τ ι ϊχνο; 
βιασμού’ άπεναντία ;, θεραπείαν λογικήν, ηθικήν, 
δ ια ιτητικήν ή ύγιεινικήν καί φυσικήν, χρεία; κα- 
λούση;, πρέπουσαν ε ί; τδν άνθρωπον καίτοι άφρονα 
( ί) '  άνέγνωσεν έπί τοΰ μετώπου τοϋ Κ αταστήμα  
το ; επιγραφήν την έξη;' Maison de Sante, Ο ΐχος 
'Ύ γ ιε ία ς  (2)· ουτε φαίνεται, οΰτε ακούεται ή λέξι; 
τρέ.Ια  ή τρελός’ ούδεν παράπονον η μεμψιμοιρία, 
ώ ; συνέβαινεν άλλοτε μέ τοσαύτην βλάβην τή ; θε
ραπεία;, έκ μέρου; τών παναθλίων καί παντός οί- 
κτιρμοΰ άξιων τούτοιν δντοιν. ΐδ ε , τέλο; πάντων, 
κα ί έθαύμασεν έν τώ  μέσο) αύτών τδν ήμερον ώ; 
πρόβατον, τδν παρηγορητήν ώ ; άλλον Παράκλητον, 
τδν πάντοτε φαιδροπρόσωπον ίατρδν καί ήδη μ α 
καρίτην Εσκυιρόλιον, δορυφορούμενον δμω; ενεκα 
τώ ν μανιωδών ύπδ φυλάκων εύρωστων' θέαμα κα- 
τανυκτικδν καί φιλοσοφική; δ ιδασκαλία ; π λήρε;! 
Ποσάκι; ήκουσα τδν άγαθοποιδν τοϋτον άνδρα νά 
λέγνι μέ γλυκύ μειδ ίαμα' «Pour obtenir des suc- 
ces dans le traitement des al ienes , il  faut les 
a im er ,  se pla ire  avec eux !»

Πρδ 1 6 έτών και έπεκεινα, έκθέτων έν συντόμω  
Γ α λλ ισ τ ί έν Παρισίοι; τήν ε ί; Ελβετίαν, Ιταλίαν 
καί Ελλάδα περιήγησίν μου, εγραφον περί Κερκύ- 
ρα; καί ταΰτα πρδ; τοΤ; άλλοι;· On chercherait 
en vain dans les iles Ioniennes, en Grece et 
en Orient, des Hospices de la  Y ie i l lesse , de 
l a  Maternite, des Maisons de Sante, des Eta- 
hlissements d’ Alienes, et ctr; le progres ne 
va pas ju sque  la.

»A  Corfou, les fous non dangereux sep ro -  
menent dans les rues , surveil les toujours par 
les Contestabili ou les hommes de la Police, 
et les fu r ieux  sont deposes et enchaines dans 
les couvents, o u le s  moines les Iraitent par le
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(1) όρα Leuret, Fragments psychol. sur la Folie; 1834. 
και Traitement Moral ; Paris, ί S 40, (Γ).

(2) ίπερ τάς 600 χιλιάδας φράγκα ε^απάντ.σεν b χρτστος 
έσκυιρολιος εις τ^ν οικοδομήν, ΐνα βάλγ εις πραςιν τους στο
χασμούς TO’J.

jeune , le fouet, les injures les plus grossieres, 
et les exorcismes. Les precedes philanthro- 
piques des Pinel et des Esquirro l,  comme on 
voit, n’ y  ont pas encore penelre. Ceci peut 
s’app liquer a toute 1’ I le l len ie  et l ’A sie»  (1). 
—  Lancett. Fran^ais . ,  1836, t. X , n. 89.

Τήν σήμερον δμω; ημέραν νά ε’ίπΥΐ ό περιηγητή; 
καθόλου τά  αυτά περί Κερκύρας καί τών λοιπών 
νήσων καί τή ; Ελλάδο;, ένδεχόμενον καί άλλων 
τίνών Ανατολικών μερών, είναι αναίσχυντο; ψευδο
λογία.

Ηδη και ένταΰθα πρδ έτών τινων ή προνοητική 
καί προοδευτική Διοίκησις έπροίκισε τήν Ε πτάνη
σον μέ πολλά καί παντοϊα έπωφελή Κ αταστήματα , 
καί μ άλιστα  τήν Κέρκυραν καί μ ’ Ιν αύτοσχεδίας-ον 
έκ φρουριδίου φρενοκομεΐον, κείμενον έκτο; τή ; πό- 
λε&); εί; §ν τών ποοαστείων πρδ; τδ δυτικονότιον, 
καί διωργανισμένον κατά τήν ρηθεϊσαν νέαν μέθο
δον, καί άναλόγω; τή ; μικρότητο; καί τών ποροιν 
τοΰ τόπου. ίΓΙοΰ σ ύγκ ρ ισ ι;; —  Η λπιζετο έντδ; ολί
γου νά φανή εί; φώ ; καί κάμμία στατιστική  καί 
άποχρώσα εκθεσι; παρά τοΰ κατ’ άρχά; έκεΐ θερα- 
πεύοντο; στρατιωτικού Αγγλου ίατροΰ κ. I l a d a w y  
άλλ’ αίφνηδίω ; άπεχώρησε, καί μ α ; άφήκε μέ τδν 
πολύν πόθον. Ϊνα έλπίσ·/) τ ι ;  εφαρμογήν ηθική;, 
ψυχολογική;, Εσκυιρολιακής, ουτω ; είπεΐν, θερα
πεία ;, νοσολογικήν έκθεσιν, αποτελέσματα μεγάλα, 
έργα επιστημονικά, ανάγκη πασα ειδ ικωτατων τοΰ 
κλάδου τούτου, καθ’ έ'καστον τών πολλαπλών στοι
χείων έξ ών σύγκειτα ι, γνώσεων, φιλοσοφία;, σπου
δή; βαθεία; τή ; ανθρώπινη; καρδία;, τή ; Ιστορία:, 
τών έθίμων καί ήθών, τοΰ θρησκεύματο;, τή ; μη
τρική; γλώ σση; τών θεραπευόμενων, σύ μ παν τα  
ταΰτα  πρώ τιστα  καί κυρ ιώ τατα, τδ Α καί τδ Ω τή ; 
τών παραφρόνο>ν νοσηλεία;· έςω μακράν ή άναλγη- 
σία, ή νωθρότη;, τδ θεοήλατον φιλοχρήματον. 0  νΰν 
θεραπεύων ήμέτερο; συνάδελφο; καί φίλο; Χριστό
φορο; Ααβράνο;,δεόντω; συγκεκροτημενο; ύπαρχο^ν, 
παρέχει ε ί; ήμας χρηστά; τ ά ;έ λ π !δα;, τά έχέγγυα. 
Διά τοιούτων ειδικών πονημάτων, έπί παντδ; πράγ- 
μ ατο ;, διά κριτών άρμοδίοιν, φω τίζοντα ι α ίεύσυνει- 
δητοι καί τδ καλδν τοΰ λαοΰ περί πολλοΰ ποιουμε- 
ναι καί τήν ίεράν των άποστολήν συναισθανομεναι 
Κυβερνήσει;’ καθότι οί έν το ϊ; πράγμασι δέν εΐναι 
ουτε παντεπιστήμονε;, οΰτε πολύσοφοι, καί ένιοτε 
. . . . * άλλ ’ δφείλουσι νά εχωσιν έπί πάση; υπη
ρεσία; συμβούλου; καί έομηνεί; ad hoc" αλλέως 
φ εΰ ! « Ό  περ ίπατω ν εν τη σχοτία , ονχ o u h  πού  
ύ-νάγει», κατά τδν Εύαγγελιστήν. Εντεύθεν ή 
χρεία Βουλευτηρίων, οργάνων ίκανώ; έλευθέρων, 
άλλ’ ού/ί καί ακολάστων, τοΰ Τύπου, Συμβουλίων

(1) ίίφειλον τοτε νά εξαιρέσω fiovov την προ τοϋ λγώνοζ Ϊιιμ 
τών Αν,ίλογεροντων φρονΐ|Λ.(ύ; κυοερνω^ενγιν και Ευρώ ιται>ου- 
5 χν i v r / ϊ ,  Χίον. — δρα Χ ια κ α ,  into Α. Βλαστοϋ.
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Επικρατεία;, Ιατρικών Συνεδρίων, παντοίων λκαδη- 
μιών, καί τλπ . καί τλπ . —  Μακάρια ώ ; άληθώ  
τά  έθνη, μακάριαι ώ ; άληθώ; αί φιλελεύθεροι Διοι
κήσει;, δταν έγκολπόνωνται τοιούτου; άνδρα;, το ι
ούτου; καλλίστου; έργάτα;, κατά Ξενοφώντχ, τοι- 
αΰτα γόνιμα στοιχεία έθνική; εύημερία; καί δόξη; 
(ΐ)ΪΤ αύτην τήν μ ίγάλην καί άναντίρρητον άλήθειαν 
προσαρμόζων εϊ; τήν Πολιτικήν, έπί τή ; πρώτ»;; 
τών Γάλλων Δημοκρατία;, ό λεπτόνου; δίπλωμα  
τικδ ; Γαλλυιεράνδο;, έγραφε σιμά τών άλλων καί 
ταΰτα  «L  art de mettre les hommes a leur 
place est le premier peut-elre dans la science 
du Gouvernement.»— Memoir,lu a 1’Academi. 
des Scienc. le < 5 Messidor, An V.

Η τήν δποίαν έπερίμενε καί ή Σ. Διοίκησι; καί τδ 
μεγάλω ; ενδιαφερόμενον Κοινδν στατιστική  εκθε
σ ι;, ήτον άν πολλοΰ λόγου άξία , καί πρδ; άλλα μέν 
πολλά, έςαιρέτω; δέ πρδ; τδ αίτιολογικδν μέρο;" 
δ ιότι, καθ’ ήμετέραν απλήν γνώμην, δ άοιθμδ; τών 
άπηλλοτριωμένων τδν νοΰν τοΰ Ιονίου (ίτίς κατα
λέγει αλαζόνα; καί ο ίηματία ; άμαθίσκους καί έλεει- 
νού; άκριτου; δψιπλούτου;, έχχεΓτριχούς καί άφρο
να; άδετου; καί άκατακλείς·ου;;)ειναι δπωσοΰν δυσα
νάλογο; με τήν πληθύν τών κατοίκων. ‘·Τί\ε; τούτου 
αί πιθαναί α ϊτ ία ι, έκτδ; τών κληρονομικών καί έκεί- 
νη; τοϋ κλίματο; καί τή ; κενοδοξία; καί Λ ύ .Ι ικ ο υ -  
χ ιν -ή C (Lill ipucienne) σμικροφιλοτιμία; ;

Εω; δ δτου ή Κυβέρνησι; λάβη περί τοΰ φ ιλάν
θρωπου τούτου Κ αταστήματο ; μέτρα άξια τή ; προ- 
αιρεσεώ; τη ;, τή ; προσδοκία; τοΰ Κοινοΰ καί τοΰ 
σκοποΰ (1), πρέπει νά θεωρήται ώ ; Ασυλον μάλλοι 
η Θεραπείον τή ; φρενοληψία;. Παρατηροΰμεν προσέτι 
έν τών πολλών έλλειμάτων τοΰτο εί; τδ μετασχη- 
ματισθέν αύτδ κτίριον" κεϊτα ι κακώ ;. Η πείρα ά- 
πεδειξε τρανώτατα καί έπανειλημμένω;, δτι δσον 
τα τρελοκομεία εύρίσκονται άποκεχωρισμένα, μα- 
κραν τών θορύβων τών πόλεων, τών προαστείων, 
τοΰ δημοσίου περιπάτου καί τώ ν συ^ναζομέν&>ν 
δρόμων, τόσον ή θεραπεία αύτών άποβαίνει α ίσ ιω -  
τερα. Οί μισάνθρωποι μονομανεΐ;, λόγου /άριν

(1) Asv i’v*t βίοαια άξιοι [/.ακαριαίου
οποίους 5ύν*τ*ι χατ’ ϊκτασιν

οι τοποι, εις του;
και προσφυέστατα νά έφαρ|Λοσβγ;

το τοΰ Βοίλω (Boileau)*
Quiconquc est r ic ie , est to u l : sans sagesse, il csl sage; 
II a, sans rien savoir, la Science en parlage;
XI a Γ esprit, le coenr, le merile, le rang,
La yerlu, la yaleur, la dignile, le sang.

Satyr. Tiii.
(1) Σκοπο; ΰπ;ρίξοχος φιλανδρωπίας· iizzιίή  -r. τρίλα είναι 

ίι φρικωίεστε'ρα πασών τών δυστυχιών τ ί ;  άνβρωπο'τΐτος. 09εν 
παλιν^,ε/,ίγεν ο 0ερ(*οτατος προστάττ,ς τών κακοίαι^ονεστάτων 
φρ.νοολαοών Κσκυιρολιος· «Car ceux, pour les quels je re
clame, sont les membres les plus intiSressans de la societe, 
presque toujours rictimes des prejuges, de Γ ingratitude 
de leur scmblables.»

βλέποντε; τού; π ο λ ίτα ; περιπατοΰντα; ?ι δ ιαβαί
νοντας, έξάπτοντα ι, έρεθίζονται, μαίνονται έπί 
μάλλον καί μάλλον, ό  ζηλότυπο; ?ι ή ζηλότυπο; 
μονομανής, θεωροΰντε; άνδρόγυνον διερ^όμενον, αυ- 
■ η νομίζει δτι είναι δ άπ ιστό ; της σύζυγος, έκεϊνος 
δέ, ή προδότις συμβία του- τοΰτο τούς καταζαλ ί-  
ζει, καί τλπ . Πά; τ ι ;  ΐδε πόσον άθλία τ ι ;  καί εύ- 
γενή; γυνή έν τώ  περί ου δ λόγο; Καθυδρύματι 
παροξύνεται, έκταράττεται, άγριαίνει, άκούουσα ή 
καθορώσα δ ιαβ άτα ;.

Ταΰτα περί τούτου Ικανά πρδ; τδ παρόν.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ .

(Α) Κ αί δμω ;, ώ υπερφυή; τών Ελλήνων μεγα- 
λοφυία ! Κ αί τούτου βλαστήματα  εύρίσκονται εί; 
τά αθάνατα τών πατέρων ήμών συγγράμματα. 0  
ένδοξο; τή ; τραγω δία; πατήρ, δ έμβριθή; Α ισχύ
λο; έίπεν- «Οργή; (ήγουν ψυχή;) νοσούση; είσίν 
ιατροί λόγοι». Προμηθ. Δεσμ. στίχ . 3 7 9 . —  0  δε 
Ψευδοπλούταρχο; (Βίοι τών δέκα Ρητόρ., Αντιφών), 
δμιλών περί τοΰ δεινού ρήτορο; Α ντιφώ ντο;, άκμά-  
σαντος 4 0 0  ετη καί έπέκεινα Π. X. καί πρώτου 
κατ έπάγγελμα δικηγόρου, λέγει πρδς πολλοί; άλ-  
λοις καί ταΰτα" «Λέγεται δέ (Αντιφών) τραγωδίας 
συνθεΐναι* ε τ ι δέ ών πρδς τ^ ποιήσει, τέχνη ν  άΑυ- 
π ία ς  συνεστήσατο, ώ ; περ το ι; νοσοΰσιν ή παρά τών 
ιατρών θεραπεία ύπάρχει. Εν Κορίνθω κατεσκευα- 
σμένο; οίκημά Tt παρά τήν αγοράν, προέγραψεν 
δτι δύνατα ι τού; λυπουμένου; διά λόγων θερα- 
πεύειν, καί πυνθανόμενο; τά ; α ιτ ία ;,  παρεμυθεΐτο 
τού; κάμνοντα;· νομίζων δε τήν τέχνην έλάττω  η 
καθ αύτδν είναι, έπί Ρητορικήν άπετράπη».

(β) «Soyons justes envers nos peres ; e’ est 
le moyen d' obtenir de la  posterite qu e l le  
nous ju ge  a  son tour avec equite et bienveiN 
lance» ,  ελεγεν δ σοφδ; βιομηχανολόγο; % οίκονο- 
μοδιδάσκαλο; Μιχαήλ Καβαλιέρο; (Michel Che
va l ie r ) .—  Discours au Colleg. de France, De- 
bats, 1 8 4 1 ,  12  x b r e — . Ακριβοδίκαιο; καί θαυ· 
μαστή; τών τυπικών Προπατόρων μ α ; Ιατρών καί 
έγώ ών, δέν δύναμαι ν αποσιωπήσω οτι τά συμ-» 
π τώ μ ατα  ταΰτα  παρετηρήθησαν άριστα καί άπδι 
τδν άρχαΐον βαθύτατον παρατηρητήν ΑρεταΊον καί 
άλλου;, καί μάλιστα  άπδ τδν Ρωμαΐον Καίλιον Αύ-> 
ρηλιανδν (Morb. Chronic. 1, cap. 6 .) .  Κ αί μο» 
πρόσεχε ε ί; τήν έξή; περικοπήν τώ ν τ ή ; Μ εΑ α γ * 
χο .ίία ςΥ .ιι Μ αρίας  εικόνων τοΰ ίατρικοΰ τή ; Κ α π 
παδοκία; Πολυγνώτου1 «Κ αί οισι μέν ήδονή ή) ή 
Μανίη, γελώσι, παίζουσιν, δρχώνται νυχτδ; καί



14 Ο Φ0ΙΝΙ3

ήαέρας. καί si; ύργην  (Iibidinem) άμφαδδ*, καί 
έστεμμέ\οι κοτέ όπως έξ ά γω η χή ς  (γραπτέον ίσως 
έ ζ  άγ&νος $ι αγωνίης) νικηφόροι ϊασιν· άλυπος 
TtHfft πέλας ή ίδέη. Μετεξέτεροι δέ ύπο οργής έκ- 
μαίνονται* έσθ’ δτε έσθήτάς τε έρρήξαντο, καί θε- 
ράποντας άπέκτειναν, καί έωυτοϊσι χεΐροες έπήνεγ- 
καν* ή δε καί τοϊς πέλας οΰκ ακίνδυνος ή ξυμφορή" 
ΐδεαι δέ μυρίαι’ το ισ ι μέν γε εύφυέσι τε καί εύμα- 
θέσι, Αστρονομίη άδίδακτος, Φιλοσοφίη αύτομάτη, 
Ποίησις δήθεν άπδ Μουσέων* ΐσχησι γάρ καί έν 
νούσοισιν εΰχρηστον ή εύπαιδευσίη* το ϊσι δέ άπα ι-  
δεύτοισι, άχθοφορίη, πηλοεργίη, τέκτονες η λιθο
ξόοι. Γίνονται δε καί αλλόκοτοι φαντασίαι* έδεδίει 
γάρ τ ις  ληκύθων έκπτωσιν, καί άλλος ούκ έπινε, 
δοκέων έαυτδν πλίνθον έμμεναι, ώς μή τώ  ΰγρώ 
λυθείη. Μυθολογέεται δέ καί τόδε* Τέκτων ήδη έπί 
οίκου μέν, σαόφρων έργάτης ήν, μετρήσαι ξύλον, 
κόψαι, ξύσαΐι ξυγγομφώ σα1.; άρμόσαι, ξυντελέσαι 
δόμον νηφαλέω;, τοΐσιν έργοδότ^σιν δμιλήσαι, ξυμ -  
βήναι, άμειψα! τά έργα μισθού δικαίου’ 6 δε έπί μέν 
τώ ν χωρίων τοΰ έργου, ώδε είχε γνώμης· ήν δέ έξίιρ 
κοτέ ές άγορήν, έπί λουτρδν, η τινα  έτέρην άνάγκην, 
τιθείς τά  δπλα, πρώτα έστενε' είτα  έπήγεν ωμω  
έξιών- έπήν δέ άπήλθε τής τε τών οίκετών θέης, 
κα ί τής τοΰ έργου πρ'/,ξεως, καί τοΰ χωρίου, π άμ -  
παν έξεμαίνετο’ κνιν παλινδρομησ/ι, ταχύ αυθις 
έσωφρόνει’ καί ήδε τοΰ χωρίου καί τής γνώμης ή 
άμβοΛή (άλλοι άναγινώσκουσι δρθώτερον ζυιιβο- 
Αη).η  —  Κ*ί Παΰλός μας δ Α ϊγινήτης έλεγε (Βιβ. 
3 , κεφ. 14)· «Κ α ί τούς μέν (τών μελαγχολικών) 
άεί γε'λ^ν, τούς δέ κλαίειν.» —  «Κ αί τοί.ς μέν δο- 
κεΐν είναι σκεύη δστράκινα καί φοβεΐσθαι το κ α τα -  
γήναι (τού; μελαγχολικούς.)»

