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ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Γ ιη χ ο Ι  χαραχτήρες τή ς  να,/τέρας χοιχω ΐ'ίας.

Χάρις εις τ α ;  προόδου; τής ιστορική; επιστήμη; 

κατά τήν Δύσιν, κατέστη σήμερον άναντίρρητον δ τι 

ή ένεστώσα δυτική κοινωνία παράγεται από τής Λ- 

ναγεννήσεως, ή δε Αναγέννησις είναι κα τ’ ουσίαν ελ

ληνική. Καί άλλοι μεν, ώς ό γνωστός ρωμ.αΧος άρ/ιε- 

ρευ; Gaum e (1 ),  υπεραλγούσι διά τούτο έν ονόματι 

τού καθολικισμού, άλλοι δε, ώ ; ό Κ. M issaud (2 ), 

λυπούνται έν ονόματι τού Γερμανισμού. Τό κα τ’ έμέ, 

μοί είναι αδύνατον νά εγκρίνω τά ; μεμψιμοιρία; τχύ- 

τχ ; ,  πηγήν έχούσας προλήψεις, πνεύμα ίησουϊτικόν 

και πνεύμα μεθοδιστικόν’ καί φρονώ δ τι ένδοξότατον 

ΰπήρξεν εις τήν Ελλάδα δτι, ενώ ένομίζετο έξοντω-

( " )  "Ορα ουλλάο. 2δδ, 261, (Τ . ΙΑ '. )  272 ,278,284 
καί 294 (Τ . ΙΒ ').

( 1 ) ’Ό ρ *  Ιβ vor rongeur. (2) Rcrue des Deus Mondes,
Άποίλ. 1862.

θεΐσα υπό τω ν  ασιατικών φυλών, άπέδειξεν αθάνα

τον ζω τικ ό τη τα , δούσα άφόρμητον διά τω ν  σοφών 

καί τώ ν εξόριστων αυτής εις τήν μεγάλην εκείνην 

διανοητικήν καί κοινωνικήν ενέργειαν, τήν άξιολόγως 

τω όν τι δνοαασθεΤσαν Α>~αγέη'ησι/·. Χώρα πελασ

γική, ίσοι; δε καί ελληνική (3 ), ή Τυέρηνία, ευτύχησε 

νά χρησιμεύσν) κατά το ν  μεσαιώνα ώς τις αγωγός 

μεταξύ Ελλάδος καί Δύσεως, καί δικαίως ή Φλοιρεν- 

τ ία  έπωνομάσθη «  Δυτικαί λθήναι. »  Δεν είναι ό 

Δάντης πλατωνικός ; Τό κατά  τής θεοκρατίας μίσος 

καί έ περί τή ν άνάδειξιν τώ ν  προνομίων τού κράτους 

ζήλος αυτού δεν είναι παραδόσεις οΰσιωδώς έλληνι- 

καί; Ο ΤΙετράρχας καί ό Βοκάκκιο; δεν κατηνάλωσαν 

τον βίον αυτών εις συλλογήν ελληνικών χειρογράφων 

καί εις τήν έν Τυέρηνία διάδοσιν τής ελληνικής γλώ σ - 

σης καί φιλολογίας ;

Μόλις ή λαμπάς τού Ιλληνισμού έλαμψεν εις τήν 

Δύσιν, καί γενική έπανάστασις έξερράγη κατά τού 

υ.εσαιώνος, κατά  τώ ν ιδεών, τώ ν  θεσμών καί τώ ν 

δεισιδαιμονιών αυτού. Επί τής γιγαντείου ταύτης 

πάλης, περιώνυμοι γυναίκες άνέδειξαν καί κατά τά  

δύο στρατόπεδα αναμφισβήτητα πολιτικά προτερή

ματα. Εν τή  Γαλλία, Αικατερίνη ή άπό Μεδίκων, 

πράγματι βασίλισσα έπί τής βασιλείας τώ ν  ασθενών

(3 ) Αί Πίσα·., ή κοιτί; α'ύτη τ7,{ Ιταλική; τέχνη;, εΤνα;
έλληνική αποικία.
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αύτή; υιών, άμφεταλαντεύθη επί πολύ μεταξύ τώ ν 

αντιθέτων μερίδων. Ι ί  πασίγνωφος Ισαβέλλα ή  Καθο
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λική, ή τοσούτον άνηλεής προ; τ ε  τους μουσουλμά

νου; καί του ; ίσρατ,λίτα; υπηκόους αυτής, δέν ήθελε 

διστάσει ώ ;  εκείνη εάν έζη μέχρι τοΰ Π ροτεσ τα ν τ ι

σμού. Η  δέ μεγάλη Ελισάβετ, ευσταθή; ώς καί ή Ι

σαβέλλα, άλλ ’ εννοούσα κάλλιον αυτή; ό τ ι παρήλθεν 

ή βασιλεία τή ; παπικής θεοκρατίας, άνέδειξεν εαυτήν 

οδηγόν τώ ν εθνών όσα άντέκειντο ε ί; τους πατρι- 

άρχα; τή ; Vώμης, καί διά τή ; ισχυρά; αυτή; δεξιάς 

άνύψωσεν εί; ύψίστην περιωπήν τόν θρόνον, όθεν ή 

Βικτωρία επισκοπεί σήμερον διακόσια εκατομμύρια 

υπηκόων.
Παραλείπουσα τάς ήγεμονίδας, τώ ν οποίων ή ίςο- 

ρία κατέστη μάλλον ή ή ττον  δημοτική, θέλω προσ

παθήσει νά δείξω τήν ενέργειαν τού γυναικείου φύ

λου κατά  τήν Δύσιν επί τώ ν  μετά τήν άναγέννησιν 

ταραχών, εις σφαίραν κατωτέραν καί ή ττον  γνωστήν. 

Πρός τούτοι;, φρονούσα περιττόν νά περιλάβω πά

σα ;  τάς δυτικά; χώρας, θέλω φροντίσει νά περιο- 

ρισθώ εντός τή ; χώρας, ήτις φαίνεται συγκεφαλαι- 

ούσα αύτάς, εντός λέγω  τή ;  Ελβετικής ομοσπον

δίας, ή τι; σύγκειται υπό τώ ν τριών κυριωτάτων φυ- 

λών τής Δύσεως, τής Λατινικής, τή ;  Γαλατική ; καί 

τής Γερμανικής (1 ). Ιίλήν τούτου, δέν έζησαν με

ταξύ  τού Ιούρα καί τώ ν Αλπεων διάσημοι γυναίκες 

άνήκουσαι εί; ταύ τα  τά  κράτη ; Η  Κ . G uyon  ήτο 

Ι'αλλ ίς ' ή Κ. (le C harrière όλλανδίς, ή Κ. Στάελ 

ανήκει δικαιώματι μέν γεννήσεως εις τήν Ελβετίαν, 

ώς έκ τή ; έκλογής δέ τού πατρός εις τήν Γαλ

λίαν καί εί; τήν Σουηκίαν διά τού γάμου. Καί 

αύτή ή ανατολική Ευρώπη εκπροσωπείται κατά 

τά ; όχθα; τή ; Λεμάνης υπό τής Κ . K rüdner, 

ή ; ή έπιέροή υπήρξε τοσούτον μεγίστη, ώ στε εύρον 

μ.έρο; τή ; Ελβετίας ίμ.ολογούν έ τ ι υπό τό  όνομα 

τού μεθοδισμού τάς πλείστας τώ ν  ιδεών, υφ’ ιόν ή 

διάπυρο; ψυχή τού συγγραφέως τή ;  ΒαΛερίας εί

χε·; άναφλεχθή. Μελετήσασα τόν βίον τώ ν Κ . Κ. 

G uyon, de C harrière , de Staël, de K rüdner 

καί λοιπών, έπ’ αυτού i ού τόπου όπου συνέβησαν τά  

λίαν αξιοσημείωτα επεισόδια τής πολυταράχου αυ

τώ ν  ζωής, νομίζω ό τι θέλω περιβάλει αύτά διά νέου 

φωτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

.Λ ντοδ ιήγητος β ίο ς  τή ς  Κ. Guyon.

Τό περί τή ; βασιλείας Αοδοβίκου τού ϊ δ '  σύγγραμ

μα τού Κ. .Michelet, εκάλεσεν έπ’ εσχάτων τήν 

προσοχήν έπί τής Κ. Guyon. Κατέστη  δέ άναντίρ- 

όητον ό τι ή επαγωγός αυτη γυνή διήρεσεν εις δύο τήν

(1 ) 'Ελβετία Ιταλική, νορμανική και γερμανική.

εκκλησίαν τής Γαλλίας κατά  τήν ενδοξοτέραν αύτής 

εποχήν, καί άντέταξε πρός άλλήλους τους δύο φω

στήρας της εκκλησίας ταύτης, ήτοι τόν Βοββυοί 

καί τόν Ι ’ όηιίΐοη ' αγνοείται όμως ό τι ή έκτακτος αυ

τή  επιρροή έξετάθη μέχρι τής πόλεως τού Καλβίνου, 

καί ό τι παρεσκεύασε διά τού μεταδοτικού’αυτού εν

θουσιασμού τόν καθ’  ημάς θρίαμβον τή ; Κ γ Ϊ^ΠΟΓ

0  μ.εθοδισμός δέν είναι, ώς εύκόλω; πιστεύεται, 

φαινόμενον άνευ προηγουμένων εις τήν Γαλλικήν Ελ

βετίαν- ή μεταρ’βύθμισις τή ; 1Τ' εκατονταετηρίδας 

μετά τής αυστηρά; καί ακριβούς αύτής δογματική; 

δέν ίκανο-οίει έντελώς, πολλού γο καί δει, τό  θρη

σκευτικόν αίσθημα τού λαού- διό καί έμελλε νά γεν- 

νηθή μυστική τ ις  άντίπραξις εις καιρούς άρμοδιω- 

τέρους, ή Κ . ΰ ϋ )Ό ΐΐ, «  γυνή εύ γλω ττο ;, νούν έ- 

χουσα ανδρικόν καί π ίστιν διάπυρον »  (1 ), ένόμισε 

τόν καιρόν άρμ.όδιον όπως κατορθώση τήν εις τήν 

ρωμ,αϊκήν εκκλησίαν επιστροφήν- ή εντολή τήν ό

ποιαν άνέλαβε κατά  τάς όχθας τής Αεμ.άνη; είναι 

περιεργότατον καί διδακτικώτατον έπεισόδιον τής η

θικής ιστορίας τού ΙΖ ' αίώνος.

Καί πολλοί μέν γινώσκαυαιν ο τι ή Κ . Ο υγοη  έ- 

δημοσίευσε τους Πνευματικούς χείμαρρους  καί υπό

μνημα π ερ ί τοΰ  άσματος τώ ν  ασμάτω ν' άγνοούσιν 

όμως έν γένει ό τι κατά τό  παράδειγμα τής Θηρεσίας, 

πρός ήν ώμοίαζεν εις άκρον διά τ ε  τώ ν δοξασιών 

καί τώ ν  τάσεων, περιέγραψεν αύτή ή ιδία περιεργο- 

τάτην εικόνα (2 ) τώ ν  φρονημάτων καί τού βίου αυ

τή ;. Τό σύγγραμμα περί ού ομιλώ είναι σπανιώτα- 

τον- είναι όμως άξιον μελέτης, παρ’ έκείνων μάλιστα 

οϊτινες άποδίδουσι πολλήν σημασίαν εί; τά ; δοξα

σία;" τό  κατ’ εμέ άνέγνων περιπαθώ; τό  βιβλίον 

τού το- διότι εύχαριστούμην μανθάνουσα κατά πόσον 

εύδοκίμησεν εις τήν γαλλικήν Ελβετίαν, προ τής 

συγγραψάσης τήν ΒαΛερίαν, ή απόστολος τού «  α

γίου έρωτος. »

Δέν θέλω ομιλήσει «  περί τής κινδυνώδους γεννή

σεως τής Κ . Β ιιγοη  καί περί τώ ν  παραδόξων ασ

θενειών τής νηπιότητος αύτής » ,  ούδέ περί πάντων 

« τώ ν δώρων, τώ ν οπτασιών, τώ ν  εκστάσεων, τώ ν 

ανακαλύψεων κλ ,’> περί ών λέγει πρός τούς άναγνώ- 

στας αύτής, ούτε «περί τή ; ενώσεως τώ ν δυνάμεων, 

τού γενικού φωτός, τή ; παθητικής πιστεως καί τής 

κεντρικής ενώσεως, τής προσευχή; τή ; σιωπή;, τή ; 
προσευχή; τή ; ξηρασίας, τώ ν  εσωτερικών εξοριών, 

τώ ν  θείων φιλοφροσυνών, κλ. κλ. »  Θέλω διηγηθή 

μόνον τά  περί τή ; διατριβή; τή ;  Κ . Guyon εί; τήν 

επικράτειαν « τού πρίγκηπο; επισκόπου τή ; Γενεύη;» 

τού Κ. Αρανθόν.

Λ ; καί ή Κ . Κ ίΜ η β Γ  οδτω  καί η Κ . ϋ ιιν ο η

(1 ) Ιιιβίο ΟΠτίΟΓ. (2 ) 1720.

Ινόμιζεν εαυτήν ώ ; έκ θαύματος κληθείσαν εί; Γ ε 

νεύην. «  Πολλοί δούλοι καί δοϋλαι τού Θεού είχον 

διαβεβαιώσει αύτήν ό τι ό Θεός άπήτει τούτο. » —  

«  Δέν αισθάνομαι διόλου, έλεγε πρός τόν Επίσκοπον 

Αννεσίου, τόν όποιον ώνόμαζε Κύριον Γενουαίον, δέν 

αισθάνομαι διόλου κλήσιν πρός τήν G ex  άλλά πρός 

τήν Γενεύην. »  ό τ ε  δέ ήτοιμ.άζετο νά άναχωρήση 

έβλεπε «  μυστηριώδη όνειρα. »  Ε τίμα  δέ ταύ τα  ώ ; 

καί ή ΒαΛερία «  δοξάζουσα ό τι δι’  αύτών ό Θεός 

συγκοινωνεί μετά τώ ν  έχουσών πίστιν ψυχών, ϊνα 

διδάξφ πρός αύτάς τά  μέλλοντα. »  Πάσαι αί αγιαι 

ψυχαί ήνάγκαζον αύτήν νά έπισκέπτεται τήν πόλιν 

τού Καλβίνου όπου έμελλε νά γίνη «  Ουγάτηο τού 

σταυρού,» καί νά άνακαλύπτη «πολλά ; αγαθά; δού- 

λ.ας τού Θεού. »  Δέν νομίζει τ ι ;  ο τι άναγινώσκει τόν 

ύπό του Κ. Καρόλου E ynard  βίον τή ; Κυρία; 
K rüdner ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Ή  Κ .  G uyon παρά τά ς  όχθας τής Λεμΐινης.

Î Ï  Κ . G uyon άνεχώρησε περί τά  τέλη  τού 1680 

έτους όπως έκπληρώση τόν σκοπόν τού Παντοδυ

νάμου, καθ 8ν “ ίδ ιδ ε  τήν Γενεύην ούχί εις τάς φρον- 

τίόα ; καί τους λόγους άλλ’ εί; τά  παθήματα αύτή ;'» 

Εις Αννεσιον, όπου «  ό Κ. Γενουαΐος άνέγνω τήν 

λειτουργίαν έπί τού τάφου τού Α γ. Φραγκίσκου (Ιο 

Sales, »  άνενέωσε «  τόν μετά τού Χριστού γάμον 

αύτής » .  Οί λόγοι οΰτοι « ένεχαράχθησαν αύτή- 

θέλω σέ νυμφευθή διά παντός. »  Κ α τά  τήν πρώτην 

εί; Γενεύην εκδρομήν «  έζήτησε τήν εί; τήν αληθή 

πίστιν έπιστροφήν τού μ,εγάλου εκείνου λαού. » Ε ί; 

G ex , «  έξαλειφθείση; άπ’ αύτής πάση; όρατή; πί- 

στεως » ,  ό επίσκοπος Αννεσίου έστειλε τόν καί αιδε

σ ιμότατον βαρναβίτην L a  Com be ϊνα παρηγόρηση 

αυτήν. «  Μόλις ίδούσα τόν πατέρα τούτον, λέγει ή 

Κ . Guyon,ήσθάνθην,έσωτε ρικήν χάριν ήντινα δύναμαι 

νά όνομ.άσο» κοινωνίαν, όποιαν ούδέποτε έσχον μετ’ 

ούδενός. Mol έφάνη ό τι έπιό^οή χάριτος μετεδίδετο 

άπ αύτού πρός έμέ διά τώ ν  ένδομύχων τή ; ψυχής. » 

Ó L a  Combe ήτο θαυματουργός. « Ó Θεός έν πρώ

το ι; απεκαλυψεν αύτώ πολλά περί εμού. Mot διη- 

γήθη τά  πρό; αύτόν ελέη τού Θεού καί πολλά πα

ράδοξα πράγματα" καί κα τ’ άρχά; μέν τά  παρά- 

δοςα ταύτα  πράγματα μ.οί ένεποίησαν φόβον . . . .  

αλλ ή ές αύτού χάρις μέ καθησύχαζεν. »

Α ί πρός τήν Κ. Guyon προρρήσεις τού L a  Combe 

έχουσιν άξιοσημείωτον αναλογίαν πρό; τ ά ;  τού 

Fonta ine τά ;  πρός τήν Κ . K rüdner. « Μετά τήν 

λειτουργίαν, μοί είπεν ó αίδεσιμώτατος, ο τι είμαι 

Λίθος τό ν  οποίον ύ θεός έψύΛασσεν ϊνα θεμεΛιώση 

μ ίγ α  οικοδόμημα » '  τά ς προρρήσεις τού L a  Com be 

ένίσχυσε δραστηοίως ό Ανσέλμος «  ερημίτης τού
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Αγ. Λύγουστίνου, ταύτά  περίπου ενεργών ώ ; καί 

ή Μαρία Kuinrin τή ; Κ . Krüdner, ή βλέπουσα ο 

π τασία ;- «  ή το έκ Γενεύης καί έτρωγεν άπαξ τό 

ήμερονύκτιον. » —  «  Ó αγαθό; ούτο; ερημίτη; 

έγνώριζεν άπειρα κρίματα τού Θεού περί εμού καί 

περί τού L a  Com be- άλλ ’ ό Θεός άπεκάλυψεν αύτώ 

συγχρόνως ο τι προητοίμαζε πολ.λά δεινά καί εί; αύ

τόν καί εί; έμέ. Είδεν ό τι ό Θεό; προσδιώρισεν άμ- 

φοτέρους εις βοήθειαν τώ ν ψυχών . . . είδε καί τού; 

δύο ημάς πλησίον φρέατο; καί ό τι έποτίζομεν ανα

ρίθμητους λαούς έρχομένους πρό; ημάς. »

Μετά τήν διήγησιν τή ; οπτασίας ταύτης, ό συγγρα- 

φεύ; προσθέτει μετριοφρονώ;- «  ó Κύριο; ημών με- 

τεχειρίσθη πο.Ιίι καί αύτόν (τόν L a  Com be) και έμέ 

οποί; κερδήση τάς ψυχάς.»  Εις τήν χάριν αύτού πρέ

πει ν’ άποδόισωμεν πάσας τάς έπιτυχία; τού πι

στού αύτού όργάνου. « Ούδέν μ.οί ήτο δύσκολον το τε  

. . . τό  πνεύμ,α τό  οποίον ήθελον νομίσει ό τι άπόι- 

λεσα άλλοτε μεταξύ παραδόξου ήλιθιότητος, μ.οί 

άπεδόθη όμούμετ άκατανοήτων προτερημάτων. Καί 

έγ ί) αύτή ήπόρουν, βλέπουσα ό τι πρός πάντα ανεξ

αιρέτως ήτο κατάλληλον καί πάντα κατώρθου. 

Οσοι μ.’  έβλεπον έλ.εγον ό τι είχον θαυμάσιον πνιΰμα  

. . . Mol έφαίνετο ό τ ι ήσθανόμην τ ι  παραπλήσιον 

πρός τήν κατάστασιν τώ ν  αποστόλων εί; ήν εϋρέθη- 

σαν μετά τήν έπιφοίτησιν τού Α γ . Πνεύματος. Κγί- 

νωσκον, ένόουν, ήκουον, ήδυνάμην πάντα ! ! . . »

Αλλά καί ό Κ. D’ A ren tb o il έξέστη διά ταύ τα  

(ό; καί οί λοιποί. «  όλίγον μετά τήν άφιξίν μου εις 

G ex, ό Κ. Γενουαΐος ήλθεν ϊνα ιδη ημάς. ίΐμ ίλησα 

αύτώ μετά τής έλευθερίας καί τής δρμής τού πνεύ

ματος το  όποιον μ.έ ώδήγει. Τοσούτω δέ έπείσθη ότι 

υπήρχε πνεύμα Θεού έν έμοί, ώ στε έπανελ.άμ.βανε 

τούτο άδιακόπως. »

Μεταξύ τούτων ή Κ . G u yon  ήσθένησε παθούσα 

« δεινήν στηθικήν καταρροήν καί πυρετόν. » Επειδή 

δέ ό ιατρός είδε τόν κίνδυνον, μετεκαλέσατο τον 

L a  Com be όπως έξομ,ολογήση αύτήν. « ύ τε  ούτος 

είσήλθεν εις τόν κοιτώνα μου καί μ’  ευλόγησε θείς 

τάς χείρας έπί τής κεφαλής μου, έθεραπεύθην έντε

λώς . . . τοσούτον δέ έξέστησαν οί ιατροί, ώστε ή- 

γνόουν εί; τ ί  ν’ άποδιϋσωσι τήν θεραπείαν μου- διότι 

καθό Διαμαρτυρόμενοι δέν άνεγνώριζον τό  θαύμα- 

όθεν είπον ο τι ήτο παραφροσύνη, 8τι έπασχον τήν 

κεφαλήν καί μ νρία ς άΛΛας παραδοί,οΛογίας εις ό

σα; ύποπίπτουσιν άνθρωποι,όργισθέντε; πρός το ί; άλ

λοι; ό τι έμελλον ν’  άπαλλαχθώσι τή ; πλάνης όσοι 
ήθελον. »

Ενταύθα ή Κ . G uyon δέν κρύπτει τήν πρόθεσιν 

αύτής τού νά όδηγήση εις τήν άληθή πίστιν τήν 

Γενεύην ού μόνον διά τού κηρύγματος άλλά καί διά 

θαυμάτων. Τοιαύτην άξίωσιν είχε καί ή Κ . K rü d -
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tier. Απορώ δε πώς ή Γενεύη έδείχθη τόσον ολίγον 

ευαίσθητος διά τά  θαύματα τοϋ L a  Combe. Καί ό

μως ήσαν πολλά! Μόλις ¿θεράπευσε τήν φίλην αύτοΰ, 

καί διά τοΰ σημείου τοΰ σταυρού, μεσαβαίνων μετ’  

αυτής άπό G ex είς Τ Ιιοη οα , κατέπαυσε « τρομε- 

ράν τρικυμίαν » εις τήν λίμνην τής Γενεύης. Οί 

ναϋται καί λοιποί έπιβάται «  έξέλαβον αύτόν άντί 

άγιου. »

Ó Σατανάς, φοβούμενος τήν επιρροήν τώ ν θαυ

μάτων τούτων επί τοϋ πνεύματος τώ ν  Γενουαίων, 

έδράξατο τής ευκαιρίας καθ’ ήν ή Κ. Guyon μετά 

τινα  άποχώρησιν «  είς Th on on  έπανήρχετο έφιππος 

έκ Γενεύης εις G ex  όπως άπαλλαχθή άπ’ αυτής. 

Αυτή όμως έσώθη συντριβέντος μόνον Ινος δστοϋ 

τής παρειά; καί δύο οδόντων.» «  Αλλά συνέβη τ ι  τε 

ράστιον' καθ’ όδόν ισχυρόν τ ι  πράγμα με ώθει άπό 

τού μέρους άφ’ ού είχον π έσε ι. . . ένόησα δέ ό τι ήτο 

ό διάβολος. »

Α λλ ’ ό ήγεμών τού  σκότους δέν άπεθαίρύνΟη' 

ήτο μέν ισχυρότατος έν Γενεύη, φαίνεται δέ ό τ ι είχε 

καί τινα έξουσίαν έν τή  καθολική χώρα τού Gex, 

εναντίον τώ ν  τόσων έξοοκισμών τοϋ κλήρου.

«  Μετά τήν πτώσίν μου άπό τοϋ ίππου . .  ό διά

βολος ήρχισε νά κηρύττεται άναφανδόν έχθρός μου 

καί νά μαίνεται κατ’ έμοϋ. Μίαν δέ τώ ν νυκτών ένώ 

άλλα έσκεπτόμην παρουσιάσθη είς τόν νοϋν μου τε -  

ρατώδές τ ι  καί τρομερόν όσον ούδέν άλλο' ήτο δέ 

πρόσωπον φαινόμενον μεταξύ κυανού φωτός' άγνοώ 

έάν αί φλόγε; αύταί έσχημάτιζον τό  φοβερόν τούτο 

πρόσωπον’ διότι ή το τόσω  μεμιγμένον καί παρήλθε 

μετά τοσαύτη; ταχύτη το ; ώ στε δέν έδυνήθην νά 

διακρίνω αύτό ! Επειδή δέ ή Κ. G uyon κατεφρόνησε 

τό  φάντασμα τούτο « ο διάβολος έπί τοσοϋτον ¿ H  

μάνη, ώ στε πάσας τάς νύκτας, έπειδή έξηγειρόμην 

τό  μεσονύκτιον, ήρχετο τήν ώραν έκείνην καί έθο- 

ρύβει τρομερόν θόρυβον εί; τόν κοιτώνά μου. Επραττε 

δε ετι χείρονα 6τε κατεκλινόμην. Εσειε τήν κλίνην 

μου, καί μετά ταϋτα  έπιπίπτων κατά τών χάρτινων 

διαφραγμάτων κατέσχισεν αυτά, ώ στε τό πρω'ί ήσαν 

έσχισαένα. »

Βλέπων ί  Σατανά: ότι δέν έδύνατο νά διώξη τήν 

άγίαν γυναίκα άπό τοϋ κράτους τοϋ «  Κυρίου Γενου- 

αίου »  φοβίζων αυτήν δι’  οπτασιών, άπεφάσισεν 

άπόφασιν προσφορωτέραν, «  νά διερεθίση τοΰ; άνθρώ- 

πους κα τ’ αυτής. » Διό κατέστη αδύνατον νά φέρη 

τήν Γενεύην εί; τόν πάπαν' ηύχήθη ομως περιπαθώς 

υπέρ τής «  ταλαίπωρου ταύτης πόλεως ήτις, λέγει, 

ήτο τό  άντικείμενον τή ; άγάπης μου καί ή α ιτία  ό

λων μου τώ ν δυστυχημάτων. Επίστευον, ώ ; πιστεύω 
ε τι πλέον καί σήμερον, ό τι θά έγίνετό ποτέ, ώ  θειε 

νυμφίε μου, θρόνος τοϋ ελέους σου' καί δέν άμφι- 
βάλλω. »
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Μετά πενταετείς έκδρομάς ή Κ. Guyon άποκατ- 

έστη είς Παρισιού;' υπήρξε δέ ένταϋθα εύτυχεστέρα 

ή έν Γενεύη. Προσέλαβε μάλιστα είς τό  περί “ άγνού 

έρωτος» σύστημα αυτής, τήν Κ . Maintenon καί 

τόν περιώνυμον Fénélon, ενα τώ ν τό τε  φωστήρων 

τήν έκκλησίας. Δέν θέλω τήν παρακολουθήσει είς τό  

θέατρον τούτο τώ ν  έπιτυχιών αυτής. Επιθυμώ μόνον 

νά έξετάσω ποιαν ιδέαν πρέπει νά έχωμεν περί τώ ν 

παραδόξων ά τινα  διηγείται μέν έν τοϊς υπομνήμα- 

σιν αυτής, άνευρίσκονται δέ τά  αυτά έν τώ  βίω τή ; 

Κ . Kriidncr, άνά πάσαν σελίδα τώ ν τεραστείων 

διηγήσεων αΐτινες κατακλύουσι τήν Δύσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Τ ά  θαύματα τής Κ .  Guyon.

Δέν είμαι βεβαίως έξ έκείνων ο'ίτινες έκ^αμβά- 

νουσι τάς τεραστίας ταύτας διηγήσεις ώς έστερη- 

μένα; παντός ιστορικού στοιχείου. Ναι μέν πολύ έ- 

χουσι τό  μυθώδες' άλλά έρευνώντες εύρίσκομεν καί τ ι  

άληθές- Δναγινώσκοντες τους βίους τοϋ Φραγκίσκου 

d’Assise, τού έφημερίου Gassner, τής Μαρίας Α -  

lacoque, τού Ιγνατίου L o y o la , τού Sw edenborg, 

τοϋ Βαλεντίνου G reatâkes,τού Φραγκίσκου X av ie r , 

τό  χρυσοΰνσυνα ξά ριον  τοϋ i. V o rág in e , τό  Ανθος  

τ ώ ν 'Α γ ίω ν  τήν ούχήττον παράδοξον αυτήν συλλο

γήν, τοϋ R ibadeneira  κλ. καταλαμβανόμεθα υπό έκ- 

Γ-άσεο»; διά τήν τόσην εύπιστίαν τοϋ άνθρωπίνου γ έ 

νους. Προσεκτικωτέρα δέ έξέτασις άποδεικνύει ότι 

πολλάκις οί μάρτυρες τώ ν παραδόξων τούτων ήπατή- 

θησαν μάλλον έρμηνεύοντε; ή διηγούμενοι αυτά. Ού- 

δεις αγνοεί τήν έπιόροήν, τήν οποίαν ολίγον έμελετή- 

σαμεν μέχρι τώ ν  καθ’ ημάς χρόνων,τοϋ ήθικοϋ έπί τοϋ 

φυσικού μέρους. Καί οί καταλληλότεροι ιατροί πολ

λάκις κατέδειξαν ό τι μόνη ή φαντασία ισχύει ενίοτε 

νά ένεργή οδτω πως έπί τώ ν  οργάνων,ώς-ε νά άποδίδη 

αυτοί; τήν πρώτην δύναμιν. «  Είναι πιθανόν, έλεγεν 

ó M ontaigne τήν I ” '  εκατονταετηρίδα, ό τι ή κυ- 

ριωτέρα υπόληψι; υπέρ τώ ν  δπτασιών, τώ ν  γοη

τειών καί άλλων τοιούτων παραδόξων, προέρχεται 

έκ τή ; ισχύος τή ; φαντασίας ένεργούσης κυρίω; κατά 

τώ ν  άσθενεστέροιν ψυχών τώ ν  πολλών. »

Η λύσις αύτη εφαρμόζεται θαυμασίως είς τήν έξή- 

γησιν τώ ν λεγομένων άποκαλύψεων τάς οποίας βλέ

πομεν παρά τή ; Κ. K rü dn er, τού Νικολ. l ïu e  κλ. 

Οπως δέ κατας-ήσω σαφεστέραν τήν άπόδειξιν θέλω 

πορισθή τά  παραδείγματα άπό τοϋ βίου τής Κ. 

G uyon περί τής όπο'α;έδωκα ήδη άσθενή τινα  ιδέαν.

Ó γάμος τή ; Κ. G uyon  μετά τοϋ Ιησού Χριστού 

είναι έκ τώ ν  άλλοκότων έκείνων επινοημάτων, άτινα 

παρεδέχθησαν καί διέσπειραν τά  σπουδαιότερα συνα

ξάρια τοϋ μεσαιώνος πρός αίσχος τού άνθρωπίνου 

νοός, καί πρός όνειδος τή ; ηθικής, τής όποία; τήν
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παρακαταθήκην άξιοι ότι έχει μόνη ή ρωμαϊκή εκ

κλησία. Περικοπή τις έκ τοϋ δμνου τή ; Αγίας Γερ- 

τρούδης άρκεΐ νά δείξη πώς κατά τόν συμβολικόν 

υμέναιον τής γυναικός μ ετά  τοϋ Χριστού έκρήγνυν- 

τα ι πάθη άτινα δέν είναι βεβαίως άϋλα.

Ó βίος τής Αικατερίνης de S ienne παριστά άνά- 

λογα  φαινόμενα. Ó Πέτρος de Natalibus διηγείται 

ό τι ή νέα αδτη, ίδοϋσα κατ’ όναρ ό τι συνεζεύχθη τόν 

ϊησοϋν, έξηγέρθη φέρουσα είς τόν δάκτυλον τό ν  νυμ

φικόν δακτύλιον. Είδον δέ έγώ  τό  παρελθόν έτος είς 

Sienne τόν θάλαμον έν ώ  έτελέσθη δ υμέναιος ουτος.

Συνειθίσασαι είς τάς έπικινδύνους ταύτας οπτα

σίας, τώ ν  όποιων τόν κίνδυνον ένόησεν έξ άρχή; ή 

άνατολική έκκλησία (1 ), αί άγιαι τής £ωμάίκή; υπό- 

κεινται κατά τό  μάλλον καί ή ττον είς παραδοξοτάτας 

περιπετείας. I I  Α γία  Μαρία d’ O ign ies , έδακνεν έαυ- 

τήν, διαρκούντων τώ ν  νευρικών αυτής σπασμών, κατά 

τρόπον παράδοξον. Η άγία U rsu le είχε τοσούτω 

σφοδρά; περιόδους νευρικά;, ώστε πολλάκις έπις-εύθη 

ό τι κατείχετο υπό τοϋ δαίμονος. Ι Ϊ  έκ Κορδύβη; 

Μαργαρίτα έτριζε τούς έδόντας καί έκυλίετο ώς σκώ- 

λη ξ κατά γης' ή Α γ. Θηρεσία καί ή Α γ. Αικατερίνη 

ή έκΣιέννης συνεταράσσοντο μετά τοσαύτη; σφοδρό- 

τητος έν ώρα έκς-άσεως ώ σ τ ’ έφαίνοντο τά  μέλη αυ

τώ ν  χωριζόμενα άπό τοϋ κορμού. Η  Μαργαρίτα τού 

Αγίου Μυστηρίου καί ή Α γ ία  Ελισάβετ de Spalberg 

άπεξηραίνοντο ώς άλλα π τώματα , ή δέ Μαρία τής 

Ενσαρκώσει»; καί ή Μαγοαληνή de Pazz i έφαίνοντο 

νεκραί έν ώρα έκστάσεως. «  Η  ψυχή έν τή  έκστάσει 

αυτής, λέγει αυτή ή Α γ ία  Θηρεσία, φαίνεται ότι 

δέν έχει πλέον σώμα' ή θερμότη; εκλείπει καί ή πνοή 

παύει, οότως ι»σ τε  ούτε ή ελάχιστη πνοή, οδτε τό  έ- 

λάχιστον κίνημα παρατηρείται πλέον. Πάντα τά 

μελη τκννύονται καί γίνονται ψυχρά, τό  πρόσωπον 

ώχριά, καί τό  σώμα φαίνεται άποθνήσκον ή καί 
άποθανόν. »

Α λλ ’ εϊ; τήν ρωμαϊκήν εκκλησίαν ό διευθυντής δέν 

βραδύνει νά λάβη τόν τόπον έκείνου τόν όποιον άν- 

τιπροσωπεύει (2 ). Η ιστορία τοϋ αίδεσιμωτάτου La  

Com be έστω  νέα άπόδειξι; τώ ν  παραφορών τώ ν 

φαντασιών έκείνων, αΐτινες συγχέουσι τά ; όρμάς καρ

δίας εΰαισθήτου μετά τώ ν έξ ουρανού έμπνεύσεων. 

