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φ ρ α γ μ ό ς  m m v
ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ ΕΙΙΙ TOT ΙΖ' ΑΙΩΝΟΣ.

(‘Υπόμνημα άναγνωσθέν έν τώ Φιλο
λογ ικό  Συλλόγω « Ιίαρνασσω»).

¿Τέχνη 'Ρητορικής, Φραγγίαχον ίιρέως τον 
Σχοΰχο, Κρητός τον έχ Κυδωνιάς, (jn.loao- 
γίας xai itpâç Θεο.Ιογίας διδασχά.έον, τή 
Μ η τρ ι  χαι Παρθένιο γονν.',ετως άγκρωθειοα. 
Έ ητίησ ι αχπά. —  ο 'Γοιοϋτος είναι ό τίτλο; 
βιβλίου, όπερ μοί έποομήθευσεν ό Κ. Κωνσταν
τίνος Σάθας. Το βιβλίον τούτο είνε διάνοια ώς 
’Ίρις άναλάμψασα εις τον νεφελώδη Ελληνικόν 
ουρανόν τής επί τουρκοκρατίας θλιβερά; εποχής 
του Έθνους ημών. Διά των δακρύων των οι 
"Ελληνες της εποχής εκείνης τον σπόρον τη; 
μελλούση; ν’ άναβλαστήση ’Ελευθερίας ¿πότισαν 
καί τα δεινά αυτών παθήματα καθ’ δλην του

ΕΤΟΣ Γ'. Φ ΪΛΛΑΑΙΟΙΜ  Γ .

βίου την διάρκειαν διηγούντο όνειροπολοΰντες 
πατρίδα Έλευθέραν καί την δουλείαν ζωγρα- 
φούντες διά των άργυροχρύσων χρωμάτων των 
ονείρων αυτών. Έΐσαν άνδρες μεγαλόνοες εκεί
νοι, άλλ’ άήρ διά τάς εϋρείας αυτών πτέρυγα; 
τοϊς άπέλειπεν- ήσαν πατριώται θερμοί, άλλ’ 6 
πρός την πατρίδα έρως αυτών ήτο έρως Πυγμα- 
λίωνο;’ ήσαν μ,ουσόφιλοι, τέλος, ώς κειμήλιον 
τά; παραδόσεις τών προπατόρων περισώζοντες, 
άλλ’ έθαπτον αύτάς προφυλάσσοντες από ζενν; 
ά'ρπαγο; επιδρομής. Ήγωνίσθησαν μέγαν ά 
γώνα οί Έλληνες εκείνοι, οΰδ’ ύπά φιλοδοξίας 
ωθούμενοι, διότι τίς τότε από καρδίας ήρώτα 
άν ϋπάρχη Έλλην αληθής απόγονος τών ημι
θέων Ελλήνων, καί άν ύπάρχη, πού υπάρχει ; 
ούδ’ υπό συμφέροντος, διότι ή έλπίς μόνη 
ήν είχον, ό'τι θά άνατείλη ήμέρα, καθ’ ήν πάν 
τό μετά κόπου άνιδρυθεν ίδρυμα αυτών θά κρη- 
μνίσωσι, πάσαν ουσίαν αυτών θά θυσιάσωσιν, 
ί'να τής ποθουμένης έλευθερίας τύχωσιν, ή έλ
πίς αύτη και μόνη τήν αύταπάννησιν ένέπνεε
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Εκ$ιδόμενον οις τον μηνίς.
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συνάμα όμως καί την μεγίστην των αμοιβών 
ύπέσχετο- πώς ήδύναντο λοιπόν έχοντες ημέ
ραν καί νύκτα ταύτην ποό όφθαλυ.ών, ν’ άπο- 
βλέ πωσιν εις άλλην εύτελεστέραν κα'ι έφήμερον 
αμοιβήν; Ή δόξα (V εκείνους, ενόσω ό ¡λόνος 
ιερός των πόθος δεν έπληοούτο, ήν χρήμα κε
νόν, οπτασία φρούδη· ή δάφνη ή τάς ενδόξους 
στέφουσα κεφαλάς, γνωρίζω, δεν βαστάνει εις 
δούλην γην όπου πνιγηρός πνέει λύψ, το δέ 
συμφέρον εκμηδενίζεται εις ψυχήν έν η μόναι 
μεγάλαι ίδεαι καί εύγενεΐς κυοφορούνται.

Περιπλανώμενοι οί ατυχείς εκείνοι μάρτυρες 
τής πίστεως καί τής πατρίδος, γυμνοί τής πε
ριλαμπούς άλουργίδος, ήτις περιβάλλουσα τούς 
"Έλληνας άλλοτε έθάμβου τά όμ,μ.ατα των 
προσβλεπόντων αυτούς, γυμ.νοί πάσης χλαμύ- 
δος, καί μόνον τό μελανόν τού μοναχού ράσον 
οί πλεΐστοι πορπούντες ποός τά περί αυτούς 
ψύχη, έβάδιζον, έβάδιζον μακράν τής πεφιλη- 
μ.ενης αύτων πατρίδος, διότι ή χαρά τού νά έ- 
πανίδωσι ταύτην ήτο έλαχίστη παραβαλλομένη 
προς τό άλγος, δπεο βαθέως Οά ήσθάνοντο βλέ- 
ποντες κατά την επάνοδόν των δούλην είσέτι 
τήν δύστηνον πατρίδα. Ό θάνατος βαρύς έ- 
πήρχετο αύτοΐς εις ξένην γήν καί τό ξένον χώμα 
βαρύτερον τού τής πατρίδος έπίεζε τό στήθος 
αύτών εις τού; πλείστους ουτω βαρυθύμως έκ- 
πνέοντας ύπό ξένον ουρανόν καταλλήλως θά έ- 
ξεφωνεΐτο ώς επιτάφιον τό τού Ίάνου Λασκα- 
ρεως εκείνο, ύπό τού ίδίου ποιηθέν καί έπί τού 
μαρμάρου του χαραχθέν

Λιακαρις αλλοδαπή γαίη ΙπικάτΟετο, γ»ίην 
ούτε λείην ξείνην, ώ ξένε, μεμφόμινο;· 
εύρετο μειλιχίην’ άλλ’ ά’χθεται, είτιερ ’Αχαιοί; 
ούδ’ ετι χοΰν χεόει πατρϊ; Ιλευθίριον (1).

"Αν που έτ.ύγχανον καλής καί φιλοξένου υπο
δοχής, τούτο έγένετο διότι οί φιλοξενούντες 
αυτούς άπέβλεπον εις τούς ανεκτίμητους θη
σαυρούς των γνώσεων, άς ούτοι έκ των προγό
νων παρέλαβον, ίνα εις τούς απογόνους μετα- 
δώκωσ ιν* άλλ’ ούδ εις συνέπασχεν αύτοΐς άπό 
καρδίας, ούδείς άπό των σπλάγχνων του άντα- 
πήντα εις τούς εύρεϊς εκείνων πόθους, οϊτινες 
ώς αετοί πληγωθέντες έκειντο χαμαί μή δυνά- 
μενοι νά φθάσωσιν εις ύψος, άλλ’ άτενίζοντες 
τον ήλιον αύτόν χωρίς νά θαμ.βωθώσι τά όμ- 
μ,ατα. Τά ίερώτερα των αισθημάτων αύτών χί-

(I) Νεοελληνική Φιλολογία Κ, Ν. Σόδα, σελ. ΊΊ6.

μ.αιραι έθεωρούντο, ή δι’ απατηλών υποσχέσεων 
έντέχνως ή δολίως Οωπευόμενα έχρησίμευον ώς 
μέσον πρός πραγματοποίησιν τών σχεδίων πα
πικού φανατισμ.οΰ. Ούτως ό Άναστάσισς Γόρ- 
διος έλεγε περί τά μ.έσα τού 17/ αίώνος:

«Λόγιασε πώς εύρισκόμεθα ήμεΐς οί τής ’Α
νατολικής Εκκλησίας ’Ορθόδοξοι ώσάν νά ήμ.ε- 
σθα άνάμ.εσα εις δύο μεγάλαις συννεφιαίς, 'καί 
άπό τό μέρος τής μεσημβρίας καί τής Ανατο
λής νά ήνε ένα μεγάλον σύγνεφον, μαύρον καί 
σκοτεινό, ώσάν τά ψηλαφητό σκο’τος έκεϊνο τής 
Λίγύπτου, ή παντελής ασέβεια τού Μωάμεθ, 
οπου έπερίλαβε καί έσκέπασε σχεδόν τά τρία 
μερτικά τής γής καί τά έζόφωσε τελείως μέ 
τήν έσχάτην ασέβειαν. Άπό δέ τό μέρος τής 
Δύσεως νά ήνε άλλο μεγάλο σύγνεφων, νά φθάνη 
έως αύτόν τόν αιθέρα εις τό ύψος καί τό πλά
τος, νά σκεπά,η δλην τήν ΰύσιν καί τό ή'μισυ 
τού βορείου κλίματος, σκοτεινόν καί αύτό καί 
ζοφώδίς, έχον μέντοι καί όλίγην διαύγειαν 
πάνυ ομιχλώδη, πολύ τά πλάνον έμφεοομένην. 
Αύτη έστίν ή τών Λατίνων δοκούσα καί όνο-
μαζομένη χριστιανωσύνη.................. Αύται [αί
συννεφιαίς] έκατεσκέπασαν καί έζόφωσαν σχε
δόν δ'λην τήν οικουμένην, καί μάλιστα τό κυ- 
ριώτερον, καί δέν άπέμεινε μ.έρος φωτεινόν, εϊμή 
ολίγον τίποτες ανάμεσα είς τάς δύο συγνεφίας 
νά ήνε ολίγον ξάστερον, καί νά λάμπφ δ ήλιος, 
καί αύτός όχι καθαρός, άλλά νά ήνε έξ ήμι- 
σείας λαμπόμενος καί Οερμόψυχος.»

Φοβερά εϊκών, ώς γέλως άπελπισιας!
Ύπό τοιούτον άπαίσιον φως ούρανού, εμ

ποιούν ορίκην, έζη ό Φραγγΐσκος Σκούφος, εις 
καί ούτος τών μαρτυρικώς βιωσάντων Ελλή
νων. Ειδήσεων περί τών περιπετειών τού βίου 
τού άνδρός στερούμ,εθα- έκ τής πολυτίμου 
¿Χιοε,Μι/ι ιχΓ/ς Φι.Ιο.Ιογίας τού Κ. Κωνσταντί
νου Σάθα μανθάνομεν μόνον, δ'τι έν Κύδωνι τής 
Κρήτης γεννηθείς έξεπαιδεύθη έν ’Ιταλία, ¿χρη
μάτισε δέ, τω 16 6 9 , καθηγητής τού έν Βενε
τία 'Ελληνικού Σχολείου. Έκ τού περισωθέντος 
λοιπόν βιβλίου του Οά προσπαθήσω ν’ άνα- 
στήσω τόν άνδρα, ώς έκ τμήματος άρχαίου 
μνηαείου όδηγούμ.ενοι άναπλάττομ.εν ενώπιον 
ημών ολόκληρον τό μνημειον καί άληθώς, τμή
ματα καλλιτεχνημάτων είναι τά έν τή 'Ρητο
ρική του είς τό τέλος έκαστου κανόνος υπάρ
χοντα παραδείγματα εκτενή πολλάκις, πρός 
διασάφησιν καί εύκολωτέραν κατάληψιν τού 
κανόνος, κατ’ εμέ όμως ύψηλά πολλάκις όντα
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τοσούτον καί τι. αόριστον μεγαλονοίας περιέ- 
χοντα, ώστε μάλλον ένεκα αύτών είνε άναγ- 
καϊος ό κανών, ώσπερ οδηγός ούτος φέρων -/¡μας 
ενώπιον θαυμασίου οικοδομήματος, ενώπιον τού 
Παρθενώνος, διδάσκων δ’ ήμΐν πού συνίσταται 
ή καταπληκτική εκείνη ώραιότης, ήτις εύρύ- 
νουσα τά όρια τής ψυχής άνεπτέρωσε τόν λο
γισμόν ημών" ούτω καί οί κανόνες τής 'Ρητο
ρικής τού Σκούφου άναλύουσι τά καθέκαστα 
τών συστατικών τού έν συνόλω ώραίου καί με
γαλοπρεπούς.

Ά λλ ’ έν πρώτοις, πριν ή καταδείξωμεν τάς 
χάριτας τού λόγου τού ίερέως Σκούφου, ρίψω- 
μεν έν βλέμ.μα έπί τού αίώνος καθ’ ον έγραφε 
καί ίστορικώς έν συντόμω έξετάζοντες αύτόν 
θολόν οντα, λαμπρότερου καί εύκρινέστερον θέ- 
λομεν ϊδει έκ τού λόγου τόν άνδρα, είσδύοντες 
καί μέχρι τών μυχαιτάτων βυθών τής ψυχής 
αύτού.

Γνωρίζομ.εν καλώς δτι άπό τής άποφράδος 
ημέρας, καθ’ ήν οί Τούρκοι έπάτησαν τά Ε λ
ληνικά εδάφη, ούδέποτε οί Έλληνες έπαυσαν 
αποπειρώμενοι τήν άποτίναξιν τού βαρύνοντος 
αύτούς ζυγού, ρ.έχρις δτου ώς ό Ανταίος δυ
νάμεις φοβερά; λαβόντες έκ τών επανειλημμέ
νων πτώσεων, ήγέρθησαν δεινοί καί συνοφρυ
ωμένοι καί κλίνοντες τό γόνυ ούχί προ τού 
δημίου αύτών, άλλά προ τού Σταυρού, έζώσθη- 
σαν τήν ρομφαίαν ποτίσάντες δέ τό ύστατον 
τήν γήν των διά ποταμών αίμ.άτων, είδον ά- 
ναβλαστήσασαν παρά τήν δάφνην τού Μαρα- 
θώνος, τών Πλαταιών, τών Θερμοπυλών, τής 
Σαλαμΐνος νέαν δάφνην θαλερωτέραν, δι’ ής οί ά- 
νώνές των έπί τέλους έστέφθησαν. Σπαραξικάρ
διοι είναι αί άλλεπάλληλοι σκηναί τού αιμα
τηρού δράμ,ατος τού έθνους ημών. Άπελπιστι- 
καί μέχρις άθυμ,ίας είναι αί σελίδες τής ιστο
ρίας ημών, έν αίς άνά πάσαν περίοδον άπαντά 
τις απόπειραν πρός άπελευθέρωσιν οίκτρώς ά- 
ποτυγχάνουσαν τοσούτον, ώστε άδύνατον είνε 
να μή, άνακράξγς έμ,βρόντητος, δυσπιστών πρός 
τήν ’Ελευθερίαν αύτήν, ής τήν ζωογόνον αύραν 
απληστως αναπνέεις: Τετέλεσται ! Είναι ή ύ 
στατη απόπειρα αύτη* άπωλέσθη πλέον διά 
παντός τό όνομα Ελλάς.» Καί όμως ή άποτυ- 
χια αύτη είνε έλατήριον διά νέαν προετοιμα
σίαν καί μετά θαυμασμού βλέπει τις άλλην 
μετ’ ού πολύ διοργανιζομένην απόπειραν, πλειο- 
τερας τής πρώτης παρέχουσαν ελπίδας, άλλά 
φρικωδεστέραν καί τήν λύσιν αύτής έχουσαν.

Άληθώς τότε τις θαυμάζει τό μέγα τού μαθή
ματος τής Ελευθερίας όπερ ή 'Ελλάς έδιδάχθη, 
διότι βλέπει ότι πολλά πικρά μαθήματα ελα- 
βεν, εως ού κατορθώσ-ρ τελειοποιηθεΐσα αύτη, 
καί είς άλλους νά τό διδάξνμ άς έλπίζωμεν 
ότι δέν τό λησμονεί, ούδέ άκράτως καί άκαί- 
ρως τό εφαρμόζει.

Ό ΙΖ' αιών, καθ’ 8ν καί ό ήμέτερος Φραγ
κίσκος Σκούφος ήκμ,αζε, παρέχει όπως καί οί 
άλλοι πολλά τοιούτων ελπίδων διαψευσθεισών 
δείγματα, άν δύναταί τις νά καλέση ταύτα 
δείγμ,ατα καί ούχί μάλλον, δράματα. Οί δυ · 
στυχεΐς Κύπριοι άφ’ ένός, έπί 8 7  έτη, έπί ο
λόκληρον σχεδόν τόν αιώνα τούτον δεινώς ένε- 
παίχθησαν ύπό τού Σαβοϊκού οίκου, όστις κλη- 
ρονομήσας άπό τής έκδιοιχθείσης έκεϊθεν καί 
:μετ’ αύτού συνδεθείσης διά γάμου Καρλόττας 
Λουζινιάν τόν τίτλον τού βασιλέως τής Κύ
πρου, 'Ιερουσαλήμ, καί Αντιόχειας, ύπέσχετο 
νά παράσχν) τοΐς Κυπρίοις βοήθειαν πρός άπο- 
δίωξιν τών κατακτητών Τούρκων καί έξήγενρε 
πολλάκις αύτούς πειθομ.ένους είς ψευδείς ύπο- 
σχέσεις" είτα κατελιμπάνοντα οί δύστηνοι άνευ 
τής ελάχιστης βοήθειας καί έπιπτον θύμα τής 
τιμωοούσης αύτούς οθωμανικής δυναστείας. Καί 
πάλιν οί δούκες τής Σαβοΐας ύπεκίνουν αύτούς, 
καί πάλιν ούτοι έπείθοντο, έξηγείοοντο, έπολε- 
μούντο, ένικώντο, διεσπείροντο είς τά όρη- είς 
μάτην δ’ επανειλημμένους έξφτούντο παρά τών 
αιτίων τής άπωλείας των χείρα άρωγόν. Έ· 
τράφησαν διά τής άπραγματοποιήτου τούτης 
έλπίδος οί μάρτυρες τού ιερού έν αύτοΐς πυρός 
τής φιλοπατρίας Κλαύδκς ό Κόγχης, Βίκτωο 
ό Ζεμπετός, Θεόκλητος ό 'Ιερομόναχος, Νικη
φόρος ό αρχιεπίσκοπος καί άλλοι τόσοι πλανη- 
θέντες καί ταφέντες ύπό τό αμμώδες νέφος τής 
δουλείας, οία τά τών ερήμων τής Αφρικής.

Ένω τοιαύτα έπασχον οί Κύπριοι εξαπατώ* 
μ.ενοι, στόλος τού μ,εγάλου Λουκός τής Τοσκά
νης έπί δωδεκάδα έτών διέπλεε τάς ‘Ελληνι- 
κάς θαλάσσας λεηλατών νήσους, άποπειριόμε- 
νος τήν κατάληψιν άλλων μερών, παραπείθων 
πρός έκτέλεσιν τών δολίων σκοπών του τούς 
Έλληνας εις έξέγερσιν, έκμεταλλεύων τόν ιερόν 
οργασμόν αύτών καί αίτιος γενόμ.ενος τής άδι
κου ύπό τών Τούρκων σφαγής ποιμνίων όλων 
Ελλήνων, πρό πάντων έν Ήπείρω καί έν Μάνη.

Ά λ λ ’ ή πικροτέοα τών διαβουκολήσεων τοδ 
παλιπλάγκτου Ελληνικού "Εθνους, ήν ή συγ
χρόνως πρός τάς άνω γενομένη ύπό τού διαβοή-
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του Καρόλου Γονζαζίου δουκός τοϋ Τ*ϊεβέρ, τοϋ|πάντοτε μεταξύ των πρωτίστων δρων, οδς ο! 
άξιοϋντος έχειν κληρονομικά δικαιώματα έπί "Ελληνες συνθηκολογοϋντες έπρότεινον εις τούς 
του θρόνου των Παλαιολόγων. Ουτος άνακοι-Ιουτω διαβουκολοΰντας τάς ελπίδας αύτών, έν 
νώσας τολμηρότατα σχέδια, εις τούς ιός έν ναυ-,περιπτώσει επιτυχίας τών σχεδίων των, ήν ή 
αγίω ευρισκομένους "Ελληνας και δράττοντος άνίδρυσις σχολών ‘Ελληνικών προς έν Χριστώ 
προς σωτηρίαν πά; τό προστύχαν, έξήναψε ανατροφήν καί έθνικήν έκπαίδευσιν των τέκνω' 
τον έν τή ψυχή των σπινθήρα τοϋ πατριωτι- αύτών.
σμού, ύπεκίνηοε πρώτους τούς Μανιάτας, με- Συγχρόνως μετά τοϋ σφοδροΰ κλονισμού τού- 
ταξύ τών οποίων διασημότεροι ήσαν δύο λει- του καθ' ολην τήν Ελλάδα, έπιπτε, τώ 1 6 1 1 ,  
τουργοί τοϋ Ύψίστου, ό έπίσκοπος Μάνης Νεό-, μάρτυς ΰπέρ έλευθερίας έν Ήπείοω ό αείμνηστος 
φυτος καί Χρύσανθος ό Λάσκαρις, μετέβη, τώ Λιονύσιος Άρχιερεύς Τρίκκης, καί έμαρτύρει εις 
1 6 1 2 ,  παρά τώ Πάπα, παρά τφ  Δουκί της Χριστόν ό Σεραφείμ. ’Επίσκοποι, ιερείς καί μο- 
ϊοσκάνης καί τω Αΰτοκράτορι τής Αυστρίας ναχοί ήσαν οί διατρέφοντες πάντοτε τό ιερόν 
δρέπων έλπίδας κενάς, καί λόγους ψευδείς ώς πϋρ τοϋ όργασμοϋ πρός άποτίναξιν τοϋ ζυγού, 
μόνα παρ’ αυτών βοηθήματα λαμβάνων, έκί- οί τάς πρώτας καταβάλλοντες προσπαθείας, 
νησε πάντα λίθον, έπιστεόθη, ήπατήθη, ένε- καί οί πρώτοι πίπτοντες θύμα. Ταύτοχρόνως 
παίχθη, έθαυμάσθη, τέλος ήλθεν εις Γαλλίαν έπανεστάτουν οί ’Αλβανοί έν Πελοποννήσω, συ· 
δπου μεγάλα ευρών προσκόμματα ήναγκάσθη νεπεία πάλιν τής έπί σκοπώ ΐδιοτελείας ύπό 
νά μείνη, ούχί όμως νά παύση καί τάς ένερ- τοϋ Ενετού στολάρχου Ίωάννου Βαπτιστοϋ 
γείας του, διότι άπέστειλεν εις Ελλάδα τόν Γρυμάνη γενομένης πολιορκείας τοϋ Τουρκικού 
Σατωρενώλ καί άλλους συνεννοηθέντας μετά στόλου έν τω λιμένι τοϋ Ναυπλίου’ δεκατέσ- 
τών επισκόπων τής Ηπείρου, τής Σερβίας, τής σαρα δ’ έτη μετά ταϋτα άλλη τών Μανιατών 
Δαλματίας, τής Κροατίας, οίτινες πάντες ύπε- μνημονεύεται έπανάστασις. Ούτοι έλεηλάτησαν 
σχέθησαν σύμπραξιν. 'Η συνωμοσία οϋτω διε- τάς Καλάμας καί μετ’ ού πολύ ήλωσαν έν- 
δόθη καί προσεπαθεΐτο ή διοργάνωσις τής έπα- τελώς αύτάς τή βοήθεια τοϋ Φραγγίσκου Μορο- 
ναστάσεως’ τά πάντα έβαινον καλώς, έπεί- ζίνη συμπαοαλαβόντος τόν εις Σίφνον μονά- 
οθησαν νά βοηθήσωσιν ό βασιλεύς τής Ίσπα- ζοντα Ίωαννίκιον Β'. τόν τρις άναβάντα έπί 
νίας καί ό Πάπας, ίδρύθη ύπό τόν Νεβέρ ή τοϋ Πατριαρχικού θρόνου. Καί πάλιν όμως ά- 
Χριστιαηκτ) λεγομένη στρατιά, ής τό σύνθη- πεπνίγη πάσα πνοή, καταβληθείσης καί ταύτης 
μα ή ν : πόλεμος κατά τών άπιστων, άλλ’ έπί τής έπαναστάσεως τώ 16 6 0  περίπου, είτε διά 
τέλους ί όποια ύπήρξεν ή αμοιβή τ  '
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οσουτων ε-

παθείας καί άπό βάθους ψυχής άναστενάζοντει

, 1 .    τόν ήκιστα άκραιφνή χαρακτήρα τών Μανια-
πανείλημμένων καί σφοδρών συγκινήσεων διά τών, είτε δ ι’ αδράνειαν τών 'Ενετών (1). 
τούς κακοτύχους "Ελληνας, οίτινες μετά περι- Ένφ τοιαϋτα απανταχού τής 'Ελάδος δίεδρα-
 £λ_/ \ » » Λ» »Λ I "  . ν ’

ματίν,οντο, ένώ μέγας δντως οργασμός έτ:ανα-
άπεκάλουν τόν Νεβέρ Κωνσταντίνον Παλαιολό- ς-ατικός έπέφερεν είδος υ.αρασυ.οϋ, ούς πας πόθος 
γον βασιλέα των πολυχρονεμένον, καί ώς Μεσ απραγματοποίητος, ένώ εις Κύπρον καί τάς
σίαν άνέμενον αύτόν νά έλθη εις άπολύτρω- _____________
σίν των, καί έκ τοϋ ένθουσιασμοϋ καθίσταντο
δεισιδαίμονες πιστεύοντες εις οιωνούς πρου.η- Την αύντομον ταότην  ̂σκιαγραφίαν τών έθνι-

1 _ ~ · ί; - - ,,.-Λ > κών ήμών κλονισμών κατά τόν ]Ζ' αιώνα ήρανί-νυοντας την προσεχή ανεςαοτησιαν της Ελλα- « » - ,  ̂ - , ~ ττ ι ν5. , /λ > τ °θημεν εκ της εκτενούς πραγματείας του Κυρίου Κ.
όος-, Πεντε μόλις πλοία κατωρθωσε να εξο- τ;άθα (Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Άθήνησι 1869).
πλίση ό δούζ τοϋ Νεβερ’ καί ταϋτα, οτε ήσαν Χαίρομεν δέ πολύ δτι ή παρούσα διατριβή είνε ή
έτοιμα πρός άπόπλουν διά τήν Ελλάδα, έγέ- πρώτη ό μ ο λο γ ο υ μ εν  η έζαχθείσα εκ του άκε-
νοντο παρανάλωμα πυρκαϊας τεθείσης άοράτως **!°“ ?λούτοϋ 1ατοΡιΧ“ν ^ηροφοριών, άς ύ Κύριος
, « . τ λ , « *„ , , λ, ¿αυας ευ τοις σοφοίς συγγραμμασι του απευησαυ-ως υπό χειρος όαιμονος κακού. Η έσχατη όε ρ,οε_ Ε?<ί κα> /λλοι οδτω ν* χρΤισιμ0710ιώιι τας

τών αποτυχιών ην ή άρνησις ύποστηρίξεως έκ συμπύκνους έκείνας σελίδας, ολοκλήρους καί έν δια- 
μέρους τοϋ Πάπα, όστις έπροστάτευε κατ’ άρ- φετούσας πραγματείας έξ έκάστης αύτών άρυόμενοι 
χάς τά διαβήματα τοϋ Νεβέο, σκοπόν όμως ζα1 διαπλάττοντες. ΤοΟτο σ̂εται διά τόν Κ Σάθαν 
ζ Λ . τ „ / Ή  μεγίστη αμοιβή τών πόνων του. γενομενων έλα-Ιχων τήν υπαγωγήν του σχισματικού ποιμνίου ^  μίλέτα< ’ΧΒ\ ^ρποφορούν
ε(ς τήν καθολικήν Εκκλησίαν, Καί τούτο, ένώ|των 0διως άφθόνως.