Μηδείς δέ νομίση δτι δ Αρεταΐος, λέγων Α σ τρο -  
νομίη άόΐδαχτοζ, έννδει την εγχυ το ν  επ ιστήμην  
(science infuse) ή το πάντ^ αύτοδίδακτον, άλλά  
τήν έξαψιν τοΰ νοδς, τήν ΰπερύψωσιν τοΰ πνεύμα
τος έπί στοιχειωδών άστρονομικών έπικτήτων γνώ 
σεων· δθεν καί προεϊπε «εύφυέσι καί εύμαθέσιν  
(eruditi) . Ηξευρεν δ Καππαδδξ ίατρδς, ώ ; δ υπο
μνηματιστή ; του Πέτρος Πετΐτος, ότι είς τήν μ ά-  
Οησιν τής Αστρονομία; άπ α ιτε ΐτα ι Γεωμετρία, Α
ριθμητική, Μηχανική, Αποπτική (Perspective) καί 
τλπ . ήξευρε προσέτι ώς δ Μάρκος Τούλλιος Κ ικέ- 
ρων (de D ivinalione, 8, 2.), οτι οί έκ μανίας ποιη- 
ταί δέν είναι Ικανοί νά συνθέσωσιν 'Α κ ρο στιχ ίδα ς , 
ώς άπαιτούσας πολλήν τήν προσοχήν καί τήν τοΰ 
νοδς σύντασιν" άλλά κατά τοΰτο ώμίλει ώς δ Πλά
των έν τώ  Φαίδρω’ «8; δ’ άν άνευ μανίας Μουσών 
έπί ποιητικά; θύρας άφ ίκητα ι, πεισθεις ώς άοα καί 
τέχνης Ικανώς ποιητής έσόμενος, ατελής αύτό; τε 
κα ί ή ποίησις ήφανίσθη»* ώμίλει ώς δ Σενέκας (de 
iranquililale aninri)· «F ru stra  poelicas foras 
compos sui pepulit»· η ώς δ Δημόκριτο; καθ’ 0 -  
ράτιον (in arte Poetic. V. 2 96 )·

—  E xclud it  sanos Ile licone Poetas 
Democritus· 

ό  δέ’ μεταφραστής Marquis de Sacy:
Quiconque n’ a pas ab jure  la raison,
Doit etre, sans appel, exclus de l Helicon.

0  Αρεταΐος, ώ άγνώμονες περιφρονηταί τή ; Αρ- 
χαιότητο;, δέν ώμοίαζε τού; Μάγους, τού; Φαρμ.α- 
κεΐ;, τού; Ψύλλους τής Αφρικής, ούδε τούς Ψύλλους 
τών ήμερων μ α ;, τούς παντάλαινας άποκρύφους 
Ζωϊκο-μαγνητιστάς· έλάλει, συνέγραφεν ώς θέλει δ 
δρθδς λόγος, ή κανονική ή γνωμονική στάσ ι; (1 ('tit 
regu lier  et normal), ή παρατήρησις· ώς θέλει ή 
ψυχολογία τή ; Ιστορίας, ή ύγιής φιλοσοφία και ή 
ουτω καλουμένη νεω τέρα έπ ιστήμη  (science mo- 
derne). Είς αύτδν τοΰτον, είς τά  ρηθέντα κεφάλαια, 
οστι; γινώσκει α άναγινώσκει, άπαντοί, καθώ; καί 
ε ί; τού; Διαλόγους τοΰ Πλάτωνος, καί τών σημε
ρινών τά  φάσματα  καί τάς παραισθήσεις (h a lluc i
nations, i l lusions)- «Οί μέν γάρ παραισθάνονται, 
καί τά μή παρεόντα δρέουσι δήθεν ώς παρεόντα, καί 
τά μή φαινόμενα άλλω , κατ’ δψιν Ινδάλλονται . . .
. . . . έπ’ ένίοισι γάρ έασιν ίδά ι, ήχοι ώ τω ν, καί 
βόμβοι, μέχρι δη γε σαλπ ίγγω ν τε καί αυλών β. 
Μήπως δέν είπε καί δ ίπποκράτη; έν τώ  περί Παρ
θενίων (σελ. 5 6 2 ,  έκδοσ. Γενεύ. 1 657)· «Ω; τε 
παραφρονεϊν καί δρίιν δοκέειν δαίμονα; τινας έφ έ- 
ωυτών δυσμενέας». 0  δ’ Αραψ Αβερρόης μετ αύτούς 
καί σαφέστερα κατά τάς τότε, να ι, σφχλεράς θεω
ρίας ώς ακολούθως· «Item accidit habenti cog i-  
tationes corruptas, propter a l iquam  causam 
intrinsecam, vet ex t r in secam , ut sentiant 
malo sensu: quod est, qu ia  quam vis sensato- 
rum motus ad sensum veniat ab ex tra ,  non 
est impossibile ut fiat sim ile  et iam per con- 
trarium· qu ia  propter hanc corruptionem co- 
gitabit unum , et confirmabitur, ita quod for
ma i l l ius movebit a  latere interiori sp iritum 
istius sensus, et tunc videbitur oculo, ut istud
sit d e fo r i s .................. So lv itur quidam vapor et
adscendit cerebrum, et im prim itur in ipsum 
forma rei ex co g i ta tae : et adscendendo supe- 
rius movet spiritum an im alem , et reducitur 
isle motus usque ad v irtutem im ag inativam , 
et ipsa, spiritu mediante, movet sensum com- 
munem, et i l le  movet part icu lares ;  et sen li-  
tur s icuti s i esset extra . Et populi credunt, 
quod hoc fiat ab Angelis , aut a  Daemonibus.» 
—  Libr. 3 ,  colllg . caput. 38* όρα καί Σχόλια. 
Αρεταί. σελ. 1 7 3 .  έκδοσ. Λουγδ. Β αταβ., 1 7 3 5 .

Πλήν ταΰτα  μέν α ; θεωρηθώσιν ώς πρώτα σπέρ- 
; μ α τα , ή δέ λεπτολόγος περιγραφή αύτών παρά τών  
: 1 νεωτέρων, ώς καρποί ώριμοι, καί λάθος δέν γ ίνετα ι, 
ί Κ αί ομως μ’ έρχεται νά έπαναλάβω πρίις τούς όμο- 
•! γενεΐς συναδέλφου; μου τά έπόμενα περί τών πάλαι 

! Ιατρών λόγια τοϋ σοφοϋ Γάλλου ίατροϋ μακαρίτου
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Δούβλη (Double)· «Puisons chez les modernes 
noire premiere et notre principale instruction; 
mais allons nous retremper frequemment dans 
les sources antiques,

Commc on boil d ’un vin vieux qu i rajeunit 
lessens.)) (Βλέπε Gazett. Medical.,1 8 4 1 ,  n°. 52).

Πολλώ δέ μάλλον δφείλομεν ήμεΐς οί νέοι Ελλη
νες νά σεβώμεθα καί μελετώμεν τούς προγόνους 
μας, πράττοντες δπου καί έκεϊνοι, καί δι’ άλλου; 
παμπόλλους λόγους, χωρίς νά δίδωμεν άκρόασιν είς 
τά  κατ’ αύτών λεγόμενα άπδ φθονερούς έπιπο- 
λαίους νεωτέρους μισέλληνας, καί μάλιστα  άπδ τδν 
ποτέ συστηματικόν μονομανή Ραζόριον (Rasori, 
sul preteso genio d' Ippocrate· ϊδε μάλιστα  τήν 
φαρμακεράν του σελίδα 2 3 ,  δπου φέρει εί; μαρτυ
ρίαν καί τδν Βάκωνα, μήδντα  ιατρόν)· καί τδν Γάλ
λον Oΰδάpτov(I^Oudarl),βωμoλoχικδv δβριστήντοΰ  
θείου Κώου Γέροντος —  Etudes histor. et critiq. 
sur la  vie et la  doctrin. d’ Hippocrat., Paris 
1 8 3 6 .  —  Π δλονέν γινομένη ύπο τοΰ πολυμοθε- 
στάτου γν&^ρίμου μας Αιττραίου (Liltre) έκδοσις, 
λαμπρά καθ δλην τήν έκτασιν, τών πολιτίμων τοΰ 
ίπποκράτους συγγραμμάτω ν, καί τοι ολίγων γνη
σίων, καθώς καί ή νΰν συγκριτική τοΰ Αρις-οτέλους 
και Πλάτωνος μελέτη ύπδ τών έξοχωτέρων Νόων 
τής Εσπερίας Ευρώπης, ή τε βαθεΐα καί ευσυνείδη
τος ερευνά τώ ν άπεράντων πονημάτων τοΰ Γαληνοΰ 
ύπδ τοΰ διηνεκοϋς Γραμματέως τής Ιατρικής Α κα
δημίας, τοϋ Φριδερίκου Δουβοά (F. Dubois), και 
τοσαϋται ετεραι τών άρχαίων ακάματοι σπουδαί, 
έξελέγχουσι καί φιμοΰσι τήν άγροΐκον, τήν ασεβή 
άθυροστομίαν τούτων τών ώς Αγαρηνών έ^θρών τοΰ 
Ελληνικοΰ γοητευτικού ονόματος. —  Η δέ μήτηρ 
Ελλάς,ώς διδάσκαλος αίωνία τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
αν όχι μετά τής πραότητος τοϋ Θεανθρώπου" «Πά- 
τεο άφες αύτοΐς· ού γάρ οίδασι τ ί  ποιοΰσι», τουλάχι
στον μεθ’ όμηρικής ανοχής, είπε καί λέγει τούτου 
ένεκα' « ΤέΐΑαθι^ χραόίη , καί xvyzspor a.l.lo  
ποζ' ί'τ.Ιη ς!

Προ ολίγου Γάλλος τ ι ;  δμιλών περί τοΰ Πάτρας 
τής Ιατρικής έγραφε μέ καλλίστην μεταφοράν τήν 
άναμφίλεκτον ταύτην άλήθειαν· «Q uandun chetif 
auteur moderne blame et meconnait ce grand 
homme, i l  me semble voir une chenille au 
pied d un cedre de L iban , essayer de ren- 
verser leco losse . L ’impur et ephemere insec- 
te disparait aussilot, tandisque 1’arbre venere 
continue pendant des siecles a e lever dans les 
s ir s  sa  c im e ro a jc s lu cu sc » ·  ToOto (λ* Οχενθυ|/.(- 
ζει καί το Λακωνικώτατον Χίστιχον του χ,λεινοΟ 
τραγωδοΰ Chenier έν τ^ πρδς Βολταΐρον έπιστολή 
(Βλέπ. καί Απάνθ. Δεύτερ. έπιστολ. Κοραή, σελ. 
156), διά τοΰ όποιου έξέφοασί δλην τήν όμηοικήν 
αξίαν*

Et depuis trois m i l le  ans Ilomere respecte, 
Est jeun e  encore de g lo ire  et d immorla lite .

Ό μ η ρ ο ν  ulor σέΰασιν τρ ισ χ ίΛ ι ψίη ετη ,
Κ αθανασίαν  δόξαν τε rioc  ν.-τάργ' είσέτι.
0  αοίδιμος Κοραής μετέφρασεν άλλως πως τού; 

περιεκτικωτάτους τούτους στίχους* τού; μετέφρασε 
καί άλλος δμογενής πρδ χρόνων έν τώ  Λογίω Ερμή" 
αΰτη είναι ή ήμετέρα άνευ τινδς άξιώσεως· είθε κ α 
νείς τέταρτος νά έμπνευσθή όλυμπιώ τερα καί έμ-  
μουσότερα f

Η Μονομανία, άντιστοιχοΰσα, ώ ; έρρέθη, είς τήν  
παλαιάν Μελαγχολίαν, δρίζεται ϋπδ τών νεωτέρων* 
Παραφροσύνη επι ένός χαϊ μόνου πράγματος. 
Αναγινώσκων τις  μ ετ ’ έπιστασίας τί) πεοί αύτής 
ταύτης Κεφάλαιον τοϋ αμίμητου Αρεταίου, κ α τα 
νοεί ευκόλως δτι ή Μελαγχολικοί παραληροΰσι καί 
έπί άλλων πολλών δπωσοϋν. Τοϋτο άπεδείχθη έναρ- 
γώ ; προ ολίγου καί άπδ τδν βαρύτητα έ^οντα 
φρενοπαθολόγον Φ»λρέτον. Τοσαύτη είναι ή σννυ~ 
παρχτιχότης τών Λογιστικών Δυνάμεοιν! Αλλά καί 
ό μεγας Ολλανδός Βοεοαβιος μέ τδ δ.άτορον καί 
άκριβολόγον εκείνο τής διανοίας του, πρί> τοΰ Γάλ
λου Φαλρέτου, ώρισεν ώ ; άκολούθως τήν Μελαγ
χολίαν τών άρχαίων’

«Morbus in quo aeger delirat diu ac pert i-  
naciler , sine febre, uni et eidem fere  cog ita 
tion! affixas».

Οί νέοι νεανιεύονται* καί πρίι; τοιούτους ποοπέτα; 
νέου; πρότινων έτώνγλωσσαλγοΰντας κατά τών Προ
πατόρων μας άπεκρίνετο δ φρόνιμος,άν καί καθ’δπερ- 
βολήν φιλάρχαιος καί παλαιόφρων,ϊατρδ; Καστέλιος 
(ήδη μακαρίτης) έν τώ  μέσω τή ; Β. Ιατρικής Ακαδη- 
μ ίας·«Les anciens,on  ne pent se le d iss im uler , 
ont eu surnous I’avantage d etab lir lesprem iers 
rapports entre les choses, el ce sont loujours 
ceux la  qui sont les plus naturels ,  les plus 
justes. Et nous, pour ne pas avoir l a ir  d’im i-  
lateurs, nous cherchous a decouvrir de nou- 
veaux rapports, et souvent ceux que notre 
esprit imagine sont tellement eloignes que 
leur faussete est palpable. Les travaux  d'A- 
ristote et de Galien sont immenses, et leurs 
oeuvres n’ont pas encore v ie i l l i ;  quant a Hip- 
pocrate, j e l e  demande, reste- il  quelque chose 
a  ajouter a ses descriptions de m a lad ies?  On 
I’accuse d’ignorer la Physio log ie ! Qu’ est-ce 
done que cet ax iome si profond et si precis 
en meme temps: «Senes facillim e jeujunium  
ferunt, secondo oetate consislentes-.minime ad o-  
lescentes: pu eri ne quaqman)). ( «Γέροντες ενφο- 
ρώτατα νηστείη* ψίρουσι, δεύτερον, οί χαθεστη- 
χότες, ήχιστα, μειράχια' πάντων ό£ μά.Ιιστα, 
Λαιόία, τοντέων όέ αντέων ά  άν τύχτι αυτά έωυ· 
τέων προθυμότερα έό/τα.'ο Αφορ.). —  Aretee, 
qui est le disciple d Hippocrate, est plus ex-
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acte et pi us serre dans ses descriptions qu' 
aucun des nosologistes modernes ; et, quand 
apres avo ir  consulte nos ouvrages les plus re 
cens sur la nature d une m alad ie ,  je  reste dans 
le doute, j e  n’a i  q u a  ou v r ir  Aretee, et tout 
s’ecla irc it a  mes y e u x » .  —  (Μέτιθι Gazett. 
medic, de Paris, n°.51 , 1841, Feuilletton.)

Καθ’ $v στιγμ.ήν καί εγώ χαράττ&> ταΰτα , τρέ
χω το τεσσαρακοστόν όγδοον έτος τής ήλ'.κίας μου, 
καί τδ είκοστδν εκτον καί επέκεινα τώ ν ιατρικών 
μου μαθήσεων* δεν έπαυσα πώποτε πράττων «μα  
καί άναγινώσκων παραθεί'.κώς παλαια τε και νεα 
συγγράμμ,ατα, άμεσον η έμμεσον σχέσιν έχοντα 
προς τήν οποίαν Απαγγέλλομαι και ένθέρμως α γ α 
πώ έπιστήμην* ένδεχόμενον, ο ,τ ι τωρα εξευρω ώς 
ποδς ο ,τ ι μέλλω έτι νά μάθω, έάν δ Ζωοδότης εύ- 
δοκήση, νά ηναι άπειροστημόριον. Κ αί δμως, κατά  
την ένεστώσάν μου πείραν, καί μ.’ δλον τδ σέβας, 
οπερ τρέφω προς τους νέους μ,εγάλους ίατροδιδα- 
σκάλους καί τάς αληθείς ανακαλύψεις καί μεθόδους 
κα ί ελλόγους θεωρίας αΰτών, καταναγκάζομαι νά 
έκφωνήσω μετά τοΰ εΰφυοΰς καί εύφραδοΰς Ρεβελ- 
λαίου Παρίσου (Reveil le  Parise)· «Les travaux 
de nos devanciers nous sont inconnus ou mal 
connus ! » —  Α ιτώ  συγγώμην, φίλε Αναγνώστα, 
διά την παρεκβατικήν μακραν μ.εν, άλλ έκ καρδιας 
ευαίσθητου πηγάζουσαν ταύτην σημείωσιν.

(Γ) 0  φίλος ήμών ουτος, καί πρδ δύω, φ εΰ ! έτών 
άώρως έν τάφω κατελθών, ιατροφιλόσοφος Λευρέ
τος, δ καί τών περί ών δ λόγος σπουδαίων πονη- 
μ.άτων συγγραφεύς, καί τοΰ περιοδικού εκείνου συγ
γράμματος, Annales d’Hygiene et de Medecine 
Pega le ,  συντάκτης, δ επιστήθιος τοΰ Εσκυιρολιου, 
καί ίατρδς τοΰ εις τά  πέριξ τών Παοισίων Κ α τα 
στήματος τής Βικέτρης (Bicetre), καί μάλλον τών 
άλλων μαθητών τοΰ διδασκάλου τάς περί παραφρό- 
νων θεραπείας ιδέας προαγαγύν, δοξάζει, ώς καί δ 
Λελοΰτος (Lelut), τον όποιον καί άνωτέρω άνεφέ- 
ραμεν, καί θέλομεν πάλιν άλλοτε επιπλέον γνωρίσει 
είς τδ έθνος μας, οτι δύνανται νά λάβω σι χώραν 
ολα τά είδη τής αφροσύνης χωρίς τής παραμικράς 
έπαισθητής βλάβης τοΰ νευρικού συστήματος. Οθεν 
κα ί έν τώ  ρηθέντι συγγράμματι, Π ερί η\θιχΐ\ς θε- 
ρ α π εία ς , άνασκευάζων τάς έννοιας τών εξαιρετικών 
Ανατομοπαθολόγων, Φρενολόγων καί ίλοφρόνων 
(Materia listes), ο'ίτινες Ισχυρίζονται νά ευρο^σι τα  
π άντα  είς μόνην καί μόνην τήν άλλοίωσιν τών δρ- 
γάνω ν, η τδ τοιόνδε η τοιόνδε φυσιολογικδν σχήμά 
τω ν, περιφρονούντες τδ τ ί θεΐογ, \  τ ι άγνω στον, 
Απολαμβάνει μάλλον άναγκαίαν τήν ήθικήν ειτε ψ υ
χικήν θεραπείαν καί τήν, ώς προείπομεν, νέαν τρό
πον τ ινά  αγωγήν τών ατυχών τούτων δντων, παρα 
τά  μέσα καί βοηθήματα τής Ιατρικής ίλ η ς  Διο καί 
καταφερόμενος τής φυσικής θεραπείας τοϋ Μορισώ- 
νος (Morison), λέγει μετά πολλής ευφυΐας (σελ. 4 4 ,

τοϋ ^ηθέντος πονήματος) τά  ακόλουθα* *Le m a- 
lade qui en fa it le sujet croit voir des esprits; 
pour l ’ emp0cher d’ en vo ir ,  on lui donne des 
pilules de ja lap  et de ca lomel,  des bains, de 
la ju squ iam e e t d e l ’opium. II croit etre D ie u : 
on supprime les bains et les pilules. II de- 
vient d a n g e re u x : on lenferm e et on lu i  met 
des ventouses scariiiees. 11 casse les fenetres: 
on lu i  donne un scropule d' ipecacuanha, et 
ctr. ίΠως δέν σατυρίζει μέ τδ κωμικόν του αλας 
καί τδ είδικώτατον τής Αρχαιότητας φάρμακον, τον 
έλλέβορον τή ; Αντικύρας; α -Τί σαυτδν ούκ έλλεβο- 
ρ ίζε ις ;»  ώς έλεγε καί δ Ρήτωρ, θεωρών τον άντ ίπ α -  
λόν του ώς μαινόμ.ενον. —  Αν και Γερμανιζη δπω— 
σοΰν δ Λευρέτος έν τή Πραγματεία ταύτη , δέν έννοεΧ 
i iS x ix  οτι ή θεραπεία τών παραφρόνων δέον νά 
παραδοθη είς τάς χεΊρας τών Φιλοσοφων, τώ ν Ιίθο -  
λόγων καί Θεολόγων* διότι γινώσκει ύπέρ πάντα  
άλλον δ τ ι συλλογιζόμεθα διά τοϋ εγκεφάλου καί 
παραλογιζόμεθα δσάκις οΰτος αύτδς πάσχνι έτεροι- 
ωσίν τινα* τδ νά μ.ήν εύρισκωμεν ενίοτε υλικας βλά
ψεις τοΰ θαυμασίου τούτου τής διανοίας δργάνου, 
δύναται νά δηλή (καί ή άντιλογία  αυτη έγένετο πολ- 
λάκις) καί οτι τά  έρευνητικά μας μέσα είναι είσέτι 
ανίκανα, άτελή* δτι έκεΐναι είναι λεπ τό τατα ι, ή μ.άλ- 
λον είπεΐν ανεπαίσθητοι, άνανίχνευτοι. Καί ώς έκ 
τούτου, χρεία θεραπείας τριπλής, ήγουν, ΰγιεινικής 
ή διασκεδαστικής, φαρμακευτικής καί ηθικής* ή 
τελευταία  μ άλιστα  οφείλει ΐσως νά μην ένασχολή 
παραπολυτδ πνεύμ-α" καθότι τότε «Η έσχατη πλάνη  
ίσ τα ι χείρων τής πρώτης».

