
■Έτος Β'. ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1874. Φ»λ. 1'.

Έν ΡΑΠΑΛΩ (επαρχία Γενεύης), 

τή 2G Αύγούστου 1874·

Κύριε disvdiind,

Προθυμοποιουμένη νά εκπληρώσω ήν έ
δωσα τω Κ. Βουτζινα ύπόσχεσιν τοΰ νά δη
μοσιεύσω διά τοΰ «'Ομήρου’’ ανέκδοτον έρ
γον μου, σάς στέλλω τόν βίον τοΰ Σισμόν- 
δη. Συνήθως έν τή ήμετέρα ’Ανατολή έχου- 
σιν ολω; ανακριβείς ιδέας περί τών συγγρα
φέων τής Λύσεως’ διό δέν έκρινα άσκοπον 
νά καταστήσω γνωστόν εις τούς άναγνώς-ας 
ύμών ένα τών κυριοιτέρων ιστορικών τής 
Λύσεως. Έκ τούτου δ’ αφορμήν λαμβάνουσα 
εκθέτω τινάς σκέψεις μου περί τής Ιστορί
ας τής Γαλλίας και τών συγγραψάντων πε
ρί αύτής μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1789.

Δέχθητε κτλ.

ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ 
πριγγηπέσσα Κολτζόφ Μασσάλσκυ.

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΑ. Γ.)

ΦΙΛΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Σ1ΣΜΟΝΔΟΣ ΔΕ Σ1ΣΜΟΝΔΠ.

« Monsieur de Sismondi est 
Γ un des homines ι/ui onl le 
plus honore les lellres.n

(Mignet J

Έν τή μάλλον αγροτική παρά τή Γενεύη 
τοποθεσία ό οδοιπόρος δέν έχει πλέον παρ’ 
έαυτώ τό διαυγές κάτοπτρον τής λίμνης 
Αεμάν. Ό φαιόχρους *Αρβης (Arte) κατα- 
πίπτων έκ τών άεννάων πάγων τοΰ Cha- 
mounix κατέρχεται μετά πατάγου ύπό 
τήν σκιάν τών ιτεών, κάτωθεν του μικροΰ 
Σαλέβ, ένθα συμβάλλει μέ τόν κυανόχρουν 
Ροδανόν. Θέσεις τερπναί διαδέχονται ολίγον 
κατ’ όλίγον τά έρείπια τών οχυρωμάτων. 
Έκεϊθεν βλέπει τήν καλλίοχθον λίμνην, 
τό Γοΰρα, τό όρος I uaclie, τό όρος Sion 

49.
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καί τά δύο Σαλέβ. Ό ευανθής καί καλ- 
λίδενδρος βοτανικός κήπος εκτείνεται ύπδ 
τδν προμαχώνα τοϋ Πίνου. Προχωρών έτι 
μάλλον άπαντά δενδροφυτείας καστανεών, 
και περαιτέρω τάφους, ών ή πένθιμος δψις 
εκλείπει έν μέσο» τής άνθούση; χλόης. ’’Εν
θεν μέν ΐστανται αί απόκρημνοι όχθαι τοΰ 
Ροδανού καί τά υψώματα τοΰ άγ. Ίωάν- 
νου' ένθεν δέ ούρανόμηκες κωδωνοστάσιον 
έγείρεται έν μέσω τοϋ ωραίου καί εύρυ- 
χώρου λειμώνος τοϋ Plain Palais, τοϋ 
ύπδ φιλυρών καί πτελεών περιβαλλομένου. 
Δεξιόθεν τδ Σαλέβ έκτείνει τούς τρεις 
κλάδους αύτοΰ διατεμνομένους ύπδ έγκαρ- 
σίων κοιλάδων. Ή «Κλεισώρεια τής Κλί- 
μακος» (le pas de I’ echelle) άποτελοϋσα 
βαθμίδας έπί τοϋ βράχου γεγλυμμένας, 
φέρει είς τδ uCreux du monctier» τδ διαι
ρούν τά δύο Σαλέβ Τδ Balme du Demon, 
κορυφή απόκρημνος τοϋ μεγάλου Σαλέβ, 
διασχίζει ύπερηφάνως τά νέφη.

Παρά τούς πρόποδας τοΰ δρους κεΐται 
πολίχνιον, οθεν φαίνονται τά έρείπια τοΰ 
φρουρίου Μορνέξ, έγειρομένου έπί γηλόφου, 
παρά τήν γυμνήν καί ύπδ πολυαρίθμων ανω
μάλων ρωγμών διασχιζομένην πλευράν τοϋ 
μικροϋ Σαλέβ. Ένταΰθα τά πάντα εισίν ή
ρεμα καί τερπνά. Μικρόν ρυάκιον μορμυρίζον 
έπί τών χαλίκων διαιρεί τδ χωρίον Clllne είς 
δύο μέρη, τήν συνοικίαν τών καθολικών καί 
τήν τών διαμαρτυρομένων. Όλίγον περαιτέ
ρω δ boron, ρύαξ ασήμαντος, όοίζει τήν έ- 
παρχίαν τής Γενεύης άπδ τήν τής Σαβοΐας.

Δύο τάφους βλέπει τις έν τω νεκροτα- 
φείω τοϋ χωρίου, τδν τοϋ ζωγράφου Saint 
Ours, καί τδν τοϋ Σισμόνδου δέ Σισμόνδη, 
τοϋ φιλοπόνου έκείνου ιστορικού, ούτινος 
τά έργα τιμώσι σήμερον τήν πατρίδα του. 
’Αναγινώσκουσα τδν Ίωάννην δέ Μϋλλερ 
πολλάκις παρέβαλον τδ βιβλίον του πρδς 
τάς άνουσίους έκείνας ιστορικά; συλλογάς, 
έν αίς α: δυναστεΐαι καί οί ηγεμόνες παρέρ
χονται ένώπιον τοϋ αναγνώστου ούδόλως 
διδάσκουσα·, αύτδν τάς ιδέας, τά αισθή
ματα καί τά παθήματα τών έθνών. Ή 
άςία δμως τοϋ βιβλίου τοϋ Μϋλλερ προ

έρχεται, ως φρονώ, έκ τε τοϋ θέματος, 
δπερ έξελέξατο, καί έκ τών αρετών τοϋ 
συγγραφέως. Τωόντι κατά πόσον ή ιστορία 
τών έθνών έστι διδακτικωτέρα καί δραμα- 
τικωτέρα τής τών δυναστειών. Πόσον καθη- 
δύνεταί τις άναμιμνησκόμενος τδν Ελβε
τικόν λαδν, γεννηθέντα έν τή καλύβη τοϋ 
βοσκού, χρώμενον, ώς άλλος Δαβίδ, τή 
σφενδόνη, καί τώ ροπάλω, αύζάνοντα έν 
μέσω τών έρημικών χωρών τών "Αλπεων, 
καί τέλος μετά μακοούς αγώνας μεταξύ 
τών Εύρωπαϊκών λαών άναδεικνυόμενον !

Άλλ’ άν μετά τοΰτο έλάμβανον ιστορίαν 
τινά τής Γαλλίας τοϋ Mezeray, τοϋ I e//i/ 
ή τοϋ Anquetil, οποία θλιβερά μελαγχολία 
κατελάμβανε πάραυτα τδν νοΰν μου ! ΙΙοίαν 
ωφέλειαν ήδυνάμην νά καρπωθώ μανθά- 
νουσα έπακριβώς τδν άριθμδν τών θυμάτων 
τοϋ Κλοβή, τοϋ πρώτου καθολικού ήγεμό- 
νος, τδν άριθμδν τών γυναικών,άς ό "Αγιος 
Καρλομάγνος έτρεφεν έν τώ γυναικωνίτη 
αύτοΰ είς Aix-la-Chapelle, τδ όνομα τών 
πνευματικών τών έργον έχόντων νά φραγ- 
γελόνωσι τδν άγιον βασιλέα Λουδοβίκον Θ'., 
τά νηπιώδη συμβεβηκότα τή; παραφροσύ
νης Καρόλου τοϋ ΣΤ'., καί τούς χαριεντι
σμούς τοϋ αιμοχαρούς Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ'. 
Είς μάτην άνεζήτουν είς τήν άχαριν έκείνην 
ιστορίαν ψυχήν, ζωήν, έθνος, ένί λόγω, 
οΐον ευρισκον είς τδν I. δέ Μϋλλερ. "Α
κόυσα άνεμιμνησκόμην τούς μεγάλους έ- 
κείνους ιστορικούς τής Ελλάδος, τούς ύπδ 
τοϋ πνεύματος τής πατρίδος καί τής έλευ- 
θερίας έμπνευσθέντας, ών έκάστη σελίς 
διεγείρει έν τή ψυχή τήν ιδέαν τών άρ- 
ρενωπών πράξεων καί τών εύγενών αι
σθημάτων. Άναντιρρήτως ό Σισμόνδος ύπδ 
φιλολογικήν έποψιν έστι πολλώ υποδεέστε
ρος τών Ελλήνων καί αύτοΰ τοϋ Ίω. Μϋλ
λερ. Ή μέθοδος όμως αύτοΰ συνάδει πρδς 
τάς υγιείς τή; ιστορίας παραδόσεις. Δέν 
είναι, όχι, μονότονος χρονογράφος άνουσίων 
συμβάντων δυναστειών καί κολακευτικών 
διηγημάτων. Γινώσκει νά άπεικονίζη ζωηρώ; 
τά έθνη, ών τήν ιστορίαν άφηγεϊται, τά; δέ 
τετριμμένα; άηδίας τών αύλικών ίστοριο- 

γράφων άντικαθιστά έν αύτώ κρισις πεφω
τισμένη. Τδ κατ’ έμέ, σεμνυνομένη ώς άνή- 
κουσα είς έκκλησίαν άνεξάρτητον τών δια
δόχων Ίωάννου τοϋ ΚΓ'. καί Αλεξάν
δρου τοϋ ΣΤ', καθηδύνομαι εύρίσκουσα τδν 
Σισμόνδην δλως έλεύθερον τών προλήψεων 
τοϋ μεσαιώνος.Αί προλήψεις αύται καθις-ώσι 
τούς άρχαίους ιστορικούς τή; Δύσεως άναι- 
δεΐς κόλακας τών ρωμαίων έκείνων έπισκό- 
πων, ών ένεκα τοσούτον έχύθη αίμα καί 
τοσαύτα έρρευσαν δάκρυα. Τδν συγγραφέα 
δμως τής Γενεύης δέν πτοεί τδ στέμμα 
ούδέ ή τιάρα. Δέν έχει διπρόσωπον ήθικήν, 
τήν μέν διά τού; λαούς, τήν δ’ έτέραν διά 
τούς δέσποτας αύτών. Δέν γράφει ώς αύ- 
λικδς ζητών, ώς συνήθως συμβαίνει σήμε
ρον, νά κολακεύση τδ παρόν διαστρέφων 
τδ παρελθόν’ άλλ’ ώς άνήρ ούδέν άλλο 
προτιθέμενος ή ν’ άποδώση έκάστω τήν 
δικαιοσύνην, -?,ν δικαιούται νά έχη καί ό 
έλάχιστος τών έπαιτών καί ό ισχυρότατος 
τών βασιλέων.

Τά ιστορικά έργα τοϋ Σισμόνδη διαιρούν
ται εΐς πολλάς κατηγορίας. Τά μέν περιλαμ- 
βάνουσι περί τοϋ άρχαίου λατινικού πολιτι
σμού: Αοχίμιον περί τής πτώσεως τής 'Ρω- 
μαϊχής αντοχρατορίας και JuliaSevern (4). 
Τά δέ περί τής ιστορίας τής Γαλλίας, 
'Ιστορία των Γά.Ι.Ιων (2) καί ΠερΙ.Ιηψις 
τής Ιστορίας των Γά2.1ων (5)· ’ Αλλα 
περιέχουσι τάς περί τής Ιταλίας μελέτας 
αύτού. Ιστορία τής Αναγεννήσεως τής 
'Ελευθερίας ir ’Ιταλία. (Λ) καί Ιστορία 
των ’Ιταλικών Αημοκρατι&ν (ο).

Είς τά πολυάριθμα αύτοΰ συγγράμματα

(/) Peinlures semi-historiques des 
pays Gallo-romdines au moment de V in
vasion des Barbares.

(2) Paris, 51 vol. in So, 1821 — 1845 
« Immense monument » λέγει καί αύτδς δ 
καθολικός Bouillet. Xe edition appr. par 
la S. Congr de I’ I nd e x, art. Sismondi.

(5) Paris 1829 5 vol. in So.
(4) 1852-2 vol. in So.
(ο) IS01— ISIS— 16 vol. in So. 

πρέπει νά προσθέσωμεν καί τδ περί κριτι
κής Φιλολογίας έργον αύτού, Περί, τής 
φιλολογίας τής Μεσημβρινής Ευρώ
πης (6) καί διάφορα αύτοΰ έργα περί πο
λιτική; οικονομίας (7) καί περί φιλοσοφ'ας, 
οία Περί ’Εμπορικού Πλούτου, ΛΙελέται 
περί των ηθικών ’Επιστημών (8)·

Καίτοι ό ’Ιωάννης Κάρολος Λεονάρδος 
Σισμόνδος δέ Σισμόνδη, γεννηθείς έν Γενεύη 
τήν 9ην Μαίου 1773 είναι συγγραφεύς 
καθ’ δλα ’Ελβετός, συνεδέετο δμως ένεκα 
οικογενειακών άναμνήσεων πρδς τά δύο με
γάλα λατινικά έθνη, ών ύπήρξεν ό εύσυνεί- 
οητος ιστορικός. Έκπεσόντε; τής άρχαίας 
δόξη; των οί Σισμόνδαι τής Πίσης (9) άπο- 
κατεστάθησαν είς τδ Δελφινάτον (Dau
phine) τδ 1524. Άλλ’ επειδή ήσπάσθησαν 
τδ δόγμα τών διαμαρτυρομένων, έξωρί- 
σΟησαν έκ τής Γαλλίας έπί Λουδοβίκου 1Δ'., 
τοϋ Ουσιάντος είς τήν μνησικακίαν καί τήν 
πολιτικήν τών ’Ιησουιτών τήν δραστηριω- 
τέραν καί φιλεργοτέραν τοϋ έθνους με
ρίδα (I0). Ό προπάππος τοϋ Σισμόνδη έ
ζήτησεν άσυλον έν Γενεύη, ήτις ήτο τότε 
τδ καταφύγιον τών θυμάτων τοϋ δεσποτι- 
σμοϋ καί τή; παπωσύνης. 'II οίκογένειά του 
έζη έν ειρήνη έν τή φιλοξένω πόλει, μέχρις 
ού έζερράγησαν αί ταραχαί τή; γαλλ. Έ- 
πάναστάσεως, ής ό σάλος έφθασε μέχρι 
τής Γενεύης, καί τότε ήναγκάσθη νά παρα- 
κολουθήση τήν φεύγουσαν μητέρα του κατ’ 
άρχάς είς Αγγλίαν καί έπειτα είς ’Ιταλίαν.

Μεταξύ Lucques, pisloie καί Φλωρεν
τίας είς Fa/ de Nievole κεΐται ή εύφορος 
χώρα τής Peseta. 'II χλωοφόρος αύτη πε-

(6) aOuvrage plcin d’ interll» λέγει ό 
Bouillet vol-1815.

(Ί) 1819.
(8) 1856.
(9) Ό Califfe αναφέρει τήν γεναια- 

λογίαν των μόνον άπδ τή; έν Γενεύη άπο- 
καταστάσεώ; των.

(10) Όρα τδ άξιόλογον σύγγραμμα 
τοϋ Κ. JI'ciss. Jlistoire des Ref r i- 
gi e s Protesta ns de F r a n c e. 
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διάς, ποτιζομένη υπδ ζωογόνων ύδάτων 
καί διαιρουμένη είς ίσους σχεδόν αγρούς, 
περιοριζομένους ύπδ αίγείρων, έφ’ ών -η 
άμπελο; πεοιτυλίσσει του; εύκαμπτου; 
κλώνάς της, κατέθελξε τούς έξορίστους τούς 
είθισμ-ένους νά θεώνται τάς ωραίας όχθας 
τής Λεμάν. Οί λόφοι κατάφυτοι ύπδ ω
χρών έλαιών, πορτοκαλλεών καί λεμωνεών 
καλλιφύλλων, τά έκ λαμπρών καστανεών 
κατάφυτα μέχρι κορυφής όρη παρεΐχον αύ
τοΐς θέαμα, δπερ ήτο άδύνατον νά ευρωσιν 
ύπδ τδν ουρανόν τής Ελβετίας· Έκεΐ, έν 
τή πολυθελγήτρω κοιλάδι τής I alcliiresa, 
ό Σισμόνδης ήσθάνθη πάσαν τήν λαμπρό
τητα τή; γής τής ’Ιταλίας, έκεΐ ήγάπησεν 
αυτήν καί συνέλαβε τδν σκοπόν νά άφη 
γηθή εις τήν Ευρώπην τήν δόξαν καί τά 
δυστυχήματα αύτής.

"Ινα λάβη τις ακριβή ιδέαν περί τών νε- 
ολατινικών λαών, πρέπει νά έχη ύπ’ δψιν 
του όποια ητο ή καταγωγή καί ή πολιτική 
αύτών ανατροφή. Οί λαοί ούτοι δέν άνεπτύ- 
χθησαν, ώς οί Γερμανοί,εις τά ελεύθερα δάση 
τής κεντρικής Εύρώπης, ή ώς οί Σκανδιναυοί, 
οί αγέρωχοι εκείνοι πρόγονοι τών Νορμαν- 
δών, παρά τάς οχθας θαλασσών άπεράντων. 
Πρέπει νά δμολογήσωμεν, δτι ή Ρώμη με- 
ταδοϋσα αύτοΐς τδν πολιτισμόν ούδόλως 
έπενήργησεν εις τήν άνάπτυξιν τοΰ χαρα
κτήρος καί τοϋ πνεύματος αύτών, τοΰτο 
δέ, διότι δέν μετεχειρίσθη τήν έλευθερίαν, 
άλλά τδν καισαρισμόν, ϊνα μυήση αύτούς 
εις τδν πεπολιτισμένον βίον. Γινώσκω ότι 
ό καισαρισμός δμοιάζων πρδς τήν απόλυτον 
άσιατικήν μοναρχίαν, εύρίσκει σήμερον συνη
γόρους μάλλον ή ήττον αφιλοκερδείς. ’Αλ
λαχού δμως έςέφρασα είλικρινώς τήν γνώ
μην μου, διατί μοί είναι άδύνατον νά συμ- 
μερισθώ τδν θαυμασμόν των (1).

Ό καισαρισμό; δέν έπεσεν, ώ; φρονοΰσι, 
μετά τής πτώσεως τής αύτοκρατορίας. Ό 
πάπας διεδέχθη έν Ιταλία τούς αύτοκρά-

ί!)"0ρα II diriΙο de 1856. Un 
principe Siranicro nclla Moldo- Tala- 
chia.

τοοας. Ό Καϊσαρ ήτο συνάμα ήγεμών καί 
μέρας Ποντίφηξ (I), έν δσω δεν είχε τήν 
άπαίτησιν τοϋ νά ήναι θεός. Ό πάπας ήθε
λεν έπίσης νά συνδέη έν έαυτώ τήν πνευ
ματικήν καί τήν κοσμικήν δύναμιν, ούδ’ 
άπηξίωσε ν’ άπαιτή τδ αλάνθαστου, τδ 
θειον τοΰτο προνόαιον. Ό καθολικό; άρα 
καισαρισμός ύπερέέαλλε κατά τάς παρα
δόξους απαιτήσεις τδν καισαρισμόν τοΰ 
Δομιτιανοΰ, τοΰ Κομμόδου καί τοΰ Ήλιο- 
γαβάλ. Τά δύο ταϋτα πολιτεύματα στηρί
ζονται έπί τής αύτής άρχής, συγκεντρούσης 
εΐ; τδ κράτος πάντα τά δικαιώματα καί τά 
προνόμια τών άτόμων. Πολλοί τών σοσιαλι
στών παρεδέχθησαν τήν θεωρίαν ταύτην 
ουδόλως λαμβάνοντες ύπ’ δψιν, δτι ούδέ- 
τερον τούτων είναι δημοκρατικόν.

"Ινα τις καλώς έννοήση τήν άνάπτυξιν 
τοΰ νεολατινικοΰ πολιτισμού, πρέπει νά 
μελετήσφ έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ Σισμόν- 
δη (2), τοΰ Γιββών )3) καί τοΰ I. Άμπέρ(ί) 
τήν ιστορίαν τοΰ καισαρισμοΰ καί τής πτώ
σεως τής αύτοκρατορίας. Πώς δύναται τι; 
τωόντι νά λάβη άκριβή ιδέαν άτόμου τινός, 
άν δέν σπουδάση τά; παραδόσεις, τά έθιμα 
καί τάς προλήψεις τών γονέων του; Τήν α
λήθειαν ταύτην τοσοϋτον καλώς ένόησεν ό 
Σισμόνδης, ώστε συγγράφων τήν ’Ιστορίαν 
των Γάλλων, πρώτος διέγραψε τήν σκοτει
νήν εικόνα τή; παρακμή; τής ρωμαϊκής 
αύτοκρατορίας, τήν φθοροποιόν έπιρροήν 
τή; κεντρικής άρχής εϊς τάς επαρχίας’ τάς 
συμφορά; τών πόλεων’ τήν έρήμωσιν τής 
χώρας’ τήν καταστροφήν τής έλευθέρας καί 
στρατιωτικής τάξεως καί τήν έξάντλησιν 
τοΰ δημοσίου πλούτου (I). Ουδόλως άρα 
πρέπει νά εκπλήττεται τις, διότι ή πτώσις

(I) Ό Πάπας φέρει είσέτι τδν τίτλον τοΰ 
άνωτάτου Ποντίφηκος’ Ponlifex.

('2) Tableau de lu Chute de Γ empire 
roinain.

(5) Ilisloire de la decadence de T em
pire romain.

(i) Ilisloire romaine ά Rome..
(5) Miguel, Νo lie e s u r 5 ism o u- 

αύτη κατέλιπεν ίχνη μεταξύ τών λατινι
κών λαών, μάλιστα δταν άναμνησθή, δτι 
η παπωσύνη μετεχειρίσθη τά ολεθριώτερα 
μέσα τυφλή; υποταγής.

Ο Σισμόνδης ορθότατα παρετήρησεν,δτι, 
άν ή πολιτική τών παπών ήτο τοιαύτη, 
οΐα νά έκνευρίζφ τά ύπήκοα έθνη, έν Ιτα
λία πορήγαγε πολλώ σοβαρώτερα αποτε
λέσματα. Ίί παπική Ρώμη στερηθεΐσα τών 
λεγεώνων τών Καισάρων, δέν ήδύνατο νά 
διατηρή τήν έν τή ιταλική Χεοσοννήσω υπε
ροχήν αυτής, είμή διασπείρουσα ένδελεχεΐς 
μεταξύ τών λαών διχονοίας. Καί τωόντι 
τδν σκοπόν της τοΰτον έξετέλεσεν άριστα. 
Έπροστάτευσε τήν έλευθερίαν έν τή ’Ιταλία, 
ενόσω εΐχεν άνάγκην αύτής, ΐνα χαλινα
γωγώ τού; άρχηγού; τοϋ Αγίου Κοάτου; 
προτιθεμένβυς ν’ άνακτήσωσι πάντα τά 
προνόμια τών Καισάρων. Άφοΰ δ’ έπαυσε 
τοϋ νά φοβήται τού; αύτοκράτορας τή; 
Γερμανίας, ή μόνη φροντίς αύτής ήτο νά 
ύποθάλπη τήν αντιζηλίαν τών πόλεων πρδς 
όφελος τής κυριαρχία; αύτής. Κατηγοροΰσι 
τδν Σισμόνδην δι’ ήν τρέφει πρδς τήν πα- 
πωσύνην αντιπάθειαν, άποδίδοντες αύτήν 
ότέ μέν εί; τάς προλήψεις τοϋ ΙΙΓ. αίώνος, 
ότέ δέ είς τήν ανατροφήν, ήν έλαβεν έν Γε
νεύη. Τδ κατ’ έμέ δέν είμαι τής αύτής γνώ
μης. Ο συγγραφεύ; τής Αναγεννήσεως 
τής Ελευθερίας ίν 'Ιταλία καί τών 7ra- 
λιχωτ dopoxpatt&r, ώσπερ καί ό τή; 
Ιστορίας τής Ιταλίας ά.τύ Θεοδοσίου 
ρέχρι Καρλοράγνου (2) ένσκήψας έμβρι- 
θώς είς τήν μελέτην τής Ιταλικής Χερσο
νήσου έγνώρισεν άρκούντως τού; επισκό
πους τή; Ρώμης. Άν ό Σισμόνδης άνεγί- 
νωσκε τά; ρητορικά; έκείνας προδιαθέσεις 
τάς έν χρήσει έν τή καθ’ ημάς πονηρά 
εποχή ύπδ τών ψυχρών συγγραφέων, δέν 
ήθελε βεβαίως τάς έννοήσει. Ποιον τωόντι 

d ι. Ό διάσημο; ιστορικός τής Μαρία; Στου- 
άρτης δέν είναι τή; αύτή; γνώμη; μέ τδν 
υΐ. Λοιηι^ΐί,τδν συγγραφέα τή; ’Εποχής των 
Καισάρων.

(2) Hislorio Ranieri.

άποτέλεσμα φέρουσιν οί σοφοί πολιτικοί 
συνδυασμοί οί Οέλγοντε; τού; συγχρόνους 
ημών; Δέν διεγείρουσι τήν αγάπην ήμών 
ούτε πρδς τδν δεσποτισμδν ούτε πρδς τήν 
έλευθερίαν. Ό δεσποτισμδς έχει τά έλατ- 
τώματά του, άλλά καί ή έλευθερία είναι 
πολύ ταραχώδη; ! Καί δικαία μέν ή έλευθέ- 
ρα τών πραγμάτων συζήσησις, άλλά καί ό 
’Ιησουιτισμός δύναναι νά άναχαιτίσφ τάς 
προόδους τών σοσιαλιστών.

Ό Σισμόνδης, καίτοι συντηρητικότατος, 
δέν έγίνωσκε τούς έντέχνους εκείνους τρό
πους τοΰ νά συνδυάζνι τάς μάλλον άντι- 
Οέτους άρχάς. Εΐχε νοΰν όξύν, ανδρικόν καί 
πρακτικόν. Αί δέ άρεταί αύται άποτελοΰσι 
κατ’ έμέ τήν κυριωτέραν άξίαν τών διανοη
τικών έργων. Ό συγγραφεύ; ό έχων ιδέας 
ώρισμένας καί έκφράζων αύτάς εύκρινώς 
καί εύσυνειδήτως, διεγείρει έν έμοί συμ
πάθειαν, έστω καί άντιφρονών. Ούτως οί 
Ίησουίται τοΰ ΙΣΤ'. αίώνος μοί άρέσκουσι 
μάλλον ή οί τοΰ 1Θ'., διότι δέν διστά- 
ζουσιν, ώς οί σημερινοί, περί τών ιδεών 
καί τής αποστολής των. Προτιμώ μάλιστα 
τού; μαθητάς τοϋ Δομίνικου τών τέκνων 
τοΰ Ιγνατίου, διότι μεταχειρίζονται τήν 
κτηνώδη βίαν μετά μεγαλειτέρας ειλικρί
νειας, καί άποφασίζουσι τδν θάνατον άνευ 
περιφράσεων καί άνευ τών φιλοφρονητικών 
ύποκρισιών, αίτινες καθιστώσιν αύτδν φρ·.- 
κωδέστερον.

'Ο Σισμόνδης φαίνεται σύμφωνος πρδς 
τήν γνώμην μ.ου ταύτην. Δι’ S καί μετ’ 
έπιφυλάξεων έπαινοΰσιν αύτόν. Τωόνττ, 
πω; δύνανται νά έκφράσωσιν είλικρινώς τήν 
εύνοϊκήν κρίσιν, ήν έχουσι περί τοϋ ιστορι
κού, ούτινος τά συγγράμματα ήσαν άπηγο- 
ρευμένα έν Ρώμη, περί τοΰ συγγραφέως τοΰ 
κατηγορουμένου έπί « μεροληψία κατά τών 
βασιλέων καί τοϋ κλήρου », περί τοΰ οι
κονομολόγου, ούτινος αί σκέψεις άντέβαινον 
πρδς τά; τών καρδιναλίων τής « άγιας 
ρωμαϊκής έκκλησίας. » Κρίσις τοιαύτη ήθε
λε θεωρηθή πάντη ανάρμοστος, ίσως δέ 
καί επικίνδυνος. Πόση τορόντι ύπάρχει δια
φορά μεταξύ τής μεθόδου τοϋ Σισμόνδη 
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καί τής τοΰ κόμητος de Falloux, μεταξύ 
τής Ιστορίας τών Ίτα.Ιικών δημοκρατιών 
καί τοΰ Βίου τοΰ άγιου Π ίου τοϋ Ε !

Είναι άδύνατον νά πραγματευθώμεν 
περί τών τήν Ιταλίαν άφορώντων έργων 
τοΰ σοφοΰ τής Γενεύης συγγραφέως, χωρίς 
νά άναφέρωμεν περί τοΰ σπουδαίου αΰτοΰ 
συγγράμματος τής φιλολογίας τών μεσημ
βρινών χωρών. 'II Προβηγκία ή Ισπανία, 
η Πορτογαλλία δέν δύνανται νά έξισωθώσι 
πρδς τήν γόνιμον χώραν τήν γεννήσασαν 
τδν Δάντην, τδν Τάσσον, τδν Βοκκάκιον, 
τδν’Αριόστην, τδν Μακιαβέλην και τδν Βί
κον. Τδ σύγγραμμα τοΰ Σισμόνδη, δπερ 
έκ πρώτης δψεως ήθελεν έκλάβει τις ώς 
έργον καθαρώς φιλολογικόν, στενώτατα 
συνδέεται μετά τών ιστορικών αΰτοΰ συγ
γραμμάτων. Τοΰτο μαρτυρεί τφόντι δτι ή 
φαντασία, ήτις φαίνεται ιπταμένη πάντη 
έλευθέρα τών έξωτερικών περιστάσεων, 
ύπόκειται είς σταθερούς νόμους προόδου 
ή παρακμής κατά τήν κοινωνικήν τών λαών 
κατάστασιν. Ό ήμέτερος αιών απέδειξε 
τρανώτατα τήν μεγάλην ταύτην αλήθειαν. 
'Η Γαλλική φιλολογία τοσοϋτον άγονος ύπδ 
τδν Ναπολέοντα τδν Α', έλαμψε φαεινό
τατα ύπδ τήν συνταγματικήν βασιλείαν 
τών τριών τελευταίων Βουρβόνων. Έν τή 
ποιήσει άνεφάνησαν δ Βίκτωρ Ούγώ, ό Λα- 
μαρτϊνος, δ Βερανζέρος, ό Άλφρέδος δέ 
Μουσέ, δ Α. δέ Βιγνΰ. Έν τή ρητορική δ 
Βερρυέρος, Φουά, Θιέρσος, Δέ Σερ (de Sev
res), Μαρτινίάκ κ.λ/ έν τή φιλοσοφία δ 
Uoyer-Collird, Λαμεναί, Κουζϊνος, Jouf- 
froy έν τή ιστορία Γυζώτος, Αύγουστϊνος 
θιερρΰ, Μιγνέ, J/icfteiei’έν τή κριτική Γι/- 
lemain, Sainte Beuce, Gustave Blanche- 
ίι τή μυθιστοριογραφία, Georges Sand 
και de Girardin, Ιούλιος Σανδώ, Βαλ- 
ζάκ, Α. Δουμάς και Εΰγ. Σύης. Πάντες 
ούτοι άποχρώντως μαρτυροΰσι τήν γονιμό
τητα τής προνομιούχου έκείνης έποχής. 
Ή δευτέρα αΰτοκρατορία δέν ύπήρξε τής 
πρώτης εύτυχεστέρα. ΙΙαραλείπουσα την 
ύπδ πολιτικήν έποψιν έρευναν τοΰ ζητή
ματος τούτου, μετά βεβαιότητας παραδέ

χομαι, δτι τδ απεχθές εκείνο κοινοβουλευ
τικόν πολίτευμα, δπερ τοσοϋτον έκακολό- 
γησαν άπδ εικοσαετίας, είχε τούλάχιστον 
τδ προτέρημα νά έξάπτη παραδόξως τά 
πνεύματα καί νά γεννά έξοχους νόας.

Άναλαβών δ Σισμόνδης νά γράψρ τήν 
'Ιστορίαν τών Γά.Ι.ίων έπρεπε νά μελε- 
τήση τδν λατινικόν πολιτισμόν έπί χώρας, 
ήτις ύπέστη μεγαλειτέρας μεταβολάς ή ή 
’Ιταλία. Ί1 λέξις Γα.Ι.Ιία παρήγαγεν είς 
τούς ιστορικούς καί είς αύτδν· έτι τδν Σισ- 
μόνδην παραδόξους πλάνας. _ Η ευρεϊα ε
κείνη χώρα περιέχει τοσοϋτον άλλοίας 
φυλάς, τοσοϋτον παντοειδή στοιχεία άπε- 
τέλεσαν τδν πληθυσμόν αΰτής, ώστε δ τύ
πος τοΰ γαλλικοΰ χαρακτήρος, δ διά τής 
επιμιξίας διαδοθείς, είναι σχεδόν φαντασιώ
δης. Όποια προφανής διαφορά μεταξύ τών 
Κελτών τής Βρετάνης, τών Γερμανών τής 
Φλανδρίας, τών Βάσκων τών Πυρρηναίων 
καί τών Ελλήνων τής Μασσαλίας ! Μήπως 
αρά γε δέν είναι εύκολώτατον νά άνεύρη 
τις έν Γαλλία τήν δρμητικότητα τών Γα- 
λατών, τάς παραδόσεις τοΰ ρωμαϊκού Και
σαρισμού καί έμφυτόν τινα ορμήν τής Γερ
μανικής ανεξαρτησίας ; Τά στοιχεία ταΰτα 
δέν συνεχωνεύθησαν μέχρι τοΰδε ούτως, 
ώστε νά άποτελέσωσιν έν δλον αρμονικόν. 
Οί μεγάλοι άνδρες καί αί αξιομνημόνευτοι 
έποχαί τής Γαλλικής ιστορίας παριστώσιν 
άλληλοδιαδόχως κλίσεις άλλοίας, άς δυσκο- 
λώτατα δύναται τις νά συνδυάση. Όσάκις 
πρόκειται περί θρησκείας ή πολιτικής, δ 
Γάλλος κηρύσσεται δτέ μέν ύπέρ τής Ά- 
ναμορφώσεως (I), δτέ δέ ύπέρ τής Συστά
σεως (2) σήμερον πυροωνιστής, καί εύσεβής

(1) Άναμόρφωσις (Reforme) ή θρησκευ
τική μεταρρύθμισις τών διαμαρτυρομένων. 
Σύστασις (ligue) λέγεται έν Γαλλία δ περί 
τδ τέλος τοΰ ΙΣΤ'. αίώνος γενόμενος συνα
σπισμός τών ζηλωτών τής ρωμαϊκής πίστε- 
ως κατά τών διαμαοτυρομένων. Σ. Μ.

