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Παράδοξον ί'σως εύθύς έν άρχ$ θά παρουσιασθη δ συνδυασμός τών θεά· 
τρων τών έν Πειραίεϊ μεθ’ ενός τών λιμένων αύτοϋ, διά την διάφορον τών 
πραγμάτων φύσιν, περίεργος δ συσχετισμός έν μι^ καί τ$ αύτη μελέτη 
δύο ιδιαιτέρας χρηζόντων έρεύνης σημείων της τοπογραφίας τοΰ άρχαίου 
τών ’Αθηνών έπινείου, άφ’ ου μάλιστα πολλά μέχρι τοϋδε παρά πολλών 
έλέχθησαν έφ’ έκατέρου τούτων. Έκ τέςπροόδου όμως τοΰ λόγου θά δει- 

χθη σαφέστατα πόσον στενώς συνδέονται άμφότερα ταΰτα, πώς διά τοΰ 
ετέρου το έτερον τοποθετείται καί πώς κατ’ άκολουθίαν Αναγκαιότατος 
{σύνδεσμος ούτος, άφ’ ού ούτω μάλιστα έτέθη υπό τοΰ είς μέσον ρίψαν- 
τος τό ζητημα Εενοφώντος τοΰ Γρύλλου, έπειδη μάλλον περί τές λύ- 
σεως καί έρμηνείας της πειστικωτέρας χωρίου τίνος αύτοϋ πρόκειται (Ελ
ληνικές ιστορίας II, 4,32).

Μεταξύ τών ζητημάτων τών άναφανέ /των έν τη τοποθετήσει τών τοΰ 
Πειραιώς οικοδομημάτων, έν τών ζωτικωτέρων, έν τών πολλάς λόγων 
Αφορμάς παρασχον άχρι τοΰδε, ούχί όμως έπαρκοΰς τυχόν λύσεως, ώς δει- 
χθησεται, είνε καί τό ζητημα, ού άπτόμεθα σήμερον, τό τών θεάτρων 
τοΰ Πειραιώς, ζητημα οπερ ποικίλας κατά καιρούς έλαβε τάς έρμηνείας 
καί άναπαυθέν έπί σμικρόν καί έ^υχάσαν, έξηγέρθη καί πάλιν έσχάτως 
διά τοΰ καθαρισμού τοΰ κατά την Ζέαν έπί τοΰ λαιμού τές χερσονήσου 
τοΰ Πειραιώς πρό ετών ίχνη δείκνύοντος, ούχί όμως καί μετά βεβαιότη- 
τος τοποθετουμένου, ύπό τινων δέ καί δλως αιρόμενου έκεϊθεν, Έκ της 
πορείας τές όλης άνευρέσεως καί τοΰ καθαρισμού τούτου, έκ τών έπ’ αύτοϋ 
έξενεχθεισών γνωμών, έκ τές θέσεως έν η κεΐται, μάλιστα δέ πάντων έκ 
τές παραδόσεως, ούτω σαφώς τυγχανΟυσης, δομώμενος έκινηθην είς ζη- 
τησιν άσφαλεστέραν, είς μελέτην τελειοτέραν τοϋ ευρήματος έν !σχέσει 
πρός τε τό προϋπάρχον θέατρον, το έπί τοΰ λόφου τές Μουνιχίας καί πρός 
τά παρά τοϊς συγγραφεΰσιν άναφερόμενα, ίς ζητησεως πόρισμα έ'σχον την 

ανέκαθεν έν Πειρκιεϊ δύο θεάτρων όπαρξιν, άμα δέ καί την διάφορον 
τοποθετησιν ένος τών λιμένων τοΰ Πειραιώς, την ούτω δ’ άλλοίαν λύσιν 
τοϋ μνησθέντος παρά Εενοφώντι χωρίου η δτι μέχρι τούτου φέρεται. Πρός
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τοΐς άνω δμως έλατηρίοις δεν κρίνω άπδ σκοποϋ νά προσθέσω δτι τδ μάλ
λον ώθήσάν με εις πληρεστέραν ερευνάν εινε τδ δυσκατάληπτον τής έν
νοιας τοϋ χωρίου εκείνου, δπως αυτή φέρεται κοινώς, δπερ καί άλλοις άνα- 
κοινωσάμενος ευρον καί τούτους ερμηνεύοντας μέν ως συνήθως, διστάζον
τας δ’ δμως ως πρδς τήν εκδοχήν αύτοϋ, εύρον ούχ'ι έπαρκΰς δυναμένους 
νά ίκανοποιήσωσι τάς έγειρομένας κατά τύπον δύσχερείας, έν φ καθ’ θ 
νϋν ύποβληθήσεται σχήμα ερμηνεύεται πειστικότερου τδ ολον, αί'ρονται 
αί προϋπάρχουσαι δυσχέρειαι, ώς έλπίζω δτι εύθυς έν τοΐς εξής και διά 
τούτων δειχθήσεται. Άλλ’ άρξώμεθα έν τάξει τινί άπδ τών έν άρχή προερ- 
χομένων.

Α'.

Πρώτον προσπίπτον ζήτημα έν τοΐς θεατρολογικοΐς τοϋ Πειραιώς, δπερ 
καί εις τήν μετά ταΰτα μελέτην, λυόμενον ή'δη, ού σμικράν παρέξει τήν 
άρωγήν, διδ καί έν άρχή ζητητέοη ένταΰθα, εινε τδ τοϋ άριθμοϋ καί τής 
δέσεως τών έν Πειραιεΐ θεάτρων. Πόσα τά έν Πειραιεΐ θέατρα ; Διότι ναι 
μέν άνευρέθησαν δύο καί τοσαϋτα νϋν φαίνονται, άλλά ύπδ τών έρευνη- 
σάντων τά τοϋ Πειραιώς, τδ έτερον τούτων ή δΆως αΐ'ρεται ή ώς νεώτε- 
ρον μάλλον κατασκεύασμα τδ πολύ τών χρόνων τών Μακεδονικών, και 

δή τών νεωτέρων τίθεται. '
Πόσα λοιπδν κατά τήν άρχαιότητα έν Πειραιεΐ τά θέατρα; Ιδού ή 

'πρώτη τοΰ ζητήματος θέσις, έπί τής λύσεως τής οποίας ως έπί κρηπΐδος 

τά εξής 'ίδρυται. ΎΗτο μόνον έν και μ.ετά ταΰτα, εις πολλφ ύστερον χρό
νους κατεσκευάσθη τδ έτερον, ή άμφότερα ύπεδέχοντο τούς φιλομούσου; 
Πειραιεΐ;, δι’ άμφοτέρων ώς διά δύο στομάτων δ άλλως έμπορικώς καί πο- 
λεμικώς κατηρτισμένος Πειραιεύς προσεμειδία καί ταΐς Μούσαις, οσάκις 
τά εδώλια αυτών κατέλιπον οί στρατιώται, ή δι’ ύποθέσεις σοβαροτέρας 

πολιτειακά;, άθροιζόμενοι πολιται ;
Ή έκτασις είτε ή περιοχή τής παλαιά; πόλεως, ή θέσις καί ονομασία 

τών δύο νϋν φαινομένων έν Πειραιεΐ θεάτρων, μάλιστα δέ πάντων οί δνο- 

μάζοντες θέατρον έν Πειραιεΐ συγγραφείς, πάντα ταΰτά είσιν ύπέρ τής 
δευτέρας γνώμης, πάντα συμφωνοΰσιν ύπέρ τής τηλικαύτης φιλομουσίας, 
τής τηλικάύτης φιλοθεαμοσύνης τών παλαιών Πειοαιέων, ώστε νά πείθη- 
ταί τις δτι δεν ήδύναντο νά οίκονομηθώσιν άληθώς διά τοϋ ένδ; καί μόνου 

θεάτρου.
Ή έκτασις τής παλαιά; τοϋ Πειραιώς πόλεως δεν ήτο μικρά, έάν φαν- 

τασθή τις τήν χερσόνησον δλην σχεδδν κάτοικο υμένην, ώς άπεδείχθη 

πλέον, τδυ λαιμόν κατειλημμένου ύπδ οικοδομών, τά περί τους λιμένας, 
τά κατά τδ 'Αλίπεδον, τά πέραν τοϋ λαιμοϋ μέχρι τοΰ 'Αλιπέδου, δλό-
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κλήρου επί τούτοις τδν λόφου τής Μουνιχίας μετά τών κρασπέδων αύτοϋ, 
τών τε πρδς τήν Ζέαν καί τών πρδς τδυ ομώνυμον δρμον. Πόλις τοιαύτης 
έκτάσεως βεβαίως άναλόγως τών άναγκών είχε καί τά μέσα τής πληρώ- 

σεως άνάλογα πρδς τάς άπαιτήσεις τάς τοϋ βίου, και μάλιστα πόλις εμ
πορική, πόλις δηλ. έν ή έκτδς τών άλλων τών μονίμων κατοίκων, πολλοί 
έπί μακρδν διαμένοντες άπδ διαφόρων μερών έμπορευόμενοι ή περί άλλα 
διατρίβοντες, άνετου θά έπεθόμουυ καί τδυ βίον, σύμφωνον δέ πρδς τάς 
απαιτήσεις τής εύπρεπείας. Εύλογώτατου λοιπδν εντεύθεν προκύπτει πό-, 
ρισμα δτι κάλλιστα ήδύνατο ούχι έυ καί μόυου νά έχη έν τών κυριωτέ- 
οων μέσων τής άναπαύσεως τής τέρψεως άμα δέ καί διδαχής κατά τούς 
παλαιούς χρόνους τδ θέατρον. Ή πληθύς τών κατοίκων καί τών έπιδη- 
μούντων ξένων, ή έπιθυμία ποικιλίας θεάματος, αί άποστάσεις τής ίκανώς - 
έκτεταμένης πόλεως άναγκαίαν καθίστων τήν δπαρξιν δύο θεάτρων.’Εκτδς 
έάν κρίνων τις έκ τής σημερινής ούχί κολακευτικής θέσεως τής πόλεως 
ώς πρδς τδ σημεΐον τοΰτο, ζητήσφνά ρίψνι εις βάρος καί τών προγόνων 
Πειραιέων τήν άκηδίαν ταύτην* άλλά τότε πρέπει ν’ άπαλείψφ άπδ τής 
τοπογραφίας τής πόλεως καί τδ έτερον θέατρον ή νά θεωρήσν) ώς μη άρ- 

χαΐον.
Έπί τούτοις ϊνα κρίνγ τις άκριβώς ώς πρδς τδ ζήτημα τοΰτο, νομίζω 

δτι, έκτδς τής έρεύνης τών παλαιών σχέσεων, καλδν εινε νά ρίπτη βλέμμα 
καί έπί τής μετά ταΰτα καταστάσεως, καί έπί τής σημερινής· καλδν 
θεωρώ νά προστρέχη έπί ζητημάτων τήν αυτήν άείποτε διεύθυνσιν λαμ- 
βανόντων καί εις τά συμβαίνοντα σήμερον έν άπάσαις ταΐς κοινωνίαις. Καί 
εις τάς μικροτέρας πόλεις, δπου ύπάρχει ή τοϋ καλοϋ αΐ'σθησις ανεπτυγ
μένη καί σήμερον έ'τι ό λαδς δέν άγαπγ νά συνωστίζηται εις έν καί μόνον 
σημεΐον, δεν συνειθιζει ν’ άρέσκηται εις έν είδος θεάματος* δσον τέρπεται 

ύπδ τής ποικιλίας τοσοΰτον πλήσσει έν τη εις ταυτά έμμονή διδ καί ευ
κίνητος ών ζητεί ποικίλας τάς τέρψεις, πολλάς τάς διευθύνσεις. Τοϋπ* 
αύτδ. συνέβαινε καί τδ πάλαι, ουδέ πρέπει νά φανή καί διά τοΰτο παρά
δοξος ή υπαρξις δύο θεάτρων έν μι,γ μεγαλοπόλει, κατά τοσοΰτο μάλλον, 
καθ’ δσον'αυτοί οί παραδεχόμενοι τήν μή υπαρξιν τοΰ έτέοου τών θεά

τρων κατα τους χρόνους τής ακμής τής πόλεως τοΰ Πειραιώς, άνιδρύουσι 
τοΰτο πότε, καί παραδέχονται πότε τήν φιλομουσίαν έξυψωθεΐσαν τών 
Πειραιεων ; Εις χρόνους καθ’ οΰς έξηντλημένόι περί παντδς άλλου 'ή περ'ζ 
ανιδρυσεως θέατρου θά εσκεπτοντο* Τί έκίνησεν αυτούς ν’ άνεγείρωσι θέα

τρον νέον, καθ’ οΰς χρόνους έβαινον : πρδς τήν άπώλειαν και αυτή; τής 
, αυτονομίας καί ελευθερίας ; Πόθεν αί δαπάναι αί νέαι ύπέρ τούτου, αίτι- 

νες ηδυνα/το νά θεωρηθώσι περιτταί ύπάοχοντος μάλιστα ετέρου θεάτρου 
τοϋ παλαιοτέρου καί γνωστοτέρου ; Έάν τοΰτο εϊχεν ύποστή βλάβην, 
προτιμοτέρα καί όλιγοδαπκνοτέρα δέν θά ήτο ή έπισκέυή αύτοϋ ; Αύτδ
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δέ τούτο δέν ύψοϋται ώς λόγος υπέρ τοϋ εναντίου, τ·ης ίδρύσεως δηλ. τοϋ 

χτιρίου έν πολλφ καλλίτεροι; χρόνοις, έν χρόνοι; ύπονοοΰσι τούλάχιστον 
πολιτικήν ηρεμίαν, έν χρόνοις οΐοι οί τ·ης πέμπτης π. X. εκατονταετηρίδας;

Ταϋτα πάντα έν τγ ανάγκη της πόλεως συνοψιζόμενα άναγκάζουσιν 
ημάς νά δεχθώμεν δτι δύο έ'κπαλαι εϊχον οί Πειραιεϊ; τά θέατρα· ταϋτα 
δέ ησαν τδ κατά τδν λόφον της Μουνιχίας παλαιότερον γνωστόν καί τδ 

κατά την Ζέαν έσχάτως άποκαλυφθέν καί καθαρισθέν, τγί συμπράξει δέ 
τοΰ φιλάρχαιου δημάρχου Πειοαιέων διασωθέν.

Εύτυχώς τούτοις προσέρχονται ώς έπικυρωτικά τά όνόματα τά αποδι
δόμενα ύπδ τών άναφερόντων συγγραφέων καί αύτδ τδ άξίωμα τούτων.

Οί έν τη σειρ^ τ·ης άφηγησεως λόγον καί περί Θεάτρου ποιούμενοι δύο 
διαφόρους δνομασίας προηγαγον εις μέσον την τοΰ έν ΙΙεεραεε? καί την 
τοϋ προς "ij Moovt χε<κ. ’Εκ πολλών καί άλλων μερών γενομένου ηδη 
γενικώς δεκτοΰ δτι ο μέν δρμος δ τοϋ σήμερον Φαναριού εινε ο λιμην της 
Μουνιχίας, δ δέ πρδς Δ. καί Β. τούτου λόφος δ της Μουνιχίας, άδιαφιλο- 

νικητως το θεατρον τδ επί τών Δ. κλιτύων τούτου εινε τδ θέατρον της 
Μουνιχίας’ τδ καί ύπδ Αυσίου (εν τφ κατ’ Άγοράτ. § 32, 55) καί ύπδ 
Θουκυδίδου άναφερόμενον (έν βιβλ. 8, 93). ’Απολείπεται δ’ νίδη νά δη- 

λωθγ άν τδ ύπδ Βενοφώντος την ονομασίαν τοΰ έν Πειοαιεϊ Θεάτρου φέ- 
ρον πρέπει νά νοηθί; ώς τδ αύτδ μετά τοΰ τ·ης Μουνιχίας η ζητηθη άλ
λο τι έφ’ ού μάλλον άρμόζει η δνομ.ασία.

’Αληθώς η Μουνιχία η το έν τμήμα έν διαμέρισμα της μεγάλης τοϋ 
Πειραιώς πόλεως, έθεωρεϊτο μέρος τοϋ δλου τοϋ μεγάλου καί κατ’ άκο- 
λουθίαν παν τδ εις τδν Πειραιά κατηγορούμενον γενικώς δύναται ν’ άνα- 
φέρηται καί έπί της Μουνιχίας.

Δι’ αύτδν δμως τοϋτον τδν λόγον δύναταί τις ν’ άντιπαρατηρηση δτι 
πολύ παράδοξον φαίνεται πώς παρά συγγραφεϋσιν άλλως άκοιβεστάτοις 

,περί τάς εκφράσεις φέρεται δνομασία κτιρίου τοΰ Πειραιώς της όλης δηλ. 
πόλεως, άπδ μέρους μόνον αύτίίς* "ώς ηδύνατο νά λέγγ δ λεπτότατος 
Αυσίας: έπειόη όέ ή έκκΛησία Μουνυχίασιν έν τφ θεάτρφ εγένετο, είμγ) διά- 
κρισιν ποιούμενος δμοίου άλλαχοΰ κτιρίου, πώς δ άκριβέστατος Θουκυδίδης, 
δ . μη παίζων έν τγί άφηγησει, ·η δ πιστότατος μιμητης αύτοϋ (διότι έν τφ 
όγδόφ φέρεται), άναφερει ώρισμενως ές τδ πρδς τφ Μουνιχία διονυσιακδν 
θέατρον, εί μη άντιδιαστέλλων αύτδ άπδ άλλου εις τδν κυρίως Πειραιά 
άνηκοντος, έν $ ηδύνατο άνευ διαστολές νά θέσγι τδν ορισμόν έάν πρου- 

κειτο περί ένδς καί μόνου Θεάτρου, τοΰ έν Πειραιεϊ, άφ’ ού μάλιστα πρδ 
ένδς στίχου άναφέρει τδ όνομα τοΰ Πειραιώς {01 δ’ εν τφ Πειραιεϊ θπΛΐ- 
ται κτΛ.}·, αύτδ τοΰτο η παράταξις τών δνομάτων τοΰ Πειραιώς καί τ·ης 
Μουνιχίας έν δυσί στίχοις δέν εινε φανερά άντίθεσις ; ’’Επειτα αύτδ; ού- 

τος μονονουχί φωνήν ΐησι δι’ ετέρου προσδιορισμοΰ- δένηρκέσθη εις άπλην
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την δηλωσιν τοϋ τόπου, άλλ’ άκριβώς ΐνα δείξη δτι καί άλλο δμοιον ύπ* 

ηρχέ ποοστίθησιν τδ πρδς τφ Μουνιχΐφ διονυσιακδν θέατρον έΛθόντες 
ώσεί έλεγεν δτι ύπάρχει καί άλλο Διονυσιακόν θέατρον έν Πειραιεϊ, άλλά 

δέν ^λθον οί έν τώ Πειραιεϊ δπλϊται εις τοΰτο άλλ’ ές τδ πρδς τφ Μου- 

νιχία.
Καί ταϋτα μέν δ Αυσίάς καί δ Θουκυδίδης, δ δέ Ξενοφών, άναφέρων 

την κατά τών ’Αθηναίων δίωξιν τοϋ Παυσανίου διαρρήδην τδ έν Πειραιεϊ 
θέατρον ονομάζει ούχί δέ τδ πρδς τγί Μουνιχίφ. Έάν ύπηρχεν έν θέατρον 
καί μόνον έν Πειραιεϊ, τίς δ λόγος δι’ '3ν ή τοιαύτη διάκρισις ού μόνον έκ 

μέρους τών άλλων άλλά μάλιστα ύπδ τοΰ Βενοφώντος, δστις άπδ τ·ης άρ* 
χης ηδη τοϋ κεφαλαίου πλειστάκις η'δη έφανέρωσε την έν Πειραιεϊ τέλε- 
σιν δσων άφηγεϊται; Έφοβεϊτο μήπως παρεξηγηθη; ’Αλλά τοιαύτη παρ- 
εξηγησις είνε ύπέρ ημών τότε μόνον θά έδικαιολογεϊτο, όταν ύπετίθετο 
καί έτερον θέατρον. Άλλ’ ί'σως ένόμισεν δτι έλησμονηθη δ τόπος τίίς 
δράσεως; Άλλά πρώτον μέν ούχί πολύ άφίσταται της δηλώσεως τοΰ τό

που καθ’ δσον πρό τινων στίχων έ’λεγε" σκοπών, πή εύαποτείχιστος είφ ό 
Πειραιεδς, έ'πειτα καί άπδ της άρχ·ης σχεδδν δηλοϋται δ τόπος της ένερ- 
γείας, πας τις γνωρίζει δτι εν Πειραιεϊ δτι διατελεϊ, και έν άλλοις ση- 
μείοις της άφηγησεως μετά μακράς παραγράφους άν καί ηδύνατο νά πα- 
ρεμβάλη τδ όνομα τοΰτο, παρέλιπεν αύτδ διότι, άλλαχοΰ μέν περιττόν 
έθεώρησε τοΰτο, ώς καί ητο, ένταΰθα δέ χρησιμώτατον διά τούς γνωρί
ζοντας τότε την πόλιν, ένταΰθα δέ άναγκαιότατον διά την άνάγκην τ^ς 

άντιθέσεως της γεννηθείσης έν τφ νφ αύτοϋ δτε έπίίλθεν αύτφ ή έννοια 
τών θεάτρων έν πόλει ην καλώς έγνώριζεν, δτι δύο τοιαΰτα είχεν.

Έκ τούτων πάντων συνάγεται άσφαλέστατον πόρισμ.α δτι πάντες οί 
άναφέροντες θέατρον έν Πειραιεϊ συγγραφεϊς τών παλαιοτέρων χρόνων συμ- 
φωνοΰσι περί της ύπάρξεως ούχί ένδς άλλά δύο τοίούτων διακρινομένων 
έκ τϋς Ονομασίας της άπδ τοϋ τόπου της ίδρύσεως δεδομένης καί τοϋ 

μέν καλουμένου τί^ς Μουνεχέας νί προς τ$ Moovcjjfat ώς άληθώς 
πρδς τφ λόφφ της Μουνιχίας ιδρυμένου, τοΰ 8’ εν Πεεραεε?» ήτοι 
κατά τδ έτερον μέρος τδ τοΰ κυρίως Πειραιώς. Συνδυαζόμενα δέ ταϋτα 
πρδς τά προηγουμένως τεθέντα τεκμήρια ‘άποδεικνύουσι σαφώς τά ούτως 
ίσχυρώς ύποστηριζόμενα, δρίζουσι κάλλιστα τδν άριθμδν τών τοΰ Πειραιώς 
θεάτρων εις δύο άπ’ άλληλων διάφορα καί ύπδ διάφορον όνομα εις διαστο

λήν φερόμενα.
Τούτοις πάσιν ώς άρωγδς άσφαλης προσέρχεται η άνεύρεσις πρό τινων 

ετών επιγραφής τίνος άναφερομένης εις τά τοΰ Πειραιώς θέατρα. ΕΓνε ή 
έπιγραφη η πρδ δεκαετίας άνευρεθεϊσα καί .διά τοΰ Αθηναίου δημοσιευ- 
θεϊσα, ·ητις ώς έκ τνίς θέσεως έν η άνευρέθη σαφώς δείκνυσιν δτι άναφέ- 
ρεται εις τδ κατά την Ζεαν θέατρον. Τοΰτο εϊνε πλέον άναμφισβητητον'
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τούτου δέ τιθέμενου, ισχυρότατος προκύπτει "λόγος νά θεωρηθρ τδ θέά- 

τρον εκείνο ούχί Μακεδονικών καί δή τών τελευταίων, άλλά καθαρώς Έλ- 
• ληνικών χρόνων. Ή έπιγραφη δηλ. άναφέρεται είς έπεσζευήν τοΰ κατά 

την Ζέαν θεάτρου. ’Ιδού δέ πώς. ’Αναγράφονται δνόματα καταβαλόντων 
διάφορα ποσά είς τήν κατασκευήν τοΰ θεάτρου, ώς έν έπικεφαλίδι λέγε

ται. Καί άληθώς έν 50 στίχοις πολλοί Αναγράφονται ποσά τινα έπιδόν- 
τες, άνωθεν δέ φέρεται ό τίτλος

Οίόε έπεθωκατ είς την κατασκευήν τοΰ θεάτρου.
Άπλοΰν όμως βλέμμα και έπι τών εις ράκη, ώς είπεϊν, περισωθέντων ερει
πίων, άνευ πολλές μελέτης έξέτασις τοΰ μεγέθους μόνου τής οικοδομής, 

συσχετισμός τις πρδς τάς Απαιτήσεις ταύτης, ταΰτα πάντα καταδεικνύ- 

ουσιν οτι πολλφ πλείω έδαπανήθησαν τών δλιγίστων σχετικώς Αναγρα- 
φομένων έν τ$ έπίγραφφ. Κατασκευή θεάτρου ολοκλήρου, και κατασκευή 
οία παρά τοϊς παλαιοΐς έν νοείτο, δέν ήτο τυχαΐόν τι. Άλλά τδ ποσδν τδ 
αναγραφόμενου εκεί μολονότι ή επιγραφή είνε κεκολοβωμένη πως, δέν 
είνε δυνατδν νά πιστεύση τις ότι έπήρκει εις Ανίδρυσιν έξ Αρχής θεάτρου 
ώστε πείθεται, δτι ή λέξις κατασκευή ή έν Αρχγ κειμ,ένη τοϋτο, τήν επι
σκευήν δηλ. έσήμαινε καί ούχί τήν έξ ύπαρχής θεμελίωσιν και Ανίδρυσιν. 
Κατά τούς Μακεδονικούς δηλ. χρόνους, δτε τδ θέατρον ύποστάν φθοράς 
τινας είχεν Ανάγκην έπιδιορθώσεως, συνήλθόν τινες, ο'ίτινες κατόρθωσαν 
δι’ έράνου νά συλλέξωσι χρήματα είς έπισκευήν τής οικοδομής τής πα- 

λαιοτέρας, ητις βεβαίως ένεκα τών πολέμων καί τής Αμελείας τής έκ 
τούτων προελθούσης ούκ ολίγον θά έ'παθεν. Εντεύθεν προσέρχεται ήμϊν 
λόγος ισχυρότατος τοϋ νά δεχθώμεν τδ θέατρον εκείνο, ώς πολλώ τών 
Μακεδονικών χρόνων Αρχαιότερου.

Είνε ούκ όλίγον ισχυρδς δ λόγος ούτος, καί ένεκα τοϋ τόπου οπού εύ- 
ρέθη ή έπιγραφη και ένεκα τοΰ ποσοΰ τοΰ άναγραφομένου, ώστε δύναται 
τις έπί τούτου βασιζόμενος νά μή προέλθη είς ζήτησιν περαιτέρω Απο
δείξεων, Αρκούντως σύν τοϊς Αλλοις τοϊς προειρημένοις ήδη συνδυαζόμενος 

πείθει περί τοΰ τεθέντος ήδη δτι τδ θέατρον τδ ύπ’ έξέτασιν θ^ωρητέον 

ώς παλαιόν. Καί άληθώς θά ήρκούμην είς τούς λόγους τούτους, θά περιω- 
ριζόμην είς τά έκ τούτων εξαγόμενα, έάν μή καί έτέρωθεν έπεφαίνετο 
άκτίς φωτδς σαφέστερου έτι φωτίζουσα τδ σημείου τοϋτο, έάν μή καί Αλλη 
τις δψις αύτοϋ ζωηρότερα έμφανιζομένη παρείχε μείζονα λαβήν εί'ς τε τήν 
έκθυμοτέραν τών προηγουμένων Αποδοχήν καί είς έντελεστέραν τούτου 
ένεκεν τοΰ ζητούμενου Απόδειξιν. Άφήκα δηλ. τούς έκ τής κατασκευής 
τοΰ θεάτρου άπορρέοντας λόγους, άφήκα τήν έρευναν τής έογασίας τών. 
μερών αύτοϋ καί καθ’ έαυτά καί έν σχέσει πρδς τδ γνωστόν ήδη ώς πα
λαιόν θέατρον, τδ τής Μουνιχίας.

Τδ θέατρον τοϋτο φαίνεται οτι ύπέστη φθοράν καί φθοράν τελείαν, δι’
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ήν έλήφθη Ανάγκη τελείου Ανακαινισμοΰ αύτοϋ. Οδτως είχον καταστραφή 
δλα τά μέρη τοϋ κοίλου, δλα τά περί τήν ορχήστραν, ή σκηνή κτλ. Τδ < 
μόνον διεκφυγδν τήν καταστροφήν, ένεκα τής θέσεως έν ή έκειτδ, είνε τδ 
περί τήν ορχήστραν ύδραγωγεΐον, καί ιδίως ή έσωτερική αύτοϋ έπιφάνειαι 

Ό τρόπος τής κατασκευής, ιδιαιτέρως δ’ ή τών λίθων εργασία καί Αρ
μογή τών έν τφ ύδραγωγείφ, καθ’ δλα δμοια πρδς τδ τής Μουνιχίας θέα
τρον ήκιστα δεικνύουσι χρόνους, είς οϊους παραπέμπεται συνήθως τδ θέα
τρον τοϋτο.’Έπειτα αύτή ή άπογύμνωσις κατά τά Ανω τοϋ ύδραγωγείου 
καί ή μή κατάδειξις τοΰ τρόπου τής έπιπωματίσεως δέν έμφαίνουσιν Ατέ

λειαν περί τήν κατασκευήν, Αλλ’ ύπομιμνήσκουσιν απλώς φθοράν, ήν ύπ
έστη τδ θέατρον,άποσπασθείσης τής μαρμάρινης έπιστρωσεώς τής Ανωθεν· 

τοΰ δχετοΰ καί ύπέρ τήν ορχήστραν άπλουμένης.
^Επειτα αί κατώτεραι βαθμίδες τοϋ κοίλου άλλαχοϋ μέν φαίνονται 

άνεξέργαστοι.καί Αναρμόστως τοποθετημέναι Αλλαχοΰ δέ δμαλαί καί κα
λώς τεταγμέναι’ τοϋτο έθεωρήθη, ώς προελθδν έκ άής Αμελείας τής τέ

χνης περί τά τοιαϋτα, καθ’ οΰς χρόνους εγένετο τδ θέατρον.· Άλλά καί 
τοϋτο καταπίπτει, καθ’ δσον καί Αν τεθή κατά τούς Μακεδονικούς τδ 

θέατρον χρόνους, είνε τεχνικώς αδύνατον νά πιστεύσφ τις δτι ούτωσί άπο- 
κεκαλυμμέναι ήσαν αί βαθμίδες αί περί ών δ λόγος. Τοϋτο δέ διότι δέ
κτου γιγνομένου δτι ή εύθύς ύπδ ταύτας έπιφάνεια τής ορχήστρας ήτο 
κεκαλυμμένη (καί δέν ήτο δυνατδν νά μένγ γυμνός δ νΰν φαινόμένος βρά
χος), καί ιδίως τά Ανοίγματα τοΰ ύδραγωγείου, Ατινα Αδύνατον νά ήσαν 
Αναπεπταμένα, ιδού Αμέσως έξίσωσις τών βαθμιδών τούτων, καί δή τής 
κατωτέρας πρδς τήν όρχήστραν καί έ'κλειψις παντελής αύτών, δπερ Αδύ

νατον, διότι δέν έπρεπε μάλλον καί αύτδς ό νυν φαινόμένος σκελετός 
αύτών νά ύπάρχγι. Καί Αλλως δέ καί Αν τεθή έτι δτι διά τής έπιστρώ- 
σεως τής ορχήστρας δέν κατεστρέφετο τδ ύψος τών βαθμιδών, καί δτι 
ούτως έφαίνοντο αύται κκί κατά τούς χρόνους τής Ακμής τοϋ κτιρίου, 

τόλμη άληθώς είνε νά κατηγορηθή τοσαύτη άφιλοκαλία κατά τών χρό
νων εκείνων έν οίς δέν έ'παυσεν ή θεραπεία τοΰ καλοΰ, καί Αφ’ ών ύπάρ- 

χουσι τοΰ έναντίου δείγματα.
Έκτδς τούτων, Αφ’ ού εγένετο δεκτδν δτι τδ τής Μουνιχίας θέατρον 

είνε άρχαϊον, πρέπει νά δεχθή τις μετά τάς διαβεβαιώσεις τάς Ανώ, δτι 
καί παν Αλλο ομοίως κατεσκευασμένον είς τούς αύτούς πρέπει ν’ άνάγη- 
ται χρόνους. Τοϋτο εφαρμόζεται Ακριβώς εις τδ τοϋ Πειραιώς θέατρον, 
έφ’ ου μεγάλη ή όμοιότης κατά τήν κατασκευήν τοΰ ύδραγωγείου το,ΰ 
περί τήν δρχήστραν πρδς τδ τής Μουνιχίας, ώστε ή πρέπει νά δεχθώμεν, 
δτι καί έκεϊνο νεώτερον κατασκεύασμα, καί ούχί τδ Αναφερόμενον, ύπδ 
τών συγγραφέων θέατρον τής Μουνιχίας, ή δτι καί τδ κατά τήν Ζέαν 
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εινε άρχαΐον καί δη τδ έν Πειραιεΐ ιδιαιτέρως ζαλούμενον, ώς έση^ειω- 
Οη άνω.

Δυοΐν θάτερον. Ούδέν πλέον παρεμπίπτει μεταξύ τών δυο. Πλην επειδή 
τδ πρώτον δέν δύναται βεβαίως νά κατισχύσγ, διότι προκύπτει εις μέ
σον ώς πόρισμα $ άρσιν άμφοτέρων, δέν δυνάμεθα η νά παραδεχθώμεν 
τδ έτερον καί ουτω νά φθάσωμεν δι’ ολίγων ούτως εις την λύσιν του ζη
τούμενου, την παραδοχήν δηλ. δύο έν Πειραιεΐ θεάτρων, ύπδ διάφορα πρδς 
διάκρισιν δνόματα, τδ τοϋ Πειραιώς, επαναλαμβάνω και τδ τίς Μου- 

νιχίας.

Αλλά μεθ’ δλα ταΰτα και άλλο άκόμη δύναταί τις νά προσαγάγν) επι
χείρημα, τδ εκ τοϋ μεγέθους τοϋ θεάτρου προερχόμενου καί δειζνΰον δτι 
λίαν γνωστόν τοΰτο τοΐς παλαιοτέροις ύπίρχεν" οσάκις δηλ. γίγνεται έν 

τοΐς συγγραφεϋσι λόγος περί συναθροίσεως έν Πειραιεΐ, τόπος ταύτης άνα· 
φέρεται της Μουνιχίας ρητώς τδ θέατρον ώς εύρύτερον, ώς πλείους, δυνά- 
μενον νά περιλάβγ, ούδέποτε δ’δνομάζεται τδ τοϋ Πειραιώς" καί τούτου δ 
λόγος άκόμη καί σήμερον πρόδηλος, άκόμη τά λείψανα τίς χωρητικότη
τας άμφοτέρων δεικνύουσι διατί έκ τών δύο τδ πρδς τί) Μουνιχίγ πρού- 
τιμάτο.1 '

Ώς κατακλείς δέ τοΰ περί τοϋ θεάτρου τούτου λόγου, δς τεθώσι τά 
άνευρεθέντα έν τοΐς θεμελίοις αύτοϋ δυο μεγάλα εδώλια, καλώς έξειργα- 
σμένα, ομοιότατα τοΐς τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου έν Άθηναις, άπολει- 
φθέντα βεβαίως έκ τίς παλαιοτέρας θέσεως τοΰ κτιρίου κα'ι ριφθέντα είκΐί 

έν τ·ρ επισκευή η καί άπδ τίς πρώτης ίδρύσεως ώς σκεπάσματα ένδς κατά 
τδ κοίλου άνευρεθέντος φρέατος. Ή εργασία αυτών δεικνύει δτι άνηκον 
εις τούς καλούς τοϋ κτιρίου χρόνους, άντιδιαστελλόμενα σαφώς κατά τοΰτο 
μέρους εδωλίου κατά την άριστεράν πάροδον άνευρεθέντος και ού μόνον 

κατά την εργασίαν άλλά καί κατά τδ είδος τοΰ λίθου διαφέροντος.

Β*.

’Ήδη χωροΰμεν άσφαλέστερον έπί τδ έτερον μέρος έκ τών γνωστοτέ- 
ρων ηδη τοποθετοΰντες τά μάλλον άγνωστα, άπδ τών θεάτρων μετατι
θέμενοι εις τούς λιμένας καί δρίζοντες μέν ενα αύτών, ακριβώς δ’ άσφα- 
λίζοντες καί τάν ονομασίαν του η'δη σημ,ειωθέντος θεάτρου. ’Εντεύθεν δέ 
κυρίως δειχθήσεται οΐα ή πρδς άλληλα σχέσις τών θεμάτων, τίς δ συνε
χών κρίκος, τίς η δύναμις τοΰ ή'δη δειχθέντος δτι διάφορον τοΰ έν Μου- 
νιχίφ τδ έν Πειραιεΐ θέατρον, τίς η δύναμις αύτοϋ έν σχέσει πρδς την 
τοπογραφίαν τοΰ Πειραιώς. ’Επειδή δ’ η σειρά ή όλου τοΰ έντεϋθεν λόγου 
στενώς έ'χεται μέρους της ιστορίας τοΰ Πειραιώς, τά μάλιστα δ’ ΰποβοηθεϊ 
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πρδς ταΰτα η ύπόμνησις τοΰ μέρους εκείνου, μάλλον δ’αύτδ τοΰτο τδ 
μέρος εινε τδ ζητητέον, καλδν διά βραχέων νά ρίψωμεν βλέμμα περιλη

πτικόν έπί τε τών πρδ τοΰ σημείου τούτου καί τών κατ’ αύτδ, ΐνα ούτως 
εύχερέστερον δυνηθώμεν διακρίνοντες, ην μέχρι τούτου περιεβάλετο ή ερ
μηνεία παρεξηγησιν, δυνηθώμεν νά παράσχωμεν την άληθη θέσιν τοΰ ζη

τήματος, τά μάλλον πιστά μέσα της λύσεως αύτοϋ.
Πρόκειται περί τοΰ τέλους τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου. Μετά την 

έν Αιγδς ποταμοΐς $τταν οί ’Αθηναίοι υπεβληθησαν ύπδ τούς τριάκοντα.Ή 
, πόλις άνάστατος έσφάδαζεν ύπδ την μανίαν αύτών ζητοΰσα διεκφυγην,μα- 

ταίαν δμως" οί Λακεδαιμόνιοι έπάταξαν πάσαν πρδς έξεγερσιν τάσιν. Πλην 
έκ τών άποχωρησάντωδ προηγουμένως εις ©ηβας δ τολμηρός της ελευθερίας 

, προασπιστής καταλαμβάνει την Φυλήν, και εξαναγκάζει τούς τριάκοντα ν’ 
άποσυρθώσιν Έλευσίναδε. Ό Θρασύβουλος μετά τών έαυτοϋ έρχεται καί 
στρατοπεδεύει εις την Μουνιχίαν. Έν τφ μεταξύ συνέβησαν συμπλοκαί 
τινες μεταξύ τών δπαδών τών τριάκοντα καί τών έκ της Φυλίς" έπειδη 
δμως τά πράγματα παρετείνοντο άνευ άποτελέσματός τίνος, η δέ τοιαύτη 
άνωμαλία δέν συνέφερενείς τούς Λακεδαιμονίους, άπδ τών όποιων πολλοί 
είχον άποστατηση άπεφασίσθη νά δοθνί μία λύσις της καταστάσεως ταύ

της. Πεμπόντων δέ, λέγει δ Εενοφών, πγέσόεις ές ΛαχεδαΙμονα των μεν 
τριάκοντα έζ ΈΛευσΐνος, των δέ έν τφ καταΛόγω έζ ’Άστεος, και βοηθεϊν 
κεΛευόνΐων, ως άφεστηκότος τοϋ δήμου άπδ Λακεδαιμονίων, Λύσανδρος 
Ιογισάμενος, οτι οίύν τε εΐη, ταχύ έκποΛίορκήσαι τούς έν τφ Πειραιεΐ κατά 
τε γην και κατά θάΛατταν, εί των επιτηδείων άποκ,ίεισθείησαν, ζυνέπρα- 

ζεν εκατόν τε τάλαντα αύτοΐς δανεισθήναι, καί αύτδν μέν κατά γήν αρ
μοστήν, Λίβυν δέ τδν άδεάφδν ναυαρχοϋντα έκπεμφθήναι. Έπί τφ σκοπφ 
λοιπδν τούτφ έ'ρχεται δ Λύσανδρος εις ’Ελευσίνα, δ δέ Αίβυς ό ναύαρχος 

άποκλείει κατά θάλασσαν τδν Πειραιά δπως μηδέν έσπΛέει αύτοϊς των 
επιτηδείων. Ό φθόνος δμως τοΰ Παυσανίου έδωκεν έτέρκν τροπήν εις τά 
πράγματα. Διότι ούτος φοβούμενος μήπως δ Λύσανδρος άναδειχθί έν Ά- 
θηναις, κατέπεισε τούς εφόρους νά έκπέμψωσιν αύτόν χωρίς δμως νά δυ- 

νηθίί νά καταπείστ) τούς Κορινθίους και Βοιωτούς (διότι ούτοι έ'λεγον δτι 

ού νομίζοιεν εύορκεΐν άν στρατευόμενοι έπ’ Αθηναίους, μηδέν παράσπον- 
δον ποιουντας) έρχεται καί στρατοπεδεύει έν Πειραιεΐ καί ακριβώς έν τφ 
Άλιπέδφ καλουμένφ πρδς τφ Πειραιεΐ δεξιόν έχων κέρας. ’Εντεύθεν άκρι- 
βώς άρχεται ig δυσχέρεια της ερμηνείας" ιδού τδ σημεΐον τδ πρώτον έφ’ 
ού βασίζονται τά μετά τοΰτο. Κατά ποιαν διεύθυνσιν πάρετάχθη δ στρα
τός τών Λακεδαιμονίων; ποϋ ί'στατο δ Παυσανίας ; πρδς ποιον μέρος διηυ-. 
θύνθη; ταΰτα πάντα ζητοΰνται διά της ερμηνείας τοΰ χωρίου. Ό Ξενο

φών λέγει’ Ό δέ Παυσανίας έστρατοπεδεύσατο έν τφ Άΐιπέδω καΛου- 
μένω πρδς τω Πειραιεΐ δεζιδν έ'χων κέρας, Λύσανδρος δέ ζύν τοΐς μισθό·
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(ptyoic τδ εύώνυμον. Άλίπεδον είνε πασα ή γ^αν. ή UJi-x$ το3 w£v0, 
τοϋ μεγάλου καί τοϋ Φαλήρου ή ελώδης τήν φύσιν, '
ρον διετηρησεν. Οί περί τδν Θρασύβουλον ξυνεσπειράθησαν ώς ήδη 5 ιστο
ρικός είπεν είς τήν Μουνιχίαν, ώστε 5 στρατός δ τών Λακεδαιμονίων ήτο 
άντικρύ παρατεταγμένος ού'τως, ώστε μέτωπον είχε πρδς τδν λόφον της 
Μο,υνιχίας, δ έστι ει’ς γραμμήν άπδ Β. πρδς Ν. διήκουσαν τής γραμμής 

ταύτης τδ ετερον άκρον, τδ πρδς τήν θάλασσαν, τδ δεξιόν κεράς κατεΐ- 
χεν δ Παυσανίας τό δ’ αντίθετον δ Λύσανδρος.

Τούτο έαν επιθυμώ τις ν’ άκριβολογήση διαφαίνεται και έν τή φράσει 
τοϋ ιστορικού τάξαντος πλησίον τοϋ πρδς τφ Πειραιεϊ, τδ δεζιδν ϊχων 
κ4ξ>ας.^ Ο Παυσανίας άντενεργών τφ Λυσάνδρφ προσεπάθει επιτιθέμενος 

ενάντιον τών ’Αθηναίων νά δηλώση ταύτοχρόνως τήν εύμένειαν τών’δια
θέσεων αύτοϋ πρδς αυτούς. Έπει δ’ ούδέν της προσβο.έης πράζας άπηΛθε 

τη υστεραία Λαβών των Λακεδαιμονίων δύο μοίρας, των δέ Αθηναίων 

ιππέων τρεις φυΛας, παρήΛθεν έπι τδν Κωιρδν Λιμένα, σκοπών πή εύαπο
τείχιστος εϋη δ Πειραιεύς. Ιδού τδ χωρίον έφ’ ού βασίζεται δ καθορισμός 

τοϋ Κωφοΰ λιμενος καί άπδ τοϋ δποίου έκ τών μετά ταϋτα λεγομένων 
άσφαλι,εται καί το θέατρον' ιδού δηλ. τδ σημεΐον της συναντησεως τών 
δυο μερών. Ή κατανόησις τούτου έξαρτ«ται έκ της διευθύνσεως, ήν έ'λα- 
βεν δ Παυσανίας. Πάντες οί έρμηνεύοντες λέγουσιν δτι ώς έν τφ Άλι- 
πεδφ ϊστατο διηυθύνθη πρδς τδ δυτικόν μέρος καί έφθασεν εις την ση

μερινήν Κρεμμυδαροϋ, δθεν καί έκεΐ θέτουσι τδν Κωφόν λιμένα. Άλλά 
διά τι νά διευθυνθή έκεΐθεν; τίς δ σκοπός αύτοϋ; έζητει πή εύαποτείχι

στος εί'η δ Πειραιεύς- άκριβώς δέ διά τοΰτο ήκιστα πρδς έκείνο τδ μέρος 
επρεπε νά τραπή.

Οί ’Αθηναίοι εύρίσκοντο έ'τι έν Μουνιχίφ, δ Αίβυς δ άδελφός τοϋ Λυ
σάνδρου είχεν άποκλείση κατά θάλασσαν τδν Πειραιά, ούδείς έντεϋθεν 
φόβος εξωτερικής διά τοΰ λιμένος συγκοινωνίας, διδ άσκοπος φαίνεται η 

είς τδ στόμιον αύτοϋ παρουσία τοϋ Παυσανίου, έν ώ αύτδς σκοπόν είχε 

τον παντελή περιορισμόν, ί'να διά τούτου κατορθωση νά γνωρίση τοΐς Ά- 
θηναιοις τάς σκέψεις καί διαθέσεις αύτοϋ. Ζητητέον λοιπόν άλλην δδδν, 
καί έ μόνη τοιαύτη εινε ή κατά τήν Α. παραλίαν τοΰ μεγάλου λιμένος. 
πρδς Ν. διεύθυνσιν.

Ο Παυσανίας εζήτει άποκλεισμδν, περιορισμόν στενώτερον, έξαναγκα- 
σμδν τών’Αθηναίων είς ύποχώρησιν, τοΰτο δέν κατωρθοΰτο διά τής πρδ ί 
ολως άντίθετον φοράν διευθύνσεως αύτοϋ, δι’ ής έλεύθεροι κάτοχοι τοϋ 
Πειραιώς δλοι άφίνοντο οί περί τδν Θρασύβουλον δ Παυσανίας έσκόπει νά 

περιστειλτ; αυτους οσον οίον τε περισσότερόν και περιορίση εις μικρόν χώρον 
άποκλείων πΖσαν συνένωσιν αύτών μετά της χερσονήσου τοΰ Πειραιώς, 
όπόθεν διά τά άναπεπταμένα αύτης παράλια ήδύναντο νά έ'χωσιν ελπίδα
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ύποστηρίξεως’ διευθυνόμενος δμως πρδς Δ. ού μόνον δέν έπετελει τδ τοι- 
οΰτον, άλλψ και άσκοπον δλως δείκνυσι την πορείαν, καί έλεύθερον άφι- 

ησι τδ στάδιον εις τδν Λύσανδρον, έν $ έδηλώθη ήδη ύπδ τοϋ Ξενοφών- 
τος δτι φθόνφ φερόμενος πρδς τοΰτον άνέλαβε τήν έπιχείρησιν ταυτην 
ϊνα έπιτεθή μέν xxw τών Αθηναίων, δώση δ’ δμως αυτοϊς ν’ έννοήσωσι 

τάς διαθέσεις αύτοϋ, δτι μάλλον εις συνδιαλλαγήν άπέβλεπον ώς έμφαι- 

νεται έκ τής μέχρι τοΰδε πορείας αύτοϋ.
"Ινα έπιτελέση δμως πάντα ταϋτα, καί τδν στενότερον άποκλεισμδν 

τών ’Αθηναίων καί τήν ύπεοτέρησίν του έν τοΐς στρατηγικοΐς πρδ τοϋ Λυ
σάνδρου, άμα δέ καί τήν έκ μέρους τών ’Αθηναίων κατάληψιν τών σχε
δίων αύτοϋ, ώφειλε νέαν δδδν ν’ άκολουθήσγ, ώφειλε νά έρεθίση μάλλον 
τούς ’Αθηναίους- τοΰτο δέ δέν θά κατωρθοΰτο βεβαίως διά τής προς Δ. 
άπομακρύνσεως, άφ’ ου πολλφ έγγυτέρω τούτου άπέκλειεν αύτούς δ Λύ

σανδρος, ούδέ θά ήδύνατο δ Ξενοφών νά εί'τίη εύθύς κατωτέρω τδ προ- 
σέθεόν τινες καί πράγματα, αύτω παρεΐχον, έάν αύτδς μέν άπεμακρυνετο 
πρδς τήν Κρεμμυδαροϋ, περί δέ τδν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου Πειραιώς, 
έ'μενεν ή άπολειφθεΐσα δύναμις. Σαφέστατον λοιπόν είνε δτι 'ίνα έρεθισθ.ώ- 
σιν έκεϊνοι ο'ιτινες έν Μουνιχίφ συνεσπειράθησκν, φαίνεται δτι παρήλθεν δ 
στρατηγός πρδς μέρος τά μάλιστα ενδιαφέρον αύτούς καί ούχί δλως άδιά- 

φορον, δλως άπομεμακουσμένον καί άπδ τοϋ δποίου ώς διά τοίχου απε- 
κλείοντο διά τοϋ άπολειφθέντος στρατού. Τελευταϊον πάντων πώς δ άκρι- 
βολόγος κατά τοΰτο Ξενοφών, δέν λέγει τί έ'πραξαν οί μή άναχωρήσαντες 
μετά τοΰ Παυσανίου, τί έ'πραξεν δ Λύσανδρος- διότι διευθυνομένου τοΰ 
Παυσανίου πρδς 8 σημεϊον συνήθως τίθεται ή διεύθυνσίς του, έπρεπέν εύ- 
λογώτατα νά συμβή έναντίωσίς της έκ. μέρους τών ύπδ τών,Λύσανδρον 

παρεμπιπτόντων έναντίον τών έπιτιθεμένων Αθηναίων’ άλλ’ ούδεν τοιοΰ- 

τον άναφέρεται έν τφ μεταξύ της άναχωρησεως καί της πρώτος συμ 
πλοκής- δπερ δηλοϊ μεθ’ δλων τών άλλων, δτι δ Παυσανίας καταλιπών 
τδν Λύσανδρον όπισθεν διευθύνθη πρδς τά έμπρδς καί τοΰτο ίδίφ, ήρέθισε 
τούς ’Αθηναίους καί έπετέθησαν κατ’ αύτοϋ. Τήν δέ πρδς τδ άνατολικδν 
μέρος Πρόοδον αύτοϋ ούδόλως βεβαίως έκώλυον τά τείχη, ών μέρος μετά 
τών μακρών είχε καταπέση ήδη ώς ή λοιπή πολεμική κίνησις δεικνυσιν.

Έάν ήδη έξετάσωμεν καί τήν φύσιν αύτήν τοΰ τόπου εύρίσκομεν προ- 
δηλότατα δτι μόνον πρδς τοΰΐο ήδύνατο νά διευθυνθή δ Παυσανίας, ώς 
συντελεστικώτατον πρδς τδν σκοπόν αύτοϋ. Έζητει περιορισμόν τών Αθη
ναίων, έζητει τδ εύαποτειχιστότατον τοϋ Πειραιώς. Διά τής λέξεως αύ- 
τής δηλοΰται δτι επεθύμει νά εύρη τδ μέρος έντδς τοΰ Πειραιώς, οδ φρασ
σόμενου εύκόλως θ’ άπεκλείοντο οί περί τδν Θρασύβουλον. Φυσικόν εινε, 
δτι τοιοΰτο έ'πρεπεν ώς οΐόν τε ήττονος έκτάσεως νά είνε, διά τε τδ ταχύ 
τοΰ άποκλεισμοϋ καί διά τήν ολίγων δυνάμεων, οιας δ Παυσανίας εΐχεν,
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έξάντλησιν. Τοιοΰτο δ’ άκριβώς είνε τό στενώτερον μέρος του λαιμοϋ τής 

χερσονήσου τοΰ Πειραιώς δπερ χωρίζει τούς δύο λιμένας τον Μέγαν και 
τον της Ζέας καί έ'χει έν μέν τφ μεγάλφ λιμένι δριον κολπίσκον τινά 

γνωστόν σήμερον υπό τό όνομα ΣχάΛα τοϋ Μ αν Ira όπισθεν τοΰ τελωνείου 
έν δέ τφ τής Ζεας τάς πρό τοϋ θεάτρου άκτάς.

Πρδς τδ σημεϊον λοιπόν τοϋτο άποβλέπων ό Παυσανίας έκεϊ καί διευ- 
θύνετο. Έπεί δε, κατά Εενοφώντα, άπιόντος αύτον προσέθεόν τινες χαι 

πράγματα αύτφ παηεΐχοκ, άχθεσθείς παρήγγει.Ιε, τους μεν Ιππίας έΛαΰ- 

νειν ές αύτούς άνέντας, καί τούς τά δε'χα άφ1 ηδης ζονίπεσδαι' ζνν δέ τοϊς 
ΆΛΛοις αύτος επηχοδίούθει. Καί άπεκτειναν μεν εγγύς τριάκοντα των ijri- 

Λων, τούς δ' ιΜΙους κατεδίωζαν τιρός τό έν Hsop<xts£ Βέατρον. 
Ιδού οΐος τίθεται δ συνδυασμός τών δύο ζητημάτων. Τοποθετηθέντος 

προηγουμένως τοϋ θεάτρου ή'δη έν τη επιλύσει τοϋ χωρίου έκείνου τοϋ 
"Ελληνος ιστορικού τίθεται καί δ Κωφός λιμην ακριβώς. Συμφώνως δηλ. 
πρδς την τεθεΐσαν τοΰ Παυσανίου διεύθυνσιν ούδέν άλλο μέρος είνε τοϋτο 
η τδ έν δεξι^ είσιόντι είς τδν λιμένα δπου συνήθως ετίθετο δ Κάνθαρος, 

κακώς δμως κυρίως ένεκα τοΰ μεγέθους αύτοϋ’ καθ’ δσον δ Κάνθαρος τούς 
νεώσοικους περιλαμβάνων υποτίθεται μείζων, καί ώς τοιοΰτος ούδείς άλ
λος είνε ή δ κολπίσκος δ έν άριστερά πρδ της εισόδου τοΰ λιμένος, ώς 
άλλοτε δειχθήσεται.