¿λλας νήσους, εις Μάνην, εις τήν Στερεάν 'Ελ
λάδα, εις τήν "Ηπειρον, εις τήν ’Αλβανίαν, εις 
τήν Δαλματίαν, εις τήν Κροατίαν, εις πάσαν τέ
λος γωνίαν γής, έ·> η σπινθήρ πατριωτισμ.οϋ 
διέφλεγε στήθη εύρέα, έκατόμβαι πατριωτών 
έθυσιάζοντο εις τόν βωμόν τής Έλευθερίας, οί 
δ’ έπιζώντες δυστυχείς "Ελληνες έστερημένοι 
έθνικότητος μεταξύ Ενετών καί Τούρκων εύρι 
σκόμενοι έχρησίμευον οργανον έκείνων πρός κα- 
ταδίωξιν τούτων, ώς τροφή δέ διά τάς άπλή- 
στους όοεξεις άμφοτέρων,— ένώ τοιαύτη παντα- 
χοϋ έπεκράτει άβεβαιότης ύπάρξεως, ένώ πας 
"Ελλην τόν ιερόν άτενίζων σκοπόν του έβλεπεν 
αύτόν ούχί πολύ άπεχοντα, ώς παιδίον τόν ο
ρίζοντα συνταύτιζόμενον μετά τής κορυφής τοϋ 
λόφου, εις 8ν νομίζει ότι αν άναβή θά έγγίση 
τά κράσπεδα τοϋ ούρανοΰ, καί έσπευδε, καί ά
ναυδος σχεδόν άσθμαίνων έκ τής άγωνίας έπι
πτε βαρύς βλέπων τήν άπάτην του, — ένώ 
έθνος όλόκληρον έπιθάνατον άνά πάσαν στιγ
μήν έβαυκαλίζετο προσδοκών άντίληψιν έξ ου
ρανού, —  έξερράγη τώ 16 4 5 , έν τώ μέσω τοϋ 
κλύδωνος τούτου ώς ήφαίστειον έπί νήσου ό 
είκοσιπενταετηρίδα όλην διαρκέσας αιματηρός 
έκεΐνος πόλεμος τών Τούρκων έν Κρήτη, ου 
τίνος τό άπαίσιον τέλος έζησεν ίνα ίδη καί ό 
Φραγγΐσκος Σκούφος, ποτήριον πικρίας πλήρες 
καταπιούν καί έκπατρισθείς ίσως εις Ένετίαν 
συνεπεία τής πολυδακρύτου ταύτης καταστρο
φής δμοϋ μετ’ άλλων τέκνων τής καλλιτόκου 
εκείνης νήσου, τής πολυτλήμονος Κρήτης.

Διά ώραίων ιάμβων μεστών πάθους ό ύψνπε- 
τής ποιητής Αθανάσιος Σκληρός, σύγχρονος τοϋ 
Φραγγίσκου Σκούφου, έψαλε κατά τήν διάρ 
κειαν τοϋ αιματηρού τούτου πολέμου τά δεινά 
τής πατρίδος του, ούτως άρχόμενος τοϋ θρήνου 
αύτοϋ.

Αί, αί, τάλαινα, θηλαμών πολυτλήμων, 
Δυσχροιαν ώπός πλήττομαι δέρκεοβαί σοι,
Κάκ σοΰ πυθέσβαι γλίχομαι νεοχμίην 
Στυγνοΰ γόοιο, κά’λγεος βαρυστόνου.
Τίνες στεναγμοί, ή ροαί τε δακρύων,
Κύμης τε τίλσις, βοστρύχων λελυμένων, 
Μαρηίίων δ’ ά'μυξις αΐακτής Οίας,
Δι αίμάτων σταλαγμόν ά'χρι τηβεννης,

σύσκιας σκήπτρόν τε καί χρυσοΰν στέφος, 
Αρασα ίνίοιο δειματουμένη;
JÍ ταυτ άβρώ σοι χαρίεσσά μοι πάτρη; 
Μακαρύνησος, Άερία ή πάλαι, 
θεών τιΟύνη τοσώνδε ηρώων,
Ελλησιν η προστάτις Ιν πολιτείαις, 

θρέπτειρα Κουρήτων τε τεθρυλλημένων 
Αρηιοις έργοισι πανταχοΰ γαίης,

Τίσ ήδε δυσμόρφωαις αΐδεστοΰ κάλλους,
Τό τ’ άγριαινον δμμα Ικπαλινάστου ;

Τάλαινα μήτερ, οϋνεκ’ αίφνης ξυμβάντων,
Ούκ άλέγω δή οίας έκτροπης νήσου,
ΤΗς σκέπτομαι μέντοιγε ηθών άστείοιν,
Εις καρβάνων έ’κπτωσιν, οίά θ’ Ελλάδος.

Τί τ’ άνά κώμας αίπνδμήσεις δωμάτων,
Έρετμός νεώ τε τών Ναζηραίων,
Μοναί θ’ α? ώράϊζον αύτάς λοχμάς τε ;
Μών καί τάδ’ ήρήμωτο δηϊωμένα ;
Οίμοι, τά πάντα φρούδα, παετ’ έπεπτώκει. 
Βαθύσκιοι λειμώνες άνθών αίύλων,
Καλλάς όπωρών έκφυουσών εύύδμους,
Τεάς ές άβρότητας, οϋτοί τε φρούδοι;
Φεϋ, πάντα ε'σκηπταί τε, ή ϊ’ έτεφρώθη! (1). 
Αίμασσούσης ό'ντως καοδίας θρήνος είνε ό 

Θρήνοι ούτος. Διεσπαρμένα τήδε κάκεΐσε μετά 
τοιαύτην καταστροφήν έφευγον τά τέκνα τής 
Κρήτης. Πόσαι γυναίκες καλαί καί άκακα ορ
φανά, πόσοι γέροντες αγαθοί μετά δακρύων ά- 
πεχαιοέτων τά πάτρια έδάφη, φεύγοντες μά- 
χαιραν τυραννικήν ! Τοιαύτην εικόνα ζωηράν εί- 
σέτι διατηροϋμεν έν τη μνήμη ήμών, καί άς 
παύσωμεν.

Ό Αθανάσιος Σκληρός δεν έζησε νά ίδη τήν 
πατρίδα του όλοτελώς τουρκοκρατηθεϊσαν’ α 
τυχέστερος τούτου, μολονότι διά ποιητήν οίος 
ό Σκληρός, βαθεία πάντοτε εις τόν ύπέρτατον 
βαθμόν είνε ή συναίσθησις τής άτυχίας, ό Μα
ρίνος Τζάννες Μπουνιαλής, μετά μεγίστης δυνά- 
μεως, οΰχ ήττον δέ καί μετά πάθους καί πα
τριωτισμού έψαλε, διότι έζησε καί είδε κλαί- 
ουσαν τήν πατρίδα του έπί τή αναχωρήσει τών 
τέκνων της, απερχομένων μακράν τοϋ ποό τών 
οφθαλμών των θλιβερού θεάματος τών πληγών 
τής* ταλαίνης μητρός των. Ταϋτα άποτεινομένη 
πρός τά τέκνα της λέγει ή Κρήτη διά στόματος 
τοϋ Μπουνιαλή:
—'Ρωμαίοι άγαπημένοι μου κι’άνάπαυσι τοΰ νοΰμου, 
καύχησι τοϋ στομάτου μου κ’έλπίδα τοΰ κορμιού μου, 
γ’άντα θέ νά μου φύγετε, γιάντα θέ μ’ άρνηθήτε, 
μά τάσω σας με δάκρυα θέ νά μοΰ θυμηθήτε’ 
άπονοι δίχως λυπησι, μέ δίχως καλοσύνη, 
άδικοι δίχως δΐάκρισι καί δίχως δικηοσύνη, 
κουφοί μέ δίχως άκοή, λωλοί μέ δίχως γνώσι, 
τυφλοί, καί δέ στοχάζεσθε τί θέλει σας πλακώσει; 
γ’ατϊ κατέχυι'ό πόνος μου πώς θά σας έγυριύη, 
νά κάτοικο ’ς τοΰ λόγου σας καί νά σάς έπαιδευη,

(<) ‘Ελληνικά ’Ανέκδοτα Ικδιδόμενα ύπό Κ. Ν. 
.Σάθα. Τόμος Β’. ’Αθανασίου Σκληρού Κρητικός πό
λεμος. Άθήνησι 1867.
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κι’ όπ'.σω να σίς άκλουδςί ολου; να αα; φωνάζη 
πώς μ’ αποχωρίστηκε« δλους νά σαςέσφάζβ (1).

"Ισως μεταξύ τω ν ουτω καταλειπόντων τήν 
εαυτών πατρίδα ήτο καί ό ίερεύς Φραγγΐσκος 
Σκούφος, όστις δεν έλησμόνει, όχι, την π α 
τρίδα ούδέ τδ έθνος του, άλλα  διά της κ α λ 
λιέργειας των γραμμάτων, άποκατασταθείς εν 
Έ νετία -διδάσκαλος, ήλπιζεν άφ’ ενός παρηγοριάν 
διά τάς λυπηράς αυτού αναμνήσεις του παρελ
θόντος, διά τάς απελπ ιστικά? του έπ ί τού π α 
ρόντος σκέψεις καί διά την σπαρακτικήν του ανη
συχίαν διά τό μέλλον’ ήλπ ιζε δ’ άφ ’ ετέρου ιός 
έν τω  προλόγω της 'Ρητορικής του αναφέρει, νά 
συντείνρ κάπως καί εις τήν διάδοσιν τω ν Ε λ 
ληνικών γραμμάτων, δι’ ών νά μόρφωση υιούςά- 
ξίους νά οίκειοποιηθώσι μετά μεγαλειτέρου 
ίσως θάρρους τους ιερούς πόθους αύτοϋ.

«Θαλής ό φιλόσοφος, λέγε ι μ.ετά καταφα
νούς χριστιανικής ανοχής καί πικροθυμ.ίας μει- 
διώσης πως, καί ένας άπό τους επ τά  σοφούς, 
όπου έθαύμασαν οί αιώνες διά τρεις εύεργεσίαις 
ηΰχαρίστα συχναΐς φοραϊς τους μεγάλους Θεούς. 
Ή  πρώτη, διότι τον έπλασε λογικόψυχον άν
θρωπον καί όχι καμίαν πέτραν άναίσθητον, α 
νωφελές βάρος της γης, καί άχθος άρούρης, ώς 
λέγε ι ό "Ομηρος. Ή  δευτέρα, δ ιατί τόν εκα- 
μεν άνδρα καί οχι γυναίκα, έξεύροντας,

*Ως ούκ αινότερον καί κύντερον άλλο γυναικός,
Όδ. Α.

καί την κοινήν παροιμίαν; Πυρ, Θάλασσα, Γυνή 
κακά Τρία. Καί ή τρίτη, δ ια τ ί ήτον "Ελληνας, 
ήγουν 'Ρωμαίος (2 ) εις τό γένος, όντας τότε 
κοινή γνώμ.η καί πολυθρύλλητος 6 λόγος: Ό  μ.ή 
"Ελλην βάρβαρος. Αιά τα ΐς  ’ίδιαις εύεργεσίαις 
ευχαριστώ καί εγώ  τόν πλάσαντά  με Θεόν, 
σμίγοντας καί τήν τετάρτην, ήγουν δ ια τ ί μου 
έδωκεν όλίγην μάθησιν, νά ωφελήσω τό γένος

(1) «Τουρκοκρατούμενη ‘Ελλάς» Κ. Ν. Σ,άθα. 
σελ. 287 κ· έ·

(2) Ό Φραγγΐσκος Σκούφος οόδαμοΰ άποκαλεΐ τούς 
όμοεθνεΐς του'Ρωμιούς, Γραικούς, και τήν πατρίδα 
του Γραικίαν, καθώς πάντες σχεδόν οΐ σύγχρονοι 
καί καθώς Ισχάτως διϊσχυρίζετο είσέτι δ Κοραής. 
‘Γπό δικαίου ¿Γούμενος πατριωτικού Ιγωϊσμοΰ άεί- 
ποτε λέγει " Ε λ λ η ν α ς ,  ‘Ε λ λ ά δ α ’ Ινταϋθα 
δε μόνον, έν τω προοίμιο), σαφηνίζει διά τούς πολ
λούς τήν πλήρη μυστηρίου ταύτην λέξιν, ύπομιμνή- 
σκων εις τούς ‘Ρωμιούς το αληθές αύτών όνομα, οπερ 
ένεκα των δυστυχιών Ιλησμόνησαν. Τοιαύτη ήτο 
τότε ή έποχή’ΐτό πλήθος των ‘Ελλήνων ήγνόουν οτι 
"Ελληνες έκαλονντο.

μου, πρότερα πλούσιον άπό κάθε αρετήν καί 
τωρα διά τήν σκληροκαρδίαν τής τύχης γ υ 
μνόν, καί έστερημένον».

Ήλεϊστοι κατά τόν αιώνα τούτον Κρήτες 
δυσέλπιδες οΐ δυστυχείς μετέβαινον εις τήν 
Εσπερίαν έπιμ.ελώς καί μετ’ έπιτυχίας σπου- 
δαζοντες, διακρινόμ.ενοι δέ μ,ετά ταύτα έν τοϊς 
γράμμασι καί άφθόνους δρέποντες τούς ηθικούς 
καρπούς των κοπών αύτών. Τά παθήμ,ατα ω
θούν αυτούς εις άναζήτησιν τής παρηγορίας 
ταυτης τουλάχιστον' ούτω δέ έπί έκατόν όγ- 
δοη'κοντα λογίων Ελλήνων, έξ όλων τής Έλ- 
λ.αδος τών μ,ερών καί έκ τών Ήγεμ,ονειών καί 
έκ τών Νήσων καί έκ τής Ήπειροθεσσαλίας, 
'τών διαπρεψάντων κατά τόν ΙΖ' αιώνα, τό έν 
τέταρτον περίπου, τεσσαράκοντα ήσαν Κρήτες’ 
καί τούτων πάντες σχεδόν λειτουργοί τού ύψί- 
στου’ έπί είκοσι καί έπτά καθηγητών χρη- 
ματισάντων εις τό Πανεπιστήμιου τού Πα- 
ταυίου καί εις τό έν Βενετία Ελληνικόν Σχο- 
λείον οί ήμίσεις, δέκα καί τρεις ήσαν Κρήτες’ 
οί πλεΐστοι δέ τών μνημονευομένων ότι έμα- 
θητευσαν εις τό έν Παταυίω Γυμ.νάσιον, ύπέρ 
τούς εκατόν συμποσούμενοι, ήσαν υιοί τής 
Κρήτης.

Εις τήν 'Ρητορικήν του Φραγγίσκου Σκού
φου φαίνονται καλώς άποτετυπωμένα τοιαύτα 
εύγενή τής καρδίας του αισθήματα; πατριωτι
σμός, αύταπάρνησις, πίστις. Ήννόει φαίνεται 
καλώς ότι ή στερεωτέρα βάσις καλής άγωγής 
καί πηγή άκένωτος καί δροσόεσσα, έξ ής πη- 
γάζουσι τό ποός τόν Αημιουργόν σέβας, τά προς 
τήν πατρίδα χρέη, ή προς τόν πλησίον άγάπη, 
εινε αί σεπταί τού χριστιανισμού άρχαί, καί 
δι’ αύτό πάντοτε έν τή 'Ρητορική του καθιστά 
τόν άναγνώστην ειδήμονα τών Θείων γραφών 
καί θαυμαστήν τής Ευαγγελικής ήθικότητος. 
Διά τούτο δέ- μετριοφρόνως δικαιολογούμενος 
προλαμβάνει τόν άναγνώστην λέγων εις τό 
προοίμιον τής 'Ρητορικής του ότι δέν έξέλεξε 
μυθολογικά αντικείμενα νά πραγματευθή ώς 
παραδείγματα τών κανόνων του καί όσα άλλα 
έμυθολόγησαν ή καί ώνειρεύθησαν οί ποιηταί, 
όιότι ίερεύς ών αυτός έπροτίμησε νά ύμνήση 
τάς άρετάς τών Αγίων, τών Μαρτύρων τάς 
βασάνους, τής Παναγίας τά δώρα καί τού Χρι
στού τό Θεάνθρωπον.

«Έ γώ , λέγε ι, ωσάν ίερεύς, δέν ήτο τό πρέ- 
πον νά ομιλήσω παρά ιερά πράγματα, καί ώσάν 
οπου έχω σκοπόν νά ωφελήσω καθένα κατά

τόν διπλοΰν άνθρωπον, δέν έπρεπε νά φέρω εις 
τό μέσον παρά ταΐς άρεταΐς τών ‘Αγίων, τά 
παλαίσμ.ατα τών Μαρτύρων καί τήν έναρετον 
ζωήν τών παλαιών ηρώων τής Εκκλησίας, 
διατί έτζι καί έρμ,ηνεύω τήν τέχνην καί εις τον 
ίδιον καιρόν ξυπνώ εις τήν μίμ.ησιν ταΐς καρ-
δίαις.............. »

Μή δέ τις νοιείση ότι ολιγωρεί διά τόν λό
γον τούτον ό Φραγγϊσκος Σκούφος νά άναφέρη, 
καί τών αρχαίων Ελλήνων τάς άρετάς, καί τό 
ύψος τής διανοίας, άνυμ.νών τό μεγαλείου τής 
πάλαι ‘Ελλάδος, παροτρύνων τάς εύγενεΐς ψυ- 
χάς προς μ,ίμ.ησιν τών προπατορών και υπο- 
θάλπων έν ταΐς καρδίαις τήν έλπίδα ότι θά 
δυνηθή καί πάλιν ή ‘Ελλάς νά τολμ.ηση την 
ύπερνεφή έκείνην πτήσιν, δι’ εύρυτέρων όμως 
καί ισχυρό τέρων πτερύγιου, ο'ίας έδωρήσατο 
αυτή ό Χριστιανισμός. ώΕν μόνον έκ τών πα- 
ραδειγμ.άτων του άρκεΐ νά άναφερω προς έπι- 
βεβαίωσιν τών μ.ή αύμ.αρωθέντων ύπο τής μ.ε- 
λανότητος τού ιερατικού ένδύμ.ατος πατριωτι
κών αύτού αισθημάτων, ώς ήθελέ τις δικαίως 
μέχρι τούδε νομ.ίσει. Άναγινώσκω υμ.ΐν προς 
άκριβεστέραν τού άνδρός άπεικόνισιν τον επαι- 
ύου τής ΈΛΛάδοΐ, «τής οποίας διά νά κηρύξη 
ταΐς δόξαις έκούρασε ταΐς έκατόν της γλώσσαις 
ή φήμη, καί ύστερον άπό τόσους αιώνας, ως 
καθιύς άκόμη δέν εΰρηκε, έτζι ούτε ποτε θελει 
εύρει τών έπαίνων τό τέλος.»

«Τί γελάς, ώ φθονερέ τής ‘Ελληνικής δο- 
ξης ; ναι, καί εινε αλήθεια, πώς καί ή Φήμη 
καί ό νούς τών άνθοώπων κ.ουράζονται, εκείνη 
νά διηγάται, τούτος νά θαυμ.άζη τής ‘Ελλάδος 
τά ένδοξα μ.εγαλεΐα. Είπέ, άν ό φθόνος δεν σοΰ 
πνίγει μ.έσα εις τόν λάρυγγα τήν φωνήν και 
τόν λόγον, πόθεν άνέτειλαν τόσοι ’Ήλιοι τής 
σοοίας, μ.έ ταΐς ακτίνες τών οποίων στολισμέ
νοι οί άλλοι, φαίνονται άστέρες, όπού τάχα ή
θελαν ήσται σκότος καί κάρβουνα ; Δέν άστρα
ψαν άπό τήν ’Ανατολήν, άπό τήν ‘Ελλάδα
τόσοι Φιλόσοοοι, και άναμέσα εις τούς άλλους *οί Άριστοτέλεις καί Πλάτωνες, τών όποιων τά 
λόγια δέχεται καί προσκυνά ό κόσμος τών έ- 
ναρέτων ώς τά έκ Τρίποδος, τότε διδάσκαλοι 
όταν μ,αθηταί τοιούτων ήρώων ; τούτοι λέγω 
καί άλλοι μύριοι δέν είνε "Ελληνες; Ποιον γέ
νος ώσάν τό ‘Ελληνικόν έμπορεΐ νά δείξη εις 
τήν ποιητικήν τέχνην ένα "Ομηρον, όπού τυφλός 
εις τά όμμ.ατα, ήτον ή κόρη καί τό φώς τών 
Μουσών ; ένα Πίνδαρον, όπου χύνοντος άπό τό
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¡στόμα όσους στίχους τόσα ρόδα καί άνθη, τού 
έτρεχαν εις τήν γλώσσαν ή μ.έλισσαις, διά νά 
πιπηλίσουν τό μέλι καί τήν γλυκύτητα ·, ένα 
’Αριστοφάνη, ένα Ευριπίδη, ένα ‘Ησίοδον καί 
τόσους άλλους ποιητάς, όπού διά νά τούς στε
φάνωση έμ.άδισεν ό ’Απόλλων ταΐς δάφναις ό- 
λαις τού Έλικώνος ; ό Δημ.οσθένης, όπού εις 
τήν ευγλωττίαν εινε ό άρχηγός καί ή στολή 
τών ρητόρων ; ό Ευκλείδης, όπού εις τήν μα
θηματικήν έπλεξε τής ιδίας του κεφαλής τό
σους στεφάνους, όσους έκαμεν κύκλους, καί υ- 
ψωσεν εις άθανασίαν τού όνόμ,ατος τόσαις πυ- 
οαμίδαις, όσα εύρηκε τρίγωνα καί τετράγωνα 
σχήματα ; ό 'Ιπποκράτης, ό Γαληνός θεοί τής 
ιατρικής τέχνης, όπού χωρίς νά κλέψουν ονς ό 
Προμ,ηθεύς τήν φωτιάν άπό τήν Ελληνικήν 
σφαίραν, έμψύχωναν τούς νεκρούς, καί μέ ποτά 
θαυμαστότερα άπό τόν κρατήρα τής Ελένης 
τών έπότιζαν τήν ζωήν ; ό ’Αλέξανδρος, όπού 
διά τήν στρατηγικήν άνδρείαν έφάνη εις τούς 
πολέμ,ους άλλος "Αρης, καί σφίγγοντας όχι μά- 
χαιραν, άμ.ή άστροπελέκι, έπροσκυνάτο άπό 
τόν κόσμ.ον ώς παιδί τού μεγάλου Διός ; καί 
τέλος ό Θουκυδίδης εις ταΐς ίστορίαις, ό Ξενο
φών, ό Πλούταρχος, εις τόν όποιον βλέπομεν 
θησαυρισμένα τά πλούτη κάθε μ.αθήσεως καί 
σοφίας, (διά νά άφήσω τόσους άλλους εις κάθε 
επιστήμην καί άρετήν ούχί άπλώς έναρέτους 
άνδρας, άλλά "Ηρωας καί ήμ.ιθέους) τούτοι όλοι 
δέν εινε τής σοφής Ελλάδος γόνος καί τέκνα ; 
Πού άνθησαν ή Άκαδημίαις τού Θείου Πλά
τωνος ; πού οί περίπατοι τού μεγάλου Άρι- 
στοτέλους ; πού οί Άρειοπάγοι τών σοφών ’Α
θηναίων ; πού ψ στοαΐς τών στωΐκών φιλοσό
φων ; πόθέν οί Λυκούογοι, οί Σόλιονες, καί οί 
άλλοι νομ.οθέται τής οικουμένης ; πόθεν οί νό- 
μοι όπού έως τήν σήμερον κυβερνούν τόν κό
σμον, ώσάν νά μ.ή εφθανεν άλλη σοφία διά νά 
τόν κυβερνήση, παρ’ εκείνη τών Ελλήνων ; 
Διατί λοιπόν άν δέν έχεις ό'μ,μ.ατα νά ίδής τό
σον φώς, έχεις γλώσσαν νά γαυγίζης ιός άλλος 
Κέρβερος ; Ά λ λ ’ άκούω τί λέγεις’ ύστερον όπού 
τό φώς τού Ευαγγελίου έδιωξε τά σκότη τής 
Πλάνης, καί έλαμψε εις τόν κόσμον ή Πίστις, 
έσβύσθη καί τών Ελλήνων ή δόξα. Σφαίνεις, 
πονηρέ, διατί ποτέ δέν άστραψε περισσότερον, 
παρά άνάμεσα είς ταΐς άκτίναις τής πίστεως* 
μάρτυρας όλη ή Χοιστώνυμος πολιτεία* τούτη 
άς εί7ίή, πόσους διδασκάλους τής έδωκε ή Ε λ
λάδα, όπού μέ τούς ίδρωτας τού προσιόπου,
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μέ έξορισμούς, με κινδύνους καί με χίλίαις 
άλλαις ταλαιπωρίαις ύπερμ,άχησαν διά τήν ’Εκ
κλησίαν ; Πόσους ποιμένας όπου μέ τό γάλα 
π5}ς εύσεβείας έθρεψαν λαούς, χώραις, Βασίλεια 
καί μ.έ την ποιμαντικήν ράβδον έδιωξαν υ.ακράν 
τούς σατανικούς λύκους" πόσους έμπειρους ναύ- 
τας, όπου ανάμεσα εις ααΐς τρικυμίαις των αι
ρέσεων, εις τούς σκληρούς ανέμους των διω
γμών, εις ταϊς άστραπαϊς των ήκονισμένων 
μαχαιρών, εις ταϊς βρονταϊς των τυράννιυν, ό
που έφοβέριζαν χίλϊους θανάτους, ¿κυβέρνησαν 
τό σκαφίδιον τού Πέτρου, διά νά μ.ή μακρύνη 
ποτέ από τον λιμένα της ’Αλήθειας" πόσους 
γεωργούς, όπού ξερριζώνοντας από ταϊς καρ- 
δίαις των ανθρώπων ταϊς άκάνθαις τής πλά
νης, έφύτευσαν τό δένδρον τής ζωής, όπού εινε 
ή αληθινή καί καθολική πίστις" ή πορφύρα, 
όπού στολίζει τήν ’Εκκλησίαν, δεν έβάφη εις 
τά αίματα των γενναίων καί άθλοφόρων μαρ
τύρων, όπού έγέννησεν ή 'Ελλάδα ; ά στέφανος 
όπού τής στεφανόνει τήν κορυφήν δέν έπλέχθη 
μέ τούτα τά ρόδα, καί μέ τούς κρίνους όπού 
έβλάστησαν εις τούς Ελληνικούς κήπους ; τό 
σκήπτρον όπού έχει, όχι εις μίαν ή ά'λλην χώ
ραν, άλλ’ εις όλην τήν οικουμένην, δέν τής τό 
απέκτησαν οί Άθανάσιοι, οί Γρηγόριοι, οί Βα- 
σίλειοι, οί Χουσόστομοι καί τόσοι άλλοι πατέ
ρες καί ύπέρμαχοι τής Άληθείας, αρπάζοντας 
άπό τήν τυραννίδα τού σατανικού Κοσμοκρά- 
τορος τά Βασίλεια, καί ύποτάζοντας τούτα εις 
τόν γλυκύν ζυγόν τού Σταυρού; τούτοι δέν έ- 
κήρυξαν μέ τήν γλώσσαν, δέν έβεβαίωσαν μέ 
τόν κάλαμον, δέν έλάμπρυναν μέ τά βιβλία, 
δέν ¿μαρτύρησαν μέ τά θαύματα (οπού έθαύ- 
μασαν καί θαυμάζουν οί αιώνες) τήν Πίστιν, 
τά δόγματα όπού εκείνη όμολογα καί κηρύτ
τει ; Μίλησαι καί σύ, ώ Ουρανέ, είπέ καί έσύ 
μέ άκτινοβόλον γλώσσαν τής Χριστωνύμου 
'Ελλάδος ταϊς δόξαις. Πού είδες τήν πρώτην 
φοράν ανθρώπους νά περνούσι μέσα εις τάς έ
ρημους ζωήν των ’Αγγέλων, και νά άντίλαλοΰσι 
τούςθεϊκούς σου ύμνους έκεϊνα τά δάση, εις τά 
δποϊα δέν άκούοντο παρά ή άγριαις φωναϊς τών 
θηρίων ; πού είδες τά ορη πετρώδη καί ά
καρπα νά βλαστάνουσιν άνθη τών αρετών καί 
κάθε πλέα θαυμ.αστής άγιότητος; πού είδες 
τόσους παραδείσους, όσα κοινόβια, καί τόσους 
νέους Άδάμ χωρίς άμαοτίαν καί πταίσμα, ό
σους μονάζοντας; πόθεν έξερρίζωσες τόσους 
κρίνους ϊνα στόλισες τούς {δικούς σου κήπους ;

πόθεν έτρύγησες τόσα ρόδα, διά νά μυρίση μετ’ 
έκεϊνα ό παράδεισος ; πόθεν ¿μάζωξες τόσους 
φοίνικας, τόσαις δάφναις, διά νά ραντίσης μέ 
τούταις καί νά στεφανώση,ς μετ’ έκείνους τού 
μεγάλου Βασιλέως τόν θρόνον ; ποιο; παρά ή 
'Ελλάδα σού έχάρισε τά πλέα ύπέρφωτα ά
στρα, όπού νά σού άστράπτωσιν εις τό στε
ρέωμα ; ποιοι παρά οί "Ελληνες έστάθησαν έ- 
κεϊνοι, όπού σού έλεύκαναν τόν εύμορφον Γα
λαξίαν μέ τό γάλα τής παρθενίας, όπού σού 
έζωγράφησαν τήν θαυμαστήν ’Ίριν μέ τό αίμα 
όπού έχυσαν διά τήν πίστιν, καί μέ ταϊς ά- 
ρεταϊς, ώς μέ τίμιαις πέτραις, σού έκτισαν τήν 
μακαρίαν καί άστραπηφόρον σου Πόλιν ; καί 
εις βραχυλογίαν, άν ό ’Εωσφόρος σέ έγδυσε 
άπό τούς αγγέλους, τό Ελληνικόν Γένος τόσους 
καί τόσους ‘Αγίους σού έδωκε, όπού δέν φαί
νεσαι πλέον Ουρανός, άμή χωρίς καμίαν υπερ
βολήν, όλος, όλος φαίνεσαι μία ‘Ελλάδα.»