(2) « Καί έγώ αναφωνώ κατά τάς πε
ριστάσεις : Ζήτω δ βασιλεύς, ζήτω ή λύ- 
στασις (Lamartine).

τήν επαύριον' σφάζων τούς ιερείς έν έτει 
1793 καί τούς έλευθερόφρονας έν έτει 1 81 5, 
έγκρίνων άλληλοδιαδόχως τήν γαλλικήν 
έπανάστασιν καί τήν 18 τοΰ ομιχλώδους (1) 
ύπείκων εις τήν «λευκήν τρομοκρατίαν» με
τά τήν «Έρυθράν τρομοκρατίαν» (2), δί- 
δων προσοχήν άλληλοδιαδόχως είς τάς μάλ
λον άντιφατικάς γνώμας, καί κινών διά 
τών Μετα.Ι.ίαγών ( Variations) τδ μειδία
μα τών πέραν τής Μάγχης γειτόνων αύ- 
τοΰ, οϊτινες τρέφουσι μετά τής Βρεταννι- 
κής αύτών επιμονής τήν αύτήν άπέχθειαν 
πρδς τήν παπωσύνην καί τδν άπολυτισμόν.

'Η Γαλλία, ήτις είναι τδ πρώτον τών 
λατινικών έθνών, δέν ήδυνήθη μέχρι τοΰδε 
νά δδηγή αύτάς μετ’ έπιμονής καί σταθερό- 
τητος είς τήν δδόν, ήν δφείλουσι ν’ άκολου- 
θήσωσιν. Οί Άγγλοκελτοί είναι πολλώ 
κατά τοΰτο εύτυχέστεροι αύτών, διότι ή 
Μεγάλη Βρετανία χειραγωγεί αύτούς μετ’ ά- 
παραμίλλου φαθερότητος καί ένεργείας·«Ού
τε τδν πάπαν, ούτε τδν Καίσαρα» τοιοϋτον 
είναι τδ ύπερήφανον σύμβολου τής ανδρικής 
ταύτης γενεάς, ής αί σημαϊαι κυματίζουσιν 
έπί πάσης τής ύφηλίου, έν Λονδίνω, έν 
Νέα Ύόρκη, έν Σίδνευ, έν Καλκούττιρ, έν 
Κουεββέκ, έν ταϊς Ήρακλείοις Στήλαις, έν 
Μελί τη, έν Χδγγ-Κδγγ, έν χώραις άπεράν- 
τοις, έφ’ ών ούδέποτε δύει δ ήλιος.

Άναγινώσκων τις τά περί τής Ιστορίας 
τής Γαλλίας συγγράμματα τοΰ Αυγουστί
νου θιερρΰ, Γυζώτου, Michelet, 'Ερρίκου 
Μαρτίνου, οϊτινες, ώςπερ καί δ Σισμόνδης, 
έμπνέονται ύπδ τοΰ αύτοϋ άντιρωμαϊκοΰ 
πνεύματος, βλέπει τήν ύπάρχουσαν έλλει- 
ψιν είς τάς καρτερικής καί ειλικρινείς αύτοϋ 
μελέτας. Αυπεϊται μή εύρίσκων εις τά συγ
γράμματα αύτοϋ « μεγαλειτέοαν τέχνην έν

(1) 'Ομιχλώδης (brumaire) ό μήν τοΰ 
καλανδαρίου τής γαλλικής έπαναστάσεως 
δ άπδ 23 Οκτωβρίου μέχρις 21 νοεμβρίου. 
Τήν 18ην τοΰ μηνδς τούτου Ναπολέων δ 
Α'. κατέλαβε τδ Διευθυντηρίου. Σ. Μ.

(2) Ή έπί τής γαλλ ικής έπαναστάσεως 
τρομοκρατία.

τή οικονομία, πάθη έν τή διηγήσει, ποικιλί
αν έν ταϊς εϊκόσι καί γλαφυρότητα έν τή 
γλώσση». ’Αλλ’ αί άρεταί αύται αί άπα- 
θανατίσασαι τά συγγράμματα τδν 'Ελλήνων, 
ήσαν τήν έποχήν έκείνην ΐδιαι τών Γάλλων, 
καί δ Σισμόνδης δέν ήτο Γάλλος !

Τώ όντι οί Γερμανοί εισι σοφώτεροι τών 
συμπατριωτών τοΰ Βολταίρου, οί ’Αγγλο- 
κελτοί ύπερέχουσιν αύτών έν τή πολιτική, 
άλλ’ ούδείς τών νεωτέρων λαών δύναται 
νά παραβληθή πρδς αύτούς έν « τή τέχνη 
τής οικονομίας. » Κατά τοΰτο δέ δυνάμεθα 
ϊσως νά παραβάλωμεν αύτούς « πρδς τούς 
αρχαίους Αθηναίους » (1). ’Αλλ’ ή φιλο
λογία αύτη, ήν διάσημός τις Γάλλος συγ
γραφεύς άπεκάλεσε «φιλολογίαν άχαριν» 
δύναται έπί τέλους νά τούς άφαιρέσρ τήν 
ύπεροχήν ταύτην.

Τινές τών κριτικών μή άρκούμενοι νά ύ- 
ποδείξωσιν έν τή 'Ιστορία τών Γά.Ι.ίων 
τοΰ Σισμόνδη τάς φιλολογικής ελλείψεις, 
περί ών είπον (1), κατακρίνουσιν αύτδν ώς 
έκ συστήματος καταφερόμενον κατά τών 
βασιλέων τής Γαλλίας. Παράδοξον τώ δν- 
τι νά βλέπη τις συγγραφέα συντηρητικό
τατου, οιος εΐναι ό Σισμόνδης, κατηγορού
μενον έπί έπαναστατικαϊς διαθέσεσι ! Φρο
νώ ότι δέν είναι πολύ δυσχερές νά δίκαιο- 
λογήστ, τις αύτδν κατά τοΰτο. Οί Γάλλοι 
έθεώρουν άλλοτε τούς ηγεμόνας αύτών ύ-

(1) Γνωστή είναι ή περίφημος σύγκρισις 
τοΰ Σατωβριάνδου έν τω Λοκιμίω περί τών 
Επαναστάσεων, δπερ περαίνει ούτω: «Τοι- 
οΰτοι ήσαν οί άρχαϊοι ’Αθηναίοι καί τοι- 
οΰτοί είσιν οί σημερινοί Γάλλοι. »

(2) Ο Mignet προσθέτει : « Προτιμότε
ρου ήτο τδ πνεΰμα τοΰ διαμαρτυρομένου 
καί τοΰ δημοκράτου συγγραφέως τής Γε
νεύης νά μή παραφέρηται ένίοτε τοσοϋτον 
αύστηρώς έν τή ιστορία τοΰ καθολικισμού 
καί τής παπωσύνης. » ’Αλλά μήπως δ Λ/ί- 
gnei έφάνη ήττον αύστηρδς πρδς τήν 
Μαρίαν Στουάρτην; ΊΙ Ιστορία δέν είναι 
σχολεϊον ρητορικών προοικονομιών.

Επίσης αύστηρδς είναι καί ό Τάκιτος.
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πδ δλως φαντασιώδη έποψιν : &W’ ά σνγ- 
γραφεύς τής Γενεύης ούδόλως ήδύνατο νά 
συαμερίζεται τοιοΰτον ενθουσιασμόν, δστις 
δέν ητο πάντοτε έκούσιος. Δεν έλησμόνει 
τάς σκληρότητας Λουδοβίκου τοΰ Θ’. « τοϋ 
άγιου » κατά τών Άλβιανών (1) καί άλλων 
(Λ.Ιααγήρωι. "Επρεπε νά έξιστορήση Φραγ 
κίσκον τδν Λ'· «τδν προστάτην τών γραμ
μάτων ■■ άπαγχονίζοντα τούς τυπογράφους, 
καί διατάττοντα νά καώσιν έν τή πυρά οί 
ζητοΰντες την έλευθερίαν νά λατρεύωσι τον 
θεόν κατά τά φρονήματά των’ ούδόλως 
ήδύνατο νά παράλειψη τδν έπικούοιον έ- 
γωϊσμδν 'Ερρίκου τοϋ Δ'. (2), τούς κατα- 
διωγμούς τών διαμαρτυρομένων ύπδ τοϋ 
Λουδοβίκου τοϋ Μεγάλου, ούδέ τάς ακολα
σίας Λουδοβίκου τοϋ Προσφιλοϋς. Οι σημε
ρινοί Γάλλοι συγγραφείς, οί τήν 'Ιστορίαν 
τοϋ έθνους των έπιτυχώς γράψαντες, αρ
κούντως απέδειξαν δτι αί κρίσεις τοϋ Σισ- 
μόνδη δέν είναι πολύ αύστηραί. Καί αύτδς 
ό Σατωβριάνδος, ό επίσημος συνήγορος «τοϋ 
θρόνου καί τής ’Εκκλησίας0, ούχί άπαξ 
έμιμήθη αύτδν έν ταΐς Ίστοριχαϊς Μείί- 
ταις αύτοΰ. Ο,τι συμβαίνει εΐς τούς πάπας 
έφαρμόζεται καί εις τούς βασιλείς. Ο ιστο
ρικός, δστις, ΐνα κολακεύση τάς δυνα
στείας, δέν άπαξιοϊ νά άφηγηθή « τήν 
μυθολογίαν τών λαών» θέλει άείποτε κα- 
τηγορεϊσθαι, καί άν άκόμη είναι δημοκρά
της ώς δ Σισμόνδης, δτι γράφει επαναστα
τικές (3). Άλλά μήπως δέν κατηγοροΰσι 
τδν Τάκιτον αύτδν ώς μή σεβασθέντα τήν 
«άρχήν τής εξουσίας», διότι περιέγραψε 
τάς ακολασίας τοΰ Τιβερίου καί τήν μα
νίαν τοΰ Νέρωνος;

(1) Άλβιανοί (ιδίως οί κάτοικοι τής άρ
χαίας γαλλικής επαρχίας Άλβίας) λέγον
ται οί οπαδοί διαφόρων θρησκευτικών αιρέ
σεων άναφανεισών περί τδν 1Β'αιώνα. Σ. Μ.

(2) Όρα έν τώ Αίώνι τών Παρισίων τοΰ 
1857 τά αξιόλογα άρθρα τοΰ Α. Peyrat 
περί 'Ερρίκου τοΰ Δ'

(3) Γνωστή ή κατά τής διασήμου 'Ιστο
ρίας τΰΐ Παπών καταφορά.

Εΐκοσιτέσσαρα ολόκληρα έτη έδαπάνησεν 
ό Σισμόνδη;, ΐνα συγγράψή τήν Ιστορίαν 
τών Γά.ί.ίων, ήν δμως άφήκεν ημιτελή (1). 
’Επί τεσσαράκοντα οκτώ έτη είργάζετο 
έκτου ώρας καθ’ έκάστην, ύποστηριζόμενος 
έν τή ύπερβολική ταύτη έργασία «ύπδ τοΰ 
πνεύματος τής δικαιοσύνης καί τοΰ πρός τό 
καλόν έρωτος.» Νυμφευθείς μετά τής κυ
ρίας Άλλάν έν έτει 1819, κατώκησεν έν 
τινι έξοχική οικία, ήν ήγόρασεν έν τώ χωοίω 
C/te/ie, δπου έζησεν ύπέρ τά είκοσιν έτη 
προσφέρων τοίς πασι φιλοξενίαν εγκάρδιον 
«καί πρδ πάντων πρδς έκείνου;, οΐτινες 
ένεκα τής έλευΟερίας άπεμακρύνοντο τής 
πατρίδας των, άπολαύων μεγάλης καί άλη- 
θοΰ; φήμης, δι’ ήν οί κάτοικοι τή; Γενεύης 
μεγάλως έσεμνύνοντο» (2). Δέν έδειξεν δ
μως καί πρδς τδν Λουδοβίκον Ναπολέοντα 
τήν συμπάθειαν, ήν πρδς τούς έξορίστους 
έτρεφεν. Είδε μετ’ άλγους ψυχής έν έτει 
1838 τήν Ελβετίαν έκτεθειμένην εις φρι- 
κτδν πόλεμον ένεκα συμφερόντων, άτινα έ- 
Οεώρει μηδαμηνά. Κατ’ αύτδν, τδ κόμμα 
τών ριζοσπαστών ητο ή κυρία αιτία τών 
διεγέρσεων, αϊτινες έτάραττον τότε τήν 
ησυχίαν τής 'Ομοσπονδίας.

Αί ταραχαί, αί συνταοάςασαι τήν Γενεύην 
έν έτει 1841, δτε τδ ζήτημα τών μονα- 
στηρίων τής vlrgouie ήρέθιζε τά πνεύματα 
έδείνωσαν τήν ύγείαν τοΰ Σισμόνδη. Καίτοι 
πάσχων τδν στόμαχον ύπδ καρκίνου, έξη- 
κολούθει τάς μελέτας αύτοΰ μεθ’ ηρωικής 
τωόντι επιμονής. Εκλεχθείς μέλος τής συν
τακτικής συνελεύσεως, τής άναλαβούσης 
νά δώση εΐς τήν έπαρχίαν νέον διοργανισμδν, 
διέταξε νά φέρωσιν αύτδν είς τήν συνεδρία- 
σιν, ένθα ήθέλησε τήν 30 Μαρτίου 1842 
καίτοι συχνάκις ύπδ τών πόνων διακοπτό
μενος νά συνηγορήση ύπέρ τοΰ άριστοκρα- 
τικοΰ πολιτεύματος τοΰ 1814(3), «πρδς

(1) Ά πεπερατώθη (ή συνέχεια άποτελεί 
τδν 31 ον τόμον) ύπδ τοΰ Amedee Rente.

(2) Miguel, Notice.
(3) «Τδ πολίτευμα τοΰ 1814 είχεν άρι- 

στοκρατικόν τινα τύπον, ώς, πάντα τά 

βελτίωσιν τοϋ οποίου είχε φρονίμως συνδρά- 
μ.ει, εΐς τά δημοκρατικά συνέδρια, μετά 
τοΰ Στεφάνου Δυμόντου (1)τοΰ σοφοΰ νο
μοδιδασκάλου τής Γενεύης’ τοΰτο έξήντλησε 
τάς δυνάμεις του,καί τήν 25 Ιουνίου 1842 
ή Γενεύη άπώλεσεν Sv τών ένδοξοτέρων αύ
τής τέκνοιν.

ΔΟΡΑ 1ΣΤΡΙΑΣ.

ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗ.

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΑΓΓΕΙΩΝ.

Ή γένεσι; τής παρά τοίς αρχαίοι; γρα
φικής τέχνης προεκάλεσε συζητήσεις άγο
νους, αϊτινες έδύναντο ν’ άποδειχθώσιν επω
φελείς, έάν άντί ν’ άνοίγωσι τά βιβλία, 
ήρώτων τά μνημεία. Ό ρίπτων βλέμμα έπί 
τής μετριωτάτης συλλογής άρχαίων αντι
κειμένων, έκ τιμαλφών λίθων, έξ Ορειχάλ
κου, έξ έλέφαντος, εκπλήσσεται έκ τής συ
στηματικής χρήσεως, ήν οί πάλαι τεχνΐται 
έποίουν μελών τινων τοϋ σώματος τοΰ αν
θρώπου ή τοΰ ζώου, ΐνα δώσωσι ζωήν εΐς τά 
τή; καθημερινή; χρήσεως πράγματα.'Η μέρι— 
μνα αύτη τοΰ έμψυχοϋν, τοΰ προσωποιείν 
τήν νεαράν φύσιν, υπερισχύει πάσης άλλης, 
"ΐδε τδν χρυσοΰν εκείνον δρμον, τδν κεκο- 
σμημένον διά τοΰ προσωπείου τοΰ Σειληνοΰ, 
τά ένώτια έκεϊνα τά παριστώντα ιπτάμενον 
"Ερωτα ή Γανυμήδην άναρπαζόμενον ύπδ 
τοΰ άετοΰ τοΰ Διδς, τήν καλαμίδα έ
κείνην τήν έστεμμένην διά προτομής τής 
’Αφροδίτης ή διά παλάμης. Τάχα ό καλλι
τέχνης προδήλως δέν προέθετο ν’ άντικα- 
ταστήση τδ καλόν άντί τοϋ χρησίμου, τδ 
πνεΰμα άντί τή; ύλης ; Ένταΰθα κεφαλαί 

τής έποχή; έκείνης’ άλλά μετεβλήθη ολίγον 
κατ’ ολίγον». A. Morin Hisloire Pol.li- 
gue de la Suisse. 11—265.

(i) Mignel-Notice.
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. I .) 

ίππου ή ήμιόνου κοσμοϋσι τάς χείρας πί
θηκος, έκεϊ κεφαλή κριοϋ άποτελεί τήν 
ράβδωσιν τής χειρίδος δεπάστρου ή τήν 
δραγμήν κατόπρου έχοντος σχήμα ποδδς 
αιγάγρου. Προκειμένου ν’ άνευρεθή ό λόγος 
λαβίδος κύστου ποιοϋσι σχο.Ιιά έργα ζωδί
ων (figures) έχόντων συμπεπλεγμένους τούς 
βραχίονας ή άκροβάτου κυβιστώντος. Τά 
σταθμά τοΰ ζυγοϋ, ΐνα ώσι μάλλον απαρά
βατα, παριστώσι προτομάς θεών καί 'Ρω
μαίων αύτοκρατόρων’ κεφαλαί κύκνων, έ
χόντων εύκαμπτον καί χαρίεντα τδν αυ
χένα, συνενοΰσι τήν έπιλαβήν άγγείου πρδς 
τδ σώμα, δάκτυλος κυρτωμένος αντικαθι
στά τδν άρτήρα, κωμικός δέ καί χαίνων 
λέων κοσμεί τδν ρυμόν άμάξη; ή τό στό- 
μιον τής ύδρορρόας.

Ό Κ. Φρειδερϊχος, δν δ θάνατος άφήρ- 
πασεν άπδ τής έπιστήμης, έν τή εισαγωγή 
αύτοΰ εΐ; τδν κατάλογον τοΰ μουσείου τοϋ 
Βερολίνου αφιέρωσε σελίδας τινάς χαριέσσας 
πρδς τήν ροπήν ταύτην τής γραφικής τέ
χνης. Είς τδ πόνημά του έδύνατό τις νά 
δώση μεγαλειτέραν έκτασιν, ν’ άπλοποιήση 
αύτδ δι άναλόγων έργων, διά νέων άντιπα- 
ραθέσεοιν, δίχως νά προσθέση ούσιώδές τι, 
ούδέ νά μεταβάλη τήν δύναμιν αύτοΰ’ άλλά 
τδ καθ’ ήμάς σπεύδομεν νά έξετάσωμεν 
ζήτημα ομογενές ούχ ήττον ένδιαφέρον, τδ 
δέ ζήτημα τοΰτο Οά έπιχόση άπροσδό- 
κητον φώς έπί τών τεχνιτών έπιτηδευμά- 
των τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών καί Οά 
έπιτρέψη ίσως ήμΐν νά διΐδωμεν τδ μυστή
ριον τεχνικών τινων μεθόδων, εΐς δ είσέτι 
δέν κατώρθωσαν νά είσδύσωσιν.

Α'.

Οί άρχαΐοι είχον τήν έμφυτον έκείνην 
τή; ποιήσεως αϊσθησιν, ήτις τυγχάνει ό 
κλήρος τών νέων πολιτισμών. "Ολος ό βίος 
αυτών ην ποιητικώ; ώργανισμένος’ έντεΰθεν 
δ’ ή άνάγκη έκείνη, ή παρά πολλοί; τών 
σοφών άνεξήγητος, τοΰ ν’ άνάγωσιν είς τήν 
τάξιν φυσικών άτόμων τά τής καθημερινής 
χρήσεως αντικείμενα, νά περιάπτωσι σώμα, 

50.
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πρδς δέ καί καρδίαν είς τήν σκέπουσαν 
αύιούς οικίαν, είς τά πλοία ών έπέβαινον, 
είς τ’ αμυντικά όπλα των, τδ τόξου, τδ 
ξίφος, τδ δόρυ, τδν πρόβολον, είς τά 
έργαλεΐα, είτε ξυλουργού πέλεκυς έτύγχα- 
νεν, είτε άροτρου, είτε άτρακτος τώυ γυ
ναικών καί τών Θεών αυτών. Καί αύτή ή 
γλώσσα είχεν υποχωρήσει είς τήν ποιητικήν 
έκείνην άγωγόν δυναμιν, άποδίδουσα είς 
έκαστον αντικείμενου γένος ώρισμένον, ώς 
άν ήθελε νά συστήση, έκτδς τής άνθρωπί
νου κοινωνίας, εύρεΐαν πραγμάτων κοινω
νίαν.

'Οπωσδήποτε είς ούδένα τής τέχνης και 
βιομηχανίας κλάδον έδόθη τόση ώθησις 
πρδς τήν προσωποποίησιν, όση είς τήν κερα
μευτικήν. Έν αύτή ή φαντασία έλησμόνησε 
τήν ίδιότροπον λογικήν της, άποδειχθεΐσαν 
αμείλικτου’ ή δε σύγκρισις τοϋ σώματος 
τών. αγγείων πρδς τήν τοΰ άνθρωπίνου 
σώματος αρμογήν έπεδιώχθη καί έν ταϊς 
έλαχίσταις λεπτομερείαις οΰ μόνον υπδ τών 
ποιητών, οϊτινες έδικαιοϋντο νά πράξωσι 
τοΰτο, άλλά καί υπδ τών βαναυσουργών, 
τών συνήθως μάλλον πεζών, οϊτινες έδη- 
μιούργησαν τεχνολογίαν άκριβή καί ένταυτώ 
ποικίλην. θέλω άποπειραθή νά συνοψίσω 
ένταΰθα τά κυριώτερα στοιχεία" άλλ’ άπαι- 
τοΰνται δ νοΰς και αί γνώσεις τοΰ Ιακώ
βου ΓρΙμμ πρδς συναρμογήν άπάσης τής 
σποράδην εύρισκομένης ΰλης καί παραβο
λήν τών ελληνικών εθών πρδς τά τών έθνών 
τής αύτής καταγωγής" πρδς τδ παρόν δέ 
άρκούμεθα ν’ άντλήσωμεν έκ τών κλασσικών 
πηγών.

Γνωστόν τυγχάνει όποϊον έπενόησαν οί 
άρχαϊοι πλοΰτον τύπων, όποιαν ποικιλίαν 
σχημάτων διά τά έκ μετάλλου, αργίλου ή 
υέλου άγγεϊα αυτών. Είς έκαστον μέρος τά 
κεράμεα σκεύη καί άγγεϊα ειχον τύπον 
ίδιον μή άνευρισκόμενού αλλαχού άπολύ· 
τως, δπως κα’ι οί λίθοι και τά επιτύμβια, 
άτινα έπ’ αόριστον διαποικίλλονται κατά 
τήν χώραν κα’ι μάλιστα κατά τήν πόλιν 
έν ή άπαντώνται- Κατά τά τέλη τής δευ- 
τέρας έκατονταετηρίδος, δτε ή τέχνη άπδ 

πολλοΰ είχε παυσει δημιουργούσα νέον τι, 
Κλήμης δ Άλεξανδρεύς έδύνατο νά λέγη 
είσέτι οτι μόνοι οί τύποι τών κυάθων ήσαν 
αναρίθμητοι.

Οί Έλληνες κατά τήν περιγραφήν τής 
γενικής όψεως αγγείου τίνος μετεχειρίζοντο 
τάς εκφράσεις έκείνας, αίς έχρώντο προκει
μένου περί τοΰ σώματος τοΰ άνθρώπου ή 
τοΰ ζώου. Τδ άγγεϊον είχε τδν τύ.το>· του, 
τδ σχήμά του, τήν μορφή? του, δπως καί 
τδ έμψυχον όν" ούχ ήττον δέν ένθυμοΰμαι 
συγγραφέα ποιοΰντα χρήσιν τής λέξεως 
σώμα έν τώ άναφέρειν οίονδήποτε δοχεϊον" 
τοΰτο δέ συμβαίνει διότι ή άρχαία φιλολο
γία δέν πεοιήλθε μέχρις ήμών ολόκληρος, 
καί οί σωζόμενοι συγγραφείς δέν είχον α
ξιώσεις νά έξαντλήσωσι τδ λεξικόν. Μόνον 
τδ κέρας εχει προστηΰίόιοτ, δπερ ουδέ με
ταφορά είναι, διότι συνεχώς κοσμείται υπδ 
προτομής άγρίου ή κατοικίδιου ζώου. Τδ 
άνω μέρος τοΰ αγγείου έκαλεϊτο χςφα.Ιή, 
δπως ή κυκλοτερής λεκάνη εΐναι ή κεφαλή 
τοΰ τρίποδος, τδ άκροκιόνιον τδ κιονόκρα- 
νον. Τδ έζωτερικδν κυπέλλου ήν ή πρόσος-ις 
αύτοϋ. «Καί έπι τών ημερών ήμών, λέγει 
δ Μυρλεανδς Άσκληπιάδης, οί Μασσα- 
λιώται συνηθίζουσι νά θέτωσι τάς φιάλας 
έπί πρόσωπόν» (α), ήτοι ν’ άνατρέπωσιν 
ΐνα γίνωνταί δραταϊ αί γραφαι, δι’ ών 
είσι κεκοσμημέναι έξωθεν ή, άπλούστε- 
ρον, ΐνα μή είσδύη κόνις. Κατά τινας 
γραμματικούς, δ κύαθος είχε δύο πρόσωπα" 
τώδντι δέ γινώσκομέν τινας τούτων έχοντας 
δύο συναφείς προσωπίδας δμοιαζούσας 
πρδς κεφαλάς Ίανοΰ.

"Απαντα σχεδόν τά διάφορα μέλη τής 
κεφαλής ανευρίσκονται έν τοΐς δροις τοϊς έν 
χρήσει πρδς περιγραφήν κεραμέων. Τδ μέτω- 
πον, ή ρίς, τά ώτα, τδ στόμα, τά χείλη, 
οί όδόντες, ό πώγων είσί κοινά τοϊς τε άγ- 
γείοις και τοϊς άνθρώποις. Συνεχώς τδ π.- 
νάκιον ή πίναξ φέρει διάδημα, άναφέρονται 
δέ παροψίδες έχουσαι χρυσάς μίτρας. Πόσον

(α) Μασσαλιήται φιάλα; τιΟέασιν έπί πρόσω- 
πον.—Άθήναιος. Σημ. Μ.

άνατολικωτάτη είναι ή είκων εκείνη χροχο- 
6αφοΒς προσώπου, ήν σοφός ’Αθηναίος απο
δίδει είς αμφορέα προωρισμένον είς λατρείαν" 
ήθελεν έκλάβει τις αύτδν άντί νέας ’Ινδής 
χαλκοχρόου, θυούσης εις τά είδωλά της. 
Περί άγγείου έχοντος άμβωνας λέγουσιν 
ότι άπο*ρι>πτεί τό μέτωπο?, ώς άν δ έγ- 
κλιδδν άμβων ήν ή κόμη του. Ό λύχνος 
έχει τήν ρϊνά του καί δταν έχη δύο 
δπάς (μύξας — δίμυζος) παραβίλλουσιν 
αύτάς πρδς μυχτηρας. Πρέπει νά είναι 
τις έςωκειωμένος πρδς τδ πνεΰμα τών άρ
χαίων, ΐνα μή έκλάβη υβριστικά τά φυ
σικά συμπεράσματα τά έκ τής είκόνος 
αύτής συναγόμενα. Παρά τοϊς Έλλησιν 
ή θρυαλλίς άπετέλει τήν β.1έ??αν ή μύ
ξαν τοϋ λύχνου καί ή διπλή θρυαλλίς 
(δίμυξος) άνεμίμνησκεν αύτοΐς τ’ αποτε
λέσματα κορύζης. Λί νηπιοφροσύναι αυ- 
ταί είσιν άπαραιτήτως άναγκαϊαι είς πό
νημα περί τών άρχαίων εθίμων, καί προ
τιμώ νά ομολογήσω αύτάς ή ν’ άποσιω- 
πήσω. Μή καί ήμεΐς δέν λέγομεν (ιπο- 
μύσσιιχ τήν λυχνίαν; 'Π λατινική λέ
ξις nasxlema, τρίμυζον ή τρίροινον άγ
γεϊον, εφαρμόζεται είς τήν οϊνοχόην, ής 
τδ στόμιον έχει σχήμα τριφύλλου.

Ούδεμία έκφρασις είναι συνηθεστέρα καί 
άρχαιοτέρα τής τών ώτω?, ήτοι τών έ- 
πιλαβών. 'Ο "Ομηρος είδε τρίποδας έχον
τας ώτα. Συνεχώς ή κύλιξ Sv μόνον έχει 
ούς, έν γένει όμως δύο (δίωτος), άνά έν 
έφ’ έκάστης πλευράς, ή τρία καί τέσσαρα, 
καί ένίοτε ούδέν. Ταΰτα δικαιολογοΰσιν ί
σως τδ γαλλικόν λόγιον, Κωφός ώς άγ- 
γιϊο?, δπερ ό Βωμαρσαί έπεκάλλυνε καί ού 
τήν αληθή σημασίαν έτρεψεν ειπών, «Εί- 
μί κωφός ώς λάρναξ.» Έθαύμαζον μέν τά 
μικρά ώτα, τά λεπτώς διατετμημένα, ώς 
τά τής Συρακουσίας Αφροδίτης, άλλά 
καί δέν παρεώρων πτερύγιου πλατύ, όλίγον 
έξωδηκδς, δπερ άνεμίμνησκε τάς πληγάς 
τών νέων αγωνιστών έν τή παλαίστρ?. 
Ούδόλως σπάνιον τδ ν’ απάντηση τις έ- 
πιλαβά; κεκοσμημένας δ·.ά παρωτίου, ά- 

πλοΰς μέν κρίκους, άλλ’ όμως πλανώντας 
τδν οφθαλμόν έντελώς.

Περίεργον ότι οί "Ελληνες είχον παράδο
ξον τρόπον τοϋ περιπτύσσεσθαι άλλή- 
λους. Ένώ έφίλουν είς τδ μέτωπον τδ ά
τομον, δπερ ήγάπων, έσυρον τά ώτα 
αύτοϋ, ό δέ ασπασμός ούτος, δστις Οά 
έφαίνετο ήμϊν άσεμνος, έλαβε τδ άνομα 
διλάβων αγγείων, τής χ-άτμας. «Δέν ά- 
γαπώ πλέον τήν Άλκίππην μου, άνα- 
βοή κλαίων ό αίπόλος τοϋ Θεόκριτου, 
διότι, δτε πρδ μικροΰ τή προσέφερα πε
ριστεράν, δέν έσυρε τά ώτά μου ινα μ’ 
άσπασθή.»

Τδ κυριώτεοον μέρος τοΰ άγγείου είναι 
τδ στόμα, δπερ, ώς έκ τής θέσεως καί 
τοΰ ύπουργήματός του, προκαλεϊ, ούτως 
ειπεΐν, σύγκρισιν πρδς τδ άνθρώπινον 
σώμα" διό οί άρχαϊοι δέν ελειψαν νά 
ποιήσωσι τήν παραβολήν ταύτην, τήν δέ 
ύπ’ αύτών δημιουργηθεΐσαν εικόνα παρε- 
δέχθησαν είς άπάσας τάς μεταγενεστέρας 
γλώσσας. Άδιάφορον άν τδ στόμα τυγ- 
χάνη μέγα ή μικρόν, εύμορφον καί ά- 
στραβές" έκαστον τών προτερημάτων τού
των ή έκάστη τών δυσμορφιών ύπηγό- 
ρευε τήν εκλογήν τοϋ επιθέτου, δπερ έ- 
φήρμοζον είς τά κατά τράπεζαν χρήσιμα 
σκεύη καί άγγεϊα, ώς καί είς τούς άν- 
Οριόπους. Άγγεϊά τινα είχον δύο στόμα
τα ή καί περισσότερα, δπερ καί τούς δυσ- 
κολωτέρους ώφειλε νά ευχάριστή.

Τά χείλη σημαίνουσιν ιδίως τά άκρα 
τής κύλικος. 'Ο πότης καί ή κύλιξ πε- 
ριπτύσσουσιν ό μέν τήν δέ, έκτδς άν συμ
βάν τι παρακοιλύση αύτούς. Προκειμένου 
περί πεπαλαιωμένου άγγείου, ό "Ελλην δέν 
διστάζει νά άποδώση αύτώ χείλη ριχτή- 
ΐττα έάν δ’ είναι νέον καί έχη στόμα 
έπίμ-ηκες, λέγουσιν δτι έχει τδ στόμα 
ευθυμον. Τούς όδόντας άπαντά τις έν 
τή λατινική λέξει Ιΐ"ίίϊβΗΐα, ήν οί λεξι
κογράφοι έξηγοΰσι διά τοΰ άγγεϊον έχον 
τρία πτερά ή τρία πτερύγια, τουτέστιν 
έπιλαβάς. Τδ αύτδ συμβαίνει καί είς τδν 
πώγωνα. Ό ποιητής Τιτίνιος άπεκάλει
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μίαν τών κωμωδιών του Πώγω?1αν διά 
τούτου δέ δέν έννόει άνθρώπινον ον, άλλ’ 
άγγεΐον.