0  έίνρόθιος (Heinroth) διατείνετα ι δτι ή τρέλα 
προέρ·/εται άπδ τήν μεταξύ τής αρχής τοϋ Καλού 
καί τοϋ Κακοΰ πάλην, δταν τδ δεύτερον θριαμβευτι 
δθεν κ α ί  τήν ιατρεύει μ.έ ήθικά βοηθημ.ατα. 0  ΐόε-  
λέριος (Ideler), ίατρδς τού έν Βερολίνω νοσοκο
μείου, φρονεί πρδ τριάκοντα έτών καί υποστηρίζει 
δτι ή φρενΐτις συμβαίνει έξ α ιτίας τής φαύλης άνα- 
τροφής τώ ν Γνωστικών Δυνάμ,εων, τής όποιας τα  
αποτελέσματα άλλως νά έπανορθωθώσι δεν είναι 
δυνατδν ε’ιμή διά διά τής καταδαμασεως τών ΰπερι- 
σχυουσών κλίσεων, καί τής άνερεθίσεως τών πεπιε
σμένων « ‘.Αράγε, ώς παρατηρεί ορθότατα καί δ περί 
τά  το ιαϋτα δεινδςΦέρρος (Ferrus), εν ω εμυκτηρισεν 
δ Λευρέτος τόσον είς τήν συγγραφήν του τδν πρώτον 
Γερμ.ανδν, ήθέλησε νά έναγκαλισθη τάς άναλογους 
δοξασίας τοϋ δευτέρου; Καθώς έμβη τ ις  μ.ιαν φοράν 
είς τους Λαβυρίνθους τής άλλως σοφής Γερμανίας, 
δέν έξέρχεται πλέον* μ,ίτος Αριάδνης δεν ύπαρχει.—" 
Καθ’ ήμας, τδ άληθέστερον εξαγόμενον άπασών τών 
θεωριών τούτων είναι, δτι ποτέ μέν είναι επαναγκες 
ήθικής, ποτέ δέ φυσικής μόνης, και άλλοτε μ ικτής  
θεραπείας. Η δράξις δέ τής ευκαίρου ένδε’.,εως έξαρ* 
τα τα ι άπδ τήν κατά τδ μ-άλλον καί ήττον περί τα 
το ιαϋτα  τοϋ νοοπαθολόγου ?ι φρενιατρου δ^υνοιαν·
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ίΤί δε νά είπ/] τ ις  ιδιαιτέρως περί ΐκείνων τών οίκ·
τρών καί έξουδενωμένων άνθρωπαρίων, κατά πάντα  
τά ε’ίδη καί τυύς βαθμ,ούς αύτών, γνωστών ύπδ τήν 
ονομασίαν/ά ιω ναι, Κ ρ ετϊκ ο ι^Η .Ιίθ ια ί,Μ ύψ ο Ι,'Ά -  
rooi καί τλπ ., άληθή αυτόματα, καί τών κατωτέρων 
κτηνών ενίοτε υποδεέστερα; Κ ατά πόσον είναι δε
κτικά θεραπευτικής βελτιώσεως, παραπέμπομεν τδν 
βουλόμενον νά μ.άθη εις τδ σύγγραμμα τοΰ Σεγουί- 
νου (Seguin) έπιγραφόμενον: Trailement Moral, 
Hygiene ou Education des Idiots et ctr. P a 
ris ,  IS 4 6 . —  ΛΑΖΑΡΑΣ.

η  s r z r r o s .

<tOt ύπο γν.; λαν6άνοντ«ς Οτ,σαυροι 5εν είναι 

άνταξιοι τών απόκρυφων του άνδρ'ος π α 
ραμυθιών τών έν ττ, άγάπνι ττ.ς συζύγου 

άνορωίλένων. Μο'λις πλτ,σιάζω εις την οι
κίαν μ  ου, οσφραίνομαι τχ ς  εύίαιμονίας  

τον αέρα. ίοστρωτος κλίνη S h  είναι γ λ υ -  

κυτερα της άπ'ο τον γάμον ε/.πεμποαε'νης 
τερπνής πνοή ς.»

(Μ:^<ίλετων)

Πολλχκ,'.ς ελαβον άφορι/.Υ)ν νά 77Λραττ,ρ'ί<τω (χέ 
πόσην γενναιότητα Οφίστανται αί γυναίκες τάς 
καταΟλιπτικάς τής τύχη ; περιπετείας. Οσα δεινά 
του μεν άνδρδς το ^νευμ,α καταβάλλουσιν, αύτδν 

χόνεως έ^ευτελιζουσι^ φαίνονται διεγείρον- 
τα  πασας τοΰ τρυφερού φυλου τάς ένεργείας, καί 
τοιαύτην είς τδν χαρακτήρα των δίδοντα άφοβίαν 
και επαρσιν, ωστε φθάνει οΰτος ενίοτε ε!ς τδ έπα- 
κρον. Οϋδεν βέβαια δπάρχει παθητικώτερον παρά 
τδ βλεπειν μειλίχιον καί άβοάν γυναίκα, κατά  
μέν τδν χοόνον τής ευημερίας έν πλήρει άδυναμίοι 
και έζαοτησει διατελοϋσαν, καί πρδς τήν έλαχίστην 
τοϋ βιου ανωμαλίαν βαρυαλγοΰσαν, αίφνης δε πνευ
ματικήν άναλαμβάνουσαν δύναμιν, ϊνα  χρησιμεύση 
δ παρήγορος καί τδ υποστήριγμα τοΰ ύπδ τήν 
δυστυχίαν στενάζοντος συζύγου της, καί μέ άς·εμφή 
βουλήν άντιπαρατασσομένην πρδς πάσας τής δυση- 
μερίας τάς προσβολάς.

^Καθως ή άμπελος, ή έπί μακοδν χρόνον περιε- 
λιςασα την τερπνήν της φύλλωσιν περί τ ινα  δρϋν, 
και ύπδ^ταύτης πρδς τδ ήλιακδν φώς άνυψωθεΐσα, 
μόλις τδ καρτερικδν έκεϊνο καί άντέχον φυτδν ύπδ 
άργηεντος κεραυνού σχισθή, προσκολλάται περί 
αϋτδ με τας τρυφεράς της έλικας συνέχουσα τούς 
διερ^ωγότας κλώνάς του, τδν αΰτδν τρόπον άριστα  
ώρισεν ή Θεία Πρόνοια, δ τι ή γ υνή ή θεραπείαν 
άπλώς και κόσμον είς τδν άνδρα κατά  τάς εύδαι- 
μονεστέρας του ώρας παρέχουσα, νά ηναι δ ά ντ ι-  
λήπτωρ καί ή παραμυθία αύτοϋ οσάκις προσβάλλε
τα ι ύπδ άπροσδοκήτου τίνος συμφοράς, είσδύουσα

μεν είς τα  απόκρυφα τής φύσεώς του άναχωρητή- 
ρια, έπεχουσα δέ τ/)ν πρδς τά κάτω  κλίνουσ/ν κε
φαλήν του, και συνδεουσα τήν παοαλελυμένην καρ- 
δίαν του.

Συνέχαιρον ποτε φίλον περιστοιχιζόμενον άπδ 
οικογένειαν Οάλλουσαν καί μέ άρρηκτους δεσμούς 
αγάπης συνδεδεμένην* «Δέν δύναμαι νά σοί εύχηθώ 
καλλιτέραν τύχην» , άνέκραςεν ουτος α ε τ ’ ένθουσια- 
σμοϋ, «?| σύζυγον καί τέκνα* έάν εύτυχής, θέλουν 
συμμεθέξει τής ευτυχίας σου, έάν τουναντίον, θέ
λουν σέ παρηγορεΤ» καί τω όντι παρετήρησα, δτι 
δ έγγαμος περιπεσών είς δυστυχίαν τ ινά , είναι ίκ α -  
νώτερος νά άνακτήση τήν δποίαν έν τώ  κόσμω κα
τείχε θέσιν ή δ άγαμος* τδ μέν, διότι έποτρύνεται 
μάλλον είς έργασίαν, πρδς άναπλήρωσιν τώ ν αναγ
κών, δσας έχουσι τά  βοήθειας χρήζοντα καί προσ
φιλή δντα, τών όποιων ή δπαρξις έξαρτάται απ ’ 
αύτοϋ* κυρίως δέ, διότι τδ πνεΰμ,α αύτοϋ θέλγεται 
και ευρίσκει παραμ,υθίαν είς τάς οίκιακάς χάοιτας, 
διατηρείται δε έσαει ζώσα ή Οπόλτ,ψις τήν δποίαν 
αύτος πεοι έαυτοϋ εχει, εΟρισκων δ τ ι, έν ώ τά  πάν
τα  έκτδς αύτοΰ είναι σκότος καί ταπείνωσις, υπάρ
χει δμως έν τώ  ofott» του μικρός τ ις  κόσμος ά γά -  
πης, τοϋ δποίου αύτδς είναι δ μονάρχης. Αλλ’ δ 
άγαμος ένδέχεται νά περιέλθ/ι εις όλεθρον καί α 
μέλειαν τοΰ έαυτοϋ του, άναλογιζόμ,ενος δτι ύπάρ- 
χει μόνος καί έγκαταλελειμένος καί δτι ή καρδί* 
αύτοΰ κατα μικρόν καταρρεει ώς τόπος γενόμενος 
ανάστατος καί χωρίς οίκητόρων.

Α ί παρατηρήσεις αύται μοί ένθυμίζουσι μικρόν 
τ ι οϊκιακδν συμβάν, τοΰ δποίου υπήρξα μ άρτυςαΰ-  
τόπτης. 0  έγκάρδιος φίλος μου Λέσλιος είχε νυμ-  
ιρευθή̂  λόρην ώραίαν καί κοσμίαν, ήτις είχε λάβει 
ελευθέριον  ̂ανατροφήν. Αυτη μέν ητο αληθώς ά
πορος, άλλ ό φίλος μου έκέκτητο περιουσίαν άξιό- 
λογον, καί προλαβόντως εύηρεστϊΐτο παρέχων αυτή  
δ ,τ ι καλδν καί τερπνδν έπεθύμει, καί πορίζων αυτή  
τα τρυφερά άρεσκεύμ-ατα καί τάς ίδιοτρόπους απο
λαύσεις δσαι είς τά ό'μματα τοϋ γυναικείου φύλου 
προξενοΰσιν ειδός τ ι γοητευτικότητος· —  « ΐ ί  ζωή  
της» , έλεγε, «θελει εισθαι ώς μαγευτικός τις μύθος.»

Αυτη ή διαφορά τοΰ χαρακτήρος τώ ν δύο συζύ
γων έπέφερεν έναρμόνιόν τ ινα  συνδυασμόν, ό  μέ» 
ητο χαρακτήρος ρωμαντικοϋ καί σοβαροΰ* ή δέ 
όλη ζωη και φαιδρότης. Πολλάκις έσημείωσα τήν 
ινεότητα και εκστασιν με τήν δποίαν κατά τάς 
συναναστροφάς άπέβλεπε πρδς αυτήν, ήτις διά τών 
ζωηρών αυτής δυνάμεων καθίστατο ή αύτόχρημ* 
ήδονή, καί δτι έν τώ  μέσω τών ευφημιών, οί οφ
θαλμοί της εστρεφον πάλιν πρδς αΰτδν, ώς έάν έζη
τεί τρόπον τ ινά  παρ αΰτοϋ μόνον εύνοιαν καί υπο
δοχήν. ό τε  έστηρίζετο έπί τοϋ βραχίονός του, τδ 
λεπτοφυές αύτής σχήμα χαριέντως έσυνταυτίζετο  
προς τδ ευμηκες καί άρρενωπδν έκείνου ανάστημα.
Τδ έμπαθές καί πλήρες πεποιθήσεως βλέμμα μέ τδ
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δποϊον τδν παρετήρει, έφαίνετο διεγεϊρον ερύθημα 
θριαμβευτικού θάρρους καί θελκτικής τρυφερότατος, 
ώς εάν αύτδ; ύπερήδετο είς το προσφιλές βάρος τδ 
δποϊον έχριζε τή ; ύποστηρίξεώ; του. Ούδεμία πώ- 
ποτε συνωρ!; εβάδισε τον άνθηρδν δρόμον πρ6>ίμου 
καί καλώς Αρμοσμένου γάμου, με πρόοψιν ευδαι
μονίας ώραιοτέραν.

Μεγάλη δμως έπέσκηψεν είς τον φίλον μου δυ
στυχία, διότι -«θέλησε νά κάμη χρήσιν τής περιου
σίας αύτοϋ εις μεγάλας κερδοσκοπικάς επιχειρήσεις’ 
μόλις δε μετά τδν γάμον του ολίγοι μήνες είχον 
παρέλθει, δτε ενεκα τώ ν διαδοχικών καί απροσδό
κητων δυστυχιών, άπώλεσεν αύτήν «πασαν και κα- 
τήντησεν είς έσχάτην πενίαν. Διά καιρόν τ ινα  έκρυ- 
πτεν έντδς αύτοϋ την δυσαρέσκειαν έκ τής ατυχίας 
κα ι περιήρχετο με άγριον βλέμμα και κατεσπαραγ- 
μένην καρδίαν. Η ζωή του ήτο πολυχρόνιος αγω νία ’ 
άποκαθίστα δε ταύτην δυσφορωτέραν ή ανάγκη τοϋ 
ύποκρίνεσθαι μικρήν μειδ ίαμα είς την παρουσίαν τής 
συζύγου του, μή θέλων νά τήν καταθλίψ/ι μέ τά  
καθ’ εαυτόν. Αδτη δμως διά τών οξυδερκών οφθαλ
μών τής άγάπης έγνώρισεν, οτι τά  πράγματά του 
δέν εύωδοϋντο. Παρετήρησε το άλλοιωμένον βλέμ
μα του, ήσθάνθη τούς συμπνιγομένους ϋπ αύτοϋ 
στεναγμούς, καί δέν ήνέσχετο νά «π α τάτα ι άπδ 
τάς ασθενείς προσπαθείας εκείνου διά νά έπιδείκνυ- 
Tat ευθυμίαν. Κατέβαλεν δλας τής ζωηρότητος τάς 
δυνάμεις καί τά  τρυφερά αύτής θέλγητρα οπως έπα- 
ναγάγη αύτδν εις τήν εύδαίμονα κατάστασιν , άλλ  
ούδέν άλλο κατώρθωσεν είμή νά πληγόνη βαθύτερα 
τή,ν ψυχήν του. Οσω μάλλον ευρισκεν αφορμήν νά 
τήν αγαπά, τόσω οδυνηρότερος ήτο δ στοχασμός 
του, δτι έμελλε ταχέως νά καταστήσι? αύτήν δυ
στυχή. «Μετά παρέλευσιν μικροϋ χρόνου, έλεγεν 
αύτδς, τδ μειδίαμα εκείνο θέλει άφανισθή έκ τών 
^οδοχρόων παρειών της.—  Τδ άσμα θνήσκον θελει 
έκπέσει άπδ τά  χείλη της, ή λάμψ ις τών οφθαλ
μών της θέλει σβεσθή οίκτρώς —  και ή ευδαίμων 
καρδία, ή ελαφρώς πάλλουσα είς έκεϊνο τδ στήθος, 
θέλει καταπλακοιθή ώς ή ίδική μου άπο τάς μέρι
μνας καί δυστυχίας τοϋ κόσμου.

Ηλθε τέλος πρός με μίαν ημέραν καί μέ τόνον 
έσ/άτης απελπισίας μοϊ διηγήθη τά  καθ’ έαυτόν. 
Α φ ’ ου τον ήκροάσθην έρώτησα αυτόν.«Γνωρίζει δλα 
τα ϋ τα  ή σύζυγός σου;» Πρδς τήν έρώτησιν ταύτην 
έχυσε κρουνηδδν δάκρυα* «Προς ©εοϋ!» άνέκραζεν, 
«έάν αισθάνεσαι προς έμέ οίκτον, μή άναφέρτις τήν 
συμβίαν μου. Μόνη ή ένθύμησις ταύτης μέ φέρει 
σχεδόν εις παραφροσύνην.»

«Κ αι δ ια τ ί ο χ ι;» εΐπον έγώ* «Ταχέως ή βραδέως 
αύτή πρέπει νά τδ μάθη’ δέν δύνασαι νά τδ δ ιατη- 
ρήσγις μυστικόν έπί πολύ. ΰ  περί τής δυστυχίας 
σου αγγελία  θέλει πλειότερον τήν έκπλήξει, διδο- 
μένη άπο ξένον παρά άπδ σέ’ δ ιότι οί λόγοι τών 
«ριλτάτοιν μετριάζουσν καί τ ά ;  σκληρότατα; τή?

τύχης χεριπετείας. Πρδς τούτοις, στερείσαι τών Πα
ραμυθιών τής συμπαθείας αύτής καί βχι μόνον, 
αλλά διακυβεύεις καί τον μονον δεσμόν οστις δυ- 
νατα ι νά συνέχΐ} ήνωμένας τάς καρδίας —  την ε ι
λικρινή κοινωνίαν λογισμού καί αίσθηματων. Η 
σύζυγός σου θέλει έννοήσει έν βραχεϊ οτι δεινόν τ ι  
ταλαιπωρεί τδν νοϋν σου’ και η άληθης άγαπη τ η ;  
δέν θέλει άνεχθή τήν έχεμυθίαν. Καί τω όντι α ισθά
νεται τις  έαυτδν περιφρονούμενον καί καθυβριζό- 
μενον, δταν μένωσιν εις αύτον άγνωστοι τών φ ιλ -  
τάτω ν του αί λύπ α ι.»

«Α λλά, φίλε μου ! άναλογιζόμενος μόνον όποιαν 
θέλω έπιφέρει πληγήν εις δλας τάς περί τοΰ μέλλον
τος αύτής προσδοκίας —~ πώς να τολμήσω να κα
ταλυπήσω  τήν άκηλίδωτον ψυχήν της, λέγων δτι 
δ σύζυγος αύτής είναι έπ α ίτη ς ! δ τ ι  αύτή οφείλει 
νά παραίτηση πάντα  τοϋ βιου τα τερπνά — · πασας 
τής κοινωνίας τάς ήδονάς καί μετ έμοΰ να περι- 
στέλλητα ι έν τή πενία καί έν τή σκοτία ! Πώς νά 
τήν εΐπω δτι κατεβίβασα αυτήν έκ τής σφαίρας εις 
τήν δποίαν ήθελεν ακολουθεί νά κινήται έν μεγάλη  
τή  λαμπρότητι —  τδ φώς παντος οφθαλμού δ 
θαυμασμός πάσης καρδίας. —  Πώς δύναται αύτη 
νά ύποφέρΥΐ πτω χείαν; έν φ  ανετραφη έν τώ  μεσω 
τής άκμής τοϋ πλούτου. Πώς δύναται να υποφέρη 
τδ άτημέλητον αύτής, έν φ  έχρημάτισε τδ ε'ίδωλον 
τής κοινωνίας; Ο ίμο ι! τούτο θέλει ραγίσει την καρ
δίαν της —  βέβαια θέλει τήν ραγίσει.»

Παρετήρησα δτι ή λύπη παρεϊχεν αύτώ  ευροιαν 
λόγων, και τήν άφήκα νά έξαντληθή’ διότι ή λυπ/ι 
ανακουφίζεται 6πδ τής διηγήσεως. ό τε  δε έκοπασεν 
δ παροξυσμδς αύτοϋ καί έβυθισθη παλιν εις σιωπήν 
βαθεϊαν, άνέλαβον ήρέμα τδ άντικείμενον, καί τον 
παρεκίνησα νά φανέρωσή την καταστασιν του έφα- 
παξ είς τήν σύζυγόν του. Ανένευσε προς ταϋτα  την 
κεφαλήν τού λυπηρώς μέν, άλλ άποφασιστικώς.