Έκ τούτου πας τις δύναται νά κρίντ) περί 
τών αισθημάτων τού Φραγγίσκου Σκούφου, 
όστις καί τοι μέχρι λατρείας θαυμάζων τήν 
αρχαιότητα, όμως δέν τυφλούται έπί τοσούτον 
ώστε ένθους ολος νά προσκολληθή εις τά μ.άρ- 
μαρα ταύτης, ώς λειχήν. Παραδέχεται μέν ότι 
«ό Φειδίας καί ό ’Αριστοτέλης έμψύχωσαν τά  
άψυχα καί αναίσθητα μάρμαρα, καί μ,όνον δέν 
τών έχάρισαν τήν φωνήν, διά νά μήν άπου.έ- 
νουν άφωνοι άπό τό θαύμα εκείνοι όπού τά έ
βλεπαν», άλλά δέν παραβλέπει παν άλλο έπί 
τής γής μεγαλεϊον καί πάσαν άλλην όνειροπό- 
λησιν βίου. Έν γένει, ώς καί έξ άλλων μεοών 
τής ‘Ρητορικής του έξάγεται, ό Φραγγϊσκος 
Σκούφος, άνήο άγαθός καί άληθής λειτουργός 
τού ύψίστου, ειλικρινής καί τοι πολλά παθών, 
διάπυρος πατριώτης καί τοι ούδένα πόθον του 
βλέπων πραγματοποιούμενον, έν ένί χριστιανός 
"Ελλην, έξαιτεϊται σέβας προς τήν Θρησκείαν, α
γάπην προς τήν πατρίδα καί πράς τόν πλησίον. 
Πλαγίως πως μέμφεται τής τόλμης τών φιλοσό
φων έκείνων, οίτινες κ,αταστρέφοντες τάς ένδο- 
μύχους πεποιθήσεις ήμών, καταστρέφοντες τήν 
θρτ,σκείαν, ουδόλως άφ’ ετέρου φροντίζουσι περί 
άντικαταστάσεως τού πληρούντος τήν καρδίαν 
ήμών ιερού τούτου αισθήματος, άλλ’ άφίνουσιν 
άπλήρωτον τήν άβυσσον, ήν ή θρ-ρσκεία έξερ- 
χομένη κατέλιπεν" άφαιρούσι τήν τελευταίαν 
έλπίδα τού δυστυχούς, τήν άνακούφισιν τού 
βάρους τής ζωής, τήν άγρυπνούσαν μητέρα δι’ 
όλης τής νυκτός παρά τό διάβροχον υπό τών
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δακρύων προσκέφαλον ήμών, τήν ύστάτην πα
ρηγοριάν τήν κλείουσαν μειλιχίως καί άπαλώς 
τά βλέφαρα ήμών όταν διπλούμεθα εις τόν 
θάνατον" άφαιρούσι πάντα ταύτα, τ ί δέ δω- 
ρούσιν εις αντάλλαγμα ;

Ό χριστιανισμός έν Έλλάδι τόν μέν άνθρω
πον έλύτρωσε τής πέδης τού πεπρωμένου άπο- 
δίδων αύτώ πλήρη την ηθικήν έλευθερίαν, τά 
δέπάθη αύτού καί τάς σχέσεις αύτών πρός 
τάς άρετάς καί τάς κακίας έπί τό εύγενέστε- 
οον παρήλλαξε, τήν κυριαρχίαν τέλος τής ψυ
χής έδιπλασίασεν ούτως είπεΐν, παρεισάγων 
τήν γυναίκα εις τόν ηθικόν βίον καί κόσμον 
όλον κενοφανή προσφέρων εις τήν ποίησιν. Ού- 
τος τόν έρωτα, μέθην τών αισθήσεων όντα 
παρά τοΐς άρχαίοις, άνύψωσεν εις ύψίστην βα
θμίδα διά τού μ,υστηρίου τού γάμου τού δί- 
δοντος ήμΐν τάς φιλοστόργους έκείνας μητέρας, 
κατέστησε πάθος εύχάριστον, μίγμ.α ήδύ φιλίας 
καί ηδονής, άγνωστόν τι κράμα αισθητηρίων 
καί ψυχής, πηγήν ύπερτάτης ευδαιμονίας, έλα- 
τήριον τών εύγενεστέρων αρετών. ‘Ο χριστια
νισμός άπέδωκε πλήρη καί τόν άγνωστον πρό- 
τερον έρωτα τού θείου, τόν έξαίροντα τάς προ
νομιούχους ψυχάς πρός θαυμασμόν τού καλού 
καί τού αγαθού, όν προεμάντευσεν ό Πλάτων. 
Έγέννησε τέλος νέα πάθη εις τάς καρδίας έν 
αίς ένεφώλευσεν, εις δέ τάς καρδίας άφ’ ών έ- 
ξήλθε κατέλιπεν απροσδιόριστον μ.ελαγχολίαν, 
κατατρώγουσαν τά σπλάγχνα καί παραμορ- 
φούσαν καί άγνώριστον καθιστώσαν τόν "Ελ 
ληνα, ούτινος δυσχερώς πλέον διακρίνει τις ΰπό 
τήν πένθιμον μορφήν, τήν άλλοτε άνθηράν καί 
εόφυά προνομιούχον κεφαλήν. Διά τού Ευαγγε
λίου ό "Ελλην είδε πραγμ,ατοποιουμένους πάν- 
τας τούς πόθους αύτού, δι’ ών μ,όνον τό ώραϊον 
είχε συλλάβει, εύρε διδασκαλίαν δίδουσαν αύτώ 
πτερά, εύρεν ό Προμ,ηθεύς τόν δεσμεύσαντα αυ
τόν έπί τής γής πόθον τής γνώσεως τού αγα
θού καί τού αληθούς. Ά λ λ ’ ήτο άργά, διότι 
εφερεν 3ίσέτι τάς πληγάς τής έκ τού μ.εγίστου 
ύψους πτώσεώς του, καί δι’ αύτό έπί αιώνας 
εμεινε σιωπηλός, βυθισμ,ένος εις λήθαργον.

Ά λλά χριστιανός πρέπει νά τ,νε ό "Ελλην" 
διότι έκριζών τήν πίστιν ταύτην άπό τής καρ- 
διας του, αισθάνεται μέγα κενόν" γεννηθείς 
καί άνατραφείς άπαξ έν Χριστώ δέν δύναται 
πλέον αποσπωμενος τούτου νά άρκεσθή εις πε
ριορισμένους γήινους πόθους" ανησυχία τις α
προσδιόριστος τόν βασανίζει, τόν σπαοάττει.

Ό "Ελλην εύρε τό ιδανικόν του, όπερ τοσοΰ- 
τον έπεζήτει πλάττων Όλύμπους ώς βαθμί- 
δα;" διί αύτό δέν παράγει πλέον ή γλυ©ίς Ά- 
θηνάς καί Δίας, ούδ’ άλλα έργα καλλιτεχνίας 
θαυμαστά, διότι ό άρχαΐος καλλιτέχνης τότε 
έφθανεν εύχερέστερον τό ιδανικόν μόνου τού ω
ραίου" ό ’Όλυμ,πος ήτο πλησιέστερος εις τήν 
γήν" άλλ’ ό χριστιανός ποιητής αναζητεί τό " 
ιδανικόν του άπομακρυνθέν εις τό άπειρον τού 
Ουρανού. ’Εντεύθεν, μάλλον όμως έκ τής προώ
ρου κατασβέσεως παντός θρησκευτικού αισθή
ματος έν τή καρδία, γεννάται ή έμπνευσις τής 
νεωτέρας ήμών μελαγχολικής ποιήσεως, βα
ρείας, άθύμου.

Ό χριστιανικός 'Ελληνισμός είναι πάντη 
διάφορος τού αρχαίου, διατηρήσας έξ έκείνου 
τήν μεγαλοφυίαν μόνην, τόν πρός τό υψηλόν 
πόθον, όστις φθάνει ήδη άνιπτάμενος μέχρι 
τής πηγής αύτής τού άϊδίου φωτός" καί ήδη 
τοιούτος Ελληνισμός δέν δύναται πλέον ν’ ά- 
πωλεσθή, ώς ή λέμβος ή φέρουσα τόν "Αγιον 
Νικόλαον εϊς 'Ιερουσαλήμ, καί λυτρωθεϊσα άπό 
τρομερά; θυέλλης, διότι έφερεν επιβάτην δια- 
¡τάσσοντα τούς άνέμ.ους καί καταβάλλοντα τάς 
τρικυμίας. Καί άν ποτε ή θύελλα μυκάται ά · 
νωθεν ήμών, άν κτυπα τά πλευρά τής φερού- 
σης τήν τύχην τού ανθρωπίνου γένους Κιβωτού, 
ήμεϊς πεποίθησιν έχοντες εις τό παρόν καί 
πλήρεις ελπίδων διά τό μέλλον, άς άντλώμεν 
δυνάμ,εις καί θάρρος έκ τής άαενώτου πηγής 
τής θρησκεία; ήμών. Ούτω καί ό Πασχάλ λέ
γει" «Καλόν εινε νά προσβάλλησαι ΰπό θυέλ
λης ευρισκόμενος εις πλοϊον, όπερ γνωρίζεις α 
δύνατον νά βυθισθή».

■ Σύμφωνα πρός τοιαύτας γενικάς θεωρίας, 
άλλ’ ούχί ’ίσως καί τόσον άβασανίστους, διετύ- 
πωσε καθ' όσον φαίνεται, τόν βίον αύτού καί 
τά αισθήματα ό Φραγγϊσκος Σκούφος" άν λά- 
βωμεν δέ ύπ’ όψιν καί τό θλιβερόν τής επο
χής καθ’ ήν έγραφε τάς πυρώδεις σελίδας, άς 
άνωτέρω άνέγνων, θέλομεν έπί μ.άλλον πειοθή 
ότι έντέχνως συνυφάνας άπετέλεσεν άρχάς, δι’ 
ών θαυμάζων καί σεβόμενος άφ’ ένός τήν άρ 
χαιότητα ήντλει έκ ταύτης παρηγοριάν διά 
τήν έκπτωσιν τού μεγαλείου τής Ελλάδος καί 
έλπίδα άναγεννήσεως διά τής θρφσκείας" βα- 
πτίζων δέ τήν Ελλάδα εις τά ύδατα τού Ίορ- 
δάνου έκαθάριζεν αυτήν άπό παντός ρύπου καί 
I τήν έπεδείκνυεν εις τό ταλαίπωρον αύτού Γε- 
[νος ώς μητέρα, συνηγόρων ύπέρ ταύτης, δειλο
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τέρας καί μάλλον αϊδήμ.ονος ίσως φαινομένης.
Ά λλ ’ ήδη έξετάσωμεν τήν ρητορικήν αύτοΰ 

ύπό μερικωτέραν έποψίν. —  Βάσις ταύτνις είναι 
αί ’ΑριστοτελικαΙ καί αί των αρχαίων ρητόρων 
άρχαί μετά νέων θεωριών. Αιαιρών ό Σκούφος 
τούτην εις πέντε βιβλία, ών έκαοτον υποδιαι
ρείται εις δεκάδα η εικοσάδα κεφαλαίων, έν 
μέν τώ πρώνω βιβλίω πραγματεύεται περί 
τού έργου, τού τέλους καί της ύλης τής 'Ρητο
ρικής, περί τού όρου, περί των ρητορικών τό
πων κτλ. Έν τώ δευτέρω πραγματεύεται περί 
τής διαθέσεως τής ύλης πρός άγόρευσιν έν τώ 
τρίτω , περί Έρμ.ηνείας· έν τώ τετάρτω περί 
διαφόρων σχημάτων λέξεως καί διανοίατ, καί 
τέλος έν τώ πέμπτω περί μνήμης καί προφο 
ράς, διαφόρους κανόνας καί συμβουλάς δίδων 
πρός καλλιέργειαν τών δύο τούτων απαραιτή
των εις ρήτορα προσόντων. Μακράν πάσης έ- 
πιδείξεως, μηδαμ.ώς έπιζητών τόν θαυμίασμόν 
τών αναγνωστών έπί τή πολυμαθεία του, μετ’ 
άπαραμίλλου σχεδόν ειλικρίνειας καί συντομίας, 
ούχί όμως ξηρας, οία συνήθως ή τών κανόνων, 
άλλ’ αείποτε άνθηράς καί μετά ωραίων εικόνων, 
κοσμεί τής ρητορικής του πάντας τούς κανό
νας- είναι ούτοι μετά τοσαύτης χάριτος γε- 
γραμμένοι, καί τόσα φέρουσι κοσμήματα λό
γου, ώστε ευχάριστοι καθίστανται άρέσκοντες 
καί ούχί έπιβαλλόμ,ενοι, ώς κανόνες απαρα
βίαστοι" πας τις άναγινώσκων αυτούς οίκειο- 
θελώς τούς παραδέχεται, διότι ή άξία των, μ,ή 
λαμ.βανομένου ύπ' όψιν τού αναγκαίου αϋτών, 
κατάδηλος γίνεται καί εις τόν μή έχοντα καν 
ιδέαν τής χρησιμότητός των- καί τούτο εινε 
μέγα προτέρημα, διότι συνήθως οί πλείστοι 
τών έν τοϊς βιβλίοις κανόνων συμβαίνει νά ώσιν 
άνευ σημασίας κατά τό φαινόαενον, διά τούς 
κατά πρώτον έκμανθάνοντας αυτούς. ‘Ομιλώ-' 
ό Φραγγϊσκος Σκούφος περί τών Λεγομένων 
χοινών χαι ρητοριχών τόπων, ιδού μεθ’ όπό- 
σης χαριτολογίας εκφράζεται, ένώ διαγράφει 
κανόνας.

«Επειδή καί εις την εύρεσιν τών επιχειρη
μάτων,, καί αποδείξεων ιδρώνει κάθε όςύτατος 
νούς, διά νά ήνε τούτη, ώς είπομεν, τό πλέα 
δύσκολου μέρος, ή ‘Ρητορική τέχνη, ώς λαμπρο
πυρσόμορφος στύλος, καί άκτινοβόλος λαμ-πάς, 
μάς όδηγά ανάμεσα εις τοσα σκότη καί δυσκο- 
λίαις, διά νά εύρωμεν τούς τόπους, όθεν λαμ 
οάνονται τα τοιούτα έπιχειρήματα- ήγουν τό
σον -κείνα, όπού εσωτερικά καί έντεχνα άπό

τούς ‘Ρήτορας, λέγονται, όσον έκεΐνα, όπού έ- 
ξωτερικά καί άτεχνα ονομάζονται.

«Καί πρώτον μέν λέγονται Εσωτερικά, καί 
έντεχνα, όσα ευρίσκει ή τέχνη τού ‘Ρήτορος, 
καί όσα λαμβάνονται μέσα άπό τήν ουσίαν 
τών πραγμάτων καί φύσιν- λόγου χάριν, ή ψυχή 
τού ανθρώπου είναι αθάνατος, διατί εινε άΰ- 
λον πράγμ.α καί άφθαρτον. Τούτο τό έπιχεί- 
ρημα εινε βέβαια έσωτερικόν, έπειδή λαμβάνε- 
ται άπό τήν ουσίαν καί φύσιν τής ψυχής, τής 
οποίας εινε ουσιώδες ιδίωμα νά μήν έχγ| καί νά 
μήν κρέμαται άπό τήν ύλην, όθεν έρχεται ή 
φθορά καί ό θάνατος. Εξωτερικά πάλιν και ά
τεχνα ονομάζονται, όσα χωρίς καμίαν τέχνην 
τού ρήτορος έξωθεν ζητούνται, καί όχι άπό τήν 
φύσιν τού πράγματος- ώσάν, ή ψυχή τού άν- 
θροίπου εινε άθάνατος, διότι έτζι ό θείος Πλά
των έφιλοσόφησεν, έτζι ό Σταγειρίτης φιλόσο
φος έδογμάτισε, τό όποιον επιχείρημα εινε έ- 
ξωτερικόν έπειδή καί λαμ-βάνεται όχι άπό τήν 
ουσίαν τής ψυχής, άμή άπό τήν έξωθεν μαρτυ
ρίαν τών άνωθεν Φιλοσόφων ούτε άλλη αιτία 
φέρεται εις τό μέσον παρά τό Λυτός ?<ρα».

Άέν νομίζετε ότι άκούετε πραον καί μειλί
χιον, αλλά σεβάσμιον καί πολιόν γέροντα δι
δάσκαλον, μετά φωνής ήρέμου καί μέ λεπτόν 
ψυχικής γαλήνης μειδίαμα εις τά χείλη, διδά
σκοντα τά τέκνα του καί προσπαθούντα μάλ
λον νά πείση ούτως είπεΐν ταύτα περί τών ω
φελειών ών πρόξενος γίνεται ή διδασκαλία του, 
τούτο κυρίως σκοπόν παοτιθεμενος καί ευδαί
μων λογιζόμ.ενος αν κατωρθώσν) νά γίνη άρε- 
στός εις τού; μαθητάς του, ούς έκτιμα όπως 
καί εκείνοι αύτόν ; Ούδέν πομπώδες έπιβάλλει- 
δεικνύει ό,τι γνωρίζει, άμφιβάλλων άν τό πα- 
ραδέχησθε ή όχι, μέλλων όμως σφοδρώς νά λυ- 
πηθρ άν άπέτυχε, διότι διά τού μέσου τού
του τής διδασκαλίας του εις μεγάλους, πολύ 
μεγάλους καί εύρεϊς σκοπούς άποβλέπει- άπο- 
βλέπει εις τήν διανοητικήν διάπλασιν καί -ηθι
κήν μόρφωσιν έθνους ολοκλήρου καί ποάς τούτο 
άγωνίζεται τό κατά δύναμιν, βεβαίαν έχων έν 
περιπτώσει έπιτυχίας τών θεαρέστων σχεδίων 
του τήν άπελευθέοωσιν τής πατοίδος του. ‘Ο
ποίον όνειρον δημιουργίας ! . .

Τά δε έν τώ τέλει πλείστων κανόνων του 
παραδείγματα ρητορικής τέχνης, δεικνύουσι 
νούν εύρύν, πολυμάθειαν, πειστικότητα, βα- 
θείας γνοθσεις φιλοσοφίας, ψυχολογίας καί θεο- 

1 λογίας, δύναμιν λόγου, καί πανταχού έπαν-
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θοΰσαν χάριτα καί θαυμασίαν τέχνην άφελοϋς 
ρητορικής έκφράσεως, ζωηρότητα φαντασίας καί 
έτοιμότητα νοός εις τό συμπεριλαμβάνει τάς 
σχέσεις τών ιδεών. Καί όμως μετριοφρονών ό 
Σκούφος θεωρεί τό παοεντιθέμενον παράδειγμα 
σύνηθες, άπλούν, συντεΐνον μόνον πρός κατά
ληψή τού κανόνος καί ούχί ώς προϊόν καλάμου 
έντεχνωτάτου προκαλούντος εις μίμησιν καί 
τούς ρήτορας αυτούς, άμίμητον πολλάκις. Ούτω 
συχνά διακόπτων τήν περαιτέρω έςακολούθησιν 
τού παραδείγματος του, διότι ό χώρος δέν έπι- 
τρέπει τούτο, λέγει: χαϊτά Λοιπά,, (κτλ.): καί 
τά παρόμοια τούτοις δηλαδή, ώς άνήτο δυνατόν 
ευκόλως τις νά φαντασθρ έξακολούθησιν τοιού- 
του ύψους καί τοιαύτης καλλονής λόγου. Θεω
ρεί κοινότατα, τά παραδείγματά του, ένώ έν 
έκαστον έξ αυτών εινε πολλάκις άμιμήτου τέ
χνης καί έμπνεύσεως ποίημα. Πρός έπιβεβαίω- 
σιν άναγινώσκω έν παράδειγμα ¿παναψορας, 
δπερ δίδει άποτεινόμενος ούτως εις ψυχήν βυ- 
θισμένην έΐς τήν αμαρτίαν.

«Τρισαθλία ψυχή τού αμαρτωλού καί πώς 
είσαι έτζι γυμνή; πώς είσαι έτζι χωρίς οψιν 
καί κάλλος, καί όλότελα τεθλιμμένη ; Κλαίεις 
τάχα διατί έγδύθης άπό τήν πρώτην σου στο 
λήν ; ήξευρε πώς σέ έγδυσεν ή αμαρτία- άνα 
στενάζεις διατί βλέπεις κλεισμένους τούς Ου
ρανούς, καί ένα ’Άγγελον, όπού μέ φλογίνην 
ρομφαίαν φυλάττει τήν είσοδον ; σού τούς έ- 
κλεισεν ή αμαρτία- θλίβεσαι διατί σέ άναμ.έ- 
νουν τά καταχθόνια βάραθρα, καί τά πλέα σκο
τεινά σπήλαια τού νΑδου ; σού τά έτοίμ.ασει 
ή ‘Αμαρτία- παραπονεΐσαι διατί έχασες τόν ύ- 
πέρτιμον θησαυρόν τής θείας χάριτος, διατί έ- 
ξωρίσθης μακράν άπό τόν ουρανόν, καί άπό τήν 
συντροφιάν τών μακαρίων έκείνων πνευμάτων, 
καί έμεινες δούλη τών ιδίων σου παθών, καί 
παίγνιον τών μισανθοώπων δαιμόνων ·, τών κα 
κών τούτων ή αίτια καί άλλων πολλών κα 
μυρίων είνε ή αμαρτία- τούτη έστάθη ό κλέ 
πτης, όπού σού έκούρσευσεν όλα τά κάλλη- ό 
άνεμος, όπού σού έσβυσε τήν χαράν καί σέ έθα 
ψεν εις τά σκότη τής θλίψεως- ή μ.άχαιοα 
όπού βαθειά σέ έπλήγωσε καί σού έδωκε τόν 
θάνατον, άγκαλά καί νά ήσαι άθάνατος . .

«. — *ν ~

λαδή δυνάμεθα νά εύρωμεν άλλαχού ή νά πλά- 
σωμεν έξ ιδίων μ α ς ; ’ΐδού πώς ό ίδιος συγ  ̂
γραφεύς μετά πλειοτέρου άκόμη αισθήματος 
καί μετά μεγίστης συμπάθειας εξακολουθεί τό 
αύτό θέμα εις τό άμέσως επόμενον κεφάλαιον, 
περί συμπΛοχής, παρηγορών τήν ταλαίπω
ρου ψυχήν πρός άνακούφισιν καί ταύτης καί 
ημών, αίσθανομένων τό βάρος τής άμηχανίας 
όπο/ς φαντασθώμεν συνέχειαν τού λαμπρού 
τούτου λυρικού τεμαχίου.

«Θέλεις, ώ τεθλιμμένη ψυχή, τόσης σου 
δυστυχίας τήν ιατρείαν ; έπιθυμας τό αντιφάρ
μακου ; ή ιατρεία, τό άντιφάρμακον είναι 
τά δάκρυα- κλαΰσαι- θέλεις πάλιν τήν στο
λήν όπού έχασες τής θείας χάριτος, καί 
τών ουρανίων άγγέλων τήν συντροφιάν ; 
κλαύσαι. Θέλεις νά σού άνοιχθώσιν ή θύραις 
τού ουρανού, όχι πλέον δούλη τών δαιμόνων 
άμή τού Χριστού νύμφη ; κλαύσαι. Θέλεις νά 
σβύσης τήν άσβεστου έκείνην φλόγα τού "Άδου, 
όπού διά νά σέ φλογίση αιωνίως σού άναψεν ή 
αμαρτία, καί άν ήσαι ώς άλλος Αιθίοπα? νά 
λευκανθής ύπέρ χιόνα καί νά φανής άσπροι ως 
ή περιστερά ; κλαύσαι. Θέλεις, εις όλον τό 
ύστερον, νά συγχίσνις τόν "4-δην, νά πνίξφς τόν 
σατανικόν όφιν, νά εϋφράνης τόν ουρανόν, να 
κληρονομήσφς τόν παράδεισον ; χύσαι ένα και 
μόνον δάκρυον, καί άδέν έμπορής μέ τά όμ· 
ματα, καν μέ τήν έπιθυμίαν κλαύσαι.»

Καί πόσα έτι δείγματα δυνάμεθα νά δώ- 
σωμεν τού χειμάρρου τού λόγου τού Σκούφου, 
τού ευφαντάστου αυτού καί τού μετά δυνά- 
μεως πάθους! ‘Η χατακονρσευμένη χώρα 
άπό τούς είσβαλόντας έχθρούς- είνε θαυμασία 
περιγραφή έπιδρομής βαρβάρων νικητών εις πό- 
λιν, ήν έκ βάθρων κατεδαφίζουσι διασπείρον- 
τες πανταχού τόν τρόμον καί τόν όλεθρον. Τά 
επτά διάφορά του έγχώμια εις την Μητρο
παρθένον Μαρίαν καί οί έπαινοί του εις δια
φόρους αγίους είνε τόσαι θρησκευτικαί άρμονίαι 
λίβανον καί θυμίαμα άποπνέουσαι καί δυνάμε- 
ναι πρός τούς άρίστους τών ύμνων τής Εκκλη
σίας ήμών νά παραβληθώσιν. Ακατάλληλο» 
όλως θά ήν νά άναγνώσω νύν ένταύθα τά άρι
στα τών παραδειγμάτων τού Φραγγίσκου Σκού
φου- προτιμώτερον ίσως θά ήτο άντί παντός



Σκούφος νά πραγματευθή [/.ετα τής αύτής πάν
τοτε επιτυχίας.

ο^Ετζι έμίλησεν ό ‘Εωσφόρος πνέοντας κα
πνούς και φλόγαις άπό τό στόμα, και εύθύς 
μαυρίζεται ό αέρας μέ τά σκότη όλα του "Α
ώου, τά όποια αρπάζοντας τό φως και τον ή
λιον, σκεπάζουν την λαμπροφόρον ημέραν μέ 
ένα όλο μεσάνυκτον’ συμμαζόνονται μαύρα καί 
πυκνοσύνθετα νέφη, των οποίων τά σπλάγχνα 
ξεσχίζοντας ή άστραπαϊς καί τά αστροπελέ
κια, τυφλώνουν τά όμματα του καΟενός μέ 
την λάμψιν, καί μέ τόν κτύπον φοβερίζουν 
κάθε άνδρειωμένην καρδίαν, ώσάν όπου τούτα 
μαγεμμέναις σα'ί'ταις τού θανάτου πληγώνοντας 
άλάσσουν είς στάκτην όλον τον άνθρωπον* 
πίπτουσι βροχαΐς, άρκεταΐς νά πνίξουν ενα κό
σμον, οχι νά βυθίσουν ενα καράβιον, ή όποίαις 
ανάμεσα εις τόσην βροντήν, καί είς τόσην λάμ
ψιν παγώνοντας άπό τόν φόβον, έφθανον χαμαί 
χιόνι ή καί χάλαζα- φυσούσι άπό κάθε τόπον 
άγριοι άνεμος όλοι συναλλη'λως εχθροί καί έναν- 
τίοι, καί είς τούτο μόνον φίλοι καί ενωμένοι νά 
καταποντίσουν καινά ρίξουν είς τά βάθητόξύλον* 
φουσκώνει τέλος καί ή θάλασσα καί φουσκωμένη 
θυμώνεται, αφρίζει άπό τόν θυμόν καί «ορίζον
τας υψώνει γιγάντεια κύματα- μ.έ τούτα ώς μέ 
πολεμικαϊς μηχαναΐς πολεμόί τό πλεούμενον, 
τό κτυπά, τό δέρνει, τό υψώνει είς τούς α
στέρας, τό κατεβάζει είς τόν αδην, τό στρυφο- 
γυρίζει, χάσκοντας πάντα καί άνοίγοντας χίλια 
βάραθρα διά νά τό ρουφίση· ήκουες τότε νά 
κατακτυπούσι συναλλήλως τά κατάρτια- έ
βλεπες νά ξεσχίζωνται άπό τούς ανέμους τά 
άρμενα, καί βρεμμένα μέ τούς άφρούς της ά- 
γριεμένης θαλάσσης νά κλαίουσι την κοινήν 
δυστυχίαν, κομμέναις ταΐς γούμεναις χαϊμέναις 
ταΐς άγκυρες* τούτους νά πίνουσι, καί νά ξεο- 
νούσι τά κύματα, εκείνους χαμαί έρριμένους, 
καί νά μεθυούσι άπό την ζάλην άλλους μέ 
στεναγμούς καί μέ δάκρυα νά παρακαλούσι 
βοήθειαν άπό τόν Ουρανόν, διατί ό φόβος των 
είχε δέση την γλώσσαν, καί τών ειχε άρπάση 
όλότελα την φωνήν, καί τούς ναύτας νά τρέ- 
μουσι τόσον είς τήν καρδίαν, όσον είς τούς πό- 
δας καί νά φέρουν είς τό πρόσωπον ζωγραφι
σμένου τόν θάνατον. Μόνος ό Νικόλαος διά τόν 
όποιον έγίνετο τόση ταραχή είς τά στοιχεία, 
άνάμεσα είς τόσους φόβους καί τρόμους έστεκε 
άτρομος καί χωρίς φόβον, διατί άρματωμένος 
μέ τήν ελπίδα πρός τόν Θεόν έγέλα τήν δ ύ

¡ναμιν όλην τού αδου* τόν όποιον διά νά συγ- 
χίση καί περισσότερον, ό «γιος σηκόνει ταπει
νός τάς χεΐρας καί κάνει όλίγην άμή ένθερμον 
προσευχήν, καί μέ τούτην, ώς μέ ούράνιον μα
γείαν (ώ παράδοξον καί φρικτόν θαύμα), τού 
αφανίζει τά σκότη, τού σκορπίζει τά νέφη, 
τού σβύνει ταΐς άστραπαϊς, καί μεταμορφώνει 
είς γαλήνην τήν τρικυμίαν, είς ήσυχίαν τήν 
ταραχήν, είς γλ.υκείαν αύραν τόν σκληρόν άνε
μον, σιωπούσι τά στοιχεία, παύουν τά κύματα, 
πνέουσι ζέφυροι, λάμ πούσι είς τόν ουρανόν οί 
αστέρες, σφουγγίζει καθένας τά δάκρυα, ξυπνά 
ό άλλος άπό τήν ζάλην, καί τό άπηλπισμένον 
καράβιον φθάνει σώον καί υγιές είς τόν λιμένα 
νικηφόρον δύο μεγάλων θηρίων τής θαλάσσης 
καί τού ‘Εωσφόρου.»