Είς τδν καθορισμόν τοΰ Κωφοΰ λιμένος ούχ ήττον καί τούνομα συμ
βάλλεται οπωσδήποτε ληφθώ καί έρμηνευθη τοϋτο. Πιθανόν δηλ. δτι ώνο- 

μάσθη δ λιμην ούτως έκ της Ηρεμίας της αείποτε έπικρατουσης έν αύτφ 
αντί τοΰ ήρεμος, ήσυχος, δ μη ύπακούων, δ μη άκούων τάς ταραχάς τών 
άνεμων’ καί άληθώς τδ διαμέρισμα τοϋτο τοϋ λιμένος ούδόλως προσβάλ
λεται ύπδ τών άνεμων, ούδέ τοΰ φοβερωτέρου διά τδν Πειραιά άνεμου, 
τοΰ δυτικοΰ, έν φ τοϋτο δέν συμβαίνει είς την θέσιν ένθα συνήθως δ Κω

φός λιμην τίθεται, άναπεπταμένην πρδς πάντας ου σαν τούς άνεμους.
Πιθανωτέρα δμως φαίνεται η ύπδ διάφορον ό'ψιν έκδοχή τοΰ δνόματος 

ίς ή ερμηνεία δύναται πως νά χειραγωγηθώ ύπδ της γνώσεως της νεω- 
τέρας ελληνικής έν τή χρησει πολλάκις έπιθέτων ειλημμένων άπδ τών 
έμψύχων είς τά αναίσθητα. Λέγει π. χ. ή γλώσσα έπί οδών άδιεξόδων 

τυγΛοούχακο, δηλοΰσα μέν διά τούτου δδδν, άλλ’ δδδν καταχρηστικώς, 
ώς είπεϊν, τό όνομα φέρουσαν. Έγγυτέρω ταύτης χρήσις της γλώσσης εινε 
ή εξής. Οί ναυτικοί άκόμη καί σήμερον δνομάζουσι κατ’ έζοχην θάΐασσα 
μέν τήν τρικυμίαν {είχε θάλασσα, εκαμε θάλασσα) κουφοθάλασσα δέ τήν 

μακρόθεν, έκ μακράν δηλ. γιγνομένης τρικυμίας μικράν κίνησιν κυμάτων 
άνευ διαρρήξεως αύτών, β έστί τήν τρικυμίαν ή'τις μή οδσα άληθής τοι
αύτη κολάζεται διά τής έννοιας τοΰ πρώτου συνθετικοϋ (χουφοθάλασσα. ή 

κουγοθαλασαίά}. Έάν δέ τις δεχθη ταραχήν τινα έν τώ δρμίσκω τούτφ,
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είνε ή άπήχησις ώς είπεϊν τής τρικυμίας τής έν τφ λόιπφ λιμένι έγει- 

ρομένη; ύπδ μόνου τοΰ δυτικοΰ άνέμου.
Όμοιοτάτη λοιπόν ταύταις χρήσις άνευρίσκεται καί έν τη τοΰ Κωφοΰ 

λιμένος δνομασίιη, δι’ ής έμφαίνεται μέν τύπος λιμένος, καταχρηστικώς 
δμως φέροντος τδ όνομα τοϋτο’ διότι τή άληθεία δέν εινε λιμην δ περί ού 
δ λόγος, άλλ’ απλώς δρμίσκος τις πολλφ μικρότερος τής Κρεμμυδαροΰς, 

ήτις δικαίως δύναται νά θεωρηθώ ως λιμην τέλειος δυνάμενος νά περι- 
λάβη καί τούς νεώσοικους καί κατ’ άκολουθίαν δυνάμενος νά φέρη καί τδ 

όνομα τοΰ Κανθάρου.
Έκ πάντων τούτων, ΐνα θέσωμεν ή'δη τέρμα, συνάγεται άριδήλως ότι 

ή μή ίκανοποιοΰσα ερμηνεία τοΰ χωρίου έκείνου τοΰ Έρχιέως ίστορικοΰ 
έρχεται, πιθανοτάτη, δι’ άπλής μεταστροφής τής διευθύνσεως τοΰ Παυσα
νίου, άμεσον άκολουθίαν έχούσης τήν ασφαλή τοποθέτησιν τοΰ Κωφοΰ λι
μένος τοΰ Πειραιώς είς δλως άντίθετον σημεϊον τής θέσεως έν ·η συνήθως 
τάσσεται, ή δέ τοποθέτησις αύτη ούτω γιγνομένή παρέχει ήμϊν δι’ άντι- 

στρόφου ή'δη πορείας τήν ύπαρξιν δύο θεάτρων έν Πειραιεϊ άπδ τών πα·.. 
λαιοτέρων χρόνων, ταΰτα δέ πάντα έξηγμένα έξ αύτών τών πραγμάτων 
τών πρώτων δηλ. πηγών, τών ελληνικών, έκ τής έξετάσεως τής άπρο- 
καταλήπτου αύτοϋ τοΰ τόπου,τής έρεύνης τής άμιγοΰς πάσης έξωθεν έπι· 
δράσεως. Τοιαύτην υπολαμβάνω τήν δυνατήν ερμηνείαν τοϋ μέρους έκεί
νου τοϋ Εενοφώντος, ούτω μάλλον ικανοποιούσαν θεωρώ, διό έκθέμενος τά 
κατ’ αύτήν ύποβάλλω τάς άπλάς ταύτας παρατηρήσεις τοϊς σοφωτέροις 

είς ζήτησιν.
Έν Πειραιεϊ, τη 25 Ίανουρίου 1882.

’Ιάκωβος X. Δραγάτσης

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΜΕΑΑΟΝ ΤΩΝ ΠΕΠΟΑΙΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ύπο EMILE DE LAVELEYE

Δύω ζητήματα θέλουσι βαθέως διαταρώξει τά τελευταία τοΰ αίώνος 
τούτου έτη’ τδ θρησκευτικόν καί τδ κοινωνικόν. Τδ μέν πρώτον, περί οί» 

πέρυσιν έπραγματεύθην, παρίσταται ύπδ δύω τρόπους.
Έν πρώτοις είναι πάλη δτέ μέν τών κυβερνήσεων, δτέ δέ τών λαών 

κατά τοΰ παπισμοΰ, άτε μή άρνουμένου τήν κοσμικήν έξουσίάν, καί παν- 
ταχοΰ πειρωμένου μετά πλείστης όσης σπουδής έπιτελέσαι τήν μεγαλε- 
πίβολον ταύτην ιδέαν, έπινοηθεϊσαν κατά τδν μεσαιώνα, τοϋ ύποτάξαι 

πάσαν πολιτείαν τοϊς βουλήμασι καί τοϊς διατάγμασι τοϋ άκρου μεγάλου 
άρχιερέως τής ‘Ρώμης’ τοΰτό έστι τδ εξωτερικόν καί τδ περιβεβοημένον
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δράμα. Άλλ’ υπάρχει κατά δεύτερον "λόγον ή πάλη τοϋ έπ'.στην.Ονικοϋ 
πνεύματος κατά πάσης πίστεως εις το υπερφυσικόν, η ΐνα καθαρώτερον 
έκφρασθώ, κατά παντός θρησκευτικού δόγματος· τό έ'ργον τοΰτο γίνεται 
ύπονομηδόν, βραδέως καί λεληθότως, ούχ ήτταν δμως έστί βαθύ καί ρι
ζικόν.

Τό κοινωνικόν ζήτημα ούδέν άλλο έστίν ή ή έπί της σκηνίς έμφάνισις 
τοϋ νέου τούτου προσώπου, δπερ οί Γερμανοί οικονομολόγοι καλοΰσιν «ή 
τετάρτη τάζις», τουτέστιν η εργατική.

Περί τά τέλη της παοελθούσης έκατονταετηρίδος, έν τη Γαλλία άνέ- 
στησαν οί άστοί, καί διά τοϋ στόματος τοϋ Siey&s είπον καί έπραγμάτω- 
σαν τό περιβόητου λόγιον, τό συγκεφαλαιοΰν πλήρη την έπανάστασιν* Τί 
εΐναι ή τοίτη τάζις; μηδέν.—Τί οφείλει νά ήυαι;—τό πάν».—Νϋν, ούχί 
μόνον έν Γαλλία, άλλά καί έν ’Αγγλία, καί έν Γερμανία, καί μάλλον καί 
ήττον πανταχοϋ, ή έργατική τάζις δμιλει την αυτήν πάλιν γλώσσαν. Έν 
ταΐς πλείσταις χώραις παρεχωρήθη εις άπαυτας τούς πολίτας καί εις τούς 
άποζώυτας έκ τοϋ μισθού των, τό δικαίωμα τοϋ ψηφοφορεΐν* έκ τούτου 
ή'δη ώφελούμενοι, ζητοϋσι νά 'βελτιώσωσι την κατάστασιν αύτών. ’Επέ

τυχαν τίς πολίτικης ισότητος· νϋν δ’ άπαιτοΰσι την κοινωνικήν ισότητα, 
καί ούτως δνειροπολοΰσι σειράν δλην μεταρρυθμίσεων, άποληζουσών εις γε
νικήν άνάπλασιυ της ένεστώσης κοινωνίας. Πάρετήρησεν δTocqueville οτι 
ούδέποτε ο λαός ήτο εύτυχέστερος έν Γαλλία, ή κατά την προτεραίαν 

τίς έπαναστάσεως, καί δμως κατ’ αύτήυ ταύτην την στιγμήν ή δυσαρέ- 
στησις αύτοϋ έμελλε νά καταστρέψη τό άρχαΐον πολίτευμα, ου αί κατα
χρήσεις βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον έξηφανίζοντο. ’Ήθελέ τις πιστεύσει προσ- 
τίθησιν δ θαυμαστός ουτος συγγραφεύς, δτι «οί Γάλλοι εύρον την κατά- 
στασίν των τόσω μάλλον άφόρητον δσφ έγένετο βελτίων». "Ολως τό 
αύτό συμβαίνει σήμερον διά την έργατικην τάξιν. Ούδέποτε η τύχη τοΰ 
εργάτου κατέστη ήττον οίκτρά η έν τοΐς νϋν χρόνοις· αί μισθοδοσίαι ηυ- 
ξησαν ταχύτερου τίς τιμίς τών ωνίων* κάλλιον διατρέφονται, καί ιδίως 
άσυγκρίτως υγιεινότερα οικήματα οίκοΰσι, καί κάλλιον ένδεδυμένοι εύρί- 

σκονται η τό πριν έν τοσούτφ ούδεπώποτε ύπέμειναν την κατάστασιν 
αύτών μετά τηλικαύτης δυσχερείας’ οί μάλλον δυσχερκίνοντες έργάται 
δέν είναι , οί άγροτικοί, οί μόλις κερδαίνοντες τά πρδς τό ζην απολύτως 

άναγκαΐα, άλλ’ οί ένασχολούμενοι εις τά τίς βιομηχανίας έ'ργα, οΐτινες 
άπολαμβάνουσι τό διπλάσιου. Προ δύω έτών εύρον έν Άμστελοδάμφ τούς 
τέμ.νοντας τούς άδάμαντας, στασιάζοντας' δ καθημερινός μισθός των ήτον 
έκ φράγκων 20 μέχρι 30* ούχί δέ πόρρω αύτών δ άγροτικδς έργάτης έμι- 
σθοδοτεΐτο μόνον πρδς φράγκου 1 l/j καί δέν έγόγγυζεν.

"Οσω μάλλον η θέσις τοϋ έργάτου προσεγγίζει εις τήν τοϋ άστοΰ, τόσω 
χαλεπωτερον άνέχεται τήν απόστασιν τήν εισέτι διαχωρίζοΰσαν αυτούς.
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Καθώς έ'λεγεν δ κ. Γλάδστων, ύπαινιττόμενος τήν ’Ιρλανδίαν. «"Οτε Απε
λεύθεροι τις χώραν τινά, τότε αύτη έπανίσταται». ■■■■>

Τδ κοινωνικόν καί τδ θρησκευτικόν ζήτημα, καιροϋ προϊόντος, θ’ άνα- 
πτυχθώσι δεινούμενα, επειδή δ αριθμός τών μελλόντων νά λάβωσι μέρος 
εις τάς έζ αύτοϋ προεοχομένας ταραχάς, δσημέραι αύζάνει. Τοΰτο δέ έ'χο- 
μεν πρδ τών ήμετέρων οφθαλμών καί τυγχάνει άνέκφευκτον' κατά τήν 
18ην εκατονταετηρίδα δ Βολταΐρος έφρόνει ότι ή κομψή άσέβεια έ'σται τδ 
προνόμιον τών άνωτέρων τάζεων, ή δέ δεισιδαιμονία τδ μέρος τών άνθρώ- 
πών τοΰ λαοϋ' άλλά σήμερον τίς δύναται εισέτι ν’ άπατάται ύπδ παρό

μοιας φαντασίας ;
Ό δημώδης τύπος, οί πολιτικοί άγώνες συγκινοΰσιν άπάσας τάς τά

ξεις* ή έπίδοσις αύτη τίς δημοκρατίας μεταφέρει καί εις αύτδ τδ έργα- 
στήριον, καί εις αύτήν τήν καλύβην ο,τι έπασχολεΐ τάς έπιφανεΐς δμη- 
γύρεις, τάς αίθούσας τών πλουσίων, καί τά κοινοβούλια,

Τδ κοινωνικόν καί τό θρησκευτικόν ζήτημα είσίν άμοιβαίως συνδεδε- 
μένα διά πολλών καί ποικίλων δεσμών. Ό χριστιανισμός έστίν δ διαδούς 

τφ κόσμω τήν ιδέαν τίς ισότητος, έζ ής πηγάζουσιν οί πρδς τελείαν ισο
νομίαν πόθοι,οΐτινες έπαπειλοΰσι τδ σημερινόν κοινωνικόν καθεστώς.’Επίσης 
δέ ή τοϋ χριστιανισμοΰ έπιρροή κωλύει μέχρι τοϋδε τήν έ'κρηξιν τών Ανα
τρεπτικών δυνάμεων1 καί μόνον τά διδάγματα αύτοϋ, κάλλιον κατειλημ
μένα καί δρθότερον έφηρμοσμένα, θέλουσι πάλιν βαθμηδόν έπαναγάγει τήν 

ειρήνην έν μέσω της κοινωνίας. .
"Οτε σκέπτεται, τις περί τοΰ μέλλοντος τών πεπολιτισμένων λαών, 

παρακινείται νά προθέση έαυτφ τήν. εζης έρώτησιν, λίαν σπουδαίαν’ ή 
ιδέα της θρησκείας μέλλει άρά γε νά έπιζήση τή υφιστάμενη κρίσει, κ«& 
έάν μή άπολεσθη, δποίαν θέλει λάβει μεταβολήν ;

Α'. '

Ούδέποτε ή περί θρησκείας ίδέά έδοκιμάσθη φοβερώτερον' άπδ τών 
τεσσάρων περάτων τίς γης πνεουσιν άνεμοι πολέμιοι, διασείοντες αύτήν 

καί ώσεί μέλλοντες νά έζαφανίσωσιν αύτήν.
Έπί της ρωμαϊκής αύτοκρατορίας ωσαύτως αί θρησκευτικά! άρχαί ήσαν 

βαθέως σεσαλευμέναι' ή άρχαία θρησκεία υπήρχε μέν, καί οί θεσμοί αύτης 
ήσαν μετά πολλίς άκριβείας ήσκημένοί* άλλ’ δμως οί πεφωτισμένοι ού- 
δόλως έπίστευον, καί πάντες έζήτουν παρά ταύτης ή έκείνης τίς φιλο
σοφικής σχολίς νόμους άγωγίς, παραμ,υθίας, θεωρίαν τινά τίς άνθρωπίνης 

μοίρας' έν ταΐς ύψηλαΐς τάζεσιν ύπεοίσχυεν δ σκεπτικισμός, καί έν ταΐς 
ήδοναΐς παντοίου είδους έπεζήτουν τήν λήθην ήθικών καί πνευματικών
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προκαταλήψεων' έφαίνετο προς τούτοις δτι ή περί θρησκείας ιδέα έμελλε 
ν’ άφανισθγ, άλλ’ ούχ ίίττον δ λαδς έμενεν αύτόϊ στενώς προσηρτημένος" 

η άμάθειά του διεχώριζεν αύτδν άπδ τών άνωτέρων τάξεων" οί άγρόται 
(pagani) έπι τοσοΰτον έπέμειναν πιστοί είς την παλαιάν θρησκείαν, ώστε 
τδνομα δπερ δίδομεν αύτνί «paganisme», έξ αύτών παράγεται. ’Ένθεν μέν 
οί βάρβαροι, οί άγρόται, οί δούλοι, ένθεν δέ οί μεγαλόψυχοι νόες, καθαρ- 
θέντες ύπδ τοϋ πλατωνισμού και του στωϊκισμοΰ, ιδού όποιον ητο τδ άπει
ρον πλήθος, παρεσκευασμένον νά παραδεχθώ νέον θρήσκευμα. Σήμερον 
ούδέν υπάρχει παρόμοιον'δέν βλεπομεν νέας φυλάς, δυναμένας ν’άνανεώ- 
σωσι την γεγηρακυΐαν κοινωνίαν' μεταξύ τών άνωτερων και τών κατω
τέρων τάξεων ούδείς φραγμός· δ σκεπτικισμός καταφέρεται λαϋρος άπδ 
τών πρώτων έπί τών δευτέρων' τά φιλοσοφικά δόγματα ούκέτι εϊσίν, ώς 
έν τγί άρχαιότητι, κανών τοϋ βίου, καί παραγγέλματα άγωγές’ εϊσίν απλώς 

αντικείμενα έξετάσεων διά τινας σοφούς' ένδιαφέρεται εις αύτά ή περιέρ
γεια πεπαιδευμένων, άλλ’ ούδόλως χορηγοΰσι νυν πνευματικήν τροφήν είς 
τάς ευ ηγμένας τάξεις. Ποΰ σήμερον τά πληθη τά έτοιμα νά ύποδεχθώ- 
σιν άσμένως νέαν πίστιν ; εΐναί δυνατδν έν τφ ημετέρφ αΐώνι, καθ’ 3ν 
πάσα ποίησις άποσβέννυται, νά ύποθέσν) τις θρησκευτικήν τινά ένέργειαν, 
δμοίαν τγ ριψάσγ τδν κόσμον είς τάς άγκάλας τοϋ χριστ.ανισμοϋ ; τδ 
έδαφος άπεξηράνθη'τδ θειον δένδρον της πίστεως ούκέτι ευρίσκει ικμάδα 
δπως ζωογονησγ τάς ρίζας αύτοϋ.

Τρεις ροπαί ιδεών σήμερον ύποσκάπτουσι τδ θρησκευτικόν αί'σθημα* 
πρώτον αί φυσικαί έπιστημαι, καί η αύτών μέθοδος έφηρμοσμένη καί 
αύτΐί τγ φιλοσοφώ, η'τοι δ έπιστημονικδς ροΰς, δ νΰν γνωστός ύπδ τδ 
ονομα τοϋ Δαρβινισμού καί τοϋ θετικισμού* αί της θεωοίας έπιστέμαι 
προσπαθοϋσι νά έξηγησωσιν έκαστον φαινόμενον διά φυσικών αϊτιών, καί 
ούτως άποκρούουσι καί αύτην την ιδέαν τές ένεργείας υπερφυσικές τίνος 
δυνάμεως' η ίδέα αύτη άγει ούχί έξ άνάγκης, άλλά πολλάκις, είς τδ ν’ 
άμφισβητηθγί καί αύτη η ύπαρξις της θεότητος, $ τούλάχιστον είς την 
βεβαίωσιν οτι ούδέν δυνάμεθα γινώσκειν περί αύτές, δπερ σχεδόν καταντφ 
τδ αύτό' έξ άλλου πάλιν, τών μελετών έπί τές άρχές τών ό'ντων, άπο- 
ληγουσών τρόπον τινά είς τδ νά παράξωσι τδ άνθρώπινον γένος διά δια
δοχικών έξελιγμών έκ τών ζωϊκών μορφών τών μάλα στοιχειωδών/ καί

ί Έπ! τοΟ ζητήματος τούτον παρατηρεΐται παράδοξος άντιλογία’ ο* μάλλον ζεζηρυγμέ- 
νοι άντίπαλοι της αδτομάτοο γίννήσεως, χα! δι’ όσον άφορα αδτάτά άπλούστατα είδη, άπορ- 
ρίπτοντες επίσης την θεωρίαν τοΰ έξελιγμοδ, προάγονται νά παραδεχθώσι τήν οώτόματον 
γέννησιν τοϋ άνθρώπον, σχηματισθίντος διά μιας έζ τοδ χοό;' ή θεωρία τοδ έξελιγμοΟ φαί
νεται πιθανωτίρα τής τών αυτομάτων κτίσεων' δ,τι αποκρούω ξστιν ή έφαρμογή τών ύλι- 
στικών μεθόδων εις τάς κοινωνικάς ?πιστήμας, ?ν αίς δέον νά μή έπιλανθανώμεθα τών ηθι
κών και πνευματικών ζητημάτων. (1ΐ διάφοροι αύτάι Υποσημειώσεις άνήκουσι τώ συγγράφει). 

έτι άνωτέοω άνατρεχουσών, έκ τές άνοργάνου ύλης, επόμενον $το τδ τεί- 
νειν είς τδ έντελώς παρομοιώσαι τδν άνθρωπον τοϊς κτηνεσι καί άρνεϊσθαι. 
αύτφ ψυχήν άθάνατον' δ τοιοΰτος ροΰς ιδεών δέν μένει περιωρισμένος 
έντδς τών επιστημονικών κύκλων' πανταχοΰ εισδύει καί κλονεϊ τάς δύω 

ποωτίστας άρχάς παντός πνευματισμού, την πίστιν είς τδν θεόν καί εις 
την άθανασίαν τές ψυχές.

Τδ θρησκευτικόν αί'σθημα ούτως εύρίσκέται παραλελυμένον ύπδ τοϋ πό
θου τές ευζωίας καί ύπδ τές σπουδές πρδς τδ χρηματίζεσθαι. Άρι- 
δηλως, έν πάση έποχγ, οί άνθρωποι προσεπάθησαν ΐνα άπολαύσώσι τών 
μέσων πρδς ίκανοποίησιν τών άναγκών των, η πρδς άπόσβεσιν της δί- 
ψης τών ηδονών άλλ’ ηδη η καταδίωξις αύτη κατέστη δξυτέρα καί 
μάλλον περιμέριμνος παρά πάσι, διότι η θέσις έκαστου δέν είναι στερεά, 
ώς άλλοτε, καί ώρισμένη ύπδ τές κοινωνικές διοργανώσεως. Ό έργάτης 
δύναται νά πρωτεύσγ, πλην ωσαύτως αί κρίσεις τές βιομηχανίας τδν πα-' 
ραδίδουσιν είς παντελέ έ'νδειαν. "Οστις ούδ’ δβολδν έ'χει σήμερον, αυριον 
γίνεται έκατομμυριοϋχος, έάν η τύχη εύνοησγ αύτφ. Τδ πάλαι, έκαστος' 
έ'μενε έν $ θέσς,ι η τύχη τές γεννησεώς του είχε τάξει αύτδν, καί, ώς 
εικδς, η μοίρα αύτοϋ δέν εύρίσκετο παραδεδομένη εις δλους τούς κινδύ
νους της υπέρ τές ύπάρξεως πάλης, ητις άλλο δέν είναι η δ καθόλου άν- 
ταγωνισμός' «δύναμαι τοϋ παντός καθικνεΐσθαι,άλλά καί πάσι τοϊς τυχη- 
ροϊς ένοχός ειμι»" δθεν διά πάντας καθίσταται βίος μεριμνών, πεφοοντι- 
σμένος, συνάμα δέ κυμαινόμενος ύπδ τές φιλοτιμίας, τές έπιτυχίας καί 
ύπδ τοΰ φόβου τές έκπτώσεως, ώστε αί περί θρησκείας προκαταλήψεις, 
εϊσίν άναγκαίως πεπνιγμέναι. Καί αύτδς δ σοφός καί δ ίερεύς, έξ έπαγ- 
γέλματος διατρίβοντες περί την έ'ρευναν καί την διάχυσιν τές άληθείας 
ού'πω γινώσκουσι τδν ησυχον, η'ρεμον καί συνεσταλαένον βίον τοϋ Βενεδι
κτίνου, δλον άφωσιωμένον τρ έν άφαιρέσει καί άκερδεϊ σπουδέ/ η μη
χανή καταλαμβάνει ημάς καί κατεσθίει, καί τοι ύπηρετοϋσα ημΐν. Όπό- 
σας πολυτίμους ώρας καταναλωθείσας ύπδ τοϋ ταχυδρομείου, δπερ τόσον 
πολλαπλασιάζει την άλληλογραφίαν, καί ύπδ τοϋ σιδηροδρόμου, δστις 

συνεχώς άποσπά ημάς τ·ης ημετέρας έστίας διά τοΰ εύμεταθέτου! "Εκα
στος ζητεί νά έπιτύχν; καί ν’ άνυψωθ'ρ' δθεν άεννάως πειράται πρδς τά 
επίγεια άγαθά. Έν μέσφ τοιούτου κυκεώνος έπιχειρησεων καί ηδονών, 
δέν άπομένει πλέον θέσις διά τδν πνευματικόν βίον καί διά την άσκησιν 

θρησκευτικού αισθήματος. Παρατηρήσατε καί αύτούς τούς λειτουργούς τές 
θρησκείας" ΐ'δετε πόσον εϊσίν άπησχολημένοι εις υλικά συμφέροντα, ειμή 

άφορώντα αύτούς, τουλάχιστον τά ύπδ την προστασίαν αύτών έργα, καί 
πόσον η ψυχή των δλως κατέχεται ύπδ τών πολιτικών άγώνων, καί ούτω* 
παρατρεπεται τοΰ ούρανιου δρίζοντος! 'Ο της ημετέρας εποχές άνί)ρ προσ« 
κολλάται εις τά γήινα, καί μανιωδώς έπιδιώκει άγαθά, άτινα η γέ τφ* 
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παρέχει, ώσανεί έμελλε διαμένειν αιωνίως έπ’ αυτής. Διά τδν τοιοΰτον 
άνθρωπον ή λέξις ούρανδς είναι άνευ έννοιας* έν τοιαύτγ ξηρίκ και ψυχρέ 
άτμοσφαίρφ τδ θρησκευτικόν αίσθημα έξασθενεϊ καί έξαλ,είφεται.

Ή τρίτη αιτία ή ύποσκάπτουσα αύτδ-, ένεργεϊ έπί τής εργατικής τά- 
ξεως. Φρίσσει τις άναλογιζόμενος δτι έν Άγγλίιγ, έν Γερμανίά, έν Γαλλία 
πανταχοΰ δπου εισδύει δ κοινωνισμ,δς είς ταύτας τάς τάξεις, διαδίδωσι 
τδν άθείσμόν* έπί τοΰ άντικειμένου τούτου συμβαίνουσι παράδοξοι συγ
χύσεις. Οί έργάται οί έξαιτούμενοι την ισότητα, άπορρίπτουσι τδν χρι
στιανισμόν, δστις ήλθε κομίζων «την καλήν αγγελίαν» τοΐς άποκλήροις 
τοΟ κόσμου* δ Ιησούς κηρύσσει δτι «οί πρώτοι έ'σονται έ'σχατσι», και δ 
λόγος αύτοϋ καθαιρεΐται ύπ’ αυτών εκείνων οϊς έπαγγέλλεται την άπολυ- 
τρωσιν* δι’ ούχ ήττον παραλόγου άντιλογίας, έν ταϊς ήμέραις ημών οί 
πλεΐστοι τών έπαδών της δημοκρατίας συμφέρονται τφ Δαρβινισμέ καί 
τφ θετικισμφ, ώς κάλλιστα απέδειξε τοΰτο δ κ. Caro έ'ν τινι πραγματεία 
του δημοσιευθείσγ έν τή «’Επιθεωρήσει τών δύω Κόσμων», δ Δαρβινισμός 

ταϊς κοινωνικά?; έπιστήμαις έφαρμοζόμενος, απορρίπτει πάσαν ιδέαν ίσό- 
τητος καί εκθειάζει τδν θρίαμβον τοϋ ίσχυροτέρου ή τοΰ έμπειροτέρου. 
Καί άληθώς, έν τοΐς ζωϊκρΐς εΐ'δεσι τά κάλλιον ώπλισμένα ύπεοισχύουσιν 
έν τ·?ϊ υπέρ τής ύπάρξεως πάλγ* εκποδών ποιοΰσι τ’ άσθενέστερα, άτινα 
κατ’ ολίγον έκλείπουσιν* ούτως έκπληροϋται η φυσική έκλογή τών όντων, 
η μεταρρυθμίζουσα τά είδη καί φέρουσα την πρόοδον. Έν τή κοινωνία 

πρέπει ν’ άφήσωμεν έλευθέραν ενέργειαν είς τδν αύτδν τούτον νόμον" τά 
άνθρώπινα γένη, ώσπερ καί τά άτομα, τά ήττον καλώς κατηρτισμένα 
θέλουσιν ήττηθή, ϊνα ύποχωρήσωσιν ενώπιον γενών καί δμάδων άνωτέ- 
ρων* τοΰτο οφείλει ύπάρξαι* ή άγάπη καί η λεγομένη δικαιοσύνη έπει- 
σάγονται ώδε πάντη άτόπως, διότι γίνονται πρόσκομμα είς την έφαρμο- 
γην φυσικών’νόμων* άφες ποιήσαι, άφες διελθεϊν, οί ρωμαλεώτεροι έπικρα- 
τήσουσιν* έ'σονται οί κύριοι της κοινωνίας καί καλόν έστιν δπως ούτως έ'χγ. 
Ή φυσική έκλογη θέλει φέρει τήν έπίδοσιν είς τήν άνθρωπότητα, διά τοΰ 
αύτοϋ τρόπου ώς καί έν τφ ζωϊκφ κόσμφ* ή ισχύς έστι τδ δίκαιον, κατά 

τήν έννοιαν δτι ή ισχύς έστιν έπίσημος άπόρροια εκλεκτές φυσεως, καί 
τδ κοινδν συμφέρον άπαιτεΐ, δπως εις τάς τοιαύτας φύσεις προσήκγ ή 
έξουσία* ιδού ή κοινωνική θεωρία τοΰ Δαρβινισμού* είναι έξόχως αριστο
κρατική* δθεν μόνον δι’ άγνοιας καί τυφλώσεως δύνανται οί οπαδοί τής 
Ισονομίας νά στέρξωσιν αυτήν* ούχ ήττον δμως άκολουθοΰσιν αύτή έξ άν- 
τιπαθείας πρδς τάς θρησκευτικάς ιδέας.

"Ό,τι άφίστησιν άπδ τοΰ χριστιανισμού ή καί άπδ παντδς θρησκεύμα
τος τάς έργατικάς τάξεις, ών έπιλαμβάνεται ’ δ κοινώνισμός έστιν, δτι οί 
λειτουργοί τής θρησκείας, ώς έπί τδ πλεΐστον σύμμαχοι τών άνωτέρων 
τάξεων, μεταχειρίζονται τάς θρησκευτικάς άρχάς ώς καθιέρωσιν καί με-
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σον ύπερασπίσεως τών καθεστώτων. Λέγουσι τοΐς πτωχοϊς* μεθ’ υπομονής 
καρτερείτε πρδς τά τοΰ βίου δεινά, ή παρούσα ζωή βράχε ΐά έστι, καί ούδέν 
άλλο ή προπαρασκευή είς τήν αιώνιον* οί έπί τής γής ταλαι-πωρηΟέντες 
εύρήσουσι τήν άμοιβήν έν τοΐς ούρανοϊς* ή δδδς τής πενίας άγει είς τδν 
ούρανόν. Έν δσφ παρόμοιαι ίδέαι μένουσι βαθύτατα έρριζωμέναι έν τή 
καρδιά τοΰ λαού, τήν τύχην αύτοϋ άνέχεται μετά μείζονος εύπειθείας* ή 
θρησκευτική λοιπδν ιδέα έμποδίζει είς τήν έκρηξιν τοΰ έπαναστατι- 
κοΰ πνεύματος καί τών κοινωνιστικών άπαιτήσεων* διδ οί δημαγω
γοί πανταχοΰ πειρώνται νά τήν έξασθενήσωσι καί, εί δυνατδν, νά 
τήν έκριζώσωσιν. Αί προκηρύξεις τών Γερμανών κοινωνιστών ύπδ τήν έπο- 
ψιν ταυτην είναι λίαν έμφαντικαί* «δ κοινωνισμδς, γράφει ή έφημερίς 
«Further demokratische Wochenblatt» ύπ’άριθ. 51, έστιν ή άρχή μεγάλης 
έποχής άθέου έκπαιδευσεως* δφείλομεν πάντες νά προετοιμάσωμεν τήν 
νίκην αύτής, ή'τις διαρκέσει έπί μυριάδας ετών».—Ό δεσποτισμός τε καί 
δ θεϊσμός αείποτε συνεμάχησαν ϊνα τούς, λαούς πιέζωσιν* ουτοι έκυύαν 
τδν αύχένα, έζήτησαν τήν εαυτών εύδαιμονίαν έν άλλφ κόσμφ, δλιγω- 
ρήσαντες ν’ άπαϊτήσωσιν αύτήν έν τφ παρόντι, διδ καί πάντες οί τύραν
νοι τής εύηθείας αύτών άπήλαυσαν. Μετά τοΰ τελευταίου θεϊστοΰ θέλει 
έκλείψει καί δ τελευταίος δούλος* τδ μέλλον άνήκει τφ άθεϊσμφ* τφ 
άθεϊσμφ δέ μόνφ ή άνθρωπότης θέλει οφείλει τήν άπελευθέρωσιν καί τήν 
εύτυχίαν αύτής, άς έπί τοσοΰτον άνεβάλετο έκζητήσαι χάριν άπλής φαν
τασίας». Έν Άγγλίφ, οί θρασύτεροι στασίαρχοι τοΰ έργατικοΰ κόμματος 
ώσαύτως κηρύττουσι τδν αθεϊσμόν. Έάν έπιμένωσί τινες τήν θρησκείαν 
προτάσσοντες ώς προπύργιον τών καθεστώτων καί ώς έπικύρωσιν τής ύπαρ- 
χουσης κοινωνικής δργανώσεως, άφευκτον καθίσταται δτι καθ’ άπάσης θρη
σκευτικής ιδέας πόλεμος γενήσεται τόσφ γενικώτερος, δσφ αύξηθήσεταί δ 
πόθος τοΰ νά διευθετηθώσι τά τής κοινωνίας.

Έν ταϊς καθολικαΐς χώραις οί ύπέρμαχοι τής έλευθερίας άγονται, καί 
συχνά «κοντές, είς τδ νά προσβάλωσι τδ θρησκευτικόν αίσθημα* δ κλήρος 
μεταχειρίζεται τήν θρησκείαν ώς άμυντήριον δπλον ϊνα έδραιώση τήν έξου- 
σίαν αύτοϋ, οί άποκρούοντες δέ αύτδν, πολεμοΰσι τδν ιερέα καί κατά συ- 
νεπειάν έπίσης τδ δόγμα ού λειτουργός τυγχάνει ών.

Βλεπομεν δθεν έν ενεργείς δντα τά τής φθοράς τρία αίτια, τά ύπο- 
σκάπτοντα τδ θρησκευτικόν αίσθημα. Καί πρώτον, τδ καλούμενον έπιστη- 

μονικον πνεύμα, τουτεστιν ή τών φυσικών έπιστημ.ών μέθοδος, άλόγως 
εφηρμοσμενη είς τάς ήθικάς καί πολιτικάς* δεύτερον, τδ θηρεύειν τάς 
ηδονας και τδ σφόδρα ποθεΐν τήν έπί τά κρείττω μεταβολήν, δπερ κατα-- 

πνίγει τον πνευματικόν βίνν* τρίτον ή έ'χθρα τών κατωτέρων τάξεων πρδς 
το θρήσκευμα, δπερ θεωροΰσιν ώς καταπιέσεως δογανον. Τά τρία ταϋτα 
αίτια συνεργοΰσι και δσημέραι έπιδίδουσι καθ’ δσον αί κατώτεραι κοινφ-
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νικαί τάζεις παρασύρονται ύπδ την κοινήν ενέργειαν" δ άσυνείδητος άθεϊ- 

σμδς' καί ή ψυχρά αδιαφορία, έπικινδυνωτέρα καί αύτής τής κεκηρυγμέ- 
νης έχθρας, καθ’ έκάστην προχωροϋσι· φαίνεται δέ οτι, έάν ή πρόοδος αδτη 
διαρκέσγ, πάσα θρησκεία έξαφανισθήσεται.

Νϋν παρίσταται ενώπιον ήμών φοβερώτατον ζήτημα, άπαιτοϋν σαφή 
καί καλώς ώρισμένην άπόκρισιν" δ πεπολιτισμένος κόσμος δύνατάι άρά γε 
νά ύπάρξγ άνευ θρησκείας; η ηθική μή έχουσα ρίζας έν τ$ί πίστει εις 

τδν Θεδν καί εις την αθανασίαν της ψυχής, τδ άόριστον και άμφίρροπον 
τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακοϋ αίσθημα άνευ άσκήσεώς τίνος, δπως έν ήμΐν 
άναζωπυρήσώμεν τδ συνειδδς τής ήμετέρας άτελείας καί τδν πόθον πρδς 
τδ ιδεώδες τοΰ άληθοΰς και τοϋ δικαίου, ένΐ λόγω, ή άνθρώπινος φύσις, 
έν τή άνηκέστφ αύτής μονώσει παραδιδομένγ τγ άύτομάτφ αύτής ιχνη
λασία τών έπιγείων άγαθών, άρά γε ικανή έστι νά βαίνη την εύθεΐαν καί 
τδ ύψηλδν αύτής πεπρωμένου ν’ άποπληρώσγ ; Βεβαίως, τά ζωϊκά εί'δη 
ύπδ τοΰ δρμεμφύτου οδηγούμενα, διαμένουσί καί διαδίδονται, άτε έπιδιώ- 
κοντά την άύτάρκεικν τών εαυτών δρέζεων. Οί άγριοι βιοΰσι σχεδδν κατά 
τδν αύτδν τρόπον, χωρίς αί ίδέρα τοϋ καθήκοντος καί μελλούσης ζωής νά 
ίσχύωσι πολύ έπί τών πράξεών των άλλά και ή ύπαρξις αύτών ομοιάζει 
τη τοϋ κτήνους* άπαύστως περί της λείας έρίζουσι, καί δ ρωμαλεώτερος 
κάλλιον τών άλλων έπαρκεϊ. Ποΰ όμως ή'θελον καταντήσει αί ημέτεραι 
κοίνωνίαι, αΐτινες όντως άνάκεινται εις τδ σέβας τοΰ δικαίου, άν τδ τοϋ 
καθήκοντος αίσθημα καί ή της δικαιοσύνης ιδέα έ'μελλον νά έκλείψωσιν ; 
δ αθεϊσμός, γινόμενός κύριος τοΰ κόσμου, συνειδως την έαυτοϋ δύναμ,ιν, 
διαρρήδην, ώμολογημένος και πανταχοϋ διδασκόμενος, δέν η'θελεν άρα γε 
άφεύκτως έπαναγάγει ημάς εις την βαρβαρικήν κατάστασιν τών προϊστο
ρικών χρόνων ;

Σκεφθώμεν έπί στιγμήν την κατάστασιν ταύτην γ φαίνεται δτι δσημέ- 
ραι προσεγγίζομεν καί ήν διά ζωηρών ευχών τινες άγουσι. Τότε δη άνεν- 
δίάστως δ ούρανδς μενεΐ κενδς, καί αί έκκλησίαι έρημοι" δέν ύπάρχει 

Θεδς, υπογραμμός αιώνιος και αμετάλλακτος δικαιοσύνης καί άληθείας" 
ούκέτι δεήσεις πρδς τδν οίκτίρμονα Πατέρα, πηγήν άνεξάντλητον παρα
μυθίας τών δυστυχών* ούκέτι προσδοκία άλλης ζωής, ένθα αί άδικίαι 
τοϋ κόσμου τούτου έπανορθοΰνται καί οί δίκαιοι ανταμείβονται" η θρη
σκευτική ιδέα διεσκεδάσθη ώσπερ οί «στοιχειακοί» μΰθοι οΐς έπγωρεΐτο 
η παιδική ηλικία τοΰ γένους ήμών.

Ή άσέβεια ούκέτι έσται ειδικόν προνόμιον τών σοφών καί τών δήθεν ί
ισχυρών νόων,ώς είχε συμβή κατά τδν Ι8«ν αίώνα.Έάν τφόντι δ άθεϊσμδς 
$ η άλήθεια, δέον έλευθέρως νά κηρύσσηται τοΐς πάσι. Θέλουσι τύχει 
τινές λέγοντες τω λαφ’ «πρδς τί θρησκεία; η θρησκεία προϋποθέτει Θεδν, 
καί Θεδς ούχ υπάρχει" έστι λέζις άνευ έννοιας, ύπδ τοϋ δέους πλασθΐϊσκ,
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ύπδ της εύπιστίας έπιβληθεΐσα, την δεισιδαιμονίαν καρπρυμένη, πεφυση- 
μένη τοΐς ληροις τών όνειροπόλων άπασών τών έποχών. Ούδέν άλλο έστίν 

δ Θεδς ή δ της άνθρωπίνης ίδιότητος έγκατοπτρισμός. ’'Ανθρωπε, φ τινι 
έλάτρευες ήν σύ αύτός' ένώπιον τής σεαυτοΰ είκόνος έκαμπτες τά γόνατα. 
Στήθι! άνάκυψον τοϋ μετώπου έπί τοσοϋτον καμφθέντος ύπδ τδν ζυγδν 
τών τυράννων και τών ιερέων' γέννημα έπιγείου πηλοϋ, ούδέν έχεις νά 
έλπίσγς πέρα τοΰ κόσμου τούτου" ούδέν έχεις προσδοκάν έκ τοΰ πέρα 
τοϋ τάφου μέλλοντος άνυπάρκτου" ενταύθα, έπί τής γής περιορίζεται όλη 
ή μοίρα σου" διδ προσπάθησον όπως τδ μέρος σου ή εύρύ καί αί ηδοναί 

σου πολλαί καί ποικίλα!" ού'κ έστί σοι άλλη άνταπόδοσις άλλοθι».
Τίς δύναται άνευ ταραχές καί φόβου νά θεώρηση τοιαύτην κατάστασιν; 

νομίζει τις οτι συν τη £δέοσ τοϋ.Θεοΰ τδ φώς θέλει έκλείψει άπδ τοΰ ηθι
κού κόσμου, καί δτι ζόφος κατακέχυται της γής άπάσης' είναι τδ όναρ 
τοΰ Βύρωνος, «Darkness» (βαθύ σκότος), δπερ άποπληροΰται" έσβέσθη δ 
•ήλιος, η γή παραδέδοται τφ αίωνίφ σκότει καί τώ τελείω ψύχει" ίνα 
διατηοησωσι τδ λοιπδν της θερμότητος, οί άνθρωποι καίουσιν δλα, τά 
δάση, τάς πόλεις, τάς κώμας, τάς έκκλησίας, τά άρχαΐα μνημεία" τέλος, 
δ έσχατος τών ζώντων έκπνέει παρά τή τελευτώση λάμψει της έσχάτης 
άνθρακιας. Φαίνεται δτι η θρησκευτική ιδέα έστίν ή πνευματική άτμσ- 
σφαϊρα ης άνευ η άνθρωπότης άδυνατεΐ νά ζηση. Ή κυρία Ackermann, 
έν ταΐς φιλοσοφικαΐς παιησεσιν αύτης, ευρίσκει όζυτάτους φθόγγους, περι- 
γράφουσα την περίλυπον κατήφειαν τοΰ άνθρώπου, άφ’ ού δ θετικισμός 
άφηρπασε πάσαν ούοάνιον έλπίδα. Οί>τω δέ άνκκράζει, άποτειναμένη εις 

την Πίστιν :

Ναι λοιπδν σ’ έκβάλλομεν άπδ τών θείων βασιλείων σου, 
Ύπερτάτη δέσποινα, και ή στιγμή ήγγικε.

Δεν θέλεις τοΰ λοιπού γινώσκειν ποΰ να ξενίσης τα φαντάσματα σου, 
Κλείομεν την τοΰ ’Αδήλου Ούραν !

’Αλλ’ ό θριαμβευτής σου δίκην εδωκε τής σής ήττης,
'Ο ά'νθρωπος ήδη ταράσσεται καί, νικητής έπτοημένος, 

Αισθάνεται έαυτδν άπολωλότα δπ’ αύτοϋ τοΰ θριάμβου του.
, ' ‘'Αμα τή αποστερήσει σου τά πάντα άπεβάλομεν.

Μένομεν άνευ έλπίδος, ά'νευ βοήθειας, ά'νευ καταφυγίου, 
Και έν τούτοις έπιμόνως ό πόθος, δν φύγαδεόομεν, 

’Επανέρχεται πλανώμενος περί τδ άπηγορευμένον βάραθρον.

Άνήκεστος θλίψις δέον νά κυριεύγ τοϋ άνθρώπου τοϋ μή δυναμένου νά 
έλπίσγ εις κρείττονα τάζιν, οδ δ βίος τόσον βραχύς καί βεβαρημένος ύπδ 
δεινών παντοίων, καταναλίσκεται έν κόσμφ ένθα ύπεοέχει ή άδικία, άρ- 
κεΐ νά έχτ; ίσχύν, ένθα αί γενεαί άμφισβητοΰσιν άλλήλαις, καί τη Ουσί^ 
της ζωής αύτών, τόπον άγαν στενόν, καί μέσα ύπάρξεως άνεπαρκή. Γερ-»
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μανικαί Αποικίαι ίδρύθησαν έν ’Αμερική, άπαγορεύουσαι πίίν είδος Ορτι- 
σκεύματος· οί έπισκεψάμενοι αύτάς έυραν τούς · άποίκους τούτους, ιδίως 
τάς γυναίκας, εις άκαον περιλύπους" ό βίος, άνευ πόρρω προσδοκιών, καθί

σταται Ανούσιος.
*Ό,τι δέ έτι δεινότερων έστιν δτι συν τή θρησκευτική ιδέα άπώλετο 

καί αύτη ή 'ηθική, διότι ούκέτι έχει Αρχήν, καί άναντιρρήτως ούκέτι λα
βήν έχει έπί τής ψυχής' ή επιστήμη, είς τήν ύλικήν τήρησιν περιωρι- 
σμένη, ού δύναται συνειδέναι ή ότι ύπάρχει, ούχί δέ καί ότι δέον ύπάρ- 

χειν. Έάν, έκτος τών όντως ψαυστών πραγμάτων, δέν ύπάρχη ιδεώδες τι 
δικαιοσύνης και Αγαθού, πώς δύναμαι νά ω ύπόχρεως όπως συναγορεύσω 

αύτφ; έάν ούδέν άλλο ή ο άνθρωπος ή μικρόν μέρος όλης κατ’ ειδικόν 
τρόπον πεπλασμένος, δέν δυναταί τις νά νοήση ότι τοιοΰτο συγκρότημα 
μορίων ανθρακιού, άζωτου, όξυγόνου δύναται νά έ'χή καθήκοντα νά έκ- 
πληρώση. ΠοϊΌν είναι τό καθήκον τοϋ λέοντος, τοϋ σκώληκας, τοΰ φύ- 

κους, του πίπτον τος λίθου, ή τοΰ πνέοντος άνεμου; Ό υλισμός ούδέποτε 
θέλει κατορθώσει νά δώση στήριγμά τι εις τδν ηθικόν νόμον. ’Εννοώ τήν 

αυτόνομον ήθικήν τής δείνα ή, δείνα θρησκείας, άλλ’ ούχί Ανεξάρτητον 
τής πίστεως είς τόν Θεόν καί είς τήν άθανασίαν τής ψυχής· άνευ τών δύω 
τούτων ιδεών, ούδεμία πλέον ύφίσταται λογική αιτία ΐνα μή έπιζητήσωτ- 

, μεν τήν εύζω’ίαν καί παν δ,τι ήδύ, καί τή βλάβη άλλου' άδιστάκτως 
θέλομέν άλλους θυσιάσει έάν έκ τούτου ωφέλειαν τινα λάβωμεν' άλλά τό 
νά θυσιασθώμεν υπέρ τών άλλων, διά ποιον λόγον καί ένεκα τίνος σκο

πού.·, Έάν τά. πάντα τετέλεσται μετά τής παρούσης ζωής, όποίαν εύλο
γον πρόφασιν θέλετε μοι προβάλει ΐνα εκτεθώ είς τόν κίνδυνον ν’ άπα- 
λέσω αύτήν πρός όφελος τών όμοιων μοι ή τής πατρίδος ; Τί θέλετε μοί 
δώσει είς Ανταλλαγήν ; τήν τιμήν, τήν δόξαν, τήν εύγνωμ.οσύνην τών 

μελλουσών γενεών ; πάντα ταΰτα ή'κιστα διαφέρουσί μοι, έπεί περ ούδέν 
τούτων έπιστήσομαι. Παρόμοιαι ΐδέαι δύνανται νά παρασύρωσιν άνδρας 
μορφωθέντας ύπό θρησκευμάτων ή φιλοσοφιών πνευματικών, αϊτινες, τέ
λος πάντων, εϊσίν είσέτι προσηρτημέναι. τοϊς τοϋ πνεύματος· άλλ’ δμίλη- 
σον περί τόιούτων είς ύλιστήν λογικόν καί πρακτικόν, θέλει άρει τούς 
ώμους, καί ύπό τήν αύτοϋ έποψιν, ούχί άδίκως.

Ιδού πώς λαλεΐ έν τφ «Εκκλησιαστή» δ μή πιστευων είς μέλλουσαν 
ζωήν «έστιν έλπίς, δτί δ κύων δ ζών αυτός άγαθός υπέρ τόν λέοντα τόν 

νεκρόν ότι οί ζώντες γνώσονται'οτι άποθανοΰνται, καί οί νεκροί ούκ είσί 
γινώσκοντες ούδέν" καί ού'κ έστιν αύτοϊς έτι μισθός, ότι έπελήσθη ή μνήμη 
αύτών . . . καί έπήνεσα εγώ σύν τή ευφροσύνη ότι ούκ έστιν αγαθόν τφ 
άνθρώπφ. ύπό τόν ήλιον, ότι είμή φαγεϊν καί τοϋ πιεϊν καί τοΰ εύφραντ 
θήναι ... .» *0 δ’ έπικούρειος Όράτιος ωσαύτως τοιαϋτα λέγει’ «εύφραινό- 
μέθα, τών ηδονών γευσόμεθα πριν ή καταλάβγ. ημάς τό γήρας καί δ θά-
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νατος». *0 λογικός άθεος δέν θέλει εκθέσει τήν ζωήν του ουδέ πρδς ύπδ* 
ράσπισιν τής πατρίδος, ούδέ όπως σώσγ τδν πλησίον του, διότι έάν τά 

πάντα συναποθνήσκωσι τφ σώματι, διά τί νά θυσιάση τοϋτο δι’ ού Απο
λαύει τών πάντων ; ή εθελοθυσία έν ταύτγ τή περιπτώσει έστί μωρία καί 

ή αύταπάρνησις Απάτη.
Τό άρνεϊσθαι τδ πνευματικόν τής ψυχής προρρίζους έκρίπτει τάς εύλό- 

γους αιτίας ΐνα ώμεν δίκαιοι και άγαθοί* έάν έφικτδν τδ πλουτίζεσθαι άνευ 
• τοϋ ύποπίπτειν ύπδ τούς νόμους τοϋ ποινικού κωδικός, διατί δεν θέλω τοϋτο 

πράξει; ή λάμψις τών έκατομμυρίω·/ πάσαις πράξεσι συγγνώμην φέρει ! 
ούδένα βλέπω σπουδαΐον λόγον τοϋ άπέχεσθκι ώστε μή ποιεΐν κατάχρη- 
σιν, άπιστίαν, ή και κλοπήν, έάν συγχρόνως θέλη μείνει ατιμώρητος, έ'σ.ται 
δέ μοι καί ωφέλιμος. ’Εκτός τής θρησκευτικής πίστεως, ποιος υπολείπε
ται μοχλός ΐνα παροτρύνη τδν άνθρωπον έπί τδ αγαθόν, καί Απώθηση 
άπδ τοϋ κακοϋ ; προφέρονται δύω" ή τιμή καί ή συνείδησις. Πλήν όμως 

ή τιμή είναι αί'σθημα άναφυέν έν ταϊς κοινωνίαις τχΐς τά μάλιστα πνευ- 
ματικαϊς, δπερ εκτός αύτών, Αδύνατον ύπάρξαι' έν χώρκις δλαις-έπιδε- 

δομέναις τφ ύλισμφ, οΐα ή Σινική, σχεδέν δέν υπάρχει καί θέλει παντε.- 
λώς άφανισθή, ώς ύστερίζον βάσεως. Θές έξ ενός μέν πάσας τάς τοϋ βίου 
Απολαύσεις, έξ άλλου δέ τήν τιμήν, ήτοι τήν επιθυμίαν καλής φήμης’ 
βέβαιόν έστιν ότι οί πλεΐστοι θέλουσιν έκλέξει τήν πρώτην μερίδα* ή ευ
φροσύνη ·ήν παρέχει ή καλή φήμη άπόκειται μόνον έν τή ήμετέρ^ι φαν

τασία, ένφ αί Από τοϋ πλούτου Απολαύσεις, καί αύτοϋ τοΰ κακώς προσ- 
κτηθέντος, διεγείρουσι τάς αισθήσεις καί κυριεύόυσιν όλου τού σαρκικού 
Ανθρώπου μετά πλείστης όσης όρμής. Έάν κακώς ποιήσω, λέγεις, βίος 
κατγσχυμένος έ'σται μοι άχθεινός" άλλ’ έάν άλλάξω χώραν, τήν αι
σχύνην σύν τφ κονιορτφ τών ποδών έκτινάξω καί εύρήσω Αλλαχού 
πάσας τάς εύαρεστίας· καί αύτήν τής ύπολήψεως, Αρκεί μόνον νά έχω 
ικανά χρήματα όπως έξαγοράσω αύτήν. Πρδς τούτοις δ έπικούρειος ούδό
λως δεϊται τιμής, άν έχγ τά λοιπά, καί δύναται νά ζή τόσον φαιδρώς 
καί ήδέως, ώστε ούδέ κάν νά νοήσγ ότι περιφρονεΐται’ άλλ’ ή συνείδησις 
δύναται τις νά ειπη, έστίν ούδέν ; Άριδήλως ή συνείδησις έστι δύναμις’ 

πλήν, χωρισθεϊσα άπαξ άπδ τής ίδέας τής θεότητος. δηλ· άπδ τοΰ Απο
λύτου τύπου του άγαθοϋ καί τοΰ κακού, όπόσον τυγχάνει άστατος καί 
ασθενής! Τδ Αγαθόν, καί τδ κακόν, τδ δίκαιον καί τδ άδικον, τά πάντα 
είσί σχετικά άμα ώς παραδεχθώμεν ότι μόνον ή όλη ύπάρχει. Κατ’ ου
σίαν αί λέξεις αύται άποβάλλουσι πάσαν έννοιαν, καί ούδέν άλλο απο
μένει, ώς καί έν τφ ζώφ, ή ή απόλαυσις* έτι δέ ή συνείδησις πόσον ρ<μ- 
δίως κατανυστάζει καί διαστρέφεται, όταν παν θρησκευτικόν αίσθημα έξ- 

αφανισθή! άρά γε πιστεύεις ποτέ ότι δεξιός κλέπτης, όστις έκ τών λα
φύρων τών αύτοϋ θυμάτων πλουτισθείς, παρέχει εαυτφ πάσας τάς άπα-
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λαύσεις τάς ύπδ τών μητροπόλεων ποριζομένας, συχνώς ενοχλείται ύπδ 

'■τής φωνής τοΰ συνειδότος; λήρος τά τοιαΰτα, κενός ρητορικές τύπος- έν 
μεσφ τών ασχολιών καί τών ηδονών πάσας αύτοϋ τάς ώρας κατεχουσών, 
ούδέ κάν σχολάζει, δπως την τών έργων σύνεσιν λάβρ.Ή συνείδησις πρδς 

αύτδν ύφίσταται ξένη, άλλά καί αύτδς δέν έχει χρόνον δπως άκροασθνί 

τών νουθεσιών αύτης. Τδ καθήκον άνευ Θεοΰ καί μελλούσης ζωής έστι 
κάλλιστος λόγος, άλλά κενδς έννοιας. Τδ θεωρεϊν την προίκα σπουδήν 
πρδς τδ άγκθδν ώς τδ αί'τιον τών άνθρωπίνων πράξεων, και κατά συνέ
πειαν ώς βάσιν τών κοινωνιών, ούδέν άλλο έ'σται η έπανελθεϊν εις τδν 
ήρεμισμδν, δστις άπήτει ώστε ή πρδς τδν Θεόν αγάπη νά ή εντελώς αμι
γής πάσης ιδέας επιστροφές. Θέλει τις πάντοτε μετ’ώφελείας άναγνώσει 

την μεγάλην τοΰ Βοσσουετίου καί Φενελώνος συζήτησιν περί τούτου τοϋ 
άντικειμένου’ δ Φενελών κατεκρίθη, καί δικαίως, διότι έφαντάζετο άν
θρωπον μη ύπάρχοντα’ ή μελέτη ένταΰθα τοϋ πραγματικού ούδένα επι
τρέπει ενδοιασμόν’ δ άνθρωπος, ώς πάντα τά ενόργανα δντα και αύτά τά 
φυτά, έπιδιώκει τδ συμφέρον’ η πρδς εαυτόν άγάπη έστιν η άρχη τής τών 
γενών διατηρήσεως’ άνευ του πάντων δεσπόζοντος τούτου αύτομάτου ή'θε- 

λον άπολεσθή’ τδ έλπίζειν δτι δ άνθρωπος, ϊνα τδ καθηκόν του έκπλη- 
ρώσγ, τής ελάχιστης ηδονές άποστήσεται προίκα ή καί εναντίον τοΰ έαυ- 

τοΰ συμφέροντος, αφελής έστιν άπάτη’ έν τώ άνθρώπφ πάντοτε ενυπάρ
χει τδ ζώον μεθ’ δλων τών τής. ζωότητος δρέξεων’ δπως δέ καταβάλει 
αύτάς, δέον θρησκεία ή φιλοσοφία πνευματική ν’ άποσπάσνι αύτδν άπδ 

τών αισθήσεων, καί δώσν; αύτώ τδ πνευματικόν συμφέρον ώς αί'τιον τών 
πράξεων του. Ό άνθρωπος τήν εύδαιμονίαν επιζητεί, ώσπερ δ λίθος κα
ταπίπτει διά φυσικοϋ νόμου’ δθεν ανωφελές έστι κηρύσσειν αύτφ έπιμό- 
νως τδ καθήκον δλως έξω τοΰ συμφέροντος καί τήν τών ήρεμιστών άγά- 
πην τοΰ άγαθοϋ’ δ,τι εφικτόν, έστι τδ διά τές πίστεώς αιωνίους έλπίδας 
άποκαλύπτειν, δι’ ών θεωρεί τις μετά καταφρονήσεως πάντα τά επί

γεια άγαθά, καί άνθ’ ών θυσιάζει έκθύμως τδ πάν, καί τήν ιδίαν αύτοϋ 
ζωήν.