Τό άνθρώπινον γένος έχει τήν αξιοκατάκριτον τάσιν 

τοϋ νά θεωρή πηνταχού έπεμβαίνον τό  Οεϊον. Ανα- 

μιγνύοντες τόν θεόν είς πάσα; τοϋ ανθρώπου τά ; άσ- 

θενείας ή εί; πάσα; τά ; παραδοξολογίας τοϋ δεσπο- 

τισμ.οϋ, δέν συνεργοϋμεν δραστηριώτατα είς τήν πρό

οδον τοϋ συστήματος τώ ν  Σκεπτικών ; Οί παοαπο- 

νούμενοι διά τά ; κατακτήσεις τή ;  άθεΐας ένεργοϋσιν

ώ ; έπί τό  πολύ υπέρ αυτής διά παντός τρόπου.

Τά δέ θαύματα τοϋ L a  Com be είχον άδικον οί 

γενουαϊοι ιατροί άποδίδοντες αυτά είς τήν δύναμιν 

τής φαντασία; ; Η  νεωτέρα έπιστήμη έπεκύρωσε 

τήν γνώμην αΰτών (1 ), διότι φρονεί ό τι τ ά  τώ ν  κα

θολικών θαυμάσια διηγήματα ίσοδυναμοϋσι πρός τά  

τώ ν  έθνικών, τώ ν  Sw edenborg iens, τώ ν  Jansénis

tes, κλ. ό τι αί πολυάριθμοι θεραπεϊαι όσα; άναφέ- 

ρουσιν οί συναξαρισταί είναι δμοιαι πρός όσας διη

γείτα ι ό Πλούταρχος περί Πύρρου, ό Τάκιτος περί 

Οΰεσπεσιανοϋ, ό Σπαρτιανός περί Αδριανοϋ, οί Κ.Κ. 

R ich er καί T o ln a re  περί τής Κ . Sa in t-Am our, ό 

Desm aiseaux περί τοϋ Βαλεντίνου Greatâkes, ό 

Carré de M on lgcron  περί τώ ν  σπασμωδικών καί 

καθεξής. Ταϋτα πάντα είναι τοΰ αύτοΰ είδους, ή δέ 

£ωμαϊκή έκκλησία, θέλουσα νά μεταχειρισθή αύτά 

ϊν’  άποδείξη τό  άλάνθαστον αυτής, καί καταβάλη έ

κείνου; πρός ου; τολμά νά δϊδγ αύθαδώς, κατά τό 

σύνηθες, τό  άποτρόπαιον όνομα τώ ν  σχ ισμ α τικ ώ ν , 

δεικνύει τήν αυτήν μωρίαν τής Κ. Guyon, ήτις ήξίου 

νά άλλάξη οότω  πως τήν π ίστιν τοϋ ποιμνίου τοϋ 

«  Κ. Γενουαίου. »  Επιχείρημα άνήκον εί; πάντας, 

είς ούδένα άνήκει, τό  δέ έπιχείρημα τούτο είναι κα

θαρόν ώς ή ήμέοα' ά ; προστρέξν) λοιπόν ή Ρώμη είς 

άξιοπιστοτέρα; άποδείξεις. Μήπως δέν έχη τά  συγ

γράμματα τώ ν  Κ.Κ. V eu illo t, N ico la s  καί N 'ico- 

lardot ; Τά θαύματα είναι τψ όντι περιττά όταν υ- 

πάρχωσιν άνθρωποι ικανοί νά ύπερασπίσωσι τήν 

άπαγόρευσιν (Γ  In dex ), τήν ίεράν έξέτασιν καί τήν 

παποσύνην !

Α ί εμφανίσεις τοϋ διαβόλου, αΐτινες τοσοϋτον κατ- 

ετάραξαν τήν Κ. G uyon , πλημμυροϋσι τ ά  συναξά

ρια τώ ν  Ιησουιτών. »Ε ν παντί καιρφ, λέγει ό M our- 

guye, ό άνθροιπο; άποστρεφόμενοςτάς έφημέρου; ή- 

δονάς τού κόσμου τούτου, ή θέλησε νά εισχώρηση είς 

σφαίραν άγνωστον τήν όποιαν έκάλει τό  έξοχον τή ; 

φύσεως, αίάνάγκαι καί αί έπιθυμίαι αυτού' ή δύναμι; 

τής θελήσει»; αύτοϋ ήρκεσεν όπως άποσπάση αύτόν 

άπό τοϋ κόσμου τούτου καί προσκόλληση εί: ιδέαν 

ώρισμένην. Ο ταν τ ις  προσηλοϋται είς τινα  ιδέαν, 

πάσαι αί άλλα·, έξαφανίζονται σχεδόν έν αύτώ ' ή 

κατέχουσα τόν νοϋν αύτοϋ είναι ή μόνη άληθώ; υ- 

πάρχουσα. ΙΙάσα ή προσοχή αύτοϋ είς ταύτΛν προσ- 

ηλοϋται καί συγκεντρούται' διακόπτει πάσαν σχεσιν 

μετά τώ ν έξωτερικών άντικειμένων.. . Τότε είναι ή 

στιγμή τή ;  μεγαλοφϋίας, πολλάκις όμως καί τής 

παραφροσύνης. Οταν δέ φΟάστ) ή φαντασία είς τήν 

κατάστασιν ταύτην τοϋ ένθουσιασμού, άποκτά ΰπε:- 

φυά δράστη,ριότητα . .  . Καί τό τε  ό άνθρωπο; συγ-
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κοινωνεϊ μετά τώ ν  πνευμάτων » .  Τήν διάθεσιν ταύ- 

την έπεβοήθει τό  πάλαι παχυλή άγνοια τώ ν  φυσιο

λογικών φαινομένων, άγνοια ήτις καί σήμερον ευρί— 

σκεται εις πάσα; τάς συγγραφάς δσαι έγκρίνονται 

υπό τής αυλής τής Ρώμης, ό τ ε  δ εφιάλτης καί τινα 

όνειρα έθεωρούντο γεννήματα τού διαβόλου, ευκόλως 

έΟεώρει τ ις  εαυτόν βασανιζόμενο·/ υπό τώ ν δαιμόνων' 

η σαν πανταχού παρόντες' ή φωνή τής γλαυκός, ή ώ -  

ρυγή του λέοντος, ή πτήσις τής νυκτερίδος, κ τλ , έν- 

έπνεον παιδαριώδεις φόβους. Κ α τά  του; εύπιστους 

εκείνους χρόνους, οΰτε οί ανώτεροι νόες ήσαν απηλ- 

λαγμένοι τώ ν  ¿γοραίων προλήψεων. Κ α ί τ ί  λ έγω  ; 

Μήπως ή αλλοφροσύνη δεν όμοιάζή τήν μεγαλο- 

φυίαν ; Εάν αυτός ό Πασκάλ ( I )  δεν διέφυγεν έξ ο

λοκλήρου τάς προσβολάς τής παραδόξου ταύτης 

¿σΟενείας, πρέπει νά άπορήσωμεν διότι εΰρίσ/.εται 

ολως ανεπτυγμένη παρά Μέτριο τώ  Ερημίτη, καί 

Φραγκίσκω τώ  Assises, καί Δομινίκω, καί ίγνατίω  

Λογιόλα,καί Sw edenborg , καί Θηρεσία,καί παρά τή 

Κ . G uyon καί τή  Κ . K r iid n er ; Μή λησμονώμεν 

ο τ ι ή αλλοφροσύνη είναι μεταδοτική, ώς καί ό δό- 

κτωρ B rière  de Boism ont απέδειξε τούτο διά πολ

λών γεγονότων (2 ). Θέλομεν ούτως εννοήσει τήν ά- 

ξίαν τώ ν  μαρτυριών ας επικαλούνται ai Κ .Κ .Guyon 

καί K rü dn er υπέρ τής αποστολής αυτών, καί τώ ν 

άλλο)·/ εκείνων τάς όποιας ό Μαρκίων M irv ille  α

ναφέρει υπέρ τώ ν  θαυμάτων τού C ideviUe.

Δέν άπορώ λοιπόν διόλου εάν ή Κ . G uyon  δέν 

εϊλκυσε τήν προσοχήν τώ ν  Γενουαίων. Εν Γαλλία 

διήρεσε τήν Γαλλικανικήν εκκλησίαν εί; δύο αντί

παλα κόμματα. Ó Ψενελών έτέθη μ ετ’  αυτής έπί 

κεφαλής τώ ν  μυστικών. Είναι άληΟές δ τι « ό κόμης 

Cam brai »  έπίστευσε τό  άλάνΟαστον τού πάπα, 

καί δ τι κατέκρινε τόν Bossuot καί τους Γάλλους 

επισκόπους δ τι έθεσαν δρια εις τήν δεσποτικήν αυ

τού εξουσίαν. Ó συγγραφεύς τώ ν  Γ νω μ ώ ν  καί ο 

συγγραφεύς τώ ν  Χειμάψ ρων  ενόουν λοιπόν άλλήλους· 

Ó Bossuet καί το ι συγκαταβαίνο>ν πρός τά  όνειρο- 

πολήματα τής μοναχής Cornuau, ώργίσθη διά τήν 

αδυναμίαν τού F énélon  ή διά τήν άδιακόπως αύ- 

ξουσαν αυτού φήμην. 11 Κ. G uyon , κλεισθεϊσα εί; 

τή ν  Bastille  καί μετά ταύτα  εις V incennes, άπέ- 

θανεν έξορισθεϊσα εις B lo is. Ó δε L a  Com be απε- 

θανεν εις Charenton, εις τόπον άξιον τώ ν  ονειρο

πολήσεων αυτού. Τήν ΙΓ ' εκατονταετηρίδα ήθελον 

αναγορεύσει αυτόν ώς καί τόν Φραγκίσκον d Assi

ses άγιον πρώτης τάξεως, ίσως καί συγκρίνει πρός 

αυτόν τόν ϊησούν Χριστόν, ώς επραξε τούτο φραγκι

σκανός τ ις  μοναχός.
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Οί ύπερασπισταί τώ ν καθολικών συναξαρίων Οέ- 

λουσιν ίσως ειπεϊ ο τ ι έξετίμησα αυτά μ ετ αυστη

ρότητας. Καί τω όν τι εχουσι δύο συστήματα απο

λογίας, ατινα ανευρίσκονται μέν κατά πάσαν σελίδα 

τώ ν  συγγραφών αδτών, φαίνεται δε δ τι έμπνέουσιν 

αυτοΐς μεγίστην εμπιστοσύνην. *,

Ó κόμη; M ontalem bert, διηγηθείς τό ν  πασίγνω- 

στον άμα δέ καί λίαν παράβολον βιον τής ές Ούγ- 

γρίας Ελισάβετ, καί πάντα τά  θαύματα τής Αγίας 

ταύτης τά  περιεχόμενα είς τάς παραδόσεις τού μεσ- 

αιώνος, προστίθησι ταύ τα '

«  Ανεφέραμεν τά  υπερφυή τα ύ τα  φαινόμενα μετά 

τής αυτής ακρίβειας μεθ’ ής διηγήθημεν καί τόν βίον 

τής Αγίας. Καί μόνη η ιδέα τής άποσιωπήσεως ή τή ; 

έπισκιάσεως αυτών ήθελε φέρει ήμάς εις άγανακτη- 

σιν' ιεροσυλία θά ήτο, καθ’ ημάς, τό  να άποκαλυ- 

ψωμεν εκείνο τό  οποίον πιστεύομεν ως αλήθειαν, ίνα 

γείνωμεν αρεστοί πρός τόν άλαζόνα .Ιύγον τού ήμε- 

τέρου αιώνος' θά ήτο ένοχος ολιγωρία, διότι τα  θαύ

ματα  ταύτα  διηγούνται οί αυτοί συγγραφείς, καί 

επισφραγίζει τό  αυτό κύρος τό  όποιον περιβάλλει 

καί τά  λοιπά γεγονότα  τής ήμετέρας διηγήσεως' θά 

ήπορούμεν τω ό ν τ ι τίνα  κανόνα ν άκολουθήσωμεν 

δπως παραδεχθώμεν τό  αληθές αυτών είς τινας πε

ριστάσεις, καί ν’άποόρίψωμεν αυτό εί; τινας αλλας.»

Πώς συμβιβάζεται ó κανών ουτος μετά τού παρ

αγγέλματος τούτου τής Γραφής' «Τού δέ βεβήλου; 

και γραώδεις μύθους παραιτοϋ »  ( I ) ;  Τό παράγγελ

μα τούτο είχεν αείποτε υπ’δψιν δ περιώνυμος ιστορι

κός F leu ry  δτε παρήνει τού ; πιστούς «  νά λαμβά- 

νωσιν ώς ύπόθεσιν καί θεμέλιον τή ; ευλαβειας αυ

τώ ν  αλήθειας πίστεως καί λόγους τής Γραφής, καί 

ούχί δόξας σχολείων, ισ τορ ία ς  μυθώδεις ή φαντα

σιώδεις νουθεσίας. »  (2 ).

Πλήν τούτου, εάν δοκιμάσωμεν νά έφαρμόσωμεν 

τήν άρχήν τού Κ . M ontalem bert πού θέλομεν φθά- 

σει; Πρέπει νά Οεωρήσωμεν ώς αναμφισβήτητα γε

γονότα τό  πλήθος τώ ν μύθων τώ ν  περιεχομένων εί; 

τά  συγγράμματα τώ ν  οπαδών τού Βούόόα, τού Ζω- 

ροάστρου, τού Μωάμεθ καί τώ ν  τοιούτων, διότι 

διηγούνται αύτούς ιστορικοί οΐτινες άναφέρουσι προς 

τούτο ι; καί αναντίρρητα γεγο νό τα ; Παράδοξος 

τρόπος τού γράφειν τήν ιστορίαν, ό τρόπος ό πη- 

γά ζω ν  εκ τώ ν καθ’ ήμάς καθολικών θεωριών ! διότι 

ου μόνον πάσαν επιστημονικήν κρίσιν, αλλά καί τα  

άπλούστερα συμπεράσματα τού ορθού λόγου ανα

τρέπει έκ θεμελίων.

Μεταβαίνω είς επιχείρημα τό  όποιον κατά πρώ-

Δ Ω Ρ Α .

(  I ) ”15» Dr. Lélul, Γ amulotte de Pascal.
(2 ) "Ιδε Dr. Briére, des halncinalions.

(1 ) Προ; ΤιμόΟ. A , 4.
(2) L’ abbé Fleur», Hist, ccclcs Λόγ. ΙΓ .
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την δψιν φαίνεται σπανιώτερον. Λέγετα ι δ τι αί περί 

τής άναγορεύσεως τώ ν  άγιων άνακρίσεις γίνονται 

μ ετά  τοσαύτης ακρίβειας, ώστε ποτέ δέν αναγορεύε

τα ι τ ις  εάν δέν έπραξε μεμαρτυρημένα θαύματα. Καί 

ε ί; άπόδειξιν φέρουσιν ογκώδες βιβλίον τού πάπα 

Βενεδίκτου ΙΑ'.
Παρατηρητέον έν πρώτοι; δ τ ι αί ανακρίσεις αύται 

έπενοήθησαν κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Επί μα

κράν χρόνον οί άγιοι άνηγορεύοντο υπό τώ ν  ένθου- 

σ ιώντων όχλων. Επί δέ τώ ν  ήμερών ήμών αί εγγυή

σεις, περί ών τόσος γίνετα ι λόγος, είναι τοσοΰτον 

ανυπόστατοι, ώ σ τε  πρέπει νά άνετράφη τις  μεταξύ 

τώ ν  προλήψεων τής ρωμαϊκής εκκλησίας όπως θεωρή 

αύτάς όπωσούν σπουδαίας. Καί τω όντι, τίνες είναι 

οί μαρτυρούντες τά  θαύματα τώ ν  α γ ίω ν ; Είναι νόες 

πεπαιδευμένοι, ελεύθεροι πάσης προλήψεως; Χωρι

κοί τής Καλαυρίας ή τών Αστουριών είναι αξιόπιστοι 

μ.άρτυρες τώ ν θαυμάτο>ν ; Αλλ’ έστω  τό  εναντίον' 

τίνα  δμως πίστιν πρέπει ν’ άναθέσωμεν είς δικαστάς 

εκλεγόμενους μεταξύ μοναχών εντολήν έχόντων νά 

καταδείξωσι διά παντός τρόπου «  τό  θείον »  τής 

εκκλησίας είς ήν άνήκουσι; Κ α ί τολμά  τις  νά εϊπη 

δτι ό καιρός δολιότητος παρήλθεν, δταν ό κλήρος 

τής Νεαπόλεως πράττη τακτικώς κα τ’ έτος τό  θαύ

μα τού Αγίου ϊανουαρίου ; Πλήν τούτου δταν άνα- 

γινώσκωμεν τά  συγγράμματα τώ ν  Ρωμαίων θεολό

γω ν, δταν βλέπωμεν αύτούς παριστάνοντας πάντοτε 

ώς θαύματα τά  γεγονότα, άτινα έξηγεί εύκολώτατα 

ή νεωτέρα έπιστήμη, γινώσκομεν έκ προοιμίων όποιαν 

ιδέαν πρέπει νά εχωμεν περί τώ ν  προκειμένων ανα

κρίσεων.

Η  Κ . G uyon υπήρξε·/ όλιγώτερον εύτυχής πολ

λών άλλων θαυματουργών' άνευ τής επιρροής τού 

Bossuet, δςτις έθεώρησεν αύτήν όργανον αντιπάλου 

πολιτικής, ή Ρωμαϊκή εκκλησία θ’ άνηγόρευεν ίσως 

αύτήν αγίαν. Α λλ ’ δ επίσκοπος έκεΧνος κατώρθωσε 

νά διασπείρνι ύπονοίας περί τώ ν  θαυμάτων καί τής 

διδασκαλίας αύτής. Είς Pays-de-Vaud δμως αί δό- 

ξα ι αύτής έτυχον εύνοΧκωτέρας υποδοχής, διότι εύ- 

ρον υπερασπιστάς καί μέχρι τού 111' αιώνος. « Εί

χε·/ έμφανισθή είς Λαυσάνην καί μετά τα ύ τα  πολ

λοί, καί άνδρε; καί γυναίκες, έξ ών ούκ ολίγοι είχον 

αληθή αξίαν, παρεδέχθησαν τά  δόγματα αύτής ώ ; 

βάσιν τή ;  ιδίας θεολογίας, καί έκαλλιέργουν αύτά 

μετά σεβασμού, τρεπομένου ένίοτε καί μ-έχρι λα

τρείας. »  ( I )

Ó αίδεσιμος D u to it-M em brin i ανέπτυξε πολύν 

ζήλον είς διάδοσιν τώ ν  ιδεών τής Κ . Guyon. Τήν  

θείαν (ρι,Ιοσοψίαν, δημοσιευθεϊσαν τό  1 793, ένέ- 

πνευσαν προδήλο>; τά  πονήματα τού συγγοαφέω;

(1) J. OU»icr, Canton de Vaud, II, Í2, 3h.

τώ ν  Χ είμαρρω ν. Ο τε δέ έφάνη ή θεία φιΛοοοφία, 

ήκμαζεν ή γυνή ή τι; έμελλε νά μεταβάλη, είς πράγ

ματα  σχέδιά τινα  τής Κ. Guyon, καί νά προσβάλη 

άποτόμως τά  σοσινιανά σχολεία τής Ελβετίας.

(~E n tra i συνέχεια .)

ΔΩ ΡΑ  ΙΣΓΡΙΑΣ.
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ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η

ΠΕΡΙ ΤΗ Σ  Π ΕΛΑΣΓΙΚΗ Σ Κ Α Ι ΑΧ Α ΪΚ Η Σ

ΠΕΡΙΟΔΟΤ.

(Συνέχ. “Ιδε φυλ. 300.)

« « * 0 8 ° » ·

Εκ τής ασυμφωνίας τώ ν  γνωμών τώ ν  διαφόρων 

συγγραφέων, αρχαίων τ ε  καί νέωτέρων προκύπτει 

βεβαίως ασάφεια, ( Ί )  προκύπτει δμως £ν, δπερ με- 

γάλως συντείνει είς τόν σκοπόν, τό  δ τι οί Πελασγοί 

ύπηρζαν  όπωςδήποτε· Καί αύτός ό μετά πολλής 

έπιφυλάξεως περί αύτών λαλών Γ . Γρότε ό πάνυ, ο

μολογεί μέν, δ τι δέν είναι δυνατόν νά γνωρίσωμεν 

τήν έποχήν, καθ’ ήν ήκμασαν, τά  έργα, ά  έπραξαν, 

τήν σχέσιν, ήν είχον πρός τούς Ελληνας, δέν δύνα- 

τα ι δμ.ως νά άρνηθή παντάπασιν τήν ΰπαρςιν αύ- 

τού. Λ έγω  λοιπόν, δ τι οί Πελασγοί υπήρξαν καί 

κατωκησαν έν Ελλάδι’ πώς είχον δμως πρός τούς 

Ελληνας τούτο μένει ήδη νά έρευνηθή.

Είποι τις άν ένιστάμενος' αφού ό περιώνυμος Γ. 

Γρότε ούκ έπιλαμ.βάνεται τού ζητήματος, αφού το -  

σοϋτοι έτεροι έπίσημοι έπί σοφία άνδρες τοσοΰτον 

άντιφατικάς περί αύτών γνώμας έξήνεγκαν, άποτε- 

τολμημένον πάντως ήν τό  είπεϊν ή έπιμεΐναι πλέον 

εί; τό  όντως ακανθώδες τούτο ζήτημα.

Ομολογούμε·/ καί κηρύττομεν τήν ιστορικήν δει

νότη τα  τού Αγγλου Γ . Γρότε, καί τάς επιμόνους έ- 

ρεύνας έπί τής άρχαιότητος τώ ν  σοφών άνδρών τής 

Γερμανίας, οί; ή Ελλάς έστι καί έσται έσαεί εύγνώ- 

ρ.ων καί έφειλέτις. Γινώσκω καλώς τήν τε  δυσχέ

ρειαν τού ζητήματος καί τήν έμήν ασθένειαν. Δέν

( Ί )  ’Επίσης υπάρχει ασυμφωνία καί εί;τήν έτυμολογίαν 
τού ονόματος, τών μέν έκ τού ελληνικού πειρωμένων νά πα- 
ραγάγιοσιν αΰτφ (πέλω— αργοςτηάγρόςεζππεδινό;)· πέλα; 
(ζππιάρος, πρότερον) γεγονότες καί δή παλαιγενεΐ;· πε
λαργοί, πελαγόνες, πελιγόνες, πέλοπες, πέλιοι, (— πελιο: 
πέλεια— περιστερά λευκή, παλαιοί έπομένως· (πελαοί Σκι- 
πιτ. ό γέρων, παλαιός)· τήν δέ έκ Σανσκριτικού babarca 
τ=λευκή, ή έκ τού Σημιτικού Ροΐίεείιΐϊ, Ι'οίηεοΐιί,— μετανά- 
σται άποικοι άπ’ Αίγυπτου καί μεσημβρία;.
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συστέλλομαι νά ομολογήσω, ο τ ι  ώς πρός τό  ζή τη 

μα τούτο έμοιάζομεν άνθρώπω εισερχόμενό) είς σκο

τεινόν θάλαμον καί μηδόλως όρώντι τ ά  έν αύτώ 

άντικείμενα' ό; δραξαμενος σκεύους τινός καί έξελ- 

θών, εξετά ζει αύτό εί; τό  φώς, καί κρίνει περί τε  

τοϋ θαλάμου καί τώ ν  ένοικούντων κ τλ. πιθανόν νά 

σφάλη είς τά ς  κρίσεις του. Οότω καί έγώ ' δέν δια

τείνομαι, ό τ ι αί κρίσεις ρ.ου είσί κατά πάντα ορ- 

Οόταται' πολλοϋ γε  και δει' προτείνω τό  δοκοϋν έ- 

μοί όρθόν καί εύλογον' άναστάς ετερο; δειξάτω τό  

ορθότερον' ούδείς φθόνο;! Α λλ ’ έπί τό  προκείμενον

Μετά τόν Baehr έρχεται κατόπιν έτερο; Γερ

μανός δ L o ren z  D iefenbach  έκδού; πέρυσι τό  νε- 

ώτερον έθνολογικόν τής Εύρώπης σύγγραμμα, έπι- 

γραφόμενον O rig in es  Europaeae. D ie  A lten  V ö l

ker Europas m it ihren Sippen und Nachbarn. 

1SG1 » .  ό D iefenbach  είδε βεβαίως καί τά  τοϋ 

Baehr, εϊχεν ύπ’ οψιν και τά  πρό τοϋ Baehr γε- 

γραμμένα περί Πελασγών. Καταλέγων ουν τά  έθνη 

τής Εύρώπης έρχεται μεταβαίνων έξ Ασίας εί; Εύ- 

ρώπην φυσικώ τώ  λόγω  πρώτον εί; τους Πελασγούς 

τού; άποτελοϋντα; τήν Ελληνοΐταλ'.κήν (έλληνολα- 

τινικήν ομοφυλίαν τής ίνδοευρωπχϊκής φυλής, λέγων 

έν σελ. 53 αύταΐς λέξεσιν ώδί' « In d em  w ir  endlich 

E u ropa  betreten ,so sind die ersten sicheren In- 

doeuropaeer, w elchen  w ir  in  d ieser R ich tung 

begegnen , d i e  G r i e c h e n .  S ie sind die eine 

Ab theilung einer G ruppe, w e lch e  d ie  beiden 

herrlichen  H alb insel des Europaeischen Sü

dens bew ohn t, und w e lch e  w ir  desslialb die 

griech isch— italische ( Ita lograeken ) nennen, 

der kürze w egen  m itunter auch d ie  P o la s -  

g i s c h e .

Μετά δέ ταϋ τα  λέγει, ό τι έν τε  τή  Ελάσσονι Αcriqe 

καί ταίς νήσοι;, ! t t  τή  κυρίως Ελλάδι καί τή  με

γάλη Ελλάδι όπισθεν τώ ν Ελλήνων φαίνονται λαοί 

τιν ε ; ή σκιχί λαών, εσθ’  ό τε  πράγματι παρ’ αύτοΐς 

καί μόλις άπ’ αύτών διακρινόμενοι, έ τ ι δέ καί μ ετ’ 

αύτών συγχωνευόμενοΓ ούτοι είσιν οί Π ε.Ιασγοί. 

Τό όνομα τοϋτο, καί το ι γενόμενον πρό; τούς μετά 

ταϋ τα  Ελληνας ώς τό  τώ ν  Ελλήνων πρός τούς μετέ- 

πειτα χριστιανούς Ελληνας καί Ρωμαίους, κληθέντας 

άπογόνους τω ν, δηλωτικόν τώ ν εθνικών, δέν δυνάμεθα 

ώ ; πολλοί ποιοϋσι,νά θεωρήσωμεν ώς δηλωτικόν λαοϋ 

τίνος μή ΰπάρξαντο;' δέν θεωρεί αυτούς ΰπάρξαντας 

και έν Ελλάδι οίκήσαντας, και ίκανώς διεσπαρμένους 

όντας' ευρίσκει αύτούς μνημονευόμενους παρ’ ΐϊσιόδω 

καί ΙΙροδότω ώ ; τούς παναρχαίου; κατοίκους τής 

Ελλάδος, πρώτον μέν τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας, 

είτα δέ καί τή ; Πελοπόννησου' τινές, λέγει, θεω- 

ροϋσιν αύτούς ώς άρχαιοτάτους έπήλυδας είς τήν 

Ελλάδα' άλλοι ώς τούς πλησιεστάτους συγγενείς

320

τώ ν  Αργείων καί Αρκάδων. Κ α τά  τόν Ακουσίλαον 

παρ’ Απολλοδώρω 1, 2. I I I ,  8 δ Αργος και Πελα

σγός ήσαν υίοί τοϋ Διός καί τή ; Νιόβης. 0  Ηρόδο

τος Ζ , 9 4— Πελασγούς λέγει, ώ ;  έν το ί; έμπροσθεν 

έδείξαμεν, τούς Αίολεϊς, καί τούς έν ΙΙελοποννήσω 

ϊωνα; καί τούς έν τα ϊ; νήσοις. ό  δέ Διόϋύσιος Ελ

ληνας έκ ΙΙελοποννήσου, ώς εΐρηται.

Αύτοί δέ ούτοι οί Πελασγοί φαίνονται το ί; μ ετέ- 

πειτα Ελλησιν ώ ; ετερόγλωσσοι βάρβαροι, αί περί 

τούτου μαρτυρίαε τοϋ Ηροδότου καί Στράβωνος προ- 

σηνέχθησαν ήδη.. Ο τι οί Αθηναίοι ήσαν Πελασγοί 

έκ Πελασγών κατά  διαδοχήν όντες, μετέπειτα δ’ έ- 

κλήθησαν, ώς καί οί λοιποί, Ελληνες, μαρτυρείται 

ΰπ αύτοϋ τοϋ Ηροδότου. « Αθηναίοι έπί μέν Πε

λασγών οίκεόντων τήν νϋν Ελλάδα καλεομένην, ή

σαν Ιίελασγοί » .  (Ηρ. II, 44 ) ( I )  μάλιστα οί άπό- 

γονοι τώ ν  Κραναών Πελασγών.

Επί τώ ν  χρόνων τοϋ Ηροδότου διεσώζοντο Πε

λασγοί, ών ή γλώσσα ήν βάρβαρος καί διάφορος 

τής τώ ν  άλλων Ελλήνων' ή περί τούτου μαρτυρία 

τοϋ ιστορικού προσηνέχθη ήδη. «  ΙΙν τινα δέ γλώ σ

σαν ΐεσαν οί Πελασγοί, ούκ έχω άτρεκέως είπαι' εί 
δέ χρεών καί τούτοισι (Κρηστωνιήταις Πλακιηνοΐς 

καί Σκυλακηνοϊ) τεκμαιρόμενον λέγειν,—  ήσαν οί 

Πελασγοί βάρβαρον γΛ ώ οσα ν Ιέ m e '  καί γάρ δή 

ούτε οί Κρηστωνιήται (Πελασγοί) οϋδαμοϊσι τώ ν  

νυν σφέας περιοικεόντων είσιν δμόγλωσσοι, ούτε οί 

Πλακιηνοί (Πελασγοί καί ούτοι)' σφίσι δέ ομόγλωσ

σοι » .  Επειδή ή Κρηστών ήν πόλις έπί Θράκη; με

ταξύ  Αξιού καί Στρυμόνο; ποταμού, ή δέ Πλχκία 

καί Σκυλάκη έν Μυσία πρό; άνατολάς τή ; Κυζήκου 

ώς σημειοϋται έν το ϊς Κιπέρτου πίναξι έν άρ. 1 G 

καί 19, έπεται ό τι οί Πελασγοί ούτοι δέν έλάλουν 

οϋτε θρακιστί (οί Κρηστωνιχται), ούτε μυσιστί (οί 

τή ; Πλακίας καί Σκυλάκης κάτοικοι), άλλά τό  ίδιον 

αυτών ιδίωμα τό  Πελασγικόν, έχοντές που καί τό  

τώ ν  συνοίκων λαών, διό έκαλοϋντο καί δίγλωσσοι, 

ιδίως παρά Θουκυδίδη (Δ , 109). (2 )

(1 ) "Αλλω; έχει τό πρ3γμαπερί των συνοίκων τοΤ; ’Α 
θηναίοι; Πελασγών των μετέπειτα έλΟόντων εί; ’Αττικήν, 
περί ών έσημειώθη ανωτέρω.

(2 ) Κ α ί οί Λίτωλοί καί Άθαμ3νες και Άκαρνδνε; καί τι- 
νε; τοϋ ’Ηπειρωτικοί) λαοϋ έΟεωροϋντο β ά ρ β α ρ ο ι  βεβαί- 
ω ; διά τό τραχύ τή ; τε γλώσστ,ς καί των ήθων. Ό  Στράβ. 
β', 463 λέγει «Τού ; Αίτωλοϋ; έθνος είναι μηδεπώποτε γεγε- 
νημένον ύφ’  έτέροι; » ·  ό  αύτό; αυτόθι 449 αμφιβάλλει 
περί τοϋ 'Ελλ.ηνισμοϋ τω ν ΆΟαμάνων, Α ίτωλων καί Ά -  
καρνάνων οΤ; δπασαν ό Λίβιο; καί Μακεδόσι μίαν γλώσ
σαν αποδίδει, ό Θουκυδ. καί ό Πολύβιο; ΘεωροΟσι τού; ΑΙ- 
τωλού; κατά μέγα μέρο; βαρβάρου; Θουκ. Γ ',  94 « ά- 
γ ν ω σ τ ό τ α τ ο ι  δέ γ λ ώ σ σ α ν  καί ώμοφάγοι είσίν. »_ 
Οί Ή λεΐοι δέ καί οί Κ3ρε; (συντασσόμενοι) ώς τρ  α χ  ύ- 
φ ω  ν ο ικα ί ά σ α φ ή - ή ν φ ω ν ή ν  έχοντες· καί Εμω; αύτοί
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όΗρόδοτος παρατηρών τήν διαφοράν μεταξύ τοϋ 

πελασγικού τοϋ λαού τούτου ιδιώματος, τώ ν  έπί 

τώ ν  χρόνων αύτοϋ Πελασγών, καί τοϋ τώ ν  Αθηναί

ων, οίτινε; είχον ήδη πολύ προβή είς τόν πολιτισμόν, 

λέγει ότι τό  Αττικόν έθνος «έόν Πελασγικόν, άμα τή 

μεταβολή τή  ές Ελ.ληνας καί τήν γλώσσαν μετέμαθε. » 

Εννοείται λίαν ευκόλως, ότι δ ιστορικός θεωρών τήν 

όντως μεγάλην διζφοράν’τώ ν  δύο ιδιωμάτων, ήδύνα- 

το  νά συμπεοάνη, ότι τώ ν άπολιτίστων καί άγροί- 

κων Πελασγών ή γλώσσα, τώ ν  Κρηστωνιατών φέρ’ 

είπεΐν, ούσα άγροικος καί άκανόνιστος, καί τραχεία 

(8 δή βάρβαρος) ήδύνατο νά Οεωρηθή ξένη καί βάρ

βαρος παραβαλλόμενη πρός τήν τό  τό τ ε  ίκανώς άν- 

επτυγμένην καί άρμονικωτάτην τώ ν Αθηναίων 

γλώσσα ν' ήδύνατο όμως ή μέν μία νά είναι βάρβα

ρος καί τραχεία, καί άκανόνιστος, ή δέ εύφωνος καί 

αρμονική, έν τούτοι; όμως νά ΰπάρχη ή άρχική με

τα ξύ  τώ ν δύο συγγένεια' όπερ διαφεύγει τόν Ηρό

δοτον, ό τι δηλ. τό  νεώτερον Α ττικόν ιδίωμα, τό  έπί 

Ηροδότου, ήδύνατο νά άναπτυχθή καί μορφωθή πα- 

ραγόμενον λίαν πρωΐμως έκ τής Πελασγικής γλώσ- 

ση; τώ ν παναρχαίων κατοίκων τής Α ττικής Πε

λασγών.