«Πώς δμως μέλλεις νά τής άποκρύψης αύτό ; 
« Ανάγκη πασα νά τδ μάθϊ) όπως λαβ/ις τα  αναγ
καία μέτρα πρδς έπανόρθωσιν τώ ν περις·ασεων σου. 
Πρέπει νά μεταβάλτις δ ία ιταν’ μ άλ ιστα , (επειδή πα- 
ρετήρει αύτδν βαουστενάζοντα καί λυπούμενον) ας 
μή σέ λυπή τούτο. Ε ίμαι βέβαιος, οτι δέν έναπέ- 
θεσας ποτέ τήν εύτυχίαν σου είς έξωτερικην τινα  έπί- 
δειξιν —  σύ έχεις άκόμη φίλους, ένθέρμονς φίλους, 
ο'ίτινες δέν θέλουν έλαττώσει τήν πρδς σέ ύπόλη- 
ψιν βλέποντές σε διατρίβοντα εις οίκημα εύτελε- 
στερον* καί πραγματικώ ς δέν απ α ιτε ίτα ι παλα- 
τιον διά νά ησαι εύτυχής μετα τής Μαρίας».

«Ηδυνάμην νά είμαι εύτυχής μετ’ αύτής » έφώ- 
ναξεν έκεϊνος σπασμωδικώς, « έντος καλΰβης! '
Ηδυνάμην νά καταβώ μετ αύτής είς πτωχείαν καί 
είς τήν κόνιν ! ήδυνάμην —  ήδυναμην . . .  δ Θεος 
νά τήν εύλογή σϊ]! δ Θεδς νά τήν εύλογήση», έφώ- 
ναξεν κατακυριευμένος ύπδ υπερβολικής λύπης καί 
τρυφερότητος. «Πίστευσόν μοι φιλε μου», άπεκρι-
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θην έγώ, άνεγειρόμενος καί λαμβάνων αύτδν φιλο- 
στόργως έκ τής χ ε ι ρ δ ς , κ  πίστευσόν μοι, δτι αδτη δύ- 
νατα ι νά ηναι πάντοτε ή αϋτή μετά σοΰ. Ναι, δύ- 
νατα ι μάλιστα  ή είδησις αδτη νά ηναι πηγή με- 
γαλοφροσύνης καί θριάμβου είς αύτήν —  θέλει 
ανακαλέσει πάσας τάς έν αύτή κρυπτομένας δυνά
μεις, καί τάς ένθέρμους συμπαθείας τής φύσεώς 
της" διότι μετά χαρμοσύνης θέλει αποδείξει δτι σέ 
άγαπ5ί διά σεαυτόν. Είς πασαν καρδίαν ειλικρινή 
γυναικδς ύπάρχει σπινθήρ ουρανίου φωτδς, δστις 
κείτα ι μέν τεθαμμένος κατά τάς φαεινάς ήμέρας 
τής εύτυχίας , άναζωπυρούμενος δέ, άκτινοβολών 
καί φωτοειδή διαχέων λάμψιν κατά τήν σκοτει
νήν ώραν τής ατυχίας. Ούδείς γνωρίζει τήν έγ- 
κάρδιον σύζυγόν του— ούδείς ήξεύρει δποϊος ύπη- 
ρετικδς άγγελος είναι αυτη, εως δέν ύποστή μετ’ 
αύτής τάς φλογέράς τοϋ κόσμου τούτου βασάνους».

Είς τδν ένθερμον ζήλον τοΰ τρόπου μου, καί είς 
τδ μεταφορικδν ύφος τών λόγων μου ύπήρ^έ τ ι 
τδ δποϊον κατεπράΰνε τήν έρεθισμένην φαντασίαν 
τοΰ Λεσλίου. Εγνώριζον τδν ακροατήν μέ τδν 
δποΐον εΐχον νά πραγματευθώ, καί ακολουθών τήν 
δποίαν είχα προξενήσει έντύπωσιν, κατώρθωσα τέ
λος νά καταπείσο) αύτδν νά ύπάγη είς τδν οικόν 
του καί νά άνοιξη τά  ενδόμυχα τής τεθλιμμένης 
αϋτοΰ καρδίας πρδς τήν γυναΐκά του.

Πρέπει νά δμολογήσω δτι έμενα δπωσοΰν εα- 
φροντις περί τού αποτελέσματος τώ ν δσων εΤχα 
είπεΐ πρδς αύτόν. Κ αί τις  δύναται νά μέτρηση 
τήν καρτερίαν ένδς τού δποίου ή ζωή έχρημάτισε 
κύκλος εύχαριστήσεων ; Τδ εύθυμον πνεύμα τής 
γυναικδς ήθελε πιθανώς άποστραφή τδν ζοφερδν 
καί εύτελή δρόμον τής ταπεινώσεως, τδν αιφνιδίως 

ένώπιόν της καταδεικνύμενον καί μείνει ε’ισέτι προσ- 
κολλημένον είς τάς φωτεινάς χώρας, έν αίς είχε μέ
χρι τοϋδε έντουφήσει. Προσέτι δέ ή στέοησις τών 
τερπνών τοϋ βίου συνοδεύεται ύπδ μυρίων πικριών, 
«ΐτινες είς τάς λοιπάς τώ ν ανθρώπων τάξεις δ ια - 
τελοϋσι πάντη άγνωστοι. Εν συντομία δέν ήδυνη- 
θην ν απαντήσω τδν Λέσλιον τήν έπιοϋσαν χωρίς 
τρόμον. Αύτδς εΐχεν ήδη κοινοποιήσει τδ πραγμα.

«Κ αί πώς τδ ύπέφερεν ή σύζυγός σου;» «Λς ά γ 
γελος ! έφαίνετο μάλλον παραμυθία είς τδν νοΰν 
της’ έπειδή περιπτυσσομένη τδν τράχηλόν μου, μέ 
ήρωτησεν έάν τοΰτο μόνον τδ α ίτιον ήτο τδ δποϊον 
με εκαμεν άρτίως δυστυχή. Α λλ’ ή τάλα ινα  ! » 
έπρόσθεσε, «δέν δύναται πραγματικώς νά έννοήση 
την δποίαν θελομεν ύποφέρει αλλαγήν. Αφηοημέ 
νην έχει περί τής πτωχείας ιδέαν καί άνέγνωσε τά 
περί αύτής μόνον είς ποιήματα, δπου είναι ήνωμένη 
μετα τοΰ ερωτος. Δέν αισθάνεται είσέτι ούδεμίαν 
στερησιν’ δεν ύποφέρει ελλειψιν τών συνήθως άναγ- 
καίων καί τερπνών πραγμάτων. Οταν πρακτικώ; 
ελθωμεν νά δοκιμάσωμεν τ ά ; έλεεινάς φροντίδας,

τάς εύτελεΐς άνάγκας, και ταπεινώσεις —  τότε θέλει 
είσθαι ή άληθής δοκιμή.»

«Α λλά» εΐπον έγώ* «άφ ’ οΰήδη έτελείωσες τδ δυ- 
σκολώτερον τοΰ έργου, νά τής φανερώσ^ς τδ τοιού* 
τον, δσον τάχιον άνακαλύψ^ς αύτδ είς τδν κόσμον, 
τόσον θέλει είναι καλλίτερον. Η γνωστοποίησις έμ
πορε? νά ήναι δυσάρεστος’ πλήν τότε τδ τοιούτον 
είναι άπλή δυστυχία, καί ούδέν πλέον- ένώ άλλως 
ύποφέρεις αύτήν προλαβόντως κατά πάσας τάς  
στιγμάς της ήμέρας. Δέν είναι τόσον ή πενία δσον 
αί προλήψεις αΐτινες ταλαιπωροϋσι τδν δυστυχή —  ή 
πάλη ή μεταξύ πνεύματος ύπερηφάνου καί βαλαν
τίου κενού —  ή διατήρ/ισις ματα ίας έπιδείξεως ήτις  
ταχέως θέλει παύσει. Θάρ^ει φαινόμενος πένης, καί 
ουτω αφοπλίζει; τήν πενίαν άπδ τοΰ όξυτέρου αύτής 
κέντρου.» Είς τοΰτο εΰρον τδν Λέσλιον έντελώς 
παρεσκευασμένον. Δέν είχε παντελώ ; ο’ίησιν’ καθ’ 
δσον δέ άφορά τήν σύζυγόν του, αυτη έπεθύμει μόνον 
νά συμμορφωθή πρδς τήν έπί τά  χείρω παλινδρο- 
μήσασαν κατάστασιν της.

Μετά παρέλευσιν τινών ημερών δ φίλο; μου ή λ 
θε Sv έσπέρα; πρδ; άπάντησίν μου. Εκποίησα; τήν  
κατοικίαν του, ένοικίασε μικράν τ ινα  άγροικίαν, 
άπέχουσαν όλίγα μ ίλ ια  τή ; πόλεω;. Είχε δαπα- 
πανήσει δλην τήν ήμέραν στέλλων έπιπλα. Τδ 
νέον οίκημα δλίγα αντικείμενα άπήτει καί ταΰτα  
έκ τοΰ άπλουστέρου εΐδου;. ό λα  τά  μεγαλοπρεπή  
σκεύη τή ; τελευτα ία ; αύτοΰ κατο ικία; ειχονπωληθή  
έξαιρουμένης τής κινύρας τής συζύγου του. Α υτη , 
ελεγεν, ήτο πολύ στενώς συνδεδεμένη μέ τήν ιδέαν 
αύτής καί άπετελει μέρος τής μικοάς Ιστορίας τής 
άγάπης των. Κ αί τω όντι γλυκύτατα ’, σ τ ιγ μ α ί τή ; 
άγάπης αύτών ήσαν έκεΐναι κατά τάς δποία; έρει- 
δόμενο; έπί τοΰ οργάνου ήκουε τούς έναρμονίους 
τόνους τής φωνής της. Δέν ήμπόρεσα τότε νά μ ή ύ -  
πομειδιάσω διά τάς τρυφεράς καί ρωμαντικάς εκ
φράσεις ένδς ύπερφιλοΰντος συζύγου.

ύ ;  τόσον εκείνο; ήτο προδιατεθειμένο; να ύπάγ·^ 
εί; τήν αγροικίαν, δπου ή γυνή του είχεν άσχολη- 
θή δλην τήν ήμέραν επιστατούσα εί; τήν δ ιάταξιν  
τή ; οικοσκευή;. Τά α ίσθήματάμου ώ ; τόσον ήρχι- 
σαν νά ένδιαφέρωνται πολύ ύπέρ τή ; προόδου τή ;  
οικογενειακή; ταύτη ; Ιστορία;, καί έπειδή ή έσπέρα 
ήτον ώραία, τ φ  έπρότεινα, νά τδν συνοδεύσω.

Ητον ήδη άπηυδηκώ; ύπδ τών κόπων τή ; ήμέ
ρας, καί ένώ περιεπάτει έβυθίσθη εί; σειράν σκο
τεινών διαλογισμών.

«Δυστυχή; Μαρία»έξεφώνησε τέλο; άναπέμπων 
βαρύν άπδ τά  χείλη του στεναγμδν «Καί τ ί  ανα
φέρει; αύτήν;» ήρώτησα—  «μήπω; τή συνέβη τ ί
ποτε:» « τ ί!»  άπεκρίθηέξακοντίζωνβλέμμα άνυπό- 
μονον «Είναι αράγε μηδέν νά καταντήσ^ αύτή είς 
τοιαύτην εύτελή κατάστασιν— νά κατακλεισθή ε ί; 
άθλίαν αγροικίαν— νά ήναι ύποχρεωμένη νά κοπ ιά-
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ζη καί είς τάς δουλικά; σχεδόν έργασίας τή ; άθλιας 
κατοικίας της;»

«Ελυπήθη λοιπόν αυτη έ'νεκα τ ή ; αλλαγή ;;»  
«Αν έλυπήθη ! Τουναντίον έφάνη δλως γ λ υ π τ ή ς  
κα ί καλή διάθεσις. Τωόντι αύτή φαίνεται ύπέρ ποτε 
φαιδρά’ έδείχθη δλϊ| άγάπη , τρυφερότη; καί πα- 
ρηγορία.»

«Θαυυ.ασία νεαν ις ! » ανέκραξα «Σύ άποκαλεί; 
τον έαυτόν σου πτωχόν, φίλε μου— σύ δέν έστάθη; 
ποτέ τόσον πλούσιος— ποτε δέν έγνώρισες τον ά 
πειρον τή ; τελειότατο; πλοΰτον, τόν όποιον κατέ
χεις εις τήν γυναίκα ταύτην.»

«Α λλ’ οΐμοι! φίλε" Εάν ή πρώτη συνάντησι; έν τή  
αγροικία είχεν ήδη παρέλθει, στοχάζομαι, δτι τότε 
ήθελον είσθαι ήσυχο;. Πλήν αυτη είναι ή πρώτη 
ήμέοα καθ’ -?|ν θέλω λάβει πραγματικώς πείραν τοΰ 
πράγματος. Εκείνη είσηχΟη εί; κατοικίαν εύτελε- 
στάτην, έπησχολήθη δλην τήν ημέραν νά διευθετή 
ση τά  πτω χικά έπιπλά τη ; καί κατά πρώτην φοράν 
έδοκίαασε τού; περί την οικιακήν ύπηρεσίαν κόπου;" 
πρώτην φοράν σήμερον περιείδεν οίκημα έστερημέ- 
νον παντός εύπρεποΰς πράγματος καί ϊσω ; τώρα 
κάθηται άπηυδημένη καί άθυμος δακρυρροοΰσα προ; 
τήν πρόοψιν τ η ; μελλούσης πενίας.»

Εί; τήν έξεικόνισιν ταύτην ύπήρχε βαθμός π ιθα- 
νότητος, τον όποιον δέν ήδυνάμην νά αναιρέσω" έν- 
τεΰθεν έβαδίζομεν σιωπηλοί.

Από τη ; εύρεία; όδοΰ έπιστρέφοντε; προ; μίαν 
στενωπόν πυκνώ; σκιαζομένην ύπο τών δένδρων 
καί δμοιάζουσαν_ έντελώ; μέ έρημίαν, έξανοίγορεν 
τήν αγροικίαν. ΙΙτο αυτη αρκετά ευτελή; άπό τη ;  
πόρρωθεν δψεως καί ε ί; τον βουκολικώτατον ποιη
τήν" είχε μόλον τοΰτο εύαρεστον αγροτικήν θέαν. 
Αγριάμπελος έσκέπαζεν τήν μίαν τών γωνιών μέ 
πλήθος φύλλων, ύ λ ίγ α  μόνον δένδρα χαριέντω; έξέ- 
τε'.νον έπί τοΰ οικήματος τού; κλάδου; αύτών καί 
παρετήοησα διαφόρου; γάστρα; άνΟέων διατεθει
μένα; μέ κομψότητα π*ρά τήν Ούραν καί εί; τον έμ
προσθεν τοΰ οίκήματο; χορταρότοπον. Μικρά τ ι ;  
6ύρα παρεΐχεν είσοδον ε ί; ενα δίαυλον περιφραγ- 
μένον μέχρι τή ; δύρα; άπό βάτους. Πλησιάσαντες, 
ήκούσαμεν μουσικήν, δ Λέσλιος μέ έκράτησεν άπό 
τής χειρος, καί τότε έσταματήσαμεν καί ήκροά- 
σθηυ.εν. Ητον ή Μαρία, ήτις μέ υφο; πνέον τήν τρυ- 
φερωτάτην άπλότητα, έψαλλε μικρόν τινα  ύμνον 
τον όποιον ό σύζυγο; αύτή; ΰπερεφίλει κα τ ’ έξοχήν.

’Ησθάνθην τήν χεΐρα τοΰ Λεσλίου τρέμουσαν έπί 
τοΰ βραχίονό; μου. Α ύτό; έκαμεν έμπρό; ολίγα βή
ματα  διά νά άκούση καλλίτερον. Το βήμα αύτοΰ άπε- 
τέλει ψόφον ε ί; τό λιθός·ρωτονέδαφο;. Λάμπρον, ώ- 
ραιότατον πρόσωπον προέκυψε τοΰ παραθύρου, καί 
άμέσω ; εΰθύ; έγινεν άφαντον— έλαφρός είχος ποδών 
ήκούσθη, καί ή Μαρία έδραμεν ώ ; ύπόπτερος εί; 
άπάντησίν μας. έφόοει ώραΐονκαί λευκόχρουν άγρο- 
τικόν φόρεμα, όλίγα άγοια άνθη είχε συμπεπλεγ-
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μένα ε ί; τήν ώραίαν αύτή ; κόμην, καί άνθο; νεό-* 
δρεπτον έπί τοΰ κροτάφου. Ολον αΰτη ; το πρόσω* 
πον ήκτινοβόλει ύπομειδιών. Ουδέποτε είδα αύτήν 
τόσον έρασμίαν.

«Αγαπητέμου Γεώργιε» έφώναξεν έκείνη’ Χαιριο 
κατά πολλά δτι ήλθες. Σέ περιέμενον, σέ περιέμε- 
νον, τρέχουσα κάτω είς τον δρόμον καί περιβλέπου- 
σα μήπω ; σε ϊδω . Η τοίμασα τράπεζαν υποκάτω  
ωραίου τινό ; δένδρου εί; τί) δπισθεν μέρο; τή ; α 
γροικ ία;, καί συνέλεξά τινα τών νοστιμωτέρων^χα- 
μοκεράσων, έπειδή ήξεύρω δτι σοί άρέσκουν. Εχο- 
μεν προσέτι γάλα τόσον ώραΐον καί κάθε τ ι  είναι 
γλυκύ τα τον. Καί περιπλέον ώ ! (είπε προτείνουσα 
τήν χεΐρα αύτή ; ε ί; τήν ίδ'.κήν του και ρίπτουσα 
βλέμμα εκφραστικόν ε ί; το πρόσωπόν του.) Ο ! 
ήμεΐ; θέλομεν είσθαι τόσον εύτυχεί;.

0  δυστυχή; Λέσλιο; ένικήθη. Τήν ελαβεν εί; τό  
σ τή θ ό ;το υ ,— τήν ένηγκαλίσθη καί τής εδοσε επα
νειλημμένα φιλήματα" δέν ήδύνατο νά όμιληση,άλλα  
τά δάκρυα ερρεον άπό τών οφθαλμών του" καί πολ
λάκις μέ δ.εβεβχίωσεν, δτι άν καί είχε ζησει εω; 
τότε είς τον κόσμον έν πλήρει εύημερία, και ή ζοίη 
του είχεν ύπάρξει ευτυχής, ούδέποτε δμ&); ειχε 
αίσθανθή στιγμήν τελειοτέρα; ευδαιμονίας.

(Εκ τοϋ Αγγλικού)

II ~ - ------------

ΠΟΙΙΙΤΙΚΑ ΑΝΘΗ.