Πολλοί άναφέρονται άθεοι λογιζόμενοι μεταξύ τών καλλίστων τές έπο- 
χές των ανθρώπων, σύν τοΐς άλλοις δ Έλβέτιος, τόσον φιλάνθρωπος, τόσον 
ενεργητικός, και δ James Mill, δ θαυμαστός ούτος τύπος ηθικής, στωϊκδς, 
ψυχρός καί καθαρός ώς άρχαΐον μάρμαρον’ άλλ’ οί έξαιρετικοι ουτοι άν- 
δρες είσ'ι φιλόσοφοι ήδη άπηλλαγμένοι παντδς τών αισθήσεων πειρασμού, 

καί προσέτι μορφωθέντες ύπδ χριστιανικές παιδεύσεως έν μέσω χριστιανι
κές κοινωνίας. Έν έκάστη τών ήμετέρων πράξεων τδ μέρος τής έπιρροίας 
τές τελουμένης ύπδ τών ιδεών καί τών γνωμών τών ήμετέρων συγχρόνων 
μεϊζόν έστι ή ή τών ίδιων ημών ιδεών. Ύπόθες δμως λαόν έξ ού πάσα 
θρησκευτική ιδέα εντελώς έξηλείφθη? ή ήθική? ώς και αυτή ή ίδ'έκ τής

s

r
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αύταπαρνήσεως και τοΰ καθήκοντος, έν τφ άμα θέλούσιν έκλείψει’ δ Δαρ
βινισμός διδάσκει δτι έν τφ ύπέρ τής ύπάρξεως άγώνι, οί ρωμαλεότεροι 
καί οί εμπειρότεροι δέον νά ύπερισχύσωσι καί νά σιτώνται έκ τών άλ- 
λοτρίων’ δτι τοιοϋτός έστιν δ τοΰ ζωϊκοϋ κόσμου νόμος, καί καλόν έστιν 
δπως ούτως έχγ, διότι τότε κατά τούτον τδν τρόπον έκτελεΐται ή φυ
σική έκλογή· δθεν παντοίοις τρόποις Θά προσπαθήσωμεν ϊνα ώμεν οί ίσχυ- 
ρότεοοι καί καταλάβωμεν τήν τών άλλοτρίων θέσιν’ θέλομεν τότε εκ
πληρώσει καθήκον, διότι συνετελέσαμεν δπως άριστεύσν] δ φυσικός νόμος, 

δ παράγων τήν βελτίωσιν τών γενών.
ΤΙ καθαίρεσις τής θρησκευτικής ιδέας ή'θελέ ποτέ δώσει ταϊς άπαιτή- 

σεσι τών κατωτέρων τάξεων άπεριόριστον σκληρότητα’ έρθώς έμπνέονται- 

οί αρχηγοί τοΰ έπαναστκτικοΰ κοινωνισμοΰ, οϊτινες έπί κεφαλής τής κη- 
ρύξεως πολέμου κατά της κοινωνίας, έγγράφουσι τήν άρνησιν τής θεότη- 

τος’ δσώ μάλλον ωθήσεις τδν άνθρωπον πρδς τά τών αισθήσεων, άφαιρών 
αύτοϋ πάσαν προσδοκίαν ούράνίού άνταποδόσεως, τόσφ μεθ’ήττονος ύπο- 
μ.ονής τάς τής κοινωνίας άνισότητας θά ύπομένν), ών ένεκα στερείται τοΰ 
μέρους του έκ της ραστώνης έν τφ κόσμφ τούτφ, τφ μόνω δι’ αύτδν άλη· 
θινφ. Έάν ί'δη δτι δέν δόνατκι νά έπιτύχη αύτής, θέλει καταλάβει αύτδν 
σατανικόν μίσος καί φοβερά καταστροφής μανία κατά τώ* θεσμών ών 
θεωρείται τδ θΰμκ. 'Υπδ τοιούτου πάθους κατεχόμενος δ τών ΙΙαρισίων 
δήμος έπυρπόλησε τά μέγαρα τής μεγαλοπόλεως ταύτης, άτινα ήσαν τά 
σύμ.βολα τών κκθεστηκυιών. άρχών. Ό Maxime Ducamps περκίνων τδ σύγ

γραμμά του «περί Παρισίων καί τών δργάνων αύτών» κυριεύεται ύπδ με
γίστης λύπης έπί τή ίδέφ δτι ή λαμπρά αυτή πρωτεύουσα, τδ θκϋμα 
τοΰτο τοΰ πολιτισμού, 3 εκτενέστατα περιγράφει, μέλλει ποτέ νά γίνη 
παρανάλωμα τοΰ πυρός. Βέβαιον δέ δτι ή άθεΐα άνάψει τήν δ^δα δι’ ής 

δ επαναστατικός σοσιαλισμός θέλει ζητήσει τδ πάν νά καταστρέψν), δτε, 
νενικημένος, δέν θέλει πλέον έλπίσει δτι δύναται νά έφαρμόσγ τούς περί 

κοινωνικής άναγεννήσεως δνείρους του.
Ή φυσικολατρεία τήν της έλευθερίας έννοιαν άναιρεϊ’ έν τώ φυσικφ 

σύμπαντι τά πάντα άφωρισμένα είσίν ύπδ αναγκαίων νόμων’ έάν λοιπόν 
ούδέν άλλο ή ο άνθρωπος ή μόριά τινα ύλης, είμαρμένως τοΐς νόμοις τού
τοι; πείθεται, καί τότε τί μέλλουσι γενέσθαι ή εύθύνη και ή ένοχή; 

δύνανται νά διατηρηθώσιν αί λέξεις αύται, άλλά θέλουσι μείνει άνευ ση

μασίας.
Έάν πρέπγ νά έγκαταλείψωμεν πάσαν είς μέλλουσαν ζωήν ελπίδα, 

πόσον άθλιος κλήρος καθίσταται ή άνθρώπινος υπαρξις! Δι’ δλίγας στιγ- 
μάς χαράς, δι’ όλίγας ημέρας εύδαιμονίας, δπόσας φροντίδας, δπόσας δδύ- 

νας, δπόσας άλγηδόνας σωματικάς τε καί ψυχικάς! δπόσον δ προσεγγι- 
σμδς τοΰ τάφου έστι κατηφής καί άνιαρός! δπόσον τδ πεπρωμένου τοΰ ζώου
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τυγχάνει μακαριώτερον! σπανίως νόσοις περιπίπτει, διότι ζή κατά τάς 
αυτομάτους αύτοϋ προτροπάς* αί ήθικαί όδύναι άγνωστοί είσιν αύτφ* 
παύει τοΰ ζήν άνευ φόβων ή πόθων. Έάν τοϋθ’ δπερ ημείς καλοϋμεν yrp·· 
χήν, διάνοιαν, κατ’ ούδέν άλλο ωφελεί είμή τδ νά πάσχωμεν καί νά νοώ- 
μεν τά χαλεπά τοΰ βίου τούτου άνευ ύστεραίας, είναι τφ αληθείς δώρου 
δπερ δφείλομεν καταράσθαι, καί δ άνθρωπος ούκ έ'στιν, ώς λέγεται, τε- 
τελειωμένον ζώον, άλλά κτίσμκ άποπλανηθέν και ταλαίπωρου, άεννάως 
βασανιζόμενου ύπδ απλήρωτων πόθων και ύπδ εσφαλμένων ελπίδων* δ 

Λαμαρτϊνος έσφάλλετο είπών δτι «δ άνθρωπός έστιν άγγελος πεπτωκώς, 
αναμιμνησκόμενος τών ουρανών», μάλλον έστιν 3ν άτελώς καί κακώς ώρ- 
γανωμένον, δπερ πρέπει νά ποθή τδν πηλόν έζ ου έγένετο.

Έν συνόλφ, άνευ πίστεως εις τδν θεδν καί εις την αθανασίαν τής ψυ
χής, ή ηθική στερείται βάσεως καί κόρους, διδ καί ή κοινωνική τάζις, 
έστηριγμένη έπί της γνώσεως τοΰ δικαίου τών νόμων, τοΰ καθήκοντος, 
ύποσκάπτεται έκ θεμ,ελίων. Ει λοιπδν πάσα θρησκευτική ιδέα μέλλει 
έζαλειφθήναι, ή έπάνοδος εις την άπ’ άρχής βαρβαρότητα ήθελεν είναι 
άνέκφευκτος* άναντίρρητόν έσ,τι γεγονός δτι πανταχοϋ ή θρησκεία προέ- 

στη τής άναπτυζεως τοΰ πολιτισμού*1 δθεν, άν δέν προώρισται δ πολιτι
σμός ν’ άπολεσθΰί, τοΰτο οφείλεται τή θρησκεία, ήτις ύπδ μίαν η άλλην 
μορφήν έζακολουδήσει χορηγούσα αύτώ τδν ηθικδν νόμον τοΰ βίου καί τδ 
δρμητήριον πρδς τήν έκπλήρώσιν τοΰ καθήκοντος.

Άλλ’ δποία έ'σται ή δψις αυτή ; δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι έ'σται 
τοΰ χριστιανισμού άπόρροια* ούκέτι πλέον θέλει πλασθή νέα θρησκεία* 
παρήλθεν ήδη δ χρόνος καθ’ βν τδ ιδεώδες ένσαρκοΰται έν τή ίστορίφ ύπδ

I ’Αχοόσωμεν λ*λοΠντα τον ορθόν και φρόνιμον νο5ν τοδ Βολτα'ροι»* οί ώραϊοι ουτοι 
στίχοι, άλλοτε ήσαν στψθονς γνωστοί, άλλά την σήμερον τίς πλέον άναγινώσχει στίχους·

• Συμδουλεΰδητε τω Ζωροίστρη και τφ Μίνω καί τφ Σόλωνι, καί τφ μάρτυρι Σωκράτει 
καί τφ μιγάλω Κικέρωνι.

Πάντες έλάτρευσαν Κυρίω, Δικαστή, Πατρί.
Τδ δψιστον τοδτο σύστημα τφ άνθρώπψ άναγκαΐδν ίστιν.
"Εστιν δ ιερός τής κοινωνίας δεσμός.
*11 πρώτη βάσις τής δσιωτάτης δικαιοσύνης.
Ό τοδ καταχθονίου χαλινός, ή τοΰ δικαίου ίλπ'ς,
Έάν ποτέ οί ούρανοί, άποδυόμενοι τδν σεμνόν αύτοδ τύπον
Ήδύνάντο παύσεσθαι δηλοϋντες αύτόν,

. Έάν Θεδς δίν ύπήρχεν, Ιπρεκεν ημείς νά ίφεύρωμεν αύτόν.
Ό σοφός άναγγειλάτω αύτόν, καί οί βασιλείς φοδηδήτωσαν αϊτόν.
Έν πονήματι συντεΟέντι όπως άνασκευάση άρθρου, όπερ συνέγραψα, «Περί προτεσταντι

σμοί!, καί τών σχέσεων αύτών πρδς τήν τών λαών εύτυχίαν», & Κ. Friedrich von Hellwald 
δίίσχυρίζεται ότι αΐ ίποχαί άνεπτυγμένου πολιτισμοί διακρίνονται διά τής άσεδείας αύτών,' 
καί άναφέρει τήν 'Ρώμην έπί Αύγούστου καί τήν άναγέν.νησιν· άλλ’ άκριδώς ή κατάπτωσις 
τής βωμάίκής κοσμοκρατορίας κατάρχεται άπδ τής βασιλείας τοΟ Αύγούστου· δι’ όσον δ’ ά- 
φορφ τήν Εύρώπην^κατά τδν 15 αιώνα, ή το5 θρησκευτικού πνεύματος έξέγερσις άντεσήχωσε 
γην άχραν τής ’Αναγεννήσεως διαφθοράν. .

r

τδ σχήμζ άποκαλύψεως. 'Ο χριστιανισμός επαναγόμενος εις τήν καθα- 
ράν τοΰ Χρίστου διδασκαλίαν, ή'τοτ, καθώς άναγνωρίζουσι τοΰτο. καί οί 
έ'μπειροι 'Ραββΐνοι, εις τήν άληθή τοΰ Ίουδαϊσμοΰ ουσίαν, ούδέν άλλο 

έστίν ή δ θεϊσμός, ή αγάπη, και τδ καθήκον τοϋ άείποτε τείνειν πρδς την 
τελειότητα. Δύναται τις είπεΐν οτι αύτη έστιν ή άρίστη τών θρησκειών* 
έάν ύπάρχνι τις μέλλουσα νά περισωθή, αύτη ύπερνικήσει. Πλήν ή θρη
σκευτική ιδέα, ολως άναγκαία ώς θεμέλιον τής ηθικής καί τοΰ δικαίου, 

δύναται νά ύπάρζν) άνευ ρήτρας, άνευ διατάζεως, άνευ λατρείας, περιω- 
ρισμένη νά ή μόνον ιδιαιτέρα ατόμων πίστις άνευ έζωτερικών δηλώσεων; 
ού φρονώ ουτω. Πάσα αΐρεσις, ιδίως οτε πρόκειται τάς τοΰ βίου πράζεις 

νά εύθυνγ,δέον νά ή διαρρήδην ώρισμένη* αδύνατον νά στηριχθώσιυ ή αν
θρώπινος υπαρζις καί αί κοίνωνίαι έπί τής απορίας καί τής άονήσεως* δ 
φιλόσοφος δύναται νά ζητή άδιαλείπτως διερευνάν τήν αλήθειαν, άλλά 
τφ λαφ, ιδίως δέ τω παιδί, άναγκαϊαί είσι καταφάσεις καλώς ώρισμέναϊ 

καί σαφείς. ' - .
'Η καθημερινή πείρα έλέγχει τήν άνάγκην λατρείας* αίσθημα μή δικ- 

φυλασσόμενον δι’έζωτερικών δηλώσεων, μαραίνεται καί άποσβέννυται* άί 
σχέσεις τοΰ φυσικοΰ μετά τοϋ ηθικού τοιαΰταί είσιν, ώστε τδ έν απολύ
τως αναγκαίου έστι τω έτέρφ. "ίνα η τδ θρησκευτικόν αΐ'σθημα δρώσα 

δύναμις καί παράσχγι καρπούς, δέον νά η παρωτρυμένον καί ζωοπεποιη- 
μένον διά τοϋ λόγου, διά τής τών άδελφών συναγωγής, διά τών τής τέ
χνης διαδηλώσεων, καί διά συμβολικών ασκήσεων. Οί ελεύθεροι τέκτονες 
έ'χουσι θεσμούς, καί έν τή Βορείω ’Αμερική αί τών άθέων φρατρίαι λα
τρείαν. «Ό άνθρωπος,λέγει περί τούτου δ Ed. Guinct, δέν θέλει άποφασί- 

σει νά διέλθη τδν βίου χωρίς λόγοι τινες ν’ άναδέσωσιν αύτδν τή κοινωνιφ 
τών αθανάτων όντων* δέν θέλει ού'τε νά είσέλθγ εις τδν κόσμον, ούτε 
αύτοϋ νά έζέλθγ λάθρα, ώς φύλλον τοϋ δάσους γεννώμενον καί πίπτον έν 

πλήρει άγνοίορ πάντων* αισθάνεται τήν άνάγκην μάρτυρας' έγγυωμενου 
αύτδν ένώπιον τοΰ ομίλου καί τών ζώντων καί τών τεθνεώτων* δυναμις, 
μεγαλοφροσύνη, ή ασθένεια, τοιαύτη έστίν ή φύσις αύτοϋ, καί ού δυνά

μεθα μεταβαλεΐν αύτήν».
‘Ο κ. Laurent τδν τελευταίου τόμον τοΰ μεγάλου αύτοϋ συγγράμμ-ατος 

«ή ιστορία τής άνθρωπότητος» ώρισεν εις τήν έρευναν τοΰ παρόντος τού
του ζητήματος, δποία έ'σται ή θρησκεία τοΰ μέλλοντος* ή γνώμη συγ- 
γραφέως δστις τυγχάνει ών εις τών βαθύτατων ιστορικών καί τών μ.άλα 
τετιμημένων δικανικών τοΰ ήμετέρου καιροΰ,άζία έστι περιεσκεμμένης έζε- 
τάσεως* πολλφ μάλλον, διότι τδ σπουδαίου τοΰτο άντικείμενον ήν. πάν- 

τότε ή επίμονο; καί σύντονος σπουδή τών μελετών αύτοϋ. Ό κ. Laurent 
δείκνυσιν οτι, έάν τά δόγματα καί οί έζωτερικοί τύποι τής θρησκείας 
ώσι πανταχοϋ προσβεβλημένοι καί υποσκαμμένοι, ή θρησκευτική ιδέβζ
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καί οί ύπ’ αύτές προκαλούμενοι Αγώνες καθ’ έκάστην πλείονα χώρον έπΐ- 
λαμβάνουσιν έν τοΐς συγχρόνοις γεγονόσι. Πανταχόθεν Ακούομεν επανα
λαμβανόμενον δτι άνάγκη ύπάρχει θρησκευτικές Ανακαινίσεως ϊνα σωθή 

δ κόσμος" ο,τι ζητοΰσιν αί ψυχαί είσί δόγματα, άτινα 5 λόγος μετά παρ
ρησίας δύναται νά παραδεχθή" η άνθρωπότης χρήζει θρησκευτικές πίστεως 
«Ταύτην άφαιρέσατε Απ’ αύτης, καί δ θάνατος αυτές βέβαιός έστι, θά
νατος ειδεχθής καί αποτρόπαιος έν τή σηπεδόνι τές ύλης».

Ό καθολικισμός ούκέτι συμφωνεί τή χρείγ πίστεως τών Ανεπτυγμένων 
νόων" άφ’δτου έκήρυξε τδ αναμάρτητου τοϋ πάπα, εύρέθη είς άντίθεσιν 
μετ’ αύτές τές ιδέας τοϋ κράτους και είς διαμάχην κατά πάντων τών 
πόθων τοϋ άνθρώπου της ήμετέρας έποχές.

Πεφορτισμένος τυγχάνει δογμάτων, άτινα ούτε ν’ άπορρίψγ δύναται» 
ούτε καν νά έρμηνεύση, δογμάτων διαφυλασσομένων μόνον ύπδ τδ σκιό- 

φως τοϋ μυστικισμοΰ, και μή Ανεχόμενων τδ μέγα φώς τές κριτικές· Ό 
Benjamin Constant αποδείκνυσιν δτι ή θρησκεία πάντοτε μετεβλήθη άμα 

τφ πολιτισμφ" δθεν μάταιον ζητεϊν αύτήν Ακίνητον καταστησαι. θρη
σκεία Ακίνητος, ήτις δέν προοδεύει έξίσου τή προόδφ τέςπαιδείας και τές 
έμπέιρίας, ταχέως θέλει αρμόζει μόνον είς τάς τάξεις τάς ήττον ανεπτυγ- 
μένας" τότε δέ μεταβάλλεται είς δεισιδαιμονίαν, έν ώ ή Απιστία κατα
λαμβάνει τάς άνωτέρας τάξεις" τοιαύτη έστίν ή ένεστώσα κατάστασις, 
ιδίως έν ταϊς καθολικαϊς χώραις.

Κατά τδν κ. Laurent, ή τοΰ μέλλοντος θρησκεία έσται δ χριστιανισμός, 
άλλά χριστιανισμός είς τδ ιδεώδες τοΰ Χριστοΰ έπαναχθείς διά τών άλ- 
λεπαλήλων τοϋ προτεσταντισμού μεταμορφώσεων' πρδς ένίσχυσιν τές 
γνώμης του παρέχει τήν μαρτυρίαν συγγραφέων ήκιστα υπόπτων ύπερβαλ- 
ήούσης θρησκευτικότητος" τοϋ Gethe, Straus, Rinan καί Taine.

«Κάνήτοΰ νοΰ έκπαίδευσις έξακολουθήσγ προκόπτουσζ, λέγει δ Gethe, 
καν αΐ φυσικαί έπιστέμαι έκτείνωσι τάς ήμετέρας γνώσεις, κάν διευρυνθή 
τδ Ανθρώπινον πνεϋμα, ουδέποτε θέλομεν δυνηθέ νά ύπερακοντίσωμεν τδ 
μέγεθος τοϋ χριστικνισμοΰ, ούδέ τήν ήθικήν αύτοϋ διδασκαλίαν, όποια 
Αναλάμπουσιν έν τοΐς Εύαγγελίοις». ’Έν τινι τών συγγραμμάτων του δ 
Straus εξετάζει δ,τ^ υπάρχει πρόσκαιρόν και μόνιμον έν τώ χριστιανισμω" 
ιδού δέ τδ συμπέρασμα αύτοϋ, «Ή άνθρωπότης, λέγει, ούδέποτε ύπάρξει 

άνευ θρησκείας, δθεν ούδέποτε έ'σεται Ανευ τοΰ Χριστοΰ" διότι ζητεϊν" θρη
σκείαν άνευ τοϋ Χριστοΰ, ταύτό έστιν ώς δμιλεΐν περί ποιήσεως χωρίς 

τοΰ ποιέσαι λόγον περί Όμηρου ή Shakespear. Ό Ίησοϋς έστίν Αχώριστος 
πάσης θρησκευτικής ένεργείας, διότι έστίν δ είς τούς άνθοώπους άποκα- 
λύψας τήν άληθη θρησκείαν. Ό Χριστός ούτε θεότης, ούτε μΰθός έστιν, 

αλλ’ ιστορικόν πρόσωπον, τδ μέγιστον πάντων, καί μοναδικόν. Πλήν με
γίστη μεταβολή έκτελεϊΐαι έν τή λατρείγ ήν Αφιέρωσεν αύτώ ή ανθρωτ
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πότης* έπι αιώνας έσχε προσηλωμένους τούς όφθαλμούς έπι τοΰ θανάτου 
του, έπι τ·?5 άναστάσει του, έπι τών θαυμάτων του" σήμερον δ,τι συνά
πτει καί δ, τι έπι μ Αλλον και μάλλον συνάψει αύτήν τφ Ίησοΰ, είσί τά 
ρήματα ζωές, τά της Αγάπης παραγγέλματα αύτοϋ, τδ παράδειγμα τές 
έαυτοΰ θυσίας" φδε όντως ένυπάρχει αιώνιος Αλήθεια, καθιστώσα τδν χρι
στιανισμόν, ούτω πως νοούμενον, τήν τελείαν καί Απόλυτον θρησκείαν».

Τά τοϋ Rinan συμπεράσματα ταύτά σχεδόν είσι τών τοΰ Straus" δ R6nan 
Άναμιμνήσκει τούς λόγους τοΰ Ίησοΰ πρδς τήν Χκμαρείτιδα" «Αύτη λέ
γει τφ υίφ τοϋ Ανθρώπου" οί πατέρες ημών έν τούτω τφ δρει προσεκίνη- 
σαν, καί ύμεΐς λέγετε δπ έν Ίεροσολύμοις έστίν δ τόπος δπου δει προσ-. 
κυνεϊν. Λέγει αύτή δ Ίησοΰς: Γύναι, πίστέυσόν μοι δτι έρχεται ώρα δτε 

ούτε έν τώ δρει τούτφ, ούτε έν Ίεροσολύμοις προσκυνήσετε τώ Πατρί... 
άλλ’ έρχεται ώρα δτε οι Αληθινοί προσκυνηται προσκυνήσουσι τφ Πατρί 
έν πνεύματι καί Αληθείς». «Καθ’ ήν στιγμήν δ Χριστός έλάλησε τούς 
λόγους τούτους, προσθέτει δ R6nan, Αληθώς ήν δ Υιός τοΰ Θεοΰ" διά πρώ- 
την φοράν είπε τδν λόγον έφ’ ου θεμελιωθήσεται τδ οικοδόμημα τές αιω
νίου θρησκείας’ ένεπέδωσε τήν Αγνήν λατρείαν, άνευ χρόνου, άνευ πατρί- 
δος, ήτις δύναται ύπάρξαι μέχρι συντέλειας τών αιώνων. Ούτως έδημι- 
ούργησε τδν ούρανδν τών καθαρών καρδιών, ένθα εύρίσκει τις δ,τι είς μά- 
την ζητεί έπι τές γης, τήν τελείαν εύγένειαν τών τέκνων τοΰ Θεοΰ, τήν 

Απόλυτον αγνότητα, τήν εντελή άφαίρεσιν τών τοΰ κόσμου μολυσμών, 
τήν έλευθδρίαν τέλος πάντων, ήτις έντελώς Αναπτύσσεται μόνον έν τφ 

κόσμφ τές διανοίας». Ό έπί τοΰ όρους τών Έλαιών λόγος ούδέποτε ύπερ- 
βληθήσεται" έν τή θρησκεία ούδεμία άκρα μεταβολή γενήσεται, μή άνα- 
δεδεμένη τή μεγάλη γραμμή, νοερά τε καί ηθική, έπί κεφαλές τής οποίας 
λάμπει τδ όνομα τοΰ Ίησοΰ. Έν τή θρησκεία τοΰ Χριστοΰ, ούδέν δόγμα, 
και σχεδόν ούδεμία λατρεία" ή πρδς τδν Θεόν Αγάπη, εννοούμενη ώς δ 
τύπος πάσης τελειότητος, ή πρδς τδν πλησίον Αγάπη, ή έλεημοσύνη, έν 
τούτοις περιορίζεται ή αϊρεσις αύτοϋ. Ούδέν ήττον θεολογικδν, ήττον ιε
ρατικόν, καί ούδέν φιλοσοφικώτερον, βαθύτερόν τε καί άπλούστερον. Εί 
ήθέλομεν Ασκεί τήν λατρείαν ής έδωκεν ήμΐν τδ παράδειγμα δ Χριστός, 

οφείλομεν Ακολουθεΐν τοΐς Ίουδαϊκοϊς θεσμοΐς" αλλ’ έν πάσάις ταϊς περι- 
πτώσεσιν έδειξεν δτι όλίγον διαφέρει αύτώ τά τοιαΰτα. «’Έσεσθε υμείς 
τέλειοι ώσπερ δ πατήρ υμών δ έν τοΐς ούρανοΐς-τέλειός έστίν».—«’Αγα
πάτε άλλήλους».—Ιδού όποιοι ήσαν διά τδν Ίησοΰν δ νόμος καί οί Προ- 

φέται.
Λατρεία άνευ έξωτερικών ασκήσεων έπιβεβλημένων, καί συνισταμένη 

it τοΐς αίσθήμασι τής καρδίας καί έν τή_ αγαθοεργία, ήτον ιδέα τόσον 
ύψηλή, ώστε Ουκ ένοήθη" ταχέως διεστρκφη ύπδ τοϋ ίερατικοΰ πνεύμα

τος καί έπνίγη ύπδ τά δογματικά λεπτολογήματα" δέον ν’ Απαλλαγή
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των αρχαίων έκκλησιαστικών πχ^χ^όσεων, μέχρι της σήμερον έπισωρευ- 
θεισών, τό ιδεώδες του Χριστοΰ, δπερ έστί τό άκρον άωτον της θρησκείας. 

Χριστιανισμός έλεύθερος καί 5 αύτός, μετ’ άπειρων έσωτερικών ποικιλιών, 
ιδού κατά τδν B4nan, τδ θρησκευτικόν μέλλον τές άνθρωπότητος.

Ό Laurent έναργώς άποδείκνυσιν οτι έν τφ προτεσταντισμέ μόνφ δύ- 
ναται νά τελεσθ·?ί ή κατεργασία τοϋ καθαρού χριστιανισμού. Εκεί μόνον 
ένευρίσκονται συν τφ αίδοΐ τών ρημάτων τοϋ Κυρίου ή επιστήμη καί ή 
έλευθερία, αί .συγχωροϋσαι νά καταληφθ-ρ ή άληθινή αυτών έννοια. Ό 
καθαρός χριστιανισμός ενδέχεται νά συλλέξηται έν έαυτφ τού; ’Ιουδαίους 
τούς Μουσουλμάνους, τούς θεϊστά; φιλοσόφους; Άφαίρεσον τοϋ ’Ιουδαϊσμού 
τάς. λειτουργικά;. τελετάς, κατ’ ουσίαν ήκιστα διαφέρει-.της τοϋ Χρίστου 
διδασκαλίας. Ό Μωαμεθανισμός ούδέν άλλο έστ'ιν ή άποπεπλανημένος 

θεϊσμός, έν μέσφ διαταγμάτων τφ προόδω εναντίων, άτινά θέλουσιν αύτδν 
κατασχεΐν εις δευτερευουσαν τάξιν· άλλ’ οί καθολικοί δυσκόλως ένδώ- 
σουσι, καί ή προσέλευσις αυτών έσεται χαλεπότατη, διότι ή έκ δεισιδαι
μονίας μένουσι πιστοί τοϊς παλαιοί; δόγμασιν, ύϊ άφίστανται αύτών διά 
τές δδοϋ της πλήρους άδιαφορίας, ή'τις παντάπασιν αγνοεί την υποστρο

φήν” άλλ’ όμως δ Taine καί δι’ αύτούς διορφ την πιθανότητα Θρησκευτι
κές μεταλλαγής. ε'Ο 'κατά γράμμα καί άκαμπτος προτεσταντισμός του 
Λουθήρου καί τοϋ Καλβίνου, λέγει, δεν ήρμοζε τοϊς λατινικοί; λαοί;· δ 
προτεσταντισμός άνειμένος, μεταβεβλημένος υπό της έξηγήσεως, παρε- 
σκευασμένος κατά τάς χρείας της επιστήμης καί τοϋ πολιτισμού, άορί- 

στως πλατυνόμενο; καί καθαριζόμενος, δύναται νά καταντήσφ κατ’ έξο- 
χήν θρησκεία φιλοσοφική, ελευθέριος, ήθική, καί ουτω νά προσκτήσηται 
χαί έν αύταϊς ταΐς λατινικαΐς χώρκις την άνωτέραν ταύτην τών νόων 
τάξιν, ή'τις έν τφ καιρφ τοϋ Βολταίρου καί τοϋ 'Ρουσσώ ή τον οπαδός τοϋ 
θεϊσμού». .

"Οπως ένεργφ επί τές κοινωνίας καί μεταβάλλη αυτήν, άνάγκη ή θρη
σκεία νά διαδόσφ δι’ δλοκλήρου της ύπάοξεως καί νά κανονίζφ πάσας τάς 
πράξεις. Διά τούς πϋ,είστους, ή Θρησκεία συνίσταται έ'ν τισιν έξωτερικαϊς 
άσκήσεσι, καί τούτων έκπληρουμένων, ουδόλως πλέον έκεΐ/οι φροντίζουσι 
περί αυτής" αυται δέ εισιν ή λατρεία της Κυριακές. Ό κ. Reville καλώς 
δείκνυσιν δποία έπρεπε νάή θρησκεία τοϋ μέλλοντος. «Κατά την βκ- 
Θεϊαν έκφρασιν ενός άποστόλου (τοϋ Thomas Parker), η βρώσις καί ή ■πό- 
σις, δ δπνος καί ή άγρυπνία, η άνάπαυσις καί δ πόνος, πάντα έ'σονται 
προς δόξαν τοϋ Θεοϋ. Ό γεωργός άροτριών, δ εργάτης εργαζόμενος έν τώ 
νεωρίφ η τφ έργαστηρίφ, η μητηρ παρά τό λίκνόν τοϋ βρέφους αυτές, δ 
έμπορος έν τφ γοαφείφ του, δ καλλιτέχνης έν τφ καταστήματί του, δ 
σοφός έν ταϊς αύτοϋ μελέταις, πάντες πανταχοϋ Θά κομίσωσιν έν τε τοϊς 

μικροί; καί έν τοΐς μεγάλοι; έργοις, πνεϋμα θρησκευτικόν, καί τό πνεύμα

■ - ■■■ ■ - .
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ΤΟϋτοΛυδέν άλλο εσεται ή ή άγάπη πρός την θείκν τελειότητα· ένεκα 
‘ θρησκευτικοϋ αισθήματος έκαστος έργάσεται όπως άρδην έκλείψφ η

κοινωνική διαφθορά καί δυσπραγία’ διά τές θρησκείας έσεταί τις φίλε- 
' λεύθερο; έν τφ πολιτ.κφ, έπανορθωτής καί φιλάνθρωπος· διά της θρησκείας
; πας τις επιθυμήσει νά διδάσκηται άεννάως τελειότερου, καί προσπαθήσει
ί όπως καί οί λοιποί επίσης δύνανται νά διδαχθώσιν άείποτε περισσότερον,
ί τοιαύτη έσται η πρός τον Θεόν λατρεία, βς αυτός ούτός έστι φως».
' Οί θήτες θέλουσιν έπανέλθει εις τον χριστιανισμόν, άφ’ού άπέχώρίσθη-
Ί σαν, άμα ώς μάθωσιν ότι φέρει αύτοϊς την άπελευθέρωσιν καί την ίσο

ι τητα, έν ω δ άθεος υλισμός καθιεροΐ την δουλείαν αύτών, και θυσιάζει
I αύτούς τοϊς λεγομένοις φυσίκοΐς νόμοις. Διά την πληρεστάτην τών ιδεών

V άνατροπην, η χριστιανική θρησκεία, μετατραπεϊσα είς βιωτικόν καί ίερα-
ί τικόν ίδρυμα, έκληθη ώς σύμμαχος τοϋ δεσποτισμοϋ, τών προνομίων, τών
j αρχαίων πολιτικών συστημάτων καί ώς έπικύρωσις πάσης κοινωνικέ? άνι-

; σότητος καί άδικίας.
Τό εύαγγέλιον τουναντίον έστίν «η καλή άγγελία», κομιζομένη τοΐς 

( πένεσιν, έστι τό κήρυγμα τές έλεύσεως τές Βασιλείας, ένθα οί 'ταπεινοί
> ύψωθησονται καί οί άπόκληροι κτησονται την γέν. Ό χριστιανισμός του

Ίησοϋ ήθελε διαλύσει άπάσας τάς οικονομικά; δυσχερείας, έάν το πνεύμα 
τές φιλανθρωπίας καί τές άδελφότητο; άς διδάσκει, ένοεΐτο καί έφηρμό- 

ρ ζετο όπως δει.
i . Ό έξοχος καί ποθεινός διδάσκαλός μου, Francois Huet, έδειξεν έν τφ

λαμποφ αύτοϋ συγγράμματι «η Κοινωνική τοϋ χριστιανισμοϋ βασιλεία», 
ότι ή πολίτικη, καί η πολίτικη οικονομία έν τφ Ευαγγελία» εύρίσκουσι 

ί την λύσιν τών προβλημάτων, άτι να σήμερον συνταράττούσι την κοινωνίαν.
'■ Τά σύγχρονα συμβάντα έλέγχουσιν ότι τό θρησκευτικόν ζήτημα είπέρ

ί ποτέ υπερέχει παντός άλλου. Πρό τινων έτών καί ένόσφ έπεκράτει η έπίρ-

(· ροια τοϋ 18ου αίώνος, έπιστεύετο ότι παρέλθεν δ καιρός τών θεολογικών
( αμφισβητήσεων" ήσαν ώ; έλεγον, υποθέσεις τοϋ παρελθόντος, παρέχουσαι
i- άπλώς ιστορικόν διαφέρον' άλλά παρατηρησον σήμερον τί συμβαίνει έν
ί. διαφόροις χώραις' πανταχοϋ θρησκευτικαί έριδες περιπλέκουσι τά διεστώτα

κόμματα" δ άγων τών φιλελευθέρων κατά τών ύπεραλπείων, οστις κατ’ 
[ άρχάς έλυμαίνετο μόνον την Βελγικήν, διεδόθη καθ’δλην την οικουμένην,

έν Γαλ/ί<γ, Γερμανίά, 'Ολλανδή:, Τσπανί^, Ίταλίιγ, Άγγλίιγ, Κανάδφ, Βρα- 
Ιζιλίιγ, Μεξικφ, Χιλί, τ,$ί Πλάτ^ καί έν αύταϊς ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαι;

τές Άμερικέ;, όπου ή άντίστασις τί) εισβολή τοϋ καθόλικοΰ κλήρου κα
τέστη τό σύνθημα τών γενικών, έκλογών’ ούτω δέ δέον γενέσθαι* ή θρη
σκεία δι’ άπαντος τοϋ βίου διαδύεται" ή 'Ρώμη^ πιστεύουσα ότι κέκτη- 

ται την άναμάρτητον άλήθειαν, πρέπει νά θέλγ» ΐνα κυβερνφ τήν πολι-
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τικήν κοινωνίαν’ έάν αύτη δέν ύποτάσσηται, άρχεται ή χντίστχσις καί ·η 
πάλη έξεγείρεται.

Έν τή Βελγική προσεπάθησαν νά μή άναμίξωσι τά θρησκευτικά σύν 
τοΐς πολιτικοΐς ζητήμασιν* έζήτουν νά παλαίσωσι κατά τοϋ κλήρου, χω
ρίς νά προσβάλλωσι τά δόγμ.ατα, έν ονόματι τών δποίων άπήτει την έξου- 
σίαν* πλην σήμερον άδύνατον έπί πλέον νά διατηρηθώ τοιαύτη διάκρι- 
ot;* δ άγων μεταξύ κληρικών καί φιλελευθέρων προδήλως προσλαμβάνει 
νέον χαρακτήρα καί θρησκευτικήν άπόχρωσιν’ κατ’ αύτών τών αρχών τής 
έκκλησίας ήδη άνίστανται. Έν Άμβέρσγι άνεκάλεσαν τάς άναμνήσεις τοϋ 

16°υ αίώνος,καί αί τελευταΐαι έκλογαι έγένοντο τη έπωδνί τών τότε άν- 
ταρτών (les gucux)* έν τή πόλει Gand, κατ’ αύτης τής έκλογικής πάλης 

ηγείτο έφημερίς, έχουσα ώς πρωτίστην αρχήν δτι δέον δ άγων νά'έπι- 
διωχθή έπι τοϋ θρησκευτικού πεδίου, και δ εκλεχθείς βουλευτής έπεκα- 
λέσθη τδ όνομα τοϋ Marnix de Ste Aldegonde, τοΰ ήρωος τής Μεταρρυθ- 
μίσεως έν ταΐς Κάτω Χώραις. Έάν τδ κίνημα τοΰτο διαρκέσγ, έάν προσ
βληθώ αύτη η Εκκλησία, έξ άνάγκης Οέλουσι φθάσει εις την έξης έρώ- 

τησιν’,Έν δνδματι τίνος ιδέας θρησκευτικής καί φιλοσοφικής βούλεσθε 
ν’ άνατρέψητε την άναμάρτητον Εκκλησίαν; καί εί προτίθεσθε «άπαλ- 
λάξαι τδν τόπον τών ιερέων», διά τίνος θέλετε άντικαταστήσει αύτούς ; 

Τολμήσετε άποκριθήναι ώς δ Βολταΐρος; «Ελευθέρωσα υμάς μεγάλου 
θηρίου, καί μου ζητείτε άντί τίνος άνταλλάξω αύ τό ;» έν άλλοις λόγοις, 
έστέ έτοιμοι νά κηρύξητε πάσης θρησκευτικής ιδέας την άναίρεσιν ; όχι, 
δέν θέλετε πράξει τοΰτο, η έάν τοΰτο πράξητε, δέν θέλουσιν άκολουθή- 
σέι ύμϊν* η έπφδη τών άνταρτών (gueux) έστί λοιπδν ρήμα κενδν, έκτδς 

Sv γ πρόκλησις εις θρησκευτικήν μετα^ρύθμισιν, η εις τδν αθεϊσμόν. Έάν 
δέν έ'χητε τδ, θάρρος τοϋ προαιρεΐσθαι έτέραν τών λύσεων τούτων, η Εκ
κλησία διασώζει την υπεροχήν αύτης καί επικρατεί τών άντιλογιών τών 

κατ’αύτης· ή άπλη άρνησις φέρει εις τδ αύτδ άποτέλεσμα, ώς μη έπαρ- 
κοϋσα τή οίκογενεί<^.

Άρτίως έμέμφθησαν, καί ούχί άλόγως, άρχηγούς τινας τοϋ ύπέρ άγαν 
φιλελευθέρου κόμματος, δτι πιστευουσι τά εαυτών τέκνα τοΐς εκπαιδευ

τικοί; καταστημασι τοϋ κλήρου, ού δέν παύονται καταγγέλλο >τες καί 
μετά πλείστης δσης σφοδρότητος τάς πολεμίους τ·?ί έλευθερία ροπάς.

Ή άντίφασις αυτή έξηγεΐται. Καθώς κάλλιστα λέγει δ κ. Laurent «.διά 
τί ουτω πράττουσι; διότι ενδόμυχος φωνή βοίί αύτοϊς δτι ούχ υπάρχει 
•ηθική άνευ θρησκείας. Καίτοι άποστάντες άπδ της Εκκλησίας έν ή εγεν- 
νήθησαν, καίτοι άποσκιρτήσαντες άπδ τοΰ καθολικισμού, §ν καταρώνται,. 
έλκονται ύπδ αυτομάτου καί άμηχάνου φοράς, καί άνακόλουθοι βεβαίως, 
θέλουσιν ΐνα τά τέκνα αύτών έχωσι θρησκευτικά αισθήματα, καί βλέπου- 
σιν δτι ή Εκκλησία μόνη δύναται έμ,πνεϋσαι αύτά. Ιδού πώς παρά τάς

το ©PIISKEYT. ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΝ ΙΙΕΠΟΛΓΠδΜ, εθνών as» 

άντιπαθείας αυτών, παρκδίδουσι τή Έκκλησίφ τούς υιούς καί τάς θυγα
τέρας αυτών. Τί δύνανται ποιήσαι; Καί τίς πλήν τοΰ ίερέως, δώσει αύ- 
τοΐς τήν θρησκευτικήν ταύτην ανατροφήν, ήν θεώροΰσιν ώς άπαραίτητον; 
ούχί δ πατήρ, άφοΰ ούκέτι διατηρεί τήν πίστιν, ούδέ ή μήτηρ, διότι εί 
κάκείνη παιδεύσει τδν παΐδα έν τή δεισιδαιμονία έν άνάισθήτως άποζή* 
δθεν δ παΐς άνατραφήσεται άνευ τίνος πίστεως .. . άλλά τότε άλλος κίν
δυνος ύφίσταται" δ παΐς, έκπαιδευθείς έξω πάσης θρησκευτικής δοξασίας, 
άγθήσεται καί κρατηθήσεται ύπδ τοϋ παραδείγματος* εύρήσει γάρ ταχέως 
ζηλωτάς δπως αύτδν έπιστρέψωσιν εις τδν καθολικισμόν, καί ουτω γενή- 
σεται καθολικές, άκόντων τών γονέων αύτοϋ»* τοιαύτη έστίν ή γυμνή 
αλήθεια* πόσα δέ παραδείγματα δύναται τις ν’ άναφέργ πρδς πίστωσιν 

τών λόγων τοϋ κ. Laurent !
Τδ φιλελεύθερον κόμμα έν τή Βελγική, καθώς καί έν άλλαις χώραις, 

τυγχάνει παρασυρόμενον εις νέαν δδδν, ής δύσκολον καθοργν τήν διέξο
δον* τδ πάλαι έπηγγέλλετο ότι «αίδεΐτα: τήν πάτριον πίστιν», καί είχε 
μόνον ώς πρόγραμμα τδ αύτόνομ.ον τής πολιτικής εξουσίας. Σήμερον επα
ναλαμβάνει τήν θρασεϊαν έπφδήν τών άνταρτών (les gueux) και αίτιαται 
τά. δόγματα* δ άναμάρτητος πάπας έξαιτεΐ τήν παντοδυναμίαν δι’ δ,τι 
άφορά τήν ηθικήν. Άλλ’ ή έν γένει έκπαίδευσις, δ άστικδς κώδηξ, οι 
πολιτικοί νόμοι, πάντα ταΰτα ώς βάσιν τήν ηθικήν έχοντα,δέον νά καθυ- 

ποταγθώσι τφ πάπγ, ώς παραδέχονται οί ύπεράλπειοι, ή νά άποστώσ*. 
τοϋ αύτοϋ δόγματος, έν δνόματι τοϋ δποίου ή ’Εκκλησία ζητεί νά 
έπιβάλλγ τήν εξουσίαν αύτής’ τοϋ λοιποϋ αδύνατόν έστι τοΐς φιλελεύθε
ροι; νά μή φέρωσι τδν άγώνα έπί τοϋ θρησκευτικού πεδίου* έκ τούτου 
πρέπει καλώς νά γινώσκωσιν δπόι βούλονται πορεύεσθαι. Έάν φρονώσιν δτι 
ή άνθρωπότης δύναται νά ζήση άνευ θρησκείας, άρκεΐ νά καταλύσωσι τά 
παλαιά θρησκεύματα’ άρξει τών ερειπίων αύτών ή ελεύθερα γνώμη άπηλ- 
λαγμένη τοιούτων κενοδοξιών, ο'ία ή τοΰ βεοϋ ύπαρξις καί ή αθανασία τής 
ψυχής* άλλ’έάν νομίζωσιν δτι ή κοινωνία έχει άπόλυτον χρείαν θρησκευτι
κής βάσεως,άπαίσιον έργον εργάζονται έφοομώντες κατά τοϋ Καθολικισμού^ 
χωρίς πρότεοον νά σκεφθώσιν άντί τίνος αύτδν άνταλλάξωσί* καθ’έκάστην 
αί'φιλελεύθεροι έφημ.ερίδες πλήρεις εισί διηγημάτων περί κακουργημάτων, 
βιαιοπραγιών, έγκλημάτων, δεισιδαιμονιών τών ιερέων καί τών μοναχών. 
Έκ τούτου τί πρέπει νά συμπεραίνωμεν ; δτι δηλ. δφείλομεν άφίστασθαι 
άπ’αύτών; άλλα τότε θέλομεν πάσης θρησκευτικής δοξασίας άπαλλοτριωθή 
ή θέλομεν άλλη προσαρτηθή; ανάγκη νά έκλέξωμεν, ιδίως διά τά τέκνα’ 
έάν δέν παραδεχθήτε άλλο θρήσκευμα ή τδ καθολικόν, θέλετε άφεύκτως 
παραδώσει τάς νέας γενεάς εις εκείνους πρδς οΰς καθ’ έκάστην πολεμίως 
προσφέρεσθε* διότι ή άνθρωπότης ούκ έ'λαχεν έκ φυσεως παρεσκευασμένη 
νά ζήσγ άνευ ούδεμιάς θρησκείας, καί ύμεϊς αυτοί προσφεύγετε είς τδν 
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ιερέα, ,εί μή δι’ υμάς, τουλάχιστον διά την ύμετέραν οικογένειαν. Παιδα
ριώδες δθεν τδ αίτιάσθαι τάς άδυναμίας, τάς αντιλογίας καί αντιφάσεις 
τών φιλελευθέρων. Αδταί είσι τδ εξαγόμενον τ·ης τών πραγμάτων κατα- 
στάσεως, και όντως αύτδ τδ κόμμα άνάκειται εις άντίφασιν καί φθάνει 
εις τδ άδιέξοδον. Οί καθ’ ημέραν προσβάλλοντες τούς λειτουργούς της θρη
σκείας άρά γε γινώσκουσι τί ζητοΰσι, και ζητοΰσιν δ,τι ποάττουσιν ; έάν 
ούδέν έ'χωσιν ύπ’ ό'ψιν άλλο θρησκευτικόν ιδεώδες, άγνότερον και κάλ- 
λιον έφαρμοζόμενον τφ νέφ πολιτισμφ, εργάζονται πρδς ό'φελος τοΰ μη- 
δενός. Αύτδ τοΰτο τδ θρησκευτικόν αίσθημα καταστρέφεται πρόρριζον* 
ούδέν άλλο ή την νίκην τοΰ αθεϊσμού προπαρασκευάζουσιν. Οί θετικό- 
φρονες δύνανται νά κροτήσωσι χεϊρας, ώς πιστεύοντες δτι, η άνθρωπότης 
τότε μόνον έ'σεται έλευθέρα και Ισχυρά, δτε άπαλλαγήσεται τών θεοσε
βών δεισιδαιμονιών" άλλ’ δμως οί φρονοΰντες δτι ούχ υπάρχει πρακτική 
■ηθική άνευ θρησκευτικής κρηπΐδος, ούδέ δυνατή κοινωνία άνευ ηθικές, 
δφείλουσι νά μεριμνώσιν υπέρ τοϋ μέλλοντος."Οταν οί άντάοται (les gueux) 
τοΰ 16»υ αίώνος ώπλίζοντο «ίνα έλευθερώσωσι την χώραν άπδ τών δει
νών τών ιερέων», άντί τών παλαιών θρησκευτικών θεσμών οΰς καθηρουν, 
παρεδέχοντο χριστιανισμόν μάλλον προσεγγίζοντα τη τοΰ Χριστοΰ διδα
σκαλία* διδ καί έθεμελίωσαν τάς πολιτείας τάς μάλιστα έλευθέρας καί 
εύτυχεΐς τ·ης γής. Έάν οί σημερινοί άνατροπεϊς κομίζωσιν έν τη πήρα 
αύτών μόνον καθαράν άρνησιν, ούδέν άλλο τέξονται η ταρκχάς καί αναρ
χίαν, έπειδή άνευ θρησκευτικών ιδεών κοινωνία ού δύναται μένειν.

Την μελέτην ταύτην άνακεφαλαιώσωμεν* τά καθεστώτα θρησκεύματα 
προσβάλλονται καί φαίνονται έπαπειλούμενα ύπδ καταστροφής, διότι έν 
άντιθέσει εύρίσκονται τή έπιστημγ, καί διότι συμμαχίας έποιήσαντο μετά 

παντός δεσποτισμοϋ καί προνομίου.
Πρέπει άρά γε νά συμπεράνωμεν δτι έκλείψει πάσα Θρησκεία ; Ούχί, 

διότι δ άνθρωπός έστιν 3ν τά μάλιστα θρησκευτικόν. Ή ήθική ού'τε βάσιν 
ούτε κΰρος έχει έξω τών θρησκευ νικών ιδεών* άνευ δέ ηθικές ούκέτι ύπάρ- 
χει νόμος., δικαιοσύνη, κοινωνική τάξις.

Έάν έν τφ μέλλοντι θέλη θρησκεία τις έπιζησαι, έ'σται αυτή δ τοΰ 
»Ιησοϋ χριστιανισμός, επειδή έστιν ή τελειοτάτη θρησκεία, ήτις έφαρμο- 
ζομένη προσηκόντως ήθελε πάσας τάς κοινωνικάς δυσχερείας διαλύσει.