0  Πλάτων έν Κρατύλω X X V , λέγει, ό τι ή γλώσ

σα τώ ν άρχκίοιν ώς πρός τώ ν νεωτέρων έθεωρείτο 

βάρβαρος (1 ) καί πολύ άπεΐχεν αύτής, έπειδή ή δν - 

σχύ.Ιως ϊ\ πά ντω ς δεν ¿νοείτο. «  Εννοώ γάρ, ÖTt 

πολλά οί Ελληνες ονόματα, άλλως τε  καί οί υπό 

τοίς βαρβάροι; οίκοϋντες, παρά τώ ν  βαρβάρων είλή- 

φασιν. » Αλλά περί τούτου μετά μικρόν.

0θεν μείναντε; οί Κρηστωνιάται καί λοιποί έπί 

τώ ν  χρόνων τοϋ Ηροδότου Πελασγοί άπομεμονωμέ- 

νοι έκπαλαι, πιθανώς έτήρησαν τό  πανάρχαιον ελ

ληνικόν ιδίωμα, ώς οί Ισλανδοί τό  πανάρχαιον βό

ρειον ιδίωμα, οί Τσάκωνες τό  λακωνικόν, έτι δέ καί 

οί ΛαζοΙ τό  λαζικόν, άοχαίον ελληνικόν' διότι τώ ν 

άποίκων τούτων Πελασγών (Κρηστωνιατών καί λοι-

οΰτοι οί καλούμενοι βάρβαροι έπί των ιστορικών χρόνων 
οέν φαίνονται μή δντε; Έλληνε;· τουναντίον ήσαν μάλιστα 
πάντοτε Έλληνε;. Diefenbach σελ. 64. Κ. Παπαρ. Έλ. Ίστ. 
Β', 159— . Schümann ’s gr. AhorthUmcr 2 Band. S. iOl —

(1) Οτι ένταϋθα ή λέςι; ß ά ρβα p ο ; σημαίνει μ5λλον 
τήν τραχείαν καί βαρβαρόφωνον καί μή έννοουμένην εύκόλω; 
γλωσσαν, ούχί καί πάντω; ξένην, δήλον. . Ίστέον δέ, ότι 
τό όνομα βάρβαρο; άλλ’ άλλοτε παρ’ άλλοι; έδήλου, εί; «  
δή οί περί Ηπείρου έκ παρέργου ή άλλω; γράψαντε; οϋ 
προσέσχον τόν νοϋν, ούκ οΤδ’ ότι παθύντε;· καί δή καί Έ 
φορο; έοικεν Ήπειρώτη; βαρβάρου; είπεΐν, ώ ; δοκεΐ έκ 
Σκύμνου (άκριτοι; γράφοντ ο;) καί Στράβων ο; κατ’  Έφορον 
γράφοντο; καί Ήπειρώτα; βαρβάρου; λέγ οντο;. Καί Έφο
ρο; μέν ήτοι τή; γλώσση; ένεκα οϋχ όμοια; ϊλω; μάΔίατότ’ 
είναι δυναμένη; τή; Ί ων,κή ή ’Αττική (πω; γάρ οϊα τ ’  
ήν ή έν τή Ασία καί ’Αττική άεί τοι τελειοτέρα γι- 
γνομένη καί πολύ μεταβαλλομένη ή αυτή τή ’ Ηπειρωτική

πών) ένθεν μέν κεχωρισμένων τώ ν  ομοφύλων των, 

ένθεν δέ μεταξύ ετερογλώσσων γειτόνων οΐκούντων, 

ή γλώσσα ού μόνον μονομερή τινα μόρφωσιν έσχεν, 

άλλά καί τώ ν λοιπών ελληνικών διαλέκτων ώς έκ 

τής κοινή; μητρός άπεκλινε, ναι μέν καί κράμά τ ι  

εγένετο πελασγικών καί βαρβαρικών λέξεων, έκ 

δέ τούτων παρήχθη. ja rg o n  τ ι  τούτοι: μόνοι; 

το ί; άποίκοις καταληπτόν, τό  όμόγλωσσον ό

μως αύτών «  σφίσι δέ ομόγλωσσοι » ίκανώς διε- 

στηκυιών άπ’ άλλήλο>ν, δείκνυσι τήν κοινήν κατα

γωγήν. Μένει δέ ή γλώσσα άμορφος καί άκανόνι- 

στος, δσω δ λαλών αύτήν λαός έμμένει σταθερώς 

άμετάβλητος έν τή  άρχαία αύτοϋ καταστάσει καί 

τα ΐ; έννοίαις' τάνάπαλιν δέ ή γλώσσα μοοφοϋταε 

καί άναπτύσσεται καί κανονίζεται, όσω ό λαός έν 

τ ώ  θεάτρω τής ιστορίας δραστηριώτερον έργάζεται' 

έκ τούτου λίαν ίκανώς έξηγεΐται ή διατήρησις τοϋ 

παναρχαιου Πελασγικού ιδιώματος παρά τοϊς μεμο
νωμένοι; τούτο ι; λαοίς.

Εΐρηται δέ ο ,τι ό Πλάτων λέγει, ότι ή γλώσσα 

τώ ν άρχαίων πρός τώ ν νεωτέρων έθεωρείτο βάρβα

ρος' τοϋτο δέν άπέχει πολύ τής θεωρία; τοϋ Ηροδό

του' «  Α  μέν τοίνυν έγώ  ήσθημαι περί τώ ν πρώτων 

ονομάτων, πάνυ μοι δοκεί υβριστικά είναι καί γ ε 

λοία » .  Ακολούθως δέ λέγει, άδιάφορον παίζων ή 

σπουδάζων, ( I )  τό  χίειν  (= ίένα .ι, πορεύεσθαι, Γερμ. 

gehen) ξενικόν, Ελληνικόν όν άρχαιότατον καί παρ’ 

όμήρω άπαντώμενον. Οί Ελληνες όντως ειχον πα- 

ραλάβει παρά τώ ν γειτόνων αύτών λέξεις τινάς, οΐ- 

ον, π υρ ' « φανεροί τέ  είσιν οδτως αύτό καλοϋντες 

Φρύγες, μικρόν τ ι  παρακλίνοντες, καί τό  γε ϋδωρ καί 

τού ; κύνας καί άλλα πολλά. »  Εάν ένταϋθα όμως 

ό Πλάτων ονομάζη τούς Φρύγας, είς τό  άκόλουθον

οΰσα διατελεΐν, τή ; πρός άλλήλους επιμιξία; οΰ μεγάλη; ή 
ούδεμιδς οίιση;;) ή ώς δή των Πελασγών βαρβάρων γενο- 
μένων (μή Ελλήνων) Ήπειρωτων δέ Πελασγών οντων,δ ή 
δη ύπό των νεωτέρων άλις άποδέδεικται ούκ όρθω; έ’χον· 
Στράβων δέ τότε γένο; καί τήν γλώσσαν Ελλήνων διαφέ- 
ρειν ιρετο τούς Πελασγού;, οΰ ένεκα καί Ή πειρώτα; Πε
λασγούς γεγονότα; καί δή καί τόν ßiov καί τήν παιδείαν, 
ών ένεκα των Ή πειρωτων Έλλού; λέγει βαρβάρου;, ώ ; δή 
ΰφ’  Όμηρου άνιπτόποδας, χαμαιεύνα; λεγομένους I ταϋτα 
δέ δήλον ότι άρχαιολογων. Έλλού; δέ καί Σκύμνα; ό καλό; 
έννοεΐν δοκεΐ λέγων ώδί· « Έ ν  τή μεσογαία δ’ είσί μιγάδες 
βάρβαροι, οΰ; καί προσοικεΐν φασι τω  χρηστηρίω » . Κάλ- 
λιστα δέ πάντων ήδει Ή πειρώτα ; Ηρόδοτο; καί Πολύβιος,

οίδήλα δ ή ο ύ δ α μ ω ς τ ό π α ρ ά π α ν δ ι α κ ρ ί ν ο υ σ ι ν α ϋ -  
τ  ο ύ ς (Π  ε λ α σ γ ο ύ ;  ο ν τ  α ; )  τ  ω  ν Έ  λ λ ή ν ω  ν. Εί δέ καί 
Σκύλα; καί Σκύμη; καί άλλο; τις Ή πειρώτα; βαρβάρου; 
λέγουσι, τί κάν πάθοι τις; ·  Δ. Σεμιτέλου Ήπειρ. Σελ. 25 
Σημ. 10. έτι Κ . ’Ασωπίου Σ. II. Β ' τμ. Γ ',  Κεφαλ. Α ' § 
12— 18 Σελ. 827—  831 τή; β' έκδ.— έτι Λεξικόν Passow 
καί Bost έν λέξει.

(1 ) Περί των έν τω  Πλάτωνος Κρατύλψ παραγωγών 
Ερα μοι Κ . Άσωπίου είσ. εί; Πίνδαρον Σελ. 33.
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γίων ό Diefenbach εικάζει ότι εύρον προ αΰτών οί-χωρίου X X X V I συνέχεεν ίσως τίιν ιδέαν τώ ν ξένων 

καί γεναρχών, τής δανείσεως καί τή ; περαιτέρω έκ 

τού πρώτου διαμορφώσεως' 3 έ<γιν, οί ξένοι ουτοι κατ’ 

αΰτόν βάρβαροι ήδύναντο είναι καί γενάρχαι αυτών' 

αντί δέ οί Αθηναίοι νά δανεισθώσι, καί νά παραλά- 

βωσι λέξεις, ήδύναντο τό  ΰπάρχον ς-οιχεϊον τής γλώσ- 

σης τό  άμορφον, δπερ έθεώρουν επειτα γελοίον οί 

ίκανώς μεμορφωμένοι Αθηναίοι, μορφώσαι καί ά- 

ναπτύςαι βαθμηδόν ώς πάντως έγένετο' « παρά 

βαρβάρων τινών αυτά (τά  πρώτα ονόματα) παρει- 

λήφαμεν. Είσί δε ημών αρχαιότεροι βάρβαροι. » 

παρβλ. τά  του Εκαταίου περί τούτου. Ακριβώς δέ 

αί υπό του Πλάτωνος εικαζόμενα» ώς βαρβαρικαί 

λέςεις καί παρειλη'μμέναι έν τη  Ελληνική, ώς πυρ, 

κύων, ύδωρ κτλ. είσί βεβαίως ίνδοευρωπαϊκαί καί 

πιθανώς άρχαίαί τινες ελληνικά! άντικαταστασαι 

ΰπ’ άλλων έν τα ίς πλείσταις τώ ν  νυν διαλέκτων 

γνησίως ελληνικών, Τοϋτο λοιπον, δπερ βλέπομεν 

έν Αθήναις, καί ίκανώς είκάζομεν, συνδυαζόμενον 

μετά του Θουκυδιδείου « τήν Αττικήν άνθρωποι οί

κουν οί αυτοί αίεί »  μέ πείθει, δ τι οί Αθηναίοι ή- 

σαν τώ ν αρχαίων Πελασγών απόγονοι καί κατά 

διαδοχήν Πελασγοί' ή δέ γλώσσα τώ ν μεταγενε

στέρων Αθηναίων, επί Ηροδότου καί Θουκυδίδου πα- 

ρήχθη καί έμορφώθη από μ.ητρός τής πελασγικής' 

τοϋθ’ δπερ εδωκεν αφορμήν εις τον Ηρόδοτον νά εϊ- 

γ. ·ι)  δτι, οί Αθηναίοι Πελασγοί όντες, άμα τή  μεταβο

λή τή  ές Ελληνας, καί τήν γλώσσαν μετέμαθον' ή 

δε μεταβολή αΰτη εγένετο άρά γε  διά βιαίας τινός 

έςωτερικής έπιέροής ; ούχί βεβαίως. Μή γενομ,ένης 

λοιπόν εξωτερικής επιρροής εις τήν μεταβολήν ταύ- 

την, επεται δ τι οί Αθηναίοι τ ώ  χρόνω καί τή  όμι · 

λία κληθέντες Ελληνες καί τό  εαυτών ιδίωμα ίδιοό 

ρύθμως μορφώσαντες, ήσαν Πελασγοί ανέκαθεν καί 

τό  μετέπειτα, μέχρις δτου έκλήθησαν Ελληνες, μ ε- 

ταύα./οιτις οΰζω th) jw ro r  δχομα. Εξάγεται λοι

πόν, δ τι καί τό κατ’ Αθηναίους οί IIε .Ια σγο ί ήσαν 

τώ ν  Ελλήνων λίαν συγγενείς μάλλον δέ προπάτορες. 

( I )  Πρβλ. Schömann’s Gr. A lt . erst. Rand. S. 

324— 327.

Εκ τώ ν  άρχαιοτάτων περί όρφέως παραδόσεων, 

Θαμύριος, Εΰμόλπου καί τώ ν θρακοπελασγικών όρ-

(1) 01 δέ άρχαΤοι Θρδκι; φαίνονται όντες έθνο; πολλά 
συγγενές τω  Έλλτ,νικφ ( ΟΟ. Λ βελ. Μαχεδ. Σελ. 45—  
τής Έλλ. μεταφρ.). άλλως (;) έχει τό πράγμα περί τΒ>ν 
νεωτέρων Θρακών, ο'ί τινες οι’  εισβολής έκ τής Άσίας ήλθον 
εις Θράκην (αυτόθι Σελ 78— 97). ’Εν Μακεδονία ή βάσις 
τοϋ οίκισμοΟ ήν Πελασγική μετά Θρακικών και Ιλλυρικών 
στοιχείων. Τεκμήρια τών Πελασγικών τής Μακεδονίας είσίν 
Γσως τά ονόματα Πελαγόνες καί άλλα (αυτόθι Σελ. 29— 45. 
Diefenbach Σελ. 60—63). Καί πρός τούς Ίλλυριούς εΐχον 
σχέσιν τινά οί Πελασγοί (αυτόθι Σελ. 100. Κ. Παπαρ. Έλ. 
Ίστ. Α ', 58— 9.).
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κοϋντας τήν Ελλάδα τούς Θράκας οί Πελασγοί (1). 

Τούτων όμως όπάρχουσι τεκμήρια σαφέστερα" καί 

μολονότι καί αί παραδόσεις αυται ΰπεμφαίνουσιν άρ- 

χαίαν τινά πρός άλλήλους οικειότητα, άλλ ’ δμως οί 

κάτοικοι τώ ν  δυτικωτέρων χωρών τής έήάσσονος Α 

σίας άνήκον εις τήν θρακικήν φυλήν' τ ά  Ομηρικά 

ποιήματα δμως οΰδερ.ίαν σπουδαίαν διάκρισιν κατα- 

δεικνύουσι μεταξύ τής γλώσση;, τοϋ θρησκεύματος 

καί τώ ν ηθών τώ ν  Τρώων καί τώ ν  έπελθόντων επί 

τήν κατάκτησιν τοϋ Ιλίου Ελλήνων.

Κ α τά  τον Schömann φαίνεται δ τ ι τό  τώ ν  Πε

λασγών όνομα ήν ενός τίνος τώ ν  άρχαιοτάτων τής 

Ελλάδος εθνών' βαθμηδόν δέ, ώς δείκνυσιν ή ιστο

ρία, δτε τό  τώ ν  Ελλήνων όνομα έπεξετάθη καί έξε- 

νίκησεν άπασι τοΐς τήν Ελλάδα οίκοϋσι λαοίς μετά 

παρέλευσιν βεβαίως πολλών χρόνων, τό τε  τό  τώ ν  

Πελασγών όνομα έθεωρήθη καί άπεδόθη υπό τώ ν ί

κανώς μεταγενες-έρων τής Πελασγικής περιόδου συγ

γραφέων ώς κοινή έπίκλησις άπασι τοίς προελληνι- 

κοίς λαοίς' τοΰτο θεωρεί σαφέστερον καί μάλλον 

αναμφίβολον.

Εκείνο δέ, δπερ πείθει με περισσότερον εις τήν 

συγγένειαν τώ ν Πελασγών καί Ελλήνων καί εις τήν 

τούτων άπ’ εκείνων καταγωγήν, είναι τό  Πελασγι

κόν τώ ν λαών τής Αρκαδίας' ή Αρκαδία ανέκαθεν διά 

τό  δυσπρόσιτου τής χώρας δέν ΰπέστη μεταναστά- 

σεις, ούτε άλλαι φυλαί μετηνάστευσαν εις αυτήν καί 

άνεμίγησαν μετά τώ ν κατοίκων αυτής, τουλάχιστον 

άπασα ή άρχαιότης ομολογεί τοϋτο ' ό Θουκ. Α , 2  

λέγει ° μάλιστα δέ τής γής ή άρίστη αεί τάς μ ετα- 

βολάς τώ ν οίκητόρων εΐχεν, ή τε  νϋν Θεσσαλία κα

λούμενη καί Βοιωτία, Πελοποννήσου τε  τ ά  πολλά 

xJi/f Α  ρχαόίας' »  οί Αρκάδες έκαυχώντο καί μετά 

ταϋτα, δ τι αυτοί μόνοι έκ πάντων τώ ν Ελλήνων ή

σαν ανζόχθοχες. Ö lip. Ι ΐ ’ , 73 λέγει «  Οΐκέει δέτήν 

Πελοπόννησον έθνεα έπτά ' τούτων δέ τά  μ.έν δύο 

α ύ τόχθοη ι έ ό η α  χατά χώρα-r ΐδρν τα ι r v r  zfi xa i 

πάΑαι ocxeor Αρκάδες τ ε  xa i K vrovpto i. Ο Στράβ. 

Η ', 8 λέγει «  Δοκεί δέ παλαιότατα έθνη είναι τά  

Αρκαδικά τώ ν Ελλήνων Αζάνές τ ε  καί ΓΙαέράσιοι 

καί άλλοι τοιοϋτοι. »  Γνωστόν δέ, δ τι ή χώρα αϋτη 

κατωκήθη υπό Πελασγών. 0  Ηρ. X’ , 146 λέγει 

«  Αρκάδες Πελασγοί »  (2 ) ’ τό  βαλανηφάγον δηλοΐ 

τό  παναρχαιον αυτών. Ηρ. Λ, 66. Ιδίως ό Παυσανίας 

Αρκαδ. Η'. 1, 2, 4 — . καί δ Στράβων (ένθα άνω-

(2) Αυτόθι Σελ. 80. "Αβελ. Μακεδ. Σελ. 45.—
(1) "Οπερ εν μ,έρει παραδέχεται καί ö Kruse Hellas I.S. 

426 καί 462 λέγων, οτι τό ύπό Ηροδότου λεγόμενον δέν 
απέχει τοΟ άληθοϋ;· δτι μέρο; μόνον τή; ’Αρκαδία; ψκήΟη 
ύπό Πελασγών, τό δέ μεΤζον ύπό άλλ.ων λαων διαφόρων αυ
τών. Ίδε Baehr εί; Ήροδ, Α , 146 τήν αυτόθι σημείωσιν.
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τέρω) κατ’  Εφορον νομίζοντα τους Πελασγούς κατά 

τόν παρά Παυσανία (αυτόθι) μύθον, παρ’ αΰτοϋ έ- 

διδάχθησαν τά  πρώτα τοϋ βίου στοιχεία. Ουδόλως 

φαίνεται άπίθανον, δ τι οί καυχώμενοι έπί τή  προσε- 

ληνία αυτών Αρκάδες (Λεξ. Passow καί Rost ένλ .) 

αυτόχθονες καί παλαιγενεΐς, ήσαν κατά διαδοχήν 

Πελασγοί άτε μή ύποστάντες μεταναοτάσεις. Επει

δή δέ οί Αρκάδες δέν διέφερον τώ ν  άλλων Ελλήνων 

κα τ’ οΰδέν, είμή μόνον κατά τήν απλότητα τώ ν ή- 

θών (βεβαίως διά τό  άμιγέστερον) καί τόν πατριαρ

χικόν βίον, φαίνεται, δ τ ι οί Πελασγοί ήσαν συγγε

νέστατοι καί προπάτορες τώ ν Ελλήνων. Οί Αρκάδες 

έλαβον μέρος εις τόν Τρωικόν πόλεμον, μόνοι δέ αυ

το ί καθ’ Ηρόδοτον υπό Δωριέων οΰκ έξανέστησαν. 

Γλώσσαν διάφορον τώ ν άλλων Ελλήνων δέν έλάλουν. 

0  χρησμός ό δοθείς τοίς Λακεδαιμονίοις (Ηρ. Α , 66) 

δείκνυσι τό  διά τήν αρχαιότητα ΐσως σεβαστόν τής 

Αρκαδικής χώρας. « Αρκαδίην μ’ αιτείς", μέγα μ αί" 

τε ίς ' ουτοι δώσω. Πολλοί έν Αρκαδίη βαλανηφόροι 

άνδρες έασιν, οΐ σ’  άποκωλύσουσιν. »  0  Κ. Παπαό- 

ρηγόπουλος έν Ελλ. ίστορ. Β', 21 5 λέγει περί αυτών. 

«  Ι Ϊ  χοιρα αΰτη (ή Αρκαδία) ουδέποτε είχε δεχθή 

ξένους έποίκους- καί δμως οί ιθαγενείς αυτής κάτοι

κοι ούτε κατά τόν χαρακτήρα, ούτε κατά τήν γλώ σ

σαν διέφερον ούσιο>δώς τώ ν  άλλων ελληνικών φύλοιν, 

¿f. ου όΓ/.lor öxoaor συγγεη'ι ήoa r k rtxa ß tr  υ.Ια 

τά  φΰ.Ια ταϋτα. »  ( I )  ό Schömann προσέτι (Είσ. 

Σελ. 7 Τόμ. 1.) «  Κ α ί οί Αχαιοί άναμφιβόλως έθνος 

πελασγικόν κλητέοι είσί, λαμβανομένου τοϋ τώ ν  

Αχαιών ονόματος ώς αντιπάλου τοϋ μετέπειτα εκ- 

νικήσαντος Ελληνικού, a r  χαϊ αύτοί οI ΕΑ.Ιηχες πά- 

.h r  ovd ir ä .L lo i}aar βέόαια, ή χ.Ιάδος τοϋ πε./α- 

αγιχοΰ στε.Ιέχους.α ό αυτός S. 122 (Τόμ. 1 ·)Η  πα

νηγυρική άπόκρισις τώ ν Αθηναίων πρός τούς πρέσβεις 

τώ ν  Σπαρτιατών παρ’ Ηρ. Η ', 144 «  τό  έ.Ι.Ιηηχύχ  

¿or o jia ijid r τε  xa i ύμόγ.ίωσσοε' καί θεών ίδρύματά 

τ ε  κοινά καί θυσίαι, η θεά τε  ομότροπα  »  οΰδεμίαν 

φυλετικήν διάκρισιν έμφαίνουσα μεταξύ αυτών" αί 

αρχαιότατα συστάσαι Αμφικτυονίαι τό  ομόφυλόν 

καί δμαιμον πάντως δηλοϋσαι' τά  άνωτέρο» περί Α 

θηναίων, Α ίτωλών, Ακαρνάνων καί άλλων είρημένα' 

πάντα ταϋ τα  μέ πείθουσιν, δ τι οί τήν Ελλάδα οί- 

κοϋντες λαοί ομογενείς δντες τό  ανέκαθεν κατήγοντο 

από τώ ν  Πελασγών, ούτοι δέ ουδόλως ήσαν διάφο

ροι τώ ν  Ελλήνων, άλλά συγγενέστατοι καί προπά-

Kal αύτό τή; Πελοποννήσου τά όνομα δύναται νά Οεωρηθή 
παραχθέν έκ ζών Π ε λ ό π ω  ν, λαο5 τινο; όνόματο; έτέρα; 
μορφή; τοό τ ί ό ν  Πελασγών καί ά μΰθος έ'τι τή; έλεύσεω; 
τοΟ Πέλοπο; το3 Ταντάλου έκ Φρυγία; δηλοΤ τήν μετά τή; 
Έλάσσονο; Άσία; τοϋ λαοϋ τούτου σχέσιν. Schömann'» ένθα 
ανωτέρω Σ. 22 έν σημειώσει 2.

(1 ) Ό  Schlosser ένθα άνωτ. 1. Band,S. 173 καί 260.

τορες αυτών. Ουδόλως δέ παράδοξον φαίνεται εί εν 

τοίς προελληνικοίς λαοίς, πελασγικής ρίζης, οίον, 

Καύκωσι, Κούρησι, Λέλεξι, Καοσί, Ααπίθαις, Περ- 

ραιβοΐς, Μινύαις, Φλεγύαις, Επειοίς καί συγγενέσι 

τισ ί, Θραξίν, ήσαν καί φύλα τινά μή Πελασγικά, 

Φιλισταίοι ή Φοίνικες, ών δμως εγκαταστάσεις ουδό

λως μνημονεύονται έν τοΐς 0μ . έπεσιν.

(  Ε π ε τα ι συ τέχε ια .)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ.

(Συνέχ. “Ιδε ουλλάδ. 300.)

Γ '. ΣΕΒΑΣΤΟΤΠΟΑΙΣ.

ό  άπό Εύπατορίας εις Σεβαστούπολιν πλοϋς είναι 

κατά τοϋτο μονότονος, δ τι ή παραλία, ήν παραπλέει 

τό  άτμόπλοιον, πετρώδης ούσα κατά μέγα μέρος καί 

σχεδόν ακατοίκητος δέν παρέχει τώ  οφθαλμώ άξιο- 

σημείωτόν τινα ή τερπνήν θέσιν. Α λλ ’ ή ημέρα, τήν 

εαρινήν της περιθεΐσα έσθήτα, έστιλβεν έν ολη τή 

άνθηρα αυτής λαμπρότητι,ή θάλασσα ήτο ατάραχος, 

καί αί κινήσεις τώ ν  έπιβατών, άραιωθέντων έν Εϋ- 

πατορία, ήσαν έλευθερώτεραι, δπερ, ώς γνωρίζουσιν 

οί περιηγηταί, συντελεί οΰκ ολίγον εις τό  εΰχάριστον 

τής οδοιπορίας.

Μετά τετράωρον πλοϋν είσηρχόμεθα εις τόν περί- 

φημον τής Σεβαστουπόλεως λιμένα. Ο λιμήν ούτος 

φέρει έπαξίω ςτό  έπίθετον,τό όποιον τώ  έδωκα' διότι 

έκ φύσεως είναι τοσοΰτον ευρύχωρος καί ασφαλής, 

ώ στε καί εις τά  μεγαλείτερα πλοία παρέχει έν καιοώ 

τρικυμίας καί χειμώνος άσυλον δυσεύρετου καί κα

ταφύγιο ν μοναδικόν.

Πλατύς τής θαλάσσης βραχίων σχηματίζει κόλ

πον βαθύν πρός δυσμ-άς τής ταυρικής χερσονήσου, 

είσχωρών πρός τά  Ινδόν έπί δύο περίπου μίλια. Ού- 

δένα έπικίνδυνον βράχον, οΰδέν πρόσκομμα άπαντά 

ό είσπλέων, καί δύο παμμεγέθεις φάροι έπιτηδείως 

άνεγερθέντες διευκολ.ύνουσιν έν καιοώ νυκτός τήν είσ

οδον. Η  είσοδος αϋτη διεφυλάττετο πρό τοϋ πο

λέμου καί τής καταστροφής τής σχυράς ταύτης πό- 

λεως υπό φρουρίων, ών τό  μεγαλείου μαρτυροϋ- 

σιν Ι τ ι  μεγάλοι σωροί πετρών τήδε κάκείσε έσπαρ- 

μένων. ό  κόλπος ούτος διακλαδοϋται πάλιν καί 

σχηματίζει άλλους τέσσαρας μικροτέρους κόλπους ή 

λιμένας, εις τώ ν  όποιων ήτο ώρισμένος διά τά  ρωσ- 

σικά δίκροτα, δθεν καί μέχρι τής σήμερον « κόλ

πος τώ ν δικρότων »  καλείται. Τά μεγάλα ταϋτα 

πλοία ήδύναντο ν’  άγκυροβολώσιν έν αύτώ εις μι- 

κράν μόνον τής γής άπόστασιν. Εν τώ  μέσω δέ
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λιμένι πολεμικών πλοίων καί τώ ν  ναυκτιών τού τό -τώ ν δύο τούτων κόλπων έγείρετο επί λόφου η πόλις 

τής Σεβαστουπόλεως λαμπρά καί μεγαλοπρεπής.

Τό ελληνικόν της όνομα προ χρόνων ήδη είχε 

καταργήσει τό  ταταρικόν Ακ-τιάρ (ήτοι λευκός βρά

χος), τό  όποιον τή  έδόθη επί τώ ν  τατάρων ηγεμό

νων της Κριμαίας εις άνάμνησιν τής αρχαίας πό- 

λεως, τής πρός βοβραν τής εισόδου τοΰ λ·.μένος επί 

ξηρού καί λευκού λόφου τό  πάλαι οΐκοδομ-ηθείσης. 

Οπου κεϊται τήν σήμερον ή Σεβαστούπολι; εκειντο 

κατά τους άρχαιοτάτους χρόνους τά  προάστεια τής 

πόλεως τώ ν Ηρακλειωτών Χερσώνος, τής οποίας καί 

τά  τελευταία ίχνη άπό τής γής έξέλιπον. Ενταύθα 

όψούται φάρος, πιστός τώ ν  ναυτών οδηγός καί α

δωροδόκητος πηδαλιούχος, ί'ΐς παρά πολλών εντο

πίων ήκουσα καί ώς μ.αρτυρούσιν ε τ ι τά  ερείπιά 

της ή Σεβαστούπολι; ήτο πολυτελώς ώκοδομημένη, 

είχεν όδους εύρείας καί ευθείας, διά μεγάλων λι

θόκτιστων οικοδομημάτων κεκοσμημένας. Καί ό 

βίος ήτο έν αυτή τερπνότατος, αί δέ διασκεδάσεις 

πολλαί' τό  θέατρο'.· τής πόλεως ήτο έν καιρώ χει- 

μώνος τόπος συναθροίσεως καλλιπαρείων γυναι

κών καί κομψών τού όι σσικού στόλου αξιωματι

κών' έν καιρώ δέ τού θέρο.ς ό συνήθης περίπατος έ- 

γίνετο έντός τού εΰσκίου καί κανονικώς έσχεδια- 

σμένου δημοσίου κήπου, όθεν ή θέα άφ’ ενός μέν 

έπί τού Εΰξείνου Πόντου, άφ’ ετέρου δέ επί τής 

πόλεως καί τώ ν περικυκλούντων αυτήν λόφων, είναι 

μαγευτικωτάτη. Πολλοί τώ ν  εΰ πάρουν κτηματιών 

τής Κριμαίας καί τής πλησιόχωρου Βεσσαραβίας 

μετά τήν λήξιν τώ ν  αγροτικών τω ν εργασιών μετέ- 

βαινον έπί δύο ή καί πλείονας μήνας εις τήν πόλιν 

ταύτην, όταν ή φιλύποπτος τού αΰτοκράτορος Νι

κολάου κυβέονησις μετά μεγίστης δυσκολίας παρ- 

εχώρει τοΐς ρουσσοις όπηκόοις διαβατήρια πρός με- 

τάβασιν εις τό έξωτεοικόν. Εν γένει δε κατά τήν 

μαρτυρίαν όλων τώ ν  περιηγητών ό βίος τώ ν  πολι

τώ ν τής Σεβαστουπόλεως ήτο βίος οικιακός καί 

ειρηνικός' οί κάτοικοι διεκρίνοντο έπί φιλοξενία 

καί εΰπροσηγορία, καί αί πλεϊσται τώ ν  οικογενειών 

έζων βϊον πατριαρχικόν. Εκ τού αυτού κρατήρος 

επινε καί ξενίζουν καί ξενιζόμενος' τό  εσπέρας δέ ή 

οικογένεια όλη καί τινες οικείοι συνηθροίζοντο περί 

τήν τράπεζαν, παρά τήν όποιαν έκάθητο ή οικοδέ

σποινα ή ή θυγάτηρ αυτής καί προσέφερε τό  τέ'ίον, 

τό  αγαπητόν τώ ν Ρώσσουν ποτόν. Περί τήν δεκάτην 

τής νυκτός ώραν τά  πάντα έκαλύπτοντο υπό βαθείας 

σιωπής, διακοπτομένης μόνον άπό καιρόν εις καιοόν 

υπό τώ ν πλοίων καί τής φωνής τώ ν έπ’ αυτών καί 

έπί τής προκυμαίας φυλάκων.

Εν τή  ακμή της ή Σεβαστούπολις περιείχε τριά

κοντα περίπου χιλιάδας κατοίκων, συμπεριλαμβανο

μένων καί τών πληρωμάτων τώ ν διαφόρων έν τώ
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που αρχών. Τήν σήμερον δύο μόνον χιλιάδες κάτοι

κοι ελεεινοί καί ρακενδύται κατέχουσι τάς κατερει- 
πωμένας οικίας.

όποία καταστροφή μετά τον πόλεμον τής Κρι

μαίας ! Νυζ διεδέχθη τήν ημέραν —  δίλιότης τήν 

μεγαλοπρέπειαν — πενία τον πλούτον— θάνατος τήν 

ζω ή ν ! Πού τά  λιθόκτιστα εκείνα μέγαρα τώ ν πλου

σίων ; Πού οί λαμ,προί ναοί τής λατρείας τού Θεού; 

Πού τό  θέατρον; Πού αί διασκεδάσεις; Τά πάντα 

έςέλιπον ώς νά μή ύπήρχον ποτέ.