Ή περιγραφή αύτη ενέχει τήν άγρίαν καλ
λονήν τής τρικυμίας, έν μέσω τής όποιας άτά- 
ραχος καί ισχυρός νούς υπό ψυχικής γαλήνης 
λικνιζόμενος, είς μικρού χρόνου διάστημα πλεΐ- 
στα ό'σα περιλαμβάνει καί ζωηοώς ταύτα δια
τυπώνει. Η ευγλωττία τού Φραγγίσκου Σκού
φου είναι σοβαρά, φαίνεται δώρον τής φύσεως 
τελειοποιηθέν μέν διά τής τέχνης, άλλά δια
τηρούν τήν ιδιοτυπίαν εκείνης, ώστε καί άκον- 
τος άκόμη τού άναγνώστου επισύρει τήν προ
σοχήν. Ευφάνταστος αείποτε, μετά πολλής 
ζωηρότητος διαγράφει εικόνας ποιητικωτάτας, 
οϊας πολλάκις είς τούς επικούς τής έσπερίας 
ποιητάς άπαντώμεν* τοιαύτη εινε ή άνωτέρω 
περιγραφή τής τρικυμίας. ’Η δέ γλωσσά του 
άπλή ουσα καί φυσική, πεπλουτισμένη δέ δι- 
άρμονίας τινός ποιητικής καί γλυκύτητος άν- 
ταποκρίνεται πρός τε τό ύψος τής διανοίας 
του, πρός τό ύψος τών πραγματευομένων θε
μάτων καί τόν τρόπον δι’ ού πραγματεύεται 
ταύτα. Άπό τών σπλάγχνων τής νεκρωθείσης 
σχεδόν 'Ελληνικής γλώσσης άποσπάσας ώς 
έμβρυον τήν άμορφον τότε καί άτελή καί μιξο- 
βάρβαρον καθομιλουμένην, ήν ό λαός ώμίλει 
καί τό έθνος ήννόει, διέπλασε ταύτην καί τήν 
ανύψωσε μέχρι τής τελειότητος, σχεδόν ήτις 
άπαιτεϊται δι’ εθνικήν γλώσσαν.

Άρκεΐ νά άναφέρωμεν ό'τι ό έξοχος ρήτωρ 
τού ΙΗ' αίώνος, ό ψυχωφελής κεφαλλήν ίεροκή- 
ρυξ Ήλίας Μηνιάτης, υπήρξε μαθητής τού Σκού
φου, ούτινος ό χαρακτήρ, ή έκφρασις, ή γλώσσα) 
φαίνονται άποτετυπωμένα πανταχού έν ταΐς 
τοσούτον έπαινεθείσαις καί θαυμασθείσαις διδα-
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χαΐς τού Μηνιάτη. Ό  αύτός τρόπος τού πραγ- 
ματεύεσθαι, τά αύτά ρητορικά σχήματα, τά 
αύτά ποιητικά κοσμήματα, τό αύτό μεταφορι 
κόν καί άλληγορικόν υφος, όπερ αείποτε προ
τιμά ό Σκούφος, ή αύτή γλώσσα κατά τι μάλ
λον καθαρεύουσα, άπαντώνται είς τάς Διδαχάς 
τού Μηνιάτου, δστις βεβαίως πολύ ώφελήθη 
έκ τών παραδειγμάτων τού διδασκάλου του, 
έξ ών πολλάκις περικοπάς ολοκλήρους άντι- 
γράφει, έν άγνοια του ί'σως, διότι πιθανώς τά 
άπεμνημόνευσεν ένεκα τής έπανειλημμένης άνα- 
γνώσεως. Ό  Φραγγϊσκος Σκούφος θά ήτο βε
βαίως ρήτωρ προσφιλέστερος τού Μηνιάτου καί 
έπίσης εύγλωττος, αν ή έποχή έβοήθει αύτδν, 
ή αν έπεδίδετο είς τό ώφελιμώτατον τότε διά 
τό έθνος κήρυγμα- ίσως έστερεΐτο φυσικών δι’ 
άπαγγελίαν προτερημάτων, όποια ό μαθητής 
του έκέκτητο, μολονότι τόσον καλώς έν τέλει 
τής ’Ρητορικής του διαγράφει κανόνας πρός 
καλλιέργειαν καί τελειοποίησιν τών προτερη
μάτων τούτων τής εύγλωττίας, ώστε φαίνεται 
ότι έξ ιδίας γνώσεως καί έξετάσεως όμιλεΐ* 
άλλ’ οπωσδήποτε άς παραδεχθώμεν χάριν τών 
τοσούτων προτερημάτων του τό μειονέκτημα 
τούτο, έπιβεβαιούμενον ίσως καί έκ τής πλη
ροφορίας, ήν έχομεν, ότι ό μαθητής του Μπα- 
λαούρας Ίωαννίτης άπήγγειλεν άντ’ αύτοΰ τόν 
κατά τό 167 0  ποιηθέντα πανηγυρικόν λόγον 
του είς τά γενέθλια τού Προδρόμου Ίωάννου. 
Άποφεύγοντες δέ πάντα άλλον παραλληλισμόν 
μεταξύ μαθητού καί διδασκάλου, δυνάμεθα μό
νον νά είπωμεν ότι υπερτερεί ούτος εκείνου ώς 
πρός τήν ποικιλίαν τών θεμάτων, άτινα μετά 
τής αύτής πάντοτε επιτυχίας εΐδομεν ότι πραγ
ματεύεται- ό δυνάμενος δέ τοσούτον καταλλή
λως πρός ένα έκαστον κανόνα νά έφαρμόζρ ά- 
ξιομίμητον παράδειγμα, άπόσπασμα δηλαδή 
άγορεύσεως, δύναται βεβαίως μετά τής αύτής 
εύχερείας καί εν ολόκληρον καί συμπαγές κή- 
ρογμα, οία τά τού Μηνιάτου, νά έφαρμόσγ γε
νικώς είς τό σύνολον τών ρητορικών κανόνων.

Άλλά πώς ή μέν δόξα τού Μηνιάτου διε- 
λαλήθη τοσούτον, καί τοσούτον ούτος έθαυμά- 
οθη, ένω ό Σκούφος σχεδόν κατέπεσεν είς λή
θην ; πώς οί μεταγενέστεροι κρίνοντες έπροτί- 
μησαν τόν μέν παριδόντες τόν δέ ; Ταύτα είναι 
ζητήματα γριφώδη σχεδόν τής άνθρωπότητος- 
αλλ’ ό κυριώτερος λόγος είνε ότι ό Σκούφος έ ■ 
στερείτο ίσως, ώς γέρων καί πολλά δεινά πα- 
θωη καί βεβαρυμμένος καί άλγών, τής νεανικής

εκείνης ζωηρότητος, ήτις ώθησε τόν Μηνιάτην 
νά χρησιμοποιήση διά τών διδαχών του τά 
δώρα δι’ ών ήτο πεπροικισμένος σκοπιμώτερον 
τού Σκούφου, άρκεσθέντος διά τών αύτών ίσως 
δέ καί μάλλον πλουσιοπαρόχων δώρων είς μό
νην τήν συγγραφήν ‘Ρητορικής, δυναμένης νά 
μορφώσ-/] μαθητάς άνταξίους τού διδασκάλου 
των καί όντας βεβαίως τό κάλλιστον τών έρ
γων αύτού.

’Εν ταΐς βιογραφίαις τών ένόόζων άνόρών 
τής ΚεφαΛΛηνΙας ύπό τού σοφού ίερέως Α ν
θίμου Μαζαράκη, βλέπομεν άκμάζοντα περί 
τάς άρχάς τού ΙΗ'. αίώνος τόν Βικέντιον 
Δαμιρδόν, άνδρα κάτοχον πολυειδών γνώσεων 
καί τήν παιδείαν του κοσμούντα δι’ άκριβοΰς 
μελέτης τής Θεολογίας. Ό  πολυμαθής βιογρά
φος τούτου άφού πολλά ορθά προτάσσει περί 
τής έπικρατούσης τότε έν Ευρώπη ήμιμαθείας, 
καί φιλοσοφικής παραπλανήσεως, πρός δέ καί 
περί τής άτελούς διδασκαλίας είς Λατινικήν καί 
Ελληνικήν γλώσσαν, άποδίδει είς τόν Βικέντιον 
πρώτον τήν δόξαν «ότι είσήξε, διά τής διδα* 
σκαλίας του έν Κεφαλληνία καί διά τής έκδο- 
θείσης Λυγιχής χαΐ ρητορικής τέχνης του 
κατά τό 17 5 9  έν Βενετία, πρώτος είς τήν 'Ελ
λάδα τήν νεωτέραν φιλοσοφίαν καί ότι πρώτος 
ούτος ήρχισε νά παραδίδη τήν 'Ρητορικήν τέ
χνην, τήν Ελληνικήν φιλολογίαν καί άλλα υ
ψηλότερα μαθήματα μέ εύμέθοδον καί έπιστη- 
μονικόν τρόπον.» Άπορούμεν πώς φαίνεται ό 
Κ. Μαζαράκης, ώς μή ώφειλε, παντελώς ά- 
γνοών τόν Φραγγΐσκον Σκούφον. ‘Η ρητορική 
τού Δαμωδοΰ, καθ’ όσον αναλύει αύτήν ό Κ. 
Μαζαράκης, φαίνεται πεποιημένη καθαρώς έπί 
τή βάσει τής 'Ρητορικής τού Φραγγίσκου Σκού
φου, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι αντί πρωτοτύ
πων παραδειγμάτων λαμβάνει τό πλεΐστον πα
ραδείγματα έκ τών Διδαχών τού Μηνιάτου, άς 
πάντοτε αναφέρει ώς δείγματα τελειότητος ρη
τορικής. Διατί λοιπόν ούδ’ ό Βικέντιος Δαμω- 
δός ούδ’ ό βιογράφος αύτού ποιούνται μνείαν τού 
Φραγγίσκου Σκούφου ; Ίσως διότι ό μέν έβλεπέ 
πως σκιαζομένην οΰτω τήν φιλοπατρίαν, ό δέ 
τήν φιλαυτίαν του.

Ό  πολύς ’Άνθιμος Μαζαράκης προσθέτει 
ότι ό Δαμωδός άναγνωρίσας τό μάταιον τής α
γωνίας, ήν κατέβαλλον οί πλεΐστοι τής έποχής 
του πεπαιδευμένοι νά άναστήσωσι τήν παλαιάν 
Ελληνικήν γλώσσαν είς έποχήν καθ’ ήν τά 
πάντα ήσαν παρ’ ήμΐν ήλλοιωμένα καί διά-
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φορα τών άρχαίων^ παρατηρών προσέτι δτι ό 
Μηνιάτης άπέδειξεν ύπάρχουσαν εις τό έθνος 
γλώσσαν πλήρη χαρίτων, άπεφάσισε νά μετα- 
χειρισθή την γλώσσαν ταύτην, «ώς εραστής τής 
κοινής ώφελείας μάλλον, παρά τής ¡χαταίας 
έπιδείξεως, λυπηθείς τους ταλαιπώρους νέους 
διδασκόμενους δι’ άγνωστων τά άγνωστα.» 
Έπί τούτοις, αναφέρει ό Κ. Μαζαράκης τό έν 
τώ προοιμίω τής λογικής του Δαμωδού χω- 
ρίον, δπου δικαιολογείται ό συγγραφεύς διά 
τήν χρήσιν τής καθομιλουμένης, λέγων ότι διά 
του μέσου τούτου αποβλέπει εις τήν κοινήν ω 
φέλειαν παντός είδους ανθρώπων τού Γένους 
του. Άλλά τήν καλήν ταύτην ιδέαν πρώτος 
πάντων καί προ τού Δαμωδού καί πρό τού 
Μηνιάτου έσχεν ώς είδομεν ό Σκούφος, όστις 
έμόρφωσε γλώσσαν πολύ διάφορον τής των 
τότε συναξαρίων, γλώσσαν ικανήν διά χάριτος 
πολλής νά έκφράζη τά υψηλότερα τών νοημά
των. Τήν δε δικαιολόγησιν τού Δαμωδού, ώς 
πράς τήν χρήσιν τής νεοελληνικής, χαριέστερον 
καί μετριοπαθέστερου διά τών αύτών σχεδόν 
λέξεων καί φράσεων εκφράζει καί ό Ψραγγΐ- 
σκος Σκούφος έν τώ προλόγω τής ‘Ρητορι
κής του.

"Ωστε δικαίως δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ό 
Φραγγΐσκος Σκούφος ύπήρξεν αρχηγός σχολής, 
τής όποιας διάσημοι μαθηταί άνεδείχθησαν ό 
Μηνιάτης, ό Μαλάκης, ό Μπαλαούρας, ό Δα- 
μωδός, καί δι’ αυτού ό Μιχαήλ Μοσχόπουλος 
ό διδάσκαλος τού Μαυρομμάτη, ό εύγλωττος 
Αγάπιος Λοβέρδος, ό τής Πατριαρχικής ’Εκ
κλησίας ίεροκήρυξ Μαυροειδής καί άλλοι.

Τοιοΰτος υπήρξε καθ’ όλον αυτού τόν βίον ό 
Φραγγΐσκος Σκούφος έπιτυχώς έφαρμόσας τό 
προδιαγεγραμμένου αυτού σχέδιον καί πολλούς 
καί καλούς δρέψας τούς καρπούς τών αγώνων 
του. Τήν εποχήν τού θανάτου αυτού καί τόν 
τόπον ένθα κεΐται ή κόνις αύτοΰ άγνοούμεν, ΐσως 
διότι ζή εΐσέτι μεταξύ ημών αληθώς εις τόν 
πατριώτην καί ευλαβή τούτον άνδρα εφαρμό
ζεται μάλλον τό περί ένδοξων άνδρών λεγό
μενον, ότι αθάνατοι μένουσιν έν τοΐς θνητοΐς, 
επιφαινόμενοι ήμΐν έκ διαλειμμάτων, οσάκις ή 
παρουσία των δύναται νά καταστή χρήσιμος 
καί έξακολουθούντες νά παρέχωσιν εις τήν άν- 
θρωπότητα τάς αύτάς ώφελείας, άς καί ζών- 
τες παρεΐχον. "Ινα δέ κάλλιον πεισθώμεν ότι ό

μεσω ήμών τας ίερας αύτού άρχας ένσπειρων καί 
ζώπυρών παν ήμών αίσθημα, άναγινώσκω τήν 
θερμήν πρός τόν ®εόν δέησιν αύτού ύπέρ άπε- 
λευθερώσεως συμπάσης τής δούλης 'Ελλάδος; 
τήν δέησιν ταύτην ό Μηνιάτης αυτολεξεί σχε
δόν άντέγραψεν έν τή πρός τήν Θεοτόκον έ- 
πικλήσει αύτού, μή δυνηθείς θερμοτέραν άλλην 
παράκλησιν οϋδέ νά εκφώνηση, ούδέ νά φαν- 
τασθή, ό ευφάνταστος καί εύγλωττος έκεΐνος 
καί θαυμ.άσιος ρήτωρ καί ποιητής. ’Εν ψυχή 
συντετριμμένη) ακούσατε.

α Φθάνει, Κριτά δικαιότατε, φθάνει "Εως 
πότε οί τρισάθλιοι "Ελληνες έχουσι νά εύρί- 
σκωνται εις τά δεσμά τής δουλείας, καί μέ υ
περήφανου πόδα νά τώς πατή τόν λαιμόν ό 
βάρβαρος Θράκης ; έως πότε γένος τόσον ένδο
ξον καί ευγενικόν έχει νά προσκυνά επάνω εις 
βασιλικόν θρόνον ένα άθεον τουλουπάνι, καί ή 
χώραις έκείναις, εις ταΐς όποίαις ανατέλλει ό 
ορατός τούτος ήλιος καί εις άνθρωπίνην μορφήν 
άνέτειλας καί έσύ δ αόρατος, άπά ήμισυ φεγ
γάρι νά βασιλεόωνται; ΤΑ ! ένθυμίσου, σέ πα
ρακαλώ, πώς είσαι όχι μόνον Κριτής άμή καί 
πατήρ καί πώς παιδεύεις, άμή δεν Θανατόνει 
τά τέκνα σου’ όθεν άνίσως καί ή άμαρτίαις 
τών 'Ελλήνων έπαρακίνησαν τήν δικαίαν σος 
όργήν, άνίσως καί εις τήν κάμινον τής ίδίαυ 
των ανομίας σού έχάλκευσαν τά άστροπελέκιας 
διά νά τούς άφανίσης άπό τό πρόσωπον τή, 
οικουμένης, έσύ, όποΰ είσαι όλος εύσπλαγχνίας 
συγχώρησαι, καί σβύσε εκείνα εις τά πέλαγος, 
τής απείρου σου έλεημοσύνης. Ένθυμήσου, 
Θεάνθρωπε ’Ιησού, πώς τά Ελληνικόν Γένος έ- 
στάθη τό πρώτον, όπού άνοιξε ταΐς άγκάλαις 
διά νά δεχθή τό θεΐόν σου Εύαγγέλιον" τό 
πρώτον όπού έρριξε χαμαί τά είδωλα καί κρε- 
χάμ.ενον εις ένα ξύλον σέ έπροσκύνησεν ώς 
Θεόν* τό πρώτον όπού άντιστάθη τών Τυράν
νων, όπού μ.έ τόσα, καί τόσα βάσανα έγύρευαν, 
νά ξερριζώσουν άπό τόν Κόσμον τήν Πίστιν, 
καί άπό ταΐς καρδίαις τών Χριστιανών τό Θεΐόν 
σου όνομα* μέ τούς ίδρωτας τών Ελλήνων ηΰ- 
ξανε, Χριστέ μου, εις όλην τήν οικουμένην ή 
Εκκλησία σου* οί "Ελληνες τήν έπλούτισαν 
μέ τούς θησαυρούς τής σοφίας, τούτοι καί μέ 
τήν γλώσσαν καί μέ τόν κάλαμον, καί μ.έ τήν 
ίδιαν ζωήν τήν έδιαφέντευσαν, τρέχοντες μέ 
άπειρον μεγαλοψυχίαν καί είς ταΐς φυλακαΐς, 
καί είς ταΐς μάστιγαις, καί είς τούς τροχούς  ̂

Φραγγΐσκος Σκούφος ζή εΐσέτι ενταύθα έν τώΐκαί εις ταΐς έξορίαις, καί είς ταΐς φλόγαις, καί

είς ταΐς πίσσαις, μόνον διά νά σβύσουν τήν| 
πλάνην, διά νά ξαπλώσουν τήν ΙΙίστιν, διά νά ̂ 
σέ κηρύξουν Θεάνθρωπον, καί διά νά λάμψη όπου 
λάμπει ό ήλιος, τού Σταυρού ή δόξα καί τό 
μυστήριον* όθεν ως ευσπλ.αγχνος και μ.ε τον 
Θεϊκήν σου παντοδυναμ.ίαν κάμε, νά φύγουν 
τόν ζυγόν τέτοιας βαρβαρικής τυραννίας* ώς φι- 
λόδωρος καί πλουσιοπάροχος άνταποδότης, ά- 
νοίγοντας τούς θησαυρούς τών Θείων σου χα
ρίτων, ύψωσαι πάλιν είς τήν προτέραν δόςαν 
τό Γένος, καί άπό τήν κοπριάν είς τήν όποιαν 
κάθεται, δός του τό σκήπτρον καί τό Βασί
λειον. Ναι, σέ παρακαλώ, μά τό χαΐρε εκείνο, 
όπου έφερε τήν χαράν είς τόν κόσμ.ον* μά τήν 
Θείαν σου έκείνην ένσάρκωσιν, είς τήν όποιαν 
όντας Θεός έγίνηκες ’Άνθρωπος, διά νά φανής 
μέ τούς άνθρώπους φιλάνθρωπος* μ.α το Βα- 
πτισμα όπού μάς επλυνεν άπό τήν άμαρτίαν* 
μά τόν Σταυρόν όποΰ μάς άνοιξε τόν Παράδει
σον* μά τόν Θάνατον όπού μ.άς μδωκε τήν 
ζωήν* καί μά τήν ένδοξον έκείνην έγερσιν, όπού 
μάς άνέβασε είς τά Ουράνια. Καί άνίσως καί 
ή φωναΐς μ.ου τούταις δέν σέ παρακινοΰσιν είς 
σπλάγχνος, άς σέ παρακινήσουν τά δάκρυα, 
όπού μ.ού τρέχουν άπό τά όμματα, καί άδέν 
φθάνουν καί τούτα, ή φωναΐς, ή παρακαλε- 
σαις τών Αγίων σου, όπού άπό όλα τά 
μέρη τής τρισάθλιας ‘Ελλάδος φωνιάζουσι. Φω- 
νιάζει άπό τήν Κρήτην ένας Άνδρέας, καί σέ 
παρακαλεΐ νά έξολοθρεύσης τούς Αγαρηνούς λύ
κους άπ’ έκεΐνο τό Βασίλειον, είς τά όποιον 
έποίμανε τής Χριστωνύμου σου ποίμνης τά πρό
βατα* φωνιάζει άπό τήν Πόλιν ένας Χρυσόστο
μος, καί σέ παρακαλεΐ, νά μή κυριεύεται άπό 
τούς εχθρούς τού υιού εκείνη ή χώρα, όπού μίαν 
φοράν άφιερώθη τής Μητρός καί Παρθένου* φω- 
νιάζει ή Αίκατερίνα, καί δείχνοντάς σου τόν 
τροχόν, είς τόν όποιον έμαρτύοησε, σέ παρακα
λεΐ, ά τροχός πάλι νά γυρίση τής Τύχης διά 
τήν ’Αλεξάνδρειαν* φωνιάζουσιν οί Ίγνάτιοι 
άπύ τήν ’Αντιόχειαν, οί Πολύκαρποι άπό τήν 
Σμύρνην, οί Διονύσιοι άπό ταΐς Άθήναις, οί 
Σπυρίδωνες άπό τήν Κύπρον, καί όείχνοντάς 
σου τούς λέοντας όποΰ τούς έξέσχισαν, ταΐς 
φλόγαις όπού τούς έκαυσαν, τά σίδηρα όπού 
τούς έθέρισαν, έλπίζουσι άπό τήν άκραν σου 
εύσπλαγχνίαν τών ‘ Ελληνικών πόλεων, καί 
όλης *τής ‘Ελλάδος τήν άπολύτρωσιν !»

Είς ποίου "Ελληνος δούλου εΐσέτι τούς πό
θους δέν άνταποκρίνεται ή δέησις αυτη ; ποιος.

ι λ ι  :

"Ελλην, άνατείνων τάς χεΐρας πρός τόν ουρανόν 
έπί δούλης γής, δέν προφέρει μέ τρέμοντα 
χείλη άνά πάσαν πρωίαν τήν προσευχήν ταύ
την ; Δέν έ'ζη λοιπόν μεταξύ τών Κρηνών ε
σχάτως ό Κρής φραγγΐσκος Σκούφος, δεόμενος 
ύπέρ αύτών καί προθύμους καθιστών αυτούς διά 
τής έλπίδος νά πέσωσε θύματα ;

Ναί* ήλπιζεν ό Φραγγΐσκος Σκούφος, ήλπι- 
ζον πάντες οί άνδρες εκείνοι τής μελανής εκεί
νης έποχής, γενναίως άνθίσταντο είς πάσαν τής 
τύχης καταδρομήν καί πάσαν άπογοήτευσιν, 
μολονότι ό "Ελλην φύσει καταβάλλεται μέχρι 
νεκρώσεως ύπό τής πραγμ,ατικότητος, ένθουσμκ 
δέ δι’ ευτυχίαν, πλάσμα τής φαντασίας. του,
•ή λυσσώδης καθίσταται καί έμμανής σχεδόν 
έπί τή έλαχίστή άναξιοπαθεία, ώς ήθελε νομί
σει, διά τής φαντασίας του καί ταύτην παρά
γων καί μεγεθύνων* άλλ’ εκείνοι δέν ήσαν "Ελ
ληνες μόνον* ήσαν "Ελληνες Χριστιανοί, μεγα- 
λοφυίαι δηλαδή εύρόΰσαι τόν ζητάυμενον Θεόν, 
είς ού τήν θέαν έθαμβώ,θησαν κατ’ άρχάς καί εί- 
πον: α'Οποΐον σκότος! πού ή πάλαι λαμπηδών 
τού Όλύμπου ;»  καί τό επιφώνημα τούτο ά· 
κούσαντες οί μή άνεχόμενοι τήν υπεροχήν τών 
Ελλήνων άνεκάγχασαν κραυγάζοντες: α’Ετυ ·
φλώθησαν οί οξυδερκείς "Ελληνες* έπεσεν ή 
Ελλάς!» "Επεσε, ναί* ή σπινθηρίζουσα έστία 
της, ή τήν οικουμένην θερμαίνουσα, έσβέσθη, ά- 
πέμεινε τέφρα. 'Η Ελλάς, γραία νωδή, μάτην 
τάς παλάμας της ριγώσας εκτείνει άνω τής 
τέφρας* μ.όλις που μικρός σπινθήρ διασώζεται. 
Άλλ’ ίδέτε παρά τούς πόδας αυτής παΐζον μι
κρόν παιδίον, ζωηρόν, τό πύρ έχον είς τό βλέμ
μα*— είναι τό ορφανόν τού ύπέρ αυτής φονευ- 
θέντος υιού της*— ίδέτε* ήδη έφηβος έγινε τό 
παιδίον έκεΐνο, έξέρχεται πλήρες θάρρους, συ
νάζει ξύλα, τροφήν τής πυράς, τάχρέρει, ρί 
πτει ε.ίς τήν εστίαν, τό πύρ μεταδίδεται, φλ,ά- 
γες έρυθραΐ έκπέμπονται, θερμότης, ζωή. Ή 
‘ Ελλάς έζωογονήθη, ή ‘Ελλάς δέν έχασε τούς 
υιούς της.

Σέβας είς τούς άνδρας εκείνους τής θλιβε- 
ρωτέρας τού έθνους ήμών εποχής* σέβας είς 
τούς διασώσαντας έκ φοβερού ναυαγίου τήν 
γλώσσαν, τήν θρησκείαν, τήν έθνικότητα ήμών 
άλώβητον, άγνήν, ώς είς τήν πρώτην στιγ
μήν τής γεννήσεώς της.