Οί φιλελεύθεροι, έν τή πάλη πρδς τούς κληρικούς, κατήντησαν νά με- 
ταβιβάσωσι τδν άγώνα έπί τοϋ θρησκευτικού πεδίου. ΛΑν νομίζωσιν δτι δ 
πολιτισμός δύναται νά προκόψη άνευ θρησκευτικού ιδεώδους, άρκεϊ μόνον 
δπως καταλύσωσιν αύτήν. Άλλ’ έάν φρονώσι τούναντίον. δέον νά προσ- 
κολληθώσι τίί θρησκείη του μέλλοντος, § έστι τφ χριστιανισμφ τοΰ Εύαγ- 

γελίου.
Αί άδυναμίαι, αί μικροψυχία», τών φιλελευθέρων προέρχονται έκ τοϋ δτι 

προσβάλλουσι τήν θρησκείαν, ής μάλιστα δέονται, καί ού'τως άγονται δπώ; 
παραδώσωσι τά τέκνα αύτών έκείνοις πρδς οΰς πολεμίως προσφέρονται.

Συνελόντι δ’ είπεϊν, έάν τδ μέλλον ή άθεου ύλισμοΰ, λογικώς πράτ- 
τουσι καταστρέφοντες τ’ αρχαία δόγματα άνευ τίνος άντικαταστάσεως . 
Άλλ’ έάν τούναντίον θρησκευτικού τίνος ιδεώδους ή άπαραιτήτως άναγ- 
καίου τώ άνθρώπφ, προετο·μάζουσι τότε τήν άναρχίαν οί τήν ύφισταμέ- 
νην θρησκείαν έκπορθοΰντες, ήτις τυγχάνει ούσα ή κρηπίς πάσης κοινω
νικές τάξεως, χωρίς ν’ άνταλλάξωσιν αύτήν άντ’ άλλου θρησκεύματος· 
καταλληλοτέρου πρδς τάς χρείας καί τδ πνεύμα τών νεωτέρων κοινωνιών.

(έκ το5 γαλλιχοΟ) Ετέφανος Α. Βλαστός.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Α».

νά έπά- 
είς είρή-

Άναπτύσσων τδ πρώτον Μεοος τής πραγματείας ταύτης έν προηγού
μενη τοΰ Συλλόγου έσπερίδι, ειπον δτι, άρχομένου τοΰ 17' αίώνος, ή έκ- 
πολιτιστικη άποστολή άπδ της ’Ιταλίας μετεβιβάσθη είς την άντίζηλον 
Γαλλίαν. ΤΙ ωραία πατρίς τοΰ Πετράρχου και Βρουνελέσκη πολλών εύρω- 
παϊκών έθνών ύπέκαιε τότε τούς κατακτητικούς πόθους* άλλ’ ή Γαλλία 
ήτο ή μάλλον ευτυχής στρατιωτική δύναμις, ή δυναμένη νά Ικανοποίηση 
έπιτυχέστερον τάς φιλοδόξους αύτής τάσεις. *Η στιγμή' ήτο λίαν έπίκαΐ- 
ρος, διότι ή χώρα εκείνη τοΰ έ'ρωτος καί τών φσμάτων, άποκοιμηθεΐσα, 
κατά τήν ώραίαν τών Menard έκφρασιν,* ύπδ τούς ήχους τής κιθάρας τών 
Μεδίκων ήτο άνίσχυρό; καθ’έαυτήν ού μόνον ν’ άντιταχθή κατά τών ξέ
νων έπιδρομέων, Μωαμεθανών, 'Ισπανών καί Γάλλων, άλλ’ ούδέ νά 
ναγάγη τά φιλόδοξα καί άλληλοσπαραττόμενα αύτής κρατίδια 

νίκην τινα πραγμάτων κατάστασ.ν καί άποκαταστήση αύτά είς έν μέγα 
καί ένιαΐον κράτος.

Τρεις ’Ιταλίδες, ώραΐαι καί ζηλότυποι, έγένοντο ή άφορμή τής είσε- 
λάσεως τής Γαλλίας. Ή Βεατρίκη τής "Εστης, σύζυγος Λουδοβίκου Σφόρ- 
τζα, δστις ήτο κηδεμών τοΰ εύήθους καί άνικάνου δμωνύμου δουκδς τών 
Μεδιολάνων, ήγεμονίς άλαζών καί φιλόδοξος, παρεκέλευεν αύτδν, δπως 
άναλάβη δριστικώς τδ κράτος καί άπαλλαγή τοΰ ηλιθίου Δουκός. Άλλ’ή 
θυγάτηρ τοΰ Βασιλέως της Νεαπόλεως’Ισαβέλλα τής Άραγώνος, έ'χουσα

* Άνεγνώσθη ?ν τφ Σύλλογοι τήν 9 Μαρτίου 1882. Τδ α' μέρο; βλέπε έν τ<ΰ φυλλαδίφ 
τοδ Ίανουαρ'ον.

1 Louis et Ren6 Menard Tableau Historique des Beaux arts, e&. 60-100. 
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σύμμαχον ¥ην συμπατριώτιδα Άλφονσίνην Όρσίνη, σύζυγον τοϋ δουκός 
της Φλωρεντίας Πέτρου τών Μεδίκων, ζηλοτύπως παρηκολούθει της Βεα
τρίκης τούς σκοπούς, έκ της πραγματώσεως τών οποίων κατεστρέφοντο τά 
φαεινότερα της όνειρα,δπως παρακαθησγ έν τφ Ορόνφ τών Μεδιολάνων μετά 
τοϋ καχεκτικοϋ εκείνου ηγεμόνας. Είνε ακατάβλητα τά άνθρώπινα πάθη, 
άλλά φαντάσθητε την ίσχύν αυτών δταν ύποδαυλίζωνται ύπο γυναικείας 
ζηλοτυπίας. Το δυστυχές Μεδιόλανον, καταπολεμούμενου ύπό τε τέ; 
Νεαπόλεως καί Φλωρεντίας, Η το αδύνατον επί πλέον ν’ άντιστνί. ‘Ο Λου
δοβίκος Σφόρτζας έκάλεσε τον Κάρολον Η', δστις μετά τριάκοντα χιλιά
δων έπιλέκτων Γάλλων δπλιτών είσηρχετο είς 'Ρώμην την 31 Δεκεμβρίου 

του 1494.
Άνέγραψά πως λεπτομερέστερου τά της πρώτης έμφανίσεως τοϋ γαλ- 

λικοΰ λαοϋ έν τφ πνευματική τοϋ 17' αίώνος άγώνι, ούτινος αληθώς η 
’Ιταλία ηγείτο θριαμβευτικώς τότε, διότι διά τής προσεγγίσεως ταύτης 
τών δύο λαών, ώσεί δι’ Ηλεκτρικού σπινθηρος, μετεδόθη εις την Γαλλίαν 
νέα ζωη, άπας εκείνος δ οργασμός, δ δποίος ,ένέπνευσε τοσαΰτα έν Ίτα- 
λία άριστουργηματα. Προ τών μυστηριωδών θέλγητρων της εύτυχοϋς εκεί
νης χώρας, προ τών θαυμάσιων τής ποιησεως καί τές τέχνης, αΐτινες 
άδελφαΐ συνεβάδιζον διαλύουσαι τά σκότη καί έγκαινίζουσαι νέαν, άγνω
στον τέως τφ άνθρωπίνφ πνεύματι, σταδιοδρομίαν, δ ημιβάρβαρος άλλ’ 
ύψηλόφρων και αβρός Γάλλος ητο αδύνατον νά μη συγκ νηθη. Δεν τον 
ένίκησαν αί ίταλικαί λεγεώνες, διότι και συμπαγέστεραι καί μάλλον έμ.- 
πειροπόλεμοι faxi xl γκλλικαί. Τον άφώπλισεν η ώραία της Φλωρεντίας 
και τής Πίσης, η Ίταλίς κόρη τοϋ έρωτος καί τών άσμάτων. «Έάν δεν 
«δύνασθε—έλεγον λευχείμονες, γονυκλινείς και δακρύουσαι αί Σειρήνες—-- 
»έάν δεν δύνασθε νά βοηθησητε ημάς διά τοϋ ξίφους, δεν θ’ άρνηθήτε 
»ύπέρ ημών τάς δεήσεις σας» και ώδηγουν αύτούς προ τής είκόνος τής 
Παναγίας, οί δέ Γάλλοι άνελύοντο είς δάκρυα. Οί άνδρες της Πίσης, επι
καλούμενοι αύτούς βοηθούς κατά τών Φλωρεντινών «Εί'μεθα Γάλλοι την 
ψυχήν» έλεγον, «φέρατέ μας είς ΓαλλίανΤών δέ τριάκοντα εκείνων χι
λιάδων μαχητών κατέπεσε πάσα η πολεμική δρμη καί τό σθένος, η σπάθη 
έ'παυσε νά πάλληται, άφ’ H? ή'οξατο πάλλουσα η καρδία. Καί συναπετε- 
λέσθη αληθώς τότε έν Ίταλις η μυστική έκείνη άδελφοποίησις, Η μοιραία 
προσέγγισις δύο κόσμων τέως αντικειμένων, ΐνα έκ της συγκρούσεως ταύ
της έξαφανισθν; σχεδόν δ εις, καί άντικαταστηστ; αύτόν έρρωμενέστερος 
έν τή πορεί^ του δ έτερος.

Β'.

Ή Γαλλία διετέλει τότε ύπό τό κράτος της μεσαιωνικές τυφλώσεως, 

1 Mi;helet Renaissance, σιλ. 56—70.
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αμέτοχος εντελώς τών συντελουμένων έξω τών εαυτός δρίων πνευματι
κών άγώνων. ’Εάν η τέχνη διά τών έργων τοϋ Γκουζών, Φουκέ, Πιλών 
καί Κουζέν έφερεν αληθώς ί'διον έθνικόν χαρακτήρα, ούχ Ηττον δέν πα- 
ρεϊχεν έ.γα, τών δποίων η φημη είχε κατισχύσει νά ύπερνικησγ τόν τό
πον καί την εποχήν των. Ή ίπποτικη μυθιστορία, δποία την γνωρίζετε 
διά τοϋ κοινολογηθέντος Μύθου τοϋ 'Ρόόου, είχε καί αύτη καταπέσει 
άφ’ Ηί οί ίππόται Αί ποιήσεις τοϋ Καρόλου τές Αύρηλίας,
τοϋ πατρος τοϋ Λουδοβίκου IB', Η σαν ποιήσεις άχροες καί ούδόλως δυνά.- 
μεναι νά μεταπλάσωσι τό σύγχρονον κοινωνικόν πνεΰμα. Ό μέθυσος, δ 
δεσμώτης τοϋ Chatelet Βιλλών, αληθές τέκνου τών Παρισίων καί τηςέπο* 
χης του, έξέπεμπεν αληθείς τινας ποιητικούς φθόγγους, δσάκις έλησμόνει 
τό καπηλείον, τάς υποδηματοποιούς καί τάς πλυντρίας.

Ήδύνατο καί η Γαλλία νά προσχώρησή ταχύτερου είς την κατά τοϋ 
μεσαίωυος πυρετώδη πάλην, έάν δέυ είχε περικαλύψει το πυεϋμα αυτές 
παχυλή σκοτία καί ραστώνη. Tvj έλειπεν δ Δάντης, δ 'Ριένζης, οί Μέδι- 
κοί' τή έλειπε κυρίως δ ιταλικός ούραυός καί το φώς τές Ελλάδος. Δέυ 
Ητο δυνατόυ νά τά προσφέρωσιν άκόπως καί διά μιας οί λόγιοι "Ελληνες 
μετανάσται τοϋ Βυζάντιου. Ό Μανουήλ Παλαιολόγος έθελγε διά τοϋ άτ- 
τικοϋ λόγου του τούς αύλικούς Καρόλου τοϋ 7', άλλ’ δ λόγος του Ητο 
μουσική γοητεύουσα, μη κατανοουμένη. Έν τέί αύλή Καρόλου τοϋ Η' 
άπαντώμεν τφ 1491 τόν Άνδρέαν Παλαιολόγον, τόν δύσμοιρου άνεψιόν 

τοϋ τελευταίου αύτοκράτορος της Κωνσταντινουπόλεως, δστις μετά τριε
τίαν ποοσέφερεν έν Ίταλί? είς τόν Γάλλον κατακτητην τά έπί τοϋ Ελ
ληνικού κράτους δικαιώματά του είς άντάλλαγμα σταυροφορίας κατά τών 
Τούρκων. Άλλ’ ί'σως αί έστεμμέναι της Γαλλίας κεφαλαί καί αύτό τής 
'Ελλάδος τό όνομα ηγνόουν τότε ! Είμαρτο διά τές ’Ιταλίας, ώς διά μα- 

γικοϋ φακοΰ, ν’ άνακαλύψωσι τό γλυκύ Ελληνικόν φώς, τό δποϊον άφθό- 
νως περί αύτούς διεχέετο.

Καί αληθώς άφθονου διεχέετο έν Ίταλίφ τότε το Ελληνικόν πνεΰμα 
διά τών σοφών, οϊτινες έξ ’Ανατολής εΐχον έγκα σαστη είς τάς μεγαλου- 

πόλεις αύτής- καί έγκαταστησει πανταχοϋ Έλληνικάς σχολάς, αΐτινες 
έγένοντο τοσαΰτα περιφανή διά την δλην άνθρωπότητα φυτώρια. Άκρι- . 
βώς κατά τό έτος έκείνο, καθ’ 8 έγνώριζε την ’Ιταλίαν η Γαλλία, δ σο
φός ’Ιωάννης Λάσκαρις, άρτι έξ ’Ανατολής έπανελθών καί άποκομίσας 
πλουσίαν συλλογήν αρχαίων χειρογράφων, έξεδιδε τούς πλείστους τών Ελ
λήνων ποιητών καί συγγραφέων.

Ούτωσί ζωηρώς συνταρασσομένην την ’Ιταλίαν, όργωσαν πάντοτε.πρός 
νέας τοϋ νοός άποκαλύψεις, σφρίγώσαν έκ νεότητος μεθ’ δλην την πολιτι-

2 Sainte Beuve. Tableau Ilislorique et critique da la poissie fran^aise et du Theatre 
fran^ais au XYI Siecle, 1 Po6sie fran^aise.
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κήν τυραννίαν καί τούς τοπικούς περισπασμούς της, Αμέσως έννόησεν, 
ήσθάνθη καί ήγάπησεν ή μεσαιωνική Γαλλία τού Βιλλών και τοϋ Ίωάν- 
νου Μαρω. Βεβαίως δεν τή ήτο έτι εφικτόν νά κατανόησή πάντα τά με
γάλα καί ευτυχή τοιούτου οργασμού Αποτελέσματα, τ/,ν ύψηλήν Αποστο
λήν ήν έπρόκειτο ν’ Αναλάβη έθνος, θραϋον Αποτόμως- Αλλά δι’ ήρωϊκής 
έργασιας, τοϋ παρελθόντος τά δεσμά, της πνευματικής δουλείας την πέ
δην, διότι ή Γαλλία Καρόλου τόΰ Η* Ακριβώς τότε ανένηφεν εκ τής νοση

ρά? νάρκης, ήτις την κατειχεν.Άλλ’ ή Γαλλία εκείνη ήτο πάντοτε ή ιδιο
φυής χώρα, η έκθρέψασα την ύψηλόφρονα, την άβράν νεωτέραν Γαλλίαν, 
ή'τις έγένετο ή ένθους τής ελευθερίας Απόστολος κ’ έπέφερε το ύστατον 
γενναίου κατά τοϋ δουλικού παρελθόντος κτύπημα. Άντελήφθη Αμέσως 
τότε ότι μεγάλα παρασκευάζονται έργα, έθαμβώθη προ του Απλέτου φω
τός, το όποιον Αντιμετώπιζε, κ’ έζήτησε να συνειθίσγ την λάμψιν εκείνην, 
της δποίας την ανταύγειαν έφερεν έν τγί ίδίι« ψυχή. Καραδοκούσα την 
έπίκαιρον στιγμήν, έλαβε τό μήνυμα τοϋ Λουδοβίκου Σφόρτζα. Είσήλθεν 
εν Ίταϋ.ία, Αγνοούσα την ’Ιταλίαν, ουδέ συναισθανομένη την Αποστολήν 
δι’ ήν προώριστο. Εισερχόμενη, ήμιβάρβαρος έπόθει αιματοχυσίας, δγώιεις 

καί κατάκτησιν. Άλλ’ ευθύς Αφωπλίσθη παρά της θελκτικές χώοας, έαυ- 
ήθη παρ’ αύτης εις τά μυστήρια, ΐνα βραδύτερου την νικήση έν τγ εκ
πολιτιστική σταδιοδρομώ, τήν δποίαν ένθουσιωδώς καί εύλογουμένη έφε- 
ρεν είς εύτυχές τέρμα.

Άποχαιρετώσα τήν ’Ιταλικήν χώραν και ύπερβαίνουσα αυθις τάς "Αλ
πεις^ Απεκόμιζε τάς ζωηράς εντυπώσεις, τά πρώτα σπέρματα τής ανα- 
πτύξεως, άτινα έν Παρισιοις έξέθρεψαν οί 'Έλληνες σοφοί καί οί ’Ιταλοί 
καλλιτέχναι. Μετάγομαι, κύριοι, εις αιώνα, οδτινος τά έργα καί αί τά
σεις, ή ιστορία πασα, Αποτελοΰσι τήν αποθέωσιν τού ’Ελληνικού πνεύ
ματος. Εις μόνον τό ενδιαφέρον υμών άφορών, Απετόλμησα νά συνοψίσω 
τήν πολυσέλιδου και πολύπλοκου ιστορίαν τών Ελληνικών γραμμάτων έν 
Γαλλίγ έν πραγματεία, ής τίνος Αποδειλιώ νά εκτείνω τά δρια, Αλλ’ 
ούχ ήττον ποθώ νά σας έκτυλίξω τάς περιφανεστέρας σελίδας. ’Εάν ποτέ 
ή ’Ελλάς έγνώσθη έν πάσγ αύτής λεπτομερείς καί έκτάσει, έάν ήγαπήθη 
Αληθώς μέχρις άποθεώσεως, έάν έθαυμάσθη, κ’ έγένετο τό μύχιον ονεί
ρου καί ή φωτεινή δδηγός προς νέαν γην έπαγγελίας, δικαίως έγκαυχα- 
ται δ 17’ αιών δτι πασα αδτη ή μελέτη καί ή στοργή εις αυτόν Αποτ 
κλειστικώς Ανήκει. Δεν ήσαν Γάλλοι, ’’Αγγλοι, ’Ιταλοί, Γερμανοί, Τσπα·» 
vol οί Ανθρωποι έκεΐνοι, Αλλ’ "Ελληνες τον νουν, τήν καρδίαν, τόν τρό-< 
ριον τού ζην καί έκφράζεσθαι.

Γ’. ■ ■ ■ · .

. ?Απύ τής άλώσεφς αυτής τής Κφνσταντινρυπόλ§ωφ καί έτι πρότερο^ 
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ειχον. περιέλθει καί τήν Γαλλίαν οί Έλληνες σοφοί μετανκστκι, Ασφό- 
κτοΰντες έν τή μεμολυσμένν) τού Βυζαντίου ατμόσφαιρα. Δυστυχώς ήσαν 
δλίγιστοι, ούδ’ ήτο δυνατόν νά έπιφέρωσιν Αμέσως οποία έν τή ένθουσιώ- 
ση Ίταλίς εύτυχή Αποτελέσματα. 'II Γαλλία δεν εΤχεν έτι ήλεκτρισθή. 
'Ο σπινθήρ δστις έλειπεν είς τον εύ'φλεκτον κ’ ένθουσιώδη γαλλικόν χαρα
κτήρα μετεδόθη έκ τής έν Ίταλίς πυρκαϊΑς. Έκεΐθεν, Ακολουθών έπα- 
νερχόμενον τόν Κάρολον Η', ήλθεν δ ’Ιωάννης Λάσκαρις εις Παρισίους. Ό 
Γεώργιος Έρμώνυμος, τής καλλίστης γραφής τοϋ οποίου χειρόγραφα πα- 
ραφυλάττει έτι ή Εθνική τής Γαλλίας Βιβλιοθήκη, ό ’Ανδρόνικος, δ Κερ- 
κυραΐος Νίκανδρος, δστις έν Βενετίγ έγένετο γραμματεύς τοϋ πρεσβευτοϋ 
Καρόλου Ε', πάντες ούτοι, ο'ίτινες προηγήθησαν ή ήκολούθησαν τόν Λά- 
σκαριν έν Γαλλίς, απετέλεσαν έν Παρισίοις έλληνικώτατον κέντρον, τόσας 
σχολάς, έν αΐς συνέρρεον τά γαλλικά πλήθη, έν ένθουσιασμφ καί Αγία 
πίστει, 'ίνα- δροσισθώσιν έν ταϊς διαυγεστάταις πηγαΐς τής Πλατωνικής 
φιλοσοφίας καί τής Ίλιάδος.

Αΐ Άθήναι μετεβιβάσθησαν είς Φλωρεντίαν, κ’ έκεΐθεν έπειτα εις Πα- 
ρισίους. Δεν γνωρίζω διατί—κατά ποιον παράδοξον ιδεών ειρμόν-*—ή σε
μνή μορφή τοϋ πολιοΰ κ’ έμπνευσμένου Αασκάρεως μοί Αναμιμνήσκει τόν 
’Απόστολον Παύλον έν Άθήναις. Τόν ί'σα έμπνευσμένον καί σοφόν χριστια
νόν, δστις έν Έλλάδι διδάσκει τόν τέως Αγνωστον θεόν τής έλευθερίας 
καί τής Αγάπης, ώς δ ’Ιωάννης Λάσκαρις έν Γαλλίγ τήν Αγνωστον Ελ
λάδα τοϋ φωτός καί τής Αναγεννήσεως. Περί αύτόν και τούς Αλλους "Ελ
ληνας διδασκάλους συνωστίζοντο οί Bud6,Έρασμος, οί Στέφανοι, δ 'Ρείχ- 
λίνιος, δ ’Ιωσήφ Σκάλιγερ, δ βαθύς γνώστης τής Δωρικής διαλέκτου, δ 
Καζωμπών, δ έκδότης τοϋ Διογένους Ααερτίου καί ’Αθηναίου—οί Ακατα
πόνητοι Έλληνιστα'ι, τούς δποίους δικαίως Αποκαλεΐ ή ιστορία ώς τούς 
κυρίους παράγοντας τής έν Γαλλία καί Γερμανίγ ’Αναγεννήσεως.

Τότε δή Αρχεται πυρετώδης εποχή Αγώνων καί Αποκαλύψεων νέων. 
-Η Γαλλία προέρχεται είς νέας μετά τοϋ ’Ιταλικού πνεύματος επιμιξίας 
διά των εκστρατειών Λουδοβίκου τοϋ IB' καί Φραγκίσκου Λ', ώς έκ τών 

οποίων νέαν Αναλαμβάνει ζωήν καί ίσχυροτέραν είς τό έαυτής έργου ώθησιν. 
’Υπό τήν πατρικήν βασιλείαν Λουδοβίκου τού IB', συναποτελεΐται σύγ
χρονος πρόοδος έν τε τοΐς νόμοις, τή διοικήσει καί τοϊς οικονομικούς τοϋ 
Κράτους. Πρό ετών είχον κατασιγάσει οί εμφύλιοι σπαραγμοί· έξησφαλί> 
σθη επομένως ή δημοσία τάξις, άνεκηρύχθη ή προστασία τού λαού απέ
ναντι τής απληστίας τών Αρχόντων, ηύ'ξησεν δ πληθυσμός, ένισχύθη τό 
έμπόριον μετά τών Ανθηροτέρων ’Ιταλικών πόλεων. Πα-σα αδτη ή ευημε
ρία δφείλεται κυρίως είς τόν πολυπράγμονα καί πεφωτισμένου τοϋ Λουδο
βίκου πρωθυπουργόν Γεωργίου d’ Amboise, ι$,υ ^οξομαυή κληρικόν οςτις. 



297ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
έπωφθαλμία τήν παπικήν τιάραν, καί τνρδς το φαεινόν τούτο όνειρον δει
νόν πάντες οί άγώνές του.’

Τότε συνελέγησαν τά απανταχού τοΰ κράτους καί μελετάται τδ
δίκαιον όποιον έφαντάσθησαν και διετύπωσαν οί 'Ρωμαίοι. Πανταχόθεν 

περισυνάγονται τά άρχαϊα χειρόγραφα, τδ δέ μίσος κατά των βέβηλων 
επιδρομέων τών μνημείων τής ελληνικής σοφίας καί τέχνης κατέστη φα

νατική άληθώς θρησκεία. Άπδ ημέρας είς ημέραν επιτείνονται οί άγώνες 
καί άποκαλύπτεται η τέως αγνοουμένη άρχαιότης, η μεγάλη καί εύγε- 
νης τών εθνών μήτηρ. Θερμότερον αιμα, αγάπης φλδξ νέα υπεισέρχεται 
έν ταϊς φλεψι τών γαλατών διά τοϋ θείου νέκταοος τοΰ Όμηρου καί Σο- 
φοκλεους. Ή άποκάλυψις αΰτη της σεμνής κ’ επαγωγού άρχαιότητος έπέ- 
φερε τήν άπελευθέρωσιν τών ψυχών και διηνοιξεν δρ:.ζοντα νέον. 'Η άν
θρωπότης άνεϋρεν έν αύτή βάσεις ήθικής ήδυτέρας, κ’ έπεζήτησε δι’ αύτης 
ούχί την κατάρριψιν τοΰ βωμού, άλλά την έκτασίν του, ούχί την κατάρ- 

γησίν τής χριστιανικής θρησκείας, άλλά την εκκλησίαν έλεημόνα καί πως 
συμφιλιουμένην μετά τοΰ ελληνικού πνεύματος.^

Οί Παρίσιοι, οΐτινες τώ 130,0 άφηρπαζον παρά τών 'Εβραίων τά χειρό
γραφα ΐνα τά έζαφανίσωσι, τώ 1508 τά έξαγοράζουσιν άδρ^ τιμή ΐνα τά 
φερωσιν είς τδ φως τής δημοσιότητός. Οί Παρίσιοι τοΰ 1500 συρρέουσι καί 
κάτακλύζουσι την όδδν τοϋ αγίου ’Ιακώβου, ΐνα έκ τοΰ εκεί τυπογρα
φείου πορισθώσι τδ βιβλίον τών άρχαίων μύθων, τδ όποιον έξέδωκεν δ 
’Έρασμος. Ό Όλλανδδς την πατρίδα, Ίταλδς την διάνοιαν σοφδς, τοΰ 
όποιου πάσα η ζωή κατετρίβη περί την άνακάλυψιν, τήν ερμηνείαν καί 
τήν έκδοσιν χειρογράφων· δ μαθητής τοΰ Γεωργίου Έρμωνύμου, δ καθιέ
ρωσα; ίδιον σύστημα προφοράς της ελληνικής γλώσσης, γνωστόν ύπδ τδ 
όνομά του μέχρι της σήμερον. Οί Παρίσιοι τοΰ 1507 έκτυποϋσι τέλος τδ 
πρώτον ελληνιστί βιβλίον, περιέχον γνωμικά τών επτά σοφών της Ελ
λάδος. Τότε δ Βικίό ήρμήνευε λατινιστί τά φιλοσοφικά τοΰ Πλουτάρχου, 
υπέμνημάτιζε τούς Πανδέκτας καί συνέθετε τήν σοφήν ύλην, ήτις συνέ- 

βαλεν είς τήν έκδοσιν τοΰ Θησαυρόν της ίΛΛηηκης γΐώσσης,
Άναποσπάστως μετά τοΰ άληθοΰς τούτου Θησαυρού συνδέεται τδ όνομα 

τών Στεφάνων—τών τυπογράφων μεταφραστών, ερμηνευτών, συγγραφέων 
καί στιχοπλόκων,τών δποίων δ οίκος καί τδ έργαστήριον άπετέλεσεν άληθη 
βωμδν τής ’Αναγεννήσεως τών γραμμάτων. Διέτρεξαν πάσας τής ’Ιταλίας 
τάς βιβλιοθήκας, έμελέτησαν βιβλία καί μνημεία, συνεκάλεσαν περί έαυ. 
τούς ξυνωρίδα σοφών καί παρεϊχον άπδ τοΰ τυπογραφείου των-ψυχαγωγόν 

, πάντοτε τροφήν είς τά διψώντα πλήθη. Έλληνισταί βκθεΐς καί έλληνό- 
γλωσσοι οί πλεΐστοι, ώς δ 'Ροβέρτος καί δ υιός του Ερρίκος, έξέδιδον τδν

1 Henri Martin. Histoire de France. Tome VII σελ. 233 καί Εφεξής.
2 Michelet Μα καί άνωτέρω. Σελ. 186 κτλ.
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Αισχύλον, τδν Άλικαρνασσέα Διονύσιον, τδν Δίωνα Κάσσιον, τδν Άππια- 
νδν, τά έκκλησιαστικά τοΰ Εύσεβίου, ένφ συγχρόνως κατήρτιζον τή συν
εργασία τών 'Ελλήνων σοφών καί ελληνιστών τδ μέγα έκεϊνο Λεξικόν, τδ 

δποΐον άπηθανάτισε τδ όνομά των. · , ■

. · Δ'·

Τδ έδαφος ειχεν ίκανώς καλλιεργηθή δπως προέλθη άνθηροτέρα >βλά- 
στησις. Ό δόκτωρ μοναχδς 'Ραβελαί, δ φιλόσοφος καί άνηλεής σατυρικός, 
δ μηδενδς-—έκτος ί’σως έαυτοΰ—φεισθείς διά τοΰ καυστικού ίοΰ τόυ, δια

γράφει νέαν έν τή γαλλική γλώσση αρχήν καί πλουτίζει καί ποικίλλει τδ 
ύφος του διά τής σπουδής τών 'Ελλήνων καί Λατίνων τοΰ λόγου άριστο- 
τεχνών. Κατατρώγει, ούτως είπεϊν, τά βιβλία, ΐνα άνακαινίση έντελώς 
τάς ιδέας του καί τήν υφήν τής γλώσσης. Ό du Bellay έπιζητεϊ τήν έξ- 
ιχνίασιν τών μυστηρίων έκατέρας τών γλωσσών, καί φοβούμενος μή τοι 
παρασυρθή ή πάτριος άπδ τοΰ ρεύματος τής ελληνικής, έπιζητεϊ νά, με
τάγγιση έν τή γαλλική τήν χάριν μόνον καί τδ πνεύμα τής γλώσσης τοϋ 
Ξενοφώντος. Τδν Ίωάννην Μαρώ είχε διαδεχθή έν τή γαλλική Αύλή δ 
υιός του Κλεμέντιος, πρδς τδν δποΐον, μάλλον πεφωτισμένος, διεφιλονεί- 
κει τότε τά πρωτεία δ Mellin de Saint—G61ais. Μετ’ αύτών καθιερώθη, 
συμφώνως πρδς τάς συγχρόνους κοινωνικάς τάσεις, νέον είδος ποιήσεως, 
άρξαμένης νά παρεκκλίνγ έπαισθητώς άπδ τής άρχαίας γαλατικής σχολής.

Ένταΰθα συναντώμαι μετά τής είκόνος τοΰ Φραγκίσκου Α', δστις έν 
παντί τούτω τφ άναμορφωτικφ άγώνι διαδραματίζει περιφανές πρόσωπον 
λογίου βασιλέως καί προστάτου τών γραμμάτων. Εινε άδύνατον, μεθ’ δσα 
καί άν είπον κατά τοΰ ύψηλόφρονος τούτου μονάρχου,ν’άποκρύψω τήν άγά- 
πην μου πρδς τδν ηρώα τών πολέμων τής ’Ιταλίας' πρδς τδν ευγενή βα
σιλέα, δστις κατά τούς ταραχώδεις εκείνους χρόνους, καθ’ ούς ή σπάθη 
καί ούχί τών συνεδρίων αί άποφάσεις έξεχώρουν τάς χώρας, ώνειροπόλησε 
καί είργάσθη ύπέρ τής αύτοκρατορίας’ πρδς τδν φίλον τοΰ Λεονάρδου δέ 

Βίντζη καί Αέοντος τοΰ I·· πρδς τδν ιδρυτήν τής ΓαΛΛίκης Σχολής καί 
τοΰ 'Εθνικού Τυπογραφείου. Έμέμφθησαν του Φραγκίσκου δτι ήγάπα τάς 
γυναίκας, κ’έμερίμνα περί τών υποθέσεων τοΰ κράτους, δτε άνεπαύετο 
άπδ τών έρωτικών περιπετειών. Ό W' αιών ήτο εποχή, καθ’ ήν, μόλις 
έξελθοΰσαι έκ τών περιφράκτων πύργων αί δέσποιναι ένεκαίνιζον έν τή 
Αύλή έλευθέριον βεβαίως βίον, άλλ’ούχ ήττον βίον άποτελοΰντα καλαίσθη- 
τον καί άβράν κοινωνίαν, ή'τις ούκ ολίγον ύπε.βοήθησε τδ έ'ργον τής Άνα-. 
γεννήσεως.’Ή Μαργαρίττα τής Ναβάρρας, ή άδελφή τοΰ Φραγκίσκου, έγε-

1 Βλίπε Saint Marc Girardin, Cours de Litterature dramatiqne, ?v τόμω B', τδ κεφάλ. 
Pr6pond6rance des femmes dans le monde. Σελ. 1—18.
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νέτο άληθώς ή αληθής ΜοΟσα, ή διά της γλυκυστόμου "λχΧιχς καί τοϋ 
θελκτικοί! πνεύματος, έμπνεύσασα είς τούς συγχρόνους ποιητάς τούς τρυ- 
φερωτέρους στίχους και παρορμήσασα αύτούς είς γενναιότερα έργα.'Ο αιών 
οΐίτος εινε αιών τον όποιον, εν τε τη πολιτική καί τοΓς γράμμασι, διευ- 
θύνουσι γυναίκες, άναλαμβάνουσαι έπιτυχώς τον εκπολιτιστικόν αγώνα» 
διότι πλήττουσιν άμέσως τάς αισθήσεις τοϋ ανθρώπου. Τίς οιδεν άν έν 
’Ιταλία δεν άφωπλίζοντο τοσούτον εύχερώς αί γαλλικαί λεγεώνες, έάν 
μή συνεκίνουν τούς άγριους επιδρομείς τά δάκρυα τών ωραίων οφθαλμών 

τές Φλωρεντίας καί Πίσης!
Ό Φραγκίσκος έγένετο εις τών κυρίων έργατών της Αναγεννήσεως’ 

ίδρυσε την γαλλικήν σχολήν, έν η καθιέρωσεν έδραν της ελληνικές γλώσ- 
σης, άναλαβών ουτω ύπδ την εαυτού προστασίαν πάντας τούς σοφούς 
έργάτας βελτίονος πνευματικές καταστάσεως. Νεαν τότε διά της έπιση- 
μου ταυτης άναγνωρίσεως άνέλαβε ζωήν τύ γαλλικόν έθνος, τοϋ όποιου 
διηνοίγοντο δσημέραι τά τεθαμβωμένα δμμκτα. Ιδού περικοπαί τινες τοϋ 
σχετικού διατάγματος, διά τών όποιων δικαιολογεί ό εύ'μ·ουσος βασιλεύς 
την σύστασιν του βασιλικού τυπογραφείου :

«Έπιθυμοϋμεν—γράφει—όπως πάντες καί έκαστος ίδίγ πληροφορηθή 
«δτι ή προσφιλέστερα ημών επιθυμία ύπηρξε καί εΐνε πάντοτε ή παροχή 
«πάσης προστασίας καί έπαγρυπνήσεως ημών πρός τά γράμματα, καί ή 
«καταβολή πάντων ημών τών άγώνων όπως διευκολυνωμεν τη νεότητι 
«βάσιμους σπουδάς. ’Αλλ’ έσκέφθημεν δτι ύπελείπετό τι έτι πρός έπιτά— 
«χυνσιν τές προόδου τές φιλολογίας, άναγκαϊον άλλως τε δσον και η δη- 
«μοσία διδασκαλία — ήτοι πρόσωπόν τι κατάλληλον, δπως άναλάβη εί- 
«δικώς ύπό την ήμετέραν προστασίαν καί τή συνδρομή ημών, την έλλη- 

»νίκην τυπογραφίαν, ινα άλανθάστως έκτυπωθώσιν οί "Ελληνες συγγρα- 
«φεϊς πρός χρέσιν τές νεότητος τοϋ ήμετέρου βασιλείου. ’Αληθώς διακε- 
«κριμένοι έν τοϊς γράμμασιν άνδρες παρέστησαν ημίν δτι αί τέχναι, ή 
«ιστορία, ή ηθική, ή φιλοσοφία καί πάσα άλλη σχεδόν γνώσις άπορρέει 
«έκ τών Ελλήνων συγγραφέων, ώς οί ρυακες έκ τών πηγών αύτών».*

Ιδού τό κάλλιστον της δόξης τοϋ Φραγκίσκου μνημείον, ό εύγλωττο- 

τερος κέρυξ τές φιλομουσίας αύτοϋ. Μετά τών συμβούλων τοϋ στέμματός 
τού συγκατελέγετο καί δ πολύς Βυιΐό. "Οταν οί βασιλείς έχωσι τοιοΰτους 
συμ.βούλους δεν άποθνήσκουσι ποτέ. Ό Κονράδος Νεοβάρ διωρίσθη διευ
θυντής τοϋ ελληνικού τυπογραφείου, τά δέ πρότυπα τών τυπογραφικών 
στοιχείων, άτινα καί σήμερον παραμένουσι ταύτά, εϊνε έργον τοϋ Κρητός 
καλλιγράφου ’Αγγέλου, δστι ήτο αύλικός επίσης τοϋ βασιλέως, ύπεκκαίων, 
τόν πρός τά γράμματα έμφυτον ζηλόν του,

| Egger. L’ hellSnisme en France, Tome 1 σελ. 169. F
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Τοιοϋτος οργασμός κατείχε τά πνευμ,ατα, τοιαυτη ακαταπόνητος έπε· 
τελείτο έργασία, ήτις προπαρεσκεύαζεν άπλώς και μόνον τήν νέαν δδον, 
τήν δποίαν ή'θελε βαδίσει τδ γαλλικόν έ'θνος. Ή φιλολογία, καθ’ δλον τδ 
πρώτον ή'μισυ τοϋ Ι<Γ' αίώνος κατ’ έλάχιστον αληθώς ήδυνήθη νά παρεκ- 
κλίν/ι άπδ τές άρχαίας γαλατικές σχολές· ’Αόρατος, μυστική, άλλ’ ισχυρά 
εΤνε ή πάλη, ή συναπτομένη μεταξύ τών άρχαίων άναμνήσεων, μετά τών 
οποίων συνδέεται άναποσπάστως ή ζωή ενός έθνους, καί τοΰ νεωτέρου 
καθεστώτος, τδ όποιον, μεθ’ δλην τήν λάμψιν τήν δποίαν ί'σως άναδίδει, 
μεθ’ δλην τήν δποίαν περικλείει ζωήν, παρίσταται ώς ασυνήθες καί ξένον 

πρός τήν φυσιν τοϋ άνθρώπου.
Ή εύχή, ή περιεχομένη έν τώ Διατάγματι τοϋ Φραγκίσκου, δπως ή 

■γαλλική νεότης λουσθη είς τά νάματα τοϋ ελληνικού πνεύματος κ’ έξέλθη 
έκεΐθεν πεφωτισμένη καί σθεναρά, δεν έβράδυνεν άληθώς νά έκπληρωθη. 
‘Γπό τούς έλληνας διδασκάλους καί έλληνιστάς έμαθήτευεν δμάς νέων 
ένθουσιώντων προς τά γράμματα καί διεπλάσθη γενεά ζηλότυπος πρός 
τά άρχαΐκ τές διανοίας άριστουργήμ,ατκ, διαπνεομένη ύπδ άγώπης πρός 
τήν παραμελουμένην μητρικήν γλώσσαν. Άφκρπαζόμενοι ύπδ τών δνείρων 
τές νεότητος, άναπολοϋντες έν τγ ζωηροί φαντασίιγ τάς δάφνας τών ’Α
θηνών καί της 'Ρώμης, έν τώ πνευματική έκείνφ περί εαυτούς αναβρα
σμό άσθενη μόνον άνεκάλυπτον σπινθήρα, ούχί φεγγοβόλον πυρκαΐάν. 

Διεκήρυξαν δτι ούδέν έτι έγένετο έν Γαλλί#, ήρυθρίασαν πρδ τών ιταλι
κών θριάμ.βων, άνεμέτρησαν τάς εαυτών δυνάμεις καί ύπεσχέθησαν τγϊ 

πατρίδι άκμήν, δόξαν καί μέλλον.
Ή περίοδος αύτη της ενδελεχούς μελέτης τών ελληνικών γραμμάτων, 

τών άκαταπονήτων άγώνων ποδς διάπλασιν ενιαίας, άνθηρας καί φιλολο
γικές γαλλικές γλώσσης, είνε γνωστή ύπδ τδ όνομα V7 <ριΛο.ίο)·ιχή έπα- 
τάσζασις τοΰ 'Poractp. Καί ήτο άληθώς πυρίνη έπανάστασις ή σταυροφορία 
αυτή τών ύπδ τδν έθ,ληνιστήν Ίωάννην Δορά συναντηθέντων νέων, οϊτι- 
νες άπετέλεσαν τήν Π.leιάδα καί άφωσιώθησαν δλοψύχως είς τήν άναγέν- 

νησιν τοΰ γαλλικού θεάτρου καί τές πΟιήσεως έν γένει.
Ήτο ή κρίσιμος στιγμή τές ένεργείας. Τδ ελληνικόν πνεΰμα, διανοί- 

γον τά δμματα τοσούτων ερμηνευτών, λεξικογράφων καί σχολιαστών, οΐ- 
τινες ήτο άδύνατον νά κατανοήσωσι τά μυστήρια πάντα της νέας γλώσ- 
σης, δέν έθέρμανε μέχρι τές στιγμές έκείνης ένα άληθέ ποιητήν. Οί δι

δάσκαλος είς τούς οποίους άλλως τε οφείλεται ή άπόκάλυψις καί ή ώθη- 
σις ή πρώτη, προσηλώθησαν είς τδ γράμμα, έλησμόνησαν δτι ήσαν Γάλ
λος άπέπνζξαν πάντα εθνικόν εγωισμόν, καί άναγνωρίσαντες πολλήν πτω
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χείαν έν τη πατρίφ γλώσση, δέν έμερίμνησαννά μεταγγίσωσιν έν αύτη 
τδν πλούτον καί τήν χάριν της ελληνικής, άλλ’ έγραφον ελληνιστί ή λα
τινιστί αδιακρίτως.

'Ο 'Ρονσάρ ήκολούθησεν ενθουσιώδης τήν διδασκαλίαν των, άφωσιώθη 
εις τήν μελέτην τού πνεύματος καί τής ιδιοφυίας της ελληνικής γλώσ
σης και δτε συνησθάνθη ίκανάς τάς δυνάμεις ύψωσε τήν επαναστατικήν 
σημαίαν. «Σοί συνιστώ —γράφει έν τώ προλέγω της Franciade αύτοϋ — 
«νά σπουδάσης έπιμελώς τήν ελληνικήν και λατινικήν γλώσσαν, τήν 
«ισπανικήν και ιταλικήν, δτε δ’έκμάθεις αύτάς έντελώς, τότε ν’ άπομο- 
«νωθής έν τφ σπουδαστηρίφ σου καί νά σύνθεσης έν τή μητρική σου 
«γλώσση, ώς δ "Ομηρος, δ 'Ησίοδος, δ Πλάτων, δ ’Αριστοτέλης, δ θεό- 
«φραστος, δ Βιργίλιος, δ Τίτος Λίβιος, δ Σαλούστιος,δ Λουκρήτιος καί τόσοι 
«άλλοι, οίτινες έλάλουν ήν καί οί έργάται, ύπηρέται και θαλαμηπόλοι 
«γλώσσαν. Διότι εινε έγκλημα καθοσιώσεως νά έγκαταλίπη τις τήν πά- 
«τριον,ζώσαν καί άνθηράν,ΐνα έκθάψη τίς οίδε ποιαν τέφραν τών αρχαίων.'»

Ό 'Ρονσάρ ήτο δ πρώτος αληθής τής Γαλλίας ποιητής, δστις ήδύνατο 
νά έννοήση τήν άποκαλυπτομένην Ελλάδα.Έν τώ άγώνι τουτφ είργάσθη* 
σαν δτε 'Ερρίκος Στέφανος, δ νεώτερος, δ Στέφανος Πασκιέ και δ Bellay. 
Άλλά τοϋ'Ρονσάρ ή φήμη ειχεν ύπερβή τδ γαλλικδν έδαφος, και ή φωνή 
του ευρεν ευτυχή άπήχησιν έν ταϊς καρδίαις τών λογίων τοϋ έθνους. Ητο 
δ φωτεινδς άστήρ, τδν δποΐον περιεκύκλωσαν τοσαΰτα σελαγιζοντα αστρα 
— δ Remy Belleau, ’Ιωακείμ du Bellay, Στέφανος Jodelle, ’Ιωάννης και 
’Αντώνιος de Baif-—άτινα άπετελεσαν μετ’ αύτοϋ τήν Π.Ιειάδα,.

Ενθουσιώδεις καί άληθεϊς ποιηταί οί πλεΐστοι εκ των τής Πλειαδος, 
έπεζήτησαν νά έγκαινίσωσιν άληθή άκμής τών γραμμάτων περίοδον. 'II 

έπιτυχία δέν έπηκολούθησεν δποία έφαντάζοντο τους εαυτών αγώνας, 
άλλ’ ήτο έντιμος καί ήρωϊκή ή έπιβολή των. Διά τδν 'Ρονσάρ, δστις άναμ- 
φιλέκτως ήτο δ κράτιστος τής σχολής καί περί ού δ Βοαλω είπεν οτι en 
francais parlait grec et latin, έγνωμάτευσαν δτι ήλθε πολύ ενωρίς και εβα- 
δισε πολύ ταχέως. Εινε χαρακτηοιστικωτάτη ή είκων αυτή τοϋ ανδρος. 
‘Ο 'Ρονσάρ, άφοσιωθείς είς τήν σπουδήν τοΰ Πινδάρου, είσήγαγε τήν ωδήν 

καί μετ’ έπιτυχίας πολλής βραδύτερου άπεμιμήθη τήν Άνακρεόντειον θυ- 
μ.ηδίαν καί χάριτα. 'Ο 'Ρονσάρ ήτο άληθώς διφυής—-δ γάλλος ελεγειακός 
δ τελειοποιήσας τοΰ Κλεμεντίου Μαρώ τδ έργου, καί δ ελλην ΓΙινδαοικος 

καί ’Ανακρεόντειος ποιητής, δ έγκαινίσας έν τή γαλλική στιχουργία τον 
’Αλεξανδρινόν στίχον. Βεβαίως έάν δέν προσηλοϋτο τοσοΰτου είς τήν ορδήν 
τοΰ Πινδάρου, ήτις' άνάγεται εις έμπνεύσεις, τάς δποίας δέν ήδύνατο νά 

τφ παράσχη πλέον ή περί αύτδν κοινωνία καί ή εποχή του, έάν ευεπι-
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I Παρ’ Egger Μα και άνωτ/ρω σιλ. 238 καί έξης.

στεύετο εις τήν ιδίαν φύσιυ, έν ή έναπέκε.ιτο άγνδν τδ ποιητικόν τάλαν

του, ή'θελεν άνήκει άποκλειστικώς είς εαυτόν καί τήν Γαλλίαν.
Είχεν άποθάνει τότε δ Φραγκίσκος Α', καί έπί τοΰ θρόνου τών Βαλοά 

έπεκάθητο δ άνάξιος υίός του Ερρίκος Β'. ΤΙ σπουδή τής άρχαίας φιλο
λογίας είχε καταστή σνρμίχ:, τδν συρμόν δέ τοΰτον διηύθυνεν ή Αύλή, 
ήτις κατά τούς χρόνους έκείνους καί σέβας καί γόητρον ένέπνεεν. Ή Μαρ
γαρίτα τής Σαβοΐας άντικατέστησε παρά τφ 'Ρονσάρ τήν Μαργαρίταν τής 
Ναβάρρας τοΰ Κλεμεντίου Μαρώ. 'Ο οίκος τών Βαλοά, προσχωρήσας είς 
τάς τότε θρησκευτικάς διενέξεις, διηρέθη είς δύο στρατόπεδα, παρά τά 
δποϊα έτάχθησαν καί οί εύνοούμενοι παρ’ έκατέρας μερίδος. ΤΙ περί τδν 
Μαρώ άρχαΐζουσα σχολή, ή άφωσιωμένη τή Μαργαρίτη τής Ναβάρρας, 
ήκολούθησε τοΰ Καλβίνου τήν έπανάστασιν. 'Η ’Άρτεμις τοΰ ΙΙοατιέ, 
ήτις ήτο ή εύνοουμένη τοΰ Ερρίκου καί παρέμεινε πιστή καθολική, άνέ- 
λαβεν ύπδ τήν έαυτής πανίσχυρου αιγίδα τήν Πλειάδα τοΰ 'Ρονσάρ, ούχί 
ΐ'σως έκ θρησκευτικού φανατισμού ή έξ αγάπης πρδς τά γράμματα, άλλ’ 
έκ γυναικείας μάλλον φιλοδοξίας καί ζηλότυπου πεισμονής πρδς μίαν βα- 
σιλόπαιδα. .

Ούτωσί άναγνωριζομένη έπισήμως παρά τής αύλής ή ΓΗειάς, έρρω- 
μενέστερον έτι έχώρει είς τδ έαυτής έργον, ύπδ τάς έγκαρδιώσεις φιλο
μαθούς καί άπληστου κοινού. Εκ των de Baif ο Αάζαρος μετέφεοεν είς 
γαλλικούς εξάμετρους τήν ΉΜχτρατ τοϋ Σοφοκλέους καί τοϋ Εύρι- 
πίδου τήν 'Εχάβην, δ δέ ’Αντώνιος τήν 'Αντιγόνην. Ό 'Ρονσάρ άνεβίβα- 
ζεν έπί τής πρώτης γαλλικής σκηνής μετάφρασιν τοΰ ΠΛούτου τοΰ’Αρι- 
στοφάνους, ή δέ παράστασις αυτή διεξαχθεΐσα ένώπιον τοϋ 'Ερρίκου Β', 
καί τών άκολούθων αύτοϋ έξήγειρεν έπευφημίας φρενητιώδεϊς καί άπειρον 
ενθουσιασμόν. Τίτο τδ πρώτον τοΰ γαλλικού θεάτρου βήμα πρδς πσιάν 
τινα πρόοδον, τδ πρώτον άπρόοπτον κτύπημα κατά τών Σατυρων, των 

Μυστήριων και Ηθοποιιών τοΰ μ,εσαίωνος, πρδ τοΰ δποίου δειλιώσαι έκλι
ναν- την εςησθενημενην κεφαλήν. Έγκατελείφθησαν τά καταγώγια, ένθα 
η τώΓ έπήγνυε πρόχειρόν τινα σκηνήν, ικανοποιούσαν
τας διαθέσεις κοινού άμαθοΰς καί προστύχου, καί ίδρυσαν τδν ιερόν βωμόν 

τής Μελπόμενης και τής Θαλείας έν ταϊς αιθούσαις τών Παρισινών Αυκείων, 
απο τών οποίων εδιδάσκετο τδ άρχαΐον ελληνικόν δράμα. Τά πρόσωπα 
ανελαμβανον πεφωτισμένοι έκ τών τής Πλειάδος ηθοποιοί—: δ Belleau, δ 
Jodelle—δστις καί έπανηγύρισε κατά τάς άποκρέω τοΰ 1552 τά πρωτό
λεια τοΰ γαλλικού δράματος διά πρωτοτύπου τραγφδίας τής Λ'.έεο.τ'άίγαζ·.

Δεν ητο ενθουσιασμός, δ παρακολούθήσας τήν πρώτην εκείνην εθνικήν 
παράστασιν, άλλ’ άληθής παραφορά χαράς, χείμαρρος δστις δγκούμενος 
επί μάλλον κατέκλυζε τδ Λύκειον καί τάς οδούς τών Παρισίων. Πλήθος, 
ποιηταί, ηθοποιοί, διατελοΰντες έν άληθεϊ ένθουσιασμοΰ μέθη διέτρεχον
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τάς οδούς ίνχ έν λυκείω, έν Arcueii τδ όποιον είχε διασκευασθή
έορτασίμως, πανηγυρίσωσι τον πρώτον τοϋ γαλλικού δράματος θρίαμβον. 
Παρατυχόντα εκεί που τράγον συνέλαβον αυθωρεί, έστεψαν αύτδν δι’ άν- 

θεων, κισσού και ποικιλοχρόων ταινιών, καί είσαγαγόντες έν τγ έορτα- 
σίμφ αίθούσν) έθυσίασαν αύτδν πρδς τιμήν τοϋ νικήσαντος ποιητοϋ Στε
φάνου Jodelle, δ δέ Baif, μεθύων καί εστεμμένος άνθεσιν, αυτοσχεδιάζει 
παιάνα τφ ποιητή καί τφ Βάκχω έν διαλέκτφ έλληνογαλλική.1

Τ'.

Ή φιλολογική αυτή έπανάστασις, τής δποίας ύψωσαν τήν σημαίαν οί 
περί την Πλειάδα, δύο κυρίως έπηγγέλλετο σκοπούς—τήν άνόρθωσιν της 
γαλλικής γλώσσης καί την δημιουργίαν άνθηοάς, έθνικής φιλολογίας, ήτις 
ζωογονούμενη ύπδ του θάλπους τών έλληνικών γραμμάτων έμελε ν£ τάμνι 
νέαν δδδν, παρεκκλίνουσαν τής πεπατημένης.. Οί άγώνες οδτοι τής νέας 

σχολής τοΰ 'Ρονσάρ, οίτινες άποτελοϋσι τδ δεύτερον στάδιον τής ένερ- 
γείας τοϋ IT' αίώνος, ήσαν καί παρέμειναν άτυχώς, παρά τούς πόθους καί 
τάς ελπίδας τών φιλότιμων καί πατριωτών νέων, προπαρασκευαστική διά 

τδν επόμενον αιώνα εργασία, αιώνα τον όποιον άνοίγει δ Μαλέρβης καί 
τιμ^ δ 'Ρακίνας καί δ Κορνήλιος.