Α ί παρημελημέναι οδοί καί πλατεία-, πλήρεις πε

τρών καί έρειπίων' πλήρεις πετρών οί κήποι' οπού 

πρό ολίγων ε τ ι έτών ωρίμαζαν οί γλυκείς τής Κρι

μαίας καρποί αΰξάνουσι τώρα άγρια χόρτα' αί οικίαι, 

άς πρό μικρού έτι κατωκουν άνθρωποι ευτυχείς καί 

εύποροι, κατέπεσον' τήδε κάκεϊσε φαίνεται ίχνος 

χρυσού κοσμήματος ή κρεμαμένη έπί τού τοίχου με- 

ταςω τή  ταινία, έφ’ ής ήτο ίσως άπηρτημένη ή είκών 

τού οικοδεσπότου ή τού αΰτοκράτορος. Τού ναυαρ

χείου, τού ΰπερηφάνου έκείνου οικοδομήματος, τό  

όποιον έθαυμάζετο ΰπό τ ε  ξένων καί έντοπίων οί 

τέσσαρες μόνον σώζονται τοίχοι
........... μελανοί, ώ ; τείχη καμίνου,

Ενοειξιν, ί'τι βορά αδηφάγου πυράς άνηρπάγη· ·

Εκεί ΰπήρχεν άλλοτε ή τού ναυαρχείου βιβλιοθήκη, 

έν αυτή καθ’ όλους τούς ένδεκα τρομερούς τής πο

λιορκίας μ,ήνας έστέναζον οί τραυμ.ατίαι, έστέναζον 

οι άποθνήσκοντες' έν αυτή, κατά τήν μαρτυρίαν τού 

οδηγού μ,ου, έρρεεν έν νυκτί καί έν ημέρα τό  αίμα 

ιός ποταμός. Η  βιβλιοθήκη είχε μετασχηματισθή 

εις νοσοκομεϊον. Καί παρεκεΧ τό οικοδόμημα έκεΧνο, 

τό  ΰπό σφαιρών καί βομβών είς κόσκινον μετα- 
βληθέν;

Εκείνο ήτο τό  θέατρον! Καί ό σωρός έκεΧνος τώ ν  

λ ίθω ν ; το  καταπεςόν έκεΧνο κυκλουπειον τεΧχος; 

ήτο ό ναύσταθμος, διά τον όποΧον υπέρ τά  35 έκα- 

τομ. αργυρών ρουβλίων έδαπάνησεν ή ί ’ωσσία' έργον 

γιγαντιαΧον, τό  όποΧον αμα έκτελεσθέν κατεδαφίσθη!

Πρός δυσμάς τής πόλεως καί είς μικράν άπ’  αυτής 

άπόστασιν όψούται έπί ταπεινού ακρωτηρίου 5 φά

ρος. Τό ακρωτήριου τούτο είναι ή αρχαία Χερσόνη

σος, ελληνική αποικία ισχυρά καί πλουσία, τή ; ο

ποίας όμως τά  ίχνη πρό πολλών ήδη αιώνων έξέλι- 

πον, ώστε άμυδρά μ.όνον καί άμφίβολος παράδοσ-.ς 

αυτή; διεσώθη. Ενταύθα ή μ.υθολογία συνεχωνεύθη 

μετά τής ιστορίας. Ακολουθών δέ τις τήν παραλίαν 

άπό τής άκρα; τής ήρακλειωτική; χερσονήσου φθά

νει είς τάς υπώρειας τώ ν κριμαϊκών έρέων, καί έκεϊ- 

θεν άπό τού υψηλού ακρωτηρίου, τού υπό τώ ν  αρ

χαίων Ελλήνων Παρθενίου καλουμένου, περικλείει τό  

βλέμμα άπασαν τήν αθάνατον χερσόνησον. Εν τή
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μικρά ταύτη τής γή ; γωνία έγεννήθησαν οί άρχαϊοι 

μύθοι καί αί παραδόσεις' ένταύθα ΰπήρχεν ό ακένω

τος τής ποιήσεως θησαυρός, 8ν ή ζωηρά τώ ν αρ

χαίων φαντασία κατέστησεν ιστορίαν. «  Επί τού ά- 

κρυυτηρίου τούτου, λέγει περιηγητής τις, άρχει ή 

ποίησις, έπί τής πεδιάδος ή ιστορία. Θέλεις νά γεί- 

νης θεατής τού αθανάτου έκείνου τώ ν Ατρειδών δρά

ματος, καί τού Τρωικού πολέμου, τού οποίου τάς 

τύχας παιδιόθεν γνωρίζεις; Ανάβηθι έπί τού ιερού 

τούτου ακρωτηρίου, ίδου ή σκηνή, σκηνή αίωνία, μεί- 

νασα έπί τριάκοντα εκατονταετηρίδας ή αυτή. Απ ’ 

αυτή ; δ γηραιός Ομηρος κατέκτησε τον ποιητικόν 

κόσμον! »

Επί τής αΰτή; περίπου θέσεως ΰψοΰτο καί δ αί- 

μ.ατόφυρτος ναός τή ; ταυροπόλου Αρτέμιδος.

ίδου δ φρικτός τής θεάς βωμός! λίθος τετράγω 

νος, άκατέργαστος. Ενταύθα έβάδιζεν ΰπό τήν σκιάν 

τώ ν  ευκινήτων δένδρων τού ιερού καί πυκνοφύλλου 

άλσους ή ιέρεια τής θεάς, ή σεμνή ιφιγένεια. Ενταύ

θα ή φονική μάχαιρα ΰψοΰτο έπί τής φίλης τού α

δελφού κεφαλής. Ενταύθα δ όρέστης, δ πλάνος μη- 

τροκτόνος, 8ν αί τρομεραί έδίωκον Εριννύες, έκράτει 

σφιγκτώς είς τάς άγκάλας του τήν εΰρεθεΧσαν αδελ

φήν! Τά αριστουργήματα τοΰ Αισχύλου καί τοΰ 

Σοφοκλέους άπεθανάτισαν τά  σεβαστά,, ταύτα  τής 

άρχαιότητος ονόματα.
Πλήν τά  πρόσφατα τώ ν νεωτάτων χρόνων γεγο

νότα μάς ΰπενθυμίζουσιν, ό τι είναι ώρα νά έγκατα- 

λείψωμεν τήν σκοτεινήν αρχαιότητα.

Η το εσπέρα;' έν όλη τή  μεγαλοπρεπείς έδυεν δ 

ήλιο;' έσίγα ή φύσι; ώ ; βεβυθισμένη είς τήν θέαν τή ; 

μαγευτικής ταύτης σκηνής. Μετά τώ ν  δύο συνοδοι

πόρων μου, τού πολωνού αξιωματικού καί τού ά- 

μερικανού περιηγητού, ίστάμην έπί τού λόφου τού 

Μαλακώφ. ΤεΧχος φρουρίου έν μέρει καταρρεύσαν 

καί άμορφος σωρός ογκωδών πετρών δεικνύουσι τήν 

θέσιν, κατά τής δποίας έν μις ήμέρς έγένετο ή επτά

κις έπαναληφθεϊσα εύτολμος εκείνη έφοδος τού ατρό

μητου Γάλλου στρατάρχου. «  Πρό τή ; εσπέρα; 

πρέπει νά κυματίζη ή γαλλική σημαία έπί τού πύρ

γου τού Μαλακώφ ! »  είχε τηλεγραφήσει δ τώ ν 

Γάλλων αΰτοκράτωρ πρός τον στρατηγόν του. Η 

διαταγή ήτο £ητή. Σφαγή τρομερά θά γείνη ! ΑΪμα 

άφθονον θά ρεύση ! Καί τ ί  πρός τούτο ; Φοβούνται 

οί Γάλλοι τόν κίνδυνον; Εμπρός στρατιώτα ι I  Επί 

τού λόφου έκείνου εΰρίσκεται τό  παράσημον τή ; λε- 

γεώνο; τής τιμής. Εμπρός, άν θέλετε νά κοσμήσητε 

δ·.’  αΰτού τό  άνδρεϊόν σας στήθος! Τις δύναται νά 

περιγράψη διά λέξεων τήν άκατάσχετον δρμήν τών 

ζουάβων, τήν ζέσιν τώ ν γάλλων πυροβολιστών ! «  ό  

λόφος τού Μαλακώφ είναι ίδικός μας, άντετηλεγρά- 

φησεν ο στρατάρχη; τώ  αύτοκράτορι πρό τή ; εσπέ

ρας. Ανέβημεν έν μέσω αίματοφύρτων έρειπίων ! » 

Τό καταπληκτικόν δράμα είχε λυθή.

Μόνον όταν έπισκεφθή τις τήν φύσει δχυράν ταύ 

την θέσιν δύναται νά λάβη ιδέαν τινά  τή ; πολύκρο

του έκείνης πάλης' μόνον όταν μελετήση τις  αρκούν

τω ς  τό  άνωφερές έκεΧνο πεδίον τής μάχης, δύναται 

νά έννοήση τάς σχεδόν άνυπερβλήτους τώ ν Γάλλων 

δυσκολίας. Αν δ Ρώσσος στρατάρχη; συνεκέντρονεν 

έπί τού λόφου έκείνου όλην του τήν δύναμιν, τό  φρού- 

ριον έμενεν άπόρθητον καί άλλην φάσιν έλάμ.βανεν 

άναμφισβητήτως δ γιγαντιαϊος πόλεμος.

0  Αμερικανός συνοδοιπόρος μου περιειργάζετο μετά 

προσοχής τό  έδαφος, έκαμνε καταμετρήσεις καί σχέ

δια, καί έφαίνετο στρατηγός διευθύνουν μάχην. 0  δέ 

Πολωνός έκάθητο έπί τίνος πέτρας όλως βεβυθισμ,έ- 

νος είς τάς σκέψεις του. «  Τ ί συλλογίζεσθε ; »  τώ  

είπον. «  Συλλογίζομαι, μ.οί άπήντησεν εγειρόμενος 

καί μέ βλέμμα έκφραστικώτατον, έν ώ  κατωπτρί - 

ζε το  ή γενναία αΰτού ψυχή, συλλογίζομαι, ό τι δε- 

κασχίλιοι Πολωνοί έν τή  δχυρά ταύτη θέσει, έδύ- 

ναντο ευκόλως νά καταστρέψωσιν έντός ¿λίγου τόν 

ρωσσικόν στρατόν δλον. »  0  υπερβολικός ούτος τού 

Πολωνού λόγος ώ ζε  μέν έθνική; ύπεροψίας καί κομ- 

παρρημοσύνης, αλλά τό  βέβαιον είναι, ότι τό  φρού- 

ριον τούτο είς χεΧρας έμπειρους ήδύνχτο νά καταστή  

άπόρθητον. Νύν όμως ούτε φρούριον ΰπάρχει ούτε 

θέσις ¿χυρά. Αγρια χόρτα καλύπτουσι τό  έδαφος, καί 

τεμάχια τεθραυσμένα σφαιρών καί λογχών, τά  ό- 

ποΧα δ ποΰς τού διαβάτου είς κάθε αΰτού βήμ.α πα- 

τεΧ. Αλλ’ ή νυξ είχεν ήδη άπλόυσει έπί τής γή ; τήν 

μελανήν τη ; πτέρυγα καί άνάγκη ήτο νά έπανέλ- 

θωμεν, καθότι μάλιστα καί κεκμηκότες ήμεθα. ό  

Αμερικανός καί εγώ  έν τελευταϊον βλέμμα έρρίψχ- 

μεν άκόμη έπί τού ιστορικού τούτου έδάφους, δ δέ 

Πολωνός βαθυν έξέπεμψε στεναγμόν λύπης συνάμα 

καί χαρά;' λύπης μέν, ώς μοι έλεγε, διότι είχεν αεί

ποτε πρό οφθαλμών τά  παθήματα τής δεδουλωμέ- 

μένη; πατρίδος του, χαράς δέ, διότι δ πούς του είχε 

πατήσει τόν τάφον τή ; ρωσσικής αλαζονείας.

Μία τώ ν περιεργοτέρων έκδρομών εί; τ ά  πέριξ 

τή ; Σεβαστουπόλεως τήν δποίαν δεν πρέπει νά πα

ρατρέξω έν σιωπή, ήτο ή είς τό  πεδίον τής μάχης 

τού ίγκερμάν. Τό δνομα τούτο έφάνη πολλάκις κατά 

τόν τελευταϊον κριμαϊκόν πόλεμον είς τάς στήλα; 

τώ ν  Ευρωπαϊκών εφημερίδων, διότι έπί τοΰ πεδίου 

τούτου συνεκροτήθη φονικωτάτη μάχη, τής όποία; 

ή νίκη κοσμεϊ μίαν περίβλεπτον σελίδα τή ; ιστορίας 

τώ ν Αγγλο-γαλλικών οπλών. Ενταύθα απέδειξαν 

οί Α γγλοι ό τ ι καί κατά ξηράν δεν είναι αντίπαλοι 

ευκαταφρόνητοι.

Η  πεδιά; τού ίγκερμάν, τή ; δποίας ή θέα είναι 

μακρόθεν θελκτικωτάτη, είναι έκτεταμένη καί πε-
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ρικλείετχι πχνταχόθεν υπό βράχων άποτόμων καί 

φαράγγων δυσβάτων. Φαίνεται δέ καί εύφορος καθ’ 

8 κατάφυτος, Εν μόνον φυσικόν ελάττωμα έχει, ότι 

ένεκα τω ν  πλησιοχώρων ελών καί λιμναζόντων ύ- 

δάτων είναι νοσώδης' διό καί οί κάτοικοι τής Σεβα

στουπόλεως, φοβούμενοι τάς επικινδύνους αναθυμι

άσεις, σπανίως επισκέπτονται τό  μέρος τούτο, η, ό

ταν τό  έπισκέπτωνται, σπεύδουσι νά τό  έγκαταλεί- 

ψωσι πάλιν, ως τούτο συνέβη εις ημάς. 0  οδηγός 

μας, Σεβαστουπολίτης, όστις άπολέσας κατά τόν 

πόλεμ.ον πάσαν την περιουσίαν του έτράπη εις τό  

επάγγελμα τού οδηγού πρός πορισμόν τω ν πρός τό  

ζην αναγκαίων, κάθε τέταρτον τής ώρας κακτικώς 

μάς παρεκίνει νά έπιστρέψωμεν, λέγων ό τι δέν ε'ίχο- 

μεν νά ίδωμεν περίεργόν τι.

Η  ιστορία τής Κριμαίας δέν δίδει ή ασαφείς μό

νον περί τού χωρίου ίγκερμάν πληροφορίας. Κ α τά  

τινας τοπογράφους ήνθει ποτέ εις την θέσιν ταύτην 

ή αρχαία ελληνική πόλις Θεοδοσία, κατ’ άλλους δέ 

ήτο ενταύθα τό  Στενόν τής τώ ν αρχαίων Ελλήνων 

γεωγραφίας. Αλλοι πάλιν διισχυρίζονται, ό τι πρώ

το ι οί Γενουήνσιοι κατώκισαν τούς απόκρημνους ε

κείνους λόφους, όπως καί άν εχη τό  πράγμα ό πε

ριηγητής δέν βλέπει τήν σήμερον ή ερείπιά τινα  άρ- 

χαίου τείχους, ίχνη πύργων, καί πλήθος σπηλαίων 

εντός τού βράχου λελαξευμένων. Τά  σπήλαια ταύτα 

μοί έφάνησαν έλληνικής έποχής καί τέχνης.

Πρωτοφανές τ ι  είδον κατά τήν έπίσκεψιν μου ταύ

την τού ίγκερμάν. Αγγλική τ ις  εταιρία είχε συςηθή, 

ήτις έλαβε παρά τής ¿ωσσικής κυβεονήσεως τήν ά

δειαν νά συλλέξη επί τού πεδίου τής μάχης χάριν 

εμπορίου τά  τήδε κάκεΐσε έσπαρμένα οστά τώ ν ίπ- 

πων, ήμιόνων καί βοών τώ ν φονευθέντων κατά τήν 

μάχην. Αλλ ’ οί άπληστοι Αγγλοι, κατά τό  παρά

δειγμα ίσως τού συμπολίτου τω ν  λόρδου Ελγινος, 

τού άπαθανατίσαντος τό  δνομά του διά τήν βανδα

λικήν τού Παρθενώνος λήστευσιν, δέν ήρκούντο εις 

τούς επί τού εδάφους ¿σπαρμένους σκελετούς τώ ν 

ζώ ω ν, άλλ’ άνέσκαπτον καί τήν γήν καί έξώρυττον 

καί οστά Γάλλων, Α γγλω ν  καί Ρώσσων, πεσόντων 

έν τή  μάχή καί ταφέντων έν βία όπου επεσον. Δέν 

έμαθον εάν ή εταιρία αυτη έξήντλησε τό  πεδίον τής 

μάχης τού Ιγκερμάν' τούτο μόνον γνωρίζω , ότι 

μ ετ’  ού πολύ ή ρωσσική κυβέρνησις εκαμεν έντονα 

παράπονα πρός τήν αγγλικήν διά τήν βέβηλον ταύ

την κατάχρησιν, καί εις ούδένα πλέον παρεχώρησε 

τοιούτου είδους άδειαν. Πού φέρει τόν άνθρωπον ή 

αισχροκέρδεια !

( Α  χο.Ιονβεϊ).

I. Π.

ΠΕΡΙ

Φ Ρ ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο ϊ ΣΧΛΟΣΣΕΡ

ώς ιστορικού χα ί ίπ ισ τήμ οχος βχ γ ί π ι .

(Συνέχ. και τέλος. " Ι ί · <ρυλ. 300.)

 000--

Εκτός δέ τής ιστορίας τής 1 5, 16 καί 1 7 εκα

τονταετηρίδας (ήν έν μεταγενεστέροις χρόνοις συνέ- 

γραψεν),έπραγματεύθη δ Σχλόσσερ εις 25 τόμους βλην 

τήν ιστορίαν μέχρι τού 1815. Τάς δέ άπαιτήσεις τάς 

ώς βάσεις υπό τού Σχλοίστερ καί ίωάννου Μύλλερ 

τεθειμένα:, καθ’ άς ό αληθής ιστορικός οφείλει νά 

σπουδάζη έκ τώ ν  πηγών ολην τήν ιστορίαν καθ’ 

όλα τά  κύρια αυτής μέρη, έπλήρωσεν ό Σχλόσσερ. 

Πανταχού είναι αυθύπαρκτος καί κάτοχος τώ ν  μερι

κών,πανταχού άφηγεΐται κατά τήν εις αυτόν υπό τώ ν 

άςιοπιστοτέρων μαρτύρων προξενηθεϊσαν έντύπωσιν, 

οίονεί έξ ιδίας έπόψεως. Οπου λόγιοι προ αυτού 

έξήτασαν έπηκριβωμένως άντικείμενόν τ ι  παρα

πέμπει συντόμως εις τά  έργα εκείνων χωρίς νά άν- 

τιγράφη αυτά. Ολας τάς πηγάς, ώς οίκοθεν εννο

είται, δέν έσπούδασεν ό Σχλόσσερ, ούδέ πρέπον εί

ναι νά περιμένωμεν άπ’ αυτού τήν εντέλειαν τού 

ειδικού ιστορικού' τό  τοιούτον υπερβαίνει τήν δύ- 

ναμιν τού ανθρώπου. Ανέγνω όμως τάς κυριωτέρας 

πηγάς καί διεξήλθε πολλάς, αϊτινες διαφεύγουσι 

τούς ειδικούς έρευνητάς, καί ποέποντως ώφελήθη 

άπ’ αυτών. Αν δέ που έσφαλε, δέν άρμόζουσιν αύτώ  

παντάπασιν αί μέμψεις, άς επισωρεύει -αύτώ ή σχο

λή τού Βερολίνου, ή κατέχουσα ήδη τάς πλείστας 

έδρας καί άρεσκομένη εις τό  νά έλαττώση  τήν α

ξίαν τού Σχλόσσερ. Ουδέ φαίνεται δίκαια ή κρί- 

σις ενός ενθέρμου οπαδού τής είρημένης σχολής Βι- 

λέλμου Ερπστ λέγοντος έν τή  συγγραφή αυτού «  I I  

χ.Ιασιχη άρχα ιότης έκ τώ  παρόχτι 1852 σ. 93. » 

«  0  Σχλόσσερ πρέπει ίσα ίσα νά αϊσθάνηται έν ε- 

αυτώ τήν έλλειψιν εκείνου, έφ’ ώ  διαπρέπει ή τού 

Ράγκε σχολή, ήγουν τήν τής ακρίβειας τής έρεύνης 

καί κριτικής τής ιστορίας » .  Ο τι δμ.ως αί μεμψι- 

μοιρίαι αύται ουδόλως δίκαιον είναι ν’  άποδίδωνται 

τώ  Σχλόσσερ,άρκείτωσαν τά  εξής τεκμήρια, ό  Σχλόσ

σερ εις σύνταξιν τής εις Αίγυπτον έκστρατείας τώ ν  

Γάλλων συνεβουλεύθη τό  σύγγραμμα τού Οθωμα

νού Αβδούλ Ραχήμ. Εφφένδη «  Απελευθέρωσις τής 

Αίγυπτου » . ό  δέ άλλως λίαν επιμελής ιστορικός 

Ζιγκέϊσεν, δ είδι/.ώς περί τήν όθωρ.ανικήν ιστορίαν 

καταγινόμενος έν τή  μέχρι τού 1802 καθηκούσν; 

ιστορία του τού οθωμανικού κράτους δεν γνωρίζει 

τό  προειρημένου σύγγραμα τού ϊ'αχήμ Εφφένδη (ού 

ή έκδοσις πίπτει έν έτει 1859), διότι παρέλειψε ν’ 

αναζήτησή τήν περί τούτου έκθεσιν τού Σχλόσσερ
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καί διά τούτο ήρύσθη μόνον έκ τώ ν γαλλικών συγ

γραφών. Καί ετέρα τρανοτάτη άπόδειξις άρκείτω 

ο ,τι άποφαίνεται δ όθων Αβελ έν τ ώ  συγγράμματι 

αυτού περί Μακεδονίας προ τού βασιλέως Φιλίπ

που (1847  έκδοθέντι) «  Εκ τού Σχλόσσερ έχομεν 

τό  κάλλιστον ό,τι έγράφη περί τού έθνους αυτού. 

Πολλάς άπηρχαιωμένας ειδήσεις τώ ν καθ’  έκαστα 

á ; δ Μύλλερ έπραγματεύθη διά φιλοσοφικής πολυ- 

μαθείας, ποθούμεν, άτε μηδέν τό  κοινόν έχούσας 

πρός τόν σκοπόν τού Σχλόσσερ. Αλλ ’ ουτος εξετά

ζε ι τόν βίον τώ ν εθνών, καί δίδει ιδιαιτέραν προσ

οχήν εις τ ά  υπ’ άλλων άμεληθέντα ήθη τώ ν  Μα- 

κεδόνων καί τάς πολιτικάς αυτών διατάξεις’  δια

τυπώνει διά τής ίδιαζούσης αύτώ αμέσου έπόψεως 

τήν εικόνα τού έθνους, ώς ένωπτρίζετο αυτη έν τή 

ψυχή του. Είναι όμως είκύν άληθείας, καί ζωογό

νου θερμότητος μεστή, καί παρά πάντα άλλον ζω 

γράφον δ υποκειμενικός Σχλόσσερ φαίνεται άντι- 

κειμενικώτατος. » Ενί λόγω  δ Σχλόσσερ έξήτασεν 

όλον τόν ρούν τής ανθρώπινης άναπτύξεως.

Ηδη λόγιοι τινες είχον συνθέσει έπιτομάς εις 

χρήσιν τώ ν σχολείων. Προετίθεντο δήλον ό τ ι νά 

καταστήσωσι τό  έργον τού Σχλόσσερ προςιτόν 

εις τούς λογίους τής μέσης καί άνωτέρας τάςεως. 

Είς λοιπών τώ ν μαθητών τού  Σχλόσσερ, δ έν Ψραγκ- 

φούρτη φιλόπονος Καθηγητής Κρείγ άνεδέχθη τόν 

κόπον τούτον συμπράττοντος καί τού Σχλόσσερ αυ

τού. Καί οΰτως άπηρτίσθη έν έτει 1 844 ή πα γ

κόσμιος ισ τορ ία  τοΰ  Σ χ .Ιόσσερ  dul τό  Γερμα

νικόν ίθχος, Sch lossers W e ltgesch ich te  für 

das Eeutsche V o lk  είς 30 χιλ. αντίτυπα έκτυ- 

πωθεϊσα. Αποπερατώθη δέ τό  όλον έργον, έκδοθέν- 

το ς έν έ τε ι 1856 τού 18ου τού καί τελευταίου τό 

μου. Επλουτίσθη λοιπόν τό  Γερμανικόν έθνος δι’ 

άξιολόγου γενικής ιστορίας καί έγκαλλωπίζεται έπί 

τοιούτιρ κτήματι, ώς ούδέν άλλο έθνος τού κό

σμου. Ο ,τι δέ περιποιεΐ τώ  Σχλόσσερ δόξαν διά

σημου συγγραφέως δέν είναι ή τάσις αυτού είς τό 

νά διαλάμψη ώς σνγγραφεύς, άλλ’ ή πρόθεσίς του 

είς τό  νά ένεργήση ώς άνθρωπος. Πεποιθώς, οτι 

ή δόξα είναι ματαίχ καί άνάρμοστος ή δι’  ¿σφαλ

μένων μέσων έπιδίωξις αυτής, ητο άσπονδος εχθρός 

τού χατασχενάζειχ ß iG .lia  [Buchinacherei] και 

τον  προςωπο.Ιηπτεΐχ. Ουδέ προσεΐχε τόν νούν τοΐς 

ίιπό τώ ν  άλλων άποδιδομένοις αύτώ έπαίνοις. Δέν 

έκοπίαζεν είς έκλογήν άνθηρών περιγραφών, ουδέ 

παρένειρεν εικόνας πρός καλλωπισμόν τού λόγου του. 

Τό ύφος του κρίνεται ώς έχον στρυφνόν τ ι  καί τρα

χύ μάλλον, ή έπαγωγούς ιδιότητας. Επειδή δέ ό- 

λίγον λειαίνει τό  λεκτικόν, διά τούτο δ τέ  μέν τήν 

αύτήν έννοιαν έκφέρει δυςχερώς καί άνεπιτηδείως, 

ότε όε σαφώς, έμφαντικώς καί θερμώς. Εν τώ  λε-

κτικώ αυτού παρατηρούνται ήμελημέναι φράσεις, 

επαναλήψεις, περιτταί σημειώσεις. Αλλά καί το ι 

τοιούτων έλλείψεων παρατηρουμένων όμως δ άνα- 

γινώσκων σύγγραμμα τού Σχλόσσερ άναγκαίως θέ

λει άναγνωρίσει τό  έν αύτώ όψος καί τήν δύνα- 

μιν άμα καί ζωογόνον θερμότητα, υφ’ ής έπεπνέετο 

δ συγγραφεύς αυτού, ό  Σχλόσσερ δέν άναπτύσσει 

Ιεατάς ούτως είπεϊν ζωγοαφίας, ώς επιτηδεύεται 

τούτο δ Ράγκε, άλλ’  άντ’  αυτών δίδει πειστικάς 

κρίσεις. Ούδέ κολακεύεται υπό λειότητος λεκτι

κού, άλλ’ άποβλέπει είς τό  διαρκές. Τό ύφος τού 

Σχλόσσερ χαρακτηρίζεται διά τής ίδιαζούσης έ- 

κείνης ευγλωττίας, ήτις άπορρέει έξ ίσχυοάς πεπο- 

Ιήσεως. Εξεγηγερμένος καί νέας δυνάμεις άνειλη- 

φώς άποθέτει άπό τώ ν  χειρών του δ άναγνώστης τά  

συγγράματα τού Σχλόσσερ.

Συγγράφων δέ τήν ιστορίαν του δ Σχλόσσερ δέν 

έσκόπει νά ιστόρηση έντελώς τά  γεγονότα, άλλά νά 

καταστήση καταληπτά τά  ουσιώδη καί άποφασι- 

στικά, τά  έχοντα έπι^ροήν έπί τής τύχης τώ ν  πραγ- 

/.άτων. Ανερευνήσεις δέ ειδικών συμβάντων παροδι- 

κώς μόνον παρεμβάλλει, ούδέ ενδιατρίβει περί τά  

τοιαύτα, άλλ’ οί άρμ-όδιοι καθορώσιν, ό τι δ Σχλόσ

σερ άρκούντως κατέχει ό ,τ ι πραγματεύεται. Ούδέ 

πρέπει ν’  άναζητήται έν τοΐς συγγράμμασι τού 

Σχλόσσερ ή άλληλουχία μικρών μεμονωμένων συμ

βάντων. όσάκις δέ αί σχέσεις είναι πολύ συγκεχυ- 

μέναι καί πρός διάγνωσιν τού άληθούς είναι άνάγκη 

νά έκτεθώσιν όλαι αί λεπτομέρειαι, καί βήμα πρός 

βήμα νά μνημονεύηται ή φορά αύτών, δέν εύχαρι- 

στεΧται δ άνχγνώστης, καί άναγκάζεται νά ομολο

γητή , ό τι δ Σχλόσσερ δέν εχει αύτάς συνειλεγμένας 

καί διατεταγμένας, ώς δ Ράγκε, όστις περί τά  το ι

αύτα δεικνύει τήν άπαραδειγμάτιστον αυτού τέχνην, 

άλλά τόν πυρήνα ούτως είπεϊν δίδει ούδέν ή ττον δ 

Σχλόσσερ, χα ί τό  ο.Ιοχ (όπερ έστί τό  κυριώτατον) 

όρθώς άχτι,Ιαμΰάχεται.

Λίαν δέ ώρισμένως καταφρονεί δ Σχλόσσερ τό  άν- 

άγειν είς τάξιν ιστορικά τεχνουργήματα καί τήν 

περί τά  τοιαύτα μέθοδον τού Ράγκε. Δέν θέλει νά 

γνωρίζη συστήματα καί άπολύτους κατηγορίας φε- 

ρούσας τόν χαρακτήρα άντικειμενικού άμα καί αι

σθητικού γνώμονος. Πάσα ιστορική ζωγραφία τ ε χ η -  

χώτεροχ ύ ια τυπονμέη ι δέν παρίσταται τώ  Σχλόσσερ 

ώς πιστόν έκτύπωμα τής άληθούς καταστάσεως, 

άλλά σόφισμα. Παν ό,τι δίδει τοϊς άναγνώσταις 

αυτού, έν πεποιθήσει άποφαίνεται, ό τι είναι έξαγό- 

μενον τής ιδίας αυτού έρεύνης καί έπόψεως, ήν έκτή- 

σατο άπό τώ ν  πραγμάτων. Δέν εχει τήν έλαχίστην 

άξίωσιν, ότι είναι άναμάρτητος καί ο τι τά  ΰπ’ αύτού 

ιστορούμενα εχουσι τέλειον κύρος. Επανειλημμένως 

έπικαλεϊται τήν προσοχήν τώ ν  άναγνωστών του λέ-
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γων, ό τ ι τό  παρελθόν μανθάνουσι παρ’  αύτοϋ, όπως 

αύτός εκθέτει αύτό, όπως τά  γενόμενα καί οί άν

θρωποι έφάνησαν αύτώ. Κ α τά  πάσαν στιγμήν έπι- 

φαίνεται τό  πρόςωπόν του, δπερ λίαν σπανίω; συμ

βαίνει τώ  τώ ν  Παρισίων ίστορικώ Μιχελέτ. Ó Σχλόσ- 

σερ συχνά μεταδίδει ρητώς τάς ειδήσεις, έφ’ ών στη

ρίζετα ι ή γνώμη του, προςθέτει τάς παρατηρήσεις 

του, κάμνει συγκρίσεις, καί άκαταπαύστως μέμνη- 

τα ι Ιαυτοϋ ώς τοϋ διηγουμένου ποοςώπου. Οθεν δι

καίως έςυμνεΐ τήν περί ής 5 λόγος ιδιότητα ή άλ

λο τε  ¿ν Ιένη  έχδιδομένη έφημερις τώ ν  Γραμμά

τω ν  έν τή  έπικρίσει τής άρχαία; ιστορίας τοϋ Σχλόσ- 

σερ (1836. άρ. 37 κ. ε.) « Ό  Σ χ .Ιόσσερ  ¿ν τή  

συντά ζει τής ισ τορ ία ς  του ούδέν & .Uo προετίθετο  

ή νά παραστήση το ϊς  άναγνώ στα ις αύτοΰ τά  φαι

νόμενα xa i τά  γεγονότα  όσον τό  δυνατόν α ντιχε ι- 

μεν ιχώ ς, νά έξιστορήση μόνον τή ν  αΛήθειαν xa i 

νά τηρήση δικαιοσύνην. »  Επέτεινε τάς δυνάμεις 

του εί; όρθήν έκτίμησιν τώ ν  πραγμάτων. Οσοι δέ 

ψέγουσιν αύτόν δι’  έλλειψιν κριτικής τώ ν γεγονότων 

δεν κρίνουσιν ορθώς περί τής μεθόδου του ' διότι δέν 

έσκόπει διαμελίζων μεμονωμένα χωρία νά σχημα- 

τ ίζη  έποψιν περί τής άξίας τώ ν πηγών καί νά έ- 

κτιμά. τάς διαφόρους ειδήσεις διά τή ;  συγκριτική; 

δδοϋ. Ουδέποτε όμως δέχεται άνεξετάστως τά  πα- 

ραδιδόμενα. Αλλ’  έκάστοτε εκτιμά τάς ειδήσεις, έξ- 

ετά ζων τήν αξιοπιστίαν τώ ν μεταδιδόντων αύτώ 

αύτάς, άνερευνών τά ;  προλήψεις καί προθέσεις αύ

τώ ν  καί τόν τρόπον, καθ’ 8ν άντελήφθησαν τό  πα

ρελθόν. Ο ί περί τό ν  'Ρ ά γχε  άναχωροϋσιν έκ τής 

άρχή; τοϋ άναπληροϋν τάς πηγάς, καί έρευνώσι τήν 

άξιοπιστίαν τώ ν ειδήσεων έν το ί; περί τώ ν  πηγών 

συγγράμμασιν' ύ δέ Σ χ .Ιόσσερ  τουναντίον ζυγίζει 

τά ; πηγάς κατά  τήν προςωπικότητα καί κατά τήν 

άνθρωπίνην άξίαν τώ ν  διηγούμενων, άφ’ ών αύται 

όρμώνται.—  Καί έν το ί; πράγμασι χωρεϊ ό Σχλοσ- 

σεο εί; τήν έσωτερικήν αύτών ουσίαν. Δέν τυφλού- 

τα ι υπό κόμπου και ρητορική; καλλιεπείας. Είναι 

άρκούντως έμπειρος τώ ν τοϋ κόσμου είς τό  είδέναι 

τ ί  τό  έρθόν καί τ ί  τό  άπατηλόν καί ήμαρτημένον. 

Τό οξυδερκές του βλέμμα διεώρα τά  υπουλα έργα 

καί τό  έν αύτοϊς ένεσπαρμένον έπιδεικτικόν πνεύμα. 

Ο τε έπίστευεν, ό τι απαξ έγνώρισε τό  ουσιώδες, δέν 

έπλανάτο άν δέκα ή εΐκοσιν έπεβεβαίωνον τό  αύτό. 