Τέλος ό λαιμός τοΰ άγγείου διετήρησε 
τον άρχικδν δρισμύν του, δστις φαίνεται 
τόσον όρθδς καί σύμφωνος πρδς τδ πράγ
μα. Ιδιαίτερα έπίθετα σημαίνουσι τδν 
ίσχνδν λαιμδν, τδν έπιμήκη, μέ αυχένα 
λίαν βραχύν, πλατδν λίαν ή στενδν, λεΐον 
ή στρεψαύχενα. Συνεχώς γίνεται λόγος 
περ'ι τράχηλου λαγήνου" δέν έσκέφθησαν 
άρά γε νά ποιήσωσιν 2ν έτι βήμα καί ν’ 
άναρτήσωσιν δρμον; Τοΰτο είκάζομεν έκ 
τών γεγραμμένων κεραμίων σκευών ή τών 
έν τύπω κεκοσμημένων, δέ·· γινώσκω δ
μως κείμενον άναφέρον τοιοΰτό τι. 'Ο 
φάρυγξ αρμόζει ιδίως εις τδ οΐνηρδν τεύ
χος, διότι άπορροφά τδ ρευστδν ώς τέ
λειος οίνοπότης. Όταν δύναται νά καταπίη 
πολυν οίνον, λέγουσιν δτι έχει διεσζα.Ιμί- 
ro? φάρυγγα.

Έςετάζοντες τά μέλη τ’ άποτελοΰντα 
τδν κορμδν τοΰ άνθρωπίνου σώμ.ατος, εύ- 
ρίσκομεν οτι τδ άγγεΐον έχει ώμους, θώρα
κα πλευράς, ισχία, νώτα, λαγώνα (γα
στέρα), όμφαλδν, όσφύν. Ύποτεθέντος δτι 
ούδέν έλησμονήσαμεν, θά έλλειπε τδ στή
θος καί, πράγμα μάλλον συγγνωστόν, 
ή καρδία. Πόσον έμβοιθώς έμεοίμνων οί 
Έλληνες εκείνοι έργάται ! Κατεσκεύαζον 
έκπώματα ή αμφορείς έκ τοΰ αύτοΰ χοδς, 
ές ού ό Προμηθεύς έπλαττε τούς άνθρώ- 
πους, άλλά καθίστων εκείνα αναίσθητα 
εις τάς όδύνας, τδ δέ άγγεΐον, εΰ- 
τυχέστερον δν ήμών, δέν έχει συνείδησιν 
τών άλγηδόνων του. Μάτην ακρωτηριάζει 
τις αύτδ, κατατρίβει ή κατακαίει άσ- 
πλάγχνως—τά πάντα υφίσταται απα
θώς" απεναντίας δέ, δταν ή θεομαστρίς ή 
έψάνη ήναι εκτεθειμένη είς τδ πΰρ καί τά 
βάσανα καί ή άδημονία αύτής μάς φαί
νονται άφόρητα, αυτή αρχίζει νά ψάλη 
φαιδρώς, διότι δ τρυσμώδης ήχος, δν πα
ράγει τδ θερμδν ύδωρ, καλείται τής έψάνης 
άσμα. Ύπάρχουσιν όλίγα αρχαιότατα αγ
γεία, σχήματα έχοντα προτομής γυναικός, 

άτινα έκπέμπουσιν έκ τών μαστών τδ 
ρευστόν. Αί αρχέτυποι αύται ποοχόαι άνα· 
πληρούσι τών συγγραφέων τήν σιωπήν" 
άπασαι δέ εύρέθησαν έν ταΐς νεκρουπό- 
λεσι τής Κύπρου.

’Αφού έ'ετάσωμεν τούς δύο ωμούς άμ- 
φορέως άναφερομένου έν τοΐς Δειπνοσο- 
φισταΐς, έρχόμεΟα είς τδ μεταμάσιον καί 
τά ?ωζα τών αγγείων, μέλη άτινα οί 
Μεγαρεΐς παρέβαλλον πρδς τάς δύο τοΰ 
θώρακος πλάκας. Αί πλευραί καί τά ισχία 
συνεχώς μνημονεύονται ύπδ τών κλασ
σικών συγγραφέων, δ δέ Σοφοκλής ανα
φέρει περί χαλκοπλεύρου ύδρίας. Έν τοΐς 
ήμετέροις μουσείοις βλέπομεν πληθύν πή
λινων ή ύελίνων άγγείων κεκοσμημένων 
προεχούσαις πλευραϊς.

'Ο λαγών αποτελεί τδ κύριον στοιχεΐον 
πρδς έκτέλεσιν δέ τής άπο- 

άνάγκην τής
τής κύλικος, 
στολής του έχει πρδ πάντων 
άπαιτουμένης χωρητικότητος. Δέν είναι ά- 

ύβριστικδν τδ έπίθετον προγάσζωρ, 
οί αρχαίοι συγγραφείς δίδουσιν είς 
αγγεία. 'Ελληνική λάγηνος ένθυμεΐ- 
μέγα φρονούσα δτι «έφερε βακχι- 
τρυφάς». Περί τοΰ εσωτερικού άγ- 

ι τίνος προετίμων νά λέγωσι τδ ή

ρα ι 
όπεο 
τινα 
ται 
κάς 
γ8ίβυ . " · , , , · 
Γμοκ ή τά έγκατα" ύπδ τήν αύτήν δ’ 
έννοιαν ποιούσι λόγον καί περί τών έγκάτων 
τής φαρέτρας. 'Ο όμφαΛός φαίνεται έπί 
τών δεπάστρων, ιδίως τών πρδς Ουσίας 
χρησίμων, καί φυσικώ τώ λόγοι κατέχει 
τδ κέντρον" συνεχώς δ’ έχει σχήμα δρυο- 
βαλάνου. 'Ως πρδς τήν κοζΰ.Ιη? (όσφύν) 
αυτή έδωκέ τ’ δνομά της είς ολόκληρον 
κλάσιν έκπωμάτων.

'Ως πας τις εικάζει, οί βραχίονες, ό 
άγκών καί οί δάκτυλοι τών αγγείων δέν 
αποκλείονται τής ποιητικής τών άρχαίων 
γλώσσης" περί τούτου δ’ ούδόλως άμφι- 
βάλλει τις άμα ϊδη άγγεΐον τυρρηνικδν 
παριστών προτομήν άνδρδς έχοντος βάρ
βαρον τήν δψιν καί τάς χεϊρας προτετα- 
μένας" άλλ’ έκτδς τών δουλικών απομι
μήσεων τής φύσεως, 5 "Ελλην κεραμεύς 
τόσον άγαπγ τά έργα του, ώστε άδύνα-

τον νά μή δώση αύτοΐς τά μάλλον αναγ
καία όργανα. Αί λαβίδες τών μικροτέρων 
σκευών, ώς μεταζύ άλλων τοΰ κύθωνας,(πο
τηριού Λακεδαιμονίων καί στρατιωτικών) 
άπεκαλοΰντο γεΐρες. Ό κύαθος έφερε <1α- 
κτύ.Ιυυς. Οί Ρωμαίοι έχρώντο οίνοφόρω 
άγγείω έχοντι σχήμα ψε.Ι.Ιίου, ή δέ 
αθηναϊκή νεολαία έν τώ παίζειν τήν ευ- 
γενή παιδιάν κότταβον (α) μετεχειρίζετο 
πώμα (ποτήριον) δπερ φαίνεται δτι ήν 
συνώνυμον τώ άγκώνι τού βραχίονος.

’Απολείπεται ήδη νά ίδωμεν άν τά κε- 
ράμιχ έχωσι κνήμας καί πόδας. "Απαντες 
θ’ άπαντήσωσι κχταφατικώς είς 
ρώτησιν ταύτην. Τδ κέρας, δπως 
είχε χρείαν ύποστάτου, ----

τήν έ - 
ϊσταται, 

κρίκου προσαρ
μοσμένου έπί τίνος βάσεως. Τοιαΰτα όρ
γανα βλέπομεν είς κάνθαρο? (δίωτον πο· 
τήριον) έκ σαρδώνυχος, δπερ τυγχάνει έν 
τών κειμηλίων τών Βερσαλλιών. Τδν ύ- 
στάτην παρέβαλον πρδς τδν κρίκον, τήν 
.τερ,ισκε.Ιίόα, ήν αί γυναίκες έπέδεον 
άνω τοΰ γόμφου, ώς τδ ψέλλιον τίθεται 
περί τδν βραχίονα. 'Ως πρδς τδν πόδα 
τοϋ άγγείου, ούτος εύρίσκεται έν ταΐς ποιή 
σεσι τού Όμηρου" ούδέν δέ άπλούστερον 
τοΰ τρίποδος, ού τ’ όνομα άρκεΐ ϊνα πα
ράσχω ιδέαν ώς έγγιστα τού σχήματός 
του. Μόνος ό πίθος, τδ κολοσσιαΐον έκεϊνο 
έργον τών άρχαίων κεραμέων, έμενεν ά~ 
κίνητος" αντί δέ νά είπωτιν έν τή συν
αναστροφή « Δέν ύπάρχει», οί Έλληνες 
έχρώντο τή παροιμιακή φράσει: «Ώς τοΰ 
πίθου οί πέδες». ΙΙροσθέσωμεν οτι είδος 
κεραμίων σπανίων, ών δμως τινά εύρί- 
σκονται είς τά μουσεία ήμών, ήν ; -- 
στράγαλος — τδ σφυρό? ή όστοϋν 
ποδός. (β)

ο α
τού

(α) ΊΙ παιδιά αύτη (Ιωνικώ; κόσσαδο; ή δτ- 
ταβο;) εΐσήχΟη έκ Σικελία; είς Ελλάδα, ένθα 
κατέστη έζ. τών μϊλλον εΰαρέστων τών νέων 
μετά συμπόσιον—Ίδε λεξικόν τή; Ελληνική; 
αρχαιολογία; ύπό Σμήθ, μετάφρασι; Δ. Παν- 
ταζή, σελ. 512, ΆΟήναιονκαϊ Πολυδεϋκην. Σ. Μ.

(β) Ό αστράγαλο; ήν είδος παιδιά;., ΐοίω; 
των γυναικών καί -ων παίδων, ενίοτε δέ καί των 
γερόντων έν μέρει τά παρ’ ήμΐν κότσι α. "Ιδε

Β'.

Ούτω καταρτίζεται τδ άγγεΐον έφω- 
διασμένον δι’ δλων τών ζωτικών οργάνων, 
φέρον τά μέλη του, κεκτημένον κεφαλήν 
δι’ ής σκέπτεται, σώμα διατρανούν τήν 
δύναμιν του, οστά " περιφρονοϋντα πάσαν 
σύγκρουσιν καί ύπισχνούμενα διαρκή ΰ · 
παρζιν. Τί άρα τώ λείπει ϊνα κινηθή; Μή 
τάχα δέν πειράται, ώς ήμεϊς, νά πίη, 
νά χειρονομήση, νά περιπατήση ; Οί "Ελ
ληνες ποιηταί εΐχον τόσον ζωηράν τήν 
φαντασίαν, ώστε δέν ύπεχώρουν πρδ τοΰ 
τελευταίου τούτου άκολουθήματος τού εύ- 
τέχνου συστήματός των. ΙΙαρ’ ’Λριστο- 
φάνει δημοκράτης ενεργεί άπογραφήν τοΰ 
πλούτου αύτοΰ καί καλεϊ άλληλοδιαδό- 
χως τά μαγειρικά σκεύη του, άτινα θέ
λει νά δοιρήση τώ δήμοι" λέγει δέ

« Χώρει σύ δεύρο κιναχύρα καλή καλώς
« τών χρημάτων Ούραζε πρώτη τών έμών,

« δπως άν έντετριμμένη κανηφορής, 
«πολλούς κάτω δήθυλάκους ςφέψασ’έμούς. »

Καί πρδς τήν χύτραν, τήν κωφεύουσαν" 
« Ή χύτρα δεϋρ" έζιθι

« νή Δία μέλαινά γ’ ώς άν εΐ τδ φάρμακον 
«έψουσ’ έτυχες ω Λυσικράτης μελαίνεται.

«Φέρε δεύρο ταύτην τήνύδρίαν, ύδριαφόρε, 
«ενταύθα...................................» (γ.)

Παρά τώ αύτώ ποιητή οί τοϋ ύπο- 
γείου πίθοι ήμέραν τινά άποβάλλουσι πάν 
άδελφότητος αίσθημα καί λακτίζονται.

Έν γένει τά σκεύη τηρούσι βαθεϊαν σι
γήν" είσί διακριτικά καϊ ούδόλως προδί- 
δουσι τά μυστικά τής οικογένειας. 'Π λυ
χνία ιδίως άποδεικνύεται άζία τής έπωνυ- 
μίας σιγη.Ιης, ήν τή απονέμει ποιητής έν 
τή ’Ανθολογία, έκτδς άν πταρνισθή, δ“ 
περ δέν δύναται ν’ άποφύγη καί δπερ έ- 
Οεωρεϊτο ώς αίσιος οιωνός. ’Ακούει πάντα 
τά λεγόμενα καί ούδεμίαν παραλείπει τών 

ώσαύτω; Λεξικόν Έλλ. άρχαιολ. Σμήθ έν λέξε·. 
αστράγαλο;. Σ. Μ.

(γ) Έκκλησιάζουσαι. Ό Καταβείς, Άνήρ Α. 
Σημ. Μ.
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έ,τωδών άς οί συμπόται τερετίζουσιν έν 
ταΐς έφεσπερίσιν. 'Οσάκις καίει οίχοχομιχ&ς 
ή άμυ δρον δ ιαχέει φώς, τοΰτο άποδίδου- 
σιν είς την οίνοβαρή χατάστασιν της, 
διότι πίνει τδ δπερ αναλίσκει ελαιον, οί 
δέ συγγραφείς προβαίνουσι μέχρι τοΰ ν’ άπο- 
καλέσωσ-.ν αύτήν άπρεπώς μέθυσο? ή ά- 
ύηφάγον. «θέλω μεταβή είς τήν άγοράν, 
λέγει τις, ιν’ άγοράσω λυχνίαν μή μεθύ- 
ουσαν». ’Εάν ή λυχνία μεθύσκηται άπδ 
έλαιον, πολύ φυσικώτερον ή λάγηνος με- 
Ούσκεται άπδ οίνον, καί πολλά τής ά- 
κρασίας της παραδείγματα δύναταί τις 
ν’ άναφέρρ" Ποτήριον όπωσοϋν βαθύ, πολύ 
χωροΰν ύγρδν, κατηγορεΐτο έπ’ αδηφαγία, 
περί λαγήνου δέ πλήρους οίνου έλέγετο δτι 
κλονίζεται ώς Σειληνδς μετά βάκχεια.Φιλο- 
πότης μέμ.φεται ώς έξής τήν υδρίαν του" 
« Διατί μεθύεις, ένώ έγώ νήφω, καί σύ 
νήφεις, ένώ έγώ μεθύω. Ούτω δέν δφεί- 
λουσι νά πράττωσιν οί καλοί εταίροι.»

Ν’ δλον τδν μελαγχολικδν χαρακτήρα 
του τδ άγγεϊον δέν είναι καί πάντοτε 
σπουδαιον" δταν τυγχάνη πεπληρωμένον 
οίνου μέχρι χειλέων, μειδιά, οί δέ ειδή
μονες, οΐτινες παρετήρησαν τδ πράγμα 
κατά τάς ώρας τής διαχύσεώς του, βεβαι- 
οΰσιν οτι έχει ήδύ τδ μειδίαμα καί δέν 
χράται δλολυγή χαλεπή. 'Η λάγηνος μά
λιστα έχει τδ δώρον τοΰ λόγου, διότι ένώ 
κερνιγ οίνον, όμιλεΐ διά φωνής μελιφθόγ
γου καί ήχηέσσης καί οί συμπόται άπαν- 
τες θέλγονται έκ τής λάλου μελωδίας 
της. Δέν χράται τή ελληνική γλώσση, 
άλλ’ ίδιώματι βαρβάρω, παραδόξω, ακα
τάληπτο» τοΐς μάλλον σοφοΐς, ποιητική 
ώς τδ τερέτισμα τής χελιδόνος" ώστε δέν 
πρέπει νά έπιμένωμεν φρονοΰντες δτι τά 
άγγεΐα στερούνται πνεύματος. Καί έν
ταΰθα δέ άνεφέραμεν περί αγγείου ένθυ- 
μουμένου δτι έφερεν εις τούς κόλπους του 
«τάς ήδονάς τοΰ θεοΰ τής άμπέλου» καί 
έκφοαζομένου έξαιρέτως. ΊΙ έπί τοΰ πυ- 
ρδς τεθειμένη θερμαστρίς αρχίζει νά αδγ, 
οχι ώς σιυτεερςαμε’ΓΟ»· «]·)·«Γοκ, άλλά 
μέ ρυθμόν τέρποντα τούς άκροατάς.

άπετέλουν μ.έλος τής οικογένειας.

Δυστυχώς έν Γαλλία ή υδρία έν τώ 
μεταβαίνει·» συνεχώς πρδς ϊδρευσιν συν
τρίβεται (α)" οί αρχαίοι δμως είχον τό
σον λεπτδν τδ φρόνημα, ώστε δέν παρε
δέχοντο δτι άγγεϊον τι χρησιμέυσαν αύ- 
τοΐς έπί έτη έδύνατο νά κατασυντριβή 
λογικώς, ριπτόμενον κατά του τέρματος 
ή συγκρουόμενον προς τά χείλη τοΰ φρέα- 
τος. Κατά τούς χρόνους έκείνους ύφίσταν- 
το σχέσεις στενόταται μεταξύ τοϋ άν
θρώπου καί τοΰ πράγματος; οΐαι σήμε
ρον δέν ύπάρχουσι, τά δέ κεράμια σκεύη 

• ‘ ’ "Οτε
δ άμφορεύς ήλικιοϋτο, άπεκάλουν αύτδν 
σερίφη? (γεροντοκόριτσον) καί μετιχειρί- 
ζοντο ώς συγγενή, όλίγον μεμακρυ- 
σμένον λ. χ. δτε δέ μετά μακράν καί 
πολύμοχθον στάδιον αί έπιλαβίδες δέν 
ϊσταντο πλέον καί αί πλευραί αύτοΰ κα- 
τέπιπτον εΐς τήν έλαχίστην σύγκρουσιν, 
δέν έλεγον ό ιι/ιφορεύς συνετρίβη, άλλά 
τέθχηχε, καί ήν ή ημέρα έκείνη πένθιμος ώς 
εΐ άπώλετο προμήτωρ σεβαστή. ’Ενίοτε 
ώφειλον νά θρηνήσωσιν έπί άώρω θανάτω" 
άπρόοπτον συμβάν δηλονότι συνέτεμε τδν 
βίον υδρίας εύέλπιδος. Έν τοΐς Βατράχοις 
τοΰ Άριστοφάνους ό Διόνυσος άναβοά λυ- 
πηρώς"
. . . . Τδ τρυβλίον τδ πελισινδν τέΟνηκέ μοι.

Έν περιλήψει έχομεν δλόκληρον κλά- 
σιν άντικειμένων αψύχων μέν τδ φαινό- 
μενον, έχόντων δέ τήν αρμογήν τοΰ σώ
ματος τοΰ άνθρώπου, τάς δυνάμεις του, 
τάς άρετάς του, τάς κακίας του, δμι- 
λούντων, γελώντω», πινόντο»ν καί άπο- 
Ονησκόντων δπως καί ούτος. Τί ήμπόδιζε 
ταΰτα νά πηδήσωσιν έκ τοΰ κυλικείου, δ
που είσί διατεταγμένα φιλαρέσκως, άνα- 
λόγως πρδς τδ ανάστημά 
γείνωσιν όστά καί 
ή έλαχίστη πτήσις 
τασίας δύναται νά 
τοΰτο; 'Ο νοΰς τών

των, και να 
σαρξ έν φ χρόνο» 

τής ελληνικής φαν- 
ένεργήση τδ Οαΰμα 

πολλών καί οί κωμ·.-

(α) Καί παρ’ ήμΐν ύπάρχει άνάλογον λό
γων περί υδρίας ή στάμνας. Σημ. Μ. 

κοί ποιηταί κατώρθωσαν νά λύσωσι τδ 
πρόβλημα μεθύσους τινας άποκαλέσαντες 
Αμφορείς, .έαφύχτας (α), ασκούς οΐτου, 
άπαράλλακτα δπως δ Σαικσπήρος άπο- 
καλεΐ τδν Φαλστάφ αύτοΰ πίθον Ανθρώ
πινον. Καί έπί τών ημερών ήμών τά 
σγιστά αγγεία θιαρχοΰσι π.Ιεΐον, έάν 
έπιμελώνται τής βεβλαμμένης υγείας των, 
τά δέ άνευ λαβίδων άγγεΐα, άτινα άγνο- 
οΰσι πόθεν νά βάλωσιν, είσί καί δύσκολα 
καί λεπτολόγο, ώς καί έπί τών χρόνων 
τής άττικής κωμ.ωδίας.

Ελληνικά τινα άγγεΐα έκαλοΰντο έφη
βοι άλλα δέ εύνονχοι καί μοιχοί.
’Έκπωμά τι ήν τέκνον τής φάρνγγος καί 
ποτήριον έφευρεθέν υπδ Θηρικλέους τοΰ 
Κορινθίου έπωνομάσθη ύπδ τοΰ ποιητοΰ 
τέχνον θηριχ.Ιέοος (γ). Πολλάκις κύρια 
ατόμων Ονόματα έλήφθησαν έκ τών άγ- 
γείων καί σκευών, καί γινώσκομεν άν- 
θρώπους, πρδς δέ καί ημιθέους, καλουμέ- 
νους Κέραμο?, Στάμνιον, ’’Αρσον, Κύ- 
Jixa, Κύαθον, Κάνθαρον, ώς καί γυναίκας 
φερούσας τ* ονομα yOpxa καί Κοτύ.Ιη.

Δέν ένδιατρίβομεν περί τά ονόματα ά
τινα έδανείσθησαν έκ τών ζώων, καθόσον 
μάλιστα σχετικώς βλίγιστά είσι ταΰτα. 
Τδ κεράς πόρρω απέχει τοΰ ήμετέρου θέ· 
ματος, διότι οί πρώτοι άνθρωποι έλάμβα- 
νον άληθή κέρατα, άτινα μετέβαλον εις 
ποτήρια" διδ περιοριζόμεθα εΐς τδ ν’ άνα- 
φέρωμεν τδν μνχτήρα ιτ,ς λυχνίας καί 
τού σταλακτικοΰ κλιβάνου, τά πτερά τής 
οΐσύας, άτινα, πλέκόμενα περί πήλινα άγ
γεΐα, έχρησίμευον ώς περικαλύμματα αύ
τών, τέλος τά πτερύγια, ή τρία δηλονότι

(α) Ό ΆΟήναω; άναφέρων περί λεπαστή; 
λέγει δτι τό ποτήριον τοΰτο ώνομάσΟη άπό 
τών εί; τά; μέθα; και τά; άσιοτία; πολλά ά- 
ναλισκόντων, ou; λαφύκτα; καλοΰμεν. Κύλικες 
δ’ ήσαν μεγάλα·.. Έν γένει έν τφ ΙΑ', κεφα
λαία» τοΰ πολυτίμου τούτου συγγραφέα»; δύναται 
ό αναγνώστη; νά "δη πολλά κα1 καλά, πόσων 
ειδών έκπώματα εϊχον ο! αρχαίοι, κτλ.

(9) ΙΙαρ’ Αθηναία» έκπαιμα. Σημ. Μ. 
(γ) Γΐαρά τώ αύτφ συγγράφει Θηρίκλειον. 

Σημ. Μ. 

προσαρτήματα, άποτελοΰντα τάς έπιλά- 
βίδας τοΰ τριανώόονς. Συνεχώς δέ ό πυθ- 
μήν κύλικας έξομοιοΰται πρδς ρίζαν δέν
δρου.

'Ικανά διεσώθησαν γεγραμμένα αγ
γεία, τινά δ’ έπίχρυσα, απάντων τών 
ρυθμών καί άπασών τών έποχών, πλασμέ · 
να έν σχήματι ποδών, κνημών, προσω
πείων, προτομών, ζωδίων ή ολοκλήρων 
συμπλεγμάτων, τδ δέ Λοΰβρον κατέχει 
πλουσιωτάτην καί ποικιλωτάτην συλλο
γήν.Αδύνατον νά εΐπωμεν πόσιν δόσιν εύφυ- 
ίας οΓΕλληνες κεραμείς κατέβαλον ινα πλά- 
σωσιν άπαντα τ’ άριστουργήματα ταΰτα, 
καί δέν έπιτρέπεται ήμ,ΐν ν’ άκολουθήσω- 
μεν αύτούς έπί τοΰ ζητήματος τούτου, 
έν ω ή τολμ,ηροτάτη φαντασία ύπόκειται 
εΐς τδν ορθδν καί πρακτικόν νοΰν. Τά άγ
γεΐα δμως ταϋτά είσιν άξια νά συλλεχθώσι 
καί νά καταστώσι γνωστά διά τοϋ τύπου, 
δπερ έσεται διά τήν άρχαιολογίαν δτι διά 
τήν φιλολογίαν είναι αί κωμωδία·, τοΰ Άρι
στοφάνους. Εύκολον είναι τοιοΰτον έργον, 
διότι ούτε πολλάς έρεύνας ούτε πολυμά- 
Οειαν άπαιτεΐ, άλλ’ έξαρτάται έκ τής φι
λοκαλίας καί τής συνέσεως.

(Έκ τοΰ γαλλικού )

Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΒΙΟΣ.
^V’.'VXV

Ό ταπεινές βίος, δι* ού έννοοΰμεν κα- 
τάστασιν ζωής ούδόλως μέν έχούσης το 
πομπώδες τών ανθρωπίνων ματαιοτήτων, 
άλλ’ έπαρκούσης είς τάς καθημερινά; άνάγ
κας τοϋ βίου, έλογίσθη αείποτε, καί όν
τως ύπήρξεν ό εύδαιμονέστερος παρά τοΐς 
άνΟρώποις. Οί έπί παιδεία καί έμπειρία 
μεταξύ αύτών διαπρέψαντες αύτδν τού
λάχιστον έξελέξαντο. Αί μ.εγαλοπρεπεΐς 
οίκοδομαί, αί λαμπραί άποσκευαί, αί ύ- 
ψηλαί προσηγορίαι καί ή πληθύς τών 
κολάκων καί τών ακολούθων καθιστώσι 
τδν κατέχοντα αύτά επίφθονον πρδς τούς
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άλλους, ένώ εΐναι άξιος μάλλον οίκτου 
καί συμπαθείας. Ο δ’ άληθώς κατέχων 
τήν ευδαιμονίαν, ήτις ώφειλε νά διεγείρη 
τδν φθόνον ημών, είναι πολλάκις ό διε- 
γείρων την περιφρόνησίν μας διά τή; εξω
τερικής ποταπότητος καί ταπεινότητας 
αΰτοΰ. Τούς μεγάλου; α; έρωτήσωμεν δι’ 
οποίων θυσιών προσελήφθη τδ μεγαλεΐον 
αύτών. Προσελήφθη, λέγουσι, διά τοϋ Αν
ταλλάγματος τής ησυχίας τοϋ νοός. ΙΙε- 
ριβαλόμενοι τήν πορφύραν τής δόξης καί 
τής δυνάμεως, περιεβάλοντο συνάμα καί 
τον ζυγόν τών φροντίδων, τοϋ φόβου καί 
τής ζηλοτυπίας. Τοιαύτη τις έξομολόγη- 
σις έδόθη κατ’ έπανάληψιν ύπδ τών χει- 
λέων τών δοκιμασάντων τήν δλεθρίαν ταύ
την αλήθειαν. Καί δμως τοσούτω δελεα- 
ζόμ.εθα ύπδ τής φαινομενικής λαμπρό- 
τητος καί τών θέλγητρων, άτινα ένυπάρ- 
χουσι, κατά τήν σφαλεράν ήμών ιδέαν, 
παρά τοϊς μεγάλοι; καί κραταιοΐς, ώστε 
ούδεμία παραίνεσις ισχύει ΐνα άποτρέψη 
ήμάς τοϋ νά έπιδιώκωμεν ωσαύτως τά 
μεγαλεία καί τάς τιμάς’ διότι έκλαμβά- 
νομεν τά πράγματα ώς φαίνονται, καί 
ούχί ώς διάκεινται αληθώς' καί πρδς τού
τοι;, ασμένως τήν απάτην αποδεχόμενοι, 
περί πολλοΰ αυτήν τε ποιούμεθα καί τήν 
έπ’ αύτή περιπόλησιν τής φαντασία; ήμών. 
Θελγόμ.εθα ύπδ τής λάμψεως τοΰ διαδή
ματος, μή θεωροΰντε; τάς φροντίδας καί 
τάς αμηχανίας τάς οποίας αύτδ συνεπά
γεται περί τήν έστεμμένην κεφαλήν. Ή 
δύναμις, ή έπιρροή, τδ σχήμα καί ή πο
λυάριθμο; θεραπεία ένδς Πρωθυπουργού, 
κατορθοΰσιν ώστε ό επιπόλαιος θεατής νά 
συλλαβή τήν ιδέαν δτι ούτος έστιν ό ευ
νοούμενος τοΰ ούρανοΰ, καί δτι έπ’ αύτώ 
έπεδαψΆεύθησαν τά εκλεκτότερα αγαθά, 
ένώ λίαν πιθανώς ό Πρωθυπουργό; ούτος 
ήθελεν ύπολάβει ώς ύπέρτατον άγαθδν 
fSummuiH bonumJ τήν απαλλαγήν αυ
τού, εί δυνατόν, άπδ τής κενότητο; ταύ
της τών έπιδείξεων, καί τήν έλευθερίαν 
τοΰ ν’άσπασθή βίον άλυπον, άφροντιν καί 
εύτυχή, τδν βίον τών ύποδεεστέρων αύτοϋ...

Ιδού καί τινα παραδείγματα έπί τοϋ 
προκειμένου.

Ό Σίμιλις, στρατηγό; τοΰ Αύτοκρά- 
τορος Άδριανοΰ, ζητήσα; καί λαβών τήν 
άδειαν τοΰ ν’ απαλλαγή πλέον τών χρε
ών τή; ύπηρεσίας, έπέζησεν έπταετίαν δ
λην ίδιωτεύων καί διέταξε νά έγχαράξωσι 
μετά τήν τελευτήν του, τήν έπομένην έ- 
πιγραφήν έπί τοΰ τάφου αύτοϋ,

«’Ενθάδε κεΐται δ Σίμιλις, ουτινος ή 
ηλικία άληθώς υπήρξε πολυετής, επτά 
δμως μόνον ετη έζησε.»

Ό Αύτοκράτωρ τή; Γεομ.ανίας καί βα
σιλεύ; τή; Ισπανίας Κάρολος ό Πέμπτο; 
('Charles Quint), ό μεγάλως θριαμβεύσα; 
κατά τών βασιλέων τή; Γαλλίας, τή; Ι
ταλίας καί άλλων μερών καί αύτήν τήν 
Ρώμην λεηλάτησα;, παραδούς έπί τέλους 
τδ στέμμα τοϊς διάδοχοι; αύτοϋ, καί άπο- 
συρθεί; είς μοναστήριόν τι έν 'Ισπανία, διε- 
τέλεσε μελετών τάς ίεράς Γραφάς καί λέ
γων συνεχώς, « 'II εύχαρίστησις καί ή η
δονή, άς εθρον έν τή μοναστική ταύτη έ- 
ρημία, δέν δύνανται ποσώς νά παραβληθώ- 
σι μέ τάς νίκας καί τούς θριάμβους τή; 
προτέρα; μου ζωή;, μόλον δτι, ώ; έκ τή; 
ματαίας αύτών λάμψεως, έλογιζόμην δ 
εύδαιμονέστερο; απάντων τών ηγεμόνων.

'Ο Θεόδατος, Γοτθικός βασιλεύ; τή; 
’Ιταλίας κατά τδν τ' αιώνα, ό καί φιλόσο
φος προσαγορευθεις, βλέπων άφ’ ενός μέν 
τάς λαμπρά; νίκας τοΰ Βελισαρίου, καί 
άφ’ έτέρου δτι, δπω; διατηρηθή Ασφαλώς 
έπί τοϋ θρόνου, μεγάλους κινδύνου; ήθε
λεν υποστή, φοβούμενος δέ τήν Αποτυχίαν 
τής πρώτης μετά τοΰ Αύτοκράτορος Ίοΰ- 
στινιανοΰ συνθήκης ήν έπεμψεν αύτώ, έ
γραψε καί πάλιν πρδ; τον Αύτοκράτορα, 
παρακαλών ν’ άποστείλη άντιπρόσωπόν 
τινα ΐνα παραλάβη έπί δροι; καί άπασαν 
τήν Γοτθικήν ’Επικράτειαν. ’Εστάλη λοι
πόν έκ Βυζαντίου δ πρεσβευτής Πέτρος, καί 
ιδού ή περίεργος καί άπλουστάτη συνδιά- 
λεξις ήτις έγένετο μεταξύ τοΰ βασιλέως 
θεοδάτου καί τοΰ πληρεξουσίου πρεσβευ- 
τοΰ τοΰ Ιουστινιανού. Έρανιζόμεθα δ’

αύτήν έξ αγγλικού πρωτοτύπου ούτως 
έχουσαν,

« Φρονείτε άρά γε δτι δ Αύτοκράτωρ 
θέλει επικυρώσει τήν συνθήκην; — Ίσως. 
— "Αν δμως δέν τήν επικύρωση, τί θέλει 
συμβή; — Πόλεμος. — 'Ο πόλεμος ούτος 
θελει είσθαι δίκαιος ή εύλογος; — Βε
βαιότατα' έκαστος οφείλει νά πράττη 
κατά τδν χαρακτήρα αύτοϋ. — Τί εν
νοείτε μέ τοΰτο; — ’Εννοώ δτι ύμεϊ; 
μέν ε’σθε φιλόσοφος, δ δέ ’Ιουστινιανός 
Αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων' δθεν δέν αρ
μόζει εις τδν μαθητήν τοϋ Πλ.άτωνος 
νά χύση τδ αιμα πολλών μυριάδων άν
δρών υπέρ τής ατομικής αύτοϋ έριδος' 
άλλ’ δ διάδοχος τοΰ Αύγούστου δφείλει 
νά λάβ·ρ έκδίκησιν υπέρ τών δικαίων αύ
τοϋ καί ν’ ανάκτηση διά τών οπλών τάς 
παλαιάς έπαρχίας τή; ρωμ.αϊκής αύτο- 
κρατορίας του.»