Ή Ελλάς έκθαπτομένη άπδ τών βιβλιοθηκών καί τών σπλάγχνων τής 
γης, ούδ’ έν Ίταλίφ κατενοήθη εντελώς, άλλά κατενοήθη ύπ’αύτής άκο- 
πώτερον καί μάλλον ταχέως, διότι ήτο καί μάλλον προπαρεσκευασμένη 
νά την δεχθή. Ιδού διατί ή Γαλλία καθυστερεί έπί ένα δλον αιώνα. 'Ο 

’Ρονσάρ—καί λέγων 'Ρονσάρ δμιλώ συλλήβδην καί περί τών λοιπών αγω
νιστών τής Πλειάδος—παρουσιάζει τά πρώτα εύέλπιδα φαινόμενα, τάς 
άμυδράς καί άσθενεστάτας έτι τοϋ λυκαυγούς άκτίνας, αΐτινες έξασθε- 

νοΰσι τδ πυκνδν σκότος, άλλά δεν φέρουσι, πρόαγγέλλουσι μόνον τήν ημέ
ραν. Είπον ότι δ 'Ρονσάρ ήτο δ πρώτος άληθής τής Γαλλίας ποιητής, δς 
τις ού μόνον τούς πρδ αύτοϋ άλλά καί πάντας τούς μετέπειτα μέχρι τοϋ 
Μαλέρβη ποιητάς έπεσκίασεν έντελώς. ’Αποτελεί μετά τοϋ 'Ραβελαί τδ 

μονον φιλολογικόν όνομα, τδ όποιον κατά τδν αιώνα τούτον έπιδεικνύει ή 
συνταρασσομενη Γαλλία, τδ συμπαθές όνομα ποιητόΰ, δστις παρηγόρησε 
την δυστυχίαν τής Μαρίας Τυδώρ, ήζιώθη τής φιλίας τοϋ Τάσσου καί τών 

έλευθεριοτήτων τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας ’Ελισάβετ.
’Αλλά καί δ 'Ρονσάρ ύπέκυψεν είς τδν κοινόν ρούν’ άκουσίως, παρά τήν 

έπίμονον άντίστασίν του μάλιστα, παρεσύρθη όλος ύπδ τής Σειρήνος άρ- 
χαιότητος καί en francais il parlait grec et latin. Άφοσιωθείς είς τδν Πίν-

1 Sainle Beuve Μα και άνωτίρω 11 Ηistoire du Thdatre Francais au XVI Siecle. Σελ. 
169—257.

δαρον καί γράφων φδάς έλησμόνησέν δτι εινε Γάλλος καί γράφει έν εποχή 
έμφορουμένν) ύπδ άλλων αισθημάτων, έχούσν; άλλο ιδανικόν."Οτε δ’έγνώ- 
σθη—διά τοΰ Βιργιλίου κυρίως---- ή χαρίεσσα καί τρυφερά βουκολική τοϋ
Θεοκρίτου ποίησις, καί άφωσιώθησαν οί περί τδν 'Ρονσάρ είς τήν διατύ-. 
πωσιν παραπλήσιων άγροτικοΰ βίου αισθημάτων, όποιος τραγέλαφος καί 
κυκεών συναπετελέσθη τότε ύπδ τών νεοφώτιστων ελληνιστών ! Ύπδ 
τήν ποιμενίδα Μαργώ ύποκρύπτεται ή Μαργαρίτα τής Ναβάρρας, ύπδ τήν 
Λουϊζέτην ή βασιλομήτωρ Αουίζα τής Σαβοΐας, άμφότεραι δ’ αί άφελεϊς 
ποιμενίδες λαλοϋσι τήν γλώσσαν καί έκτυλίσσουσι τά αισθήματα τά δποΐα 
έγίνωσκον οί προσπελάζοντες τήν Αύλήν. Οί εύγενεϊς, καταλιπόντες τά 
εαυτών μέγαρα, είσήλθον έν τή καλύβν) τοΰ χωρικού, περιεβλήθησαν τδ 
ένδυμά του, άνέλαβον τδ δρέπανον καί τήν άξίνην.’Αλλ’ ύπδ πάντα τάϋτα 
άναγνωρίζεται ό εύγενής δ έχων τάς ιδέας του καί μή δυνάμενός νά λη- 
σμονήσν) τήν συνήθη του γλώσσαν.1

Ό 'Ρονσάρ άνήκει είς τήν Γαλλίαν ώς έλεγειακδς ποιητής, κυρίως δ’ 
άνήκει αύτή ώς δ πολυποάγμων καί μεγαλεπίβουλος εργάτης, δ θέμενος 
μετά τοΰ 'Ραβελαί τάς πρώτας βάσεις τής γαλλικής γλώσσης. Ώνειρο- 
πόλησε καί ‘δλοψύχως είργάσθη υπέρ τής άναγεννήσεως τών γαλλικών 
γραμμάτων, άλλ’ ήτο εύγενές ό'νειρον, τδ όποιον έκ τοΰ προχείρου καί 
οδτω ταχύτατα ήτο άδύνατον έξ δλοκλήρου νά πρκγματωθή. Έλησμό- 
νησε μεγάλην άλήθειαν, τήν δποίαν εύκρινώς διετύπωσεν δ Taine, ότι 
όταν έπιφαίνηται νέα τις τέχνη, δ πρώτος τεχνίτης δεν άκολουθεϊ τήν 
εαυτού, καρδίαν άλλά τούς διδασκάλους του, καί εις παν βήμα έρωτφέάν 
έστήριξε καλώς τδν πόδα έπί τοϋ στεοεοϋ έδάφους κ’ έάν άληθώς δεν 

προσκόπτει.
' · ί —Λ ·

Δεν προβαίνω περαιτέρω, κύριοι. Καταλείπω τήν Γαλλίαν ίσχυρώς συν- 
ταρασσομένην καί ποοαγγέλλουσαν μεγάλα έργα, άληθή φιλολογικήν άκ- 
μήν. Παρηκολούθησα τά ελληνικά γράμματα — άνευ άλλης άξιώσεως ή 
απλής άφηγήσεως ιστορικής—άπδ τής πρώτης έμφανίσεως αυτών έν ’Ιτα- 
λίαε, κατέτριψα, ώς ήδυνήθην συνοπτικώτερον, περί τήν άνάπτυζιν αύτών 
έν Γαλλία, καί ώς τελευταίου έλαβα σταθμόν τούς άγώνας τής Πλειά
δος. Δέν προβαίνω περαιτέρω, διότι ώς επιφανή έπί σκηνής δ Μαλέρβης, 
τδν όποιον άμέσως διαδέχεται δ χρυσούς τού Λουδοβίκου ΙΔ' αιών, παύε
ται κυρίως πρωταγωνιστούσα ή 'Ελλάς καί άναλαμβάνει ή Γαλλία έν τή - 
πνευματική κινήσει αύθύπαρκτον πρόσωπον καί ιδίαν αύτενέργειανι

Ή έπίδρασις τοϋ ελληνικού πνεύματος ήτο ή αυτή, ύπδ τάς αύτάς 
πανομοιοτύπως περιστάσεις, τά αύτά έπενεγκοΰσα άποτελέσμκτα, έν τή

1 Ε. Egger σελ. 389.
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καθόλου άναγεννήσει συμπάσης τής Εύρώπης. Ή ’Ιταλία δύναται νά έγ- 
καυχηθή δτι ήτο ή πρώτη προσδεξαμένη τής φιλελευθέρου 'Ελλάδος τον 
άσπασμδν, άσπασμδν δστις την ήλέκτρισε και τή ένέπνευσε τον άκράτη- 
τον έ'ρωτα προς την πρόδον.'Η Γαλλία την διεδέχθη βραδύτερον, καί αμέ
σως έδόθη τδ σύνθημα γενικωτέρας άναστάσεως. Συγχρόνως μετά τοΰ 
‘Ραβελαί καί 'Ρονσάρ έν Γαλλία, έπιφαίνεται έν Ισπανία, δ Σερβάντής, δ 
Αόπε δέ Βεγα, τούς δποίους &ψχ. άρχομένου τοΰ ΙΖζ αίώνος διαδέχεται δ 
Καλδερών, έν Άγγλίη δ Σίδνεη, δ Σπένσερ, δ Σαικσπήρος.Έκπεπληγμένη 
και ώσεί μαγευθεϊσα, διαδοχικώς, σχεδόν συγχρόνως πάσα Ευρωπαϊκή 
χώρα προσεδέχετο-την νέαν ζωήν, τδ νέον φιλελεύθερον τής Έλλάδός 
πνεύμα, τδ οποίον, άπαυδησασα έν τη τυφλώσει τοΰ μεσαίωνος, ένεκολ- 
πώθη ώς τον άναμενόμενον Μεσσίαν. «Μετά την φρικώδη νύκτα τοΰ Με- 
«σαίωνος—γράφει ό Taine—καί τά άξιοθρήνητα συναξάρια τών βρυκολά- 
«κων και τών αμαρτωλών, ήτο θελκτικόν νά έπανίδη τις τον άκτινοβο- 
«λοΰντα ’Όλυμπον τής Ελλάδος’ οί ηρωικοί καί ωραίοι θεοί του γοητεύ- 
«ουσιν έφάπαξ έτι την καρδίαν τών άνθρώπων’ ύπεγείρουσι καί διδάσκουσι 
«τδν νέον τούτον κόσμον, λαλοΰντες αύτφ την γλώσσαν τών παθών του 
«καί τής ευφυΐας του, δ δ’ αιών ‘οδτος τών μεγάλων πράξεων,της ύπερμέ- 
«τρου αίσθητικότητος, τών παρατόλμων έφευρέσεων, ακολουθών τάς έαυ- 
»τοΰ τάσεις θ’ άναγνωρίση έν έκείνοις τούς διδασκάλους αύτοϋ καί τούς 
«γεννήτορας τής ελευθερίας καί τοΰ κάλλους».1

’Ητο ή πεπρωμένη στιγμή,καθ’ ήν έδει νά έκλειψη δ Μεσαίων μετά τών 
προλήψεων αύτοϋ, τής πνευμ,ατικής καί σωματικής δουλείας, τής παοα- 
γνωρίσέως τών εμφύτων καί αιωνίων δικαίων τοϋ άνθρώπου, τής διαστρο
φής τοΰ θείου, τοΰ άληθοΰς καί ωραίου’ έδει ή άνθρωπότης νά έπανέλθη 
είς τήν φύσιν, άπδ τής δποίας ειχεν άπομακρυνθή. Καί ώς σωτήρα τής 
τεταλαιπωρημένης Εύρώπης έταξεν ή άγαθή πρόνοια τήν χώραν τοΰ κάλ
λους καί τής έλευθερίας, τήν Ελλάδα ή'τις ειχεν άποσυρθή έκ τής σκη
νής τοΰ πολιτικού βίου, ΐνα άναλάβη νέον πρόσωπον έν τη έκτυλίξει τοϋ 
άνθρωπίνου δράματος.

Έάν εΐνε αληθές δτι μετά τής πνευματικής άναπτύξεως τοΰ άνθρώπου 
τίθενται αί άσφαλεϊς βάσεις τής κοινωνικής εύημερίας, αί δέ κοινωνίαι 
στρεφόμεναι προς τδ φώς διακρίνουσιν ευκρινέστερου τάς πληγάς αύ
τών καί τάς κακίας, εύκόλως πας τις κατανοεί διά τί ή ιστορία άνα- 
γράφει ώς τδ ευτυχέστερου καί μεγαλείτερου διά τήυ άνθρωπότητα γε
γονός τήν μεταβατικήν έκείνην άπδ τοΰ σκότους είς τδ φώς, άπδ τοΰ 
ψεύδους εις τήν αλήθειαν, άπδ τής δεισιδαιμονίας είς τδν άλκθή θεόν, 
περίοδον, ή'τις καλείται Αναγέννησις. Ούτωσί εξηγούμαι διά τί έν ταϊς 
δυσί ταύταις πραγματείαις έλάλησα—·ύπέρ μέτρον ίσως—περί έκπολιτι-

1 Η. Taine Ilisloire de la litterature Anglaise. Tome ί σελ. 258.

στικής άποστολής, τήν δποίαν έπέκειτο ν’ άναλάβη ή ’Ιταλία, ή'τις επί 
τέλους ύπεχώρησεν είς τήν Γαλλίαν. Ή αβρά αυτή καί μεγαλεπίβολος 
χώρα, ώς έκ του ιδιοφυούς χαρακτήρος, άντελήφθη κατά μικρόν πληρέ
στερου τήν 'Ελλάδα, ήτις μετουσιώθη δλη έν αυτή. Έ Γαλλία άρχεται 
άγωνιζομένη άπδ τοΰ Ιυ' αίώνος, δέυ κατεβλήθη, δέυ άπηύδησεν, άλλ’ 
έχώρησέν άνενδότως έμπρδς πάντοτε, έωσοΰ έξέκαυσε τήν μεγάλην έπκ- 
νάστασιν, ήτις παρεγνώρεσεν άληθώς έν ταϊς χερσίν έκμανέντος όχλου τδν 
σκοπόν καί τάς έπαγγελίας της έν πολλοϊς, άλλ’ επέτυχε νά έπιφέρη τοΰ 
παρελθόντος τδν θάνατον καί τήν ευτυχή κοινωνικήν ισορροπίαν.

Εΰγ. Γ. Ζαλοκώατα;

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΕΕΙΔΙΟΥ

Α'.—Ό ΑΠΟΠΑΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΡΥΒΔΕΩΣ

Έν πλω Λαρά τήν Αίγιναν 26 Φεδρουαρίον 1882.

Πρδ δύο περίπου ώρών επέβην έκ Πειραιώς τοϋ πυροσκάφου τούτου, 

πλέοντος είς Ένετίαν. Έπ’ αύτής τής θέσεως, έν ·/) νΰν έπιχειρώ ιά γράψω 
τάς σελίδας ταύτας τοϋ ημερολογίου μου, άπεχαιρέτισα πρδ μικροΰ τήν 
Μητέρα μου, τδν αδελφόν μου καί πληθύν φίλων θελησάντων νά μέ συνο- 
δεύσωσι μ,έχρι καί τοΰ καταστρώματος. Είναι τδ πρώτον μακρυνδν—τριε- 
τές, κατά πάσαν πιθανότητα—ταξείδιόν μου.Όμολογώ δτι ήσθάνθην βα- 
θέως τήν άγνωστόν μοι τέως συγκίνησιν τοιούτου άποχωρισμοΰ, δτε είδον 
τάς φερούσας τούς οικείους και φίλους λέμβους άπομακρυνομένας τοϋ πλοίου 
καί ένόησα τδν κραδασμόν τούτου κατά τήν πρώτην στροφήν τοΰ έλικος; 
Περιστρεψας τδ δμμα είδον δτι είμί δ μόνος έπιβάτης τοΰ πλοίου καθ’ 
δλον τδν άπδ Πειραιώς είς Ένετίαν πλοΰν. Έπεθύμουν ησυχίαν τινά, άλλ’ 
ούχί τοιαύτην! ’Έχω όμως καί συντρόφους’ τδ μικρόν γραφεΐόν μου, καί 
τά φύλλα τοΰ ημερολογίου μου.

Έπι τι να λεπτά ώρας, ευρισκόμενος έν τώ λιμένι Πειραιώς, διέκρινον 
ετι επι τής προκυμαίας, ένεκα τοΰ λευκοϋ έπενδύτου τοΰ ηνιόχου, τήν 
φερουσαν τήν Μητέρα μου άμαξαν.’Αλλ’ άμέσως ή άμαξα έξηλείφθη ό'πι- 
σθεν τών δένδρων, έν φ συγχρόνως δ λιμήν μετά τών έν αύτ<5 πλοίων 
ύπεχώρησεν, εγώ δ’ εύρέθην μεταξύ τοΰ φάνοΰ τοΰ Θεμιστοκλέους καί τής 
Ψυτταλείας έπΐ τής ΛΓαηόόδεωζ·.

ΙΙαραδοςον, άν μή άπαίσιον, φαίνεται τδ ό'νομα τοΰτο διά πλοίον! Έ- 
Τόμ,ος ST’ 1— ’Απρίλιος 1882 20
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ΐαξείδευσα $\\οτζ διά τής ΠαράΛου, διά τής ΣαΛαμινίας, διά τής Χβρας^ 

διά τής ΈΛηίδος. Έπειράθην μάλιστα νά περιγράψω είς άλλας σελίδας 
τοϋ ήμερο λογίου τούτου τά εύ'φωνα και πλήρη έννοιας ονόματα αυτών. 
Άλλ’ ή Χάρυβδις, τδ φοβερώτερον καί άπαισιώτερον διά τά πλοία όνομα, 
νά είναι όνομα πλοίου ! Τέρας θαλάσσιόν ή Χάρυβδις, κατφκει περί τδν 
Σικελικόν πορθμδν καί κατέτρωγε τά κατά μοίραν τινά φερόμενα εκεί 
πλοία. Άν δέ τι τούτων έξέφευγε των δνύχων αύτης, περιέπιπτε πάν
τως είς την Σκύλλαν. ’Ην δέ καί αύτη ή τερατώδης θυγάτηρ τοϋ Τυφώ- 
νος καί τής Έχίδνης και παρεμόνευεν άπέναντι της Χαρύβδεως. Είχεν έξ 
δρακοντοειδεΐς λαιμούς καί δώδεκα έξεις και εξέχοντας δδόντας. Καθ’ 
άπαν δέ τδ σώμα αύτης προέβαλλον κυνών καί άλλων θηρίων κεφαλαί. 
Ταϋτα έ'πλαττον οί άρχαΐοι, μη δυνάμενοι, έν τή άτελεάρ τών ναυτικών 
γνώσεων αύτών, ν’ άντιμαχήσωσι πρδς τά στοιχεία, -οτε έπλεαν έν τόΐς 
ΰδασιν έκείνοις. Πράγματι δέ ήν έκεΐ καί ύπάρχει έτι άντί τέρατος Χα
ρύβδεως, βράχος άπότομος καί επικίνδυνος, οπού προσαρασσόμενα ύπδ της 
άντιπνοίας καί τών ρευμάτων τά πλοΐκ~κατεποντίζοντο. Καί έν τή θέσει 
δέ της Σκύλλης ήν βράχος σπηλαιώδης, παρ’ $ ένεφώλευον σκυλόψαρα 
καί άλλα θαλάσσια θηρία, καί έφ’ ου συνετρίβοντο, παρασυρόμενα ύπδ τών. 
ρευμάτων, τά πλοία τών άρχαίων. Έκ τούτων δ’ έπλάσθη καί ή παροι
μία* «άπδ της Σκύλλης είς τήν Χάρυβδιν®.

Φρονώ ότι οί’Ιταλοί, , άρξάμενοι της ίδρύσεως εμπορικού και δ ή άτμη
τους ναυτικού, και καταρτίσαντες τοιοΰτο ούχί ανάξιον λόγου, προσεπά- 
Οησαν ν’ αύξήσωσι την σημασίαν αύτοϋ καί διά τοιούτων εκτάκτων Ονο
μάτων, της ΣχύΛ.ίης, τής Χαρύβδεως και άλλων όμοιων, η μάλλον ήθέ- 
λησαν διά τούτων νά δείξωσι την υπεροχήν των επί τών στοιχείων καί 
περιφρόνησή πρδς αυτά. ’Έστω. Τοΰτο άρέσκει καί είς εμέ πλέον πώσης 

άλλης έξηγησεως.
Άλλ’ ή άδράνεια καί απροσεξία τοϋ πρωρέως της Χαρύβδεως έρχεται 

ταύτγ τη στιγμή νά διαψεύση την σχηματιζομένην έν έμοί άγαθήν ιδέαν 
περί του ’Ιταλικού ναυτικού. Συνηντήσαμεν ώραϊον έμπΟρικδν άγγλικδν 
άτμόπλοιον. Διακρίνεται έκ της κραται^ς σημαίας αύτοϋ. Άλλ’ ή Χάρυ- 
βδις δεν έχει την έαυτης άνηρτημένην είς τδ άκόντιον της πρύμνης. Με- 
χρίς δτου δέ διαταχθή η άνάρτησις καί η έκτέλεσις τού κεκανονισμένου 

■ χαιρετισμού, τδ άγγλικδν απείχε πλέον τού μιλίου, στρέφον ημϊν τήν 
πρύμνην. Τέλος πάντων ή Χάρυβδις έχαιρέτισεν, άλλ’ δ ’Άγγλος πλοίαρ
χος άπηξίωσε ν’ άνταποδώσγ τδν χαιρετισμόν. Είναι ’Άγγλος καί τδ όνομα 

τούτο είναι πολυσήμαντο·?... ■
'Ο καιρός είναι εύδιώτατος. Τουλάχιστον πλέών έτι έπί τών έλληνικών 

ύδάτων, εχω παρήγορον τήν ώραίαν ταύτην ημέραν,: ήτις προώρισται νά
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μοί δώση τάς τελευταίας εντυπώσεις τής πατρώας γης ήν έγκατα λείπω 
σήμερον.

Αυθημερόν μ. μ.
Ή μοναξία ήρχισε νά μέ δυσαρεστή, οτε ήχησεν δ κώδων του προγεύ

ματος. Παρεκαθήσαμεν έν δλφ τέσσαοες* οί τρεις άξιωματικοί τοϋ πλοίου 

και εγω. Εμεινα λίαν ευχαριστημένος εκ τε τής συντροφιάς αύτών καί 
εκ τών παρατεθεντων εδεσμάτων. Θα διανυσω ούτω πέντε ημερονύκτια· 
’Έστω. ‘ ■

Πλέομεν δι’ άτμοΰ και ιστίων δλοταχώς παρά τήν άντίθετον τή πόλει 
της 'Ύδρας πλευράν της νήσου ταύτης. Χαϊρε καλή νήσος, πατρίς της 

Μητρός μου. Είς τήν θέαν τών γυμνών βράχων Σου άναλογίζομαι τήν 
γόνιμόν κατορθωμάτων εποχήν έκείνην, καθ’ήν έσάλευες ένα κόσμον καί 
εκινεις προς έπαινον και τών εχθρών σου τήν γλώσσαν! 'Ο διαδραμών 
και δηωσας παροιμιωδώς την Ελλάδα Ίμβραήμ πασσάς, έλθών άπέναντι 
τής ηρωίνης, νήσου έξεφώνησε τδν λακωνικώτατον τούτον πανηγυρικόν^ 

«■Πότε δα σε βάΛω είς τδ χέρι, μικρά μου ΆγγΛΙα!» —ΚαταλείπΟμεν 
άριστερ? καί -μακράν τάς Σπέτσας, τήν γλυκεΐαν καί άρωματώδη αδελ
φήν της Ύδρας καί χωροϋμεν πρδς τδν Μαλέαν. Πλέομεν άπέναντι της 
ιδιαιτέρας πατρίδος μου. Διακρίνω μίαν πρδς μίαν τάς κορυφάς τών όρέων 
έφ’ ών είδον άνατέλλοντα καί δύοντα τδν ήλιον είς τδν κόσμον. Μοί φαί

νονται ωραιότερα καί γλαυκότερα παντός άλλου όρους. Αί κορυφαί δέ 
αύται διαγράφονται είς τδν δρίζοντα ζωηραί καί χρυσίζουσαι ένεκα τής 
καταβασεως τού ήλιου πρδς τήν δυσιν. Άλλ’ είς τδ βάθος έκεΐ διακρίνε- 
ται άμυδρδς, δ βράχος τής κλεινής καί «έρυμνής» Μονεμβζσίας, τής έκ- 

προσωπησάσης τήν Ελλάδα έπί όλους αιώνας. Τδ πλοϊον όμως ήρξατο 
ταλαντευόμενον* τοΰτο δ’ είναι άλάνθαστον πρόμήνυμα τής γειτνιάσεως 
τοΰ Μαλεα. Καί τφ όντι* ιδού, προβάλλει ή λεοντώδης χαίτη του. Είναι 
λέων αυτόχρημα* βλέπεις μόνον τήν κεφαλήν αύτοϋ καί νομίζεις ότι οί 
πόδες του είναι βυθισμένοι είς τά έγκατα τής θαλάσσης ΐνα άναστατώ- 

σωσιν αυτήν. Πάντοτε ήγάπησα τδν Μαλέαν, διότι άποτελεΐ μέρος τής 
ιδιαιτέρας πα,τριδος μου, ’καί ούδέποτ’ έπαυσα θαυμάζων αύτόν* είναι άξιος 
θαυμασμού κάί μοί έδίδαξεν έμπράκτως τήν άξίαν καί τδ μεγαλειόν του. 
Ι’αυτη τή στιγμή είναι ύπέρ ποτέ ώρα-ΐος, διότι στέφεται ύπδ χρυσίζον
τας νέφους. Μετ’ δλιγον καλύπτει τδν ήλιον διά τής χαίτης του, έν ώ ή 
Χάρυβδις· διέρχεται έγγυτατα τών ρωθώνων αύτοϋ σχεδόν έν ήρεμίιγ. Δεν 
επιθυμώ, άλλ’ όμως είναι άνάγκη ν’ άποθάνν; δ Μαλέας. Καί ιδού. . . 
Ναι ! . . ’Ακούω τους κτύπους τής άξίνης δι’ ής μεγαλουργός έργάτης 
ορύσσει τδν τάφον αύτοϋ. Αποχαιρετίζω μετά τού Μάλέα καί τά λοιπά 
παραλία μέρη καί μεσόγεια βουνά τής πατρώας γής καί τήν μόλις δια- 
φαινομ,ενην έν τή άγκάλις τής εσπέρας Έλαφόνησον καί κατέρχομαι είς
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τήν αί'θουσαν (διότι ένταΰθα δέν βλέπω πλέον), ϊνα χαράξω έπί της επο
μένης σελίδος του ήμερολογίου τούτου σκιαγραφίαν τινά τοϋ Μαλέα.

Β'.Ό ΜΑΑΕΑΣ (ΜΑΛΕΑ ΑΚΡΑ)

Ένφ τοσοΰτος γίνεται λόγος περί τής τομής του ίσθμοΰ της Κορίνθου 
και των έξ αύτης προκυψόντων πολίτικων και έμπορ·κών ωφελημάτων τή 
Έλλάδι, έπέσπασε την προσοχήν μου σπουδαιοτάτη μεταβολή, επικεί

μενη είς τούτο τδ άντίθετον άκρου τής Πελοπονήσου, καί πηγάζουσα έκ 
της έπιχειρήσεως τής τομής τοϋ Ίσθμοΰ.

Ό γίγας τοΰ πρδς άνατολάς ήμίσεως της μεσογείου θαλάσσης, δ έπ 
χιλιετηρίδας πανίσχυρος θαλασσοκράτωρ καί παντοκράτωρ της δδοΰ άπδ 
άνατολής πρδς την δύσιν, δ περίπυστος Μαλέας, τδ φοβερδν καί ένδοξον 
άκρωτηριον, μετ’ δλίγον καθίσταται άσημος άκρα, γνωστή μόνον έκ τής 
ναυτικές ιστορίας και τών γεωγραφικών πινάκων. Τδ μέγα καί τέοις άδιά- 
σειστον κράτος τοΰ Μαλέα σαλεύεται καί μετά μικρδν πίπτει ύπδ την 
σκαπάνην, καί τδ γεωφάγον τρύπανον μεγαλουργοϋ έργάτου, τοΰ στρατη
γού Tiirr, οστις σύρει, ώς διά δύο τεραστίων χειρών, την μίαν θάλασσαν 
πρδς την άλλην καί, έξαφανίζων τδ μεταξύ γαιώδες διάστηαα, ανοίγει 
νέαν άπδ δυσμών πρδς άνατολάς ύγράν δδόν.

Τδ άκρωτηριον Μαλέας, Μάλεια άκρα, η Μαλεαί (κοινώς Κάβο-ΜαΛεας} 
ήτο καί είναι γνωστδν άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων πάσι τοΐς ναυτιλο- 
μένοις διά τδ κινδυνώδες της παρακάμψεως. Οί άρχαΐοι ναυτικοί μετά 

τρόμου έμνημόνευον τοΰ δνόματος τοΰ Μαλέα, καί μετ’ άπελπισμοϋ διέ- 
πλεον πρδ τής θηριώδους δψεως αύτοϋ' δθεν καί τδ, οίονεί επικήδειου 
ρητόν, τδ ύπδ τοΰ Στράβωνος, νομίζω, άναφερόμενον :

ΜαΛέας <Ίέ κά/ιψας, ίπιΛάθου τ&τ οΐκαΰε.
καί τδ παρά τοΐς ήμετέροις ναυτικοΐς, οπερ πολλάκις ήκουσα ταξειδεύων 
επί διαφόρων πλοίων :

Κάβο-Μαλ’δ, Κάβο-Μαλ>ά ! 
Βοήθα, Χριστέ καί Παναγιά I

Ό 'Όμηρος έν τή Όδυσσεί^ τρις μέν μνημονεύει τής πρδ τοΰ Μαλέα 
συμφοράς τοϋ κλεινοΰ ηρωος αύτοϋ, άπαξ δέ τής τοΰ Μενελάου. Φαίνεται 
δτι κατά τάς περιηγήσεις αύτοϋ δ τυφλδς άοιδδς έ'λαβε πείραν έξ ίδιου 
παθήματος καί ότι αύτ^ς ποτέ «περιγνάμπτων Μαλειάων ό'ρος αίπύ» ένε- 
πνεύσθη την περί αύτοϋ ζοφεράν ιδέαν, ήν τόσφ ζωηρώς έκτίθησιν έν τοΐς 
θεί,οις έ'πεσιν αύτοϋ. Διά τοΰτο λοιπδν παρεισάγει τδν Νέστορα διηγού
μενου τφ Τηλεμάχφ περί τοΰ πλοΰ τοΰ Μενελάου πρδ τοΰ Μαλέα τάδε’

Άλλ’ δτε δη και κείνος, ιών έπι οΐνοπα πόντον, 
έν νηυσί γλαφυρήσι, Μαλειάων όρος αίπύ

άκρα. Καίτοι δέ ή ναυτική έπιστ

ΐξε θεών, τότε δή στυγερήν όδδν εύρυόπα Ζευς 
έφράσατο, λιγεων δ’ άνεμων έπ’ άυτμένα χεΰεν 
κύματά τε τροφόεντα πελώρια, "σα δρεσσιν 
"Ενθα οιατμήςας τας μεν Κρήτη έπέλασσεν

... Άτάρ τάς πέντε κυανοπρωρείας 
Αΐγύπτφ έπέλασσε φέρων άνεμός τε καί ίίδωρ.

(Όμήρ. Όδύσ. Γ. 286).

Ό Μαλέας, δύναται τις είπεΐν, ήν δ θρόνος τοϋ ποντομέδοντος Ποσει- 
δώνος. ’Επειδή δέ ούτος έπνεε μένεα κατά τοϋ πανούργου Όδυσσέως, τοϋ 
τυφλώσαντος τδν υίδν αύτοϋ Πολύφημον έλαβε τρις τήν εύχαρίστησιν νά 
πατάξγι δεινώς ένταΰθα ,πρδ τοϋ Μαλέα τδν υίδν τοϋ Λαέρτου, έκδικών 

τδν φόνον τοΰ υίοΰ αύτοϋ διά τής διασποράς καί καταστροφής τών νηών 

εκείνου.1
Τούς ναυτικούς τής σήμερον ούχ ήττον φοβίζει, ώς εϊπον, ή αδηφάγος 

ήμη έτελειοποιήθη καί τά μέσα αύτής 
είσί πολλά καί ισχυρά πρδς καταπόνησιν τών στοιχείων, καί τοι δ άτμδς 
ύπερνικ^τήν δρμήν τών κυμάτων, άλλ’ όμως πρδ τής έξηγριωμένης όψεως 
τοΰ Μαλέα πάν πλοΐον άνακρούει πρύμναν καί σπεύδει πρδς δρμον.Ό ροΰς 
καί δ ρόχθος τών «πελωρίων» κυμάτων τοϋ Μαλέα είσίν ύπέρτερα παν- 
τδς άνταγωνισμοΰ. ’Εν ήμέραις διαρκοΰς τρικυμίας συναθροίζονται 60—80 
ιστιοφόρα καί 15—20 άτμήρη πλοία ταύτοχρονως είς τδν όρμον τής Έλα- 
φονήσού, άναμένοντα τήν καταπράϋνσιν τοϋ θυμοΰ τοΰ έξηγοιωμένου τού
του λέοντας. ’Εγώ αύτδς ταξειδεύων δι’ άτμοπλοίου κατά τάς άρχάς τοϋ 
παρελθόντος ’Ιανουάριου μόλις ήδυνήθην νά σωθώ είς Κύθηρα, οπού έδέ- 
ησε νά περιμένω έπί 12 δλας ημέρας. Έπιστρέφων δέ διά τοΰ μεγαλη- 
τέρου ελληνικοΰ άτμοπλοίου εϊδόν αύτδ άνακροΰον πρύμναν καί καταφεύ- 
γων είς Έλαφόνησον. ’Εκεί ήσαν άπειρα πλοία. άποκεκλεισμένά πρδ 25 
καί 30 ήμερων, ένφ τινά τούτων έπλευσαν ένταΰθα έξ Αφρικής έν τρισίν 

ήμέραις !
Τφ ό'ντι δέ δ Μαλέας, ώς λέων άκαταδάμαστος καί άγέρωχος, έξη- 

πλωμένος έπί τής μόνης καί αναπόφευκτου διόδου μεταξύ Ανατολής καί 
Δύσεως, βλέπει διερχομένους καί σβεννυμένους τούς αιώνας, ώς σβέννυν- 
ται καί έξαλείφονται*τά εις τάς πλευράς του θραϋόμενα κύματα. Βλέπει 
άπδ τής έποχής καθ’ ήν τδ πρώτον φοινικικόν κέλυφος έχάραξεν άφρόεσ- 
σαν αύ'λακα έπί τής θαλάσσης, διερχομένας πρδ αύτοϋ μετά τής παρό
δου τών αιώνων τάς γενεάς τών άτόμων καί τών εθνών άκατασχέτως. 

Βλέπει τάς κώπας άναπληρουμένας ύπδ τών ίστίων καί ταϋτα συμπτυσ
σόμενα πρδ τοΰ άτμοϋ. Βλέπει τά άρχικά καί, ώς είπεΐν, νηπιώδη σκα- 

ΐ Όμ,ήρ. Όδόσ. Λ. 514 I. 80, Τ. 187.

ι
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φία εξαφανιζόμενα πρδ των πεντηκοντόρων νηών, καί ταύτας μεταλλασ- 
σομένας είς δίκροτα καί τρίκροτα καί επί τέλους βλέπει σήμερον πελώ

ριοί πυρόσπλαγχνα θωρακωτά παφελαύνοντα ενώπιον αύτοϋ, Αλλ’ αύτδ’ς 
διατελεϊ έν $ Απδ καταβολής των αιώνων διετέλει καταστάσει. Ουδέ 

τδ παράπαν έπηρεαζόμενος ύπδ του πολιτισμού, τοϋ οίονε'ι ρέοντας Αδια- 
λείπτως πρδ αύτοϋ, τότε μέν έκ της Ελλάδος πρδς την Δυσιν, νϋν δ’έκεΐ- 
θεν πρδς την Ελλάδα καί την καθόλου ’Ανατολήν, μένει είσέτι καί έσγεί 
Απολίτιστος και άγριος. Ή τρίαινα τοΰ ένοσίχθονός Ποσειδώνος ενταύθα 
μόνον, έν τη περί τδν Μαλέαν θαλάσση, διασώζει Αλώβήτον την ίσχύν 
«ύτης. Ό Μαλέας ευφραίνεται καταστρέφων πάντοτε. Καταπίνει Αδονι- 
κώς αύτανδρα σκάφη μικρά $ μεγάλα, Ασθενή ισχυρά, αισθάνεται εύ- 
χαρίστησιν όταν θραύωνται εί; τάς πλευράς αύτου μετά κρότου φοβερού 
πλοία και Αποδέχεται ώς φθόγγους μουσικούς τούς γόους καί τάς φωνάς 

των ναυαγών, , . . . Πρδ ς τροφήν τοΰ θηρίου τούτου, οπερ ώνομάσθη καί 
έγράφη έν τοίς γεωγραφικούς χάρταις «Μαλέας», χρησιμεύουσι καί. άνθρω
ποι και πέτραι και καρποί καί ξύλα καί χρυσός καί σίδηρος καί πάσα 
ουσία ευφραίνει καί ήδυνει αυτό,. Τίς λησμονεί την κατά τδ έ'τος 1795 
κατάποσιν ένδς τών πλοίων τοΰ λόρδου -ληστοϋ ”Ελγιν μετά τοϋ έκ πλού
του Αρχαιολογικοί φορτίου αύτοϋ ; Έλπίσωμεν όμως δτι ο Μαλέας ημέ
ραν τι,νά θ’ αποδώσγ εις τδν Παρθενώνα, 3ν κατά πκσαν αιθρίαν πρωίαν 
Ατενίζει φιλίω;, τά είς αύτδν Ανηκοντα συντρίμματα. Λέγω δέ τοϋτα 
διότι δ Μαλέας, Αν μη έδείχθη ιδιαζόντως φιλάρχαιος ·η φιλόμουσος, ςδεί- 

χθη όμως πάντοτε φιλόπατρις, ώς θέλω σημειώσει, ίσως, κατωτέρω.
Ό Μαλέας πλην της μεγάλης έπισημότητος αύτοϋ,. της έκ της Αγριό- 

τητος πηγαζούσης, κέκτηται καί έτέραν, την έκ τάς έπιφανοΰς δέσεως- 
αύτοϋ. Συνέχεια ών σειράς όρέων μακρόθεν έκτεινομένων καί βαθμηδόν —- 
,<φ’ Οσον προχωρεί—Απαλλασσόμενος τών έπί τών κλιτύων αύτοϋ κασαρ- 
|ύτων καί εύσκίων χωρίων, καθηκει εις την θάλασσαν ψιλός και Απορρώξ 
γινόμενος’ κατά δέ την τελευταίαν Ακραν αύτοϋ, Αντί νά προβαίνη έλατ- 
τούμενος καί λεπσυνόμενος, έξ εναντίας μεγεθύνεται καί όρθοΰται παρου- 
σιάζων μέγιστον όγκον ε,ίς τούς Ανέμους καί τά κύματα..’Από τάς. ρά- 

χεως λοιπόν αύτοϋ ταύγης, ώς Απδ σκοπιάς, καθορώνταΐ πολλά, τών Αφε- 
στώτων μερών. Μετά τό Ταίναρον καί τά Κύθηρα βλέπει την Κρητην, 

ολον τδν Άργολικδν μετά τών Σπετσών, την "Υδραν, την ’Αττικήν μέ
χρι Σουνίου καί τάς πλείστας τών νήσων τοϋ Αιγαίου πελάγους. Γενικώ- 
τερον δέ σκοπούμενρς α Μαλέας κατά την γεωγραφικήν θέσιν αύτών έχει 
ούτως: Πρδς βορράν μεν φέρει την 'Ελλάδα όλην* πρδς μεσημβρίαν Ατε
νίζει την Κρητην καί τδ, Λιβυκδν πέλαγος μέχρις ’Αφρικής’ ένθεν δέ και 
δνθεν, πρδς Ανατολάς κκί δυσμάς, λούεται ύπδ τών πελάγων Αιγαίου καί 
Ίονιου, Παρά τδ πλευρδν αύτοϋ αντί της μικροσκοπικής ’Ελαφονησου 
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προσέλα-βε δορυφόρον Αχώριστον την νάσον τών Κυθήρων, Αφ’ όσου τδ με- 
σάζον ύγρδν διάστημα συνετμηθη, διά της γενναιόφρονος παραχωρησεως 
τ^ς πλειάδος τών θυγατέρων Ίονίων νήσων πρδς την μητέρα 'Ελλάδα, 
Άλλ’ εις μάτην έπί τόσας δεκάδας ετών περιμένει νά ”δφ προσερχομένην 
καί έτέραν, μάλλον δέ πολυστένακτον καί πολύπαθη θυγατέρα, την Κρη
την! Πρόθυμος πάντοτε, ώς γνήσιος "Ελλην αγωνιστής τοϋ 1821, δ Μα
λέας προσφέρει τάς υπηρεσίας τών περί αύτδν λιμένων καί ορμών είς τους 
Αγώνας τάς 'Ηρωίνης νήσου καί βροντόφωνος Αντιλαλεί εις τούς κρότους 
τοϋ έκάστοτε έκρηγνυμένου έπί της ’Ίδης κεραυνού τής Ελευθερίας. Πότε 
Αρά γε θά δεχθ·ί) εις τάς ρικνάς καί κατεσκληκυίας παρειάς του τδν 
Ασπασμόν ελευθέρου κύματος πεμπομένου έξ'έλευθέρπς της νήσου Κρητης;

Τδν ύπδ τδν Μαλέαν όμως προαιώνιου θρόνον τοϋ ένοσίχθονος καταρρί
πτει δ έπικείμενος Ασπασμός τών ύδάτων τών κόλπων Κορινθιακού καί 
Σαρωνικοϋ, τδ δέ Ακαταδάμαστον κράτος τοΰ Μαλέα έπί της Μεσογείου 
πίπτει ύπδ τά κτυπήματα της θαυματοποιού Αςίνης τοϋ αΐώνος τούτου. 
Ό απέναντι τοϋ Ακρωτηρίου τούτου έπί τάς νήσου Κυθήρων έστημένος 
φανός, δ μέγιστος τών φανών τών ελληνικών ύδάτων, καί δ επ’ αύτοϋ 
τοΰ Μαλέα Ιδρυόμενος κατ’ αύτάς φάρος χρησιμεύσουσι μετά τινα έ'τη, 
μεθ’ ά συντελεϊται η τομή τοϋ ισθμού, Αντί έπικηδείων λαμπάδων κατά 
την πτώσιν τοΰ γίγαντος. Τδ συνδέσαν δ’ έσχάτως την Κόρινθον μετά 

τοϋ Μαλέα τηλεγραφικόν νάμα θ’ Αναγγείλν) κατά τδ «μόρσιμον ημκρ:> 
περί τδ 1886 την Αποκοπήν ταϋ νήματος της ιστορίας τοϋ Μαλέα !

Γ'.— ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΗΜΕΡΑΝ

Έν πλφ, παρά την Ζάκυνθον 27 Φεβρουάριου 1882.

Ή Χάρυβδή καθ’ ύλην την νύκτα έ'πλεεν ώς αύ'ρκ, η ώς ή Χΰρα, ά 
μάλλον ένόμιζες δτι έ'πλεε κοιμώμένη. Τοσοϋσον τϊν γαληνιαία καί ήρε
μος η θάλασσα. Μόνον τάς Ακτίνας τοϋ τηλεφανοΰς φάρου τών Κυθήρων 

εϊδον κατά τάς πρώτας ώρας τάς νυκτδς, δτε ή ΧάρυΒδις παρέπλει την 
. νάσον τάς- ’Αφροδίτης. ’Εντεύθεν, πρδς την Πελοπόννησον ούδέν διεκρίνετρ 

ένεκα τοϋ, σκότους: ούτε τδ, καθ’"Ομηρον, « έφαλον πτολίεθρον » "Ελος, 
ούτε η «κοίλη Λακεδαίμων», ού'τε αί έκβόλαί τοϋ κλεινού Εύρώτα, ούτ’ 
αύταί αί κορυφαΐ τοϋ εύάνδρου Ταΰγετου. Μόλις δέ περί την μεσονύκτιον 

ώραν διέκρινον, παρακαμπτούσης αύτδ σάς Χαρύΰδεως, τδ Ταίναρον Ακρω- 
τηριον, φωτιζόμενου άμυδρώς ύπδ τάς φθινούσης σελήνής. Ένταΰθα ύπηρχε 
παρ’ Αρχαίοις η εις "Α,δου κατάβασις καί προσηρχοντο ϊνα καθαρθώσιν οί 
μιανθέντες ένεκα φόνου Αδίκου. Ό Όρέστης, φονεύσας την Απιστησασάκ 
μητέρα αύτοϋ Κλυταιμνήστραν καί δικασθείς ύπδ τών δώδεκα θεών έν 

.’Αρείφ Πάγω, ηθωώθη διά της λευκής ψήφου της Άθηνάς. ’Αλλά δέν 
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ήρκει αύτώ ή άποφυγή τής ποινικής τιμωρίας· διά τοΰτο δέ ήλθεν έν- 
- ταΰθα, εις τδ Ταίναρου ϊνα τελείως απαλλαγή τοΰ «άγους». Σήμερον κα- 

τοικοΰσιν έκεϊ οί άφευκτοι καί πολεμοχάρμαι Μανιάται. Άπασα ή χώρα 
αύτών είναι ξηρά καί άγονος' άλλ’ ουτοι άναγκάζουσι τούς βράχους, δι’ 
έκτακτου φιλοπονίας, νά φυωσι κριθήν και όσπρια' άρτύουσι δέ τδν μέ- 
λανα, ώς τδν περιώνυμον ζωμών τών προγόνων αύτών Σπαρτιατών, άρτον 
διά τοΰ λίπους τών όρτύγων, ούς περίεργος και ανάλογος πρδς τδ άγονον 

τοϋ τόπου οικονομία τής φύσεως άγει έκεϊ δίς τοΰ έ'τους καθ’έκατομμύρια.
Σήμερον τή πρω’ί’ιγ περιλαμπής δ ήλιος άνέδυ έκ τών κυμάτων περί, 

την χώραν τοϋ Μαλέα, έκεϊθεν δηλαδή όπου έδυσε χθες, ώς νά διανυ- 
κτέρευσεν έκεϊ! Πιθανώς παρέλιπε κατά την νύκτα ταύτην τδ έτερον ή- 
μισυ τής περίγειου πορείας αύτοϋ, άφείς τούς αντίποδας έν διαρκεϊ σκό- 
τει, καί έμεινεν ϊνα ξενισθή είς τά περί τδν Μαλέαν θαλάσσια ανάκτορα 
τοΰ Ποσειδώνος, ή είς τά έπι τής Κυθήρης νήσου μαλακά δώμ.ατα τής 
Αφροδίτης. Τδ δεύτερον είναι πίθανώτερον, διότι σήμερον άνατέλλων 
καταπόρφυρος, ώς νά έ'χρισεν αύτδν ή θεά διά τής περιωνύμου τδ πάλαι 
κυθηραϊκής πορφύρας, έξ ής καί ή νήσος έκέκλητο Πορφυροϋσσα. Καί διέ
χυσε τδ'χρώμα αύτοϋ τοΰτο άμ’ άναδύς και έπορφύρισε τά μαλακά τής 
πρωινής αύρας κυμάτια καί έχρύσωσε τά ύπέρ την ώραίαν Ζάκυνθον περιι·’ 
πτάμενα έλαφρά νέφη. Καί δ άρτιπαγης δέ έπί τής μείζονος τών Οίνου- 
σών νήσων φανδς, διά τής θλάσεως τών άκτίνων. τοΰ ωραίου τούτου ήλίου, 
εφαίνετο έν μέσν) ήμέριγ ώς άνημμένος έτι.

Ή Χάρυβδις Ιί τούτοις διαψεύδουσα τδ δριμύ όνομα αύτής, άντί τέ
ρατος άνθρωποφάγου καί νηοφάγου, $ άντί σπηλαιώδους βράχου, ώς ήν ή 
αδελφή αύτής Σκύλλα, είναι ώραϊον θαλάσσιον μέγαρον, βρίθον χρυσοϋ καί 
πορφύρας καί μεστόν παντδς τερπνοϋ και άναπαυτικοΰ πράγματος. Άλλ’ 
εμέ κατέχει πλήξις έπί τή εύρεί^ καί άπολύτφ κυριαρχίγ μου, ώς μόνου 
έπιβάτου, έπί τε τών άπείρων κοιτώνων αύτης καί έπί τής άχανοΰς αι
θούσης καί τοϋ έκτεταμένου καταστρώματος* ούτε δέ εις την Β', ή κάν 
είς την Γ'. θέσιν ύπάρχει τις ταξειδιώτης. Εύχαρίστως λίαν θά έδεχόμην 
νά μερισθώ την πενθήμερον ταύτην (μέχρι τής 3η« Μαρτίου) κτήσίν μου 
καί πρδς τδν επαχθέστερου καί πληκτικώτερον συμπλωτηρα.

Πέραν τής Κεφαλληνίας μ., μ..

Τούς άξιωματικούς τοΰ πλοίου βλέπω μόνον κατά τάς ώρας, τοΰ προ
γεύματος καί τοϋ γεύματος. Τάς λοιπάς μένουσιν είς τδ έργον των, λίαν 
προσεκτικοί, ώς παρατηρώ, καί περί πάντων μεριμνώντες. ’Εν τούτοι? 
έχουσι την καλοσύνην νά μοί παρέχωσι πασαν περιποίησιν δ τε πλοίαρχος 
κ. Bruno Vincenzo καί δ ύποπλοίαρχος κ. Giuseppe Clausi. Μετά τοϋ τρί
του δέν έγνωρίσθην. Είναι περίεργον δτι, ένφ χθες συνηντήσαμεν έκεϊ 
παρά τδν Μαλέαν πλειστα , ατμόπλοια καί ιστιοφόρα, σήμερον ούδ’. εν 

έθέάθη είς τδν ήμέτερον δοιζοντα.—Ό καιρδς είναι εύδιώτατος. Κατελί- 

πομεν ήδη δεξι^ την Ζάκυνθον, τήν Κεφαλληνίαν μετά της οίονεί συνε- 
χομένης αυτή ’Ιθάκης, εις δέ τδ βάθος την χώραν τών Αίτωλών. Πλέομεν 
πάντοτε πρδς βορρΧν έν άμετατρέπτφ πορεί^. Πρό τινων ώρών ούδεμία 
ξηρά φαίνεται. ΙΙασα ελληνική γή έκρύβη άπδ τών οφθαλμών μου* ούδ’ 

έλπίζουσιν οί έφθαλμοί μου ν’ άτενίσωσιν, ώς είς τελευταίου σταθμδν τήν 
Κέρκυραν, διότι μετ’ ού πολύ τδ σκότος θά καλύψρ τδ πάν.Ίδού δ ήλιος 
άνευ άκτίνων, ώς διάπυρος μύδρος, σπεύδει πρδς τδ τέρμα τής πορείας 
αύτοϋ καί ήρεμα καταδυόμενος κρύπτεται είς τάς έσχατιάς τοϋ Ίονίου 

πέλαγους. Αό'ριον θά ίδω τδν ήλιον τής ’Ιταλίας.

Δ'.—ΤΟ ΒΡΕΝΤΙΙΣΙΟΝ (Brindisi)

28 Φεδρουαρίου 1882. Πρωία.

Άφυπνισθείς ύπδ κρότων καί φωνών, ήσθάνθην τήν XapvSSir ήρεμοΰ- 
σαν πλέον μετά 48ωΡ07 άδιάλειπτον πλοΰν. Ό ήλιος ήδη ώδήγησε τδ πύ
ρινου άρμα αύτοϋ έξω τών πυλών τοϋ ούρανοϋ καί φωτίζει καί καλλύνει 
πϊίσαν τήν πέριξ φύσιν, ήτις ένταΰθα εύμοιρεΐ χάριτος. ’Ένθεν καί έ'νθεν 
είς τάς εσχατιάς του λιμένος, οπού λήγει τδ κρηπίδωμα, μαλακαί καί 
ήρέμα έπικλινεϊς έκτάσεις λουουσι τήν μόλις φυομένην χλόην αύτών είς 
τά κύματα. Ύψικόρυφοι δ’ αί'γειροι βυθίζουσι , τάς ρίζας αύτών είς τήν 
θάλασσαν, Άντλοϋσιν ίσως έξ αύτής αλμυρά δάκρυά ϊνα δικαιώσωσΐ τήν 
μεταμόρφωσίν των είς δένδρα. Περαιτέρω φαίνονται κήποί τινες, τείνον- 
τες, ώς τόσας χεϊρας, τούς κλάδους τών φυτών καί θάμνων αύτών πρδς 
ύποδοχήν τοϋ περϊίπταμένοϋ |αρος. Οί ύπερκείμεναι καί οί περαιτέρω τοϋ 
λιμένος λόφοι βρίθουσι συκών, έλαιών καί άθανάτων καί κυπκρίσσών καί 
φοινίκων καί παντοίων άλλων δένδρων· "ΛΑν ή 'Ελλάς καί ή ’Ιταλία είσίν 
άδελφαί, ή ’Ιταλία είναι άναμφιβόλως ή πρεσβυτέρα καί μάλλον προω* 
δευμένη. Άμφότεραι κατωκήθησαν είς τά βάθη τών προϊστορικών αιώνων 
ύπδ τής αύτής Πελασγικής φυλής* ή Ιταλία μάλιστα κατφκήθη πρώτη, 
άτε κείμενη έγγυτέρω τής όδοϋ, δι’ ής κατέβη ή φυλή εκείνη' διά τοΰτο 
δέ καί εκαλείτο Μεγάλη Ελλάς. Άλλά κατά τδν ροΰν τών αιώνων έκκ- 
τέρα έτράπετο ιδίαν ίδόν. Ή ’Ιταλία μετά πολλάς περιπετείας έν έπι- 
δρομαϊς καί έμφυλίοις πολέμοις, άπήρτισε τδ κραταιδν 'Ρωμαϊκδν έθνος' 
άνεδείχθη ώς πολεμική χώρα, ή ώς πεδίον κρατερών μαχών' ήψατο άκρω 
δακτύλω τών γραμμάτων' έκαλλιέργησε πλέον τι τάς ώραίας τέχνας' 
άλλά κυρίως έμόρφωσε καί παρέδωκεν είς τδν κόσμον τήν έπιστήμην τοϋ 
δικαίου. Έγίνετο μέν καί αύτή δ πρδς 3ν δρος τής επιδρομής διαφόρων 
λαών έν ταϊς μετέπειτα χρόνοις καί ήλλαξε πολλούς άλληλοδιαδόχως 
δεσηότας, άλλά δέν ήτύχησε νά κατακτηθώ καί έρημωθή ύπδ φυλής, οϊα



■ iupmssos.
$ Τουρκική. ‘H S’ 'Ελλάς, ποιητικωτέρα εκείνης, καί μάλλον tftyiofid/JCj 

κατ’ Αριστοτέλη, ύπέρξεν ή πηγή τές ποιήσεως, των γραμμάτων, τοΰ 
δράματος καί της φιλοσοφίας’ ήγαγεν είς τδ ύπατον σημέϊον. τίίς τελειό

τατος τάς καλάς τέχνας’ καί υπήρξε μέν χώρα1 έκ τών κατ’ έξοχήν πο
λεμικών, έ'ν τε γή και θαλάσσγ, καί διέχυσεν απανταχού μετά τών λογ- 
χών,αύτές καί τά φώτα τοϋ πολιτισμού* άλλά .τέλος, παντοίαις περι- 
πλεχθεΐσα τύχαις, συνετρίβη ,κάί ήρημώθη φυσικώς τε καί. ηθικώς ύπδ 
τας κτηνωδέστερα; τών κατακτητικών φυλών, τής Τουρκικής. Νύν.μόλις 
άνανήφει. Έν βραχεί σχετικώς διαστήματι χρόνου διέπρχξε πολλά, άλλά 
καί πολλών στερείται καί υστερεί |'τι. Διά τοΰτο ή χλόη καί ή λεύκα 
παίζουσι πρδς τήν θάλασσαν, έν ώ έν Έλλάδι πολλφ άφίστανται αύτης. 
'Γπάρχουσι καί έκεϊ δμοιαι θέσεις, άλλ’ ούχί κατά κανόνα, ώς ένταΰθα, 
διότι έν Έλλάδι ή γεωργία παρημελήθη, ως μή ώφειλε. Πρέπει καί ή 

Πα-ρίς μου νά μάθ-ρ ν’ άναγινωσκγ τδ μέγα καί σωτήριον βιβλίοV τές 
φύσεως, δ έστιν ή γεωργία, έν ω έπί τοΰ παρόντος μόνον ψελλίζει έπ* 
αύτοϋ.
,, Μέ άποσπώσι τών σκέψεων τούτων φωναί παντοειδείς καί μ’ έπανα- 

φερουσιν -είς την Χάρυβδης ήτίς ενώ στηρίζεται διά τις δεξιάς πλευράς 
αύτές είς την προκυμαίαν,-πρδς τδ βόρειον μέρος τοϋ λιμένος, έκ τές άρ.ι- 

στεράς πολιορκεΐται ύπδ σμήνους λέμβων, ετοιμαζόμενων τών έν αύ.τοϊς 
λεμβούχων έν άμοιβαίαις βλασφημίαις καί άπειλαϊς νά ΐχπορβήσωσι τδν 

{icroy έπιβάτην αύτ·7,ς.