Ολως νηφάλιος κρίνει τά ; τάσεις τώ ν εποχών. Τό 

ίπποτικόν καί τό  ρομαντικόν τάσσει μετά τό  ώφέ- 

λιμον. Ο ταν έξετάζη  τήν ιστορίαν ενός άτόμου, 

αποβλέπει είς τό  φρόνημα καί τήν ένέργειαν αύτοϋ 

ώς άνθρώπου, ούδεμίαν σημασίαν άποδίδων, ούτε 

είς τήν έμφάνειαν, ούτε εί; τόν άξιαγάπητον αύτοϋ 

τρόπον. Οταν πάλιν στρέφηται είς έξέτασιν τώ ν κυ- 

βερνώντων, δέν άτενίζει είς τήν λαμπρότητα, ήν πε-
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ριεβλήθησαν έν τή  άρχή αύτών, άλλ’ είς τήν κατά- 

στασιν έν ή εύρίσκετο ό λαός έπί τής κυβερνήσει»; 

αύτών. Εύφωνα διατάγματα, αύλική πομπή, κολα

κευτικά έγκώμια δέν παράγουσιν αύτόν. «  ¿προτί

μησα, λέγει που αύτός, τό  άχάριστον έργον, ήγουν 

τόν πτωχόν πεζόν λόγον όστις ούδαμοϋ ευρίσκει 

ύπερασπιστάς άπέναντι τώ ν  πολλών τώ ν  ποιητικό» 

τφ  τρόπιρ έγκωμιαζόντων τάς τέχνας τοΰ πλούτου.»

Συνεπής πρός εαυτόν καί έμπλεως εύγενοϋς υπε

ρηφάνειας υψώνει τήν φωνήν τού άδεκάστου δικα- 

στοϋ ό ιστοριογράφος Σχλόσσερ καί δια τής έρθο- 

φροσύνης καί παρρησίας του άνατρέπει τήν πλαστήν 

ιστοριογραφικήν τέχνην τοϋ συρμού ήν τινες τώ ν 

νεωτέρο>ν έσπούδασαν νά διασώσωσιν. όποια δέ 

θρησκευτικά φρονήματα είχεν ό Σχλόσσερ άρκεΐ 

νά εΐπωμεν, ότι έφρόνει καί επραττεν ώς άληθής 

χριστιανός.—  Διότι δέν είσήγαγεν έρθοτέραν κρι

τικήν είς τήν ιστορίαν, διότι έθηκε φραγμόν εί; 

τήν νικώσαν κακίαν, ύπεβλέπετο υπό τώ ν δυνα

τώ ν  τή ; ημέρας. Καί κατ’ άρχάς μέν έσιώπησαν, 

άλλά τοϋτο δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Αμέσως μετά 

ταϋ τα  ήρχισαν νά ψέγωσιν αύτόν διά τινα  σφάλ

ματα έν τοϊς καθ’ έκαστα, όποια επόμενον ήτο 

νά παρειςφρήσωσιν είς τοιοΰτον εργον, καί κόλαξ 

τις έκάκιζε τόν άτερπή τρόπον τής ιστορίας του  

ώς εί ήτο προωρισμένον τό  εργον του ϊνα τέρπη 

τάς συναναστροφής. Πάντα όμως ταϋτα  είς ούδέν 

ωφέλησαν, ό  Σχλόσσερ άνεγινώσκετο πάντοτε πε

ρισσότερον καί έ τ ι δηκτικωτέρας καθίστα τάς φρά

σεις του καί νΰν άναγινώσκεται μάλλον πάντων τώ ν 

άλλων Γερμανών ιστοριογράφων, ζή  έν τα ϊ; καρ- 

δ ία ιςτών βελτιόνων τού έθνους, καί ή μνήμη αύ

τοϋ θέλει τιμηθή ε τι μάλλον έν καιροϊ; εύτυχε- 

στέροις άνεγειρομένου αύτώ δρατοϋ μνημείου.

Συμπληροϋντες δέ τά  περί Σχλόσσερ λέγομεν οτι 

άφ’ ού πολλά Πανεπιστήμια άπεπειράθησαν νά προς- 

λάβωσιν αύτόν ώς Καθηγητήν τής ιστορίας, έδεχθη 

έν έτει 1817 τήν εί; Εϊδελβέργην πρόςκλησιν, δτε 

ό Ούίλκεν άπήλθεν έκεϊθεν είς Βερολΐνον. Διωρίσθη 

λοιπόν Καθηγητής έν τώ  τής Εϊδελβέργη; Πανεπι- 

στημίω άμα δέ καί έφορος τής δημοσίου βιβλιοθή

κης. Κ α τά  δέ τό  1823 έτιμήθη διά τοϋ τίτλου  

άνακτοσύμβουλος. Παραιτηθείς όρΐως τής θέσεως 

τοϋ έφόρου διετήρησε μόνον τήν τοϋ Καθηγητοϋ 

μέχρι τέλους τοϋ βίου του. ϊνα δέ βελτίον παρα- 

σκευασθή είς τήν νεωτέραν μετέβη έπανειλημμένως 

είς Παρισιού; καί έκαμε διεξοδικάς σπουδάς. Εκεϊ 

ήνεώχθησαν αύτώ τά  άρχεϊα καί αί βιβλιοθήκαι. 

Συνέδεσε σχέσεις μ ετ άνδρών, ών ή ένέργεια καί 

σημασία κατά τόν μέγαν πολιτικόν σάλον τής 

Γαλλίας άποτελεϊ εποχήν έν τή  ιστορία, όμιλών 

δέ τοιαύτοι; άνδράσι καί άκροώμενος άπό στόματος
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*οϋ Grégoire καί Thibaudeau ποδηγητικάς κρίσεις 

ώφελεϊτο μεγάλως. Παρά δέ τή  έκεϊ διαμενούσφ 

εύφυεϊ δουκήσση τοϋ Βάδεν Στεφανία, ήν είχεν έν 

μεγάλη τιμή, έλαβεν άφορμήν διά νά μάθη διά πλεί- 

σ τη ; άκριβεία; τά  τοϋ Ναπολεόντειου στρατοπέδου 

καί τά  τώ ν  οπαδών του.—  Από τοϋ δέ 4 830 

4 835  έξέδιδεν άπό κοινού μετά τοϋ έν Φραγκφουρτη 

Βέρχθ αρχείο ν δ ι ισ τορ ία ν  χα ι γραμματο.Ιογίαν  

(A rch iv  fuer Geschich lc und I.ittera tu r). Èv 

αύτώ εύρηνται πολλαί βιβλιοκρισία1, ω ;  καί έν roîc 

διά  γραμματο.Ιογίαν χρον ιχο ΐς  τή ς  Έ ΐδ ε .Ιβ ίρ γ η ς  

( H e ide lberger Jahrliuecher fu er L it le ra tu r  ) 

συντεταγμέναι ύπό Σχλόσσερ, έπ’ ϊσης καί πλείονα 

άρθρα περί τώ ν  τελευταίων χρόνων τώ ν  Ρωμαίων, 

καί δύο πραγματεϊαι, αΐτινες μετέπειτα  έτυπωθη- 

σαν είς ιδιαίτερα άντίτυπα, ή μέν πρώτη περί Αά,ν- 

του , ή δέ δεύτερα « Ε ίς  χ ρ ίσ ιν  Ν α πο.ίέυ ιπος χαί 

τώ ν  νεω τά τω ν κατηγόρων xa i επα ινετώ ν του , 

μ ά .Ιισ τα  Αναφορικό>ς π ρός τή ν  Από 4 800— 4 84 3 

ίπ ο χ ή ν ξ ΐη τ  B eu rtbeilung Napoleons und seiner 

neuesten Tad le r  und Lobredner, besonders in 

Beziehung au f die Z e it v on  1800 —  1813). 

Η  τελευταία αύτη πραγματεία, ή φανεϊσα είς φώς 

τό  4 833 καθήκουσα όμως μέχρι τοϋ 1805, έπιχέει 

μέγα φώς είς όλα τά  περί τοϋ μεγάλου τούτου άν- 

δρός φιλοπονηθέντα καί άσφαλέστατα οδηγεί τόν 

άναγνώστην είς · τήν μ ετά  λόγου καί κρίσεω; με

λέτην αύτών. (4 )

Τοιοϋτος ύπήρξεν ό Σχλόσσερ, κοιμηθείς ήρέμα 

τή ν Σεπτεμβρίου 1861 έν Εϊδελβέργη. Κ α τά  πόσον 

δέ έπενήργησεν ή έπί 45 έτη διδασκαλία του έν τώ  

τ ι ς  Εϊδελβέργη; Πανεπιστήμιο), τοϋτο προςφυέστε- 

ρον παντός άλλου δύνανται νά καταδείξωσιν οί ά- 

κροασάμενοι τώ ν μαθημάτων αύτοϋ. Ημείς δέ άπ- 

ανθίσαντες τά  προειρημένα έκ τώ ν τοϋ άνδρός 

γραφέντων, νομίζομεν ό τι έκπληροϋμεν εύγνωμοσύ- 

νη ; καθήκον. Ν. ΠΕΤΡΠΣ.

Ο  Ε Μ Β Α Λ Ω Μ Α Τ Α ϊ .

Α ιήγημα  Ισ τορ ικόν  πρω τότυπον.

ίΐκουσα έν Κθ)νσταντινουπόλει, πρό εξαετίας δι- 

ερχόμενο; έκεϊθεν, γέροντος Γανοχο)ρίτου διηγουμέ

νου μοι τοιάδε.
11 μην πρό τριάκοντα καί πέντε έτών πτωχός έ- 

λεεινό;' πατήρ οκτώ τέκνο)ν άνηλίκων καί σύ

ζυγος γυναικός, καλής μεν καί αγαθής άνικάνου δέ

( Ι )Ό τ ι  5ε καί άλλα Ευρωπαϊκά έθνη πλήν τών Γερμανικών 
έςετίμησαν κατά τά είκά; τά συγγράμματα τοϋ Σχλόσσερ 
καταδεικνύεται καί έκ των εί; τήν ’Αγγλικήν, Γαλλικήν, 
’Ολλανδικήν καί Σουηδικήν γλώσσαν μετάορασιν αΰτων.

Ασμένω; πληροφορούμεθα Ετι ό σοφά; Γερβΐνο;, μαθη
τή; τοϋ Σχλόσσερ συνέγραψεν έσχάτω; τόν ßiov αύτοϋ.—

είς τό  νά κερδήση έργαζομένη, κάν γρόσιον 8ν. Διά 

τοϋτο δέκα ψυχαί, έν αίς καί ή έδική μου, άπέβλε- 

πον είς τάς δύο μου χεΐρας. Πλέον νηστικοί ή χορ- 

τασμένοι, έζώμεν ένταϋθα άπό τώ ν  εύτελεστάτων 

πόρων τή ;  έμβαλωματικής μου τέχνης' Πρός έπί- 

μετρον έν τού το ι; το ϊς άθλιότητός μου, ή σύζυγό; 

μου, καί το ι ύπερβεβηκυΐα τά  4 4 ετη , ητον έγκυος 

τό  εννατον ήδη.—  Θεέ μου ! δυσανασχετούσα έπί 

τή  συμφορά, άνέκραζεν ή δυστυχής, τ ί  είναι τοϋτο 

τό  κακόν ; Δέν τό  έστελλες εις τινα  τώ ν  άκλήρων 

έκείνων, οΐτινε; γήν καί θάλασσαν περιαγουσιν, ϊνα 

τούτου άπολαύσωσι;—  Τά γενόμενα ούκ άπογι- 

νονται, έπαρηγόρουν έγώ  φιλοσοφικώς πως.

Παρελ.θόντος δέ τοϋ ώρισμένου τή ς  έγγαστρίας 

χρόνου, έγενόμην καί έκτης κόρης πατήρ. Είναι 

(άλλά τ ί  τό  όφελος ;) παιδί διαμάντι, κακότυχε, 

ειπέ μοι ή σύζυγος περίλυπος, οτε Οολοσκότεινα ε

σπέραν τινα  χειμωνικήν, σχολάσας άπό τοϋ έργου 

μ.ου, εύρον λ,εχώ τήν σύζυγόν μου.—  ΙΙλευθερωθης 

λοιπόν, δόξα σοι ό θεός! Λαβών δέ τό  γογγυσμέ- 

νον πλάσμα, διέκρινα, καί το ι άμυδρότατα οιοτιζο- 

μένης τής πενιχρά; οικία; μου ύπό τοϋ φέγγους 

τή ;  σελήνης, πρόσωπον όλοστρύγγυλον, ώς τό  τής 

σελήνης εκείνης. Ανεπαύετο δέ τό  άτυχές πλάσμα, 

ώσπερ άγγελος, άπαθέστατα. ίίραϊον πλήν τ ί  τό 

όφελος; είπον πρός τήν σύζυγόν μου. Καί τοϋτο 

θύμα τή ; πείνης, καί ήμεϊ; μ ετά  τώ ν πρεσβυτέρων 

άδελφών του τή ν αύτήν οδόν βαδίζομεν.—  Τ ί νά 

γείνη ; πώς νά κάμωμεν ; είπε μοι, Σταύρε.—  

έ γ ώ  δέ, ό Σταύρος, είς άμηχανίαν έμβεβλημένος, 

ούδεμίαν εϋρισκον έκ ταύτης δυνατήν διέξοδον' έν 

τούτο ι; πάλη σφοδρά ήγέρθη έν έμοί, πάλη τή ; 

φιλοστοργία; πρός τήν άμείλικτον ένδειαν' έπί 

τέλους δέ, «  άνάγκη γάρ ούδέ θεοί μάχονται» ύπ- 

είκει τή  ένδεια ή φιλοστοργία καί βαρυαλγώ; λέ

γω  πρός τήν γυναίκα μου. Τό βλέπεις, Καλή μου, 

ατι ή εμβαλωματική μου δέν προφθάνει νά οίκονο- 

μήση τά  τοϋ ζήν είς τήν οίκογένειάν ήμών' πολύ 

φοβούμαι, μή τυχούσης μοι μικρά; τίνος άσθενεία; 

(ό θεός νά μήν τό  δώση), άποθάνωμεν άπαντες ήμεϊ; 

τή ; πείνης καί τοϋ ψύχους, ίίς άν δέ μή ήρκουν ήμΐν 

ταϋτα  τά  δεινά μόνα (εύχαρις-ώ σε, μεγαλοδύναμε!), 
έστειλα; σήμερον καί τοϋτο. Είςεύρει; λοιπόν τ ί  άπ- 

εφάσισα ; 0  θεός άς με συγχωρήση, διότι άλλως δέν 

δύναμαι νά πράξω. Τοϋτο, τό  έποϊον ήμεϊ; άδυνατού- 

μενν’ άναθρέψωμεν,άς τό  άφήσωμεν είς τό  έλεος τώ ν 

χριστιανών.—  Τίνα λόγον είπε; κακότυχε Σταύρε ; 

ύπολαβοϋσα άνεφώνησεν ή σύζυγό; μου, άρπάσασα 

έκ τώ ν χειρών μου τό  άτυχές βρέφος, κουκκουοίζον 

ήδη. Τό παιδί σου ν’  άφήση.ς ε ί; τό  ελεο; τώ ν 

χριστιανών ! χαρά ’σ τήν καρδιάν σου ! —  Μ ή με 

πληγώνγ; περισσότερον, Καλή μου, φθάνει εω ; έδώ.
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Είσαι μήτηρ καί πονεΐ ή ψυχή σου' άλλα τάχα  καί 

εγώ  δέν είμαι πατήρ ;  Θά τό  υπάγω εις τόν Χρι

στόν τοϋ Γαλατά , ΐνα φροντίση περί αΰτοϋ ή εκκλη

σία.—  Ù  ! οιμοι τή  δυστυχεί ! ώλόλυζεν ή ταλα ί

πωρος.—  Θεέ μου! δέν μου ’παίρνεις τήν ζωήν-,—  

Ζωή άθλία ! τ ί  δυστυχία ! Εις τόν Χριστόν τοϋ Γα- 

λα τά  νά πετάξης τό  παιδί μου ; —  Κατεφίλει δέ 

τό  παιδίον άπό κεφαλής μέχρι ποδών, τήν έφοβή- 

θην μ.ή παραφρονήση, δ ιό τι οί λόγοι της έξέφυγόν 

πως άσυναρτήτως, καί ή όψις της άπεθηριοϋτο.Κατ- 

ενόησα, ό τ ι δέν επραξα φρονίρ,ως, τήν πρώτην τής 

λεχωσύνης της νά τολρ-ήσω τοιαϋτα. Αλλά ό νοϋς 

χονδρός, παιδί μου, νοϋς έμβαλωματά (πρός εμέ ά- 

ποβλέπων έλεγε μειδιών ό έμφρων Γανοχωρίτης).—  

Εγώ  δέ θαυμάσας αυτόν επί τή  συνέσει τώ ν  λόγων 

καί τώ ν τρόπων, ε'ιπον πρός τόν σεβάσμιον γέροντα. 

Δέν είναι, Κυρ Σταΰρέ μου, ό νοϋς σου έμβαλωματά 

νοϋς. Αλλέως, θά έμενες διά βίου έρ.βαλωματάς* 

τόρα σέ βλέπω οίκοκόρην άξιότιμον καί διευθυντήν 

τούτου τοϋ άξιολόγου υποδηματοποιείου. Μακά

ριοι άν εϊχον εις τους χιλίους είς τόν νοϋν σου.—  

Ας ηναι δα καί αυτό, παιδί μου, καλωσύνη σου, εί- 

πεν ό Γεροσταΰρος.

Μετ’ ου πολό δέ τό  κλαυθμυρίζον βρέφος τήν 

μέν έδικήν μου καρδίαν, υπό τής δυστυχίας άπολι- 

θωθεϊσαν, κατερ.άλαξε, τόν δέ τής μητρός νοϋν, 

σαλευθέντα άπό τής σκληράς άποφάσεώς μου, συ- 

νέσχεν' έδωκεν αΰτώ ή μήτηρ τόν μαστόν, καί κα- 

θησύχασεν. Ε γώ  δέ δεξιόθεν, αριστερόθεν, έμ

προσθεν, όπισθεν καί πανταχόθεν έλκόμενος υπό 

τώ ν λιμοπαίδων τής οικογένειας μου, υπεμνήσθην 

ότι σκεπτόμενος περί τής έκθέσεως τοϋ νεήλυδος 

συντρόφου τω ν , άφήκα αυτά θεονήστικα άπό τής 

πρωίας, τής μητρός τω ν ή αδύνατούσης ενεκα τής 

λεχωσύνης ή καί στερουμένης τροφής έπαρκοϋς πρός 

χορτασυ.όν Οκτώ λιμ.οπαίδων. Λναλαβών λοιπόν 

έργα τροφοδότου, ήνοιξα τόν όψώνα, 8ν πρό μι

κρού είχον φέρει έκ τής αγοράς, καί διένειμ.α τά  

έν αΰτώ ψωμία καί εκατόν δράμια ελαίας εις δέκα 

ανθρώπους, έν οίς έγώ  καί ή λεχώ.— ίδοό λοιπόν, ΰ- 

πέλαβον ό ακροατής, Κυρ Σταύρε, ή ΰπό τινων έρ.- 

βροντήτων έπιζητουμένη κοινοκτημοσύνη. Πάντες, 

μικροί καί μεγάλοι, υγιείς καί ασθενείς διά τής αΰ- 

τής καί ίσης μερίδος φαγητού τρέφονται.—  Εχε.ς 

δίκαιον, παιδί μου" άλλ έγώ  δέν έννοώ τ ί  λέγεις* 

έχε υπομονήν ν’  άκούσης καί τό  τέλος τής ιστορίας 

μου, ήτις είναι τόσον αληθής, όσον αληθές είναι ότι 

τόρα σέ βλέπω καί μέ βλεπεις. Α λλ ’ έπειδή διά 

δύο ψωμίων καί έκατόν δραμίων προσφαγιού δέν 

χορταίνουν δέκα άνθρωπος τά  παιδί* μάλιστα ήρ- 

χισαν νά παραπονώνται μέν κα τ’ άρχάς, νά κλαίωσι 

δέ κατόπιν. Ούτε τής μητρός αί θωπεΐαι, ούτε τοϋ

πατρός αί επιπλήξεις (πρόσθές δε έν τέλει καί τά  

ξυλοκοπήματα) κατέπαυσαν τήν πείναν τώ ν παι

διών. Τό οίκτρόν τοϋτο θέαμα καί άκουσμα συνη- 

γόρησεν ύπέρ τής πρό μικρού άποδοκιμασθείσης ι

δέας μου, τής έκθέσεως τοϋ νεογνού, πλέον παντός 

βήματος. Δ ιότι μ.ετά βραχείαν σιωπήν λέγει μοι ή 

Καλή μου* Σταύρε μου, έκαμα τήν σκληράν άπό- 

φασιν, διότι τό  βλέπω, αλλέως θά άποθάνωμεν 

όλοι. Ε γώ  δμως έσκέφθην καί τ ι  πλέον σοΰ. Θά 

γίνω  καί παραμάννα. ό·. θεός καί νά μας συγχω

ρήσει καί νά μας βοηθήση εις τό  καλλίιερόν. Ε

κείνος γνωρίζει μέ ποιαν καρδίαν κάμνω τό  άπο- 
φασισθέν.

Η  νύξ ήτον πρόσφορος εις τόν σκοπόν μου, σκο

τεινή δηλαδή καί άνεμώδης. Δέν θά προσπαθήσω 

ένταϋθα νά σοι παραστήσω τή ν κα τ’ εκείνην τήν 

στιγμήν οίκτράν καταστασιν έμοϋ τε  καί τής Κα

λής μ.ου. Μολονότι καί άν θελήσω, δέν θά δυνηθώ* 

διότι τοσοϋτον ήτον έσκοτισμένον τό  λογικόν μου, 

ώ στε ό ,τι έλεγον καί έκαμνον δέν ήξευρον* άλλ’ 

ούτε καλώς τόρα ενθυμούμαι, είμ.ή τοσοϋτον* ότι 

τινάξας καλώς τόν όψώνα, έν ώ  έκομίσθησαν πρό 

μικρού έκ τής αγοράς τά  δύο ψωμία καί αί όλίγαι 

έλαιαι,έσπαογανωμένον κατέθηκα έν αΰτώ  τ ώ  βρέφος, 

8 μόλις άπέσπασα τώ ν αγκαλών τής καταφιλούσης 

αΰτό μητρός. Εφερον δ’ έπί τώ ν  ώμων τόν όψώνα, υ- 

ποκρινόμενος καθ’ όδόν, ό τ ι έργαλεία τή ; τέχνη; μου 

ή ¿ψώνιά τινα  φέρω. Τό  δέ σκότος τή ; νυκτός εκείνης 

καί ό ύπνος τού βρέφους μέ συνέδραμαν είς τό νά 

φθάσω άνερεύνητος εί; τόν Χριστόν τοϋ Γαλατά . 

Ενταύθα ήπατήθην* άλλ ή άπάτη έγένετο σωτηρία 

μου. Εκ τώ ν υστέρων κρίνο>ν, ευρίσκω τήν άπάτην 

μου έργον τής θείας προνοίας.
Γινώσκεις, ό τι πολύ δεν άπέχει τοϋ Αγίου Βενε- 

δίκτου, ναού τώ ν δυτικών χριστιανών, ό Χριστός 

τοϋ Γαλατά . Επειδή δέ τό  πνεϋμά μου είχε κατα- 

σκοτισθή, ούτε τ ί  έπραττον ένόουν, ούτε πού είσήλ- 

θον έγίνωσκον. Ενήργουν ώ ; ηλίθιός, τις. ΙΙμην λοι

πόν ούχί έν τή  αΰλή τοϋ Χριστού, άλλ’ έν τή  τοϋ 

Α γ. Βενεδίκτου. Ενώ λοιπόν κατεγινόμην νά τοπο

θετήσω τό έκθετον, φρονών ό τι είμαι άπαρατήρη- 

τος, εόρίσκομαι αίφνης καί άνελπιςως έν μέσω τριών 

ή τεσσάρων φοβερών ροπαλοφόρων, έξορμησάντων 

έκ τώ ν  παρακειμένων κελλίων* χερσ! τε  ποσί τε  καί 

ράβδοι; λακπατήσαντέ; ρ.ε άνηλεώς οί θεοφόροι 

πατέρες τοϋ Αγίου Βενεδίκτου (οδς είχον αναγνω

ρίσει έκ τοϋ ξενίζοντας ενδύματος καί τοϋ άλλοθρόου 

τώ ν ύβρεων), κακώς έχοντα, καί, ώς άρνίον άκακον, 

οΰκ άνοίγοντα τό  στόρ.α, έξήγαγόν με τής αΰλείου 

θύρας, καί στήσαντές με όρθόν, ερριψαν έπί τώ ν  ώ 

μων μου τόν όψώνα πλήρη καί βαρύν. Η αύλειο; 

Ούρα έκλείσθη μ.εθ’  ορμής, καί ιδού έγώ καί τό  παι-
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δίον, ο μοι έδωκεν ό Θεός, άθλιος καί έλεεινός. Δέν 

{¿οι έπέτρεπεν ή κρίσιμος ώρα νά σκεφθώ περί πλη

γώ ν καί τώ ν τοιούτων. ίκανόν ήν έμοί τόδε* ήδυ- 

νάμην νά προπατώ, καί έπί τώ ν ώμων εφερον τό 

πολυπαθές τέκνον. Ασθμαίνων είς έκαστον βήμα ΰπ- 

ετονθόρυζον. Τά άναθεματισμένα βορδοινάρια! πώς 

μ* έκαμαν! —  Αλλά πάλιν υπολαμβάνων έμορμύ- 

ριζα. Καλά νά πάθω έ άθεόφοβος ! τό  παιδί μου 

επήγα νά πετάξω ! τό  παιδί μου έπήγα νά φραγκεύσω! 

3ύο κακά !
Ταϋτα έπάδων, διήνυσα τήν εΰτυχώς μοι οΰχί 

μ,ακράν όδόν τήν άγουσαν είς τό  πτωχικόν μ.ου. 

Αμα πατήσας τό  κατώφλιον τή ; θύρας αΰτοϋ, τήν 

έπαθα, Καλή μου ! ανέκραξα τήν έπαθα ! καί είς 

τόν έπάνω κόσμον δ Θεός μ’  έκόλασε. —  Τ ί είναι, 

Σταυρέ μ.ου ; τ ί  έπαθες; έκπλαγείσα έπεφώνει ή σύ

ζυγός μου. Εγώ δέ άντί πάσης άποκρίσεως, έπειδή 

τά  γόνατά  μου δέν άντείχον έπί πλέον, καταβαλών 

τόν όψώνα έπί τής κλίνης της, κατέπεσον καί έγώ 

επ’  αΰτής. Εξηγών δέ τή  έκπεπληγμένη τά  γ εγο 

νότα έλεγον έν κατανύξει. ό  Θεός μοί τό  έπλήρωσε! 

τόσον μ.’  έστράβωσεν, ώστε, αντί νά έμ.βώ είς τοϋ 

Χριστού τήν αΰλήν, έμβήκα είς τήν τοϋ Βενεδίκτου, 

όπου άγρυπνοϋντες οί φραγκοπατέρες μ.’  έκαμαν χ ι- 

λιόπαστον άπό τό  ξυλοκόπημ.α. Μ’ έφόρτιοσαν τό 

παιδί καί πώς έβάστασα νά έλθω έοις έδώ, είναι 

μ έγ α  πράγμα.

Α ί άμαρτίαι μ.ου πολλαί είναι, Θεέ μ.ου ! Φύλαξέ 

μ ας άπό χειροτέρων. Εν τούτοις, Σταϋρέ μου, τ ί  

κάθησαι άκύττακτος ; Δέν πηγαίνεις είς τοϋ γε ίτο - 

νο; Στάμου νά ίδης τ ί  θά κάμης ; Ε γώ , βλέπεις, 

εί; κατάστασιν δέν είμαι. —  Είπε, καί έγώ ήμην 

είς τοϋ Στάμου, οΰδέν κα τ’ έκείνας τάς έυρας άναλο- 

γιζόμενος, ούτε γυναίκα, ούτε έννέα τέκνα, ούτε ά- 

πορίαν. Απας ο λογισμ.ός μου συνεκεντρώθη περί τήν 

ράχιν μ.ου. Αφού δέ ό Στάμ.ος μ.ετά τής οικοκυράς 

του έπαυσαν έπιφωνοϋντες καί σχετλιάζοντες,. έκο- 

πάνισαν, ήλάτισαν καί έπέθεσαν τή  £άχει μου τό 

κοινωφελές έμπλαστρον τώ ν  κρομμυδίων. ό  Θεός 

άς τοΐς τό  πληρώ ση. ΙΙολυτρόπως μ’ έπεριποιήθησαν 

καί με παρηγόρησαν* οΰδέ τήν δυστυχή Καλήν έ- 

λησμόνησαν, άλλ’έκ τοϋ ροφήματος τοϋ παρασκευα- 

σθέντος δι’  έμέ κενώσασα ή Κυρά Στάμ.αινα έπήγε 

πρός αΰτήν.

Δέν ήτον ήμίσεια ώρα περασμένη, καί ιδού ή Κυρά 

Στάμαινα μ.ετά σπουδής καί άνησυχίας, ήν, καί τοι 

πειρωμένη νά κρύψη δέν ήδύνατο, Καλέ μου Κύρ 

Σταύρε, λέγουσα, κάμε όπως είμπορέσης νά όπάγης 

είς τήν γυναίκά σου* είναι άνάγκη.—  Περισσότερον 

δέν μου έχρειάζετο* ή ράχις έλησμονήθη, καί μυρία 

διαλογιζόμενος, τίς τάχα  είναι ή άνάγκη, έσπευδον 

πρός τήν γυναίκά μου. Αμα δέ έξελθών τής οικίας

τοϋ καλοΰ μου γείτονος, εΐδον επόμενόν μοι τόν κα

λόν κάγαθόν Στάμον. Εως νά γυρίσης νά ιδης, ήμην 

εντός τής οικίας μου, καί εΰθύς μ ε τ ’ έμέ είσήλθεν ό 

γείτων. Πάλιν θρήνοι καί κλαυθμοί ! ή Καλή μου 

άνθ’ ενός κρατούσα δύο παιδία, ίν  έκ δεξιών καί έ

τερον έξ εΰωνύμων, έθώπευεν αΰτά κλαίοντα* δύο δέ 

ή τρία τώ ν μικροτέρων παιδιών μου ήσαν περί τήν 

κλίνην λυπούμενα μέν τήν θρηνούσαν καί καταρω- 

μένην μητέρα τω ν, περιέργως δέ έξετά ζοντα  τά  δύο 

νήπια. Ποιος ν’  άκούση καί νά μή τρομάξη, καί νά 

μή χάση τόν νοϋν του. Α ί κραυγαί της, οί όνειδι- 

σμοί της, αί κατάραι της έσήκωσαν είς τό  ποδάρι 

καί τά  όκτώ παιδία μου, μικρά καί μεγάλα, ών τά  

μικρότερα φοβηθέντα εκλαιον μεγαλοφωνότατα.Εγώ  

δέ, ιχθύος άφωνότερος, έπλανώμην άπό τής μιάς γ ω 

νία; τής οικία; εί; τή ν άλλην, άγνοών τ ί  νά πράξω, 

άπορών περί τοϋ συμβαίνοντος. Π ρώτων τήν γυ

ναίκά μου, έξήταζον τά  παιδία μου, τίνος ένεκα γ ί

νεται τό  κακόν τοϋτο, τ ί  παιδίον είναι έκείνο τό  

δεύτερον* άλλ’  οΰκ ήν φωνή, οΰκ ήν άκρόασις. Τά 

μέν παιδία κλαύματα, ή δέ μήτηρ κατάρας καί αι

τιάσεις. Τέλος πάντων ό άχρι τοϋδε παριστάμενος 

Στάμος παρεμβάς ήπίως λέγει* ώ  καλοί μ.ου χρι

στιανοί, δέν είξεύρετε ούτε τ ί  κάμνετε, ούτε τ ί  λέ

γετε* παιδάκια ρ.ου, σιωπάτε* Κϋρ Σταύρε, Κυρά 

Καλή, διά τό  όνομα τοϋ Θεου, είπέ τ ί  τρέχει* θά 

κάμης τόν άνδρα σου νά χάση τόν νοϋν του. —  Η 

ρητορική του έπέτυχε, καί πάντες έσιώπησαν. —  ñ  

καλέ μ.ου Κύρ Στάμε, δέν βλέπεις τ ί  κακόν έπεσεν 

είς τήν κεφαλήν μ.ου ; ή  εΰλογημένε Σταΰρε, τ ί  κα- 

μώματα είναι τά  έδικά σου; τ ί  άνεπιδεξιωσύνη είναι 

ή έδική σου ; Í I  Χριστέ ρ.ου, δέν ρ.’  έφθανε τό  έδι- 

κόν μου Σταύρε, τ ί  ήθελε; καί τό  ξένον ; ή πτωχεία 

έμώρανε τό  λογικόν σ ο υ Δ έ ν  έτόλμων ν’ άντιτά ξω  

λόγους είς τάς δικαίας αιτιάσεις τής γυναικός ρ.ου* 

ώς ένοχος δ’ είχον κατά γής τούς όφθαλμού; προση

λωμένους κατέναντι κριτοϋ, τοϋ Στάμου, καί κατη

γόρου τή ; Καλής.