Ανθος είναι ή ποίησις έπικοσμοΰν και τον άνθρω
πον καί τήν φύσιν. Τά κάλλη τής φύσεο); είναι ψυχρά 
*αί άλαλα διά τόν άτυχή εκείνον άνθρωπον, δςτι; 
δέν έλαβε παρά ©εοΰ το αίσθημα τοΰ καλοΰ καί εί; 
τήν ψυχήν τοΰ όποιου δεν άντηχεί ή αρμονία τοΰ 
παντό;. Κ αί έάν ή φύσι; άναπλάττεται εί; τήν καρ- 
δίαν τοΰ ποιητοΰ, καί ώ ; νέα δημιουργία έ;έρ- 
χεταί έξ αύτή ; ό υμνο; δ ;τ ι;  ψάλλει τά  διηγούμενα 
τήν δόξαν τοΰ Κυρίου θαύματα τή ; οικουμένης, είναι 
καί αύτή ή ανθρώπινη καρδία θειον δργανον άνα- 
πέμπον, δταν τονίζεται άπό σφοδρόν τ ι αίσθημα  
λύπη ;, χαράς, ερωτος, έλπίδος ή απελπισίας, ένα ρ— 
μονίου; καί θελκτικά; μελοίδίας, δι’ ών γαληνοΰται 
τό πάθος καί γλυκεία διεγείρεται συμπάθεια είς τά ; 
ψυχάς τώ ν άκουόντων. Διά τοΰτο ή ποίησις είναι 
παντός χρόνου καί τόπου καί καταστάσεω ;. Οπου 
δήποτε υπάρχει αίσθημα ζωηρόν, υψηλη διανοια και 
λαμπρά φαντασία, έκεΐ αναφύεται καί το άειθαλέ; 
τοΰτο φυτόν, ή θέα τοΰ όποιου έμπνέει γαληνια ίαν  
/αράν η γλυκεΐαν λύπην, κινεί ε ί; ίλαρότητα \  άπο- 
σπδ δάκρυα, άλλά πάντοτε άναβιβάζει τόν άνθρωπον 
εί; τήν σφαίραν τοΰ ίδανικοΰ και Ιμποιεΐ την εσω
τερικήν εκείνην αρμονίαν ήτις με την άρετην συν
ταυτίζετα ι. Εάν δέ ε ί; πολλού; έδόθη το αίσθημα  
τή; ποιήσεως, εί; ολίγου; δμως έδωρήθη ή ουράνιος
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ή δόςα τών προγόνων, τό μέλλον τοΰ έθνους, τά κάλ-έκείνη δύναμ ι;, ή τ ι;  καθιστδί τόν άνθρωπον δημιουρ
γόν νέου κόσμου έκτυποΰντο; έντελέστερον τό αθά
νατον παράδειγμα καί τόν ειλικρινή τύπον παντός 
καλοΰ καί πάση; τελειότητας. Εν ώ δέ μία καί ή αύτή 
είναι πανταχοΰ καί πάντοτε ή ούσία τής ποιήσεως, 
ή έξωτεοική αύτής μορφή διαφέρει κατά τόπους καί 
χρόνου;, κατά τόν διάφορον βαθμόν τοΰ πολιτισμού 
καί κατά τό άντικείμενον ύφ’ ου έμπνέεται. Ηρωϊ*ή, 
άφελής, άπλή εί; τού; χρόνους τής δουλείας καί τή ; 
άπαιδευσίας, λαμβάνει κανονικωτέραν μορφήν, τε- 
λειοτέοαν γλώσσαν καί εντεχνον ύφήν, δταν τό έθνος 
έξέρχεται άπό τήν νηπιώδη κατάστασιν καί διά τή ; 
νοητικής άναπτύξε&ις προβαίνη είς ύψηλότερον βαθ
μόν πολιτισμοϋ. Αλλά τότε ή ποίησις κινδυνεύει 
νά μεταβληθή εί; ψυχράν άπομίμησιν, ε ί; τέχνγ,ν 
έκ συνθήκη;, ε ί; βάναυσον σχεδόν έργασίαν, εί; έπι- 
στημονικόν συνδυασμόν λέξεων καί φράσεων, εννοιών 
καί εικόνων, αί όποΐαι δυνατόν νά κάμωσιν εύάρε- 
στον έντύπωσιν εί; τήν άκοήν, άλλά δέν φωτίζουσι 
τό πνεΟμα καί δέν συγκινοΰσι τήν καρδίαν. Τού; 
φύσει καί έκ Θεοΰ ποιητά; διαδέχονται τότε ώ; έπ: 
τό πλειστον οί έκ τέχνη; στιχουργοί καί οί έπιδέ 
ξιοι μέν, άλλά ψυχροί καί άναίσθητοι μελφδοί, οί 
παρωδοΰντε; τά  προιτότυπα κάλλη τή ; γνήσια; καί 
έμπνευσμένη; ποιήσεω;. Αλλά πλησίον εί; τού; ές 
έπαγγέλματο; πο ιητά ;, οιτινε; θεωροΰντε; τήν 
τέχνην ώ ; έπίκτητον προτέρημα νομίζουσιν δτι άνευ 
τή ; άπυ M ova& f χατοχτίς και ^/αη'ας,δύνανται δ ύ  
τή ; μελέτη; νά άπολάβωσιν δ ,τ ι τού; άπεποιήθη ή 
φύσ’ς, καί δι’ έπιμόνου καί νοήμονο; έργασία; νά 
έμφυσήσωσιν εί; τά πλάσματά των εκείνην τήν ζωή / 
τή ; όποια; ό Θεό; τού; έστέρησεν, εύρίσκονται ένίοτε 
καί άνθρωποι έμφυτον έχοντε; τήν τέχνην, συναι
σθανόμενοι τό καλόν δπου δήποτε τό άπαντήσωσι, 
φλεγόμενοι άπό διακαέ; πάθο;, χρωματίζοντε; διά 
τ ή ; φαντασία; των τό άχρουν καί άχαρι φάσμα τοΰ 
πραγματικού βίου, έκφέροντε; άφελώ; καί σχεδόν 
άκουσίω; δι’ έμμέτρου διαλέκτου τήν μυστηοιώδη 
καί ένδόμυχον μουσικήν τή ; ψυχή; των καί τοιου- 
τοτρόπω; άνυψούμενοι εί; άνωτάτην περιωπήν ποιή · 
σεως καί αρμονίας. Ενα τών τοιούτων σπανίων άν- 
θρώπων εύτυχήσαντες νά γνωρίσωμεν έκ τοΰ πλη
σίον καί άκούσαντες μέ γλυκεΐαν έκπληξιν καί θαυ
μασμόν τ ινά  τώ ν άχρι τοΰδε άνεκδότων ποιημάτων 
του, παρεκαλέσαμεν αύτόν νά μας έπιτρέψη νά κο- 
σμησωμεν διά τινων έξ αύτών τό πρώτον τοΰτο 
φυλλάδιον τοΰ Φ οίηχος. Επειδή δέ ή μετριοφρο
σύνη του μας άπαγορεύει νά τόν δνομάσωμεν, θέλο- 
μεν τουλάχιστον είπεΐ όλίγα τινά  περί τοΰ χαρακ- 
τήρος τής ποιήσεώς του καί περί τών προτερημάτων 
δι ών αΰτη διακρίνεται τής συγχρόνου ποιήσεως 
τών ομογενών μας. Διάφορα είναι τά αντικείμενα  
και τα  περ ιστατικά, ύφ ών ένεπνεύσθη ό άγνωστος 
ούτος ποιητής τής Επτάνησου" ό έρως, τά  οίκογε- 
νίΐαχά δυστυχήματα, ό πατριω τισμό;, ή θρησκεία,

λη τή ; φύσεω;, ή ιδέα τή ; έλευθερία;, ή ιστορική 
πορεία τής άνθρωπότητος, δλα σχεδόν τά  εύγενή 
και φιλάνθρωπα α ισθήματα, δλα τά μεγάλα καί έν
δοξα συμβάντα διήγειρον τόν ποιητικόν του οίστρον 
καί έκρουσαν μίαν τών χορδών τή ; λύρα; του. Τά 
ποιήματά του είναι άλλα διεξοδικά, άλλα συντο- 
μώ τατα , λυρικά σχεδόν απαντα, άλλά φυσικώς καί 
έντέχνω; συμπλεκόμενα ένίοτε μέ έπικά γεγονότα  
καί μέ δραματικά; περιπετεία;. 0  ποιητή; μ α ; δέν 
ανήκει εί; ούδεμίαν σχολήν, δέν είναι ούτε κλασ ι
κός, ούτε ρωμαντικό;, ούτε χυδα ϊστή ; ούτε καθαρι- 
σ τή ;, γράφει ώ ; όμιλεΐ καί άδει ώ ; ύπαγορεύει ε ί; 
αυτόν ή καρδία. Μελετήσα; τόν άνθρο>πον και τήν  
κοινωνίαν, άναμιχθεί; καί είς αύτήν τήν πολιτικήν 
τοΰ έθνου; καί τή ; πατρίδο; του, πολλά ίδών καί 
πολλά παθών εί; τόν κόσμον, άπολαύσα; σπάνια ευ
τυχήματα καί π ο τ ισ θ ϊί; μέ δχι όλ ίγα ; π ικρ ία;, διε- 
τήρησεν άσπιλον τήν καρδίαν, άγνόν τό αίσθημα, 
καθαράν τήν διάνοιαν καί ειλικρινή τήν λατρείαν 
τοΰ άληθοΰ;, τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ καλοΰ. Η ποίησις 
έχρησίμευσεν είς αύτόν δχι ώ ; έπάγγελμα, ώ ; μέ
σον κερδοσκοπία; ή ώ ; στάδιον φ ιλοδοξία;, άλλ’ ώ ; 
γλυκεία παρηγορία ε ί; τ ά ; θλ ίψει; του, ώ; άναψυχή 
τών πόνων τοΰ βίου καί ώ ; άστήο προμηνύων π ά ν
τοτε αίσκό τερον μέλλον. Εκ τώ ν ολίγων δειγμάτω ν, 
τά  όποια κατά τό παρόν δημοσιεύομεν συλλέξαντε; 
αύτά κ α τά  τύχην έν μέσω πολλών άλλων ά τ ιν α α ύ -  
τό; ώνόμασεν ’Ά ΐ'θ η ,  θέλουν ίδεΐ οί νοήμονε; άνα- 
γνώσται δτι ή ποίησί; του είναι αφελή;, αύθόρμη- 
το; καί έκπηγάζουσα ώ ; καθαρόν ναμα άπό τά  έν- 
δόμυχα τή ; καρδίχ;. Η ιδέα κυριεύει πάντοτε τήν 
λέξιν, τό υφο; άπέριττον καί έκφραστικόν, ό στίχο; 
δέν είναι διόλου βεβιασμένο; καί α ί καταλήξεις π ί-  
πτουσιν άφ εαυτών έν τέλει τοΰ στίχου ώ ; φυσικαί 
άπόρροιζι τή ; έννοια; καί τή ; φράσεω;. Ιϊ γλώσσα  
του μεσάζει καί εϋρίσκεται μεταξύ τοΰ άκραιφνοΰ; 
Ελληνισμού, τόν όποιον διώκουσί τ ινε ; τών νέων τής 
Ελλάδος ποιητών, καί τής δημώδου; διαλέκτου τήν 
όποιαν έπροτίμησαν άλλοι, ϊσ ω ; δέ δέν άπατώυ.εθ* 
έάν είπωμεν δτι τά  ποιήματα ταΰτα , τά  βλα-  
στάνοντα σήμερον είς τόν Ελληνικόν Παρνασόν, 
άποτελοΰσι νέον είδος ποιήσεω; άξιον τή ; προσο
χή; τών λογίων μας. Τά δύο πρώτα είναι έαρινά 
Α νθη  τοΰ έ'ρωτος καί έμφαίνουσι ζωηρότατα τό 

παντοδύναμον πάθος τής δργώσης νεότητος. Τά δέ 
άλλα δύο είναι πένθιμα άνθη, μέ τά όποια δύς-ηνος 
πατήρ έστόλιζεν δ πο ιητής τόν τάφον έρασμίας καί 
υ ιλτά της θυγατρός άπό άωρον θάνατον άφαρπασθεί- 
σης. Οσοι δέ ευτύχησαν νά τήν γνωρίσωσι μαρτυ-  
ροΰσιν οτι διά τό κάλλος, τήν ευφυΐαν καί τήν ά -  
ρ?τήν ήτο ή νεάνις £ν άπό εκείνα τά  έντελή π λά
σματα τά  όποία σπανίως χαρίζει ό Θεό; είς τόν 
κόσμον διά νά θαυμάση τήν εντέλειαν των καί νά 
θρηνή αίιονίω ; τήν σΓίρησιν των.



" Α ν θ η .

A'.

2 ’ άγαπώ δι' αύτάς ποϋ τόσον 

Σε στολίζουν άρετάς,

2 ’ άγαπώ διά την μαγείαν 

Ποϋ τριγύρω σου σκορπάς.

2 ’ άγαπώ  διά τά  εντελή σου,

2 ’ άγαπώ διά τά  ατελή,

Διά παν 8 ft i  εΤναι ίδικόν σου,

2 ’ άγαπώ δ ιότι είσαι έσυ.

Κ α ί [χ.’ έσένα αΰτους τους τόπους 

Α γαπώ 'ποϋ κατοικείς,

Τον άέρα δποϋ άναπνεεις,

Κ αί τδ χώμα όποϋ πατεΐς.

Το ο ,τ ι δπάρχει δ ιότι υπάρχεις, 

Διότι ζϊ)ς »αι την ζωήν,

Α γαπώ την πλάσιν δλην,

Διότι είιρίσκεσαι είς αΰτή'.

Β .
5 που στέκομαι, όπου ύπάγω , 

Παντοϋ δ νοϋς μου Ισε ζητεί, 

Παντού έμπρός μου έσυ προβαίνεις, 

Χωρίς σε, λείπει ή ζωή.

Ονειρεύομαι, καί εσένα 

Είς κάθε δνειρον θωρώ*

Εζυπνώ, κ είμαι σιμάσου,

ΙΝΙοϋ δμιλεϊς καί σοϋ δμιλώ.

2ε ζητώ  ’στην κοινωνίαν,

’Στάς έρημους σε ζητώ ,

Μόνον σε ’στην οικουμένην 

Ακούω, βλέπω, επιθυμώ.

0Λου εύρίσκεσαι έκεϊ μόνον 

Λάμπει δ ήλιος, λάμπ ει ή γή , 

Δεν Υπάρχουν δι’ έμε οί τοποι, 

’Στοδς δποίους δέν είσαι συ.

Γ'.

Είδες ποτε ’ς αυτήν τήν υπαρζίν μου 

Στιγμήν ποϋ νά μήν εχν; στεναγμόν,

Τήν σκοτεινήν έξέτασες ζωήν μου

Χωρίς νά είιρής τής λύπης τον παλμόν;

Καθώς δ πέπλος ποϋ νεκρούς σκεπάζει,

Ο’ τως έμέ σκεπάζει θλιβερά 

Α πελπισία φαρμακερή και κράζει 

Ε π ά ν ω  μου ολα τοϋ άδου τα  δεινά.

Τδ παν γελα, πλήν δέν γελα δι’ εμένα,

Κ αί f] κ ιίσ ις  πλέον ’ς έμέ δέν αντηχεί*

Εχασα πάσης σωτηρίας λιμένα,

Μόνη μέ θέλγει επιθυμία θέρμη.

Νά με πλακώστι γρήγορα τδ χώμα
Τδ δποΊον πλακόνει τοιοϋτον θησαυρδν,

Κ α ί νά ένωθ^ τδ κρύον νεκρόν μου σώμα 

Μέ τδ ίδικόν της σώμα τδ νεκρόν.

Α'.

Εμεινα φεϋ! ’ς τήν οικουμένην μόνος,

Τώρα δι’ έμέ δέν είναι πλέον έλπις. 

ί ϊς  σύντροφός μου αιωνίως μοϋ μένει δ πόνος, 

σ' έμε χαρας κάμμ ία  δέν π ίπ τε ι ακτις.

Τδ παρδν σκοτεινδν προβαίνει έμπρός μου,

Τδ μέλλον φρικαλέον μ  έπαπειλει,

Ολα τά  κάλλη έχάθησαν τοΰ κόσμου,^

όπου καί &ν στρέψω απελπισία  καί έκεΐ.

ίΐνο ίχθη χάσμα ς’ δλον μου τδν βίον,

Χ άσμα, τδ δποίον καί πλέον δέν θά κλεισθ^  

’Στά βάραθρά του μαίνομαι ώς θηριον 

Εως ποϋ ί) ζωή ή V**

ίίς  θεραπείαν ευρίσκω τήν μεγάλην 

Πληγήν, δποϋ μέ καταπολεμεί*

Κ αί δσον φρικτήν καί αν υποφέρω πάλην,

Την αγαπώ διότι με τυραννεί.

Ο Φ0ΙΝΙ2
^ Φ0ΙΝΙ2

Το κάτωθεν μυθιστόρημα τής Άμερικανίδος 
Beecher Stowe, τό πραγματευόμενον περί δου
λείας, ή περί τοϋ βίου τών Μαύρων είς τά με
σημβρινά μέρη τής ’Αμερικής, διά τήν τοΰ 
αντικειμένου του σπουδαιότητα, συσταίνομεν 
ένθέρμως είς τούς άναγνώσταςμας. Ή γενική 
έντύπωσις ^ν έπροξένησεν είς άπαντα τά πολι 
τισμένα έθνη, αί αδιάλειπτοι είς πολλάς καί 
διαφόρους διαλέκτους μεταφράσεις αύτοϋ τοΰ 
πονήματος καί οί καθ’ ήμέραν γινόμενοι έπαι
νοι ΰπό τής δημοσιογραφίας έν γένει, μας κα· 
τέπεισαν, οτι ήθελεν εϊσΟαι άδικον καί άτο- 
πον νά μή προσθέσωμεν, είς τάς τόσας άλλ ας, 
καί τάς ίδικάς μας έπιδοκιμασίας τών υπό 
τοϋ ακραιφνούς αισθήματος καί τής αλήθειας 
ύπαγορευομένων έκφράσεων αύτοΰ τοϋ ενδό
ξου καί άξιεράστου γόνου τής Ούασικτωνικής 
γης, όθεν έπιχειροΰμεν τήν μετάφρασιν αύτοΰ 
τοϋ πονήματος ■ πριν δέ είσέλθομεν είς τήν 
πραγματείαν καθίσταται άναγκαϊον νά γνως-ο- 
ποιήσωμεν είς τόν αναγνώστην τάς γενικάς 
ιδέας καί άρχάς αιτινες προέτρεψαν αύτήν, είς 
τήν τοιαύτην έπιχείρησιν ώς έρανίσθημεν έκ 
τοΰ προοιμίου καί τοΰ όλου πονήματος.

Ό Συγγραφεύς αύτοΰ τοΰ μυθιστορήματος, 
έμπνεόμενος άπό τήν υψηλήν καί λαοσωτή
ριον ίδέαν τής ελευθερίας καί τής άπανταχοΰ 
διαδόσεως τής ηθικής καί διανοητικής άναπτύ - 
ξεως, καταδεικνύει έντέχνως και εύφυώς τούς 
όπισθοδρομικούς καί άντιχριστιανικούς σκο 
πούς τών κατακτητών, έπιβεβαιών ότι τά έθνη, 
δουλαγωγούμενα υπό αύθαιρέτων καί δουλικών 
άρχών καί στερούμενα παντός αισθήματος εύ- 
γενείας, τείνουσιν είς τό νά καταθλίψωσι μ ά λ
λον ή νά προστατεύσωσι τούς αδυνάτους. Μέ 
λύπην καί δυσαρέσκειαν περιγράφει τά ολέθρια 
κακά τά προερχόμενα έκ τής δουλείας καί συ
σταίνει τήν περιγραφήν τών πλειοτέρων έξ 
αύτών είς τούς τά βόρεια κλίματα κατοικοΰν- 
τας, άν αί λέξεις καί αί περιγραφαίτου τοΐς 
φανώσι γελοιογραφίαι.

Εύελπίζεται δέ, ότι θέλει έλθει καιρός, καθ' 
δν τά υπομνήματα ταΰτα, θέλουσι θεωρεΐσθαι 
ώς άπλή εκθεσις προγεγονοτων καί μή πλέον 
γινομένων, καθώς πολλά άλλα τοιούτου είδους 
ύπάρχόυοι τήν σήμερον ώς τεκμήρια άπλώς 
τής καταπαύσεως τών θλίψεων καί στενοχώ
ριών είς άς περιπίπτει ό άνθρωπος είς τόν κό-
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σμον τούτον έκ τής οίκτρας ειμαρμένης του.
Είθε τά πεφωτισμένα τής Εύρώπης έθνη, 

έγκαταλείψαντα τούς έχθρικούς αύτών σκο
πούς καί τάς έχθρικάς διανοήσεις, περιφρονή- 
σαντα δε τήν ιδιοτέλειαν, τήν αμάθειαν καί τόν 
έγωίσμόν καί άπό τό εύγενές και ελευθέριον τής 
προόδου αίσθημαόρμώμενα, καί άπό τάςφω τει-  
νάς τοϋ Χρι^ανισμοΰλαμπάδας φωτιζο'μενα,νά 
χρησιμεύσωσιν ό χειραγωγός καί ό ποδηγέτης 
είς τούς έν άγριότητι καί άμαθεία διατελοΰν- 
τας λαούς, είς τό ν’ άποσκορακίσωσιν αύτάς, καί 
νά χορηγήσωσι κατά τά φυσικόν δίκαιον, είς 
τούς υπό τήν δουλείαν στενάζοντας,τήν προσ- 
ήκουσαν έλευθερίαν , όπως έγκαθιδρύσαντες 
νόμους ίσους καί έλευθέρους καί τελειοποιή- 
σαντες γλώσσαν τε καί φιλολογίαν, άγάλ- 
λωνται καί χαίρωνται παραβάλλοντες τό πα
ρελθόν μέ τό ένεστώς καί άτενίζωσι τά  βλέμ
ματά των είς αίσιον μέλλον.

