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Οπως σχηματίσωμεν οσον ενεστι καθαράν ιδέαν 

τής όμηρικής θεωρίας περί τής ψυχικής ζωής καί 

τής πρός τήν σωματικήν σχέσεώς της, πρέπει πρώ

τον νά έννοήσωμεν τόν όμηρικόν άνθρωπον εις τήν 

ολοκληρίαν του, καί κατόπιν νά έξετάσωμεν τάς 

είδικάς αυτού καταστάσεις τάς έν τώ  ζήν καί 

μετά τόν θάνατον, οθεν προκύπτουσιν αί εφεξής 

θεμελιώδεις άρχα ί τής Ομηρικής ψυχολογίας.

Α '. 0  κατ’  εξοχήν άνθρωπος, ό αυτός είναι κατά 

τον όμτ,ρον πάντοτε μόνον το  σώμα. —  Οδτω βλέ- 

πομεν εις τήν αρχήν τής Ιλιάδος ό τι 6 Αχιλλεΰς, 

προπέμψας τάς ψυχάς τώ ν ήρώων εις τον αδην, αυ

τούς  κατέστησε σπαράγματα τώ ν κυνών καί τώ ν 

όρνέων. 0  όδυσσευς θύων παρά τή  είσόδω τού ίρδου 

παρετήρησε τό  ε ίδω λο τ τού Ηρακλέους, αύτός όμως 

ητον εις τόν κύκλον τώ ν θεών (όδυσ. Λ. G00.). 

Τό ι ίδ ω λ ο τ  λοιπόν τού Ηρακλέους, ήτοι τό  φάσμα 

του είναι κάτω  εις τον αδτ,ν, ώς τά  είδωλα  όλων 

τώ ν  άποθανόντων, αύτός όμως ελαβε τήν τιμήν 

νά γ ίν τ θεός, έπομένως 5έ ό άλτ,θής Ηρακλής, αύ-

τός , διατρίβει άνθρωπος είς τόν Ολυμπον παρά τοϊς 

ΘεοΤς.

Β’. Ενώ ζή  ό άνθρωπος άναδείκνυται διπλή τις 

αρχή- πρώτη ή τής ζωϊκό :ητος, ή ψυχή, ήτις παρ- 

αιτούσα τόν άνθρωπον άποθνήσκοντα, περιπλανιέ

τα ι είς τόν ¿ρδν,ν' ή δευτέρα, ή τής πνευματικής 

ζωής, ψρέχες καί θυμός.

Περί τής αρχής τής ζω'ίκότητος, τής ψυχής, θέ- 

λομεν λαλήσειν κατωτέρω είς τό  Γ\ ενταύθα δέ εγ

γύτερον περί τής άρχής τής πνευματικής ζωής.

Κ α τά  τήν όμηρικήν δοξασίαν, ό κατ’ εξοχήν άν

θρωπος είναι μέν, ώς ανωτέρω εϊπομεν, τό  σώμα* 

άλλά διά τάς ιδιαιτέρας πνευματικός δεξιότητας, 

τάς τάσεις, τάς ¿ρέξεις κ.τ.λ. άπητούντο όροι τινές 

καί όποστάσεις, έπομένως δέ έπενοήθη ίδιάζουσά 

τις άρχή τής πνευματικής ζωής παριστανομένη ώς 

τ ι  διπλούν, τό  μέν σωματικόν τό  δέ άσώματον.

Η σωματική άρχή τής πνευματικής ζωής είναι 

αί ψρένες, ώς δείκνυται έκ τώ ν  επομένων δοξασιών 

του.—  Α ί ένέργειαι τού πνεύματος, τής διανοίας, 

τής αίσθήσεως, τής βουλήσεως έχουσιν είς τάς φρέ- 

νας τήν έδραν των.— (ίλ. Α. 362. Β. 211. Ε. 493. 

Ζ. 355. Η. 360. Ν. 124.— )  Α ί είς τά  ζώ α  άπο- 

διδόμεναι ιδιότητες, αΐτινες άναλογούσι μέ τάς έ- 

νεργείας τού άνθρωπίνου πνεύματος, εχουσι καί αυ

το ί  τήν ΰπόστασίν τω ν είς τάς φρένας, καί έξ αυ

τώ ν άνήρτηνται, ώς τούτο έφαρμόζεται π. χ.
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(ίλ . Δ. 245 ) έπί τώ ν έλάφων, καί (ίλ . Ρ.) έπί τών 

λεόντων. —  Καί εις αυτά τά  άψυχα αντικείμενα α

ποδίδονται πνευματικά! ένέργειαι έν αίς υποτίθεν

τα ι φρένες, ώ ; αναφέρει δ ποιητής εν Ιλ. Σ. 419 ' 

περί τώ ν χρυσών άμφιπόλων, καί έν όδυσ. θ . 556 

πβρί τώ ν νοημόνων πλοίο>ν (α). —  2ον) Η  ¿σώ

ματος, ή πνευματική αρχή τής πνευματικές ζωή; 

είναι ό θυμός' ούτος παρίσταται ώς ύπόστασις τών 

πνευμ,ατικών ενεργειών, ώστε δια τού θυμού, δ άν

θρωπος όχι μ.όνον αισθάνεται, ορέγεται, δργίζεται, 

αγαπά, άλλα και γινώσκει, νοεί, κρίνει, ώς διά τοϋ 

Ουμοϋ συνήθως χαρακτηρίζεται τδ  στήθος' δ θυμός 

είναι ή διά τής σωματικής ΰποστάσεως τώ ν  φρενών, 

γινομένη πνευματική ένέργεια" επομένως πρέπει 

'φρένες καί θυμός νά παραλληλίζωνται, καί δεν δύ- 

ναται τδ Sv νά έννοηθή άνευ του ετέρου. Εις τδν θυ

μό/', ώς τήν θεμελιώδη αρχήν τής πνευματικής 

ζωής, πρέπει προσέτι νά έχωσι τήν £ίζαν τω ν καί αί 

είδικαί τάσεις τής πνευματικής ζωής, αί ψυχικαι 

δυνάμεις, αϋται δέ είναι μένος καί νους. Τδ μένος 

δ ιττώ ς έξωτερικεύεται' ποτέ μέν είναι ή επιθυμία 

τινδς, ή ενεργητική βούλησις, ποτε δε τδ  πάθος, ή 

άνδρία, ή οργή (ίλ. Ε. 470 Η. 358. Ζ. 457). Ó 

νους είναι ή διανοητική ενέργεια, ή καθ’ αυτδ ενέρ

γεια τοϋ νοεϊν, ώσαύτως δέ είναι τδ  ήθος, τδ  φρό

νημα, ούχ ήττον δέ καί ή ιδέα ή εγγύτερον προσδιο- 

ριζομένη ώς σχέδιον, βούλευμα (Ό δ. I. 3. Λ. 1 77. 

Ε. 190. —  Ζ. 121. Κ. 329.) Επειδή λοιπδν τδ 

μένος καί δ νοΰς είναι οί δύο πρώτιστοι συντελε- 

στα ί τοϋ θυμοΰ, ούτος δέ έχει τήν σωματικήν αότοϋ 

υπόστασιν εις τάς φρένας, έπεται δτι καί τδ  μένος 

καί δ roüc έπερείδονται επί τώ ν φρενών, ώς τοϋ 

σωματικού αυτών όρου.

Γ .  Εκ τώ ν  προεκτεθέντων γίνεται κατάδηλον 

δτι απασα ή πνευματική ζωή βασίζεται επί τών 

φρενών, τής ύλικής ή σωματικής ΰποστάσεως. Μη- 

δενιζομένων λοιπδν τών φρενών διά τοϋ θανάτου, 

καί μηκέτι ζωογονουμένων διά τής ψυχής, άπολλυ- 

τα ι καί ή πνευμ,ατική τοϋ ανθρώπου ζω ή - ή ψυχή 

μόνον έναπολείπεται καί μεταβαίνουσα εις τδν α- 

δην γίνετα ι εϊδωλον. Οτε δ άνθρωπος άφίσταται 

τής ζωής, ή ψυχή εγκαταλείπει τδ  σώμα, κατά 

τήν Ομηρικήν δοξασίαν, είτε διά τοϋ στόματος είτε 

διά τής πληγής. «  Η  ψυχή τοϋ ανθρώπου δέν επι

στρέφει πλέον, άφ’  οΰ διέλθη τδ  περίφραγμα τώ ν ό- 

δόντων. » (ϊλ . I. 409.) Ó Σαρπιδών πίπτει διά 

τοϋ δόρατος τοϋ Πατρόκλου, έξέλκοντος τδ  δόρυ 

άπδ τδ σώμα τοϋ πεσόντος, καί ούτως a έξέλκει 

ένταύτώ τήν ψυχήν καί τήν αιχμήν τοϋ έγχους. » 

(ίλ . Π. 505.) Καταλιποϋσα δέ ή ψυχή τδ  σώμα,

( α )  Οφρα σε τ ή  π έμ π ω σ ι τιτυσχόμ ενσ ι «p en i νΤ,ες.

τρέχει πρδς τδν κάτω  κόσμον, τδν αδην, τδν τόπον 

τής διατριβής τώ ν άποθανόντων, βπερ δμως δέν έ- 

πιτυγχάνει πρίν ή ένταφιασθή τδ  σώμα, άλλως 

μέχρι τής στιγμής ¿κείνης περιπλανάται εις τάς 

πύλας τοϋ $δου. (ϊλ . Ψ. 71. όδ. Α. 51.) Εις τδν 

κάτω κόσμον διαμένει ή ψ υχή ' ψυχήν». δέ έννοεί δ 

όμηρος τήν αναπνοήν ώς όρον τής ζωής, ουδέ χρή- 

τα ι ποτέ αυτή κατά τήν μ,εταγενεστέραν σημασίαν 

τοϋ πνεύματος' ή ψυχή είναι ή αρχή τής ζω ϊκότη- 

τος. Η  ψυχή διαμένει, ώς εϊπομεν, είς τδν άδην 

καί όχι τδ πνεϋμα, δπερ δ όμηρος ουδέποτε ανα

γνωρίζει ώς τ ι  αύθύπαρκτον, άφηρημένον, καί ή 

περί τής ζωής δ οξασία αύτοϋ είναι τοσοϋτον υλική, 

ώ στε οί έν τώ  "Αδη νεκροί στερούνται κα τ’ αύτδν 

τής χοήσεως πνευμ,ατικών δυνάμεων, διά τδν λόγον 

μ.όνον δ τι δέν έχουσι σώμ.α, καί πρέπει πρώτον νά 

πίωσιν αίμ.α, διότι μ.έ ταύτην μόνην τήν σωματικήν 

ένίσχυσιν καί ζωογόνησιν συνδέονται αί πνευματικά! 

δεξιότητες, περί ών κατωτέρω θέλομεν διαλάβειν, αί 

πνευματικαί ένέργειαι' δέν εμφανίζονται είμή ώς ιδιό

τητες καί δυνάμεις τοϋ δλου ανθρώπου, αϊτινες ζώσι 

μετά τοϋ σώματος καί τδ  έγκαταλείπουσι μετά 

θάνατον καί παύουσιν ώς αυτη ή ζωή. Ουδέποτε είχε 

τοσοϋτον προχωρήσειν ή σκέψις, ώστε νά θεωρή τήν 

ψυχήν ώς διαρκοϋσαν αύθύπαρκτον μετά θάνατον, άλ- 

λ ’ ή περί τής διαρκείας πίστις έπεστηρίζετο μόνον επί 

αίσθητικών αντιλήψεων. I I  λέξις ψυχή, παραγομένη 

άπδ τδ  ψύχω  (πνέω, φυσώ, αναπνέω,) σημαίνει 

πρώτον τήν άναπνοήν, τδν άέρα, ονπερ είσπνέομεν 

καί έκπνέομεν, καί ή έννοια αδτη κεΐται ώς βάσις 

εις δλας τάς σημασίας τής λέξεως ταύτης εις τήν 

Ομηρικήν γλώσσαν' άλλ’ επειδή ή πνοή είναι δ είς 

δρατδς δρος τής ζωής, ή τις κατά τήν γνώμην τώ ν 

άρχαίων, έχει τήν έδραν της είς τδ  στήθος μετά 

τής δευτέρας ζω'ίκής άρχής, τού αίματος, διά τούτο 

βαθμηδδν ή λέει; αυτη έλαβε τήν συγγενή σημ.ασίαν 

τής ζωής, χωρίς δμως καθδ σοιαύτη ν’ άποβάλη 

τήν τής πνοής. Εκ τώ ν προτεθέντων λοιπδν έπεται, 

δ τι ή 'Ομηρική  ψυχή, ή υλική ζωική άρχή, βασίζε

τα ι επί τής πνοής καί τοϋ αίματος. Τήν ψυχήν ταύ

την λοιπδν, ήν επί τής γής γινώσκομεν ώς άέρα ή 

ζωικήν αρχήν, άπαντώμεν καί μετά θάνατον είς τδν 

άδην, καί μέλλει νά ηναι ή αύτή, διότι περί αύτής 

ρητώς λέγετα ι, δ τι πορεύεται είς τδν αδην' ουτω π. 

χ. λέγετα ι (έν τή  ΐλιάδι Κ. 330 ) τδ αίμα πολλών 

Αχαιών έρρευσεν είς τδν Σκάμανδρον ποταμδν, αί δέ 

ψυχαί αύτών κατήλθον είς τδν αδην. Η ψυχή λοι- 

πδν, καί όχι τδ πνεϋμα, διαρκεϊ, καί ή δοξασία αυτη 

έπιστηρίζεται^ είς τήν αισθητικήν άντίληψιν εκείνης 

τής έποχής. Οταν δ άνθρωπος θνήσκη άπδ αυτόμα

τον θάνατον, ή έγκαταλείπουσα αύτδν πνοή φαίνε

τα ι εις τήν αϊσθησιν ώς α ίτια  τής ζωής καί τοϋ θα
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νάτου, οίχομένης αύτής, όλα τά  άλλα μέλη τού σώ

ματος έναπομένουσιν' αύτή μόνη άπέρχεται, επο

μένως δέ δύναται νά ηναι έν τ ώ  αδη, ένθα θέλει δι- 

αοκεϊν, διότι είναι ή α ιτία  τής ζωής' άλλ’ επειδή 

ενδέχεται νά έκρεύαη καί διά τίνος θανατηφόρου πλη

γής, καί κατά τήν περίπτωσιν ταύτην φαίνεται είς 

τήν αϊσθησιν, δτι διά τίνος οπής έκφεύγει ή ζωϊκή 

άρχή. Οθεν εάν ή ψυχή  διαρκή είς τδν αδην, άνα- 

φύεται ήδη τδ ζήτημα, πώς πρέπει νά έννοώμεν τδν 

τρόπον τής διαρκείας της. Εις τούτο μας δδηγεί η 

συχνάκις άπαντωμένη λέξις είΰω.Ιον' ψυχή καί ε ϊ-  

ύω.Ιον είναι λέξις ταύτόσημος, τδ  εΐόω .ίον  είναι α

πλώς ή έξήγησις τής έν αδου ευρισκόμενης ψυχής, 

τά  άθλια όντα τά  μεταξύ άνυπκρξίας καί ίιπάρξεως 

κείμενα, αλλά κινούμενα σχεδδν άναίσθητα, ώς είς 

δνειρώττουσαν κατάστασιν, ήτις δμως δέν τοις ά- 

ιρκιρεΐ τήν έπιδεκτικότητα τοϋ νά αίσθάνωνται 

λύπην διά τήν διαμονήν τω ν, καί τοϋ νά άναπο- 

λώσι μέ θλίψιν τω ν τήν έν τ ώ  κόσμω παρελθοϋσαν 

εύδαιμονίαν τω ν ' έντεϋθεν πάντοτε μνημονεύεται δ 

θάνατος μετ' άθυμίας καί φόβου, έπίσης δέ καί ή 

κατοικία τοϋ άδου. ό  Αχιλλεύς λέγει έν (όδυσ. Λ. 

489 ,) δ τι έπροτίμα μάλλον νά θητεύη είς πτωχόν 

τινα άνθρωπον παρά νά άρχη είς τδ βασιλείαν τών 

σκιών" καί αυτοί οί ουράνιοι θεοί άποστρέφονται τδν 

αδην (ίλ. Τ. 64). Αλλ’ ή κατάστασις αυτη τοϋ 

Μηδενισμού παρίσταται αύτοΐς μόνον σχετικώς πρδς 

τούς ζώ ντας ’ διότι άλλως μεταξύ αύτών κάλλιστα 

συνεννοούνται, συνδιαλέγονται καί συγκοιν&ινοϋσι τά  

αίσθήματά των" λαυ.βάνουσι μέρος εις τά  συμβάντα 

τοϋ άνω κόσμου, καί πληροφορούνται παρά τώ ν 

νεηλύδων μάλιστα τά  περί τώ ν οικογενειών των 

(0δ. Ω ) χαίοουσι τιμώμενοι, καί αισθάνονται τδν 

πόνον καί τδ όνειδος τής τιμο'ρίας. —  Η δέ φύσις 

τώ ν  ειδώλων τούτων προσδιορίζεται έτι άκριβέστε- 

ρον διά τοϋ έναερίου καί σκιώδους, οπερ δ Ομηρος 

απονέμει είς τάς έν αδου ζώσας ψυχάς. Ο τε δ Α- 

χιλλεύς ήθελε νά έναγκαλισθή τήν μορφήν τοϋ Πα

τρόκλου, τήν είς αύτδν έμφανισθεΐσαν έκ τώ ν  κα 

ταχθονίων, αύτή ωχετο πάλιν είς τδν άδην ώς 

καπνός, (ίλ. I. 100.) Τρίς ηθελεν δ Οδυσσεϋς νά 

έναγκαλισθή τήν ψυχήν τή ;  άποθανούσης μητρός 

του, καί τρίς τοϋ έξέφυγεν άπδ τάς χεΐρας ώς σκιά 

καί όνειοον (όδυσ. Λ. 207).

Εΐδομεν προσέτι άλλην τινά ιδιότητα τώ ν  ειδώ

λων, δτι στερούνται φρενών καί συνειδήσεως, τούτο 

δέ έξηγεϊται ώς έφεξής. Οί δύο πρώτιστοι όροι τής 

ζωής, οδς γνωρίζει ή δμηρική έποχή, είναι ή άνα- 

πνοή καί τδ  αίμα ών άμφοτέρων ή Ιδρα υποτίθεται 

είς τδ  στήθος '  μετά θάνατον ή ψυχή υπάγει είς τδν 

"Αδην, τδ  δέ αίμα μένει είς τδ  σώμα, ή χύνεται έκ 

τίνος πληγής είς τήν γήν. Επομένως αί σκιαί τών

νεκρών στερούνται τού αίματος καί ή ζω ή  τω ν είναι 

έξ ήμισείας, διότι έναπομένει μόνον δ είς όρος αύτής, 

ή άναπνοή, ή ψυχή' τδ  αίμα έκλείπει" επομένως δέ 

ούδεν σιοματικδν έχουσι" μ.ετά τοϋ σωματικού λαμ- 

βάνουσι πάλιν φρένας, δταν πίνωσιν αίμ,α, όταν 

τούτο προστίθεται είς τήν ψυχήν. 1Ϊ ψυχή τοϋ μάν

τεως Τειοεσίου ήδυνήθητότε μόνον νά προμαντεύση, 

άφοϋ έπιεν αίμα (όδυσ. Λ. 9 6 .)' ή ψυχή τοϋ Αγα- 

μέμνονος τό τε  μ,όνον αναγνωρίζει τδν όδυσσεα 

άφοϋ έπιεν αίμα (όδυσ. Λ. 387). Τέλος δέ, σημειω- 

τέον ό τι αί ψυχαί τώ ν άποθανόντων λαμβάνουσιν είς 

τδν αδην δλοσχερώς τήν έξωτερικήν μορφήν καί τδ 

σχήμα τής προτέρας αύτών ύπάρξεως" ό Πάτροκλο; 

έμφανίζεται εις τδν φίλον του ακριβώς ώς έτι εζη, 

όμοιος τδ  μέγεθος, τά  όμματα, τήν φωνήν καί τά  

ένδύματα (ίλ. Ψ. 65)" οτε δ όδυσσεύ; παρά τή  εί· 

σόδω τοϋ "Αδου προσέφεοε θυσίας, έπλησίασαν είς 

τδ  αίμα διάφοροι σκιαί, έμφανισθείσαι είς τήν προ- 

τέραν αύτών μορφήν" νέοι, γέροντες, άνδρες πληγω

μένοι, δ όδυσσεύς άναγνωρίζει εύθύ; τήν μητέρα 

του, τδν Αίαντα, τδν Αχιλλέχ κ. τ .  λ. ( Οδ.'Λ. 29). 

—  0  λόγος τής πίστεως ταύτης, βασίζεται πάλιν 

είς πάντη αισθητικήν δοξασίαν, διότι άλλως πως δέν 

ήδύνατό τις νά έννοήση τήν έξακολούθησιν τής ζωής 

είμή ώς έξακολούθησιν τής ένεστώσης καταστάσεως" 

έπομένως έάν μέρος τ ι  τοϋ άνθρώπου μέλλη νά δια- 

τηρήται, πρέπει νά ηναι έν τύποι, καί νά έχη μορ

φήν καί τύπον ανθρώπινον, ώσαύτως δ’  έχει τδ 

πράγμα καί ώς πρδς τάς πνευματικά; ιδιότητας, 

τά  πάθη, τά  αισθήματα, καί πάν ό ,τι άλλο άναφέ- 

ρεται είς τήν ζωήν.
Εκ τών μέχρι τοϋδε προεκτεθέντων συνάγομεν τδ 

εξής σχήμα, όπεο εμπεριέχει τήν όλτ.ν 'Ομηρικήν  

ψυχολογίαν. ό  άνθρωπος αύτός έχει δύο άρχάς τήν 

ζωικήν καί τήν πνευματικήν. 1) Η  άρχή τής ζω ϊ-  

κότητος ά) διαρκούσης μέν τής ζωής είναι ψ υχή ' 

(άναπνοή καί αίμα), 6 ') μετά θάνατον δέ διατηρεί

τα ι είς τδν αδην ώς εΐδω.ίον. 2 ) I I  άρχή τής πνευ

ματικής ζωής είναι ά) σωματική άρχή τής πνευμα

τικής ζωής, αρένες' β ') άσώματος άρχή τής πνευ - 

ματικής ζωής, θυμός, καί αί δύο αύτοϋ κυριώτεραι 

εξωτερικεύσεις, μένος καί νοΰς.

Η ψυχική ζω ή  τών τό τε  ανθρώπων έμπεριλαμ- 

βάνει τάς προαισθήσεις καί τήν προφητικήν δύνα- 

μ ιν  τώ ν ψυχορ^αγούντων. ά) Τών προαισθήσεων 

άπαντώμεν σαφέστατα ίχνη. 0  Αγαμέμνων έν Ϊλιάδι 

Δ. 163 εκφράζει τινά ποοαίσθησιν τής απώλειας 

τής Τρωάδος καί τού βασιλικού οϊκου" τδ  αύτδ δέ 

τούτο προαισθάνεται καί δ Εκτωρ (ίλ. Ζ  447) έτι 

τδν ίδιον αύτού θάνατον, καί τήν μέλλουσαν τύχην 

τής συζύγου του. β’ ) Η πίστις είς προφητικήν τινα 

δύναμιν τώ ν ψυχορραγούνεων, ήτις ανήκει σχεδδν
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εις δλα; τά ; έποχά; καί είν δλους τού; λαού;, δια- 

δηλοΰται καθαρώτατα παρ όμήρω (1 ).

Ó Πάτροκλο; θνήσκων προλέγει εί; τύν Εκτορα 

τύν θάνατόν του, καί 5 Εκτωρ εις τύν Αχιλλέα (ίλ. 

Π. 851, X . 358). Ó Εύστάθιο; καί οί Σχολιασταί 

είς έξήγησιντών χωρίων τούτων έπι στηρίζονται μά

λιστα εί; τήν γνώμην, ήν ό Σωκράτη; εκθέτει παρά 

Πλάτωνι (Απολ. Σωκρ.)' δ τι ή ψυχή τού άποθνή- 

βκοντος έχει προφητικήν δύναμιν, καί οί άρχαϊοι 

άκολουθούντε; την γενικήν αυτών τάσιν, άνεΰρον τήν 

πηγήν τού φαινομένου τούτου εί; άνωτέραν τινά 

έπιδροήν τη ; Μ αγείας  καί τή ; Μ α κ ηχή ς , τη ; δ- 

ποία; ήμεϊ; πλέον δεν άναγκαιοΰμεν εί; τήν σημε

ρινήν κατάστασιν τής Φυσιολογία; καί τή ; Ψυχολο

γ ία ;, διότι υπάρχει ήμΐν πρόχειρο; φυσική τ ι ;  έξή- 

γησι; τή ; δποία; προτάττομεν τήν καθολικήν ταύ · 

την αρχήν, δ τι απασαι αί ψυχικαί δυνάμει; έξω τε- 

ρικεύονται μόνον διά του υλικού, καί δ τι άπύ τή ; 

κανονικότητο; τούτου έξαρταται καί ή κανονικότη; 

έκείνων. ό τ ι  δέ ή ψυχή τού ανθρώπου έχει τήν ικα

νότητα, συνδυάζουσα τύ ένεστώ ; μετά τού παοελ- 

θόντο;, νά συμπεραίνη τύ μέλλον, είναι άναντίβρητον, 

άλλ’ ή ίκανότης αΰτη δύναται ώ ; καί απασαι αί 

άλλαι ψυχικαί δυνάμει; διά τού σωματικού, τή ; 

δλη;, τού όργανισμοΰ, νά έμποδισθή εί; τήν έλευθέ- 

ραν αυτή; έξωτεοίκευσιν, ώ ;  άπεναντία; διά τή ; 

άπομακρύνσεω; τού υλικού τούτου εμποδίου, νά 

καταστή δυνατή ή άποόσκοπο; αυτή; φανέρωσι;. 

Ε ί; διασάφησιν δε τώ ν  λεχθέντων, συντείνει καί ή 

συχνάκι; γενομένη παρατήρησι; εί; πάσχοντα; πο- 

λύν χρόνον φρενοληψίαν, δτι πολλάκι; ¿λίγον ποό 

τού θανάτου τω ν άνέδει'ξαν άτάραχον ψυχικήν ζωήν 

(2 ), δπερ εξηγείτα ι ώ ;  έφεξής. Ó θάνατο; τού αν

θρώπου συμβαίνει πάντοτε βαθμηδόν δηλ. τά  διά

φορα συστήματα σβύνονται τύ h  κατόπιν τού άλ

λου, καί ενώ το £ν εξ αυτών ήδη τίθνηκε, δύνανται 

νά έξακολουθώσιν είσέτι εί; το άλλο ένέργειαι. Συμ

βαίνει λοιπόν πολλάκι; δ τι, ένθα υποτίθεται θάνα

το ;, δέν υπάρχει είσέτι γενικό;, διότι ενώ ή ενέργεια 

τού εγκεφάλου, ή μυωνική κίνησι; καί ή αναπνοή 

παύουσι, τό  φυσικόν σύστημα διατελεΐ είσέτι ένερ-

(1 ) Ό ’Ιακώβ μέλλων νά άποθάνη έχάλεσε τούς υιούς 
αΰτοΟ και εΐπε· ■ συνάχθητε ίνα αναγγείλω ύαΐν τί απαν
τήσει ύμΤν επ’ έσχατων τών ήμερών. (Γεν. Μω'υσέως 
Μ θ '. 1. —  Ό  Ξενοφών έν Κόρου Παιδεία (βιβλίον Η'. 47) 
παριστάνει τόν άποβνήσκοντα Κορον λέγοντα. Ή  ψυχή τοΟ 
ανθρώπου έμφαίνεται κατά τήν ώραν του θανάτου Οειοτέρα, 
καί προβλέπει τά μέλλοντα.

(2) Παρετηρήθη γυνή τις, ήτις προ δύο ετών ήτο μα
νιακή, κατά δέ τήν ήμεραν τοΟ θανάτου της ήλθεν εντελώς 
είς τάς φρένας της. Άμβλύνους τις έπί πολύν χρόνον'ίστατο 
ακίνητος εΤς τινα θέσιν, άλλ* ολίγον πρό τοΟ θανάτου του 
κατέστη φρενήρης.

γούν, δθεν εξηγείται δ ια τί εί; τό  λείψανον ένδέχεται 

είσέτι νά έκφύωνται τρ ίχε; καί νά έξέρχηται ίδρώ; 

κ. τ .  λ. Καθ’ ήν στιγμήν λοιπόν ή ζωή σβύνεται εί; 

σύστημά τ ι ,  λαμβάνουσιν είσέτι χώραν εί; αυτό, 

πρό τού νά άποθάνη όλοτελώ;, ερεθισμοί, δι’  ών δύ- 

νανται μάλιστα νά έκτοπισθώσιν αί ύλικαί άνωμα- 

λίαι, αίτινε; μέχρι τούδε εΐχον έμποδίσει τά ; έλευ- 

θέρα; κανονικά; έξωτερικεύσει; τή ; ψυχική; ένεργεία;, 

ει; τρόπον ώστε τώρα αΰτη, άν καί έπί βραχύ τ ι  

χρόνου διάστημα, δύναται νά φανή πάλιν ώ ;  κανο- 

νικώ; έξωτερικευομένη. Αναλόγω; μέ τό  φαινόμενου 

τούτο τή ; φρενοληψία; έξηγείται καί ή προφητική 

δύναμι; τώ ν  άποθνησκόντων, ή τι; δέν είναι καινή 

τ ι; ,  προκύπτουσα μόνον πρό τού θανάτου, αλλά 

προύπάρχουσα μέν, έμποδιζομένη δμω; εί; τήν άνά- 

πτυξίν τη ; υπό τή ; δλη; τού ¿ργανισμού (3 ). Αυτή 

ή άνωτέρο) μνημονευθείσα δύναμι; τή ; ψυχή; τού νά 

δύναται συνδυάζουσα τό  ένεστώ; μετά τού παρελθόν- 

το ;  νά συμπεραίνη τό  μέλλον, δέν είναι βέβαια διαρ- 

κούσηςτή; ζωή ; σπάνιόν τ ι  φαινόμενου,καί χαρακτη

ρίζει τον έμφρονα, δστι; δύναται νά κάμη τινά πρό- 

γνωσιν, καί εί; πολλού; ήθελε δεικνύεσθαι κατωτέρα, 

ώ ; διάφοροι άλλαι ψυχικαί ένέργειαι, έάν δέν έπε- 

σκοτίζετο υπό τή ; 8λη;' ένδέχεται καί αυτή ή δύ- 

ναμι;, άν καί στιγμ ιαίω ; μέχρι; ού ύποκύψη εί; τήν 

γενικήν μεταμόρφωσιν, νά ένεργή όξύτερον, καί τό τε  

παρίσταται ώ ; προφητική δύναμι;. Αν καί ή προσ

πάθεια αΰτη τού νά έξηγήσωμεν τόν βραχύν πρό τοΰ 

θανάτου φωτισμόν τή ; ψυχή; ένδέχεται νά φανή 

εί; πολλού; ώ ; υπόθεσι;, ή φυσιολογία δμω; καί ή 

ψυχαγωγία ούδεμ.ίαν άλλην δύνανται νά δώσωσινέξή- 

γησιν. ό  θάνατο; βέβαια είσέτι δέν άπεκάλυψεν εί; 

τά ;  αίσθήσει; καί εί; τήν γνώσίν μα; όλα αυτού τά  

μυστήρια, είναι δμω; σαφεστάτη ή άπελευθέρωσι; 

τή ; ψυχή;" καί αυτή ή δψι; τού άποθνήσκοντο; πλη- 

ρούται ολίγον κατ’ ¿λίγον καθαρά; τίνος άνδρία; καί 

γαλήνη;, ώχρά τ ι ;  είκών τή ; ψυχική; ειρήνης έκτεί- 

νεται έπί τού νεκρού προσώπου, τού όποιου τά  σχή

ματα είσέτι φαίνονται ό τι λαλούσι πρό; ήμά;.

ΰ  έν δπνιρ ψυχική ζωή, τό  δηεροχ , έξελήφθη υπό 

τώ ν ποιητών κατά τινα ειδικόν τρόπον. Επειδή κα- 

τ  έκείνην τήν έποχήν δέν ήδύναντο νά νοήσωσι τά  

δνείρατα ώ ; τό εξαγόμενον μια; έν τώ  ΰπνω συνε 

χιζομένη; ένεργεία; τή ; ψυχή;, διά τούτο έπίστευον

(3 ) Ό  Πλούταρχος λέγει· .  δέν είναι πιθανόν, «τι παρά 
τφ  Οανάτιμ ή ψυχή άποκτ? νέαν τινά δύναμιν, ήν πρότερον 
έστερεΤτο, άλλά μδλλον δτι ό άνθρωπος κέχτηται πάντοτε 
τήν δύναμιν ταύτην, άλλ’ έπισκοτισμένην καί ύπό τοΟ σώ
ματος έμποδιζομένην, τότε δέ μόνον δύναται ή ψυχή νά 
τήν έξασχζ, όταν τά σωματικά δεσμά αρχωνται διαλ.υόμενα 
καί οταν αύτη δέν καταπιέζεται ύπό τοΟ βάρους τών φθαρ
τών μελών χαΐ τής σαπρότητο; τών χυμών. »
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2 η  τ ά  δνείρατα προήρχοντο παρά τώ ν  θεών καί δτι 

ησαν αύτών δώρα (1 ). ή  δνειρώττουσα ζωή είναι 

κατά τήν δοξασίαν τού ποιητού ή σφαίρα, έν η 

καταπαυούση; τή ; φυσική; δυνάμεω; τού γ ιγνώ - 

σκειν, δύναται ν’  άναπληρώση τήν έλλειψίν τη ; θεία 

τ ι ;  συγκοινωνία. Τά ένύπνια, άτινα δέν δύνανται νά 

παοαχθώσιν έκ τή ; άνθρωπίνη; γνώσεω; καί βουλή- 

σεω;, πόθεν άλλοθεν μέλλει νά προέρχωνται είμή 

θεόθεν ; Ούτω λέγει δ Ποιητή; έν Α. 63" «  δναρ 

έκ Αιό; έστιν. » Η  συγκοινωνία αΰτη τώ ν θεών μετά 

τώ ν άνθρώπων έν τώ  ΰπνω γίνεται δ ιτ τώ ;, ή δ θεό; 

πλά ττει τό  δνειρον καί τό  έξαποστέλλει πρό; τόν 

κοιμώμενον, ή αύτό; ούτο; έμφανίζεται κατ’ δναρ 

εί; τόν κοιμώμενον. Ούδέ είναι δρθόν νά παραδεχθή 

τ ι ;  ίδιόν τινα θεόν τώ ν ονείρων, διότι τοιούτου θεού 

δ όμηρο; δέν έχει τήν παραμικράν ιδέαν, διότι τά  

άναγκαιούντα δνείρατα δέν ζητούνται παρά τινο; 

ταμίου αυτών, άλλ ’ έκαστο; θεό; θά τά  έχη εί; τήν 

έξουσίαν του (2 ). 0  Ζεύ;, έξ ου μάλιστα προέρ

χονται, έχει έτοίμην μορφήν τινα δνειράτων, καί 

δίδει εί; αύτήν έπί βραχύ τ ι  χρόνου φαινομενικήν 

ζωήν" διότι τοιαύτη είναι ή φύσι; τού δμ-ηρικού δ- 

νείρατο;, ό τι είναι μέν αύτό πραγματικόν τ ι ,  σωμα

τικόν, έκτο; τού άνθρώπου υπάρχου, άλλά σ τιγ 

μιαίου, έν αύτώ τώ  ΰπνω, διότι μετά τού ΰπνου 

παρέρχεται καί ή ΰπαρξις τού δνείρατος. Διά τοιού- 

τω ν λοιπόν δνειράτων τό  θειον συγκοινωνεί μετά 

τώ ν  άνθρώπων έν τώ  ΰπνω' τούτο δέ παοατηρεί- 

τα ι καί ΰπ’αΰτών τώ ν άνθρώπων' δπερ καθαρώτατα 

δεικνύεται είς τό  έφεξής.