Αυθημερόν μ. μ. έκ τής «Χαρύβδεως».
,. Μετά τδ πρόγευμα άπέβην πρδς έπίσκεψιν της πόλεως. Λύτη άνήκει, 
ώς γνωστόν, είς την ’Ιταλικήν επαρχίαν Terra d’ Otranto, καί αποτελεί 
την πτέρναν τοϋ ’Ιταλικού ποδδς, ώς φαίνεται έν τοΐς γεωγραφικοί; χάρ- 
,ταις. Τδ Βρεντησιον ήν καί παρ’,άρχαίοις επίσημος παραλία πόλις. Ό 
Στράβων, ώς νομίζω, λέγει ότι έκτίσθη ύπδ Κρητών, έλθόντων ύπδ τδν 
Μίνωα. Κατ’ άλλους, εκτισεν αυτήν δ Διομήδης, έλθών έπί κεφαλής Αίο- 
λέων. Καί έπί 500 έτη μετά τήν κτ.ίσιν της 'Ρώμης έκυβερνάτο έτι ύπδ 
ίδιου ήγεμόνος. Άλλ’έγένετο και αυτή άποικίκ 'Ρωμαϊκή, εύημερή- 

σασα όμως καί αύζηθεϊτα ,μέχρις 100,000 κατοίκων. Εις πολλά ση
μεία τές ιστορίας άναφκίνεται τδ Βρεντησιον. ’Ενταύθα έχρίσθη Καϊσαρ δ 

-’Οκταβιανδς» έγσννήθη ό τραγικός ποιητής Πακούβιος και άπέθανεν δ Βιρ- 
,γίλιος. Βραδύτερον δμως έπιδρομαί βαρβάρων και έμφύλιοι πόλεμοι κατέ
στρεψαν αύτδ, μάτην πειρωμένων τών Βυζαντινών «ύτοκρατόρων νά άνα- 
στηλώσωσι την φθίνουσαν έπισημότητα αύτου, Τδ έργον δμως τοΰτο έπε· 
φυλάσσετο είς τάς, σταυροφορίας. 'Εκατόν ήγεμόνες, επιβίβασαν έντεΰ.θε,ν 
,-τάς στρατιάς αυτών, ακολουθούμενα; ύπδ χιλίων προσκυνητών.’Έκτο.τε δ’ - 
,ίγένετο α^θΐς τδ σημεΐον τές συγκεντρώσεως καί άνταλλαγης τών έμπο-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΪΕΙΑΪΟΥ 3(5
ρευμάτων τές Ανατολής καί της Δύσεως, ώς ύπέρξέ· καί πρδ τού. Άλλ’ 
ςί. Τούρκοι κατέκλυσαν την ’Ανατολήν καί-τήν 'Ελλάδα καί τδ Βρεντή- 

- σιον άπώλεσε την έπισημότητα εμπορικές πόλεως, έκμηδενισθέντσς-τού 
εμπορίου της Ανατολής, καί ένέπεσεν είς φοβεράν πενίαν καί άποσύνθεσιν»' 

Άλλά προώριστο νά έκτελεσθη ενταύθα έν θαΰμα τές ισχύος τών νεω- 
τέρων χρόνων, καί τδ Βρεντησιον κεϊται εναργές παράδειγμα της κατα
πληκτικές μεταβολές τές τύχης τών πόλεων έκείνων, ών ή πρόοδος είναι 

συνδεδεμένη μετά τές έγκαταλείψεως καί άνανεώσεως μεγάλων εμπορι
κών δδών. ’Ιδού δέ δ λόγος’ δ λιμην τοΰ Βρεντησίου είναι εύρύχωρος καί 
κεκτημέ/ος τδ πλεονέκτημα τοϋ νά δύνανται τά πλοΐκ νά έξέρχωνται αύ« ■ 

τοϋ οίουδήποτε άνεμου πνέοντας. ;'Ότε έγεννηθη η έλπίς της τομές τοϋ 
’Ισθμού ταΰ Σουέζ, τδ δέ παγκόσμιον έμπόριον έλαβε τήν πρδς τάς ’Ιν
δίας παλαιάν άνατολικήν οδόν, ή ’Ιταλική βουλή άπεφάσισε τήν κατα
σκευήν, ή μάλλον τήν έκκαθάρισιν τοΰ φυσικού λιμένος τοϋ Βρεντησίου. 
Πράγματι δέ συνετελέσθη. αυτή τφ 1866 δι’ άπαύστου καί δραστήριας 
εργασίας. Ό λιμήν ουτος έχει παρ’ αύτδ τδ κρηπίδωμα βάθος ; 8:. l/j .με* 
τρων. Τά παλαιά οχυρωματικά έργα κατηδαφίσθησαν καί έχρησίμευ» 
σαν ώς χώρας καί ώς ύλικδν οικοδομές τών καταστημάτων τοΰ σιδη
ροδρόμου καί άλλων διαφόρων. Μεγάλα άτμόπλοια έκτελοΰσι σήμερον 

τδ έμπόριον τές Αλεξάνδρειάς. Μάλιστα δέ άπδ τές κατασκευές τοΰ 
σιδηροδρόμου τές Βρέννης καί τής διατρήσεως τοΰ Κεννησίου ό'ρους τδ 
Βρεντησιον, ένεκα τές θέσεως του κατέστη σπουδαίου σημεϊον συναν- 
τήσεως σιδηροδρόμων καί άτμοπλοίων διά τήν μετάβασιν άπ’ Αγ
γλίας καί ’Ινδίας. Ώς πόλις ούδεμίαν έμπόιεϊ έντύπωσιν. Όλίγας έχει 
οικίας καλάς, χοησιμευούσας ώς ξενοδοχεία. Παρά τήν προκυμαίαν ύπάρ- 
χει μικρά τις πλατεία, ή τοΰ «Βίκτωρος ’Εμμανουήλ». Έξ αύτές δ’ άρ- 
χεται ή μόνη άξία λόγου όδδς, ή «Amenas, λήγουσα είς τδν σιδηρο

δρομικόν σταθμόν’ ούτος δ’ είναι μέτριον, άπέριττον, άλλ’ εύάρεστον οικο
δόμημα έφ’ υψηλές θέσεως’ διακλάδωσίς τις τοΰ σιδηροδρόμου έξικνεϊται 
διά περιστροφές μέχρι της παραλίας παρά τήν ρηθεΐσαν πλατείαν-Τά 
.παλαιά μέγαρα καί τεμένη κατέπεσαν, ή όσημέραι καταρρέουσι.· Ό· πύρ
γος τοΰ αύτοκράτορος περικλείει σήμερον άντί εστεμμένων καταδεδικκ- 
σμένας κεφαλάς. Έκ τών έκκλησιών τής άνανεωθείσης πόλεως προεζέχου- 
σιν δ παλαιός ναδς τοΰ αγίου Ίωάννόυ τοΰ Βαπτιστοϋ, στρογγύλον κτί- 
ριον έκ τετραγώνων λίθων, άνευ πηλούφκοδομημένον, χρησιμεύον δέ τα- 

νΰν ώς μουσεϊον. ’Επειδή σήμερον. είναι κυριακή^ δέν ήδυνήθην νάέπϊ- 
σκεφθώ αυτό. Επίσης διακρίνεναΐ1 ή μητρόπολις Santa. Teresa, ής ωίί-θε
μέλιοι τοίχοι χρονολογούνται άπδ τοϋ Γ'. αϊώνος, άλλ’ήτις τυγχάνει νϋν 
βεβλαμμένη έξ έπανειλημένων σεισμών, Μίθ* όσου καί άν είσέλθαν εντός 
<ύτές σεβασμού, δέν ήδυνήθην νά μή άγανακτήσω, εϊτα δέ καί γελάσω
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$ιά τδν τρόπον τού λατρεύειν ενταύθα τά θεία. Κονχ.Ιαι έκ ξύλου ή έκ 

κηρού, ώς τάς έκτιθεμένας κατά την δδον Έρμοΰ δι’ έμπορικούς λόγους, 
είναι αί Αντιπρόσωποι της άγιωσύνης ένταΰθα. ’Άλλοτε έγένετο έν Άθή- 
ναις μέγας πάταγος, διότι έγλύφησαν περί τδν άμβωνα τής άγιας Ειρή
νης έν μαρμάρφ καί τέχννι καλή βεβαίως, αί μορφαί τοϋ Χριστού και των 
τεσσάρων εύαγγελιστών. Αλλά τί θά έλέγετε αν έβλέπετε ό,τι εγώ εί- 
δον ενταύθα; Σύρουσι τδ παραπέτασμα κοιλώματός τίνος καί βλέπω 
κούκλαν, έν μ-εγέθει ολίγον έλαττουμένφ τοϋ φυσικού, την αγίαν τάδε* 
elvat ένδεδυμένη τοϋ συρμού. Άλλοϋ είναι ή Παναγία (καί συγχώρησόν με 
Παναγία μου !) όμοια κούκλα, καλλίτερον δμως ένδεδυμένη, κρατούσα εις 
την χεϊρα την καρδίαν της, ήν μία άλλη κούκλα, δήθεν άγγελος, τρυπή 
μέ έν ξύλίνον ξίφος. Άλλοϋ, εις τά ένδότερα τοϋ ό'ντος ώραίου τούτου 

ναοϋ υπάρχει δ άγιος Γεώργιος Τίς έξ ύμών δεν έπεσκέφθη τδ κατά την 
αγίαν Τριάδα τών Αθηνών άρχαρον νεκροταφεϊον ; Εί'δετε έκεΐ τδ έφιπ
πον Ανάγλυφου τοϋ Δεξίλεω, Sv ένθυμώμαι καλώς. ’Εκμαγείου αύτοϋ 
βλέπετε καί έν τή είσόδφ ιδιωτικής οικίας έν Άθήναις. "Ομοιου έκείνω 
είναι καί τδ έδώ άγαλμα τοϋ, αγίου Γεωργίου, έφιππον, μέ δόρυ κ.λ.π. 
Άλλοϋ εις παάαιύς Χριστδς, εσταυρωμένος έν Αγάλμκτι, Αλλά τεθραυ- 
σμένος και έρριμμένος εί'ςτινα γωνίαν. Καί άλλοϋ άλλα χειρότερα. Φεύγω 
έκεϊθεν, διότι δεν δύναμαι νά βλέπω την κατάπτωσιν ταύτην τής.ύψη- 

λης χριστιανικές θρησκείας. Μεταβαίνω είς τδν ναδν Chiesa Madre. ’Εν
ταύθα τελείται λειτουργία. Τδ Βρεντήσιον είναι έδρα μητροπολίτου, ας 
τις ταύτνι τίί στιγμή ιερουργεί μετά πολυπληθούς και έπιβάλλοντος επι
τελείου. ’'Εμεινα έπί πολλήν ώραν, ευχαριστούμενος μεγάλως έκ τε τής 
τάξεως καί της κατανύξεως.

Αί δδοί τής πόλεως ταυτης, κατοικουμένης ύπδ 15,000 ψυχών, είναι 

στενωπαί καί Ανώμαλοι* δέν δύνανται δέ νά καυχηθώσιν έπί καθαριότητι. 
Κίνησις παρατηοεΐται μόνον είς την’ παραλίαν.’Εν Ίταλίιγ, φαίνεται, ύπάρ- 
χει άριστα κατηρτισμένον τδ σώμα τής τελωνοφυλακής. Οί άνδρες αύτής 

φερουσιν ώραίαν στολήν μετά πτερού έπί τού πίλου καί φυλάττουσιν ώς 
Κέρβεροι. Ώραιοτέραν όμως στολήν έχει δ πεζικδς στρατός. Άποτελεΐται 

αυτή έκ πίλου μετά εύρέων ερυθρών σειραδίων καί έπιδεικτικοϋ στέμμα
τος* έπειδη δέ είναι σήμερον κυρικκή, φέρουσι πάντες ύποχρεωτίκώς τά 
λοφία καί λεύκάς χειρίδας. Τδ παρ’ ήμϊν αμπέχονον, τδ στενδν καί δλως 
Ακατάλληλον διά τδ ήμέτερον κλίμα, Αντικαθιστά ενταύθα είδός τι με
ταξύ σάκκου καί ζαχίετας, παρέχον ελευθερίαν καί χάριν.

Έτηλεγράφησα είς Αθήνας, ΐν’ Αναγγείλω την άφιξίν μου, έ'ρριψα τάς 
έπιστολάς μου είς τδ ταχυδρομείων καί έπανήλθον είς την Χάρυβδιτ, εύ- 
χόμενος καί έλπίζων δτι θ' Απόκτηση καί ή 'Ελλάς έν Brindisi διά τις 
κατασκευές διεθνούς σιδηροδρόμου είς τδ άκρον της Πελοπόννησου, χρη- 
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σίμεύον ώς δδδς τών Ινδιών. Γάλλοι κεφαλαιούχοι καί έτεροι έξέχον- 
τες έν τη πολιτική άνδρες σκέπτονται σπουδαίως διά τήν έκτέλεσιν αύ- 
τοΰ* δέν έδίστασαν δέ καί νά όνοματίσωσιν αύτδν «Σιδηρόδρομον τής Μο- 

νεμβασίας>’, διότι περί τήν πόλιν ταυτην κατά πάσαν πιθανότητα θά 
έκβάλη, οιον είπεϊν, είς την Μεσόγειον, Αρχόμενδς έκ Παρισίων.

Ε'.—ΙΤΑΑΟΣ ΚΑΙ ΕΑΑΗΝ

Έκ τής «Χαρύβδεως» τή 1 Μαρτίου 1882. Πρωία.

Γράψας χθές τάς Ανωτέρω σελίδας κατεκλίθην. "Οτε δ’ έξυπνισα, ή 

Χάρυβύις εύρίσκετο Αγκυροβολημένη πρδ μεγάλης καί πολυτάραχου πό
λεως, έντδς λαμπρού λιμένος. Δέν έ’λαβον έτι τδν κόπον νά έρωτήσω ποΰ 
εύρίσκομαι. Άλλ’ άδιάφορον τούτο δι’ έμέ έπί τοΰ παρόντος, Αφού είσέτι 
δέν έ'φθασα είς τδν πρδς 3ν όρον του ταξειδίου μου. Άδιάφορον δέ καί δι’ 

ύμάς, Sv έ'χητε την διάθεσιν νά μέ Ακολουθήσητε είς τάς έπομένας έν- 
ταΰθα έντυπώσεις καί σκέψεις μου. Άφίνω έ'τι έμαυτδν διατελοΰντα ύπδ 

την έπίδρασιν τοΰ έθνικοϋ εγωισμού, ΐνα μη εί'πω τής έθνικής ματαιότη- 
τος. Καί Αντί νά εί'πω ότι εί'μεθα παράδοξοι ημείς (οί "Ελληνες, έννοώ) 
λέγω δτι είσί παράδοξοι όλοι ούτοι οί άνθρωποι, οί περικυκλοΰντές με 
ταύτη τή στιγμή, οί Αναβαίνοντες καί καταβαίνοντες τάς κλίμακας τοϋ 
άτμοπλοίου, οί συνωστιζόμενοι έκεϊ πέραν είς την προκυμαίαν, όί περαι
τέρω έκεϊνοι τρέχοντες άνω καί κάτω ώς δαιμονισμένοι, οί άλλοι έκεϊνοι, 
οί διασχίζοντες διά λέμβων 'τήν θάλασσαν καί διαπεραιούμενοι Απδ τού 
ένδς είς τδ άλλο Ατμόπλοιου, καί τέλος δλος ό κόσμος έδώ. Παράδοξοί 
καί πάλιν παράδοξοι. Λοιπδν αύτοΐ δέν έ'χουσι πρωϊνάς έφήμερίδας, ών την 
Ανάγνωσίν νά θεωρώσιν ώς κύριον έ'ργον άμα έξυπνήσωσιν,ΐνα μανθάνωσι 
τά νέα τής ημέρας, τά εξωτερικά τηλεγραφήματα, τάς σκέψεις τοϋ Βί- 
σμ.αρκ, τούς μυχίους διαλογισμούς τοϋ Γρεβύ, καί τδ πνεΰμα τής έν συμ- 
ποσίω προπόσεως τού Σκοβέλεφ ; Δέν ένδιαφέρονται διά τάς έν τή ’Ιτα
λική βουλή συζητήσεις ; Δέν έ'χουσι φίλους, ών Απδ ημέρας είς ημέραν νά 
περιμένωσι τδν διορισμόν είς δημοσίαν θέσιν ; Καί πώς θά συζητήσωσιν 
ύστερον, καθήμενοι είς τδ καφενεΐον (Sv έχωσι δά, δπερ νομίζω λίαν Αμ
φίβολον, καφενεία) περί τής πορείας ήν θ’ Ακολουθηση ή πατρίς των είς 
τδ ζήτημα τής Αίγύπτου, καί περί τής άναμίξεως αύτής είς τά ’Ερζεγο- 
βινιακά ; Αλλά τί λέγω ; είναι δυνατόν ούτοι νά σκέπτωνται περί πα- 
τρίδος; Ποΰ είναι λοιπδν αί εφημερίδες των ; ’Ίσως δέν πιστεύσητε. καί 
θελησητε νά βεβαιώσω ύμϊν, τούτο ένόρκως : ομνύω είς τήν Χάρυβδιν, δτι 
ούδείς άναγινώσκει εφημερίδα’ ούδείς άνέβη τάς κλίμακας τοΰ άτμοπλοίου 
ΐνα έρωτηση «τί νέα ;»* ούδείς ήλθε νά ί'δη μήπως επιβάτης τις κομίζει 
αύτώ επιστολήν, στελλομένην παρά συγγενούς, δπως λέγομεν καί γνωρί- 
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ζομεν ήμεϊς «μέ επιβάτην, διά νά μη πληρωτή γραμματόσημου». Ούδείς 
‘ί'λθεν, όπως πάλιν λέγομεν ημεϊς, «μήπως ίδη καυέυα γνώριμον είς τδ 

άτμόπλοιου». Ούτε τέλος, ηρώτησε κάνεις, «μήπως είναι μεταξύ των επι
βατών κανείς βουλευτής, $ υπάλληλος νέος». Τίποτε, τίποτε έξ όλων 
τούτων· Παράδοξοι άνθρωποι! Πώς ζώσί λοιπόν ; . . .

Ζώσι (καί, δς ύμιλησωμεν καθαρά, επειδή ίμιλοΰμεν μεταξύ μας, 
δηλ. είς την γλώσσάν μας, καί δέν είναι φόβος νά μάς έννοησνι ξένος τις) 

ζώσιν ώςθά ηύχόμην νά έζώμεν καί ημεϊς. Ή Χάρυβύις περιελθοϋσα τα
χέως καί άκαμάτως τούς λιμένας όλους τές ’Ανατολής ύπερεπληρωσε τδ 
αχανές κήτος .αύτές δι’ εμπορευμάτων παντοίων. Χθες δ’ έ'τι έπληρωσε 
τδ ύπολειπόμενον κενόν μέρος διά μεγάλης ποσότητος σύκων, άλεύρων, 
έλαιων και άλλων εκ Βρεντησιου, και σπεύδει νά κομίση ταϋτα πάντα είς 

τους τόπους της καταναλωσεως αυτών. Πιθανδν μ.εταξύ τών κινουμένων 
ταυτη τη στιγμή περί εμέ νά εύρίσκωνται καί βουλευταί, άλλά παρί- 
στανται ένταΰθα διά τάς έμπορικάς εργασίας τών, ώφελοΰντες. την Πα
τρίδα των πλειότερον vj διά μιάς άγορεύσεως. ’Ίσως είναι καί άλλο τι 
έξέχον 'πρόσωπον, άλλ’ ηλθεν'ίνκ πώληση τά σΰκά του. Καί έχουσιν όλοι 
έφημερίδα πρωινήν τε καί εσπερινήν, τάς έμπορικάς αγγελίας καί άφί- 
ξεις, καί την εσπεραν αντί να συζητωσιν, άναταυονται ινα έργασθώσιν 
αδριον δραστηριότερον. Ούτως ζώσιν ένταΰθα, έκαστος έπί τδ ί'διον έργον 
άσχολούμενος καί τελειοποιούμενος. Πρακτικότης καί είδικότης έν πασιν. 
Έλπίσωμεν δμως δτι καί ημείς δέν θά έπιμείνωμεν έπί μακρδν έ'τι είς ην 
διατελούμεν έκκεντρικν)ν κατάστασιν καί δτι θά τραπώμεν εις την όδδν 

τοΰ έμπορίου καί τές βιομηχανίας, άφοΰ, ώς τουλάχιστον φαίνεται, τα
χέως θά έ'χωμεν σιδηροδρόμους καί άλλα τοιαΰτα έ'ργα.

Ααμπρα καί τελείως εαρινή είναι και η σημερινή ημέρα. Θέλω έπω- 
φεληθη αυτής ινα επισκεφθώ την πρδ ,έμοΰ . πόλιν μετά τδ έπικείμενον 
πρόγευμα. Ιδού ηχεί 5 κώδων καί έγώ σπεύδω έκεϊ.

σ'.—Τδ ΒΑΡΙΟΝ (BARIUM, BARI)

Αυθημερόν, ίσπέρα.

Πρδ μικρού έπανέλθον κεκμηκώς έκ τές έπισκέψεως της πόλεως, ένώ- 
πιον. τίίς όποιας εύρίσκομαι άπδ πρωίας/ Ή περιγραφή τοΰ Βαρίου συν
δέεται. μετά τές περιγραφές τές δλης επαρχίας είς ·ην άνηκει* διά τοΰτο 
δέ θά εί'πω περί αυτές δλίγας λέξεις.

Αυτή, μία τών εύφορωτέρων έπαρχιών τοΰ νΰν ’Ιταλικού βασιλείου, διαι
ρείται είς τρία μέρη· Bari, Barletta καί Altamura* είναι περιφέρειας 6,000 
περίπου [] χιλιαμέτρων καί κατοικεϊται.ύπδ 650,000 ώς έγγιστα ψυχών. 
Είς τδ δυτικόν μέρος διασχίζεται ύπδ διακλαδώσεώς τίνος τών Άπενί- 
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νων· άλλ’ ένΐαυθα, ώς έγώ βλέπω αυτήν, μόνον λόφους έχει, η μάλλον 
ύπάρχουσι . λόφοι ώραΐζοντες αύτ·ην. 'Ολόκληρος η έπαρχίκ στερεϊτάι πο
ταμών καί χειμάρων* καί ποσίμου σχεδόν ύ'δατος στερεϊτάι, άλλ’ έ'χει 
λαμπρά δάση καί βοσκάς έφ’ άς νέμονται ποίμνια προβάτων καί χοίρων 
καί βουβάλων. ’Επίσης έπιμελουνται κατά τά μέρη ταϋτα τές άνατρο- 
φές μικροσώμων μέν, άλλ’ έξαιρέτων ίππων, ών η θέα έν ταϊς δδοϊς πολ- 
}.άκις άνέκοψε τδ βημά μου καί έπέσπασε είδος τι φθό/ου. Τδ έ'δαφος 

τές χώρας έκ τιτανωδους γές συνισταμενον εις το βάθος, καλύπτεται υπδ 
ευφόρου ,στρώματος άροσίμού καί έπιδεκτικοΰ πάσης.καλλιέργειας. Παρά
γει δέ άπειρα σιτηρά, πολύτιμον έλαιο ν, άγύγδαλα, σύκα, βάμβακα, λι

νόν, κάπαριν, γλυζόρριζαν, οίνον, σόδαν κλπ. Τδ έ'ριον τών πρόβατων τές 
έπάρχίας ταύτης έφημίζετο καί παρ’ άρχαιοις. Επικερδή είναι ενταύθα 

έπίσης τδ κυνηγιού καί η αλιεία. .
Άλλ’ έ'λθωμεν είς την πόλιν-Βάριον." Αυτή παρά 'Ρωμαίοις έκαλεϊτο 

Barium; ύπδ τοΰ Νέρωνος δ’άνυψώθη είς ίσοπολιτείαν.'Η άλυσος-της ιστο
ρίας αύτές διακόπτεται έπί πολύ. Τέλος οι 'Έλληνες αύτοκράτορες- κατ- 
έκτησαν αυτήν άπδ τών Γότθων. Είτα έγενοντο άλληλ.οδιαδόχως δεσπό- 
ται αυτές οί Σαρακηνοί, οί Νορμαννοί, οί Γάλλοι, οί 'Έλληνες ό Πάπας 
καί είτα δ Φρειδερίκος Β'. δστις έ'κτισε τδ φρύριον. Τέλος, μετά πολλάς 
άλλας περιπέτειας, ηνώθη τφ 1558 μετά τοϋ βασιλείου τές Νεαπόλεως. 

Άλλ’ άφώμεν καί την ιστορίαν καί έ'λθωμεν δριστικώς είς την νΰν κατά- 
στασιν τές πόλεως.

Αυτή διακρίνεται εις παλαιάν καί νέαν, άτελώς άπ’ άλληλων δικκρί- 
νομένας. ΊΙ πρώτη έχει στενάς έλικώδεις οδούς, άλλά πλακοστρώτους 
καί διά τοΰτο καθαράς πως, μεθ’ δλην την τεραστίαν έμπορικην κίνησιν 
έπ’ αυτών. 'Η νέα έχει ώραίας εύρείας οδούς, τδ πλεϊστον καί ταύτας λι- 
θοστρώτους πλατείας καταφώτους καί κατάφυτους, προεξαρχούσης της 
«πλατείας τοΰ Καβούρ», έφ’ ης κεϊτα.ι τδ θέατρον (αφιερωμένου τφ εν
ταύθα γεννηθέντι μουσικφ Paccini),To διοικητηρίου, εΰρύτατον καί ώοκίας 
ρψεως κτίριον, καί άλλα. 'Έχει έξοχάς λίαν εύαρέστους καί εύμεγέθη σι- 
δηροδρομ,ικδν σταθμόν, πρδς ον άγει έκ τές πλατείας Καβούρ, η μεγάλη- 

τέρα δδός τές πόλεως. Ακριβέστερου είπεΐν, η πόλις αδτη είναι έν τφ γί
γνεσθαι' τοσαύτην ζωήν καί πρόοδον έχει. Νΰν κατοικεϊται ύπδ 60 περί
που χιλιάδων. Μετά δέκα έτη θά έχη 100,000 κατοίκους· λίθος τις, 
προσόμοιος τω Πειραϊκφ, ευκολύνει καί καλλύνει τάς νέας οικοδομάς, έν 
αίς διακρίνονται δ έν τφ τελειοΰσθαι ευρισκόμενος μέγας στρατών, πολ
λοί ναοί καί διάφορα έργοστάσια. .............

Είναι η πόλις έδρα έπάρχου, άρχιεπισκόπου, διοικητοΰ τάγματος, μη- 
τροπολιτικοΰ ίερατικοΰ σχολείου, καί βασιλικού γυμνασίου, έν ώ διδά
σκονται καί κλάδον επιστημών. Έκ τών αρχαίων κτιρίων διακρίνονται
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ad έκκλησίαι, ών έπεσκέφθην τρεις. Την τοϋ άγιου ’Αντωνίου παρ’ όλας 
τάς παρορμησεις και επαναλήψεις (διά εκατόντάκις χιλιοστήν ίσως φοράν) 
θαυμασμού γεροντίου ίερέως προ έκάστης είκόνος, δέν ευρον άξίαν ιδιαι
τέραν λόγου. Άλλ’ έπειτα οτε έξήλθεν έκεϊθεν δ γέρων εκείνος, έκλαβών 
έμέ θαυματουργόν, ώς ήτο δ άγιος ’Αντώνιος, δ «μεταβαλών τδν όφιν είς- 
χρυσοϋν», έζήτει νά μεταβάλω τήν δοθεϊσαν αύτφ άογυράν ’Οθωνικήν 
δραχμήν είς φράγκον. Είναι άλεθες δτι έτέλεσα τδ θαΰμα, άνοιξα; έκ 
δευτέρου τδ βαλάντιόν μου. Έξαιρέτως ώραΐον ευρον τδν μέγιστον ναόν 

τοϋ άγιου Νικολάου, οίκοδομηθέντα τφ 1187.’Έχει λαμπρότατον βωμόν, 
διά πολλών άγαλμάτων και άφθονου χρυσοΰ πεποικιλμένον· επίσης πολ- 

λάς και ωραίας εικόνας, έν τε τοΐς τοίχοις καί έν τγί δροφί). Προ πάντων 
αν τελευταΐαι αύται διαπρέπουσιν έπί πλούτφ· είσί δέ άπασαι, πλήν δύω 
η τριών, έργα τών ιταλικών ζωγραφικών σχολών παρελθόντων αιώνων. 
Έν τφ ναώ τούτφ φυλάσσονται πολλαί περγαμηναί, δι’ ών έχορηγήθησαν 
προνόμια-είς τδ Βάριον. ’Έχει δέ και υπόγειον μέγαν νάδν, δ ναός οδτος 
τοϋ άγιου Νικολάου έκτισμένον κατά τδν ρυθμόν τών τζαμιών· έν αύτφ 
φυλάσσεται τδ σώμα τοϋ αγίου. Διά νά καταβώ εκεί, έπρεπε νά ζητηθη 
ή άδεια καί ή κλείς παρά‘τοϋ διοικητοΰ· άλλ’ εγώ δέν είχον καιρόν νά 
έκτελέσω ταΰτα.

Εύρίσκομαι είς τδν τόπον τών εκκλησιών και τών άγιων. Θελήσατε 
λοιπόν καί ύμεΐς νά μέ. άκολουθήσητε καί είς άλλου ναού, τοϋ τελευταίου 
πλέον, την έπίσκεψιν, άφοϋ μάλιστα θά ύποστήτε όλιγώτερον κόπον ϊν’ 
άναγνώσητε, ή έγώ ίνα ευρώ καί άναβώ καί καταβώ αυτόν· πρόσθες δέ 
καί δλιγώτερον η ούδένα κίνδυνον, ένφ έγώ μικρού δεΐν συνετριβόμην δλι- 
σθήσας έπι τών πλακών αύτοϋ. Είναι δέ ουτος δ ναός τοϋ άγιου «Σαβίνου» 
ή Μητρόπολις τοϋ Βαρίου, κτισθεΐσα τφ 1034, καί ύπάρξασα άρχικώς μία ΐ
τών σπουδαιοτέρων έκκλησιών δλοκληρου τής Ιταλίας. ’Έπαθεν δμως και ί

αυτή ο,τι καί η Μητρόπολις τής Μονεμβασίας, ή άνάγουσα την άρχήν |

τή'ς είς τδν αύτδν περίπου αιώνα. ’Έπαθεν εΛίσχευήν. Επισκευή δέ τοι- |
ούτων άνεκτιμητων ύπδ την έ'ποψιν της άρχιτεκτονικής, της τέχνης έν ΐ

γένει καί τής ιστορίας κτιρίων ίσοδυναμεΐ πρδς καταστροφήν. Πολλην εύ- ί.
ρίσκω, κατ’έξακολούθησιν, την δμοιότητα μεταξύ τοϋ άγιου «Σαβίνου» ϊ
καί τού «Έλκομένου Χριστού» τής Μονέμβασίας. Ή· έπισκευή άμφοτέρων I

δμοιάζει σχεδόν πληρέστατα- ταύτά κοσμήμ.άτα, ταύτά άνθέμιά ταύτά ■ |
ψευδοπλαίσια έκ γύψου" έν Μονεμβασίφ μόνον περισσεύουσι τά χρώματα. |
’’Αλλη όμοιότης άπαντα είς την διατήρησιν τών άρχαίων εικόνων έν άμ- |
φοτέροις τοΐς ναοΐς. Καί εκεί έσώθησαν αί λαμπραί τής άκμαζούσης βυ- j
ζαντιακής τέχνης εικόνες και ένταΰθα είδον σήμερον έργα τοΰ Βερονέσου I

τοϋ Τιντορέττου καί τοΰ Καλαβρέζου, παοιστώντα την Παναγίαν έν δια- 1
φόροις περιστάσεσι, τήν «άνάληψιν» τοΰ Χριστού καί την «ψηλάφησιν»' | 
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τοϋ Θωμά. Καί δ ναός-ουτος έχει ύπδγειον άλλον ναόν, έν φ φυλάσσεται 
προτομή, ένφυσικώ μεγέθει, τοΰ άγιου Σαβίνου δλως αργυρά, καί είκών 
της Παναγίας, φερούσης τδν Χριστόν, ωραίας βυζαντιακής τέχνης, τοΰ ΙΑ' 

αίώνος, κομισθεΐσα ένταΰθα έκ Κωνσταντινουπό).εως.
Τδ φρούριον τοΰ Φρειδερίκου Β'. διατηρούμενου έτι έν καλή καταστά- 

σει, χρησιμεύει έν μέρει διά φυλακάς.
Άλλά τδ κάλλιον καί ώφελιμώτερον παντός άλλου κοσμούν την πόλιν 

ταύτην έργον είναι δ εύρύχωρος καί οσφ στερεός τόσφ καλλιτεχνικός λιμην 
αυτής, έχων δύο προκυμαίας καί εύκολύνων καθ’ δλα την άπειρον καί άέν·. 

ναόν κίνησιν τοΰ εμπορίου. Ό λιμην ουτος είναι σταθμός τών πλοίων με
ταξύ Νεαπόλεως καί Άγκώνος. Εύρίσκεται δέ είς άδιάκοπον συνάφειαν 
πρδς. τούς λιμένας Τεργέστης,. Ένετίας, Μεσσήνης, Δαλματίας καί Κερκύ- 
ρας. 'Ως έίπον άνώτέρω πληθύς προϊόντων εξάγεται έντεΰθεν. Τούτοις προσ
τίθενται καί τά προϊόνα τής εγχωρίου άκμαίας βιομηχανίας. 'Ροσόλι, σακ- 
χαρωτά, κλειδοκύμβαλα, όργανα, κάτοπτρα, κηρία, κλπ. Οί κάτοικοι τού 

Βαρίου θεωρούνται οί καλλίτεροι καί τολμηρότεροι ναυτικοί τών λοιπών 
κατοίκων τής δυτικής ’Ιταλίας καί έξάγουσι τά προϊόντα τού τόπου δι’ 

ιδίων πλοίων.
’Άκρα 'ησυχία καί άκαμπτος δραστηριότης χαρακτηρίζουσι τούς κατοί

κους τής πόλεως ταύτης, δυναμένης νά όνομασθή «μ.έγα βιομηχανικόν 
καί εμπορικόν κατάστημα, μέ τινας στρατιώτας, μέ περισσοτέρας εκκλη
σίας, μέ ακόμη περισσοτέρους αγίους καί μέ έν καλόν θέατρον».

'Η άποψις τών πέριξ έκ τοΰ καταστρώματος της Χαρύβδεως είναι γρκ- 
φικωτάτη" έχει τι τδ καθιστών αύτην παρεμφερή τή της Κωνσταντινου

πόλεως.
Ευτυχείς αί χώραι αί περικλείουσαι τοιάύτας πόλεις! Ελπίζω δτι θά 

ί'δωμεν άλληλους αυριον εις ’Αγκώνα.

Ζ'.~Ό ΦΪΑΟΣ ΜΟΥ ΙΑΤΡΟΣ

Έν —λο>, τ5) 2 Μαρτίου 1882. Πρωία,

Είχον 'εύχηθή προχθές είς την τύχην νά μοί δώσν) ένα τινά συμπλω- 
τηρα, οίονδηποτε. Αυτή δέ εύμενης πρδς εμέ, ώς φαίνεται άπ’ άρχής τού 
ωραίου τούτου ταξειδίου μου μέχρι τοΰδε τούλάχιστον, δέν παρεΐδε την 
εύχην μου, άλλ’ έξετέλεσεν αύτην μετά τίνος τροποποιήσεως έπί τδ βέλ- 

τιον" διότι άντί άπεχθοΰς καί πληκτικού, ώς έζήτησα έγώ τδν συμπλω- 
τήρά μου, προσήλθε χθές τδ εσπέρας, έκ Βαρίου έπιβιβασθείς, είς άξιόλο- 
γος κύριος, ίνα διακόψν) την μονοτονίαν τού ταξειδίου μου. Ήτο — καί 

λέγω ήτο, διότι δυστυχώς δέν είναι πλέον — Ιταλός ιατρός. Μόλις έκά- 
θησε, καί πριν έτι προφθάσνι νά πίν) τδ ζητηθέν cognac, έπεζήτησε την 
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γνωριμίαν μου μ.ετά μ,εγάλης ελευθερίας καί οίκειότητος, ώς άν εί'μεθα 
άρχαϊοι φίλοι, μη ίδόντες άλληλους από τίνος» Μοί έ'δωκε τδ επισκεπτη
ρίων του, μοί είπεν δτι είναι ιατρός, δτι έκληθη δι’ ιατρικήν έπίσζεψιν είς 
Viesti, (τδν πρώτον μ.ετά τδ Βάριαν σταθμόν τοϋ άτμοπλοίου) μοί έδειξε 
τδ τηλεγράφημα δι’ ου έκληθη, μοί τδ έξηγησε mot a-mot είς την γαλ
λικήν μετά λεπτομερειών καί σχολίων, ώς νά ^το τδ θέμα τοϋ μάθημά· 
τός μας, μοί είπε που έσπούδασε, τί έμαθε καί τί δέν γνωρίζει άκόμη, 
μοί είπε ποΰ έταξείδευσε, άχρι τοΰδε καί ποΰ δέν ηδυνηθη νά ταξειδεύσν) 
καί ποΰ μέλλει νά ταξέιδεύσν] είς τδ μέλλον’ μ.οί είπεν, ό'χι δέν μοί εϊ- 
πεν, άλλά μέ πρόεκάλεσε νά μαντεύσω, τ'/jy ηλικίαν του’ είπον 35’ ητο 
37 ετών. Μοί είπε πάν δ,τι δύνζται νά λεχθ?) μεταξύ δύο τόσω στενών 
φίλων, οίοι εί'μ.εθα ημ.εϊς απδ δύο η'δη λεπτών της ώρας, διότι έν τόσω 
διαστηματι έλέχθησαν πάντα.—’Εννοείτε πόσον εύχαριστηθην καί έγέ- 

λασα, ώς γελώ έ'τι καί είς την άνάμνησιν τοϋ καλοϋ εκείνου φίλου. ’Έ
πειτα Αλθεν η σειρά μου’ η ακριβώς είπεϊν, μοί παρεχώρησεν αυτήν εκεί
νος. ’Έλαβε τδ έπισκεπτηριόν μου, άνέγνω γεγωνυίγ τγί φωνγί δΐς καί-τρίς 
καί πεντάκις τό'νομά μου μέχρις έντελοΰς άποστηθίσεως' είτα τδ έσχο- 
λίασε, σημειώσας έπ’ αύτοϋ τ’δν τόπον καί τδν χρόνον της συναντησεως 

ημών, τδν τόπον της κατευθύνσεώς μου, τδν σκοπόν της μεταβάσεως κλπ. 
έζητησε δέ παρ’ έμοΰ νά γράψω ελληνιστί τδ ό'νομα τ·ης Χαρύβδεως καί 

έκ τούτου λαβών αφορμήν μοί ηρίθμησεν έν πρδς έν τά έν Ίταλί^ σω- 
ζόμενα ελληνικά ονόματα, καί μοί έξέθηκε λίαν άκριβώς καί μετά πλή

ρους γνώσεως της ιστορίας την άρχην της κατοικίσεως της ’Ιταλίας ύπδ 

τις Πελασγικής φυλής καί τδν άποικισμδν είς τούς μετέπειτα χρόνους 
διαφόρων ελληνικών φύλων είς τάς πόλεις της ’Ιταλίας. Έν γένει δέ, 

πλην τοΰ εύαρέστου καί χαρίεντος χαρακτηρος αύτοϋ, καί καλώς 
μεμορφωμένος, Παρά τών τοΰ πληρώματος έ'μαθον δτι θεωρείται εις τών 
καλλιτέρων ιατρών τών πέριξ.

Έπί τέλους άπεχωρίσθημεν μετά τίνος συγκινησεως, ίνα κοιμηθώμεν, 
καί δέν έπανίδομεν πλέον άλληλους! ’Απέβη ό καλός ιατρός μου είς Viesti 

κατά την νύκτα. Πολλην ομοιότητα ε5ρον έν τγ συναντήσει αύτοϋ πρδς 
τδν ύπδ τοΰ Jules Uerne άναφερόμενον είς τδ ώραϊον διηγημ,ά του «Τά 
τέκνα τοΰ Γράντ, $ η Νότιος ’Αμερική καί ή Αύστραλία» άφνφημένον, 
τδν διασκεδάσαντα τδ πλήρωμα κατά τδ άνιαρδν έκεϊνο ταξείδιον.

Ή προσέγγισις τοΰ Viesti έγένετο, ώς είπον, έν καιρώ νυκτός. Σήμερον 
πρδ τ·ης 8ης πρωινές ώρας έφθάσαμεν είς Tremiti. Είναι δέ τοϋτο νήσος, 
χρησιμεύουσα διά φύλακας καταδίκων. Είναι είδός τι Παραπόλας τοΰ Αι
γαίου πέλαγους' μακράν της ξηράς, έ'ρημος, σχεδόν άνυδρος,· μόνον διά 

τοιοΰτον σκοπόν ητο κατάλληλος. Ό τρίτος αξιωματικός της Χαξίύΰόεως 
κ. Giuseppe Lobianco έξελθών παρέδωκε τούς ταχυδρομικούς . σάκκους, δι’

ούς καί-μόνους προσεγγίζει τδ άτμόπλοιον. Έκατοντάς τών αθλίων τού
των καταδίκων κατοίκων τοΰ Tremiti άναμένει καί ύποδέχεται την λέμ
βον έπί μικρας προκυμαίας. Ή λέμβος έπανηλθε ταχέως μετά τοΰ αξιω
ματικού καί ·η Χάρυβδις στραφεΐσα έλαβε την πρδς τδν ’Αγκώνα πορείαν 

καί πλέει νϋν ολοταχώς πρδς αυτήν. "

II'.—ΣΚΕΨΕΙΣ
Έν πλω αυθημερόν έσπέρά.

Καί πλέει, και πλέει άκαταπαύστιος καί άκαμάτως δι’ δλης τ·ης ημε- 
ρκς, άλλ’ είσέτι δέν ηδυνηθη νά διανύση την χορδήν τοϋ άπεράντου τό
ξου, τοϋ μεταξύ Tremiti καί Άγκώνος, Χρειάζονται πρδς τοϋτο, ώς βλέπω 
είς τδν χάρτην, 13 ώραι. Είμαι βεβαιότατος οτι μικροΰ έδέησε νά λη- 
σμονησν] η Χάρυβδις δτι είναι πλοίου, ταξειδεΰον έν άναπεπταμένφ πε~ 
λάγει καί ύποκείμενον είς δλας τάς τύχας αύτοϋ' καί δέν θά είχεν άδι
κον νά ύποπέση είς τοιαύτην άπάτην, άφοΰ έπί πέντε η'δη “ημέράς τα- 
ξειδεύουσα ούδέ την έλαχίστην άνάπαλσιν ουδέ κάν έλαφράν ταλάντευσιν 
ύπέστη.Μόνον δέ σήμερον, περί την μεσημβρίαν, πνεύσαντος έπί μικρόν 
μέτριου βορείου άνέμου, έκινηθη ολίγον, άλλά τόσον μόνον, ώστε νά αι- 
σθανθώιιεν δτι δέν πλέομεν Αγκυροβολημένοι! Κατ’ αύτην την ώραν, 6 
μ. μ. προσεγγίζομεν είς την ξηράν, καί διακρίνω τά ώραΐκ βουνά της ’Ι
ταλίας, ών τά μέν, τά ύψηλότερα, είσί χιονοσκεπή, τά δέ δασοστέγαστα 

καί τερπνά.
Ή ’Ιταλία καί η Ελλάς έφημίσθησαν απδ της βαθυτάτης άρχαιότητος 

διατηροΰσαι βεβαίως καί δικαίως άχρι τοϋ νϋ; την φημην ταυτην, ώς δυο 

τών ώρκιοτέρων χωρών τοΰ κόσμου. Ό Θεός, ίνα πλάση ταύτας τόσφ 
εύαρέστους καί καλάς, έ'πλασεν αύτάς τελευταίας. Τούλάχιστον οί γεω
λόγοι καί φυσιοδίφαι, οί άναγινώσκοντες τδ μέγα καί θαυμαστόν βιβλίου 

της φύσεως, βεβαιοΰσιν δτι ού μόνον έπλάσθησαν τελευταϊαι, άλλά καί 
δτι- είσέτι δέν έπερατώθη Α δημιουργία αυτών. Άπόδειξιν δέ τούτου φέ- 
ρουσι τάς άναδύσεις καί καταδύσεις τόσων τόπων, την άπαυστον ένέρ- 

γειαν τοΰ Βεζούβιού καί της Αίτνης, την ύποβοηθησιν είς ταΰτα τών ηφαι
στείων τ^ς Δήλου καί τ·ης Θήρας, τούς διαρκείς καί, οιον είπεϊν, δημιουρ
γικούς σεισμούς της Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Άμφίσσης καί Κορίνθου. Τού- 
τοις δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τδν η'δη ένιαύσιον σεισμόν τΑς Χίου 
καί την περίεργον ύπδ φυσιολογικήν έ'ποψιν κατάστασιν τών ύδάτων τοϋ 

Αιτωλικοΰ.
Δηλαδη ώς νά μη είναι ευχαριστημένος δ Θεός καί έκ της νϋν ωραίας 

καταστάσεως τών χωρών τούτων, άλλά νά θέλν; διά τών τοιούτων καί 
τηλικουτων ύποχθονίων φυσικών ένεργειών νά καταστηση αύτάς ώοαιο- 

τέρας, νεαρωτέρας, πιθανόν.
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Θ'. ΑΓΚΩΝ (ANCONA)

,’ΕιΛ «Χαρύβδεως». Μ$άονύχτ&ον·
Καί τέλος πάντων έφάνη ό Άγκών, άλλά μόνον διά τών φανών αύ- 

το3. Πρδ πολλοί! είναι ηδη νύξ και ούδέν φαίνεται' διά τοΰτο ούδ’έσκέ- 
φθην να επισκεφθω αυτόν* αλλ5 όυδ’ υρ.εΐς— φρονώ — έχετε δεδικαιο— 
λογημένην άξίωσιν νά περιγράφω $ καί νά σημειώσω τι περί αύτοΰ.Άλλά 
Οά ητο άπρεπες άν παρηρχόμεθα άπαρατηρητί έλληνικωτάτην πόλιν, 
διά μόνον τδν λόγον οτι έν άτμόπλοιον κατέπλευσεν εις τδν λιμένα αύ- 
της έν καιρφ νυκτός. Δέν είδον τδν ’Αγκώνα ίδίοις ομμασιν, άλλ’ είδον 
αύτδν τοσάκις έν τ$ ίστορί^* ταύτην δέ συμβουλευόμενος σημειώ περί 
τΐίς πρδ έμοϋ πόλεως τά έξης:

Είς Έλλην γεωγράφος και εις 'Ρωμαίος ιστορικός, ό Στράβων και ο 
Πλίνιος, άναφέρουσιν ότι δ Άγκών έκτίσθη τφ 400 π. X. παρά Συρα- 
κουσίων, φευγόντων τδν τύραννον Διονύσιον. Ή θέσις αύτοϋ ών, ώς είναι 
και σήμερον τά μάλα πρόσφφρος πρδς έμπορίαν* ίδίφ όμως έφημίζετο διά 
την έν αύτφ κατασκευαζομένην πορφύραν. Εικάζεται, έλλείψει έδραιοτέ- 
ρων πληροφοριών δτι έκηρυχθη ρωμαϊκή άποικία περί την έποχην τοϋ Α'. 
Αυβικοΰ πολέμου. Ήκολούθησεν δλας τάς τύχας τοΰ Ρωμαϊκοΰ καί έπειτα 
τοΰ Βυζαντιακοΰ βασιλείου, μέχρις δτου δ βασιλεύς τών Αογγοβάρδων 
κυριεύσας αύτδν άπέστειλεν ώς διοικητήν μαρκησιόν τινα (Marche d’An- 
cona), έξ ού προήλθε κατά παραφθοράν τδ παρά τοΐς εύρωπαίοις ό'νομκ 

αύτοϋ'τε και της περί αύτδν έπαρχίας. 'Γφ 989 δ Άγκών ηλώθη καί 
άπετεφρώθη ύπδ Σαρακηνών* άλλ’ άνακτισθείς ύπδ τών κατοίκων έμει- 
νεν αύτοδιοίκητος μέχρι τοΰ 1532, δτε Λουδοβίκος δ Γονζάγας ηνωσεν 

αύτδν μετά τοϋ παπικού Κράτους. Τφ 1797 κατεσχέθη ύπδ τών Γάλ
λων, οΐτινες δμως μεθ’ ηρωϊκην άντίστασιν παρέδωκαν αύτδν είς τούς 
Ρώσους, έν έτος πρδ της άρχης τοϋ αίώνος τούτου. Άλλ’ οί Αυστριακοί 
παρέδωκαν αύτδν πάλιν τοΐς Γάλλοις τφ 1801, οδτοι δέ τφ Πάπα 
μετά έν έτος. Άλλά τά δεινά αύτοϋ δέν έληξαν έ'τι* τφ 1831 οί Γάλλοι 
κατεσχον αύτδν έπί έπταετίαν, μεθ’ ·ην άπέδωκαν τοΰτον πάλιν τφ ΙΙάπφ, 
υφ’ 8ν διετελεσεν μέχρι τοΰ 1861, δτε ·ηνώθη, ώς γνωστόν, μετά τοΰ 
κραταιοϋ ώδη γινομένου βασιλείου τ·ης ’Ιταλίας.

Ο Άγκων είναι δχυρδς καί εύλίμενος. Ό λιμην δέ αύτοϋ, είς 8ν εισέρ
χονται ετησιως ύπέρ τά 1000 πλοία, χρησιμεύει ώς άποθηκη τών πραγ

ματειών της Ευρώπης καί τ·ης ’Ανατολές καί θεωρείται είς τών έμπορι- 
κωτερων τών έπί της άνατολικ·ης’Ιταλίας πόλεων. Εξάγει έρια, σπόρους, 
ελαιον, κάνναβιν, ωμήν μέταξαν, δέρματα, σάπωνα, θειον, κασσίτερον και 
μόλυβδον.’Έχει τεχνουργεϊα πανίων, κάλων, σχοινιών, σακχάρεως κλπ* 
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’Έχει ώραΐον φρούριον μετ’ άκροπόλεως, καί περιλαμβάνει πρωτοδικείου 

καί φυλακάς δχυράς. Μνημεία άξιοθέατα εύρίσκονται έν αύτφ μητροπο- 
λιτικη έκκλησία καί δύο αψίδες, ή μέν πρδς τιμήν τοΰ αύτοκράτορος Τραί- 
ανοΰ, ή δέ διά τδν Πάπαν Βενέδικτον ΙΔ', έπειδη άμφότεροι ούτοι υπήρ
ξαν εύεργέται της πόλεως.

Κατοικεϊται δέ ύπδ 35,000 κατοίκων, ών 5000 είσίν ’Ιουδαίοι, δια- 

μένοντες έν χωριστή συνοικίη.
Τοιοΰτός τις ό Άγκών, δν η ΆάριΑάΐζ· καταλείπει τη 1 μετά τδ με

σονύκτιον ώρα:, ΐνα πλεύση πλέον είς Ένετίαν, την άλλοτε κραΐαιάν καί 
νΰν 'Ωραίάν Ένετίαν.

Ές αύρων τά περί αύτνίς.

1'.—TINA ΑΝΑΗΙΑ ΛΟΓΟΥ

Έν πλω τί) 3 Μαρτίου 1882.

Πλέομεν πρδς Ένετίαν, δπου θά φθάσωμεν' μετά μεσημβρίαν. Ούδέν 
άξιον σημειώσεως συμβαίνει, ούτε πλοίου συνάντησις. Ό καιρδς δμως έξα- 
κολουθέϊ ώραιότατος. Έπειδη δ’ έχομεν ώρας τινάς έτι μέχρι Ένετίας, 
άς χρησιμοποιησωμεν αύτάς δμιλοΰντες έστω και περί άναξίων λόγου 
πραγμάτων. Άρχόμεθα άπδ της τραπέζης. Ή μονοτονία τώς παρακαθη- 
σεως περί αύτην τών τριών άξιωματικών τοΰ πλοίου καί έμοϋ, δέν μοι 
φαίνεται πλέον, ώς πρίν, δυσάρεστος. Κατέστη δ μικρός οδτος κύκλος οίονεί 
οίκογενειακός.'Ο πλοίαρχος είναι άνθρωπος καλοΰ καί εύαρέστου χαρακτη- 
ρος* δμιλεΐ πραέως, άλλ’ έφ’δσον προκαλεΐται.Ό ύποπλοίαρχος κ. Giuseppe 
Claves, ώς γράφεται είς τδ μετ’ οικοσήμου έπισκεπτηριόν του, δμιλεΐ σχε
δόν πάντοτε, είναι άείποτε φαιδρός καί γελη σχεδόν διαρκώς* ούτος δ’ 

είναι, τούλάχιστον κατά την έμην διάθεσιν, δ ιδιαίτερος φίλος μου* δ άνθυ- 
ποπλοίαρχος ούτε δμιλεΐ ποτέ ούτε γελη (πλην μιΧς περιπτώσεως, ην θά 
σημειώσω κατωτέρω) ούτε προσέχει, ώς φαίνεται, είς τά περί αύτόν. 'Ομι- 
λοΰμεν ιταλικήν γλώσσαν, ·ην έγώ έδιδάχθην κατά τδ ταξείδιον τοΰτο* 
φαντάζερθε λοιπόν, δποίαν ιταλικήν! έν τούτοις συνεννοούμενα. Γελώσιν 
δμως έξ δλης καρδίας (καί τότε γελγ καί δ άνθυπσπλοίαρχος) διότι, δέν 

δμιλώ καλώς. Άποροΰσι πώς δέν γνωρίζω την γλώσσάν των, έν φ αύτοί 
ούτε την ίδικην μου, ούτε την γαλλικήν, ούτε την γερμανικήν δμιλοϋσιν. 
Ό ύποπλοίαρχος είς έκαστον είδος φαγητοΰ μ’ έρωτ^ πώς λεγεται ελλη
νιστί καί είναι έτοιμος νά γελάση είς πΧσαν άπάντησίν μου. Έν γενει δ’ εί

πεΐν διηλθον δλας ταύτας τάς ημέρας λίαν εύαρέστως μετ’αύτών. Παρε- 
λιπον δέ νά σημειώσω δτι πολύς γίνεται μεταξύ αύτών λόγος perch0 io 

sempre scrivo=Ai0Ti πάντοτε γράφω.
Σήμερον την πρωίαν εύρέθησαν έπί τοΰ καταστρώματος (ως ευρισκονται
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κατάπ&σχν πρω'ίαν τοΰ Αύγουστου Αγέλαι δρτύγων έπί τής νήσου Σπε
τσών) οίκογένειαί τινες Ίτοιλών φερέοικων άοιδών μετά πλήρους πανοπλίας 
τών συνήθων αύτοΐς μ,ουσικών οργάνων, έν οίς διαπρεπή κατέχει θέσιν δ 
Ασκός, Νομίζω δτι ή γραία θαλαμηπόλος, ή κατά τά στείρα πολλών έπι· 
βατών ταξείδια λαμβάνουσα την θέσιν κυρίας^ αύτή νομίζω δτι ύπεκίνησε 

πρδ μικρού διά τών λοιπών θαλαμηπόλων τδ άσμα. Και ιδού, ταύτη τή 
στιγμή παίζουσι ταχθέντες κατά σειράν, οί Αοιδοί τά γνωστά ήδυμελή ιτα
λικά τεμάχιαί
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ελληνικήςνπηγ.ής· Νΰν έγκατάλείπω τήν Χάρνβδιν· καί μετλ αύτής Απο

χαιρετώ καί εντεύθεν τελευταϊον τήν πατρίδα μου.
Άλλ’ ιδού, πρέπει νά Αποθέσω έ'τι τι ένταΰθα. Τά ώρολόγια .τής πό

λεως σημαίνουσι τήν τετάρτην μ. μ. ώραν, ένφ τδ έμδν κατά τδ Αστε
ροσκοπείων τών ’Αθηνών δεικνύει τήν πέμπτην σχεδόν. Πρέπει νά χωρισθώ 

καί τής άναμνήσεως ταύτης. Κανονίζω λοιπδν 

βιβάζομαι

τδ ώρολόγιόν μου καί Απο-

.1.