Οί άρχαΐοι ήμών πρόγονοι έσέβοντο τόν Προ
μηθέα δεσμώτην, διότι ύποκλέψας ουτος μετέ- 
δωκεν αύτοΐς τό πύρ τού Ουρανού* σεβασθώμεν
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■ημείς τούς δεσμώτας εκείνους δούλους,διότι διε- 
σωζονδι’ ημάς τους απογόνους των τό oupavtov 
φως, τό άγιον τοϋ Χρίστου πνεύμα, τον ‘Ελ
ληνισμόν, την θρησκείαν καί πριν η άπονείμω- 
μεν τιμάς εις την κόνιν των ένδόξως υπέρ της 
άπελευθερώσεως της μικρας ταύτης ‘Ελλάδος 
πεσόντων ηρώων, καύσωμεν σμύρναν καί λίβα- 
νον εις μνήμην των διά της επίμονης καί αύ- 
ταπαρνη'σεώς των, διά της φιλοπατρίας καί 
των μαρτυρίων των, άναθρεψάντων υιούς δυνα- 
μένους νά εχωσι την συναίσθησιν της ελευθε
ρίας καί την τελευταίαν ρανίδα τοϋ αίματός 
των ύπέρ ταύτης άνά την μεγάλην 'Ελλάδα νά 
χύσωσι!

ΙΩ. ΚΑΜΠΟ ΥΡ0ΓΑ0Υ2.

Η  I1P Û T H  ΙΣ Τ 0 Ρ Ι1
ΤΟΥ

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α ΝΙ Σ ΜΟ Υ .

Ό μελετών τήν ίστορίαν των δύο πρώτων 
αιώνων του χριστιανισμού δέν δύναται νά μη 
άπορήσνι διά τήν παντελή σχεδόν έλλειψιν συγ
χρόνων μαρτυριών, καί διά τόν έλάχιστον αριθ
μόν των πράγματι αυθεντικών ειδήσεων, αίτινες 
μέχρις ημών διεσώθησαν. °Ινα τό τοιούτο έξη- 
γηθή δύο τινά μόνον δύναταί τις νά συμπεράνη. 
Ή ότι οί νεοφώτιστοι ολίγα έγραφον, διότι α
μαθείς καί αγράμματοι, ώς έπί τό πολύ ό'ντες, 
συνέγραψαν περί τών γεγονότων, ών Ιτυχον αύ 
τόπται καί διότι εξόριστοι καί καταδιωκόμενοι, 
καί ασχολούμενοι μάλλον νά διαδώσωσι τό κή
ρυγμα του Σωτήρος, παρά νά καταγίνωσιν εις 
συγγραφήν χρονικών, παρημέλησαν νά άφίσωσιν 
εις τάς έπερχομένας γενεάς διήγησιν τών ιδίων 
συμβάντων. "Η ότι, μοίρα κακή, τά πλεΐστα 
τών κατά τούς άποστολικούς χρόνους συγγρα- 
φέντων βιβλίων δέν ήδυνήθησαν νά περισωθώ 
σι μέχρις ημών.

’Εκ τών δύο τούτων υποθέσεων, ή δευτέρα 
φαίνεται πιθανωτέρα, ή δέ πρώτη έν μέρει μό
νον αληθεύει: καθ’ δ τι ή κυρίως ιστορία ολί
γον άπησχόλει τούς πρώτους πιστούς, ο'ίτινες 
δέν συνέγραφον βιβλία, καθ’ 8ν τρόπον ό Ευσέ
βιος καί οί συνεχίσαντες αύτόν" ό κ. Michel 
Nicolas, εις σπουδαιοτάτην Κριτικήν μελέτην

έπί των Εύαγγε.Ιίων (1) απέδειξε κάλιστα ότι 
οί ά'μεσοι διάδοχοι τών Αποστόλων, ώς ό Πο* 
λύκαρπος, Κλήμης, Ιγνάτιος άνέμενον μόνον 
εις τήν έκ στόματος παράδοσιν, καί πρός κύριο - 
σιν τών λόγων του φέρει χωρίον τι έκ τών συγ
γραμμάτων τοϋ πρώτου, διασωθέν παρ’ Εύσε- 
βείω, (2) όπου άριδήλως καταφαίνεται ή προσ
πάθεια αυτών πρός διάδοσιν τών έκ τοϋ στό
ματος τών Αποστόλων λεχθέντων.

Αλλ’ άν καί οί νεοφώτιστοι δέν όγοαφον 
καθαρώς ίστορίαν, συνέγραφον όμως πάντοτε. Αί 
διασωθεΐσαι έπιστολαί τών αποστόλων Πέτρου 
Παύλου, Ιακώβου, καί Ιωάννου, αί εις τόν ά
γιον Κλήμεντα καί άγιον ’Ιγνάτιον άποδιδό- 
μεναι, άρχαίαι έπίσης, άποδεικνύουσιν ότι υ 
πήρχε διηνεκής τις αλληλογραφία μεταξύ τών 
ποιμένων τών χριστιανικών κοινοτήτων. ’Εν 
ταίς ΙΊράξεσι τών Αποστόλων βλέπομεν πόσην 
έπιθυμίαν είχον οί πιστοί νά μανθάνωσι τά κατά 
τό κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου εις διαφόρους χώ
ρας’ καί δέν δύναταί τις νά παραδεχθή ότι τό 
άτελέστατον τούτο σύγγραμμα τών Πράξεων 
ήρκει νά θεραπεύση τήν ευσεβή περιέργειαν τώ> 
πρώτων χριστιανών. 'Αλλως τε αί παραπομποί, 
συνήθεις παρά τούς μεταγενεστέροις συγγοα- 
φεΰσι, εις χριστιανικά συγγράμματα άπωλε* 
σθέντα, αύταί μόναι μαρτυροΰσι τήν απώλειαν 
ή τήν λήθην πληθύος βιβλίων, συνταχθέντων 
ύπό τών πρώτων μαθητών τού νέου θρησκεύμα
τος. 'Η πενία τών νεοφώτιστων, ή μυστικότης 
τήν οποίαν ήναγκάζοντο νά τηρώσι, έξηγοϋσιν 
διατί τοσοϋτον ευκόλως ήφανίσθησαν τά μνη
μεία ταϋτα. Διαδιδόμενα εις ολίγα μόνον αντί
γραφα άναγινωσκόμενα έν κρυπτφ, κατεστρέ- 
φοντο άν τυχόν έπιπτον εις χείρας τής έξουσίας* 
ή αντιζηλία τών έν τοϊς κόλποις τής χριστια
νικής θρησκείας γεννηθέντων δογμάτων έπετά* 
χυνε τήν τοιαύτην καταστροφήν, καί ό πληθύς 
έτεροδόξων συγγραμμάτων, άφανισθέντων ύπό 
τών ορθοδόξων, όπόταν ούτοι έφάνησαν πολυα- 
ριθμότεροι καί άνεδείχθησαν νικηταί μάς κάμνει 
νά συμπεράνωμεν όποία τις ήτον ή έκ τοϋ αντι
θέτου μέρους τών αιρετικών καταστροφή ορθο
δόξων συγγραμμάτων. Παν ό τι περιεσώθη ύμίν 
περί τών πρώτων αιώνων τοϋ χριστιανισμού 
είναι άτελές. Καί έξ αύτών τών Ευαγγελίων 
ολίγα μανθάνωμεν περί διαφόρων άναφερομένων

(1 ) ’Εν Revue Germanique. 1 Sepl. 1862. p. 12.
(2) Εΰσεβ. Έκκλησιαστ. 'Ιστορ. Γ’. 39.
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ςϊς τόν βίον τοϋ ’ΐησοΰ, τινάς δέ μόνον έκ τών 
διδαχών του έχουσι ταϋτα συλλέξει. (ό) Περί 
δέ τής αποστολής τών αποστόλων έξαιρουμένης 
τής τοϋ αποστόλου Παύλου δέν εχομεν είμή 
ειδήσεις προφανώς έκ παραδόσεων κατά δύο ή 
καί πλέον αιώνας μεταγενεστέρων τών πραγ
μάτων, άτινα αφηγούνται. Οί όέ λοιποί τού 
χριστιανικού κηρύγματος ιεραπόστολοι, έτι ά 
γνωστοί μένουσιν ήμίν.

Έν τοιαύτνι έλλείψει μαρτυριών, μεγάλως έν- 
διαφέρουσα είναι ή άναζήτησις τών πηγών ών 
τινων έποιήσατο χρείαν ό Καισαρείας Ευσέβιος 
πρός συγγραφήν τής Εκκλησιαστικής αυτού 
Ιστορίας. Διότι έν μόνφ τό συγγράμματι τούτω 
σχεδόν εύρισκομεν τά χρονικά τοϋ άρτισυστάτου 
θρησκεύματος, άφ ής έποχής παύει ή διήγησις 
τών Πράξεων μέχρι τού 3 13  έτους. Οϋτω τό 
τοϋ Ευσεβίου έργον έχρησίμευσεν ώς αφετηρία 
εις πάντας τούς έπιχειρήσαντας τήν συγγραφήν 
εκκλησιαστικής ιστορίας. 'Ο Σωκράτης, ό Σωζό- 
μενος, ό Θεοδώρητος περιωρίσθησαν μόνον εις 
έξακολούθησιν τής ιστορίας τού Ευσεβίου, καί 
Νικηφόρος ό Κάλλιστος όστις έπεχείρησε κατά 
τήν*ΐΔ\ έκατονταετηρίδα τήν συγγραφήν νέας 
’Εκκλησιαστικής Ιστορίας τών πρώτων τριών 
αιώνων, ήρύσθη πάντα έκ τοϋ αύτοϋ Ευσεβίου 
προσθέσας μόνον λεπτομερείας τινάς αμφιβόλου 
κύρους, φερούσας μάλιστα καί μυθικόν έν γένεε 
χαρακτήρα.

Δέν θά ύποβάλλωμεν εις κριτικήν συζήτησιν 
τά γεγονότα, άτινα αναφέρει ό Ευσέβιος, διότι 
λίαν δυσχερής θά ήτον ή έξέτασι; τών ιστορι
κών θεμελίων τής χριστιανικής παραδόσεως’ 
άλλως τε πολλοί άλλοι άνέλαβον τούτο μετά 
πλείονος ή ήττονος έπιτυχίας. "Ο,τι ένταϋθα έ- 
πιχειρούμεν ν’ άναζητήσωμεν έν τφ  Εύσεβίω, εί 
ναι αί ένδείξεις, αίτινες δύνανται νά χρησιμεύ- 
σωσιν όπως μάς δώσωσιν ιδέαν τινά περί τής 
καταστάσεως τής χριστιανικής φιλολογίας κατά 
■τους πρώτους αιώνας.

Πολύ όρθώς έγράφη ότι πάσα άρχή, είτε έν 
τώ φυσικφ, είτε έν τφ  ήθικφ κόσμω, παρίστα- 
ται σκοτεινή, διαφεύγουσα τήν έρευναν ήμών, 
και ότι αυτά τά γεγονότα τά συμβάντα 
*2 πληρει ιστορική έποχή καί άτινα συν
δέονται μετά τής γεννήσεω; θρησκεύματος, 
νομοθεσίας, ή έθνικότητος, είναι άγνωστα εις 
ημάς. Τόσα συγγράμματα καταστραφέντα έκ

ebel την άνω άναβερομένην Μελέτην τοϋ Mi
ll Nicolas,

τών πρώτων χριστιανών θά έρριπτον ζωη
ρόν φώς έπί τής μυστηριώδους κοιτίδος τών 
διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων καί δοξα
σιών, άς τινας διετύπωσεν ή Εκκλησία. 'Η σύ- 
στασις τής καθολικής χριστιανικής θρησκείας 
χρονολογείται άπό τής έν Νικαία συνόδου’ καί 
ή αυθεντική αύτής ιστορία χρονολογείται έπί
σης άπό συγχρόνου συγγραφέως. 'Αρχαιότερου 
είχομεν ίσως ρήτορας, θεολόγους, συγγραφείς α 
πολογιών' άλλ ιστορικούς δέν εύρίσκομεν’ καί 
τό ύπέρ τούς δύο αιώνας διάστημα, τό χωρίζον 
τήν ’Εκκλησιαστικήν τοϋ Ευσεβίου ίστορίαν άπό 
τής Καινής Διαθήκης, πληροΰται μόνον έκ βρα
χέων τινών άποσπασμάτων, καί αύτών κατά 
μέγα μέρος παρ’ Εύσεβίω διατηρηθέντων.

"Ο,τι κινεί τά ένδιαφέρον καί τήν άξίαν τής 
Ιστορίας του είναι τό κριτικόν στοιχείον, όπερ 

προσπαθεί έν αύτή νά είσάξη’ φροντίζει, ώς έπί 
τό πλείστον, νά παραθέτη τάς αύθεντικάς μαρ
τυρίας* καί άν δέν συζητή πάντοτε περί πραγ
μάτων, τά όποία έξ αύτών άρύεται, προσέχει 
όμως νά σημειοί εις τούς άναγνώστας του, κατά 
πόσον έκεϊναι άς άκολουθεί είναι άξιαι πίστεως" 
έπί δέ τών γεγονότων δέν συζητεί διότι παρου
σιάζεται ώς ιστορικός καί ούχί ώς θεολόγος, 
ών άλλως τε άριστος τοιοϋτος, ώς έξάγεται έκ 
:ών Ευαγγελικών αύτοϋ /Ιροπαρμ&κευών.—  
Η φιλολογία τών πρώτων αιώνων τής ’Εκκλη

σίας υπήρξε προ πάντων ηθική καί πολεμική" 
έκ τούτου προέκυψεν ότι οί χριστιανοί συγγρα
φείς ήναγκάσθησαν νά μεταχειρισθώσιν ιδιαίτερον 
τρόπον τοϋ γράφειν, όν τινα δέν είχον μεταχει- 
οισθή οί έθνικοί. "Ένεκα τούτου ή κριτική, ήτις 
αναφαίνεται παρ’ Εύσεβίω, δέν ήτο τόσω συνέ
πεια τοϋ αύστηοοϋ καί σοβαρού πνεύματος τοϋ 
Πατράς τούτου, όσον τό αποτέλεσμα νέας κα
ταστάσεως τής γραμματολογίας, ήν τινα ύπε- 
χρεώθησαν ν' άσπασθώσιν οί έναγκαλισθέντες 
τόν χριστιανισμόν συγγραφείς.

'Η ιδέα, ήν τινα οί λογιώτεροι τών χριστια
νών είχον σχημ-ατίση περί τοϋ προορισμού τοϋ 
κόσμου, τούς παρεκίνει νά ένόσωσι συμβάδια 
τής αρχαίας κοινωνίας πρός τά τής νέας δι’ εύ- 
θεος καί συνεχούς δεσμού, όπερ τούς ήνάγκαζε 
νά περιλαμβάνωσιν εις τήν αύτήν άποψιν καί 
τούς 'Ιουδαϊκούς χρόνους καί τούς πρώτους αιώ
νας τής χριστιανικής πίστεως. ’Εντεύθεν προέ
κυψεν ή έπεκτασις τής έκκλησιαστικής ιστορίας, 
εις γενικώτερον κύκλον, καί τό πλειότερον έν
διαφέρον εις τάς διδασκαλίας ή εις τά υλικά

10
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γεγονότα, άτινα είχον σχεδόν εξ ολοκλήρου 
πληρώσει την ιστορίαν. ’Εντεύθεν ωσαύτως με- 
γαλειτέρα περί την χρονολογίαν άσχόλησις καί 
μέριμνα. ’Εν προγενεστέρα έποχή τό περί χρο 
νολογίας ζήτημα ολίγον άπησχόλησε τού; χρι 
στιανούς οτε συνέλεγον γεγονότα όπως μόνον 
στερεοποιήσωσιν έν τώ θρησκεύματι τάς ψυχάς. 
« Τά’ Βύαγγέλια, παρατηρεί πολύ όρθώς ό κ. 
M ichel Nicolas (4 ) , τα Ευαγγέλια δεν είσί 
ίστορικαί συνθέσεις κατά τό κλασσικόν είόος, 
εις 8 μάς έσυνείθισαν οί μεγάλοι "Ελληνες καί 
‘ Ρωμαίοι ιστορικοί. Είσίν ίστορίαι κατά τό 'Ιου
δαϊκόν είδος, τούτέστιν ιερατικά χρονικά . . . . 
‘il χρονολογική τάξις είναι αόριστος καί αστα
θής, καί τοι ευκόλως παρατηρεί τις ότι οί Εύ- 
αγγελισταί ήθέλησαν νά τήν άκολουθήσωσι πι- 
στώς. » Επειδή ό σκοπός τού Ευαγγελίου εί
ναι νά καταστή τούτο καθολική θρησκεία, ή 
Εκκλησιαστική ιστορία οφείλει ταχέως νά λάβ/ι 
χίρακτηρα καθολικής ιστορίας, υπό θρησκευτι
κήν έποψιν γραφόμενης. Τοιαύτη είναι ή προσπά
θεια ήτις δείκνυται παρά τοϊς εκκλησιαστικοί; 
ιστορικοί;, άπό τού Ευσεβίου καί εντεύθεν.

("Επεται συνέχεια).

Ν. Γ. ΓΙΟΑΙΤΜΣ.

Ε Ι Σ  λ Ν Τ Ε Ρ λ Σ Τ Η Σ ·

Δ ΙΗ Γ Η Μ Α .

(ϊυ-.εχεια κα ί τέλος. —  Τδε φυλ. Λ’.)

Β’.
Κατά τήν απουσίαν τού Ευγενίου νέα ει

μαρμένη διά τούς έριοτάς του άνεκυκάτο με
ταξύ τω ν άέργων νέων τού Γρενόβλου, οϊτινες 
πάντες σχεδόν ώμίλουν περί τίνος Μαρεσκώ- 
του, υίυϋ εμπόρου έριούχων πλουσιωτάτου, 8- 
στις έπεδεί/.νυτο ήθος ποιητού έοαστού, συναν 
τώ ν τήν Μαρίαν.

Ούτος εν μεν τώ  vau ¿τοποθετείτο όπισθεν 
τής καθέδρας τής νεάνιδος, τήν δε νύκτα έγόγ- 
γυζεν άσματα ερωτικά πλήρη ευαισθησίας ύπό 
τον εξώστη* της" παρόντων δε τω ν φ ίλων του

Ο  Michel Nicolas cv Revue Germanique I, c. 
j '. 27.

ώμίλει περί τής δεσποινίδας Βοιβάλ ώς περί 
θαύματος, τού οποίου μόνος ήδύνατο νά έκτι- 
μήσρ ίκανώς τήν άξίαν.

Μετ’ ού πολύ ήρξατο νά γαυρία έν τω  π ε- 
ριλαιμίω του, ότε ένώπιόν του έπρόφερέ τις τό 
όνομα τής Μαρίας, φέρων έπ ί των χειλέων 
του μειδίαμα μυστηριώδες καί διά προπετούς 
σιγής άποκρινόμενος εις τάς ακριτομύθους έρω- 
τήσείς, α ί όποϊαι τω  άπηυθόνοντο.

Ό  'Ρογήρος ούδέν ήγνόει τω ν συμβαινόντω ν 
έγίνωσκε δηλ. ότι ό Μαρεσκώτος, εύνοϊκώς υ 
ποδεχόμενος ύπό τού Κ. Βριβάλ, προσέφερε τή 
νεάνιδι επιμόνους θεραπείας.

'Εσπέραν λοιπόν τινα  έν χορώ ύπό τω ν  τού 
Γρενόβλου σπουδαστών διδομένω τω  τώ ν ’Α
ξιωματικών σωματείω , ό 'Ρογήρος πλησιάσας 
τήν Μαρίαν, ήν ειχεν φέρει μεθ’ εαυτού ό π α 
τήρ, τήν παρεκάλεσε νά συγχωρεύσωσι.

Α λ λ ά  τ ι  υπήρξε τό αίτιον τής προφυλά- 
ξεώς τω ν κατά  τό διάστημα τού χορού ;

Κρίνων τ ις  έκ τού ερυθήματος, τό όποιον 
άνεφάνη έπ ί τού προσώπου τής Μαρίας, θά έςή- 
γαγε λ επ τό τα τα  συμπεράσματα.

Προ τής προπέμψεως τής συγχορευτρίας 
άναχωρούσης, ό 'Ρογήρος έκλινε τελευ

ταίος προς αυτήν καί τή  είπε χαμηλοφόνως εις 
τό ούς.

—  Ό Μαρεσκώτος είναι φιλάρεσκος ! Πι- 
στεύσατε εις έμε όστις είμαι φίλ.ος τού Ευ
γενίου·

Μετά ένα μήνα ό 'Ρογήρος είσήγετο εις τήν 
οικίαν τού Κ. Βριβάλ, διήοχετο δ’ έκει μέγα 
μέρος τής ημέρας καθότι έφαίνετο σ-ανάος έν 
τω  καφενείω, έν ώ  ελεγον περί αυτού ότι έ- 
σαγηνεύθη ύπό τώ ν θελγήτρων τής Μαρίας" 
άλλως τε καί έπεβεβαίουν ότι 6 μεταξύ τών 
δύο νέων γάμος ήν πράγμα άποφασισμένον καί 
ώρισμένον, ά λλ ’ έμελλε νά γείνη, μετά τήν ά- 
φιξιν τού δικηγόρου ‘Ρέδονος, κατά  συνέπειαν 
δέ τούτων ό υιός τού τώ ν έριούχων έμ.πόρου 
άποπεμφθείς άπό τού Κ. Βριβάλ έστέναζεν 
ί τ ι  κα ί έν τώ  σκότει ήν άπερόιμένος" διότι έ- 
γί^ωσκον έν Γρενόβλω κα ί δέν άπέφευγον νά 
τώ  λέγωσιν ότι ό 'Ρογήρος δέν ήστειεύετο π ά ν 
τοτε.

Λαμπράν τινα φθινοπωρινήν ήμέραν βαρύ 
ταχυδρομικόν όχημα, τού οποίου ή έκ πηλού 
κεκαλυμμένη εξωτερική επιφάνεια ένεδήλου τό 
μήκος τού διαστήματος, 8 διήνυσεν, έ'στη προ 
τού οίκου τού 'Ρογήρου, άνήρ δε νέος έ τ ι,
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άλλ’ ώχρός καί κεκμηκώς κατέβη άπ ’ αύτοΰ, όθεν, τόν λαιμόν έχων τεταμένον, τάς χείρας 
καί άνταμείψας πλουσίως τούς ταχυδρόμους,| ηνωμένας, τήν άπάντησιν τού κτηματίου. 
είσήλθεν έν τή  οικία. j —  Διάβολε ! νεανία, «όσω  σπεύδετε, άπήν-

—  ’Ά !  ό Κύριος ‘Ρεδων ! άνέκραξεν ή ύ- τησεν ό Κ. Βριβάλ, άνυψών τήν κεφαλήν πρό 
πηρέ,τρια. ¡μικρού δηλονότι διηνύσατε τέσσαρας χιλιάδας

—  ‘Ρογήρε ! πού είναι ό ‘Ρογήρος; άπήν-
σησεν ό δικηγόρος.

—  ‘Ο Κ. ‘Ρογήρος έξήλθεν άλλα  Οά ύπάγω
νά τόν καλέσω- είναι πλησιέστατα παρά τώ  
Κ. Βριβάλ.

—  Παρά τώ  Βριβάλ; έπανέλαβεν ό Ευγέ
νιος, έχει καλώς' μή ταράττεσθε, διότι τρέχω 
παρ’ αύτώ.

Μετ’ ού πολύ παρετήρησε τήν θύραν τής 
Μαρίας, καί ή καρδία του έπαλλε ζωηρώς· ά- 
παν δέ τό σώμά του έτρεμεν έκ τής βίας τών 
αισθημάτων, τα  όποια άρτίως τόν προσέβαλ- 
λον συγχρόνως, ώς καθ’ ήν ήμέραν ό Ιν. Βρι- 
βάλ τώ ήρνήθη τήν χεΐρα τής θυγατρός του, 
αί δέ κνήμαι του έκάμπτοντο ύπό τό βάρος 
του, δι’ 8 δέν ήδύνατο νά προχωρήση.

’Αλλά νυν ή ευδαιμονία τώ  άφήοει τάς δυ
νάμεις.

Τέλος θαρρήσας εισδύει έν τή οικία, ήτις εγ 
κλείει παν ό ,τι άγαπα.

Ούδείς ήν έν τοΐς διαφόοοις δωματίοις" 
διέρχεται τόν πρόδομον, καί άφικνείται εις τήν 
θύραν τού κήπου.

Ό φυτοκόμος, ακολουθών τήν συνήθειάν 
του, έπλανάτο μεταξύ τώ ν άνθέων, αίρων τούς 
άμαράντους, καταπατώ ν τούς σεσίλους καί μέ- 
νων εκστατικός απέναντι τής καλλονής τών αλ
λοδαπών φυτών του.
ΐ ί  —  Κύριε Βριβάλ! έκραξεν ό δικηγόρος μα- 
κρόθεν, άμα παρατηρήσας τόν πατέρα τής Μα- 
ρίας.

—  Κύριε ‘Ρεδων άντέκραξεν ό κτηματίας, 
άναγνωρίζων τόν δικηγόρον, τ ί  τρέχει;

—  Ναι, εγώ  είμαι, έσπευσε νά εΐπη ό Ευ
γένιος, διακόπτων αύτόν. Κύριε Βριβάλ, έξη- 
κολούθησε χωρίς νά τώ  δώση τόν καιρόν νά 
έρωτήσγι περί ειδήσεων, θέλετε <ός γαμβρόν 
άνδρα, έχοντα περιουσίαν ίσην τή ύμετέρα" αί 
λοιπόν 1 ιδού έγου πλούσιος ήδη, πλούσιος, έ 
χων τριακοσίας χιλιάδας φράγκων, καί α ϊτών 
έτ ι τήν χεΐρα τής Μαρίας.

Ή φωνή του, · άπαγγέλλουσα τούς λόγους 
τούτους ήν ήχηρά, τό δε βλέμμα του άπή-

Γ'—Γ”  --·-------  ■ .
λεύγας, καταβαίνετε τού οχήματος, τρέχετε 
ενταύθα μετά τού οδοιπορικού σας ενδύματος, 
καί ταύτα  πάντα , όπως μοί άγγε ίλητε ότι έ
χετε έκατόν χ ιλ ιάδας σκούδων, καί μοί επα- 
ναζητήσητε τήν χεΐρα τής Μαρίας" ά λλ ’ αί 
σπουδαίαι ύποθέσεις δέν διαπραγματεύονται
τόσω κούφως,

—  Συγγνώμην, απαντήσατε μ οι, έπείπεν ό 
‘Ρεδων, ε ίπα τε ότι. άποδέχεσθε τήν αϊτησίν 
μου, ε ίπα τε μ.ίαν λέξ ιν. ”Ω ! εάν ήδύνασθε νά 
μαντεύσητε όπόσον τήν αγαπώ  !

—  Δυνατόν ν’ αγαπάτε την θυγατέρα μου, 
τό π ιστεύω  μάλιστα , διότι τό κίνημά σας δέν 
μοί άφίνει τήν έλαχίστην αμφιβολίαν περί τώ ν  
αισθημάτων σας, άλλά  . . .

—  ’Α λλά . . . έπανέλαβεν ό Ευγένιος, βυ- 
ιθίζων τό βλέμμα του έπ ί τό τού παλαιού έμ.- 
πόρου.

—  Γινώσκετε τήν παροιμ-ίαν ταύτην: « " 0 - 
στις πορεύεται πρός Θήραν άπόλλ.υσι τήν θέσιν 
του» καί ταύτην έ τ ι «Οί απόντες έχουσι πάν- 
Ιτοτε άδικον.»

—  Τί άκούω ;
— Ά φικνεΐσθε βραδύτατα, διότι ή χειρ τής

(Μαρίας διετέθη.
—  ”Α ! άνέκραξεν ό έρωτόληπτος δ ικη

γόρος.
Τούτ’ έστι παν ό ,τ ι ήδυνήθη νά είπη. "Έ

πεσε δέ έπ ί τής χλοεράς γης, κεραυνοοληθείς 
|ύπό τής είδήσεως ταύτης.

—  Διάβολε! έπείπεν ό Κ. Βριβάλ, πόσω ή 
είδησις αύτη τόν συνεκίνησεν άκουσίως του" εάν 
έγίνωσκον . . . έάν ήδυνάμην νά προίδω . . . 
Βεβαίως άνήρ, έχων τριακοσίας χ ιλ ιάδας φράγ
κων δύναται νά γείνν) γαμβρός μου εύλο.γώ- 
τα τα , άλλ,’ έν τούτοις 6 ‘Ρογήρος έχει πλείω  
Ιτούτου.