0  Ζεύ; π λά ττε ι δνειρον υπό τήν μορφήν τού Νέ- 

στορο; καί τό  δ ια τάττει νά τρέξηείςτόν καθεύδοντα 

Αγαμένονα καί νά τόν παρακίνηση δπω ; δδηγήση 

εί; ρ.άχην τού ; Αχαιού;' τό  δνειρον έλθόν ϊσ τα τα ι 

ύπεράνωθεν τή ; κεφαλή; τού Αγαμέμνονο;, καί λέ

γ ε ι πρό; αυτόν δ τι είναι άγγελο; τού Διό;, δστι;

(1) Ή  πίστις αύτη είναι άρχαιοτέρα τών ομηρικών χρό
νων έν τή Γενέσ. κεφ. Κ. 3. απαντάται- «Και είσήλθεν ό 
Θεόςπρός Άβιμέλεχ έν ύπνω τήν νύκτα, καί είπεν αύτφ.» 
Ωσαύτως Βασιλ. Α'. Κ . Κ ΙΓ . "Καί έπηρώτησε Σαούλ 
διά Κυρίου, καί οΰκ άπεκρίθη αύτφ Κύριος έν τοΤς ένυ- 
πνίοις, καί έν τοΐς δήλοις, καί έν τοΤς προφήταις·· ά Ίώβ 
παραπονεΐται Κεφ. Ζ'. 13. « "Οταν στοχάζωμαι, ϊτι θέλει 
μέ παρηγορήσει ή κλίνη μου, σύ ό Θεός μέ φοβίζεις δι’  ένυ- 
πνίων. » —  ΈντεΟθεν παρά τοΐς νεωτέροις "Ελλησι καί ό 
ναός τών άσθενούντων- όπου ό Θεός έν τφ  ύπνιρ του ά— 
σθενοΟς άπεκάλυπτε τήν θεραπείαν του. Καί μετά ταΟτα 
δέ άπαντώμεν τήν πίστιν ταύτην έν τοΤς ένυπνίοις εί; δια
φόρου; λαούς ώ ; π. χ. είς τού; άγριους τής ’Αμερικής, τούς 
’Ινδούς κ.τ.λ.

(2 ) Ούτω κακώς μεταφράζεται ύπό τινων τό χωρίον έν 
Ίλιάδι Β. 56 «ήλθεν εις τόν ύπνον μου ό θεός ό Όνειρο;·» 
ένφ έπρεπε νά έννοήται· « ήλθεν είς τόν ύπνον μου ΟεΤον 
δνειρον. >

τόν δ ια τά ττε ι νά παρατάξη εί; μάχην τόν στρατόν 

του, καί τόν προτρέπει ένταύτώ νά έχη τούτο βα- 

θέω; έγκεχαραγμένον εί; τήν ψυχήν του, διά νά μή 

τό λησμονήση άφού έξυπνήση. 0  Αγαμέμνων έ ξε- 

γερθεί; συγκαλεΐ τού ; βουληφόρου; άνδρα; τού 

στρατού' διακοινοί αύτοί; δ τ ι  θειον δνειρον τού έφάνη 

έν τώ  ΰπνω φέρον είς αύτόν τούτο τό  πρόσταγμα 

(ίλ. Β. 6 ). Η  Αθήνα π λά ττε ι μορφήν τινα δμοίαν 

μέ τήν άδελφήν τή ; Πηνελόπη;, ήτις φέρει εί; ταύ

την κα τ’ δναρ τήν παρηγοριάν, δ τι ό Τηλέμαχος 

θέλει εύτυχώ; έπιστρέψει εί; τήν πατρίδα ( Οδυσ.

Δ. 795). Αλλοτε δμω; δ θεό; δέν π λά ττε ι ούδέν 

χωριστόν δνειρον, άλλά παρίσταται αύτό; ό ίδιο; 

ύπό ξένην μορφήν πρό; τόν καθεύδοντα, τού δμελει, 

καί γίνεται αύτό; δνειρον. Ο ΰτω ; έρχεται ή λθηνά 

πρό; τήν καθεύδουσαν Ναυσικάαν υπό τό  σχήμα 

τή ; ομήλικο; φίλη; τη ;, καί προτρέπει αύτήν νά 

έτοιμασθή εί; γάμον (’θδ . Ζ. 1 5 ). Ε ί; οίανδήποτε 

λοιπόν περίπτωσιν τό  δνειρον ουδέποτε έμφανίζεται 

ώ ;  τό έξαγόμενον τής ιδία; ψυχική; ένεργεία; τού 

καθεύδοντος, όποιον πραγματικώς είναι, άλλά πάν

το τε  ώ ; τ ι  έξωτερικόν, έκτος τού καθεύδοντος πραγ

ματικοί; υφιστάμενον, είτε αύτό π λά ττετα ι υπό 

τής θεότητο; καί έξαποστέλλεται πρός τόν καθεύ

δοντα, είτε αυτή ή θεότη; μεταμορφουμένη έμφανί- 

ζε τα ι κατ’ δναρ εί; αύτόν.

Καθώς δέ οί θεοί πολλάκι; έξα -α τώ σ ι τούς άν

θρώπου; έγρηγορότας, ωσαύτως καί καθεύδοντα; διά 

τώ ν ¿νειράτων. Τοιούτον ητο τό  προμνησθέν δνειρον, 

δπερ ό Ζευς έξαπέστειλεν εί; τόν Αγαμέμνονα Ένα 

τόν άπατήση. Ενταύθα άναφέρονται καί οί έφεξής 

λόγοι τή ;  Πηνελόπης" «  Είναι δύο πύλαι τώ ν  ¿νει- 

ράτων, ή μέν ελεφάντινη, ή δέ κερατίνη. Τά έκ τής 

έλεφαντίνη; έξερχόμενα άπατώσι τήν ψυχήν διά τοΰ 

ψεύδους' τά  δέ έκ τή ; κερατίνη; προσημαίνουσιν ά - 

ληθή (’θδ. 1. 5 6 0 )». Τό χωρίον τούτο διαφόρω; έξη- 

γε ίταΓ  οί μέν πλεΐστοι έκλαμβάνουσι τήν σημασίαν 

έκ τή ; Εδιότητος τής ΰλη;, δ τι τό μέν κέρας είναι 

διαφανές, τό  δέ ελεφάντινου έστούν είναι μέν σ τιλ 

πνόν, δέν διαπερά δμω; αύτό ή δρασι;' προσφυε- 

στέρα φαίνεται ή έξήγησι; τού Εύσταθίου, καθ’ ήν 

ύπόκειται παρονομασία τ ι ;  μ.εταξυ τού ¿.Ιέγας (έλε- 

φάντινον ¿στούν) καί τού έίεψαίρεσθαι (άπαταν) 

καί πάλιν μεταξύ τού χέρας (κέρατου) καί τού κραί- 

νω (έκπληρούν), Ιπβμένω; δέ έκ μέν τής κερατίνη; 

πύλη; έξέρχονται τά  άληθή δνείρατα, τά  έκπληρω- 

θησόμενα, έκ δέ τής έλεφαντίνη; τά  ανεκπλήρωτα, 

τά  άπατηλά. Οίαδήποτε δμω; καί άν ηναι ή έξή- 

γησι;, έγκειτα ι πάντοτε εί; του; προμνησθέντα; 

λόγου; τή ; Πηνελόπη; άλήθειά τ ι ;  περί τής διπλή; 

φύσεως τώ ν  δνείρων, ήν ή εποχή εκείνη έγνώρισε 

μέν έμπειρικώ;, δέν ήδυνήθη δμω; καί νά έξηγήση
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φυσικώς, περί ή ; έξέστω  ήμϊν δούναι την εφεξής 

ψυχολογικήν έξήγησιν. Ε ξετά ζοντε; τήν σημασίαν 

τώ ν  όνειράτων υπό τήν ψυχολογικήν έποψιν, δεν 

δυνάμεΟχ άλλως νά τά  έκλάοωμεν είμή ώς τό  εξα 

γόμενον τής και έν τώ  υπνω έξακολουθούσης ένερ- 

γείας π?,; ψυχής. Εντεύθεν παν ονειρον έχει τινά 

έννοιαν καί σημασίαν, καί εάν εις τούτο άντιτείνη 

τις, ό τι πολλάκις παρίστανται ήμϊν όνείρατα άτοπα, 

τούτο είναι μόνον κατά τό  φαινόμενου, διότι μετά 

τήν εκ του ΰπνου εγερσιν ένθυμούμεθα μόνον μονα

δικά τινα ασυνάρτητα αποσπάσματα του όλου ονεί

ρου, άπερ εικότως, προσπαθούντων ήμών νά τά 

συνθέσωμεν παρέχουσί τ ι  άλλόκοτον άπαραλλάκτως 

καθώς μεμονωμέναι προτάσεις άποσπασθεϊσαι εκ δια

φόρου χωρίο>ν συγγράμματος τίνος λογικώς έπεξειρ- 

γασμένου καί ίμοΰ συντεθεϊσαι ούδεμίαν προσφέρου- 

σιν έννοιαν. Οθεν εάν διατελή ενεργούσα ή ψυχή έν 

τ ώ  ΰπνο) (1 ), ανάγκη νά γίνετα ι ή ένέργεια αΰτη 

κατά τινα τρόπον ίδιάζοντα εις τήν ατομικότητα 

του ανθρώπου, επομένως δέ δίδεται διπλή τις φύσις, 

διπλή σημασία τω ν όνειράτων. Ο ταν ή ψυχική ζωή 

τοΰ ανθρώπου ηναι ατάραχος καί άπολαύί) καΟαρας 

φοονήσεως, ουδέ ένοχλήται ό ΰπνος υπό τινων σωμα

τικών ανωμαλιών, τό τε  τά  όνείρατα φέρουσι τόν 

χαρακτήρα τής άληθείας (2).

ό τα ν  όμως ή ψυχική ζω ή  εις τήν κατάστα- 

σιν τής έγρηγόρσεως (επομένως δέ καί του ΰπνου) 

ήναι άτακτος καί ακανόνιστος, ή 5 ΰπνος ένοχλήται 

δι’ άνωμάλων σωματικών καταστάσεων, τό τε  πα- 

ριστάνονται καί όνείρατα, άτινα στερούμενα τόν 

χαρακτήρα τής αλτ,θείας καί τού ορθού συνδυασμού, 

άνήκουσιν εις τήν σφαίραν τοΰ ψεύδους καί τής α

πάτης. Αΰτη λοιπόν ή άποδειχθεϊσα διπλή φύσις 

τώ ν  όνειράτων παρχτηρεϊται καί εις τους άνιοτέρω

( 1 )  Τ ό  ονειρον, Επερ διέταξε τόν  Ά γ α μ έμ ν ο ν α  καΟεύ- 

δοντα  νά  όδηγήση το ύ ; ’ Α χ α ιο ύ ; ε ί ; τή ν  μ άχην, ή το  φυσι

κή  συνέπεια τ ή ;  έν τίϋ  Ιύπνψ ψ υχική; του  ένεργεία ; έφ’ ένά; 

αντικειμένου, έπ ι τοΰ  όποιου τοσ ά κ ι; ε ίχ ε  σκεφθή έγρτ,— 

γο ρ ώ ς · ώ σαύ τιυ ; δέ έ ξη γε ϊτα ι καί τ ό  ονειρον Επερ παρηγό

ρησε τή ν Π ηνελόπην καθεύδουσαν μ έ τ ή ι έλπίδα ί τ ι  ό  Τ η 

λ έμ α χ ο ; ϊμ ελλεν ίσ ον  οϋπιυ νά  έπι στρέψη· ώ σ α ύ τω ; δέ έξη - 

γοΟ νται καί τά  άλλα  όνείρατα. "Ο τ ι  ά Π α^ράσιο ; έ ζω γ ρ ά -  

ιρησε τόν  Ή ρ α χ λ έ α  κα τά  τό  εΤδο; όπερ ένεφανίσθη αύχ(ϋ 

κ α τ ’  δναρ, τοΰ το γ ίν ε τα ι κα ταληπ τόν, έάν στοχασΟ ώμεν οτι 

ό  ζω γ ρ ά φ ο ; ο ΰ το ;, τοϋ  όποιου ό  νυϋ; δ'.ευΟΰνετο ε ί; τ ό  π ώ ; 

νά  χατασκευάση τή ν  ζω γρα φ ιάν  τοϋ  Οεοϋ τούτου , ε ίχ ε  καί 

ε ί ; τό ν  'ύπνον του  παροϋσαν τή ν  μορφήν τοϋ  θεοϋ.

(2 ) "Ο τ ι  ε ί ; τό ν  άνθρωπον αποκαλύπ τοντα ι άλήβειαι, 

α 'ίτινε; έν ίο τε μένουσιν ε ί ;α ύ τό ν  έγοη γορό τα  κεκαλυμμέναι, 

το ϋ το  έπιβεοαιοϋται υπό τ ή ;  Ισ τορ ία ; χαί δυνάμεΟα ό ρ ισ τ ι-  

κ ώ ;  ν άποφανθώμεν, Ετι έάν έγ ινώ σκ οντο  π ά ντο τε  αί έ ζ ω -  

τερ ικ α ί έπίρροιαι α ! έπ ι τω ν  όνε ιρά τω ν  έπενεργοΰσαι, έάν 

έχά στο τε έγ ίνετο  άκριόή ; ή άνάμνηαι; τή ;  όνειρείου ισ το 

ρίας, καί άείπ οτε ένοείτο  ή  γ λ ω σ σ ά  τοϋ  ονείρου, ήθελε 

λ α μ β ά ν ε ι  τ ι ;  πολλάχι; διδασκαλίαν έκ τω ν  όνειράτω ν.
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σημειωθέντας λόγους τής Πηνελόπης. —  ό τ ι  δέ οέ 

αρχαίοι έζήτουν έξήγησιν τώ ν  όνειράτων ήτο φυσική 

χρεία' οΰτως ή Πηνελόπη παρακαλεϊ τόν όδυσσέχ 

όστις τή  έφαίνετο είσέτι ξένος νά τή  έξηγήση ό- 

νειρόν τ ι  (όδυσ. ί. 535 ), καί 6 Εύρυδάμας καλείται 

(έν Ίλ . Ε. 149) όνειροπόλος γέρων. —  ό.τι δέ ή ό- 

νειροκρισία δεν πρέπει νά κ α τχ τά ττη τα ι εις τήν 

Μ α ντιχή ν , τούτο γίνεται δήλον έκ τής ’ ίλ. Λ. 62, 

ένθα 5 Μ ά ν τις  καί ό όνειροπύ.Ιος άπ’ άλλήλων δια* 

κρίνονται' καί έπειδή είς τό  χωρίον τούτο ό Αχιλ- 

λεός έποτρύνει τόν Αγαμέμνονα, ένεκα τοϋ λιμού, 

τού μαστίζοντος τόν Ελληνικόν στρατόν, νά συμ- 

βουλευθή τινά μ ά ντιν , ή ιερέα ή καί όνειροπό.ίον, 

εικάζεται ό τι ή κοινή γνώμη έΟεώρει τόν όνειροπό- 

λον υποδεέστερον τού. μάντεοις καί τού ίερέως.

Είς τά  μέχρι τούδε ^ηθέντα περί τώ ν προαισθή

σεων καί τώ ν όνειράτων προσθέτομεν καί περί τής 

Μ α γεία ς  καί τού Ζω ϊχ οϋ  Μ αγνητισμού . Επειδή εις 

τήν Μ αγείαν  τώ ν άρχαίων έκεϊναι μόνον αί δυνά

μεις τής ζωής ένήογουν, αΐτινες μετά ταύτα  διά 

τής Μεσμερικής άνακαλύψεως τού Ζωικού Μαγνητι

σμού κατέστησαν άντικείμενον έπιστημονικής γνώ - 

σεως, έντεύθεν έπεται ό τι τήν Μαγείαν καί τόν Μ α

γνητισμόν, άμφότερα άπαντώμενα ε?ς τά  Ομηρικά 

Ποιήματα, θέλομεν συνάμα τά  έκθέσειν. Καθόλου 

έμφανίζονται ένταύθα ένστικτα αισθήματα, ένστι

κτος μαντεία, συμπαθητική καί αντιπαθητική ένέρ- 

γεια τού ανθρωπίνου πνεύματος, εσωτερική φωνή, καί 

τις συναίσθησις τή ; φύσεως καί μετά τών δυνάμεων 

αυτής" όθεν δύναται όλος ό Ελληνισμός νά όνομα- 

σθή ζωηρά μαγεία, διότι εις αυτόν παρχτηρεϊται 

μαγική τις συναίσθησις τής φύσεως, ένθα έξασκεϊ 

μεγάλην έπί^ροιαν ή φαντασία, ώς τό  μέσον δι’  ου δ 

Ελλην έσυγκοινωνοΰσε μάλιστα μέ τήν φύσιν' υ

πάρχει τ ι  ένδόμυχον αίσθημα τώ ν μυστικών δυνά

μεων τής φύσεως, όπερ προσπαθεί νά έξωτερικευθή 

πρός άνακούφισιν, χωρίς όμως νά μετατραπή εις 

καθαράν συνείδησιν ή αμοιβαία σχέσις μεταξύ τού 

αισθήματος τούτου καί τώ ν φυσικών δυνάμεων. 

Εντεύθεν βλέπομεν τήν μαγείαν άναπτυχθεΐσαν κυ

ρίως κα τ’ εκείνην τήν περίοδον τού Ελληνικού βίου, 

καθ’  ήν εύρίσκετο ακόμη εί; τά  σπάργανα ή δύνα- 

μις τού έξηγείν τήν επί τού ανθρώπου έπί^ροιαν τώ ν 

πολ.λαπλών τής φύσεως δυνάμεων, ένώ μέ τήν όση- 

μέραι έπι μάλλον άναπτυσσομένην πρόοδον εις τήν 

γνώσιν τής φύσεως καί τή ; σχέσεως τώ ν δυνάμεων 

της πρός τόν άνθρώπινον όργανισμόν, έλαττούτα ι ή 

μαγική θεωρία, καί άντ’  αδτή; αντικαθίσταται ή 

φυσική έξήγησις. Οθεν κατά τήν όμηρικήν έποχήν 

είναι καθαρά τά  ίχνη μια; μαγική; θεωρίας, εις ήν 

υπεβάλλετο όχι μόνον ή ένέργεια τώ ν  φυσικών δυνά

μεων επί τού ανθρώπου, άλλα καί τό κατ έκείνους
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του ; χρόνου; άνεξήγητον αποτέλεσμα τή ; ένεργείας 

ίνός ανθρώπου, ή μάλλον τού πνεύματος, τής βου- 

λήσεώς του, έπι άλλου τινός ανθρώπου. Οΰτω π. 

χ. έν (0δ. I. 457 ), οί παΐδες τού Αυτολύκου κατα- 

παύουσι διά τής έπκοιδής τό  έκ τή ; πληγής τού 

όδυσσέω; £έον αίμα. Διά τής έπαοιδή; πρέπει νά έν- 

νοούμεν μαγικόν τ ι  άσμα διά τή ; άνθρωπίνης φω

νής, καί τό  προμνησθέν χωρίον όπαινίττεται τήν πί 

στιν εις τήν μαγικήν δύναμιν τής φωνής. Η φωνη, 

ή γλώσσα καί ή ώδή είναι τό  άμεσον δργανον τού 

πνεύματος έπι τώ ν  άλλων, καί συχνάκις άπαντών- 

τα ι παρά το ί; άρχαίοις. TÍ δι’  έμπαθοϋς βουλήσεως 

έκφραζομένη λέξι; έχει έν έαυτή μαγικήν δύναμιν(Ι). 

ιδιαιτέρως δέ καί ώ ; πρός τόν ζω ϊχόν  Μ α γ ν η τι

σμόν  άπαντώμεν καθαρά ίχνη, καί μάλιστα εις τήν 

συμβολικήν χεϊρα, καθό όργανον τής μαγνητικής 

ματαδόσεως. Εντεύθεν επεται τό  διά τής χειρός χαί- 

δευμα, πρός πνευματικήν καθησύχασιν καί κατα- 

πράϋνσιν. Η  Θέτις χαϊδεύει διά τής χειρός τόν υιόν 

αυτή; Αχιλλέα όργιζόμενον διά νά καταπραόνη (ίλ. 

Α. 361). Ó Εκτωρ παρηγορών τήν σύζυγόν του 

θρηνούσαν τήν χαϊδεύει διά τή ; χειρός (’ ίλιαδ. Ζ. 

485.) καί ή Δκόνη τήν λφοοδίτην πληγωθείσαν (’ ίλ. 

Ε. 372). Π  λέξι; κ α τα χ έζω  (χαϊδεύω μέ τήν χεϊρα 

άνωθεν είς τά  κάτω ), ήν ό ποιητής χρήται έν τού

το ι; το ί; χωρίοις είναι ταυτόσημος μέ τό  καθησυ- 

χάζειν, καταπραόνειν, καί εντεύθεν γίνετα ι δήλον, 

ό τι ή δημώδης πίστις αποδίδει εις τήν άνθρωπίνην 

χεϊρα τοιαύτην δύναμ,ιν, οποίαν προΟποθέτει ή Μα 

γνητική ένέργεια, καί ότι τήν άνο>θεν έπι τά  κάτω 

διεύθυνσιν ταύτης τή ; κινήσεως θεωρεί ώς άναγ- 

καίαν προ; παραγωγήν τή ; ένεργείας ταύτης, όπερ 

έγκειται καί αυτό είς τούς νόμου; τής μαγνητικής 

κινήσεως. Αν καί δέν πρέπει νά διισχυριζώμεθα, ÓTt 

υπάρχει τό τε  επιστημονική γνώσις τούτου τού άν- 

τικειμένου, δέν δυνάμεθα όμως ν’  άρνηθώμεν, ότι 

ένταύθα παρατηρεΐται ή είς άπαντα; τούς ανθρώ

που; κοινή τάσις ή προερχόμενη έξ αυτού τού κοι

νού αισθήματος τού νά μεταχειρίζωνται τήν έν αό- 

τοϊς όπνώττουσαν όργάνικήν δύναμιν πρός παραμυ

θίαν καί καταπράυνσιν τής οργής καί τής λύπης, 

καί διά τούτο ή Θέτις χαϊδεύει τόν παρωργισμένον

( 1 )  Ή  έπψδή άποδεικνϋει έπ ίσι,ς ώ ;  οίονδήποτε αλλο 

δηυειδε; φάρμαχον τή ν  ιαματικήν ενέργειαν τή ς  π ία τε ω ;, 

otÓTt ε ί ;  π ά ντα ; συγκεχυμένον τ ι  αϊσΘημα υπαγορεύει Ετι 

ή. λ έ ξ ι; καί ή  φωνή μυστηριω δώ ς κα ί θαυμ αα ίω ; οιαιρεΤ- 

τα ι καί ϊσ τα τα ι ώ ;  μεθόριον μετα ξύ  τή ς  φ ύσεω ; κα ί τοϋ  

βασιλείου τοϋ  πνεύματος. Π όσον  έναργίϋ ; δεικνύεται τό  

παιδικόν ήθος τοϋ  λαοϋ κα τά  το ϋ το , Ετι α ύ τό ; έν καιρφ 

λύπ η ; χαί π λη γώ ν  ακροάζετα ι μ ετά  π ρ οσοχή ; τή ν έπιμδήν, 

ώ ;  ό  παΤς ί'σ τ ι ; τραυματισθείς τό ν  δάκτυλον παύει τοϋ  νά  

κλαίη, άμα ε ί; τόν έπ ίδεσμον τή; π λ η γή ; προστίθετα ι καί 

μ ικρά τι; ρήσι;.

Αχιλλέα προσπαθούσα νά τόν καθήσυχάσγ πρό τού 

άκόμη μάθγι τήν αιτίαν τής όργή; του. Ενταύθα 

λοιπόν άπαντώμεν πάλιν άνάλογόν τ ι  ώς είς τήν 

μαγείαν, συναίσθησιν τινά τής έν τώ  άνθρώπω ένυ- 

παρχούσης φυσικής δυνάμεως. —  Τό σύμβολον τής 

τ ε  μαγικής καί μαγνητικής δυνάμεως παρίσταται 

πανταχού, ή ράβδος ένθα έμ,φανίζονται τά  αποτελέ

σματα  άμφοτέρων τούτων τώ ν δυνάμεων. Η  Κίρκη 

άφού έδωκεν είς τού; συντρόφου; τού όδυσσέως νά 

πίωσι τό  βλαβερόν αύτή; φάρμακον, τού ; μεταβάλ

λει είς χοίρους, έπιψαύουσα αΰτοό; διά τής ράβδου 

της, καί πάλιν διά τής αυτής άναλαμβάνουσι τήν 

άνθριοπίνην των μορφήν, (οδ. Κ. 238. 388.) Διά 

τή ; ράβδου έπιψαύει ή Αθηνά τόν όδυσσέα καί τόν 

μεταβάλλει είς γέροντα (Οδυσ. Ν. 429). 0  Ερμή; 

διά τή ; ράβδου κλείει τά  όμματα τώ ν  άνθρωπος 

καί εγείρει του; καθεύδοντας (ίλ . Ω. 343). 0  Πο- 

σειδών πλήξας μέ τήν ράβδον του τούς ήρωας, τού; 

ένέπλησεν άνδρίας καί κατέστησεν έλαφρά τά  μέλη 

των (ίλ. Ν. 53).

Εκ τώ ν  προεκτεθέντων λοιπόν γίνεται καταφανές 

οποίαν έννοιαν είχον κατά τους ομηρικού; χρόνους 

περί ψυχής καί τώ ν διαφόρων αυτής ενεργειών. Αΰτη 

δέ ή μελέτη έπεκτεινομένη καθόλου έπι τής τό τε  

ολικής έποπτείας του τε  υλικού καί πνευματικού 

κόσμου, αποβαίνει κατ’έξοχήν λυσιτελής πρός άκριβή 

οτάθμισιν τής σημασίας τώ ν όρων, οί; χρήται ό 

ποιητή;' άλλοι; έφαρμόζοντες είς αύτόν τόν ήμέτε- 

ρον τρόπον τού νοεϊν καί σκέπτεσθαι τρέχομεν κίν

δυνον νά άποδίδωμεν αΰτώ ιδέας καί νοήματα 

πάντν) άλλότρια καί έτεροφυή πρός τε  τόν βαθμόν 

καί τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τής πρώτη; έκείνης 

ήλικίας τού Ελληνικού έθνους.

Ο I  Κ  I  Α  Κ  Α I

Βιύ.Ιιοθήχαι, Μ έσχα ι, Θέατρα.

Σννιστώμεν πάσι τής Ελλησι τάς οίχιαχάς β ι -  

β.Ιιοθήχας. Α ντί τών ματαίων καί περιττών καί 

πολυτελών επίπλων καί σκευών, δι’  ών οί ξενόζηλοι 

καί άσωτοι τώ ν ομογενών στολίζουσιν άσυμμέτρως 

τάς οικία; καί τούς κοιτώνας αυτών, εύλογώτερον 

ένπμότερον, ώφελιμώτερον καί εύπρεπέστερον ήτο 

βεβαίως, έάν έστόλιζον τήν οικίαν, εαυτούς καί τήν 

οικογένειαν διά τίνος βιβ.Ιιοθήχης οίχιαχής. Πολ

λοί Ελληνίσκοι μιμούνται πιθηκικώς τά  κακά τής 

εσπερίας Ευρώπης, ήγουν τήν ματαίαν καί ανωφελή 

πολυτέλειαν, (ή όποία έκεϊ δικαιολογείται όπωσοΰν 

ώς βοηθούσα τάς τέχνας, τάς οποίας ήμεϊ; στερού- 

μεθα εδώ, όντες καί έλιγοχρήματοι κ’ έστ;ρημένοι
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πολλών αναγκαίων γνώσεων καί σχέσεων), καί τήν 

βαρβαρικήν τρυφήν καί τήν κτηνώδη ήδυπάθειαν, 
μή προσέχοντες, δσον δει, καί δσον αρμόζει, προς 
τον ελληνικόν χαρακτήρα, τό  φίλεργον δηλαδή καί 
φερέπονον καί τόν πνευματικόν βίον καί τήν φιλο- 
δικαίαν καί φιλόφρονα καί εύτακτον προς τους άλ

λους ανθρώπους συμπεριφοράν, μεθ’ ής συμπράτ- 
τοντες εταιρικώς εκείνοι έπιχειροΰσιν έπιτυχώς με- 
γαλα έργα καί ωφελούνται χρηματικώς καί ΐσχύουσι 
καί δοξάζονται. Οί προπάτορες ήμών ζώντες λιτώς 
καί δλιγαρκώς πολύ φυσικώτερον καί άπαΰστως ερ
γαζόμενοι, γυμναζόμενοι, διδασκόμενοι, διδάσκον
τες, συγγράφοντες, άγωνιζόμενοι, ήσαν πολυ υγιέ
στεροι, εύρρωστότεροι, άνδρειότεροι, άλυπότεροι καί 
μ-ακροβιώτεροι τών νεωτέρων, καί ουτω κατέλιπον 
μνήμην εαυτών αθάνατον έν τοΐς μεταγενεστέροις, 
ζώντες καί ευτυχέστεροι έν πλείονι υγεία, καί χαρ$ 
παο όσην έχομεν ήμείς σήμερον δι’ άλλων συστη
μάτων. Καί τοι μή Ιχοντες τό μέγα τής τυπογρα
φίας βοήθημα, πολλοί τών παλαιών Ελλήνων, άν- 
δρών καί γυναικών, εΐχον οίκιακάς βιβλιοθήκας 
καί συνέγραφον, πωλούντες καί άγοράζοντες βι
βλία έν μεγάλη τιμή, καί τοποθετούντες καί φυ- 

λάττοντες αΰτά ώς πολύτιμα κοσμήματα. Ερωτώ- 
μεν τους νύν Ελληνας καί τάς νυν Ελληνίδας, πό

σοι καί πόσαι γράφουσι βιβλία χρήσιμα, πόσοι καί 
πόσαι άγοράζουσι βιβλία καλά καί αναγκαία, πόσοι 
καί πόσαι τιμώσι τά βιβλία, ώς στολίδια κάλλιστα 
εαυτών καί τών τέκνων, συνιστώντες ουτω τάς ά- 
ναγκαίας οίκιακάς βιβλιοθήκας κατά τό εΰγεν'ες 
παράδειγμα τών παλαιών Ελλήνων καί τών νύν 
Ευρωπαίων; Επι-κέψου τάς πό>εις Βυζάντιον, Πρού
σαν, Κυδωνιάς, Βηρυτόν, Αλεξάνδρειαν, Θεσσαλο
νίκην, Ιωάννινα, Βιτώλια, Βάρναν, λδριανούπολιν, 
Φιλιππούπολιν, Λάρισσαν, Πάτρας, Κύπρον καί τήν 

Κρήτην καί παρατήρησε πόσα βιβλία περιέχουσιν αί 
οίκίαι τών αυτόθι πλουσίων ομογενών, γέμουσαι δ- 
μως έπίπλων άλλων περιττών καί πολλών φοεεμά- 
των καί ποικίλων ποτών καί παντοίων τής τραπέ- 
ζη ; καί τού μαγειρείου σκευών, τουτέστι τών πρός 
βίον απολαυστικόν, βαρβαρικόν, αγενή έπιτηδείων 
μέσων, βίον έν ενί λόγιρ μή χρηστιανικόν, μή ελλη
νικόν, μή άνθρώπινον. Οΰδέν λέγομεν κατά τό πα
ρόν περί Σμύρνης, Αθηνών, Σύρου καί άλλων τινών 
πόλεων τού Ελληνικού βασιλείου, ώς καί τής Επτα- 
νήσου, διότι αυτού ευρίσκεις τινάς βιβλιοθήκας οί
κιακάς καί βιβλία τινά πρόχειρα έπί τής τραπέζης 

έν ταΐς αίθούσαις καί τοΐς ίδιαιτέροις δωματίοςς. 
Μή έχοντες καί μή άγοράζοντες τ ’ αναγκαία βιβλία 
πώς ζητούμεν καί πόθεν προσδοκώμεν τήν μάθησή 
τήν χρηστήν άνατροφήν τών τέκνων καί τήν άπαι- 
τουμένην πρόοδον κατά πάντα καί τήν ποθουμένην

άγαθήν τύχην. Εθνος άνευ συγγραμμάτων φιλολο
γικών, έπιστημονικών, τεχνικών, oútf συνιστάται 
στερεώς, ούτε προοδεύει, ούτε τύχην βεβαίαν έχει, 
ούτε τιμάται παρά τών άλλων έθνών1 αλλά τίς κο
πιάζει, Τνα σπουδάσας καλώς, συγγράψη ποτέ χρήσι
μόν τ ι  βιβλίον οίονδήποτε, μή έχων χρήματα πρός 
εκδοσιν αυτού, καί δταν έκδόσας τό βιβλίον, ούδέ- 
νες, ή δλίγιστοι άγοράζουσιν αυτό, προτιαώντες 
τά  πολυτελή ξύλα, λιθάρια, υφάσματα, κρέατα, λά- 
χανα, καρυκεύματα, ποτά καί άλλα άσωτεύματα, 
καί άρκούμενοι ένίοτε εις. τήν άνάγνωσιν άσέ- 
μνων καί αηδών μυθιστορημάτων, ή τήν θεωρίαν 
εικονογραφιών άπρεπών, αισχρών, ή ανωφελών ; Λιά 
τούτους καί τούς τοιούτους λόγους παρακινούμεν 
αυθις τούς ήμετέρους παντού, μάλιστα δέ τούς εΰ- 

καταστάτους καί πλουσίους, ΐνα συνιστώσι καί δια— 

τηρώσιν έπιμελώς τάς οίκιακάς βιβλιοθήκας, ώς ά- 
ναγκαιότατα καί ώραιότατα έπιπλα καί κοσμήματα 
τών καλών καί ευυπολήπτων οικογενειών, θεωρούν- 
τες πάντα τ ’ άλλα έπιπλα πολύ κατώτερα καί ά- 
χρηστότερα τού βιβλίου, διότι έκεΐνα κατ’ ούδέν ώ- 
φελούσιν, αλλά πολλάκις βλάπτουσι τόν νοΰν τών 
άγαπώντων αυτά υπέρ τό δέον, τά δέ χρήσιμα βι
βλία πάντοτε καί πολλ.αχώς ώφελούσι καί τιμώσι· 
τούς έχοντας καί περιποιουμένους αΰτά.