Έκεΐνα δέ τών εθνών, άτινα μανιωδώς κα 
τεφέρθησαν και καταφέρονται κατά τών έπεα- 
χομένων ώστε τό τοϋ Χριστιανισμοϋ βασίλειον 
νά έπισκιάστ; τά πνεύματα κ»ί νά κραταιωθ/J 
έπί τής Οικουμένης άπάσης1 έκεΤνα τών έθνών, 
άτινα τρέφουσιν είς τά ένδόμυχά των, τήν αδι
κίαν, τήν σκληρότητα καί τήν κατάθλιψιν, άς 
άναλογισθώσιν ότι θέλει έλθει ημέρα : « ή ή- 
»μέρα δέ έκείνη θέλει καίεται ώς κλίβανος, 
«καθ’ ήν ό ανώτατος δικαστής ώς μάρτυς αύ- 
»τόπτης καί μέ τήν άνεπηρέαστον πλάστιγγα  
»τής δικαιοσύνης άνά χεΐρας, θέλει κατασυν
τρ ίψ ε ι καί καταστρέψει, τόν άποπέμποντα 
»τόν ξένον, τόν καταθλίβοντα τύν πτωχόν είς 
»τάς πραγματείας του, τήν χήραν καί τόν 
• όρφανόν.» *Ας άναλογισθώσιν ότι διά τών κα
κοπραγιών των άμφότεραι ή τε Άρκτος καί 
Μ3σημβρία, έγιναν έγκληματΐαι ενώπιον τοϋ 
Θεοϋ, καί ότι διά τών άδικων καί σκληρών- 
πράξεων των ή διά τής άνεγέρσεως κοινής 
πρωτευούσης τοΰ έγκλήματος είναι αδύνατον 
νά σωθώσιν, άλλά διά τής μεταμελείας, τής 
δικαιοσύνης καί τής άληθείας· καθότι ό νόμος 
τής αδικίας καί τής σκληρότητος, όστις θέλει 
έπισείσει έπί τών έθνών τήν όργήν τοΰ'Γψίς·οι>* 
ε!ναι ισχυρότερος τοΰ άϊδίου νο'μου, δι ου μυ
λόπετρα βυθίζεται είς τόν Ωκεανόν.

Α .  Π ασχά .Ιης►



21 Ο ΦΟΙΝΙΕ

D ΚΑΑΓΒΠ ΤΟΪ ΜΠΑΡΜΠΑ02ΜΑ
%

Βίος τών Μαύρων είς τχ Μεσημβρινά {/,έρτ] 
τ?]ς ’Αμερικής.

ΚΕΦΑΛ.ΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

6  ά '/Λ γν ώ ίτν ,ς  ά γ χ ε τ α ι  νά  γνω ρίζτρ  ά ν δ ρ *  φ ιλ ά ν θ ρ ω π ο ν .

Κατά τινα ψύχραν εσπέραν τοϋ Φεβρουάριου, δύο 
εύγενείς κύριοι, εις εύπρεπισμένον έστιατόριον της έν 
Κεντούκη πόλεως Π— , έκάθηντο δ είς πλησίον τοϋ 
άλλου μεμονωμένοι, έχοντες τδ ποτήριον είς τό πλευ- 
ρόν -/.α! διεπραγματεύοντο μέ πολλή ν περίπάθειαν 
αντικείμενό'/ τι.

Πρ;ς αποφυγήν μακρηγοριας είπομεν, δυο εύγε- 
νε?ς. Πλήν ό εΓς έξ αύτών, προσεκτικώς θεωρούμενος 
δέν έφαίνετο άνηκων εις τοιαύτην περιωπήν ανθρώ
πων. Χαμηλού αναστήματος ών καί πολύσαρκος, 
είχε τετρίμμένην καί χυδαίαν φυσιογνωμίαν, ί  δέ σο
βαρός καί αγέρωχος αύτοϋ τρόπος, έδείκνυεν αυτόν 
άνθρωπον ποταπής καταστάσεως, προσπαθοϋντα νά 
άνοιξη τδν δρόμον του είς τήν κοινωνίαν. ‘Ο βαρύς 
κα! ποικιλόχρους Ιματισμός του, ό κυανούς λαιμοδέ 
της διά κίτρινων ποικιλμάτων διαστιλβόμενος καί μέ 
έτερόκλιτον κόμβον, εντελώς προσήρμοζον είς τόν χα
ρακτήρα του. Αί πλατεΤαι και τυλώδεις αύτοϋ χείρες, 
ήσαν /.εκοσμημέναι ύπδ πολυαρίθμων δακτυλίων, έπί 
δέ τοϋ υπενδύτου διεκρίνετο χονδρή άλυσος χρυσού, 
εξ ής έκρέμαντο πολλά και παντοειδή άρτήματα, 
υπερμεγέθη καί πολύχροα, τά όποια έπαιζε μέ υπερ
βολικήν έπιδεξιότητα και προφανή εύχαρίστησιν διαρ- 
κοΰσης τής συνομιλίας. ‘Η διάλεξίςτου, πολλών βαρ- 
δαρισμών καί σολοικισμών άπόζουσα, -εκοσμεΐτο έκ 
διαλειμμάτων ύπό τινων φράσεων, τάς όποίας, καί 
αύτή ή άπειρος έπιθυμία μας τοϋ νά εϊ'μεθα ακριβείς 
Ιστορικοί δέν θέλει ποτέ μάς καταπείσει νά τάς με- 
ταγράψωμεν ένταϋθα.

‘Ο σύντροφός του, κύριος Σχέλβης, τουναντίον ε- 
φαίνετο εύγενής, καθότι τά έπιπλα, ή εύταξία καί 
ή κατάστασις τής οικίας του, έδείκνυον αύτδν άνδρα 
εύπορον καί μάλιστα πλούσιον.

 ̂ —  Ουτω πως θελω τελειώσει τήν ύπόδεσιν ταύτην, 
εΐπεν ό Σχέλβης.

 ̂—  Δέν δύναμαι τή άληθεία νά τελειώσω αύτήν 
οΰτω πω ς, κ. Σχέλβη, εΐπεν ό έτερος, κρατών είς τάς 
χεφάς του εν ποτήριον μεταξύ τών δφθαλμών αύτοϋ 
καί της λυχνίας.

Πώς, κ. Χολη. ‘Ο θωμάς είναι άνθρωπος 
προικισμένος μέ ολα τά προτερήματα, καθότι ή ς-α- 
θερότης, ή τιμιότης καί ή ίκανότης μέ τήν όποίαν 
διαχειρίζεται απασαν τήν κτηματικήν περιουσίαν μου, 
ειναι  ̂ συστατικά άποχρώντα πρός έκτίμησιν αύτοϋ είς 
τοιαύτην ποσότητα.

—  ’Εννοείς τήν τιμιότητα τών Μαύρων, εΐπεν' ί  
Χολής, ετοιμαζόμενος νά πίη έν ποτήριον βράνδης.

0/.!> εννοώ τήν λεξιν είς τήν αληθή αύτής 
σημασίαν. ‘Ο Θωμάς είναι αγαθός, πιστός, εύαίσθητος 
και ευσεβής άνθρωπος, πρό τεσσάρων έτών κατηχήθη 
εις τινα θρησκευτικήν όμήγυριν καί πιστεύω οτι δέν 
υποκρίνεται· έκτοτε τώ ένεπιστεΰθην απασαν τήν πε
ριουσίαν μου, τό τε χρηματικόν, τήν οικίαν, τούς ίπ
πους· τώ παρεχώρησα απασαν τήν ελευθερίαν τοϋ νά 
περιέρχεται τδν τόπον καί τον εύρηκα πάντοτε έντός 
τής άληθοϋς καί εύθείας όδοϋ.

—  Πολλοί παραδέχονται ό'τι δέν ύπάρχουσι Θεο
σεβείς Μαϋροι, Σχέλβη, εΐπεν ό Χόλης, στολίζων 
τάς λέξεις του διά χαριέντων κινημάτων τής χειρός, 
οσον τό κατ’ έμέ πρεσβεύω τούναντίον. Μοί έτυχε 
πέρισυ ν’ άγοράοω είς Όρλεανς, έ'να Μαΰρον τοϋ 
όποιου ή άγαθότης, ή ευγένεια καί ή θεοσέβεια 
ύπερέβαινε πάντα ορον. Ώφελήθην εις τήν αγοράν 
αύτοϋ περίπου τών έξακοσίων ταλλ/,ρων, ένεκα τής 
ανάγκης είς ήν εύρισκετο ό κύριός του. Βεβαίως τό 
θρήσκευμα είς ένα Μαϋρον, τό νομίζω ώς έν τών 
πολυτιμότερων προσόντων, οταν είναι γνήσιον καί όχι 
διεφθαρμένον.

—  ‘Ο Θωμάς έχει πραγματικώς αύτό τό προ
σόν,» έπανέλαβεν ό Σχελβης· τό τελευταΤον φθινό- 
πωρον τον άπεστειλα μονον είς Κινκινάτην, πρός 
εκπεραιωσιν τινών υποθέσεων μου, καί νά μοί φέρη 
πεντακόσια τάλληρα· πριν άναχωρήση δέ, τόν ει- 
πον, «Θωμα, σέ έμπιστεύομαι, καθότι είσαι Χριστια
νός καί δέν φαντάζομαι πώποτε οτι θέλεις μέ άπατή- 
σει.» Μετά παρέλευσιν δέ καιρού έπις-ρεφει ό Θωμάς, 
ώς πάντοτε είχον τήν πεποίθησιν. Έπληροφορήθην 
ό'μως, ο'τι τώ είπον τινές, νά δραπετευση διά τόν 
Καναδάν, καί τοΐς άπεκριθη, οτι, «Ουδέποτε θέλω 
τολμήσει τοιοϋτόν τι, ένόσω ό κύριός μου μέ έμ- 
πιστεύεται.» Πρέπει νά τό ομολογήσω, οτι λυποϋμαι 
νά άποχωρισθώ από τόν Θωμαν καί νά στερηθώ τής 
συμπράξεως καί τής βοηθείας του. Συ δέ, αν έχης 
συνείδησιν, δέν πρέπει ν’ απόρριψης τήν πρότασίν μου, 
τοϋ νά δεχθής τόν Θωμάν πρός έξόφλησιν τοϋ πρός 
Σε όφειλομένου χρέους μου.

—  Σέ βεβαιώ, είπεν ό Χόλης, ό'τι έχω τήν συνει- 
δησιν τήν άπαιτουμένην είς άνθρωπον μετερχόμενον 
τό έμπόριον, καί σοί όρκίζομαι, εΐπεν δ άνθρωπο- 
πράτης άς-ειευόμενος, ό'τι είμαι καί έτοιμος νά πράξω 
παν ο,τι είναι δίκαιον πρός υποχρέωσιν καί εύχαρί- 
στησιν τών φίλων μου- άλλα καλώς γνωρίζεις ό'τι, 
κατά τήν έποχήν ταύτην, είναι έπισφαλές τό έμπό
ριον τών Μαύρων, καί είναι ακριβόν καί δύσκολον νά 
δώση τις τόσην ποσότητα.» Άναστενάξας δέ μέ με- 
γάλην σκεπτικότητα, έπηύξησε τήν έν τώ ποτηρίω 
του εύρισκομένην ποσότητα βράνδης.

—  «Πόσον σκοπεύεις λοιπόν νά πληρώσης;» εΐπεν 
δ Σχελβης, διακόπτων τήν όχληράν σιωπήν.

—  ’Έχεις κάνέν άλλο παιδιον ή παιδίσκην, πα- 
ρεκτός τοϋ Θωμά;

—  Σέ βεβαιώ, δέν έχω κάνέν τοϋ όποίου ή πώ- 
λησις νά μοί άποβή δσον επιθυμώ, επικερδής, καί 
Σοί όμολογώ τήν άλήθειαν, ό'τι ή μεγάλη άνάγκη μέ 
βιάζει νά κάμω τήν πώλησιν ταύτην, καθότι δέν έ-
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πιθυμώ νά άποχωρίζωμαι καί νά στερώμαι τινός τών 
βοηθών μου.

Έν τώ μεταξύ, άνεωχθείσης τής Ουράς, εισήλθεν 
είς τό δωμάτιον μικρόν καίεύρωστον παιδιον, περίπου 
τεσσάρων ή πέντε έτών τήν ήλικιαν. ‘Ηωραιοτης και 
y άρις τοϋ προσώπου του εκοσμείτο έτι μάλλον από 
τήν καί αυτής τής μετάξης λεπτοτέραν καί έπί^τών 
ώμων κατά βοστρύχους κρεμαμένην μέλαιναν κόμην 
του· τούς πλήρεις δέ ζωηρότητος καί γλυκύτητος οφ
θαλμούς του, άπό πυκνάς καί μελανοχρόους όφρΰς 
καί βλεφαρίδας περικοσμουμένους, περιέστρεφε πε
ριέργως καθ’ ολην τήν αίθουσαν πρός έπαύξησιν οέ 
τής μελανωπής αύτοϋ ώραιότητος, συνέτεινεν είς ά- 
κρον είς έρυθροκίτρινος χιτών, τεχνηέντως κατε- 
σ/.ευασμένος καί καθαρώτατος· ό έλευθέριος, άστεΤος 
καί άφοβος αύτοϋ χαρακτήρ, συνοδευόμενος ύπό τής 
μετριοφροσύνης καί τής αίδοϋς, έδείκνυεν, ο'τι οεν 
είχε δοκιμάσει κάμμίαν κακομεταχείρισή παρά τοΰ 
κυρίου του.

—  Καλώς ήλθες Τζίμ Κρόου ! Νά . . . . έπαρε, 
ειπεν δ Σχελβης συριζων καί ρίπτων πρός αύτό στα
φυλήν. Τό παιδιον μόλις έδραξε τήν σταφυλήν άνε- 
χώρησεν οσον ήδύνατο τάχιον, έν ω ό κύριος κατει- 
χετο ύπό σφοδρού γέλωτος.

—  Έλθέ, Τζίμ, άνέκραξεν. Τό παιδιον έπανήλ- 
θε καί δ κύριος τοϋ έχάϊδευσε τάς ούλάς τρίχας τής 
κεφαλής του καί τόν πώγωνα.

—  Έ λα λοιπόν Τζίμ, δείξε είς τόν κύριον πώς 
χορεύεις καί τραγωδεΐς. Τό παιδιον μέ ολην τήν 
έλευθερίαν καί τό'θάρρος ήρχισεν έν άγροτικόν ά
σμα, σύνηθες καί κοινόν μεταξύ τών μαύρων, τό 
δποϊον άποκαθίστα έτι μάλλον εύχάριστον, ή λιγυρά 
και γλυκεία φωνήτ^υ- έπισυνωδεύετο δέ τό άσμα τού
το ύπό διαφόρων άστείων καί έναρμονίων στροφών 
καί κινήσεων τών χειρών, τών ποδών καί ολου τοϋ
σώματος. (

 Ε ύγε! Εύγε! άνέκραξεν δ Χόλης, και τοϋ
ρίπτει τμήμά τι πορτοκαλιού.

 Τώρα, Τζίμ, ειπεν δ κύριος, δείξε μας πώς
περιπατει δ γέρων Κούδιος, οταν προσβάλλεται ύπό 
τοΰ ρευματισμού.

’Αμέσως ύπακούει εις τήν διαταγήν του καί αρχί
ζει νά προσαποκτα εις τά ευλύγιστα μέλη τοϋ σώμα
τός του τήν άπαιτουμένην άμορφίαν καί στρέβλωσιν, 
έπις-ηρίζεται είς τήν βακτηρίαν τού κυρίου του,  ̂ύβώ- 
νει τούς ώμους του, ριτυδόνει καί άλλοιόνει τό βρε
φικόν πρόσωπόν τσυ καί περιέρχεται τήν αίθουσαν 
πτύων δεξιά καί άριστερά- εις ολα δέ ταϋτα, έμιμείτο 
μέ τόσην έντέλειαν καί άστειότητα τά χαρακτηριστικά 
ενός γέροντος, ώς·ε έκίνησεν άμφοτέρους τούς κυρίους 
είς ύπερβολικόν γέλωτα καί καγχασμόν.

—  Τζίμ, είπεν δ Κύριός του, μιμή σου τώρα τούς 
ψαλμούς τοϋ γέροντος Έλδερ ‘Ρέβινς· τό παιδιον 
δέ, μηκύνων άλλοκότως τό παχυλόν αύτοϋ πρόσωπον, 
ήρχισε νά ψάλλη διά τής ρινός, μέ άτάραχον σοβα
ρότητα.

—  Εύγε! Εύγε! είπεν δ Χόλης, λαμπρόν παιδιον 
καί κτυπών κολακευτικώς τούς ώμους τοΰ Σχέλβη, 
είπε· ΓΙρόσθες καί τοϋτο είς τήν πώλησιν τοΰ Θωμά 
καί σοϋ υπόσχομαι οτιήύπόθεσις θέλει λάβει πέρας. |

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν, γυνή τις  είκοσιπενταετής 
τήν ήλικιαν ήνοιξε σιγαλώς τήν θύραν. Δί ενός βλέμ 
ματος ήδύνατο τις νά γνωρίση, οτι ήτο μήτηρ τοϋ 
παιδιού- καθότι τό μέγεθος, ή ζωηρότης καί τό με- 
λανόχρουν τών δφθαλμών της κοσμουμένων ύπό μα
κρών βλεφαρίδων, προσέτι δέ, οί πλόκαμοι τής λε
πτής κόμης της, ώμοίαζον καθ’ δλοκληριαν τους τοϋ 
παιδιού. ‘Τπδ τό μελανωπόν τών παρειών της, διε- 
κρινοντο οί χρωματισμοί τής αίδοΰς, τούς όποιους 
έπροξένησεν είς αύτήν τό ζωηρόν καί θαυμαστικόν 
βλέμμα τοϋ ξένου. ‘Ο Ιματισμός της ήτον οσον δύ- 
ναταίτις νά φαντασθή καθαρώτερος καί τόσον καλώς 
προσηρμοσμένος, ώστε διεκρίνετο τό χαρίεν καί εύ
σχημον τοϋ άνας-ήματόςτου. Αί λεπταί χείρες καί οί 
κάλλίσφυροι πόδεςτης, ήσαν ιδιαίτερα τινά χαρακτη
ριστικά, τά όποι'α δέν δύνανται νά ύπεκφύγωσι τήν 
όξυδέρκειαν τοΰ εμπόρου, συνηθισμένου νά διακρίνν) 
έκ πρώτης όψεως τά προτερήματα τοϋ θηλυκού είδους

—  Τί είναι, Έ λίζα ; είπεν ό Κύριος, βλέπω ν αύ
τήν νά τον παρατηρή άσκαρδαμυκτεί.

  ΣυγχωρεΤτε, ζητώ τόν ’’Ορρην Τό παιδιον δέ
στραφέν πρός αυτήν, τής έδεικνυε τήν σταφυλήν τήν 
όποιαν είχε συνάξει είς τό κράσπεδον τοϋ ίματίουτου.

  ’Ιδού αύτός, έπαρέ τον, είπεν δ 'Σχελβης, λα-
βοϋσα δέ τό παιδιον είς τάς άγκάλας της, άνεχώρη- 
σε μετά μεγάλης σπουδής.

 Μά τόν Δία ! είπεν ό έμ,πορος, στρεφόμενος
μέ θαυμασμόν είς τόν Κ. Σχέλβη, τοϋτο είναι είδος 
εμπορίου! Σοί όμνύω οτι θέλει είσθαι τό άντικειμε- 
νον τής εύτυχίας Σου είς Ό ρλεανς, καθότι είδον νά 
πληρώσωσιν άδράς ποσοτητας οια μαυρας πολυ κα-
τωτέρας ταύτης. r

—  Δέν έπιθυμώ δί αύτής νά ευτυχήσω, εΐπεν ό 
Σχελβης, καί προσπαθών νά διακόψη αύτήν τήν όμι- 
λι'αν, ήνοιξε φιάλην τινά νέου οίνου καί έπερώτα τόν 
σύντροφόν του περί τής ποιοτητος. _ ^

  Λαμπρός, πρώτης ποιότητο;! είπεν δ Χόλης·
στρέφων δέ τήν χεϊράτου κολακευτικώς είς τούς ώ
μους τοϋ Σχέλβη,' Είπέ μοι παρακαλώ σε, πόσον_ ά- 
παιτει'ς διά τό παιδιον, διά τήν γυναίκα, έν βραχυλο
γία , πόσον ζητείς; ^

  Κ. Χόλη, αδύνατον είναι νά σοί πωλήσω τήν
γυναίκα, καθότι ή σύζυγός μου δέν ήθελε βεβαίως 
τήν παραχώρηση, ούτε διάίσοβαρή ποσοτητα χρυσού.

 Έ  ) Έ  ! αί γυναίκες πάντοτε μεταχειρίζονται
αύτάς τά λέξεις, έπειδή άγοοϋσι τόν υπολογισμόν- Ο
πως δέ πεισθής περί τούτου, δειξον είς αύτάς, τ̂ά ω
ρολόγια, τάς πραγματείας, τας άλυσιδας τας οποίας 
δύναται τις νά άγοραση δι αυτής τής ποσοτητος τοϋ 
χρυσού, καί εύθύς θέλεις παρατηρήοει νά μεταβάλωσι
γνώμην. ,

 ν 0£ υφ α ίνω , Κ. Χόλη, τήν παϋσιν αυτής της
ομιλίας, επειδή έποκαθίσταται άδύνατον, καί σοϋ λέ
γω άποφασιστικώς καί στρογγύλως τό όχι.