—  ‘Ο ‘Ρογήρος ! άνέκραξεν ό ‘Ρέδων, ¿γερ
θείς αίφνης καί προσηλώσας τούς οφθαλμούς 
έπ ί τού κτηματίου, ό ‘Ρογήρος! είπετε ; Ούτος 
λοιπόν θά νυμφευθή τήν Μαρίαν ;

—  Ή τήσατο τήν χεΐρα της πρό εξ μηνών
καί τώ  έδωκα τόν λόγον μου.

—  Τ ί ! συμφορά ! συμφορά ! έπανέλαβεν ύ



κνίπω· ούτος λοιπόν μοί άφαιρεΐ εκείνην τήν 
όποιαν άγαπώ, ούτος, ό φίλος μου, ποός 8ν 
τό ένεπιστεύθην μυστικόν τής καρδίας μου;

Ό  Κ. Βριβάλ ίστατο άφωνος ενώπιον τής 
απελπισίας ταύτης, διότι ήσθάνετο ότι δέν τώ 
ήν δυνατόν διά φιλανθρώπου τινός λόγου νά 
έπουλώση τη'ν πληγήν, ήτις ήνοίγετο. Ό  άν
θρωπος ούτος παρ’ ω ό εμπορικός εγωισμός 
είχε σβέσει παν εϋγενές αίσθημα, ό περιωρισμέ- 
νων ιδεών γέρων ούτος κατελάμβανεν εντού
τοις τό άπειρον τής θλίψεως. Και τούτο διότι 
ύπάρχει γλώσσα τις, τήν οποίαν ή καοδία 
μαντεύει άπόνως, πανταχοϋ καί πάντοτε, αύτη 
δέ είναι ή γλώσσα τής καρδίας.

Ήκολούθει μετ’ οίκτου τρυφεοοϋ έπί τοϋ 
προσώπου τοϋ Ευγενίου τά τρομερά αισθήματα, 
τά όποια συνέτριβον τήν ενεργόν ταύτην ψυ
χήν, τό δέ συμπαθές βλέμμα του άνεζήτει τό 
τοϋ δικηγόρου, οτε αίφνης έκεϊνος συνέλαβεν 
απόφασή βιαίαν. Ή  αιφνίδιος αδτη μεταβολή, 
ήτις είχε συνταράξει σύμπασαν τήν δπαρξίν 
του, έδιδεν εις τούς χαρακτήράς του έκφρασιν 
όλεθρίαν, ή όποια ήνάγκασε τόν γέροντα νά ό- 
πισθοδρομήσφ.

—  Πρός Θεοΰ! τί μέλλετε νά πράξητε ; ά- 
νέκραξεν ούτος, συνάπτουν τάς χεΐρας.

—  Νά έκδικήσω έμαυτόν ή ν’ άποθάνω, ά- 
πήντησεν ό ‘Ρέδων.

Παρευθύς διήλθε τόν κήπον, άκολουθούμενος 
ύπό τοϋ κτηματίου, εχοντος μορφήν ολως τε- 
ταραγμένην, καί άφίκετο εις τήν αίθουσαν.

Κατέναντι τοϋ μέρους τούτου ύπήρχε μικρόν 
σπουδαστήριον, συνεσκευασμένον έν είδει κοι- 
τωνίου, έν ώ έτύγχανον ό τε ‘Ρογήοος καί ή 
Μαρία. Καί ή μέν νεάνις έσχεδίαζε θελκτικήν 
τινα ρωπογραφίαν, ό δέ 'Ρογήρος, κεκλιμένος 
όπισθέν της, τή έδιδε συμ.βουλάς σοφάς. —  Ή 
άπασχόλησις τοϋ νοός τοϋ Ευγενίου διερχο- 
μένου, ήδύνατο μόνη νά έξηγήση πώς δέν πα'ρε- 
τήρησεν ούτος τό σπουδάζον τοΰτο σύμπλεγμα.

Ό  δικηγόρος κατηυθύνθη πρός τό κοιτώνιον.
—  Μή είσέρχεσθε, άνέκραξεν ό Κ. Βριβάλ 

διά φωνής ήλλοιωμένης.
Καθ’ ήν στιγμήν ό (κτηματίας απήγγελλε 

τούς λόγους τούτους, ό Ευγένιος, όρθιος έπί 
τοϋ ούδοϋ τής θύοας, ήγγιζε τήν χεΐρα έπί τοϋ 
ώμου τοϋ 'Ρογήρου, δστις στραφείς εκβάλλει 
κοαυγήν καί όρμα ίνα ριφθή εις τάς άγκάλαις 
τοϋ δικηγόρου, ή δέ Μαρία καί εκείνη θέ
λει νά έγερθή, άλλά έκπλαγεϊσα έκ τής ά-

προσδοκήτου ταύτης έμφανίσεως έπαναπίπΐει 
έπί τής καθέδρας της.

—  Εύγένιε ! φίλε μου ! έκραξεν ό 'Ρογήρος, 
ορμών ίνα έναγκαλισθή τόν 'Ρέδονα' άλλ’ ό 
όικηγόρος τόν άπώθησεν άποτόμως άτενίζων 
αυτόν δι’ οφθαλμών, άπαστραπτόντων ύπό 
τοϋ μίσους καί τοϋ αίσθήματςς τής έκδικήσεως.

Κατά τόν χρόνον τοΰτον, ό Κ. Βριβάλ ά- 
άφικνεΐτο εις τόν τόπον τής σκηνής, φοβούμε
νος δυστύχημά τι, δι’ 8 έτέθη μεταξύ τών 
δύο νέων.

—  Κύριε, είπε τέλος ό 'Ρέδων, απευθυνό
μενος πρός τόν άρχαιον του φίλον άλλά διά 
φωνής έντόνου καί άταράχου, δέν ύπάρχει 
πλέον μεταξύ ημών Ευγένιος οδτε 'Ρογήρος 
(είναι παράδοξον ό',τι μέλλετε νά μάθητε διά 
στόματός μου)· ύπολείπονται δέ Κ. Κάντελμος 
καί Κ. 'Ρέδων' ό Κ. 'Ρέδων έχει νά δώση λο
γαριασμούς τινας τω Καντέλμω . . . .  Ευαρε
στείται νά έξέλθη καί νά πορευθή παρ’ αύτω ; 
Εϊμί ύπό τάς διαταγάς του.

Ό  Κ. Βριβάλ κατελάμβανε καλώς ό'τι ή 
γαλήνη τοϋ δικηγόρου ήν μόνον κατά τό φαι
νόμενου, καί ό'τι ύπεκρύπτετο ύπ’ αυτήν σχέ- 
ώιόν τι άπαίσιον, έφ’ ώ πάσας μετεχειρίσθη 
τάς δυνάμεις του, ίνα έμποδίση τόν μέλλοντα 
γαμβρόν του νά έξέλθη, άλλ’ ό 'Ρογήρος, άφοϋ 
άντήλλαξε βλέμμα άγχίνουν μετά τής Μαρίας, 
έλαβε τόν πιλόν του καί έχώρησε πρός τήν 
θύραν.

Τά βλέμμα τών δύο έραστών είσέδυ μέχρι 
τών αδύτων τής ψυχής τοϋ Ευγενίου, διήγειρε 
δ’ έν αύτω όλα τά κακά πάθη, τά όποια κα- 
θιστώσι τόν άνθοωπον δοϋλον τοϋ αδου. Τά 
αίμα έκάχλαζεν έν ταϊς άρτηρίαις τοϋ ζηλοτύ
που, αί φλέβες τοϋ μετώπου του έξωγκοϋντο, 
ό σφιγμός του έπαλλε μετά τρομακτικής τα- 
χύτητος.

Ά λλ ’ όμως έκρατήθη* τοσοϋτον είχε κράτος 
έφ’ έαυτοϋ, άλλ' ή φωνή του είχε θρηνώδη τό
νον, ό'τε προ τής άποχωρήσεώς του είπε τή 
Μαρία.

—  Λέν σάς αιτιώμαι, δεσποινίς, διότι ή 
καρδία σας είναι άγαθή καί ευαίσθητος· έπρο- 
δώσατε τούς ό'ρκους σας, διότι είσθαι άσθενής, 
ώς δ'λαι αί γυναίκες' άλλ’ έν τούτοις προύξε- 
νήσατε τήν δυστυχίαν άνδρός, δστις σάς ήγάπα, 
ώς δέν άγαπά τι πλέον έπί τής γής, ήδύνασθε 
ήδύνασθε άρά γε νά μή έχητε τύψιν συνειδό- 
τος ;
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Κατά τήν διάρκειαν τών κατανυκτικών τού
των λόγων ή νεάνις έποίησε κίνημά τι ώς διά 
νά ριφθή εις τούς πόδας τοϋ 'Ρέδονος, άλλά 
βλέμμα τοϋ 'Ρογήρου τήν προσήλωσεν εις τήν 
θέσιν της.

—  ’ΐδού έγώ έτοιμος είπεν ό Κάντελμος.
  Κάγώ έπίσης, άπήντησεν ό Ευγένιος.
Οί δύο νεανίαι έξήλθον τής οικίας τοϋ Κ. 

Βριβάλ, διήλθον τήν πόλιν χωρίς ν’ άνταλλά- 
ξωσι λόγον καί άφίκοντο εις τόν οίκον τοϋ 
'Ρογήρου.

Τότε ό δικηγόρος έξέβαλεν έκ χαρτοφυλακίου 
πλήρους μέχρι χειλέων δέσμην χαρτίων, τά 
όποια έθηκεν έπί τής τραπέζης.

—  "Ελαβον δύο έκατομμύρια πεντακοσίας 
χιλιάδας φράγκων, είπε διά φωνής άταράχου, 
άλλ’ ήναγκάσθην ν’ άφήσω έν Βαταυΐα διακο- 
σίας έβδομήκοντα χιλιάδας δι’ έξοδα έγγρά- 
φων ένώπιον τών άστυκών άοχών, ποσότητα 
πληρωθεΐσαν έκ τοϋ θησαυρού, καί ύπόλοιπον 
φιλοδωρημάτων πρός τούς άναριθμήτους έπι- 
στάτας τοϋ θείου σας, ιδού δέ καί αί έξοφλή- 
σεις. Έδαπάνησα πρός τούτοις τριάκοντα χι
λιάδας φράγκων διά τό ταξείδιον καί τήν διετή 
έν τή τής Ίάκας νήσω διαμονήν μου· τό δλον 
δέ τών δα πανών τούτων, συμποσούμενον εις 
τριακοσίας χιλιάδας φράγκων, πρέπει νά έκπέ- 
σητε τής δλης ποσότητος.

Υπολείπονται λοιπόν δύο έκατομμύρια καί 
διακόσιαι χιλιάδες φράγκων, αίτινες είναι έμ- 
προσθέν σας εις διαφόρους συναλλαγματικάς έπί 
τών τραπεζών Άμστερδάμης, Παρισίων καί 
Λονδίνου. ’Εξετάσατε τήν γνησιότητά των.

—  Ακριβώς! τά πάντα έν τάξει, άπήντη
σεν ό 'Ρόγηρος. 'Υπολείπεται δέ μόνον, άφοϋ 
σάς ευχαριστήσω, νά άριθμήσω τριακοσίας χι
λιάδας φράγκων, αί όποΐαι άνήκουσιν ύμΐν.

—  Φυλάξατε! φυλάξατε τό χρυσίον σας, 
έπεΐπεν ό Ευγένιος, άπωθών τά ύπό τοϋ ευτυ
χούς κληρονόμου προσφερόμενα αύτω γραμμά
τια· όέν έχω πρός τι νά μεταχειρισθώ τήν πε
ριουσίαν ταύτην, ή'τις τιμάται διά τής ευτυ
χίας μου* δέν έχω πλέον χρείαν αύτής, άφοϋ ή 
Μαρία άπώλετο δι’ έμέ.

Νϋν, Κύριε Κάντελμε, νΰν, δτε έξεπλήρωσα 
ήν μοί ένεπιστεύθητε έντολήν, θά σάς ε’ιπω ό',τι 
εισθε καί δ,τι άναμένω άφ’ ύμών.

Είσθε άνθρωπος άπιστος, ακούετε; ύπουλος 
καί άτιμος, κατεχράσθητε τό ίερώτερον τών 
σθημάτων, κατεπατήσατε τήν φιλίαν, ή όποία

ήνου ημάς, όπως μοί άρπάσητε ήν άγαπώ· δι’8 
έχω χρείαν ίκανοποιήσεως, άλλ’ ίκανοποιήσεως 
φονικής!, εις έξ ημών τών δύο είναι περιττός 
έπί τής γής, θά γείνητε δέ σύζυγος τής Μα
ρίας, μόνον άφοϋ άπολέσω καί τήν ύστάτην 
τοϋ αίματός μου ρανίδα.

—  Μονομαχίαν θανάσιμον μοί προτείνετε 
λοιπόν ; άπήντησεν ό ‘Ρόγηρος χωρίς νά συγκι- 
νηθη.

—  Δέν ήκούσατε ;
—  Πολύ καλά ! αιτώ δθεν μόνον τόν χρό

νον πρός διάταξιν τών ύποθέσεών μου, αϋριον 
δέ έσομαι ύπό τάς διαταγάς σας . . . έάν έν 
τούτοις άπεφασίσατε άνεκκλήτως νά λαιμοτο- 
μηθήτε μετ’ έμοϋ, προσέθηκε διά τόνου έλα- 
φρώς σκωπτικοϋ, . . .

—  Κύριε Κάντελμε, άνέκραξεν ό 'Ρέδων έν 
τώ παροξυσμώ τής λύσσης του, είσθε άνανδρος!

Τά βλέφαρα τοϋ 'Ρογήρου συνεστάλησαν αί
φνης, ό μύσταξ του ήνωρθώθη, άλλά τούτο μό · 
νον. Δέν έκινήθη δέ παντάπασηι, όπως όρμήση 
κατά τοϋ δικηγόρου, δστις προ ολίγου τόν ύ
βριζε.

—  Τήν εσπέραν ταύτην, κύριε, είπε ψυχρώς 
τώ αντεραστή του, οί μάοτυρές μου θά έλθωσι 
παρ’ ύμΐν, αϋριον δέ τήν πρωίαν θά συναντηθώ- 
μεν εις τόν ύπ’ αύτών όρισθησόμενον τόπον.

—  Είναι μονομαχία μέχρι θανάτου, σκέ- 
φθητε καλώς, ύπέλαβεν ό Εύγέντος πριν ή ά- 
ποχωρήση.

—  Μονομαχία μέχρι θανάτου ; έστω ! άπε- 
κρίθη ό 'Ρογήρος μετά τής αύτής άπαθείας.

Τήν έπαύριον ό 'Ρέδων άνέβαινεν έπί δίφρου 
μετά τών δύο μαρτύρων του καί έξήρχετο τοϋ 
Κρενόβλου, διευθυνόμενος πρός τόν τής συναν- 
τήσεως τόπον. Μαντεύει δ’ έκαστος όποιοι ή- 
σαν οί στοχασμοί, οίτινες άρτίως προσέβαλ- 
λον τόν δυστυχή δικηγόρον" ή εις τά δεινά τοϋ 
πλησίον τοσοϋτον ευαίσθητος καρδία του κα
τέστη αίφνης θηριώδης καί άνοικτίρμων, δι’ 8 
έδίψα αίματος τοϋ έπί τοσοϋτον χρόνον ώς α
δελφού του θεωρουμένου.

Ό  ίππος έστη προ εξοχικής οικίας, άνηκού- 
σης τώ έτέρω τών τού Καντέλμου μαρτύρων. 
—  Ό  Ευγένιος πριν ή έξέλθφ τής άμάξης, 
στραφείς πρός τούς μάρτυράς του,

—  Πρό πάντων μή λόγους ανωφελείς, τοΐς 
είπε, καθότι συμβιβασμός τις είν’ αδύνατος.

Ούδείς ήλθε ίνα προϋπάντησή αυτούς’ ήν 
δ ’ ό 'Ρέδων ό πρώτος άφιχθείς· ήκολούθησεν δ-
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θεν τους φίλους του έν μεγάλγι τινι αιθούση, 
ήν εύρον ήνεωγμένην, καί έν τω μ.έσω της οποίας 
ΰψοΰτο τράπεζα πλήρης των έξαιρετωτέρων 
βρωμάτων.

Καθ’ ήν στιγμήν έκαστος έμενεν εκστατικός 
ενώπιον τής γαστρονομικής ταύτης παραθέσεως, 
θύρατις ήνεώχθη, ό δέ 'Ρογήρος, μειδίαμα εχων 
επί των χείλέων, έχώρησε προς τον αντεραστήν 
του, πρασφέρων την χειρα θελκτική τινι νεά- 
νιδι, κρατούαγι τούς οφθαλμούς σεμνώς τετα- 
πεινωμένους προς την γήν' ήτο δ’ αύτη ή Μα
ρία, μεθ' ήν ήρχετο ό Κ. Βριβάλ.

-— Τί βλέπω ! άνέκραξεν ό Ευγένιος, τον ό
ποιον ή ε’κπληξις προσήλου εις την θέσιν του.

-— Βλεπεις, αγαπητέ μου δικηγόρε, μετά 
τής γυναικός, ήτις σ’ άγαπά, τόν ουδέποτε 
παύσαντα του νά ήναι φίλος σου. Δύο δε λέ
ξεις θά σοί έξηγήσωσι την απάτην, ής υπήρξες 
παίγνιον μεθ’ όλου τού Κρενόβλου.

Κατά την απουσίαν σου αυτάρεσκος τις ό- 
νοματι Μαρεσκώτος ήθελε νά σοί άρπάσγ την 
κατέχουσαν τόν έρωτά σου, καί ήδη ό Κ. Βρι- 
βάλ τω  έπέτρεψεν έλευθέραν την είσοδον τής 
οικίας του, γάμος δέ τις καθίστατο πιθανός. 
Μοί παρήγγειλες, αληθώς, προ τής άναχωρή- 
σεώς σου νά διατρυπήσω πάντας τούς πειραθη- 
σομενους νά άπευθύνωσι τούς πόθους των πρός 
το ά,ντικείμενον των στοχασμών σου' άλλ’ αι
σθάνεσαι πόσφ τό μέσον τούτο ήν άκατόρθω- 
τον’ δι’ Ó έπαρουσιάσθην πάνττ) άναισχύντως 
ώς αντιποιούμενος τήν χεϊρά της, συνένοχόν μου 
εχων τήν δεσποινίδα, ής ό πατήρ ήγνόει τά 
πάντα' τοιουτοτρόπως δέ άπεμάκρυνα τούς αν
τιζήλους σου. Χθες λοιπόν έλαβε πέρας ή προ- 
σποίησίς μου, άλλά μέ παρεκάλεσαν νά πει- 
ραθώ των αισθημάτων σου, ιδού δέ τό αίτιον 
τής άποδοχής τού προσκλητηρίου σου.

Προ τής ένταύθα άφίξεώς μ.ας ώμολόγησα 
τφ Κ. Βριβάλ τήν πανουργίαν μας, όστις μέ 
συνεχωρησε' ήδη λοιπόν μέλλεις νά δεχθής έκ 
τού στόματος της τήν διαβεβαίωσιν τής ευτυ
χίας σου. Τώρα, έάν θέλφς άφεύκτως νά κτυ- 
πηθής μετ’ εμού, έχει καλώς, διότι εΐμί Οπό 
τάς διαταγάς σου.

Κατά τόν χρόνον της άνακοινώσεως τού 
Καντέλμου, ό Ευγένιος, έρμαιον διαφόρων συγ
κινήσεων, πληρουσών τήν ψυχήν του, έφερεν 
άλληλοδιαδόχως τά βλέμματά του πρός τούς 
θεατάς τής σκηνής ταύτης. Καί κατ’ άρχάς 
μεν ένόμισεν ότι ήτο παίγνιον ονείρου, είτα δέ,

βέβαιος ότι ώνειρεύετο, άφήκε τήν καρδίαν του 
νά φαιδρυνθή έκ χαράς.

"Οτε λοιπόν ό 'Ρογήρος έπέρανε τόν λόγον, 
έρρίφθη εις τάς άγκάλας του, είτα δ’ έδραμε 
εις τάς τού Κ. Βριβάλ, χωρίς ν’ άπαγγείλν) 
ά'λλους λόγους, πλήν τών δύο τούτων εκφω
νήσεων.

—  Ά  ! φίλε μου ! Ά  I Κύριε!
Τω ήτο αδύνατον νά έκφράσ-ρ άλλως δ,τι 

συνέβαινεν έν αύτώ.ι
Άφιχθείς δέ πρό τής Μαρίας έγονυπέτησε 

καί δύο θαλερά δάκρυα έδραπέτευσαν άπό τών 
βλεφάρων του.

—  Άγωμεν, ειπεν ό γέρων κτηματίας, 
ήτο γεγραμμένον, νά ύπανδρεύσω τήν θυγα
τέρα μου μέ δικηγόρον. —  Τέκνα μου έστε ευ
τυχή ! προσέθηκε, τιθέμενος τήν χεϊρα τής νεά- 
νιδος έν τή τού Ευγενίου.

—  Καί τώρα, έπεΐπεν ό 'Ρογήρος, εις τήν 
τράπεζαν, καί πίωμεν είς υγείαν τών δύο συ
ζύγων.

(Έκ τού Γαλλικού).

Α. ΚΛΕΩΠΑΣ,

Β ΙΟ Μ Φ ΙΚ Α  ΠΑΡΜ ΟΕΙ
ΣωμαΤιχαΙ έ.Ι.Ιείύεις επισήμων τινων 

προσώπων.

(Συνέχεια. —  "ΐδε φυλ. Β\)

Ό  άγγλος Hay συγγραφεύς πραγματείας 
έπί τής δυσμορφίας δημοσιευθείσης έν έτει 
17 5 4  εκφράζεται ώς έξής. α*Η σωματική δυ
σμορφία είναι σπανιωτάτη. Έπί τών 1 5 8  εύ- 
γενών τών άποτελούντων τήν Βουλήν τών κοι
νοτήτων μόνος έγώ έχω νά παραπονεθώ δια 
τήν μορφήν μου. Ευχαριστώ τούς εύγενεΐς ε
μού συναδέλφους, ότι ουδέποτε ύπέμ.νησάν τι 
κατά τού προσώπου μου, ελπίζω δε ότι ουδέ
ποτε θά λάβωσιν αφορμήν νά όμιλήσωσι περί 
τής διαγωγής μου.

’ΐδού όπισθοχωροΰντες μέχρι τού 14ου αίώ- 
νος, τά  πρόσωπα, ών τό  άσχημον καί δύσμορ
φου, κατά  τήν μαρτυρίαν τώχ συγχρόνων, είναι 
άξιον μνείας. Δύναταί τ ις ' νά íÓr, τήν δυσειδή
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αυτής εικόνα είς τήν στοάν τών Βερσαλλιών. 
Λεόντιος Πιλάτος έλλην σοφός τού 14ου αίώ- 
νος. Τρεμούλ φίλος τής κ. Σεβινύ. Ή περίφη
μος Βουρινιόν, ή θεόληπτος (visionnaire), Σαίντ 
Μαρτέν φιλόλογος γάλλος τού 17ου αιώ
νες, ή δεσποινίς Σκούδερι, ή Δανχέτ, Δελίλλ, 
Φλοριάν, Γίββων, Κόφεϋ συγγραφεύς άγγλος 
άποθανών έν έτει 17 4 5 , ό Βουλανζέ συγγρα
φεύς τής Antiquité dévoilée, ό Χωβελεν ό πο
λέμιος τών ’Ιησουιτών, ό γαστρονόμος Γριμ.ώδ 
'Ρεύνιέρ, Λιγκέτ, Μιραβώ, Δαντών, Γράσσι ι
στορικός κκί ποιητής έκ Πεδεμοντίου τού 19ου 
αίώνος καί τέλος ό περιβόητος κωμωδός άγγ 
γλος Ματθίας καί ό αντίζηλος αυτού κατά τήν 
δόξαν Λεκαίν, άμφότεροι εξίσου δυσειδείς.

Ή άσχημία τού Πελισσόν κατέστη παροι- 
μιώδης. Κυρία τίς ποτε τόν παρεκάλεσε νά 
σταθή ένώπιον ζωγράφου είς τόν όποιον πα- 
ρήγγειλε εικόνα τού διαβόλου. Περί τής ύπερβο
λικής δ’ αύτού ασχήμιας άναφέρεται καί τό έ
ξής ότι όταν έδίσταζον νά προτείνωσιν ώς 
πνευματικόν είς τόν δούκα τής Βουργωνίας τόν 
ίησουίτην Μαρτινώ, άνθρωπον εϊδεχθεστάτης 
μορφής, «Μπά! άπήντησεν ό πρίγκηψ, ούδέν δύ- 
ναται νά ταράξη εκείνον όστις είδε τόν Πελισ- 
σόν».

Ό ήθικολόγος Βωβενάογος τοσοΰτον ήλλοιώ- 
θη τό πρόσωπον ύπό ευλογίας, ώστε δέν έτόλ- 
μα νά έξέλθη δημοσία, καί είς ταύτην τήν ά- 
ποχώρησίν του οφείλονται τά σπουδαία αυτού 
συγγράμματα. Ό  Δεβιριιο συγγραφεύς ούχί δό
κιμος, έξ άσθενείας κατέστη ούτω δυσειδής, 
ώστε δέν έτόλμησε νά είσέλθη είς τήν Γαλ
λίαν άλλ’ άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολή.

Άγνοούμεν άν ή αυτή άφορμ,ή έβίασε τόν, 
Ποώσσον φυσιολόγον Ίλσεμπίργ άποθανόντα έν 
έτει 1824 , ν’ άπέλθ-ρ είς Μαδαγασκάοαν, ής 
οί αύτόχθονες, καλοί ιύς φαίνεται έκτιμηταί 
τής φυσικής καλλονής τών Ευρωπαίων, τόν έπω- 
νόμασαν βορουντον.Ι άη.Ι. φρίκην. Είχε χρώμα 
λευκότατον, τρίχας δέ καί όφρεϊς ξανθάς καί 
τήν περί τάς βλεφαρίδας μεμβράνην έρυθράν, 
ωστε ώμοίαζε ποός τήν εικόνα πτηνού τίνος 
τής νυκτός.

Ό Βέκκερ, συγγραφεύς γερμανός, ειδεχθούς 
μορφής έν τω συγγράμματι αύτού le Monde 
enchanté ήρνήθη τήν ΰπαρξιν τού διαβόλου' 
τούτο δ’ έδωκεν άφορμ.ήν είς τόν Μονναί νά 
γραψνι κατ’ αύτού τούς έξής δηκτικούς στίχους.

Τήν δύναμιν τού Σατανά 
Βέκκερ, κατέστρεψες' καλά.
Ά λλ ’ έτι μένει ένα :
Τό πρόσω πόν σου ν’ άλλαχθή 
"Οπως μ.άς λείψη κ’ ή μορφή.

Ό  μεταφοαστής τών Μεταμορφώσεων τού 
Όβιδ ίου Σαίντ-Δαριώ, γνωστότερος ύπό τό όνο- 
μα Σαίντ-’Άνζ, άξιοσημειιότου άσχημίας, ήν 
έπηύξανε τό χαΐνον αύτού στόμα, τό πελώριον 
ανάστημα καί τό είδος τών τριχών τής κεφα- 
κής του, δέν ήδυνήθη ν’ άποφύγρ τούς σαρκα
σμούς, οθς άλλως τε καί έδικαιολόγουν αί γε- 
λοΐαι αύτού περί τήν φιλολογίαν αξιώσεις* διά 
τούτο ότε έξέδωκε τήν μετάφρασίν του έδημο- 
σίευσαν κατ’ αύτού στίχους σατυρικούς, ών ή 
έννοια ή έξής. «Έτόλμησεν ό ’Οβίδιος νά διη- 
γηθή πώς, καί δι’ οποίων μεταμορφώσεων ό 
’Ολύμπιος έξηπάτα τάς ωραίας, τάς όπβίας 
ήθελε νά δαμ.άση. 'Ο Ζεύς όμως σήμερον έκδι- 
κούμ-ενος τόν άνεστησεν ύπό τήν μορφήν τού 
Σαίντ-’Άνζ.

Ό  Σκάρρων άφήκεν ήμϊν αύτόγραφον τήν έ
ξής περιγραφήν τής μορφής του.