Μετά δέ τήν συ?διάλεξιν ταύτην, τήν 
ίσχυρώς καί τελεσφόρως έπενεργησασαν 
έπί τοϋ άσθενοΰ; πνεύματος τοΰ θεοδάτου, 
συνεφωνήθη ώστε νά λάβη ούτος σύνταξιν 
έκ 'ι8 χιλιάδων λιρών στερλινών (τουτέ- 
OTt χρηματικήν ποσότητα άνάλογον αύ
τών), ήνπερ καί έζήτησε, καί νά παραιτη- 
θή τοϋ βασιλείου τών Γότθων καί τών 
Ιταλών. Ό θεόδατος Ασμένως παρέδωκε 
τδν θρόνον του εις τδν ’Ιουστινιανόν, διότι 
άλλως δέν ήδύνατο, είπε, νά εκπλήρωσή 
τον διάπυρον αύτοϋ πόθον τοϋ νά δια- 
τρίψη τά επίλοιπα έτη τή; ζωή; του μα
κράν τής τύρβης τοϋ ήγεμονικοϋ βίου, έν 
τώ μέσω τών άθώων ηδονών τής φιλοσο
φίας καί τής γιωργίαϊ, καί νά τρώγη 
τόν έπιούσιον αΰτοΰ άρτον έν άταράχφ 
φιλοπονία.

Θεωροΰμεν έκτδς τοϋ προκειμένου τδ 
νά περιγράψωμεν τά καθέκαστα τοΰ ι
στορικού τούτου γεγονότος. ’Αρκεί δτι δ 
ήγεμών ούτος ώμολόγησεν αύθορμήτως 
καί είλικρινώ; τήν ήδύτητα, τήν άνεσιν 
καί τδ άμέριμνον τοΰ raitetroo βίου.

* Αλλως τε οι ηγεμόνες δέν είναι εκ
τεθειμένοι είς φροντίδας μόνον καί περι-

(Ο ΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ι'.) 

σπασμούς, άλλά καί εις κινδύνους. Άπα- 
ριθμοΰντες άπδ τοΰ Ιουλίου Καίσαρος μέ
χρι Καρόλου Μάγνου άνευρίσκομ,εν 50 
Αύτοκράτορα; δολοφονηθέντας καί τέσ
σαρας αύτοχειριασθέντας. "Οθεν έκ τών 
πρώτων μέν άποδείηνυται τδ έπικίνδυνον 
τής δόξης αύτών, έκ δέ τών τελευταίων, 
δτι αί τιμαί καί τά μεγαλεία ούδόλως ή- 
δυνήθησαν νά παράσχωσιν αύτοΐς τήν 
έλαχίστην παραμυθίαν.

ΙΙερίφημός τι; ’Ιταλός συγγραφεύς άνα- 
λογιζόμενο; τού; βίαιους θανάτους το- 
σούτων Αΰτοκρατόρων παρεισάγει έν τινι 
διαλόγω στρατάρχην τινά ένασμενιζόμε- 
νον έπί τή Αρχηγία τών πολυαρίθμων του 
στρατευμ.άτων καί λέγει αύτώ τά έξή;'

« 'Ηθελα βεβαίως πιστεύσει δτι ούδένα 
° κίνδυνον διατρέχεις, άν ήσο έπί κεφα- 
» λής εύαρίθμων τινών άρκτων ή τίγρεων. 
» Τά ζώα ταΰτα εύκόλως καταδαμάζον-
• ται καί τιθασσεύονται, ούχί δμως καί 
» αί καρδίαι τοσούτου πλήθους άνδρών. 
» Μία μόνη καρδία μνησίκακος καί βδε- 
» λ.υρά άρκεϊ νά προξενήση τδν όλεθρόν 
» σου. Τά ζώα πρώτον μορφάζουσιν, εΐτα
• τούς όδόντας βρύχουσι καί πάν άλλο 
» σημεΐον μανιώδους Οργής έπιδεικνύου- 
» σι πριν ή έπιφέρωσι τήν προσβολήν 
» αύτών' άλλ’ ή καιρία πληγή είναι τδ 
» μόνον σημεΐον της Ανθρώπινη; όργής. 
» ’Εκείνοι, τούς οποίους σύ μέν άποκαλεϊς 
» ίδικούς σου, οί δέ σέ κύριόν των, είσίν 
» Αργυρώνητοι καί χαμερπεϊς καρδίαι, 
» αίτινες, ύπείκουσαι είς τδ άστατον καί 
» εύμετάβολον τής φαντασίας αυτών, 
» δύνανται νά έπαναστατήσωσί ποτέ κα- 
» τά σοΰ. Οί ύπερασπισταί ουτοι τοΰ 
” Ατόμου σου πιθανόν νά φανώσιν άσπον- 
» δοι εχθροί σου, τά δέ μειδιάματα αύ-
• τών να μεταβληθώσιν είς Απειλητικά 
» καί μανιώδη βλέμματα καί αί χεΐρες 
» αί προθύμως προταθεΐσαι ΐνα πιστώ- 
» σωσι τόν όρκον τής ύποταγής, νά φα- 
» νώσιν έπί τέλους δήμ.ιοί σου... Μή- 
» πως στοχάζεσαι τοΰτο άδύνατον ή πα- 
» ράδοξον; Ό στρατός τοϋ Καίσαρος δέν 

51.
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» έπανέστη κατ’ αύτοΰ έν Πλακεντία; 
” Ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος Σεβήρος 
” δέν κατεσφάγη ύπό τών ιδίων αύτοΰ 
» στρατιωτών; Οί Μαξιμιανοϊ, πατήρ καί 
» υίδς, δέν κατέπεσον έπίσης θύματα τής 
“ μανίας τοΰ στρατοΰ αύτών; Τήν αύτήν 
» ποινήν δέν ύπέστησαν ό Βαλ.βΐνος, ό 
» Μάξιμος καί μάλιστα ό ανδρείος εκείνος 
» στρατιωτικό- κα'ι φιλάνθρωπος άνήρ, 
» άλλ’ ατυχής Πρόβος, τόν όποιον δ 
“ πύργος, εις 8ν κατέφυγε, δέν ϊσχυσε νά 
» προφύλαξη κατά τής μανικής εφόδου 
» τών στρατιωτών, οΐτινες, διαρρήξαντες, 
» τάς πύλας αύτοΰ κα’ι βιαίως είσβαλόν- 
» τες, διετρύπησαν αμέσως τό στήθος του 
» μέ χίλια ξίφη; Δέν όφείλομεν άρά γε 
“ νά καταγράψωμεν εις τόν αύτόν κατά- 
» λογον τών δολοφονηθέντων και τόν 
» I ρατιανόν και τόν Βαλεντιανόν; Έν 
» συντόμω, δπόσοι γενναίοι άνδρες, θαρ- 
» ραλέως πολεμήσαντες κα'ι τόν θάνατον 
» περιφρονήσαντες έν τώ πεδίω τής μά- 
» χης, ευρον αύτόν είς τήν μανιώδη έπι- 
» βουλήν τών ιδίων των όπαδών ! Εις 
» τί λοιπόν δόνασαι νά έγκαυχάσαι, είμή 
» είς τήν έφήμεοον αρχηγίαν πολυκεφά- 
» λου ΰδρας, ήτις ώθουμένη ύπό φυλαρ- 
» γυρίας ή μίσους ή έκδικήσεως, καί ού- 
» δόλως άναλογιζομένη τάς συνεπείας, 
» ούδ’ ύπ’ ουδενδς προσκόμματος άνα- 
» χαιτιζομένη, ήθελε διαπράξει πάν κα- 
» κούργημα ύπό τών αχαλίνωτων πα- 
» θών αύτής ύπαγορευόμενον; ...»

Καλώς, λίαν καλώς έγίνωσκε ταϋτα 
δ δυστυχής Σατουρνΐνος, δτε ό στρατός 
αύτοΰ τόν άνεκήρυξεν αύτοκράτορα έν Αί- 
γύπτφ περ1. τδ 262 έτος Μ. X. Περιβληθείς 
τήν πορφύραν άκουσίως αύτοΰ, τοιάδε α
πήγγειλε πρδς τούς στρατιώτα;’

« Συνάδελφοι στρατιώται, τί κακδν 
» έποίησα καί μοί επιβάλλετε τήν ποινήν 
» τής βασιλικής ηγεμονίας; Ή σπάθη 
» άδιαλείπτως έπικρέμαται έπι τών έ- 
» στεμμένων κεφαλών καί πέριξ αύτών 
» αί λόγχαι καί τά δόρατα. Ούκ αγνοείτε 
» οτι οί κυβεονώντες ημάς διατελοΰσι φο-

» 
» 
» 
» 
» 
ν 
» 
» 
» 
ϊ 
» 
» 
» 
D

βούμενοι τούς σωματοφύλακας, ύπο- 
πτεύοντες τούς συνδιαλεγομένους μετ’ 
αύτών, άμφιβάλλοντες περί τής πιστό- 
τητος τών ιδίων υπουργών, καί ούδε
μίαν ήδύτητα αισθανόμενοι έπί τοΐς 
ποικίλοι; έδέσμασιν αύτών. Είσίν ύπεύ- 
Ουνοι τών πολιτικών των πράξεων, καί 
αύτή πρδς τούτοις ή ηλικία των ύπό- 
κειται είς κατηγορίας καί έπιπλήξεις. 
Αν ό κυβερνών είναι γέρων, κατηγο- 

ρεΐται έπί οκνηρία καί άδρανεία* άν 
νέος, έπί ελλείψει εμπειρίας. ’Εν συνόλω 
δ’ είπεΐν, τήν πορφύραν, ήν τώρα μοι 
περιβάλλετε, θεωρώ έντάφιον ένδυμα.» 
Οι λόγοι ούτοι τοΰ άτυχους Σατουο- 

ιίνου δέν έβράδυναν νά έπαληθεύσωσι. 
Συγκαταριθμεΐται δέ καί ούτος μετά τών 
δολοφονηθέντων Αύτοκρατόρων.

Περαίνοντες τήν μικράν ταύτην πραγ
ματείαν, τήν σκοπόν προτιθεμένην τοΰ νά 
κατάδειξη τάς ήδυτητας τοΰ ταπεινού 
βίου, προσεπιλέγομεν έν συντόμω δτι έν 
αύτώ μόνω άνευρίσκομεν τήν εύχαρίστησιν. 
ύποτεθέντο; τοϋ ένυπάρχειν εύχαρίστη- 
σίν τινα έν τώ ύλικώ τούτω κόσμω, κα'ι 
δτι τά μεγαλεία τών έξόχων κοινωνικών 
καταστάσεων παρομοιάζουσι καταπότια 
έπικεχρυσωμένα, άπερ άρέσκουσιν απλώς 
είς τήν δρασιν, ούδόλως άφαιρουντα τήν 
πικρίαν τοΰ φαρμάκου. Αί διαλάμπουσαι 
έπιδείξεις εύχαριστήσεως καί εύδαιμονίας 
δελεάζουσι τούς άπλουστέρους καί μή εί- 
δοτας, περικαλ.ύπτουσαι τδ άγκιστρον, δ
περ, άνευ αύτών καταφανές γινόμενον, ή
θελε διευκολύνει τήν άληθή έκτίμησιν τής 
μηδαμινής αύτών άξίας.

Έ/ι. Γιανναχόπου.Ιος.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ' 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΤΩΝ.

Άναντιρρήτως τδ πρώτιστον καί φύσει 
άριστον τοΰ άνθρώπου ποτδν, έξ ού και 
πάν έτερον ποτδν σύγκειται, έστί τδ πόσι

μον ΰδωρ, χρήσιμον είς κατάσβεσιν τής 
δίψης, είς άναπλήρωσιν τών υδατωδών 
μορίων τοΰ ήμετέρου όργανισμοΰ, τών 
καθ’ έκάστην ήμέραν αποβαλλόμενων, 
καί είς τήν εΰκολον διάλυσιν πολλών 
θρεπτικών ούσιών, εύκολώτερον οΰτω πε- 
πτομένων καί εύκολώτερον απορροφώ- 
αένων. "Οθεν καί οί ύδροπόται τρώγουσι 
περισσότερον καί χωνεύουσι καλλίτερον 
ή οί οίνοπόται, σπανίως δέ περιπίπτουσιν 
είς διαφόρους τών γεννητικών καί ουρο
ποιητικών όργάνων βλάβας, καί ίσχυροτέ- 
ραν έχουσι τήν τής μακροβιότητος δύνα- 
μιν, καί πολυτεκνότεροι καί εύτεκνότεροι 
άποβαίνουσι, πάσχοντες οΰτω τά εναντία 
όσων συμβαίνουσιν είς τούς οίνοπότας.

Μετά τδ ύδωρ ό οίνος ύπάρχει τδ συ- 
νηθέστερον είς τδν άνθρωπον ποτόν, διά
φορον έχων ενέργειαν κατά τήν διάφορον 
ποιότητα τών στοιχείων αύτοΰ, οΐον κατά 
τό άρωμα, τδ ανθρακικόν αέριον, τδ σάκ- 
χαρον τδ τανίνον κτλ. άλλά κυρίως είς τδ 
οινόπνευμα άποδίδεται ή κυρία τοΰ οίνου 
ενέργεια. "Οθεν καί οί καλούμενοι αρωμα
τικοί οίνοι, οί έμπεριέχοντες δηλονότι αι
θέρων τι αρωματικόν στοιχεΐον, καί οί 
άφρώδεις οίνοι ή οί έμπεριέχοντες ανθρα
κικόν άέριον, έπενεργοΰσιν ώφελίμως έπί 
τής είσαγομ.ένης τροφής καί βλάπτουσιν 
όλιγώτερον τών άλλων ειδών, οΐον τών 
στυπτικών καί γλυκέων ή ζακχαρωδών οί
νων. Τδ στυπτικδν καί τδ ζακχαρώδες στοι- 
χεΐον άποτελοΰσι τδν οίνον βαρύν είς τδν 
στόμαχον, ώς έθίζομεν λέγειν, οί στυφοί 
δηλονότι καί γλυκείς οίνοι βραδύνουσι τήν 
πέψ'.ν, χαλαρόνουσι τδν στόμαχον καϊ 
παράγουσιν άνεμους. Οί δέ ξυνοι οίνοι, 
καί έτι χείρον έάν ώσι συγχρόνως καί στυ- 
πτικοί, ούδόλως είσίν υγιεινοί, λαμβάνουσι 
δέ τήν ποιότητα ταύτην δταν σχηματί- 
ζωνται διά 
καί φυόμενων 
γρούς, ώσπερ συμβαίνει είς τούς 
τών βορείων χωρών. ΙΙερίφημοι οίνοι παρά 
τοΐς άρχαίοις ήμών προγόνοις ήσαν δ τής 
θρψκης, τής Ικαρίας νήσου, τή; Σμύρνης, 

σταφυλών όλίγον ωρίμων 
είς τόπους ψυχρούς καί 6- 

οίνους

καί δ τής Εφέσου έν τοΐς παλαιοτέροις 
χρόνοις, κατόπιν δέ έπί τής άκμής τοΰ 
'Ελληνισμού έφημίζοντο οί τής Χίου, τής 
Θάσου, τής Λέσβου καί οί τής Κώ. Παρά 
τοΐς Ρωμαίοι; δ 'Ελληνικός οίνος έτιμάτο 
μεγάλως, ώστε άπαξ μόνον έκέρνων έξ 
αύτοΰ κατά τά πολυτελή τών πλουσίων 
δείπνα. Ή δέ τον οίνον παράγουσα άμπε
λος εύρέθη τδ πρώτον έν Αίγύπτω, έν ή 
έξαίρετος οίνος έθεωρεΐτο δ παρά τή ’Αλε
ξάνδρειά μαρεώτης οίνος καί ό τής θη- 
βαίδος, τοσοϋτον λεπτός καί εΰπεπτος, 
ώστε έδίδετο καί εις αύτούς τούς πυρέσ- 
σοντας, είς οδς σήμερον ή ιατρική τέχνη 
παραγγέλλει μετ’ ώφελείας τήν τοΰ ψυ· 
χροΰ υδατος χρήσιν, καί ταύτην άφθονον 
κατά λόγον τής ηύξημένη; θερμοκρασίας 
τοΰ νοσοΰντος. Είρήσθω δ’ έν παρόδφ, 
δτι ή ύδροθεραπεία έφαρμοσθεΐσα είς πάν
τα έν γένει τά είδη τών πυρετών, καθ’ 
οΰς τρόπους καί καθ’ άς περιπτώσεις δ- 
ρίζει, έφερε καί φέρει σωτήρια αποτελέ
σματα.

"Ετερα οινοπνευματώδη ποτά έν χρή- 
σει τοΰ άνθρώπου είσίν δ ζΰθος, ή ρακή, 
τό ρούμ καί εί τι δμοιον. Ό ζΰθος έν πολ
λή χρήσει παρά τοΐς βορείοις λαοΐς, κα- 
τασκευαζόμενος έκ τής ζυμώσεως τής 
κριθή; ή άλλων σιτηρών, πλήν τών άλ
λων στοιχείων κύριον καί ενεργητικόν 
στοιχεΐον περιέχει, ώς καί ό οίνος, τδ 
οινόπνευμά, διό καί ό ζΰθος βλάπτει άνα
λόγως τής ποσότητο; τοΰ οινοπνεύματος’ 
είναι όμως λίαν θρεπτικός διά τε τδ ά- 
μυλον καί τήν ζάκχαριν, άτινα έμπεριέχει. 
ΊΙ ρακή, τδ ρούμ, τά ροσόλια, γινόμενα 
διά τής άποστάξεω; τών ζυμωδών υγρών 
καί έκ μόνου σχεδόν οινοπνεύματος συγ
κείμενα, βλάπτουσι τήν ύγείαν τοΰ άν
θρώπου πολύ περισσότερον ή δ οίνος καί 
δ ζΰθος. Έν γένει δε τά τοιαΰτα πο
τά, πλήν τής τοπικής των βλάβης έπϊ 
τοΰ στομάχου, παρεμποδίζουσι καί τήν 
ύγιεινήν τοΰ σώματος άποσύνθεσιν, και 
διά τοΰτο οί κατάχρτ,σιν ποιούμενοι τών 
ρηθέντων υγρών γίνονται βαθμηδόν πο
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λύσαρκοι’ iW ή τοιαύτη αύτών πολυ
σαρκία Αντί τοϋ παριστάν Αληθή θρέψιν, 
αντί τοϋ σημαίνειν τόνωσιν καί εύρωστίαν, 
έστι δηλωτική ψευδοϋς καί Απατηλής Ορε— 
ψεως, είναι αύτό εκείνο, δπερ ό λαός διά 
τής ιδίας του γλώσσης φούσκωμα ονομά
ζει, καί έντεϋθεν Ατονία καί χαλάρωσις 
τοϋ δλου οργανισμού συνεπέρχεται. Μ ή 
ταρασοέοθω δέ ή καρδία ημών’ διότι ή με
τρία χρήσις τοϋ τοσοϋτον εύαοέστου τής 
ρακτ.ς ποτοϋ, ήτοι ή χρήσις ενός καί δύο 
μικρών ποτηρίων έν ώρα γεύματος καί 
δείπνου, είσί μάλλον ώφέλιμα, γεννώντα 
εύφρόσυνον αίσθημα Οερμότητος εις τόν 
στόμαχον, καί έντεϋθεν ένισχ ύοντα αύ
τόν, καί τήν πέψιν Αποτελοϋντα εύκολω- 
τέραν και ταχύτερα/, ούδόλως δέ έπηρεά- 
ζοντα τήν γενικήν τοϋ σώματος κατά- 
στασιν.

Οί οίνοπόται ή οί καταχρώμενοι τόν 
οίνον καί τά λοιπά οινοπνευματώδη ποτά, 
Αναγκάζονται νά πίνωσι συχνάκις ύδωρ 
δι’ ήν αισθάνονται ξηρασίαν τής γλώσσης 
καί τοϋ φάρυγγος, και περαιτέρω περι- 
πίπτουσιν είς αληθή ανορεξίαν καί δυσπε
ψίαν, διό καί συνήθως όλίγον οί τοιοϋτοι 
πεινώσι καί τρώγουσι, καί πάσχουσι συνή
θως υπό εμετών ανά πάσαν σχεδόν πρωίαν. 
Τά Αποτελέσματα ταΰτα προέρχονται έκ 
τής πολλής ερεθιστικής ίδιότητος τοΰ έν 
τοϊς ποτοϊς τούτοις έμπεριεχομένου οινο
πνεύματος, δπερ πηγνύει τό φυσικόν τοϋ 
στομάχου υγρόν, τό συντελούν είς τήν 
καλήν αύτοϋ λειτουργίαν. Είς τά αποτε
λέσματα ταΰτα, τοϋ χρόνου προϊόντος, 
προστίθενται πυρώσεις καί καρδιαλγίαι τοϋ 
στομάχου, χρόνιαι φλογώσεις καί σκλη
ρύνσεις τοΰ οργάνου τούτου, ιδιαίτερα τι- 
να έζανθήματα καί ιδίως ή ερυθρά άκντ 
τής ρινός μετ’ έξογκώσεως αύτής, έξ ου 
καί ευκόλως προδίόονται καί αναγνωρί
ζονται οί οίνοπόται, πρός δέ φλογώσεις 
καί υπερτροφίαι τοϋ ήπατος, τοσοϋτον 
συνεχώς καταβασανίζουσαι αύτούς, ώς καί 
ό ΰδρωψ αύτός. ’Επειδή δέ έν τοϊς θερμοϊς 
κλίμασι κατ’ αντίθετον λόγον πρός τά 

ψυχρά κλίματα διά τό πλεονάζον έν τή 
ατμόσφαιρα ανθρακικόν αέριον πάσχουσι 
τά κοιλιακά όργανα και ιδίως τό ήπαρ, 
προωρισμένον ίνα καθαίρη τό αίμα άπό 
τών ανθρακικών στοιχείων, ταΰτα δέ πλεο- 
νάζοντα είς τόν είσπνεόμενον άέρα άναγ- 
κάςουσι τό όργανον έκεϊνο είς μείζονα ε
νέργειαν, καί διατηροΰσιν αύτό είς διη
νεκή ερεθισμόν, διά ταΰτα έν τοϊς θερμοϊς 
κλίμασιν ή χρήσις τών οινοπνευμάτων δΰ- 
ναται νά Αποβή επιζήμιος είς τό ήπαρ 
καί έν γένει είς τόν όργανισμόν τών κα
τοίκων, δθεν έπήγασε καί ή θρησκευτική 
πρός ταΰτα άπαγόρευσις τοϋ νομοθέτου 
τής ’Αραβίας. Τά αύτά ποτά διευκολύ- 
νουσι καί τήν γέννησιν τής άρθρίτιδος 
καί τής ποδάγρας, τής λιθιάσεως τών 
νεφρών και τής ούροδόχου κύστεως, καί 
τάς λιθιάσεις τής καρδίας καί τών Αρτη
ριών’ ταΰτα δέ πάντα εύκολώτερον έπέρ- 
χονται εις τούς καταχρωμένους άμα τήν 
ζωικήν δίαιταν, καί ιδίως τά κρέατα, και 
απέχοντας τής συνήθους κινήσεως τοϋ 
σώματος. Συνήθης είς τούς οίνοπότας έστι 
καί ή χρονία φλόγωσις τοϋ λάρυγγος καί 
τών βρόγχων, δι’ ήν ουτοι άποβαίνουσι 
λίαν βραγχνώδεις, καί διά τοΰτο Ανάγκη 
ινα Απέχωσι τής πολλής τών οινοπνευ
μάτων καί τοϋ οίνου χρήσεως οί έξ έ- 
παγγέλματος Αοιδοί ή ψάλται. Οί οινο- 
πόται ποοσαποκτώσι καί ιδιαιτέραν τινά 
τοϋ αίματος δυσκρασίαν, δι’ ήν αί φλο
γώσεις τών αναπνευστικών όργάνων δυ- 
σκόλως διαλύονται καί καταβάλλονται 
διά τών φλεβοτομιών, καί έάν κατά κα
κήν αύτών μοϊραν ήθελεν έπιμείνει ό ια
τρός είς τό θεραπευτικόν τοΰτο βοήθημα, 
γεννάται αιφνίδια καί ισχυρά έξασθένησις, 
αΰςεται ό τρόμος τών μελών, καί έξεγεί- 
ρεται ή παραφροσύνη. Πολλοί έκ τών οί- 
νοποτών περιπίπτουσιν είς είδός τι μα
ρασμού, άλλοι δέ τούναντιον είς ψευδή 
καί νόθον πολυσαρκίαν, άποκαθιστάμενοι 
ένίοτε καί βλάκες, έπιληπτικοί καί παρα
λυτικοί. Πρός τά ποικίλα καί δεινά Απο
τελέσματα ταΰτα, δσα επιφέρει ή κατά- 

χρησις τοϋ οίνου καί τών άλλων οινο
πνευματωδών ποτών, προστίθεται καί 
αύτή ή λεγομένη αύτόματος καϋσις τοϋ 
άνθρωπίνου σώματος. Πολυάριθμα παρα
δείγματα, Αναφερόμενα ύπό Αξιόπιστων 
συγγραφέων, ούδεμίαν άφίνουσιν αμφιβο
λίαν περί τοϋ παραδόξου τούτου φαινο
μένου. Είς τάς πλείστας περιστάσεις ύ
πήρχεν έντός τοϋ δωματίου καί πλησίον 
τοϋ καέντος ανθρώπου κηρίον ή λυχνία 
άνάπτουσα, είς άλλας δέ ούτε κηρίον ά- 
νημμένον ούτε λύχνος καίων. Τήν καϋσιν 
καί άπανθράκωσιν ταύτην έξηγοϋοι διά 
τής οινοπνευματώδους κορέσεως δλων τών 
ιστών τοϋ σώματος, οϊτινες μόλις προσ- 
ήγγισαν πρός τό άνημμένον κηρίον ή λύ
χνον, ή καί άνευ τής παρουσίας τούτων, 
ήναψαν καί κατεκάησαν διά τής έκ τοΰ 
σώματος έκπνεομένη; εύφλεκτου Ανθρα
κικής ούσίας, ήτις φαίνεται πλεονάζουσα 
έν τοϊς σώμασι τών καταχρωμένων τά 
οινοπνεύματα.

Ούδείς δ’ έξ ήμών Αγνοεϊ καί τήν με
θυστικήν τών ποτών τούτων ιδιότητα, 
κατά πολλούς ποικιλλομένην βαθμούς, 
άπό τής απλής ίλαρότητος καί ευθυμίας, 
άπό τής Ακριτομυθίας καί ρητορικής πο
λυλογίας, Από τή; ψευδοϋς κατανύξεως 
καί μ,ετανοίας, από τής μετά συντριβής 
καρδίας ψευδοϋς έξομολογήσεως, μέχρι τής 
έντελοϋς διαστροφής τών διανοητικών δυ
νάμεων, μέχρι τής έντελοϋς σχεδόν πα
ραλυσίας τών σωματικών δυνάμεων καί 
μέχρι τοιαύτης Αναισθησίας, ώστε ούδέ 
τήν έλαχίστην έχουσιν αίσθησιν οί τοιοϋ- 
τοι μέθυσοι, όπόταν κακοποιά ζώα κα- 
τατρώγωσι τάς σάρκας αύτών ή δ 
πόταν αύτοί οί ίδιοι κατασπαράττωσι 
τάς ιδίας αύτών σάρκας διά τών ονύχων 
ή τών όδόντων ή καί διά μαχαιρών. 
Εύτυχώς ή κτηνώδης αΰτη μέθη, σπανιω- 
τάτη είς τό ήμέτερον έθνος, συχνάκις α
παντάται παρά τοϊς Ρώσσοις καί *Αγ- 
γλοις, καί κατά τρίτον λόγον παρά τοΐς 
Γερμανοϊς. Παρ’ ήμϊν συνηθέστερον έπι- 
κρατεϊ ό εύθυμος, ό πολύλογος καί φίλερις 

πότος, ούδέποτε δέ παρά ταϊς γυναιξί, 
τοϋθ’ δπερ συχνότατου είς τάς γυναίκας 
τοϋ λαοϋ τής Δυτικής Εύρώπης. Τά τοι- 
αϋτα τής μέθης αποτελέσματα παραδειγ- 
ματίζοντες οί αρχαίοι Σπαρτιαται έμέ- 
θυον τούς είλωτας αύτών, δπως οι ελεύ
θεροι πολϊται τάς Ασχήμιας τών μέθυσων 
βλέποντες Αποφεύγωσι τήν μέθην. Ό τής 
Μιτυλήνης βασιλεύς Πιττακός διπλήν 
έπέβαλλε ποινήν είς τόν δστις επραττεν 
έγκλημα έν καταστάσει μέθης, έν φ ή καθ’ 
ημάς νομοθεσία θεωρεί τούναντιον τήν 
μέθην ώς έλαφρυντικήν τοϋ εγκλήματος 
περίστασιν. Καί αύτοί οί τοϋ Δράκοντος 
νόμοι αύστηρώς έτιμώρουν τήν μέθην. 
Ζάλευκος ό τών Λοκρών βασιλεύς καί νο- 
μοθέτης είς μόνους τούς νοσοϋντας έπέ- 
τρεπε τήν χρήσιν τοϋ οίνου, Απαγορεύων 
αύτόν τοϊς άλλοις έπί ποινή έξορίας. Ό 
Μωσαϊκός νόμος διά τό φύσει νηφάλιον 
καί σώφρον τών ’Ιουδαίων σιωπά δλως 
περί τής μέθης, δ δέ χριστιανισυ.ός αμαρ
τίαν χαρακτηρίζει τό μεθύσκεσθαι οΐνω. 
Οί αρχαίοι τής Ρώμης νόμοι άπηγόρευον 
τήν χρήσιν τοϋ οίνου πρό τοϋ 30 έτους 
τής ήλικίας, καί οί βασιλεϊς τής Γαλ? 
λίας κατεδίκαζον άλλοτε τούς μεθύσους 
τό μέν πρώτον είς φυλάκισιν,τό δε δεύτερον 
είς μαστίγωσιν, καί έν υποτροπή είς Απο- 
τομήν τών ώτων καί είς άειφυγίαν.

Κατά διαφόρους λοιπόν έποχάς, καί 
πολιτικοί καί θρησκευτικοί άρχοντες καί 
βασιλείς πολλήν έλαβον περί τής μέθης 
πρόνοιαν, άλλά νόαοι καί ποιναί, άντιστρα- 
τευόμεναι είς τάς έξεις τών λαών, εύκό- 
λως παραβιάζονται καί είς πλήρη μετα- 
πίπτουσιν αχρηστίαν, έάν μή πρότερον 
λαλήσωμεν πρός τόν ηθικόν άνθρωπον καί 
διαπλάσωμεν τήν καρδίαν αύτοϋ. Διό καί 
μόναι αί συνεχείς Αγορεύσεις καί νουθεσίαι, 
μόναι αί έπιστημονικαί παρατηρήσεις περί 
τών ολέθριων συνεπειών τών οινοπνευμα
τωδών ποτών, δύνανται νά μετριάζωσι 
καί περιστέλλωσι τά αποτελέσματα αυ
τών, ώσπερ πρό πολλοΰ έγένετο έν ’Αμε
ρική τό πρώτον, έπειτα δέ καί έν Άγ- 
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γλία, ένθα άνδρες έπίσημοι ού διαλείπουσι 
νύκτωρ καί ήμέραν δημοσία καί έν συλ- 
λόγοις άγορεύοντες κατά τοΰ δεινού τής 
μέθη; πάθους, καί επανειλημμένοι; τόν 
λαόν διαφωτίζοντες, διότι καί εί; τάς 
χώρας έκείνας πολλαί χιλιάδες έτησίω; 
θνήσκουσιν υπό τής μέθης, καί οί ήμίσει; 
τών παραφρόνων καί τό τρίτον τών εγ
κληματιών καταριθμούνται είς τούς ο
παδούς τού Βάκχου. Καί έν αύτή τή Ρωσ
σία ήρξαντο ήδη σπουδαίως σκεπτόμενοι 
περί τής μέθης, μεγάλα; καί καταστρε- 
πτικάς διαστάσεις λαμβανούσης είς τάς 
τάξεις τοΰ λαοΰ, ούχί δέ ολίγον έπεκτει- 
νομένης καί είς τάς άνωτέρας τής κοινω
νίας τάξεις. Είς τήν Γαλλίαν, εί καί ό
λιγώτερον κοινή ή μέθη, άποτελεί όμως 
καί αυτή μίαν έκ τών μεγάλων πληγών 
τής έργατικής τάξεως. Ιΐανταχοΰ λοιπόν 
ήρξαντο αποτεινόμενο; πρδς τόν ήθικδν 
άνθρωπον, συνιστώντε; καί εταιρίας έγ· 
κρατευτικά;, αϊτινες κατέδειξαν ευάρεστα 
άποτελέσματα, καί έξ ών κατεδείχθη δτι 
ζωηρά ενυπάρχει ήθικότη; είς τάς καρδίας 
τών τάξεων τού λαοΰ, άρκεϊ νά όδηγήται 
ούτος έπιδεξίως, καί έπιδεξίως νά διευ- 
Ούνηται πρδς τάς υπαγορεύσεις τού ορθού 
λόγου.