  Θέλεις μοΰ δώσει τουλάχιστον τό παιδιον; ει-
πεν δ έμπορος, καθότι είδες βεβαίως πόσην ήδονήν 
καί εύχαρίστησιν μοϋ έπροξένησεν.

 Πρδς τί, παρακαλώ, σοϋ αναγκαίοι τό παιδιον;
εΐπεν δ Σχέλβη ς.

_  Έ χω φίλον τινά, οστις μετερχεται τούτο το
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είδος τοϋ εμπορίου καί έπιθυμε? ν’ άγοράζγ) εύμορφα 
παιδία, πρδς διατήρησιν τοϋ εμπορίου του. Είναι αν
τικείμενα, βλέπετε, φαντασίας καί έξωτερικής έπι- 
δείξεως, διά τους πλουσίους εκείνους, οίτινες δύναν- 
ται νά πληρώσωσιν άδρώς, καί χρησιμεύουσιν ώς θυ
ρωροί καί έπακόλουθοι τών κυρίων των. Άπδ αύτδ 
τδ είδος τ ίϋ  έμπορίου άπολαμβάνουσιν άρκετάς πο
σότητας, καί σέ βεβαιώ οτι αύτό τδ άστείον καί μου- 
σικδν δαιμονάκι, είναι πραγματικώς έκεΐνο δ'περ 
χρειάζεται.

—  ’Ήθελεν είσθαι μάλλον της Ιπιθυμίας μου νά 
μή τδ πωλήσω, είπεν ό Σχέλβης, προφέρων αύτάς 
τάς λέξεις μέ μεγάλην σκεπτικότητα καί αμφιβο
λίαν, καθότι, ών εις άκρον φιλάνθϋωπος, με λυπεΤ 
νά αποχωρίζω τδπαιδίον άπδ τάς μητρικάς άγκάλας.

—  ΛυπεΤσαι; Τωόντι παρατηρώ οτι αύτδ τδ αίσθη
μα είναι γενικδν, καί εγώ αύτδς συναισθάνομαι οτι 
είναι εις άκρον δυσάρεστον νά λυπή τις τάς γυναί
κας, καί ώς έκ τούτου μετερχόμενος αύτδ τδ είδος 
τοϋ εμπορίου, άποστρέφομαι τους δλολυγμούς καί 
τους θρήνους, ώς φαινόμενον πολύ δυσάρεστον καί 
λυπηρόν. Πρέπει νά σημειώσης δ'μως, οτι άφοϋ πα- 
ρέλΟγ) μία ήμέρα ή έβδομάς ολόκληρος μ&τά τήνς-έ 
ρησίΑ τοϋ παιδίου, τδ πράγμα ήσυχάζει καί ή σύζυ
γός σου βαθμηδόν Ιπανέρχεται εις τήν προτέραν κα- 
τάς-ασιν, άφοϋ μάλιστα τής ΰποσχεθής κάνέν ζεϋγος 
ενωτίων, νέαν τινά ένδυμασίαν, ή άλλο τι ότιδήποτε.

—  Φοβούμαι οτι είναι αδύνατον
  Κύριε έλέησον. Σέ λέγω, Ναι. Ουτοι οί μαϋροι

δέν όμ.οιάζουσι τους λευκούς, άδιαφοροϋσι είς τά 
τοιαϋτα είπεν δ Χόλης, λαμβάνων είς εαυτόν πιστόν 
τινα καί ευμενή χαρακτήρα. Είναι τδ περίεργον οτι 
χαρακτηρίζουσι τδ είδος τοϋτο τοϋ εμπορίου, ώς 
σκληρόν καί άπάνθρωπον· έγώ ομως δ'στις δέν ήδυ- 
νήθην πώποτε νά μεταχειρισθώ τά μέσα τά βίαια καί 
άφιλάνθρωπα πολλών άλλων, δέν τό νομίζω ώςτοιοϋ- 
τόν, ένώ ΰπάρχουσι πολλοί οι'τινεςάφαρπάζουσιν άπο- 
τόμως τδπαιδίον άπδ τάς μητρικάς άγκάλας διάνά τδ 
πωλήσωσι, έγκαταλιμπάνοντες τάς δυστήνους μητέ
ρας δλολυζούσας ώς μανιώδεις. Κάκιστη καί δλεθριω- 
τάτη συνήθεια, ήτις έπιφέρει βλάβην άπερίγραπτον 
είς αύτδ τύ είδος, άποκαθιστώσα αΰτάς ανικάνους 
πρδς υπηρεσίαν, καί ώς πρός τοϋτο ένθυμοϋμ.αι ώ- 
οαιοτάτην τινά νεάνιδα είς ’Όρλεανς άφανισθείσαν 
καθ’ ολοκληρίαν ένεκα τοιαύτης κακομεταχειρίσεως- 
καθότι ό έμπορος, οστις έπρόκειτο νά τήν άγοράση, 
δέν ήθελε τδ παιδίον τη ς, αυτή δέ φωνάζουσα, έμ- 
μανής καί εξαγριωμένη, κατέΟλιψε τδ βρέφος είς τάς 
άγκάλας της, Σέ βεβαιώ οτι δσάκις τό άναλογίζομαι 
μοί προξενεί φρίκην καί διεγείρει είς τήν ψυχήν μου 
λυπηοάν έντύπωσιν· άφοϋ δέ τής άφαίρεσαν τδ παι
δίον καί τήν έκλεισαν, άποκατασταθεισα φρενήρης, 
μετά παρέλευσιν μιάς εβδομάδας ετελεύτησεν. Κα- 
Οαρωτάτη ζημία χιλίων ταλλήρων, προκύψασα ενε
κα έλλείψεως επιεικών μέσων, καί ώς έξ ίδιας πεί
ρας, νομίζω προτιμότερον νά πράττη τις έντός τών 
ορών τής φιλανθρωπίας.

‘Ο σωματέμπορος δέ, έπιστηριχθείς είς τήν κα- 
θήκλαν καί σταυρώσας τάς χειρ ας έν εί'δει θαυμα-
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σιας αρετής, έφαίνετο κατ' έπιφάνειαν ό διάδοχος τοΰ 
Ούιλβελμορίου.

—  ‘Ο Κ. Χόλης, μόλις έκπεραίωσε τήν όμιλίαν 
του, ήτις προσέβαλλε τάς χορδάς τοΰ συλλογισμοΰ 
καί τής σκεπτικότητος τοϋ Κ. Σχέλβη έκφλουδίζοντος 
πορτοκάλλιόν τι, έξανέστη ώς άν ώθεΐτο ύπδ τής ά · 
ληθείας ινα έπιπροσθέση λέξεις τινάς.

—  Είναι αληθές, είπεν ό Χόλης, οτι δέν επιθυ
μώ παντάπασιν ν’άκούω τινά πλέκοντα τδν ίδιον έ
παινον, άλλα σο'ι τδ λέγω διότι είναι αληθές, καθότι 
νομίζω νά ηναι γνωστόν, τουλάχιστον ώς λέγουσιν, 
οτι κατέχω τάς λαμπροτέρας άγέλας τών μαύρων, 
δ'λας καλώς διατεθειμένας, παχείας καί υγιείς, 
ύποφέρων προσέτι δλιγωτέραν φθοράν απάντων τών 
λοιπών τών μετερχομένων αυτδ τδ είδος τοΰ εμπο
ρίου, αλλά τοϋτο χρεωστεΐται, κύριε, εις τήν μετα- 
χείρισιν μου, τής όποιας ακλόνητος βάσις είναι, κύριε, 
αυτή ή φιλανθρωπία.

—  Τωόντι! είπεν δ Κ. Σχέλβης μή έχων άλλο τι 
ν’ άπαντήση. Αί ίδέαιμου αυται έπροξένησαν τδν γέ
λωτα καί πολύς έγινε λόγος περί έμοΰ. Αύται δέν 
είναι, ουτε κοιναί ούτε δημώδεις, άλλ’ έγώ έμμένω 
πάντοτε σταθερός είς αύτάς, μάλιστα, κύριε, δύναμαι 
νά εί'πω οτι συνεισέφερον τδ μερίδάν των ώς πρδς 
τάς ώφελείας.

Διά τδ μοναδικόν καί ζωηρόν τών περί φιλανθρω
πίας αναπτύξεων τοϋ Κ. Χόλη, δέν ήδυνήθη ό Κ. 
Σχέλβης ν’ άποφύγη τδν γέλωτα. ’Ίσως τδ αυτό λάβΐ] 
χώραν καί είς Σέ φίλτατε άναγνώστα, καθότι έπί 
τής έποχής μας ή φιλανθρωπία παρουσιάζεται ΰπό 
διαφόρους άλλοκότους μορφάς καί δέν υπάρχει πα
ράδοξόν τι, τδ όποιον ό φιλάνθρωπος νά μή λέγη  
καί πράττγ).

‘Ο γέλως τοΰ Κ Σχέλβη ένεθάρρυνε τδν Χόλη» 
είς τήν όμιλίαν του.

—  Είναι παράδοξον δ'τι πώποτε δέν κατόρθωσα 
νά έγχαράξω τάς ιδέας ταύτας 3ΐς τά πνεύματα τών 
ανθρώπων. Είς Νάτζες είχον ποτέ ίκανώτατον τινά  
συνεταίρον, τδν Θωμαν Λόκερ έπονομαζόμενον, οστις 
ήτο ό άληθής διάβολος τών μ.αΰρων, άν καί άγαθω- 
τάτης ψυχής καί διαθέσεως, είχε ομως τδ σύς-ημα 
νά τούς μαστιγόνη. Έσυνήθιζον πολλάκις νά τδν νου
θετώ. Τί ώφελεΤ άράγε, έ'λεγον Θωμα, δ'ταν αί μαΰ- 
ραι κλαυθμ,ηρίζωσι, Σΰ νά τάς μεταχειρίζεσαι βα- 
ναύσως καί άπανθρώπως, πλήττων αύτάς έπί κεφα
λής καί ρίπτων αΰτάς χαμα ί; ‘Η μεταχείρισις αυτη 
είναι πράγμα παράλογον καί δέν έπιφέρει αίσιον άπα- 
τέλεσμα, καθότι έάν κλαυθμηρίζωσι, είναι όρμή φυ
σική ήτις δέν δύναται ν’ άναχαιτισθή ΰφ’ οΰδενός, καί 
άν δέν άναπτυχθή κατ’ έ'να τρόπον, αναπτύσσεται κατ’ 
άλλον, άφοϋ μάλιστα δέν είναι επιβλαβής. Παρεκτός, 
Θωμά, αΰτός ουτος δ τρόπος φθείρει τούς μαύρους, 
άποκαθιστα αΰτούς ασθενείς, ενίοτε άσχήμους καί 
άνικάνους- τό χείριστον δέ είναι οτι έξαφανίζει αύτό 
τδ είδος τοΰ έμπορεύματος. Πώς, Θωμά, δέν δύνασαι 
νά τούς καθησυχάοης διά τής καλομεταχειρίσεωςκαί 
τών γλυκειών έκφράσεων ; Τοΰτο έξαρτάται. άπδ σέ 
αΰτδν, άφοϋ έπιχύσης δλίγην φιλανθρωπίαν είς τους 
τρόπους σου, κατορθόνεις περισσότερον παρά μέ τάς 
άπειλάς καί τάς μαστιγώσεις, καί είναι συμφερώ-
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τερον, άλλ’ έξαρτάται άπό σέ. ‘Ο Θωμάς ομως 
δέν ήδύνατο νά μετριάση τήν έξαψιν τής συνήθειας 
του, καί μοί έπέφερε τόσην ζημίαν καί φθοράν, ώς-ε 
ήναγκάσθην ν’άποχωρισθΰι, άν καί μέλύπην μου, ε
νεκα τής καλοκάγαθίας του κα! της Ικανότητός του.

—  Κα! νομίζεις, Κ. Χόλη, είπεν ό Σχέλβης, οτι 
αί υποθέσεις σου λαμβάνουν αίσιωτέραν επιτυχίαν άπό 
τάς τοΰ Θωμά;

—  Πώς ό'χι; Δύναμαι νά Σέ βεβαιώσω περίτού- 
του, Κ. Σχέλβη. ‘Οσάκις ήμπορώ, πάντοτε έπις-ώ τήν 
προσοχήν μου είς τάς δυσαρέστους περιστάσεις, δ'ταν 
δηλ. πρόκηται νά πωλήσω παιδίον, τότε άπομακρύ- 
νω τάς μαύρας Γνα μή λυπώνται καί κλαιωσι , καί 
οταν έκπεραιωθή ή πώλησις, ώστε νά μή δύνανται 
πλέον νά έλπίσωσι, τότε βαθμηδόν συνηθίζουσιν είς 
τήν στέρησιν ταύτην. Οί μαϋροι δέν όμοιάζουσι τούς 
λευκούς οίτινες άνατρέφονται είς τρόπον ώστε απασα 
ή οικογένεια νά ήναι συγκεντρωμένη· σύτοι δέν 
συμμερίζονται κάνέν είδος τοιούτου έθίμου, καί τοϋ
το είναι άρμοδιώτεοον καί εΰκολώτερον.

—  Φοβοΰμαι, είπεν ό Σχέλβης, δ'τι οί ίδικοί μου 
δέν έ'χουσιν αύτήν τήν άνατροφήν.

—  Τδ πιστεύω. ΣεΤς άπδ τήν Κεντούκην κατα- 
ς-ρέφετε τους μαύρους Σας. Διαλογίζεσθε τδ κα
λόν ύπέρ αΰτών, άλλα πραγματικώς έπί τέλους δέν 
τόύς εΰεργετεϊτε. Διότι έ'νας μαΰρος δ'στις θά πέση 
άπό ενός εις άλλου χεΤρας καί θά πωληθή άπό τόν 
Παΰλον είς τδν Κώσταν, καί άπδ τοΰτον, Κύριος οί- 
δεν, είς ποιον άλλον, δέν είναι διόλου καλόν νά έ'χη 
ιδέας τινάς καί προσδοκίας, καί νά άνατρέφεται λίαν 
καλώς, καθότι έπί τέλους συναισθάνεται ολην τήν 
σκληρότητα τής θέσεώς του.'Όθεν τολμώ είπει'ν, οτι 
οί μαϋροι σου ήθελον εΰρεθή πολύ δυσαρεστημένοι 
έκεΤ δπου άλλοι μαϋροι τών υποστατικών Σας ήθε
λον διάγει βίον εΰάρεστον, τραγωδοΰντες καί άγαλ- 
λώμενοι ώς μανιώδεις. Κάθε άνθρωπος θεωρεί τδ 
σύστημά του ώς τό δρθότερον , καί έγώ πιστεύω 
οτι τούς μεταχειρίζομαι τόσον καλά οσον αξίζει.

—  Καλόν πραγμα νά εΰχαριστήται τις είς τά έρ
γα του, είπεν ό Σχέλβης, συσφίγγων τούς ώμους του 
καί έκφράζων διά τοϋ προσώπου του αισθήματα δυ- 
σαρεσκείας.

—  Λοιπόν, τ ί αποφασίζετε; Κ. Σχέλβη, είπεν δ 
Χολής άφοϋ σίωπηλώς εφαγον αρκετήν ποσότητα κα
ρυδιών.

—  Θέλω σκεφθή περί τούτου καί όμιλήσει μετά 
τής συζύγου μου! είπεν δ Σχέλβης. Έντοσούτω, Κ. 
Χόλη, παρακαλώ Σε, άν θέλης ή ΰπόθεσις νά έκπε
ραιωθή μέ τόν ήσυχον έκεΐνον τρόπον ώς επιθυμείς, 
νά μή γίνη γνωστή είς ταύτήν τήν γειτονίαν, καθό
τι θά πληροφορηθώσιν οί τής οικίας μου καί Σέ βε- 
βαιώ οτι δέν ήθελον ήσθαι διόλου εύκολον νά πω- 
λησω τινά εξ αΰτών, άν τό μάθωσι,

—  Ώ ! βεβαίως· φυσικώ τώ λόγω, παντοιοτρόπως 
θά προσπαθήσω. Ά λ λ ά  παρακαλώ Σε, είπε, φορών 
τόν έπενδύτην του, ό'σον τό δυνατόν ταχύτερον νά 
λάβω άπάντησιν, καθότι Σοί ομνύω οτι εΰρίσκομαι 
είς άπερίγραπτον βίαν.

—  Πολύ καλά, είπεν ό Σχέλβης, έλθέ πρός τάς

εξ ή έπτά ώρας τδ έσπέρας τοΰτο, καί θέλω Σοί δώ
σει άπάντησιν δ έμπορος δέ άνεχώρησεν.

—  Έπεθύμουν νά ήδυνάμην νά τδν λαν.τόσω καί 
νά τδν κρημνίσω άπδ τήν κλίμακα, είπεν δ Σχέλ
βης μόνος του, άφου παρετήρησε τήν θύραν καλώς 
κεκλεισμένην, ενεκα τής άναιδείας του καί τής 
τόλμης του, άλλ’ ήξεύρει καλώς δ'τι δέν δύναμαι νά 
τ!ΰ κάμω τίποτε. Έάν τις ποτέ ήθελε μοΰ προτεί
νει νά πωλήσω τόν Θωμάν είς τινα άπό τους θηριώ 
δεις έκείνους σωματέμπορους τής Μεσημβρίας ήθε
λα τώ άπαντήσει· «Μήπως είμαι άλογον ζώον, 
Γνα πράξω τοιοϋτόν τι;»  Καί ομως πρέπει νά γίνη 
τοΰτο, διότι πρέπει. Καί αύτό τό παιδίον τής Έ λί- 
ζας ! Προβλέπω τήν σύγχυσιν ήτις θά λάβει χώραν 
μετά τής συζύγου μου περί τούτου, έπομένως καί 
περί τοΰ Θωμά. Ταΰτα είναι τά παρεπόμενα τών 
καταχρεωμένων.—  Άλλοίμονον ! Βλέπει ό φίλος τδ 
κέρδος του καί προσπαθεί νά τδ έξασφαλίση.

Είς τά μέρη τής Κεντουκίας ίσως δύναται τις νά 
παρατηρήση τόν ήπιώτερον τρόπον τής δουλείας. Κα
θότι δέν ΰπάρχουσιν αί περιοδικαί έποχαί τής βίας 
καί καταπιέσεως, αί’τινες άπαιτοϋνται είς τάς εργα
σίας τών Μεσημβρινωτέρων μερών, άλλά έπικρατε? 
γενικώς έν σύς-ημα γεωργικόν ήσύχου καί έπανα- 
παυμένης φύσεως, τό όποΤον αποκαθιστώ τήν έργα- 
σίαν τών μαύρων ύγιεινοτέραν καί δικαιοτέραν· προσ
έτι δ κύριος έκείνων τών μερών, εΰχαριστεΤται είς 
μικράν τινα καί βαθμιαίαν άπολαυήν, δέν έχει τούς 
σκληροκαρδίους έκείνους τρόπους οίτινες έπικρατοΰσιν 
είς τήν διεφθαρμένην φύσιν μας,δ'ταν ή προσδοκία αι
φνίδιου καί βιαίου κέρδους, πρόκηται νά σταθμισθή μ,έ 
τά συμφέροντα τών δυστυχών καί τών έγκαταλελειμέ- 
νωνένδεών/Όστις έπισκεφθή έπιτοπίως τινάέξ αύτών 
τών μερών τής Κεντούκης κα! μαρτυρήση τήν αγα
θότητα καί φιλοστοργίαν τήν χαρακτηρίζουσαν τούς 
Κυρίους καί τάς Κυρίας, καθώς καί τήν άφοσίωσιν 
καί πίστιν τινών σκλάβων, θέλει ίσως παρακινηθή 
νά περιγράψη μέ ποιητικά χρώματα τόν Πατριαρχι
κόν τοΰτον θεσμόν, θέλει παρατηρήσει ομως δτι τήν 
σκηνήν ταύτην, καθ’ δ'λα τά μέρη, τήν έπικαλύπτει 
μία υπερμεγέθης καί άτρόμητος σκιά, ή σκιά τοΰ 
νόμου. ’Ενόσω τά άνθρώπινα ταΰτα καί λογικά όντα, 
τά μέ πάλλουσαν καρδίαν καί ζωηρά πάθη, θεωρούν
ται καί καταλογίζονται ύπό τοϋ νόμου ώς τόσα πράγ
ματα άνήκοντα είς τήν ιδιοκτησίαν ενός κυρίου —  
ένόσω τδ πταίσμα, ή τό δυστύχημα, ή ή άπερισκε- 
ψία, ή ό θάνατος τοΰ άγαθωτέρου κυρίου, δύναται νά 
έπιφέρη μίαν λυπηράν ήμέραν καθ’ ήν ό ΰπδ τής ά- 
γαθότητος καί φιλοστοργίας προστατευόμενος βίος 
των νά μ.εταβληθή εις άπροσδόκητον ταλαιπωρίαν 
καί βά^ρος,—  ένόσω ΰπάρχουσι ταΰτα, είναι άδύνα- 
τον νά κατορθωθή τί καλόν καί εΰάρεστον καί είς 
αύτάς τάς πλέον καλώς διωργανισμένας διοικήσεις τής 
δουλείας.