κΆναγνώστα, όστις ούδέποτε μέ είδες, σοί 
είναι δέ καί άδιάφορον, διότι δέν έχεις καί πολ
λά νά καρπωθής έκ τής όψεως τού ανθρώπου, 
οίος έγω, μ.άθε, ότι ούδ’ έγώ θά έφρόντιζα 
πολύ νά έκτεθώ είς τούς όφθαλμούς σόυ, εάν 
όέν έπληροφορούμην, ότι τινές ευφυείς, εύφραι- 
νομενοι έπί τοίς όυστυχήμασι τών όμοιων των, 
μ.έ περιέγραψαν όλως διάφορον τού ό,τι πραγ- 
ματικώς είμί. Ούτοι μέν λέγουσιν, ότι είμαι πια
σμένος, άλλοι, ότι δέν έχω μηρούς, έ'τεροι, ότι 
χωρώ έντός μικρού κιβωτίου, τό όποιον θέτουν 
έπί τραπέζης, καί άπό τού οποίου φλυαρώ ώς 
καρακάξα μ.ονόφθαλμος, άλλοι, ότι ό πίλος μου 
κρέμ.αται έπί τής κεφαλής μου διά σχοινιού έκ 
τροχαλίας, όπερ κινώ πρός τ ’ άνω ή κάτω, 
οσάκις πρόκειται νά χαιρετήσω. Νομίζω ότι έί- 
ναι εργον συνειδήσεως νά δώσω πέρας είς τάς 
περαιτέρω ψευδείς διαδόσεις, διά τού παρόντος 
ιχνογραφήματος, όπερ βλέπεις έν άρχή τού βι
βλίου μ.ου. Θά γογγύσης βεβαίως,— διότι όλοι 
οί άναγνώσται γογγύζουν, καί έγώ όπότΛν ά- 
ναγινώσκω — θά γογγύσγς, λέγω, καί θά κάμης 
παρατηρήσεις, ότι δέν δεικνύω είμή τήν ράχιν 
μου. Εννοείται, ότι δέν προτίθεμαι νά στρέψω 
τά οπίσθια είς τούς πολλούς, άλλά διότι τό 
καμ.πύλον τής ράχεώς μου είναι προσφΟρώτερον 
νά φέρφ έπιγραφήν ή τό κοΐλον τού στήθους



μου, οπερ σχεδόν κατέχεται υπό τής κεκλιμέ 
νης κεφαλής μου, και διότι εκ του μέρους τού
του επίσης εύκόλως φαίνεται τό ανώμαλον σχή
μα τού σώματός μου. Χωρίς νά έχω τήν ά- 
ξίωσιν ότι δωροΰμαί τ ι τω κοινω (διότι μά 
τάς εννέα μούσας, ουδέποτε ή'λπισα οτι ή κε
φαλή μου ήθελε ληφθή ώς πρωτότυπον διά 
νομισματόσημον), ήθελον νά ζωγραφισθώ, ά'ν 
τις ζωγράφος έτολμ.α ν’ άναλάβη τό έργον αυ
τό. Εν ελλείψει είκόνος μου, ώς έγγιστα σοί 
περιγράφω πώς είμαι πεπλασμένος.

«Είμαι ύπερτ Ριακ0ν':0ότης* εάν φθάσω τά 
τεσσαράκοντα, θά προσθέσω περισσότερα δει
νά εις έκεΐνα, τά όποια άπό 18  ετών ήδη υ
ποφέρω. Τό ανάστημά μου είναι καλοκαμω- 
μένον, άν και μικρόν. Ή ασθένεια μου το έσμι- 
κρινε κατά ένα πόδα. Η κεφαλή μου άναλο- 
γως τού αναστήματος μου, είναι όλιγον μ,εγα- 
λη, τό δέ πρόσωπον αρκούντως παχύ διά τό 
κάτισχνον σώμ.ά μου. "Εχω δε και τρίχας το- 
σας, ώστε δέν μεταχειρίζομαι φενάκην· έχω 
καί μερικάς λεύκάς. Ή όρασίς μου είναι καλή, 
καίτοι οί οφθαλμοί μου μεγάλοι. Τους έχω 
γαλανούς, τόν ένα δέ μάλλον βεβυθισμ,ενον τού 
άλλου, άπό τό μέρος τής κλίσεως τής κεφα
λής μου. Ή μύτη μου μεγαλούτσιΚη. Οί όδόν- 
τες άλλοτε ήσαν ώς τετράγωνοι μαργαρίται, 
ήδη έχουσι χρώμα ξύλου. Άπό το δεξιόν 
μέρος μου έπεσαν εις καί ήμισυς και δύο 
καί ήμισυς άπό τό αριστερόν, έχω δε καί 
δύο ολίγον βεβλαμμένους. Αί κνήμαι καί οί 
μηροί μου έσχημάτιζον άλλοτε άμ.βλειαν γω
νίαν, κατόπιν έσχημάτισαν ορθήν, ήδη δέ ό· 
ξείαν. Οί μηροί μετά τού σώμ.ατός μου, σχη- 
ματίζουσιν έτέραν γωνίαν, ώστε μετά τής επί 
τού στήθους μου κλινούσης κεφαλής μ.ου, πα- 
ριστώ ίν  Ζ. Οί βραχίονες μου είναι συνεσταλ
μένοι ώς «αί οί πόδες μου, καί τά δάκτυλά 
μ,ου ώς οί βραχίονές μου. Είμαι τέλος πάντων 
έν μικρογράφημα τής ανθρώπινης άθλιοτητος. 
’ΐδού κατά προσέγγισιν πώς είμαι πεπλασμέ
νος· άλλ’ άφοΰ έμβήκα ήδη εις τήν οδόν, θά 
σοί εϊπω καί τινα περί τού ήθους μου.

Πάντοτε ήμην ολίγον θυμώδης, ολίγον λαί
μαργος καί ολίγον αμελής. Τόν υπηρέτην μ.ου 
πρός στιγμ.ήν αποκαλώ άνόητον, μετ’ όλιγον 
δέ κύριον. Ούδένα μισώ’ είθε ό Θεός νά έπι- 
νεύση, όίστε καί έγώ νά μή μ.ισώμαι άπό 
κανένα. Είμαι στά καλά μου, όταν έχω χρή
ματα, θά ήμην δέ εις τά καλλίτερά μου, εάν
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είχον ύγείαν. Έν συναναστροφή ευθυμώ, καί 
οταν όμως εύρίσκομ,αι μόνος δέν δυσαρεστού- 
μαι. Ίποφερω μετά μεγάλης ύπομονής τά δεί
να μου. —  Α λλά  μοί φαίνεται ότι τό προοί- 
μιον μ,ου έμηκύνθη ύπέρ τό δέον καί πρέπει νά 
τελειώσω». (Oeuvres, 6. 3 1 3  Τόμ. 1ος 1 7 2 0 ) .

Ιδού οποίαν περί εαυτού περιγραφήν ό Σαίντ- 
Παβέν έγραψε.

«Είτε τυχαίως είτε καί πρός πείσμα, ή ά
δικος φύσις μ.’ έπλασε μ,ικρόν τό άνάστημα, 
βραχυτράχηλον καί προγάστορα" έν μ.έσω τής 
ραχεως μου ύψούται σωρός όστέων καί σαρ
κών αποληγων εις οξύ, ώς κωδωνοστάσιον. 
Οί βραχίονες καί οί πόδες μου λίαν μακροί, τό 
σύνολον δ’ όλων τούτων μέ παριστά ώς άνε- 
μ.όμ.υλον».

{"Επβται συνέχεια)
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ΛΕΟΝΤΌΣ ΓΟΖΑΑΝ .

(Συνέχεια. —  Τδε φυλ. Β'.)

—  Τότε, θά περιμένω, είπε μετά χάριτος 
ή κ. Λαμβέρτου, ήτις ευχαριστείτο διά τήν 
τοιαύτην τού ζητήματος στροφήν, διά δύο λό
γους" πρώτον, διότι έμάνθανε τήν στιγμήν καθ’ 
ήν ήδύνατο έπί τέλους νά φέρη δημοσία τόν 
περιφανή τίτλον τής κομήσης δέ Μονβερόν, καί 
δεύτερον, διότι κατέπνιξε, καθόσον τουλάχι
στον έφρόνει συνομ.ιλίαν έπίφοβον ύπό τά λεί
ψανα άλλης ομιλίας.

—  Τό κατ’ έμέ, ύπέλαβεν ή Άδελαίς, ώ- 
σεί βουλομένη νά έπιθέσ/ι τήν κορωνίδα έπί τού 
ζητήματος τούτου, ό'περ έφαίνετο λελυμ,ένον 
ήδη, τό κατ’ έμέ, θά λάβω, τό ομολογώ, με- 
γάλην εύχαρίστησιν, όταν ύπάγω εις Βλανη- 
μενιαί, παρά τώ  κ. δέ-Γραμ.βάλ. . . .

—  Ιδού καί πάλιν επανέρχεται εις τόν κ. 
δέ Γραμ.βάλ! έψιθύρισεν ή ’Ιουλία τεταραγ- 
μένη.

—  Θά λάβω, λέγω, μεγάλην εύχαρίστησιν, 
νά ακούσω άγγελόμενον πομπωδώς εις τάς αί- 
θούσας τού ύποκόμητος τά όνομα : ‘Η κυρία
κόμμησα δέ Μονβερόν!

Κ,αίτοι ή άγανάκτησίς ή μάλλον ό φό
βος καθήμασσε τά σπλάχνα της, ή κ. Λαμ- 
βέβτου δέν ήδυνήθη έν τούτοις νά μή συνοδεύση 
έν τή ψυχή αυτής τήν κομπορρημοσύνην τής 
κόρης της διά τών έξης έκ φιλοδοξίας προερ- 
χομένων λέξεων. —  Τφ οντι, όπόσον ώραία 
στιγμή !

—  Άκολουθούμενον, έννοεϊται, έξηκολούθη- 
σεν ή Άδελαίς, καί ύπό τής άλλης ταύτης έ- 
πιφωνήσεως:—καί ή κυρία Μαρκησία δέ 'Ρου- 
σάκ! Ώ  ! ό κ. Λέ Γραμ.βάλ θά έκπλαγή μεγά- 
λως.

— Ένόμιζα, προσφιλής μου Άδελαίς, ότι 
δέν είχες τίποτε πλέον νά είπνις περί τού Κ. 
δέ Γραμβάλ.

—  Μήτερ μου, ούδέν έχω πλέον νά προσ
θέσω.

Ή κ. Λαμβέρτου άνέπνευσε.
— Ναι, άλλ’ έχω νά προσθέσω έγώ, ύπέ

λαβεν ό Γεράρδος. Ή αναπνοή τής κ. Λαμ.βέρ- 
του, μόλις έλευθερωθεΐσα, άνεστάλη καί αύθις

—* Άφου ήδη ή τάξις έκάστου έγνώσθη, έ
χω νά προσθέσω ότι ό κ. δέ Γραμ.βάλ έχει 
καί άλλο τι χαρακτηριστικόν, όπερ έλησμονή- 
σατε δεσποινίς, μεταξύ όλων τών λαμπρών 
πλεονεκτημάτων, άτινα δικαίως τώ έπεδαψι- 
λεύσατε.

— Ποιον; —  ώ! είπατέ μ.οι. Ποιον είναι αύ- 
τό τό άλλο;

—  Ό κ. δέ Γραμ.βάλ είναι δεινός χαρτο · 
παίκτης.

—  Τί! ναι . . . ό άθλιος! είπε νοεοώς ή κ. 
Λαμβέρτου, δυσανασχετούσα διότι ήκουε άνα- 
φερόμενον άκαταπαύστως τό όνομα τού δέ 
Γραμβάλ έν τώ μέσω πάσης όμ.ιλίας.

—  Γνωρίζεις λοιπόν τόν κ. δέ Γραμβάλ; ή- 
ρωτησεν ό Λαμβέρτος τόν Γεράρδον.

— "Οχι, άλλ’ είναι γνωστός. Οί πάντες γνω- 
ριζουσιν ότι έντός τριών έτών άπώλεσεν εις τά 
λουτρά τού Όμβούργου, έν ήμισυ έκατομμύριον 
φράγκων.

— dEv ήμισυ έκατομμύριον! έφώνησεν ή Ά 
δελαίς έκπεπληγμένη.

Η κυρία Λαμβέρτου συνέθλιβε διά τών δα
κτύλων της τό ρινόμακτρόν της καί κατέσχιζεν 
αΰτό.

Ναί· έν ήμισυ έκατομμύριον φράγκων 
επανελαβεν ό Γεράρδος. Είναι γνωστόν προσέτι 
οτι τό παρελθόν έτος άπώλεσεν εις τά  λουτρά 
τού Σαμβερώ τριακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας
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φράγκων, καί ότι, αν δ βαρώνος δέ Παρνώφφ 
έλειπε οστις τφ  έδάνεισε τό ποσόν τούτο, θά 
έτίναζε τόν εγκέφαλόν του διά τού πιστολιού.

Ή ’Ιουλία σχεδόν ήκούσθη ψιθυρίζουσα. «Θεέ 
μου! ώ! Θεέ μου!»

—  Είναι προσέτι γνωστόν, έξηκολούθησεν ό 
Γεράρδος μετά σκληρότητος τόσφ μάλλον άνη- 
λεούς, καθ’ όσον δέν είχε ούτε τήν συναίσθησιν 
αϋτής, ότι έπώλησε όλα τά έν Βρετανία κτή- 
μ.ατά του, ολας τάς έπί τών σιδηροδρόμων με- 
τοχάς του, καί έπί τέλους τήν πολυτελή πι
νακοθήκην του συνισταμένην έξ ιταλικών πο
λυτίμων εικόνων τάς όποιας οί πάντες έθαύ- 
μαζον εις τό έν Βλανημενίλ μέγαρον αΰτού, καί 
πάντα ταύτα, όπως άποτίσνι τάς έκ τού χαρ
τοπαιγνίου όφειλάς του.

—  Πάθος όλέθριον ! θά τόν φονεύσή ! ¿ψι
θύρισε μεταξύ τών τρεμ-όντων χειλέων της ή 
Κυρία Λαμβέρτου,

—  Δεν διστάζω νά πιστεύσω όσα λέγετε 
περί τής εις τό χαρτοπαίγνιον μανίας τού Κ. 
δέ Γραμβάλ, οταν παραβάλλων τάς φήμας 
ταύτας πρός τ ι συμβεβηκός . . .

—  Ποϊον συμβεβηκός;» ήρώτησεν ή Κ. 
Λαμβέρτου, μή δυναμένη νά άναστειλν) τήν έ- 
ρεθισθείσαν περιέργειάν της.

—  Θέλω σάς εΐπει μ.ετ’ ολίγον.
—  Τό ολίγον τούτο θά ήναι αιών ολόκλη

ρος, έσκέφθη ή Κ. Λαμ.βέρτου.
—  Άδιάφορον ! είπεν ή Άδελαίς, ούδείς 

χορεύει έλαφρότερον τού Κ. δέ Γραμ,βάλ. Μα
γεία είναι νά χορεύτ) τις μ.ετ’ αύτού.

£0  Λαμβέρτος ώθησε διά τού άγκώνος τόν 
Γεράρδον καί έδειξεν εις αύτόν τήν Άδελάΐδα 
λέγων:

—  Φόνευσέ την λοιπόν ! φόνευσέ τη ν !
—  "Αφες πρώτον νά νυμφευθώμ.εν, διότι 

τότε δυνατόν νά απαλλαγώ τής ποινής τών 
Νόμ.ων. άπεκρίθη ό Γεράρδος.

—  Εισθε όλοι τώ όντι χαριέστατοι, άλλα 
λησμονείτε οτι ή ώρα τής διά Φονταινεβλώ ά~ 
ναχωρήσεώς μου πλησιάζει.

—  Αγαπητέ μοι Λαμβέρτε, μόλις είναι 
επτά ώραι ... .

—  "Ε λοιπόν ! θά αναχωρήσω ακριβώς τήν 
όγδόην διά τής ταχυδρομικής άμάξης τών α
δελφών Ζολιβέφ.

—  "Ητις θά διαβή εντεύθεν μετά πέντε 
λεπτά, άπό τήν άκραν τής ατραπού.

2 0  2 89
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—  Βεβαίως, προσφιλές μου Άδελαίς, άλλά 
δεν έγευματίσαμεν είσέτι . . . καί μόλις εχο- 
μεν μίαν ώραν καιρόν. "Ας γευματίσωμεν λοι
πόν αμέσως.

‘Η Κ. Λαμβέρτου έπλησίασεν εις τινα πάσ
σαλον έστηριγμένον επί του κορμού ενός δέν
δρου, έσυρε κρϊκόν τινα, διά δέ τής Ιλξεως 
ταύτης έδονήθη το σιδηροΰν έλατήριον κωδο- 
νίσκου. ‘Υπηρέτης τις ένεφανίσθη.

—  Θά γευματίσωμεν ένταΰθα, τφ  είπε’ με
ταφέρετε τήν τράπεζαν έδώ.

—  Θά έκτελεσθώσιν αί διαταγαί τής κυ
ρίας.

—  "Εχει καλώς· τότε ετοιμάσατε.
‘Ο Ααμβέρτος έφώνησε προς τον άποχω- 

ροΰντα υπηρέτην.
—  Λουδοδϊκε ;
—  Κύριε ;
—  Έν τνί έπιστροφή σου, φέρε μοι τό έπα- 

νοφώριόν μου, τον οδοιπορικόν μου πίλον καί 
τά  χειρόκτιά μου.

—  Καί τά δύο πιστόλια, έπρόσθεσεν ό Γε- 
ράρδος, τά όποια είναι έπί τής εστίας. Πρό
σεχε, διότι είναι γεμισμένα.

‘Ο υπηρέτης άπεχώρησε.
—  Νά λάβης μετά σου τά πιστόλια ταΰτα, 

είπεν ό Γεράρδος τόν Λαμβέοτον. ’Από του 
μέρους εις δ θά καταβής τής άμάξης, όπως ά- 
φιχθής εις τό μέγαρον της Τεοψιθέας, πρέπει νά 
διέλθης πτέρυγά τινα τού δάσους, η τις δεν εί
ναι τόσον άσφαλης.

—  Τότε μν) φύγετε ! μή φύγετε εΐμή αύ- 
ριον, άνέκοαξεν ή Άδελα'ίς. Δάσος οπερ δεν 
είναι τόσον ασφαλές, δέν είναι παντάπασι ά- 
σφαλές.

—  Φίλτατέ μοι, προσέθετο ή κυρία Λαμ
βέρτου, συνενώ κ’ εγώ τάς παρακλήσεις μου με 
τάς παρακλήσεις της κόρης μου. Έάν ήδύνασο
νά άναβάλης δι' αΰοιον . . .• *

—  Αδύνατον!
—  Πάτερ μου . . .
—  Καί ή το ανάγκη, Γεράρδε, νά ζητήσης 

τά πιστόλια, νά άναφέρης περί τοΰ δάσους ! Ή 
Άδελαίς τήν στιγμήν ταύτην φαντάζεται ότι 
άναγινώσκει εις τήν ¿φηρ ιρίδα των Jιx.aστη- 
ρίων. «Χθές, έντιμ,ός τις έργοστασιάρχης—  
»οι κινδυνεύοντες έργοστασιάρχαι είναι έν- 
»τιμοι —  έκ Φρομονβίλλης, διέβαινε δενδρο- 
»στοιχίαν τινα του δάσους Φονταινεβλώ, δτε 
»αίφνης εΐδεν έξερχομένους έκ τίνος συστάδος

. »δένδρων δύο άνθρώπους άποτροπαίου φυσιο
γνωμίας . . . »

Ή Άδελαίς, συνάψασα τάς χειρας έφώνηαε 
διά τόνου μ,εστοΰ άπελπισίας.

—  ! Θεέ μου ! Θεέ μου ! ό πατήρ μου έ· 
χάθη !

—  Τί έλεγον ; Μωρά, είναι άπλή ΰπόθεσις, 
Ίδου τά κατορθώματα σου, Γεράρδε. "Ελα Ά- 
δελα'ίς, ένθαρρύνθητι. Δεν θά μέ φονεύσωσι, 
σοί τό εγγυώμαι. Θέλεις νά σοί υπογράψω Ιν 
άλλο γραμμάτιον περί τούτου ;

Δύο ΰπηρέται φέροντες πορτοκαλλόχρουν εν
δυμασίαν εϊσήλθον εις τό περίφραγμα των λει
ριών, φέροντες μακράν τράπεζαν πολυτελώς έ- 
στρωμένην, έφ’ ής έκειντο κηρία αναμμένα, χει- 
ρόμ,ακτρα κεντητά, άργυρά κομψώτατα σκεύη, 
εκλεκτά εδέσματα καί πλεϊστα παρακολουθή» 
μ,ατα, μ,αρτυροΰντα τήν φιλοκαλίαν καί τήν ευ
πορίαν τών ιδιοκτητών τοΰ εργοστασίου τής 
Φρομονβίλλης. Πας τις ήνόει ότι μετέφερον έν 
τή μικρά των αποικία, έν τή εύμ.ηχάνω αυτών 
κυψέλη τάς άριστοκρατικάς συνήθειας τής πα
ρισινής ζωής. Εκ τής έν τή υπηρεσία τάξεως, 
έκ τής σοβαρότητος δι’ ής αΰτη έτελεΐτο, έκ 
τής παραδειγματικής καθαριότητος τών υπηρε
τών, ήδύνατό τις νά πιστεύσιρ ότι εΰρίσκετο 
εις Παρισίους. Οϊ γνωρίζοντες τό πρότεοον μεν 
περιφανές, άκολούθως δέ δυσχερές παρελθόν 
τών δύο συνεταίρων, θά ήσθάνοντο αίσθημα χα- 
ράς καί εύχαριστήσεως βλέποντες, διά τής οι
κιακής ταύτης είκόνος, τήν θέσιν ήν ούτοι είχον 
ανακτήσει διά τής έργασίας, τής δραστηριότη- 
τος καί τής οικονομίας. Ειχον ανυψώσει, ουτοις 
εΐπεΐν, τήν Ευγένειαν αυτών έν τή δευτέρα 
ταύτη θριαμβευτική πάλή κατά τών προσκομ- 
μ.άτων νέας ύπάρξεως' καί είχον λαρ,πούνει τόν 
θυρεόν των εις τό πΰρ τής έμπορικής δραστη- 
ριότητος ήτις έχει καί αύτη τους άγώνάς της, 
τους κινδύνους της καί τάς θανάσιμους πληγάς 
της. "Αν ήτο δυνατόν νά ίδωσιν αύτοΰς οί 
προπάτορές των, άφοΰ ήθελον προς στιγμήν 
τούς ατενίσει σοβαρώς, ήθελον τούς τείνει τήν 
χεϊρα, λέγοντες : «Εμπρός, τέκνα ημών, θάρ
ρος ! ο,τι πράττετε δέν είναι άμεινον ημών" 
άλλ' είναι καλ.όν !»

‘Ο θαλαμ-ηπόλος τοΰ Λαμβέρτου Λουδοβί
κος έπανήλθε φέρων τά χειρόκτια, τό έπανο- 
φώριον, τόν οδοιπορικόν πίλον τοΰ κυρίου του 
καί τά πιστόλια τοΰ Γεράρδου" ΰποκλιθείς δέ
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— Κυρία, τά πάντα έτοιμα.
—  Εις τήν τράπεζαν ! έφώνησε φαιδρώς ό 

Ααμβέρτος· εις τήν τράπεζαν ! δέν έχομεν και
ρόν. Ή άμαξα τών αδελφών Ζολιβέφ ύέν πε
ριμένει, τό γνωρίζετε.

—  Εις τήν τράπεζαν !» έπανέλαβεν ό Γε 
ράεδος προσφέρων τον βραχίονά του εις τήν κυ
ρίαν Λαμβέρτου, ό'πως όδηγήσή αυτήν εις τήν 
θέσιν της.

Ή Άδελαίς έστηρίχθη είς τόν βραχίονα τοΰ 
πατρός της.

Άποθέσας έπί τής χλόης τό έπανοφώριον, 
τόν πϊλον, τά χειρόκτια καί τά πιστόλια, ό 
θαλαμηπόλος άπεχώρησε.

’Εν ώ οί τέσσαρες συνδαιτυμόνες έ γ ε υ μ ά τ ι-  
ζον, ό Ααμβέρτος προσφέρων ποτήριον οίνου είς 
τήν σύζυγόν του καί αποτεινόμενος ποός πάν- 
τας είπε:

—  Τί φρονείτε διά τά μέγαρον τοΰ Βλανη- 
μιαί, περί τοΰ όποιου προ ολίγου δμιλοΰμεν, 
διά τό ώοαΐον εκείνο μέγαρον τοΰ Κ. δέ Γραμ-
βάλ;

Τήν φοράν τ α ύ τ η ν , άγωνιώσα καί εις άκρον 
τεταραγμένη ή Κ. Λαμβέρτου είπε καθ' έαυτήν:

—  Καί πάλιν έκείνος ! καί πάλιν ό Κ. δέ 
Γραμβάλ!

Καί ολίγου δείν νά άφήστ] νά πέση τών 
χειρών της τό ποτήριον όπερ ό σύζυγός της τή 
προσέφερε.

("Επεται συνέχεια).

Η Θ11ΡΙ Τ Ι)Ϊ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥ-
Ό ’Ιπποπόταμος, τό δυσμ,ορφότερον πάντων 

τών θηρίων, πλεονάζει ιδίως καθ’ όλην τήν 
μεσημβρινήν Αφρικήν καί ζητεί πάντοτε πρός 
κατοικίαν του τά εύοοοώτερα ακρωτήρια αυτής. 
Όσον τό θηρίον τοΰτο φαίνεται έκ πρώτης ο 
ψεως άνεπιτήδειον, τοσοΰτον άξιοθαυμάσιως 
δύναται νά νήχεται καί νά βυθιζηται καί, τό 
περιεργότερον, νά βαδίζη επί ώρας είς τόν π υθ 
μένα τών ποταμών ώς νά εΰρίσκετο είς τήν 
ξηράν.

Ό Ιπποπόταμος έχει επιβλαβή τινα ιδιο
τροπίαν, δηλαδή όπόταν θά έςέλθή τών ύδά- 
των πορεύεται αμέσως πρός τους καλλιεργημέ

νους άγροΰς καί καταστρέφει διά τών ποδών 
τά σπαρτά' άλλ’ οί κάτοικοι δέν δύνανται νά 
τόν καταδιώξωσιν έπί τών αγρών ώς μή έχον- 
τες πάντα τά άπαιτούμενα μ.έσα.

‘II Θήρα τών ‘Ιπποπόταμων είναι λίαν έπί- 
φοβος καί έπικίνδυνος συνάμα, διότι μόλις πα
ρατηρήσει τό θηρίον τόν θηρευτήν μέλλοντα νά 
τοζεύσή όρμά κατ' αύτοΰ καί ή τόν κατασυν
τρίβει μέ τούς πόδας του ή τόν φονεύει σφιγ
γών τόν λαιμόν του υιά τοΰ εύρέως στόιαατός 
του.

Έν τούτοις πάντοτε έπιχειροΰσιν νά έξέλθω- 
σι θηοευταί πρός Θήραν τών ‘ Ιπποποτάμων.

Τά ό'πλα δι’ ών συνήθως φονεύουσι τά θη
ρία ταΰτα είναι:

1) ‘Η άρπη (είδος δρεπάνης), ήτις είναι ό
μοια μέ τήν άοπην ήν μεταχειρίζονται κατά 
τών κροκοδείλων μέ μ.όνην τήν διαφοράν ότι 
ή τών κροκοδείλων έχει τήν αιχμήν όξυτέραν.

2) ‘Η ά)·χνρίς, ήτις εΰρίσκεται έξ δακτύ
λους κάτωθεν τής αιχμής τής άρπης.

3) ‘II .¡άγχη καί
I 4) Σχοινίον πολλά ισχυρόν.

Διαθέτουσι δέ πάντα ταΰτα ώς έξης;
Είς μέ τό έν άκρον τοΰ σχοινίου δένουσι τήν 

άρπην όλίγον κάτωθεν τής άγκνρίδος, είς δέ 
τόέ'ιερον άκρον κώδωνα κατασκευαζόμενον έφ 
έλαφροΰ φύλου, ό'ποος δεικνύει είς τόν θηρευτήν 
τήν διεύθυνσιν τοΰ θηρίου έντός τών ύδάτων 
μ.ετά τήν προσβολήν. ‘Ο θηρευτής λαμβάνει 
διά μέν τής δεξιάς χειρός τήν άρπην, διά δέ 
τής άριστεράς τό έτερον άκρον τοΰ σχοινίου 
καί τόν κώδωνα έπί δέ τών πλευρών του κρε
μά τήν λόγχην. Ούτως οπλισμένος βαδίζει πρός 
άναζήτησιν τοΰ θηρίου, τήν μέν ημέραν είς τους 
άγροΰς ή είς τάς νήσους όταν κοιμάται, τήν δέ 
νύκτα ένεδρεύει πλησίον τής ακτής, έως ότου ό 
‘Ιπποπόταμος έξέλθει, κατά τό είς αύτόν είω- 
θός, καί αρχίσει τό καταστρεπτικόν του έργον 
έπί τών έσπαρμένων γαιών. Ά μ α  ό θηρευ
τής παρατηρήσει τόν ‘Ιπποπόταμον έςερχόμενον 
τών ΰδάτων πλησιάζει πρός αύτόν είς άποστα- 
σιν έφ ή έπτά βηαάτων καί ρίπτει πρώτον τήν 
λόγχην· καί όταν ίδη ότι κτύπημα όέν έπετυχε 
καιρίως, ρίπτει καί τήν άρπην μετά μεγάλης 
όμως δυνάμ.εως, ίνα είσελθγ έντος τοΰ σώματος 
καί ή άγκυρίς. Μετά ταΰτα ό θηρευτής ριπτε- 
ται χαμαί καί προσπαθεί παντοίαις δυνάμεσι 
νά κρατήση τήν όρμήν τοΰ θηρίου, άλλά τοΰτο 
αποβαίνει αδύνατον, καθότι ό ‘Ιπποπόταμος
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ούδέποτε τρωθε'ις φονεύεται αμέσως. 'Αμα 'λοι
πόν τραυματισθή ό ‘ Ιπποπόταμος άρμα νά εϊσ- 
δύσ·ρ έντός των βάτων και έκεϊθεν εις τά ύ- 
δατα, σύρει δέ μεθ’ έαυτοϋ πάντα τά εις τό 
σώμά του έμπεπηγμένα όπλα* ό κώδων ώς 
ελαφρός επιπλέει του ύδατος καί δεικνύει εις 
τόν θηρευτήν την διεύθυνσίν του, όστις παρα
τηρεί πού θά έξέλθ-ρ.