IB'.—-ΤΑ ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΕΝ ΕΝΕΤΙΑ

ΙΑ'—ΕΠΙΤΡΟΧΑΔΗΝ

Αυθημερόν μ. μ. παρά τήν Ένετίαν.
’Ήδη άπδ μικρού τδ παν περί ημάς προδίδει την προσέγγισιν τής πό

λεως εκείνης δι’ήν παν έπίθετον είναι εξίσου κατάλληλον δσφ καί Ακα
τάλληλον. 'Ενετία ! . . . Ένετία ! Τδ όνομα τοΰτο ύπήρξεν έπί αιώνας δλους 
ταύτόσημον τή xa.Uw^i ισοβαρές τή ίσχύϊ καί συνώνυμον τφ τρόαω*

Άλλ’ ιδού καί ή Χάρυ6ΰις\ ώς εί τρομάζουσα πρδ τών στενοποριών της 
θαλάσσης, δι’ ών πρέπει .νά πλεύση είς τδν λιμένα της Ένετίας, Ανακό
πτει τδν πλοϋν καί βρυχάται διά τής Ατμοσυριγγος. Άκάτιον προσεγγί
ζει, καί έξ αύτοϋ αναβκίνει είς τδ πλοΐον γέρων ήλιοκαής ναύτης. Είναι δ 

πλοηγδς,είς 3ν δ Κυβερνήτης παραδίδει την διεύθυνσιν τοΰ σκάφους.Δέν δύ
ναμαι νά περιγράφω, δέν προφθάνω ν’ αριθμήσω διά πόσων καί δποίων στε
νών διαπλέει εύστρόφως τδ σκάφος τοΰτο. Τδ πλήρωμα, οί αξιωματικοί 

αυτοί, οί βλίγοι έπιβάται, πάντες προσηλώθησαν οί μέν έ'νθεν οί δέ έ'νθεν 
είς τά παραπετάσματα τοΰ πλοίου καί θεώνται Απλήστως τά πέριξ.

Έπί δύο νυν ώρας πλέομεν έν τώ στενφ, καταλείποντες δεξιίή καί Αρι

στερά τεναγώδη έδάφη, νησίδια κατά μίαν σπιθαμήν ύπερέχοντα της έπι- 
φανείας-τής θαλάσσης, πάλους σημειοΰνταςτά μέρη τής ακίνδυνου διαπο- 
ρήσεως, γεφύρας, κτίρια, πλοία, μέγαρα,— Φθάνομεν είς τδ κέντρον. ’Ιδού 
δ. περιώνυμος ναδς τοΰ Αγίου Μάρκου, δεξιόθεν αύτοϋ ή διαβόητος γέφυρα 

τών στεναγμών, Αριστερά τδ βασιλικόν ανάκτορον, καί ύπεράνω πυραμι
δοειδής ύπερύψηλος οβελίσκος, ού ή κορυφή έπιβλέπει άπασαν την Ένε
τίαν. Προχωροΰμεν έ'τι καί φθάνομεν είς τδ ώρισμένον μέρος. Ή Χάρυδδις, 
Αγκυροβολεί καί έπιτρέπεται η άπόβασις είς τήν περιώνυμον πόλιν.

Ένταΰθα εγκαταλείπω έξ ολοκλήρου παν δ,τι ύλικώς μέ συνδέει μετά 
τής Ελλάδος. Ή Χάρυβΰις, Απδ Πειραιώς δρμηθεΐσα, είναι δι’ εμέ οίονεί 
έπέκτασίς τις τοϋ έλληνικοΰ έδάφους ’Επί τοΰ καταστρώματος αύτής 
έ'βλεπον έπί έξ ήδη ημέρας τά ί'χνη τών προσφιλεστέρων μοι οικείων καί 
φίλων. Άπδ τής έτέρας τών Αγκυρών αύτής κρέμανται έ'τι φύκη Ανασπα- 
σθέντα έκ τοΰ βυθοΰ τοΰ λιμένος τοΰ Πειραιώς. Έν αυτή πίνω έ'τι ύδωρ

ώοώνΠρό τινων 
τοΰ 
ριμένητε περιγραφήν τής 
διατρίψαντος έν αυτή, 
πόλις αυτή, δέν ι

ληνισμδν, έ'σχε 
φθώ αύτδν, νά μέ δ

Έν Μονάχσ» τή 8 Μαρτίου 1888

Έκ τοϋ Ξενοδοχείου Reinischerhof, έσπίρα.
„Γ.................... έ'φθασα ένταΰθα έξ Ένετίας μετά Ιθωρον πορείαν διά

■ΰ σιδηροδρόμου. Ελπίζω δτι δέν έ'χετε τήν υπερβολικήν άξίωσιν νά πε- 
πόλεως εκείνης παρ’ έμοϋ, δλίγας μόνον ώρας 

. Ωραία, μεγάλη θαυμαστή καί δλως ιδιοφυής ή 
περιγράφεται είκή καί ώς έ'τυχεν ύπδ τοΰ τυχόντος. Διά 

τοΰτο ούδέ λέξιν επιχειρώ νά χαράξω.
Δέν θά παραλίπω δμως νά προσθέσω δ,τι Αφορ^ τδ έλληνικδν μέρος έν 

αύτή. Ό έκεϊ "Ελλην πρόξενος κ. Π. Τυπάλδος Φορέστης, δ λίαν έπαξίως 

άντιπροσωπεύων διά τής προσωπικής βαρύτητος καί αξίας αύτοϋ τδν έλ- 
τήν εύγενή καλωσύνην, δτε έ'λαβον τήν τιμήν, νά έπισκε- 

δδηγήσν) αύτοπροσώπως είς τδν ναδν καί τδ σχολεΐον 

τής ελληνικής κοινότητος έν Ένετίγ.
Ή Ελλάς ίσχύουσα έ'τι καί ύπάρχουσα έν τφ Βυζαντιακφ βασιλείφ 

κατά τήν εποχήν τής κραταιώσεως τής ένετικής δημοκρατίας, έπέδρασε 
πως έπ’ αύτήν’ τούλάχιστον οί κατά καιρούς Δόγαι δέν παρεΐδον δτι οί 
"Ελληνες ναΰται, εμπειρότατοι καί είδικώτατοι τυγχάνοντες, ήδύναντο 

νά ώσι χρήσιμοι αύτή. Άφ’ ετέρου δέ τά ελληνικά γράμματα ί'σχυσαν 
ώστε νά έπιβληθώσιν Απρόσκλητα καί είς τήν Ένετίαν, ώς καί είς δλον 
τδν λοιπδν τότε κόσμον. Διά τούς λόγους λοιπδν τούτους πολλαί χιλιά
δες Ελλήνων έγκατεστάθησαν έκεϊ καί έ'ζων έν εύημερί#. Ή δημοκρατία 

δέ, παρά τήν δεδηλωμένην θέλησιν τοΰ· Πάπα καί τήν Αμετάτρεπτον έπι- 
μονήν αύτοϋ, Ανεγνώρισε καί "Ελληνα Αρχιερέα έν Ένετίγ. ’Ήδη ή κρα- 
ταιά βασιλίς τών θαλασσών Απδ τοϋ 17'. αίώνος Αρχομένου (1514 μ. X.) 
έπέτρεψε τοΐς εκεί οίκοϋσιν "Ελλησι ν’ αγοράσωσι γήπεδον καί Ανεγείρωσι 
ναόν. Τώ δέ 1579 Ανεγνωρίσθη ύπδ τδν τίτλον «Αρχιεπίσκοπος Φιλα
δέλφειας» Γαβριήλ δ Σεβήρος ώς Αντιπρόσωπος τής μεγάλης εκκλησίας έν 
Ένετία. Ούτος έγεννήθη έν Μονεμβασίγ, έκ περιβλέπτου οικογένειας, τφ 
1541. Έσπούδασεν έν Παταυίω τής ’Ιταλίας νέος έ'τι ών. "Υστερον δέ 
προεχειρί^η είς Αρχιερέα διά τδν θρόνον τής έν Αυ.δίιγ Φιλαδεφείας. Έλ·»
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θών δμως δι’ άλλας υποθέσεις του εις Ένετίαν, πζρεκληθη και συντΐνεσε 
νά παραμείνγ εκεί έσιγεί. Σημειώσατε δτι είς τοΰτο συνετέλεσε και κύτη 
ηγερουσία τές δημοκρατίας,παρακαλέσασα διά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσ.βευτοΰ αυτές τδν Πατριάρχην νά ένδώσγ· τοΰτο δέ ένεκα τές ώμο- 
λογημένης άξίας καί αρετές τοΰ Γαβριηλ,’Έκτοτε διά πολύν χρόνον ίσχυ?· 

π «εν δ άρχιεπισκοπικδς θρόνος τές Ένετίας έπί τοϋ ΒΔ μέρους της ελλη
νικές χερσονήσου.

Έάν εκτείνω τδν λόγον περί τούτου, άλλ’ δμως θεώρώ τοΰτο καθήκον, 
διότι κατά τούς χρόνους έκείνους άπαντώμεν την Ελλάδα άξίως λόγου 

άντίπροσωπευομένην έν σπουδαιοτάτιο κέντρω τές εύρωπαίκης ισχύος. Οί 
"Ελληνες, λοιπδν, τότε ί'σχυσαν έν Ένετί^ι και άνηλθον κατ’άριθμδν μέ
χρι 12,000 έν αύτγί· ’Έκτισαν, ώς είπον, ναδν, 'ίδρυσαν σχολεία, νοσοκο- 
μεΐον καί ελληνικόν. τυπογραφεϊον, δπερ, ώς ούδείς άγνοεϊ, ύπηρέτησέ 
σπουδαιότατα τδν ελληνισμόν μέχρις έσχατων. Τίς έξ ύμών δέν έκοάτησέ 

ποτέ άνά χεΐρας βιβλίον , άν μη πολλά, έν τούλάχιστον, τυπωθέν έν τφ 
«έν Ένετίγ τυπογραφείο) τοΰ αγίου Γεωργίου» ;

Λυπηρόν είναι δτι σήμερον1 ή έν Ένετίγ ελληνική άποικία έσμικρύνθη 
μέχρι τοΰ εξηκοστού τοΰ.πάλαι άριθμοΰ αύτης. Μόλις 200 ψυχαί έν δλω 

οίκοΰσιν έν τγί πόλει ταύτγ. Καί έν τούτοις διατηροϋσιν έκεΐ σχολεϊον 
άρρένων, παρθεναγωγεΐον, νοσοκομεϊον καί τδ τυπογραφείου. Πλην τοΰ κ. 

ί: προξένου, δστις παντί σθένει συγκρατεί ένταΰθα δ,τι έλληνικδν, ό άξιό-
ρ. τιμος κ. Μάρκος Δ. Ζερβός, γράμματεύς τοΰ άδελφάτου της ελληνικές

κοινότητος, εργάζεται άκαμάτως πρδς προαγωγήν τών συμφερόντων τοΰ 
ναοΰ και τών σχολείων καί τών λοιπών παραρτημάτων. ’Έσχε την κα- 
λωσύνην νά μοί δείξη τά είς χεϊρας αύτοϋ έμπεπιστευμένα πολύτιμα κει

μήλια· άρχαίας εικόνας λαμπρές τέχνης καί μ.εγάλης ιστορικές άξίας, 
• σπουδαία χειρόγραφα και τδν πολύτιμον καί αρχαιότερου έκ τών γνωστών

Χρυσοβουλλον λόγον, έπί παπύρου γεγοαμμένου, κλπ. Δίαν δ’ ευχα

ρίστως έγνώρισα τούς άντιπροσωπεύοντας έν Ένετί<γ τδν κλέρον καί την 
παιδείαν αξιότιμους κυρίους Ευγένιον Περδικάρην άρχιμανδρίτην, τδν καί 
εφημέριον της κοινότητος, καί Εύγένιον Χυτηρην ιερομόναχον, διδάσκαλον 
τές γλώσσης.

Ή έκ της έπισκέψεως τοΰ ελληνικού τούτου περιβόλου έντύπωσίς μου 
ύπέρξεν, ώς εννοείτε, ή έπικρατεστέρα πάσης άλλης έν Ένετία. Ταύτην 
δέ καί άπεκόμισα έκεΐθεν ζωηράν εύφρόσυνον.

' ■ , Τά περί τοΰ τόπου τούτου, είς §ν άπδ της σήμερον έγκαθίσταμαι, ές
.άλλοτε.

Κ. Ν. Π»πα[λΐχα7.ύπουλος
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ΚΑΙΝ ~ :
[Κατίι το ’Ιταλικόν τοΟ Franco Mistrali].

A'.

*0 ιατρός Δ. διηγείτο :
«’Ήμην νέος έ'τι δτε άπεστάλην είς’Ινδίας ώς ίατρδς έπί τοΰ πολεμικού 

πλοίου η Μετ’ έμοΰ συναπηλθον δυο νέοι άξιωματικοί, ό ’Αρθούρος
καί δ Έρνέστος, Τούς συνετα.ύτιζεν η άνατροφη, η ηλικία, ό χαρακτηρ. 
Ήγαπώντο πλέον η άδελφοί, ώς φίλοι. Συνέπιπτεν έκ παραδόξου τές φυ- 

σεως ιδιοτροπίας νά έχωσι καί τούς αυτούς τοΰ προσώπου χαρακτήρας, την 

αύτην της .μορφής έκφρασιν. Θά τούς έξελάμβανες ;ώς διδύμους.
'Ο Έρνέστος έγκατέλιπεν. έν τη πατρίδι του δύο ίσα προσφιλείς ύπάρ- 

ξεις—γέροντα πατέρα, καί άζιέραστον κόρην σύντροφον τών παιδικών του 
χρόνων. 'Ο ’Αρθούρος, όρφανδς, ούδένα έγνώριζεν, ούδένα ηγάπα.

ΎΗσαν οί ταραχώδεις έκεΐνοι καιροί καθ’ ούς η σημαία της δημοκρατίας 

διεξέγε πεισματώδη άγώνα κατά τοΰ άγγλικοΰ ναυτικοΰ. Πρδ τοΰ Brest 

συνηντηθημεν μετ’εχθρικού πλοίου.
" 'Η Μήδεια μικρότερα τδ σκάφος, άτελεστέρα τδν δπλισμδν, έξεπληρωσε 

τδ έαυτές καθέκον ηρω’ίκώτατα.
. Έπηλθε φοβερά σύγκρουσις, αιματηρά διαμάχη, άλλά μετά μικρδν έ 
έπί τοΰ άγγλικοΰ πλοίου άνύψωσις τές γαλλικές σημαίας έπιστοποίησε 

τδν νικητην, ’Αλλ’ ^-το νίκη αληθώς Καδμεία.
Έν μέσω τών τεθραυσμένων έμών ιστίων, τών ναυτών, τές γενικές 

εκείνης καταστροφές, δ Άρθοΰρος καί Έρνέστος ·ησαν οί άληθεϊς ηρωες.
Τδ έπί τές παραλίας πλήθος ύποδέξατο ημάς αποβιβαζόμενους μετά 

φρενητιωδών ζητωκραυγών.
. Τδν πλοίαρχον θανόντα κατά την ναυμαχίαν διεδέχθη είς την κυβέρ

νησή τές Μήδειας δ Έρνέστος. . .. .
Οί βαθμοί τούς όποιους προσπορίζει η δόξα,είνε οί πολυτιμώτεροι βαθμοί, 

Ό Άρθοΰρος έγένετο τοΰ φίλου του κυβερνήτου, υπασπιστής.
. Ή Μήδεια έπανορθωθέντος τοΰ βλαβέντος σκάφους της, έπανέλαβε τδν 

πρδς τάς ’Ινδίας διακοπέντα πλοΰν της. . .
Είς τά άπομεμακρυσμένα εκείνα παράλια τοΰ ώκεανοΰ, τδ πλήρωμα τές 

Μήδειας δέν διέψευσε τδ ηρωϊκδν παρελθόν του, Ύπδ την καρτερικήν τών 
άδελφωμένων έκείνων 'φίλων οδηγίαν, έπετέλεσεν ηρωϊκά άληθώς κατορ

θώματα.
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Παράδοξος ή περιστροφή των τοϋ κόσμου πραγμάτων!
*0 Άρθοΰρος δ μόνος καί άχώριστος τοϋ Έρνέστου αδελφός προέδιδεν 

από τίνος ενδόμυχον ψυχικήν πάλην.
’Ητο άρα γε φθόνος πρδς τοϋ Έρνέστου τδ αξίωμα ; Φθονεί τις τον αδελ

φόν αύτοϋ ;

Β'

Έπρόκειτο νά προσβάλωμεν ίσχυρώς ώχυρωμένον φρούριόν έπί του όποιου 
έκυμάτιζεν η έχθρικν) σημαία.

Ή εθνική ώμων φιλοτιμία μάς επέβαλλε τδ καθήκον νά άνακτησωμεν 
κανονοστοιχίαν ·ητις περιέπεσεν εις τοϋ έχθροϋ τάς χεϊρας, διότι τους άν- 
δρας έμάστισεν η πείνα.

Ή Μήδεια έ'μελλε yx προσβάλη άπδ τώς θαλάσσης" έκατδν άνδρες τοϋ 
πληρώματος έν οΐς καί εγώ, άπδ της ξηράς, οπότε επί τίνος . έπάλξεως 
ήθελε φανη η γαλλική σημαία.

Οΐ δυο φίλοι έπεφύλαξαν είς> εαυτούς την δόξαν, 'ίνα την ύψώσωσιν αυτοί.
’Αμέσως έπεληφθησαν του έ'ργου.
Ό Έρνέστος ηγείτο μετά τ*ης σημαίας, άκολουθούμενος ύπδ τοϋ Άρ 

θουρου, έν τη κρημνώδει έζείν/ι άτραπώ κάτωθεν της όποιας εχαινε φο
βερόν βάραθρον.

Ό Έρνέστος έλάλει περί της Βέρθας του, τίς νέας κόρης ητις τδν άνέ- 
μενεν άνυπομόνως έν Brest" έλάλει περί τοϋ εύέλπιδος καί εύτυχοϋς μέλ- 
λοντός του. Ό νους τοϋ άνδρείου ναύτου μακράν της πατρίδος, τοϋ γέρον- 

τος πατρδς, της προσφιλούς μνηστ'ης, 'ίπτατο έν τη άβεβαίφ εκείνη έρημω, 
πρδς πάντα ταϋτα μετ’ αγάπης.

’Ώ! έλεγε, πόσον θά ημαι εύτυχης, όταν πεφιμισμένος έπανέλθω καί 
άναπαυθώ μετά τοϋ άγγέλου εκείνου, παρά την εστίαν τοϋ οΐ'κου μου. 
Άλλ’ άκριβώς τη στιγμή έκείνη διηρχοντο τδ άποκρημνότερον μέρος της 
άτραποϋ. Μία παρέκκλισις, καί έχάνετό τις εις τδ χάος.

*0 μονόλογος τοϋ Έρνέστου έξηψεν έν τφ Άρθούρφ πάντα τά βδελυρά 
αισθήματα άτινα‘πρό τίνος ύπέκρυπτε"—τδν φθόνον, τδ μίσος, την φιλο
δοξίαν.—

Οί όφθαλμοίτου έπληρώθησαν αίματος.
Προσποιηθείς ότι 'ήθελε νά στηριχθη ταχύνων τδ βήμα, έτεινε την χεϊρα 

ίνα λάβη την χεϊρα τοϋ φίλου του.’Εκείνος εις την αίφνηδίκν καί άτακτον 
ταύτην κίνησιν, έστράφη, τδν είδε, καί έφριξεν επί τη έξηγριωμένη καί 
ώχρ^ μορφ·η τοϋ ’Αρθούρου. Ήθέλησε νά οπισθοδρόμηση, άλλ’ άπολέσας 
την ισορροπίαν έκλονίσθη καί κατέπεσεν, έκβάλλων'άγρίαν κραυγήν.

Έδράξατο τοϋ πρώτου τυχόντος ασθενούς κλάδου" τδν έλαβε δι’ άμφο- 

β

τερών-'τών χειρών. Μιάς στιγμής βοήθεια, κατά την οποίαν, ηδύνατο δ 

'Άρθοΰρος- νά τδν σώση.
„ Ό Άρθοΰρος έξω έαυτοϋ έπάλαισεν επί μίαν στιγμήν μετά της συνείδη- 

σεώς του, της συνειδησεως εκείνης, ·ητις, καί τούς καταχθονιοτέρους κα
κούργους ενίοτε ταλαντεύει, καί έτεινε την χεϊρα του πρδς τδν πεσόντα· 
Άλλ’ένίκησεν δ δαίμων της κακίας. Άπέσυρε την χεΐρά του, καί ωχρός, 

ηλλοιωμένος, σαρκαστικός, μέ άπλανη οφθαλμόν, έθεώρει ώσεί μηχανικώς, 
τδν Έρνέστον διά δακρυβρέκτων οφθαλμών ζητοϋντα βοήθειαν.

ΎΙΙτο στιγμή πάλης δεινής, τοϋ άγαθοΰ δαίμονος πρδς' τδν δαίμονα τδν 
πονηρόν, έν τη ψυχή τοϋ .’Αρθούρου, Πρδ τ·ης φιλοδόξου φαντασίας του 

έπεφάνη τδ μέλλον ένδοξον καί ρόδινον.
'Ο λεπτός κλάδος μη δυνάμενος νά ύποβαστάξη πλέον τδν Έρνέστον 

έτριζε και έθραύετο κατά μικρόν.
'II φωνή τφ ύπέλιπεν, άντ’ αύτης έλάλουν κεραυνοβολοϋντες οί οφθαλ

μοί του.Ό δυστυχής νέος, συναισθανόμενος δ,τι έν τη άκμ·{5 τ·ης εύτυχοϋς 
του νεότητος έξέλιπεν, συνηρθρωσε τάς έξ-ης ύστάτας λέξεις:

— Πάτερ μου, Βέρθα.
Ό κλάδος είχε θραυσθώ.
Ό Άρθοΰρος άπομάξας τδν επί τοϋ μετώπου του στίλβοντα ίδρωτα της 

άγωνίας, άνέπνευσεν.
'Ο κϋβος είχε ριφθη,καί τδ μέλλον τφ άνηκει.’Έλαβετην έκ της χειρδς 

του Έρνέστου πεσοϋσαν σημαίαν, και ελαφρότερος σκιάς, άννϊλθε την 
έπαλξιν. Τά χρώματα της Γαλλίας έλαμ.πον ύπδ τδν λαμπρόν ήλιον τών 

’Ινδιών.
Μετά μικρόν έλαφρδν καί ύπόλευκον νέφος καπνού έξηλθεν έκ τών 

πλευρών της Μήδειας, *Ητο δ κρότος τοϋ πυροβόλου τοϋ σημαίνοντος την 

έφοδον.
'Άμα δοθέντος τοϋ σημείου έβαδίσαμεν πρδς την έπαλξιν έφ’ ης έστη- 

σεν δ Άρθοΰρος, την τρίχρουν ημών σημαίαν.
Αλλά τδν συνηντησαμεν σπεύδοντα πρδς άμάς" η το ωχοδς, καί άγωνιω- 

δώς ησθμαινε. ■
— Νά κατέλθωσιν εις τδ βάραθρον δύο άνθρωποι και ιατρός, είπε, διότι. 

δ κυβερνήτης έκρημνίσθη. Εις έμέ έπιβάλλεται τδ καθήκον νά άποπέρα- 
τώσω τδ έργον, τδ όποιον δεν ηύτύχησε νά άποπερατώση δ άτυχης φί

λος μου.
Καί έφελκύσας τδ ξίφος άνεχώρησεν ως άστραπη άκολουθούμενος ύπδ 

τών γενναίων τώς Γαλλίας τέκνων;
Συμπαραλαβών δύο ναύτας, κατ^λθον εγώ εις τδ μέρος τοϋ βαράθρου 

τδ όποιον μοί ύπέδειξεν δ Άρθοΰρος. Άνεύρομ,εν τδν δύσμοιρον Έρνέστον 
νεκρόν. Είχε τεθραυσμένην την σπονδυλικήν στηλην, τούς βραχίονας καί 
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πύδχζ. Παρζδόξως το πρόσωπόν του ούδεμίαν έφερεπληγήν, άλλ’ άπε- 
τυποΰτο έπ’ αύτοϋ, ή οδύνη, καί αί φρικταί του άγωνίαι. Οί δφθαλμοί του 
αποκρυσταλλωμένοι καί ανοικτοί έθεώρουν ημάς τρομερώς,τά δέ χείλη του 
έν είρωνικφ μειδιάματι διαστελλόμενα, ένέπνεον φρικίασιν.

Ήτο πλέον άργά. Συμπλέξαντες έκ κλάδων φορεΐον, έναπεθέσαμεν είς 
αύτδ τδ άμοοφονπτώμα τοϋ κυβερνήτου καί τδέκομίσαμεν έπιτής Μήδειας.

"Οτε άνήλθομεν, ή σημαία τής Γαλλίας θριαμβευτικώς έκυμ.άτιζεν έπί 

τοϋ άνακτηθέντος φρουρίου.
Ό ’Αρθούρος ήτο δ ένδοξος τής ημέρας νικητής. ’Ηλθε πρδς ημάς έν 

έσχισμένη έσθήτι, παρουσιάζων μελανδν έκ τής πυρίτιδος τδ πρόσωπόν καί 
άγριους άκόμη τούς οφθαλμούς. Τδν ένηγκαλίσθημεν ένθουσιωδώς καί μετά 
λατρείας. ’Αλλ’ αύτδς πρδ τοΰ πτώματος τοϋ Έρνέστου έγένετο ωχρότε
ρος. Έφαίνετο ώς έκ τής μεγάλης συγκινήσεως ότι είχε ολον τδ αίμάτου 
συρρεύσει εις τήν καρδίαν.
.. Δέν ήδυνήθη νά προφέργι λέξιν τινά, έκλινε τήν κεφαλήν, καί έκάλυψε 

τδ πρόσωπον. ’Έκλαυσεν άρά γε ;
Γ'.

Μετ’ δλίγας ημέρας άπεπλεόσαμεν μεταφέροντες είς Γαλλίαν τδ πτώμα 
τοϋ Έρνέστου, έντδς βυτίου πεπληρωμένου έξ οινοπνεύματος, δπερ ένα- 
πετέθη είς γειτνιάζον τοϋ κυβερνήτου ’Αρθούρου δωμάτιον.

Ό Άρθοΰρος ώς ήμέραι έγίνετο σκυθρωπότερος καί μελαγχολικώτερος.
Παράδοξον! Ένόμιζέ τις δτι ή δμοιότης τών δύο φίλων δτε άμφότεροι 

έ'ζων, ήτο καταφανέστερα μετά τδν θάνατον τοϋ Έρνέστου. Οί ναΰται 
έκπεπληγμένοι καί μετά δεισιδαιμονίας παρετήρουν τοΰτο.

Ή διήγησίς μου είνε ή άληθής ιστορία τήν δποίαν μετά τινα έτη μοί 
ένεπιστεύθη αύτδς δ Άρθοΰρος.

Μι5ί νυκτί—είχον παρέλθει πολλαί εβδομάδες άπδ τοϋ θανάτου τοϋ κυ
βερνήτου—ή θάλασσα τρικυμιωδώς συνταρασσομένη έκλόνιζεν ίσχυρώς τήν 
Μήδειαν. Ό Άρθοΰρος κλεισθείς έν τώ δωματίω του, έλαβε τδ θάρρος νά 
φυλλομετρήση τδ χαρτοφυλάκων τοΰ θανόντος φίλου του.

Άνεΰρεν έπιστολήν διευθυνομένην πρδς αύτδν, τήν δποίαν δίστάζων άπε- 

σφράγισεν. '
—— «’Αρθούρε,— έλεγεν ή έπιστολή έκείνη —— φοβερά δυστυχίας προαί- 

σθησις μέ ταράσσει. Προσηλοϋμαι εις τήν σκέψιν δτι δέν θά έπιστρέψω έκ 
τοϋ ταξειδίου τούτου καί δέν θά έπανίδω πλέον τδν γέροντα πατέρα μου 
καί τήν αγνήν κόρην, τήν δποίαν ώνειρευόμην σύντροφον τοΰ εύτυχοΰς 
μέλλοντος μου. Λοιπδν, έάν πραγματοποιηθή, ή προαίσθησις αυτή καί. έπι- 
στρέψγς σύ, σοί εμπιστεύομαι τάς ύστάτ.ας μου θελήσεις, τούς; τελευταίους 

μου πόθους.
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’Επανερχόμενος είς Γαλλίαν, ίδέ τδν πατέρα μου. ’Ίσως έν σοί άνεύργ) 

,τινόί παρηγοριάν.
'-Άλλά θά έκπληρώσγς καί δευτέραν ευχήν μου. "Ο,τι καί άν σοί εί'πω 
περί τής κόρης, ήν ήγάπησα, είνε δ,τι γνωρίζεις καί σύ* σύ, δ 'πλέον ή 
φίλος, δ άδελφός μου. Ό θεδς συνταυτίζων ημάς καθ’ δλα, μάς έδώοήσε 
καί τήν αύτήν μορφήν. Ή δμοιότης αυτή εύχομαι νά ή ή βάσις τής εύ- 
τυχίας σου. Ή δέ έκπλήρωσις τής εύχής ταύτης θά ήναι ή τελευταία έν- 
δειξις τής πρδς εμέ άγάπης σου. Κατάστησον τήν Βέρθαν εύτυχή. Έγώ, 
άν οί Θανόντες αίσθάνωνται, θά έπαγουπνήσω έφ’ ημών, θά άγαλλιώ έπί 
τή εύτυχί^ι σας.

Χαϊρε, άδελφέ μου Αρθούρε !»
Ό Άρθοΰρος έροιψε μηχανικώς βλέμμα έπί τοΰ κατόπτρου. Φρικτή εί- 

κών ! Ένόμισέν δτι έπ’ αύτΟΰ ειδεν άντανακλωμένην τήν μορφήν τοΰ Έρ
νέστου. Έκινήθη πρδς τδ κάτοπτρον καί τδ φάσμα έπραξε τδ αύτό- δπι- 
σθοχώρησε, καί ή σκιά τοΰ νεκροϋ τδν έμιμήθη.

Κυριευθείς ύπδ δεινοΰ τρόμου, ήθέλησε νά φύγγι- Άλλ’ οί πόδες του 
ήσαν ώσεί προσκεκολλημένοι είς τδ έδαφος.

Άνέσυρεν δργίλως τήν σπάθην, άλλά καί δ Έρνέστος έξιφούλκησεν. 
Ήθέλησε νά ριφθή κατά τοΰ κατόπτρου, άλλ’είδε καί τήν σκιάν έπιτι- 
θεμένην κατ’ αύτοϋ.

Τή στιγμή έκείνη δρμητικώτερον κΰμα έδωκε βιαιοτέραν ώθησιν είς 
τήν Μήδειαν, τδ δέ περιέχον τδ πτώμα τοΰ Έρνέστου βυτίον, άποτόμως 
κυλισθέν, συνεκρούσθη κατά τής θύρας τοϋ δωματίου τοΰ κυβερνήτου, 
ώθησεν αύτήν βιαίως καί παταγωδώς είσήλθεν έν τώ δωματίφ.

Ό Άρθοΰρος έρρίφθη κατά τοΰ βυτίου μετά πυρετώδους δρμής, δπως 
τδ άπωθήσγ. Εκείνο κυλινδούμενον έκ τών άτάκτων κινήσεων τοΰ πλοίου 
προσέκρουσεν είς τήν θύοαν, κατέπιπτε πάλιν μέχρι αύτοϋ, τδ δέ πτώμα 
τοϋ Έρνέστου έκτύπα πενθίμως έπί τών εσωτερικών τοιχωμάτων του.

Μικρού δεϊν δ άτυχής Άρθοΰρος έχανε τάς φρένας. . . Έκβαλών άγρίαν 
κραυγήν, κατέπεσε λιπόθυμος.

Οί προσδράμόντες ναϋτάι τδν εδρον δλον ύπδ τδ βάρος τοΰ άπαισίου 
βυτίου. Προσηλωθείς καί έγώ, έβεβαιώθην δτι ένόσει δεινήν τοϋ έγκεφά- 
λου διατάραξιν.

Άλλ’ ή’ φοβερά νόσος ύπέκυψεν είς τήν ίσχύν τής νεότητος, μετά τϊνας 
δ’ ημέρας δ κυβερνήτης άνέρρωσεν έντέλώς.

Δ'.

Ή μετά τοΰ νεκροϋ φίλου του δμοιότης τής μορφής είς συνεχείς μετά 
τοϋ συνειδότος του ένέβαλεν άγώνας τδν Άρθοΰρον. Είς μάτην έπεζήτησε
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μεταβαλών τδ είδος τοΰ ένδύεσθκι καί την διευθέτησιν της κόμ.ης, νά 
έλαττώσγ την δυστυχή ταύτην ομοιότητα. Πάντες Ανεύρισκον έν αύτφ 
τοΰ Έρνέστου την εικόνα. ΎίΙτο η σκιά τοϋ φίλου του, ήτις πανταχοΰ 
τδν ήκολούθει.

Έν τή μάχγ μόνον έπανεύρισκε την ζωήν και την ήσυχίαν. Έρρίπτετο 
λοιπδν όπου μείζων κίνδυνος, η δέ Ανδρεία του, της όποιας η φήμ.η ενω

ρίς έφθασεν είς Παρισίους, τώ προσεπόρισε τδν σταυρδν τοΰ Λεγεώνος τής 
Τιμής, και τδν βαθμόν τοΰ μ.οιράρχου τοΰ έν ταϊς Ίνδίαις Γαλλικού στόλου.

*0 αύτοκράτωρ έπανειλημμένως διά τοΰ ύπουργοΰ τών ναυτικών τώ 
μετεβίβασε την ευαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά του.

Καί δμως δ Άρθοΰρος δέν ήτο ευτυχής! Ό φιλόδοξος Άρθοΰρος, ίκα- 
νοποιών πάσας τάς φιλοδόξους τάσεις του, έπασχεν.

Άπδ καιρού είς καιρδν έλάμβανεν έκ Γαλλίας έπιστολάς έσφραγισμένας 
μελαίνγ σφραγίδι. Τάς ή'νοιγεν, τάς Ανεγίνωσζε μετά δεινής ψυχής Αγω- 
νίας, έπειτα σχίζων είς μικρά τεμάχια έρριπτεν είς την θάλασσαν.

Πόθεν προηρχοντο καί τί περιεΐχο ν αι έπιστολαί έκεϊναι;
Τελευτώντος τοΰ 1812, Ανεκλήθη είς Παρισίους, καί παρουσιάσθη έν 

τφ χορφ της αύλης παρά τοΰ ύπουργοΰ τών ναυτικών τώ αύτοκράτρρι.
— Κύριε βαρώνε, τφ είπε ψαύων αύτοϋ οίκιακώς τδν ώμον, κατεκτή- 

σατε πάσαν τήν εύαρέσζειάν μου. Αύριον θά σάς ανακοινώσω τι. Σάς ει
δοποιώ δτι θ’ Αναχωρήσητε πάλιν είς ’Ινδίας ταχέως. Χαίρετε, κύριε αντι

ναύαρχε.
Βαρώνος καί άντιναόαρχος έν μια στιγμή δ Άρθοΰρος, ήτο τδ περιφα

νές σημεϊον έφ’ού προσηλώθησαν έν τφ αύτοκρατορικφ χορφ πάντων τά 

βλέμματα.
Τή στιγμή έκείνγ, ωχρά άλλ’ ωραία κόρη, έστη μικρόν πρδ αύτοϋ έκ

πληκτος κ’ έψέλλισε ;
— Έρνέστε !
’Ητο τοΰ δυστυχούς Έρνέστου ή Βέρθα, ήτις ένόμισεν δτι συνήντα τδν 

μνηστήρά της.
Κ’ εκείνος, συγκεντρών πάσας τάς Αναμνήσεις του, τήν Ανεγνωρισε κ’ 

έξαλλος είπε :
«— Βέρθα !
Τή επαύριον έζητει τήν χεΐρά της παρά τοΰ αύτοκράτορος, .
Γνωρίζετε δτι δ μέγας Ναπολέων συγκατέβαινε — καί τοΰτο δι’ δσους 

ήγάπα — μέχρι καί συντελέσεως συνοικεσίων, συζευγνύων τά τέκνα της 
νέας εύγενοΰς στρατιωτικής τάξεως μετά τών τής Αρχαίας μοναρχικής 
εύγενείας, Ή Βέρθα άνήκεν είς τήν παλαιάν γαλλικήν αριστοκρατίαν, δ 
δέ αύτοκράτωρ τή προσέφερε μετά τοΰ Αντιναυάρχου Αρθούρου, ώς γα- 
μήλιον δώρον, εκατόν χιλιάδας φράγκων.
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Ό γάμος έτελέσθη έντδς είζοσιτεσσάρων ώρών.καί μετά τεσσαράκοντα 
δκ-τώ ώρας οί νεόνυμφοι άπέπλευσαν είς ’Ινδίας.

Ό Έονέστος δέν έλεγεν υπερβολήν δτι ή Βέρθα ήτο κάλλους καί Αρε
τής άγγελος, διότι δ Άρθοΰρος ήτο μετ’ αύτής όλβιός.

Τδν οίκον έκεϊνον, έφ’ ου έπεδαψίλευεν δ Θεδς τάς εύλογίας του, έφκί- 
δρυνον μετά τινα έτη δύο χαρίεντα τέκνα.

Ε'.

Τδ 1815 ήτο έτος μεγάλων καταστροφών καί μεγάλων επανορθώσεων.
Ό Ά’ρθοΰρος, φέρων παλαιόν αριστοκρατικόν όνομα, καί τοι παραμείνας 

μακράν τής Γαλλίας ξένος πάσης πολιτικής πάλης, συνεκράτησε ζωηράν 

τήν πρδς τούς Βουρβόνους Αρχαίαν συμπάθειάν του.
Είχεν ή'δη έπανέλθει είς Παρισίους, ποοήχθη είς ναύαρχον, καί Απελάμ- 

βανε πάντα τής δόξης καί τής εύτυχίας τά Αγαθά.
Ό έπιστέλλων αύτώ τάς έπιστολάς, τάς δποίας έν Ίνδίαις έλάμβανε, 

δέν έλησμόνησεν αύτδν έπανελθόντα είς Γαλλίαν.
Ιδού ή τελευταία, τήν δποίαν δ Άρθοΰρος έν Παρισίοις Ανεγίνωσζε : 

«Κύριε Βαρώνε,
«’Ητό μοι πεπρωμένον έπί δεκαετίαν δλην νά σάς γράφω, καί σείς 

«ουδέ μιας νά με αξιώσητε Απαντήσεως. Έπί δέκα μακρά έτη σάς πε- 
εριμένω.

«Είμαι έννενηκοντουτης, έχω τδν ένα πόδα έντδς τοΰ τάφου, καί δμως 
«αναλαμβάνω δυνάμεις, έχω τήν εύτυχίαν νά ζώ Ακόμη δπως σάς πε- 
«ριμένω.

«Τέλος πάντων έπανέλθετε είς Παρισίους, τέλος πάντων θά δυνηθώ νά 
«σάς ί'δω, νά σάς δμιλήσω.

«Μάθετε δμως δτι έάν σήμερον δέν έλθετε σεις, αύ'ριον έρχομαι έγώ 

«πρδς σάς».
Τδ κτύπημα τής έπιστολής ταύτης έπί τοΰ ’Αρθούρου ήτο κτύπημα 

κεραυνοΰ. Ό ετοιμοθάνατος πατήρ τοΰ Έρνέστου τδν έκάλει, εκατοστήν 
ίσως-ταύτην φοράν, ένώπιον φόβεροΰ δικαστηρίου καί αμέσως.,

Ό Άρθοΰρος, καίτοι προβλέπων, ήτό αδύνατον ν’ Αποφύγγ τδν κίνδυ
νον. Έξήλθεν έσπευσμένως, βαδίζων πρδς τδν πενιχρόν οίκίσκον, ού τίνος 
τήν διεύθυνσιν έσημείου ή έπιστολή. Άνήλθε τήν κλίμακα ύπδ συγκίνη- 
σιν δμοίαν πρδς τήν τοΰ καταδίκου, τοΰ, Ανερχομένου τδ ικρίωμα. Ούχ 
ήττον πρδ τής θύρας άνεκάλεσε τδ θάρρος του καί έκρουσε*

Γηραλέα καί τρέμουσα φωνή Απήντησεν έσωθεν' : 
«Είσέλθετε!»
'Η καρδία τοΰ Αρθούρου έπαλλε σφοδρώς.
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Είσήλθεν έντδζ εύρέος άλλα πενιχρού δωματίου. Οί τοΐχοί του ήταν 
γυμνοί, τδ έφώτιζε δέ μόνη ή λάμψις άμυδρας λαμπάδας, τοποθετημένης 
επί ξυλίνης παλα'.άς τρκπέζης.

Έντδς τών προσκεφαλαίων μεγάλης έδρας άνεπαυετο ή λευκόθριξ κε
φαλή τοϋ γέροντος,ουτινος ή ισχνό της παρουσίαζεν αύτδν ώς φάσμα μάλ
λον ή άνθρωπον. Την σκελετώδη εκείνην ριορφην έφώτιζεν ή λάμψις ξη
ρών κλάδων, καιομένων εγγύς εντός της εστίας.

— Προησθανόμ.ην ότι θά ήρχεσθε, κύριε βαρώνε,είπεν δ γέρων, τδ ήξευρα 
καί σάς έπερίμενα. Έστένκξε και είπε πάλιν· Έπερίμενα έπί τοσοϋτον.

Οί λόγοι ουτοι κατετάραξαν τδν Άρθοδρον. ’Αλλά, τί έχω νά φοβηθώ, 
εσκέφθη, άπδ τδ φάσμα, τοΰτο ; δεν ήμην μόνος όταν δ υιός του έπεσεν ;

Ό γέρων, σιγήσας έπί μικρδν καί σκεπτόμενος, ήγειρε βραδέως την κε
φαλήν, καί άπομακρύνων έκ τοϋ μετόπου διά τής σκελετώδους χειρδς τάς 
μακράς καί παλλεύκους τρίχας, προσήλωσεν είς τδ πρόσωπον τοϋ Άθού- 
ρου τούς μελανούς καί σπινθηροβολοϋντας δφθαλμ.ούς του.

-—Αύτδς εινε! αύτδς εϊνε1 έψιθύρισεν δ πατήρ τοϋ Έρνέστου. Είτα 
δέ, μετά φωνής βαθείας καί ώς άπδ .τάφου έκπεμπομένης έξηκολούθησε-’ 
Κύριε βαρώνε, σάς περιμένω δεκαετίαν δλην' σήμερον συμπληροϋνται δέκα 
έτη· γνωρίζετε ποία ημέρα εΐνε σήμερον ;

Καί ή τρέμουσα φωνή-τοϋ γέροντος άνέλαβε σατανικής ειρωνείας σαρ
κασμόν.

— Σήμερον ; άπήντησεν δ ναύαρχος δ όποιος έπασχε δεινώς.
— Ναί σήμερον, κύριε βαρώνε.
— ’Εγώ δεν προσέχω πολύ είς τδ ημερολόγιον, άπηντησεν ό Άρθοϋ- 

ρος προσποιούμενος τδν φαιδρόν.
—- Αοιπδν, κύριε βαρώνε θά σάς είπω εγώ ποία ήμερα εϊνε σήμερον' εϊνε 

ή δεύτερα τοϋ Νοεμβρίου, ή ήμερα τών νεκρών.

Ό Άρθοΰρος ήγέρθη βιαίως έκ τής έδρας του, ώς έάν έχιδνα τδν εϊχε 
κεντήσει.

— Καί σήμερον άκριβώς συμπληροϋνται δέκα έτη άφ’ ής ό Έρνέστος 
άπεβίωσεν.

— Μάλιστα, σήμερον εϊνε δέκα έ'τη, κύριε βαρώνε !

—Τδ ένθυμοϋμαι καλώς,καίτοι άπηξιώσατε πάντοτε νά άπαντήσητε είς 
πτωχόν πατέρα ζητοϋντα ειδήσεις τοϋ θανάτου του υίοϋ του, τοϋ άδελφοϋ 
σας. Έπί τέλους ή επιθυμία μου έξεπληρώθη, εϊσθε έπι τέλους εδώ, καί 
δύνασθε νά ίκανοποιήσητε τδν δίκαιον πόθον τοϋ γέροντος, έπιθυμοΰντος, 

πρίν άποθάνγ, νά μάθη παρ’ υμών τάς τελευταίας άγωνίας τοϋ υίοϋ του. 
Έμπρδς, κύριε βαρώνε, διηγηθήτέ μοι τδν θάνατον τοϋ Έρνέστου, τοϋ 
άδελφοΰ σας!

ΚΑΙΝ

ί...Ό'/Αοθόϋρος; ήτο ώσεί άναυδος' άφκνής χειρ έφαίνετο κρατούσα αύτδν 

έπί τής έδρας. ■Αί'φνης δ'γέρων λαμβάνει διά τρεμούσης χειρδς τδ κηρίον καί έγερθείς 
κατά τδ ήμισυ, φέρει τδ φως πρδς τδ πρόσωπον τοϋ άθλιου, τδν.άτενίζει 

έπί τινα λεπτά, εκβάλλει σπαρακτικήν φωνήν καί τδ κηρίον πίπτει έκτής 
χειρόςτου. Τδ δωμάτιον β,θίζεται είς τδ σκότος. Μόνον τδ πϋρ τής εστίας 

άναδίδει έκ διαλειμμάτων πένθιμους ακτίνας φωτός.
Ό γερών έσιόπησε, κατεχόμενος ύπδ τάς έντυπώσεις φοβεράς άνακαλύ- 

ψεως. Εϊτα διά φωνής άναλαβούσης αίφνηδίως ήχηρδν καί νευρώδη τόνον.

— Κάϊν !—κραυγάζει—τί έκαμες τδν άδελφόν σου;
'Ο .’Αρθοΰρος δεν ηδύνατο νά άρθρωση λέξιν.
— Άποκρίσου,Κάϊν 1 άποκρίσου ! Ίδέ σεαυτόν ! Καί διά τής σκελετώ

δους χειρδς, έλαβε τδν βραχίονα τοϋ ναυάρχου καί τδν έφερε προ κατό

πτρου, έφ’ ου άντηνακλάτο ή φλδξ τής εστίας.
— ’ίδέ σεαυτδν,κατηοαμένε ! 'Ο Θεδς έχάραξεν επί τοϋ μετώπου σου τδ 

έγκλημα τδ οποίον διέπραξας !
Οί χαρακτήρες τής μορφής τοϋ ’Αρθούρου εϊχον πράγματι φοβερώς άλ- 

λοιωθή. ’Ητο ωχρότατος ώς κηρός.
*0 Άρθοΰρος εϊδεν έαυτδν έν τφ κατόπτρω, καί έξέπεμψέ καί αύτδς 

άπελπιστικήν κραυγήν.Άνεγνώριζεν έν έαυτφ τδν Έρνέστον . .. τδν όποιον 

αύτδς έφόνευσε.— Κάϊν ! άποκρίθητι! τί έκαμες τδν άδελφόν σου ;—δεν τολμάς, άθλιε, 

νά άπαντήσγς εις τδν δικαστήν σου ; έστω! Θ’ άπαντήσω έγώ άναλ,αμ- 

βάνων τήν φωνήν τής συνειδήσεώς σου.
— Είναι λαμπρά ήμερα εύκρατου κλίματος’ δ ήλιος ρίπτει είς τήν θά

λασσαν τάς χρυσάς άκτΐνάς του . . . Δυο άνθρωποι συμβαδίζουσι παρά άτρα- 
πδν κρημνώδη . . . αίφνης δ είς αύτών χάνει τήν ισορροπίαν . .. πίπτει . . . 
μετεοιρεϊται, κρατούμενος άπδ άσθενοϋς τίνος κλάδου, πρδ τοϋ βαράθρου. 
'Ο άλλος δύεται νά τδν σώση . . . αλλά δεν θέλει. . . καί ώς άλλος 
δολοφόνος παρίσταται μάρτυς τής συντόμου εκείνης σκηνής... Δεν εϊνε 

άληθές Κάϊν ; δεν εϊνε άληθές;—Δεν έχω άποδείξεις. . . Σύ είσαι βαρώ- 
νος, ναύαρχος, πλούσιος, ίσχυρός' έγώ δέ πτωχδς γέρων, άσθενής ... Ή 
πάλη εϊνε άνισος καί’θά μέ στείλουν είς τδ φρενοκομείου . . . Κάϊν ! τδ 
πρόσωπον σου θά σέ προδώση αύριον πρδ τοϋ είσαγγελέως, ώς σ’ έπρόδωσε 

σήμερον πρδ έμοΰ . .. Ό Κάϊν δέν κρύπτεται,.. δ Θεδς τδν έστιγμ.άτισεν 

έπί τοϋ μετώπου!
Ό Άρθοΰρος άπώλετο . . . έδειλία.
— Ναί, Κάϊν,· έγώ θά σέ φέρω είς τδ κακουργιοδικεϊον, θά σέ καταγ

γείλω, θά σέ συνοδεύσω είς τδ ικρίωμα. Θά ί'δω τήν κατηραμένην σου κε
φαλήν καταπίπτουσαν, καί κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής σου 
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θά άκούσγς, ,τελευταίαν φωνήν, τήν κατάραν τοϋ γέροντος πατρός! . 
Κά'ίν! Καιν·' Κάϊν!

Καί 6 γέρων, δστις έν τή έξάψει του, ήπείλει σχεδόν τδν ’Αρθούρον διά 
τής χειρδς, έ'πεσεν ώς κεραυνόπληκτος.

Ήτο νεκρός. Προσβολή αποπληξίας άπήλλαξε τδν φονέα τοϋ εσχάτου 
τούτου κίνδυνου.

1,/ 5 / Vι ευτυχή, ε ;
Ό ’Αρθούρος, έξελθών τής οικίας έκείνης, έτρεξε πρδς τήν κατοικίαν 

μου έν τρομερφ καταστάσει.
Ή υπηρέτρια μου έφοβήθη βλέπουσα αύτόν . . . έγώ δ ΐ'διος οπισθοχώ

ρησα· είχον πρδ έμοϋ τήν ώχραν μορφήν τοϋ άτυχους Έρνέστου οΐα ήτο 
πριν τδν κλείσωμεν έν τφ νεκρικω βυτίφ. Παρ’ αύτοϋ έμαθον τάς λεπτο
μέρειας τής θλιβεράς ταύτης διηγήσεως.

Έξήτασα τήν κατάστασίν του. Ό Άρθοΰρος είχε προσβληθή έκ μιάς 
τών φρικωδεστέρων και παραδοξωτέρων ασθενειών. Δεν σάς λέγω πώς τήν 
δνομάζουν οί ιατροί· έγώ θά τήν ώνόμαζον «σπαραγμόν τοΰ Κάϊν», ή . . . 
τής συνειδήσεως. -

— Υπάρχει θεραπεία ; μ’ ήρώτησεν δ Άρθοΰρος.
— Αυποϋμαί, κ. ναύαρχε—τφ άπεκρίθην—-άλλ’ ή έπιστήμη ούδέν δύ- 

ναται νά πράξη.
— Καλώς είπε, και άνεχώρησε.
Τήν έπαύριον αί πρωϊναί εφημερίδες έγραφον’
— «Τήν νύκτα ταύτην δ βαρώνος Άρθοΰρος X .. , ναύαρχος κα'ι ίπ- 

«πότης τής Αεγεώνος τής Τιριής,ηύτοκτόνησεν έν τφ άλσει τής Boulogne. 
»Άγνοοΰμεν τά αί'τια τά ώθήσαντα είς τοιαύτην άπονενοημένην πράξιν 
«άνώτερον καί διακεκριριένον άξιωματικδν τοϋ ήριετέρου ναυτικού. Εγκα
ταλείπει νεαράν σύζυγον, δύο τέκνα, καί εύκλεές δνομα».

Ήθέλησα νά ί'δω τδ πτώρια τοΰ Αρθούρου.
Είχεν αύτοκτονήσει διά δύο βολών συγχρόνως, ώστε τδ έμπροσθεν μέ

ρος τοΰ προσώπου είχε παραμορφωθή, και έγώ ύπήρχον δ μόνος τής φρι- 
κτής άσθενείας του μάρτυς.

— Φρικτή τφ δντι άσθένεια 1 — είπεν ή κυρία Δ. . . Άλλα πώς είχε 
μάθ?ι δ πατήρ τοΰ Έρνέστου τήν ημέραν και τδν τρόπον τοϋ θανάτου τοΰ 
υίοΰ του ; ..

— Κυρία—άπεκρίθη δ ιατρός—τοΰτο είνε μυστήριον, καί δέν είνε τδ 
μόνον δπφ άπήντησα κατά τδ μακρδν τοϋ βίου μου στάδιον. Ό μαγνη
τισμός ...

— ’Άχ! άχ ! άχ ! άνεκαγχάσαμεν σχεδόν πάντες ... δ μαγνη
τισμός ! ..