Σημειώσαντες ανωτέρω ίκανά πρός τούς νούν καί 
έμπειρίαν έχοντας ομογενείς περί οικιακών βιβλιο
θηκών καί βιβλίων, έρχόμεθα εις τό δεύτερον θέμα,, 
τάς Λέσχας.

É  λέξις λέσχη παράγεται έκ τού λέγειν, ού/ί 
έκ τού παίζειν ή τού χορεύειν' άλλ’ δμως πολλαχού 
αί άναγκαΐαι λέσχαι κατήντησαν περιττά καί ζημι- 

ώδη πρακτήρια καί χορευτήρια πρός εύχαρίστησιν 
τινών γερόντων καί πολλών νέων, φροντιζόντων 
υπέρ τό δέον καί άναρμόστως περί χαρτοπαιγνίων, 

σφαιριστηρίων καί χορών καί ασμάτων καί έρωτι- 
κών ομιλιών. Αί λέσχαι τών παλαιών Ελλήνων έ- 
χοησίμ.ευον προ πάντων πρός πολιτικήν καθοδηγίαν 
τού λαού. Σήμερον αί λέσχαι άναγκαιούσι πολύ καί 
χρησιμεύουσιν έν ήμΐν τότε μόνον, δταν, συνιστώ- 
μεναι κατά τρόπον οικονομικόν καί εύχρηστον πρός 
τά  πολλά καί κρείττονα τής κοινωνίας μέλη, περιέ- 
χωσι βιβλιοθήκην καλήν, σφαίρας, χάρτας γεωγρα
φικούς, περιοδικά τινα συγγράμματα καί τινάς έφη- 
μερίδας πολιτικάς τής έθνικής ήμών γλώσσης, καί 
δταν έν ταΐς λέσχαις γίνεται υπό τών μετόχων συν- 
ερχομένων τακτικώς ικανός λόγος περί τών νεωτί- 
ρων ειδήσεων τού κόσμου καί τών πολιτικών άντι- 
κειμ-ένων οίωνδήποτε καί σύσκεψις ώριμος περί ωφέ
λειας τινός τού κοινού, δπου υπάρχει ή λέσχη καί 
προτροπή πρός άγαθοεργίαν τινά καί διευκοίνησις 
πολλών έσφαλμένων ιδεών, πληροφοριών καί φημών^
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Ούτως ή λέσχη συμβάλλει πολύ πρός γνώσιν τής 
αλήθειας, πρός σύστασιν τού δικαίου, πρός παντοίαν 
κοινωφέλειαν καί τήν άναγκαίαν ευταξίαν καί ύπό- 

ληψιν τής κοινότητος, δπου συνισταται. Η Λέσχη 
τότε έπέχει τόπον πνυκός, ή βουλευτηρίου. Λέσχας 
λοιπόν καί Συλλόγους χρειάζεται παντού τό έθνος, 

ώς τ ι  μέσον άναγκαιότατον καί δραστικόν προόδου 
ηθικής καί υλικής. Λέσχας χρειάζεται τό έθνος έν 
Πειραιεΐ, Σπάρτη, Μεσολογγίω, Χαλκίδι, Λαμία, Δα- 
ρίσση, Αρτα, ίωαννίοις, Θεσσαλονίκη, Βιτωλίοις, Αυ£ 
£αχίω, Σκόδρα, Αργυροκάστρω, Αχρίδι, Καστόρια, 
Σκοπία, Σοφία, Φιλιππουπόλει, καί Αδριανουπόλει, 
Αϊνιρ, Βάρνφ, Αΐγύσσοι (Τούλσα), Σιλιστρία, Γεωρ- 
γίω (Γιουργέβω), Καλλιπόλει, Αβύδιρ, Προύση, Νι

κομήδεια, Ηράκλειά, Σινώπη, Τραπεζούντι, Καισα- 
ρείφ, Νεαπόλει, (Νεβσεχέρ) τής Καππαδοκίας, Αγ- 
κύρφ, Κοτυαίω, Περγάμω, Αδραμυττίω, Κυδωνίαις, 

Μιτυλήνη, Φωκαία, Μαγνησία, θυατείροις, Εφέσω, 
Τράλλη, Λαοδικεία, Μεγίστη, Κάσω, Σάμω, Χίω, 
Πάτμω, Σύμη, Λτταλεία, Ταρσώ, Βηρυτώ, ίεροσο- 
λύμοις, Αλεξανδρεία, Καίριο, Μασσαλία καί δπου 

άλλού. Η έν ταΐς Λέσχαις γινομένη ώραία καί τα 
κτική συναναστροφή τών κρειττόνων τής κοινωνίας 
μελών έστιν αυτή καθ’ έαυτήν μεγάλη εΰχαρίστησις 

καί πλήρης καί ωφέλιμος διασκέδασες τών συνερχο- 
μένων. Εν ταΐς ελληνικαΐς λέσχαις πάσαις, μάλι
στα δέ τών κυριωτέρων πόλεων τής έθνικής ολομέ

λειας, άρμόζουσι καί λόγοι τινές άπαξ, ή δίς τής 
έβδομάδος, σύντομοι καί πρακτικοί περί αντικειμέ
νων φιλολογικών, έκκλησιαστικών, έπιστημονικών, 
ίστορικο-γεωγραφικών, έμπορικών, βιομηχανικών 
υπό τών λογιωτέρων καί έμπειροτέρων δμογενών, 

μετόχων, ή μή μετόχων. Εν έκαστη λέσχη Ελλη
νική άρμόζουσι καί τρία κουτία, έν υπέρ τής δια- 
δόσεως δωρεάν ώφελίμων αναγνώσεων εις τόν κοινόν 
λαόν, άλλο υπερ τών ορφανών καί πτωχών παιδιών 
καί άλλο υπέρ τών απόρων μαθητών καί διδασκά
λων. Εις δέ τά  κουτία ταύτα εισέρχονται αΐ τε προ- 
αιρετικαί έκάστοτε σύνδρομα1, τών μετόχων καί άλ
λων προσώπων καί τά  έπιβαλλόμενα διά τάς παρα
βάσεις τού κανονισμού πρόστιμα, καί δσα στοιχή
ματα γίνονται έν τή  λέσχη ένώπιον τών έφόρων, 
οΐτινες είσπράττουσιν αΰτά υπέρ τού κουτίου έν ό- 
νόματι τού όποιου γίνεται τό  στοίχημα. Εις τα 
κουτία ταύτα συνέρχονται καί τά  έξωθεν υπό τών 
προαιρουμένων άποφασιζόμενα πρόστιμα ή στοιχή
ματα. Ούτως αί λέσχαι ωφελούνται καί τιμώνται 
ώφελούσαε καί τιμώσαι τούς τε μετόχους καί τάς 
κοινότητας καί τό έθνος. Ταύτα καί τά  τοιαύτα με- 
λετήματα καί σχεδιάσματα άρμόζουσι καί χρησι- 
μεύουσι παντού καί πάντοτε, μάλιστα δέ μετά τήν 
εγκαθίδρυσιν τή ; νέας θεοσδότου ίν ήμΐν βασιλείας,

έξ ής ή μάλλον είπεΐν δι’ ής προσδοκά ή πατρίς καί 
ή Ευρώπη παρά τών έμπειροτέρων καί γενναιοτέρων 
Ελλήνων πάσαν βελτίωσιν καί πρόοδον τής νύν τού 
έθνους ανωμάλου καί ήμιβαρβάρου καί καχεκτικής 
καταστάσεως, περιεχούσης ομ.ως καί ίκανά στοιχεία 
πρός μόρφωσιν καί άποκατάστασιν βαθμηδόν μεγά
λου καί άξιολόγου λαού, έάν ήμεΐς σήμερον προβλέ- 
πωμεν καί ένεργώμεν έγκαίρως τά  δέοντα μετά 
συμ.πνοίας σταθεράς καί αδελφικής. Καιρός σήμερον 
ΰπέοποτε, ινα πας Ελλην θεωρή, ώς ιερόν καί ευά
ρεστου καθήκον τό δαπανάν κατά τόν κοινόν λόγον 
μέρος τού νοΰ, τού καιρού καί τού βαλαντίου εις έργα 
καί μελετήματα έθνικής βεβαίως ώφελείας καί τιμής.

Τά θέατρα ώφελούσιν ή βλάπτουσι κατά τούς 

τόπους καί κατά τό σύστημα. Θέατρα ελληνικά, 
έστωσαν καί μικρά καί ατελέστερα, χρησιμεύουσιν έν 
Κερκύρφ, Κεφαλληνία, Ζακύνθιρ, ϊωαννίνοις, Αχρίδι, 
Σκόδρα, Πάτραις, Τριπόλει, Καλάμαις, Ναυπλία, 
ϊδρα, Κρήτη, Κύπρο), Ατταλεία, Καισαρείφ, Αγ- 
κύρα, Προύση, Βάρνη, ’Αδριανουπόλει, Φιλιππουπό- 

λει, Σέόραις, Θεσσαλονίκη, Βιτωλίοις, Σοφία, Μιτυ- 
λήνη, Χίω, Σάμω, Ερμ,ουπόλει κτλ. έάν ομως ήθο- 
ποιώσι καλώς τόν λαόν, παριστανομένων έν αΰτοΐς 
πάντοτε δραμάτων έκλεκτών καί διδακτικών έν 
γλώσση ελληνική διωρθωμένη. Αλλ δταν παριστά- 

νοινται έν τοΐς θεάτροις δράματα, ή μελοδράμ,ατα 
κακώς μεταφρασμένα καί άσεμ.να καί ήθοφθόρα πρός 
ήδονήν άπλώς καί διασκέδασιν, \ άρμονίαι μουσικαί 
ξενικαί, τοιαύτα θέατρα τό τε κλείονται προτιμ.ό- 
τερον, ώς περιττά, ή βλαβερά. Τά θέατρα έπενοή- 
θησαν υπό τών παλαιών έλλήνων οΰχί άπλώς πρός 
διασκέδασιν καί τρυφήν, αλλά πρός εύστοχον τού 
λαού καθοδηγίαν καί ήθοποίησιν. Τά θέατρα βλά
πτουσι τούς νύν Ελληνας, έάν παριστάνωσι μελο
δράματα ή άλλα δράματα ξένα καί κακοήθη, ώς 
γίνεται πολλάκις. Ó ελληνισμός κατά τάς νύν αυτού 
περιστάσεις τό τε μόνον καθ’ ήμάς ώφελεΐται όπω- 
σούν έκ τών θεάτρων, δταν παριστάνωνται έν αΰτοΐς 
δράματα ελληνικά έκλεκτά κατά τε γλώσσαν καί 
κατά τόν ηθικόν σκοπόν, οία τά  τού μακαρίτου Ζαμ- 

πελίου καί άλλα.
Σημειωτέον ένταύθα, δτι πρός ΰπεράσπισιν καί 

διόρθωσιν καί προαγωγήν τής έθνικής ήμών γλώσσης 
έντός τών τόποιν τής έθνικής ήμών περιφερείας, 
δπου ή γλώσσα έπαθε πολλά διωκομένη, παρηγκω- 
νισμένη, ή διαφθαρεΐσα, χρησιμεύουσι πολύ θεατρι- 
καί τινες συντροφίαι ελληνικαί, παριστάνουσαι παν
τού δράματα ελληνικά, τά  πλεΐττα κωμικά τό κατ’ 
άρχάς, καί άσματα τής νεωτέρας γλώσσης ποικίλα 
καθώς καί άλλα ποιήματα παντοΐα καί βιβλία ιστο

ρικά καί έφημερίδες κτλ.
I. Γ . ΛΑΤΡΗΣ. 

42.



330 Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΟ Υ ΤΛ ΓΓΟ Υ ΙΚ

χα'ι ή ¡ιύ τη  

ΑΛΗ  ΤΟΤ ΕΠΑΙΤΟΤ.

(Τέλος. Ίοε ιρυλλάδ. 324.)

Ε'.

« Ακούσε, είπε μ.ίαν ήμέραν δ Σουλτάνο; εί; τον 

ΛΧ.ή. Παρεκάλεσα πολλούς ανθρώπους νά σιωπήσουν 

. .  . Σέ παρακαλώ, σέ, να δμιλήσφς. όμίλει δσον 

θέλεις' λέγε ¡/.ε την άλιόθεικν καθ’ αΰτό όπως την 

σκέπτεσαι’ άλλα μόνον εί; £μέ λέγε την καί χαμη

λά. Δεν είναι καλόν νά τήν άκούσωσιν άλλοι. »

0  Σουλτάνο; ήτο ειλικρινή;. 0  ’Αλής δεν ¿συστά- 

λη καί εΐ; τούτο εφάνη απλοϊκός πολύ, ώ ; δέν ήρ- 

γησε νά έννοήσφ.

Μετά συζήτησιν τακτικήν, καθ’ ήν και ό εί; καί ό 

άλλο; έξήφθησαν, ό επαίτη; είπε τήν τολμηράν 

γνώμην ο τι συμφέρει εις τήν υγείαν ενός Κράτους 

νά υπάρχτι ενίοτε χαρά καί εις άλλο παρά τήν αυλήν 

μέρος καί ό λαός αυτός νά μή ήναι παραπολύ δυση- 

ρεστημένο;. 0  δέ Σουλτάνος άπήντησε διά φράσεω; 

συνήθους εις τού; θρόνους, άφ’ δτου υπάρχουν θρόνοι, 

τριφθείση; επί τώ ν χειλέων τώ ν Σουλτάνων όλων, 

άφ’ ότου υπάρχουν Σουλτάνοι. Εννοώ τήν περίφη- 

μον φράσιν’ «  Το Κράτος εΐμ’ εγώ ! »  ή τις θά φανή 

μυθολογική ή άνόητο; εις τούς μεταγενεστέρους.

«  Οχι, άπεκρίθη δ ’Α λ ί;,  το  Κράτος δέν είσαι σύ, 

καί ή άπόδειξι; ότι όταν άποθάνη,ς το  Κράτος δέν 

θά συναποθάν-/). Αέγω περισσότερον άκόμη, άν έβα- 

σίλευσε; κακώς, θά γίνιρ καλλίτερα.»

0  ’Αλής δέν παρετήρησεν ό τι δ Σουλτάνος είχεν 

ώχριάσει άκούσα; τήν υπερβολήν αυτήν καί έξακο- 
λουθών προσέθηκε’

«  Δ ιότι τέλος πάντων άν δέν ΰπήρχον πλέον 

Σουλτάνοι θά ΰπήρχον άκόμη λαοί’ £ν ώ  άν δέν 

ΰπήρχον πλέον λαοί δέν θά ΰπήρχον άκόμη Σουλ

τάνοι. »

Προ; τήν άπάντησιν ταύτην τού Αλή θά έφριττον 

αί τρίχες τή ; κεφαλή; τού Σουλτάνου τού Ταγγουίκ 

άν δέν ήτο φαλακρός.

« Κόριε ’Αλή, είπεν, άν άλλο άπύ το  ειδικόν μου 

αυτί ήκουε τού; λόγους αΰτού; θά σέ έπνιγα εϋθός.»

0  Αλή; το  ήκουσε μίαν φοράν διά πάντα, άλλ’ ή 

αΰλ.ή δέν είχε πλέον δι’  αυτόν τύ  αΰτό θέλγητρον. 

Ηρχισε νά έννοή ό τι δέν ήτο μάλλον κύριος τή ; 

γλώσσης του ή τή ; ρινό; του. ’Α ντί νά τρέχη εις 

προύπάντησιν τού Σουλτάνου ό>ς συνείθιζεν, ¿φρόν

τισε νά τον άποφεόγτ) καί ένόμισεν ό τι παρετήοησεν 

ό τι καί δ κύριός του αΰτο; δέν έσπευδε·/ εις άναζή- 
τησίν του.

Οι αυλικοί του εΐχον μάθει τέλος παρά τού βεζύ- 

ρου τήν ιστορίαν τού ’Αλή καί έλύσσων· διότι είχον 

μεταξύ τω ν τον επαίτην εκείνον. Τούτο όμως δέν 

τούς ¿μπόδιζε νά τόν χαιρετώσι ταπεινότατα ' δ 

ευνοούμενος άνθρωπος είναι πάντοτε μέγας. 0  καλός 

Αλή; δέν ητο υπερήφανος καί άνταπέδιδι τήν εΰγέ- 

νςιάν τω ν ' άλλ’ ήσθάνετο μεγάλην στενοχώριαν με

ταξύ τώ ν ψευδών ¿κείνων φίλων.

Νομίζω δέ ό τι κα τ’ ¿κείνην περίπου τήν έποχήν 

ηρχισε νά ποθή τον καιοον τόν δποϊον είχεν ΰπέρ τύ 

δέον κατηγορήσει, ότε ¿γευμάτιζε με 8ν κρομμόδιον 

ώμον, φλυαρών ευχαρίστως μέ δυστυχεί; ανθρώ

πους ίσους του.

«Τ'.

Εν τούτο ι; ή υγεία του έστερεώθη’ ή μύτη του 

έκκοκκινίσασα καί ¿κφουσκώσασα ελαβεν δλίγον 

κατ δλίγον το  φυσικόν χρώμα καί τήν φυσικήν 

διεύθυνσιν’ αί δυνάμει; του έπανήλθον καί ήσθάνετο 

γενναίαν άνάγκην νά τά ; μεταχειρισθή καλά.

Ημέραν τινά καθ’ ήν ήτο εις καλήν διάθεσιν, εΰ- 

ρέθη μύτην μέ μύτην προς τον Σουλτάνον. Ν’  άπο- 

φύγγ] τήν συναπάντησιν ήτο άδύνατον' ήρκέσθη 

λοιπον νά ΰποχωρήσφ εί; τά  πλάγια ταπεινούμενο; 

δσον τό  δυνατόν περισσότερον, διά νά τον άφήσν) νά 

περάση' άλλ δ Σουλτάνος έστάθη ¿νώπιόν του μει- 

διών. Η θύελλα είχε διασκεδασθή.

« Π ώ ;! Κύριε Αλή, είπεν δ Σουλτάνος, μέ άπο- 
φεύγεις.

—  Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ Αλής, έπεθύμουν 

άν ήτο δυνατόν νά φύγω αύτδς έμαυτόν ! Αισθάνο

μαι ό τι ή άργία δέν ά ξίζει τίποτε δι’έμέ, δέν άξίζει 

περισσσότεοον δι’  έμέ παρά διά τούς άλλους. Περιέ- 

παιζα τούς αΰλικού; σου καί έσφαλα’ διότι έγώ  είμαι 

δ άγροικότερος πάντων. Δέν χρησιμεύω εί; κάνένα 

καί εί; τίπ οτε ’ τουλάχιστον εκείνοι προσπαθούν νά 

χρησιμεύσουν εί; τόν έ αυτόν των. Επιθυμώ νά έρ- 

γασθώ καί νά κεοδήσω τόν άρτον τόν οποίον ή Με- 

γαλείότη; Σου μέ δίδει. Α ; πριονίσο) ξύλα, Μεγα

λειότατε, άς μετακομίζω βάρη, κατάστησέ με ώφέ- 

λιμον, επίβαλέ με κάνέν σοβαρόν έργον, ή θά γίνω 

καί εγώ μ ετ’  δλίγον κακός ώς καθ’ εί; άλλος.

—  Εργον, είπεν δ Σουλτάνος, άλλ* έχεις έν, φίλε 
μου ’Αλή ' μήπως τό  ¿λησμόνησες ;

—  Οχι, είπεν δ ’Α λή ;’ ή Μεγαλειότη; σου ήρκέ- 

οθη εις τόν λόγον μου, όταν εγώ μόνον αυτόν είχα 

νά σέ δώσω’ άναμφιβόλω; θά τόν φυλάξω. ’Αλλά 

τ ι  τό όφελος, Μεγαλειότατε, εάν μένω πιστός εις 

τόν λόγον μου ; ποιον ωφελεί τό νά περώ τήν ζωήν 
μου τηρών άνόητον όρκον;

Κύριε Αλή, άπεκρίθη δ Σουλτάνος, φιλονεικεί; 

μέ το καθήκον σου. Φοβούμαι μήπως, δσον έλαφρόν
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καί άν σέ 'φαίνεται είσαι άκόμη πολύ κατώτερος 

αΰτού. Δέν θά άρνηθή;, βεβαίως, υποθέτω, ότι έλευ-

θέρω; υπεσχέθης.
—  Άλλοίμονον ! λέγεις άλήθειαν, Μεγαλειότατε, 

άπεκρίθη δ ’ Αλής άπηλπισμένος.
—  Φύλαξε λοιπόν τήν ΰπόσχεσίν σου, ύπέλαβεν 

δ Σουλτάνο;, καί συλλογίσου τ ί  σέ περιμένει άν σέ 

κατέβαινε νά τήν άθετήσης. »

Καί δ Σουλτάνο; άνεχώρησε.
«  Τ ί άνόητον όρκον, τ ί  όρκον ήλιθίου έκαμα! άνέ 

κραξεν δ Αλής, μείνα; μόνο;’ πρέπει νά ή μην εί; 

τήν έσχάτην άπελπισίαν διά νά μή άποστραφώ άπό 

τόσον τρομεράν άνοησίαν ! ίΐραία, μ.ά τήν άλήθειαν, 

φιλοτιμία άπό τήν οποίαν κρέμαται ή ζωή μου! »

Ζ'.

’Οκτώ ήμέραι εΐχον παρέλθει μόλις καί ή ίλαρό- 

της τού Αλή ήφανίσθη εντελώς. Ούδέν διεσκέδαζε 

πλέον τό  πνεύμά του. Ολαι του αί σκέψεις έμαραί- 

νοντο, ή θέσις του τώ  εφάνη μ ετ’  δλίγον άνυπόφορος. 

Μετά πολλά; δέ σκέψεις, ¿νόμισε τέλος ότι εΰρε τήν 

κυρίαν αιτίαν τής κατακυριευούση; αύτόν μελαγχο

λίας. Η  θέα τού βεζύρου κατά πόδας άκολουθούντος 

αΰτώ ένεκα τή ; υπηρεσίας του είχε καταντήσει 

ιδίως μισητή εί; αυτόν, ύ  Αλή; μετά μανία; τινός 

έβλεπε τόν γέροντα πλησιάζοντα πρό; αυτόν, όταν 

ήτο άνάγκη, καί μόλις καί μετά βία; έκράτει 

εαυτού’ δ δέ βεζύρη; πάλιν φρυάσσων ΰπέμενε τήν 

μοίραν του. Εν ένί λόγω  ΰπήρχεν ίσον μίσος, άπέ- 

ραντον, μεταξύ τώ ν δύο εκείνων όντοιν, ά τινα  ή 

φαντασιοκοπία τού κυρίου τω ν υποδούλωσε πρός 

άλληλα.
Δέν είξεύρω άν δ βεζύρη; είχε φύσει τήν χεΐρα 

βαρεία·/, ή άν σκληρώ; άντεκδικούμενο; έσφιγγε πλέον 

τού δέοντος τήν ρίνα, ή ; άνωτέρα θέλησι; τόν είχε 

καταστήσει υπηρέτην, τό  βέβαιον όμω; είναι ό τι δ 

Αλή; καταντήσας άγριο;, άν καί ήτο πρφος, θά 

τόν έφόνευεν άνηλεώς, άν ή σκέψι; μόνη ήδύνατο νά 

έπιφέρη εί; αυτόν τόν θάνατον.
«  λ  ! Μ εγαλειότατατε, είπεν δ Αλή; μετά τινα 

δοκιμασίαν, καθ’ ήν ή υπομονή παρ’ δλίγον τόν διέ

φυγε, ά ! Μ εγαλειότατε, έσο γενναίο;’ τηρώ τόν 

όρκον μου έκατόν χρόνους άν τό  προστάτττις, άλλά 

διάταξε νά μέ σφογγίζη άλλο; τήν μύτην, δ ιότι δ 

βεζύρη; σου έχει σιδηρά δάκτυλα. »

0  δέ Σουλτάνο; άπεκρίθη εις τήν παράκλησιν 

ταύτην διά βλέμματος τόσον άσπονδου καί τόσον 

σκωπτικού, ώστε δ ’ Αλής άπεφάσισε τό παν νά ΰπο- 

μείνη μάλλον ή νά έπαναλάβη τήν δέησίν του. Εάν 

έπρόκειτο μόνον περί θανάτου δέν θά ΰπεχώρει ίσως’ 

άλλ’  άν άπέθνησκε ¿νίκα ή καταφρόνησις τού Σουλ

τάνου πρός τήν άνθρωπίνην πίστιν. Διά νά καταδα-

μάση τήν καταφρόνησιν ταύτην διά νά τήν κατανί

κηση έπρεπε νά ΰπάγη μέχρι τέλους καί νά σιωπήστ,’ 

έν συντόμω έπρεπε νά έκπληρώσφ ολόκληρον τήν 

ΰπόσχεσίν του. Ó ’Αλής άπεφάσισε νά καταβάλη 

τόν ήρωίκόν τούτον άγώνα.

«  ’Ολίγοι μήνες,, έλεγεν, έμβλέπων εις τό  κακο- 

δαίμόν του παρελθόν, δλίγοι μήνες, καί δδύνη; έστω ’ 

γρήγορα περούν ! *

Ó ταλαίπωρο; ’Αλή; έλησμόνε: οτι άν τά  έτη 

ήναι βραχέα, τά  λεπτά  είναι μακρά- μάλιστα δέ 

ήγνόει πόσον τρομεράν καταστρεπτικήν δύναμιν 

έχει μία έμμονος ιδέα κατά τή ; ισχυρότατη; θελή- 

σεως εί; άνθρωπίνην κεφαλήν.

Πεπεισμένος ών έτι ότι ή συνάφεια τού βεζύρου 

ήτο τό  μεγαλείτερον έμπόδιον εις τόν θρίαμβόν του, 

ήρκέσθη κατ’ άρχά; εί; τό  νά άποφεύγη πάν πράγμα 

δυνάμενον νά πολλαπλασιάσω) τά ; μεταξύ τής ρινός 

του καί τού εχθρού του ένδεχομένα; προσεγγίσεις 

Απέφευγε τόν καύσωνα καί τό ψύχος, ώ ; άλλοι 

ήθελον άποφύγει τό  πϋρ καί τό ύδωρ' ¿φοβείτο ώ ; 

τρελλό; τά  ρεύματα τού άέρος. Θά ¿προτί'μα νά 

σπάσνι τόν πόδα του παρά νά άποκτήση καταρροήν.

Η'.

Ó πανούργος βεζύρης ευκόλως κατενόησε τό  α ί

τιον τώ ν φόβων τού Αλή. Και κατ αρχα; μ.έν εγε- 

λασεν, άλλ’ αί προφυλάξει; τού θύματός του δέν 

έσύμφεοον εις άνθρωπον δια μονη; τή ; πτωσεως του 

δυνάμενον νά ελευθερωθώ}. 6θεν καθ’ ημέραν δ βεζύ

ρης έστηνε παγίδας κατά τού ταλαιπώρου Αλή. 6  

δολερό; γέρων είχεν ανακαλύψει εί; τά  έγγραφα 

τή ; άστυνομίας, τά  δποία πάντοτε παρέχουν άφθο

νους, ώ ; γνωστόν, πληροφορίας καί πολυτίμους, δτι 

τό  μικρόν τού ’ Αλή αμάρτημα ήτο άλλοτε δ τα/ι- 

βάχος. Αμα μαθών τό  σοβαρόν τούτο μυστικόν, 

ήλλαξεν,'ίνα τόν άπατήστ) καλλίτερου, τρόπου; πρό; 

αυτόν. Α ντί αύθάδου; καί τραχέως, έγένετο γλυ

κός, ταπεινό;, φιλόφρων καί ημέραν τινά, καθ ήν 

περιεπάτει μετά τού ’Αλή, ει; το  εξή; μη όυσπι- 

στούντος, τώ  έτεινε μέ τόν άθωότερον τρόπον 

τ a ji6axi¡-ar πλήρη λεπτού καί εύώδους ταμβά- 

κου, λέγων’

» Π ίνει;; είναι νωπός. »
Ηδη δέ δ άντίχειρ καί λιχανό; τού ’ Αλή είχον 

είσδύσει εις τήν μεθυστικήν κόνιν, ήδη ή χείρ του 

ήτο εί; τό  μέσον τού πρό; τήν μύτην του δρόμου, 

ότε αϊφνη; έπανέρχεται ή μνήμη του καί κατανοεί 

εί; οποίαν μυσαράν ένέδραν παρ ολίγον ένέπιπτεν.

Ú  άγανάκτησίς του υπήρξε μεγίστη. Διά χειρονο

μίας ταχυτέρα; σκέψεω; έπέταξεν εις τόν άέρα τήν 

ταμβακέραν τού πειρασμού. Κ α τά  δέ θείαν τιμωρίαν 

μέγα μέρος τού ¿μπεριεχομένου είσήλθεν εις τους
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¿φθαλμούς του κακούργου, ό  βεζύρη; τυφλωθείς 

Ετράπη εις φυγήν κραυγάζων μανιωδώς καί ύπό τού 

πόνου, προσκόπτων εις όλα τά  Επιπλα καί καταρ- 

ρίπτων κχτα τήν διάβασίν του δλας τά ;  τραπέζας 

καί τάς καταφόρτους ύπό φιλοτεχνημάτων πολύ υπό 

του Σουλτάνου άγαπωμένων ώτίδας (consoles).

Η  σκηνή αυτη συνέβαινεν είς τινα  αίθουσαν υπο

δοχής γείτονα τώ ν ιδιαιτέρων δωμάτων. 0  δέ Σουλ

τάνος του Ταγγουίκ άκούσας τήν ταραχήν έφάνη είς 

τύ  κατώφλιον τής θύρας, δι’  ής δ βεζίρης Ετρεχε 

μαινδμενος καί κραυγάζων" «  Νερόν ! νερόν ! »  καί 

παρ δλίγον Ε(5£ίφθη κάτω  υπό τής συγκρούσεως.

0  δέ βεζίρη; άπηλπισμένος δτε έγνώρισε τήν

άλλ’ δ νους του εμεινεν Ελεύθερος. . . .  Τίποτε δεν 

ήδύνατο νά τδν δέση ! Είς τδ  Εξής μίαν μόνον Επι

θυμίαν, ένα λογισμόν, μίαν ανάγκην είχε, νά Εγγίξη 

τήν μύτην του ί νά βεβαιωθή αυτός δ ίδιος δ τι ή 

μύτη ήτο είς τήν θέσιν της π ά ντο τε ! Η το  ή Ενό- 

χλησις έκάστου λεπτού τής ώρας! Νά συνδέση 

πάλιν, τή  βοήθεια τω ν δακτύλων του καί έλευθέρως, 

σχέσιν μετά τού Ενταύτώ παρόντος καί ¿πόντος μέ

λους τού  υποκειμένου του τ ώ  Εφαίνετο ή μόνη ζη 

λω τή  εύτυχία, τό  μόνον δικαίωμα, τό  όποιον δ 

φρόνιμος άνθρωπος δεν πρέπει ποτό νά άπαλλοτριώ- 

νη. Εξέπεμπε στεναγμούς άκουομένους είς τάς άπω- 

τέρας τού παλατιού γωνίας καί Εμποιούντας χαράν 
είς τον Σουλτάνον.

Είς τήν κατοχήν ταύτην τής όπάξεώς του δλο- 

κλήρου υπό μιας μόνης σκέψεως δεν ύπήρχεν ια

τρικόν. Μάτην δ Αλή; διήρχετο ώρας δλοκλήοου; 

άντικρύ τού κατόπτρου του παρατηρών τό  δργανον 

δπερ προπετώς Ενόμισεν δ τι ήδύνατο νά άποκόψη, 

ούτως είπεϊν, άφ’ έαυτού' μάτην οί οφθαλμοί του 

λάμποντες υπό άλλοκότου επιθυμίας έλεγον αύτώ" 

«  Τήν βλέπω, είναι πάντοτε Εκεί δεν Επέταξεν" » ή 

θέα τής ρινός του Επηύξανε μάλλον τόν πόθον του. 

Τήν φυσικήν φαγούραν ϋπό τής όποιαν τόσον υπέ- 

φερεν άλλοτε διεδέχθη είδος ήθικής φαγούρας έκα- 

τοντάκις ζωηροτέρας, άνυποφοριοτέρας καί τυραν- 
νικωτέρας.

Αέν είχον ακόμη παρέλθη 8; εβδομάδες από τής 

αρχής τής δοκιμασίας καί ήδη είχε χάσει τήν δρεξιν 

καί τον ύπνον, ή δέ κεφαλή του έγεμεν ¿νείρων καί 

έν ώ ητο έξυπνος. Πόσαις φοραϊς καταληφθεί; υπό 

ζάλης δεν ώνειρεύθη δ τ ι ή μύτη του τόν Εγκατέλειπε 

κράζουσα" «  Αχάριστε, σ’  Εγκαταλείπω! »

Ησθάνετο περίφοβο; εαυτόν γενόμενον κακόν" 

«  άς καταρδεύση αυτό τό  παλάτι, διενοεΐτο, καί 

υπό τά  ερείπιά του ά ; άφανισθώσι μ ετ’  έμού δλοι οί 

μάρτυρες τής ταπεινώσεώς μου ! » Οταν δ* δ β εζ ί

ρη; ήρχετο προς αύτόν, απλού; καί Ελεεινός πλέον, 

διά νά εκπληρώση τήν συνήθη υπηρεσίαν, έρριπτε 

κα τ’ αυτού άγριά τινα  βλέμματα" «  Νομίζεις τόν 

εαυτόν σου άξιολύπητον, άθλιε ! τώ  Εκραύγαζε, 

καί δέν γνωρίζει; δ τι εύτυχία δι’  Εμέ θά ητο αν ήμην 

είς τήν θέσιν σου" παραπονεΐσαι, σύ δ δποΐος γεύε

σαι τήν άνέκφραστον ηδονήν νά εγγίζης τή  μύτη 

μου καί νά Εγγίζης τ  ειδική σου δσαι; φοραϊς σέ 

καταιβαίνει ή φαντασία, σύ είς τόν δποΐον δλον σου 

τό  σήμα άνήκει, δστις δέν παρεχώρτσες, δέν επρό- 

δωκε; τίποτε, δέν άπηρνήθη; τίποτε άπό τόν εαυ

τόν σου" άλλ ’ δμολόγησε λοιπόν, αχρείε, δ τ ι ή τύ 

χη σου είναι άπό κατυφέν, άπό μ ε τά ξ ι ! »

Εκείνο δέ τό  όποιον έφόβιζεν αύτόν περισσότερον, 

τόσον μέγα ητο έ τ ι τό τε  τό  πρός τόν άνώτατον

φωνήν τού κυρίου του Ε^ίφθη είς τά  γόνατά του.