Όπόταν ό Ιπποπόταμος προσβληθή μετ’ έ- 
έπιτυχίας κα'ι είσδύσιρ έντός των ΰδάτων, 
σπεύδουσιν οί θηρευταί εις τά πλοιάριά των 
και άκολουθοϋσιν ήσύχως τόν επιπλέοντα ξύ- 
λινον κώδωνα εις τόν όποιον προσθέτουσι μα- 
κρόν σχοινίον και μετά ταϋτα εισέρχονται έν
τός μεγάλης λέμβου, ητις συμπράττει τά μέ
γιστα προς έκτέλεσιν του σκοπού των. Έκ της 
λέμβου έλκουσι τόν Ιπποπόταμον διά του 
σκοινιού προς εαυτούς, οΰτος δέ ένεκα της άγ- 
κυρίδος αισθάνεται πόνους οΐτινες αύξάνουσι 
την λύσσαν του. ΈπΙ τέλους έλκόμενος πλη
σιάζει πρός τήν λέμβον και άμα ϊδη αύτήν α
μέσως ζητεί νά είσπηδήσνι, άλλ’ οί θηρευταί, 
άνδρες έπιτηδειοι, ρίπτουσιν έτι κατά του έχ- 
θροΰ των πέντε η εξ άρπας καί λόγχας* άμα 
δέ πλησιάση όλοτελώς την λέμβον, έχουσι σί
δηρους μοχλούς, δι' ών κτυπώσι τήν κεφαλήν 
του καί ούτως φονεύεται. Μετά ταϋτα έκδέρε 
ταϊ καί κόπτεται εις τεμάχια ζυγίζοντα ύπέρ 
τάς 20 όκάδας, επειδή υπό πολλών άναφέρε- 
ται ότι εις ευτραφής καί ηλικιωμένος 'Ιπποπό
ταμος δύναται νά ζυγίση ό'σον τέσσαρας ή πέν- 

' τε βόας.
(’Εχ τον Γερμαηχον).

Γ. Ν. ΠΙΛΑΒΙΟΣ.

Λέγουσιν ότι ό θάνατος είναι άπουσία’ "Όχι' 
ή απουσία είναι θάνατος.

* *
*

Ταξείδιον είναι τό άναγεννάσθαι καί άπο- 
θνήσκειν καθ’ έκάστην στιγμήν.

* V. Ηυ^ο.

Μωρός καί άφρων, δστις ιδιώτης ών, 
τούς ισχυρούς ευεργετεί καί βασιλείς. 
Τό στήριγμά του ευλογεί εύγνωμονών 
ό ασθενής, έν ώ ύπό τό βάρος του 
ό ισχυρός συντρίβει βλάσφημων αύτό.

Αί αναμνήσεις είναι βάκτρον γήρατος, 
ώς αί έλπίδες πτέρυς τής νεότητος.

Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

"Οταν έντός μας ή χαρά ή λύπγ) έκχυλίσγ, 
λαλεΐ τις μή παρατηρών πρός τίνα θά λα-

[λήση, 
Α. ΒΥΖΑΝΤΙΟΙ.

‘Η ευαισθησία είναι δώρον’ τής φύσεως, ώς 
ό έγωϊσμός έλάττωμα τής καρδίας.

* *
"Οταν ό έρως η,ναι αληθής ή καρδία είναι 

φλύαρος.
Paul de Kock.

Το ήμισυ τής αρετής άφαιρεϊ ό εύρεΐς ό 
φθαλμούς έχων Ζεύς άπό τόν άνδρα έκείνον, ό 
καταλαμβάνει ημέρα δουλείας.

"Ατοπον είναι τό νά κακοποιώσιν οί πολ 
λοί ένα.

ΟΜΗΡΟΣ.

Εϊς τόν ουρανόν ό χρόνος, καθώς τ ’ άνθ’ εί
[τόν λειμώνα 

τ ’ άστρα φύει καί μαραίνει, 
καί τής φύσεως υφαίνει μία χείρ του τό

[χιτώνα
άλλη δέ τόν άποξαίνει.

Π. ΣΟΪΓΣΟΣ.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ 

ΠΕΡΙ

ΤΟΓ Π.4ΤΡΙΛΡΧ0Τ ΙΕΡΕΜΙΟϊ Β'.
(15 7 2 — 15 9 4 )

Έ ν ' Αθήναις 18 7 0 .

Μετ’ εθνικής φιλοτιμίας άναγγέλλομεν τό 
νέον τούτο πόνημα του ακαμάτου συγγραφέως 
τής Τουρκοκρατούμενης Ε.ΙΛάδος καί τής 
ΝιοιΤΛηνιχής ψιΛοΛογίαο. Μετά φιλοτιμίας 
λέγομεν, διότι περιττός πλέον καθίσταται, μά
λιστα παρ’ ήμών, πας έπαινος τοϋ μετά ζήλου 
κοπιώντος χρησίμου τούτου άνδρός, ούτινος τά 
έργα άνήκοντα εις τήν τάξιν τών διανοητικών 
έκείνων προϊόντων, δι’ ών τά έθνη διαγράφουσι 
μέλλον ασφαλές καί περίδοξον, ύποκ^νοϋσι τόν 
πρός τά καλά οργασμόν καί φέρουσιν εις συναί- 
σθησιν τόν έπιλήσμονα τής κοιτίδος αύτοϋ. 
‘Αποδιώκουσι πάσαν λύμην ξενικήν, πάσαν παι- 
πάλην κατά στρώματα καλύψασαν τά ελληνικά 
χώματα καί δεικνύουσι τήν γην ήμών αίματό- 
φυρτον είσέτι καί δεικνύουσι κατεσπαρμένα τά 
όστά τών άγωνισαμένων τόν καλόν αγώνα. Ό  
κύριος Κωνσταντίνος Σάθας διώκει τήν περί 
ήμάς ομίχλην, τήν άχλύν τοϋ διά μιάς άώρως 
έπελθόντος Φραγγικοϋ πολιτισμού, τοϋ δυσε
φάρμοστου καί άναρμονίως προς τά πάτρια έ- 
χοντος, αποκαλύπτει δέ τήν άληθή εικόνα τής 
άδιασπάστου σειράς τών αιώνων τής νέας ή
μών εθνικής ύπάρξεως· συγκαλεΐ αυτούς δια- 
φεροντας ώς πρός τήν τύχην, ήν έκαστος έλα- 
βεν, όμοιους δέ ώς πρός τούς πόθους, καί άπο- 
δεικνύει ένα έκαστον πρός τό αύτό τείνοντα, 
καίτοι διάφορον τοϋ άλλου λαμ.βάνοντα όδόν. 
Περισυνάζων τά ναυάγια τοϋ Ελληνικού κό- 
Ομου, άκολουθεϊ διά τοϋ βλέμματος, άνω τών 
κυμάτων τοϋ άτέρμονος χρόνου, τόν πλοΰν τής 
διασωθείσης λέμβου έν μέσω τής τρικυμίας, ή- 
τις κατέπιε καί πλοϊον καί πλήρωμα* περι
λαμβάνει διά τοϋ βλέμματος καί τήν θάλασ
σαν καί τούς σκοπέλους καί τόν λιμένα* δει
κνύει δέ ήμΐν παρά τόν κυματόπληκτον βρά
χον όπου συνετρίβη προσκρόυσαν έν έθνος ολό
κληρον, λιμένα ασφαλή πανταχόθεν, γαλη-

νιώντα νώτα θαλάσσης, δπου ώς έκ θαύματος 
διεσώθησαν ναυαγοί τινες άναπέμποντες γο
νυκλινείς ενώπιον σταυρού έστημένου επί τής 
άνθηράς όχθης, ευχαριστήσεις πρός τόν "ϊψι- 
στον.

Τοιαύτην ζωηράν τοϋ προαιώνιου ήμών έ
θνους εικόνα παρίστησι, έπ’ αληθειών πάντοτε 
στηριζόμενος, θερμαίνων παντός πατριώτου τήν 
καρδίαν, άλλ’ ουδέποτε φλέγόμενος υπό άκρά- 
του πατριωτικού έγωϊσμοϋ ώς στάχυς φθι
νοπωρινός. Ή  αλήθεια καί ή μετριότης έπί 
πάσιν, ή αμερόληπτος αύτοϋ έκθεσις τής τε 
θαυμασμού άξίας έγκαρτερήσεως των Ελλήνων, 
καί τών ασχημιών εϊς άς ουτοι ύπέπεσαν, ζωο
γονεί ώς ήλιος τάς νεναρκωμένας ψυχάς, άλλά 
δέν ύπεκκαίει αύτάς μέχρι τυφλής καί πα
ραλόγου φιλοπατρίας, όπως οί πλεΐστοι έννοούσι 
ταύτην σήμερον.

Διά τής ΝεοιΛ.Ιηνιχης του ΦιΛο.Ιογίας ό 
κ. Κ. Σάθας έφερε ζώντας έπί τής σκηνής τής 
άναγεννηθείσης Ελλάδος τεσσάρων αιώνων λο- 
γίους άνδρας, διδάσκοντας ήμ.ΐν πώς πρέπει νά 
μανθάνωμ.εν τά έλληνικά γράμματα, πώς δέ 
νά χρησιμοποιώμεν αύτά καί ύπό ποιαν έποψιν 
νά βλέπωμεν τήν παιδείαν.— Διά τής Τουρκο
κρατούμενης ΈΑΛάόος·, άπό τοϋ ύψους τοϋ 
χιονοσκεπούς Όλύμπου τοϋ διατηοοϋντος αεί
ποτε τό λευκόν σάβανον μεθ’ ού είν’ έτοιμος νά 
περικαλύψη τήν τυραννίαν, έδειξεν ένώπιονήμών 
έκτυλισσόμενον θέαμα συνταράσσον ολόκληρον 
τήν Ανατολήν. Ήκούσαμεν διά τής εθνικής ταύ- 
της βίβλου διαρκή θόρυβον ώσεί ήφαιστείου α
ναβράζοντας, είδομεν ένταύθα μέν έπί βραχω
δών όρέων άναπηδώντας λέοντας άτρομήτους, 
διά βρυχηθμών τήν ανεξαρτησίαν κηρύττοντας 
καί δι’ άλμάτων γιγαντιαίων τήν έλευθέραν 
γήν καταμετροϋντας* έκεϊ δέ, θαλασσοκράτο
ρας δαίμονας διασχίζοντας εύρέα πελάγους νώ
τα, περιφρονοϋντας τήν τρικυμίαν, διότι φοβε- 
ρώτερον σάλον άδημονίας, διά τόν περιϋβριζό- 
μενον έθνισμόν, ένέκλειον είς τά στήθη αύτών. 
Πέραν δέ, ε’ίδομεν εϊς γωνίαν τινά σκοτεινήν, 
άλλ’ εύκλεές όνομα φέρουσαν, χορείαν σεπτών 
μελανοφόρων άνδρών, σωφρόνως άσβεστον δια- 
τηρούντων τήν φλόγα λυχνίας τινός, ήν είχον 
άναθέσει προ τής εΐκόνος τοϋ Χριστού καί τής 
Παναγίας. Έκ τής λυχνίας εκείνης μετεδίδετο 
φώς άνά τήν δούλην χώραν πάσαν. Έκεϊ μυ
στήριον έτελεϊτο. Έκεϊ έκρεμάσθη καί ό Γρη- 

ιγόριος!
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Έκεϊείσέτι μυστήριον τελείται' έκείθεν έξερ-1 
χονται κήουκες, προφήται,απόστολοι ούχί πλέον 
του Ευαγγελίου ¡/.όνου. . . . Κλίνατε τό γόνυ, 
δεχθήτε τάς εύχάς των πατέρων εκείνων, χαι
ρετήσατε τήν ανατολήν του πνευματικού ήλιου 
των φυγών ή ίλών.

Εις τόν θρόνον εκείνον άνέβη και ό Πατριάρ
χης 'Ιερεμίας Β', ούτινος τήν βιογραφίαν έδώ- 
ρησεν εις τούς άβελτέρους ήμας ό κύριος Κ. Σά- 
θας.

Μετ’ εθνικής φιλοτιμίας άναγγέλλομεν τό 
νέον τούτο πόνημα τού ακαμάτου συγγραφεως 
τής Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η ς  'Ε λ λ ά δ ο ς  καί τής 
Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  Φ ιλ ο λ ο γ ία ς  καί άλλων άζ.ο- 
λόγων συγγραμμάτων. ΛΑν ήνε άλεθες ό'τι τό 
παρελθόν εινε ιχνογραφία τού μ,έλλοντος, δτι 
τό δένδρον ούτινος αί ρίζαι άπλούνται εις τό 
παρελθόν, αναθάλλει γιγαντιαΐον εις τό μέλλον, 
— ή βιογραφία αΰτη, τό βιβλίον τούτο μεγά- 
λνιν έχει αποστολήν' βλέπομεν έν αύτω ζη
τήματα άναγεννώμενα παραδόξως πως σήμε
ρον μ,ετά αιώνων τριών κατασίγησιν. Όποια 
άοά γε θά γναι ή λόσις αυτών; θά άναφανή 
καί άλλος Ιερεμίας Β', ποιμενάρχης αγαθός καί 
σώφρων τού γένους προστάτης;

Χά βιβλίον τούτο εινε άζιον μελέτης πολ
λής. Ευτυχής ό κύριος Σάθας γενόμενος ούτω 
χρήσιμος, ευτυχέστεροι δέ οί γενόμενοι χρήσι
μοι αύτώ.

Μετ’ εθνικής φιλοτιμίας καταπαύομεν,
ΙΩ. Κ.

ΠΡΟΠΟΣΙΣ.

( ’ Ε ζεγωνήθη  ε ις τό  σ υ μ π δ π ι ο ν  τ ώ ν  μ ε λ ώ ν  
του  Φ ιλ . Σ υ λ λ ό γ ο υ  « Π αρ να σσ ο ύ »  έ.τί 

τ ή  έπ ε τ ε ίω  α ύ τ ο ύ  ε ο ρ τή . )
Συγκρούσωμεν τα κύπελλα! Άγάλλεσθ’ ευθυμείτε, 
τήν κόμην σας αφήσατε ή αύρα ιά σκορπίζη*

6 νους νομίζετε πέτα, το παν ζωογονείται. . . 
Συγκρούσωμεν τά κύπελλα! Τίς τώρα δέν ελπίζει;

Τίς δέν Ιλπ'ζει; Χθες ήμείς ύπό τό φώ-- λαμπτή-
(ρων,

5ειλοί διά τήν τόλμην μας. πλήν δι' αυτό γενναίοι, 
τήν φλόγα πόθων έχοντες έντός ήμών άπειρων, 
καί Si αυτό "σως πτωχοί περί τάς πράξεις νέοι,

μετροΰντες βήμα έκαστον μετά παλμών καρδίας, 
και δι’ έκάστην λέξιν μας μορφήν έρυθριώσαν 
υπ ένδομύχου ταραχής δεικνύοντες, μυρ'ας 
έλπίδας άνεπλάττομεν λαλούντες πόθων γλώσσαν,

Τό χείλη μας Ιπρόφερον εν σύνθημα καί μόνον, 
πλήν μέγα «Άναμόρφωσις πρός τα γενναία τάσις» 
κ εις τήν φωνήν μας ή φωνή άπήντα των αιώνων 
ύπόκωφος, ώς ^ογχαομός κυμάτων τής θαλάσσης.

Τοιαύτην ήκουσαν φωνήν μακρόθεν Ιρχομενην 
οί ένδοξοι πατέρες μας, τα τέκνα τού άγώνος, 
κ εξύπνισαν τήν προσφιλή πατρίδα κοιμωμένην, 
Έγέρθητι, tlvat καιρόςΐ είπον όμοφώνω;,

a Ιπεταζαν εις κοουφας ¿ρεών αποτόμων, 
όπου βορράς έσύριζε τά στηΟη των εύρύνων, 
όπου νεφέλαι μελαναί Ινεπνεον τόν τρόμον 
καί έθολουτ’ ό οφθαλμός άβυσίους διακρίνων.

ΤΗν ή φρικιώδης καταιγίς πολυετούς δουλείας! 
ΊακρόΟεν άνταπήνεησε καί ήδη είχε φθάσει 
τό πύρ Ιγκλείουσα έκεΐ, έπί τάς άκρωρείας.
Θανάτου κράτος φαίνεται, τόν κόσμον συνταράσσει.

Με ταύτην συνηντήθησαν ώς μετά πόθων πόθοι, 
δσοι μακρ-'θεν ήκουσαν τών στέρνων της τόν πόνον* 
συνεταύτίσθησαν έκεΐ καί τούς ένεκολπώθη, 
ώς κεραυνούς, ή θύελλα τών θλιοερών αιώνων.

Καί είτα; τό γνωρίζετε* ή λαΐλαψ διεβ,όάγη!
Μετά χειμά^ων πάταγον, μετά τήν τρικυμίαν, 
Έλευθ εριας ζέφυρος τό έαρ συνεπάγει 
καί ροδοδάκτυλος ήώς διώκει τήν οκοτίαν.

— Εις τών μεγάλων ιδεών τήν σύλληψιν φωνή τις 
μυστηριώδης πάντοτε λαλούσα ένθαρρύνει" 
τού παρελθόντος ή ηχώ, τού μέλλοντος -ροφήτις 
καθοδηγεί καί τής ψυχής τα όρια εύρύνει. —

Τοιαύτη κ* εις ημάς φωνή ήκουσθη άπαντώσα, 
άλλα θυέλλης μήνυμα δεν ήο* ήπατήθην.
Δέν ήτο μυκηθμός βαρύς, αιώνων δούλων γλώσσα. 
Ή φαντασία μ’ ώθησεν εις άλλα — έπλανήθην.

ΤΗτο προάγγελος αύγής, ώς ασμα χελιδόνων' 
άντί συμπύκνων νεφελών, ίδέτε, έπεφάνη 
ό ήλιος τάς κορυφάς τού Παρνασσού χρυσόνων, 
μαρμαίρουσα τής μάρτυρος Έ'·λάδος γης στεφάνη.

τΗτο καιρός! μετά πληγάς τοσαύτας καί όδύνας, 
ή τάλαινα αυτή Πατρίς, ijτις καμούσα κλίνει,
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ίέν θιραπ ύεται άπλώς μέ δι’φνας καί μυρσίνας, 
σκληρά κατέστη δι’ αίτήν τοιαύτη δόξης κλίνη.

Ω! θα τήν σώσ’ ή θαλπωρή ήλ'ου. . .'Ανατέλλει. . 
Ανοίξατε, άνοιξατε τάς πύλας νά είσδύση 
άκτίς θωπεύουσ’ άπαλώς τής άσθενούς τα μέλη 
καί αύρα δροσεράς αύγής νά τήν ζωογόνηση. 

* · · · « · · · · ·

Συγκρούσωμεν τα κύπελλα! Άγάλλεσθ’ εόθυμείτε’ 
τήν κόμην σας άφήσατε ή ούρα να σκορπίζη.
Ό  νούς νομίζεται πέτα μυστήριον τελείται- . 
Συγκρούσωμεν τα κύπελλα! τίς πλέον δέν Ιλπίζει;

17 Μαίου 1870
Έν άγίω ’Ιωάννη τω Ρέντη.

ΙΩ. ΚΑΜΠΟΓΡΟΓΛΟΓΣ.

ΔΕΝ ΙΙΓΑΠΗΣΕΣ.

Δέν ήγάπησες. Είχες νομίσει, 
άλλ’ άγάπη δέν ήτο εκείνη* 
δ,τι φεύγει, παρέρχεται, φθίνει 

δέν ειν’ έρως δέν είναι ποτέ.

Δέν ήγάπησες. Μίτο άπάτη, 
ήτο όνειρος, πλάνη, ιδέα, 
φαντασίας είκών στιγμιαία 

ό'χι πόνοι, δούναι φρικταί.

Δέν ήγάπησες. ”Ω! θ’ άγαπήση
ή θερμή σου — πιστεύω—καρδία 
καί θά ιδης &ν ήνε μαγεία

ή άγάπη καί άνθη καί φως.

Δέν ήγάπησες ’Όχι, φιλτάτη*
ού φ α ιδ ρ ά , έρασμία έγέλας, 
άλλ’ έγείρει ό έ ως θύελλας

καί του Μώμου δέν εΐν’ αδελφός.

Δέν ήγάπησες. ”Ω 1 άν ήγάπας 
ή μορφή σου θά ήν ώχροτίρα 
καί θά είχες τού έρωτος γέρα 

χείλος τρέμον καί δμμα ύγρόν.

Δέν ήγάπησες. 'Όταν προβαίνη
εις τόν έναστρον θόλον ή Φοίδη 
ό γλυκός οφθαλμός σου δέν λείδει 

δάκρυ τρέμον, θερμόν, θαλερόν.

Δέν ήγάπησες. Έ τι δέν είδε;
πανταχού άρμονίαν καί -κάλλος, 
οέν σέ τέρπει άκόμη μεγάλως 

ή κογχυλη, τό ά'.θος, τό πάν.

Δέν ήγάπησες. Πόθοι κ’ Ιλπίδες,
έν πανόραμα φρούδων ονείρων, 
είς παλμός παλμόν άλλον έγείρΛ»' 

αγωνία -*- ιδού ιάγαπφν,

Δέν ήγάπησες. Μάτην εις ψεύδη 
τά παρθένα σου χείλη μολύνεις* 
δέν πιστεύω, άφ’ ου δέν προτείνεις 
παρειάς Ικ δακρύων νωπάς.

Δέν ήγάπησες. Πλήν δν καθεύδη
ναρκωμέν’ ή καρδία σου τώρα) 
θά προβή καί ευφρόσυνος ώρα 
ϊνα σ ίίπω «Πο-'ύ άγαπας.»

ΣΠΓΡΙΔΩΝ Π. ΑΑΜΠΡΟΣ.

ΠΛΧ&ΛΙΣΜ.
Εταιρίαι και Σύλλογοι. —  Τή πρωτοβου

λ ία  τού Καθηγητού Κυρ. Γ. Κ. Ζαβιτσάνου καί 
έπί τή ευκαιρία τή; έκθέσεως τών Ολυμπίων 
θέλει συνελθεί έν Αθήναις τή 1 0  δβρίου ένε- 
στώτο; έτους σύνοδος ιώ ν  Ε λλή νω ν  έν Α 
νατολή ιραρμακιέων, έν ή θέλουσι προσκληθή 
νά λάβωσι μέρος καί οί τού Εθνικού Πανεπι
στημίου καθηγηταί τών φυσικών καί φυσικοί- 
στορικών επιστημών καί ή; σκοπός εσται ή 
άπά κοινού έζέτασις αντικειμένων άφορώντων 
τήν εγχώριον φαρμακευτικήν και τήν έπί τά  
βελτίω προαγωγήν τού φαρμακευτικού επαγγέλ
ματος. Προ; άνάπτυξιν δ ι τών σχετικών τή 
έπιστήμη ζητημάτων όρισθήσονται πέντε συνε-
|5ριάσεις.—  Τήν 26/7 Ιουνίου ηρςαντο έν Βιέννη 
τών εργασιών αυτής ή ΙΘ . συνέλενσις ιώ ν  
Γερμανών παιδαγωγών καί διδασκάλων. 
Κατά τήν πρώτην συνείρίασιν τής συνελεύσεω; 
ταύτης παρήσαν έζακισχίλιοι διδάσκαλοι καί
παιδαγωγοί άμφοτέρων τών φύλων.

—  Τήν 14  Ιουνίου συνεκροτήθη έν τώ Ε- 
θνικώ Πανεπιστημίω ή ά. έτησία γενική συνέ- 
λευσις τών μελών τής Αρχαιολογικής 'Ε τα ι
ρίας. Κατά ταύτην τό διε..θύνον συμβούλιον ε· 
δωκε λόγον τών κατά τό λήζαν έτος πράςεών 
του διά τού προέόρου Κ. Φιλίππου Ίωάννου, 
κα ί τούγ ρ α μ μ α τέ ω ; Κ. 2. Α. Κουμανούδη, μεθ’ 
υ έξελέχθησαν τρεις λογισταί προ; έξέλεγξιν τώ 
|τής ‘ Εταιρίας λογαριασμών.

ών
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— Έν Σμύρνή συνέστη κατ’ αύτάς Φιλολογι
κέ; Σύλλογος ύπό τδ ονομα 4ΕΑικών.

— Γενομένων ιών αρχαιρεσιών τού ενταύθα 
ΣυΛ.Ιόγου ό Κοραής άνεδείχθησαν πρόεδρος 
μεν ό κ. I. Δελίου, αντιπρόεδρος ό κ. Κ. Μα
κρινής, γενικό; γραμματεύς ό κ. Γ. Ν. Πιλά- 
βιος, ειδικός ό κ. Δ. Μανασίδης καί ταμίας καί 
βιβλιοθηκάριος ό κ. Γ. Αβραμίδης.

—  Συνέστη έν Παρισίοις 'Εταιρία πρός 
διάδοσιν τώ ν δημοσίων διαλέξεων σκοπούσα 
τνιν διά παντός τρόποι» διάδοσιν τών δημοσίων 
μαθημάτων καί την πολλαπλασίασιν καί έκλαί- 
κευσιν αύτών.

—  ‘ Η έν Γαλλία προστατευτική τών ζώων 
Ε τα ιρ ία  την 6 ’Ιουνίου (ν) συνεκρότησε την έ- 
τησίαν αύτή; συνέλευσιν έν τώ μεγάλο» τής 
Σορβόννης άμφιθεάτρω. Κατά ταύτην άπενε-

μήθη^ν διάφορα βραβεία καί άμοιβαί εις άν; 
θρώπους ύπερασπισθέντας καί προστατεύσαντας 
κατά διαφόρων κακώσεων ωφέλιμα καί χρήσιμα 
ζώα.

*  *
ι ♦

ΦιΑοΑογικός καί Επιστημονικός κόσμος.—— 
’Απεβίωσεν έν ’ Αγγλία; ό διάσημος μυθιστοριο- 
γράφος ΚάροΑος Λίχενς.

—  40  Κ. Winnecke έκ Καρλσροίης άνεκά- 
λυψεν τηλεσκοπικόν κομήτην κυκλικόν καί δια· 
μέτρου \ θ ’ 30" κατά την νύκτα τής 29 πρό; 
τήν 3 0 Μαϊου.

—  Τό 'Ηψαίστειον της Θήρας εξακολου
θεί άπό τίνος μετά έπιτάσεως αρκετής τήν ε
νέργειαν αυτού. Τά καθ έκαστα τής έκρήξεως 
σπουδάζει ό έκ τής ενταύθα Γαλλικής σχολής 
απεσταλμένος Κ. βοΓΟθίχ,

ΠΑΡΟΡΑΜΑ TOT Β\ ΦΤΛΑΑΔΙΟΤ.

Σελίς 58 στίχος 40 άντί Loirées Atteraires άνάγνωθι Soirées Littéraires.

ΛΪΣΙΣ TOT ΕΝ ΤΩ B\ ΦΤΛΑΑΔΙΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ» ι

Πήρα— Χήρα— Θήρα— "Ηρα.

ΓΡΙΦΟΣ·

σ δ ε ρ έ ι ε υ τ α

ΣΗΜ. “Όστις τών Κ. Κ. Συνδρομητών μας πέμψνι πρώτος τήν λύσιν τού γρίφου θέλει 
λάβει ώς δώρον μυθιστόρημά τι χρυσοδεμένον.