‘Ο Κ. Σχέλβης ήτο ένας κάλλιστος άνθρωπος ά- 
γαθωτάτης ψυχής καί διαθέσεως, καί είς άκρον φι
λόστοργος μέ τούς περί αΰτδν, έ'νεκα δέ τής έπιμε- 
λείας καί φροντίδος του έγνώριζε πάντοτε παν ο,τι 
συνέτεινεν είς τήν φυσικήν παρηγορίαν καί άνακού- 
φισιν τών μαύρων. Α ί έμπορικαί του ομως έπιχειρή-
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σεις έχρημάτισαν κάντβτε σημαντικαί καί ατυχείς, 
τόν περιεπλεξαν δεινώς, μάλιστα δέ τα δμολογατου 
φΟάνοντα είς μεγάλην ποσότητα, περιεπεσαν είς τάς 
χεΤρας τοϋ Χόλη· ή μικρά αΰτη πληροφορία είναι ή 
κλεΐς τής προλαβουσης συνομιλίας.

‘Η Έ λίζα πλησιάζουσα τήν Ουράν, συνέβη ώστε 
νά Ιννοή JY) αχό τινας λέξεις, οτι δ έμπορος διεπραγ- 
ματεύετο μετά τοϋ κυρίου της περι τής άγορας αν
τικειμένου τινός. Και καθώς εςήλΟε τής θυρας, ε- 
προσπάΟησε νά διαμείνη ινα άν.ροασΟή περαιτέρω· 
άλλ’ επειδή τήν ειχε κράξη κατ’ εκείνην την στιγμήν 
ή κυρία της, ήναγκάσθη νά αναχώρηση. Έντοσούτω 
ομως ένομισε οτι ήκουσε τον έμπορον πραγματευο- 
μενον περί άγορας τοϋ παιδιού της, καί ήδύνατο νά 
άπατηΟη; ΚυριευθεΤσα υπό μεγάλου σκιρτήματος και 
παλμοϋ τής καρδίας, έσφιγξεν άκουσίως τοσον δυ
νατά τό παιδίον, ώστε αυτό το άτυχες, εκπληκτον και 
πεφοβισμένον, παρετήρει τό πρόσωπόντης.

—  Τί έχεις σήμερον, Έ λίζα  μου; ειπεν ή Κυρία, 
οταν ή Έ λίζα  Οέσασα τό νιπτήριον άγγεΐον καί ρί- 
ψασα τό τραπέζιον, έπι τέλους εξ απροσεςίας ιιροσε- 
φερεν εις τήν κυρίαν της μίαν μακράν νυκτερινήν 
τήβεννον, αντί τοϋ μεταξωτού φορέματος* τό όποιον 
τήν διέταξε νά λάδη άπό τήν ενδυματοθήκην.

(μετάφρ. έκ τοϋ Αγγλικού) (ακολουθεί)
Α. Π .
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ΕΠΙΚΗ ΔΕΙΟΝ

Ε ϊ{ /.02Τ.Μ Ε λλπ νίδα  έξ Η πίίροα, άποθανοΰϊαν προ τινων 
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Η ρπά γνιί, ! φιλομουυε και καθαρά έλ έν η !  

όΐΑ ΐλικες σ’ οδύρονται και φίλοι σου παρθένοι.
Κ ατεσπαράχθ’ r, τοϋ Πατρος και τ ι ς  Μνιτρός κ*ρ5ία· 

λ φ ΐκ ε ς  τραΰ^α κ’ εις i j i i ,  και ίποία  θεραπεία ;
Α ! νυχθτι|χερον έ·γύμν*ζον την -γλώσσαν και τα  χείλι»,

’ίϊδ η ν  έπιθαλάριιον νά ψάλω σοι, ω φίλιη.

Θ άνατε σκληρότατε ! έφθο'νησας Π ατρίδα ,

Κ α ι άνθηράν έθε'ρισα; &ραίαν Ελληνίδα!
Προς θεία τά  σκηνώματα π ετα  το οωλον της,

Κ,αι της ίστρίας έδαφος κατέχει λείψανον της.
Σΐ> S i  σκιά Ελένης μ α ς , μ ή  μας έγκ α τα λ ίπ γ;
Ε ίς τλν κοιλάδα τών κλα’,ιθμών, είς τόν βυθόν της λύπης !

Π . Α .

ΓΜΜ1ΚΑ·
Έξ ’Ανθολογίου

ΙΩΑΝΝΟΪ Τ Ο ΐ ΣΤΟΒΑΙΟΪ.

1. «Καθώς δ ήλιος δέν περιμένει δεήσεις 
καί κολακείας, ινα άνατείλη, άλλ’ εύδύς λάμ
πε!, καί χαιρετδται παρα πάντω ν οΰτω καί σύ 
μ,ή περίδενε κρότους καί θορύβους και επαί
νους, ινα άγαΟοποιήσης, άλλ’ έκουσίως ευερ

γετεί, καί Οέλείς άγαπασθϋΐ ώς ό ήλιος.»
2. «Θέλεις ευεργετήσει τά  μέγιστα^τήν 

πόλιν, όχ ι άν ύψωσης τάς στέγας, άλλ’ έάν 
αύξήστ,ς τάς ψυχάς'. Κάλλιον νά κατοικώσι 
μεγάλαι ψυχαί είς μικρά οικήματα, παρά νά 
φωλεύωσι ταπεινά άνδράποδα είς μεγάλας 
οικίας.»

3. «Παν δ τ ι  τιμαται αυξάνει, καί παν τδ 
άτιμαζδμενον ολιγοστεύει. Έ χε τοΰτο ώς 
λαμπρότατον σημειον καλής Κυβερνησεως· 
τοιουτοτρόπως προτρεπονται οι υπήκοοι είς 
έντιμα επιτηδεύματα, διανέμεται η προσήκου
σα είς έκαστον άξία, καί γεμίζονται αί πόλεις 
έναρέτων πράξεων.»

4 . «Πράττε δσα κρίνεις καλά, άν καί κά- 
μνων αύτά μέλλης νά γενής άόοξος· καθότι δ 
όχλος είναι κακός κριτής παντός καλοΰ πράγ- 

' ματος· δθεν καί ών τινων τόν έπαινον περιφρο- 
νεΐς, καταφρονεί καί τόν ψόγον.»

5. «Είς τάς Θήβας ειχον τάς μέν εικόνας 
τών δικαστών χωρίς χειρας, εκείνην δέ τοΰ άρ- 
χιδικαστοΰ μέ όμμάτια κλεισμενα, όεικνύοντες 
δτι ή δικαιοσύνη ούτε δώρα δέχεται, ουτε είς 
πρόσωπα αποβλέπει.»

6. «Ό φιλόσοφος ’Αντισθένης έρωτηθείς, 
τ ίτ ι τρόπο) ήδυνατο τις να προσελθη είς τά 
πολιτικά, Καθώς εις τήν φωτιάν, άπεκρίθη' 
μήτε πολύ πλησίον, ινα μή καη, μήτε πολύ 
μακραν, ?να μή ριγώση.»

7 . «Αί πόλεις χάνονται, δταν οί Κρατούν
τες δέν διακρίνωσι τούς καλούς άπό τών κα
κών. »

8. «Ό ταν ή πονηρά φύσις έπιλάβη έξου- 
σίαν, άπεργάζεται δημοσίας συμφοράς.»

9. «Τάς αμυγδαλιάς, επειδή έκφέρουσι τό 
άνθος των πρό πάντων τών άλλων φυτών, 
φθείρει ή πάχνη1 τούς άνθρώπους όμως ώς 
έπί τό πλεΐστον, ή προπετεια ή αυθάδεια τή ί
γλώ σσης.»

10. Ό  Κλεόστρατος, έν ω τόν εΐπέ τις, 
Δέν αίσχύνεσαι νά μεθύης ", Και συ, τον λεγει, 
δέν έντρέπεσαι νά συμβουλεύης μέθυσον;»

1 1 . « Ό Θεός ένέδειξεν είς τόν άνθρωπον 
τήν φιλοπονίαν ώς άρχήν παντός άγαθοΰ' χω 
ρίς ταύτης, τίποτε καλόν δέν κατορθοΰται.»

12. « Ο Κηφισίδωρος έλεγεν δτι ούδείί 
κατέφαγεν αύτός τήν ίδιαν αυτοΰ περιουσίαν] 
τήν οποίαν άπέκτησεν, άλλ εκείνην τήν όποιαν 
παρ’ άλλου έλαβε.» Π. Α.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .  ΓΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΙΚΑ, τ,τοι Συλλογή ποικίλων ιστορικών έγγραφων και f a o i m u i των, 
άφορώντων τά κατά την Ελληνικήν έπανάστασιν του 1 8 2 1 .

\  πό τόν τ ίτλον τούτον έπεχειρήσαμεν νά συλ- Επί τών σκοπέλων τούτων έκ. πρώτη; άρχή; τά ο-χ- 
λέ,ω μεν και φέρωμεν εις φως όσα δ πανδ*μάτωρ ματα  δλων προσηλώθησαν* αυτα ι τ,σαν ό άξων πε;ί 
χρόνος και τών περιπετειών τοϋ πολέμου ή άκατα- 8ν περιεστράφη δλη ή Ελληνική δΰναμις· ή Ιστοίία  
μαχητος Ουναμις έφεισθησαν έκ τών πολλών καί τω» έπομένως είναι Ιστορία δλης τή ; Ελληνική- 
παντοίων έγγραφων, τών ποικιλοτρόπω; άπό σκοπόν φυλή;. II νήσο; τών Ψαρών δυστυχώ ; κ α τ ε σ το '^  
Ιερόν καί ανάγκην πραγμάτω ν ύπαγορευθέντων κατά και δεν συμπεριλαμβάνεται σήμερον έντό; ' τών 
την αιματηραν καί πολυώδινον εκείνην πάλην, ·?,ν κόλπων τή ; έλευΟέρας πατοίδο;·' τή ; ίδρ ας ου.ω; 
ϋ,.ιστ/ι ή Ελληνικη φυλη μαχομένη ύπέρ τή ; άνα- καί τών Σπετσών, μή ύποστασών οϋδϊμ ίαν κατα-  
κτ^σιω ; τής έλευΟεοιας τη ; έπταετιαν δλόκλτρον στροφήν άπό τής έχθριιή ; έπιδρομή; μέχρι τ ή ; άπο- 
μετά ζήλου διακαοΰ; και Ουσιών άκαταλογίστων. καταστάσεο); τών Ελληνικών πραγμάτων, ή έοευνχ 

]^λλ/;νικο; άγων είναι πρωτότυπο;, δυνάμεΟα νά τών αρχείων καί τών ιδιαιτέρων χαρτοφυλακίων 
το καυχ/)Οώμεν, εις την παγκόσμιον ιστορίαν διά τών προκρίτων καί πλοιάρχων πχρέχουσιν άφθονο-/ 
τα  προηγούμενα του, το πολύπαθε;, τήν οχι μικρό- τήν ΰλην είς τήν λεπτομερεστέραν π^οάστασιν τών 
χο νιον διαοκειαν και έπί τέλους τ/,ν ευτυχή έκβα- πραγματικώ ν γεγονότων τή ; έποχή;. 
σιν του και τουτου ένεκα ή Ιστορία τής Ελληνική;! δΰεν πρωτότυπα Οπομνήματα, όργανισμου; έΟν·.- 
επαναστασεω; τοϋ 1 8 2 1  κινεί τόν φιλο'ίστορα εί; κου:, νόμ ίυ ; τή ; διοικήσεως καί ένεργεία; αύτή; 

επτομερεσ .ιραν σπουόην καί μελέτην" πρό πάντων όλικάς, τών συμβάντων τάς έςεικονίσεις καί τ ι ;
“ ε'"' μ® τ ^ν παρΟενικήν τή ; αύτονο- καθημερινά; άλλν,λογραφίας έπε^εργασΟέντε; συνε-

μ ιας μας λαμπάδα προσερχομένους ήότι μετά τεσ 
σάρων αιώνων δουλειάν να καταλάβωμεν τόν οί- 
κειον και αξιοπρεπή τοπον μεταξύ τή ; χορείας τών

τά'αμεν τήν μέχρι τοΰδε άτακτον υλην, ή τ ι;  πληοοΐ 
τό κενόν, οπερ αί περιστάσεις καί τή ; φορα; τών 
πραγμάτων θύελλα έπέφεοε.

εςευγενισμένων λαών τοϋ ΙΘ' αΐώνο;, ή τοιαυτη Πεποίθαμεν δτι ή  Συλλογή τήν όποιαν ποοσοέ- 
σπουοη είναι απαραίτητος, έπιβάλλουσα είς ήμ α ;, 1 ~ " Λ  '
ώς τέκνα τών μοχΟησάντων διά τήν άνάστασιν τή ; 
πατριδος, τό μεγα καθήκον τοϋ νά εΐσδύσωμεν μετά  
σεβασμού καί ε ΐ; τά άδυτα αύτά τοϋ μεγάλου Ελ-

ρομεν είς τό Πανελλήνιον περιλαμβάνει τά  ούσιω- 
J  δεστερα τώ ν σωζομένων έγγραφων τών άφορώντων 
I τόν εύρυν κύκλον τή ; Ελληνική; έπαναστάσεως τοΰ

- j. , - --- --- r - ι ------------ ί 18 2 1*  άλλοι ημών ευτυχέστεροι καί δεξιώτεροι
. flVl Ρ*μ*τος, όπο>; κατροπτριζομενοι έναΰτοίς εύχόμεθα νά άναπληρώσωσι τήν τυχοΰσαν ελλειύιν. 
άρυσ ώμεν . Λ,ν ωφέλειαν εκείνην, ήτι; θέλει μα; | Τά Σ πετσ ιώ τικα  διηρεσα εί; τόμους δύο· ές ών 
καταρτίσει μιαν /ιμεραν ικανούς και αρμοδίους εις ό μέν πρώτο; προβαίνων κατά χρονολογικήν σ:ι:άν 
τό να έκπληρώσωμεν τήν δποίαν περιεβάλλετο ήμα; περιλαμβάνει είς τό πρώτον αύτοϋ μέρος τά έ; δλων
ή Θεία Πρόνοια μεγάλην εντολήν,

Είναι παρα πάσιν δμολογούμενον δτι εί; τήν α 
κριβή έςιστόρησιν τώ ν ανθρωπίνων πράξεων αόνα

τών μερών τή; άγωνισθείση;χριστιανικήςγή; προερ
χόμενα έγγραφα, επισήμου; τών γεγονότιυν έκ^έ- 
οει; κ.λ.π. και είς τόν δεύτερον τή; διοικητικής τοϋ

συν.ελεστικά μεσα εις την άνιχνευσιν τών ΐστορι- έθνους ένεργεία; τά  καθέκαστα καί τά πρός αύτήν 
κών άληΟε'.ών είναι αύτά τών συγχρόνων τά  ύπο- j άναφερόμενα άπό έ'καστον σημειον τοΰ θεάτρου τοΰ 
μνήματα, αί π^ρι τών γεγονότων πραγματεια ι, τά πολέμου δμοίω; κατά τμήματα  καί χρονολογικώς. 
κ α .ά  Try διάρκειαν τών γενομένων δημοσιευόμενα ό  δεύτερο; τόμο; περιλαμβάνει τον ναυτικόν αγώνα 
εΥΥ?α?*> αί ανταλλασσόμενα! άλληλογραφίαι κ α ί'κ α ί τήν έξιστόρησιν τών’ κατά γην καί κατ* ’ Οά- 
ojy.itασα λ τοιαυτη διασκορπισμένη υλη, τά δποΐα Οασσαν συμβάντων, δηλαδή τήν αλληλογραφίαν τών 
α^,αν.α, βασανιζόμενα άπο τήν βασανον τοϋ φ ιλο -'τρ ιώ ν ναυτικών νήσων καί τών παραστατών και 
σοφού ιστορικού, παράγουσι τελείαν τήν παράστα- 'πληρεξουσίων αύτών, τά ; εκθέσεις τών σ»ααντικω- 
σ ιντοΰ δράματος καί χειραγωγοϋσι τόν ανθρώπινον τέρων θαλασσίων κατο^ ω μάτω ν, τά θαλάσσια ήυ,ε · 
νουν^οπου καί δπως δει. Εντεύθεν δρμώμενοι έπε- (ρολόγια, καί άφθονον υλην κατά τό τέλο; καλώς 
χειρήσαμεν τήν δ ιάταξιν τής παρούση; Συλλοίγή;,1 διατεταγμένη·;, τ ά δποΐα δμοϋ συγκροτοΟσι τόν 
μονόν σκο,.ον προθεμενοι και τά κειμήλια τών τ. χ -  συνεχή καί δμαλόν τούτον κοίκον, τον λίαν πει·.- 
τερωνμας νά σώσωμεν καί πρόχειρον τήν υλην ε ί ; 1 σπούδαστον εί; τόν Ιστορικόν άνδρα. 
τους σοφούς Αρχιτέκτονας του; κεκλημένου; νά άνε-1 Επειδή δε άπό αϊσθ/.αα φιλοπατρία; ούχί δε 
γε.ρωσιν έπι τί·,; πατρική; γή ; το πρώτον αύτή; καί άπό ίδιοτελή σκοπόν ώρμήθηυ,εν εί; τήν επε- 
ί^.ορ.κον οικοδόμημα νά παρε;ωμεν. [χείρησιν τοϋ έργου, έπικαλούμεθα τήν συνδρομήν

A ^ i. Λριαν τού έργου μ α ; έλαβομεν αύτά τά άρ -'τώ ν ομογενών διά νά έπαρκέσωμεν εί; τά άδρά τοΰ 
χεια και την ιδιαιτέραν αλληλογραφίαν τή ; νήσου, τύπου'εξοδα. Λικαία δε και δσία έσεται ή προσφορά, 

.π ?ώτον ε’ίδομεν τό φ ώ ;, καί ή τ ι; μετά τών J διότι ή συλλογή αΰτη περιέχει τους θρήνου:, τά δ*- 
αλλων ναυτικών νήσων συγκεντρώνουσι, κατά^κρυα καί τόν ήρωίσμόν πάση; γω νία ; τή ; Ελλη-

την κρίσιν πολλών άρίλοδίων κριτών περί τά  τοιαϋ- νική; γή ;.
·*> ·/,ν ,.λειοτεραν και ποικιλοτέραν σύγχρονον Εκαστο; τόμος συγκείμενος έκ τεσσαράκοντα
υλη/ ούχ ήττον δέ κατεφυγομεν και εί; αύτά τά άρ- πίρίπου τυπογραφικών φίλλων είς σχήμα ογδοον
χεΐα τοϋ κράτους πρός συμπλήρωσιν τού έργου ή μ ώ ν.! τ ια ά τα ι δραχ. 8.

Ελληνικός άγων καί τρεϊ; ναυτικαί νήσοι είναι έ , AOr.v*·.;, τί,ν ΰ 1833. ό ix$0xr,;,
όνοματα καί πράγματα αδιάσπαστα άπ’ άλλήλων. | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ α>λ. χ . α.νλΙΊ ϊροτ.



ό ΦΟΙΛΊΞ έκδίδεται απαξ τοϋ μηνός είς φυλλάδιον συγκείμενον έχ τριών τουλά
χιστον τυπογραφικών φύλλων.

Τιυ. διά δέ τουςΛαται δε διά μεν του; έντ&ς τής Επτάνησου κατ’ ετος δ ιστ. 2 διά δ 
έκτο; δρα/μ. 4 7 πληρωτέων αμα τή παραλαβή τοϋ πρώτου φυλλαδίου.

Λ ί συν^ρομαι γί\ονται έν Κέρκυρα παρά τώ  τυπογραφείω τοΰ ΕΡΜΟΤ, είς δε τάς 
λοιπάς ν/,σους καί τδ εξωτερικόν παρά τοΐς έν τώ  δευτέρω φυλλαδίω  προσδιο- 
ρισΟησομένοις άνταποκριταΐς.

0  προμηΟεύων δέκα συνδρομάς θέλει λάβει δωρεάν δύο αντ ίτυπ α  τοϋ έν τώ  Φ ο ίν ιη  
μεταφραζομένου μυθιστορήματος // Κ α.ίν6/\ τοΰ Μ π ά ρ μ π α  θ ω μ ά  τής Κ.** 
Μπήτσερ Στόου τοΰ δποίου ή εκδοσις θέλει συμπληρωΟή δσον ουπω.

6  ΦΟΙΝΙΞ θέλει αναγγέλλει είς το έςώφυλλόν του τά νεοφ*νή συγγράμμι 
άντίτυπον ήθελε σταλή παρά τώ ν συγγραφέων είς τούς έκδότας.

ατα, ών

Π ι ν α ξ  τ ώ ν  ε μ π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ω ν .
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