«  Αθλιε, είπεν δ Σουλτάνος δταν έμαθε τά  δια- 

τρέξαντα, δέν δύναμαι Εγώ, δ ’ Αλή; ά; σέ δώση 

χάριν. Τώ  χαρίζω τήν ζωήν σου" ά ; διατάξη περί 

τής τύχης σου !

—  Δ ια τά ττω  είπεν ό ’Αλής νά φέρουν μίαν λε

κάνην γεμάτην νερόν κρύον είς τόν κακόν αύτόν άν

θρωπον διά νά δροσίση τά  δμμάτιά του. »

Η  λαμπρά αύτη πράξις κατέκτησε πάντων τάς 

καρδίας υπέρ τού ’Αλή, εξαιρουμένου ίσως μόνου τού 

Ενόχου. Αιότι ή δυστυχία τώ ν κακοήθων δντων είναι 

δ τι δέν αισθάνονται τήν άξίαν τής άγαθότητος.

0  Αλής έσώθη" άλλά διά πόσον καιρόν;

Θ'.

Βλέπων πώς μικρού δέον έλησμόνησε τόν δρκον 

του, δ Αλή; δέν ησύχαζε πλέον. Η δυσκολία τού 

έργου του ήρχιζε νά καταφαίνεται εί; αύτόν Εν 

δλη τη ; τή  άηδία. Φοβούμενος τά ;  δρμάς τού 

ύπνου, κατήντησεν, ένεκα φόβου συγκινητικού καί 

γελοίου Ενταύτώ νά μή τολμά πλέον νά κοιμηθή 

πριν ή βάλη πρόσθετον ρίνα. Τό συμβάν τή ; ταμ.- 

βακέρα; τόν Εδίδαξεν δ τι δ κίνδυνος δέν υπήρχε 

μόνον τήν νύκτα καί δτι τήν ημέραν αύτήν ήδύνατο 

νά πταίση. Επί μίαν όλόκληρον εβδομάδα Εσοφί- 

ζε το  νά εύρη τρόπον νά προφυλαχθή κατά πάση; 

επιβουλής. Η άδιάκοπο; Επιτήρησις ή τι; καθ’ ί -  

κάστην στιγρ.ήν Εκράτει δεδεμένον τόν τε  νούν καί 

τάς χεϊράς του, ήτις τόν ήνάγκαζε νά συγκεντρώνη 

τ ά ;  δυνάμει; τής ψυχή; του επί ενός καί τού αύτοΰ 

άγώνος, ού τινο; τό  παιδαριώδες καί μάταιον ηύξανε 

τήν άηδίαν, εγένετο εί; αύτόν τό  πλέον άνυπόφορον 

μαρτύριον. Ούδέν δέ προτιμότερον εύρε διά νά κα- 

τορθώση νά δώση δλίγην άνάπαυσιν εί; τό  πνεΰμά 

του, ή νά δένη τάς χεϊράς του όπισθεν" διότι τό νά 

φέρη ψευδή μύτην τήν ημέραν εί; αύλήν, όπου αί 

συμπτώσεις γέλωτος ήσαν τόσον σπάνιαι, ώστε δέν 

τά ;  άφηναν νά περάσωσιν, ούτε νά τό  συλλογισθή 

ήδύνατο. Τό ήρωϊκόν τούτο μέσον Επέτυχεν ΰλικώς"
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βαθμόν σέβας, είναι δ τι Εν τή  παραφροσύνη του 

κατήντησε νά διαφιλονεική Εν έαυτώ τό  δικαίωμα 

τού μονάρχου νά τόν έπιβάλη τόσον τερατώδη συμ

φωνίαν" «  Ενόμισα δ τι ητο καλός, αύτό; δ βάρ 

βάρος, αύτό; δ Εστεμμένος τρελλός, έλεγε περί τού 

Σουλτάνου, αύτός δ Εφευρέτης άνωφελών βασάνων, 

αύτός δ δήμιος, δ ταπεινώσας καί αύτό τό  μεγα- 

λεϊον τού μαρτυρίου καί καταστήσα; αύτό γελοϊον. 

α ! ή καρδία του έχει τριπλούν χαλύβδινον θώρακα.®

Τό θάρρος τού πρώην επαίτου, τό  δποΐον είχεν 

ΰπομείνει καρτερικής δλας τά ; ελλόγους τα λα ιπ ω 

ρίας, υπενέδιδεν υπό τό βάρος τή ; πρωτοφανούς ταύ- 

της καί άδικαιολογήτου δυστυχίας.

ί\

Μετά -τρομεράν νύκτα, πλήρη φαντασμάτων, 

πλήρη σκοτεινή; άπελπισίας, πλήρη φανταστικού 

γέλωτος, πρός παραφροσύνην παραπλησ£ο>ν καί προ

δρόμων αύτής, ώρμησε τό πρωί ώχρός καί άπηλπι- 

σμένος είς τόν κοιτώνα τού Σουλτάνου.
α Εσο γενναίος ! είπεν εί; αύτόν, ή χάρισαί με 

τόν δρκον, ή κόψε μου τήν κεφαλήν πρίν επιορκήσω.»

0  Σουλτάνος είχε κοιμηθή καλώς.

«  Ελα, έλα, είπε μειδιών πρός τόν Αλήν, κατα- 

πραόνσου, ταλαίπωρέ μου Αλή, μ ε τ ’  ¿λίγους μήνα; 

θά μέ εύλογή;" ή εύχή σου θά πληρωθή, θά ησαι 

Ελεύθερος ώς δ αήρ, θά ησαι πλούσιος διά παντός 

καί ή υφήλιος θά λέγη διά σέ, δστις Εφάνης άξιος νά 

νικήσης τόν Εαυτόν σου, δ τι είσαι δ ισχυρός τών 

ισχυρών. Εχε λοιπόν υπομονήν, άποδίωξε τήν ιδέαν 

ήτις σέ στενοχωρεϊ ! Είς τήν θέσιν σου θά διεσκέδαζα 

τους ¿λίγους αύτού; μ.ήνας. Τίποτε δέν σ’  άρνοΰ- 

μαι Εκτός αύτού τό  δποΐον μέ ζητείς. Μή στενοχω- 

ρήσαι λοιπόν" τό ήμισυ τής δοκιμασία; σου συμ- 

πληρούται μετ’  ¿λίγον, τ ί  διάβολον ! τό  επίλοιπον 

θά περάση ώ ; δ άήρ.
—  Πρό τού τέλους, άπήντησεν δ Αλής, θά άπο- 

θάνω ή θά λυσσάσω.
—  Π α ! είπεν δ Σουλτάνος, θά συνειθίσης, φίλε 

μου. Είξεύρεις δ τ ι  θά σέ Ελευθερώσω άπό κακόν 

Ελάττοψ.α ί Νά ξύης τήν μύτην σου, ουφ! μά τόν 

Αλλάχ ! τήν άπαγόρευσιν τήν οποίαν σ’  έκαμα μέ 

έρχεται Ενίοτε ΰρεξι; νά τήν κάμο> είς δλους μου 

τους υπηκόους.

—  Δέν σέ τό  συμβουλεύο), Μεγαλειότατε, άπε- 

κρίθη δ Αλής. Μετά ένα μήνα δ λαός σου έξηγριω- 

μένος θά σέ άφήρει καί τόν θρόνον καί τήν ζωήν. Οί 

λαοί είναι υπομονητικοί καί δυνατοί, είμπορεϊ; νά 

τους φορτώσης παρά πολύ, νά του; συντρίψη; υπό 

τό  βάρος" άλλά νά τού ; περιπαίξη; άτιμωρητί ποτέ!

—  Τό κάτω, κάτω  τής γραφής, είπεν δ Σουλ-

τάνος, δταν βαρυνθής, Αλή, είπέ το  μόνον* είξεύρεις 

τ ί  σ’  ΰπεσχέθην.

ΙΑ/

Η  ιστορία τού επαίτου Αλή είχε πλέον γίνει γνω 

στή. Από τήν αύλήν διεδόθη είς τήν πόλιν. Α ί Εφη* 

μερίδες (υπήρχον χειρόγραφοι κυκλοφορούσαι κρυ

φίως Εν Ταγγουίκ), αί Εφημερίδες α'ίτινε; είχον Εν

τελή Ελευθερίαν νά εύρίσκωσιν δλα καλά, διηγήθησαν 

κωμικώςτήν ύπόθεσιν. Οί δέΤαγγουΐκαΐοι Εγέλασαν, 

εύρόντε; τήν ιδέαν τού Σουλτάνου πολύ παράδοξον.

«  0  Σουλτάνος μας, είπον οί χρονογράφοι (ch ron i

queurs) τώ ν Εφημερίδων, δ Σουλτάνο; μας είναι 

πολύ εύτράπελος. »  «  Είναι φιλόσοφος, είπον τά

σοβαρά φύλλα" έδώ ύποκάτω κρύπτεται σκέψις 

τής δποίας τό  βάθος δέν 0’  άργήση νά άνακαλυφθή. 

—  όπωςδήποτε είναι νόστιμον, έλεγον καί οί κε- 

χηναϊοι (badauds). »

Εκείνο δέ τό  δποΐον ¿φαίδρυνε κυρίως τό  πράγμα 

ήτο τό  πρόσωπον τού βεζύρου" «  Καλά τήν έπαθεν 

έλεγον δλοι" δέν τό  έκλεψεν αύτό. Η το  αύθάδης, 

σκληρός, άηδής. ό  Σουλτάνος Ετιμώρησε τήν αύθά- 

δειάν του, τόν κατέστησεν άνίκανον νά ήναι σκληρός, 

ετελειοποίησε τήν άηδίαν του" δλον κέρδος είναι.»

Α ί γελοιογραφίαι έβριθον επί τής ρινός τού Αλή 

καί τώ ν υπηρεσιών τού βεζύρου πρό; αύτήν. Καθ’ έ- 

κάστην πρωίαν έγεννδτο ήμίσεια δωδεκάς, συνοδευο- 

μένη υπό είδους δελτίου κωμικού τής υγείας τού 

Αλή, τώ ν σχημάτων τού Αλή, καί αύτών τώ ν μορ

φασμών αύτού, έ τ ι δέ καί τού σχηματισμού τού 

βεζύρου ενώπιόν του είς τάς ποικίλας θέσει; τάς 

δποίας άπήτει ή τιμωρία του.

Τά στοιχήματα ήρχισαν. 

a 0  Αλή; θά φυλάξη τόν δρκον του, έλεγον οί 

μέν" τό  πράγμα δέν είναι τόσον άκατόρθωτον !

—  Δέν θά τόν φυλάξη, έλεγον οί δέ" διότι δέν 

είναι τόσον εύκολ.ον οσον φαίνεται! »

Μεγάλαι ποσότητες έτέθησαν εκατέρωθεν.

Η  καλουμένη δοκιμασία τού Αλή ητο τού συρ

μού. Αί οίκίαι ησαν πλήρεις άνδρών σοβαρών, γυ 

ναικών αύστηρών, προκαλουμένων άλλήλους νά όπο- 

μείνωσιν αύτήν" οί μέν Επί είκοσιτέσσαρας ώρας, οί 

δ’έπί μίαν εβδομάδα καί τούτο Επί μεγάλοι; στοιχή- 

μασιν. 1Ϊ μανία ήτο γενική. Δέν έβλεπες παρά άν- 

θρώπους καταγινομένους εί; τήν μ,ύτην τω ν ή εί; τήν 

μύτην τού γείτονός των. Κάνεις δέ, δμ.ολογητέον 

πρό; τιμήν τού Αλή, κάνεις δέν είμπόρεσε νά περάση 

τήν δοκιμασίαν τώ ν  ¿κτώ ήμεοών.

0  Σουλτάνο; έτριβε τά ; χεϊράς του.

«  Εν δ λαός μου διασκεδάζει διά τόσον μικρόν 

πράγμα, έλεγε καθ’ εαυτόν, δέν σκέπτεται περί άλλου 

πράγματος. Τ ί καλήν ιδέαν είχα ! »



Αλλά πράγμα παράδοξον ! Εξαντλήσαντε; ό,τι 

ήτο δυνατόν να άντληθή εκ. τ ι ς  όποθέσεως τχύτης 

υπέρ τή ; κοινής ευθυμίας, ήρχισαν αίφνης νά θεω

ρώ σι ν αύτήν ύπ’  άλλην έποψιν. Αφ’ ου έφάνη 

καλή, ή άστειότης, έφάνη τέλος δπερ ητο δηλαδή μα- 

τα ί*  ή  βάρβαρος' άφ’ ου έγέλασαν δυνατά τόν Αλή 

ήρχισαν ταπεινή τή  φωνή νά τον λυπώνται. « Νά 

ζη τή  τόσον μεγάλην πληρωμήν δι’  ολίγον καλόν 

εί.αι ώς νά μή έκαμνε καλόν' »  ελεγον εις τό ου; δ 

είς του άλλου. Καί' « 6  Αλή; δεν αποθνήσκει τής 

πείνης' καί τ ί  σημαίνει άφ ου δεν έχη πλέον δρεξιν, 

άφ’ ου ζή  ζωήν χειροτέραν του θανάτου ! Ι Ϊ  κοιλία 

δέν είναι τό  παν είς τούτον τον κόσμον, δ άνθοωπος 

δεν ζή  μόνον μέ ψωμί ! »

ΐ ί  τελευταία συνέντενςις τού  Αλή καί τού κυ

ρίου του, εκείνη καθ’ ?,ν δ Σουλτάνος κατέδειξεν ώς 

άπλήν δρεξιν νά θέση είς την αυτήν δίαιταν μέ τήν 

μύτην τού ’Λλή τάς ρίνας όλων τώ ν υπηκόων του, 

ή συνέντευςις εκείνη είχεν άκουσθή υπό τίνος υπη

ρέτου παρηγγελμένου υπό έφημεριδογράφου νά ω 

τακουστή προς μεγαλειτέραν ωφέλειαν τής έφημε- 

ρίδος του. 0  έφημεριδογράφος ευρών τήν άποκάλυ- 

ψιν δυσχερή καί δυσδημοσίευτον είς τά  πλάνητα 

φύλλα τού τύπου, εσπευσεν εύθύς νά τήν έκκενώση 

εϊς τινα  ζενην εφημερίδα. Αυτή δε ετόλμησε ν’  ά- 

ναρρίψη τό  νέον. Εν τούτοις τ ά  φύλλα έμποδι- 

σθέντα είς τά  μεθόρια κατεσχέθησαν ευλαβέστατα. 

’Αλλά διά νά τά  κατάσχωσι πρέπει κάποιος νά 

τά  άνέγνωσε. Αυτός δ κάποιος ώμίλησε περί 

τούτου είς τήν γυναίκα του, ή σύζυγός του είς 

μίαν φίλην της, ή φίλη είχεν ένα έξάδελφον, δ έ- 

ςάδελφος δεν ητο έχεμυθή;' εν συντόμω τό  πράγμα 

εμαθητεύθη είς τά  χαρέμια καί τοιουτοτρόπως εξη

γε ίτο  Ισως ή ταχεία μεταβολή τής κοινής γνώ

μης υπέρ τού ’Αλή. Τό βέβαιον είναι ό τι όλοι οί 

δφθαλμ.οί έν ταύ τώ  ήνοίχθησαν. Είδος γενικής φρι- 

κιάσεως δϊέδραμεν έν μιοί στιγμή ού μόνον από τού 

ενός είς τό  άλλο άκρον τή ; πόλεως, άλλ’άπό τού ενός 

είς τό  άλλο άκρον τού βασιλείου' «  τέλος πάντων 

τ ί  είναι δ ’Αλής; έλέγετο ταπεινώς' ημείς, τό  σύα- 

βολόν μας, δ λαός προσωποποιημένος. Η  ιστορία 

τής μύτης του είναι ιστορία τής γλώσσης μας. 

Οπως ήθέλησαν νά ίατρεύσουν τήν φαγούραν του, ή- 

θέλησαν νά ίατρεύσουν καί τήν ειδικήν μας . . . καί 

νά τόν περιγελώμεν; είναι ώς νά περιγελώμεν ή- 

μάς αυτούς ! . . · . »

ΙΒ'.

Α ί γελοιογραφίαι μετετράπησαν είς σοβαρά. ’Αντί 

τού ’Αλή κωμικού, έρεθίζοντος τήν χαράν τω ν  δια

βατών επί τώ ν  υαλίων τώ ν εμπόρων εικόνων καί των 

βιβλιοπωλών, είδον ήμ.έραν τινά  είς τά  αυτά υαλία
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θαυμάσιον ’Αλήν καί άξιολύπητον έν ταύ τώ  καί 

περί τήν κεφαλήν του ακτίνα μάρτυρος. ΤΪ ζωγρα

φιά αΰτη είχε συναθροίσει σωρούς θεατών σιωπη

λών ήτινες τή  άληθεία δεν έγέλων.

Εσπέραν τινά δ Σουλτάνος περίπατων, κατά τό 

σύνηθες, είς τάς δδοός τής πόλεως, εύρέθη έκπλη

κτος μύτην μέ μύτην μέ τό  πρόσωπον τού ’Αλή 

τόσον ποιητικώς ζωγραφημένον. Α ί πρότεραι εικό

νες τόν είχον διασκεδάσει, ή είκών τού ’Λλή ώς θύ

ματος παριστωμένου, τού ’Αλή ωραίου υπό οδύνης, 

υπομονής καί δργής συγκεντρωμένων, παρώργισαν 

αυτόν τόσον όσον ποτέ Σουλτάνος δεν ώργίοθη.

Επις-ρέφει είς τά  ανάκτορα διά τής συντομωτέρας 

οδού' μετά ταχυτάτην καί συντομωτάτην άνάκρι- 

σιν χώνει είς τό βαθύτερον υπόγειον τόν υπηρέτην- 

όστις ήκουσε ό ,τι δεν άπετείνετο είς τό αϋτίον του' 

παύει τόν υψηλόν υπάλληλον τόν 'έχοντα  χρέος νά 

έξελέγχη τάς εικόνας τώ ν δποίων ή κυκλοφορία έπε- 

τρέπετο, στέλλει είς όλα τά  ρ.ερη έν ταύ τώ  σπείρας 

κλητήρων καί χωροφυλάκων μέ τήν διαταγήν νά 

άρπάσωσιν ανυπερθέτως από τά  υαλία καί άπό παν

τού τάς εικόνας τού ’Αλή. Ολα αύτά είς μίαν 
στιγμήν.

Δύο δέ ώρας έπειτα όλα είχαν έκτελεσθή.

ΙΓ '.

Αλλά καί δύο ώρας μετά τήν έκτέλεσιν ταύτην 

εκατόν χιλιάδες ανθρώπων τώ ν δποίων τό  χρέος ήτο 

νά κεΐνται είς τήν κλίνην τω ν, περιεκύκλονε τάς κ ιγ- 

κλίδας τού παλατιού, καί, τό  παραδοξότερον, άπό τό 

στόμα τώ ν εκατοντακισχιλίοιν τούτων Ταγγουϊ- 

καίων, τόσον συνεσταλμένων συνήθως, έξήργετο τρο

μερά κραυγή. Τό μέγα τούτο καί πυκνόν πλήθος έ- 

κραύγαζε ώς μία φωνή— μίαν μόνην κραυγήν άδια- 

κόπως έπαναλαμβανομένην' «  Τόν Ά λ ή  ! θέλομεν 

νά ίδώμεν τόν ’Αλή ! τόν ’Αλή είς τόν έξώσ Γην, τόν 

’Αλή ελεύθερον καί έγγ ίζοντα  είς τήν μύτην του 

όσον θ έλη .............. »

ή  πόλις ήτο φωταγωγημένη ώς πυρκαίά' ύπήρ- 

χον δάδες είς όλων τάς χεϊρας.

« ’Από πού έξέοχεται αυτός δ διαβολολαός ; εί- 

πεν δ Σουλτάνος συγκεκινημένος είς άκρον, καί τ ί  

είναι δλον αύτό;
—  Αυτό, μεγαλειότατε, είπεν δ ’Αλής, είναι τό 

κύμα άναβαίνον, ή θάλασσα έξογκουμένη, δ ώκεα- 

νός έκχειλίζων.

—  Εκχειλίζων! είπεν δ Σουλτάνος' καί δ ια τ ί ;

—  Τό άγγείον όπερεπληρώθη, είπεν δ ’Αλής* 

έγώ είμ-αι μία ρανί; ΰδατος.

—  ’Αλή δ λαός σέ ζη τεί, άν σέ στείλω πρός αυ

τόν διά τού παραθύρου;

—  Εμπρός, Μεγαλειότατε, είπεν δ ’Αλής' έχω.
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τ α ;  χεϊρας δεμένας, καί ελευθέρας δέ άν τάς είχα 

δέν θά άντέτεινα. Δέν έλησμόνησα ό τι άνήκω είς σέ.»

Ο Σουλτάνος έσιώπησε.

Εν τούτοι; δ έξωτερικός θόρυβος ηύξανε, ηύξανεν 

ακόμη, ηύξανεν άπαύστως' ήτο ή βραγχαλέα αμα 

καί υπόκωφος ιαχή τού κύματος έφορμώντο; κατά 

τού κύματος καί ή έκρηξις μυρίων θυελλών.

«  Αύτό; δ λαός έσιώπα τόσον καλά χθές ! είπεν 

δ Σουλτάνος μέ φωνήν ήν προσεπάθει νά καταστήση 

«τάραχον.

—  ΐπέρ τό δέον καλά, Μ εγαλειότατε, είπεν δ 

’Αλής.
—  Σήμερον, ώπεν δ Σουλτάνος, μυκάται.. .  .

—  Χθές, Μεγαλειότατε, θά ήρκεΐτο νά όμιλή- 

ση, άπεκρίθη δ Αλής.

—  Τίέ τού Προφήτου, είπεν δ λοχαγός τώ ν σω 

ματοφυλάκων περίφοβος, σπάνουν τάς πύλας! τε- 

τέλεσταΓ γυναίκες, παδία όλοι άνακατόνονται. Α  ! 

Μεγαλειότατε, αύτός δ άθλιος έπαίτης μόνος δύ- 

να τα ι νά μάς σώση. Ακούεις' «  ’Αλή ! ’ Αλή ! θέλο

μεν τόν ’Α λ ή ! »

Ι Δ '.

0  Σουλτάνος δέν ήτο βλάξ. Αλλο πράγμα βε

βαίως θά τόν ήρεσκε καλλίτερα' καί όμως έπήρε τήν 

άπόφασίν του.

α Αγαπητέ μου ’Αλή, είπε στραφείς πρός τόν 

φίλον του τόν έπαίτην τ ί  νά κάμω ;

—  Τίποτε, σχεδόν τίποτε, είπεν δ Αλής, έπί 

τώ ν  χειλέων τού οποίου διήλθε έλαφρόν καί μελαγ- 

χολικόν μ,ειδίαμα, νά μού λύσης σύ αύτό; τάς χεΐ- 

ρας έπί τού έξώστου' νά μέ έπιτρέψης νά σφογ- 

γ ίσω  τήν μύτην μου ένώπιον τών καλών αύτών αν

θρώπων χωοί; τήν βοήθειαν τού μεγάλου σου βεζύρου, 

καί νά λύσης καί αύτών τήν γλώσσαν, αλλά μέ τά  

σωστά σου !

—  Τή άληθεία, είπεν δ Σουλτάνος, δείξας τήν η

μέραν έκείνην ότι ήτο μέγας φιλόσοφος, ίσως έχης 

δίκαιον, διότι βλέπο» ό τι έχουν φαγούραν. »
( Έ χ  τής Έ ® . τώ ν  Συ ζη τή σεω ν τή ς  5  καί 6  Λύγούς-ου.

ν

Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ

(Τ έλ ο ς . Ί 8 ε  φυλλ. 3 2 4 .)

0  Συγγραφευς άρχόμενος διαιρεί τήν ηθικήν είς 

τρία μέρη' τό μέν διαλαμβάνον περί τώ ν έλατηρίων 

τώ ν  ανθρωπίνων πράξεων, τό δέ περί τού υποχρεω

τικού αύτών σκοπού ή τού νόμου αύτών, καί τό 

τρίτον, περί τώ ν καθ’  έκαστα καθηκόντων. Καί ώς 

ελατήρια τώ ν ανθρωπίνων πράξεων είναι κατ’ αυ

τόν τρ ία 'π ρώ τον  μέν, άχονσία τ ις  όρμη ή χ Μ σ ις  

πρός τινας ένεργείας άφορώσας εί; τ ε  τήν συντήρη- 

σιν καί άνάπτυξιν τού σωματικού δργανισμού, είτε 

τήν κίνησιν τώ ν ψυχικών δυνάμεων καί τάς £οπάς 

πρός τινα έργα καί τέχνας καί έπιστήμας, είτε τ έ 

λος τά  έμφυτα έκείνα ήθικά αισθήματα, οία ή πα

τρική καί μητρική στοργή, ή συμπάθεια καί αντιπά

θεια, κ. τ .  λ. Ταύτα δέ καλούνται ενσ τίγμ α τα  σω 

ματικά, νοητικά καί ιήθιχά. Δεύτερον δέ έλατήριον 

είναι τά  πάθη, έξ ών τά  μεν έκ τής άγάπης πηγά- 

[οντα λέγονται ευμενή, τά  δ’έκ τού μίσους δυσμενή' 

ιαφέρουσι δέ τού ένστίγματος, καθ’ όσον άφίνουσι 

περισσοτέραν χώραν είς τήν κρίσιν καί τήν θέλησιν. 

Τρίτον δέ είναι δ ίγω ϊσμ ός, όστις δέν είναι άλλο τ ι  

είμή προσπάθεια πρός άπολαυήν τώ ν μέσων τών δυ· 

ναμένων νά θεραπεύσωσι τάς ήμΐτέρας άνάγκας, διευ- 

θυνομένη υπό τής κρίσεω; καί τού λόγου καί περιο- 

ριζομένη είς μόνην τήν ατομικήν ήμών ώφέλειαν. 

Τέταρτον δέ καί εύγενέστερον τώ ν άλλων έλατήριον 

είναι ή ηθικότης, ή δ ήθιχυς νόμος, ότις πηγάζων 

έκ τού λόγου θέτει ώς σκοπόν τώ ν ήμετέρων'πρά

ξεων τήν έκπλήρωσιν τού προορισμού τής άνθρωπό- 

τητος. Εκ τούτου ή έννοια τού αγαθού, ή έννοια τού 

καθήκοντος, ή ήθική ύποχρέωσις. Αλλ’έάν δέν θέλω- 

μεν,λέγει, νά παραδεχθώμεν άντίφασιν έν το ί; έργοις 

τή ; θείας προνοίας, πρέπει νά ύπάρχη μεταξύ πάν

τω ν τώ ν έλατηρίων σύμπνοια, συναρμολογουμένων 

πρός άλληλα διά τής υποταγής είς τόν ηθικόν νό

μον, όπεο γίνετα ι διά τής έλευθερίας.

Επειδή δέ ή έκπλήρωσις τού ήθικοϋ νόμου προϋ

ποθέτει τήν έλευθερίαν, δ Συγγραφευς ανευρίσκει 

ταύτην είς τό  τρίτον έκ τώ ν τεσσάρων σταδίων ε- 

κάστης πράξεως, άτινά είσιν ή σύλληψις, ή διάσκεψις, 

ή άπόφασις καί ή έκτέλεσι;' διότι μόνη ή άπόφασις 

είναι έκλογή μεταξύ πράξεως’καί απραξίας, ή μεταξύ 

διαφόρων πράξεων, καί ή έκλογή αυτη γίνεται έλευ- 

θέρως.
Αλλά τ ί  τό  άντικείμενον τού ηθικού νόμου καί 

τής ήθικότητος;',Η ήθικότης, αποκρίνεται, τείνει πρός 

τ ι  τέλος άνώτερον τού ένστίγματος, τού πάθους 

καί τού συμφέροντος, πρός τ ι  όπερ δνομάζομεν άγα- 

θόν πραγματοποιούμενον διά τής έλευθερίας, τό  δέ 

άνώτερον τούτο τέλος τής άνθρωπίνης ένεργείας δέν 

δύναται νά προςδιορισθή είμή υπό τού πρακτικού 

λόγου, τού παρέχοντος ήμίν τήν άρχήν τή ; τελειό

τητας, έξ ής τούτο μόνον τό  περιεχόμενον έςερχε- 

τα ι' Π ρ ά ττε  τό  σόν τέ.Ιος '  ή έπειδή δ νόμος ούτος 

είναι καθολικός, ή πλήρη; αύτοϋ διατύπωσις εί.αι' 

πράττε τό  τέλος σου πρός τά  τώ ν άλλων ανθρωπιον 

καί τής φύσεως συνδυαζόμενον καί συναρμολογαύ- 

μενον. Τέλος δέ ή δ προορισμός τού άνθρώπου είναι 

δ σκοπός τής ίδιας αυτού ΰπάρξεως, ήτοι τού πνεύ-
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ματος. ένταύθχ λοιπήν παρενείρει δλόκληρον κεφά- 

λαιον είς έπίμετρον τω ν έν τή  ψυχολογία ρηθέντων 

περί φύσεως τής ψυχή;, δπως συστήση δριστικώτε- 

ρον τήν άύλότητα κα! Αθανασίαν του πνεύματος' 

επομένως δέ συμπεραίνει δ τι τδ  τέλος του ανθρώ

που έξαρτάται έξ αυτής τής φύσεως του πνεύμα

τος εις 3 τδ  σώμα υποτάσσεται κα! αί πρδς έκπλή- 

ρωσιν του τέλους τούτου άναγκαίαι πράξεις είναι 

τά  λεγάμενα καθήκοντα, άτινα κατατασσόμενα καθ’ 

ήν έχουσι σχέσιν πρδς ά άφορώσιν υποκείμενα, δι

αιρούνται εις τρεις τάξεις, είς τά  πρδς ημάς αύ- 

τους, τά  πρδς τούς άλλους ανθρώπους καί τ ά  πρδς 

τδν Θεόν.

Εκθέσας δε κατά πλάτος τίνα  τά  καθήκοντα τά  

άναφερόμενα είς έκάστην τώ ν τριών τούτων τάξεων, 

επιφέρει έντέλει σκέψεις τινάς περί Αρετής καί ευ

δαιμονίας' παραδεχόμενος τδν τώ ν άρχαίων δρισμόν 

δτι Αρετή είναι ή έξις τού αγαθού, συμπεραίνει εν

τεύθεν δ τι ούσιωδώς καί γενικώς είναι μία, διότι 

είναι ή δσον τδ  δυνατόν πλήρης, έκτέλεσι; τού η

θικού νόμου, ή έκπλήρωσις δηλ. δλων τών καθηκόν

τω ν. Αλλά καί τοι μία, έχει διάφορα είδη άντιστοι- 

χούντα πρδς τά  διάφορα καθήκοντα, όθεν πρδς μέν 

τά  εις ημάς αυτούς καθήκοντα άντιστοιχοΰσιν ή 

ηθική εγκράτεια, ή σωφροσύνη, ή φιλαλήθεια και ή 

μετριοπάθεια. Καί αύται μέν είναι αί Ατομικά! άρε- 

τα ί. Πρδς δέ τά  εΐ; τούς άλλου; καθήκοντα άντιστοι- 

χούσιν αί κοινωνικά!, ήτοι ή δικαιοσύνη καί ή αγάπη. 

Πρδς δε τδ  πρδς τδν Θεδν καθήκον, ή θρησκευτική 

αρετή, ή ευσέβεια, έξ ή; ή εξωτερική λατρεία και 

τ ά  ιδιαίτερα ταύτης καθήκοντα. Εάν δέ θελήσωμεν, 

προσθέτει, ν’  άναγάγωμεν πάσας τάς άρετάς είς έτι 

μικρότερον άριθμδν, ευκολον ν’  άποδείξωμεν δτι α

νάγονται πάσαι είς μίαν κα! μόνην, τήν ευσέβειαν, 

ήτις συγκεφαλαιοί έν έαυτή κα! συμπληροί πάσας τάς 

προηγούμενα;. Αποτέλεσμα δέ τής πλήρους κα! τε 

λείας αρετής είναι έξ ανάγκης ή εύδαιμονία, ήτις δύ- 

ναται μάλιστα νά όρισθή συνείδησις τής αρετής.

Εν δέ τώ  κόσμω τούτιρ καθώς τδ  άτομον τελειο

ποιείται διά τής ήθικής, τής διδασκοόσης τά  ατο

μικά, ούτω κα! αί κοινωνίαι διά τής πραγματοποιή- 

σεως τού δικαίου, ητις καί αυτή δέν είναι είμή ή είς 

τήν κοινωνίαν εφαρμογή τού ήθικού νόμου, δθεν 

μετά τήν ηθικήν Ιπ ετα ι ή φιλοσοφία τού δικαίου, 

ταύτην δέ πάλιν διαδέχεται ή φιλοσοφία τής ιστο

ρίας ή θεωρία δηλ. τού ηθικού νόμου έφαρμοζομένου 

ούχ'ι πλέον είς τά  άτομα, ή τήν κοινωνίαν άλλ’  είς 

αυτήν τήν ανθρωπότητα. Οΰτω λοιπόν συμπληρούται 

ή άγαθολογία άρχομένη άπδ τής ήθικής, προχω

ρούσα διά τής φιλοσοφίας τού δικαίου κα! τελευ- 

τώ σα  είς τήν φιλοσοφίαν τής ιστορίας.

Η  ηθική είναι βεβαίως είς τώ ν  μάλλον έπεξειρ-

γασμένων κλάδων τού φιλοσοφικού συστήματος τού 

Κ. Βραίλα, πλείστας άξιολόγους επόψεις περιέχουσα. 

Αλλά τδ  εξοχον αυτής πλεονέκτημα είναι δτι σ τη 

ρίζεται έπ! τής θρησκευτικότητος' διότι εν τή  υψί- 

στη εκείνη έννοια τού θείου έγκειται ό έσχατος λό

γος τής ήθικής τού ανθρώπου βουλήσεως.' Είς τήν 

ενωσιν τής ανθρώπινης πέριωρισμένης βουλήσεως 

μετά τής θείας ένυπάρχει ή αρχή κα! τδ  τέλος τής 

ήθικότητος, ενώ ό πεποιθώς είς μόνας τάς ιδίας αυ

τού δυνάμεις, ό πιστεόων δτι δύναται νά καταστή 

άφ εαυτού ήθικδς κα! ενάρετος άνευ ΰπερτέρας τ ι -  

νδς άντιλήψεως άνευ τής πρδς τδ  θειον διηνεκούς ά- 

νατάσεως τού νοδς κα! τής καρδίας, εξελέγχεται αυ

τόχρημα μοχθών άγώνα Σισύφειου' διότι ή έμπνευ- 

σις ήτις μάς υψόνει υπεράνω τής συνήθους ήμών κα- 

ταστάσεονς, ήτις φέρουσα ήμάς είς λήθην τού εαυ

τού μας μάς πληροί μεγάλης τινδς ιδέας, είναι ή 

μόνη πηγή ήθικής προαγωγής κα! τελειοποιήσεως. 