Αλλ’ άς μάθωμεν καλοί μου γείτονες, πώς συνέβη 

τούτο ; πώς έφερες, Κύρ Σταύρε, καί δεύτερον παι

δίον είς τήν γυναίκά σου; διά τοϋ το  έχει δίκαιον νά 

παραπονήται κατά σοϋ. —  Αδελφέ ρ.ου, Κύρ Στάρ-ε, 

διά τοϋτο καί έγώ  θά χάσω τόν νοϋν μου* δέν κα

ταλαμβάνω πώς έγειναν. Λέγε, διά τό  όνομα τού 

Θεού, Καλή, πώς εΰρέθη τόν ξένον παιδίον έδώ ; 

πώς έμέ α ίτιά σα ι; —  Παράξενα λαλεΐς, χριστιανέ 

μου ! Ανοίξασα τόν όψώνα, 8ν πρό μικρού έπί ταύ- 

της τής κλίνης έναπέθηκας, εύρον έν αΰτώ δύο παι

δία, τό  έδικόν μου καί τό  ξένον τούτο* λοιπόν τό  

σφάλμα έδικόν σου είναι, δέν ε ίνα ι; —  Τοϋτο είναι 

θαύμα όλοφάνερον! άλλως είναι άνεξήγητον* παρ’ 

οΰδενός οΰδέν έλαβον, εϊμή έκείνο τό  άλησμόνητον
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ξυλοκόπημα παρά τώ ν  πατέρων τού Αγίου Βενε- 

δίκτου.—  Αργά, μή βιάζεσθε" κατά τήν παροιμίαν, 

μ.έ τό  αμάξι πιάνεται λαγός. Λυται ήταν παραινέ

σεις του απαθώς σκεπτομένου Στάμου. Είπε:,Σταύρε, 

ό τι ούδέν παρ’ ούδενός έλαβες, είμή τό  αλησμόνητου 

ξυλοκόπημα παρά τώ ν  πατέρων τού  Αγίου Βενεδί- 

κτου. ΙΙολό πείθομαι, ότι παρά τώ ν  αυτών έλαβες 

μετά τού έδικού σου παιδιού καί τό  ξένον.— Ακόμη 

δεν Ινόησα πώς ήδύνατο νά γείνη τό  εικαζόμενο·/ 

ίσως διότι ό νούς μου ήσυχος δέν είναι ταότην τήν 

στιγμήν. —  Εγώ  όμως, τού οποίου ό νούς είναι ή

συχος, ίδου τ ί  εικάζω" δέν μοι διηγήθης κα τ’ οίκον, 

ό τι τόν όψώνα, έν ω  τό  παιδίον σου άφειμένον κατά 

γης, μετά τό  ξυλοκόπημα ένιψ αν έπί τού ώμου σου 

οί άγιοι πατέρες ; τ ί  λοιπόν έμποδίζει νά μή πι- 

στεόσωμεν, ό τι αυτοί ουτοι, έχοντες πρό τού έδικού 

σου παιδίου ετερον προευρημένον, σού έφόρτωσαν 

καί τούτο μετ’  έκείνου; Ουτο» πως εύκολώτατα εξη

γε ίτα ι καί τό  βάρβαρον ξυλοκόπημα" άλλως τίς ή

δύνατο νά πιστεόση, ό τι οί άκακοι, οί άχολοι, οί 

πολυεΰσπλαγχνοι πατέρες τής δυτικής έκκλησίας 

ούτως προσφέρονται τοϊς εις τήν εύσπλαγχνίαν τω ν 

προσφεύγουσιν ;

—  Ο Θεός μακαρίσαι τήν ψυχήν τών γονέων σου, 
καλέ μου φίλε ! Αρτι μέν είχές με θεραπεύσει πάσ- 
χοντα τό  σώμα, νύν δέ διά τών φρονίμων λόγων 
σου τό λογικόν μου άπολλύμενον διέσωσας. —  Εχε 
υπομονήν, Κυρά Καλή" δ Θεός οίκτίρμων" μή άπελ- 
πίζου, Σταύρε" καί τούτο θά οίκονομηθή.

Τους δέ παρηγόρους λόγους τού καλού μου γεί- 

τονος διέκοψαν οί κλαυθμυρισμοί τού ξένου βρέφους, 

όπερ, οίκτείρουσα καί έπ’ αύτώ άδημονούσα, έκράτει 

ή σύζυγός μου, τόν μαστόν ύπέχουσα. ΐπ ό  τής πε

ριέργειας έλαυνόμενος, έπεθύμουν νά πλησιάσω, ΐνα 

έγγύθεν παρατηρήσω αύτό" άλλ έτόλμων νά δώσω 

αφορμήν εις τό  κατασιγάσαν συνάρσει τού Στάμ.ου 

ηφαίστειου τής Καλής μου ; δι’ 8, ώς άνδριάς, άκί- 

νητος ίστάμην παρά τή  θύρα μακράν τής λεχούς. 

Επειδή δε οί κλαυθμυρισμοί έπετείνοντο, δ Στάμος, 

έμού γενναιότερος, προσελθών τή  κλίνη τής λεχούς, 

έξή τα ζε τό  σώμα τού έγκλήματός μ.ου, έπιφωνών. 

Κρϊμα σ’  τό  παιδί ! κρϊμα ’ς τήν εύμορφίαν ! Πόσον 

ώραΐα ! πόσον καθαρά ! πόσον άρχοντικά φορέματα ! 

Τά επιφωνήματα δε τού Στάμ.ου δέν ήσαν άνωφελή" 

δ ιότι διήγειραν τής Καλής μου τήν περιέργειαν εις 

τήν έρευναν τώ ν θαυμασθέντων έπί ώραιότητι, κα- 

θαρότητι καί εύγενεία φορεμ.άτων.—  Μικράκι μ.ου ! 

είπεν, οί έδικοί σου γονεϊς δέν δμοιάζουν τοϊς τού δ- 

μ.οιοπαθούς συντρόφου σου. Δέν σ’ έπέταξαν ένεκεν 

άπορίας, άλλ’ ενεκεν αισχύνης καί άτιμίας. —  Τού- 

λάχιστόν κατά τούτο, είπον έγώ, προσελθών καί θα£- 

ραλεώτερος γενόμενος διότι ένέβλεπον τή  Καλή μ.ου
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είρηνικωτέρας διαθέσεις εϊμεθα έκείνων ολιγώτερον 

ένοχοι" έπειδή ήμεΐς μέν ήθελήσαμεν νά τό  πετάξω - 

μευ, διότι δέν ήδυνάμεθα νά τό  θρέψωμ.εν" έκεϊνοι δέ, 

όχι διότι δέν ήδυνήθησαν νά τό  θρέψουν, άλλά διότι 

δέν ήδυνήθησαν νά ήναι έγκρατεϊς καί σώφρονες, β- 

περ ήν τής δυνάμ-εως αύτών. —  Βεβαίως, είπεν δ 

Στάμος" πλειότερον δίκαιον είναι υπέρ υμών.

Επροσπάθουν δέ βοηθούμ.ενος ύπό τού Στάμ.ου, 

έπροσπάθουν νά δικαιολογήσω τήν πράςιν μου, ή. 

Καλή δεν έπαυεν έρευνώσα τά  ένδύματα τού νη

πίου. Τήν σκούφιαν δέ παρατηρούσα, έστοχάσθη 

ό τι εύρίσκεταί τ ι  έν αύτή. Μετά σπουδής είδον τήν 

λύουσαν τήν σκούφιαν, καί συνάμα εύήχως κοιδω- 

νίζοντα άνεπήδησεν έξ αύτής σωρός φλωρίων. ό  

θελκτικός αύτών ήχος καί ή φλογερά αύτών λάμ - 

ψις προύκάλεσαν έν ομόφωνον τώ ν  τριών έπιφώνη- 

μα" Παναγία μου ! Χριστέ μ.ου! Μέγας εί, Κύριε, 

καί θαυμαστά τά  έργα σου !—  Εδώ, γείτονές μου, 

φώς φανερά τού Θεού τό  χέρι είναι βαλμένου. Πε

ριμένετε, καί θά ϊδητε μεγαλείτερα. Μή γογγύ 

ζε τε  περισσότερον, καί έχετε άμ.αρτίαν.—  Προσ

κυνώ σε, Θεέ μ.ου ! εύχαριστώ σε, Θεέ μ.ου! λέ- 

γοντες έσταυροκοπούμεθα άμφότεροι" μετά δέ τήν 

κατάνυξιν ταύτην ήρξάμεθα τής έπιμ.ελοϋς συλλο

γής τώ ν  τήδε κακεϊσε διεσκορπισμένων φλωριοιν, τα  

μέν εδρέθησαν έπί τής κλίνης τής λεχούς, τά  όέ κατά 

γής. 0  Στάμος δέν ήτον δυνατόν νά λάβη μέρος εις 

τήν έργασίαν ταύτην, διότι τήν μέν κλίνην κατείχε, 

ή Καλή, τό  δέ τής οικίας έδαφος έγώ, έμπροσθεν 

όπισθεν άντιπερισπώμενος. Μ ετά μικρόν, άριθμή- 

σεως γενομένης, εδρέθησαν όλα είκοσι καί πέντε 

Μαχμούτεια έν τή  δεξιά μου παλάμη, έφ’ ής τώ ν 

περιεστώτων οφθαλμοί προσηλώθησαν. Δόςα σοι, 

Κύριε, δόξα σο ι! ελεγον έγώ  σταυροκοπούμενος.—  

0  Θεός ίλασθητί μοι τή  άμαρτωλώ ! έλεγεν η σύ

ζυγος, συνάμα, διά τό  άλάνθαστον, τινάσσουαα επι- 

μελώς τήν σκούφιαν, έξ ής φλωρία μέν όέν άνεπηόή- 

σαν καί άλλα, χαρτίον δέ τ ι  άνεπτυγμένον άνα- 

τιναχθέν έπτεούγισε, καί κατά  γής έπεσε πρό τώ ν  

ποδών τού Στάμ.ου. ό  δέ λαβών αυτό περιεστρε- 

φεν άνυπομόνως έπί τώ ν  χειρών, προσβλέπων ετα - 

στικώς έμ.έ τ ε  καί τήν Καλήν.—  Εχει τινα  και 

τούτο σημασίαν, έννοών" τίς έξ ημών δύναται νά 

μαντεύση ;—  Αλλ’ εύκολώτερον ήν ήμΐν τό  μαντεϋ- 

σαι ή τό  άναγνώναι τά  έπί τού  προβαλλομένου 

φύλλου χαρτίου γράμματα. Διά τής άνασεισεως 

ωμοπλατών άπηντήσα πρός τόν καλόν φίλον, εχε 

με παρατημένου" ζεύγη βοών ήγόρασα. Τώ  καιρώ 

έκείνω, διδάσκαλέ μ,ου , τά  γράμματα ήσαν μυριά

κριβα καί μάλιστα είς τά  Γανόχωρα.—  Αληθινά, 

καλέ μου Σταύρε, ωσάν τ ί  καιρός ήτον, καθ 3ν συ- 

νέβησαν τά  διηγούμενα ;—  Δέν είξεύρω νά σοι ειπω
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είς τ ά  πόσα συνέβησαν. Αύτό μόνον ένθυμοΰμαι 

καλώς, ό τ ι ήτον προφανής έβδομάς, καί είς τήν 

λαμπράν τού έτους έκείνου έκρέμασαν τόν Πατριάρ

χην.—  Είναι λοιπόν ιστορία 33 περίπου έτών" 

δ ιό τι έκεΐνο μέν τό  έτος ήτο τό  1821 , τούτο δέ 

είναι τό  1 856.—  Τόσα έτη βεβαίως είναι" δ ιότι ή 

κόρη μου Μοιρίτα τόσων έτών είναι.—  11 Μοιρίτα 

σου θά ήναι τό  παιδίον έκεϊνο, διά τό  όποϊον έξυλο- 

φορτώθη; έν τή  αύλή τού Αγίου Βενεδίκτου;— Αύτό 

τούτο είναι τό  εύλογημένον. Επειδή δέ ήτον καλό- 

μοιρον,ή Καλή μου ήθέλησε νά όνομασθή Μοιρίτα.—

Λοιπόν Κυρ Σταύρε, τ ί  άπέκαμες μέ τό  χαρτίον ; 

—  Παιδί μου, άς ήναι καλά ό Στάμος. Γνωστικός 

άνθρωπος άχρι τής ώρας.

— Σταύρε,λέγει μοι,τό χαρτίου τούτο είναι ανάγκη 

ν’ άναγνωσθή. Ενδεχόμενον ούχί μ.όνον νά είδοποιη- 

θής περί τού ονόματος τού παιδίου, άλλά καί άλλο 

τ ι  ωφέλιμον εί σέ τόν ϊδιον νά μάθης.— Τήν ανάγκην 

ταύτην καί έγώ  βλέπω" άλλά τά  μεσάνυκτα είναι 

περασμένα. Ας καλεξημερωθώμεν, καί αύριον πολλά 

πρωί θά φροντίσω.

Μετά τό  καλονύκτισμα τού Στάμ.ου, προσεπά- 

θησα νά πέσω είς τόν ύπνον, εξαπλωθείς έπί ένδρο- 

μίδος, άφού πρώτον συνεβούλευσα τό  αύτό νά πράξη 

καί ή σύζυγος μ.ου, έφ’ όσον τοϊς τό  έπιτρέψωσι τά  

δύο νήπια" άλλά ξυλοκόπημα άσπλαγχνον, κενή κοι

λία, πρόσθες δέ καί 25  φλωρία άνέλπιστα, δέν είναι 

έκ τώ ν ένδεδειγμένων υπνωτικών" μήπως δέ καί τό 

εύλογημένον έκεϊνο χαρτάκιον ήτον μικρός πειρα- 

σμ.ός; Είδον καί έπαθον, Ιως νά χαράξη. Διό άμα τή 

ημέρα έπλανώμην είς τάς όδους τού Γαλατά , ζη τώ ν 

άναγνώστην τού έν τώ  κόλπω μου χαρτίου. Ούδείς 

τώ ν  συναντησάντων μ.οι έφάνη άξιόχρεως. Βαρυαλ- 

γών έπί τή  άτυχία μ.ου, ένεθυμήθην, ό τ ι τή ν  άπο- 

ρίαν μου δύναται νά λύση ό πνευματικός τού Χρι

στού. Τόν άπήντησα εισερχόμενου είς τήν έκκλησίαν, 

έν ή, πλήν τού κανδηλάπτου, ούδείς ήν. Τώ  έδειξα 

τό  χαρτίον. Τέκνον μου, λέγει, τά  γράμ.μ.ατά του 

δέν είναι ελληνικά" φαίνεται μοι, ό τι είναι άρμενι- 

ακά. Αρμένιον νά έρωτήσης.

Τής εύχής του, άλλ’ ούχί καί τής συμβουλής του 

έχων άνάγκην, έξήλθον, προσκυνήσας καί εύχαρι- 

στήσας τόν πολιότριχα γέροντα. Μετά τινα  βήματα 

συναντήσας Αρμενίω, παρέχοντί μοι έχέγγυα γνώ - 

σεως γραμμάτων, τ ώ  έδειξα τό  χαρτίον, παρακα- 

λέσας νά μοι έξηγήση τουρκιστί τά  γεγραμμένα άρ- 

μενιακά. ό  δέ λαβών τό  χαρτίον, άνέγνοι άρμ.ενιστί, 

καί μετέφρασέ μοι τουρκιστί τά  εξής. «  Ελα νά έν- 

ταμώσης τόν Καραμ.πέτην τσοχα τζήν είς τό  χάνι.... 

(Ε ίπέμοι τό  όνομ.α τού χανίου ό Γεροσταύρος, άλλά 

δυστυχώς ε?μ.ι δυσμαθής τώ ν  τουρκικών.)» .—  Πολυ 

καλα, αύθέντα μου" πολυ καλά. Εύχαριστήσας δέ

τόν μ ετ’  άπορίας κυττά ζοντά  με καλόν Αρμένιον, 

φέρων τό  χαρτίον, έπορευόμην εύθυ τού χανίου . . . 

Είς τού Αρμενίου Καραμπέτου, ελεγον κα τ’ έμαυτόν" 

καλός καί πλούσιος άνθρωπος" τόν εχιο άκουστό·/ 

αύτός βεβαίοις είναι τού έκτεθέντος βρέφους ό σκό- 

τιος πατήρ. Οϊμοι τώ  ταλαιπωρώ ! Αρμένιον 0’ α 

ναθρέψω ! Εξ αμαρτίας είς αμαρτίαν περιπίπτω ! Τί 

κακόν είς εμ έ !

Ού πολυ μ ετά  τόν μ.ονόλογον τούτον, ήμην πρό 

τώ ν θυρών τού έργαστηοίου τού Καραμπέτου, οστις 

δέν είχεν είσετι καταβή, ώς μοι είπον δύο ύπηρέται 

ομογενείς του, συγυρίζοντες τό  έργαστήριον. Μικρόν 

καρτερήσας είδον προσερχόμενον έφιππον τόν Καραμ- 

πέτην, όν μοι κατέδειξε μακρόθεν ό ετερος τώ ν ύ- 

πηρετών. Καλημερίσαντα αύτόν μέ άντικαλημέρισεν 

ήπίως. Αύθέντα μου, είπον, συμπαθήσατέ μοι" θά σάς 

έρωτήσο).—  Τ ί άγαπάτε ; είπεν.— Α ντί άποκρίσεως 

τ ώ  έδωκα τό  χαρτίον. ί'ΐσεί άνέγνω έπ’ αύτού τήν 

καταδίκην του, ώχριάσας, καί ώσεί έγώ  ό ρακενδύ- 

της ήμην ό μάρτυς τής κατηγορίας του, δειλιών έ- 

νώπιόν μου, δέν έτόλμ.α νά σηκώση τους οφθαλμούς 

νά μέ ϊδη. Αλλά τό  χαρτίον κυττάζοιν, εμέ ήρώτα' 

πόθεν είσαι; Τόνομά σου;— Σταύρος Γανοχωρίτης.—  

Πώς έπεσεν τούτο εις χεϊρά σου ;—  Είναι πολυδιή- 

γη τα , αύθέντα μου" τόρα καιρός δέν είναι τής διη- 

γήσεως. Τέλος πάντων τό  παιδίον ουτινός κεν ήναι, 

άφού δ Θεός οΰτω θαυμασίως ήθέλησε νά πέση είς 

χεϊράς μου, 0’ άνατραφή έπιμελώς ύπό τής γυναικός 

μ.ου με-ά τού έδικού μου παιδίου. Ας υποθέσω ότι 

έγέννησα δίδυμα. —  Φαίνεσαι τίμ ιος καί τού Θεού 

άνθρωπος, Κυρ Σταύρε. Κάμε ό ,τι είπες, καί δέν θά 

σε άφήση δ Καραμπέτης δυσηρεστημένον. Κ α τά  

μήνα θά έρχησαι νά λαμ.βάνης παρ’ έμ.ού πεντε φλω

ρία.—  0  Θεός νά σέ πολύχρονα, αύθέντα μου. Εχω 

ήδη καί τ ά  έπ’ αύτού εύρεθέντα είκοσι καί πέντε.—  

Εχει καλώς" έπιμελήθητι προσέτι περί τής βαπτί- 

σεως αύτού. Βάπτισον αύτόν δι’  έδικού σου ίεοέως 

καί άνάθρεψον είς τήν έδικήν σου θρησκείαν" δέν μοι 

μέλει" καί μάλιστα διότι ή μήτηρ του είναι έκ τού 

έδικού σου γένους. Αν δ θεός εύοδώση τούς σκο

πούς μου, μ.ετ’  ού πολυ καί έγο> θά άκολουθήσω 

τής μητρός του τήν θρησκείαν, ύνόμασον αύτό 

Γρηγόριον, τού μακαρίτου πατρός ρ.ου τόνομα. Μετά 

δεκαπέντε ημέρας νά ελθης νά με όδηγήση; είς τήν 

οικίαν σου.

Πλήρης χαράς άπεχαιρέτισα τόν καλόν Αβαένιον.
τ  ,  1 *

Ητον νεος εικοσιπεντε περίπου ετών, χαριτωμένο; 

καί μειλίχιος" καί το ι Αρμένιος, είχεν άρετάς ών 

στερούμεθα κατά τό  πλεϊστον ήμεΐς οί έγκαυχώμε- 

νοι έπ’ ορθοδοξία. Συνησθάνετο έκ καρδίας, τό 

σφάλμα, εί; 8 περιέπεσε, καί μετανοήσας, έπροσπά- 

θει παντί τρόποι νά τό  θεραπεύση.
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Εν τώ  έπανέρχεσθαι εί; τήν οικίαν μου ίδών πρό 

τής θύρας τής οικίας του τόν καλόν κάγαθόν Σ τά - 

μον,έξωμολογήθην μετά χαράς εις αυτόν, ο τι όθεός 

έπέβλεψεν έπί τήν ταπείνωσιν τοϋ δούλου αύτοϋ, 

καί ό τι τό  χαρτάκιον εκείνο ήτον Οαυμ.ατουργόν. 0  

Στάμος, όστι; μοι συνεπόνει δυστυχοϋντι, δέν μοι 

έφθόνει εύημεροϋντι. Μ ετά σπουδής εΐσήλθον εις 

τήν οικίαν μου, καί χαίρων διηγοΰμην εις τήν Κ α 

λήν μ.ου τήν έπί τ ά  κρείττω  μεταβολήν τής τύχης 

ήμών.—  Ας έχη δόξαν ό μεγαλοδύναμ.ος' ευλογη

μένου ας είναι τόνομά του. Αλλέως, Σταυρέ μ.ου, 

ήμεθα χαμένοι άνθρωποι.

Κ ατά  δέ τήν τεταγμένην υπό του ευεργέτου μου 

ημέραν ώδήγησα αυτόν εις τό  πτωχικόν μου. Εύ- 

χαρ;στήθη ίδών τήν περιποίησιν, ής έτύγχανεν ό 

Ι'ρηγόριος, 8ν τήν δεκάτην τής εϋρέσεώς του ήμέ- 

ρας έβάπτισα μ.ετά τή ;  έδικής μου κόρης.

Τό παιδίον υγιές καί εύρωστου ον, άνετρέφετο 

παρ’ έμοί μ.έχρι τοϋ  τετάρτου έτους τής ηλικίας 

του. Διά δέ τώ ν χρημάτων, τώ ν  χορηγουμένων μ.οι 

παρά τοϋ πατρός του κατά μήνα, διά τώ ν  παντο

ειδών ευκολιών, τώ ν  παρεχόμενων μοι παρά τοϋ 

αΰτοϋ, καί διά τώ ν  ωφελημάτων, τώ ν  ποριζομένων 

έκ τής τέχνης μου, άνέτως διήλθον τήν τετραετίαν 

ταύτην. Εν μιμ δέ τώ ν νυκτών τοϋ τετάρ του  έ

τους είσελθών τεταραγμένος ό χρηστός Καραμπέ- 

της, λέγει. Καλοί μου Χριστιανοί, ό θεός εκαμεν 

έλεος καί εις έμέ. Τά  πάντα ηυκόλυνε καί τόρα 

εΐσήλθον εις τήν έδικήν σας εκκλησίαν, ή δέ Ευφρο

σύνη, τοϋ Γρηγορίου μου ή μήτηρ έγένετο τήν πα- 

ρελθοϋσαν νύκτα κατά τους κανόνας τώ ν  ορθοδό

ξων νόμιμος σύζυγός μου. —  Τοιαύτη καλοκάγαθος 

ψυχή, παιδί μ.ου, ήτον κρίμα να μή ήναι φω τι

σμένη διά τοϋ άληθοϋς φωτός τής ορθοδοξίας. À- 

φοϋ έσωσας έκ προφανοϋς ¿πωλείας τό  τέκνου σου, 

μ.ετ αύτοϋ δέ συνδιέσωοας ένδεκα ψυχάς τή ς  οικίας 

ταύτης, ίδοό έν τέλει σώζων σεαυτόν συνδιασώ- 

ζεις καί τήν Ευφροσύνην σου.—  Ούτως ηύδόκησεν 

ό ύψιστος.—  Τέλος πάντων, πριν τό  εϊπη, άς τό 

έννοήσωμεν, Καλή μου. Είναι ανάγκη να παραδώ- 

σωμεν τόν Γρηγόριον εις τους γονείς του.—  Α 

ληθώς, καί περί τούτου ήλθον νά σας παοακα- 
λέσω. Γνωρίζω πόσην αγάπην τοϋ έχετε, καί 

πόσον θά λυπηθήτε άποχωριζόμενοι αύτοϋ. Πλήν 

δέν είναι δυνατόν άλλως νά γείνη.—

Μετά πολλών δακρύων άπεχωρίσθημ.εν τοϋ Γρη- 

γορίου, τοϋ παιδιού δηλαδή έκείνου, τό  όποιον, είσ- 

ελθόν εις τήν οικίαν ήμών, έγένετο πρόξενον χαράς 

καί ευλογίας. Εξερχόμενος ό Βαπτιςής (ούτως έξελ- 

ληνισθείς μετωνομάσθη υπό τοϋ έ’λληνος ιερέως ό 

Καραμπέτης), παρηγόρει ημάς λέγων, ό τ ι τόν Γρη

γόριον θά βλέπωμεν συχνά, είτε έν τή  οικία ήμών,
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είτε έν τή  έκείνου. Τήν έπομένην ήμέραν μεγάλοι 

καί μικροί ήμεθα περίλυποι έπί τή  στερήσει τοϋ 

Ι ’ ρηγορίου, 8ν πρό πάντων άνεζήτει ή συντραφεΐσα 

αύτώ Μοιρίτα μου.

Δέν ήξιώθημεν έν τούτοις νά ίδωμεν αυθις τό  χρη

στόν εκείνο τοϋ χρηστοϋ πατρός τέκνο1;, Δ ιότι τήν 

έπομένην νύκτα περί τ ά  μεσάνυκτα έλθών έξύπνισεν 

ήμδς ό καλός άνθρωπος, καί ένδακρυς λέγει' Μα- 

θόντες οί καλοί Αρμένιοι, ό τι έγκαταλιπών τά  τής 

εκκλησίας αυτών, ήσπάσθην τά  τής όρθοδοξίας, έ- 

πειράθησαν νά με δολοφονήσουν. Κ αλώ ; δέ γ ινώ - 

σκων τάς διαθέσει; αύτών, προβλέπω ό τι ασφαλώς 

δέν θά δυνηθώ νά ζήσο» ένταϋθα. όθεν πρός ασφά

λειαν καί ήσυχίαν έμοϋ τε  καί τή ; οίκογενεία; μΟυ 

καλόν έκρινα νά μετοικήσω εις Τραπεζοϋντα.—  ό  

Θεός άς σε διαφυλάττη ύγιδ καί άνεπιβούλευτον έν 

πάσαις ταις ήμέραις τής ζωής σου.—  Τά τοϋ έργα- 

στηρίου μου, εϊπεν έ Βαπτιστής, όπως δήποτε ω - 

κονόμ.ησα' τήν δέ μικράν οικίαν ήν έχω έν Σταυρο- 

δρομίω, έχε σό, Κυρ Σταϋρε' σοϋ τήν χρεωστώ άντί 

τής καλής ανατροφής ήν έδωκας τώ  Γρηγορίω μου. 

ίδοό καί τό  δωρητήριον, φύλαττέ το. —  Καταφιλή- 

σαντε; τήν δεξιάν τοϋ σωτήρος καί ευεργέτου ήμών, 

ένεπλήσαμεν αυτήν ευγνωμοσύνης δακρύων, έν εύ- 

λογίαις προπέμψαντες αυτόν μέχρι τής θύρας πέραν 

τή ; όποιας δέν άφησεν ήμας νά έξέλθωμεν, φοβού

μενος επιβουλήν τινα. Τήν Ευφροσύνην καί τόν Γρη

γόριον παραγγείλαντες νά καταφιλήση άνθ’ ήμών, 

άπεχωρίσθημ.εν αύτοϋ, καταβαίνοντος εί; τήν παρα

λίαν, ,ίνα έπιβή πλοίου ναυλωμένου ΰπ’ αύτοϋ, όπερ, 

έτοιμον κατά πάντα, άνέμενεν αύτόν. Τήν Εύφρο- 

σύνην καί τόν Γρηγόριον άφ’ εσπέρα; έπεβιβασε, Δέν 

ήξιώθην νά τούς ΐδω  έκτοτε ' μανθανω όμως ό τι 

ζώσιν ευτυχώς, έκ Τραπεζοϋντος εις Αγκυραν μετοι- 

κήσαντες.

Π  έλεεινή κατάς-ασις τή ;  οίκογενεία; μου από τής 

αειμνήστου έκείνη; ήμερα; έβελτιοΰτο κα τ’ όλίγον. 

Παραιτήσας τήν έμ.βαλωματικήν ήνοιξα έργαστήριον 

υποδηματοποιίας, συντροφεύσας μετά τοϋ Στάμου. 

Μετά τινα  έτη, τά  άρσενικά μου παιδία τρανώσαντα, 

εΐργάζοντο καί αύτά έν τώ  αύτώ έργαστηρίω. Η 

δέ χάρις καί εύλογία τοϋ βεοϋ ήν μεθ’ ήμών.

Έ χ  Κύθνον. Λ. Β Α Λ ίΗ Ν ΔΑΣ .

Ο  Ε Ν  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ω Ι  Ν Α Ο Σ .

 Ο Ο Ο -----

Παρά τήν παλαιάν Κόρινθον όρθιοι έτι ίσ ταντα ι 

επτά κίονες δωρικοϋ ρυθμοϋ, τό  μ.όνον λείψανον αρ

χαίου ναοϋ, ίσως τοϋ τή ; Χαλινίτιδος Αθήνας, οστις, 

κατά τόν Παυσανίαν, ού πόόρω έκειτο τοϋ μνήματος

τώ ν  τής Μήδειας παίδων. Δ ιότι τοΰτο μέν τό  μνήμα 

έκειτο παρά τό  ’ ίΐδείον, τό  υπέρ τήν κρήνην τής Γλαύ

κης άνεγηγεομένον, ο λ ίγο ν  όπω τέρω  τοΰ  ¿ν όεζιά  

της ύύοΰ ναού τοΰ Α .πό.Ι.Ιωνος' παρά δέ αύτό τό  

μνήμα ή τοϋ Βελλεροφόντου κρήνη έζ ής τό  νάύιρ

ποτιζόμενος ό Πήγασος ίππος, καί ήτις, κατά τινας, 

σώ ζει έ τ ι καί νϋν άφθονα καί δροσερά ΰδατα. Προ- 

τιμοτέρα λοιπόν ή γνώμη τώ ν  θεωρούντων τόν προ- 

κείμενον ναόν, ναόν τή ; Χαλινίτιδος Αθηνδς, τής τών 

καλούντων αύτόν ΐίραΐον. 0  ναός ούτος, εί; τώ ν  έν

ό ι  όπ.Ιής ίππου pci τοΰ  Πήγασου. Επειδή δέ κατά | Ελλάδι άρχαιοτάτων,δωρικού ρυθμοϋ ών,ε!χεν S; μέν

τόν Παυσανίαν «  Αθήναν θεών μάλιστα συγκατερ- 

γασασθαι τά τε  άλλα Βελλεροφόντη φασί, καί ώς τόν 

Πήγασον οί παραδοίη χειρωσαμένη τε  καί ίνθεΆτα 

αυτή τω  ίπ π ο ι χα .Ιιν ό ν  » ,  δέν είναι άπίθανον ότι 

ο ναός ουτος ίδρύθη τή  Χαϋ.ινίτιδι Αθήνα' τό  πιθα

νόν μάλιστα τή ; 6ποθέσεως ταύτης ένισχύεται υπό 

τή »  εγγύς κείμενης Πειρήνης Πηγής, έν ή συνελήφθη

κίονας εί; τό  μέτωπον, δεκατρείς δέ εί; τάς πλευράς 

άριθμουμένου έν αύτοϊς τοϋ έκτου κίονος τοϋ μ ετώ - 

που' έκ τώ ν επτά σωζομένων, πέντε άνήκουσιν εί; 

τήν έπισθίαν πρόσοψιν, οί δέ δύο λοιποί, μετά τοϋ 

τής γωνίας τρεις γινόμενο-.,εί; τήν μεσημβρινήν πλευ

ράν. Είναι άπαντε; μονόκωλοι έκ πώρου λίθου καί 

έχρησίμευσαν έπί Τουρκίας εις στήριγμα οικιών τινωυ.
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Λί ραβδώσεις αυτών εισιν είκοσι τον αριθμόν, τ ά  δε 

κιονόκρανα διατηροΰσι πάντες πλήν ενός. Α λλ ’ άπο

ρον είναι πώς καί τ ά  λείψανα ταύτα  δεν κατερρύη- 

σαν μάλιστα κατά τον τελευταΐον σεισμόν τον έκ 

βάθρων καταστρέψαντα τήν Κόρινθον, άφ’  ου οί κίο

νες είναι ρ.εν τεθραυορ,ένοι καί έκκλίνουσι τής καθέ

του, Ιχουσι δέ καί τάς βάσεις έφθαρμένας πολύ.
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Κ Ο Υ Ρ Ι Λ Α Ι  Ν Η Σ Ο Ι .
~ * ί ί » = “

Α ί νήσοι αύται 21 τον αριθμόν κεΐνται μεταξύ 

του μεγάλου ωκεανού καί τής όκχοσκίου θαλάσσης, 

αί μεν πρός νότον του ακρωτηρίου Λοπάτκου, με

σημβρινής άκρας τής Καμσιάτικας, α! δε τελευταΐαι 

εκτεινόμενα·, προς τό  νοτιοδυτικόν. Περιέχονται δέ με

τα ξύ  τής 43° 40'— 31 πλάτους βορείως καί 142° 

30'— 1 34 μήκους άνατολικώς. Τούτων αί κυριώ- 

τεραί είσιν αί εξής. —  Παράμουχιρία, όνηκοτάνη, 

Μάτουα καί καί Ούχιχίρεια. Α ί πλεΐσται είσίν ακα

τοίκητοι, τινές δε εύφοροι καί άλσώδεις" πασαι 6- 

μως ΰπόκεινται εις σεισμούς συχνούς. Οί κάτοικοι 

τω ν  Κουριλών νήσων όμ-οιάζουσι πολύ τοΐς Καμ.- 

σαδάλαις- είναι μικρόσωμοι, δασείς καί δειλοί εί 

καί ,ίάσ ια  στήθη  έχοντες, ήκιστα δε πεπολιτισμένοι. 

Κατοικούσιν έν φωλεαΐς καί εμπορεύονται λίπος φα- 

λαίνης, δέρματα υ.αλλο>τά, πτερά αετού" θρησκείαν 

πρεσβεύουσι την χαμανικήν, είδος φετιχισμού ή 

εΐδωλολατρείας κοινής τοΐς Σαμούέδαις τοΐς Βουο- 

ναταις καί τοΐς λαοΐς τής ανατολικής Σιβηρίας. Οί 

ιερείς καλούμενοι X α μ ά χα ι ή Κ ά μ α ι (Κύριοι) φέ- 

ρουσιν ουράν 'ίππου καί τυμ.πανοφορούσι προς άπο- 

δίωξιν τω ν πονηρών πνευμάτων, προλέγουσι το  μέλ

λον καί επιτηδεύονται παντύς είδους γοητείας. 0  

θεός αύτών είναι άνώτατον όν έχον κατοικίαν τον 

ήλιον καί του οποίου οί χαμάναι γίνονται μετά 

θάνατον σύμβουλοι. Αρχει δε πολυπληθών κατω 

τέρων θεοτήτων ή πνευμάτων. Κ α τά  τήν θρησκείαν 

αυτήν ή γυνή είναι πρά γμα  άχάθαρτοχ, άχευ ψυ

χής. Αλλ’ οί πρεσβεύοντες τήν άγροΐκον ταύ- 

την λατρείαν έλαττοΰντα ι όσημ.έραι. Σχεδόν απα- 

σαι αί Κουρίλαι είσίν υποτελείς τή  Ρωσία, πλήν τώ ν 

τριών γειτόνων τή  ϊαπονία, Σικοτάνης, Κουναχίρης 

καί Ούοούσης υποκειμένων τώ  ίαπονικώ κράτει 

περί ού πολλάκις καί ένέκτάσει εγραψεν ή Π α χ -  

δώρα. Οί Αίνοι λαός τώ ν  Κουριλών καί τής Θόκης, 

κατά τήν ανατολικήν Ασίαν, ΰπόκεινται εις τήν 

ϊαπονίαν, όμιλοΰσι δε ιδίαν γλώσσαν. Είναι τώ  

όντι δασείς, οις φαίνεται έν τα ΐς παρακειμέναις εί
κοσι, καί εχουσι το  ήθος γλυκύ.