Καί ταΰτα μέν ικανά περί τών οινο
πνευματωδών έν γένει ποτών’ μεταβαίνο- 
μεν δέ νΰν είς έτερα ποτά ουδόλως έμπε- 
ριέχοντα οινόπνευμα. Καί πρώτον τά πο
τά τά έμπεριέχοντα στοιχεία κομμώδη, 
έλαιώδη καί ζακχαρώδη, ώς τά γαλα
κτώματα (σομάδες) καί αί τών σπερμά
των τού κακάου (σοκολάτες), εχουσιν έ- 
νέογειαν χαλαρωτικήν έπί τού στομάχου, 
καί συχνάκις προκαλοΰσιν ανέμους ή αέ
ρια. Τοιαΰτα ποτά, λαμβανόμενα μάλιστα 
κατά τό γεύμα, βραδύνουσι καί άλλοιούσι 
τήν πέ}ιιν. Τά δέ ποτά τά έμπεριέχοντα 
νιτρικόν όξύ ή άλλο δμοιον φυτικόν οξύ, 
ώ; αί λεμονάδες, έχουσι τήν ιδιότητα τού 
άμβλύνειν τήν εύαισθησίαν τοΰ στομάχου, 
καί έντεϋθεν ώφελούσι τήν πέψιν νευρικών 
τινων άνθρώπων, οΐτινες έχουσι πολύ εύερέ- 

θιστον τδν στόμαχον, καί τουναντίον 
βλάπτουσι τους έχοντας χαύνον καί πολύ 
άδύνατον στόμαχον. Τό οέ κοινόν όζος 
έν μετριωτάτη χρήσει, ώ; τι άρτυμα τών 
φυτικών τροφών, θεωρείται ώς άναπληροΰν 
τήν ασθενή όξύτητα τοΰ φυσικού υγρού 
τοΰ στομάχου, καί έπομένω; ώφέλιμον 
πρδς τούτο. Έν γένει δμως ή κατάχρησις 
τών οξέων ποτών έξασθενεΐ είς πάντας 
τούς ανθρώπους τάς ένεργείας τοΰ στο
μάχου, ές ού καί επέρχεται ανορεξία, 
δυσπεψία καί έτεραι διαταράξεις τής πέ
ψεως. "Ετερον είδος ποτών είσι τά αρωμα
τικά ποτά, οίον τά τού ήδυόσμου, τού 
έλελιφάσκου καί άλλων, δσα είσιν έν χρή
ση ώς έλαφρά οικιακά ιατρικά ή ώς άπο
τελοΰντα μέρος τής κοινής ήμών διαίτης, 
καί χρήσιμα ώς έλαφρά ερεθιστικά τού 
αίματος καί τών νεύρων κατά διαφόρων 
δυσπεψιών καί έλαφρών πόνων τού στο
μάχου καί τών έντέρων. ’Εντούτοις μεταξύ 
τών αρωματικών θερμαντικών τούτων πο
τών δύο είσιν έν μεγίστη καί γενική χφή- 
σει, 5 καφές καί τδ τέϊον.

Ή ένέργεια τοϋ καφέ έπί τοΰ στομάχου 
αποβαίνει ερεθιστική, έπιφέρουσα αίσθημα 
καύσεως καί Οερμότητος, μάλιστα δέ είς 
ανθρώπους αδυνάτους καί νευρικούς φέρει 
κακοδιαθεσίαν καί χαύνωσιν τού στομά
χου μετ’ ανορεξίας καί δυσκόλου πέψεως’ 
άλλ’ δμως μετ’ αφθονον γεύμα καί δα
ψιλή πάτον ό καφές διευκολύνει τήν πέψιν 
καί έζουδετεροϊ τά λίαν έρεθιστικά άπο
τελέσματα τών λήφθέντων ποτών καί 
τροφών. Ή πολλή δέ χρήσις τού καφέ 
ρίπτει τδν στόμαχον είς ατονίαν, εΐς δυσ
πεψίαν, είς μεγάλην ανορεξίαν μέχρι ίσχνάν- 
σεως τοΰ σώματος. "Οταν δέ έξακολουθή 
ή τοιαύτη χρήσις, είς πολλούς άνθρώ
που;, νευρικούς μάλιστα καί ισχνούς, έ
πέρχεται παγετώδές τι ψύχος εΐς τούς 
πόδας καί τάς χεΐρας ή Οχληρόν αίσθημα 
ψύχους έπί τού μετώπου, κεφαλαλγία έν
τονος, θαμβώματα τής όράσεως, σφαλερόν 
βάδισμα, δύσπνοια, σκοτόδινος, καρδιο- 
παλμίάί καί αύτή ή αλλοίωσες τοΰ ηθικού 

χαρακτήρος μέχρι μελαγχολίας καί εύη- 
θείας. Ταΰτα δέ πάντα δέν είναι άποτε
λέσματα τής τοπική; ένεργείας τοΰ καφέ 
έπί τοΰ στομάχου, άλλά τής γενικής έπί 
τοΰ δλου Οργανισμού. Ό καφές διεγείρει 
καί τήν έγκεφαλικήν ένέργειαν, διό καί 
έπίσχεται ή βραδύνεται πολύ δ ύπνος. 
Ό καφές πρός τούτοις διά τό έν αύτώ 
έμπεριεχόμενον άζωτικδν στοιχεΐον, τήν 
καφεΐνην, βραδύνει καί παρεμποδίζει έν 
μέρει τήν άποσύνθεσιν τών οργανικών 
στοιχείων τού σώματος, οθεν καί οί κα- 
ταχρώμενοι τού καφέ όλίγον αισθάνονται 
τό τής πείνης αίσθημα, καί όρθώς ό λαός 
λέγει ότι ό καφές κόπτει τήν όρεξιν, καί 
δικαίως θεωρείται ώ; μέσον οικονομίας τής 
τροφής. Ένεκεν δέ τής τελευταίας ταύτης 
ίδιότητος καί διά τήν έρεθιστικήν του ε
νέργειαν έπί τή; καρδίας, ό καφές, ώς 
καί τδ τέϊον, άπαγορεύεται είς τού; πά- 
σχοντα; έξ άρθρίτιδος, λιθιάσεω; καί καρ
διακών νοσημάτων. Τδ τέϊ έχει σχεδόν 
τά αύτά πρός τόν καφέ νοσηρά άποτελέ
σματα, διό καί παραλε'.πομεν τήν περι
γραφήν αύτών.

Ό καφές έξ ’Αραβίας μετενεχθείς τδ 
πρώτον εί; Ευρώπην, συνετέλεσε κατά τόν 
17 αιώνα εί; τήν άνέγερσιν καφενείων, 
πρώτου τοιούτου καταστήματος ίδρυθέν- 
το; έν Βενετία τώ 1615- Περί τά τέλη 
τού 17 αΐώνος, δτε δέν ύπήρχον είσέτι 
έν τή μεγάλη τού Κόσμ.ου πρωτευούσγ, 
έν Αονδίνω, δημόσιοι αγορεύσεις ουδέ σύλ
λογοι ούδέ έφημερίδες πρός διάδοσιν τής 
κοινωνικής προόδου καί τή; πολιτική; κι- 
νήσεως, τά καφενεία, απερ έλλείπουσι 
σήμερον έν ’Αγγλία, έχρησίμευον καί ώ; 
σπουδαία όργανα πρδς έκδήλωσιν τή; δη
μοσίου γνώμη;. "Ώσπερ δέ παρ’ ήμΐν, 
ουτω καί έν Αονδίνω τότε ό Οέλων νά ευργι 
κύριόν τινα, ήρώτα ούχί πού κατοικεί ούτος, 
άλλ’ είς ποιον έφοίτα καφενεϊον, άπό τού 
οποίου ούδείς άπεκλείετο δυνάμενο; νά κα
ταθέτη τόν όβολόν του έπί τή; τραπέζης’ 
άλλ’ όμως έκαστος βαθμό; καί έπάγγελμα, 
πάσα πολιτική φατρία καί θρησκευτική 

εταιρία τών ρωμανο-καθολικών, τών που- 
ριτάνων, κουακέρων καί τών πρεσβυτε
ριανών είχεν ίδιον καφενεϊον. ’Ενταύθα 
ό αχώριστος τού καφέ σύνοδος, ό καπνός, 
έπλήρου δυσωδίας καί παχυλής ομίχλη; 
τήν ατμόσφαιραν τοϋ καφενείου, οί δέ ξέ
νοι έξεπλήττοντο περί τού πώ; τοσοΰτοι 
άνθρωποι, καταλείποντες τά; οικίας αύτών, 
διέτριβον συζητοΰντες περί τών νέων τής 
ήμέρας έν μέσω τή; πνιγηρά; τών καφε
νείων άτμοσφαΐρας. Έν τή είσέτι άκα- 
τεργάστιρ μητροπόλει έκείνη ύπήρχον τότε 
καί καφενεία, ένθα ήδύνατό τις νά συμ- 
βουλευθή καί αύτού; τούς διασημοτέρου; ία- 
ατρούς. Ό Ιωάννη; Ρεδκλίφ, δστις περί τά 
τέλη τού 17 αΐώνος είχε τήν μεγ-αλειτέραν 
τοΰ Λονδίνου πελατείαν, έπορεύετο καθ’ έ
κάστην είς τδ καφενεϊον Καραγουέϊ, ένθα έ- 
καθέζετο έμπροσθεν τραπέζης καλώ; έστο- 
λισμένης, περιστοιχούμενος υπό φλεβοτό
μων καί φαρμακοποιών. Καί οί Ιουδαίοι 
είχον ιδιαίτερα καφενεία, έν οί; διεπραγ- 
ματεύοντο τά συναλλάγματα τού Άμστε- 
λοδάμου καί τή; Βενετίας. Οί ρωμανο- 
καθολικοί ή οί Παπισταί έφοίτων όμοίως 
εί; ίδια καφενεία, ένθα οί Ίησουΐται έσχε- 
δίαζον πυρκαϊάς κατά τής μητροπόλεως 
καί έτεκταίνοντο άνατροπά; τών καθε
στώτων, πιστοί ούτως άναδεικνύμενοι μα- 
θηταί τού Ισπανού Δ αγίόλα, καί άρδην 
πανταχόσε άνατρέποντες τήν ήθικήν τού 
Εύαγγελίου διδασκαλίαν, χάριν τής άπο- 
λύτου πνευματικής κυριαρχίας τού Επι
σκόπου τής πρεσβυτέρα; Ρώμης.

Λήμνος, τήν 1 Αύγούστου 1874.
(Έκ τού ’Αναγνωστηρίου)

Είιάγ. Έ^ιιανουή.Ι.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑ1 ΚΩΑΚΑΙ.

Κωαζών επιγραφών συλλογήν έξέδωκα 
έντή Πατδάρα Άΐτί τδ 1868 καί 1870 
έτος (1) ώς συμπλήρωμα τών ύπδ τοϋ 
Ί’οσσίου έκείνου έκδοθεισών έν τώ Α' καί 
Β' φαζέλλω τοϋ αύτοϋ πονήματος, φ επι
γραφή : Jnscripliones Graecae inedilae. 
Κατά δέ τήν πρδ μικροϋ έπιδήμησίν μου 
εις τήν νήσον έκείνην συνέλεξα πάλιν ε- 
τέρας έξ, ών τρεις μέν, αί πρότεραι, είσίν 
άναθηματικαί, αί δέ λοιπαί επιτύμβιοι. 
Έκδίδωμι ούν καί ταύτας ώδε, προσθείς 
καί τινας πρδς διευκρίνησιν τοϋ κειμένου 
σημειώσεις, παρεκβατικώτεοον μέν πλα- 
τυνθείσας, άλλ’ ίσως ζαί ούχ δλως είς κενόν.

Α'.

ΒΑΣΙΛΕΤΣΤΟΛΕΜΑΙΟΣΚΑΙΒΑΣΪΛΪΣΣΑ 
ΚΑΕΟΠΑΤΡΛΙΙΑΔΕΛΦΗΚ.Α1ΒΑΣ1\ΙΣΣΛ 
Κ Λ ΕΟ Η Λ ΤΙ’Α 11ΓΥΝ11 ΘΕΟ IΕ ΓΕ Ρ ΓΕΤΑΙ 
1ΕΡΩΝΆΣΙΜΟΥΤΩΝΓΙΡΩΊΏΝΦ1ΛΩΝ 

5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΣΑΝΤΑΤΩΝΤΕΚΝΩΝΪΙΜΩΝ
ΕΤΕΙΜ1ΓΣΛΝΣΤΕΦΑΝΩ1ΧΡΥΣΕΩΙΚΛΙΚΟ 
ΜΙΧΡΥΣΗΙΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚΑΚΑΙΕΥΝΟΙΑΣ 
ΤΗ ΣΕ1ΣΑ ΥΤΟΥΣΚ.ΑΠΑΪ ΕΚΝ Λ

Βασιλεύς (Π)τολ.εμαΐος καί βασίλισσα 
Κλ.εοπάτρα ή αδελφή, καί βασίλισσα 
Κλεοπάτρα ή γυνή, θεοί εύεργέται, 
Ίέρωνα Σίμου, τών πρώτων φίλων, 

5 έπιτροπεύσαντα τών τέκνων ήμών, 
έτίμησαν στεφάνωι χρυσέωι καί ζό- 
μ(η)ι χρυσήι αρετής ένεκα καί εύνοιας 
τής είς αύτούς ζαί τά τέκνα.

Γ'.
ΤΙΒΕΡ1ΟΝΚΛΑΥΔΙΟΝΊ1ΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
ΥΙΟΝΚΥΡ.-ΚΛΕΩΝΥΜΟΝΤΟΝΑ 
ΔΕΛΦΟΝΓΛΙΟΥΣΤΕΡΓ1Ν1ΟΥ 
Ξ Ε X ΟΦΩΝΤΟΣ-Χ ΕΙ Λ1A ΡΧII

5 ΣΑΝΤΑΕΝΓΕΡΜAΝΙΑΙΛΕΓΙ

(1) Τόμ. ΙΘ', σελ. 4| έφ. Πρ6λ. καί σελ. 
210.—Τόμ. ΚΛ', σελ. 302. ΙΙρβλ. ζαί σελ. 452.

ΩΝΌΣΚΒ-ΠΡΙΜΙΓΕΝΪΑΣΔΙΣ-ΜΟ 
Ν Λ ΡΧΙΙΣ Α ΝΤΛ Κ A1IIΡ ΕΣΒΕΥ 
ΣΑΝΤΑΠΟΛΛΑΚ12ΥΠΕΡΓΗΣ 
Π Α ΤΡΙΔΟΣΠ ΡΟΣΤΟΥΣΣΕΒΑΣ 

10 ΤΟΥΣ-ΚΛΛΥΔΙΑΦΟΙΒΗ
ΤΟΝΕΑ ΥΤΗΣΑΝΔΡΑΚΑ1ΕΥΕΡΓΕ 
T1I ΝΑ ΡΕΤΗΣΕΝ ΕΚΑΚ AΙΕΤΝΟ1 ΑΣ

Τιβίριον Κλαύδιον 'Ηρακλείτου 
υίδν ζύρ(ιον). Κλεώνυμον τδν ά 
δελφδν Γαίου Στερτινίου 
Ξενοφώντος, χειλιαρχή-

5 σαντα έν Γερμανίαι λεγιώ- 
νος ΚΒ', πριμιγενίας δΐς, μο- 
ναρχήσαντα καί πρεσβεύ- 
σαντα πολλάκις ύπέρ τής 
πατρίδος πρδς τούς Σεβασ-

1 0 τούς, Κλαυδία Φοίβη 
τδν έαυτής άνδρα καί εύεργέ- 
την αρετής ένεκα καί εύνοίας.

Α'.
ΚΛΑΥΔΙΑΣΙΟΥ 
ΛΙΑΣΑΥΧΝΙ

ΔΟΣ

Κλαυδίας ’Ιου
λίας Λυχνί- 

δος.

Ε'.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 

ΤΙΙΣΗΓΕΣΤΡΑΤΟΥ 
ΗΛΙΟΔΩΡΟ ΓΔΕ 

ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Καλλίνικης 
τής Ίίγεστράτου 

'Ηλιοδώρου δέ 
γυναικός.

ΣΤ'-
ΜΕΡΟΨΑΣΚΛΗΠΙΑ... 

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΥΣ

Μέροψ ’Λσζληπιά(δου) 
Στρατονιζεύς.

Σημειώσεις είς τηχ Α' ίπιγραγήχ.

Τήν επιγραφήν ταύτην ευρον άναστρό- 
φως ένωζοδομημένην έν τή γωνία οική
ματος τοϋ κατά τδ μεσημβρινόν πέρας 
τοϋ προαστείου Ασπας κειμένου κήπου 
τοϋ Βασιλείου Στ. X. Βασίλογλου. ’'Εστι 
δέ έπί λίθου λευκοΰ μήκους μέν 0,37, 
πλάτους δέ 0,70 γ. μ. Καί τίς μέν τών 
Πτολεμαίοιν ό έν αύτή άναφερΟμενος έπ’ 
ακριβές είπεΐν ούκ έχω ένδεια τών χρη- 
ζόντων βοηθημάτων. Ίσως δ’ έστίν δ τώ 
όνόματι μέν Ζ', τή προσωνυμία δέ Β' 
Ευεργέτης (π. χ. 145—117), ώς εαυτόν 
άνεκήρυττε, Καχεργέτης δέ ύπδ τών Ά- 
λεξανδρέων ονομαζόμενος, καί Φ'ϋσχωχ ά 
αύτδς διά τε τήν παχύτητα καί τής γα- 
στρδς τδ μέγεθος (2). Είς ταύτην δέ ά
γομαι τήν εικασίαν έξ άλλων τε τεκμη
ρίων καί έκ τοϋ τών γραμμάτων τύπου, 
έμφερώς έχοντος τώ κατά τήν Β' τών 
πρδ Χριστοϋ εκατονταετηρίδων συνήθει.

Τδ έν στίχο» 4 Ονομα 27//0C ού τών 
«συνήθων παρά Κωοις φαίνεται’ τών γάρ 
ένδοξων τής νήσου άνδρών ζαί Σϊμος ήν 
ό ίατρδς (3). Τδ δ’ αύτδ άπαντα καί έν 
άλλη τών ύπ’ έμοϋ έζδοθεισών έπιγρα- 
φών (ί)’ δθεν καί τδ κατά τύπον ύποκο- 
ριστικδν Σειμά&ης (=Σιμάχης, /.Λΐί '-.■ί 
Νιχο.Ιάχης, Λημητ ράχης, ν.τΚ. τής συνή
θειας), ώς έν ταΐς πρόσθεν ύπδ Ροσσίου 
έζδοθείσαις Κορακαις έπιγραφαΐς εύρηται (5). 
Φαίνονται δέ πως οί Λαγίδαι εύνοΐκώς 
πρδς τούς Κώους έχοντες, αρχήν λαβού- 
σης ίσως τής τοιαύτης διαΟέσεως άπδ 
τής έν τή νήσο» γεννήσεως τοϋ πάντων 
ένδοξοτάτου Πτολεμαίου Β' τοϋ Φι.Ιαόέ.1- 
<ρου (ϋ). Ούτω λόγου χάριν έν άλλη επι
γραφή τής νήσου, τω 1863 ύπ’ έμοϋέκ-

(2) ΆΟην. ΙΒ',73—Πρβλ. καί Δ', 83, καί 
Πλόυτ. Κοσιολ. ιά.

(3) Στρ. ΙΔ', 19. Κορ.
(4) Πανδ. ένΟ. άνωτ. σελ. 44, έπιγρ. Θ'.
(5) Φακ. Β', άριΟ. 173.
(6) Θεοκρ. Είό. ιζ', ς" 56 έφ. — Καλλίμ. 

*Υμν. εΐ; Δήλ. ς. 165.
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. I'.) 

δοθείση (7), βλέπομεν τούς Κώους είς 
Πτολεμαίον (αύτδν ίσως τδν Φιλάδελφον) 
άνατιθεμένους τήν διάλυσιν ών εΐχον μετ’ 
άλλης τινδς πόλεως διαφορών περί άμ- 
φισβη τουμένων συμβολαίων. Ού μήν άλλά 
ζαί αύτοϋ τούτου ποϋ Φύσζωνος (εϊγε ή 
άνωτέρω εικασία μου έχεται λόγου).δ υίΐ- 
δοϋς Πτολεμαίος ’Αλέξανδρος έν Κω έ- 
τρέφετο, σύν χρήμασι πολλοί; ύπδ τή; 
μάμμης Κλεοπάτρας αύτοϋ ζαταλειφθείς’ 
δν έπειτα Μιθριδάτης δ Εύπάτωρ, βασι
λεύς τοϋ Πόντου, είς τήν νήσον κατα- 
πλεύσας, παρέλαβε καί βασιλικώς έτρε- 
φεν’ έκ τε τών Κλεοπάτρας θησαυρών 
γάζαν πολλήν καί τέχνην καί λίθους, 
καί κόσμους γυναικείους καί χρήματα πολ- 
λά είς τδν Πόντον έπεμψεν. Σύλλας μέν· 
•roi, πρδς αύτδν δ.αφυγόντα έκ Μιθοιδάτου 
καί συνήθη γενόμενον, έψηφίσατο βασι- 
λεύειν ’Αλεξανδρέων (8). Τδ δέ τών βα- 
σιλέως παίδων έπιτροπεΰσαι τδν Ίέρωνα, 
ώς ή έπιγραφή μαρτυρεί, οίζειότητος με
γάλης ζαί έξοχου τιμής έστιν ένδειξις 
πρδς αύτόν’ ένθεν τοι καί έν τοΐς πρώ- 
τοις φίλοις αναγράφεται.

Ίΐ έν στίχω 6—7 γραφή ΚΟΜϊ πρό
δηλον οτι έστίν έκ παροράματος τοϋ γλύ · 
πτου. 'Οποίου δέ κόσμου είδος ήν ή χρυσή 
χόμη σκοπείτωσαν οί περί τά τοιαΰτα 
δεινοί. Παρατηρητέον δέ καί τδ τοϋ λό
γου άνακόλουθον, άπδ πρωτοπροσώπου είς 
τριτοπρόσωπον τραπέντος.

Σημειώσεις είς τήχ Σ' ixippayn/r.

Εύρηται αύτη έν τή πλησίον τοϋ λι
μένας οικία τοϋ ’Οθωμανού Ουλαλη Άχ- 
μέτ έπί λίθου λευκοΰ μήκους μέν 0,71, 
πλάτους δέ 0,82, καί πάχους 0,14’τά 
δέ γράμματά είσι τής Α' μ. X. έκατονταε- 
τηρίδος. ’ Εστι δέ βάθρον, δύο έν τή άνω 
πλευρά έχον κοιλώματα, μολύβδου πλήρη 
είσέτι, έφ’ ού ΐδρυτο τδ τοϋ Κλεωνύμου

(7) Βλ. Άρχαιολ. έφημ. περιόδ. Β', έτ. Α', 
τεδχ. ΙΑ', σελ. 206, άριβ. 2·5Ο.

(8) Άπ-. ΜιΟρ. γκ', ριέ. Έμουλ. Α', ρο'.
52·
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άγαλμα, ύπδ τής έαυτοϋ γυναικός Κλαυ- 
δία; Φοίβη; άνατεθέν.

Στίχ. 2.) Τδ συγκεκομμένον ΚΥΡ.—ά- 
νεπλήρωσα είς τδ Κύριον, ένδοιάζων μέν- 
τοι. Κυρίους έκάλουν αί γυναίκες τδ πά
λαι, δπως καί νΰν, τους ίαυτών άνδρας. 
Εί δέ τις τετρώνυμον Εθέλει τδν άνδρα, 
δπερ δοκεΐ άηθες, σκοπείτω πώς άν άλ
λως αύτδν δνομάσειεν.

Στίχ. 0.) Ή Ερμαφρόδιτος λέξις Πριμι- 
γίπία είρηται καί παρά Πλουτάρχω. 
u did, τί Ρωμαίοι τύχην σύρονται πμε · 
μίγίνειαν, i}v αν τις εΐ.ιοι πρωτογέ
νειαν (53). » Δήλοι δ’ Ενταύθα, δτι οϋ 
μόνον τή; ΚΒ' λεγεώνο; έχιλιάρχισεν ό 
Κλεώνυμο; έν τοΐς προς Γερμανού; πολέμοις 
τών 'Ρωμαίων, καί πιθανώς τοϋ Καίσαρο; 
Τιβερίου, άλλά δϊς έτι καί τή; ουτω δή. 
Πριμιγενείας καλούμενης, ώς έξ άνδρών ι
θαγενών ίσως συγκειμένης. Ενδέχεται μέν 
τοι καί αυτήν ταύτην τήν λεγεώνα ούτως 
έπονομάζεσθαι. άλλά ταΰτα φιλοκρινείτω- 
σαν οί περί τήν 'Ρωμαϊκήν αρχαιολογίαν 
έμβριθέστερον άσχολ.ούμενοι.

Στίχ. 67.) "Αδηλον όποια τις ήν παρά 
Κφοις ή τοΰ Λ/οκάργου άρχή, ήτις καί έν 
άλλαις έπιγραφαί; τής νήσου άπαντρί, οίον 
Έπί μονάρχου Νιχόφρονος (54). » καί 
« Εύάρατον.·. Ιερατεύσατ τα... χαί μοναρ- 
χήσαντα (55).» 'Ρητέον δέ μοι καί περί τών 
έν στίχ. 3, 4, 6, 7 καί 10 φερομένων ση
μείων, δτι αί μέν εύθεϊαι γραμμαί έπέχου- 
σιν, ώς εοικεν, υποστιγμών τόπον’ αί δέ 
γωνία·, πρδς πλ.ήρωσιν τέθεινται τοΰ έν τοΐς 
στίχοι; κενού χώρου.

Σημείωσες είς την d'. ύπιγραγήν.

Εδρηται έν τή οικία τοΰ Γεωργίου Ίωαννίδου 
επί λίθου λευκοΰ μήκους μέν 0,65, πλά
τους δε 0,42’ έστι δέ τά γράμματα τής Α'. 
μ. χ. εκατονταετηρίδος. Πότερον μέντοι,

53) Κεφ. 'Ρωμ. ρστ'.
54) 'Ροσ. φακ. Β’. άριθ. 175. — Πρ6λ· καί 

φίκ. Γ’, σελ. 42.
55) ΙΙανδ. τόμ. I©', σελ. 42, ίπιγρ. 6'. 

ώς τοπικόν έκληπτέον τδ ΛνςνΙΑος ή ώς 
προσωνυμίαν" εϊπερ ώς τοπικόν, τότε δή 
ζητητέον καί άνάλογον πόλεως ή δήμου 
όνομα" ού γάρ είκδς ζητεϊν τήν Ιλλυρικήν 
πόλιν Λυχνιδόν, ή; τδ τοΰ θηλυκού γένους 
τοπικόν έστι Αυχνιδία.

Σημείωσες είς τήν Έ. επιγραφήν.

Ταύτην εύρον έν τώ προαστείφ Λ'α.τά- 
πρινάρι. "Εστι δέέπί βωμού λίθου λευκοΰ 
μήκου; μέν 0,92, διαμέτρου δέ 0,61, βου- 
κράνοις τε καί στεφάνοις άνθέων άναμίξ 
καί καρπών περικεκοσμ.ημένου" τά δέ γράμ
ματά είσι τών προτέρων ρωμαϊκών χρόνων.

Σημειώσεις είς τήν ΣΤ' ίπιγραφήν.

Ευρηται έν τη οίκίιρ τοΰ Δημητρίου Ίω
άννου έπί πλακάς λίθου λ.ευκοΰ μήκους 
0,39 καί πλάτους ίσου" τά δέ γράμματα 
τών ύστέρων είσί μακεδονικών χρόνων. 
Μέροψ ώνομάζετο καί δ παλαιότερο; βα
σιλεύς τής Κώ, υίδς τού Τριόπα (άφ’ ου τδ 
τής Κνίδου Τριόπιον άκρωτήριο», δπερ 
παρέφθαρται υπό τών ναυτιλλομένων είς 
τδ μιξοβάρβαρον Κά6ο-Κριόι). Άπ’ αύτοΰ 
έκλήθη ή νήσος Λίερο.τί<, και ΛΖέρο.τες οί 
κάτοικοι. Λ'ώς δέ άπδ Κώ τής αύτοΰ θυ- 
γατρό; (56).

Σ. Σαχχε.ίίων.
(56) Ίδε Στέο. λέξ. Κώ; κα1. Μίροψ.—Θουκ. 

Η', μά.—Στρ. ΙΕ’, ά. §. 3 καί 33. — Ομ. 
'Γμν. είς Άπόλ. 42.—Πινδ. Νεμ. Δ'. 43 καί 
σχολ. αϋτ.—Καλλιμ. "Γμν. εί; Δηλ. 160.

Σ. Ο. "Ενεκεν τής διεξοδικότητος τών 
έπί τής Β'. έπιγοαφή; σημειώσεων καί τής 
έλλείψεω; χώρου έν τώ παρόντι τεύχει 6έ- 
λουσι δημοσιευθή μετά τής Επιγραφής έν 
τώ προσεχεΐ.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ.

ΠΙΟ ΜΑΧΙΜΕ DU CAMP.
(Κατ’ Επιτομήν).

Ή πενία ΐΑάττωμα div είναι, λέγει 
δικαίως άρχαϊόν τι ρητόν, μεταξύ δ’ αύ
τή;, δυστυχήματο; άληθού; διά τδν άν
θρωπον, καθ’ ού επιπίπτει, καί τής Επαι
τείας, εγκλήματος διά τδν έξασκούντα 
αύτήν, υπάρχει διαφορά ούσιώδης, άπαοα- 
τήοητος πολλάκις διερχομένη. Ί1 επαιτεία 
επιτρέπεται μέχρι τινδς έν ταϊ; χώραι; 
δπου μ.έσα πρδ; άνακούφισιν τή; δυστυ
χία; δέν λαμβάνονται. Έκεϊ δμως ένθα 
καί δ ισολογισμό; τού κράτους έχει τδ διά 
τδν πενόμενον ώρισμένον ποσδν καί φιλάν- 
Ορωπα καταστήματα ύπάρχουσι καί σύ
στημα άγαθοεργοΰ ένεργείας διωργανίσθη, 
εκεί έν γένει δπου ή πρός τού; πένητας 
βοήθεια υπάρχει έν αύτοϊς τοΰ κράτους 
τοΐ; νόμοι; έγγεγραμένη, ή επαιτεία προσ
βάλλει τήν ατομικήν έλευθερίαν, έπομέ
νω; άνάγκη νά καταργηθή. Καί αύτό; δ 
Γαλλικός νόμο; (άρθ. 274-Ποιν.) ρητώ; 
άποφαίνεται περί τούτου·

’Εκ πρώτη; δψεως, φαίνεται σκληρόν 
ίσως νά έμποδίση τι; τδν πάσχοντα, 
τδν πεινώντα άνθρωπον,τοΰ νά-έπιδείξγ γυ
μνήν τήν αθλιότητά του, νά είπη, Εύ- 
σπ.Ιαγχνΐσου με, είς τδν διερχόμενον εύ- 
τυχή’ άν δμως έκ τού πλησίον έςετάση 
τι; τό ζήτημα, άν ψαύση τήν κοινωνικήν 
αυτήν νόσον, θέλει ταχέως πεισθή δτι 
έκτδ; σπανιωτάτων Εξαιρέσεων ή Επαιτεία 
είναι διά τούς έξασκούντα; αύτήν επάγ
γελμα άληθές, έχον τά; κερδοφόρου; καί 
μή ήμερα; του, τάς καλά; αυτής ώρα; 
καί τά; δχληρά; τή; άνεργείας στιγμά;" 
βιομηχανία τυχηρά, πάντοτε μέν σχεδόν 
έξασφαλίζουσα τήν ΰπαρξιν, ενίοτε δ’ έπι- 

τρέπουσα καί τήν κραιπάλην. Οί έπαΐται, 
οΐτινες μά; έκώφαναν δι’ δλης τή; ημέ
ρα; διά τών κλαυθμηρών αύτών παρα
κλήσεων καί αιτήσεων, γνωρίζουν κάλ- 
λίστα τδ εσπέρα; τδν δρόμ.ον τδν φέροντα 
εί; τά κακοηθέστερα τών ΙΙαρισίων καφε
νεία καί οινοπωλεία" πολλοί συλλαμβα- 
νόμενοι ύπδ τής αστυνομίας, διότι καταν- 
τώσιν ύπέρ μέτρον οχληροί απέναντι τών 
διαβατών, εύρέθησαν φέροντες έπ’ αύτών 
10 καί 1 5 φρ. κατ’ έλάχιστον δρον" άλ
λοι, μέ τά ψυχία τοΰ άρτου τών άλλων 
καθ’ δλον αύτών τδν βίον τρεφόμενοι, 
καί ύπδ τήν στρωμνήν των ένα, ένα 
Οησαυρίζοντε; τδν έβολδν τής Ελεημοσύ
νης τού μέν καί τοϋ δέ, άποθνήσκουσιν 
αίφνης μέ άξιόλογον χρηματικόν κεφα
λαίου, νεκρόν έννοεΐται μένον, τοΰ ό
ποιου δ ετήσιος μόνον τόκος ήρκει δπως 
ζήσωσιν άνέτως. Όσον έν τή πενία άπαν- 
τά τι; δυστυχείς άναξίως τώ όντι πα - 
Οόντας, τοσοΰτον έν τή Επαιτεία άνά πάν 
βήμα σχεδόν προσκρούει κατά γεγονότων 
ραθυμία;, κακή; διαγωγής, καθ’ έξεων έρ- 
οιζωμένων, απέναντι τών δποίων καί 
αύστηρότης καί Επιείκεια Εναυάγησαν, μέ
χρι σήμερον τουλάχιστον.

Α'·

Έν Παρισίοις άλλ.οτε ή επαιτεία ήτο 
τόσω φανερά καί βαθεΐα πληγή, ώστε έ- 
φείλκυσε τήν προσοχήν δλων" ούδείς δ μή 
άναφέρων περί αύτή; Ιστορικός, τά δ’ 
έπ’ αύτής έκδοθέντα βασιλικά καί κυβερ
νητικά διατάγματα έδύναντο ν’ άποτε- 
λέσωσιν δλόκληρον περίεργον τόμον. Είρ- 
γάζετο τακτικώς, ώς κατάστημα δημό
σιον, άνεχόμενον ύπδ τής κυβερνήσεως" 
τδ προσωπικόν αύτού άνενεούτο τακτικώς 
διά στρατιωτών ακρωτηριασμένων, ούδέν 
άλλο καταφύγιου έχόντων ή τού δημοσίου 
τδν έρανον. Ητο σωματεϊον σπουδαιον, 
έχον τού; κανονισμού; του, αρχηγόν έκ- 
λεγόμενον, σωματεϊον, δπερ πολλάκις ή 
πόλις έτρόμαζε καί τό όποιον άντέκρουσε 
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τάς κατ’ αύτοϋ ένοπλους ένεργηθείσας 
προσβολάς. Έν τώ σωματείο» τούτω, δπερ 
διρρεΐτο είς διαφόρους κλάδους, διήρχετο 
ό εισερχόμενος διά τακτικής μαθητείας 
καί άλλων δοκιμών, ό δ’ αρχηγός αύτοϋ 
ώνομάζετο Κοίσρης (Coesre). Μετά τδν 
άρχτ,γδν ήρχοντο άμέσως οί ανώτεροι α
ξιωματικοί τοϋ Στίμιιατος τοντοο τών 
Καχών Π ράγιων, κατόπιν οί Καγοΰχοι 
λεγόμενοι, καθηγηταί τής Άογοτικής. έ- 
παγρυπνοϋντες δπως πληρόνη έκαστον μέ
λος τής αδελφότητος τδν πρδς όφελος τοϋ 
μονάρχου έπιβεβλημένον φόρον, κάτοχοι 
τών απόκρυφων τής τέχνης καί διδάσκον
τες τοΐς νεήλυσι πώς κατασκευάζεται α
λοιφή τις (ongucnt] (*), πληγάς απε
χθείς την δψιν καί δμως άπονους σχη- 
ματίζουσα. τΗσαν οί αξιωματικοί ούτοι 
τδ έπιτελεΐον τοϋ στρατοϋ της μ.οχθηρίας, 
έπωνομάσθησαν δέ μόνοι των Τής Κον τής 
Σπάθης τά Πα.Ι.Ιηχάρια. Τοσοϋτον υ
περήφανοι ήσαν διά τοϋ έπαγγέλματος 
αύτών την έξάσκησιν.