Οθεν ή ζω τική  δύναμις τής θρησκείας, τδ  φρόνημα 

τής μετά τού θείου συνδιαλλαγής καθίσταται δ μο

χλό; τού ανθρωπισμού κα! τής ήθικότητος. Κα! δ 

συγγραφεύς ουν είκονικώτατα εκφράζει τήν αλή

θειαν ταύτην λέγων, δτι διά τής έκπληρώσεως τών 

πρδς τδν Θεδν καθηκόντων ένισχυόμεθα είς τήν έκ- 

»  πλήρωσιν πάντων τώ ν  άλλων κα! φω τίζετα ι ά- 

»  νωθεν ή ψυχή άνατείνουσα πρδς τήν ουράνιον έ- 

»  κείνην χώραν, ήτις είναι ή αληθής αυτής πατρίς. 

»  Κ α ! τωόντι δ μελετών τδν θεδν μελετά τδ  άλη- 

» θές, τδ  καλόν, τδ  άγαθόν έν τή  πηγή αύτών κα! 

»  κατά τδ  πλήρωμα τής τελεία ; αυτών φύσεως καί 

» Οποθέσεως » (Ηθ. σελ. 2G7).

Αλλ’ έάν δρμώμενος έκ τής ιδέας ταύτης τού 

θείου είσέδυεν είς τδ  θεωρητικόν αύτή; σημαινόμε- 

νον, έάν άφαιρών έξ αυτής πάσαν αισθητικήν κα! 

φαντασιώδη παράστασιν τήν μετέτρεπεν είς καθα- 

ράν μεταφυσικήν έννοιαν, θά προέβαινεν άσφαλέστε- 

ρον καί έπιστημονικώτερον είς διεξαγωγήν τού ήθι

κού ζητήματος. Εξηγούμεθα.

Εάν προσέξωμεν είς τδν έν ήμίν ένυπάρχοντα δυϊ

σμόν μεταξύ τής γενικής κα! ατομικής βουλήσεως 

δν πολυτρόπως δ κοινός νοΰ; κατά καιρούς έξέφρα- 

σεν, ειτε θρησκευτικώς β λέπ ω  ετερον γάμον ¿r 

rote μ έλεσ ί μου άντιστρατευάμενον τώ  γόμω  

zoS νοός μου, είτε ποιητικώς, vedo  i l  m ig lio r  

e  a l p egg io r  m ' app ig lio , θέλομεν ευκόλως κα- 

τανοήσειν δ τι επί τής βάσεω; ταύτης έρείδεται 

τδ  οικοδόμημα τή ; ήθικής έπιστήμης. É  έν τοΐς 

βάθεσι τής ουσία; μας άποκαλυπτομένη βουλητική 

δύναμις ήτις υπερνικά τήν ατομικήν βούλησιν κα! 

τδν εγωισμόν, δέν δύναται βεβαίως νά έξηγηθή διά 

τής ατομικής ήμών φύσεως. Ανάγκη ν’  άναγνωρισθή 

ενταύθα τδ  έν τώ  άνθρώπω κατ’ έξοχήν υπερανθρώ-

«ινον , ή παρουσία τή ; άίδίου, μιας καί ενωτικής 

βουλήσεως έν τή  διηνεκεί πάλη κα! διχοστασία τώ ν 

Ατομικών βουλήσεων. Αλλ’ ή καθαγιάζουσα εκείνη 

βούλησις είναι ή πραγματική έπαλήθευσις τής έν ή

μίν θείας βουλήσεως' δ ιότι δπότε ήμείς προχωρούν- 

τες  είς τήν γνώσιν καταντώμεν είς τ ι  έν ήμίν άρχι- 

κδν καί άΐδιον, έκεΐ είναι ή ουράνιο; χώρα, έκεί υφι- 

στάμεθα τήν τού θείου έπί^οιαν. όθεν ιδού τ ί  έ- 

νοούσαμεν είπόντε; δλίγον άνωτέοω δ τι ή δύναμις 

τής θρησκείας καθίσταται δ μοχλός τής ήθικότητος.

Τεθείσης λοιπόν τής διακρίσεως ταύτης μεταξύ 

τής γενικής καί ατομικής βουλήσεως, έπονται πλεί- 

σ τα ι άλληλένδετοι θεωρίαι έξ ών άποσπώμεν έν- 

ταύθα μόνον όλίγας τινάς, δσαι δύνανται νά χρησι- 

μεύσωσιν ήμίν είς άκριβή έκτίμησιν τώ ν  κυριωτέ- 

ρων έκ τώ ν ήθικολογικών πορισμάτων τής άνά χ ιί 

ρας πραγματείας τού Κ. Βράΐλα.

Κα! πρώτον παρατηρούμεν δ τι ή αρχική αυτη κα! 

ουσιώδης τού άνθρώπου βούλησις, ή ύψουμένη δπερ- 

άνω τώ ν ένστιγμάτων καί τού έγωίσμού, έχει ώς 

άντικείμενόν της καθολικόν τινα σκοπόν, 8ν πάς 

τ ι ;  κυρίως βούλεται ή δφείλει νά βούλεται, διότι δέν 

προτίθεται αΰτδν ή άτομικότης καθδ τοιαύτη, άλλ’ 

ή όπερτέρα βούλησις άπάσης τής άνθρωπότητος. 

Ουτος δέ δ καθολικός σκοπός είναι ή ιδέα τού αγα

θού, δπερ δ συγγραφευ; διατυπόνει μ.έν υπό τδ  προσ 

τακτικόν π ρά ττε τό  τέλος σου, ή τοι πράττε σύμ

φωνα μέ τήν φύσιν τού πνεύματός σου, αλλά δεν 

προσδιορίζει συνάμα κα! τίνες είσίν αί σφαίραι τής 

ενεργεί ας τού ανθρωπίνου πνεύματος πρδς πραγμα- 

τοποίησιν τού αγαθού, τίνες είσίν αί κύριαι εξωτερι

κεύσεις τής ουσιώδους βουλήσεως ή αί καλούμεναι 

χραγματικα ί ίδέαι, αΐτινες διά τής ενδελεχούς τε- 

λειοποιήσεως τού άτόμου πραγματοποιούσα αείποτε 

έντελέστερον τήν ουσίαν εκείνης τής θεμελιώδους 

βουλήσεως. ή  ιδέα τού αγαθού, ούσα τδ  πρώτον 

άφηρημένη καί Απροσδιόριστος, άποκτ$ διά τώ ν πρα

κτικών ιδεών δλως ώρισμένον κα! πολλαχώς διωρ- 

γανωμένον έμπεριεχόμενον. Πρδς εϋχερεστέραν δέ 

κατάληψιν τού συστήματος τώ ν πρακτικών τούτων 

ιδεών, ανάγκη προηγουμένως νά σημειώσωμεν, δτι 

τδ  άτομον  κα! ή κοινωνία  είναι δύο υπάρξεις άπ’ 

άλλήλων αναπόσπαστοι' ούδεμία τούτων πρέπει νά 

θεωρηθή προγενεστέρα τής άλλης, ούδεμία δύναται 

νά έννοηθή καθ’ έαυτήν ώς αύθύπαρκτος άρχή τής 

έτέρας έκ ταύτης παραγομένης' επομένως δέ ούδε

μία τούτων τώ ν  υπάρξεων δύναται νά λάβη έπίδοσιν 

και τελειό τη τα  άνευ τής ετέρας. Τδ άτομον Ανα

πτύσσεται τοσούτον ποικιλώτερα κα! πλουσιώτερα, 

δσω τελειοτέρα κα! μάλλον ανεπτυγμένη είναι ή 

κοινωνία έν η ζή . Καί τδ  άνάπαλιν, έκ τής τε- 

λειότητος έκαστου άτόμου προοδεύει κα! τελειο-
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ποιείται ή κοινωνία. Εκ τούτων λοιπόν γίνεται δή- 

λον, δ τ ι ή ίση άπαίτησις απάντων πρδς ελευθέραν 

άνάπτυξιν εν τή  κοινωνίφ, είναι ή ¿ίζα  τής Ιδ ίας 

τον  δικαίου. Αλλά τά  άτομα συμπληρούνται άμσι- 

3αίως, συνέχονται πρδς άλληλα διά μιάς άδια^ή- 

κτου ένότητος' αυτη δέ έξωτερικεύεται είς δραστι

κήν κοινότητα, είς άμοιβαίαν συμπλήρωσιν, έμφα>- 

νιζομένη είς άπαντα; άφ’ ένδς μέν ώς άγάπη, άφ’ έ- 

τέρου δέ ώς τάσις πρδς διηνεκή τελ ιιοπ ο ίη σ ιν  αυτη 

δέ είναι ή ιδέα τής αμοιβαίας ουμπληρώσεως, ή 

τής συμπληρω τιχής άμοιθαιότητος. Αλλά κα! ή ιδέα 

αυτη έχει τδν λόγον της είς άλλην τινά ύπερτέραν 

ενότητα, έξ ής παγιούται κα! ένισχύεται τδ  ήθικδν 

φρόνημα, αδτη δέ είναι ή ιδέα τής μετά τού θείου 

ίνώσεως, έφ’ ής, ώς άνωτέρω έ^έθη, πάσα ήθικότης 

στηρίζεται, όθεν ή ίδ ια  τοΰ  δικαίου, ι) τής συμ 

πληρω τικής άμοιβαιότητος  κα! ή τής μετά  τοΰ  

θείου ίνώσεως, ίδου αί τρεις ίδέαι, αί συναπαρτί- 

ζουσαι τδ  συγκεκριμένον έμπεριεχόμενον τού άγα- 

θοΰ, ίδου τδ  τριπλούν άντικείμενόν τής ούσιώδους 

βουλήσεως, ιδού αί τρεις σφαίραι, ών ή συστημα

τική άνάπτυξις Αποτελεί τήν λεγομένην ήθικήν επι

στήμην.

Οθεν τά  δρια τής διακρίσεως, άτινα θέτει ό συγ- 

γραφευς μεταξύ τής ήθικής κα! τής φιλοσοφίας τού 

δικαίου, διισχυριζόμενος δ τι ή μέν άφορ$ τδ  άτο

μον, ή δέ τήν κοινωνίαν, εύκόλως συγχέονται κα! 

συνταράσσονται, καθ’  δσον ή ιδέα τού δικαίου είναι 

ή έκθεσις τώ ν  άναγκαιούντων δρων πρδς τελείαν ΰ- 

παρξιν τού άτόμου έν τή  κοινωνία, επομένως είναι ή 

μάλλον άφηρημένη, ή κατω τάτη  βαθμίς τής ήθικής 

ύποβεβηκυία είς άλλην άνωτέραν, τήν τής συμπλη

ρωτικής άμοιβαιότητος, ήτις κα! αύτή υπόκειται είς 

τδν άκρότατον ήθικδν σκοπόν τής είς τδ θειον άφο- 

σιό»σεως. Να! μέν αί τρεις αυται ίδέαι Απαντώντας 

κα! είς τήν ήθικήν πραγματείαν τού συγγραφέως, 

άλλ’ άναμίξ κα! σποραδικώς, άνευ συστηματισμοϋ 

και διοργανόισεως' κα! ή έπιστήμη συνίσταται εί; 

τδν τώ ν  ιδεών συστηματισμδν κα! διοργάνωσιν.

Δεύτερον δέ δέν άρκεί μόνον νά διακρίνεται άπλώς 

ή ουσιώδης κα! γενική άπδ τήν Ατομικήν κα! άμε

σον βούλησιν, άλλά πρέπει προσέτι νά σπουδασθή 

άπδ τδν έσχατον αύτής βαθμόν μέχρι τού άνωτά- 

του, ή έν άλλοις ρήμασιν είναι άνάγκη νά γνωσθή 

ή ήθική βούλησις εί; τήν γένεσιν κα! είς τά  διαδο

χικά στάδια τή ; μορφώσεώς της. Τήν άνάγκην δέ 

ταύτην συναισθανόμενος κα! δ συγγραφεύς διεξέοχε- 

τα ι τά  τέσσαρα προμνησθέντα ελατήρια τώ ν Αν

θρωπίνων πράξεων' τούς δέ Ανθρωπίνους χαρακτήρας 

προςδιορίζει διά τής υπεροχής ένδς έκάστου τώ ν ε

λατηρίων εκείνων, οίτινες επομένως κατ’  αύτδν εί

ναι ή ένστιγματςκοί, ή έμπαθεΐς, ή ίδιοτελείς, ή ή-

43.

ι Ω  Ρ  Α.  337



*

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α ;

θικοί. Αλλά τίς ή «ρ-ίσις τώ ν διαφόρων τούτων ε

λατηρίων, η τω ν καθ’ τ¡μάς σταδίων τής ήθικής 

βουλήσεως, τ ί ;  ή μεταξύ τούτων άναγκαία συνά

φεια, καί τις ή από ένό; εις άλλο προοδευτική μετά- 

βασις, μέχρις ου έπιτευχθή τό  άκρότατον τέρμα 

τής ήθικότητος, ταΰτα  πάντα είναι ζητήματα , χ - 

τινα  δεν δύναται νά ύπεκφύγιρ ό ηθικολόγος ό δι- 

ερχόμενος διά τής όδοΰ τής έπιστήμης καί τής 

μετά λόγου άποδείξεως.

Αληθινά ό συγγραφεύς εις τά  ένστίγματα δέν έμ- 

περιλαμβάνει μόνον τά  σωματικά, αλλά καί τά  δια

νοητικά καί τά  ηθικά, ώφειλεν όμως νά τά  θεω- 

ρήσν) όποια ούσιωδώς είναι, ώς τάς πρώτας ε ξω τε

ρικεύσεις τής βουλήσεως, επομένως δέ καί αύτών 

τω ν  πρακτικών ιδεών, άλλ' Οπό μορφήν αισθήματος 

καί τάσεως. Ενταύθα χνενριατιχαΐ τάσεις ούχ ήττον 

ή αίσθηα-χαΐ ένεργοΰσι παράλληλοι. Τό αγαθόν ούχ 

ή ττον ή τό  κακόν κείνται σύμμικτα έν τή ταραχώ- 

δει ταύτη καταστάσει τού ένστίγματος. Οθεν έπί- 

σης αληθεύει ότι ό άνθρωπος είναι φύσει αγαθός,

. ή ουσία τού πνεύματος καί τώ ν ιδεών ενυπάρ

χει αύτώ, ώς τουναντίον ο τι είναι φύσει χαχός δ ι

ό τι ενταύθα άναφύονται αί άτομικαί έπιθυμίαι καί 

αι ίδιοτέλειαι. Οθεν έν τώ  ένστίγματι ό άνθρωπος 

επαμφοτερίζει, ότε μεν έλκόμενος υπό τού έκάστοτε 

άναφυομένου προσωπικού συμφέροντος, ό τε  δε υπό 

τώ ν  αύθορμήτοις έκδηλουμένων ήθικών τάσεων. 

Αλλά καί το ί ό άνθρωπος προϋπάρχει όλος εις τό  εν- 

στιγμα υπό τήν μορφήν τού αισθήματος καί τής 

τάσεως, ή βούλησις όμως δέν ενεργεί ακόμη έν 

ταύτγ, τή  καταστάσει μέ τρόπον άνεπτυγμένον καί 

είς τήν ουσίαν αυτής ίδιάζοντα" ενεργεί- άστάτως, 

συγκεχυμένως, άμφιταλαντευομένη μεταξύ αντιθέ

τω ν  όρμών καί τάσεων. Οθεν άνυψουμένη υπεράνω 

τούτων, προτίθεται τό τε  σκοπόν έμμονον συνοδεύ- 

ουσα τούτον διά τής διανοίας καί τής κρίσεως. Ου- 

τος δε ό τρόπος τού βούλεσθαι λέγετα ι χαρακτήρ. 

Οθεν ό χαρακτήρ είναι πνεύμα διανοούμενον,θου- 

Αάμενον xa i π ρά ττον  χατά z ira  σχοπον, προς 8ν 

σταθμίζων τάς τάσεις, άν μέν ευρίσκν; ταύτας συμ

μέτρους πρός εκείνον, τάς αποδέχεται, άλλως δέ 

τάς άποδοκιμάζει. Μετά τά  ένστίγματα λοιπόν οί 

χαρακτήρες είναι τό  δεύτερον στάδιον τής ηθικής 

βουλήσεως, επομένως δέ οί υπό τού. συγγραφέως ά- 

ναφερόμενοι ενστιγματιχο 'ι χαρακτήρες είναι άνύ- 

παρκτοι, δ ιότι οί δύο ουτοι όροι, ένσττγμα καί χα

ρακτήρ, είναι άσυμβίβαστοι καθό πρός άλλήλους άν- 
τικείμενοι.

Α λλ ’ ό χαρακτήρ δέν πρέπει νά έκληφθή ώς ή 

αυτή πάντοτε καί αναλλοίωτος κατάστασις τού α 

τόμου, διότι τούτο έξ οικείας αυτού δυνάμεως υ

πέρ ζ  άλλον. τό. ενστιγμα, άδιακόπως προχωρεί είς τό
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ύψος καί τήν ελευθερίαν τού χαρακτήρος. Επομένως;: 

δέ ό χαρακτήρ είναι άεννάως προοδευτικός-καί τελει

οποιήσιμος. Εργον λοιπόν τής ήθικής επιστήμης εί

ναι νά δείξη, τίνι τρόπον ό χαρακτήρ τελειοποιείται 

και- διαπλάττεται, έφ’ όσον ή βούλησις προσαποκτφ 

έν έαυτή μείζονα ένδόμυχον εύστάθειαν καί έδραιό-· 

τητα , έφ’ όσον έμπνέεται υπό τώ ν  πρακτικών ιδεών, 

ήθικεύουσα τό  έμπεριεχόμενον τού ένστίγματος.. 

Οθεν τά  διάφορα βήματα τής. άναπτύξεως τού α το 

μικού χαρακτήρος προςδιορίζονται, κατά τον τελικόν- 

αύτοϋ σκοπόν, δστις παραλαμβάνεται έκ τώ ν τριών 

πρακτικών ιδεών- διότι ή ό σκοπός ούτος είναι ή. 

συντήρησις καί έλευθέρα-άνάπτυξις ήμών αυτών, σκο

πός ηθικώς δικαιολογούμενος, καθ’  όσον χρησιμεύει 

ως όρος τής πραγματοποιήσεως τής ήθικότητος, ή 5 

χαρακτήρ προτίθεται ώς τελικόν σκοπόν ούχί έαυ- 

"όν, άλλ’ ετερόν τ ι ,  πρός 8 άφοσιοϋται (ώς ή μήτηρ. 

πρός τά  τέκνα της, ό έπιστήμων πρός τήν γνώσιν 

τού αληθούς, ό πολίτης πρός τήν πατρίδα, κ. τ. λ .)- 

και αυτη είναι ή ιδέα τής συμπληρωτικής άμοιβαιό- 

τητος- ή τέλος έπιτυγχάνεται ή άκρότης τού ήθι- 

κοϋ χαρακτήρος, έφ’ δσον ε!ς πάσαν ιδιαιτέραν πρό- 

θεσιν, εις πάσαν προςφερομένην ευκαιρίαν τείνει τις 

πάντοτε εις τήν έκπλήρωσιν τής μιάς ιδέας τού ά- 

γαθού. Τό αγαθόν είναι ό μοναδικός καί ένταυτώ ό 

γενικός τελικός σκοπός τής βουλήσεως καί τώ ν πρά- 

ςεών της. Η πεπερασμένη ανθρώπινη βούλησις, προς- 

πελάζουσα εις τον βαθμόν τούτον τής τελειότητος, ·  

δείκνυται συνταυτιζόμένη μέ τήν άπειρον καί οΰσιώ - 

δη βούλησιν, συνδιαλλχττομένη μετά τής θεοτητος..

Τρεις άρα- χαρακτήρες διακρίνονται εις τήν τού 

ανθρώπου άνάπτυξιν πρός τήν ηθικότητα. Ó μεν. 

πρώτος περιστρέφεται έντός τού κύκλου τώ ν τελ ι

κών σκοπών,τών άναφερομένων εις τήν ατομικότητα, 

εις τό  έγώ - ό δέ δεύτερος συνίσταται είς τήν αύτα- 

παρνησιν καί άφοοίωσιν πρός τινα- ιδιαιτέραν τΑ ν ι-  

ράν τής ήθικής ιδέας, πρός τινα  μονομερή ήθικόν 

σκοπόν- καί ό- τρίτος είς τήν πλήρη αυτού συμφωνίαν, 

μέ τήν ιδέαν τού άκροτάτου αγαθού, όπερ προτίθε- 

τα ι ώς τόν άπόλυτον σκοπόν τώ ν διανοημάτων αο-- 

τοϋ καί τώ ν  πράξεων.

Καί το ι δέ τάς προεκτεθείσας περί τής ήθικής βου- 

λήσεω; καί τώ ν διαδοχικών αυτής σταδίων θεωρίας- 

μας έπρεπε νϋν νά συμπληρώσωμεν, έπιλαμβανόμε- 

νοντό τε  περί ήθικής έλευθερίας ζήτημα, όπερ έξετά- 

ζετα ι υπό τού συγγραφέως κατόπιν τώ ν έλατηρίων 

τώ ν άνθρωπίνων πράξεων, καί τό  μετά τούτου σ τε- 

νώς συνδεδεμένον περί ΰπάρξεως τού αγαθού καί τού 

κακού, περί ου γίνεται λόγος έν τώ  τετάρτω  μέρει 

τού πονήματος του τώ  έπιγραφομένω Η θεοσοφία, 

όμως ίνα μή καταστώμεν φορτικώτεροι τού δέοντος- 

, περαίνομεν τήν διατριβήν ταύτην έπιπροςθέντες.
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^¿νον ενταύθα βραχείάν τινα  σκέψιν, είς ήν άγει 

ήμάς ή προδιατυπωθείσα τριχοτομία τού ήθικοϋ 

χαρακτήρος, πρός διευκρίνητιν τής περί τού ήθικού 

νόμου διδασκαλίας τού συγγραφέως.
0  συγγραφείις δρίζων τόν ήθικόν νόμον ήθικήν 

ανάγκην τού πράττειν τό  αγαθόν, χαρακτηρίζει αυ

τό ν  ώς άναγκαΐον, καθολικόν, άναλλοίωτον, έτι δέ 

καί υποχρεωτικόν, καθό νόημα καί βούλημα τού Θεού. 

όμολογούμεν καί ήμέίς ό τ ι ή αρχή αυτη περί τής 

ύποχρεώσεως τού ήθικοϋ νόμου, έπιτάττοντος είς τόν 

άνθρωπον ό τι πρέπει νά πράττη τό  αγαθόν, υποκρύ

π τε ι υψηλήν τινα αλήθειαν, αρκεί μόνον νά έκφρα- 

σθή υπό μορφήν καθαρωτέραν καί μάλλον εύληπτου" 

δ ιότι ή αρχή αυτη οφείλει νά θεωρήται ώς τρανή 

μαρτυρία τής ίδιαζούσηςφύσεως τής ήθικής ίδεας καί 

ώς ζωηρά έκδήλωσις τής έν τώ  άνθρώπω ουσιώδους 

βουλήσεως, ένώ δ νόμος ουτος άπαιτών πλήρη υπο

ταγήν είς τήν έντολήν του δεικνύει διά τής άπαι- 

τήσεως ταύτης, ό τι ή βασιλεία αυτού οΰκ έστιν έκ 

τού κόσμου τούτου, άλλ’ ό τι είναι θείόν τ ι  ενυ- 

πάρχον έν τή  άνθρωπίνν) βουλήσει. Καί τω όντι ένό- 

σω δ άνθρωπος προσδιορίζεται υπό τώ ν φυσικών αυ

τού όρμών καί τάσεων ή καί άνυψούται έκ τούτων 

είς τάς κατωτέρας βαθμίδας τού χαρακτήρος, ή ου

σιώδης έκείνη βούλησις παρίσταται ώς υπερτέρα τις 

θεία δύναμις, ήτις όποχρεωτικώς απαιτεί παρά τού 

ανθρώπου νά νικά τάς δρμάς καί τά  πάθη του. Αλλ 

«μ α  τό  άτομον κατορθώση νά έπιβή επί τής τρίτης 

καί άνωτάτης βαθμίδος τού χαρακτήρος, αμα ίσχύστι 

νά  συναφθή έν τ ώ  έαυτού συνειδότι είς μίαν αδιά

σπαστου ενότητα μ ετά  τής ίδέας τού άγαθού, καί 

νά προσοικειωθή δλοσχερώς τό  έμπεριεχόμενον αυ

τής, τό τε  έξαφανίζεται πάσα μορφή τού νόμου καί 

τού  έντάλματος- διότι ή βούλησις έκπληροϋσα αυτόν 

κινείται έντός δμοουσίου αυτής στοιχείου, έκτελεί 

τό  καθήκον ούχί ώς έπιβεβλημένον υπό άνωτέρας 

τινός δυνάμεως, άλλ’  έξ ιδίας αυτής ορμής καί κλι- 

σεως- δ ήθικός νόμος, όστις έπεβάλλετο είς τό  άτο

μον ώς επιταγή, συγχωνεύεται ήδη καί συνταυτί

ζετα ι μετ’  αύτοϋ. ή  ήμετέρα βούλησις δέν είναι 

πλέον ή άστατος έκείνη βούλησις ή δυΐζομένη καί 

διχοστατοΰσα πρός εαυτήν, άλλ ή μετ’ ευφροσύνου 

συνειδότος καί μετά πεφωτισμένης αύταπαρνήσεως 

έκτελοϋσα πάσαν άγαθήν πράξιν χάριν αυτής τής 

άγαθότητος.

ίίς  έν κεφαλαίω δ’  είπείν, οίαιδήποτε καί αν ηναι 

αί κρίσεις μας περί τής μεθόδου είτε περί τής διαι- 

ρέσεως τής έπιστήμης, είτε περί τώ ν δύο κυριωτέ- 

ρων κλάδων τού φιλοσοφικού τούτου συστήματος, 

τής ψυχολογίας καί τής ήθικής, ύφ’οίανδήποτε έπο- 

ψιν καί άν κατωπτεύσαμεν ταύτην ή έκείνην τήν 

άρχήν, ταύτην ή έκείνην τήν θεωρίαν τού συγγρα-

φέως, τό  βέβαιον όμως είναι ο τι τό  σύγγραμμά του 

καθόλου θεωρούμενου γέμει πλείστων άξιο λόγων φι

λοσοφημάτων ίκανοποιούντων τάς άνάγκα; τού πνεύ

ματος, ό τι υπό τήν ποικιλίαν τώ ν  έν τ ε  τή  θεωρη

τική καί πρακτική φιλοσοφία άνακινουμένων ζη τη - 

μάτων έπισπεύδεται πάντοτε ή ενότης τού σκοπού, 

ό τι η μετάβασις από ενός είς άλλο μέρος, από ένός 

είς άλλο αντικείμενου, γίνεται ώς τά  πολλά μέ τρό

πον φυσικόν καί άκατανάγκαστον, καί ό τι έπί τέλους 

καί αύταί αί δύσβατοι χώραι τής έπιστήμης, καί 

αύταί αί μάλλον μετάοσιοι ίδέαι καθίστανται προ- 

σ ιτα ί καί είς τούς άδαήμονας διά τής άκριβοϋς, ό- 

μαλής καί ήοέμα ρεούσης φράσεως, οΤα έμπρέπει 

μάλιστα είς έπιστημονικά άντικείμενα.

Είθε δέ τό  πόνημα τού Κ. Βράΐλα χρησιμεύση 

ώς ζωηρόν παράδειγμα καί πρός άλλους έκ τώ ν 

ήμετέρων λογίων, ίνα συντόνως έγκύπτοντες είς τήν 

μελέτην τώ ν μεγάλων προβλημάτων τής άνθρωπό- 

τητος, έπι^ωνύωσι τό  έθνικόν πνεύμα διά τοιούτων 

θρεπτικών καρπών, έγγυωμένων διανοητικήν ίσχύν 

άμα δέ καί φρονήματος εςαρσιν.

Εν Κεφαλληνίφ τή  4 Αύγούστου 1863.

Θ. ΚΑΡΟΤΣΟΣ.

Α Ο Γ Ο Σ  Ε Π ΙΤ Α Φ ΙΟ Σ  

Ε ίς  ’Ιούλ ιον  B erger de X iv r e y  (* )  

υπό

S.laâiuipoO  Brunet de Presle

εκφωνηθείς, 

τή  30 ΊοοΑ ίου  ε. r .  1863.

Κ ύ ρ ιο ι,

Ό  πρόεδρος καί ό ισόβ ιος γρ α μ μ α τευ ς  τοί* 

τμ ή μ α το ς  τ ώ ν  επ ιγρ α φ ώ ν  καί τ ώ ν  κ α λώ ν  

γρ α μ μ ά τω ν  τή ς  ’Α κ α δη μ ία ς τή ς  Γ α λ λ ία ς ,  

κω λυόμ ενο ι έν Π αρ ισ ίο ις  ύπό σοβαρού καθή

κ ο ν το ς , λυπ ούντα ι ό τ ι  δέν ήδυνήθησαν ν ’  άπο- 

δ ώ σω σ ιν  ενταύθα  τό ν  τελ ευ τα ΐο ν  άσπασμόν 

είς τό ν  α γα π η τόν  καί ποθη τόν συνάδελφον Κ . 

B erger de X iv re y . Έ κ έλευ σα ν δέ με ίνα  μεθερ- 

μηνεύσω  τη ν  γ ν ώ μ η ν  τή ς  ’Α καδημ ίας, τ ή ς  

δευτέρας αύ τή ς ο ικογένε ια ς , δι’  ή ν ό πρόωρος 

ου το ς  θά να το ς  είναι π ένθος, καί τή ν  τή ς  αΰ- 

τοκρα τορ ικής β ιβλιοθήκης, ή ς ό  άποθανών ή το

(* ) ό  Κ . B erger de X iv r e y ,  8ν ευτυχώς έγνωρί- 
σαμεν, είχε φιλελληνικώτατα φρονήματα καί έγρα- 
ψεν υπέρ Ελλάδος καί περί ελληνικών υποθέσεων.
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ύπέφορος, καί τέλος εκείνων τω ν  σοφών συλ

λόγων, οιος ή παρά τώ  ύπουργείω τής παι

δίας έφορεία, ών ήν [¿έλος καί συνεργάτης 
δραστήριος καί εις ο£>ς καταλείπει, ώς είςπάν- 
τας, μέγα κενόν καί γενικόν πόθον.

Ό π ω ς  εκπληρώσω την δυσχερή καί λυπη- 
ράν ταΰτην εντολήν, άνάγκη νά υπερνικήσω 

τήν έκτής ¿δίας εμαυτού βαθύτατης λύπης συγ- 

κίνησιν. Έ άν παρασυρθώ υπό πασών τω ν ανα
μνήσεων τώ ν περικυκλουσών με καθ’ ον χρό

νον στερούμαι παιδικού φίλου, ου τίνος ή α
γάπη υπέρ τά  τεσσαράκοντα έτη διαρκέσασα 

ούδέποτ’ έψεύσθη, θέλω επαινέσει πάντα τά  ε
παγωγά  αυτού έν τώ  κατ’ οίκον βίω προτερή

ματα, ά τινα είπερ τις  καί άλλος έγώ  ηύτύ- 
χησα νά εκτιμήσω· τόν ευσεβή πρός τήν μη
τέρα έρωτα, τήν ζωηράν πρός τόν αδελφόν, 

τά ς άδελφάς καί τούς ανεψιούς αγάπην, τόν 
ύπέρ τώ ν φίλων ζήλον, τήν εύπροσηγορίαν, 
τήν ένεργή εύμένειαν πρός όσους ήδύνατο νά 

ώφελήση. Ταύτα πάντα μαρτυροΰσι πάντες οί 
γνωρίσαντες αυτόν, μάλιστα δέ ό γαμβρός 
ούτοσί ό τοσουτον εκείνου άξιος (*). Καί υ
μείς δέ, Κύριοι, εί καί ολίγον χρόνον ίδόντες 

αύτόν, έθαυμάσατε τήν μεγάλην άγαθότητα, 
εξοχον τοΰ ήθους χαρακτήρα, έπί τή ς μορ

φής αυτού έζωγραφημένην. Ά λ λ ’ όφείλω νά 
λαλήσω περί τού μεγέθους τή ς  απροσδόκη
του ταύτης τή επιστήμη καί τή  πατρίδι απώ
λειας, ήν έπροίκισε διά καλλίστων έργων καί 

ή τις άνέμενε πολλά παρά τής ώριμου ήδη άλ- 

λ ’  έ^ρωμενεστάτης έτι ίκανότητος αύτοΟ. 
Ά λ λ η ν  ποτέ ήμέραν, φωνή τή ς  έμής ίκανω- 
τέρα θέλει είπει τό  έγκώμιον του προκειμέ- 
νου νεκρού έν τοΐς κόλποις τή ς  ’Ακαδημίας, 
παρόντων πάντων τώ ν  έν τή πρωτευούσή γραμ

ματοφίλων· άλλα παρά τό  άνεωγμένον καί 

μετά μικρόν κλεισθησόμενον του τάφου τού

του χείλος, όλίγου λογιζόμεθα πάντα τά  
έργα τά  έπί γή ς δοξάζοντα. Μόνα τά  άγαθο- 
εργήματα συνακολουθοΰσιν ήμϊν πέραν τοΰ έ- 
πιγείου βίου* μεγάλη παραμυθία εις ήμάς ά- 
ναλογιζομένους ότι τήν ήμέραν τής κρίσεως ό 
ήμέτερος φίλος προσελεύσεται φέρων τόν τ ί
τλον τούτον πρός τόν πανάγαθον Κύριον, δι

ό τι καταλείπει έπί τής γής τοσαύτας εύγνώ-

(* * ) ΣΗΜ. Π ΑΝ Λ. 0  Κύριο; ΟυαόθΙ, συγγραφεύς 
τών Γιρχη'δίνων καίάνεψιός τού περιφήμου ϋ υ εό ε ΐ.

μονας αναμνήσεις δσην καί δόξαν διά τά ς 
εύρείας γνώσεις. Ά λ λ α  καί ό έργατίκός βίος 

έπιβάλλεται έπ’ ίσης καθήκον εις πάντα χρι
στιανόν οίαςδήποτε τάξεως, ό δέ προκείμενος 
φίλος έπετέλεσεν αύτόν άριστα καί ούδείς 
ύπήρξεν ακριβέστερος είς έκπλήρωσιν τώ ν 

χρεών, οις ύπεδύετο.

Ό  Ιούλιος Berger de X ivrey έγεννήθη έν 
Βερσαλλίαις κατά μήνα ’Ιούνιον τώ  1801. 