Μεταφράζομε·/ ενταύθα απόσπασμα τής περιη-

γήσεως τ0ύ Κυρίου Καμίλλου '^ ’ θίηδοΐιοηΐί κατά 

τήν ϊαπονίαν τον Αμ.ούρ καί τήν Καμσιάτικαν.

Ά χοδά όη , Σεπ τέμβρ ιο ι: τού  1 860.

«...Ο ί κάτοικοι τώ ν Κουριλών διαφέρουσιν εντελώς 

τώ ν τής ϊαπονίας. Οί Αίνοι, άλιεΐς καί κυνηγοί κατά 

μέγα μέρος, είναι υποτελείς τοΐς ίαπονοΐς καί τοΐς 

Ρώσοις'καταβάλλουσι δέ τούς φόρους,είτε εις προϊόντα 

τής αγροίκου βιομηχανίας το>ν, είτε εις θαλασσίους 

φώκας καί δέρματα πολύτιμα, μάλις-α έν Ρωσία, ό  

λαος ούτος ¿μοιάζει μεγάλη οικογένεια έξαπλουμένη 

μέχρι τής άκρας τής Καμσιάτικας καί κατεχούσν) 

άπασαν τήν Σεγαλιανήν νήσον" έχει δε 60 ,000 ψυ

χών, ών τά  ήθη διαφέρουσιν έντελώς τώ ν  Εαπονικών.

Ο τε το  πρώτον είδον κατά  πρόσωπον Αίνον έ- 

θαύμασα τήν άρρενα καλλονήν του τύπου 8ν έβλε- 

πον. Η το άνήρ υψηλός λευκόν χρώμα έχων άλλ’ 

αλαμπές, πλατείς ώμους καί σώμ.α ρωμαλέον,τον ο

φθαλμών γλαυκοΰν καί τήν ρίνα ελληνικήν, συνελόντι 

δ’  είπεΐν, έχων φυσιογνωμίαν έντελώς ευρωπαϊκήν 

καί άναμιμνήσκουσαν κατά πολλά τήν τώ ν  χωρικών 

τής Τρανστεβέρης. Το γένειον του Αίνου τούτου 

κατήρχετο μέχρι τής οσφύος καί το  ένδυμα, διανοι- 

γόμενον κατά το  στήθος, άπεκάλυπτε σώμα σ χ ε 

δόν όσον θηρίου δασύ.

Μέ έχαιρέτισε κατά  παράδοξον τρόπον, μή δια- 

φέροντα βαθείας μετάνο ιας, καί διά τής φωνής 

καί τής χειρός μέ έκάλεσεν εις τήν καλύβην του, 

ήτις κατά τό  ήμισυ ξυλόκτιστος καί τό  έτερον ή- 

μισυ λιθόκτιστος, ήτο βεβαίως έκτισμένη ΰπό τώ ν 

περί αυτόν. Ουδέποτε ένόησα περισσότερον τά  πα

τριαρχικά τώ ν  παναρχαίων χρόνων ήθη, εί μή 8τε 

είδον τόν βίον τώ ν Αίνων τούτων. Τπακοή τυφλή εις 

τον οικοδεσπότην, εργασία καί υποταγή σχεδόν δου

λική τής γυναικός" είναι άνταύγασμα τώ ν  αρχετύ

πων ήθών. Τό πρώτον πραγμ.α τό  ¿ποιον είδα εισερ

χόμενος ήτο υψηλός γέρων, σοβαρόν ύφος έχων, 

οστις μοί έφάνη αρχηγός τής οικογένειας" τό  μα- 

κρόν καί λευκότατον γένειον του έπιπτε μέχρι τής 

οσφύος καί ή έπ’ ΐσης λευκή κόμη κατέβαινε μέχρι 

τής ράχεως" πέντε άνδρες, τούς ¿ποιους υπέθεσα 

υιούς του, ήσαν τεταγμένοι παρ’αϋτόν αί δέ γυναίκες 

κατεγίνοντο εις τά  τής οικίας. Παρετέθη άριστον 

τού οποίου ήναγκάσθην καί έγώ  νά γευθώ. Κ α ί τά  

αεν υγοχ του συαττοσιου του του συν.τταντο εις ειοος 

αλφίτων έμπεφυρμένων εις αφέψημα τεΐου, περιεχό- 

μενον έντός μεγάλου λεκανίου,τεθειμένου έν τώ  μέσο» 

τού δωματίου" έκαστος δέ έξ ημών ήρχετο άλλη- 

λοδιαδόχως καί έβύθιζεν εις τό  υγρόν τούτο ξύλινόν 

τινα  κυαθίσκον" τ ά  δέ στερεά συνεκροτούντο έξ ιχ

θύων νωπών.

Τού άρίστου τελειωθέντος ό πατριάρχης ήγέρθη 

καί καθ’ είς έμιμ.ήθη αυτόν. Ευχαρίστησα γαλλια-
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Χ α ψ τ ισ μ ό ς .  Τ ύ π ος  Α ΐχ ίδ ο ς . Τύπος Λ ίχ ο υ

πονιστί τούς καλούς ανθρώπους καί άπεσύρθην υπο

σχόμενος νά έπανέλθω τήν επιούσαν αλλά δέν ήθέ- 

λησαν ν’  αναχωρήσω έάν δέν έδεχόμην μικρόν τρα- 

πέζιον έκ κέδρου, χρησιμεύον έάν ένόησα καλώς τάς 

διά σχημάτων εξηγήσεις τω ν εις κρέμασμα καί στέ- 

γνωμα τώ ν  οθονών. »
V

■ ■ ^ J ■ ■■■ ■■■■

«  A ρχή  παχτός έργου μ έγ ισ το χ  » , είπεν ό Πλά

τω ν, καί ΰπερβολικώτερον, ώς ποιητής, έψαλεν δ Η

σίοδος « αρχή δ έ τε  ήμ ισυ παντό ς ».Κ α ί όμως απορώ  

τού πρώ του  μχησθώ. Πότερον ; έκ Αιός ή έκ Μου · 

σάων καί τέχνης άρξωμαι ; I I  πρέπει ΐχα πρώ της  

τή ς  τε.Ιευτα ίας μχησθώ  χαταγχώσεως ;

Τίς έν Α γγλ ία  μή παροικήσας δέν γνωρίζει τόν 

Κύριον Οΰΐλλιαμ Ρούπελ ; —  Νέος δικηγόρος, εΰ- 

γλο ιττος ώς . . .  . δικηγόρος, έφαίνετο ό τι είχε κα

τακτήσει τήν εύνοιαν τής πρώτης τώ ν  Μοιρών, τής 

Κλοιθούς, ήτις φαίνεται ό τ ι τώ  έκλωθε νήμα μετά- 

ξινσν, όπως δι’ αυτού κατασκευάσας κλίμακα έκ τώ ν 

εις τά  μυθιστορήματα καί τά  νυχθιστορήματα ά-

παντωμένων, άναβή είς τάς ΰψηλοτέρας θέσεις τής 

κοινωνίας καί τής δικανικής. Βουλευτής καί μ ά 

λ ιστα  αντιπρόσωπος έν τή  βουλή τώ ν Κοινοτήτων 

τού δήμου τής Λαμβέθης,τού άξιολογωτάτου δήμου 

τής μητροπόλεο>ς, έξώδευε πολ.λά καί τρελλά ¿νεα 

νίας, κατορθώσας ν’  άναβή καί είς αΰτάς τού συρμού 

τάς ΰψηλοτάτας βαθμίδας. Αλλά φαίνεται ότι ή 

μικρά αδελφή τής Κλωθοϋς, ή Ατροπος, έζήλευσε 

τήν πρός τόν νέον δικηγόρον κλίσιν τής αδελφής, 

καί θέλουσα νά δίκαιό)ση τό  εύφημιστικόν όνομά 

της δέν έτρεψε, τούτέστι, κατά τόν Στρεψιάδην, 

μ.ετέβαλε τήν μοίραν τού ταλ.αιπό>ρου ρήτορος. 

Κ α τ ’ άμετάτρεπτον λοιπόν ευδοκίαν τής σεβαστής 

Ατρόπου έγένετο άφαντος ό φίλος, καταλιπιον ό

μως είς τό  φαν-ρόν αξιόλογο·/ άρνητικήν περιουσίαν. 

Αρνητικήν— ήτοι μ.ή θετικήν περιουσίαν, τήν όποιαν 

καθ’ είς άν κληρονομήση θά σπε·'·ση νά άρνηθή. Αλλά 

μετ’ ού πολύ ευρών κοιμωμένην τήν άκαμ,πτον Λ - 

τοοπον 5 δικηγόρος μετέβαλε φρόνημα . . . ώ τού 

θαύμ,ατος !—  καί έκουσίως προσήλθεν είς τάς άγ- 

γλικάς άοχάς κατήγορων εαυτόν ώς πλαστογράφον 

καί επίορκον. Είς τήν έκ τούτου πηγάσασαν δίκην 

παρενέβη ό αδελφός τού Οΰΐλλιαμ Ριχάρδος Ρούπελ 

διεκδικών, ώς μ.όνος νόμιμος κληρονόμος τού Κ. Ρού

πελ πατρός, μέγα κτήμα κείμενον είς K ingston  καί 

πωληθέν είς τρίτον ΰπό τού Οΰΐλλιαμ αντί 370,000
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op., οστι; έλεγεν εαυτόν κύριον του κτήματος ώς δω- 
ρηθέντο; αύτώ ύπό τού πατρός. ό  αδελφός διισχυ- 

ρίζετο ότι δωρητήριο·/ τοιούτο ουδέποτε υπήρξε, ότι 
επομένως τό έγγραφον τό όποιον μετεχειρίσθη ό 
Ου'ίλλιαμ διά νά υποθήκευσή μέν πρώτον, πωλήση 

ό έπειτα τήν κυριότητα τού κτήματος, ήτο πλαστόν 
και κατά συνέπειαν ή πώλησις άκυρος. Λυτός δέ ό 
Ουίλλιαμ ώμολόγει τήν πλαστογραφίαν τούτο/·/, ώς 
καί άλλα;, και μάλιστα τήν τή ; διαθήκης τού πα- 
τοό; του. Οθεν έφυλακίσθη καί ή ύπόθεσις άνετέθη 
εις τό μεγα έρκωτικόν τής κατηγορίας δικαστήριον" 
ή δε κυβέρνησις σκοπεύει νά άναλάβη τήν ποινικήν 
κζταδίωξιν τού Ούίλλιαμ. ώς πλασταγράφου.

Τό διπλούν τούτο κακούργημα, πλαστογραφίας 
δωρητηρίου καί πλαστογραφίας διαθήκης, ¿τιμωρείτο 
όχι πρό πολλού έν Αγγλία διά τής ποινή; τού θα

νάτου" τώρα όμως τό  maximum, 5 ανώτατος όρος 
τή ; ποινή;, είναι ισόβιος ποινική δουλεία καί όκατώ- 
τα το ;, minimum, τεσσάρων έτών δεσμά κτλ.

11 ύπόθεσις αύτη συνεκίνησε καί συγκινεΐ τά  μέ
γιστα τό αγγλικόν κοινόν, ό  δέ Ούίλλιαμ τρώγει 
καί πίνει εις τάς φυλακάς ώ ; έξοδεύων αυτός, τό  ό
ποιον δέν απαγορεύεται εί; τους προφυλακισμένους. 
Αλλ είς ποίας φυλακάς ; —  Εί; τάς διά χρέη, διότι 
οφείλει εί; Κυρίαν τινά,τήν οποίαν περιττόν είναι νά 
σνομάσωμεν, G00 λίρας στερλίνα; καί μόνον Ιν writ 
habeas corpus δύναται νά τόν έξαγάγη τών φυλα
κών τούτων. Εάν τό μέγα έρκωτικόν δικαστήοιον 
έπικυρώση τήν κατηγορίαν, τό τε  τό  w rit θέλει 
έκδοθή, καί ό κατηγορούμενος θά έξέλθη τέλος πάν
των διά νά δικασθή.— Λλλά,τό περιεργώτατον πάν- 
των, φαίνεται έχει σκοπόν νά ύποοτηρίςη τήν ένοχήν 
του,όιότι οϋτω μόνον θά όυνηθή ό αδελφό; του, 6 νό
μιμος κληρονόμος, νά γίνη κύριος τών άπαλλοτριω- 
Οέντων κτημάτων.

Παραλείπομεν όλως τά ; σκέψεις όσα; διήγειρεν είς 
τόν νούν ημών ή βουλευτική θέσι; τού ανθρώπου τού
του. βουλευτού Αγγλου! Ποίας ύβρεις δέν θά έξεσφεν- 
δόνιζον καθ ημών οί Φράγκοι εάν τοιούτόν τ ι  ήκούετο 
περί βουλευτού Ελλη/ος, ποίας δέ καί ήμεΐς αυτοί 
καθ’ ήμών αύτών; Εσφαλεν ό δείνα κλητήρ τής άς-υ- 
νομίας; μομφαί, διαμαρτυρήσεις,διατριβαί καί σωρεία 
άνωνύμοιν άρθρογράφοιν, κρυπτομένων ύπό διάφορα 
στοιχεία τού αλφαβήτου" καί ομ.ω; τ ί  δέν επραξεν,έν 
πλήρει σιγή τών γαλλικών έφημερίδων, ό Αμεδαΐος 
■Φραγκίσκος Βίκτωρ Βοδέ, αστυνομικός ύπάλληλο; 
τών Βερσαλλιών·, Απολυθείςόιά τά ; αταξίας του άπό 
τής ύπηρεσίας,κατέλιπε τήν γυναίκα,κατεδικάσθη διά 
κλοπήν εί; ί  μηνών φυλάκισιν, έξήλθε τής φυλακής 
καί έγένετο δίγαμο; κατέλιπε καί τήν βαν γυναίκα καί 
κλέψα; πάλιν τήν 4 ίανουαρίου 1861 κατεδικάσθη είς 
6 μηνών φυλάκισιν,καί, μετά τινα; περιπετείας, μή έ-
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χων πώς νά ζήση, παρέδωκεν εαυτόν είς τήν δικαιο

σύνην υπό τή; όποια; κατεδικάσθη είς πέντε έτών 
ειρκτήν.

Ταΰτα πάντα ήσαν γεγραμμένα, ότε έλθούσα ή 
τεργεσταία Κ Μ ιώ  άνήγγειλεν ήμΐν ότι ό βουλευτή; 
τής Λαμ.βέθης κατεδικάσθη είς Εσόβιά, δεσμά, αυ
τός εαυτού κατήγορο; γενόμενος, καί λέγων ότι με
τανοεί μέν άλλά πρέπει νά τιμωρηθή. ΙΙκουσε δέ 
τήν άπόφασιν μειδιών. Τοιαύτη ύπήρξεν ή λύσις τού 
δράματος.

Δράμα εϊπομεν καί κωμωδίας ένθυμήθημεν" είς 
τό κομψώς έπισκευασθεν θέατρον παρίστανται ελ
ληνιστί τρί; ή τετράκις τή ; εβδομάδος ξενικαί κωμ- 
ωδίαι, ξενικαί τραγωδίαι καί ξενικά δράματα. Ελ- 
ληνές τινες, ελληνικόν τώ  όντι τό φρόνημα εχοντες, 
άπεφάσισαν νά συντελέσωσιν εί; τήν άνάστασιν τής 
εγχωρίου δραματουργίας. Συναχθέντες δ’ είς £ν 
συνέστησαν άπό πέρυσιν νέαν θεατρικήν εταιρίαν 
πρός παραστάσεις ελληνικά;. Καί ό μέν ζήλος ύ- 

πάρχει έν αύτοΐς, ποιος όμως ήλθεν είς βοήθειάν του; 
Πρώτην φοράν άναβαίνοντε; εί; τάς σανίδας τού 

θεάτρου,αύτοδίδακτοι άπαγγέλλουσι τά  ύπό τού ύπο- 
βολ έως ούχί ταπεινώ; άναγινωσκόμενα. Χθές ετι άν- 
εγινώσκομεν έγκύκλιον τού Κόμητος Βαλεύσκη πρός 
τους γάλλους νομάρχας, δι’ ής προτρέπει αύτούς εί; 
σύντονον έπιμέλειαν τών θεάτρων. Τό θέατρον, καί 
αύτό τό μελόδραμα καί αύτό τό  ίταλιστί γινόμε
νον, διαπλάσσει τά  ήθη καί μαλ.άσσει τήν καρ
διάν" τό θέατρον, καλ.ώς έπιτηρούμενον, δέν είναι 
θέατρον διαφθοράς (ζητοΰμεν συγγνώμην διά τήν 
μεταφοράν), είναι ατάθιον άναπτύξεως τών γνώσεων 
τού λαού, άερόστατον άναπτερούν τό  φρόνημα, 
άπό άσθενούς ύγιέ; καθιστάν αύτό. Είς άπαντα τά 
πεπολιτισμένα κράτη οί άρχοντες τού τόπου προ- 
νοούσι περί τών θεάτρων, καί καθώς έπιτυχώς πα
ρατηρεί ό Κύριο; Λ. Ν. Β. έν τή Εννομία, ο! διευθυν- 
τα ί τών θεάτρων είναι πανταχού άνδρες πεπαιδευμέ
νοι καί θιασώται τού καλού. Εδώ όμως άφίνομεν ά- 
νευ διδασκάλου τού; έπιθυμόδντα; νά διδαχθώσιν, 
άβοηθ έτους τούς φίλους τών τεχνών, καί τόν μ.ετά 
χαρά; άκροώμενον, διότι παίζονται έλληνις-ί, τά κα
κώς μεταπεφρασμένα καί άμεθόδω; παίζόμενα ξενικά 
δράματα λαόν, δέν θέλ,ομεν νά διδαζωμεν καί νά 
τέρψωμεν διά καλών παραστάσεων, καλών μ.ετα- 
φράσεο/ν, καί μετά τινα καιρόν, καί διά καλή; 
πρωτοτύπου δραματοποίίας. Εϊδομεν τόν άιχηγόραν 
Πατε.ΐϊνον καί ένομίσαμεν ότι ότε εζη τά  ελ- 
ληνικά ώμιλούντο ελληνικώτερον ή τώρα' ό παριστών 
τόν δικηγόρον όλίγην προσοχήν άν καταβάλη θά 
γίντ, καλός υποκριτής" δύο καθ’ ήμά; είναι τά  κύ
ρια σφάλματά του ότι φοινάζει πολύ ένίοτε, πρό 

πάντων όμως ότι βιάζεται όταν όμιλή, έν ω ή ό-
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μίλία πρέπει νά ήναι φυσική καί ανεπιτήδευτος, ό  
τόν έμπορον παριστών είναι εύφυή; πρό; τά  κω
μικά" περί αύτού τούναντίον θά εϊπωμεν ότι δέν 
ακούεται άοκετά καί ότι τήν φωνήν του καλύπτει 
ή τού ύποβολέω;" κινείται επιτήδειο/; έπί τής σκη

νή; καί όμιλεΐ σπεύδων βραδέως" εσφαλεν όμως ώ- 
θήσα; τήν Κυρίαν Πατελίνου διά νά είσέλθη εί; 
τήν οικίαν, τού δικηγόρου έν ω αύτη τόν έμπόδιζεν" 
είς τάς γυναίκας οφείλεται σέβα; καί διά τούτο 
έπρεπε μέν νά προσπαθήση νά έμβή, νά μ.ή ώ- 
θήση όμως έμποδιζόμενος, νά ύποχωρήση, νά προσ- 
παθήση πάλιν κτλ. Καί ό άρνοκτόνος δέ ύπηρέτη; 
έχει καλάς τάσεις. Αί γυναίκες ούδόλως ήσκήθησαν, 
ή δε μάλλον ήσκημένη έχει ξενικήν προφοράν" τά 
τή ; σκηνή; ήσαν κακώς διατεταγμένα καί ή αί
θουσα τού δικαστηρίου ανάρμοστος" τών δέ δικα
στών καί δικηγόρων τά  ενδύματα καί τά  καλύ- 
μ.ατα φαντασιώδη όλως. Α ί συνέπειαι τοΰ πρώτου 
γάμου είναι κακή μετάφρασι; ανουσίου κωμω- 
δία; κακώς παιχθείσης. Τ ου Ερνάχηχ μόλις τέ 
λειοι ύποκριταί τολμώσι νά παραστήσωσι" όιότι καί 
άρίστοι κωμικοί ούδέποτε έτόλμησαν νά ύποκρι- 

θώσιν έν τραγο/δία. ΐί  Γαλλία έχασε >-ήν Ραχήλ 
καί δέν έχει πλέον τραγωδίαν, άν καί ή κωμωδία 
ώς εύκολωτέρα ανθεί. I I  δέ Ιταλία διά τής ΙΙϊ- 
ί'ΙΟΓϊ αύτή; καί μόνης έμφυσά ενθουσιασμόν εί; 

πάντων τά ; καρδίας. ΙΙεοαίνοντες τά  περί θεάτρου, 
δικαίαν νομίζομεν τήν έμψύχωσιν τών έλλήνων υ
ποκριτών καί έπαινούμεν τού; συντρέχοντας πρός 
ένθάρρυνσιν αύτών. Είς τά  μικρά ταύτα θεατρικά 
δοκίμια θά εύγνωμονήση ποτέ ή πρός τά ό.τίσω 

προοθεύουσα ελληνική γλώσσα.
Δι’ Υψηλού Αύτοκρατορικού τής Υψηλής Πύλης 

διατάγματος απαγορεύονται τά άνοικτά χρώματα 
καί τά  διαφανή ύασμάχια εί; τάς όθωμανίδα;.

Η  πρωτεύουσα έφωτίσθη πλέον, καί καλώς, δι’άε- 
ρίου, καί τήν πρώτην εσπέραν τού φωτισμού έγέ
νετο δοξολογία" τήν έπιοϋσαν έφθασεν ή ιταλική ε
ταιρία τού θεάτρου καί ήσαν τινες λέγοντε; ότι, άφ’ 
ού διά τό αέριον έγένετο δοξολογία, έπρεπε καί διά 
τό  θέατρον νά γίνορ.

Παράδοξον φυσικόν φαινόμενον έφάνη κατ’ αύτάς 
έπί τού ρωμαϊκού εδάφους, τούτο τούλάχιστον δια- 
βεβαιοΐ ή καθολικωτάτη έφημερίς τής Γαλλίας ύ 
Κόσμος' ίσως όμως είναι άπό τά  συνήθη θαύματα 
τά  όποια άναφέρει καθ’ήμέραν" ηφαίστειο; κρατήρ έ- 
σχηματίσθη έξωθεν τής Πορτεσίας πύλης, παρά τόν 
σιδηρόδρομον τή; Ο ίνϊΐα  ΥβϋοΙπΔ πλησιέστατα είς 
τόν Τίβεριν. ό  περίφημος ίησουΐτη; πατήρ Σέκχις 
καί ό καθηγητή; ΓΙόνζι; έπισκεφθέντες τόν κρατήρα 
παρετήρησαν ότι έκτακτο; θέρμη έξήρχετο άπ’ αύ

τού, ώστε έπίκειται ίσως έκρηξι; υλών ήφαιστείων

II άνακ.άλυψι; αύτη έγένετο μετά τάς τελευταίας 
άφθόνου; βροχά;— έν ί’ώμή έννοεϊται, διότι έδώ πρό 
καιρού δέν βλέπομ.εν ούτε τού ουρανού, ούτε τής δη- 
μαρχία; νερόν.

Αλλ’ έν ώ ή ρωμαϊκή έπικράτεια σα.Ιεύεται ί'.τί 
ήφαιστείων, ή φιλήσυχος τού Λουγοδείνου (Leyde) 
πόλις σοβαρώς ταράσσεται, καί διά σπυυάσιότατοΥ 
λόγον. Φαίνεται ότι εί; όλα τά  μέρη τού κόσμου οι 
τώ  όντι καλοί αστυνόμοι δέν άγαπώνται ύπό τών 
άστών. Εν Λουγοδείιω οί άνθρωποι ούδεμίαν φυλάτ- 
τουσι τάξιν περιπατούντε;" διά τόν φόβον λοιπόν 
συγχύσεων καί συναντήσεων καί δυστυχημάτων, ό 
διευθυντής τής αστυνομίας Κ. Ενδριξ διέταξε-/ ότι 

εί; τούς πολυπληθείς δρόμους οί μέν άναβαίνοντε; 
πρέπει νά έχωνται τού δεξιού μέρους τή ; οδού, οί 
δέ καταβαίνοντες τού αριστερού.

Τήν τεταγμένην πρός έφαρμογήν τού διατάγματος 
τούτου ημέραν όλη ή άστυνομία έπέβλεπεν άγρυ
πνος. Αλλά φαίνεται ότι οί άνθρωποι τού τόπου δεν 
άγαπώσι τήν στενοχώριαν ούτε τήν πολλήν τάξιν" ό- 

θεν ή άστυνομία άπήντησε πολλάς δυσκολίας. Αστυ
νομικού δε τίνος κλητήρος ώθήσαντός τινα διαβάτην, 
ούτο; φίλο; ών τού διοικητοϋ τής πόλεως, έτρεξεν 
εύθύς πρός αύτόν. Ö δέ διοικητής άγνοών έντελώ; τήν 
διάταξιν ποοσέταξεν εί; τού; άστυνόμους ν’ άποχω- 

ρήσωσιν. Αλλ’οί άποχωρούντε; έσυρίχθησαν ύπό τών 
εκδικητικών Αουγοδεινείων, συναθροίσεις έγένοντο 
καί ό οχλος έπέπεσε κατά τή ; οικία; τού ταλαίπω
ρου διευθυντού. 12; εί δέ δεν ήτο γνωστόν ότι κα
κόν είναι νά έχη τις γείτονας, οί ταραςίαι ού μόνον 
τή ; οικία; τού διευθυντού τά  ύαλία έθραυσαν, άλ
λά καί όλων τών οικιών τού δρόμου εί; τόν όποιον 

ό διοικητή; κατοικεί. 11 ταραχή ηύξανεν άδιακόπως 
έως ού ήλθεν ή στρατιωτική δύναμις μετά πνρο- 
Go.lt χον" καί τότε μόνον οί ταραξίαι έσήμαναν τήν 
ΰποχώρησιν.

ϊδού καί δύο ανέκδοτα.
Αί ελληνικάί έφημερίδε; ανήγγειλαν τόν θάνατον 

τού στρατάρχου Καστελλάνου, τού θερμού τούτου 
φίλου τή ; πειθαρχίας. Κατά διαταγήν τού στρατάρ
χου οί σκοποί δεν έπρεπε νά άποκρίνωνται είς τού; 
αποτείνοντας αύτοΐ; τόν λόγον, όποιοι δήποτε καί άν 
ήσαν. Νύκτα τινά ό στρατάρχη; (ήτο τό τε στρατη
γός) άνοίγει τό  παράθυρόν του.

« Δέν είναι ζέστη, λέγει είς τόν πρό τή ; πύλη; 
του σκοπόν.

—  Στρατηγέ, είναι μάλιστα ψύχρα.
—  Θέλει; έν τάλληρον όιά νά ζέστα  θ'?,; ;
—  Στρατηγέ, είσθε πολλά καλός.
—  ϊδού, επαρέ το.
—  Ευχαριστώ, στρατηγέ ! »
Τήν δ’ επιούσαν είς τόν στρατώνα"
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«  Που είναι δ στρατιώτη; δ δποίο; έφύλαττε χθε; 
εί; τάς 1 I τής νυκτός ; »

0  σκοπός προχωρεί
«  Παρών, στρατηγέ.
—  Πχρέβη; την διαταγήν.

—  Δεν μέ φαίνεται, στρατηγέ.

—  ίϊμίλησες την χθεσινήν νύκτα έν (ο έφύλαττε;.
—  Αλλά, στρατηγέ, μέ ώμιλήσετε καί άπεκοίθην.

—  Κγώ μέν είχα τδ δικαίωμα νά σε δμίλήσω, σύ 
όμω; δεν είχε; τδ δικαίωμα νά με άποκριθής. Δύο 
ημερών κράτησιν. »

Πμέραν τινά κουρεύ; τ ι ;  τοΰ Λυών είπεν έν (ο έξύ- 
ριζεν ένα πελάτην του. «Εάν είχα εΐ; τάς χεΐράς μου 

τδν λαιμδν του γ. . . . στρατηγού Καστελλάν εΰθυς 
Οά τδν έκοπτα. »

Οί λύγοι έφΟασα· εΐ; τά  αΰτία του στρατηγού.
Την επιούσαν έρχεται έν μεγάλη στολή, εΐ; τδ 

κουρέϊον, αφιππεύει καί εισέρχεται.
«  Ξύρισέ με. »

Ο κουρευς τρέμων τραυλίζει ¿καταληπτού; τινά; 
λέςεις καί μένει ακίνητο;.

«  Ηύρισέ με λοιπόν ! έζήτησε; τδν λαιμδν τού 
στρατηγού Καστελλάνου διά νά τδν κόψης" έγώ σέ 
τδν φέρω, καί τώρα διστάζει; φοβούμενο; μήπως τδν 
έκδάρη; ολίγον ! »

V
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λέξεω ν φράσεων και παροιμιών.

(Συνέχ. Ίδε φυλλάδ. 288.)

' V. Ο * - ̂

Κ α.Ιοσύβαστος. 0  ευκόλως συμβιβαζόμενο;, (ϊδε 
κακοσύβαστος).

Κα.Ιοσυνάτος' συντροφευόμενον με την λές. και
ρ ό ς  δ εύδιο; καιρός, οπερ λέγεται καί διά μια; 
λές. χα.Ιοσύνη.

Κα.Ιώς τονι καί χαΑώςμούτονε.=χ.α\&ς ώρίσετε 
κα.Ιώς γ «  χάνεις καί χα.ίώς τά  πο./εμιίς. Προσα- 
γορεύσει; πρδς του; έργαζομένου; τι. «  Καλώ; τδ - 
χει; καί κακώς τοχει;.»  ΚαΛοχρονέα ή ευφορία τού 
έτους, καί χακοχρονέα τουναντίον, αφορία.

Κα.Ιοφεγγίζω, αρχίζω, ε—'.χειρίζομαι ή κάμνω 
χρήσίν τίνος με τδ καλόφεγγο τή,ς σελήνη;, τουτ. 
αισίως άρχομαι.

Κ α Λ ο ν ρ γ ί α  καί χ α .Ιο ν ρ γ ώ .  Σημαίνει τήν δψιμ,ον 
καλλιέργειαν τού αγρού πρδς βελτίωσιν τή ; γή ; διά 
τδ επόμενον έτος.

Κ α μ α ρ ύ ν ω  καί κ α μ ά ρ ι.  Λέγεται δταν τ ι ;  έπι- 
δεικνύηται ή πεοιπατή με ϋφο; φιλάρεσκον, «Καμ,α- 
ρωμένο; νέο; » ,  « τόχει φώ; καί καμάρι ». Κ α μ ά ρ α

καί κ αμαροιτδν  σημ . το ξοειδές  καμπύλον" εξ ου καί 
χαμαροψρύδι. ό θ εν  τδ έξή; δη μ . τραγούδιον"
«  Με; τδ καμαροφρύδι σου τδν έχει; μπερδεμένο 
τδν έρωτα κι’ολου; του; νΐοδς κ’ έμενα τδν καϋμένο. »

Κ άματος  καί ’μεροκάματο ή ’μεροδούλι, τδ έρ- 
γον τής ημέρα;. Μεταφ. σημαίνει λ α ί  τδ  γεωργι- 
κδν έργαλεϊον.

Καματερά, τδ έκχερσωθέν καί καλλιεργήσιμον 
χωράφιον. « Ε χ ε ι χέρσα  (χέρσα) καί χαματερά  ». 

Καματερό  έπίση; καλείται δ άροτήρ βού;" καί κα
ματερή  ή έογάσιμο; ημέρα" καί χαματερνά  φορέμα
τα  τά  πρδς έργασίαν.

Α'άμπακός  καί χαμπανοί (πληΟ.) καλούνται οί 
μετά τον  τρυγητδν άφεθέντε; κρεμάμενοι μικροί βό- 
τρυε; έν τή άμπέλω,καί καμπανίτης  δ έξ αυτών κατα- 
σκευαζόμενο; οίνος. §. χαμπανός  λέγεται καί τδ 
σήμαμα ή κρούσιμον των έκκλησιαστικών κωδώνων 
(ϊδε διπλοκάμπανο.)

Κ αμπανέ.Ιι (τδ ) δ παρ’άλλοις σταφυλίτη; (ή κ.ιο· 
νί;) ή σταφύλιον έν τώ  ουρανίσκο). (Luette).

Κ α μ π α ν ίζω ,  σημ. ζυγίζω , καί καμπάνισμα  ζύ- 
γισμα.

λά μ π α σ τρ ο ς , δ καπνοδόχος, λέγεται καί (ρουγ- 
γάρος  ή ¡ρουγ.ίάρος.

Κ ά μ π ια  ή κάμπη, τών άρχαίουν, δ τριχωτά; σκώ- 
ληξ τών φυτών.

Κ αμπόνω . σημ. τδ κάμπω τά  βλέφαρα έκ τού 
δισταγμού « Δέν έκάμπωσε μάτι, »  τουτ. δέν έ
κλεισε μάτι, δέν άπεκοιμήθη" «  αυτό; τά  ’χά μ π ω - 

σε »  μεταφορ. αντί τού άπέΟανε.

Κ α μ π υ νρ ίζε ι τα  μά τια , τουτ. έχει τά  μάτια η
μίκλειστα καί μεταφορ. «  καμπουρίζει δ λύχνο; » 
άντί πλησιάζει νά σβύση » .

Κανναβάτσα  έκ τού άρχ. κάνναβις (ύφασμα 
καννάβινον), ή πατσαβούρα παρ’ άλλοι;.

Κανάκια  καί κανακεύω ή  κανακίζω , αί θωπείαι 
ή τά  γάδλα τών βρεφών, ώ ; ή φρ. χ ά δ 'α  καί κα

νάκια, ές ού καί κανακάρης καί χανακάριχο καί 
Μ πτοχαναχάρης  δ πολυχαϊδεμένος μονογενή; υίδς, 
δ τηλύγετο; τών αρχαίων.

Κ α ν ιά ζε ι [επί τρ. προσ.] «  κανίάζει τδ  μ.ου- 
στάκι » =  μεταφορ. ιό  ράνει’ φράσι; λεγομένη ό
ταν μόλις άρχίζη νά χνοάζη ή νά 'χνουδιάζη δ μύ- 
στας ή τδ  γένειον (poil follet).

Κανισχ.άρα  (η) ή κάννη ή τδ  κάνιστρον τών άρ- 
χαίων, ές ου καί χα ν ίσχ ι τδ  έν τώ  κανίστρω προσ- 
φερόμενον δώρον.