Τά άλλα υποδεέστερα μέλη της αδελ
φότητος είχον ταπεινότερα τά αισθήματα, 
είναι αληθές’ δέν έστερούντο καί γονίμου 
φαντασίας μίλα ταΰτα, όσάκις έπρόκειτο 
νά μεταφέρωσιν έκ τοϋ βαλαντίου τών 
άλλων εις τδ {δικόν των δ τι τοσοϋτον ή- 
ρέθιζε τήν δρεξίν των. Τά δρφανά καί 
άλλα παιδία διεμοιράζοντο άνά τρία ή 
τέσσαρα καθ’ δλας τής πόλεως τάς ο
δούς, ριγών τα, ημίγυμνα, θρηνωδοϋντα 
καί άρτον ζητοΰντα' οί pijMeioi καλού
μενοι, ’ συνοδευόμενοι ύπδ γυναικών καί 
παίδων {δικών των ή ξένων, περιήρχοντο 
τήν πόλιν δεικνύοντες πιστοποιητικά βε- 
βαιοϋντα δτι ή περιουσία των δλη κατε- 
στράφη ύπδ τοϋ κεραυνού* οί πραγματτν 
ταΐ (marcandiersj ήσαν μικρέμποροι,

(") Σχηματιζομένη άπδ εύφόρβιον (β- 
clielios-copia) καί Χελιδονιού (chelidoni- 
um-majusφυτδν φυόμενον πλησίον τών 
πεπαλαιωμένων τειχών καί διά τοϋ βορ
βόρου τών ακαθαρσιών άναπτυσσόμενον. 

τούς όποιους ή πυρκαίά περιήγαγεν εϊς 
τήν έσχάτην πενίαν* οί Καχό/ιοιροι (pie— 
IresJ διέπρεπον δένοντες τάς κνήμας έπί 
τοϋ μηρού και μεταξύ δύο δεκανικίων 
μέ τά μέλη ανάπηρα συρόμενοι' οί Λρρω- 
στιαρηάις (ilaliiigreux), ωχροί και κά
τισχνοι, έδείκνυον τάς πλαστάς αύτών 
Πληγάς' οί Άχαχοι ( Francs-Mitous) 
έμπόϊιζον διά ταινιών τοσοϋτον έπιτυχώς 
τήν λειτουργίαν τών φλεβών των, ώστε 
έπιπτον χαμαί ώς ύπδ συγκοπής κατα
λαμβανόμενοι' οί Σι.Ιηνιαζόιιενοι. (Sa- 
bouleux) έκυλίοντο κατά γής, τούς καρ
πούς τών χειρών των έπιτηδείως τινάσ- 
σοντες καί, στρεβλόνοντες διάφορα τοϋ 
σώματός των μέρη, έξέβαλλον άφρούς, 
χάρις εϊς τεμάχιον σαπουνιού έντδς τοϋ 
στόματος αύτών τεθειμένου, προσποιούμε
νοι δτι κατείχοντο έξ έπιληψίας. Αλλοι 
πάλιν παρίσταντο ώς Οαύμ.ατα ζώντα, 
ώς άπόδειξις τοϋ τι δύναται νά κατορθω
τή ή πρδς τούς 'Αγίους λατρεία' τοιοϋτοι 
ήσαν οί Κα.Ι.Ιότοι ('CallotsJ, διατεινό- 
μενοι δτι, άπαξ μόνον είς προσκύνησιν τής 
'Αγίας Γέννας μεταβάντες, ίάθησαν έκ 
τής λέπρας' οί Ονΰαϊνοι, τούς οποίους 
ό Άγιος Ούβέρτος έθεράπευσεν έκ τής 
λύσσης' οί άεχανιχοπώ.Ιαι, οϊτινες έπώ - 
λουν δεκανίκια άγιασθέντα πλησίον τών 
εικόνων τοϋ 'Αγίου Ιακώβου καί τοϋ Μι
χαήλ Ταξιάρχου. Έπί τέλους οί Κο.ΙοβοΙ 
tr.-pzwt μόνον τδν χειμώνα, τά δέ Κουρέ- 
.Ιια έζήτουν έλεημοσύνην τήν μέν μίαν 
χειρα έπί τοϋ πίλου φέροντες, τήν δ’ έτέ- 
ραν έπί ξίφους, εϊς τδ πλευράν των κρε- 
μαμένου.

Παντού δπου οί έν Παρισίοις έπαΐται 
κατωκησαν καί δθεν άλληλοδιαδόχως, ού
χί δ’ άνευ κόπου, τούς έξέβαλον, ώνο- 
μάζοντο Θανριάτων Ai.la’C τδ θαύμα ήτο 
δτι, έν καταλύμασι βορβόρου εισερχόμενοι, 
ανάπηροι καί Ονήσκοντες, άνέκτων άμέσως 
τήν υγείαν των. Τδ τελευταϊον τοιοϋτον 
μέρος, ένθα εΐσήλθον φθειριώντες καί φύρ
δην μίγδην μεμιγμένοι, διακρίνεται καί 
σήυ.ερον έτι. Πολλάκις ή Κυβέρνησις έξε- 

καθάρισε τάς Αύλάς τών Θαυμάτων ταύ- 
τας, πλήν οί διωκόμενοι ή οί άπόγονοι 
αύτών έπανήρχοντο τάχιον ή βράδιον έν 
αύταΐς. Σήμερον ή Αύλή τών Θαυμάτων 
είναι είδός τι ήσύχου αναπαυτηρίου έν 
μέσω μιας τών θορυβωδεστέρων της με
γάλης πόλεως συνοικιών, οί δ’ έπαΐται 
συνεκεντροΰντο είς άλλο τι μέρος, είς τοϋ 
'Αγίου Ίωάννου Λατράνη τδν περίβολον. 
’Ενθυμούμαι άκόμη τί άποφορά έξήρχετο 
έκ τών οϊκίσκων τοϋ μέρους αύτού, δτε 
πρό τινων έτών μαθητεύων τδ διηρχόμην. 
Ι’άκη έπί τών παραθύρων κρεμάμενα καί 
ούδέν άλλο' όί κατοικοΰντες τάς φωλεάς 
ταύτας μοί έφαίνοντο δραπέται αληθείς 
τών τοϋ μεσαιώνος μ.εγάλων τής επαι
τείας σωμ,ατείων. Αύτοϋ, ώς έν άχυρώνι, 
συνηθροίζοντο πάν εσπέρας δλοι οί ανά
πηροι, τέρατα μέ μορφήν άνθρωπίνην, οί 
θαυματοποιοί ή άγύρται, οί καθ’ δλην τήν 
ήμέραν περιφερόμενοι καί δίδοντες σοφών 
ζώων παραστάσεις. Μετά τδ 1 849 ή Κυ- 
βέρνησις κατεδάφισε καί τδ μέρος αύτδ, 
οί δ’ έπαΐται ζώσι σήμερον, τήδε κάκεΐσε 
διεσπαρμένοι, έντδς ζοφερών καταλυμά
των, βοηθούντων καί τά κακούργα τών 
πλείστων σχέδια.

’Ανέκαθεν, άπδ τών αρχαιότατων χρό
νων μέχρι σήμερον, αί κατά καιρούς κυ
βερνήσεις κατεδίωξαν τήν επαιτείαν, ex. 
δέ τών ληφθέντων έκάστοτε μέτρων δύ- 
ναταί τις νά ύποθέση καί τού κινδύνου τδ 
σοβαρόν. Τώ 1524 καταδικάζουσιν είς 
μαστίγωσιν καί έςορίαν πάντα έπαίτην, 
άνευ αποτελέσματος δμως, διότι τώ 1525 
τούς δια τάσσουν έκ νέου έπί ποινή αγχό
νης ν’ άπέλθωσι τών Παρισίων. Έν έτει 
1532 τδ κοινοβούλιον διατάσσει δπως, 
άνά δύο δεδεμένοι, καθαρίζωσι τούς ο
χετούς της πόλεως, κατά δέ τδ 1561 
ό Κάρολος Θ', τοΐς έπιβάλλει ισοβίων 
δεσμών ποινήν. Τώ 1602 τούς στιγ
ματίζουν διά πεπυρακτωμένου σιδήοου 
έπί τοϋ ώμου καί τοϊς κείρουν τάς κε- 
φαλάς, έπί τέλους δέ τώ 1606 τούς κα
ταδικάζουν είς τήν έπί δημοσίας πλα-

τείας υπδ ύπηρετών τοΰ δημίου μαστί- 
γωσιν.

'Ο Σωβάλ υπολογίζει εις τεσσαράκοντα 
' 'δας τδν αριθμόν τών κατά τήν έπο-

' ι Παρισίοις έπαιτών. « Λαός, 
λέγει, άνεξάρτητος, μή γνωρίζων ούτε 
νόμους ούτε θρησκείαν ούτε άνώτερον 
ούτε αστυνομίαν' άσέβεια, ήδυπάθεια 
καί ακολασία, ιδού τά έν αύτώ άρ
χοντα αισθήματα.» Τδ κακδν έφθασεν

ήσαν καί τότε δ,τι είναι σήμερον, 
Πίθου τών Δαναΐδων, 

έκ τού ένδς μέρους καί 
’Ήρξαντο δέ 

ύ μόνον έκ τών έπαρ-

χιλιάδι 
χήν έκείνην έν
»
»
» 
» 
Β 
είς τδ έπακρον αυτού, καί άπδ τής έπο
χής έκείνης χρονολογείται ή σύστασις το- 
σούτων φιλανθρωπικών καταστημάτων, 
μεταξύ τών όποιων καί τδ τών Άπομ.ά- 
χων, έν οίς ήρξαντο περικλείοντες τδ φο
βερόν καταντήσαν στοιχεΐον. Άλλ’ οί Πα- 
ρίσιοι ι 
τδ άνάπαλιν τοϋ 
Τούς έκένονον 
έπληρούντο έκ τοϋ έτέρου. 
συρρέοντες πάλιν ού 
χιών τής Γαλλίας, άλλά καί έκ τοϋ έξω- 
τερικού. Τά μέτρα έπανελήφθησαν δρα
στηριότερα, κατά δέ το 1706 έξεδόθη 
διάταγμα έπιβάλλον 50 φράγκων πρόσ- 
τιμον καί εϊς αύτδν τδν ποιούντα τήν 
έλεημοσύνην. Ή ’Αστυνομία συνέλεςεν Ο
σους εύρεν ή έδυνήθη έπαίτας καί πολλούς 
αύτών έπεβίβασεν είς κυβερνητικά πλοία 
καί άπέστειλεν είς Γαλ. αποικίας.

Είς μάτην μίλα ταΰτα. Κατά τδ 1725 
ή συρροή υπήρξε·/ έκ νέου τοιαύτη, ώστε 
ό Δούξ της Βουρβονίας διατάσσει νά στιγ- 

t ' ·ματίσωσι οια πεπυρακτωμενου 
έπί τοϋ βραχίονας δλους τούς 
έπαρχιών έλθόντας έν Παρισίοις έπαίτας. 
Συνέλαβον τόσον αριθμόν καί τόσους κα- 
Οεΐρξαν έν τοϊς νοσοκομείο·.;, ώστε, μή 
ύπαρχουσών κλινών πλέον, τούς έβαλαν 
νά κατακλίνωνται φύρδην μίγδην έπί της 
ψάθης* βραδύτερον δέ, κατά τδ 1749 
καί 1750 τούς συνελάμβανον νύκτωρ, 
τάς γυναίκας ιδίως καί τά παιδία, καί 
τ’ άπέστελλον έκ νέου εϊς τάς Γαλ. άποι
κίας. ’Εντεύθεν διεδόθη κατά τήν έπο
χήν έκείνην μεταξύ τού κατωτέρου λαού

σιδήρου 
έκ τών
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φήμη, δτι δ Λουδοβίκος ΙΕ', ύπδ λώβης 
μαστιζόμενος, έλούετο, δπως άνακτήση 
τήν υγείαν του, καθ’ έκάστην πρωίαν 
έντδς αίματος, έκ τών τοιούτων συλλαμ- 
βανομένων παίδων έξαγομένου.

Τά αύστηρά δμως ταϋτα τής κυβερ
νήσεως μέτρα κατέληξαν είς άποτελέσματα 
δυσάρεστα καί σοβαρά. Εις διάφορα μέρη 
τών Ιίαρισίων έξερράγησαν στάσεις καί 
ή κυβέρνησις ήναγκάσθη νά φανή ήπιω- 
τέρα, διότι έφόνευσαν καί στρατιώτας 
και αστυνομικούς 
σαν μ.2λον τοΰτο 
συλλααβανόμενος 
τήν διά σιδήρου πυράκτωαιν 
ροΰ βραχίονος, έφ’ ού έχάραττον ϊ

τήν έπαιτείαν αιών, 
τησε τοιαύτη, ι 
κνύοντο ημίγυμνοι έν ταΐς όδοΐς,

κλητήρας. Έπανελήφθη- 
κατά τδ 1764, καϊ πας 
επαίτης ύπεβάλλετο είς 

τοϋ άριστε- 
:ν άνε- 

ζάλειπτον Ε, και είς εννέα μέν έτών δεσμά 
διά πρώτην φοράν, είς ισόβια δέ, άν τδ 
πράγμα έπανελαμβάνετο καί δευτέραν.

Ή δημοκρατία τοΰ 1790 και οί μετ’ 
αύτήν αμέσως χρόνοι ήσαν ό χρυσούς διά 

Ή ακολασία κατήν- 
ώστε αί γυναίκες έπεδει- 

ϊνα άπο- 
σπάσωσι προθυμότερον τδν όβολον τών 
διερχομένων. Ποϋ θεσις καί καιρός, ϊνα 
διηγηθή τις τά κατά τά έτη έκεϊνα, άπδ 
τοϋ 1794 ιδίως μέχρι τοϋ 1800 καί 1801, 
κατορθώματα τοϋ φοβεοοϋ σωματείου ! 
Έλήφθησαν μέτρα, όλιγώτερον μέν αύ
στηρά άπδ τά τών παρελθόντων αιώνων, 
άποτελεσματικώτερα μδλα ταϋτα. Συνεστή- 
θησαν ιδίως τοσαϋτα φιλανθρωπικά κα
ταστήματα πρδς περίθαλψιν τών πενο- 
μέ-ων, υπάρχουν τοσαϋτα δημόσια έργα 
δυνάμενα νά έπασχολήσωσι τούς υγιείς 
έπαίτας, ώστε ή έν γένει υπαρξις τής ε
παιτείας άποβαίνει κοινωνική πληγή καϊ 
όλεθρία και άδικος.

Β-

είναι επάγγελμα’ ή δ’ ε
τούτου δεν

Ή επαιτεία 
ξάσκηβις τοϋ επαγγέλματος 
περιορίζεται μόνον είς τδ νά τείνρ τις 
τήν χεΐρα, κλαυθμήρεις ψιθυρίζων λέξεις'

έχει διαφόρους μορφάς, ύπδ τάς όποιας 
προσπαθεί νά κρυβή, χωρίς όμως νά τδ 
κατορθόνη πάντοτε ’Ανοίγει τάς θυρίδας 
τών αμαξών, πωλεί άνθη, πυρεία, χαρ- 
τίον. Φωνάζει έν μέσω τοϋ πλήθους, 
« χαΐ Φ'ωτιάν, Κύριοι ! » συνά
ζει είς τούς δημοσίους περιπάτους τά 
αποτσίγαρα, τά κόπτει είς μικρά τεμά
χια καί τά πωλεί πρδς έν φο. τήν λίτραν 
είς πενιχρών καταλυμάτων ένδεεϊς καπνι
στής’ πωλεί κομβολόγια καϊ αγιασμόν 
παρά τάς θύρας τών έκκλησιών, τών ο
ποίων κατακλύζει τδ περιστύλων έν ή- 
μέραις γάμου ή θανής, γελόεσσαν ή κλαυθ- 
μ.ήρη περιβαλλ.ομένη φυσιογνωμίαν άνα
λόγως τής περιστάσεως. Μέ δντα νόθα 
καί ακάθαρτα μιγνυομένη εισδύει είς τά 
ζοφερά τών θεάτρων προπύλαια, ως σμή
νος κατά τών έξερχομένων έπιπίπτουσα’ 
παίζει μουσικά όργανα έν ταΐς όδοΐς’ άδει 
έν τή αυλή τών οικιών’ άλιεύει έν τή 
αλλοδαπή ανηλίκους ’Ιταλούς παϊδας κα’ι 
δι’ αύτών πλημμυρεΐ τάς οδούς τής πρω- 
τευούσης, και ένοικιάζει προς τόσον καθ’ 
έκάστην, μικρά παιδία, άτινα έκθέτει ά- 
ναιδώς έν τή δημοσία όδώ, ϊνα προσελ- 
κύση τών διερχομένων τήν προσοχήν.

Τδ μάλλον αφόρητου τής έπαιτείας 
σχήμα είνε εκείνο, δπερ περιβάλλονται οί 
ύπόπτου ηθικής βιομήχανοι, δσοι εισέρ
χονται είς τάς οικίας, πενίας καϊ καλής 
διαγωγής πιστοποιητικά έπιδεικνύοντες. 
Ούτοι είναι οί χείριστοι τών επαιτών’ εί
ναι πο/.υάριθμοΓ φαίνεται δ’ δτι έκ συνε- 
νοήσεως διήρεσαν τδν Παρισινόν λαόν είς 
κατηγορίας διακεκριμένα;, τάς 
έξορύττουν, χωρίς ούδέποτε ό 
σφετερισθή τοϋ άλλ.ου 
Τίς δέν ήξιώθη τής 
έν τώ οϊκω 
αύθάόη καϊ 
γνωμίαν 
αύτών,

όποιας 
είς νά 

τά δικαιώματα, 
έπισκέψεως τοιούτων 

του; Τίς δέν παρετήρησε τήν 
συγχρόνως ταπεινήν φυσιο- 

των, τδ λ.ιπαρδν τής
τά φορέματα των, άτινα ύπδ τδ 

βρωμερόν καϊ πεπαλαιωμένον αύτών φέ- 
ρουσιν ετι ίχνη τινά κομψότητος; τίς δέν 
είδε πόσον ανήσυχοι καϊ περιέργως τριγύρω

κόμης

στρεφόμενοι καί τά πάντα έξετάζοντες 
είναι οί οφθαλμοί των; Τίς δέν άπέστρε- 
ψε τέλος πάντων τδ πρόσωπον, ινα άπο- 
φύγη τήν οινοπνεύματος παχεΐαν όσμήν 
έκπέμπουσαν άναπνοήν των; "Έχουσι τήν 
ράχιν κυρτήν, τήν φωνήν κλαυθμήρη, 
απαριθμούν μέ μεγάλην εύγένειαν τά ό
νόματα άνθρώπων σημαινόντων, οΐτινες 
εΰηρεστήθησαν rd τούς τιρήσωσι did εί|ς 
χαΛωσύνης των, καί σέ παρακαλοΰν νά 
ύπογράψης τδ όνομά σου έπϊ τοϋ χαρτιού, 
δπερ σοϊ παρουσιάζουν, τδ όποιον μδλα 
ταϋτα καλώς θέλεις πράξει μή ύπογρά- 
φων, διότι θά χρησιμεύση ώς νέων θυ
μάτων στερεότυπος παγίς. Φθόνος, α
κηδία ή άλλο τι άπόκρυφον έλάττωμα 
τούς έφερεν είς τήν θέσιν αύτήν’ έπέζησε 
δ’ οπωσδήποτε κεφάλαιόν τι ύπερηφα- 
νίας έν αύτοΐς’ διά τοΰτο, άντϊ νά τεί- 
νωσιν έπαίτου χεΐρα έν τή άκρα τών ο
δών, τήν τείνουσιν έν τώ δωματίω ή 
τώ άντιθαλ.άμω. Όταν παρατηρήση τις 
τά; ρωμαλέας αύτών χεϊρας, έννοεΐ δτι 
είναι ίκαναϊ ού μόνον νά ρίψωσιν έν τοΐς 
θυλακείοις των τδν οβολόν τοΰ ένδς ή τοΰ 

φέρωσι μέχρι τών 
τραπέζης τής έν τή 

οινοπωλείου πλήρες οίνου ή οί- 
άλλά καϊ δι’ άλ- 

άλλου, ού μόνον νά 
χειλέων τδ έπϊ τής 
θύροι τοϋ 
νοπνεύματος ποτήριον, 
λο τι σπουδαιότερου, ν’ άποσπάσωσιν δ
σον δίδεται έλαφρώς τδν κρίκον τών καλ- 
λιτέρων κεκλεισμένων κλείθρων. *Αν τοΐς 
εϊπη τις δτι θά ζητήση πλ.ηροφορίας περϊ 
αύτών, άπομακρύνονται βεβαιοϋντες δτι 
τδ παρελθόν των εΐναι τδ έντιμότερον τών 
παρελθόντων’ δέν άναφαίνονται δμως πλέον. 
Είναι τώ όντι σπάνιον πολύ νά μή έχω· 
σιν έκκρεμεΐ; τινας μετά τής άστυνο- 
μίας, μετά τοϋ πλημμελειοδικείου καϊ έ
νίοτε μετά τοϋ κακουργοδικείου αύτοΰ, 
λ.ογαριασμούς. Οί πονηρότεροι έξ αύτών, 
δσοι έχουν λόγους ν’ άποφεύγωσι τάς 
ερωτήσεις, δέν παρουσιάζονται καθόλου’ 
γράφουν, ζητούν δσον εύγενέστερον δίδε
ται τήν ελεημοσύνην, καϊ σέ παρακαλοΰν

νά τήν άφήσης παρά τώ Ουρωρώ, δπου θα 
έπανέλθουν νά τήν ζητήσωσιν.

Ίνα συγκινήσωσι καλλίτερου τά θύμα
τά των, περιβάλλονται τού; άλ.λοκοτέρους 
τών τίτλων ένίοτε. Υπάρχει τις έξ αύτών, 
αρκετά γνωστός -παρά τώ φιλολογικώ 
κόσμιρ τών Παρισίων ό όποιος, πραγ- 
ματικώς φέρων τδ όνομα συγγοαφέως 
άποθανόντος ήδη, ύπογράφει έν εϊδει πρω
τοκόλλου, Ποιητής χαΐ Μ Hoc τής Φ.Ιο- 
σαΛπιντίον Ακαδημίας. Είναι άνθρωπος 
πεντηκονταετής, άρκετά ζωηρός, δστις 
έδύνατο κάλλιστα έργαζόμενος νά κερ- 
δήση τδν άρτον του’ προτιμά δμως νά 
ζή διά τής έλεημοσύνης, τρεφόμενος συγ
χρόνως καϊ ύπδ τής μητρός του, δυστυ
χούς γραίας έβδομήκοντα καϊ οκτώ έτών, 
ήτις έν πάση τοϋ έτους έποχή, καϊ έν μέ
σω τοϋ μεγαλειτέρου ψύχους καϊ έν μέσο» 
τοϋ φλογερωτέρου καύσωνας, περιέρχεται 
πωλοΰσα εδώδιμα είδη, οσάκις οί σω
ματικοί αύ τής πόνοι τή τδ έπιτρέπουσιν.

'Αλλοτε, άνεκτικωτέρα ή σήμερον ή 
Κυβέρνησις, άφινε τούς αναπήρους νάπε- 
ριέρχωνται έλευθέρως έν ταΐς όδοΐς" ένδον 
ξυλίνων κωθώνων έρποντες καϊ ύποπη- 
δώντες, ώμοίαζον πρδς πληγωμένους καρ
κίνους’ οί χειρόχωλοι κατήντων νά θέσω- 
σιν ύπ’ αύτήν σχεδόν τήν ρίνα τών δια- 
βαινόντων τήν ήκρωτηριασμένην χεΐρα 
των’ εί; τερατόμορφος άνθρωπος ήτο τύ
χη αληθής, κεφάλαιον έντοκον, τακτικόν 
έτήσιον άποφέρον εισόδημα. Συνήγαγον 
κατόπιν δλα τά άθλια ταϋτα οντα καϊ 
τά διένειμον μεταξύ διαφόρων φιλανθρω
πικών καταστημάτων’ άλλ’ οί απλώς άσθε- 
νοϋς κράσεως καϊ πρδς πάσαν έργασίαν 
ανίκανοι ούδέποτε ήθέλησαν νά είσέλθωσιν 
έντδς καταστημάτων τοιούτων, εξακο
λουθούν νά λυμαίνωνται τάς όδούς, γνω- 
ρίζουσι τήν μέθοδον νά έλκύωσι προς αύ
τούς τδν οβολόν έκαστου χωρίς ποτέ νά 
τδν ζητήσωσι καϊ διαχρίνονται περϊ τδ ε
ξαπατάν τών άστυνομικών κλητήρων τήν 
έπιτήρησιν. "Εν άπλούν ικετευτικόν βλέμ- 
μ.α, μία λ,έξις χαμηλή τή φωνή ψιθύριζα- 
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μένη, Sv παρακλητικόν τής χειρός κίνημα 
τοΐς άρκοΰσιν' ούδέν έζήτησαν' δέν δύναν
ται δμως και ν’ άποβάλλωσιν δ τι τοίς 
προσφέρεις' παρήλθε δ’ ό καιρός καθ’ δν 
έτιμώρουν τούς ποιούντας τήν έλεημοσυνην. 
Είς τοιοΰτος ανάπηρος, έπί τοΰ παροδίου 
τής όδοΰ Σοασέλ έκλέξας τόν τακτικόν 
αύτοΰ σταθμόν, είχεν εΐς τούς πέριξ δρό
μους τεθειμένους κατασκόπους καί τούς 
έπλήρονεν, ΐνα τόν ειδοποιώ?', πεοι τής 
άφίξεως αστυνομικών κλητήρων. Ό έπι- 
τηδειότερος επαίτης, τόν όποιον έγνώρισα, 
ούδέποτε ζητών καί δμως καλλίτερον παν
τός άλλου έξασκών τήν βιομηχανίαν του, 
εύρίσκεται πρό καιροΰ έν ΙΙαρισίοις. Είναι 
φιλάσθενος καί μετά μεγάλου κόπου κι
νεί τά μέλη του. ’Εκλέγει τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν τό Bov.hGAp ~ΰ·ι ’Ιταλών βρίθει 
κόσμου, πρός περίπατον έξερχομένου, 
καθ’ ήν ή όδός Βιβιέν γέμει ανθρώπων 
έκ τοΰ χρηματιστηρίου έξερχομένων' πα
ρά τά μικρά εργαστήρια βαδίζων καί 
έπί ράβδου στηριζόμενος, μετά μεγάλου 
κόπου, σωματικών άλγηδόνων καί δια
κεκομμένων στεναγμών προχωρών, μι- 
γνύεται μετά τοΰ πλήθους, τούς οφθαλ
μούς έμπροσθεν αύτοΰ πάντοτε άτενίζων, 
κρυπτών δ’ αύτούς όπισθεν μεγάλων διόπ
τρων καί ούδένα παρατηρών’ μέ τήν με- 
γαλειτέραν πονηριάν, όσάκις πρόκειται νά 
διαβή όδόν τινα, παρακαλεΐ τόν πρώτον 
τυχόντα αστυνομικόν κλητήρα νά τώ 
δώση την χεΐρα. ’Ελεεινός τήν δψιν, έχει 
πάντοτε τήν άριστεράν χεΐρα ήμιανεωγ- 
μένην καί άμελώς τεταμένην’ έν αύτή 
κρυφίω τώ τρόπω οί διαβαίνοντες άφί- 
νουν σολδία τινά, κάποτε καί νομίσματα 
αργυρά' σολδία δέ ή αργυρά νομίσματα 
μετ’ απίστευτου ταχύτητος γίνονται α- 
φαντα έντός τών Ουλακείων του. Είναι 
διδάσκαλος αληθής περί τήν έξάσκησιν 
τής τέχνης. Λάβε τήν ύπομονήν νά τόν 
παοακολουθήσγς καί θά τόν ϊδγς είσερ- 
χόμενον κάτωθεν σκοτεινής τίνος θύρας, 
έν έρήμω τινι όδώ, μετρώντα τής ήμέ
ρας τήν είσπραξιν, δταν δέ τώ φανή ό~ 

πωσοΰν αρκετή, περιβαλλόμενου έκφρα- 
σιν ήττον δδυνηράν καί άναβαίνοντα έπί 
παντοφορείου, δπερ θέλει τόν μεταφέρει 
μέχρι τοΰ προαστείου Σαίν Μαρτέν, ένθα 
κατοικεί.

Άν Οελήση τις νά λάβη πληροφορίας 
περί τοΰ άνθρώπου τούτου, ιδού τί θά 
μάθη. Ό περί τό έπαιτεΐν διδάσκαλος 
ούτος είναι Βαυαρός απειθής στρατιώτης, 
έν Γαλλία καταφυγών καί έν ’Αλγερία 
ώς ξένος ύπηρετήσας είς τόν στρατόν. 
Μονομαχήσας έν Βύνη τής Αφρικής, έ- 
πληγώθη' ώς έκ τής πληγής δέ ταύτης 
χωλαίνει καί σήμερον έτι. Έπανελθών 
έν ΙΙαρισίοις συνελήφθη τή 31 Αύγού
στου 1838 έπί κλοπή διά ψευδοκλειδών. 
Γήν 22 ’Οκτωβρίου τοΰ ίδιου έτους έ- 
λευθεροΰται, τήν δέ 31 Μαρτίου 1839 
συλλαμβάνεται έκ νέου έπί κλοπή ώρο
λογίου. Τήν 16 Δεκεμβρίου έξέρχεται 
τών φυλακών, τήν δέ 16 ’Οκτωβρίου 1840 
συλλαμβάνεται πάλιν ώς κλέπτης άρτου. 
Eirai ή τέχχη του αύτη, έλεγον οί βλέ- 
ποντες αύτόν άπαγόμενον έν φυλακή. ’Ε
ξέρχεται έκ νέου τής φυλακής, τήν δέ 
14 ’Απριλίου 1841 φυλακίζεται πάλιν έ
πί κλοπή καί απολυθείς εισέρχεται έκ 
νέου έν αύτή τήν 6 Φεβρουάριου 4847· 
’Επί τέλους τήν 26 Φεβρουάριου 1849 
άπαντά άρχαίαν τινα έταίραν του, μεθ’ 
ής δμως αί σχέσεις του δέν διήλθον μέ
χρι τέλους έν αρμονία, διότι άφοΰ καθ’ 
έκάστην σχεδόν τήν έδερε, τήν κλέπτει 
καί έπί τέλους. Τόν εξορίζουν τής Γαλλίας, 
άλλ’ επιστρέφει κατά τό 18&2. Τον συλ
λαμβάνουν έπί επαιτεία καί τόν διευθύ
νουν είς Βολωνίαν, ΐνα τόν άποπέμψωσιν 
είς ’Αγγλίαν έκεΐθεν. ’Αλλ’ ήδοναί τινες 
Παρισιναί, ούχί τόσον δυσαπόκτητοι, τόν 
ελκύουν καί έπανέρχεται έκ νέου έν τή 
πρωτευούση. Συλληφθείς τήν 20 Μαίου 
1833 έπί άπειθεία εις τούς νόμους, κα
ταδικάζεται είς τρίμηνον φυλάκισιν. Τόν 
εξορίζουν μετά ταΰτα, άλλ’ υπόσχεται 
δτι δέν θέλει τοΰ λοιπού έπαιτήσει, καί 
στέργουν νά τόν άφήοωσιν έπί τή ύπο- 

σχέσει ταύτη. Καί πραγματικώς διετή- 
ρησεν έκτοτε τόν λόγον του' δέν τείνει 
τήν χεΐρα, δέχεται δμως δ τι οί διερχό- 
μενοι Οέσωσιν έν αύτή. Είναι τέλος πάντων 
άνίκανος σωματικώς, μή δυνάμενος νά έρ- 
γασθή, καί δικαιούμενος έκ τούτου ν’ άπευ- 
θυνθή είς τοΰ ενός ή τοΰ άλλου τό έλεος ; 
Καθόλου. Γνωρίζει τήν ραπτικήν,καί άρκετά 
καλά μάλιστα, έχει δύο έξαιρέτους χεϊ- 
ρας, άλλ’ εύρίσκει μάλλον κερδοφόρον καί 
ήττον έπίπονον τό μέσον, δι’ ου άπατά 
τούς έλεήμονας διαβάτας.

'Αν τοσοΰτον λεπτομερώς διηγήθην τοΰ 
βίου τοΰ ύποχειαέκου τούτου τά καθέ
καστα, τά διηγήθην διότι δέν είναι ό 
μόνος, έφ’ ού θ’ άπαντήση τις τοιαΰτα 
παράδοξα' άδιστάκτως δέ φρονώ δτι έπί 
εκατόν έπαιτών ούτε είς ύπάρχει άξιος 
ελέους πραγματικώς. Δέν γνωρίζουν άλ
λως τε διά τί τούς καταδιώκουν καί εί
ναι δυσχερέστατον, άν όχι άδύνατον, νά 
τοΐς δώσης νά έννοήσωσιν δτι πράττουν 
έγκλημα ύπό τοΰ νόμου προβλεπόμενον 
καί τιμωρούμενον. Καί έν τοσούτω σπα- 
νιώτατα, ούδέποτε σχεδόν, ό έν ΙΙαρισίοις 
έπαίτης αναγκάζεται νά κοιμ.ηθή έν ύ- 
παίθρω, διότι ύπάρχουσιν έννέα μεγάλαι 
καί διά τών αναγκαίων έπίπλων διευθε- 
τημέναι οίκοδομαί, ένθα πληρώνοντες σολ
δία τινά οί δι’ όλης τής ήμέρας σωματι
κήν βλάβην προσποιηθέντες, ύπάγουν νά 
ήσυχάσωσι τό εσπέρας.