Στερηθείς νεώτατος έτι τόν πατέρα, αξιωμα
τικόν τού ιππικού έν Ά ουστερλίτσ-») πεσόν- 

τα, εΐσήχθη είς τό  τοΰ άγιου Κύρου Πρυ
τανείου, όπου τό έθνος έτρεφε τούς υιούς 

τώ ν ύπέρ πατρίδος θνησκόντων στρατιω τών. 
Τήν δέ πρώτην τούνοόςμόρφωσιν έλαβε παρά 
τοΰ πρός μητρός πάππου, διακεκριμένου ια

τρού, ου τίνος τήν μνήμην πάντοτε προσφιλή 
διετήρησε, παρά τή ς  μητρός, ωφέλιμα περί 

τής τώ ν παίδων ανατροφής συγγραψάσης (τα 
λαίπωρου μητρός, κακή μοίρα έπιζώσης είς 
τήν μόνην αύτής χαράν, τό  μόνον κλέος ?), 

τέλος δέ παρά συγγενούς, ¿νομα έν τή  έπι- 
στήμη καί τή  φιλοσοφία ένδοξον έχοντος. Ό  

νεανίας καθ’ όλας τάς τάξεις έπέδωκε θαυμα- 

σίως καί είκοσαέτης μόλις κατείχε θέσιν δια- 
νοίγουσαν αύτώ ωφέλιμον καί έντιμον στάδιον 

άλλα παρητήθη αύτής όπως έγκύψη όλος είς 
τήν διδασκαλίαν καί τήν μελέτην τής ιστορίας 
τών αρχαίων γλω σσώ ν πρός άς διαφερόντως 
έρρεπεν. Απαρχή δέ τής μελέτης έξεδόθη τώ  

1823 ή μετάφρασις μικρού τίνος έργου τού 

άρχαιοτάτου καί ένδοξοτάτου τώ ν  ποιητών 
τής Ε λλάδος. Ένθαρρυνθείς, ποδηγετηθείς 
υπό τώ ν άριστων παρ’ ήμΐν διδασκάλων, ύφ’ 
ών εικότως διεκρίθη, έξέτεινε μετ’ ού πολύ τόν 
κύκλον τώ ν  ιδίων σπουδών. Μή άπαριθμών 

πάντα τά  ύπ' αύτού έκδοθέντα έργα, μόνην τήν 
όκτάτομον συλλογήν τώ ν  έπιστολών Ερρίκου 

τού Δ' άναφέρω, ώ ς  καλλιώτερον καταδεικνύ- 
ουσαν μίαν τώ ν ένδοξοτάτων βασιλειών τής 
ήμετέρας’ ίστορίας. Πάσαι αί έποχαί ήσαν αύτώ 
γνωστα ί· οΰτω δέ άμα περαιωθέντος τού ιταλι
κού πολέμου μεταξύ τής ταραχής καί τή ς τώ ν 
γνωμών διαστάσεως, ό Berger έν όλίγοις ή- 

μερονυκτίοις Ιγραψε μεθ’ ιστορικής άπαθείας 
καί σεμνότητος συγκεφαλαίωσιν τής πατρο- 
παραδότου πρός τήν ’Ιταλίαν πολιτείας τή ς  
Γαλλίας. Έ πειτα  δ’ έπανέκαμψεν είς τά ς συν-
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ήθεις μ ελ έ τα ς  έπ ί τ ώ ν  έλ λη ν ικ ώ ν  καί λ α τ ιν ι 

κ ώ ν  τού  μ εσα ιώ νος χ ε ιρ ο γρ ά φ ω ν  τ ώ ν  έν τή  

έμπεπ ιστευμένη  α ύ τώ  π λούσ ια  π α ρακα τα 

θήκη. Έ νέκ υ π τε  δέ ε σ χ ά τω ς  ε ίς  σ υ λ λ ο γή ν  τ ώ ν  

ισ τορ ικ ώ ν μ νημ είω ν τή ς  π α λα ιδ ς  μονής τού  

Sain t-Sauveur, έν ω  εύρισκόμεθα, καί ά π ό τώ ν  

έρειπ ίων αύτού έχαιρεν άποσύρων τ ό ν  τή ς  λ ή 

θης π έπ λον.
Τ ο σ α ΰ τα  έρ γα , έν τ ε  τή  Γ α λ λ ία  καί τή  ξενη  

διακρ ιθέντα , έδαψίλευσαν α ύ τώ  π ο λ λ ά ς  τιμ ά ς . 

Μ έ λ ο ς  τ ώ ν  Ά κ α δ η μ ιώ ν  Τ ο λ ώ σ σ η ς ,  Ρ ο το μ α -  

γου , 'Ρ έ μ ω ν , Ν α γκ ε ίου  καί ά λ λ ω ν  ξέ νω ν  π ό 

λ ε ω ν ,  δόκ τω ρ  τή ς  φ ιλοσοφ ίας έν Τυ β ίγκ η , 

ιπ π ό τη ς  τή ς  λ ε γ ε ώ ν ο ς  τή ς  τ ιμ ή ς , τού  έ λ λ η  · 

νικοΰ τά γ μ α το ς  το ύ  Σ ω τή ρ ο ς  καί τού  ιταλικού 

το ύ  ά γ . Μ αυρίκιου, ύπέφορος τή ς  αύτοκρατορ ι- 

κής β ιβλιοθήκης καί ν ε ω σ τ ί  δ ιορ ισθείς γραμ- 
μ α τεύς τοΰ  Μ ουσείου τή ς  β ιβλιοθήκης τα ύ 

τη ς ,  άπό τού  1839 έκλεχθείς  μ έλο ς  τή ς  

’Α κ α δη μ ία ς ή μ ώ ν , π ιθανώ ς αύριον έκαλειτο  

ε ίς  ά ν τ ικ α τά σ τα σ ιν  τού  άντιπροέδρου κα τά  

τή ν  έπ ίσημον συνεδρίασιν, έν ή  δ ιανέμοντα ι 

τ ά  βραβεία καί όπου ή  είδησις τού  θανάτου 

αύτού  θέλει ά ντηχή σει λυ π η ρ ώ ς μ ετα ςύ  τ ό 

σ ω ν  φ ίλω ν .
Π ροσ β λη θε ίς  τό ν  π α ρελθόν τα  Δεκέμβριον, 

μ ε τα ξύ  ά π αύστω ν καί ίσ ω ς  υπ ερβολικών έργα- 

σ ιώ ν  υπό ό ξε ία ς  νόσου, ήλθεν  ε ίς  τή ν  χ ώ ρ α ν  

τ ο ύ τη ν ,  ήν τοσοΰ τον  ή γάπ ησε, πρός ζή τη σ ιν  

ά ναπ αύσεω ς καί έπ ίτευ ξιν  ά να ^ ρ ώ σ εω ς , ήν αί 

ενδελεχ είς  φροντίδες τ ώ ν  ά φ ω σ ιω μ ένω ν  ο ι

κείω ν καί έπ ικουρήματα σοφά ια τρ ικής έπ ισ τή - 

μ η ς άπέδιδον άν α ύ τώ  έάν ήδύναντο  νά  άναβά- 

λ ω σ ι  τή ν  υπό τή ς  Π ρονο ία ς  όρισθείσαν ώραν. 

Ύ π οκύψ ω μ εν τα π ε ιν ώ ς  ε ίς  τά ς  άνεξερευνή- 

το υ ς  αύ τή ς βουλάς ! Ά να π α ύ θ η τ ι έν ειρήνη, 

ά γα π η τέ  καί σ εβ α σ τέ  φ ίλε , έν τ ή  γ ω ν ία  τα ύ τη  

τ ή ς  γ ή ς ,  ή ν έ ξ ε λ έ ξω  ό π ω ς δ ια γά γ η ς  ήρέμα 

τ ά ς  τε λ ευ τα ία ς  σου ήμέρας, όπου εύμ ενώ ς έ- 

γένου  δεχτός. 'Ο μόθυμοι πόθοι, θερμαί εύχαί 

πρόπεμπουσί σε. Δ έ ξα ι δέ τ ό ν  τελ ευ τα ίου  ά- 

π οχα ιρετισμ όν τ ώ ν  ά π όντω ν  σου συναδέλφ ω ν, 

έκ σ τό μ α το ς  τού  καυχωμένου ό τ ι  υπήρξε μα

θη τή ς  σου, μηδέποτε δέ έπ ιλησομένου  παν ο ,τ ΐ 

τή  σή φ ιλ ία  όφείλει.
■ · Σ.

Ξένος τις, έκ τώ ν  έν λθήναις παρεπιδημούντων, 

έκρινε καλάν νά μεταβή έπί ελληνικού άτμοκινήτου 

είς Θεσσαλονίκην’ κατά δέ τό  διάστημα τού πλοός 

ηθζησε, φαίνεται, τό  ελληνικόν λεζιλόγιόν το ν  διά 

νέου πλούτον λέξεων ι£ω//ί, κρασί κτλ. κ τλ. έγέ- 

νετο λοιπόν σοφώτερος τώ ν  πλείστων έν λθήναις 

διπλωματών, τώ ν τοσάκις έκφερόντων κρίσεις περί 

της ήμετέρας φιλολογίας, τοσάκις μετ’  αλαζονείας 

¿κατανοητόν καί αύτάς τάς βαρβάρους φιλολογίας 

âç d ir  άνέγνωσαν, τής ήμετέρας, dèr άνέγνω - 

ffar, προτιμώντων, τοσάκις μάλιστα καί άρνουμένων 

τήν ΰπαρξιν ελληνικής φιλολογίας πού ; είς τόν 

τόπον τού Ρίζου, τού Ζαλοκώστα, τού Σούτσόυ, τού 

Μουστοξείδου ! Εν τούτοις, καί έκ τού έκ Θεσσα

λονίκης είς Πειραιά κατάπλου ωφεληθείς πάλιν, 

άνήλθεν εί; τάς Αθήνας μεστός λέξεων καί έλληνο- 

μαθείας. Επειδή δ’ ομογενής τις αύτού φίλος άκού- 

σας αύτόν έπαιρόμενον, ήρώτησε πώς λέγετα ι le 

pain καί άπεκρίθη jfiaftl, πώς δέ le vin καί άπε- 

κρίθη κρασί, άπαράλλακτα όπως ήμείς έρωτώμεν τά  

διετή παιδία πώς λέγετα ι γαλλ ισ τί ή pic καί απο

κρίνονται le  nez, έρωτα άλλο δνσκολώτερον, πώς 

καλεΐ τις ελληνιστί τό  garçon τού ζαχαροπωλείου 

ή τού ξενοδοχείου, εκείνο; δ’ άποκρίνεται θριαμβι- 

κώς Π αναγιώ τη.
Ô φίλος ήτο ευφυής, κατά τούτο δ ϋπερέβαινε 

τόν ομογενή του είς τάς ελληνικά; γνώσεις, ότι τρώ- 

γω ν συχνότερον έκείνου π αγω τά  είς τού Σόλωνος 

έγνώριζε πιστήν καί βεβαίαν μετάφρασιν τής λέξεως 

garçon. Προσεκάλεσε λοιπόν τόν σοφόν του φίλον 

είς τού Σόλωνος Τνα φάγωσι παγωτά, καί ύποκριθείς 

δ τι δέν ήδύνατο νά καλέση ελληνιστί τόν υπηρέτην 

παρεκάλεσε τόν σύντροφόν του νά φροντίση περί 

τούτου. Καί ευθύς άκούεται βροντώδης φωνή-

—  Παναγιώτη !
Ανέλπιστος δ’  ¿πάντησις αντηχεί εύθύς ώς έκ 

θαύματος.
—  Εφθασα.
Καί μετ’  έλίγον προσελθών τ ις  τώ ν  υπηρετών ή

ρώτησε τούς κυρίους τ ί  παγωτά ήθελον. Εκτοτε δλαι 

αί προσπάθειαι τού προσφέροντος τά  παγωτά  ΐνα 

πείση τόν φίλον του δτιπρέπει νά λέγη π α ιδ ί καί δχι 

Π αναγιώ τη, υπήρξαν ανωφελείς. Ô νεανίας ήτο πε

πεισμένος ή μάλλον άκατάπειστος.
Οσάκις άκούσης φωνήν είς τού Σόλωνος, φωνήν 

ξενίζουσανκαί Π α να γιώ τη  βατταρίζουσαν, στρέψον 

εύθύς τήν κεφαλήν καί θά ίδής τόν Γάλλον μου.
Είς τού αύτού ζαχαροπλαστείου τάς τραπέζας 

καθήμενος τό  εσπέρας, πείθεσαι δ τι ό κόσμος ήρχισε
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πάλιν νά είσρέη εί; τ ά ;  Αθήνα;, ών οί κάτοικοι καθ’ 

ήμέραν αυξάνονται διά ττις προσθήκη; έπηλύδων 

έξωθεν ερχομένων οπω; παρευρεθώσιν εις την υπο

δοχήν του βασιλέως, δ τι ήλθε πάλιν 3 χρυσού; αιών 

τώ ν  αμαξηλατών, δ τι τά  ξενοδοχεία κερδαίνουσιν, 

είπερ ποτέ, τήν σήμερον καί διά τούτο ό αριθμό; 

τω ν υπερεπλεόνασεν. Η παρά τήν ΚαπνικΛρέαν με

γάλη τού Ιεροπούλου οικία μετεσχηματίσθη εί; 

appartements m eublés £ν μέρει, το  δέ λοιπόν εί; 

εργαστήρια' επί τή ; πρώτη; όροφή; αί λέξει; Modes 

καί Robes άναγινώσκονται τοσάκις δσου; έξώστα ; 

έχει ή οικία. Μεταξύ δέ τών ισογείων εργαστηρίων 

διακρίνεται μακοόσχημο; και διπρόσωπο; επιγραφή 

A  la  v ille  de Copenhague. J. M arengos, tailleur.

Πόσον ταχέως ένεγράφη εί; του ; δημοτικού; τής 

γλώσση; ήμών καταλόγους ή λέξις Κ οπεγχάγη , εί 

καί δυσπρόφορο; ! Èv Πειραιεϊ έχομεν Ξενοδοχεΐον  

Κ οπεγχάγης , έν Αθήναι; Ξενοδοχεΐον Κ οπεγχάγΐ)ς, 

K a y y tr t ïo r  Κ οπεγχάγης, γλύκυσμα βαρυστόμαχον 

Κ οπεγχάγη,Κ ουρείο )" Κ ο π εγχ ά γη ς ,'Iμ α τ ιουργεΐον 

Κ οπεγχάγης" μόνη ή έθνοψυ,Ιαχή υπερβαίνει τήν 

Κ οπεγχά γην  εί; τάς έπιγραφά; τώ ν εργαστηρίων.

ΙΙκουσα προχθές εϋφυέστατον τετράστιχον δημο

τικόν, έφαρμοσθέν υπό τινο; τώ ν  ήμετέρων ποιητών εί; 

τινα φίλον, δςτις, μη έφευρών, κατά τό  δή λεγόμε

νον, την  π υ ρ ίτιά  a έξελέχθη βαθμοφόρος τή ; εθνοφυ

λακή;' υποτίθεται δτι ό φίλο; ονομάζεται Ιωάννη;'

«  Ó Γιάννη; μα; τό  ζώ  

Ó Γιάννη; μα ; τό  ζώ  

Τό ζώ ,  τό ζώ , τό  ζώ ,

Τό ζώνει τό  σπαθί. »

Λέν είναι άξιον βραβεύσεω; ;

Èv Παρισίοι; υπάρχουσιν έπαρχιώτιδε; φορούσαι 

στρογγυλού; πετάσου; —  πράγμα εί; τά ; καλάς 

παρισινά; άσυγχώρητον. —  Év Αθήναι; δέ πολλαί 

Κυρίαι καί ήλικιωμέναι, ίνα εΰφημότερον τό  γραΐα ι 

έκφράσω, φορούσι τοιούτου είδους πετάσου;. ϊδοό δέ 

τ ί  συμβουλεύει γαλλί; τ ι ;  ειδήσεις τού συρμού δί- 

δουσα' «ΐ'πάρχουσι παρισιναί καί επαρχιώτιδε;, αί 

τινε; φέρουσι πέτασον σωματοφύλακο; (m ousque

ta ire ) ή φιαμμίνα, επί λευκή; κόμης, δπερ λυπηρό- 

τα τον εί; τόν θεατήν. Οταν φέρη τ ι ;  στρογγυλόν 

πίλον άποδεικνύει δτι έχει ακόμη απαιτήσει; νεότη- 

τος, διότι ό πίλο; ούτο; ενοχοποιεί τά  γηραιά; μορ- 

φάς, καί τίποτε δέν γηράσκει τό  πρόσωπον τόσον 

δσον τά  ψαρά μαλλία . . Ô ζωογόνος χυμ ός  τού Κ. 
Gargauld, bou levard de Sebastopol, 106, τ ιμ ώ 

μενο; 9 μόνον φράγκων, είτε υγρός, είτε ώ ; αλοιφή 

επιτιθέμενο; εί; τήν κόμην δι’ ωραίου ψηκτρίου ad 

hoc (επίτηδες) κατεσκευασμένου καί ευρισκομένου 

παρά τώ  αΰτώ εφευρέτη, αποδίδει εί; τά ; τρίχα; 

(χωρίς να τάς βάφη, εννοείται) τ ό  πρώτον αυτών

χρώμα. Ενός μόνου μηνό; υπομονή' εί; δέ μην γρή

γορα παρέρχεται ! »  —  Ô,Tt δμω; καί αν λέγτ) ή 

Κυρία A lic e  de S av ign y  δέν συμβουλεόομεν τήν 

δοκιμήν ταύτην εί; τά ; ενταύθα λελευκασμένα;' πολύ 

ευκολώτερον καί προτιμότερον νά παόσωσι φορούσαι 

τοιούτου είδους πετάσου;, οίκονομήσωσι δ’όυτω πρό; 

το ΐ; εννέα φράγκοι; καί τήν άξίαν αυτών εί; του; 

δυστήνου; συζύγους.

Πρό τινο; καθ’ εσπέραν βλέπομεν, μεταξύ τώ ν  άλ

λων επαιτών, Ιταλού; περιερχομένου; καί έςαιτου- 

μένου; δ ,τι τ ις  προα ιρήτα ι, διά ν’  άναπετάσωσιν 

άερόστατον μικρόν. Év δ’ οί έν Αθήναι; χάσκακες 

θαυμάζουσι πρό; τούτο , έν Γαλλία ιδού τ ί  γίνεται.

Κατεσκευάσθη άερόστατον υπό τού πεπαιδευμένου 

φωτογράφου Ναδάρ, φέρον όνομα Γ ίγα ς , καί έξετέθη 

πρό; έπίσκεψιν έπί τινα ; ήμέρας. Τό άερόστατον 

τούτο, τό  μεγαλείτερον όσων μέχρι τούδε κατε- 

σκευάσθησαν, έχει ΰψο; 45 μέτριον ήτοι φθάνει πε

ρίπου εί; τά  τρία τέ ταρ τα  τή ; μητροπόλεω; τώ ν 

Παρισίων N otre-D am e, καί ήξισεν 104,000 φράγ

κων' μόνο; δ προμηθεύσα; τό  εκ λευκή; μετάξης 

ύφασμα, έπληρώθη διά 42,080 μέτρων 54,000 

φράγκων. Η  λέμβο; κατεσκευάσθη οίσύϊνο;, έν είδει 

διωρόφου οίκίσκου μετά δωματίων δι’  όγδοήκοντα 

ανθρώπους, τυπογραφίας, φωτογραφικού έργοστασίου 

κτλ. κτλ. Η  τιμή τώ ν  θέσεων ώρίσθη εί; 500 φρ. 

καί ήδη 40 έπιβάται ένεγράφησαν. Η πρώτη αερο

πορία θέλει γίνει— ή έγινεν ϊσω ; ήδη—  πρό; τήν Βά

δην. Τά δέ έξοδα τή ; κατασκευή; δύνανται νά καλυ- 

φθώσι διά μόνη; τή ; είσπράξεω; δικαιώματος εισόδου 

εί; τόν ιδιαίτερον περίβολον τού Πεδίου τού Αρεως, 

όθεν τό  άερόστατον θέλει πετασθή.

Η θειυρία τού Ναδάρ έκλήθη au lolocom otiou  

aérienne, έ ζ  αυτομάτου έν τώ  άέρι χ ίνησις, έξε

τέθη δ’ εί; τού ; πρωτίστους τή ; Γαλλία ; επιστήμο
να; ένώπιον πολλοΰ καί έκλεκτού πλήθους, όποστη- 

ριχθεϊσα υπό τού σοφού de L a  Lan delle  καί έπι- 

κυρωθεϊσα υπ’ αυτού δι’  έμπράκτων παραδειγμάτων' 

διότι άνεπέτασε διάφορα μικρά άερόστατα, κατά τό 

σύστημα τούτο κατασκευασθέντα καί άφ έαυτών 

ύψούμενα, άνασηκούντα δέ διάφορα βάρη. Èv τή 

θεωρία ταύτη τά  άερόστατα  καταργούνται έντελώ; 

καί άντικαθίστανται διά τή ; έλικος καί τώ ν  κεκλιμέ

νων επιπέδων' ή δέ θεωρία δέν είναι νέα' διότι τώ  

1768, δεκαπέντε έτη πρό τή ; άναβάσεω; τή ; πρώτης 

μογγο.Ιψ ιέρης (άεροστάτου), ό μηχανικό; Paucton 

προεΐπε τήν εφαρμογήν τή ; Ιλικο; έν τή  άεροπορία' 

τήν σήμερον δέ τώ  όντι έφαρμόζεται.

Αλλά, μεταξύ λόγων, σκόπιμον δέν είναι τάχα 

νά έρωτήσωμεν πώ ; άπέβη έν τή  Ακαδημία τών Πα

ρισίων ή έφεύρεσι; τού εί; Γαλλίαν έπί τού τω  άπο- 

δημήσαντο; έλληνο; αξιωματικού, ήν έν συντόμω ή-

Ναυμαχία 
Ν

εοχάοτρο
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κούσαμεν έκτιθεμένην καί ελπίδα; επιτυχία; παρέ- 

χουσαν ;
Ô  εϊδησι; τή ; ψηφίσεω; τή ; Ενώσεω; υπό τών 

βουλών τή ; Επτάνησου ένέπλησε χαρά; πάσαν ελ

ληνικήν καρδίαν' όθεν έγένετο δοξολογία καί ή εθνο

φυλακή συναθροισθεΧσα παρήλασεν ένώπιον τού Προέ

δρου τή ; Συνελεύσεω; κραυγάζουσα Ζ ή τω  ή Ε ν ω -  

σ ις ΐ  Ζ ή τω  ό Γεώ ργιος  ·' £ν μόνον πράγμα έλύπε
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(Συνίχ«.«. Ί ί ι  φολλ. 323 χαΐ 324.)

πάντων τάς καρδίας, δτι μετά τοσαϋτα έτη άπό τής 
άποσείσεως τού τουρκικού ζυγού δέν ήδυνήθημεν 
νά άποσείσωμεν καί τήν τουρκικήν συνήθειαν τών 

πυροβολισμών, συνήθειαν βάρβαρον υπέρ πάσαν άλ
λην, και έτι βαρβαρωτέραν καί άπανθρωποτέραν 
καθισταμένην ύφ’  ημών, γεμιζόντων τά  δπλα καί 
διά σφαιρών ίνα τέρπωμεν τάς άκοάς διά τού ήδέως 
συρίγματος αύτών. Τέσσαρες ή πέντε λέγονται 
οί φονευθέντε; ή τραυματισθέντες' Ισως δέ δ ά- 
ριθμός ήναι υπερβολικός' άλλ’ ή άγανάκτησις τών 
φρονίμων πολιτών ϊφθασεν είς τό ίπακρον. Δεν έν- 

νοούσιν οί νήπιοι, οί εις τοιαύτην εύθυμίαν έκδιδό- 
μενοι καί ύπό τής οσμής τής πυρίτιδος μεθυσκόμενοι, 
δτι δωρεάν φονεύουσι καί δτι τό αίμα τών φονευο- 
μένων πίπτει έπί τάς κεφαλάς αύτών; Καί τί επται- 
σεν ή οικογένεια έκείνη ή μέχρι χθές εύτυχής, ώστε, 
έν ω οί άλλοι άγάλλονται διά τό πρώτον βήμα τού 
ελληνικού έθνους πρός τήν ένωσιν, αύτή νά πενθή ! 

Δέν είναι άδικον, δέν είναι άνόσιον ! Αλλ’ άν οί λό
γοι ουτοι δέν φαίνωνται ισχυροί, δέν έντρεπόμεθα 
τούλάχιστον τους ξένους; τ ί  δέ θέλει φρονήσει περί 
ήμών δ νέος βασιλεύς, δ εκ χώρας ήσυχου καί έν 
αύτή τή διαχΰσει, πρός φύσει πολυτάραχου λαόν 
ερχόμενος, άν άκούση ΐδίοις ώσί καί τούτο τό κακόν!

Εν τούτοις παρ’  ολίγον νά βρέξη . .  . άλλά . . . .  
παρ’ ολίγον. Τήν θεομηνίαν ταύτην πώς νά έξηγή- 

σωμεν ; .  . .

Καιρός μετανοίας........

Σ.

443

Ν Α Υ Μ Α Χ ΙΑ  ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ Υ.

Τήν 8 τού άρχομένου μηνός τελοΟμεν τήν 

36 επετηρίδα τής έν Νεοκάστρω ναυμαχίας, 
ήτις μετά τής έν Άδριανουπόλει ρωσικής συν
θήκης καί τής είς Πελοπόννησον γαλλικής έκ- 
στρατείας, έθετο τά  θεμέλια τής ελληνικής 
ανεξαρτησίας καί ελευθερίας. Καί έν μέν τώ  

Α' τόμω  τής Π α ν δ ώ ρ α ς  κατεχωρίσαμεν έκ- 
τενή έκθεσιν μετά λεπτομερούς πίνακος τής 

ναυμαχίας έκείνης, έν δέ τώ  Η ', εικόνα παρι- 
στάσαν αυτήν. Σήμερον δέ έκδίδομεν καί άλλην 
εικόνα γραφεΐσαν υπό τεχνίτου παρευρεθέν- 

τος  είς τήν άξιομνημόνευτον έκείνην μάχην.

Τήν δ’ έπιούσαν, δύο ήμέρας καί ήμίσειαν διατρί- 
ψαντες έν Καίοω, έπανήλθομεν είς Αλεξάνδρειαν, ή  
Αλεξάνδρεια, ώς χαί έν το ί; έμπροσθεν είπον, ούδ’ 
ίχνος σχεδόν σώζει τής άρχαίας λαμπρότητος, άλλ’ 
ούδέ ήτο δυνατόν νά σώζϊΐ, διότι ούδεμία ίσως άλλη 
πόλις ύπέστη ώς αύτή τοσαύτας περιπετείας καί 
χαταστροφάς* άπό τών Αιγυπτίων μετέβη είς τούς 
Ελληνας, άπό τών Ελλήνων είς τούς Ρωμαίους, άπό 

τών Ρωμαίων είς τούς Αραβας, άπό τών Αράβων είς 
τούς Τούρκους, άπό τών Τούρκων είς τού; Γάλλους, 
άπό τών Γάλλων είς τούς Αγγλους χαί άπό τούτων 
είς τούς Τούρκους εκ νέου. Πρός ταΐς τοσαύταις δέ 
μεταβολαίς έγένετο καί μυριάκις παρανάλωμα πυρ- 
καϊών καί εμφυλίων σπαραγμών καί δχλαγωγιών 

καί πολιορκιών καί βιαίων άναστατώσεων' ούδεμίαν 
δέ άπέφυγε τών συμφορών δσας φέρουσι κατόπιν 
αύτών ή έκπόρθησις καί ή άνταρσία.

Καί λυπηρόν μέν δτι έξέλιπον διά παντός καί τό 

Σαράπιον μετά τού κολοσσιαίου αύτού άγάλματος, 
καί τό Σήμα, εν ψ τού Μεγάλου Αλεξάνδρου ή ταφή, 
καί τό Μουσείου, ή εστία έκείνη τή ; σοφίας τών Αι
γυπτίων, καί τό  Επταστάδιον, τό συνενούν τήν πόλιν 

μετά τού Φάρου, καί τό Γυμνάσιον, τό έχον μείζους 
ή σταδιαίας τάς στοάς καί έν μέσιρ τό δικαστήριον 
καί τά  άλση, καί τό  Πάνειον, τό χειροποίητου καί 
στροβιλοειδές τούτο ΰψος, άπό τής κορυφής τού ό

ποιου άπεσκοπεΐτο δλη ή πόλις, καί τά  περικαλλή 
βασίλεια καί τεμένη καί λοιπά άναθήματα καί ιερά, 

ών μεστή ήτο ή Αλεξάνδρεια" λυπηρότατου δμως, 
διότι αδύνατον νά άνασκευασθή, δτι κατεστράφη ή 
περιώνυμος εκείνη β.βλιοθήκη, ή περιέχουσα έπτα- 
κοσίας χιλιάδας τόμων, έν οίς βεβαίως καί αριστουρ
γήματα σοφίας καί έπιστήμης.

Τής βιβλιοθήκης ταύτης πρώτος θεμελιωτής 
υπήρξε Πτολεμαίος δ Σωτήρ ή Λάγος, δ βασιλεύ- 
σας έν Αίγύπτω άμέσως μετά τόν θάνατον τού Μα- 
κεδόνος κατακτητού. Πιστός εκτελεστής τής με
γαλοφυούς ιδέας τού προκατόχου αυτού, καθ’ ήν ή 
Αλεξάνδρεια έπρεπε νά καταστή, ώς είδομεν, νέον 
κέντρου έλληνικού βίου καί γέφυρα πολιτισμού συ- 
ζευγνύουσα τήν Ασίαν μετά τής Εύοώπης, προσέ- 
λαβε πρός τή έμπορίφ καί άλλον σύμμαχον ακατα
μάχητου, τήν έλληνικήν, λέγω, σοφίαν καί γλώσσαν. 

Εντεύθεν ή ΐδρυσις τού μουσείου καί τής βιβλιοθή
κης, τής όποίας τόν πλούτον έπηύξησαν οί διάδοχοι 
τού Πτολεμαίου. Φρονώ δέ δτι τήν προαίρεσιν ταύ
την τών Λαγιδών έπεβοήθησε δραστηρίως καί ό 
αιγυπτιακός πάπυρος. Λς γνωστόν δ πάπυρος φύε
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τα ι άφθονος έν Α ίγύπτω , δ δέ Στράβων, άπαριθμών 

τά  ίδιάζοντα αύτή προϊόντα, τάσσει μετά τώ ν πρώ

τω ν καί τήν βίβλον ή βύβλον. Φυσικόν άρα δ τ ι διά 

τήν αφθονίαν τή ; δλη; έπολυπλασιάζοντο εύκολώ- 

τερον ή άλλαχοϋ τά  βιβλία. Αλλ’ είχε τώ  δντι ή 

άλεξανδρινή βιβλιοθήκη τόν υπέρογκου εκείνον αριθ

μόν, καί άν εΐχεν αύτόν, ήσαν τάχα διάφορα διαφό

ρων συγγράμματα, ή μή ήσαν ώ ; έπί τό  πολύ άν- 

τίγραφα τών αύτών ; Τό κατ’ εμέ, έάν πρέπει νά 

συμπεράνω έκ τής άμφιβολίας, ή τ ι ;  καί σήμερον 

Ι τ ι  έπικρατεΐ περί τού αληθούς άριθμού τώ ν βιβλίων 

τώ ν  μεγάλων βιβλιοθηκών, καί περί τής έν αύταί; 

συσσωρεύσεως πολλών αντιτύπων ενός καί τού αύ

τοϋ συγγράμματος, τολμώ νά εϊπω δ τι ώς καί έν 

το ί; καθ’  ήμάς χρόνοι; ουτω καί κατά τούς άρχαίους 

έκείνου; ύπήρξεν Ιλλειψι; ακρίβειας περί τούς υπο

λογισμούς.

Περί τά  τέλη τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος, 

τό 1 790 έτος, έπιστεύετο κοινώς καθ’ άπασαν τήν 

Εύρώπην, δ τι ή έν Παρισίοι; βασιλική βιβλιοθήκη 

περιείχε 3ο0^400 ή καί 500 χιλιάδα; βιβλίων' καί 

δμως, γενομένη; εύσυνειδήτου καταμετρήσεω; ίν  έτος 

μετά ταϋτα, τό 17 9 1,εύρέθησανμόνον 153,000. ό  

Γεώργιος Τ’  είχε δωρήσει πρός τό  Βρετανικόν Μου

σείου τήν ιδίαν αύτοϋ βιβλιοθήκην, καί πάντε; διεβε- 

βαίουνδτι συνέκειτο έκ 200,000 τόμων' άλλ’ άπε- 

δείχθη πρότινων έτών δ τι ήσαν 65 ,000 μόνον. Καίέν 

Ενετίαδέ πάγκοινος ύπήρχε δόξα δτι ή Μαρκιανή βι

βλιοθήκη περιεΐχεν 1 50,000 τόμων' ά λλά τό  1835, 

άν δέν λανθάνοιμαι, δ έφορος αύτής διεβεβαίου ο τι δέν 

ύπερέβαινον τά ; 60,000 μετά τώ ν  χειρογράφων. 

Τοιαϋται ύπερβολαί λέγονται καί διά τά ;  βιβλιο- 

θήκα; τή ; Οξφόρδης, τού Βατικανού καί άλλας.

Αλλά τ ί  πρός ημάς ή πληθύ; τώ ν βιβλίων, άφοϋ 

δέν άρκή νά μαοτυρήση καί περί τή ; σπουδαιότητος 

αύτών ; Η δημοσία καί πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη 

τώ ν  Αθηνών δύναται νά καταταχθή, διά τούς όχλους 

τώ ν  έν αύτή τόμο>ν, μετά τώ ν τειτευουσών τή ; Εύ- 

ρώπη; βιβλιοθηκών' άλλά ποία ή αξία τώ ν τόμων 

τού τω ν ; Πολλάκι; ελάχιστος χειρογράφων ή άλ 

λων σπανίων καί εκλεκτών συγγραμμάτων αριθμός, 

ύπερτερεΐ κατά τε  τήν υλικήν καί τήν επιστημονικήν 

άξίαν μυριάδας τόμων άκρίτως σεσωρευμένων. Ενίο

τε  μάλιστα, διά τήν πρόοδον τώ ν έπιστημών καί 

τάς περί τάς ιδέας καί τά  ήθη αλλοιώσεις, ούτε ή 

επιστημονική αξία τιμά τα ι δσον άλλοτε. Σήμερον, 

φέρ’ είπείν, μικρόν ένδιαφέρουσιν ήμά; τά  θεολογικά 

καί εκκλησιαστικά βιβλία, ά τινα δμω; διά πολλών 

χρημάτων καί θυσιών συνήγειρον καί έθησαύριζον οί 

πρό ήμών' τ ί  .δέ άναζητοϋμεν περιπαθώ;; τά  χειρό

γραφα τώ ν άντιγραφέων τού μεσαιώνος.

Τό κατ’ έμέ, φρονώ ύπερβολικήν τήν περί τής

αλεξανδρινής βιβλιοθήκης έπικοατοϋσαν δόξαν, καί 

ιδού ποιοι κυρίως οί λόγοι μου. Επί τώ ν  αρχαίων 

χρόνων τέσσαρα ήσαν τά  έθνη τά  έχοντα φιλολογίαν' 

οί Αιγύπτιοι, οί Ιουδαίοι, οί Ελληνες καί οί Ρωμαίοι. 