Κ αντη .Ιαύρα  καί χαντή.Ια  καί καρούλα=φλυ- 
κταίνη τού δέρματος ή φουσκαλίς. Καλείται καί 
τδ έρυθηματώδε; μικρόν εξόγκωμα τδ έπί τού δέρ
ματος προξενηθέν έκ τού δήγματος εντόμων τινών. 
Λέγεται καί βαβού να  (ποοφ. ώς τδ ΐταλ. Babuna).
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ΚαντηΜζει καί ζιχαντη.Ιίζει (έπ ί τρ . π ροσ .) Σημ. 

αρχ ίζει νά φ έγ γ η  ή αύγή  ή  νά έξημερόνη.
Καντη.Ιήθρα τδ ε ί ; τ ά ;  κ α ν δ ή λ α ; στηρίζον  τήν 

θρυαλλίδα  ή φωτύλιον.
ΚαντηΑοσ6ύστι\ς. Είδος χρυσαλίδο; ή πεταλού

δας, ουτω καλουμένης, διότι σβεννύει τά ; κανδύλα; 
διά τού πτερυγισμού αυτή;" δ Μουσδετζης τουρ

κιστί.
Καόνι (τδ ) παρ’ άλλοι; νυκτοπούλι ή Οανατο- 

πούλι, είδος γλαυκός, ήτις, κατά τήν δημώδη δο
ξασίαν, καθεζομένη έπί τών οικιών ή έρειπίων, προ- 
μηνύει θάνατόν τίνος διά τών κρωγμών αυτή;" 

(πεποιημένη λέξις).
Κ α ο ύ ά ι  (έκ τού κάω— καίω). «  Εγεινε καούδι 

ή έ χ α ο ν δ ιά ο τ η  » ,  λέγεται έπί πολυεψημένου καί κυ- 

ρικαύστου οπτού.
Κ α π ν έ α  ή καπνίά (Suie, noir de fumée). K a -  

π voCo.lii, (τρ. προσ.) ρήμα αντί καπνίζει, έκβάλλει 

καπνόν.
Κ α π π ο ύ Α α  (ή) λέγεται τδ όπισθεν μέρος τού έ- 

φιππίου καί χ α π π ο ύ .Ιια  τ α  όπισθινά σαρκώδη μέλη 
τού ίππου (la  Croupe) ή άλλου ζώου οί γλουτοί.

Κ ά π ρ ο ς  καλείται δ μή ευνουχισμένος χοίρος 
(verrat)' καί κ α π ρ ο δ ά ντ η ς  λέγ. δ εχων λίαν ανε
πτυγμένου; τους εμπρόσθιους δδόντας.
Κ α π υ ρ ά  (ή) καί χ α π υ ρ ά δ α ,— ή έκ τής φλογός 
προερχομένη πυρά" ή πύρωσις αντίκρυ τού φούρνου.

Κ α ρ α β ί ζ ε ι .  Λέγεται έπί τών περιπατούντων με- 
■θύσων τών σαλευόντων τδ σώμα ώς τδ  καράβιον.

Κ α ρ β ο υ ν ίδ α  (ή) δ παρ’ άλλοι; δ α υ .Ιίτ η ς  νόσημα 
τώ ν  σταχύων τού σίτου έκ τού ήλίου άπηνθρακω- 
μένων. §. καί χ α ρ ΰ ο ν ν ίδ α  τή ; θρυαλλίδος τού 

λύχνου.
Κ α ρ ΰ ο ν ν ο σ τ ία ,  ή καρβουνίά ή άνθοακίά, καρβού- 

νων άνημμένων.
Κ α ρ έ α  ή καρύα τών αρχαίων, ή καρυδιά.
Κ α ρ έ . Ι ι  τδ  καρούλι παρ’ άλλοι;, ή τροχιλέα (μα- 

καράς.)
Κ α ρ ί χ ί α .  Πρασιά διά φυτείαν λαχάνων. (ϊδε καί 

Τράφος).
Κ α ρ ίτ σ α υ .Ιο ς .  Καλείται τδ έςέχον άνω θεν μέρος 

τού λάρυγγος ή τδ καρύδι τού λαιμού. Λέγεται 
καί Κ α ρ χ α τ σ ϊιη \ς .

Κ ά ρ χ α ν ο  καί χ ο ύ ρ χ ο ν δ ο  καί χ α ρ χ α ν ια σ μ έ ν ο  

ψωμί. Λέγεται δ πολυεψημένος άρτος ή άλλο τ ι  ο

πτόν (ίδέ Καούδι).
Κ α ρ χ α τ ζ ίχ α  (ή), ή τ σ ά ν δ α  τών κυνηγών. Σακ- 

κίον λεπτόν όπου τίθενται τά  κυνήγια.
Κ ά ρ Α ο ς  λέγεται δ καυλδ; τού φυτού τών κρομ- 

μύων.
Κ α ρ ν α α π ί τ ι  τδ παρ’ άλλοι; χ ο υ ν ο ν π ίδ ι  (Chou- 

f le u r ) .

Κ α ρ ο ύ . Ια  ή καυσαλίς ή φυσκαλίδα προερχομένη 

από καύσιμον" ϊδε καί καντήλα.
Κ α ρ π ό ς  χ ά ί  π Α η θ . κ α ρ π ο ί.  Λέγονται κυρίως τού 

σίτου καί τή ; κοιθής.
Κ α ρ π ο Α ο γ ψ  (ρήμ.) «  Καρπολογούν τά  γεννή- 

μ,ατα »  ή «  είναι χ α ρ π ο Α ο γ η μ έ ν α  »  τουτ. αρχίζει 
νά μορφόνεται δ καρπός χ ϋ τ ω ν ’χ α ρ π ο Α ο γ ο ΰ ν  ή είναι 
κ α ρ π ερ ά  τά  δένδρα »  καί ή παροιμ. «  ¿λίγα λόγια 
καί καρπερά"»  άντί δλίγα καί καλά.

Κ α ρ ύ ν ω  «  έκάρωσαν τά  μάτια του »  τουτ. κλί

νουν πρδς ΰπνον. (ίδ. καί άποκαρόνω).
Κ α ρ υ δ ο .Ια ί α  καί χ α ρ υ δ ο .ία ΐς .  Τδ δένδρον καί δ 

καρπός είδους έλαιών εχο>ν μέγεθος καρύου.
Κ α τ α ΰ ά ιθ ρ α  καί χ α τ α β ο ύ β ι.  Λάκκο; ή κοιλάς βα- 

θεια καί κατωφερής έν εϊδει χαράδρας" παο’άλλοιςΚα- 
ταβάθρα τδ βάραθρον"

Καταβο.Ιάχα καί χαταβοΑεύω ή χαζαΰο.Ιιάζω,το 
καταμοσχεύειν τών άρχαίων ή μεταφυτεύειν τάς πα
ραφυάδας φυτού τίνος πρδς πολλαπλασίασιν αυτού 
(Propago, Provigner, marcoter). « Εκαμε κατα

βολάδες εις τδ αμπέλι»  ή έφύτευσε καταβολάδα καί 
μεταφ. «  έγεινε καταβολάδα »  άντί τού άπέΟανε ή 

έθαψάν τινα.
(Α χ ο .Ιο υ θ ε ι).

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Α Σ Μ Α Τ Α .

(Συνέχ. Ίόε φυλ. 300.)

—οοο—

20 .

Κίνησαν τά λαλόπουλα 
Τά καπετανόπουλα 
Καί παν τό πέρα μαχαλά 
ΠοΟ ’ν τά κορίτσια μοναχά,
Τήν στράτα ποΟ πηγαίνανε 
Τήν σκάλα π’ άναβαίνανε
ΈκεΤ τά πιάνει μιά βροχή 
Μιά σιγαλή μιά ταπεινή,
Κ ’ έοράχηκαν τά τσάμικα 
Καί τά ψιλά ’ποκάμισα.
Μαζώτε κιοΟπαι; χάχαλα 
Νά πυριυθοΟν τά τσάμικα.

21.
Νά ήμουνα πετροκάβουρα; τήν πλάκα ποΰ λευκαίνει; 
Νά τσίμπαγα τό πόίι σου, νά ίδω γιά δέν μου κρένει;. 
ΜοΟ είπαν άρραβωνιάστικε;, μέ γειά σου μέ χαρά σου· 
"Ολοι νά ’ρθοΟν τό γάμο σου κ’ έγώ τά κόλλυβά σου, 
Τήν κυριακήν νά ΟπανδρευΟή;, τό βράδυ νά χηρεόστ,;
Καί τήν δευτέρα τήν αυγήν εμένα νά γυρεύση;

22.
Ήθελα νά πάω τό μϋλο 
Μέ τήν θειά μου τήν Κονδύλο
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Κ ' είχ’ άράδα γχά ν’  άλέσω
Κ ή Κονδύλο δέν μ’ άφίνει,

23.
Χήρα; ύγιό; εΐν’ αβρωστο; βαρειά γχά νά πεΟάνη 

Και μπαινοβγαίνουν οί γιατροί τά ιατρικά ς’ τά χέρια 
Σάν μπαινοβγαίν’ ή μάνα του τά χέρια σταυρωμένα.

Δέν μού μιλ|{, παιδάκι μου, τό τί ’ν’ ή άρρωστιά σου. 
Νά πάω τήν πόλι γχά γιατρό ; ’ τή Λάρσα γιά βοτάνι;

Μάνα τή; πόλης ό γιατρό; εμένα δέν γιατρεύει 
ΓΙαρά μχά κόρη πού είδα εγώ τον αργαλειό κ’ υφαίνει 
Υφαίνει τά μεταξωτά κ’ υφαίνει τά βελούδια.
Σύρε ή μανοολα πέ; τη; το γυναίκα νά τήν πάρω.

Πέρνει τή βάκα τη;, και π5' καί πάει ς’τήν μαυρομμάτα. 
Κ ’ από μακρυά τήν χαιρετ? κ’ άπό κοντά τή; λέγει 

Μωρή ό υιό; μου σ’ άγαπά γυναίκα νά σέ πάρη.
Σάν μ’ αγαπά δέν έρχεται γυναίκα νά μέ πάρη;

24.

Ελένη τί έκιτρίνησε; κ’ είσαι μαραζομένη;
Έγώ ζωνάρι σ’ έφερα καί φορεσιά σου πήρα.

Φωτχά νά κάψη τά σκουτχά καί λαύρα τό ζωνάρι 
Μπροστά τόν ανδρα τόν καλόν, μπροτά ’;  τό παλληκάρι.

Τρία παλληκάρια αρμάτωσε καί π2ν νά τή; τόν φέρουν 
Πάνε νά φέρουν τόν γαμβρόν τόν ανδρα τή; Ελένη;,
— Κ ’ ή μάνα τη; τή; έλεγε κ’ ή μάνα τη; τή; λέγει.

Εογα Ελένη μου νά Ιδής ποιό; είν’ τή; άρεσιάς σου. 
Κείνο; ποϋ σούρνει τόν χορό καί λέει τά τραγούδια. 

Εκείνο; εΤν ύ Κωνσταντή; ό ανδρα; τή; Ελένη;.

23.

Έκρύωαα ν' έμάργωσα κοντεύω νά πουντιάσω.
Κοντά ’; τήν κόρη έζύγωσα, κοντά τά μαύρα 'μάτχα.
Τά μαύρα ’μάτχα μέ τηράν, τά γαλανά μου λένε·

Κάμε πέρα Γαιδάρου γυιέ καί ξεχασμένου κλήρα,
Μή μου λερώντ,; τά σαγχά καί κόβης τά τσαπράζια,
Τί έχω μανυύλ.α κ’ εΤν’ κακιά κ’ έχω καί πέντ’ άδέλτια, 
Σαν’ εΤν τ ’ όλουμικρότερο ’πού νά μήν τό ’βρει ά χρόνο;. 
Πάσα ήμερούλα μ’ έρωτάει καί πάσα μεσημέρι
— Που τάορες τά γαρούφαλα καί τά πολλά μερτσάνια;
—Ί Ι  Άναστασά μού τά ’στείλε, ή αδελφή σ’ ή '/ήιρα,
Καί τό σπαΟάκι έζώστηκε, τό τουφεκάκι έπήρε
Σ’ τήν πόρτα ίδιάει κ’ έκατσε δυό ’ρε; νά ξημερώση,
—  Ξύπνα καυμένη Άναστασά, ξύπνα καϋμένη χήρα,
Ξύπνα κ’ άναψε τήν φωτχά, κ’ άναψε τό λυχνάρι.
—  Βρέ δέν μπορώ άδερφούλι μου κ’ έχω βαρειά λιγούρα. 
Έμπα κ’ άτό; σου κ’ άναψε, κ’ άναψε τά λυχνάρι. 
Έμοήκε μέσα κ’ άναψε κ’  άναψε τά λυχνάρι,
Κοντά τη; διάει κ’ έκατσε καί τήν ξαναρωτάει,
— Τασά ’τ  ειδε; ’; τόν 'ύπνο σου,’τ είδε; καί ’; τ ’ δνειρόσου ;
—  Είδα τσαπιά καί έσκάφτανε καί φτυάρια σιδερένια,

Είδα καί τό σπαΟάκι σου ς’ τό αΤμα βουτημένο.
Καί τό σπαθί του τράοιξε τή; κόβει τό κεφάλι.

2G.

Τώρα τό βράδυ είναι καλά νά πιω, νά τραγουδήσω 
Νά πάη φωνή μου σύγνεφο, ’ψηλά σάν κατσιφάρα.
Δώδεκα κάστρα ξύπνισα καί έξήντα μοναστήρια 
’Σάν ξύπνισα μιά καλογρηά μέσ’ άπό τό κελλί τη;. 
Κλοτσοπατάει τά βοΰχά τη; καί κάνε: τό σταυρό τη;.

Σύρε σταυρέ ’; τή; έκκλησιαί;, σύρε ’; τά μοναστήρια. 
Καί γώ Οά πά’ νά πανδρευΟώ νά πάρω παλληκάρι.
Νά κάθομαι ’;  τό γόνα του, νά τόν κερνώ νά πίνη.
Κείνο; νά πίνη τά νερό κ' έγώ νά πλέω μέσα 
Σάν τά ψαράκι ’; τά ’γιαλό.

27.

Σ’ δλον τόν κόσμον ’πήγα ’;  ίλην τήν Φραγκιά 
Τά μάτια μου δέν είδαν παρόμοια κοπελιά.
Έψέ;, προψέ; τήν εΤδα κάτω 'ς τόν ποταμόν 
’Σ ένα βαθύ πηγάδι ν ' έβγανε νερό.
Είχε τά ’μάτχα μαΰρα ’; τό μάγουλο έληά 
Είχε καί τό στηΟάκι χρυσή πορτοκαλλιά.
Χαμήλως τα λιγάκι γιατί μέ σφάζουνε 
Δυό μαχαίρια?; μου δίνουν μέ κοματιάζουνε.
Γιά δόςτε τηντά σίγλο κ.’ ένα κοντό σχοινί 
Γιά νά τό τυραννίστε τό λιγερό κορμί.
Κόρη μακρυά τά έχει τά ξανθά μαλλιά,
Κόψε την μιά πλεξίδα ν' αύγάτα τό σχοινί.

Ά λ λ ω ς .

Είχε ;’ τ’ άχείλη βάμμα τά μάγουλο έληά 
Κ ’ άνάμεσα ; ’ τά στήθη χρυσή πορτοκαλλιά.
Κάνει τά πορτοκάλλια καί δέν μυρίζουνε 
Κάνει τά παλληκάρια καί δαιμονίζονται.
Βαρύ σταμνί τής δίδουν καί κοντό σχοινί.
Τ ’ άκούει ό περιβολάρη; κ’ ή περιβολαρχά.
Τριγύρω τάχει; φώ; μου τά κατσαρά μαλλχά 
Κόψε την μχά πλεξίδα κ’ αύγάτα τό σχοινί 
Καί μήν τά τυραννεϊ; τό λιγερό κορμί.

28.

Ό  Μάι; μέ τόν Θεριστή έκάνανε ζιατέτι.
Τήν άνοι;ι καλέσανε δέν μπεγεντάει νά πάη.
Κ ’ ό Θεριστή; τή; έλεγε ν' ό Θεριστή; τή; λέγε:·
—  Μήν καμαρώνη; άνοιξι μέ τά πολλά λελούίια,
Πίσώ χω γώ τόν Άγουστο τά καίει καί τά μαραίνει.

’Σ τό βυτινιώτικο βουνό, καρσί ;’ τήν Πατερίτσα,
Κεί βγαίνει ένα κρυό νερό, καί μχά κατάκρυα βρύσι,
Πάν τά κοπέλια γχά νερό, μέ ταΐ; άρχοντοπούλαι;.
Πάει ν' ή Χιόνα γχά νερό, πάει μέ τό οίρέλι.
Κ ’ άκούει ταί; άλλαι; ν ' έλεγαν καί τήν άναγελάνε,
—  Μωρ Χιόνα τ ’ εΤσε κίτρινη καί τ’ είσε μαραμένη .
—  Τσούπαι; σάν μ’ έρωτήσετε νά σά; τ’ όμολογήσω.
Ή  μάνα μου μ’ έμάλλωσε ν' αφέντη; μου μέ δέρνει.
Κ ’ έμέ μαράζι μό ’κάτσε.

29.

Καράβ’ έ'ρχετ’ άπό τήν Χχό 
Καί φέρνει μέσα Χχότισαι;
Σ’ τό μώλο τη; αράξανε 
Κ’ έξετιμώσαν τό φιλί
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Τή; πανδρευμενη; τέσσαρα 
Τυΰ μπιρισμένου κοριτσιού 
τήν μέση μέση τά γιαλό.
"Ομορφαις κ’ Άναπλχώτισε;, 
καί ταί; έδιαμοιράσανε 
ένα βενέτι/.ο φλωρί 
τή; χήρα; δεκατέσσαρα. 
χίλια φλωριά βενέτικα.

30.
Καλά ήσουν Γεώργη ’;  τά βουνά καλά ύσουν ’ ; τήν Σι-

λίβδω.
Τί έχάλευε; τί έγύρευε; ς’ τούς κάμπου; πού έκατέβει;;
—  Πήγα μαυρά; ’; τά πρόβατα νά τά χεινοποριάσω.
Κ ’ οΰλα τ’ αμπέλια τά ’δειρα γιά ’να γλυκό σταφύλι,
Καί δέν ήμπόρεσα νά βρώ ένα γλυκά σταφύλι.
Παρά ;’ τού Γκάλου τήν φωτχά ηΰρα γλυκό σταφύλι.
Καί τό ’κοψα καί τό ’φαγα δροσίστηκ’  ή καρδιά μου.
Κ ’ ή σκύλα ή Ζαρουχλιώτισσα ή όβρηά ή μαγαρισμένη. 
Μπροστά μου βγήκε κ’ έκατσε καί μού βαρεΐ τά ’γίδια.
—  Πίσω Γεωργή τά πρόβατα, πίσω Γεωργή τά ’γίδια 
ΙΝΤή μού Οολόνη; τά νερό, μή μου τό μουρδαρεύη;
Τ ί Οά λευκάνω τό πανί, νά φτιάσω τά προικιά μου.
Κ’ εκείνο; δέν τ ’ άγροίκησε τή; σκυλοβρηά; τά λόγια 
Ό χ τά μαλλιά τήν άρπαξε χάμου τήν γονατίζει.
—  Άφσε με Γεώργη όχ’ τά μαλλιά καί πιάσε με όχ’ τό

ΧέΡι
θέλεις ’; τά σπήτι σύρε με θέλει; ’; τά πρόβατά σου 
θέλεις ; ’ τού; Τούρκου; τού; ψηλού; τού; βολιμοχυμένους.

31.

Σ’ οΰλον τόν κόσμον ξαστεριά ς’ οΰλον τόν κόσμον ήλιο; 
2’ τήν δόλια Κοντοβάζαινα πολύ σκοτιδιασμένο;.
Κάνε βουβάλια σφάζονται κάνε στοιχειά παλεύουν.
Μά ούδέ βουβάλια σφάζουσα μά ούδέ στοιχειά παλεύουν. 
Ό  Χάντσο; βαρειά άρβωστος βαρειά γιά νά πεΟάνη,
Καί μπαινοβγαίνουν ο! γιατροί μέ γιατρικά ς’ τά χέρια 
Σάν μπαινοβγένει ή μάνα του τά χέρια σταυρωμένα.

Δέν μού ’μιλά; παιδάκι μου γιά δέν μού παραγγέλλεις; 
Τί νά σου εΐπώ μανούλα μου τ! νά σου παραγγείλω ; 

Κατά τού Λάλα μήν περνάς, κατά τά Λαλοχώρια.
Γιατί έχω εχθρού; καί χαίρονται, φίλου; καί μέ λυπούνται, 
Έχω καί μιά άγαπητικχά μιά; χήρας θυγατέρα 
Ό λ ’ αμαυρά τά φόρεσε ολ’ άμαυρά τά βάφει,
Σάν τού κοράκου τά φτερό. Σάν τά πουλί μαδιέται.
Σ’ τό παραθύρι κάθεται, ς’ ταί; δημοσία!; τηράει.
'Όσοι διαβάται; κ’ άν περνούν ολους Οά τού; ρωτάει.

Διαβάται; μου, στρατιώτέ; μου, καλοί μου στρατολάτες, 
Μήν ί'δετε τόν Χάντο μου, τόν άγαπητικόν μου ;

32.
Κανείς δέν τά έπάτησε τό κάστρο τού Έπάχτου.

Ό  'Ρουπακιά; τό πάτησε μέ τόν Γεροχοσάδα.
Πήραν άσπρά πήραν φλωριά πήραν μαργαριτάρια 
Πήραν τήν κχούπα τού παπά πρώτην άρχοντοπούλαν. 
Μπροστά τήν πάν δέν περπατεί καί πίσω κοντοστέκει.
— Περπάτει άστρί, περπάτει αύγή, περπάτει νιό φεγγάρι »!

33.
Ο! κάμποι θρέφουν αλόγα καί τά βουνά λεβέντες.

Κ ’ ό δόλχο; ό ξερόκαμπο; ταΐ; κλουκιουνωτοπούλαις. 
'Οπού φορούν γραφτά βρακιά καί κόκκινα τσεμπέρια.
Καί ’πάν γιά ξύλα ’;  τά Χελμό καί παίζουν ταί; άμάντζαις.

Μά πήγα καί ρογιάστηκα ;’  ένα παπά κοπέλι 
Νά τού φυλάξω πρόβατα, νά τού φυλάξω γίδια·
Καί βόγα δέν τού ’γύρεψα μά ούδέ τήν δούλεψ! μου,
Παρά τήν θυγατέρα του γυναίκα νά τήν πάρω.
Καί ’κείνο; δέν τήν έδωκε ά παλιοτραγογένης.
Μ’ έπήρε τό παράπονο κ’ ή έντροπή τού κόσμου.
Μά έόιάκα καί τά στένεψα ;’ ένα στενό μπογάζι.
Περνάνε ή κλουκιουνιώτισσε; ν ' ή κλουκιουνιωτοπούλαις, 
Περνά κ’ ή κιούπα τού παπά μέ δυ’ άλλαι; μαυοομμάται;. 
Κ ’ ή μιά τήν άλ.λη έλεγε ν' ή μιά τήν άλλη λέει·
—  Πώ; τά περνάς ’Αγγελική μέ τά πεθερικά σου;
Μή σέ μαλλώνει ή πενΟερά ν' ή σκύλα ή άνδραδέλφη ;
—Δέν μέ μαλλώνει ή πενθερά ν' ή σκύλα ή άνδραδέλφη, 
Τόν ανδρα πού μού δώσανε κουφός καί κασιδιάρης.
—  Καί εμένα άδελφούλα μου κουφό; καί κασιδιάρης.
Έλα νά τού; άφήσωμε τού; παλιομασκαράδε;
Νά πάρωμε όχ τά Σουδενά πού ’ναι λεβεντοχώρι.
'Οπού φορούν τά κιάμικα καί τά πλεχτά τσαρούχια.

34.

Μάνα ξύλα δέν έχομε, μέ τί Οά ίδούμε βράδυ ;
Μωρή πότε μέ’ρώτησε; καί μέ ρωτά; καί τώρα ;
Πάρε τήν τσεκουρίτσα σου, πάρε καί τά σχοινί σου 
Σύρε ’; τού Ντούσα τά μαντριά, τού Γεώργη. τά γαλαρία, 
Καί ’κεί ’ναι ξύλα κέντρινα, ξερά, ξεφλουδισμένα,
Καί στρώσε τό σχοινάκι σου, τά ξύλα νά ζαλιάσης.

Πάνω π’ έστρώσε τό σχοινί, τά ξύλα νά ζαλιάση 
Βλέπει τόν Γεώργη ν’ άρχεται μέ τήν ψαριά καβάλα,
Κ ’ οχ τά μαλλιά τήν άρπαξε χάμου τήν γονατίζει·

Άφσε με Γεώργη οχ τά μαλλιά, καί πιάσε μ’ οχ’ τό χέρι. 
Θέλεις ’;  τό σπήτι σύρε με, θέλεις τά πρόβατά σου.

33.

Κόρη μέ τά ξανθά μαλλιά καί μέ τά μαύρα μάτια 
Τήν πέρα ρούγα μήν περνάς, τά δώθε μή διαβαίνη;.
Γιατί ένε ό γυιό; μου άπό κρασί κ’ άπό ψηλή,ταβέρνα,
Σού κόβει τά δασά κουμπιά, φιλεί τά μαύμα μάτια.
Καί ’κείνη δέν τ’ άγροίκησε τά λόγια πού τής είπε.
Τήν πέρα ρούγα πέρασε, τήν δώθε ρούγα πάει.
Τή; κώβει τά δασά κουμπιά, φιλεί τά μαύρα ’μάτια.

30.

Οϋλαι; ή βέργαιο; εΤν’ έίώ 
Βεργούλα μου δέν εΐν’ έόώ 
Λείπει ’;  τήν βρύση γιά νερό.
Θά πά’ καί ’γώ κοντά νά ίδώ 
Νά τής θολώσω τό νερό 
Νά τή; τσακίσω τό σταμνί 
Νά πάη ’;  τήν μάνα τις άοιανή.
Νά τήν μαλλώσ’ ή μάνα της,
Βέργομου πού ’ναι ή στάμνα σου 
Μανούλα παραπάτησα 
Κ ’ έ'πεσα καί τήν τσάκισα.
Δέν είναι παραπάτησμα 
Παρά εΐν’ άνδρός άγκάλισμα.

37.

Μάνα καράβια τέσσαρα, μάνα καράβια πέντε,
Κατέβα κάτω ’ρώτατα, κατέβα ξέταξέ τα 
Μήν ί'δαν τόν άσίκη μου, τόν άγαπητικόν μου 
Σέ τί ταβέρνες κάθεται σέ τί τραπέζια πίνει.
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Τίνος χερούλια τον κερνάν και τά δικά μου τρέμουν.
Τίνος ματάκια τύν τηράν καί τά δικά μου κλαΤνε.

Θέλω νά τόν καταραοΟβι καί πάλι τύν λυποΟμαι·
Άπό 'ψηλά νά κρημνισΟή καί χαμηλά νά πέση
Νά πέση άπό τά μάραΟα επάνω ’ς τά μαρούλια
"Οχ τά μαρούλια ’ς τό χαλβά κ’ ϋχ τόν χαλβά ’ ς τό βίζι.

38.

Σαρανταπέντε κυριακαί; κ’ έςήντα διό δευτέραι;
Δέν εΐδα τήν άγάπη μου τήν άγαπητική μου.
Κ ’ έψές τήν είδα 'ς τό χορό και ’ς τό χορό χορεύει.
Καί μέ τό ’μάτι μόκανε καί μέ τό ’μάτι λέγει.
— ΠοΟ ’σουν έψές λεβέντη μου ποΟ σουν προψές καλέ μου ; 
— Έψές ήμουν'ς τήν μάνα μου, προψές 'ς τήν αδελφή μου. 
Κ ’ άπόψε, ή μαυρομμάτα μου, σ’ έσένα θέ να μείνω.
— Καλώς νά 'ρθής λεβέντη μου, καλώς ν'ρθή; πουλί μου.
Π έχω ψαράκια ’ς τόν ταβά π' έχω λαγούς ψημένους,
Π' έχω /·' ένα γλυκό κρασί άπό τό μοναστήρι.

Μά κίνησε καί κ’ έδιάη/ε ’ς τοΟ κ . . .  . τό σπήτι. 
Βρίσκει ταις πόρταις σφαλισταΤς καί σφικταμπαρομέναις. 
Πέρνει λιθάρια 'ς τήν ποδχά πετάει 'ς τά κεραμίοια.
— Κόρη άν κοιμάσε ξύπνισε κ’ αν κάΟεσ’ έ'βγα ίδέ; μας 
Σ' άν έχτ,ς κ' άλλον άγουρον έβγα κ' άσλόγιασέ μας.

39.

Πήρα τό τουιρεκάκι μου καί πήγα γιά κυνήγι.
Κ. οΰλον τόν κόσμον έδειρα κ ούλα τά καταράχια 
Κυνήγι δέν απάντησα, μά ούδέ λαγούς, περδίκια.
Καί μέ τά γέρμα τοΟ ήλιοΟ που πάει νά βασιλεύση 
Βλέπω μιά κόρη κ' έρχεται, κ' έρχεται στολισμένη. 
Έρχετ’ άπό τήν έκκλησχά κ' άπό τό πανηγΟρι- 
Κ ' άπό μακρυά τήν χαιρετώ κ’ άπό κοντά τή; λέω.
— Κοντοκαρτέρει λιγερή κάτι νά ςέ 'ρωτήσω 
—Έγώ Οά πάω καί βιάζομαι γιά τ’ εΤμαι μοναχή μου 
Κ ' έχω στρατιώτες σπήτι μου, ρίχνουν καί μέ σκοτώνουν. 
Έλα τ' απομεσήμερο, όπου είμαι μοναχή μαυ 
Νά κρυιροκουβεντιάσωμε τά μυστικά μας λόγια.

Μά κίνησε και διάηκε ‘ς του κ. . . . τό σπήτι

40.

Μά πήρα ένα ανήφορο κ’ ένα άνηφοράκο 
Νά βρώ κλαράκι φουντωτό καί βιψιμιό λιθάρι 
Νά γείρω ν’ άποκοιμηθώ, 'λίγον 'ύπνον νά πάρω.
Μά ούδ' έγειρα ούό’ έπλάγιασα ούδέ τόν 'ύπνον πήρα.
Π' έκεΤ περάσαν τρεΤς αετοί, κ' α! τρεις καλοί λεβέντες. 
Ένα; μέ μήλο μέ βαρεΤ, καί άλλος μέ δακτυλίδι,
Κ' ό τρίτος ό καλήτερος μχά χανκιαριά μου δίνει.
ΠοΟ γώ τό μήλο τό 'φαγα τό δακτυλίδι τόχω.
Τήν χανκχαριά τήν μαχαιρςά ’ς τήν κέπη τήν βασταίνω. 
Γ·.ά νά τήν πά' 'ς τό χρυσικό νά τήν περιχρύσωση 
Νά φτιάσω γκόλφι καί σταυρό, σταυρό καί δακτυλίδι.
Τό δακτυλίδι νά φορώ, τό γκόλφι νά βασταίνω
Και τό σταυρό νά προσκυνώ νά λέω τ ’ εΐν τό κορμί της.

("Ε.πεται συνέχεια.)

ΔΙΑΦΟΡΑ.
~eosaa**»

ΤΟΚΟΓΛΎΦΟΣ. ΤΙάτερ άγιε, καλόν είναι νά κή
ρυξής κατά τών τοκογλύφων.

Ίεροχήρυζ. Αλλά. · . με είπαν. ..
Τοχογ.έύ'βκ. Σε είπαν τήν αλήθειαν, πάτερ μου.
Ίεροχήρυ£. Λοιπόν. . .  θέλεις νά παύσης. . . ;
Τοχογ.Ιύφος. Εγώ ; . . . Οχι'—  θέλω νά κάμω 

τους άλλου; νά παύσουν διότι ό ανταγωνισμό; των 
μέ καταστρέφει.

ΕΠΑΙΝΟΣ. Επαινος, μάλιστα εΐ; ηγεμόνα αποδι
δόμενος, τό τε μ-όνον έχει αξίαν όταν ό χαρακτήρ τού 
επαινούντο; καί ό τού έπαινουμένου έγγυώνται ότι 
ό μεν έπαινών ήδύνατο νά εΐπη τό  εναντίον, ό δ’ ε
παινούμενος θά τό  έπέτρεπε.

ΑΞΙΩΜΑ. ΙΙότε θά παρέλθουν αίκρινολΐναι κτλ.; 

Οπως όλα τά  γελοία—  όταν θ’ άντικατασταθούν οι’ 
άλλων.

2. ΚΛΙ 2 = 4 .  Μ ή έχης γείτονας άν θέλης νά ζή 
σης έν ειρήνη ρ.ε αύτούς.

ΔΟΓΜΑ. Φιλόσοφός τις. . . Κινέζος, είπε. Πράξον 
ό,τι θέλεις νά είχες πεπραγμένου πρό εκείνου τό  ο
ποίον έπιθυμ.εί; νά πράξης. »

ΓΝΩΜΙΚΟΝ. Οί άνδρες όταν δέν είναι πολύ α 
νώτεροι τών γυναικών είναι πολύ κατώτεροι αύτών.

(A lp h . K a r r ,  En  Fum ant.)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΤΣ. Α υλικός τις τού αΰτοκράτο- 
ρος Ναπολέοντος δπερεπηνει τήν καλλονήν αΰλικής 
κυρίας καί ένθουσιών έλεγε. « Εχει ομμάτια μαγευ
τικά, στόμα ρόδινον, βραχίονας άλαβαστρίνους, ριέ- 
σην βασι.Ιίσσης. . .—  Συναινώ, ύπέλαβεν ό Ναπο
λέων, άλλά πρόσθε; ότι έχει καί πόιία βασι.Ιιχύν. » 
Καί τώ  όντι ή κυρία είχε μόνην έλλειψιν μεγάλου 
πόδα.

—-οοσ—

—  Βίας έρωτηθείς τ ί  εϊη άν άφοβον εν τώ  βίω, 
είπεν «  ή αγαθή συνείύησις. »

—  Η  παιδεία εΰτυχούσι μέν κόσμος, άτυχούσι 
δέ καταφύγιον.

—  Χρή τήν μέν ευσέβειαν φανερώς ένδείκνυσθαι, 
τή; δέ άληθείας Οαρρούντως προ'ίστασθαι,

—  Γυνή πολλά άνδρός όξυτέρη προς κακοφρχδ- 
μοσύντ,ν. (Δημόκριτος.)

—  Δημόκριτος ΐδών φθονερόν λυπούμενον έ’φη 
«  ή τούτω μέγα κακόν συμβέβηκεν ή ςτέοω μέγα 
άγαθόν. »