Υπάρχει άλλη τις κατηγορία έπαιτών, 
πολλώ μάλλ.ον τών άλλων περίεργος, έν
νοώ τούς τυφλούς ή τούλάχιστον τούς 
διά τοΰ στρύχνου (bella-dona) έπιχρί- 
οντας τούς οφθαλμούς αύτών, ϊνα φαί- 
νωνται τυφλοί. Ολοι έν γένει οί Παρισι
νοί φρονούσιν δτι οί τυφλοί έπαΐται είναι 
καί οί πλουσιώτεροι τών άλλων, εκατομ
μυριούχοι, λέγουν, πολλάκις. 'Αλλοτε ά- 
πέναντι τοΰ ξενοδοχείου Γοντώ έστάθ- 
μευε πτωχός έπαίτης συνοδευόμενος καί 
ύπό σκύλου. Καθ’ έκάστην ήρχετο καί 
άνεχώρει κατά τάς ιδίας τακτικώς ώρας' 
έπί καθέδρας λυγιζούσης καθήμενος, μέ
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τήν κεφαλήν διά σκούφου μάλλινου κε- 
καλυμμένην, μέ τό σώμα σκεπασμένου 
δι’ ύπερμεγέθους έπανωφορίου, έπτά έχον- 
τος περιλαίμια, ύψωνε πρός τόν ούρανδν 
οφθαλμούς γαλακτώδεις, άνευ έκφράσεως 
καί βλέμματος, άπό καιροΰ δ’ είς άλ
λον έσειε κουτίον έκ λευκοσιδήρου μετα- 
ςύ τών χειρών του. Περί τοΰ άνθρώπου 
αύτοΰ διέτρεχε φήμη έν τή συνοικία δτι 
είχε δώσει 300,060 φρ. προίκα είς τήν 
θυγατέρα του, ύπανδρευθεΐσαν συμβολαιο
γράφον, καί δτι πολλάκις τον είδαν τό 
εσπέρας έν θεωρείω πρώτης τάξεως τοΰ 
μεγαλειτέρου τών Παρισίων θεάτρου, έν
θα μετέβαινε διά τής ιδίας αύτοΰ άμά- 
ξης. Μοί φαίνεται δτι τά διαθρυλλούμενα 
ταΰτα δέν είναι καί τίνος ύπερβολής ά- 
μικτα' οπωσδήποτε δμως τό βέβαιον εί
ναι δτι οί τυφλοί έπαΐται δέν μένουν κα
θόλου παραπονούμενοι έκ τής τέχνης των. 
Ό τι άποδεικνύει ιδίως τοΰτο, είναι δτι 
εισίν γαμβροί λίαν έπιζήτητοι έκ μέρους 
νέων έργατριών, αϊτινες εύρίσκουσι παο’ 
αύτοίς βίον άφθονον, συγχρόνως δέ καί 
έπαγρύπνησιν πολύ δλίγην.

'Ορθιοι ή καί γονυπετείς κάποτε παρά 
τών οικιών
λίστα ένίοτε καί νά προφυλάττωσι φρο- 
νίμως τούς οφθαλμούς των ύπό χρώμα · 
τισμένα δίοπτρα οί τυφλοί, φέρουσιν έν 
γένει έπί τοΰ στήθους πίνακα άναφέροντα 
τό δυστύχημα, συνεπεία τού οποίου ά- 
πώλεσαν τό φώς ή καί απλώς έπιγραφήν 
τινα έφελκύουσαν τών διαβαινόντων τήν 
προσοχήν Αγ έγώ δέ>- σέ β.Ιέπω, σέ 
β.Ιϊχει ύ θεός. Άνέγνων καί ένθυμοΰμαι 
έτι τήν άκόλουθον, "Ατυχος χαί εΐς έσγά- 
τηχ erdeiav χΐζΐιε.Ιθώχ' .Ιυπήβητι τόχ 
άχο.Ιίσαχτα χαί τωχ δύο όφθαΑμών του 
τό τρως ! Οί εύτυχέστεροι είναι δσοι κα- 
τέσχον έπί γεφύρας Οέσιν τινά, τήν όποιαν 
ούδείς έρχεται νά τοΐς διαφιλονεικήστ)' αυ
τοί παιανίζουσι μουσικά όργανα καί πολ
λάκις άθροίζωσιν ικανόν ακροατήριου τρι
γύρω των. Διαρκουσών δέ τών μεσολα- 
βουσών καταπαύσεων τής χαραστάσιως, 

53. 

τάς θύρας, φροντίζοντες μά-
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οί Απόλλωνες ούτοι τής τυφλότητος, άρ- 
χονται μεταξύ των ύβριζόμενοι. Διηρχό- 
μην ημέραν τινα μίαν τοιαύτην γέφυραν, 
καί βλέπω γυναίκα, μίαν καλήν καί αγα
θήν γραίαν υπηρέτριαν, φέρουσαν τδ γεύ
μα πρδς ένα τών τοιούτων τυφλών’ τοϋ 
έθεσε μεταξύ τών χειρών κώθωνα έκ λευ
κοσιδήρου, τδν όποιον έν ριπή οφθαλμού ή- 
νοιξε’ τδν ώσφράνθη άμέσοις. — Τί είναι 
πάλιν αυτό ; λέγει τή γυναικί.— Πρόβα - 
τον μέ μπιζέλια.— ’Σ τδν διάβολον καί σύ 
καί τδ πρόβατόν σου’ ήξεύοεις δτι τδ βό · 
δινον κρέας μόνον μοΰ αρέσει ! — Έκοάτη- 
σα τήν ελεημοσύνην, ήν ημην έτοιμος νά τώ 
δώσω, διά κρείττονας περιστάσεις φυλάξας 
αύτήν. ’Ενθυμούμαι δτι καί έν έκθέσει τής 
αστυνομίας, 1 7 Σεπτεμβρίου 1 853 ήμερο- 
μηνίαν φερούση, άνέγνων τά ακόλουθα, 
« Τυφλοί έπαΐται έρχονται τδ θέρος έν Πα
ρισίοις καί επιστρέφουν τδν χειμώνα παρ’ 
αύτοΐς μή πλήρη τά βαλάντια.»

"Ολοι ουτοι, περί ών άχρι τοΰδε ώμίλη- 
σα, έχουσι πρόχειρον άπέναντι τής αστυνο
μίας πρόφασιν, τδ σωματικώς ανίκανον 
αυτών. Διό, καί τοι ή επαιτεία είναι άπη- 
γοοευμένη έν Παρισίοις, τούς τοιούτους κα
τά μέγα μέρος τούς ανέχονται’ άλλως τε 
δε καί οί έπαΐται αυτοί, όσάκις ή 'Αρχή 
θέληση νά μεταχειρισθή τήν βίαν κατ’ αυ
τών, γινώσκουσι κάλλιστα τήν μέθοδον διά 
κλαυθμυρισμών καί ιερεμιάδων νά προκα- 
λώσι τοΰ κοινοΰ τήν έπέμβασιν. Πολλάκις 
κινδυνεύοντες νά συλληφθώσι καί βλέποντες 
δτι δεν θέλουσι δυνηθή νά διαφύγωσι τούς 
κατόπιν αυτών τρέχοντας αστυνομικούς 
κλητήρας, πίπτουσι χαμαί, ώς ύπδ ανυπερ
βλήτου έξασθενήσεως δυνάμεων καταλη- 
φθέντες’ τούς σηκόνουν οί δ'.αβαίνοντες, αλ
λά δεν δύνανται πλέον νά περιπατήσωσι’ 
σύρονται καί τδ πλήθος έν τοσούτω τούς 
πεοικυκλόνει’ συγκινεϊται έπί τοιαύτη θη
ριωδία έκ μέρους τών κλητήρων, τούς έ- 
πιπλήττει διά τδ βάρβαρον τών τρόπων των 
καί ρίπτει σωρδν νομισμάτων εϊς τδν δυστυ
χή, τδν όποιον θέλουν ν’ άπαγάγωσιν. 
’Αλλ’ ύπάρχουσι καί άλλαι κατηγορίαι ε

παιτών, ήττον δυστυχών μάλιστα’ διότι ε
φοδιασμένοι μή αστυνομικήν άδειαν πρδς 
έξάσκησιν έπαγγελμάτων τινών, τών ό
ποιων κατ’ έπιφάνειαν μόνον κάμουν 
χρήσιν, δπως άποκρύψωσι τδ κύριον αυ
τών τής έπαιτείας έπάγγελμα, δεν έχουν 
νά φοβηθώσι τήν έλαχίστην καταδίωξ.ν’ 
είναι οί θαυματοποιοί, οί οργανοπαΐκται, 
οί τοαγωδισταί καί οί περιφερόμενοι μου
σικοί, όλοι πολυάριθμοι, καίτοι ή ’Αστυ
νομία φαίνεται δυσχερής περί τδ έκδί- 
δειν τοιούτου είδους άδειας*

"Ολαι αί ανωτέρω κλάσεις καθιδρύοντο 
άλλοτε έλευθέρως πανταχοΰ, έπί τών 
πλατειών, εις τούς δημοσίους περιπά
τους, έν ταϊς όδοϊς, καί ένθυμοΰμαι κάλ- 
λιστα δτι είδον έπί κωλοβάθρων καθη- 
μένους θαυματοποιούς καί διά τών κεν- 
τρικωτέρων οδών περιάγοντας καμήλους, 
έπί τών οποίων έκάθηντο. 'Ο δημόσιος 
δρόμος ήτο δλος ϊδικός των’ πολλάκις 
δή οί διερχόμενοι, καί άμαξαι μεταξύ 
αυτών, ήναγκάζοντο ν’ άλλάξωσι διεύ- 
θυνσιν, άπαντώντες πλήθος κεχηνότων, 
περικυκλούντων θαυματοποιόν ή άοιδόν 
τινα. Καίτοι πολλάκις ή Κυβέρνησις άπε- 
πειράθη νά θέση τέρμα είς τοιαύτην α
νώμαλον κατάστασιν, μόλις κατά τδ 1 863 
τδ κατώρθωσεν. "Ωρισαν ότι, ίνα έξασκή 
τις ίν τών ανωτέρω έπαγγελμάτων, i- 
φείλει νά έφοδιασθή μή τήν έπί τούτω 
άδειαν, νά είναι Γάλλος, νά κατοική πρδ 
ένδς έτους έν τω κύκλω τής Νομαρχίας, 
παρ’ ής θά ζητήση τήν άδειαν, και νά 
παρέχη ήθικά έχέγγυα απέναντι τής αρχής. 
Αί άδεια', αύται άνανεοΰνται καθ’ έκά
στην τριμηνίαν’ οφείλει δή νά φέρη έπ’ 
αΰτοΰ καί είδός τι νομισματοσήμου τής 
’Αρχής. Τοΐς απαγορεύεται νά συνοδεύ- 
ωνται ύπδ παιδίων μή συμπληρωσάντων 
τδ δέκατον έκτον έτος, νά δανείζωσιν είς 
άλλον τδ νομισματόσημόν των, να προ· 
λέγωσι τδ μέλλον, νά έξηγώσι τά όνειρα, 

έν οΰδεμιά δε περιπτώσει νά έξασκώσιν 
οδοντοϊατροϋ ή τυλιατροΰ έπάγγελμα. 
Καίτοι τετρακοσίας μόνον άδειας έχει ή 
’Αρχή παραχωρημένας εϊς τοιούτου είδους 
βιομηχάνους, άνά 100 είς έκάστην τών 
άνω τεσσάρων κατηγοριών, ό πραγματι
κός τών έξασκούντων τδ έπάγγελμα άριθ
μδς είναι πολύ υπέρτερος’ ίνα πεισθή τις 
περί τούτου, άρκεϊ νά ρίψη βλέμμα έπί 
τών αυλών τών οικιών καί έντός τών 
τοΰ κατωτάτου όχλου καφενείων. Άλλ’ 
ένταΰθα πρόκειται περί βιομηχανίας ιδιαι
τέρως έξασκουμένης καί ούδείς έχει τδ 
δικαίωμα νά έμποδίση ιδιοκτήτην ή κύριον 
καφενείου άπδ τοΰ νά άφήση νά είσέρχων- 
ται μουσικοί καί θαυματοποιοί παρ’ αύτώ.

Μεταξύ τών διασημοτέρων θαυματο
ποιών ύπάρχει ό μέχρι πρό δεκαετίας έν 
Παρισίοις έξασκήσας τδ έπάγγελμα τοΰτο 
Πραδιε δ ραβδούχος. Υπηρέτης άλλοτε 
οινοπωλείου, έν μ,ιά τών χειροτέρων όδών 
τών ΙΙαρισιων εύρισκομένου, καί Αναγκα
σμένος συχνάκις νά κενόνη τδ καφενεϊον, 
ουτινος ήτο φύλαξ, κατώρθωσε νά παίζη 
τήν ράβδον, δσον ούδείς άλλος. Ευνοού
μενος ύπδ προσώπου υψηλής περιωπής, 
άπήλαυσε κυβερνητικήν άδειαν ίνα μετέρ- 
χηται πανταχοΰ τής Γαλλίας τηκ ΤΒχκηκ 
του. θρασύς, θρασύτατος άπέναντι τοΰ 
κοινοΰ, τώ έπέβαλεν οίανδήποτε αμοιβήν 
ήθελεν, άλλοις έμενεν ακίνητος, τάς ράβ
δους κρατών είς χεΐρας, γελών καί σκώ- 
πτων τούς βλέποντας αύτόν. 'Ητο άριστος 
περί τήν τέχνην’ αί ράβδοι έπέτων μετα
ξύ τών χειρών του" μικρόσωμος, ύγειοΰς 
κράσεως, κυρτός όλίγον, αναιδής τούς τρό
πους, ταπεινός απέναντι τών αρχών, αΰ- 
θαδέστατος δ’ απέναντι τοΰ κοινοΰ Τδν 
ελεγον τόσον εΰλαβή, ώστε φήμη έκυκλοφό- 
ρει ότι δύο φράγκα μόνον καθ’ έκάςτιν κοα- 
τών δι’ εαυτόν έξ όσων είσέπραττε, διέ
νεμε τά έπίλοιπα μεταξύ τών έκκλησιών’ 
μύθοι, τούς όποιου; πάντοτε τδ κοινόν 
αγαπά νά διαδίδη περί τών τοιούτων.

Ητο έγγαμος, έζη λιτώς καί άνέτρεφε 
δύο τέκνα διά τοΰ προϊόντος τή; βιομη-

χανίας του. 
τοΰτο τοΰ 1848 έδιδεν 
μάδος 
γάτας 
Οανε τώ 1864.

Έκ δή τών νΰν έξορυττόντων τούς Πα
ρισιού; θαυματοποιών διαπρέπουσιν οί έξης’ 
ό άγριος είς τόν όποϊον οί "ΐνκας έπώλησαν 
έν Αφρική τό άπόκρυφον τής αδαμαντίνης 
ζύμης τών Αράβων, δι’ ής δύναται τις 
νά κόψη τά μαχαίρια καί τά ξυράφια’ 
εις γέρων, δεικνύων λευκόν σπλήνα καί 
διά τοΰ σπουδαιοτέρου τρόπου έξηγών,

ι. Κατά τήν έπανάστασιν μόλον
- --- ----- ι άπαξ τής έβδο-

είς απόρου; καί άνευ έργασίας έρ- 
τδ ήμισυ τών κερδών του. Άπέ-

τήν όποιαν είς μάτην οί διάσημο-

διά
ότι είναι ή θήλεια τοΰ θαλασσίου χοιρι
δίου,
τεροι φυσιολόγοι μέχρι τοΰδε έζήτησαν’ 
ό πατήρ τών έργατών, φυσιογνωμία αλ
λόκοτος, πωλών μοναδικόν τι βάλσαμον, 
δι’ ού έθεράπευσε τήν πληγήν, ήν είχε 
λάβει ό Ναπολέων έν Ρατισβόννη’ εΐ; άλ, 
λος, ο έπιλεγόμενος Αίσωπος τοΰ .Ανά»· 
εύγενεΐς τρόπους έπαγγελλόμενος καί διά 
διαφόρων ζυγίων ένεργών τά θαύματά 
του’ τέλος τόσοι καί τόσοι άλλοι έξορύτ- 
τοντες τήν μωροπιστίαν τοΰ Παρισινού 
κόσμου. Δήν δύνανται ν’ άρχίσωσι τάς 
παραστάσεις των, δπως μεθ’ ύπερηφα- 
νίας τάς άποκαλοΰσι, πρδ τής ογδότ.ς εω
θινή; ώρας, ούτε νά τάς παρατείνωσι μετά 
την έκτην τδν χειμώνα καί έννάτην τδ 
θέρος ώραν. Τά τριγύρω καφενεία καί άλ
λα καταγώγια κρατοΰσιν άκριβή συνήθως 
λ)μόν τοΰ ποσού, είς δπερ άνήλθον τής 
ήμέρας τών θαυματοποιών τούτων αί εισ
πράξεις.

Η όργανοπαικτιχη κατήλθε πολύ. 
"Αλλοτε ή οδός δλη τή ανήκε σχεδόν’ ό 
οργανοπαίκτης ϊστατο κάτωθεν τοΰ τυ
χόντος παραθύρου, ά.έέάω>- τάς ωόάς 
του, δπως ελεγον’ συχνάκις συνωδεύετο 
υπο γυναικών μετημφιεσμένων εΐ; άνδρας 
ή είς σχοινοβάτας, αίτινες ήδον, μυρίας 
άλλοκότους ποιούσα·, χειρονομίας. Τοιοΰ- 
τος τις, Μαρκήσιος έπικαλούμενος ώς έκ 
τής ένδυμασίας του, διέπρεψε κατά τδ 
1830 καί κατέλιπε ζωηρά; αναμνήσεις 
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μεταξύ τοϋ Παρισινού λαοΰ. ’Ισχνός μάλ
λον, έλαφρδς, εύκίνητος δσον δίδεται, 
ήτο πεντηκονταετής' έξεϊχεν εις το ρίπτειν 
έν ανοιχτώ παραθύρι·» τέταρτης ή πέμπτης 
οροφής δίφραγκον τετυλιγμένον ένδον χαρ
τιού, διάφορα άσματα περιέχοντος' τώ 
έπέστρεφον διπλάσιον ποσόν διά τοΰ 
αύτοΰ μέσου· *Ελεγον οτι άπετέλει μέρος 
τής μυστικής αστυνομίας, τή οποίοι είχε 
πολλαχώς καί σπουδαίως άποκαταστή 
ωφέλιμος. Ή αλήθεια, μυστηριωδεστέοα 
έτι, είναι δτι δ άνθρωπος ούτος, δστις 
διέτρεχε τάς οδούς τών Παρισίων περι
βεβλημένος φορέματα διά κέγχρων χρυ
σών πεποικιλμένα, με επενδυτήν διάχρυ- 
σον, μέ βαμβακηράς περικνημίδας ώς τήν 
χιόνα λεύκάς, με τήν κόμην ηγεμονικό» 
τώ τρόπω διαπεπασμένην, ήτο αρχαίος τις 
καμινάπτης, τρομερά κακουργήματα φέ
ρων έπί τής ράχεως. Έθεωρεΐτο πλού
σιος' νομίζω δ’ ϊτι έπί τέλους έδολοφο- 
νήθη.

"Εν οργανον, νέον μέν, πληρόνεται 400 
εως 500 φράγκα μεταχειρισμένον δέ, 100 
ή 150’ κεφάλαιον άξιον λόγου, δπερ ό- 
λίγιστοι τών δυστυχών αυτών δύνανται 
νά διαθέσωσιν. ’Ενοικιάζουν λοιπόν τοι- 
αΰτα, βαρύνοντες οΰτω διά σχετικώς με
γάλης δαπάνης τόν προϋπολογισμόν των' 
Sv μικρόν ίργανον, βυνάμενον νά φερθή ευκό
λως έπ’ ώμων, ένοικιάζεται άπό ήμίσεως 
μέχρι ένός φράγκου καθ’ έκάστην' τά με
γάλα καί περίφημα έκεϊνα τής Κρεμόνης όρ
γανα, ορχήστραν πλήρη σχεδόν άποτελούν- 
τα, ενοικιάζονται άνά ‘10 φρ. καθ’ έκάστην, 
πρός ταϋτα δέ πληρώνουσιν καί δύο φρ. τω 
φέροντι αυτά.

Οί τοιαΰτα περιφέροντες εισπράττουν 
στρογγύλα πολλάκις ποσά καί επανέρ
χονται συχνάχις τδ εσπέρας οϊκαδε μέ 
πεντήκοντα φράγκων καθαρόν ημερήσιον 
κέρδος. Οί παιανίζοντες τά μικρά όργανα 
έπεδίδοντο συγχρόνως καί είς λαθρεμ
πορίας πολλάκις- έξερχόμενοι τής πόλεως 
και έν τοΐς καφενείοις τών περιχώρων τών 
Παρισίων παιανίζοντες, έπανήρχοντο έν τή 

πόλει, κρύπτοντες οινοπνεύματα καί άλ
λα παρόμοια είδη έντός τοΰ οργάνου των, 
ϊνα μή υποβλβθώσιν είς δημοτικόν δι- 
καίωυ.α. Πολλοί τούτων, υπό συναδέλφων 
των πάλιν καταγγελθέντες, συνελήφθη- 
σαν καί ένώπιον τής δικαστικής άρχής 
έδωκαν λόγον του πρδς τάς έλευθέρας 
συναλλαγάς τοιούτου έρωτός των.·

’Επειδή περί μουσικών ό λόγος, μή 
λησμονήσωυιεν καί έτερόν τινα, όρχ-ή- 
σεραχ έπιλεγόμενον, φέροντα έπί μέν τής 
κεφαλής κινεζικόν πίλον, υπδ δέ τά χεί
λη του τοΰ θεοΰ Πανός τδν αυλόν, κώ- 
δωνας είς τά γόνατα, κύμβαλα μεταξύ 
τών κνημών, Sv χονδρόν κιβώτιο* έπί τής 
κοιλίας, καί έν τρίγωνον, αγνοώ καί έ
γώ πλέον ποϋ. Όλαι αί έπανειλημμέναι 
αύται άσκήσεις πρέπει νά τδν κουράζωσι 
πολύ' διότι άμα συλλέξη ολίγους οβολούς, 
δρομαίος κατευθύνεται πρδς οίνοπωλεΐον, 
πρδς τδ paarpoxi, δπως τδ ονομάζουσιν. 
Είναι δ’ ώς έπί τδ πολύ δλοι οί άοιδοί 
ούτοι έργάται σωματικώς ήκοωτηριασμέ- 
νοι καί διά τοΰ μέσου τούτου κερδαίνον- 
τες τά πρδς τδ ζήν. Υπάρχουσιν δμως 
καί άλλοι ύπδ έρωτος βίου παραλυσίας 
καί ούχί ύπδ άνάγκης ωθούμενοι' μεταξύ 
άλλων καί γυνή τις, — καλής καταγωγής 
μάλιστα — έν ταΐς όδοΐς, έν ταΐς αΰ- 
λαΐς τών οικιών, είς τάς πλατείας, έν 
τοΐς χειροτέροις καφενείοις περιφερομίνη 
καί άδουσα εύαίσθητα καί τρυφερά άσματα. 
Ή θέλησαν πολλάκις νά τήν άποσπάσωσι 
τοϋ φρικαλέου έπαγγέλματος τούτου, 
καί ή ιδία δέ ύπεσχέθη νά παραιτηθή' 
φαίνεται δμως δτι μυστηριώδες τι τήν 
ώθεϊ, τήν έπανσρρίπτει είς τδ λιθόστρω
του τών δδών, καί ιδού έκ νέου αυτή έ- 
παναλαμβάνουσα τών ασμάτων τδ φυλ
λάδιον καί τδν τυχοδιώκτην βίον. Υπάρ
χει έπίσης έσχατόγηρός τις έχων φωνήν 
τρέμουσαν καί σχεδόν έσβεσμένην καί 
κιθάραν κρατών καί άδων είς τάς οδούς, 
ωφελούμενος 45 φρ. τδν μ.ήνα. Μοί είπον 
δτι ή τέχνη αΰτη είναι κληρονομική διά 
τήν οικογένειαν ταύτην.

Τούς δέ μικρούς έκε'νους ’Ιταλούς, τούς 
ώς σμήνη κατακλύσαντας τάς οδούς τής 
πρωτευούσης, είς ποιον τών άνωτέρω σω
ματείων πρέπει νά τούς κατατάξη τις; 
Καί έγώ άγνοώ. 'Ισως είς δλα όμοϋ. Δέ
χονται έλεημοσύνας, παίζουσι τήν άρπαν 
ή τδ βιολίον, δεικνύουν άγριο ποντικούς 
ή πιθήκους, πολλάκις δέ τήν νύκτα ή 
’Αρχή τούς μαζεύει ύπδ τά έδώλια τοΰ 
Βοο.1ι6ά.ρ ζαρωμένους, παρά τοΰ Σηκου
άνα τάς όχθας ή κάτωθεν θύρας τινός 
σταύλου οικίας. Τδ είδος τοΰτο τής έ- 
παιτείας καταντά τδ οχληρότερο* πάν
των καί τό κοινόν πρδ καιρού παραπο- 
νεΐται. Άπδ τοΰ 1824 ήδη χρονολογούν
ται διατάγματα έξώσεως είς τά σύνορα 
δλων τών μόσχομαγχωΓ τούτων. Αλ
λοτε αί χώραι, αί σωρηδόν προμηθεύουσαι 
είς τήν Γαλλίαν τούς μικρούς αυτούς 
μετανάστας, ήσαν ή Σαβοΐα, ή Κιαβάρη 
καί ή Πάρμα. 'Αλλοτε έπίσης, έπειδή έπί 
τής έποχής τών Βουρβόνων πάς, δστις έν 
τώ βασιλείω τών Δύο Σικελιών έζήτει δ-.α- 
βατήριον διά τδ έξωτερικδν, έθεωρεΐτο ύ
ποπτος, ώς μεταβαίνω* διά σκοπούς έπα- 
ναστατικούς, δέν έπετρέπετο ευκόλως 
καί είς τούς νεαρούς τούτους τυχοδιώ- 
κτας ή έν τή άλλοδαπή μετάβασις. Σή
μερον τά πράγματα ήλλαξαν' ή Ιταλία 
μάς προμηθεύει στρατιάς δλοκλήρους τοι- 
αύτας' έξ αυτών δέ τά 9)10 μάς χορη
γεί τής Βζσιλικάτης ή έπαρχία. Έκεΐ 
διενεργεΐται έπί τών δυστυχών πλασμά
των ειδός τι τερατώδους εμπορίου, τοΰ 
όποιου τδ άνήθικον δέν έννοοΰσιν ίσως οί 
καθιστάμενοι ένοχοι αύτοΰ' άλλη λευκών 
ανθρώπων σωματεμπορία, καθ’ δλους τούς 
κανόνας, καθ’ δλην τήν τάξιν καί πολ
λάκις ένώπιον συμβολαιογράφων διενερ- 
γουμένη. ’Εργολάβος διατρέχει τά χω
ρία, συνάζει τά παιδία δσα εΰαρεστηθώσι 
νά τώ έμπιστευθώσι, καί τά ένοικιάζει 
συνήθως διά τρία έτη. ΙΙάν δ τι έν τώ 
δ,αστήμ.ατι τούτο» τά παιδία κερδίσωσιν, 
άδιάφορον ποϋ τδ κερδίοωσιν, είς αύτδν 
ανήκει* ώς αμοιβήν δέ πληρόνει είς τοΰ 

παιδιού τήν οικογένειαν ή ώρισμένον τι 
ποσόν έφ’ άπαξ ή τόσα κατ’ έτος. Συν- 
τάττουν τακτικά έγγραφα, ορίζοντα καί 
ποινάς έν περιπτώσει μή έκτελέσεως τών 
συμφωνιών. Εχω πολλά τοιούτου είδους 
συμβόλαια είς τήν κατοχήν μου' πιστεύ- 
σατε δ’ δτι άναγινώσκων τις αύτά θαυ
μάζει τδν απλοϊκόν τρόπον καί τήν κα
λήν πίστιν, δι’ ού είναι συντεταγμένα. 
Είς πατήρ δίδει ύπ’ ένοίκιον τδν υιόν του, 
δπως ήθελε δώσει άγρόν τινα. Τδ παι
δίον είναι κεφάλαιον, ούτινος τδ προϊόν 
νομίμως άνήκει είς τδν πατέρα. Οί δ’ 
έργολάβοι έχουσι τοσαύτην πεποίθησιν είς 
τδ δίκαιόν των τούτο, ώστε πολλάκις έν 
τή άλλοδαπή, έν αύτοΐς τοΐς Παρισίοις, 
καταφεύγουν είς τούς προξένους το,ν, ϊνα 
διά τής βίας άναγκάσωσι τούς ύπ’ αύτών 
έςορυττομένους πρδς έκτέλεσιν τών συμ
φωνιών των, οσάκις φαίνονται ούτοι δυσα- 
νασχετούντες καί ζητώντες νά τάς ύπεκ- 
φύγωσιν.

ΊΙ βιομηχανία αΰτη έχει τούς ύπαλ- 
λήλους, τούς διά λογαριασμόν της ταξει- 
δεύοντας, τούς στοατολόγους της, τούς 
τοποθετητάς αύτής. Οί μέν συνάζουν τά 
παιδία καί μεταφέροντες ταύτα έν Πα
ρισίοις τά παραδίδουν είς τάς χεϊρας τοϋ 
περιμένοντος αύτά έργολάβου, δστις τά 
πληρόνει τόσον έκαστον' οί δέ ειδοποιούν 
τούς ένδιαφερομένους δτι έν τώ δείνα χω
ρίο» εύρίσκεται παιδίον καλώς παιανίζον 
μουσικά όργανα καί ευειδές τήν δψιν' 
άλλοι τέλος πάντων—καί ούτοι είναι οί 
κινδυνωδέστεροι—άμα μάθωσιν δτι εργο
λάβος τις έξώσθη ύπδ τής Άρχής, συλ
λέγουν τά ταλαίπωρα μικρά, τά άνήκον- 
τα είς τήν συμμορίαν του, άναλαμβάνουν 
αύτοί τήν διεύθυνσιν καί τά έξοούττουν. 
’Επάγγελμα ούχί εύκαταφρόνητον. Είς 
τοιοΰτος, ό Τυγ.Ιός (il Cteco) έπωνο- 
μαζόμενος, ζή ήδη έν Λονδίνω, κάτοχος 
περιουσίας 300,000 φράγκων, δλων έκ 
τοιούτου φρικώδους έμπορίου κερδισθέν- 
των. Αλλοτε εΐχον τδ θάρρος, ένοχλού 
μενοι ύπό τής Άρχής, νά ύποστηρίζωσιν
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παιδίον διά χορδής αρπης, στραφείσης 
μέ κλειδίον. Έν γένει άθλια ύπαρξις! 
Ύπδ τήν ηθικήν δ’ έποψιν έννοεΐ έκα
στον δποίαν δηλητηριώδη έπιρροήν έζα- 
σκεΐ έπ’ αύτών ό πλάνης βίος, εις 8ν 
είναι καταδεδικασμένα. ’Εκ τύχης α
πλής ζώντα, καί ύπδ τήν βροχήν καί ύπδ 
τδν ήλιον, λαμβάνοντα τά ήθη, τάς συ
νήθειας πολλάκις τών μάλλον ακαθάρ
των τής κοινωνίας στρωμάτων, ταχέως 
φθίνουσι, καί ή ύγεία των έγρήγορα κατα
στρέφεται. Ούτως, έζ έκατδν τοιούτων 
παιδιών απερχομένων τής χώρας των 
20 μόνον έπανέρχονται καί 30 μένουν 
διαρκώς έν τη αλλοδαπή· Τά 50 απο
θνήσκουν έκ τή; πείνη; καί τών στερήσεων.

□ρέπει νά τά ίδη τις ττ,ν πρωίαν, 
πριν άνατείλη ό ήλιος, έν τοΐ; δωματίοις 
ένθα κατάκεινται, ΐνα λάβη ακριβή τή; 
καταστάσεώς των ιδέαν’ 5, 6, ένίοτε 7 
κλΐναι έντδς ένδς δωματίου καί 3, 4, 5, 6 
πολλάκις παιδία έφ’ έκάστης κλίντ,ς. "Ο
ταν είσέλθη; αίφνιδίω; έν τοΐς άλλοκό- 
τοις τούτοις ύπνωτηρίοις, εκπλήττεσαι 
βλέπων κεφαλάς πανταχόΟεν προβα- 
λούσας. Έπί τών τοίχων καί τή; οροφής 
κρέμανται άρπαι, έπί δέ τών σανίδων 
ένδύματά τινα, ΐνα άλλάξωσι, καί σάκ- 
κοι έκ κανναβάτζου περιέχοντες Ιταλικά; 
πάστας. Κοιμώνται ολόγυμνα, κατά τόν 
Ιταλικόν τρόπον. "Οτε εϊοήλθον έν τινι 
τών Οαλαμ,ίσκων τούτων, ένθα κινδυνεύεις 
νά πάθης δύσπνοιαν έκ τή; ύπερβολική; 
δυσωδίας, ή σύναξις τή; προτεραίας, καί- 
περ μετρηθεΐσα ήδη καί διαιρεθεΐσα, δέν 
είχεν άκόμη τεθή έν τώ ταμείω. Στήλαι 
χαλκονομισμάτων, αί μέν ύψηλότεραι, αί 
δέ χαμηλότεραι, ήσαν έν γραμμή παρα- 
τεταγμέναι έπί σκευοθήκης' ένδεκα σωροί, 
διαφέροντες άλλήλων, άπετέλουν τδ προϊόν 
τής έργασία; ένδεκα παιδιών’ τ,ρχιζαν δέ 
άπδ 1,60 φράγκου καί έφθαναν μέ
χρι φρ. 3,15. Τδ ποσδν ανήκει όλό- 
κληρον τώ έργολάβω, δστις οφείλει νά 
θρέψη, ένδυση καί χορηγήσω ττ,ν κατοι
κίαν. "Οταν τι; ϊδη τά άθλια ταΰτα όντα,

έπιμόνω; τά δικαιώμ.ατά των' σήμερον, 
φρονιμώτεροι καί σωφρονισθέντε; έκ τινων 
παραδειγμάτων, γίνονται άφαντοι άμα μυ- 
ρισθώσι τι έκ μέρους τής Έςουσίας, έγ- 
καταλίποντες τά παιδία, ήκιστα, έννο
εΐται, φροντίζοντες περί τοΰ τί 0’ άπο- 
γείνωσιν. "Οτε μάλιστα κατά τδ 1867, 
η Γαλ. Κυβέρνησις, ΐνα περιστείλη ττ,ν ά- 
καταπαύστως αύξάνουσαν συρροήν των, 
διώρισε γενικήν έξορίαν αυτών, συνέτα
ζαν ύπδ ημερομηνίαν ΙΟ ’Οκτωβρίου 1867 
σωστήν έπίκλτ,σιν πρδς τδν Γαλλικόν λαδν, 
τδν όποιον άπεχαιρέτων, τήν Φι.Ιύζιτοΐ 
χώρα?, τηχ άάε/φηχ της ΊταΛΙας, άπο- 
καλοΰντες την Γαλλίαν.