Επειδή δέ καί ή ιστορία περιωρίζετο είς ¿λίγας εκα

τονταετηρίδας, καί τής γής μόλις τό  έκτον μέρος 

ήτο γνωστόν, καί αί φυσικαί έπιστήμαι έκειντο έτι 

έντός σπαργάνων, πρόδηλον δτι οί τό τε  συγγραφείς 

έστεροϋντο τώ ν  τριών άνεξαντλήτων πηγών, άφ 'ών 

άρύονται δαψιλή νάματα οί τώ ν καθ’ ήμας χρόνων. 

Πλήν τούτου, αί μεταξύ τώ ν διαφόρων λαών, πολ- 

λάκις δέ καί τώ ν πόλεων τού αύτοϋ κράτους όλί- 

γαι σχέσεις, ή δυσκολία τή ; συγκοινωνίας, ή ελ- 

λειψις ασφαλείας κατά τάς οδοιπορίας, ταϋτα  καί 

άλλα συνέτρεχον είς περιορισμόν τού αχανούς στα

δίου, δπερ διατρέχει σήμερον ελεύθερος ό ανθρώπινος 

νοΰς. Είς τάς δυσκολίας δέ ταύτας ανάγκη νά προσ- 

τεθώσι καί ή τής ϋλης έφ’ ή ; έγραφον και ή βρα- 

δύτης τής γραφής, αΐ τινες ωσαύτως έκώλυον τόν 

πολλαπλασιασμόν καί τήν διάδοσιν τώ ν συγγραμ

μάτων' άλλά καί δ βάρβαρος τοδπος, κ-αθ’ 8ν 

έγίνετο τό τε  ό πόλεμος, έχων αείποτε συμμάχου; 

τήν λεηλασίαν καί τήν πυρκαϊάν, δέν συνετέλει 

ολίγον είς τήν έλάττωσιν τώ ν βιβλίων. Επί Α -  

λεξάνδρ ου τού Μεγάλου παραδείγματος χάριν ούκ 

ολίγα συνεγράφησαν' καί δμω; έλάχιστος ό αριθμός 

τώ ν μέχρι; Αύγούστου καί Τραϊανού περιελθόντων 

πονημάτων. Εκ τούτων πάντων προκύπτει δ τι καί 

τώ ν συγγραφέων δ αριθμός ήτο μικρός, καί τά  βι

βλία ¿λίγα, καί αί ύποθέσεις αύτών περιωρισμέ- 

ναι, άμα δέ καί έλλειπεΐ; τής καθ’ ήμάς ποικιλίας.

Οί Εβραίοι είχον μίαν μόνην βιβλιοθήκην, καί 

ταύτην προσιτήν είς μόνους τού; Λεβίτας καί τούς 

φυλάρχας. Εν δέ τή  Α ίγύπτω , ώς Ιστορικοί τινες 

άξιούσιν, ύπήρχον βιβλιοθήκαι δοιδεκα αιώνας πρό 

Χριστού" άλλ’ ή μόνη, περί ής σώζονται αναμφισβή

τη το ι μαρτυρίαι, είναι ή τής Αλεξανδρείας. Η Ελλάς, 

εί καί σοφωτέρα τώ ν άλλων έθνών, ούδέποτε συνε- 

κρότησε βιβλιοθήκας' γνωστόν δέ δ τι οί μέν Σπαρ- 

τιά τα ι ουδέποτε απέκτησαν βιβλία, ή δέ έν Αθήναις 

ύπό Πεισιστράτου συστηθεΐσα ήτο έλαχίστου λόγου 

αξία. 11 Ρώμη κατά τά  πρώτα έτη τού βίου αύτής 

είχε μόνον άρχεϊα καί ίερά βιβλία' καί μόνον δτε 

περιέφερε πανταχοϋ τή ; γής τά  νικηφόρα αύτής 

δπλα, συνήθροισεν άλληλοδιαδόχως βιβλίων θησαυ

ρούς, δι’ ών συνέστησαν βιβλιοθήκας οί πλουσιιύτε- 

ροι τώ ν Ρωμαίων, δ Παύλος Αίμύλιος, δ Σύλλας, δ 

ίούλιος Καίσαρ, δ Ούάρδων, δ Λούκουλλος, δ Κικέ- 

ρων, δ Αττικός, δ Πλίνιος, δ Τραϊανό; καί πολλοί 

άλλοι μεγιστάνες καί ήγεμόνες.

Αλλ’ δποιαδήποτε καί άν ήτο τή ; αλεξανδρινής 

βιβλιοθήκης ή σημασία κατά τε  τόν αριθμόν καί τή>
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άξίαν των βιβλίων, βέβαιον δτι μεμερισμένη ουσχείς 
δύο,έν τώ  Σχρχπίω καί τώ  Μουαειω, κατεχάη,αΰτη μέν 
έπί Ιουλίου Καίσαρος, δτε περιήλθεν ούτος εις βαρύν 
καί δυσμεταχείριστον πόλεμον πρός τόν εν Αλεξάν

δρειά Αχιλλαν καί κινδυνεύων «  ήναγκάσθη, ώς λέγει 
ό Πλούταρχος, διά πυρός άπώσασθαι τον κίνδυνον, 
8 καί τήν μεγάλην βιβλιοθήκην έκ των νεωρίων έπι- 

νεμόμενον διέφθειρεν, » εκείνη δέ έπί τοΰ άραβος 
κατακτητοΰ Αμρού. Αλλ’ έάν ή έν τώ  Μουσείω έ- 
γένετο κατά τύχην παρανάλωμα τών φλογών, ή έν 
τώ  Σαραπίω παρεδόθη Εκουσίως τώ  πυρί υπό τοΰ 
Αμρού, κατ’ επιταγήν τοΰ καλίφου όμάρ. Ιωάννη; 

ό Γραμματικός, δ τελευταίος τών μαθητών τοΟ Αμ- 
μωνίου, παρεμβάς τό τε παρεκάλεσε θερμώς νά μή 
έκτελεσθή ή βανδαλική αυτή πραξις' άλλ’ δ βάρ

βαρος καλίφης άπεκρίθη τάδε. « Εί μέν τά  συγγράμ
ματα τών Ελλήνων συμφωνοΰσι πρδς το Βιβλίον 
τοΰ θεοΰ, είναι άνωφελή καί επομένως περιττόν νά 

διατηρηθώσιν' εί δέ έξ έναντίας δεν συμφωνοΰσι, 
φανερόν δτι είναι Επιβλαβή καί πρέπιι νά καταστρα- 
φώσιν.» Εξετελέσθη δέ κατά γράμμα τό θηριώ
δες πρόσταγμα, καί έπί ίξ  μήνας έθερμαίνοντο διά 
τών βιβλίων του Σαραπίου αί τέσσαρες χιλιάδες τών 
λουτρών τής μεγάλη; έκείνη; πόλεως.

Τοιαύτην εχουσα βιβλιοθήκην καί τοικΰτα μνη

μεία ή Αλεξάνδρεια, υπήρξε πυρσός σοφίας φαεινός 
καί επιφανής τής επιστήμης μητρόπολις, δτε αί μεν 
Αθήναι έίχον παρακμάσει, ή δέ Ρώμη είς μόνην τήν 
άνδρίαν ώφειλεν Ε:ι τήν δόξαν αυτής. Ευκλείδης δ 
περιώνυμος γεωμέτρης, Θεόκριτος δ τών ειδυλλίων 

ποιητής, Αρατος δ αστρονόμος, Καλλίμαχος δ ύ- 
μνιρδός, Απολλώνιος δ συγγραφεύς τών Αργοναυ- 
τικών, Μανέθων δ ιστορικός καί πολλοί άλλοι σοφοί 
περιήψαν μέγα κλέος εις τήν Αλεξάνδρειαν. Καί 
μετά Χριστόν δέ, μέχρι τής Ζ' έκατονταετηρίδος, 
ήνθει τής μεγαλοπόλεως ταύτης ή σχολή' δ Σέξτος, 

δ Λουκιανός, δ Αθηναίος, δ αστρονόμος Πτολε
μαίος, δ πατήρ τής άλγέβρης Λιοφάντης, ή φιλόσο
φος έκείνη ΐπ α τία  τής σχολής ταύτης υπήρξαν ά- 
γλάϊσμα' αλλά καί τής χριστιανικής εκκλησία; οί 
φωστήρες Κλήμης καί Αθανάσιο; δ Μέγα; καί Κύριλ
λος καί ήριγένης καί άλλοι αύτής έγένοντο δπαδοί.

Τό κλέος τοΰτο τής αρχαίας Αλεξάνδρειάς δέν 
είναι ϊσω; δύσκολον νά άνανεωθή, ούχί αμέσως διά 

τής παιδείας, περί ής ούτε ή έξουσία ούτε οί 
αυτόχθονε; μεριμνώσιν, αλλά δι’ άλλου τινός δρ- 

γάνου, έκ τών δραστικωτάτων άνχντιρρήτως, τοΰ 
οργάνου τής εμπορίας' διότι ή έμπορία, συνδέουσα καί 
συνεξοικειοδσα τά  Εθνη διά καθημερινών συναλλαγών, 
μεταφυτεύει από τών πλέον πεπολιτισμένων είς τά ; 
άκαλλιεργήτους ή έκβαρβαρωθείσας χώρας, τούς 
τρόπους δι’ ών γενναται, προάγεται καί κραταιοΰ-

τα ι δ πολιτισμός, ό  πλούτος γεννά τήν ανάγκην 
τής εύζωίας, ή ευζωία γεννά τήν ανάγκην τής ί -  

γωγής καί ή άγωγή έξευγενίζουσ* τάςκαρδίας, εξαι
ρούσα τό φρόνημα καί πλατύνουσα τήν σφαίραν τώ ν 
ιδεών, φέρει ήμδς άκατασχέτως είς τήν άπόκτησιν 
τών τρόπων, δι’ ών έμεγαλύνθησαν τά Εθνη, ά τινα 
σπεύδομεν νά μιμηθώμεν. Τοιαύτη υπήρξεν ή όδδς, 
τήν δποίαν διέτρεξαν πόλεις άκμάσασαι καί άκμά- 
ζουσαι. Τό Λίβερπουλ, ή καθ’ ημάς πολυπληθής καί 

πολυτάλαντος αυτη πόλις τής Αγγλίας, ή άμιλλω- 
μένη πρός τό Λονδΐνον κατά τήν Εκτασιν καί τδν 

πλοΰτον τής έμπορίας, αυτή τής οποίας αί έμπορι- 
καί σχέσεις Εξακοντίζονται, ούτως είπεϊν, και μέχρι 
τών άπωτάτων τής οικουμένης μερών, οΰδ’ έλάχι- 
στον ποσόν φόρου (1 40 ή 150 δρ.) είχε τήν δύνα- 
μιν ν’ άποτίστι πρό 300 ετών' « Ρίψον ιλαρόν βλέμ
μα, Εγραφον οί κάτοικοι τοΰ Λιβερπούλ δι’ αναφο

ρά; πρός τήν Ελισάβετ, έπί τής πενεστάτης ταύτης 
πόλεως (poor decayed tow n) ο. Αλλά τίς ή χρεία νά 

άνατρέχωμεν είς εποχήν τοσοΰτον άπέχουσαν άψ’ 
ήμών; τό 1700 είχε 5,000 κατοίκων, τό  1830,

165,000 καί σήμερον, μετά τριάκοντα τρία Ετη, καί 
πλέοντών 300,000. Η Αλεξάνδρεια μάλιστα υπήρξε 
κατά τον πληθυσμόν καί τοΰ Αίβερπουλ προοδευτι- 
κωτέρα* διότι έντός ήμισεία; Εκατονταετηρίδος εί- 
κοσιπεντάκι; ηύξησεν δ αριθμός τών κατοίκων αυτής.

Αλλ’ ύπάρχουσί τινες άξιοΰντες δτι, επειδή δ μέν 

πληθυσμ.ό; τής Αλεξανδρεία; σύγκειται κατά τδ ή- 
μισυήκαί περιπλέον έξ Ελλήνων, Ιταλών, Γάλλων, 
Λγγλοιν, ενί λόγω έτεροχθόνων, ή δέ θρησκεία τών 
αυτοχθόνων αποκρούει τήν πρόοδον, ό πολιτισμός 
δέν θέλει υπερβή τό δριον τό χωρίζον τούτους εκεί
νων. Τό κατ έμέ δμως δέν συμφωνώ, καί τήν γνώ

μην μου υποστηρίζω καί πάλιν διά τοΰ παραδείγ
ματος τής αγγλικής έκείνη; πόλεως. Τής πόλεως 
ταύτης τά πρώτα βήματα πρό; τήν βελτίωσιν καί 
τήν άνάπτυξιν έγένοντο τήν IT* καί ΙΖ ' εκατονταε
τηρίδα, δτε ξένοι, Γάλλοι, φεύγοντες τήν τυραν
νίαν τοΰ δουκός τής Αλβης, καί τήν αιμοσταγή 
μάχαιραν τοΰ καθολικισμού, τοΰ άνακαλέσαντος τό 
έν Ναμνήται; ψήφισμα, συνέ^ευσαν είς τήν Αγ
γλίαν, φέροντες μεθ’ εαυτών καί τον πολιτισμόν τής 
ιδίας πατρίδος. Τώ καιρώ έκείνω οί εύπορώτεροι τών 
κατοίκων τοΰ Λίβερπουλ, ώς οί ενδεέστεροι τών καθ'’ 
ή μάς Φελλάχων, έθεώρουν Εαυτούς μακαρίους, οσά
κις είχον λεπτόν στρώμα μεστόν μαλλίου, ή προσ- 
κεφάλαιον εξ άχύρων ή πινάκια καί περόνας έκ κασ

σιτέρου. Καί σημειωτέον ότι ή Αλεξάνδρεια πλεο
νεκτεί, καθό παραλία πόλις, πολλών άλλων λιμένων 
κατά τήν σταθερότητα τής έμπορίας αύτής. ής 
γνωστόν, μεταξύ πάντων τών Επιτηδευμάτων τό 

πλέον τών άλλων υποκείμενον είς μεταβολάς είναι
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τό  τής ναυτικής εμπορίας, καί τοΰτο διότι οί μέν 
τόποι δθεν παραλαμβάνονται τά  εμπορεύματα καί 

όπου μετακομίζονται άλλάσσονται συνεχώς, οί δέ 
λιμένες έν γενει δέν Εχουσιν ιδίαν ϋπαρξιν καί ιδίας 
δυνάμεις, αλλά δανείζονται αύτάς Εξωθεν, ΐδού διά 

τ ί  έμπορικαί πόλεις, άκμάσασαι τά πάλαι καί κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους, ώς ή Τύρος, ή Καρχηδών, 
ή Γένουα, ή Ενετία, ή Μελίτη, καί άλλαι, τοσοΰτον 
παοήκμασαν σήμερον, όπου δμως ή βιομηχανία, ώς 

Εν Λίβερπουλ, ή ή γεωργία, ώς έν Αλεξάνδρειά, 
παράγουσι προϊόντα αναγκαία πολλάκις δέ καί ανα
πόφευκτα είς πάντα; τού; κατοίκους τής γής, τού; 
λιμένα; τών μερών εκείνων δέν απειλεί παρακμή.

Αλλ’ ούδ’ ή θρησκεία μοί φαίνεται άποκρούουσα 
τήν εισβολήν του πολιτισμού' ώ ; οί Αιγύπτιοι, 

μωαμεθανοί ησαν καί οί Αραβες τής Ισπανίας, καί 
τής Περσία; οί σάχαι, καί οί καλίφαι τής Βαγδάτη;' 

μωαμεθανοί ησαν οί ’Αοασϊδαι, οί καθιδρύσαντες 
καί σχολεία, καί πανεπιστήμια, καί τιμήσαντες 

τούς πρός αυτού; καταφυγόντα; τοΰ Βυζαντίου σο
φούς, καί μεταφράσαντες έκ τής Ελληνικής καί άλ
λων γλωσσών τόν Πλάτωνα, τόν ’Αριστοτέλην καί 

πλεϊστα τών είς τήν άνάπτυξιν τών επιστημών καί 
τεχνών συντελούντων συγγραμμάτων. Ευγένεια, 
κομψότη; τρόπων, φιλοξενία επεκράτουν έν ταίς 
αύλαΐ; τών μωαμεθανών Εκείνων ηγεμόνων. Αιά τί 
άρα καί σήμερον έν Αιγύπτιο, έάν μάλιστα οί διά

δοχοι τοΰ Μεχμέτ Αλή έξακολουθήσωσι πατοΰντες 
τά  ίχνη τοΰ άρχηγοΰ τής δυναστείας αυτών, δέν 
θέλει άναλάμψει ό πολιτισμός τών αρχαίων χρόνων; 
Η  ένθεομανία, τό ίσχυρότατον τοΰτο τών Εμπο

δίων, Εκλείπει βαθμηδόν καί, πράγμα άνήκουστον 
έν Τουρκία, αί ύπτρέτιδες τών έν Αιγύπτιο χριστια
νικών οικιών πρεσβεύουσιν ώς έπί τό πλείστον τήν 
θρησκείαν τοΰ Μωάμεθ, καί γυμναί τό πρόσωπον 

παρουσιάζονται είς πάντας, καί ύπηρετούσιν είς τά ; 
τραπέζα; καί προσφέρουσι πρό; τούς ξένους γλύκυ- 
σμα καί καφέν. ’Αλλά καί είς αγάμων χριστιανών 

οικίας, μεταξύ αύτής τής θεοβλαβούς μητροπόλεως 
τοΰ ισλαμισμού, έν Καΐρω, είδον γυναίκας τοΰ Κο
ρανίου ¿παδούς. ΝαΙ μέν αδύνατον νά γείνη διά 
μιας ή άλλοίωσις, διότι ή ένθεομανία, εί καί ασθε
νής, θέλει εξακολουθήσει παλαίουσα πρός τόν ξένον 
πολιτισμόν' άλλ’οότος θέλει έπί τέλους θριαμβεύσει, 
καί θριαμβεύσει πρό πάντων διότι ή Αίγυπτος, ώς 
προείδεν ό άληθώς μέγας τής ’Αλεξανδρείας θεμε
λιωτής, είναι ή έκ φύσεως ώρισμένη όδός πρό; τήν 
μετάβασιν τοΰ ευρωπαϊκού πνεύματος από τής Ευ
ρώπης είς τήν ’Ασίαν.

Κατά τόν Πολύβιον, έπισκεφθέντα τήν Αίγυπτον 
έπί Ευεργέτου τοΰ Φύσκωνος, τρία ήσαν τά  εκεί 
γένη, τό Επιχώριον, οξύ καί πολιτικόν, τό μισθοφο

ρικόν, πολύ καί άνάγωγον, καί τό "ίων Αλεξανδρέων 

συγκείμενον έκ μιγάδων, Ελλήνων ανέκαθεν καί με- 
μνημένων τοΰ κοινού τών Ελλήνων Εθους. Είς τρίά 
ίσως δυνάμεθα καί -ημείς σήμερον νά διχιρέσωμεν έν 
γενει τούς έν Αιγύπτιο' είς Εγχωρίους, ώς καί τό 
πάλαι ευφυείς, είς άπομίσθους στρατιώτας, Αλβανούς 
Τούρκους καί Μακεδόνας, καί είς μιγάδας, μεθ’ ών 
τακτέοι έν τοϊς πρώτοι; οί Ελληνες. Τών μιγάδων 
δέ τούτων κύριον Εργον είναι ή έμπορία.

6 τε εφθχσα είς Αλεξάνδρειαν, πλήν τών δύο 
άςιολόγων αδελφών Ιϊεγρεπόντε, τούς όποιους όμως 

είχον γνωρίσει άλλοτε βρέφη, καί τού Κ. Κ. Μαρ
γαρίτου, άρχαίου δημοσίου λειτουργού καί Εμπόρου 
έν Αθήναις, άκμαΐον σώζοντος τόν Ερωτα πρός τήν 

πατρίδα, καί ώς πάντες ήμεϊς συγχωροΰντος ή με- 
τριάζοντος, οσάκις εύρισκώμεθα μακράν τής χώρας 
ύπέρ ής έπάθομεν, καί αύτάς αύτής τάς παρεκτρο- 

πάς, πάντες οί λοιποί δμογενεΐ; Εμποροι μοί ήσαν ά
γνωστοι. Αλλ’ό Κ. Sabatier μ’ εξοικείωσεν από τής 

πρώτης ήμέρας μετ’ αύτών είπών μοι ταΰτα' « Οί 
ένταΰθα Ελληνες τιμώοι τό  Ελληνικόν όνομα διά 
τής Εμπειρίας, τής τιμιότητος, τής φιλοπατρίας, 
τοΰ πολιτεύματος καί τοΰ πλούτου. »

Καί πάντοτε μέν ήθελεν έμπλήσει χαράς, σήμε
ρον δμως πρό πάντων, δτε τά  Εμφύλια πάθη έξευ- 
τελίζουσι τήν πατρίδα, είς άκρον παραμυθεί πάσαν 
Ελληνικήν καρδίαν ή μαρτυρία αυτη, έξεοχομένη ¿κ 

του στόματος ξένου. Καθ’ όλην δέ τήν διάρκειαν 
της έν Αλεξανδρείο: διατριβή; μου, ού μόνον έπεί- 
σθην περί τής αλήθειας τής μαρτυρία; ταύτης, άλλά 
καί μετ’ εύγνωμοσύνη; προστίθημι εί; τάς άρετάς 
Εκείνα; τήν τής φιλοξενίας, διότι ούδαμοΰ Ετυχον 

τοιαύτης καί τοσοΰτον εύμενοΰς καί φιλόφρονος δε- 
ξιώσεως ώς έν Αίγύπτω παρά πάντ&ιν τών ομογενών.

Εί δέ καί κύριον Εργον εχουσι τήν εμπορίαν, δέν 
καταπυκνοΰσιν ομως τάς ομιλίας, ώ ; πέρυσιν Ελε
γαν περί τών εμπόρων άλλη; τίνος μεγαλοπόλεως, 
δι’ αιωνίων Jtptor καί xorao.hdk καί οεχιμίοιΥ άρα 

καί ό μή έπαδός, ώς εγώ, τοΰ Κερδώου, δύνα- 
ται νά συμβίωση ικανόν χρόνον μετ’ αύτών, χωρ'·ς 

νά έπιποθήσα τούς υψιπετείς ρήτορα; τής άθηναίας 
κοινωνία;- διότι καί περί πολλών Εχουσιν ειδήσεις, 
καί τήν κρίσιν ορθήν καί έπί πραγμάτων στηριζομέ- 
νην, καί τού; τρόπους εύγενεΐς, καί τήν ήμετέραν 
λαλοΰσιν, 8 καί άξιοσημείωτον, όπως οί κάτοικοι 
τής Ελληνικής μητροπόλεως. Πολλάκις έν Εσπερι- 
ναϊς συναναστροφαϊς, προεδρευομεναις μετά πολλής 
χάριτος ύπό τής Κ. Β. Γεωργαλά ή τής Κ. ’ΐ. ’Αν- 
τωνιάδου ή τής Κ. Τύμπα, κατέτριψκ εύφροσύνως 
ώρας ολοκλήρους μεταξύ τώ ν οικοδεσποτών καί 
τών Κυρίων ’Αντ. Νικολοπούλου, θ . Ράλλη, Π. και 

Λ. Μαυρογορδάτων, θεοδ. Ροδοκανάκη, 1ω. Δημη-
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τρίου, Σ. Ινωναταντινίδου, Α. Πρίγκου, Ελ. Pr,γάδου, 

Δ. Πάπου, Ρήγα ΐωαννίδου, Κ. Χριστοδούλου καί άλ

λων, οι τινε; διά τε  του λόγου καί τής συμπεριφοράς 

ήθελον τιμήσει πάσαν δμήγυριν. Η  Κ . Μ. Μαύρου, καί 

τοι γεννηθεΐσα καί άνατραφείσα έν Α ιγύπτω , όμιλε! 

τήν ελληνικήν μ ετ άξιοθαυμάστου καθαρότητος.

’Αλλά τήν έν 'Αλεξάνδρειά Ελληνικήν κοινότητα 

τιμώ  σι καί άλλοι μή μετερχόμενοι τήν εμπορίαν* ό 

ιατρός Νερούτσος, οΰ τίνος πολλάς καί σοφάς πραγ

ματείας άνέγνωμεν έν τή  Π ανδώρα, καί δς τις πα

ρασκευάζει εις Εκδοσιν λεξικόν τω ν  ιερογλυφικών, ό 

Μιχαήλ ίακ.Ιί’ ίζος, κληρονόμος τής ευφυΐας, τής περί 

τους λόγους χάριτος καί τής μεγαλοπρεπείας του 

άειποθήτου αυτού πατρός, δ ιατρός Οΐκονομόπου- 

λος, δ πρώτος μετά τού Κυρίου Φερενδίνου έκδους 

έν Αλεξανδρεία ελληνικήν έφημερίδα, τήν Α ίγ υ π το ·,  

οί δικηγόροι Μινότος, Βαλωτάς, Μαρσέλος, οί ιατροί 

Κολονέλος, Δίκαιος, Καλλιάοχης, δ άρχιτέκτο>ν Τρά- 

ϊμπερ καί άλλοι, έκπροσωπούσι κατά  τήν χώραν 

εκείνην τώ ν  Φαραώ τό  πνεύμα καί τήν επιστήμην 

τής ήμετέρας πατρίδος.

’ Αξίαν δε μνήμης θεωρώ πρό πάντων τήν φιλογέ- 

νειαν τώ ν έν ’Αλεξάνδρειά: δμογενών. 0  μακαρίτης 

Τοσίτσας, ώς είπον ήδη, άνήγειοεν ιδία άδροτάτη δα

πάνη τα  μεγαλοπρεπή έκκλησιαστικά καί έκπαιδευ- 

τικά καταστήματα, τα  άπαρτίζοντα τόν πυρήνα τής 

λεγομένης Ελληναιγυπτιακής Κοινότητος. 6πως δε 

έξασφαλίση ετι μάλλον τά  δικαιώματα καί τα  συμ

φέροντα αύτών έφοόντισε να καταχωρισθτ, έν τώ  Θ ε· 

με.Ιιώ δει Κ α νόν ισμ ά  έπίτηδες άρθρον, τό  17, δι’ ου 

υπαγάγει αυτά εις τήν δικαιοδοσίαν τού ελληνικού 

προξενείου. ’Από τού 1 854, δτε έψηφίσθη δ Κ α νο 

νισμός, μέχρι πρό δύο ετών, ουδέποτε άμφεσβη- 

τήθη ή διάταξις αύτη, καί έπί τώ ν  καταστημάτων 

άνυψούτο, ώς καί σήμερον άνυψούται, ή έλλ.ηνική ση

μαία' άλλ’ εκτοτε έγεννήθησαν διχογνωμίαι καί δι

αιρέσεις, εις ών τήν δείνωσιν συνέτρεξαν ούκ ολίγον 

καί τώ ν  πληρεξουσίων αί έκλογαί, καί δτε μετέβην 

εις Αίγυπτον έπεκράτει ή ιδέα δ τι ποοσπάθειαι έγί- 

νοντο να ύπεξαιρεθώσι τά  καταστήματα από τής δι 

καιοδοσίας τού ήμετέοου προξενείου. Εγώ  όμως, ξένος 

καί απροσωπόληπτος διαβάτης, ζηλωτής μεν Ενθερ

μος τού ελληνισμού, τιμών δε είλικρινώς τήν φιλογέ- 

νειαν δπου καί αν απαντώ αυτήν, συνδιαλεχθείς πολ- 

λάκις μετά τώ ν διχονοούντων καί μετά τού Πατριάρ- 

χου, έπείσθην δτι παρεξηγήσεις μάλλον καί φιλο- 

τιμ ία ι καί ΰπερβάλλων ζήλος, ένίοτε δε καί άδεξία 

ενέργεια, υπήρξαν αφορμή τής πανταχού καί πάν

το τε  άποτροπαίου διαιρέσεως, διότι πάντες εκατέρω

θεν άπέκρουον ώς έλεθρίαν τήν ιδέαν έκείνην. Διό καί 

υπερίσχυσεν έπί τέλους ή πρός τά  κοινά αγάπη, καί 

πρώτη ή έπιτροπή τής Κοινότητος, ή τις προεδρεύετο
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υπό τού Γεν. τής Ελλάδος προξένου, δίδουσα άπόδει- 

ξιν  συνέσεως καί μετριοπάθειας, άπεχώρησεν όπως 

έκλεχθή ετέρα.

Αλλο παράδειγμα φιλογενείας είναι καί ή προθυ

μία μεθ’ ής οί έν ’Αλεξανδρεία συνέδραμον τήν σύ- 

στασιν τής έθνοφυλακής, πρώτοι τώ ν  έκτος, τής Ελ

λάδος άποστείλαντες χρήματα πρός τήν Κυβέρνησιν. 

0  Κ . ί. ’Αντωνιάδης προσέφερεν έπί τούτω  περί τάς 

δεκαπέντε χιλιάδας δραχμών, οί ΚΚ . Ροδοκανάκης, 

Μαύρος, Γεωργαλάς άνά Εξ περίπου χιλιάδας καί άλ

λοι, τώ ν ίποίιον δέν ένθυμούμαι δυς-υχώς τά  ονόματα.

0  Κ. Μάρκος Μαύρος, Μυκόνιος τήν πατρίδα, έκ 

μικρών όρμηθείς καί διά τούτο έπαίνων άξιος, κατε- 

σκεύασεν έαυτώ διά πολλής δραστηριότητος καί Εμ

πειρίας αξίαν λόγου περιουσίαν. Εξακολουθών δε νά 

αγαπά θερμώς τήν πατρίδα άνήγειρε τό  1857 άδρά 

δαπάνη έν Μυκόνω δύο σχολεία άέρένων καί κορα- 

σίων, α τινα καί έδωρήσατο τώ  δήμω. Εμαθον δε 

ό τι δεν παύει ευεργετών τήν πατρίδα διά συνεισφο

ρών καί βοηθημάτων.

ό  Κόμη; Στέφανος Τ ιτζίνιας, πρό τεσσαράκοντα 

έτών κατασταθείς έν ’Αλεξανδρεία, τιμά  τό  ελλη

νικόν όνομα διά τού πλούτου καί τής εϋγενούς αυτού 

συμπεριφοράς, συντρέχων γενναίος τά  κοινά. Ζών 

αυτός μεγαλοπρεπώς, ευχαρίστως βλέπει καί τους 

άλλους μετέχοντας τών αποτελεσμάτων τής μεγα

λοπρεπείας αυτού' διό άνήγειρε λαμπράν κοινήν έκ- 

κλησίαν έν τή  κατά Ράμλι έξοχή αυτού, καί θέατρον 

οικοδομεϊ έν τή  πόλει. Εγνώρισα δε φιλοξενηθείς 

υπό τή ; εϋγενούς αυτού συζύγου έν ετέρα έπαύλει, 

τή  κατά  τήν διώρυγα Μαχμουδιε, καί του ; ΚΚ . 

Κ. Νάτσιον, άρχαΐον τού μακαρίτου Τοσίτσα οπαδόν 

καί μιμητήν τής φιλογενείας έκείνου, τόν Κ. Κ. Κ α - 

νέλλ.ην, ούχ ή ττον τώ ν άλλων φίλον τή ; πατρίδος, 

τόν έκ Κρή-.η; ιατρόν Κ. Σομαρίπαν, τόν Κ. Τσι- 

τσεκλήν καί άλλους. Λυπούμαι δε μή δυνάμενος νά 

μνημονεύσω τώ ν  ονομάτων καί τής φιλογενείας 

πάντων τώ ν έν Αλεξανδρεία ομογενών.

Ως ανωτέρω είπον, κύριον εργον εχουσιν οί ομο

γενείς τήν εμπορίαν' όπάρχουσιν όμως καί δύο άλλοι 

τρόποι πλουτισμού, πολυ πολλάκι; Επωφελέστεροι, 

μήτε έπιδεξιότητα, μήτε νούν Επιχειρηματικόν, μήτε 

μόχθου; άπαιτούντες, αλλά τόλμην, έπιμο'ήν καί 

τύχην’ είναι δε α· αποζημιώσεις καί αί παραγγελία·., 

έξ ών πολλοί, μή Ελληνες πρό πάντων, μεγάλα έκαρ- 

πώθησαν κέρδη διά τή ; ισχυρά; προστασία; τώ ν 

προξένων αυτών.

Καί όποιαι μεν αί αποζημιώσεις εδωκα ήδη μι- 

κράν ιδέαν διά τού παραδείγματος τού καταποντι- 

σθέντος εις τόν Νείλον ίπποποτάμου καί τώ ν  ξυλοκο- 

πηθέντων ήνιόχου καί θυρωρού. Εν Καίρω διατριβών 

είδον έν τή  περί τήν πόλιν έξοχή, μετα ξυ ανθηρού
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κήπου, λαμπράν καί μεγάλην οικίαν κατάκλειστον' 

έρωτήσας δε διά τ ί  ήτο ακατοίκητος εμαθον τήν Ε

ξής ιστορίαν, ΐ ί  οικία εκείνη ώκοδομήθη υπό Ιταλού, 

δ ;τ ις  μετά τήν οικοδομήν έζήτησε παρά τής κυβερ- 

νήσεως νά κατασκευάση πρό αυτής πλατείαν άμα- 

ξητήν οδόν' Επειδή δε ή κυβέρνησις άπήντησεν ότι 

ή Ενέργεια τής αίτήσεως ού μόνον εις τό  σχέδιον, 

άλλά καί ε!ς τήν δικαιοσύνην άντέβαινε, διότι Ε

πρεπε νά καταστραφώσι κήποι εις άλλους άνήκοντες, 

ό Ιταλός κλείσας τήν οικίαν άπήτει άποζημίωσιν 

λέγων, ό τι έάν ή Εξουσία δεν είχε σκοπόν νά κατα

σκευάση όδόν,ώφειλε νά μή έπιτρέψη τήν οικοδομήν. 

Τρία Ετη έπέμενε, καί έπί τέλους Ελαβε τήν πολυ- 

πόθητον άποζημίωσιν, περί τό Εν ή καί υπέρ τό  Εν 

εκατομμύριον φράγκων !

. Τό δε έκ τώ ν παραγγελιών κέρδος φαίνεται πολυ 

εύκολώτερον. Ο ’ Αβάζ πασάς άνέθετό ποτε εις Γάλ

λον τινά  αγοράν τεσσάρων ή Εξ κατόπτρων, ά τινα 

καί Εγώ, άκούσας τά  περί αύτών θρυλλούμενα, ε- 

σπευσα νά θαυμάσω. Μετακομισθέντων δε έζήτησε 

καί Ελαβεν δ Γάλλος άντίτιμον Εν εκατομμύριον 

διακόσια; χιλιάδας φράγκων, καί λαβών ωκοδόμησε 

παλάτια, καί ίππους εφερεν έξ ’Αραβίας καί οχή

μ ατα  έκ Παρισίων, καί παραδείσους κατεσκεύασε, 

καί θαλαμηγούς (yach t) έναυπήγησε, καί από τα 

πεινού καί ευτελούς μέγας καί Ενδοξο; άνεδείχθη 

Τοιαύτα μυθώδη καί άξια τής Χαλιμά ; συμβαί- 

νουσιν έν Α ιγύπτω. Καί ταύτα  βλέπων καί άκούων 

άνεκάλουν συνεχώς εί; τήν μνήμην όσα περί τύ 

χης μοί ελεγεν δ άγγλέλλην' καί άπαριθμών τάς 

μεταβολά; όσων έγενόμην μάρτυς καί θύμα από τού 

1821 Ετους, άνεπόλουν τό  τού Ξενοφώντος, ότι 

«  καί δ Θεός πολλάκι; χαίρει τους μεν μικρούς με

γάλου; ποιών, τούς δε μεγάλου; μικρούς. »
(Έ π ε τ α ι  συνέχεια .)