—Είνε άλήθεια, ώς πάσα άλλη, δταν οί άγύρται δέν τήν καστρέφου-

r σιν—είπεν δ καλός ιατρός, γινόμενος σοβαρώτερος.' Καί, ϊνα πεισθήτε, θά

I σάς δώσω άπόδειξιν τινά.

| — Ποιαν ; ■
( — 'Ότι μετά μήνα, δέν θά δυνηθώ νά σάς διηγηθώ πλέον τίποτε.

'■ — Και διατί ;
■ — Διότι θά ήμαι νεκρός.
/ — ’Άχ I άχ ! άχ! και τίς σάς τδ είπε ;

— Ό μαγνητισμός!
Έγελάσαμεν δυσπιστοΰντες.
Μετά οκτώ ημέρας... ή θαλαμηπόλος τοΰ ίατροΰ, είσερχομένή τήν 

πρωίαν είς τδ δωμάτιόν του, τδν εύρεν άποκοιμηθέντα έπί βιβλίου.
"Ήτο τδ περί μαγνητισμού σύγγραμμα τοΰ Μέσμερ.

Ό ιατρός ήτο νεκρός.
• · · · · · ··** · · · · * ·.« ·

Ημείς δέ . .. έπιστεύσαμεν · . .
Λ. Φραβασίλης

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ AOHNAIS

Γινοαένης έκσκαφής πρδς κατασκευήν ύπονόμων κατά τε τήν δδδν 
Άθηνάς καί κατά τήν δδδν’Αγχέσμου εύρέθησαν ύπδ τών έργατών διάφοροι 

έπιγραφαι καί αρχαία λείψανα ών τά πλεΐστα κατετέθησαν είς τδ άοχαιο- 

λογικδν Μουσείον τής δδοϋ Πατησίων.
Και κατά μέν τήν δδδν Άθηνάς άνευρέθησαν τά εξής.
Στήλη τετράγωνος έκ τών έπιτυμβίων ύψους 0,60 τοΰ μέτρου, έφ’ής ή 

επιγραφή
TIMOPENHC
ΠΑΝΑΚΟΥ 
ΒΑΡΔΙΑΝΟ*

Τεμάχιον πλακδς έφ’ ου ή επιγραφή
F ' HOPOC

Στήλη στρογγύλη ύψους 0,50 τοϋ μέτρου και διαμέτρου 0,15 κατά τήν 

ίβάσιν καί 0,20 κατά τήν κορυφήν μετά τής έπιγραφής

ΝΙΚΗΝ
L NIKHNOC
t ANTIOXEYC
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Κιονίσκος μικρός μετά τής επιγραφές

ΜΗΝΟΦΙΛΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ

Έπί τεμαχίου δε πλακδς

...ΝΑΝΑ...
και έπί δυο πλακών '

ΙΛΑΡΑ
XPHCTH

ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗίΤΗ

έπ'ι θραύσματος πλακδς και έπ'ι πλακδς άκεραίας

ΗΟΡΟί
ΧΩΡΙΟ 
ΠΡΩΤΑ 
ΡΧΟ

ΟΡΟ* ΜΝ 
ΗΜΑΤΟ*

έπ'ι δέ δύο κιονίσκων

ΕΙΜΑΙΩΝΔΑ*

ΔΙΟΝΥ*ΙΟ* 
ΔΙΟΝΥ*ΟΔΩΡΟΥ

επι πλακος δ’ εκ κεράμου ήκρωτηριασμένης

------ΕΜΙ
ΗΡΑΚΛ ...

Εύρεθη δ’ έτι ανάγλυφου ρωμαϊκών χρόνων φυσικοϋ μεγέθους παριστάν 
άνδρα καθήμευου έπί έ'δρας καί προ αύτοϋ γυναίκα ίσταμενην καί τείνου- 

σαν αύτφ^τήυ χεϊρα. ’Όπισθεν δέ τοΰ'άυδρδς ΐσταται παιδίου. Εύρέθησαν 
δε τάφοι ίκανοι μετ’ όστεωυ καί χαλκίνων τινών άυτικειμένων.'

Έν δε τή έπί της δδοϋ Άγχέσμου έκσκαφή εύρέθη τάφος άρχαίος καί 
εντός αυτου τεμάχια κάλπης, επί δέ τής καλυπτούσης τον τάφον πλακδς 
η επιγραφή

*ΟΤΗΡΙ*
ΜΕ**ΗΝΙΑ
ΧΑΙΡΕ

.

■ -
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Καί μικρά στήλη μετά τής επιγραφές

API* . . . - ΙΑ
ΔΙΟ*ΚΟΥΡΙΔΟΥ 
ΑΝΤΙΟΧΙ**Α

ΤαΟτα μέχρι τής 12 Απριλίου’ έ'κτοτε δ’ εύρέθησαν καί άλλαι ενεπί
γραφοι πλάκες καί κιονίσκοι έν άμφοτέροις τοΐς άνασκαπτομένοις τόποις, 
άλλ’ άγνοοϋμευ διατί δεν επετράπη ήμΐν δπως καί άλλοις ή αντιγραφή.

Ο ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΚΟΡΙΝΘΟΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙS ΑΡΧΑΙΟί ΤΑΦΟί

Ό τάφος ουτος, κατά την λεπτομερή έ'κθεσιυ τοϋ εφόρου κ. Π. Σταμα- 
τάκη, κείται προς άνατολάς τής παλαιός Κορίνθου, έν τη θέσει τη κα
λούμενη κοινώς ΜεγάΛη Πόρτα. Κεϊται δέ δ τάφος προς τδ μεσημβρινόν 
άκρου λόφου παρά την κλιτύν αύτοϋ, καί άνέκαλύφθη κατά τδ παρελθόν 
έτος, ύπδ.τών κατασκευαζόυτωυ την άμαξιτήν δδδν, οί τινες κα'ι κατέ
στρεψαν δλοκληρους σχεδόν τάς τρεις πλευράς αύτοϋ κατά μέγα μέρος 
σωζομέυας καί έπ'ι των οποίων ύπήρχου γραφαί. Μόνη διετηρήθη ολόκλη
ρος η άρκτικη πλευρά καί αί έπ’ αύτης γραφαί. Ό τάφος ήτο θολωτός 
καί τετράπλευρος, έχων μήκος 3,52 καί πλάτος 2,92, Οί σωζόμευοι αύτοϋ 
τοίχοι είναι φκο δομημένοι έκ κοινών λίθων, κεράμων καί άμμοκονίας. Ή 
διασωθεΐσα άρκτικη πλευρά μετφ μέρους τοϋ θόλου, εχει ύψος περί τά 2,60, 
τδ δέ πάχος τοϋ τοίχου είναι περί τά Ο,δδ,'Άπαντες οί σωζόμενοι τοίχοι 

κατά την έ'σω έπκράνειαν έχουσι κονίαμα καί έπ’ αύτοϋ τοιχογραφίας μετά 
χρωμάτων διατηρουμένων κατά τδ πλείστον. Ή έ'σω έπιφάνεια της άρ- 
κτικης πλευράς διαιρείται διά κεχρωματισμένων γραμμών δριζοντίων εις 
τέσσαρας διαιρέσεις $ χώρας. Ή πρδς τά κάτω χώρα έ'χει ύψος περί τά 
0,95, εις δέ τδ έκ τών χωμάτων καθαρισθέν αύτής μέρος έφάνη γραφή, 
έν ?ί παρίσταται κάνουν ένέχον δπώρας καί άνθη, παρ’ αύτδ δέ πτηνά, ών 
τδ μέν τρώγει σταφυλήν, τδ δέ προτείνει τδ ράμφος πρδς τδ κάνουν. Τδ 
λοιπόν μέρος της χώρας ταύτης, ως καί οί άλλοι άποκαλυφθέντες τοίχοι 
δέν έκαθαρίσθησαν είσέτι έκ τών χωμάτων, ύγρών ύντων αύτών τε καί 
τών τοίχων, ινα μή έπέλθη βλάβη εις τάς γραφάς. Ή δέ δευτέρα χώρα 
ή ύπεράνω της προηγουμένης, έχει ύψος περί τά 0,70,έπ’αύτης δέ ύπάρ- 
χουσι τρεϊς νύμφαι ή κόγχαι, εκατέρωθεν τών δποίων ύπάρχουσι μορφαί 
άνδρικαί ίστάμεναι, ένδεδυμέναι χλαμύδα καί έ'χουσαι ύψος περί τά 0,35. 
Τοιαϋται δέ μορφαί ύπαρχον τέσσαρες, ών αί τοείς σώζονται, ή πρώτη, 
τρίτη καί τετάρτη, βεβλαμμέναι κατά τδ πλείστον ή δεύτερα είναι εν
τελώς κατεστραμμένη. Αί τρεις σωζόμεναι μορφαί έ'χουσι στάσιν καλήν 
καί ό χρωματισμός των διατηρείται άρκετά ζωηρός.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 343342 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Η δε τρίτη χωρά, τι ύπεράνω ταύτης, έχει ύψος περί τά 0,50, Κατά 

το μέσον αυτής υπάρχει γραφή περιέχουσα 10 μορφάς, έφθαρμένας κατά 
το πλεϊστον. Έν τφ μεσφ τών μορφών διακρίνεται έπίμηκές τι σώμα έν 
εί'δει κλίνης, εις της δποίας τά άκρα κάθηνται δυο μορφαί, ών η πρδς 
δυσμάς είναι λίαν έφθαρμένη, ή δέ πρδς.Ανατολάς διακρίνεται κάλλιστα. 
Όπισω δέ τής μορφής ταύτης καί παρά την κλίνην κεϊται εκτάδην Ανήρ 

γυμνδς, έχων έστραμμένα τά νώτα πρδς τδν θεατήν, καί φέρων λευκδν. έν
δυμα καλυπτον μόνον τούς μηρούς. Διά τής Αριστεράς χειοδς στηρίζει την 
κεφαλήν, την δε δεξιάν Ανατείνει πρδς τά άνω και πρδς τήν προτεινομέ- 
νην δεξιάν έτερας μορφής, ίσταμένης και προσβλεπούσης αύτήν. ’Έμπρο
σθεν δέ τής πρδς άνατολάς καθημένης "διακρίνεται πίθος, καί πρδς ανα

τολάς του πίθου ΐστανται δύο μορφαί, ών ολίγα μέρη διεσώθησαν. ’Έμ
προσθεν πάλιν τής πρδς δυσμάς καθημένης διακρίνονται ίχνη δύο ετέρων 
μορφών ίσταμένων.

Ή δέ τετάρτη χώρα, ή ύπεράνω τής τρίτης, σώζει ύψος πεοι τά 0,45, 
καί διαιρείται διά κάθετων ^χρωματισμένων γραμμών, διατηρουμένων 

κατά τδ μάλλον καί ήττον, είς τετράγωνα. Είς τδ άνω μέρος έκαστου 
τετραγώνου διακρίνονται σταρυλαί Ανηρτημένκι.

Έπι δέ τοϋ σωζομένου μέρους τής δυτικής πλευράς τοϋ τάφου σώζεται 

μορφή ίσταμενη έπι βάθρου τετραγώνου, έφθαρμένη κατά τδ πλεϊστον* 
έτέρα δέ μορφή σώζεται καί έπί τής Ανατολικής πλευράς τοϋ τάφου πρδς 

βορειοανατολικήν γωνίαν, ΐσταμένη και έφθαρμένη.
. Τδ έδαφος τοΰ τάφου σχηματίζεται έξ άπλοϋ έπιστρώματος Αμμοκο- 
νίας, έντδς δέ τών έπ’ αύτοϋ χωμάτων ευρέθησαν πλεϊστα. τεμάχια Αν
θρωπίνων δστών. Πρδς τδ έσω μέρος τής Ανατολικής πλευράς τοϋ τάφου 

εύρεθη δ πυθμήν πώρινης λάρνακος, έχων μήκος 2 μέτρων καί πλάτος 
0,67. Μεταξύ δέ τής λάρνακος καί τοϋ τοίχου ευρέθησαν πλεϊστα τεμά
χια μεγάλου ύαλίνου Αγγείου καί λύχνων πήλινων. Επίσης δέ πρδς τήν 
Αρκτικήν πλευράν τοϋ τάφου εύρέθη έτερον τεμάχιον λάρνακος πώρινης. 
*Ο τάφος οδτος φαίνεται δτι έσυλήθη ποτέ, πιθανώτατα δέ έν παλαιο- 
τέροις χρόνοις και ίσως κατά τδν μεσαίωνα,

* ¥

Συνεπείς τοϋ ευρήματος τούτου Απεστάλη είς Κόρινθον ύπδ τοϋ συμ
βουλίου τής Αρχαιολογικής εταιρίας δ ζωγράφος κ. Λύτρας δπως αν- 
Τίγράψη τάς έν τφ τάφφ τοιχογραφίας. Έκ τών τεσσάρων τοίχων τοΰ 
περίεργου τούτου τάφου διεσώθη δυστυχώς δ εις μόνον, καί κατ’Ακο
λουθίαν τάς γραφάς μόνου τοΰ τοίχου τούτου ηδυνήθη ν’ αντ.ιγράψνι δ 
ΗΟριρς Λύτρας, 'Ως καί Ανωτέρω είπομεν, δ τοίχος ουτος ύψος έχων δύο

ί
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και ή'μισυ περίπου μέτρα καί τρία ή'μισυ μήκος, διαιρείται διά ται
νιών είς τέσσαρας ζώνας. Ή Ανωτέρα ζώνη, διαιρούμενη είς τετρά?- 
γωνα, περιέχει σταφυλάς και πτηνά τινά. Ή δευτέρα, ή καί σπουδαιό
τερα πασών, παριστφ τρείς διαφόρους σκλνάς, ώς ύποθέτομεν, μ ή διάκο - 
πτομένας ύπδ γραμμών ή ύπδ άλλης τινδς διαιρέσεως. ‘Η κυρία δμως πα- 
ράστασις είναι ή έν τφ μέσφ, ή'τις παρουσιάζει τδ συνήθως έν έπιτυμ- 
βίοις λίθοις καί έν άρχαίοίς Αγγείοις παριστώμενον νεκρικδν συμπόσιον. 
Τράπεζα φαίνεται έν τώ μέσφ καί περί αύτήν Ανακεκλιμένα διάφορα πρό
σωπα. *Έν αύτών είναι ί'σως στρατηγός, διότι φέρει περικεφαλαίαν.'Ο Ανήρ 

. οδτος είναι κεκλιμένος καί στηρίζεται έπί τοΰ Αριστερού Αγκώνος, έχει 
δέ τδ σώμα γυμνδν μέχρι τής δσφύος' τδ λοιπδν τοΰ σώματος καλύπτε
ται ύπδ λευκής δθόνης. Είς τά πρόσποδα τής κλίνης κάθηται έτερος, γυ
μνδς καί οδτος, καί μόλις διακρινόμενος, Αλλά μή λαμβάνων μέρος είς τδ 
συμπόσιον. "Ετερα Αμυδρώς διακρινόμενα πρόσωπα φαίνονται ώς έπιδι- 
δόμενα είς θρήνους* τοΰτο τούλάχιστον προδίδουσιν αί βίαιαι κινήσεις αύ
τών. Δεξιόθεν τής σκηνής ταύτης φαίνεται Αμυδρώς αγγεϊον ή λέβης, καί 
παρ’ αύτδν δύο άνδρες, ών δ είς έπιβαίνει διά τοΰ ένδς ποδδς βάθρον τι, 
καί μία γυνή. ’Αριστερόθεν δύο έτεροι άνδρες φαίνονται ζωηρώς κινούμε?- 
νοι, Αλλ’ άδηλον πρδς ποιον σκοπόν. 'Άπαντα τά πρόσωπα ταΰτα παοί- 
στανται κατά σειράν καί κατά τδν τρόπον τών έν ζωηφόρφ τινί Ανα
γλύφων.

'Η τρίτη σειρά περιέχει τρείς μικράς νύμφας (niches) καί είς τά τρία 
μεταξύ τών νυμφών διαστήματα ΐστανται τρεις μορφαί, αΐτινες διακρί- 

νονται κάλλιον πασών τών λοιπών γραφών. Είς τήν τετάρτην καί κατω- 
τέραν διαίρεσιν φαίνονται έζωφραφημένοι καρποί διάφοροι έντδς καλάθων, 
καί πτηνά τρώγοντα Απ’ αύτών ή πίνοντα ύδωρ Απδ ετέρων Αγγείων.

'Ο κ. Λύτρας Αντέγραψεν είς ί'σον μέγεθος ολόκληρον τδν τοίχον μετά 
τών γραφών του, καί μετά τοσαύτης γνησιότητος καί Ακρίβειας, ώστε 
ούδεμία διαφορά ύπάρχει μεταξύ τοΰ πρωτοτύπου καί τής αντιγραφής.'Ο 
κ. Λύτρας, δι’ εύφυοΰς ύπ’ αύτοϋ έπίτηδες έπινοηθέντος τρόπου, έμιμήθη 
άριστα τδν τόνον τών Αρχαίων έκείνων τοιχογραφιών, μετ’ Ακρίβειας δέ 
άπιστεύτου Απεικόνισε τήν φθοράν καί τδ έζίτηλον τών χρωμάτων καί 
τάς ύπδ τής έπιρροής τής Ατμόσφαιρας καί άλλων αιτίων έπενεχθείσας 
βλάβας. 'Επ' αύτοϋ Αντεγράφη καί ή έλαχίστη κηλίς, καί αύταί αί ρα
γάδες τοΰ τοίχου, καί ή Απουσία ένιαχοΰ τοΰ ασβεστώματος, ώστε δ βλέ- 
πων πιστεύει δτι έχει ένώπιόν του τάς κατεστραμμένας ύπδ τοΰ χρόνου 
τοιχογραφίας έκείνας.

Τδ έργον τοΰ κ. Λύτρα θέλει έκτεθή μετ’ δλίγον είς μίαν τών αιθου
σών τοΰ Αρχαιολογικοΰ Μουσείου, δπου έκαστος δύναται νά μελετήσγι καί 
θαυμάσγι τήν διακοσμητικήν τών Αρχαίων τέχνην. Αρμονία χρωμάτων,
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σοφή διάταξις, σύνθεσις καί άνετον διάγραμμα είναι τά χαρακτηριστικά 
τών ένταφίων τούτων γραφών, τών μόνων διασωθεισών έν Έλλάδι με·-· 

χρις ημών.

Τά άνω δύο Αρθρίδια παρελάβομεν έκ τ%ς ΏαάιγγενεσΙας ένθα τδ πρώ
τον έδημοσιεύθησαν ύπδ ταϋ κ. Γ, Μαυρογιάννη,

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

ΕΥΤΥΧΟξ ΗΔΙ(ί 
ΤΗ ΙΔΙΑ SYMBKA 
ΜΝΕΙΑΝ ΧΑΡΚΟΝ 
ΗΡΩ* ΧΡΗΣΤΕ 
ΧΑΙΡΕ

Ή φέρουσα τά γράμματα τα,ΰτα, ά είσι τών μ. X. ρωμαϊκών χρόνων, 
στήλη επιτύμβια, ήν ή 'Ηδίστη έστησεν έπι του τύμβου του Ανδρος αυ
τής, ΐσταται τώρα έν τινι δθωμανικφ νεκροταφείφ πρδς Α της πόλεως 
Τρικκάλων κειμένφ, Αγνοώ δέ έπί τίνος δθωμανοΰ τδν τύμβον. Τδ ώ τής 

λέξεως ήρως δεν είναι ώς τά λοιπά πάντα κεφαλαίου. Ή στήλη είναι έκ 
μαρμάρου εγχωρίου· έχει δέ ύψος τδ ύπέρ τδ έδαφος μέρος αυτής μ. 
1,10, πλάτος δέ 0,60,

2
Πλάξ κολοβή έκ μαρμάρου χονδροκόκκου φέρει ανάγλυφου έν πλαισίφ 

άνδρα νεον ε'φιππον τέχνης εύτελεστάτης, κάτωθεν δέ αύτοϋ τά εξής έμ» 

μέτρα γράμματα μέ χαρακτήρας βυζαντιακούς. .

πρδς γάμον έρ 
χόμενον και εύ 
στέφανοι; ύμε 
ναίοις ή'ρπασεν έ -
π’ άδην δ φθ ονε 
ρδς θάνα(τ)ος 
νυν αυ θα(λα)μο ..

Τδ ύψος της πλακδς είναι 0,63 τοϋ μετ. τδ δέ πλάτος 0,40. Κατε- 
τέθη δέ έν τφ γυμνασίω Τρικκάλων.

3
Έπί βωμίσκου τετραγώνου, ού τδ μέν ύψος είναι 0,27, τδ δέ πλάτος 

0,13, υπαρχουσι γραμματα δηλοϋντα την ιδρύσασαν αύτδν γυναίκα καί 
ταφ θεάς αίς ιδρυθη. ’Έχει δέ δ βωμίσκος Αετόν έπι έκάστης πλευράς φέ*

ϊ
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ροντα έν μέσφ κόκκον άναγεγλυμμένον ώς κόσμημα, καί έπί τών άκρων 

ακρωτήρια.
. Είναι δέ Αναγλύπτως έξειργασμένος φέρων έπί μιάς μέν τών πλευρών 

ώραίαν κεφαλήν βοδς, έκ τών κεράτων τής δποίας καταρρίπτεται ή έπί 
τοϋ τράχηλου στηριζομένη ταινία Αεσβίου ορμου. Έπι δέ τής άλλης ρό
δακα, και έπί τής άλλης πλευράς υάκινθον έξάφυλλον ού άνωθεν είσί τά 

γράμματα : ΚΛεοπάτρα ΆσχΛάπωνος κάτωθεν δέ τά Λήμητρι και Μόυ- 
νογοΓη. ’Ίσως έκομίσθη έκ πόλεως έν ή ήσαν σύνναοι ή Δημήτηρ και ή 

ΐ Κόρη, ήτις Αηθεστέρως ένταΰθα όνομ-άζεται' όπισθεν έπί της τέταρτης
f .. πλευράς φέρει δπήν νεωστί πεποιημένην είναι δέ μετ’ έπιμελείας πεποιη-

μένος κατά ρυθμόν Δωρικόν' φέρει ταινιώσεις κάτωθεν τών αετωμάτων 
ι καί είς τήν βάσιν. Είναι τεθραυσμένος κατά τδ εν τών κάτω άκρων.Δυστυ

χώς παρά τφ χύδην λαφ έπικρατεϊ ή μωρά ίδέα'οτι έντδς τών λίθων 
ύπάρχει θησαυρός κεκρυμμένος, ένεκα τής δποίας καταφεύγει πολλάκις 
είς τήν βανδαλικήν καταστροφήν τών Αρχαίων κειμηλίων, ώς συνέβη καί 
έπί τοϋ βωμίσκου τούτου. Κωνσταν. Λαμιράλης

’Εν Τριχχάλοις γυμνασιάρχη;

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΧΟΛΗ

Συνεδρία τή; 29]12 Μαρτίου 1882.

Ό κ. ΚαΐΛερ καταθέτει σχεδιάσματα διαφόρων μνημείων έν «ϊς και ή 
είκών λεπίδος ξίφους έκ Θήρας.

Ό κ. Σβοβύδας καταθέτων τήν περί τοϋ ’Ασκληπιείου τών Αθηνών 
συγγραφήν τοϋ Girard ποιείται λόγον περί τινων τών έν αύτή πραγμα- 

τευομένων ζητημάτων.
Συνεδρία τής 14]2β Απριλίου

Ό κ. Γερτστετ περί της τοποθεσίας και τών λεπτομερειών τής έν 
Σαλαμΐνι ναυμαχίας.

Ό κ. ΚιτερΜ,κυ περί Απομιμήσεων τής Παρθένου Άθηνάς έπί ένωτίων 
έκ Κριμαίας.

Ό κ. Πουργοίδ περί τίνος είς τδν έν Όλυμπί^ ναόν τοϋ Διδς άναφε- 
ραμένης έπιγραφής.

Ε-ίΔΗίΕΙί

Ό έφορος τών Αρχαιοτήτων κ. Π. Καββαδίας Απεστάλη ύπδ τής 
Αρχαιολογικής εταιρίας είς Επίδαυρον, δπου προέβη είς Ανασκαφάς εν τφ 
έκεϊ θεάτρφ. ΤΙ Ανασκαφή ήρξατο Απδ τής σκηνής τοϋ θεάτρου, ένθα

£
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Ανευρέθησαν δυο Αγάλματα 'Ρωμαϊκής έργασίας, ών τδ μέν είκονίζει τδν 

Ασκληπιόν, τδ δέ την Ύγιείαν. Άποπερκτωθεισών δ’ ενταύθα τών epyoe- 
σιών ή άνασκαφη προέβη έν τφ ίερφ, έ'νθα ητο δ ναός του Άσκληπιοϋ, 
δστις περιείχε χρυσελεφάντινου άγαλμα τοϋ θεού και έτερα έξοχα οικοδο

μήματα. Τηλεγραφικώς δ’ Ανηγγειλεν εις τδ ύπουργεΐον δ κ. Καββκδίας 

δτι εδρεν ενταύθα έντδς μιάς έβδομάδος vr/rw ρ.ικρόσχημ.α άγάΛριατα, έν 
οΤς πτερωτήν Νίκην κάλλιστον ελληνικόν έργον, ύπερμεγέθη κερα-Ιην άε.Ι- 
φϊνος και ίκανάς άναθηματιχ&ς Ιπιγραφάς· Καί τών Αγαλμάτων τούτων, ώς 
καί τών έν τφ θεάτρφ εύρεθέντων, έλλείπουσιν αί κεφαλαί, αΐτινες φαί
νεται δτι κατεστράφησαν έπίτηδες ύπδ τών χριστιανών.

Γενομένων Ανασκαφών έν τφ παρά την Ακρόπολιν Ααρίσσης πανδο- 
χείφ ταυ κ. Άδάμ ’Ανακατωμένου' εύρέθησαν πολλά τεμάχια αγαλμά
των, έπιγραφαι διάφοροι, θεμέλια ελληνικών καί βυζαντίακών ναών και 

πλείστα αγγεία, Αρχαιότατης έποχ·ης. Χ
— Ό έφορος τών Αρχαιοτήτων κ. Σταματάκης ενεργών Ανασκαφζς έν 

Τανάγρα Ανεκάλυψεν ικανούς τάφους περιέχοντας πήλινα ειδώλια καί αγ
γεία. Έν ένί τών τάφων τούτων εύρέθη καί πληρης σκελετός βν συσκευά- 
σας Αποστέλλει εις ’Αθήνας.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τδν ληξαντα μήνα δ σύλλογος συνηλθεν εις τακτικήν συνεδρίαν.
Τά σχολειακά ταμιευτήρια είσηχθησαν έκτδς της σχολάς τών άπορων 

παίδων καί εις την πρακτικήν δημοτικήν σχολήν τοϋ συλλόγου, δρισθεί- 
σης ειδικές Ημέρας καταθέσεως τζίς τρίτης. Παρηγαγον δέ μέχρι τοΰδε 
άριστα Αποτελέσματα. Παρουσιάσθησαν δέ παΐδες καταθέται έν μέν τη 

σχολγ τών Απόρων παίδων 141 καταθέσαντες τδ ποσδν δρ. 799.60 έν δέ 

τγ πρακτικί) δημοτικ?! σχολΐί παΐδες 218 καταθέσαντες έν συνόλφ δρ. 
, 164, ώστε τδ δλον τοϋ κατατεθέντος ποσοϋ κατά τδν ληξαντα μήνα 
Ανίίλθε σχεδόν είς χιλίας δραχμάς.

Ό σύλλογος συνέστησεν έπιτοοπην έκ τών μελών κκ. Σ. Κ. Σακελλα- 
ροπούλου, Στ. Βάλβη, Ν. Γ. Πολίτου, X. Άννίνου καί Κ. Γ· Εένου, ητις 
προεδρευομένη ύπδ τοϋ έπιμελητοϋ τ·ης βιβλιοθήκης κ. Π. I. Φέρμπου, 
θά φροντίσ^ διά ποίων τρόπων δύναται νά Αποβνί χρησιμωτέρα εις τά 
μέλη Η βιβλιοθήκη τοϋ συλλόγου.

Συναχθέντος έν τώ σύλλογοι ύπδ τών μελών ποσοϋ ύπερτριακοσίων δρ. 
ύπερ φιλανθρωπικού σκοπού μηπω πραγματοποιηθέντος άπεφασίσθη δπως

t
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τά χρήματα ταϋτα διατεθώσι ύπερ τών πεφυλακισμένων, ύπέρ ών δ ’Εμ
πορικές καί Βιομηχανικός σύλλογος προεκάλεσεν έρανον κατά τάς: έορτάς 

τοϋ Πάσχα.
Συνελθόντος έν Άθηναις τοϋ συνεδρίου τών Ελλήνων ιατρών δ σύλ

λογος έψηφισε την εις τδ Αναγνωστηριον καί έντευκτηριον αύτοϋ έλευθέ- 

ραν είσοδον πάντων τών μετασχόντων αύτοϋ. Έψηφίσατο δέ καί την πα- 
ράθεσιν Αγροτικού γεύματος, την έπΟμένην τΐίς ληξεως τών εργασιών αύ
τοϋ. Τοϋ γεύματος τούτου δοθέντος έν Φαληρφ την εσπέραν της ΤΟ ’Α
πριλίου μετέσχον έν συνόλφ Ιατροί καί μέλη τοϋ συλλόγου ώσεί 180. 

Κληθέντες δ’ έλαβον μέρος οί ύπουργοί έπί τίίς παιδείας, τών οικονομικών 
καί τών ναυτικών καί πάσαι αί Αρχαί τΗς πόλεως. Τδ ύπουργεΐον τών 

ναυτικών διέταζε φιλοφρόνως την μουσικήν τοϋ Ναυάρχου ΜιαούΛη, δπως 
παραστη κατά τδ γεϋμα, καί τδν φωτισμόν της παραλίας δι’ Ηλεκτρικού 
φωτός έκ τε της έπί τών οχυρωμάτων της Καστέλλας συσκευής Ηλε

κτρικού φωτός καί έκ τοϋ τορπιλλοφόρου Ψαρρά είδικώς πρδς τούτο εις 

Φάληοον καταπλεύσαντος.
. Τνί αιτήσει αύτοϋ δ σύλλογος συνήψε σχέσεις πρδς τδν άρτι συστάντα 

έν Πειραιεί φιλολογικόν σύλλογον 'ΕΛικωνα.
Ή χήρα τοϋ Αείμνηστου ’Ιωάννη Κόνιαρη είς μνημην τοϋ συζύγου αύ- 

τ^ς καί έν δνόματι αύτης καί τών θυγατέρων της άπέστειλε πρδς την 
βιβλιοθήκην τοϋ συλλόγου τδ Journal du Palais έκ τόμων 63 καί τδ Re
pertoire τοϋ Ledru-Rollin έκ τόμων 12. Ό σύλλογος Αποβλέπων εις τδ 
σπουδαΐον της δωρεάς ένώ Αφ’ ένδς μετ’ εύγνωμοσύνης Απεδέξατο τά στα- 
λέντα βιβλία Αφ’ ετέρου ανέγραψε την κυρίαν Πηνελόπην Κόνιαρη μεταξύ 

τών εύεργετών καί Απέστειλε τδ προσίίκον δίπλωμα.
Μέλος προσφιλές καί αγαπητόν τώ συλλόγφ δ Κυρεακόξ Λ.<κρ.» 

πρύλλος Απεβίωσε τδν ληξαντα μίνα. ’Από τοϋ 1872 καταταχθείς είς 
τάς τάξεις τών επιτίμων μελών, είργάσθη πάντοτε ύπέρ τοϋ συλλόγου καί 
πολλάκις έδημοσίευσε διατριβάς καί έν τώ περιοδικφ τούτφ. Ό σύλλογος 

έψηφίσατο δμοφώνως ϊνα έκφρασθ^ η λύπη αύτοϋ καί σταλώσι συλλυπη

τήρια τνί αδελφή αύτοϋ.
Γενομένων τών Αρχαιρεσιών διά τδ Απδ Σεπτεμβρίου Αρχόμενον ιζ'. 

έτος τοϋ συλλόγου έξελέχθησαν επίτιμος μέν πρόεδρος δ κ. Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, τακτικός πρόεδρος δ κ. Τιμ. Άργυρόπουλος, Αντιπρό
εδροι οί κ. κ. Τιμ. Άμπελάς καί Tip. Ήλιόπουλος γενικός γραμματεύς δ 
κ. Μιχ. Π. Αάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κκ. Άλ. Ρ. 'Ραγκαβής καί Ν. 
Αουριώτης, ταμίας δ κ. Σπυρ. Κονοφάος, επιμελητής τ^ς βιβλιοθήκης δ 
κ. Π. Φέρμπος καί διευθυντής τοϋ Αναγνωστηρίου δ κ. Γ. Δέρβος.

Έξελέχθησαν τακτικά ένεργά μέλη οί κκ. Χρ. Μάντζάκος, Δ. Πανάς, 
Α. Καμπούρογλους, Μ. Μπουφίδης; Κ. Κουτσαλέξης καί Δ. Π, Αάμπρος.
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Επίτιμον ο βίίδέσιμος κ. J. Β. <Ρ Arcy καί άντεπιστέλλοντα οί κκ. Δημ» 
Τζάννες έν Καλάμαις καί Π. Μπογδάνος έν Αευκάδι.

ΧΡΟΝΙΚΑ

’Επεβτίίμαε καε τέχναε»—’Ήρξατο εφαρμοζόμενος καί έν τοΐς φά
ροι; δ δι’ ήλεκτρισμοΰ φωτισμός. ’Ήδη δ φάρος δ γνωστός ύπδ τδ όνομα 

Πλανιέ, έκ τοΰ βράχου έφ’ού ϊδρυται, κείμενος δεκαπέντε χιλιόμετρα μα
κράν της Μασσαλίας, άνφκοδομήθη όλως καί έν αύτω έγκατέστη συσκευή 

"ηλεκτρικοί! φωτός. 'Ο φάρος έ'χει εκλείψεις, φωτίζει δέ διαδοχικώς πάντα 
τά μέρη τοΰ δρίζοντος ρίπτων τρεις δέσμας λευκού καί μίαν δέσμην ερυ
θροί! φωτός. ’Έχει δ’ύψος 60 μέτρων ύπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσ

σης και τδ φως αύτοϋ είναι ορατόν άπδ άποστάσεως 50 χιλιομέτρων.
-----Έν Παρισίοις συνέστη νέον μουσεϊον εθνογραφικόν κληθέν,έν ταΐς εύ- 

ρείαις αίθούςαις τού πρώτου πατώματος τοϋ Τροκαδερό. Έν τω μουσείφ 
τούτφ περισυνάγονται πανθ’ όσα περίεργα έκόμισαν έκ των μεμακρυσμέ- 

νων άκτών τής ’Αφρικής καί της ’Ωκεανίας άκούραστοι περιηγηταί ή επι
στημονικά*. έκδρομαί. "Οπλα πολλά καί ποικίλα, τύποι ιθαγενών αγρίων, 
είδωλα, πάντα τά χρειώδη τοϋ βίου καί τοϋ οίκου θέλουσιν έκτεθή έν 

ταΐς αίθούσαις τοϋ μουσείου τούτου. Ιδιαίτερον τμήμα έν τφ μουσείφ 
τούτφ θέλει περιλάβει και τά διάφορα περίεργα τών άγνωστων έτι εθνών 
τής Ευρώπης καί πρδ πάντων τών τής ’Ανατολής καί ’Ασίας.

— Τάς πρώτας ημέρας τοϋ παρελθόντος Μαρτίου δ ’Άγγλος συνταγμα
τάρχης Burnaby άπεφάσισε νά διέλθη δι’άεροστάτου μόνος τδν πορθμδντής 
Μάγχης. Τδ άερόστατον πληρωθέν έ'βαινε κατ’άρχάς καλώς, οτε είς μικράν 
άπδ τής άκτής άπόστασιν ρεύματα άνέμου εναντίου έκυλίνδουν αύτδ τή 
δε κάκεΐσε* άλλά μετ’ ολίγον εντελής γαλήνη έκράτει αύτδ μετέω

ρον είς ύψος 300 μέχρι 400 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τών κυ
μάτων. Ή θέσις ήν σοβαρά. Ό Άγγλος συνταγματάρχης έρρίψε τδ έρμα 
καί ύψώθη είς ύψος 3000 μέτρων,έκεϊ δ’ εύρών τδν άνεμον ευνοϊκόν έ'φθα- 

σεν είς τά παράλια τής Νορμανδίας καί κατήλθεν είς τά περίχωρα τής 
Διέππης, άφοϋ έμεινεν όκτώ ώρας κατά συνέχειαν έν τή άτμοσφαίρφ. Τδ 
άεροναυτικδν τοΰτο ταξείδιον είναι τόσφ μαλλΟν άξιον μνείας ιδιαιτέρας 
καθόσον έκ τών μέχρι τοϋδε γενομένων δοκιμών πρδς διάβασιν τοϋ πορ · 
θμοϋ τής Μάγχης έπί άεροστάτου, ούδεμία έπέτυχε καθ’ όλοκληρίαν.

— Τδν ’Οκτώβριον τοϋ παρελθόντος έ'τους οί κάτοικοι τής πόλεως 
Milwaukee τών Ήνωμ.ένων πολιτειών τής’Αμερικής παρέστησαν μάρτυρες 
θεάματος όλως νέου δι’ αύτοϋς και έν γένει σπανιωτάτου.Εϊδον πίπτουσαν 

έξ ούρανοϋ βροχήν ιστών άράχνης, ήτις έφαίνετα προερχόμενη έκ μεγάλου 
ύψους και ήτις ένιαχοΰ ήτο τόσον πυκνή ώστε έκάλυπτε τδ κυανόχρουν 
τοϋ ούοανοϋ. Οί ιστοί αυτοί ειχον μήκος ένδς ή πλειόνων μέτρων* ένιαχοΰ 
δ’ έφθασαν είς μήκος καί μέχρι είκοσι μέτρων καί έφκίνοντο οσον ύψηλά 
ήδύνατο νά φθάση δ δφθαλμός. ΎΙΙσαν ισχυρότατοι καί λευκότατοι, δέν 

παρετηρήθησαν δέ ποσώς άράχναι πίπτουσαι μετά τής βροχής τών ιστών. 
Τοιούτου είδους βροχή πκρετηρήθη ήδη είς διάφορα μέρη τοϋ κόσμου. Ό 
White περιγράφει πολλάς, μία μάλιστα έξ αύτών διήρκεσεν δλόκληρον 
ημέραν καί είχε τήν έδραν της είς τδ ύψηλότερα στρώματα τής άτμο · 
σφαίρας. Ό Δάρβιν άναφέρει παρομοίαν βροχήν, τήν δποίαν αύτδς δ ίδιος 

είδεν άναπλέων τδν Ααπλάταν, είκοσι μίλια μακράν τής άκτής* πρώτος 
δ’ αύτδς παρετήρησεν οτι έκαστος ίστδς περιείχε μικροσκοπικήν αράχνην, 
ήτις ώς έπίτδ πλεϊστον μόλις έφθανεν εις τδ έδαφος ή'ρχιζεν ύφαίνουσα 
νέον ιστόν καί άνελάμβανε πάλιν τδ εναέριον ταξείδιόν της. Ό σκο
πός τ$ν μεταναστεύσεων αύτών τών άραχνών, άν είναι μεταναστεύσεις, 

είναι μυστήριον δύσκολον νά έξιχνιασθή* ώστε ή φυσική τής άράχνης ιστο
ρία παρέχει άκόμη εύρύ στάδιον έρεύνης καί σπουδής.

—r Έν ’Αμερική κατεσκευάσθη κανόνιον νέου όλως συστήματος. Μέχιι 
τοϋδε ώς γνωστόν ή πυρΐτις ετίθετο δπισθεν τοΰ βλήματος, άλλά κατά 
τδ νέον τοΰτο κανόνιον ή πυρΐτις διανέμεται είς ίσα μέρη έν τφ κανονίφ 
έντος είδους συρταρίων. Τδ μήκος τοΰ σωλήνος τοΰ κανονιού είναι τούλά- 
χιστον 25 ποδών, τδ δέ βλήμα αύτοϋ φθάνει είς άπόστασιν 15 χιλιο

μέτρων.
— Έν τή Άκαδημείγ τών Επιστημών τοΰ άγιου Φραγκίσκου άνεγνώ ' 

σθη περίεργον ύπόμνημα περί τοΰ τρόπου, καθ’ §ν έν ταΐς άμεοικανικαΐς 
έρήμόις, όπου ούτε φρέατα ούτε πηγαί άπαντώσι, προμηθεύονται οί οδοι
πόροι ύδωρ. Υπάρχει είδος χελώνης τής ξηρά; ή'τις είναι μείζων πολύ τάς 
διαστάσεις τών γνωστών εύρωπαϊκών ειδών. Τήν χελώνην ταύτην ή'τις 
πλανάται έν ταΐς έρήμοις συλλαμβάνουσιν, αί οδοιπόροι καί τήν έκδαίρου- 

σιν, εύρίσκουσι δ’ έν δύο μεμβράναις κειμέναις κάτωθεν τοΰ δστράκου 
αύτής ύδωρ καθαρόν, ώσεί μΐάς οκάς. Τδ ύδωρ τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ 
όποΰ κάκτου τοϋ γιγαντώδους δι’ ου καί μόνου τρέφεται ή χελώνη τής 
ερήμου. Ό κάκτος ουτος περιέχει οπούς ύδατώδεις, καίτοι πάντοτε ζή καί 

. τρέφεται έν τόποις στερουμένοις όλως ύδατος.

* *
- *

Καλαε τέχναε.— Άπεβίωσεν <5 Γάλλος ζωγράφος Ερρίκος Αέμαν 
Γερμανό; μέν τήν καταγωγήν άτε γεννηθείς έν Κιέλφ τοΰ δουκάτου τοϋ 
"Ολσταίν, άλλά κατόπιν πολιτογραφηθείς Γάλλος καί έν Παρισίοις τάς
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σπόυδάς αύτοΰ Αναπτύξας καί πάντα τδν βίον διατρίψας. 'Ηλικίας 68 
ετών ήρξατο τδ πρώτον τής φήμης αύτοΰ κριθείς έντιμου μνείας κατά την 
καλλιτεχνικήν έ'κθεσιν τοϋ 1835, διά τής είκόνος αύτοΰ ό Τωβίας χαΐ ό 
αγγε,ίος και κατόπιν διά της έτέρας είκόνος αύτοΰ ή κόρη τον Ίεφθάε, 
Άναφέοομεν ιδιαζόντως αύτδν διότι μεταξύ τών Απειραρίθμων πινάκων 
αύτοΰ δύο ·έκ τών έξοχωτέρ.ων είναι ελληνικές ύποθέσεως ό Λεωνίδας γρα

φείς τφ 1849 καί εύρισκόμενος νυν έν τφ Μουσείω τής Νάντης καί δ 
Προμηθευς δεσμώτης γραφείς τφ 1851 και εύρισκόμενος τανΰν έν τώ έν 
Παρισίοις μουσείφ τοΰ Λουξεμβούργου.

— Ό μέγας ’Αμερικανός ποιητής Φλέρύ Αογκφελλόου Απεβίωσε τελευ
ταίου έν ήλικίχ 7 5 ετών. Γεννηθείς έν Πόρτλανδ κατ’ Αρχάς μέν έσπού- 
δασε νομικά κατόπιν δ’ έπεδόθη είς την φιλολογίαν καί την ποίησιν. Με
ταξύ τών ποιημάτων αύτοΰ διακρίνονται η ΕϋαγγεΛίνη^ τδ ασμα του 
Χιαδάθα μεταφραζόμενου ελληνιστί και έν τώ *Εσπόρω τής Αειύίας και τδ 
Ελληνικής ύποθέσεως ποίημα Ύπερίων.

— Τελευταίως έν τφ θεάτρφ τοΰ μελοδράματος τών Παρισίων έδόθη 
νέον έ'ργον τοΰ διάσημου Γάλλου μουσικού ’Αμβροσίου ΘωμΑ τοΰ διευ- 
θυντοΰ τοΰ ΪΙαρισιακοΰ ’Ωδείου* τδ νέον έργον τοΰ μελοποιήσαντος την 
Mignon και τδν ° ΛμΛετ είναι ή Φραγκίσκη ή έζ ’Λριμίνου κατά ποίημα 
τών κυρίων Βαρβιέ καί Καρρέ. Την πλοκήν τοΰ δράματος οί δυο διακε- 
κριμμένοι ουτοι συγγραφείς διεπραγματεύθησαν κατ’ Αλλοϊον δλως τρόπον 
ή δσον είναι ήμΐν γνωστή διά τοΰ όμωνύμου δράματος τοΰ Σιλβίου Πελ- 
λίκου. "Αρχεται δέ τδ δραμ.ατικδν μελόδραμα διά προλόγου είς δύο εικό
νας, έν τή μιφ μέν τών οποίων κατ’ Αρχάς δ Δάντης μετά τοΰ Βιργιλίου 
εισέρχονται είς τδν"Α.δην, έν δέ τγ δευτέρ^ Αναφαίνεται δ κύκλος τοΰ "Α- 
δου έν φ είσΐν αί ψυχαί τοΰ Παύλου καί της Φραγκίσκης. Τδ ύψηλδν τοΰ 
δραματικού μέρους ύπεβοήθησεν ή μουσική τοΰ Θωμά μεγαλοπρεπής καί 
ωραία κατά τάς κρίσεις τών Γαλλικών εφημερίδων. ’Αλλά καί ή έκτέλε- 
σις ήν Ανωτέρα περιγραφής, ού μόνον ύπδ τήν έποψιν τών άοιδών, τοΰ 
χοροΰ καί τών μουσικών Αλλά καί ύπδ τήν σκηνικήν άποψιν καί μεγαλο
πρέπειαν, ήτις δμολογεΐται Ανωτέρα παντδς δ,τι μέχρι τοΰδε έπεχειρήθη 
έν τγ θεατρική τέχνη. .

* ♦
< *

Άϊΐογροφεκα. — Έν Γαλλία έν ή δ πληθυσμ,δς κατά τήν τελευ- 
ταίαν Απογραφήν Ανέρχεται είς 36,905,788 κατοίκους διανενεμημένους είς 
36,802 δήμους, 34,593 δήμοι έ'χουσι δημοτικόν σχολείου, 1246 δήμων οί 
παϊδες φοιτώσίν είς δημοτικά σχολεία πλησιόχωρων δήμων καί 243 δή

μοι στερούνται όλοτελώς σχολείου. Ό δλος Αριθμός τών δημοτικών σχο
λείων Ανέρχεται είς 73,764 καί είναι κατά 904 μείζων τοΰ κατά τήν 

Απαρρίθμήσιν τοΰ 1879. Έκ τών σχολείων τούτων 26,127 είναι παίδων, 
30,269 κορασίων και 17,368 μικτά. 58,800 σχολεία Ονομάζονται λαϊκά 
καί .διευθύνονται ύπδ 45,153 διδασκάλων καί 25,563 διδασκαλισσών* 
είςταΰτα δ’έφοίτησαν 3.144,938 μαθηταί* 19,964 σχολεία διευθυνόμενα 
ύπδ τήν έπήρειαν τοΰ κλήρου και τών μοναχικών ταγμάτων ύπδ 10,029 
διδασκάλων και 39,125 διδασκαλισσών είχον 1,804,401 μαθητάς και 
2,431,190 μαθήτριας. Επομένως έ'χομεν δλικδν Αριθμόν φοιτώντα είς Αμ- 
φοτέρων τών ειδών τά σχολεία έν συνόλφ 7,380,529. Οί διδάσκαλοι δέ 
καί αί διδασκάλισσαι Ανήρχοντο έν συνόλφ είς 119, 870 έξ ών 70,080 
πτυχιοΰχοι, 49,790 δ’ άνευ πτυχίου Αλλά κεκτημένοι Απλώς άδειαν δι
δασκαλίας.

— Κατά τήν άρτι γενομένην Απογραφήν τοΰ πληθυσμοΰ έν Γαλλία a 
δλος πληθυσμός τών κατοίκων αύτής Ανέρχεται είς στρογγύλους Αριθμούς 
είς 37,000,000 ηύ'ξησε δ’ Από τής τελευταίας Απογραφής τής πρδ πεν
ταετίας γενομένης μόνον κατά 389,000, Αριθμόν σχετικώς έλάχιστον. Ώ 
πληθυσμός οδτος κατά γενικά έξαγόμενα διανέμεται ώς εξής.

"Ανθρωποι ζώντες έκ τής γεωργίας 19,500,100
Όμοίως έξ εργοστασίων και οικοδομών 9,300,000
'Ομοίως έκ τοϋ έμπορίου, τραπεζών καί μέσων μεταφοράς 4,200,000 
'Ομοίως έξ επιστημών, τεχνών καί ωραίων τεχνών 1,600,000
Συνταξιούχοι καί είσοδηματίαι 2,400,000

*
* *

37,000,000

ΈκΟέβεες· —> Κατά τήν κατά τδ λήξαν έ'τος έν Παρισίοις γενομένην 
διεθνή έ'κθεσιν τοϋ ηλεκτρισμού συμφούνως μέ τήν άρτι δημοσιευθείσαν ση- 
μείωσιν ύπδ τού υπουργείου τών ταχυδρομείων καί τών τηλεγράφων με- 
τέσχον έκθέται 1764 έξ ών τούς μείζονας έσχεν ή Γαλλία (937) τούς ήσ- 
σονας δ’ ή ’Ιαπωνία (2). Δεκαπέντε κράτη έ'λαβον μέρος είς αυτήν καί 
δνομαστί ταΰτα: Γαλλία,Αγγλία, Γερμανία, Αύστρία, Βέλγιον, Δανιμαρ- 
κία, 'Ισπανία, Ούγγαρία, ’Ιταλία, ’Ιαπωνία, Νορβηγία, Κάτω χώραι, 'Ρω
σία, Σουηδία, Ελβετία. 'Ο Αριθμός τών έπί πληρωμή έπισκεφθέντων τήν 
έ'κθεσιν Ανήλθεν είς 673,473, καί τά μέν έ'σοδα τής έκθέσεως Ανήλθον είς 
1,048,417.68 φράγκα, τά δ’ έ'ξοδα είς 689,490,84, ώστε έ'μεινε καθα
ρόν περίσσευμα έκ φρ. 358,926,84 δπερ θά χρησψ.εύσν) πρδς ΐδρυσιν κεν
τρικού έργαστηρίου ηλεκτρικού έξαρτωμένου έκ τοΰ υπουργείου τών τα
χυδρομείων καί τηλεγράφων.

—Ή 'Ολλανδία προετοιμάζει διεθνή γενικήν έ'κθεσιν διά τδ 1883. Ή 
έκθεσις αύτη θά περιλάβη πέντε τμήματα 1)τήν έ'κθεσιν τών Αποικιακών
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προϊόντων 2) τήν έ'κθεσιν τών γενικών προϊόντων τής εξαγωγής 3) Ί'ί- 
θεσιν ωραίων τεχνών 4) εΐδικάς εκθέσεις 5) δημόσια αναγνώσματα καί 
συνέδρια επιστημονικά. Ή έ'κθεσις γενήσεται έν Άμστελοδάμφ και ή έ'ναρ- 
ξις αυτής <σται τδν Μάϊον τοϋ 1883, διατελέσει δέ ύπδ την επίτιμον 
προεδρείων τοϋ βασιλέως.

— Ή έ'κθεσις ητις άνοίγει έν Βορδιγάλλοις την 1 προσεχοΰς ’Ιουνίου 
και είς ήν προσεκλήθη νά μετάσχν) και ή Ελλάς πέμπουσα συλλογήν των 
διαφόρων αύτής ρΐ'νων, διενεργεΐται ύπδ τής Εταιρίας τών φιλομαθών της 
πόλεως ταύτης, Ή έ'κθεσις είναι ύπδ την προστασίαν τής γαλλικές κυ- 
βερνήσεως θέλει δέ περιλάβει έν τώ έπίτήδες ίδρυθέντι κτιρίφ τά προϊόντα 
πάντα τής Γαλλίας, της ’Αλγερίας, τών γαλλικών άποικιών και τής Πορ- 
τογαλλίας. Τμήμα ιδιαίτερον της έκθέσεως ταυτης θέλει περιλάβει γενικήν 
έκθεσίν τών οί'νων καί οινοπνευματωδών ποτών τοϋ κόσμου σύμπαντος.

— Έν Τεργέστη τδν προσεχή ’Ιούλιον θέλει άνοίξει η κατά δεκαε
τίαν συγκροτουμένη. έθνική έ'κθεσις της Τεργέστης και τών άλλοτε Αυ
στριακών επαρχιών της ’Ιταλίας, ή'τοί τοϋ πάλαι Αομβαρδοβενετικοϋ βασι
λείου. Έ έκθεσις έ'σται ενδιαφέρουσα λίαν, διά τούς έπισκεφθησομένους δ’ 
αυτήν έκ,τών ημ.ετέρων χωρών1 τδ αυστριακόν Αόϋδ ποιείται έκπτωσιν 
έπί τών ναύλων 50 θ/θ. ■
’—Τδ προσεχές θέρος γενήσεται έν Μονάχφ ειδική έκθεσις τοϋ Ηλε

κτρισμού.

* *

ϋόεζέλα.——Χαρτοποιεΐόν τι της Νέας Ύόρκης έλάμβκνε συνεχώς από 
ετών παραγγελίαν πρδς κατασκευήν χάρτου λεπτοτάΐου, οδ τίνος όμως 
ηγνοεΐτο ή χρήσις. Τελευταίως έγνώσθη δτι δ χάρτης ούτος ήν προορι
σμένος διά την Αβάναν δπου έχρησίμευε πρδς νόθευσίν τών σιγάρων. ’Ιδού 
δέ πώς. ’Έθετον τά φύλλα ταϋτα τοϋ χάρτου έντδς δδατος περιέχόντος 
διάλυσιν ύπολειμμάτων σιγάρων καί καπνοϋ έν σηψει δντος, κατόπιν δέ τά 
έξηραινον καί τά έπίεζον ώστε έφαίνοντο ώς αληθινά φύλλα ταμβάκου, καί 
δ μάλλον δέ γεγυμνασμένος δφθκλμδς δέν ηδύνατο νά διακρίνρ την νο
θείαν. Ουτω δέ τά φύλλα ταϋτα μεταπλάττοντο είς γνήσια σιγάρα Αβά
νας καί οί φίλοι τοϋ καπνοϋ έκαυχώντο καπνίζοντες

• —’Επειδή δέ περί καπνοϋ δ λόγος σημειοΰμ.εν δτι κατ’ άνακοίνωσιν 
Γάλλου ιατρού πρδς την Ιατρικήν Άκαδήμειαν, έν Νάντγ πελάτης αύτοϋ 
άρτοποιδς παρουσίασε συμπτώματα δηλητηριάσεως συνεπείς;: χρήσεώς 
συχνής τοϋ παρά τοΐς καπνισταΐς έθιζομένου έκείνου έρυθροκιτρίνου έναύ- 
σμ.ατος, δπέρ έμβαπτιζόμενον έν διαλύσει χρωμικού μολύβδου ένέχει δη
λητηριώδεις Ουσίας. Μόλις δέ καί μετά βίας έσώθη.