Τδ ήθικδν μ,έρος τών έργολάβων τού
των δέν είναι τοσοΰτον καθαρόν καί άν 
τις έλάμβανε τδν κόπον ν’ αναδίφηση 
τδ παρελθόν των, πολλάς αναμνήσεις 
ούχί πολύ εύαρέστους ήθελεν ευρει. Μία 
τάξις κοινωνική, κράμα άνάμικτον έκ 
πολλών άλλων συγκειμένη. Μουσικοί, 
κάτοχοι οπωσδήποτε ττ,ς τέχνης ταύτης, 
άλλοι, άνθρωποι, δι’ οΰς ή ληστεία είχεν 
άλλοτε κάποια θέλγητρα, έτεροι άπελ· 
Οόντες τής χώρας των διότι είχον λογά- ■ 
ριασμού; τινας έκκρεμεϊς μετά τό; αστυ
νομίας, ίε-τασερεόσακεε? τινα, φιλοπε
ρίεργοι, διασκεδάσεως χάριν έπιθυμούντες 
νά διατρέξωσι τδν κόσμον, άλλοι άνα- 
χωροϋντες διότι δέν βλέπουν έν καλή 
θέσει τήν πολιτικήν κατάστασιν τή; πα- 
τρίδος των, φιλόσοφοι τέλος πάντων άνευ 
προλήψεων, ούδέν άλλο βλέποντες καί 
ζητοΰντες έν τώ πλησίω των ή τήν έξο- 
ρύξιμον ύλην. Μεταξύ χειρών τοιούτων 
τά ταλαίπωρα αυτά όντα δέν είναι καθό
λου ευτυχή, καί τά δικαστήρια πολλάκις 
ήθέλησαν νά τιμωρτ,σωσ·. γεγονότα απε
χθούς τώ όντι θηριωδίας παρ’ αύτοίς’ ώς 
έπί τδ πλεΐστον όμως αί αποφάσεις έ
μειναν ανεκτέλεστοι, διότι οί έργολάβοι 
έδραπέτευσαν. Τδν ’Ιούνιον μήνα τοΰ 1866 
Πελετιέρης τις Ονομαζόμενος κατηγορήθη 
ότι έπί τέσσαρας νύκτας καί τέσσαρας ή" 
μέρας είχε δεδεμένον ύπδ τήν κλίνην του

σύροντα έν ταΐς οδοί; παλαιά καί φθαρ
μένα μαθητών ένδύματα, υποθέτει εύκόλως 
πόθεν προέρχονται τά καλύπτοντα αύτά 
ράκη. Ή τροφή, πλήν τοΰ ζωμού, τδν 
όποιον πριν άναχωρτ,σωσι τοΐς δίδουν, έζ 
ελεημοσύνης κατά μέγα μέρος προέρχεται’ 
είς πολλά ξενοδοχεία, εί; πολλά ωσαύτως 
μαγειρεία τοΐς διανέμουν φαγητών λείψανα, 
άνώτεοα άναμφιβόλως άπδ τδ περιεχόμε
νον τής γαβάθας τοΰ έργολάβου των. "Ο
σον διά τήν κατοικίαν, ό έργολάβος πλτ- 
ρόνει συνήθως 5 φρ. κατά μήνα δι’ έκα
στον παιδίον. Τά διατηρούν τόσον καθαρά 
καί καλώς κτενισμένα πάντοτε, ώστε ο
μολογώ δτι έζεπλάγτ,ν, δτε τά είδον. "Ο- 
λαι αί προετοιμασία! αί προηγούμενοι τής 
άναχωρήσεως, ένδυμασία, πρόγευμα, πρό
χειρον διόρθωμα τών έσχισμένων ένδυμά- 
των, ρακών αιωνίως άνανεουμένων, διαρ
κούν μέχρι τή; έννάττ,ς ώρας’ τοΐς δίδουν 
τά όργανα, θέτουν χορδά; εΐς τάς άρπα; 
ή τά; βαρβίτους των, παρατηρούν τδν 
άσκον τών παιανιζόντων τδν αύλόν άν είναι 
έν καλή καταστάσει, καί άμέσως άρχεται 
ή έξοδος. Άν, πριν άρχίσωσι ττ,ν έργασίαν 
των, έλαβον οδηγίας τινάς, είς δύο πράγ
ματα Οά περιορίζωνται αί όδτ,γίαι αύται, 
νά φέρωσιν δσον τδ δυνατόν περισσότερα 
χρήματα καί νά προσέχωσι μή συλλη- 
φθώσιν.

Φαίνεται δμως δτι ή τελευταία αύτη 
σύστασις δέν λαμβάνεται πάντοτε ύπδ 
σπουδαίαν δψιν διότι ημέρα δέν παρέρχε
ται χωρίς νά έπισκεφθώσι τή; άστυνο- 
μίας τάς φυλακάς τινά έζ αύτών. Ούδεμίαν 
συγκίντ,σιν τοΐ; προςενεΐ τοΰτο έν τούτοι;’ 
ή φυλάκισι; είναι μία τών περιπετειών 
τή; τέχνης των’ τδ τ,ξεύρουν, προσπα
θούν νά τήν άποφύγωσι, φεύγουν δρομαία 
άμα τά κυντ,γήση αστυνομικός κλτ,ττ,ρ, 
δάκνουν, τζουγκρανίζουν άμα τά συλλάβη’ 
άπαζ δμως μεταφεοθέντα έν τή αστυ
νομία, γίγνονται ήμερα ώς πρόβατα. "Ο
ταν συλλαμβάνοντε; αύτά οί κλητήρες 
81 * / » «ι*·* »εν εφρονησαν να τα ψαςωσιν, εςαγουν 
’γρήγορα ’γρήγορα έκ τοΰ θυλακίου των

naxiror χαρτιών ρυπαρών καί αρχίζουν 
νά παίζουν την σχάτακ, τδ προσφιλές 
τών μεσημβρινών Ιταλών χαρτοπαίγνιου.

ΊΙ Οέσι; των είναι δ τι σκλτ,ρότερον 
δύναται νά ύπάρζη. "Αν δέν φέρωσι f 
ματα είς τδν εργολάβον, τά δέρεΓ άν δέ 
πάλιν ζτ,τήσωσι χρήματα άπδ του; δια
βαίνοντας, κινδυνεύουν ν’ άπαχθώσιν έν 
τή φυλακή. Άποθν-ήσκουσι λοιπόν ταχέως 
έξ έπαγγέλματος τοιούτου. "Οσον μικρό
τερα είναι, τόσον ταχύτερον άποθνή,σκουν’ 
έννοεΐται δ’ δτι τά μικρότερα είναι καί 
τά μάλλον ύπδ τών έργολάβων επιζή
τησα, διότι προσελκύουν εύκολώτερον τήν 
συμπάθειαν έκάστου, καί έκαστος προθύ- 
μω; τοΐς δίδει ελεημοσύνην. "Αμα οί έρ- 
γολάβοι μάθωσι ττ,ν κράττ,σιν, φωνάζουν, 
διαμαρτυρόμενοι διά τήν έπιγιγνομέντ,ν 
αύτοίς ζημίαν’ δέν προβαίνουσιν δμω; καί 
εί; μέτρα σπουδαιότερα, γινώσκοντες δτι 
αύτδ απαιτεί ή φρόντ,σις. 'Ο άριθμδ; τών 
τοιούτων κρατήσεων άνέργεται είς 500— 
700 κατ’ έτος. Μόνον κατά τδ 1867, διαρ- 
κούσης τής Έκθέσεως, έφθασεν εί; 1544.

Δ'·

"Οταν ή ’Αστυνομία συλλάβη έπαίττ,ν 
τινά, έκ τού δωματίου δπου προσωρινώς 
τδν άποθέτει, τον μεταφέρει ένδον μικράς 
τίνος φυλακής, ένθα τδν περιμένει ό α
στυνομικός ύπάλλτ,λος, ό μέλλων ν’ απο
φασίσω έπί ττ,ς τύχης του. Τους είσαγά- 
γουσιν ενα πρδς ένα, ό δέ δικαστής έχει 
ήδη παρ’ αύτώ δλα τά έγγραφα τά άπο· 
βλέποντα τδν συλλτ,φθέντα. Ώς έπί τδ 
πλεΐστον 95 φοράς έπί 100 ό δικαστής 
παρατηρεί άμέσως δτι έχει άπέναντι του 
παΛαιάχ τινα γΓωριμίαχ. Ύπάρχουσιν 
έπαΐται είκοσιπενταετεΐς μόλις ττ,ν ηλι
κίαν, καί δμως τεσσαρακοντάκις συλλτ,- 
φθέντες. «’Λ./.έ’ ilrai Jot.-τόχ φνσιχί»· 
ί.Ιάτταψα. άάιόρθωτοΓ ή έπαιτεία», εϊ- 
πον ίδών νεανίαν τινα τρυφερά; ηλικίας, 
δεκαπεντάκις τ,δη συλλτ,φθέντα. « Ει>αι 
Λάθος σωστό»·, κύριέ ρου », μοί βπήν-



ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΙΙΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ.*28

τησεν ύπάλληλος διαβαίνων έκεΐθεν. Αί 
έπιφάνειαι μ.όνον τών διαδεχομένων άλ- 
λήλου; τύπων άλλάσσουσι' τδ βάθος μέ
νει τδ αΰτδ πάντοτε' δκνηρία χαί ήθική 
έξαχοείωσις. Τινές συλλαμβανόμενοι χαί 
εις δημόσιον έργον ύποβαλλόμενοι έκ μέ
ρους τής Άρχής, διαρρηγνύουν τά ίμά- 
τιά των δτι, ώς έκ τής προχωρημένη; ή
λικίας των, δέν θά δυνηθώσι νά έργάζων- 
ται’ Οά ύποφέρωσι πολύ’ εξετάζουν τδ 
πιστοποιητικού τής γεννήσεώ; των, καί 
τούς ευρίσκουν μόλις 45 καί 47 έτών. 
ίάα εχρς καμμίαν πα.Ιαιάν ύπόθεσιν 
tic τήν ράχιν; τοΐς λέγει ό έξετάζων 
αύτούς ύπάλληλος. Οχι κο.Ι.Ιάς' τρεις 
ή tiaaapac μόνον, αποκρίνονται. Μέ τδ 
ύπόθεσιν εννοούν δτι ένεφανίσθησαν ήδη 
εις τδ πταίσμα τοδικεϊον % κακουργοδι- 
κεϊον. Είδόν τινα έξ αύτών σύροντα τδν 
πόδα, ελεεινόν τήν όψιν, μέ τδ βλέμμα 
άνήσυχον, μέ τάς τρίχας τής γενειάδας 
όρθιας' ή μακρά αύτού κόμη ώμοίαζε 
πρδς δέσμην άπδ αλογότριχας, έκ δέ τοϋ 
βάθους τού τριχωτού τούτου καί αχτένι
στου ογκου έξήρχετο φωνή υπόκωφος και 
παράλυτος. *Ι1θελέ τις εϊπει δτι δλοι τού 
κακουργήματος οί οχετοί έκενώθησαν επ’ 
αύτού. Εις πάσαν έρώτησιν άπήντα διά 
καταφατικού γρυλλισμού. Είναι έγγαμος, 
«χει τέκνα καί άπειράκις μέχρι τοΰδε ή- 
κολούθησε τήν πρδς τήν φυλακήν τής ά
στυνομία; άγουσαν. Πολλοί έξ αύτών, ο
κνηροί δσον δίδεται ενόσω μένουν έλεύθεροι, 
-γίνονται άρκετά καλοί έργάται, αμα φυ- 
λακισθώσι καί ταχέως κερδαίνουν ποσό
τητας σχετικώς μεγάλας, έκατδν, δια
κόσια φράγκα πολλάκις. Ζητούν τότε ν’ 
άπολ.υθώσιν. 'II άστυνομία προβλέπει κάλ· 
λίστα τί Οά συμβή, καί δμως τούς άπο- 
λύει, μή δυναμένη νά διατηοή καΟειργμέ- 
νον άνθρωπον, έχοντα ήδη τά πρδς τδ 
ζήν άπαιτούμενα. Τρεις δέν παρέρχονται 
ήμέραι και τδν συλλαμβάνουν έκ νέου 
έπαιτούντα. 'Ότε δέ τώ υπενθυμίσουν τί 
.είχεν έν τω θυλαχείω του έξελθών τής 
-φυλακής καί δτι έδύνατο νά ζήση καί ένα

γνωρίζει δέ καί νά πε- 
τά; άνάγκας αύτής. 
πρδς φυγήν ανίκανον 
νά διακινδυνεύω πολύ, 
δέν έπιδιώκει τήν έπι- 
τοσούτον οϊκείαν διά

καί δύο μήνας δι’ αύτών, —At! Θά άια- 
σκεάάσωιιεν καί. ήμεΐς ώς Άνθρωποι, 
αποκρίνεται, χαί έκατοντάκι; θέλει έπαν- 
αρχίσει τδ αύτδ καί είναι οί ίδιοι πάν
τοτε. Εύκολώτερον ίσως έπενεργεΐ τις η
θικώς έπί ένδς κλέπτου ή έπί επαίτου έξ 
επαγγέλματος.

’Εκ τών συλλαμβανομένων τά δύο 
τρίτα είναι άνδρες. 'H γυνή αντέχει πλειό
τερον εις τδ κακόν’ 
ριορίζη καλλίτερον 
ΣυναισΟανομένη τδ 
αυτής, δέν αγαπά 
ώστε νά συλληφθή’ 
θετικήν επαιτείαν, 
τδν άνδρα' υπόκειται δλιγώτεοον εις τών 
ορμητικών ήδονών τήν άποκτήνωσιν, καί 
τήν μέθην' διατηρεί δέ είδός τι ανεξαρ
τησίας, ήτις τήν μακρύνει οπωσδήποτε 
τής αστυνομικής φυλακής.

Τδ έν Σαίν Δενη Σωφρονιστήριον, δπου 
πάς επαίτης τελείωσα; τήν έν άστυνομία 
φυλακήν αύτού στέλλεται, Ίνα ύποβληθή 
εϊς έργον τι, είναι ο τι ρυπαρώτεοον και 
βορβορωδέστερον κατάστημα δύναται ό 
ανθρώπινο; νοϋ< νά συλλαβή. Άφ’ δτευ 
ήρχισα έπιχειρών τάς κοινωνικά; ταύτας 
αύτοψίας, είς πολλά μέρη περικλείοντα τά 
κατώτερα τής κοινωνίας στρώματα κα- 
τέβην' δτι δμως υπάρχει παρά τάς θύρας 
αύτάς τών Παρισίων, έν μέσω δεκάτω 
έννάτω αίώνι, ύπ’ αύτδ τής κυβερνήσεως 
τδ βλέμμα, μέρος τόσον σαθρόν, σεσηπδς 
καί άκάθαρτον, τοΰτο ούδέποτε έδυνά
μην νά φαντασθώ. ’11το ήμέρα ψυχρά, 
δτε τδ έπεσκέφθην, καί κατέπιπτε παγε
τώδης βροχή. Συνηθροισμένοι όλοι οι ε- 
παΐται περί τάς εστίας, έςέπεμπον άφό- 
ρητον δυσωδίαν. Μεταξύ τών φιλασθένων 
γερόντων μέ φαιδν έπενδύτην κεκαλυμ- 
μένων, άνθρώπων γνωρισάντων δλα τών 
φυλακών τά είδη καί φερόντων έπί 
τά πρόσωπα δλα τής άναιδείας τά ση
μεία, έκπληκτος καί τρέμων βλέπει τις 
νέους, παιδία σχεδόν δεκαοκταετή, έρυ- 
Οριώντα μέχρι τού λευκώματος τών ό- 

φθαλμών, αμα τά παρατηρήση τις άσκαρδα- 
μικτύ, διά τής μεγαλειτέρας τρυφερότη- 
τος περιποιούμενα υπδ τών έν άμαρτίαις 
γεγηρακότων άνθρώπων τούτων, τών ο
ποίων είναι οί προσφιλέστεροι σύντροφοι. 
'Υπάρχουν έργοστάσια ραπτών, σανδαλο- 
*οιών, σχοινοποιών. Οί πλέον γέροντες 
μεταξύ τών αθλίων αύτών, ήμιπαοάλυτοι 
έκ τή; ήλικίας, άνθρωποι γηράσαντες χω
ρίς ούδέποτε νά λάβωσι καιρόν νά μά- 
Οωσι τέχνην τινά, διαλέγουν ράκη. "Οταν 
εισέρχονται έν τώ καταστήματι, τού; 
ξυρίζουν, τούς λούουν, τούς ψήχουν, καί πι- 
στεύσατε ότι έχουν μεγάλην δλων τούτων 
άνάγκην. Τοϊς δίδουν τδ ήμισυ τοϋ προϊ
όντος τής έργασίας’ άμα δέ κερδίσουν 
ποσόν τι, είναι έλεύθεροι νά έξέλθωσιν. 
Ίΐξεύρουν τόσον καλώς τί τούς περιμένει 
έξερχομένου;, ώστε άποχαιρετώντες τούς 
φύλακας, ούδέποτε τοϊς λέγουν, Υγιαί
νετε, άλλά, 'Ξαναΰ.ίεπόιιεθα !

Τών γυναικών τδ μέρος είναι κεχωρι- 
σμένον. Αί μάλλον ηλικιωμένα;, φιλά
σθενοι, αδύνατο·., κατερρυτιδωμέναι, κα- 
κόχυμοι, βήχουσαι καί μετά κόπου συ
ρόμενα'., κεϊνται φύρδην μίγδην έντδς δω
ματίων τοομεράν έκπεμπόντων δυσωδίαν. 
Μεταξύ αύτών ύπάρχουσι τέκνα πηγαινο- 
ερχόμενα, διότι πολλαί έξ αύτών φαίνον
ται άνανεώσασαι τής Σάρας τδ θαύμα" 
άπορεΐ δέ τις πώς τά ραδινά καί ζωηρά 
μικρά ταΰτα όντα δέν άποθνήσκουσι, τοι
αύτην δυσώδη άτμοσφαϊραν άναπνέοντα. 
"Ολη ή αγέλη αύτη συναθροίζεται έν τή 
αύλή, περιμένουσα τών ζωοτροφιών τήν 
διανομήν' χειρόμακτρα ή περιζώματα ού
δέποτε ταϊς δίδουν' ώς έκ τούτου αστρά
πτουν πάντοτε έκ τής ρυπαρότητος. Καί 
δμως ή ’Εξουσία ώφειλε νά συλλογισθή 
τούλάχιστον δτι διά τή; εξωτερική; τού 
σώματος καθαριότητος ϊσως τούς συνή
θιζαν νά ευρίσκωσι θέλγητρά τινα καί εϊς 
τήν εσωτερικήν τή; ψυχής. Τάς έπιτηρεί 
πάντοτε μία έπιστάτις" άπαιτεϊται δέ 
μεγάλη υπομονή καί ίκανότη; ίνα δια
τηρήσω τι; έντδς τών ορίων τή; πειθαρ- | 

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΔ. Γ.)

χίας τά άνήσύχα ταΰτα καί άνεύθυνα πνεύ 
ματα" οί γλυκεϊ; λόγοι έπιτυγχάνουν καλ
λίτερον τών άπειλών. Τά υπνωτήρια είναι 
μεγάλα, άλλ’ ή συσώρευσις τών κλινών, 
1θ0—1-0 έν έκάστω αύτών, τού; άναγ- 
κάζει κάποτε νά ’ θέτωσι δύο κλίνας, τήν 
μίαν πλησίον πολύ τή; άλλη; καί νά 
ρίπτωσι μίαν καί μόνην στρωμνήν καί 
έπί τών δύο, ώστε κοιμώνται τρεϊ; γυ · 
ναΐκε; έκεΐ, δπου διά μίαν μόνην υπάρχει 
θέσις.

Χίλιοι είκοσι πέντε άνδρες καί 388 
γυναίκες εΐσήλθον έν τώ καταστήματι 
τούτω κατά τδ 1869' έξ αύτών δ’ ά- 
πέθανον 290 άνδρες καί 128 γυναίκες, 
έντδς τοϋ ίδιου έτους έννοεϊται' διότι συ
νεπείς τή; μεγάλη; έπισωρεύσεως έν χώ- 
ρω σμικρώ αί ασθένεια·. επιφέρουν θραϋ- 
σιν μεγάλην καί τδ έν τώ καταστήματι 
νοσοκομεϊον εύρίσκεται είς διηνεκή κίνησιν. 
Είναι τδ συνεντευκτήοιον δλων τών γερον
τικών άσθενειών’ τυφλοί, έπιληπτικοί, πα
ραλυτικοί, άνίατοι παντδς είδους, διαφό
ρων ειδών έπιθάνατοι άνθρωποι, μετά κό
που καί βραδέως κινούνται έπί τών κραβ · 
βάτων αύτών. Καί οί εισερχόμενοι άλλως 
τε έν τώ καταστήματι τούτω έκ προ
τέρων γινώσκουσιν δτι είναι ό τελευταίο; 
ίσως τής ζωή; αυτών σταθμός, τοΰ κοι
μητηρίου ό άντιθάλαμος.

Άνεγιώρισαν δτι έν μόνον τοιοϋτον 
κατάστημα ήτο άνεπαρκές, καί άπό ή- 
μίσεω; ήδη αίώνος καί έπέκεινα ωκοδό- 
μησαν τδ έν Βιλλκοτερέτη πτωχοκομεϊον. 
’Εκεί τούλάχιστον τδ κτίριον είναι στε- 
ρεώς ωκοδομημένον, τδ μέρος εύάερον, ή 
θέσις ευρύχωρο;, πρδς ταΰτα πάντα δέ 
καί έκ τών εισερχομένων πολλοί δέν βα- 
ρύνονται ύπδ έγκληματικών πράξεων. Ά- 
πήντησα έκεΐ εξηκοντούτην άνθρωπον, ού- 
τινος έγίνωσκον ήδη τήν ιστορίαν. Ημέ
ραν τινά συγγράφει - τραγωδίαν έμμετρον 
εί; πέντε πράξεις' ούτε καλλιτέοα ητο 
ούτε χειροτέρα πολλ.ών άλλων. Ό συγ
γραφεύς τήν ΰπέβαλεν είς τδ ’Ωδεΐον, δ
περ τήν άπέρριψε" τήν τυπόνει" έκτοτε δ’ 

54-
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άρχοντα'. δλαι αί συμφοραί του. Στέλλει 
8ν άντίτυπον είς τήν Άκαδηρ.ίαν, ήτις κα
τά τήν στερεότυπο·? αύτή; συνήθειαν τώ 
αναγγέλλει τήν παραλαβήν διά τοΰ στε
ρεοτύπου αυτής γραμματέας. Ό δυστυ
χής συγγραφεύ; ένόμισε καί άκόμη νο
μίζει δτι τύ έργον του έφάνη τοσούτον 
άξιον λόγου, ώστε έθεωρήθη Ικανόν νά κα· 
τατεθή έν τοΐς άρχείοις τής ’Ακαδημίας. 
’Αρχίζει όνειροπωλών άλλα ποιήσεως έργα, 
έγκαταλιμπάνει πάσαν έργασίαν, άφίνει 
εαυτόν νά καταληφθώ ύπδ τής δυστυχίας 
χωρίς νά τδ βλέπη, αίφνης δε, ύπδ τής 
πείνης πιεζόμενος, καταφεύγει εις τδ 
πρώτον άσυλον, δπερ άπήντησεν, εις τήν 
Βιλλκοτερέτην. "Οτε διήλΟον πλησίον του, 
έθρυπτε τδν άρτον του ένδον κώθωνος, 
έν ω έπέπλεον φασόλιά τινα. — Πώς περ
νάς ένταΰθα; τδν έρωτώ. — Καλά, μοί 
άπήντησεν. Έξησφάλισα τδν ύλικδν βίον 
μου. Θ’ άρχίσω τώρα νά έργάζωμαι.

''Οπως έν Σαίν Δενή, οΰτω καί ενταύθα 
αί γυναίκες ζώσι κεχωρισμέναι "Οτε διήλθον 
τδ μέρος των, συνωθούντο πρδς τδ μα
γειρείων, κύπελα κρατοϋσαι εις χεϊρας 
καί έζήτουν τδν συνήθη καφέ μέ τδ γάλα. 
Παντού δ άήρ κυκλοφορεί έλευθέρως, δ 
ήλιος άφθονος, δ δρίζων είναι χλοερός, τήν 
δέ άπόμαχον ταύτην ς-ρατιαν διοικούσι κα- 
λογραΐαι έκ τής Τούρ. Παρετήρησα γυναίκα 
τινα έπί τή; κλίνη; έξηπλωμένην, κάτισ
χνου καί έτοιμαζομένην ήδη διά τδν άλ
λον κόσμον. Αί κίτρινοι καί λειπόσαρκοι 
χείρές τη; έκινοϋντο ήρέμα, ώς πτηνού 
πτερά βραδέως καί μέ ρυθμόν κινούμενα. 
Μάς είδεν ακίνητο; διερχομένου;’ αίφνης 
δέ μέ φωνήν έντονον, — Αδελφή μου, λέγει 
τή καλογραία, δέν δύναμαι ν’ άποθάνω, 
καί στενοχωροϋμαι. — Παρακάλεσον τδν 
Θεόν, άπήντησεν ή καλογραία- τδν θεόν 
παρακάλεσον καί Οά σέ άνακαλέση παρ’ 
αύτώ. — "Ηθελα ν’ άποθάνω σήμερον, πρδ 
τή; τρίτης ώρας. — Παρακάλει, παρακά- 
λει τδν Θεόν, έπανέλαβεν ή καλογραία. — 
Παρακάλεσέ τον σύ ύπέρ έμοΰ, άπεκοίθη 
ή θνήσκουσα. Έμέ δέν μέ ακούει' ε'μαι

αιώνων νόμοι,

αμαρτωλή. — Ή καλογραία έγονάτισε καί 
γυναΐκές τινες τήν έμιμήθησαν.

Τά δύο ταύτα καταστήματα, Σαίν Δε
νή καί Βιλλκοτερέτη, συμπληοοΰσιν άλ- 
ληλα' έν τώ πρώτου τιμωρούν τδ έγ
κλημα καί έμ.ποδίζουν τδν έκουσίω; πρά- 
ξαντα αύτδ νά ύποπέση έκ νέου- έν τώ 
δευτέρω βοηθούν τήν πραγματικήν δυ
στυχίαν, τήν αθλιότητα, τήν σωματικήν 
αδυναμίαν, τδ έσχατον γήρας. Καί όμως 
διά μέσων τοιούτων δέν θά έςαλείψωσιν, 
όχι, τήν έπαιτείαν. "Αν κοινωνία σεβομένη 
έαυτήν οφείλη' τόν άρτον εις τού; ασθε
νείς, δφείλει καί έργασίαν συγχρόνως εις 
τήν οκνηρίαν καί τήν άργίαν, δύο κακά ένυ- 
πάρχοντα έν τή ανθρώπινη φύσει. Ο: τρο
μεροί τών παρελθόντων αιώνων νόμοι, 
εξορία, στιγματισμδς διά σιδήρου πεπυ- 
ρακτωμένου, αειφυγία, κάτεργον, ματαίως 
άπεπειράθησαν νά έλαττώσωσι τών έπαι- 
τών τδν άριθμόν οί νεώτεροι έξ άλλου κα
νονισμοί ήμών, ήπιώτεροι, προβλεπτικώ- 
τεροι καί φιλανθρωπότεροι, καί αύτοί ού
δέν κατώρθωσαν πλειότερον. ’Απέναντι τοι
αύτη; έπιμονής, δταν συλλογισθή τι; οτι 
πολλοί -ιών άνθρώπων τούτων είναι νέοι 
καί δύνανται νά έργασθώσιν, ότι πλήν 
2588 συλληφθέντων πέρυσιν έν Παρισίοις 
επαιτών υπάρχουν 14095 έτεροι τυχο- 
διώκται, έρωτά άν δέν είναι καιρός τέλος 
πάντων νά ληφθή μέτρον τι σπουδαίου, 
ν’ άκολουθήσωμεν τδ παράδειγμα, δπερ 
μάς παρέχει ή 'Ολλανδία, συστήσασα τάς 
έν τώ έσωτερικώ αύτής αποικίας ; Ή 
Γαλλία κατέχει σήμερον 5,147,862 πλέ
θρα γαιών χέρσων ή νιατών' μέ τών σι
δηροδρόμων τήν εύκολίαν ή ξηρά κόπρος 
φθάνει απανταχού, μέ τήν μήλην δέ τών 
άρτεσιανών φρεάτων τδ ΰδωρ δύναται ν’ 
άναπηδήση καί έκ μέσου τών μάλλον α
γόνων έδάφων- οί υγιείς έπαίται καί οί 
πλάνητα βίον διάγοντες άνθρωποι, καλώ; 
διευθυνόμενοι, έντδ; στενών δρίων πειθαρ
χία; προβλεπτικής καί πατρικής διατη
ρούμενοι, δύνανται ν’ άποκαταστώσι γεωρ
γοί επαρκείς, θά εΐχον οΰτω τόν άρτον

έκάστης ήμέρας έξησφαλισμένον, αντα
μοιβήν ανάλογου, έν άνάγκη δέ καί με
τοχήν έπί τοΰ καλλιεργουμένου άγροϋ. 
Ό δέ πολιτισμός ήθελε καθ’ δλου; τούς 
τρόπους οΰφέληθή, διότι ήθέλομεν αυ
ξήσει τού; γεωργικού; τή; Γαλλία; πό

II ΕΥΣΠΑΑΓΧΝΙΑ.

(Κατά tor Λαμαρτΐ?ον.)

Είς τής ζωής τήν φωτεινή πηγή ’ματιά του ρίχνει 
ό Παντοκράτωρ κ’ έρωτα τδ λαμπερό του πλάσμα,
— ’Εσύ, που ή θεία μου βουλή σ’ έστόλισε μέ λάμψη 
Ήλιε, αχτίνα άπ’ τδ φώς τής θεϊκής μου δόξης 
σταλμένε λάμψη καί χαραε ’στή πλάση μου νά φέρης 
γιά νά δοξάζη κάθ’ αυγή τδ Θειον δνομά μου,
εΐπέ μου, άπδ τά πολλά τά δώρα που μοιράζει 
τδ φώς σου, άπ’ τά βήματα τού γίγαντος ποΰ κάμεις 
’στούς ουρανούς, άπ’ τής ζωής τάς χαρωπάς άχτϊνας 
ποϋ ρίχνεις κι’ άπογεύεται μέ πόθο καϊ λαχτάρα 
κάθε μου πλάσμα ζωντανό, εΐπέ μου τί άπ’ όλα 
σοΰ φέρει πλειότερ’ ηδονή κα’ι γίνεται αιτία 
νά εύλογής τδν Πλάστη σου γιά τά χαρίσματά του;

Τδ λαμπερό του πρόσωπο έσκέπασε ό Ήλιος 
και άπεκρίθη τοΰ θεοΰ μέ φόβο και μέ σέβας,
— Τδ άμετρο διάστημα έμέ γιά φώς προσμένει 
καϊ λαμπυρίζ’, άμα φανώ, ή άμμος τής έρημου· 
τδ κρυσταλλένιο άναλώ στεφάνι τοΰ Λιβάνου, 
’ςτά σύνεφα τοΰ Ούρανοϋ σκορπίζω φώς κα’ι φλόγα, 
καϊ σέ καθρέπτη διάφανο, στή θάλασσα, κυττιέμαι. 
Άλλ’ δταν άπ’ τδ ράγισμα τοΰ θόλου μια περάση 
άχτϊνα μου, ’ςτή φυλακή ποΰ άναλεΐ καϊ σβυέται
ό άθλιος κατάδικος κι’ ένα πικρό του δάκρυ 
στεγνώσω στοΰ βλεφάρου του τήν άκρη, ώ έκεϊνος

ρου; καί απαλλάξει τάς πόλεις ήμών άπδ 
φυλήν παράσιτου, έν τή όποίβρ τδ κακούρ
γημα ευρίσκει συχυάκις τούς φοβερωτέοους 
αύτής σύνεργού;.

Β.
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μέσα στο σκότος χαιρετά τό φώς που λαχταρούσε 
παρηγοριέται μιά στιγμή, χ’ έγώ Έσέ δοξάζω.

Ότι τό φώς άπήντησε ’ςτόν μέγαν Εύεργέτην 
αισθάνομαι κ’ έγώ, μικρό ασήμαντο του χτίσμα. 
Πνοή τής δόξης ψεύτιχη, χαρας ανατριχίλα 
δέν μοΰ γεννά, ούτ’ ή έλπϊς νά ζήση τ’ όνομά μου, 
στής φαντασίας τά πτερά ούτε σαν άναβαίνω 
στον Ουρανό, κ’ ή λύρα μου ύμνο λαμπρό τονίση· 
άλλ’ όταν μέσ’ τήν σκοτεινή του μυστηρίου νύκτα 
φέρη μικρή παρηγοριά ή ασθενής φωνή μου 
καϊ άντηχήση σέ ψυχή αγνώριστη καϊ ξένη 
βασανισμένη τρομερά άπ’ τής ζωής τά πάθη, 
τότε τόν Πλάστην ευλογώ γιά τά χαρίσματα του.

Δ. Β.
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