"  II 0  1 Η I  1 Σ
Ω Δ Η .

Ή  ενωσις  rijc Έ πτα νήσου .

Πνέουσα ττ,ν θείαν αύραν, τή; Θεϊς ελευθερία;,
Τόνισε, γλυκεία Μούσα, καί εν ξσμά σου φαιδρόν 
"Εω; χθέ; άντεκελάδει; τή; πατρίδο; θρηνψδία;,
’Αλλά σήμερον άγάλλου τόν έλεύΟερον καιρόν.
ΉλΟ’ ή ώρα νά παρέλΟουν αίήμέρ’ αί σκοτεινά!
Καί νά λάμψουν πάλιν νέαι, Ενδοξοι καί φαειναί.

Άπά ένδοξον μητέρα, ώ πατρί;, καταγομένη,
Πρό πολλών αιώνων ήσουν δούλη ξένων δυνατών 
Καί άντί αυτονομία; έβλεπε; όδυρομένη [νετών !
Τούρκου;, 'Ρώσσου;, Γάλλου;, Άγγλου;, ή εν σμήνο; Έ -  
Μαύρα έφευγαν τά χρόνχα κ’ αί ήμέραι σκοτειναί,
Καί κλαυθμού; σοΰ έχορήγουν α! πληγαί σου αί δειναί.

Άλλ ’ ώ; ήρχισαν ν’  αστράπτουν τά ήρωϊκά έδάφη, 
Καί έσκίοτησαν Μυκάλαι, Θερμοπύλαι, ΜαραΟών, 
Καί εί; αίματα τυράννων ή'Ελλά; έρυΟροβάφει, 
Καί έτών τετρακοσίων άπετίναξε ζυγόν,
Τότε έτρεξε;, Πατρί; μου, άν γεμάτ’ άπό πληγαΤ;, 
Καί έσκόρπιζε; τό αίμα εί; βουνά καί εί; πλάγιέ;.

Τόσα τρόπαια καί νίκαι έφερον ελευθερίαν,
Κ ’ εί; έκείνην άνεπαύΟη;, ώ; εί; δένδρον τό πουλί, 
Άλλ’ έπέπεσαν ο! ξένοι, καί σ’ άπέσπασαν μέ βίαν, 
Καί άφήρεσαν βιαίω; τή; μητρό; σου τά φιλί ! . . . 
Ά λλ ’ Ιδού πού τώρα πάλιν, ή 'Ελλά; Οά σέ δεχθή 
Καί σοϋ δίδει τό τουφέκι, καί σέ ζώνει τό σπαθί.

Εί; ελεύθερα λουλούδια, άεράκι, τώρα φύσα,
Τώρα ψάλλε, άηδόνα, τ ’  άσματά σου τά λαμπρά,
Νά, πού φεύγει διά πάντα τού χειμώνο; τόση λύσσα, 
Καί ή άνοιξι; προβαίνει ένδυμένη μέ χαρά . . . . .
Καί μαζή τη; ανατέλλουν αί ήμέραι φαειναί . . . .
Ώ  ! χαρεΐτε τήν χαράν μα;, άστρα, γή καί ούρανέ.

Πριν σέ σφίγζη, ώ Πατρί; μου, ή φιλόστοργο; αγκάλη, 
Προτού λάοη; τό τουφέκι, προτού ζώση; τά σπαθί,
Τή ; μητρό; σου είπέ, ·  ΐδε, τά αρχαϊκά μου κάλλη
> Εί; αύτά ή παρθενία καί ό έ'ρω; σου άνθεϊ·
. Δέν τά έφθειραν τών ξένων δυατυχίαι περισσά'·,
> Μένουν άσπιλα ακόμα ώ; τά έλαβ’ άπό σέ. ·

Τότε λάβε τό τουφέκι· καί πορεύου έλευθέρα,
Εί; τού Βότζαρι τό μνήμα νά τροχίση; τό σπαθί- 

| Φύλαξέ τα, ώ ; νά έλθη ή ευφρόσυνο; ήμερα 
ι Τό Βυζάντιον ν’  άνάψη καί εί; άϊμα νά σβυσθή . . .
Τώρα ρίψε τά; άκάνθα;, καί τήν πένθιμον στολήν,
Καί μ’  έλεύθερα λουλούδια στόλισε τήν κεφαλήν.

I Καί λευκά ένδεδυμένη εΐσελθε ;’  ττ,ν εκκλησίαν,
Του κλεινού Αθανασίου ν’ άσπασθή; τήν δεξιάν 
Και έκείνου άφοϋ λάβη; ττ,ν αγίαν ευλογίαν,

I Έξελθε, μέ ττ,ν σημαίαν τού Σταυρού ττ,ν ίεράν,
| Ε ί ;  τού  Π  ρ ώ τ  ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  τ ά ;  ά γκά λα ; νά  ριφθή; 

Ά φ ο ύ  π ίσ τιν  ε ί ; τό  έθνο; μ έ έκεΤνον όρκ ισθή ; . . .

Πνέουσα τήν Οείαν αύραν, τή; Θεδ; ελευθερία;, 
Τόνισε, γλυκεΤα Μούσα, καί έν άσμά σου φαιδρόν, 
"Εω; χθέ; άντεκελάδει; τή; Πατρίδο; θρηνψδία;, 
Άλλά σήμερον άγάλλου τόν έλεύΟερον καιρόν· 
Ή λθ’ ή ώρα νά παρέλθουν αί ήμέρ’ αί σκοτειναί, 
Καί νά λάμψουν πάλιν νέαι, ένδοξοι καί φαειναί.

Ω ποσάκι; κατηράσθην τήν στιγμήν τή; γενετή; μου 
"Οταν έβλεπα τό μέλλον άπό σύννεοο θολό !
Άλλά σήμερον όπότε ’λευθερούται ή πατρί; μου,
Τά / παράφορόν μου λόγον έκ ψυχή; ανακαλώ.
Ό ταν έλεγα έκεΐνα ήσαν 'με'ραι σκοτειναί,
Άλλά τώρα αί ήμέραι ανατέλλουν φαειναί.

Σκιρτά τού Καποδιστρίου, ώ ψυχή ένδοξοτάτη,
Έφθασε τή; 'Επτάνησου ή στιγμή ή ποθητή- 
Καί τήν "Ενωσιν εύλόγει έκτών ούρανών, Μινχάτη, 
Βούλγαρη καί θεοτόκη, θείου λόγου αετοί·
’ Ιδού σήμερον π).ηρούται τού 'Τψίστου ή βουλή,
Κ ’ εί; τό στέμμα Γ ε ω ρ γ ί ο υ  γλυκοφέγγει Ανατολή.
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Eis έλεύθερα λουλούδχ», άεράκt, τώρα φύσα,
Τώρα ψάλλε, άηδόνα, τ ' άσματά οου τά λαμπρά·
N i, πού φεύγει διά πάντα τού χειμώνο; τόση λύσσα, 
Και ή «νοιξι; προβαίνει ένδυμένη μέ χαρά. . . .
Καί μαζή τη; ανατέλλουν αί ήμέραι φαειναι,
Ώ ! χαρεΤτε την χαράν μα;, άστρα, γή, καί Ουρανέ. 

Έ ν Κεφαλληνία, τη 23 Σεπτεμβρίου 1863.
Π. ΣΚΑΛΤΣΟΤΝΙΙΣ.
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'Οκτώβριον  Ί ,  1863.

Χ Α ΡΑ Σ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. II ενωσι; τής αδελφής Ε 

πτάνησου μετά τής έλευθέρας Ελλάδος έψηφίσθη 

παμψηφεί υπό τής ΐονίου Βουλής έκλεγείσης καί 

συνελθούσης επί τούτοι. ’Αρχής καλλής κάλλιστον 

εσεται καί το τέλος.
*

• *
0  επί των οικονομικών υπουργός υπέβαλεν εις 

την Συνέλευσιν λεπτομερή σημείωσιν έκ 34 σελίδων 

συγκειμένην, τώ ν δαπανηθέντων ή διαρπαγέντων, ώς 

λέγει, χρημάτων καί καρπών, κατά  τάς τελευταίας 

ανωμαλίας. Καί την μέν συνοδεύουσαν αυτήν έκ- 

θεσιν μετατυποΰμεν ενταύθα χάριν τώ ν  μεριμνών- 

τοιν περί τώ ν δημοσίων, τήν δε σημείωσιν παρα- 

λείποντες ώς διεξοδικήν άρκούμεθα νά καταδείξω- 

μεν ολίγα τινά.

Καί πρώτον εχάρημεν αληθή χαράν ΐδόντες δτι 

τά  ¿νόμ,ατα δύο τώ ν  κορυφαίων επαναστατών, 

τού Ναυάρχου λέγομεν Κανάρη καί τού Κ . Δημητρ. 

Βούλγαρη, ούτε έν παρόδιο φαίνονται έν τή  ση

μειώσει τών δαπανηθέντων καί άρπαγέντων. Εάν δέ, 

ώς άγαπώμεν νά πιστεύωμεν χάριν τής τιμής τού 

ελληνικού ονόματος, αί χεϊρες αύτών έμειναν άγναί 

κατά τον πολιτικόν σάλον τού Οκτωβρίου, ή έν Ελ 

λάδι σπανία καί διά τούτο αξία πολλών έπαίνων 

αΰτη έγκράτεια έξαγοράζει άλλα αυτών αμαρτή

ματα. Η  έγκράτεια δέ αυτη άνενθυμίζει ήαΐν 

μετά πολλού πόθου τόν άείμ.νηστον στρατηγόν Αν- 

δρέαν Λόντον, δς τ ις  από τής αρχής τής προπαρα- 

σκευής τού κινήματος τής 3 Σεπτεμβρίου μέχρι τ έ 

λους τής Συνελεύσεως έδαπάνησε, χ ά ρ ιν  δημοσίων  

σκοπών, περί τάς πεντήκοντα χιλιάδας δραχμών, άα- 

νεισθύς  αύτάς χωρίς ποτε νά-λάβη οΰδ’όβολόν παρά 

τού δημοσίου ταμείου, εΐ καί υπήρξε παντοδύναμος 

μετά τό  κίνημα" γνωστόν δέ δ τι άπέθανε λ ιμώττων.

Εκ δέ τώ ν άλλων πρωτουργών τού επαναστατικού 

κινήματος, ό Κ. Μπ. Ρούφος έλαβε «  πρός ε ίο δ ω - 

σ ιν  τής γενομένης εθνεγερσίας »  καί «  δ ι ί£οδα 

ζοΰ ίιροϋ σχοποΰ, » 47 ,377 δραχμάς, πρός ταύ- 

ταις δέ καί 7,870 μετά τού Κ . Ε. Δελιγεώργη δι’  

α ιτίαν ή τις, κατά τήν σημείωσιν τού υπουργού, «δ εν

έκ ζ ίθ η α ι » .  Ελαβε δέ καί 40 ετέρα; χιλιάδας διά 

τόν στρατηγόν θ . Γρίβαν καί τους στρατιώ τας 
αυτού.

Τά  πλεϊστα τώ ν  χρημάτων έδαπανήθησαν ή δι- 

ηρπάγησαν έν ταΤς έπαρχίαις" πρωτεύουσ; δέ πασών- 

τώ ν άλλων αί Πάτραι, ών τό  ταμεϊον επϊέήρωσε 

δραχ. 192,997 ' μετά δέ τά ; Πάτρας έρχεται ή ’Α 

καρνανία, μετά τήν ’Ακαρνανίαν ή Κορινθία, ή Ναυ- 

πλία, ή Ηλία, τά  Καλάβρυτα καί καθεξής.

Αςιον δέ σημειώσεως δ τι ή Ερμούπολις, ή τις δίς 

έπανεστάτησε, κατά δε τόν επαναστατικόν ένθουσια- 

σμόν οΰδαμώς έφάνη κατώτερα τώ ν Πατρών ή ά λ 

λη; τινός έπαρχίας, ούδε λεπτόν έλαβεν έκ τού δη

μοσίου.

όπωςδήποτε, ή έκθεσις τού Κ. Κεχαγια, πολλα

πλήν έχει τήν αξίαν" πρώτον πρός τήν ιστορίαν, ή τ ις  

θέλει πορισθή αναμφισβήτητα συμπεράσματα περί 

τώ ν  προαιρέσεων τώ ν  έπαναστατών, δεύτερον πρός 

τήν μ ε τ ’ ολίγον ίδρυθησομένην τακτικήν εξουσίαν, 

ή τ ι ;  έχει ανάγκην, νά μάθη,οΰχίέκ στομάτων συκο

φαντών καί έπιβούλων, αλλά έξ άποδείξεων, τόν βαθ

μόν τής φιλοπατρία; καί τής αρετή; έκάστου, καί 

τρίτον πρός τή ν  έθνικήν Συνέλευσιν, ής τίνος ή άπό- 

φασις περί τώ ν  δαπανηθέντων καί άρπαγέντιον θέλεε 

είναι ή λυδία λίθος τής μερίμνης αυτής περί τώ ν 

συμφερόντων τής πατρίδος. 11 πατρίς δεν σώ ζετα ι 

άθωουμένων δολοφονούν καί καθαιρουμένων ς-ρατιω- 

τικών, αλλά τιμωοουμένων τώ ν άρπάγων καί· σφε

τεριστών καί βραβευομένων τώ ν  δυναμένων μέν νά 

σφετερισθώσι, μή άσεβησάντων δμως πρός τά  δη- 
μόσια.

Οί δέ έδυρόμενοι δτι δέν έπε:ράπη υπό τώ ν  ξένων, 

πρέσβεων ή δημ.οσίευσι; τώ ν  έγγραφων τού βασιλέως 

Οθωνος ΐνα έκτιμήσιυσιν, ώς λέγουσι, κατ’ αξίαν 

του; χαρακτήρας, ά ; εΰγνωμ,ονώσι πρός τόν· Κ. Κε- 

χαγιάν δς τις παραμυθει γενναίω; σήμερον αυτού;,, 

δαψιλεύων άφθονα διδόμενα έκτιμήσεως. 

ϊδού ή έκθεσις"
Δέν άγνοεΤτε, Κύριοι, ότι κατά τήν έκρηξιν τή; ’Οκτω

βριανή; έπαναστάσεως, ή εξουσία τών δημοσίων άρχών 
περιήλθε κατά τό πλεΐστον είς χεΤρας τοπικών έπαναστα- 
τικών επιτροπών, καί κατά συνέπειαν ή λειτουργία άπά- 
ση; τή; υπηρεσία; έξετελεΤτο κατά τά; άποφάσει; καί τά; 
διαταγά; τών επιτροπών τούτων· άλλά καί οπού δέν έπαυ
σαν τά όργανα τής δημοσία; υπηρεσία;, ούδέν ήττον καί 
ταύτα, ώ ; έκ τού έκτακτου τών περιστάσεων, δέν ένήργονν 
κατά τά κανονισμένα.

'Τπό τό κράτο; τών περιστάσεων τούτων, πού μέν αί 
έπαναστατικαί έπιτροπαί διεχειρίζοντο [αύταί μόναι καθ’ 
ολοκληρίαν τά δημόσια ταμεία τού Κράτους, πού δέ ύπ» 
τά; άμεσου; αυτών παραγγελία; ένήργουν ο! Ταμίαι τά; 
πλήρωμά; έν γένιι, αλλαχού δέ κατ’ έντολήν τών επιτροπών 
δι ετίθεντο ο! δημόσιοι καρποί τής έσαδεία; τού 1862, καί 
τέλος ανεξαρτήτως όλων τούτων, μή ύπαρχούση; ΐσω; κοί 
τή ; άπαιτουμένη; προληπτική; δυνάμεω<; συνέβηααν καί
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ίε«ρπ«γ*ί χρημάτων καί καρπών, άσχημίζουσαι τήν έπα- 

νάστασιν.
Είς τήν ούτω διαχειρισθεΐσαν ή διατεΟεΤσαν δημοσίαν 

περιουσίαν, έ’πρεπεν άναγκαίω; νά έπέλΟη ή δέουσα τακτο- 
ποίησι;· πρός τόν σκοπόν δέ τούτον, ίμ ’ άναλαβών τήν 
διεύθυνσιν τών οικονομικών, έθεώρησα καθήκον μου νά 
ένασχοληθώ είς τήν κατά τό εφικτόν έξακρίβωσιν καί συγ- 
κέντρωσιν τών αναγκαίων στοιχείων, έπί τή βάσει τών 
όποιων κατήρτισα λεπτομερή πίνακα τών τε χρημάτων καί 
τών καρπών, ίσα έδαπανήθησαν ή διηρπάγησαν, ή άλλως 

πώ; διετέΟησαν.
Τόν πίνακα τούτον ύποβάλλων ΰπ’ δψιν τή; Συνελεύσεως, 

νομίζω άναγκαΤον νά συνοδεύσω τούτον μέ τά; έπομένα; 

παρατηρήσει;.

Α . Ώ ς  πρός τά  Ταμεία  ζοΰ  Κράτονς.
Κατά τόν μνησΟέντα πίνακα, τό σύνολο·/ τών υπό τών 

δημοσίων Ταμείων καί είσπρακτόρων γενομένων ύπό τάς 
ανωτέρω περιστάσεις πληρωμών καί τών διαρπαγέντων 
δημοσίων χρημάτων, ανέρχεται εί; δραχ. 631, 117.770)0 
ύποδιαιρουμένα; εις τάς έξή; κατηγορίας.

1) Εις πλήρωμά; καί βαρπαγάς πρό 
τή; μεταβολή; τή; 10 ’Οκτωβρίου, περί
ών .κατωτέρω ρηΟήσεται. Αραχ. 135,411.41

2) ΕΙ; πλήρωμά; τών δημοσίων Τα
μείων είτε διαχειριζομένων τών Ταμείων 
ϋπ’ αυτών τών επιτροπών, εϊτε εντολή 
αύτών, άπό τή; 10 ’Οκτωβρίου Π. Ε.

3) Είς αφαιρέσεις ή διαρπαγά; έκ τών 
χρημάτων τών δημοσίων Ταμείων τής 
αύτή; έποχή;.

4) Εί; όμοια; έκ τών χρημάτων τών 
.είσπρακτόρων

437,221.63

46,032. 25 

12,452. 48

Τό όλ.ον δραχ. 631,117.77 
Β 1. Ώ ς  πρός τά ς  δημοσίας άποθήχας,

’Εκτών δημοσίων αποθηκών διετέθησαν καί διηρπάγησαν 
1) El; καρπού;

20,549 
8,320 
5,059 

271 
6,556 

14 
346

ιιλά σίτου
> κριβής
β σμ-ιγού
β βρώμη;
β αραβοσίτου
β καλαμβοκίου

διάφορα είδη οσπρίων,
τών όποιων ή κατά μέσον όρον άξια, ώ; 
έν τώ  πίνακι έμφαίνεται, ανέρχεται εΐ; 
δραχμάς. 190,063,50

2) ΕΙς μετρητά έκ τών χρημάτων 
τών άποβηκαρίων Δραχ_. ΖΖ,<30. Ö»

Τό όλον δραχ. 212,799,38
Συγκεφαλαιουμένων όλων τών άνωτέρω κατηγοριών προ

κύπτει τό έξή; άποτέλεσμα.
1) Πληρωμαί έν γένει καί διαρπαγαί^

χρημάτων άπό τά δημόσια Ταμεία. όραχ. €31,117. 77
2)'Όμοιαι έκ τών δημοσίων αποθηκών β 212,799.38

"Ολικόν ποσόν δραχ. 843,917. 15 
Καθ’ όσον άφορψ τά ποσά έκεΤνα, άτινα ανάγονται εΐ; 

τήν διαχείρισιν τών Ταμείων, κατωρΟώθη νά έξακριβωθή 
λεπτομερώς, τίνα ϊξ αύτών έπληρώθησαν ή διετέθησαν 
ώρισμένω; έντολή τών επαναστατικών έπιτροπών, τίνα 
άφηρέθησαν χωρίς νά ηνε γνωστή ή χρήσί; των, καί τίνα 
διηρπάγησαν· άλλά καθ’ όσον άφορψ τού; καρπού; καί τά; 
εισπράξεις τών δημοσίων άποβηκαρίων, δέν άπέβη κατορ-

Οωτή ή υπό τά; αύτά; βάσει; καθ’ ολοκληρίαν κατάρτι«·.; 
πίνακο;· έν γένει δέ κατεβλήθη πάσα προσπάθεια πρό; 
έξακρίβωσιν τών προσώπων, δτινα έλαβον ή διήρπασαν 
πάσαν ποσότητα χρημάτιυν ή καρπών.

Μεταξύ τών πληρωμών τών δημοσίων Ταμείων, διακρί- 
νονται, ώ ; εΐπον άνωτέρω, Δραχ. 135,411, αναγόμενοι εί; 
τήν προ τή; ’Οκτωβριανή; μεταπολιτεύσεω; έποχήν· άναγ- 
κΟΤον θεωρώ νά δώσω έξηγήσει; τινά; έπί τού αντικειμένου 
τούτου.

Ή  προκειμένη ποσότη;, Κύριοι, έκπηγάζει κατά τό ή- 
μισυ σχεδόν έκ τή; Φεβρουαρινής έπαναστάσεως, ήτοι έκ 
τού αδικαιολογήτου υπολοίπου τών δαπανών τή; έν Ναυ- 

λίψ έπαναστατική; φρουράς, καί τών άπό τό ΤαμεΤον 
Μαντινεία; διαρπαγέντων, κατά δέ τό έτερον ήμισυ έκ τών 
καταβληΟέντιυν διαταγή τή; τότε Κυβερνήσεω; άπό τά δη
μόσια Ταμεία, τάς παραμονάς τής έν ΆΟήναις έκραγείστ,ς 
έπαναστάσεω;, πρός τόν σκοπόν στρατολογίας κατά τή; έν 
’Ακαρνανία ύψωθείσης σημαία; τή; μεταβολής, καί τά 
όποΤα μένουσιν όλω; άδικαιολ.όγητα μέχρι τούδε.

Τά τής πρώτης κατηγορία; ποσά, ήτοι τά εί; τήν κυρίως 
Φεβροσαρινήν έπανάσταοιν αναγόμενα μετά τών έν Μαν— 
τινεία διαρπαγέντων, ανέρχονται περί
που εις δραχ. 63, <00

Τά δέ καταβληΟέντα πρός στρατολο
γίαν κατά τή; έν ’Ακαρνανία έπαναστά
σεω;, ή διά άλλα; αίτιας, τάς παραμονάς 
τής έν Άθήναις έπαναστάσεως, περίπου » 71,700,·

Τό όλον δραχ. 135,400, β
Πάσαν δ’ άλλην λεπτομέρειαν περί τών τοιούτων δαπα

νών τής πρό τή; 10 ’Οκτωβρίου έποχή;, θέλετε απαντήσει 
έν τ(μ ύποβαλλομένψ πίνακι, ώστε κρίνω μάταιον νά ένδια- 
τρίψω πλειότερον ένταΟθα.

’Επανερχόμενο; εί; τό κύριον θέμα τής παρούσης έκθέ- 
«εώ; μου, παρατηρώ ότι τά προκείμενα ποσά άποτελούντα 
μέρος τών ύπολοίπων τών Ταμείων τού Κράτους, καθι- 
στώσιν ιδανικήν ή μάλλον ψευδή τήν είς τά δημόσια βιβλία 
έμφαινομένην κατάστασιν τών Ταμείων τήν ανωμαλίαν δέ 
ταύτην δέν δύναται ή Κυβέρνησι; ν’  άρη, ώς μή έχουσα 
αρμοδιότητα νά χαρακτηρίση τά μνημονευθέντα άνωτέρω 
ποσά ώ ; δαπάνα; τής ’Επικράτεια; πριν ή άποφασίση περί 
τούτου ή Συνέλευσις.

ΕΙ; τό Σεβαστόν όθεν τούτο Σώμα άπόκειται έχον ύπ’ 
υψιν τόν συνημμένο·/ πίνακα μετά τή; παρούσης έκθέσεω;, 
καί σταθμίζον τά; περιστάσεις μιά; έχάστη; τών περί ών 
πρόκειται πληρωμών, ν’  άποφασίση, τίνε; αύτών πρέπει νά 
ύπαχθώσιν εί; τάς γενικά; περί λογοδοσία; διατάξεις, καί 
τίνες”, ώ ; γενόμεναι πράγματι πρός εύόδωσιν τού έργου τής 
έπαναστάσεως, πρέπει νά χαρακτηρισθώσιν ώς δημόσια 
Εξοδα άνευ τής προσαγωγή; δικαιολογτ,τικών εγγράφων.

Έ ν Άθήναις, τήν 4 Σεπτεμβρίου 1863.
*

«  ·
Εν Φθιώτιδι, Μεσσηνία, Ααχωνία καί Τριφύλλια 

συμβαίνουσι τρομερά κακουργήματα, άλληλομαχίαι, 
φόνοι, άοπαγαί, ληστεΐαι, τά  πάντα διαπράτεονται 
ατιμωρητί. Κ ατά  τινα μ.άλιστα επιστολήν, τήν ό
ποιαν άνέγνωμεν έν τή  Π α λιγγενεσ ία  τής 23 του 
λήξαντο; μηνός, ή πόλις τής Κυπαρισσίας κατεστρά- 
φη κατακράτος. Ο έπιστολογράφος άοχεται^ επικα
λούμενος τά  δάκρυα τοΟ προφήτου Ιερεμίου υπέρ τής 
καταστραφείσης νέας Νινευί, καί προστίθησιν ότι 
εάν ουτος «  <Ϊ£λ" ίχ τραγωδήσρ τάς γρ ιχώ ύα ς έχει-
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νας σχηνάς, χά,Ιαμος ¿LMoç r à  rdç περιγραφή 
έιδυνατεϊ. »  ό  δ ί Φάρος tîjç  Οθρυος, διχμαρτυρδ- 
μενο; κατά τώ ν έν Φθιώτιδι πραττομένων εν ονό- 
μ α τι του λαοΰ, άποκαλεΐ αυτόν Αρειμάνιον’  άλλ’ 
άφοΰ ε'.ιχι Αρειμάνιος, δεν ευρίσκει ο ί προστασίαν 
παρά τη ; εξουσίας, διά τ ί  δεν λαρ-βάνει τ ά  δπλα 
κατά τώ ν κακουργούντων ;

Καί ταϋτα  μέν αληθώς φρικώδη' άλλ’  ουχ ήττον 
φρικώδη καί τά  περί τ?,; ήθικί; καταστάσεω; δυο 
δήμων τη ; Κυπαρισσία; έκτραγωόούμενα ύπό τΐ,ς 
ΠαΛιγγενεσίας. Απορία; δε άξιον είναι ό τι ου μόνον 
ί,μεΤ; ουδέποτε ήκούσαμεν περί α υ τ ί;,  άλλά καί 
άλλοι γεννηθέντες καί άνατραφέντες εν τ?, έλευθέρα 
Ιίλλάδι καί πολλάκι; διοικήσαντε; αυτήν, ήγνόουν 
ταϋ τα  άχρι; έσχάτων.

ϊδου ή περί τούτου περικοπή' 
a ΙΙρ έπ ε ι rà  Λάθη τ ις  ύπ oÿ iv  τή ν  ήθιχήν χα - 

τά στα σ ιν  τώ ν  δύο δήμων Αορείου xa i A ύΛώνος 
xai ιδ ίω ς τοδ χ ω ρ ίο »  ΣουΛ ιμά  διά  rà  χρίνη. 0 6 -  
to i είναι Αχρειότερο* xa i χακουργότεροι τώ ν  i r  
Α μ ερ ικ ή  Ινδώ ν  xa i πΛέον φριχαΛέοι τώ r  Α ρού - 
σων. Ό μ ιΛ υΰν  τή ν  à.t6avixÎ/v‘ Λέγονται χ ρ ισ τ ια 
νοί, άΛΛάδέν πρεσβεύουν τ ίπ ο τε , o iâ ' έχουν ιδέαν 
περί θρησκείας δοξάζουν τό  κακοποιόν πνεύμα, 
ήτο ι τό ν  διάβοΛον, xa i χάμνουν τε.Ιετάς xai θυ
σ ίας ύπέραύτοδ. Συνέρχοντα ι εις προσδιωρισμένε/ν 
θέαιν δ ις  τού  έτους, xa i πρ ιν  f  άγουν εξάγουν μ ε 
ριά ιον  τού διαβόΛου è r  τεμ ά χ ιον  κρέατος, οίνον 
xai άρτον, xa i παραχα.Ιοΰν αυτόν νά τά  δεχθή 
xa i νά τούς προστατεύσω Τ ά  αναθήματα ταΰτα  
κρεμούν εις τά  δένδρα àij>’ όπου ό Ιερεύς Λάθρα rd 
Λαμβάνει δεχόμενος τό  πρόσω πον τού  διαβόΛου. 
ΆνταΛΛάσσουν εις γυναίκας τά ς  ΑδεΛφάς τω ν  καί 
ό πατήρ ποΛΛάχις Λαμβάνει τή ν  γυναίκα τού υιού 
τ ο » .  Ή  έχχΛησία δέν αναγνω ρίζει το ιαΰτα  συν
οικέσια, άΛΛ' ούτε xa i Αδιαφορεί, άρχει δ τι τό  
σ υ γ χ α ρ ε ί ό ιερεύς, πρός δν δίδουν μ ερ ίδω ν  έχ 
τώ ν  χΛεπτομένων ζώ ω ν  rd  όποια δένουν εις τήν  
έχχΛησίαν' καθιέρωσαν Αγνώστους άγιους, τήν  δε 
ή μέραν τής πεντηκοστής Αφιέρωσαν εις δόξαν αγίου 
ΡουσαΛίοΰ (μ ή  νπά ρχον τος )' χαταΛύουν τήν  μ ε -  

γάΛην παρασκευήν xa i τό  μέγα  σάββατον,μεταΛαμ- 
βάνουν δέ ώς άχοΛούθως' φονεύουν έγκυον χύνα 
κα ί μεταποιούν εις χόν ιν  τά  έμβρυα' κατά δέ τό  
πά σχα  Αναμιγνύουν αυτήν μεθ’ ϋδατος εντός τώ ν  
άγγείων τώ ν  σχύΛων ( χ ο ρ ίτα ) καί έ ξ  αυτής αχύ-

ΓΡΙΦΟΣ.

π τοντες  π ίνουν  χυνηδόν, δ ιά  νά μή  τούς πιάνε/ ό  
άφορισμός xa i τά  δικαστήρια. Το ιαύτη  είναι ή μ ε  
τά,Ιηψ ις τώ ν  βαρβάρων τού τω ν , ό δε επίσκοπος 
άμηχανεΐ xa i φ ρ ίττε ι. Ο ί  άνθρωποι ουτο ι μ ετέρ 
χ ο ν τα ι τό  Ληστρικόν έπάγγε.Ιμα x a i ουδέποτε ερ
γά ζον τα ι' χατά τό  1832 xa i 1834 έγύμνωσαν τήν  
πόΛ ιν Κ υπαρισσ ίας xa i διήρπαααν τό  'χρήμ α τα
τού δ ιψ οσ ίου  'Α π ό  τό ν  ’Ο κτώ βριον π . ε. έδό-
θησαν Αναφανδόν εις τό  Ληστρικόν έπά·/~γε.1μα. A i  
όδο'ι έρήμωσαν xa i ή συγκοινωνία ' ποΛΛά χω ρ ία  
έ./εηΛατήθησαν' ο ίχ ία ι επυρποΛέ/θησαν, xa i παρ
θένοι άπήχθησαν' ή Κ υβέρνι/αις ούδεμίαν εδωχε 
προσοχήν. »

»  »
Η Συνέλευσι; έπανελθοΰσα ε ί; τό  περί τ?,; δημο- 

σκύσεω; τώ ν  ιδιαιτέρων εγγράφων του πρώην β χ - 

σιλέω; ζή τημα , άπεφάσισε νά άνοιχθί Οπό εικοσα- 

μελου; επιτροπές, έκλεγομένη; διά κλήρου· άλλ’ οί. 

πρέσβεις τώ ν τριών Δυνάμεο>ν, ώ ; καί δ τ ί ;  Δανία;, 

έγραψαν κατακρίναντε; τήν άπόφασιν. Καί δ μεν 

τ ί ;  Α γγλ ία ; είπεν δτι ή δημοσίευσις τώ ν  εγγράφων 

τούτων είναι β^αραβίασι; αρχών [ερών τώ ν πεπο- 

λιτισμένων εθνών, δ τι αντιβαίνει ε?; τήν τιμ,ήν τ ί ;  

Ελλάδος, καί είναι ασυμβίβαστο; πρό; τήν εις άλ

λου; δφειλομένην δικαιοσύνην καί καταδικαστέα 

υπό τ ί ;  εΰθύτητο; καί τ ί ;  κοινί; γνώμης. »  0  δ ί 

τ ί ;  Γαλλία ; διαμαρτύρεται κατά τ ί ;  πράξεω; ώ ; 

οίχτράς  καί περιφρονούση; δσα σέβονται οί πεπολι- 

τισμένοι λαοί καί τά  τοιαΰτα. Η  δέ τού τ ί ;  Ρωσ- 

σίας δέν έδημοσιεύθη. Τό καθ’ ή μ 8 ; δέν έννοοΰμεν 

διά τ ί  δωρεάν εξευτελίζετα ι ή πατρίς, προκαλουμέ- 

νη; άνευ ανάγκης τ ί ;  έπεμβάσεω; καί τ ί ;  περιφρο- 

νήσεω; τώ ν  ξένων. Κ α ί τά  πάθη έχουσιν δρια.
I*

*  «
0  Βασιλεύς, κατά τά ;  τελευταία; ειδήσεις, έκ Πε- 

τρουπόλειο; μετέβη εις Γερμανίαν, έκείθεν δέ εις Βέλ- 

γιον καί Αγγλίαν’ τήν· ώραν δέ καθ’ ήν γράφομεν 

πιθανόν νά εΰρίσκεται έν Γαλλία ' ώστε ή ευτυχή; 

αύτοΰ εΐ; Αθήνα; κάθοδος δέν θέλει άργοπορήσει.

Λ ύ σ ις  τού  έν τώ  324 φυ.ΙΛαδίω Λογογρίφου.

Γέρας, Δέρας, Κέρας, Πέρας, Τέρας.

Ν Κ Α  (δί;) 
Κ Α  (δί;) 
Κ Α  (δί;)


